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 دكتر شفيعى كدكنى                                      
ديدمت ميان رشته هاى آهنين:
دست بسته,در ميان شحنه ها.

در نگاه خويشنت
شطى از جنابت و پيام داشتى.

آه!
وقتى از بلند اضطراب

تيشه را به ريشه مى زدى,
قلب تو چگونه مى تپيد?

 تو6اى صفير آن سپيده
خوش ترين سرود قرن!

شعر راستين روزگار!
وقتى از بلند اضطراب

مرگ ناگزير را نشانه مى شدى,
وز صفير آن سپيده دم

جاودانه مى شدى,
شاعران سبك موريانه, جملگى,

با:«بنفشه رسته از زمين به طرف جويبارها»,
با: «گسسته حورعين ز زلF خويش تارها»,

در خيال خويش,
جاودانه مى شدند!

آنچه در تو بود,
گر شهامت و اگر جنون,

با صفير آن سپيده
خوش ترين چكامه هاى قرن را سرود.
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اى اولين و آخرين تفسير زيبايى
تصوير ناميرايى از دنياى ميرايى

 «ديمه»*6بشكوه چون قوى سپيد چشمه
پاكيزه چون نيلوفران باغ بودايى

مجنون ليالى دلم, در وقت نوميدى,
فرهاد شيرين تنم, گاه تن آسايى

امشب كجايى? كاين چنين خاموش مى نالد
وحشت سراى جامن از درد منى آيى

ديشب كنارم بودى و خواندم ز چشمانت:
«با من منى مانى دگر, با من منى آيى»

گفتم به خود:«اما تو را با خويش خواهم برد
تا بيكران ساحل آمال رويايى

 خورشيد مى رانيم6آجنا كه با گردونه
در سايه سار چتر عشق و شور و شيدايى»

ناگه ولى دريافتم مرغ اميد من,
از بام من پر زد به سوى دشت مينايى

پلهاى نهر عشق من ويران شد از هر سو,
من ماندم و بهت غريب درد تنهايى

من ماندم و بغضى كه مى بندد گلويم را,
در خلوتى خالى از آن عشق اهورايى

من ماندم و اين راز وحشتناك و مرگ آور
در عاملى بيگانه با راز معمايى

من ماندم و خونى كه مى ماسد به رگهايم,
در شوره زار حيرت و صبر و شكيبايى

در جاى جاى خانه مى جويم نشانت را,
با آن نگاه عاشق و آن روح سودايى

در سوت و كور خانه مى گردم به ياد تو
وان آيه هاى لطF و مهر و ذوق و زيبايى

با خويش مى گويم كه:«من دور از تو مى ميرم
در غربت اين درد طاقت سوز تنهايى»

ياد تو اما زود مى خواند به گوش من:
«ياد آر از عهدى كه بستى وقت برنايى

با من مبان تا زنده مامن در وجود تو
با شور عشق نامبان در شهر مانايى

با من مبان تا در حلول عشق من بينى
در فصل فصل عمر خود روح شكوفايى»

    شبنم جهانگيرى ۲۴ فروردين ۱۳۷۴           
* در چهار محال بختيارى, بهشت خيال انگيز «ديمه» را

همه از آب حياتبخش «چشمه ديمه» مى شناسند.
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دوستت مى دارم و بيهوده پنهان مى كنم
خلق مى دانند و من انكار ايشان مى كنم

عشق بى هنگام من تا از گريبان سر كشيد
از غم رسوا شدن سر در گريبان مى كنم

دست عشقت بند زرين زد به پايم, اين زمان
كاين سيه كارى به موى نقره افشان مى كنم

سينه پر حسرت و سيماى خندامن ببين
زير چتر نسترن, آتش,فروزان مى كنم

ديده بر هم مى نهم تا بسته ماند سر عشق
اين حباب ساده را سرپوش توفان مى كنم!

اين من واين دامن واين مستى آغوش تو
تا چه مستورى من آلوده دامان مى كنم

دست و پا گم كرده و آشفته مى مامن بجاى
نعمت وصل تو را اينگونه كفران مى كنم

اى شگرف, اى ژرف, اى پرشور, اى درياى عشق!
در وجودت خويش را چون قطره ويران مى كنم

تا چراغانى كنم راه تو را هر شامگاه
اشك شوقى, نو به نو, آويز مژگان مى كنم

زان نگاه كهربايى, چاره فرمان بردن است
هر چه مى خواهى بگو, اين مى كنم, آن مى كنم

                                      سيمين بهبهانى
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   هوشنگ ابتهاج ه ا.سايه                             
بپا برخاستم پر درد و خشم آلود

ز پا بگسيخته زجنير,
دست آزاد,

نگاهم شعله خيز كوره ى آتشفشان خشم,
و من لبريز خشم وحشى فرياد

بپا برخاستم
دستى نهاده بر دل خونبار,

و دستى با درفش خلق رزم آهنگ
زبامن تشنه سوز واژه ى دخلواه

سرودم شعله ور در چشم آتش رنگ.
سرود آتش و خون

«شعله تاب كوره ى بيداد»
سرودى دادخواه كينه هاى گمشده از ياد,

سرود تشنه ى لبريز,
سرود خشم رستاخيز,

سرودى رجن زاد و زندگى پرور,
سرودى كش شكنج مرگ نتواند شكست آورد.

و اينك من,
كه بر لبهاى رنگ افسرده ى خاموش,

شكفت غنچه هاى خنده تان را دوست مى دارم
چو شيرين خنده هاى باغ,

بدامان بهار شوخ گرم آغوش.
زمستان سكوت خويشنت را ميگدازم در دل پر داغ,

و در مامت سراى سينه هاتان شعله مى آرايم
از اين بانگ آتشگير,

فرو گيريد اشك از گونه هاى زرد!
و برداريد دست از ناله هاى سرد!

و بسپاريد با من گوش!
,سرود سينه ى تنگ شما مى جوشد از اين بانگ آتشناك

و از بهر شما بر مى گشايد اين سرود آغوش,
و من در اين سرود پاك,

گلوى ناله هاى خويش را افشرده ام خاموش,
و اشك دردهاى خويش را افشانده ام بر خاك.

چه شاديها,
كه در خود مى تپد پر شور,

بشوق اين دالور سينه هاى ريش!
چه بس خورشيد,

كه در خود مى پزد روياى بام زرنگار صبح,
در اين جغد آشيان شوم مرگ انديش!

چه بس اختر,
كه مى ريزد نگاه انتظارش را بر اين راه غبار آلود,

ببوى خنده ى خورشيد روشنگر!
و من از دور,

هم اكنون شوق لبخند ظفرمند شما را مى توامن ديد,
ه پر پر مى زند در آرزوى بوسه ى لبهايتان بى تاب,ك

د.و پنهان چهره مى آرايد از خلوت سراى پرده ى امي
و مى خوامن از اين لبخند بى آرام

كه مى آرد مبن پيغام:
سرودى هم براى فتح بايد ساخت!
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با ما ز عقوبتى آن چنان سخت سخن گفته بودند
كه در بى گناهى معصومانه ئى

زيسنت,
خود تقالى غريقى به شمار شد

در عميق جله ى دهشت.
جل اخلالق

يقين,
در دروغ و همى موهوم-

 تلقين كالنى,چه
چه طلسم گران جانى.

مگر به سحر كدام آئين آفريده شدم
كاين گونه ام هراس معصيت به زبونى كشيده است:

مخلوقى فرمانبردار
ز هيبت آفريدگار.

و قانون مقدس چون اين روا داشت
كه عقوبت گناهان من

تا پسران پسرامن به تسلسل رسد-
هم تا چارمين پشت.

من چون و چرائى عدالتى ناشايست
ا شايبه ى اشتبـاهـى بـه گـمـانبى آن كه قاضـيـان ر

گنجد...
[حاشا اگر به نيت كفر سخن گفته باشم

به باورم اما,
رسالت آدم در اين طرح شگفت

بينايى بايد بوده باشد,
حتا در ظالم بى روزن جهل]
***

آه,
چه تلقين گران جانى است

در هزاره هاى هماره
به دوزخ وحشت زيسنت

- يعنى زيسنت
در آزمندى آمرزيدن-
وقتى كه نفس اختيار

مهار ميشود
هر آينه

از هراس لغزيدن
***

                           جهانگير صداقت فر
                   ساساليتو- ۱۵ آگست ۲۰۰۲
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باغ بود و دره - چشم انداز پر مهتاب.
ذاتها با سايه هاى خود هم اندازه.
خيره در آفاق و اسرار عزيز شب,

چشم من- بيدار و چشم عاملى در خواب.
نه صدايى جز صداى رازهاى شب,
و آب و نرماى نسيم و جيرجيركها,

پاسداران حريم خفتگان باغ,
و صداى حيرت بيدار من (من مست بودم, مست)

خاستم از جا
سوى جو رفتم, چه مى آمد

آب.يا نه, چه مى رفت,
هم زان سان كه حافظ گفت, عمر تو.

با گروهى شرم و بى خويشى وضو كردم.
6مست بودم,مست سرنشناس, پانشناس, اما حلظه

پاك و عزيزى بود.
برگكى كندم

از نهال گردوى نزديك,
و نگاهم رفته تا بس دور.

شبنم آجين سبز فرش باغ هم گسترده سجاده.
قبله, گو هر سو كه خواهى باش.

***
 مستى.6با تو دارد گفت و گو شوريده
- مستم و دامن كه هستم من-

اى همه هستى ز تو, آيا تو هم هستى?
 مهدى اخوان ثالث                               

                              زاگون, مرداد ۱۳۳۹
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 «مسعود سپند»                                    
چماقش را

در پاگرد پله
پنهان كرد و

دستى به سر و گوش پنجه بوكسش كشيد
                                        (در حبيب)

زجنير هزار حلقه را كه
سبحه اش نيز بود

بر داربست ديدگاهش
آويخت

و بعد...
آخرين ركعت منازش را

كه سجده بر ضامندارش بود...
بجاى آورد
و آنگاه...

قدم بر آستانه ى در نهاد
(خاك تاريك شد)

او ... از سنگسار خورشيد باز مى گشت
                   ۱۴ آوريل ۲۰۰۲ سن حوزه
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با آينه, نشستم و گرييدم
راه دراز  دورى و ديرى را

زير غبار حادثه پاييدم
از صخره هاى سهم

آخر برآمدى به چه رعنائى و شكوه
 بهشت6اى ميوه

عطر غريب جان تو بوييدم
حتى در اشك آينه ات ديدم.

ناگاه
سنگى شكست آينه ام را, آه

پندار پا گرفته فرو پاشيد
تنها بدل در آينه گرييدم.

                                      سياوش كسرائى
                                      فروردين ۱۳۶۲
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امشب از غم در منى آيد صداى اشك من
شب چه غمگين تكيه داده بر عصاى اشك من

با خيالى آسمانگون چشمه ام را ماجراست
شسته غم پيراهنش را در صفاى اشك من
ديده لعل آشنا داند چه خونها خورده اند

شبنم آرايان گل پيرابه پاى اشك من
ياد باد آن شهد شادى آفرين لعل تو

ياد باد آن شور شيرين آزماى اشك من
اى غمت رنگين تر از خواب گياهان بهشت

خنده اى گلگون برآور خونبهاى اشك من
گل فشان كن خاطر افسردگان خاك را

ياد بى برگى بشوى از شاخه هاى اشك من
   نوذر پرنگ                                   
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دلم بسيار ميخواهد ببينم دلبر خود را,
ببينم دلبر خود را, به او بخشم سر خود را.

 دور است و من هر شبًهزاران فرسخ از من ظاهرا
بيادش تا سحر خوشبو منايم بستر خود را.

در اين آتش كه خود افروختم از عشق گرد خود
دهم آخر بباد نيستى, خاكستر خود را.

از اين ترسم كه ديگر روى گلشن را نبينم من,
در اين كنج قفس چون ريختم بال و پر خود را.

درون مكتب گيتى بغير از عشق و آزادى
ز هر علمى و هر بحثى, بشستم دفتر خود را.

مترس از جان, اگر اينرا پسندد يار, الهوتى,
بكش بر سر, و گر زهر است, تا ته ساغر خود را.

 اسالمبول آوريل ۱۹۲۱      ابوالقاسم الهوتى      

Õd,

  احمد شاملو                                      
                              براى پروين دولت آبادى

شب با گلوى خونين
خوانده ست دير گاه.

دريا
نشسته سرد.

يك شاخه
در سياهى جنگل

به سوى نور
فرياد مى كشد.
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 «محمد قهرمان»                                         
از خاطر عزيزان گردون سترد ما را

هر كس بياد ما بود از ياد برد ما را
خوبان گنه ندارند گرياد ما نكردند

چون شعر بد بخاطر نتوان سپرد ما را
با اصل كهنه ى خويش دلبستگى نداريم

آسان توان شكسنت چون شاخ ترد ما را
ما برگهاى زرديم افتاده بر سر هم

در قتلگاه پائيز نتوان شمرد ما را
سر جوش عمر خود را چون گل بباد داديم

درجام زندگانى مانده است درد ما را
كودك مزاجى ى ما كمتر نشد ز پيرى

بازيچه مى فريبد چون طفل خرد ما را
باقى منانده از ما جز مشت استخوانى

از بسكه رجن پيرى در هم فشرد ما را
خون شهيد عشقيم بر خاك ره چكيده

پا مال اگر توان كرد نتوان سترد ما را
با اين دغل حريفان بازى بدستخون است

و ز نقش كم منانده است اميد برد ما را
گو جان خسته ى ما با يك نفس بر آيد

اكنون كه آتش عشق در سينه مرد ما را
چون سايه در سفرها پا بند ديگرانيم

هر كس براه افتاد با خويش برد ما را
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افسرده و دل مرده و سر خورده و مهجور
بر سينه ى پر كينه ى شب مى سپرم راه

شب تار و بپاخار و گران بار و نهان يار
پر دره بود راه و نهان ماه و عيان چاه

***
چون موج سبك خيز دل انگيز هوس ريز

سيلى خور طوفامن در دامن دريا
در سينه ى دل مرده ى مى خورده ز حسرت

خون در فوران است و نخيزد ز غم آوا
***

چون غنچه ى نشكفته ى پژمرده بگلزار
بازيچه ى سر پنجه ى شالق خزامن

لب بسته و تن خسته و دل رسته ز هستى
چون صيد بخون خفته بى تاب و توامن

***
در آرزوى يك نفس فارغ از اندوه

چون خس بسر بحر زمان در تك و پويم
چون بلبل بستان بدبستان محبت

 خونين بگلويم6بشكسته بسى نغمه
***

كاش از پس اين رجن جگرخاى روانساى
مى بود بر اين تب زده تن, داروى دردى

تا حاصل يك عمر پر از درد نبودى
فرياد ز ناكامى يا ناله ى سردى

                                    نصرت الله نوح
                                  تهران ۱۳۳۶/۵/۱
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   عبدالعلى همايون                                 
كاالى هنر ارزش و مقدار ندارد

اين طرفه متاعى است كه بازار ندارد
باغى است جهان هر چه كه گشتيم در اين باغ

آخر ز چه رو يك گل بى خار ندارد
گل نيز كه حافظ بودش نيش سرخار

در باغ دمى فرصت ديدار ندارد
عمرى است وفا كرده و در كوى محبت

ديديم كه اين جنس خريدار ندارد
ما را به طبيبى است سر و كار كه هرگز

يك نسخه براى دل بيمار ندارد
كم كن تو جفا اى بت طناز كه اين دل

ديگر بخدا طاقت آزار ندارد
هرگه نظرم به بر رخ زيباى تو افتد

از چيست زبان قدرت گفتار ندارد
هر چند ز لبهاى تو دشنام شنيدم

اين لطF تو با من بود انكار ندارد
تا نيست ترا فرصت ديدار همايون
تنها بود هر كس بجهان يار ندارد
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بهار مى گذرد خيز و دست دلبر گير
بپاى الله و گل, دور عشرت از سر گير

كنون كه باد صبا, چنگ زد به دامن سرو
تو نيز دامن آن سرو ناز پرور گير

بر غم خاطر غم همچو غنچه خندان باش
به شادى رخ گل همچو الله ساغر گير

بيك دو جام اگر در نيامد از پا عقل
ز دست يار پريچهر جام ديگر گير

نسيم از رخ گل داد خويشنت بستاند
تو نيز از لب معشوق كام دل بر گير

دال به پاى امل راه خوشدلى بسپار
«رهى» بدست طرب بار غم ز دل بر گير

        رهى معيرى                                  


