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۱ - تعبيرى از فروغ فرخزاد
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رهى معيرى
ز خون رنگين بود چون الله, دامانى كه من دارم

بود صد پاره همچون گل, گريبانى كه من دارم
مپرس اى همنشين احوال زار من, كه چون زلفش
پريشان گردى از حال پريشانى كه من دارم

سيه روزان فراوانند, اما كى بود كس را?
چنين صبر كم و درد فراوانى كه من دارم

غم غشق تو, هر دم آتشى در دل بر افروزد
بسوزد خانه را, نا خوانده مهمانى كه من دارم

بترك جان مسكين از غم دل راضيم, اما
بلب از ناتوانى كى رسد, جانى كه من دارم?

 كار دل سرگشته كن, گفتا:Eبگفتم چاره
بسازد كار او, برگشته مژگانى كه من دارم

ندارد صبح روشن,روى خندانى كه او دارد
ندارد ابر نيسان, چشم گريانى كه من دارم
ز خون رنگين بود چون برگ گل اوراق اين دفتر

 دلهاست,ديوانى كه من دارمEمصيبت نامه
رهى, از موج گيسوئى دلم چون اشك ميلرزد

 جانى كه من دارمEمبوئى بسته امشب, رشته
ارديبهشت ماه ۱۳۲۸
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دكتر محمد كامگار پارسى
چنان بردند از من دل سيه چشمان اهوازى

كه دل از حافظ شيرين سخن تركان شيرازى
نه تنها دل شداز دستم كه جان خواهند و بى پروا
كنند اين رهزنان دين و دل با جان و دل بازى

پرستوزلT و نيلوفر لبانند اين كمانداران
كه آموزند مژگان سيه را ناوك اندازى

گر از پرده برون آيد پرى يا حور از جنت
نه چونان دلكش آيد نى بدين خوبى و طنازى
شبست و ماهتاب و طرف كارون و بهارى خوش
ز زورقها بگوش آيد نواى شور و شهنازى

غنيمت دان وصال يار و عشق و نو جوانى را
بترس اى نوجوان زان دم كه اين سرمايه در بازى

من از اين عشق رسوا گر, نيازم,البه ام, سوزم
تو با آن حسن جان پرور, فريبى, عشوه اى, نازى

غريبم, عاشقم, گم كرده ره, جائى منيدامن
غريبان را پناهى, به كه ما را نيز بنوازى

بظاهر گرچه من پيرم بعشق از صد جوان پيشم
چه باشد گر كه با اين خسته جان, دل مهربان سازى

رقيب سنگدل دارد سر قتل من و غافل
كه عشقم از نخست آموخت راه و رسم سربازى

بنازم «كامگارا» ساحت ملك محبت را
كه در آجنا بيك مسند نشيند ترك با تازى
اهواز- خرداد ۱۳۵۲
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ژاله اصفهانى
اگر پرسند از من زندگانى چيست, خواهم گفت:

هميشه جستجو كردن,
جهان بهترى را آرزو كردن.

من از هر وقت ديگر, بيشتر امروز هشيارم
به بيدارى پر از انديشه ام

در خواب,بيدارم.
زمان را قدر مى دامن

زمين را دوست مى دارم.
چنان از ديدن هر صبح روشن مى شوم مشتاق

كه گويى اولين روز من است اين,
آخرين روز است.

درود شادى ام, با درد بدرودم در آميزد
ميان اين دو آوا, يك هماهنگى مرموز است.

در اين غوغاى افسونگر
چو مرغان بهارى بى قرار استم

دل ام مى گيرد از خانه
دل ام مى گيرد از افكار آسوده

و از گفتار طوطى وار بيهوده
دل ام مى گيرد از اخبار روزانه,

گر از بازار گرم و جنگ سرد اين و آن باشد,
نه از راز شكوفائى نيروهاى انسانى

فضاى باز مى خواهم
كه همچون آسمان ها بى كران باشد

و دنيايى كه از انسان,
نخواهد قتل و قربانى,

از مجموعه شعر «شكوه شكفنت»
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سياوش كسرايى
تنگ غروب است

در خانه شمعى و چراغى يا صدايى نيست اما
در من, كسى مى گريد اينجا

ساعت به تابوت سياهش خفته, گويى
قلب زمان استاده از كار

از قاب عكسى, چشم هاى آشنايى روى ديوار
دارد به روى من نظر, اما چه بيمار
در آسمان تيره يك چابك پرستو

با پنجه هاى باد وحشى در ستيز است
باران منى بارد ولى ابرى شناور

با يادهاى خوب من پا در گريز است
دور است از من,آرزو,دور

دير است بر من زندگى,دير
دل تنگ از اين دورى و ديرى و متاشا
در من كسى خاموش مى گريد در اينجا

فروردين ۱۳۶۳
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هوشنگ ابتهاج .ه.ا.سايه
بياييد, بياييد كه جان دل ما رفت

بگرييد, بگرييد كه آن خنده گشا رفت
بر اين خاك بيفتيد كه آن الله فرو ريخت

بر اين باغ بگرييد كه آن سرو فرا رفت
درين غم بنشينيد كه غمخوار سفر كرد

درين درد مبانيد كه اميد دوا رفت
دگر شمع مياريد كه اين جمع پراكند

دگر عود مسوزيد كزين بزم صفا رفت
لب جام مبوسيد كه آن ساقى ما خفت

رگ چنگ ببريد كه آن نغمه سرا رفت
رخ حسن مجوييد كه آن آينه بشكست

گل عشق مبوييد كه آن بوى وفا رفت
نواى نى او بود كه سوز غزلم داد

غزل باز مخوانيد كه نى سوخت, نوا رفت
ازين چشمه منوشيد كه پر خون جگر گشت

بدين تشنه بگوييد كه آن آب بقا رفت
سر راه نشستيم و نشستيم و شب افتاد

بپرسيد, بپرسيد كه آن ماه كجا رفت
 اقبال كز و بر سر ما بودEزهى سايه

سر و سايه مخواهيد كه آن فر هما رفت
تهران, ارديبهشت ۱۳۵۲
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ايرج ايزد يار
دريغا كه بگذشت برما زمان

به پيرى  گرائيد اين جسم و جان
دريغا چو فردا شود روز خوش

رسد عمر بر مرز هفتاد و شش
دريغا كه دوران عشق و اميد

چنين سهل و آسان به پايان رسيد
دريغا چه آسان ز كT شد شباب

نداريم بر عمر باطل جواب
 پر هوسEاز اين خوان گسترده

«دمى خورده بوديم گفتند بس»
در اين چند دهسال بوديم خواب

نديديم از زندگى جز سراب
مناندست ديگر بجز چند روز

از اين عمر بى حاصل بى فروز
«بده ساقى آن مى كه حال آورد

بزرگى فزايد كمال آورد»
بزن مطرب آهنگ شور و حجاز

كه ما را به هستى كجا شد نياز?
كه هستى همه سر بسر مستى است

چو هستى نباشد كجا هستى است?
چرا مى ننوشيم اين چند روز

كه برف عمرمان راست فصل متوز
چرا خاطر خود پريشان كنيم?

ز دل آنچه زيباست پنهان كنيم
خدايا به ايران ستان جان من

كه ايران بود دين و ايمان من
تو ايرج بياد وطن باده نوش

كه مشكل كنون نامش آيد بگوش
ارديبهشت ۱۳۸۲
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در صT عاشق ترينها, جان چه ديد و چون گريست?
كز غمش آهوى وحشى در دل هامون گريست?

تشنگى اندام صحرا را هزاران پاره كرد,
آنچنان, كز عمق دردش, واحه با مجنون گريست

بر درختستان ساحل, سرزمين نخل ها
«دشت خوزستان» سراسر همره «كارون» گريست

«اصفهان»و «بختيارى»,در عزاى «زنده رود»,
- آن بهشت جاودان- صد چشمه چون «جيحون» گريست

آب در خاك وطن چون كيميا شد, زين بال
«نور» بر سر زد ز حسرت,«آمل» و «جابون» گه گريست

رنگ شاليزارها از زردى و پژمردگى,
رمز راز مبهم آن شب كه «مرددون» گريست

«مرددون» مرد سلT خر بود,نامردى كه خلق
سالها از جور او خونابه خورد و خون گريست!

خشكسال عشق در جان زمين افتاد و آب,
مادرم - ايران- كه مى داند چه كرد و چون گريست?

ميهن ام در رجن بود و كودكانش گيج درد,
مهربان خاموش ماند و با دل محزون گريست

آسمان گويى ز خجلت چهره پوشيد از زمين
 وارون گريست!Eبسكه چشم ما ز جور كاسه

ناگهان ابرى هويدا گشت و رعد و برق نيز
روستايى نعره زد: «ابر كرم بارون گريست»!

من كنار مادرم - ايران- چو «شبنم» شادمان
كآسمان شد مهربان,بى حيله و افسون گريست
زبيده جهانگيرى «شبنم»
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 نصرت الله نوح
شب چونكه انديشه آيد با خيل غم بر سر من

 خاطر منEغير از تو نبود نگارا در پهنه
با چشم شيرافكن خويش صيد دلم كردى آخر

فارغ كجا گردم از دام چون ريخت بال پر و من
خواهم كه تا چشم بد را بهرت سپندى بسوزم

اسپند, خال سياهت, روى مهت مجمر من
يادآر از شام تارم, اى نو گل نو بهارم

روى تو گلزار عشقم موى تو سيسنبر من
زاندم كه روى تو ديدم, مهر تو با جان خريدم

ياد تو در شام غمها چون صبح روشنگر من
تهران بهمن ماه ۱۳۳۹
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عماد خراسانى
گرچه مستيم و خرابيم چو شبهاى دگر

باز كن ساقى مجلس سر ميناى دگر
امشبى را كه در آنيم غنيمت شمريم

شايد اى جان نرسيديم به فرداى دگر
مست مستم مشكن قدر خود اى پنجه غم

من مبيخانه ام امشب تو برو جاى ديگر
چه مبيخانه چه محراب حرامم باشد

گر بجز عشق توام هست متناى دگر
تا روم از پى يار دگرى مى بايد

جز دل من دلى و جز تو دالراى دگر
 نازEنشنيده است گلى بوى تو اى عنچه

بوده ام ورنه بسى همدم گلهاى دگر
تو سيه چشم چو آئى بتماشاى چمن

نگذارى بكسى چشم,متاشاى دگر
باده پيش آر كه رفتند از اين مكتب راز

اوستادان و فزودند معماى دگر
اين قفس را نبود روزنى ايمرغ پريش

آرزو ساخته بستان طرب زاى دگر
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عبدالله صاحلى سمنانى
غمش افزود غمى بر سر غم هاى دگر

ده به شادى غم او دو سه ميناى دگر
آشيان كرده غمت در دل بى كينه ى ما

چون نديده به جهان خوشتر از اين جاى دگر
سر سرى نيست مرا عشق كه با يك دو عتاب

گيرم از تو دل و بندم به دالراى دگر
جز شرابى و كتابى و تو و طرف چمن

ز خدايم, بخدا نيست متناى دگر
عهد كردم كه دگر مى, نخورم در همه عمر

به جز از امشب و فردا شب و شب هاى دگر
زين جهامن چه ثمر بود به جز غم كه دهى

زاهدا, وعده بيهوده به دنياى دگر?
تو كه امروز توانى و بدادم نرسى

جز بهانه نبود وعده به فرداى دگر
گر به طبع تو موافق سخنم نيست مرجن

صاحلى را بود اى دوست الفباى دگر
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صادق سرمد
 او ساخت كار منEآن گل كه تيغ غمزه

امروز دسته گل بنهد بر مزار من
در بحر عشق غرقه بحسرت از آن شدم

كان ساحل اميد نيامد كنار من
بگريست زار زار بخاكم ولى چه سود

وقتى كه كارزار غمش ساخت كار من
هر چند چشم بسته ام از روى هر چه هست

 شب زنده دار منEدنبال اوست ديده
در خاك تيره روشنى ام صبح روى تست

اى روشن از تو ظلمت شب هاى تار من
بنشين بخاك من كه بخاكم نشانده اى

ترسم كه دامن تو بگيرد غبار من
ترسم شكار دام هوى و هوس شوى

اى صيد خال و خط كه نگشتى شكار من
هر كس بيادگار نشانى ز خود گذاشت

نام شهيد عشق تو شد يادگار من
سرمد بپاس آنكه بدريا زدم دلى
امروز گشت گوهر اشكى نثار من
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بوى تازه مى آيد,بوى ناب, بوى شراب
بوى عشق مى آيد, بوى شوق, بوى شتاب

بوى آخر ديوار, بوى اول پرچين
بوى خاك مى آيد, بوى باد, بوى آب

بوى شعر مى آيد, با تو گفنت و گفنت
بوى اسب, بوى سوار, بوى قصه, بوى خواب

بوى تو است مى آيد, باز با همان پاييز
بوى تو است مى آيد, با نسيم مست و خراب

مست مست مستى باز, باز آن كه هستى باز
باز هم همان قصه, تشنگى و آب و سراب

كوچك است دنيايت, گفته اى و مى گويى
بى خيال هر چه بزرگ!,آرزو و نقش بر آب!

باز هم همان پاييز, باز ياد تو لبريز
باز بوى تو, انگار: بوى شوق,بوى شتاب
فريبا ميرزا محمد نيا- شهريور ماه ۱۳۷۶
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دكتر قدمعلى سرامى
من از عصير خروشى زالل سرشارم,

لبالب از نفس تند و گرم رگبارم.
من آن خروس خروش افكن شب آشومب,

كه از سياهى, سير, از سكوت بيزارم.
سرم چو شعله فرود آمدن منى داند,

كه خود سرخى از خلته هاى خون دارم.
به صور خويش دميدم كه آفتاب دميد,

به رستخيز خود انديشه كن كه در كارم.
كس از زبان من آگاه نيست, من خود نيز,

دلم خوش است كه بار آور است منقارم.
گشاد بال و بلند خروش و سرخ كاله,

گواه نيكى كردار و گفت و پندارم.
به الى الى منى ماند اين خروش, مخسب!

بدوز چشم به چشم هميشه بيدارم.
۱۳۶۳/۸/۱۰
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هان كجايى هاى,
هدهد,اى هدهد

گوييا امشب
باز پيغام سليمان را به سوى سرزمين هاى سبا بردى?

هان كجايى هاى
تا چكاوكهاى سيمين بشارت بر درخت سبز آوازت پر

افشانند
تا به من گويى

باد چشمت روشن اى از هفت اقليم جهان رانده
نى همين تنهاى تنها در سپنج خاك

كز حريم آسمان رانده
هد هد اى هدهد,

باز امشب نامه يى دارم
ز آن كه يادش زايش باران بود در جنگل پاييز فرسـود

روان من
اى چو من دلتنگ

اى چو من با خويشنت در جنگ.
ميدامن توان رفتنت تا بيكران ها نيست

پاسخش را نامه يى از آنچه ديدى در دياران سبا بنويس
با سر انگشتان سرخ آذرخشان. بر حرير ابرها بنويس
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شهرزاد قصه گوى شرق
هيچ يادت هست

نيمروزانى كه سيب سرخ باغستان مشرق را
«دستـى از آن سـوى مـغـرب چـيـد و پـژواك صـداهـايـى

كه:آوخ چيد,آنك چيد» (در هفت آسمان پيچيد)
نيمروزانى كه خط ها و عددها

 تقويمEدر خيابان غبار آلوده
پرنيان واژه هاى پاك را در آبكند ترس مى شستند

نيمروزانى كه موم گرم خورشيد,
 آفاقEآب ميشد در ميان الژوردين كاسه

نيمروزانى كه ديدم واپسين بار
 ابريشمين گيسوانت راEسايه

- چون مناز سبز گندمزارها در آستان باد-
بر فراز پله كان هودجى رويين

رهسپار شهر جابلسا
هيچ ميدانى كه چون داراب

- شهر جابلسا-
اين گران سنگى كه افتاده است

از فرود چاهسار كهكشانهايى به ژرفاى هزاران سال
 چابكسوار قرن ياقوتىEدرره

شهر جابلسا
اين سيه پستان بد كاره

اين ستمباره
اين پلشت اين شوم اين شبگرد پتياره

اين شبستان گناه آلود نـاهـيـد دهـان گـنـديـده را پـدرود
بايد گفت

گز گزند تند با دانش
و زجفاى خانه زادانش

جوهر سيال رويش در نهانگاه سرشت زندگى افسرد
كودك باور به باغستان فرداهاى نوشين برگ نوشـيـن

بار
 سبز بلوغ آفرينش مردEدر گهواره

باز گرد اى شهرزاد قصه گوى شرق
باز گرد اى چون گل خورشيد چـشـمـانـت بـه سـوى

شرق
واصN باخترى  كابل- ۱۳۶۲


