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پرسيد... تازگى
شعرى براى زلزله آيا تو گفته اى
غمضجه هاى غنچه رخان يتيم را

تكناله هاى گمشده در بغض و بيم را
آيا شنفته اى?...

هنگام شرح درد...
آيا ز هول مرگ نلرزيده جان تو?

آيا ز خون و اشك
پر نشده استكان تو

با خشمخنده اى كه از آن زهر مى چكيد...
گفتم كه, ها بله... بسيار گفته ام

بسيار با نگاه شرر بار گفته ام
از شيخ شهر, زلزله, طاعون, حريق,سيل,

از پرچمى كه گشته نگونسار گفته ام
بسيار از اميد, شكوفه,درخت,باغ
از دست هاى پر بر و پر بار گفته ام

از احتاد مهر, شرافت, برادرى
از عشق, افتخار, محبت برابرى

از كار گفته ام,
از داريوش و كورش و بابك,ز جام جم
يعقوب ليث ومزدك و مانى و ارگ مب

از پندهاى ناب پيام آور بزرگ
در برگزيدن ره شادى به جاى غم

بسيار گفته ام.
در آرزوى صلح ز پيكار گفته ام

حتى ز ظلم ديو ستم پيشه پليد
ديوى كه خار تفرقه در سينه ها خليد

خونخواره اى كه رشته مهر از همه بريد
دجالكى كه خاك وطن را به خون كشيد

بسيار گفته ام
بسيار از حكومت غدار گفته ام...
از جنگ نابرابر گل ها... گلوله ها

در گرگ و ميش سربى صبح پريده رنگ
از جر و جر پاره شدنهاى پوست ها

هنگام تيربار
درهاى هاى سبزه و آب و درخت و سنگ

بسيار گفته ام
از قتل عام مهر..

در سينه هاى مردم بيدار گفته ام
اما چه فايده...
در سرزمين من

آجنا كه جاى مغز
مشت و دهان و گردن و رگ كار مى كند

گوئى من ستم زده غم هاى خويش را
در گوش هاى بسته ديوار گفته ام

در قرن كامپيوتر و تسخير كهكشان
با خويشنت ببين كه چه ها مى كنيم ما

با خشت خام و گل
در راه سيل, خانه بنا مى كنيم ما.

وقتى ز دست رفت...
آنگاه رو به سوى خدا مى كنيم ما

حاال به من بگو
آيا خدا, خداى من و تو, خداى ما

ما را براى كشته شدن آفريده است?
اين سان خدا و بنده به عالم كه ديده است?!

ما عاشقان گريه و درد و مذلتيم
سوداگران ناله و اندوه و محنتيم

حتى اگر كسى نزند تو سرى به ما
با دستهاى خويش به سر مشت مى زنيم

آرى به قصد كشت
با تيغ و چوب,با قمه,زجنير و پنجه بكس

بر گردن و سر و كمر و پشت مى زنيم
ما تابعان ظلم و خود آزار ملتيم

ما غافليم?نه همگى عين غفلتيم!!!
حاال به من بگو
با آن همه فراز

با اين همه فرود
شعرى براى زلزله آيا توان سرود?!

م.سپند ۲۶ ژانويه ۲۰۰۴ سن خوزه كاليفرنيا
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رهى معيرى
رفتيم و پاى بر سر دنيا گذاشتيم

كار جهان, باهل جهان واگذاشتيم
چون آهوى رميده, ز وحشت سراى شهر

رفتيم و سر بدامن صحرا گذاشتيم
ما را بآفتاب فلك هم,نياز نيست

اين شوخ ديده را به مسيحا گذاشتيم
 نيلى است جاى ماbباالى هفت پرده

پا چون حباب بر سر دريا گذاشتيم
ما را بس است جلوه گه شاهدان قدس

«دنيا, براى مردم دنيا گذاشيم»
كوتاه شد ز دامن ما, دست حادثات

تا دست خود بگردن مينا گذاشتيم
شاهد كه سركشى نكند, دلفريب نيست

فهم سخن, مبردم دانا گذاشتيم
در جستجوى يار دالزار,كس نبود

اين رسم تازه را بجهان ما گذاشتيم
ايمن ز دشمنيم,كه با دشمنيم دوست

بنيان زندگى, مبدارا گذاشتيم
 دل, از نفس ما شكفته شدbصد غنچه

هر جا كه چون نسيم سحر, پا گذاشتيم
ما شكوه از كشاكش دوران منى كنيم

موجيم و كار خويش بدريا گذاشتيم
از ما بروزگار, حديث وفا بس است

نگذاشتيم گر اثرى, يا گذاشتيم
بوديم شمع محفل روشندالن, رهى

رفتيم و داغ خويش بدلها گذاشتيم
ديماه ۱۳۳۰
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سالها با آنكه مرغى در قفس بودم
آسمان در زير پايم بود.

روى درياها و روى دشتها پل ميزدم با فكر,
عرصه خورشيد را

با پر تدبير خود تسخير كردم من,
بس در و دروازه بگشودم كه تا امروز

پاى بس عابر
مانده حيران در طريق او

سالها با آنكه مرغى در قفس بودم
بر فراز شهرها من بال بگشودم.

ديدم انسانها صداى پايشان آهنگ زجنير است.
ديدم انسانها ديگر را كه از زجنير مى سازند.

پشت فردا هاى كشت و كارشان روياى خرمنكوب.
مى شنيدم برفراز شهرها(با آنكه مرغى در قفس بودم)

واى واى طاقت انسان و حيوان را,
مى شنيدم نغمه هاشان را.

***
سالها با آنكه مرغى در قفس بودم

از درون توبتوى منظر بس جنگل انبوه بگذشتم.
غرش توفان (دهانش گرم).

اشتياق فتح را ميخواند.
مه, بجان برگها رفتار گرد آلود ميافكند,

ابر سر ميداد حرف خويشنت پر جوش يا خاموش
بر فراز هر چه و هر جا,

من ولى (با آنكه مرغى در قفس بودم)
پر كشاندم تا نهاد دور دست آزاد,

بس خرابى زد به چشمامن, بسى آباد,
پاى بس ديوار, ديدارم نثار دستهائى گشت,       در خون

غرق, در نثار ديگرش ديدار,
حلقه هائى جست در انگشت,

با نثار آخرين ديدار, از گنج قفس, من
دستهائى را بچشم خويشنت ديدم

كه بروى من درى بگشود و بال خويش را بگشود
من به پرواز آمدم «پرواز در پرواز»

و در پروان اينسان ساز
تا بيامب رويت ديدار آن گمگشته, خواهم گشت

از هر سوى تا هر سوى.
جوالن باز, جوالن باز, جوالن باز.

اسماعيل شاهرودى (آينده)
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سياوش كسرايى
خبر بلبل اين باغ بپرسيد كه من
ناله اى مى شنوم كز قفسى مى آيد
حافظ

آرى شبى ست شسته به تاريكى و به خون
در خاطرم, ولى

شمعى چراغدارى خود را
در راه سرخ صبحدم آغاز مى كند

 خاموشى ستbاينجا سراى بسته
اما

در من پرنده اى ست كه آزادى تو را
يكريز در ترانه اش آواز مى كند

پاييز قلب هاست
اما دلم به حوصله مندى درين هوا

پروردن بهار دگر ساز مى كند
با شمع و با پرنده و با عطر نو بهار

حبسم به يك قفس
اى جان آفتابى عشق, اى سپيد فام

دست بلند تو
كى تيغ مى كشد

كى در به بستگان غمت باز مى كند!?
كابل,شهريور ۱۳۶۳
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ژاله اصفهانى
اگر پروانه اى,پروانگى كن

به رقص آور پرند بال و پر را
اگر قوى جوان جلوه جويى
ميان موج ها,ديوانگى كن

وگر مرغى و آب و دانه خواهى
سرافشانى,چو مرغ خانگى كن

عقابى گر بر اوج كوهساران
گذر كن قله هاى دورتر را.

هر آن نقشى كه از خود آفرينى
به طرحى تازه,باال گير سر را

تو در آيينه اى,آيينه نشكن
فراز خويشنت فرزانگى كن.
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محمد عاصمى- مونيخ
جهان, چگونه جهانى است?

گفت با من دل...
جهان, چگونه جهانى است?

اين صدا پيچيد,
درون سينه ى صد پاره اى به صد فرياد:

جهان,چگونه جهانى است?....
من, منى دامن

به قول حافظ شيرين زبان, شيرين كار:
عجوزه اى, عروس هزار داماد است
و در زبان فسونكار سعدى شيراز:

جهان و كار جهان,
جمله هيچ در هيچ است

وبيهقى گويد:
جهان بگشتم و ديدم هزارها تزوير

و مرگ, آخر كار است,
هر كه خواهى باش!

رها, اسير, فقيه و غالم,شاه و وزير...
جهان, چگونه جهانى است?...

بشنويم كه گفت:
جهان است و بى مهر و بد خو جهان است

چو آشفته بازار بازارگان است.
همه كار او , راه او, واژگونه است

وگرنه,
چرا هر كه نا كس تر او را نوازد?
چرا بركشد ناكسان را به گردون?

نصيب كسان, محنت و فتنه سازد?
چراها?... چراهاى خيام پيچد,

هنوز از پس قرن ها,زيرا اين طاق نيلى...
چراها? چراهاى تاريخ...

چراهاى بى پاسخ خامنان سوز...
چرا دورم از يار و ياران?

چرا دورم از مهربانان و,از غمگساران?
چرا زهر درجام دارم?

چرا «اجنبى» نام دارم?
چرا سرنوشتى بد اجنام دارم?

چراها?چراها...جهان سرزمين چراهاست...
***

و قرنى كه ره مى گشايد
تر و تازه و پاك, رخ مى منايد
چرا بر چراهاى ديگر فزايد...

***
بشر اختيارى ندارد

فرومانده در پنجه ى غول ماشين
اسير فرامين اعداد و ارقام

چنان مهره ى ششدر خام و بى نام
***

و ايران من,
هم چنان النه ى مور و ماران

فقيهان و شيخان
رسوالن و آيات جهل و تباهى

دروغ و سياهى, سياهى, سياهى....
مگر از سياهى,چراغى برآيد

نهال جوانى ز باغى برآيد
فروغى ز نسل جوان بر فروزد

همه ريشه ى جهل و بيداد سوزد
كه قرن جوان با سرود جوانان

وطن را رها سازد از ديو و ديوان.
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نصرت الله نوح
«هوا چون سرب سنگين است»

كام غنچه خونين است و چشم نرگس اشك آلود
زبان در كام خشك سوسن آزاد خشكيده است

غريو زاغ جاى بلبالن در باغ پيچيده ست
 پژمرده غير از خلته هاى خونbبروى سبزه

نشان الله پيدا نيست.
چه افتادست عالم را?

دم باد بهارى روح بخش و زينت افزا نيست.
رداى زنبق كافور گون زرد است

بنفشه, سرفكنده,زرد سيما, رخ پر از گرد است.
پرستوئى منى آرد نويد ماه فروردين

هوا چون ماه دى سرد است
پندارى

ت برد» است.«اوان دول
خزان بار سفر بسته است

چرا از چشم گوهر ريز ابر ماه فروردين
سرشك سبزه شوى و پاك و گوهرسا نيريزد?

 درد است?bمگر اين گرد باد تيره
يا تصويرى از دود دل خونين?.
گلستانهاى ديگر را بهارانست

ز ياس و زنبق و الله همه صحرا گل افشانست
فضاى سبزه, جان بخش و زمردگون ز باران است

بساط باده گسترده كنار جويباران است
نشان از تيره زاغان بد آوا نيست
گلستان زير آهنگ هزاران است

روز عيش ياران است.
***

بهارا! خلته ابرى بر سپهر دشت ما بفرست
كه تا بر روزگار ما بگريد همچو چشم ما

ز سرماى روانكاه و غم افزاى زمستانى
بشريانهاى مايخ بسته خون و درد و خشم ما

بهارا! چين ز ابروى زمان بگشاى
سپهر قيرگون را همچو دريا نيلگون گردان

دل سرماى بيرحم زمستان را
چو قلب الله خون گردان.
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هوشنگ ابتهاج «سايه»
مرگ در هر حالتى تلخ است,

اما من:
دوستتر دارم كه چون ارزه درآيد مرگ

در شبى آرام, چون شمعى شوم خاموش ...
ليك مرگ ديگرى هم هست

دردناك, اما شگرف و سركش و مغرور
مرگ مردان, مرگ در ميدان

با طپيدن هاى طبل و شيون شيپور
 شمشيرbبا صفير تير و برق تشنه

غرقه در خون, پيكرى افتاده در زير سم اسبان!
وه, چه شيرين است.

رجن بردن
پا فشردن,

در ره يك آرزو مردانه مردن!
و ندر اميد بزرگ خويش

با سرود زندگى بر لب
جان سپردن!
آه, اگر بايد

زندگانى را بخون خويش رنگ آرزو بخشيد,
bو بخون خويش نقش صـورت دخلـواه زد بـر پـرده

اميد.
من بجان و دل پذيرا ميشوم اين مرگ خونين را
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گل گل رخت زديده ى منناك من شگفت
گلزارحسنت از نظر پاك من شگفت

خون مى چكد ز داغ دل الله در چمن
گويا همين دم از جگر چاك من شگفت

هر گل كه نقشبند جمال تو نقش بست
در جويبار ديده ى منناك من شگفت

بر روزگار كشته ى هجر تو خون گريست
هر الله اى كه صبحدم از خاك من شگفت

رويش كه نو گلى ست «فغانى» ز باغ حسن
بهر جالى ديده ى اداراك من شگفت
«بابا فغانى شيرازى»


