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سيمين بهبهانى
اى خامه هاى الغرتان, ساقه هاى خشك

روئيده در صحارى فقر آشناى خشك!
اى مغزهايتان, لزج بويناك عجز

ماسيده در سفال تهى كاسه هاى خشك!
اى فكرتان زبونى شب تاب بينوا

بيزار از آفتاب و ملول از هواى خشك!
اى پر فريب ياوه فروشان دوره گرد

انباشته به دامن تر, عقل و راى خشك!
از دختران شعر, غبار آفريده ايد

چون اژدها به يك نفس مرگزاى خشك!
گفتى رسالت است? دريغا ضاللت است

اين چند لفظ بى هدف نارساى خشك:
يادآور دريغ و زوال شكفتگى ست

چون خار و خس كه مانده ز بستانسراى خشك
از دستتان صراحى ده قرن اعتبار

بر سنگ راه مى شكند با صداى خشك!...

 مب�لهلزه زدو شعر در بار
اين واژه ها را در همدلى با مردم محنت زده ى

مب و روستاهاى آن ديار كنار هم گذاشته ام.
نثار مردم پاك نهاد ايران و همه ى جهان كه

عمق فاجعه را فهميدند و به يارى شتافتند...
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تا زمين خسته تن, لرزيد و غران شد
خواب آرام شقايق ها پريشان شد

آتشى سوزنده جان شهر «مب» را سوخت
شهر ايران زين غم و اندوه پژمان شد

ناله و زارى به جان ها آذرنگ انداخت
عاملى زين مامت جانسوز گريان شد

ارگ مب بى طاقت از تنها شدن ها بود
خشت خود بر تن همى كوبيد و ويران شد

نخل مب رين واقعه گيسو پريشان كرد
در سحرگاهان سرد خانه قربان شد

تا صداى فاجعه در گوش شب پيچيد
زهر غم بر جان «مب» پاشيد و پنهان شد

در شب سرد كوير و شعله ها بر جان
از چه رو لرزيد آن سامان و اين سان شد

از ره آمد پس جدايى ها و تنهايى
مهر مردم, آتش گرم زمستان شد.
حسن نيك بخت ديماه ۸۲ تهران
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تو اى مب كه در ناله و غم نشستى
ز سوگ عزيزان به مامت نشستى

به صبحى كه هرگز نزد سر سپيده
شب و گردش روز برهم نشستى

ز قهر طبيعت تو درهم شكستى
زمين گر به شرمى معظم نشستى

بشد خون دل و پيكر و خاطراتت
به خون دلت بس چه محرم نشستى

 پر هياهوaتو اى شهر ديرينه
كنون بر ديارت چه مبهم نشستى

ز آه دل و اشك چشمت تو اى مب
به چشمان دنيا چو شبنم نشستى

جفائى كه بر پيكر مب برفتى
نه بر مب كه بر جان عالم نشستى

نيايد دگر با دل خون نشسنت
كزين پس - تو بر زخم مرهم نشستى

برويد ز نو زندگى بر تو اى مب
كه قامت كنى قد اگر خم نشستى

بيايد ز خون جان گرفنت زمانى
به يادى كه بر ارگ اعظم نشستى!!
لى لى حسامى- روحپرور ۱۲ مارچ ۲۰۰۴
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سياوش كسرايى
مالل ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد.

متام روزهاى ماه را,فسرده و خراب مى كند
و من به يادت اى ديار روشنى

كنار اين دريچه ها
دلم هواى آفتاب مى كند

***
خوشا به آب و آسمان آبى ات

به كوه هاى سر بلند
به دشتهاى پر شقايقت

به دره هاى سايه وار
و مردمان سخت كوش توده كرده رجن روى رجن

***
هواى توست در سرم

اگرچه اين سمند عمر
زير ران ناتوان من

بسوى ديگرى شتاب مى كند
***

نه آشيان, نه همدمى
نه شانه اى ز دوستى...

كه سر نهى بر آن دمى
توئى و رجن و بيم تو

توئى و بى پناهى عظيم تو
نه شهر و باغ و رود و منظرش

نه خانه ها و كوچه ها و راه آشناست
نه اين زبان گفتگو,
زبان دلپذير ماست

تو و هزار درد بى دوا
تو و هزار حرف بى جواب

كجا روى?
بهر كجا, بهر كه رو كنى تو را جواب مى كند.

***
چراغ مرد خسته را,

كسى منى فروزد از حضور خويش
كسى نوازشى منى دهد غريب را

اگرچه اشك نيم شب
گهى ثواب مى كند

***
نشسته ام به بزم دوستان و سرخوشم

بگو بخند و شعر و نقل و آفرين و نوش
سخن بهر كالم و شيوه اى
ز عهد و از يگانگى است

به دوستى - سخن ز جاودانگى است
امان ز شبرو خيال

امان
چه ها كه با من اين شكسته خواب مى كند.

***
اگرچه در دريچه ام,در آستان صبح

هنوز هم مالل ابر بال مى كشد
ولى من اى ديار روشنى

دلم چو شامگاه توست
به سينه ام, اجاق شعله خواه تست

نگفتمت?
دلم هواى آفتاب مى كند!

مسكو ۱۹۹۴
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هر چند زير چشم نگاهى به سنگ كرد
در پيشگاه آينه قدرى درنگ كرد

از فكر زشت خويش خجالت كشيده بود
لبخند زد در آينه, كارى قشنگ كرد

لبخندش از مناسبتى بود و نسبتى
گاهى نگه به آينه, گاهى به سنگ كرد

جهدى نكرده ايم كه جان را جال دهيم
دل را سكون سينه گرفتار زنگ كرد

بر كo نهاده, گوهر جان مايه كرده بود
غواص بحر عشق كه گوهر به چنگ كرد

با پشتكار مور گرفنت ره تالش
كارى قشنگ بود كه تيمور لنگ كرد

شبتاب چون كه راه نداند به روشنى
از نام نيك خويشنت احساس ننگ كرد

ننگش نيامد آن كه به نام سپيده دم
راه سحر به مقدم خورشيد تنگ كرد?

ننگش نيامد آن كه به بال كبوتران
با رنگ صلح آمد و آهنگ جنگ كرد?

«گلبانگ» جام باده قدرت چه شهد داشت
كزآن هرآن كه خورد به جان ها شرنگ كرد
از: كمال اجتماعى جندقى «گلبانگ»
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به كه تسليت بگويم كه تو رفته ئى ز ديده
دل تسليت ندارم من پيرهن دريده

چوبه خشت سر نهادى,ز تپش گراوفتادى
همه ماند از تپيدن دل خاك داغديده

چه نياز آسمان را خبر از غروب گفنت
كه شفق به خون نشاند نشنيده يا شنيده

نه مالمتى ايد در خور دل خونى شقايق
نتواند ار نهفنت رگ سرخ سر بريده

مشكن به شيون اى شب تو سكوت بيشه زاران
 نى ابديت آرميدهaبه نواى نوحه

 شب نتراود آفتابىaاگر از كناره
 سپيدهaنرسد اميد فردا به كرانه

به كمال تا رسيده گل واژه هاى شعرم
به سرود حلظه هايم قطرات خون چكيده

 طراوتaبه طواف خاك رفتم پى واحه
چه پلشت گون سرابى همه ديده و نديده

تو حضور جاودانى كه به ژرف جان نهانى
چه خطا گمانه كردم كه تو رفته ئى ز ديده

ز چه روزبان ببندم ز مديح حسن خوبان
كه ندارد انتهائى كلمات اين قصيده

به گذار اين گذر گه خط خون عاشقان بين
بنگر نشان ما را به سطور اين جريده
جهانگير صداقت فر

ضــرب املــثــل مــعــروف«حــكــيــمــبــاشــى را دراز
كردند» را بارها شنيده و خوانده ايد

اينك شأن نزول و داستانش را هم بخوانيد.
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شنيدم ناصرالدينشاه قاجار
دچار درد دل گرديد يكبار

شه صاحبقران از شدت درد
چو خرس تير خورده ناله مى كرد

زنان اندرون انواع دارو
خوراندندش نشد به حال يارو

 عالم به ناچار^پس آنكه قبله
بفرمودند دكتر را خبر دار

حكيمباشى چو رنگ و روى شه ديد
بدون بحث و پرسش زود فهميد

كه بهر پر خورى باشد كه آقا
چو موش مرده افتادست از پا

ز بس خور دست آجيل برشته
دچار امتالى معده گشته

طبيب آنگاه قدرى من و من كرد
كه:باشد تنقيه داروى اين درد

چو نام تنقيه را شاه بشنفت
ز جا برجست و با تندى به او گفت:

چه گفتى? تنقيه? با كى? قرمدنگ
سرت را كوفت بايد بر سر سنگ

حكيمباشى ز روى وحشت و هول
بزير لب بخواند احلمدوالحول

بگفتا: نه, شهنشاه فلك جاه
شما و تنقيه?.استغفرالله?

مرا گفتم كه بايد تنقيه كرد
كه تا بيرون رود از جانتان درد!.

***
به فرمان شهنشاه فلك فر

حكيمباشى و لوشد روى بستر
ز بعد تنقيه با پيچش و تاب

ز جا برخاست چون مشكى پر از آب
به شه گفتا: كه به شد حال آقا?

بگفت: آرى. بگفت احلمدالله.
از آن بس شاه هرگه داشت دل درد

حكيمباشى را فورى تنقيه كرد
نصرت الله نوح
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گرانقدرى, عزيزى, نازنينى
فروزان گوهر روى زمينى

زانوارت ادب را رنگ و نور است
قلم را جلوه و قدر يقينى

بدنياى سخن تابان چو خورشيد
به بحر شعر سكاندار, امينى

بهر محفل چراغ و زيور و شور
به هر جا گرمى و لطo و طنينى

بخاطر دارمت از عهد ديرين
همان مرد توامنند پسينى

كه بودت با قلم ميثاق و پيوند
همان گونه ثمر بخش و ثمينى

مبارك بر تو اين پنجاهه عمر
كز آن با كوله بارى بس و زينى

مباند نام تو بر تارك دهر
درخشان و منايان چون نگينى

ترا, آموزگارا, مى ستايم
كه اهل معرفت را از بهينى

برايت آرزويم عمر نوح است
دوح كمينىُدعاگوى تو, ب

دوحى - مرداد ماه ۱۳۸۲ُمحمود ب
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گر در قلم نقاش با چشم نظربينى
در هر رقم از كلكش صد گونه هنر بينى

آجنا كه كشد نقاش از صورت ما شكلى
من سيرت صاحب نقش تو نقش صور بينى

آجنا كه كشد نقاش ابروى سيه چشمى
من حظ نظريامب تو حظ بصر بينى

آجنا كه كشد نقاش گيسوى دالويزى
من زيور جان و دل تو زينت سر بينى

آجنا كه كشد نقاش باالى بالخيزى
من چيز دگر بينم تو چيز دگر بينى

آجنا كه كشد نقاش تصوير غروب شمس
من دور مناى عمر تو دور قمر بينى

آجنا كه كشد نقاش آتشكده اى روشن
من جلوه نور حق تو برق شرر بينى

آجنا كه كشد نقاش اشك رخ مظلومى
 تر بينىaمن رسم ستمكارى تو ديده

آجنا كه كشد نقاش از پادشهان رسمى
من افسر دور از سر تو تاج و كمر بينى

 عاج و تاج من تخت شده تاراجaتو تخته
 زر بينىa بى خامت تو سكهaمن حلقه

اين جمله كه من بينم با چشم حقيقت بين
تو نيز بچشم دل مى بينى اگر بينى
صادق سرمد آبان ۱۳۳۰
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محمد عاصمى
آسمان ابرى انبوه

ابر در ابر اين بلندا بام
در رداى تيره اندوه

***
آشناى دير و دور من

آشناى دير و دور,
اين بام پر باران باران ريز...

از زمان كودكى
در دامن آن ساحل منناك
***

اى دل غمناك!
اين همان ابر و همان دشت و همان باران

آسمان و كوه و جنگل نيز...
پس چرا مى لرزى و پرواز مى گيرى

سوى آن جنگل به آن دامان به آن سامان
ابر چشمت گريه باران است

گريه يك ريز باران
قصه بى هم زبانان است

 باران حديث دورى يار و دياران است^گريه
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آن زمان,آنروز با آن روزگاران را چه شد
آن چمن,آن بوستان,آن نوبهاران را چه شد

پاكى و مهر و صفاى ميگساران را چه شد
«يارى اندر كس منى بينم, ياران را چه شد»
«دوستى كه آخر آمد, دوستداران را چه شد»

***
كاروانى رفت و تنها آتشى از آن بجاست
مانده ايم از قافله بر جا و ره بى انتهاست

زين كوير ظلمت و وحشت ندائى برنخاست
«آب حيوان تيره گون شد, خضر فرخ پى كجاست»
«خون چكيد از شاخ گل, باد بهاران را چه شد»

***
روزگارى در دل عشاق بد تنديس يار

بهر معشوق از سرا خالص جان كردى نثار
روز هجران چشم برده بود و دل در انتظار

«شهرياران بود و خاك مهر بانان اين ديار»
«مهربانى كى سر آمد شهرياران را چه شد»

***
خاطرات عمر ما گم شد بغربت , سالهاست
روز نو آمد وليكن اين نه آن نوروز ماست

آن نشاط آن بوسه ها, آن مهربانيها كجاست
«صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغى برنخاست»

«عندليبانرا چه پيش آمد, هزاران را چه شد»
***

در حريقى جمله آمال و دل و اميد سوخت
دست تقدير آنچه بد از عمر ما ارزان فروخت

ديگر آن شبگرد عاشق رفت و لب ز آواز دوخت
«زهره سازى خوش منيسازد, مگر عودش بسوخت»

«كس ندارد و ذوق مستى, ميگسارانرا چه شد»
***

دوش در روياى شيرين گفت پير مى فروش
بهر تغيير قضا و بخت بيهوده مكوش

جاى غم جامى لبانب از پى صافى بنوش
«حافظ اسرار الهى كس منيداند, خموش»
«از كه ميپرسى كه دور روزگاران را چه شد»
محمد على - يزدانفر فرورديماه ۱۳۸۳
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بوى گلها, عطر ياس و مريم و سوسن چه شد?
باغ نارجن و بهار سبز بخش من چه شد?

سايه ات در خالى اندام بى آرام من,
گاه خفنت بر چمنزاران اين گلشن چه شد?

دستهاى من كه مى شد حلقه گرد گردنت,
نالد از درد وز من پرسد كه:«آن گردن چه شد»?

رغم آن بيدادها, نامرديهاى زمان,
جان سپردن در ره آمال در ميهن چه شد?
خاك و سنگ و خواب و روياى شب و دلبستگى
عاشقانه گم شدن در وادى ايمن چه شد?

عهد جاويدان ما, شعرى كه با هم خوانده ايم:
«همنفس, همدم, كنار يكديگر مردن چه شد»?

ما دو تن بوديم با يك جان عاشق در جهان
جان عاشق ماند, اما عشق من,آن تن چه شد?

موج اقيانوس محنت تا كجايم مى برد?
سنگ مى گريد به حالم:«پاسخ اين زن چه شد»?

شبنم اشكى كه باريدن گرفت از ديده ام,
چون به خون تبديل شد در باغ اين دامن, چه شد?
شبنم جهانگيرى- ۱۸ اسفند ۱۳۸۲


