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سياوش كسرايى
اى مرغ بهار آمده پرواز و پرت كو?

شد باغ پر از و لوله گل,خبرت كو?
گيرم كه شكستى قفس اى بلبل دلتنگ

با بال گشايان سفر,بال و پرت كو?
سوداى سمندر شدنت بود در آتش

خاكستر و دودى دل غافل شررت كو?
چون الله چراغى به ره عشق گرفتى

جز باد و بجز داغ از اين رهگذرت كو?
پا پس نكشيدى ز نبردى و مباندى

هان اى تن افتاده بر اين خاك, سرت كو?
ديدى كه تهمنت به بن چاه كشيدند

رهيايى سيمرغ تو و زال زرت كو?
گم گشتى و يك دوست از آن جمع نيامد

احوال بپرسد كه رفيقا اثرت كو?
خون خوردى و لعل از دل هر سنگ كشيدى

وين سخت دالن طعنه زنندت هنرت كو?
ديريست كه در تيرگى ات چشم براهم

اى شوم شب صبر گرازان, سحرت كو?ند
اسفند ۶۴
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محمد على افراشته
ممكنه خواهش ما را بپذيرى اخوى ?

يك قلم, حجره نيائى و مزاحم نشوى
بله تصديق, كه شش تا قد و نيمقد دارى

راستست اينكه بجان آمدى از بى كارى!
نه وكيلم, نه وزيرم, نه رئيس الوزرا

حقش اين است كه ضايع نكنى وقت مرا
درد بيكارى اگر كرده تو را زار و ذليل

در مجلس كه نبستند برو پيش وكيل
بيخ گوش كرشان, نعره و فرياد بزن

نشيندند اگر, سيلى آزاد بزن
بخيال تو رسيده, على آباد دهيست

 من همچه خبرهائى نيست!Zمرگ يكدانه
بام من بيشتر و برف من از تو بيش است

اين محيطيست كه هر كس بخيال خويشست
ابوى موقع مرگش نه كفن داشت نه گور

پدرم سوخت كه كردم دو سه شاهى جم و جور
ياد باد آنكه عبا كهنه, قبا كهنه, بدوش

 جرت مائه كهنه فروشZبوده ام در سنه
پوست انداخته و رجن كشيدم بسيار

تا شدم حضرت آقاى رئيس التجار!
گنج, بى رجن ميسر نشود, ها پس! چى?

فرقش اينجاست كه تو مسگرى و من مسچى?
هنر آن نيست كه سوهان بكشى سك بزنى

هنر آنست كه خوش باشى و پشتك بزنى!
چهره ات از غرق و دوده و زنگ آهن

شده همرنگ باين كفش دم پائى من
ميل دارم بگذارم سر كارى بروى

سر امالك زمن رفته مباشر بشوى
 هرز تو و شهرت طلبيتZترسم از چانه

همه جا سفره كنى پهن: فالنى اخويست
عار دارم كه بگويند تو نوكر هستى!

چه رسد آنكه بدانند برادر هستى
 ميل ندارم كه بيائى منزلًابدا

مى شوم پيش زمن, دختر بيگانه, خجل
بچه ام تربيتش روى اصول فنديست !

دايه اش ايرلندى, دكترش اسكاتلنديست!
 قدغنًميس, مادام, دايه آقا كرده اكيدا

طفل ولگرد تو بازى نكند با بهمن!
بچه هاى تو همه زرد و ضعيفند و ذليل

همه سودائى و درد و مرضى, زخم و زگيل
كه بتو گفته, تو را داخل آدم بكنى?

كه بتو گفته, زن و بچه فراهم بكنى?
اينهمه برهنه و عور چرا ساخته اى?

اينهمه كور و كچل از چه پس انداخته اى?
دو سه تائى كه بزرگند به صنعت بگذار

هفت هشت ساله قبيح است مباند بيكار!
دو سه تائى دگرش را بده از سر واكن!

پرورشگاه و گداخانه, در آجنا جا كن!
كلفت چابك و خوش بنيه و چاالك وقوى

كيميائى است در اين شهر, بجان اخوى
توى اين شهر, در اين قحط رجال! كلفت

مگر اين مادر اطفال تو مرده,نكبت?
الغرض, روح روان, راحت جامن, اخوى

عاجزانه متمنى است مزاحم نشوى

با شاعران امروز
مجله ماهنامه حافظ به تازگيها در تـهـران مـنـتـشـر
شده اسـت.در شـمـاره دوم آن صـفـحـاتـى دارد بـا
عنوان «با شاعران امروز» كه سيماى شعر جوان
امروز را منعكس ميكند. اين صفحه زير نظر آقاى
حسين آهى شاعر و دانشمنـد آگـاه اداره مـيـشـود.

ن مجله كه بدستمان برسد شما راشماره هايى از اي
ر امروز ايران آشنا مى كنيم.با چهره هاى شع

ساعده همه كش
تهران

ساعـده در چـهـارم آذر مـاه ۱۳۵۹ خـورشـيـدى در
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رضا مقصدى
به دوست فرزانه ام
استاد فريدون پور رضا

با كه بايد گفت?
جامن از آمدن سبز تو سر مست ست

دست باران زده ات دوست!
شعر شاداب ترين شاخه انگورت را

به متناى سبدهاى دلم مى بخشد
دست در دست تو با ناب ترين خاطره ها همسفرم

گوييا سردى سر سخت زمستانى
بر گذرگاه گلم ننشست.

***
وقتى از شادترين شبنم مى خوانى

زخم بى رحم تبر, انگار
بر كمرگاه گلم ننشست.

***
به متاشاى تپشهاى دل «رعنا*»يت

نرم و باران بر دوش
چشمه در چشمه,گذر كردم

تا كه دانستم:
راز شيدايى, در زيبايى ست.

***
چين پيشانى تر رجن شقايق هاست, مى دامن اما

بر دلت داغ كدامين باغ است?
كه «همايون» هايت
رنگ «دشتى» دارد

***
شور شفاف ترين عاطفه «ديلم» و «گيل»!

تا گهر از صدف حرف تو برگيرم
همچنان شيفته دريايم.
آى... اى حنجره آبى!

اين چنين است «غزخلوان و صراحى در دست»
سوى آواز تو مى آيم.

* از ترانه هاى شورانگيز گيالن
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نصرت الله نوح
او آمد آخر از ده ويران بپايتخت
همراه فعله هاى دگر بر سر گذر

در انتظار آنكه برندش بسوى كار
دايم منود بر رخ هر رهگذر نظر

***
آجنا كه بود پاتق يكمشت در بدر
در برگرفته بود دهاقين ژنده پوش
با گونه هاى سوخته در انتظار كار
نان بيات زير بغل ناوه روى دوش

***
استاد كار با نظر تند و نافذى

از بين فعله ها دو سه تن انتخاب كرد
تنها براى مدت يكروز هر سه را
از آستان ديو مذلت جواب كرد

***
«او» ميشكافت قلب زمين با كلنك تيز

ميريخت از جبين عرق گرم روى خاك
با ذنبه حمل ميشد آن توده هاى خاك

تا جاى پى شود زكهن سنگ و خاك پاك
***

غير از صداى محكم و بنيان كن كلنگ
بانگى سكوت چيره او را منى شكست

چيزى منانده بود بپايان كه ناگهان
پى با صداى گوشخراشى فرو نشست

***
با پيكرى عظيم و تنومند همچو كوه

يكباره ريخت بر سر پر آرزوى او
فارغ ز غصه در دل خاك سيه مليد
خروارهاى خاك نشستند روى او

***
بر روى «زنبه » اى كه شدى خاك حمل و نقل

اين بار فعله راحت و آرام خفته بود
ميخورد تاب از دو طرف دست و پاى او

دنيائى از اميد بقلبش نهفته بود
***

يك عمر خاك خورده و جان كنده حاصلش
بر روى خاك خفنت و در خاك مردن است

تا اين رژيم كهنه مسلط بود به خلق
اين حاصل تالش جوانان ميهن است

تهران ۱۳۳۵

تهران ديـده بـه جـهـان
گــــــــــشــــــــــود.وى دوره
ابتدايى را در مدرسـه
جنت و دوره متوسطـه
را در رشته كامپيوتر به
پــايــان رســانـــد. ايـــن
شاعر جوان به نقاشـى

سخت عالقه مند است و در اين هنر چند اثر در
خور تامل از خود به يادگار نهاده است. نامبـرده

اكنون نيزاز سال ۱۳۷۹ به شعر روى آورده, هـم 
مشغول خواندن ديوان خواجه حافظ است.

- «در سفره چه داريم?»
- «دو ليوان شير و گندم!

و برشى از يك نان
با كـاسـه يـى از مـس لـبـريـز از آب رودخـانـه هـاى

تند.»
نان در خلوت دست هامان دو نيم مى شود

به اندازه ى يك شب تابستان.
شرح حال اين شاعر را با روايت مثنوى كوتـاهـى

از وى به پايان مى آوريم.
اى تب عشقت به جان افروخته

از نگاهت دل در آتش سوخته
اى تو در من گم, دلم همراه تو

غرق غم بى هم سفر در راه تو
بى تو سوزامن, ولى لب بسته ام

اين منم! از شرم گفنت خسته ام
اى صدايت از براى من نفس!

بى تو مرغ جان, هميشه در قفس
زندگانى از توام آغاز شد

شعر من با تو پر از آواز شد
بعد از اين هرگز فراموشم مكن

از فراقت سرد و خاموشم مكن
اى نهان در سوز شعر و راز من

وى تپش هاى نفس در ساز من
اى دلم در دام چشمانت, اسير

شوق پرواز مرا از من مگير!

الله محمديانخير
بهبهان

ستمىى رمهر
اصفهان

خاموشى و سرد و بى روح اما پر از درد و تشويش
يك كوچه تنگ و تارى, وقتى كه عاشق نباشى

دستى كه بايد برويد بر شانه هاى نوازش
بر چشم دل مى گذارى, وقتى كه عاشق نباشى

در ژرف تاريك ابهام, گم مى شوى تا هميشه
چون مرده ى بى مزارى, وقتى كه عاشق نباشى

مرداب گون مى ربايد, خوابى تو را تلخ و سنگين
در خويش جان مى سپارى, وقتى كه عاشق نباشى

درمانده, تنها, تهى دست در جاده هاى «كسى نيست»
پيوسته چشم انتظارى, وقتى كه عاشق نباشى

شــــاعــــر غــــزل پــــرداز
امـــــروز, خــــــيــــــرالــــــه
محمديان, در يازدهم
آذر مـــــــــــــــــــاه ۱۳۴۵
خورشيدى در بهبهان
ديده به جهان گشود.
وى هم اينك در كـار
تـدريـس و حتــقــيــق,

ادبـيـاتتالشى پيـگـيـر دارد. نـامـبـرده كـارشـنـاس 
فارسى و دبير دبيرستان ها و دوره هاى پيش دانشگاهى
بهبهان است. هم چنين در حوزه نقـد, بـررسـى شـعـر و

ويراستارى, داراى آثار متفاوتى است.

وقتى كه عاشق نباشى
ذوق شكفنت ندارى, وقتى كه عاشق نباشى

چون شاخ بى برگ و بارى, وقتى كه عاشق نباشى
زرد است و خشك است و خالى هر چار فصل وجودت
يك باغ دور از بهارى, وقتى كه عاشق نباشى

در قاب صورت ندارى, تصوير يك شاخه لبخند
آيينه يى بى غبارى, وقتى كه عاشق نباشى

 سـراى امـروز, مـهــرىغـزل
رستمى, كه يكـى از چـهـره

مــــــوفــــــق شــــــعـــــــرهــــــاى 
فــرداســت,در اصــفــهــان
ديده به جهان گشوده,هم
اكـنـون نـيـز حتـصـيــل در
دانــشــگــاه را بــه پــايـــان
رســـانـــده اســـت.وى در

آغـاز در اجنـمـن هـاى ادبـى اصـفـهــان شــركــت مــى
جست,خاصه در مكتب صائب كه در كنار آرامگاه
موالنا ميرزا محمد على صائب- صبح هاى جمعه-

برقرار مى گردد.
يك نفر نيست كه غم هاى مرا بشناسد

دل عاشق,دل تنهاى مرا بشناسد
حجم خاكسترى غربت تنهايى من

يك نفر نيست كه دنياى مرا بشناسد
يك نفر نيست كه از خامشى چشمامن

شب يلداى غزل هاى مرا بشناسد
سفر عشق به آبادى خاموش دلم

يك نفر نيست كه روياى مرا بشناسد
يك نفر نيست كه در نيمه شب دلتنگى

غم پنهان, غم پيداى مرا بشناسد
دلم آويخته از دار پريشانى ها

يك نفر نيست مسيحاى مرا بشناسد
يك نفر نيست كه غم هاى مرا بشناسد

دل عاشق, دل تنهاى مرا بشناسد
يك نفر نيست كه از شعله ى سوزنده ى اشك

طلب عشق و متناى مرا بشناسد

احمد رضا آقابابايىاحمد رضا آقابابايىاحمد رضا آقابابايىاحمد رضا آقابابايىاحمد رضا آقابابايى
ماهدشت كرج

اين شاعـر غـزل پـرداز خـوش
نويس كه با نام احمد بابايى
نيز نامبردار است, در حوزه
هـاى گـونـاگـون هـنـر, آثـارى
قابل تامل خلق كرده است.
وى در هنـر خـط نـيـز مـديـون
اسـتــاد عــلــى رضــا روحــانــى
خـوش نـويـس مـعـاصـر اسـت.نـامـبـرده در ۱۴ فــرورديــن
۱۳۵۰ خورشيدى در تهـران ديـده بـه جـهـان گـشـود. هـم
اكنون نيز در ماهدشت كرج بـه سـر مـى بـرد. بـابـايـى از
كلمات و نكات نغز, دفترى پرداخته كه همـه شـيـريـن و
خواندنى و به ياد ماندنى ست. من,مى روم به سوى هر
چه مى شود, رفنت هزار بار بهتر از بودن و نرسيدن است.

تو مثل كوى بن بستى دل من
تهى دستى! تهى دستى دل من

اگر يك ذره بو مى بردى از عشق
به دنيا دل منى بستى دل من

***
به شب هاى تو عادت دارم اى عشق

بزرگى و ارادت دارم اى عشق
اگر جان مرا قابل بدانى

شبى قصد شهادت دارم اى عشق
***
شبيه رنگ پاييزى دل من!

ز درد و غصه لبريزى دل من!
در اين آشفته بازار دل آزار

زبان شمس تبريزى دل من!
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على اشترى (فرهاد)
ما ننگ و نام, بر در ميخانه داده ايم

گشت فلك, بگردش پيمانه داده ايم
 ساقى بخويش بستZهر شانه را كه طره

ما نقد عقل, بر سر دندانه داده ايم
ديوانه وار, دست كشيديم از آنچه هست

دنيا بدست مردم فرزانه داده ايم
گل, برگ عمر خويش, بطفل صبا سپرد

ما نيز جان ببازى جانانه داده ايم
ديگر دلم, ز سينه ببامى منى پرد

كاين مرغ را,ز خرمن غم دانه داده ايم


