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احسان طبرى
رد پاى بسته و ميدامن آرزوستُمن گ

درياى لب خموشم و طغيامن آرزوست
در چنبر شكيب فرو كاست جان من

 جوالمن آرزوست/بال و پرى به عرصه
بس دير شد مالل زمستان انتظار

غوغاى رنگ خيز بهارامن آرزوست
خواندن به اوج بر سر بازارهاى شهر

 به جان شده پنهامن آرزوست/آن نغمه
فرسودم از سر شك خود و شامگاه درد

 خندامن آرزوست/صبح جنات و چهره
بر ريگزار تفته, لبان چاك از عطش

آهنگى از نوازش بارامن آرزوست
بس عقده بسته رجن در اعماق سينه ها

اينك گره گشائى طوفامن آرزوست
روزى كه بشكفد گل جان پرور مراد

در مرغزار ميهن ايرامن آرزوست
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حسن نيك بخت
چلچراغى, نورباران كن مرا

ساغرى از عشق مهمان كن مرا
در كوير تشنه, ابرى مانده ام

رعد و برقى زن, تو باران كن مرا
در غم ليالى خود افسرده ام

همچو مجنون شمع دوران كن مرا
چون بيابامن به زير آفتاب

با نگاهت سبزه زاران كن مرا
چاه ذوقم از درون خشكيده شد

همچو چشمه, باز جوشان كن مرا
رود آرامى به ره افتاده ام

سيل تندم كن, خروشان كن مرا
پر زدم در كوچه باغ خاطرت

فارغ از اندوه هجران كن مرا
تا ببينم روى تو هر حلظه اى

در دل آئينه پنهان كن مرا
چون ستاره گم شدم در كهكشان

همردي] ماه و كيوان كن مرا

دوشعر براى گنجى
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غفور ميرزايى چهارشنبه ۲ شهريور ۱۳۸۴
به قلم, به زمين, به زمان

كه زمان, گذشته از آن
كه بشكنى, به سـتـم, تـو قـلـم, و سـخـن, چـو آب

روان
گذرد ز قيد و بند مرزهاى جهان!

***
نه سكوت دخمه ها, نه سموم زخمه ها

و نه پادوان كور چشم و كور دل
كه به شوق پاره استخوان كوچكى

و بـه بـنـد بـاورى, تـنـيـده در خـرافــه هــاى ديــر و
دور...

مى زنند و ... مى درند و... مى كشند...
اگر كسى, به فكر تازه اى, به نيش خامه اى,

به موج جمله اى... هواى تازه اى به شهر مردگان
دمد!

***
بدان, نه دين, نه كين, نه پاسدار...

و هر چه از گذشته مانده يادگار...
اى عبوس پير نابكار!

دگر ندارى آن توان, كه كهنه را به جاى نو
به آن كه زنده كرده نام نامدار آدمى

در اين نبرد مرگ و زندگى
به زور و ضرب و جور و قهر...

در اين خرابه اى كه شد خراب تر
-زجور بى حساب تو-

به ذهن نوگراى آن كسى,
كه گنج افتخار ماست

شكسته مهره هاى بى بهاى خويش را
به جاى در شاهوار

پر كنى, به مغز و قلب روشن و اميدوار او!
***

مباد روزگارتان دراز!
كه از فشار ظلمتان

و از تباهى تفكر سياهتان
چه رخنه ها ز فتنه ها

-كه در ديار خسته جان ما-
فتاده از روال كج مدارتان!
***
در آرزوى صبح روشنى...

من اين اميد و شوق را
به عشق پر غرور «گنجيان» بى شمار بسته ام!

و بسته ام به راستى, به دوستى,
به كار و اعتدال ملتى... كه استوار و بى قرار

حصار كهنه ى گذشته را شكسته است
و در پس ستيغ دومين نبرد سرنوشت,

به نام نامى قلم, سخن, زمان
و حق زيسنت در فضاى همدلى و همرهى,

به پيش مى رود,
هماره, پيش مى رود, به سوى شهر آشتى!
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پيرايه يغمايى
مبان كه قلهء سرسخت ماندگار تويى

جبين نسوده به درگاه روزگار تويى
به روى شانه آزادگى هميشه ترين

كتيبه اى كه مباند به يادگار تويى
غريو خشم خروشان كاوه بر ضحاك

ستيزه جويى فرياد مازيار تويى
اگر چه بار زمان بر سرت فرود آمد

وليك خم نشدى كوه استوار تويى
غرور سر به فلك بركشيده اى اما

فروتنانه ترين دشت بى غبار تويى
تويى تويى كه سرى پايدار خواهى داشت

به پايمردى آن يار سربدار تويى
مبان كه ديده بيدار ما به سوى تو گشت

مبان كه ما تويى و چشم انتظار تويى
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دكتر محمد استعالمى
من از اين خاك روييدم

دلم را, گل از اين خاك است
 جان من از انگور اين تاك استِِمى

چه باك اركينه ها آلوده اش كردند
به اشك ديده, بايد شست خاك پاك ايران را

من آن را بارها با اشك هايم شستشو دادم.
***

 به اشك عاشقان شسته,ِبر اين خاك
گياهى را كه خودرو در كنار چشمهء اسفند مى رويد,

نخستين برگ هاى بيد مجنون را,
كنار باغ فروردين, حضور سرخ خونين شقايق را,

كه همچون اخگرى با عمر بس كوتاه,
به روى سينهء كهسار مى تابد,

بهاران, چشمه هايى را كه روزى چند
ميان صخره هاى كوه مى جوشد,

يكايك قطره ها را,
نغمهء جوشيدن هر قطره اى را نيز,

چو جامن دوست مى دارم.
درود اى خاك, درود بى شمار از من

خراسان, خطهء «جان و خرد» را, مهر پير توس
بلور جام نيشابور را,

پر از فروغ بادهء انديشهء خيام
كه در تاريكى تاريخ,

بسان صبح زيباى خراسان است.
درود آن «جومه نارجنى» قوچان,

دشت حاصلخيز گرگان را.
تو را مازندران! اى سبز چون طبع منوچهرى

تو را اى مخمل زيباى شاليزار سر بر دامن جنگل
تو را اى باغ سبز چاى الهيجان!

تو آذربايجان! اى مرزبان قبلهء زرتشت!
تو را اى پاسدار ميهن از دشمن!

تو را هم دوست مى دارم.
***

تو اى كولى! بلنداى تنت را پاى چادرها به رقص آور
بزن فالى, به من آن قصهء ناگفته را واگو.

تو كردستان! كه مهد دلربايان و دليرانى
تو هم از ساكنان خانهء غمگين اين جانى.

لرستانى تو? دارم «سى تو» هم حرفى
تو هم آزادگى را تا فراز كوهها بردى

تو را هم دوست مى دارم.
***

تو خوزستان! تو اى كانون گرم گرمى و اميد
مبان اى آتش عشق وطن! با من

تو اى شوش! اى كتاب بستهء تاريخ!
تو را اى بيكران آفتاب دشت!

تو را اى شهد باران نخل دشتستان!
تو را اى ساحل بوشهر!

تو را اى نغمهء غمگين ماهيگير!
چو جامن دوست مى دارم.

***
تو را اى دوست!

كه «دامانت پر از گل بود و سوى شهر مى رفتى»
و چون سعدى حديثى از گلستان گفت,

تـو آن «دامـان گـل را ريـخـتـى, آويـخـتــى در دامــن
سعدى»

و مى دانى بهار, آن سال
گلستانى ببار آورد كز باد خزانش هيچ بيمى نيست

تو را هم دوست مى دارم.
***

تو هان! اى «پيرهن چاك غزخلوان!»
اى «صراحى بر ك] سرمست خوى كرده!»

كه شب ها چون ز گلگشت مصال باز مى گشتى
كنا آب ركن آباد

به نرمى سر فراگوش لسان الغيب مى بردى
كه: «خوابت هست»?تو با آن «بادهء شبگير»

غريب خسته از زهد ريايى را
بسان «ذره اى رقصان ميان نور»

بسوى «خلوت خورشيد» مى بردى
تو را هم دوست مى دارم.

***
تو اى سر پنجهء فرسودهء رجنور

كه زير آسمان روشن كرمان
شبانگه آرزوهاى طاليى خواب مى بينى

و فردا باز, بپاى دار قالى صد هزاران گل
به روى تار و پود خام مى ريزى

تو را هم دوست مى دارم.
***

كنون جان مسافر عزم ملك سيستان دارد
ندارد توشهء راهى, مگر يك آرزوى خام

كه روى خاك آن سامان, نشان پاى رخش تهمنت
بيند

دريغ اما, كه هر جا تهمنت, آجنا شغادى هست

و چاهى پر ز خنجر هاى زهر آلود.
كنار بركهء هامون

سخن از آرزوى خام ديگر هست
كه روزى, مريمى از دودهء زرتشت

به تقدير اهورايى ز هامون بارور گردد
مسيحايش,  همان هوشيدر زرتشت

درفش پاكدينى را بر افرازد.
***

رها كن اين هواى سيستان را, راه ديگر گير
كويرت بر سر راه است

منكزارست, اما هر چه آلوده ست
در اينجا پاك خواهد شد.

كنار اين كوير خشك و بى بر شهر پاك راستگويانست
در آتشگاهشان, آتش فروزان است

در آن آتش, فروغى از جهان مينوى برجاست.
***

فراتر, در دل ايرانزمين شهر صفاهان است
در آن «نص] جهان» خفته است

چرا نص] جهان گفتم?
سر انگشت هنرمند صفاهانى جهانى از هنر دارد.

* مسافر! عاشق دخلستهء اين خاك:
نسيم زنده رود است اين, منى خواهى فرود آيى?

آيد? مسافر خود منى داند كجا بايد فرود
صفاهان? يزد? كرمان? يا كنار آب ركن آباد?
به خوزستان? به آذربايجان? يا ساحل گيالن?

«كدامين شهر از اينها خوشتر است» اى دوست?
«كدامين شهر, شهر دلبر است» اى دوست?

براى عاشق دخلستهء اين خاك
كدامين شهر از اينها «شهر دلبر» نيست!?

واژه هايى كه در گيومه آمده, اشاره هايى است به: سر آغاز
شاهنامه- ترانهء قوچانى- گويش لرى- مقدمه گلـسـتـان و
غـزل خـواجـه (زلـ] آشـفـتـه و خــوى كــرده و خــنــدان لــب و
مست...) سر اجنام رستم- و در پايان كالم موالنا: (گفت

معشوقى به عاشقى كاى فتى).
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پرويز خائفى
شكسته, ايستاده ام, حكايت از تبر كند

شكايت ام نفيرنى, اگر دوباره سر كند
سزاى جرم بخردى, سياه داغ زخمه هاست

اگر به تاول گلى, درخت تن ثمر كند
بگو رقم دگر كند, قلم به دست پير عمر

كتاب را ورق زند, روايتى دگر كند
ز بيم باغ بى بهار, پرنده ها گريختند

از اين خزان دير سال كالغ اگر گذر كند
تو خنده را چراغ كن, كه آينه در آينه

گريز رنگ و نور را طلوعى از سحر كند
فشرده مشت قله ام, فراز كوه روزگار

مگر عقاب تيز پر ستيز را خطر كند
هزار واژه مى شوم, بهار تازه مى شوم

اگر گل صداى تو, به شعر من ثمر كند
نسيم رهگذار را, به راه, گل پراكنم

اگر ترا براى من, ترانه ى خبر كند
غبار ماند و كارزار, شكسته رايتى به خاك

حري] رهنورد كو? كه جان ز تن سپر كند
چو تيغ بر كشيده دوست, ز دشمن آشتى مجوى

گر آستين جتربت به خون ديده تر كند!
كجا, كجا نگاه را به سبزه اى گره زمن

بر اين زمين سوخته, كه بذر نيشكر كند?
شكنج را صبورى ام, به تنگناى اين حصار

قفس هميشه بسته نيست, خيال اگر سفر كند!
پرنده كرده جاى خوش, به شاخ تيغ نيشتر

در آرزوى قطره اى كه نيش تشنه, تر كند
هر اللى است, فراز نامه ى صداُمالل, م

زبان زخم بسته ام, چگونه نعره سر كند?
شيراز- بهمن ماه ۷۹
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مسعود سپند
دلم گرفته از اين ظلمت آفتاب كجاست

پر از شب است نگاهم دواى خواب كجاست
كجاست آنكه مبن درس عشق مى آموخت

سئوال ها چه فراوان بگو جواب كجاست
زمانه آنچه دلش خواست با دل من كرد

رسيده جان به لبم بيش از اين عذاب كجاست
كشيده است كمان زمان مرا چون تير
رها منى كندم آرش شتاب كجاست

ز مويه هاى درومن كسى نشد آگاه
بخوان ز عمق نگاهم كه اضطراب كجاست

يخ نصيحت واعظ مرا منى گيرد
ز مى فروش بپرس آتش مذاب كجاست

چرا منى شكند اين سكوت مردابى?
ز صبر خسته شدم غيرت حباب كجاست
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احمد شاملو
من فكر مى كنم

هرگز نبوده قلب من
اين گونه گرم و سرخ:

احساس مى كنم
در بدترين دقايق اين شام مرگزاى

چندين هزار چشمهء خورشيد در دلم
مى جوشد از يقين;

احساس مى كنم
در هر كنار و گوشهء اين شوره زار يأس

چندين هزار جنگل شاداب ناگهان
 مى رويد از زمين.

آه اى يقين گمشده, اين ماهى گريز
در بركه هاى آينه لغزيده تو به تو!

من آبگير صافيم, اينك! به سحر عشق;
از بركه هاى آينه راهى به من بجو!

من فكر مى كنم
هرگز نبوده دست من اين سان بزرگ و شاد:

احساس مى كنم
در چشم من

به آبشر اشك سرخگون
خورشيد بى غروب سرودى كشد نفس;

احساس مى كنم
در هر رگم به هر تپش قلب من كنون
بيدار باش قافله ئى مى زند جرس.

آمد شبى برهنه ام از در
بچو روح آ

در سينه اش دو ماهى و در دستش آينه
گيسوى خيس او خزه بو, چون خزه به هم.

من بانگ بر كشيدم از آستان يأس:
«آن اى يقين يافته, بازت منى نهم!»
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در كعبه براى دل بيمار دوا نيست
 دل رو كه در آن رنگ و ريا نيست/در كعبه
 دل نور خدا جلوه گرى كرد/در خانه

ما در پى آنيم كه محتاج بنا نيست
گر طالب يارى ز ره عشق گذر كن

راهى كه در آن حاجت اين ذكر و دعا نيست
حاجى كه از آن پرده طلب كرد خدا را

گوئيد به او در پس آن پرده خدا نيست
در جهل كجا يافته شد گنج سعادت

اين راه سعادت زره سعى صفا نيست
بر خويشنت خويش بزن سنگ ندامت

آجنا كه توئى سنگ بر ابليس سزا نيست
خود را تو رها كن كه نخواهى تن و تن پوش

در پيش خدا پوشش احرام روا نيست
حجاج برفتند و من از قافله ماندم

 او قسمت ما نيست/آخر چه كنم خانه
رستاخيز


