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شمعى بسوخت ، شام بسر شد، سحر دميد
محمد على يزدانفر

من نورم و فروغ به شبها , ميان جمع
شهرم وفا, و شهرت من عشق, و نام شمع

سوزم بدل, ولى بفروزم مبحفلى
ز اين نيست حاصلىُدر راه عاشقى بج

در وادى وفا و صفا هركه پا نهاد
با شور و شوق سوخت و چون شمع جان بداد

غوغا منود بلبل رسوا, بباغ و دشت
من سوختم زعشق و نگفتم چسان گذشت

گر الف زن بچهره زند از ريا نقاب
گمره در اين سراب , نيابد نشان ز آب

آتش گرفت جامن و خاموش سوختم
در دل فغان و ليك لب از شكوه دوختم

در وادى طلب كه بجز اشك و آه نيست
عى بگوى, كز اين سوى راه نيستُّدبرم

گرشعله اى بسوخت ز پروانه بال و پر
من سوختم مبامتش از پاى تا بسر

اين قطره هاى اشك كه ريزد بدامن
درسى بود ز عشق, كه از دل رقم زمن

بس رازهاى كهنه بدلها نهفته ماند
ه ها كه تا بلب آمد, نگفته ماندّبس قص

اشكى برخ دويده و از ديده ام چكيد
شمعى بسوخت , شام بسر شد, سحر دميد

از عشق و شمع و اشك بسى مانده سرگذشت
ما اول حكايت و دردا كه شب گذشت

اى اشك
مسعود سپند

اى اشك عاقبت تو به خون جگر مكش
اى ديده انتظار از اين بيشتر مكش

خواهى ز دستبرد مبانى چو در امان
همچون متاع باغ ز ديوار سر مكش

همچون نسيم سرزده در هر چمن مرو
آتش بهرچه هست ز خشك و ز تر مكش

خواران عشق را ز سر راه خود مران
چون گردباد خار و خس ره ببر مكش

گيسو مريز بر رخ و ابرو مكش به هم
همچون غروب خيمه ى شب را بسر مكش

افتاده ام به دام و ندارم ره گريز
مرغ اسير را تو دگر شاهپر مكش

خروش
شعرى چاپ نشده از فريدون توللى

نديم خاص ملوكى, امين راز عوامى
منافقا سخنى گو تو در زمانه كدامى?!

شريك دزدى و با كاروان رفيق دمادم
 نامى!` ننگى هم از عشيره`هم از قبيله

هزار پخته دل از داغ سينه دود سيه شد
خوشا به حال تو خام آرزو كه يكسره خامى

مرام مردم آزاده چيست? خدمت نيكان
تو آن چمنده ستورى كه بى مراد و مرامى

نثاردانه از آن ميكند به چشم تو سلطان
كه زيردانه نهان كرده بر هالك تو دامى

 و اال مخور, كه در شب عشرت`فريب تخمه
ددى رسيده به ديوى, سگى جهيده به بامى

قيام ملت و شه چيست? آن دروغ دالرا
كه چون بگوش تو شد بازدارت ز قيامى

به رغم وعده وعيدش بريز خون پليدش
كه انقالب سپيدش, نه رحمت است و نه كامى

چه جاى خنده? كه در بارگاه خشم شغاالن
به تازيانه تو آن شرزه شير بسته لگامى

سزاى خدمت شاهان عقوبت است و شهادت
اگر امير كبيرى و گر امير نظامى

ز ناسپاسى نوشيروان به هرزه تبه شد
وزير او كه نظيرش نزاده از همه مامى

تو از كمين پلنگان كجا برى پى لنگان
كه آهوانه, بر اين دشت سبزه, گرم خرامى

شعار او «يك و هيچ» است و كار او «همه كشنت»
شهى كه بر سر هيجت فرو كشد به كالمى

گرت به تارك كيوان نشاند از در ايوان
به خشم شحنه شهيدى, به چشم خواجه غالمى

به انقالب ملك دل منه, كه الف نبوغش
دروغ صبح نخستين بود به ظلمت شامى

سزد كه بر تو شبانى به گرگ خيره سر افتد
چنين كه در گله اهلى, چنين كه در رمه رامى

قيام توده بتاريخ يكدم است وگرنه
تو از فسون شهنشه به انقالب مدامى

چنين كه خوان عطا گسترد به طفل دبستان
مگر ز مزد تو دزدد كه روزه دار صيامى

چو باده خون جگر ميخورم در اين خم دوران
كه راز دل نتوان گفت جز به گردش جامى

عبير سوسن آزاده بر دماغ تو مسكين
كجا رسد كه از اين گند الشه بسته مشامى

چو شحنه بى غم تبعيض ميزند كه ومه را
سپاس خواجه ادا كن كه غرق رحمت عامى

وفا ز تخمه افراسياب ترك نبينى
اگر نواده گيوى, وگر نبيره سامى

مصدق از سر هستى گذشت و بر تو فنا شد
مگر به گوش تو خواند كه بى مهار و زمامى

اين نامه, منظومى است كه به دوست با محبتـم دكـتـر عـطـا
منتظرى نوشته ام

سعيدى سيرجانى
هيچ پيش آمده؟

هيچ پيش آمده كز هستى دلگير شوى?
هيچ پيش آمده كز جان و جهان سير شوى?

 ✥ ✥ ✥ ✥ ✥

هيچ دانى چه گرانبار غمى است:
از پس عمرى با سعى و عمل خو كردن

فارغ از سير فلك رو به زمين آوردن
وانگهى,

اين سيه كار هوسباز سراپا نيرنگ
 تقدير شوى?`بزند چرخى و بازيچه

  ✥ ✥ ✥ ✥ ✥
هيچ مى دانستى

چه غم جانكاهى است:
نوز برنامده از چاله فتادن در چاه

 افسون گرهى`نوز نگشوده ز افسانه
 تزوير شوى?`با دو صد بند گران, بسته

 ✥ ✥ ✥ ✥ ✥

 گيتى جانى`هيچ ديدستى در پهنه
كاندر او نسل جوان

از پس عمرى شور طلب و جوش خروش
خسته از بار ماللى كه گرفتست به دوش
مشت خود بر دهنت كوبد و آشوبد اگر

بشنود از تو دعائى كه:
«برو, پير شوى»?

 ✥ ✥ ✥ ✥ ✥

هيچ باور دارى
زبر اين بر شده ى دود وش زنگارى

سرزمينى است عجيب
همه چيزش وارون

كاندر او مرگ به از زندگى است
شرف انسان در بندگى است

ديده گريان خوب است و لب خندان بد
موهبتهاى خدا, فقر ونياز و مرض است

كه كنى عصيان, روزى دو اگر سير شوى?
 ✥ ✥ ✥ ✥ ✥

هيچ پنداشتى, اى بسته به آينده اميد
عاشق صبح سپيد

اى به سوداى طلوع سحرى جسته ز جا
راهپيماى جهان فردا

در نخستين منزل
زير آوار شب تيره زمين گير شوى

 ✥ ✥ ✥ ✥ ✥
وندرين دامگه جهل و جنون, مكر و ريا
به گناهى كه چرا دم زدى از چون و چرا

هدف ناوك مرد افكن تكفير شوى?
 ✥ ✥ ✥ ✥ ✥

هيچ پيش آمده كز هستى دلگير شوى?
هيچ پيش آمده كز جان و جهان سير شوى?

خانبا ستار
به يادبود صدودو سالگى انقالب مشروطيت

ستارخان به خواب من آمد هراسناك و بر آشفته
دست چپش حمايل گردن

و تكيه بر عصا
استاده در سه راهى پل رومى, نگاه دوخته سوى جنوب,

انبوه سبلتان سپيدش در باد
افشان خشم پير

گفتم: «درود بر سردار!»
فرياد بر كشيدم: «سردار, زنده باد!»

نزديكتر شدم
ديدم كه زخم بازوى سردار, تازه است, شگفت آمدم

در او سراغ زخم كهن داشتم به پاى
 تازه بانگ برآوردم:`پرسان ز حال و حادثه

«بازوى انقالب, سالمت باد!
سردار را چه حادثه پيش آمده ست ديگر بار?

گلزخم تازه در تو مبيناد چشم من!
دست كدام توطئه اينگونه ات, گزند رسانده ست?»

ستارخان
يك حلظه از جنوب نظر بر گرفت

در من نگاه كرد و به لبخند آشنايى گفت:
«منديش ازين, كه زخم توطئه از زخم من هزار بار گزنده

تر است»
گفتم: «كدام توطئه?»

پرسيد: «تو از كدام سمت, مى آيى?»
از قلب شهر, آمده ام...» گفتم!
پرسيد باز: «تازه خبر چيست?»

گفتم:
«هزار گونه, نه اما چنان كه زخم بازوى سردار, برتـريـن
خبرها اين زخم تـازه خـود, خـبـر از زخـمـهـاى حـادثـه هـاى

هنوز در راهست.
اين زخم تازه چيست? بگو سردار!»

ستار گفت:
 قزاقهاى تازه مسلمـان شـيـح فـضـل`«اين پيش زخم حمـلـه

الله است!
وز چشمه هاى اول بازى ست:

بر من خبر رسيده كه اين شيخ, قصد جان مرا كرده است
به هر تقدير و قصد هر چه مجاهد كه با منست و فدايى!

بارى بهانه نيز همان گونه باز, خلع سالح است و ...
گفتمش: «سردار هرگز غمت مباد! خبر نادرست بوده و
اين حاج شيخ فضل الله با حكم دادگاه مردمى انقالب, بر

سر دار آرميده است دگر و چشم زخم, نيارد زدن!
«نه» اينگونه نيست, او زنده ست...!» ستار گفت:

گفتم: «هزار جان به فداى تو ليك گمان مى كنم حواس
تو پرت است سردار جان!

هفتاد سال نيز, از آن روز و روزگار, گذشته ست...!»
با زهرخند خروشيد:

فرزند جان!
اين اشتباه را نه تو تنها كه نيز هزاران هزار همچو تـو هـم

كرده اند!
او زنده است!

و اكنون مجال نيست ازين بيشتر در اين زمينه سخن گفتنم,
كه دل نگرامن, آشفته ام كه باز خبر مى رسد

قزاقهاى تازه مسلمان شيخ فضل الله
هر صبح و شام موعظه ها مى شوند

تا باز هم به نام نامى اسالم, هر مجاهد رزمنـده و فـدايـى
اين خلق را هالك كنند

تا ماجراى پارك اتابك دوباره زنده شود
و امروز, سخت دل نگران ايستاده چشم به راهم

تا پيك دير كرده فراز آيدم ز شهر و بدامن چه رفته است
به ياران

آيا تو آگهى كه چه تدبير كرده اند رفيقان?
وينان چه مى كنند?»

«كيان? كه? گفتم:
گفت: كوچك و حيدر!

گفتم: «چنان كه بايد و شايد...»
ستار گفت: «چنين باد!»

 مببى تركيد`ناگاه بغض دير مانده
و چتر ارغوانى دودى شكفت روى سر ما

 پايش دهان گشود, دهان مى گشود`ديدم كه زخم كهنه
ديدم كه خون تازه ز اندامش مى ريخت

وز برگ, برگ سبز درختان پارك اتابك
وز چشم هاى من.

نعمت ميرزاده (آزرم) تهران- ۱۳ مرداد ماه ۱۳۵۸

الله خونين كهن
ملك الشعراى بهار

الله خونين كفن از خاك سرآورده برون
 قلب بشر آورده برون`خاك مستوره

 تو خيز, كه از سينه خاك`نيست اين الله
 جنگ جهانى جگر آورده برون`پنجه

رمزى از نقش قتالست كه نقاش سپهر
بر سرخامه ز دود و شرر آورده برون

 گيتى ز نشانهاى حريق`يا كه در صحنه
ذوق صنعت اثرى مختصر آورده برون

 خونبار محيط`منكس� ماه و بر او هاله
 دور قمر آورده برون`طرحى از فتنه

 مادر زاريست كه مرگ`دل مامتزده
از زمين همره داغ پسر آورده برون

(۱) واقعه گوئيست كه از روى تالل `شعله
دست مخبر به نشان خبر آورده برون

دست خونين زمين است كه از بهر دعا
صلح جويانه زكوه و كمر آورده برون

 مدفون شده است`آتشين آه فرو مرده
كه زمين از دل خود شعله ور آورده برون

پاره هاى كفن و سوخته هاى جگرست
كز پى عبرت اهل نظر آورده برون

عشق مدفون شده و آرزوى خاك شده است
كش زمين بيخته در يكديگر آورده برون

پاره ها ز آهن سرخست كه در خاور دور
 رفته در خاك و سر از باختر آورده برون

بسكه خون در شكم خاك فشرده است بهم
خلت خلتش ز مسامات سرآورده برون

راست گوئى كه زبانهاى وطنخواهانست
كه جفاى فلك از پشت سر آورده برون

 لشكر سرخست كه دهر`يا ظفر نامچه
برسر نيزه بياد ظفر آورده برون

يا بتقليد شهيدان ره آزادى
طوطى سبز قبا سرخ پرآورده برون

 خونبار بهار`يا كه برلوح طن خامه
نقشى از خون دل رجنبر آورده برون
----------------------------

اشاره به برجهاى مخابره است كه بر روى قله ها و كوهها(۱) 
براى اعالم اخبار در ايران و ساير جا معمول بوده است .

آرزو
الله ايرانى

خدا كند كه جواب سؤال من باشد
جوانكى كه مى آيد و بال من باشد

خداكند كه بداند كه در چه حالم من
خداكند كه هوادار حال من باشد

خدا كند كه بداند چقدر دلتنگم
و هم پياله و هم سن و سال من باش

شود كه از گره و جنس و گوهرى باشد
كه آرزو كنمش تا كه مال من باشد?

برويد و برود از هواى من باال
هميشه سبز مباند, نهال من باشد

بدست هيچ   كالغى بهانه اى ندهد
فقط فقط و فقط سيب كال من باشد

و مثل وسوسه شعر, هركجا بروم
هميشه خانه نشين - خيال من باشد

غبار غربت و غم روبد از دل تنگم
و در مواقع پرواز, بال من باشد

خوشا كه بوى كوير برشته آوردم
خوشا كه تشنه آب زالل من باشد

جوانكى كه مى آيد و بال من باشد
خدا كند كه بيايد كه مال من باشد

غم هاى شهريور
رضا مقصدى

يكباره گويى آسمان, امشب ترك خورده ست
انگار امشب, هر ستاره آتش آهيست

از رويش رنگين ترين آواز
مهتاب هم خاليست

در روبروى آرزوى ديشبم, امشب
در روبروى رنگ روياهاى ديروزين

در جستجوى آن درختانى كه در پاييز روييدند
در جستجوى سايه- سارانى كه با من مهربان بودند

اما كجاى سينه ى خورشيد را بايد بجويم من?
وقتى كه نور نام هايم نيست

ديريست نيمى اين دل غمناك
همواره تاريك است

روشن ترين مهتاب هم چندى فراز جان بى تامب
آبى شعرش را فرو مى بارد و ناگاه

از بارش پيگير مى ماند
✥ ✥ ✥ ✥ ✥

زخم تبر بر هر درخت تر
جان مرا- در ابتدا- آشفت و پرپر كرد

چندان كه مهر سايه- ساران نيز
تاريك گشت و داستانى تيره تر سر كرد

اين ست اندوه دلم ابرى ست بارانى
بر هر كجا در هر نفس- خاموش- مى بارد

وقتى كه زخمى در نهاجناى دلت پيوسته بيدارست
با من بگو آيا

من با كدامين حلظه ى سرشار
شادابى چشم غزل- افشان مستى را توامن زيست?

  ✥ ✥ ✥ ✥ ✥
با من پيام سبز باران بود

با آن درختامن هواى صبح فروردين
اما چه بايد كرد با غمهاى شهريور?

باور كن اى خورشيد!
آن شب كه سق� آسمان, آجنا ترك خورده ست

اينجا دلم مرده ست

عشق محال - پاسخ آرزو
م.ر. ربيعه

شد, كه هم سن , و سال تو نيستمُدردم ك
 تو نيستمِمن تك درخت خسته, نهال

هم بال و همنواى توام در سلوك عشق
 تو نيستمِ من, پر و بالِسيمرغ قاف

 خاك و نخل جنومب, چه مى شود!ِطوفان
 تو نيستمِاى الله , گر نسيم شمال

دامُمهر تو ليك, در رگ من ميدود, م
 تو نيستمِيك دم, رها زفكر و خيال

دانى كويرى ام و دريغا به قطره اى
 تو نيستمِاى چشمه, بهره ور, ز زالل

كوته كنم سخن, به بلنداى قامتت
 تو نيستمِسوالِمن نغز, آن جواب 

ليكن اگر, كه عشق نهد, پاى در ميان
 تو نيستمِمن پير دير, عشق - محال

صنعان به كام از بت ترسا, اگر رسد
 تو نيستمِميد هم , ز وصالُمن ناا


