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اى با همان خفتگان بيدارخطابه بر
م)اده(آرزنعمت ميرز

شامگاهانِبيشه زارِبا شعله افروزان زرين وبنفش 
مى شود آغاز.
بيابان هاى ناگاهان مزارستان,ِدر دوردستان 

 چنگ پوالدين,ِآن گوركن آهن تنان
ان,ّشبكارى پوشيده را غر

با پنجه هاى ناشتا
 ژرفناى مرگ مى كاوند.ِگوداشيار

هم از براى عاشقان
 من ميهنم ايران:ِ ميهنِزيباترين فرزانگان

آنان كه آزادى انسان را
و آبادى خاك نياكان را

زجنير بر دستان همانا استواران
 پيمان.ِايستاده اند بارى بر سر

ديگر پدرها نيك مى دانند,
ست و جوى گور فرزندان,ُكاندر تكاپوشان براى ج

 تازه اى , بى نام, درهرجا,ِبا پشته خاك
ميعاد بايد داشت.

وان پشته ها را مى توان هر بار,
 دلبندان.ِ اشكى به نام و يادEناميدن و افروخنت با شعله

 سوگِو مادران و همسران
 شقايق هاِآن نسترن هاى شكسته, داغداران

دانسته اند اين را كه ناچارند,
ست و جوهاشان,ُدر دستهاى ج

گلهاى پرپر را رها سازند روى بال هاى بادها با نام فرزندان.
با  ياد هم عهدان.

باد پريشان سحرگاهى,
 گورهاى با همان يارانِهنگام كان گلبرگ ها را برفراز

آهسته مى گرداند از اين رو به ديگر رو,
 فصل شقاوت راِتقويم ميهن مى شمارد برگ هاى آخر

 پايان!.Eتاصفحه
 مجروحش,ِتاريخم از اندام
 آذرخشى استخوان افروز را آزرده مى روبدِحيران, غبار آزمون

با اين چنين, سنگين ترين, تاوان!.
شبگير

ديگر كارها پايان گرفته اند
آكنده اند اينك درازها و گوداها

از عاشقان, آن مهربانان, خفته بيداران.
تازهِ بركشته ها, از خاك

شته ها هر سوىُپ
و گوركن ها, تا به هنگامى دگر, از صحنه روگردان.

ستاده سحرگاهانِمبهوت ا
نگاهش مات و سرخابى

گره خورده ست,
 زرين پيوندىE حلقهِبر نيم قوس

نيمش درون خاك و نيم ديگرش رخشان
 گيسوى بانويى به روى خاكEّهو طر

رازى برون افتاده از پنهان.
اينجا, كتاب واژگان, فرهنگ,

 لفظى,ِشرمنده از نادارى
 در وهم, ناگنجاِ ناميدان اين هسنتEشايسته

افسرده برهم مى گذارد پلك هاى پير جلدش را
چون بر جگر دندان.

 سپيده دم,ِاز نقش باز, آئينه ساران
ناباورانه با نگاهش موج هاى شعله و توفان,

افشان به روى خاك, بر مى دمد خورشيد افروزان.
ماه ١٣٦٧پاريس ، آذر

وطن
ائىش كسرسياو

وطن, وطن, نظر فكن مبن
كه من

بهركجا غريب
كه زير آسمان ديگرى غنوده ام

هميشه با تو بوده ام

اگر, كه حال, پرسى ام
تو نيك مى شناسى ام

من از درون غصه ها و قصه ها برآمدم
چه غمگنانه سالها

كه بالها زدم
بروى بحر بى كرانه ات

كه در خروش آمدى
به جنب و جوش آمدى

به اوج رفت موج هاى تو
كه ياد باد اوج هاى تو

كنون اگر زخنجرى
ميان كت^, خسته ام

و گر كه ايستاده ام
و يا ز پا فتاده ام
براى تو, براه تو

شكسته ام براى تو
براه تو شكسته ام

سپاه عشق, در پى ست
شراب  و شور, كارساز با وى ست

دريچه هاى قلب ها,
سرخ

 سرود شب شكاف, آن
زچار سوى اين جهان

كنون بگوش مى رسد
من اين سرود ناشينده را

بخون خود سروده ام,

وطن, وطن, وطن وطن
تو سبز و جاودان... مبان

كه من پرنده اى مهاجرم
كه از فراز باغ با صفاى تو

ه گرفته پرگشوده امَبه دور دست م

وطن, وطن, وطن وطن
تو سبر و جاودان مبان

لى از حافظتضمين غز
روز داورى

ا)ايى (كسراز كتاب تضمين هاى حافظ اثر محمد حسين كسر
پادشاهانى كه فكر تخت و افسر مى كنند

آخر از سركوب مردم خاك بر سر مى كنند
اد بدتر مى كنندّگاه در تلبيس از زه

«واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى كنند»
«چون به خلوت ميروند آن كار ديگر مى كنند»

 نو دولتانEتا به عالم حاكمند اين فرقه
ت در ميانّنيست ديگر بحثى از عشق و محب

سود آنان را نباشد بهر مردم جز زيان
«يارب اين نو دولتان را بر خر خودشان نشان»
«كاينهمه ناز از غالم ترك و استر مى كنند»

حفظ كن يارب تو ميهن را ز بدكيشان او
 بدكيش و از خيل بدانديشان اوEمرهُز

از گروه غير و از بيگانه خو, خويشان او
 پير خرابامت كه درويشان او»E«بنده

«گنج را از بى نيازى خاك بر سر مى كنند»
 ميخانه جوىِرَحسن بى همتاى او را از د

اين همه در راه وصل او چه گردى كو, بكوى
هرچه زنگارست غير از نام او از دل بشوى

 ميخانه عشق اى ملك تسبيح گوى»ِرَ«برد
ر مى كنند»ّ«كاندر آجنا طينت آدم مخم

جمله پندارند احكام خدا را سرسرى
كاينچنين با يكدگر دارند جنگ زرگرى

خصم مردم مى شوند از بهر نفع ديگرى
«گوئيا باور منى دارند روز داورى»
«كاين همه قلب و دغل در كار داور مى كنند»

هركه باشد محرم, از او شيوه هاى رازپرس
از پرسّ غمEرازپنهان را برو از ديده

 گل را ز عشق مرغ خوش آواز پرسEِجلوه
«مشكلى دارم ز دانشمند مجلس باز پرس»
«توبه فرمايان چرا, خود توبه كمتر مى كنند»

فتُگرچه «كسرى» در سخن صد گوهر ناسفته س
فتُكى به پاى مردم نا اهل مى ريزد به م

دوش هنگام سحر گوش من اين آوا شنفت
«صبحدم از عرش مى آمد خروشى عقل گفت»
«قدسيان گوئى كه شعر حافظ از بر مى كنند»

اى كاش مى شد
د سپندمسعو

اى كاش مى شد عشق را در سينه انباشت
جايى براى كينه در آيينه نگذاشت

با اشك گردن بندى از املاس تر ساخت
رخشان درفشى بر سردارى برافراشت

دفترچه هاى خاطرات عاشقان را
ميخانه ى شمع و گل و پروانه پنداشت

فكر بدى هم نيست هنگام متاشا
گنجشك را در باغ صاحبخانه انگاشت

در زادروز حضرت عيساى مصلوب
از قطع پاى كاج كوچك دست برداشت

تا اندكى باران ببارد بر كويرى
اى كاش مى شد ابر را در آسمان كاشت

درسى سپند آموخت از آتش پرستى
ديوانه را در خدمت ديوانه نگماشت

ست ٢٠٠٨گو٢٥ آ
تنديس هوس

ت الله نوحنصر
آن گونه كه ميخواستم آنسان شدى امروز

بگذشته اى از فتنه و فتان شدى امروز
از برق نگاهت دل حسرت زده لرزيد

 عطشان شدى امروزEچون صاعقه بر صخره
تو راحت جان و دل من بودى و هستى

پا تا بسر اى آفت دل, جان شدى امروز
از چشم تو مى ريخت شرار گنه و عشق

با چهر ملك رهزن ايمان شدى امروز
شد صد هوس خفته ز ديدار تو بيدار

از هرچه بگويم تو, به از آن شدى امروز
خنديدى و غمهاى دلم گشت فراموش

اى باغ و بهارم, گل خندان شدى امروز
رفتى تو و در خاطره ات گم شدم از خويش

شت وجودم ز چه توفان شدى امروزِبر ك
 الفتEبگذشتى و بگسستى اگر رشته

شادم كه ز نو بر سر پيمان شدى امروز
نه باغ و نه بستان, نه بهار و گل و نى عشق

 عصيان شدى امروزEتنديس هوس, شعله

عمر ابد
شايق هروى

ه بچنگ افتاد دامان نگار امشبّبحمدالل
بكام بيدالن گرديد چرخ كج مدار امشب

اگر عمرى مرارتهاى دهرم زار و گريان داشت
چه شيرين خنده ها كردم به وضع روزگار امشب

نخواهم از خدا عمر ابد, ليك اينقدر خواهم
كه ماند تا دم صبح قيامت پايدار امشب

صفاى طبع را نازم كه از بس شوق نتوان يافت
چو روى يار بر آئينه قلبم غبار امشب

ز رويش عشوه آموزد كه در برج اسد زينسان
بزير ابر شد مه همچو شبهاى بهار امشب

سراپاى وجودم بر رخش چشم متاشا شد
تو هم از تنگناى سينه ايدل سر بر آر امشب

بيا اى مرغ دل بال پر خود را در آتش زن
بگرد شمع رويش تا سحر پروانه وار امشب

دل خود گشته را (شايق) بيا درس طرب آموز
لب پر خنده بايد جاى چشم اشكبار امشب

غضُتگاه بپر
انىالله اير

شعرى بخوان كه داغ مرا تازه تر كند
سازى بزن كه شعر مرا شعله ور كند

چيزى منانده تا لبه پرتگاه بغض
چيزى بگو كه حال دلم را دگر كند

راهى بزن كه غصه سرآيد به سادگى
زان پيش تر كه مرغ سحر ناله سركند

چنگى بدل منى زند آبى كه مى رود
چنگى بزن كه بر دل تنگم اثر كند

اينك هزاره هاست كه تنها نشسته ام
شايد هواى مهرت از اين سو گذر كند

طرفى نيست خاطر ما از خروش و خشم
باشد كه خامشاى توام بارور كند

بيهوده بود بودن و در خود فرو شدن
شاد آنكه با تو باشد و بى خويش سركند

زان پيش تر كه غرقه بدرياى غم شوم
چيزى بگو كه حال دلم را دگر كند

خاكستر
م. ربيعه

شعرى نخواند كس كه زدايد زدل غمى
چنگى نزد كسى كه به آتش زند منى

صد الله سوخت از عطش و از سحاب مهر
نى قطه اى چكيد و نه بنشست شبنمى

ناليد مرغ حق و چه خون كز گلو بريخت
بانگى نخاست, لب نگشودند عاملى

صدها فرو شدند به درياى غم ولى
اشكى ز ديده كس نفشاند و نه مأمتى

از درد سوختيم و از خيل همرهان
بر در نزد كسى, نه پيامى نه مرهمى

طرفى دلت چگونه ببندد در آن ديار
كاجنا بهاى روح تو كمتر ز درهمى

ديگر مگرد دوست, در اين شهر گشته اند,
كس عاملى نساخت ز نو يا كه آدمى

ديريست مرده آنكه ندا ميدهى دريغ
خاكستر است, آنكه بدان ''الله '' مى دمى

و هيچ
سحر دليجانى

مهاجرت مى گويند
چون سر به افق خم آورده اى

و چشمانت از دور مى ترسند.
به اميد معتادى مثل نوزادى

به سينه ى بى شير خشك مادر مرده اش
هر شب كه چشم بر چشم مى گذارى

خواب آن روز را مى بينى
كه مى بايست هيچ را به جوانه در مى آوردى

و تو در پيكر قدرمتند زنى
بسان دختركى بر خود لرزيدى

چرا كه تا آن دم
هرگز هيچ را با آن سياهى مطلقش

آنچنان به نزديك نديده بودى.
هيچ بى رحم بود و سخت
و تو مضطرب و كودكانه

و واژه هاى غريب
كه در دهانت به تزلزل در آمدند

مزه ى خالى ضع^ را
برخم زبانت بى خيال

باز پس گذاشتند.
و هيچ بى رحم بود و سخت

و تو بسان زخمى, خسته
و بسان نگاهى, نگران

و هيچ بى رحم بود و سخت .

نامه...
م. زيبا رو

.... به عزيزى كه بهار, در صدايش خفته ست.
 گفتار,ِمهربانى, كه به گاه

 دندانش.ِنور مى غلطاند در صدف
 لبخندش,ِناز را, آينه ى نازكى
دو برابر كرده ست:

غنچه ها با من و باران و نسيم,
به متناى متاشاى بهار آمده ايم.

 تو, پيدا نيست...ِ رخِآفتاب
پيدا نيست!! ''آفتاب رخ تو''

آسمان, بغض فرو خورده و سرد و تاريك,
 خاك و گل و سنگ,ِمن منك, بر سر

 شيدا شده ام مى گريد.ِبى صدا چون دل
غنچه گان منتظرند...

بوسه اى بر لبشان نه, به طراوت ز طرب باز شوند.
 برگ و بر و شاخ,ِزير

سار و گنجشك و قنارى نگران,
 يكديگر و خيس از باران,ِ پرِسر به زير

گوش خوابانده, چه وقت,
 تو,ِ نوازشگرِ آواىِ خوشِدر طنين

شور و غوغا فكنند...
غنچه ها با من و باران و نسيم و مرغان,

جملگى منتظريم... ما, تو را, منتظريم...
✦ ✦ ✦

ز انتظارت سرشار,
 سكوت,ِكرُغرقه در س

 ديدار...ِ شوقِ ديدنِسرخوش
چه صفايى دارد, اين ديدار!!

وه, چه حالى دارد, اين پندار:
(كاش مى شد كه نسيم,

 چلچله ى تيزپرى,ِنفسم, در نفس
سوى بامت ببرد.

 بازيگوشت,ِ'' دلِ ''مست- خوشانِو آهوى
 دل ما بپرد)ِ چلچله از باغِدر پى

ما, تو را منتظريم!!

ايوانبر
ازفرجالل سر

دهل زنان بر بام شدند
سايه در سايه ى هم
بر بلندى ها و آفاق

عشق را گوشوارى كردند و گذشتند
و كودكان به ياد نياوردند

 ساده ى بى برگ و بار راِآن قلندران
كه مثل آزادى زيبا بودند

و مثل شب تنها, از آنان اما
پرهيبى بر ايوان مانده است
نه پرچمى كه فرودش آورد

نه صخره اى كه منفجرش كرد
تنها پرهيبى نابردبار و گم

✦ ✦ ✦
دهل زنان بر باد شدند

از آن پس
تا دروازه ى سنگستان با ايشان بودم

از آن پس
ديوارى مباند و من

تشنگان به هواى جويى به ديوار بر شده بودند
از آنان تنها اسبى مانده بود

 برافروختهِبا سمهاى سوخته و يال
يله در خاكستر و آتش

و گلى بر شاخه ى دور از دستى بود و مرغى در هوا
گفتند:

نيمروز به بامى بر بودند و
پسين به نيامى در

صلح...
حانىه روّفضل الل

نه ژنرالى
نه سرهنگى

ى يك سرباز!ّنه حت

نه مبب افكنى در آسمان
نه رزمناوى بر دريا

نه تانكى در ميدانى
نه قورخانه اى در اقصاى جهان!

چشم اندازت;
آسمانى آبى, ژرف, ژرف

 افق,Eهزاران كبوتر سپيد, برگستره
در پرواز...

در آسمان بلند پسين
مهربان, آرام

 سپيد, همه جا, همه جاِعطر ياس

نه كودكى عريان, از گرسنگى گريان
نه مادرى برجنازه ى فرزندى  مويان

نه معلولى بر بسترى ناالن,
انّنه در ناكجا آبادى, سالحى غر

نه هيتلرى در رايشتاك
نه بوشى در كاخ سپيد

خداى من!
چه دنيائى, چه دنيائى...


