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س!خليج فار
ضا طبايىعلير

نگين شعر برانگشتر مينايى ايران!
كتاب نيلگون رازهاى سينه ى تاريخ!

رواقى آبگون,
رتپش, جوشنده جاويدانُ-دهليز قلبى پ

✦ ✦ ✦

قدمگاه غرور و اقتدار پارس!
سرير پايتخت شوكت دريايى ايران زمين,

از مشرق تاريخ تا امروز!
گذرگاه شرف, آوند خون گرم در رگ هاى ايرانشهر!

گلوگاه حيات و مرگ!
حرير بستر خواب و خيال سندباد و...

- پوشش تابوت بايندر!
مناد قتل عام كاروان بى گناهى,

-مردمى آسوده بربال سفر
-در انفجار ناگهان كينه و كابوس...

✦ ✦ ✦

خليج فارس!
تپش گاه صدف, گهواره ى رؤياى مرواريد!

كمان الجوردى فام, گردنبند فيروزه,
كليد قصرهاى گنج زيرآب

بهشت گام ها ى جاشوان, درملتقاى بوسه و ديدار
هياهو خانه ى كاالى صيادان و لنگرگاه شرجى ها...

طنين نبض ايران
-بستر كيش و ابوموسى و تنب و خارك, قشم و هرمز

ردانه هاى پيكر ايران!ُو ...  د
پلى ازآب, با طاق و ستونى از مقرنس هاى آبى رنگ

- از آيينه هاى تندر و خيزاب
چمنزار نسيم و موج و كG, تاالر آيينه...

✦ ✦ ✦

در اين آيينه ها پيداست:
سرود بادها در بادبان هاى شكوه ناوگان داريوش و

نادر و عباس,
-با آهنگ پيروزى!

زدورهاى دور يا نزديك زير گام هاىُغرور زخمى م
كوه وار فخر ايرانى

گريز كوسه هاى وحشى آن سوى درياها
-هلند و پرتغال و آندلسس
-كمپانى غارت, بريتانى!!

شكست استخوان و هيبت پا درگريز ناويان, برتخته
پاره ها و كشتى ها فرو غلتيده در غرقاب هاى ترس.

✦ ✦ ✦

در اين آيينه ها پيداست:
عبور بافه هاى خشم خسرو, هرمز و شاپور,

-Gعبور بند از پا, طوق از گردن, طناب از كت-
سزاى ناسپاسى, كيفر دستان تازى هاى دست

انداز...
صداى سيلى ايران به روى گونه هاى آز!

طنين افكن, ميان موج ها,  از دور...
✦ ✦ ✦

چراغ افروز و گرمى بخش شب هاى زمين,
-كانون روح آتش زرتشت!

درفش تا ابد در اهتراز قوم ايرانى!
نشان افتخار سرزمين پارس

خليج فارس!...
شت:پى نو

۱- دريادار بايندر, يكى از افسران سرفراز و رشيد ايرانى, كه
سـالــيــان دور, بــه شــهــادت رســيــد. ۲- شــاپــور ذواالكــتــاف و
انوشيروان, تازيان حرامى را كه به جنوب ايران دست اندازى
كرده بودند, با گذراندن طناب از كتG ها, سياست مى كردند.

 به خون خفتهِان يارِخون
ت الله نوحنصر

نوبهار آمد و بى روى تو زيبا نيست
دشت سرسبز و نسيمش فرح افزانيست

باغ در چشمم مامتكده را ماند
كه در او يك گل شاداب و شكوفا نيست

 نرگس به زمين ريزد{اشك از ديده
 بينا نيست{گرچه گل را به نظر ديده

سوسن از بيم فروبرده زبان در كام
ده زبان دارد و افسوس كه گويا نيست

الله, چون پيكر خونين كفنان از خاك
سربرآورده ولى الله حمرا نيست

خون ياران به خون خفته بود كامروز
هيچشان درد, جز انديشه فردا نيست

خون«رحمان» عزيز است كه مى جوشد
گر چه ياديش ز تنهائى «آنا» نيست

خون صد«رحمان» جوشنده بر اين خاك است
چهرشان گرچه در اين آينه پيدا نيست

ما, دى و بهمن خونبار بسى ديديم
هيچمان زين همه غم وحشت و پروا نيست

باش بينى اثر خون عزيزان را
گرچه امروز به چشم تو هويدا نيست

خلق مى ماند و مى رزمد و مى گيرد
آنچه را داده زكG, جاى محابا نيست

من و ما هستيم انديشه مكن يا را
مرگ صد مرد وطن , مرگ من و ما نيست

مـاه سـال ١٣٦٢ در سـخـت تـريــنا در تـيــرايـن شـعــر ر ✦
حمان هاتفى ساختمستم رگ دوگى ام در مرندهاى زروز

مـان در نـشـريـات مـخـفـى چــاپ شــد. در آنو در هـمـان ز
ى اين شعر هم گم شد تا بطـور تـصـادفـىهاى دربـدرروز

م پروينى كه همسرامروز بعد از ٢٦ سال در دفتر شعـر
ى مى كند يافتم . با تشكر از او اين شعرد جمع آوراى خوبر
مان تقديم مى كنم.انان كشورا به جنبش نوين جور

ماه ٨٨تير

تنفس تنفس تنفس تنفس
شه گيرت گوعز

زمانى كه چشم ندا خيره در چشم او خيره مـانـد و نـدا
داد: ايران منم من

متام جهان گفت ايران منم من
دو چشم شكيبا و سى سال خشمى فروخورده از طوق و

شالق و كشتار و مرگ و شكنجه
و طغيان يك قصه ى خالص و چكه چكه

پراز تكه تكه
فرو رفته در طنز و لبخندهاى شناور ميان حقيقت

و رويا
و قلبى شكوفنده از عشق چون شعر شاعر

فروغ و سپهرى و خيام و حافظ
ندا داد: ايران منم من

هم آمب هم آتش
هم از جنس بادم هم از جنس خاك

هم از جنس غربت هم از جنس فرقت هم از جنس دوست
هم از استخوامن هم از خون و پوست

عصب در عصب بافته چون عشقه
ستون در ستون بيستون چل ستون در تنيده

روامن چو رود و توامن چو كوه و خروشان چو آتشفشامن
درخشامن از كوشش نور و از جوشش شور و از رويش

يك تنفس
تنفس تنفس تنفس تنفس

بزن زنگ را جان جانان دنيا
بخوان چشم من را كه خيره ست در چشم تو اى جهان

جهان باز جانخوارجان آفرين
كه ايران منم با متام تضادش

كه مى ميرم از رويش يك صداى تنفس
تنفس تنفس تنفس تنفس

ايـن شـعـر در بـحـر مـتـقـارب و لـى بـدون رعـايــت تــعــداد ✦
«فعولن» ها ساخته شده است.

نوحه جغد
اب جلىترانشاد ابواز استاد رو

بيزارم از آن ريو و ريايى كه تو دارى
شرم آيدم از عورو ادايى كه تو دارى

اسباب دغل كارى و ابزار فريب است
عمامه و تسبيح و ردايى كه تو دارى

گويند خداوند رحيم است و كريم است
اما همه قهر است خدايى كه تو دارى

چونست كه از كعبه به بتخانه كند ميل
آن عقربه ى قبله منايى كه تو دارى

پيوسته نگاه تو به نذر است و نياز است
اى واى از آن طبع گدايى كه تو دارى

بيكارى و در يوزگى و مفت چريدن
پيدا بود از حال و هوايى كه تو دارى

ويرانه شد اين ملك ز فرياد تو اى شيخ
چون نوحه ى جغد است صدايى كه تو دارى

از بهر تو سرمايه كسب است و جتارت
توس و جنG و كربباليى كه تو دارى

ديگر مكش از آن شكم گنده خجالت
ستارعيوب است عبايى كه تو دارى!

كه ننگش به نام باد!
ىاسكندرسا ميرآتو

دريغ است ايران كه ويران شود
كنام پلنگان و شيران شود

بيتى از حكيم توس
✦ ✦ ✦

گفتى پلنگ و شير?
حيG از كالغ و كركس و كفتار آيدم.

برخيز پير توس و ببين ميهن تو را,
ويرانه كرده است,
آن مرده خوار شوم.

كه ننگش به نام باد!

ابليس در برابر او سجده مى كند
عفريتگان فدايى و ديوان غالم او

تشنه به اشك مادر و خون دالورش,
سى سال كشته است;

نگش به جام باد!شر

با تيشه كنده ريشه ى ايمان ملتى
تنديس زشت كينه و خشم و دسيسه است

افكنده سايه ى سيه مرگ بر وطن
ميغ مصيبت است

ش چو شام باد!روز

سرچشمه ى پليدى و بيداد گشته است
نفرين اهرمن به جوانان ميهن است

كشتار پيشه اش,
 آرياستِدژخيم

مش به بام باد!بو

له سياسىلزز
ى (مانى)اآقا عسگرميرز

اكنون بلرز زمين من!
اين خواب باستانى را بشكن

ارواح را كه چون سايه به ما چسبيده اند,
فريادهاى گم شده را در دژهاى كهن,

زندگانى را كه پشت باورهاى رنگ پريده,
چشم براه نوشدن جهان مانده اند برآشوب!

اين زلزله, دهان فقر من است
دهان پرخاش من

صداى فك هاى شكسته ى غرور
كه درختان را حتا مى شكافد

تا خون در آوندهاشان نشان دهد.
اين لرزه

دهان زمين نيست كه سرنوشت شما را مى جود,
دهان تلخ و گس من است.

هى گفتم آقا!
خانه بر باورهاى تاريك برپا نكن

پوسته ى نور را با چاقوى قصابانت
جدا نكن از تن زمين,

براين درخت خرما مرگجامه نكش! نشنيدى!

هى گفتم آقا!
بر خشت هاى خانه ى ما آيه ننويس, پوك مى شوند

حافظه ى كودكان را از اوراد عربى پرنكن
دانائى زنان را مچاله نكن! نشنيدى!

هى گفتم آقازاده! از خاك ما خشت نزن,
فتو,ُبگذار خاوران آسوده باشد از خواب خون و خ

بگذار خدا در پساسوى ستاره ها
در خواب جاودانه اش به فراموشى رود

نياورش به خيابان, به دانشگاه,
به بستر همكامى ما!

گفتم خدا مرسدس بنز نيست كه با آن
خيابان ها را سياه و نفرت انگيز كنى.

گفتم حضرات!
(باز هم مى گويم! نگو كه نگفتى!)
آخر, ما كه شتر نيستم سوارى دهيم

گله نيستم آقا!
ايرانى هستيم و پيش از آن آدميم!

من كرم نيستم كه زير پاى تو له شوم,
من خدا نيستم تا جنايت ات را به نام من بنويسى,
نيزه ى نورم كه از شانه ى شامگاه بر آن مى افتيد

نشنيديد!

اكنون ببين! زمين زير پايت مى لرزد!
اين لرزه هاى زمين نيست

كه استخوان هاى شما را به خاطره ى خاك مى برد!
اين فرياد من است!

كمى گوش بخوابان, باشد كه بشنوى:
لرزه هاى كوبنده از چهارسو مى رسند

سلول هاى من يك به يك بيدار مى شوند
خط هاى موزون دانائى,

پيشانى تاريخ را جوان مى كند
سرزمينى كه تاب در خود كشيدن اين همه خون را نداشت

برگرده ى رخشى سركش برمى خيزد.

از جهات ششگانه لرزه ها پياپى مى آيند.
منابر شكسته پى را فرو مى ريزند

تا گرد خاك از روى اين سرزمين برخيزد
و خورشيد بتواند پيراهنى بر تن كودكان كند.

شما مرده, من زنده!
اگر چنين نباشد كه مى گويم,

پس چرخه ى تاريخ, دروغى بيش نباشد!

داداى شهيدان جنبش خرخطابه بر
محمد على اصفهانى

ما شما را باز خواهيم يافت
ما شما را باز خواهيم يافت

در حنجره ى سينه سرخى كه خواهد خواند
بر شاخسار درختى كه بر متام خاك

سايه خواهد گستراند
ه هاى آتشفشان در  راه استّو رودى از قل

كه همه ى دريا ها
به آن مى ريزند.

و همه ى دريا ها از آن برمى خيزند.
باد, اين روزها آفتابى است

و ما را خواهد برد.
تا همه ى ابرها. تا همه ى باران ها.

تا همه ى دانه هايى كه خواهند شكفت.
و تا سينه سرخى كه شما را

بر شاخسار درختى خواهد گفت.
درخت ها را مى زنند تا شاخسارى مناند

سينه سرخ ها را مى كشند
تا حنجره يى نخواند

اما سينه سرخى هست
كه او را منى توان كشت:

سينه سرخى كه همه ى سرخى هاست.
اما درختى هست كه آن را منى توان زد:

درختى كه همه ى درخت هاست.
«همه ى درخت ها را چه طور مى شود زد?

همه ى سينه سرخ ها را چه طور مى شود كشت?»
اين را كسى به من گفت

كه مى رفت و شعله مى كشيد
و دست هايش روشن بود.

اين را كسى به من گفت
كه مى رفت و دور مى شد و باز با من بود.

اين را مادرى به من گفت بر مزار پسرى.
اين را پسرى به من گفت

باالى نعش دخترى.
اين را دخترى به من گفت

در بغض ساكت پدرى.
اين را چرخ هاى كارخانه ها به من گفتند

و ايستادند.
اين را پروانه هاى آسياب ها به من گفتند

و تن به توفان دادند.
اين را سكينه خامن قالى باف به من گفت

اين را آقا رسول دستفروش طواف به من گفت
اين را عبدوجمال آواره به من گفت

اين را خانه ويران و نخل سوخته
و مبب و موشك و خمپاره به من گفت

اين را زندانيان به من گفتند
و به شكنجه گاه رفتند.

اين را شكنجه شدگان به من گفتند
و روى پا هاى بر آماسيده شان باز راه رفتند.

اين را زير اعدامى ها به من گفتند
و حلق آويز شدند, تيرباران شدند.

يعنى كه ابر شدند و پاشيدند و باران شدند.
اين را باران ها به من گفتند و خاك ها را شستند.

ستندُاين را دانه ها به من گفتند و ر
شما, آن نيستيد كه نيست.

شما, آن هستيد كه هست
در حنجره سينه سرخى كه پريد

ه هاى آتشفشان نشست.ّو بر قل
و روزى خواهد خواند

بر شاخسار درختى كه بر متام خاك
سايه خواهد گستراند.

روزى كه باز خواهد گشت و بعد از آن
ديگر هميشه خواهدماند.

د؟مى خيزكه بر
دشير لطفعليانار

زان خاك كز او گنج و گهر مى خيزد
بس فتنه كه هر شام و سحر مى خيزد

جز ما به رهاييش كه بر خواهد خاست?
گر ما بنشينيم كه بر مى خيزد?

روزى دگرم رفت و به كG سودى نيست
اين زخم كهن را سر بهبودى نيست

از آتش كاروان در اين دشت به جاى
جز توده ى خاكسترى و دودى نيست

بر اين تن بى روان سرى پيدانيست
اندر پس اين شب سحرى پيدانيست

هر سوى كه روى مى نهم ديوار است
زين دخمه به خورشيد درى پيدانيست

اين  قوم مپندار كه دين دارانند
يا در پى يارى به گرفتارانند

هركودك كوى نيز داند كاينان
سر خيل بدانديش تبهكارانند

يك چند اسير ستم شاه شديم
چندى به فريب شيخ گمراه شديم

از چاله برآمديم و در چاه شديم(۱)''پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد'' 

اين پرده ى استتار را يكسو زن
اين خدعه ى آشكار را يكسو زن

بگذار دگر باره بتابد خورشيد
اين ظلمت جان شكار را يكسو زن

تا روزن آفتاب را سد كردند
با مهر و خرد آنچه نشايد كردند

آزادى و آزاده كشيدند به بند
از داد زدند الف و چون دد كردند

۱- وامى از خيام
امبر ٢٠٠٧اشنگنت، نوو

ثيهمر
على جاللى

ديگر هيچ لبخندى دنيا را زيبا نخواهد كرد
ديگر هيچ پرنده اى شعر پرواز را زمزمه نخواهد كرد

ديگر هيچ دلى طمع شيرين عشق را نخواهد چشيد
اما اى عزيز

ديرى نپائيد كه
پرنده, شعر پرواز را زمزمه كرد

دل از طعم شيرين عشق سخن گفت
و

تو نبودى


