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شاملو منتظر است!
ادجهان آز

با شما هستم آى..., با شما اى شعرا
اى سخن پردازان

اى قلمداران باريك انديش
ره نشينان خرابات خيال!

با شما هستم من, اى خدايان سخن:
وقت آن است كه از سايه برون آييد

و قلمهاتان را برداريد
و از اين رجن, از اين رجن
كه بر ميهن ما مى گذرد

سخنى ساز كنيد
وقت آنست كه با تيغ قلم

جنگ آغاز كنيد!
وقت آنست كه در معركه ى جرأت گردن بكشيد,

روى پيراهن خود عكس تهمنت بكشيد!
*وقت آن است كه دوشادوش سيمين و اسمعيل

ده ى دشمن بكشيدُتسمه از گر
شاملو منتظر است وقت آنست كه برخيزيد

دو سه خطى بنويسيد كه خوانا باشد!
ساده و روشن, درباره ى آزادى

تا به او هديه كنيد و اگر هم نتوانستيد
روى تنهايى خود نقشه ى لندن بكشيد!

شاملو عاشق آزادى و زيبايى بود
و ستايشگر انسان و اميد

«دوستت دارم» هم زلبهايش مى باريد
هم ز چشمانش

سفله گان بيهوده كوشيدند
«دوستت دارم» را از دفتر او پاك كنند

چه تالش عبثى!
**النگه تست!»صه ى سيمرغ نه جو«اى مگس عر

او قلمدانش را هر شب با جوهر عشق
ر مى كردُدر خيابان آزادى پ

تا سرودى بسرايد سبز,يا كالمى بنويسد سرخ
و يقين داشت كه با همت مردم يكروز

دستگاه ستم دين نيز
راهى دوزخ خواهد شد!

و چه نزديك است آن روز امروز!
با شما هستم من با شما هستم آى...

آى شيرين سخنان
واژه سازان زبردست, خدايان كالم

سختكوشان معانى پرور!
مفلقان, نادره گويان و قلمفرسايان
با شمايامن من: آى شيرين سخنان:

بنويسيد و بگوييد به ابناى زمان
**نين كفنان»؟!«كه شهيدان كه اند اينهمه خو

خانه در آتش سوخت
روشنايى ها را كشتى كشتى دزديدند

عشق زندانى است
خون شفاف كبوترها را ريخته اند

سينه- سرخان را قپانى در مسلخ آويخته اند
روز و شب قصه ى داغ است و درفش

اى سخن پردازان, اى باريك انديشان
داريد از جيغ بنفشبس كنيد، دست بر

داريد از قالب «حجم»،«موج ناب»!دست بر
آب بنويسيد ز خاكبنويسيد ز

ادى و زيبايى و عشقبنويسيد ز آز
اب و ندا!بنويسيد ز سهر

بنويسيد ز بيداد و جنون
كنيدا بازمن چه مى دامن....؟چشمهاتان ر

ار پر از مضمون استدر و ديو
كوچه و شهر و خيابان همه پرخون است

بنويسيد ز چيزى كه تداعى بكند خنجر را
بنويسيد زچيزى كه بسوزاند, جگر«رهبر» را!

بنويسيد ز دزدى ها!
با زبانى بنويسيد كه شيرين و روان باشد
قابل فهم براى همه از پير و جوان باشد!

ول كنيد,
سبك رويائى و سهراب سپهرى را

حرفهاتان را آسان و مشخص بزنيد
«هيچ صيادى در جوى حقير جتريد

صدفى صيد نخواهد كرد»
هيچكس با اشعار جتريدى

به دهى را نخواهد برد!
و اباطيلش را

روى دروازه ى تاريخ نخواهد نوشت!
شهر از بوى بسيجى ها متعفن شده است

موج خون از در و ديوار فرو مى ريزد
پاسداران هر روز جسد چند جوان را

مى سپارند به مادرهاشان
ر و پيمان استُهمه ى زندانها پ

وه چه ارزان و چه آسان است
از گلستانه و از بوى علX, حرف زدن!

بى خطر هم هست!
با شما هستم آى... اى قلمفرسايان

اى خدايان سخن پردازى
بگذاريد از اين توفان هائل

و از اين موج گرانسنگ بساحل برسيم
بگذاريد خيابانها را از خون پاك كنيم

بعد از آن در فرداى پيروزى
همه با حضرت رويايى و چالنگى

مى نشينم و اشعارى شيرين مى بافيم
همه حجم, همگى پست مدرن!

موج ناب!
داد ١٣٨٨اول مر

از حافظ**سيمين بهبهانى و اسمعيل خوئى   *

سوقات
اب جلىترانشاد ابواستاد رو

از سفر دانى چه آن عاليجناب آورده است?
حتفه ها افزون تر از حد و حساب آورده است

 در سرزمين ما براى كاشنتًّالاو
از ديار هند تخم انقالب آورده است

 از معبد بودا كنار رود گنگًثانيا
چند سطلى مملو از اسالم ناب آورده است

 تا ملت ما را منايد سر بلندًثالثا
بهر حلق آويز مقدارى طناب آورده است

 بگرفته توضيح املسايل را به دستًرابعا
اين كتاب حتفه را آن ال كتاب آورده است

 تا بسته ماند چشم وگوش بانوانًخامسا
چشم بندى كرده افسون و حجاب آورده است

 تا مانع بيدارى مردم شودًسادسا
در ميان چنته اش داروى خواب آورده است

 خلتى جگر همراه با اشكى روانًسابعا
از براى ما به جاى نان و آب آورده است

بارالها در جهنم كن عذابش را زياد
آنكه در اين مملكت رجن و عذاب آورده است

ا شنيده استدريا نويد سبز«ندا» ر
ضا مقصدىر

 زمانه صدا مى زند تراِزيبايى
از هر طرف, ترانه صدا مى زند ترا

 تناور روانه باش!ٍدر جان اين درخت
شادا كه هر جوانه صدا مى زند ترا

خورشيد را بگو كه بگويد به ارغوان:
اين ماه هم شبانه صدا مى زند ترا

آئينه را به جانب فريادها گرفت
هركس كه عاشقانه صدا مى زند ترا

 انتظارِچشم«ندا» ى توست كه سرشار
اينگونه غمگنانه صدا مى زند ترا

 سوخته ستٍٍصورتگر صميمى يك نسل
اين دل, كه صادقانه صدا مى زند ترا

 عشقِفرهاد, زنده باد كه از بيستون
 شادمانه صدا مى زند تراَشيرين و

 تازه يى ست كه آغاز گشته استِاين فصل
با اينهمه نشانه صدا مى زند ترا

 دردِ موجِاى دل به هوش باش كه در اوج
دريا درين ميانه صدا مى زند ترا

آينهِعشق ست با ترانه ى تابان 
از هركجاى خانه صدا مى زند ترا

 آن باغ, مى كشدِعاشقِ آتش به جان
شورى كه شاعرانه صدا مى زند ترا

 سبز «ندا» را شنيده استِدريا, نويد
 بيكرانه صدا مى زند تراِاين موج

تنها صداى توست كه مى ماند اين زمان
اين است اين زمانه صدا مى زند ترا

داين عوعو سگان شما نيز بگذر
غانى شاعر قرن هشتمسي� فر

هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد
هم رونق زمان شما نيز بگذرد

 آن تا كند خرابِوين بوم محنت از پى
 شما نيز بگذردِبر دولت آشيان

 ايام ناگهانِ نكبتِ خزانِباد
بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد

آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام
برحلق و بر دهان شما نيز بگذرد

اى تيغتان چو نيزه براى ستم دراز
اين تيزى سنان شما نيز بگذرد

چون داد عادالن بجهان دربقا نكرد
بيداد ظاملان شما نيز بگذرد

در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت
اين عوعو سگان شما نيز بگذرد

آن كس كه اسب داشت غبارش فرو نشست
 خران شما نيز بگذردِمُرد سَگ

بادى كه در زمانه بسى شمعها بكشت
هم بر چراغدان شما نيز بگذرد

زين كاروانسراى بسى كاروان گذشت
ناچار كاروان شما نيز بگذرد

اى مفتخر بطالع مسعود خويشنت
تأثير اختران شما نيز بگذرد

اين نوبت از كسان به شما ناكسان رسيد
نوبت ز ناكسان شما نيز بگذرد

بيش از دو روز بود از آن دگر كسان
بعد از دو روز از آن شما نيز بگذرد

بر تير جورتان زحتمل سپركنيم
تا سختى كمان شما نيز بگذرد

دتىّدر باغ دولت دگران بود م
اين [گل] ز گلستان شما نيز بگذرد

آبيست ايستاده درين خانه مال و جاه
وان شما نيز بگذردَ نارِاين آب

اى تو رمه سپرده بچوپان گرگ طبع
اين گرگى شبان شما نيز بگذرد

 حكم اوستِ بقاماتِپيل فنا كه شاه
هم بر پيادگان شما نيز بگذرد

Xاى دوستان خوهم [كه] بنيكى دعاى سي
يك روز بر زبان شما نيز بگذرد

عصيانى ها
جهانگير صداقت فر

اين توده ى خشم قصد عصيان دارد
آهنگ بالد ناخدايان دارد

اين نهضت نوخاسته در دامن خويش
صد كاوه, دو صد رستم دستان دارد.

✦ ✦ ✦

اين ابر سياه چشم گريان دارد
بر دل دو هزار داغ سوزان دارد

زنهار كه اين توده ى خشم آلوده
تندر به گلو, به سينه توفان دارد.

✦ ✦ ✦

اين ابر سياه قصد توفان دارد
در سينه نهيب رعد پنهان دارد

زنهار, پس پرده ى اين آرامش
غولى است كه هر دم سر عصيان دارد.

✦ ✦ ✦

اى شيون خشم تان جهانگير شده
هر يك به يك آرش كمانگير شده,

احسنت! از آن كه تير عصيان شما
بر سينه ى ضحاك, نشانگير شده.

✦ ✦ ✦

هرگه كه وطن تيول اشرار شده است,
جوالنگه دشمنان بد كار شده است,

برخاسته نسلى به رها سازى خلق
تاريخ, ببين, دوباره تكرار شده است.

✦ ✦ ✦

بى باك تر از موج خروشنده: شما
چون تندر سر بريده توفنده: شما

در قعر سياهچال امروز وطن
خورشيد درخشنده ى آينده: شما

كان سپيدهخون كود
به مادران شهداى جنبش سبز

فه تقىشكو
آه اى تاريكى!

اين خون كودكان سپيده است
كه بر دستان سياه تست

در كدامين دريا با كدامين آب, مى توانش شست
با تو كه ديدگانت كور است

ودريچه هاى ادراكت خاموش
با تو كه گوش هايت گرفته است

و دهان عربده ات در خروش
به كدامين زبان مى توان از عشق گفت

آه اى تاريكى! تو را كه گناهت بزرگ است
و بى قلبى جفت, از اين پس

در ميان دوزخيان بايد جست.
آجنا كه كودكان گمشده را,

مادران, در كوچه هاى سكوت
به نام صلح, به نام عشق, به نام آزادى,

بافغان ودرد مى خوانند,
چگونه سياه دستانت, دانه هاى سپيد تنشان را

در شب خاك, دزدانه, مى پوشانند?
مگر اهريمنان و ديوانت منى دانند

آنگاه كه نه دير است و نه دور,
سپيده, جنگل جنگل, دشت دشت, صبح را

از سينه ى سبز و فراخ ايران مى روياند
آه اى تاريكى!

اينك كه خون كودكان سپيده بر دستان سياه تست
گناهت را نه در دريا

ونه در هيچ آبى مى توان شست. اهطنين گام ها بر ر
مهربرزين آذر

نشسته بر ستيغ كوه ابر خون
كشيده راه تا هامون

زمين از خشم مى لرزد هوا رنگ دگر دارد
خروش رعد و توفان است

درخش خنده هاى برق بر شوالى باران است
صداى سيل از جا كنده مى آيد

صفير تيرهاى از كمان افكنده مى آيد.
 گشته ديگرگون دل از كين و عداوت خون زمانه

نفس از خشم توفنده طنين گام ها بر راه كوبنده
زمان در كار تدبير است

ترنگ تير و زخما زخم شمشير است
جوانى بر كشيده چنگ

زند تا مهر باطل بر طلسم پير پر نيرنگ
كنومن: حمله اى شبگير
گسست و ريزش زجنير

صداى يار خروش كاوه در پيكار
كنومن: رزم رو يا روى نفير شير, فرود تيغه شمشير

شكست پيكرى برخاك
صداى ضجه ى ضحاك

گ پير!يادآر گر
كيشمن آذرهو

دژخيم پير مست
با صد تبر بدست ز محراب مسجدش

و ز اوج منبرش
با خشم و قهر نعره زد «آتش» و ناگهان

 پرطپش صد«ندا» نشستِتيرى به قلب
صدها هزار دل

 دنيا زدرد و كين در صد هزارگوشه
همچون بلور ناب بيك حلظه اى شكست!

جالد پير!
اين افق خون به چهره بين
درشام آخرت  و از اوج آن

به ذلت و خوارى نشسته است
محراب و منبرت

خون هاى عاشقان كه چه سان بر سرير خاك
 شب رنگ مى برند از چهر نحس تيره

و از راه دور, دور ببين نيزه هاى نور
مستانه مى رسند

تا پرده هاى ظلمت «سى ساله»شب درند
آسان منى شود سحر, اين شام ديرپاى

ارزان منى رسد به كX آن صبح دلگشاى
جالد پير!

اينك ببين تو جنگل انبوه مردمان
از خود گذشتگان

جان را به كX به مسلخ عشاق مى برند
دل مژده مى دهد زرين سپيده را

با لعل سرخ خويش سراجنام مى خرند
يادآر گرگ پير, خاشاك و خس نبود

٢٣ جون ٢٠٠٩

بهارى نباشد
حسن نيك بخت

ل, بهارى نباشدُمرا بى تو اى گ
سارى نباشدُم غمگََمبراى غ

تو رفتى و در منظر چشم گريان
لبنى, چشمه سارى نباشدُلى, گُگ
ك مى كشيديمََرهمه جاى بستان س

ذارى نباشدُبدون تو گشت و گ
نارمِب, از كَرَ طِرغُچو رفتى, تو م

نارى نباشدِم كَمرا خالى از غ
به يكباره رونق ز باغ و چمن رفت

زارى نباشدَستر هُكنون نغمه گ
از آن تكدرخت خوش سايه افكن

به جز يادى و يادگارى نباشد
دو چشمم به در مانده از دوريت گل

كه بهتر از اين انتظارى نباشد
 خستهِبيا اى اميد دل و جان

 تو كارى نباشدِمرا جز اميد
ديبهشت ٨٨ار

سالتر
سيمين بهبهانى

اى خامه هاى الغرتان, ساقه هاى خشك
روئيده در صحارى فقر آشناى خشك!

اى مغزهايتان, لزج بويناك عجز
ماسيده در سفال تهى كاسه هاى خشك!

اى فكرتان زبونى شب تاب بينوا
بيزار از آفتاب و ملول از هواى خشك!

اى پرفريب ياوه فروشان دوره گرد
انباشته به دامن تر, عقل و راى خشك!

از دختران شعر, غبار آفريده ايد
چون اژدها به يك نفس مرگزاى خشك!

گفتى رسالت است? دريغا ضاللت است
اين چند لفظ بى هدف نارساى خشك!

يادآور دريغ و زوال شكفتگى ست
چون خار و خس كه مانده ز بستانسراى خشك

از دستتان صراحى ده قرن اعتبار
برسنگ راه مى شكند با صداى خشك!...


