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اى  و به آينده ى جنبشبر
ددانشجويى در اين نبر

اسماعيل خوئى
خوش است و نيك و خجسته ست حسن بيزارى,

و زآن خجسته تر احساس ژرف ناچارى;
وزاين دو نيك تر آميزه اى ز هر دو شمار:

كه, دير و زود, رساند تو را به بيدارى
نيازمند مى آييم, در برابر زور,

به خيزش و نپذيرش, نه ناله و زارى.
شگفت نيست اگر شيخ مى كشد مردم:

طبيعى است كه هر مار مى كند مارى.
 و غم او حكومت خويش است,ّمتام هم

حكومتى كه نگه داردش به خونخوارى.
سپاه و نفت و بسيج است و خدعه ياور او:

خداش نيست كه, در كار, مى دهد يارى.
وجود شوم و كژ آيين و ضد انسان اش

نياورد به جهان بهر ما به جز خوارى.
فريب خلق دهد- اى شگفت!-باگفتار:

فقيه ما كه سمر شد به زشت كردارى.
به خطبه خوانى ى او, در مناز جمعه, سالح

و را كمان شغادى ست پير, پندارى.
گمان كشى ست, نشان كرده چشم هوش كسان,

به تيرهاى همه زهرگين گفتارى.
مجال ما زكنون تا تباهى ى مطلق

بسى كم است, دم از آن مزن به بسيارى.
زابلهى ست چو خصم آورد يورش بر تو,

كه بردبارى ى خود را دفاع بشمارى.
به خود منى گذرد از سرت بالى چنين:

مگر تواش گذرانى به سعى و پادارى.
اگر تو راست در انديشه تا كه مردم را

به راه شادى و آزادى و رفاه آرى;
وگر گذشته گرايى كه شيخ باشد را

برآن سرى كه به گور گذشته بسپارى,
بدان, بدان, كه رسيده ست ديگر آن هنگام

كه اين شكيب كهن را كنار بگذارى;
وز اين قصيده بياموزى آنچه بايد را:

كه خود, به خيره, به كار محال نگمارى:
نخست, بايدت از حاكميت آخوند

رسيد, در دل و در جان, به اوج بيزارى.
سپس, مى آيدت آن دم كه نيك دريابى

كه از قيام بر اين كژ نظام ناچارى.
و اين دمى ست كه مى شايدت كه , با دل شاد,

دهى نويد به ياران خود كه بيدارى.
نك ات زمان گزيدن بهين نبرد آيين,

به همدلى ى دگر ياوران, به هشيارى.
كنون دمى ست كه دل يكدله ت شود با خويش,

ترگى كه پيش رو دارى.ُبه راى جنگ س
سپس, شگرد ببايد گز يد و, پس, بخريد

هرآنچه ها كه توان كردشان خريدارى.
و ليك, هست بسى چيزهاى بايسته

ارى.ّكه مى نشايدشان داشت جز به عي
منونه وار بگويم: يكى ش جنگ افزار,

كه نيست, در وطن, از كاله هاى بازارى.
شناسنامه ى ناراستين دگر چيزى ست

ار آنچه ها كه مى يابى, ولى به دشوارى:
ت آرى روى,ّمگر به ساخنت اش خود به هم

شيوارى.ُدر اوج دقت و تردستى و ه
به جاى امن نياز است, پس, كه اين همه را

در آن توان به نهان كردن ات نگهدارى.
ن است, بدينسان, كه بايد و شايدََهبرُم

ود نهانكارى.ُكه اصل راهنماى ات ب
زكارهاى دگر بگذرم, كزين سان شعر

نهايتى نپذيرد بدين روش, بارى.
نك, آ ن زمان كه تو با همدالن جنگى ى خويش

نهيد پاى به ميدانى از خود ايثارى:
به چابكى, همه چون موج هاى دريايى;

به سختگى, همه چون خاره هاى كهسارى.
گهى, چو موج, برآورده سر به تاخنت و

گهى, چو كوه, ستون كرده پا به ستوارى.
به گاه خفنت,چون سخره , سر به بالش سنگ;

ك بارى.ُبه گاه رفنت, چون باد, در سب
و سخت پاى تر از ريشه هاى گردوى پير;

و نرم پوى تر از آب هاى جوبارى.
به سان گوهره ى سنگ, سخت و پا برجاى;

 روز و شب جارى.*به سان «پيكره ى رود»
به تن, هماره, پذيرا شكنجه ديدن را:

نه جوكيانه, ولى , در پى خودآزارى.
,**اميدوار كه گيتى, به رغم شاعركور

شود پذيره, به فرجام كار, هموارى.
آيا يكايك تان آرشى دگر! بادا

يكان يكان, همگى تير هاى تان كارى.
در اين نبرد ميان شما و شيخ, آيا

شما رسيد به پيروزى? آرى, آه, آرى!
كجاى لندنانويه ٢٠٠٨  بيدرم ژبيست و سو

پانويس ها:
 از نيما يوشيج است*

 رودكى:**
هموار كرد خواهى گيتى را.

گيتى ست: كى پذيرد هموارى?!

مشر
دىهوويدا فر
شرمت منى آيد چنين در ننگ ها پنهان شدن

گردن زدن آواز را, با كركسان همخوان شدن
رقصاندن سرو سهى , حالج گون بر دارها

با كوبه ى شالق ها, خنياگر زندان شدن
پاشيدن خاشاك كين, برصحن سرسبززمين

همچون زمستان ددمنش, غارتگر بستان شدن
خون قلم را ريخنت, شعر جنيب عشق را

برافترا آويخنت با وهن هم پيمان شدن
 و غمّانسان نه اى در باورم, باشد تو را چون هم 

برمسند زهد سيه, فرمانده ى انسان شدن
در دشمنى با زندگى, ترسانى از زايندگى

ى موج را, درقله ى طغيان شدنّخواهى بدر
موجى كه با بالندگى, خيزد ز قعر  خفتگى

مرداب تو ريزد به هم, در نوبت توفان شدن
شد گرچه شادى سرنگون, از خاكمان اما كنون

رويندگلها الله گون, با همت عصيان شدن
باورندارى نوبتى, بنگر به فوج غنچه ها

كز عنفوان نطفگى سرخند از خندان شدن
بى چاره اى زين پس بدان, ننگت بود هرجا عيان

رده خاك خسته مان, تا ورطه ى ويران شدنُاى ب
چون لشگرى آراسته, ميهن كنون برخاسته

حاصل ندارد بيش از اين, در رنگ ها پنهان شدن
پاييز ١٣٨٨  پاريس

سرود الله و سنگر
ل-ر-(فتنه)

بنگر  وطن بنگر, بنگر وطن بنگر
بنگر چگونه الله ها روئيده در سنگر
بنگر چگونه الله ها گلهاى پيروزند

با اخگران هم رزم, با سبزه هم سويند
بنگر وطن بنگر

بنگر پس از سى سال
الله شده خون قطره هاى نسل پيشينه

 امروز و ديرينهِآرد به ك_ آزادى 
برگو وطن برگو, برگو وطن برگو

 ديوانه را برگوِديو  و دد سنگين دل
 شسته الله رابنگرِبا چشم

خاشاك و خس هرگز منى رويد در اين سنگر
برگو وطن برگو, برگو وطن برگو

اين الله ها, آالله ها از نسل خورشيدند
 جاويدندِآزادگانى از تبار سرو و از ايران

آرى وطن سبز است.
آرى وطن سبزاست و سنگرها پر از الله

ميرد دگر اعدام اخگرها
با سنگسار الله و آالله ها در دشت
بنگر وطن بنگر , بنگر وطن بنگر

بنگر چگونه الله ها روئيده در سنگر
 تو اخگرِبنگر چگونه مى دمد از خاك

برگو وطن برگو, برگو وطن برگو
 آزادىِ خوش خوانِ فاحتِبرگو به مرغ

تا سر  دهد بر الله ها احلان آزادى را
امبر ٢٠٠٩نو

شاعر كامپيوتريست
ناجيه كريم  جاپان سال ٢٠٠٨

ديريست گرم بازى كامپيوتريستم
نى شور عاشقى نه سر شاعريستم

وب سايت و تارمنا و به وندو و پنجره
درجستجوى سرچ به جادو گريستم

چشمم به سينى و ژن و گوشم به آى پاد
چون كودكان كوچه به بازيگريستم

سرگرم چت رومم و وب الك روز و شب
بازار سرچ گرم و منش مشتريستم

محوم چنان ببازى چوگان روزگار
نى سيم مسگرم نه زر زرگريستم

سى سال دور از وطن و خانه و ديار
از قلب آسيا وطن مادريستم

از خاك باستان سنائى و مولوى
از بلخ و باميان و مزار و هريستم

من خاك كوه پايه آن آسمانى ام
نى سر سپرد روسم ونى هر دريستم

من دخت ناز پرور دامان كابلم
نز ديره دون هند و نه اسكندريستم

هرچند پيشه ام نبود شعر و شاعرى
گل غنچه اى ز گلنب باغ دريستم

گلدسته اى ز گلشن گلزار معرفت
گل مهره اى ز مهر دل مادريستم

آتش زدند ميهن و كاخ علوم و شعر
بربخت شور و شاعر فردا گريستم

كشتند بيگناه و بريدند دست و پا
حيران باين قضاوت و اين داوريستم

آسوده ام به نعمت خوان كريم رب
نى رجن دخل و سود و نه سوداگريستم

با آنكه گرم بازى كامپيوتريستم
عيبم مكن كه زاده ى شعر دريستم

غم نيست نشنود كسى ار آه و ناله ام
با سوز اين ترانه سراپا گريستم

سبز قباى اميد
حسن نيك بخت

هزار بار دل از دست روزگار گرفت
ز روزگار سيه تر ز شام تار گرفت

مگر كه شام فراق تو شام يلدا بود
كه اختيار مرا در ك_ انتظار گرفت

گل اميد گرفتار سوز سرما شد
دلم از اين همه ايام بى بهار گرفت

بيار مطرب از آن شورها كه شيرين است
كه شور عشق دل از نغمه ى سه تار گرفت

ميان كوچه ترديد جنگ تقدير است
ميان حاكم و محكوم كارزار گرفت

من از تبار خراباتيان گريزامن
كه اعتبار تواند از اين تبار گرفت?

هنوز نورفشان است شبچراغ اميد
كه هيمه ى دلم از آتشش شرار گرفت

ميد مى خواندُكنون كه سبزقباى ا
هوا طراوت گلزار و سبزه زار گرفت

ديوانهداد ٨٨خر
هاشعله ر

ديوانه بايد بود
تا اين چنين ديوانگى ها را

لبخند شيرين زد
تا اين چنين لبريز از پرواز

جام بلند عاشقى ها را
با ماه و پروين زد

ديوانه بايد بود
تا اين چنين با شور و شيدايى

موج پريشان خاطرى ها را
در خواب نوشين زد
ديوانه بايد بود....

ديوانه ام
آرى, كه با ديوانگى هايم

خواهم قدم در راه هاى
عشق خونين زد

تلخ
ام؛ شاعر افغانلطي} پدر

هرگز نبوده  است كه بدانى
چه طعمى دارد تلخ.

زندان
سرگشتگى حقيقت است

در سراشيب انحطاط و سقوط.
در چارفصل مضحكه ى تكرار

تا دور دست فاصله پيمودن
شب را

چقدر حوصله دارد ماه!

ديار كهن
ىنده ياد فريدون مشيرز

اى خشم به جان تاخته, توفان شرر شو
اى بغض گل انداخته, فرياد خطر شو

اى روى برافروخته, خود پرچم ره باش
اى مشت برافراخته, افراخته تر شو

اى حافظ جان وطن, از خانه برون آى
از خانه برون چيست كه از خويش به در شو

گرشعله فرو ريزد, بشتاب و مينديش
ور تيغ فرو بارد, اى سينه سپر شو

خاك پدران است كه دست دگران است
هان اى پسرم, خانه نگهدار پدر شو

ديوار مصيبتكده ى حوصله بشكن
شرم آيدم از اين همه صبر تو, ظفر شو

تا خود جگر روبهكان را بدرانى
چون شير درين بيشه سراپاى, جگر شو

مسپار وطن را به قضا و قدر اى دوست
خود بر سر آن, تن به قضا داده, قدر شو

فرياد به فرياد بيفزاى, كه وقت است
در يك نفس تازه اثرهاست, اثر شو

ايرانى آزاده!  جهان چشم به راه است
ايران كهن در خطر افتاده, خبرشو

مشتى خس و خارند, به يك شعله بسوزان
بر ظلمت اين شام سيه فام, سحر شو

ار «بويه»غزمر
دىد پاينده لنگرومحمو

من در كنار چشمه ى لرزان نشسته ام
برسرزمين خرم و سرسبز «ديلمان»

در پيش پاى من, گيالن و زادگاهم,
خوابيده روى دامن درياى بيكران!
من, مادرم كبوتر اين كوهسار بود

نوشيد بارها,
زين چشمه آب سرد و در اين دشت دانه خورد.

پرواز كرد همره ى ديگر كبوتران
از مرغزار «بويه»

تا قله هاى يخ زده و سنگى «سمام»
يكبار باد حادثه او را,

تا دور دست جلگه ى بى انتها كشاند;
 و آجنا كنار همسفر تازه اش نشاند.

پيوند من از آب و گل گيل و ديلم است.
سررشته وجودم,

با خون پهلوانى مردان سرشته است.
از قله هاى ميهن ماكان,

تا پهندشت جنگل«كوچك خان»
هرجا كه كوه و جنگل و دريا و دشت هست

هرجا كه چشمه زمزمه دارد به گوش رود
هرجا كه رود, نعره زنان سردهد سرود;

از من به آن ديار عزيز هميشه سبز,
هرصبحدم, سالم
هر شامگه درود!

شهريور ١٣٥٧

دريا
محمد على بهمنى

دريا شده ست خواهر و من هم برادرش
شاعرتر از هميشه نشستم برابرش

خواهر سالم! با  غزلى نيمه آمدم
تا با شما قشنگ شود نيم ديگرش

مى خواهم اعتراف كنم هر غزل كه ما
با هم سروده ايم جهان كرده از برش

خواهر! زمان,  زمان برادركشى ست باز
شايد به گوش ها نرسد بيت آخرش

با خود ببر مرا كه نپوسد در اين سكون
شعرى كه دوست داشتى از خود رهاترش

دريا سكوت كرده و من حرف مى زمن
حس مى كنم كه راه نبردم به باورش

دريا!منم! هم او كه به تعداد موج هات
با هر غروب خورده بر اين صخره ها سرش

هم او كه دل زده ست به اعماق و كوسه ها
خون مى خورند از رگ درخون شناورش

خواهر! برادر تو كم از ماهيان كه نيست
خرچنگ ها مخواه بريسند پيكرش

دريا سكوت كرده و من بغض كرده ام
بغض برادرانه اى از قهر خواهرش


