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1  
 تو ظريفي

 دوزي يك دختر عاشق مثل گل

 ها را انگيزترين گل كه دل

 . دوزد روي روبالشي عاشق خود مي

 با تو بودن خوبست

  شب، من تو چراغي

 كه به نور تو كتاب دل تو

 و كتاب دل خود را كه خطوط تن تست

 خوانم خوش خوشك مي

 ، من آب تو درختي

 خوانم خندم و مي ، مي من كنار تو آواز بهاران را

 . خوانم گريم و مي مي

 با تو بودن خوبست

 تو قـشنگي

 ، مثل خودت مثل تو

 گويي مثل وقتي كه سخن مي

 ز كوچه به خانهگردي ا مثل هروقت كه برمي

 مثل تصوير درختي در آب

 . رويي ، در چشمان منتظرم مي روي كاشانه

  منوچهر آتشي
  
2 

 تواني حرف بزني مي

 براي هر كسي دست تكان دهي

 دست بدهي به هر كس

 كه دوستت ندارد

 تر از من فكر كني ها بيش به گنجشك

 به من دورتر از مرگ
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 تمهايي باشد كه من نيس ات پر از اسم گوشي

 هميشه پس از صدايم عذر بياوري

 وقت  به جايم نياوري هيچ

 بخندي كه روبرويت نيستم

 هايم را خط بزني لب

 اي از روزهايي كه بوسيده

 از من كنارتر بكشي

 خودت را جمع كني

 هايت را پشت گوش بياندازي حرف

 موهايم را كه توي صورتت بود

 هاي فراموشي مرا باال بياندازي قرص

 آب را

 ام را غوشيĤهاي هم مهو دك

  فراموش كني نوشيدنم رااصالً

 مثل شير مادرت حرامم كني

 اي كه پيراهن تو نيست توي چهارخانه

 اي كه توي خانه

 ! ام نيستي خانه هم

  ناهيد عرجوني
  
3 

 شوم و در انتهاي يك جمله شروع مي

 بينم طعم سيگارم فرق كرده است مي

 انگار تمام شدگويي كه  هنوز دوستت دارم را طوري مي

 گويم اي كه نمي كنم يكي در ميان در ابتداي جمله سكوت مي

 اي توي فكرم تر از خدا ايستاده چقدر انتزاعي

 انگيزتر از گفتن يك تسليت كنم غم چقدر نگاهت مي

 شود باشي روي وقتي كه نمي چقدر نمي

 وقتي طعم سيگارم فرق كرده است
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 سوزد لبم ند و ميشو هايي كه دود مي كشم حرف سر و ته مي

 انگيزتر از گفتن يك تسليت هنوز دوستت دارم را غم

 گويم اي كه نمي روي يكي در ميان جمله چقدر نمي

 تر از نگاه در انتهاي سكوت چقدر انتزاعي

 شود انگار تمام شد اي وقتي كه نمي چقدر ايستاده

  ليال صادقي
  
4 

 نمي گويم

   به آينه اي كه تو در آن نگريسته اي قانعم
  !نگريستن با هم در يك آينه شايد

  مكان را تو انتخاب كن
  ز نباشييتا دلواپس هيچ چ

  زمان را من
  كه نگران تمام شدنش نباشم

  مان الزم است آرامش براي
  مي گويم

  بهتر است به گونه اي بايستيم
  كه نفسهايمان آينه را محو نكند

  من
  نيم رخ ايستادن را پيشنهاد مي كنم

  تو
  مان را تعيين كنفاصله نفس هاي

  تو افق بهترين راه رسيدن به آرامش است
  اصال

  براي رسيدن به آرامش بيشتر
  در چشم رس آينه نبودن بهتر است

  !به تازگي بلوتوث آينه ها هم داير شده است مي گويند
  محمدعلي بهمني
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5  
 آغوشِ و لرم سا

 طعمِ تماسِ تشنگي،

 ها، هوا،...عطرِ اندكِ

 و بي حرفِ خ،

 و بو

 به سينِ تو،كه 

 و ماه...مهِ...ههِ،و...و

 همه در نـشت نم،

 كم كم

 سايه ها مي روند،

 ها

 به

 سا

 مي آيد،

 و گيره دو جعدِ كج،

 و نوشِ خط از هفتمِ پيالــه ي من

 .كه پي در پي است

 عطرها، طعم، تماس

 مهِ ، ماه، سا، سين،

 شب، نم،كم،كم كم،

 شمشاد برهـنـــه در شبنم،

 مي در من،و تو كه مي خـَـرا

 ! زنِ لـَـم يــزَل ، او صيــاي ازل

  سيد علي صالحي
  
6  

 به روي شط وحشت برگي لرزانم،

 .ريشه ات را بياويز
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 .من از صداها گذشتم

 .روشني را رها كردم

 .روياي كليد از دستم افتاد

 .كنار راه زمان دراز كشيدم

 .ستاره ها در سردي رگ هايم لرزيدند

 .خاك تپيد

 .هوا موجي زد

 :علف ها ريزش رويا را در چشمانم شنيدند

 ميان دو دست تمنايم روييدي،

 .در من تراويدي

 :آهنگ تاريك اندامت را شنيدم

 نه صدايم"

 .و نه روشني

 طنين تنهايي تو هستم،

 ".طنين تاريكي تو

 :سكوتم را شنيدي

 ، بسان نسيمي از روي خودم برخواهم خاست "

 ، درها را خواهم گشود

 ".دان خواهم وزيددر شب جاوي

 : چشمانت را گشودي

  .دشب در من فرود آم
  سهراب سپهري 

  
7  

  دلم تنگ است 
  دلم مي سوزد از باغي كه مي سوزد 

  نه ديداري نه بيداري 
  از سر ياري  نه دستي

  مرا آشفته مي دارد چنين آشفته بازاري 
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   تمام عمر بستيم و شكستيم
  به جز بار پشيماني نبستيم 

   كرديم تا مرگ جواني را سفر
  هستيم  نفهميديم به دنبال چه

  عجب آشفته بازاريست دنيا 
  عجب بيهوده تكراريست دنيا 

  باشد و نيست  ميان آنچه بايد
  عجب فرسوده ديواريست دنيا 
  چه رنجي از محبتها كشيديم 

  به تيغستان دويديم  برهنه پا
  نگاهي آشنا در اين همه چشم 

   نديديم و نديديم و نديديم
  بك باران ساحل ها نديدند س

  به دوسش خستگان باريست دنيا 
  رها كرد  مرا درموج حسرت ها

  عجب يار وفاداريست دنيا 
  عجب خواب پريشاني ست دنيا 

  بازاريست دنيا  عجب آشفته
  عجب بيهوده تكراريست دنيا 
  ميان آنچه بايد باشد و نيست 

  فرسوده ديواريست دنيا  عجب
  اردالن سرفراز

  
8  

  ساليان و روزانزان 
  روزي كه خيلِ تاتار

  دروازه را به آتش و خون بست
  سال كتاب سوزان
  با مرده باد آتش
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  و زنده باد ، باد
  »از هر طرف كه آيد « 

  .مهلت به جمع روسپيان دادند
  كدام روح بهاران ؟
  كدام ابر و نسيم ؟

  :مگر نمي بيند
  عبور وحشت و شرم است در عروق درخت؟

  خشم است در نگاه كويرهجوم نفرت و 
  .زبانِ شِكوه ي خار از تن نسيم گذشت
  تو از رهايي باغ و بهار مي گويي؟

 شفيعي كد كني

 
9  

  تو را خبر ز دل بي قرار بايد و نيست

  غم تو هست ولي غمگسار بايد و نيست

   اسير گريه ي بي اختيار خويشتنم
  فغان كه در كف من اختيار بايد و نيست

  اندوهگين نبايد و هستچو شام غم دلم 

   چو صبحدم نفسم بي غبار بايد و نيست
  مرا ز باده نوشين نمي گشايد دل

   كه م ي بگرمي آغوش يار بايد و نيست
  درون آتش از آنم كه آتشين گل من

   مرا چو پاره ي دل در كنار بايد و نيست
  بسرد مهري باد خزان نبايد و هست

   تبه فيض بخشي ابر بهار بايد و نيس
  چگونه الف محبت زني ؟ كه از غم عشق

   ترا چو الله دلي داغدار بايد و نيست
  كجا به صحبت پكان رسي ؟ كه ديده تو

   بسان شبنم گل اشكبار بايد و نيست
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 رهي بشام جدايي چه طاقتي است مرا ؟

  كــه روز وصــل دلم را قرار بايد و نيــست 
  رهي معيري

  
10  

 خواهي چه كار؟  مي، شانه دوستت دارم پريشان

  خواهي چه كار؟ ، دانه مي دام بگذاري اسيرم

  ، بسوزان عشق كن گردم تا ابد دور تو مي

 خواهي چه كار؟ ، پروانه مي اي كه شاعر سوختي

 مردم از بس شهر را گشتم يكي عاقل نبود

 خواهي چه كار؟ راستي تو اين همه ديوانه مي

 ! مثل من آواره شو از چارديواري درآ

 خواهي چه كار؟ ، خانه مي در دل من قصر داري

 خُرد كن آيينه را در شعر من خود را ببين

 خواهي چه كار؟ شرح اين زيبايي از بيگانه مي

  شرم را بگذار و يك آغوش در من گريه كن

 گريه كن پس شانه ي مردانه مي خواهي چه كار؟

  مهدي فرجي
  
11  

 اگر روزمرّگي را تغيير ندهي

 متفاوت به تن نكني،هاي  اگر رنگ

 .يا اگر با افراد ناشناس صحبت نكني

 كني تو به آرامي آغاز به مردن مي

 اگر از شور و حرارت،

 از احساسات سركش،

 دارند، و از چيزهايي كه چشمانت را به درخشش وامي

 كنند، و ضربان قلبت را تندتر مي

 . . . دوري كني
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 كني تو به آرامي آغاز به مردن مي

  يا عشقت شاد نيستي، آن را عوض نكني، ي كه با شغلت،اگر هنگام

 اگر براي مطمئن در نامطمئن خطر نكني،

 اگر وراي روياها نروي،

 اگر به خودت اجازه ندهي

 ات كه حداقل يك بار در تمام زندگي

 . . . انديشي بروي وراي مصلحت

 !امروز زندگي را آغاز كن

 !امروز مخاطره كن

 !امروز كاري كن

 ... ه به آرامي بميرينگذار ك

 پابلو نرودا

  
12 

  روز قسمت بود ، 
  . خدا هستي را قسمت مي كرد 

  چيزي از من بخواهيد هر چه كه باشد شما را خواهم داد: خدا گفت 

  سهم تان را از هستي طلب كنيد 
  . زيرا كه خداوند بسيار بخشنده است

  . پايي براي دويدن هر كه آمد چيزي خواست يكي بالي براي پريدن و ديگري  و
  . جثه اي بزرگ خواست و آن يكي چشماني تيز  يكي

 . آسمان را يكي دريا را انتخاب كرد و يكي

  دراين ميان كرمي كوچك جلو آمد 
  زيادي از اين هستي نمي خواهم  خدايا من چيز: و به خدا گفت 

  دريا ، نه پايي نه آسمان و نه  نه چشماني تيز و نه جثه اي بزرگ ، نه بالي و
  من بده تنها كمي از خودت ، تنها كمي از خودت را به

  . و خدا كمي نور به او داد

  . نام او كرم شب تاب شد

  . آن نوري كه با خود دارد بزرگ است : گفت  خدا
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  . حتي اگر به قدر ذره اي باشد 
  . حاال همان خورشيدي كه گاهي زير برگي كوچك پنهان مي شوي تو

  كاش مي دانستيد كه اين كرم كوچك ، : ن گفت و رو به ديگرا
  . بهترين را خواست زيرا از خدا جز خدا نبايد خواست

  سال است كه او مي تابد روي دامن هستي مي تابد  هزاران
  شب تاب روشن است  وقتي ستاره اي نيست چراغ كرم

  و كسي نمي داند كه اين همان چراغي است كه روزي 
  . ك بخشيده استبه كرمي كوچ خدا آن را

 عرفان نظرآهاري

  
13  

  دل را ز بيخودي ، سر از خود رميدن است
  جان را هواي از قفس پريدن است

  از بيم مرگ نيست كه سر داده ام فغان
  بانگ جرَس از شوق به منزل رسيدن است
  دستم نمي رسد كه سر از سينه بر كنم
  باري عالج شوق ، گريبان دريدن است

   گيسوي سركِشَتشامم سيه تر است ز
  خورشيد من ، براي آنكه وقت دميدن است

  سوي تو اي خالصه ي گلزار زندگي
  مرغ نگه در آرزوي پر كشيدن است
  با اهل درد ؛ شرح غم خود نمي كنم
  .تقدير غصه ي دل من ، ناشنيدن است

  رهبر انقالب
  
14  

  من او را ديده بودم
  نگاهي مهربان داشت

  غمي در ديدگانش موج مي زد
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   از بخت پريشانش نشان داشتكه
  نمي دانم چرا هر صبح ، هر صبح

  كه چشمانم
  به بيرون خيره مي شد

  ميان مردمش مي ديدم و باز
  غمي تاريك بر من چيره مي شد

  شبي در كوچه اي دور
  از آن شب ها كه نور آبي ماه

  زمين و آسمان را رنگ مي كرد
  از آن مهتاب شب هاي بهاري

  مي كردكه عطر گل فضا را تنگ 
  در آنجا ، در خم آن كوچه ي دور

  نگاهم با
  نگاهش آشنا شد

  به يك دم آنچه در دل بود ، گفتيم
  سپس چشمان ما از هم جدا شد

  از آن شب ، ديگرش هرگز نديدم
  تو پنداري كه خوابي دلنشين بود

  به من گفتند او رفت
  نپرسيدم چرا رفت

  ولي در آن شب بدرود ، ديدم
  هگين بودكه چشمانش هنوز اندو

  نادر نادرپور
  

15  
 سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت

  سرها در گريبان است
  كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

  نگه جز پيش پا را ديد، نتواند
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  كه ره تاريك و لغزان است
  وگر دست محبت سوي كسي يازي
  به اكراه آورد دست از بغل بيرون

  كه سرما سخت سوزان است
  ، كز گرمگاه سينه مي آيد برون، ابري شود تاريكنفس

  چو ديدار ايستد در پيش چشمانت
  نفس كاين است، پس ديگر چه داري چشم

  ز چشم دوستان دور يا نزديك ؟
  اي ترساي پير پيرهن چركين! مسيحاي جوانمرد من

   آي…هوا بس ناجوانمردانه سرد است 
  دمت گرم و سرت خوش باد
   در بگشايسالمم را تو پاسخ گوي،

  منم من ، ميهمان هر شبت، لولي وش مغموم
  منم من، سنگ تيپاخورده ي رنجور

  منم، دشنام پست آفرينش، نغمه ي ناجور
  نه از رومم، نه از زنگم، همان بيرنگ بيرنگم

  بيا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم
  ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج مي لرزد! ميزبانا! حريفا

  ي نيستتگرگي نيست، مرگ
  صدايي گر شنيدي، صحبت سرما و دندان است

  من امشب آمدستم وام بگزارم
  حسابت را كنار جام بگذارم

  چه مي گويي كه بيگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟
  فريبت مي دهد، بر آسمان اين سرخي بعد از سحرگه نيست

  گوش سرما برده است اين، يادگار سيلي سرد زمستان است! حريفا
  هر تنگ ميدان، مرده يا زندهو قنديل سپ

  به تابوت ستبر ظلمت نه توي مرگ اندود، پنهان است
  رو چراغ باده را بفروز، شب با روز يكسان است! حريفا

  سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت
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  هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دستها پنهان
  نفسها ابر، دلها خسته و غمگين
  ندرختان اسكلتهاي بلور آجي

  زمين دلمرده، سقف آسمان كوتاه
  غبار آلوده مهر و ماه

  !زمستان است
  مهدي اخوان ثالث

  
16  

 اينك زمان داوري است

 اولين روز نيلوفرها

  وضعيت مين و تو در

 اي دوال گرفته

 :است در كتاب ارميا نبي آمده

 »كرنا را در تقوع بنوازيد«

 »كند سرايت ميت ، اينك بال از امت به ام«

 ست مت خوبيآب عال

 نداريم براي ما كه غنايم

 فروشم و من موهايم را نمي

  به باليي از شمال

 ام پاي مردان قبيله و پا به

 كنم اورشليم را ترك مي

 آه پسرم

 داوري كن خوب

 ها ايمان بياوريم بگذار به آب

 است آب غنيمتي روشن

 براي مادري كه در مقابل مين

  !تنه ايستاده است  يك
  نسيم جعفري
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17  
 آورم هايم را باال مي زخم

 »خالص كنم ام را از اين كرختي تا حنجره«

 !شنوي؟ الو صدايم را مي

 نيست اينجا ايستگاه صادقيه

 پارك بنفشه نيست

  كه من با چند شاخه گل سرخ

 مترو پياده شوم از

 و تو از آن طرف

 دست تكان بدهي

 اينجا دنياي مردگان است

 گيرم از دنياي مردگان تماس مي

 است ي برزخي من اين چهره

 بيني كه تو خودت را در آن مي

 باشي بايد به زبان خاك مسلط

 تا جمالت روشني

 از دهانت بيرون بدوند

 و در خاك،

 سنگ، در

 در عمق سياهي

  !نفوذ كني
  نسيم جعفري

  
18  

 مترسكي شده ام عاشق كالغي كه

 و رفت به اميد كوچه باغي كه پريد

 ن پيچيد ـدلم به لرزه در امدوبعدازا

 ميان مزرعه اخبارداغ داغي كه

 كنارمزرعه ان روز حس من تبديل
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 به ناگهان شدو افتاد اتفاقي كه

 وساعت از نفس افتادواو نمي امد

 دگرنمانده برايم دل ودماغئ كه

 كالغ شهري من روستا كه جاي تو نيست

 برو به قول خودت سمت چل چراغي كه

 جهنمي شده بي تو بهار گندمزار

 كه هي نگرفتي ز من سراغي كهتويي 

 پرنده هاي زيادي به سويم آمده اند

  همان كالغي كه ولي دل من اسير

  الهام مظفري
  

19  
 اي كاش آب بودم

 ــ. خواهي شد آن باشي كه خود مي گر مي

 آدمي بودن

 !حسرتا

 بيني؟ نمي. ست در مرزِ ناممكن مشكلي

 گويم ــ اي كاش آب بودم ــ به خود مي

  به درختي گَشن رساندن رانهالي نازك

 اش افكنند تا به زخمِ تبر بر خاك

 در آتش سوختن را؟

  جاودانه بخشيدن يا نشاي سستِ كاجي را سرسبزي

 ش آلوده كنند تر كه صليبي از آن پيش

 حاصل؟ ي خوني بي لخته به لخته

 يي تشنه يا به سيراب كردنِ لب

 رضايتِ خاطري احساس كردن

 اند دهحتا اگرش به زانو نشان

 در ميداني جوشان از آفتاب و عربده

 تا به شمشيري گردنش بزنند؟
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 انگيزد ات را بر نمي حيرت

 قابيلِ برادرِ خود شدن

 يا جالدِ ديگرانديشان؟

 ناباليده را يا درختي باليده

 يحت

 جان؟ يي انگاشتن بي هيمه

 دانم دانم مي دانم مي مي

 بودم كاش آب مي با اينهمه كاش اي

 .مي آن باشم كه دلخواهِ من استگر توانست

 آه

 كاش هنوز

 خبري به بي

 يي بودم پاك قطره

 باري از نَم

 يي به كوهپايه

 داد نه در اين اقيانوسِ كشاكشِ بي

 .يي مايه موجِ بي سرگشته

 احمد شاملو 

  
20  

 بايد كه شيوه سخنم را عوض كنم

 شد شد، اگر نشد دهنم را عوض كنم

  م استگاهي براي خواندن يك شعر الز

 روزي سه بار انجمنم را عوض كنم

  از هر سه انجمن كه درآن شعر خوانده ام

 آن گه مسير آمدنم را عوض كنم

  در راه اگر به خانه يك دوست سر زدم

 اين بار شكل در زدنم را عوض كنم

  وقتي چمن رسيده به اينجاي شعر من
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 بايد كه قيچي چمنم را عوض كنم

  ر برمپيراهني به غير غزل نيست د

 گفتي كه جامه كهنم را عوض كنم

  دستي به جام باده و دستي به زلف يار

 پس من چگونه پيرهنم را عوض كنم

  شعرم اگر به ذوق تو بايد عوض شود

 بايد تمام آن چه منم را عوض كنم

  ديگر زمانه شاهد ابيات زير نيست

 وقتي كه شيوه سخنم را عوض كنم

  ميمرگا به من كه با پر طاووس عال

 يك موي گربه وطنم را عوض كنم

  وقتي چراغ مه شكنم را شكسته ام

 بايد چراغ مه شكنم را عوض كنم

  عمري به راه نوبت ماشين نشسته ام

 امروز ميروم لگنم را عوض كنم

  تا شايد اتفاق نيفتد از اين به بعد

 روزي هزار بار فنم را عوض كنم

  با من برادران زنم خوب نيستند

 ران زنم را عوض كنمبايد براد

  دارد قطار عمر كجا ميبرد مرا

 يارب عنايتي ترنم را عوض كنم

  ور نه ز حول مرگ زماني هزار بار

 مجبور ميشوم كفنم را عوض كنم

  ناصر فيض
  

21  
 درخت بود و تو بودي و باد، سرگردان

 ميان دفتر باران، مداد سرگردان

 تو را كشيد و مرا آفتابگردانت
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  باد سرگردانميان حوصله گيج

 هميشه اول هر قصه آن يكي كه نبود

 نه باد بود و نه تا بامداد سرگردان

 و آن يكي همه ي بود قصه بود و در او

 هزار و يك شب و صد شهرزاد سرگردان

 : تمام قصه همين بود راست مي گفتي

 تو باد بودي و من در مباد سرگردان

 زمين تب زده، انسان عصر يخ بندان

 ب و انجماد سر گردانو من ميان ت

 ستاره ها همه شومند و ماه خسته من

 ميان يك شب بي اعتماد سر گردان

 مرا مراد تويي گرچه بر ضريح تو هست

 هزار آينه ي نا مراد سرگردان

 نماد نام تو بود و نماد ناله من

 هزار ناله در اين يك نماد سر گردان

 درخت كوچك تنها به باد عاشق بود

  باد و

 امانبي سرو س

  باد و

  سر گردان

  ! تمام قصه همين بود، راست مي گفتي

  محمد حسين بهراميان
  

22  
 وقتي بهشت عزّ و جلّ اختراع شد

   حوا كه لب گشود عسل اختراع شد

 ي مردي نگاه كرد در چشمهاي خسته

 لبخند زد، و قند بدل اختراع شد

 آهي كشيد، آه دلش رفت و رفت و رفت
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 ل اختراع شداي به دور زح تا هاله

 فارس حوا بلوچ بود ولي در خليج

 رقصيد و در حجاز هبل اختراع شد

 اي نداشت آدم نشسته بود ولي واژه

 نزديك ظهر بود غزل اختراع شد

  آدم و سعي كرد كمي منضبط شود

 مفعول فاعالت فعل اختراع شد

 »يك دست جام باده و يكدست زلف يار«

 .ع شدكه بغل اخترا...!  ها  اين گونه بود

 حامد عسگري

  
23 

 خدايا كاش وصلي بود يك دم

 نه دردي بود در عالم نه مرهم

 نميميريم جز در آتش وصل

  نمي سوزيم جز در حسرت هم

 هر آن كو راه عدل و دين بگيره

 مراد از طالع شيرين بگيره

 مرا داغ برادر هاست در دل

 فلك داد مرا سنگين بگيره

 همان هايي كه اهل راز گردند

 با خويشتن دمساز گردنددگر 

 جراحت در جگر دارند و افسوس

  كجا ياران رفته باز گردند

 اسير روزگار گرم و سرديم

 مگر با گردش دوران بگرديم

 همه آلوده داماني به سر شد

 مگر زخمي كه از سر وا نكرديم

 عبدالجبار كاكايي
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24  
  تر است غم كه بيش كنم از غم به نگاه مي

  ه عازم سفر استي چمداني ك به خيسي  
  من از نگاه كالغي كه رفت، فهميدم  
  مان تبر است كه سرنوشت درختان باغ  
  ات هاي توي تن ترين خواب به كودكانه  
  ات ي بدن بازي من با ادامه به عشق  
  به هر رگي كه زدي و زدم به حس جنون  
  در ميان جاري خون! اي كه توام به بچه  
   حنجره استبه آخرين فريادي كه توي  
  صداي پاي تگرگي كه پشت پنجره است  
  به خواب رفتن تو روي تخت يك نفره  
  پايي بر آخرين حشره به خوردن ِ دم  
  »كدام؟«: ات كه سؤالي شد و نوشت»هرگز«به   
  هام هاي تو در آخرين تشنّج به دست  
  ور ِ گوشي به گريه كردن يك مرد آن  
  آغوشي به شعر خواندن ِ تا صبح بي هم  
  هاي تو در خواب احتمالي من به بوسه  
  هاي نديده، به مبل خالي من به فيلم  
  …ام به لذّت رؤيايت كه بر تن ِ كفي  
  ام هاي فلسفي به خستگي تو از حرف  
  »سعدي«به گريه در وسط ِ شعرهايي از   
  به چاي خوردن تو پيش آدم بعدي  
  همه كه در سرم مدام شده قسم به اين  
  به همين شاعر تمام شده! قسم به من  
  ام قسم به اين شب و اين شعرهاي خط خطي  
  ام گردم به شهر لعنتي دوباره برمي  
  ات ام در ِ گوش به بحث علمي بي مزّه  
  ات گردم به امن ِ آغوش دوباره برمي  
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  …به آخرين رؤيامان، به قبل كابوس ِ   
 گردم، به آخرين بوسه دوباره برمي  

  مهدي موسويسيد 
  

25  
  بودم" اول آ "ول مهر رسيد و من در همان ا

 مثل گنجشك دلم مي زد، مثل گنجشك رها بودم

 پاي يك پنجره ميزي بود، چه تقلّاي عزيزي بود

 پنجره راه گريزي بود، خيره در پنجره ها بودم

 پشت هر پنجره دنيايي ست ، چشم وا كردم و بستم ، آه

 يش در همين چون و چرا بودممن كجايم؟ تو كجا؟ با خو

 نام من چار هجايي بود... بابا دو هجا دارد: گفت 

 مثل باران دو هجا بودم... باران... آب يكي ... نان يكي

 در سكون حرف زدم با خود... هر حرف صدا دارد: گفت

 هم صدا بودم و هم ساكت ، نه سكوت و نه صدا بودم

 خم شد... كه پدرگريه كردم ... دلتنگ كه اي؟ خنديد: گفت

 آه بابا، بابا، بابا، سخت دلتنگ شما بودم

 جنگ شد، پنجره ها افتاد ، بچه ها تشنه سفر كردند

 هشت نهر آينه جاري شد، تشنه در كرببال بودم

 راست مي گفت، كجايم من؟... تو كجايي؟ تو ! هي هي: گفت

 همه را بودم... اجازه؟... من... تو چهل سال است... تو نبودي

 ...تو چهل سال همه در خويش... تو چهل سال همه غايب

      من چهل سال كجا بودم؟! من چهل سال، خداي من
 عليرضا قزوه

  
26 

  آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
  ابر با آن پوستين سرد نمناكش

  برگي، روز و شب تنهاست، باغ بي
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  .با سكوت پاك غمناكش
  ، سرودش باد ساز او باران

  ست عريانياش شوالي  جامه
  اي بايد، ور جز اينش جامه

  بافته بس شعلة زر، تار پودش باد
  خواهد، گو برويد يا نرويد هر چه در هر جا كه خواهد يا نمي

  باغبان و رهگذاري نيست
  باغ نوميدان،

  چشم در راه بهاري نيست
  تابد، گر ز چشمش پرتوِ گرمي نمي
  رويد؛ ور به رويش برگِ لبخندي نمي

  گويد كه زيبا نيست؟ ه ميبرگي ك باغ بي
  گويد سايِ اينك خفته در تابوت پست خاك مي هاي سر به گردون داستان از ميوه

  برگي باغ بي
  آميز اش خوني است اشك  خنده

  چمد در آن افشانِ زردش مي  جاودان بر اسبِ يال
 .ها، پاييز پادشاه فصل

  مهدي اخوان ثالث
  

27  
      خود بنشست         ٔ كنار كلبهدهقان

   رنگش ي بدر آفتاب و گرمي
   بود            ي اش تالطم رنجدهي ددر

   فشرد دل تنگشي منهيدر س
   در فضا و فرود آمد           دي چرخ

   زرد يپژمرده و خزان زده برگ
   و شكن افتاد           ني بر آب بركه چ
   سرد يمي نسديدامن بر او كش

    فرزندش         ٔ از پاره پاره جامه
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   ديچي او پكرسرما به گرد پي
   فشرد آرام           نهي بازو كنار س

   د خود برچئ و هر دو شانهديلرز
   به صحرا دوخت           شي دهقان نگاه خو

  ي خفته در غم و خاموشيصحرا
   تابستان            ٔ بر جنب و جوش زنده

  ي داده رنگ فراموشزپايي
           روز گاو آهن و خرمن كوب    كي

   كرد يدر كشتزار ، شور به پا م
   گندم را            ٔ دانهري جري جبا

   كرد ي كاه جدا ماز ساقه هاي
             دي سال انتظار پر از امكي 
   گرفت و كشته ثمر آورد انيپا

             هاتي ، هي خورد و رنج برد ، ولخون
   نبود آن چه به بر آورد انيشا

  د به حاصل ، سخت            آفت افتاده بو
   افزون شد تي گناه و معصديشا

   نبود چه بود آخر ؟         ني چنني گر ا
   پر بركت چون شد ؟يآن سال ها
             ي و برد از او سهمدي مالك رس

   داند يوز بهر او چه ماند ؟ نم
              خبنداني به موسم نيقي اما

   ماند ي ، گرسنه مالياهل و ع
   او دارد          ٔ شهر چارهنديگو

   هست و فراوان هست در شهر كار
              ستي ناني گرسنه و عري آنجا كس

   نان هست ي ولستي رنج نست،يغم ن
   خود بنشست            ٔ كنار كلبهدهقان

   رنگش ي بدر آفتاب و گرمي
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   بود            ي اش تالطم رنجدهي ددر
   تنگش فشرد دلي منهيدر س
   در فضا و فرود آمد           دي چرخ

   زرد يپژمرده و خزان زده برگ
   و شكن افتاد          ني بر آب بركه چ
   سرد يمي نسديدامن بر او كش

   فرزندش          ٔ از پاره پاره جامه
   ديچي او پكرسرما به گرد پي
   فشرد آرام           نهي بازو كنار س

   دخود برچي ٔ و هر دو شانهديلرز
   به صحرا دوخت           شي دهقان نگاه خو

  ي خفته در غم و خاموشيصحرا
   تابستان            ٔ بر جنب و جوش زنده

  ي داده رنگ فراموشزپايي
   روز گاو آهن و خرمن كوب            كي

   كرد يدر كشتزار ، شور به پا م
   گندم را            ٔ دانهري جي جبا

   كرد ي كاه جدا ماز ساقه هاي
             دي سال انتظار پر از امكي 
   گرفت و كشته ثمر آورد انيپا

             هاتي ، هي خورد و رنج برد ، ولخون
   نبود آن چه به بر آورد انيشا

   آفت افتاده بود به حاصل ، سخت           
   افزون شد تي گناه و معصديشا

           نبود چه بود آخر ؟  ني چنني گر ا
   پر بركت چون شد ؟يآن سال ها
             ي و برد از او سهمدي مالك رس

   داند يوز بهر او چه ماند ؟ نم
             خبندانيموسم   بهنيقي اما
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   ماند ي ، گرسنه مالي اهل و ع
   او دارد           ٔ شهر چارهنديگو

  در شهر كار هست و فراوان هست 
              ستي ناني گرسنه و عري آنجا كس

   نان هست ي ولستي رنج نستيغم ن
   سه رهنورد ، ره خود را            فردا
   مودندي گمشده پدي اميسو
            ي هر سه رهنورد اگر پرسنيا

  دهقان و همسر و پسرش بودند 
   سر نوشت پر از ابهام           شي در پ
   محنت بار ٔ ، غم گذشتهيدر پ

   پاپوش           بئبسته نهي پي شش پا
   ناهموار ٔ جادهي كوفت رويم

   سه رهنورد ، ره خود را            فردا
   مودندي گمشده پدي اميسو
            ي هر سه رهنورد اگر پرسنيا

  دهقان و همسر و پسرش بودند 
   سر نوشت پر از ابهام           شي در پ
   محنت بار ٔ ، غم گذشتهيدر پ

   پاپوش           بئ بستههني پي شش پا
   ناهموارٔ جادهي كوفت رويم

  سيمين بهبهاني
  

28  
            ند،ي بدهي دآنكه يب

                      در باغ          
   كرد          توان ي ماحساس

   باد          يسرا  مخالفچِيپ چي طرحِ پدر
   كه          ي برگي  موقرانهأسِي
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            شتاب ي            ب                
  .          ندينش ي خاك مبر

             
□            

             
   پنجره          يها شهي شبر

  .                                   آشوبِ شبنم است
            ستي بر نگاه نره
  .          ي بنگرشي و در خويي با درون درآتا

             
   آفتاب و آتش          با

            گري                 د
            ست،ي و نور نيگرم
            ي سرد بكاوخاكِ مهي هتا

                              در          
  .          ي اخگرياي                              رؤ

□            
  
            نيا

            ست يگري   فصلِ د
            شي سرماكه

                 از درون          
   را          ييباي زحِي صردركِ

  .          كند ي مدهيچي                        پ
             

            زيي پاري به خادشي
                       با آن          

   رنگ و رنگ          توفانِ
         كه برپا                      

  !          كند ي مدهي ددر
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□      
        
   آفتاب،          زِي برقرارِ منقلِ اَرزهم

   كوره          ستي نخاموش
  :          سال ي                       چو د

            خاموش
            خود
  !          منم

  :           قرار استني از امطلب
            سوزد ي فسرده است و نميزيچ

                                         امسال          
            نهي سدر
  !     تنمدر

  احمد شاملو
        
29  

  حكم در دست شما نيست ولي سر هستيد
  داغ يك غزوه نداريد، پيمبر هستيد

  با شما هستم ،اگر جنگ صليبي كرديد
  ه بي بي كرديددست در خون دل اينهم

  ال اقل بر بزنيد آس بما هم برسد
  قطره اي جرعه عباس بما هم برسد
  اينهمه دست يكي نيست قبولم باشد
  آيه ديگري از شان نزولم باشد

  سهم من چيست؟مگر صندلي دار شما
  عكس ترحيم من و سينه ديوار شما

  خانه بر دوش غزل هستم و مي گردم من
   منحاج زنبور عسل هستم و مي گردم
  داده ام پيش تر از من خبرم را ببرند
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  دل افتاده به خون جگرم را ببرند
  خواستم مضحكه شهر شود اين همه حرف

  حرفهايي كه قرار است سرم را ببرند
  ديگرم زخم نزن داس تو را مي دانم
  قسم حضرت عباس تو را مي دانم

  دل نده نامه نده شعر نخوان ليال جان
  ن ليال جانديگر از چشم من افتاده جها

  روزگاري است همه عرض بدن مي خواهند
  همه از دوست فقط چشم و دهن مي خواهند

  ديو هستند ولي مثل پري مي پوشند
  گرگهايي كه لباس پدري مي پوشند
  آنچه ديدند به مقياس نظر مي سنجند
  عشقها را همه با دور كمر مي سنجند

  خب طبيعي است يك روزه به پايان برسد
  پيچ خيابان برسدعشقهايي كه سر

  صبح يك روز من از پيش خودم خواهم رفت
  بي خبر با دل درويش خودم خواهم رفت

  مي روم تا در ميخانه كمي مست كنم
  جرعه باال بزنم آنچه نبايست كنم
  بي خيال همه كس باشم و دريا باشم

  دائم الخمرترين آدم دنيا باشم
  آنقدر مست كه اندوه جهانم برود

  اشد و جانم بروداستكان روي لبم ب
  ساقيا در بدنم نيست توان جام بده
  گور باباي غم هردو جهان جام بده

  برود هر كه دلش خواست شكايت بكند
 شهر بايد به من الكلي عادت بكند

 جابر نوري
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30  
 هميشه وقتي كه موهايم را از روي ابروهايم كنار مي زنم 

  نشسته اي جاآن
 » دركه«ها و، دربر روي برگ

       وزد د ميو با
  و برف مي بارد

 و من نيستم

    هر روز

   »دآبا امير«فروشياز گل
    خريدم يك شاخه گل مي

 تنها يك شاخه

        !هايي، هان اما چه چشم-

  -انگار يك جفت خرما
      زنم و مو هايم را از روي ابروهايم كنار مي

 جا نشسته ايآن

 سيگار مي كشم 

           مي خندي
                 روزهر 

  يك شاخه گل
  ... گاه ياد زمان هايي مي افتم كه يك الف بچه بودم آن
  ر رضا براهنيتدك
  

31  
  بايد كه شيوه سخنم را عوض كنم

 شد شد، اگر نشد دهنم را عوض كنم

  گاهي براي خواندن يك شعر الزم است

 روزي سه بار انجمنم را عوض كنم

  وانده اماز هر سه انجمن كه درآن شعر خ

 آن گه مسير آمدنم را عوض كنم
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  در راه اگر به خانه يك دوست سر زدم

 اين بار شكل در زدنم را عوض كنم

  وقتي چمن رسيده به اينجاي شعر من

 بايد كه قيچي چمنم را عوض كنم

  پيراهني به غير غزل نيست در برم

 گفتي كه جامه كهنم را عوض كنم

  ف ياردستي به جام باده و دستي به زل

 پس من چگونه پيرهنم را عوض كنم

  شعرم اگر به ذوق تو بايد عوض شود

 بايد تمام آن چه منم را عوض كنم

  ديگر زمانه شاهد ابيات زير نيست

 وقتي كه شيوه سخنم را عوض كنم

  مرگا به من كه با پر طاووس عالمي

 يك موي گربه وطنم را عوض كنم

  وقتي چراغ مه شكنم را شكسته ام

 يد چراغ مه شكنم را عوض كنمبا

  عمري به راه نوبت ماشين نشسته ام

 امروز ميروم لگنم را عوض كنم

  تا شايد اتفاق نيفتد از اين به بعد

 روزي هزار بار فنم را عوض كنم

  با من برادران زنم خوب نيستند

 بايد برادران زنم را عوض كنم

  دارد قطار عمر كجا ميبرد مرا

 را عوض كنميارب عنايتي ترنم 

  ور نه ز حول مرگ زماني هزار بار

 مجبور ميشوم كفنم را عوض كنم

 ناصر فيض
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32 

 حاال كه ديگر دستم به آغوشت نميرسد

  و بوسيدنت موكول شده
  ..به تمامي روزهاي نيامده

  حاال كه هر چه دريا و اقيانوس را
  از نقشه جهان پاك كردي
  مبادا غرق شوم در رويايت

  بايد اسمم را
  ر كتاب گينس ثبت كنم د

  تا همه بدانند
   زني-

  با سنگين ترين بار دلتنگي
  -روي شانه هايش 

  تو را دوست ميداشت
  ميبيني

  عشق هميشه
  جاودانگي مياورد

 گيلدا ايازي

  
33  

  ،  زنگن  به گيالسا گوش

 !   تا ببيني تو نيستي

  ، ِ خالي  صندلي يه

 !   تا بشيني تو نيستي

  ، براهم  چش دوباره

 !  تر از هميشه تشنه

  ،  ُ زخمي  مست  دل اين

 !  از تو جدا نميشه

 !   سره زمين !   سرم ره  مي  گيج داره !   پره  نا محرم  از نگاه چشمام
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 !   از تصوره  خارج تو بودن  هنوز ، بي  آخرِ بطري رسيدم

  ،  بازم  جرعه  به جرعه

 !   از خيالت شم پر مي

  ، كن   ُ قايم  من بازم

 !   شالت  ُ تاب ِ تو پيچ

  ،  خاطراتت ي خلسه

 !  ِ نابه  دنج  جاي يه

  ،  دوباره تو پيشمي

 !   خوابه اما اينا يه

 !   سره زمين !   سرم ره  مي  گيج داره !   پره  نا محرم  از نگاه چشمام

 !  از تصوره  خارج تو بودن ُ هنوز ، بي  آخرِ بطري رسيدم

 يغما گلرويي

  
34 

 دعايت مي كنم ،عاشق شوي روزي

  بفهمي زندگي ،بي عشق نازيباست
  دعايت مي كنم ، 

  با اين نگاه خسته ،گاهي مهربان باشي
  به لبخندي ، تبسم رابه لب هاي عزيزي ،هديه فرمايي

  بيابي ، كهكشاني را ،درون آسمان تيره شب ها
  بخواني نغمه اي بامهر

  دعايت مي كنم ،درآسمان سينه ات
   مهري ،رخ بتاباندخورشيد

  دعايت مي كنم ، روزي زالل قطره اشكي 
  بيابد راه چشمت را

  سالمي ازلبان بسته ات ، جاري شود بامهر
  دعايت مي كنم ،يك شب توراه خانه خود ،گم كني

  با دل بكوبي ، كوبه مهمانسراي خالق خود را
  دعايت مي كنم ، روزي بفهمي با خدا
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  كمتر از آن تنها به قدريك رگ گردن ، وحتي 
  فاصله داري

  وهنگامي كه ابري ،آسمان را با زمين ،پيوندخواهد داد
  مپوشاني تنت را، ازنوازش هاي باراني 

  دعايت مي كنم
  روزي بفهمي ،گرچه دوري ازخدا

  اما خدايت با تونزديك است
  دعايت مي كنم ، روزي دلت بي كينه باشد ،بي حسد 

  با عشق
  ا پيداستبداني جاي اودرسينه هاي پاك م
  شبانگاهي ، توهم با عشق با نجوا

  بخواني خالق خود را
  اذان صبحگاهي ، سينه ات را پركند ازنور

  ببوسي سجده گاه خالق خود را
  دعايت مي كنم ، روزي خودت راگم كني 

  پيدا شوي دراو
  دو دست خاليت را پركني ازحاجت و

  :با او بگويي 
  بي تواين معناي بودن ، سخت بي معناست

  ايت مي كنم روزي دع
  نسيمي ،خوشه انديشه ات را 
  گرد و خاك غم ،بروباند

  كالم گرم محبوبي 
  تو را عاشق كند برنور

  دعايت مي كنم وقتي به دريا مي رسي 
  با موج هاي آبي دريا ،برقص آيي

  و از جنگل ، تودرس سبزي و رويش ، بياموزي
  بسان قاصدك ها ،با پيامي ،نوراميدي بتاباني

  رباني ،برتن عريان مسكيني ،بپوشانيلباس مه
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  به كام پر عطش ، يك جرعه آبي ، بنوشاني
  دعايت مي كنم روزي بفهمي ، 

  در ميان هستي بي انتها ،بايد تومي بودي
   دنيا  بيابي جاي خود را ، درميان نقشه

  برايت آرزودارم 
  كه يك شب ، يك نفربا عشق درگوش تو
   ،بيادآرداسم رمز بگذشتن زشب ،ديدار فردا را

  دعايت مي كنم عاشق شوي روزي
  بگيرد آن زبانت

  دست وپايت گم شود
  رخساره ات گلگون شود

  آهسته زير لب بگويي ، آمدم
  به هنگام سالم گرم محبوبت

  و هنگامي كه مي پرسد زتو، نام و نشانت را
  نداني كيستي 

  معشوق عاشق ؟ 
  عاشق معشوق ؟ 

  آري ،بگويي هيچكس
  بفمهمي اي مسافر، رفتني هستي دعايت مي كنم روزي 
  ببندي كوله بارت را

    تورا درلحظه هاي روشن با او
  دعايت مي كنم اي مهربان همراه 

    تو هم ، اي خوب من
  گاهي دعايم كن
  كيوان شاهبداغي

  
35  

 صداي ناز مي آيد صداي كودك پرواز مي ايد

 صداي رد پاي كوچه هاي عشق پيدا شد
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 .معلم در كالس درس حاضر شد

 !يكي از بچه ها از قلب خود فرياد زد برپا

 !همه برپا چه برپايي شده برپا

 معلم نشاطي دارد، معلم علم را در قلب مي كارد

 معلم گفته ها دارد

 بچه ها برجا: يكي از بچه ها گفت

 فرزندم بفرما، بشين، چه درسي؟ فارسي داريم؟: معلم گفت

 , خوانيمآب و آب را ديگر نمي. كتاب فارسي را بردار

 ...بزن يك صفحه از اين زندگاني را

 ,ورق ها يك به يك رو شد

 معلم گفت فرزندم ببين بابا، بخوان بابا، بدان بابا،

 عزيزم اين يكي بابا، پسر جان آن يكي بابا،

 همه صفحه پر از بابا، ندارد فرق اين بابا و آن بابا،

 بگو آب و بگو بابا، بگو نان و بگو بابا،

 با.... ني با مي شود بااگر بخشش ك

 .با.... اگر نصفش كني با مي شود با

 تمام بچه ها ساكت نفس ها حبس در سينه وقلبي همچو ايينه

 كه ميزش جاي آخر هست,يكي از بچه هاي كوچه ي بن بست 

 و همچون ني فقط نا داشت، به قلبش يك معما داشت،

 سوال از درس بابا داشت،

 د، ندارد گويا همدردنگاهش سوخته از درد لبانش زر

 فقط نا داشت ، به انگشت اشاره او، سوال از درس بابا داشت

 سوال از درس باباي زمان دارد،

 تو گويي درس هايي بر زبان دارد،صداي كودك انديشه مي آيد

 صداي بيستون فرهاد يا شيرين، صداي تيشه مي آيد،

 صداي شير ها از بيشه مي آيد

 ست؟فرزندم سوالت چي: معلم گفت

 بگفتا آن پسر آقا اجازه؟اين بابا و آن بابا يكي هستند؟

 .آري جان من بابا، همان باباست: معلم
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 .پسر آهي كشيد و اشك در چشم او پيدا شد

 معلم گفت فرزندم بيا اينجا چرا اشكت روان گشته؟

 .اين درس را ديگر نمي خوانم: پسر با بغض گفت

 س سنگين است؟فرزندم چرا جانم مگر اين در: معلم گفت

 اين درس رنگين است دو تا بابا يكي بابا؟: پسر با گريه گفت

 تو مي گويي كه اين بابا و آن بابا يكي هستند؟

 چرا باباي من ناالن و غمگين است،

 ولي باباي آرش شاد و خوشحال است؟

 تو مي گويي كه اين بابا و آن بابا يكي هستند؟

 ؟چرا باباي آرش ميوه از بازار مي گيرد

 چرا فرزند خود را سخت در آغوش مي گيرد،

 ولي باباي من هر دم زغال از كار مي گيرد؟

 چرا بابا مرا يك دم به آغوشش نمي گيرد؟

 چرا باباي آرش صورتش قرمز ولي باباي من تار است؟

 چرا باباي آرش بچه هايش را هميشه دوست مي دارد،

 م مي كارد؟ولي باباي من شالق را بر پيكر مادر به زور و ظل

 تو مي گويي كه اين بابا و آن بابا يكي هستند؟

 چرا بابا مرا يك دم نمي بوسد؟

 چرا باباي من هر روز مي پوسد؟

 چرا در خانه ي آرش گل و زيتون فراوان است؟

 ولي در خانه ي ما اشك و خون دل به جريان است؟

 تو مي گويي كه اين بابا و آن بابا يكي هستند؟

 ا زندگي قهر است؟چرا باباي من ب

 معلم صورتش زرد و لبانش خشك گرديدند،

 به روي گونه اش اشكي ز دل برخواست

 چو گوهر روي دفتر ريخت

 معلم روي دفتر عشق را مي ريخت

 .و يك بابا ز اشك آن معلم پاك شد از دفتر مشقش

 دانش آموزان بس است ديگر: بگفتا
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 تيكي بابا در اين درس است و آن باباي ديگر نيس

 يكي را پاك كردند. پاكن را بگيريد اي عزيزانم

 جاي آن يكي بابا خدا را در ورق بنويس: معلم گفت

 .و خواند آن روز خدا بابا

  ...اتمام بچه ها گفتند خدا باب
  استاد پور عباس

  
36 

  ؟          ...زند يبر كدام جنازه زار م
   ساز؟          ني ازند ي كدام جنازه زار مبر
            ديگر ي پنهان مي  مرده كدامبر
            زمان؟ ي سازِ بنيا

   كدام غار          در
   نادان؟           ي  پنجهني و زِه، امي سني اديمو ي مخي كدام تاربر

            لبخند ي مردمِ بزديبگذار برخ
  !   زديبگذار برخ

****         
   در باغچه بس تلخ است          يزار
            ي صافي بر چشمه يزار
   بر لقاحِ شكوفه بس تلخ است          يزار
            مي بر شراعِ بلندِ نسيزار
  .           سبزباال بس تلخ استدارِي بر سپيزار
            ؟ي تباهيگو حهي مدني اكند ي و باد چه مي ماهنِي الجوردي  بركهبر

            كند ي گورخانه به شهر اندر چه ممطربِ
            ؟يگناه ي بيها چهي دررِيز

            لبخند ي مردمِ بزديبگذار برخ
  !       زديبگذار برخ
  !       زديبگذار برخ
  احمد شاملو
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37  
   را          ي زندگانمي شمع ره كردم كه جويجوان

   راي را و گم كردم جوانينجستم زندگان
            آرزومندم كه برگردميري با بار پكنون

   راي كوره راه زندگاني به دنبال جوان
   كاروان گم كرده رامانم          نيري داري ادي به

   راي همرهان كارواننديكه شب در خواب ب
            ي و شكر خوابي بود و ما را هم شبابيبهار

   راي جوانخوني گل شبي اميچه غفلت داشت
            ي بود از خواب خوش مستي تلخيداري بچه

   رايكه در كامم به زهرآلود شهد شادمان
   همزبان دل         ي اال اي گوئي با من نمسخن
   راي همزباني شكوه بمي با كه گواي خدا
            دهي زلف جانان كو كه چون برگ خزان دمينس
   راي جانفشاني سرو خود دارم هوايبه پا
   جان          ي بالي داري گردشي چشم آسمانبه

   راي آسماني بالنيخدا را بر مگردان ا
   روان گفتن          نيري از شعر شاري شهريرينم

   راي عمر جاوداننديكه از آب بقا جو
  شهريار

  
38  

 شب به گلستان تنها منتظرت بودم

  باده نا كامي در هجر تو پيمودم

 منتظرت بودم منتظرت بودم

 آن شب جان فرسا من بي تو نياسودم

 ير از غم آن شب و فرسودموه كه شدم پ

 منتظرت بودم منتظرت بودم

  بودم همه شب ديده به ره تا به سحر گاه
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  ناگه چو پري خنده زنان آمدي از راه

  غمها به سر آمد زنگ غم دوران از دل بزدودم

  منتظرت بودم منتظرت بودم

  پيش گلها شاد و شيدا مي خراميد آن قامت موزونت

  دل و جان من شده مفتونتفتنه دوران ديده تو از 

 در آن عشق و جنون مفتون تو بودم

  اكنون از دل من بشنو تو سرودم

  منتظرت بودم منتظرت بودم

  منتظرت بودم منتظرت بودم
  معيني كرمانشاهي

  
39  

  )پاسخي به اثر فريدون مشيري( ه كــوچـــ

 بي تو طوفان زده دشت جنونم

 صيد افتاده به خونم

  غافل از اندوه درونم؟گذري سان مي تو چه

 بي من از كوچه گذر كردي و رفتي

 بي من از شهر سفر كردي و رفتي

 اي اشك درخشيد به چشمان سياهم قطره

 تا خم كوچه به دنبال تو لغزيد نگاهم

 ... تو نديدي

 نگهت هيچ نيفتاد به راهي كه گذشتي

 چون در خانه ببستم،

 دگر از پا نشستم

 گوئيا زلزله آمد،

 نه فروريخت سر منگوئيا خا

 بي تو من در همه شهر غريبم

 بي تو، كس نشنود از اين دل بشكسته صدائي

 بر نخيزد دگر از مرغك پر بسته نوائي
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 تو همه بود و نبودي

 تو همه شعر و سرودي

 چه گريزي ز بر من

 ات نگريزم كه ز كوي

 گر بميرم ز غم دل

 به تو هرگز نستيزم

 !من و يك لحظه جدايي؟

 توانمنتوانم، ن

  بي تو من زنده نمانم
  "هما ميرافشار"سروده 

  
40  

 گلنار

  گلنار، گلنار، كجايي كه از غمت
  كند عاشق وفادار ناله مي

  گلنار، گلنار، كجايي كه بي تو شد
  ام گهربار دل اسير غم ديده

  گلنار، گلنار، دمي اولين شب
  آشنايي و عشق ما به ياد آر

  گلنار، گلنار، در آن شب تو بودي و
  يش و عشرت و آرزوي بسيارع

  چه ديدي از من حبيبم گلنار
  كه دادي آخر فريبم گلنار

  نيابي اي كاش نصيب از گردون
  كه شد ناكامي نصيبم گلنار

  بود مرا، در دل شب تار، آرزوي ديدار
  تا به كي پريشان؟
  تا به كي گرفتار؟

  يا مده مرا، وعده وفا، راز خود نگه دار
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  زن، قلب من بدست آرها ب يا به روي من، خنده
  چه ديدي از من حبيبم گلنار
  كه دادي آخر فريبم گلنار

  نيابي اي كاش نصيب از گردون
  كه شد ناكامي نصيبم گلنار

   به سخن گلنار2)لب خود بگشا(
  دل زارم را، مشكن گلنار

   زكجا داني2)نشدي عاشق(
  ر چه كشد هر شب دل من گلنا

  كريم فكور
  
41  

 از دختري ام 

  ات پل زده اند به  خانه

 پدرم پيراهن سپيد حرفهايش را 

 به تنِ  تن ندادنِ من 

 .مي پوشاند 

 مادرم حرفهاي پاره پاره ي پدر را 

 با نخ گريه كوك مي زند 

 جهاز جسم و جواني ام را 

 ...بر اسب بي رمق روحم مي برند

 زناني تاريك 

 با دهان هاي نداشته 

 پرپر شدنم را كِل مي كشند 

 ام احساسم را و من تم

  ...در آبادي ِ پشت پل جا گذاشته ام 
 از زير آب و آيه و آينه 

 سرِ تسليم من

 ... رد نمي شود 
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 تو  همچنان مي خندي 

 و من ناگزير 

 ... عروس بادها شده ام

  دكتر مينا آقازاده
  

42  
  وقت شكنجه كردن يك مرد پاپتي است

  اين طرز فكر در سر ما بمب ساعتي است
  كر از هيجاني نهفته است اين طرز ف

   اوحرفهاي گفتني اش را نگفته است 
  چوپان كه بودم از هيجان داد مي زدم:-

   هي بر سر زمين و زمان داد مي زدم
  !احشام تحت سلطه ي من ، گوسفندها
   من شاه بوده ام نه شبان ، دادمي زدم
  هي گوسفندها به دل رود مي زدند 
  من هم شبيه جانوران داد مي زدم

  كروز عصر دختري از رود مي گذشت ي
    داد مي زدم...بمان ...كه غرق...نرو:گفتم

  افتاد از نفس... رفت و به دست و پازدن
   من نيز دل زدم به پريشاني ارس 

  او يك پري است در دل اين موجهاي تند 
   قدش بلند دامنش اطلس و مو بلند 
  من هيچ وقت دختر زيبا نديده ام

   نديده انمديدم ولي شبيه پريها
  بر روي دستهاي من از رود مي گذشت

   خانم موبايلتان زده آهنگ شيش وهشت 
  )-مرد در اينجا مردد است,مكثي كشيده (-

  در بين جمع گفتن اين چيز ها بد است 
  كه گوشيتان زنگ مي زند !خانم شما
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    روزي سگي به سمت تو هم سنگ مي زند 
  مكثي دوباره مكرودروغ آفريده شد (-

  )جمله هاي منطقي اش تند چيده شدهي 
  آري به روي دستهاي من ازرود مي گذشت:-

  آهسته بردمش به كناره به سمت دشت
  لب برلبش گذاشتم انگار مرده بود

   لب بر لبش گذاشته چون آب خورده بود 
  صداي جيغ پيانو، صداي درد...وجدان(

  )دشهوت بي اختيارو مر... اعترافيك
  جان سپرده بودنه روي دستهاي من او :-

   ازبس كه بازوان من او را فشرده بود 
  سنگش زنيد اين هيجان پايدار نيست :[-

  ]اآلن كه وقت تبرئه درپاي دار نيست
  سنگم زنيد ، شيوه ي مهمان نوازي است:-

  آدمكشي براي شما عين بازي است 
  من بره ام كه گرگيتان را چشيده ام 
   من سفره ها بزرگيتان را چشيده ام

  ها هميشه پاي مرا ليس مي زدند سگ
  مي زدند بر سر ساديس )و سنگ (هي سنگ 

  چوپان نبود بره اي از جنس گرگ بود
   گرگي كه گله را به تباهي كشانده زود 

  چوپان به يك توهم مفرط دچار بود 
   چون بمب مرگ در صدد انفجار بود

  صداي حنجره ي خوكي الكس...شيطان
   ندگي اكسپراك...شراب ...جنون...شهوت

  هي سنگ وسنگ برسراو سنگ مي زدند 
   همسايه هاي دور و بري زنگ مي زدند

  ابليسها به معركه وارد شدند و بعد
  با خون تمام محوطه رارنگ مي زدند
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  انتشار وهم...بارقص نور در هيجان 
   ديوانه وار ساز بد آهنگ مي زدند 

  مرده اي آتش گرفته است:-[مكثي كشيده 
    دم از گنگ مي زدند]... د خاكسترش به رو

  يك لحظه بعد حكم به اجرا درآمدو
   خون و اجاق و دود به هم چنگ مي زدند

  بعدش تمام شهر پراز روزنامه شد 
   :هي مجريان بخش خبر ونگ مي زدند

  مردي كه از توهم يك دشت خسته بود«
   »در باغهاي اكس و ال اس دي نشسته بود

  محمد حسن زاده
  
  

43  
  در نامه ي آخر نوشته بودي

  !جنگ را بمن باخته اي
  !تو جنگ نكردي تا ببازي

  !خانم دن كيشوت
  در خواب به آسيابهاي بادي حمله ور شدي

  !با باد جنگيدي
  ا يك ناخن مطاليت ترك برداردبي كه حت

  تاري از گيس بلندت كم شود،
  !يا قطره اي خون بر سفيدي پيراهنت شتك زند

  چه جنگي؟
  !تو با يك مرد نجنگيده اي

  نه لمس كرده يي بازو و سينه ي مردي حقيقي را،
  !نه با عرق يك مرد غسل كرده اي

  !تو سازنده ي مردان اسبان كاغذي بودي
  !ذيبا عشق رفاقتي كاغ
  !دن كيشوت كوچك
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  بيدار شو
  و به صورتت آبي بزن
  فنجاني شير بنوش

  تا به كاغذي بودن مرداني كه دوستشان ميداشتي
 ! پي ببري

 نزار قباني

  
44  

  ات كننــــد برنــــد چـراغاني  از بــاغ مي 
  ات كننــد تا كـاج جشــن هاي زمستاني 

  »ابرهاي تار«تو را » صبح«اند  پوشانده
         ات كنند به اين بهانـــه كه باراني تنهــا 
  به اين رهـا شدن از چاه دل مبند! يوسف

    ات كنند برند كه زنــــداني اين بار مي 
  روي اي گل گمان مكن به شب جشن مي 

  ات كنند اي ارزاني  شايد به خاكِ مـرده
  يك نقطـه بيش فرق رحـيم و رجـيم نيست

   كنند اي بترس كه شيطاني ات  از نقطه
  آب طلب نكــــرده هميشــه مـــــراد نيست

  ات كنند اي است كه قرباني  گاهي بهانه
  فاضل نظري

  
45  

  در سرزمين قد كوتاهان
  معيارهاي سنجش

  هميشه بر مدار صفر سفر كرده اند
  چرا توقف كنم؟

  من از عناصر چهارگانه اطاعت ميكنم
  و كار تدوين نظامنامه قلبم
   نيستكار حكومت محلي كوران
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  مرا تبار خوني گل ها به زيستن متعهد كرده است
  تبار خوني گل ها

  ميدانيد ؟
  فروغ فرخزاد

  
46  

    به ياد لحظه به لحظه هايمان مي خواهم 
   عشق بازي كنم  با قلمت

   سال هزار و سيصدو نود
   آذر ماه

  خروج از مجازييت يك دنيا
    شب11و لمس حقيقت در 

    ظه هايمان به ياد لحظه به لحمي خواهم 
   عشق بازي كنم  با قلمت

     شوم و " مطابق سليقه ات"
   جديت بگيرم" 

  "خردادي من
  نگاه كن 

  بي ثبات اين آذري سركش شعله هاي  
  ! قصد دامان تو را كرده 

  ؟"خود را جلوي پنجره ها دار زده اي " كي سردي كرده ام كه 
  "مشرقي  احساسهاي "اي عصاره ي  

  ؟"ميري  مصممي كه ب"هنوز
...  

  ... ميداني
  ايمان آورده ام كه تو 

    ؟" اولين پيغمبر از زنهايي"
  " مرا بيرون كن از بيرحمي قرن مدرنيته"
   از بيرحمي ياران در اين حيطه 
  "در سينه ام ايمان بريز "
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  بي اختيار به سيم آخر بزنم   تا 
  دعوتم كن تا ساحل
  بي بخاريمان   تا خانه ي كوچك

   ننارنجستا تا 
  حيف 

   كه مي ترسم ريا شود  حيف 
   وگرنه ثانيه به ثانيه

   با تو بودن را
   مي خواندم

   يادت بياورم كه شبي گفتي  تا به
  "بي منطق بي منطق با تو خواهم ماند"

  خوشحالم 
   شبيهم شدي عاقبت"

  " و حرفي كه من مي زدم ميزني
   فروغ من

   فروغ عصر حاضر من
  مرا گلستان خود ميداني ؟

    دلم پر از گلخنده هاي توستدر
   برايم بخند

   حتي در زير پر باران ترين روز چشمانت
  يادت هست؟
  ... يادت هست ؟

   در فال دوستان به هم نمي خورديم
   ما شديم به هم خورديم و

    اين دنيا شديم عاري از
  نيما محمد زاده

  
47  

 شود وقتي دلم به سمت تو مايل نمي
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  شود   نميبايد بگويم اسم دلم ، دل
  ام بخوان كه به عقلم نياورند ديوانه
  شود ي تو است كه عاقل نمي ديوانه

  اي تكليف پاي عابران چيست؟ آيه
  شود از آسمان فاصله نازل نمي

  زنم غبار هوا را كه بنگرم خط مي
  شود؟ آيا كسي زِ پنجره داخل نمي

  ها خواستم رها شوم از عاشقانه مي
  شود ديدم كه در نگاه تو حاصل نمي

  ها معلّق اند تا نيستي تمام غزل
  .شود ست كه كامل نمي اين شعر مدتي
  نجمه زارع

  
48  
   زار؟          روند ي رهروان عشق، كجا منيا

   نهند بار؟ي چرا مست،يره را كناره ن
            ستي نگار ني جا روند، جز سر كوهر

  هر جا نهند بار، همانجا بود نگار
   دست دوست          ري از غستانند ي نمساغر
  اري آن دري از غشناسند ي نميساق
   و سرور          ي اوست، همه شادي عشق رودر

   و نزاريدر هجر وصل اوست، همه زار
   اوست، گلستان شود چمن          ي نور رواز

   سرو قامت او، بشكفد بهاراديدر 
           ستي حجاب نني تو، با اي روبي را نصما

   گلعذاريحجاب از آن رو نيبردار ا
  )ره(امام خميني 
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49  
  من و سيگار 

  به كرار 
  رفاقت زده برهم

  و دل از هم ببريديم
  بازار  ولي هر چه به

  بگشتيم 
  رفيقي كه بسوزد 

  و بسازد 
  به غم و غصه ي بسيار 

  نديديم  به جز خويش
  همين است بسي سال كه همواره اگر چه بشود 

  كرار ت قصه ي اين آشتي و قهر به
  ولي باز

  با شوق فراوان به هر جا بنشينيم 
  چو دلداده و دلدار 

  و به كرار  چه بسيار
  ... ز هم بوسه بچينيم 

  ساسان مظهري
  
٥٠  

 ساكت صبور من

 صخره هاي شانه ترا كدام موج بي امان شكست

 چشمهاي خسته ترا،كدام قصه

 تا ديار خواب برد

 روشنائي شبان پرستاره ترا كدام ابر غم

 ه تيرگي نشاندب

 اي صميمي هميشه آشنا

 اي صبورتر از كوه
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 قصه ترا،نسيم مهربان بگوش هر درخت خواند

 نامه ترا پرنده تا ديار نور برد

 از تو هر ستاره با شب سياه قصه گفت

 از تو قفل هر سكوت

 هر سكوت دير پا شكسته شد

 حرف حرف نام تو،حديث عاشقانه شد

 جوي در عبور بي درنگ خويش

 تو سر بگوش سنگ ريزه ها،ترانه خوانداز 

 ديدم از توهركجا فسانه ترانه اي است

 ديدم از تو هر ترانه،شعر عاشقانه اي است

 چشم بازكردم و ترا هرچه بود و هست

 از ستاره تا به خاك

 ديدم اي صبور ساكت هميشه آشنا

 ديدمت چو موج نور

 خود،چو ذره گم شدم ميان موج

  مباتو خويش را دگر نيافت
  افسر نيك روي

  
51  
   دورها          كينزد
   دم درگاه بود          زن
  .          شهي از همي بدنبا

  :          كي نزدرفتم
  .           ، مفصل شدچشم
  .           بدل شد به پر، به شور، به اشراقحرف
  .           بدل شد به آفتابهيسا

  .           در آفتاب بگردمي قدررفتم
  :          ندي خوشاي شدم در اشاره هادور
   و شن ،          ي تا وعده گاه كودكرفتم
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   مفرح،          ي وسط اشتباه هاتا
  .           محضيزهاي همه چتا

   مصور،          ي آب هاكي نزدرفتم
            ي درخت شكوفه دار گالبيپا
  .           از حضوري تنه ابا

  .           مرطوبقي حقا باختي آمي منبض
  .           شدي مي من با درخت قاترتيح
  .           ملكوتمي در چند متردميد
  .           گرفته امي قدردميد

   دلش گرفت          ي وقتانسان
  .           رودي مري تدبي پاز
  .           هم رفتممن

            ز،ي تا مرفتم
   .          يز مزه ماست، تا طراوت سبتا

  :           نان بود و استكان و تجرعآنجا
  .           سوخت در صراحت ودكاي محنجره

   كه گشتم،          باز
   دم درگاه بود          زن
  .           ها جراحتشهي از همي بدنبا

   آب را          ي جوحنجره
            ي كنسرو خاليقوط
  . كردي ميزخم

            سهراب سپري
**************  

سا نده  و و باط با  وز «   ای ار نای د د ... آ ی آ  »اشده ی  ر   س ا
com.blogfa.mat-arta://http  

ما ه    .ا
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