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نقشهیقطعههایبهشتزهرا
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آن چـه گفتند و ُسرودنـد تو آنـی
خوِد تو جان جهانی 

گر نهانـی و عیانـی 
تـو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی 

تو ندانی که خود آن نقطه ی عشقی 
تو خود اسرار نهانی 
تو خود باغ بهشتی 

تو به خود آمده از فلسفه ی چون و چرایی
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گور مجاهد

آن جا 
آن جا  که برکه ها

مثل آهوان بلورین
شفاف و شرمگنی درهم فرو رفته اند

و سروی سر در این تفاهم آبی خم کرده است
و جرعه جرعه، زندگی می نوشد؛

آن جا  که گوزن های کوهی 
با شاخکان مهربان خویش

خوشه های ستاره را به بازی گرفته اند
کوه ها، به بازی بادها دلخوش اند

و سنگ ها
در آرامش شبانه آرام می شوند؛

آن جا، پشت سوسوی شب تاب ها
که می تابند

 از ترنم مرغک سحری
و شب بویی به راه سپیده ی صبح 
عطر جانی می بخشد و شاعری 

قدم زنان
ملول پاییز شقایقان

سر به سنگینی سنگ می کوبد 
و سینه آماج مرگ می کند.

آن جا، 
آن جا  که رودها سرخوش از رفتار خویش اند

و مثل کویل مستی، آوازه خوان و آفتابی
از کوی و کوه و سنگ می گذرند

ودهاندرهراازمرواریدقطرهپرمیکنند
وشبنمیبهگونهیکودکباغهامیبخشند؛

پسانتهاینگاهتو
کهآغازتماشاست،

آنسویستیزهیمرگوفریاد
کهشبگری،بهراهتبسمزیباییداممینهد،

وعشق،کویلتنهائیست
کهسایبانمحبتیمیجوید؛

آنجا،آنجاکهزنی
بهشکلمادرهمهیپروازها

مهربانیگمشدهاشرا
درمیانفراموشیخاکهامیجوید؛

آری،آنجاکههیاهوی
رویاوخیالوعطرواشکوبیتابیست

گورکسیست
کهچشمهایشچراغهمهیکوچهها،

گامهایش،تصویرهمهیرفنتها،
وتفنگش،عصایدورهگردآزادیبود.
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بهمن ابراهیمی نژاد بلوچی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عفت اسماعیلی ایوانکی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

خسروامجدیطوسی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی رضا امریی
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند

رفتند و ش���هر خفته ندانست کیستند

فریادش���ان تموج ش���ط حیات بود

چون آذرخش در سخن خویش زیستند

مرغان پر گشوده  ی توفان که روز مرگ

دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند

می گفتی ای عزیز! سرتون شده ست خاک

اینک ببنی برابر چش���م تو چیس���تند

هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز

باز، آخرین ش���قایق این باغ نیستند

عامل باقری
۱۳۴۴-۱۳۶۷

امریتعاونیرنجی
۱۳۲۹-۱۳۶۷

مصطفیایگهای
۱۳۳۷-۱۳۶۷



171

صمد چرتابی اصل
۱۳۴۰-۱۳۶۷

فرح جمایل موسوی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

لیلی حسینی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مرغان پر گش���وده  ی توفان ک���ه روز مرگ

دریا و موج و صخره بر ایش���ان گریس���تند
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رقیه حنیفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

عثمان خیایل 
۱۳۳۴-۱۳۶۷

سهیال حمیدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷
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مهشید»حسنی «رزاقی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

محمد رجبی حسینی
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدمهدیراهشبدیز
۱۳۳۷-۱۳۶۷

چه سهمناک بود سیل حادثه
که هم چو اژدها دهان گشود
زمنی و آسمان ز هم گسیخت

ستاره خوشه خوشه ریخت
و آفتاب در کبود دره های آب غرق شد.

هوا بد است
تو با کدام باد می روی؟

چه ابر تریه ای گرفته سینه ی تو را
که با هزار سال بارش شبانه روز هم

دل تو وا نمی شود.
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رسول رییسی راد
۱۳۳۹-۱۳۶۷

زهرا رضاخانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

کورشرشیدیجزنی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

آن سوی شب صنم به نماز ایستاده بود
پوشیده از دو دیده ی کژبنی ِ کفر و دین.

 
وندر قفای او

ایمان و نان و جان
بر تربت کرامت انسان نهاده سر

پرتوفشان به عرش خدا تابش جبنی .
 

من چشم اشک بار نهفتم به آستنی.
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تهمینهستودهحقیقی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محسن شیخان
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمود زکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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هادیعزیزیقاسمآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

امریحسنی)حمید( صفوی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

فرشاد صدقی سراب
۱۳۳۵-۱۳۶۷

نامتسپیدهدمیست

کهبرپیشانیِآسمانمیگذرد

ـ ــمتربکبادناِمتو!ـ



177

محمدرضا کازرونیان
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمدرضا فاروقی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

سهیال فتاحیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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حسنی محبوبی نیه
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مسعود کشاورز
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدکاظمکریمیخراسانی
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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علی رضا مهدی زاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

مصطفیمحمدیمحب
۱۳۳۱-۱۳۶۷

محمدمنوچهر مهیایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

نازننی!
اگرمیتوانی

کناراینرودخانهیازسرچشمهخوننی
گریهکنی،گریهکن

کهدیگرآسمانودریا
آبینیست

درگلهبادهایکویل
پیچوتابینیست

مرغانسحر
دربرکهیسرختنمیشویند

وراویانکوچهگرد
ازکبوترانطوقیقصهمیگویند.
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مجتبینقینژاد
۱۳۳۷-۱۳۶۷

فرشاد مریجعفری
۱۳۳۷-۱۳۶۷

سیداسماعیل مریباقری طباطبایی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

سیدحسن مریعبدالله قمی 
۱۳۱۸-۱۳۶۷
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صد باد صبا این جا با سلسله می رقصند 
                                           این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
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قمر ازکیا
۱۳۳۱-۱۳۶۷

علی بابایی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

شهناز آقانور
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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عباس پورساحلی لنگرودی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

منیژه تاج اکربی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

لطیفحسنپوراردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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زهرا شب زنده دار
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ماشکیبابودیم.

وایناستآنکالمی

کهمارابهتمامیوصفمیتواندکرد...

علریضافضلعلی
۱۳۴۴-۱۳۶۷
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محمدعلی معزی
۱۳۲۱-۱۳۶۷

محمد کریمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

رضا فریوزی
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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محمدوزیریانثانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

فرحوفاییزاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

غمنی و غمنی

نشسته ای میان میدان رزم زمنی

نازننی بگو، به من بگو

از ابتدای زمان تا همنی

آیا سوگواری

چننی مرثیه خوانده است؟
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تودرنمازعشقچهخواندی؟
کهسالهاست
باالیداررفتیواینشحنههایپری
ازمردهاتهنوزپرهیزمیکنند
وقتیتورویچوبهیدارت
خموشوماتبودی
ما
انبوهکرکسانتماشا
باشحنههایمامور
مامورهایمعذور
همسانوهمسکوت
ماندیم.
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آه،ایرهروخونآلود

توفاصلهیجنگلهایی

دریاهایغریبرا

توبااشکتبههمپیوندمیدهی

بهعابریکهمنمواندوهمیخرم

تورایگانلبخندمیدهی.

اگرپرندهمیپرد،

اگرپریدرابرفرومیرودوبازمیآید،

اگردریدربرگشودهمیشودوبادمیبندد،

اگرکسیمیخندد،

همه،هرچهتصویرهست

آینههاییروبهسویتواند،

هرچهتفسریهست

تکرارنامتوست.

عبداالحدمحمودیفرد
۱۳۴۰-۱۳۶۷
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فرشیدصدقیسراب
۱۳۳۶-۱۳۶۷

.
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فراخای جهان 

سرشار از آزادی و شادی است

اگر این دیو و این دیوار بگذارد.
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اصغر ابوتراب
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حمید اردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

علی الماسی
۱۳۲۸-۱۳۶۸

تو از هزاره های دور آمدی،
در این درازنای خون فشان

به هر قدم نشان نقش پای توست؛
در این درشت ناک دیوالخ

ز هر طرف طننی گام های ره گشای توست؛
بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام

به خون نوشته نامه ی وفای توست؛
به گوش بیستون هنوز

صدای تیشه های توست؛
چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود

چه دارها که از تو گشت سربلند
زهی شکوه قامت بلند عشق

که استوار ماند در هجوم هر گزند...
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محمد ایزدی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

سیدعبدالحسنی بنانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

فریدونبهرامیایوانکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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سیدحسن حسینی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

عبدالله درودی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محمدحسنی )فواد( توسلیان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

»آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک 

هم چون گلوگاهِ  پرنده ای،

هیچ کجا دیواری فرو ریخته 

بر جای نمی ماند.

سالیانِ  بسیار نمی بایست دریافنت را

که هر ویرانه

 نشانی از غیابِ  انسانی ست 

که حضورِ  انسان آبادانی است. 
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ناصررحمانزاده
۱۳۳۹-۱۳۶۷

کیومرث زواره
۱۳۴۱-۱۳۶۷

نرگسشمسزادهخطیب
۱۳۴۰-۱۳۶۷
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سیدکریم صفوی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

چه شکوهی دارد
جان نامریای دریاها

هرچه از آبش می نوشند
هر چه از ماهی اش می گریند

باز دریا آبی ست
باز دریا لربیز ماهی ست.

چه راز شریینی ست
در سرسبزی ما

هرچه خزان 
سبزمان را می گرید

باز سرسبزیم.
هر چه تاریکی از ما

ستاره می چیند
باز هر شب 

بر شاخه گل داریم.

چه شکوهی دارد
راز سرسبزی و سرشاری ما.

فریده صدقی سراب
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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خالد طاهری
۱۳۳۹-۱۳۶۸

آزاده طبیب
۱۳۴۲-۱۳۶۷

همایون صولتی دهکردی
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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محمدرضاعلیرضانیا
۱۳۴۴-۱۳۶۷

اشرففداییتربیزی
۱۳۴۲-۱۳۶۸

مهرداد فنایی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

می گفتی: ای عزیز! سرتون شده است خاک

 اینک ببنی! برابر چشم تو چیستند

 هر صبح وشب به غارت توفان روند و باز

 باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
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سیمنیقدسینیا
۱۳۳۲-۱۳۶۷

ماشاءاللهقاضیلواسانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

رامنی قاسمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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جالل کزازی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

علی مبارکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شکر )مهری( محمدزاده
۱۳۳۵-۱۳۶۷
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ركوع مرا هيچ آسمانى،
و سجود مرا هيچ زمينى

نظاره نخواهد كرد.
خدایى را به نيايش اگر بايد ايستاد

تنها تویى
تنها تو، اى آزادى!

تو
كه تنها تو

آدمى را آفريدی
ودر آفرينشى بى پايان

دمادم، او را مى آفرينى.
نورى تو

هوا و آب و شعله اى...
آن چه كه آدمى را زنده می دارد

وآن چه كه به مرگ معنا مى بخشد.

غالم حسنی مشهدی ابراهیم
۱۳۳۸-۱۳۶۷

منظر مریدی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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سلیمان مالزاده اصل
۱۳۴۲-۱۳۶۸

اردشری نصرت نظامی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدمحسن وزین
۱۳۳۳-۱۳۶۷

اگر گمشده ای، برقله های برف گری

بسان پلنگان بر فرازهای غرور 

و اگر تنهایی 

چون آخرین بازمانده ی ماهیان آزاد

در رودخانه های یخنی

از این شعله

بر آتش دان سینه ات بگذار.
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از فراموشی نرپهیز

جوهر فراموش گشته ای

که بر خاک قرون خفته بود

با ترنم بهاری، آشنای هستی خواهد شد.
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حمید انصاری
۱۳۲۹-۱۳۶۸

محمدرسول بیات
۱۳۳۸-۱۳۶۸

منازآسمانسختنومیدم
آری

برایندشتخاموش
دریادداری؟

چهگلهاینازانپاكی
چهآزادسروی

چهتاكی
چهبادیكهسرمست
چهبیدیكهبیتاب

چهآهویمستیكهدربیشهیخواب
چهخوابی.

برایندشتخاموش

دریاددارم
كهمرغانسرودسفرسازكردند
هواسختتاریكونامهربانشد

توگفتیكهفریادیازدشتبرآسمانشد
پسآنگاهدریاددارم

خزانشد
چهگلهاكهبرخاكعریانفروریخت

چهگلهاكهغمناک
برخاک.

نهازسرودیگرنشانماند
نهازتاکدیگر

نهازآسمانشكوهندهیپاک.
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حجت الله ثقفیان
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا جلوخانی نیارکی
۱۳۳۸-۱۳۶۸

ابراهیم نجاران
۱۳۳۶-۱۳۶۷

رحیم رجلی
۱۳۳۷-۱۳۶۸



206
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کودکیبرمزارتومیگرید
بیآنکهبداند،
حریقجنگلهارا
یکقطرهاشکترنمیکند.
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صدیقه انسی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

قاسم ارباب علی عسگر طهرانی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

داریوش استخر
۱۳۴۴-۱۳۶۸

دلم کلبه ای است

و غم، رودی

کز پیش روی این کلبه می گذرد

هماره

با صدایی یک سان، یک دست

مگر آبادانی خانه ام

از آب این رود 

فرادست می آید؟

که تغسیل جنازه ی خواهران به خون خفته ام

مرا از شنیدن نوای غم آلود هماره ی آن

باز نمی دارد؟
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بیوک باباصحاف
۱۳۴۷-۱۳۶۷

کیومرث باباکش زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۸

علی اکرب باغ جری
۱۳۴۷-۱۳۶۸
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رضا ترشیزی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مراد بهادری قشقایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

علی اکرب بنددار
۱۳۴۱-۱۳۶8

نیحدیثراهُپرخونمیکند
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فهیمهجامعکلخوران
۱۳۳۹-۱۳۶۷

مسعودثابترفتار
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محبوبه حاج علی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



212

فاطمه رضاسلطانی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حمیدشبههای
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرامرز دلکش
۱۳۴۲-۱۳۶۷

چه واژگونه بود روزگار ما
از واژگونگی بود که جهل بر گُرِده هامان نشست 

و فرزانگی و اندیشه از خانه مان رخت بست
هم از واژگونگی بود

که ابلهان بردستان آن که روح شیطان بود
و مرگ و بی نوایی ارمغانش

چشم ساییدند
از واژگونگی بود

که نام خدا بر پیشانی جنایتی رفت 
که باغ را به آتش کشاند

و عشق را به خاکسرت نشاند
چه واژگونه بود روزگار ما..
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متنی شکوفه آبکنار
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حسنیصفاییزاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

حسن طرخورانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷
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جمشید  کیوانفر
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منوچهر قندهاری علویچه
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدرضا عباسی
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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حمیدرضا وثوق
۱۳۴۰-۱۳۶۷

مرتضی یزدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

با تو 

به آشیانه ی خواهران تنهایی و زخم رفتم

در که گشوده شد

آفتاب تابید

من کنار ترانه ای نشستم

گوش هایم را بستم.

آن جا که از رنج می خوانند

نباید شنید

باید مرد.
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