
ما در سیاه ترین لحظه های درد
انسان روشن را تفسری  کردیم

انسانی چون تو
شکفته در باران...



218

علیاربابزاده
۱۳۴۲-۱۳۶۷

به باور خانواده ها 
در این کانال گور دسته جمعی ست

رضا ازیل
۱۳۴۰-۱۳۶۷



219

قاسم آلوکی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

میرتااسکندریتزکیه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا استادرحیمی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

این روشنا را 
در تاریکی شب های شهر می بینی

که نه باد خاموشش می کند،
نه باران؟!

پسرم!
این روشنا را می بینی؟

چراغ های استوار شهر
دل های آفتابی ی زنان و مردانی ست که

بر قامت سربلنِد خویش ایستاده ُمردند...
چرا که گفتند سیاهی هرگز.



220

حمیدرضابخشیطاری
۱۳۳۹-۱۳۶۷

صدیقه انسی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

جمشیدامنیپور
۱۳۳۹-۱۳۶۷

با صد َهزار در قفس آیا چه رفته است؟ 

با صد هزار عشق 

که در باغ آرزو خواندند

با صد هزار جنگل

با صد هزار شهر

با صد هزار سرخ 

که روی شمال شب راندند...



221

خداوردی پناهی
۱۳۲۳-۱۳۶۸

عبدالله بسحاقی
۱۳۲۲-۱۳۶۷

مریم پاکباز
۱۳۴۲-۱۳۶۷

شهنی پناهی
۱۳۳۲-۱۳۶۸



222

هادیجاللآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

پرویزتقیزاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

حجت الله جزسرکرده
۱۳۳۹-۱۳۶۷



223

غالم حسن )قاسم( جوان شجاع
۱۳۳۶-۱۳۶۷

امریعلی حاتمی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمد حاج عبدالعظیم نراقی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

هـم رنـگ درخـت 

در هـجـوم دی

می پـایم،

تا بـهار

می پـایم.



224

حبیب الله حسینی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

مهران حسنی زاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

درینشبها

کههرآیینهباتصویربیگانهست

وپنهانمیکندهرچشمهایسروسرودشرا

چننیبیدارودریاوار

توییتنهاکهمیخوانی.



توییتنهاکهمیخوانی

رثایقتلعاموخونپامالتبارآنشهیدانرا

توییتنهاکهمیفهمی

زبانورمزآوازچگورناامیدانرا.

نادر حامد حیدردوست
۱۳۴۲-۱۳۶۷



225

جعفر خسروی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

علیحقوردیممقانی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

زهرهحیدریاردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



226

عبدالله خیایل
۱۳۳۷-۱۳۶۷

حمیدرضادارابیتجر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

کریم خوش افکار
۱۳۳۶-۱۳۶۷



227

اسداللهدلجوییثابت
۱۳۴۲-۱۳۶۷

مهرداددرخشانهوره
۱۳۴۲-۱۳۶۸

رضا داودی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



228

محمدحسنرحیمیمطعم
۱۳۳۵-۱۳۶۷

احمد راشدمرندی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

جمشید دواچی
۱۳۳۷-۱۳۶۷



229

امری رشیدی جزنی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عباس رضایی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

صمدرنجربشورهدل
۱۳۳۸-۱۳۶۷

در جنگل من،

از درندگی نام و نشان نیست

در سایه-آفتاب دیارت

قصه ی »خری و شر« می شنوی

من شکفنت ها را می شنوم

و جویبار از آن سوی زمان می گذرد.

تو در راهی،

من رسیده ام.



230

فرهاد سلطانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عبدالله سعیدی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مهدی سعیدیان
۱۳۳۷-۱۳۶۷



231

رضا سلیمانی فر
۱۳۳۵-۱۳۶۷

پرویز سلیمی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

محمدشریخانبیک
۱۳۴۳-۱۳۶۷



232

بابکصالحیدرجزینی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منصورصباغیخامنه
۱۳۳۸-۱۳۶۷

عباسصباحیمیاب
۱۳۴۵-۱۳۶8



233

زهرا ضیامریزایی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدسعید طیوری
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محسنعبدالحسینیروزبهانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک 

هم چون گلوگاهِ  پرنده ای،

هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. 

بسیار نمی بایست دریافنت را سالیان ِ

که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی ست 

که حضور انسان آبادانی است.



234

فروزان عبدی پریبازاری
۱۳۳۶-۱۳۶۷

المازعزیزیکزق
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مجتبیعسگرخانیفراهانی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



235

محمدرضاعسگرینژاد
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرامرزعیوضیعلمداری
۱۳۴۱-۱۳۶۷

عباس فتحی
۱۳۳۵-۱۳۶۷



236

زهرا فالحتی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مهری سادات قنات آبادی
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدرضا کشایی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



237

حسن کیوان فر
۱۳۳۳-۱۳۶۷

علی اصغر  کهندانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

کمال کالنکی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

 افتاد،
     آن سان که برگ،

                  آن اتفاق زرد می افتد

افتاد،
     آن سان که مرگ،

                 آن اتفاق سرد می افتد

اما 
او

 سبز بود و گرم
که افتاد.



238

مژگان لطیفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدرضا مجیدی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

مجید مرندی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



239

سعیدملکیانارکی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

محمد معمویل کارگر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

افشنیمعمارانکاشانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

نه هراسی نیست
من هزاران بار تریباران شده ام؛

     و هزاران بار
                 دل زیبای مرا از دار آویخته اند؛

     و هزاران بار
          با شهیدان تمام تاریخ

         خون جوشان مرا به زمنی ریخته اند؛
سرگذشت دل من

زندگی نامه ی انسان است
                  كه لبش دوخته اند،

                             زنده اش سوخته اند،
                                       و به دارش زده اند.



240

ناصر منصوری آقازاده
۱۳۳۴-۱۳۶۷

موسی موسی خانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمدحسن منفرد
۱۳۳۵-۱۳۶۷

و در دامنه، آن چه می بینی

باغ شقایق نیست

آنان پلنگان خسته اند

که به خواب سرخ خفته اند

بی کفن و دفن...



241

مسعود نقاش زاده
۱۳۳۹-۱۳۶۷

سیدمرتضی مریمحمدی
۱۳۲۴-۱۳۶۷

سیمنیتاجنانکلیشهری
۱۳۴۲-۱۳۶۷

معشوق در ذره ذره ی جاِن توست

                         که باور داشته ای،

و رستاخیز

            در چشم انداِز همیشه ی تو

                                     به کار است.



242

پریوش هاشمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمد یوسفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

روح الله هداوندمریزایی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

می پنداشتیم که سپیده دمی رنگنی

ـ ــ چنان که به سنگ فرِش شب از پای درآییمـ 

با بوسه یی

                   بر خوِن امیدواِر ما 

                                             بخواهد شکفت.



243

در این هزار توی بدگهر
قرن هاست به زیر دارها و دشنه ها و سرب ها
لبخند می زنیم
بر بوم شب ستاره می کشیم
و در  کوچه های شب طویل مان پرسه می زنیم
و بر چشم های همشهریان خفته مان
آوازهای ستیزه را به تصویر می کشیم.



244

علی اکرب )منوچهر( بزرگ بشر
۱۳۳۴-۱۳۶۷

خسرو امنی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

محمداسماعیل بیگلری
۱۳۴۱-۱۳۶۷



245

امری پاشایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

ایرج جعفرزاده
۱۳۴۲-۱۳۶۷

ای مرغ های توفان! 

پروازتان بلند.

دیدارتان

              ترنِم بودن،

بدرودتان

            شکوهِ سرودن،

تاریخ تان بلند و سرافراز

آن سان که گشت ناِم سِر دار

زان یاِر باستانِی هم رازتان بلند.

حاجیمحمدحاجیبنده
۱۳۳۱-۱۳۶۷



246

مصطفی روان دانش
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ضیا زاغی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شاهرخ رضایی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

آیینه ای شدم
 آیینه ای برای صداها

فریاد آذرخش و گل سرخ
و شیهه شهابی تندر

در من
به رنگ همهمه جاری است.

آیینه ای شدم
 آیینه ای برای صداها.

....
آری شنیدنی ست ببینید.

.....
خنیای نای حنجره ی خونی خزان

 آیینه ای شدم
آیینه ای برای صداها.



247

سیدمحمود سمندری
۱۳۴۰-۱۳۶۷

حسنیصفاییزاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

پروین صالحی
۱۳۴۵-۱۳۶۷



248

سعید عباسی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حاج عباس علی جان زمینی
۱۳۴۴-۱۳۶۷



249

محمد قادری
۱۳۳۷-۱۳۶۷

بهروز قهرمانیان
۱۳۴۵-۱۳۶۷

مصطفی )مرتضی( مردانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷



250

محمد مهدوی حامد
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدرضا یعقوبی زاده ونینی
۱۳۳۶-۱۳۶۷



251

امروز ما،  شکسته، ما، خسته
ای شما به جای ما پریوز

این شکست و پریوزی به کام تان خوش باد
هر چه فاتحانه می خندید،

                              هر چه می زنید، می بندید،
                                                               هر چه می برید، می بارید،

خوش بکام تان، اما، نعش این عزیز ما را هم به خاک بسپارید. 



252

نصرالله بخشائی گلپایگانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منصور پایدار ارانی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

اسدالله بنی هاشمی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

پاییز محزونی
که در خون تو می خواند

 گامی به تو نزدیک و گامی دور
آرام همراه تو می آید

روزی تمام باغ را
تسخری خواهد کرد.

ای روشن آرای چراغ اللگان
در رهگذار باد

با من نمی گویی
آن آهوان شاد و شنگ تو

سوی کدامنی جوکنارانی گریزان اند؟
آه شب های باران تو وحشتناک

شب های باران تو بی ساحل
شب های باران تو از تردید

و از اندوه لربیز است.



253

حسن جلوخانی نیارکی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

سیدحمید خضری
۱۳۴۴-۱۳۶۷

سیداصغر خضری
۱۳۴۰-۱۳۶۷



254

حسن شکراللهی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدجعفر سمسارزاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

امری ستاریان
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حمیدرضا ستاریان
۱۳۴۲-۱۳۶۷



255

حیدر صادقی تریآبادی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محمدصفاییفصخودی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

ناصر صابربچه مری
۱۳۴۱-۱۳۶۷



256

محمد ضمریی سعید
۱۳۴۱-۱۳۶۷

زهراعسگریشاهی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

رضا طلوع صفت
۱۳۳۹-۱۳۶۷



257

فرامرز فراهانی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

داودکریمآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

اکربعلیقلیزاده
۱۳۴۳-۱۳۶۷

پرطبل تر از حیات
من مرگ را سرودی کردم



258

ساسان محمودی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

حسنی کفاشیان
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حمیدرضا مهریزی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



259

علی اشرف نامداری
۱۳۳۳-۱۳۶۷

عباس نادری
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حسنی نیاکان
۱۳۴۲-۱۳۶۷

از برای مِن ویراِن سفر گشته

مجال دمی استادن نیست

منم از هر که در این ساعت، غارت زده تر

همه چیز از  کف من رفته به در

دل فوالدم با من نیست.

.....

دل فوالدم را بی شکی انداخته است

دسِت آن قوِم بداندیش

در آغوش بهاری 

که گلش گفتم از خون و ز زخم.



260



261

سکوت را نشکنیم
این شیشه ی عمیق ناشکیبا
از جوهر رنج بشری ست،

از آشیان تهی گشته ی 
چکاوک هاست.

از آخرین نگاه مبارزی
به آخرین برگ زندگی ست.



262

ناصرابراهیمی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

فرهاد اتراک
۱۳۳۶-۱۳۶۷

حمیدرضا ابراهیمیان
۱۳۳۷-۱۳۶۷

مصطفی اسفندیاری
۱۳۳۲-۱۳۶۷



263

غالمحسنی اسکندری
۱۳۳۸-۱۳۶۷

صابر اسماعیل زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷



264

علی رضا ایزدی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

جهان بخش امریی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

ملیحه اقوامی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

سایل از کوچ 

تمشک های وحشی جنگل سرخ ما گذشت

و هنوز 

هر روز

آوای پر سوز یوز

چشم ماه را

در چشمه ی اشک می شوید.



265

زینبباقریچیمه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمود بابازاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

روشن بلبلیان
۱۳۳۱-۱۳۶۷

گفتند: 

        »- نمی خواهیم

                نمی خواهیم که بمرییم!«

گفتند: 

        »- دشمنید!  دشمنید! 

                       خلقان را دشمنید!«

چه ساده

                 چه به سادگی گفتند

و ایشان راچه ساده

                   چه به سادگی کشتند!



266

علی جالیل خواه
۱۳۴۰-۱۳۶۷

علی تایکندی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

داودتمدنیفر
۱۳۳۵-۱۳۶۷



267

یحیی خان محمدی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

حمید حقیقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمدکادیلحقیقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



268

محمودرضا خسروگرجی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

نادرخضرصفاییمنش
۱۳۴2-۱۳۶۷

ایرجخدابخشمجد
۱۳۴۰-۱۳۶۷



269

علی محمد درودیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷

رضا ذکایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

منصور راهی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

بی مرغ آشیانه چه خایل ست

خایل تر، آشیانه ی مرغی

کز جفت خود جداست.

 آه ای کبوتران سپید شکسته بال

اینک به آشیانه ی دیرین خوش آمدید،

اما دلم به غارت رفته ست

با آن کبوتران که پریدند،

با آن کبوتران که دریغا

هرگز به خانه باز نگشتند.



270

احمد )محسن( رزاقی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمد رود
۱۳۴۰-۱۳۶۷

ای جنگل ای خشم!

ای شعله ور چون آذرخش پریهن چاک!

با من بگو از سر گذشت آن سپیدار

آن سهمگنی پیکر، که با فریاد تندر

چون پاره ای از آسمان افتاد بر خاک.

علی رضا رجایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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علی زارع
۱۳۴۰-۱۳۶۷

معبود سکوتی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

مریم ساغری خداپرست
۱۳۳۴-۱۳۶۷

گلوي مرغ سحر را بريده اند 
و هنوز

 در اين شط شفق
 آواز سرخ او جاری است.
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مجیدشمسآبادی
۱۳۳7-۱۳۶7

محمدرضا شهریافتخار
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مکابیز شفیعی
۱۳۳۴-۱۳۶۷
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سیدعلی نقی صاحب الزمانی
۱۳۳۰-۱۳۶۷

رحیم صفت بقا
۱۳۳۴-۱۳۶۷

علی صدیقی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

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.



274

جواد طاهری کدخدا
۱۳۴۱-۱۳۶۷

رامنی طهماسیان
۱۳۴۲-۱۳۶۷

بهرام طرزعلی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی طاهری
۱۳۴۵-۱۳۶۷
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فضیلت عالمه
۱۳۳۹-۱۳۶۷

یوسف عمادزاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷

حسن طیاری
۱۳۳۶-۱۳۶۷
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علیرضاعیوضیعلمداری
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی غالمی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

ماه مرده است
و پلنگان بر قله های مرداد

خویش را بر دار عشق آونگ می کنند.
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حسن فارسی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

شریین فیضی شندی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

محمد فرجاد
۱۳۳۵-۱۳۶۷

محمدفدویاصفهانی
۱۳2۴-۱۳۶۷
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عبدالحمید قبادیان
۱۳۲۹-۱۳۶۷

سیدمسیحا قرشی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمد قدرت آبادی
۱۳۳۵-۱۳۶۷
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احمد  کرمی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شهال کوهستانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

 ماننِد دانه یی
به زنداِن گُل خانه یی

قلِب ُسرِخ ستاره یی اش را                                
                       محبوس داشتند. 
و از غنچه ی او خورشیدی شکفت 

تا 
 طلوع نکرده 

               بُخسبد.
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سیمنیدختکیانیدهکردی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

مینا لطفی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدحسن )فرشاد( الری لواسانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷
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سیدمرتضی مدنی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

ایرجمایلیاسفندانی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

اکرب محمدی
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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محمدرضا مشاط
۱۳۳۴-۱۳۶۷

اصغر مسجدی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

سرور مشهدی علی اسرتآبادی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

ما همه سبزینه های یک برگیم

آن روزها، با نسیم ستیزه می رقصیدیم

این روزها، در مغاک خویش

دانه را

رسم ستیزه می آموزیم.
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جواد ملکیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ابوالفضل )مسعود( مقبلی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرحناز مصلی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

بمان تا دشت های روشن آیینه ها، 

گل های جوباران 

تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را 

زِ  آواز تو دریابند. 

تو غمگنی تر سروِد حسرت و چاووش این ایام. 

تو، بارانی ترین ابری 

که می گرید، 

به باغ مزدک و زرتشت.
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مجید ملکی انارکی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

احمدرضا نورامنی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

محمدنوراییجوان
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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جعفر هوشمند
۱۳۴۳-۱۳۶۷

خریالله نیل غاز
۱۳۴۱-۱۳۶۷

چنگیزیوسفنژاد
۱۳۳۸-۱۳۶۷

این جا غبار صورتی و سبزی

پاشیده اند روی درختاِن دوردست

که در هوا،

             هنوز شناور،

                             معلق است.

از راه دور

          بوی بهار تو را هنوز،

آمیخته به خون خزانی، احساس می کنم

ای جلگه ای که رایحه ی هجرت

از برگ برگ باغ و بهار تو می وزد.
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 چهروزسردمهآلودی  

چهانتظاری

آیاتوبازخواهیگشت؟

توراصداکردند

توراکهخوابورهابودی

وگیسوانتوبارودهاجاریبود

تورابهشطکهنخواندند

تورابهنامصداکردند

ازعمقآب

وباغکوچکگورستانرادرباد

بهسویشهرگشودند

تمامبودنرازیشد

وگیسوانتوناگاهبرتمامیویرانههایبادنشست...
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آهازکهسخنمیگویم...؟
ما
بیچرازندگانایم
آنان
بهچرامرگخودآگاهاناند.
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انوشه آذرکیوان
۱۳۳۹-۱۳۶۷

علی آرنگ
۱۳۴۰-۱۳۶۷

رضیه آیت الله زاده شریازی
۱۳۳۲-۱۳۶۷
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حسن ابراهیمی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

علی احمدی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

مهدی احمدی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

با لرزشی هیجانی

چونان کبوتری که ُجفَتش را آواز می دهد

ناِم انسان را فریاد می کردیم

و شکفته می شدیم

چنان چون آفتاب گردانی

                که آفتاب را

                           با دهاِن شکفنت

                           فریاد می کند.
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محمدرضااقوامیپناه
۱۳۴۲-۱۳۶۷

غالم علی استادحسن
۱۳۴۴-۱۳۶۷

در برگریز پاییز که گفتی بایدش کند

گفتی که بایدش سوخت؛

اما 

ناموس خاک و باران

این را نخواست:

آن هیمه های گیالس

غرق شکوفه امروز.
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محمدعلی حسنی بروجردی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

سیدحسنی بهری
۱۳۴۰-۱۳۶۷

سیدطاهر بزاز حقیقت طلب
۱۳۳۷-۱۳۶۷

بهروز بهنام زاده
۱۳۳۸-۱۳۶۷



292

فاطمه )ناهید( تحصیلی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

صفرعلی پریوزرام
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حمید تحصیلی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

در زیر رگبار مسلسل ها

سروی که خم می شد

صدها شقایق برزمنی می کاشت.
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حسام الدین ثوابی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

سیاوش تقی نژاد
۱۳۴۱-۱۳۶۷

ابراهیم حبیبی
۱۳۳۶-۱۳۶۷
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طیبه خسروآبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

مهیارحسنزاده
۱۳۳۷-۱۳۶۷

داریوشحنیفهپورزیبا
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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رفعت خلدی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

پس از کشتار خودکشی کرد

منصور داوران
۱۳۳۹-۱۳۶۷

مهری درخشانی نیا
۱۳۴۱-۱۳۶۷

آن سوی باده
گه ساده

یاران از دهان مرگ،گذر می کردند
وکره اسبانی

از خون و خشم و صاعقه
درسوگ چابک سواران

دیوانه وار می تاختند
بر چهار  گوشه ی میدان.

تکلیف چیست؟
رخصت بده

تا با سر بریده درآیم به خواب سرخ برادرهایم.
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عبدالرحمن درویشی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

علی اصغر رضا
۱۳۲۶-۱۳۶۷

شریین رشنو
۱۳۳۶-۱۳۶۷

ای جنگل ای پیوسته پاییز!
ای آتش خیس!

ای سرخ و زرد، ای شعله ی سرد!
ای در گلوی ابر و مه فریاد خورشید!
تا کی ستم با مرد خواهد کرد نامرد؟

ای جنگل ای در خود نشسته!
پیچیده با خاموشی سبز

خوابیده با رویای رنگنی بهار نغمه پرداز
زین پیله کی آن نازننی پروانه خواهد کرد پرواز؟

ای جنگل ای هم راز کوچک خان سردار!
هم عهد سرهای بریده!

پر کرده دامن
از میوه های کال چیده!

کی می نشیند ُدرد شریین رسیدن
در شری پستان های سبزت؟
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سپیده)صدیقه(زرگربابالدشتی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

ناهید زرگانی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

حسن رضایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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تاصر زرین قلمی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

همایون سلیمانی روزبهانی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حسنی شریفی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

بیژنشعبانپور
۱۳۳۴-۱۳۶۷
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محبوبه صفایی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

کیومرث صدیقی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

احمد صالحی
۱۳۴۴-۱۳۶۷
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کاظم صنعت فر
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محمد طالبی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

حمیدرضا طاهریان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

آی مردان دشنه ها و تشنگی

از میان شما کسی آیا

نام خواهران گمنام برکه ها را 

بر بوم ماه خواهد نوشت؟

آوای دخرتان سرو و صنوبر را 

در جنگل بکر ستیزه ها خواهد شنید؟
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محمد طیاری
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مجید ظهریی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

اسدالله طیبی
۱۳۳۱-۱۳۶۷

منریه عابدینی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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امری عبداللهی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

ابوالحسن )مجید( عبداللهی
۱۳۴۵-۱۳۶۷

عباس فریوزی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

نگاه کن
چه فروتنانه بر درگاِه نجابت به خاک می شکند

رخساره یی که توفان اش
                             مسخ نیارست کرد.

چه فروتنانه بر آستانه ی تو به خاک می افتد
آن که در کمرگاِه دریا

دست حلقه توانست کرد.

نگاه کن
چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد

آن که مرگش میالِد ُپرهیاهای هزار شهزاده بود.

نگاه کن!
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صابر  کریم زاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

باقر قندهاری علویچه
۱۳۴۴-۱۳۶۷

ابوالقاسم کمایل خسروی
۱۳۴۲-۱۳۶۷



304

زهرا  کیائی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

عباس لریاوی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

رضا  گلبندی
۱۳۳۱-۱۳۶۷
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محسن محمدباقر
۱۳۴۰-۱۳۶۷

خسرو مجلسی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

برای محسن   محمدباقر

پرنده ای با عصا

هرگز پرنده ای با عصا ندیده بودم 

و نمی دانستم کسی که نمی دود

پرواز را می داند 

و رودخانه ای که از سنگالخ می گذرد 

گام هایی از آهن دارد.

نشنیده  بودم 

کسی به سادگی قطره شبنم کویر

مرگ را این گونه تفسری  کند؛

این گونه با نگاهی از پس پرده ای تاریک 

رگان عاطفه ی خورشید را بدرد.

پرنده ای بر زمنی 

دونده ای بر آسمان 

و رودی از آهن. 

اکنون حیات  و مرگ دگرگون و بی منطق اند.
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منصوره مصلحی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

حمیدرضا معریی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

علی رضا مؤمنی
۱۳۴۱-۱۳۶۸

سیداحمد موسوی
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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محمودرضا ناصریان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

بهروز مهرپور
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا مهاجری
۱۳۳۳-۱۳۶۷

اسب ها رفته اند و کتل ها مانده اند
ما ایستاده ایم و شما می روید

توی حلقه های طناب
و عطر تلخی می ماند

بگذار اسب ها به دود بپیوندند
و ماه در تابوتش بمیرد

کلماتم را به باد سنجاق می کنم
و می روم دنبالش

....
بگذار بادکنک ها به آسمان بروند

ما نیز در پس شان می دویم
     روی هزاران طناب

این داستان پر از گل داوودی است.



308

اسکندرناظمالبکاء
۱۳۴۰-۱۳۶۷

سعیدهاشمیکوچکسرایی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمد نوع پرور
۱۳۴۰-۱۳۶۷

...........
ای روشن آرای چراغ الله گان

 در رهگذار باد
با من نمی گویی

آن آهوان شاد و شنگ تو
 سوی کدامنی جوکنارانی گریزان اند ؟

آه
 شب های باران تو وحشتناک،

شبهای باران تو بی ساحل،
شب های باران تو از تردید

و از اندوه لربیز است.
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عباسیگانهجاهد
۱۳۳۲-۱۳۶۷

رضا یزدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

علی رضا وفا
۱۳۳۶-۱۳۶۷
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آن جا هزار ققنوس
آتش گرفته است؛ 

اما صدای بال زدن شان را 
در اوج 

             اوج مردن 
                           اوج دوباره زادن 

                                               نشنیده ام هرگز.

وقتی که با شکسنت یک شیشه 
مردابک صبوری یک شهر را 
یک باره می توانی بر هم زد 

                                ای دست های خایل! 
                                       از چیست حریانی؟

گویا 
گل های گرمسریی خوننی را 

در سردسری این باغ 
بیهوده کاشتند. 

                                آب و هوای این شهر 
                                              زین سرخ و بوته هیچ نمی پرورد؛ 

اما 
تو آتش شفق را 

                   در آب جویبار 
                                 در کوچه باغ ها 

                                               به چه تفسری می کنی ؟


