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مهدى اخوان ثالث                                      
آفاق پوشيده از فر بى خويشى است و نوازش,

اى حلظه هاى گريزان صفاى شما باد.
دمتان و ناز قدمتان گرامى,سالم !اندر آييد.

اين شهر خاموش در دوردست فراموش,
جاويد جاى شما باد.

اى حلظه هاى شگفت و گريزان كه گاهى- چه كمياب -
اين مشت خون و خجل را

در بارش نور نوشين خود مى نوازيد,
او مى برد چون دل پر سرود قنارى

از شهربند حصارش فراتر,
و مى تپد چون پر بيمناك كبوتر,

تن, شنگى از رقص لبريز,
سر, چنگى از شوق سرشار,

 بيش و كم دور,Dغم دور و انديشه
هستى همه لذت و شور,

اى حلظه هاى بدين سان شگفت از كجاييد?
كى, وز كدامين ره آييد?
از باغهاى نگارين مستى?

از بودن و تندرستى?
از ديدن و آزمودن?

نه. من بس بودم و آزمودم.
حتا

گاهى خوشم آمد از خنده و بازى كودكامن,
اما نه.

اى آن چنان حلظه ها از كجاييد?
از شوق آينده هاى بلورين?

يا يادهاى عزيز گذشته?
نه.

آينده? هوم, حيN,هيهات.
و اما گذشته,

افسوس.باز آن بزرگ اوستادم,
- يادم - آمد.چون سيلى از آتش آمد,

با ابرى از دود.
بدرود اى حلظه! اى حلظه! بدرود.

بدرود.
                                   تهران,خرداد ۱۳۳۹

 و ناولهاًاال يا ايهاالساقى ادركاسا
كه عشق آسان منود اول ولى افتاد مشكلها

  حافظ                                                   
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چه آسان بود نوشيدن
بياد زندگى بر خاك

چه پر ابهام بود از هيچ روئيدن
و در دستان خود جام گلى ديدن

لبالب از شراب زندگى
آنگاه

بر سيماى خود در جام خنديدن
چه آسان بود...

روح مست و بى «خود» را به باالها فرستادن
«خدا» ناميدن او را و زنام اعظمش

بر خويش لرزيدن
 ديروزDسفالين كاسه

از دستان برافتادن
و عكس خويش را گم كردن و گشنت هزاران سال

 خود راDرخ گمگشته
ز اوراق كتاب آسمانى خواسنت

و نفرين گناه خويش
بر شيطان فرستادن

جام از دستمان افتاد
و از آن روز بيهوده

»به لب خواندنً«ادركاسا
چه آسان بود...

                    ريتا پناهى «ارديبهشت ۱۳۷۵»
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  هوشنگ ابتهاج «سايه»                            
اى عشق مشو در خط گو خلق ندانندت

تو حرف معمايى خواندن نتوانندت
بيگانه گرت خواند چون خويشتنت داند

خوش باش و كرامت دان كز خويش برانندت
دردتو سرشت تست درمان زكه خواهى جست

تو دام خودى اى دل تا چون برهانندت
از بزم سيه دستان هرگز قدحى مستان

زهر است اگر آبى در كام چكانندت
در گردنت از هر سو پيچيده غمى گيسو

تا در شب سرگردان هر سو بكشانندت
تو آب گوارايى جوشيده ز خارايى

اى چشمه مكن تلخى ور زهر چشانندت
يك عمر غمت خوردم تا در برت آوردم

گرجان بدهند اى غم از من نستانندت
گر دست بيفشانند بر سايه, منى دانند

جان تو كه ارزانى گر جان بفشانندت
چون مشك پراكنده عالم ز تو آكنده

گر نافه نهان دارى از بوى بدانندت
                                   تهران,اسفند ۱۳۷۱
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 فريدون مشيرى                                         
اى غم نهاده بر سر غم, از هراس مرگ

برگ درخت را و زمين را نگاه كن,
اين برگ, خاك مى شود,

اين خاك, باز, برگ!
ما نيز چون درخت

بايد كه تن دهيم به آن تند باد سخت
بايد به زير خاك بيابان بريم رخت!

سال دگر, جوانه نخواهى زدن چو برگ
اى همزبان من.

مى باش خوش به تسليتى, ميهمان من:
ما پاره اى ز جان جهانيم, بى گمان

بوديم پيش از اين,
در تار و پود آن
هستيم بعد ازين
همراه او روان.

در تنگناى خاك
اين پاره ها اگرچه ز هم مى پراكند

هر پاره,زندگانى بى مرگ خويش را
دنبال مى كند

تا باز كى, كجا
ده, صد,هزار سال دگر, با كدام برگ

در پيكر كدام گياه از كدام دشت
يك صبحدم جوانه زنان سر برآورد

 خورشيد بنگرد.Dبار دگر به چهره
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تو مبانى بايد شاعر
كه علمدارى اين نهضت عصيان با توست

بر كشيدن - به ميان اندر رعد -
تسمه از گرده ى توفان با توست.

واژه در واژه اميدى تو اميد
نعره در نعره نويدى تو نويد

تو ز زنهارى تندر همه شب بيدارى
تو ز راز پس اين ابر ستمكاره خبر مى آرى.

تو از اين مرگا مرگ,
تواز اين خيل سيه پوش سياه انديشه,
تو ز مرگ آورى نوحه گران بيزارى.

تو مبانى بايد
كه دگر شايد

در غرو بانگى جهل و دروغ
ناكسى بى شفقت رنگ شفق خون نكند,

تا ز كژ بينى نابينايان
داغ خورشيد, افق را به گلوگاه پگاه

گلگون نكند,
تا كه اين بار زانديشه ى افشاگرى شعبده ها

چربدستى به سخنرانى تزوير و ريا
خلق را

افسون نكند.
تو مبان, بارى,شاعر جان

نفس قافيه ها تنگ شده ست
غزل قافله ساالر به آهنگ شده ست

چاوشان را دل آواز مناند
قاصدك را پر پرواز مناند

كاروان را بى تو
كه به بانگ جرس هشدار

بيدار نگه ميدارد?
چه كسى مژده ى اميد به ما مى آرد?

توبشارت نفس قافله باش
تو مبان شاعر جان

و در آن فرصت فرخنده اثر
غزل فتح بخوان.

         جهانگير صداقت فر- دوم نوامبر ۲۰۰۲
                          با يك عامله مهر و دعا

                                             رباب متدن
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در راه دوست راهبرى چاره جو نبود
پاى طلب و گرنه بچاهى فرو نبود

خود كامه ننگ يافت وليكن رسيد نام
ما را كه جز سعادت خلق آرزو نبود

گل بيشمار ديد بهر باغ و بوستان
اين دل وليك طالب هر رنگ و بو نبود

از سر گرفتم آخر و افكندمش بخاك
كز چادر سياه مرا آبرو نبود

بودش بساز هر كس و ناكس هزار رقص
 مردم عدو نبودDآنرا كه در ميانه

شد كمترين چراغ شبش آفتاب چرخ
ملك اميد را چه بگويم, چگونه بود

بود از صفا هميشه لبالب دلم بلى
ز آن چشمه هيچگاه تهى اين سبو نبود

چون زنگبار جان و دلم داشت تيرگى
آئينه صفا اگرم روبرو نبود

آجنا كه ميرسيد نواى وفا بگوش
ساز «رباب»بود بشور و جز او نبود

Èu�e2 vzUM�

هر عشوه كه تو فروختى بخريدم
هر تلخ كه بود در جهان بشنيدم

هر زرق و حيل كه داشتم,ورزيدم
تا دورى تو نبينم, آخر ديدم
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 احمد شاملو                                           
ميان خورشيدهاى هميشه

زيبائى تو لنگريست.
 ستارگانDخورشيدى كه از سپيده دم همه

بى نيازم مى كند
نگاهت شكست ستمگريست.

نگاهى كه عريانى روح مرا از مهر
جامه ئى كرد

بدان سان كه كنومن
شب بى روزن هرگز

چنان منايد
كه كنايتى طنز آلود بوده است.

و چشمانت با من گفتند
كه فردا روز ديگريست.

 مهر استDآنك! چشمانى كه خمير مايه
وينك! مهر تو:

نبرد افزارى
تا با تقدير خويش پنجه در پنجه كنم.

آفتاب را در فراسوهاى افق پنداشته بودم.
به جز عزيمت نابهنگام گريزى نبود

چنين انگاشته بودم.
آيدا فسخ عزيمت جاودانه بود.

ميان آفتاب هاى هميشه
زيبائى تو

لنگريست.
نگاهت شكست ستمگريست.

و چشمانت با من گفتند
كه فردا روز ديگريست.

                                 شهريور ماه چهل و يك
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 عبدالعلى همايون                                       
خدايا نظر كن بحال گدائى

كه جز در گهت ره ندارد بجائى
خدايا هزاران سوال از تو دارم

وليكن ندامن كجائى كجائى
خدايا چه شبها كه با حسرت و غم

منودم بدرگاه عدلت دعائى
زبامن دراز است ترسم كه گوئى

بود بس فضولى در امر خدائى
به منت تو اين عمر بيهوده دادى

كه من سر كنم در فراق و جدائى
شدم رانده از خانه آشنايان

نه در كوى بيگانه لطN و صفائى
چه راحت توانى دلى را شكسنت

اگر ميتوانى بكن موميائى
از آن دردهائى كه بنشسته بر دل

تو يك درد را هم نكردى دوائى
بهر جا روم روى بيگانه بينم

نبينم بغربت رخ آشنائى
همايومن و بنده اى بس فضولم

ببخشاى گر سر زد از من  خطائى
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اى نگار پارسى, از ما نگهدارى بكن,
ما ز پا افتادگانرا, بعد از اين يارى بكن.

دلبران, هر جا پرستاران عشاق خودند,
خسته ايم, آخر تو هم, ما را پرستارى بكن.

همچو گل, بيرون بيا از جلد ننگين نقاب,
پيچه و چادر بسوزان, ترك اين خوارى بكن.

گفتم ايدل,عاشقى سختست, خنديدى مبن,
من كنون خندم بر احوال تو, تو زارى بكن!

ÁU~�UÖ nD�

ز مهر, بر رخ بيمار خود, نگاهى كن,
به يك نگاه, مداواى بى پناهى كن.

نگاه مهر تو, گر اشتباه هم باشد,
براى راحتى جانى, اشتباهى كن.

چنين قرار نبد بين ما كه با دل من
ستم هميشه كن و لطN گاهگاهى كن.

چه خوب زخمى مژگان او شدى اى دل,
تو را كه گفت برو جنگ با سپاهى كن?

                                 اسالمبول نوامبر ۱۹۱۹
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ميتوان با شوق مقصد خارج از اين دار شد
با چراغ عشق و ايمان, آگه از اسرار شد

ميتوان بشنيد با دل, ديد با جان و روان
شست دست از باطل و با حق نديم و يار شد

ميتوان در شام ظلمت جست راه مستقيم
بهر قومى در بيابان, كاروان ساالر شد

ميتوان در هر نفس صد بار گرد كعبه گشت
ميتوان درماندگان را,ياور و غم خوار شد

ميتوان آئينه دل را زدود از گرد كين
ميتوان در اين كوير زندگى, گلبار شد

ميتوان رفت از خود و خالى شد از بيحاصلى
از شراب عشق جانان ميتوان سرشار شد

ميتوان افكند از رخسار نقش رنگ و زهد
فاعل اعمال نيك و حاصل كردار شد

ميتوان نوشيد از كوثر, شراب ناب عشق
 ايثار شدDميتوان نو غنچه هاى شاخه

ميتوان بگسست تار و پود خود خواهى ز خود
بر درخت خشك هستى شاخه اى پر بار شد

ميتوان در تيرگى هاى حيات بى كسان
از شرار عشق همچون شعله هاى نار شد

ميتوان از دشت جان, خار تعلق را بريد
ميتوان مرهم براى درد هر بيمار شد

ميتوان گر وصل ميخواهى صبا, پروانه سان
در طواف كعبه اش,خاكستر دلدار شد

 ايران نوذرى (صبا)                                     
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 نيما يوشيج                                              
قوقولى قو. خروس ميخواند.

از درون نهفت خلوت ده,
از نشيب رهى كه چون رگ خشك

در تن مردگان دواند خون
مى تند بر جدار سرد سحر
ميتراود بهر سوى هامون:

با نوايش از او,ره آمد پر,
مژده مى آورد بگوش آزاد,

مينمايد رهش به آبادان
كاروان را در اين خراب آباد.

نرم مى آيد,
گرم ميخواند.
بال ميكوبد,

پر مى افشاند.
گوش بر زنگ كاروان صداش

دل بر آواى نغز او بسته است
قوقولى قو. بر اين ره تاريك

كيست كومانده?كيست كو خسته است?
گرم شد از دم نواگر او,

سردى آور شب زمستانى.
گرد افشاى رازهاى مگو,

روشن آراى صبح نورانى.
با تن خاك بوسه ميشكند,

صبح تا زنده صبح دير سفر.
تا وى اين نغمه از جگر بگشود,

وزره سوز جان كشيد بدر.
 پيداDقوقولى قو.ز خطه

ميگريزد سوى نهان شب كور.
چون پليدى دروج كز در صبح

به نواهاى روز گردد دور.

مى شتابد براه مرد سوار.
گرچه اش در سياهى اسب رميد.

 صبح در دماغش بستDعطسه
 دلگشاى روز سپيدDنقشه

اين زمانش بچشم,
همچنانش كه روز,

ره بر او روشن,
شادى آورده است.

اسب ميراند,
قوقولى قو, گشاده شد دل و هوش.

صبح آمد.خروس ميخواند
همچو زندانى شب چون گور,
مرغ از تنگى قفس جسته است

در بيابان و راه دور و داز
كيست كومانده?كيست كو خسته است?

                      نيما يوشيج ۲ آبان - ۱۳۲۵
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 عليزادهN به ياد: غزاله                              
عروس كوچك و غمگين خواب هاى غربت

به حجله گاه شب اضطراب هاى غريب
شبى كه در قفس سينه ات كسى مى خواند:

«فريب بود, فريب, آن سراب هاى غريب
به من بگو كه از آن دشت تشنه,از ره دور,

چگونه سينه سپردى به آب هاى غربت?
 اشك?Dچه ديد چشم سياه ات ز پشت پرده

دراز دحام شگفت غراب هاى غريب
ز خيل راهزنان, در غروب جنگل كاج,

چه كرد با تو هجوم نقاب هاى غريب?
 درد,Dبه باغ هستى ات, آن بارش هميشه

چه سان روانه شد از آن سحاب هاى غريب?
كه آنچنان ز سر درد, آرزو كردى,

نهايت شب درد و عذاب هاى غريب
همان عذاب كه در شام آخرين سفرت,

شكست جام سئوال و جواب هاى غريب
 خاموشى ات ز بنيان كند,Dچنانكه روزه

 اعتصاب هاى غريبDستون خاطره
همان خموشى و فرياد:«اى خدا!» كآخر

رهاند جان تو, زان التهاب هاى غريب
رع به «مشهد» محبوب,ّكه در «غدير»و تض

حكايتى است وراى حساب هاى غريب
كنون بخواب و ميانديش كاين غم جانكاه

مرا فكنده به امواج خواب هاى غريب
زبيده جهانگيرى «شبـنـم» تـهـران-پـنـجـشـنـبـه ۳۱ خـرداد

۱۳۷۵
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 محمد كالنترى (پيروز)                   
ما جدا افتادگان را هيچكس غمخوار نيست

 ديوار نيستDهمدم من بى تو غير از سايه
حسرت ديدار خورشيد آنچنان بر دل نشست

گوئيا اين شام را, جز ظلمت و زنگار نيست
محرمى كو? تا گذارد مرهمى بر زخم دل

جز سرشك غم كسى همدرد اين بيمار نيست
دولت مى جاودان بادا كه در اين روزگار

غير از او كس غمگسار مردم هشيار نيست
عمر ما كوتاه بود اما بخوشنامى گذشت

جام خوشنامى در اين دوروزمان سرشار نيست
اشك من امشب بناى هستيم را ميكند

روشن آن چشمى,كز اين سيالب من بيدار نيست
صبح اميد, ار بر آرد سر ز دامان افق

شام تار نا اميدى اينچنين دشوار نيست
من جدا افتادم از يار و , تو از يار و ديار

سوزم,از اين غم, كه ما را فرصت ديدار نيست
ياد تو نقشى به لوح خاطر «پيروز» بست

يار چون با ماست ما را كار با اغيار نيست

* اين غزل بنام محمد عاصمى موشـح اسـت.از
كلمات اول ابيات نام او بدست مى آيد.


