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ابوتراب جلى
چون غبار ره گرفتم دامن هر رهگذارى

شايد از ره بگذرى بر دامنت افتد غبارى
گفته بودى صبر كن تا يك شب اميدت برآيد

وه كه در اميد يك شب صبر كردم روزگارى
زهر جانسوز بال در مشرب اميدواران

شهد باشد گر به اميدى رسد اميدوارى
سالها دخلسته از بار غم ايام بودم

اى غمت نازم كه از دوش دلم برداشت بارى
تا تو را سر سبز و خرم بنگرم اى سرو سركش

از سرشك ديده در پايت گشودم جويبارى
خسته شد بال و پرم بس در بيابانها پريدم

كاش من هم آشيانى داشتم بر شاخسارى
ايمن از باد خزان باشد گلستان محبت

تا در آن سر مى كشد چون الله هر سو داغدارى
تا بداند سختى حال «جلى» را در فراقش

كاش يك شب مبتال مى شد به درد انتظارى

tK�U	

با هم و فاصله داريم, همين كافى نيست?
دل بى حوصله داريم, همين كافى نيست?

حرف ديوانگى و مستى و ناهشيارى ست
در عزا هلهله داريم, همين كافى نيست?

ما كه شعرى به كسى هديه نداديم,ببين!
در قفس چلچله داريم, همين كافى نيست?

واى, ما مدعيان غم آدم شده ايم
از خدايش گله داريم, همين كافى نيست?

زندگى سمت غريبى ست بيا برگرديم
اندكى فاصله داريم, همين كافى نيست?
شيرين قاسمى - شاهين دژ
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شراب, روح مرا تا ستاره پر مى داد
ز راه نقره اى كهكشان,گذر مى داد

رواق شب, همه پوشيده در حرير سكوت
طنين جام, ز پايان شب خبر مى داد
بهشت, زمزمه ى عاشقانه ى ما بود

فرشته, هديه به ما, نور و بال و پر ميداد
نسيم در شب ما مى گذشت و گل ها را

ز باغ هاى فلق, مژده ى سحر مى داد
من و نگاه تو و خلوت اهورائى

كه بوى دامنه و سبزه هاى تر مى داد
كسى مرا ز ديار افق صدا مى كرد

به پاى خسته ى من گرمى سفر مى داد
كوير كور افق كاشكى چو گندمزار

به وسعت شب ما خوشه هاى زر مى داد
اصغر واقدى
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مصطفى سر خوش
بهر جا كه رفتيم ويرانه بود

بهر كس رسيديم بيگانه بود
زن و مرد بوجار لنجان شده

سحر كافر و شب مسلمان شده
همه حرفشان ياوه و من در آر

همه كارشان كوسه و ريشدار
بهنگام, كور و بهنگام,كر

چه از كارفرما چه از كارگر
همه باجگير و همه باج ده

همه هستى هم به تاراج ده
نه دربند آسايش ديگران

خر خويشنت را ز پل بگذران
يكى بار كج را به منزل رسان

اگر خود گذر بايد از هفتخوان
ز بس مار بلعيده اژدر شده

ميان كالن سر كالنتر شده
همه خرده گيرنده بر كار كس

همان خويشنت بى گنه دان و بس
يكى راست از چپ ندانسته باز

بدانائى خود سخن كرده ساز
همه رهنماى و همه راهبر

يكى از يكى راه گم كرده تر
بهر رسم و راهى شده سازگار

جز آن رسم و راهى كه آيد بكار
همه سر بسر داد بيداد ده

بهم راه نامردمى ياد ده
نه بارونه برگ و نه مغز و نه پوست

يكى روز دشمن, يكى روز دوست
همه درس خود را بدانسان روان

كه خوابد شتر بى على ساربان
يكى اهرمن يار و اينش سخن:

كه يزدان بود چيره بر اهرمن
يكى راست منقار و اجنير خور

رُمناينده ى راه و خود راهب
يكى دزد و بازار آشفته جوى

خر لنگ را چش بود آرزوى
ره كاروان را سر شب زده

سحر خود به كوى على چپ زده
همه مرغ همسايه را غاز كن

بدخلواه دشمن, سخن ساز كن
نه اين خوى بيگانگى خويش ماست

پدر دانش و مادرش كيش ماست
بپاكى همه گردن افراشته

يكى تپه ى پاك نگذاشته
همه نيكنام و همه نامدار

جز از ننگ نامى نياورده بار
فريبندگى مايه ى كامشان

فرو مايگى پايه ى نامشان
يكى توبه از كرده ى خويش كن

همان كرده ى زشت را بيش كن
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بيا نازنين مهربانى كنيم
بيا غصه را همزبانى كنيم

بيا شمع باشيم در اين جهان
بيا سوخنت را جهانى كنيم

بيا بره هاى دل خويش را
براى رسيدن شبانى كنيم

بيا ريشه در ريشه محكم شويم
بيا تا سحر نغمه خوانى كنيم

 عاشقى سر دهيمiبيا نغمه
بيا عشق را جاودانى كنيم

تن باغچه پر ز تاول شده
بيا غنچه را باغبانى كنيم

بيا دست در دست با يكدگر
به راه هدف جانفشانى كنيم

بيا خارها را ز بن بر كنيم
تن دشت را گلفشانى كنيم
حسن نيكبخت
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هوشنگ ابتهاج (سايه)
اين عشق چه عشق است? ندانيم كه چون است

عقل است و جنون است و نه عقل و نه جنون است
فرزانه چه دريابد و ديوانه چه داند

از مستى اين باده كه هر روز فزون است
ماهى است نهان بر سر اين بحر پريشان

كاين موج سراسيمه بلندست و نگون است
حالى و خيالى است كه بر عقل نهد بند

اين طرفه چه آهوست كز و شير زبون است
آن تيغ كجا بود كه ناگه رگ جان زد

پنهان نتوان داشت كه اينجا همه خون است
با مطلع ابروى تو هوش از سر من رفت

پيداست كه بيت الغزل چشم تو چون است
با زلl تو كارم به كجا مى كشد آخر

حالى كه ز دستم سر اين رشته برون است
سايه سخن از نازكى و خوش بدنى نيست

او خود همه جان است كه در جامه درون است
برخيز به شيدايى و در زلl وى آويز

آن بخت كه مى خواستى از وقت كنون است
با خلعت خاكى طلبى طلعت خورشيد

رخساره برافروز كه او آينه گون است
تهران, مرداد ۱۳۵۴
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چون شمع نيمه جان, بهواى تو سوختيم
با گريه ساختيم و بپاى تو سوختيم

اشكى كه ريختيم,بياد تو ريختيم
عمرى كه سوختيم,براى تو سوختيم

پروانه سوخت يكشب و آسود جان او
ما عمرها, ز داغ جفاى تو سوختيم

ديشب كه يار, اجنمن افروز غير بود
اى شمع, تا سپيده بجاى تو سوختيم

كوتاه كن حكايت شبهاى غم, رهى
كز برق آه و سوز نواى تو سوختيم
رهى معيرى- ديماه ۱۳۳۹

خت تردر
 سياوش كسرايى    

چرا بباغ شاخه اى گلى بسرمنيزند?
چه شد كه در بهار ما پرنده پر منيزند

اگر شكست نوگلى, چه بى وفاست بلبلى
كه غافالنه بر گل شكسته سر منى زند

چه وحشت است راه را كه كس بر آن منيرود
چرا كسى چراغ جان به رهگذر منى زند

نشاط عشق رفت و در, بر اين سراى بسته شد
كنون به غير غم كسى دگر به در منيزند

شب ستاره كش همى نشسته روى سينه ام
رسيده جان بلب ولى دم سحر منيزند

شكوفه اميدم و غمم سياه مى كند
مرا خزان منى برد, مرا تبر منيزند

مكن نوازشم دال كه بند اشك بگسلد
كه دست كس به شاخه ى درخت تر منيزند

خرداد ۶۳

مبناسبت ۳۷مين سال خاموشى استاد بهزاد
آخرين نقش

تصويرى از آخرين روزهاى زندگى استاد
نصرت الله نوح

با چهره اى شكسته و با پيكرى نژند
با پنجه هاى لرزان از فرط ضعl و درد

موى سپيد ريخته بر طرف چهره اش
سرگرم كار خويش است آن طرفه شهره مرد

***

پيچد ز درد, گاهى بر خويشنت چو مار
لرزد ز ضعl, گاهى چون باد برده برگ

بر چهره اش, ز درد نشسته است نقش غم
بر پيكرش, ز رجن فرو خفته گرد مرگ

***
چشم هنر ز كارش, ماندست در شگفت

گوش زمان ز نامش, گشته است پر صدا
بهزاد وار كيست كند خلق شاهكار?

دست چه كس بر اين فن چون اوست آشنا?
***

تا شاهكار آخر خود را كند پديد
بر «بوم» ديده دوخته با حسرت و اميد

گويد به خويش: «آيا اين مى شود متام»
يا آنكه ديده ام شود از رجن و غم سپيد

***
در كارگاه خويش نشسته است پر مالل

آزرده از گذشت جوانى به سال و ماه
بر نقشها, كه حاصل يك عمر رجن اوست

بر بسته ديده, مى كشد از سوز سينه آه
***

گه ميرود ز خويش به دنياى طرح و رنگ
بر چهره اش شكوفد لبخندى از غرور...

ل» گشته است آشكارِدروازه هاى «باب
ارابه ها به جنبش از نقطه هاى دور

***
ل, شادان به پيش صlِكورش ز فتح باب

در يكطرف, اسيران فارغ ز قيد و بند
اين يك غريق فخر ز تسخير يك ديار

و آنان پى نيايش لب پر ز نوشخند.
***

استاد پير, پيچد ناگه ز فرط درد
 لرزان او جداiگردد قلم ز پنجه

از چشم بى فروغش لغزد دو قطره اشك
وندر شيار صورت ماتش شود رها...

***
 تخيل با درد, پا كشدiاز پهنه

با خويش و درد خويش شود باز آشنا
بر شاهكار آخر خود مى كند نظر

نالد ز سوز سينه بزارى, خدا... خدا...
تهران مرداد ماه ۱۳۴۶

تبلنداى هجر
ژاله اصفهانى 

بلنداى هجرت:
رنگ باخنت تدريجى هويت.

افروختگى خواهش ها و خاطره ها
رقص روى چوب پا.

«دنيا خانه ى من است»
خالف خواست خانه خدايان...

*
در بلنداى هجرت

«هر كسى كار خودش
بار خودش

آتيش به انبار خودش»
اى كاش مى شد,

دمى خويش را فراموش كرد
تا آتش انبارى را خاموش كرد!

*
در بلنداى هجرت

شاعران- پرندگان بى آشيان اند
وارث ندارند.

ارث شان اگر هم سنگين تر از معادن طالست,
سبك تر از گل هاى قاصد,

پا در هواست.
هزاران برگه ى سفيد

بر آن دشت هاى برف پوش
ورجه- ورجه ى پرنده ى سياه

در منقار مرغك
شعر, شكوفه, اندوه, اميد.

*
آه!

اى بلنداى هجرت!
كاش مى شدى كوتاه

كاش, هيچ چشمى ترا منى ديد!
۱۳۷۶

ده امگم كر
مسعود سپند

من دلم را در هجوم آرزو گم كرده ام
عشق  را در كوچه هاى جستجو گم كرده ام

در بيابان هاى فكر خويش دنبال سراب
آب اگر پيدا نكردم آبرو گم كرده ام

مرغ خون آلوده ى انديشه را پر داده ام
خويش را در تنگناى خلق و خو گم كرده ام

قهر را بر پيكر بيداد اگر كوبيده ام
مهر را هنگام بحث و گفتگو گم كرده ام

كرده ام بر خود حرام اين يك دو روز عمر را
سادگى را در حريم رنگ و بو گم كرده ام

زير دست و پاى غم با اشك پيمان بسته ام
گريه را در پيچ و خم هاى گلو گم كرده ام
اندكى كاالى آرامش در اين بازار نيست
زندگى را در بساط هاى و هو گم كرده ام

مى, سكوت و خلوت و خشم و خموشى ميدهد
من صدايم را به گلبانگ سبو گم كرده ام
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مردم اندر راه عشقش, يار مى داند مگر?
غرقه در خون گشت دل, دلدار مى داند مگر?

مى منايد رنگ سنبل, مى كند كار كمند,
حيله هاى زلl او را, مار مى داند مگر?

صد هزاران بار گفتم: «كار ديگر پيش گير!»
دل بغير از عشق, ديگر كار مى داند مگر?

تا سحر, در بستر ناز است يارم گرم خواب,
 بيدار, مى داند مگر?iخون چكد ز اين ديده

اى عجب! زلl كجش بر هيچ دل رحمى نكرد,
مرحمت را كژدم جرار مى داند مگر?

دفتر الهوتى از هر شرح و بسطى خالى است;
غير يار و عشق و عشق و يار مى داند مگر?

ابوالقاسم الهوتى- نخجوان فوريه ۱۹۲۲
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حسين فرجى
اى كاش شام مستى, من هوشيار بودم

با شعر عاشقانه همراه يار بودم
هنگام مرگ خود كاش, من شعر مى سرودم

تا عاشقان برقصند با نغمه هاى عودم
اى كاش رود بودم, در بستر وجودم

تا مى گشود از لطl درياى دل به رودم
اى كاش باد آرد, بوئى ز كوى يارم

شايد قرار گيرد, اين روح بى قرارم
مست خيال يارم, سرمست و بى قرارم

در فهم مى نگنجد, سوداى حال زارم
تير نگاه آن ماه, بشكافت تار و پودم

افروخت همچو عودم, اى كاش دود بودم
رسواى روزگارم, مجنون دل فكارم

در بند آن غزالم, مست دو چشم يارم
بگشاى لب به سويم, بنماى رخ به رويم

در زمزمت بشويم, زنگار آرزويم


