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بى خواب بود مار
بى تاب بود مار

گاهى گره گرفته به تن, تند مى خزيد
گاهى ز خشم چنبره مى زد

در خويش مى تپيد
چون با تن زمين
پيوسته بود مار,

پيش آمد بال را دانسته بود مار
آسيمه سر, رميده به هر سوى مى پريد

وحشت مى آفريد
آن ساكنان غافل كاشانه

كشتند مار را
و آسوده دل به خانه نشستند!

آنگه زمين به لرزه درآمد
واريز داد بر سرشان روزگار را...

سياوش كسرايى - كابل, خرداد ۱۳۶۳
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زينگونه ام كه در غم غربت شكيب نيست
گر سر كنم شكايت هجران غريب نيست

جامن بگير و صحبت جانانه ام ببخش
كز جان شكيب هست و ز جانان شكيب نيست

گم گشته ديار محبت كجا رود?
نام حبيب هست و نشان حبيب نيست

عاشق منم كه يار به حالم نظر نكرد
اى خواجه درد هست وليكن طبيب نيست

در كار عشق او كه جهانيش مدعى است
اين شكر چون كنيم كه ما را رقيب نيست

جانا نصاب حسن تو حد كمال يافت
وين بخت بين كه از تو هنوزم نصيب نيست

گلبانگ سايه گوش كن اى سرو خوش خرام
 هر عندليب نيستKكاين سوز دل به ناله

هوشنگ ابتهاج«سايه» تهران,دى ۱۳۲۸
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ژاله اصفهانى
اين زمين هستى آفرين

آسمان و آفتاب
كوه و جنگل و هوا و آب

مرغ عاشقى كه با ترانه هاش
روى شاخه ى شكفته آشيانه ساخت

اولين قبيله ى بشر
كز درون غارها و قعر دره ها

وز غبار ظلمت قرون, شد برون
خاك و خار را

به روى دوش برد و خانه ساخت
آن سيه دلى كه گفت:

تا زمانه بوده, تازيانه بوده است
و آن كه داد پاسخ اش:

عزم و رزم مردمان
تازيانه را شكسته, تا زمانه بوده است.

مى شكست كاش
گردن پليد و دست هاش

اولين كسى كه تازيانه ساخت.
رهروى كه جز به معبد بزرگ عشق

خم نكرد سر
كاخ سر بلند عصر خويش را

عاشقانه, عاشقانه, جاودانه ساخت
اين زمين

با همه شكوه و رجن و راحت اش
با هر آن چه درگذر

با هر آن چه جاودان به جاست
خانه ى من و شماست

شعر من نثار آن كسى كه
آذرخش را- چراغ

شوره زار را- چمن
خانه را پر از ترمن و ترانه ساخت.
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بيا شانه بر شانه يارى كنيم
بيا تا هوا را بهارى كنيم

بيا در غم الله و ارغوان
شبى تا سحر بى قرارى كنيم

بيا چشم در چشم حسرت خوريم
به خون هدر رفته زارى كنيم

بيا سينه بر سينه روشن شويم
براى شرف پافشارى كنيم

بيا ميله هاى قفس بشكنيم
قفس را فداى قنارى كنيم

بيا دوش بر دوش راهى شويم
به راه هدف ماندگارى كنيم

بيا دست در دست با يكديگر
براى ظفر جان نثارى كنيم

بيا پشت بر پشت سنگر شويم
بيا پا به پا پايدارى كنيم

 صبر را بشكنيمKبيا شيشه
به روح شفق صبح جارى كنيم

بيا بر تن خار آتش زنيم
گل سرخ را آبيارى كنيم
حسن نيك بخت
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نصرت الله نوح
در بند سر زلa تو تنها دل ما نيست

يك دل ز كمند سر زلa تورها نيست
بر صيد بخون خفته زنى تير? چه حاصل,

مظلوم كشى شيوه و آئين وفا نيست
از خنجره مژگان تو ايمن نبود كس

اى چشم سيه, كشنت عشاق روا نيست
هر صيد در اين دشت بالخيز بخون خفت

كوسينه كه آما جگه تير بال نيست?
اى خفته بغفلت شده راضى برضايش

حق از تو و كردار تو بى شبهه رضا نيست
بدبختى ات از سستى و درماندگى تست

مسكين چه نشستى كه ز تقدير و قضا نيست
هرگز پدرى ذلت فرزند نخواهد

درماندگيت از تو بود كار خدا نيست
 تصميم تو هر عقده گشايدKسر پنجه

غير از تو زكار تو كسى عقده گشا نيست
اى شيخ ز ميخانه مخوامن سوى مسجد

بيمار دوا يافته محتاج دعا نيست
عيسا بدعا زنده نسازد تن مرده

در ورد و فسون مرگ بود ليك شفا نيست
جز پيروى از پير مغان نيست سرا (نوح)

آجنا كه بجز شيخ كسى راهنما نيست
تهران ۱۳۳۸
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ابوتراب جلى
مرا به سينه ز تنگى قفس شكسته شود

خدا كند كه در اين قفس شكسته شود
دلم كه جام شراب محبت تو بود

روا مدار به دست هوس شكسته شود
 خويشKبه چشم بى بصران رخصت نظاره

مده كه رونق گلشن ز خس شكسته شود
در اين محيط كه هر ظلم را مكافاتى ست

رضا مشو كه دل هيچ كس شكسته شود
مرا به كوى تو نگذاشت پا نهم يك شب

خدا كند كه دو پاى عسس شكسته شود
«جلى» چو يار به محفل نشست, در پى او

چنان بنال كه بانگ جرس شكسته شود
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تا در پى ات سر مى كشد موج نگاهم
گل مى تراود از لبان بوسه خواهم

از من نشانى خواستى, بنويس بر باد
نور لطيa آفتاب صبحگاهم

چون شبنمى در پرتو دريايى از نور
املاس بى مانند تاج پادشاهم

با من سخن از عشق مى گويى و از شعر
وين نكته كا گاهى ز شأن و عز و جا هم!

ديوانه جان! من هر كه هستم, تا تو باشى
بر آسمان مى سايم از شادى كالهم

من عاشقم, در عشق تو رسواتر از خويش
افيونى افيون چشمى دل سياهم

از كولى شبگرد شهر خود چه خواهى?
آجنا كه گويد «جز تو در عالم نخواهم»?

اين حلظه را درياب,زيرا من درين شب,
مهمان بزم عشق خود تا صبحگاهم!

انگشتهايت پرسشى دارد نهانى,
از دستهاى بى زبان و بى پنهاهم

آن موج عشقى كز نگاهت مى تراود
رندانه مى گويد كه:«مشتاق گناهم»!

جان مى دهم از شوق چون عاشق ترينها
ليكن, به آيين و به رسم دلبخواهم

من خامشم در پاسخش, با درد گويد:
«مى ميرم, اما نيستم», برقى نگاهم!
زبيده جهانگيرى (شبنم)- ۶ آبان ۱۳۸۲
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بگشاى صبح پنجره ها را بسوى نور
بر سبزه زار مهر و گل و شادى و سرور

اى فاحت اى گشايش دروازه هاى شور
بگشاى صبح پنجره را بر حضور نور

بر چهره لطيa سپيدار مهربان
بر شعرهاى تازه كه فرياد مى كشند

يعنى كه باز كن
آغوش گرم پنجره ها را به باغ صبح

آواز نور, عطر سحرگاه ياس را
برخيز و بوسه زن

در ريشه هاى هستى ما مستى و سرور
فرياد مى كشد

دريا كه شور, موج  زند در دلش مدام
در رعد وقت غرش رگبار خشم باد

بگشاى باز پنجره ها را, به پشت نور
پروازم آرزوست

تا بال و پر كشم به دل كهكشان عشق
آجنا به اوج طور, ديدارم آرزوست

حالج وار در طلب نازنين صنم
در انتظار بر سر آن دارم آرزوست

حسين فرجى, هامبورگ ۲۰۰۳
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مسعود سپند
چون غنچه اگر جامه دريدن نتوامن

از ياد تو اى باغ بريدن نتوامن
گاهى كه رها مى شوم از اين قفس آباد

از قيد غم خويش رهيدن نتوامن
آن قطره اى اشكم كه پيام آور درياست

از گوشه ى هر چشم چكيدن نتوامن
طوفامن و زندانى حلقوم سكومت

بى همت فرياد وزيدن نتوامن
از روزنه ى روز چو يك ذره ى عاشق

جز از دل خورشيد دميدن نتوامن
در باغ جهان خار شدن قسمت من شد

هر چند كه در پاى خليدن نتوامن
سربار شدن در خور انديشه ى من نيست

اين بار گرانست كشيدن نتوامن
بيزار ز بخشايش كوته نظرامن

از سفره ى نامرد چشيدن نتوامن
در خدمت بادى كه وزد از چپ و از راست

همپاى خس و خار دويدن نتوامن
سنگينى تعظيم مرا مى شكند پشت

من سروم و آزاد خميدن نتوامن
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على اطهرى كرمانى
به مهر تو اى ماه زيبا قسم

به چهر تو اى چهر رخشا قسم
 همچو صبح بهارKبه آن سينه

به آن زلa چون شام يلدا قسم
به اشكى كه از ديده عاشقى

به دامن چكد ژاله آسا قسم
به آهى كه از سينه اى سوخته

كشد شعله تا عرش اعال قسم
به آن دردمندى كه نوميدوار

فرو بسته چشم از مداوا قسم
ز گمكرده راهى كه از كاروان

جدا مانده افتاده از پا قسم
به موجى كه از دست ساحل مدام

خورد سيلى به محابا قسم
 داغدارKبه خونين جگر الله

كه بنشسته تنها به صحرا قسم
به جانهاى از عاشقى بى قرار

به دلهاى عشاق شيدا قسم
به آن ناله هايى كه پر مى كشند

كه در كوى يارند رسوا قسم
به هجران و حرمان و ديوانگى

به عشق و اميد و متنا قسم
به عمرى كه در آرزويت گذشت

به ديروز و امروز و فردا قسم
به آيين طنازى و دلبرى

به شيرين, به عذرا به ليلى قسم
به پرهيز و تقوا و زهد و ورع

به ساغر, به مينا, به صهبا قسم
به ميخانه و مسجد و خانقاه

به دير و كنشت و كليسا قسم
به آن آتشين پرتو ايزدى

كه تابيد بر طور سينا قسم
به هر دين و هر كيش و هر مذهبى

به موسى, به يحيى, به عيسى قسم
اگر مى شناسى خداوند را

به ذات خداوند يكتا قسم
كه عشقت ز دل رفتنى نيست نيست

به پروردگار توانا قسم
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غظيم نيشابورى
قاصد آمد, گفتمش: آن ماه سيمين بر, چه گفت

گفت: با هجرم بسازد, گفتمش:ديگر چه گفت?
گفت: ديگر پا ز حد خويش نگذارد برون

گفتمش: جمع است از پا خاطرم,از سر چه گفت
گفت: سر را بايدش از خاك ره كمتر شمرد

گفتمش: كمتر شمردم, زين تن الغر چه گفت?
گفت:جسم الغرش را از تعب خواهيم سوخت

گفتمش: من سوختم, در باب خاكستر چه گفت
گفت: خاكستر چو گردد خواهمش بر باد داد

گفتمش:بر باد رفتم, در صa محشر چه گفت?
گفت: در محشر بيكدم زنده اش خواهيم كرد

گفتمش:من زنده گرديدم ز خير و شر چه گفت?
گفت: خير و شر نباشد عاشقان را در حساب

گفتمش: اين است احسان, از لب كوثر چه گفت?
گفت: با ما بر لب كوثر نشيند عاقبت

گفتمش: چون عاقبت اين است زين خوشتر چه گفت?
گفت: ديگر نگذرد در خاطرم يادى «عظيم»

گفتمش: ديگر بگو, گفتا:مگو ديگر چه گفت!?
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انگار ميوه مى رسد اين بار تلخ تر
يك فكر تازه,يك شبح يك تن و دو سر

انگار يك شتاب مكرر به سوى هيچ
هيچى كه هيچگاه نبوده است بى اثر

انگار سايه اى كه كمين كرده پشت نور
هر چند نور, نور همان ماه مختضر

انگار يك درنگ كه ناچار تاخنت
انگار يك سكوت كه ناچار شور و شر

يك نقب در متام بلنداى زندگى
انگار در متام سفرهاى دربه در

انگار اولين تپش كشa هر چه هست
اين بار هم شتاب رسيدن به يك «اگر»

انگار يك جواب كه محتاج يك سوال
انگار يك ثبات كه محتاج درد سر

يك رجن بى نقاب كه ديگر دروغ نيست
زهرى كه داغ خورده به پيشانيش:شكر

يك ساعت مجلل و يك سوگ آشكار
ديوانه وار دادن زدن: آخرين خبر:

برگشته است تا كه بچيند حرام تر
اينك بهشت و اينك, حواى تيزپر
فريبا ميرزامحمد نيا- ۱۸خرداد/۷۴
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هاشم جاويد
به بازار گوهر فروشان دنيا

همه عمر, گوهر شناسى نديدم
 غمKدل خسته بگداخت در بوته

كه صاحبدلى,زر شناسى نديدم
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شبى به خلوت اگر باز با تو بنشينم
چه ميوه ها كه ز باغ تن تو مى چينم

به صبح وصل و شب دير پاى هجرقسم
كه در وفاى تو تا صبح حشر بنشينم

مرا به كوى مالمت مخوان و خرده مگير
كه من هنوز همان غمگسار ديرينم

دلم جوان و غزل خوان و آرزومندت
مبين به آينه پيرى شكسته مى بينم

مالمتم مكن اى خواجه در طريقت عشق
كجا رواست رهى غير دوست بگزينم

رهم به مكتب و مسجد منى دهند كه من
نه در اسارت عقلم نه بندى دينم

شبى به خلوت رامش بيا كه تا دم صبح
نگاه گرم ترا دانه دانه برچينم
رامش دامغانى - سپتامبر ۲۰۰۳


