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شعرى چاپ نشده از فريدون توللى
تو تا در آتش سوزان خويش دل بدو حالى

هميشه پابگريزى, هميشه سر به هوائى
تو را زيارت اعتاب و شوق مكه چه حاصل

زيارت تو نكوتر بتا, كه قبله مائى
قسم به موى تو بغداد و طرف دجله نيرزد

به ساز نرم و دم گرم و پشت باغ صفايى
صداى ناصر و ساز جالل و رقص تو نازم

نيافريده خدا خوش تر از ديار تو جائى
هزار حيF كه ما بر تو عاشقيم و تو عاشق

بر آن امام زبر جد منارقبه طالئى
هزار حيF كه ما بر تو خوش دليم و تو خوشدل

به روى قارى منديل بند نوحه سرائى
گرفتم آنكه رسيدى و شهر سامره ديدى

كجا چو من به كF آرى درآن مدينه گدائى
هزار كوفه به يك ماچ پشت بوفه نيرزد

تو مكه باش كه بيرون ز مكه هست خدائى
بيا و ترك سفر كن ز راه دجله حذر كن

نگار من شو و سر كن دعا به كنج سرائى
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گر جهان را نبودى اين آيين
كى گمان بردمى ز دشمن و دوست

خرد و داد از جهان گم شد
ورنه بودى همه جهان من و دوست

هوشنگ ابتهاج «سايه» كلن,شهريور ۱۳۶۸
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قاآنى شيرازى
نسيم خلد ميوزد مگر ز جويبارها

كه بوى مشك مى دهد هواى مرغزارها
فراز خاك و خشتها, دميده سبز كشتها

چه كشتها بهشتها, نه ده نه صد هزارها
بچنگ بسته چنگها, به ناى هشته رنگها

چكاوها, كلنگها, تذروها, هزارها
ز ناى خويش فاخته, دو صد اصول ساخته

ترانه ها نواخته, چو زير و مب تارها
ز خاك رسته الله ها, چو بسدين پياله ها

ببرگ الله ژاله ها, چو در شفق ستاره ها
فكنده اند همهمه, كشيده اند زمزمه

به شاخ سرو بن همه, چه كبك ها چه سارها
 ارم, جهد به مغز دمبدمYنسيم روضه

ز بس دميده پيش, هم بطرف جويبارها
بهارها, بنفشه ها, شقيقها, شكوفه ها

شمامها, خجسته ها, اراكها, عرارها
ز هر كرانه مستها, پياله ها بدست ها

ز مغز مى پرستها, فشانده مى خمارها
ز ريزش سحابها, بر آبها, حبابها

چو جوى نقره آبها روان در آبشارها
فراز سرو بوستان, نشسته اند قمريان

چو مقريان نغز خوان, بزمردين منارها
فكنده اند غلغله, دو صد هزار يكدله

بشاخ گل پى گله ز رجن انتظارها
درختهاى بارور, چو اشتران باربر

همى ز پشت يكديگر,كشيده صF قطارها
درين بهار دلنشين, كه گشته خاك عنبرين

ز من ربود عقل و دين ,نگارى از نگارها
رفيق جو, شفيق خو, عقيق لب, شقيق رو

رفيق دل, دقيق مو, چه مو? ز مشك تارها
به طره كرده تعبيه, هزار طبله غاليه

مبژه بسته عاريه, برنده ذوالفقارها
مهى, دو هفت, سال او, سواد ديده خال او

شكفته از جمال او, يهشت ها, بهارها
دو كوزه شهد در لبش, دو چهره ماه نخشبش

نهفته ز لF چون شبش, به تارها تتارها
سهيل حسن چهر او, دو چشم من سپهر او

مدام مست مهر او, نبيدها, عقارها
چگويمت كه دوش, چون بناز و غمزه شد برون
به حجره آمد اندرون, به طرز مى گسارها
بكF بطى ز سرخ مى, كه گر از و چكد به نى

همى ز بند بندوى, برون جهد شرارها
دونده در دماغ و سر, جهنده در دل و جگر

چنانكه بر جهد شرر, بخشك ريشه خارها
مرا به عشوه گفت هى, تراست هيچ ميل مى?

بگفتمش بياد كى, ببخش هى, بيار, ها
خوش است كامشب اى صنم, خوريم مى بيادجم
كه گشته دولت عجم ,قوى چو كوهسارها

ز سعى صدر نامور, بهين امير دادگر
كز و گشوده باب و در, ز حصن و از حصارها

بجاى ظاملى شقى, نشسته عادلى تقى
كه مومنان متقى كنند افتخارها

حسين فرجى
عاشق خود مى كشى, كى به شكايت رود

شكر گزار تواست, اين تن دل سوخته
گر كه بيازايش ور بنوازى يكيست

منتظر راى توست, ديده به لب دوخته
گر به جهان مايلست, بهر وصال ويست

هيچ نسوزد دلى, شمع نيفروخته
گر بكشد ناز تو عاشق مسكين رو است
مست شود چون شوى, گونه بر افروخته

خاك در كوى دوست, راز مس و كيمياست
در خور آن سائلى است, حلقه به در كوفته

مست جمالت دمى, محو متاشا شده
كيست به غربت چنين محكم و پا دوخته

در تو مبا بسته اى, شوق وصال آرزو
چشم براه توايم, ديده به در دوخته

شوق رهائى بسوخت, فرصت پرواز نيست
مى نتواند گريخت, مرغك پر سوخته
نيست بجز كعبه ات در دل كس آرزو
چاره كن اين پرده را, شعله افروخته

اين سه جهان تنگ و دوست جاى نگيرد در او
ليك بگنجد چو گنج كنج دل سوخته

دوش چو توفان دميد,غم به غريبان رسيد
چاره آن وحدتى است, ما ومنى سوخته
كاش به عالم نبود, ديده زاشكى غمين

كاش كه بيدار بود, چشم بهم دوخته
شادى ما ديدن, روى خوش و موى دوست

مزد متاشاى دوست, گوهر اندوخته
دور شدم از وطن,آن وطنم آرزوست
شمس برافروخته, ظلم و ستم سوخته
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على اشترى (فرهاد)
گمراه عقل و دين دشدم, ساقى ره ميخانه كو?

 جانانه كو?Yجامى كه در آن بنگرم رخساره
بانگ مناز زاهدم,آزرده دارد دمبدم
 مستانه كو?Yمستان شهر آشوب را, يك نعره

شيخ است و آن فرزانگى, حور بهشتى بايدش
مائيم و اين ديوانگى, ساقى لب پيمانه كو?
گيج است زين گردش سرم, تا خرد سازد پيكرم

اين آسياى چرخ را, در چرخها دندانه كو?
ما در ميان داستان, وز خمر حيرت سر گران

اى قصه پرداز جهان آغاز اين افسانه كو?
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چرا آتش به جان سبز گندمزار افتاده
صداى شوم آتش بر تن نيزار افتاده

متام دوستان با هم رفيق و همصدا بودند
چرا بين شمار همدالن ديوار افتاده

چرا آزادگى از روح ما رخت سفر بسته
به جاى سايه ساران نيش هاى خار افتاده

چرا همسايگان از حال همديگر منى پرسند
 يارى چنين بيكار افتادهYچرا گلواژه

چرا راه درست زندگانى را منى دانيم
 پندار افتادهYكژى ها سايه اش بر پرده

چرا از هم گريزانيم اين را من منى دامن
 پيكار افتادهYبه جاى آشتى هم واژه

چرا پروانه ها از شهر ما قصد سفر دارند
به جاى شوق, نوميدى به جان زار افتاده

مثال آسيا سنگى به دور خويش مى گرديم
 تكرار افتادهYچو گردابى كه اندر چرخه

متام چشمهامان در افق ها سوى آينده ست
 ديدار افتادهYكه شورى آتشين در حلظه

حسن نيك بخت
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منوچهر آتشى
مديون طبع خويشيم در اوج پير سالى

كز شور و شوق, ما را يكدم نهشت خالى
ما را سرى ست روشن, در شهر دلسياهان

ما را دلى ست سر خوش, در ملك بى خيالى
بر عارض خوى آلود يكسر دهان شود چشم

شايد چكد به كامش يك قطره زان اللى
كافى ست بوى زلفى تا دل بجنبد از جاى

يا پر كشد بر افالك با ابرويى هاللى
كمتر ز گل جنويد روى لطيF دلكش

كجتر نخواهد از سرو قد بلند عالى
گردن منى پسندد جز نو ع آهوانه

چشمان منى ستايد جز وحشى غزالى
لب غنچه وار خواهد نه بسته نه گل باز

 شاللىYگيسو منى پرستد جز گونه
 جنوبى ميلش ز حد فزون استYبر سبزه

ليكن منى كند صبر از سوسن شمالى
غافل ز حال او نيست يك دل در اين واليت

خالى ز شور او نيست يكسر در اين حوالى
در گوش او مجالى اندرز كس ندادند

هر چند ديده بسيار از چرخ گوشمالى
القصه در همه شهر در بزم دشمن و دوست

افسانه كرده ما را اين شوخ الابالى
از الف عشق «سرنا» پيرانه سر چه خيزد

جز صوت مرغ تصوير از باغ نقش قالى!
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- روز نو شد - گل شگفت,
در متاشاى بهار مرغ با پروانه گفت.

ابر رقصيد و تپيد. برقى از گنبد جهيد.
 كهنه دريد.Y تندر خيسى زمين را جامه

سنت ديرينه در آئينه چرخ زمان آمد جديد!
- در نسيم صبح عطر گل وزيد.

از طلوع آفتاب, بر مرصع تاج و تخت شاه جم
رنگ ياقوتى لعل, در رگ الله دويد!

نور در گلشن خزيد.عشق بر عالم دميد.
روز نو آمد پديد!

- روز نو شد. ماه نو شد
سال نو با عهد نو پيمانه زد.

 خورشيد بر برج حمل كاشانه زدYبوسه
 قساوت الله زدِ سردِِمهر از گرماى شيد بر يخ

- باغ مستى كرد و مى نوشيد و آزادى چشيد
 سرد زمستان از گلوى خاك راهش را كشيدYچكمه

باز اين شاهين پرنده سمبل آزادگى,
 شاه زمان پر مى كشيد.Yاز نوك سر پنجه

جاودان آئين نوروزى ابهت- فخر و استحكام را,
بر رخ دنيا و عالم مى كشيد

- بار ديگر ابر باريدن گرفت
سال خورشيدى قوم آريا مبدا گرفت

از نبوغ شاه اجنم.شاه دنياى رباعى, زان سپس سال
شمسى جان ز تقويم جاللى بر گرفت

اشك شادى بر رخ گل جا گرفت
روز نو شد.زندگى از سر گرفت!

- جشن نوروزى به پا شد -
جشن آتش- جشن عشق

جشن پاكى- جشن ايام بهارى-
جشن ايران بر بهشت.

گرمى عشق بهار شعله اش را بر سر آتش نهاد
جشن آتش بر فروزى آمد و تبديل زرديها به سرخ.

سرخى آتش به روى چهره و سيما و رخ.
جشن آتش جشن آئين است و رسم زرد هشت

د زدائى- جشن نابودى نازيبا و زشتَب
جشن آتش,جشن اسپند است و دود.

كينه را بايد زدود!
- عيد نوروزى رسيد و جشن آغاز طبيعت

حاجى فيروز آمد و هنگام آواز بشارت
مژده نوروز را, شعـلـه هـاى مـشـعـل مـردان آتـش بـر

فروز مى برد از هگمتانه تا به شوش
 روز بهار,Y آتش ز شوق مژدهYدوده

مى خرامد بر سر و سيماى مردان پيام
آتش افروزان -

بشارت آوران روز نو بعد از گذشت روزگار
حاجى فيروزان امروزند و مرد زنگى روز بهار

- جشن تاريخ است و جشن حرمت فرهنگ و دين
جشن تقديس گياه و هفت بذر و هفت سين

 روئيدن دانه ز خاك - در زمان باستانYدر نبرد چيره
 تازى بباختYهفت شين تاج سرش را در نبرد تيره

بعد از آن- حرف سين در پيشگاه سال نو,
نغمه اش را هفت بار از سر نواخت

 رنگين شمع,Yرقص نرم شعله
 آئينه تاخت:Yباز هم بر چهره

- جشن نوروز است و جشن ملى مرزى كهن
جشن نيكويى انديشه است و كردار و سخن

جشن عرفان است و امواج طبيعت -
پاكى ذات و سرشت

داستان آب و سبزه- راندن نحس و بال از سرنوشت
Y- جــشــن نــوروز و صــداى ســاز و رنــگــيــن جــامـــه

رامشگران
روزگارانى جدا از نوع دين- نوع حكومت در زمان

پا به پاى نسلها آيندگان,
راه پيموده است و بس پاينده است

نغمه ات جاويد تا خورشيد بر روى زمـيـن تـابـنـده
است.

عيد نوروز است و پيروزى از آن روز نو
اى خجسته مقدم اى روز بهارين از تو نو

نغمه ات جاويد تا خورشيد بر روى زمـيـن تـابـنـده
است!!!

نوروزتان جاويد. ليلى حسامى- روحپرور
مارچ- ماه بهارى ۲۰۰۵
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حسن نيك بخت
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 سينه بر سينه روشن شويم

براى شرف جان نثارى كنيم
بيا دوش بر دوش راهى شويم

به راه هدف پايدارى كنيم
بيا ميله هاى قفس بشكنيم

قفس را فداى قنارى كنيم
بيا دست در دست با يكديگر

براى وفا, عشق كارى كنيم
 عشق را اين زمانYبيا چشمه

به درياى خشكيده جارى كنيم
بيا بر تن خار آتش زنيم
گل سرخ را آبيارى كنيم
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موالنا
دربگشا كامد خامى دگر

پيشكشش كن دو سه جامى دگر
بسته بدى تو در بام سراى

آمدت آن حكم ز بامى دگر
اى ز تو صد كام دلم يافته

مى طلبد دل ز تو كامى دگر
اى رخ و رخسار تو رومى دگر

وى سر زلفين تو شامى دگر
سوى چنان روم و چنان شام رو

تا ببرى دولت را مى دگر
هر سحرى سر بنهد آفتاب

گويد بپذير غالمى دگر
بر تو و بر گرد تو هر كس كه هست

دمبدم از عرش سالمى دگر
شاد زمانى كه ببندم دهن

بشنوم از روح كالمى دگر
رخت ازين سوى بدانسو كشم

بنگرم آنسوى نظامى دگر


