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صادق تفرشى
چند روزى ترك آن نامهربان خواهيم كرد

طاقت خود را و او را امتحان خواهيم كرد
يا به دل كندن ز دستش جان به درخواهيم كرد

يا به جان كندن دلش را مهربان خواهيم كرد
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على اطهرى كرمانى
جانا چه گويمت كه چه بر ما گذشته است

بر ما چه روزها و چه شبها گذشته است
از شمع پرس سوز و گداز مرا كه او

داند چه بر دل من شيدا گذشته است
هر شب به ياد روى تو تا وقت صبحدم

جان كنده ايم هر نفسى تا گذشته است
هر حلظه و دقيقه ز شبهاى هجر تو

بس ديرپاتر از شب يلدا گذشته است
پرسى ز حالم از سر غمخوارى اى طبيب

اكنون كه درد من ز مداوا گذشته است
بر ما نسيم كوى تو هم ناز مى كند

كز پهلوى تو اى گل زيبا گذشته است
گفتى شبى ز زندگى خويش باز گرد

اين بازگشت از من رسوا گذشته است
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چلچراغى, نور باران كن مرا
ساغرى از عشق مهمان كن مرا

در كوير تشنه, ابرى مانده ام
رعد و برقى زن, تو باران كن مرا

در غم ليالى خود افسرده ام
همچو مجنون شمع دوران كن مرا

چون بيابامن به زير آفتاب
با نگاهت سبزه زاران كن مرا

چاه ذوقم از درون خشكيده شد
همچو چشمه, باز جوشان كن مرا

رود آرامى به راه افتاده ام
سيل تندم كن, خروشان كن مرا

پر زدم در كوچه باغ خاطرت
فارغ از اندوه هجران كن مرا

تا ببينم روى تو هر حلظه اى
در دل آئينه پنهان كن مرا

چون ستاره گم شدم در كهكشان
همرديQ ماه و كيوان كن مرا
حسن نيك بخت
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منوچهر آتشى
سرورى اميدم بود از شعار تنهايى

قامتم خميد اما زير بار تنهايى
 عزيزش را روى سينه ام يابندSنامه

چون گلى كه بگذارند بر مزار تنهايى
مى بريم و مى بازيم, باز مى كنيم آغاز

دور باطلى داريم با قمار تنهايى
تار شعر مى ريسيم بهر مردم, اما خود

دوك پير زاالنيم از دوار تنهايى
هان, مگو كه فصل گل تنگدل چرايى,چون

چيده ام گل حسرت از بهار تنهايى
كيفر دمى مستى از شراب وصل يار

سر گران جاويديم از خمار تنهايى
شوق آفتابش را پر زديم تا افالك

مى دويم چون اجنم بر مدار تنهايى
دل, دمى خوش از پيغام, سر, گهى خوش از پندار
جز خيال و رويا چيست كار و بار تنهايى

غير حرف حسرت نيست هر غزل كه مى گويم
كس منى كند جز آه تا نثار تنهايى

پا مزن به خاكستر كاتشى نهان آجناست
تا نگردى اى خودبين, خود شكار تنهايى

تخم آرزو كشتيم خار غم به بار آورد
گل منى دهد «سرنا» شاخسار تنهايى
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بيا بيا كه مرا جز تو آشنائى نيست
مرو مرو كه مرا طاقت جدائى نيست

بيا بيا كه وجودم نيازمند تو شد
مرو مرو كه نيازم به تو ريائى نيست

بيا بيا كه اگر آمدى صفا كردى
مرو مرو كه مرا در ارم صفائى نيست

بيا بيا كه كنى رجن دوريت درمان
مرو مرو كه مرا غير از آن بالئى نيست

بيا بيا كه مرا عمر جاودانى نيست
مرو مرو كه دگر وقت بى وفائى نيست
رحيم رستاخيز
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مهربان يار بيا
يك شبى را كه دلت خواست بيا

ريگ بر پنجره يكبار بزن
همه شب مثل قديم بيدارم

شعرهايم همه انباشته در كنج اتاق
از رخم رفته دگر رنگ شباب

يك شبى را كه دلت خواست بيا
همه را با هم آتش بزنيم

شايد از گرمى آن گرم شديم
رخوت از مرده تن ما برود

و بفهميم كه بيهوده در اينجا مانديم
هيچ ميدانى تو? كه در اين شهر غريب

هيچكس نيست به فكر من و تو
حز من و تو هيچ ميدانى تو
كه كنون وسعت تنهائى من

آنقدر هست كه اندازه زيبائى توست.
مادرم ميگويد:

بعد ديوار بلند تشويش
پشت چيرهاى خيال

پرى گمشده اى هست هنوز نام تو ميداند
و هنوز شعر ترا ميخواند

و گمان ميدارد
كه تو از دورترين سمت خيال

خوش خبر ميآئى
مادرم دنيائيست

همه انگاره هاى دل من را
چه خوب ميداند

در سرم زمزمه ايست
ذهن من هيچ نفهميد چرا.

ما در آنسوى زمين, سرزمينى داريم
و در اين سوى زمين, شب شعر.
حرف ديگر بزنيم, حرفى نيست.

من از اين جمع اسير
كه غريبانه مرا مى نگرند

گريه ام ميگيرد, من دلم ميگيرد
كه بگويم به عبث منتظريم
مادر اينسوى زمين ميمانيم
مادر اينسوى زمين ميميريم
ذهن من خاطره هائى دارد

از جوانه زدمن
و ز افسانه باغ سنگى

همه ميگفتند
راه را مثل شهاب ميگذرند

و زود برميگردند
هيچكس باز نگشت
همگى سنگ شدند.

جواد بصيرى

ÊUN� p�U�

با همه دل مردگى,گر يار- يار ما بود,
بهترين روزگاران, روزگار ما بود.

ما بضد صنQ استثمار كن داريم جنگ,
فعله ايم, آزادى زحمت, شعار ما بود.

منتظر از هيچكس بهر رهائى نيستيم,
ناجى ما, بازوان بردبار ما بود.

در و گوهر, زينت زنهاى استثمارچى است,
 روى نگار ما بود.Sگرد زحمت غازه

ما, نه روحانى پرستيم و نه اهل جذبه ايم,
دستگير ما, دل اميدوار ما بود.

ما سند داريم كاين دنيا سراسر ملك ماست,
اين سند,دايم بدست پينه دار ما بود.

توده رجنيم, الهوتى, بدفتر قيد كن,
نعمت روى زمين محصول كار ما بود.
ابوالقاسم الهوتى- باكو مى ۱۹۲۲
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موالنا جالل الدين بلخى
زهى عشق زهى عشق كه ماراست خدايا

چه نغرست و چه خوبست و چه زيباست خدايا
چه گرميم چه گرميم ازين عشق چو خورشيد

چه پنهان و چه برهان و چه پيداست خدايا
فتاديم فتاديم بدانسان كه نخيزيم

ندانيم ندانيم چه غوغاست خدايا
 حمراSزهى ماه زهى ماه زهى باده

كه مرجان و جهان را بياراست خدايا
فرو تاخت فرو تاخت شهنشاه سواران

زهى گرد زهى گرد كه برخاست خدايا
 دلهاSچه نقشست چه نقشست بر اين صفحه

غريبست غريبست ز باالست خدايا
خمش باش خمش باش كه تا فاش نگردد

كه اغيار گرفتست چپ و راست خدايا
از آن آب چنانست كه ما چرخ زنانيم

نه از كQ و نه از دف و نه از تاست خدايا
نه دامست نه زجنير همه بسته چرائيم

چه بندست و چه زجنير كه برپاست خدايا
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حني7 اورسجى
اين شعر آيه ايست كه مرتد كند مرا

زندانى سكوت مجدد كند مرا
هم تلخيست بى گمانََوشاعر شدن ت

وقتى اسير بايد و شايد كند مرا
من جاده هاى شعر خودم را دويده ام

بى اعتنا به اين كه كسى سد كند مرا
در فتح كوه عشق مصمم ترين منم

ديگر كجاست آنكه مردد كند مرا
نفرين و ننگ شعر به ايمانتان كه خواست

در چشم آسمان و زمين بد كند مرا
من پادشاه كشور شعرم اگر كه او

حتى در امتحان غزل رد كند مرا
من اتفاق مى شوم و حضرت سخن

شعرى كه اتفاق بيفتد كند مرا
بال كبوتران حرم بر مزار من

آخر كنار قبر تو مرقد كند مرا
آه اى حسود پير! به كورى چشم تو

پروردگار قافيه ارشد كند مرا
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مصطفى سرخوش
نخواهد شدن ناكس از توبه كس

كه خود توبه ى گرگ مرگ است و بس
همه مهره هاى بهر پيچ خور

همه اره هاى تر و خشك بر
همه ديو چهر و همه ديو خوى

پراكنده راى و پراكنده گوى
همه بوى كين آيد از مهرشان

نديدن به ازديدن چهرشان
چه گويم از اين روز و اين روزگار

كه هم گريه دارست و هم خنده دار
بر اين سوز و اين رجن و اين درد من

گواهى دهد چهره ى زرد من
شب و روز هر سو شتامب همى

مگر آنكه جويم بيامب همى
دريغا كه شرمنده گويم بخود

نه يابنده شد هر كه جوينده شد
تهران سال ۱۳۲۹
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 گردون زمان جز حلظه ميزانى نخواهد داشتSدر اين گردونه
دريغا حلظه! كز بشتافنت يك دم تن آسانى نخواهد داشت

نه تنها حلظه بى عدل و گريزانست و بى بنياد و بى فرجام
كه بر توزين اين قانون توازن اصل و بنيانى نخواهد داشت

تو قدر وقت و مهلت را گران انگار,كاين دواره طماع
به بازارش بهاى وقت را پيوسته ارزانى نخواهد داشت

صداى هر جرس دانى كه تكرار مكرر تا ابد باشد
صداى زنگ وقت است اين كه تكرارش امكانى نخواهد داشت

چو وقتى و توانى هست خوبى كن- تفاوت آفرينش كرد
كه در آئين اين محمل زمانه عهد و ايمانى نخواهد داشت

جواب هاى راهوى است- طنين مهر را پژواكى از الفت
صدائى هست در گردون كه آيا بازگردانى نخواهد داشت?

دليل زنده بودن مرگ مى باشد- دليل مرگ را زادن
براى زند گان تسليم اين حتميل گريزانى نخواهد داشت

به هر هستى و هر پيدا فنائى در طبيعت هست و ميباشد
نهادى اليزال است عشق و بنيادش ويرانى نخواهد داشت

شراب لعل مى نوشى- دمى مستى- خمارى را چه ميگوئى
شراب عشق را سركش,كه سر مستيت از اين باده پايانى نخواهد داشت.

چو مى باشم دمى زنده, غنيمت بشرم با عشق اين دم را
كه ميدامن زمان با عشق سر كردن پشيمانى نخواهد داشت

۲ليلى حسامى روحپرور- كريسمس ۰۰۵
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سيد مهدى خراسانى
خيالت دست بردار از سرم نيست

چه سازم بى تو جان در پيكرم نيست
به عشق ايمان و بر حسنت گواهيم

مسلمانيم و ترس از كافرم نيست
 عشقيم ساقىSچو مست از باده

مكن عيبم كه مى در ساغرم نيست
ز شهد لب تعارف كرد و فرمود

ترا حاجت به مشك و عنبرم نيست
گر از زلفم شبى آسوده باشى

به صبح از ابروى چون خنجرم نيست
وگر از جادوى چشمم رهائى

خالصى از بيان ساحرم نيست
بپاخيزيد اى رعنا جوانان

كه ايران شاد از بابا كرم نيست
به شيخ و مفتى و قاضى بگوئيد

كه كار دين به دينارو درم نيست
ندارد احترامى رهبر خلق

چو آزادى در آجنا محترم نيست
هزاران نكته در بازار حسن است

بجز مهر تو عشق خاطرم نيست
چو مهدى شعر گويد از برايم

دگر نامى ز ديگر شاعرم نيست
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هميشه ريشه در خاك تو دارم
دل و جان در ره پاك تو دارم

وطن,مهرت به سينه جاودانست
سزاوار تو عشق بيكرانست

وطن بشنو ز من هشدار و هشدار
مبان آماده و آگاه و بيدار

كه گوئى عاقبت طوفان به راهست
بسويت لشگر ديو سياه است

همان كه نعره اش ترسان و تفت است
همه چشم و دلش بر چاه نفت است

از آن ترسم كه بنشينى بگرداب
ز مردابت برد آنسوى گنداب

و در بيمم كه گمراهان نادان
ببوى منصب و يك لقمه اى نان

شوند دريوزه يا خامش زسستى
نشد در بند و در رامش ز مستى

تو بر خون بر نشينى بار ديگر
نباشد ياورت سردار ديگر

شكافد سينه ات شمشير خونبار
به پهلويت نشيند تير عيار

بنابودى كشد كاشانه ات را
بسوزاند سراى و خانه ات را

بهر سو شيون و ويرانى و مرگ
نشان ناماند از دروازه و ارگ

عنان خارج ز دست يار و اغيار
شوى صد پاره و رجنور و بيمار

بزير چكمه غول جهانخوار
شوى پامال و از كQ رفته و خوار

بخشكاند چه وهم ريشه ات را
همه آوازه و پيشينه ات را

زند خيمه بخاكت تا قيامت
نه راه پيش و پس اال ندامت

براى خيل گمراه وطن باز
و هم عمامه داران دغلباز

منى ماند بجا زين كينه توزى
ز فتنه كردن و آتش فروزى

وطن ايكاش من الله بودم
در اين بحران تو راه همراه بودم

كه دورت دارم از آسيب طوفان
مصونت دارم از اميال شيطان

دعايت ميكنم نوميد و خسته
از اين عالم ملول و دل شكسته
بدوح سمنائى زمستان ۱۳۸۳
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شبنم جهانگيرى
در وجودم بجز تاثر نيست

غير بيزارى و تنفر نيست
سيرم از آنچه هست و خواهد بود

زينهمه درد و زخم جا نفر سود
از جذام درون كه مى خوردم

وين هواى عفن كه مى كشدم
از فضايى كه سخت دلگير است

هر كه بينى در آن, ز جان سير است
ز آسمانى كه گويى از سنگ است

« هر كجا مى روى همين رنگ است»
از زمينى كه گور اميدست

روى آن گرد مرگ پاشيدست
زان سكوت شگفت طاعونى,

زينهمه بى رگى و بى خونى
از تو,از آنكه در وجود من است

خصم جان من و عنود من است
بارى ! از هر چه هست, بيزارم

خسته ام, نااميد و بيمارم
از تو هم اى اميد جان سيرم

گر چه بى اين اميد مى ميرم


