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مصطفى سرخوش
مرا آشنائى نكوهش كنان

چنين گفت روزى كه اى بد گمان
سزد گرمنايم ترا راه راست

كه دامن خود اين رهنمائى بجاست
ندانى كه ويرانى مرز ما

بود در خور دانش و ارز ما
به بيگانگان از چه تازى چنين

ز دل دور كن آتش جنگ و كين
همه ننگ كشور ز فرهنگ ماست

كه فرهنگ ما مايه ى ننگ ماست
بدو گفتم اى گشته دور از خرد

ز نا بخردان داورى كى سزد
به بينندگى خود ستائى كنى

تو خود كورى و رهنمائى كنى
جهانى پر از نام فرهنگ ماست

تو گوئى كه اين مايه ى ننگ ماست
نه كشور ز فرهنگ ويرانه شد

اگر شد ز فرهنگ بيگانه شد
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منوچهر آتشى
در آن مجلس كه شدادان نداى داد مى دادند

تبرداران صالى «هر چه بادا باد!» مى دادند
منى كردم نثار هيچ سنگى جز سر خسرو

اگر روزى به دستم تيشهء فرهاد مى دادند
مى آشفتم شكر خواب رياورزان بى غم را

اگر شرم و غرورم رخصت فرياد مى دادند
به تسبيح ملك تزوير مى بازند با شيطان

چه مى شد رمز اين صنعت به ما هم ياد مى دادند!
نه اين دونان, كه مى خواهند دنيا را كنند آباد

بسى نفرين به اين «دنياى بى بنياد» مى دادند?
بر اين ويرانسرا مرغ دلم را مى بريدم سر

نشانى گر مرا از يك ده آباد مى دادند
دمادم وصO آزادى به كرنا مى كنند اين قوم

دريغا! گر كه يك دم فرصتى آزاد مى دادند!
از ابراهيم مى گويند و از بتخانه, چون ديديم

شقاوت را به صنعت ياد صد شداد مى دادند
***

مرا پيرانه سر مشتاق حالجى بود «سرنا»
گرم پروانه اى تا مسلخ بغداد مى دادند

غبارى بر دل برنا بود موى سفيد, اى كاش
كه اين خاكستر بيهوده را بر باد مى دادند
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على اطهرى كرمانى
نيست گر همچو تو در شهر پرى سيمايى

نيست همچون من دل سوخته, هم شيدايى
چند نازى به دالرايى و زيبايى خويش

وامقى بايد تا شهره كند عذرايى
شعله اى از دل مجنونى اگر سر بكشد

كى به افسونگرى, افسانه شود لياليى?
چه كنى سرزنش اى بى خبر از عشق مرا

عاشقان را ز مالمت نبود پروايى
همه ترسند ز رسوايى و بدنامى ليك

ز چه ترسد چو من انگشت منا رسوايى
رجن و درد شب هجران, من و دل مى دانيم

كه سپرديم چنين دير گذر شبهايى
گر چه يك عمر دلم خانه غم بود ولى

چون غم هجر نديدم غم جانفرسايى
يادى از زلO تو كرديم و منى دانستيم

كه كند اين دل ديوانه به پا غوغايى
زارم از حسرت آن لعل به خون آلوده

جگر خون شده اى ديدهء خون پااليى
مسجد و دير و كليسا همه گشتيم ولى

نيست اى مدعى از ميكده خوشتر جايى
دست نااهل ز دامان تو اى باده به دور

كه نشاط آور و جان پرور و روح افزايى
«اطهرى» عشق پر از خوف و خطر, دريايى ست

مرد بايد, كه زند دل به چنين دريايى
نشانيهاست در چشمش نشانش كن نشانش كن

ز من بشنو كه وقت آمد كشانش كن كشانش كن
بر آمد آفتاب جان فزون از مشرق و مغرب

بيا اى حاسدار مردى نهانش كن نهانش كن
ازين نكته منم در خون خداوندا كه چومن چون

بيا اى يار روز افزون بيانش كن بيانش كن
بيانش كرده گير ايجان نه از درياست نه مرجان

بيارامد بشر حش جان عيانش كن عيانش كن
ميانش بود ما آمد زيانش سود ما آمد

آگر تو سود جان خواهى زيانش كن زيانش كن
يكى جان خواهد آن دريا همه آتش نهنگ آسا

اگر دارى چنين جانى روانش كن روانش كن
هر آنكو بحربين باشد فلك پيشش زمين باشد

هر آنكو نه چنين باشد چنانش كن چنانش كن
برون جه از جهان زوتر درآ در بحر پر گوهر

جهنده است اينجهان بنگر جهانش كن جهانش كن
اگر خواهى كه بگريزى ز بحر شمس تبريزى

مپران تير دعوى را كمانش كن كمانش كن
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معينى كرمانشاهى
در بندها بس بنديان, انسان به انسان ديده ام

كمبر تا حكمران, حيوان به حيوان ديده امُاز ح
كر او در ذكر اينُدر مكر او در فكر اين, در ش

از حاجيان تا ناجيان, شيطان به شيطان ديده ام
ديدى اگر بى خامنان, از هر تبارى صد جوان

من پيرهاى ناتوان دربان به دربان ديده ام
آنكس كه شد خصم ستم, نوبت بر او چون زد رقم

تيغ زبانش خون چكان, فرمان به فرمان ديده ام
اى روزگار دلشكن, هر دم مرا سنگى مزن

من سنگها در لقمه نان, دندان به دندان ديده ام
از خود رجز خوانى مكن, تصوير گردانى مكن

من گردن گردنكشان, رسمان به رسمان ديده ام
در مروه گر جوئى صفا از كاروان ها شو جدا

من مستى اين اشتران, كوهان به كوهان ديده ام
چون از تو برگردد زمان, واى از نگاه دوستان

من صيقل اين ناصحان, سوهان به سوهان ديده ام
شرح ستم بس خوانده ام, آتش به آتش مانده ام

من اشك چشم كودكان, دامن به دامن ديده ام
تكفير كن تكبير گو, تزوير كن تعزير جو

من امر و نهى اين و آن بهتان به بهتان ديده ام
از اين كله تا آن كله فرقى ندارد شيخ و شه

من پاسدار و پاسبان ايران به ايران ديده ام
مامت چه گويم زين وطن كز برگ برگ اين چمن

من خون چشم شاعران ديوان به ديوان ديده ام
چكش به مغز من مزن اى صبر فوالدين من

من ضربت پتك زمان, سندان به سندان ديده ام
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نصرت الله نوح
نه بر پيكار ما با طعنه هر فرزانه  مى خندد

بسهل انگارى ما عاقل و ديوانه مى خندد
ستونهائى كه مى لرزيد از طوفان خشم ما

بروى الشهء بيجان ما مستانه مى خندد
به بد مستى و مخمورى ما كز جرعه اى باشد

شراب و پير دير و ساقى و پيمانه مى خندد
نه تنها عصر ما خندد مبا و روزگار ما

كه در آينده هر كس خواند اين افسانه مى خندد
گلستان گر نشد اين ملك تا بلبل در او خواند

شده ويرانه اى وين جغد در ويرانه مى خندد
زمين خندد زمان خندد مبا هم اين و آن خندد

نه تنها دوست مى خندد به ما بيگانه مى خندد
شكاف هر ستون كهنه با تسخر مبا خندد

بلى! بر كار جاهل عاقل فرزانه مى خندد
چو «اسپند» اندر آتش سوختيم و باز خنديديم

بكام شعله از وجد و طرب پروانه مى خندد
۱۲/۱۳۳۵/تهران ۱۶
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من- فروتنانه- از اين راه
بى غبار مى گذرم
رهوار بى توان تنم

-خم پشت ثقل حسرت و هيهات-
لنگانه لنگ ره مى سپرد

به خما پيچ جاده هاى كهنه ى اعصار.
ره پوى سرخورده ى پيرم من

گرديده گرد دايره ى راه بى شمار
و پنجاه و هفت بار

كوبيده سر به ديوار كوچه ى بن بست روزگار.
و اينك

بى قيل و قال و هياهو,
بى ادعاى نشانه ئى ز رد بودمن به خاكى خاك

آرام و بردبار مى گذرم.
خرسند آگر چه نيستم ز بهره ى خويش, اما

حق گزار مى گذرم.
فروتنانه از اين خاك

آرام و بى غبار و مى گذرم .

 تيبوران-۹سپتامبر ۲۰۰۰/جهانگير صداقت
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تو زنده اى به عشق
به شور آزادى

و بگوئى هر آنچه ميدانى
و بخواهى هر آنچه ميخواهى

چه زيباست
رهائى به شوق كمال

بى ترس و قيد
و گسسنت زجنير جهل و جبرو نادانى

و پريدن به آسمان اميد
و جهانى كه درخور آنى

   مصطفى موسوى ژانويه ۲۰۰۵

—U$�dÖ

فريدون توللى
هم با تو دردمندم و هم بى تو اى شگفت!
اين شعله چيست در دل آتش پرست من?

مست توام, دريغ كه بس چشم رشك و عيب
هشيار و خيره, بسته درين بزم دست من

زندانى شكيبم و ميجويمت به مهر
از پشت ميله هاى جگر سوز هر نگاه
وز رخنه هاى روشن اين دخمه, آشكار
مى بينمت ز شور نهان, تشنه بر گناه

آئين دير باز در اين انس روبه روى
بنهاده بس جدار جدائى, ميان ما
لب بستگان وادى رازيم و از نياز

پيچيده در ضمير بالكش, فغان ما
مى سوزم از شكنجهء وسواس و شوق وصل
ميراندم, كه خيزم و افتم بدامنت
با آرزوى تشنه كشم در برت به مهر
وز داغهاى بوسه, گل افشان كنم تنت

ناگه درين ميانه يكى دست ناشناس
ميكوبدم به سينه كه «بنشين به جاى خويش»

مقهور پاس پنجهء روئين رسم و شرم
سر مينهم به گوشهء زندانسراى خويش

ميلرزدم ز مرگ هوس, استخوان سرد
خون باز مانده در رگ و افسرده پيكرم
قالده ها به گردن و زجنيرها به دست
تب, نابكام, مى كشد آهسته در برم.

۷/۱۳۳۲/تهران, ۲۵
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هوشنگ ابتهاج «سايه»
پاى بند قفسم باز و پر بازم نيست
 پروازم نيست|سر گل دارم و پروانه

گل به لبخند و مرا گريه گرفتست گلو
چون دلم تنگ نباشد كه پر بازم نيست

گاهم از ناى دل خويش نوايى برسان
 دلسوز تو دمسازم نيست|كه جز اين ناله

در گلو مى شكند ناله ام از رقت دل
قصه ها هست ولى طاقت ابرازم نيست

ساز هم با نفس گرم تو آوازى داشت
بى تو ديگر سر ساز و دل آوازم نيست

آه اگر اشك منت باز نگويد غم دل
كه درين پرده جز اين همدم و همرازم نيست

دلم از مهر تو در تاب شد اى ماه ولى
 غمازم نيست| آيينه|چه كنم شيوه

به گره بندى آن ابروى باريك انديش
كه بجز روى تو در چشم نظر بازم نيست

 سرگردامن|سايه چون باد صبا, خسته
 آن سرو سرافرازم نيست|تا به سر سايه

رشت, آبان ۱۳۲۹
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مسعود سپند
مخور غم اى دل آزاده, كارت كار خواهد شد

مگو خفته است بختم عاقبت بيدار خواهد شد
چنين كه مادران داغدل بر سينه مى كوبند

ستمگر جايگاهش سينه ى ديوار خواهد شد
دو باره مردم تبريز سنگرها بپا سازند

دو باره دور دور باقر و ستار خواهد شد
حريق از سينه هاى داغداران شعله خواهد زد

نگاه مردم آزاده آتشبار خواهد شد
ز شرم از خانه اش مال دگر بيرون نخواهد رفت

كه چركين ريش او بر گردنش افسار خواهد شد
اشارت هاى مردم شيخ را آواره خواهد كرد

نگاه خلق بر آخوند نيش مار خواهد شد
ز سيالب سرشك مادران يك روز طوفانى

درخت تشنه ى اميدها پر بار خواهد شد
من از سجاده و مهر به خون آغشته دانستم

كه آن عمامه ها روزى طناب دار خواهد شد
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حسن نيك بخت
من ماندم و اين آسمان خشك و خالى

من ماندم و حجمى ز يك ابر خيالى
باز اين زمين ها از عطش آتش گرفتند

دردا بيابان در بيابان, خشكسالى
ديدى قطار زندگى بى هاى و هو رفت!

آيا دو باره مى شود پيدا مجالى?
شب آمد و راهى سياه و سخت در پيش

كو روزنى يا كورسويى اين حوالى?
شب پافشارى مى كند در ماندن خود

من ماندم و تنهايى و آشفته حالى
نورى بتابان اى خدا, شب را سحر كن

من ماندم و اميد ماند و دست خالى.
تهران/تير ماه هشتاد و چهار
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هما مرغيست بر بامى نشيند
به بامى كو نشيند غم نبيند

 ايمان و مهر است|هما آئينه
كه مهر آئينى اش جادو سحر است

هما در دام عشقى بس اجير است
وى عاشق بر جبين مام پير است

كزين مادر ندائى بر نيايد
ز سيمايش نشان از مادر آيد

نگاه وى تهى از مهر مام است
همايش تابش مهرى به كام است

هما بيگانه اى را مى ستايد
رخ رجنورش از غم مى زدايد

كه شايد آنى از او آيدش ياد
به روزى كو همائى چون پرى زاد

هما آئين - هماگونه- هما خوى
ملك را وام داده سيرت و بوى

هما در بسته بال خود اسير است
هما فرياد عاشق را نفير است

همايا! مرغ بامى? مرغ دامى?
كه صيد الفت ديرين مامى

 بام|ندهّنه مرغ دام, نى پر
كه مرغ دل,چو نوشى از پى جام

تو مرغى نى, تو نوشى نى, مسيحى
كه بر آئين عيسى خود فقيهى

همايا! اى سعادت مرغ فرناز
 و پروازّتو اى آگه ز راز پر

نبخشائى پر پروازيت را
به بند آرى همه آزاديت را

ببينى بال و پرواز و ريائى
به مهرى گر به قلبى ره گشائى

همايا! مرغ فرخ آشيانه
قدم بر بام فرخ بر سرانه

بيا و آتشى در قلب ما شو
همائى ! ليك از آتش به پاشو!!!!
ليلى حسامى روحپرور

به شاعر گرامى ضيا(سعيد)
sO~— ÈUNKÖ sAKÖ

اثر عبدالسالم شايق (فراز)
اى نوايت باب عرفان را كليد

اى سخن پرداز دانا دل,(سعيد)
دفتر شعر تو چون فانوس نور

بهر ره گمكردگان, نور اميد
از ضيايت اهل عرفان مستنير

از كالمت اهل دانش مستفيد
ديدم اندر دفتر اشعار تو

گلشن گلهاى رنگين در نشيد
سوسن و سورى و ياس و نسترن

نرگس و نسرين و ناز و شنبليد
صد درود از من به گلزار (گريس)

كه بود بر روى غم سد سديد
از پى تيمار دلهاى غمين

بوستانهاى پر از گل آفريد
دخت خاقانى ز خاقانى نشان

(پور انصارى) ز انصارى نويد
هر دو در تيمار دلها بى مثال

هر دو اندر يارى و الفت سديد
پرورد تا بوستان عشق را

باغبانهاى قويدل پروريد
جملگى با عشق و با يارى قرين

جملگى با باكينه و نفرت عنيد
Oبهر يارى همچو برگ گل لطي

بهر خدمت سخت جان همچون حديد
من كه زاغوش وطن گشتم جدا

از جفاى نابكاران پليد
ياد كابل آتش افروزد به دل

سوزدم يكسر ز شريان تاوريد
از دل من همزبانتان را درود

كز همه بر زخم دل مرهم رسيد
جملگى صاحبدل و درد آشنا

جملگى در عشق و در يارى سديد
از برم يارى كه شعرش دمبدم

در دلم رنگين كمانها آفريد
رفت و بزم دل ازو در غم نشست

تا كه او از شاخسار جان پريد
رفت و ياران را ز سوز مامتش

در دل ودر ديده خار غم خليد
چون تو بودى همدمش در اجنمن

در ميان نكته سنجان عميد
گر تو خوانى شعر و گر رانى سخن

ياد او در خاطرم گردد پديد
نقش او در خاطرم گردد عيان

قطره اشكى گركه از چشمى چكيد
زندگى باد ت هميشه بر مراد
دولت نظمت هميشه بر مزيد


