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فريدون مشيرى
هوا هواى بهار است و باده باده ناب

بخنده خنده بنوشيم جرعه جرعه شراب
در اين شراب ندامن چه كرده اى دامن

كه خوش بجان هم افتاده اند آتش و آب
فرشته روى من! اى آفتاب صبح بهار

مرا بجامى از اين آب آتشين درياب
بجام مستى ما اى شراب عشق بجوش

ببزم ساده ما اى چراغ ماه بتاب
گل اميد من امشب شكفته در بر من

بيا و يك نفس اى چشم سرنوشت بخواب
مگر نه خاك ره اين خرابه بايد شد?

بيا كه كام بگيريم از اين جهان خراب
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نصرت الله نوح
تا چو گل خفته اى در آغوشم

مى شود رجن و غم فراموشم
 دل افروزتBدور از چهره

با غم هجر تو هماغوشم
 نام و ننگ بيهوده استBقصه

نرود اين كالم در گوشم
دل سپردم بر آذر عشقت

آذرى گر تو, من سياووشم
تا مرا مى طپد به سينه دلى

آرزومند آن لب نوشم
ريزد از هر نگاه من فرياد

گر بظاهر نشسته خاموشم
نيست در باره نشئه جانبخش

چشم مست تو كرده مدهوشم
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 هادى رجنى تهرانى
ما را دل از كشاكش دنيا شكسته است

اين كشتى از تالطم دريا شكسته است
تنها ننالم از غم ايام و جور يار

باشد مرا دلى كه ز صد جا شكسته است
اى گل برون نياوردش سوزن مسيح

خارى كه عشق تو به دل ما شكسته است
اين حسرمت كشد كه ز مرغان گلشنت

بال من فلك زده تنها شكسته است
از آنچه پيش دوست بود در خور نثار

تنها مرا دلى بود اما شكسته است
يك دل به سينه دارم و يك شهر دلستان

بازار من ز گرمى سودا شكسته است
بس تا در اوفتد كه مباند دلى درست

زان طره شكسته كه دلها شكسته است
ما دل شكسته از مى مهر و محبتيم

ميناى ما ز نشئه صهبا شكسته است
هر چيز بشكند ز بها اوفتد ولى

دل را بها و قدر بود تا شكسته است
خواهى اگر به درگه مقصود سر نهى

دست از طلب مدار گرت پا شكسته است
هر كس به ملك صبر و قناعت نهاد پاى

دست هزار گونه متنا شكسته است
رجنى كجا روم ز سركوى او كه من

پاى جهان دويده ام اينجا شكسته است
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جواد بصيرى
در آنزمان

كه آسمان چشم من
همه, متام,ابرى است

هواى گريه ميكنم
و غم ترانه ميشود

ستاره خواب ميشود
توئى كه تك ستاره اىتوئى,توئى

در آسمان چشم من
توئى كه نور ميشوى بروزگار تار من

دلم گرفته از رماندلم گرفته از زمين
و مرگ همچو سايه اى

ببازى است
به بند بند هستى ام
توئى,تو آن ترددى

كه مانده ام
به سرزمين زندگى.
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«مسعود سپند»
مبناسبت دستبوسى احمدى نژاد
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معينى كرمانشاهى
قلم دالورى كو سخنى دلير دارم

سر بى قرار آهو دل گرم شير دارم
به من ار جهان بتازد, نه من آنكه خود ببازد

كه نظر به عرش و فرشى, نه زبر نه زير دارم
به چه آشيان دهم دل, كه چو هد هد بيابان

بگريزم از نسيمى,چو پر از حرير دارم
به زمان ناشريفان به چه درگهم سپاسى

نه زبان اسير مزدى نه قلم اجير دارم
ز نخست روز دركم, كه به خويشنت رسيدم

به مقام و مال گفتم دل و چشم سير دارم
ز چه اى فقيه بايد به تو سر فرود آرم

كه به گردمن نه وامى به تو باجگير دارم
به كالم من نظر كن, ز معانيش خطر كن

كه به هر خطى ز دفتر غزلى خطير دارم
به شكارگاه انسان شده ام هدف ز هر سو

چه ز تيرها بگويم دل چون حصير دارم
ز سروشگاه فطرت چه بشارت از تو بر من

نه تو آن بشر شناسى نه من آن بشير دارم
اگر از در نشاطى نپذيردم زمانى

بفراخى زمانها غم دلپذير دارم
چو به مسندى رسيدى به جناب پيشگاهت

ز دو چشم من نظر كن كه نگاه پير دارم
ز دل هزار تويم چه نويسم و چه گويم

نه توآن فسانه خوانى نه من آن دبير دارم
به جهان چرا كنم رو كه به بازيم بگيرد

نه عمو امير بود و,نه پدر وزير دارم
به مقام بى نيازى به سر بلند نازم

كه شكوه بى زوالى ز چنين سرير دارم
به عباى و اعظان گو كه به دوش هر كه افتى

به قد مگهى نيرزى كه من فقير دارم
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حسن حسين پور(پيمان)
بيا اى كبوتر بيا آشنايم

بيا نكته دان مرغك خوش ادايم
كجا مى گريزى ز دامان مادر
تو اى كودك درد بى انتهايم

***
مزن بال و پر تا كه گم كرده جوئى

بيا جفت تو چشم ناخفته دارد
براى تو اى آه سوز نهامن

بيا كه بسى درد ناگفته دارد
***

مبادا كه با من تو بيگانه گردى
به هر دامى افتى پى دانه گردى

مبادا كه پرگيرى از خانه ى خود
به دور سر بام هر خانه گردى

***
بشو خال مهتاب و باز آ به يادم

چو بيدى به مهتاب گيسو بشويد
كه تا در ضمير همه خاطرامت
اميد آيد و صد متنا برويد
***
بيا بار ديگر ترا پر دهم من

كران تا كران در سپهر خيالم
بيا تازه كن ياد ايام رفته

بيا اى زمن آشناتر به حالم
۱تهران شهريور ۳۳۴

pA'MÖ p q(�

نيره كاشى
در غربت سرد زمستان, مثل يك گنجشك

سر مى كنم با باد و بوران, مثل يك گنجشك
با آرزوى ديدن چشمت دلم عمرى ست

پر مى زند در اين خيابان, مثل يك گنجشك
هر روز مى آيم سر ديوار اين خانه

در انتظار تكه اى نان, مثل يك گنجشك
اى كاش جايى داشتم در چشم هاى تو

يك گوشه, حتى كنج ايوان, مثل يك گنجشك
يك روز رفتى و ميان غربت اين باغ

من ماندم و ترس از كالغان, مثل يك گنجشك
خورشيد رفت و آسمان ابرى شد و قلبم

مانده ست تنها زير باران مثل يك گنجشك
باشد, ولى يك روز مى بينى دلى زخمى

روى زمين افتاده بى جان, مثل يك گنجشك
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على اشترى (فرهاد)
گرچه افكندى ز چشم خويش آسامن چو اشك

يكدم اى آرام جان بنشين بدامامن چو اشك
تا بخاك تيره غلطم, يا بدامان گلى

بر خود از اين بازى تقدير, لرزامن چو اشك
م چشم را مانند مردم,الجرمُردَم

منهم از اين تيره دل مردم,گريزامن چو اشك
گر بچشمى بوسه دادم يا بر خسارى,چه سود

كاينزمان, با حسرتى در خاك غلطامن چو اشك
بر دلى گر مى نشينم, بى ثبامت همچو آه

ور بچشمى جاى گيرم, باز لغزامن چو اشك
سوز پنهان درون است اين كه پيدا ميشود

گه بلبهايم چو شعر و گه بچشمامن چو اشك
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شبنم جهانگيرى- ارديبهشت ۱۳۸۲
ديوارها با ناله شان از جان گذشتند

كآينيه ها از شهر سنگستان گذشتند
آينيه ها, در حسرت يك شاخهء نور

از شهر ما با ديدهء گريان گذشتند
تصوير صد پروانه در آينيه خشكيد

تا عطر گلها, از دل بستان گذشتند
از شهر بند شهر خاموشان چه پرسى?

وانانكه از اين دخمهء ويران گذشتند?!
آنگه بهاران مرد و مرغان غزخلوان

زين بوم و بر, چون روح سرگردان گذشتند
برج سكوت و مرگ و ويرانى است اين شهر

چون زندگى با زندگان از آن گذشتند!
آنگه بسان «شبنم» از برقى توانسوز

جنبندگان رفتند... يا از جان گذشتند
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شيون فومنى
طال رنگست در هر خانه اى امروز, خواب از من

پرم از پنجره, مى تابد آرى آفتاب از من
فرو بگذار تن ها را فرا تنهائى ام بنشين

شكوه ديگرى دارد متاشاى عقاب از من
چنان بارانى شوقست ابرستان چشمامن

كه دريا كاسه مى گيرد به كردار حباب از من
همايون طالعم چون آفتاب برج تاكستان

گشايد دختر رز را گره بند نقاب از من
غزل آواز عشقم در غزال آباد آهو دشت

سراغ عافيت گيرند دلهاى خراب از من
تو در من چون حضور نور در منشور انگورى

منى گيرد ترا اين پرده هاى اضطراب از من
سهيل شرم دارد سرخ روتر سيب حجبم را

چه گلگون چهره مى خواهى به تأثير شراب از من
سراپا آتشم در سنگچين باد نوروزى

چه خونهائى كه دارد در دل گرمش كباب از من
چنامن تر دماغ چين زلفت كز سيه مستى

به باد عطسه خواهد رفت مغز مشك ناب از من
گشاده روئى صبحم اگر دلتنگ نگذارد

شمرده دم زمن تا مرگ باشد در حساب از من
زالل كوثر شعرم كه صوفى مشربان «شيون»

دهن شويند بد گوى ترا با هفت آب از من
زمستان ۶۵- آستارا
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همه معيار در اين سفسطه بازار زر است
حاصل داد و ستد با دله دزدان ضرر است

 در يوزه صفت, حرص زنانBخيل نو كيسه
چو گدار بر سر ديگ پلو آسميه سر است

چه عجب از روش فاصله فقر و غنا:
مشترى غافل و تاجر, زبلى حيله گر است

نفس انصاف متاعى است در اين ظلمكده
عصمت خواهر و مادر گرو سيم و زر است

صحبت از غيرت و ناموس بنى آدم نيست
پسر خوب خدا هم, به خدا, بى پدر است

ايها الناس چه خاكى به سر قافله شد
رهروان بره صفت, قافله ساالر خر است

محك و سنجه و ميزان عدالت همه قلب
تيغ جالد به معيار زمان دادگر است

 علم و هنر استB عرضهBاين چه بازارچه
اين كجا مرز هنر, خاك سراسر گهر است

ازدحامى است در اين معركه از بى هنران
تا «كل عباس» هنرمند و «صمد»پيشه ور است

حرمت خاك وطن را مفروشيد به مفت
كه ش بهايى است گران و ز گران بيشتر است

چو ز حوران بهشتى سخن آيد به ميان
شيخك موعظه گر مفت خرى مفتخر است

دين مداران دغل وعظ به تزوير كنند
زاهد از كافر بى دين, به يقين صدبتر است

نعل وارونه چنان زد به سم امت جهل
كه خردمند به طوف خود خود, در به در است

حاكم ار الف شبانى زند از راه غرور
خود رعايانه به معنا گله يى جانور است

منجى ما نه پيمبر نه امام و نه رسول
خود انسان زمينى است كه خود راهبر است

 بى اصل و نسبBز جنون دو سه خونخواره
اين يكى خاك يگانه, به خدا در خطر است

هر كجا مى نگرم بر گذر اين برو بوم
آتش خون شهيدان همه جا شعله ور است

اين كهن ريشه به اعماق فرو رفته چنانك
 دشمن به تنش بى اثر استB تيشهBضربه

گرچه اين دشت سترون شده از جور و ستم
تا نظر برفكنى, باز به بر بارور است

عاقبت مى شكفد باز در آفاق بهار
گرچه اكنون دو سه فصليست كه بى بار و براست

واتظلم ز چه فرياد بر آرى به فلك
گوش اين كور دل جابر غدار كر است

منتظر تا ننشينيم به اميد كسان
چشم در راه يكى معجزه گر بى ثمر است

به اميدى كه يكى موسى عمران برسد:
 عصر حجر استBاين عبث باور فرسوده
نشود غير سپر سينه ميان من و خصم

جاى آن بحث نه در اين سخن مختصر است
گو به پا خيز, خل� زاد دليران وطن

پتك كاوه به سر اجنبيان كارگر است
بيضه آخر به كاله دغالن مى شكند

آن يكى ديو, دگر بز مجه يى محتضر است
جهانگير صداقت فر

هموطن ننگ را متاشا كن
ننگ فرهنگ را متاشا كن

اهرمن دست ديو مى بوسد
بوسه بر سنگ را متاشا كن

هر دو خونريز هر دو خون آشام
نسل هوشنگ را متاشا كن

جاى رستم شغادها بسيار
رنگ و وارنگ را متاشا كن

با طناب تعصب و تزوير
مشتى آونگ را متاشا كن

بر درفشى كه شير مى غريد
رقص خرچنگ را متاشا كن

بر رخ عاشقان آزادى
چين و آژنگ را متاشا كن

دست خالى هنوز مى جنگند
ناخن و چنگ را متاشا كن

هاى هاى (سپند)را درياب
سينه ى تنگ را متاشا كن

۲ نوامبر ۲۰۰۵سن حوزه كاليفرنيا
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بيرياى گيالنى
 شبگير نداردBدل هيچ بجز ناله

آنهم به دل سنگ تو تاثير ندارد
 موى تو دارمBشورى كه من از سلسله

 شوريده به زجنير نداردBديوانه
كم ظرفى دل كرد خرامب ز نگاهى

چشمان سيه مست تو تقصير ندارد
با وعده نيم شاد كه بويايى گل را

 تصوير نداردBبلبل طلب از غنچه
ناى من از دولت وصلتدامن كه مت

خوابى بود آشفته كه تعبير ندارد
عشق تو پسنديد مرا بى سر و سامان

اين دربدرى كار به تقدير ندارد
زير و زبر دل همه ارزانى غم باد

ويرانه نشينى ز بر و زير ندارد
 عشق و جنون گو ننهد پاىBدر باديه

گر سالك مسكين جگر شير ندارد
 شيداBدر مكتب صاحبنظران گفته

متنى است كه در حاشيه تفسير ندارد.
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پايان ندارد عشق, تا گرم آوازيد
هر حلظه خورشيديد, هر حلظه آغازيد

با شعله اى در جان,جون شمع در هستى
آرام مى سوزيد,آهسته مى سازيد

با گاز خردل هم, در دشتى از تاول
از پا نيفتاديد, سروى, سرافرازيد

داغ از شما روشن, باغ از شما سبز است
هرگز منى ميريد هرگز منى بازيد

رفتيد تا در عشق,آغوش بگشاييد
در موجى از آتش,خود را بپرازيد

رفتيد با بالى از معرفت تا اوج
روشن ترين معنى, در منت پروازيد

موجى منى گيرد در جانتان آرام
دريايى از عشقيد, آيينه رازيد

رفتيد تا در دل, شادى بيفشانيد
مانديد تا غم را از پا بيندازيد

درمان ندارد عشق, پايان ندارد عشق
ايثارتان جارى, همواره جانبازيد
آناهيتا اربعين-۲۰ساله از سمنان


