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بسيار رفتم تا كه بسيار از تو جامامن
اى اوج سرگردان! تو را از خويش مى رامن

شايد زمين ديگر پناهى, تكيه گاهى نيست
شايد تو هم آجنا منى دانى, منى دامن

آيا شتاب خامنان سوزت شبى پيچيد?
در من گرفت و اينك اين من, من كه ويرامن

يك بار چرخيدى,مرا هم باد با خود برد
همراه طوفانى! متام راه حيرامن

اين بار ديگر سكه از آن روست, باور كن
اين راه طوالنى است, طوالنى است, مى مامن

يك راه پاييزى عبورى تازه با خود داشت
اين خاك از من,آسمان از تو است, مى دامن

شايد غضب, اين آخرين تيرت, بدوزد باز
يك بار ديگر پرده هاى خشم عريامن

اما درنگى تازه بايد اى كه مى رويى
در وهم ديرين قصه هاى شخم دستامن

با اين كوير شور, ديگر تاب رويش نيست
مردى اگر, اينجا مبان, بنگر! بيابامن!

در دوزخت جايى برايم باز كن اى مهر!
من در بهشت ديرياب تو منى مامن!
فريبا ميرزا محمدنيا- ۱۳فروردين۷۴

 غارتگران بر پيكره هاى بودا در باميان�بخاطر حمله
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رازق فانى
بهار آمد, دريغا مامتى در گلشن است امروز

به مرگ هر درختى, مرغكى در شيون است امروز
مزن بال اى پرستو در فضاى خونچكان ما

كه فصل غارت و آشوب و قتل و كشنت است امروز
اگر خندان لبى بينى, در آن وادى لب زخم است

وگر چشمى بره بينى, براه مردن است امروز
هنرمندان! عزاگيريد, شهكار هنر بشكست

سخن سنجان! سخن گوئيد, وقت گفنت است امروز
گريبان بايد از غم پاره سازيم اى وطنداران

 اهريمن است امروزRگريبان وطن در پنجه
رواق معبد تاريخ,خون آلود و من خاموش

ز خون خويش مى شرمم,كه جارى در تن است امروز
نه جسم ناتوامن را, مجال جانفشانى ها

نه چشم بى فروغم را, توان ديدن است امروز
نگينى را كه بر تاج غرور شرق مى تابيد

چسان بينم كه پامال جنون دشمن است امروز
 جغد جهالت مرز و بوم ماRاسير سايه

چه حاصل گر جهان از نور دانش روشن است امروز
به گوش قاتل مردم,شنيدم روح بودا گفت:

كه خون سنگ هم اينك,ترا در گردن است امروز
اهانت بر مذاهب را شريعت كى روا دارد?

ز مام شرع در دست كدامين كودن است امروز
تبر در دست كور افتاده,كشور مى شود ويران

خدايا گردنش بشكن, كه بشكن بشكن است, امروز
مارچ ۲۰۰۱

بدوست محقق و دانشمندم محمد گلنب
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آمدى اى برتر از انديشه ها
تا بسوزى هر رگم را ريشه ها

سنگ سخت نامراديها شكست
اين دل نازكترم از شيشه ها

گوهرى كميامب و بفروختند
مفت مفتم اين خيانت پيشه ها

با گروهى گرگ وحشى چون كند
آهوى گم كرده ره در بيشه ها

مرهم شيرين غمى درمان نكرد
اى خوشا فرهاد و زخم تيشه ها

رامش و نامردمى هيهات نيست
در خور طبع من اين انديشه ها
رامش دامغانى,سپتامبر ۱۹۷۵ويرجينيا

 بينا!�ديده
جواهرى وجدى

ريختم اشك روان بسكه ز چشم تر خويش
نيست خاكى كه بريزم ز غمش بر سر خويش

غير پروانه كه از سوختنش پروا نيست
نرند هيچكسى شعله به بال و پر خويش

تا مگر نخل اميدم ثمرى بار آرد
بعد از اين ما و دعاى شب و چشم تر خويش

در پى درك حقيقت بعقب باز مگرد
 بيناى خردپرور خويشRباز كن ديده

دور عرفان و تصوف به سر آمد زنهار
عصر خود بنگر و آئينه روشنگر خويش

عمر بگذشت به بيحاصلى و معذوريم
نشنيديم اگر پند نصيحتگر خويش

 آغوش بدهRهمراه باد صبا, مژده
تا كه «وجدى»شنود بوى تو از بستر خويش

پيشكش ميكنم اين جامه به دكتر كشفى
مرد انديشه و استاد هنر پرور خويش

عقاب شعر
حني@ اورسجى

عقاب شعر مرا تا به دور خواهد برد
 شعر و شعور خواهد بردRبه اوج قله

سر ارادت ما هست و پاى حضرت شعر
كه تا بهشت مرا غرق نور خواهد برد

قلم كه گاه عصا هست و گاه اژدرها
مرا به وادى ايمن به طور خواهد برد

 شكر استRزمانه شعر مرا كه پياله
به ميهمانى تنگ بلور خواهد برد

 دجال بال شعر مراRبه رغم فتنه
به پيشوازى عصر ظهور خواهد برد

منم كه تك غزلم در مسابقات مدرن
جواز رفنت و برگ عبور خواهد برد

شهيد امر به معروف هستم و شعرم
مدال عشق شجاعت غرور خواهد برد

تن مرا چه كسى پايمال خواهد كرد
سر مرا چه كسى در تنور خواهد برد

 گس نبوده در كامشRكسى كه جز مزه
كسى كه طعم غزل را به گور خواهد برد

سالم من به تو اى شعر دزد بى زحمت
سياه مشق تو را بوف كور خواهد برد

كتابهاى تو را گاه اگر كه بگشايم
مرا زيارت اهل قبور خواهد برد

خودت كه هيچ به اين حرفها منى ارزى
مگر كه شعر تو را مرده شور خواهد برد

به دادگاه غزل مى كشد تو را تاريخ
به اختيار نيايى به زور خواهد برد

منم كه تيغ كشيدم به اسم آزادى
خداى من تو به من گنج شعر را دادى

على اكبر سعيدى سيرجانى
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خبردارى اى شيخ دانا كه من
خدا ناشناسم, خدا ناشناس

نه سر بسته گويم در اين ره سخن
نه از چوب تكفير دارم هراس

***
زدم چون قدم از عدم در وجود
خدايت برم اعتبارى نداشت
خداى تو ننگين و آلوده بود
پرستيدنش اعتبارى نداشت

***
خدايى بدين سان اسير نياز

كه بر طاعت چون تويى بسته چشم
خدايى كه بهر دو ركعت مناز

گه آيد به رحم و گه آيد به خشم
***

خدايى كه جز در زبان عرب
به ديگر زبانى نگويد كالم
خدايى كه ناگه شود در غضب
بسوزد ز كين خرمن خاص و عام

***
خدايى چنان خود سر و بلهوس

كه قهرش كند بيگناهان تباه
به پاداش خشنودى يك مگس

ز دوزخ رهاند تنى بيگناه
***

خدايى كه با شهپر جبرئيل
كند شهرى آباد را زيرورو
خدايى كه در كام درياى نيل
برد لشكر بيكرانى فرو

***
خدايى كه بى مزد مدح و ثنا
نگردد به كار كسى چاره ساز

, ورنه چراRخدا نيست بيچاره
به مدح و ثناى تو دارد نياز?

***
خداى تو گه رام و گه سركش است
چو ديوى كه اش بايد افسون كنند
دل او به دالل بازى خوش است
وگرنه شفاعتگران چون كنند

***
خداى تو با وصs غلمان وحور

دل بندگان را بدست آورد
به مكر و فريب و به تهديد و زور

به زير نگين هر چه هست آورد
***

خداى تو مانند خان مغل
«به تهديد چون بركشد تيغ ظلم»
ز تهديد آن كارفرماى كل

م و بكم »ُ«مبانند كروبيان ص
***

چو درياى قهرش درآمد به موج
نداند گنهكاره از بيگناه

به دوزخ درون افكند فوج فوج
مسلمان و كافر, سپيد و سياه

***
خداى تو اندر حصار ريا
نهان گشته كز كس نبيند گزند
كسى دم زند گر به چون و چرا
به تكفير گردد چماقش بلند

***
خداى تو با خيل كروبيان

به عرش اندرون بزمكى ساخته
چو شاهى كه بر جاى كار جهان

به كار حرمخانه پرداخته
***

نهان گشته در خلوتى تو به تو
به درگاه او جز تو را راه نيست
تويى محرم او كه از كار او
كسى در جهان جز تو آگاه نيست

***
تو زاهد بدين سان خدايى بناز

كه مخلوق طبع كج انديش توست
اسير نياز است و پابند آز

خدايى چنين اليق ريش توست
***

نه پنهان نه سربسته گويم سخن
خدا نيست اين جانور, اژدهاست
مرجن از من اى شيخ دانا كه من
خداناشناسم اگر اين خداست

سخن به خاك افتاد
مسعود سپند

فغان كه پير من استاد من به خاك افتاد
شكوه كوه توان را بدن به خاك افتاد

درفش كاوه ى ملك ادب سيه پوشيد
طاليه دار سپاه سخن به خاك افتاد

شكست در كs اسطوره جام كى خسرو
سياوش تهم و تهمنت به خاك افتاد

از اين خبر دل آئينه ها چنان لرزيد
كه چلچراغ هزار اجنمن به خاك افتاد

خداى بزم طرب ناخداى بحر ادب
قصيده سينه غزل پيرهن به خاك افتاد

فضاى قصر خورنق دو باره شد تاريك
چراغ الله عقيق يمن به خاك افتاد

حريs حجره و گرمابه و گلستان بود
رفيق گردش دشت و دمن به خاك افتاد

صبا به مردم شيراز اين پيام ببر
مريد خواجه ى شكر دهن به خاك افتاد

ابوالفوارس دوران ز دور بيرون شد
عدوى محتسب اهرمن به خاك افتاد

ز بيستون خرد بانگ تيشه ها برخاست
كه ذره ذره تن كوهكن به خاك افتاد

ز كاروان هنر ساربان برفت از دست
ترانه خوان چمان چمن به خاك افتاد

خبر به قونيه و شهر توس بايد برد
كه شمس عشق و يل پيلنت به خاك افتاد

ز بى قرارى تهمينه مى توان دريافت
حريs كشتى هر فوت و فن به خاك افتاد

شميم مشك ندارند نقل نقاالن
كه قصه گوى ختا و خنت به خاك افتاد

اگرچه آرش انديشه اش به غرب رسيد
كمان و تير و زه و تير زن به خاك افتاد

در آب و آينه اش كينه اى منى گنجيد
سفير مملكت حسن ظن به خاك افتاد
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چه غم از كار فرو بسته ما دارد عشق?
چون فلك دردل خود,كينه ما دارد عشق

هست چون غنچه پيكان, دل ما ناخن گير
ورنه چون صبح, دمى عقده گشا دارد عشق

گرچه در پرده غيب است نهان خورشيدش
ذره اى چون فلك بى سر و پا دارد عشق

نيست هر آب و زمين قابل تخم و شررش
دردل سوختگان نشو و منا دارد عشق

نه همين دردل ما بزم سليمان چيدست
عاملى دردل هرمور, جدا دارد عشق

چون فلك دايره بينش خودساز وسيع
تا بدانى كه چه مقدار صفا دارد عشق?

چشم خفاش ز خورشيد چه بيند صائب?
عقل بيچاره چه داند كه چه ها دارد عشق?
صائب تبريزى
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غالمرضا جوالئى(مزدا)
اى دريغا كه سراينده آرش هم رفت

 بيغش هم رفتRآن مى صافى و آن باده
بلبالنند در چمن از حادثه پر ريخته اند

آنكه بودش دل آشفته و سركش هم رفت
شاعرى نادره گو, بت شكنى حادثه جو

كز پى مقصد خود در دل آتش هم رفت
آنكه بودش دل و جان در طلب امن و امان

جان بفرسود و به احوال مشوش هم رفت
عجبى نيست اگر خنده زند دشمن دون

كانكه صد تير بحق داشت, به تركش هم رفت
دوستان غم پى غم آمده در خانه ما,

سرتان باد سالمت كه سياوش هم رفت
از پس مرگ سياوش به غم و غصه قرين

عاقبت جعفر محجوب بالكش هم رفت
كاروان را چه كسى مژده اميد دهد

كاروان را كه كند جمع كه چاوش هم رفت
كلك مزدا چه نگارد به غم هجرت دوست

صاحب كلك گهربار و منقش هم رفت

ايىش كسرسياوب و كتر محمد جعفر محجوشى استاد دبه مناسبت دهمين سال خامو
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او را برنگ و بوى,نگويم نظير نيست
گلنب نظير اوست, ولى دلپذير نيست

ما را نسيم كوى تو, از خاك برگرفت
خاشاك را بغير صبا, دستگير نسيت

گلبانگ نى اگرچه بود دلنشين,ولى
 مرغ اسير نيستRآتش اثر, چو ناله

غافل مشو ز عمر, كه ساكن منيشود
سيل عنان گسسته, اقامت پذير نيست

روى نكو, به طينت صافى منيرسد
گل را صفاى شبنم روشن ضمير نيست

با عمر ساختيم ز دل مردگى, رهى
مامت رسيده را, ز حتمل گزير نيست
رهى معيرى- ديماه ۱۳۴۰


