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مولوى بلخى
دوش چه خورده اى بتا, راست بگو نهان مكن

چون خمشان بيگنه روى بر آسمان مكن
 خاص خورده اى, نقل خالص خورده اى باده

بوى شراب ميزند, خربزه در دهان مكن
دوش شراب ريختى, و زبر ما گريختى

بار دگر گرفتمت, بار دگر چنان مكن
من همگى ترا ستم, مست مى و فاستم

با تو چو تير راستم, تير مرا كمان مكن
اى دل پاره پاره ام, ديدن اوست چاره ام

اوست پناه و پشت من, تكيه بر اين جهان مكن
كار دلم بجان رسد, كارد باستخوان رسد

ناله كنم بگويدم, دم مزن و بيان مكن
هر بن بامداد تو, جانب ماكشى سبو

اى تو بديده روى من, روى به اين و آن مكن
 تن حيات شو باده بنوش و مات شو, جمله

 چون عقيق بين, ياد عقيق كان مكن باده
از تبريز شمس دين, مى رسدم چو ماه نو

چشم سوى چراغ كن, سوى چراغدان مكن

حني� اورسجى
اى ژنده پوش كوچه طنازهاى شعر
ديگر منيرسد به تو آوازهاى شعر

بى اطالع رفتى و هرگز براى تو
تاوقت مرگ فاش نشد رازهاى شعر

قطع اميد كرده ام از دستهاى تو
شاعر كجاست? تا بكشد نازهاى شعر
با اين حساب مشتركا در گلو شكست
بغض من و صداى تو و سازهاى شعر

در رزم گاه واژه عقب گرد مى زنند
مثل كتابهاى تو سربازهاى شعر

صبح خروس خوان شد و آزاد مى چرند
تا بوق سگ توسط تو غازهاى شعر

***
اى پير مرد زلY سپيد عصا به دست
بس كن! كه آمدند غزل بازهاى شعر
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گرچه مردن در كنار آب حيوان مشكل است
زنده ماندن نيز با صد زخم پنهان مشكل است

وقتها را با تنفر كشنت آسانست ليك,
سير كردن در زمان بابال نسيان مشكل است

با دلى نازكتر از ساق علفها در بهار
سخت جانى پيش تيغ جور جانان مشكل است

نزد نامردان بيان رمز اسرار نهان
پيش ياران بسنت زخم منايان مشكل است

در هوايى اين چنين مسموم و گند آلود و شوم
ماندن و جان كندن آزاد مردان مشكل است

چون فضيلت مرد و مردى و مروت شد تباه
زندگى بر مردم پاكيزه دامان مشكل است

كشتى بى صاحب ما را از اين درياى خون
رسنت از آشوب جانفرساى طوفان مشكل است

غرق بيم و وحشتم در قلب اين بهت غريب
با كه گويم درد خود آجنا كه درمان مشكل است?

دوش با همسايه ام مى گفت پيرى خسته جان
محنت آوارگى با پاى لرزان مشكل است

با چنين درد بزرگى زير چتر هول و مرگ
پر گشودن در فضاى تنگ زندان مشكل است
شبنم جهانگيرى ۲۵ آذر ۱۳۷۹
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از بدوح سمنانى
خانه خالى شد و بى جوشش و سرد

در دلش النه گرفت ناله و درد
خانه بى بهره شد از نور اميد

تهى از جاذبه و شور و نويد
خانه پير است و گرفته به رخش چين و چروك

شد غم آلوده و انگار كه بنشسته بسوك
خانه ساكت شد و بيروح چو يك پيكر سنگ
حسرت از شور و نشاطى كه كشايد دل تنگ

نه دگر بانگ پر از شادى فرزند به گوش
نه دگر زمزمه و همهمه و جوش و خروش

خانه با سردى ز اسرار نهان ميگويد
از خزان در گذر عمر نشان ميجويد

خانه گويد كه گذشت دور جوانى و كمال
كم كمك جلوه پاييز و سپس دور مالل
خانه گويد كه دريغا گذرد عمر چه زود

خارج از باورمان فاصله بود و نبود
خانه چون روز شمارى كه كند راز عيان

جلوه گاه گذر عمر و جهان گذران.

—«Ë ‘u�U�

تنها شدم, به جاست كه برخيزم
با خود چو گردباد بياويزم

راهى برم به جايى و آن گاه چون نيسم
خاموش وار از همه بگريزم
سياوش كسرايى شهريور ۱۳۶۳
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حسن حسين پور (پيمان)
« سير از گرسنه بى خبر است»,اين حرف

مى بود كاش جاى سالم صبح
مى بود كاش بانگ موذن ها

نام كتاب اول
«Yپيش از «ال

و هر چه كه بود آغاز.

دپشت ديوار در
مسعود سپند

پشت ديوار درد مردى هست
كز دل من نشانه ها دارد

زير بار ستم نرفته ولى
زخم ها روى شانه ها دارد

پشت ديوار درد مردى هست
كز غم و درد من خبر دارد
سخن از جنس نور مى گويد
خشت خورشيد زير سر دارد

پشت ديوار درد مردى هست
با چراغى و دفتر و قلمى
مى شكافد دل سياهى را

جستجوى كند سپيده دمى
پشت ديوار درد مردى هست
كه سرود هزار رود در اوست
مى رسد عاقبت به دريائى
كز لب موج ها درود بر اوست

سال ها رفته است و او تنها
بر سپاه دروغ مى تازد

پير تاريخ خوب مى داند
راستى مى برد منى بازد

پشت ديوار درد مردى هست
پرچم عشق مى كشد بر دوش
دست در بند و پاى در زجنير
مى كشد نعره با لبان خموش

كاى اسيران آنسوى ديوار
مى توان ديو را به بند كشيد
ميتوان در كمين ظلم نشست

بر ستيغ ستم كمند كشيد
سن حوزه جوالى ۲۰۰۶

ديمكم آور
 خوبان شكر كم آورديم به پيش خنده

به بزم آينه رويان نظر كم آورديم
اگر به سر ندويديم در ره مقصود

ولى ز پا ننشستيم,سر كم آورديم
 هستى هزار ره به فنا داشت كوچه

براى بسنت اين كوچه در كم آورديم
شكست هيبت شبهاى ظلمت آجين را

سپيده هست وليكن سحر كم آورديم
مثل بود كه به زر نرم مى شود پوالد

 ى سر سخت زر كم آورديم در اين زمانه
به سوكوارى شادى چه نوحه ها خوانديم

ولى به شادى غم چشم تر كم آورديم
درخت فتنه چه سر سبز و بارور شده است

به دست همت مردان تبر كم آورديم
ارادت دل و جان را زياد كن «گلبانگ»

به پيشگاه عزيزان مگر كم آورديم?
كمال اجتماعى جندقى«گلبانگ»

آخرين نامه
محمد پيمان

 تو را خواندم آخرين نامه
اشك حسرت ز ديده افشاندم

با هزار آرزوى رفته به باد,
خيره بر نامه ساعتى ماندم

چون دل خود فشردمش در مشت
باز بگشودم و ز نو خواندم

سر نهادم به روى پا و دمى
پلك را روى ديده خواباندم

اسب انديشه را به دشت خيال
تا به آن دور دست ها راندم

معنى تلخ عشق يكسو را
با تامل به خويش فهماندم

 تصميم, حلظه اى بود حلظه
كه چو ابر بهار گرياندم

بوى دست تو داشت آن نامه,
بوش كردم, به سينه چسباندم

پس نهادم به زير پا دل را
نامه را پاره كرده, سوزاندم

تو حقپر
عبرت نائينى

چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست
عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست

ما پرتو حقيم و نه اوييم و هم اوييم
چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست

در آئينه بيند اگر صورت خود را
آن صورت آئينه شما هست و شما نيست

اين نيستى هست منا را به حقيقت
 ما و تو بقا هست و بقا نيست در ديده

جان ملكى را چو رهيد از تن خاكى
گويند گروهى كه فنا هست و فنا نيست

هر حكم كه او خواست براند به سرما
ما را گر از آن حكم رضا هست و رضا نيست

از جانب ما شكوه و جور از قبل دوست
گر نيك ببينيم خطا هست و خطا نيست

كو جرات گفنت كه عطا و كرم او
بر دشمن و بر دوست چرا هست و چرا نيست

بى مهرى و لطY از طرف يار به عبرت
از چيست ندامن كه روا هست و روا نيست

غداى روح
ابوعلى سينا

غذاى روح بود باده رحيق,احلق
كه رنگ و بوش كند رنگ بوى گل رادق

پلنگ گردد اگر قطره اى بنوشد موش
هماى گردد اگر جرعه اى بنوشد بق

به طعم تلخ چون پند پدر, و ليك مفيد
بنزد مبطل باطل,بنزد دانا حق

حالل گشته به فتواى عقل,بر دانا
حرام گشته در احكام شرع,بر احمق

حالل بر عقال و حرام بر جهال
كه مى محك بود و خير و شر از او مشتق

مى از جهالت جهال شد به شرع حرام
چو ماه,كز سبب منكران دين شد شق

شراب را چه گنه زانكه ابلهى نوشد
زبان به هرزه گشايد دهد بباد ورق

غالم آن مى صافم كه بر رخ جانان
بيك دوجرعه ببارد هزارگونه عرق

چو درچكد به ميان قدح ز حلق كدو
ز حلن باربدى خوشتر آيد آن لق لق

بدان خداى كه جز وى خداى ديگر نيست
كه من چومى خورم اعضاى من بگيرد حق

 مى ناب ارخورى حكيمانهبو علىچو 
بحق حق كه وجودت بحق شود ملحق

ار كجاست؟سو
دلم هواى جنون كرده, زلY يار كجاست

هواى حق به سر من زده ست, دار كجاست?
چه گردها كه به پا ميشود به دشت اميد

پس انتظار كى آيد به سر, سوار كجاست?
هزارها كه كشيدند انتظار بهار

 هزار كجاست? بهار آمده, پس نغمه
بهار آمده و چشمه سارها خشك است,

سخاوتى نكند,ابر آبدار كجاست?
گرفتم آنكه به دشت و دمن دميد بهار

دلى كه سبز شود از دم بهار كجاست?
بنفشه بى گنهى سر به زير افكنده ست

 از كرده شرمسار كجاست? گناه كرده
مرا به نيك و بد روزگار كارى نيست

وگرنه نيك شناسم كه عيب كار كجاست?
قرار بود كه «گلبانگ» بى قرار شود

 قرار كجاست? كسى نگفت كه آن مايه
كمال اجتماعى جندقى«گلبانگ»

الله ها
حسن حسين پور (پيمان)

نه جامن دخترم!اين الله ها را
نپرورده دم باد بهاران

جننبانده زمين گهوارشان را
نداده شيرشان را جويباران
***
نه جامن دخترم! اين الله را

در اين دوزخ نكشته باغبانى
كه در دوزخ بهار و باغبان نيست

كجا دوزخ?كجا اين مهربانى?
***

دگر خلقت بود اين الله ها را
كه گرم و آتشين رنگند و مرطوب

چكيده از دل پر درد اميد
نشان تلخ رزمى گشته سركوب

***
امان آهسته تر پروانه ى من
تن پر درد ايشان را ميازار

اگرچه دستكت نرم و لطيفست
نخشكيده به جانشان زخم پيكار

***
بيا دختر به جاى ابرهانى

كه بر هرزند و سرگردان پريشان
بزن چنگى به زلفان طالئى

به چهر داغ اينان سايه بنشان
***

بيا دختر به جاى چشمه هائى
كه شد هر اشكشان در ديده شان سنگ

بر اين گل ها كه خون صبحگاهند
بريز اشكى كه از داغند دلتنگ

***
كه اين گل ها گل بخت بلندت
در اين دوزخ به مهر تو شكفتند
كه اين گل ها گل فرداى شادت

درود آخرين را بر تو گفتند

ها !آن ور
قرار نيست بيايد كسى از آن ورها

صداى ماست كه مى پيچد آن طرف ترها
قرار نيست بگويد كسى كه من هستم

همان كه خواسته ايدش در اوج باورها
دروغ گفت كه بايد به انتظار نشست

به انتظار عبث مانده ايم بر درها
سوار تيزتكى نيست تا ز راه رسد

بگويد: آمده ام از ديار برترها
بگويد: آمده ام گل بكارم اينجا را

و ياكه پر كنم از سروها, صنوبرها
 خود خدا خداست, نشسته است بر اريكه

چه انتظار از اين بيشتر, برادرها?
 شب جمشيد و بزم اسكندر پياله

چه بود جز سر سنگين دير باورها?
صداى ماست كه مى پيچد آن طرف ترها

قرار نيست بيايد كسى از آن ورها
فريبا ميرزا محمد ۸/مهر/۷۲

ب*فيق خور
دال به نعمت حق شكر كن كه داده تو را

رفيق خوب و اصيل و كريم و دانشور
يگانه شد به متام خصال انسانى

بهر صفت كه قياسش كنى از آن برتر
***

انشنى جمع محفل يارست رواز او
از اوست روشنى جمع محفل ياران

كه شمع وار بسوزد به بزم اهل هنر
 او آشنا به ساز ولى نگشت پنجه

بگوش هوش شد او يكه تاز اصل هنر
دكتر منوچهر اربابى ۱۹۹۵ كاليفرنيا

در اين شعر صـنـعـت تـوشـيـح بـه كـار رفـتـه اسـت و از* 
حروف اول هر بيت كلمه «ديان» به دست ميآيد .


