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هديه بهارى
محمود بدوحى

برايت هديه مى آرم به نوروز
گلى از الله سرخ دل افروز

دلم پر ميكشد جانا بسويت
كه باز عيد است و من شيدايم امروز

خيال و خاطر و يادت گرامى است
كه بر جان ريشه ها دارد ز ديروز

نياز عفو دارم گر قصورى است
كه من خود سنيه اى دارم پر از سوز

چه خوش باشد غنيمت حال دانيم
كه فردا دورو مبهوم است و مرموز

خجسته نوبهار و عيد نوروز
برايت سال نو پر بار و پيروز
اسفند ماه ۱۳۸۵

هلوارغز
(تيبوران- ۲۷ جوالى ۹۰)جهانگير صداقت فر 

شـراب خـنـده ات را دســت و دلــبــازانــه در جــان
خمارم ريز
مستم كن;

بى پروا و بى پرهيز
 مستم كن;ِآرى مست

و در اين بزم درويشانه در محراب تنهائى
مرا بيخود ز خود كن, غم ز ژرفاى دلم بزداى

عروس آرزوهاى محالم شو.
بيفكن جامه از بر مست و عريان پايكوبان

دست افشان
 خواب و خيالم شو.ِساقى لولى وش

رهايم كن مرا مستانه در گلزار آغوشت
وجــودم را مــعـــطـــر كـــن ز بـــوى شـــهـــوت افـــزاى

بناگوشت.
مرا درياب امشب

شبنورد سينه چاك بى پناه كوچه هاى غربتم
از هر كس و ناكس جدا مانده

گر گناه است اين, گنه كن
در وجود خود پناهم ده.

به وجدم آر
با سرود پنجه هاى مهربانت, گرم و شورانگيز

نرم نرمك جسم و جامن را نوازش كن
از اين تكرار لذتبار

آب را همبستر توفان آتش كن;
و در اين حجله ى اعجاز

از فراز حلظه هاى پرخروش از هوس سرشار
تا فرود خلسه هاى خسته ى تبدار
بخوان نام مرا با عشق, با فرياد,

از صميم دل صدايم كن
ببر تا عرش لذتها مرا يك شب خدايم كن.

خدا را ساقى لولى وش بزم خيال من,
اى نگاهت مست و سكرآميز

شراب خنده ات را در وجود تار و مارم ريز,
لولم كن,

 لولم كن كه هشيارى ملولم كرد.ِلول

ميدهر
نصرت الله نوح تير ماه ۱۳۳۷

زندگى بى تو حرام است مرا
باده چون زهر بجام است مرا

باده از جام دو چشم تو حالل
بى رخت آب حرام است مرا

 گلزار وجودbبيتو اى غنچه
روز در چشم چو شام است مرا

لب ميگون تو اى طرفه غزال
خوشتر از باده و جام است مرا

 توb بى سوسهbلذت بوسه
تا دل خاك بكام است مرا

با تو بودن شدن آلوده به ننگ
خوشتر از شهرت و نام است مرا

مى پزم در سر سوداى وصال
وه, چه انديشه خام است مرا

اى دالرام! اگرت رام كنم
مه و خورشيد غالم است مرا

زهره با آنهمه طنازى خويش
ساقى مجلس عام است مرا

آسمان را كشم اندر زجنير
 دام است مراbچرخ در حلقه

از هما سايه نخواهم هرگز
طاير بخت ببام است مرا

گر كند چشم تو طوفان بر پا
نوحم و بحر مقام است مرا

 سحرِ باد�خمهز
حسن نيك بخت آذرماه هشتاد و پنج

ش پاييزى هاِباز آذر شد و اين خش خ
فصل بى برگى و عريانى تبريزى ها

 خورشيدِباز كمرنگ شده تابش گرم
 غم انگيزى هاِسرد مهرى نگر و فصل

 خويشِمرغ خوشخوان, سر خود برد به زير پر
از پس آن همه غوغاى سحرخيرى ها

 صبح هم آويزه ى قنديل شدهِشبنم
از پس آن همه از خويش دل آويزى ها

زخمه ى باد سحر زخم زند بر دل ريش
واى از دست منك پاش و منك ريزى ها

 سوزش شب باد به گوش ات گويدbزوزه
قصه ى حمله ى اسكندر و خونريزى ها

پهلوانان زمان را همه در خاك كشيد
ستم و غارت تيمورى و چنگيزى ها

چشم در راه بهاريم كه از ره برسد
خط پايان بكشد بر همه پاييزى ها

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

دريا شده ام موج فشان دريايى
صحرا شده ام, قدم قدم صحرايى

از دشت به دريا زدم و دل دادم
اى عشق كجايى كه نظر بنمايى

رزه آمد غمين, آشفته, خسته
پريشان مو, پريشان دل, شكسته

بدو گفتم چرا افسرده اى? گفت:
پلنگ عشق در كويم نشسته

شبى اى عشق خاكى بر سرم كن
شراب نيستى در ساغرم كن

گل سرخم به گلدان بلورين
بيا بشكن بلور و پرپرم كن

 درياى دورمbنهنگ خفته
عقاب خسته بال پر غرورم

مرا اى زندگى درياب, درياب
پلنگم, زخمى ام, اما صبورم

 افق صدايم كردندbدر دامنه
با بانگ مؤذن آشنايم كردند

بردند مرا به برزخ هستى ها
 وز ظلمت اين جهان رهايم كردند

گل عشقم كه صدها خار دارم
غم و شوريدگى از يار دارم

پيامم را به مجنون وارسانيد
كه داغ ليلى و بسيار دارم

دو چشمونت طلسم خواب داره
 مهتاب دارهbرخت آئينه

نگاهت مست چون ديوان حافظ
كه صدها بيت شعر ناب داره

گل شب بو, گل شب زنده دارى
گل افسانه ساز بيقرارى

بيا شب را در اغوشم سحر كن
بترس از بارش ابر بهارى

خزان درس غم و بيداد مى داد
گل دلدادگى بر باد مى داد

غروب شام يلدا دود و توفان
پريشانى به گل ها ياد مى داد

دشنه و آينه
ژاله اصفهانى لندن ۱۳۸۳ 

سى چگونه مى گذرد زندگانى ام?ُپر
فرقى نكرده ام ز درون, با جوانى ام.

آن روزهاى روشن شيدايى و تالش
و آن روزگار عاصى آتشفشانى ام

حتى هنوز غرقه ى درياى آتش ام
همواره بى قرارم, سرشار و سركش ام

*
ر از فتنه كيستم?ُسى در اين جهان پُپر

يك شاعر به دام دو هجرت متام عمر
ايرانى ام به گوهر گاهى جهانى ام

در خانواده ى بشر, آزاده زيستم
يك حلظه زنده رود ز يادم ولى نرفت

شب ها بسا نهفته به يادش گريستم.
كوه ى بيهوده نيستمِاما, من اهل ش

چون دشنه است و آينه در دست من قلم
بر هر كه بر حريم بشر پنجه مى زند

پيكار شاعرانه كند, نغمه خوانى ام
يك باغ گل شكفته شود از تبسمى

گويند پيك خوش خبر شادمانى ام
موج ام به بحر اين همه زيبايى زمين

وقتى كه غرق شعر شوم,كهكشانى ام.

همسفر
هاشم محجوب

پيرى رسيد و نوبت ما هم بسر رسيد
بر بند بار خويش كه وقت سفر رسيد

هر دم مرا ز عمر به افسوس و غم گذشت
هر حلظه رجن از پى رجن دگر رسيد

 نصيب ز شادى و رجن دهرbدر قرعه
از جور روزگار مرا چشم تر رسيد

بر من گذشت عمر در اين باورم دريغ
بيهوده بود نقش اميدى اگر رسيد

از دل نرفته مامت مادر هنوز هم
جانرا خبر ز غصه مرگ پدر رسيد

 عمر گريز پاىbسر بر فراشت شاخه
فصل ثمر رسيد ولى بى ثمر رسيد

جان گفت پيش از اين برهامن ترا ز عمر
دل دادمش به وعده ولى ديرتر رسيد

من مرگ خويش در وطنم خواستم فسوس
در خاوران بزيدم و در باختر رسيد

با توسن شتاب گذشتيم ز آنچه بود
با مرگ باز گوى كه اين همسفر رسيد

 خاكَيار و
)ليلى حسامى (روح پرور

 ماِ داغِمى بارد و مى ريزد خون از دل
 ما?ِردى از خانه چراغُاى خاك چرا ب

 يارم گل نشو منى گيردُِخ رِبى نور
 ماِد زين حلظه به باغَخورشيد منى تاب

يازارمَمى گريم و مى زارم, اى خاك م
 ماِموئيدن و گرييدن, اين نيست سياق

 بودنها, افسوس نبودنهاbافسانه
 ماِ حيرتها, جانان و فراقbسرگشته

 بى جانانbه گشته كاشانهِ مbآلوده
 ماِ نفاقِر دردَ خاك است اين بِ دلِآه

ن از تو, دزديدن يار از توَمَاى خاك س
 ماِ نيزاران پيچيده به باغِ دلِناى

 مشرق شوbرما, تو خانهَل بِحِاى خاك ب
 ماِر درب و رواقَتا يار فرود آيد ب

 جانانِخُم, اين خاك و رَاين اشك چو باران
راغ ما!!َ مشكين, يك حلظه فِيك باغ گل

تشنه در آب
فريدون مشيرى

با شاخه هاى نرگس
شمع و چراغ و آينه
تنگ بلور و ماهى

نوروز را به خانه خاموش مى برم
هرچند

رنگين كمان لبخند
در آستان خانه نباشد

هرچند درطلوع بهاران
درشهر, يك ترانه نباشد.

شمع و چراغ و آينه و گل
انگيزه هاى شادند

يا خود, به قول «حافظ»
«مجموعه ى مراد»

اما, درين حصار بلورين
يك ماهى هراسان زندانى است

هرچند آب پاكش,
مانند اشك چشم!
هرچند در بلورش,

آوازه هاى آينه,
پروازهاى نور

در جمع شمع و نرگس و آئينه و چراغ
اين ماهى هراسان

در جستجوى روزنه اى تنگ تنگ را
- با آن نگاه هاى پريشان -

پيوسته دور مى زند و دور مى زند
اما دريچه اى به رهائى

پيدا منى كند.

من, از نگاه ماهى, در تنگناى تنگ
بى تاب مى شوم

وز شرم اين ستم كه براين تشنه مى رود
انگار پيش ديده او آب مى شوم

چون باد, با شتاب
از جاى مى پرم

زندانى حصار بلورين را
تاآبدان خانه خاموش مى برم

آرام تر ز برگ,
مى بخشمش به آب

مى بينم از نشاط رهائى
در آن فضاى باز

پرواز مى كند!
آزاد, تيزبال, سبكروح

سرمست
بر زمين و زمان نازمى كند!

تا در كشد متامى آن شهد را به كام
با منتهاى شوق دهان باز مى كند

هرچند
ديوار آبدان خزه بسته

پاشويه ها خراب,شكسته
و آن راكد فسرده درين روزگار تلخ

ديگر به خاكشير نشسته!
اين آبدان, اگر نه بلورين

وين آب اگر نه روشن, مانند اشك چشم
اما جهان او, وطن اوست

اينجا, متام آنچه در آن موج مى زند
پيوند ذره هاى تن اوست.

آه اى سراب دور!
ما را چه مى فريبى,
با آن بلور و نور!.

شاهبازى ز مگس
سپند

 قفس ساخته ايدِخانه از جنس
  عسس ساخته ايدِِكوچه را دام

سرو از سايه خود مى ترسد
س ساخته ايدََر  هِر هيبَبس كه پ

شيوه ى مرگ پرستان داريد
 جرس ساخته ايدِِزوزه را بانگ

زن ستيزيد و ستيز ستانى
بين كارون و ارس ساخته ايد

 خدا مى گيريدِكام از نام
 هوس ساخته ايدِعشق بد نام

با  گروگان و گروگان گيرى
 طبس ساخته ايدِماجراهاى

آتش جنگ برافروخته ايد
 نفس ساخته ايدِچرخه ى  قطع

با كليدى و كالمى موهوم
 سپس ساخته ايدِزندگانى ى

  كوه به كاهى داديدِمنصب
شاهبازى ز مگس ساخته ايد

تان باد سيه انديشانِشرم
چه از اين بى همه كس ساخته ايد

شكر يك بوسه
مهدى اخوان ثالث

پريان دوش پر بسته گشودند مرا
بوسه و باده ز غمخانه ربودند مرا

پس آن پرده, كه تا دوش مرا بار نبود,
بودم و روى بسى راز منودند مرا

پرده داران نهانخانه اسرار مگو
مست كردند, چو آن پرده گشودند, مرا

 منbبر لب چشمه نهادند لب تشنه
درد و رجن از دل غمديده زدودند مرا

تا سحر شمع شبستان غزل بودم و عشق
پريان بس غزل نغز شنودند, مرا

دوستان كهنم, حسرت و اندوه, از دور
با سرانگشت شگفتى بنمودند مرا

 جادوى بهشتbنغمه سازان طربخانه
دامن افشان چويكى نغمه سرودند مرا

وه كه كشتند مرا مستى و مى, بسكه چو گل
بسراپاى تو كشتند و درودند مرا

بر لبت بود لب من كه ماليك ز سپهر
همه ديدند و بدين بخت ستودند مرا

**
بيش ازين من چه بگويم دگر «اميد» كه دوش

ناز و نوش و لب جانان, همه بودند مرا
چشم دارم كه نصيبم شود اين دولت باز

گرچه دامن كه بسى چشم حسودند مرا
تهران- بهمن ماه ۱۳۳۳


