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ار و هفتدو هز
نگاه كن كه چه بى عمق از درون مى نگرم

وقتى كه شكوفه ها در زمستـان مـى شـكـفـنـد و تـگـرگـهـا بـى
درنگ از هرم زميـن آب مـى شـونـد و آنـگـاهـان كـه روزهـاى

سوزان تابستان ارمغان بهارامنان  مى گردند.
 جنگلهاى5وقتى كه تبر زين ها شادمانه درختهاى هزاران ساله

باران را قطع مى كنند و انسانها آفريدگاران همزادان خويش
مى شوند.

نگاه كن كه چه بى عمق از درون مى نگرم!
وقتى كه قاصدكهاى امواجى, زنـبـورهـا و پـروانـه گـان را از
پيوند جادوانيشان با عطر گلها فرارى مى دهند و خـرسـهـاى
قطبى از ذوب شدن نابهنگام يخ ها خوابهاى آشفته مى بينند.
وقتى كه صليـبـهـا و سـجـاده هـا در خـون غـوطـه مـى خـورنـد و

هيوالهاى خون آشام لباسهاى طراحان را مى پوشند.
نگاه كن كه چه بى عمق از درون مى نگرم

وقتى كه كودكان از بدو تولدشان در سوگ پـدرانـشـان مـى
گريند و دستان كوچكشان را ماسه ها و ميله هاى سرد سلولها
نوازش مى دهند, در پستان مادران بجاى شير خون جاريست

و مردان نيز دلباختگان مردان ديگرند.
نگاه كن, نگاه كن كه چگونه فرآيند راحـت زيـسـتـى يـمـان
آبها را به فرياد آورده است و چگونه از بادها طوفانها را مى
آفريند و زمين ها را مى لرزاند و جنگلهاى آتش را مى زايد.
نگاه كن- نگاه كن كه چه بى عمق از درون مى نگرم وقتى

 هستى را بيمار مى بينم و وقتى كه خنده هايم را5كه اين كره
اشكها مى شويند!

ليلى حسامى- روح پرور- مى ۲۰۰۷

با تويى
دو شعر از: الله ايرانى

دست به من كه مى زنى, روشن و ناب مى شوم
قلقل چشمه سارها, شرشر آب مى شوم

مى زمن از خودم برون, تا دل وادى جنون
شرشر آبشار بى خويش و خراب مى شوم

سرخ و سفيد و آتشين در بغل تو دلنشين
شهد شكوه زندگى, شور شراب مى شوم

شعله و شور مى شوم در تب بازوان تو
در هيجان باتويى, سرخ و مذاب مى شوم

ميوه عشق مى دمد در دلم از هواى تو
مى رسم و مى آكنم, روشن و تاب مى شوم

تا كه تويى كنار من خوش بر روزگار من
باش كه بر گلوى خود, بى تو طناب مى شوم

گر روى از كنار من, اى پسر, اى بهار من
بر سر راه خويشنت, بى تو حجاب مى شوم

ديدار تو
مرا از شنبه ها آغاز كن, از جمعه بيزارم

و اينجا از دوشنبه تا غروب جمعه بيمارم
شود آيا شبى بار دگر بار سفر بندم

كه دلگير و خراب و خسته از اين جمعه بازارم
من از تعطيل چشمان شما... نه... بر منى گردم

نگاهت مى برد, پس من كيم تا دست بردارم?
تو پنهان شو و من چشمان خود مى بندم و... آنگاه

در آغوش بيا. باشد?... بگو تا چند بشمارم?
نگاه بى گناهت در دلم آغاز اوجى شد

كه مى دامن نگردد قله اش هرگز پديدارم
تو را مى بينم و بيهوده شايد در هواى تو

هزاران آرزو در دل, من ديوانه مى كارم
برايم هفته از ديدار تو, آغاز مى گردد

مرا شبنه ها آغاز كن, از جمعه بيزارم

دى ديگرمر
مشفق كاشانى

فروغ آفتاب از سايه ديوار ما خيزد
سحر چون الله از دامان گلرنگ صبا خيزد

فضاى خاك خاموشست و خون آلود, يا رب كو
خروشى آسمانى, كز دل درواى ما خيزد

به كوى عشق جان را زنده كن با شبنم اشكى
كزين گرداب آتشخو, غبار توتيا خيزد

گريبان چاك شو چون سرو, تا معراج آزادى
تهيدست سبك پرواز, آسانتر ز جا خيزد

مدار از مردم بيگانه چشم مردمى, هرگز
حريd درد عاملسوز ما, درد آشنا خيزد

مسيح صبح, همراز سحر, گلپوش و گل افشان
به باغ روشنايى, از گريبان صفا خيزد

نوا از نايى و نى نيست هشياران مجلس را
كه شور از پرده اى ديگر زساز بينوا خيزد

سرو سيمين تن
رهى معيرى

تا دامن از من كشيدى, اى سرو سيمين تن من
 دل,  پر گل بود دامن من5هر شب ز خونابه

اى گل رخم زرد خواهى,  جامن پر از درد خواهى
دامن چها كرد خواهى,  اى شعله با خرمن من

بنشين چو گل در كنارم,  تا بشكفد گل ز خارم
اى روى تو الله زارم, و اى موى تو سوسن من

اى جان و دل مسكن تو, خون گريم از رفنت تو
دست من و دامن تو,  اشك غم و دامن من

من كيستم بينوائى,  با درد و غم آشنائى
هر حلظه گردد بالئى, چون سايه پيرامن من

قسمت اگر زهر اگر مل, بالين اگر خار اگر گل
غمگين نباشم كه باشد, كوى رضا مسكن من

 خاك و آمب, روشنگر آفتامب5پيرايه
 من تن من5گنجم ولى در خرامب, ويرانه

اى گريه دل را صفا ده, رنگى بر خسار ما ده
خاكم بباد فنا ده, اى سيل بنيان كن من

وى مرغ شب همرهى كن,  زارى بحال «رهى»كن
تا بر دلم رحمت آرد صياد صيد افكن من

در بسته
جالل بقايى نائينى

همه روز روزه بودن, همه شب مناز كردن
همه ساله از پى حج سفر حجاز كردن

مبساجد و معابد همه اعتكاف جسنت
ز مالهى و مناهى همه احتراز كردن

شب جمعه ها نخفنت بخداى راز گفنت
ز وجود بى نيازش طلب نياز كردن

پى طاعت و زيارت به جنd مقيم گشنت
مبضاجع و مراقد سفر دراز كردن

بحضور قلب ذكر خفى و جلى گرفنت
طلب گشايش كار ز كارساز كردن

مببنانى طريقت بخلوص راه جسنت
مببادى حقيقت گذر از مجاز كردن

بخدا قسم كسى را ثمر آنقدر نبخشد
كه به  روى مستمندى در بسته باز كردن

ازىسيه چشمان شير
شهريار

دل و جانيكه در بردم من از تركان قفقازى
به شوخى مى برند از من سيه چشمان شيرازى

من آن پيرم كه شيران را به بارى بر منيگيرم
تو آهووش چنان شوخى كه با من ميكنى بازى

ز آه همدمان بازى كدورتها پديد آيد
بيا تا هر دو با آيينه بگذاريم غمازى

 طبعى5غبار فتنه گو برخيز از آن سرچشمه
كه چون چشم غزاالن داند افسون غزل سازى

عروس طبع را گفتم كه سعدى پرده افرازد
تو از هر در كه بازآيى بدين شوخى و طنازى

هر آنكو سركشى داند مبادش سرورى اى گل
كه سرو راستين ديدم سزاوار سرافرازى

گر از من زشتئى بينى به زيبائى خود بگذر
تو زلd از هم گشائى به كه ابرو در هم اندازى

به شعر شهريار آن به كه اشك شوق بفشانند
طربناكان تبريزى و شنگوالن شيرازى

انتحار
براى عمران صالحى

رهنورد خسته خلتى بر ستيغ صخره اى در انحناى جاده
استاد

دست خود را سايبان كرد و به چشم انداز پيشاروى
خيره شد با بغضدردى در گلوگاهش

زندگى تا دور ديد جلگه ها و تپه ها مى رفت
آسمان در نيلى خود غرق لذت بود
در هواى نيمروز عطر طراوات بود

آفتاب از گرمى مرداد
تن به باد مشرقى مى داد

در سراشيبى غزالى با گلى سرگرم بازى بود
رود آرامى ز پيچ صخره خود را تا فرود پيش پا مى ريخت

در خيالش رازهايى بود:
اين غرور آور, اين آبشار

از بلندا تا حضيض خاك سر خورده چرا مى ريخت
آبشار شط شده , از پاى صخره تا كجا مى رفت

تا كدامين قريه آيا, تا كدامين شهر
تا كدامين كوچه هاى آشنا مى رفت

رازهايى هست, مى پنداشت:
در پس اين ماجراها ماجرائى هست
در فراسوى كجاها ناكجائى هست
شايد آن جا, در پسا پشت زمين ما

خدائى هست, باد , بوى غم مى داد
مرغكى پر مى تكاند آن دور

بر سر سنگى كنار آب
 كوهى ز پشت مخمل گلبرگ پيدا بود5نبض خيس الله

قلب عريان زمان مى زد
زندگى زير علd ها بود

 درد شرابى تلخ,5غم در اعماق وجودش مثل سكر جرعه
شيرين بود

 پيش رويش تا افق, گرد زمين از الله خونين بود
در سكون حلظه اى , تنها و بى اميد, سرخورده

رهنورد خسته جان , دل زين جهان بر كند
در غروب غربت آن جا,بر چكاد باد

همسفر با آبشار,از اوج
تن به خاك افكند

بره آهوى جوانى بر لب آب از هراس مبهمى رم كرد
كركسى در شيب تپه بال مى گسترد

جهانگير صداقت فر- پائيز ۱۳۸۵

ادىهفت و
گفت ما را هفت وادى در رهست

چون گذشتى هفت وادى درگه است
وانيامد در جهان زين راه كس

نيست از فرسنگ آن آگاه كس
چون نيامد باز كس زين راه دور

چون دهندت آگهى اى ناصبور
چون شدند آن جايگه گم سر بسر

كى خبر بازت دهد از بى خبر
 آغاز كارطلبطلبطلبطلبطلبهست وادى 

 است از آن پس بى كنارعشقعشقعشقعشقعشقوادى 
معرفتمعرفتمعرفتمعرفتمعرفتپس سيم واديست آن 

 صفتاستغنااستغنااستغنااستغنااستغناپس چهارم وادى 
 پاكتوحيدتوحيدتوحيدتوحيدتوحيدهست پنجم وادى 

 صعبناكحيرتحيرتحيرتحيرتحيرتپس ششم وادى, 
فنافنافنافنافناهفتمين,  وادى فقر است و 

بعد ازين روى روش نبود ترا
در كشش افتى, روش گم گرددت

گر بود يك قطره قلزم گرددت
عطار

اند خوسرو
محمد نوعى

مرد سرود خوان!
اينسان ترانه گوى و خوش آواز و پايكوب

با گام پرطنين و گرانسنگ و استوار
آهنگ سرزمين كه دارى در اين غروب?
اينك كه شام مى رسد از راه پرغبار...!

مرد سرود خوان
هرگز نگفت پاسخ  و ,
در راه خويش رفت ...

با چشم  خسته اى كه به سوى ستاره داشت
تا مرز سرزمين طاليى

به پيش رفت!

انتظار
از محمد ذوالفقار رجائى

بريز جرعه بكام من خمار امشب
خموش ساز ز جان من اين شرار امشب

رسيد جان بلب و در نفس شماره فتاد
ز بس ستاره شمردم در انتظار شب

بصد زبان نتوان گفت شرح هجرانت
گواه من بود اين چشم اشگبار امشب

به تن تب آمد و بنشست غم به خانه ى دل
نباشدم ز دو آتش ره فرار امشب

dبتا به نرگس چشمت قسم كه از ره لط
دمى بساز و مرا باش در كنار امشب

بجان دوست دهم جان چو نور صبح دمد
گرم رسد بكd آن زلd تابدار امشب

نهاده چشم (رجائى) براه بندگى ات
قدم گذار بر اين ديده, خواجه وار امشب
بهمن ۱۳۴۷

دو بيتى ها
محمد نوعى

خداوندا من از اين دل گذشتم
از اين خون خوردن باطل گذشتم

در اين زهدان كه نامش زندگانى ست
من از اين عمر بى حاصل  گذشتم

*****
ستاره تر شد از مهتاب و خشكيد

يخ فرياد من شد آب و خشكيد
اگر گوش فلك كر كرده ام من
چه سازم... ياد دلبر كرده ام من

گل عشقى كه در باغ دلم بود,
به دست خويش, پرپر كرده ام من

*****
اگر بودم قلم, سر مى كشيدم

بر آن سر, چشم دلبر مى كشيدم
به زلفش مى نهادم دسته گل,

به گوشش حلقه زر مى كشيدم
نه از افسون هستى شاد بودم

نه يك دم از غمش آزاد بودم
از اين پس گوشه اى تنها نشينم

كه من تنهاى مادر زاد بودم

عاقبت
از ديوان شمس تبريزى

در دل و جان خانه كردى عاقبت
هر دو را ويرانه كردى عاقبت

آمدى كاتش در اين عالم زنى
و انگشتى تا نكردى عاقبت

اى ز عشقت عاملى ويران شده
قصد اين ويرانه كردى عاقبت

من ترا مشغول مى كردم دال
ياد آن افسانه كردى عاقبت

اى دل مجنون و از مجنون بتر
مردى مردانه كردى عاقبت

عشق را بى خويش بردى در حرم
عقل را بيگانه كردى عاقبت

شمع عالم بود عقل چاره گر
شمع را پروانه كردى عاقبت

جان جانداران سركش را بعلم
عاشق جانانه كردى عاقبت

شمس تبريزى كه مر هر ذره را
روشن و فرزانه كردى عاقبت

 تست(افسانه
پناهى سمنانى

تا با تو باشد, تنها دل من
يادش مباد از, دنيا دل من

محزون دل من, مفتون دل من
مجنون دل من , شيدا دل من

غير از تو باكس, الفت نگيرد
پس در صفا باش, تو با دل من

در بى شكيبى, در بى نصيبى
بيشك ندارد, همتا دل من

در خلوت خويش, دارد بيادت
دنياى ديگر, شبها دل من

از هر چه جويند, از هر چه خواهند
مهر ترا كرد, سودا دل من

نقش شگفتيست, كارى كه دارد
دل با غم تو, غم با دل من

 تست, اى عشق شيرين5افسانه
گر ميدهد سر, آوا دل من

ه و بى خامنانارآو
نيره كاشانى

حس بدى دارم , گمامن مثل ديشب
 افتاده سوز تب به جامن , مثل ديشب

تب دارم, اما نه  ! تنم سرد است انگار
يخ بسته مغز استخوامن, مثل ديشب

سرداست اينجا, تو پر از گرماى خورشيد
بگذار مهمانت مبامن, مثل ديشب

در را به رويم بستى امشب هم دوباره
آواره و بى خامنامن, مثل ديشب

رفتم, دلم روى زمين افتاد,  جان داد
دنبالم آ را مى كشامن, مثل ديشب

يك گوشه , تا در خلوت شبهاى سردم
پايان بگيرد داستامن, مثل ديشب

تو نيستى , بايد براى اين دل تنگ
حمن» بخوامن, مثل ديشب.ّتا صبح «الر

ارديبهشت ۱۳۸۱

غزل هفتاد و شش
محمد سلمانى

بى تو بودن را متام شهر با من گريه كرد
دوست  با من هم صدا ناليد دشمن گريه كرد

جاى جاى بى تو بودن را در آن تنگ غروب
آسمانى ابر با بغضى سترون گريه كرد

با هزاران آرزو يك مرد مردى پر غرور
مثل يك آالله در فصل شكفنت گريه كرد

اين خبر وقتى كه در دنياى گل ها پخش شد
نسترن در گوشه اى افسرد الدن گريه كرد

وسعت تنهاييم را در شبستان غزل
شاعرى با فاعالتن فاعالتن گريه كرد

گريه يعنى انفجار بغض يعنى درد عشق
بارها اين درد را در چاه بيژن گريه كرد

يك زمان حتى تو هم در مرگ من خواهى گريست
مثل سهرابى كه در سوگش تهمنت گريه كرد

ب من»«محبو
محبوب من آن نگار باشد

كو لعبت هر ديار باشد
چاه زنخش مثال فندق

ه ده چهار  باشدَرويش م
با زلd سيه كمان ابرو

چشمش سيه و خمار باشد
صوت منكين و پر طنينش

زار باشدَبهتر ز دو صد ه
در پشت سرش اسير و كشته

زار باشدِافزون ز دو صد ه
دانا و زرنگ و با اراده

آجنا كه خرد به كار باشد
معشوق ليكن به ره وصال

بر مركب دل سوار باشد
شادى بتراود از وجودش
از غصه و غم كنار باشد
برقلب خزان گرفته من

همچون نفس بهار باشد
گفتى و سخن به سر بيامد

وين مساله برقرار باشد
كاين دلبر بهتر از پرى را

با همچو منى چكار باشد?
شاهين سعادتى - سن هوزه


