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              سياوش كسرايى                   در آزمون آتش       
باز بر اين سرزمين سوخته دامن

فتنه گرروزگار,شعله برانگيخت
 حديثى كهن به توطئه نو كرد#طرفه

تهمت ننگى به نام نيك در آميخت

مت ته# سودابه بود و شعله#فتنه
تهمت بشكسنت حريم حرم بود

غيرت كاووس بود و شرم سياووش
, بر هر دو جان خسته, ستم بوداين همه

ايتبهر تو كوتاه مى كنم به رو
زآن كه به شهنامه خوانده اى و شنيدى

پيرهن جان فرو برند در آتش
د پاكى, عيان شود ز پليدىباش

اسرپيش نظر شط شعله بود سر
در شب بيدار و در منايش بيداد

دل به تپش ز انتظار آنچه نبايست
 پر از هاى و هوى و همهمه و بادگوش

يدشتاخت سياووش با سمند سپ
در دل پر شاخ و برگ جنگل آتش
هيچ نه پيدا در آن گذرگه سوزان

 تن شعله و رداى سياهشغير

 داد-«از چه ز مهرش فريب مادرى ام
از چه نهادم قدم به خوابگه او
دهر گواه است پاكى گهرم را

ين شعله بلعدم ز همه شو!?»پس ز چه ا

ووشغرق در انديشه هاى تلخ, سيا
با تن و جانش بسى به خشم و ستيزست
از همه سو شعله بال مى كشدش, ليك

 او به پيچ و تاب و گريزستتاخت كنان

وسبر زبر جايگاه, غمزده كاو
نيمه, پدر بود و, نيمه عاشق جبار

دور ز سوز زن و, ز آتش فرزند
در تب و تابى دگر به بند گرفتار

اما سودابه, آه بود, همه آه
رجنه ز پيروزى حقيقت و بهتان

هر چه سراجنام آزمون, به كZ او
 خاكسترى, ز باد, پريشان#توده

اپاخلق نفس بسته, چشم گشته سر
حادثه را كوچ داده اند شبانگاه

همره مرد سوار كرده پر جان
باشد تا خوش گذار دارد ازين راه

نوروز سر ايوان شب, حكيم سخ
چون گل تك اخترى دميده بر اين بام

سخت مشوش كه داستان كهن را
بيرون از شاهنامه چون كند ايام

شعله و ديوارهاى سرخ بلندش
در دل شب مى گريخت تا به كرانه

 اسبى#هيچ نه آوا مگر ز شيهه
همچو پسين شكوه اى ز درد زمانه

ىآئين پايان گرفته, نيست نشان
در دل, دود و دم از سمند و سوارش

مدعيان را به جان و جامه, شب تنگ
تنگ فشرده ست در درون حصارش

گرفته ستباد فتاده ست و دود خيمه 
بر سر ويرانه هاى مردم خاموش

تنها, بر لب, يكى است پرسش سوزان
شعله فزون بود يا خطاى سياووش!?

 دكتر محمد طاهرى                          عاشقانه ها  
ميگفت كه من همدم شب ها هستم

داغى به جبين سرخ فردا هستم
گفتم كه شما دردى يا درمانى?!

آهسته مبن گفت همان يا هستم

خزان درس غم و بيداد ميداد
گل دلدادگى بر باد ميداد

غروب سرد يلدا بود و طوفان
پريشانى به گل ها ياد ميداد

منم آن گردباد خامنانسوز
بيابان گرد مست عشق افروز

كوير از دست من در پيچ تاب است
كه مى پيچم به گرد خود شب و روز

مرا از كوى سبز عشق راندند
مرا تا مرز بدنامى كشاندند

رفيقان دشمنان بودند كاخر
به سينه داغ تنهايى نشاندند

رفيقان يك بيك رفتند و آخر
مرا تنها به سوك خود نشاندند
تهران تابستان ۸۵

بعد از نيما
هوشنگ ابتهاج «سايه»

با من بيكس تنها شده يارا تو مبان
همه رفتند ازين خانه خدارا تو مبان

من بى برگ خزان ديده دگر رفتنى ام
تو همه بار و برى تازه بهارا تو مبان

داغ و دردست همه نقش و نگار دل من
بنگر اين نقش به خون شسته, نگارا تو مبان

زين بيابان گذرى نيست سواران را, ليك
دل ما خوش به فريبى است غبارا تو مبان

 عشاق پريشانى رفت#هر دم از حلقه
به سر زلZ بتان, سلسله دارا تو مبان

شهر يارا تو مبان بر سر اين خيل يتيم
پدرا, يارا, اندوهگسارا تو مبان

سايه در پاى تو چون موج چه خوش زار گريست
كه سرسبز تو خوش باد, كنارا تو مبان
تهران, بهمن ۱۳۳۸

ترا من لينك خواهم كرد
عليرضا قزوه - در عشق عليه السالم
!شعرى طنز براى كامپيوتريست ها

سحرگاهان كه در خوابى
ترا من لينك خواهم كرد

به بقال محل هم لينك خواهم داد
به وبالك گدايان و سپوران نيز خواهم رفت

مرا هك كن , خيالى نيست
دوباره اى دى از نو, و روز از نو

متام شب به روزم من
و يك وبالك پر كامنت خواهم زد

و با فيلتر شكن يك روز
وبالك خدا را باز خواهم كرد

فى ا لنصيحه !
 بدوح سمنانى

دهان بگشا برادر با تأمل
سخن سنجيده گوى و با تعقل

بدار اين نكته را همواره بر ياد
زبان سرخ سرها داده بر باد

تو را بايد حذر از فتنه جوئى
ز بى مايه سخن, بيهوده گوئى

رجز خواندن تو را با دست رو باز
نباشد شيوه اى معقول و ممتاز

بياد آور چه گفتا آن خردمند
بگوش آويزه دار همواره اين پند

كه آتش آيد از آتش فروزى
شود حاصل تو را هم خانه سوزى

تو را بايد كه قبل از خطبه گفنت
ز دنيا ديدگان پندى شنفنت

بروى كاغذ آرى ايده هايت
به يك شورا برى انديشه هايت

مبانى نكته دان و با درايت
بگيرى بهره از هوش و ذكاوت

كه اين اندرز از بگذشته باقيست
كه رحمت را فقط يك نقطه كافيست

كه زحمت گردد و رجن آفريند
برايت شر و بغرجن آفريند

دگر پند آنكه بشنو اى برادر
مشو درگير جنگى نابرابر

مكن ويرانه هر كاشانه اى را
عزاخانه مكن هر خانه اى را

مبر از خاطر خود نفع ملى
كه نايد حاصلى از وضع فعلى

گكه بار آرد فقط ويرانى و مر
گرا شاخه و بربسوزاند وطن 

كاخ اميدى كه فرو ريخت
هما گرامى

اندوه تو در رهگذر ياد نهاديم
شمع دل خود در خطر باد نهاديم

شيرينى وصلت به كسان باز سپرديم
تا بار غمت بر دل فرهاد نهاديم

بازيچه دل را به كZ دوست سپرديم
هستى به گرو در كZ بيداد نهاديم

آن كاخ اميدى كه فرو ريخت دگر بار
بر خاطره ها پايه و بنياد نهاديم

دامان صبورى ز غم دوست دريديم
درمان دل خويش به فرياد نهاديم

افسوس كه در ششدر حسرت بنشستيم
تا مهره دل در كZ نراد نهاديم

تا خانه سر آب نهاديم فرو ريخت
بر آب نه, كاين خانه سر باد نهاديم
آبان ۶۷

تا چشمه سار خورشيد
اردشير لطفعليان

پارينه ام به سر رفت دلگير ماه و سالى
اين بر دلم باليى, آن بر سرم و بالى

با روز بى شتامب, هر ساعتى ستيزى
با غول اضطرامب, هر حلظه اى جدالى

گر بايدم تنيدن, چون كرم پيله بر خويش
اى كاش زود گيرد عمرى چنين زوالى

خواهى اگر به احسان, پرسيد حال ما را
گويم ترا كه ديگر بر جاى نيست حالى

عزم رحيل بايد ما را كه مى نشايد
زين آسمان خونريز اميد اعتدالى

تا چشمه سار خورشيد خواهم رهى گشودن
از اين حصار ظلمت گر افتدم مجالى

زين تيره فام مرداب برخيز و همتى ورز
 زاللى#تا افكنيم خود را بر بركه

تلخم اگر ثمر داد جاى گاليه اى نيست
بر شوره زار كشتم با دست خود نهالى
آن شعله اى كه مى سوخت در جان من چرا مرد?

اى عشق بازم افكن در خرمن اشتعالى
ربى شبُپيچيده شيون باد در ذهن س

سرگشته ايست چون من در ناله اش ماللى
نگشودمان دل تنگ از هيچ سو, خدا را

ديوان خواجه بگشاى تا برزنيم فالى
زمستان ۱۹۸۸- واشنگنت

تنها
ضيا (قادرى زاده) 

شب بود و ميان باغ, تنها من و تنها او
چون بلبل و گل بوديم, گويا من و بويا او

يك حلظه نهان گشتيم, از بيم نگاه غير
در گريه شبنم من, در خنده گلها او

يكباره فرو رفتيم, در پيچ و شكنج دهر
چون پيكر مجنون من, چون چون طره ليال او

بى پرده برون جستيم, از عالم غوغايى
بنشسته ببال حور پايان من و باال او

چون ذره و چون خورشيد, در كارگه هستى
شور و تپش افكنديم اينجا من و آجنا او

در شعله بپا كرديم سوز نو و ساز نو
چون الله خونين من, چون شمع شب آرا او

احوال دل ما را از موجه دريا پرس
آسيمه سريم هر دو, پنهان من و پيدا او

عمريست كه ميجوئيم, چيزى و منى يابيم
در ساحل حيرت من, در دامن دريا او

شبگيرى
جهانگير صداقت فر

پير ما روزى
به كالمى كه فقط سبك و سياق خود او بود- به ما مى گفت:

«باش, تا زودازود, ورق برگردد
وين سيه شام, پس پشت شكيبايى ايام, آرى

مغلوب سحر گردد
و بدين آيت موالى غزل, خواجه ى شيراز,

توسل مى كرد:
«نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد

عالم پير دگرباره جوان خواهد شد.»
ش بودُسال ها آمد و رفت , صبر هر فصل نفس ك

واژه ها پيرى غربت را باور كردند
بادها, نكهت خاطره ها را همه پرپر كردند...

پير ما هم ديرى است دگر بار سفر بسته ست
و ز دروازه ى شب بگذشته ست

طلعت نور نديده اين جا,  به ابد پيوسته ست
اين زمان ما اما

 چشم بيدار به تقويم زمان خيره و
شب مانده هنوز

ما به اميد يكى صبح جوان, بارى -
پيره سر زنده هنوز

 آن روان روشن نيك انديش
گرچه مى پنداشت

«شب تار است و ره وادى ايمن در پيش...»
ما به تنگ آمده ايم اما, آه-

«آتش طور كجا? موعد ديدار كجاست?»
«طالع دولت بيدار» كجاست?

چند انديشى
سيد حسن غزنوى

تا چند ز جان مستمندانديشى?
تا كى ز جهان پرگزند انديشى?

آنچ از تو توان ستد, همين كالبدست
يك مزبله گو مباش چند انديشى?

رودى و سرودى و...
ابن يمين

كنجى كه در او گنجش اغيار نباشد
بر كس ز تو و بر تو ز كس كار نباشد

رودى و سرودى و حريفى دو سه يكدل
بايد كه عدد بيشتر از چار نباشد

نردى و كتابى و كبابى و شرابى
شرطى است كه ساقى بجز از يار نباشد

اين است و جز اين نيست ره اهل سعادت
راهى است سوى گل كه در او خار نباشد

اين دولت اگر دست دهد اين يمين را
با هيچ كسش در دو جهان كار نباشد

چراغ يزدانى

پورنادر نادر
اى شب اى شب برفى, اى شب زمستانى!

بارانى گريه در گلو دارم, چون هواى                    
بازوان من سست است, زانوان من سنگين

بار پيرى است اين بار, چون برم به آسانى
پيش ازين بر آن بودم, كز سفر نپرهيزم

بعد ازين نخواهم كرد با خطر گراجنانى
چون چهل فراز آمد, بر ستيغ جان بودم

در نشيب پنجاهم, اينك اين تن فانى!
هر چه دل جوانى كرد, كودكانه خنديدم

 پشيمانى#پيرى آمد و آورد گريه
در جمال تن گشتم, تا كمال جان يامب

حاصلم چه بود اين دل, غير ازين پريشانى?
دوست در ميانسالى, صبح معرفت را ديد

ه, جز به شام نادانى?َبردم رُمن چرا ن
نور معنويت را, در دل آرزو كردم

برف خجلتم بنشست, بر دو سوى پيشانى
روشنى مرا نشناخت, رو به ظلمت آوردم

كى توامنت ديدن? اى چراغ يزدانى!
پوزش گناهان را, غير ازين نيارم گفت:

واى ازين مسلمانى, واى ازين مسلمانى...

چو شمع
(به اقتفاى غزل حافظ)

شايق هروى
گر چه من شبها حريZ بزم خوبامن چو شمع

اشك ريزان تا سحر از بيم هجرامن چو شمع
تاب شوق و سوز عشق و جانگذاريهاى هجر

در خموشى با زبان حال گويامن چو شمع
گرچه مهجورم به اميد وصالت زنده ام

بر من ار دامن فشانى جان بر افشامن چو شمع
گر بفرقم آتش افروزى منى جنبم ز جاى

پاى در گل مانده از اشك فراوامن چو شمع
قالبم   را از براى سوخنت آراستند

ذره اى تا از وجودم هست سوزامن چو شمع
وصZ خاموشى ز من بشنو كه سوزى جانگداز

از زبان آتشين افتاده بر جامن چو شمع
ناصحا از من دگر صبر و شكيبائى مجوى

با تنى چون موم آتش در گريبامن چو شمع
سوخنت آلودگان را كيفر جرم است و  من

بيگنه ميسوزم و آلوده دامامن چو شمع
نعمت الوان حسن از من چه ميدارى دريغ?

جز نگاهى, انتظارى نيست زين خوامن چو شمع
تا كه جان دارم ندارم چاره ئى جز سوخنت

عشق او آتش زده بر رشته ى جامن چو شمع
روزگارى سوز عشقش بود پنهان در دلم

شام هجران گشت روشن راز پنهامن چو شمع
در حريم وصل خوبان بار جسنت سهل نيست

سر بكZ بهر نثار بزم جانامن چو شمع
آتش دل عاقبت از چشم (شايق) سر كشيد

شعله خيزد جاى اشك از نوك مژگامن چو شمع

خون بيگناه
دوشعر از جالل بقايى نائينى

نكوهش كرد با نخوت عقابى ماكيانى را
كه با دون همتانى چون تو هرگز در نياميزم

سزد گر سرگرانى با طيور ديگرم باشد
كه چاالك و سبك بال و سبكروح و سبكخيزم

نه همچون ريزه خواران چشم بر دست كسان دارم
نه خم گردد سر از بهر جوى بيمغز و پا خيزم

چرا مرهون بار منت خلق جهان باشم?
كه دارم طعمه از منقار سخت و پنجه ى تيزم

بگفتا خودستائى تا به كى رو قصه كوته كن
مرا شايد كه از گفتار و رفتارت بپرهيزم

اگر چه ميكشم من بار منت باز خرسندم
كه مانند تو خون بيگناهانرا منيريزم

مادر!
يك هسته ى هلو كه ز سختى بود چه سنگ

ديدم شكفته است بباغى برابرم
گفتم چه كس شكسته ترا گفت خويشنت

گفتم گزاف گفتى و  اين نيست باورم
گفتا كه رسته است ز جامن يكى نهال

تا با نثار هستى خويشش بپرورم
آئين پاكبازى و  از خود گذشتگى

در من غريزى است نبينى كه مادرم?


