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سيدهبهار دير ر
دشير لطفعليانار

پنجره ها بسته است و روزنه ها كور
شب همه جا چيره و سپيده دمان دور
نيست در آفاق شرق و غرب گشادى
وز همه سو تيرگى است رو به تراكم
هيچ مناندست كاين سياهى دژخيم

 آوار3ناگهم افتد به سر به گونه
بر من آيد فرود سخت وگرانبار

آه كه در انتهاى دخمه درى نيست
تا دهدم ره به روشنايى خورشيد

 روييدن و شكفنت و بودن3بوته
در من اين شوره زار غمزده خشكيد

و هم خوشى بود آنچه بر دل ما رست
 افسوس داد و ميوه اندوه3شاخه

پرتو خورشيد بخت دير نپائيد
خفت و دگر هيچ  گاه سر نزد از كوه

آنكه صدا داد خلق را به رهايى
 پرهيز3راست براندام كرد خرقه

ناگهش از چهره چون نقاب برافتاد
ديديم اهريمنى منافق و خونريز

گريم برآن بهار دير رسيده
تن همه سبز از جوانه هاى بشارت
نكهتى از گل به بوم و بر نرسانده

با دختر ناگهش گرفت به غارت
آبان ماه ۱۳۶۳ تهران

دبهار در
ت الله نوحنصر

«هوا چون سرب سنگين است»
كام غنچه خونين است و چشم نرگس اشك آلود

زبان در كام خشك سوسن آزاد خشكيده است
غريو زاغ جاى بلبالن در باغ پيچيده است

 پژمرده غير از خلته هاى خون3بروى سبزه
نشان الله پيدا نيست
چه افتادست عالم را?

دم باد  بهارى روح بخش و زينت افزا نيست
رداى زنبق كافورگون زرد است

بنفشه, سرفكنده, زرد سيما, رخ پر از گرد است
پرستوئى منيآرد نويد ماه فروردين

هوا چون ماه دى سرد است
پندارى

«اوان دولت برد» است

خزان بار سفر بسته است
چرا از چشم  گوهر ريز ابر ماه فروردين

سرشك سبزه شوى و پاك و گوهرسا منى ريزد?
 درد است?3مگر اين گردباد تيره

يا تصويرى از دود دل خونين?

گلستانهاى ديگر را بهارانست
زياس و ذنبق و الله همه صحرا گل افشانست

فضاى سبزه, جان بخش و زمردگون زباران است
بساط باده گسترده كنار جويباران است

نشان از تيره زاغان بدآوانيست
گلستان زير آهنگ هزاران است

روز عيش ياران است
بهارا! خلته ابرى بر سپهر دشت ما بفرست

كه تا بر روزگار ما بگريد همچو چشم ما
زسرماى روانكاه و غم افزاى زمستانى

به شريانهاى ما يخ بسته خون و درد و خشم ما

بهارا! چين زابروى زمان بگشاى
سپهر قيرگون را همچو دريا نيلگون گردان

دل سرماى بيرحم زمستان را

انشب هجر
اسانىعماد خر

من ز بيداد تو هرگز نكنم ناله و داد
 زيبا به تو داد3داد از آنكه چنين چهره

سوختم , سوختم از هجر بفريادم رس
پيش از آنروز كه از خانه ام آيد فرياد

توبه كردم كه دگر دل بكسى نسپارم
 گيسوى تو گردد آزاد3اگر از حلقه

غافلى در شب هجران تو چون ميسوزم
آنچنان مست كه پروانه ز من گيرد ياد

آه خيالى است محال دست من, گيسوى تو? 
مگر آندم كه غبارم برساند بتو باد

پرسم آخر, چه زيانست تو را گركه شبى
بيكى بوسه كنى خاطر ناشادى شاد?

ور بترسى دل زارم ز خرابى برهد
با خبر باش كه اين خانه نگردد آباد

لب شيرين تو را غير منى مى بوسد
چكنم گر نزمن تيشه بسر چون فرهاد

بخت ما از سر مژگان تو برگشته است
عجبى نيست كه از ما نكنى هرگز ياد

دلبرا ايكه دم عيسى مريم دارى
چه شود گر شبى آئى سربالين عماد?

«آن» جاودان
ىاحسان طبر

ريزنده كه گوئى جز خيالى نيستُدر اين عمر گ
 جاودان را در جهان خود پديد آورِتو آن

كه هر چيزى فراموش است و آن دم را زوالى نيست

در آن آنى كه از خود بگذرى از تنگ خودخواهى
برآيى بر فراخ روشن فرداى انسانى

در آن آنى كه دل, دل رانده از وسواس شيطانى
روانت شعله اى گردد فرود سوزد پليدى را

بدرد موج دود آلود شك و نا اميدى را

به سير سال ها بايد تدارك ديد آن , آن را
چه صيقل ها كه بايد داد از رجن و طلب , جان را
به راه خويش پاى افشرد و ايمان داشت پيمان را

متام هستى انسان گروگان چنان آنى است
كه بهر آزمون ارزش ما, طرفه ميدانى است
ردىُدر اين ميدان اگر پيروز گردى گويمت, گ
ردىُو گر بشكستى آجنا, زودتر از مرگ خود, م

شاهد بهار
فانسعيد عر

rبلبل, صد هنر دارد بهارِ سنبل, ناىِزل 
چشمه ساران,گلعنذاران, هم گهر دارد بهار

 صحرا, بوسه بر رخسار گلِ رعنا, بادِرقص
شبنم گلچهره اش زان جلوه گر دارد بهار

صبح و آغاز طرب با دلبرى از غنچه گى
 سر دارد بهارِشاهدان را, همچو شاهان, تاج

در گياهان سرو ناز از عالم آزادگى ست
اين خصوصيت به عالم منحصر دارد بهار

 مرغ سحر3ساقى و ساز و سرود و نغمه
  خوش خبر دارد بهارِعاشقان و قاصدان

رفان در چمنِ عِناله و راز و نياز و شوق
 تر دارد بهارِ شعرِ شاعرانِشور و حال

عاشقانه ها
ىكتر محمد طاهرد

اگر سنگ سياه روزگارم
اگر از چرخه دنياكنارم

ندارم وحشت از اين بخت خاموش
كه در دل غنچه خورشيد دارم

من آن ديوانه روز الستم
كه با خوبان قرار عشق بستم

رفيقان يك بيك رفتند و تنها
منم ! مجنون كه در پايت نشستم

تا سرخى پائيز گل لبخند است
گلواژه عاشقى به قلبم بند است

نوميد مشو كه در لغت نامه عشق
نام من ونام تو بهم پيوند است

كبوترها كبوترهاى چاهى
بيابان در بيابان بى پناهى

ره عشق و ره هستى كدام است!
كه سرگردامن اندر اين دوراهى

هوا بارانى و سنگينه امروز
پلنگ ابرها غمگينه امروز

بنفش و سرخ و زرد و سبز و نيلى
كمان آسمان رنگينه امروز

با نام قانون
 از بدوح  سمنانى

 دلهاى پر خون شد3قلم آغشته در خونابه
 آزردگان از چرخ گردون شد3زبان شكوه

حكايتها نوشت از ظلم و جور نابكاران چون
روايت گوى اد بارومحن در شهر و هامون شد

حديث بند و زجنير اسارت گفت و مى ناليد
سخنگوى لبان بسته و عصيان مكنون شد

بيان خشمهاى منجمد در قلب مشتاقان
كالم سينه سوز مردمى مأيوس و مغبون شد

قلم برگفت درد كهنه را در راه آزادى
كه هر ظلمى كه شد برملتى با نام قانون شد

گهى گوييد وگرد ظلم را از چهره ها شوئيد
و گاهى شعله گشت و بر بن آحاد ملعون شد

گهى از سينه هاى خشك مادرهاى محزون گفت
گهى ياد آور طفالن بى نان ماند و مديون شد

قلم از ليقه اى خونين ره فرياد را پوئيد
ز دل جوشيد و خونخواهى بر او يك اصل و قانون شد

شناختى از خويش
ديارايرج ايز

ما رند و خياالتى پر جوش و خروشيم
دور از وطن و در بدر و خانه بدوشيم

پيريم و فقيريم , زر و سيم نداريم
اما دل سودا زده ارزان نفروشيم

زربفت ز سالوس  ريا درخور مانيست
پشمينه اى از زهد و دعا نيز نپوشيم

اى اصل صفا, خاك ره كوى شمائيم
اما سخن سخت زناكس ننيوشيم

گه سخت چو سنگيم, گهى نرم چو موميم
گه طاير قدسيم و گهى شوم چو بوميم

ما رهگذرى در طلب كعبه عشقيم
گه شهر شما گاه سئول گاه به روسيم

در ميكده جز نور خدا هيچ نبينيم
گه از ملكوتيم و گه ابليس رجيميم

در مكتب, عقل و جنون هر دو قرينيم
گه غرق جنونيم گهى نيز فهيميم

ه تزوير ببنديمّاى شيخ تو را دك
برحكم تو در توبه و تعزير بخنديم

ما مى زدگان گرچه خراب از مى نابيم
اما سخن علم زنادان نپسنديم

چون اشك زالليم چو از چشمه بجوشيم
در چاله و مرداب بناچار بگنديم

گر گشت دو تا قامت چو شروعى نيست

تحسر
عىمحمد نو

دوست دارم همچو موجى در دل دريا مبيرم
بشكفم چون الله اى خونين و در صحرا مبيرم

 محنت بريزم3اشك شادى باشم و از ديده
 شمعى شوم در دامن شبها مبيرم3خنده

عود باشم در ميان مجمر حسرت بسوزم
 اسپند گردم تند و بى پروا مبيرم3دانه

 مهتاب باشم پيكر شب را بشويم3چشمه
آذرخشى گردم و در گنبد مينا مبيرم

يا بسايم بر ستيغ كوهها شهپر چو عنقا
يا چو زيبا مرغكى در گوشه اى تنها مبيرم

بشكنم تاريكى شب را و زجنيرش منايم
اخترى سرگشته باشم در ره فردا مبيرم

دريغاى من!
عىمحمد نو

توانى اگر بود در ناى من
به گوش تو مى آمد آواى من

سرود من از آسمان مى گذشت
فلك مى شدى كر, ز غوغاى من

به هر نغمه ام, الله اى مى شكفت
نبود از خزان , هيچ پرواى من

اد , بال مرا مى شكستّنه صي
نه زجنير مى بست در پاى من

دريغا! كه ديگر توانى مناند
نه در تن, نه در جان, نه در ناى من

مرا نغمه در تيرگى ها شكست
گلو گس شد آرزوهاى من

سرود من آواز خاموش گشت
شد امروز بدتر ز فرداى من

به ياران نامرد و نامهربان
اى منّبسى ناخوش آمد متن

دريغا! كه ديگر ز من نشنوى
سرودى به غير از «دريغاى من!»

بى گناه
رباب متدن

دامن كشان به باغ نسيم سحر وزيد
 اوِنرگس شكفت و يافت طراوت گياه

 حق از آشيان چكيدِ مرغِبر سبزه خون
 اوِ تباهِشد الله داغدار ز حال

آندم كه با سكوت هم آغوش بود شب,
 اوِوانگه كه خفته بود امير و سپاه

دژخيم, مرد پاكدلى را برون كشيد
 اوِ سياهِ روزِاز دخمه اى به تارى

تا پاى دارش از دل هر تيره كوچه برد
وز بى كسى سپيد نشد كس به راه او

 طناب3برگردن آشنا چو شدش حلقه
 اميد گشت عيان در نگاه اوِنور

پيچيد در فضاى شهامت صداى وى
 اوِ شجاعت كالهِبشكست بر سپهر

 دار گرفت از نشيب جاىِچون بر فراز
مردم شتافتند سوى جايگاه او

خلق آن زمان رسيد كه پايان گرفته بود
 اوِدر دست و پا زدن نگه گاهگاه

 وى و جان داد بى گناهِشد سرد پيكر
 اوِ مردم ميدان گواهِ سردِشد اشك

پرسى«رباب» بود كه و جرم وى چه بود?
 اوِمنصور بود و دوستى حق گناه

پائيز ۱۳۳۹

آخر بازى
سجىحني/ اور

باز آخر اين بازى, شعر اشكنك خورده
 سر شكستنك خوردهِشاعر اين وسط زخم

راه شاعرى هامان سنگالخ و بى پايان
شعر هم دليجانى كهنه و يدكى خورده

شعر در دلم نشكفت من چه ميتوامن گفت
از قلم كه با كاغذ درد مشترك خورده

شرجى غزل خاك مرده را طراوت داد
در كوير بارانى نرم و من منك خورده

 ادب رم كرد3مرتع هنر خشكيده گله
باز بر سر چوپان چوب نى لبك خورده

شعرهايش آهنگ ياس و نسترن دارد
دفترى كه بر جلدش بال شاپرك خورده

با پر مگس هاتان با هوا نسنجيدم
 گفته هاى خون بارم با غزل محك خورده

احتياج بر سنگ و اين قبيل اشياء  نيست
 ترك خورده3با اشاره مى افتد شيشه

حرف  هاى بسيارم درغزل منى گنجد
شور مثنوى دارد شاعر كتك خورده

عاشق مست
ىان شمس تبريز از ديو

مطربا عشقبازى از سر گير
يكدو ابريشمك  فرو تر گير

چونكه در چرخ آردت باده
خانه بر بام چرخ اخضرگير

ملك مستى و بيخودى دارى
ترك سوداى ملك سنجر گير

مستى آمد ز راه بام دماغ
 درگيرِ ره3برو انديشه

از ره خشك راه بسيارست
 تر گيرِو و رهَكشتى ساز و ر

پربرآوردم و بپريدم
زانچه خوردم بخور تو هم پرگير

فارغم همچو مرغ از مركب
مركبم را تو لنگ و الغر گير

گر نرويد ز خاك هيچ انگور
مستى عشق را مقرر گير

عا شق مست وانگهى توبه
ترك سالوس اى فسونگر گير

دريغا گل سرخ
ايىش كسرسياو

دريغا گل سرخ را باد برد
دل غنچه زين درد در هم فشرد

چو مى رفت بلبل از اين باغ گفت
ردُبهارم سرآمد, مرا نغمه م

مسكو  ۱۳۷۰

ياد دل انگيز
بهمن نشاطى

شد دل من باز پريشان تو
سوختم از آتش هجران تو

 آرام جنابت هنوز3بركه
خفته در آن بستر چشمان تو
ظلمت يلدايى شب مال من

روشنى صبحدمان آن تو
فصل خزان را زدلم دور كرد

ياد دل انگيز بهاران تو
كاش شبى سر برسد تا دمى

سر بنهم بر سردامان تو

جالل بقايى نائينى
خامى

شبى به پير خرد گفتم ايكه در عالم
نيافريده خدا چيزى از تو واالتر

چه شد كه شد سپرى عمر و دير فهميدم
كه روزگار شتابنده است و زودگذر?

برفت شور و نشاط جوانيم بر باد
بجاى ماند ز من جسم خشك و ديده تر

سياه روزى خود را كنون شناخته ام
كه مويهاى سپيدم دميده است ز سر

جوابداد كه خامى هنوز و بيخبرى
كه پخته ميشود آتش بزير خاكستر.

ل


