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هواى آفتاب
 بسته و اتاق سردِمالل ابرها و آسمان
متام روزهاى ماه را

فسرده مى منايد و خراب مى كند
و من به يادت اى ديار روشنى -

كنار اين دريچه ها- دلم هواى آفتاب مى كند!

خوشا به آب و آسمان آبى ات
به كوه هاى سربلند

ه هاى سايه دارّبه دشت هاى پرشقايقت, به در
و مردمان سختكوش توده كرده رجن روى رجن

زمين پير پايدار!
هواى توست در سرم

 ناتوان منِ رانِ عمر زيرِاگر چه اين سمند
به سوى ديگرى شتاب مى كند

نه آشنا, نه همدمى
نه شانه اى ز دوستى كه سر نهى بر آن دمى

تويى و رجن و بيم تو
تويى و بى پناهى عظيم تو

نه شهر و باغ و رود و منظرش
نه خانه ها و كوچه ها, نه راه آشناست

نه اين زبان گفتگو, زبان دلپذير ماست
تو و هزار درد بى دوا

تو و هزار حرف بى جواب
كجا روى!? به هركه روكنى تو را جواب مى كند!

چراغ مرد خسته را
كسى منى فروزد از حضور خويش

ش به نام و نامه و پيامَسَك
نوازشى منى دهد

 نيم شب گهى ثواب مى كندِاگر چه اشك

... نشسته ام به بزم دوستان و سر خوشم
قل و آفرين و نوشَبگو بخند و شعر و ن

سخن به هر كالم و شيوه اى زعهد و از يگانگى است
به دوستى, سخن ز جاودانگى ست...

مان ز شبرو خيالَا
امان چه ها كه با من اين شكسته خواب مى كند!

اگر چه بر دريچه ام در آستان صبح
هنوز هم مالل ابر بال مى كشد

ولى من اى ديار روشنى
دلم چو شامگاه توست

به سينه ام اجاق شعله خواه توست
نگفتمت: دلم هواى آفتاب مى كند!?

سياوش كسرايى-مسكو, شهريور ۱۳۷۲

نى شكسته
هوشنگ ابتهاج «سايه»

با اين دل مامتزده آواز چه سازم?
بشكسته نى ام بى لب دمساز چه سازم?

در كنج قفس مى كشدم حسرت پرواز
با بال و پرسوخته پرواز چه سازم

گفتم كه دل از مهر تو برگيرم و هيهات
با اين همه افسونگرى و ناز چه سازم

خونابه شد آن دل كه نهانگاه غمت بود
از پرده در افتد اگر اين راز چه سازم

گيرم كه نهان بركشم اين آه جگر سوز
  غماز چه سازمdبا اشك تو اى ديده

 احلان خدايى استdتار دل من چشمه
 ناساز چه سازمdاز دست تو اى زخمه

ساز غزل سايه به دامان تو خوش بود
دور از تو من دلشده آواز چه سازم

تهران, فروردين ۱۳۲۷

گىند«معناى» ز
احسان طبرى

در اين جهان كه گرم ستيزند, هست و نيست
رسى اگر كه زندگى ما براى چيستُپ

لندرىَگويند تو را, كه نيست براى ق
 زمان گذراندن به بيخودىdهنگامه

رىَرسَسرتاسر حيات گرفنت به س

 خواسته و ساز برگ نيستِاز بهر جمع
از بهر مرگ و هستى آن سوى مرگ نيست

نى بهر مامت است, نه از بهر اضطراب
نى تن زدن ز رجن و هراسيدن از عذاب

معناى زندگى است, نه از شاخسار عمر
با رعشه هاى بيم, در آويخنت به آز

خوارى كشيدن از همه درگير و دار عمر
از بهر آنكه عمر شود, اندكى دراز

معناى زندگى است نه آرامش خموش
نى بانگ  هاى و هوى, به گرد وجود خويش

نى پا كشيدن است ز ميدان كار و كوش
نى راه كار و كوش, گزيدن به سود خويش

معناى زندگى است نبردى كز  آن نبرد
ند كسانى كه بنده اندَهَاز بند  وار

بهروزتر زيند, كسانى كه زنده اند.

نداننوروز در ز
اردشير لطفعليان
براى زندانيان سياسى در ايران

نوروز مى آيد
از دشت هاى سرد و خاموش زمستانى

بگذشته و سر مى كشد هر كوى و برزن را
هم بزم شادى را و هم كانون شيون را

هم اين و هم آن را
هم جمع آزادان هم كنج زندان را,

نوروز مى آيد و بارى ديگر آنان را
آن سربداران را و آن خيل شجاعان را

پشت حصار تنگ زندان پاى در زجنير مى يابد
آنان چرا اينجا گرفتارند?
آنان مگر آيا گنهكارند?

آلوده اند آيا به خونى دست?
بربوده اند آيا زخوانى آب و نانى را?

دزديده اند آيا زمينى را دكانى را?
پس جرم آنان چيست

آنكس كه پاسخ داد خواهد كيست?

اينك بيا بشنو,
آن مرد زندانبان برايت پاسخ آماده اى دارد,

آن قاضى دژخيم
آرى جواب ساده اى دارد:

اينان بزهكارند
اينان گناى سخت نابخشودنى دارند

 ممنوعdزيرا به لب آورده اند آن واژه
آن واژه ممنوع,

هرجاى جارى گشته به نوك قلمهاشان
 ممنوع: آزادىdآن واژه

ما سال را با نام آنان مى كنيم آغاز
نوروز را با ياد آنان جشن مى گيريم

بگذار تا ما نيز
از بهر آزادى به پا خيزيم

بگذار تا ما هم چو آن آزادگان پاى در زجنير
با جهل و با بيداد بستيزيم

تا بذر آزادى در آن سامان برويد بارور گردد
تا باغ آزادى شكوفا, پرثمر گردد

آنگه به دلها شادى و اميد چون پيغام نوروزى
در مرگ شب, با پرتو خورشيد برگردد

بگذار...

گل انار
طاهره خنيا

دستم منى رسد كه تو را دست چين كنم,
اين شاخه هم كه خر شده سرخم منى كند

وقتى گل انار لبت قسمت من است,
 من كم   منى كندdپائيز از عالقه

يك سيب سرخ, سهم پدر بود و نصw كرد
دادش به توكه نصw كنى با من و...چه بد!

حوا شدم كه مال تو باشم, ولى خدا
 آدم  منيكندdمن را شريك بچه

برفم كه ذره دره مرا ذوب ميكنى.
 نگاهdدر آخرين سپيده دم قله

هركس كه گر  گرفته در آغوش گرم تو,
ديگر توجهى به جهنم منى كند

زن! تو كه شاعر منى شوى!َاز شعر دم م
خامم كه عاشقت شده ام, نه?! بگو بله!
از او كه پاى خوب و بدت ايستاده است

جز دل چه خواستى كه فر اهم منيكند?
باشد,  بتاز اسب خودت را, ولى سكوت

تنها جواب رج رج شالقهاى تو
بى زحمت چمن به تو آورده ام پناه,

 اسبى كه رام عشق تو شد رم منيكند

خدايا عاشقم...
ايرج ايزديار

خدايا عاشقم عاشق ترم كن
به عشق از قيس و وامق برترم كن

به يك جلوه زبودى عقل و دينم
عيان كن چهره و خاكسترم كن

خدايا درد از تو چاره از تو
بدرد عشق بيچاره ترم كن

تب و تاب صفا و دوستى را
بجامن ريز و پرشور و شرم كن

خدايا داستانى نامتامم
به پايامن رسان كامل ترم كن

درخشان كن به نورت پيكرم را
بسوزامن سراپا, اخگرم  كن

خدايا بنده اى خوار و ذليلم
ز ذلت وارهان سرخوش ترم كن

ندارم دانشى, ناپخته ام من
به علم و دانشت پخته ترم كن

خدايا روسياه و پرگناهم
عذاب كم بروز محشرم كن

به دنيا طعم رسوائى چشيدم
به عقبا بار خفت كمترم كن

خدايا چون على اخالقم آموز
و يا در بندگى چون قنبرم كن

رم ديوانه در كاشانه خويشَب
برون از خانه ديوانه ترم كن

خدايا شهد مهر و دوستى را
بكام كامران و دخترم كن

آبگير فلق
خسرو احتشامى

 سحر بستندdدوباره ظلمتيان تنگه
شبانه كشنت خورشيد را كمر بستند

زبام يشم فلك شام را ندا دادند
به قصر سبز افق بر سپيده در بستند

به آبگير فلق قوى صبح را با خشم
بلور سينه شكستند و بال و پر بستند

چو اسب نقره ئى بامداد شيهه كشيد
به دشت شيرى مشرق ره گذر بستند

براى همدلى آفتاب در تبعيد
ستاره سوختگان مفرش سفر بستند

 شب كوله بار بگشودندdدر اوج قله
 ظفر بستندdكمند حادثه بر صخره

هدف رهايى روز است و روشنايى نور
كه اين خدنگ قدان قامت خطر بستند

به پيك همت ما مى رسد سوار طلوع
 سحر بستندdاگر چه ظلمتيان تنگه

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

صداى عيد ميآيد ز هر سو
بهار آمد به پابوسش پرستو

تو كه فصل قشنگ عشق بودى
كجا پيچيده اى اى عطر شب بو

 روز الستمdمن آن ديوانه
كه با خوبان قرار عشق بستم

رفيقان يك بيك رفتند وتنها
منم مجنون كه در پايت نشستم

كويرى, ظهر داغى,آفتابى
پريشان مرغ عشقى سوى آبى

دريغا تشنگى ماند وبيابان
صداى ناله, پرواز عقابى

از پيله برآمديم و با باد شديم
يك عمر اسير داد و فرياد شديم

 سرخ كهكشانها رفتيمdتا سينه
از بركت عشق خانه آباد شديم

سحرگه چون نسيم عاشقانه
زند بوسه به گلها شادمانه

 زيباى چاهىdكبوتر بچه
شد پر سوى دشت بيكرانهِك

گياهى خشك درقلب كويرم
كه در تنهايى صحرا اسيرم
قرارى داشتم از روى اول

كه دل از عشق خوبان برنگيرم

از چادر شب نگين مهتاب افتاد
خورشيد رسيد و شب به مرداب افتاد

در بركه صبح ماهيان مست شدند
روز آمد و عاشق به تب و تاب افتاد

مى و پيمانه
ابوالقاسم الهوتى

نشستم دوش  من با بلبل و پروانه در يكجا,
سخن گفتيم از بى مهرى جانانه در يكجا.

من اندر گريه, بلبل در فغان, پروانه در سوزش,
متاشا داشت حال ما سه تن ديوانه, در يكجا.

بصدق و سوزش و شوريدگى, در عشق يار خود,
من و پروانه و بلبل شديم افسانه دريكجا.

دلم خود رأى و يك پهلو بود, بيخود مرجنانش,
منى گيرد بجز ياد تو, با كس النه در يكجا,

زبيم غير, پى گم  مى كنم, از من مشو بد دل,
اگر بينى مرا با دلبرى بيگانه در يكجا.

براى آنكه گويم هرچه در دل دارم از عشقت,
چه ميشد, ميشدم گر باتو آزادانه در يكجا.

بهار است, آرزو دارم كه در طرف گلستانها
من و جانانه باشيم و مى و پيمانه در يكجا,

بعشقت صادقم, باور ندارى, امتحامن كن,
ببين بخشم براهت جان و سر را يا نه در يكجا.

همه اسرار من را پيش جانان برد, الهوتى,
منى مامن دگر با اين دل ديوانه در يكجا.

رويداد
الله ايرانى

دستى به هوا رفت و دو پيمانه به هم خورد
با آن دو دل عاشق و ديوانه به هم خورد

دستى به هوا رفت و نگاهى به نگاهى
پيچيد و دو دست و دو دل و شانه به هم خورد

لبخند و نگاهى روى لبخند ونگاهى
آرام فرود آمد و مستانه به هم خورد

آرامش سرسبز من و رامش هستى
سالنه و سالنه و سالنه به هم خورد

شب در كشش و كوشش و كنكاش بسر شد
آسايش شمع و گل و پروانه به هم خورد

دست و دل تبدار دو دلداده بى خويش
در هم شد و برهم شد و جانانه به هم خورد

انكرشو
مشفق كاشانى

به طوفان تا سپردم زورق بى لنگر خود را
در امواج  گران از دست دادم گوهر خود را

 افسوس بى پرواdنشستم در پريشانخانه
شكستم با دل دروا, بلور باور خود را

 اين زرد رنگيهاdمگر خونگريه سازد چاره
به خوناب جگر آراستم چشم تر خود را

 گلرنگ زان جام اهورايىdبه جاى باده
زموج شوكران لبريز ديدم ساغر خود را

دريغ ازمن كه ديگرنيست درسرشوق پروازم
به بيتابى در آتش سوختم بال و پر خود را

در آب شعله سردادم تن آلوده از هستى
و با رود جنون آميختم خاكستر خود را

مگر گلگون شود با خون من محراب آزادى
 شمشير او بردم سر خود راdبه زير سايه

ببوى ابر رحمت, بارشى از تيغ مى بينم
درين هنگامه گم كردم صفاى خاطر خود را

غزل با سركشيهاى قلم درخويش مى پيچد
گذشتم فارغ از اين هردو , بستم دفتر خود را

بهار آمد
وح سمنانىّاز بد
اى دوست ببين گل به گلستان آمد

آرى همه جا سبزه به بستان آمد
از جلوه گل شد همه عالم زيبا

لك جنان بلبل دستان آمدُاز م
دشت و دمن و باغ به آذين بنشست

پروانه به رقص در گلستان آمد
دل مى طلبد جام مى و ساقى را

يعنى كه ز نو نوبت مستان آمد
 زمين شد دل هر ذره به جوشُّمدر خ

دوران خوش باده پرستان آمد
شرط است دمى ياد عزيزان باشيم

خوش صحبت ياران دبستان آمد
برخيز و جال گير زجان بخشى دشت

كز سور زمين نيست به هستان آمد
اندر پى گلزار و مى و شاهد شوخ

مستان آمدُوح غزل خوان به خّبد
مى خواند و صال داد كه نوروز رسيد

سرمست شد و باده بدستان آمد

وحشى
نصرت الله نوح

زينت فزاى محفل ما گشتى  امشب
تو آفت دين و دل ما گشتى امشب
حالل جمع مشكل ما گشتى امشب

نوحم به دريا ساحل ما گشتى امشب

بخشيده رقصت محفل ما را ضيائى
اى آهوى وحشى بگو كار كجائى?
تو آيتى از لطw و ازحسن وصفائى

ابرو ترش منما چنين با ما چرائى
گفتى كه ميآيم ولى ترسم نيائى

چشمان سرمست تو زد ميخانه برهم
يكدم نشين با ما بزن پيمانه برهم

تا گيسوانت را چنين زد شانه برهم
افتاد ناگه صد دل ديوانه برهم

يارا مزن ما را بدينسان خانه برهم

در انتظارت دارم امشب ديده بردر
اى بر سپهر مهر و حسن و لطw اختر

 ترdباز آقدم نه اى پرى برديده
ما را بدام خويشنت مگذار و مگذر

هرگز پريشان خاطرى منما مكدر

تا آتش عشق تو ما را بر سر افتاد
در خرمن  صبر و شكيبم آذر افتاد
مارا دلى از هجر تو غم پرور افتاد

مرغ دل از انديشه و بال و پر افتاد
 تر گوهر افتادdبردامنم از ديده

زينت فزاى محفل ما گشتى امشب
تو آفت ........................


