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دمهر پرور
شايق هروى

از آن روزى كه مهر عارضت در دل نهان دارم
تو گوئى آتش اندر پنبه و مه در كتان دارم

جوانا سر مكش از من كه از شور و شر دوران
بيمن عشق ايمن زيستم, روح جوان دارم

ك1 خاكم به سق1 آسمان كى سر فرود آرد
در آن شبها كه در كوى تو سر بر آستان دارم

پى اظهار سوز دل بسان شمع در هجرت
زبان آتشين و خامه آتش زبان دارم

بجز سوداى زل1 سركش و چشم سيه مستت
اگر سود دو عالم حاصلم گردد زيان دارم

گهر زا طبع من زان است كاندر خلوت معنى
خيال لعل جانبخش تو در آغوش جان دارم

طبيبا از تپيدنهاى قلب من چه ميپرسى?
دل پرورده مهر و بتى نا مهربان دارم

اگر رمز آشناى جان پر دردى شنو (شايق)
كه در هر ناله از هجرش هزاران داستان دارم

عطر گل سنجد
خسرو احتشامى

به لب چشمه سرشب به شتاب آمده بود
كوزه بر دوش پى بردن آب آمده بود

خوى وحشى نگهان ده باال را داشت
آب از ديدن او در تب و تاب آمده بود

در هوا از نفسش عطر گل سنجد ريخت
شادى انگيزتر از بوى گالب آمده بود

پيرمردان همه گفتند كه همزاد پريست
بس كه شاداب ز جوبار شباب آمده بود

كوزه در آب فرو رفته و از قهقهه اش
اشك در چشم بلورين حباب آمده بود

رقص را در گذر باد به ريواس تنش
 خواب آمده بودWمخملى بود كه از كوچه

عصمتش راه به هر دزد نگاهى مى بست
گرچه سكرآور و سرمست و خراب آمده بود

ممن غالم قمر
ىان شمس تبريزديو
من غالم قمرم, غير قمر هيچ مگو

پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو
 گنج مگوِ رجن مگو, جز سخنِسخن

ر, هيچ مگوَبَور ازين بى خبرى, رجن م
دوش ديوانه شدم, عشق مرا ديد و بگفت:

ر, هيچ مگوََدن , جامه مََزآمدم, نعره م
گفتم: اى عشق, من از چيز دگر مى ترسم

گفت: آن چيز دگر نيست, دگر هيچ مگو
من بگوش تو سخنهاى نهان خواهم گفت

سربجنبان كه بلى, جز كه به سر هيچ مگو
 دل پيدا شدَِهقمرى, جان صفتى در ر

 دل چه لطيفست سفر! هيچ مگوِهَدر ر
اشارت ميكرد ست اين دل!ََهگفتم: اى دل, چه م

ست اين, بگذر هيچ مگوُ تWكه نه اندازه
 فرشته ست عجب, يا بشر است?ِگفتم: اين روى

گفت: اين غير فرشته ست و بشر, هيچ مگو
ر خواهم شدَبَگفتم: اين چيست بگو? زير و ز

ر, هيچ مگوَبَمى باش چنين زير و ز گفت:
ر نقش و خيالُاى نشسته تو درين خانه پ

خيز ازين خانه برو, رخت ببر, هيچ مگو

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

غمخوار هم باشيم
فيض كاشانى

بيا تا مونس هم  يارهم  غمخوار هم باشيم
 بيمار هم باشيمWانيس جان غم فرسوده

 هم گرديم و بهر يكديگر سوزيمِشب آيد شمع
شود چون روز, دست و پاى هم در كار هم باشيم

دواى هم, شفاى هم, براى هم, فداى هم
دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشيم

بهم يكنت شويم و يكدل و يكرنگ و يك پيشه
سرى در كار هم آريم و دوش بار هم باشيم

جدائى را نباشد زهره اى تا در ميان آيد
بهم آريم سربرگردهم, پرگار هم باشيم

حيات يكديگر باشيم و بهر يكديگر ميريم
گهى خندان زهم گه خسته و افكار هم باشيم

بوقت هوشيارى عقل كل گرديم بهر هم
چو وقت مستى آيد ساغر سرشار هم باشيم

شويم از نغمه سازى عندليب غم سراى هم
برنگ و بوى يكديگر شده گلزار هم باشيم

بجمعيت پناه آريم از باد پريشانى
اگر غفلت كند آهنگ ما, هشيار هم باشيم

براى ديده بانى خواب را بر خويشنت بنديم
 بيدار هم باشيمWز بهر پاسبانى ديده

جمال يكديگر گرديم  و عيب يكديگر پوشيم
قبا و جبه و پيراهن و دستار هم باشيم

غم هم, شادى هم , دين هم , دنياى هم گرديم
بالى يكديگر را چاره و ناچار هم باشيم

بال گردان هم گر ديده, گرد يكديگر گرديم
شده قربان هم از جان و منت دار هم باشيم

يكى گرديم  در گفتار و در كردار و در رفتار
زبان و دست و پايك كرده خدمتكار هم باشيم

منى بينم بجز تو همدمى اى (فيض) در عالم
 اسرار هم باشيمWبيا دمساز هم گنجينه

حيات جاودان
ىاقبال الهور

ميارا بزم بر ساحل كه آجنا
نواى زندگانى نرم خيز است

به دريا غلط و با موجش در آويز
حيات جاودان اندر ستيز است

✦ ✦ ✦

چه مى پرسى ميان سينه دل چيست?
خرد چون سوز پيدا كرد دل شد,
دل از ذوق تپش, دل بود, ليكن

چو يك دم از طپش افتاد گل شد
✦ ✦ ✦

نهنگى بچه ى خود را چه خوش گفت
بدين ما حرام آمد كرانه

مبوج آويز و از ساحل بپرهيز
همه درياست ما را آشيانه

✦ ✦ ✦

آدم از بى بصرى بندگى آدم كرد
گوهرى داشت ولى نذر قباد و جم كرد

يعنى از خوى غالمى ز سگان خوارتر است
من نديدم كه سگى, پيش سگى سر خم كرد

✦ ✦ ✦

سفالى را, مى او جام جم كرد
درون قطره ام پوشيده يم كرد

خرد اندر سرم بتخانه اى ريخت
خليل عشق, ديرم را حرم كرد

 دريا=يم
✦ ✦ ✦

ساحل افتاده گفت: گرچه بسى زيستم
هيچ نه معلوم شد آه كه من كيستم

موج ز خود رفته اى تند خراميد و گفت
هستم اگر مى روم, گر نروم نيستم

تاريك
احمد شاملو

بر زمينه سر بى صبح سوار
خاموش ايستاده است

و يال بلند اسبش در باد
پريشان مى شود

خدايا خدايا
سواران نبايد ايستاده باشند

هنگامى كه
حادثه اخطار مى شود

✦ ✦ ✦

كنار پرچين سوخته
دختر خاموش ايستاده است

و دامن نازكش در باد
تكان مى خورد
خدايا خدايا!

دختران نبايد خاموش مبانند
هنگامى كه مردان
-نوميد و خسته-

پير مى شوند

گفتگوى آسمانى
ىاستاد باستانى پاريز

در عرش به فردوسى, مى گفت چنين سعدى
آخر به مراد ما دنيا شدودورانش

بر فرش زمين بنگر بنگاشته هر سويى
نقش تو و نام من در شهر و بيابانش

هر مكتب و هر محفل, هر شارع و مارستان
نام من و تو دارد بر سر در وايوانش

رى كرد سقراط و به حسرت گفتَعَروسوى م
افسوس بدين دنيا وين مردم نادانش

آن روز كه ما بوديم دردانه تاج دهر
مرديم و به ناكامى محتاج كفى نانش

و از بعد قرون امروز ريزند به پاكوبى
گل ها به مزارما خوبان غزخلوانش

اين است و مجوزين بيش ارج هنر ازگيتى
گر خواجه شيرازى ور خواجوى كرمانش

ناكامى ونادارى اصل هنر است آيا?
يا هر كه هنر ورزيد خود كرد پريشانش

من گويم, گرمى بود, فردوسى و سعدى را
خشتى ز, رباطاتش, مترى ز خيابانش

شهنامه بسوزاندى ديوان بپراكندى
برباد خزان دادى اوراق گلستانش

اود مهتابمى تر
شيجنيما يو

مى تراود مهتاب
مى درخشد شب تاب

نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك
غم اين خفته چند

خواب در چشم ترم مى شكند
✦ ✦ ✦

نگران با من استاده سحر
صبح, مى خواهد از من

كـز مـبـارك دم او آورم ايـن قـوم بـه جـان بـاخـتـه را
بلكه خبر

در جگر خارى ليكن
از ره اين سفرم مى شكند

✦ ✦ ✦

نازك آراى تن ساق گلى
كه به جانش كشتم

و به جان دادمش آب
اى دريغا! ببرم مى شكند

✦ ✦ ✦

دستها مى سايم
تا درى بگشايم,
برعبث مى پايم

كه به دركس آيد,
در و ديوار به هم ريخته شان

بر سرم مى شكند
✦ ✦ ✦

مى تراود مهتاب
مى درخشد شب تاب

مانده پاى آبله از راه دراز
بردم دهكده مردى تنها,

كوله بارش بر دوش,
دست او بردر, مى گويد با خود:

«غم اين خفته چند
خواب در چشم ترم مى شكند!».

قصه ى عشق
ستاخيزحيم رر

درد را دادى ولى درمان كجاست?
عشق را دادى ولى سامان كجاست?

درد بى درمان نهايت مردن است
عشق بى سامان ز پا افتادن است

سخت كوش و از پى دلدار رو
نى به رويا در پى اش بيدار رو

كاميابى جز به وصلت كى شود?
گنجيابى جز به زحمت كى شود?

هر كه از اين ره برفت و برنگشت
نام او سر لوحه ى عشاق گشت

عاشق ليلى اگر مجنون نبود
قصه ى بى عشق را گفنت چه سود

عشق شيرين تيشه بر فرهاد زد
از فراقش بيستون فرياد زد

كوه و تيشه گر كسى ياد آورد
بوى عشق از بيستون باد آورد

مان»هگذار ز«عشق در ر
جهانگير صداقت فر

پيرانه سر دگربار گلبانگ عشق, زنهار
بر شاخسار بهمن تا چون نشيند اين بار

در موسم زمستان بر شاخه برف زيبد
گيرم شكوفه بارد ارديبهشت پندار

خوش بود وصل خوبان در حجله ى جوانى
اينك مگر به رويا افتد قرار ديدار

در شعله زار خواهش شوق نوازشم هست
تن پوش جامن اما, خاكستر است انگار

از آرزوى وصلت تا ملتقاى امكان
فرسنگ تا به فرسنگ, ديوار تا به ديوار

با جرعه ى نگاهى از بركه هاى آبى
از هوش ميبرندم لولى وشان خمار

ميعادگاه مستان در واحه بهار است
نقد شكوفه ها را در پاى جام بگذار

تا ميوه بار آيد در دامن شكوفه
آفات در كمينند, اى هوشيار هشدار

درياب بخت پيروز تا فرصتى است امروز
فرداى تا چه آيد بر فال تو پديدار

در برگريز پائيز با عشق در مياميز
پوشيده دار اسرار از ديدگاه اغيار

آرامگاه عشاق در باغ نسترن هاست
هر جا شميم گل بود, بارى, مرا به يادآر.

عاشقانه ها
ىكتر محمد طاهرد

يك شهر سخن ز عشق ما ميگفتند
از مهر و وفات مرد و زن ميگفتند

عمرى بگذشت در تب و تاب افسوس
ديدم تو نه آنى كه به من ميگفتند

✦ ✦ ✦

سحر بود و سپيده ناز ميكرد
سياهى از افق پرواز ميكرد

نسيم آهسته با سرپنجه خويش
گره از زل1 شب را باز ميكرد
✦ ✦ ✦

سپيده در افق آواز ميداد
نويد صبح روشن ساز ميداد

صداى پاى خورشيد دل افروز
سياهى را ز شب پرواز ميداد
✦ ✦ ✦

در كنج قفس فتاده افسرده پلنگ
خونابه چكان ز پاى, از زخم تفنگ

سر برده به سينه, ديدگان اشك آلود
با خاطره شكار و آهو در جنگ

✦ ✦ ✦

از چرخ فلك مرا رها كرد خدا
وز چشم تو روزگار انداخت مرا

من دامن و غم كه مونس هم بوديم
غم داندو من چه ها كه نگذشت به ما?

✦ ✦ ✦

روزى كه برفت يار جانانه ى من
غم آمد و بنشست به كاشانه ى من

من ماندم و صد خرابى از خاطره ها
جغد آمده در خرابه- در خانه ى من

✦ ✦ ✦

افق خونين و ابرى پاره پاره
روان بر شامگاه بى ستاره
گريزى بايد و راه فرارى

به آوايى, به چشمك يا اشاره

حكايت آن زن كم گم شده بود!
ى (شبنم)زبيده جهانگير

آجنا, زير پل كريم خان,
زنى افسرده حال و پريشان

پيدا و گم مى شد در تاريكى,
پاهايش از پى جسم اش روان
كفشها پاره و چادرش خيس,

جامه اش, چون رخش پر لك و پيس
آهسته مى ناليد كه: «هيچكس نيس»

تا او را با خود برد چون مهمان!
شب مى گذشت وهمره آن,

شدت مى گرفت باد و باران,
خالى مى شد زعابر خيابان,

زن تنها, در بدر, مات و حيران!
پاسى از شب گذشت و سحر شد,

كوچه ها خالى از رهگذر شد,
زن ز بيچارگى جان بسر شد,

شد منايان! ناگهان «مردكى»
همره پيك از ره رسيده

زن روان شد به راهى نديده,
گريه مى كرد چشم سپيده,

اشك زن بود در ديده پنهان
روزها طى شدند از پى هم,
كودكانى پريشيده, در هم ,

در پى «مادر» افسرده از غم,
رو به هر سو نهادند گريان

ناگهان پيكرى خشك و بيجان,
پيكرى سخت مجروح و عريان

در كنار پلى شد منايان,
عصر يك روز سرد زمستان

آن زن گم شده در سحرگاه,
شد هويدا, ولى كشته در راه

جرم سنگين او «تن فروشى»,
 نان»!Wدر ازاى چه? «يك لقمه


