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 مهدى اخوان ثالث                                       
سالمت را منى خواهند پاسخ گفت,

سرها در گريبانست
كسى سربرنيارد كرد پاسخ گفنت و ديدار ياران را

نگه جزپيش پا را ديد, نتواند,
كه ره تاريك و لغزانست

و گر دست محبت سوى كس يازى,
به اكراه آورد دست از بغل بيرون,

كه سرما سخت سوزانست
نفس, كز گرمگاه سينه مى آيد برون, ابرى شود

تاريك
چو ديوار ايستد در پيش چشمانت

نفس كاينست, پس ديگر چه دارى چشم
ز چشم دوستان دور يا نزديك?

مـسـيـحـاى جـوامنـرد مـن! اى تـرسـاى پـيـر پـيـرهـن
چركين?

هوا بس ناجوامنردانه سر دست ... آى...
دمت گرم و سرت خوش باد!

سالمم را تو پاسخ گوى, در بگشاى!
منم من , ميهمان هر شبت, لولى وش مغموم

منم من, سنگ تيپا خورده رجنور
منم, دشنام پست آفرينش, نغمه ناجور

نه از رومم, نه از زنگم, همان بيرنگ بيرنگم
بيا بگشاى در, بگشاى, دلتنگم

حريفا! ميزبانا! ميهمـان سـال و مـاهـت پـشـت در
چون موج مى لرزد

تگرگى نيست, مرگى نيست,
صدايى گرشنيدى, صحبت سرما و دندانست

من امشب آمد ستم وام بگزارم
حسابت را كنار جام بگذارم

چه مى گويى كه بيگه شد, سحر شد, بامداد آمد?
فريبت مى دهـد, بـر آسـمـان ايـن سـرخـى بـعـد از

سحرگه نيست
حريفا! گوش سرما برده است اين,يادگار سيـلـى

سرد زمستانست
و قنديل سپهرتنگ ميدان, مرده يا زنده,

بـه تـابـوت سـتـبـر ظـلـمـت نـه تـوى مــرگ انــدود,
پنهانست

حــريــفــا! رو چــراغ بــاده را بــفــروز, شــب بــا روز
يكسانست

سالمت را منى خواهند پاسخ گفت
هوا دلگير, درها بسته, سرها در گريبان, دسـتـهـا

پنهان
نفسها ابر, دلها خسته و غمگين,

درختان اسكلتهاى بلور آجين,
زمين دملرده سقT آسمان كوتاه,

غبارآلوده مهر و ماه,
زمستانست
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فريدون توللى                                            
زندگانى چيست? بر ديوار حيرت سر زدن

غوطه در گرداب اين درياى پهناور زدن
هرگز از دهليز وحشت خيز اين روئين حصار

پاسخى نشنيدن, اما, حلقه ها بر در زدن
ناكسان را, رجن بى جا بردن, اندر پرورش

خاره با دندان شكسنت, مشت بر نشتر زدن
از خدا, نقشى نديدن, جز غبار آلود و هم

لرز لرزان, دست بر دامان پيغمبر زدن
نيكبختى را, درين غمخانه,بسپردن به خاك

پس قدم در جستنش, بر بام هفت اختر زدن
تا بر آسايد, دل از آزار بى فرجام خلق

دم به افيون بر نهادن, بوسه بر ساغر زدن
رجن يكتائى گران تر كردن, از پيوند جفت

تيغ نفرين, گاه بر سر, گاه بر همسر زدن
ديو را, همچون سليمان, سجده بردن از هراس

و ز نهيبش,بوسه برانگشت و انگشتر زدن
تخت جم را, يادگارى خواندن, از داراى پاك

وندر آن آئينه, بر آئين اسكندر زدن!
دانه بگرفنت, به نامردى, ز مورى ناتوان

الف مردى, ليك, بر خامان خوشباور زدن
ديو را, در خانه از ديوانگى خواندن, به مهر

دوست را, بر شانه, از بيگانگى , خنجر زدن
رشكمند, از كاميابيهاى هر فرخنده روز

دست كين, در كار بس نيرنگ شرم آور زدن
مرگ را, بر در, به چشمى خونفشان ديدن, مدام
و ندرين هنگامه, خود را بر در ديگر زدن!
سر نهادن سوى دشت, از دست نادان تر ز خويش
آتش اندر جان بى سامان غم پرور زدن

پير صنعان گشنت, از افسون عشقى نابگاه
خرقه در آتش فكندن,شعله بر دفتر زدن

زندگانى, جلوه ها از نيك و بد دارد, ولى
زين قفس,بايد به سوئى,روزگارى پر زدن
من ندامن, پشت اين باروى سنگين سايه چيست

ليك, بايد مرد ره را, تيشه بر پيكر زدن
قفل اين در را, «فريدون» كس منى داند كليد

 حيرت, مهره بر ششدر زدنِاين تو, و آن در نرد
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   نيما يوشيج                                             
اى آدمها, كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد,

يكنفر در آب دارد مى سپارد جان
يكنفر دارد كه دست و پاى دائم ميزند

روى اين درياى تند و تيره و سنگين كه ميدانيد,
آنزمان كه مست هستند

از خيال دست يابيدن بدشمن,
آنزمان كه پيش خود بيهوده پنداريد

كه گرفتستيد دست ناتوان را
تا توانائى بهتر را پديد آريد,

آنزمان كه تنگ ميبنديد
بر كمرهاتان كمربند...
در چه هنگامى بگويم?

يكنفر در آب دارد ميكند بيهوده جان , قربان,
آى آدمها كه بر ساحل بساط دلگشا داريد,

نان بسفره جامه تان بر تن,
يكنفر, در آب ميخواهد شما را

موج سنگين را بدست خسته ميكوبد,
بازميدارد دهان با چشم از وحشت دريده

سايه ها تانرا ز راه دور ديده,
آبرا بلعيده در گود كبود و هر زمان بيتانيش افزون.

ميكند زين آبها بيرون
گاه سر , گه پا,

آى آدمها,
او ز راه مرگ اين كهنه جهانرا باز ميپايد,

ميزند فرياد و اميد كمك دارد.
آى آدمها كه روى ساحل آرام در كار متاشائيد!

موج ميكوبد بروى ساحل خاموش,
پـخـش مـيـگـردد چـنـان مـسـتـى بـجــاى افــتــاده.بــس

مدهوش
ميرود, نعره زنان اين بانگ بازار دور ميآيد,

آى آدمها!
و صداى باد هردم دلگزاتر,

در صداى باد بانگ او رهاتر,
از ميان آبهاى دور و نزديك

باز در گوش اين نداها,
آى آدمها !

                                       ۲۷ آذر ۱۳۲۰
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اى جان خروشنده به آورد بيانديش
 پر درد بيانديشrآنگاه به اين قصه

اى كودك طاغوتى اين عصر سترون
طفلى به كنارى نه و چون مرد بيانديش

 پيكار من و توستrبى شبهه جهان عرصه
 آورد بيانديشrبرخيز و به اين پهنه

بگريز از آن جغد كه در محفل گرگان
نالد كه از آن الشخور فرد بيانديش

در خلوت جنگل كه تبرها همه مست اند
چون خصم به آن نطع كه گسترد بيانديش

آنگاه به آن دست كه هنگام سحر گاه
بر سرو وسپيدار ستم كرد بيانديش

 اين غصه نوشتىrچون ,شبنم,اگر قصه
 تنگ به پيگرد بيانديشrزين روزنه
 شبنم جهانگيرى                                  

                             تهران - تابستان ۱۳۷۹
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محمد سلمانى                                            
ما خاطره آينه را تار نكرديم

با آينه مانند تو رفتار نكرديم
ما دست كسى, پاى كسى , فكر كسى را

 بيمار نكرديمrزندانى انديشه
 آيينه خود راrيا مثل شما چهره

محكوم نهانخانه زنگار نكرديم
مانند شما چهره گران بال و پرى را

 جهل گرفتار نكرديمrدر چنبره
جز آينه ما ناز كسى را نخريديم

جز آينه را محرم اسرار نكرديم
عيبى اگر آينه زما گفت بجا گفت

ما مثل تو ايراد خود انكار نكرديم
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                                  على اشترى (فرهاد)

عمريست تا بپاى خم, از پا نشسته ايم
در كوى ميفروش, چو مينا نشسته ايم

مارا ز كوى باده فروشان, گريز نيست
تا باده در خم است, همين جا نشسته ايم

تا موج حادثات چه بازى, كند كه ما
با زورق شكسته, بدريا نشسته ايم

ما آن شقايقيم, كه با داغ سينه سوز
جامى گرفته ايم و بصحرا نشسته ايم

طفل زمان, فشرد چو پروانه ام مبشت
جرم دمى, كه بر سر گلها نشسته ايم

عمرى دويده ايم بهر سوى و عاقبت
دست از طلب نشسته و از پاى نشسته ايم

 مستانه غزلr با ترانهفرهاد
 صهبا نشسته ايمrدر هر سرى چو نشئه
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                                         ابواحلسن پريشان
بيا كه عمر چو باد بهار ميگذرد

نسيم مرگ به هر شاخسار ميگذرد
 از نامرادى عمر استrخزان كه جلوه

ز كوچه كوچه شهر بهار ميگذرد
سوار عمر ميان غبار هفته و ماه

نگاه كن كه چه بى اختيار ميگذرد
بيا كه آينه داران يكديگر باشيم

ز سينه ها كه چنينى داغدار ميگذرد
بيا بيا كه من و ما بهم منى مانيم

چرا كه عمر چو باد بهار ميگذرد
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 محمد كريم كابلى                                        
بخاك آستانش تا نسودم سر نه آسودم

همين بس حاصل از بود و نبود زندگى بودم
ز پايش سر نتابيدم ز رايش رخ نپيچيدم

كه با خضر خرد اين راه را بسيار پيمودم
ز ماه عارضش پر توفشان شمع شب افزوزم

گرم از خود براند تا سحر از سر رود دودم
سمند سركش نفسم بهر سو ميكشد اما

بحمدالله كه در بند خم زلT تو آسودم
هواى قامت طوبى و رضوان نيستم در سر

خوشا با خاكساران سر كويت چه خوشنودم
مرا سازيست در جان كز نوايش نغمه پردازم

نهانى آتشى دارم كه از سر ميرود دودم
UM%¬

ناجيه كريم قيومى                                    
مانند خويش واله و شيدا كنم ترا

مجنون بكوه و دامن صحرا كنم ترا
چشمم نگشت آئينه دار جمال تو

با سيل اشك خويش متاشا كنم ترا
خواهم شبى به بستر گلها گذر كنى

تا آشنا به عالم رويا كنم ترا
پنهان ز ديده ام چو شوى ماه دلفروز

با مهر حسن خويش هويدا كنم ترا
اى يوسT عزيز به بازار گلرخان

در عشق خويش شهره و رسوا كنم ترا
ايكاش سبزه بر دمد از خاك تيره ام

تا زيب قامت قد زيبا كنم ترا
زيبا شود ز گلشن رويت ترانه ام

روياى شعر شاعر تنها كنم ترا
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در استقبال از غزل بلند هوشنگ ابتهاج سايه :
شكوه جام جهان بين شكست اى ساقى
مناند جز من و چشم تو مست اى ساقى

بيار از دل خم آنچه هست اى ساقى
بر اين دو, مى زده ى نيم مست اى ساقى

رها مساز به غرقاب خون حريفان را
كه مى روند يكايك ز دست اى ساقى

 خويشrخوشا, خوشا كه به ميثاق جاودانه
وفا كنيم چو روز الست اى ساقى

چه مانده باز از آن جمع پاكباز امروز
از آنچه بوده و از آنچه هست اى ساقى?

جفاى خصم فرو نه, كه از ماللت دوست
چه زخم ها كه به جامن نشست اى ساقى

نبود شرم به دشمن,وگرنه در بازى
چه بيضه ها به كالهش شكست اى ساقى

چه رنگ ها كه نشاند و چه سنگ ها كه پراند
چه طرفى آخر از آن جمله بست اى ساقى?

من و ندامت از آن عشق پاك , شرمم باد
مرا مخواه بدين مايه پست اى ساقى?

وت به داورى بنشينّترا به پاس مر
به بين چه مى دهى آخر ز دست اى ساقى

براه دوست دل و دين سپردم و شادمم
كه جان, دمى ز خيالش نرست اى ساقى

شهيد باور خويشيم ما و درگذريم
«به سر بلندى ازين دير پست اى ساقى»

مرا به نكهت آن «سايه» گر پناهى بود
دلم ز هرچه جز او مى گسست اى ساقى

  پناهى سمنانى تهران - ارديبهشت ۱۳۸۱      
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  ريتا پناهى                                         
همه گفتند و مى گويند نحس است آن عدد

اما براى من
هميشه آورد لبخند

براى آنكه در آن روز
چشمم را گشودم روى اين دنيا

و بعد از سيزده سال از پى آن روز
 روز تولد داشتم من حتفه اى زيبا.rبراى هديه

دو چشمش رنگ دريا بود
اين هديه برايم وه چه زيبا بود
برايم از خدا, از آسمان آمد
و يا از مادرم اين را منى دامن

ولى دارم عزيزش بهتر از جامن.
گهر را قدر مى دانند

آن وقتى كه رفت از دست
نرفته ست آن گهر از دست

اما دور شد از من
بدنبال قضا و سرنوشت خود

سفر كرد از وطن بى من
و اكنون آن دگر گوهر

و آن هديه كه بعد از او به من دادند
چو عكسى از رخ او, مثل او, همتاى او
يادآور آن خاطرات خوب من با اوست

دلم مى خواهد اين مرز مكان را
بشكنم يكسر

منامن دور از او ديگر
دلم خواهد برادر چون زمان كودكى

همراه من باشد, دلم مى خواهد او غمخوار من باشد
برايم قصه ها گويد

رفيق و يار من باشد
در آن هنگام , كز انديشه اش شادم!

منى دامن كه او هم هست در يادم?
ولى دامن زمانى باز مى آيد

زمانى باز مى گردد
دو باره روزهاى شاد من آغاز مى گردد

دگر باره برايم قصه خواهد گفت
و من از شادى ديدار رويش شعر خواهم ساخت
                                           «ديماه ۱۳۶۹»

* اين شعر را براى برادرامن و به سه مناسبت سروده
ام: ابتدا به اين دليل كه برادر كوچك من در سالى
چشم به دنيا گشود كه برادر بزرگم در خارج از كشور
به سر مـيـبـرد و ديـگـر آنـكـه روز تـولـد مـن و بـرادر
كوچكم هر دو در سيزدهم آبان ماه ميبـاشـد و سـوم
اينكه شكـوه ايـسـت از دورى بـرادرم كـه سـالـيـانـى

است او را نديده ام.
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                                         عبدالعلى همايون
از عشق خويش بهر تو افسانه ساختيم

برمانگر كنون كه چه ديوانه ساختيم
تا شمع عشق خانه منور منوده بود

ما سوختيم و بهر تو پروانه ساختيم
دنيا و رنگ و روى وى ارزانى شما

درويش وار  گوشه ميخا نه ساختيم
هرجا كه يار رفت بدنبال او شديم

در دام يار با طمع دانه ساختيم
چشم از متام لذت دنيا چو بسته ايم

پيمان شكسته ايم و به پيمانه ساختيم
در كوى دوست خير نديديم و عاقبت

از آشنا بريده به بيگانه  ساختيم
تا ننگريم جز رخ معشوق خويش را

از روى يار بهر خود آئينه ساختيم
ما پاكباز بوده و از دور زندگى

مردانه پا كشيده و جانانه ساختيم
ديوانه بوده ايم ولى در گذار عمر

خود را بشكل عاقل و فرزانه ساختيم
گر سوخت همچو شمع همايون عجيب نيست

با بذل جان ببين كه چه افسانه ساختيم
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در وسعت چشمهايت صد بار در خود شكستم
لبريز از درد غربت تب دار در خود شكستم

سرشار زخم غريبى,در زير آوارى از غم
بى مرهم دستهايت,بيمار در خود شكستم

در زير بار غم تو,خم گشتم و ذره,ذره
تنها و آرام وبى كس , بى يار در خود شكستم

پر شد همه حلظه هايم,در حسرت باتو بودن
رفتى و من بار ديگر,انگار در خود شكستم

خاليست جاى نگاهت,در وسعت چشمايم
در آرزوى تو هر شب, بيدار در خود شكستم

در زير بارانى از اشك,آرام مى رفتى و من
در حسرت يك نگاهت,صد بار در خود شكستم

ه كاشى  فروردين۱۳۷۹ّ                               نير


