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ملك الشعراء بهار
شنيده ام پسرى را جنايتى افتاد

از اتفاق, كه شرحش منى توان دادن
قضات محكمه دادند حكم قتلش را

كه رسم نيست به بيچارگان امان دادن
به دست و پاى بيفتاد مادرش كه مگر

توان جناتش از آن مرگ ناگهان دادن
 مادر به حالت فرزند9بود عالقه

حكايتى كه محالست شرح آن دادن
از آنكه بود مقصر جوان و دشوارست

 مرگ نوجوان دادن9رضا به فاجعه
به صورتش دم تيغ آشنا نگشته خطاست

گلوش را بدم تيغ خونفشان دادن
بهار زندگيش ناشكفته,حيE بود

گلش به دست جفا كارى خزان دادن
ولى دريغ كه قانون حرام مى دانست

چنين شكار حاللى برايگان دادن
بود شكسنت قانون گناه و نيست گناه

عزيز جان جوانى به جانستان دادن!
فقير بود زن و ناله اش نداشت اثر

كجا بناله توان سنگ را تكان دادن!
همه رسوم و قوانين نبشته بر فقر است

بجز مراتب احسان و رسم نان دادن
***

وسيله اى به ضمير زن فقير گذشت
كه بايد آن را ياد جهانيان دادن

گرفت رخصت و در حبسگه پسر را ديد
چه مشكل است تسلى در آن مكان دادن

بگفت غم مخور اى نور ديده كاسان است
ترا جنات ازين مرگ بى امان دادن

به رهن داده ام اسباب خانه را ديروز
كه الزم است تعارف به اين و آن دادن

كتاب هاى ترا من فروختم امروز
براى رشوه به آن قاضى كالن دادن

ز پاى دار به آن غرفه بلند نگر
مرا ببينى آن جا به امتحان دادن

گرم سپيد بود جامه, مطمئن گشنت
وگر سياه, به دست اجل امان دادن

***
شبى گذاشت پسر در اميد و گفت رواست

زمام كار به اشخاص كاردان دادن
صباح مرگ يكى دار ديد و ميدانى

پر از دحام- چو لشكر به وقت سان دادن
به غرفه مادر خود ديد در لباس سپيد

دلش قوى شد از آن عهد و آن زبان دادن
 دارش به گردن و جان داد9فتاد حلقه

 نهان دادن9به رغم مادر و آن وعده
يكى بگفت به آن داغديده مادر زار

به وقت تعزيت و تسليت نشان دادن
 آزادى پسر دادى?9چرا تو وعده

مگر نبود خطا وعده اى چنان دادن?
جواب داد: چو نوميد گشتم, اين گفتم

كه بچه ام نخورد غم به وقت جان دادن
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نياز كس نپذيرد, هميشه نازكنى,
جدا ز دامن او, دست هر نياز كنى.

پى اسارت دل بند و بست كن با غير,
براى غارت جان مكر و حيله ساز كنى.

بدستيارى بيگانه, آشنا سوزى,
سخن ز ما نشنو, با رقيب راز كنى.

بقتل و غارت دلهاى ما, براى رقيب
بدون درد سر, امضاى هر جواز كنى.

به هيچ رام نشو, از همه گريزانى,
رفيق دشمن و از دوست احتراز كنى.

بروى اهل وفا در ببند و دل بشكن,
بخون عاشق خود, دست غير باز كنى.

نديده ايد بتم را چه خاطر آزاريست,
چه آشنا كش و بيگانه سرفراز كنى!

نديده چشم فلك چون رقيب شعبده باز
ز فتنه دست بخون جهان دراز كنى.

بكائنات متسخر كند چو الهوتى
بفقر ساخته اى, ترك حرص و آز كنى.
ابوالقاسم الهوتى- اسالمبول مه ۱۹۲۱
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مهدى ابراهيمى (رامش دامغانى)
براى دوست ديرينم نوح

رفيق و همدم ديرينه ام نوح
سالم و صد سالم آشنايى

سالمى گرم تر از ياد ياران
به صبح غربت وشام جدائى

رفيقا! چهل سالى بيش و كم رفت
كه يادى از منت در غربت افتاد
اگر دير آمدى «شير آمدى, شير»
محبا, مهربانا, دست مريزاد

خوشا و خرما يكبار ديگر
صداى آشنايت را شنيدن
گشودن دفتر عهد جوانى

به هر برگش نشانى از تو ديدن
به يكدم روزگار عشق و مستى
به پيش ديدگامن جلوه گر شد
نشستم, باده خوردم, شعر خواندم
به يادت, تا كه شب رفت و سحر شد

شدم راهى ى شهر خاطرامت
كه تا دستى زمن بر دامن دوست

در و ديوار كويش را ببوسم
كه هرچه مى رسد از دوست نيكوست

دويدم كوچه ها, پس كوچه ها را
كه از دور جوانى وام گيرم

فكورىروم در الله زار و با 
به رغم شيخ و مفتى جام گيرم

به فردوسى روم, آن كوى معهود
كه از كيهانيان احوال پرسم
بلورى, هاشمى, افراسيابى
يكايك را ببينم حال پرسم

قلم ها در كE هر يك بگردش
به يك يك عرضه دارم شرح احوال
ثريا, هاتفى, ژوليده, درى

,نكته پرداز مند مالخسروبه 
اگر بختم كند يارى شبى هم
بجويم اجنمن را جاى پايى

ناصحبگيرم دامن استاد 
كه سازد از مطاليى طاليى

به جمع شاعران نغز گفتار
آذر و موج و نيازترا بينم,

ساداتبه كنجى سر فرود آورده 
 در برابراميدش و اوستا

را گرم خواندنبهستا ببينم 
ز بابك قصه هاى تلخ و شيرين

بابكببالم از دليريهاى 
افشينبگريم بر خيانت هاى 

تخت جمشيدگذارم چون فتد بر 
بجويم جاى پاى گلعذارى
مهى كز دولت وصلش بخاطر
بود ما را يقينا يادگارى

در اينجا كاين همه خوابست و رويا
مشفق خبر دارم نه گلنبنه از 
 اميد مرد وآذر مرد و اوستا

همه رفتند ياران موافق
مثال نخل باران خورده هر شب
به غربت اشك مى ريزم به دامن
به سر خاك ديار دوست ما را
بسى خوشتر بود از تاج دشمن

مقيم اين ديار عافيت سوز
چهل سالى اگر كم يا كه بيشم

 استدامغانهنوزم دل بياد 
هنوزم در غم ايران خويشم

صداى ساربان آمد كه مى خواند
«قدمها مومى و اين راه تفته»
به زير لب شتر آهسته ناليد
«خدا مى داند و آنكس كه رفته»

رفيقا,شادزى, كز بعد عمرى
دلم را از شعL آكنده كردى

پس از يك عمر دورى و جدايى
مرا با ياد ياران زنده كردى

***
* مهدى ابراهيمى شاعر و نويسنده كه تخلص    «رامش» را
برگزيده,سالها از زمره نويسندگان روزنامه كيهان تهران بود
و در حدود چهل سال پيش براى تكميل حتصيـالت خـويـش

به آمريكا آمد كه در همين كشور ماند.
اينك پس از چهل سال, دوست و همكار قديمى خود آقاى

شعرى ياد ياران روزنامـهنوح را در آمريكا يافته و طى نـامـه و 
ادبى را زنده كرده است.كيهان و شعراى اجنمن هاى 

كيهانى هستنداسامى بخش اول شعر, دوستان و نويسندگان 
دبى تهران.و اسامى بخش دوم شعراى اجنمن هاى ا

***
بابك و افشين قهرمانان تاريخى ايران هستند كه محمد على

بهستا منظومه آنها را در دست سرودن داشت.
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پيرايه يغمايى
شهر شرقى, شهر زخمى ,شهر خون

شهر بر پيشانى ات داغ جنون
شهر ويران گشته و شيطان زده

شهر نيرنگ و دروغ و شعبده
شهر مرگ شادمانى,بسط غم

كشنت انديشه, تبعيد قلم
قامت آزادگى در بندگى

زندگى در پهنه ى بازندگى
شهر تلخ بوسه هاى سود جو

عشق هاى هرزه و بى آبرو
دختران در حجله بى دامادها

طعمه هاى بستر جالدها
نوجوانان غرقه در حجم غبار

زنده با گرد سفيد مرگبار
مادران هم سوگوار بخت خويش

مى درند از هم سياه رخت خويش
گرگ ها آسوده دل, آسوده جان

بر سر ميدان حراج يوسفان
هر كسى در هستى فرتوت خود

مى برد بر دوش خود, تابوت خود
شهر من ! آن روح سرشار تو كو?

آن طنين نبض جاندار تو كو?
شهر من,تهران من, تهران من!

عشق تو ترجيع بند جان من
با تو اى مشت درشت سرنوشت

مى توان تاريخ را از نو نوشت
شهر من, اى شهر من فرياد باش

تيغ نعره بر تن بيداد باش
پشت پا زن بر غم و افسردگى

سر برون كن از غبار مردگى
بار ديگر اى اهورايى زمين

بوسه زن بر پاى مردى راستين
راستين, چون رستم صاحب نشان

تا نپرهيزد ز كام هفت خوان
راستين, چون آرش نيكو سرشت

تا بگرداند خطوط سرنوشت
راستين, چون مزدك عاشق ترين

تا برآرد دست عشق از آستين
راستين, چون كاوه ى چرمينه پوش

تا بر اندازد تبار مار دوش
راستين مردى كه تا شب سر شود

مشت هاى بسته اش خنجر شود
چشم ما در انتظارى دير پاست,

كاوه كو? آرش چه شد? مزدك كجاست?
***

دامن و دانى كه اين شام سياه
سر شود با نور خورشيد پگاه

از هم اكنون در زالل نور او
شستشو كن,شستشو كن, شستشو
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فريبا ميرزا محمد نيا
شراب و آينه دارم! ببين! خريدارى?

شكسته آينه ام.مى برى, منى آرى?
دروغ نه, به هزاران غرور آغشته است

زياد نه, كمكى صبر در سبو دارى?
شكسته باز مهم نيست.روشن و پاك است

بزرگ و صاف ببين! خوبتر ببين! آرى?
متام راه برايت مواظبش بودم

براى تو كه ببينيش, آى! بيدارى?!
بشوى يا كه ببار و ببين كه مى تابد

غبار راه گرفته ببار! مى بارى?
شراب و آينه دارم! بنوش اگر يارى

بنوش و با من از اين شهر كوچ كن يارى?!
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سياوش كسرايى
دل منى گيرم از آن مرد خوش آواز كه در هر ديدار

همره هر آوا
 رويا مى رفت9كه در آن غم به پريخانه

بر سر ما مى ريخت
گونه گون گل, بسيار...

رشك بردند حسودان پليد
ره بر او بگرفتند

و به ترفندى آواز از او دزديدند
و به جاى گل, سنگين دهلى دادندش

كه به آسانى نتواند هر جاى كشيد
اينك آن گنگ بى آواز كه لنگان برمى دارد گام

هر چه بر طبل گران مى كوبد
خلق مبهوت بر او مى نگرد از هر سو

من ز هر ضربه اش اما هر دم مى شنوم
آن غم انگيز و گل افشانه نوايى كه مى آورد مرا

در تك و پو
او منى خواند ديگر آرى,

 او9من به جان نعره كشان مى خوامن نغمه
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دكتر قدمعلى سرامى
به قفس گفت قنارى:«پرم از كين بهار!

از پر ما شده انباشته, بالين بهار!»
قفسش گفت: كه با خويش چنين كينه مورز,

ناى و منقار, ميآزار به نفرين بهار!
***

گرچه از بانگ قنارى چو قفس سرشارم,
 رنگين بهار!9رفته از ياد من اسطوره

به متاشا منشين! چون به هم آميخته اند,
 شيرين بهار.9خون فرهاد گل و خنده

تا سه ماه دگر از حجله گريزد, چه دهى,
نقد عمرى كه تو را هست به كابين بهار!

نيست گلگونى رخسار وى, آرايش سور,
مى چكد خون گل از دست نگارين بهار.

 زرين خزان مى تازى,9رو به دروازه
اى شكفنت !كه خوش افتاده تو را زين بهار!
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دنالى (كيوان)
به چشم خسته ى شب, هيچ غير خواب نرويد

كه در كسوف فزاينده, آفتاب نرويد
به خيره خامه , شكستند گز مكان چندان

كه يك كتاب در اين شهر  ال كتاب نرويد
به باغ دوزخيان, به كه سرخ گل نشكوفد

به بزم بد كنشان نغمه ى رباب نرويد
به جشن واره ى ديوان در اين تهى سر شار

بگو ستاره نتابد, بگو شهاب نرويد
در اين جمود برادركش شغاد آباد

تهمتنى كه زند رخش را ركاب نرويد
بريده باد دو بازوى آزمند انابت

كه هرزه پيچك مفلوك استجاب نرويد
زن مبارز پرخاشجوى روشن روى

ز خيل پردگيان دژ حجاب نرويد
عنان مپيچ ز غوغاى اين تهى طبالن

ز آبشار كE آلوده جز حباب نرويد
نبوده, حالت آواره از كجا داند?

 سراب نرويد9به ذهن سبز چمن واژه
مهل كه دختر رز را به بر كشد چرخشت

كه از جترد تن چشمه شراب نرويد
به لوح خاطى من نقش دوست شكل نگيرد

حضور ذهن, ز انديشه ى خراب نرويد
 پياله خواه و لب يار گير و باك مدار

كه با سخاوت وى شعله ى عذاب نرويد
به زمهرير توان سوز دير پا كيوان

بنفشه زار نپايد گل شباب نرويد
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سيد امير حسين سام- كالس سوم راهنمايى- كرمان
عشق يعنى بينش قلب بشر

عشق يعنى يك نشانه, يك اثر
عشق يعنى يك ستاره در غروب

عشق يعنى سينه را ازبد بروب
عشق يعنى,يك تبلور,يك سرود

عشق يعنى, يك سالم و يك درود
عشق يعنى انعكاس رنگها

عشق يعنى انتقاد از مرگها
عشق يعنى پاره قلب آدمى

عشق يعنى باش با ما, يك دمى
چشمك عشق تو را ديديم ما

خنده هايت را پسنديديم ما
عشق يعنى راه,يعنى جويبار

عشق من را آيتى از حق شمار
عشق من,راز من و ساز من است

ساز من هم محرم راز من است
ساز, يعنى قطره اى از اشك من

انقالبى در درون جان و تن
ساز, يعنى اخگرى در مشت من

بارش آتش زهر انگشت من
ساز يعنى رشته هاى قلب من

ساز يعنى,رعشه جان, سلب «من»
ساز يعنى ناخن انگشت من

ساز يعنى مهره اى از پشت من
ساز يعنى اشتهاى ميل من

ساز يعنى اشتياق نيل من
ساز يعنى پنجه هاى آتشين,

ساز يعنى گريه هاى آبگين,
ساز يعنى آهويى در دشت جان

ساز يعنى مرغكى درآسمان
 روح تو:ساز9طاهر آيينه

التيام زخم مجروح تو: ساز
زندگى در ساز معنا مى دهد

مردگان را ساز آوا مى دهد
ساز يعنى يك تبسم زير خاك

ساز يعنى يك تامل زير تاك
گر نباشد ساز, دل غمگين شود

صورت و سيماى من پرچين شود
ساز من يك «اطلسى» در ابرهاست

ساز من يك پارگى, در صبرهاست
 خاكسترى است9ساز من يك سايه

ساز من يك عشوه نيلوفرى است
ساز من روح خدا را ديده است

ساز من يك كشتى طوفان زده ست
 خاك من است9ساز من خوننامه

ساز من اوج نياز يك تن است
ساز من در رنگها فيروزه است

ساز من هر روز و هر شب روزه است
Eساز, يعنى جاروى قلب كثي

 روح لطيE,9ساز, يعنى هديه
ساز يعنى رويش گل در گالب

ساز يعنى شاخه گل در سراب
ساز يعنى جلوه اى از روى دوست

ساز يعنى هر دو عالم مال «او» ست
ساز يعنى, يك مناز نيمه شب,

ساز يعنى در رسيدن تاب و تب
ساز يعنى صوت داوود كليم,

ساز يعنى موت فهم ناسليم
ساز بايد پاك باشد, پاك پاك

در نياز و در تواضع همچو خاك
مثل ناز نرگس و مينوى خواب

مثل رقص بلبالن در آفتاب
با كه بايد گفت راز جان? به ساز

با چه بايد شست دل را? با مناز...
تيرماه- ۱۳۷۱


