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نادر نادرپور
كهن ديارا, ديار يارا! دل از تو كندم, ولى ندامن

كه گر گريزم,كجا گريزم,وگر مبامن, كجا مبامن
نه پاى رفنت, نه تاب ماندن,چگونه گويم, درخت خشكم
عجب نباشد, اگر تبرزن,طمع ببندد در استخوامن.
درين جهنم,گل بهشتى,چگونه رويد, چگونه بويد?
من اى بهاران! ز ابر نيسان,چه بهره گيرم كه خود خزامن
به حكم يزدان, شكوه پيرى,مرا نشايد,مرا نزيبد

چرا كه پنهان, به حرف شيطان,سپرده ام دل كه نوجوامن
صداى حق را,سكوت باطل,در آن دل شب, چنان فرو كشت
كه تا قيامت, درين مصيبت,گلو فشارد, غم نهامن
كبوتران را, به گاه رفنت, سر نشسنت, به بام من نيست
كه تا پيامى, به خط جانان, ز پاى آنان, فرو ستامن

 دل, نشسته در گل, چراغ ساحل, منى درخشدLسفينه
رين سياهى, سپيده اى كو? كه چشم حسرت, در او نشامند

اال خدايا, گره گشايا!.به چاره جوئى,مرا مدد كن
ود كه بر خود, درى گشايم, غم درون را,برون كشامنب

چنان سرا پا, شب سيه را, به چنگ و دندان, درآورم پوست
كه صبح عريان, به خون نشيند, برآستامن, در آسمامن

كهن ديارا, ديار يارا! به عزم رفنت, دل از تو كندم
ولى جز اينجا, وطن گزيدن, منى توامن, منى توامن
تهران آدينه ۱۹ آبامناه ۱۳۵۷
برگرفته از ديوان شعر نادرپور چاپ شركت كتاب
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اگر چه روزگار من سياه است,
نه ميگريم نه شيوه ميكنم من.

سحرها, خاك صحراى عرب را
بناخن كنده مامن ميكنم من.

چو شب, در چاه مغرب ميرود خور,
برون سر را ز مدفن ميكنم من.

به پيش خود, چو بينم كهكشانرا,
خيال از راه آهن ميكنم من.

بخار از دم, موتور از سينه سازم,
چو ماشين, رو برفنت ميكنم من.

ز گرما, چون تنم بيتاب گردد,
ز بوران, باد بيزن ميكنم من.

وگر خواهم ببينم روى صحرا,
چراغ از برق, روشن ميكنم من.

سحر, چون خور ز مشرق حمله آرد,
دو باره فكر مردن ميكنم من.

دو باره ناخنان, چون تيشه حاضر
براى گور كندن ميكنم من...

خالصه, آنچه را در عشق شيرين
نكرده كوهكن, من ميكنم, من.
ابوالقاسم الهوتى صحراى عربستان اوت ۱۹۲۱
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نصرت الله نوح
آمدى خسته ز راه

نعره زن, كوفته تن
چهره نهان در خوى و خون

چشم ترديد گشودى بر خاك
گاه گريان و عبوس
گاه خندان,شادان

پاك, چون عيسى هنگام صعود
مست, چون حالج اندر سردار

در نگاه تو سخن هاى فراوان بود
سخن از فردا, آزادى ايران بود

سخن از مردم,پيروزى و انسان بود
***
نگهت,نرم سخن مى گفت.

گفتى ام: پيرى, از ميكده بيرون شو
 هستى و قانون شوLخارج از دايره

ساغر هستى, سرشار مى شادى
لذت مستى, شادابى و آزادى
همه آماده براى من و ما باشد

ديگر اين ميكده كى جاى شما باشد?
***

 گلزارمL نشكفتهLگفتم: اى غنچه
اى به بستان حيات,آيت و آثارم

مهلتى تا به رخت ديده كنم روشن
اى مرا چهره تو باغ و گل و گلشن

***
تو مرا مات نظر كردى, اما ناگه

 سعديه شيراز, به طنزLسعدى از غرفه
سر برآورد و به لبخندى مليحى فرمود:

راست مى گويد طفل,
ايكه بر پشت زمينى همه وقت آن تو نيست

ديگران در شكم مادر و پشت پدرند
گوسفندى برد اين گرگ مزور هر روز
گوسفندان دگر خيره بر او مى نگرند

***
 پاسخ متحير بودمLمن در انديشه

حافظم طعنه زنان گفت به گوش:
حاصل كارگه كون و مكان اينهمه نيست

باده پيش آر كه اسباب جهان اينهمه نيست
منت سدره و طوبى ز پى سايه مكش

كه چو خوش بنگرى اى سرو روان اينهمه نيست...
 گردون بدر و نان مطلبLبرو از خانه

كاين سيه كاسه در آخر بكشد مهمان را.
***

 حافظ بودمLمست گلواژه انديشه
شاعرى,چهره نهان درمه اعصار و قرون

نغمه اى تلخ سرود.
و مرا بارى بر بار غم دل افزود:

آنقدر بار ندامت به دلم جمع شدست
كه اگر پايم از اين پيچ و خم آيد بيرون

 هستى گيرمLلنگ لنگان در دروازه
نگذارم كه كسى از عدم آيد بيرون

***
آرى اى نام تو از بابك خرم دين

آنچه گفتند حقيقت بود.
 هستى هاستLمرگ, تنها در دروازه

مرگ, پايان همه شادى و مستى هاست
زندگى,اما شيرين و دالويز است
ساغر زندگى از بهر تو لبريز است
بايد آنرا چويكى جام شراب تلخ

قطره قطره نوشيد
 پر خوف و خطرLو در اين عرصه

«بابك» آسا كوشيد.
زندگى مى گذرد در هر حال

مى رسد پيك اجل روز و شبى خواه نخواه
تو در اين كشمكش دانش و جهل

و در آورد گه فقر و غنا
سعى كن,همقدم بابك باش

يا اگر مى خواهى
«روزبه» باش و «سيامك» باش.

براى نخستين سالروز اولين نوه ام: بابك
ديماه سال ۱۳۷۴ژانويه ۱۹۹۵
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سياوش كسرايى
سرخ گل امسال

بيهده بر شاخسار چشم به راه است
بيهده سر مى كشد به خامشى باغ

بيهده دل مى دهد به قاصدك باد
بر لب باد وزنده آتش آه است

سرخ گل امسال
رنگ پريده ست
جامه دريده ست

مضطرب خون تپيدگان سپيده ست
فاجعه را با دهان بسته, گواه است

حسرت آواز
جاى خالى پرواز

غيبت آن جان پاك غلغله انداز
باغ تهى مانده را به گوش و نگاه است

سرخ گل اما
در تك تشويش باغ چشم به راه است

كابل .اسفند ماه ۱۳۶۲
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- ۱ -
سپيده - پير روشنى فروش دوره گرد-

به دوش كوله بار نور
به ره نهاده بود گام

كه با صداى آى آى روشنى
ز كوچه هاى شهر خاوران گذر كند

كه ناگهان
انار سرخ ماه

ز «چرخ گوشت ساى ابرها» (۱) گذشت
 تگركLز تازيانه

و در سقوط خوشه هاى واژه گـان رويـش و گـيـاه و
برگ

چراغ آرزوى بارور شدن
به چشم نخلهاى پير تير خورده تيره شد

- ۲ -
چريك آفتاب

 سپهر-L- سپهبد ستبر سينه
كه در كمين ستاده بود

به سوى ياغيان تندر و تگرك
هزارها عمود آتشين فكند

- ۳ -
پس از گريز ياغيان تندر و تگرك و باد

كه برترين چكاد
سالم گرم آفتاب را پذيره شد

جوانه يى كه از تگرك و باد تازيانه خورده بود
 نسيم سر نهاد و گفتLبه شانه

خوشا خوشا كه آفتاب چيره شد
- ۴ -

سپيده پير روشنى فروش دوره گرد
به شهر شرق شادمانه پا گذاشت

- ۵ -
سپيده پير روشنى فروش دوره گرد

ز كودكان كوچه هاى شهر شرق
دو سكه خنده مى گرفت

به دستشان دو خوشه نور مى نهاد
واص\ باخترى كابل ۱۳۶۲

۱ - تعبيرى از فروغ فرخزاد
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هوشنگ ابتهاج «سايه»
خبر كوتاه بود:

- «اعدامشان كردند.»
خروش دخترك برخاست.

لبش لرزيد.
دو چشم خسته اش از اشك پر شد.

گريه را سر داد...
و من با كوششى پر درد, اشكم را نهان كردم.

- چرا اعدامشان كردند?
مى پرسد ز من با چشم اشك آلود,

- عزيزم,دخترم!
آجنا, شگفت انگيز دنيائى است:
دروغ و دشمنى فرمانروائى مى كند آجنا.

طال: اين كيمياى خون انسانها
خدائى مى كند آجنا.

شگفت انگيز دنيائى كه همچون قرنهاى دور
هنوز از ننگ آزار سياهان دامن آلوده ست.

در آجنا رهزنى, آدمكشى, خونريزى آزادست,
و دست و پاى آزادى است در زجنير...

عزيزم, دخترم!
آنان

براى دشمنى با من
براى دشمنى با تو

براى دشمنى با راستى
اعدامشان كردند.

و هنگامى كه ياران,
با سرود زندگى بر لب,

به سوى مرگ مى رفتند,
اميدى آشنا مى زد چو گل در چشمشان لبخند

به شوق زندگى آواز مى خواندند.
و تا پايان به راه روشن خود با وفا ماندند.

عزيزم!
پاك كن از چهره اشكت را, ز جا برخيز!
تو در من زنده اى,من در تو: ما هرگز منى ميريم.

من و تو با هزاران دگر,
اين راه را دنبال مى گيريم.

از آن ماست پيروزى
از آن ماست فردا, با همه شادى و بهروزى.

عزيزم!
كار دنيا رو به آبادى است.

و هر الله كه از خون شهيدان مى دمد امروز,
نويد روز آزادى است.

تهران, ۳۰ خرداد ۱۳۳۲
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فريدون مشيرى
اى خشم به جان تاخته, توفان شرر شو

اى بغض گل انداخته,فرياد خطر شو
اى روى برافروخته, خود پرچم ره باش

اى مشت برافراخته, افراخته ترشو
اى حافظ جان وطن, از خانه برون آى

از خانه برون چيست كه از خويش به در شو
گر شعله فرو ريزد, بشتاب و مينديش

ور تيغ فرو بارد, اى سينه سپر شو
خاك پدران است كه دست دگران است

هان اى پسرم, خانه نگهدار پدر شو
ديوار مصيبت كده ى حوصله بشكن

شرم آيدم از اين همه صبر تو, ظفر شو
تا خود جگر روبهكان را بدرانى

چون شير درين بيشه سراپاى,جگر شو
مسپار وطن را به قضا و قدر اى دوست

خود بر سر آن, تن به قضا داده, قدر شو
فرياد به فرياد بيفزاى, كه وقت است

در يك نفس تازه اثرهاست, اثر شو
ايرانى آزاده! جهان چشم به راه است

ايران كهن در خطر افتاده, خبر شو
مشتى خس و خارند, به يك شعله بسوزان

بر ظلمت اين شام سيه فام, سحر شو
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عليرضا شجاع پور
ر غروب آفتاب آشنايى امد

قد كشيده سايه هاى آرزوى تو
دور مى شوند سايه ها و مى روند

خيره در دهان شب به جستجوى تو
واپسين دم غروب آفتاب عشق
مرگ سايه هاى آرزو فرا رسيد
دانه دانه كاشتم نهال آرزو
دست شوم شب نگر كه دسته دسته چيد

پا به پاى سايه ها گريخت آفتاب
آخرين دم غروب آشنايى است
ناله در گلوى مرغ شب شكست

كامشب اولين شب جدايى است
اين خزان باغ آرزو و مرگ عشق
در بهار عمر خسته بى تو ديدنى ست
بى تو اى زكوى آشنا كشيده پا
آنچه مى رود مرا به سر شنيدنى ست

بى تو مانده ام جدا ز هر چه هست
با تو رفته از ديار من هر آنچه بود

در سكوت سرد خلومت هنوز هم
مى تپد دلم به ياد تو ولى چه سود

تهران ۱۳۵۰
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رهى معيرى
عزم وداع كرد, جوانى بروستاى

در تيره شامى, از بر خورشيد طلعتى
طبع هوا, دژم بد و چرخ از فراز ابر

همچون حباب, در دل درياى ظلمتى
زن گفت با جوان كه ازين ابر فتنه زاى

ترسم رسد بگلنب خسن تو, آفتى
در اين شب سيه كه فرو مرده شمع ماه

 من باش ساعتىLاى مه, چراغ كلبه
ليكن جوان ز جنبش طوفان نداشت باك

دريا دالن, ز موج ندارند دهشتى
برخاست تا برون بنهد پاى ز آن سراى

كو را دگر نبود مجال اقامتى
سر و روان, چو عزم جوان استوار ديد

افراخت قامتى, كه عيان شد قيامتى
بر چهريار دوخت بحسرت دو چشم خويش

چون مفلس گرسنه, بخوان ضيافتى
با يك نگاه كرد بيان شرح اشتياق

بى آنكه از زبان بكشد بار منتى
چون گوهرى كه غلطد بر صفحه اى ز سيم

غلطان به سيمگون رخ وى, اشك حسرتى
 سرشك, فرو ماند پاى مردLز آن قطره

يكسر ز دست رفت, اگرش بود طاقتى
آتش فتاد در دلش از آب چشم دوست

گفتى ميان آتش و آب است نسبتى
اين طرفه بين كه سيل خروشان در او نداشت

چندان اثر, كه قطره اشك محبتى
تير ماه ۱۳۲۰
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دكتر شفيعى كدكنى
 خونين اين قبيله كجاستLتبارنامه

كه بر كرانه شهيدى دگر بيفزايند?
كسى به كاهن اين معبد شگفت نگفت:

بخور آتش و قربانيان پى در پى
هنوز خشم خدا را فرو نياورده ست?
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در خانه مى گشتم كه صاحبخانه گم شد!
تا يافتم او را, دل ديوانه گم شد!

جامن صدف بود و درى يكدانه در آن
جامن تهى گشت و در يكدانه گم شد!

داروى دردم باده بود, از شور بختى
ساغر شكست و ساقى ميخانه گم شد!

جوالنگه پرواز من, آفاق چشمت,
در اوج مستى, همره پيمانه گم شد!

آه اى غريب آشنا, من با كه گويم:
كاين خسته جان در عاملى بيگانه گم شد!

دوراز تو, اى تنها ترين, اى يار,اى يار
در پيش چشمم شوكت مردانه گم شد!

وان جان بى تابى كه رمز عاشقى بود,
در هاله اى از قصه و افسانه گم شد!

اين زخم جانفرسا توامن سوخت آخر
جامن درين و حشتگه ويرانه گم شد!
شبنم جهانگيرى ۴ ارديبهشت ۱۳۷۵
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ديگر متام خانه ها در رو به ديوارى
ديوارها مى ريختند و تل آوارى

يك پنجره اما كنارم باز شد انگار
يك پنجره رو سوى ديوا... نه! به ديدارى

يك پنجره: يك حلظه يا يك روز يا يك عمر
رو سوى برگى, يا درختى, يا به گلزارى

يك پنجره تا از هواى خويش برگردم
شايد هواى تكدرختى پر كند, بارى...

يك شكل ديگر چيده اند امروز اينجا را
من نيستم ديگر كنار هر چه بردارى

شكلى غريب و ساده, اما باز زيباتر
شكال هر جايى و تكرارىِزيباتر از ا

با من متام رنگ ها يك رنگ مى خواند
يك رنگ:گلنارى است, گلنارى است, گلنارى
فريبا ميرزا محمدنيا,آبان ۷۵


