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نادر نادرپور
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چندين هزار زن- چندين هزار مرد
زنها,لچك به سر- مردان, عبا به دوش

***
يك گنبد طال- با لك لكان پير

يك باغ بى صفا- با چند تكدرخت
از خنده ها تهى-  وز گفته ها خموش

***
يك حوض نيمه پر- با آب سبز رنگ
چندين كالغ پير- بر توده هاى سنگ

***
انبوه سائالن- در هر قدم به راه

عمامه ها سفيد- رخساره ها سياه.
قم- ۲۸ اسفند ۱۳۳۱
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نصرت رحمانى
ديوارهاى خيس,سگهاى هرزه گرد

جوى بدون آب, جنواى چند مرد
***

آواز گل پرى, از توى كافه ها
تك لكه هاى خون, روى مالفه ها

***
چادر مناز چيت, روى طناب رخت

صدها سفيد تن, اما سياه بخت
***

آغوشهاى سرد,زن هاى خلت و عور
در پيش اين و آن, خوابيدن به زور

***
شمشادهاى خشك, رخساره هاى زرد

بيمارى و فساد, اندوه,فقر, درد
***

ديوارهاى خيس, سگ هاى هرزه گرد
جوى بدون آب, جنواى چند مرد

اسفند ماه ۱۳۳۲ تهران
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من و او. پنجه بهم,از دل دنياى سكوت
كه در او گشته هزار آرزوى پاك, تباه

كه فرو خفته در او پير و جوان خرد و كهن
 چون سيم, سياهOكه در او گشته بسى چهره

***
مى گذشتيم «غزخلوان و صراحى در دست»

 بحرOمست, چون موج ز خود رفته و آشفته
سرخوش از نشئه ى صهباى دل انگيز شباب.

فارغ از زندگى تلخ و مالل آور شهر
***

زير پاى ما, بس دست كه مى شد چون خاك
گاه يك جمجمه ى مرده دهن وا مى كرد

از شكاف سيه و زشت يكى گور كهن
مرده اى ما را با خنده متاشا مى كرد

***
ناله اش رعشه اى انداخت مرا بر تن و جان

گشت در گوش دلم ناله او جاى گزين
گفت: اى سرخوش و مست از مى جانبخش حيات

گام بر مامنه اينگونه و مشتاب چنين
***

 خورشيد كه نور افشانستOزير اين چشمه
روزها بر سر اين خاك قدمها زده ايم

مست و آشفته بسان تو در اين پهنه ى خاك
با سيه چشمان بنشسته و صهبا زده ايم

***
ما هم آنروز بر اين خاك, چو طاووس بناز

 مرگOمى نهاديم قدم, فارغ از انديشه
ليك افسوس كه پژمرد گل و برگ حيات

زرد و پژمرده شد از باد اجل آن گل و برگ
***

تو كه امروز بر اين خاك خرامى, هشدار
كه چو ما ملعبه ى دست زمين خواهى شد

گر بر افالك برى كنگره كاخت را
عاقبت خاك خور و خاك نشين خواهى شد

***
زندگى چيست? بجز صحنه ى درد آلودى
به كه اين صحنه به روياى و مبستى گذرد

جاى آنست كه بى باده نباشى روزى
خورى آنقدر كه آب از سر هستى گذرد

نصرت الله نوح- سمنان ۱۳۳۶/۱/۱۰
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اهل ايرامن
روزگارم خوش نيست

 خاكىOحسرتى دارم, تكه
دست بى همت تنهائى,

و خدايم چندى ست,
كه در اين نزديكى گم شده است

روزگارى دل من زيبا بود.
و در آن يار و ديارى پيدا

مى توانستم اگر دل مى خواست
سر هر پنجره هنگام غروب

 ماهى بگذارم از عشقOنيمه
سفره ام رنگارنگ

عطرنانى كه در آن بركت دستى پر مهر,
دانه دانه همه گندم ها را بر مى داشت.

كوه البرز  و سهند
به بلنداى غرورم بودند.

شمع و شام و گل و پروانه و بلبل,
همدم عيش و سرورم بودند.

من نفهميدم شمع, گاه در حسرت صبح,
با پر سوخته شاپركى, مى ميرد.

يا كه بلبل گاهى,
در غم مرگ گلى, مرثيه اى مى خواند.

و منى دانستم,
كه به سر پنجه موران سياه

قامت سركش البرز فرو مى ريزد.
كاش آن روز به جاى رخ او

روى آئينه ماه
صورت مسئله را مى ديدم

 منOتا سر سفره
جاى عطر خوش نان,

بوى دل سوخنت ما,
به مشامم نرسد.

من منى ترسيدم.
كه «وضو با تپش پنجره ممنوع شود»,

يا اذامن را باد,
 سرو»,Oنتواند كه بگويد سر «گلدسته

اهل ايرامن. وطنم ايران.
وطنم در پس بى باورى ام,

گم شده است.
اهل ايرامن.

روزگارم خوش نيست.
ريتا- احمد پناهى- تورنتو- ۲۰۰۴
* ريتا احمد پناهى دختر محمد احمد پـنـاهـى (پـنـاهـى
سمنانى ) شاعر و محقق معروف اسـت. او شـعـر را در
قالبهاى كالسيك و نيمايى جتربه كرده و اينك با الهام
از شعر «اهل كاشامن, روزگارم بد نيست» از سهـراب
سپهرى به تعريض يا تفسيرى ديگر از اين شعر پرداخته
است. ريتا در عنفوان جوانى است و با همسر و فرزندش

در تورنتوى كانادا زندگى مى كند.نوح
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منوچهر آتشى
 ديدار, بعد مرگOبدرود يار! وعده

بوس و كنار و بزم بى اغيار, بعد مرگ
غمگين مشو, كه تازه چو گل مى كند تو را

بر گور ما سرشك تو اى يار, بعد مرگ
گفتم به وقت مرگ نهم سر به دامنت

نگذاشتى, گذاشتم اين كار, بعد مرگ
گلبرگ نسترن نشود جز نصيب باد

گلگشت باغ و گلشن بى خار, بعد مرگ
بر گورها زنان سيه پوش ديده اى

گريان و سوگوار و وفادار, بعد مرگ?
در زندگى اگرچه تو را خوار كرده يار

از جان عزيزتر شوى اى خوار, بعد مرگ!
در حيرتى كه دشمن جان تو يار توست?

بگذر, كه فاش مى شود اسرار, بعد مرگ!
پرسى چرا گاليه ندارم ز جور دوست?

اى دوست! اين مشاجره بگذار, بعد مرگ
مگذار گل به جاى قدم بر مزار من

روح مرا به خيره ميازار, بعد مرگ
با صد هنر چرا نشدم كامياب از او?

بگذار اين حديث دالزار بعد مرگ
«سرنا» خيال باز و مرجن از غرور او

بر پاى خود فتاده اش انگار, بعد مرگ!
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تابد فروغ مهر و مه از قطره هاى اشك
باران صبحگاه, ندارد صفاى اشك

گوهر بتابناكى و پاكى چو اشك نيست
روشندلى كجاست كه داند بهاى اشك?

مائيم و سينه اى, كه بود آشيان آه
مائيم و ديده اى,كه بود آشناى اشك

 شادى نصيب نيستOگوش مرا, ز نغمه
چون جويبار, ساخته ام با نواى اشك

از بسكه تن ز آتش حسرت گداخته است
از ديده خون گرم فشامن بجاى اشك

چون طفل هرزه پوى, بهر سوى ميدويم
اشك از قفاى دلبر و من از قفاى اشك

 من تا سپيده سوختOديشب چراغ ديده
آتش فتاد بى تو, مبامت سراى اشك

 جويبارهاOخواب آور است زمزمه
در خواب رفته بخت من از هايهاى اشك

بس كن رهى, كه تاب شنيدن نياوريم
از بسكه دردناك بود ماجراى اشك
رهى معيرى- مهرماه ۱۳۳۲
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استاد عبدالوهاب شهيدى
هشتاد سال مى تپد اين دل به سينه ام

يكدم خالف وقفه اى از وى نديده ام
دارم سپاس از كرم ذات ذواجلالل

بس سالها گذشته به اينجا رسيده ام
اين قلب با وفاى من اين يار دلنواز

هرگز خالف عهد از اين دل نديده ام
يارب به حرمت همه پاكان روزگار

محفوظ دار اين دل در خون تپيده ام
مهد وفا و مهر و صفا اين دل من است

اين را به نقد دور جوانى خريده ام
بر تو هزار بار درود است و آفرين

اى قلب رجنديده واى نور ديده ام
امروز هم رفوزه نگشتى چو سال پيش

اى قلب با وفاى محبت نديده ام
تو تك سوار عرصه عمرى و اين منم

يك عمر در قفاى تو هر جا دويده ام
روشكر كن شهيدى دور از ديار و يار

هرگز دلى به مهر و صفايت نديده ام
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على اطهرى كرمانى
ز جامى ديشبم آتش فكندى بر تن اى ساقى

منى دامن به طنازى چه كردى با من اى ساقى
چو مى ديدم تو را آنگونه بزم افروز و بزم آرا

به دندان مى گزيدم از حتسر ناخن اى ساقى
دلم در سينه مى لرزيد از آن دزدانه ديدنها

 صيد افكن اى ساقىOچو صيدى كافتد اندر پنجه
به تردستى در آن هنگامه مى دادى و دل بردى

چو استادى تو شيرين كار در دل بردن اى ساقى
از آن گردن فرازيهاى توسن وار دل, پر زد

كه آرد در كمند آرزو, آن گردن اى ساقى
سيه پيراهنى پوشيده بودى چون شب عاشق

ولى پيدا از او انو ار صبح روشن اى ساقى
از آن چاك گريبان مى دريدم پيرهن بر تن

همه جان بود جاى تن در آن پيراهن اى ساقى
به هر موجى از آن دامن هزاران بوسه بفشامن

نهى مستانه در يك شب سرم بر دامن اى ساقى
تو را تا دوست مى دارم چه غم دارم, چه كم دارم

مرا تا دوست مى دارى چه باك از دشمن اى ساقى
اگر از «اطهرى»پرسى چه در دل آرزو دارد

در آغوش تو سر بنهادن و جان دادن اى ساقى
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دكتر قدمعلى سرامى
غم آوارگى را چاره كرديم,

گرفتم خويش را آواره كرديم.
نه ثابت بود حال ما نه سيار.
نه راى ثابت و سياره كرديم.

به خارا ريشه كردن بود دشوار
سراسر خويش را فواره كرديم.
براق من كه از رفنت فرو ماند,

سبك, گلگون خون را باره كرديم,
رسيديم عاقبت آجنا كه بوديم,

حريم عرش را گهواره كرديم.
خدا را در دل آيينه ديديم.

به عمق خويش چون نظاره كرديم.
چو از گردون نوردى مان دل آزرد,

به گرد, آزردگى را چاره كرديم.
بيا ابليس تا پيمان ببنديم

كه پيوند خدا را پاره كرديم
۶۴/۳/۲۸
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هوشنگ ابتهاج «سايه»
غير عشق او كه دردش عين درمان گشنت است

حاصل هر كار ديگر جفت حرمان گشنت است
خوشدلى خواهى پى او گير كاندر باغ مهر

صبح را از بوى اين گل ذوق خندان گشنت است
شمع را زان رو خوش افتادست اين خود سوخنت

كز فناى تن هواى او همه جان گشنت است
تا نهادى گنج راز عشق خود در خاك ما

قدسيان را ملتمس تشري� انسان گشنت است
 دست نسيمOتا سر زل� تو شد بازيچه

كار و بار جمع مشتاقان پريشان گشنت است
جام بشكستند و اكنون وقت گل خون مى خورند

حاصل آن توبه كردن اين پشيمان گشنت است
از لب پيمانه گر سر مى رود لب بر مگير

مرد را از جان گذشنت به ز پيمان گشنت است
سايه ايمان خليلى نيست در اين دام كفر

ورنه آتش را همان ذوق گلستان گشنت است
تهران- ۱۳۵۳
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ياد آن دره بخير
 بخير دربندياد آن دره

اوين روى دركهزير كوه 
اژدهائى زده چنبر به زمين

پنجه ها در دل خاك
كيست فرياد رسى
تا گشايد قفسى?

«ناله اى مى شنوم كز قفسى مى آيد»
ناله ها مى پيچد در دل كوه بلند

و به جائى نرسد فريادى
بن اين كج رفتار تا جهنم جاريست

مرد در هم شكنش در بند است
با خود خويش كنون در جنگ است

روزگاريست كه او فرهاد است
گلشن هستى او بر باد است

زخم هر تيشه او شيرين است
داستان غم او ديرين است

 بخيردره دربندياد آن 
حسين فرجى- هامبورگ

گوى توفيق و كرامت در ميان افكنده اند
كس به ميدان در منيآيد سواران را چه شد.

حافظ
باشندر غازى در كشكول عاريت

و با بزكى سرخگونه ز خونابه ى دل
سر بر افراخته بودم در از دحام حريفان

و سينه در خفا دريده
حتفه ى دل را سخاومتندانه بر سفره نهاده بودم.

آنك, اما, هجوم مگس صفتان
به دور سينى اخالص,

آنك, اما
شبيخون خيل نظرتنگان بخيل

با ديدشان نرفته فراتر ز تنگاى ظواهر,
آنك, به گرد معركه

دورى ز هم پيالگان جام افكن...
سر فرو فكنده ى خوب خويشتنم اينك, آى

كه بجز پشته ى پوك بنى منانده از استـخـوامن و
پوست

آه,
گوى توفيق و كرامت در ميان افكنده بودم

كس بدميدان در نيامد, اما ز حلقه ى ياران.
چه شد سواركاران را پس, هاى?

خم تا تهى شد از شراب
و نشئه از انبساط مستى

تا به خمارى نشست
چه حال افتاد حق شناسان را

چه شد هوشيارى مى گساران را پس?
جهانگير صداقت فر- تيبوران-۲۸دسامبر۹۶


