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ا!...هن ديارُك
نادر نادرپور

دل از تو كندم, ولى ندامن هن ديارا, ديار يارا!ُك
كه گر گريزم, كجا  گريزم, و گر مبامن ,كجا مبامن

نه پاى رفنت, نه تاب ماندن, چگونه گويم, درخت خشكم
ن, طمع ببندد در استخوامن.َرزََبعجب نباشد, اگر ت

درين جهنم, گل بهشتى, چگونه رويد, چگونه بويد?
 نيسان, چه بهره گيرم كه خود خزامنِ ابرِمن اى بهاران! ز

به حكم يزدان, شكوه پيرى, مرا نشايد, مرا نزيبد
 شيطان, سپرده ام دل كه نوجوامنِچرا كه پنهان , به حرف

شتُصداى حق را, سكوت باطل, در آن دل شب, چنان فروك
كه تا قيامت, درين مصيبت, گلو فشارد, غم نهامن

كبوتران را, به گاه رفنت, سرنشسنت , به بام من نيست
 پاى آنان, فرو ستامنَ جانان, زِكه تا پيامى, به خط

 دل, نشسته در گل, چراغ ساحل, منى درخشدOسفينه
 حسرت, در او نشامنِدرين سياهى, سپيده اى كو? كه چشم

اال خدايا, گره گشايا!. به چاره جوئى, مرا مددكن
 درون را, برون كشامنِرى گشايم, غمَد كه برخود,  دَوُب

چنان سراپا, شب سيه را, به چنگ و دندان, در آورم پوست
 عريان, به خون نشيند, برآستامن , درآسمامنِكه صبح

ندمَهن ديارا, ديار يارا! به عزم رفنت, دل از تو كُك
ولى جز اينجا, وطن گزيدن, منى توامن , منى توامن
تهران - آدينه ۱۹ آبامناه ۱۳۵۷

در مقام دوست
اردشير لطفعليان

در نگاهى ميتوان با دوست چندين راز گفت
آنچه نتوانى به صد ديوان و دفتر باز گفت

گر تو را يارى مساعد مانده در اين روزگار
با تو شايد بخت و كام عمر را دمساز گفت

رهاى معنى سفته اندُدر مقام دوست بس د
حافظ اما با چنان شيرينى و اعجاز گفت

شد بدان سامن فضاى سينه ماالمال دوست
كم نگنجد ياد ديگر كس به خاطر باز گفت

دوستى آئينه مى دان, وزغبارش دور دار
مولوى آن پير استادسخن پرداز گفت

دوست ما را, نعمت و فردوس ارزان شما
اين كالم نغز  رنگين سعدى شيراز گفت

آنچه مى رويد زبذر دوستى در كشت جان
وان بر شيرين , نشايد كمتر از اعجاز گفت

هرچه با دل خواست كردن عشق بى پايان او
 چشم دالويزش هم از آغاز گفتOشيوه

خوگرفنت با قفس پوسيدن و فرسودن است
مرغ را بايد ز اوج و حشمت پرواز گفت

خيز تا بر آستان دوست جان قربان كنيم
خود چه باك از آنچه خواهد دشمن غماز گفت

اين غزل را ارمغان بزم ياران اردشير
تا شود شعرش به مدح دوستى ممتاز گفت

وفا
هوشنگ ابتهاج «سايه»

بيا كه برسر آمن كه پيش پاى تو ميرم
از اين چه خوشترم اى جان كه من براى  تو ميرم

ز دست هجر تو جان مى برم به حسرت روزى
كه تو ز راه بيايى و من به پاى تو ميرم

بسوخت مردم بيگانه را به حالت من دل
چنين كه پيش دل ديرآشناى تو ميرم

زپا فتادم و در سر هواى روى تو دارم
مرا بكشتى و من دست بر دعاى تو ميرم

بكن هرآنچه توانى جفا به سايه بيدل
مرا زعشق تو اين بس كه در وفاى تو ميرم
تهران , ارديبهشت ۱۳۲۷

اميد
احسان طبرى

زيباتر از جهان اميد اى دوست
در عالم وجود, جهانى نيست

هر عرصه را بهار و خزانى هست
در عرصه اميد, خزانى نيست

صدبار زهر يأس مرا مى كشت
گر پادزهر من نشدى اميد
در تيرگى رجن رهم بنمود

بس شام تيره تابش اين خورشيد

تا آن زمان كه شهپر بوم مرگ
برجايگاه من فكند سايه
در كارزار زندگى ام بادا
از جادوى اميد بسى مايه

آتش نهفته
مشفق كاشانى

 شرابى كه داشتمّساقى كجاست شط
آن آتش نهفته در آبى كه داشتم

 مرگ و زندگىOگم شد ميان معركه
 خانه خرابى كه داشتمِشوريده رند

 سپهرOكارى نبود بر سپر سينه
 نيزه دار شهابى كه داشتمِشب سوز

در جاده هاى تt زده پاى درنگ سوخت
از التهاب شور و شتابى كه داشتم

بر من مگير اگر كه به حيلت ربوده اند
 سفله بال عقابى كه داشتمِزاغان

 زردم چكيده استO دل به گونهِاز چشم
 عتابى كه داشتمِ زخمِخون گريه هاى

 ما عشوه مى فروختِكابوس روز مرگى
 خوابى كه داشتمِ دوزخِدر تنگناى

 من, در گلو شكستO هزار سالهِبغض
افتاد از نفس, تب و تابى كه داشتم

داغم از اين كه غيرت دريا شدن نداشت
سيالب اشك من به سرابى كه داشتم

بهار...
حسن اكبرى

صحبت از غنچه خندان به ميان آمده باز
گل در اين شوق كه بلبل به زبان آمده باز

سوسن و الله در آغوش هم از باد بهار
كبك از النه سحرخيز و چمان آمده باز

ارغوان پيرهنش چاك كه اين پير! زمين
 هان ببيند كه صدباره جوان آمده باز

شاخه سيب به سر سوى چمن مى لغزد
كوله بارش زشكوفه ست گران آمد باز

نغمه مرغ چمن چون كه به بيداد رسيد
 آمده باز*در پى اش ساز صبا جامه دران 

شكر و صد شكر كه در محفل ياران به بهار
 خندان به ميان آمده بازOصحبت از غنچه

اسفند  ۷۴
 بيداد وجامه دران گوشه هايى از موسيقى ايرانى.*

جدائى
مظفر درفشى

 بامِ جدائى به پشتِ پرطنينِناقوس
 مهر و عشقِ زراندودِبامى كه با حصير

برسركشيده ايم
مهميز مى زند

اينك غريوكوچ كه بر طبل بى امان
مى كوبد همچنان

» عزلتى كه من و ما بدور خودِ«باروى
بركشيده ايم

از جاى مى كند
صلَآرى هنوز پرتوى از آفتاب و

يك حلظه بيش در دل ما جا نكرده خوش
 سياه «دورى» از راه مى رسدِابر

چون كودكان ببازى سرگرم و شاد, ليك
غافل از اينكه تندر و باران و باد سرد

بازى متام, حلظه جانكاه مى رسد
كوتاه باشد عمر سفر گفته اند و من

زين گفته در درون دلم حال ديگريست
غوغاى ديگريست

 اين سفرِغوغا كه در مسابقه عمر
 من اگرِبا عمر

من باختم, چگونه , چه كس بايدم گريست

سالت در غربتر
ليلى حسامى روحپرور

ما در اين غربت تلخ  , مانده دور از ميهن
 هجرمتان, يك كهن پيراهنِبه تن

 هجرت ما , و فراق يارانِقدمت
نبرد مهر وطن , از دل پارسيان

 ايران كبيرِما ز نسل دارا , شه
 منشور شهيرِما زنسل كورش , شه

مرز و بوم گهرين فخر ما اى ايران!
 و نامت باشد, تا فراسوى زمينّفر

ما به رسم زرتشت , آتش دير توايم
در سلوك وعرفان , پيرو سير توايم

ما در اين خاك غريب , چون سخن آغازيم
از نى كلك  وكالم , شعر تر مى سازيم

 طوسOپرتو مجلس ما, شعر شهنامه
شمس ما مولوى است, به جهانى مأنوس

 غزلِ ما, راز ديوانOمستى باده
 ازلِ ما, پرتو حسنِعشق و سرمستى

 سده, جشن مهر و نوروزِ ما جشنِجشن
زممان پرشر و شور, شاد و آئين افروزَب

 بزم بپاستِتّ دى , سنِ يلدائىِشب
 ما در غربت, گرچه هر شب يلداستِشب

واى اينجا ندهد, هيچ گل بوى وطن
 خنتِ خاك, هست چون مشكOكه در ايران همه

د رويائىَوُمنظرى در غربت, گر ب
هست آن ياد وطن , هنر و زيبائى

 مهر, تو بگو با يارانِاى پيام آور
 ما با ايرانِد پيوسته يادَوَكه ر

اى وطن اى ايران , ما در اين عاريه خاك
عاشقانيم به تو, كه گريبان زده چاك

تا به تن جانى هست, نام تو مى خوانيم
پارسى گو به سخن, تا ابد مى مانيم
ژانويه ۲۰۰۸

نشان آفتاب
حشمت حافظى

از دره و كوه و سنگالخ گذشتم
تا كه بيامب ز آفتاب نشانى

رش فكند لرزه به جامنّرعد به غ
برق به سويم جهاند تيز سنانى

د بلندىّصخره به راهم كشيد س
ه به رويم گشود ژرف دهانىّدر

 سنگىOزخمه به پايم نهاد دشنه
تيغ به رويم كشيد خار زبانى

عشق فكندست رشته ايم بگردن
عقل به پايم نهاده بندگرانى

خصم فريبم دهد به وعده و نيرنگ
دوست ندايم دهد كه بازمنانى

سست نشد پاى و از تالش مناندم
گرچه مناندست بيش توش و توانى

خسته نگردم زكوشش و بفشارم
پاى به مردى اگر چه رفت جوانى

پنجه فشارم به سنگ و راه گشايم
فتاب نشانىُتا كه بيامب ز آ

بربال مرغ توفان
جهانگير صداقت فر

در كوى شب شكستند گلبانگ مى گساران
بربام صبح اينك, هشدار هوشياران

تارخت بندد از شهر خنياگر سپيده
در نطفه كور كردند شبگير بيشه زاران

آئين مهرورزى ميراث ماست, هيهات
ه كردند «شق القمر» شعارانّخورشيد شق

 مرام ما بودِعشق و شعور و شادى مشى
اين هر سه سربريدند برپاى سرسپاران

آواز آشتى را از كوچه ها ربودند
زجنير كفربستند بر حنجر هزاران

آغوش پرده ها را در پنجره دريدند
عشقى مگر نهان بود در بزم شاد خواران

بر رهگذار ميقات دار بال نهادند
تانشكفد «انااحلق» در ناى جان نثاران

تابوت خون الله بربال بلبالن رفت
گلميخ سرخ روئيد برقلب داغداران

تا دور ديد اين دشت جشن شكوفه ها بود
مرگ آفريد و زشتى پائيز دين مداران

 مغوالن بى وقفه خشك و ترسوختOچون فتنه
ويرانى است , بارى, ناموس شعله واران

ما را حرام كردند بر ساقه هاى رويش
زيرا چو خار بوديم برچشم بى تباران

 خسروانندِتا امتداد تاريخ تنديس
 صخره سارانِاستاده در بلندا, برزين

ما باوربهاريم, ابر اميدواريم
سرشار آبشاريم از خوشه هاى باران

بربال مرغ توفان تيراژه طاق بسته است
اينك دم بهاران دردا خزان شكسته است:

آيندگان خدا را , در دادگاه فردا
گيريد داد ما را زين خيل نابكاران

دختر همسايه
كمان خجندى

خواستم از خادم مطبخ حساب
بره اى كان كشت و بر سه پايه برد

گفت بر رسم فدا اين سود تست
حشو آن همسايه بيمايه برد

پيه و قلوه حاجى سقا گرفت
شيردان را گنده پير دايه برد

گفتمش دل را كجا كردى كه نيست
گفت دل را دختر همسايه برد!

لقكى آموزَزبان د
محمد على يزدان فر

پناه چون برم از دست تو بباده و مستى
دوباره برسرچشمم, كنارجوى نشستى

هر آنچه بند بپايم زمانه زد, بگشودم
كندى , كه راه چاره ببستىِچه دام بود ف

تودلفريب ز روى هوس به تير نگاهى
بخرمنى زدى آتش خود از ميانه بجستى

 عشق نگردمِردِبشب چو توبه منايم كه گ
بصبح توبه و عهدم بيك اشاره شكستى

بغمزه اى و نگاهى مراكشانده براهى
بپاى خسته گذشتم , زهر بلندى و پستى

ل , بلب رسيده دگر جانُبگريه گفتمش اى گ
ميان خنده بگفتا , مگر هنوز تو هستى?

چه نقشها كه به ديباى عشق بافتم از دل
سستىُشتم , نظر نكرده گِدريغ, آنچه كه ر

نون به نيمه شب, با خيال خود بجدالمُك
قلم گرفته بيك دست و جام باده بدستى

در اين رواق نداند كسى بهاى سخن را
عنه , برستىَ طِلقكى آموز, تازَبان دَز

۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶

پيمان گسسته
هما گرامى

از آن دل لبريز ز سوداى تو رستم
پيمان وفايى كه ببستيم, گسستم

آن شيشه كه پر بود ز اندوه خيالت
پاى قدم ساده دليهام شكستم

در راه هواى دل و در پاى غم دوست
يكشب ننشستى تو و يك عمر نشستم

آن سينه كه پر بود ز فرياد خيالت
بشكافتم, از مرغ قفس بند گسستم

هركس به دل آويخت, از او بود شكستم
از باور عمرى چه بجز باد بدستم

پيمان مطلب از من پيمانه كش دهر
يك عمر وبالم شده هر عهد كه بستم

چون سايه به پاى تو همه عمر خزيدم
در پاى گريزت همه عمر نشستم

آن مرغ همايم كه زهر بند رهيدم
تا از دل لبريز ز سوداى تو رستم
آذر ۶۸

نامه اى به يك دوست
مسعود سپند

حيt است بى تو بامى و ميخانه سر كنيم
 جگر كنيمِگر سركنيم بى تو - به خون

 حيات بجز عيش و نوش نيستOسرمايه
اين عيش و نوش به كه از اين بيشتر كنيم

يغماى جان بالى زمان است در كمين
 كنيمّاى باده ها مدد كه دمى دفع شر

نقد حيات را كه به هيچ اش منى خزند
ما نيز در حوالى دل ها هدر كنيم

 جوشش اندِاشك و شراب هر دو از اوالد
روى و گلوى را به چه جز اين دو تر كنيم

اليق نبوده ايم كه در گير و دار عشق
 دارى سفر كنيمِمنصور وار بر سر

 كوچه هاى شهرOهيهات بى تو در همه
مست و خراب از خط جامى گذر كنيم

 آن دقايقمِ دلكشىِاميدوار
 دوست شبى را سحر كنيمِتا كنار

ميخانه را به خانه فراچنگ آوريم
 بيخبرى ها خبر كنيمِايام را ز

داى تكلt برون شويمَيك شام از ر
تا بام در همايش ياران بسر كنيم

نامه
 الله ايرانى

رسى? كه حال, حالى نيستُنوشته است: ''چه پ
براى به شدنش نيز احتمالى نيست''

نوشته است: ''چه حالى, چه احتمالى, آه,
هواى بال كشيدن در اين حوالى نيست

اجازه سخنى, نكته اى , نوشتارى
بغير گفت و نوشتار ارحتالى نيست

زمين, زمان, همه گنديده است در اينجا
و سالهاست كه تقويم ما جاللى نيست

كسى نيامد و بى آنكه پرده باز شود
همه  نيامده دريافتند مالى نيست

قرار بود بيايد ولى به چاه افتاد
به فال نيك بگيريم, گرچه فالى نيست

كوير ذهنى ما پاى آب را بسته ست
وگرنه چشمه , هوادار خشكسالى نيست''

و بعد , طبق روالى هميشگى , يك خط
نوشته است: ''بجز دورى ات ماللى نيست''

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

ر جوشُميان كوره راهى, سينه پ
نهادم گونه را بر خاك خاموش

كه شايد بشنوم آهنگ پايش
صداى باد مى پيچيد در گوش

سكوت عشق هاى بى جوامب
 درياى خوامبOخمار و خسته

مرا در بى نهايت ها صدا كن
 خرامبِكه دلواپس ز احوال

پائيز شدم شبى به باغش رفتم
 قلب داغش رفتمِاز بهر قصاص

ر در زدم و كسى درى باز نكردَب
از رخنه ديوار سراغش رفتم

رفتيم غريبانه به صحراى جنون
 مجنون شده خونOجايى كه دل و سينه

ديديم هزاران دل روئيده به دشت
وادى شده جمله نيلگون, قرمز گون

بيابان را تبى سنگين گرفته
خزان دلشوره خونين گرفته

سراسر كوه هاى بيستون وار
 شيرين گرفتهOطنين ناله


