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اننوسوار
ت الله نوحنصر

هركه در هجر تو اى نوگل بى خار مباند
الله سان جام بك� با دل خونبار مباند

 فرداى تو شادان گرديد$هركه از وعده
تا قيامت بدلش حسرت ديدار مباند
آنكه آسودگى از چنگ فراقت طلبيد

چون سر زل� تو آشفته دل و زار مباند
بوستان دستخوش باد خزانى گرديد
گل بتاراج شد و خار بگلزار مباند

بخرام اى گل من كبك صفت در بر من
كز خراميدن تو كبك ز رفتار مباند

نو سواران ره عشق عبث ميكوشند
كاندر اين باديه بس مركب رهوار مباند
خشك شد در دهنم شعر چو در گوش دلم

ر شهوار مباندُبيتى از حافظ چونان د
«صوفيان و استدند از گروهى همه رخت

 خمار مباند»$ ماست كه در خانه$خرقه
شاعر شهر غزل نيستم از لط� تو بود

(نوح) را گر غزلى چند بتكرار مباند
?sديماه ۱۳۴۰پنجره ها

نامه اى به يك دوست
د سپندمسعو

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

 حيات بجز عيش و نوش نيست$سرمايه
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 شهر$هيهات 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 تكل� برون شويمَيك شام از ر
تا بام در همايش ياران بسر كنيم

جستجو
ىحسن اكبر

تاكجاها رفته ام در جستجويت , تاكجا?
مستى باد از شقايق هاى دشت روشنى را پى گرفتم

تا به درياهاى دور...
جاى پاى رقص هر پروانه را بر كاسبرگ رازقى

در سپيده
تا به فرمانگاه نور...

تو كجايى ?!
تا كجاها گشته ام در جستجويت , تا كجا?

در زالل قطره ها... در جام هاى اطلسى
 باران بهارىِدر آفتاب بعد

در هوايى پر شده از ناز...
از مستانه پرواز پرستوهاى عاشق

در نسيم
توكجايى? توكجايى...

نيستى جز در فضاى عشق و شور
لط� و خوبى  شعر و موسيقى

كجايى?       پس كجايى?
حد خوبى, حد زيبايى, كجايى?

پس كجايى?
شهريور ۶۹

تبعيدى
نين غريبه نگاهم مكنُچ
 حقيرم مبينِنين به چشمُچ

گمان چه مى برى اى مرد!
تو هيچ مى دانى

كه كيستم? زكجايم?به ميهن  تو چرايم?
شدار!ُمن اين طريق نپيموده ام به خود ه

مان مدار كه چون ميهمان ناخوانده,ُگ
 تو رو كرده امِ نانى به خوان سور$به بوى لقمه

به سرزمين تو حاشا كه التفامت نيست.
✦ ✦ ✦

 توفان نوح منى شد ز ميهنم بركندِمرا به هيبت
م آمد!ببين چه زلزله افتاد!َرَببين چه بر  س

كه بى كه خواسته باشم به ناگزير ازين خاك سربرآوردم
گرفتم آنكه تو نشناسى ام
 مهمان بين,ِمرا به سان يكى رهگذار

كه در سراى تو هرگز درنگ منى خواهد
و در حريم تو با هيچ جلوه چشمداشت ندارد.

و در ترازوى او,
 كاه منى سنجد!ِشتُهزار زانچه تو را آرزوست به يك م

✦ ✦ ✦

مرا چگونه برانداز مى كنى اى مرد!
از آن خويش مرا نيز ميهنى ست كه از جان عزيزتر دارم

و سال هاى فراوان به راه بهروزيش,
 خويش نهـاده روانـه مـىِ دارِ خود چـوب$به روى وى شانـه

بودم
نين پرتاب!ُ حادثه اى ناگهان سوى توام كرد اين چِوجُو م

و هركجا باشم,
 من جز هواى ميهن من نيست.$درون سينه

✦ ✦ ✦

تورا چه سود كه دانى كه ام
و از تبار كيامن تو هيچ مى دانى?

 اين طاق آبنوسى آفاق,ِ آبىِكه زير
به قرن هاى دراز,

چه نغمه هاى جهانگير جاودانه در افكنده اند نياكامن?
 زمانه مانده هنوز?ِچه نقش ها كه به دهن

و خون مزدك و فردوسى بزرگوار و بابك و حافظ
به هر رگم جارى ست?

✦ ✦ ✦

تو را چه سود وليكن ازين حديث دراز
 مرا با تو نيست پيوندىِكه سرگذشت

 خويش به خود بگذار!ِزمن مپرس و مرا با غمان
همين بدان كه مرا نيز ميهنى ست

كه حلظه مى شمردم تا گشايمش راهى
و نام ميهن من اى عزيز ايران است!

همين بدان و دگر هيچ
 كه ميهمان آجنا, عزيز چون جان است!

پاريس- تيرماه ۱۳۶۱-  م)اده (آزرنعمت ميرز

✦ نگار ولفرى

كـيـوان مـعـتـضـدى (دنـالـى) طـنـز پـرداز  بـرجــســتــه ايــرانــى ســاكــن
كاناداست. او در اين شعر به هموطنانى كه به مهاجرت آمـده انـد
اما خود را از كشور ميزبان طلبكار مى داننـد و پـاس مـحـبـت او را

ندارند انتقاد كرده است .
مدتى اين مثنوى تاخير شد

(پول ولفر آب شد, تبخير شد)
اى سيه چرده مه مو فرفرى

اى نگار نازنين ولفرى
چشم بد از روى ماهت دور باد

دشمنت چون موشه دايان كور باد
ساكنان ولفرآباديم ما

گرچه آزاديم نا شاديم ما
گرچنين بى پرده ميگويم سخن

نيك ميدامن منيرجنى زمن
مهربان از نفت خودكم گوسخن

با تبر بنيان احسان برمكن
ميزبان مهربان را پاس دار

احترام ميزبان  واجب شمار
برسراين سفره مهمانيم ما

بهره ور از خوان احسانيم ما
مهربانا شركت نفت توكو,

زين جهان غير دل تغت تو كو?
پول اگرگم كرده اى اين جامجوى

پول نفت  خود بكانادا مجوى
پول نفت تو فالنى ميخورد

آنكه نامش نيك دانى ميخورد
پول نفت تو شود خرج جهاد

ميشناسى آنكه اين بدعت نهاد
ميشود پول تو خرج اتينا

خرج آنها خرج اينها ميشود
پول نفتت شيخ و مال خور شده

قاطى جودانه در آخور شده
ه  آنان بگيرّگر توانى يخ

يخه عمامه داران را بگير
خشت را برآب زن از گل گسل

پس بناكن خانه اى در ملك دل
گركه با ديو درون دشمن شوى

گر رها از چنگ  ما و من شوى
يك جهان در حيطه ى ادراك توست

هركجا آباد سازى خاك توست
راى روشن كن, روان دانا بساز

با تالشى سخت كانادا بساز
كشورى آزاد و آباد وجوان

كشورى بخشنده و گسترده خوان
دانش آبادى است در هرگوشه اى

تا برى از خوان دانش توشه اى
هركجا ساكن شدى پاكش بدان

پاك چون خاك نياخاكش بدان
گام آغازين چون نسلى طى كند

نسل ديگر ياد ايران كى كند
يادها انگيزه ها از كودكى است

داستان شعر و عود رودكى است
(بوى جوى موليان آيد همى)

(يار  يار مهربان آيد همى)
(اى بخارا شاد باش و ديرزى)

(ميرزى تو ميهمان آيد همى)
از چه ايران خاك پاك است اى عزيز

منطقى شو خاك خاك است اى عزيز
گركه خواهى بر تو گردد آشكار

اين قداست بر كالمم گوش دار
زانكه ما در خاك ايران زاده ايم

بال و پر در آن فضا بگشاده ايم
زانكه ايران جمله ما را مادر است

جاى مادر پاى مادر بر سر است
زين سبب خاكش بسان توتيا

ديده ى ايرانيان بخشد جال
خاك پاكستان چنان هم پاك نيست

پيش چشم ديگران جز خاك نيست
ليك پاكستانى ملى گراى

داند آنرا بهترين خاك خداى
خاك هند از سبزه و ريگ روان

جنت است از ديدگاه هندوان
ديدگه ها چونكه هم آهنگ نيست

ديده ها در ديده ها هم رنگ نيست
(هركه نقش خويش بيند در آب)

(برزگر باران و گازر آفتاب)
همزبامن, همدلم   همجوش من

جايگاهت  خلوت آغوش من
گر هوا دم كرده و شرجى شده

گرشده استخر خارج از رده
ان تو چشم  دنالى ز%چشمه

!ا نشكنى قربان توعينكم ر
.ولفرپولى است كه دولت به مهاجران كم در آمد مى دهد✦

ان معتضدى (دنالى)كيو

به كدام گناه...؟
زير قدم هاى خشك تان دريا منك زار مى شود

هر ياس, دندان ديو و دد, هر ياسمن خار مى شود
 روشن از اميد, بام و در و روزنش سپيد$در خانه

روشن به تاريك مى رسد, روزن چو ديوار مى شود
هر جا سپيدار سبز بود, شد زرد و پژمردگى فزود

زين غم كه روزى به هرگذر, برپا ازو دار مى شود
ديدى كه امواج زنده رود آورد سر بر زمين فرود

جوياى آبش اگر شوى خاكش پديدار مى شود
اى صبح! يك دم نفس بكش اى تيره شب! پاى پس بكش
اى مرغ افسرده! اين قفس فردا چمن زار مى شود

اى پاسدار محكمات! عقلم درين كار مانده مات
نب...»ايجاب كشتار مى شودَ ذِّچون شد كه پاسخ به «اى

كاخ ستم استوار نيست دور شما پايدار نيست
اين كار پيرار و پار نيست  تاريخ تكرار مى شود...

سيمين بهبهانى ـ ۷ مرداد ۸۷
«بازى چرخ...»

١
چه شد كه خورشيد تيره شد ز تيرگى هاى آه تان

ستاره را چشم خيره شد چه بوده آيا گناه تان?
چه دست بردارتان كشيد, شكسته گردن چه گونه ايد

را منى كنيد, ز حكم بيدادگاهتان?ّچرا تب
م عذابَ تناب فكندتان در چ$چنين كه اين حلقه

برون شد از كاسه چشم تان كبود شد روى ماه تان
قلم ز دستم برون كنيد زبس كه نقش ستم كشيد

سياه شد كاغذ سپيد چو روزگار سياه تان!
 تان نيست بر مزارِم تبار, نشانُبه خاك خفتيد گ

كسى ندانست سمت و سو چه بود در رأى و راهتان
شكست جام يقين من به سنگالخ زمين من

تهمت گواه تانّدَشده ست اكنون حضور شك به ر
 ٢

كنون خطابى دگر كنم نفوس را با خبر كنم
 جور فكنده در قعرچاه تان:ِازين حكايت كه دست

ُلسُل گرفته دستورى از رُ عقل كِايا بصيران
ركتازى سپاه تان?ُچه شد كه بيداد مى كند به ت

چو موج, مشتاق و توسنيد كه چنگ برساحل افكنيد
 ساحلى كند به زخمى تباه تانِحذر!كه خرسنگ

زمانه بس بيضه بشكند ميان دستار كيدتان
دگر چه بايد زمانه را اگر نبايد كاله تان?

سيمين بهبهانى  -۱۲ مرداد ۸۷

انه هاتر
ىكتر محمد طاهرد

چون ابر بهار پر تب و تاب است عشق
مانند نسيم مست و بى تاب است عشق

عيد آمد وآهسته به او رازى گفت
آئينه شد و رفيق سيماب است عشق

✦ ✦ ✦
شبى آمد پيام عاشقى داشت

به بوسه كام دل از عشق برداشت
سحر همچون پرستو پر ز دو رفت
نبودن - اين برايم تازگى داشت

✦ ✦ ✦
فغان از طالع نحس و بد خويش
طلسم غصه ها, اندوه و تشويش

من و اندك اميد از چرخ گردان?
كه با من آن كند از بخت من بيش

✦ ✦ ✦
خورشيد كه نور همه عالم گرديد
در صبح وصال شام مامت گرديد

چون بوسه به روى دوست ميدادم من
ناگاه كسوف و مايه غم گرديد

✦ ✦ ✦
يك روز دلم بستر دشواريها

روز دگرم سرزنش و خوارى ها
از چرخ فلك نصيب من هيچ نشد

جز ناله و رجنش و دل آزارى ها
✦ ✦ ✦
شكفتى نرم نرمك در بر من

لى گشتى و تاجى بر سر منُگ
 متروك هستى$در اين ميخانه

شدى هم ساقى و هم ساغر من
✦ ✦ ✦

كو دلشكنى كه عشق آغاز كند?
با من سخن از شيفتگى سازكند

همپاى نسيم و بارش فروردين
صد عقده نا شكفته ام بازكند

آتشفشان مسكوت
ساكت و سوت و كور و مسكوتى!

مثل يك رشته تپه ماهوتى
سينه اى آتشى, دهانى برف

مثل آتشفشان مسكوتى!
طعم چشمت شرنگ خرمايى
رنگ خونت, شراب شاتوتى

آن دو لعل و دو رشته مرواريد
بس كه غلتيد روى ياقوتى

رنگ لبهات زرد توتونى
طعم انگشتهات, باروتى

رد داش آكلُطوطى ات گفت: م 
پاى مرجان پاك نالوطى

من در آثار صنع حيرامن 
تو به سيماى خويش مبهوتى

محسن نيكنام

يلدا
گردآمديم:

شب چره اى بود وآتشى
گفت و شنيد و قصه و تقلى ز سير و گشت

وقتى كه برشكفت گل هندوانه , سرخ
در اوج سرگذشت

يلدا, شب بلند, شب بى ستارگى
خلتى به تن تپيد و به هم رفت و درشكست

با خانه مى شديم كه گرد سپيده دم
بر بام مى نشست.

ايىش كسرسياو

كيست ميان شما....
باز در اين رهگذر رايحه ى ميهن است

نكهت گلبرگ نيست, بوى ديار من است
گلشن ارديبهشت جلوه گه يادها:

در تپش نبض خاك مرثيه ى بهمن است
از پر و بال پگاه خون به فلق مى چكد

 شب رايت اهريمن استِسر در آفاق
اشك شقايق به دشت, آتش و خون مى كشد

 گلخن, دريغ, برگ گل الدن است$هيمه
گرچه به زجنيرظلم ناى سحر بسته اند

نعره ى تندر رسا, ابر شب آبسنت است
ور چه طناب ستم بسته ره حلق خلق

راز شيون استُكوچه سراسر گلو, شهر پ
ه ى آزادگانُملك درفش كيان, خط

 بى روزن استِواى, ببين اين زمان, محبس
 اسطوره ها آن يل تك نازنينِاز پس

 نبرد, رستم روئين تن استِپا به ركاب
دلنگران وطن بانگ برآورده: ''هان!

فرصت تدبير نيست, وقت خطر كردن است''
چشم به ره تايكى منجى ديگر رسد

آب عبث بيخنت در دل پرويزن است
گستره ى خاوران مسلخ خون شد, ولى

كشنت سهراب ها توطئه ى دشمن است
طاقت توفان شكست, قوس قزح نطفه بست

 شكوفيدن استِهاى حريفان مگر گاه
آتش زرتشت را مجمر زرين سزد

ر» جان جهان روشن استَهَروَ «فِكز فره
هاى وطن دوستان!  -مهر وطن نوشتان-

 تيرافكن استِكيست ميان شما كآرش
جهانگير صداقت فر


