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                             دكتر قدمعلى سرامى
 آواز سبز,�گوش من و پرده

كيست كه تر مى زند اين ساز سبز?
 سرخ گدازان رسيد,�آينه

تا كند انداز و ورانداز سبز
آبى افالك, هوا تازه كرد,

تا تو بياغازى پرواز سبز.
 كوكو سرود,�قمرى من چامه

سرو سهى! ساخته كن ناز سبز!
 نيلى يله برخاك خفت,�سايه

غرفه شد افالك در آواز سبز.
اى نفس سبز, بيا باز سرخ!

اى تپش سرخ! بر و باز سبز!
راست,ُدستان زرد است و قنارى س

دف زد پايان سر آغاز سبز.
دف, دف, دف, دل دف پارينه نيست,

 سرخى است پر از راز سبز!�پرده
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 حميد مصدق                                          
بهترين حلظه هاست

حلظه اى كه مى رسى ز راه
از پس كدورتى كه داشتى

راستى چه جانفزاست
آنزمان كه مى نهى قدم به ره

به عزم آشتى
                                              ۱۹ بهمن ۷۴
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مهدى اخوان ثالث
نعش اين شهيد عزيز,

روى دست ما مانده ست.
روى دست ما, دل ما,

چون نگاه ناباورى به جا مانده ست.
اين پيمبر, اين ساالر,

اين سپاه را سردار,
با پيامهايش پاك,

با جنابتش قدسى سرودها براى ما خوانده ست
ما به اين جهاد جاودان مقدس آمديم,

او فرياد مى زد:
«هيچ شك نبايد داشت.

روز خوبتر فرد است.
و

با ماست.»
***

اما,اكنون,
ديرى ست,

نعش اين شهيد عزيز,
روى دست ما چو حسرت دل ما,

برجاست.
و

روزى اين چنين بتر با ماست.
امروز,

ما شكسته, ما خسته,
اى شما به جاى ما پيروز,

اين شكست و پيروزى به كامتان خوش باد.
هر چه فاحتانه مى خنديد,

هر چه مى زنيد, مى بنديد,
هر چه مى بريد, مى باريد,

خوش به كامتان اما,
نعش اين عزيز ما را هم به خاك بسپاريد.
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سعدى
در آن نفس كه مبيرم در آرزوى تو باشم

بدان اميد دهم جان كه خاك كوى تو باشم
بوقت صبح قيامت كه سر زخاك برآرم

به گفتگوى توخيزم به جستجوى تو باشم
مبجمعى كه در آيند شاهدان دو عالم

نظر بسوى تو دارم غالم روى تو باشم
به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

ز خواب عاقبت آگه به بوى و روى تو باشم
حديث روضه نگويم گل بهشت نبويم

حمال حور جنويم دوان بسوى تو باشم
مى بهشت ننوشتم ز دست ساقى رضوان

مرا به باده چه حاجت كه مست روى تو باشم
هزار باديه سهلست با وجود تو رفنت
وگر خالف كنم سعديا بسوى تو باشم
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هوشنگ ابتهاج ه.ا.سايه
 گرم,�مثل يك بوسه
 سرخ,�مثل يك غنچه

مثل يك پرچم خونين ظفر,
دل افروخته ام را به تو مى بخشم,

- ناظم حكمت!
و نه تنها دل من,

 تست:�همه جا خانه
دل هر كودك و زن,

دل هر مرد,
دل هر كه شناخت

 اميد تو را,�بشرى نغمه
كه در آن هر شب و روز

زندگى رنگ دگر, طرح دگر مى گيرد.
زندگى, زندگى

اما, نه بدينگونه كه هست.
نه بدينگونه تباه
نه بدينگونه پليد

نه بدينگونه كه اكنون به ديار من و تست,
به ديارى كه فرو مى شكنند

شبچراغى چو تو گيتى افروز.
وز سپهر وطنش مى رانند

اخترى چون تو, پيام آور روز.
ليك,- ناظم حكمت!

آفتابى چون تو
به كجا خواهد رفت
كه نباشد وطنش?

و تو مى دانى,- ناظم حكمت!
روى كاغذ ز كسى

وطنش را نتوانند گرفت.
آرى, اى حكمت:خورشيد بزرگ!

شرق تا غرب, ستايشگر تست.
وز كران تا به كران, گوش جهان

 جانپرور تست.� نغمه�پرده
جغدها

 ميهن ما,�در شب تب زده
مى فشانند به خاك

هر كجا هست چراغى تابان.
 باغ ما را�و گل و غنچه

به ستم مى ريزند
زير پاى خوكان.
و به كام خفاش
پرده مى آويزند

پيش هر اختر پاك
كه به جان مى سوزد,

وين شبستان فرو ريخته مى افروزد.
ليك, جانداروى شيرين اميد

همچو خون خورشيد
مى تپد در رگ ما.

و گل گمشده سر مى كشد از خاك شكيب.
غنچه مى آرد بى رنگ فريب.

و به ما مى دهد اين غنچه نويد
از گل آبى صبح

خفته در بستر سرخ خورشيد.
 خويش رها كن,- حكمت!�نغمه

تا فرو پيچد در گوش جهان
و سرود خود را
 خورشيد, بپاش�چون گل خنده

از كران تا به كران!
جغدها, خفاشان

مى هراسند ز گلبانگ اميد
مى هراسند ز پيغام سحر...
بسرائيم, بخوانيم, - رفيق!

 خون شفق�نغمه
 صبح.� خنده�نغمه

 ماست�پرده نغمه
گوش فرداى بزرگ.

و نوابخش سرود دل ماست
 پاك...�لب آينده

تهران,اسفند ۱۳۳۰
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دو شعر از ايرج ميرزا
دانى كه چرا طفل به هنگام تولد

با ضجه و بى تابى و فرياد و فغان است?
با آن كه برون آمده از محبس زه دان

 آزاد جهان است�و امروز در اين عرصه
با آن كه در آن جا همه خون بوده خوراكش

وين جا شكرش در لب و شيرش به دهان است
زان است كه در لوح ازل ديده كه عالم

بر عامليان جاى چه ذل و چه هوان است
داند كه در اين نشاه چه ها بر سرش آيد

 اول نگران است�بيچاره از آن حلظه
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هر كس ز خرانه برد چيزى
گفتند مبر كه اين گناه است

تعقيب منوده و گرفتند
دزد نگرفته پادشاه است
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سياوش كسرائى
باز هنگامه نام و ننگ است

راه بر ما تنگ است.
يك نفر مى افتد,

يك نفر مى شكند,
مى گريزد يك تن,

يك نفر اما با پرچم جان مى ماند.
يك نفر هست كه باز,

نغمه خونين را,
در متام شب ما مى خواند.

عمر من
گرچه كوتاه تر از آه من است,

هم در اين نيم نفس,
آنكه مى خواند و مى ماند

همراه من است
 خرداد ماه ۱۳۶۲
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دستم گرفتند چشمم گشودند
را هم منودند آموزگاران.
آرام راندند ناكام رفتند

بى نام خفتند آن نامداران.
سياوش كسرائى - شهريور ماه ۱۳۶۲
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گياهم من- گياهم من
- ريشه ام در خاك -

تنم, برگم,جوانه, ساقه ام بر خاك ديگر جاى دارد.
- ريشه ام در گوشه خـاكـى بـس مـقـدس, در وراى
آب هاى اطلس و آرام در ميان سـر زمـيـن مـادهـا و

آريائيها مكان دارد.
- تنم را آفتاب شرق جان داده ست.

و رگهـايـم پـر از آب روان چـشـمـه سـاران لـواسـان,
 دربند و لويزان است.�چشمه

- متام برگهاى من به آهنگ دف و سنتور, به حترير
نواى دشتى و ماهور مى رقصند.

- حيات من در آونگ تنم با شعر موالنا, كالم حافظ
و سعدى و سيمين و سپهرى نضج مى گيرد.

- گياهم من - به گوشم قصه هاى مانى و بـابـك,
درفش كاوه و افسانه هاى شاهنامه-

مشامم را نسيم عطر جنگلهاى مرطوب شماالن مست
كرده ست.

- گياهم من- همه راز و نـيـازم بـا اهـورا بـا خـداى
شرق با زبان گاتهاست
 البرز, دماوند و دنا و قبر�قبله گاهم بيستون و قلـه

خيام است.
 زاينده رود و كـرخـه و�- گياهم من, گـيـاهـى تـشـنـه
كارون و درياى خزر هستم

 و پيچكهاى بيجامن خمار بوى خاك پاك ايرانند.
من اين جا در فراق شرق بيمارم-

من اينجا در فراق شرق بيمارم
پژمردگى مرگاگر مردم و پژمردم كه ميدامن پس از 

است
ر سرزمين كورش ومرا در موطنم ايران كنار ريشه ام د

جمشيد براى رويشى از نو به خاك مهر بسپاريد!
ليلى حسامى روحپرور- يكم جوالى ۲۰۰۳
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با تو هم در زير سق� آسمان تنها نشستم
 خود را به دست خود شكستم�با تو هم پيمانه

با تو بودم, موج احساسم ولى فرياد مى زد:
«با تو هم تنهاى تنهايم, غمين و خسته استم !

تا به ياد رفته ها آتش نياندازى به جامن
قلب خود را زير پا له كردم وزين دام رستم

يادم آيد با فريب تلخ عشقى جاودانى
از همه عالم بريدم, با تو عهدى تازه بستم

 فصل دروغين بهاران بودى و من�جلوه
همچو طفلى ديده بر اين بازى رندانه بستم

زود اما, از نگاه سرد و بى شرم تو خواندم,
كمتر از هيچى گزيدم, با كم از هيچى نشستم

بى وفا, بد عهد و بى آزرم بودى و نديدى
من چه پيمانها به پاس عشق شوم خود گسستم

ز خم روحم را به افيون زمان مرهم نهادم
تا چه سازد بعد از اين محنت دل عاشق پرستم

اينك از آن خاطرات تلخ و درد آلوده در دل
مانده داغى,تا بسوزاند مرا تا زنده هستم
شبنم جهانگيرى- تهران- ۲۲ آذر ماه ۱۳۷۹
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عبدالعلى همايون
گر زبامن نيست گويا با تو در ابراز عشق

از زبان دل شنو تا با تو گويد راز عشق
من چو مجنون عاقبت رو سوى صحرا مى كنم

شايد از اقبال بر دوشم نشيند باز عشق
سر خوشم در عالم شيدائى دشت جنون

زنده هستم من بعشق و تا ابد دمساز عشق
يارب ار معشوق آگه نيست از حال دلم

سوز عشق من بگوشش ميرساند ساز عشق
در قمار زندگانى گر باختم نبود عجب

 اميد بر شبهاز عشقًمنكه دارم دائما
كى شود اگه ز سوز اين دل ديوانه ام

آنكه مى خواندم بگوشش ناله و آواز عشق
عشق شيرين است اما عاشقى ديوانگى است

تا ابد خواهد همايون سوز عشق و ساز عشق

مبناسبت سالگرد درگذشت احمد شامـلـو شـاعـر
بزرگ ايران
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احمد شاملو
جنگل آينه ها به هم در شكست

و رسوالنى خسته بر اين پهنه ى نوميد فرود آمدند
كه كتاب رسالتشان

جز سياهه آن نام ها نبود
كه شهادت را

در سرگذشت خويش مكرر كرده بودند.
با دستان سوخته, غبار از چهـره خـورشـيـد سـتـرده

بودند
تا رخساره جالدان خود را در آينه هاى خاطره باز

شناسند,
تا در يابـنـد كـه جـالدان ايـشـان, هـمـه آن پـاى در

زجنيرانند
كه قيام در خون تپيده اينان

چنان چون سروى
هم در چشم انداز آزادى آنان رسته بود,

هم آن پاى در زجنيرانند كه, اينك!
بــنــگــريــد تــا چــه گــونــه زنــدان خــود و ايــنــان را

دوستاقبانى مى كنند.
بنگريد! بنگريد!

جنگل آينه ها به هم در شكست
و رسوالنى خسته بر اين گستره تاريك فرود آمدند
كه فرياد درد ايشان- به هنگامى كه شكـنـجـه بـر

قالبشان پوست مى دريد- چنين بود:
«- كتاب رسالت ما, محبت است و زيبائى است

تا بلبل هاى بوسه بر شاخ ارغوان بسرايند.
شور بختان را نيكفرجام

بردگان را آزاد و
نوميدان را اميدوار خواسته ايم

تا تبار يزدانى انسان سلطنت جاويدانش را
بر قلمرو خاك بازيابد,

كتاب رسالت ما محبت است و زيبائى است
تا زهدان خاك از تخمه كين بار نبندد.»

جنگل آئينه فرو ريخت
و رسوالن خسته به تبار شهيدان پيوستند

و شاعران به تبار شهيدان پيوستند
چونان كبوتران آزاد پروازى كه به دست غالمان

ذبح ميشوند
تا سفره اربابان را رنگين كنند.

و بدين گونه بود كه سرود و زيبائى
زمينى را كه ديگر از آن انسان نيست

بدرود كرد.
گورى ماندو نوحه ئى

و انسان جاودانه پادربند
به زندان بندگى اندر مباند.

اسفند چهل و يك
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تا شدم حلقه بگوش در ميخانه عشق
هر دم آيد غمى از نو به مباركبادم
حافظ

پيداى ناپيداى من, روشن ز تو دنياى من
تو درمنى , من در توام

آواى من, شور من و فرياد من
خوش مانده اى درياد من

اى يادگار عمر من هر چند ديروز آمدى
دير آمدى, دير آمدى

دىُبس سالها با من ب
دىُدر اشك ها, در خنده هاى من ب

بينم غبار راه تو در سايه مژگان من
پيداى ناپيداى من
در بستر روياى من

پيوسته اى با جان من
تو كيستى? شيرين من

خوش آمدى,خوش آمدى
در پرده پندار من

در انتظارت سالها, خاكسترى بودم نهان
تو آمدى از آسمان, با شعله رنگين كمان

بگداختى هر ذره اى بنشسته اى بر چهره ام
من رفته ام تو مانده اى
من خامشم تو زنده اى

من نيستم ديگر توام
من آتشم تو شعله اى

من خامشم تو زنده اى
آوريل ۲۰۰۳ - مصطفى موسوى


