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آخرين سروده:سيمين بهبهانى
سيمين خامن بهبهانى آخرين سروده اش را از سر لـطـ� مـثـل
هميشه براى من فرستاده است. سروده اى كه به قول خودش
«حترير شاعرانه اعالميه ۶۷۴ نفرى مبارزان تهران»اسـت و
او آن را درد دل هميشه خويش خوانده است. اين شعر را بـه
دقت نه يك بار كه چند بار بخوانيد تا تصوير ميهنى را كه در
آتش است و ما از دور دستى بر آن آتش داريم بهتر ببينـيـد.
غارتها و غارتها و به آب بسنت گنجينه هاى آبرو و افتخار به
دست نامردان كودن و داغ مادران داغدارى كه شب شاعر را
پر شرار و گذار مى سـازد و خـطـابـى بـه «زن» زنـى كـه بـايـد

برخيزد و نامردان كودن را سر جايشان بنشاند.
فقط بخوانيد و چند بار بخوانيد و به يـاد بـيـاوريـد كـه چـشـم
روشن بين بانوى بزرگ شعر ما ديگر فانوسى نيست كه او به
قـول خـود بـتـوانـد آن را فـانـوس رهـگـذر ديـارش كـنــد و مــن
برخالف او بر اين باورم كه شعر شاهوار و شبچراغ گونه اش
راههاى تاريك را تـا دورتـر و دورتـر روشـن خـواهـد داشـت.

-  نقل ازكيهان چاپ لندنصدرالدين الهى 
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اى, ديار روشنم, شد تيره چون شب روزگارت
كو چراغى جز تنم كاتش زمن در شام تارت?

ماه كو, خورشيد كو? ناهيد چنگى نيست پيدا!
چشم روشن كو كه فانوسش كنم در رهگذارت?

آبرويت را چه پيش آمد كه اين بى آبرويان
مى گشايند آب در گنجينه هاى افتخارت?

شيرزن شيرش حرام كام نامردان كودن
كز بالشان نيست ايمن گور مردان ديارت

مى فروشند آنچه دارى:كوه ساكن,رود جارى...
مى ربايند آهوان خانگى را از كنارت

گنجهاى سر به مهرت رهزنان را شد غنيمت
درج عصمت مانده بى دردانگان ماهوارت

شب كه بر بالين نهم سر, آتش انگيزم ز بستر
با گداز سوز و ساز مادران داغدارت

در غم ياران بندى, آهوى سر در كمندم
بند بگشا- اى خدا!- تا شكر بگزارد شكارت

مدعى را گو چه سازى مهر از گل در منازت
سجده بر مسكوك زر پر سودتر آيد به كارت!

اى زن- اى من! - بر كمر دستى بزن, برخيز از جا:
جان به ك� دارى... همين بس بهره از دارو و ندارت
۲۸ آبان ۱۳۸۴
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نصرت الله نوح
اى چشمه چشم فسون پرداز مستت
در پهن دشت شام غم روشنگر من

ياد دالويزت بقلب بيقرارم
ماندست چون عطر تنت بر بستر من

***
بنشين كه تا بر چشمهايت خيره گردم

تا پر شوم از نشئه و شور جوانى
غم ميزدايى با نگاهى از دل تنگ

ميريزد از چشم تو برق زندگانى
***

هر شب كه مه آرام و سنگين مى نهد گام
بر بام نيلى رنگ و حيرت زاى افالك

افسرده و حيران ز بازيهاى ايام
من بر تو ميانديشم اندر پهنه خاك

***
ياد از شبان زندگى بخشى كه ما را

آسايش و آرامشى بى انتها بود
مهتاب ميلغزيد در آغوش گلشن

 اميد ما بى انتها بودkچون شعله
***

اى آتش جاويد عشقم شعله ور باش
تا در وجودم زندگى از غم منيرد

بگذار با برق نگاه درد سوزت
اندوه سرگردانيم پايان پذيرد.

تهران ۱۳۴۲
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مهدى اخوان ثالث
به: صادق چوبك
- «بده... بدبد... چه اميدى? چه ايمانى?...»

- «... كرك جان! خوب ميخوانى.
من اين آواز پاكت را درين غمگين خراب آباد,

چو بوى بالهاى سوخته ت پرواز خواهم داد.
گرت دستى دهد با خويش دردجنى فراهم باش.

بخوان آواز تلخت را, ولكن دل بغم مسپار.
 دم باش...»kكرك جان! بنده

- «... بده .. بد..بـد .. ره هـر پـيـك و پـيـغـام و
خبر بسته ست.

نه تنها بال و پر, بال نظر بسته ست.
قفس تنگ ست و دربسته ست...»

- «كرك جان! راست گفتى, خوب خواندى, ناز
آوازت,

من اين آواز تلخت را....»
- «... بده ... بد..بد. دروغين بود هم لبخند و

هم سوگند
دروغين ست هر سوگند و هر لبخند

 پيوند...»kو حتى دلنشين آواز جفت تشنه
- «من اين غمگين سرودت را

هم آواز پرستوهاى آه خويشنت پرواز خواهم داد.
به شهر آواز خواهم داد...»

- «... بـــده ... بـــدبـــد... چـــه پـــيـــونـــدى? چــــه
پيمانى?..»

- كرك جان! خوب ميخوانى
خوشا با خود نشسنت, نرم نرمك اشكى افشاندن,
زدن پيـمـانـه اى- دور از گـرانـان - هـر شـبـى كـنـج

شبستانى.»
تهران- فروردين ماه ۱۳۳۵
* (بلدرچين:) كرك با دو فتحه (بتشديـد و تـخـفـيـ�«ر»
هـر دو شـنـيـده شـده) مـرغـى اسـت از سـار بـزرگـتـر از كـبـوتـر
كوچكتر برنگ گنجشك و خال خال, آوازى دارد شبيه بتلفظ
«بدبده» و ازينرو او را «بدبده»هم مى گويند.صيادان براى

 عجيبى بكار مى برند, تور مى گسترند وkصيد اين مرغ حيله
با وسائل مخصوص كه دارند آواز جفتجوئـى كـرك مـاده را

) تقليد مى كنند تا نر بيـايـد و بـه هـواى آن آواز بـدامً(مثـال
افتد, يا بعكس آواز نر را براى شكار ماده...
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مى جوشد و مى جوشد مى در ك� پيمانه
ساغر به كفان رفتند هيهات به ميخانه

مى گريد و مى گريد دوران و زمان بر ما
تا چند مگر سفتى اين گوهر دردانه

(مى گريد و مى گريد دوران و زمان بر ما
بر ظلمت كاشانه - هم بر مى و پيمانه)

ايران و تهمنت بود.توران بد و شهنامه
گردان و دليرانى شيرانه و مستانه

خورشيد نشانت بود آزاده كنون شمعى
خورشيد پرستان كو? نى گل و نه پروانه

گلهاى وطن مردند از داغ دل الله
وز داغ دل الله پر تب شده گلخانه

در داغ و تب گلشن بلبل نه غزل خواند
 نى آيد از قعر نيستانهkبس ناله

مى نالد و مى نالد بلبل ز فناى گل
زاغ و زغنان خندند بر سوگ گلستانه

بر ملك انوشيروان ضحاك ستم راند
برطاقگه كسرى چادر زده بيگانه

 خيام?kكو حكمت اشراقى, كو فلسفه
از ظلم عرب اينجا حيران شده ديوانه!

كو نقش رخ كاوه, بو مسلم و بابكها
ظلمت شكنان رفتند ايران شده ويرانه

سرها همه بردارند,حالج به فرياد آ
فرياد منى ميرد, حق كى شود افسانه?

چوگان عرب گر زد, گوى تو ز ميدان برد
هر مشت گره كرده گوئى ست به ميدانه

آتش به ك� معبد خاكستر دوران شد
زرتشت قيامى كن, اى موبد فرزانه

از تيرگى ايام تاريخ جگر خون شد
پايان ببر اى برتر اين شام غريبانه

مى ريزد و مى ريزد صبر از سر ساغرها
ساغر به كفان رفتند از قربت ميخانه
ليلى حسامى (روحپرور)دسامبر ۲۰۰۵
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چون خواب ناز بود كه باز از سرم گذشت
نامهربان من كه به ناز از برم گذشت

چون ابر نوبهار بگريم درين چمن
از حسرت گلى كه ز چشم ترم گذشت

منظور من كه منظره افروز عاملى است
چون برق خنده اى زد و از منظرم گذشت

آخر به عزم پرسش پروانه شمع بزم
آمد ولى چو باد به خاكسترم گذشت

درياى لط� بودى و من مانده با سراب
دل آنگهت شناخت كه آب از سرم گذشت

منت كش خيال توام كز سر كرم
 شبم شد و بر بسترم گذشتkهمخوابه

جان پرورست لط� تو اى اشك ژاله, ليك
دير آمدى و كار گل پرپرم گذشت

خوناب درد گشت و ز چشمم فرو چكيد
هر آرزو كه از دل خوشباورم گذشت

صد چشمه اشك غم شد و صد باغ الله داغ
هر دم كه خاطرات تو از خاطرم گذشت

خوش سايه روشنى است متاشاى يار را
اين دود آه و شعله كه بر دفترم گذشت
هوشنگ ابتهاج «سايه» تهران, آذر ۱۳۲۷
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از صحبت مردم, دل ناشاد گريزد
چون آهوى وحشى, كه ز صياد گريزد

پروا كند از باده كشان, زاهد غافل
چون كودك نادان, كه ز استاد گريزد

درياب, كه ايام گل و صبح جوانى
چون برق كند جلوه و چون باد گريزد

شادى كن اگر طالب آسايش خويشى
كآسودگى از خاطر ناشاد گريزد

 اندوهkغم در دل روشن نزند خيمه
 آباد گريزدkچون بوم,كه از خانه

فرياد, كه در دام غمت سوختگانرا
صبر از دل و تاثير ز فرياد گريزد

گر چرخ دهد قوت پرواز, رهى را
چون بوى گل از گلشن ايجاد گريزد
رهى معيرى- بهمن ماه ۱۳۲۰
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بدوح سمنانى
خدا را بين كه ايمان مى فروشند

قرار و عهد و پيمان مى فروشند
رها از ريشه و بى عرق ملى

ز خود بيگانه بنيان مى فروشند
ز بهر انتقام,از روى كينه

وطن را مفت و ارزان مى فروشند
به بادش ميدهند از بهر «روزى»

براى لقمه اى نان مى فروشند
وطن گم كرده, سرگردان و ويالن

هويت را چه آسان مى فروشند
نباشد عارشان ننگ خيانت

شرف را از دل و جان مى فروشند
ندارند عار هم از جيره خوارى

غرور و عز دوران مى فروشند
خداوندا چه آمد بر سر خلق

كه مغرورانه ايران مى فروشند
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از:محمد اسماعيل آگاه
گفتم كه با تو راز دلم بر مال كنم

با لط� ديدنت ز دل اين عقده وا كنم
 جمالkدر بزم چشم مست تو اى جلوه

هنگامه اى ز شاهد و ساغر بپا كنم
آنگه كه شادمانه ز رخ پرده بركشى

شورى بپا بهمت زل� سيا كنم
 تو ببينم در آفتابkروزيكه جلوه

خورشيد ديگرى بجهان ادعا كنم
دل در هواى روى تو بندم بروزگار

تا درد خود دوا زدم آشنا كنم
داغم بدل چوالله خدايا روا مدار

كاين جان دردمند ز جانان جدا كنم
آندم كه با منت نبود انس و الفتى

با درد خويش جان جهان مبتال كنم
برخيز و همتى كن ايا پير مى فروش

كز يمن ساغرى همه عالم رها كنم
 جام محبت استk«آگاه» مست باده

تا نقد جان بفيض دمى كيميا كنم
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سياوش كسرايى
اى جنگ, جنگ, جنگ

اى جنگ آدمى كش, اى جنگ تيزچنگ
فرزند من كجاست

روى كدام خاك غريبى غنوده است!?
در خواب ديدمش:

از روى تپه هاى شقايق
چون ابر مى گذشت

سر در پى اش نهادم و با نام خواندمش
گم شد فراز دشت...

اينك
اى جنگ كينه جو

با من بگو كه او
روى كدام پشته به غربت غنوده است

روى كدام سنگ
با گل به گل شقايق پر پر به پيرهن

 خاكى درون چنگ!?kبا تيره فام توده
كابل, خرداد ۱۳۶۴
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مقراض بال هاى پرستوى مژده باف,
از پرنيان آبى افالك,

پيراهنى به قامت پرواز مى بريد,
خورشيد,راه نقره اى سايه سار را,

با گامهاى روشن آواز مى بريد.
***

كوچيد از زغال به املاس,روزگار,
رگبارهاى روزنه باريد,

از ابرهاى كورى ديوار
ماييم باز, بر پل سيماب در گذار,

بر گردن, از شعاع زرآگين, طناب دار,
هر ذره,

از عروج مسيحاست يادگار
دكتر قدمعلى صرامى- ۶۸/۹/۷
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حسن حسين پور (پيمان)
آن مرد قصه گوى كه هر شب به گاه خواب

 آينده مى گشودkبر چشم تو دريچه
امشب مرا نشانده به بالين تو به غم

تا گويمت كه او خود, آغاز قصه بود
***

آغاز قصه بود كه آغاز بس اميد
برخاطرم نشاند و به عمرم متام بست

آغاز قصه بود كه در آسمان عشق
چندان گرفت اوج كه بال و پرش شكست

***
او بهر هر چه, رفته و هست و نيامده ست

عشق آفرين كالم و سخنهاى ساز داشت
گفتى كه با ستاره و ماه و زمين ما

عهدى نهان و گفت و شنودى به راز داشت
***

منهم چوتو دو چشم ترم مانده روى در
شايد كه آن مسافرت ار راه سر رسد

شايد به پاى خسته او بشكند سكوت
اين نارون شناسد و بر اين در ايستد

***
هر قصه اى كه هست بپايان رسيده است

با قصه اى كه بود از آن مرد قصه گوى
او رفته است تا بكشد آفتاب را

بر اين ديار يخ زده و سرد و كينه جوى
***

او رفته بود و راه سفر كرده اى چو او
راهى پر از طلسم خدايان هر بالست
در اين ديار هر كه بجست آفتاب را

بر او هزار درد و دو صد زخم اژدهاست
***

شايد كه آن مسافرت از راه سر رسد
شايد كه آفتاب بر اين بوم بر دمد

شايد كه اين درخت كهن ز اشكهاى من
آرد بهار و تازه شود شاخه اى زند

***
شايد كه او در آن دم آخر بوقت مرگ

بهر تو باز قصه اى آغاز كرده بود
شايد كه او به توشه ى اين راه پر خطر

با ياد من سرود نوى ساز كرده بود


