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 خون�در پرده
هوشنگ ابتهاج «سايه»

بهار آمد بيا تا داد عمر رفته بستانيم
به پاى سر و آزادى سر و دستى برافشانيم

به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاييم
كه ما خود درد اين خون خوردن خاموش مى دانيم

نسيم عطر گردان بوى خون عاشقان دارد
بيا تا عطر اين گل در مشام جان بگردانيم

شرار ارغوان واخيز خون نازنينان است
سمندروار جانها بر سر اين شعله بنشانيم

جمال سرخ گل در غنچه پنهان است اى بلبل
 صبحش بخندانيم<سرودى خوش بخوان كز مژده

گلى كز خنده اش گيتى بهشت عدن خواهد شد
ز رنگ و بوى او رمزى به گوش دل فرو خوانيم

سحر كز باغ پيروزى نسيم آرزو خيزد
چه پرچم هاى گلگون كاندر آن شادى برقصانيم

به دست رجن هر ناممكنى ممكن شود, آرى
 اقبال محرومان بجنبانيم<بيا تا حلقه

اال اى ساحل اميد سعى عاشقان درياب
كه ما كشتى درين طوفان به سوداى تو مى رانيم

دال در يال آن گلگون گردون تاز چنگ انداز
مبادا كز نشيب اين شب سنگين فرو مانيم

 خون مى زند سايه<شقايق خوش رهى در پرده
چه بى راهيم اگر همخوانى اين نغمه نتوانيم
تهران, فروردين ۱۳۶۰

✷پايان نامه

ايرج ايزديار
به شما همسر و فرزندامن

مرسده, ايمن و مورين جامن
به تو آويشن و نيماى عزيز

به تو كيهان به تو اردى جامن
به تو اى دخترك خوشگل من

 پرنازم<كيميا جان نوه
كامران كام روا در همه حال

مشهريار اى به جهان شهباز

روشنى ها همه جا تاريك است
ساعت رفنت من نزديك است

ساعت رفنت و دورى ز شماست
عمر هر كس به جهان دست خداست

جان من آخر هستى اين است
سهم هر كس ز ازل تعيين است

مرگ راهى است ز بهر همه باز
رهروانيم در اين راه دراز

گريه بر مرگ پدر بيهوده است
او كنون از غم و رجن آسوده است

پدر خود به دعا ياد كنيد
در دل خاك دلش شاد كنيد

بر مزارش بنشين يك چندى
ختم كن فاحته و احلمدى

۴ بعد ازظهر شنبه ۱۹ مى ۵/۲۰۰۷
«پايان نامه» آخرين شعر روانشاد ايرج ايزديار شاعر بى ادعا مى بـاشـد كـه چـنـد✷

گش سروده است. اسامى اشخاصى كه در ابيـات اول شـعـر آمـدهساعت قبـل از مـر
فرزندان، بستگان و نوادگان شاعر هستند كه از آنها خداحافظى كرده است.

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

حالى است مرا كه عاشقان ميدانند
اندوه مرا شكستگان ميدانند

 گردباد سنگين حيات<در پهنه
شورى است مرا كه صوفيان ميدانند

هوا ابرى چراغ ماه كوره
رهم تاريك اما دل صبوره

شكسته بال و سرگردان به راهم
چه سازم خانه خورشيد دوره

غريبم خسته ام پائيز زردم
چو باد دربدر انبوه دردم

گل خارم كه جز با شعله ى عشق
بدشت زندگى پرپر نگردم

غروب آخر  آذر قشنگه
شب يلدا شبى املاس رنگه

زمستان ميزند بر شيشه انگشت
كه در را بازكن سرما بجنگه

محبت ميزند بر سينه ام چنگ
چه آهنگى ز دل خيزد چه آهنگ

تو و سنگين دلى چون صخره و موج
من و نازك دلى چون شيشه و سنگ

رمبناسبت چهلمين سال خاموشى استاد حسين بهزاد مينياتو
آخرين نقش

نصرت الله نوح
تصويرى از آخرين روزهاى زندگى استاد

با چهره اى شكسته و با پيكرى نژند
با پنجه هاى لرزان از فرط ضعl و درد

موى سپيد ريخته برطرف چهره اش
سرگرم كار خويش است آن طرفه شهره مرد

پيچد ز درد, گاهى بر خويشنت چو مار
لرزد ز ضعl, گاهى چون باد برده برگ

بر چهره اش, ز درد نشسته است نقش غم
بر پيكرش, ز رجن فرو خفته گرد مرگ

چشم هنر زكارش, ماندست در شگفت
گوش زمان ز نامش, گشته است پر صدا

بهزاد وار كيست كند خلق شاهكار?
دست چه كس بر اين فن چون اوست آشنا?

تا شاهكار آخر خود را كند پديد
بر «بوم» ديده دوخته با حسرت و اميد

گويد به خويش: «آيا اين مى شود متام»
يا آنكه ديده ام شود از رجن و غم سپيد

در كارگاه خويش نشسته است پر مالل
آزرده از گذشت جوانى به سال و ماه

بر نقشها, كه حاصل يك عمر رجن اوست
بر بسته ديده, مى كشد از سوز سينه آه

گه ميرود ز خويش به دنياى طرح و رنگ
بر چهره اش شكوفد لبخندى از غرور...

دروازه هاى «بابل» گشته است آشكار
ارابه ها به جنبش از نقطه هاى دور

lكورش ز فتح بابل, شادان به پيش ص
در يكطرف, اسيران فارغ ز قيد و بند

اين يك غريق فخر ز تسخير يك ديار
و آنان پى نيايش لب پر ز نوشخند

استاد پير, پيچد ناگه ز فرط درد
گردد قلم ز پنجه لرزان او جدا

از چشم بى فروغش لغزد دو قطره اشك
وندر شيار صورت ماتش شود رها...

 تخيل با درد, پا كشد<از پهنه
با خويش و درد خويش شود باز آشنا

بر شاهكار آخر خود مى كند نظر
نالد ز سوز سينه به زارى, خدا... خدا...
تهران مرداد ماه ۱۳۴۶

ميالد عشق
بدوح سمنانى

سالها در پى هم مى آيند
رشته عمر مرا مى پايند

گوئيا با سفر عقربه ها
با شمار گذر مرتبه ها

حلظه ها همره خود جان مرا
تارهاى تن و بنيان مرا

در مى عشق تو آغشته كنند
آنگهش تافته و رشته كنند

رشته پيوند كند بر تو مرا
 عمر مرا<بند بند و همه

وه كه اين رشته چه پيوسته بود
تار و پودش چه به هم بسته بود

در گذرگاه زمان, در همه حال
بتو وابسته ترم سال به سال

رشته ز آجنا كه بود محمل عشق
نيست جز عشق و جنون حاصل عشق

ذره هايش همه سيراب شراب
همه از باده عشق تو خراب

 از گذر و از ره مهرًدائما
از طريق در و دروازه سحر

ذره ها بر تن من رخنه كنند
پهنه قلب مرا صحنه كنند

زين سبب عاشقى ام در رگ و پوست
 وابسته دوست<بودم رشته

دلبرا تا به ابد زنده مبان
بجهان خرم و پاينده مبان

تار و پودم تهى از باده مكن
عشق را سرسرى و ساده مكن

كوه و اندوه
اردشير لطفعليان

اندوه خويش را
بردم به پيش كوه

مى خواستم به ترفندى شايد
آن انده گران را

 فراخش بسپارم<در سينه
آنگاه خود رها و سبكبار

زى پهنه هاى گم شده روى آرم

كوه شكوهمند اما
با آن همه ستبرى و ستوارى

وقتى به سينه آمدش آن انده گران
برداشت ناله اى ز سر درد و گفت «هان!

اى مرد شوربخت
كار است بر تو سخت

نتوان به سينه داشت چنين بار بيكران
اين ارمغان شوم فرو گير اين زمان

خواهد شكست ور نه مرا يكسر استخوان»

اندوه خويش را,
برداشتم به درد

با قامتى خميده نهادم قدم به راه
ز آن دور از فراز افق خيره گشته بود

بر مرد خسته اى
خورشيد شامگاه

ژانويه ۱۹۹۱ واشنگنت

دورهاى دور
هما گرامى

ما به آخرها رسيد ستيم و آخرها به ما
هر دو از يك باده سر مستيم, هم ما هم فنا

هست ها را خانه بر دوشيم تا افسانه ها
تا به جمع نيستان گرديم هم پيمانه ها

كوله بار رفنت است اين بار بر دوش دلم
بى قرارى هاست در هر منزلى هم منزلم

آفتاب عمر بر بام و به آنى بسته ايم
گر دو گامى طى شود ما با افق پيوسته ايم

ابرهاى زندگانى بر سر خورشيد ما
آذرخشى مانده تا پيوند بسنت با فنا

بر سردار فنا از رنگ هستى خسته ام
دست و پايى گر زمن از بار هستى رسته ام

دورها, آن دورهاى دور پيوستندمان
دور آخر گر بگردد دست و پا بستندمان

مرغ طوفانيم و ما را ترس از گرداب نيست
عين گردابيم و پروامان ز موج آب نيست

گرد باديم و به دست تندباد افتاده ايم
از براى هر چه پيش آرد قضا آماده ايم

ما به آخرها رسيدستيم و آخرها به ما
هر دو از يك باده سرمستيم, هم ما هم فنا
شهريور ۷۰

ترا ميپرستم
ولى شاكر

ترا اى خاك افغان ميپرستم
ترا اى بهتر از جان ميپرستم

گل هر سنگ قلب كوهسارت
به هر باغ و گلستان ميپرستم

بدان كه دشت هاى خشكت اى يار
قسم با چشم گريان ميپرستم

اگر افتاده ام در شام غربت
ترا با نور ايمان ميپرستم

مرا با عشق تو پيمان چه كار است
ترا بى عهد و پيمان ميپرستم

اگر چه دورى ات افتاده مشكل
ترا من سهل و آسان ميپرستم

مپندارى كه «شاكر» بى وفا بود
ترا آباد و ويران ميپرستم

وطن
سيمين رمزى

وطن چون آهوى سر در كمند است
كه پيش ناكسان پايش به بند است

تو اى مشكل گشاى عالم جان
كه هستى بهر ما معبود و رحمان

دلم را رجن آن خواهر گرفته
كه جامن از فراقش در گرفته

بدست ظلم نامردان فتاده
گنه ناكرده در زندان فتاده

ز دست ظلم دست از جان كشيده
بجز خود سوخنت راهى نديده

اال اى خواهر از جان گذشته
كه هستى پاكدل همچون فرشته

ترا هرگز نخواهم ماند تنها
اگر اعدا نهندم بند بر پا

ترا آزاد سازم با نوايم
نو اى آتشين شعرهايم

بشعر آتشين عالم بسوزم
بجان ظاملان آتش فروزم

بناى ظلم را بر باد سازم
ترا از دست ظلم آزاد سازم

هستى باغ
در افق, ابر سياهى است سراسيمه, كه مى آيد پيش

 تر افتاده ست<اولين قطره به سر شاخه
فصل بر هم خورده ست

باد وحشى شده چون ورزايى تاخت كنان
همه در زير و زبر افتاده ست

ساقه ها مى شكنند
سروها مى افتند
گر ببينى انگار

 باغ تبر افتاده ست<در همه پيكره

زير آن بيد خم آورده به خاك
از چه مرغانى, خون آلوده

ر افتاده ستِ پ<بر زمين توده

زان صداهاى درافتاده به هم
پاسخى درخور تشويش فراوان تو نيست

وندرين هنگامه
رهروى نيز نه, تا آيد و گويد چه خبر افتاده ست

باز, ناز نفسش
خوشنوايى كه به برخاسنت شب زدگان

فارغ از باور كور و كر ما
نغمه اش در نفس پاك سحر افتاده ست

- آى!
خاك ما لرزانست

هر چه اينجا بشكوفد گل توفان است
هستى باغ اين بار

به خطر افتاده ست!
سياوش كسرايى- مسكو, خرداد ۱۳۷۲

زمين و زمانى ديگر
از بيده جهانگيرى «شبنم»

بسوزان زمين و بگردان زمان را
كه بر هم زنى گردش آسمان را

زمينى ستمگر , زمانى سيه دل
كه حيران كند ظلم اشان ديدگان را

يكى شد چراگاه خوكان وحشى
ن مزرع مردمان راُكه سوزد زب

و آن ديگرى, خادم اين ستمگر
 كهكشان را<كه بنمايدش جاده

 آن,<زمين و زمانى كه از فتنه
منانده امان مردم اين جهان را

من اما به سان تو اى مرد دانا,
برآمن كه ويران كنم اين گمان را

و با همت و سعى انسانى خود,
بريزيم در هم زمين و زمان را

زمينى بسازيم در خورد انسان,
به خدمت بگيريم غول زمان را

از اين هيأت تيره روزى, تباهى,
برون آوريم يكسره جسم و جان را

به آزادگى , پر زنان , شادمانه,
 كهكشان را<گشائيم دروازه

فساد و تباهى چون پايان بگيرد,
توبينى در اين خاك , خط امان را

نه از خشم بينى نشان و نه عصيان,
زبنيان چو آسوده كردى روان را

و من «شبنم» آنروز- گر شد فراهم-
ببوسم رخ غنچه هاى جوان را

و از فرط سرمستى و شادمانى
به مى  تركنم دامن آسمان را

ست به من كه مى زنى، روشن و ناب ميشومد
قلقل چشمه سارها، شرشر آب مى شوم
«الله ايرانى»

الله دشت ارژن
چشم چو بر تو وا كنم, خانه خراب مى شوم

 ناب مى شوم<و از نگهت, سبو كش, باده
عطر بنفشه ميدود در بغلت چو مى كشم

دست به تو, كه مى زمن, غريق گالب مى شوم
 دشت ارژنى<من گون كويرى ام, الله

 آب مى شوم<لب به لبم چو مى نهى, غرقه
تار زهم گسسته اى, ساز ز غم شكسته اى

زخمه مبن چو ميزنى شور رباب مى شوم
در بر من چو ميخزى رودم و باغ و جنگلم

وز بر من چو ميرمى, دشت سراب مى شوم
يخ زده سنگ قطبيم ليك چو در برت كشم

ز آتش آن اجاق تن, موم مذاب مى شوم
گر تو به قاب چشم من, نقش برهنه مى زنى

گرد بلور قامتت جمله حجاب مى شوم
امشب اگر بكام دل, من برسم, بنام دل

در دل آسمان تو, خط شهاب ميشوم
م-ر- ربيعه
آگوست ۲۰۰۷

۲۰-۰۹-۰۷


