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گذشت جهان پهلوان تختى چهلمين سالگرد در
سياوش كسرايى

جهان پهلوان
جهان پهلوانا صفاى تو باد

دل مهر ورزان سراى تو باد
مباناد نيرو به جان و تنت

رسا باد صافى سخن گفتنت
جناد آن روى آزرمگينَرَم

مماناد آن خوى پاكى غمين
به تو آفرين كسان پايدار

دعاى عزيزان ترا يادگار
 راستى3روانت پرستنده

زبانت گريزنده از كاستى
دلت پراميد و تنت بى شكست

مباناد اى مرد پوالد دست
كه از پشت بسيار سال دراز

كه اين در به اميد بوده است باز
هال! رستم از راه بازآمدى

شكوفا, جوان, سرافراز آمدى
طلوع ترا خلق آيين گرفت

زمهر تو اين شهر آذين گرفت
كه خورشيد در شب درخشيده اى

دل گرم بر سنگ بخشيده اى
نبودى تو و هيچ اميدى نبود

شبان سيه را سپيدى نبود
نه سوسوى اختر نه چشم چراغ

 آفتابى سراغ3نه از چشمه
فرو برده سر در گريبان همه

به گل سايه شمع بيجان همه
به ياد تو بس عشق مى باختند

 درد مى ساختند3همه قصه
كه رستم به افسون ز شهنامه رفت

مناند آتشى دود برخامه رفت
جهان تيره شد رنگ پروا گرفت
 نيستى پا گرفت3به دل تخمه

به رخسار گل خون چو شبنم نشست
 تر شكست3چه گل ها كه برشاخه

بدى آمد و نيكى از ياد برد
درخت گل سرخ را باد برد

هياهوى مردانه كاهش گرفت
 عشق آتش گرفت3سراپرده

گرآوا درين شهر آرام بود
سرود شهيدان ناكام بود

سمند بسى گرد از راه ماند
بسى  بيژن مهر در چاه ماند

بسى خون به طشت طال, رنگ خورد
 عمر بر سنگ خورد.3بسى شيشه

سياووش ها كشت افراسياب
وليكن تكانى نخورد آب از آب

دريغا ز رستم كه در جوش نيست
مگر ياد خون سياووش نيست?

از اينگونه گفتار بسيار بود
نبودى تو و گفته در كار بود

كنون اى گل اميد باز آمده
به باغ تهى سرو ناز آمده

به يلدا شب خلق بيدار باش
به راه بزرگت هشيوار باش

 نام و ننگ3كه در تنگنا كوچه
كه خلق آور يده است در آن درنگ

تو آن شبرو رهگشاينده اى
يكى پيك پر شور آينده اى

بر اين دشت تY كرده از آرزو
 چشم پر جست و جو3تويى چشمه

تو تنها گل رجن پرورده اى
كه باال گرفته برآورده اى

به شكرانه اين باغ خوشبوى كن
تو از باغى اى گل بدان روى كن

كالف نواهاى از هم جدا
پى آفرين تو شد يكصدا

 مهر پيوند كن3تو اين رشته
پر يشيده دل ها به يك بند كن

كه در هفت خوان ديو بسيار هست
 آدمى سار هستَِدشگفتى د

به پيكار ديوان نياز آيدت
چنان رشته اى چاره ساز آيدت

عزيزا! نه من مرد رزم آورم
يكى شاعر دوستى پرورم

زتو دل فروغ جوانى گرفت
 پهلوانى گرفتِسرودم ره

ببخشا سخن گر درازا گرفت
كه مهرت عنان از كفم وا گرفت

درودم ترا باد و بدرود هم
يكى مانده بشنو تو از بيش و كم

دى نه در تندى تيشه استكه مر
كه در پاكى جان و انديشه است.

بهمن ۱۳۴۰
 هفدهم ديماه هر سال يادآور مرگ جهان پهلوان*

تختى و پايان بهمن ماه نيز يادآور مرگ در غربت
سياوش كسرايى شـاعـر حـمـاسـه آرش كـمـانـگـيـر
اسـت, يـاد هـر دو را گـرامــى مــى داريــم و شــادى

روانشان را آرزومنديم.

جانىبه ياد سعيد سير
مردى كه مى نوشت

اردشير لطفعليان
مردى كه مى نوشت
مردى كه مى سرود

مردى كه از جهان تفكر بود
ناگه خبر رسيد به خاك افتاد

مردى كه از عدالت و حق مى گفت
وز دوستى و مردمى و مهر مى سرود

ناگه ز تيغ كين به هالك افتاد

فرزانه رهروى ز تبار جنيب عشق
آزاده اى كه در كY بى باك او قلم

گه چست و بى امان و گزاينده
چون تازيانه بود

گاه دگر برنده چو شمشير تيز بود
او خصم جهل و جور و تعبد

ستوار و بى هراس و تباهى ستيز بود

آن مرد عشق و عمق و صداقت
آن مرد شور و شعر و شهامت

اينك گذشته است
از جمع بى صداقت ما پاكشيده است

او گرچه رفته است
ميراث ارجمندش در قلب ها بجاست

ميراث حق پرستى و آزادگى و عشق
پاسش به دست ماست
پاسش به دست ماست

نيايش
فريدون مشيرى

آفتابت,
كه فروغ رخ زرتش در آن گل كرده است,

آسمانت,
كه زخمخانه حافظ , قدحى آورده است,

كوهسارت,
كه برآن همت فردوسى , پرگسترده است,

بوستانت,
كز نسيم نفس سعدى , جان پرورده ست,

همزبانان من اند.

مردم خوب تو, اين دل به تو پرداختگان,
سر و جان باختگان, غير تو نشناختگان,

پيش شمشير بال,
قد برافراختگان, سينه سپر ساختگان,

مهربانان من اند.

نفسم را پر پرواز از تست
به دماوند تو سوگند, كه گر بگشايند
بندم از بند, ببينند كه آواز از تست.

همه اجزايم با مهر تو آميخته است
همه ذرامت با خاك تو آميخته باد.

خون پاكم كه در آن عشق تو مى جوشد و بس
تا تو آزاد مبانى, به زمين ريخته باد.

شير سنگى
دكتر حميد مصدق

اى شير سنگى!
اى سنگ سرد سخت فرو مانده در غبار

تا كى سوار گرده تو كودكان كوى
يك بار نيز نعره بكش  غرشى برآر!!

تا ديده ام ترا خاموش گشته اى
از ياد همگنان خويش

فراموش گشته اى
در تو چرا صالبت جنگل منانده است?

در تو كنون مهابت از ياد رفته است
در تو شكوه و شوكت برباد رفته است

باوركنم هنوز
كز چشم وحش جنگل,

هرغرش تو باز ره خواب مى زند?
باوركنم هنوز

از ترس خشم تو
هرشب پلنگ دست

از التجابه دامن مهتاب مى زند?

از آسمان سربى
يك ريز ريزش باران است

از چشم شير سنگى
سيالبى از سرشك روان است

اى شير سنگى!
اى سنگ سرد سخت در استاده برمزار!

چون ابر نوبهار,

صله
هوشنگ ابتهاج «سايه»

با تو يكشب بنشينيم و شرابى بخوريم
آتش آلود و جگر سوخته آبى بخوريم

دركنار تو بيفتيم چوگيسوى تو مست
دست در گردنت آويخته تابى بخوريم

 وصل دالرام خوش است3بوسه با وسوسه
 چنگ و ربابى بخوريم3باده با زمزمه

 خورشيد قدح كن زان پيش3سپر از سايه
كز كماندار فلك تير شهابى بخوريم

پيش چشم تو مبيرم كه چه مست است, بيا
تا به خوشباشى مستان مى نابى بخوريم

 جام لب تست3 سايه همين جرعه3صله
غزلى نغز بخوانيم و شرابى بخوريم

تهران, دى ۱۳۴۸

گل خاطر
پناهى سمنانى

پنداشتم هميشه گل خاطر منى
عشق منى, اميد منى, دلبر منى

پنداشتم چو نقش دل آويز صبحدم
در انتظار شام سيه پيكر منى

پنداشتم بدشت غم انگيز زندگى
يار منى, پناه  منى, ياور منى

پنداشتم نگاه تو پيك محبت است
شوق منى, نشاط منى , ساغر منى
پنداشتم كه صافى زنگار خاطرى
پنداشتم كه شهد من و شكر منى

پنداشتم كه در پس تنهائى و سكوت
از عمر آنچه مانده بجا, در بر منى

پنداشتم كه تلخى ايام رفته را
تا انتهاى عمر, صفا گستر منى

پنداشتم كه از پس امواج درد و رجن
در بحر دردخيز زمان, بستر منى

پنداشتم كه در خور عشق و محبتى
در نقش آرزو, گل بارآور منى

پنداشتم به وصل تو بايد اميد داشت
غافل كه دشمن دل غم پرور منى

رنگ فريب بود همه نقش و بعد از اين
اهريمن فريبى و در خاطر منى

از هر درى سخنى(طنز)
ايرج ايزد يار

آمد ز راه عيد و كريسمس فرا رسيد
د كمترين اميدَما را زسال نو نبو

در سال كهنه ما چه گلى را بسر زديم
د نويدَتا سال نو ز بهر دل ما بو

چندى است كه ما به چاه ويل افتاديم
افسوس كه با رضا و ميل افتاديم

از بس كه به اين در و به آن در زديم
از پيش وپس و ز صدر و ذيل افتاديم

آن دخترك خوشگل با باسن چاق
ديدم به كنار نره غولى ديالق

گفتم كه عجب مدار زين بخت بلند
قسمت شده سيب سرخ بر دشت چالق

دا كه با موى بلندَآن دختر پر ا
آمد بكالس درس خندان و لوند

ست رزم او منره بيستِبگرفت ز ت
با نيزه مژگان و سر زلY كمند

درياى شب
از ديوان شمس تبريزى

چونكه در آئيم بغوغاى شب
گرد برآريم  ز درياى شب

تق شاهد غيبى بودُشب ت
وز  كجا باشد همتاى شبُر

خواب نخواهد بگريزد ز خواب
زانكه نديدست متاشاى شب

بس دل پر نور و بسى جان پاك
مشتعل و بنده و موالى شب

پيش تو شب هست چو ديگ سياه
چون نچشيدى تو زحلواى شب

راه درازست برانيم تيز
ما به درازا و بپهناى شب

دست مرا بست شب از كسب و كار
تابسحر دست من و پاى شب

وز اگر مكسب و سوداگريستُر
ذوق دگر دارد سوداى شب

مفخر تبريز توئى شمس دين
اى  شبّ و متنّوزىُحسرت ر

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

بيا وقت خروس صبحگاهه
عروس آسمان در بين راهه

بيا در پشت خرمن هاى گندم
 ميعادگاههِ خلوتِكه دشت

به كوهستان غمى سنگين نشسته
ردش النه بستهِشب توفان به گ

مرا اى همرهان از خود مرانيد
كه من پائيزم و پائيز خسته

رگبار دل انگيز بهارانى تو
همبستر ابرهاى عريانى تو

در كهنه كتاب شعر پائيزى من
برجسته كالم و بيت پايانى تو

من و تنهايى و ماه و ستاره
شبى غمگين و ابرى پاره پاره

به مرغ عشق پيغام بگوئيد
كه زخم عاشقى درمان نداره

غض همه عالم داردُپائيز كه ب
 غم دارد3در باغ هزار بوته

آهسته مرا صدا زند: دوست بيا
شايد كه طنين ناله اى كم دارد

 خوابيده4فتنه
يغماى جندقى

چشم سيه مستش بخود نگشود از هم ديده را
 خوابيده را3فرياد من بيدار كرد اين فتنه

دل با زليخا طلعتان گفتم از او ساكن كنم
نخجير نامد در نظر اين گرگ يوسY ديده را

دستم مگير اى باغبان تا پاى قمرى بشكنم
كآزرده مى سازد همى آن سرو نو باليده را
زجنير زلY يار كو تا من به دست آويز او

شايد مگر باز آورم اين بخت برگرديده را
آيد زهر سو تير و من در جستجوى تير زن

ليكن به غير از كشته نى چندانكه مالم ديده را
خواهم نداند هيچكس كاوزد به شمشيرم ولى
پوشيده نتوان داشنت جسم به خون غلطيده را
باروى او خو كرده ام چون سركنم با ديگران

دشوار باشد زيسنت با خار بن گلچيده را
ترسم كه خون صد جهان دل پيچد اندر دامنم

هان اى صبا مگشا زهم آن سنبل پيچيده را
پرسد زيغما روز دل تا فاش گردد سوز دل

آهسته دامن مى زند اين آتش پوشيده را

ريگ روان
مشفق كاشانى

زلوح خاطرم نقش زمين و آسمان گم شد
كه شور زندگى در شيون آباد جهان گم شد

مرا گر آسمانى بود و خيل اختران با او
چو يال افشان برآمد كركس شب آسمان گم شد

 هستى3 آيينه در آيينه3به حيرتخانه
سخن خاموش از گفتار, در ذهن و زبان گم شد

غوبى سخت دلگير است با اين ابر دلتنگى
كه در غوغاى مغرب, آفتاب خاوران گم شد

هماى بخت من از خواب سنگين بر منى خيزد
كه در دامى زناكامى , شكسته استخوان گم شد

به بوى جرعه آبى در سراب بى سراجنامى
به كام نامرادى, كاروان در كاروان گم شد

درين درياى شن, آن تكسوار خسته را مامن
مكوب صحرا گرد من تاب و توان گم شدُكه در س

به گردابى در افتادم در اين خيزاب هول آور
كه در طوفان او, كشتى شكست و بادبان گم شد

نفير زاغ و فرياد زغن پيچيده در گوشم
به خاك افتاده جام الله, باغ و باغبان گم شد

 خشماگينِبه خون سرو جارى, در صحارى رود
به سوك نخل بارى, برگ و بار ارغوان گم شد

چرا با نقره گون ديگى ستودن ديو مردم را (۱)
 او در ديگدان گم شدِكه  شعر و شاعر و ممدوح

 ليلى3«بيابانى است ماالمال دل تا خيمه
من آن مجنون سرگردان كه در ريگ روان گم شد»(۲)
۱- اشارتى به اين بيـت از خـاقـانـى اسـت كـه بـه
عنوان تعريض به عنصرى مداح محمود غزنوى گويد:

شنيدم كه از نقره زد ديگدان
ز زرساخت آالت خوان عنصرى
۲- بيت از قصاب كاشانى است با كمى تغيير,

قصاب گويد:
 ليلى3بيابانى است ماالمال دل تا خيمه

بسا مجنون سرگردان درين ريگ روان گم شد


