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با   دامون
م. آزرم تهران- تيرماه ۱۳۵۸

.اهدشدگ خوخى و دامون كه  بزربه عاطفه ى گلسر
شكسته بسته فراز آمديم

 يك دوره رزم, سهم ترين دوره هاى رزمِشكسته بسته از پى
 بى امان.ِ-دهساله رزم هاى شبانروز

با سنگواره زخم هاى كهنه ى انداممان
 شهيدامنانِ سرخِبا پشتواره ياد

 جـبــهــه ى ايــن رزمِاز هـر كــران و گــوشــه ى پــهــنــاوران
سرنوشت:

 ديده بانى  و از سنگر و سياهچال, فراز آمديمِاز برج
شت, جمع شديمُ يك مِ زخمىِانگشتهاى باز

 خلق, سراجنام,ِ خشمِ ملتهبِشتُاز آنكه م
 اين كوتـوالِ شهيد, قلعه بر سرِ خونِبا سيلى از جهيـدن

فرو كوفت فصلى متام شد.
 رفيقامنانِپرسان ز سرنوشت

آنگاه
 گمشده باز آمديمِيكچند سوى بازمانده عزيزان

اما  هنوز نياسوده اندكى,
 اين غبار, فرو بنشست,ِتا چتر

 خراب شده,ِ اين دژِرز و پىِ جِاز هر شكاف
 ريز و درشت,ِىّ قارچهاى سمِدستار

سپيد و سياه
ست به ناگاه.ُر

 آن كوتوال زشت, شكفت از ميانِو چهره ها به جانشينى
همهمه و دود.

 آزادىِ آذرخش كه در پيشوازِ افشانِوخوشه هاى روشن
مى خواست آسمان وطن را,

از نور و از غرور, چراغان كند,
 سنگ فتنه بيـگـانـگـان, شـهـاب هـاى شـيـاطـيـن,ِپرتـاب

شناخته شد
رگبارها به سينه ى ياران نشست.

از سوى من بگوى به دامون
با او بگوى عمو نعمت از تو عذر مى خواهد

از جبهه باز نامده, شيپورها دوباره فراخواندند
شرمنده ايم از تو و بسيار چون تو ليك مبادا گمان برى

كه عموهاى بيوفا دارى!

 زخمى ستِ تو, مرهمِ نگاهِ گرمِهر نازخند
و چشم هاى تو, خسروست

برما ببخش كه فرصت نداشتيم
نان بريد كه ماُآژيرهاى حمله امان را چ

فرصت نداشتيم ازين بيش تا شماره اى بكنيم
ِ عهد و دمزدنى چـنـد, در بـهـاركِو زخمبنـدى و تـكـرار

آزادى, و باز نيز. روانه شدن.

فصلى ازين نبرد به پايان رسيده است
فصلى هزار مرتبه دشوارتر ز پيش فرا روى ماست

 وحشى راِتا اين هزار چنگ و چهره, جهانخواره غول
 خويش برانيم,ِاز خاك

راهى هزار مرتبه پر پيچ و پرتگاه تر از پيش, زير پاست.

از سوى من بگوى به دامون
اين دوره از نبرد, گمان مى برم كه طوالنى ست

 سرنوشتِ اين رزمِچندان كه تا تو نيز جوانى شوى, فراخور
 آن زمانِ كهنسالِو آنگاه اين عموى
 در سنگر,ِدر واپسين تنفس

پيشانيت ببوسد و باز اين تفنگ را به تو بسپارد!

تابباز
پناهى سمنانى

نو گل من! بهارها از تست
نكهت الله زارها از تست

در دل من, اگر چه بزم غم است
خوش ترين يادگارها از تست

زير خاكسترى كه مانده زمن
تب و تاب شرارها از تست

در دل شهر نيم مرده ى ما
همه ى انتظارها از تست

بازتاب تو, جلوه هاى حيات
جمله  نقش و نگارها از تست

مى بجا هست  و ميگساران نيز
تو كجائى? خمارها از تست

بى تو از هم گريختند عشاق
آرى, آرى مدارها از تست

تو به ديوانگان عشق مخند
شور اين بيقرارها از تست

كهنه شد اعتبار انسانى
مايه ى اعتبارها از تست

به اميدى مرا پناهى ده
شوق اميدوارها از تست

ماه ٤٧آذر

شكفنت همه گل ها
دشير لطفعليانار
صداى پاى ترا گوش راه منتظر است

شكوه آمدنت را پگاه منتظر است
بيا كه ديده ى من در هواى ديدارت

نشسته بر ره و با صد نگاه منتظر است
به اشتباه, اميد از تو برگرفتم و جان

كنون به كيفر آن اشتباه منتظر است
بهار كوته ما, اى بهار آزادى

بيا كه باغ تهى, عذر خواه منتظر است
بيا كه دست نوازشگر ترا اين باغ

به جسم خسته و جان تباه منتظر است
و نيز مرهم جان پرورنسيمت را

به زخم مانده ز بس سال و ماه منتظر است
شكفنت همه گل هاى بوستان ترا

رها ز دغدغه ى شيخ و شاه منتظر است
مرا اگر چه مجالى منانده تا پايان

ترا به هر دم و هر حلظه , آه منتظر است

گل باغ وطننو
فانسعيد عر

 باغ وطن آرِتا نوگلُروز عيدست, ب
رسم آيين كهن جام شراب كهن آر

مطربا چنگ بزن, دشتى و ماهور و سه گاه
ساقيا اين لب خاموش مرا در سخن آر

فصل گل, بلبل و سنبل به نيازند و به ناز
از مى و ميكده ى عشق نشانى مبن آر

كام دل گير كه ناكام منانى به جهان
حورى عشوه گرى رقص كنان در چمن آر

دل من زنده ى عشق است به يار و مى و ساز
ساغر و ساقى همراه گل و ياسمن آر

هم وطن, خلد برين ميهن ما ايران است
شادى ايزد بر رغم دل اهرمن آر

كاوه دهگان مترجم, محقق و روزنامه نگار پـيـشـكـسـوت در
نيمه ديماه ۱۳۸۷ ديـده از جـهـان فـروبـسـت. روزنـامـه هـا و
سايت ها پيرامون فعاليت هاى فرهنگى- اجتماعى او مطالب
فراوانى نوشتند. شعر «ياران كهن» را مهندس محمدحسن
فراهانى, داماد روانشادكاوه دهگان از تهران براى ماهنامـه

ى پژواك فرستاده كه مى خوانيد:
ان كهنيار

اهانىادات- محمد حسن فرض اربا عر
سالم اى نوح, دهگان از جهان رفت

اميد حلقه صاحبدالن رفت
قضاى آسمان اينسان رقم زد

ز گيتى نام او را هم قلم زد
زياران كهن, او هم شد از دست

به خيل دوستان رفته پيوست
شد اقليم ادب بى يار و ياور

به خاك افتاد آن سرو تناور
فروغ جمع ياران گشته خاموش

ولى از ياد, كى گردد فراموش
تهى شد جام او از باده و مى

سرآمد عمر او در نيمه دى
سر شوريده اش بنهاد برخاك

سرى كه خم نشد در پيش افالك
جهان با اين همه رخسار زيبا

برايش بود ديگر نافريبا
به چهره پير, اما دل جوان بود

چون ايرج عاشق نوشين لبان بود
به مهرويان سيمن بر نظر داشت

هميشه بهره از حظ بصر داشت
ولى افسوس عمر او بسر شد

بساط عيش ما زير و زبر شد
كنون يادى كنيم از ميگساران

كه نيكو باد ياد خوب ياران
فرستم چند عكسى را به پيوست

كه جتليلى شود زان رفته از دست
براى درج در آن نامه ى پاك

كه موسوم است نزد ما به پژواك
سپاس بيكران از حضرت دوست

كه اكنون چشم اميد همه اوست
خداوندت دهد پاداش بسيار

نصيب ما كند توفيق ديدار
م بهمن ١٣٨٧ان سوتهر

عصيان خدا
ادخزفروغ فر

گر خدا بودم مالئك را شبى فرياد مى كردم
سكه ى خورشيد را در كوره ى ظلمت رها سازند

خادمان باغ دنيا را ز روى خشم مى گفتم
برگ زرد ماه را از شاخه ى شب ها جدا سازند.

نيمه شب در پرده هاى بارگاه كبرياى خويش
پنجه ى خشم خروشامن, جهان را زير و رو ميريخت

دست هاى خسته ام بعد از هزاران سال خاموشى
كوه ها را در دهان باز درياها فرو ميريخت.

مى گشودم بند از پاى هزاران اختر تبدار
مى فشاندم خون آتش در رگ خاموش جنگل ها

مى دريدم پرده هاى دود را تا در خروش باد
دخترآتش برقصد مست در آغوش جنگل ها

مى دميدم در نى افسونى باد شبانگاهى
تا ز بستر, رودها, چون مارهاى تشنه برخيزند
خسته از عمرى بروى سينه ى مرطوب لغزيدن

در دل مرداب تار آسمان شب فرو ريزند

ط شب تبدارّبادها را نرم مى گفتم كه بر ش
زورق سرمست عطر سرخ گلها را روان سازند
گورها را مى گشودم, تا هزاران روح سرگردن

بارديگر, در حصار جسم ها خود را نهان سازند

گر خدا بودم, مالئك را شبى فرياد ميكردم
آب كوثر را دورن كوره ى دوزخ بجوشانند

 مشعل سوزنده درك�,گله ى پرهيزكاران را
از چراگاه بهشت سبزتر دامن برون رانند.

خسته از زهد خدايى, نيمه شب در بستر ابليس
در سراشيب خطايى تازه مى جستم پناهى را

مى گزيدم در بهاى تاج زرين خداوندى
لذت تاريك و درد آلود آغوش گناهى را

م٢ سپتامبر ١٩٥٦-ر

ان بر عيد نوروزدرود بيكر
ىكتر محمد طاهرد

من و آالله هاى سينه افروز
من و پايان رجنش هاى ديروز

بهاران زنده باد و باغ و گلشن
درودبيكران بر عيد نوروز

درخت زندگانى سيم و زر داد
سپيده نوبهاران را خبر داد

پرستو آمد و برگلنب عشق
سرود عيد را آهسته سرداد

 تو عطر نسيم و بوى باران دارى
توسبزى مست نوبهاران دارى

من بركه خشكيده تن پائيزى
تو رودى و جان ز چشمه ساران دارى

انبهار
ازعبدالسالم(شايق)فر

بهاران آمد وگلخانه آباد
به گلشن بلبل و پروانه آزاد

م ز تزيين بهار استّجهان خر
فلك آراسته, يك شاهكار است

بهر جا گل به زيور آمده باز
بهر سونغمه مرغ خوش و آواز

ز جشن گل جهان شد غرق شادى
گل افشان گشته هر سامان و وادى

گل سنبل شكفته رنگ و رويش
همه عالم گرفته عطر و بويش

ز نرگس جلوه بر گلزار و بستان
بنفشه رنگ داده بر گلستان

خوشا دامان صحرا و در و دشت
بهاران وقت گلزاراست و گلگشت

عزيزان قدر گل را خوش بدانيد
ز عمر كوته اش غافل منانيد

كه گل همزاد نوروز است و عالم
بلط� رنگ و بويش گشته خرم

مبارك بادتان اين عيد نوروز
همه ايامتان شاد و دل افروز

موسم بهار
حىد بدومحمو

بلبل خوشخوان بهر گلشن غزل خوان ميشود
نغمه خوان مرغ سحر در دشت و بستان ميشود

عطر گل پر ميكند باغ و فضاى خانه را
گل زنو بيدار و بازعالم گلستان ميشود

باز هم وقت گل است و موسم عيد وبهار
بس غنيمت صحبت و ديدار ياران ميشود

ياد ميهن, همرهى با چلچله در باغ وراغ
دل هوائى در هوا و حال ايران ميشود

ميكند در كوچه هاى خاطره پرواز شوق
راهى بنهفته ها دركوى جانان ميشود

ت و فخر كهنّپر غرور از جايگاه عز
سرفراز عالم از آن روزگاران ميشود

د  بر سال نو خوشتر زآغاز بهارَُوكى ب
سال نو را همزمانى با بهاران ميشود

هموطن فرخنده بادا عيد نوروز و بهار
كاندرين موسم جهانى الله زاران ميشود

چكامه ى بهار
د سپندمسعو

چك چك ناودان خانه ى ما
خبر از ابر و باد و باران داد

پچ پچ برگ بيد و ياس سپيد
نيمه شب مژده ى بهاران داد

تا سحر ميل مى كشم بر چشم
گرچه از ميل خواب سرشارم

تا بسازم ز شعر دسته گلى
با گل واژه در كلنجارم

مى نويسم به سق� خانه ى خويش
با قلم موى خيس مژگامن

نقشه هايى كه نقش بر آب است
من منى بينم و نه مى خوامن

داغى ى بوسه هاى نوروزى
از دل من قرار مى گيرد

چشم هايم به گل كه مى افتد
سينه ام خار خار مى گيرد

تا عروس بهار مى بينم
با دل خود بگو مگو دارم

باز عاشق شدى دل غافل
پيش مردم من آبرو دارم

فصل گل با طبيعت مى گويم
كم بگو روزگار پرهيز است

گرچه پاييز در تنم جاريست
سينه ام از بهار لبريز است

تا زمين در شط زمان جاريست
شعر و شور و سرود بايد گفت

به شكوفه به ابر باران باد
به بهاران درود بايد گفت

در خيابان و كوچه  و بازار
دلبرى هاى دلبران زيباست

گوشه ى پشت بام و كنج حياط
بغبغوى كبوتران زيباست

نيمه شبها ميان بستر ماه
من به فكر طلوع خورشيدم

همه جا مى روم با بال خيال
مى رسم تا به تخت جشميدم

ميزمن بوسه بر سراپايش
شهر نو روز باوران اينجاست

مى گذارم به خاك پيشانى
خاك پاك دالوران اينجاست

پيك خورشيد از ديار كهن
خبرآورده ماه نوروز است

سبز و اسپيد و سرخ دامن كوه
ياد يك پرچم دل افروز است

چك چك ناودان خانه ى ما
نيمه شب مى چكد به چشمامن

نغمه سر مى دهد بهار بهار
من به فكر بهار ايرامن


