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صالحیسید علی : برای محمدرضا شجریان  

   

 بسا درد که بی شفای تو....خاموش

 بسا حرف که بی مگوی تو....پنهان

 .بسا حضور که بی پیدای تو....غایب

 ! داوود غریب ما

 دیری ست در این دردْ ستان

 من واژه بسیار آورده ام به دعا

 من دعا بسیار آورده ام به درد،

 اما آدمی بی نامِ تو....تنهاست

 تو....پرده پوشاما عشق بی مزامیر 

 .اما جهان بی نی نوایِ تو....خاموش

 !...داوودا

 شبانه غمگین به خوابِ سَحر

 به آشیانه آفتاب برگردد،

 اینجا مرغانِ گلو بریده به امیدِ یکی روزنه

 رو به روز،

  !آوازت می دهند هنوز
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 یلدا

 نادر مجد

 

 
به مناسبت شب یلدا در تاالر اوکتون  ۲۰۱۸دسامبر  ۱۵ در اثر نادر مجد "یلدا" ۀتران آرمان:

ویرجینیا با حضور جمع کثیری از ایرانیان آمریکایی و هنرمندان آمریکایی دوستدار هنر ایران 

توسط ارکستر چکاوک به رهبری دکتر نادر مجد به اجرا درآمد. ارکستر چکاوک وابسته به 

د جهت حفظ و معرفی موسیقی مج نادرمرکز مردم نهاد موسیقی کالسیک ایران به بنیانگذاری 

حضور زنان سنتی و فولکلور ایران در منطقه واشنگتن دی سی و ویرجینیا و مریلند فعال است. 

 هنرمند در این کنسرت چشمگیر بود. 

به یاد ماندنی  ۀر افتتاحیه شب یلدا، محسن شیرازی از اعضای هییت مدیره این سازمان به گفتد

 ."آنجا آغاز می شود که زبان از گفتن بازمی ماندموسیقی ": اشاره کرد بتهوون

این بنیاد نیز با اشاره  ۀکیانوش رزاقی از وکالی فرهنگ دوست منطقه و از اعضای هییت مدیری

از هر آیین و را به اهمیت پاسداشت میراث های ایرانی، موسیقی را هنری دانست که ایرانیان 

 آورد.می یر یک سقف گرد هم دیدگاهی با هدف بازشناسی هویت فرهنگی خود ز

بر شور و شوق  "یلدا " ۀپس از اجرای چندین قطعه موسیقی سنتی و فولکور ایرانی، اجرای تران

یلدا را در  ۀتران به همراهفیلم این کنسرت فهرست نام نوازندگان و خوانندگان و جمعیت افزود. 

 :"یلدا "ترانۀ   .مشاهده کردفیسبوک این مرکز می توان 

 منى رویاى

 دنیاى منى
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 شب ها همه شب

 .یلداى منى

 آغاز توئى

 فرجام توئى

 بى نام و نشان

 .خود نام توئى

 در هرنفسى

 عشق به پرهاى صداقت

 بر هستى سرمستى گل

 .ریشه دوانده ست

 در طرف سخن

 قصه ى جاوید مزامیر کهن

 بر دفتر شعر و غزلم

 .سایه نشانده ست

 رویاى منى

 دنیاى منى

 بى تو چکنم

 .منى یلداى

 گیسو برهان

 بر بستر شب

 مجنون توام
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 .لیالى منى

 چون صبح امید

 در سفرآینه ها

 چلچله ها

 .شعله رها کن

 یلداى منى

 همره شب

 ناز کنان

 نام مرا

 .باز صداکن

 رویاى منى

 دنیاى منى

 بى تو چکنم

 یلداى منى

 گیسو برهان

 بر بستر شب

 مجنون توام

 لیالى منى

 یلداى منى

 ویرجینا -اشبرن  - نادر مجد

 ٢٠١٨دسامبر  ١٥
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 بیتا امیری

 
 در خیاالت خودم در زیر بارانی که نیست

 رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست  می

  در میکنی  نشینی رو به رویم خستگی  می

 چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست

 که حالت بهتر است؟  پرسی خندی و می  باز می

 که نیست  ...! گر چه میدانی  خندم که خیلی  باز می

 ها گل میکنند شعر میخوانم برایت، واژه

 گذارم توی گلدانی که نیست  یاس و مریم می

  چشم میدوزم به چشمت، میشود آیا کمی

 هایم را بگیری بین داستانی که نیست؟ دست

 وقت رفتن میشود، با بغض میگویم نرو

 در ایوانی که نیست پشت پایت اشک میریزم

 و خانه لبریز از نبودت میشودمیروی 

 باز تنها میشوم با یاد مهمانی که نیست

 ای و بعدِ تو این کار هر روز من است رفته

                کار آسانی که نیست  باور این که نباشی
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 بیداری به خرس های سفید نمی آید

 شیدا محمدی

 
 

"دلم داغ شما دارد، یقین پیش شما باشد"  

 مولوی

 شبیه همین

 شبیه همین کلمه

 با برفی که حاال می بارد 

 نگاه کن 

 منم و تو 

 فقط

منم و تو   

 کالغ های روی شاخه

 و زبان اینجا ساکتِ ساکت پلک می زند. 

 

  "کجایی ؟ همین االن کجایی ؟"-
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 همین االنِ االن دیگر معنا ندارند در ثبت و کاغذ.

 

 بوی قهوه یِ چشم های شنگ تو 

می بوسدصبحی که از لب هایم    

 این حال و خیالِ  شکوفه های انار از سر و رویم  

 بوی خانگی این تخت

تن و اندام  گل های یخی.    

 

 بیداری به خرس های سفید نمی آید

 گوش بده

منم و تو    

 فقط

منم و تو   

 و صدای گرم و ارغوانی که می چرخد.

 

 زبانم چقدر خنگ است 

 بی خبر دارد هی غُر می زند به آینه 

و بیراه از توبد   

 از کوچه های پنهانی و قلب های نامرئی تو

 از خودم 

 فکر می کند من هم  چند نفر شکل و شبیه خودم را اینجا و آنجا قایم کرده ام. 
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 آن روزها به گمانم تبریز سینه سرخ تر از حاال بود

 با چشم های درشت و باغ باغ زرد آلو و این صدای خنده ی من هنوز از آنجا 

و آنجا. آخ ! خندیدن با ریشه های بی حیا و شاد . با کوه های مغرور و بی باک. با 

 ارواح عاشق و جنگجو. با برف های خوشبو ) دستش را روی سرت گذاشت و گفت به 

آب نگاه کن . من داشتم می پیچیدم دورِ تبریزی ها و تو چه نگاهی ! من چقدر می 

 خندیدم و باد داشت دنیا را می برد.(

 

آن روزهای شورانگیز   

تبریز                           

شال و کاله سرخ ،اشق زنی بود با گردنبند فیروزه ای ع   

که از غرب این شعر با ناز می آمد    

.سطر بعد را نمی دانست و تصادفِ  

 

شیدا محمدی                                          

رف تاریخی این ده روز، دانشگاه مریلند در ب٢٠١٠فوریه  ١٢  
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«خط سیاه، متروی لندن»مجموعه   

برنده جایزه شعر شاملو، رضا آبیز علی  

 

 

فعالیت ادبی خود را  ۱۳۷۰های دهه  جنوبی از سال روستای آبیز خراساناز ، ۱۳۴۷رضا آبیز ) علی

، «اسپاگتی با سس مکزیکی»، «دار باید پیاده شویم نگه»با ترجمه و نقد و شعر آغاز کرده است. 

از دیگر مجموعه اشعار « ۱ممیز  ۱۳کوهسنگی، پالک »و « آید از میز من صدای درختی می»

 .اوست

 خالق خود را ازعلیرضا آبیز که کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و دکترای نویسندگی 

نویسد که شعرهای این  می« خط سیاه، متروی لندن»دانشگاه نیوکاسل انگلستان اخذ کرده، در 

 شهر مرکز در بریتانیا اش در شمال لندن و کتابخانه  مجموعه را در سفرهای روزانه بین خانه

 .از این روی قطار و مترو و ایستگاه در این اشعار نمود ویژه دارند مه و نوشته

 جایزه شاملو در تهران شد. ۀعلیرضا آبیز برند ۲۰۱۸در سال 

 

 ”پیام دقیق به ما رسیده است“ 

خورد هر قتلی به قتلِ دیگری پیوند می  
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 هر قاتلی به قاتلِ دیگری اقتدا کرده است

اند در جنگل درختان انبوه  

 هر شاخه ای تبری در خود دارد

پرورد هر کودکی دیوی در خود می  

های روزمره حرفاز همین   

شود شعری زاده می  

برنامه های بی از همین هم آغوشی  

آید کودکی به دنیا می  

 در این قطار

روز در سفرم شبانه  

اندیشم به کارهای ناکرده می  

 شعرهای نانوشته

 کودکانِ نازاده
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جهانگیر صداقت فر دو شعر تازه از  

 

 " پویشگرِ پَرِ سیمرغ                        "  

 بر بالِ کدام بادِ شبانگاه 

  بر نوشتم ات                      

 تاریخ  ای سرودِ بی                                  

 که بر کمرگاهِ دماوند

 مویه کنان

 تا هنوز          

 ؟ زنی  به خارای صخره چنگ می                

 روزی تو عاقبت این طریقِ صعب را 

 -تا تارکِ البرز در خواهی نوشت                            
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 اما                                                           

 تا منزلگهِ سیمرغِ اساطیر

  -هفتاد خانِ خطر                     

 !هان                                  

 !تاریخ  بیای سرودِ                                      

                               *********                    

 ٢٠١٨ اکتبر ٢١ -تیبوران  

 " تجسّمِ دلخواسته                              " 

  

 :بینم آشکار  می

 بر بلندِ چکادِ دماوند

 ققنوسِ سالخوردِ اساطیر

 در کرچِ آتش                     

 .پا به زایِ طُرفه بیضه یی ست                              

 ]تمثیلِ مجسّمِ نامیرایی[
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*** 

 :بینم آشکار  می

 بر سکویِ ستیغِ قاف

 نسلی خلف ز دودمانِ آرش،

 هایِ تعالی اِستاده رو به افق                         

 .و تیرِ تیزپَر بر آهخته از غالف

 ]تجسّمِ میراثی گرانقدر[

 ٢٠١٨ اکتبر ٢٥ -تیبوران
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  خواهمت می یموزیک ویدیو

عال شاعر: پرتو نوری  

خواننده: کوروش یزدانی، -موزیسین   تنظیم: بابک امینی، 

 ویدیو: علی نوری، تدوین: آرش راد

 

کوروش آنجلس، اثر هنرمند ساکن لس "خواهمت می"اخیراً بر اساس موزیک 

 .درآمده است یزدانی، ویدیویی تهیه شده که در یوتیوب به نمایش

https://youtu.be/uJHNpxbx1wY  

 

                                           

 

است. یزدانی در این آلبوم  "ماهی"یکی از هشت ترانۀ آلبوم  "می خواهمت"موزیک ویدیوی 

احمد شاملو، اخوان ثالث، سیاووش کسرائی، چون  با بهره گیری از شعر برخی از شاعران ایرانی

فروغ فرخزاد، منصور خاکسار، نادر نادرپور و پرتو نوری عال، این آلبوم را تدارک دیده 

   ..است

خواهمت / پرتو نوری عال می  

 

  خواهمت می

 ها! رؤیای سبزِ شکفتن

 همراه باد،

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_uJHNpxbx1wY&d=DwMFaQ&c=iLFkktpbVJiqSz07OUNw8-PWtGGtHBTxbUB7zsE1fFk&r=pevevluBtwBfxFq_l1jQQySN4h4An3wgEhcoM8tN5IQ&m=EXrwq-B7vetvv5jl4KkMwt6tFCzV0TmRBYrknEJTRDc&s=zVKpJh6cP8YXLQdrRBBN9A3TiF3TSVkPe7n5zl6wQmk&e=
https://3.bp.blogspot.com/-Uz01e2GfMtU/XDeY4MWiwsI/AAAAAAAALJg/qyLse3Brf28-bZaa5uHwX2FOLgfA4eH0QCLcBGAs/s1600/%D8%B1%D9%88%DB%8C%2520%D8%AC%D9%84%D8%AF%2520%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C.png
https://1.bp.blogspot.com/-Jl18xYW_xkA/XDRJNQpdpfI/AAAAAAAALI0/4OkIFxmu6S0eT0aryOkbtTNwbk5lFToKgCLcBGAs/s1600/1-Partow+-+Mikhahamat+copy.png
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ی موسیقی وُ سکوت، زخمه  

خواهمت ای عشق نوظهور می  

 

خواهمت می  

 در ابتدا وُ انتهای دقایق،

خواهمت می   

 در هُرمِ داغِ پوست،

 

خواهمت می   

 ستاره مثل نسیم، آب،

 

 در آفتابِ روشنِ شیدایی

 همچون عطش

ای تمنّای قطره به  

خواهمت ای رودِ جاریِ بخشنده می  

 

 

ها، ها وُ نوازش در بوسه  

های روشن وُ ناپیدا در طرح  

خواهمت می ر وُ توقعهیچ انتظا بی   

 

سلسله بر دست، در بُرجِ اقبال"برگرفته از مجموعه شعر " 

 

 ۸پایان آرمان 


