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 مهدى اخوان ثالث                                    
-«در اين شبگير,

كدامين جام و پيغام صبوحى مستتان كرده ست, اى مرغان
كه چونين بر برهنه شاخه هاى اين درخت برده خوابش دور

 مهجور,1غريب افتاده از اقران بستانش, در اين بيغوله
قرار از دست داده, شاد مى شنگيد و مى خوانيد

خوشا, ديگر خوشا حال شما, اما
سـپـهـر پـيـر بـد عـهـد اسـت و بـى مـهـر اســت, مــى

دانيد?»
-«كدامين جام و پيغام ? اوه

 تو باز هم آن1هار, آجنا نگه كن, با همين آفاق تنگ خانهب
كوهها پيداست.

شنل برفينه شان دستار گردن گشته, جنبد, جنبش بدرود.
زمستان گو بپوشد شهر را در سايه هاى تيره و سردش,
بهار آجناست, ها, آنك طاليه ى روشنش,چون شعله اى

در دود.
بهار اينجاست, در دلهاى ما, آوازهاى ما

و پرواز پرستوها در آن دامان ابرآلود.
زاران كاروان از خوبتر پيغام و شيرين تر خبر پويان وه

گوش آشنا جويان.
تو چشنفتى بجز بانگ خروس و خر
در اين دهكور دور افتاده از معبر?»

-«چنين غمگين و هاياهاى
كدامين سوگ مى گرياندت اى ابر شبگيران اسفندى?

اگر دوريم اگر نزديك
بيا با هم بگرييم اى چو من تاريك».

                                   تهران اسفند ۱۳۳۹
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ما روزى, فاحتانه برميگرديم.
بر درد فراق چاره گر ميگرديم

از پا نفتاده ايم و تا سر, داريم.
در گرد جهان به درد سر ميگرديم.

خندان ما را دو باره خواهى ديدن,
هر چند كه با ديده تر ميگرديم.

خاكستر ما اگر كه انبوه كنند
ما در دل آن توده شرر ميگرديم.

گر طالع ما غروب غمگينى داشت
اين بار سپيده سحر ميگرديم.

چون نوبت پرواز عقابان برسد
ما سوختگان صاحب پر ميگرديم.

نا يافتنى نيست كليد دل تو
نا يافته ايم? بيشتر ميگرديم

از رفنت و بدرود سخن ساز مكن,
اى خوب! بگو بگو كه برميگرديم.

                                         سياوش كسرائى
                                        ۱۹ مهر ماه ۱۳۶۲
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شبى آرام بود و بى ستاره
دامن شب لكه دار از ابرهاى پاره پاره

از ميان آسمان سركش و مغرور
يك ستاره ناگهان افتاد از آن دور

امشب
مرگ انسانى ست

دست گيتى خواهد او را از جهان رانيد
و فردا

مثل هر روز دگر
خورشيد, پرتو خواهد افشانيد

و من آنروز فهميدم
كه هستى را نيرزد اين همه رجن و غم و اندوه

كه روحى با يدم محكم بسان كوه
در آن روزى كه شهبازى

 خود مى كند مرغ ضعيفى را1اسير پنجه
و يا روزى كه پر پر كرد دستى

نو گل شاداب و خوشبوى و لطيفى را
همان روزى كه فهميدم

كه قدر و ارزش انسان در اين دنيا به سر پنجه ست
دانستم

كه حالل متام مشكالت من
و آرام متام دردهاى من

به يك خنده ست
و گوش من به آواى لسان غيب آكنده ست

كه خوش گفته است:
«دمى با غم بسر بردن جهان يكسر منى ارزد

به مى بفروش دلق ما كزين خوشتر منى ارزد»
دلم چون كودكى ديگر

ز رنگ شب منى ترسد
غبار غم منى گيرد

منى نامم جهان دير خراب آباد
جهان چون باغ گل زيباست

اگر خواهم
اگر خواهى

اگر خواهند
بيا بار سفر بنديم

دلها چشم بر راهند
                            ريتا پناهى«شهريور ۱۳۶۹»
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 احمد شاملو                                                  
                                        به محمود كيانوش

شب, تار
شب, بيدار

شب, سرشار است.
زيباتر شبى براى مردن.

آسمان را بگو از املاس ستارگانش خنجرى به من دهد.
شب, سراسر شب, يك سر

 درياى بهانه جو1از حماسه
بيخواب مانده است,

درياى خالى
درياى بى نوا...

جنگل ساخلورده به سنگينى نفس كشيد و جنبشى كرد
 ماسه پوشيده پر كشيده بود1و مرغى كه از كرانه

غريو كشان به تاالب تيره گون درنشست.
تاالب تاريك

سبك از خواب برآمد
و با الالى بى سكون درياى بيهوده

باز
به خوابى بى رويا فرو شد...

جنگل با ناله و حماسه بيگانه است
و زخم تبر را

با لعاب سبز خزه
فرو مى پوشد.

 دريا1حماسه
از وحشت سكون و سكوت است.

شب تار است
شب بيمارست

از غريو درياى وحشت زده بيدار است.
شب از سايه ها و غريو دريا سرشار است,

زيباتر شبى براى دوست داشنت.
با چشمان تو

مرا
به املاس ستاره ها نيازى نيست,

با آسمان
بگو.
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گل من, پرنده اى باش و به باغ باد بگذر
مه من, شكوه اى باش و به دشت آب بنشين

گل باغ آشنايى, گل من, كجا شكفتى?
كه نه سرومى شناسد

نه چمن سراغ دارد
نه كبوترى كه پيغام تو آورد به بامى

نه بدست مست بادى گل آتشين جامى
نه بنفشه اى نه, بويى

نه نسيم و گفتگويى
نه كبوتران پيغام
نه باغهاى روشن

گل من ميان گلهاى كدام دشت خفتى?
به كدام راه خواندى

به كدام راه رفتى,مه من
تو راز ما را به كدام ديو گفتى?

كه بريده ريشه مهر, شكسته شيشه دل
منم اين گياه تنها

به گلى اميد بسته...
همه شاخه ها شكسته!

به اميدها نشستيم و به يادها شكفتيم
در آن سياه منزل

به هزار وعده مانديم
به يك فريب خفتيم...

                                                م.آزاد
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هر ذره من تو را به خود مى خواند
هر عضو تنم, تو را ز خود مى داند

با عشق تو آنچنان درآميخته ام.
كاين جان همه دم مزا ز خود مى راند
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 عشقم و تو در بند هوس1من بنده
من در پى يك دم و تو يك عمر نفس

من روح پرنده ام,به شوق طيران
تو در پى آب و دانه و كنج قفس

  شبنم جهانگيرى                                     
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 دكتر شفيعى كدكنى                                     
يك بال فرياد و يك بال آتش:

مرغى از اين گونه,
سر تا سر شب,

برگرد آن شهر پرواز مى كرد.
گفتند:

- «اين مرغ جادوست,
ابليس اين مرغ را بال و پرواز داده ست.»

گفتند و آنگاه خفتند.
وان مرغ, سرتاسر شب

- يك بال فرياد و يك بال آتش-
از غارت  خيل تاتارشان بر حذر داشت.

فردا كه آن شهر خاموش
 شهر بندان دشمن)1(در حلقه

از خواب دوشنبه برخاست,
ديدند,

زان مرغ فرياد و آتش,
خاكسترى سرد برخاست.

                  تهران,بيست و سوم مرداد ۱۳۴۹
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 نصرت الله نوح                                            
گر مرا از تاب مستى حالت گفتار نيست

باز هم در جمع هشياران چو من هشيار نيست
باده پيش عزم ما بى سكر گردد همچو آب

گرچه سكر باده را هم حاجت گفتار نيست
ايكه گفتى باده آخر دردمندت ميكند

دردمندان را بجز مى مرهمى در كار نيست
آتشى در سينه داريم از غم بيدانشان

قلب خونپاالى ما بيهوده آتشبار نيست
پرده ى مستى برخ از دست دوران ميكشم

ورنه ما را الفتى با عالم پندار نيست
تا دمد خورشيد فردا در نبرد ظلمتيم

در شبى كز تيرگى پروين و مه بيدار نيست
پاى دل را پنجه هاى فقر در زجنير كرد

حاجتى ديگر بدام و طره دلدار نيست
سينه لبريز است از خون چاره يى بايد منود

چاره اين درد كار خرقه و دستار نيست
گرچه سرگردان و ليكن پاى برجايم چو كوه

آدمى در دور هستى كمتر از پر گار نيست
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روى تو گلى ز بوستانى دگرست
لعل لبت از گوهر كانى دگرست

دل دادن عارفان چنين سهل مگير
با حسن دالويز تو آنى دگرست

ايدوست, حديث وصل و هجران بگذار
كاين عشق من و تو داستانى دگرست

چون نى نفس تو در من افتاد و مرا
هر دم ز دل خسته فغانى دگرست

تير غم دنيا به دل ما نرسد
زخم دل عاشق از كمانى دگرست

اين ره تو به زهد و علم نتوانى يافت
گنج غم عشق را نشانى دگرست

از قول و غزل «سايه» چه خواهى دانست
خاموش, كه عشق را زبانى دگرست

                           هوشنگ ابتهاج,ه.ا.سايه

 شـاعــر روانــشــاد1شـعـر «مـرگ مــجــاهــد» ســروده
ابوالقاسم الهوتى كرمانشاهـى , شـاعـر انـقـالبـى و
آزاده ايران تنها سند و مرجعى پيرامون اعـدام نـا
جوامنردانه حيدر عمو اقلى مـغـز مـتـفـكـر انـقـالب

 ايران است كه از ديوان شعر او نقل شده1مشروطه
است.تاكنون هـيـچـيـك از پـژوهـنـدگـان و تـاريـخ
نگاران پيرامون اين حادثه هولناك سخن نگفته اند و

ز كنار آن گذشته اند. حتى ابراهيم ميرفـخـرايـىا
كه متام تاريخ, حوادث و سرگذشت قيام جنـگـل
و ميرزا كوچك خان جنگلى را نوشته به اين ماجرا
اشاره نـكـرده اسـت. چـنـانـچـه مـطـلـبـى مـسـتـدل و
منطقـى در ايـن زمـيـنـه بـرسـد مـورد اسـتـفـاده قـرار

خواهد گرفت.   نوح
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 تهران,1سپاه شاه, در سمت جنوب جاده

قشون ملى, اندر شهر رشت و جنگل گيالن.
يكى مامور سلطان,ديگرى محكوم كوچك خان,

يكى اردوى تاج و ديگرى فرمانبر اعيان.
فقط بهر جنات كارگر و آزادى دهقان

بد اندر داخل اردوى دوم, هيئتى پنهان.
شه ثانى- رئيس لشكر «ملى» خبر شد زان,

بخود گفت: احلذر, اين از براى من خطر دارد.
همين مانده كه همراه دهاتيهاى خر گردم,

 بى پا و سرگردم,1پس از اين شان و شهرت فعله
ندارم كار ديگر, غير از اينكه كارگر گردم,

پس از آقائى و فرمانروائى, رجنبر گردم?
نه!... من بايد كه در تاريخ اين دوران سمرگردم,

در ايران شخص اول, شاه بى تاج و كمر گردم.
اگر همدست مشتى مردم بى سيم و زرگردم,

پس اين جاه و جالل و دولت و شوكت چه خواهد شد?.
- برادر, كار ما سخت است و دشمن گشته زورآور,

قواى تازه اى بايد فرستادن به هر سنگر.
بيا تا شور بنمائيم بهر نقشه اى بهتر,

 ديگر,1به قزاقان شناسانيم خود را دفعه
كه تا دانند زور انقالبيون نام آور...»

مدير اجتماعيون,چو خواند اين نامه سرتاسر,
بجست از جا, چو اسپندى كه بجهد از سر اخگر,

رفيقان را منود آگاه,پس با فتوى اكثر,
بديدار رئيس لشكر «ملى» شتابان شد:

- تو ميكوشى كه اين كشور بچنگال بال افتد?
تو ميخواهى كه اين كشى بگرداب فنا افتد?

وطن, در زير پاى كار گرهاى گدا افتد?
امور مملكت, در دست مشتى اشقيا افتد?

سپس, هر خاندان آبرومندى ز پا افتد?
بود هر آدم با استخوانى, بينوا افتد?

نكو تر آنكه, سر از جسم امثال شما افتد!...
(خطاب صدر «ميليون»,بصدر اجتماعيون).

به او حيدر عمو اوغلى داد پاسخ, با لبى خندان,
كه:- نبود اينچنين افكار پستى اليق انسان.

ز رجن فعله و دهقان, جهان گرديده آبادان.
نه ملت هست و نى ايران, بدون فعله و دهقان.

از اين بگذشته.ما امروز در جنگيم با سلطان,
چو دشمن روبرو باشد, عنان زاين فتنه برگردان,

وگرنه,شاه خواهد گشت فاحت اندر اين ميدان.
(ميان آن دو تن,اين گفتگوها بود تا شب شد...)

زحبس پيشواى خود, قواى اجتماعيون
پريشان بود و دشمن شاد از اين كردار ناموزون,

از اين رو, طالع اردوى دولت گشت روزافزون...
سپاه شاه, رو در حمله, از كهسار و از هامون.

شبى تاريك و باد و سردى و بوران ز حد بيرون.
بزندان حال حيدر, زاين هياهو بود ديگرگون,

دلش پيش رفيقان, چشمش از زور غضب پر خون,
دو دستش محكم از پس بسته و زجنير در گردن...

***
در آن تاريكى شب, هيئتى وارد بزندان شد,
سپس برقى بزد كبريتى و شمعى فروزان شد,

بپيش اهل زندان, صدر «ميليون» منايان شد...
سخن كوتاه, حيدر با رفيقان تيرباران شد.

چو در خون جسم او, در راه صن� فعله غلتان شد,
 مزدور و دهقان شد,1غم جانش نبد, در غصه

بغير از رنگ خون, از چشم او, هر رنگ پنهان شد,
زمين خون, آسمان خون, دشت و كوه و شهر و جنگل

خون
ز بس خون رفت از جسمش,جهان شكل دگر ديدى:

زمين در لرزش و افالك را آسيمه سر ديدى,
ز هر سو, صد هزاران بيرق خون, جلوه گر ديدى,

پس هر بيرقى, افواج صن� كارگر ديدى,
اساس ظلم و استثمار را زير و زبر ديدى,

بساط مفتخوارى, زير پاى رجنير ديدى.
در آندم,جان شيرينش, كه اين نقش و صور ديدى,

برون شد از دهانش,با صداى:زنده... بادا... فع ...
 ابوالقاسم الهوتى مسكو مارس ۱۹۲۴              

 تيرباران شدن حيدر عمو اوغلى۱1- اين چكامه در باره
بدستور ميرزا كوچك خان جنگـلـى و گـفـتـگـوى آن دو

سردار با يكديگر سروده شده است.
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                                              نيما يوشيج
رفت بگريخته از من شب دوش,

از شب دوشم اما خبر است,
 آباد شدن1اندر انديشه

اين زمان سوى خرامب گذر است.
داستان شب دوشنبه مراست,

چو دروغى كه بچشم آيد راست,
آن نگارين كه بودى بنشست,
آخر از روى زيانى برخاست.

دم منى خفتش,چشمان حريص,
بود ما را سخن از قول و قرار,

 بى رونق صبح...1ليك از خنده
مانده بالينى و در آن بيمار.

بنشست آفت وارى در پيش,
دست بر دستى با من غمناك,

 خود,1 بيهوده1غرق در شكوه
دل سودا زده اى بر سر خاك.
خنده دزديده و دويدم بر لب,

همچو خونيكه دود دربن پوست
چون زجا جستم و بيمار بجا,

بخيالى كه ز جا خاسته اوست.
از شب دوشم اما خبر است,

گرچه بر ياد مناندم شب دوش
مفصل خاك زيادى بگسيخت.
گشت در پنجره شمعى خاموش.

                                         فروردين ۱۳۲۵
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باز بلبل بانوايش دلنوازى ميكند
با نسيم نو بهارى همنوازى ميكند

باز بهر گل ندا سر ميدهد در كوه و دشت
عاشق است و ميل وصل و عشقبازى ميكند

گل بود در خواب و بلبل از پى بيداريش
بر سر هر شاخسارى نغمه سازى ميكند

گل ز خواب ناز برخيزد و از آواى خوش
در گشايد رويش و مهمان نوازى ميكند

مى وزد باد بهارى ميدمد در روح گل
بلبل اكنون با گل است و بى نيازى ميكند

وح و بازُّدمى سرايد قصه سلطان گل ب
عيد نوروز است و او افسانه سازى ميكند

وحى بهار ۱۳۸۲ُّد                                   ب
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  على اشترى (فرهاد)                                
چند در پيچ و خم مو بشكنى جان مرا?

باز كن زين حلقه ها, جان پريشان مرا
زين شرر خاكسترى بيشم مناند, اى باد صبح

عشق گو: آزاد بگذارد گريبان مرا
 دل در حباب سينه دارم چون چراغ1شعله

كى زرنگ رخ شناسى, سوز پنهان مرا
همچو شمع آتشينم فارغ از هر منتى

 جان, روشنى بخشد شبستان مرا1شعله
در بهار عمر, مويم از چه ميخواهى سپيد?

مهلتى, تا بنگرى برف زمستان مرا
بحر آرامم, مشورامن بقهر از تند باد

گر منيخواهى بجان آسيب طوفان مرا
 ننگ عالئق, دامن ذامت گرفت1لكه

شستشو بايد, بآب مرگ دامان مرا
 آينده ها1جز تو اى اميد غافل مانده

هر كسى داند از اين آغاز,پايان مرا


