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با تو ديشب تا كجا رفتم.
تا خدا و آن سوى صحراى خدا رفتم.

من منى گويم ماليك بال در بالم شنا كردند,
من منى گويم كه باران طال آمد,

با تو ليك اى عطر سبز سايه پرورده,
اى پرى كه باد مى بردت

از چمنزار حرير پر گل پرده,
تا حريم سايه هاى سبز
تا بهار سبزه هاى عطر

تا ديارى كه غريبى هاش مى آمد به چشمم آشنا, رفتم.
پا به پاى تو كه مى بردى مرا با خويش,

- همچنان كز خويش و بى خويشى-
در ركاب تو كه مى رفتى,

همعنان با نور,
ر و سرود و هوش و حيرانى,ّدر مجلل هودج س

سوى اقصا مرزهاى دور,
- تو قصيل اسب بى آرام من, تو چتر طاووس نر مستم
تو گراميتر تعلق, زمردين زجنير زهر مهربان من-

پا به پاى تو
تا جترد, تا رها رفتم.

غرفه هاى خاطرم پر چشمك نور و نوازشها
موجساران زير پايم رام تر پل بود.

شكرها بود و شكايتها,
رازها بود و تامل بود.
با همه سنگينى بودن,
و سبكبالى بخشودن,

تا ترازويى كه يكسان بود در آفاق عدل او
عزت و عزل و عزا رفتم.

چند و چونها در دلم مردند,
كه به سوى بى چرا رفتم.

شكر پر اشكم نثارت باد.
خانه ات آباد اى ويرانى سبز عزيز من,
 هر بادTاى زير جد گون نگين خامتت بازيچه

تا كجا بردى مرا ديشب,
با تو ديشب تا كجا رفتم.

  مهدى اخوان ثالث,تهران اسفند ۱۳۳۹          
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  احمد شاملو                                            
هرگز از مرگ نه هراسيده ام.

اگرچه دستانش,از ابتذال, شكننده تر بود.
هراس من - بارى - همه از مردن در سرزمينى است

كه مزد گور كن
از آزادى آدمى
افزون باشد.

جسنت
يافنت

و آنگاه
به اختيار برگزيدن

و از خويشنت خويش
باروئى پى افكندن...

اگر مرگ را از اين همه ارزشى بيشتر باشد
حاشا كه هرگز از مرگ هراسيده باشم.

                               دى ماه چهل و يك
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آمدم من, با دو مشت بسته, تنها, بى ستاره
غرق خون گريان,پريشان, آمدم با يك شماره

خفته بودم من در آن وحشت سراديرى و آخر
پاره كردم بند خونين را, در آن صبح بهاره

گيج بودم, گيج و حيران, در خراب آباد دنيا,
در خيالم مرده بود از فرط حيرت, راه چاره

بچه آهويى درين دشت شقى افتاده از پا
در دو چشم اش آرزوى ديدن مادر, دو باره

آنطرف , الى علفها, ماده آهويى هراسان
ديد, جسم اش مى شود با چنگ شيران پاره پاره

خيل صيادان, پى صيد غزاالن در تكاپو,
يك - دو تن هم در پى گوران, روان هر سو, سواره

هر تفنگ قاتلى جانى تيه مى كرد و اينان,
گاه كشنت هاى بى فرجام, سرگرم نظاره

خسته جانى نااميد از بسنت راه حريفان
شكوه مى كرد از سيه كارى شهر بى ستاره

من كى ام? آن بچه آهويى كه پيش ديدگان اش
كرد جسم مادرش را شير و كركس پاره پاره

در هجوم خيل كفتاران و كركسها به يكدم
ماده آهو- غرق در خون- گشت شى ء اى بى قواره

زبيده جهانگيرى «شبنم» ۲۰ فروردين ۱۳۸۱
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و صفت اگر پنهان كنم در ديده پيداى منى
گفتى به من آخر چرا اينگونه شيداى منى?

يكدم چرا غافل شوم از يادت اى سر و سهى?
در پيش هر زيبا فقط تنها تو زيباى منى

دانى چرا جامن توئى? جز تو ندارم همدمى?
من بى تو هيچم,مرده ام, آخر تو دنياى منى

اى نور چشمامن بدان كورم اگر پنهان شوى
آخر در اين ظلمت سرا تو چشم بيناى منى

يا در سرم سارى شوى يا بر لبم جارى شوى
هم فكر زيباى منى هم لفظ گوياى منى

من نام زيباى تو را پنهان اگر گفتم بدان
مفتاح اسرار منى, حل معماى منى

نايم نوا كى ميدهد گر بى نوا سازى مرا?
با تو هم آوازم اگر چون تو هم آواى منى

ياد تو باشد همدمم در خلوت تنهائيم
در اين ديار بى كسى تو يار تنهاى منى

                                            ر- رستاخيز
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 جهانگير صداقت فر                                  
هرگزم هيچ شراره بدين گونه نسوخت

كه شعله ى خشم
وقتى در آستان پيره سرى

خود خويش را عادالنه به سنجش در آمده بودم:
در بار اين كفه

- خوب چون نظر در افكندم-
كرور, كرور نقدينگى احساس كپه ديدم و

صافى انصاف,
اما,

واتظلما
كه شاهين قضاوت

در يوزه وار
سر كرده خم به درگه آن كo ديگر بود,

oآن ك
انباشته از سنگ شكست فرجامى.

و-
نصيب من چه بود پس

در اين داد و نستدن?
- پرسيدم از خود خويش-:

- «هيچ بود» به خود گفتم و
«هيچ ديدم» و

« كوهى ز ناكامى».
***

آه, هرگز
هيچ شراره اين گونه نسوخت ام

كه شعله هاى خشم و شرم و پشيمانى,
و شگفتاى اين من و

اين گران جانى.
ر- ۲۰ اكتبر ۲۰۰۰ِدِ                       بل و
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چه اشباحى است در گردش بر اين كهسار آبى رنگ?
گمامن از زمانى دير مى پويند و مى جويند.

چه مى جويند? از بهر چه مى پويند اين اشباح?
گمامن سايه هايى از نياكانند در اين دشت:

 رزمجو بگذشت,مازياراز اين وادى سپاه 
مرد آويج آمد, وزين ره رفت سندبادوزان ره 

بابك بود و آجنا مكمن مزدكهم اينجا گور 
دمى خاموش! اينك بانگ هايى مى رسد ايدر

 حيدرسرودى گرم مى خوانند يارانى كه با
سوى پيكار يويانند, بشنو در ضمير خود

 را كه مى گويد:ارانىنواى جاودانى 
«براه زندگى, از زندگى بايست بگذشنت.»

***
بر اين خاكى كه ايرانست نامش, بانگ انسانى

دمى پيش نهيب شوم اهريمن نشد خاموش
در اين كشور اگر جبارها بودند مردمكش

از آنها بيشتر گردان انساندوست جنبيدند
بناخن خاره ى بيداد را بى باك سنبيدند.

فروزان مشعل اندر دست, آواى طلب بر لب
به دژهايى يورش بردند كش بنيان بدوزخ بود

مبوج خون فرو رفتند, ليكن فوج بى باكان
نترسيد از بد زشتان, نپيچيد از ره پاكان

***
ارانى بذر زرين بر فراز كشورى افشاند

ارانى مرد, بذرش كشتزارى گشت پر حاصل
به زندان روح پر جوالن و طيارش نشد مدفون

بزير سنگ سرد گور افكارش نشد مدفون
ارانى در سرود و در سخن بگشود راه خود

كنون در هر سوئى پرچم گشايد با سپاه خود
مبرد اريك شقايق زير پاى وحش ناميمون

شقايقزار شد ايران به رغم ترسها, شكها
درآمد عصر رستاخيز مردم, قهرمان خيزد

از اين خاك كهن, بنگاه مزدكها و بابكها
***

مقنع گفت:«گر اكنون مرا پيكر شود نابود
روان من منى ميرد, به پيكرها شود پيدا
ز داالن «حلول» آيم به جسم مردم شيدا

برانگيزم يكى آتش بجان خلق آينده
مقنع شد بگور, اما, مقنع ها شود زنده

ستمگر بس عبث پنداشت,«كشنت» هست درمانش
ولى تاريخ, فردايى فرو گيرد گريبانش

بخوارى از فراز تخت بيدادش فرود آرد
(سخن در آن منى رامن كه اين دم دير و زود آرد
)ولى شك نيست كاخر نيست جز اين راى و فرمانش

سپاه پيشرفتند و تكامل اين جوامنردان
سپاهى اين چنين, از وادى حرمان گذر دارد

بسوى معبد خورشيد پيمودن خطر دارد
ولى هر كس از اين ره رفت, بخشى شد ز نور او

هم آوا گشت با فر و شكوه او, غرور او
***

مجو اى هموطن از ايزد تقدير بخت خود
طلب كن بخت را از جنبش بازوى سخت خود!
جهان ميدان پيكار است: بيرحمند بد خواهان

طريق رزم ناهموار و غدارند همراهان
نه آيد ز آسمانها هديه اى, نى قدرتى غيبى
برايت سفره اى گسترده اندر خانه درچيند

به خوابست آنكه راه و رسم هستى را منى بيند
كليد گنج عالم رجن انسانى است, آگه شو!
دو ره در پيش: يا تسليم يا پيكار جانفرسا

از آن راه خطا برگرد و با همت بر اين ره شو!
***

هر آن خلقى كه او از كار و از پيكار رو تابد
شگفتى نيست گر ناالن به بند بد نهادان است

اسير و بى نصيب و در بدر بيمار و نادان است.
به راه رشد و آزاديست هر سو سد و بارويى
ز استعمار و از دربار و از زندان و از اعدام

تو گويى هفتخوانى از بال گسترده جادويى
ولى با رخش همت برجه از اين هفتخوان, گر خود

منى خواهى كز اين دنياى رنگين بگذرى ناكام
***

ارانى گفت: در شطى كه آن جنبده تاريخ است
مشو زان قطره ها, كاندر جلن ها بر كران مانند
بشو ز امواج جوشانى كه دائم در ميان مانند.»

 احسان طبرى                                        
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اى شهر عشق پرور شيراز
باز آمدم ز شوق بسويت

اى جلوه گاه عشق و محبت
اى قبله گاه ما شده رويت

باز آمدم ز روى تو بينم
انوار عشق و لطo و صفا را
پرورده اى بدامن پاكت
دنياى عشق و مهر و وفا را

چون اختران نور فشانت
گيتى نديده اختر ديگر

بر تارك زمانه نزيبد
جز حافظ تو افسر ديگر

باز آمدم به تربت حافظ
تا توتياى ديده بجويم
باز آمدم به مدفن سعدى
درد دل نهفته بگويم

مرغ دلم بياد تو, سعدى
هر صبح و شام بود به پرواز

چو نان تو چرخ پير نديدست
استاد و پير و رند نظر باز

تا بنده اخترى چو تو, حافظ
در آسمان شعر و سخن نيست
گيتى كهن شدست و كالمت
هرگز بزير چرخ, كهن نيست

درد زمان بشعر نهفتى
بيهوده جاودانه مناندى

صياد دهر بودى, آرى
هرگز اسير دانه مناندى

بعد از تو شاعران ثنا خوان
راه ترا بجهد سپردند
يكنت نشد از ايشان حافظ
با شعر خويش يكسره مردند.

رندان روزگار ندارند
جز تربت تو قبله ديگر

در آسمان تيره ما نيست
از نور تو فروغى خوشتر

اى مرغ عرش سير سبكبال
در بيكرانه ابديت
جاويدى از حوادث ايام
تا هست مهر و ماه طبيعت

 نصرت الله نوح- شيراز تير ماه ۱۳۳۹            
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زمانى, همزبانى از تبار نور و آزادى,
ز تاكستان سبز همجوار باغ ما مى خواند,

« چه مى گوييد!?
? شيرين انگور استGكجا شهد است اين آبى كه در هر دانه

كجا شهد است, اين خون است,
خون باغبان پير رجنور است,

چنين آسان مگيريدش, چنين آسان منوشيدش»
***

سخن پرداز بينا دل,
در آن هنگام شايد, با دو چشم باز خود مى ديد,

 انگور مى جوشيد,Tكه خون باغبان پير,از هر دانه
و آن را هركس و ناكس, به شادى يا به غم,

مى ريخت , مى نوشيد,
و ما از دور با چشمان خواب آلود مى ديديم,

كه از پستان شب, فرياد شاعر نور مى دوشيد,
و آن فرياد, پژواك صداى رجن انسان بود,

و در اوج صدايش,
چلچراغى از حقيقت پرتو افشان بود,

***
نون كان روزها و سوزها از ياد مردم رفت,ك

كنون كه هست بود ما,
به كام آتش بيداد, همچون مشت هيزم رفت,

كنون كه خون ما را, هيچ جايى,هيچ ديت نيست,
و معيار قضاوت, آدميت نيست,

كجائى ايكه يادت رفته ديگر,
قصه هاى خون و خاكستر,

ندامن در كدامين باغ,
بر روى كدامين سبزه ها گسترده اى بستر,

از آن ساحل متاشا كن,
كه تاكستان ما را يك شرر در شعله خوابانيد,

و از ابر سيه فامى, كه از قبله هويدا گشت,
به كشت ما و تو آتش فرو باريد,

***
 انگور,Tمپرس از باغبان پير, مگو از دانه
 انگور را,Tبيا تا مرگ تاك و باغبان و دانه

يكجا عزا گيريم,
 نو رسته را,Tبيا تا انتقام ساقه
از داسها گيريم,

بيا تا حرف حق را باز درگوش زمان خوانيم,
و با هم همصدا گوييم:

چه مى گوييد!
كجا دين است?اين دينى كه زاهد بازيان مرمى و
شمشير ميگويد,كجا دين است, اين كفر اسـت,

اين كين است,كه ابليس تبهكارى,
به كo شمشير دين بگرفته و تكبير مى گويد,

ز ايمانش حذر داريد,
مسلمانش مپنداريد,

كه او نام خدا را نيز با تزوير مى گويد.
 رازق فانى  جنورى ۲۰۰۰,كاليفرنيا          
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پاسبانا خدا را
حلظه يى اين گره - اين گران قفل - را باز كن از

نسر انگشت درگاه تا از اين دوزخ از اين تنور گدازا
- هيزمش استخوان هاى خونين-

روح زجنيريان تا فراسوى ديوارها اوج گيرد
پاسبان منا باز امشب ز آنسوى ديوار

 كودكى خواب زجنيريان را برآشفتTگريه
گوييا باز دژبان خارا روان, بر زمين تن پرنـيـان گـونـه

خار بن هاى شالق خونين خود را فرو كاشت.يى 
پاسبانا خدا را

 كيست اين?Tكودك ناز پرورده
پاسبانا براى خدا بازگو

?اين صدا زان سه پيوند عمرى كه من داشتم نيست
اين نواها از آن ارغنونى كه پنداشتم نيست?

( ۲ )
پاسبان منا اى تو خود بند بر پا, زبان بسته, تنها

چيستى هيچ دانى?
دشنه يى رفته در سينه يى روزگارى

همچنان مانده بر جاى
خفته در خون و زنگار

هيچ آزرمى از من مبادت!
ما زيك تيره و يك تباريم

پاسبانا براى خدا بازگو
شحنه ميداند آيا

چيست لبخند كودك?
- جوهر جارى جويباران هستى-

***
شحنه ميداند آيا كه زجنيريانش
- همسرايان رگبارهاى شبانه-

زير اين آسمانه
نان زرين خورشيد را

بر سر خوان خواليگر خواب
نيز هرگز نبينند?

شحنه ميداند آيا كه مرغان نورند زينجا گريزان?
ز آن كه ترسند روزى مبادا

خارهايى از اين رشته هاى گرهناك
رشته هايى كه ابليس شان ز آبنوسينه گيسوى خود

در كرانها كشيدست
ناگهان بر گلوشان نشيند

( ۳ )
پاسبان منا, آنك آنك

فجر, فجر شكوه شگفنت
آن نخستين هجاى جهان, شهربانوى آفاق

با گلوبندى از حلظه هاى بلورين اشراق
هودج از عاج و گيسو ز ديباج

باز از ذهن چوبين جنگل گذر كرد
پاسبان منا!هاى!

حلظه يـى ايـن گـره, ايـن گـران قـفـل را بـازكـن از
سرانگشت درگاه

تا از اين برزخ از اين تنور گدازان
روح زجنيريان تا فراسوى ديوارها,

تارها تا خدا اوج گيرد
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بردار پرده, اى صنم ماه روى من,
تا روى تو, زياد كند آبروى من

هر جا كه گفتگو ز نقاب تو ميشود,
خندد رقيب و گريه بگيرد گلوى من.

خواهم ميان جامعه آزاد بينمت,
جز اين, بجان تو, نبود آرزوى من.
بخت سيه, مرا ز تو آنقدر دور كرد

تا آنكه شد سفيد, چو روى تو, موى من.
ميگفتم,آنچه پشت سرت طعنه زد رقيب,

ميبود اگر كه روى تو, در روبروى من.
الهوتيا, چه شد كه بيارم اثر نكرد,

با آنكه شد زمانه پر از هاى و هوى من.
 ابوالقاسم الهوتى                                   

                                اسالمبول ژانويه ۱۹۲۰


