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دوستت مى دارم و بيهوده پنهان مى كنم
خلق مى دانند و من انكارايشان مى كنم

عشق بى هنگام من تا از گريبان سر كشيد
از غم رسوا شدن سر در گريبان مى كنم

دست عشقت بندزرين زد به پايم, اين زمان
كاين سيه كارى به موى نقره افشان مى كنم

سينه پر حسرت و سيماى خندامن ببين
زير چتر نسترن,آتش,فروزان مى كنم

ديده بر هم مى نهم تا بسته ماند سر عشق
اين حباب ساده را سرپوش توفان مى كنم!

اين من و اين دامن و اين مستى آغوش تو
تا چه مستورى من آلوده دامان مى كنم

دست و پا گم كرده و آشفته مى مامن بجاى
نعمت وصل تو را اين گونه كفران مى كنم
اين شگرف اى ژرف اى پر شور, اى درياى عشق!
در وجوت خويش را چون قطره ويران مى كنم

تا چراغانى كنم راه تو را هر شامگاه
اشك شوقى, نو به نو, آويز مژگان مى كنم

زان نگاه كهربايى, چاره فرمان بردن است
هر چه مى خواهى بگو, آن مى كنم, آن مى كنم
سيمين بهبهانى
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نصرت الله نوح
صد سال پيش در شب تاريك رجن و كار

در ظلمت تب آور و خونين زور و زر
رخشيد برق كينه در آفاق دور دست

غريد رعد جنبش و پيكار در غبار
***

سيل عظيم كارگران با غريور رعد
فريا زد:بس است دگر ظلم و بندگى
تا كى كشيم زحمت در انتظار نان?

تا كى بريم ذلت از بهر زندگى?
***

اين كاخ ها كه سر به فلك بر كشيده است
محصول كار و زحمت بى انتهاى ماست
جان مى كنيم گرسنه از صبح تا به شب

محصول كار ما همه در جيب اغنياست.
***

فرياد تير, پاسخ آن سيل بى سالح
را داد و شهربند شيكاگو به خون نشست

سرمايه, داد پاسخ نيروى كار را
يعنى فقط به زور, توان زور را شكست

***
وقتى گلوله پاسخ نان است, الجرم
بايد كالم خود به زبان گلوله گفت

زين درس,يافت كارگر روس پندها
فرياد خويش را ز دهان گلوله گفت

***
در هم شكست قدرت سر مايه را به زور

ايجاد كرد كشور شوراى بى شكست
از ما درود بر همه زحمتكشان خاك
از ما درود باد به فرداى بى شكست

وين اطريش ۱۹۸۶
به مناسبـت صـدمـيـن سـال اول مـاه مـه, تـظـاهـرات

خونين كارگران در شيكاگو(۱۸۸۶)

Á—UÇ sO�Ä«Ë

فريدون توللى
بر من اى همسر آزرده ببخشاى, كه درد

ميشكافد دلم از ياد پريشانى تو
وه كه مى سوزم و پوزش به لب از رجن گناه

بوسه ها مى زمن از دور, به پيشانى تو
***

 مهرgراست ,مى بينمت آن گوشه در آن خانه
اشكريزان, سر آشفته فرو برده به چنگ
واپسين عكس من از جايگه آورده بزير

چشم تبدار فرو بسته بران صورت ننگ!
***

تن رعناى زنى مات و گريزنده چو دود
 بيجان و خموشgهاله بفشانده بران چهره

«اوست!اين اوست كه در وحشت آن غربت سرد»
«دل نوميد فريدون من آورده بجوش!»

***
رعد ميغرد و چون آه تو,با ريزش اشك
باد و باران به هم افتاده درآن شام پليد

كودكان, خفته و گيسوى تو در پرتو شمع
سايه افكنده بر آن بستر بى جفت و اميد

***
 زهرgياد من, همره بس خاطره چون غنچه

مى شكوفد به دلت از دل آن رجن سياه
 قاب?gكيست اين صورت حيرت زده در چوبه

شرمگين جفت تو, اين همسر بد عهد تباه
***

ناسپاسى گنه آلود, كه با عشق تو باز
 آغوش نگارى دگر استgهر زمان تشنه

نا تراشيده, به هم در شكند پيكر مهر
 دخلواه و پسند هنر استgكه نه بر گونه

***
ميكشى ناله دران خلوت سرد از سر درد

كه «نزيبد به چنين خانه دگر بند شدن»
«گر فرو باردش از طبع روان آب حيات»

«مرگ باشد, زن و معشوق هنرمند شدن!»
***

باورت نيست كه ياد تو به هر حال و ديار
شبچراغ دل گمراه و پشيمان منست

بر من اى همسر آزرده ببخشا كه چو موج
 طغيان منستgمرگ من, باز پسين چاره

تهران, ۱۳۳۲/۱۰/۲۲
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شيون فومنى
چشمم به دشت مانده, غبارى براه كو

آن وحشى رميده ى آهو نگاه كو
ترسم كه خاك, زنده به گورم كند چو بذر

با من پرى به قوت پرواز كاه كو
تكليu شد كه مشق الu قامتى كنم

بر تخته گاه ساده ى دل, خط آه كو
هر چند آسمان ز كفم آب مى خورد

باد غرور در سر اين بى كاله كو
در شهر عشق,بى خبر از منزل آمدم

ريگ روان باديه ام, شاهراه كو
تا از ميانه روى بدان سوى آورم

جز جبهه ى گشاده ى تو, پيشگاه كو
چون بگذرد نسيم خيال تو از شبم

پاى برهنه برگذر آيم كه:ماه كو
در گلشنى كه آبله دارست پاى گل

جز بال و پر, پرنده ى ما را پناه كو
چون ابر داده ايم گريبان به دست باد

پا در ركاب بدرقه ى ما, گياه كو
گفتم به گريه, داغ دلم تازه مى شود

«شيون»-منى به ديده ى ابر سياه كو
بهار ۶۵-بندر انزلى
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ژاله اصفهانى
اى رود پر ترانه ى ناآرام

اى آشناى آن چه كه نتوان گفت
در ماوراى آن چه كه مى بينيم
اى بى قرار سركش سرگردان

در مرز بى كرانه ى انديشه
اى رود!

اى سرود رهايى ها
آيينه دار روح منى آيا?
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صاحلى سمنانى
عمرى اگرچه در ره جانانه سوختيم

شادم ز بخت خويش كه بيجا نسوختيم
گاهى براى رونق بزم وفا چو شمع

گاهى به عشق دوست چو پروانه سوختم
ما را از آنكه جز بحقيقت نظر نبود

در هر كجا چه كعبه چه ميخانه سوختيم
گاهى ز طعش فضل فروشان خودپرست

گاهى ز جهل خويش حكيمانه سوختيم
بعد از تو كس نبود توان دل باو سپرد

زان در ديار خويش غريبانه سوختيم
با خصم دوست, با همه محنت نساختيم

زان بى نصيب مانده و مردانه سوختيم
سوزد دلم برايش تواى غم كز اين جهان

رفتيم و از تو خانه و كاشانه سوختيم
در آتش زبانه كش عشق و دوستى

با عقل و هوش خويش چو ديوانه سوختيم
شمع از برون و ماز درون صاحلى مدام

او بين جمع و ما به نهانخانه سوختيم
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اى شب, بسياهى و درازى ز چه نازى
آخر چه بخواهى چه نخواهى سحرى هست

گر سال بسى رفت و از آن خاك خبر نيست
دامن كه در اين بى خبرى هم خبرى هست

از بيم تو صياد,اگر بسته زبانها
زير سر خاكستر خامش, شررى هست

اين ملك به پندار تو ايمن بود, اما
چون بيشه بهر گوشه كنارى خطرى هست

تو شاخه شكستى و ندانى كه سراجنام
«تا ريشه در آب است اميد ثمرى هست»

در كu قلمى دارم, و بيم از تو ندارم
گر تيغ ترا بود, مراهم سپرى هست

دل خوش مكن, از پيرى و افسردگى من
غم نيست مرا, گر كه برفتم دگرى هست

امروز بيك دشنه تو سر مستى و مغرور
فردا ز براى دگران هم تبرى هست

بر مسند قدرت بغم خلق بخندى
دامن ز پى خنده ترا چشم ترى هست

شمشير جفا تكيه گه معتبرى نيست
آرام دلى باش,ترا گر هنرى هست

اين نكته ز بگذشته بياموز, كه گفتند
از راه دل خلق بخالق گذرى هست

 دلهاى ستمديده و مجروحgاز خانه
بر درگه و سر منزل معبود درى هست

من گفتم و رفتم, تو يقين دان كه سراجنام
 دلها اثرى هستgاز آه بر آئينه

«محمد على- يزدان فر» ۲۶ژانويه ۲۰۰۵
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على اطهرى كرمانى
ديدمش باز چه زيبا و دالراست هنوز

 دلهاست هنوزgآرى آن آفت جان فتنه
مى خراميد به طنازى و من مى ديدم

كه بالى دل و دين آن قد و باالست هنوز
بود پيدا, ز نظرها كه بر او دوخته بود

كاندر آشوبگرى سخت تواناست هنوز
خيره گشتم چو در آن چشم فسونگر ديدم

يك جهان ناز در آن نرگس شهالست هنوز
نفسش مشك فشان و سخنش شور انگيز

خنده اش روح نواز و فرح افزاست هنوز
چارده سال جدايى,تن و جامن فرسود

ليك او همچو مه چارده زيباست هنوز
رخ چون برگ گلش تازه تر از صبح بهار

زلu پر چين و خمش چون شب يلداست هنوز
گل من بود و ز خون جگر آبش دادم

كه چنين تازه و شاداب و فريباست هنوز
ماه من از در من پرتو اميد مگير

كه به اميد تو, گرم اين دل شيداست هنوز
 من يادى كنgگاه گاه از دل ديوانه

كه ز گيسوى تواش سلسله برپاست هنوز
گفتى آن آتش ديرين شده خاموش,مگوى

كه چو خون عشق توام در همه اعضاست هنوز
در شگفتم كه پس از آن همه ناكاميها

«اطهرى» شعر تو شور افكن و شيواست هنوز
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حنيD اورسجى
 زمانه سياه ست نام ماgدر صفحه

كم كن تو نازنين كمى از اتهام ما
شهد و شكر براى تو شيرين تر از عسل

سنگين نريز ز هر جهان را به كام ما
اينجا هميشه شهر سكوت ست و انتظار

حتى عليك ساده ندارد سالم ما
نگذار زير غربت سنگى ترين نگاه

در هم دو باره بشكند اين احترام ما
از اين به بعد هر چه كه داريم مال تو

يك آب خوش بدون تو هرگز, حرام ما
گم گشته در كجاى زمين حس پر زدن

 بال كدام ماgدر غيرت شكسته
كم كم صداى ثانيه ها محو ميشود

در بى صداى مطلق پر ازدحام ما
اين آشيانه جاى پرستوست مهربان

كارى بكن كه جغد نشيند به بام ما

t�UL,ÏrKF� p0 

محمد اسماعيل آگاه
من كيستم? من چيستم?

انسان بى توان- آهنگ بى طنين
من رهگذار زندگى بيكرانه ام

من ساربان قافله اى بازمانده ام
من يادگار محنت و رجن زمانه ام

من آنكه هيچ نيست بدنيا نشانه ام
من كيستم? من چيستم?

انسان بى توان- آهنگ بى طنين
عمرى گذشت,سالى رسيد,

فصلى دگر بزندگى من قدم گذاشت.
بر سرنوشت من يكباره ناگهان

آواى مردمى شرحى چنين نگاشت.
آماده باش.برخيز,برخيز,

با كوششى عظيم, با جنبشى عجيب, شورى بيا كنيم
آزاد و سر بلند, آگاه و هوشمند دردى دوا كنيم
بهر رضاى خلق زجنيرهاى جهل از هم جدا كنيم

بنياد نادرستى و زشتى برافكنيم
عفريت جهل را مبنزلت درافكنيم

آرى ....آرى... برخاستم, برخاستم.
تا با فروغ روشن خورشيد جاودان

نور صفا بكالبد زندگى دمم
همراه با نسيم دل انگيز صبحدم

 زندگى دهمg زمزمهgبر بام و كوچه
آرى.برخاستم

از بازوان خسته و رجنور هم وطن
زجنيرهاى جهل و ستم را رها كنم
بر مردم اسير و پريشان و دردمند
آزادگى,اميد و سالمت عطا كنم

سيماى روستائى اين مرز و بوم را
گلزار پر طراوت مهر و صفا كنم

ن كيستم? من چيستم? انسان پر توان.آهنك پرطنينم
من يك معلمم.
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مصطفى سرخوش
بگاوى خرى گفت اى بيخرد,

ترا نام من بهتر از من سزد,
ندامن كه نام تو بر من نهاد

كه نفرين بر اين نام و اين ننگ باد
بكارت شوم هر چه باريك تر

نبينم ز راى تو تاريك تر
كه دوشندت اى ناتوانتر ز من

ترا با چنين شاخ و اين زور تن
بر آرند از روزگارت دمار

بريزند خونت بفرجام كار
مرا چاره جز بردن بار نيست

خريت كه در كردن كار نيست
من اين روز بد را كجا داشتم

اگر شاخ و زور ترا داشتم
بگو تا تو هستى كجا من خرم

اگر چند خود بار مردم برم
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در رهى خلوت ميان كوهسار
ميگذشت آجنا يلى با اسب خويش

ديد مردى اوفتاده بر زمين -
 با چهره اى زرد و پريشًظاهرا

***
تك سوار از اسب پائين جست و گفت:

تو چرا افتاده اى بر خاك سرد?
گفت: بيمارم,اگر هستى طبيب

رحمتى كن تا رها گردم ز درد
***

گفت: من با علم طب بيگانه ام
  نزديك هستِليك در آبادى ى

هم دوا, هم يك طبيب حاذقى
مى برم آجنا تو را بر ر وى دست

***
گفت: سنگينم براى دست تو
چاره اش باشد طريق ديگرى

كن مرا بر روى اسب خود سوار
تا به آرامى به آبادى برى

***
آن جوامنرد از سر غيرت بكرد

آنچه را ميگفت او بى چون و چند
تا كه آمد گيرد افسارش بدست
دزد هى زد اسب را از جاى كند

***
مرد آگه شد كه او بيمار نيست
رهزنى بودست اينجا در كمين
او به رهزن گفت با بانگ بلند

نيست نيكى را جوابى اين چنين
***

در ازاى اسب دارم خواهشى
هست تنها خواهش من بى گمان

راز كارت را مگو با ديگران
تا جوامنردى منيرد در جهان

رحيم رستاخيز


