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هوشنگ ابتهاج «ه.ا.سايه»
فرياد كه از عمر جهان هر نفسى رفت

ديديم كزين جمع پراكنده كسى رفت
شادى مكن از زادن و شيون مكن از مرگ

زينگونه بسى آمد و زينگونه بسى رفت
آن طفل كه چون پير ازين قافله درماند

وان پير كه چون طفل به بانگ جرسى رفت
 عمر مينديش3از پيش و پس قافله

گه پيشروى پى شد و گه باز پسى رفت
ما,همچو خسى بر سر درياى وجوديم

درياست چه سنجد كه بر اين موج خسى رفت
رفتى و فراموش شدى از دل دنيا

 مرغى كه ز ياد قفسى رفت3چون ناله
رفتى و غم آمد به سر جاى تو اى داد

بيدادگرى آمد و فريادرسى رفت
 ما بسته به آهى است3اين عمر سبكسايه

دودى ز سر شمع پريد و نفسى رفت.
رشت, شهريور۱۳۲۶
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طبيعت صبح شادى بخش دارد, شام هم دارد
مشو غافل كه هر آغاز خوش اجنام هم دارد

سراجنام اوفتد بر تخته از تخت بلند ايوان
تصور كن كه خود جم مست و بر كI جام هم دارد
فريبش را مخور گيتى اگر جامى به كامت ريخت

كه اين صياد زيرك دانه دارد دام هم دارد
شب و روزى كه بر گردون گردان مى رود دايم

به كار آفرينش الجرم ايهام هم دارد
اگر رويين تنى حتى ز چشم خود مباش ايمن

كه گردون تير پرتابى و پور سام هم دارد
نگردد قامتت از اين ستم ها راست اى ظالم

كه اين بيچارگى را چرخ نيلى فام هم دارد
مزن با سوز خود خواهى چنين آتش به جان خود

كه اين حال و هوا را گلخن حمام هم دارد
مشو نوميد از درگاه حق «گلبانگ» زارى كن

گدا اسباب كار خويش را ابرام هم دارد
كمال اجتماعى جندقى«گلبانگ»
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نوروز گذشت و بى قراريم هنوز
ما چشم به راه نوبهاريم هنوز

سرماى زمستان تن ما را سوزاند
ما ريشه به خاك و ماندگاريم هنوز

در دشت خيال خود چه سرگردانيم
ما در پى آتش و شراريم هنوز

آتش به وجود هر جوان پنهان است
رديم و دليريم و سواريم هنوزُگ

پروانه صفت گرد وجود شمعيم
در چشم حراميان چو خاريم هنوز

در حفظ شرف هستى خود باخته ايم
ما در پى اين كهنه قماريم هنوز

 حالج و دگر يارانش3از غصه
ما سوخته جان و سربداريم هنوز

هر روزه گلى به خاك مى افتد و باز
 روز و روزگاريم هنوز3دل بسته

خورشيد جهانتاب, جهان روشن كرد
در بند و اسير شب تاريم هنوز
حسن نيك بخت
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خاقانى شروانى
هان ايدل عبرت بين ازديده نظر كن هان

 عبرت دان3ايوان مداين را آيينه
يكره زره دجله منزل به مداين كن

وزديده دوم دجله بر خاك مداين ران
از آتش حسرت بين بريان جگر دجله

خود آب شنيدستى كاتش كندش بريان
برد جله گرى نونو وزديده ز كاتش ده

گرچه لب دريا هست, از دجله ز كاتستان
تا سلسله ايوان بگسست مداين را

در سلسله شد دجله چون سلسله شد پيچان
گه گه به زبان اشك آوازده ايوان را

تا بو كه به گوش دل پاسخ شنوى زايوان
 هر قصرى پندى دهدت نونو3دندانه

پند سر دندانه بشنوز بن دندان
گويد كه تو از خاكى ما خاك توييم اكنون

گامى دو سه برمانه و اشكى دوسه هم بفشان
 جغداحلق ماييم به دردسر3از نوحه

ازديده گالبى كن درد سرما بنشان
آرى چه عجب دارى كاندر چمن گيتى

جغدست پى بلبل نوحه است پى احلان
ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما

بر قصر ستمكاران تا خود چه رسد خذالن
گويى كه نگون كرده است ايوان فلك وش را

حكم فلك گردان, يا حكم فلك گردان?
 من خندى كاينجاز چه مى گريد3برديده

خندند برآنديده كاينجانشود گريان
اين است همان ايوان كز نقش رخ مردم

خاك دراو بودى ديوار نگارستان
اين هست همان صفه كزهيبت او بردى

بر شير فلك حمله شيرتن شادروان
 زرين3كسرى و ترجن زر پرويز وتره

بر باد شده يكسر با خاك شده يكسان
پرويز به هر خوانى زرين تره گستردى

كردى ز بساط زر زرين تره رابستان
پرويز كنون گم شد زان گمشده كمتر گو

زرين تره كوبر خوان رو كم تر كوابر خوان
گفتى كه كجا رفتند آن تاجوران اينك

زيشان شكم خاكست آبسنت جاويدان
خون دل شيرين است آن مى كه دهد رز بن

زاب و گل پرويزست اين خم كه نهد دهقان
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نوشم بشادمانى,آندم شراب سرخ
كز شرق انقالب, دمد آفتاب سرخ

قربان آندمى كه ز خون توانگران
درياى انقالب,شود پر حباب سرخ.

نازم به آن زمان كه بنيروى پتك و داس
ملت نهد بگردن ظالم, طناب سرخ

اى خواجه, خون رجنبر, امروز كم بريز,
فردا حساب از تو كشد, انقالب سرخ.

 خود سئوال داد,3ملت فروش از آتيه
تيغى به او منودم,كاينك جواب سرخ!

خان را شراب سرخ بجام و, ز فرط جوع,
ريزد ز ديده دختر دهقانى آب سرخ.

در خون خائنان وطن واجبست غسل
در شرع انقالب بنص كتاب سرخ.
ابوالقاسم الهوتى با كو آوريل ۱۹۲۲

u� œU�d 

اى تو خشم مانده در بيخ گلو فرياد شو
مشت محكم بر سياهى ها و بر بيداد شو

اى تو اهريمن كه آتش مى زنى بر جان و تن
دور شو از زندگانى من و بر باد شو

تا كه دل آرام گيرد,بغض در هم بشكند
اى تو اشك مانده در ديده ببار آزاد شو

از براى ايستادن بهر از نو زيسنت
 ويران شده آباد شو3اى وجود خسته

گر هواى دوست بر سردارى و آزاده اى
تيشه بردار و بزن بر كوه ويك فرهاد شو
نوش آفرين - بهرامى (ميرفخرائى)
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سياوش كسرايى
آزادى

در من چرا زبان نگشودى
با من چرا نيامدى ننشستى درين سرا!?

آخر چرا چرا
آن بــــذر ســــبــــز را بــــه دفـــــتـــــرم نـــــفـــــشـــــانـــــدى!?

اى خوشنوا چرا, يكبار سر ندادى آوازى
در بزم تلخ ما!?, هر روز, هر كجا

در چارسوى كشور دنيا
نقشى ز خويش مى زنى و جلوه ميكنى

بر چشم و بر دهان چه بسيار مردمان
گل مى پراكنى تو و شادى مى افكنى!

ليكن
از كوچه ام گذر منى كنى تو و عمرى ست

كز اين دريچه, من
سر تا به پاى چشم- چون گل حسرت-

در انتظار آمدنت مانده ام هنوز!
¿¿¿

آزادى
با هر كه ام عزيز چو جان بود

تا گير و دار خون
در پيشوازت آمدم و هر بار

تو عشوه دادى و پرهيز داشتى!
گاهى رخى منودى و دستى به در زدى

اما نيامدى!,نه, اى گريز پا
حتى نگاه نكردى به زير پا

بر فرش سرخ رنگ روانى كه سال هاست
جان و جوانى ما با هزار اميد

گسترده بر زمين!
بارى,

 تو را3آيين ميزبانى شايسته
گر ره منى برم, در شور من ببين, در اشتياق من

دامن ز دست رفنت و كج تابى مرا!
***

آزادى!,اى آرزوى گمشده گل كن
تا بلبل تو را, در باغ درشكسته نفس هست!

آخر تو نيستى و در اينجا
بس بيم خو گرفنت به قفس هست!

 شبگير است3بشنو!فغان و ناله
بشنو صداى جان به زجنير است

اينك بيا به يارى, آزادى!
فردا براى آمدنت دير است!
***

اين بار اى خجسته دم آزادى!
من توده مى كنم

با هر چه ام كه تاب, با هر چه ام كه تب
با هر چه ام كه شعله به جان است, آتشى

باشد كه همچو مشعل, برگيرى ام ز خاك
باشد چو شبچراغ بگردانى ام به شب
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گفت سهراب به زيبايى عشق
زندگى يك سيب است

گاز بايد زد و خورد
من, ولى ميگويم زندگى يك انبه ست

كه پس از كندن پوست
گاز بايد زد و خورد

فرق سهراب و من
سر يك انبه زرد و سر يك سيب نبود

فرق ما در اين است
كه من از آبى درياى جنومب,سهراب

از گالب خنك كاشان است
سيب مال آجنا, انبه مال اينجا

آنچه وجه شبه ماست
فقط ايران است

آرزو علوى
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من اين جا تا توانى در تنم هست
و تا در جان هوايى مانديم هست

به ذرات وجودم تا دم مرگ
اميد بازگشت ميهنم هست
***

من و مام وطن: تفسير پيوند
دو دلداده, دو دلبسته,دو دلبند
نه در من تاب مهجورى ز مادر
نه او را طاقت دورى ز فرزند

***
به چشم انداز زيباى دماوند,

به جيحون و بخارا و سمرقند,
به آن خاك شرافتمند سوگند
كه دل نتوامن از ايران بركند.

***
به پيوند من و آن خاك سوگند

به دشتستان,به كارون و به اروند
نخواهم دل ز مادر خاك بركند

مگر تا بگسلندم بند از بند.
***

مرا جز مام ميهن مادرى نيست
جز آغوشش مرا بوم و برى نيست
چو سر بر مى نهم بر بالش مرگ

مرا جز خاك ايران بسترى نيست.
جهانگير صداقت فر
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دكتر قدمعلى سرامى
سيمرغ روشنكار, سرگرم پرواز است.

در پيش روى او را افق باز است.
پرهاى خود را در زالل ابر, مى شويد.

اين هفت رنگى,پرده بر يكرنگى راز است.
از صبح تا شام,

 بن بسته دام3پر مى زند در حلقه
راهى است او را بى سر آغاز و سراجنام

اين خاكدان انگار, كوهستان قاف است
آن مرغ زرين بال, يكسر, در طواف است.

هر روز چرخى از كالف است
از بيشمار بال ها, كس نيست آگاه.
هر پر, همانا مى برد با چاره اى راه

هم اختران را بال او باليدن آموخت,
هم با پر او مى پرد ماه

سيمرغ,خورشيد است.آرى!
قصه كوتاه

هر كس پرى دارد از اين مرغ
دشوار, آسان است او را, خواه ناخواه
تاريك بود و گود, شب, از غار تا چاه

تا من, پر او را نياز شعله كردم,
افراخت گردن روز و سر, بر زد سحرگاه
سيمرغ هم با دوست در راز و نياز است.

از سوز راهى تا گداز است.
بسته است پيمان اشك با آه.

۷۰/۴/۲۸
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نصرت الله نوح
تا بكى در خود چو كرم پيله ميلوليم ما

نسل فردا را به رجن فقر مسئوليم ما
كوفت انسان بر جبين كهكشان داغ تالش

باز بر وصI جمال يار مشغوليم ما
دست و پاى ما بهم پيچيده از زجنير فقر

باز هم در ناله از زلفين مرغوليم ما
گشت از خواب قرون بيدار خلق روزگار

 جهل و فسون لوليم ما3از شراب كهنه
وارث كوروش و دارائيم با دست تهى

ملك گيتى را بسان خان معزوليم ما
عاقل مجنون منا هستيم در انظار غير

عصر خود را راستى مانند بهلوليم ما
باغبانا!رنگ و روى زرد ما را كم نگر

جرم ما نبود ز باغ فقر محصوليم ما
تا قيامت روى آسايش منى بينيم (نوح)

تا بگرد خود چو كرم پيله مى لوليم ما
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سعدى شيرازى
دانى چه گفت مرا, آن بلبل سحرى

تو خود چه آدمئى,كز عشق بى خبرى
اشتر به شعر عرب, در حالتست و طرب

گر ذوق نيست ترا, كژ طبع جانورى
من هرگز از تو نظر با خويشنت نكنم

بيننده دل ندهد, هرگز به بى بصرى
از بسكه در نظرم,خوب آمدى صنما

هر جا كه مى نگرم,گويى كه در نظرى
ديگر نگه نكنم, با الى سر و چمن

ديگر صفت نكنم, رفتار كبك درى
كبك اينچنين نرود, سرو اينچنين نچمد

طاوس را نرسد,پيش تو جلوه گرى
هر گه كه مى گذرى,من در تو مى نگرم

كز حسن قامت خود, با كس منى نگرى
از بسكه فتنه شوم, بر رفتنت نه عجب

بر خويشنت تو ز ما, صدر بار فتنه ترى
بارى به حكم كرم, بر حال ما بنگر

كافتد كه بار دگر, بر خاك ما گذرى
سعدى به جور و جفا, مهر از تو بر نكند
من خاك پاى توام, ور خون من بخورى


