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مردمانت! آه!
دكتر محمد عاصمى

آسمانت, آبى شفاف درياها
سرزمينت, كوه و دشت و جنگل و صحرا

در دل خاكت نهفته,
گوهران در گوهران, پيدا و ناپيدا

نفت و سرب و آهن و مس, ريشه در ريشه
گرگ و بره, ميش و آهو, بيشه در بيشه

از ارس تا بندر بوشهر
از خراسان تا به خون آغشته خاك پاك كردستان

پيكر صدپاره ى خونريز و آتش ريز خوزستان
آز كران تا بى كرانت...

با بهارانت طراوت
با خزانت خير و بركت

فصل هايت جور
آبت سرد
نانت گرم

حلقه ى رنگين كمانت, جلوه گاه نور
كم ندارى هيچ

اى وطن, اى سرزمين آفتاب و ماه
***

مردمانت! آه !
جاهل و گمراه

جمله دست آموز شيادان دشمن خواه
يك زمان فرياد زن, در حزب رستاخيز شاهنشاه

روز ديگر نعره زن, فرياد روح الله !!...
موج سرگردان حزب پرشكوه باد!

***
گر نبودى جهل و نادانى

اى وطن! اى خاك!
مى توانستى تو رشك اين و آن گردى

مى توانستى بهشت اين جهان گردى
كودكانت شاد
خانه ات آباد

مهر و شادى را به دنيا ارمغان كردى

سايه ى هما
هوشنگ ابتهاج «سايه»

به من ز بوى تو باد صبا دريغ نكرد
ز آشنا نفس آشنا دريغ نكرد

چو غنچه تنگدلى هرگزش مباد آن گل
كه بوى خوش ز نسيم صبا دريغ نكرد

صفاى آينه ى روى آن پرى وش باد
كه با شكسته دالن از صفا دريغ نكرد

جفا ز بخت بد خويش مى كشم من زار
وگرنه يار به من از وفا دريغ نكرد

حبيب من چه بهشتى طبيب مشفق بود
كه ديد درد مرا و دوا دريغ نكرد

هميشه بر سر او سايبان دولت باد
كه سايه از سر ما چون هما دريغ نكرد

چه بخت بود كه آن سر كشيده سرو بلند
ز آب ديده ى من خاك پا دريغ نكرد

بر آستان نظر اشك پرده دار دل است
بيا كه ديده ى من از تو جا دريغ نكرد

از آن لب شكرينم به بوسه اى بنواز
كه سايه با تو چو نى از نوا دريغ نكرد

تهران, آذر ۱۳۲۸

الك پشت
محمد پيمان

من الك پشت پيرم در الك خود خزيده
در زير سق] عزلت, با غصه آرميده

صد سال آب شيرين نوشيده در سواحل
صد سال قعر دريا, شورابه ها چشيده

با ماهيان رنگين, از رودها گذشته
در آفتاب رخوت, بر ماسه ها مليده

در موج خيز قسمت, مستانه غوطه خورده
در آب هاى هجرت, امواج طرفه ديده

يك بركه مدح زيبا, از غوك ها شنفته
يك دخمه شعر مذموم, از مارها شنيده

تا انتهاى آبى, اميدوار رفته
در مرز نامرادى, بر پوچ ها رسيده

بر صخره هاى تسكين, چندى عبث نشسته
تا سنگالخ تصميم, خود را به جد كشيده

درهاى انزوا را بر روى خود گشوده
پايان ماجرا را بر جان خود خريده

پيمان خويشنت را با آرزو گسسته
پيوند خويشنت را از زندگى بريده

كاسه پشتم، از سنگ، به زمين افتادم.

دكتر قدمعلى صرامى
هيچ پايى از من,

در خور كار خزيدن نيست!
هيچ راهى, جز در خويش تپيدن نيست!

آى...! اما سيالب, خشمگين در راه است!
عمر بى پايى, كوتاه است!

بار ديگر هم در بركه شنا خواهم كرد!
از هم اكنون خود را درشكم آب, رها مى بينم...

باز يونس را در خويش توامن پرورد.
بايدم,

بازى را از نو بر صحنه ى آب آورد.
كاسه پشتم ... گفتم با خويش:

-بار را بستر و بالين كن!
تلخ سنگين خزيدن را, شيرين كن!

چه بگويم كه: چه رجنى بردم...
تا توانستم, از سنگ به خاك افتاد.

گر نبود اكنون, دستان تو, مى مردم...!
بار را گر نتوان بستر و بالين كرد,

مى توان,
هم از سنگينه يكى زين كرد.

ايستادن,
هرگز رنگ خزيدن نيست.

باد,
جز خوابى آماده ى تعبير وزيدن نيست.

تو مرا, در آب افكندى
من كه مى پيچم و مى چرخم,

مى خندى...
تو مرا باز, به اصلم مى پيوندى,

۱/۵/۶۷

يار من است او...
شمس تبريزى

يار منست او هى مبريدش
آن منست او هى مكشيدش

آب منست او نان منست او
مثل ندارد باغ اميدش

باغ جنانش آب روانش
سرخى سيبش سبزى بيدش

هر كه ز غوغا و ز سر سودا
سر كشد اينجا سر ببريدش

هر كه ز صهبا دارد صفرا
كاسه سكبا پيش نهيدش

عام بيايد خاص كنيدش
خام بيايد هم بپزيدش

نك شه هادى زانسوى وادى
جانب شادى داد نويدش

هر كه ز سودا كرد متنا
سفره ى حلوا مى  بدهيدش

روى منود او زل] گشود او
دل بربود او بنده شويدش

مفخر تبريز شمس شكر ريز
سفره كشيده تا بچريدش

آتش بيداد
نصرت الله نوح

دلم در پنجه ى عشق تو از بيداد ميلرزد
بلى! محكوم زير دشنه جالد ميلرزد

هزاران برگ از بادى بخاك سرد ميغلطد
ز فريادى ستون كاخ بى بنياد ميلرزد

نباشد بى اثر فرياد ما, كز بعد چندين قرن
بناى بيستون از ناله ى فرهاد ميلرزد

ضعيفان را شود با يك لگد بام و سرا ويران
درخت بيد را بين كز هواى باد ميلرزد

دلم گر مى طپد در دام دام زلفت, نيست پروائى
كه مرغ دام ديده چون بدام افتاد ميلرزد

ز نامت رعشه مى گيرد متام تار و پود من
لب زاهد به گاه خواندن اوراد ميلرزد

زبان بر بند از اسرار و بنگر بر زبان شمع
كه مى سوزد, ز بيم قيچى فوالد ميلرزد
نه تنها «نوح» در درياى حسنت گشته مستغرق

«سپند» ما بروى آتش بيداد ميلرزد

من باشم و ....
مهدى اخوان ثالث

نه نغمه ى نى خواهم و نه طرف چمن.
نه يار جوان, نه باده ى صاف كهن.

خواهم كه بخلوتكده اى از همه دور,
«من باشم و من باشم و من باشم و من»

ر-ر- اسفند ۱۳۳۲

رياكاران

تو كاندر بزم وصلى, درد هجرانرا چه ميدانى,
تو كاندر پيش جانانى, غم جان را چه ميدانى.

متام عمر خود اى خواجه, جز راحت نديدستى,
تو قدر زحمت مزدور و دهقان را چه ميدانى.

فقط وجدان تو پولست و آنرا دارى, اى دارا,
تو ديگر معنى و مفهوم وجدان را چه ميدانى.

همه محصول دهقانى به انبار تو ميريزد,
تو ديگر, اى توانگر, قيمت نان را چه ميدانى.

تو كاندرخانه, هم سنجاب و خز, هم پوستين دارى,
تن عريان و سرماى زمستان را چه ميدانى.

تو را روحيست پاك, اى رجنبر, در جامه ى تقوى
فساد زاهد آلوده دامان را چه ميدانى.

تو را با نام دين خوابانده در گهواره ى غفلت,
تقلبهاى اين شيخ مسلمان را چه ميدانى.

بجلد سگ, هزاران گرگ دارد شاه در گله,
خيانت كردن اينگونه چوپان را چه ميدانى.

تو, اى زحمتكش اقليم شورا, در امان هستى.
فشار مالك و بيداد اعيان را چه ميدانى.

تو را, اى مدعى, چون نيست احساسات الهوتى,
غم زحمتكشان خاك ايران را چه ميدانى.

ابوالقاسم الهوتى- مسكو نوامبر ۱۹۲۳

مژگان خون آلود
دو غزل از يغماى جندقى

سينه ام مجمر و عشق آتش و دل چون عود است
اين نفس نيست كه بر مى كشم از دل, دودست

دل ندامن ز خدنگ كه به خون خفت ولى
اينقدر هست كه مژگان تو خون آلودست

از تو گر لط] و كرم ور همه جورست و ستم
چه تفاوت كه اياز آنچه كند محمودست

خلق و بازار جهان, كش همه سودست و زيان
من و بازار محبت كه زيانش سودست

مهر از شيون من وضع و روش داده به باد
يا در صبح شب هجر تو, قيراندودست

 نگرد زل] و خط او گويديغماهر كه 
در بر ديو سليمان, زره داودست

***
رسواى جهان

بجانان درد دل ناگفته ماند اى نطق تقريرى
زبان را نيست ياراى سخن اى خامه حتريرى

رقم كردم ز خون ديده شرح روز هجران را
به سوى او ندارم قاصدى اى باد شبگيرى

متاشا برده از جا پاى شوقم جلوه يى اى رخ
ز تنهائى دلم ديوانه شد, اى زل] زجنيرى

بود كان مه بفريادم رسد, امدادى اى افغان
بود كان سنگدل رحمى كند اى ناله تأثيرى

به يك زخم از تو قانع نيستم تعجيلى اى صياد
بجان مشتاق زخم ديگرم اى عمر تأخيرى

به بخت خصم گردى چند طالع شرمى اى كوكب
روى تا كى خالف رأى من اى چرخ تغييرى

 پندى اى ناصح«يغما»بكار خود نكو درمانده 
جنومن ساخت رسواى جهان اى عقل تدبيرى

اما گم شدم!

همنفس با باد و باران بودم, اما گم شدم
همنواى غمگساران بودم, اما گم شدم

پر گشودم با جهان شوق از آفاق دور,
در هواى جمع ياران بودم, اما گم شدم

پرتوى از برق هستى سوز عشقى بى شكيب,
در عروق بيقراران بودم, اما گم شدم

مست آن مى كز نگاهت در رگ و خومن دويد,
شمع بزم ميگساران بودم, اما گم شدم

تا رها گردم از اين ظلمت سراى جاودان
همقدم با شب شكاران بودم, اما گم شدم

مرز عشق و دوستى در خون نشست از جور غير,
من هم از آن مرزداران بودم, اما گم شدم

در بيابان با اميد رسنت از اين دام شوم
در پى چابكسواران بودم, اما گم شدم

در حصار شهر كوران ناله مى كردم ز درد:
«من هم از آيينه داران بودم, اما گم شدم»

در زمستان سياه و ديرپاى اين ديار
چون پرستوى بهاران بودم, اما گم شدم

تا شوم چون «رابعه» يا «ام كلثوم» بزرگ
در حريم پرده داران بودم, اما گم شدم

«شبنم» اميد رهايى نيست, روز و شب بخوان
جان به ك] چون سربداران بودم, اما گم شدم

 شبنم جهانگيرى/آبان ۱۳۸۲

پريشان
على اطهرى كرمانى

بگذاريد بگريم به پريشانى خويش
كه به جان آمدم از بى سر و سامانى

غم بى همنفسى كشت مرا در اين شهر
در ميان با كه گذارم غم پنهانى خويش

اندر اين بحر بال ساحل اميدى نيست
تا بدان سوى كشم كشتى طوفانى خويش

زنده ام باز پس از آن همه ناكاميها
به خدا كس نشناسم به گراجنانى خويش

ما سر صدق به پاى تو نهاديم و زديم
داغ رسوايى ات اى عشق به پيشانى خويش

جان چو پروانه به قربان تو كردم كه چو شمع
بينمت رقص كنان بر سر قربانى خويش

«اطهرى» قصه ى عشاق شنيديم بسى
نشنيديم يكى را به پريشانى خويش

مهربانان را چه شد؟
آن صفاى زندگى آن مهربانان را چه شد?

آن فضاى شوق و شادى نوجوانان را چه شد?
از گلستان بلبالن پرواز كردند اى دريغ

نارسيده غنچه ها پژمرده بستان را چه شد?
بوى گلها بر مشام ما منى آيد دگر

قل و قل و غوغاى قمرى, كبك و ساران را چه شد?
چهره ها افسرده مردم سر بزير افكنده اند

ديده ها در جستجو, آن خنده رويان را چه شد?
سبزه ها خشكيده,صحرا پر غبار و خار و خس

ابرهاى آسمان رگبار باران را چه شد?
غرش طوفان صداى سهمگين آرد بگوش

پـــس نــــســــيــــم دلــــنــــواز مــــرغــــزاران را چــــه شــــد?
عهد و سوگند و قرار و وعده ها شد بى ثمر

اى دريغ از آن وفاها, رادمردان را چه شد?
ترك كرده نخبه ها رفتند از خاك وطن

صاحبان فكر و انديشه, مديران را چه شد?
عرشيا افسوس خوردى زين همه پژمردگى

آن توكل بر خدا اميد و ايمان را چه شد?

۱۳۸۵- حسن عرشى/۴/مورخه ۱۴

اى خورشيد!

غروب آمدى, اما چه دير اى خورشيد
دلم به سرخ شفق شد اسير اى خورشيد

مگر ز كوه و كمر آمدى چنين خسته
شده ست جام تو خرد و خمير اى خورشيد

شبى نترس و به مهمانى ستاره بيا
منى شوى خفه در جوى شير اى خورشيد

به بزم و رزم اگر مى كنى نظاره بيا
به شب نشينى ناهيد و تير اى خورشيد

به گرم گيرى اين لوطيان مشو دلگرم
كه مى برند تو را زمهرير اى خورشيد

ز من تو بشنو و شمشير نور را برگير
بزن به سينه ى شب همچو شير اى خورشيد

استّبه هوش باش كه گلبانگ نغمه ى سر
طلوع كن كه شود دلپذير اى خورشيد

»كمال اجتماعى جندقى «گلبانگ

با عشق
آدمى شاد ميشود با عشق

از غم آزاد ميشود با عشق
كندن كوه ميشود شيرين

تيشه فرهاد ميشود با عشق
جان به ارژنگ ميدهد مانى

خامه بهزاد ميشود با عشق
از رگ تاك تا دل افالك

باده بنياد ميشود با عشق
اى بسا در شكارگاه نگاه

صيد صياد ميشود با عشق
آتش انتقام مى خسبد

كينه بر باد ميشود با عشق
دست در دست و پاى در ميدان

ميهن آباد ميشود با عشق
ديو هم با سه پند پير مغان

آدميزاد ميشود با عشق
مسعود سپند


