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اول ماه مه
نعمت ميرزاده آزرم

اين كاوه است!
اين كاوه از درون كوره سوزان كـارخـانـه بـرون

آمده ست!
 سرخ حريق,� شكفته�با چهره
 مقاومت سندان,�باسينه

با مشتهاى پتك,
 اندامش,�پوالد آبديده

خيس عرق زكار;
با گامهاى محكم و سنگين به پيش مى آيد.

از قلب كارخانه برون آمده ست
اج سرخ:ّافراشته ست پرچم  مو

خون رجن پايمال تباركار
با انضباط نبض موتور,
باجهد كارگشاى آچار,

رش,ُبا قاطعيت تيغ ب
و منطق فشار پرس

پابه راه نهاده است;
و با زبان  روشن چكش, سرود مى خواند!

با گامهاى محكم و سنگين به پيش مى آيد,
 جتربه هاى هزار نسل پريشان كار,�با پشتواره

برق ستاره هاى عرق روى چهره اش,
از رويش  مداوم خورشيدهاى  بخشش زرپاش,

كه در مدار چرخش  بازوى او,
به كام كسان دگر

هماره دميده ست.
تنها به جاى مانده نصيبش!

و پينه هاى  سفت كW دستش,
ه ها كه برايش مانده ست!ّنقدينه سك

با گامهاى محكم و سنگين به پيش مى آيد
اين كاوه سنگالخ دراز هزار جتـربـه تـلـخ را
به طول زمان, با پاى پر ز آبله پيموده است;

زين عرصه تا فراخناى جهان.
يكسو شويد! ره بگشائيد هان!

 فريدون نيست!�اين كاوه راه گشاينده
اين كاوه سوى هيچ قبله نزديك و دور نـيـز

مناز نخواهد آورد!
 او,�در زير چرخ دنده

ـرد بـخـواهـدُكـاخ رفـيـع خـون پـى سـرمـايـه خ
شدن;

با برجهاى نگهبانى اش!
 بـزرگ� دروازه�سرسخت و استوار در مـيـانـه

كارخانه ستاده ست.
اين كاوه است!

لبخندش گواهى  پيروزى.
در چشمهاى پاك و جنيبش,

خورشيد فصل دانش  نـيـروى كـار شـكـفـتـه
ست.

در دستهاى گرم و بزرگش,
 روشن�يك آسمان ستاره

سرسخت ايستاده و روئينه از هجوم و گزند
است

بر آبى لباس كار برازنده اش,
 تقديم سود كار به سرمايه�چركاب  بازمانده

نيست!
و سوت كارخانه بلند است !

بخت من
كمال اجتماعى جندقى«نيمسوزالشعرا»

بخت من با شخص من بى التفاتى مى كند
گاه مى خواهد بلطفد ليك قاتى مى كند

بخت من آشفته باشد, كارهايش بى حساب
شايگان چون قافيه بى انضباطى مى كند

گر بدو گويم بدو, چون فرصت از كW مى رود
همچو طفل تازه راه افتاده تاتى مى كند

گر به او گويم تأمل كن, كمى خونسرد باش
همچو شخص خورده مسهل بى ثباتى مى كند

گر كه مى گويم موقر باش, لبهاى مرا
مشتبه با پسته هاى صادراتى مى كند

گويمش: بد نيست قدرى خرده شيشه داشنت
سادگى مانند اشخاص دهاتى مى كند

نزد اشخاص متين چون جاهالن بى ادب
گنده گويى و غلطهاى زياتى مى كند!

 گويمش: ديگر نگردد گرد طنزًگر كه جدا
پاى در كفش «حسامى محوالتى» مى كند

 پريشان است و اوضاعش خرابًبخت من ذاتا
بى وفايى هاش را, البته, ذاتى مى كند
خواستم خود را بسوزم, ليك ماندم «نيمسوز»
من كه گفتم: بخت من كم التفاتى مى كند

ان بارهارشوگو 
مشفق كاشانى

 باران�شب كويرى ام آراست با ستاره
 باران�زگوش ابر چو افتاد, گوشواره

لقّ خاطرم, غبار تع�زدشت شبزده
 باران�سروش غيب فروشست باستاره

در آرزوى شكفنت, نگاه شد همه هستى
 باران�به چشم پنجره بنشست در نظاره

به اوج موج, به درياى بيكرانه فرو شو
 باران�به گوش هوش فراگير اين اشاره

نسيم, زمزمه افشان دميد و غاليه دامن
 باران�كه ميهمان سحر بوده در كناره

كتاب باغ گشوده است با نسيم صحارى
 باران�بخوان در او دل من , فصلى از بهاره

به جويبار غزل, بازالل شعر تو  «مشفق»
 باران� تصوير بى شماره�نشست جلوه

آفتابى در تبعيد است
دكتر قدمعلى صرامى

باز, نيلوفر من تب كرده است.
به گمان من اين حاصل همسايگى خورشيد است.

اوج ما آيا پرورده ى تابستان نيست ?
من منى دامن, اما مى پندارم.

پيچك از گرما رو گردان نيست.
هيچ فصلى نيز,

 چون خزان, عريان نيست.
هيچ خورشيدى بيدارتر از برگ درختان نيست.

هيچ تصويرى از اين آينه, پنهان نيست.
برگ پاييزى, آيينه ى خورشيد است.

در خزان, هر برگ,
آفتابى در تبعيد است.

٤
اسماعيل رها

ديشب
با سايه ام جناق شكستم
ما را قمار بر سر دل بود

من باختم قمار
خالى زدم

ما را دلى نبود
تا باخت را به كهنه حريفم ادا كنم

مى گفت : جر زدى
٥

 چشمان تو كه رنگ گل خشخاش دارد
افيونيم كند

لبريز نشئه ها
هشدار نازنين

ما را خمار مى شكند طاقت
افيونى توام

گه گاه يك نگاه
٦

ردمُت
چون ساقه هاى نازك نعنا

سبزم
چون شاخه هاى سبز اقاقى

دارى اگر هواى شكسنت
ما را

خلتى به خون سبز بينديش
انديشه كن

من در هجوم زرد خزان سبز گفته ام
٧

زخم هايم را
بندى درمان نخوهم ساخت

گردش خنجر در آن بهتر
اى هميشه گفته ات كارى

تازه اى بنشان
٨

گرد بادى را
مى زمن شالق

تا نسيم تازه اى گردد
باغ و بستان را

من ز ويرانى دلم تنگ است
عاشقم

بر خواب گندمها
٩

در حلظه اى كه نيست بهاران
يا

پلكى زديم
خون بنفشه ها
بادا مرا حالل

بادا مرا به جام
پائيز را

ما كودكان پير
گردن گرفته ايم

آهوى آسمانى
ابوالقاسم الهوتى

اين آسمان نورد, بسوى تو ميپرد,
ما را در اين هوا, بهواى تو ميبرد,

در مرتع كبود فلك, اين هوا نورد
مانند آهوئى است كه آزاده ميچرد.

ابر ستبر را, متالشى كند چنان
 يك گله بگذرد.�گرگى كه از ميانه

در هم درد زگردش پروانه اش هوا
آنسانكه دل, ز گردش چشم تو ميدرد.

جز ياد دوست, در سرما, اندر اين فضا
فكر دگر مجال ندارد كه بگذرد.

خود را به اين پرنده سپردم, كز اين ديار
بيرون برد مرا, بديار تو بسپرد.

ياد دهان تنگ تو, در اين دل هوا
زاين بيشتر, بگو دل ما را نيفشرد.

مهر بتى بجان بخريدى كه هيچ وقت,
الهوتيا, ترا به پشيزى منى خرد
از دوشنبه به گاگان در هواپيما    دسامبر ۱۹۲۶

گستانگر
محمد عاصمى

جنگلى اينجاست, تو در تو و پيچاپيچ
شاخه در هر شاخه افكنده
ريشه در هر ريشه پيچانده

بى نظامى را نظام خويشنت كرده
قض قانون استَ قانون, نِفسَن

د.َ جنگل اينجا  حكم مى رانِآئين و نظام
*****

جنگلى اينجاست, تو در تو و هيچاهيچ
هيچ  بايد بود...

نى غلط گفتم, در اين جنگل,
گرگ بايد بود,
گرگ خون آشام
از سحر تا شام,

ه, طعمه طعمه,ّه گلّگل
 نيش خواران كردِ نيشِناز

گرگ بايد بود وگرگى كرد و گرگى كرد
يا نه ...

 پيچان تو در توى هيچاهيچِدر اين جنگل
ه بايد بود.ّبر
ه اى فرمان پذير جنگل پيچان پيچا پيچ,ّبر

قامتى آراست, گرگان را
 گرگان شد.ِ دندان�طعمه

*****

ه بودن, خود سراجنامى است,ّگرگ بودن, بر
اى انسان ايرانى!

ه اى يا  گرگ?ّبر
هر چه هستى , ثبت تاريخ است

 با گرگانِه ها در جنگّتاريخ تالش بر
ه ها,ّجنگ اندام ظريW بر

با نيش خون پاالى خون پيراى دندان ها.
حاصل عمر

شبنم جهانگيرى
الله اى  چون من خونين جگر اى دوست كجاست?     

از دل من قفسى تنگتر اى دوست كجاست?
 دشت جنومن كه رقيب�من همان گمشده

گفت: آن رهرو بى پا و سر, اى دوست كجاست?
 عمر در آفاق بال�پرگشودم همه

فارغ از آنكه ره بى خطر اى دوست  كجاست?
حاصل عمر من آزادگى ام بود, بلى !

سرو را ميوه جز اين برگ و بر, اى دوست كجاست?
دامن ديده ام از اشك تهى گشت و كسى

دم نزد كاين صدف پر  گهر اى دوست كجاست?
 محنت كه چو يلداست , مرا�در شب واحه

روزنى بهر طلوع سحر اى دوست كجاست?
از پى آنهمه سرگشتگى, اكنون قفسى

بهر اين قمرى بى بال وپر, اى دوست كجاست ?
سوختم در تب تنهايى و غربت به وطن

وطن مردم صاحبنظر اى دوست  كجاست?
 خورشيد گداخت�«شبنم » عمر مرا كوره

 راه هنر اى دوست كجاست ?�گور اين كشته
(از مجموعه جوانه هاى كوچك)

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

نهالى بود اندر دشت فرياد
مبن ابرى پريشان سايه ميداد

پرستويى شبى مهمان من گشت
لم پرپر شد و از شاخه افتادُگ

*****
شم باران تند صبحگاهىِب

بشم آواز خوان مرغ و ماهى
بشويم غصه ها را از دل دشت

شوم سيالب غم خواهى نخواهى
*****

لم از قاصدك هاى بهارمُگ
براى عاشقان صد مژده دارم

به دست باد ميگردم شب و روز
دريغا جان به باران ميسپارم

*****
ل خورشيد سرزدُسحر آمد گ

پرستو از ميان النه پر زد
ستاره ديده بست و غنچه خنديد

غزال عشق بركوه و كمر زد
*****

باد آمد ودر گوش خزان حرفى گفت
باران بشنيد ليك  اين راز نهفت

شب  قصه ناشنوده را گفت به ماه
خورشيد خجل گشت و سراسيمه شكفت

*****
من بانگ زدم زما گذر كردى دوست

فرياد زدم چرا سفر كردى دوست
در واژه عشق همرهى ميخواهى

من هيچ, دگركه را خبر كردى دوست?
*****

آن شعله كه از سينه شرر ريزد كو?
در هستى من عشق برانگيزد كو?

آن دوست كه در جان من آويزد كو?
در خويشنت خويش فرو ريزد كو ?

دشت پندار
حليم شايق (پندار)

اال اى يار جان و محرم دل
كه دل را نيست جز مهر تو حاصل

مى گلگونه ام در كام جان ريز
كه در پاى غم اندازد ساحل

فلك اين تر شروى تلخ كردار
كهن يار ادانى و اسافل

گرفت از من طراوتهاى دريا
مبن بگذاشت خشكيهاى ساحل

زشعرم ريخت در دامن آللى
زنظمم ساخت بر گردن حمائل

نخواهم ناله كرد از چرخ بى مهر
نخواهم شكوه برد از بخت عاطل

ز دور چرخ اينم بود قسمت
زكشت عمر اينم بود حاصل

گرفتم راه دشتستان پندار
بريدم راه ها منزل به منزل

نواها چيدم از خوان نظامى
چنان كز خوان منعم مرد سائل

مهين ساالر ساالران معنى
بهين استاد استادان كامل

كسى كش عقل خواند مرشد عقل
كسى كش دل شناسد محرم دل

شنيدم ناله هاى پير انصار
(خداوند مناجات و منازل)

كه عارف گويدت پير مناجات
كه سالك داندش مير قوافل

شنيدم نكته ها از مرشد بلخ
خجل از وى مه و خورشيد آفل

زهى افسانه خوان خلوت جان
زهى اندرز گوى كودك دل

كشيدم جرعه ها از جام حافظ
ميى آسان كن صد گونه مشكل

نوايش بانواى جان مقارن
كالمش با سپاه غم مقابل

سراپا شور و پا تا سر و دم
سرا پا شورم و از مرگ غافل

ندامن بر چه كس بنمايم اين حال
ندامن بر چه كس بگشايم اين دل


