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شعرى چاپ نشده از روانشاد فريدون توللى
دى ...فعل وارون ز

ب الناس - من شرالوسواس اخلناسّعوذ برًقل ا

عمرى اى ناقال خطا  كردى
سجده رفتى خدا خدا كردى

دح اصحاب مصطفى گفتىَم
و ص/ ميدان كربال كردى

خويشنت را به ضرب ريش دوفاق
كمكمك در ميانه جا كردى

غزَر آن آسياى دلكش و نَس
خوش خوشك قصد انزوا كردى

نيم شب وقت عيش و عشرت خلق
شت در تكيه در خفا كردىFپ

چشم بر رقص گلرخان بستى
گوش بر ناى خوشنوا كردى

شت درىُت كه پََستا نداند ك
رفه را نيز كم صدا كردىُس

ميدَصبحگاهان كه آفتاب د
غفال بينوا كردىِ اِقصد

فرز و چابك به پشت خرجستى
شت آن بى زبان دوتا كردىُپ

رو به مسجد نهادى از سر شوق
ز ريا زير لب دعا كردىَو

ه رسيده كرد سالمَهركه از ر
بزبانى دلش رضا كردى

 تستFتا ببوسد چنانكه شيوه
دست را خارج از عبا كردى

منبر شدى به گفنت وعظِرَس
يد اشقياكردىِسخن از ك

ليك بيداد انگلستان را
پاك از اين موعظت جدا كردى

هركه پرسيد از حكايت نفت
صلواتى جلى رها كردى

به على چپ زدى به گاه جواب
عا كردىّ مدّبه فسون رد

ليك بيدارگشت خلق و تونيز
كمكمك يافتى خطا كردى

ن كشيد چون سرو كارّبه حتص
ل شدى رد و پا به پا كردىُخ

تا بداجنا كه صاف و پاك و صريح
با كردىِ وطن اِاز جنات

كم بگشودن دكان دادىُح
لتجا كردىِكس چونشنيد ا

خوارگشتى و مفتصح گشتى
دست در كام اژدها كردى

صبح ديگر قرين ننگ و شكست
شت بر آتش بال كردىُپ

 جبران آن خيانت و مكرِپى
در پى خلق اقتدا كردى

فعل وارون زدى به مركب كيد
الجرم تكيه برقضا كردى

دل ز بيگانه ناگرفته هنوز
به فسون ياد آشنا كردى

به مصدق پيامها دادى
مدح اين پير پيشوا كردى

ليك دانند شهر و مردم شهر
كه چه ها بودى و چه ها كردى

 بدگهرىِتو هوا خواه خصم
كه خيانت به كار ما كردى

دم، اين كاندر آن شبستان استرَم
به خدا دست انگلستان است
  - شيراز ۱۳۲۹

 ويتنامى ديگر
سياوش كسرايى

به مناسبت چهلمين سال قتل چه گوارا
با آنهمه سالح
با آنهمه ستوه

با آنهمه گلوله كه بر پيكر تو ريخت
ارنستو!

اين بار هم دروغ در آمدهالك تو!
آنان كه تند تند ترا خاك مى كنند

آنان كه زهرخند به لب دست خويش را
با گوشه هاى پرچم تو پاك مى كنند

كه:
ديگر متام شد

دنيا به كام شد
 تبه كار بى دلندِتاريك طالعان
خامان غافلند.

تو زنده اى هنوز كه بيداد زنده است
تو زنده اى هنوز كه باروت زنده است

تو در درون هلهله هاى دالوران
 دختران كوهFتو در ميانه زمزمه

در شعر و در شراب و شبيخون تو زنده اى!
آوازه خوان گذشت و ليكن ترانه اش

 كوهپايه هاFگل مى كند به دامنه
خورشيدهاى شب زده بيدار مى شوند
يك روز از كمينگه تاريك سايه ها.

مردى و يك تفنگ
مردى و كوله بارى از نان و از غرور

آزاده اى گشاده جبين, قامت استوار
يك روز بر وزارت كوبا نشسته تند

روز دگر به خون
در سنگر بوليوى, دور از ديار و يار,

ه, آه اى عقاب اوج!ّآه اى پلنگ قل
 تو بودFگر آفرين خلقى شايسته

 تو بود.Fمرگى بدين بلندى بايسته
آه اى بزرگ اميد!

اينك كه مرگ مى بردت بر سمند خويش
اينگونه كامياب
اينگونه پرشتاب

گر آرزوى دير رست را سراغ نيست
در قلب ما بجوى

آتش
آهن

ويرانگى و خشم
در قلب ما ببين كه ويتنام ديگرى است.

ت (٣)ّلذ
جهانگير صداقت فر

شب شبى خوش بود
در شبستان همه من بودم و ياد تو و تنهايى

 اسرار مگوست-Fخلوت خوابسرايم - كه سراپرده
وعده گاه من و مشتاقى و شيدايى:

پرده افتاده و در بسته,
 رسوايى.Fحجله تاريك زانديشه

 بالينم,Fنقش تنديس تو برحاشيه
 زيبايى.F هوس انگيزترين واژهِترجمان

 جامى تبدارFعطر روياى تو چون خلسه
ى غريزه در كارّ هشيار متناّحس

 تندى سرشار.ِو من از خواهش
شب شبى شيرين شد

 بى تاب رسيديم آن شبFمن و تو, بى تو به آن حلظه
 نـاب رسـيـديـم آنFمن و تـو, بـى تـو بـه آن جتـربـه

شب.
چون سحر چشم گشودم به طلوع گل سرخ,

 تو آذين بود;ِبستر خالى ام از ياد
طرح عريان تنت
شبنم آجين بود.

شيددر انتظار خور
نصرت الله نوح

 تاريك و تار مشرق اى خورشيدFبرآ, از سينه
اى روشنگر جانها

شادى بخش انسانها
كه ما در چنگ خونپاالى شام ديرپا مرديم

بسان غنچه اى از تندباد يأس پژمرديم
دلى بوديم لبريز از اميد, افسوس , افسرديم

از بس خون دل خورديم
بيا اى تير چشم شب
بيا با آتشين مركب

بيا تا وارهيم از پنجه هاى رجن و سوز تب
بيا بر پيكر خصم بداختر آذر اندازيم

«بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم»
«فلك را سق/ بشكافيم و طرحى نو در اندازيم»

بيا بر قلب خونپاالى ماشور و نشاطى بخش
«كه دست افشان غزل خوانيم و پاكوبان سراندازيم»
«سپند» آساعدوى خويش را در مجمر اندازيم

بيا تا تيره شاه مازنورنگ سحر گيرد
بيا تا زندگانى, زندگانى را ز سر گيرد

بيا تا شاهباز همت ما بال و پرگيرد
 ما سايه برگيردFبيا تا چين رجن از چهره

تو تا رفتى ز شهر ما
سياهى چيره شد بر آسمان بيكران ما

شرنگ مرگ افشانيده شد در جام جان ما
در آتش سوخت يكسر تارو پود آشيان ما

شب تاريك ره گم كرد و گم شد كاروان ما
زهم بگسيخت پيمان ها

فروپاشيد ايمان ها
درون مزرع دل چون گل نورسته اى پژمرد

  جانبخش و روح انگيز عصيانهاFطرب زاغنچه

بيا در شهر ما خورشيد
 اميدFبيا اى مايه

بيا در شهر ما  مى داده از ك/ رنگ ديرين را
منانده نشئه اى ديگر شراب تلخ و شيرين را

بيا تا از فروغت باده ها چون ارغوان گردد
بيا تا هر دل غمگين زنورت شادمان گردد

بيا تا مرغزار بى گل ما گلستان گردد
بيا تا گلشن از انوار پاكت گلفشان گردد

زمان ماجوان گردد
بهار جاودان گردد

تيرماه ۱۳۳۷

دو شعر از اقبال الهورى
ميالد آدم

نعره زد عشق, كه خونين جگرى پيدا شد
حسن لرزيد, كه صاحب نظرى پيدا شد

فطرت آشفت, كه از خاك جهان مجبور
خودگرى, خودشكنى, خودنگرى پيدا شد

خبرى رفت زگردون به شبستان ازل
كاحلذز  پردگيان! پرده درى پيدا شد

آرزو بيخبر از خويش در آغوش حيات
چشم وا كرد و جهان دگرى پيدا شد

زندگى گفت  كه در خاك تپيدم همه عمر
تا از ين گنبد ديرينه, درى پيدا شد

انكار ابليس
نورى نادان نيم, سجده به آدم برم

او به نهاد است خاك, من به نژاد آذرم
مى تپد از سوز من, خون رگ كائنات

من به دو صر صرم من به غو تندرم
ساخته خويش را, در شكنم ريز ريز

تا زغبار كهن, پيكر نو آورم
از زو من موجه چرخ سكون ناپذير

نقش گر روزگار, تاب و تب جوهرم
پيكر اجنم زتو, گردش اجنم زمن

جان به جهان اندرم, زندگى مضمرم
تو به بدن جان دهى, شور به جان من دهم

تو به سكون ره دهى, من به تپش رهبرم
من زتنك مايگان, كديه نكردم سجود

قاهر بى دوزخم, داور بى محشرم
آدم خاكى نهاد, دون نظر و كمسواد

زاد در آغوش تو, پير شود در برم

قتلگاه
الله ايرانى

پيراهن سفيد عروسى است بر تنم
سرمه كشيده اند به چشمان روشنم

اين زن كه توى آينه گريان نشسته است
 منمِهى فكر مى كنم نكند كه خود

امشب براى شادى من ساز مى زنند
اما درون من چه بلند است شيومن

از ترس اين كه هيچ نبينم چه مى شود
چشمام ذل زده است به گلهاى دامنم

اين گونه سخت جان كه من  اينجا نشسته ام
آدم نه, اى بسا تن و جان سنگ و آهنم

داماد در مقابل من ايستاده است
مى لرزد از صداى قدمهاى او تنم

ر هيجان, گرم انتظارُاو ايستاده پ
لرزد دلش براى سپيدى باسنم

با احتياط و آرام نزديك مى شود
حس مى كنم كه تند شده نبض گردمن

شايد به قتلگاه... ببخشيد... حجله گاه
بى خويش مى برندم از آنرو كه  من زمن

مكافات
محمد صادق قائم مقامى تفرشى هجرى

نادره پيرى زعرب هوشمند
گفت به عبدامللك از روى پند

بر سر اين مسند و اين جايگاه
زير همين قبه و اين بارگاه

بر سپرى چون سپر آسمان
غيرت خورشيد سرى خون چكان

سرچه , هزارش سر و افسوس خدا
اليق دستار رسول خدا

بودم و ديدم كه ز ابن زياد
ديده چها ديد كه چشمم مباد

باز به وقتى سر آن خيره سر
 مختار به روى سپرِرَد بُب

بعدچو مصعب سر و سردار شد
دستخوش او سر مختار شد

اين سر مصعب به مكافات كار
تا چه كند با سر تو روزگار

واى كه يك ديده بيدار نيست
هيچكس از دهر خبردار نيست

نى خم اين طاق سرازير شد
نى فلك از گردش خود سير شد

هيچ ندامن كه در اين بند و بست
اين چه طلسمى است كه نتوان شكست

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

افسوس كه اين بى سرو سامانى من
اندوه فراوان و پريشانى من

داغى است بزرگ و سخت كز روز نخست
بنهاده  خدا بروى پيشانى من

 (داغى است بزرگ و سخت كز دوزخ عشق
برجسته شده بروى پيشانى من)

كويرم, خسته ام, داغم , سرامب
اسير الله هاى اضطرامب

چرا آهوى دشت سرخ پائيز
منى آيد شبى پنهان به خوامب

بوديم دو مرغ عشق در باغ و چمن
هنُدر النه سبز بر يكى شاخ ك

رعد آمد و برقى زد و طوفانى شد
من دور از او شدم و او دور از من

عطر تن تو بوى بهاران ميداد
گيسوى تو طعم من باران ميداد

عشقت چو نگاه خسته پائيزست
آموزش غم به باغ و بستان ميداد

شتَر سر دَمنم ابرى ز دريا ب
مسافرگونه اى از خانه برگشت

سراپا شورم از باران و بارش
منيدانى چه شد بر من چه بگذشت

كوى جانان
محمد ذوالفقار رجائى

رم دمى كز اين سرا بينم شتابان ميرومُخ
زاغيارو ياران بسته رو بركوى جانان ميروم

م برهم زده شادى و غمَبگذشته از هر زير و ب
وارسته از هر بيش و كم زين دير ويران ميروم

آزاد مرغى بوده ام گشتم اسير دام و دان
ر بگرفته آسان ميرومَاز اين قفس باشد كه پ

ثه را از بذر غير و آشناُخرم دمى كه اين ج
سازم رها و سوى آن لط/ فراوان ميروم

همَى ام كز قيد هستى وارِ مِساقى بده جام
تا زين سراى پرخطر سرمست وخندان ميروم

من همت دهد دلدار منِگر بخت گردد يار
 من شاد و غزخلوان ميرومِساقى بسازد كار

طرب برون كن پرده اى سركن نواى نغمه اىُم
تا پاى كوبان با شع/ شادان و رقصان ميروم

زجنير غفلت بازكن همچون ملك پرواز كن
ه گويان مى رومّبرآسمانهايم نظر الل

يارب توام ارشاد كن از قيد بند آزاد كن
لط/ تو گريارى دهد با سر به سامان ميروم

ظلمت بود دار فنا تن را (رجائى ) كن رها
نور هدايت گر دمد چون ماه تابان ميروم

آغاز
رحيم رستاخيز

شد دفتر شعر من از آن عشق تو آغاز
كردم به سرآغاز فقط نام تو آواز

من در قفسم ورنه كشم بال به سويت
بى بال و پرم, نيست مرا قدرت پرواز

جز شعر چه گويم كه بگوش تو رسامن
شعر است كه پرواز كند سوى تو چون باز

بستى تو نگاهت زمن گوشه نشسته
يك نيم نگاهى شده, بر ما تو بينداز

وقت است كه باز اى مه زيباى دل انگيز
يك بار دگر در بر من بازكنى ناز

ديگر نشود تا كه كنم فاش و گرنه
از پرده برونش بكشم, بازكنم راز

جان را به لب آوردى و افسوس كه ديگر
افتاده به خاكم نشوى همره و همراز

نامى ز تو ديگر نبرم, چشم به راهم
من منتظرم تا كه كنى نام من آواز

 عشاق0قبله
رضا اميررضوانى

طالبى گر شمع وصل عارض جانانه را
 پروانه راFپيروى بايد منودن حلظه

 عشاق بيدل كوى معشوق است و بسFقبله
اندر اين جا فرق نبود كعبه و بتخانه را

بهر صيد مرغ دل با زل/ و خال آن ماه رو
دام را افكنده سوئى هشته سوئى دانه را

شيخ شهرم گفت شرط عقل نبود عاشقى
گفتمش گر عاقلى ول كن من ديوانه را

من خراباتى و شاهد باز و رندم شيخنا
يا برو يا سبحه بگذار و بكش پيمانه را

با كه گويم درد دل شد همدم اغيار يار
بر گزيد از آشنايان مردم بيگانه را

در پى مقصود جان بازى كنند آزادگان
نيست در خور هر كسى آن همت مردانه را

مرد آن باشد كه در حفظ شرافت جان دهد
عذرها متراش اينقدر و مخار اين چانه را

از بر اى حفظ يار از چشم زخم اين و آن
داشت بايد خالى از اغبار دايم خانه را

كمتر از حيوان توان شد آدمى رضوانيا
مور هم بر ديگران بر بسته راه النه را


