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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  جيالنی لبيب

  ٢٠١۴ فبروری ١٢

  

 شعر و ادب چپ گرا

  نيم نگرشی کوتاه در عصر قحطی و آشفته حالی

٢  
 :             - اسحق نگارگر-   مضطرب باختری

 

 يادبود نخستين روز ماه میه ب

 پرواز شاھين

 ن وادی درد انگيزـنای ايـست در پھـت چيـاھـگن    ج، ای کارگر، ای اختر روشنـد رنـرزنـتو ای ف

 ز و با اھريمن افسردگی   بستيزــا  بر خيـه  پـب      مگر موج  وجودت  را نباشد   قدرت  طوفان ؟

 

  زورآزمای تو جۀـگ پنـگ است  ننـنـن نـه ايـک     ل    آرامـاحـوھر ھستی   مکن  در  سـالش  گـت

 ند  پای  تو ؟ـون  کھن   بستـند  افسـسان  دربـچ      اشد از دل گردابـوج را بيمی نبـوجی ، مـو مـت

 

 روزیـر افــمع غيـوزی وشـتن  سـروان  خويش      تی   ستمگسترـشـن مـداد  ايـيـ ب ورۀـرا  در کـچ

 که اين بدگوھران را نيست سيری از زراندوزی      کنـان  ددمنش    بشـن  دون ھمتـوم ايـ شطلسم 

 

 ن را مھيا شوـونيـکار خـد  رزمندگی  پيـه  صـب      شو برخصم آتش زن زـخروشان موج رزم انگي

 وـذيرا شـا  پر) زحمت(تاب ـھر عالمـوع  مـلـط       و را  از خنجر  بيدادـرد گی  روح  تـاد  افسـمب

 

 ارت سخت ننگين استـان داغ اسـر آزادگـه بـک      کن به پرواز آ و مستی کنـفس بشـی قـاھينـوشـت

 رين استيـرگ  شـارزار مـدگی در کـالش زنـت      دانی ؟ـر نميـور رنج آخـر، ای پـارگـگر ای کـم

******** 
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 :عبداال رستاخيز

 

 اينک اينک باز اندرصبحگاھی

  چنين روشناين

 خلق تاريخ آفرينش

  شاھين مزاج تيز بينشۀانقالبی تود

 آيد به پيش خيز می مست و توفان

 زدايد از رخ او گرد حرمان می

 جوشد ھريوا باز می

 جنبد ھريوا باز می

 جوشد ھريوا باز می

********  

 از اينجا از دل تاريک اين زندان دردانگيز

  شکستم اين سکوت تلخ

  انمتا بار دگر خو

 که مرگ ما پر قو نيست

  .سنگ است کوه است و گران

 ١٣۴٧  ميزان ١۶

********  

 !پيغمبران شعر" 

 تاکی درون ظلمت شبھا گريستن؟

 يا در پناه پردۀ پندار ھای پوچ

 "برآستان عشق و ھوس ديده دوختن؟

 !فرياد ھا كشيد

 !!!زور آزما شويد توفنده  سيل سركش

********* 

  

 :د سرمدوودا

 

  ھاآرزو

 دلم خواھد که مانند عقابی

 زنم پر برفراز آسمانھا

 بخوانم با صدای آتشينم

 سرود فتح اوج کھکشانھا
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  رعد دلم خواھد که ھمچون خندۀ

 بلرزانم جھان را از نھيبم

 بسوزم خار زار دشت شب را

 سوز لھيبم   خانمان زبرق

 

 دلم خواھد که چون خورشيد مغرور

 نمايم پاره پاره کام شب را

 زموج گرم نور از لوح تاريخ

 بشويم جاودانه نام شب را

 

 دلم خواھد که ھمچون اختر صبح

 جوھا و شوم چشم ِ چراغ ِ جست

 دلم خواھد که ھمچون بذر اميد

  برويم در زمين آرزوھا

 

 دلم خواھد که چون آھوی وحشی

 بيابان دربيابان درنوردم

 چنان تند وسبک خيزانه و مست

 به گردمکه نتواند رسد توفان 

 

 دلم خواھد که ھمچو موج سرکش

 بغلتم مست درآغوش دريا

 پيام الله ھای تشنه لب را

 بگويم ھر نفس در گوش دريا

 

 دلم خواھد که ھمچون دود مجمر

 دورشعلۀ سرکش برقصمه ب

 دلم خواھد که مانند سمندر

 به بزم خلوت آتش برقصم

 

 دلم خواھد که مانند پرستو

 نئيشوم پيک بھار جنبش آ

 ساز مژده بخش چھچۀ منز

 به رقص آيد ھمه گلھای رنگين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 

 دلم خواھد که ھمچون اللۀ سرخ

 چراغی دردل صحرا فروزم

 زبرق داغ آتش خيز قلبم

 خس وخار بيابان را بسوزم

 

 دلم خواھد که ھمچون بادۀ عشق

 به جوش آرم نفس افسردگان را

 شوم جاری به رگھای تن شان

 دھم جان دگر دل مردگان را

  

  خواھد زساز تار احساسدلم 

 به ساز آرم نوای تازه ای را

  به بازار ديار ناشناسی

 کنم يکدم بلند آوازه ای را

********** 

  

  فرھاد گشته ام

  ای موج خون عشق

  در جويبار تشنه لب قلب گرم من

  مستانه تر برقص

 ای روح مست شوق

  جام سر مرا

 در دست خود بگير و به آھنگ ساز عشق

 ع روشن بتخانۀ تنمدر گرد شم

  رندانه تر برقص

 چون من ز دام وسوسه آزاد گشته ام

  مانند مرغ شعله پَر باد گشته ام

  در ظلمت غمين شبستان بيمناک

  موج پيام روشنی داد گشته ام

  کوه سکوت را

 الماس خشم تيشۀ فرھاد گشته ام

 صد بار اگر چه از ستم خسروان دھر

 يا از جنون تب زد،

  قربانی فريب
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 يا سينه چاک دشنۀ بيداد گشته ام

 برباد گشته ام

 اما به حکم زندگی جاودان عشق

   بار دگر ز نو

   ايجاد گشته ام

 کاخ اميد را

   بنياد گشته ام

 از بھر آفريدن نقشی به رنگ سبز

 اندر جبين برج بلند ستاره بوس

  در چار سوی ياد شھيدان سده ھا

 بھزاد گشته ام

 يم به دوشاينباره نيز پرچم آگاھ

  پرويز عصر را

 فرھاد گشته ام 

 فرھاد گشته ام

********* 

  

  :يادداشت

ی لبيب  ای جيالن ا آق ار گرامی م ۀ ھمک ه گفت را«در اين بازنگری به مطالب ب ين اشعار و » ...شعر و ادب چپ گ ه يق ب

ا مواضع فکری و نوشته ھای برخی از نويسندگان و شعرائی نيز مطرح می گردد که آن نويسنده ھا و يا شاعرا ن نه تنھ

روز  د ننگ دي ه می توانن د ک دل شده ان ی مب انسياسی ديروزشان را نمايندگی نمی نمايند، بلکه بدون مبالغه به لجن ه ش  ب

  .شمار آيند؛ لذا از قبل پيداست که نشر اشعار چنان افرادی، به معنای تأئيد شخصيت کنونی آنھا نمی باشد

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


