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کارونقش آن درآفرينش شعر
بخش ھشتم
با انتشارنشريه شعله جاويد وپخش اشعارانقالبی وکارگری درآن دگر گونی
عظيم وبزرگی درعرصه شعروشاعری بوجودآمد وبرای اولين بار
شاعران طبقه کارگر بااشعارکارگری شان پابه عرضه وجود گذاشتند .اگر
قبل از اين بعضی ازشاعران مردمی وپرخاشگرتنھا ظلم وستم طبقات
مالک بروکرات وتاجر بروکرات را به نقد می کشيدند .شعرای انقالبی
ومردمی در ضمن اينکه ظلم وستم طبقات ارتجاعی مالکان ،سرمايداران
ودولت ھای ارتجاعی حامی آنھارا افشاء مينمايند .راه رھائی طبقه کارگر
وتوده ھای رنجديده مردم را که ھمانا انقالب وپيريزی جامعه دموکراتيک
نوين وجامعه سوسياليستی ميباشد .نيزدراشعارشان تبارزميدھند .شعر
کارگری شعرمردمی ،عصيانگر ،سنت شکنانه وانقالبی است که
امپرياليزم ،فئوداليزم وديگرطبقات ستمگر را مورد آماج حمالت خود قرار
ميدھد وپرده از چھره استعمار گرانه ،استثمارگرانه وخون آشام آنھا
برميدارد .يکی از خصوصيات شعر کار گری اينست که مضمون
ومحتوای ضد ستمگری فئودالی وسرمايداری امپرياليستی دارد وتوده ھای
مردم را به مبارزه بر ضد آنھا دعوت می نمايد .شعر کارگری با شعر
انتقادی ورفرميستی فرق اساسی وکلی دارد .شاعران رفرميست واصالح
طلب اشعار شان را توأم با احساس وانتقاد بيان ميکنند وميخواھند توسط
اشعار شان دولت ،مالکان ،سرمايداران وبصورت عموم جامعه رااصالح
نمايند .اما شعر کارگری مرحله احساسی وعاطفی را طی نموده وبه مرحله
عقلی وانقالبی تکامل يافته است .در ضمن اينکه از درد ونابسامانی ھای
اجتماعی مينالد ،راه عالج آن را نيز بيان نموده وبه آن عمل مينمايد ومردم

را نيز به آن راه ھدايت مينمايد .ناگفته نبايد گذاشت که بر خالف نظر عده
ای از منتقدين ،شعر کار گری مملو از احساس ،عشق وعاطفه است و
شعر بی عشق اصالًوجود ندارد .اگر عشق احساس وعاطفه را از شعر
جدابسازيم شعر شعار ميشود .اگر شاعران بورژوازی وخرده
بورژوازی ،واژه ھای زيبا ی گل ،بلبل و...رادر اشعار شــان بدون ار
تباط با مسأله مادی وســـياست بکـار ميبرند.پس شاعـــران انقالبی
چرامضمون ومحتوای کارگری وانقالبی شعرشان را با واژه ھای زيبا
وشاعرانه وچه بسا عاشقانه بيان نکنند .درذيل نمونه ھای ازاشعارکارگری
را نقل مينمائيم.
شعری از زنده ياد داکتر رحيم محمودی:
آئين نوين
جنبشی ای تازه نسل نوجوان
شورشی ای مردمان باسـتان
گردشی ای محور چرخ زمان
لرزشی ای موج خلق بـيکران
تابشی ای شعله ھای جاودان
تا بسوزی قصر وبام خائنان
پرتوافشانی نما چون آفــتاب
پاره کن از چھــره خائن نقاب
سرنگون کن پارۀ افراسياب
تــند شو ای برق ھای با شتاب
تابشی ای شعله ھای جاودان
تابسوزی قصـروبام خائنان
آتشی از کوره ھای کارگر
غــــرشی از داس وبيل بزرگر
زيروروکن کاخ استثمارگر
محوکن بنياد اســـتعمار وشــر
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تابشی ای شعله ھای جاودان
تا بسوزی قصروبام خائنان
کن علم ازمجمرخودنورما
شــو ســپاه ورھـــبر مزدورھا
اخگرافگن بر سرمغرورھا
سوزدست وفرق اين سرزورھا
تابشی ای شعله ھای جاودان
تابسـوزی قصر وبام خائنان
طـــرح آئين نوين ايجاد کن
آتشـی در خـــا نۀ بيـــداد کــن
اين وطن راازمحن آزاد کن
بار عيت رسـم نو ارشـــاد کن
تابشی ای شعله ھای جاودان
تابسوزی قصـر وبام خائنان
شعری اززنده يادعبداال kرستاخيز:
مشق جنون
خيز،ای خلق کبير
خيز،ای موج خروشنده ی پيکار سترگ
که اجيران ستم
پاسبانان دوزخ استبداد
دشنه ی وحشت وکين آغشتند
آزمندانه بخون،
 خون فرزند وطنخون فرزند ستمديده ی اين مرزکھن
**
خيز ای خلق کبير
خيز،ای خالق رزمنده دوران نوين
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که جوانان ستيزنده ی تو
پرچم سرخ نبرد اندرکف
حمله ور برصف بيدادگران
می ستيزند بفرمان زمان
صحن پيکار جوان
شده آغشته بخون
خون گلرنگ شھيدان دلير
کشتگان ستم ومکر دبير
**
خيز ای خلق کبير
خيز ای شعلۀ قھروعصيان
کاخ ضحاک زمان آتش زن
نيک بنگر که جوانان غيور
جامه ی رزم به بر
باز در دفتر حماسه ی تو
باخطی سرخ بخون بنوشتند:
"مرگ بر اھرمن استبداد"
"دير پائيست شب تيره غم"
"ميرسد نوبت فردای سپيد"
"ننگ بر خنجر خونبار ستم"
شعری از زنده يادعلی حيدر لھيب:
تو ھمانی که زمان
اين کدامين صخره است
وين کدامين دريا
کاين چنين نام تراميخواند
وين کدامين نفس سبز نسيم
کاين چنين روح تو درآن جاريست!
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در سراشيب زمانی که دگر يادم نيست
شايد آن لحظه ی آغاز ،که کرد
يوحنا تصويرش:
"واژه بود
واژگان نزد خدا
واژگان نيز خدائی بودند".
چشمه ی سرد نگاه بودم وبنشسته به رخساره ی تنديس قرون
يا چنان روشنکی
در علف ھای شب آلود سپھر
که تواز باغ صدای باران
جرقه واری بدرخشيدی ومن
چون تماميت يک حجم شگفتن گشتم
وتماميت يک پنجره از شعر نزول خورشيد
پس آن حادثه ،روز.
ھمچوآن حجت آواره -که پشتاره به گلبانگ خرد بست وھمه وادی
اندوه پيمود
از سپيدی فلق در نگه جابلسا
ومقرنس ھارا
به اجابت ميخواند-
ھمه تسبيح ترا ميگفتند.
سفری رفتم در حجمی سبز
تابه ھشياری آب
تابه احساس گياه
تابه انديشه ی سنگ
تا به اشراق نسيم
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تا صميميت خاک
وبه گردونه خورشيد در آن جاده روز
راه ھا پيمودم
تابدان جنگل گھنامه بلخ
ودرآن ساحت ھمرنگ اثير
باغبان گل آتش گشتم
گاتھا ھيمه ی آتشکده ی ذھنم بود
يشتھا رود سپيد مھتاب
که به بنياد ستبرينه ی موم کشمير
آب بالنده ی آتش ميريخت
وکبوتر بچگان با نجوا
روی انبوھی انگشتانش
خواب فردای دگر می جستند
خواب برگشتن زردشت زآتشکده ی سرخ فلق
شيھی رخش زاصطبل فراموشی وغوغای بھين تھمتن از چاه شغاد
زابلستانم برد.
شير حماسه زپستان سحر نوشيدم
که برين نامه ی آن واحه به آذين گيرم
واژه ھا تا که ز سرچشمه خود
سوگوارانه خروشان ميگشت
خشم آرش ميشد
وغريو رستم
وغرور سھراب
کسوت فتح سياوش به برم کردم وخورشيد به مشتم جاکرد.
باغ آتش را
مغرور سمندر گشتم
ودرآن مفصل چون برزخ قرن
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تخمه ی سبز نجابت گشتم
وپی افگندم از نظم يکی کاخ بلند
که نبايد ھرگز
نه زباران وزباد
ھيچگه رنگ گزند.
من ملک بودم وفردوس برين جايم بود
به توالی تو از عرش تبرا جستم
نغمه ی نای روانم زنيستان مھين ميقات
گشت زندانی ديجور درآن ديرخراب آبادی
که ترا ميجستم
ليک فرياد مرا
مطلع شمس زپژواک پراز جنبه ی کوه ھا نوشيد
من ھمان ذره ی شمس
قصه پرداز شگرد خورشيد
که نه شب بودم ونه راوی ونه برده ی شب
ودرآن روز بزرگ
تاکه مھمانی آئينه پذيرايم گشت
پايه ی دارزبنای نخست وفرجام
قامتش را افراشت
وازان لفظ انالحق به شھادت پيوست
باز خاکسترم آن جوھر بی تاب انالحق زروان دجله
چون شباھنگ نوا سر ميداد
شيخ اشراق منم،ققنس آتش پرداز
کز شھود خرد سرخ چنان آيت نور
کاروانھای درا
ره کشف ديگری می سپرند
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چون صفير پر جبريل به اقصای زمين موعود
وچو وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندرآن ظلمت شب آب حياتم دادند
کشتی ام رازنفسھای يکی شرطه ی دور
به سبکباری ساحل راندم
سبدی سيب کزان باغ غزل ھا چيدم
ھمگی طعم توداشت.
واژه ی ھيچ نبود
وتو برتارک ھر اسطوره
نفس سبز تکلم خواندی
درھمه آبی ايوان فلق
گل ابريشمی نور زلبھای نوازشگر تو پر بار است
وازآن لحن نکيسا که غنوده است به شبھای صدات
نسترنھا ھمگی خواب شگفتن بينند
سطر برجسته شھنامه ی ھستی از توست
ابديت باتو
ونھايت باتو
توھمانی که زمان ،جاری بيرحم خموش
قله ی نام بلند تو نيارد شستن!
نوروز 1357
يادکرد:دراين شعر ،ابيات وتعابير برخی شاعران آگاھانه بکار گرفته شده
است).شاعر(.
شعری اززنده ياد سلطان احمد سھراب:
عزم آھنين
اگر دسـت تو چنگ مرگ را برقـلب من انداخت
ميان ســــينه ام آتش فشـــانی کينه ای بــگـداخت
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توباران تگـــــرگ وآھــــن وآتـــش بـــرايم ريز
ومن از کوره دل تيغ نفـــرت باز خـواھـــم آخت
مرا شـــيرازه ای ھستی بکن باکـين وليـــکن من
درفش ھستی خود خواھم از اوج فلـک افروخت
ھـــزاران باردرب وسقف وديوارم بکـــن ويران
زخشت جان وتن آن راھزاران بارخواھـم ساخت
اگر خواھی بســـازی جنــگلی از دار پروانيست
اگرصد جان به تن باشدھمان يکبارخواھم ساخت
تو در فکـــر تباه فتح وغافــــل زينــکه دست من
فــــراز بام گيتی ســـاز شــوری تازه ای بنواخت
ولی روزی که رخــــش انتقـــــام من بتـــازد باز
بروی ھستی منحوس تو يکـــبار خواھــــم تاخت
غــــرور فتــح ھـــــای اولين چشــــم ترا پوشــيد
ندانستی که بايدخصم ھستی کوب خود بشــناخت
شعری از زنده ياد داود سرمد:
موج جنبش آيين
بنـــازم مســـتی پــر شـــور موج جنـبش آيينی
که با شـــد در تپــيد ن چون د ل من گرم آيينی
شـــکــــوه ســـاد گی ميــــبارد ازآيينـــه رويی
که تابـــد ازنـــگاه جلــوه خيزش برق تمکـينی
به بـــزم خـــلوت ماامتيازرنــگ وبوئی نيست
نـدارد حـــلقــــه ميخــــوارگــــان باال وپا يينی
فـــلک پـــرواز گـــاه ھمت آزادگـــــان با شـــد
نســـازد آشــــيان بر شــاخه ھای پست شاھينی
غـــرور فطــــرت من بار منت بـــرنمـيـــدارد
اگـــر دوشـــم شـود خم زير بار کـــوه سنگينی
به چشمم ھرنفس باصدجھنم رنج ھمسنگ است
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اگــــرآلــــوده ســـازد دامنـــم را داغ ننــــگينی
اگـــر چـه مــژدۀ کــــا ذ ب آزاد گی د اد نـــد
چوکــوھی ميفشارد شـــانه ھا رايوغ سنــگينی
درين ظلمت که چشم اخترانش گـريه آلود است
نمی خـندد بغـــير از برق چشـــم تيــغ خـونينی
نمی جوشــد به چشــــم ماھـتابی چشــمه نوری
نه ســوســوميـزند از اوجھــا فـا نــوس پروينی
ندارد دردل خــفـــاش ره بيــــم ســحــر گــاھی
نمی خيزد مگـــرمرغ سحــرازخواب د يـرينی
دل غم پرورم صـــدبار درخـــون ميتپد ھـرد م
که تا گل ميکـــند درباغ طبعم شعـــر رنــگينی
بجز از ريشه کندن نيست درمان دمـل "سرمد"
که از مرحم نه بھبودی پذيـــرد زخـم چـرکينی
شعری از ناتور رحمانی:
شرارآذرخش
کو شعـــله ای جاودان خاشـــه سوز
که شـــرارآذرخـش ،برآسمــان زنـد
دستی برون شـــود زآستين مـردمان
آتش به کاخ مفســـد آخـــرزمان زنـد
کو پنجۀ که پاره کــند خــلق ديو ودد
خنجـر به قلب جمله آن ناکســان زند
باشد که مردکارگــر بنياد سوخته ای
پتکی به فرق رھزن ودزد جھان زند
خشـم درست توده زنجيرگسـسته ای
مشـــتی به نادرستی ســودوزيان زند
ره ای ھـــزار ســـتاره تابناک پيررا
پُرجوش خون تازه نســـل جوان دھد
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درفـــش افـــتخار رھــائی را عاقبت
ملت فــــرازبـام بلـــند جھــان دھــــد
در جشــــن شــادمانی وآزادی وطن
)ناتـــور( پير،بال سوی،آشـــيان زند
شعری از رحيمه توخی:
14- 3-2014
بھار ميرسد
بھـــار ميرســـد ،دلم مـيل ســــرود ن نــدارد
جســـم ام در بســـتر تـبعـــيد آرميــدن نـدارد
ميخــندد غنچه ھا ،مگر خشکــيده غـنچه دلم
با صـبـــــا چون مســـيحا ،دست دميدن ندارد
درين گوشـــه غــــربت زکس نشــــنوی آواز
ناله پيـچــــــيده در گـــلو برکشــــيدن نـــدارد
فقـــــر وبيـــنوائی کودکان ســرگيچه ام کرده
لحظـــه ای ذھــن خســـته ام رھــــييدن ندارد
زجزناله ھای مظلومان،زدورميرسد به گوش
مگـــر کسی در جھـــان گوش شـــنيدن ندارد
بھر چه شکـــوه کنم ،زرھـروی وامانده زراه
به ســـر انديشــه ای جز پول اندوزيـدن ندارد
کھـــنه زخم پيکــــر زادگاه ما گــرديده ناسور
عالج ديگـــر به غير از ريشـــه کشيدن ندارد
بھــارما ھمان باشـــد ،ميھن زبند گـــــرددآزاد
بی زآزادی ،ســـروروســــازورقصيدن ندارد.
شعری از حافظ شورش:
21-2-2011
شعله وشورش
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من شعله ام من شورشم من انقالب وخيزشم
من دشــمنان خـــلق را آتش برای ســـوزشم
دشمن ھمه داند که من آتش فشان در پوششم
نفرت از اين آدمکشان افگنـده بردل جوششم
من نور بگـــرفتم به دل از اختر خاورزمين
درمحو وظلمت ازجھان انـدرتالش وکوششم
آب شفــايم من زبھــر درد خــــلق ای مستبد
بر زخــم شمشير ستم مرحــم برای جوششم
نابود سازد شعـــله ام تخم ســتم را از جھـان
من پيکـــر بيـــداد را آتـــش زنــم با دانشـــم
من شمع راه مردم مظــــلوم وپا ترکــــيده ام
نابود ســــازد تيرگی راازجھـــان افـروزشـم
ســـدی نگـــرد دمانع نورم زقـلب خــــلق ھا
ھر چند که کوشـــد ابرھای تيره بھر پوشـشم
سالم اگر طرح مرا در رزم ھا گـــيرنـد بکار
ھفت آســمان جبر را آرد به زير آمـوزشـــم
آنانـکه ميرقصيـد دی از افت من در رزمگاه
بنگرکه ميلرزد چسان ازرزم خواھی شورشم
بردندی گر خــلق عرب راه وشئون من بکار
افــتيدی کاخ ار تجاع بر روز شـــوروتـابشـم
حافظ منم دوراز چمن ازھجر گل درسـوزشم
با ارتجاع زور گوی ھيچگاه نباشــد سـازشـم.
شعری ازرتبيل) کبير توخی(
عبور لحظه ھا
درآن شب اضطراب وظلمانی
سکوت بال سنگينش را
بر سينه سنگ فرش زندان می ساييد
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جالد)*(باسيمای ھيبتناکش،ميلرزيد
وز عبور لحظه ،ھا ميترسيد
***
زخم چرکين دوکتف ضحاک)*(
بوی گند ميداد.
فضای قصرش آگنده از سم،
در قربانگاھش تنی چند،
ضحاک با ھيکل وحشتناکش ،ميلرزيد.
وزعبور لحظه ھا ميترسيد
***
آواز خشک کليد
در گوش نخستين قفل پيچيد،
درب آھنين سلول چرخيد.
جالد -اين ھيوالی ھول وھراس
فرياد کشيد:
"تمھتن کيست ؟بھمن کيست؟"
اسيری زجا برخاست .
وبسان شير غريد:
"منم گرد دوران ،منم بھمن!"
صدای جالد آھسته تر شد...
"بھمن !بيا بامن،
که ضحاکم تشنه خون است"
***
آواز خشک کليد،
در گوش ششمين قفل پيچيد
وآنگاھش
جالد اين خدای دخمۀ مرگ آفرين
برآستان ضحاک
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بوسه ای چند زد
*
از مژده ی چشم لحظه ھا
سرخين حماسه ای
برکتيبه تاريخ چکيد
و،اما
در پگاھش
آفتاب اين کوره تابان ھستی سوز
برگور شھيدان سجده ای چند زد
نعش گنديده ضحاک
درآن سوی مرز پوسيد
وجالداين چھارمين مزدور
از عبور لحظه ھا ترسيد
غلطيد آھی کشيد ونقش لجن شد
نامردی بسان "گاو"
سرطان 1360زندان پلچرخی
*نجيب گاورئيس خاد
** برژنف
شعری از داود شفق:
بزم آتش
آسمان آبستن رعداست ودريا مھـد موج
کوھســاران خيزگاه بھمن از پارينه بود
از افــــق آسمان وازدل گســـترده بحــر
نورآمـــيزد به امواجی که درآئيـــنه بود
درخروش رعدودرآوای بھمن يکنواست
آن نوا کانـدر دل پيشــينيان افســـانه بود
زين نواناورد باتقـــدير می آيد بــگـوش
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رزم با اھـــريمن تـذويــر می آيد بگوش
وزخــروش بزم آتـش در شــبانگاۀ زمن
شکشک بشکستن زنجــيرمی آيد بگوش
ازخم ھــرکوچـه وز پيکـــر ھــر روستا
غــرش رزم آوران پيگير می آيد بگوش
بشـــکنـيد ويران کنـيد ديوار استــبداد را
برکـــنيد از بيــخ وبن گھـــنامۀ بيـــدادرا
پا گــــذاريد بر جبــين خادم بيــــدادگـــر
فاش ســازيد خدعه ونيرنگ ھر شيا درا
آتش اندازيـــد به کاخ ظــلم بـبر کاغـذين
برزمــين آريــــد قھــــراً پارۀ شـــداد را
اين خروش بھمنيست کزراستای روسـتا
کز گلوی ھر جوان وپير می آيـد بگـوش.
شعری از سوما کاويانی:
کاروان نرفته است
آه
کاروان نرفته است
نه عزيزم کارگر
کاروان نرفته است
تا رخش باد پای تو نرسيده زراه...
سفر زناممکنات است.
سالھاست بار بسته ايم ،ماتابه پيش تازيم
ليک سفرمابه سوی نور
بی قيام تو زناممکنات است
ھيچ ميدانی دراين سفر ناخدائی تو
آری،آری
آری،ھادی رھنمائی تو
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چه ميگوئی کاروان رفته است
ديريست بار بسته است
نه...نه...
نه ،کاروان بار سنگينی بدوش دارد
راه ھا ھمه بسته است
راه ھا پر زخس وخاشاک وفتنه است
ليک...
درمن آتشيست شعله ور وبس سوزان
در تو نيروئيست ،طاقت ور وبس پرتوان
ميخواھم اين خس وخاشاک فتنه رابسوزم
اين حاميان جھل وسرمايه رابسوزم
نه عزيزمن بيتونميتوانم به پيش تاخت
به بازوان نيرومند تونيازماست
بکشاه بکشاه راه تا به پيش بتابيم
ای کارگر ! ای آتشين آتش فشان
ای جان من فدای تو باد
ديريست قافله در انتظار قيام تست
ای ھادی کاروان
ای قافله ساالر انقالب.
شعری از فوران:
عشق انقالب
من عشــق انقالب به ســر پـروريـده ام
مجنون صفت به کوه وبيا با ن دويده ام
ديدم ھـــزار رنج وغم اندر فـــراق يار
آن رابه ميل خويـش زجا نا ن خريده ام
ليکن من آن نيم که بگردم زعزم خويش
باآن که ظـــلم وجور رقيـبان کشـــيده ام
16

جــزانقــالب چاره نبا شـد برای خلــق
اين نکته را زشخص"سخندان"شنـيده ام
در دفــــتر محـــبت مـن با خــــط زرين
ثبت اسـت وفـا وعھد من آن را گزيده ام
فوران کند زرگ رگ من خـون انقـالب
مانـــندآن قـــلم که ســرش را بــريـده ام
در ســـرنـپرورم به جزاز مھـر وراستی
چـــون پردۀ فـــريب وريا را د ريــده ام
دارم زخـاطـــرات زمان يـــک حـکايتی
روزی اگـــر به کلـــبه جا نا ن رسيده ام.
باقی دارد
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