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                                                                                                                                                   فصل اول
)                                                                                                  منتخبي از سرودهاي انقالبي و پيشرو(

          !                                                                                                                                                      كارزار
اي زنان ايران                                                                                                                                                      
اي نوع بشر                                                                                                                                                        

                                                                                                                               افتخار                                 
                                                                                                                    تيغ بايد خون فشاند

                                                                                                                 همت كنيد اي دوستان
                                                                                                                                   ايران من

                                                                                                         هموطنبپا 
   سربداران
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        آ
                                                                                                                                                              چكاوك

خشم زنان                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           برخيزيم

                                                                                                                                             برپا خيز، از جا كن 
                                                                                                                                               اي رفيقان            

                                                                                               خون ارغوانها                                                       
                                                       رود                                                                                                              

                                                                                                                                                 گل ميناي جوان 
قسم                                                                                                                                                                   
كوهپايه                                                                                                                                                              

                                                                                                                                          پرچم دار ستم كشان
                                                                                پرنيان شفق                                                                       

                                                                                                                                            بايد فردا را ساخت  
                                                                                                                                              گرد باد بحران       

                                                                                                                              سپيده در حال دميدن است 
                                                        درخت آزادي                                                                                              

رستاخيز خلق                                                                                                                                                    
                                                                                                                  )اي الله خفته در خاك وخون(اتحاد  

هان به پا                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                 اتحاد 

                                                                                                   چه كسي خواهد من تو ما نشويم                     
                                                                                                                                                    عمري در كار  

خشمي سوزان                                                                                                                             
  سرود اول ماه مه
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          گرسرود كار
قاليباف                                                                                                                                                               

                                                                                                                                      شانزدهم آذر                
                                                                             سياهكل                                                                                

           )                                                                                                            به ياد شهيدان سي تير(سي تير 
راه تازه اي پيش پاي خلق                                                                                                                                  
دارم اميد                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                سرود آهنگران   
                                                                                    امپرياليسم                                                                     

                                برده                                                                                                                                    
صمد                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                             راه صمد
                                                                                                                                           رنج و كار                 

                                                                                         هماره ياد                                                                   
                                  زگر                                                                                                                   ركارگر و ب

كارگر و سرمايه دار                                                                                                                                             
صحراي تركمن                                                                                                                                                   

                                                                                                حيدر عمواوغلي                                                 
                                 پرچم سرخ                                                                                                                        

ياد ياران                                                                                                                                                             
عليه سازش                                                                                                                                                        

                                                                                                                  مشت دالوران                                   
                                سرود پارتيزان                                                                                          

استالينگراد                                                                                                                                                 
  آزادي 



 شاملو
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     احمد

                                                                                                                                                                  نازلي
                                                                                                             راسيسم، ناسيوناليسم، دين

                                                                                                                                                      فصل دوم
                                                 )منتخبي از سرودها  وسروده هاي انترناسيونال(

                                                       برتولت برشت                                                                 
                                                                                                                                  انسان انسان است           

                                                                                                                                          بسوي سوسياليسم  
                               به آيندگان                                                                                                                   

                                                                                                                  يوسف هايال اغلو
                                                                                                                                                       من يك زنم

)                                                       ن بوليويااز ترانه هاي محلي معدنكار (  معدن زادميمن زن
                                                                                                                        ويكتور خارا   

                                                                                                               ) نه براي خواندن است كه مي خوانم( 
                                                                                                     آخرين ترانه                                                 

                                                                                                                                        گابريلپيتر
                                                                                                                                   درخت را تكان مي دهيم

                                                      تريسي چپمن                                                                  
                                                                   چرا؟                                                                                               

                                                                                                                                                               ديشب
                                                                                           باب مارلي                                   

                                                                                                                                               بيدار شو، بپا خيز
                                                                                                                                    جان لنون                

                                                                                                                                                        مجسم كن 
    ياست نزن فرو دست ترين د
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                                                                                                                                   فدريكو گارسيا لوركا
                                                             مرا نيافتند                                                                                            

مايا كوفسكي                                                                                                                        
رش شورش                                                                                                                                                    ما

                                                           محمود درويش                                                           
بازجويي                                                                                                                                                            
بنويس                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                  ناظم حكمت
                                                                    بيد مجنون                                                                                    

                                                                                                               اكتبر  
چه گوارا                                                                                                             ارنستو براي

                                                                                                                             نزار قباني 
                                                                                                     ! هرگاه من از عشق سرودم، ترا سپاس گفتند

سالم جبران                                                                                                                           
                                                                                    سكوت                                                                          

بدر شاكر السياب                                                                                                                   
باران                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                تئودر سيكس
                                           مردم سرور خويشند                                                                                               

                                                                                                                                                ژاك دوترون  
   فرصت طلب

                                                                                          فصل سوم
                                                                          ...)     راك و/پاپ/منتخبي از ترانه هاي رپ( 

                                                                                                                                                 شاهين نجفي

  ف زن   حر



ما مرد نيستيم                                                                                                                                                   
                                                                                                                            ما آخر خط ايم                       

                                                                فحش بده                                                                                          
                                 بامداد                                                                                                                               

ندا آقا سلطان                                                                                                                                                    
زندگي سگي                                                                                                                                                      

                                                                             كافران بي نام                                           
                                                                                                                                                       پاشو، پاشو

                                                                                                            ما رو ببخش                                           

                                                                                         گروه آبجيز                                   
                                                                                                                                                              !بگو  نه

                                                                                                                                                         هيچكس

                                                                                                                                                    الشخور نباش
                                                                                                                          )   جنبش خياباني(يار خياباني 

                                                                                                                    بهرام» ساعت٢۴«خيابون از آلبوم 

                                                                                                               محسن نامجو          
                                                                                                                                                    عقايد نوكانتي

                                                                     دهه شصت                                                                                   
                                                                                                                                             فقيه خوشگلِ
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بذر
  )تقديم به ياران خياباني من(خون من 

                                                                                                                         فصل چھارم
       )                                                                    پاپ ايراني/ منتخبي از ترانه هاي سنتي ( 

  سياوش قميشي
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رفيق
                                                                                                                                                         تصور كن  

                                                                شهرام ناظري                                                        
                                                                                                                          خس و خاشاك

                                                                                                                                داريوش 
                                                                           نترسون                                                                                  

                                                             ، آهاي جوون                                                                      آهاي جوون
                                                           زندوني                                                                                                   

                                                                                                                                                          چكاوك   
                                                                                                          پريا                                                         

                                                                                                                                                                  موج 
                                                                                                                                                                اجازه 
                                                                                                                                                               فرهاد

                                                                                                                                              هفته خاكستري   
)                                                                                                                توي قاب خيس اين پنجره ها(جمعه 

                                                                                                                                                        گوگوش  
               زن ايراني                                                                                                                                           

پاشو پاشو                                                                                                                                                         
آخرين خبر                                                                                                                                                       

                                                                                                                                             فريدون فروغي
                          )                                                                                                   منصور تهراني(يار دبستاني 

سال قحطي                                                                                                                                                       
حقه                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             تنگنا    
                               نماز                                                                                                               

ماهي خسته                                                                                                                                   
  زندون دل  



  غم تنهائي   

"
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                                                                   )ما پيروز ميشويم(   "We Shall Overcome"   "بائز جوآن
                                                                      )در كنارم بمان(      بن جوي–اندي    "Stand by me" ترانه

                                                                                                                         غوغاي ستارگان                       
                                                                    آمد،آمد با دلجوئي                                                                         

                                                                                                                                                         شجريان
                                                                                                                                                                 برادر 
                                                                                                                                 ياد تو در تار و پودم  تنيده

                                                                                                                                                  همراه شو عزيز
                                                                                                                                                !اي شادي آزادي

                                                                                                                                      )گلنراقي(مرا ببوس 
                                                                                                     بارون بارونه                          

بنان                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 الهه ناز             

                                                                            تا بهار دلنشين  سيمين بري                                                  
                                 جان مريم شهيد                                                                                                               

ابي                                                                                                                                        
                                                                                                                                              سربي ستاره هاي

                                                                                                                                             هال                       
                                                                                                              قبله                                                     

                                                                                                                                      ميكنه كي اشكاتو پاك
                    كردي                                                                                                                                    صدام

فرامرز اصالني                                                                                                                       
                                                                                                                           براي آنان كه ديگر نيستند     

                                                                                                                     اسير دل                                       
  خونه
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                                                                                                                                                   پنجم  فصل
                                                                                      منتخبي از سرودهاي خلق ها و ملل 

                                                                                                                                          دختر كرد 
                               سر زمين من، خسته، خسته                                                                                                

شالم بيارين                                                                                                                                                        
                                                                                                                       شير علي مردان                           

                                                                             دايه دايه                                                                                
         آسمون ابري گرفته                                                                                                                                    

جنگ لرو                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       بوي گل       

                                                                                       زخمي اما سربلند                                                         
                                                                                                                                                      خلق تركمن  

              پيش مرگم                                                                                                                                            
گل گندم                                                                                                                                                            
از هنر جهان زنده گردد                                                                                                                                      

                                                                                                       زندگي آخر سرآيد                                       
                                                        آراز                                                                                                            

                    نبي                                                                                                                                                 
سرود صلح خواهان                                                                                                                                            

رنده تاريخ                                                                                                                                                     نگا
                                                                                                     كاشكي                                                          

                                                     با ما                                                                                                               

احمد آشور پور                                                                                                   
                                                                                                         آفتاب خيزان

  اي بچه هاي پاپتي    /اي ليلي 



  مقدمه   
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چريك هاي نوار غزه با ”: زماني رفيق جانباخته خسرو گلسرخي چنين نوشته بود
اين حرف همچنان گوشه مهمي “ .خواندن شعري از محمود درويش بهتر مي جنگند

اثير سياسي ـ احساسي شعرها، ترانه ها و سرودهاي انقالبي و اعتراضي از كاركرد و ت
بعضي از اين آثار به داليل . را بر بخش هاي مختلف يك جامعه نشان مي دهد

يعني با . مختلف در ميان توده هاي مردم، حتي براي چند نسل پياپي، رواج مي يابند
واي هنري ـ ادبي متفاوتي از وجود اينكه معموال نسل هاي مختلف، سليقه و حال و ه

اينگونه آثار مسلما از . يكديگر دارند، اما برخي آثار از خود ماندگاري نشان مي دهند
ارزش ها و عمق هنري قابل قبولي برخوردارند، اما علت ماندگاري شان فقط اين 

يك عامل مهم ديگر اينست كه گاه خاطرات تاريخي و مبارزاتي يك جامعه . نيست
حتي نسل هايي كه آن تجربه ها . رود يا آن ترانه، فشرده و متبلور مي شوددر اين س

روي . را مستقيما از سر نگذرانده اند، در نگاه به تاريخ به چنين آثاري بر مي خورند
برخي از آن ها خط بطالن مي كشند چرا كه ديگر با ارزش ها و روابط نو خوانايي 

را كه تازگي و طراوتي را هنوز در بطن خود ندارد؛ برخي ديگر به دلشان مي نشيند چ
به ويژه در مواجهه با سرودهاي . است“ به روز ”انحمل مي كند يا كماكان موضوعش

برخي را به همان . انقالبي و اعتراضي گذشته، خيلي از جوانان از آنها الهام مي گيرند
حسب شكلي كه هست در جريان مبارزات امروز زمزمه مي كنند، و برخي را بر 

  .ديدگاه خود و مسائل روز، تغيير شكل مي دهند و دوباره به جامعه عرضه مي كنند

 سرودها و ترانه هايي است كه مجموعه اي كه در اين جزوه گرد آورده ايم، عمدتاً
در )  تا به امروز١٣٣٢ مرداد ٢٨از سال هاي قبل از كودتاي (طي چند دهه گذشته 

برخي از اينها، مقبوليت عام يافته .  كرده استميان بخش هاي مختلف جامعه جا باز
همه اينها، به هر حال، . برخي رفته رفته مي روند كه از ذهن جامعه پاك شوند. اند

هر چند كه .  هستندمعينيبازتاب نگرش و باورها و ارزش هاي طبقاتي ـ سياسي 
ا را در جمع ، با عالقه آنهمختلف و متضادحامالن ايده ها و عقايد و سياست هاي 

  اين هم نكته جالبي است كه مردم در. هاي خصوصي و عمومي زمزمه يا فرياد كنند



 بسياري موارد، بعضي از اين ترانه ها و سرودهاي جا افتاده را بدون توجه به جزئيات 
با اين كار براي خود، خاطرات يا تجارب ديگري كه . شعر و كالمش به زبان مي آورند

گاه نيز خواندن . ني به آن اثر هنري نداشته باشد را زنده مي كنندمي تواند ربط چندا
به يك ) مثال در جريان تظاهرات خياباني(يك سرود و ترانه در مناسبت هاي خاص 

عادت، يا يك عالمت مشخصه و نماد تبديل مي شود؛ و البته بي توجه به خط كلي 
  .حاكم بر آن سرودها و ترانه ها

  : گرد آوري كرده ايم در چند دسته مي گنجندآثاري كه در اين جزوه 

 سياسي
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اين شامل سرودهاي منتسب به تشكل . اول، سرودها و ترانه ـ سرودهاي
هاي گوناگون، و سرودها و ترانه ـ سرودهايي است كه بر پايه ديدگاه ها و مواضع 

  . سياسي و ايدئولوژيك مشخصي توليد شده اما نشان حزبي ندارد

 عتراضي و متفاوت در فرم ها و قالب هاي گوناگون كه مخاطبان عامدوم، ترانه هاي ا
و نيز ترانه هايي با مضامين . تري دارد و البته طرفدارانش بيشتر و ماندگارترند

مختلف كه عليرغم گذر چند دهه، هنوز هم مي توان به آنها گوش كرد و فارغ از 
  .تعلقات نسلي از آنها لذت برد

اهميت و ارزش . بر آنها نهاد“ فولكلور”ايي كه مي توان عنوان سوم، ترانه ها و سروده
اين آثار در اينست كه بازتاب تالش هاي ادبي و فرهنگي معموال سركوب شده و 

زنده نگهداشتن اين آثار از جانب . ناديده گرفته شده خلق ها و ملل ستمديده اند
ميشه يك وظيفه هنرمندان و كوشندگان سياسي ـ فرهنگي اين خلق ها و ملل، ه

يعني تالشي براي احقاق حقوق پايمال شده؛ براي فرياد كردن . ملي تلقي شده است
در عين حال، اين آثار را نمي بايد مستقل و مجرد از زمانه و . هويت مردمي ستمديده

چه بسيار . ارزش ها و مناسبات و آرمان هاي نو و پيشرو مورد ارزيابي قرار داد
كه ) پدرساالرانه، خرافي ـ مذهبي، برتري خواهانه ملي(كهنه نگرش ها و ارزش هاي 

  . در برخي از اين آثار، حتي محبوب ترينشان، رسوب كرده است



محلي و متعلق به (اين دقيقا همان واقعيتي است كه نه فقط در مورد آثار فولكلور 
سنتي، پاپ، اعم از (بلكه در مورد ترانه هاي رايج و پر طرفدار )  مختلف خلقها و ملل
فارسي ـ ”، و به ويژه در مورد سرودها و ترانه ـ سرودهاي سياسي ...)راك، رپ و

   .هم صدق مي كند“ ايراني

ارائه مجموعه حاضر، نه فقط تالشي است براي ثبت گوشه اي از فعاليت هنري ـ 
ادبي جامعه در قالب ترانه و موسيقي، نه فقط معرفي آثاري است به نسل امروز براي 

واندن و به ياد سپردن و ترنم هاي گروهي، بلكه ابزاري است براي بررسي و نقد خ
نگرش ها و ارزش هاي مختلف طبقاتي ـ ملي، مواضع سياسي و جنسيتي، آنگاه كه 

  .از پنجره موسيقي و آواز به بيرون سرك مي كشند

زبان موسيقي، ”اين جمله را بارها شنيده ايم و ديگر به يك كليشه تبديل شده كه 
جزوه اي كه در دست داريد، مي توانست خيلي ناسيوناليستي از آب “ .جهاني است

در بيايد اگر نمونه هاي خوب و ارزشمندي از آثار هنرمندان مترقي و پيشرو كه در 
درياي هنر و . گوشه هاي ديگري از دنيا توليد شده را به شما معرفي نمي كرديم

تر از اينست كه به مرزهاي يك كشور، و ده موسيقي پيشرو و الهام بخش بي كران 
در مواجهه با اين درياي بيكران بايد تنگ . ها و صدها اثر بومي و آشنا محدود شود

نظري ناسيوناليستي و محافظه كاري سليقه اي و تعصبات سنتي را كنار گذاشت، تا 
  .واقعا بتوان لذت برد و آموخت و الهام گرفت

 نكته م
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اين . هم اشاره كنيم كه كل جامعه به هنر نياز مبرم دارندسرانجام بايد به اين
معموال در جنبش . مرد، پير يا جوان، نمي شناسدزن يا مساله، كارگر يا روشنفكر، 

 مساله معموالً. كارگري و چپ ايران، نسبت به هنر و ادبيات بي توجهي شده است
 هاي محروم، جدي گرفته توليد و ترويج آثار پيشرو و مترقي و انقالبي در ميان توده

در نتيجه، اين توده ها عموما نيازهاي هنري ـ احساسي خود را با آثار . نشده است
در دسترس كه اغلب بازتاب و فشرده افكار مسلط و محافظه كارانه و سنتي و خرافي 

بخشي از مبارزان اين جنبش نيز با تنگ نظري مي . هستند، برطرف مي كنند
  .خالصه كنند“ چارچوب دار”و “ ناب”د اثر محدود كوشند، هنر را به چن



 به صورت تبليغ فقط يك شكل و سليقه هنري خاص  اين تنگ نظري ها معموالً
جلوه گر مي شود و انواع گوناگون قالب ها و سبك ها و نوآوري هاي هنري ـ ادبي، 

ه مي ، كنار گذاشت“منحط و بورژوايي”و “ غير انقالبي”و “ غير كارگري”تحت عنوان 
نتيجه عملي اينست كه يا شمار محدودي از توده هاي كارگر و زحمتكش اين . شود

حرف ها را گوش مي گيرند و خودشان هم تنگ نظر و خشك و تك بعدي و سنتي 
مي شوند، يا اينكه به اين حرف ها اهميتي نمي دهند و باز هم براي رفع نيازهايشان 

نه هاي كهنه انديش و ضد مردمي داخلي و  از رسابه آثار رايج و مسلطي كه مرتباً
  .بين المللي پخش مي شود رجوع مي كنند

توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي كنيم كه آثار اين جزوه از منابع مختلف 
بعضي از متون ممكنست اشتباهات اماليي و حتي . اينترنتي استخراج شده است

دي صوتي تعدادي از دي وي ارائه . مفهومي نسبت به متن اصلي آثار داشته باشد
اين آثار به همراه جزوه، هم به آشنا شدن شما با ملودي و نحوه اجرا كمك مي كند و 

براي تهيه اين جزوه به آثار . هم تالشي است براي رفع اينگونه اشتباهات ناگزير
احزاب و گروه هاي چپ و دمكراتيك و كارگري، معتقدان به مشي هاي گوناگون 

 ٣٢ تا ٢٠از سال هاي ( و غير مسلحانه، در دوره هاي مختلف تاريخي مسلحانه
 و سال هاي خونين بعد از آن، تا ۵٧، روزهاي انقالب ١٣۵٠ و ١٣۴٠گرفته تا دهه 

اميد است كه انتشار اين مجموعه كمكي . ايم رجوع كرده) برآمد مبارزاتي كنوني
ادهاي تكميلي و تصحيحي و نظرها و پيشنه. باشد در راه اهدافي كه مد نظر داريم

  . نقادانه شما را پذيراييم

      )JAFK(» جمعي از فعالين كارگري« از انتشارات

   ١٣٨٨       آبان ماه 
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________________________________________  



        اوژن پوتيه

                   
  سرود انترناسيونال

  
  دنياي فقر و بندگي  غ لعنت خوردهبرخيز اي دا

  به جنگ مرگ و زندگي  شوريده خاطر ما را برده
  كهنه جهان جور و بند  بايد از ريشه براندازيم

  هيچ بودگان هرچيز گردند                      و آنگه نوين جهاني سازيم
  آخرين رزم ما  روز قطعي جدال است

  )٢(نژاد انسانها   انترناسيونال است
  خدا، نه شه نه قهرمان  خشد فتح و شاديبرما نب

  در پيكارهاي بي امان  با دست خود گيريم آزادي
  نعمت خود آريم به كف  تا ظلم از عالم بروبيم

  تا وقتيكه آهن گرم است  دميم آتش را و بكوبيم 
  آخرين رزم ما  روز قطعي جدال است

  )٢(نژاد انسانها   انترناسيونال است
  بيشمار كاراردوي   تنها ما توده جهانيم

  نه كه خونخواران غدار  داريم حقوق جهانباني
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  بر رهزنان و دژخيمان  غرد وقتي رعد مرگ آور
  تابد خورشيد نور افشان  در اين عالم بر ما سراسر
  آخرين رزم ما  روز قطعي جدال است

  )٢(نژاد انسانها   انترناسيونال است



  
  

  كـاران جنـگل آفتـاب
 

   شكفته بهارون/ سراومد زمستون

  )٢() گل سرخ خورشيد بازاومد و شب شد گريزون(

  الله ها بيدارن   / كوه ها الله زارن

  )٢ () آفتاب و مي كارنگل گل گلتو كوه ها دارن (

  تفنگ و گل و گندم داره مياره/ كوهستون دلش بيداره توي 

  ش جان جان جاناتوي سينه / توي سينه اش جان جان جان

(  )٢() يه جنگل ستاره داره/ جان جان/ يه جنگل ستاره داره

(  ) تكرار متن فوق

   شكفته بهارون/ سراومد زمستون

  )٢() گل سرخ خورشيد بازاومد و شب شد گريزون(

  شور دلش شعله /  لبش خنده ي نور

   )٢() صداش چشمه و يادش آهوي جنگل دور(

  تفنگ و گل و گندم داره مياره/ كوهستون دلش بيداره توي 

  ش جان جان جان ان توي سينه جاتوي سينه اش جان جان

) 
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  )٢( ) يه جنگل ستاره داره/ جان جان/ يه جنگل ستاره داره



  كرامت اهللا دانشيان 

  

  بهاران خجسته باد

(  )ملودي از كرامت اهللا دانشيان

                              هوا دلپذير شد گل از خاك بر دميد                                                                      

پرستو به بازگشت زد نغمه ي اميد                                                                                                     

                                     )                         الف     (    خون درون رگ گياه                     ازوش آمدجبه 

ن رسد ز راه                                                                                                   خراما  فالبهار خجسته

                                                                 به خويشان، به دوستان، به ياران آشنا                               

به مردان تيز خشم كه پيكار مي كنند                                                                                                

 چشم جهانيان پديدار مي كنند                                                       ي درد را بههاببه آنان كه با قلم ت

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد                                                                                               

                                                               ل به سرتاسر جهان و اين بند بندگي، و اين بار و فقر جه

  )تكرار الف(به هر صورتي كه هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته بود 
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      خسرو گلسرخي

                    

  سرود پيوستن

  )٢(بايد كه دوست بداريم ياران 
  دهاي ما اگر چه رسا نيستفريا /  بخروشيم بايد كه چون خزر

  )٢(اينك سرود   /  بايد تپيدن هر قلب  / )٣(بايد يكي شود 
  )٢(اينك پرچم  / بايد كه سرخي هر خون

)                                                                                          ٢(بايد كه قلب ما سرود و پرچم ما باشد 
  نزديك شويم  يكي شويم / پيده ي البرزبايد در هر س

  )٢(بايد كه سر زند طليعه ي خاور از چشمهاي ما  / اينان هراسشان ز يگانگي ماست
  بايد كوير فقر از چشمه هاي شمال / بايد كه لوت تشنه ميزبان خزر باشد

  )٣(بايد دستهاي خسته بياسايد  / )٢(بي نصيب نماند 
  يد كه خنده و آيندهبا / بايد كه سفره ها همه رنگين

  )٢(بايد كه دوست بداريم ياران  / )٢(جاي اشك بگيرد 
  فريادهاي ما اگر چه رسا نيست / بايد كه چون خزر بخروشيم

  بايد كه لوت تشنه ميزبان خزر باشد                                                                                   / )٣(بايد يكي شود 
  )٣(بايد دستهاي خسته بياسايد  / )٢(بايد كوير فقر از چشمه هاي شمال  بي نصيب نماند 

  )٢(جاي اشك بگيرد / بايد كه خنده و آينده  / بايد كه سفره ها همه رنگين
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 ژاله
 

                    خون چه شد، خون چه شد                          / ژاله خون شد/ژاله بر سنگ افتاد چون شد
)  ٢) (سلطنت زين جنون واژگون كن/ ژاله خون كن، خون جنون كن (خون جنون شد 

بر شهيدان زمين گلستان كن                                                              / ژاله بر گل نشان، گل پران كن
) ٢) (در شب تيره آتشفشان كن( به صبح آيد اين شام تيره تا/ نام گمنام ها جاودان كن

)                                                                  ٢) (خانه ظلم زير و زبر كن/ دست در كن، شو خطر كن ( 
                                                    جان خواهر، كارگر، روستائي، برادر، پيشه ور، اي جوان، اي دالور    

آن ستمكاره، آن تاج برسر                                                                       / ما همه يك صف و در برابر
)                                                                  ٢) ( زبر كنخانه ظلم زير و/ دست در كن، شو خطر كن ( 

چون به هر حال تنهاست مادر                                                                        / خواهر من،گرامي برادر
)                                                                   ٢) (بهر ايجاد دنياي بهتر/ (ر من به خاك اوفتادم تو بگذ

)                                                                  ٢) (خانه ظلم زير و زبر كن/ دست در كن، شو خطر كن ( 
اشك من در نگاه شمايان                                                                         / اراناي شما، اي صف بيشم

ژاله چون شو، ژاله خون شد، ژاله چون شد                                               / بر سر هر گذر گاه و ميدان
)                                 ٢) (سلطنت واژگون(خون جنون، خون جنون / ه درياي خون شدژاله خون، ژال

ژاله خون شد                                                                                     /ژاله بر سنگ افتاد چون شد
                                                          خون جنون شد             / خون چه شد، خون چه شد

                                 )٢)  (سلطنت زين جنون واژگون كن / ژاله خون كن، خون جنون كن (
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  قطره هاي خون

                                                                                                  از گلستان خلق / ليدپباز اين دژخيم 
  از هراسش ربود / گلهائي تازه رس

  .......ال ال ال 
                                                                                     در دل خرد و پير/ باز موج خشمي عظيم 

  قاطعتر رو نمود / جوشان گشت و به پيش
  ...... ال ال ال

  از هر قطره خون/ آنها رفتند و ليكن  
  )الف                      ( زان پس تاكنون / در بستان رزم خلق
                                                                                                                       هزاران گل شكفت
                                                                 ست رزم خلق جاويدان ا

                                                                                                                              دشمن سر نگون
                                                                                              راهي بس گلگون و پيكاري قهر آميز
                                                                                                                               مملو از خيز و افت

                           )تكرار الف( /   ه ما جز ره خلق چيسترا/ در جهان به از اين راهي بهر مانيست 
   ....... الال ال ال
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  زنداني
  

  )الف(       زنداني اي اوج فرياد، زنداني اي هر دم در ياد  
                   ه آواي آخرينت                                                            درداساي كه شور و عزم آهنينت، 

  )تكرار الف(
  ان تو به زنجيريمدر نگه همگان تو همان شيري، گر كه ز جور ز

                                                                                                          )خونين پيكار تو، فردا از آن تو(
  الله زسرخي خون تو بيداراست

    له ز پاكي روي تو مي بارداژ
  فردا از آن تو/ در راه خاك تو

  نشانه اي از رزم بيژن گرد و دلير/  نقش جانبازيت همه جاي اوين 
                                                                                     ماسه ي تاريخ پر ز فراز نشيب  ح

                                                                       )٢ (نويد پيروزي در بر دارد / براي ما درسي ديگر دارد
  )تكرار الف(

خصم و دشمن تو                                                          مي رزمد با / اي كه خلق از استقامت تو 
  )رار الفتك(

استقالل از بهر آزادي                                                                                                           در راه 
دست شكنجه گر تو شده لرزان                                               /   بستي پيمان  چودر ره آتش و خون 

د به پرواز                                                               يعقاب آزادي آ/ پيچد در هر كران نام تو جاويدان 
ه ياران بايد جان نهاد                                                             به ر/    شهر وده ميدهد اين آوازبه پهنه

  پاكنژادچو بيژن و ستار و 
  زنداني اي اوج فرياد، زنداني اي هر دم در ياد  
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  يار دبستاني من
  سروده منصور تهراني
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  بغض من و آه مني چوب الف بر سر ما،/  همراه مني يار دبستاني من، با من و

حك شده اسم من و تو، رو تن اين تخته سياه                                                                
 تركه ي بيداد و ستم، مونده هنوز رو تن ما

                                          دشت بي فرهنگي ما هرزه تموم علفاش                                 
 خوب اگه خوب؛ بد اگه بد، مرده دالي آدماش

دست من و تو بايد اين پرده ها رو پاره كنه                                                                        
 كي ميتونه جز من و تو درد مارو چاره كنه 

  بغض من و آه مني چوب الف بر سر ما،/ و همراه مني يار دبستاني من، با من 

حك شده اسم من و تو، رو تن اين تخته سياه                                                                           
 تركه بيداد و ستم، مونده هنوز رو تن ما

 غض من و آه منيچوب الف بر سر ما، ب/ يار دبستاني من، با من و همراه مني 

حك شده اسم من و تو، رو تن اين تخته سياه                                                                  
 تركه ي بيداد و ستم، مونده هنوز رو تن ما

                    دشت بي فرهنگي ما هرزه تموم علفاش                                                                
 خوب اگه خوب؛ بد اگه بد، مرده دلهاي آدماش

دست من و تو بايد اين پرده ها رو پاره كنه                                                                                
 كي ميتونه جز من و تو درد مارو چاره كنه ؟

 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه مني / يار دبستاني من، با من و همراه مني 

حك شده اسم من و تو ، رو تن اين تخته سياه                                                                          
 تركه ي بيداد و ستم، مونده هنوز رو تن ما



  ...هفت تپه هفت تپه هفت تپه 

  

                       همدستن باسرمايه دار  /  ميخوان كارگر بشه بيكار/مدير عامل وكيل فرماندار
كارگر وايساده پشت /  كور خوندين كارگر شده بيدار/نقشه اينه بشيم استثمار 

                         زنا تو صف اول نبرد/همدوش كارگران مرد  /   برزگرتوكارخونه كارمند يا/كارگر
     ...هفت تپه هفت تپه هفت تپه 

                                                                                                                                        }لُري{
                                                                               كلشو ونو مال خُمُنه/زِمين و كشت و كارخُنه

دِم  اِ مر/  اِ مردِم بَخووورووشيت/ نِمِيليم بَفوورووشيت/نِمِيليم دِش بَكاريت 
    بَخووورووشيت

گندم يا [ نميگذاريم در آن/همه از آن ماست/ زمين و كشت و كارخانه(   }:ترجمه{
         / آي مردم بخروشيد / اريم آن را بفروشيد ذنميگ /بكاريد] چيزي جز نيشكر

   آي مردم بخروشيد 

                                                                                                                                           }عربي{  
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 نِتحد علي شَبعانين و /اِحن َ جييِش ِ شُواغيل  / عِربي لُرّ ي فارِسي/تَعالَم من كِل قوم
       تَعالَم تَعالَم....... تَعالَم تَعالَم ظالم



        /ما لشكر كارگرانيم / عرب،لر ، فارس/ د از همه ي اقوام بياي (    }:ترجمه{

          ...)بياييد،بياييد /عليه سرمايه و ظلم متحد ميشويم 

داشتن تشكل ِ چاره ي كار                        /  مردم با حقوق بخور و نمير/معلم كارگر آي مزد بگير 
 كارگر از اينا /ن صنفي ناكار  يا انجم/شوراي اسالمي كار / اگه نه ميمونيم زار و نزار 

 /تشكل آزاد و مستقل ..  تشكل آزاد و مستقل.... تشكل آزاد و مستقل شده بيزار
  اينه راه عالج مشكل

                                                                                                                                              }لُري{ 
عرب و لر فارس پير  /  هم دزفيل انديمشك و شوش/خين ِ هفت تَپَه اوما و ِ جووش 

       ل ِشگر كارگَر ُ گَپَه/هَمَه وا يَكيم و ِ  دَس ب ِراري   /  و جِوُن كارگرُ ن ِ هفت تپه

  ل ِشگر كارگَر ُ گَپَه... .ل ِشگر كارگَر ُ گَپَه..... هَمَه وا يَكيم }ل ِشگر كارگَر ُ گَپَه{  

      / نيز انديمشك و دزفول و شوش /  خون هفت تپه آمده به جوش (    }:ترجمه{
/ همه به همياري با يكديگريم / كارگران هفت تپه / پير و جوان  عرب و لر و فارس، 

                                                                /...لشكر كارگران عظيم است 
                                                                                 }عربي{

                               ما نُستسلم ما نُستسلم/حنا ٳگاع مالَتنا  ديَناٳا نُطّي مِن  م/حنا ٳ شغُل مال ٳ
                   /زمين مال ماست / از دستش نميدهيم / كار مال ماست ( } :ترجمه{

                                                            )تسليم نميشويم  /تسليم نميشويم
                           ، شوراهاي كارگري) دست در دست متحد شويم{نتحد ايد بيد 

                                   ، تشكل آزاد و مستقل)آي مردم بخروشيد ( اِ مردِ م بَخووروووشيت
  .هفت تپه هفت تپه هفت تپه
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  )منتخبي از سرودهاي انقالبي و پيشرو



                                                             

       

) 
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  )سروده مينا اسدي با صداي گيسو شاكري

  !كارزار

                                                                        پرنده پر زد و رفت  ديديم/  پشت دريچه هاي بستهاز
                                                                         كه بخت در زد و رفت ديديم/ در خانه نشسته بوديم 
                                                                           كه ماه سر زد و رفت  ديديم/ زنداني شام تار بوديم 

                                                               گر نه زمان انتظار است دي /   گفتيم كه اين چه روزگار است
                                                         ديديم كه زن بخاطر عشق   / )٢( هان اينك وقت كار زار است 

                                                                                                محكوم به مرگ و سنگسار است
                                               سرمايه به كارگر سوار است/ ديديم كه كارگر پياده است 

                                                      گريان،غمين واشكباراست/ گرسنه ديديم كه كودك 
                                       )همصدايي (–و بي بهار است  پژمرده و زرد/ ديديم نهال آرزوها 

                                                                 ديگر نه زمان انتظار است  / گفتيم كه اين چه روزگار است
                                                                                                        )٢( هان اينك وقت كار زار است

                                                                                                تا پاي من تو بسته باشد
                                                     جز آزادي مگر چه ميخواست /  سرمايه و جهل و دين بكار است
                                                         گفتيم كه اين چه روزگار است /آن جان جوان كه سربدار است 

 ديگر نه زمان انتظار است                                                                                                                  
  )٢(هان اينك وقت كار زار است 



 اي زنان ايران

  

  سر ما  به دم پير نگه نتوان داشت
  ه ي دلگير نگه نتوان داشتدر خان

  آن را كه سر زلف چو زنجير بود
  در خانه به زنجير نگه نتوان داشت

   تا به كي در افسوس /دختران سيه روز
  تا به چند محبوس/ زير دست مردان 
  دختران ايران / در چنين محيطي
  اي زنان ايران / تا به كي خموشي

                                                                                                                    هيچكس خبر نيست
  فكر خير و شر نيست

  زن مگر بشر نيست / اي رجال ايران
                                                                                                                         چند در حجابي 

  تا به كي به خوابي
                                                                                                                             از وجود شيخ است

  مملكت خراب است  / اين همه خرابي
  ملتش به خواب است

  وقت انقالب است / اي زنان ملت
  تا به كي به ذلت/  ختران ملتد

  چادر مذلت/ سر بر كنيد از
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  اي نوع بشر

  اي نوع بشر تا كي به ابناء بشر
  سودي ندهي اي نخل بي بار و ثمر

  مگر ز فردا خبر نداري
  كه جز به سر شور و شر نداري
  چرا به جز حرص و آز و شهوت

  به سر هواي دگر نداري
  ندانستي اي بي خرد در جهان قدر آدميت

  كه از خلقت آدمي در طبيعت چه بوده حكمت 
  كه غير آزار بينوايان در آفرينش گهر نداري

  در اين گذر گه اثر نداري/ بدان كه جز جاي پاي خالي 
  چه دلها ز قهر تو گسيخت / چه خونها كه با دست تو ريخت

  آخر اي ابوالبشر كي بد اين شور و شر ز اسرار زندگي
   و زر قومي در بندگيتا به كي دسته اي صاحب سيم

  گرسنه گروهي به قرص جوي جان سپرند
  گروه دگر حاصل رنج آنان شمرند

  ببين هزاران فقير و مفلوك
  ملوك و مملوك زحال هم بيخبرند

  ندايي رسد زاهل كتاب/ حذركن كه در روز حساب 
  كاي ز پستي رسيده به وجود 

  حاصل زاد و بود تو چه بود
  اين معما بگذرجاهد از  / در اين دار خراب

  جز طعن شيخ و شاب / آخر از اين لغز ها چه اثر
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  افتخار

  مرضيه اسكوئي 

     

  )بلكه ميخواهم قصه هايم را با زندگي بنويسمنمي خواهم با قلم زندگي كنم، من (
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 من همسري صادقم/ من مادرم، من خواهرم

 زني از ده كوره هاي مرده جنوب/ من يك زنم 

 پاي برهنهبا /  زني كه از آغاز

  در نورديده استخاك تف كرده رااين سراسر 

 من از روستاهاي كوچك شمالم

 در شاليزار و مزارع چاي/ زني كه از آغاز 

 .تا نهايت توان گام زده است

 همراه با گاو الغرش در خرمنگاه/ با پاي برهنه /  زني كه از آغاز

 از شام تا بام/ از طلوع تا غروب 

 . رده استسنگيني رنج را لمس ك

  من يك زنم

 زني كه كودكش را در كوه به دنيا مي آورد

 و بزش را در پهنه ي دشت از دست مي دهد

 و به عزا مي نشيند    



                                                                                                                              
  من يك زنم

                               پروارتر مي شود الشه ي خونخوار/ زني كه از عصاره ي جانش 

 افزون تر مي شود سود سرمايه دار/ و از تباهي خونش  

 زني كه مراد و مفهومش

 .در هيچ جاي فرهنگ ننگ آلود شما وجود ندارد

 قامتش ظريف/ كه دست هايش سپيد 

 .راگين باشدو گيسوانش عط/ كه پوستش لطيف 

 .با دست هايي كه از تيغ برنده رنج ها  زخم ها دارد/ من يك زنم 

 زني كه قامتش از نهايت بيشرمي شما

 .آسان شكسته است/ در زير كار توان فرسا

 من زني آزاده ام 

 شپا به پاي رفيق و برادر/ زني كه از آغاز 
 .دشت ها را درنورديده است

 ومند كارگربازوي نير/ زني كه پرورده است 

 و دست هاي پر قدرت دهقان را

  خود برزگرمن / من خود كارگر 
 زني كه در چشمانش

 انعكاس گلرنگ گلوله هاي آزادي

 .موج مي زند

 زني كه دستانش را كار

  براي گرفتن سالح پرورده است
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       سرودهاي سربداران 

                

  سربداران
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                                                       )    ٢ (ر ايران بهر آزادي و ف، جانسپارانسربداران،
                                                          زآنچه ستار و حيدر نمودند  / اي گرفته ز تاريخمان پند

                                                     ظلم كشتار و زندان  ني ابر كن/  درس خونين آزادگي خوان 
خاك ايران ز خون گشته رنگين                                                              / ابر خونين / روي خورشيد 

                  تيره كرده روز ايران                                                                      / جغد نادان / ين  امرتجع
                                                     )٢ (دمكشان آجوخه  اعدام  اين / شسته به خون فرزندانمان 

ياري اي برزگر وقت تنگ است                                              / همت اي كارگر وقت تنگ است 
 جانيان صبر ننگ است                                                    با چنين/ جنبش خلق حق خواه و بيدار

                                             پاسخ مستبدين فشنگ است/ آخرين چاره عزم و تفنگ است 
                                                               )٢ ( الجرم چاره جنگ است جنگ است /تا بدست آيد آزادي و صلح

                                                                         )٢ (سربداران، جانسپاران، ياوران خلق ايران 
                                                                              / آهنين بادا عزمتان / بزم پيروزي رزمتان 

                                                               ما هم از پا نشسته ايم  /با شما پيمان بسته ايم
 چنگ و دندان خونين كفتار                                                              /بشكنيد با قيامي دگر بار

بشكنيم  قفل زندان ايران                                                                 / ذريم بهر آزادي از جان بگ
اي ستم ديده مردم ز نو قيام                                                 / خون همسنگران مي دهد پيام 

  )٢ (تنه مي رهد خلق ايران از اين ف/  همت سربداران ندا دهد 



  

  آتش

                                                   گلهاي آتش، رقصان به پاگشت، شب تيره بگذشت  / بركوه سركش
                                                                                                    سوزد به آتش صد رنج و اندوه
                                                                                             )٢ ( رنگ رهائي نشست بر رخ كوه

                                                                          همچون آتش باش، سرخ و سركش باش
                                                                                                        ) ٢(زان تباهي بهر رهائي، بسو

                                                  )٢ (  رنگ رهائي نشست بر رخ كوه /سوزد به آتش، صد رنج و اندوه
                                                                               باشهمچون آتش باش، سرخ و سركش

                                                                             )٢(بهر رهائي، بسوزان تباهي 
                                                                                                          .....هي،هي،هي،هي،هي،هي،هي

                                                                                          )٢(، ظلم و استثمار )٢(تا كي بمونه  
                                                                                                 )٢(آتش پيكار  / )٢(خيز و بر پا كن  

                                                                               وهم و خياله، خواب محاله ) ٢(فكر اون دنيا 
                                    )٢(شورش و جنگه  )  ٢( رهائي  تنها ره / )٢(هيچي نياره  ) ٢(غيراز بدبختي

                                                                                        )٢(لوله ي تفنگه  ) ٢(راه قدرت از 
                                                                                      )٢(بركن، ظلم و استثمار هان بركن، بركن، 

                                         ) ٢ ( چاره ي كاره) ٢(رزم و آگاهي   / )٢(آتش پيكار ) ٢(خيز و بر پا كن  
                                     )٢(، شورش و جنگه  )٢(تنها ره رهائي   / )٢(كارشون زاره ) ٢(دشمنون ما  
  )٢(لوله تفنگه ) ٢(راه  قدرت از 
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  چكاوك

  

                                                                                              اي چكاوك پركشان، به چمن بازآ
                                                                                             بده مژده ز نو، به شقايق ها 

                                                                                          منشين، منشين، كه كنون بايد
                                                                     )٢(  جانم فكني غوغا)٢ (شكني  شب غم، فكني غوغا

                                                                                         )٣ (برسان پيغام رفيقان را، كه بهار آيد 
                                                    )٢ ( كه ببار آيد/ شكند باروي زمستان را، گل خورشيدي

                                                                                                 منشين، منشين، به چمن بازآ
                                                                                                                بده مژده ز نو، به شقايق ها 

                                وغا جانم فكني غ)٢ ( وغاغكه كنون بايد، شكني  شب غم، فكني ) ٢ (توبخوان
                                                                                             )٣ (برسان پيغام رفيقان را، كه بهار آيد 

                                                                                                          شكند باروي زمستان را
                                                                                                   )٢ (گل خورشيدي كه ببار آيد

                                                                                                     منشين، منشين، به چمن بازآ
                                                                                              بده مژده ز نو، به شقايق ها 

                                                                                                              كه كنون بايد)٢ (تو بخوان 
   جانم فكني غوغا)٢ (شكني  شب غم، فكني غوغا 
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  خشم زنان

اون  ور چهار راه، رو پل باال                        /   وقتي مي رفتم خونه ي پيروز مي دوني ديروز
آره دوباره چارتا لجن پوش افتاده بودند                  / يك هو  شلوغ شد، شلوغ پلوغ شد 

جمعيت كم كم / دختركي را گرفته بودند به جرم معمول بد حجابي / به جون مردم
يه نفر از اون / سي تا به صد تا / بيستا به سي تا / تا به بيستا ده /  اضافه ميشد 

ياال سوار شو،          : گرفتو پيچوند و گفت با تهديد / پاسدار دست دختركو بد
حجاب نمي خوام، هان مگه زوره                           / دختره داد زد الشخور جاني

                                                           چنگ زد و درجا حجابو ورداشت             
ياال سوار شو                                     : الشخوره پس رفت و كلتو درآورد، دوباره گفتش 

جمعيت اما كفري ،كفري، يه بشكه باروت                                                              
قاتل و دزدند فقيه و رهبر ، رئيس جمهور                :  گفتند با داد و فرياد چندتائي

اين يكي خنديد به ريش پاسدار             / آخوند خدائي مردم گدائي/ اون يكي داد زد 
          ها ها ها، هاها ها                                                                    / به ريش مال 

كلتشو چرخوند بروي مردم                                                / الشخوره يه كم عقب عقب رفت
:                              الشخورا از ترس نعره كشيدن/ منفجر شد / جمعيت انگار بشكه ي باروت

)                                              فلنگو بستنگفتنو و فوري / (وا نسا  اكبر، اوضاع خرابه،  بپر سوار شو 
يه هو يه پنجه نشست تو چشم الشخور جاني و خون روون شد                                                       

     اين يكي با مشت كوبيد تو چونه اش               / او يكي با پا كوبيد رو دستش كلتشو انداخت 
بندازش از پل                        :  يكي ندا داد/ چندتا گرفنتد چاردست و پاشو / الشخور تا شد 

در جا سقط شد                                 / الشخوره پرت شد، با كله افتاد / يكي و دوتا ، دوتا و سه تا 
:                             با خنده داد زد/ رد دختره خم شد با دست خونيش، كلته رو ورداشت به ما نگاه ك

  جواب دولت تير و تفنگه    / زبون مردم  زبون جنگه 



اگه تو دنبال انقالبي                                               / اگه تو راستي ميخواي بجنگي
                          همه چي برگرده، زيرو رو شه           /  اگه تو ميخواي دنيا عوض شه

نباشه خون ماها تو شيشه                                                            / اگه تو ميخواي ستم نباشه 
)                                                    ٣(زنجيرو بشكن، قفل ها رو وا كن  خشم زنانو يكجا رها كن

تو كوچه گم شد                               /  يه كم پائين تر پيچيد تو كوچه/  تو مردم دختره چرخيدو  زد
اگه تو دنبال انقالبي  / اگه تو راستي ميخواي بجنگي/ با خودم گفتم كجاي راهي؟ 

اگه تو ميخواي ستم /  اگه تو ميخواي  دنيا عوض شه، همه چي برگرده، زيرو رو شه 
خشم زنانو / ها تو شيشه  زنجيرو بشكن، قفل ها رو وا كن نباشه خون ما/ نباشه 

  )   ۴(يكجا رها كن

  برخيزيم

 بندگي 
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به دست توست                       / اگر فتد به پاي مردمي /  چو در جهان قيود
رهائي جهان ز قيد جور و ظلم                                                 /  به راي مشت توست

رها شويم ز قيد بندگي                                            /  چو جنگ توده اي/ بپا كنيم 
ز حاصل تالش كارگر است                                    / به هر كجا نشان ز ثروت است 

                ز همتش شود  ز دانه خرمني                         /  زمين، غني  ز رنج برزگر 
رها شويم ز قيد بندگي                                                 / بپا كنيم  چو جنگ توده اي 

برخيزيم، پيروزيم                               / جان بر كف بر خيزيم/ همرزميم / همراهيم ) / ٢(همپايم
به دست تو به راي مشت توست                / اگر فتد به پاي مردمي / گي چو در جهان قيود بند

چو جنگ توده اي                                       / رهائي جهان ز قيد و جور و ظلم  بپا كنيم 
ز حاصل تالش كارگر است   / به هر كجا نشان ز ثروت است / رها شويم ز قيد بندگي

ز همتش شود ز دانه خرمني بپا كنيم                                         / گرزمين، غني ز رنج برز
  رها شويم ز قيد بندگي/ چو جنگ توده اي 



  

        الهوتي

  

 فشاند
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  تيغ بايد خون

                                                                                          محمدرضا لطفي: آهنگساز / بيات اصفهان

تيغ بايد خون فشاند كار با دشمن سرايد                                                                                            

              من مرم نام بماند، او مرد كامم برآيد                                                                          

زندگاني نيست دشمن را به ملك خويش ديدن                                                                            

                                                                                 )٢(بايد از تن جان من يا از وطن دشمن برآيد 

جالد امتحان الزم نبود تاريخ گويد                                                                                   گو به 

يد                                                                                   آفتد از تيغ با تيغ آنكه در اين كشور  كو

ا بين كه در ميدان از آنها                                                                                    مردي اين مردمان ر

                                                                        ش خواهرآيد  يبي برادر گر كسي افتد، بجا

  )تكرار از ابتدا تا انتها(



  
  ي دوستانهمت كنيد ا

  
 همت كنيد اي دوستان

  دشمن به ميدان آمده
  با حرص خرس گرسنه

  )٢(با مكر شيطان آمده 
  آمد به قصد جان ما
  بر ضد فرزندان ما 

  اين سگ براي نان ما
  )٢(نزديك انبان آمده  

  هار است هار است اين بيشرف
  شمشير هم دارد به كف

  يك صف شويم از هر طرف
  )٢(جالد انسان آمده 

   شده او را زنيم يك صف
  شمشير او را بشكنيم پامال و نابودش كنيم

  )٢( كو دشمن جان آمده 
(  ).از اول تا آخر تكرار شود
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 ايـران مـن
  

مرداد گران                                                                                                                  / بعد از آن
  خشم تو خفته در خاكستر تابستان

  زندان من/ اي ميهن اي/ ايران من/ ايميهن ام اي 
  طوفان سرخ انقالب روي / خشد شعله ي آفتاب مي در

                                                                                           چون فدائي با خشم و خون به پيش
  خيش  و خم ود و ش و دآهن از دل 

  شود نگون شود نگون شود نگون /جام غم 
   فالت خون فالت خون فالت خون/ گل دهد 

  گل آورد گل ارغوان گل ارغوان گل ارغوان/ بهار خون مردمان
  خشم تو خفته در خاكستر تابستان/ مرداد گران / بعد از آن

  زندان من / اي ميهن اي / ايران من /اي ميهن ام اي
   طوفان سرخ انقالب روي / شعله ي آفتاب درخشد مي 

                                                                                                    چون فدائي با خشم و خون به پيش
  آهن و دود شخم و خيش از دل 

  شود نگون شود نگون شود نگون / جام غم
   فالت خون  خونفالت خون فالت /گل دهد  

                                                                                                      شب وطن/  گلوله شعله ور شود
  شود سحر شود سحر شود سحر

   طوفان سرخ انقالب روي/  مي درخشد شعله ي آفتاب 
                                                                                                    چون فدائي با خشم و خون به پيش

  )٣() از دل آهن و دود و شخم و خيش(
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  بپا هموطن
  

  هركه در جان و دلش قطره اي خون آزاديخواهي است
  هر كه در راه خلق خود هر دم آماده ي جانفشاني است

  او موج خشم و كين در تالطميكدم ننشيند اگر بيند 
  فرياد او هم صداگردد با توده ي پرشور در تهاجم

  به پا كه دور جور ستمگران سر رسيده/ به پا اي هموطن صبح آزادي دميده 
  )٢( بدست دليران ايران -  شود جمله ويران-بساط اميران به فرداي ايران

  اين بود پيام گلگون خون بود پاسخ هر خون
  
  

بر پا خيز  ز جا كن ا
  

  )الف ( )٢(بر پا خيز از جا كن بناي كاخ دشمن 
  اگر فتد به پاي مردمي  / چو در جهان قيود بندگي

                                                توست بدست توست، به راي مشت 
  )٢( رهائي جهان ز قيد جور و ظلم  

  رها شويم ز قيد بندگي / بپا كنيم قيام مردمي
                                                                             م، همراهيم،هم رزميم، جان بر كف برخيزيمهم پائي

  )تكرار الف(  پيروزيم  برخيزيم،
  زحاصل تالش كارگراست / به هر كجا نشان ز ثروت است

  ز همتش شود ز دانه خرمني / زمين غني ز رنج برزگر
  رها شويم ز قيد بندگي /مردميبپا كنيم قيام 
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  اي رفيقان

                                                                                                         )٢(اي رفيقان، قهرمانان
                                                                                   )٢(جان در ره ميهن خود بدهيم بي محابا 

                                                                                        از تن ما خون بريزد و ز خون ما الله خيزد
                                                                                   )٢(چون الله و گل بشود همه جا چون گلستان

                                                                                                        )٢( در بيابان در كوه و دشت،
                                                                                 )٢(غران چو يكي شيري كه رها گشته از بند 

                                                                                  در ره خلق جان ببازيم چون دماوند سرفرازيم
                                                                                        )٢(يك پا ننهيم قدمي به عقب تا دم مرگ 

                      )٢( بر خاك وطن خون گر بچكدالله رويد / گر شود از ره نمانيم  پيكر ما غرق در خون
 )٢(زين رو وطنم آزاد و رها سازم از بند / خلق ايران همره ماست عشق توده در دل ماست

اي  )٢(اعقه آتش جهد از سينه ي ما كشور ما چون فلسطين در دل ما آتش كين چون ص
                                                            رگبار مسلسل تو بدرد سينه ي خصم / )٢( فدائي، اي مجاهد

  )٢ (ان در ره ميهن خود بدهيم بي محاباجسربداران  اي رفيقان، قهرمانان، اي جوانان،

  
  سرود داسي ها

  

مبادا افسرده دل باشي                                /  قدم در راه خود بگذار  /  زجا بر خيز اي دهقان  
تو را ياري نخواهد كرد كس در كار                                                / اسير مرگ مي گردي تو هم ناچار 

  قدم در راه خود بگذار/ تو خود بايد زجا خيزي 
  اي دهقان، اي دهقان/ زجابرخيز، زجا برخيز
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  خون ارغوانها
  
                                                                      زده شعله بر چمن، در شب وطن، خون ارغوانها

                                                                        ن، شعله تا كرانهاتو اي بانگ شور افكن، تا سحر بز
  كه در خون خفته گان، دلشكستگان، آرميده طوفان

  به آيندگان نگر، در زمان نگر، بردميده طوفان
  قفس را بسوزان، رها كن پرندگان را، بشارت دهندگان را 

  )الف(                       با سحر برويد            كه لبخند آزادي، خوشه ي شادي
  .سرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگويد

  ستاره ستيزد و شب گريزد و صبح روشن آيد
                                                                    / زند بال و پر زنو، آن كبوتر سوي ميهن آيد

                                                        سرخ و گرده افشان/ خه اي به لبگرفته تمام شب، شا
  )تكرار الف( / پرد گرده گسترد، دانه پرورد، سر زند بهاران

  

  رود
  خفته هزاران گل در سينه ي رود/ مي گذرد در شب آئينه ي رود

 رود نغمه خوان                            فراز/ سرزده از اشك سيمينه رود / گلبن لبحند فردائي موج 
  رود و سرودش، اوج وفرودش                                    /مي سوزد شب در اين ميان/ شكفته باغ كهكشان 
  رفاي دورژارد در سينه، مي رود تا دباغ آئينه، / مي رود تا درياي دور 

  )الف.  (بيها مي پيونددآبا /  بر افسون شب مي خندد  /موجي در موجي مي بندد 
خورشيد از باغ خاور مي رويد، بردريا مي تابد                / فردا رود افشان ابريشم در دريا مي خوابد 

                                                                                                                                                )تكرار الف(
  فردا رود طغيان شور افكن در دريا مي خوابد 

  )٢() تكرار الف    (مي تابدخورشيد از شرق سوزان مي رويد بر دريا 
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 (  )گل ميناي جوان
  

  شكوفد گل صبح مي/ از درون شب تار
  )٢( جلو گردد بر كوه بلند -خند ه برلب گل خورشيد كند

  )٢(با هزاران گل سرخ  بيگمان ميايد/ وز پي اش پيك بهار) / ٢(ردزمستان گذ/ نيست ترديد 
                                                               گل ميناي جوان / به دروازه ي نور /  در گذرگاه شب تار 

                                         الله ها نيز نهادند به دل  / آن بيفشانده توان روي ديوار زمان
   با سيه  چنگ بر اين بام آونگ /گر چه شب هست هنوز  / همگي داغ سياه

  )٢(آسمان غرق ستاره ست و ليك 
  خوشه ها بسته ستاره،گل گل 

  با تپشهاي سترگ / خوشه اختر سرخ
  )٢(عاقبت كوره ي خورشيد گدازان گردد 

 قسم 
  

  عشق  ات اي در رهكه جان بازم /قسم خوردم بر تو من اي عشق
  )٢() كه ناچيز است هديه اي اي عشق/ نيارزد جان در رهي واال  ( 

   ملتبه قلب پر خون اين / تبه خون پاك شهيدان

  )٢() فروزد از هر كران اي عشق / يرد اين شعله خاموشي نگ( 
 بساط ظلم ريشه مي گيرد / گمان بردند شعله ميميرد 

  )٢ ()خون شهيدان خورد  آب ازكه / سر سبز ي خه نخشكد آن شا (
هزاران سرو چمن رويد                                                         / افتد زهر برگي كه اش به خاك 

  )٢() زنيروي قهر خلق اي عشق / پديد آيد جنگلي انبوه (
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  كوهپايه

  
  ها  در شبگر بتوفد برف و بوران  / باد و طوفان گر كند غوغا بر پا

  مه ها بر جنگل ها شب زند گر خي/ دريا انگ تندر گر خروشد در ب
  )٢() بنگرد بر درياها سر فرازد پا بر جا(/  همه جا  كوه سركش سر بسايد آسمان را

  مي شكوفد گل خون همه جا/ مي خروشد زدل ابر سياه 
  )٢()  تير دل تير دل تير سر كشد از دل( / سوز پنهان عاشقان دلير

  ها در دل سبز همه جنگل / د پر غوغا زندگي مي شكف
  )٢() افق هاي خاور مي درخشد از  (/  شب  در دل  با گل خون  دودمي 

  )٢() بر فروزد آتش ها سر كشاند از سنگرها كوهپايه خون ما در هر جام الله ي سرخ(
  

  بايد فردا را ساخت
  

   يكتن بهر جملگي/ جمله بهر يك تن بايد 
  دور از سرافكندگيزينسان بايد فردا ساخت 

  ايده ي ما،آرزوي ما، پيروزي توده هاست
  )الف(فرزندان ايران بيشك فردا از آن شماست                                            

                                                                                         وان هم وطن، شنو نداي قلب منجتو اي 
  كه ملت و وطن بود اسير دست اهرمن
                                                                                          رويم همه به خدمت مبارزات توده ها 

   زجا كاخ ارتجاعبساط بن  وكه بر كنيم ز بيخ
(  )تكرار الف
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 پرنيان شفق
  

  به هر ستاره رسيد /  زسرخي اش شرري / ه دميدزخون شرار/  به پرنيان شفق 
  زصبح توده نويد /  تا برآرد زشط آتش و خون گلوله بارد كه

  )٢() نشان صبح سپيد(/  زسرخي هر ستاره اكنون نشسته بر تن شب
  زقهر آنان خونين است / ها ببين كه شهر و جنگل

                            شكوه روشني فردا/ ين است زخون آنان آذ/ شهاب راه آينده 
  دميد چه سان شراره  از آنبگو به ميهن كه خون بيژن ستاره گشت و / زخون برآرد سر  

  )٢() نشان صبح سپيد( /تن شب در اكنون نشسته  ستاره هربه سرخي 
        زخشم و كينه ي خلق                                           / كنون نگر همه جا  /ز سرنگوني شب 

  به نام هر يل كه از سيهكل چو تندري دمد از                                         /  شراره گشته به پا 
                          خويش شهادت هر ستاره سازد زسرخ چهره ي  /  سرود آتش و خون

  )٢() تالش و كينه فزون( 
                                                                                       اسـتآئين نبرد ما را / رهائي خلق ايران 

                                                                          زخون آنان آذين است اشفرداي و كهكشان 
   زخون برآرد سر/ شكوه روشني فردا

                                                  گشت و از آنبگو به ميهن كه خون بيژن ستاره
                                  اكنون نشسته در تن شب ستاره هربه سرخي / دميد چه سان شراره  
  )٢() نشان صبح سپيد(
  

  پرچم دار ستم كشان

  دشمن را در خاك و خون نشان  /اي پرچم دار ستم كشان
  تا در دست تو مسلسل است / است پيروزي تو مسجل 

  انتقام خون هر شهيد خود بگير / اي خلق قهرمان زخصم بزدل حقير
  تو آينده باد از آن / بهروزي ات پاينده باد

  )٢() رهائي خلق عزم ماست آري  رزم چريك هاي فدائي خلق رزم ماست(
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  گرد باد بحران

  

                                                                     استقهر سيه يورش آورده/ گرد باد بحران وزيدن گرفته 
 است                                                   پرچم سرخ آزادي در اهتزاز / برپا در اين رزم خونين به پي نگر

   سرزمين سراسرزحمتكشان پيش، در انتظار ماست، آزادي اندر
  هان رها كنيمج، رنجبر ستيزه كن ستيزيمبهر رهايي انسان 

پس   )الف(                          سراسر زمين  رزحمتكشان پيش، در انتظار ماست، آزادي اند
  هان رها كنيمج، رنجبر ستيزه كن كه ستيزيمبهر رهايي انسان 

  خيزش ستمكشان و گام آهنين / فرياد گرسنه زنان و كودكان را 
                            خيزيم و متحد، دشمن در هم كوبيم  / ر بغلتند صدها رفيق گر بخون د

  )تكرار الف(
   و سرنگون كنيمشيمدر خاك و خون ك/ تاج ستمگران و تخت شهان را 

                                يزان توده ها بسوي پيروزي خبر / نجبر تو زنجير ظلم و ستم گسل ر
  )تكرار الف(

   يدرخت آزاد
  

  سرخ و دامنش سازيم  /  )٢(ما به خون خود ميهن 
  )٢ (پر زالله صحرا،  باغ و برزنش سازيم
  من وبهره ور ز تو  درخت آزادي،  اين / هموطن بپا ايستا، در مقابل دشمن

  تا رهايي ميهن  / فدا برايش كن ن اج
  )٢(گر بپا شويم با هم، تخت دشمن اندازيم 

                                                                                         دارد ركم درگر چه دشمن ماها، اسلحه 
  رسم بد گهر داردخواران جهانر دارد،  با همه نفس و حبم، در سراسر كشور

  )٢(سازيم  نابودش ت و نيس/  چون كه توده ها از ماست 
   دهقانان،  نظم تازه ايجاد كنهوگر با /  كنباد تو بيدار باش، كهنه را تو بر اكارگر

ين 
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  )٢(، زندگي نو سازيم روزتا به پرتو اين  / از قيام خود شاد كن/  ملك را بروشني ا



  سپيده در حال دميدن است
  

  آتش پيكار خونين شد فروزان خشمي سوزان شعله ها زد بر وجود دشمنان خلق
  زاديآ هر سو ميدهد نويد برآيد زخون سرخ شهيدان چون 
  )الف         (    هر سو ميدهد نويد استقالل     برآيد زخون سرخ شهيدان چون 

سر گلها با خون نوشته اند                                       / زحاميان ايده هاي نو / ره گشايان جهان نو / ز
  )٢( تسپيده در حال دميدن اس/  نويد استقالل ميهن است / كه اتحاد و انقالب ما

(  )تكرار الف
  فاشيسم دستاويز ارتجاع/ خروش رستاخيز توده ها 

  مسجل نابودي دشمن است/  كند سرنگونبه خون كشاند 
  )٢(سپيده در حال دميدن است 

  درفش پيروزي و فتح ما،فتح ما/ هر آميز خلق ما، خلق ما قز رزم 
  از از خون سرخ  مازاز از خون سرخ ما، خون ما، به اهتزبه اهت

پ  سلطه ي امپرياليسم براندازد/ تك كارگر، داس برزگر
  كاخ ارتجاع سرنگون سازد
  ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال 

  گران ماخشراره باران ا/ دالوران جاودان ما 
  چو خون سرخ اختر و حميد/ به راه توده جان كنند فدا 

  سپيده در حال دميدن است/ طليعه ي فرداي روشن است 
  سپيده در حال دميدن است/  دشمن است مسجل نابودي

  سپيده در حال دميدن است/ نويد استقالل ميهن است 
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  رستاخيز خلق
  

  )الف    ( )٢(روز رستاخيز خلق / دور نيست، دير نيست، 
  )تكرار الف( روز دميدن هورشيد صبحگاهان   /روز شكفتن لبهاي يخزده

  )تكرار الف(فسانه ها  زمين  / روز سرودن خونين حماسه ها، روز سرايش
  )تكرار الف(روز گسستن زنجيربردگي، روز شكستن ديوار تيرگي  

  )تكرار الف(روز خروش خشم، غريو تفنگها   پتك، داس، روز وحدت قلم،
  

  اتحاد
  

                                                              اي الله خفته در خاك وخون 

  له گوناز خون تو شد افق ال 
                                                                        تا برشود پرچم انقالب

  بر الله ها سينه شد جوي خون
  ريبده آن زمان ، زمان اتحاد

  بود طلوع آزادي، بود به سينه ها حديث خون بها
  خلق ما، چون برخيزد شود رها/ كه در ره آزادي، آزادي 

  شم توده ها، خون بارد از شب سياهتا از چ
شود چو همصدا، قيام توده ها، شود به پا                                                                                             

  در جهان، پرچم فتح ما 
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  هان به پا
 
 

 ه بي پگاشب  اين /  باز اين من و اين شب تيره ي بي پگاه

   مادرو كرده داس /   مالك درو كرده داسفمزرع سبز 

 هر غريو مسلسل چون شهابي آتشين

 خلق پر زكين /نشنيد بر دل دشمن خلق پر زكين 

 )٢() هان برآي از خواب غفلت برآ / خلق  ايران به پا اي به پا هان (

 هان به پا  هان برآ  هان به پا به پـا به پـا به پـا

                                  كه جان  زپا بيفكن /زنجير گران/ شير ژيان به سان  /برخيز اي جوان 
  در راه وطن همچون ديگران ببايدت داد

  خود برآر  زسينه ي / فرياد زمان  /  به دست دهقان گذار /  دست كارگر
                                                                                                برانداز  بن زكاخ ارتجاع و ظلم و ستم 

 ستوه                                            شام تيره آمده به/ پشت كوه از سر بر زد خورشيد فروزان انقالب 
 خورشيد پر شكوه از/  از خورشيد پر شكوه 

  ن فداي خلق ام من چريك فدائي خلق ام جان م
  جان به كف خون خود مي فشانم هر زمان براي خلقم

   مپرچم دار توده هادر پيكار خلق ايران 
                                                                               /ايران اي كنام شيران وقت رزم تو شد 

  خلق قهرمان ايران هم رزم است وهم نوايم
  اي كنام شيران وقت رزم تو شد ايران 
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  اتحاد
  

  بيا تا باهم همصدا شويم، با هم يك زمان بپا شويم
  )الف(يا با زندگي وداع كنيم، يا از بندگي رها شويم                                 

  كارگر برزگر در كنار هم، متحد، متفق دوستان هم
  )تكرار الف/  (لرزد از صداي مااتحاد ما شود موجب بقاي ما، پشت دشمنان ما 

  توده ها  بهم وصل كنيم، بنده پوسيده را منفعل كنيم
  گر زدسترنج خود بهره اي نميبري، گر ستمكشيده اي، پس چرا نشسته اي

(  )تكرار الف
  

  چه كسي خواهد من تو ما نشويم
  

  خانه اش ويران و عمرش نيست باد/ چه كسي خواهد من تو ما نشويم 
  تو اگر ما نشوي خويشتني/ وم تنهايم من اگر ما نش

  ست برهان فراموشي من، فراموشي منه/ تو مپندار كه اين خاموشي من 
  هست برهاني بر جدايي تو، جدايي تو/ تو مپندار كه اين تنهايي تو 

  اي روشنفكر، اي روشنفكر با خلق در آميز
  ستيز ب  توهمراه خلق همراه خلق، دشمن

                                                    / شور انقالب بر پا نكنيم / دست از كجا كه من و تو دست ب
                                                              ت رسوايان را وا نكنيم مش/ از كجا كه من و تو متحد

  من اگر بنشينم تو اگر بنشيني
شمن خلق س
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  تيزدچه كسي بر خيزد چه كسي با د
  همه بر ميخيزند/ من اگر بر خيزم تو اگر برخيزي



  عمري در كار
  

  عمري در كار /عمري دركار  /عمري دركار 
  گاهي بيمار/ گاهي خسته  / گاهي خسته 

  بسته پينه/ دستت از پتك / دستت از داس 
  كوه كينه/ سنگين چون كوه / زنجت انبوه 

  )٢(خشمت خونبار / خوراكت خون / پوشاكت خون 
  برخيز/ رود طغيان /  برخيز اي رود /رخيز ب

  برخيز برخيز/  موج توفان/ برخيز اي موج / برخيز 
  

  خشمي سوزان
  

  در شهر تبريز/ گر شد ه جلو/شعله ور شد /خشمي سوزان 
  )  الف(ميز                                                 آجمله خائنان قهر / شعله ها شد بر ستمگران

  ور شد اخگر اميد در دل همه ي آزادگانشعله 
  زاد ايرانآ پس افق انقالب سرخ ازجلوه گر شد 

              خاك ستم بر/ ياري خون  با/خيزيد اي ياران / خواند رود ارس آواي صمد 
  بخشد جان ماشادي / مهر تو / مهر تو / اي وطن/  اي وطن /  بهارانسازيد نو
  )                        ب/  (در اين پيكار جان كنيم فدا  /  اي شهيد/اي شهيد / اي رفيق/ اي رفيق 

  با پيكار زحمتكشان/ آزاد گردد ايران ما / مهد ستار و حيدرخان / زنده بادا آذربايجان 
(  بن لرزان اردوي ستم گرديد از / ين رزم گران ز) / تكرار الف
  ) بتكرار/ (ياشاسين آذربايجان / ما  شد پيكار گلگونتر
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  سرود اول ماه مه

  

  صبح كارگر دميد/ هموطن، هموطن 
  روز كارگر رسيد/ اي تو هم رزم من 
   كنون فرازهدوره ي انقالب آمد

  نوبت ظلم و جور اين زمان بسر رسيد
  پيام آزادي/ سرود بيداري 
  )    ٢(                         ملك و آبادي / شعار استقالل 

  ن دارددر اين سراي خوب ما طني
  اي تو ارتش زحمتكشان بپا  / يد آاز خروش كارگر چنين بگوش 

   خلق ما بپااناي دالور/ وان صداي برزگر طنين براندازد 
  د باشيمحم دهيم و مت هدست خود به

  )الف(تا نوين جهان خود بپا كنيم                                                                        
لمالب ظقانه تا به فاتح   تازيمان

  )٢(جا كنيم  كاخ دشمن بشر ز
  بر پا كارگر، روز افتخار و انتقام توست

  اي كه دوره ي زمان بكام توست
  بر كن از جهان ريشه ي ستم به مشت آهنين 

  قطره هاي خون هر شهيد/ تا به كي بجا نشستن اينچنين 
   زانكه در پي هالك توست/مشت كينه زن به خصم خود/  پاك توست همشعلي به را
(  )تكرار الف
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  سرود كارگر
  

  با سرانگشت زحمتكشان/ چرخ صنعت به گردش فتد
  كارگر، كارگر، كارگر/ پس چرا خود نگيرد ثمر 

  بشكند پشت بيگانگان/ ي ما ابازوان توان
  كي بود ترسمان از خطر

  )٢(كارگر، كارگر، كارگر 
  زادي دميدآطليعه / شب سياه بردگي گذشت 

  ز سلطه ي بيگانگان رهيد/ نون ببايد با توان خلقك
  )٢(به زندگاني كار ديگري / به غيراز اين، به غيز از اين / نميكنيم، نميكنيم 

  قسم به دست پينه بسته ها
  نمي رويم جز راه خلق خويش

  ه پيش كنون زجاي اي برزگر ب
  كنون بپا اي كارگر به پيش

  )٢(ز بيخ و بن كاخ ستمگري   /  ه اتحاد به اتحاد، ب/ كه بر كنيم، كه بركنيم 
  

  قاليباف
  بروي دار مي نشينم قالي ميبافم مو، يار يار

  با صد هزارون خون دل قالي ميبافم مو، يار يار
  با قلب صافم مو،  يار يار/ قالي ميبافم مو، يار يار
  )الف(بنفشه ي بلبل ميزنم مو،يار يار / گل سنبل ميزنم/ با گل سرش گل ميزنم

  اما شون از قامت و ابروي تو داره، يار يار/  لي كه روي فاليه كي روي تو داره،يار يار گ
  )تكرار الف/ (گل بوي تو داره، چون خوي تو داره 
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  پائيز آمد
  

                                               پائيز آمد در ميان درختان النه كرده كبوتر از تراوش باران ميگريزد 

                                       شيد از غم با تمام غرورش پشت ابر سياهي، عاشقانه به گريه مينشيند خور

                                                                                       من با قلبي به سپيدي روز، با اميد بهاران، 

  قاقي البالي درختان مينشينمميروم به گلستان همچو عطر ا

  )٢(باشد روزي به نداي بهاران، روي دامن صحرا الله رويد 

  راحشعر هستي بر زبانم جاري، پرتوانم آري، ميروم در كوه دشت و ص

  ره پيماي قله ها هستم من، راه خود در توفان در كنار ياران مينوردم

  اد و پر اميدمدر كوهستان يا كوير تشنه، يا كه در جنگلها رهنوردي ش

                                                                                             دارم اميد كه دهد سختي كوهستان

  برروان و جانم پاكي اين كوه و دشت وصحرا

                                                                                               باشد روزي كه رسد شعر هستي بر لب،

  جان نهاده بر كف راه انسانها در نوردم

شعر هستي بودن و كوشيدن، رفتن و پيوستن، از كزي بگستن                                          

  جان فدا كردن در راه خلق است
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  توده زحمت 

  )وراي متحده كارگرانسرود ش(
  

سر زخواب دو صد قرن موهوم                                                                             / توده زحمت بر آور 
       بانگ شيپور دنياي مظلوم                                                                   /  چشم بگشا، گوش بشنو

انتقام از آن ازآن از آن                                                              / اليق انهدام است/ كهنه دنياي ستم 
اين سياستي است بجا                                                                      / اين پارازيت ها دوراز اجتماع ما

اليق انهدام است انتقام از آن ازآن از آن                                                                 /كهنه دنياي ستم 
  پارلمان بهر ما دادرس نيست                                                                        / ني شهان و ني وزيران 

حامي رنجبر هيچكس نيست                              / حامي رنجبر هيچكس نيست/ جز فداكاري و همت 
انتقام از آن ازآن از آن                                                             / اليق انهدام است / كهنه دنياي ستم 

اين سياستي است بجا                                                                 /  پارازيت ها دوراز اجتماع ما اين
انتقام از آن ازآن از آن                                                             / اليق انهدام است / كهنه دنياي ستم 

نگ ما بر ضد جنگ است                                                                                ج/ جمله دنيا گو بدانند 
.                                                                      كوشش ما،كوشش ما نز پي ثروت و نام و ننگ است

انتقام از آن ازآن از آن                                                             / اليق انهدام است / كهنه دنياي ستم 
اين سياستي است بجا                                                                     / اين پارازيت ها دوراز اجتماع ما 

  نتقام از آن ازآن از آن اليق انهدام است ا/ كهنه دنياي ستم 
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 از خون جوانان وطن

  

 مي  
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 خدا گشت  و چمن شد                                              وجانم گشت /  وگشتو فصل گل و هنگام
                                بهاري تهي از زاغ و جانم زاغ و خدا زاغ و زغن شد                                    در بار

از ابر كرم خطه ي ري رشك ختن شد                                                                                              
                        دل تنگ و چو من مرغ قفس بهر وطن شد                                                                  

چه بد كرداري اي چرخ                                                                               / چه كج رفتاري اي چرخ 
                                                 )الف(  /نه دين داري نه آئين داري اي چرخ / سر كين داري اي چرخ 

                                                                             از خون جوانان وطن الله جانم الله خدا الله دميده
                                                             از ماتم سرو قدشان سرو جانم سرو خدا سرو خميده  

درسايه گل بلبل از اين غصه خزيده                                                                                               
                                                   )                      تكرار الف(گل نيز و چو من در غمشان جامه دريده  

بردند بسرقت هم زر وسيم ايران                                                 / خوابند وكيالن و خرابند وزيران
ز اسيران                                                يرانيارب بستان داد فق/ ما را نگذارند به يك خانه ي ويران 

                                                                                                                                       ) تكرار الف(
مشتي گرت از خاك وطن هست بسر كن                           / روي زمين زير وزبر كن از اشك همه 

 كن                                 سپرعدو سينه تير اندر جلو / غيرت كن و انديشه ي ايام بتر كن 
                                                                                                                                       ) تكرار الف(

...........                                                    



  شهيد                                                     

گار                                                                              شهيد، شهيد، شهيد راه تو افتخار، نام تو ماند
اي غمت جاودان، در دل عاشقان                                     / عزتت پايدار مرگ سرخت خروش روزگار 

                                                                                )٢(هر بهار، هر بهار تا محو دشمن، اي همزه من 
      ره ميسپارم تا فتح فردا                                                             / نشينم از پا عزم تو دارم ن

                                                                          )٢(اي زنده ياد با توام قرار، در سپيده ي اولين بهار 
                                             شهيد، شهيد، شهيد راه تو افتخار، نام تو ماندگار                             

عزتت پايدار مرگ سرخت خروش روزگار                                                                                           
  هر بهار، هر بهار/ اي غمت جاودان، در دل عاشقان 

  پيش مرگم
  

  م بهر رزم آماده ا /پيش مرگم 
  )٢(جان فدا ميكنم در راه خلق 

   زنده بود خلق كرد مرگش كباد_زنده بود خلق كرد 
  )        الف                                      ()٢(پرچم سرخش بود ، تكيه گاه خلق 

  مي نشانم سرب داغ و آتشين
  )تكرار الف/ (در دل هر دشمن و بد خواه خلق 

   پيكر من سنگر و جان پناه خلق/پيشمرگم و پيشگام و پشيتاز 
      / پاسداري ميكنم همراه خلق /  خاك خود را با مسلسل يا تفنگ )تكرار الف(

  )تكرار الف( 
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  گل گندم 
  

                                                            )٢(بصحرا رفتم و زمين را كندم / شب و روز آمد و رفت از پي هم

زدرد و پربالئي بزودي مبتالئي                                                           / نه تو خوردي تازيانه ارباب و زما
دلي در سينه دارم مال مرد                                                         / دلي دارم دلي دارم در كشت گندم 

اگر صد سال نداني اسير خان بماني درآن روزي كه / كه رنجانده دلت را كه برد حاصلت را 
بجوشان كينه ات را سپركن سينه ات را  قربان / گل حسرت بدل مي نشانم / خرمن ميفشانم 

سرم سودائي و سودا كجا بود                                      / دستان پر پينه ات آن دل پركينه ات 
بفكر خود خودت باش مكن آه و مگو كاش                                / در اين عالم كه جز ما فكر ما بود

زمستان رفت و سرما سر آمد                                 /  آخر در دل حسرتت بميرد دردت درمان پذيرد
  همه صحرا را خرم ببينم گل گندم ببيند / بهار زندگي اما نيامد  بهار آيد بخانه زما گيرد نشانه 

 

  دانشجو

 هنر
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درخشان با فشرده صف اتحاد                                                                  / به نيروي خالق علم و
                                                                               / گل با فشرده صف اتحاد  قيود عقب ماندگي 

                                                     علم و زندگي را اي جوان دانشجو با نور علم/ با هم آميز بر پا خيز 
                                                                                                    )٢(روشن كن راه صلح جهان  

بدست جنايتگران                                                                              /  غرق خون شده خاك ايران ما
به نيروي دانش كنيم سرنگون                                                                                                            

گران گماريم در خدمت اجتماع                                                                                        بناهاي غارت
  بسان يه دانشجو براي وفاي بعهد / همه دانش جد و جهد 



  شانزدهم آذر

                                          )الف (در قلوب مردم شعله افكند / بار ديگر شانزدهم آذر آمد و سربسر  
                                  )ب(در ره خلقمان خورده  سوگند  / جنبش دانشجويي ايران به خون شهيدان 

 )٢(كوشيم و بشكنيم ديوار اين قفس در ره آزادي ايران / آخرين نفس/ ن نفركه تا آخري
                                         ارتجاعستيزه با   گشتند شهيد در ره   / بزرگ نيا، قندچي،شريعت رضوي

خون آنها نهال همبستگي ما را محكم كرد و استوار با جنبش تودها                                      ب
درره آنها نهيم گام                                                                              / يك دل و يك جهان متحد 

                               ام تا انقالب ايران پيش رود تا سرانج

  سياهكل

تا عشق توده ها در وجود ماست                                                        /  تا قهر انقالب رهنمون ماست 
                                               تا اتحاد ما بر پا برپا برپاست          / فتح آخرين بي شك از آن ماست 

شهيد جنگل، پل سيهكل، به تيرگي ها زدي تو صيقل                                                       
                                        خاطرت در دل جاودان شده، نام تو جاري بر زبان شده                          

                                                                                    )٢( نثار تو درود ما، به نام توسرود ما
                  پيكار تو در هم نا شكستني است                                    /پيمان ما با تو ناگسستني است 

                 )٢(چون مسلح است رسم نبرد تو شكست ديروزف تالش امروز، نويد فردا، فرداي پيروز 
  خون تو چوشد در وجود ما قهر تو باشد رهنمود ما
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  سي تير 
بيا(  )١٣٣١ شهيدان سي تيرد

  

                                                                     بيا تا بياد شهيدان تير 
                                                                             و اميد عشق كه رفتند در راه 

                                                                دل و جان بدامان صبح سپيد  بدان اختراني كه افروختند
                                                            )٢(    بپا كنيم پرچم خشم و كين را پي افكنيم زندگاني نوين

                                                       )٢( خرين  آبسر رسد اين نبرد / ر كند بناي بيداد بخروش ما 
                                                        از دل كوه و دشتهادمد الله 

                                                                              عزيز شهيدان ما زخون  
                                                               انقالب تش آخروشد كنون 

                                                                                   ز هر گوشه خاك ايران ما  
                                                           پي افكنيم زندگاني نوين/ بپا كنيم پرچم خشم و كين را 

                                                                        رسد اين نبرد آخرينبسر/ تش انتقام آخروشد كنون 
در اين ره كينم جان خود فدا                                                          /  بود راه ما خدمت توده ها 

                                                                 ينم پرچم اتحادي بپاك
                      نشاني ز خون شهيدانمان                                                             

                                           )٢(   بپا كنيم پرچم خشم و كين را پي افكنيم زندگاني نوين
                                                           )٢( خرين آبسر رسد اين نبرد / داد ر كند بناي بيبخروش ما 
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  راه تازه اي پيش پاي خلق

 خلق                                                                                                                  
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راه تازه اي پيش پاي
مشت محكمي بر دهان تو                                                                                                            

پرتوي نوين رهنماي خلق انقالب سرخ خصم جان تو                                                            
خون                                                                                                        اي كه ميچكد ز پنجه ي تو 

 بهت تو نگون                                                                                                                                
شيوه ي تو فتل عام خلق بگير،  ببند، بكش                                                                                       

                                                                                                           خشم، كين توده كن فزون 
                                             درخيم خلق جالد قرن                                                                      

                                                                                     گور خود كني بدست خود /بگير، ببند، بكش 
                                                                                     انقالب سرخ راه توده ها                    

                 مشعلي بزرگ داده دست ما                                                   / حمله ي سپيد كرده بر مال 
تا كه بركنيم كاخ ظلم را  اي كه ميچكد ز پنجه ي تو خون                                                         

               بهت تو نگون                                                                                                                       
شيوه ي تو فتل عام خلق بگير، ببند، بكش                                                                                     

                     خشم، كين توده كن فزون                                                                                            
                                                                                                                      درخيم خلق جالد قرن 

                                                                                 بگير، ببند، بكش                                         
                                                                                                                 گور خود كني بدست خود 

  انقالب سرخ راه توده ها  



  دارم اميد

)                                    الف () ٢(/  ال الالي الي / ي الي الي الال/   ال الالي الي / الي الالي الي 
دارم اميد آنكه فردا، پاك و زيبا، سرزند خورشيد زندگيها روشني بخشد اين سر زمين را                                  

                                                                                                                                                      ) تكرار الف(
دارم اميد آنكه تنها، يك شب او راف مست وشيدا، ببينمش به ساحل تا بگويم با او از غم دل   

غصه سنگ  چونكه دل شيشه و /ز براي دل ما شرنگ استك زندگاني، ،در اين دو روز جواني
                                                                                                                                                    است  

                                        )                                                                                    تكرار الف(
و سراسر                       ن تا شود زندگي /در اين شب تيره و تار، كرده پيكار، از براي يك فرداي بهتر

بركنيم بنياد بندگي را روشني بخشم اين سرزمين را       به نيروي سعي و كوشش،علم و دانش،
  ) تكرار الف(

  سرود آهنگران
  

  )ده تقي ارانيسرو(

مي سازيم كليد هاي بخت                                                                       / ما آهنگران با روحي جوان 
                       مي بريم باال اين پتك گران                                                                                          

مي كوبيم بر سر سندان سخت،سخت،سخت                                                                              
مي گسلد زنجير، رهيم از دام                                                           / و پس از هر يك ضربت سنگين 

  )     دو بار(توده زنجير كند قيام، قيام، قيام  / در همه شهرها بر روي زمين 
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  امپرياليسم

خون مي چكد ز چنگ / امپرياليسم جنايت بيكران / امپرياليسم جهان غارتگران 
                         /                                                             غارتگران  زالوي خون ز خون همه پيكرش 

به كشتار خلق                                                                          /  سرنيز ه كارد / گلوله بارد 
                 /به شعله روبد / به چكمه كوبد / مي هراسد ز پيكار خلق، مي هراسد 

/                                                                      ي هراسد همي جان خلق مي هراسد ز طوفان خلق، م
)                                                  ٢(متحد شويم، عليه امپرياليسم / چون فلسطين قهرمان 

                                                         )                              ٢(تا خيزد آفتاب، از خون و انقالب 
)                                                     ٢(متحد شويم عليه امپرياليسم /  چون ويتنام آتشفشان

                        )                                                               ٢(تا خيزد آفتاب، از خون و انقالب
)                                                           ٢(متحد شويم عليه امپرياليسم / متحد زحمتكشان 

)                                                                                           ٢(تا خيزد آفتاب،از خون و انقالب
)                                     ٢(شكم گرسنه همه جا گرسنه است )/ ٢(ا گرسنه، آسيا گرسنه استآفريق

هماهنگ / خشم ستمديده گان جهان / همرنگ است / ايده دل گرسنگان جهان 
                                   )                                                     ٢(است  همرنگ طوفان، هماهنگ طوفان 

 )۴(مرگ بر امپرياليسم ) / ٢(طنين فكنده فرياد ما )  ٢(فرياد ما براي آزاديست

  برده

                                                                             من هم كارگرم / سرف مپدر/ پدر بزرگم برده بود  
پدر بزرگم برخاست به صليبش كشيدند                                                                                 

د                                                                                                        كشتنوتين  زير گي/ زنجيرمپدر
زانو به زانو زدند و نشانه / تفنگها را نشانه رفتند/ ند  مبارزم به زندانم افكندمن هم

  محكوم به اعدام/ رفتند  منتظر شماره سه بودند 
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    صمد بهرنگي  

   

  صمد

با جوجه طالئي                             / با اولدوز و كالغها /  در خواب و در بيداري / يه صبح خوب و زيبا 
نچينديم اينقد هلو                         / رفتيم به باغ هلو/ عروسك سخنگو / ا ماهي كوچولو ب

كالغ و موش و خرگوش               / از حمزه و كوراوغلو / ماهي سياه با هوش / پسر لبو فروش
      از عشق از محبت، هزار تا قصه داريم         / يه باغ قصه داريم / شادي و غصه داريم

رفيق خوب و يكرنگ                                                                           / گلهاي رنگ و وارنگ 
)                                                                                    ٢(بيائيد به باغ بهرنگ/  آي بچه هاي دلتنگ
با جوجه طالئي                                 / با اولدوز كالغها /  در خواب و در بيداري/ يه صبح خوب وزيبا 

نچينديم اينقد هلو                              / رفتيم به باغ هلو/ عروسك سخنگو / با ماهي كوچولو 
كالغ و موش و خرگوش                 /  از حمزه و كوراوغلو /ماهي سياه با هوش / پسر لبو فروش

هزار تا قصه داريم                / از عشق از محبت / يه باغ قصه داريم / شادي و قصه داريم
        كتابا مثل تفنگ                                                                                 / قصه ها مثل فشنگ
  )٢(بيائيد به باغ بهرنگ /  واي بچه هاي دلتنگ
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  راه صمد

)                                                     ٢(صمد راه تو راه ماست ) / ٢/ (پيام  فدائي / پيامت رهائي 
                   كه هر سو پرنده زند بال   ) /  ٢(به تندر رسد )/  ٢(به راه تو پويم / من از قصد توگويم 

)                                    ٢(قلب ما، قلب آگاه ماست / صمد قلب خونين تو)/ ٢(به طوفان رسد 
)/                                                                                                     ٢(صمد راه تو راه ماست 

)                                                                         ٢(ترا روي زحمتكشان )/ ٢(ترا روي ديگر 
)                                                                                      ٢(ارس نغمه خوان /ارس خون فشان/ به ياد تو يكسر

كه توفنده درياي امروز                           )/ ٢(سيه ناله رود ديروز ) / ٢(گل سرخ اولدوز 
كار ماست                                                                                                     ) /  ٢(رزم ما/ آتش/صمد عشق تو

  )      ٢(صمد راه تو ، راه ماست ) / ٢(تو، راه ماست صمد راه 

  رنج و كار

پروار گشته اي                          / سرمايه دار گشته اي /   اي سوداگران رنج و كار ما ز كار ما 
                 )                                                ٢(ز كارما و كاركودكان ما ) / ٢(جهانخوار گشته اي 

روز وشب ز رنج / جان مي كنيم زير چرخ كارخانه شما /  كار ميكنيم، در رويه سرمايه شما 
جان مي دهيم در شكنجه گاه شما                                                               / كارو وكار وكار وكار

برهنگي ست / ره ها گرسنگي ست  به سف/ از آن ما / دگر هست  و نيست/  بر دوش ما
سرمايه دار گشته )/ ٢(بازوان / اي غارتگران ز دسترنج كار /  گرسنگي ست سهم ما ز كار ما 

كار ميكنيم، بر رويه / ز كار ما و كاركودكان ما )   ٢(پروار گشته اي   جهانخوار گشته اي / اي 
/ شب ز رنج كارو وكار وكار وكارروز و/ جان مي كنيم زير چرخ كارخانه شما / سرمايه شما  

 جان مي دهيم در شكنجه گاه شما  
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  هماره ياد                                                                

        )                                                                                          ٢(ز خون جلوه كن، اي هماره ياد
)                                                                             ٢(صبح خونين بهمن، به چشمان تو آرميده 

ز جوش خون                       / ز قلب سيه پر كشيده بال / خروش خون / شرر زد به مرداب تيره گون 
)                             ٢(لش خون و چشمش به آن آبي بيكرانه  د/ به پا كنه / هزاران پرستوي خون چكان 

)                         ٢(اگر بشكفداز خون در شب خستگان آفتابي /اگر بشكفد باغ نيلوفران بيقراران آن پهن آبي
)                                                                                                  ٢(ز خون جلوه كن، اي همار ه ياد

                          )                                                   ٢(صبح خونين بهمن، به چشمهاي تو آرميده 
ز جوش خون                       / ز قلب سيه پر كشيده بال / خروش خون / شرر زد به مرداب تيره گون 

)              ٢(دلش خون و چشمش به آن آبي بيكرانه  / به پا كنه / هزاران پرستوي خون چكان 
  .....اگر بشكفد

  كارگر و برزگر

 ها ه
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در آسمان وطن                                  / آزادي از ره رسيد، ها ها ها /  ا ها آمد بهاراميد،
/                                                                                              خورشيد شادي دميد، هاهاها 

ديگر نيابي اثر                                              / آنجا ز بيداد و ظلم/ سازد جهاني دگر / با تيشه اش كارگر
بر سر آن كاخ ويران، الله هاي سرخ / كاخ ظلم، ويران شود/ چون گلشن، ايران شود (

                                 )                                                                                                ٢) (وسوزان رويد زخاك 
چون حبابي بر آب                                                / فصل خزان ستم / شد كاخ شاهي خراب / از آتش انقالب 

ديگر نيابي اثر                              / آنجا ز گلهاي ظلم / سازد بهاري دگر/ با داس خود برزگر
رنگ ننگ دشمنان را / الله روياند از آنجا / تا هر جا، ننگي بديد/ ، خون شهيد جاري شد(

) )                                                                                                                                  ٢) (شويد زخاك
 ) ٢(سازد جهاني دگر/ با بازوي آهنين/ با داس خود برزگر/ با تيشه اش كارگر



  كارگر و سرمايه دار

 )                                 ٢(گر به پا خيزد كارگر روزي )/ ٢(توپ سرمايه داران پر است ) / ٥(ساكت 
امكان دارند  / نيرو دارند / پول فراوان / سرمايه داران ) / ٢(نان اين ناكسان باطل است 

قاضي عسگر  / قاضي و قانون / زندان دارند / ارتش دارند / نك و مسلسلتا/ خمپاره و توپ
اين ارتش كهنه كي )  / ارتش براي چيست؟ و دشمن كيست؟/ (دارد / گورستان / پانصد تا 

اين تانك و توپش كي مي تواند نظم خود را دهد استمرار                    / كارگر را كند استثمار / تواند
پس اين دشمن نيرومند، مشتي ) (٢(ر كي مي تواند، كند جيب خود سرمايه دار اين رنج كارگ

آن زمان ديگر                     / بيگمان مي رسد پا برجا/ گر به پا خيزد /  كارگر بر پا)/ مردم محرومند
حاصل كار كارگر ديگر از خود كارگر خواهد شد / نظم انساني در جهان مستقر خواهد شد

)                                    ٣(فردا فردا نان اين ناكسان باطل است/ ز امروز زان چه سرمايه داران كنند امرو)/ ٢(

  ي تركمنصحرا

 تركمن 
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آواي تركمن                                        / فرياد روشن خشم / سوز است و باد و ستم، صحراي
شد دريايي زتر خون                                             / گندم زاران همه جا /دشت و صحرا همه از، برج پوالدين 

دستان تو رويد،  چون خوشه خشم                   ...... از/  خلق فرداي رهائي، ره توشه ي......  آه
آي توماج خونت شراره                   / بشكفه الله هاي فرياد / اينك كه فدائي خلق، در ره رهائي خلق 

    بر تن سرخ ستاره               / واي توماج،خونت  شراره /  بر تن سرخ ستاره ، پرچم شوراهاي ما باد 
شب هاي تيره به دشت            / ياد آرد خون ترا / تركمن تا كه به خشم/ پرچم شوراهاي ما باد 

جويد از نام تو                        / فردا راهش كه به سرخ/  تركمن در دل دشت، ميكارد نام تو/ نام گلگون ترا 
تو رويد،  چون خوشه خشم              دستان ...... از/ فرداي رهائي، ره توشه ي خلق ......  آه

آي توماج خونت شراره                   / مشعل فرداهاي ما باد / كاروان كارگر، متحد با برزگران 
/                   بر تن سرخ ستاره/ واي توماج، خونت  شراره /  بر تن سرخ ستاره ، پرچم شوراهاي ما باد 

  پرچم شوراهاي ما باد



  حيدر عمواوغلي        

     

                                       تفر خوي شهر به اوغلي عمو      / خويا گلدي اوغلي عمو
                                         داشت قرار شهر آن اهالي با            / قويا قرار خويلوالرا

                                                   كرد سير را يتيمان         / دويا قارني لرين يتيم
                                           خوب اوغلي عمو باد زنده     / عمواوغلي گزل ياشاسين

                                     اند ايستاده تماشا به بازار همه        / راستاسي بازارالر راستا
                                               را مجاهدان گروه رژه        / سي دسته مجاهد گلير

.                                   است عمواوغلي آنان فرمانده كه        / سي سركرده عمواوغلي
   خوب عمواوغلي باد زنده       / عمواوغلي گزل ياشاسين

  پرچم سرخ
  پرچم سرخ را/ پرچم سرخ را / مي كنيم برپا/  شعله ور رنگ خون 
  !در اين دنيا/ كوبيم ستم ها/ همراه خلق ها! / اي رفيقان به پيش

  روز آغاز پيكار ما امروز است)  / ٣(»  پرچم سرخ ما پيروز است«
  در دل شهرها، در همه روستا/ شكفته آن زمان سرود ياران 

  !رو به ميدان/ يسم در راه سوسيال/ محكم درمشتها/ پرجم سرخ خود 
  روز آغاز پيكار ما امروز است)  / ٣(»  پرچم سرخ ما پيروز است«

  !رگبار كين را بر دشمن بباران/ زنجير بندگي دور افكن از پا
  !پرچم سرخ را اينجا نشان/ تو بده پايان/ رنج دهقانان 

 روز آغاز پيكار ما امروز است)  / ٣(»  پرچم سرخ ما پيروز است«
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  انياد يار
  

گشته بر پا كنون پرچم ما                                                                                                                   
                  دارد از پتك كارگر نشان                                                                                         

توده ها را دهيم سازمان                                                                 / ياد ياران كنيم زنده در جان
             يكصف و يك صدا برزگر                                                                                                        

با كارگر تكيه بر بازوان                                                                                                               
                        بذر سرخش بپاشد به هر جا                                                                                    

حمله ور بر صف دشمنان                                                                                                      
            از شهيدان، گشته ميدان  نغمه در نغمه از خونشان                                                                 

ارتش كار،رزم و پيكارمي كند                              / زنده گردد، ياد ياران رنگ ديگر شود اين جهان
مي گشايد، راه خود را سوي فرداي پرشاديش                                                               / بهر آزاديش

ته با هم                                                                                                                 مشت ما متحد گش
     بازوان حلقه در بازوان                                                                                                               

تا ابد نام ياران غرق اختر شده در آسمان                                                                                          
        خلق ايران شود از ستم ها                                                                                                    

بشكفد،گل دهد نغمه ما  در گلوهاي خونين مان                                 /  رنج و زحمت به هر جا رها 
باشد /  حصار  بند و زندان، تير و ميدان/ مي كشد گرد ما او / تير دشمن مي درد تن
  اين رسم سرمايه دار

كه طوفان را به زندان در هر /   مشت ياران دشمنان را پوزه در خاك و خون مي كشد
  .كشد عاقبت اين سزاست
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  عليه سازش
  

)                                                 دو بار(چو بيند بهر جا تب انقالب / بخود پيچد از وحشت انقالب 
                  )                              دو بار(كه پنهان كند آتش انقالب / بكوشد هراسان و زوزه كشان 
!                                                 بپا! بپا! بپا/ پرچم سرخ ما، شده كنون بپا / عزم ما، نظم ما، سالح رزم ما 

)                                                       دو بار(كه بازو به بازوست با برزگر / دهانش بكوبد صف كارگر 
)                                        دوبار(فرو ريزد اين نظم بيدادگر / د هر آنكس كه سازش كند بروب

!                            بپا! بپا! بپا/ پرچم سرخ ما، شده كنون بپا / عزم ما، نظم ما، سالح رزم ما 
)                                 ردوبا(بزن بر سر اين صف خائنين / تو اي كارگر پتك از خشم و كين 

)                                     دو بار(فروزان كن آتش ز نظم نوين / تن دشمنان را به مشت بكوب 
!                                     بپا! بپا! بپا/ پرچم سرخ ما، شده كنون بپا / عزم ما، نظم ما، سالح رزم ما 

چو بيند تو باشي بر او راهبر                                                            / خلق از جان گذربه پيش آيد اين 
فروزد عليه ستم برزگر                                             / زگل مشت خود پرچم خود پرچم اتحاد

  ! بپا! بپا! بپا / پرچم سرخ ما، شده كنون بپا/ عزم ما، نظم ما، سالح رزم ما 
  

  مشت دالوران
  

  مانده استوار سوي آسمان / مشت آهنكوب دالوران 
  فرياد هاي سخت و بي امان/ روئيده از حلقومشان چنان 
  بسررسيده عهد ظالمان/ سرودشان را شنيده دهقان 
  مي درد شب، روشن شو جهان/ به پتك پوالد، به داس فرياد
  د در پهنه ي جهانمي درخش/ در دل شب همچو ستارگان 

  مي نشانند در عرصه زمان/ با رزم و كار بي امانشان 
 لرزه افتد بر كاخ دشمنان/ » فرداي ايران«نهالشان را 
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  )پيشمرگه(سرود پارتيزان 
  

                         در دل برف و بوران                                                                   / نه بدستش نان، نه به تن جان 
  )دوبار(شده بر پا پيشمرگه    / به نداي خلقش اما 

همه جا كند او ويران                                                                            / تا كه سنگر دشمن خلقش
  )دوبار(زده شعله در كوهستان به تفنگش پيشمرگه  

كرده بر پا در همه جا                                                                                      / پرچم داس و چكشش را
  )دوبار(پاشد از هم پيشمرگه / تا كه لشكر دشمن را 

                           بشكوفد نظم دگر                                                                / نعره اش توفد ز گلو تا 
  )دوبار(برفروزد پيشمرگه / آتش سرخ سوسياليسم 

   استالينگراد

 تو 
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مانده بر جاي خود برقرار                                                                          / پرچم سرخ پيروز
                                                                   شد ز پيكارت استوار               / پرچم سرخ دنياي نو 

نام جاويدت زنده ياد                                                                          / مي ستاييم نامت با سرود (
                                                  )                      نثارت سازيم استالينگراد/ قلب خود چون آتشين گلي 

نقش جانبازي هايت به جاست                                                                    / بر در و بام ايوان تو 
                                               خون پاك فرزندان تو روي هر گلي پيداست                                                       

....                                                                                                          مي ستاييم نامت(
                                                      (......                                                                              

نغمه پيروزي خوانده اند                                                            / مردم گيتي در رزم تو 
                                            مردمت با عزمي آهنين                                                       

                                                                                                                    دشمن از خاك رانده اند 

                                                                                                      ....    مي ستاييم نامت(

                                                                                                                                    (......  



    فرخي يزدي
  

                            
  آزادي

  
سر بپاي ازادي                                                                                      ) / ٢(آن زمان كه بنهادم 

  )٢(دست خود ز جان شستم 
                                                        )                                         ٢(تا مگر بدست آرم / از براي آزادي 

  )                                     ٢(ميدوم بپاي سر/ دامن وصالش را 
در قفاي آزادي باعوامل تكفيرصنف ارتجاعي باز                                                                                 
حمله مي كند دائم بر بناي آزادي                                                                                                        

  ماهرانه در جنگ است  ) / ٢! (در محيط توفانزا
                                                            )                               ٢(با خداي آزادي )  / ٢(ناخداي استبداد

شيخ از آن كند اصرار بر خرابي احرار                                                                                               
                                                                  چون بقاي خود بيند در فناي آزادي                                 

  دامن محبت را گر كني زخون رنگين
)                                                                                                 ٢(ن تورا گفتن پيشواي آزادياتو مي

اين محفل                                                                                             فرخي زجان و دل مي كند در 
  دل نثار استقالل، جان فداي آزادي
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  احمد شاملو   

                              
  نازلي

                                                نازلي بهار خنده زد و ارغوان شكفت                                      
در خانه زير پنجره گل داده ياس پير                                                                                  

                با مرگ نحس پنجه ميفكن، بودن به از نبود شدن                               /  دست از گمان بدار 
خاصه در بهار، نازلي سخن بگو، نازلي سخن بگو                                                                 

  نازلي سخن نگفت، نازلي ستاره بود                                                                                 
يكدم در اين ظالم بدرخشيد و جست و رفت                                                                       

دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت                                                                            
                                                                                 نازلي سخن بگو، نازلي سخن بگو            

  نازلي سخن نگفت /   نازلي سخن بگو  
نازلي بنفشه بود، گل داد و مژده داد كه زمستان شكست و رفت                                               

  دندان كينه بر جگر خسته بست و رفت
 سخن بگو، نازلي سخن بگو                                                                                              نازلي

  نازلي خورشيد بود، از تيرگي برآمد و در خون نشست /  نازلي سخن بگو 
  دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت 

  بگو   نازلي سخن / نازلي سخن بگو، نازلي سخن بگو 
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 راسيسم، ناسيوناليسم، دين

  ) در سه پرده(
  

  غوغا بر سر چيست؟
بي  خوانند مي رنگان رنگيان را به بردگى

  به شهادت صريح سندى عتيق: گويندمي
  نيم روزى در زمان هاى از ياد رفته

  بازماندگان توفان بزرگ را بر عرشه كشتى
  به نمايش شرمگاه پدر مشترك مان

  !حاليا عارفانه به كيفر خويش تن در دهيد / يد كردبي تاباز خنده 
  غوغا بر سر چيست؟

  بيكارگان هر گروه كنايتى ظريف را به نيش خنجر
  خطى بر خاك كشيده بودند / گرد بر گرد خويش

  و كنون را بر سر يكديگر تاخته اند / !كه اينك قلمروى مقدس ما
  !كه پيروزمند مقدس تر است
  ى ديگر به دست نيستچرا كه اين برسختن را ميزان

  !جنگاوران خسته شمشير در يكديگر نهاده اند تا حق كه راست / !هياهو از اينجاست
  غوغا بر سر چيست؟

  ظلمت پوشانى از اعماق برآمده اند كه مجريان فرمان خداييم
  شمشيرى بىدسته را در مرز تباهى و انسان نشانده اند

  قمه يى بخش كرده اندو بر سفره يى مشكوك جهان را به ساده ترين ل
  !فرمان خدايم / !ما و دوزخيان

   / !!!فرمان خدا چيست؟ خدا
برگرفته از  (٢٠٠٠ انتشارات آرش  پاييز _به ياد احمد شاملو » چنين گويد بامداد شاعر«

  )مقاله اي به قلم مزدك فرهت
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  فصل دوم

  
 )
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  )نالمنتخبي از  سرودها  و سروده هاي انترناسيو



  برتولت برشت   

                   
  انسان انسان است

  و چون انسان انسان است
  نيازمند است، به غذا، چاره چيست

  وعده ي پوچ سيرش نميكند 
  پس چپ دو سه / وعده غذا نمي شود 

  به پيوند به پايگاهت رفيق/ رفيق چپ دو سه 
  به صفوف متحد كارگران، چون تو خود نيز كارگري

  نسان انسان استو چون ا
  نيازمند است، همچنين به پوشاك 

  شدي پوشانموعده ي پوچ ن
  حتي با بوق و كرنا

  رفيق چپ دو سه/ پس چپ دو سه 
  به پيوند به پايگاهت رفيق
  چون تو خود نيز كارگري/ به صفوف متحد كارگران 
  و چون انسان انسان است
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  بسوي سوسياليسم
  

  سرود خلق سرود زندگي است
   به پيش بسوي سوسياليسمبه پيش

  ترانه ي يگانگي ما ترانه ي برابري ماست
  تو اي نسيم ببر نداي جان ما
  به كوه و دشت ميان جلگه ها

  نداي خلق، نداي كارگر
  كنار او دهقان و پيشه ور
  بگير اي زن درفش انقالب
  بخوان بر لب سرود اتحاد

  تو اي رفيق ببر سرود سرخ ما
  به كوچه ها ميان توده ها

  )الف(ازيم با ايمان در راه توده ها                                     تب
  براي فرداي روشن به پيش، به پيش

  چو مشت خلق بهم گره خورد
  به جان شب سپيده ميزند

   توده ها ز بستر سپيده ميدميدگطنين سرخ بان
  تو اي نسيم ببر نداي جان ما به كوه و دشت و ميان جلگه ها

  به رهبري حزب كارگر/ وشش تمام خلق زكار و ك
  برابري براي مردمان/ به خون كشيم نظام فاسدان 

(  )تكرار الف
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  به آيندگان

  ترجمه علي اميني نجفي 

يقتر
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 از شعرهاي بلند و معروف "با كساني كه پس از ما به دنيا مي آيند": به آيندگان، يا دق
  .ماني استشاعر و نويسنده بزرگ آل) ١٩۵۶-١٨٩٨(برتولت برشت 

 زماني كه در ١٩٣٩برشت اين شعر را، كه تا حدي جنبه اتوبيوگرافيك دارد را، در سال 
 او دانسته "وصيت نامه معنوي"دانمارك در تبعيد به سر مي برد، سروده است و آن را نوعي 

  .شعر در سه بند تنظيم شده است و در زير ترجمه كامل آن نقل مي شود. اند
  

I  
  :ه تيره و تاري زندگي مي كنمراستي كه در دور

  امروزه فقط حرفهاي احمقانه بي خطرند
  گره بر ابرو نداشتن، از بي احساسي خبر مي دهد،

  .و آنكه مي خندد، هنوز خبر هولناك را نشنيده است
  اين چه زمانه ايست كه

  حرف زدن از درختان عين جنايت است
  !وقتي از اين همه تباهي چيزي نگفته باشيم

  رام به راه خود مي رود گناهكار استكسي كه آ
  زيرا دوستاني كه در تنگنا هستند

  .ديگر به او دسترس ندارند
  من هنوز رزق و روزي دارم: اين درست است

  اين تنها از روي تصادف است: اما باور كنيد
  هيچ قرار نيست از كاري كه مي كنم نان و آبي برسد

  .اگر بخت و اقبال پشت كند، كارم ساخته است
  بخور، بنوش و از آنچه داري شاد باش: به من مي گويند

  اما چطور مي توان خورد و نوشيد
  وقتي خوراكم را از چنگ گرسنه اي بيرون كشيده ام

  .و به جام آبم تشنه اي مستحق تر است



 مي نوشم
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  .اما باز هم مي خورم و
  من هم دلم مي خواهد كه خردمند باشم

  : چنين تعريف كرده انددر كتابهاي قديمي آدم خردمند را
  از آشوب زمانه دوري گرفتن و اين عمر كوتاه را

  بي وحشت سپري كردن
  بدي را با نيكي پاسخ دادن

  آرزوها را يكايك به نسيان سپردن
  .اين است خردمندي

  .اما اين كارها بر نمي آيد از من
  .راستي كه در دوره تيره و تاري زندگي مي كنم

II  
  ا آمدمدر دوران آشوب به شهره

  .زماني كه گرسنگي بيداد مي كرد
  در زمان شورش به ميان مردم آمدم

  .و به همراهشان فرياد زدم
  عمري كه مرا داده شده بود

  .بر زمين چنين گذشت
  خوراكم را ميان معركه ها خوردم

  خوابم را كنار قاتلها خفتم
  عشق را جدي نگرفتم
  و به طبيعت دل ندادم

  عمري كه مرا داده شده بود
  .بر زمين چنين گذشت

  در روزگار من همه راهها به مرداب ختم مي شدند
  زبانم مرا به جالدان لو مي داد
  زورم زياد نبود، اما اميد داشتم

  !كه براي زمامداران دردسر فراهم كنم
  عمري كه مرا داده شده بود



  .بر زمين چنين گذشت
  توش و توان ما زياد نبود
  مقصد در دوردست بود

  ه مي شد امااز دور ديد
  .من آن را در دسترس نمي ديدم

  عمري كه مرا داده شده بود
  .بر زمين چنين گذشت

III  
  آهاي آيندگان، شما كه از دل توفاني بيرون مي جهيد

  .كه ما را بلعيده است
  وقتي از ضعفهاي ما حرف مي زنيد

  يادتان باشد
  .از زمانه سخت ما هم چيزي بگوييد

  . كفشهامان كشور عوض كرديمبه ياد آوريد كه ما بيش از
  و نوميدانه ميدانهاي جنگ طبقاتي را پشت سر گذاشتيم،

  .آنجا كه ستم بود و اعتراضي نبود
  :اين را خوب مي دانيم

  حتي نفرت از حقارت نيز
  .آدم را سنگدل مي كند

  حتي خشم بر نابرابري هم
  .صدا را خشن مي كند

  ا كنيمآخ، ما كه خواستيم زمين را براي مهرباني مهي
  .خود نتوانستيم مهربان باشيم
  اما شما وقتي به روزي رسيديد

  كه انسان ياور انسان بود
  درباره ما

  ! با رأفت داوري كنيد
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 من يك زنم

                                             .خشكسوز مي شوند روزها، در چشمان خونبارم، همراه درد، از غروب،
                                                                     هايم در زير پاها لگد مال شدههمچون گلي بوييده، آرزو
                                                     در وجود خرد شده ام  در آئينه ي زمان، .غرور مجال گريه نمي دهد

                                                         .م، من يك انسانممن يك زن / .دردي عميق بر سينه ام سنگيني مي كند
                                                                            .در درونم، روحي پاره پاره را با خود به هرسو مي كشم

                                                                                                ر يك سويم جواهر، در سويي ديگر خوند
                                                          در يك سويم شعرو قصه، در سوي ديگر لباس هاي چرك و نشسته

                                                                  هاي شكفته، در سويي ديگر ويرانيدر يك سويم غنچه 
                                                                                     با خشمي سوزان،/  موهاي غبار نشسته ام پريشانِ باد،

                                                                                     را به خط آتشين، همچون رازي سربه مهر، شعرها 
                                                    با خمير دستانم ميسرايم و مي گذرم  /جان بر لب،   /بي سكون، /  به درنگي،

                                         با خود به هرسو مي كشم  در درونم روحي پاره پاره را  / من يك زنم، من يك انسانم
                                                                                      /...در يك سويم 

  "يوسف هايال اغلو"

Ben Bir Kadınım  

Kavrulur şu kanlı gözlerimde günler   

Akşamdan bir sancıyla   

Koklanmış bir gül gibi hayallerim ayak altında   

Yol vermez yol vermez ağlamaya gururum   

Yılların aynasında   

Horlanmış vücudumda memelerim derin acıda   
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Ben bir kadınım ben bir insan.  



Taşırım karnımda paramparça can   

Bir yanımda cevahir, bir yanımda kan   

Bir yanım şiir destan, bir yanım kirli fistan   

Bir yanım güller açmış, bir yanım viran   

Savrulur şu tozlu saçlarımda rüzgar   

Çıldırtan bir hışımla   

Saklanmış bir sır gibi ,şiirleri ateş hattında   

Dayanmaz dayanmaz bu baskıya yürürüm   

Sabrımın bir anında   

Elimin hamuruyla çeker giderim   

Canım burnumda   

Ben bir kadınım ben bir insan   

Taşırım karnımda paramparça_                  can   

 Bir yanımda ...                 

Yusuf Hayaloğlu 
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   معدن زادميمن زن
  

(   )تقديم به زنان مبارز خاتون آباد
                                                                                                                                          

                                                                               روي كپه اي زغال بدنيا آمدم / من زني معدن زادم
                                                          توي خاكه ها و نخاله ها لوليدم/ بند نافم را با تيشه بريدند

                                                                 و با انفجار و ديناميت بزرگ شدم /  پتك و مته و ديلم، بازي كردمبا 
                                                                    كودكي از جنس معدن زاييدم/  مردي از تبار معدنكاران جفتم شد
                                                                                                                      سي سال آزگار زغالشويي كردم

                                                                                                          و زخم معدن تنها پس اندازيست كه دارم
                                                                      مادرم، توي غربالش خون باال آورد /  پدرم زير آواري مدفون شد

  برادرم از نقاله پرت شد / خواهرم را چرخهاي واگني له كرد
  يك عمر لقمه لقمه از دهنم زدم  / و شوهرم را سم زغال خانه نشين كرد

  تا شايد يكتا پسرم/ و پشيز پشيز پس اندوختم 
  اما حاال، يك هفته است كه او، / وقتي بزرگ شد، كاره اي شود

  ش بدوش مي گيرد، هر كله سحر، شن ك
  در جستجوي كار،   /و پابپاي همساالن 

  را اميدوار مي رود» دهانه شيطان«راه 
   اين كولبار فقر تنها ميراثي است كه به او رسيد / و غمگين مي آيد 

  با باروت و ديناميت بزرگ شدم / من زني معدن زادم
  لهجه هاي سكوت را مي فهمم 
  رگه هاي عصيان را مي شناسم

  انفجاري در پيش است    /مي دانمخوب 
  وقتي كه زمزمه ها فريادي شد، / بگذار موسمش برسد

  خواهي ديد كه چگونه از گيس هايم صدها فتيله مي سازم
  من زني معدن زادم  / و از قلبم چخماق
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   معدن بود و بي شك گورم /گهواره ام، كوچه ام، وطنم

١٣۶٢نشر امروز  ين درفكي ن بوليوي ترجمه حسااز ترانه هاي محلي معدنكار  



  پيترگابريل      

      

  درخت را تكان ميدهيم 

 گابريل 
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اين ترانه كه با استفاده از ريتم و آواهاي غرب آفريقا پديد آمده، حاصل كار مشترك
در اين ترانه، سنت ها و مناسبات كهنه مردساالرانه . خواننده آفريقايي است» يوسو ندور«با 

  .ط است به درختي پير با شاخه هاي در هم پيچيده تشبيه شده استاي كه بر زنان مسل

                                                                                      تكانش مي دهيم / درخت را تكان مي دهيم
                           .و نيستي فقط يك همسرت/ با روياي زندگي بهتر در سر  ايستاده اي به انتظار نوبت
                                                                به انتظار تكرار زندگي مادرت؟/ ايستاده اي به انتظار نوبت 

                                            .ديگر آغاز شده/ زندگي نو / اين زندگي از آن توست   / .نمي خواهي! نه
                                                                                                                    روز زن: امروز روز توست

                                                                          تو بر موج پيدا، سواري/ جريان آب را بر مي گرداني 
                                                                                                            جريان آب را بر مي گرداني 

                                                       .مي داني كه برده هيچكس نيستي
                                                                                                             !خواهران و برادرانت را بياب 

حقايق نهفته در گفته هايت را                                                                     همه / آنان كه مي شنوند 
.                                                                                                       و پشتيبانت مي شوند در اين راه

                                                                                                                   روز زن:  امروز روز توست
                                                                                  تكانش مي دهيم/ درخت را تكان مي دهيم 

بترسي هيچ چيز به دست نخواهي آورد                                                                           اگر از باخت 



                                            !     تصميم بگير همان باشي كه مي تواني باشي 
!                                                                                          ميوه درخت رهايي را مزه كن/  مي تواني 

روز زن                                                                                                                    : مروز روز توستا
                                                                                             !راه و رسمت را عوض كن و آشنايانت را

                                                                                          !عوض كن چنان كه از هيچ مردي بر نيايد
                                     !                                                                                          حرف دلت را بزن

                                                                                         !خشم و رنجت را به مردان نشان بده
                                                                                                                !اينگونه زخمت را مرهم بنه

شايد مردان نيز ببينند                                                                                                                       
                                                                                           شايد حس كنند                                

.                                                                                                                          جنبه زنانه خويش را
                                                                                                                   !ي تواني پر توان باشتا م

                                                                                                     به هيچ وجه/ كار تو اشتباه نيست 
                                                                                                            پس مي رويم كه تكانش دهيم

                                                                                                                 مي رويم كه در هم شكنيم
  .در همه جا/ بايد تكانش دهيم 
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       جان لنون 

  

  زن فرو دست ترين دنياست

                                                                بينديش و كاري بكن / آري چنين است/زن فرو دست ترين دنياست 
مجبورش مي كنيم كه صورتش را رنگ كند و برايمان برقصد                                                                      

را اگر واقعي باشد مي گويم اداي مردان  /  اگر نخواهد برده باشد مي گويم دوستمان ندارد
                                      داريم او را تحقير مي كنيم اما وانمود مي كنيم كه روي سرمان جاي دارد / درمي آورد

                                                                                                                          زن فرودست ترين دنياست
                                                                     اگر باور نداري نگاهي به شريك زندگيت بينداز / آري چنين است

                                                                                        آري بايد اين را فرياد كرد   / زن برده ي بردگان است
                                                                                                      مجبورش مي كنيم كه بزايد و بچه دار شود

                                                                                              بعد مي گذاريم يك مرغ چاق  پير خانگي شود
                                                                                                 به او مي گوئيم كه جايش در خانه است و بس

                            ت  و به درد دوستي نمي خوردبعد سرزنش اش ميكنيم كه بيش از حد غير اجتماعيس
                                                                                     زن برده ي بردگان است /  زن فرو دست ترين دنياست

                                                                                   شبانه روز در تلويزيون به زن توهين مي كنيم
                                                                                      تازه متعجبيم كه چرا شجاعت و اعتماد بنفس ندارد 

                                                                                               جوان كه هست خواست آزادي را دراو مي كشيم
اما تحقيرش مي كنيم كه چرا اينقدر احمق / خودمان به او مي گوئيم هوشيار و زرنگ نباش

اگر باور نداري نگاهي به شريك / آري چنين است  / زن فرو دست ترين دنياست /هستي
  آري بايد اين را فرياد كرد  / ي بردگان است زن برده /زندگيت بينداز
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  جان لنون

  مجسم كن

  

                                                              تصورش سخت نيست سعي كن /  مجسم كن بهشتي نيست
                                                                                          مجسم كن آن پايين ها جهنمي نيست

                                                                             آن باالها فقط آسمان است، فقط آسمان
                                                               مجسم كن همه ي مردم براي امروز زندگي كنند

                               چيزي نيست كه برايش بكشي يا كشته شوي / مجسم كن كشوري در كار نيست
مجسم كن همه مردم همه ي عمر در صلح و صفا  /  دين و مذهبي هم در كارنيست

                                                           يا پرداز بيايمممكن است بنظرت رو زندگي كنند
                                                                   اما فقط من نيستم كه اينطور فكر ميكنم
                                                و دنيايي متحد بوجود آيد/  اميدوارم روزي توهم به جمع ما بپيوندي 

                                                شرط مي بندم برايت سخت است/  مجسم كن مالكيتي در كار نيست
                                                                                            مجسم كن نيازي به حرص زدن نيست

                                                                 وهمه يار و ياور هم هستند / از گرسنگي هم خبري نيست
                                                        نيا از آن همه ي مردم استمجسم كن كه همه ي د

                                                                                         ممكن است بنظرت رويا پرداز بيايم
                                                                             اما فقط من نيستم كه اينطور فكر ميكنم

  و دنيايي متحد بوجود آيد/  اميدوارم روزي تو هم به جمع ما بپيوندي 
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   تريسي چپمن   

  

  چرا ؟

                                                                                      چرا؟ چرا نوزادان از گرسنگي ميميرند
                                                                          وقتي كه براي سير كردن دنيا نان كافي هست 

                                                                    چرا با اينكه هستيم و بسياريم كساني هنوز تنهايند
                      ي را پاسدار صلح مي نامند وقتي كه براي كشتن نشانه رفته اندچرا موشكهاي جنگ

                                                                                            چرا زن حتي در خانه اش در امان نيست
                                                                                                    در اين دنيا، همه چيز وارونه است
                                                   صلح يعني جنگ، آري يعني نه / وقتي مي گويند عشق يعني نفرت

                                                                                           اب  همه ي ما آزاديم با اين حس
                                                       اما بزودي زود كساني به اين پرسش ها بايد پاسخ دهند

                                  جستجو مي كنندكساني از دل اين پرسش ها وتضادها حقيقت را 
                               روزي كه چشم بستگان چشم بندهايشان را بردارند / بزودي زود چنين مي شود

  و آنان كه از گفتن محروم مانده اند حقيقت را بر زبان آورند
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  ديشب

 چپمنتريسي 

                                         ديشب صداي فرياد مي آمد از پس ديوار صداي داد و فرياد مي آمد
باز هم يك شب بي خوابي ديگر                                                                                   

                                                         با تلفن به پليس هم كاري از پيش هم نمي رود
                                                                                                    .هميشه دير مي آيد، اگر اصال بيايد

                                                            و وقتي سر و كله شان پيدا مي شود مي گويند                  
                                                   كه نمي توانند در مسائل شخصي بين مرد و همسرش مداخله  كنند

                         اشك هاي زن سرازير مي شودو درست همان لحظه كه بيرون مي روند 
ديشب صداي فرياد مي آمد                                                                                                             

                                                                                و سپس سكوتي كه روحم را منجمد كرد
                                        آمبوالنس را در خيابان ديدم و دعا كردم كه دارم خواب مي بينم

   :                                                                                    پليس را ديدم كه دارد به جمعيت مي گويد
                                                                                                      ما براي حفظ آرامش آمده ايم

                      متفرق شويد،                                                                                                        
  فكر مي كنم حاال وقتش است كه همگي بريم و بخوابيم
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  باب مارلي        

           

  بيدار شو، بپا خيز

 بپا خيز
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                                                                        بيدار شو، بپا خيز، بخاطر حقت  / بيدار شو،
                                                                                      يز، در نبرد تسليم نشوبيدار شو، بپا خ

                                                                                      آهاي واعظ براي من از بهشت پس از مرگ نگو
                                                                              زندگي را نمي دانيمي دانم كه ارزشهاي واقعي

                                                                                                 گول درخشش طالي دروغين را نبايد خورد
                                             بخاطر حقت بپا خيز /  پس چشم هايت را باز كن/ قصه ي ما هنوز به سر نرسيده 

                         اغلب مردم فكر ميكنند كه روزي خدا ازآسمانها خواهد آمد و همه چيز را عوض خواهد كرد
                                                                             اما تو اگر ارزش زندگي را بداني / و همه را دلشاد خواهد كرد

                                                                                    مي روي كه با دستهاي خودت همينجا آنرا بسازي
                                                                                براي حقت بپا خيز در نبرد تسليم نشو / حاال چشم باز كن

                                                                                زندگي حق توست پس نبايد در نبرد تسليم شوي
                                                    ما از اين ايدئولوزي و بازي تفرقه افكنانه شما حوصلمان سر رفته
                                                  خسته شده ايم از مردنو و به بهشت رفتن بنام مسيح خسته ايم 

                                                                                              فهميده ايم كه باريتعالي انسان خاكيست 
ميتوانيد بعضي ها را براي مدتي تحقير كنيد اما نمي توانيد همگان را براي هميشه فريب 

                                                  اال چشم باز كرده ايد، بيدار مي شويم و بپا مي شويم براي حقمانپس ح دهيد
  بپا خيز و در نبرد تسليم نشو



  
   خارا    ويكتور
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 نه براي خواندن است

                                                 ! نه /   و نه براي عرضه صدايم/   نه براي خواندن است كه مي خوانم
                                              . كه گيتار پر احساس من مي سرايد/   من آن شعر را با آواز مي خوانم

                                        ، پرواز كنان در گذر است و پرنده وار / چرا كه اين گيتار قلبي زميني دارد
                                      هددالوران و شهيدان را به مهر و مهرباني تعميد مي د/   و چون آب مقدس

                                       . يافته است  مي گفت هدفي پس ترانه ي من آنچنان كه ويولتّا 
                                                كه از بهار مي درخشد و عطر مي پراكند/  آري گيتار من كارگر است 

                                                           گيتار من دولتمردان و جنايتكاران را به كار نمي آيد
                                                        گيتار من به كار زحمتكشان خلق مي آيد./ كه آزمند زر و زورند

                                                                                          . تا با سرودشان آينده شكوفا شود
                                                                                      چرا كه ترانه آن زماني معنايي مي يابد

                                                                                                . كه قلبش نيرومندانه در تپش باشد
                                              سرود خوانان شهادت را پذيرا شوند/   و انساني آن ترانه را بسرايد كه

                                                و نمي سرايم تا بيگانه اي بگريد/   شعر من در مدح هيچ كس نيست 
                                                         . من براي بخش كوچك و دوردست سرزمينم مي سرايم

                                                         اما ژرفايش را پاياني نيست/  كه هر چند باريكه اي بيش نيست
                                                                                       شعر من آغاز و پايان همه چيز است

  پويا شعري هميشه زنده و تازه و /  شعري سرشار از شجاعت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:VICTOR_JARA76.jpg�


  آخرين ترانه

اي از روزنامه نوشته شده بود  اش را داشت، بر روي تكه نامه  او كه حكم وصيت ي آخرين ترانه
   .و توسط يكي از افرادي كه از استاديوم شيلي جان به در برد، به دست همسرش رسيد

در اين بخش كوچك شهر                                                               / ر نفر اين جاييمپنج هزا
خوانيم                                       گاه كه وحشت را آواز مي چه دشوار است سرودي سركردن آن

                                                            ام                                         كه من زنده وحشت آن
خود را در انبوه اين همه ديدن                                                                        / ميرم من كه مي وحشت آن

                                                شمار ابديت                                      هاي بي و در ميان اين لحظه
  .خورد لحظه پايان آوازم رقم مي/ كه در آن سكوت و فرياد هست

  فدريكو گارسيا لوركا

  

  من انقالبي هستم و هيچ شاعري كامل نيست اگر انقالبي نباشد

  مرا نيافتند

                                                                  گورستانها و كليسارا   / چاپخانه ها را گشتند/ مرا كشتند
بشكه ها را گشودند و گنجه ها را                                                                                                    

ا بربايند                                                                         كه دندان طال ر/به سر اسكلت دستبرد زدند 
 نه، مرا نيافتند/ مرا نيافتند؟  / اما مرا نيافتند 
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  والديمير ماياكوفسكي
  

                    
  مارش شورش

  مارش شورش در خيابان پاي ميكوبد،
  . مي روبدو كله هاي پرنخوت را

  ما، وزش دومين طوفانيم؛
  . كه جهان را همچون ابري غران شستشو خواهيم داد

  روزها، اسب تندپاست
  و سالها، يابوي بي حال؛
  !سرعت را ستايشگريم

   !و قلبمان طبلي پرهياهو است
  آيا از رنگ ما برتر سراغ داريد؟

  آيا نيش گلوله بر پيكرمان كارگر خواهد بود؟
  گ ها و سرنيزه ها حماسه مي آفرينيم؛ما در برابر تفن

   !طنين صدايمان، پرارزش ترين است
  مرغزاران سرسبز قد مي كشند

  روزها مي شكفند 
  !آي رنگين كمان، ظاهر شو
  !اسبان شتابان پرواز كنيد
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  محمود درويش

  

 يبازجوئ

 
                                                                                                                        من يك عربم / بنويس

  شماره ام پنجاه هزار،
  هشت فرزند دارم

  و تابستان ديگر نهمين را صاحب خواهم شد
  عصباني هستي؟

  من يك عربم / بنويس
  من بهمراه رفقاي كارگرم سنگ ها را مي تراشم

  صخره ها را جابجا مي كنم
  تا قرص ناني بكف آورم

  براي هشت فرزندم / و كتابي
  اما صدقه طلب نمي كنم

  و چاپلوس بارگاه تو نمي شوم
  عصباني هستي؟

  
شعر فلسطين انعكاسي از اراده خشماگين توده ها بوده و سالحي برا در مبارزه آنها بحساب 

  .  مي باشد۶٠اين شعر متعلق به مبارزات دهه . مي آيد
  
  

 

93

  



  
 بنويس

  
  من يك عربم
  نامي گمنام

  توار درجهاني جنون زدهاس
  ريشه هايم عميقند

  تا آنسوي اعصار
  تا آنسوي زمان

  من فرزند خيشم
  از تبار دهقان فروتن

  خانه ام آلونكي است از ني و ساقه درخت
  رنگ موهايم همچون شبق

  رنگ چشمانم قهوه اي
  چفيه عربي من

  دست تجاوزگر را نيش مي زند
  و ذره اي روغن و ريحان مرا خوش مي آيد

   تقاضا دارم كهو
  قبل از هر چيز بنويسي

  كه از هيچكس متنفر نيستم،
  اما وقتي گرسنه باشم

  گوشت راهزنانم را به دندان مي كشم
  بر حذر باش از گرسنگي من / بر حذر باش،

  .بر حذر باش از گرسنگي من 
  

 

94

  



  ناظم حكمت   

 بيد مجنون                 

  آب روان 
  نقش ميكرد  بر آينه اش درختان بيد را

  بيدهاي مجنون گيسوانشان را بر آب ميريختند
  سواران اسبان سرخ با شمشيرهاي برهنه سوزان از ميان بيدها 

  همچون پرنده اي با بالهاي زخمي  /ناگهان  / به سوي غروب ميگذشتند 
  از پس سواران، صدايشان نكرد  /فرياد نكرد،/ سواري از اسبش سرنگون شد 

  كتنها با چشماني پراش
  به نعلهاي درخشان اسبها كه دور ميشدند نگاه كرد

  چه بينوا بود كه ديگر بر يالهاي اسبان چهارنعل نخواهد آرميد!/ چه بينوا بود
  و در ميان جنگجويان سفيدپوش شمشير نخواهد رقصاند

  و سواران در غروب ناپديد ميشوند/ صداي نعلها، پرده پرده دورتر ميشود
  اسبان سرخسواران، سوران، سواران 

  ...سو ...سوار ...  سواران .../ سواران اسبها/ سواران اسبهاي بادپا 
  !عمر همچون سواران اسبهاي بادپا، گذشت 

  صداي آب روان خاموش شد
  پرده هاي سياه بر چشمان آبيرنگش فروافتاد/ نقشها رنگ باخت  /سايه ها ناپديد شد
  گريه نكن بيد مجنون  / خم شدند/ بر گيسوان طالييش   /و بيدهاي مجنون 

  گريه نكن  /پابند مشو/ پابند آينه آبهاي تيره نشو  /گريه نكن
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SALKIMSÖĞÜT  
Akıyordu su  



gösterip aynasında söğüt ağaçlarını.  
Salkımsöğütler yıkıyordu suda saçlarını!  
Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere  
koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere!  
Birden  
bire kuş gibi  
vurulmuş gibi  
kanadından  
yaralı bir atlı yuvarlandı atından!  
Bağırmadı,  
gidenleri geri çağırmadı,  
baktı yalnız dolu gözlerle  
uzaklaşan atlıların parıldayan nallarına!  
Ah ne yazık!  
Ne yazık ki ona  
dörtnal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak,  
beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak!  
   
Nal sesleri sönüyor perde perde,  
atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde!  
   
Atlılar atlılar kızıl atlılar,  
atları rüzgâr kanatlılar!  
Atları rüzgâr kanat...  
Atları rüzgâr...  
Atları...  
At...  
  
Rüzgâr kanatlı atlılar gibi geçti hayat!  
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Akar suyun sesi dindi.  
Gölgeler gölgelendi  
renkler silindi.  
Siyah örtüler indi                                                                               
mavi gözlerine,  
sarktı salkımsöğütler                                                                   
sarı saçlarının         
üzerine!  



Ağlama salkımsöğüt,  
ağlama,     
Kara suyun aynasında el bağlama!  
 el bağlama!  
 ağlama!                  

 اكتبر
  روسيه جان مي كندامپراطوري 

  ديگر نه خش خش رداهاي ابريشمي در كاخ زمستاني مي پيچد
  نه همهمهء بارعام تزار در عيد پاك

  و نه جرنگ جرنگ زنجيرها در راه سيبري
  ....در حال مرگ است، امپراطوري روسيه در حال مرگ است

  ديگر سبيل بور سرخ گونه ها در گيالس ودكا خيس نخواهد شد
  ندود دهقان گرسته و محتضرديگر ريش مس ا

  همچون لخته اي خون بر زمين سياه نخواهد سوخت
  مرگي كه بسراغ امپراطوري روسيه مي آيد / و امروز

  نه سري زرد رنگ دارد و نه چنگكي در دست
  درفش سرخ درخشاني است در دستانش

  و خون جواني در گونه هايش مي دود
  ينهفتم نوامبر هزار و نهصد و هفده بود كه لن

  با صدايي ماليم و پرطنين
  ديروز بسيار زود بود و فردا بسيار دير است،« / :گفت

  »!امروز وقتش است، امروز
  --» !امروز«: سربازي كه از جبهه مي آمد گفت

  از دهان توپهاي سنگين و سياهش، » آورورا«و رزمناو 
  --» !امروز« / -- » !امروز « :گفت

  :نقطه عطف تاريخ را چنين ثبت كردو بدين ترتيب بلشويك برجسته ترين 
 هفتم نوامبر هزار و نهصد و هفده
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  ديگر ويتنامي
                                                                           گوارا چه ارنستو براي

 
  سروده سياوش كسرائي

  
اين بار هم   /!ارنستو  / ريختبا آنهمه گلوله كه بر پيكر تو  /با آنهمه ستوه /سالح آنهمه با

آنان كه زهرخند به لب دست  /آنان كه تند تند ترا خاك مي كنند  /!دروغ در آمد هالك تو
تاريك /دنيا به كام شد،  /ديگر تمام شد،: كه   /با گوشه هاي پرچم تو پاك مي كنند خويش را

تو زنده اي  /د زنده استتو زنده اي هنوز كه بيدا /.خامان غافلند/طالعان تبه كار بي دلند
                        تو در ميان زمزمه دختران كوه  /تو در درون هلهله هاي دالوران /هنوز كه باروت زنده است

                            آوازه خوان گذشت و ليكن ترانه اش  /!در شعر در شراب و شبيخون تو زنده اي
                                        خورشيدهاي شب زده بيدار مي شوند/ گل مي كند به دامنه كوهپايه ها

مردي و كوله باري از نان و از  /مردي و يك تفنگ /.يك روز از كمينگه تاريك سايه ها
يك روز بر وزارت كوبا نشسته تند                                /آزاده اي گشاده جبين، قامت استوار/غرور

 !                    آه اي پلنگ قله، آه اي عقاب اوج /در سنگر بوليوي، دور از ديار و يار / به خونروز دگر
 !            آه اي بزرگ اميد /.مرگي بدين بلندي بايسته تو بود /گر آفرين خلقي شايسته تو بود

                           اينگونه پر شتاب      /اينگونه كامياب /اينك كه مرگ مي بردت بر سمند خويش
                                             آهن  /آتش /در قلب ما بجوي  /گر آرزوي دير رست را سراغ نيست

 .در قلب ما ببين كه ويتنام ديگري است /ويرانگي و خشم
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  سكوت
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   )شاعر فلسطيني(سالم جبران
   )١٣۵٢ترجمهء تراب حق شناس، بغداد (

   بغل دستياز اطاق
  :صداي فرياد جنون آوري به گوش مي رسيد

  شايد فرياد جنون آور يك زنداني ست
  شايد نوار است اما مسلماً

  .ساخت اسرائيل
  :چند لحظه فكر كرد و تصميم گرفت

  همهء شكنجه ها كه ميچشم
  در اين روزها
  ضروري ست

  بسيار ضروري ست
  تا شكنجهء سخت تر را نچشم

  !شكنجهء خيانت
  شكسته بودپاهايش 

  دستهايش حس نداشت
  چشمهايش

  ــ لحظه اي به نظر رسيد كه ــ
  .مثل خمير به ديوار چسبيده اند

  خواست فرياد بكشد
  :اما به خود گفت

  شالق بخور و ساكت باش، مصطفي
  !تا عمق دردهاي ترا احساس نكنند

  :به زنش فاطمه انديشيد
  براي آنكه هرگز موجب سرافكندگي تو نباشم، فاطمه

  !گز خيانت نخواهم كردهر



نديشيد
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  :به مادرش ا
  براي آنكه موجب سرافكندگي تو نباشم مادر

  !هرگز خيانت نخواهم كرد
  :به دخترك هشت ماههء خود، رانيه، انديشيد

  !رانيه
  براي آنكه موجب سرافكندگي تو وقتي بزرگ شدي نباشم

  !هرگز خيانت نخواهم كرد
  به پدرش، به سه برادرش، به خواهرش

  مسايگانش، به دانش آموزانشبه ه
  :به همشاگردي هايش در ابتدائي، در دبيرستان و در دانشگاه انديشيد

  براي آنكه هرگز موجب سرافكندگي شما نباشم
  !هرگز خيانت نخواهم كرد

  :به برادرش، صالح، كه قبرش نامعلوم است انديشيد
  من برادرت هستم! صالح

  :بود انديشيدبه درخت توت بزرگي كه جلوي خانهء پدرش 
  در زير سايهء تو در آغاز جواني آرزو كردم

  كه به ميهن خدمت كنم
  قول دادي و وفا نكردي: براي آنكه نگويي

  !هرگز خيانت نخواهم كرد
  مصطفي در زير شكنجه احساس مي كرد
  كه خلق خويش را يكي يكي مي شناسد

  !حتي آنان را كه هنوز زاده نشده اند مي شناسد
  : گفتبه تك تكِ آنها

  اگر اندكي نگران زندگي من باشيد باكي نيست
  اما هرگز نگران شرافت من نباشيد

  !من هرگز خيانت نخواهم كرد
  در سكوت، مصطفي با خود پيمان بست
  كه با سالح سكوت با شكنجه بجنگد

  .كه با سالح سكوت با آدمكشان نبرد كند



  با سالح سكوت،
  كه همهء قهرمانان و سربازان آزادي

  تي به چنگال آدمكشان حرفه اي تجاوزكار مي افتند ــــ وق
  بدان مسلح اند

  .مصطفي نيز مسلح شد
  مصطفي رشتهء سكوت را هرگز رها نكرد

  مگر آنگاه كه فرياد آزادي خلق را
  . پيش از آخرين نفس سر داد

   ! هرگاه من از عشق سرودم، ترا سپاس گفتند

  نزار قباني 
   ترجمه تراب حق شناس 
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  ـ١ـ
  شعرهايي كه از عشق مي سرايم

  .بافته ي سرانگشتان توست
  .و مينياتورهاي زنانگي ات

  اينست كه هرگاه مردم شعري تازه از من خواندند
  ...ترا سپاس گفتند

  ـ٢ـ
  همه ي گل هايم

  .ثمره ي باغ هاي توست



  و هر مي كه بنوشم من
  .از عطاي تاكستان توست
  و همه ي انگشتري هايم

  ...ستاز معادن طالي تو
  و همه ي آثار شعريم

  !امضاي ترا پشت جلد دارد
  ـ٣ـ

  اي قامتت بلندتر از قامت بادبان ها
  ...و فضاي چشمانت

  ...گسترده تر از فضاي آزادي
  تو زيباتري از همه ي كتاب ها كه نوشته ام

  ...از همه ي كتاب ها كه به نوشتن شان مي انديشم
  ...و از اشعاري كه آمده اند

  ...خواهند آمدو اشعاري كه 
  ـ۴ـ

  .نمي توانم زيست بي تنفس هوايي كه تو تنفس مي كني
  ...و خواندن كتاب هايي كه تو مي خواني

  ...و سفارش قهوه اي كه تو سفارش مي دهي
  ...و شنيدن آهنگي كه تو دوست داري

  ...و دوست داشتن گل هايي كه تو مي خري
  ـ۵ـ

  ماز سرگرمي هاي تو هرگز جدا شو... نمي توانم
  هرچه هم ساده باشند

  و ناممكن باشند... هرچه هم كودكانه
  عشق يعني همه چيز را با تو قسمت كنم

  ...از سنجاق مو
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  !تا كلينكس
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  ـ۶ـ
  عشق يعني مرا جغرافيا دركار نباشد

  ...يعني ترا تاريخ دركار نباشد
  ...يعني تو با صداي من سخن گويي

  ...با چشمان من ببيني
  ... من كشف كنيو جهان را با انگشتان

  ـ٧ـ
  پيش از تو

  زني استثنائي را مي جستم
  .كه مرا به عصر روشنگري ببرد

  آئينم به تمامت خويش رسيد... و آنگاه كه ترا شناختم
  !و دانشم به كمال دست يافت

  ـ٨ـ
  مرا ياراي آن نيست كه بي طرف بمانم
  نه دربرابر زني كه شيفته ام مي كند

   ام مي كندنه در برابر شعري كه حيرتزده
  ...نه در برابر عطري كه به لرزه ام مي افكند

  بي طرفي هرگز وجود ندارد
  !و دانه ي گندم... بين پرنده

  ـ٩ـ
  ...نمي توانم با تو بيش از پنج دقيقه بنشينم

  ...و تركيب خونم دگرگون نشود
  و كتاب ها
  و تابلوها

  و گلدان ها
  ...و مالفه هاي تختخواب از جاي خويش پرنكشند

  ... توازن كره ي زمين به اختالل نيفتدو
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  ـ١٠ـ
  .شعر را با تو قسمت مي كنم

  .همان سان كه روزنامه ي بامدادي را
  و فنجان قهوه را

  .و قطعه ي كرواسان را
  ...كالم را با تو دو نيم مي كنم

  ...بوسه را دو نيم مي كنم
  ...و عمر را دو نيم مي كنم

  و در شب هاي شعرم احساس مي كنم
  ...ايم از ميان لبان تو بيرون مي آيدكه آو

  ـ١١ـ
  تازه دريافتم... پس از آنكه دوستت داشتم

  ...كه اندام زن چقدر با اندام شعر همانند است
  )١... (و چگونه زير و بم هاي كمر و ميان

  با زير و بم هاي شعر جور در مي آيند
  يكي مي شوندبا هم ... و آنچه با زن... و چگونه آنچه با زبان درپيوند است

  .در سياهي چشم سرازير مي شود... و چگونه سياهي مركب
  ـ١٢ـ

  ...ما به گونه اي حيرتزا به هم ماننده ايم
  ...و تا سرحد محو شدن در يكديگر فرو مي رويم

  انديشه ها مان و بيانمان
  سليقه هامان و دانسته هامان

  و امور جزئي مان در يكديگر فرو مي روند
  ...ي دانم كي ام؟تا آنجا كه من نم

  ...و تو نمي داني كه هستي؟

  ـ١٣ـ
  ...تويي كه روي برگه ي سفيد دراز مي كشي

  ...و روي كتاب هايم مي خوابي



  
  و يادداشت هايم و دفترهايم را مرتب مي كني

  و حروفم را پهلوي هم مي چيني
  ...و خطاهايم را درست مي كني

  ...پس چطور به مردم بگويم كه من شاعرم
  كه تويي كه مي نويسي؟حال آن

  
  ـ١۴ـ

  عشق يعني اينكه مردم مرا با تو عوضي بگيرند
  ...من پاسخ دهم... وقتي به تو تلفن مي زنند

  ...تو بروي... و آنگاه كه دوستان مرا به شام دعوت كنند
  ...و آنگاه كه شعر عاشقانه ي جديدي از من بخوانند

  !ترا سپاس گويند
  
  

  ١٩٩۶لندن، بهار 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :خَصر يعني كمر، باالي تهيگاه يا به تعبير حافظ، ميان: در متن عربي) ١(
  ميان او كه خدا آفريده است از هيچ«

  »دقيقه اي ست كه هيچ آفريده نگشوده است
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   بدر شاكر السياب؛

  گام بلند نوگرايي در شعر معاصر عرب

  

  

  

 نجفي 
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  علي اميني

 سال عمر كرد و اما از زمان مرگش ٣٨اب شاعر نوگراي عراقي است كه تنها بدر شاكر السي
 تاكنون، هر روز بر آوازه اش افزوده شده، كتابهاي شعرش بيشتر به چاپ ١٩۶۴در سال 

رسيده و مقام او به عنوان پايه گذار اصلي جنبش نوگرايي در شعر معاصر عرب باالتر رفته 
  .است

  )متن كامل(  سرود باران                                                    
  

  چشمانت دو نخلستان است در سپيده مان
  يا دو مهتابي كه ماه از آن بر مي دمد

  وقتي چشمانت برق مي زند، از تاك برگ مي رويد
  مثل نقش ماه در آب... و نورها مي رقصند

  وقتي از تكان پارو به لرزه مي افتد
  .ت كه در ژرفاي آن مي تپدگويي نبض ستارگان اس

  و در مهي از اندوه شفاف فرو مي روند
  همچو دريايي كه شب روي آن دست مي كشد
  گرماي زمستان و لرزش پائيز را با خود دارد

  و مرگ، و تولد، و تاريكي، و روشنايي؛
  پس رعشه ي گريه اعماق جانم را مي لرزاند

  و شوري غريب آسمان را در بر مي گيرد
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  .ي كه از ماه به وحشت افتدمثل بچه ا
  رنگين كمان ابرها را مي نوشد

  ....و قطره قطره ذوب مي شود در باران
  مثل قهقهه پسربچه ها الي چوب بست تاكها

  .و همهمه سكوت گنجشك ها بر درختان
  سرود باران

  ...باران
  ...باران
  ...باران

  شب خميازه مي كشد اما
  مي بارندابرها همچنان اشكهاي سنگينشان را فرو 

  مثل بچه اي كه قبل از خواب بهانه مادرش را مي گيرد
  – يك سالي هست كه جاي مادرش خالي است - 

  و چون از سماجت او به ستوه مي آيند
  "...او پس فردا مي آيد": به او مي گويند
  ...بايد حتما بيايد

  اما بچه هاي ديگر توي گوشش مي گويند
  مادرت آنجا در دامان تپه خفته است

  خوراكش خاك است و آبش باران
  مثل ماهيگير مأيوسي كه تورش را بر مي چيند
  بر آب و بر بخت خفته خويش نفرين مي فرستد

  و با فرو رفتن ماه ترانه مي خواند
  ...باران
  ...باران

  هيچ مي داني كه اين باران چه اندوهي بر مي انگيزد؟
  و چه ناله اي از ناودانها بلند مي كند؟

   را چه حسي از گمشدگي فرا مي گيرد؟و مرد تنها
  مثل خون جاري، مثل گرسنگي... بي انتها

  چنين است باران... مثل عشق، مثل بچه ها، مرده ها
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  و چشمانت همراه من است در باران
  و برق هايي كه بر فراز خليج مي درخشند

  سواحل عراق را با ستاره ها و صدف جال مي دهند
   استگويي شفق در تب و تاب رهايي

  .اما شب روي آن پرده اي مي كشد از خون
  :و من به سوي خليج فرياد مي زنم

  اي خليج"
  "!اي بخشنده مرواريد و صدف و مرگ

  و صدا برمي گردد
  :چون ناله اي سنگين

  اي خليج،"
  "!اي بخشنده صدف و مرگ

  گاه چنين مي پندارم كه عراق
  تندر ذخيره مي كند

  ش انبار مي كندو برق ها را در دشتها و كوه هاي
  تا وقتي مردان قد افراشتند

  .بادها ديگر هيچ نشاني از قبيله ثمود باقي نگذارند
  انگار مي شنوم كه نخلها باران را مي نوشند
  و مي شنوم كه روستاها صيحه مي كشند

  و مهاجران با بادبانها و پاروها
  به جنگ توفان و تندر خليج مي روند

  :سرودخوان
  ...باران
  ...باران
  ...باران

  و در عراق همه جا گرسنگي است
  در فصل درو كومه هاي خرمن پراكنده مي شود

  تا فربه شوند كالغ ها و ملخ ها
  تنها توده اي سنگ و كاه به آسيا مي رود



 ها مي چرخند

 

109

  و انسانها بر گردشان... در كشتزارها آسياب
  ...باران
  ...باران
  ...باران

  چه اشكها ريختيم در شب عزيمت
  ....از ترس غرورمان، بارانش خوانديمو 

  ...باران
  ...باران

  از وقتي كوچك بوديم
  هميشه خدا آسمان را

  در زمستان ابر مي پوشاند
  و باران مي باريد

  و هر سال زمين سبز مي شد، اما ما گرسنگي مي كشيديم
  و سالي نگذشت در عراق كه ما گرسنه نباشيم

  ...باران
  ...باران
  ...باران

  ره باراندر هر قط
  غنچه ايست قرمز و زرد از شكوفه گلها
  و هر قطره اشك گرسنگان و برهنگان
  و هر قطره برجوشيده از خون بردگان

  لبخنديست در اشتياق آينده
  پستاني ست كه در دهان طفلي گل مي اندازد

  !در دنياي جوان فردايي كه زندگي ست
  ...باران
  ...باران
  ...باران

  .بز مي شودروزي عراق از باران سرس
  :من به سوي خليج نعره مي زنم



  اي خليج"
  "!اي بخشنده مرواريد و صدف و مرگ

  و صدا بر ميگردد
  :چون ناله اي سنگين

  اي خليج،"
  "!اي بخشنده صدف و مرگ

  و خليج از بركات بيشمارش
  به شنها تنها كف شور مي دهد و پوسته پوك صدف

  و خرده استخوان درماندگان مغروق
   كه مرگ نوشيدندآن مهاجراني

  در لجه اعماق خليج
  و در عراق هزار افعي هست كه مي نوشند

  .افشره ي گلهايي كه فرات از شبنم به بار آورده
  و مي شنوم آوايي را

  :كه در خليج طنين مي اندازد
  ...باران
  ...باران
  ...باران

  و در هرقطره باران
  غنچه ايست قرمز و زرد از شكوفه گلها

  رسنگان و برهنگانو هر قطره اشك گ
  و هر قطره برجوشيده از خون بردگان

  لبخنديست در اشتياق آينده
  پستاني ست كه در دهان طفلي گل مي كند

  !در دنياي جوان فردايي كه زندگي ست
  !و باران جاري مي شود
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  مردم سرور خويش اند

  تئودور سيكس 
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 سري، در باريكادهاي  در نبرد محله ي سن١٨٣٢تئودور سيكس، كارگر فرشباف، در ژوئن
 شركت داشت ١٨۵١ دسامبر ٢ و نيز در جنبش مقاومت عليه كودتاي ١٨۴٨فوريه و ژوئن 

در زندان دليس، زماني كه دوره ي محكوميت به . و لذا محكوم شد و به الجزاير تبعيد گرديد
در و آن را ) ١٨۵٢ژوئن (را سرود » مردم سرور خويش اند«اعمال شاقه را مي گذراند، شعر 

.  در آستانه ي قيام كمون پاريس به صورت آگهي ديواري منتشر كرد١٨٧١فوريه ي 
سيكس مبلغ و سازمانگر تعاوني هاي كارگري بود و در دوره ي كمون در صفوف هنگ هفتم 

  .مي رزميد
  :رهسپار به سوي ميدان شهر، روزي گفتم

  چه نيكو ست زندگي با كار،
  مرگ در پيكار

  فه مي كندهواي كلبه ام خ: گفتم
  .مي خواهم نفس بكشم

  انسانها برابرند: گفتم
  .جمهوري جهاني: گفتم

  از اين رو دستگيرم كردند
  در سياهچالم انداختند، 

  هفته هاي طوالني
  بر پوشال هاي گنديده ام افكندند
  .و آنگاه شبي به زنجيرم كشيدند

+++  
  مرا به بيغوله اي در كشتي بردند، 

  آكنده از حشرات موذي
   كنار جانيان،و در

  .محكوم به اعمال شاقه
  سپس بسي دورترم بردند
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  بس دور از سرزمينم،
  دور از زادگاهم

  كه زن و فرزندانم مي زيستند،
  بسي دورتر،

  در سرزميني با آفتاب سوزان، 
  خاك سوزان،

  و هوائي كه جان زنداني را مي سوزاند،
  سپس كلنگي به دستم دادند

  .مني كه كارم با الماس بود
  :ا زهرخند گفتندب

  !تو حق كار مي خواهي؟  كار كن! محكوم
  هواي كلبه ات خفه مي كند؟

  !نفس بكش
  لگدم زدند، دشنامم دادند،
  .غارتگر و راهزنم خواندند

  از درد و تشويش و شكنجه پژمرده جانم
  .زبان به تظلم گشود

  .خنديدند
  باري، درد، تشويش، شكنجه و تبعيد

  .زجركشم كرد
  ه دوستشان داشتمدور از آنها ك

  دور از آنها كه دوستم داشتند، 
  مگر نه اين است كه مرا كشته اند؟

+++  
  هرچه پيرامون من بود برابري مي خواست،

  هرچيزي به من نشان مي داد
  كه من هم گوشت و پوستي دارم

  مثل ثروتمندان
  .كه خونم همان اندازه سرخ است كه خون آنان
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  هرچيزي به من نشان مي داد
  را و ندار يعني رباخواري و بردگي،كه دا

  !يعني اي تهيدست
  منٍِ سرمايه مزد ترا تعيين مي كنم،

  !يعني اي تهيدست
  .تو خواهي خورد، اگر من بخواهم

  عصاره ات را خواهم كشيد
  آن سان كه چرخشت انگور را
  .تا از آن خون زمين را برگيرد

  :چنين شد كه گفتم
  نابود باد استثمار انسان از انسان

  .زمين از آنٍ كسي ست كه آن را مي كارد: گفتم
  :گفتم

  .آنكه توليد نمي كند سزاوار زيست نيست
  .و اينجا بود كه مرا كشتند

+++  
  اين شعر را جار زدم تا بتوانم بگويم

  .از همگان براي همگان
  بينديش و به ياد آر! اي خلق

  كه تو نيرومند و پرشماري، 
  ولي آنگاه

  ايده تهي باشدكه نيرو و شمار تو از 
  .حيوان باركشي بيش نخواهي بود

  !اين را جار زدم كه بگويمت اي خلق
  رهايي تو در همبستگي تو ست،

  .كه بگويمت پايان شب سيه سفيد است
  

 تابستان ۶منتشر شده همراه با يك مقاله درباره ي كمون پاريس در نقطه شماره ي (
١٣٧۵(   



  فرصت طلب
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   دوترونترانه ي فرانسوي با آواز ژاك

  من طرفدار كمونيسم ام
  من طرفدار سوسياليسم ام
  و هم طرفدار سرمايه داري

  .چون فرصت طلب ام
  هستند كساني كه در اپوزيسيون اند

  مطالباتي دارند، معترض اند
  من فقط يك كار مي كنم

  )١(كتم را پشت و رو مي كنم 
  !هميشه طرف مناسب اش

  از سوء استفاده چي ها نمي ترسم
   ها نمي ترسماز هوچي

  به رأي دهندگانم اعتماد مي كنم
  و از آنها براي پر كردن جيبم استفاده مي كنم

  هستند كساني كه در اپوزيسيون اند
  مطالباتي دارند، معترض اند
  من فقط يك كار مي كنم
  كتم را پشت و رو مي كنم
  !هميشه طرف مناسب اش
  من عضو همه ي حزبهايم

  من تبعه ي همه ي كشورهايم
   از مؤمنين اممن

  من سركرده ي ملحدين ام
  هستند كساني كه در اپوزيسيون اند

  مطالباتي دارند، معترض اند
  من فقط يك كار مي كنم



  

  كتم را پشت و رو مي كنم
  !هميشه طرف مناسب اش

  زنده باد انقالب: من داد مي كشم
  زنده باد قانون: داد مي كشم
  زنده باد تظاهرات: داد مي كشم
  .زنده باد همكاري با دشمن: داد مي كشم

  من هرگز نه مخالفت مي كنم
  .نه مطالبه اي مي كنم و نه اعتراض

  من فقط يك كار بلدم
  كه كتم را پشت و رو كنم

  كتم را پشت و رو كنم
  !اما هميشه طرف مناسب اش

  آنقدر كتم را پشت و رو كرده ام
  كه از هر طرفش چاك خورده است

  در انقالب آينده
  .شت و رو مي كنمشلوارم را پ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .رنگ عوض مي كنم: ـ در فارسي معادل١
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  .....)راك و/ پاپ/ ترانه هاي رپ منتخبي از



شاهين نجفي      

                   حرف زن
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 قويه، ظريفه صورت اين زن                         تو دستت/ نزن ! به اون كسي كه باور داري! نزن
كي گفته، پسرامون اوباشن، دخترامون هرزه           / به خدا، همه ي تنم اينجا داره مي لرزه 

گمون نكن هر چي مي گم از روي كينمه                     / اين درد مثل يه غده تو سينمه ! آره
ترانه نيست اين، يه فرياده تو بن بست             / ه شدس اين يه شعر نيست، اين يه بغض خف

تو عمق فاجعه ي صورت ِ خونينت مي بره              /  اين يه زخمه كه تو خلوت منو مي خوره 
مي دونم                          ! مي گن نفس بودنت گناهه/  مي دونم ! چشات از حادثه سياهه!  تو

اينه صحبت                            ! ظريفي، زيبايي، گروني/ نه واسه زينت اما ! تو مث مرواريدي
آره تو گناهي، گناهي كه بركت داره                             / آدما مريضن تو بودنت سالمت داره

اسلحم صدامه بلند ميشه اين حق زنه                    / آره مي جنگم واسه هر چي كه مال منه
بي خود مي گي ضعيفم، من شيرم تو كجاي؟          / ي خوام برام نقش يه دلسوز و بياينم

همين شعرم ميشه واسه تو يه تو دهني                      / ديگه نمي خوام واسم مرثيه سر كني
من معتقد نيستم كه راه حلش صبره                        / نگاه نكن روسري رو سرمه اين جبره

بگو مي خوام ببينم، بگو تو چي از تو كمم                      / ن يعني حقمه زندگي من يه آدمماي
آدم و عالم تو بايد بفهمي دردمو                                       / بزار بگم دو دقه مثل ي ز حرفمو
                                  نوبتي هم نوبتمه قديميا مردن        / قد يه تاريخ حقمو گرفتن و بردن

قانون به تو مي گه بزن، زدن فقط حرفته                 /  تو حق داري هر چي بگي قانون طرفته 
بزن منم حرف مي زنم ببين كي جون مي كنه         /  اين سر واسه شكستنه آره درد مي كنه

شد ببيني ترسمو                       تاوقتي دستت بلند /  نمي خوام مثل هميشه بشنوي گريمو 
آدما امروز دو جنسن يا نا مردن يا كه زن                 / باور كن از تو كتابا اسم مرد و خط زدن

اسلحم صدامه بلند ميشه اين حق زنه                  / آره مي جنگم واسه هر چيزي كه مال منه
يز مي گم زانو بزني كم بياري تا شي           يه چ/ من واست چي هستم تو اين دنياي وحشي  



بهتره بچرين هرزگي آب و نونتونه                             /  اين آدميت نيست مغزتون تو كمرتونه
بچه خونه خونواده يه چيز پوشاليه                          / عشق براتون يه حرفه مزحكه تو خاليه

آسون به دست نميام اين بسته به جونمه                             / نمهاما من گرونم قيمتم مال خو
اگه جنگ بود پا به پات جنگيدم خواهرشدم            / هر وقت كه اراده كردي برات مادر شدم

آره اين زن كه حاال نمي شناسي زنته                            / آره اين زن خرد و شكسته همسرته
با توهين و تشر و توسري، كي گفته كه /  همين هر كاري كه خواستي كرديتجاوز يعني

من عروسك نيستم كه شخصيتم / يه روز مي شه كه نمي توني تو بگي چي بپوشم/ مردي؟
تو با مغزت چه مي كني كه تا / من پوششم عوض ميشه تو سطح قضيه اينه/ رو بفروشم

كسي ديگه تو گوشم آيه وحشت / ونهديگه سنگ هيچ دستي سرم و نمي شك/ قيامت همينه
اين يه عزم جزمه طوفان و خاك و آتيشه/ تنم لگد مال نگاه هرزگيا نميشه/ نمي خونه  

  نيستيم ما مرد
 

تيش
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  سوخته مثل اون دختري كه پرده شو دوخته و اون كه پول نداشت تو آ

  وقوري مثل مادرم با اون زندگي زوري زني كه خالصه شد تو قابلمه

  روسريشو حاال نتونسته ببينه بدنشو كسي از سر نتونسته بگيرهكسي تا 

  ميكنن مي گفت بعد مرگ ميبرنش جهنم مي گفت آدم و از سرمو آويزون

  بچسب مگه نگفتن بهشت زير پاي شماست مامان بهشت سر كاريه بيا دنيا رو:گفتم 

  شده يخمي ترسي ترس به روحت م:اذون داره ميگه مو تنم سيخ شده گفتم.مي گفت

  خفت هفتاد سال زن بوده يعني كلفت يعني چيزي تو زندگيش نديد جز

  فرم زني كه گناه بود بودنش ولي بي جرم زني كه استحاله كرده بودنش تو

  خورد پنجاه سال فحش شنيد و كتك: كسي كه خيانت نكرد به شوهر چي شد؟ 

  نكشه ي قفسبايد تو سري بخوره بميره نفس نكشه عكس هيچ پرنده اي رو ب

  خوابيد زني كه هميشه يه سايه اونو مي پاييد عروسكي كه مرد به هر شكل باهاش مي

  خانوم تو بوي سيلي و شالق ميدي خانوم تا كي ميخواي به مردا باج بدي

 مث وطن شدي همدم ولگردا تقدير تو دست توي واسه فردا

 سوخته مون رو ميدي خانم تو بوي زمين

  رش رسيدي كه خانمتو هم از عرش به ف



 مرديم ال اقل تو زن باش ما كه از مردي

 يه كم از اون عطر غيرتت رو ما هم بپاش

 مردي مرديم و چيزي نديدم از تو كتاب اسم رستم و فقط شنيديم ماكه از

 بودامروز حتمن كراكي بود كه اگراونم

 رستم امروز از جنس بد شاكي بود

 گردنش آفتابه لگن مينداختنتو  / جرم ميساختن رستم اگر بود واسش

 داشت شايد ميرفت جنگ و بر ميگشت احترام

 سرتيپ سپاه ميشد تو دبي سهام داشت

 شه رستم ميتونست حتي به قولي گنجي

 كنه ميشد اسالم رو سكوالريستي تعبير / يه كم كانت و پوپر بخونه فرنگي شه

 ميشد قرآن رو تو هرمنوتيك تفسير كنه

 ميشد جك بگه معترض تعبير بشه / بشه  تقديرميشد فيلم بسازه تو كن

 داشت شايد ميرفت اروپا االن دو تا پاس

 اونجا تاكسي ميروند اينجا الگانس داشت

 ميرقصيد تو هر عيد ميرفت تو كنسرتا

 ديگه حرف سياسي نميزد ، مي ترسيد

 خزر مالِ روس ها خليج خليج عرب بود / بود رستم اگر بود مى گفت جدم عرب

 ميبرد ه بود رستم و از يادرستم اگ

 شاه نامه بيست سى سال تو طاقچه خونه خاك مى خورد

 رومون خط بكش خانم ما مرد نيستيم

 پرچم رو بگير خودت بشو رئيس جنبش

 يه كم از عطر غيرتت رو ما هم بپاش / زن باش ما كه از مردي مرديم ال اقل تو

 رش به فرش رسيدي كه خانمتو هم از ع / خانم تو بوي زمين سوخته مون رو ميدي

  يه كم از اون عطر غيرتت رو ما هم بپاش / باش ما كه از مردي مرديم ال اقل تو زن
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 زنن توي سرت كه مي ن يه مشت جنازه /بيني دور و برت كني مي وقتي چشاتو وا
 اشيخوان مث گوسفند ب مي چرا چون اونام/ از پدر و مادرم يه روز دلسرد ميشي

 اعتقاده چيزي كه تو داري ميگي بي كه به اون/ اما من تو رَگام خون نسل وحشيه 
 اي كه چيزي به من ياد نداده قصه
 بگم همه چي رو به زوال و فساده/ فقر و بدبختي و خيلي ساده  جز

 از حرفام ببين حاجي وحشت نكن/ مون جز اين فرياده  سالحي واسه نمونده
 كشي مي ش زيرآبي ميري و زير و رو همه / دوني كه چون   داريم، ميدوتا نسليم، فرق ما از

 زني و مي ساله توك وقتي فراري چارده/ كشيم پس گوش كن ما نئشه دشنه مي
 كمري و تو هم كه خودت حيرون زير/ دستي هفت تا زيرخواب داري بده  دم
 لشي واه پس فتوات ديگه چيه كه خودتم/ دوني خماري تو اين زمينه بده؛ مي

 پرم تك كنيم، من حاجي من و تو فرق مي/ ش شدي؟  مسببي و آلوده
 جانماز آب نكش حاجي واسه ما ديگه/ كني  كشي داري، صادر مي اما تو جوجه

 آب نكش حاجي واسه ما ديگه جانماز/ حاجي ما آخر خطيم، كو بدترش؟ 
 ه وپشمي وصلت حاجي تو كه يه من ريش و/ حاجي ما آخر خطيم، كو بدترش؟

 ايا صيغه كه تأثير داره حتمن تو مخ زدن/ تسبيحى تو دستته
 خوري بشه اسهال نشى از چيزي دم بزن كه اگه كره

 دوني چرا تل و كك و بنگ و شيشه، حاجي تو مي/ نكن  حاجي بده طمع
 مون چطور داره نابود ميشه دونم نسل حاجي من مي/ دستمه  مثل نقل و نبات تو

 :ميگي/ ن قمع نك تو ديگه قلع و
 ديديد آمريكا باعث بدبختيمونه؟

 :ميگي/ مرغ گرونه، تقصير اونه؟  ديديد گوشت و
 همه چي درسته، دست اجنبي توش بود/ بود  فقر و فحشا از امثال بوش

 غارت شديم عمري، اين يعني استعماره/ از استكباره  چي اومد سرمون: / ميگي 
  ت فقط يه شعاره"نه غربي، نه شرقي"ي حاج/ بردگي تو استثماره  زندگي نيست اين،

 ايم چيه؟ گشنمه، حق هسته عمو من
  كنن شرم اينجوري خر نمي آخه خرو/ ي ديه  مون گروئه واسه هنوز سند خونه

  وطني چه گلي به سرم زدي؟ هم تو كه/ هاي تو گرمه  هنوز صورتم از سيلي



  چي به من دادي؟اين حس سرخوردگي جز/ همون چيزايي هم كه داشتم ازم گرفتي 
 خواستي دين بدي، دنيارم گرفتي تو مي/ پليدي  كه همه غوطه بخوريم تو لجن و

 حاجي واسه ما ديگه جانماز آب نكش/ يدي .ر :رودروايسي بگم حاجي بي
 حاجي واسه ما ديگه جانماز آب نكش/ بدترش؟  حاجي ما آخر خطيم، كو
 يگه جانماز آب نكشحاجي واسه ما د/ بدترش؟  حاجي ما آخر خطيم، كو
 حاجي واسه ما ديگه جانماز آب نكش/ بدترش؟  حاجي ما آخر خطيم، كو
 آخه نوكرتم، تويي كه حرم داري/ بدترش؟  حاجي ما آخر خطيم، كو

 خره؟ رسي چرا تقوا دسته به ما كه مي/ جا مياري  به با دافات نماز جماعت
 تو حال كردن ازت كمتره؟ مون مونه؟ چي ما چه
 ، صحبت...بذار منم يه بار بكنم خب/ ، نصيحت ...ن تا دسته ما رو كردييه زما

 ميون فرق چندتا سوراخ حيروني/ دوني  نمي تو كه فرق گوشت و انجيرو
 دوني پاچه ملخ صبحونته، نمي در اصل كله/ بشه  ت پيتزا سوسمار بايد سرو واسه

 پدر؟ پات نيست بيآخه تو چرا شورت / سيزده به در  ببين ما رو با كيا آوردن
 كني اينجور راحت در مياري و هرجا فرو مي/ بچه زرنگي  نه شايدم تيزبازيه،

 ، فرصت...بهت داديم همينجوري سي سال
 ، عاقبت...يه روز ميشه كه تو هم بايد بدي

 حاجي ما آخر خطيم، كو بدترش؟/ ما ديگه جانماز آب نكش  پس واسه
 حاجي ما آخر خطيم، كو بدترش؟/ واسه ما ديگه جانماز آب نكش  حاجي

 حاجي ما آخر خطيم، كو بدترش؟/ ما ديگه جانماز آب نكش  حاجي واسه
 ديگه جانماز آب نكش حاجي واسه ما

 حاجي ما آخر خطيم، كو بدترش؟
 جانماز آب نكش حاجي واسه ما ديگه

  حاجي ما آخر خطيم، كو بدترش؟
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 نگير دادا تحت تاثير قرار / فحش كشم كن! فحش  / ه كم فحش بده
 يه كم فحش بده آروم شي حرجي نيست / گوش نكن

 نميندازه برات و خرجي نيست كنتور
 كن فحش كشم / بريز بيرون و خالي شو

 مي دوني كه چون! ملسه /  تيزي تو دست تو
 ار تو كي بهتر / كني تحقيرم! هموطني 

 وجدانو بذار كنار راحت باش پسر
 ر شدم حاال تو دنياتحقي من كه كافي

 بيا يه چيزي / تو هم بي نصيب نذار ما رو
 دادا من كه مثل بقيه تيزي دستم نيست

 واسه ما خوردني / دادنيه فحش واسه تو
 شده زمونه عوض / سن و سالو بزار كنار

 پيشت خاكيم و مردني / هيكلو نبين
 ! كم معروف شدم مي گن يه / ضايعم كن

 ره واسه منضرر دا / نذار اسم در كنم
 يه جورايي تحريك مي شم / دي وقتي فحش مي

 به حال خودمون بغض مي كنم
 با خودم دس به يقه مي شم و فحش مي دم / گم و شعر مي

 بريدم من چند ساله ديگه از خودم
 تقصير تو نيست / مي دونم! تو دلت پره 

 مي خواي بزني بيرون / ولي كسي نيست / بگيري يقه يكي رو بايد
 تو خفقاني منم كشيدم سخته / فحش بده به من / يسراه ن

 كشم كن فحش! فحش  / يه كم فحش بده
 گوش نكن/ تحت تاثير قرار نگير دادا

 شه بري دم ارشاد با اين شعر كه نمي
  اينترنتي بزار خوب پخش شه

  چون به من فحش دادي / بگيري شايد مجوز / فحش بده



 ولي بدون كه بازيچه دست اونا شدي
 ا اينا شكر آبمو پنهان نكردمب من

 زدم نوشتم و داد / اونچه كه فكر مي كردم
 تو اين سه سال قد سي سال تاوون دادم

 شنيدم از هر سگ و نا سگي توهين
 همه دور و وريام آيه ياس خوندن

 خنديدن! بخون  پاپ / گفتن رپ نمي گيره
 شاد بودن كه بشنون زمين خوردنمو

 ون كندنموببينن ج آرزوشون اين بود كه
 ولي من زير پاي كسيو خالي نكردم

 من با شكم گرسنه رپ نوشتم / مالي نكردم...خ واسه پيشرفتم
 خوابيدم من تو قلب اروپا تو خيابون

 قمپز چرا ؟ چرا بگم گنگسترم ؟
 بگيرم عقده دارم با ماشين مردم عكس

                                                                                    سه ساله اينجام و سه بار ديسكو نرفتم
 بينم حسرت مي خورم شادي اينارو مي

 منم حالي مي خوام ولي خوب تو وطن خودم
                                                                                              درد كشيدن! بد درديه  ! دادا بده

 بشين و از ته قلبت فحش بدهحاال 
                                                                                       نه مگه ؟! دادن داره  كسي مثل من فحش

 فحش كشم كن! فحش ! يه كم فحش بده 
  ... گوش نكن / قرار نگير دادا تخت تاثير
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 بامداد

 انسان بعيد كرد يه مرد كه مرگو واسه /  و رو سفيد كرديه مرد كه واژه ي مرد
 اي هر درد يه مرد به شكل اسطوره  /  يه دشت بود كه كوه پيشش زانو زد
 تعبير كرد اون تموم واژها رو دوباره / خط بطالني بود روي تز سقوط عشق
 هم نشوند اون آب و آتشو تو شعر بغل /  پر گرفت رو اوج قصه مرثيه نخوند

 ي هر كي از سايه ي خودش ديگه مي ترسهوقت
 كسي داره مي لرزه پشت هر ديوار يك

 وقتي برادرمون يا رو داره يا تو بنده
 سركش و ياغي مي گن ج ن د ه وقتي به هر زن

 فروغ شعرو تو زندگيمون تكثير كرد
 قصه رو دوباره تصوير كرد فريدون

 چشاشو رو مرگ اقاقي ها نبست! گم نشد 
 قتي كه پاشو زدن نشستاما و ! نشست

 تو اوج و ايستاده مرد! اون خم نشد 
 پدر تو تكثير يه درد دوباره اي / خورش درگاه ضحاكي نخورد از

 پدر تو خشم كوچه اي كه تو مشتته / زندگي شاعرانه اي پدر تو معني
 هستي كه پشتته پدر تو شاعر نسلي

 وقتي دجال عشقو كشت و از معني افتاد
                                                                                                                         آوازي در نياد يتا از گلوي قنار

 شبي كه حتا جالدپاي جوخه گريه كرد
                                                                                              تكبير سرد نعره ي كاوه مرد و

 پيچيده توي كوچه پس كوچه ها ي شهر
 صحرا رو حد زد  پسراي عمو،ننه دريا 

 روزي كه حافظو تو خيابونا چرخوندن
 حبس تعزيزي بريدن واسه خيام بي خدا

  روزي كه صادقو به جرم خود كشي كشتن
                                                                                        شده بود تهمتن هرچي سگ ولگرده

  ستاره ديگه تو آسمون نبود تو اوين بود



                                                                                          بچه هامون مين بود زير پاي تك تك
 سياه شد ! تموم پنجره ها بسته شد

 كشيدن تباه شد اميد يه نفس راحت
 برادر برادرو فروخت و پدر مادرو

 اعتقاد و باورو به لجن كشيدن هرچي
 خدا نشست و گريه كرد و خداييشو پس داد

 هر چي خورد پس داد! مست كرد  ابليس از غصه
 شستن كلمه ها رو كه از تو كتابا ديگه

 هرچي واژه بود نشوندن و گردن زدن
 ريش رفت نگي گم شد و از ريشه بهمردو

 مفت از پول نفت! و گردن يه عده كلفت شد 
 و صيغه كردن زنو دستمال پيچوندن

 زبون سرخ اعتراضو زير تيغه كردن
 اصلم نيفتادم ولي من يه نسلم كه از

 يه بغض شكسته ام و يه حنجره فريادم
 و يه كفن دردم يه صورت سيلي خورده

 م يا مردمتو هر شكل و لباسيم و زن
 من با اين اميد زنده ام ! اين روزاهم مي گذره

 ! مي دونم! عوض مي شه / ! اين وضعيت عوض مي شه
 ! مي دونم! عوض مي شه / ! اين وضعيت عوض مي شه

                                                                                                    يه درد دوباره اي پدر پدر تو تكثير
 پدر تو معني زندگي شاعرانه اي پدر

 كوچه اي كه تو مشتته پدر پدر تو خشم
  تو شاعر نسلي هستي كه پشتته پدر
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  ندا آقا سلطان

يه جنازه كه خيلي وقته  صبح بلند شد از خواب و تو آينه خودشو ديد كه شده بود عينه
لويزيون و روشن كرد و ديد خيابون پر از مردم ت اون زندگي نكرد فقط زنده بود/ مرده بود 

                                                       بعيدكه اين همه زن و مرد و پير و جوون ريختن بيرون و وقتش رسيده
كرد و گفت نرو اين  مادرش نهي ش / كه شنيده بود حق گرفتنيه حق ميمونه ناحق كه رفتنيه

كسي مياد بپرسه حالشونو كي جواب ميده و ميدونه / و بندن چي شد؟همه كه مردن يا ت
                                             بخدا تكون نميخوره آب از آب حق چيه فقط اسمش اومده تو كتاب / دردشونو

ن امروز روز توي توي خيابون ميخوا /  اما ندا ندايي از تو خيابونا ميشنيد كه ميگفت ندا بيا
 كه مسيح مرگ و بزايي باكره امير آباد خون مي خواد منتظره / عروسي بگيرن برات ندا جون

                                                        داماد گلولست و ميشينه تو تنت حجله آمادس واسه بردنت
 گير يه مشت ببين افتاديم خدا ببين حرمتت و شكستن مريم باكره ات و به گلوله بستن"

تو با نيگات چي ميخواستي بگي ندا من خفه خون  / "درنده ببين قيمت آدم اينجا چنده
                                     جاريه توي كوچه پس كوچه هاي شهر از خون تو قرمز سنگ فرشا /  نميگيرم اين صدا

بخواب كه اگه من و   / نداري كه چي ميشه فردابخواب چشماتو رو هم بذار ندا ديگه ترسي 
دست از خونش بردارين بند نمياد اين خون هزار  /  ما بيداريم اسم تو تكثير ميشه تو خيابونا

                                                  ين خون ندا نيست خون وطنه وطن غريب وطني كه بي كفنه /ساله كه جاريه
                                     ش من و فراري دادن آدمايي كه حتي با خودشون بدنوطني كه از تو

                                                       چه انتظاري كه كسي مث ندا رو نكشنش و به گلوله نبندن
د تا مث ندا تو من حقم و ميخوام و ص /  من ولي اما اگر شايد ديگه نميگم فقط يه چيز بايد

                                             بكشيد مارو حق گرفتنيه حق مي مونه نا حقه كه رفتنيه /  خيابونن همه يك صدا
  تا وقتي كه كسي حقمون و نداده هر روز هر شب همين بساطه
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 !  بَده"ت "دو تا " ! مانكار توا! عدوي تو نيستم من! مردا ! ابلها

 ! مرض عادي مي شه واسه جماعت بيمار/ سيگار تاريخ و ترك

 ! داري مي ميري اداي زنده ها رو در نيار/ بيشتر  مثل درد پريود و يه كمي

 ! من و اين خانوم رابطه اي نداريم سركار/ وردار ! چسبيده  ! لك خون گوشه لبته

 ! شعار رو ديوار! به تو هيچ ربطي نداره /  ! ولي خوب شاش بند شدي/ بگي  بايد بلند

 تحريك شن بوش و البي يهود ببين و / ! مي خوان خانوما و آقايون از هم تفكيك شن

 نيچه تو لباس كردي "  مريم هوله"به قول / و مسيح الت دم كوچه با دستمال يزدي

 ! م سگيكي ه! همه رو  يكي بزغاله مي بينه / !يه هاله ي مقدس رو سر مترسك

 ! شلواري و چه گواراي فكلي چريك كت / !شكم سير و مغر پير و انقالب مخملي

 ! پرفسور با پيشوند سيد دكتر و / ! سياسياي مست و مستاي معتقد

 و كالم كذب و كشف و كتاب كهنه كرم /  ! امت گشنه! مفتي بي ريشه و ريشه ي مفتي 

  جلق و جهاد اكبر و امام نائبجوون و/ غايب  مدير! ملت بيزار ! دولت بيمار 

 چماق و چراغ ِ دين چلغوزاي بي وطن/ بي كفن  شهيد زنده و زنده هاي مرده

 يه بسيجي كالچ به دست سر كوچه ها! حافظ / يا زهرا  خط امامي با سربند! فردوسي 

 تلفيق مسجد با نماي كاخ سفيد كرملين/ هاي شيرين  حقوق بشر بشر بي هدف

 فاالچي با دامن ميني ژوپ و سبيل نيچه / ! زن مي شه بازيچه  حق!فمينيست مردونه 

 رل جنازه اي كه زنده است/ من تو فيلم زندگي سگي  اين يعني نقش

 نفس كشيدن تو يه متن خسته با خط كشي/ سادگي  به همين

 اين يعني نقش من تو فيلم زندگي سگي / ! سگ كشي آخر! آخر قصه ي همه است 

 نفس كشيدن تو يه متن خسته با خط كشي/ است به همين سادگي  زندهرول يه جنازه كه 

 ! ز ير پتو!ياد هفت سالگي!دختر خاله ي محجبه  /! آخر سگ كشي! است  آخر قصه ي همه

 شوهر بيكاره! مشكل جنسي ! زن همسايه / دكتر بازي و كشف يك سادگي 

  ست مامان و بيوه هايدوستي با دو/ سال حبس و يه آش نخورده و سكس نيمه كاره  سه



 عاشق دختر همسايه فقط واسه يه شب/ تشنه لب  

 شب شعر و روزاي سگي و معشوق خيالي/ خونه خالي  شباي عاشورا و فيلم پورونو

 عقده ي هم آغوشي با تو بي ترس زندون / ! خيابون حسرت بوسيدن لبت وسط

  يا با ده دقيقه صحبتيه گل پژمرده با نامه/ و كوچه خلوت  دنبال كردنت تو خيابون

 زنه خونواده سرتو مي! مامور اگه نبينه / ساله كه از ترس مامور مي زنه  يه قلب شونزده

 غريبه غيرت داداش و بابا كه حاال شدن/ كه معنيش واست غريبه ! يه بكارتي 

 واسه ما قصه هايي كه شايد تكراري شده /! فرار و خيابون و اعتياد و فحشا

 به خونه برگردي مريم واست هيچ شانسي نيست كه/ با دستمال يزدي مسيح عربده كش 

 ! بي حق شهادت مريم بي ارث و مريم / ! مريم بيوه و مريم بي حق حضانت

 شده توي بازداشتگاه مريمي كه خودكشي /! مريم تو بنده واسه چند تا دونه امضا

 كر بازي باشفقط به ف چشاتو ببند و/ به نقش سياهي لشگر تو فيلم راضي باش

 ! شرايطو قبول كن ! ببند دهنتو / ! افول كن! خر شو از خودت دست بكش 

 ! بمير! كنه  فرقي نمي! زن يا مرد ! بپذير! اين سنت پيغمبره 

 زنده است به همين سادگي رول يه جنازه كه/ اين يعني نقش من تو فيلم زندگي سگي 

 آخر سگ كشي! ي همه است  آخر قصه/ نفس كشيدن تو يه متن خسته با خط كشي

 اين يعني نقش من تو فيلم زندگي سگي

 جنازه كه زنده است به همين سادگي رول يه

 كشي نفس كشيدن تو يه متن خسته با خط

  آخر سگ كشي! آخر قصه ي همه است 
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       كافران بي نام 

                  

  پاشو، پاشو

                        سقوط مال و دين/ سقوط رسيده ديگه وقت / پاشو، پاشو ديگه بسه سكوت
                يك مشت وحشي وآدم فروش/ عمامه بسر عبا به دوش  / )٢(ميگي نه پاشو و ببين 

                           اسمشو گذاشتن انقالب / ريختن توي ايران زمين  گرفتن قدرتو به زور دين 
سي سال گذشت داره ميشه /  سر جوون و پير زدن توي/ ضربه ي چماق و سر حجاب 

                      /دير   پاشو، پاشو ديگه بسه سكوت رسيده ديگه وقت سقوط 
                 هي ور زدن صبح تا شب  / )٢(ميگي نه پاشو و ببين  سقوط مال و دين

                     / سي سال گذشت كسي چيزي نگفت  / دروغ گفتن صبج تا شب
  ولي ديگه رسيده وقت حساب روز آخر ترس و حجاب  /هي كشتن كسي چيزي نگفت

              / تو خواب نباش  بهشتشونه ول كن زندگي رو باش/  چشماتو وا كن 

                    /همش مرگ و وحشت ببينيم / ديگه چقدر آخه ساكت بشينيم  
               ببين چه آوردن بر سر ايرون /ارواح عمشون، دارن اينا دين و ايمون 

                                   پاشو، پاشو ديگه بسه سكوت رسيده ديگه وقت سقوط 
   )٢(ميگي نه پاشو و ببين / سقوط مال و دين 
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  ما رو ببخش

                  كسي رو كه مي گن از دست رفت پس ولش / كسي كه رازش و قفل كرده تو دلش 
  ديده كشتن مثلشو چه جور يكي يكي  /كسي كه گوشه نشينه ز ترس تكي
  ببين به اسم عدالت چه جور مي شه ستم  /ترس حلقه ي داره و شالقي به تن

                                                                                 چيزي كه كار طبيعته ديگه شده يه جرم
   ديگه است بهش چه ميشه ظلمچونكه جوري

  آخه ميگن همه خوبه همينه حقشه  /نداره اون كسي رو كه بگه چي دردشه
  يا كه اونو از گردنش آويختن  /ولي از كي تا حاال ديگه شده حق ستم؟
                                                                                         به جرم عشقي كه داره به همجنس خود

  ديگه چه فرقي داره آخه عشق عشقه خب
  مي دونم واسه من و تو سخته دركش                                                                                              

  ولي اونم يه آدمه كه داره ارزش
                                                                                                   بفهم اونم يه آدمه كه داره ارزش

  مارو ببخش واسه فريادي كه از ترس
                                                                                                      تا امروز خاموش بود مارو ببخش

  ي كه كرديم از غرورواسه ي انكار
                                                                                         مارو ببخش كه دردت هي شد مرور

  اين همه لقبهايي كه وقيح واسه ي
                                      بودن و هستن چونكه نشدن صحيح                                                              

  مارو ببخش كه در خواب خفته ايم
                                                                                                         مارو ببخش كه در خود نهفته ايم

     مارو ببخش، مارو ببخش
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 گروه آبجيز

  راك-رگه، راك و پاپ: سبك  / )صفورا و ملودي صفوي(آبجيز آهنگ بذار از گروه 
   

  
 

 بذار
  اين همه تو عمر كردي همش ميشه حرومت / مي دونم با اين حرفا تلخ ميشه خلق خوبت
  جاش نمي بندمت به قسم ، آيه ، دروغبه  / مي دونم فكر و ذكرت با اينا ميشه شلوغ
  بشونيم منو سر اين سفره ي نعيمت / نمي خوام دعوت كني منو باز به حريمت

  توررو قسمت مي دم دست از سرم برداري/ فقط مي خوام كه من رو به حال خود بگذاري 
  و هم نه پشت سرم گناهامو هي بشور/ نه لطف كن و نه خوبي نه محبت به زور

  مرسي از اين دلسوزي اما نشو وكيلم / كردم تقاصشو پس ميدماگه گناهي 
  اگه دلسوزي دارم نمك نپاش رو زخمم / شايد حق با تو باشه زندگي كرده اخمم 

  به ضمانت همه روال روزمرگي / شايد تو آزاديتو فروختي با بردگي
  يدشايد تو خود مي ترسي از حس شرم و ترد / شايد بي تعلقي مي كنه تو رو تهديد

  بذار شب و روزمو بفروشم به بطالت / بذار منم بمونم تو غفلت و رذالت
  بذار بگن تا آخر من هم ميشه رفوزم / بذار برم جهنم و تا ابد بسوزم 

  تو چرا حرص مي خوري دردشو من مي كشم / بذار بگن مثل خشت حقير و بي ارزشم
  ر بذار بذاربذار بذا /بذار بذار بذار بذار /  بذار بذار بذار بذار 
  نه سايه ش توي آفتاب بدونم اين خشت منم  / بذار ولي بدونم كه من نموندم تو خواب 
  بذار بذار بذار بذار/  بذار بذار بذار بذار 
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   با صداي گالرهبگو نهآهنگ 

 

                             
  

  بگو نه
  

  
  به چشمي كه فصل تگرگه/ به دستي كه شالق مرگه 

  همه اش برگ برگه / كه برگه كه برگه / به پرونده زرد پاييز
  به اين سال و ماه شكسته / به تقدير گريون بگو نه / به اعدام بارون بگو نه

  به رسمي كه سرزندگي نيست / !به اين سقف ويرون بگو نه
  به تاريخ تلخي كه توش / ارندگي نيستبه فصلي كه ب
                                                                                                                          زندگي نيست

                                                                                                      نه بگو نه بگو نه /  نه بگو نه بگو نه
  نه بگو نه بگو نه /  نه بگو نه بگو نه
  به دنياي بي زن/ به اين خط كشي ها  / تني تو فقط تن / به قانون رسماً
  به دنياي بي زن/ به اين خط كشي ها  / تني تو فقط تن / به قانون رسماً

نه بگو نه بگو نه                                                                                                        / نه بگو نهنه بگو 
                  نه بگو نه بگو نه                                                                                   / نه بگو نه بگو نه/ 

نه بگو نه بگو نه                                                                                  / نه بگونه بگو نه/بگو نه بگو نه 
  بگو نه بگو نه / نه بگو نه بگو نه
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       هيچكس    

  
 هم بدترها
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  ببين اينجا اوضاعش از پارك دايناسورا
  ...حش بد نده حوصله ندارم باباف

  .......بدو دنبال بازيييي...بدو بابا
PiShRo.HiChKaS  

  تو خيابون پر پليسو آژير قرمز ميبينيم در ميريم 
  ...پس الشخور نباش

  ما هميشه تو خيابون با آدماي الشخور در گيريم
  ...پس الشخور نباش

PiShRo.HiChKaS  
  نيم در ميريم تو خيابون پر پليسو آژير قرمز ميبي

  ...پس الشخور نباش
  ما هميشه تو خيابون با آدماي الشخور در گيريم

  ...پس الشخور نباش
OwJ  

  فاصله كمه به مرگ مثل سن پيرمرد
  من ميخوام گنده شم تو رپ مثل هيچكس

  پيشرفت ميكنم خوب چون كه بيستم
  شيرترهرروز ميشم كلماتم هه

  تلفاتم پشت همش ساله فقط بشونمو
  جنگي خوب تف به لعنت دنبال 

  عقده همش تو دلم پرپره 
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                                                                                            من رو كاغذ خالي مبكنم تو روي خودت
  بوي گهت كل خيابون برداشت

  خوبه توبه كنم چون كه زياد بوده افكار 
  دارم ... تيري من با قلمو كاغذ اينا همه

  تووو مواد ويرييي ويييري ويييريي.. ولي تو
  وييري بكش از ما بيرون بينيم 

  ما با مردم ارتباط داريم تو بيري ويري
  تو جووني جووني از دستش نده
  واسه كشتن من اين ارتش كمه

PiShRo.HiChKaS  
  تو خيابون پر پليسو آژير قرمز ميبينيم در ميريم 

  ...پس الشخور نباش
  ا هميشه تو خيابون با آدماي الشخور در گيريمم

  ...پس الشخور نباش
PiShRo.HiChKaS  

  تو خيابون پر پليسو آژير قرمز ميبينيم در ميريم 
  ...پس الشخور نباش

  ما هميشه تو خيابون با آدماي الشخور در گيريم
  ...پس الشخور نباش

OwJ...piShRo  
  مگه نديدي ما بديم.چرا واسمون وراومدي؟

   گوشم دريوري نگو كه خبيثتري در
  برو كنار نفتي نشي تو شوء شبيه همي

  تو تو رفتنمونيو ما در حال پريدنيم
                                                                             PiShRoكلمهامو دهنمون نشونه روش حقيقت 

  ...توووو



 تاجت
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  شهرام و پادشاه اينو باشه ياد
  ماله باشه..فت شب مال مائه تو بايد با ماشي

  چند نفريم بكوب پنج نفريم به زور
  هر خطري به جون ميخريم بچه جون

  مردتون جلو فنج ما بچه بود
  هر كدوم داريم يه ريا زندگيمون به سريال 
  كه دوست دارن جامون بازي بكنن خيليا
  اخم نكن بهت نميات بريم اذيت تو سريال

  تو هم اينجا در اختيار  / اريو آدم زيادمن سواريه زياد م
  ما يه ساعت منتظر هستيم چرا نميات / فكر كردي هستي خيلي الت

PiShRo.HiChKaS  
  تو خيابون پر پليسو آژير قرمز ميبينيم در ميريم 

  ...پس الشخور نباش
  ما هميشه تو خيابون با آدماي الشخور در گيريم

  ...پس الشخور نباش
PiShRo.HiChKaS  

   خيابون پر پليسو آژير قرمز ميبينيم در ميريم تو
  ...پس الشخور نباش

  ما هميشه تو خيابون با آدماي الشخور در گيريم
  ...پس الشخور نباش

SaTrAp...  
  اگه تو الشخوري منم مثل توءم

  من ميخوام رابطمو با خيابون قصه كنم
  رو مقاله تو عقده روت خالي نشه 
  وست داري بچهتو هم ميخواي عقده اي باشي د

  دوست داري بچه تو خيابون الشخورباشي



  قانون داره اينجا چراغه قرمزوسبز/ رفقاي من بامرام خوب تو الشي 
  كه بايد سر يكيش حركتو يكي صبر

  رنگ آسفالتو نديدي تو شايد بشه / ما ميخوايم مقررات رعايت بشه
  بهم بگيبگو بينم ميتوني بهم رنگ شبو / تو هم باشي بين مرگو زندگي 
  تو اجتماع آره من طاقت دارم / من عادت دارم كه عافت باشم
  ميخوام تنها باشم نه به رنگ ملت / زندگي كنم مثل سگ ولگرد

PiShRo.HiChKaS  
...                                             پس الشخور نباش/ تو خيابون پر پليسو آژير قرمز ميبينيم در ميريم 

  خيابون با آدماي الشخور در گيريمما هميشه تو 
  ...پس الشخور نباش

PiShRo.HiChKaS  
...                                            پس الشخور نباش/ تو خيابون پر پليسو آژير قرمز ميبينيم در ميريم 
  ما هميشه تو خيابون با آدماي الشخور در گيريم

    نم بشكونمت قللك.ب... افتادي يا يا .../ آه.../پس الشخور نباش
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  )جنبش خياباني (–يارخياباني 

  ياور و همراه مني/ در زير باتوم و چماق/ با من وهم رأي مني   /يار خياباني من
دشمن خاشاك و خسند                                / تو انتخابات سياه  /گم شده رأي من و تو 

  بسيج و ناجا و سپاه 
چشم داره عادت ميكنه                                  / صورتو زخمي و كبود  /چاقو مي كنه زنجير و 

زنجير ها رو پاره كنه                                 / رأي من و تو نتونست / به گاز اشك آور و دود 
  ميهنو آزاد مي كنه/  مشت گره كرده ما

  ياور و همراه مني/ ر زير باتوم و چماقد/ با منو هم رأي مني /يار خياباني من
 

   
  » ساعت ٢۴« آلبوم 
  يكي از رپ خوانهاي فعال در صحنه هيپ هاپ ايران مي باشد: بهرام 

  خيابون 

احتمالي كه من بچم و / چمن نيست كمترينبخيابونا / من بچة خيابونا نيستم ولي
  /ا با سنت قديمبه همين رسم آشن/ هر شب و سر كنم/ تُو تو اشتباهي/ ترك كنم

عادت مي كني وقتي كه هر شب توش پا / كه خيابون داره رو قلم قدرت عجيب
  ... بد مي مونه روش يادگاريااسم ماها تا / بزاري

ي از اياگه مثل م/ توي خيابون/ كروس؛ داره بازم مي گذره همه لحظه هاي من
يعني بمونيم / ندگيبد زاهمين بوده قبالً همين مي مونه تا / ي پس بيا توشايجنس م

  ... تا بميريم ما توي خيابون
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  بذر

  ) مان تقديم به ياران خياباني(خون من 

  

                                        نيترو گليسيرينه/ مثه يه قطره) / به شكل دكلمه(خون من /......./ خون من
 )با ريتم/ (ميشه يه فرياد/ بچكه رو آسفالت

Debout, debout, les damnes de la terre! (crescendo)                                              
Debout, debout, les damnes de la terre!  )3(  

دِ انفجاره           /يا/فر/ گاهيآ/ فقر و بندگي/ توي دنياي! / داغ لعنت خورده/ اي!/ پاشو! پاشو
مثه سيل ايم                                          /بي ترس ِ جونو/  همراه ميفتيم با/ مرگ و زندگي/ برو به جنگ

ميشكنيم                           / ميكوبيم/حاال مثه مشتيم/ انگشتيم/ تك تك/  كه ميگيره خيابونو
                             /                      رنج و ستاره: نشون ِ مردمه/ مشت ِ رو سينه: نظام ويرونو  نشون ِ مردمه

/                   راه ِ سكوته؟/ راهم/ كي ميگه/زخم ِ گلوله: نشون ِ مردمه/ كبودِ  زنجير: نشون ِ مردمه
ميدون ِ / چشاتو وا كن/ با سكوته؟/ زي/رو/پيـ/ ميگه كه/ چاه ِ سكوته؟/ راه از/ كي ميگه

/ ديوار سانسورو/ مي شكنيم فيلترو/ نگهس/ سنگره/ چاره ي كارمون/  تير و تفنگه/ جنگه
/                       جلوي ِ زندونو/ توي ِ خيابونو/ جمع ميشيم بي هوا/ نام و نشونو/ هَر/ پاك ميكنيم
رو پشت بومو                                         / كُشتن ِ ديكتاتور/ چراغ ِ صدامون/ روشنه/ شب كه شد

هَمينه                                                  / حتّي النصر/ ثوره/ ثوره/ فلسطينه/ اناير/ روي اين صحنه
توي ِ دالشون                                    / سنگه/ دخترا/ توي ِ هر مشت ِ/ همينجاس/ ندا /صداي ِ ماهاس
فكر ِ خرابه / ه هر چيميكُش/ هر چي حجابه/ ميكَنه از سر/ چنگ ِ پلنگه/ آتيش ِ جنگه
خون ِ تو رگهاس / همينجاس/ ندا/ صداي ِ ماهاس/ حرف حسابه/ كه انقالبه/ ميكِشه فرياد
 /Avanti po/polo/ميشه يه فرياد/ بچكه رو آسفالت/ نيترو گليسيرينه/ مثه يه قطره

al/la/ ris/cossa   /توي ِ دستامون /Bandiera/ rossa   ندا(/ حرف حسابه/   اين انقالبه /
تير و / سنگه/ سنگره / چاره كارمون/  (حرف حسابه/ اين انقالبه)/  صداي ماهاس/ همينجاس

  )خون ِ تو رگهاس/ همينجاس/ ندا/ (حرف حسابه/ اين انقالبه/)/ تفنگه
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      محسن نامجو 
  

                 
  عقايد نوكانتي

 
                                                               شقايق نرماندي از آن تو /  عقايد نوكانتي از آن من
                                                     عشق پانزده سانتي از آن تو / من حالوت و بيصبري از آن

 قندي از آن ما خيابان شهيد / ماكاروني، تمبر هندي از آن ما
 ما رندي از آنذكاوت و  / قبري كه بهش ميخندي از آن ما

 حاتم من با خودت چه ميگويي / ز سفره چه ميجويي
                                                     ماتم من بابا تو چه پر رويي / چي ميجويي خاتم من ديگه واسه

                                             بوبوي من به چي تو دل ميخندي / ميبندي اسبتو كجا / خاتم من
 كوبوي من آقا به مويي بندي 

   شربر من / خانوم به چي پابندي سرور من
 خوانده از آن ما كپي پدر / كوكوي دو شب مانده از آن ما

 كپي پدر خوانده از آن ما / خلقت ناخوانده از آن ما
 كلفتي پرونده از آن ما / شرمنده از آن ما دولت

 شرمنده از آن ما دولت / مليپوش بازنده از آن ما
 ما شايد كه آينده از آن / انتخاب سازنده از آن ما

  هر چي تو دلت خواندي از آن تو / حالوت بي صبري از آن من
 است كلي گويي آفت شعر / عشق هميشه در مراجعه است

 ذهن الكن ستاره بشمارد / حرف مفت آفت ذهن است
  فاق كوتاه آفت لگن است / چيند ذهن ياغي ستاره مي
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 است آفت مزرعه سه تن ملخ / آفت جنگ نو گلنگدن است

 مرده ي يك شبه چو نمره ي بيست / آفت عشق وصل يا بوسه
 مرده ي قرن را چنين بنگر / هيچش ارزش نيست ثلث اول كه

 داده رند و بازيگوش خنده سر / مچو تجديد ناب شهريور
 ذهن شاگرد خنگ فاجعه است / بگذار اين رفوزگي هم روش

  عشق هميشه در مراجعه است / شاگرد در مراجعه است خنگ
 چه مهم است پاك يا ناپاك / خاك بعد صد ها هزار سال از

 بي پول چه مهم است پول يا / چه مهم است سبك اسپيس راك
 آفت ذهن همنشين بد است / چه مهم است ماله يا شاغول

 خواه در قاب تلويزيون پيدا / مبل سياه خواه بنشسته روي
 تا يه غاز تا ابد است حرف صد / اه استاده به آسمان چون ماهخو

 است عشق بعدي هماره فاجعه / عشق اول فقط يه خاطره است
 عشق هميشه در مراجعه است / عشق هميشه در مراجعه است

 مثل آب دهان مرده رقيق / باكتري دقيق آفت حافظه
 هوار شود بر سرت بشكند / خاطره خود كالنتر جان است

 حافظه نفس را بدراند / ل زندان ژان والژان استمث
 نان روز از براي سكس شب است / بپراند صد گيگا بايت را

 مراجعه است عشق هميشه در / نان شب هم براي عاشق مست
 بعد از اين صد كتاب شعر هم روش / عشق هميشه در مراجعه است

 همه آيند و باز باز روند / اسكندر و تزار هم توش حرف
  عشق هميشه در مراجعه است / است ده بودن كه خود منازعهزن
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 شصت
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                                                       دهه ي
 

 چمداني، كالس اول، با كليد روزي كه خريد مادر كيف مدرسه، قرمز،
 كاروان شهيد روزي كه سخت حل ميشد اصل هندسه، دبير همداني، صد

  خواهد جان بچگيروزي كه مُرد
 نشئگي روزي كه حسرت واجبست بر تو، پاي

 روزي كه رفت بر باد
 روزي كه داد بر باد

 روزي، عليĤباد باد شهر كالن كه
 روزي كه رفت از ياد
 روزي كه ماند در ياد

 باد چنين باد، داد و بيداد كه تا باد چنين باد تا
 ميانهي تنبيه روزي كه خطكش تصويري شكست

 گ خانهها صوراسرافيل بود گوييروزي كه زن
 تبعيض، تفاخر، ترجيح روز درك تضاد،

 روز لكهي آب شور چشمت بر غلط ديكته
 از ياد روزي كه رفت

 روزي كه ماند در ياد
 عليĤباد شهر كالن كه روزي باد،

 روز حسرت يك بارفيكس در ذهن الغر بازو
 بودن در تيم مدرسه روز حسرت يك يار فيكس

 ان نوآموختهروز اشاعهي سخن
 هندي روز تعريف پرهيجان فيلم

 روزي كه ريد بر تو دختر همسايه
 همسايه روزي كه درّيد پدرت را كشور

 روزي كه مرگ از در بسته، ز پنجره تو آمد
 آمد» واتو واتو«بود، يك به جنگ ميرفت، از دو  روزي كه دو كانال
 باد روزي كه رفت بر

  روزي كه ماند در ياد
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 وزي، عليĤباد بادشهر كالن كه ر
 كه رهبر، نوجوان تانكخورده بود روزي

 بود روزي كه آستين كوتاه، لگد ميان گرده
 روزي كه ريش

 روزي كه زير بغل پاره
 ايمان چرك بود روزي كه يخه از فرط

 روزي كه داگالس هنوز مايكل نبود، كِرك بود
 از ياد روزي كه رفت

 روزي كه ماند در ياد
 باد ليĤبادشهر كالن كه روزي، ع

 روزي كه چمران بر پاركوي آرام خسبيد
 شهيد روزي كه فوزيه در كربال شد

 روزي كه شاه رفت، جمهوري يكبانده شد
 انقالب بود روزي كه تنها راه آزادي از

 روزي كه مهتاب بود، سراب بود، سراب ناب بود
 هشتساله كنار حضرت معصومه خوردماش، مادر خريده بود آن نوشابه كه

 بود  بود، سونĤپسبز
 روزي كه شهوت هنوز در حومهي شهر بود

 قطره بحر بود روزي كه در استعارهي فلك،
 روزي كه دنيا تمام ميشد، هر هفته جمعهها غروب

 بود» گزارش هفتگي«آخرين لذت،  روزي كه
 ياد روزي كه ماند در / روزي كه رفت از ياد

 شهر كالن كه روزي، عليĤباد باد
 شطرنج و تختنرد بود حرام / روزي كه سرد بود

 تنها حالل باري اين رنگ و روي زرد
 افيون و گرد بود تنها حالل

 روزي كه پايان بود، پادگان بود
  دشت آزادگان بود تهران نبود، خيابان



 طراحي كتكولريتس، قدسي قاضي نور
 فقير، روح جهان كارگري، پلهي عبور خشم شديد برفروب

 روشانگشت يخزدهي پسر روزنامهف
 شكسته با اشارهي انگشت يخ

 عقده به تيراژ پنجهزار تا
 ميباريد جبراً از آسمان ميكروفن

 گوساله هم يكي را بلعيد سهواً
 »نل دختر بهنام« 

 در هاي و هوي شهر
 در جستجوي عدن ابد، پارادايس بود

 موي ريخته بر چشم، برادرش در پشت
 يا موهاي منفصل از گردن پدربزرگ

 لسكهكا در الي چرخ
 در الي عين چرخ كالسكه

 كالسكه در الي چرخش عين عاج چرخ
 در الي چرخ چرخش اين همه بازي روزگار

 سال سي بسي رنج برديم در اين
  كه رنج برده باشيم فقط، مرسي مرسي مرسي مرسي
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ام از تو بر آيد               مق مقام از دستات اي امان معظم كه/ امان از دستات اي مقام معظم برتري
 ميدهي فغان از تو بر ميĤيد اي مقام كه امان تو/ از دستات 

 نواخته اند؟ نميدانم مربوط به كدام موسيقي مقامي هستي؟ چه كس تو را ساخته؟ كيا

دركوي قائم  خود من مربوط به كدام موسيقي ام كه مقامي نيست آن، كه مقامي نيست مرا
خداوند نكرد  برهم رساننده ي دو خط حتي موازي كه هيچ كس را چون تواي / مقامان جهان

سنبه هاي تمام  گويند حكايت بدين جا رسيد كه فرزندانش سوراخ! / است نزديكي، نزديكي
همه بريده، صد و  گويند بريده است و از/ اند امان از دستشان  راز آلودگياش را عيان كرده

پيرِ،آن جير  ق داد كه عشق پيرياش تو بودي و آنبيست و چهار هزار زن خويش را طال
ميكنند و تو را برگزيده  امان از دستات گويند فرزنداناش همه تباه شدهاند و خالف/ تماران 

 هم به حال دشمن گريه كنيد براي روزهاي پيريات تا در آغوش / است براي روزهاي پيرياش

تو به تو هم يك همسر، چه  انسانيچه رازآميزتريني است نزديكيهاي او با تو و عشق 
 محمد را نيز حتي طالق داد تو كدبانوترين زن خداوندي آن چنان كه برايت! /  رازآميز

مادگاني چون من، سهم ارث ما نيم است و  و آن فرزندان كه از شكم تو زادهاند همه مادهاند
 بالين تك تكمان بغلتدخداوند شبي از شبها به  به اميد آنكه / بايد چون تو خانه دار شويم

بي مقام كه بي مربوط هستم به هر نوع رسومي چون تو  خود من از آن دخترانم، از آن مادگان
نميدانم كدام ژن در من نفوذ كرد كه شوهرت يا / سروري  اي مادرم سرورم مقام معظم
مان من عاشق فرزندان خالفكار تباه شده بودم از همان ز نيامد توهماش هيچگاه به بسترم

 شوهرت مرا باكره گذاشت، ديدي؟ آخر خودم نيز

ي تو و شوهر  بيپناهي پيوند معصومانه تر نيست چيزي غمينتر از كه چيزي از اين غمين
تر از حتي نام من به ياد  نامشان را دشمن، و چيزي غمينتر از خوشبختي ما و آنان كه پيرت
  ن حتي نيم نگاهي هم به من و تو دشم / عيان و لذتي شهواني است در تلفظات از آن داري

اي ! حتي و چيزي غمينتر از آهنگ بيشكل تو اي مقام و چيزي غمينتر از اين هم / نمياندازد
  .اي رهبري! معظم



  بيابان

 ست گرفته مه  سراسر را بيابان

     آآآه آآآآه آآآه آآآآه / آآآه آآآآه آآآه آآآآه

 است بيابان نخو در / گرم موجي / است پنهان قريه چراغ

 ست گرفته مه/  سراسر / را بيابان

 آآآه آآآآه آآآه آآآآه / آآآه آآآآه آآآه آآآآه

 مه گرم هذيان در / بشكسته نفس/  بسته لب / خسته بيابان

 ...بر هر از آهسته ريزدش مي عرق

 بشكسته نفس/ بسته لب / بسته لب/ خسته بيابان /خسته بيابان

 ...بر هر از آهسته ريزدش مي عرق / مه گرم هذيان در

  هي ها ياهاهه/ خاموشند قريه سگان

 ست گرفته مه سراسر را بيابان/ عابر خود به گويد مي / پنهان شوالي در

 ست گرفته مه سراسر /را بيابان

 آآآه آآآآه آآآه آآآآه/ آآآه آآآآه آآآه آآآآه

 است بيابان خون رد /بيابان خون در / گرم موجي / گرم موجي/ است پنهان قريه چراغ

 مه گرم هذيان در / بشكسته نفس / بسته لب / خسته بيابان

 ...بر هر از آهسته ريزدش مي عرق

  ست گرفته مه} ..هه ههه{ سراسر را بيابان

 }الالي الي الي الالي{

 خود خفيگاه از جسور مردان / پاييد مي صبح تا همچنان گر مه كه /كردم مي فكر خود با

 پنهان شوالي در / خاموشند قريه سگان / دگشتن مي باز/  نعزيزا ديدار به

  ست گرفته مه سراسر را بيابان/ عابر خود به گويد مي
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  فصل چھارم
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                                 ) راك ايراني/ پاپ / ترانه ها ي خوانندگان سنتي منتخبي از



     سياوش قميشي

                  

  رفيق

  با من بيا رفيق، رفيق، رفيق، رفيق
  خنديدن دلخواه رو /  طاقت بيار ميشه شنيد
  اين راه روطاقت بيار  / تو زنده ميموني رفيق
  اون سمت ما آباديه / طوفانو پشت سر بذار
  دنيا تو مشت ماست / طاقت بيار اين راه رو / فردا پر از آزاديه /  اين زمزمه تو گوشه

  ما هر دو بي كسيم / طاقت بيار رفيق  / طاقت بيار رفيق ، خورشيد پشت ماست
  دنيا اگه تاريك شد / طاقت بيار رفيق داريم ميرسيم

  چيزي نمونده از مسير /  با من بيا،با من بيا انوس و بگير،دستاي ف
  سرما و سوز برف رو، آهسته پشت سر بذار

  امروز وقت خواب نيست، ما با هميم طاقت بيار
  طاقت بيار رفيق، دنيا تو مشت ماست

  طاقت بيار رفيق، خورشيد پشت ماست
  طاقت بيار رفيق، ما هر دو بي كسيم

  يرسيمطاقت بيار رفيق، داريم م
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  تصور

  )شعر از يغما گلروئي(

  !تصور كن اگه حتي تصور كردنش سخته
  !جهاني كه هر انساني تو اون خوشبخته خوشبخته
  !جهاني كه تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نيست

  !ها پليس ضد شورش نيست صدايي جواب هم
  !افكن نه خمپاره اي داره، نه بمب نه بمب هسته
  !زاره روي مين جا نمياي پاشو  ديگه هيچ بچه

  !دردن درد بي همه آزاده آزادن، همه بي
  !خوني، نهنگا خودكشي كردن تو روزنامه نمي

  !جهاني را تصور كن، بدون نفرت و باروت
  !بدون ظلم خود كامه بدون وحشت و تابوت
  !جهاني را تصور كن، پر از لبخند و آزادي
  !لبالب از گل و بوسه، پر از تكرار آبادي

  !ن اگه حتي تصور كردنش جرمهتصور ك
  !اگه با بردن اسمش گلو پر ميشه از سرمه

  !س تصور كن جهاني را كه توش زندان يه افسانه
  !بس تمام جنگاي دنيا، شدن مشمول آتش

  !كسي آقاي عالم نيست، برابر با همن مردم
  !ي گندم ديگه سهم هر انسانِ تن هر دونه

  !بدون مرزو محدوده، وطن يعني همه دنيا
  !توني بشي تعبير اين رويا تصور كن تو مي

 

148

  



     شهرام ناظري
  

              
  خس و خاشاك

  

 اى بغضِ گل انداخته، فريادِ خطر شو / شو اى خشمِ به جان تاخته، توفانِ شرر

 افراخته ترشو, اى مشتِ برافراخته / باش خود پرچمِ ره, اى روىِ برافروخته

 از خانه برون چيست كه از خويش به در شو /  آى ه بروناى حافظِ جانِ وطن، از خان

 تيغ فرو بارد، اى سينه سپر شو ور / گر شعله فرو ريزد، بشتاب و مينديش

 اى پسرم، خانه نگهدارِ پدر شو هان / خاكِ پدران است كه دستِ دگران است

 ظفر شوآيدم از اين همه صبرِ تو،  شرم / ديوارِ مصيبت كده ىِ حوصله بشكن

 شير درين بيشه سراپاى،جگر شو چون /  تا خود جگرِ روبهكان را بدرانى

 خود بر سرِ آن، تن به قضا داده، قدر شو / دوست مسپار وطن را به قضا و قدر اى

 يك نفسِ تازه اثرهاست، اثر شو در / فرياد به فرياد بيفزاى، كه وقت است

 ايران ِكهن در خطر افتاده، خبر شو / است جهان چشم به راه! ايرانىِ آزاده

  شو بر ظلمتِ اين شامِ سيه فام، سحر/  خارند، به يك شعله بسوزان خس و مشتى

 

149

  



       داريوش

                    نترسون

 نترسون ماهو از ابر، نترسون كوهو از حرف / نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف

 نترسون عشقو از رنج، نترسون ما رو از مرگ / ون خاكو از برگنترسون بيدو از باد، نترس

 ستاره ها رو از شب نترسون / نه تير و دشنه، نه دار و زندون

 چرا وحشت كنم از عشق ، چرا برگردم از شادي / چه ترسي داره بوسه بر لب خونين آزادي

 از اين خاموش تا خورشيد، چه ترسي داره پل بستن

 دريا، خوشا شكفتن و رستناز اين سر چشمه تا 

 به خاك افتادن از عشق، پر و بال به معراج / نترسون عاشقا رو از اين كوالك تاراج

 ستاره ها رو از شب نترسون / نه تير و دشنه، نه دار و زندون

 كجا شبنم هراسيد از شراب نور نوشيدن / كجا پروانه ترسيد از حرير شعله پوشيدن

 از اين تكرار بي رويااز اين شب گوشه ي خاموش، 

 نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف / سالم اي صبح آزادي، سالم اي روشن فردا

 نترسون بيدو از باد، نترسون خاكو از برگ / نترسون ماهو از ابر، نترسون كوهو از حرف

 نترسون عشقو از رنج، نترسون ما رو از مرگ

                                              ها رو از شب نترسون                  ستاره / نه تير و دشنه، نه دار و زندون 
  ستاره ها رو از شب نترسون / نه تير و دشنه، نه دار و زندون
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  آهاي جوون، آهاي جوون
  

    وقتي صداي تو در كوچه هاي شهر جاري شد تو بهترين شعر مرا گفتي
  از درد و رنج آدما از صحن پر خطر بگي / ه تر بگيآهاي جوون تو ميتوني يه شعر تاز

       ازديده هاي تر بگي  از شوروشوق باغها، از شعله هاي پر شرر،
  ها كن، هو كن، دنيا رو زيرو رو كن / هو كن، ها كن، شورش كن غوغا كن

  ها كن، هو كن، دنيا رو زير و رو كن     / هو كن، ها كن، قيامتي به پا كن
  دستاي پينه بسته رو از زنجيرا رها كني / يد باشي قفل درهارو وا كنيتو ميتوني كل

       تو ميتوني ديو شبو رسوا كني، رسوا كني
  ها كن، هو كن، دنيا رو زيرو رو كن / هو كن، ها كن، شورش كن غوغا كن

  ها كن، هو كن، دنيا رو زير و رو كن  /  هو كن، ها كن، قيامتي به پا كن
  فرياد خشم مردم، جنبش پر ثمر شو /  موج شو، خزر شو دور شو، شرر شو،

    دار شو، درو كن ،زمين و زيرورو كن / سرو شو، سمن شو، مشعل شب شكن شو
ها كن، هو كن، دنيا رو زيرو رو كن                                        / هو كن، ها كن، شورش كن غوغا كن

ن، هو كن، دنيا رو زير و رو كن                                             ها ك / هو كن، ها كن، قيامتي به پا كن
  گندم كشتزاران، چاره درد من شو   / رود شو، روان شو، پناه بي كسان شو

        چشم و چراغ مردم ،از نو دوباره پا شو /  راه شو، رها شو، غرش طوفان شو
  و كن، دنيا رو زيرو رو كنها كن، ه /  ها كن، شورش كن غوغا كن هو كن،
     ها كن، هو كن، دنيا رو زير و رو كن /  ها كن، قيامتي به پا كن هو كن،

  كبوتراي خسته رو از قفسا رها كني / تو ميتوني اگه بخواي قيامتي به پا كني
  تو ميتوني بركه ها رو دريا كني دريا كني
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  زندوني
  

 شادي نباشه وقتي زندونه زندگي / آزادي چيه فايدش تنگه دل كه وقتي

  ميمونه تنها بازم مليون صد بين ما / زندونه براش دنيا غمگينه كه آدم

  بيزاره ديوار از زندوني ديواره زندوني دنياي

 ميسوزه حالش به غم دل / ميسوزه بالش كه پرنده

 ميسوزه بالش كه پرنده / رهايي واسش مرگه آخه

 ارهند آزادي بخدا / نداره شادي كه آدمي

 نداره شادي كه آدمي / زندون زندگيشو ميكنه

  بيزاره ديوار از زندوني ديواره زندوني دنياي

                                                                       پرنده بره كجا / درنده از پر بيرون / كشنده قفس هواي
  بيزاره ديوار از زندوني ديواره زندوني دنياي

  
    چكاوك                                                      

                                                                                                                        
                                      كدوم سد سكوت پشـت / پنهون مي شي خورشيدكم/   كجاي اين جنگل شب

منم براي تو لبريزم از عشق تو و   من كهچرا بـه من شك مي كني/ پر ميكشي چكاوكم 
  پشت كدوم بهانه باز                                 بدم  نبض دل عاشقمو دسـت كدوم غزل/ سرشارم از هواي تو 

                                زنم بمونرف نمي ح/ شم بشين كآه نمي/ هق هقموگريه نمي كنم نروپنهون كنم 
 نبودنت مرگه منه                    / ترك نكن منو نرو/ سفر نكن خورشيدكم / بغض نمي كنم ببيـن
  بري تو و مرگ منم            / اينجا به اخر برسه / نزار كه عشق من وتو/ راهييه اين سفر نشو 

                             زنم بمون حرف نمي / شم بشين كآه نمي/ نم نرو گريه نمي ك/ رفتن تو سر برسه
كن و ببين كه باز                            صدام  / عشق مي ريزه از صدام/ نوازشم كن و ببين / بغض نمي كنم ببيـن 

 يمي ام گمم آتشفشان عشقمموكمم قد/ چشم تو اگر چه من به / ترانه هام  دن ميغنچه 
  حرف نمي زنـم بمـون    شم بشين كآه نمي/ گريه نمي كنم نرو / درياي پر تالطمم 

 

152

 



  پريا
    شاملو- شاعر 
  زير گنبد كبود/  بود يكي نبود يكي

  سه تاپري نشسته بود/ لخت و عور تنگ غروب
  مثل ابراي بهار/  زارو زار گريه ميكردن  پريا

 پريا
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  افق جرينگ جرينگ  از/ گريه ميكردي
  ناله ي شبگير ميومد/  از عقب از توي برج /  صداي زنجير ميومد

                                              شدين مرغ پر بسته/ پريا خسته شدين/ پريا تشنتونه/  پريا گشنتونه
  گريتون واي وايتون / گريتون واي وايتون/  چيه اين هاي هايتون

  تنگ غروب توي اين/  توي اين صحراي دور/  چتونه زار ميزنين/   نازنينپرياي 
  نميترسين پريا/  نميگين بارون بياد/  نميگين كه برف بياد
  ميخواد بدونه هركي/  دنياي ما عيونه/  پيغوم سر بسته نبود/   دنياي ما قصه نبود
  دارههركي باهاش كار /  بيابوناش مار داره/  دنياي ما خار داره
  همينه دنياي ما/  پر از شغالو گرگه/ دنياي ما بزرگه  / دلش خبر دار داره
  بخواي نخواي اينه/  بخواي نخواي اينه

  موج

  به آساني سر سازش ندارم/ من آن موجم كه آرامش ندارم
  نمي مانم به يكجا بي قرارم / هميشه در گريز و در گذارم

  و هرگز نماندنهميشه رفتن / سفر يعني من و گستاخي من
  به پرسش هاي بي پاسخ رسيدن/  هزاران ساحل و ناديده ديدن

  رها تر از رهايي حصار بي حصارم/ من از تبار دريا از نسل چشمه سارم
                                      همدرد و يار من نيست / پايان كار من نيست/ ساحل حصار من نيست

                                     صداي زنده بودن در خروشم /  من نيستكسي كه يار من نيست در انتظار
براي مرگ هم در خانه  / به هنگامي كه دنيا فكر ما نيست / به ساحل چون مي آيم خموشم

  دل از دريا بريدن كار ما نيست/ اگر خاموش بشينم روا نيست / جا نيست
  از رهايي حصار بي حصارمرها تر / من از تبار دريا از نسل چشمه سارم



  

                                                    اجازه
 

                   مي گيرم موجو از دريا / رخت هر جنگو مي پوشم/  كوهو ميذارم رو دوشم

 نشونه مي گيرم با دو / ميارم ماهو تو خونه / شيره ي سنگو مي دوشم 

                                                                           ونه به دونهمي شمارم د/  همه ي خاك زمينو

 )                                                                        ٢(اگه چشمات بگن آره هيچ كدوم كاري نداره

                                                                              روزي صد دفعه مي ميرم /دنيا رو كولم مي گيرم

 مي كنم ستاره ها روجلوي چشات مي گيرم                                                                             

                                تا اگه مي خواي نذارم / يه قشنگ نازنينه/  حرمت زمينه چشات

  )                               ٢( اگه چشمات بگن آره هيچ كدوم كاري نداره ببينه هيچ كسي تو رو

                                           گيرم تو مي عكس چشم / يه نوردبون ميارم/  چشم ماهو در ميارم

                                                             آفتاب و ورش مي دارم               / جاي چشم اون ميزارم

                                                                                                                     ميذارم واسه چشمات در

                                                            با خودم برات ميارم             از چشام آينه مي سازم

  )٢(اگه چشمات بگن آره هيچ كدوم كاري نداره 

  

  

 

154

  



            فرهاد                                                                                           

 

)شعر از شهيار قنبري(هفته خاكستري   

  غزلي تازه بگي/ روزبي حوصلگي  وقت خوبي كه مي شد / د شنبه روز بدي بو

  همه خونه هاش سياه         / جدول نيمه تموم/  ظهريكشنبه ي من

  صفحه ي كهنه ي يادداشت هاي من                   /  روي خونه جغدشوم

  اماشعرتومي گه كه چشم من   /  گفت دوشنبه روز ميالدمنه 

  آخ اگه بارون بزنه    / آخ اگه بارون بزنه/ ه   تونخ ابره كه بارون بزن

  همه انگارنوك كوه رفته بودن     /  غروب سه شنبه خاكستري بود

  اماموش خورده شناسنامه ي من   /   به خودم هي زدم از اينجا برو

  فصل جون سختي ما       / فصل گنديدن من/   عصرچهارشنبه ي من عصرخوشبختي ما 

  !  رونوكش يه چيكه آب گفت به من بگيربگير/  مثل سقاهك پير  روز پنجشنبه اومد

شت
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  هرچي بود،پيش ترازاينها گفته بود /   جمعه حرف تازه يي برام ندا



  )توي قاب خيس اين پنجره ها(جمعه 

  توي قاب خيس اين پنجره ها  

   عكسي از جمعه غمگين مي بينم                 

  چه سياهه به تنش رخت عزا        

  تو چشاش ابراي سنگين مي بينم                            

  جمعه ها خون جاي بارون مي چكه     / داره از ابر سياه خون مي چكه 

  جمعه ها سر نمي آد                                    /   نفسم در نمي آد

   كاش مي بستم چشامو اين ازم بر نمي آد                  

  جمعه ها خون جاي بارون مي چكه           / بر سياه خون ميچكه داره از ا

  عمر جمعه به هزار سال مي رسه                                                   

   جمعه ها غم ديگه بيداد مي كنه                  

    آدم از دست خودش خسته مي شه            

  نه                           با لب هاي بسته فرياد مي ك

  جمعه ها خون جاي بارون مي چكه        /  داره از ابر سياه خون مي چكه 

  جمعه وقت رفتنه موسم دل كندنه                             

  خنجر از پشت مي زنه اون كه همراه منه               

 ميچكه  
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   مي چكهجمعه ها خون جاي بارون/  داره از ابر سياه خون



  

  گوگوش     

  

  زن ايراني

                                    /بس كه هق هق كرده/ آينه دق كرده / اهل خود ويراني / من زن ايراني 
                                     روز و شب بي تقويم/ از سپاه تسليم / مي چكم در مطبخ / مثل يك كوه يخ 
                                                          مُردم از مرد بد نامردم / م سر خوردم باز ه/ آي مَردم مُردم

                                                                                                   /من به خود نه كه به زن بد كردم
                                        بي هوا پوسيده/ در نمد پيچيده / وحشت از زيبايي / من پر از تنهايي 

                                                                                                               / ابرك باراني / بره قرباني 
                                                            بد نامردممُردم از مرد / باز هم سر خوردم/ آي مَردم مُردم 

                                                                                                       كه به زن بد كردم/ من به خود نه 
                                         مرا مي دوزدلب فرياد / جاي قالب كمر مي سوزد / بر تن ياس سپيد سفره

                                                                                                   /سير سيرم سير از مشت و لگد
                                                            /بر سر بازار عاشق مي كشند/ برده داران حقير مرگ بو

                                                                /اين كنيزكان خواهر منند/ خواب مخمل را بر هم مي زنند 
                                                                مُردم از مرد بد نامردم/ باز هم سر خوردم/ آي مَردم مُردم 

  كه به زن بد كردم/ من به خود نه 
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  آخرين خبر

                                                 پشت هم خطابه سايه مرگ / پشت هم گزارش سقوط برگ 
                                                                    خبر خودسوزي ترانه كش خبر توقيف يك صداي خوش 

                                                                      خبر دزديدن يك شعر ناب/ خبر پريدن عطر گالب 
                                                                      خبر قتل گلي وقت فرار  / پشت هم مراسم جايزه دار 

                                         از همه گلخونه ها تازه تري / تو فقط مبارك و خوش خبري 
                                                         كه غريبانه به گــُل نشسته اي / تو فقط حادثه اي خجسته اي 
                                                                                پشت هم برنده اي از نو كجا؟ 

                                  پشت هم دونده اي بي دست و پا خبر بوسيدن گريه يارخبر عروسي من با بهار
                                               پخش چهچه تا سحر بي لقمه نان/ پخش يك مسابقه بي قهرمان 

                                       پشت هم سوزن و نخ بر لب شب / پشت هم مصاحبه مصاحبه با ميرغضب 
                                               از همه گلخونه ها تازه تري / تو فقط مبارك و خوش خبري 
                                                         كه غريبانه به گــُل نشسته اي / تو فقط حادثه اي خجسته اي 
  پخش يك گزارش از خنده تو / خبر حادثه عبور / بهترين خبر همين حضور تو 

                                            پشت هم ضيافت موج و صدف  /پرواز پر كنده تو / بغض تو 
                                          /پشت هم نمايش ديدار ما   /پيش تو ستاره ها آخر صف 

                                        تو فقط مبارك و خوش خبري   /من و تو بارون پشت شيشه ها
                                                                                               از همه گلخونه ها تازه تري

  /ه غريبانه به گــُل نشسته اي ك/ تو فقط حادثه اي خجسته اي 
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  پاشو پاشو

  

                                                                     وقتشه سنبل بكاريم / پاشو گلدونو بيار / پاشو پاشو 
                                                                                           با يه غزل عيد مياريم/ اگه نوروزم نياد 
                                                                                        چند سالي مونده تا بياد/ نگو فروردين ما

                                                                                   تقويم و ساعت نميخواد/ عيد عاشق هر شبه 
                                                                                   بي بهارم ميشه گاهي خواب نرگس ببينيم

                                                                       سفره هفت سين بچينيم/ وقت و بي وقت تو خونه 
  وقتشه سنبل بكاريم/ پاشو گلدونو بيار / پاشو پاشو 

                                                                                         با يه غزل عيد مياريم/ اگه نوروزم نياد 
                                                                                                  سيني سبز سرود گوشه انباره هنوز

                                                                                          رو سرانگشتاي تو سوز خوش تاره هنوز
                                                                                                 يك سبد سالمتي هنوز تو گنجه تنه 

                                                                                      يه كتاب خورشيد هنوز تو بقچه دل منه
                                                                                      من ديگه منتظر هيچكسي نيستم كه بياد

                                                                                       دل من از آسمون معجزه اصال نميخواد
                                                                                       چشم به راه چه كسي نشستي پاي پنجره

                                                                                                /دست بي منت تو پر از بهار منتظره
                                                                        /وقتشه سنبل بكاريم / پاشو گلدونو بيار / پاشو پاشو 

  با يه غزل عيد مياريم/ اگه نوروزم نياد 
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   فريدون فروغي 

          

  )سروده منصور تهراني ( من دبستاني يار

                                          مني آه و من بغض  /ما سر بر الف چوب/ مني همراه و من با/ من دبستاني يار
 ما تن رو هنوز مونده/ ستم و بيداد تركه/ سياه تخته اين تن رو / تو و من اسم شده حك
                                    آدماش دالي مرده/ بد اگه بد خوب اگه خوب/ علفاش تموم هرزه/ ما فرهنگي بي دشت
/ كنه چاره رو ما درد  /تو و من جز ميتونه كي/ كنه پاره رو ها پرده /اين بايد تو و من دست
  مني آه و من بغض ما سر بر الف چوب/ مني همراه و من با /من دبستاني يار

 سال قحطي

 فلكم بر گر
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                                                     ميان ز را فلك اين من برداشتمي / يزدان چون بدي دست
                                                    آسان رسيدي دل كام به زادهكا /ساختمي چنان دگر فلك نو از

  ها ميش و گاو و گوسفند / ندادن بار درختا / ندادن گل گلدونا
                           دالون تو هاي چشمه / ندادن نون لقمه يه / بيابون گندمهاي / ندادن پنير و ماست

)                                                                ٢(ندادن جواب من به / گفتم چي هر كي هر به/ ندادن آب چيكه يه
                               كوچه تاب و پيچ از / ميرفتن تلو تلو/ كلوچه جيباشون تو/ كوچه مست مرداي

                         خورده دالتونو سگ  /هستين ساكت چرا پس / برده دالتونو ترس/ مرده آدماي آي
            بستن رو ها خونه در/ نشستن ساكت بسه/  ) ٢(ندادن جواب من به/ گفتم چي هر كي هر به
                         ننگين روزاي اين با/ بجنگين پاشين ياال /  نبستن كسي به دل / بريدن دل همه زا

   بخندين نشه حتي / اينجا داره فايده چه



 
 حقّه

  باال كشي مي واهللا اي حقه / واهللا اي حقه آآآآ / ماشااهللا مشتي آآآآ
  ماشااهللا مشتي سنگه و شيشه / لنگه االغه لنگه مي بارت / حاشا كني مي مناال و مال
  بجوشه كه خون روشه كه دستات /  واهللا اي حقه آآآآ / ماشااهللا مشتي آآآآ
  رسوا جملگي نايب و شحنه/ كاذب و صادق غايب و حاضر / تماشا داره خروشه بخلق
  گنجه سر مار رنجه پيشه حق / واهللا اي حقه آآآآ/ ماشااهللا مشتي آآآآ
  كاره به دستاش بيداره اونكه/ دارا و گشنه پنجه به پنجه
  واهللا اي حقه آآآآ / ماشااهللا مشتي آآآآ / دعوا آخر گيره مي حقو

 تنگنا

  تو دلم فرياد و فريادرسي نيست/  با كسي نيست دلم از خيلي روزا
  نيست خسي و خار ايپرپر دست/ شدم اون هرزه گياهي كه گالش 

  شده ابري آسمون / نيست فريادرسي ديگه/ نيست كسي با دل ديگه
  پره مي تر سبك ابرا از بارون/ نيست خسي و خار ديگه
  شدم يمقا خودم تو پشت الك مثل / داره خودش سوي به سر كسي هر

  نيست فريادرسي ديگه / نيست كسي با دل ديگه / بره نمي دلمو كس هيچ ديگه
  افتاده بيرون پاشوره از ماهي / نيست خسي و خار ديگه / شده ابري آسمون
  افتاده بيابون گرگ گذر/ هامون بره گله تو نكنه / شده زخمي پراشون شاپركها

  شده ابري سمونآ/ نيست فريادرسي ديگه / نيست كسي با دل ديگه
  نيست خسي و خار ديگه
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 نماز

 تابستونو ظهر تو تن
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  مياره بيادم بارونو تو چشمهاي رنگ / مياره بيادم
    مياره بيادم زندونو تلخي تو قهر / نداره زندون با فرقي زندگي نيستي وقتي
    شنيدنه دارم دوست لبت از / ديدنه روز هر رو تو نمازم من
  منه رگهاي تو لحظه هر كه خوني همون تو/ ميزنه بارون كه ظهلح اون مثل بزرگي تو
   ميكنه جون باشه تو بي اگه كه همونم من/ خواب مثل لطيفي سرخي گل خواب مثل تو
   شنيدنه دارم دوست لبت از / ديدنه روز هر رو تو نمازم من
  بادبادكي يك كردن رها شوق مثل تو / شاپركي يك شكار وسوسه مثل تو
   عروسكي يك كردن خواب شادي مثل تو/ اي حادثه از پر قصه يك مثل هميشه تو
   شنيدنه دارم دوست لبت از / ديدنه روز هر رو تو) نمازم(نيازم من
             ميبازن رنگ تو ديدن از اطلسي گلهاي / ميسازن ابرها كه شكلهايي مثل قشنگي تو
  اينجايي كه بدونن قصه تو مردهاي اگه
  ديدنه روز هر رو تو نمازم من /  ميتازن بالدار اسب اب تو بردن براي
  شنيدنه دارم دوست لبت از

  

  ماهي خسته                                             

  ميمونه ماهي يه مثل منم خسته دل / ميمونه دريا يه مثل تو آبي چشاي
  بمونه تنها كه نذار من خسته ماهي / بمونه دريه تو خواد مي من خسته ماهي
  باشه ماهيها كنار بزنه موج بر بوسه / باشه دريا تو هميشه ش خونه داره دوست ماهي
  بمونه دريا تو بذار من خسته ماهي / نباشه تنها كه خواد مي من خسته ماهي
  ميشه ماهيگير اسير نباشه دريا تو ماهي / ميشه دلگير و خسته باشه تنها اگه ماهي
  بگيره ماتم درياتو بميره دل ماهي / بگيره من از چشماتو بياد يكي نكنه
  بمونه تنها كه نذار من خسته ماهي/ بمونه تنها كه نذار من خسته ماهي



 زندون دل

  ميدوني تو دلو غصه و غم / گيره مي دل ها پنجره اين پشت
  ميدوني تو ميشه بارون اشك چشام / ميزنم حرف خودم بخت از وقتي
  ميدوني تو داره زندون من دل / زندونيه دلم تو غم عمريه

    ميدوني تو دارم دوست من ميگه/ ديگه آزادي تو ميكم بهش چي هر
  ميدوني تو دلمو هاي شكوه / كنم شكوه خدام با امشب خوام مي
  ميدوني تو سياس من بخت چرا / سياس بختم چرا خدا اي بگم

  ميدوني تو نداره آروم چشام / ميرسه شب ميشه بسته پنجره
  ميدوني تو ميشه چي فردا مگه/ ميشه فردا بكذره امشب اگه

  ميدوني تو داره زندون من دل / زندونيه دلم تو غم عمريه
  ميدوني تو دارم دوست من ميگه / ديگه آزادي تو ميكم بهش چي هر

  غم تنهايي
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  ميشه دنيا يك قد اش غصه و غم / ميشه تنها آدم كه وقتي چرا
  ميبينه زندون يه مثل رو اونجا / نهميشي پنهون گوشه يك ميره
  ميكنه پيرت بجنبي بخواي تا / ميكنه اسيرت تنهايي غم

  ميزنه در دل خونه يواش يواش مياد غم / ميزنه پر چشام تو اشك ميشم تنها كه وقتي
  يار و من نشستيم مي چشمه لب جنگل توي/ بهار مهتاب زير افتم مي ها شب اون ياد
 قديما مثل ديگه دنيا اين ميگن / كنه مي پيرت بجنبي بخواي تا/  ميكنه اسيرت تنهايي غم
  شه نمي
  ميزنه چوب رو ابرا زاغه داره باد باال اون/ شه نمي زيبا ديگه زشته آدما اين دل

 مي پيرت بجنبي بخواي تا / ميكنه اسيرت تنهايي غم / نميشه دريا ولي زياده ابرا اين اشك
  كنه



  

 "We Shall Overcome"   "بائز جوآن"   شعر

  

 ضد فعال و آمريكايي فولك موسيقي نويس ترانه و خواننده  "بائز جوآن"   ٢٠٠٩  ژوئن ٢۵
 از حمايت در فارسي، «We Shall Overcome» شعر خط چند مراهه به ترانه  را جنگ،
 _بود كرده ضبط خانه اش در كه -را آن ويدئوي از نسخه اي و كرد بازخواني ايران مردم جنبش
 .داد قرار اش شخصي وبالگ و يوتيوب برروي

  
We shall overcome 

We shall overcome someday 

I can believe deep in my heart 

That we shall overcome someday 

We shall not afraid 

We shall not afraid today 

 

                                   باورمبر اين  / از ته دل / ما پيروز ميشيم يك روز / ما پيروز ميشيم 
  ما نمي ترسيم امروز/  ا نمي ترسيم مامروز/ ما پيروز ميشيم 
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 ،"جووي بون" بوسيله ايران مردم مبارزات از حمايت  در  "Stand by me" ترانه 

  .شد مخوانيه زبانه دو بشكل "اندي" و ارد راك آمريكاييه خواننده
  

  
  من! نه. من نخواهم ترسيد! رسد و تاريكي سرزمين را فرا ميگيرد، نهوقتي كه شب سر مي

اگر آسمان فروريزد و كوهها . با من باش. با من باش. تا انجا كه تو با من باشي! نخواهم ترسيد
متالشي شده و در دريا ريزند، نخواهم گريست، حتي يك قطره اشك، تا آنجا كه با من باشي 

دست به دست، هم صدا، تو و من، هموطن، درد تو ": جوي خواندندو اشعاري كه اندي و بان 
  "...درد من، با من باش

  
Ben E. King's "Stand by Me," 1961, Lyrics:                                                   
When the night has come And the land is dark And the moon is the only 
light we'll see No I won't be afraid, no I won't be afraid Just as long as you 
stand, stand by me   And darlin', darlin', stand by me, oh now now stand 
by me Stand by me, stand by me  If the sky that we look upon Should 
tumble and fall And the mountains should crumble to the sea I won't cry, I 
won't cry, no I won't shed a tear Just as long as you stand, stand by me     
And darlin', darlin', stand by me, oh stand by me Stand by me, stand by 
me, stand by me‐e, yeah  Whenever you're in trouble won't you stand by 
me, oh now now stand by me Oh stand by me, stand    by me, stand by 
me Darlin', darlin', stand by me‐e, stand by me Oh stand by me, stand by 
me, stand by me  
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  پروين        

  
  

  غوغاي ستارگان
  

                                                      امشب در سر شوري دارم                                                     
امشب در دل نوري دارم                                                                                                                       

                                                                        )    الف( باز امشب در اوج آسمانم                               
رازي باشد با ستارگانم                                                                                                         

                                                                 امشب يك سر شوق و شورم                                     
از اين عالم گوئي دورم                                                                                                           

                                                          از شادي پرگيرم كه زسم به فلك                                   
سرود هستي خوانم در برخور ملك                                                                                            

                               سمانها غوغا فكنم سبو بريزم ساغر شكنم                                       آدر
ني گويم                                                                                                                   خبا ماه و پروين س

                                                         جان يابم زين شبه                                               /  وز روي مه اثري جويم 
ماه و زهره را به طرب آرم                                                                                                                     

                                                                                             وز خود بيخبرم زشعف دارم نغمه اي بر لب      
  )تكرار الف (
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  دلكش      

                 
       

  )آمد،آمد(دلجوئي 

  
 گفتا با من منشين، الي،الي                                                  / آمد،آمد با دلجوئي 

  )   الف(
  بر خيز ببين،الي،الي

  گلهاي خندان صحرائي را، از صحرا درياب اين زيبائي را
  بر خيز و بپا كن شوري تو بعالم / با گوشه گرفتن درمان نشود غم 

  غم دنيا چشيده اي/ تو كه عزلت گزيده اي 
  تو كه غمگين نشسته اي / به چه مقصد رسيده اي 

  )فتكرار ال(زطبيعت چه ديده اي تو  
  شكوه تا به كي زجور اين و آن كني/ زين همه طراوت از چه رو نهان كني 

  جان من مگر تو عمر جاودان كني/ دل غمين به گوشه اي چرا نشسته اي 
تا كي تو چنين باشي، عمري دل غمين باشي                                                                                 

   چمن بهتر، يا گوشه نشين باشيگل گشت
خندان رو شو چون گل تا بيني لبخند دنيا                      /تا كي بايد باشي افسرده در بند دنيا 

  )تكرار الف(

 

 

167



  

        شجريان

 
  

  برادر
  

  شب است و چهره ي ميهن سياهه
  نشستن در سياهي ها گناهه

  تفنگم را بده تا ره بجويم
   به راههكه هر كه عاشقه پايش

   )٢() ه، برادر دشت سينه اش الله زارهبرادر بي قراره، برادر شعله وار(
  شب و درياي خوف انگيز توفان
  من و انديشه هاي پاك و پويان

  بايم خلعت و خنجر بياور
  كه خون ميبارد از دلهاي سوزان

  )٢() برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر كاكلش آتش فشونه (
  تو كه همزنجير مائي/ قان درد آشنائي تو كه با عاش

  بزن شيپور صبح روشنائي/ ببين خون عزيزان را به ديوار 
)
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ه، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه،                                           ربرادر بيقرا
  )٢() برادر كاكلش آتش فشونه



   تو در تار و پودم  ياد  تنيده
  

                                              تو در تار و پودم، ميهن اي ميهن  ياد تنيده
   لبريز از عشقت وجودم، ميهن اي ميهن  بود        

                                             مهر پروردي  نابودي و با  از  كردي   بودم تو
  ميهن اي فداي نام تو، بود و نبودم، ميهن          

                                            چون ديده مي كرد،  مهرت اثر  فزون ترگرمي
  به حال پر عذابت ميگشودم، ميهن اي ميهن          

                                         به هر مجلس به هرزندان،به هرشادي به هرماتم

                               بودم، ميهن اي ميهنبه هر حالت كه بودم با تو            
                                                            بيدار هوشيار، اگر خوابم اگر  اگر  مستم اگر                    

                                            به سوي تو بود روي سجودم، ميهن اي ميهن
   نمي رويد  دل گياهي جز گل رويت دشت به  

   اين زيبا زمين را آزمودم ، ميهن اي ميهن  من
  
  

  همراه شو عزيز

  كين درد مشترك/ تنها نمان به درد  / همراه شو عزيز/ همراه شو عزيز
                           هرگز براي ما                   / دشوار زندگي  / درمان نمي شود/ هرگز جدا جدا 

تنها نمان به درد                           / آسان نمي شود/ بي رزم مشترك  / دشوار زندگي هرگز براي ما/ 
                                                           همراه شو عزيز/  همراه شو عزيز  /  همراه شو عزيز

  همراه شو عزيز / شو عزيزهمراه 
  درمان نمي شود/ هرگز جدا جد ا  / كين درد مشترك/ تنها نمان به درد 
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  !اي شادي ِ آزادي 

  

  با اين دل ِ غم پرورد / روزي كه تو بازآيي/  !شادي آزادياي  
  دل هامان خونين است / غم هامان سنگين است / من با تو چه خواهم كرد ؟
                                       ما سر تا پا خونين / ما سر تا پا زخمي /  بارداز سر تا پامان خون مي

                                                                                 ما اين دل ِ عاشق را  ما سر تا پا درديم
  زآييروزي كه تو با :مي گفتم  / در راه ِ تو آماج ِ بال كرديم

                                                           بر خواهم داشت / چون پرچم ِ پيروزي / من قلب ِ جوانم را
  :مي گفتم  / خواهم افراشت / بر بام ِ بلند ِ تو/ وين بيرق ِ خونين را 
                                    چون دسته گل ِ سرخي / اين خون ِ شكوفان را / روزي كه تو باز آيي

                                                                           وين حلقه ي بازو را / در پاي تو خواهم ريخت
                                    !آزادي  / !بنگر  / ! اي آزادي  /خواهم آويخت / در گردن ِ مغرورت
                                                                   از خون است / ي تو گسترده ستاين فرش كه در پا

  اين حلقه ي گل خون است
                                                                    از ره ِ خون مي آيي / !اي آزادي  / ...گل خون است 

  :لرزم امامي آيي و من در دل مي 
  اين چيست كه در دست ِ تو پنهان است ؟                                                                                   

  اين چيست كه در پاي تو پيچيده ست ؟
  ...مي آيي ؟  / با زنجير / آيا /!اي آزادي 
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  مرا ببوس
  

  خواننده گلنراقي:  حيدر رقابي : سروده 
  مرا ببوس/ ا ببوسمر

  كه ميروم بسوي سرنوشت/ ترا خدا نگهدار/ براي آخرين بار
  منم به جستجوي سرنوشت/ گذشته ها گذشته / بهار ما گذشته

  در ميان توفان همپيمان با قايقرانها
  گذشته از جان بايد بگذشت از توفانها

  به نيمه شبها دارم با يارم پيمانها
  اكه بر فروزم آتشها در كوهستانه

  زتيره ره گذر كنم/ شب سيه سفركنم 
  براي من ميفكن/ سرشك غم بدامن/ دگر تو اي گل من

  تا لب بگذاري بر لب من/ در پيش تو مي مانم/ امشب بر تو مهمانم / دختر زيبا 
  روشن گردد يك امشب من/ اشك بيگناه تو / دختر زيبا از برق نگاه تو

                                                                              چو يك فرشته ماه هم / ستاره مرد سپيده دم
  ميان پرنيان غنوده بود/  نهاده ديده بر هم 
  سرود واپسين سروده بود/ نگاه بيگناهش/ در اخرين نگاهش

  بين كه من از اين پس دل در راه ديگر دارم
   از او دل بر دارمبه صبح روشن بايد/ براه ديگر شوري در سر دارم 

  ها...كه عهد خونين با صبحي روشنتر دارم
  در آسمان هم آوا/ بمانم دل ما/ فرشتگان زيبا/ نگاه او براه من/ يروي او نگاه من 

  بنشين بر بال باد سحر/ بر برگ شقايقها/ مچون شبنم گلهاهدختر زيبا 
  ر دگربنگر خندانم با/ با روي بهشت آسا/ دختر زيبا چشمان بسته بگشا
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  بارون بارونه
  

گلنسا جونم كارا بهتر ميشه                                                                                   / بارون بارونه زمينا تر ميشه 
                                                 برنج ميكاره، ميترسم بچاد                                        / گلنسا جونم تو شاليزاره 
                                                                                                  / طاقت نداره،طاقت نداره 

  ي منو ميدن به شوهرگلنسا/ باراي نارنج داره ميشه پرپر / دوناي بارون ببارين آرومتر
خ  )٢(يا منو بكش يا اونو نستون   / داي مهربون تو اين زمستون

بارون بارونه زمينا تر ميشه                                                                                                                      
  گلنسا جونم غصه نداره 

شتش بهاره                                                                                                                 زمستون ميره پ
  زمستون ميره پشتش بهاره

  جان مريم

وقت اون رسيد كه / شد هوا سپيد، دراومد خورشيد /  جان مريم چشماتو واكن، منونگاه كن 
جان مريم سري باال كن، منو صدا كن                            / مريم، اي نازنين مريم بريم بصحرا اي نازنين 

بريم از خونه، بياد اونروزها، اي نازنين مريم، اي نازنين مريم            /  بشيم رونه، شونه به شونه 
                                        كاش ميخوابيدم، نور رو خواب ميديم       / باز دوباره صبح شد، من هنوز بيدارم 

خوشه ي غم توي دلم زده جونه دونه دونه، دل نميدونه چه كنه با اين غم                                             
                   بيا كه شد وقت درو، مال مني از پيشم برو                                   / اي نازنين مريم، اي نازنين مريم 

اي نازنين مريم، اي نازنين مريم                                                           / بيا سر كارمون بريم، درو كنيم گندمارو 
، دل نميدونه چه كنه با اين غم                                   خوشه ي غم توي دلم زده جونه دونه دونه

  اي نازنين مريم، اي نازنين مريم     
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            بنان                      

                

  الهه ي ناز

          باز اي الهه ي ناز، با دل من بساز                                                       
گر دل من نياسود، از گناه تو بود                                          / كين غم جانگداز برود ز دلم

باز ميكنم دست ياري بسويت دراز بيا تا غم خود را بار از و نياز ز خاطر ببرم                                
گر نكند تير خشمت دلم را هدف                                                                 
بخدا همچون مرغ پر شور و شعف                                                                
به سويت ببرم  ها ها ها ها ها ها                                                                 
آنكه او به غمت دل بندد چون من كيست                                                          
ناز تو پيش از اين بهر چيست تو الهه ي نازي در بزمم بنشين                                           
من تو را وفا دارم بيا كه جز اين نباشد هنرم                                                        
اينهمه بي وفائي نداره ثمر بخدا اگر از من نگيري خبر، نيابي اثرم                                        

   ها ها ها ها ها ها ها
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  بهار دلنشين
  

  رزو بر سرم سايه فكنآاي بهار  /تا آمده سوي چمن 
  )الف(كه گلباران شود كلبه ي ويران من             تا / چون نسيم نو بهار بر آشيانم كن گذر 

  كشانتون نسيم از سوي گل آمد بيا ذلمچ/ تا بهار زندگي آمد بيا آرام جان 
چون سرشك اندر كنار بنشين بنشان سوز نهان  / چون سپندم بر سر آتش نشان بنشين دمي 

                                                                                                                                        ) تكرار الف(
                           چون الله ي تنها ببين بر چهره داغ حسرتم/ م تباز آ ببين در حيرتم بشكن سكوت خلو

                          ر را بنه بر سينه ام باز ا چو گل در اين بهار س/ م ديرينه ام غعشقت / اي روي تو آئينه ام
  )تكرار الف(

  سيمين بري     
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همچون پري افسونگري آري            / از ماه گل زيبا تري / سيمين  بري  گل پيكري  آري
سرگشته ي كويت منم نداري خبر از من                  /  ديوانه ي رويت منم چه خواهي دگر از من 

 كه بر آسمان گردد عيان دامن كشان گويم به او راز نهان كه با من چه ها كردي  هر شب كه
هم جان و هم جانانه اي اما در دلبري افسانه اي اما، اما زمن بيگانه اي /  به جانم جفا  كردي 

         افسرده ام خواهي چرا تو اي آفت دلها                  / اما آزوده ام خواهي چرا تو اي نوگل زيبا 
با ما سر جور و جفا داري  / سيمن لبي اما دل آزاري / عاشق كشي شوخي فزون واري 

دست منو و دامن تو كه باشد گناه من                              / ميسوزمد از هجران تو نترسي ز آه من 
واهي دارم ز تو نامهربان شوقي به دل شوري بجان مي سوزم از سوز نهان ز جانم چه ميخ

يارب برس امشب  به فريادم، بستان از آن نامهربان دادم                           / نگاهي به من گاهي 
بيداد او بركنده بنيادم گو ماه من از آسمان دمي چهره بنمايد                                                   

  تا شاهد اميد من ز رخ پرده بگشايد  



  النيفرامز اص   

                                
  براي آنان كه ديگر نيستند

  
)                           بار٢((در سكوتي بوديم كه ندائي برخاست / از ته تاريكي، چه صدائي برخاست 

   كين گل پر پر باغ ز چه جائي برخاست                        / نه به يك جا كه همه، اهل جهان فهميدند 
  جان خود عاشق مام وطن بود بدان/ آنكه در گوشه ي ميدان جان داد  /آنكه افتاد به خاك(

درد اين ملت را بازهم / يا رو، مرگ تو افسون كرد نهمه د) / الف)  (بار٢()  بهر تو و ايران داد 
 )  ب  ()٢(خون سرخي كه تورا گلگون كرد همه دل هاي جهان را خون كرد ) )٢((افزون كرد 

  )  تكرار الف و ب(
  

 اسير دل

 مي دوني بدون تو دلم آروم نگيره / مي دوني دل اسيره اسيره تا بميره
 ولي بيهوده جويم بسي بيهوده پويم / مي دوني دل تنگ تو نموده آهنگ تو

 خزان عمرم رسيد نوبها ر كه هستي / به من بگوبي وفا حاال ياركه هستي
 روزامو مي شماره                                                 /دست غم تو داره / نداره دلم طاقت  /مي خوام برم دورد ورا

 مي دوني بدون تو دلم آروم نگيره / مي دوني دل اسيره اسيره تا بميره
 يهوده جويم بسي بيهوده پويمولي ب / مي دوني دل تنگ تو نموده آهنگ تو

 خزان عمرم رسيد نوبها ر كه هستي / به من بگوبي وفا حاال ياركه هستي
  روزامو مي شماره /  دست غم تو داره /دلم طاقت نداره / مي خوام برم دورد ورا
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 خونه

                             يه ديواره يه ديواره يه ديواره كه پشتش هيچي نداره                                    

                                     تو كه ديوارو پوشيدن سيه ابرون نمياد ديگه خورشيد از توشون بيرون

                                                       يه پرندست يه پرندست يه پرندست كه از پرواز خود خستست 

                                                     يروزا نمياد ديگه حتي به يادش فردابن و بارشو بستن دست د

                                             يه روز يه خونه اي بود كه تابستونا روي پشتبونش ولو ميشد خورشيد

                                                          درخت انجير پيري كه تو باغ بود همه ي كودكي هاي مرو ميديد

                                                                                    ه يه آوازه يه آوازه كه تو سينم شده انبار زيه آوا

                                                                          يه اشكيه ميچكد روي گيتار عاقبت كي گيرد اين كار

                                                           يه مرداب يه مرداب يه مردابه توي تن از فراموشي چراغي 

                                                                        كه ميره رو به خاموشي شعله ور بيهوده ميكوشي

                                             يه روز يه خونه اي بود كه تابستونا روي پشتبونش ولو ميشد خورشيد

                                                    درخت انجير پيري كه تو باغ بود همه ي كودكي هاي مرو ميديد

                                                                           كه پشتش هيچي ندارهيه ديواره يه ديواره يه ديواره

   تو كه ديوارو پوشيدن سيه ابرون نمياد ديگه خورشيد از توشون بيرون

  

 

176

  



           ابي

                 
  ستاره هاي سربي

 
 از ياد تو فراموش/  من و هجوم گريه / فانوسك هاي خاموش / سربي ستاره هاي

 اين غربت دوباره/  دادي منو به خاك / به چيدن ستاره/ پر گرفتي تو بال و

 دروازه هاي بسته ن / آيينه هاي خالي /پرنده هاي خسته ن/  هاي بي تو دقيقه

 روانه به سوي تو / كوچه پر از غزل بود / جاده پر از ترانه / نرفته بودي اگه

                                                                     پرنده پر نميسوخت /  نميبردگريه منو/ اگه نرفته بودي
 اگه نرفته بودي  و اگه نرفته بودي/ نميخورد آينه چين/ 

 يعني وفور گريه / با من نبودن تو / يعني حضور گريه / تو شبانه هاي بي

 تو رو نفس كشيدم/ وشتمت رو گلبرگن / از تو به شب رسيدم/ گفتم از تو به آينه

 پروانه شعله ور شد/  شبنم به گريه افتاد / ستاره دربدر شد/ تو گفتم از رفتن

 روانه به سوي تو / كوچه پر از غزل بود / جاده پر از ترانه/ نرفته بودي اگه

                                                                 پرنده پر نميسوخت / گريه منو نميبرد/ اگه نرفته بودي
  اگه نرفته بودي و/  اگه نرفته بودي / نميخورد آينه چين

 من و هجوم گريه/ فانوسك هاي خاموش / سربي ستاره هاي

 ...از ياد تو فراموش
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  هلّا

  هلّا توان همه عاشقان در تبعيد/ هلّا توان همه عاشقان در ميهن 
  دوباره طاهره ها از گرسنگي مردند /   برگشتنددوباره زاغه نشينان به زاغه

  دوباره راضيه بر فقر خويش راضي شد
  بجاي كشت كشاورز را درو كردند

  بجاي نان به تساوي گلوله قسمت شد
  هلّا توان همه عاشقان در تبعيد / هلّا توان همه عاشقان در ميهن

  دوباره نفير ديو كشت عاشقان آزادي
  باران شددوباره ساده ترين حرف تير

  دوباره هر چه كه رشتيم پنبه شد در باد
  دوباره هر چه زمين بود گور ياران شد

  هلّا توان همه عاشقان در تبعيد / هلّا توان همه عاشقان در ميهن
  دوباره مي شود آري به باغ گل روياند

  دوباره مي شود آري به دشت سبزه نشاند
  دوباره مي شود از خانه هاي شاد گذشت

  ي شود از كودكان ترانه شنيددوباره م
  دوباره مي شود آري اگر بپيونديم
  به ديدگان پر از انتظار شب زدگان

  دوباره مي شود آري اگر شكسته شود
  شب سكوت و شب ترس و ياس ما ياران

  هلّا توان همه عاشقان در ميهن
  هلّا توان همه عاشقان در تبعيد
  هلّا توان همه عاشقان در ميهن

  عاشقان در ايرانهلّا توان همه 
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 قبله                                                     
 

 مي ره يه راست در خونه ي ستاره كه / پشت ديوار شب يه راهي داره
 چارده داره مي بيني ماه شب/  چهار قدم از ور دل ما كه رد شي

 رهدا خورشيد خانومو ابروشو برمي داره خورشيد خانومو ابروشو برمي
 بيا بريم اونجا كه شباش بوي تو باشه تو هواش

 بريزه سرت ستاره هاش باد كه مياد رد شه بره
 بيا بريم اونجا كه شباش بوي تو باشه تو هواش

 رد شه بره بريزه سرت ستاره هاش باد كه مياد
                                                   سروريتو سرت كن تاج سر / وقتي مياي قشنگترين پيرهنتو تنت كن

                                                           من اال دل ساده و عاشق / چشماتو مست كن همه جا رو بشكن
                                                 ضريح اونه كه دست بزنم به دستت/  قبله يعني حلقه ي چشم مستت

                              ت، شونه ت، سرمو بزار رو به جاي مهر سرمو بزار رو شونه / ت ببند تو خونهدخيل پامو  جاي
 ت ت،سرمو بزار رو شونه سرمو بزار رو شونه

 تو باشه تو هواش بيا بريم اونجا كه شباش بوي
 باد كه مياد رد شه بره بريزه سرت ستاره هاش

 كه شباش بوي تو باشه تو هواش ريم اونجابيا ب
 هاش باد كه مياد رد شه بره بريزه سرت ستاره
 وقتي مياي قشنگترين پيرهنتو تنت كن

 مست كن همه جا رو بشكن چشماتو / تاج سر سروريتو سرت كن
  قبله يعني حلقه ي چشم مستت /  اال دل ساده و عاشق من

 ت خيل پامو ببند تو خونهجاي د / ذريح اونه كه دست بزنم به دستت
                                                                         ت، ت، سرمو بزار رو شونه سرمو بزار رو شونه به جاي مهر

  ت شونه ت،سرمو بزار رو سرمو بزار رو شونه
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  صدام كردي
  

  ون شدكه تا اسمت رو گفتي شب جو تو از متن كدوم رويا رسيدي،
  كه از رنگ صدات دريا شكفت و،نگاه من پر از رنگين كمون شد

  تو از خاموشي دلگير روءيا،صدام كردي صدام كردي دوباره
  صدا كردي منو از بغض مهتاب،از اندوه گل و اشك ستاره

  اگرچه خسته و خاموش بودي / !صدام كردي صدام كردي نگو نه
   ظلمت پوش بودياگرچه دور و / تو بودي و صداي تو صدام زد

  من از نور و غزل زيبا شدم باز / تو چيزي گفتي و شب جاي من شد
  من از من مردم و پيدا شدم باز / تو گيج و ويج از خود گمشدن ها
  از اين تك بستر تنهايي عشق / من از من مردم و پيدا شدم باز

  سبز با تو بودنبه اوج حس / صدام كردي كه برگردم به پرواز / از اين دنج سقوط آخر من
 برهنه از هراس و تازه از عشق / يه دامن ياس نوراني بپاشي /صدام كردي كه رو خاموشي من

اگرچه خسته و خاموش  / !صدام كردي صدام كردي نگو نه / توي آغوش جان من رهاشي
تو چيزي گفتي و شب  / اگرچه دور و ظلمت پوش بودي  تو بودي و صداي تو صدام زد / بودي
                                                  تو گيج و ويج از خود گمشدن ها / من از نور و غزل زيبا شدم باز  ن شدجاي م

                                                     !صدام كردي صدام كردي نگو نه/ من از من مردم و پيدا شدم باز
                                                        دي و صداي تو صدام زدتو بو / اگرچه خسته و خاموش بودي
                                          تو چيزي گفتي و شب جاي من شد / اگرچه دور و ظلمت پوش بودي
دم من از من مردم و پيدا ش / تو گيج و ويج از خود گمشدن ها/ من از نور و غزل زيبا شدم باز

  من از من مردم و پيدا شدم باز / من از من مردم و پيدا شدم باز باز
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  فصل پنجم

  
 ملل(
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  )منتخبي ازسرودهاي خلق ها و



       دكتر شوان
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دختر كرد) دنبال چي ميگردي ( شوان پرور                                                                            

Li kolane bajare avrupa li kecek kurd rast hatim be xodi digeriya                            
                                                               در كوچه و پس كوچه هاي اروپا با يك دختر كرد روبرو شدم
 Bi dilgermi bervi min hat xuya bu li cara sere xo digeriya                                        
                                            با دلگرمي به سويم اومد و معلوم بود دنبال راه چاره اي براي خود ميباشد
 Min go delale delale                                                                                                       
                                                                                                                     گفتم اي ما ه چهره
Sirine hevale                                                                                                                    
                                                                                                                     اي دوست و خواهر
Be xodi  be male                                                                                                             
                                                                                                                    بي صاحب و بي خانه
Ci digeri                                                                                                                            
                                                                                                                     دنبال چي ميگردي
Go lolo birawo em bi ber zolma baye res ketin iro welate durye va 
derketin فرار كرديم ،خودمان در وطن غريبه ديديم گفت اي برادر ، ما از ظلم طوفان سياه                          

Weke min hezara hene be karo sermiya welate xeribye sermeze 
ketin     زارن نفر مثل من هستند ، بي پول و سرمايه در وطن غريبه شرمنده شدنده                                        

Min go delale delale                                                                                                        
                                                                                                                      گفتم اي ماه چهره
Sirine hevale                                                                                                                     
                                                                                                              اي دوست و خواهر عزيز

Be xodi be male                                                                                                               
  بي صاحب و بي خونه



                                                                                                                    
Ka beje ez cibikim                                                                                                             
                                                                                                                       بگو من چكار كنم
Disa go lolo keko bele heq negotine welate meriya sirintire                                      

وطن خود آدم خيلي شيرين تره. باز هم گفت اي برادر ، آري راست گفتند                                            

Ger hindiki azadi hebya bircibuna walate me ter buna walate xelqe 
bi rumet tire                                                                                                                    
                         اگر كمي آزادي باشه ، گرسنگي وطن آدمي خيلي از سير بودن وطن غريبه خيلي بهتر است
Min go delale delale                                                                                                         
                                                                                                         گفتم ، اي خوب ماه چهره 
Sirine hevale                                                                                                                     
                                                                                                           اي دوست و خواهر عزيز
Be xodi be male                                                                                                               
                                                                                                                  بي صاحب و بي خونه
Bele tu rast deji                                                                                                               
                                                                                                                     آره تو راست ميگي
Ka emji welate xo sen bikin                                                                                           
                                                                                                  بيا ماهم وطن خود را گلستان كنيم

Welat azadiye 
   

    »م؟من كيست«

 Kîne em?  
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Cotkar û karker 
Gundî û rêncber 
Hemû proleter 
Gelê Kurdistan 
sores û volqan 
Tev dînamêt in 
Agir û pêt in 
Sor in wek etûn, 
Agir giha qepsûn 
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Gava biteqin 
Dinya dihejî 
Ev pêt û agir 
Dijmin dikujî 
Kîne em? 
Hey hey hey kîne em? 

 
Em in rojhilat, 
Tev birc û kelat. 
Tev bajar û gund, 
Tev zinar û lat. 
Ji destê dijmin: 
Dijminê xwînxwar, 
Xurt û koledar 
Ji Rom, ji Fireng, 
Di rojên pir teng, 
Bi kûstin û ceng. 
Parast, parast 
Parast min ev rojhilat 
Kîne em? 
Hey hey hey kîne em? 

 
Kîne em? 
Gelê serfiraz 
Dijminê dijmin 
Dostê astîxwaz. 
Em xwes mirov in, 
Ne hirç û hov in 
Lê çibkim bê ser 
Dijmin naçî der. 
Bav û kalê me 
Dijîn tev serbest, 
Naxwazin bijîm 
Ta ebed bindest. 
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Kîne em? 
Hey hey hey kîne em? 

 
Em in ew Kurdê serhisk û hesin, 
Îro jî dijmin ji me ditirsin 
Bîna barûdê 
Kete pozê min 
Dixwazim hawîr, 
Biteqim ji bin, 
Dîsa wek mêra, 
Bikevin çiya. 
Naxwazim bimrim, 
Dixwazim bigrim. 
Kurdistana xwe 
Axa Mîdîya, 
Kîne em? 
Hey hey hey kîne em? 

 
Em in ew Kardox Xaldêwê kevnar, 
Em in ew Mîtan, Nayrî û Sobar. 
Em in ew Lolo, 
Kardox û Kudî, 
Em in Mad û Gos, 
Horî û Gudî. 
Em in Kurmanc û Kelhor, Lor û Gor, 
Em in, em Kurd in li jêr û li jor 

 
Çend hezar salin 
Kurdistana me 
Perçe perçe ma 
Bindestê dijmin! 

 
Îro ji Lor û Kelhor û Kurmanc 

 
Ji dest xwe berdan ew text û ew tac 
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Hinek bûn axa, hinek jên bûn beg 
Hinek jên bûne cahsê jardara 
Kurdistan firot wan tev neyaran 
Bûne mezhebdar, 
Bûne olperest, 
Bûne pasverû, bi tizbî û xist 
Ta ku dijmin sikand li me ser û pist 
Me dan bin lingan dewlet û hebûn, 
Bûn dijminê hev perçe perçe bûn. 

 
Ta ku Kurdistan, 
Ta ku Kurdistan 
Jar û perîsan 
Ket e bin destan! 
Ketin xewê, ketin xewê 
Ketin xewa zilm û zorê 
Ketin xewa bindestiyê 
Raketin, raketin… 
Yekcaran serê xwe rakirin 
Lê dijmin serî zû jêkirin 
Yek carna serê xwe bi hêz rakirin 
Lê dijmin serî zû jêkirin 

 
Lê li vî xakî, li vî erdî tovên jiyanê hatiye çandin 
Ev erdê jiyanê ye 
Germ dibe, sar dibe 
Dikele, dikele, dipisiqîne 
Brûskê tavê tavan hiltîne 
Ronahî dike rojê li welat hiltîne 
Her wekên Kawa li ser xwe pêk tîne 
Nistimanperweran diwelidîne 
Em in ew gela 
Belê em in ejdeha 
Ji xewa dîlî 
siyar bûn niha 
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Dixwazin wek mêr 
Tev mejî û bêr 
Rabin her wek sêr 
Serê xwe hildin 
Çi serbilind in 
Bi cîhan carek 
Em bidin zanîn 
Rêçika Markîs, 
Rêçika Lenîn. 

 
Kurê Guhderz û Ferhad û Rustem, 
Kurê Salar û sêrgoh û Deysem. 
Bejin bilind in 
Wek dêw bilind in 
Em dest dirêj in 
Serbest dibêjin 
Dixwazin bi lez 
Gavan bavêjin! 
Kîne em? 
Hey hey hey kîne em? 

 
Ne xwînxwar in em, astîxwaz in em 
Serdarên bilind, gernas in herdem 
Em ser naxwazin, 
Divên wekhevî, 
Em pas ve naçin, 
Lê dijmin direvî! 
Divên bi sêwrê, lê ew qebûl nakî 
Divên biratî, lê ew qebûl nakî 
Bûye wek rûvî 
Li pas xwe nanêrî 
Kine em… 

 
Gelo bavêm çi bikin? 
Naxwazin însanî 



Êrîs bikin û bigrin 
Histu biskînin 
Ev pîsên mirdar 
Ji nav me derxînin 
Ji bo mirovan em tev dost û yar 
Bijî Kurdistan, bimrî koledar! 
Kîne em? 

 يجفاي از خسته – خسته من سرزمين

 گشتم
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بي تو هميشه با غم                                                                          / خانه به خانه گشتم / بي آشيانه
                                                      شانه به شانه گشتم  عشق يگانه من                                     

بي تو نمك ندارد                                                                                                  / از تو نشانه من 
  خسته خسته از جفايي/ سرزمين من / شعر و ترانه من

  صداييبي سرود و بي / سرزمين من 
  دردمند بي دوايي/ سرزمين من 
   سرزمين من/ سرزمين من 

كي غم تو را سروده؟                                                                                                             
  كي ره تو را گشوده؟/ سرزمين من 
  ماه و ستاره من/ من سرزمين / كي به تو وفا نموده؟ / سرزمين من 

بي تو گزاره من                                                                 / در همه جا نميشه / راه دوباره من 
  از از بهر عشرت خود                                                                                      / گنج تو را ربودند 

هر كه به نوبت خود                                                                                 / قلب تو را شكسته 
  خسته خسته از جفايي/ سرزمين من 
  بي سرود و بي صدايي/ سرزمين من

                                                دردمند بي دوايي                                                  / سرزمين من 
  سرزمين من/سرزمين من 

  سرزمين من/ مثل چشم اين ستاره 
  سرزمين من/ مثل دشت پر غباره 

   سرزمين من/ مثل قلب داغداره 



  علي مردان خان  

      

  شيرعلي مردان

                                                             شقِ ندونم گَر زَنيم وِ قِرقِره مو م / مو لُرِ بَليط خوروم هف سال چوپونُم
من لري هستم كه نان بلوط ميخورم و هفت سال است كه چوپان هستم اگر مرا به : معني

                                                                                                   .  را نمي دانم  قرقره جوخه اعدام ببري مشقم
                                                                زِ زمين بِرچ اِزَنه وِ آسمون تَش / شُمشير عليمردون طالي بي غش

                                    . شمشير عليمردان طالي خالص است و در زمين برق مي زند و در آسمان آتش: معني
                                               شُمشيرُم وِ گِل زَنُم سي ايل چارلنگ/ بي عروس تو كِل بزن تا مو كُنُم جنگ

بزن تا من جنگ كنم شمشيرم را به گل زنم براي ايل ) كل(اي عروس خانوم تو گريله : معني
                                                                                                                                             .چهارلنگ

                                                                 رَه بدين دامُ دَدوم بيان سر الشُم / كُجه تير كُجه سپاه كُجه فَراشُم
سپاهيان و خدمتگزارانم كجا رفتند، راه را براي مادر و خواهرم باز كنيد  تير و تنفگ و: معني

                                                                                                                             .تا خود را به جسدم برسانند
                                                                        گَويَلَ نيله سووار وِ هفت و چارِن/ شمنون زِ بعد مو چاره ندارِند

ما چهارلنگ ) اسب سوار ( دشمنان بعد از من چاره اي ندارند زيرا برادران نيله سوار : معني
دو شاخه بختياري هم چهارلنگ و هم هفت لنگ سپاه ما شامل هر . ( و هفت لنگ هستند

                                                                                                                                     )هستند
همانند كالغ : معني  /   اسمِ شاه نَه كور كُنُم، شاه عليمردون /چي كَال پرپر كُنُم رُوم وِ تهرون 

و اسم ) از بين مي برم (  اسم شاه را كور مي كنم )پايتخت  (پرپر مي زنم و مي روم تا تهران
 .شاه عليمردان را مي نويسم
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      فرج عليپور

  

   ) ترجمه فارسيبا(متن لري دايه دايه 

                                        اسوش چي طال برق ميزنه لقوم/ د قال كرده و در شمشير و دسش
                                                          قطار كه باال سرم پرش دشنگه/جنگه دايه دايه وقت

                                                         هاليونم  خورم بورتو سي/ماديونم زين برگم بونيت و او
                                                                      تفنگه قت دوسي واو/  جنگه  دايه دايه وقت

                                                    آريت سنگران برمنت لشم در /قشنگه نال نال برنويا چني
                                                                                          وراريت بورتم سي دالكم بونگمه
                                                       نرته دور كردن دو قورسو شير /ورته نازي تو سي بكو جومه

                                                       قطار كه باالي سرم پرش دشنگه / جنگه دايه دايه وقت
                                                   نيينه لشكمه ور داريت كافر /چينه قاليا نه بگرديت چينه ود 

                                            دشمنونم بعدخوم شي نكنن و او  /دخترونم كاغذي ره بكنيد و او
  ميارن  ورسي تقاص خينه مه سر /هزارن برارونم خيلين هزار

                                                                                                                               ترجمه
 شمشير بدستش
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                                   اسبش چون طال برق ميزنه لگام  /از قلعه بيرون آمده و
                                          فشنگه باالي سرم پر از  )جا گلوله(قطار /گه مادر مادرم وقت جن

                                        ببريد خبرم را براي دايي هايم /ببنديد  زين و برگم را به اون ماديونم
                                                            وقت دوستي با تفنگه /جنگه  اي مادر اي مادر وقت

                              بياريد سنگرها را خراب و جنازه ام را در /قشنگه ناله تفنگ هاي برنو چقدر
                                  نازي تو سياه كن جامه تنت را /آريد ببريد براي مادرم تا فريادم را بر

  مادر مادر وقت جنگه              /را ردند شير نرتدر گورستان به خاك ك



  

                                      بگرديد قلعه ها را ديوار به ديوار /فشنگه قطار باالي سرم پر از 
                             نبيند                                                                    جنازه ام را برداريد تا كافري آن را

                                                                                                              دخترانم نامه اي بفرستيد براي
                                                    دشمنانم                                                         تا بعداز من شوهر نكنند به

                                        هزار                                                                     برادرانم خيلي اند هزار
   خاست برخواهند براي تقاص خونم

  دايه دايه محلي

 عهد 
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                          د وروگرد چول مي كرد تا تخت تهرون /مردو حيف خوم سي بيرنون د
                                             بيرانون تفنگ ونه سكون سواري /و كردسون و بختياري لرسّو

                    هم يداهللا شير جنگي هم نصراهللا خان رنگي                                                      
دايه دايه وقت جنگه                                                 چه كشيم چه زخم داريم چه مين ميدو

                                                                                  )دشنگه(  تفنگه باال سرم پرش فشنگه
                                      ورم رو، پشتم كمر جا جنگو ني   /يداهللا گوت نصراهللا شونكني كي
                               تو و توپت جنگ كني مه وي سه تيره /يداهللا گوت ملتي كي هي وگيره 

                                        )د شنگه( تفنگه باال سرم پرش فشنگه/دايه دايه وقت جنگه 
                                         مردان خان بيرانون مني قصووه /آساره د آسمو و ماهي د آووه
                                         دووه سن سي تفنگيا تا پاپي خالدار / يداهللا و نصراهللا دو باز بالدار
                                      چي طال برق مي زنه لغم اسبش /دسش د قال كرده و در شمشير و 

                                     سي هزار سوار دارن سي هر چه ديوه /بيرانوند و باجالوند باالگريوه 
                          هم يداهللا شير جنگي همه نصراهللا خان رنگي                                               

     چه كشيم چه زخم داريم چه مين ميدو



  

 ترجمه 

بيرون ميراند دشمن را از بروجرد تا به   /حيف من براي بيرانوند كه در زمان خان مردان
               بيرانوند ها شليك مي كردند وسگوندها سواري  /لرستان و كردستان و بختياري تهران

چه بكشيم و چه زخمي بشيم چه وسط   /رجنگي و هم نصراهللا خان سنگينهم يداهللا شي
                                                         تفنگ باالي سرم پر از فشنگه /مادر مادر وقت جنگه  ميدان

 روبروم رودخانه و پشتم كوه نميشه جنگيد /نصراهللا شانه ات را كوتاه نكنيد يداهللا گفت،
                                 دشمن با توپ مي جنگه و من با اين سه تيرم /اهللا گفت اي مردم گوش كنيد چي ميگميد

                                                     اسلحه باالي سرم پر از فشنگه /مادر مادر وقت جنگه 
                                       مردان خان بيرانوند انگار قصابه/ستاره تو آسمون و ماهي تو آبه 
                                   دويدند براي تفنگ ها تا پاپي خالدار /يداهللا و نصراهللا چون دو باز بالدار

                               چون طال برق مي زنه لگام اسبش /د شمشير به دستشاز قلعه بيرون اوم
                              سي هزار سوار دارند براي هر چي ديوه /ايل بيرانوند و باجالوند و باالگريوه

                                  هم يداهللا شيرجنگي و هم نصراهللا خان سنگين                                       
  ان    چه بكشيم و چه زخمي بشيم چه وسط ميد

                                                                                                                                                         
                                                                                                                              معني لغات

  _ سگوند )/سگون(سكون _مردان خان رييس طايفه  /مردو  _بروجرد /  وروگرد 
وه دو _ قصاب /قصوو  _ جلوم /ورم  _ خودم /خوم  _ايل بيرانوند  /بيرنون ، بيرانون

 نوبت به /گي وگيره  _ ستاره /آساره _  بيابان خالي از سكنه/چول   _ دويدند/ سن 
 _ميدان   /ميدو  _ بين / مين _نام منطقه اي در خرم آباد  /پاپي خالدار  _ بويت
  لگام / لغم_ انگاري  /مني
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   شالم بيارين):يبختيار(شعر
 

                                                
                                                              ترجمه فارسي

  
  شالم را بياوريد/ شالم بيارين                                   
  مشير بي غالف را بياوريد/شمشيِربي غالفن بيارين                 

  ي اجدادم رابياوريد زين خون!            / بيارين زين خيني ي بووامه
 بياوريد وگوش كنيد اي ايل!            /بيارين و گوش كنين اي ايل

  كه چگونه شيهه ي اسب جوان/ كه چطو شيهيه ي يابو                     
  بوي شيون دشمن دارد!                    /بوي شيونِ دشمن داره

  ان،رفيق مي دانماسب جو/ عزيز اي دوونُم                          ! يابو
  سم مي زند/ سم اِزَنه                                            

اوف ينيَرين كه چطوغُش اِزَنه چي تَشِ برنو                                                                          
  آه بنگريد كه چگونه خروش ميكند چونان آتش برنو

  تو گويي هم اكنون/  مَال تو اِگي يُ كه هَ
  فراز ميرود/   سراِزَنه          

  دريا به دريا/  دريا به دريا    
  !اي ايل من!          /  ايلم اي
  !اي ايل من !          /   ايلم اي

  
  ببنديد هر دو دستِ توفان را بگو بگيريد و/ بگو بگيرين و بووَندين هردست توفونِ  

  كه از كنار غيرت چالنگ برخاسته/  يرت چالنگ كه وِرِستام ز كِلِ غ
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 آسمون را ابري  گرفت

تيره                                                                                                              آسمو اوري گرت تيره و 
                                                                                بميره                             كي ديه دو تا برار وايك
دردم                                                                                                             ا دله ار عاقلي وارس و

                                                                                          سردم                 كل عالم تش گرت دو آه
بكني سرد                                                                                                    ار د دل داري كه ميل دم

                                                                                                     درد       چي كموتر بنالي شو د وره
مينه مونه                                                                                                           ا دوسه چي بكنم كو

برسونه                                                                                                     نامه يامون و يكمر كموتر 
  دينت                                                                                                            ار بويي و ارمني ميĤم د
            نازنينت خوم و سي قه چترياكه

                                                                                                                               ترجمه                                           
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                                    بميره كي ديده دوتا برادر باهم/ وتيره  ن را ابري گرفت سياهآسمو
                                 سردم تموم دنيا آتش گرفت از آه/ دردم  اي دل اگر عاقلي درمون كن 

                                                        سردي                            اگر مي خواهي كه ميلت زمن گرايد رو به
بينمونه                                                عزيزم چه كنم كوه دردي چه شبها كه چون كبوتر بنالي از زور

 برسونه مگه كبوتر نامه هامون رو

                     _ از زور /  وره د _ كبوتر /كموتر _ برس / وارس  _  با همديگر /وايك  _ ابر / اور
  چتري موهاي / چتريا _ فداي / قه سي_  خودم / خوم 



 

  لرو ترانه جنگ

                                                    زينم دشمنونم قي مي كنند سي اسب / خينم دالكه تون كو و او كفن
                                            كوگاني و داد آوه چشمهقي اوفتا  / حاري برنويا مير تش كنيد دو ايل

                                                               ستيره تق و پوق برنويا ناله / ديره دختره ركو بزه رو و
                                                            بميره بوه كشته هر كه با حيفه / ميره مردمونه سپهدار شاخي د

                                                              نينه جنگ لرو سر گرت كافر / نشينه بارالها چي بكم افتو
                                                        سوختمونه تش و گله و بش باروت / حونه دخترو جنگ نكيتو رت و

                                                    براري دخترو ري مي كنن سي بي / حاري قي اوفتا و او داد آوه و او تنگ
                                                         سپهدار لوونم بارگرته سي مير / دار قي اوفتا و داد آوه تا چوك دم

  ريخو و داد آوه رسس وقي اوفتا 

                                                                                                                                                   ترجمه

                           زينم دشمنانم جنگ مي كنند براي اسب و/  خونينم مادرم تند ببند بندهاي كفن
   كوگاني جنگي در افتاد به داد آباد و اون چشمه/ پاييني برنوهاي مير را آتش كنيد سوي ايل

                                                                             برنو صداي تق و توق مياد از / برو دختره ركاب بزن و دوره
                                بميره هر كسي پدرش كشته حيفه/ ميره  طايفهاي مردم سپهدار شاخه اي از

                                                           نبينه جنگ لرها سرگرفت كافر / نشينه خدايا چكار كنم افتاب
                                        سوزونه آتش گلوله و غبار باروت ما رو مي / خونه دخترا جنگ نكنيد بريد به

                          برادري دخترا صورتشون رو مي كنند براي بي/  جنگ افتاد به اون داد آباد و تنگ زيري
                                            سپهدار لبهايم غم گرفته براي مير / دمدار  تا چوك نگ افتاد به داد آباد

  ريخان نگ افتاد به داد آباد و رسيد بهج
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  بوي گل
  

  صداي چهچه بلبل نيومد/ دو سه روزه كه بوي گل نيومد
  بريد از باغبان گل بپرسيد چرا بلبل به سوي گل نيومد

  الي الي الالي الي                                         
  ) الف  ( الي الي الالي الي             _الي الي الالي الي 

  اگر دستم رسد بر چرخ گردون
  از او پرسم كه اين چون است و آن چون

  )تكرار الف/ (يكي را قرص جو آغشته در خون / يكي را داده صد ناز و نعمت 
  زنم بر ديده تا دل گردد آزاد/ بسازم خنجري نيشش ز فوالد 

(  )تكرار الف

 "زندگي آخر سر ايد"

  اهري ، خواننده احمدظتالهو: شعر از 
   

   در كار نيستزندگيگر شرط باشد بندگي  /  نيستآيد بندگي در كار  آخر سر زندگي
  مرد باش اي خسته دل شرمندگي در كار نيسـت  /مسكين مشو كند  فشار دشمنان آبت گر

  نيستكار در بارندگي را گو برو آسمان  / درباران  ببارد بر سرت گر با حقارت 
   نيسـتكاردورش افگن اين چنين دارندگي در   /دنيا شوي كه با وابستگي داران اين گر
  جان ده و ردكن كه سر افكندگي در كـار نيسـت  / در تن اتبماند بشرط پايكوبي سر گر

   در كار نيستبندگي  آزادي جدل كن  بهر/انسان و استقالل اوست   آزادي زندگي 
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  منجوله

رِم جون بَرارِم                                                                            نالته طال مي / منجوله جون دلم دي قي درآرِم  
خانيا دورم ميرن و صد تفنچي                                                                           / نالته طال بيرِم تند پاته ورچي 

لو بالينم نشس دِلِمه سوخته                                                                                      / اكيو قال گِرِته ساكي دُ س
                   موهونم كُشتنه هه آه سردم                                                          / زين برگم بَوَنيت وِ اُ اسبِ زردم 

   زينه ته نقره زنم ارواح برارم/ اسب زرد جو خوت دي قال درآرم 

                                                                                                                                          ترجمه   
نعلت رو طال مي گيرم بجون برادرم                                              / نگ دراورم منجوله جونم از اين ج

خانها باصدتفنگچي محاصره ام مي كنند                                      / نعلتو طال ميگيرم چارنعل و تند بتاز 
سوخته                                                          كنار بالينم نشسته و دلم رو / يكي از ساكي ها قلعه رو گرفته 

ماديونم رو كشتند هي آه سردم                                             / زين و برگم رو ببنديد به اسب زردم 
  زين ات را نقره مي زنم ارواح برادرم/ اسب زردم جون خودت ازاين قلعه درآورم 

  )٢( وه باالزخمي امٌا  سر

     بسپار وه خاطر شُرِ بارو / چي گهِرِ/ بّر كو و يارو / چي دِنا اّفتو ِبيرِ

    بو وِ پناه بچه ميارو/  چي  كوور/ طاقت بيار برف نسارو/  چي گِري

    چي بلي با/ كُت كُت انو نشينم / چي بلي با /  سرزمينم سرزمينم 

    سا خس شكت گويار/ ر تش تژگاه حونه يا ژا/   چومت ر ون د شوگار 

  يار دير سفره حالي سال نه وار      /   ترم ريا دير بيمار

  رم رم رامشگرونه سينه برگ و بنجه بارو /  ليز گرم مل زخمي د زمسو

  باد دورو ميزنش د برزي / دار صد جا برسم هم ميكه وا نو 
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  ترجمه 

  زخمي اما سربلند

                                                مانند گهر/ ن تقسيم كنو بين يارا/ چون كوه دنا آفتاب را بگير
                           طاقت بياربرفهايي را كه آفتاب نمي گيرند/ چون گرين / بخاطر بسپارشر شر باران را

                                        چون بلوط باش/ سرزمينم سرزمينم / پناهگاه زنان نازا باش / مانند كبيركوه
                                     مشعل راه شبگرد هاي گمگشته / چون بلوط باش / تكه پاره غمگين نشينم

                                      براي زمان خستگي گاويار باش  سايه پرپشت/ آتش آتشگاه خانه هاي فقرا 
                                                                            ي قحطيسفره هاي خالي سالها دوست كهنه

  سرزمينم درخت صد تكه تكه شده ام

  

 خلق تركمن
  

   جان را مي دهد در راه وطنخلق تركمن  خلق تركمن 
  ويران مي كند بنيان كهن /  خلق تركمن  خلق تركمن 

  )٢( بي گلگـون شـدآسمان آ  /)٢( )گندم زاران موج خون شد
  )٢( در دشت و دمنطوفان مي كند  

  )٢() كه مـي كـاردش زمين مال اوست( فرياد مي كند خلق تركمن 
/ خلق تركمن  خلق تركمن   همراه دگر خلـق هـاي وطـن

  جان را مي دهد در راه وطن/  خلق تركمن  خلق تركمن 
  )٢( آسمان آبي گلگـون شـد/    )٢(  گندم زاران موج خون شد

  )٢(  در دشت و دمنمي كند طوفان (
  )٢( ) مي كاردشكه  زمين مال اوست( فرياد مي كند خلق تركمن 
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  از هنرجهان زنده گردد
  

گر چراغ دانش نباشد                                     / پي هنر كرا زندگيست /از هنر جهان زنده گردد 
ه كنيم يك پيكر                                                  هم/ بسايه پرچم و هنر / زندگي همه تيرگيست 

باشتي بگرود بشر                                                        / زپرتو دانش شود جهان  قرين بكام جاويدان 
                                   چو گيتي آيد يكسر از فنون  جهانيان را در فرمان                / ز باختر تا خاور 

به پيش پيش به جستجوي زندگي                                           / به پاي پاي بدين سرود پر طنين 
  برون زه جهل و تيرگي

  
  الالئي براي بيداري

  )سروده احمد شاملو (

  
م خونه                                            بابات رفته دل/ خراب ميشه در زندون / الالي الي الي گل پونه 

الالي الي الي گل اهن                                  / بابات امشب نمي آيد / بابات خونه مياد خندون 
بخواب آروم چراغ من                                             / باباتو دشمنا كشتن/ گرفتن بردنش شايد

دساشون غرق در خونه                                                      / گل شب بوي باغ من / منا اونه نشون دش
كه خورشيد و بجنبونه                                      / بخواب آروم توي بستر/ بابات شب رفته از خون 
شعله ور ميشي                                            كه فردا /الالي الي الي گل انجير/ مثه آتيش تو خاكستر
بپاش زنجير صد خرواره                                           / تو خونخواه پدر ميشي/ بابات داره بپاش زنجير
                         زمين اط كشته رنگينه           / چشاش خواب و دلش بيدار / الالي الي الي گل كينه

زمين رنگين نميمونه پي او را مي گيري تو                                             / بخواب آروم گل خورشيد 
عروس من ميشه دختر                                            / الالي الي الي گل اميد/ كه اعيون دخترا داره

دلي مانند كوه داره                                                 / جهون ايمن ميشه يكسر /  كوه داره باباتو مانند
  شب از عالم بدر ميشه    / بخواب فردا سحر ميشه/ بچه اش صد تا عمو داره 
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  آراز
 
 

  آرازخان آراز سولطان / آرازخان آراز آراز 

  آرازبير درديمي قان /سني گوروم ياناسان 
  كيم غرق اولدي كيم گئشدي/آراز سندن كيم گئشدي

  هانسي گونوم خوش گئشدي/ فلك گل ثابيت ايله 

 دوالريور دوقومونان  / الر آييردي آرازي 
 ظولمونن آييرديالر / من سندن آييريلمازديـم

  كاباب يـانار كوز اوسته/  آراز اوسته بوز اوسته
   دانيشديغيم سوز اوسته/ لرقوي مني اولدورسون 

  ادرمرم سارالينجا  / نارينجا باخ نارينجا
   كونلوم يئرين آلينجا  /   سني دئييب آغالرام 
  قيزل گوله دوشونده بـاخ   / صمد گلير گوله گوله 

  دونده ريب بيزيم ديله  / هر الينده دورد كيتاب 
  سو توكون  قازان الرا  / قازان الرا قازان الرا 

  حق سوزو يازانالرا  / جي قوردوالرآغادار
   ائلين اوجا قاالسي /صمد ائلين باالسي 

   ائل انتقام آالسي  / گوول آلمازآرزوالر 
  دشمنانين گوزون دلير /بهروز باغير ير گلير 
  هيبته نن تيتر يير   /هله ده ظلمون اوي 

  سي يارپوز باغالر دوره  / سا واالندا بوز باغالر 
  ائللر سنه سوز باغالر  / صمدگون او گون اوالر 

با نيدير                                                                        روزون دان خ  /يرمن عاشيق دان بانيد
  صمدين آل قاني دير  / سويون ائيچمه آرازين 
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  نبي
 

 
 آند ايچرم سني مخمل چولالرام / بوزآت سني سرطوئله ده بـاغالرام

 قيزيل دان گوموشدن سني نالالرام /  مني بو داعوادان قورتارساناگر

  ديواني يئريندن اوينادان نبي  /گوي منه دئسينر آي نـادان نبي

  آه چكمكدن اريئيب اورگيمين ياغي / آي قوشكادان گوركور گوروسون داغي

                                     منيم بو گونوم ده گنه سن نبي / ايقدا قان داالق سيليس دوستاقي

                                      گون گليبدير گون اورتانين يئرينه / قازامات داغيني دله سن نبي

   اشرفي ميرواري دوزوب تئلينه / حجر خانيم قالختي آتين بئلينه

   حجري اوزون دن آي قوچاق نبي / گوي منه دئسينر آي قاچاق نبي

  پاپاغي گوله دن دئشمه دئشمه دير / شمه ائشمه ديرنبي نين بوغالري ائ

                               قوي منه دئسينلر آي نادان نبي/ نبي نين بوز آتين هئچ آت گئشمه دير 

  قيزيل ايستيكانلي گوموش تـاوالي /   توفنگي هاوادا اوينادان نبي

   جه هــاواليآذربـايجـان اوغلي گن / اوشاقالرا دئيين دويسون قاوالي

   حجري اوزوندن آي قوچاق نبي / قوي منه دئسينلر آي قاچاق نبي
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                                                                               سرود صلح خواهان 

 
  الهوتي: ترجمه / لو آشانين

   
  ملت، ما به اميد صلح زنده ايم،فرزندان هر 

  .اين سال هاي پر شدت، بهر خوشبختي كوشنده ايم
  در ساحل ها و دريا / در هر اقليم دنيا

  با ما به صف دوستان /  با ما دهد دست / هر كس جوان است
  نغمه دوستي سرايد هر جوان، هر جوان، هر جوان
  اين سرود ما را كشتن كي توان، كي توان، كي توان

  :جوانان، هماهنگ اين را، خواند دنيابا 
اين سرود ما را كشتن كي توان، كي توان، كي توان                                                                         

               در ياد است روز ميدان نام دوستان بدل شد رقم                                                             
اي انسان شرفمند                                                 / خون پاك شهيدان دوستي ما را بسته بهم 
پرچم باال افرازيم بهر حق سزاوار خويش         /بر نا دل ميتازيم با سوگند مقدس به پيش 

  ! همراه ما گرد، ضد شرار جنگخيز اي جوانمرد،/ با بهر صلح كند چاه / روز تاريم بد خواه
  

  نگارنده تاريخ
  

وقت است كه بازش بنويسم بيايد                                  / اي توده، نگارنده تاريخ شمائيد
پس موج بلندا كه شمائيد، شمائيد                                         / درياي زجا كنده افراشته باليد

امروز چو خورسيد بر اين بام برآئيد                               / شبها بنشيندچون ماه بسي در تك 
آخر نه شما چشم و چراغ همه مائيد                                    / بيدار بمانيد و فروزنده جاويد

  دشمن به كمين است در اين تنگ بپائيد/ اي راه گشايان، كمر و قله گرفتيد 
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  كاشكي
  

  صد تا فشنگ داشتم/  اشكي تفنگ داشتمك
  دل شيران داشتم/   كاشكي همچو مردان 

  در جنگلها بودم/   كاشكي چون حيدر خان
  در سنگر بودم/  كاشكي چون ستار خان 

  چه خوش است تفنگ گرفتن ما
  )          الف(پي رزم فشنگ گذاشتن ما                                      

  ن ميانه تپددل خصم در اي
  شوري بپا كنيم/  باز نبرد كنيم / پي هر نشانه رفتن ما 

  )تكرار الف/ (بهر رهايي خلق  آتش بپا كنيم 
  

 با ما

                                                                                     برشو ز جا/  درآ با ما /   با ما درآ/  درآ با ما
 ما بيا كي بگسلد                                                    با    /  با ما بيا يابد كجا    يك تن ظفر

                                                            آباد كن آزاد كن پيوستگان زنجير ما زنجير ما 

ا ما بيا                                                           ب ، شو همسفر ، يابي ظفر،خواهي اگر/ هر بال ايران ما  از
كرد خلق ايران                                                                       آزاد   /سان توانبا قدرتي اين 

                                                                               درآ برشو ز جابا ما   ،  درآ با ما درآبا ما 
  ما بيا با ، با ما بيا/  يابد كجا  ،يك تن ظفر
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  شورپورآاحمد   
  

                  
 بخشي از ترانه آفتاب خيزان

  فارسي                                                  گيلگي
       

   سحرگه او بود و من مست و مستانه                ون مست و مستانهخروسخوان بو من و ا
   دور از چشمان يگانه و بيگانه                                    دور از چومان يگانه و بيگانه

   رفتيم تا دامن كوه شانه به شانه            تا كوه دامن بوشوييم شانه به شانه
   روي سبزه، پاي چشمه، نزد دلبر                               زير داران سبزيه سر    

   خوش نشستيم رو به خاور                چشمه يه ور خوش بي نيشتتيم
  ... رو به خاور                

   
 شعر محلي    )فارسي(سر كوه بلند                       گيلكي  ) آي ليلي(سر كوه بولند

   سر كوه بلند بس ناله دارم           سر كوه بولند من ني زنم ني
   به راه دلبرم چشم انتظارم          مي چومان به رايه تا بايه كرِيْ

   تو رفتي من شدم رسواي عالم           همگي ور مرا رسوا بوگوده
   قرار من بيا من بي قرارم          همه كس گد عجب شيدا يه اَ رِي

  آي ليلي جان ليلي
  يمي جان جانان ليل

   ليلي تو را من دوست دارم              ليلي ترا من خوش دارم
  از دل و از جان ليلي              ...از ديل و جان ليلي 

 

 

204

 



 

205

، »عليرضا ميبدي«هاي اول انقالب، به ابتكار  اي كه سال بار در مجموعه اين ترانه فقط يك 
، و در شكل نوار كاست تهيه و »شبانه«و چند نويسنده و هنرمند ديگر با عنوان » عماد رام«

 شد، به اجرا در آمد منتشر مي

  هاي پاپتي اي بچه

                                                                         تون دور شين و كور شين همه / هاي پاپتي اي بچه
                                                                   تو شهرمون مهمونيه  تون گور شين همه زنده به
  زنن دنبك و تنبور مي / مون اعيونيه مهموني

 نيفته چشمام بهتون                                                                              / زنن طبلك و شيپور مي
                                                             تون دور شين و كور شين همه نشنوه گوشام صداتون/

                                                                       تا وقتي جشن قيصره / تون گور شين همه زنده به
                                                                                      دس به سياهي نزنين / دس به سپيدي نزنين
 آد                                                                               لرزه به گنبدش مي آد مهمون داره بدش مي

                                                                               آين به اين بازي وقتي مي / هاي ناز نازي اي بچه
                                                                                             با تله بازي نكنين / زبون درازي نكنين
                                                                                    پهلو به جادو نزنين / حرف دو پهلو نزنين

                                                                                 تون صداي حرف تلخ / تون نياد صداي حرف
گشنگي مال مردمه                                                                                         نگين كه قحط گندمه/ 

                                                                                زندگي اينجا ارزونه / نگين كه مرگ فراوونه
 اون كه اسيره ذلته                                                                                  / نگين كه جشن ملته

                                                                                  آسه بياين، آسه برين/گين هاي سر بسه ن حرف
                                                                                        تون نزنه لقد به طاق / تون نزنه تا ديوه شاخ

تو هر سوراخي پنهونه                                                                                     /  تو شهر كالغ فراوونه
                                                                                       كنن ديو و خبردار مي / اگه كالغا بدونن

  تون ريزه تو آش ر ميزه /آد سراغتون ديوه مي



  اين جھان   شود دگرگون تا 

 الزم اســت  شــورش و اعــتراض

 سرسختی بی محاباوعزم 

ــت و فکــــر و  کــار مدام  دق

  الزم است درد و رنج و تحمل

  کوشش و پايداری سخت

  آگھی از يکايک حوادث

                            آگھی از تمام جھان

  

    

 

 

 

  

   ٨٨آبان ماه  )جافك(انتشارات 

       لایر۵۵٠٠٠: ش زرا
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