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احمد شاملو
نيمروز ... نيمروز

بى آنكه آفتاب را در نص� النهار خوف انگيزش
باز ببينم.

در پس ابرهاى كج, نقاب هاى گول و پرده هـاى
هزاران ريشكى باران , آيا

زمان از نيمروز موعود گذشته است?
و شب جاودانه ديگر, چنان دور نيست?

و ستارگان, در انـتـظـار فـرمـان آخـريـن بـه سـردى
ميگرايند

تا شب جاودانه را
غرورى به كمال بخشايند?

نيشخندها لبان تازه ترى مى جويند
و چندانكه از جست و جـوى بـى حـاصـل بـاز مـى

مانند
به لبان ما باز مى آيند.

از راه هـاى پـر غـبـار, مـســافــران خــســتــه فــرا مــى
رسند...

«- شست و شوى پاهاى آبله گونتان را آب عطر
آلوده فراهم كرده ايم

اى مردان خسته, به خانه هاى ما فرود آئيد!»
«- در بسترى حقير, اميدى به جهان آمده است.
اى باكرگان اورشليم! راه بيت اللحم كجاست?»

 بيت اللحمNو زائران خسته, سرود گويان از دروازه
مى گذرند

 كـاج, درNو در «جل جتا» ى چشم به راه, جـوانـه
انتظار

آنكه به هيات صليبى در آيد, در خاموشى
 خويش, به جانـب آسـمـان تـهـى قـدNشتـاب آلـوده

ميكشد.
نيمروز... نيمروز

«- در پس ابر و نقاب و پرده, آيا
زمان از نيمروز گذشته است?

و شب جاودانه آيا
ديگر چندان دور نيست?»

و زمينى كه به سـردى مـى گـرايـد, ديـگـر سـخـنـى
ندارد...

آجنا كه جنگاوران كهن گريستند
گريه, پاسخى به خاموشى ابدى بود.

عيسا بر صليبى بيهوده مرده است.
حنجره هاى تهى سرودى ديگر گونه مى خوانند

گوئى خداوند بيمار در گذشته است.
هان! عزاى جاودانه.آيا

ارچه هنگام آغاز گشته است?
رگبـارهـاى اشـك, شـوره زار ابـدى را بـاور منـى

كند
رگبار اشك شوره زار ابدى را باور منى كند.

رگبارهاى اشك, بى حاصل است
و كاج سر فراز چنان پر بار است

كه مريم سوگوار
عيساى مصلوبش را باز منى شناسد.

در انتهاى آسمان خالى, ديوارى عظيم فرو ريخته
است

و فرياد سرگردان تو
ديگر به سوى تو باز نخواهد گشت....
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نخواست خوب ببيند كوير عريان را
شتاب بود كه پيچيد و برد امكان را

نخواست يك قدم تشنه تر بپيمايد
 جان راNنداشت صبر, گشايد قرابه
عطش نداشت كه مشتاق تن زدن باشد

دمى نشست و لبى برد رود پيچان را
درنگ تشنگى اش را شتاب طوفان برد

گذشت يا نه, منى دامن آخرين خوان را
كجا? كجا كه از اين دور دست تر رفتى?

كدام قله كه هرگز نرفته اى آن را?
تو مرد راه, از اين سخت تر كجا رفتى,

كه تشنگيت بسوزاند اينچنين جان را?
كوير بود و سكوتى كه بيدريغ وزيد

سكوت بود, نه كتمان نسيم باران را
فرار كن كه سرايى كه ديده اى درياست

تو نيستى كه برآيى هراس طوفان را
سكوت مى وزد و سايه مى خزد اينجا

فرار كن كه نبينى شكست مردان را
فريبا ميرزا محمدنيا مرداد /۷۴
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محمد پيمان
اكنون كه نيست باقى زان قصه جز ماللى

تنهاتر از هميشه, من هستم و سوالى
كاين عشق بود آيا, يا يك هوس? كه عمرى-

كوتاه داشت, حتى كوتاه تر ز سالى
دست شكسته اى شد اين عشق نابفرجام

بر شانه ام حمايل, بر گردمن و بالى
شد گور آرزوها كاخى كه خشت آن را

بر خشت مى نهادم, هر روز با خيالى
سيمرغ و كيميا را مى جستم و سر آمد

روزم پى فريبى, شامم پى محالى
روياى كاذبى بود آينده اى كه مى شد-

ترسيم پيش چشمم با او به هر مجالى
من كز غرور بودم صياد نسر طاير

اكنون اسير عشقم چون مرغ خسته بالى
درديست در دل من با وسعتى كه هرگز

تفسير آن نگنجد در قالب مقالى
شد نقشبند فنجان, اين سرنوشت و از آن

روزى مرا خبر داد آينده بين به فالى
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غير, با من دشمن است و يار هم با من بداست,
واى بر حال دلم, دلدار هم با من بداست.

خون شد و دامان آن خونخوار را از ك� نداد,
دوستى بين, اين دل بيعار هم با من بد است.

سوخت با يك شعله, هر جا آشيانى ساختم,
راستى, اين طبع آتشبار هم با من بداست.

خود بپيش من, نگاهش هست در جاى دگر,
اى عجب, آن نرگس بيمار هم با من بداست.

پير و شيخ و پاپ- گفتم- خادم سرمايه اند,
خرقه بد, تسبيح بد, زنار هم با من بداست.

تازه بر كفرم امام شهر,فتوا داده است,
بدبخت بدبنگر كه اين مردار هم با من بداست.
گفته ام- از رجن مردم رزق خوردن, دزدى است,

تاجر و مالك و مخزن دار هم با من بداست.
گفتم- اى نادان بساز اين «مدرس» ها نرقص,

 بازار هم, با من بد است.Nكاسب دلساده
كارگر خوب است چون با من, دگر الهوتيا,

نيست غم گر گنبد دوار هم با من بداست.
ابوالقاسم الهوتى - نخجوان فوريه ۱۹۲۲
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رد هجر ننوشمُهزار درد كشيدم كه د
هزار نار خريدم كه يار را نفروشم
هزار آه كشيدم كه ناله را نخروشم

«هزار جهد بكردم كه سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش ميسرم كه جنوشم»

به اين خيال كه دل را به مهر كس نسپارم
در آرزوى نگاهى ز ديده اشگ نبارم
به دست بودم از آغاز غم به سينه نكارم
«بهوش بودم از اول كه دل به كس نسپارم
شمايل تو بديدم نه عقل ماند و نه هوشم»

بيا بيا كه به بوى تو باد در سخن آمد
صبا رسيد به كنعان و بوى پيرهن آمد
به شرح غنچه شميم نسيم در چمن آمد

«حكايتى زدهانت به گوش جان من آمد
دگر نصيحت مردم حكايت است به گوشم»

گرم به ديده و دل تير جانگذار نشانى
سپند وار بر آتش به سوز و ساز نشانى
خدنگ خشم به چشمان پر نياز نشانى
«مگر تو روى بپوشى و فتنه باز نشانى
كه من قرار ندارم كه از تو ديده بپوشم»
منت هر آنچه متنا كنم تو رخ منمايم
به درگهت چو درآيم,به روى در مگشايم
چرا كه ديدن روى تو را زشوق نپايم
«من رميده دل آن به كه در سماع نيايم

كه گر زپاى در آيم «ز در برند به دوشم»
غمت مهل كه شود باز غمگسار من امشب

تو باش در دل پائيز غم بهار من امشب
قسم به عشق نگارا كه باش يار من امشب

«بيا به صلح من امروز و در كنار من امشب
كه ديده خواب نكرده است از انتظار تو دوشم»

تو را جز عشق ندامن, تو را جز عشق نخوامن
ز خود توامن و از تو جدا شدن نتوامن

 خويشم,تو هم ز خويش مرامنNز خويش رانده
«مرا به هيچ بدادى و من هنوز بر آمن

كه از وجود تو موئى به عاملى نفروشم»
بيا و درد مرا اى طبيب عشق دوا كن
به عهد عشق خدا را به حكم عشق وفا كن
مرا بگوى كه جان در حريق عشق فدا كن
«مرا مگوى كه سعدى طريق عشق رها كن
سخن چه فايده گفنت چو  پند مى ننيوشم

اگرچه بسته شود هر چه راه جانب منزل
نه مى كشم ز تو دست نه مى برد ز توام دل

 اميد ز ساحلNغريق را نبرد ديده
«به راه باديه رفنت به از نشسنت باطل

و گر مراد نيامب به قدر وسع بكوشم»
 اسفند ماه ۸۲ عليرضا شجاع پور
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از: اميد مصطفى بادكوبه اى
اى خداوند كالم معنوى

خالق حق واژه هاى مثنوى
شمس را ديدى و شمس ما شدى

مولوى بودى و موالنا شدى
هد هد ملك سليمانى بيا

قاصد پيغام جانانى بيا
ناى جانت خوش حكايت ميكند

قصه ما را روايت ميكند
چون كه از هجران حق ناالن شدى

جفت خوشحاالن و بد حاالن شدى
اى نشسته بر پر جبريل عشق

وى دميده صور اسرافيل عشق
خيز و بر خوان قصه بود و نبود

آتش افكن در نيستان وجود
بانگ حق را چون ز جان بشنيده اى

دفترى از سر حق بگشوده اى
فخر عرفانى و سلطان صفا

در سرودت سر دين مصطفى
مثنوى  تو براق جان ما

بيت بيتش رفرف عرفان ما
جاى تو خاليست اى پيغام عشق

تا بپوشانى به جان ها جام عشق
قلب هامان ساغر خالى شدست

عشق ها رنگين و پوشالى شدست
«عشقهائى كز پى رنگى بود

عشق نبود عاقبت ننگى بود»
چون جدا گشتيم از پيغام عشق

هيچ نشناسيم ما جز نام عشق
تو ز قرآن مغز را برداشتى

پوست را بر جاهالن بگذاشتى
وه كه ناگه از هجوم جهل دوست

جا به جا شد جايگاه مغز و پوست
بشنو از من تا حكايتها كنم

زين جنايتها شكايت ها كنم
ما ز قرآن قهر را برداشتيم

مهر را بر ديگران بگذاشتيم.
آيه هاى مهر قرآن گم شدند

سينه ها نفرتگه مردم شدند
پوستين وارونه پوشيديم ما

در مسير قهر كوشيديم ما
از اذان عشق دور افتاده ايم

چون خميرى در تنور افتاده ايم
آيه هاى عشق زندانى شدند

عارفان بى جرم قربانى شدند
حافظ آيات قرآنى شديم

در حصار پوست زندانى شديم
حافظ قرآن ولى خالى ز نور

از عروج دل به عرش عشق دور
قبله ما بار ديگر سنگ شد

بى حضور عشق حج نيرنگ شد
چون مجال عاشقى ها تنگ شد

موسى يى با موسى يى در جنگ شد
بوستان منزلگه بلبل نشد

بى محبت خارهامان گل نشد
حكم كفر عاشقان را داده اند

دارها بر عاشقان بنها ده اند
هر شبانى را كه ديدندى براه

«كوهمى گفت اى خداو اى االه»
«تو كجائى تا شوم من چاكرت

چارقت دوزم كنم شانه سرت»
چوب تكفيرش بسى بر سر زدند

از تعصب بر دلش اخگر زدند
تا نيايد بر لب كس, يك دعا

خارج از دستور شيخ شهر ما
فقه را بر دين تقدم داده اند

وعده جنت به مردم داده اند
عشق را كشتند تا دين پرورند

وز صراط جاهالن خوش بگذرند
ذكر را ورد زبان دانسته اند

مكتب آه و فغان دانسته اند
لذت ذكر خدا از ياد رفت

شور و شوق ربنا از ياد رفت
ليلى و مجنون كجا و دين كجا?

حسرت آن خسرو شيرين كجا?
هيچكس آيات رحمت را نخواند

مركبى تا خانه دلها نراند
بس جگرها خون شد و پر سوز شد

روزهامان بدتر از ديروز شد
«كاشكى هستى زبانى داشتى

تا ز هستان پرده برميداشتى»
كاش مى پيچيد در گوش زمان

نغمه اى چون نغمه ات اى ناى جان
تشنه يك مثنوى ديگريم

دست كم ما در خور يك دفتريم
شمس قرن تار ما گر ميشدى

قرن ما قرنى منور ميشدى
قرن عشق و قرن عرفان, قرن نور

رقرن اميد و صفا, قرن سرو

به دخترم «آدرين» و متام دختران ايران
ريتا احمد پناهى
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وقتى كه در بردارمت من
در دانه شيرين دختر من

انگار صد باغ گل ياس
مى آورى در بستر من

***
در چشم هاى شرقى تو

سرماى مغرب,آب شد, آب
شب آمد و در ديدگانت

خورشيد مشرق, خواب شد, خواب
***

اى خوشترين معناى پاكى
اى آسمانى دختر من

در كهكشان خلوت شب
روشن شدى چون اختر من

***
با خنده هاى دلفريبت

پر كن فضاى خانه ام را
وقتى هواى گريه دارى

بالين خود كن شانه ام را
***

چون روح سبز دانه اى تو
در خاك ديگر پا گرفته

ايران زمين چون شوق خورشيد
 تو جا گرفتهNدر سينه

***
از برق چشمان تو قلبم

روشن به روياهاى فرداست
دنيا به چشمم تا تو هستى

مثل كالم عشق زيباست
***

نسل تو, نسل روشنى هاست
نسل رشيد نيك پندار

تو دختر ايران زمينى
آن خانه را روشن نگهدار
تورنتو, فروردين ۸۳
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حسن نيك بخت
تو رفتى, شب تار ماند و دلم

غم و غصه بيدار ماند و دلم
هوا بى تو بس سرد و دلگير بود

بر اين جان تبدار ماند و دلم
چنان لرزه افتاد بر هستى ام

تنم زير آوار ماند و دلم
چو حالج محو انااحلق شدم

كنون حلقه ى دار ماند و دلم
از آن تيره گون ابر پر همهمه

صدايى ز رگبار ماند و دلم
گلى در نيامد ز خاك سياه

بسى بوته ى خار ماند و دلم
كجايى سپيده,بيا, سر بزن

همين جمله انگار ماند و دلم
تهران/ بيستم فروردين هشتاد و سه
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روح الله پيريايى
دل به غم مسپار هنگام بهار

چون منى پايد نشاط روزگار
گرد غم برگير از گلبرگ دل
 گلرنگ بنشان در كنارNباده

جام جان پر كن به تدبير خرد
زانكه جان زين انقالبست بيقرار

 جان مى دمد سرو روانNسبزه
با نواى دلگشاى جويبار

آسمان آيينه دار الله هاست
خوشه در خوشه ستاره در كنار

گر چه در پرده نهانست شوق گل
روى گلگون مى منايد آشكار

فتنه گر آمد اگر زاهد چه غم
لشكر گل بى شمارست بى شمار
آمريكا,اسفند ۱۳۸۲


