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براى هشتصدمين سالروز تولد موالنا جالل الدين
شاعر بزرگ ايرانى

محمد عاصمى

يونسكو, سال ۲۰۰۷ را سال مولوى اعالم كرده است
و در بزرگداشت اين انسان واال و انديشه هاى روشن
و درخـشــانــش, مــراســمــى در كــشــورهــاى مــخــتــلــ/
برپاداشته اند انسانـى كـه در آن روزگـاران از جـمـلـه

سروده بود:
باده از ما مست شد, نى ما از او
عالم از ما هست شد, نى ما از او
جوشش باده اسير جوش ماست

چرخ در گردش اسير هوش ماست
درباره چنين انديشمندى كه خداى فـقـيـهـان خـشـك
مغز را از عرش به فرش آورده است و در دلهاى آدميان

جاى داده است, سروده ام :
در نيستان تو, اى ناى هزار آهنگ

اى برآرنده صد نغمه رنگارنگ
اى برازنده فرخارترين اورنگ

 خداوند خدائى چنگِاى خداوند
به متناى چه پيش آيم

اهاستّا ز تو خود غرق متنّكه متن
باچه عشقى به تو روى آرم

كه همه عشقى و عشق از تو به غوغاهاست
تو همه نورى , تو همه شورى

 نور از تو پذيراى هزار آواستِشور
با كدامين دل سودائى

سر  به دامان تو بگذارم
كز تو سودائى سودازده افسونى صد سوداست

ّمم , اى همه عشق مسلّاى همه راز جتس
اى تو بى رنگى مطلق
اى تو عذرا و تو وامق
 پريشانىِعاشق عشق و پريشان

عاقل و مجنون,  هوشيار و مست
آنچنانى كه تو مى دانى و مى رانى

گه سراندازان در خانه خماران
گاه در قله عرفان سبكباران

اى تو پيوند همه اضداد
رومى و ترك و عجم بنياد

سخنت ساحر صدافسون
ازهمه مرز و وطن بيرون

مرز بى مرزى و باالى بلنديها
آسمانى تو

يك جهان عشقى و خود عشق جهانى تو
***

 چنگ آورِدر نيستان تو اى چنگى 
با چه قلبى و چه عشقى و چه شورى

با چه سودائى و پروائى و نورى
با  چه پيش آيم ,كه ترا شايد

ن ساى ترا بايد...ََم سِكه گلستان
***

 آيت هاِتو برآن بودى اى آيت
 صفا  گيردِكه جهان رنگ

كه زمين تا به ثريا رود و عشق بقا گيرد
عشق در دايره كون و مكان رسم وفا گيرد

مردى و رادى پاگيرد
***

تو برآن بودى اى چشمه درياها
اى همه موج و همه موج و همه غوغا

كه خدا عشق است
عشق, سازنده باالهاست

الهاستّعشق, موالى تو
 دلباختگان بايدِهمه را سوخته جان بايد, جان

سوزش و سازش در پهنه درياى جهان بايد
***

  همه انوارِتو برآن بودى اى نور
فارسى را به نكوتر سخنى ساالر

كه: من عشقم همه عشقم همه عشقم
همه درياى سرشكم همه اشكم همه رشكم
همه جوشم همه موجم سر درياى تو دارم,

سرآفتاب دارم
نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم

 آفتامب همه ز آفتاب گويمِچو غالم
***

توچنين گفتى, تو چنين خواندى
 نغز جنين راندىِتو سمند سخن

***
در نيستان تو از ناى هزار آهنگ

ه ام و خاكمّه پيش آيم,كه همه ذرِبه متناى چ
كه همه مستيم و تاكم , همه در خويشم و بى خويشم
همه در كيشم و بى كيشم,  همه در نورم و بى نورم

همه در شورم و بى شورم, همه فريادم وخاموشم
ه ام , اى موالّه ام, ذرّهمه در جوشم و بى جوشم , ذر

ه را راه به خرگه دهّاى گدازنده خورشيد توالها, ذر
 سوخته را ره ده.ِوين دل

دوست دارم عشق را
مسعود سپند

اى سرود دستهايت ذوق لبخند رهايى
اى حريم سينه ات پروازگاه روشنايى

اى نگاه دلكش ات آئينه ساز جويباران
خاطرت را دوست دارم با همه زود آشنايى

تو سراب تازه ى پروازهاى دوردستى
  لبخندهاى بينوايىfمن فريب كهنه

تو هجوم روشنى از داستان دوستى ها
 تلخى بنام بى وفايىfمن سموم قصه

 تبدارم كه نبضم را بگيردِ دستِمن مريض
دوست دارم درد خود را با متام بى دوايى

بال استَگرچه خود بال شكسته گردن ما را و
مرغ دل در جستجويت مى شود گاهى هوايى

گو به باران مالمت هرچه مى خواهد ببارد
دوست دارم عشق را با آنهمه پرماجرايى

دير
م. ر. ربيعه

پس از آن سالهاى سال
كه در دل من  نهال شوق ديـدار عـزيـزان را بـه آب

ديده ها كشتم
بدان خاك,و بدان شهر و بدان كوچه ,بدان خانه,

دوباره باز برگشتم
به در, من حلقه كوبيدم

چه بى تابانه بر در, بارها
من حلقه كوبيدم

سراپا شور بودم, عشق بودم, مستى و اميد
و دل در سينه ام چون طبل, مى كوبيد

و دست و پا ى من از شوق همچون بيد ميلرزيد
و چشمامن در و ديوار را با مژه مى روبيد

و اشكم بر سرير درگه آن خانه مى غلطيد
منيدامن, ولى گوشم  جوابى, پاسخى, نشنيد

زدم فرياد
من هستم! كسى اينجاست?

و فريادم ملول و خسته, سرگردان و بى اميد
چو مستى دست بر ديوار مى ساييد

و آخر همچنان طفل يتيمى در ميان كوچه مى خوابيد
و پژواكش مرا تنها جوابى بود

كه همچون زهر در رگهاى من بى وقفه مى گرديد
وزآن خانه,

نه آوايى, نه جنوايى و حتى خش خش پايى
سكوت خانه, چون سرب مذابى, بر سرم مى ريخت

و در ذهنم هزار انديشه مى انگيخت
و باد كولى ولگرد

غم با خاك و با خاشاك مى آميخت
و مى ديدم كه گل در دست من
از غصه مى پژمرد و مى پوسيد

و من بنشسته بر درگاه
چو تنديسى زموم درد

 خورشيدfبزير ديدگان هرزه
هت  و حيرانىُدر اوج ب

درى خميازه كش, چرخيد
زن همسايه با گيس سفيدش ازشكاف دربرون لغزيد

مرا ديد و بخود پيچيد
و از دل ناله كرد,و اشك,از چشمان او باريد:

تويى جامن?
تويى آن نوجوان شاد

كه اكنون پير برگشتى
فدايت من! همه رفتند

ژوئيه ۲۰۰۷عزيزم دير برگشتى.

نازنينا
سعيد عرفان

نازنينا خواندمت با يك پيام
دعومت كن نوگلم با يك سالم
ساعتى بنشين و كمتر ناز كن

 دل را چه بهتر بازكنfعقده
***

حرفى از وصل ودمى , و مى بزن
ساز و آوازى, دفى بانى بزن

قطعه اى در دشتى و يا كه بيات
چند بيت مثنوى, شاخه نبات

***
شهريار و خالقى روح خدا

آنكه زهره گويدش صد مرحبا
گفته هاى روشنك شيرين زبان

نازنين, آواز, آواز بنان
***
خاطر گلهاى صحرائى بخير

آنهمه ياران شيدائى بخير
با سرودى رفتگان را ياد كن

كنبا سالم عرفامنان را شاد 

و ما كه بى هى و افسار
حسن حسين پور(پيمان)

شما اسكندر  شهريد و حرفى نيست
َشسَو شهر از ظلمتش آذين كه آب زندگى را برك

بخشيد و حرفى نيست
شما هر كس خـدا, هـفـت آسـمـان حـقـيـد و حـرفـى

نيست
فقط يك  پرسشى باقيست:

كسى رجنيد
كسى پرسيد اگر:

''اينجا چراغ دادخواهى را
كجا افروخت بايد, بركدامين درگهش آويخت?''

شما ديگر چرا شب را همه بيدار مى خوابيد?
***

و ما روزى اگر خشم دل خود را دعا كرديم
 بخت خود كرديمِو ورد

سرود كينه را و ناسپاسى را
شده از خود اگر هرگز نپرسيديم :

''چه بود آن? از كدام آغاز,كاين فرجام?''
شما را داورى بر تخت فرعونى هزاران باد!

وگرنه اين طلسم از كيست?
كه ما ديرى است با هر سامرى آواز سرداديم:

''دريغا گوى ما را غار پوسانده است''
وگرنه اين طلسم از كيست?

از اوصاف بهشت
بر دوزخى-كان را به قدر ما, كسى را ننگ ماندن

نيست,به دخلواه شما تصوير مى بنديم?
(خداسهم شما را غير سهم خاكيان كرده است!)

و اينك با شما چشم است و مى بينيد
ى و افسارِكه حتى بى ه

هر يك با چه دل پاكى, به زير باراقبال بد خويشيم
***

اگر مرغى نشست در خاطرش فكرى
چنان كز شوق آن شد مژده, برآغاز خود هر نـطـفـه

نبيدُاى در بيضه اش ج
ه كاهدان است و دلى با بوى گندم زار-ّ- منب

نپائيد حلظه اش خوش
تا به دل افسوس خود را در چنين تاريك

هم هشيارتر روباه را سنجيد
به چشمش حلقه زد بيمى كه ميدانيد

ز بس خسته
قضا را بر قدر بخشيد و تن را پوشش گرمى

به خون جنبندگانش كرده خوابش برد
بگيريم ليك در خوابش

خروسى بال زد شد حرفى و با حسرتى پيوست
و اين را كودكى در كوچه گفت  از مادرش بشنفت
شما ديگر چرا با هـول خـود در هـر دلـى تـرديـد مـى

كاريد?
كه : «نه! شب هر چه هم تاريك

نبايد آخرش آوار شهرش گفت!»
شما اسكندر شهريد! شما هفت آسمان حقيد!
چه مى ترسيد اگر گفت نانوا با پاسبان شهر:

''گمامن آن جوانى كه
ز زندان از شما و قيمت نان را زمن پرسيد

برفته است از خيابان با كتابش خلوتى كرده است''
شما زجنيرتان خوانا!  چه مى ناليد:

''صداى پاى نسلى
باز دارد از پس ديوار مى آيد''

شما اسكند شهريد و حرفى نيست
و ما كه بى هى و افسار...
***

خدارا ! هر اسيرى را كه خاموشيست
حتمل در فراموشى است

دل درمانده را هرجا
صدا هست آشنا آزار مى آيد!

بهمن ۱۳۴۶
***

راه عشق
حسن نيك بخت

سفر در راه عشق آغاز كردى
به سوى بيكران پرواز كردى

شدى شهباز و دل بستى به پرواز
به شهر عشق شهپر  باز كردى

خروش موج مى جويى و دريا
شدى رود و سفرآغاز كردى

به پارفتى, به سر رفتى ندامن
ولى دامن بسى اعجاز كردى

تو كوبش هاى قلب عاشقان را
به آهنگ  قدم ها ساز كردى

 جان بودِسفير صلح و آزادى
مقامى را كه خوش احراز كردى

گرفتى پرچم عشق و حقيقت
در رحمت به عالم بازكردى

به اميد خدايت مى سپارم
مرا با دوريت دمساز كردى

براى عزيزامن داود, مينا, آرمين و اورمزد كه سفر در *
راه عشق را با پاى پياده به دور دنـيـا از ۱۴ خـرداد ۸۶

آغاز كردند.

خداوندگارا!
كارو*

خداوندگارا!
اال اى مهين مالك آسمانها

كجا گيرم آخر سراغت? كجائى?
غالم وفاى تو بودم- نبودم?

چرا با من باوفا, بيوفائى?
چه سازم من آخر بدين زندگانى

كه ريبى است در بيكران ريائى?
چسان خلقت مهمل است اين كه روزم

فناكرد- كام قدر- بر قضائى!
بياپس بگير اين حياتى كه دادى

كه مردم از اين سرنوشت كذائى!
خداوندگارا!

اگر زندگانيست اين مرگ ناقص
مبرگ تو, من مخلص خاك گورم!

دوصدبار مى كشتم اين زندگى را
اگر ميرسيدى بزور تو, زورم!

كما اينكه اين زور را داشتم  من
ولى ت/ بر اين قلب صاف صبورم!

همه ش خنده ميزد بصد ناز و نخوت
كه من جز حقيقت زهر چيز دورم!

بپاس همين خصلت احمقانه
كنون اينچنين زار و محكوم و عورم!

چه سود از حقيقت كه من در وجودش
 اسير خدايان فسق و فجورم!

از آندم كه شد آشنا با وجودم
سرشكى نهان در نگاه سرورم

چوروزم, تبه كن تو , روز «حقيقت»
كه پا مال شد زير پايش غرورم!

خداوندگارا!
تو فرسنگها دورى از خاك دورى

تو درد من خاك بر سر چه دانى?
جهانى هوس مرده خاموش و بيكس

در اين بى نفس ناله ى آسمانى...
ز روز تولد همه هر چه ديدم

همه هر كه ديدم, تبه بود و جانى
طفوليتم بر جوانى چه بودى

كه تا بر كهولت چه باشد جوانى!
رواكن مبن شر مرگ سيه  را

كه خيرى نديدم از اين زندگانى!
مگر از پس مرگ- روز قيامت

خالصم كند زين شب جاودانى!
ندامن مبن بدگمانى? دريغا!

جسان بينمت تا چنامن ندانى!
نه بالى كه پرگيرم آيم بسويت

نه بهر پذيرائى ات آشيانى!
چه بهتر كه محروم سازم تو را من

ز ديدار خويش و از اين ميهمانى
مبادا كه حاشا منائى بخجلت,

كه پروردگار لتى استخوانى!

خداوندگارا!
تو ميدانى آخر, چرا بى مهابا

سيه پرده شرم رو را دريدم!
مرا ز آسمان تو باكى نباشد

كه خون زمين ميطپد در وريدم!
من آن مرغ ابرآشيامن كه روزى

 ببال شرف در هوا مى پريدم!
حيات دو صد مرغ بى بال و پر را

برغم هوس- از هوى مى خريدم!
بهرجا كه بيداد مى كشت دادى!

بقصد كمك, كو بگو مى خزيدم!
بهر جا كه ميمرد رنگى زرنگى

بيكرنگى- از جاى خود ميپريدم!
من آن شاعر سينه بدريده هستم

كه عشق  خود از مرگ مى آفريدم!
 چه سازم! شرنگ فنا شد بكامم

زشاخ حقيقت همه هر  چه چيدم!
ولى ناخل/ باشم ار ديده باشى

كه بارى سرانگشت حسرت گزيدم!
از آنرو كه با علم بر سر نوشتم

ز روز ازل راه خود را گزيدم!

خداوندگارا!
  آسمانهاfز تخت فلك پايه

دمى سوى اين بحر بى آب, روكن
زمين را از اين سايه هاى شياطين

جنين در جنين كين بكين رفت و روكن
سياهى شكن چنگ فريادها را

بچشم سكوت سياهى, فرو كن !
هميشه جوانى تو, پيرزمانه!!

شبى هم (جوانى ) مبا آرزو كن!
كه تا زير و رو آسمانت نسازم

زمين را - بنفع زمان- زير و رو كن!

 كارو در سال ۱۳۰۶ در كرمانشاه متولد شد و در جوالى ۲۰۰۷  در لوس*
آجنلس در گذشت. او با آنكه فارسى زبان دومش بود شعر را روان و سليس
و مردمى مى ساخت و در آستانه انقالب, كتاب «شكسـت سـكـوت» او بـه

.چاپ نوزدهم رسيده بود. روانش شاد


