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عشق
اك پرور(١٩٠٠-١٩٧٧)ژ

www.akhbar-rooz.comاخبار روز:  اهجم: فريبا عادل خو متر

صى به نام «كالم» مشهور شد و بخصواك پرور، با كتاب شعرژ
ينفـتـربانى عامـيـانـه يـكـى از مـعـروى با كلـمـات در زبه دلـيـل بـاز

ن بيستم مى باشد.بان در قرانسه زهاى فراى مردمى كشورشعر

هفت سين
اد)سy صديق (گيلريو

متقديم به: مادر
با مهربانى دستانش

از گونه هاى پنجره مى روبد
دملردگى هاى زمستانى را.

آكنده ى انتظار
برابر آينه مى نشيند

و حكايت بى قرارى هايش
واژه, واژه

در پياله ى نوروز فرو مى چكد.

 سفره ى هفت سينّبر
سيبى سرخ

آفتاب مى گيرد
و تصويرى شاداب

گذشته زمان را
انكار مى كند.

گل مريم
هيال صديقى

تقديم به ايرانيان خارج از وطن

گل مريم,    گل مريم تنت دلتنگ باغه?
مى دومن,      قصر اوجنا بى چراغه

ميگن آب و هواى قلب ها سرده
گل يخ روى خاكش خونه كرده

متوم حلظه ها از جنس سنگه
ِ تنگِبراى اون دلى كه تنگ

گل مريم ببين راهت چه دوره
فضاى خونه بى تو سوت و كوره

گذشتى از همه بارت رو بستى
غريبونه يك جاى نو نشستى

يك جا كه خيلى بارونى نباشه
 ويرونى نباشهِهميشه ترس

كسى از حسرت بودن منيره
 از آينه نگيرهُكسى عشق

يك جائى كه نفس دزد نفس نيست
جواب هيچ فريادى قفس نيست

كسى فكر فراموشى نباشه
دواى درد, بيهوشى نباشه

گل مريم اگر ابرها سياهه
از اينجا تا بهار چند كوچه راهه

بيا باغ از غم دورى ات منيره
ببين, باغ بدون گل كويره

گل مريم بيا, ريشه ات چه مى شه?
نگو سخته پس انديشه ات چه مى شه?

قفس كه قد آزادى منى شه
واسه تن جز وطن وادى منى شه

ببين دشت گلها هرز عل* هاش
بيا دشت گلها هرز عل* هاش

نباشه گل عل* مى شينه روجاش
گل مريم بيا با هم بسازيم

بيا مريم بيا با هم بسازيم
خزون مى ره به سرما دل نبازيم

گل آزاده گلدونى منى شه
بيا انديشه زندونى منى شه

بيا با من بخون از عشق و ريشه
من اينجا ريشه در خاكم هميشه

شنبه  سورىچهار
ان امروزم- ايرنعمت آزر

شته ى انـبـوه هـيـمـه بـه انـدازه ى سـه گـامُچـهـار پ
فاصله از هم

يعنى چهار فصل سال و هر آن فـصـل, خـود, سـه
ماه

در واپسين سه شنبه ى اسفند ماه, شب هنگام,
در پيشباز باز آمدن نورزو,

ـشـتـه هـاى هـيـمــهُيـك بـهـره بـرگـذشـتــه زشــب, پ
فروزان,

فريادهاى شوق خرد و كالن, دختر و پسر,
هنگام برجهيدنشان, شادان,

از روى چارپشته ى آتش, خوشان, خوشان.
✦✦✦

در واپسين سه شنبه ى اسفندماه, شب هنگام
در روستا و كوى و برزن هر شهر
انبوه مرد و زن همه شادى كنان

شته هاى آتش افروزانُو پ
پرتاب هاى دم به دم نيزه هاى نور به قلـب سـيـاه

اهريمن,
برجسنت پياپى رگبارهاى فشفشه از هركران,

آتشفشان, صفيركشان, سوى آسمان,
در آسمان شكفته شوان, خوشه هاى رنگارنگ;

ين و ارغوان.ّسبز و بنفش و آبى و زر
✦✦✦

در جشن چارشنبه سورى هرسال,
 رخ منايى نوروز جاودان,ِدر آستان

ديو دروغ و جهل و تباهى دوباره مى سوزد,
در شعله هاى آتش سوزان.

در جشن چهارشنبه سورى امسال,
در خنده هاى شادخوارى هر دختر و جوان,

در برق چشم روشن سهراب ها و ديده ى پرآروزى
پاك نداها;

پايان يكهزاره ى اهريمنى ست منايان!
شيدىپاريس �٢٢اسفند ١٣٨٨ خور

چكامه ى بهار
د سپندمسعو

چك چك ناودان خانه ى ما
خبر از ابر و باد و باران داد

پچ پچ برگ بيد و ياس سپيد
نيمه شب مژده ى بهاران داد

تا سحر ميل مى كشم بر چشم
گرچه از ميل خواب سرشارم

تا بسازم ز شعر دسته گلى
با گل واژه در كلنجارم

مى نويسم به سق* خانه ى خويش
با قلم موى خيس مژگامن

نقشه هايى كه نقش بر آب است
من منى بينم و نه مى خوامن

داغى ى بوسه هاى نوروزى
از دل من قرار مى گيرد

چشم هايم به گل كه مى افتد
سينه ام خار خار مى گيرد

تا عروس بهار مى بينم
با دل خود بگو مگو دارم

باز عاشق شدى دل غافل
پيش مردم من آبرو دارم

فصل گل با طبيعت مى گويم
كم بگو روزگار پرهيز است

گرچه پاييز در تنم جاريست
سينه ام از بهار لبريز است

تا زمين در شط زمان جاريست
شعر و شور و سرود بايد گفت

به شكوفه به ابر باران باد
به بهاران درود بايد گفت

در خيابان و كوچه  و بازار
دلبرى هاى دلبران زيباست

گوشه ى پشت بام و كنج حياط
بغبغوى كبوتران زيباست

نيمه شبها ميان بستر ماه
من به فكر طلوع خورشيدم

همه جا مى روم با بال خيال
مى رسم تا به تخت جشميدم

ميزمن بوسه بر سراپايش
شهر نو روز باوران اينجاست

مى گذارم به خاك پيشانى
خاك پاك دالوران اينجاست

پيك خورشيد از ديار كهن
خبرآورده ماه نوروز است

سبز و اسپيد و سرخ دامن كوه
ياد يك پرچم دل افروز است

چك چك ناودان خانه ى ما
نيمه شب مى چكد به چشمامن

نغمه سر مى دهد بهار بهار
من به فكر بهار ايرامن

با   دامون
- تيرماه ۱۳۵۸انم تهرم. آزر

.اهدشدگ خوخى و دامون كه  بزربه عاطفه ى گلسر
شكسته بسته فراز آمديم

 يك دوره رزم, سهم ترين دورهِشكسته بسته از پى
هاى رزم

 بى امان.ِ-دهساله رزم هاى شبانروز
با سنگواره زخم هاى كهنه ى انداممان

 شهيدامنانِ سرخِبا پشتواره ياد
 جبهه ى ايـن رزمِاز هر كران و گوشه ى پهنـاوران

سرنوشت:
 ديده بانى  و از سنـگـر و سـيـاهـچـال, فـرازِاز بـرج
آمديم

شت, جمع شديمُ يك مِ زخمىِانگشتهاى باز
 خلق, سراجنام,ِ خشمِ ملتهبِشتُاز آنكه م

 ايـنِ شهيد, قلـعـه بـر سـرِ خـونِبا سيلـى از جـهـيـدن
كوتوال فرو كوفت فصلى متام شد.

 رفيقامنانِپرسان ز سرنوشت
آنگاه

 گمشده باز آمديمِيكچند سوى بازمانده عزيزان
اما  هنوز نياسوده اندكى,

 اين غبار, فرو بنشست,ِتا چتر
 خراب شده,ِ اين دژِرز و پىِ جِاز هر شكاف

 ريز و درشت,ِىّ قارچهاى سمِدستار
سپيد و سياه

ست به ناگاه.ُر
 آن كوتوال زشت, شكفتِو چهره ها به جانشينـى
از ميان همهمه و دود.

ِ آذرخش كه در پيشـوازِ افشـانِوخوشه هاى روشـن
آزادى

مى خواست آسمان وطن را,
از نور و از غرور, چراغان كند,

 سنگ فتنه بيگانگان, شهاب هاى شياطين,ِپرتاب
شناخته شد

رگبارها به سينه ى ياران نشست.

از سوى من بگوى به دامون
با او بگوى عمو نعمت از تو عذر مى خواهد

از جبهه باز نامده, شيپورها دوباره فراخواندند
شرمنده ايم از تو و بسيار چون تو ليك مبادا گمان

برى كه عموهاى بيوفا دارى!

 زخمى ستِ تو, مرهمِ نگاهِ گرمِهر نازخند
و چشم هاى تو, خسروست

برما ببخش كه فرصت نداشتيم
نان بريد كه ماُآژيرهاى حمله امان را چ

فرصت نداشتيم ازين بيش تا شماره اى بكنيم
 عـهـد و دمـزدنـى چــنــد, درِو زخـمـبـنـدى و تــكــرار

 آزادى, و باز نيز. روانه شدن.ِبهارك

فصلى ازين نبرد به پايان رسيده است
فصلى هزار مرتبه دشوارتر ز پيش فرا روى ماست

 وحشى راِتا اين هزار چنگ و چهره, جهانخواره غول
 خويش برانيم,ِاز خاك

راهى هزار مرتبه پر پيچ و پرتگاه تر از پيـش, زيـر
پاست.

از سوى من بگوى به دامون
اين دوره از نبرد, گمان مى برم كه طوالنى ست

ِ اين رزمِچندان كه تا تو نيز جوانى شوى, فراخور
سرنوشت

 آن زمانِ كهنسالِو آنگاه اين عموى
 در سنگر,ِدر واپسين تنفس

پيشانيت ببوسد و باز اين تفنگ را به تو بسپارد!

و بهار است...
حافظ

نو بهار است در آن كوش كه خوشدل باشى
كه بسى گل بدمد باز و تو در گل باشى

چنگ در پرده همى ميدهدت پند و ليك
و عظت آنگاه دهد سود كه قابل باشى

من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش
كه تو خود دانى اگر زيرك و عاقل باشى

در چمن هر ورقى دفتر حالى دگر است
حي* باشد كه زحال همه غافل باشى

گر چه راهى ست پر از بيم ز ماتا بر دوست
رفنت آسان بود ار واق* منزل باشى

نقد عمرت ببرد غصه دنيا بگزاف
گر شب و روز در اين قصه باطل باشى

حافظا گر مدد بخت بلندت باشد
صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشى

خشن
شكننده آنچنان

لطي* و
نا اميد آنچنان

زيبا مثل روزعشق,
وقتى گرفته آنچنان,هواگرفته مثل

زيباست همهحقيقى,
خوشبال و خوشحال همه,

وحشت زده از هراس سياهى است
گستاخ و بى پرواستچو كودكى,

چو رهگذرى خرامان
در كوچه پس كوچه هاى شب, همه

ميترساند همه را
مبهومتان مى گرداندبه حرف مى كشاند
مشتاقمان مينشاند

كه مشتاقش هستيم, همه
زجر ديده, رميده, تكيده, شكنجه ديده ايم

چرا كه رجنش داديم و تكيده اش كرديم,
شكنجه اش داديم و رميده اش كرديم, همه

جا به جا ماندهعشق اما!
آب در درونش تكان نخورده

سرزنده است و سرمست
عشق توعشق من است

و يا آنى كه روزى بود,
و يا آنى كه روزى هست

واقعى مثل برگ گل
لرزان چو پرنده اى بى امان

داغ است و پرغليان
بسان تابستاننفس گير

من و تو
فراموش ميكنيمرفت و آمد ميكنيم

به خواب فرو مى رويمو بعد از آن
دوباره به هوش مى آئيم

پير ميشويم, سختى كشيده
دگر باره به خواب مى رويم

خواب مرگ ميبينيم
لبخندزنان بيدار مى شويم,

مى خنديم و دوباره جوان مى شويم

عشق اما
جلوج مثل حماقتهمان كه بود, مانده

خشن مثل گذشتهزنده مثل نياز
كوته فكر مثل افسوس

لطي* مثل خاطره
زيبا مثل طلوعسرد مثل سنگ

بى پناه چون طفل

با لبخندنگاهمان ميكند, عشق
كالمى منى گويدمخاطبش هستيم اما

سراپا گوش مينشينمش,
نهيبش ميزمنلرزان

براى توبراى خودم
يا كه عاشق بودندو براى همه آنان كه عاشقند

براى خودم, براى تو و براى همه ديگران
نهيبش ميزمنكه منى شناسم به نام

مبان همان جا كه بودىمبان
همان جا كه هستىمبان
تكان مخورمبان

فراموشت كرديمترك دملان مكن
فراموشمان مكنما عاشقان ديروز

به جز تو نيست ما را كسى
به خود واگذارمان مكن

در سرما و سوز بى كسىاى عشق

هرچقدر دورهركجا رفتى
بعدها, ديرترهابى خبر مگذارمان

از گوشه مرغزارها خاطرات
بپاخيزاى ناجى

دستامنان بگير
اى رستاخيزاى عشق


