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جنوب

ازمیانتمامچیزهاییکهدیدهام
تنهاتوییکهمیخواهمبهدیدنشادامه

دهم
ازمیانتمامچیزهاییکهلمسکردهام
تنهاتوییکهمیخواهمبهلمسکردنش

ادامهدهم
خندهنارنجطعمترادوستدارم

چهبایدکنمایعشق؟
هیچخبرمنیستکهرسمعاشقیچگونهبوده

است
هیچنمیدانمعشقهایدیگرچهساناند.

منبانگاهکردنبهتو
باعشقورزیدنبهتوزندهام
عاشقبودنذاتمناست...

ظرف ها در کنار هم خوابند
من تنها میانشان هستم

سرنهادند روی شانه هم
ساکت و من زبانشان هستم
تو ولی توی دست من هستی
ما دو تا روح توی یک جانیم

دو مسافر، دوزخمی از غربت
من و تو از تبار زنجانیم

سر صبحی ببین چه دعوایی
می شود باز بین لپه و ماش
زودپز می برد سر همه را

وسط این صدای گوش خراش
گر چه بستم سر صدایش را
گر چه افتاده روی قاب، لمه
گشته زیر سرش بلند انگار
می زند حرف تازه قابلمه

آی برگرد خانم خانه
جای من روی گاز ناجور است
سوخت دستم مگر نمی بینی

باز هم که خورشت تو شور است
سفره پهن است و چشم در راهم
قرمه سبزی خورشت باحالی ست

کوچولوهای ترش منتظرم
روی این میز جایتان خالی ست

چقدر حرف می زنی امروز
خسته ام دست از سرم بردار

لوبیا چشم بلبلی هستی
سر گنجشک خورده ای انگار
بر سرت آب داغ می ریزم

وقت آن است تا شوی حمام
نرم و راحت بخواب الی پلو

در شب عاشقانه ای آرام
پچ پچ استکان و قاشق ها

شب به شب هی زیادتر شده است
اعتراض همه بلند شده

گوش بشقاب و کاسه کر شده است
سیب لبخند می زند بر من
تا دهان باز می کند یخچال

بنشین نوبت تو نیست نخند
مثل اینکه هنوز هستی کال

بنشین تا اضافه خانه
در دلش باز ته نشین بشود

ببرم سطل را سر کوچه
تا زمین پاک تر از این بشود

رفتم از خانه تا در کوچه
بازگشتم به کوچه از خانه
من جهانم خالصه گردیده

بین دیوار آشپزخانه
گرچه هرروز گرمشان کردم
آن دل سردشان به من افتاد

بخدا حاضرم قسم بخورم
آش دنیام از دهن افتاد

)الدون پرند(

شاعریدلخستهامازتیرهنجارها

گاهشعریمینویسمالبهالِیکارها

گاهیادتمیدوددرخاطرمبیاختیار

میزنمچّکشبهدستممثلخودآزارها

دلکهمیگیردسراغتزودبرمیخیزمو...

بازمیافتمبهجاِنتختهها...الوارها

بیوفاپیشمنبودیتاببینیجاِیچوب...

دستخودرااّرهکردمبارهاوبارها

کار...دلتنگی...غزل...بیدارماندنتاَسَحر

چایپشِتچایخوردن...ُپکبهتهسیگارها

پابهپایبغِضپاشاییشکستن،اشک...آه

ازَتِهدلگریهکردنگوشهانبارها

سالهایبیتورااینگونهَسرکردمعزیز

بامروِرحرفها...لبخندها...دیدارها...

گفتهبودمدیگرازعشقتنمیگویمولی...

بازهماقرارکردممثِلسهلانگارها

حالوروزمراببینوهرچهمیخواهیبخند

منکهمیخواهمبگریمپشِتایندیوارها

اقرار

طاقتنداشتقبلزمانشگذاشترفت

قلبمراتهچمدانشگذاشترفت

کمکمخودشبهارشدوالنهمرا

پاسوزروزهایخزانشگذاشت،رفت

خندیدتاخیالکنممهربانشدهست

مرهمبهرویزخمزبانشگذاشترفت

دررابهرویخاطرهبستوکلیدرا

کنجکجایدنججهانشگذاشترفت؟

اصاًلنگفتباچهکسیتاکجا؟چهوقت؟

»من«رادوبارهدلنگرانشگذاشترفت

اویکپرندهبودودراینبرفهامرا

درجستوجویردونشانشگذاشترفت

اورفتوباتمامتواندوستدارمش

اوراکهباتمامتوانشگذاشترفت
بنمــایرخکهباغوگلســـتانمآرزوســــت

بگشایَلبکهَقندفراوانمآرزوســت
ایآفتــــابُحســن،برونآدمــیِزابـــر

کانچهرهُمَشعَشِعتابانمآرزوست
بشنیــــدمازهـــوایتـــوآوازطبـل،بــاز

بازآمدمکهساعدسلطانمآرزوســت
گفتــیِزنـــاز:بیشمـــرنجانمـــرا،بــرو

آنگفتنتکهبیشمرنجانمآرزوست
واندفعگفتنتکهبروشهبهخانهنیســــت

واننازوبازتندیدربانمآرزوســـت
دردستهرکههستزخوبیقراضههاستآن

معدنَمالحتوآنکانمآرزوست
ایننانوآبچرخچــوسیلیســتبیوفامن

ماهیم،نهـــنگم،عّمــانمآرزوست
یعقــوبوار»واَاَسفـــاها«َهمــــیَزنـــم

دیدارخوبیوسِفکنعانمآرزوســت
وهللکهشهـــــربیتومراحبــسمیشود

آوارگـــیوکـــوهوبیابانمآرزوسـت
زینهمرهانُسستعناصردلـــمگرفــت

شیـــرخـداورستمدستانمآرزوست
جانـمملــولگشتِزفرعــونوظلــــماو

آننوررویموسِیَعمرانمآرزوسـت
زینَخلِقُپرشکایِتگریــان،شدمَملــــول

آنهایهویونعرهمستانمآرزوست
گــویاَترامِزبلبــل،اّمــاِزَرشـــِکعــــام

ُمهــــراستبردهانموَافغانمآرزوست
دیشیــخباچراغَهمــیگشتگردشهـرکز

دیــووَددملــولموانسـانمآرزوست
گفتنـــدیافـتمــینشود،جستهایممـــا
گفتآنکهیافتمینشود،آنمآرزوست

هرچندُمفلســـم،نپذیرمعقیـــــِقُخــرد
کاِنعقیــِقنـــادِرارزانـــــمآرزوســـت

پنــهانِزدیدههاوهمــهدیدههاِزاوستآن
آشــکارصنعتپنهـــانمآرزوســـت

خـــود،کارمنگذشـــتِزهرآرزووآزاز
کانوازمکانپـــــِیارکانمآرزوست

گوشمشنیـــدقصهایمـــانومسـتشدکو
قسـمچشــمصورِتایمــانمآرزوست

یکدســتجامبادهویکدســتَجعِدیار
رقصــیچنینمیانهمیــدانمآرزوســت

میگویدآنُربابکهُمـــردمزانتــــظار
دستوکنـــاروزخمهُعثمانمآرزوست

منهمُربــابعشقــموعشقــمُربابیست
وانلطفهایزخمهرحمــانمآرزوست

پابلونرودا

احمدمحمدپور

فتحیهقناعتپیشه

محمدرضانظری

محمدرضاشفیعیکدکنی

خاموشَیتمباد
کهفریادمیهنی!
درستایِشحافظ

مستیوهوشیاریوراهیورهزنی
ابریوآفتابیوتاریْکروشنی

هرکسدروِنشعرتوجویاِیخویشوتو
آیینهداِرخاطِرهرمردوهرزنی

درپایتخِتسلسلهشبکهشهِرماست
هموارهروحرابهسویروز،روزنی

نشناختکستوراوشگفتاکهقرنهاست
حاضرمیاِنانجمنوکویوبرزنی

اینسانکهدرسروِدتوخونوطراوتاست
صدبیشهْارغوانیوصدباْغسوسنی

ایهرگزوهمیشهونزدیکودیرودور!
درهرکجاوهیچکجا،درچهمأمنی؟

درمسجدیوگوشهمیخانهاتپناه
آلودهشرابیوپاکیزهدامنی

هرمصرعتعصارهاعصاروایشگفت!
کایندهرابهآینگیصبِحروشنی

َنشِگفتاگرکهسلسلهعاشقاِندهر
امروزخاُمشاندوتوگرِمسرودنی

آفاقازچراِغصدایتوروشناست
خاموشَیتمبادکهفریاِدمیهنی!
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بااطمینانمیتوانگفتکههیچملتی،شاعریاز
نوعحافظندارد.

فردوسیبیشوکمنظایریدرجهانداردوسعدی
نیز.حتیجاللالدینمولویهم.ولیحافِظمادر
فرهنگبشریبیماننداست؛شاعریکهشعِرفارسِی
اورازاهدانوعارفاندرقنوتنمازبهجایادعیه

وآیاتعربیبخوانندودرعینحالزندیقانهر
دورهایشعراوراآینهاندیشههایخودبدانندو
ازنظر»پیرخطاپوش«حافظکهبرقلِمصنعچنان
اعتراضخطرناکیکردهاستشادمانباشندودر
زندگِیروزانه،مردِمما،دیوانشرادرکنارقرآن
مجید،سِرسفرهعقدوهفتسینساِلنوقراردهند

وباآنفالبگیرندواستخارهکنند،
چنینشاعریدرجغرافیایکرهزمینودرتاریخ

بشریتمنحصربهفرداستوهمانندندارد.
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رحمانبشردوست

مولوی

تغییراز
درونتوآغازمیشود

صدقفلبسته
بهدستتوبازمیشود

گرعقلخود
علمکنیوگامدرنهی

موروملخبه
فکرتوهمرازمیشود

آنگاهکهاز
شکایتدورانحذرکنی

چرخفلکبه
عقلتودمسازمیشود

وقتیمدد
زلشکرایزدطلبکنی

خیلملک
برایتوسربازمیشود

باسازعشق
تواگرهمنواشوی

هورایخلق
بهرتوآوازمیشود

وقتیتورا
زعالمباالصالزنند

قومیکهباتو
بودسرافرازمیشود

زرقوریاز
روحوروانتاگربرفت

عرفانیتچو
حافظشیرازمیشود...

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
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