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گلچینی از شعر امروز
این بار نگاهی به شعر محمدکاظم کاظمی از افغانستان
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شب قدر

شللب قدر است، شود سال دگر زنده نباشی

سعی کن ای پسر خوب، که شرمنده نباشی

دختر خوب! تو کم از پسر خوب چه داری؟

سللعی کن پیش برادر که سرافکنده نباشی

بنده منتخللب حضرت رحمان کلله نبودی

می شللود حداقل بنده یک بنده نباشللی...

پدرم! حرف شللما خوب، ولی می شللود آیا

این قدر خشک و نصیحتگر و یک دنده نباشی؟

فکللر پرونللده مایللی؟ دمتان گللرم، ولی ما

نگرانیللم شللما »فاقللد پرونللده« نباشللی

شب قدر است، تو صد سال دگر زنده بمانی

و به شللطرنج جهللان، مهره بازنده نباشللی

صد شللب قدر دگر می رسللد و می رود اما

اوج شرمندگی این است که شرمنده نباشی
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برگردید...

هللا، ها! بلله کجللا می رویللد؟ برگردید 

کجا روید چنیللن سللرفکنده و خاموش ؟ 

کجللا روید چنیللن خسللته و عرق ریزان ؟ 

در این مقابله با خشم های سنگ به دست ، 

کدام صخللره مگر پایمالتان کرده اسللت ؟ 

قللدم نهید بلله میللدان ، اگللر، نه نامردید 

کجا روید چنین نیمه جان و نعش به دوش ؟ 

رکاب آویللزان ؟  از  چنیللن  رویللد  کجللا 

چه شد مگر که نمانده ستتان تفنگ به دست ؟ 

کللدام صاعقلله آیللا زغالتان کرده اسللت ؟ 

برای حضرت خدیجه)ع(

تللن و جان و سللر و مالم به فدای قدمت

از تماشللای چلله گلللزار فللراز آمللده ای؟

دسللت تنهای بشر! دسللت مرا هم بپذیر

شللعب دلخواه! من و رنج مللرا در بر گیر

کفنی نیست اگر، پیرهن دوست که هست

دخترم! بخت تو خوش باد که تا دامن حشر

مللن میان دل مللردان و زنان گم شللده ام

ای شللریک دو جهانللم! کم مللا و کرمت

بوی گل می دهللد امللروز، دم و بازدمت

و از این دسللت، مبادا برسللد هیچ غمت

شهر گمراه! تو خوش باش به سنگ و صنمت

مللرگ محتوم! بیا، با دل و جان می خرمت

عالَمللی سللینه زنان اند بلله گِللرد علمت

از تو گم گشللته اگر سنگ مزار و حرمت
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برای سلمان فارسی

بیا باران شو و جاری شو و بردار سدها را

به پیکاِر »نخواهد شد« بیاور »می شود«ها را

ببین کورُش هم اینجا خواب بیداری نمی بیند

به سوی زندگی بشتاب و بگذار این جسدها را

تو را بانگ بال از دور سوی خویش می خواند

برای خسللروان بگذار لحللن باربدها را

صدای روشنی می آید از ژرفای نخلستان 

سبد بردار، پُر کن از مناجاتش سبدها را

غریبی در دیار خویشتن ؟ مهمان شهری شو

که »اهل بیت « می خوانند آنجا نابلدها را

کرامللت را ببین ، پیغمبران شللهر دانایی 

به تدبیللر تو می بندنللد راه عبدودها را

شاخه های سیب

آیللا شللود کلله بَللرْش زن ِ پیللر دوره گرد 

ماننللد کاسلله های کهللن بندمللان زند؟ 

ما شاخه های سرکش سللیبیم ، عیِن هم  

یللک باغبللان بیایللد و پیوندمللان زنللد 

مشللت جهان و اهل جهان باِز باز شللد 

دیگر کسللی نمانده کلله ترفندمان زند 

نانللی بلله آشللکار بلله انبللان مللا نهد 

زهللری نهان به کاسلله گُل قَندمللان زند 

مللا نشللکنیم اگرچلله دگربللاره گردباد 

بللردارد و بلله کللوه دماوندمللان زنللد 

رویین تنیللم ، اگرچه تهمتللن به مکر زال  

تیر دوسللر به سللاحل هلمندمللان زند 

سللر می دهیللم زمزمه هللای یگانلله را 

حتّللی اگللر زمانلله دهان بندمللان زنللد 

ادبی����ات
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شمشیر و جغرافیا

بادی وزید و دشللت سللترون درسللت شد

طاقی شکسللت و سنگ فاخن درست شد

دویللد جغرافیللا  نقشلله  روی  شمشللیر 

این سللان برای ما و تو میهن درسللت شللد

دیگللران  دیللوار  مصالللح  از  کلله  یعنللی 

یللک خاکریللز بین تو و من درسللت شللد

چمللن  و  گل  دنیللا  مللردم  تمللام  بیللن 

بیللن من و تللو آتش و آهن درسللت شللد

یک سللو من ایسللتادم و گویی خدا شللدم 

یک سللو تو ایسللتادی و دشمن درست شد

یک سللو تو ایسللتادی و گویی خدا شللدی 

یک سو من ایسللتادم و دشمن درست شد

یک سللو هملله سللپهبد و ارتشللبد آمدند

یک سللو همه دگرمن و توَرن  درسللت شد

الجوردگللون  گنبللدی  طاق هللای  آن 

این گونه شللد که سللنگ فاخن درست شد

باسللتان  گُل دار  کاشللی  حوض هللای  آن 

چاهللی به پیشللگاه تهمتن درسللت شللد

آن حله هللای بافتلله از تللار و پللود جللان 

بندی که می نشسللت به گردن درست شد

آفتللاب  بلله  رو  گچ بُللری  لوح هللای  آن 

سللنگی به قبللر مردم کَدکَن درسللت شللد

سللازی بزن که دیللر زمانی اسللت نغمه ها

در دسللتگاه ما و تو شللیون درسللت شللد

دسللتی بده که گرچه به دنیا امید نیسللت

شللاید پلللی بللرای رسللیدن  درسللت شللد
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کرم ضد آفتاب

پهلوانللان شللهر جادوییللم ، گام بللر آهللن مللذاب زدیم  

لللرزه بر جان کللوه افکندیم ، بنللد بر گردن شللهاب زدیم  

نعللره تا برکشللید پیل دمان ، بللر تنش کوفتیم گللرز گران  

چشللم تا باز کرد دیو سپید، بر سللرش سنگ آسیاب زدیم  

... ولی این خواب های رنگارنگ پاره شد با صدای کشمکشی  

اسپ ما داشت اژدها می کشت ، الجرم خویش را به خواب زدیم  

تیر گز هم اگر به چنگ آمد، که توان ِ کمان  کشیدن داشت ؟ 

صبر کردیم تا شود نزدیک ، خاک بر چشم آن جناب زدیم  

رخللش را در چرا رها کردیم تا که تهمینه ای نصیب شللود 

او بلله دنبال رخش دیگر رفت ، ما خری لنگ را رکاب زدیم  

تا که بوسید دست ما را سیخ ، گذر از مهره های پشتش کرد 

این چنین برّه روی آتش رفت ، این چنین شد که ما کباب زدیم  

هفت خوان را به ساعتی خوردیم ، شهره گشتیم در گران سنگی  

الجرم در مسللیر کاهش وزن مدتی صبح هللا طناب زدیم  

جوشللن پاک دامنی که نبود، و از آن شعله ایمنی که نبود 

مللا سللیاووش های نابغه ایللم کللرم ضللد آفتللاب زدیللم  
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از کوچه های قونیه...

شاید که باز هم کسللی از بلخ و بامیان 

بللا کاروان حلّلله بیایللد بلله سیسللتان 

وقللت وصال یار دبسللتانی آمده اسللت

بویی عجیب می رسللد از جللوی مولیان 

سیمرغ سالخورده گشوده است بال و پَر

»بر گِرِد او به هر سللر شاخی پرندگان «

ما شللاخه های توأم سیبیم و دور نیست

بللاری دگللر شللکوفه بیاریللم توأمللان 

با هللم رها کنیم دو تا سللیب سللرخ را

در حوض هللای کاشللی گُل دار باسللتان 

بر نقشه های کهنه خطی تازه می کشیم

از کوچه هللای قونیه تا دشللت خاوران

تیر و کمان به دست من و توست، هم وطن

لفللظ دری بیللاور و بگللذار در کمللان 

شعر من  

امسال ، سالِ  شللعِر من و سال ِ شعِر من  

گویللا گشللوده اند پَللر و بال شللعر من  

چون کوزه های سبزه نفس می کشم به شوق  

گویللا دمیده انللد به صلصال شللعر من  

می رسللد  شللکرخوار  طوطیللان  آوای 

گویللا رسللیده اند بلله بنگال شللعر من  

ایللن گلّه غللزال به صحرا چلله می کند؟ 

گویللا دویده انللد بلله دنبال شللعر من  

ای عشللق ، ای مقلّب ِ این قلب منجمد! 

ای درد، ای محللّول احللوال شللعر من ! 

یادتللان   بلله  مبللادا  بنگریللد،  قلّلله  از 

در پللای کللوه ، پیر شللود زال شللعر من  

مگللر  شللد،  سللیمرغ  پرکشللیدن  آواز 

آتش گرفته اسللت پللر و بال شللعر من  

83



اسفند

»تسللبیح و فال حافظ و قنللدان نقره کار 

ُمهر امین و پسللته خنللدان و زعفران ...« 

ایللن نامه هللا بلله بللال کبوتر نمی شللود 

 

گفتللی کلله در اوایللل اسللفند می رسللی  

اسللفند نامه ای اسللت که تمدید می شود 

اسفند کودکی اسللت که تعطیل می شود 

اسفند پسللته ای اسللت که مادر می آورد 

اسللفند دختری اسللت که آسوده می شود 

اسللفند لوحه ای اسللت که آماده می شود 

اسللفند ناللله می کنللد و دود می شللود 

 

گفتللی »قطللار خللرّم نللوروز می رسللد« 

نللوروز، گرم کللوره و نوروز پشللت چرخ  

 

پرسیده ای که »سالِ  فراروی ، سال چیست ؟ 

وقتللی که سللال ، سللال کبوتر نمی شللود 

این خرّمی بس اسللت که سنجاق می شود 

تللا شللعر تللازه ای بنویسللم بللر آن ورق  

فرهنللگ انگلیسللی و دیللوان شللهریار 

بزرگللوار!  بگیللرم ،  حقللوق  تللا  بگللذار 

بللاج و خللراج بایدمللان داد، بی شللمار 

اسللفند، ماه آخر سللال اسللت و اوج کار 

آری ، اگللر کلله یار شللود بخللت و روزگار 

از پشللت میز می رود آخر به پشللت دار 

تا بشللکند بلله مزد و نشللیند بلله انتظار 

انتحللار  مللداوای  بلله  زندگللی  درد  از 

بر قطعه صد و سی و شش ، قبر شصت و چار 

در دفللع چشللم زخللم بللزرگان روزگار 

نللداده کسللی راه در قطللار  نللوروز را 

نللوروز مانللده آن طللرف سللیم خللاردار 

نومیللد بللود بایللد از آن یللا امیللدوار؟« 

دیگر چه فرق می کند اسپ و پلنگ و مار؟ 

بللر سررسللید کهنلله مللن برگللی از بهار 

از مللا همیللن دو جمله بماند بلله یادگار 
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