
به نام خدا



مجموعه ی شعر:

خیزاب

اثر:

منظومی زهرا فاطمه



چهارپاره ها



فقط همين لحظه
عشق از مملو هت نگا فراسوی

بنوشان من بر زندگی نوش ز

بسپار گوش قلبم آهنگ ضرب به

جان از مفهومی بده انفاسم به

سرما جنس از این؛دختری منم

 آتش رویای داغی؛بودنت تو

حال بسته یخ من قلب سرما ز

!آتش جویای این؛دختری منم

،مردن زیبایيست پایان عجب

بویا بوی شب گل آغوش در

عشقت به شد مرگ،ممکن از فرار

پایا و گرم تو با گشت جهانم

!باش من مهمان را لحظه یک همين

شهر ی تيره مردمان از دور به



دوباره جانی بده گيسویم به

...آخر به برایت،تا غزلهایم



وطن آرمان زده
اهداف و آرزوی مرا زیر گل کنيد!

در سرزمينی که ولع را عنان زده

جز بوی مرگ،دگر به مشامم نمی رسد

من مانده ام و این وطن آرمان زده

جز نام "سبز" بگو تو چه دادی به مردمت؟

جز حسرتی که در دل تاریخ مانده است

تتی و معصيت از ازل ای شهر من،ز پس

هر واژه ات به محبس توبيخ مانده است

هرگز کسی ز آب و گل خود نگویدم

جز آنکه از شکوه و جللش سخن بگفت

" از سرزمين آتش و خون در گذر شوید!!"

ای وای از این حدیث غریبانه و نهفت



باید که قصد سفر کرد از این زمين

پيش از به گور خوانده شدن در طلوع جهل

اان طعمه ی من را چه چاره ایست همشهری

اال سهل؟ اا ک ربا و من جز زندگی به خ

آری...بمانيد و به خون غوطه ور شوید

در آه مادران عزادار و کودکان

من می روم که قصد صعودم نه ملعبه است

!! همشهری ام بخواب و ببين هفت آسمان



مترسک ها
من مترسکم...! در دل یک خواب عميق

خشکم و عبوس و سرد و پوچ و کاهی

دل بسته به پرواز عقاب وشهباز

ملزم به پذیرش کل غ ساهی!

من مترسکم...!با نگهی توخالی

معنای سکوت سرد،آغوش من است

یک عمر به دامان سياهی بودم

زیرافکن باغبان،تن پوش من است!

من مترسکم...!تا به ابد بيدارم

هرچند که این مزرعه کابوس من است

خلوت که ز تنهایی خود می نالد

مستخدم من بوده و پابوس من است!

من مترسکم...!وقت خودآرایی ماه



هنگام غروب تلخ خورشيد خزان

تخی فلک نيزار،کل غ،باد،سر

در قله ی خواهش وثبوت و نوسان!

من مترسکم...!قصه ی من طولنيست

کوتاه کن این حادثه را شب سرد است

شاید که کل غ، این زمان سر برسد

کوتاه کن این حادثه را...شب سرد است!



مادرترین برای یتیمان بی پناه
یا فاطمه(س)،مقنن حجب فرشتگان

در هجر تو چگونه توانم گریستن؟

دنيای تو بود همه از خود گذشتگی

دنيای ما تخلف و از خود گریختن

یا فاطمه،برای چه بی تاب محسنی؟

این "کلبه" با وجود تو "احزان" نمی شود

ای وای اگر فرو غ علی (ع) بی پسر شود

رفتی ودل بدون تو درمان نمی شود

یا فاطمه،نگاه تو طعم نبودن است

طعم گل نرگس و یاس کبود نيست

اا ک بی قمر اشب غمن اشک علی در این 

جانسوز عالمست و مجال صعود نيست

اتام پدر بودی از ازل هه یا فاطمه،ک

با رفتنت دو بال کبوتر بریده شد



مادرترین برای یتيمان بی پناه

با رفتنت کتاب جهان بی قصيده شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود:آگاه باشيد هرکس بر دوستی آل
.محمد(ص)بميرد،شهيد مرده است
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 خیزاب
نسيم سرد پایيزی اگر بگسسته قلبم را

نباشد باکم از بوران دی ماه و ره برفی

هرازگاهی ز یادم می رود دنيای من اینجاست!

و مملو می شوم از فکر های مبهم و منفی

" چرا باید بمانم؟زندگانی چيست معنایش؟

عجب کابوس دهشتنا ک و غم باریست دنيایم

همه کوته نظر، ساده،بدون هيچ رویایی

و من در رنج خاموشی خيزابی به دریایم "

سپس یک فاجعه یا حکمتی شاید نميدانم

به من رخ می نمایاند و دورم پيله می بندد

دلم در حسرت آرامش ساحل به هر لحظه

کمی در درد می سوزد،کمی از درد می خندد!

منم دریایی از تقصير و کوتاهی در آن لحظه

به دیدم دیگران از جنس ابرند و من از سنگم



غریبه با خودم،در فکر آزادی ز این انسان

به دنبال ره تنظيف خود،این لکه ی ننگم

هواخواه هياهو بودن و بيزاری از رامش

به تکسير تن قایق و درد روح می ارزد

بهای خودکفا بودن اگر تنهایی و رنج است

تنم از غفلت خواب فراموشی می لرزد...



این شعر را باید که در آیینه ها سوزاند...
چون سنگ می مانم و ميدانم نمی دانی

کاین سنگ ماندن بر دل ابریشمی سخت است

من هرنفس فریاد می دادم بدان هستم!

شب قصه خواندن تا عروج عالمی سخت است

افسانه هایی که برایت بافتم از عشق

حال لباس تنگ شب های پر از درد است

از ضيق و تنگی تا ابد بيدار می مانم

خورشيد دنيایم هميشه تلخ و دم سرد است

من رفتم اما معنی "رفتن" نميدانم

رفتن ز عمق قلب تو؟رفتن ز آغوشت؟

آغوش تو در وهم هم گرم است و رویایی

اما ندایی گویدم گشتم فراموشت

این شعر را باید که در آیينه ها سوزاند

تا انعکاسش عبرت آلله ها گردد



عشقی که با قلبی شکسته گشت پابرجا

باید که خشت سردر بيغوله ها گردد



غزل ها



عهدی دگر به تو
 تقدیم به امام غایب،حضرت مهدی موعود(عج): 

زیبایی ات را به مردم دنيا قياس نيست

 مه صورت محمدی ات را جناس نيست

 در غفلتيم و از می و عطر ختن خوشيم 

لکن به دست و جامه مان عطر یاس نيست

للت چه دلربا   رخسار تو چه دلکش و خا

این خانه را ز بهر تو جز احتباس نيست

 الگوی شيعيانی و خورشيد عالمی

 اما به اصل ما ز تو هيچ انعکاس نيست 

با نيت ظهور تو " قد قامت الصله"!

واحسرتا...مصلی روشن قياس نيست

 عهد ميان من و شما نوع دیگریست

 عهدی که بين آدميان سرشناس نيست

 تعجيل جلوه ات ز دعاهای من برفت 

نفرین بر آن دعا که در آن التماس نيست 

" الساعه،الساعه " بگفتيم بر زبان

 بر دل ولی ز بود و نبودت هراس نيست



 شعرم چه سست قافيه شد در هجوم اشک

 با بودنت قصيده ی من بی اساس نيست



خدایا...گذشت!
روز، شتابان پی دنيا گذشت

شب پی اغوا به خفایا گذشت

صبح شده،مر غ سحر خواب دید

کاین سحرم بسته به خنيا گذشت

ابر،ز آنسوی زمين آمده

مژده که باران رزایا گذشت!

تکه گچی،سوخته نانی،عجب...

چاشنی ما به قضایا گذشت!

علم،قدم در ره فخرآوری

هيس...!دگر وقت وصایا گذشت

شب شده و معبر ما بس شلو غ

دود،فغان،اشک...خدایا، گذشت!!

روز، شتابان پی دنيا گذشت

شب پی اغوا به خفایا گذشت

عمر گذر کرد و جهان دود شد

دهر...بدان اجر عطایا گذشت!



مهر میهن
خون شقایق می زند آتش به ميخانه

ای وای گر طغيان کنيم بر ضد بيگانه

آزاده ایم،از چهرمان فریاد می جوشد

از مهرمان خورشيد می نوشد حریصانه

وا پس زده ظلمت،ز تاریکی گریزانيم

پيوندمان با نور و با خورشيد،مردانه!

از رنگ سرخ پرچم کشور چه دانستيم؟

" از مهر ميهن خون فشاندن را محبانه"

تا خانه ی عاشق به دل داریم با عزت

می بخشد او برما ز الطافش کریمانه

دشمن!تو آهی کش ز حسرت های طولنی

از قاصد ک بر باد دادن های روزانه

این آرزوهای عبث را زیر پا له کن

ما با هميم،با رهبری دانا و فرزانه

سيدعلی تا رهبر این مرز و بوم باشد

چون شمع می سوزد و دورش ما چو پروانه



اشعار نو و سپید



مرگ در پستوی یک افسانه ی موهوم
گرم،

در اوج هياهو

آن زمان کز بودنت سرشار لبخندی

در طی یک روز،

یک ساعت

و حتی لحظه ای کوتاه

در ک استبهاج و شادی سخت می گردد

تمام بودنت پر می شود از واژه ی "رفتن"

و عروق پيکرت سوزان و بی تاب اند

تا سرحد ترکيدن...

باز می پرسی:

مگر فردا چه خواهد شد؟

غایت این عسرت و سختی چه خواهد بود؟

چيست نيکوتر ز پایانی بر این بيماری و این درد؟

به پندارت تمام قصه مدیون همين تيغ است

" قسمتم آخر همين شد

مشکلی هم نيست...



مرگ در پستوی یک افسانه ی موهوم

قسمتم شاید همين بود

مشکلی هم نيست! "

و نگاهت تار می گردد

"شعر...

دنيایم همين اشعار مغموم است

شعرهایم چه؟

نه

همان ها هم مرا از سمت خود راندند

با طراوت می سرودم

ليک آن ها با تمسخر گوشه ی دفتر

از بلهت های افکارم گذر کردند

حال،

بيزارم از این اشعار بيهوده

سخت،می ترسم ز اسود پاره هایی تلخ و زهرآلود

من از این وابستگی ها هم گذر کردم"

و نگاهت تار تر می گردد و

اندیشه ها تيره



"پس جوانی چه؟"

پاسخت گم می شود

در کام وهم انگيز یک مهمان

در نگاه تلخ یک فرجام

مرگ می آید...



کویرزاده ها
ما کویرزاده ها!

سقف دلتنگی مان را

با چند قدح اشک

به اوج می رسانيم

اوج خشکسالی مان را

به سقف!!



انقلب درون
خاطراتت

مثل مامورهای ساواکی

شکنجه ام می کنند

نذر کرده ام

اگر رها شدم

فجر انقلب درونم را

جشن بگيرم



مرا مهر سیه چشمان...
غروبی سخت دلگير است

و من اینجا

کنار پنجره تنها...

نگاهی مات،

بی رویا،

و من بيزارم از تکرار این پرسش "چرا با من نمی خندد؟"

و باران،

باز،

دو چشمانش می بارد...

اق در رویا همان چشمان سحرآميز و تلخ و غر

همان للیی غمگين

و ميکایيل من شاید؛

چه افسون کرده قلبم را

و من وردم شده

" شاید سليمان است؟

مگر هاروت و ماروتی دگرباره پدید آید

که بر او سحر آموزد...



یقين دارم که او یک فرد عادی نيست

گمانم او به کل از این بوادی نيست

طعامش،پوشش

خندیدنش حتی

نباید دنيوی باشد

نه....

یقين دارم که عادی نيست!"

و حال ماه می آید

به دنيا نور می بخشد

و پنهان می کند تنهایی خود را

"مگر من دختر ماهم؟ "

تفال می زنم بر خواجه تا تسکين دهد دردم

« مرا مهر سيه چشمان

ز سر بيرون نخواهد شد...»

چه زیبا خواندی ام حافظ ولی افسوس

خودت گفتی که این اختر

دیگرگون نخواهد شد....

و باران ،



باز،

می بارد...



افزود و نیفزود
(برای تمام کسانی که با نواختن زنگ بیداری،عمیق تر خواهند خفت)

عاشقی از یادم رفت!

وقتی که دیدم پيرزن

با پيری اش

شوخی می کند...

ــــــــــــــــــــــــــــــ

گلش که پژمرد

آب دادن آموخت!

ــــــــــــــــــــــــــــــ

افزوده بر سن ليک بر دیدش نيفزود

اردش نيفزود لرگ بر پيچ چرخ افزوده ب

چون مور کز دنيا فقط انباشتن دید

بر دل گناه افزود و بر پندش نيفزود

( گردش = تحول ، پند = عبرت )



هزارسوی من
من سنگ شدم

و آنها

مرا شکل دادند

حال

هزارسویم

برای هر نفر

و این یعنی

ااژدی ! تر



!آدم

قصه نخوان پيرمرد...

من این حرفها را

سالهاست از برم

راه برو!

تا در ک کنم

...آدميت را



من
تلشم بی ثمر بود

"من"

"منی" نشدم

که انها خواستند

"من""خدا" شدم



نت های دریایی
شبی دیوانه بود آن شب

نگاه او

پر از احساس تنهایی

گره بر چشم های من.

شبی دیوانه بود آن شب

که از بام فلک می تاختند افل ک

به عمق ظلمت اشک سياه شب...

و موجی هم

قدح های عطوفت را

به اوج آسمان می برد و بر می گشت.

و من مست صدای نرم شب بوها

تنم را می سپردم بر سر انگشت یک واژه.

دو گوش من

پر از للیی اندوهنا ک شب ،

دو گوش او

پر از آواز ساقی بود.

اش ساحل اقی آرام نمی دانست اما سا



ایمی هم که ما مستيم ب

هرنت های دریایی اگ

به بال عشق و احساس و هم آوایی

هماره پر بيفزایند...

و یک جمله

تمام هستی من شد

نميدانم که دریا بود

یا ساحل

ارم ماهی ها که همپای سرود گ

برایم قصه ها می گفت

و این قصه چه کوتاهست و رویایی:

" هميشه دوستت دارم...



زوال
ماه،

از ماه که پرده گرفت

زوال

...آغاز شد



مشاطه ی فلک
هی داد می زند

هی بانگ می زند

مشاطه ی فلک

کای بندگان من..!

مقصودتان کجاست؟

معشوقتان منم!

لکن به گوش ما

چيزی نمی رسد...

در قعر مشکلت

بی شک و بی هراس

تکرار می کنيم

" یادی ندارد از

این بنده ی نحيف...

انگار من جدا

از بندگان شدم"

کر می شود سپس

گوش فرشته ها



از این همه سکوت

...از طاقت خدا



شاعران سرزمین من
راستين شاعران فریادهای

را عداوت گوش کند می کر

هنر دامن بر زند می شعله اشکهاشان و

نيست نفهميدن تنها دردشان

من، سرزمين شاعران

گمنامی، عمق در

اند بودن سرشار ...



سیه پاره
تو سرخی دلم را خوب بلعيدی !

و من زردی روحت را کماکان هم

تمام طول روز نشخوار خواهم کرد...

و تو با خنده ات آرام ميگویی:

تمام هستی ات از من؟

چه سرمایی نگاهت را به آتش می کشاند حال!

و ميدانم که این کابوس رویا وار

به فرجامی سيه تر از همان شبهای پایيزی گلویز است

نگو چيزی نميفهمی

بدان با مشق عشقت خط زدی دنيای پاکم را

و اکنون سخت می گریم

چرا در حسرت جنت تمام شهر،پایيز است؟



آیدین

تقدیم به عباس معروفی،نویسنده ی کتاب)

(سمفونی مردگان

در اتاقی سرد و نمور

خيره به گرگ و ميش صبح

خيره به اسمان

ذکر ميگفتم

بوی گندیدگی دیوارهای اتاق

اشکهایم را

به آمدن

ترغيب می کرد...

درخت ها

روی دفترهای چوبی

با زجر

قلم ميزدند

باد تنشان را گاز ميزد

برگ،دفترشان را

خواستم فریاد بزنم



آهای برگ...!

کلمه ها را قورت نده

هبجو...!

جای آن کسی گفت

آی آیدین...!

برگشتم و دیدم

که سکوت من

اورهان من شد

به خود که امدم

زنجير کلمات به دورم پيله بسته بود



...پدرم رفت که رفت

پدرم رفت که رفت...

پدرم رفت و هنوز

منم آن دختر دلبسته به رویای پر از بودن ها

خرد بودم آن وقت

قانع و شاد و برین...

روزهای من پر از قاصد ک شيدایی

چه کسی می دانست

که درست در شب ميلد شقایق شدنم

پدرم خواهد رفت؟

مادرم گفت، پدر

رفت تا یاد شقایق بشود پابرجا.

پدرم رفت که "ایثار" نباشد مجهول...

پدرم رفت که "خون ها" بدهد

تا بماند زنده

یاد زیبای شهيد

و شهادت گل ها...

پدرم رفت که من این جایم!



پدرم رفت که در عشق ولیت اکنون

هر نفس می سوزم.

سالها می گذرد؛

یازده سال و بيش،

که پدر رفته از این خانه ی مهر.

دختر کوچک او

حال در راه پدر می تازد

یک سبد یاس سفيد

می برم بر سر خا ک؛

سنگ قبر پدرم

تخت رویایی اوست...

زیرلب با دل خون می گویم:

"گرچه من تنهایم

گرچه تبدارم از این حسرت "بابا گفتن"

ليک من خوشحالم

"که تو الگوی منی...پدر زنده ی من



پایان




