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 سفر

 در قرمز غروب،

 رسيدند

 .از كوره راه شرق، دو دختر، كنار من

 تابيده بود و تفته

 مس گونه هاي شان

 شمشان بودو رقص زهره كه در گود بي ته شب چ

 به ديار غرب

 .ره آوردشان بود

 :و با من گفتند

 »!ـ با ما بيا به غرب«

  

 من اما همچنان خواندم

 و جوابي بدانان ندادم

 و تمام شب را خواندم
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 .تمام خالي تاريك شب را از سرودي گرم آكندم

  

  

 در ژاله بار صبح

 رسيدند

 از جادة شمال

 دو دختر

 .كنار من

  شفتالولب هاي شان چو هستة

 وحشي و پر ترك بود

 و ساق هاي شان

 با مرمر معابد هندو

 مي مانست

 :و با من گفتند

 ». . .ـ با ما بيا به راه «
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 وليكن من

 لب فرو بستم ز آوازي كه مي پيچيدم از آفاق تا آفاق

 و بر چشمان غوغاشان نهادم ثقل چشمان سكوتم را

 و نيم روز را خاموش ماندم

لة خورشيد، نيمي از گذشت روز را به زير بارش پر شع
 .خاموش ماندم

  

  

 در قلب نيمروز

 از كوره راه غرب

 . . .رسيدند چند مرد 

 خورشيد جست و جو

 در چشم هاي شان متاللي بود

 و فك شان، عبوس

 .با صخره هاي پرخزه مي مانست
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 .در ساكت بزرگ به من دوختند چشم

 دوردست برخاستم ز جاي، نهادم به راه پاي، و در راه
 سرودم شماره زد

 با ضربه هاي پرتپشش

گام هاي مان 
 .را

  

  

 بر جاي ليك، خاطره ام گنگ

 خاموش ايستاد

 .دنبال ما نگريست

 و چندان كه سايه مان و سرود من

 در راه پرغبار نهان شد،

 در خلوت عبوس شبانگاه

 .بر ماندگي و بي كسي خويشتن گريست
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 ل كوگ

 .شب ندارد سر خواب

  

 مي دود در رگ باغ

 .باد، با آتش تيزابش، فريادكشان

  

 پنجه مي سايد بر شيشة در

 شاخ يك پيچك خشك

 .از هراسي كه ز جايش نربايد توفان

  

 من ندارم سر يأس

 .با اميدي كه مرا حوصله داد

  

 باد بگذار بپيچد با شب

 .بيد بگذار برقصد با باد
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 گل كو مي آيد

 .گل كو مي آيد خنده به لب

  

  

 گل كو مي آيد، مي دانم،

 با همه خيرگي باد

 كه مي اندازد

 پنجه در دامانش

 روي باريكة راه ويران،

  

 گل كو مي آيد

 با همه دشمني اين شب سرد

 كه خط بيخود اين جاده را

 .مي كند زير عبايش پنهان
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 شب ندارد سر خواب،

 شاخ مأيوس يكي پيچك خشك

 .پنجه بر شيشة در مي سايد

  

  ندارم سر يأس،من

 زير بي حوصلگي هاي شب، از دورادور

 .ضرب آهستة پاهاي كسي مي آيد
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 صبر تلخ

 با سكوتي، لب من

 بسته پيمان صبور ـ

  

 زير خورشيد نگاهي كه ازو مي سوزم

 و به نفرت بسته ست

 شعله در شعلة من،

  

 زير اين ابر فريب

 كه بدو دوخته چشم

  اين سوخته تن،عطش خاطر

  

 زير اين خندة پاك

 ورود جادوگر كين

 . . .كه به پاي گذرم بسته رسن 
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 !آه

 دوستان دشمن با من

 مهربانان در جنگ،

  

 همرهان بي ره با من

 . . .يكدالن ناهمرنگ 

  

 من ز خود مي سوزم

 همچو خون من كاندر تب من

  

 بي كه فريادي ازين قلب صبور

 بچكد در شب من

  

 ه پيمان گوئيبست

 .با سكوتي لب من
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 مه

 .بيابان را، سراسر، مه گرفتست

 چراغ قريه پنهان است

 موجي گرم در خون بيابان است

 بيابان، خسته

 لب بسته

 نفس بشكسته

در هذيان 
گرم مه، عرق 
 مي ريزدش

آهسته از هر 
 .بند

مي گويد به خود، . (ـ بيابان را سراسر مه گرفته است«
 )عابر

 .خاموشندسگان قريه 
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. گل كونمي داند. در شوالي مه پنهان، به خانه مي رسم
 مرا ناگاه در درگاه

به چشمش قطره اشكي بر لبش لبخند، خواهد . مي بيند
 :گفت

با خود فكر مي . . . ـ بيابان را سراسر مه گرفته است «
 كردم كه مه گر همچنان تا

صبح مي پائيد مردان جسور از خفيه گاه خود به ديدار 
 ».زيزان باز مي گشتندع

  

  

 بيابان را

 سراسر

 .مه گرفتست

 .چراغ قريه پنهانست، موجي گرم در خون بيابانست

بيابان ـ خسته لب بسته نفس بشكسته در هذيان گرم مه 
 عرق مي ريزدش آهسته

 . . .از هر بند 
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 »آبائي«ز زخم قلب ا

 !دختران دشت

 !دختران انتظار

 دختران اميد تنگ

  دشت بي كران،در

 و آرزوهاي بيكران

 !در خلق هاي تنگ

 دختران خيال آالچيق نو

در آالچيق 
هائي كه صد 

  ـ!سال

 از زره جامه تان اگر بشكوفيد

 باد ديوانه

 يال بلند اسب تمنا را
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 . . .آشفته كرد خواهد 

  

 !دختران رود گل آلود

 !دختران هزار ستون شعله به طاق بلند دود

 وردختران عشق هاي د

 روز سكوت و كار

شب هاي 
 !خستگي

 دختران روز

 بي خستگي دويدن،

 شب

 -!سرشکستگی

 در باغ راز و خلوت مرد كدام عشق ـ

 در رقص راهبانة شكرانة كدام

 آتش زدای کام
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 بازوان فواره ئي تان را

خواهيد 
 برفراشت؟

  

 !افسوس

 موها، نگاه ها

 به عبث

 .عطر لغات شاعر را تاريك مي كنند

  

  رفت و آمددختران

 !در دشت مه زده

 دختران شرم

 شبنم

 افتادگي

  ـ!رمه
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 از زخم قلب آبائي

 در سينة كدام شما خون چكيده است؟

 پستانتان، كدام شما

 گل داده در بهار بلوغش؟

 لب هايتان كدام شما

 لب هايتان كدام

  ـ!ـ بگوئيد

 در كام او شكفته، نهان، عطر بوسه ئي؟

  

 كه نيست كار ـشب ها تار نم نم باران ـ 

 اكنون كدام يك ز شما

 بيدار مي مانيد

 در بستر خشونت نوميدي

 در بستر فشردة دلتنگي

 در بستر تفكر پر درد رازتان
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  تا ياد آن ـ كه خشم و جسارت بود ـ

 بدرخشاند

 تا ديرگاه، شعلة آتش را

 در چشم بازتان؟

  

 بين شما كدام

  ـ!ـ بگوئيد

 بين شما كدام

 صيقل مي دهيد

  آبائي راسالح

 براي

 روز

 انتقام؟
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 بادها

 امشب دوباره

 بادها

 افسانة كهن را آغاز كرده اند

  

 !ـ بادها«

 !بادها

 »!خنياگران باد

  

 خنياگران باد

 وليكن

 . . .سرگرم قصه هاي ملولند 

  

  

 !ـ خنياگران باد«
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 امشب

 ركسانا

 با جامة سفيد بلندش

 پنهان ز هر كسي

  مهمان من شدست و آنون

 مست

  بسترمبر

 .افتاده است

 !)اين قصه ناشنيده بگيريد(

  

 كوته كنيد اين همه فرياد

 !خنياگران باد

 بگذاريد

 ركسانا

 در مستي گرانش امشب
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 .اين جا بماند تا سحر

 !هاي

 !خنياگران باد

! اگر بگذاريد
. . . 

  

 آنگاه

 از شرم قصه ها كه سخنسازان

 خواهند راند بر سر بازار،

 ديگر

 ركسانا

 كلبة من بيرونهرگز ز 

نخواهد نهاد 
 ». . .پاي 
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 بيرون كلبه، بادها

 . . .پر شور مي غريوند 

 !ـ آرام تر«

 !بي رحم ها

 »!خنياگران باد

 خنياگران باد، وليكن

 سرگرم قصه هاي ملولند

 آنان

 از دردهاي خويش پريشند،

 آنان

 . . سوزندگان آتش خويشند 
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 غبار

 

 از غريو ديو توفانم هراس

 ز خروش تندرم اندوه نيست،و

 .مرگ مسكين را نمي گيرم به هيچ

  

 استوارم چون درختي پا به جاي

 پيچك بي خانماني را بگوي

 .بي ثمر با دست و پاي من مپيچ

  

 :مادر غم نيست بيچيزي مرا

 عنبر است او، سال ها افروخته در مجمرم

  

 :نيست از بدگوئي نامهربانانم غمي

 !ن ياوه گوئي ها كرمرفته مدت ها كه من زي
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 ليك از دريا چو مرغان پر كشند

 روي پل ها، بام ها، مرداب ها ـ

 .پا برهنه مي دوم دنبال شان

 وقت كانسوي افق پنهان شوند

 باز مي گردم به كومه پا كشان،

 حلقه مي بندد به چشمان اشك من

 . . .گر چه در سختي به سان آهنم 

  

 يا اگر در كنج تنهائي، مرا

 ب ناله ئي بردارد از اقصاي شب،مرغك ش

 اندهي واهي مرا

 .مي كشد در بر، چنان پيراهنم

 

 همچنان كز گردش انگشت ها بر پرده ها

 وز طنين دلكش ناقوس
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 وز سكوت زنگ دار دشت ها

 وز اذان ناشكيباي خروس

 وز عبور مه ز روي بيشه ها

 وز خروش زاغ ها

 وز غروب برف پوش ـ

 . . .اشك مي ريزد دلم 

  

 ر چه بر غوغاي توفان ها كرمگ

 وز هجوم بادها باكيم نيست،

 گر چه چون پوالد سرسختم به رزم

 يا خود از پوالد شد ايمان من ـ

 گر بخواند مرغي از اقصاي شب

 .اشك رقت ريزد از چشمان من

 

 



)کتاب دوم ( هوای تازه  

اتحاديه جوانان سوسياليست انقالبی ايرانسايت   
http://www.javaan.net 

24

 

 انتظار

 از دريچه

 با دل خسته، لب بسته، نگاه سرد

 مي كنم از چشم خواب آلودة خود

  صبحدم

 رون بي

 :نگاهی

 

 

 در مه آلوده هواي خيس غم آور

 . . .پاره پاره رشته هاي نقره در تسبيح گوهر 

 در اجاق باد، آن افسرده دل آذر

  كاندك اندك برگ هاي بيشه هاي سبز را بي شعله
 . . .مي سوزد 
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 من در اينجا مانده ام خاموش

 بر جا ايستاده
 سرد

 :امانوز دو چشم خسته اشك يأس مي ريزم به د

 جاده خالي

 !زير باران
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 ترديد

او را به رؤياي بخار آلود و گنگ شامگاهي دور، گويا 
 . . .ديده بودم من 

  

الالئي گرم خطوط پيكرش، در نعره هاي دوردست و 
 .سرد مه، گم بود

لبخند بي رنگش به موجي خسته مي مانست؛ در هذيان 
 ز دردي. شيرينش

 . . . مي زد گوئيا لبخند گنگ

هر ذره چشمي شد وجودم تا نگاهش كردم، از اعماق 
 :نوميدي صدايش كردم

  

 !ـ اي پيداي دور از چشم«

 ديري است تا من مي چشم رنجاب تلخ انتظارت را«

رؤياي عشقت را، در اين گودال تاريك، آفتاب «
 »!واقعيت كن
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ن و آندم كه چشمانش، در آن خاموش، بر چشمان م
 لغزيد

 :در قعر ترديد اين چنين با خويشتن گفتم

  

ـ آيا نگاهش پاسخ پرآفتاب خواهش تاريك قلب «
 يأسبارم نيست؟

آيا نگاه او همان موسيقي گرمي كه من احساس آن را «
 در هزاران خواهش پر

 درد دارم، نيست؟

  

 !نه«

من نقش خام آرزوهاي نهان را در نگاهم مي دهم «
 »!تصوير

  

ميد، از فروتر جاي قلب يأسبار خويش كردم آنگاه نو
 :بانگ باز از دور
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! . ـ اي پيداي دور از چشم«
. .« 

  

 او، لب ز لب بگشود و چيزي گفت پاسخ را

اما صدايش با صداي عشق هاي دور از كف رفته مي 
 . . .مانست 

  

الالئي گرم خطوط پيكرش، از تار و پود محو مه پوشيد 
 .پيراهن

خارآلود و گنگ شامگاهي دور او را گويا به رؤياي ب
 . . .ديده بودم من 
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 احساس

سه دختر از جلو خان سرائي كهنه سيبي سرخ پيش پايم 
 افكندند

 رخانم زرد شد اما نگفتم هيچ

فقط آشفته شد يك دم صداي پاي سنگينم به روي 
 .فرش سخت سنگ

  

دم دو دختر از دريچه الله عباسي گيسوهاي شان را در ق
 هاي من افكندند

 لبم لرزيد اما گفتني ها بر زبانم ماند

فقط از زخم دنداني كه بر لب ها فشردم، ماند بر پيراهن 
 . . .من لكه ئي نارنگ 

  

  

 به خانه آمدم از راه، پا پر آبله، دل تنگ و خالي دست

به روي بستر بي عشق خويش افتادم، از اندوه گنگي 
 مست
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 . راه درازش مي گذشت آرامشب انديشناك خسته، از

 .كالغي بر چناري دور، در مهتاب زد فرياد

  

 در اين هنگام

 .نسيم صبحگاه سرد، بر درگاه خانه پرده را جنباند

  

در آن خاموش رؤيائي چنان پنداشتم كز شوق، روي 
 قلب دختر تصوير. پرده

 .مي لرزد

  

چنان پنداشتم كز شوق، هر دم با تالشي شوم و يأس 
 خود را مي كشدآميز، 

 . . .آرامك آرامك به سوي من 
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 .دو چشمم خسته بر هم رفت

 .سپيده مي گشود آهسته جعد گيسوان تابدار صبح

 .سحر لبخند مي زد سرد

  

 طلسم رنج من پوسيد

چنين احساس كردم من لبان مرده ئي لب هاي سوزان 
 مرا در خواب

 . . .مي بوسيد 
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 خفاش شب

 ر چند من نديده ام اين كور بي خياله

 اين گنگ شب كه گيج و عبوس است ـ

 خود را به روشن سحر

 نزديك تر كند،

 ليكن شنيده ام كه شب تيره ـ هر چه هست ـ

 . . .آخر ز تنگه هاي سحرگه گذر كند 

  

  

 زين روي در ببسته به خود رفته ام فرو

 .در انتظار صبح

  

 ر گلوفرياد اگر چه بسته مرا راه ب

 .دارم تالش تا نكشم از جگر خروش
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 اسپندوار اگر چه بر آتش نشسته ام

 .بنشسته ام خموش

  

 وز اشك گرچه حلقه به دو ديده بسته ام

 .پيچم به خويشتن كه نريزد به دامنم

  

  

 ديريست عابري نگذشتست ازين كنار

 . . .كز شمع او بتابد نوري ز روزنم 

  

  مي كشدفكرم به جست و جوي سحر راه

 !اما سحر كجا

  

 در خلوتي كه هست،

 نه شاخه ئي ز جنبش مرغي خورد تكان

 .نه باد روي بام و دري آه مي كشد
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 حتي نمي كند سگي از دور شيوني

 . . .حتي نمي كند خسي از باد جنبشي 

  

 غول سكوت مي گزدم با فغان خويش

 و من در انتظار

 !كه خواند خروس صبح

  

  درياي شب مراكشتي به شن نشسته به

 وز بندر نجات

 چراغ اميد صبح

 . . .سوسو نمي زند 

  

 از شوق مي كشم همه در كارگاه فكر

 نقش پر خروس سحر را

 .ليكن دوام شب همه را پاك مي كند
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 مي سازمش به دل همه

 اما دوام شب

 در گور خويش

 ساخته ام را

 .در خاك مي كند

 

 :هست آنچه بوده است

  

 ندر فلوت خويششوق سحر نمي دمد ا

 .خفاش شب نمي خورد از جاي خود تكان

 شايد شكسته پاي سحرخيز آفتاب

 .شايد خروس مرده كه مانده ست از اذان

  

 :مانده ست شايد از شنوائي دو گوش من
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 .خوانده خروس و بي خبر از بانگ او منم

 :شايد سحر گذشته و من مانده بي خيال

 .بينائيم مگر شده از چشم روشنم
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 »نازلي«مرگ 

 .بهار خنده زد و ارغوان شكفت! ـ نازلي«

 .در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير

 !دست از گمان بدار

 !با مرگ نحس پنجه ميفكن

 ». . .بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار 

  

 نازلي سخن نگفت؛

 سرافراز

 . . .ت دندان خشم بر جگر خسته بست و رف

  

  

 !سخن بگو! ـ نازلي«

 مرغ سكوت، جوجة مرگي فجيع را
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 »!در آشيان به بيضه نشسته ست

  

 نازلي سخن نگفت؛

 چو خورشيد

 . . .از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت 

  

 نازلي سخن نگفت

 نازلي ستاره بود

 . . .يك دم درين ظالم درخشيد و جست و رفت 

 نازلي سخن نگفت

  بودنازلي بنفشه

 گل داد و

  »!زمستان شكست«: مژده داد

 و 

 ...رفت
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  نمي رقصانمت چون دودي آبي رنگ

 

 نمي گردانمت در برج ابريشم

  ـ:نمي رقصانمت بر صحنه هاي عاج

  

 شب پائيز مي لرزد به روي بستر خاكستر سيراب ابر سرد

سحر، با لحظه هاي ديرمانش، مي كشاند انتظار صبح را 
 . . .در خويش 

  

دو كودك بر جلوخان كدامين خانه آيا خواب آتش 
 مي كندشان گرم؟

 سه كودك بر كدامين سنگفرش سرد؟

 صد كودك به نمناك كدامين كوي؟
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 نمي رقصانمت چون دودي آبي رنگ

  ـ:نمي لغزانمت بر خواب هاي مخمل انديشه ئي ناچيز

  

حباب خنده ئي بي رنگ مي تركد به شب گرييدن پائيز 
 يبار تنگ،اگر در جو

  

 وگر عشقي كزو اميد با من نيست

 درين تاريكي نوميد سايد سر به درگاهم ـ

  

دو كودك بر سرير سنگفرش سرد و صد كودك به 
 خاك مردة مرطوب

  

  

 نمي لغزانمت بر مخمل انديشه ئي بي پاي

 :نمي غلتانمت بر بستر نرم خيالي خام
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 ام تواگر خواب آورست آهنگ باراني كه مي بارد به ب

      وگر انگيزة عشق است رقص شعلة آتش به ديوار
 اتاق من،

  

 اگر در جويبار خرد، مي بندد حباب از قطره هاي سرد

 وگر در كوچه مي خواند به شوري عابر شبگردـ

  

دو كودك بر جلوخان كدامين خانه با رؤياي آتش مي 
 كند تن گرم؟

 سه كودك بر كدامين سنگفرش سرد؟

 كدامين كوي؟و صد كودك به نمناك 

  

 نمي گردانمت بر پهنه هاي آرزوئي دور

 :نمي رقصانمت در دودناك عنبر اميد
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ميان آفتاب و شب برآورده ست ديواري ز خاكستر 
 سحر هر چند،

 دو كودك بر جلوخان سرائي مرده اند اكنون

 سه كودك بر سرير سنگفرش سرد و صد كودك به 

 .خاك مردة مرطوب
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 ساعت اعدام

 در قفل در كليدي چرخيد

  

 لرزيد بر لبانش لبخندي

 چون رقص آب بر سقف

 از انعكاس تابش خورشيد

  

 در قفل در كليدي چرخيد

  

  

 بيرون

 رنگ خوش سپيده دمان

 مانندة يكي نوت گمگشته

 مي گشت پرسه پرسه زنان روي
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سوراخ هاي 
 ني

 . . .دنبال خانه اش 

  

  

 در قفل در كليدي چرخيد

  

 رقصيد بر لبانش لبخندي

 چون رقص آب بر سقف

 از انعكاس تابش خورشيد

  

  

 در قفل در

 .كليدي چرخيد
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 شعري كه زندگي ست

 

 موضوع شعر شاعر پيشين

 .از زندگي نبود

 در آسمان خشك خيالش، او

 .جز با شراب و يار نمي كرد گفت و گو

 او در خيال بود شب و روز

 در دام گيس مضحك معشوقه پاي بند،

 حال آنكه ديگران

 دستي به جام باده و دستي به زلف يار

 ! زدندمستانه در زمين خدا نعره مي

  

  

 موضوع شعر شاعر

 چون غير ازين نبود
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 تأثير شعر او نيز

 :چيزي جز اين نبود

  

 :آن را به جاي مته نمي شد به كار زد

  

 در راه هاي رزم

 با دستكار شعر

 هر ديو صخره را

 از پيش راه خلق

 .نمي شد كنار زد

  

 يعني اثر نداشت وجودش

 فرقي نداشت بود و نبودش

 .آن را به جاي دار نمي شد به كار برد

  



)کتاب دوم ( هوای تازه  

اتحاديه جوانان سوسياليست انقالبی ايرانسايت   
http://www.javaan.net 

47

 حال آنكه من

 بشخصه

 زماني

 همراه شعر خويش

 همدوش شن چوي كره ئي

 ماجنگ كرده 

 را» حميدي شاعر«يك بار هم 

 در چند سال پيش

 بر دار شعر خويشتن

 . . .آونگ كرده ام      

  

  

 موضوع شعر

 امروز

 . . .موضوع ديگريست 
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 امروز

 شعر

 حربة خلق است

 زيرا كه شاعران

 خود شاخه ئي ز جنگل خلقند

 .نه ياسمين و سنبل گلخانة فالن

  

 بيگانه نيست

 شاعر امروز

 :با دردهاي مشترك خلق

  

 او با لبان مردم

 لبخند مي زند،

 درد و اميد مردم را
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 با استخوان خويش

 .پيوند مي زند

  

 امروز

 شاعر

 بايد لباس خوب بپوشد

 كفش تميز واكس زده بايد به پا كند،

 آنگاه در شلوغ ترين نقطه هاي شهر

 يكي يكي. موضوع و وزن و قافيه اش را

 با دقتي كه خاص خود اوست،

 :از بين عابران خيابان جدا كند

  

 !ـ همراه من بيائيد، همشهري عزيز«

 دنبالتان سه روز تمام است

 » سر کشيده ام  همه جادر بدر
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 ن؟ـ دنبال م«

 !عجيب است

 آقا، مرا شما

 »البد به جاي يك كس ديگر گرفته ايد؟

  

 :ـ نه جانم، اين محال است«

 من وزن شعر تازة خود را

 »از دور مي شناسم

  

 ـ گفتي چه؟«

 »وزن شعر؟

  

 . . .ـ تأمل بكن رفيق «

 وزن و لغات و قافيه ها را
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 هميشه من

 .در كوچه جسته ام

 مردمند،آحاد شعر من، همه افراد 

 )است» مضمون قطعه«كه بيشتر (» زندگي«از 

 ، جمله را»قافية شعر«و » وزن«و » لفظ«تا 

 . . .من در ميان مردم مي جويم 

 ين طريقا

 ». . .بهتر به شعر، زندگي و روح مي دهد 

  

  

 اكنون

 هنگام آن رسيده كه عابر را

 شاعر كند مجاب

 با منطقي كه خاصة شعر است

 تا با رضا و رغبت گردن نهد به كار،
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 . . .ور نه، تمام زحمت او، مي رود ز دست 

  

  

 خوب،

 حاال كه وزن يافته آمد

 :هنگام جست و جوي لغات است

  

 هر لغت

 چندانكه بر مي آيدش از نام

 . . .دوشيزه ئيست شوخ و دالرام 

  

 بايد براي وزن كه جسته ست

 .شاعر لغات در خور آن جست و جو كند

 اين كار، مشكل است و تحمل سوز

 ليكن
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 گزير

 :نيست

  

 آقاي وزن و خانم ايشان لغت، اگر

 الجرم. همرنگ و همتراز نباشند

 .محصول زندگانيشان دلپذير نيست

 :مثل من و زنم

  

 )آسه هاي وزن(من وزن بودم، او كلمات 

 موضوع شعر نيز

 . . .پيوند جاودانة لب هاي مهر بود 

  

 با آنكه شادمانه در اين شعر مي نشست

 )اين ضربه هاي شاد(لبخند كودكان ما 

 چون كلمات سياه و سرد! ليكن چه سود
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 :احساس شوم مرثيه واري به شعر داد

 هم وزن را شكست

 هم ضربه هاي شاد را

 هم شعر بي ثمر شد و مهمل

 !هم خسته كرد بي سببي اوستاد را

  

 باري سخن دراز شد

 ناك راوين زخم درد

خونابه باز شد 
. . . 

  

  

 الگوي شعر شاعر امروز

 :گفتيم

 !زندگيست
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 از روي زندگي ست كه شاعر

 با آب و رنگ شعر

 نقشي به روي نقشة ديگر

 : تصوير می کند

  

 او شعر مي نويسد،

 يعني

 او دست مي نهد به جراحات شهر پير

 يعني

 او قصه مي كند

               به شب
 پذيردل از صبح

 

 او شعر مي نويسد،

 يعني
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  او دردهاي شهر و ديارش را

 د فر ياد می کن

 يعني

 او با سرود خويش

 روان هاي خسته را

 آباد می کند

 او شعر مي نويسد،

 يعني

 او قلب هاي سرد و تهي مانده را

  ز شوق

 .سرشار می کند

 يعني

 او رو به صبح طالع، چشمان خفته را

 .بيدار می کند
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 او شعر مي نويسد،

 يعني

 او افتخارنامة انسان عصر را

 .تفسير می کند

  

 يعني

  او فتح نامه هاي زمانش را

 .تقرير می کند

 

 اين بحث خشك معني الفاظ خاص نيز

 . . .در كار شعر نيست 

اگر شعر 
 زندگي ست،

 ما در تك سياه ترين آيه هاي آن

 گرماي آفتابي عشق و اميد را
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 : احساس می کنيم

 كيوان

 سرود زندگي اش را

 در خون سروده است

 وارتان

 غريو زندگي اش را

 در قالب سكوت،

  

 اما، اگر چه قافية زندگي

 در آن

 چيزي به غير ضربة كشدار مرگ نيست،

 در هر دو شعر

 معني هر مرگ

 !ست زندگی  

 


