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بهار بى خزان و شعر جاویدان

زنده یاد دکتر حسن احمدى گیوى

استاد دانشگاه تهران

ربیع االول سال 1304 قمرى (1366 ش) در مشهد، خانۀ میرزا کاظم صبورى، ملک الشعراى 

آستان قدس رضوى، قدم پسرى روشن شد که او را به نام فرزند ممدوح و مراد خود، محمدتقى 

نامید؛ اما هنوز هجده بهار بر پسر نگذشته بود که سایه از سر او برگرفت. محمدتقى که بعدها 

به ملک الشعرا ملقب و به ملک الشعراى بهار معروف شد تا سال 1293 ش در زادگاه خویش 

اقامت داشت. از آن پس تا دم مرگ در تهران سکونت گزید. 

     اصول ادبیات را نزد پدر خواند و تحصیالت ابتدایى و دینى و عربى و قرآن را در خدمت 

استادان بزرگ خراسان فراگرفت. 

     شاعرى را از سیزده سالگى آغاز کرد و سال ها جامۀ روحانیت بر تن داشت. پدرش، صبورى، 

ملک الشعراى آستان قدس بود. عنوانى که هم حقوق داشت و هم اعتبار و احترام و ملک الشعرا 

در روزهاى مقدس مذهبى، براى بزرگان دین، مدح و مرثیه مى ساخت و در مجالس جشن و 

عزا مى خواند. 

     بهار در سال 1384 پس از مرگ با قدرت نمایى و پیروزى در امتحان هاى دشوار، به جاى 

از  بود.  نگذشته  از عمرش  بهار  از هیجده  بیش  هنوز  درحالى که  به ملک الشعرایى رسید،  پدر 



شعرهایى که در جلسۀ آزمون، بر بدیهه سرود رباعى زیر را نمودار خالقیت ذهنى و قدرت طبع 

او توان دانست که از چهار واژة ناهمخوان و ناهمگون «آینه، اّره، کفش و غوره» ساخته است 

و به مخالف و منکر اصلى خود خطاب کرده: 

چــون آینه، نور خیز گشــتى احســنت!

در کفــش ادیبــان جهان کــردى پاى

چون اّره به خلق تیز گشــتى احســنت!

احســنت! گشــتى  مویز  نشــده  غوره 

به صف  بهار بى درنگ  و  ایران  در  انقالب مشروطیت  با  بود  بهار، همزمان  آغاز جوانى       

آزادى خواهان و طرفداران مشروطه پیوست و با نشر روزنامۀ نوبهار و نوشتن مقاله ها و شعرها 

به روشنگرى و افشاگرى برخاست. 

     مبارزات سیاسى و بیان گرم و شعر تند بهار نام وى را بر سر زبان ها انداخت چنان که در 

دوره هاى چهارم و پنجم و ششم از خراسان و تهران به نمایندگى مجلس شورا برگزیده شد و 

با مدّرس و مصدق و یارانشان در صف اقلیت قرار گرفت؛ و همچنان با مردم و در پیشاپیش 

آزادگان و ایران دوستان و زورستیزان با جغد جنگ و جهل و بیداد و دیو استعمار و استبداد پیکار 

کرد. به بجنورد تبعید شد. مردم گوهرشناس بجنورد، با دهان کجى به بدخواهان و بدکاران او را 

به نمایندگى خود در مجلس شورا برگزیدند. به اصفهان تبعیدش کردند، فراغتى یافت و بخش 

بزرگى از اشعار خود را در آن شهر پدید آورد. 

     از سال 1312 تا 1320 به اجبار از سیاست کناره گرفت و به کار تحقیق و تألیف و تدریس 

سیاست روى  به صحنۀ  از شهریورماه 1320 با سقوط رضاخان، دوباره  پرداخت.  دانشگاه  در 

آورد. در دورة پانزدهم مجلس شورا باز از تهران انتخاب شد. در سال 1324 در کابینۀ احمد قوام 

(قوام السلطنه) ُسّکان وزارت فرهنگ را به عهده گرفت اما به زودى دریافت که این قبا زیبندة 

قامت استوار و رساى او نیست و زودش از تن به در آورد و به شکرانه بسوخت!

شعر بهار

او از بزرگ ترین شاعران و قصیده پردازان تاریخ ایران است. دیوان اشعار وى به همت برادرش 

محمد ملک زاده و فرزند برومندش زنده یاد دکتر مهرداد بهار در دو جلد چاپ شده که تنها حدود 

19 هزار بیت از اشعار او را در بردارد و هنوز بیش از ده هزار بیت از آن، به مالحظات سیاسى 

و اخالقى به طبع نرسیده است. 

38 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



     شعرهاى نخستین بهار، دو دسته است: یک دسته، اشعار مذهبى است که از روى عقیده 

و وظیفه سروده است و دستۀ دیگر، فریاد آزادى خواهى و میهن دوستى و حق پرستى است که 

علیه ظلم و استبداد داخلى و نفوذ و تجاوز خارجى، سر داده است. 

     از حیث گسترة اندیشه و پهنۀ خیال، کمتر پدیده و یا مسئله اى در جهان هستى توان یافت 

که از قلمرو دید و شعر بهار برکنار مانده باشد: 

خدا، آفرینش، زندگى، مرگ، عشق، صلح، جنگ، مهر، خشم و نفرت، امید و همت، تالش و 

شجاعت، پیروزى و نومیدى، سستى و ترس و ناکامى، دین و علم، اخالق و سیاست و انقالب 

و اجتماع و فرد و خانواده، فرزند و گل و گیاه و...، اما در این میان دو واژة مقّدس و گوش نواز 

«آزادى» و «وطن» در شعر او طنینى دیگر دارند. 

     بهار در بدیهه سرایى، یعنى بدون سابقۀ ذهنى و زمینۀ قبلى شعر گفتن، نیز استاد ماهرى 

بود و نمونۀ آن را در امتحان ملک الشعرایى قبًال آوردیم. بهار در شعر خود از تشبیه و استعاره و 

آرایش هاى شعرى دیگر، براى زیبایى کالم استفاده مى کرد و خود نیز ترکیبات بکر و تازه اى 

پدید آورد و به کار مى برد. 

     همه گونه معانى مأنوس و نامأنوس را جامۀ شعر پوشاند و قصاید بلند و طوالنى با قافیه ها 

و ردیف هاى سخت و دشوار ساخت، بدون اینکه از قدرت بیانش بکاهد. 

     در همۀ انواع نظم، از قصیده و غزل و قطعه و مثنوى و جز آن قدرت نمایى کرد؛ اما در 

میان اشعار او، قصیده، جاى دیگرى دارد و در بلندى و استوارى با کوه دماوند به همسرى و 

برابرى برخاسته است! 

     تصنیف هاى بهار نیز از عالى ترین نمونه هاى تصنیف هاى ملّى و میهنى است که در پیروزى 

انقالب مشروطه، نقش ارزنده اى داشته است. با شاعران نامى معاصر خود، دوستى و مشاعره 

داشت و به تشویق و نوازش و تحسین و ستایش آنان برخاست. گاهى هم برخى از رجال شعر 

و سیاست را هجو مى کرد. 

آنان  از  اغلب،  و  رفت  گذشته  بزرگ  شاعران  استقبال  و  تضمین  و  تقلید  و  مسابقه  به       

فرسنگ ها جلو افتاد، اّما از همه به ستایش و نیایش یاد کرد. 

     واژه ها، ترکیب ها، ترتیب ها، عبارت ها، جمله ها و فعل ها را به سبک رودکى و فردوسى و 

ناصرخسرو و دیگر سخن سرایان بزرگ کهن آورد، به طورى که طنین آهنگ پیشینیان را در 

بهار،  روح  نوجویى و نوآورى  به خوبى مى توان شنید که  او، مخصوصاً در قصیده هایش  شعر 
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آن را نواى تازه اى داده است و جوش و خروش طبع جوان وى، آن را گوش نوازتر و دل پذیرتر 

ساخته است. با این همه گهگاه پیچیدگى لفظى و معنوى، کلمات مبتذل و بازارى و خالف 

عفت، تناقض در افکار و اشعار، به خصوص در مقام مدح و هجو نیز در اشعار او دیده مى شود 

که در برابر امتیازات و محسنات شعر او ناچیزند. 

افکار و نظریات

در شاعرى، سبک کهن را پسندید و برگزید و در نویسندگى، شیوة ساده و نو را. با شعر بى وزن 

و قافیه، شکستن قاعده ها و قالب هاى کهن مخالفت داشت و معتقد بود که سخن و اندیشۀ نو را 

در قالب کهن باید آورد. به آزادى عشق ورزید و بارها و بارها و بیش از همۀ شاعران به ستایش 

آن پرداخت و لقب «ستایشگر آزادى» گرفت و هرگز از آن روى گردان نشد.

     صلح را ستود و از جنگ بیزارى جست و به خاطر عشق به صلح بود که ریاست جمعّیت 

طرفداران صلح را پذیرفت و از دست جغد جنگ، ناله و فغان سر داد: 

کــه تا ابــد بریده بــاد نــاى او!...فغــان ز جغــد جنــگ و مرغــواى او

     فساد و بیداد و استبداد را کوبید، اما گاهى به اجبار و اضطرار، یا براى تشویق، از کارهاى 

مثبت خودکامگان، آنان را ستایش کرد، ولى باز از حّد اعتدال بیرون نرفت و از حّق و حقیقت 

منحرف نشد. زندگى را جنگ مى خواند و خواننده را در این جنگ، آماده باش مى داد و به هّمت 

و استقامت فرامى خواند:

نیست هنگام تأمل، بى درنگ آماده شو زندگى، جنگ است، جانا، بهر جنگ آماده شو 

در سختى ها و گرفتارى ها از توّکل به خدا نیز غافل نبود:

کز دل سنگ، َومانَد گل صد برگ و سمن...دل قــوى دار کــه ما نیز خدایــى داریم 

    از اسالم راستین و وحدت مسلمانان دفاع کرد و با اختالف سّنى و شیعه و خرافات مذهبى 

مخالفت ورزید و با ریاکاران دین فروش، به جنگ و ستیز برخاست. در بیشتر قصاید و قطعات و 

اشعار اخالقى او روح دیانت، به روشنى جلوه گر است. 

     در مرز جوانى و پیرى، شک ها و چون و چراهایى در دل او راه یافت؛ ولى در دوران پیرى، 

با شناخت و بصیرت بیشترى، دین و ایمان را پناهگاه خود قرار داد. 

     به ستایش و نیایش اولیاى دین و مذهب رفت و گاهى هم در آن، راه افراط و اغراق پیمود 

و بیش از همه، در مدح و عزاى امام هشتم داد سخن داد که ملک الشعراى آستان او بود. 
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 امید و خوش بینى، از ویژگى هاى روشن افکار و اشعار بهار است. آرزوى عالى و آرمان انسانى 

او را در بسیارى از اشعار، به ویژه در قصیدة بلند و رساى «آرمان شاعر» مى توان دریافت.

     در عّزت نفس و بلندى روح و تحمل نکردن زور نیز او کم نظیر بود و چنان که قبًال هم 

اشاره شد: به حبس و زجر و تبعید و سختى ها و بدبختى ها تن در داد، ولى زیر بار زور نرفت! 

     سرمایه دارى را سرمایۀ نابودى علم و دین و وجدان شمرد و سرمنشأ عزت ناکسان و ثروت 

و حشمت ثروتمندان را مایۀ مرگ فقرا خواند و اعیان را به عنکبوتى تشبیه کرد که در راه مردم، 

دام مى نهند. از نادانى و جهل عوام و بدى و ستم خواص، دل پرخونى داشت! و از دست هر دو 

داد کشید: 

از عـــوام اســـت هـــر آن بد که رود بـر اسـالم! 

از خواص اســت هــر آن بد که رود بر اشــخاص!                                                                                        

ــوام!... ـــ ع دسـت  از  داد 

ــواص!...  خـ ــت  دس از  داد 

     با تجّدد و تمّدن غرب، آشنایى یافت و به اخذ دانش از غرب معتقد شد؛ اّما غرب زدگى و تقلید 

بیجا از فرهنگ و زندگى غربى را نکوهش مى کرد. از اینکه عدالت اجتماعى، در ایران و جهان، 

برقرار نیست، غمگین و خشمگین بود و از نادرستى قوانین و نظام هاى جوامع بشرى شکوه ها 

داشت و از عیب ها و نارسایى هاى دستگاه قضایى ایران ناله ها کرد.

 در تمامى دوران زندگى، به ایران عزیز عشق ورزید و حّتى در بستر بیمارى و مرگ گفت:

کز پــى درمان خــود فراغ نــدارد...!از غــم ایــران دلــم گرفته بــه نوعى

از تهران و  برعکس،  دانش و پاکى و شجاعت مى دانست، ولى  را کانون دین و      خراسان 

تهرانى، دل پرخونى داشت. تهران را بناى ظلم و خیانت و سراى فساد و جنایت مى خواند. 

     وکیالن و وزیران و رجال سیاسى ایران را که همگى در تهران جمع اند، مردمانى سفله و 

مزدور، جبون و زبون مى شمرد؛ که شریک جرم استبدادند و یاریگر استعمار: 

دربــنــد!   ــاى  ــ پ ــد  ــی ســپ ــو  ــ دی اى 

ــوم   ــظــل م خــلــق  آه  آتــــش  از 

رى!  ــِر  ــ س ــر  بـ ــت  ــرس ــف ب ابــــرى 

باید  ــه  ک بــنــا  ایـــن  بُـــن  ز  ــن  ــرک ب

بستان  ســفــلــه  ــردان  ــى خـ بـ ــن  زیـ

دمـــاونـــد...! گــیــتــى اى  گنبد  اى 

ــد، ــداونـ خـ ــر  ــف ــی ک ــۀ  ــل ــع ش وز 

آفند! و  بیم  و  ــول  ه ز  ــش  ــاران ب

برکند! ظلم  ــاِى  ــن ب ــه،  ــش ری از 

ــد! ــن ــردم خ ـــردم  ــ م دل  داد 

     با دادن امتیازها به خارجى ها و استخدام مستشاران خارجى مخالف بود؛ و بندگى بیگانگان 

را بدتر از مرگ مى شمرد:
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ولى    باشد،  بََتر  عالم  در  از هر چیز  است!مردن  بدتر  مردن  ز  بودن  بیگانگان  بندة 

     از دولت استعمارگر انگلیس، سخت بیزار بود و آن دولت را باعث تمام بدبختى هاى ایران و 

ملت هاى شرق مى دانست و نفرینش مى کرد: 

شوى! رسوا  و  بیچاره  جهان  در  شوى!...انگلیسا!  پا  اروپا  وز  گردى  آواره  آسیا  ز 

      با دخالت روس در ایران و حضور و نفوذ استعمار تازه نفس آمریکا نیز مخالف بود و براى او 

استعمار سرخ و سیاه فرقى نداشت. 

اطالعات و معلومات و تحقیقات

بر زبان و ادب فارسى، احاطه و تسلّط کامل داشت و بر زبان و ادبیات عرب، آشنایى کافى. زبان 

پهلوى را فراگرفت و سه کتاب از آن زبان، به فارسى ترجمه کرد و یکى از آنها را به نظم نیز 

درآورد. 

     از علوم انسانى و اسالمى و عقلى مانند فلسفه و حکمت و منطق و فقه و عرفان و تاریخ 

و جز آن، بهره ها داشت. به علوم تجربى و طبیعت نیز آشنا بود و اصطالحات و نکاتى از آنها را 

به کار مى گرفت. از علوم جدید مانند جامعه شناسى و روانشناسى و تعلیم و تربیت نیز آگاه بود. 

     همۀ کتاب هاى نظم و نثر معتبر فارسى را به دّقت در مطالعه گرفت و در آنها به بررسى 

و پژوهش پرداخت و کتاب هاى سبک شناسى (تاریخ تطّور نثر فارسى) را در سه جلد به یادگار 

گذاشت که هنوز پس از هفتاد سال، حرف اّول را در این زمینه مى زند و کتاب درسى دانشگاه هاى 

کشور است. آثار و احوال شاعران و نویسندگان جهان را نیز خواند و از آنها مایه گرفت. 

آثار و تألیفات

(نثر تاریخ تطّور فارسى در 3 جلد)،  تألیفات اوست: دیوان اشعار (در دو جلد)، سبک شناسى  از 

سبک شناسى نظم، تاریخ احزاب سیاسى، تصحیح سه کتاب تاریخى (مجمل الّتواریخ و القصص، 

از  ترجمۀ سه کتاب  و محققانه)،  عالمانه  توضیحات  و  با حاشیه  بلعمى،  تاریخ  تاریخ سیستان، 

پهلوى، شرکت در تألیف دستور زبان فارسى (معروف به دستور پنج استاد در 2 جلد). روزنامۀ 

نوبهار و مجلۀ دانشکده را نیز او بنیان نهاده بود و مقاالت بسیارى در آن دو و مطبوعات دیگر 

نوشته بود که مجموعۀ مقاالت بهار در دو جلد به کوشش آقاى محمد گلبن چاپ شده است. 
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بیمارى و پایان زندگى

در دوران پیرى، به بیمارى سل دچار شد. در همان حال، مخالفان نیز با او به مخالفت و دشمنى 

برخاستند. پیرى و تنگدستى با ناتوانى و ناکامى دست به دست هم دادند و بر شّدت بیمارى 

او افزودند. مداوا در ایران سودى نبخشید. خانه گرو گذاشت و براى معالجه به سوئیس رفت و 

بسترى شد. ارز دولتى وى را قطع کردند! و او ناچار معالجه را ناتمام گذاشت و با درد و حسرت 

و نومیدى به وطن بازگشت. 

     تن خستۀ این بهار شعر و ادب و پژوهش ایران که عاشق بهار بود و تخلّص بهار داشت، در 

بهترین روز بهار، یعنى اول اردیبهشت 1330 به خزان گرایید و روح بلندش به فردوس برین پر 

کشید؛ ولى تا در جهان از «ایران» و «آزادى» نامى هست، نام و یاد او بر دل هاى همۀ ایرانیان 

آزاده و میهن دوست، حاکم؛ و بر زبان هایشان جارى است و شعرها نیز چون آثار دیگر بزرگان، 

زنده و جاوید است. 

     شگفتا! که برخى از مخالفان و معاندان و بدبینان که از اوج و بلنداى شعر او ناآگاه اند، ابعاد 

زورستیزِى  آزادى خواهى،  آزادگى،  مبارزاتى،  میهنى،  ملّى  اجتماعى، سیاسى،  پژوهشى،  علمى، 

بى امان شخصیت او را نیز نادیده مى انگارند، در سالگردش به جاى تکریم و قدردانى از مقام و 

فداکارى هایش، از روى ناآگاهى یا غرض و خوش آمدگویى به داورى تحقیرآمیز بى انصافانه و 

ناشیانه دربارة او و شعرش مى نشینند و بى هیچ مدرك و دلیلى، او را شاعرى متوّسط مى نامند 

و شعرش را سخنى مى انگارند که در برهه اى خاص براى منظورى خاص گفته شده و ماندگار 

نیست! و اکنون نیز خواننده ندارد چون تاریخ مصرفش گذشته است! در پاسخ آنان باید گفت: اوًال 

آن هدف خاص در آن برهه، پیکار با استبداد و تالش در راه پیروزى آزادى و انقالب مشروطّیت 

بود که هدفى است بس مقّدس. ثانیًا همان گونه که در پیش اشارت رفته است، شعر او محدود به 

انقالب مشروطه نیست؛ بلکه در همۀ پدیده ها و مسائل جهان هستى، سخنى براى گفتن داشته 

است. تیتر یا عنوان بسیارى از اشعارش از جمله قطعات زیر، گویاى این واقعیت است: 

آرمان شاعر، اتحاد اسالم، اى زن! بّث الّشکوى (خانۀ شکسته)، به یاد وطن، پیام ایران، تنازع 

بقا، جغد جنگ، جمال طبیعت (چکامۀ فلسفى)، جهل عوام، حّب الوطن، داد از دست خواص! 

داد از دست عوام! دماوندیه، راز طبیعت، زن شعِر خداست، سپیدرود، سعدى، شام ایران روز باد، 

به  نفرین  عبرت،  لوح  کیک نامه،  فردوسى،  ضیمران،  وفا،  و  مهر  شهربند  تاریخ،  از  صفحه اى 

انگلستان، وطن من، یک شب شوم، یکى هست و دو تا نیست و...
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     سخن را به پایان مى برم و به روح بلند استاد شعر و ادب و پژوهش، ملک الشعراى بهار درود 

مى فرستم و چکامۀ «آرمان شاعر» و قطعۀ «مناعت» را به عنوان دو گواه صادق عرایضم در زیر 

به خوانندگان گرامى نیاز مى کنم: 

آرمان شاعر

گیرم ــر  س ز  ــى  ــدگ زن و  ــزم  ــرخــی ب

ــارم ب در  و  ــوه  ک ــه  ب و  ــوم  ش ــاران  بـ

پویم نیشکر  کشت  ــوى  س ره  یــک 

وى وز  کنم  بپا  ــررى  شـ ــى  ن زان 

ــروزى ــه ب ــرودار  ــیـ گـ ــۀ  ــرص ع در 

را نــــاالن  ــســوف  ــل ــی ف دل  داد 

زاى ــر  ــّک کــلــک ش ـــّوت طــعــم  ــا ق ب

ــر گــردد ــزت ــی ــه ت ــم ــد بــه زخ ــاهــی ن

گــردد سرنگون  تیر،  کــف  از  کلک 

ــدر ان لـــوح  ــه  ب دل  خـــون  ــۀ  ــای م از 

را ــى  ــام ــخ ک ــل ت ــر  ــطــی خ ــار  ــج ــن ه

ــش ــاران ــرب ــی ت و  دهـــر  غـــم  ــش  ــی پ

عین الشمس چــون  برهنگى  عین  در 

را  بختى  ــاه  ــی س پـــوش  ــر  س ــن  ویـ

نامش بـــود  آرزو  ــه  ک ــوه  ــی م وان 

کى تــا  غــم  کنج  بــه  خاربنان  ــون  چ

آزادى ــار  ــب ــوی ج ــه  ب ــه  ک ــه  بِـ آن 

گیتى انـــدریـــن  ــادى  ایــ ز  ــى  ــاغ ب

نقشى را  اشـــک ریـــز  کـــودك  آن 

مرهم را  ــــده  داغ دیـ مـــادر  آن  و 

گـــردن را  آز  و  ــاز  ــی ن ــان  ــط ــی ش

نام نمانم  جا  به  ُکِشش  و  کین  از 

فربه ــود  ش آن  از  تن  که  عیش  آن 

گیرم ــر  ب مــیــانــه  از  دل  رنـــج  ویـــن 

گیرم تــر  و  خشک  بــه  و  ــوم  ش اخگر 

گــیــرم نــیــشــکــر  ــاك  ــت س ز  کــلــکــى 

گــیــرم ــرر  شـ در  جــمــلــه  را  گــیــتــى 

گــیــرم ــر  نـ ــر  ــی ش جــــدال  و  آویــــز 

گیرم ــر  س ــره  خــی زشـــت  ــر  ــت اخ زیـــن 

گــیــرم بـــر  دهـــر  مــــذاق  ز  تــلــخــى 

گیرم تــیــزتــر  ــه  ــام خ ــر  س ــن  م چـــون 

گیرم ســر  خامه  خدنگ  ز  مــن  ــون  چ

ــۀ گــونــه گــون صـــور گــیــرم ــرای ــی پ

گیرم بــى خــطــر  ــش  ــوی خ عـــادت  ــر  ب

گــیــرم ــر  ــپ س را  ــاه  ــب ت ــش  ــی ع ایـــن 

ــرم گــی ــر  ــت ــاخ ب ــه  بـ ــا  تـ ــاور  ــ خـ از 

گیرم ــر  ف و  زور  ــه  ب زمــیــن  روى  از 

گــیــرم ــر  ــک ش در  کـــام  ــرة  ــف س بـــر 

ــرم؟! ــی گ نیشتر  امــیــد،  چــشــم  بــر 

ــرم ــی ــۀ ســــرو غــاتــفــر گ ــرایـ ــیـ پـ

گیرم ثــمــر  ــون  ــه گ ــون گ و  بــنــشــانــم 

گیرم ــر  ت چشم  پیش  ــه  ب خــنــده  از 

گــیــرم ــر  ــگ ج ــۀ  ــوش گ بـــه  ــر  ــه م از 

گیرم زر  و  ســیــم  کمند  و  ــد  ــن درب

گــیــرم ــشــر  ب دودة  ز  ــگ  ــن ن ویـــن 

گــیــرم ــضــر  ــاح م ــش  ــن ــوی ج ــان  نـ از 
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خرم ــود  ش او  از  ــان  ج کــه  ــام  ک وان 

ــرده  ــاطــفــت، پ ــه دســـت ع ــاره ب ــکــب ی

ــى را  ــاع ــم ــت اج ــد  ــی ــل پ ــم  ــظ ــن ن ــ وی

را ــب  ــوک ــک م ازرق  ــرة  ــ ابـ ــن  ــ وی

فـــّر شــهــپــر هــّمــت بـــه  ــاه  ــ آن گـ و 

ــرام ــه ــۀ ب ــّف ــم بـــه ص ــن ــر ک ــی ــب گ ش

کیوان  از  ــراود  بــرت ــه  ک نحس  زان 

دل آرزوى  پــیــش  ــه  ک دســـت  وان 

ــم دره را  آه  و  اشـــک  و  ــدى  ــی ــوم ن

ــردة غــیــرت ــ ــل، پ ــ ــدر شـــب وص ــ ون

اطلس ــارم  ــ ط ســطــح  بــه  ــاه  ــ وان گـ

جاى زان  فرشتگان  ــر  پ و  بــال  ــا  ب

گیرم مختصر  جــهــانــش  دو  ــزل  نُـ

گــیــرم ــه ور  ــن ــی ک ــان  ــه ج کـــار  از 

ــرم ــی گ ــر  ســق ــــورة  کـ دم  انـــــدر 

گیرم ــر  ــت آس رویـــه  دو  ــاف  ــص ان ز 

گــیــرم ــر  ــم ق ــۀ  ــب ق ــِر  ــ ب از  ــاى  ــ ج

گیرم کمر  از  سرخش  دشنۀ  آن  و 

گیرم ــر  اثـ و  ــه  ــوی پ و  ــر  پ و  ــال  بـ

گیرم در  ــام  خـ ــه  ب ــد،  ــش ک ـــوار  دیـ

ــۀ قـــدر گــیــرم ــن ــچــیــده بـــه رخ ــی پ

گــیــرم ــر  ــح س دریـــچـــۀ  ــش  ــی پ در 

گــیــرم ــر  ــم ک در  دســـت  ــر  ــب دل بـــا 

گیرم پــر  الیــمــوت  ــرت  ــض ح زى 

***

مناعت

خفتن ــار  مـ ــیــش  ن ــر  زیـ ــه  ــ روی دو 

زور و  زحــمــت  ــا  ب زده  ــن  روغـ ــن  ت

ــوه بــیــســتــون بــى رهــنــمــایــى بــه کـ

خــوردن  سخت  ــاى  ــم ه زخ بــرهــنــه، 

مجروح جسم  بــا  ــب،  ت و  ــرز  ل میان 

بهتر ــار  بـ ــزاران  ــ هـ ــن،  مـ ــزد  نـ ــه  ب

رفتن مـــور  شـــاخ  روى  پشته  ــه  س

ــن ــت ــور رف ــ ــب ــ ــۀ زن ــ ـــان النـ ـــی م

رفتن ــور  کـ چــشــم  دو  ــا  ب ــه  ــان شــب

ــتــن رف دور  راه هــــــاى  پـــیـــاده، 

رفتن ــور  شـ آب  ــر  زیـ ــان،  ــت ــس زم

رفتن! زور  بــار  زیــر  ــو  ج ــک  ی ــه  ک
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