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سخن ناشر

در  داده انــد.  ارائــه  "شــعر"  از  گونــی  گونا تعریف هــای  منتقــدان،  و  شــاعران 
بــودِن آن  مــوزون و آهنگیــن  را  تعریف هــای دیرین تــر، ویژگــی اصلــی شــعر 
دانســته اند. در تعریف هایــی دیگــر، شــعر را بــا دانــش، فهــم، درک، ادراک و 
وقــوف یکــی انگاشــته اند. دهخــدا در فرهنــگ بــه تعاریــف دانشــمندان عــرب 
اشــاره می کنــد: »نــزد علمــای عــرب کالمــی را شــعر گوینــد کــه گوینــدٔه آن پیش 
کنــد و  کــه کالم خویــش را مــوزون و مقفــی ادا  کــرده باشــد  از ادای ســخن قصــد 
چنیــن گوینــده ای را شــاعر نامنــد ولــی کســی کــه قصــد کنــد ســخنی ادا کنــد و 

گفــت.« بــدون اراده ســخن او مــوزون و مقفــی ادا شــود او را شــاعر نتــوان 
کــه بــه زعــم  چیســتی شــعر، دشــوار اســت و بــرای همیــن کســانی، آثــاری 
ســرایندگان آن، شــعر محســوب می شــده را از قلمــرو شــعر بیــرون ســاخته اند و 
برخــی؛ آثــاری کــه ســرایندگان آن، آن هــا را در قالــب نثــر ارائــه داده بودنــد، شــعر بــه 
شــمار آورده انــد و بعضــی هــم تفکیک مرز شــعر و نثــر را کار نادرســت خوانده اند.
کــه بــه شعرشناســی منطقــی پرداختــه،  کســی  در میــان فالســفٔه قدیــم، 
یســتوفانس و  کســانی قبــل از او هــم چــون بقــراط، ار گــر چــه  ارســطو اســت. ا
گفته انــد. اّمــا فــن شــعر ارســطو تنهــا رســالٔه  افالطــون دربــارٔه شــعر، ســخن 
کات"  مســتقل در ایــن بــاره اســت. ارســطو نظریــٔه ادبــی خــود را بــر پایــٔه "محــا
)تقلیــد واقعیــت( بنــا می کنــد و ســه عنصــر وزن )ایقــاع(، لفــظ و هماهنگــی 
کات می شــمارد. در طبقه بنــدی ارســطو، انــواع  را ارکان شــعر و ابزارهــای محــا
شــعر در جوهــر هنــرِی تقلیــد مشــترکند و تمایــز آن هــا از یــک دیگــر بــه ســبب 

تفــاوت در ابــزار اســت.
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ارســطو در ماهیــت شــعر و عملکــرد شــاعر چنیــن می گویــد: »کار شــاعر 
کار  کنــد، بلکــه  ی داده اســت نقــل  کــه امــور را آن چنان کــه رو آن نیســت 
کــه ممکــن اســت اتفــاق افتــاده باشــد،  ــه روشــی  کــه امــور را ب او ایــن اســت 
کــه یکــی روایــت خــود را  کنــد. تفــاوت شــاعر و مــورخ در ایــن نیســت  روایــت 
در قالــب شــعر درآورده اســت و آن دیگــری در قالــب نثــر، زیــرا ممکــن اســت 
یــخ خواهــد بــود. شــعر،  یــخ هــرودت بــه رشــته نظــم درآیــد. اّمــا هم چنــان تار تار
کلــی حکایــت می کنــد؛ در صورتــی  یــخ اســت و بیش تــر از امــر  فلســفی تر از تار

یــخ از امــر جزئــی حکایــت می کنــد. « کــه تار
پــس از نهضــت ترجمــه و انتقال نظریٔه شــعری یونانی به حوزٔه اســالمی، 
ــوفان  ــان فیلس ــردازی را در می ــی از نظریه پ ــان موج ــعری یونانی ــاله های ش رس
ابــن  ســینا، ابوالبرکات بغــدادی،  کــرد؛ چنان کــه فارابــی،  مســلمان ایجــاد 
کــدام بخشــی از آثارشــان را بــه نظریــٔه شــعر  ابن رشــد و خواجه نصیرطوســی هــر 
کســانی چــون حازم قرطاجنــی  ــد. نظــر فیلســوفان از طریــق  اختصــاص دادن

وارد آثــار مدرســه بالغیــون مســلمان هــم شــد.
کتــاب  ابن ســینا در  از ســخن  تاثیــر  بــه      خواجه نصیرالدین طوســی 
کــه از اقوالــی مــوزون  ی از ارســطو، شــعر را »ســخنی خیال انگیــز  شــفا، بــه پیــرو
ی ســاخته شــده باشــد« می دانــد. خواجــه نصیــر در رابطــٔه شــعر  و متســاو
بــا موســیقی چنیــن می گویــد: »و نظــر در وزن حقیقــی به حســب ماهیــت، 
ــه علــم  ــه تعلــق ب ــه علــم موســیقی دارد و به حســب اصطــالح و تجرب تعلــق ب
عــروض دارد و نظــر منطقــی خــاص اســت بــه تخّیــل و وزن را از آن جهــت 
کنــد. پــس شــعر در عــرف منطقی،  کــه بــه وجهــی اقتضــاء تخّیــل  کنــد  اعتبــار 
کالم مــوزون مقّفــی… اّمــا قدمــا،  ــل اســت و در عــرف متأخــران،  کالم مخِیّ
گرچــه مــوزون حقیقــی نبــوده  اســت و اشــعار  گفته انــد و ا ــل  کالم مخِیّ شــعر را 
ــم ماننــد عبــری و  ــوده  اســت و در دیگــر لغــت قدی ــان ب یونانیــان بعضــی چن

ــد.« ــار نکرده ان ــی اعتب ــم وزن حقیق ــرس ه ــریانی و ف س
در  اشــعارالعجم"  فی معاییــر  "المعجــم  کتــاب  در  رازی  قیــس  شــمس 
تعریــف شــعر می نویســد: »شــعر در اصــل لغــت، دانــش اســت و ادراک معانــی به 
حدس صایب و اســتدالل راســت و از روی اصطالح ســخنی است اندیشیده، 
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مرّتــب، معنــوی، مــوزون، متکــّرر، متســاوی، حــروف آخــر آن به یکدیگــر ماننده.«
یکــی  گذاشته اســت،  به جــای  از خــود  اثــر  دو  دربــارٔه شــعر  فارابــی      
ــی  ــت. فاراب ــعر" اس ــاب الش ݑ ــری "کٮݧ ــعراء" و دیگ ــة الش ــن صناع "مقالة فی قوانی
کــه حکیــم  ــم  ی ــه آن اقــوال و معانــی می پرداز ــه، تنهــا ب ــد: »در ایــن مقال می گوی
)ارســطو( در صناعــت شــعر اثبــات کرده اســت، بــدون این که قصــد بیان تمام 
مطالــب را دربــارٔه شــعر داشــته باشــیم. زیــرا خــود حکیم نظراتــش را در صنعت 

مغالطــه تکمیــل نکرده اســت )...فضــال عن القول فی صناعة الشــعر(.«
شمس قیس رازی در "المعجم فی معایر اشعار العجم" می نویسد:

مــوزون، متکــرر،  مرتــب، معنــوی،  اندیشــیده،  اســت  »شــعر ســخنی 
بــه یکدیگــر ماننــده.« آن  ی، حــروف آخریــن  متســاو

کتــاب شــفای ابن ســینا بلخــی  کدکنــی از  دکترمحمــد رضاشــفیعی 
کالمــی اســت مخیــل،  فصــل پنجــم مقالــه پنجــم چنیــن نقــل می کنــد: »شــعر 
کــه در وزن متفــق و متســاوی و متکــرر  ترکیــب شــده از اقوالــی دارای ایقاعاتــی 

باشــند و حــروف خواتیــم آن متشــابه باشــند.«
کــه در زبــان  کدکنــی نظــر دیگــری دارد: »شــعر حادثــه ای اســت  امــا خــود 
ــا شــعر خــود، عملــی در زبــان  گوینــدۀء شــعر ب ی می دهــد و در حقیقــت،  رو
کــه خواننــده، میــان زبــان شــعری او و زبانــی روزمــره و عــادی  انجــام می دهــد 

تمایــزی احســاس می کنــد.«
و تخیــل  گــره خوردگــی عاطفــه  در جــای دیگــری می نویســد: »شــعر 

گرفتــه باشــد.« کــه در زبــان آهنگیــن شــکل  اســت 
کار  کتــاب "طــال در مــس" می نویســد: »تعریــف شــعر  رضــا براهنــی در 
تعریف ناپذیرتریــن  شــعر  کــه  گفــت  بشــود  شــاید  اســت،  مشــکلی  بســیار 

کــه وجــود دارد.« چیــزی اســت 
او تعریف های دیگری هم از شعر ارائه داده است:

یــک  از  »شــعر، جاودانگــی یافتــن اســتنباط احســاس انســان اســت 
گــذرا، در جامــۀ واژه هــا،...« لحظــه از زمــان 

»شــعر زاییــده بــروز حالــت ذهنــی اســت بــرای انســان در محیطــی از 
طبیعــت.«
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کالمی است.« »شعر فشرده ترین ساخت 
بــه  و  می آیــد  بیــرون  ســکوت  از  اســت،  گهانــی  نا واقعــۀ  یــک  »شــعر 

برمی گــردد.« ســکوت 
براهنی پا از این هم فراتر نهاده و هر ایجادی را شعر نامیده است:

»گفتن، آن هم به قصد ایجاد چیزی، شعر سرودن است.«
کــه نخســتین شــاعر نیــز بــود، الهی تریــن خصوصیــت  »انســان اولیــه 
کــه آن را  گفتــن- را آن چنــان مقــدس پنداشــته  خــود- قــدرت نامیــدن و شــعر 

بــه خــدا نســبت داده اســت.«
یــف دیگــری نیــز در ایــن زمینه وجــود دارد که از همان گذشــته های  تعار
افالطــون،  می کننــد.  نقــض  را  یکدیگــر  و  تضادنــد  در  هــم  بــا  گاه  دور 
دیــدگاه  از  و  می دانســت  ویران گــر  و  یــان آور  ز اخالقــی  جهــت  از  را  شــعر 
معرفت شناســانه آن را دور از حقیقــت و فاقــد ارزش علمــی می پنداشــت. 
از  آن  جــای  بــه  و  می شــمرد  ناچیــز  را  ادبیــات  زیبایی شناســانی  ارزش  او 

دیــدگاه ارزش اخالقــی بــه ادبیــات نــگاه می کــرد. 
از دیــد ارســطو ادبیــات، اعــم از نثــر و نظــم و شــعر، هــم چــون ســایر هنرهــای 
دیگــر، بــر مبنــای دو شــالودٔه اساســی بنیــان گرفته اســت. یکــی از ایــن شــالوده ها 
طبیعــت تقلیدگــر ذهــن و روح انســان اســت و دیگری نیاز طبیعی اش بــه توازن، 
کــه تکامــل هجوســرایی منجــر  هماهنگــی و ریتــم اســت. ارســطو عقیــده دارد 
کــه آن را "اوزان ایامبیــک"  بــه پیدایــش ســبک و اوزان خاصــی در ادبیــات شــد 
نامیدنــد و تکامــل بعــدی آن ســبب پیدایــش کمــدی در ادبیــات شــد؛ تکامــل 
ستایش ســرایی منجــر بــه "اوزان هروییــک" شــد که تکامل بعــدی آن به پیدایش 
حماســه انجامید و ســپس شــاخه ای از حماسه ســرایی به گونه ای خاص رشــد 

کــرد و بــه پیدایــش تــراژدی منجــر شــد.
ارائــٔه  در  ســعی  پژوهش گــران  و  منتقــدان  شــاعران،  دوره ای  هــر  در 

بوده انــد. شــعر  از  تعریفــی 
ــرای  ــرای یافتــن تعریفــی ب ــه دشــواری ب گفتگویــی ب کــوروش صفــوی در 
کــرده و می گویــد: »ســقراط و افالطــون هــردو شــعر را نتیجــه الهــام  شــعر اشــاره 
کــرد قواعــدی بــرای  کــه ســعی  کســی بــود  می دانســتند، امــا ارســطو نخســتین 
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یــف ســنتی  ــر اســاس تعار کنــد. ب کشــف  ادب و شــعر و آفرینش هــای ادبــی 
کــه حضــور وزن را در شــعر  شــعر کالمــی اســت مخیــل و مــوزون و از دیــد آن هــا 
ــودن را از شــعر حــذف می کننــد، شــعر  ضــروری نمی داننــد و اصــل مــوزون ب

کــه متضمــن هنجارگریزی هــای شــاعرانه اســت.« کالم مخیلــی اســت 
ــه درســتی  ــوان شــعر را ب کــه امــروز دیگــر نمی ت  امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه شــاعری چــون احمــد شــاملو معتقــد اســت:  تــا جایــی  کــرد  تعریــف 
کــه بــر اســاس آن  »نمی تــوان یــک تعریــف کلــی از شــعر بــه دســت داد. تعریفــی 
ینــی، مهــدی حمیــدی،  اثیرالدین اخســیکتی، صائــب تبریــزی، عــارف قزو

مهــدی اخــوان ثالــث و نیمــا یوشــیج یــک جــا شــاعر شــناخته شــوند.«
گرچــه شــرط الزم شــعر را دربردارنــد،  ــارٔه شــعر ا تعریف هــای ســنتی درب
کافــی را دربرنمی گیرنــد. یعنــی بیش تــر ناظــر بــه عناصــر شــکلی  اّمــا شــرط 
شــعر هســتند، نــه جوهــرٔه درونــی آن. حقیقــت درونــی شــعر، نــه تعریف پذیــر، 
نــه ترجمه پذیــر و نــه نقدپذیــر اســت. بــه ایــن معنــی شــعر خــود زندگــی، یعنــی 
یســتن اســت. پــس ماننــد زندگــی دارای فــراز و فــرود اســت، شــعر  تجربــٔه ز
هــم شــور محــض اســت مثــل ترانه هــای فایــز دشســتانی، هــم شــعور محــض 
ماننــد قصایــد ناصرخســرو و هــم آمیــزه ای از شــور و شــعور ماننــد شــعر حافــظ. 
گــون  گونا کوشــش ها در تعریــف شــعر، باعــث پدیــد آمــدن مکتب هــای 

ادبــی شــده  اســت. 
اندیشــه،  از نظــر عناصــری چــون  از زمــان مشــروطیت شــعر فارســی 
نهــال شــعرنو  و  بــا شــعرنو جهــان دگرگــون شــد  زبــان، قالــب و… همــگام 
یوشــیج  نیمــا  وســیله  بــه  و  گرفــت  بالیــدن  و  داد  نشــان  را  خــود  فارســی 
ظهــور  از  پیــش  تــا  پارســی زبان  شــاعران  رســید.  انســجام  بــه  شــعرنو 
ــد.  ــادار بودن ــر همــان الگوهــا و قالب هــای دیریــن وف نیمایوشــیج همــواره ب
کــردن مصرع هــا و جابــه جایــی قافیه هــا،  کوتــاه و بلنــد  نیمــا یوشــیج بــا 
گرچــه وزن را بــرای شــعر الزم و  بدعتــی در موســیقی شــعر بوجــود آورد و ا
حتمــی می شــمرد ولــی آن را مبنــی بــر امتــداد مصوت هــا و تکیــه واژه هــا 
ــار  ــراع، معی ــا مص ــت ی ــم وزن بی ــعر قدی ــون ش ــم چ ــه ه ــه آن ک ــت، ن می دانس

آیــد. به شــمار  شــعر  وزن  تعییــن 
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موســیقی و آهنــگ شــعر محــدود بــه قالــب عروضــی و بحــر شــعر نیســت 
بلکــه در نــوع پیوســتگی واژه هــا بــا یــک دیگــر و ایقاع هــای شــعر، موســیقی 
کــم از موســیقی و وزن شــعر نیســت.  کــه  شــگفت انگیزی احســاس می شــود 

زیــرا شــعر دو موســیقی دارد:
کشــش  اســاس  بــر  اســت  کــه همــان وزن عروضــی  بیرونــی  موســیقی 
هماهنگــی  از  اســت  عبــارت  درونــی  موســیقی  اســت.  تکیه هــا  و  هجاهــا 
نســبت ترکیبــی واژه هــا و طنیــن خــاص هــر حرفــی در مجــاورت با حــرف دیگر. 
خاســتگاه ایــن دگرگونــی در شــعر پارســی را بایــد پیــرو تحــوالت اجتماعــی در 
کــرد. کــه بنیــاد جامعــه را دگرگــون  دوران جنبــش مشــروطه خواهی دانســت 
بــا ایجــاد تغییراتــی در شــعرنو شــیوۀ جدیــدی  بعدهــا احمــد شــاملو 
گردیــد، بــا ایــن  کــه بــه شــعر ســپید یــا شــعر شــاملویی معــروف  کــرد  ایجــاد 
کلــی حــذف شــد. بــا مــروری  کــه در ایــن ســبک از شــعر، وزن بــه طــور  تفــاوت 
کلــی می رســیم: کنیــم دو دســته  گــر آن را دســته بندی  بــر نظرهــا در بــارۀ شــعر ا

که، تعریف شعر را امکان پذیر نمی دانند. یکی آن 
که، شعر را با عناصر و خصایصی تعریف می کنند. دیگر آن 

کــدام  و  ذاتــی  خصوصیــت،  کــدام  کــه  ایــن  ســر  بــر  خــود  دوم  گــروه 
عرضی انــد؟ اختــالف دارنــد. برخــی، وزن، قافیــه، خیــال، اندیشــه را از عناصــر 
ــاخته اند.  ــتوار س ــر آن اس ــعر را ب ــف ش ــد و تعری ــاب آورده ان ــه حس ــعر ب ــی ش ذات
برخــی دیگــر، وزن بــه معنــای عروضــی آن را از عــوارض شــعر محســوب نمــوده، 
ــر در ســاخت شــعر دانســته اند. ــر" را عامــل مؤث ــا "بیــان برت "منطــق شــعری" و ی
کــرده و آن را موجــب تفکیــک شــعر از  گروهــی بــر عنصــر خیــال تکیــه 
نظــم بــر شــمرده اند و دســته ای هــم زبــان را باعــث عمــدۀ جدایــی شــعر از نثــر 

تلقــی نموده انــد.
کالم اطــالق  شــعر و نثــر هــر دو از واژه ســاخته می شــوند. بــه هــر دو، 
می شــود. در ایــن جهــت بــا هــم دیگــر فــرق نمی کننــد. آن چــه آن هــا را از هــم 

ــد: ــل باش ــن عوام ــاید ای ــازند ش ــدا می س ج
ی" و "متکــرر" و قافیــۀ واحــد  کــه از وزن عروضــی "متســاو کالمــی  1- هــر 

کالم شــعر اســت نــه نثــر.  برخــوردار باشــد، آن 
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"خواجــه نصیــر" در اســاس االقتباس می نویســد: »نظــر منطقــی خــاص 
کــه وجهــی اقتضــای  کنــد  اســت بــه تخیــل و وزن را از آن جهــت اعتبــار 
کالم مخیــل اســت و در عــرف  کنــد، پــس شــعر در عــرف منطقــی  تخیــل 

کالم مــوزون مقفــی« متأخــران، 
ایــن معیــار مختــص شــعر دیریــن اســت، وگرنــه، شــعرنو نــه وزن دارد و 
نــه قافیــه. وزن و قافیــه بــه عنــوان معیــار تعییــن می شــود و اثباتــی اســت نــه 

گــر نداشــته باشــد نثــر اســت. کــه ا گونــه نیســت  کافــی، یعنــی ایــن 
کــه آن را قــوام بخشــیده اند. خــارج  2- شــعر مبتنــی بــر پایه هــای اســت 
گونــه  شــدن از آن ممکــن اســت، ســاختمان آن را بــه خطــر انــدازد  امــا نثــر ایــن 
کــه؛ »شــعر یــک  نیســت. چنــان چــه در تعریــف براهنــی از شــعر ذکــر شــد 
گهانــی اســت، از ســکوت بیــرون می آیــد و بــا ســکوت بــر می گــردد.« واقعــه نا
3-در نثــر هــدف رســاندن پیــام اســت؛ لیکــن در شــعر هــدف تنهــا 
انتقــال پیــام نیســت، تأثیــر و لــذت نیــز جــزء هــدف اســت. شــاید بتــوان 
کــه خواننــده  کــه در ســاختار شــعر اســت بــه ایــن دلیــل باشــد  گفــت ایهامــی 
کشــف خــود  ایــن  کــرده و  کشــف پیــام پنهــان آن شــریک  یــا شــنوده در  

بــود.  خواهــد  لذت بخــش 
و  اســت  برخــوردار  کمتــری  پیچیدگی هــای  از  نثــر  اســاس،  ایــن  بــر 
مخاطــب زودتــر بــه پیــام می رســد ولــی در شــعر، مخاطــب تــالش می کنــد 

کــه در عیــن بــه دســت آوردن پیــام، از آن لــذت نیــز ببــرد.
اســتفاده می شــود،  بیــان  و  بدیــع  از صنایــع  کــه  نثــر  از  نوعــی  4- در 
ــر  ــزون از نث ــر آن، اف ــع، تأثی ــود صنای ــل وج ــه دلی ــد. ب ــی می خوانن ــر ادب آن را نث
کــه ایــن نــوع نثــر را از شــعر بــاز می شناســاند، قــدرت  معمــول اســت. چیــزی 

تأثیرگــذاری شــعر اســت.
5- در نثــر نویســنده مجبــور نیســت از صنایــع بدیــع و بیــان اســتفاده 
کــه  کالم خــود را مصــور ســازد. چــرا  نمایــد امــا در شــعر، شــاعر ناچــار اســت 
ــرای همین"خیــال" را از  هــدف شــاعر متفــاوت از هــدف نویســنده اســت. ب

عنصــر اساســی در شــعر برشــمرده اند.
کنــد ولــی در  ــر اســتفاده  6-نویســنده در نثــر می توانــد از واژه هــا راحت ت
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گونــه نیســت. بســیاری از واژه هــا نمی تواننــد حامــل تمــام معنایــی  شــعر ایــن 
کــرده اســت. از ایــن جهــت واژه هایــی را بــر  کــه شــاعر آن هــا را قصــد  باشــند 

کــه بتواننــد بــار مفهومــی خاصــی را بــر دوش بکشــند می گزینــد 
7- نثــر تابــع دســتور زبــان اســت. هــر واژه جــای مشــخص خــود را دارد... 
امــا در شــعر، شــاعر تابــع دســتور زبــان نیســت. شــاعر بــا درهم ریختن دســتوری 

کالم، آهنگــی بــه واژه هــا داده و بــه آن، صــورت شــعری می بخشــید.
10- نثــر اغلــب در بعــد خاصــی و در زمانــۀ معینــی شــکل می گیــرد از 
یــخ حــرف نمی زنــد بلکــه  ــا تار یــخ دارد. ولــی شــعر ب ایــن جهــت همیشــه تار
ــد و در  ــو می کن گفتگ ــی و ...  ــی، اجتماع یخ ــی، تار ــای علم ــام مقوله ه از تم

تمــام زمانه هــا ســفر می کنــد.
 11- نثــر هــم یــک زبــان اســت شــعر هــم زبــان، لیکــن شــعر زبانــی اســت 
کــرده اســت...  گذشــته بــه زبــان مســتقلی دســت پیدا کــه از حــدود زبــان نثــر 
بــه عبــارت دیگــر شــعر ســاخت درونــی زبــان اســت و نثــر ســاخت شــکلی 
کتفــا می کنــد در  ــان ا ــه رعایــت نمــودن دســتور زب ــر، نویســنده، ب ــان. در نث زب
کــه شــاعر می کوشــد تــا بــا شکســتن بنیــان دســتور و آمیختــن شــکل و  حالــی 

کنــد.  محتــوا، شــعر را از ســطح بــه عمــق هدایــت 
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کــدام می توانســت  کــه هــر  کتــاب پیــش رو در چهــار فصــل تدویــن شــده اســت 
دفتــری باشــد. هــر فصــل بنابــر نامــی کــه بــرای آن نهــاده شــده شــامل قطعه هــای 

شــعری متنوعی اســت.

فصل عاشقی                                              صفحه 15    -  96

سکوت                                                    صفحه 97  -  168

هفت  آسمان                                          صفحه 169 -  194

که آواز نشد                             صفحه 195 -  236 ترانه ای 
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فصل عاشقی

عشق

که احساست را بر سپیدی صفحه ای می نگاری ... آن گاه 

چه با طرحی زیبا

چه به نت هایی به نظم نشسته

چه شعری فریبنده ...

کشیده ای... گویی خود را در آغوش 

که احساست را ... آن گاه 

در غزلی می سرایی

در قطعه ای می نوازی

به آواز مبدل می کنی

با طرحی زیبا به تصویر می کشی...

گرفته ای گویی خود را با مهربانی در آغوش 

در تنهایی خویش و دور از همه...

گاه از سر شوق

گاه دل شکستگی



18

عشق و دیگر هیچ...

گاه از فرط نا امیدی

گاه خشم... و 

فرقی نمی کند...

کنارت نشسته  کسی  گویا 

گذاشته دست بر شانه ات 

و با مهر نجوا می کند ...

»دوسِت من

آرام باش

کنار تو هستم...« من این جا 

گاه مرز این لطافت به حدی می رسد

که دیگران هم از این آثار خلق شده به وجد می آیند

آرام می شوند...

گویا در بطن این زیبایی ها

کسی آن ها را نیز در آغوش می گیرد...

که در می یابی  آن جاست 

گشوده است ی تو و دیگران آغوش  آنکه به رو

تنها "خداست"

خدایی در وجود من و تو...

که از درون ما "عشق" را فریاد می کشد... نیرویی 


