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   "نيزک"ر ـــعـزت آھنگ  

  2010دسمبر  17      
  

  

  
 

  شعر احساس دل آراست           
  

  وقتی احساس فوران ميکند

  دل ميخروشد 

  شدخون ميجو

  حالتی ديگرگونه ايجاد ميشود

  اين حالت نه عاديست

  نه ھم اراديست

  يشودموجی از احساس م صر وجودعنا ۀھم

  پويا ميگردد متحرک و

  سلول سلول مينوازد

  احساس انق&ب ميکند

  شده متمرکز دستھا م با احساس درأانرژی تو

  لب ميکندس یای لحظه عقل را برات و جای تفکر

  مقاومت نمی شناسد

  مغز فرمان ميدھد ه ب

  تراوش کن ،خلق کن

  انگشتان  آنگه انرژی متمرکز شده در
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  قلم پناه ميبرد ۀساح زير 

  منقش ميسازد  صفحۀ نقره فام را و

  نازیط حروف رقص کنان با عشوه و

  ارھمکن گاھی در ھم وگاھی جدا از

  صف ميکشند 

  زنداکلمات را ميس

  کوبی ميپردازندپاي رقص وه کلمات ب

 ميزند آ ھم میه چه ماھرانه ب و

  زيرکانه بارور ميگردند  و

  بنام جمله متولد ميشود یموجود متکامل و

  زاران  دھا وصن دھھا بدينسا و

  يدآ جمله به مرواريد قلم در می ، کلمه  وحرف

  دندزمان نقش ميب ۀکتيب بر

  متبلور ميگردد پديدۀ جديد خلق و و

  افزايد جھان پديده ھا می بر و

  مظھر العجائب را  جديد و ۀکه اين پديد

  ناميد شعرميشود 

  است دلنواز که چه زيبا و! وه

  فريندآ تحرک می و یئپويا

  انعکاس واقعيتھا ميشود

  انگيزد س بر میاحسا

  ، ميخنداند، ميگرياند

  ايد،، غم ميفزآفريند خوشی می

  ، ميشوراند،آرامش ميبخشد

  ھاراز با ھمه اين رمز و

  :ميتوان گفت 

  احساس دل آراست شعر

  ستشعر ابراز ھنرھا
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  ستشعر گاھی يک معما

  ست ھاشعر تجلی حقيقت

  ستپايا شعر جاويدان و

  فراز کھکشان تا

  فراخنای زمان  در

  آلود ھمچون گاھی، پاک وعطر

  صبح بھاران قطرۀ باران در

  ديگری داردشعر رمز 

  نا@ن سرگشته و ، گاھی خسته وکه

  ھای بی پايانراه پرسش ميرود در

  ميستيزد با ستمکاران

  ميخروشد ھمره ياران

  ينۀ پاک مصفائعر چون آش

  ميشود تصويرھا را د ر سطورش صادقانه ديد

  جو کردو  را جست ھريک چھره ھا و

  افکار طرف را،  ذھن و

  ددي دستش ھويدا از گلی روئيده در

  گمراھی ئی  وراه پويا

  ديد متنش آشکارا ز

  ھايب و فرازبا ھمه ش

  دل آراست شعر زيبا و

  ھاستشعر فرياد زمان بيصدائي

  شعر درد حسرت و سوز جدائيھاست

  يک روزن بسوی روشنائيھاست شعر

  

  

 

 
 


