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  !!!شنيده کی بود مانند ديدهآری؛ 

  
  از شعر فرنگی گريزانم،

  که نه وزن دارد و نی قافيه و بعضاً ھم فاقد معناست            

  ، در ھمين سياقچيزی نويسم ؛ھمبا آن                       

    !!!ندانند، ندو اگر شعرش ندان                                                 

  ؟کار کند توبا  خواھدگر نميشنيده ای که د چه بد

  ، مگرردميداام برـگو ھر آن پيوسته  او                      

    را نداریاو يارای ھمگامی گر دتو مگر                                    

  ستکرده  خيرهرا  تچشم درخشش کارش اما، نيست خستهھرگز او 

  شبپره چشم    ،به روز ر نبيند گ                                                

  ؟؟؟گناه ه ــچ را   چشمۀ آفتاب                                                

  ، آموزاند و موزدھر آن آپيوسته و ! او

  !!!بياموز وناز و  زنبزانو باری                                             

  و وای بر تو ؛ھردم ھفت شھر عشق را پيمايد !او

  !!!    ای دست زير ا�شه نشستهم يک کوچه ـکه در خ وای بر تو        

  به خواب ميرود او خسته از کار 

  دست به کار ميشودباز استوار برميخيزد و                                 

   ؛واب ميرودخستۀ خسته به خ

  !!!خوابش گوارا باد که                               
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  ه وای بر تو که از کثرت رخوت خواب از چشمت پريد

  !!!ميخواھی خواب را به خواب بينی و نمی بينی                          

  را بتکان و خود را ُجنب بده، ردتگَ ! برخيز! باری

  خواب خود به سراغت می آيد                                                  

  !!!که صبح بخيرش نميگويندغم مخور 

  آرايند د و سفره اش راگوينصبح بخيرش                   

  !!!به صد شوق تمام                                                             

  !!!نداریھم و تو که خوابت نبرده، صبح بخيری 

  دشَ کَ و دمار از روزگارش  دوَ رَ او ھر روز به جنگ خصم 

      و تو که دشمن جان خود شده ای، که بايد به جنگت بيايد؟؟؟             

  کمان را پنھان نميکند لیاو تير ميزند، و

               و تو که تيرھايت ھمه شکسته                             

  افتادهکمانگر  درگاهِ کمانت به  چشمِ                                            

  "به اميد خورده شدهزندگی "گويند که 

           ؛، شکل ميدھدگرفته خودبدست را " اميد" مگراو                  

  !!!ممو ۀمانند                                                                      

  تو که مشتی در تاريکی ميزنی

  !!!!ھم خيری نمی بينی؛ که نمی بينی" اميد"از           

  !!!نوميدی ؛ھی ستمنزلگبد چه و                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :يادداشت
نيز " شنيدن کی بود مانند ديدن" ست که در ھيئت یرمثل معروف د" مانند ديده شنيده کی بود"

  :است از ضرب المثلھای منظوم ذيلآمده است و ھردو مأخوذ 

  محمد ديده و موسی شنيده

  ی بود مانند ديدهـــشنيده ک

  و

  ميو يوسف را شنيد ميترا ديد

  ی بود مانند ديدنـــــشنيدن ک

  :انددينی و داستانھای ، مشعر بر روايات بما رسيده ءمنظوم که از قدما ھردو مثل

در شب محمد و واز خدا را شنيد آ ،از کوه طور موسیپيامبر ــ در بيت اول مراد ازينست که 
  .خدا رسيد م[قاتخود به سمانھا آو در معراج 
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 ،را شنيده بودند که زيباست اولی، که است محمدو مبر يوسف پيا حسناز  حديث در بيت دوم ــ
  .ديدند که زيباستبچشم خود دومی را  لیو

مثل قبل از انشاد اين دو بيت ھم سر زبانھا بوده ضرب الدو بيت معلوم ميشود، که اصل ازين 
  .استما منتقل گرديده ھمين صورت به و به شکل منظوم تبلور يافته  ، که بعداً دراست

                                                                  
  

   
  

 


