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 Political     سياسی

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

  2012 م سپتمبرھد          

  

  

  

       

 جادۀ خوشگذرانی 

  پلھای چوبی روی آب از شدت باد ميلرزيد 

  کوچک نيز در حال لرزش اسکله ھای متحرک و

 زيبا چۀ بزرگ ودريا  ROTMEERروت مير 

  تيھا کش قايقھا و ،مملو از زورقھا

  يان عروس طبيت چھره نما

  گرمای تنش چون گرمی معصومانۀ قلبھای عاشق

  آب کشاکش نيلگونۀ برکۀ در

  رويان زيبائی زمردين چشمان مھآسمانی به  و

  کرنش تن لطيف گلبرگھای خندان  نيزۀ نور با انتھای نرمش و 

  راضی را ماساژ ميدادخود و از

  گرما  تا اين تشنگان نور و

  ند حمام آفتاب کن

  ھای مرمرين چشمان آتشگون  ازين پيکر با نيز او

  بردميصدفسان لذت  و

  !!!طرفه استآخر لذت دو

  کنار شادی و دلدادگی و بوس و ھمه با
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  دل يارتار محبت  بسته با

  چنار  ،روی شط آب، معشوق

  زنان پارو زورقھا

  جفت کبوتر عاشق 

  جوره ھا پيچ در پيچ

  شعاع خورشيد  گرما و نيم رخ سايه و

  مانند را  دلدادۀ بی تن عريان دو

  .حسودی دارد مينوازد و

  مرغکی نغمۀ عشق ميخواند، در سپيدار بلند

  ماندنی اند لحظه ھا جالب و ياد

  زير انوار طYی خورشيد 

  گلبرگ وجود عاشق تازگی ميبخشد روی ،آب سرد ز یشبنم

  جسم سيمگون 

  .ميگردد برونز

  روی پل ايستادم 

  : ميگويد رھنما

  ست رانیطرف مکتب آموزش قايقاين 

  ست جادۀ خوشگذرانی، )ski baan( بنگر سوی ديگر

  به افق خيره شدم 

  به اطراف دقيق  و

  اين باغ سYم  دلم گفتم بر صنعت و منياتور با

  ست؟  ، چه فکری و چه الھامیاين چه دستی

  وجد و سرور ،اين ھمه خYقيت ،اين ھنر

  سان؟ه ؟ چخالقش کيست

  شتی ديوانه گسست افکارمبوق آن ک

  ھمراه شدم رنگ مسافربربه آن قايق سبز و

  لذت موج و نسيم و خورشيد 

  مدھوشم کرد  لحظه ای

  سرو ، بوی تن سبزه وبوی آب
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  دلم را به طبيعت دادم  چشم بستم و

  غرق در عالم آبادی و ويرانی دھر

   گرفتم  ان شوکناگھ

  ! ھای مسافر

  ؟اين چه حکمت اين جاست

  ؟بر ماست ذلتچه  اين

  شط آب ھمچو دلم ميلرزيد

  ندابر خاکستريی قلب مرا سايه فگ

  سوزش چشم دلم باران شد

  ھمچو سيYب بدريا آميخت 

  ميرقصيد ،لتيدرخ محزونم ميغ بر ،ی اشک ھم بی پرواقطره ھا

  عينکم غلظت اين شوری احساس مرا حس ميکرد

  چشم قايقران نيز 

  از زير عينک دودی کلفت 

  ميھنی را و حيرانی و بی رنج تنھائی

  من خوانده بود  رخسارغم  از

  مرد دگر آنسو، روی چوکيگک چوبين و زمخت پير

  به نوازش خورشيد سپرد، تن لرزانش را

  ستی زد ناگھان جَ 

  نگاھی بمن انداخت و گفت  و

  !ھای خانم

  اين ھمه لذت و زيبائی و اين خوب ھوا

  چرا؟ خرچشم تو ميلغزد آ اشک از

  اينجا بنشين ست بيا لحظه ای اين چه حالی

  کن بين  تماشا لذت بودن خورشيده

   غم و حسرت ديدار شده ز ليک دل پر

  طن سخت دل آزار شدهو درد دوری ز

   کشتی عشق اد  بودن به کنار يار دري

  بيمار شده مدلسفری نيمه تمامش 
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  ؟را اين ھمه نعمت يکی بر ما نرسيدچ !آخ 

 .سيدبی مھری دنيا نر ماست ز آنچه بر

 

      *****  

ROTMEER    ھالندمشھور يکی از شھرھای  "مروتردَ "نزديک  در  روت مير درياچه ای  

BRONS            مسی رنگ ئیه يا قھو برونز  

Ski baan            آب رویورزشی سرک مخصوص آبی برای مسابقات  

 


