
               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

219 

 

 شب توهم

 اسب ها،

 شيهه زنان

 به سراپرده ى مهتاب

 به شب

 .مى تازند

 

 من به نابودى شبنم

 آهو در دشت ی به پريشانى سرگشته

 به هياهوى وقيحانه ى باد

 .مى نگرم

 

 موج ها،

 در سفيداى كف آلوده ى خويش
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 در هجوم غمشان بر ساحل

 در فرورفتن ذرات بلورين دالشان

 بر شن

 در سرايش و تپش

 قصه ى ناگفته،

 داستان غم تنهائى باران در شب

 و

 سرود

 واپسين واژه ى چشمان ترا

 .مى گويند

 

 حاليا،

 چه كسى

 مرثيه ى خواب ترا

 مى خواند؟

 

 نادر مجد

 ويرجينياى شمالى-اشبرن

 ٢٠٢٠جوالى  ١٢
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 عزيزم شهريار برای

 

 امروز غروب ترانه بود

 سازها از هياهو و تپش

 .افتادند

 

 پايان پرنده بود

 امروز

 .واژگون بر شاخه ى درخت

 

 ديگر خورشيد نمى درخشد

 .و ماه شيطنت نخواهد كرد

 

 سوگوارانند

 .شب پره ها

 

 قنارى ديگر نمى خواند

 و

 .پرستو ها غمگينند

 

 .آسمان ديگر آبى نخواهد شد

 زين پس

 شادى

 رنگ باخته
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 و

 .معنائى نخواهد داشت

 

 خدايان همه گريانند

 هنگاميكه

 تو رقص كنان

 چون برگ

 بر زمين

 .رها شدى

 

 ستيباورم ن

 چه كابوس پريشانى

 بود

 .در خواب من

 

 تو

 چنان خاطره ى شادابىهم

 .در تنهايى من

 

 نادر مجد

 ٢٠٢٠بيست و هشتم جون 

 ويرجينياى شمالى -اشبرن
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 من و اين وادی سرگردانی   تو و دنيای عروسک هايت 

 شرق مغروق شبی ظلمانی    غربت غرب غروبی غمبار 

 موج خونبار و فلک طوفانی    همه پر لجۀ خون  خساحل آو

 ناخدا كور و كر از نادانی    غرق گرداب فنا كشتی ما 

 پی قربانی  ز  ماردوشان   پرپر و باز  ای بسا قلب جوان

 خلق در خانه خود زندانی    ملک زندان و نفس ها همه حبس 

 بشكن اين بارگه شيطانی    هان سحر بشكن اين شام ظالم 

 پای پر آبله، ره طوفانی    ترسم ای دوست به منزل نرسيم

 من ديوانه و اين ويرانی   تو و دنيای عروسک هايت 

 

  ۸٢اكتبر 
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 های شهر برگرد ای بهار! كه در باغ

 جای سرود شادی و بانگ ترانه نيست

 ديرپای رنج يک ۀهای بست جز عقده

 .درختان جوانه نيستهای خشک  بر شاخه

 

 برگرد و راه خويش بگردان ازين ديار

 بگريز از سياهی اين شامِ جاودان

 های دگر نِه كه در رهت، رو سوی دشت

 .اند بسترِ موّاجِ پرنيان گسترده

 

 زده در بسترِ سكوت اين شهرِ سردِ يخ

 جای تو ای مسافر آزرده پای! نيست

 نكرا بند است و وحشت است و درين دشتِ بی

 .نيست پای دير غمی خموش ۀجز ساي

 

https://www.goodreads.com/author/show/701124._
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 دژخيم مرگزای زمستانِ جاودان

 گستر است ها سايه بر بوستان خاطره

 های آرزو، همه، افسرده و كبود گل

 .بر است برگ و بی ها، همه بی شاخِ اميد

 

 –رقص گاه –آنجا برو كه لرزش هر شاخه 

 كند وگو گفت دمان سپيدهاز خنده 

 نسيم و آب آنجا برو كه جنبشِ موجِ

 جان را پر از شميمِ گلِ آرزو كند

. 

 های پرستو، سحرگهان، آنجا كه دسته

 كنند های شادیِ خود ساز می آهنگ

 پروانگانِ مست، پر افشان به بامداد،

 .كنند آزاد، در پناهِ تو پرواز می

 

 آنجا برو كه از سرِ هر شاخسارِ سبز

 !شوی می شبگيرمستِ سرود و نغمه 

 !مسافر از اين راهِ پر خطربرگرد ای 

 !شوی اينجا ميا كه بسته به زنجير می
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 شناسيدم؟  اين منم در آستانِ خطِّ پايان، می

 شناسيدم؟  مسخِ خويشم در خَمِ گردونِ دوران، می

 :دگرگون زد  در غروبِ واقعه غربت ز من نقشی

 شناسيدم؟  نوشخندی بر لب و در سينه توفان، می

 اندک  اندهانم كم نبود و سهمم از عشرت كمی

 شناسيدم؟  میغم نه، شادی را شريكم با شمايان، 

 در بهارانِ شكوفايی مرا نشناختيد، آوخ

 شناسيدم؟  در بزنگاهِ خزانِ برگريزان می
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 گرچه لكنت در كالمِ شعرِ من افتاده اكنون، ليک

 شناسيدم؟  از عذابِ احتضار و لفظِ هذيان می

  

 جز به آهنگِ رفاه و خرّمی طرحی نيفكندم؛

 سيدم؟شنا  نابسامان، می  خانمان و  خود منم بی

 ام معماری و آباد سازی بوده است، آيا حرفه

 شناسيدم؟  ی آمال ويران می شاعری با كلبه

 گر مرا در دفترِ شعرم نمی يابيد، باكی نيست

 شناسيدم؟  مانده از من يادگاران، می  سازه هائی

  از چند  * به شهرِ زادگاهِ من، يكی"پرديسان"باغِ 

 شناسيدم؟  می گر كه نشناسيده ئيدم در سخن، ز آن

  

 ها گردِ رهِ ايّام، گر بروبيد از رخِ آئينه

 !شناسيدم  گان،  يارانِ همجان، می همسفر، همسفره

 ی الفاظ در گذار از دفترِ شعرم، مرا در اليه
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 !شناسيدم  گاه با لبخند و گه با چشمِ گريان می

 گمان، غير از سخن از من نمی ماند؛  مرده ريگی، بی

 !شناسيدم  مقدار، آسان می  اوراقِ بیاز هم اين 

 

 گير صداقت فر انجه

   ٢٠٢٠تيبوران، كاليفرنيا، 

 

یِ  كه سراينده مديريت طرح و اجرا در شمالِ غربی شهرِ تهران است  پارکِ بزرگی*

 .به عهده داشت ١۹۷۹ تا سالِ آن را از آغاز
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