
 اضافه کاری استاد ادبیات !                 

 

 اول صبح شنبه از منزل

 با امید و انرژی کامل

 

 ظاهرم را کمی صفا دادم

 ساعت هفت راه افتادم

 

 چشمم اول در آن سحرگه شاد

 به نگهبان پارکینگ افتاد

 

  بر خالف همیشه با خنده

 زود آمد به محضر بنده

 

 هها به ما کردخدا لطف»که 

 که مرا خادم شما کرده

 

 نظرش باز بر من افتاده

 دختر خوشگلی به من داده

 

  اسم او را بگو چه بگذارم



 دارم البته چار تا دگر

 

 مونهاسم او جور باشه با هم

 «مونهها و با ننبا من و بچه

 

 دست او تا رها شد از دستم

 ها را گرفتم و جستماسم

 

  با شتاب آمدم به دفتر کار

 جا کسی به حال نزارآندیدم 

 

 خسته و مانده تکیه داده به در

 جلوش پهن بود شش دفتر

 

 تا که چشمش به هیکلم افتاد

 السالم استاد»پا شد وگفت: 

 

 ست چشم در راهمدیروقتی

 چشم در راه روی آن ماهم

 

  تا زیارت کنم شما را باز



 «دیشب از بندر آمدم شیراز

 

 «ات به یادم نیستچهره»گفتمش: 

 این چهره  مال آدم نیست!»فت: گ

 

 من که باشم که یادتان باشم

 معرض التفاتتان باشم

 

 نوزده سال پیش در بندر

 در شب شعر اول آذر

 

 خواندید؟یادتان نیست شعر می

 افشاندید؟اشک از دیده برمی

 

 بنده از ساکنان آن سویم

 «گویممدتی هست شعر می

 

 تازه گرم شده !دیدم ای وای

 اش ولرم شده!هکردذوق یخ

 

 خدمتی اگر از من»گفتمش: 



 «آید بگو به من لطفابرمی

 

 این شعرهای ناقابل»گفت: 

 با نگاه شما شود کامل

 

 منتی بر سرم نهید امروز

 «وقت خود را به من دهید امروز

 

 االن کالس دارم من»گفتم: 

 مگر االن حواس دارم من؟

 

 «بسپارش به فرصتی دیگر

 -مضطربه حالتی  اما – :گفت

 

 عصر باید که باز برگردم»

 «رخت و پخت سفر نیاوردم

 

 شدساعت از هشت داشت رد می

 شدجلو من دوباره سد می

 

 ی کار جز فرار نبودچاره



 گرچه این از من انتظار نبود

 

 ناگهان جستم و پریدم من

 مثل دیوانگان دویدم من

 

 هن و هن کردم و خالص شدم

 چنین وارد کالس شدماین

 

 بود از فرار اجباریگشته 

 از همه جای من عرق جاری

 

 :با همین وضع درس شد آغاز

 "درس اشعار سعدی شیراز"

 

 نیم ساعت گذشت و در وا شد

 هیکلی مثل جن هویدا شد

 

 با لباسی سیاه سر تا پا

 اش پیداغصه از رنگ چهره

 

 مستخدم جدیدم من»گفت: 



 چه دیدم مناز شما  دور آن

 

 قاام آمثل مشتی براده

 ام آقا!مادر از دست داده

 

 ی گل بودمادرم مثل دسته

 «اش عین صوت بلبل بودلهجه

 

 ناچاریتسلیت گفتمش به

 خدا رحمتش کند، باری» :که

 

 «آید؟مگر از دست من چه می

 با لطف طبعتان باید»گفت: 

 

 بسرایید کامل و پربار

 «شعر خوبی برای سنگ مزار

 

 االن که وقت من تنگ است»گفتم: 

 !«وسط درس و بحث فرهنگ است

 

 بغض کرد و به گریه پاسخ داد:



 روی ما را زمین نزن استاد!»

 

 :- با هزار تشر - گفته حجار

 حداکثر سه ساعت دیگر.

 

 ترین زن بودمادرم مهربان

 ی شهر و کوی و برزن بودشهره

 

 مثل یک باغ میوه بود، استاد

 «دادخواست هرچه، او میهر که می

 

  « ... اله اال اهلل ال»گفتمش: 

 « چشم! بعد از کالس. بر سر راه...

*** 

 ظهر وقت ناهار دیدم باز

 مردی آمد به سوی من با ناز

 

 دهی سر و گردن مرا بوسی

 همه جای تن مرا بوسید

 

 من آرش سمنسارم»گفت: 



 کالس قدیم سرکارمهم

 

 ستتا به امشب درست یک هفته

 ستکه زنم قهر کرده و رفته

 

 لولمد تا به صبح میشب که ش

 تک و تنها به خویش مشغولم

 

 تو که استاد فارسی هستی

 و برای خودت کسی هستی

 

 با دو سه شعر دلپسند زنان

 «همسرم را به خانه برگردان

*** 

 ساعت پنج موقع رفتن

 یک نفر زنگ زد به گوشی من

 

  من از دفتر مدیریتم»که: 

 منشی بخش حفظ حیثیتم

 

 اهدانشگ یسرئروز جمعه 



 تی همراهباز در رأس هیأ

 

 سفری پراهمیت دارند

 تا از این راه بهره بردارند

 

 مثل دیگر مدیرهای وطن

 به دو سه سرزمین بکر و خفن:

 

  ساحل عاج و گامبیا و غنا

 بورکینافاسو و گواتماال

 

 اند: تا فرداامر فرموده

 هایی مناسب هرجامتن

 

  بنویسید و مرحمت بکنید

 بکنیددر ثوابش مشارکت 

 

 ها طراز شودالبته متن

 الملل لحاظ شودرسم بین

 

 هایی وزین و عرفانیمتن



 «ی سخنرانیپاک و آماده

*** 

 نآمدم بیرووقتی از در می

 دیدم از آن طرف، کنار ستون

 

 پیرمردی که عین گورکن است

 که در انتظار من استمثل آن

 

 دفتری کهنه بود در دستش

 بستشکرد و زود میباز می

 

 تا مرا دید پیش من آمد

 ای کرد و در سخن آمدسرفه

 

 تو از بهترین ادیبانی»که: 

 افتخار  تمام  ایرانی

 

 کالم و رشید و رعناییخوش

 !«چه سری چه دمی عجب پایی»

 

 آسانمشکلم را اگر کنی 



 نبود بهتر از تو در ایران

 

 «خوب. بگو چه باید کرد؟»گفتمش: 

 سر به نزدیک گوش من آورد

 

 در خانه توی انبارم»: گفت

 ی خطی دارمعکس یک نسخه

 

 ام پنهاناین کپی را که کرده

 هست یک صفحه از اواسط آن

 

 ستنثر این نسخه ساده و عالی

 ی کیستدانم این نوشتهمن نمی

 

 چنین باشدشاید این نسخه کاین

 !مال صدسال پیش از این باشد

 

 ی منگر بیایی شبی به خانه

 روشن قیمت نسخه را کنی

 

 خرانفروشم به آن عتیقهمی



 «رسد کمی از آنبه تو هم می

 

 ثمر به او دادمای بیوعده

 سوی منزل به راه افتادم

*** 

 زن همسایه با هزار ادا

 وسط کوچه بست راهم را

 

  !ای افتخار این کوچه: »گفت

 !باعث اعتبار این کوچه

 

 شوهر نازنینم از حاال

 چشم دارد به مجلس شورا

 

 دارد که نامزد بشودقصد 

 از موانع سریع رد بشود

 

 من گواهم که هست مرد عمل

 نیست چون دیگران شل و تنبل

 

 همسر من اگر رود مجلس



 فسکند فسها نمیمثل آن

 

 شود ایرانسر یک سال می

 بهترین کشور تمام جهان

 

 کنی تدریسمی «اشعار»تو که 

 متن خوبی برای ما بنویس

 

 هدکه دل سنگ را تکان بد

 شور و حالی به این و آن بدهد

 

 دل مردم از آن کباب شود

 «.همسرم  فورا انتخاب شود

*** 

 حالساعت هفت خسته و بی

 بازگشتم به خانه نزد عیال

 

 تا نگاهی به وضع حالم کرد

 چای و میوه برای من آورد

 

 بپریباید که زودتر »گفت: 



 «میوه و مرغ و شیر و نان بخری

 

 دردیای نماد هم»گفتمش: 

 «کردیکاش امشب معاف می

 

 :من اخم کرد و به طعنه گفت به

 چشم! ای شوهر مدافع زن!»

 

 فکر ما را نکن که ما سیریم!

 گیریم!یشه روزه میمثل همّ

 

 تتازه امروز هم پسرعمه

 زنگ زد باز و گفت با شدت:

 

 ام  بگو  لطفابه پسردایی

 از برای پزشک ماهر من

 

 استآن پزشکی که مرهم درد 

 ستباد فتق مرا عمل کرده

 

 خطیک قصیده به طول هفده



 «زحمت...بسپارد به پست بی

 

*** 

 هامانده بودم من و سفارش

 ها:غرق بودم میان خواهش

 

 متن دعوت برای جشن و عزا

 ازدواج و وفات و سور و کذا

 

 «جرجیس»معنی یک قصیده از

 «قمرقرقیس»ی وجه تسمیه

 

 و بحث کهنه و نو علت جرّ

 «زلم زیمبو»ی ی واژهریشه

 

 «جمجام»جنس عرفان حضرت 

 رنگ شلوار همسر خیام 

 

 علت قهر دختر سعدی

 ی ختنه کردن بعدی...شیوه

 



 گیج بودم از این همه خدمت

 اخم همسر مزید بر علت

 

  ای همسر وفادارم»گفتم: 

 رونق روشن شب تارم!

 

 شب و روزم اگر پر از کار است

 ر استام از ثواب سرشاکیسه

 

 های منیتو شریک ثواب

 !«بهتر از تو جهان ندیده زنی

 

 ام خواب استآهسته! بچه»گفت: 

 «فکر نان کن که خربزه آب است

 

 


