
 نظیر است!پنج متر بی و چهل

 

 

 1شبي فردي که خيلي خورد و خوابيد

 سحر خورخورکنان در خواب خوش ديد

 

 ست اوت علمي شدهکه عضو هيأ

 :پريد اين سو و آن سوز شادي مي

 

 توانم دست تنهاديگر مي»که 

 به هم دوزم زمين و آسمان را

 

 دار دانش خويشبه حول قوه

 «رکان عالم را پس و پيشکنم ا

 

 گذشت اين هاي و هوي و بعد چندي

 يکي ديدش که با حال نژندي

 

 به تدريس کمي کرده قناعت:

 به هر هفته فقط هفتاد ساعت

                                                           
 



 

 نه شب خواب و نه روز آرام دارد

 نه شهد راحتي در کام دارد

 

 گذشت آن سال و چندين گونه زآن سال

 ش دوباره شاد و خوشحاليکي ديد

 

 «تن ت تن تن» :گير کرده زبانش

 که در مسکن رسيده نوبت من 

 

 چه خوش باشد که بعد از انتظاري» 

 «يدي رسد اميدواريبه امّ

 

 قرار از شوق ديدنخالصه بي

 به راه افتاد با مسؤول مسکن

 

 تاخت ماشينمي« ساحلي»به سوي 

 گفت مسؤول مساکين!:به او مي

 

 مسکن گزيني 2که چون در ساحلي»

                                                           
 



 بخت زمينيردان خوشاز آن م

 

 نظير استو پنج متر بي چهلّ

 شبيه قصر شاهان کبير است

 

 و پنج متر نازنين است چهلّ

 سرا خواهي همين استاگر دولت

 

 اگرچه جاي جم خوردن در آن نيست

 «ستولي مخصوص توليدات علمي

 

 گذشت آن ماه و چندي بعد از آن ماه

 خبر دادند او را بر سر راه

 

 مسکن دوبارهبيکه استادان 

 فروخواهند شد در فکر چاره

 

 کنند آنان دوبارهتجمع مي

 که باز از نو بگيرند استخاره!

 

 گنجيد در پوستز خوشحالي نمي



 «اي دوست...»کشيد آواز ز شادي سر

 

 ه تيريدويد آن روز چون از چلّ

 ها را از مديري:شنيد اين جمله

 

 خانمانان، اي فقيرانکه اي بي»

 هيد از جان مديرانخواچه مي

 

 به ايشان چه شما مسکن نداريد!

 محلي بهر آسودن نداريد!

 

 به ايشان چه شما ماشين نداريد!

 به ايشان چه که آن و اين نداريد!

 

 دانيد ناشکري گناه استنمي

 به فکر خانه بودن اشتباه است

 

 دانيد استادان کاملنمي

 منزل کردند هرگز فکرِنمي

 

 خدام استاداز اين پس وقت است



 ببايد آگهي ديگري داد

 

 نوشت از ابتدا اين شرط مشروع:

 سرمايه ممنوع!ورود فرد بي» 

 

 زمين و خانه گر داري بفرما

 «وگرنه دست بردار از تقاضا

 

 گونه شد هر کس فقير استاگر اين

 مايه فطير استيقين داند که بي

 

 گونه به سبک پرتقاليبدين

 کنيم استاد عاليگزينش مي

 

 که هر کس صاحب مال و منال است

 قيل و قال استبدون دردسر، بي

 

 شود استاد دانشگاه شيراز

 عشوه و نازبدون غمزه و بي

 

 رنج و محنتها بيسان سالبدين



 «کنيم آرام و راحترياست مي

 

 گذشت آن روز و چندي بعد از آن روز

 گفت از سر سوز:يکي ديدش که مي

 

 مرفه باد دانشگاه آزاد

 ه پول کفش و شلوار مرا دادک

 

 وگرنه اول هفته دوباره

 کرديم با شلوار پارهچه مي

 

 

 

 

 

 

 

 


