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رﻗﺺ اﻣﻮات
ﺳﻮت ﺗﺮن ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﺪ ﻧﯿﻤﻪهﺎی ﺷﺐ
آهﺴﺘﻪ از ﮐﺮاﻧﻪی درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان
ﺑﺎد ﺧﻨﮏ ز ﻣزرﻋﻪ هﺎ آورد ﺑﻪ ﮔﻮش
در هﺎی و هﻮی ﺑﯿﺸﻪ  ،ﺳﺮود دروﮔﺮان
ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺴﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﺎن در ﺧﺮاﺑﻪهﺎ
در ﻧﻘﺶ ﮐﺎهﻨﺎن ﺷﺐ اوراد ﺳﺎﺣﺮان
ﺑﺮ ﺟﺎدههﺎ ﻓﮑﻨﺪه ﭼﻮ ﻏﻮﻻن رهﻨﺸﯿﻦ
ﻣﮫﺘﺎب  ،ﺳﺎﯾﻪهﺎی ﭼﻨﺎران و ﻋﺮﻋﺮان
ﺑﺎد آورد ز ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ  ،ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺤﻮ
آواز ﻣﻮﺟﮫﺎ و ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﻋﺎﺑﺮان
ﺟﻨﮕﻞ در آﺷﯿﺎﻧﻪی ﺷﺐ  ،ﺧﻔﺘﻪ ﺑﯽ ﺻﺪا
ﺑﺎ وهﻢ ﺷﺐ  ،ﺗﺮاﻧﻪی ﻏﻮﮐﺎن دوردﺳﺖ
ﮔﯿﺮد درﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻏﻢ آﻟﻮده  ،ﺗﻮأﻣﯽ
ﭼﻮن رﺷﺘﻪی ﻃﻨﺎب ﺳﭙﯿﺪی اﺳﺖ راه ده
در ﻧﻮر ﻣﻪ  ،ﮐﻨﺎر ﭼﻤﻦ هﺎی ﺷﺒﻨﻤﯽ
ﭼﺸﻤﮏ زﻧﺎن ز ﭘﺸﺖ درﺧﺘﺎن  ،ﺳﺘﺎرههﺎ
ﭼﻮن ﭼﺸﻢ دﯾﻮهﺎی هﺮاﺳﺎن ز آدﻣﯽ
آﯾﺪ ﺻﺪای دور ﻧﯿﯽ  ،ﮔﺮم و ﺳﻮزﻧﺎک
هﻤﺮاه ﺑﺎد ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ  ،ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﯽ
ﺧﯿزد ﻓﺮوغ ﻗﺮﻣزی از آﺗﺶ ﺷﺒﺎن
در ﺳﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻮه  ،ﺑﻪ ﻣﺤﻮی و ﻣﺒﮫﻤﯽ
در هﻢ دود ﭼﻮ دود ﺷﺐ ﺗﯿﺮه  ،ﺳﺎﯾﻪهﺎ
از دورهﺎ  ،ﺻﺪای ﺳﮕﺎن ﺧﺮاﺑﻪ ﮔﺮد
ﺑﺮ هﻢ زﻧﺪ ﺳﮑﻮت ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﮫﻤﻨﺎک
ﭘﯿﭽﺪ در آن ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺷﺐ  ،اﺿﻄﺮاب و وهﻢ
ﺑﺮ هﻢ ﺧﻮرد ز ﺑﺎد ﺧﻨﮏ  ،ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﺗﺎک
ﺳﻮ ﺳﻮ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﻏﯽ از آن دور  ،روی ﮐﻮه
آﯾﺪ ﺻﺪای دﻣﺒﺪم ﺟﻐﺪی از ﻣﻐﺎک
در آب ﺑﺮﮐﻪ  ،ﺗﻨﺪ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎه
وان ﻗﻄﻌﻪهﺎی ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻪ هﻢ ﯾﺎﺑﺪ اﺻﻄﮑﺎک
ﺑﺮ روی ﺑﺮﮐﻪ  ،ﺳﺎﯾﻪی ﻧﺮم درﺧﺘﮫﺎ
ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮدههﺎی ﺳﯿﻪ رﻧﮓ و ﭼﺎک ﭼﺎک
ﮔﺎهﯽ در آب ﮔﻞ ﺷﺪه  ،ﺑﺮﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻨﺎ
آهﺴﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎدم و ﮐﺮدم ﻧﻈﺮ ز دور
ﺑﺮ ﺟﺎدهی ﮐﺒﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﻪ ﻣﯿﺨﯿزد
واﻧﮕﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﻪ ﮐﺮدم از هﺮاس
ﺷﺐ ﺑﻮد و ﻣﺎه و ﺑﺎد ﺧﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ وزﯾﺪ
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ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮوغ ﻣﺎه ﭼﻮ از ﺑﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ
ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﭘﺮﯾزادﮔﺎن ﻣزﯾﺪ
در ﭘﯿﺶ دﯾﺪه  ،ﻣﻨﻈﺮهی دﺧﻤﻪهﺎی ﻣﺮگ
دل را ز ﻗﺼﻪهﺎی ﭘﺮ از ﻏﺼﻪام ﮔزﯾﺪ
ﻏﻢ ﺑﻮد و ﻧﻮر آﺑﯽ ﻣﮫﺘﺎب ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ
وان ﺑﻘﻌﻪهﺎ ﮐﻪ در دل ﻇﻠﻤﺖ ﻣﮑﺎن ﮔزﯾﺪ
وان ﻣﺮغ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺳﺮ زد ازو ﻧﺎﻟﻪی ﻓﻨﺎ
اﯾﻨﺠﺎ ﺳﮑﻮت و ﺧﺎﻃﺮههﺎ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎد
در دود ﺷﺐ ﺗﻮهﻢ و رؤﯾﺎ دﻣﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻢ ﮐﻢ ذهﻦ ز ﺧﻨﺪه ﺗﮫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺎه
ﻏﻤﮕﯿﻦ  ،در آﺳﻤﺎن ﮐﺒﻮد آرﻣﯿﺪه ﺑﻮد
اﻧﺪام ﺑﯿﺸﻪ در ﺷﻤﺪ ﻧﺮم ﻣﺎهﺘﺎب
ﭼﻮن زﺧﻤﯿﺎن ﭘﯿﺮ  ،ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻟﻤﯿﺪه ﺑﻮد
در ﭘﺎی ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﻪ آﯾﺪ در آن ﺑﻪ رﻗﺺ
از ﺧﺴﺘﮕﯽ  ،ﭼﻨﺎر ﻧﺤﯿﻔﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻮد
ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺳﮑﻮت ﺷﺐ و ﺳﯿﻞ ﺧﺎﻃﺮات
ﮔﻮﯾﯽ ز دل ﻧﺸﺎط ﺣﯿﺎﺗﻢ رﻣﯿﺪه ﺑﻮد
ﭼﻮن ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﯿﺨﺒﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ
ﻧﺎﮔﻪ ﺻﺪای هﻤﮫﻤﻪی ﺑﺎد ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ
ﭘﯿﭽﯿﺪ در ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﺧﺪای
ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮫﯿﺐ ﺳﻮاران ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﮐﻨﺪﻧﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎن ﺧﻮد از ﺿﺮﺑﻪهﺎ ز ﺟﺎی
ﯾﺎ در ﻓﺮوغ ﻣﺎه ﭘﺮﯾزادﮔﺎن ﻣﺴﺖ
در ﺧﻠﻮت و ﺳﮑﻮت  ،هﻤﻪ دف زدﻧﺪ و ﻧﺎی
ﯾﺎ رهزﻧﺎن ﺑﯿﺸﻪ ﻧﺸﯿﻦ  ،هﺎی و هﻮ ﮐﻨﺎن
ﻣﮫﻤﯿزهﺎ زدﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺑﺎدﭘﺎی
ﯾﺎ راهﺒﺎن ﭘﯿﺮ ﭼﻮ ﮔﺮم دﻋﺎ ﺷﺪﻧﺪ
آوازﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ در آﻣﯿﺨﺖ هﺎﯾﮫﺎی
ﻧﺎﮔﻪ درﯾﻦ ﺧﯿﺎل  ،ﺷﺪم ﺧﯿﺮه ﺑﺮ ﻗﻔﺎ
از آﺧﺮﯾﻦ ﻣزار  ،ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻔﯿﻒ و ﺧﺸﮏ
آﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش و ﻣﻌﺠزهای ﻗﺒﺮ را ﮔﺸﺎد
اﻧﺪام ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺒﺤﯽ  ،ﻻﻏﺮ و ﻣﺨﻮف
ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺪ ﻋﯿﺎن و در آن دﺧﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎد
ﭘﯿﺮاهﻨﺶ ﺳﭙﯿﺪ ﭼﻮ ﻣﮫﺘﺎب ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ
در ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮج زدن در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎد
در ﻧﻮر ﻣﺎه  ،ﺳﺎﯾﻪی او  ،ﭘﯿﺶ ﭘﺎی او
ﻃﺮح ز هﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎد
در اﺳﺘﺨﻮان دﺳﺖ ﭼﭙﺶ  ،دﺳﺘﻪی ﺗﺒﺮ
در اﺳﺘﺨﻮان دﺳﺖ دﮔﺮ  ،از ﻧﯽ اش ﻣﺪاد
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ﮔﻔﺘﯽ ﺳﺮود ﻣﺮگ در آن ﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎی
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزوان ﮔﺸﻮد
زد ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺑﻪ روی ﻟﺤﺪ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﺘﯽ
واﻧﮕﻪ ﺗﺒﺮ ﻧﮫﺎد و دﮔﺮ ﺑﺎره اﯾﺴﺘﺎد
ﻧﯽ را ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﺬاﺷﺖ هﻤﺎن دم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﻟﺨﺘﯽ در آن دﻣﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از دهﺎن ﮔﺮﻓﺖ
در دﺷﺖ ﺑﯿﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ وﺣﺸﺘﯽ
از هﺮ ﻟﺤﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻧﻘﺒﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﺮدهای و ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ
آن ﻧﯽ ﻧﻮاز  ،ﻧﻐﻤﻪ ی ﺷﻮق آوری ﻧﻮاﺧﺖ
وﻧﺪر ﭘﯽ اش ﺑﻪ رﻗﺺ درآﻣﺪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
رﻗﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮه ﮐﺮد ﻣﺮا ﭼﺸﻢ اﻋﺘﻨﺎ
ﮔﻔﺘﯽ درآﻣﺪﻧﺪ ﺳﭙﯿﺪارهﺎی ﭘﯿﺮ
وز ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﺎد ﺧﻔﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪاﻧﺪ
ﯾﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿز ﭘﺮ هﯿﺠﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪهﺎﺳﺖ
ﮐز ﯾﮏ ﻧﮋاد واﺣﺪ و از ﯾﮏ ﺳﻼﻟﻪاﻧﺪ
ﯾﺎ رﻗﺺ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﺮهﻤﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺐ
در رهﮕﺬار ﺑﺎد  ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﻼﻟﻪاﻧﺪ
ﯾﺎ ﺑزم ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪی ﭘﯿﺮان ﮐﺎهﻦ اﺳﺖ
ﮐﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ز دور ﭘﯿﺎﻟﻪاﻧﺪ
ﯾﺎ رﻗﺺ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪی اﺷﺒﺎح و ﺳﺎﯾﻪهﺎﺳﺖ
آﻧﺪم ﮐﻪ در ﻃﻠﺴﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎی هﺎﻟﻪاﻧﺪ
ﯾﺎ ﺷﻮر ﻣﺤﺸﺮی اﺳﺖ درﯾﻦ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﻣﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ز ﺻﺒﺢ
ﺑﺮ رﻗﺺ ﻣﺮده ﺑﻮد هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪام ﻧﮕﺎه
ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻪ ﮐﻮﮐﺐ ﺳﺤﺮی ﭼﻮن ﻧﮕﯿﻦ اﺷﮏ
زد ﺣﻠﻘﻪ در ﺳﭙﯿﺪی ﭼﺸﻢ ﺷﺐ ﺳﯿﺎه
ﮐﻤﮑﻢ ﺗﺮاﻧﻪ رﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن و آن ﺷﺒﺢ
ﻧﯽ را ز ﻟﺐ ﮔﺮﻓﺖ و دﻣﯽ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﺑﻪ راه
واﻧﮕﻪ ﺗﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ  ،هﻤﺎن ﺿﺮﺑﻪهﺎ ﻧﻮاﺧﺖ
ﺷﺪ رﻗﺺ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم و هﯿﺎهﻮی آن ﺗﺒﺎه
اﻧﺒﻮه ﻣﺮدﮔﺎن هﻤﻪ ﺧﻔﺘﻨﺪ در ﻣزار
ﺑﺮ روﯾﺸﺎن ﻓﺘﺎد ﻟﺤﻪهﺎ و ﻧﻮر ﻣﺎه
ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﺳﯿﺎهﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ و آن ﻓﻀﺎ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﻧﺪ آن ﺷﺒﺢ ﻧﯽ ﻧﻮاز و ﺑﺎز
او ﻧﯿز در ﻣزار ﺧﻮد آهﺴﺘﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻨﮓ ﻟﺤﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش اﻓﺘﺎد ﺑﯽ درﻧﮓ
زان ﭘﺲ ﺳﮑﻮت ﻣﺤﺾ  ،ﻓﻀﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻪ ﻣﺮده ﺑﻮد  ،ﻧﻪ ﻏﻮﻏﺎی ﻣﺮدههﺎ
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ﺷﺐ ﺑﻮد و وهﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺐ در ﺗﻮ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﮫﺘﺎب ﻣﺤﻮ و ﺑﯽ رﻣﻖ ﺻﺒﺢ  ،ﻧﺎﮔزﯾﺮ
رﺧﺖ از زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺮﯾز از ﻓﻀﺎ ﮔﺮﻓﺖ
وان اﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺳﭙﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﻈﺮ ز ﻣﻨﻈﺮهی ﺧﺎک وا ﮔﺮﻓﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮔﻮاهﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﺎ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ،ﺳﯿﺎهﯽ ﺗﺎرﯾﮏ رهﺮوی
ﺑﺎ ﺳﻮﺳﻮی ﭼﺮاﻏﯽ از آن دور دﯾﺪه ﺷﺪ
ﭼﻮن ﮔﺮدﺑﺎد ﮐﻮﭼﮑﯽ از راه دررﺳﯿﺪ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺻﺪای ﭘﺎی ﺧﻔﯿﻔﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ
ﭘﯿﺮی ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ
ﻧﻮر ﭼﺮاغ  ،ﭼﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﭙﯿﺪه ﺷﺪ
آﻣﺪ ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮی زاﻧﻮ زد و ﻧﺸﺴﺖ
آهﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺮده ی ﺻﺒﺮش درﯾﺪه ﺷﺪ
آﻏﺎز ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺖ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای آه و ﻓﻐﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ
ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪم از اﺛﺮ اﯾﻦ دو ﻣﺎﺟﺮا
ده  ،هﻤﭽﻮ ﺧﻔﺘﻪای ﮐﻪ ز ﺧﻮاب ﺳﺤﺮ ﭘﺮد
ﭼﺸﻤﯽ ﮔﺸﻮد و ﺧﻮرد ﺑﻪ آهﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎن
ﺷﺐ ﻣﺮده ﺑﻮد و ﻧﻮر ﺳﭙﯿﺪ ﺳﺘﺎرههﺎ
هﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻢ ﺷﺪ و روﺷﻦ ﺷﺪ آﺳﻤﺎن
از ﻗﻠﺐ ده  ،ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اذان ﺻﺒﺢ
ﭘﯿﭽﯿﺪ در ﺳﮑﻮت اﻓﻖ ﺑﺎ ﻃﻨﯿﻦ آن
ﮔﻨﺠﺸﮏ هﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮودﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ
در ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮐﮫﻨﻪ ﭼﻨﺎران ﺳﺨﺖ ﺟﺎن
آﻣﯿﺨﺖ ﺑﺎﻧﮓ زﻧﺠﺮهﻪهﺎ و ﮐﻼغ هﺎ
از دور  ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﺮوﺳﺎن ﺻﺒﺢ ﺧﻮان
آورد ﺑﺎد ﻣﺴﺖ ﺳﺤﺮ  ،ﺑﻮی آﺷﻨﺎ
ﻧﻮر ﻟﻄﯿﻒ ﺻﺒﺤﮕﮫﺎن ﺳﺎﯾﻪ زد ﺑﻪ ﮐﻮه
دﻧﺒﺎل آن ﻏﺒﺎر ﮐﻤﯽ در ﻓﻀﺎ دﻣﯿﺪ
ﭘﯿﺮ از ﮐﻨﺎر ﮔﻮر ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺮاغ
ﺑﺎد ﺳﺤﺮ ﭼﺮاغ وﯾﺮا ﮐﺸﺖ و آرﻣﯿﺪ
داد آﺳﻤﺎن ز ﭘﻨﺠﺮهی ﻗﺮﻣز اﻓﻖ
ﺷﺎدی ﮐﻨﺎن ز ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﻮد اﻣﯿﺪ
ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺷﺪ ﻓﺮوغ ﻣﻪ آﻟﻮد ﺑﺎﻣﺪاد
ﻧﻮر ﭘﺮﯾﺪه رﻧﮓ ﺳﺤﺮ از ﻓﻀﺎ رﻣﯿﺪ
ﭘﯿﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺸﺖ روان ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ده
ﺑﺮ روی ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺧﻮد ﺧﻤﯿﺪ
در ﮔﺮد ﺟﺎده  ،ﺳﺎﯾﻪاش اﻓﺘﺎد ﺑﺎ ﻋﺼﺎ
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ﺷﺐ در ﮐﺸﺘزاران
ﭼﺮاغ ﺧﺮﻣﻨﯽ از دور ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎب  ،در آن ﺳﻮی ﺟﺎده
ﺻﺪای ﭘﺮ ﻃﻨﯿﻦ ﺳﻢ اﺳﺒﯽ
ﺷﻮد هﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﺻﺤﺮا زﯾﺎده
درﺧﺘﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻧﺠﻮا
ﺳﺮ از ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش هﻢ ﻧﮫﺎده
ﮐﻨﺎر ﺟﺎدههﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﮔزﯾﺪه
ﺳﯿﺎهﯿﺸﺎن ﭼﻮ دزدان ﭘﯿﺎده
ﻏﺮﯾﻮ دوردﺳﺖ آﺑﺸﺎری
ﭼﻮ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺴﺖ ﺧﯿزد ﺑﯽ اراده
ﺳﮕﺎن ﻧﺮ ﺑﺮآرﻧﺪ از ﺟﮕﺮ ﺑﺎﻧﮓ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﮕﮫﺎی ﻣﺎده
ﻧﻤﺎی ﻗﺮﯾﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ
ﭼﻮ ﮐﻨﺪوﯾﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ ﻓﺘﺎده
ﺑﻪ ﻃﺎق ﮐﻠﺒﻪهﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎه
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻃﺎﻗﻪی دﯾﺒﺎ ﮔﺸﺎده
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﯾﺪ رخ دهﻘﺎن ﭘﯿﺮی
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻮر ﻓﺎﻧﻮس اﯾﺴﺘﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده ﻧﻮر ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ
ﺧﻄﻮﻃﯽ را در آن ﺳﯿﻤﺎی ﺳﺎده
ﺧﻄﻮﻃﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻏﻤﮫﺎﺳﺖ
ﻏﻢ ﺷﺒﮫﺎ و اﺷﮏ ﺻﺒﺤﺪﻣﮫﺎﺳﺖ
ﭼﻮ ﺑﺮﺧﯿزﻧﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن
ز روی ﺳﯿﻢ هﺎ در رهﮕﺬرهﺎ
درﺧﺸﺪ ﺳﯿﻢ هﺎ در ﻧﻮر ﻣﮫﺘﺎب
ﭼﻨﺎن ﺑﺮق ﻣﺠﺴﻢ در ﻧﻈﺮ هﺎ
ﺻﺪای ﻣﺤﻮ آوازی از آن دور
ﻧﮫﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای از ﺧﻮد اﺛﺮهﺎ
ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻦ ﺷﻮد در ﺷﺎم ﺧﺎﻣﻮش
ز ﺳﯿﺎﺣﯽ ﻏﺮﯾﺐ آرد ﺧﺒﺮهﺎ
دﻣﺪ ﭘﺎﺗﯽ ﮐﻨﺎن دهﻘﺎن ﻓﺮﺗﻮت
ﻏﺒﺎری ﺗﯿﺮه در ﮐﻮه وﮐﻤﺮهﺎ
ﻏﺒﺎری ﭼﻮن ﺑﺨﺎر ﮔﺮم آهﮏ
و ﯾﺎ دودی ﮐﻪ ﺧﯿزد از ﺷﺮرهﺎ
ﺟﺪا ﺳﺎزد ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮔﻨﺪم از ﮐﺎه
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ﺑﺮاﻧﺪ ﮐﺎه و ﺑﺮدارد ﺛﻤﺮهﺎ
ﻧﮫﺪ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﻠﯽ ز ﮔﻨﺪم
دهﺪ رﺟﺤﺎﻧﺶ از زردی ﺑﻪ زرهﺎ
ﺑﺮاﯾﺪ ﭼﻮن ﻏﺒﺎر از رﯾزش ﮐﺎه
ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﺑﺎﻧﮓ ﭘﺮهﺎ
ﺑﺮد ﺑﺎدی در آن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺷﺐ
ز ﺧﺮﻣﻦ هﺎ  ،ﺳﺮود ﺑﺮزﮔﺮهﺎ
ﺑﮫﻢ رﯾزد ﺳﮑﻮت ﺷﺐ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ز آهﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎط اﻧﮕﯿز و آرام
ﺻﻔﯿﺮ داس دهﻘﺎﻧﺎن ﺷﺒﺨﯿز
هﯿﺎهﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﺸﺘزاران
ز رﻗﺺ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻮج اﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ
ﭼﻨﺎن ﮐز ﺑﺎدهﺎ در ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران
ﺑﻪ ﮔﻨﺪم زار هﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﮫﺘﺎب
ﭼﻮ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرد در ﺑﮫﺎران
ﺳﺮود ﭼﻨﺪ دهﻘﺎن دروﮔﺮ
درآﻣﯿزد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﻮﯾﺒﺎران
ﻃﻨﯿﻦ ﻣﺒﮫﻢ زﻧﮓ ﺷﺘﺮهﺎ
ﺑﻪ ﮔﻮش آﯾﺪ هﻤﺎهﻨﮓ ﻗﻄﺎران
ﺳﻮاد ﻗﻠﻌﻪای وﯾﺮان ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺑﻪ دل ﺟﺎ داده راز روزﮔﺎران
زهﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﭼﻮن دودی ﻏﻢ آﻟﻮد
ﺳﯿﺎهﯽ هﺎی ﻣﻮهﻮم ﭼﻨﺎران
رﺳﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿز ﺻﺤﺮا
ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺧﺎﻃﺮات رهﮕﺬاران
ﻣﮑﺎن ﮔﯿﺮد در آن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی راز
ﭼﻮ در ﮔﻨﺞ ﻧﮫﺎن  ،اﻧﺒﻮه ﻣﺎران
ﺑﻪ ﮔﻮش آﯾﺪ هﻨﻮز از ﺧﺮﻣﻨﯽ دور
ﺻﺪای ﮔﻔﺘﮕﻮی آﺑﯿﺎران
زﻧﺪ ﭼﺸﻤﮏ دو اﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮه
در اﻋﻤﺎق ﺳﯿﺎهﯿﮫﺎی اﻧﺒﻮه
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درود ﺑﺮ ﺷﺐ

ﺗﻮدههﺎی ﺳﯿﺎه درﺧﺘﺎن
ﺳﺎﮐﻦ اﻧﺪر ﺧﻤﻮﺷﯽ ﭼﻮ ﮐﻮهﻨﺪ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺴﺖ و در آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ
اﺧﺘﺮان  ،روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﻨﺪ
ﺑﺎد ﮔﺮﻣﯽ ﭼﻮ ﻟﺮزان ﻧﻔﺲ هﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺮ ﻟﺐ و ﮔﻮﻧﻪهﺎﯾﻢ
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻧﻮر رؤﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎه
ﺳﺎﯾﻪای ﻧﯿﻤﺮﻧﮓ از ﻗﻔﺎﯾﻢ
ای ﺷﺒﯽ ﮐﺎﻓﺮﯾﺪی ﺧﺪاﯾﺎن
ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﮐﺒﻮدم ﭼﻪ ﻧﺮﻣﯽ
ای ﺷﺒﯽ ﮐز ﺗﻮ ﻣﮫﺘﺎب هﺎ زاد
در ﺧﻢ ﮔﯿﺴﻮاﻧﻢ ﭼﻪ ﮔﺮﻣﯽ
در ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﻮد
ﮐز ﺑﮫﺎر ﺗﻮ آﺑﺴﺘﻨﻢ ﻣﻦ
زاﯾﺪ از ﻣﻦ ﮔﻼن ﺷﮑﻔﺘﻪ
زاﻧﮑﻪ ﮔﺮ ﮔﻞ ﻧﯿﻢ  ،ﮔﻠﺸﻨﻢ ﻣﻦ
ﺑﺎد ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ از دور
از ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ  ،ﺳﻮزان ﻧﻔﺲ هﺎﺳﺖ
ﺑﻮی ﻋﻄﺮی ﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﺮده ﺻﺤﺮا
آرزوهﺎ و زﯾﺒﺎ هﻮس هﺎﺳﺖ
اﺧﺘﺮان در دو ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻮن درﺧﺸﺪ ﻓﺮوغ ﻧﮕﺎهﻢ
ﺑﺎﻧﮓ ﺗﻮ ﻧﺎﻟﻪی ﮔﻨﮓ درﯾﺎﺳﺖ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎهﻢ
در ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻢ اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪی ﺗﻮ
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﮐﺮده ﻣﺴﺘﻢ
ﺳﺮ ﭼﻮ در ﭘﺎﯾﻢ اﻧﺪازد آرام
آب ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺸﻮﯾﺪ دو دﺳﺘﻢ
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دﯾﻮاﻧﻪ
ﺷﺒﺢ  ،ﮐﻢ ﮐﻢ  ،ﻗﺪم آهﺴﺘﻪﺗﺮ ﮐﺮد
ﻧﮕﺎهﺶ ﻻی ﺗﺎرﯾﮑﯽ درﺧﺸﯿﺪ
ﺻﺪای ﻏﺮش ﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺷﺒﺢ را اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪ
درﺧﺘﺎن  ،ﺳﯿﻨﻪهﺎ ﺑﺮ هﻢ ﻓﺸﺮدﻧﺪ
ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪ در ﮔﻠﻮهﺎ
ﮔﮫﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﻓﺖ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره
ﮔﮫﯽ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﭼﺸﻢ از ﺟﺴﺘﺠﻮهﺎ
ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺮد و ﺣزن آﻟﻮد ﭘﺎﯾﯿز
ﻓﺮو ﻣﯽ رﻓﺖ در ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن
درﺧﺖ از درد ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ داﺳﺘﺎن ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺘﺎن
ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎﺑﺮو  ،ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﺤزون
ﻣﮑﺎن در ﮐﻮﭼﻪ ی ﻣﮫﺘﺎﺑﺮو داﺷﺖ
ﻧﻢ ﻣﮫﺘﺎب  ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺸﮏ
ﻧﻤﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺖ
ﻓﺮوغ ﻣﺎه  ،از ﻻی درﺧﺘﺎن
زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﯾﻪهﺎ را ﺧﺎل ﻣﯽ ﮐﻮﻓﺖ
ﭼﻮ ﺑﺮ دﯾﻮارهﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﺎﻓﺖ
ﺳﯿﺎهﯽ ﻣﯽ زدود و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ روﻓﺖ
هﻮا از ﺑﺴﮑﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﺷﻔﺎف
ﻧﻤﯽ آﺳﻮد ﻣﺎه از رهﻨﻮردی
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ﭘﺮواز ﻓﺮﺷﺘﻪ
در اﻋﻤﺎق ﺳﭙﮫﺮ ﻻﺟﻮردی
ﺻﺪاﯾﯽ از ﺑﮫﻢ ﺳﺎﯾﯿﺪن ﺑﺎل
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ از آﺳﻤﺎن هﺎ
ﻧﺴﯿﻢ دﻟﮑﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻦ هﺎ و ﺟﺎن هﺎ
هزاران ﺗﻦ از اﺷﺒﺎح ﺧﯿﺎﻟﯽ
در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻣﯽ دوﯾﺪﻧﺪ
ﺧﺮوس ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮐز دور ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺻﺪاﯾﺶ را هﺮاﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪای در ﭘﯿﭻ ﮐﻮﭼﻪ
ﺷﺒﺎهﻨﮓ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﯿﺪ
ﭼﺮاﻏﯽ در اﺗﺎق ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
وﻟﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ
ﺷﺒﺢ  ،ﻧزدﯾﮑﺘﺮ آﻣﺪ  ،ﺑﻪ در زد
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ﺻﺪای در  ،ﻃﻨﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺖ
ﺑﻪ آهﻨﮓ ﺻﺪا ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﻣﺎه
ﻧﮕﺎهﯽ ﺧﯿﺮه ﺑﺮ دﯾﻮاﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺖ
هﯿﺎهﻮ در ﺳﮑﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻢ ﺷﺪ
وﻟﯽ از آن  ،ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﮐﺴﯽ از ﭘﺸﺖ در  ،ﭼﯿزی ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ
ﺳﺮی هﻢ از ﻣﯿﺎﻧﺶ درﻧﯿﺎﻣﺪ
ﺷﺒﺢ  ،ﻟﺨﺘﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ در  ،ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ زد
ﺻﺪای ﭘﺎﯾﯽ از دهﻠﯿز ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﮐﺴﯽ از ﭘﺸﺖ در  ،دﺳﺘﯽ ﺑﻪ در زد
ﺷﺒﺢ  ،ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ از ﮐﻮﭼﻪ ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ
ﺳﭙﺲ در ﭘﯿﭻ ﺗﺎرﯾﮑﺶ ﻧﮫﺎن ﺷﺪ
ﺳﺮی از ﻻی در  ،در ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻢ ﮔﺸﺖ
ﻧﮕﺎهﺶ در ﺳﯿﺎهﯽ هﺎ روان ﺷﺪ
ﺻﺪای ﮐﯿﺴﺖ ؟ رﻋﺐ اﻧﮕﯿز و ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﮐﺴﯽ را در ﺳﯿﺎهﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد
ﭼﻮ ﺑﺎد ﺷﻮخ و ﺑﺎزﯾﮕﻮش ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﺻﺪای ﺑﺪﮔﻤﺎن  ،دﻧﺒﺎل او ﮐﺮد
درون ﮐﻮﭼﻪی ﺧﺎﻣﻮش  ،ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺴﯿﻢ ﻣﮫﺮ  ،ﺑﺮگ از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﭼﯿﺪ
ﭼﻮ ﻣﺮد درﮔﺸﺎ  ،در را ﻓﺮوﺑﺴﺖ
ﺻﺪای ﺧﻨﺪهای در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ
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ﻣﺤﺒﻮس

ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﯿﺎهﯽ
ﭼﮫﺮه ﺑﺮ آن ﻣﯿﻠﻪهﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﻟﯿﺪ
ﺑﺎد ﺷﺐ از زﯾﺮ ﻃﺎق ﺳﺒز درﺧﺘﺎن
ﺳﯿﻨﻪﮐﺸﺎن در رﺳﯿﺪ و ﻏﻤزده ﻧﺎﻟﯿﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ی ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ از ﺳﭙﯿﺪی ﻣﮫﺘﺎب
روﺷﻨﯽ اﻓﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ی ﻣﺤﺒﻮس
ﭼﯿﻦ و ﺷﮑﻦ هﺎی ﭼﮫﺮهاش هﻤﻪ ﺟﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ﭼﻮن رﮔﻪی ﺳﻨﮓ زﯾﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺎﻧﻮس
در ﭘﯽ هﻢ ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪان
زﻧﺠﺮﮔﺎن را ز ﺧﻮاب ﻧﺎز ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ
ﭼﺸﻤﻪی آوازﺷﺎن ز ﺣﻨﺠﺮه ﺟﻮﺷﯿﺪ
ﻧﻐﻤﻪی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺎد درآﻣﯿﺨﺖ
در دل زﻧﺪان ﺳﺮد  ،وﺣﺸﺖ و ﺳﺮﻣﺎ
ﭼﺮخ زﻧﺎن در ﺳﮑﻮت و واهﻤﻪ ﻣﯿﮕﺸﺖ
ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺑﺎ درﻧﮓ دوزﺧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
هﻤﮫﻤﻪ ﻣﯿﮑﺸﺖ و ﺑﯿﻦ هﻤﮫﻤﻪ ﻣﯿﮕﺸﺖ
در دل دﯾﻮار ﻧﻢ ﮐﺸﯿﺪهی زﻧﺪان
ﺟﺎﻧﻮران را هزار ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪا ﺑﻮد
وز ﺑﻦ ﺳﻮراخ هﺎی ﮔﻤﺸﺪهی ﺳﻘﻒ
ﻏﻠﻐﻠﻪای ﭘﺨﺶ در ﺳﮑﻮت ﻓﻀﺎ ﺑﻮد
رﺷﺘﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ز ﻧﻮر ﻏﻤزدهی ﻣﺎه
روزﻧﻪ را ﻣﯽ ﮔﺸﻮد و ﺳﺮ زده ﻣﯿﺘﺎﻓﺖ
در ﺑﻦ ﺳﺮداب ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﯽ
ﻣﺎه  ،ﺑﺪﯾﻨﺎﺳﺎن ﮐﻼف واﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﻓﺖ
ﭼﮫﺮهی ﻣﺤﺒﻮس زﯾﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﮫﺘﺎب
آﺑﻠﻪ ﮔﻮن و ﭘﺮﯾﺪه رﻧﮓ و ﮐﺴﻞ ﺑﻮد
ﻋﺮﺻﻪی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش ﻓﺸﺮده و ﮐﻮﺗﺎه
ﭼﯿﻦ ﺟﺒﯿﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻋﻘﻪ ی دل ﺑﻮد
در ﮔﺮهی اﺑﺮوان ﭘﮫﻦ و ﺳﯿﺎهﺶ
راز ﻧﮫﺎﻧﺶ ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﻮد و هﻮﯾﺪا
اﺷﮏ ﻓﺮو ﻣﯿﭽﮑﯿﺪش از ﺑﻦ ﻣﮋﮔﺎن
آه ﺑﺮون ﻣﯽ دوﯾﺪش از دل ﺷﯿﺪا
ﻗﻄﺮهی اﺷﮑﯽ ﭼﻮ ﺧﺸﮏ و ﯾﺦ زده ﻣﯿﺸﺪ
ﺑﺮ رﺧﺶ آهﺴﺘﻪ ﻣﯿﮕﺸﻮد ﻧﻮاری
ﺑﺮ ﻣﺲ ﺳﯿﻤﺎی او ﮐﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ داﺷﺖ
زﻧﮓ ﻏﻢ ﮐﻨﻮن ﻓﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻏﺒﺎری
ﺷﺎﻧﻪی ﯾﺦ ﮐﺮده و ﮐﺮخ ﺷﺪهی او
ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻓﺸﺎر ﭘﻨﺠﻪ ی ﺳﺮﻣﺎ
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از ﺗﻦ او رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﯾﺎد
در دل او ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺣﺴﺮت ﮔﺮﻣﺎ
هﻤﭽﻮ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻠﺮزد
ﺧﺴﺘﻪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد و در هﯿﺠﺎن ﺑﻮد
ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎر او  ،ﻧﺤﯿﻒ و ﺧﻤﯿﺪه
از ﭘﺲ ﭘﯿﺮاهﻨﯽ درﯾﺪه ﻋﯿﺎن ﺑﻮد
ﻣﻮی ﭘﺮﯾﺸﺎن او ز ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﺎد
ﯾﮏ ﻧﻔﺲ آراﻣﺶ و ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﯾﺪ
از وزش ﺑﺎد ﺷﺐ ﮐﻪ ﻗﮫﻘﮫﻪ ﻣﯽ زد
ﭘﯿﮑﺮ زارش ﺑﻪ ﺟز ﻓﺸﺎر ﻧﻤﯽ دﯾﺪ
ﺑﺎ هﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ و ﺑﺎ هﻤﻪ ﻏﻤﮫﺎ
ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن او ﭼﮑﯿﺪ و ﻓﺮورﻓﺖ
ز هﺮ ﺟﮕﺮ ﺳﻮز ﯾﺄس در دل او ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﺮغ ﺳﺒﮏ ﺑﺎل هﻮش از ﺳﺮ او رﻓﺖ
ﺑﺎد  ،دﮔﺮﺑﺎره ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
از ﺗﺐ و ﺗﺎب اوﻓﺘﺎد و هﻤﮫﻤﻪ ﮐﻢ ﺷﺪ
دﯾﺪهی ﻣﺤﺒﻮس ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ هﻢ آﻣﺪ
ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻢ ﺷﺪ
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ﻣﺮگ ﭘﺮﻧﺪه
ﺷﺐ  ،ﺑﺎد ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎهﯽ
هﺮ ﺳﻮ ﮐﺸﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد
در ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﺗﺎرﯾﮏ
در ﺳﺎﯾﻪ هﺎی ﻧﻤﻨﮏ
ﻣﯽ ﺳﻮد ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ
ﻣﯿﮑﻮﻓﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک
ﻣﯿﺒﺮد ﺷﺎﺧﻪهﺎ را
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ هﺮ ﺳﻮ
ﻣﯽ راﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪهﺎ را
ﭼﻮن ﮔﻠﻪهﺎی آهﻮ
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ﺻﺤﺮا
ﻣﮫﺘﺎب روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻮر ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪی زﻣﯿﻦ ﭘﺨﺶ
از ﻻی ﺷﺎﺧﺴﺎران
ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽ دﯾﺪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ را
در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﺑﯿﺪ
اﺳﺮار ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ را
ﻣﯽ ﺟﺴﺖ و ﺧﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺑﺮﮔﯽ ز ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ
ﺑﺎدش ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎخ ﻓﻨﺪق
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﮫﺮهی ﭘﯿﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻐﻤﻪاش را
ﭼﻮن داﻧﻪهﺎی زﻧﺠﯿﺮ
در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﮐﻮه
ﺳﺮد و ﺳﯿﺎه و ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد داﻣﻦ
از ﺳﺎﯾﻪهﺎی رﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺪام آهﻨﯿﻨﺶ
در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎه
ﭼﻮن ﻗﻠﻌﻪهﺎی ﺟﺎدو
ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ راه
داﻣﺎن ﻣﻮﺟﺪارش
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از دور دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ
ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﺻﺤﺮا
ﺑﺎ ﺷﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ
ﺑﺎﻻﯾﺶ آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ
ﺑﺎ اﺧﺘﺮان در هﻢ
ﭼﻮن ﮐﺸﺖ ﻧﻮ دﻣﯿﺪه
ﺑﺎ ﻗﻄﺮههﺎی ﺷﺒﻨﻢ
ﻣﺮﻏﺎن ﻧﯿﻤﻪ وﺣﺸﯽ
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪی درﺧﺘﺎن
آهﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﭼﻮ ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺘﺎن
ﮔﺎهﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯿﮕﺸﺖ
ﻟﯽ ﻟﯽ ﮐﻨﺎن ﻧﺴﯿﻤﯽ
ﺻﺤﺮای ﺑﯿﮑﺮاﻧﻪ
ﭘﺮ ﻣﯿﺸﺪ از ﺷﻤﯿﻤﯽ
ﺧﻢ ﻣﯿﺸﺪ از ﻧﮫﯿﺒﺶ
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﯽ
ﻣﯿزد ﻧﺴﯿﻢ ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﯿﻮن ز ﺑﯿﻢ ﻣﺮﮔﯽ
دﻧﺒﺎل ﺑﺎد وﻟﮕﺮد
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﮕﺎهﻢ
ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﺷﻤﻊ ﻣﮫﺘﺎب
ﺗﻨﮫﺎ ﭼﺮاغ راهﻢ
ﻧﺎﮔﻪ ﺑﻪ ﻟﺮزه آﻣﺪ
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺎﺧﺴﺎری
ﻣﺮﻏﯽ ﺗﭙﯿﺪ و اﻓﺘﺎد
در ﻣﻮﺟﯽ از ﻏﺒﺎری
ﺑﺮ ﺧﺎک ﻧﺮم و ﻧﻤﻨﺎک
ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﭘﺮﭘﺮی زد
ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد
آهﻨﮓ دﯾﮕﺮی زد
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎدم
ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﺮﻓﮑﻨﺪه
ﺗﺎ دﯾﺪه ﺑﺮﻧﮕﯿﺮم
از ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮﻧﺪه
ﭼﺸﻤﻢ ﭼﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺎهﯽ
دﯾﺪم ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﺧﺎک
ﺟﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮ ﻣﺎهﯽ
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ﺑﺮﮔﯽ ﺳﭙﺲ ﻋﻘﺐ رﻓﺖ
ﺗﺎﺑﯿﺪ ﻧﻮر ﻣﮫﺘﺎب
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﺧﻔﺘﻪ
زد ﻏﻮﻃﻪ در دل آب
آﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﻣﻦ دﯾﺪ
ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ آرﻣﯿﺪه
در ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺧزﯾﺪه
از روﺷﻨﯽ رﻣﯿﺪه
از ﺣﻠﻘﻪهﺎی ﯾﺎران
رﺧﺖ ﺳﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
در زﯾﺮ ﺑﺎرش ﻣﺎه
ﺳﺮ زﯾﺮ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
آن روز ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن
او ﺑﻮد و هﻤﺴﻔﺮهﺎ
ﮐﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﻮدﻧﺪ
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎل و ﭘﺮهﺎ
از روی ﮐﻮهﺴﺎران
ﭼﻮن ﺑﺮق ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ
اﺑﺮ ﺳﯿﺎه ﺷﺐ را
ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ درﯾﺪﻧﺪ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﻮد
آن هﻤﺮهﺎن هﺸﯿﺎر
از درههﺎی ﺧﺎﻣﻮش
اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﮔﻪ ﭘﺮﯾﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺳﻨﮕﯽ ز ﯾﮏ ﻓﻼﺧﻦ
از ﺿﺮﺑﺘﺶ زﯾﺎن دﯾﺪ
ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪهی ﻣﻦ
اﻓﺘﺎد ﭼﻮن ﺳﺘﺎره
در ﭘﻨﺠﻪی درﺧﺘﯽ
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺮهﻨﻪ
ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺨﺘﯽ
ﭼﻮن ﻃﺎﻗﺘﺶ ز ﮐﻒ رﻓﺖ
زان ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ
در ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻢ اﻓﺘﺎد
ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﻏﺮق ﺧﻮن ﺷﺪ
اﯾﻨﮏ ﭘﺮﻧﺪهی ﻣﻦ
دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽ زد
ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪهی او
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ﺑﺎ ﺻﺪ هﻮس ﻧﻤﯽ زد
اﺷﮏ ﺳﺘﺎره و ﻣﺎه
ﺑﺎ اﺷﮏ ﻣﻦ درآﻣﯿﺨﺖ
ﭼﻮن ﻗﻄﺮههﺎی ﺷﺒﻨﻢ
ﺑﺮ ﺑﺎل او ﻓﺮورﯾﺨﺖ
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ﯾﺎدﺑﻮدهﺎ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﺎﻧﺴﺖ و ﺑﺎد ﺳﺮدی از آن دور
ﺳﺮ ﮐﻨﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎی دﯾﻮ و ﭘﺮی را
در دل ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺐ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ آرد
ﺑﮫﺖ و ﺳﮑﻮت ﺟﮫﺎن ﺑﯿﺨﺒﺮی را
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﭘﺮﯾزاد
آب  ،ز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪهﺎی ﮔﻤﺸﺪه آرﻧﺪ
زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮوزان
ﺑﺮ ﻟﺐ هﻢ  ،ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎرﻧﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ اﺷﮏ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره
روی ﮔﯿﺎهﺎن ﻧﻮ دﻣﯿﺪه ﻧﺸﯿﻨﺪ
در دل آن ﻗﻄﺮههﺎ ز روﺷﻨﯽ ﻣﺎه
ﺑﺮق ﻟﻄﯿﻔﯽ ﭼﻮ ﺑﺮق دﯾﺪه ﻧﺸﯿﻨﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ روی ﺑﺮﮐﻪی ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎد ﺑﺮﻗﺼﺎﻧﺪ اﺧﺘﺮان اﻓﻖ را
رهﺮو ﮔﻤﺮاه ﺷﺐ دوﺑﺎره ﺑﺠﻮﯾﺪ
دورﻧﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻃﺮق را
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ
زﻣزﻣﻪ ی آب را ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﺎﻧﺪ
ﻗﺎﯾﻖ درﻣﺎﻧﺪهای ز واهﻤﻪی ﻣﻮج
داﻣﻦ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ روی ﺗﭙﻪی آرام
ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺎﻧﻮس ﺷﺒﺮوی ﺑﺪرﺧﺸﺪ
ﺑﺎﻧﮓ دﻻوﯾز رهﺮوان ﺧﻮش آواز
ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ را ﻧﺸﺎط ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺨﺸﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺟﺎﻧﻮراﻧﻨﺪ و ﺑﻮﺗﻪ هﺎ و ﮔﻮﻧﮫﺎ
زﻣزﻣﻪهﺎ ﺑﺸﻨﻮد ﭼﻮ در وزش آﯾﺪ
ﺑﺎد ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ﺷﺐ ﻣﯿﺎن ﺟﮕﻦ هﺎ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻮدک ﺷﺒﮕﺮد
آﺗﺸﯽ از ﺑﺮگ و ﺑﻮﺗﻪهﺎ ﺑﻔﺮوزد
ﻣﻨﺘﻈﺮ رﻗﺺ ﺷﻌﻠﻪهﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
دﯾﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﮐﻪ دوزد
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻦ ﺻﺤﺮا
ﻟﮑﻪی ﺧﺎرﺳﺖ و ﺑﻮﺗﻪهﺎی ﺗﻤﺸﮏ اﺳﺖ
ﺑﺮ رخ ﻋﺎﺷﻖ ز ﮔﺮﯾﻪهﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻗﻄﺮهی ﺧﻮﻧﺴﺖ و داﻧﻪهﺎی ﺳﺮﺷﮏ اﺳﺖ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺎه ﺗﺸﻨﻪی ﮐﺎرﯾز
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ﻧﻮش ﮐﻨﺪ ﺟﺮﻋﻪای ز آب ﮔﻮارا
ﺳﻨﮓ ﻋﻄﺶ ﮐﺮدهای درون وی اﻓﺘﺪ
ﺗﺎ ﺑﭽﺸﺪ ﻗﻄﺮهای ز رﺧﻨﻪی ﺧﺎرا
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﮑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﻘﻒ
در دل ﻏﺎری ﮐﮫﻦ ز روزﻧﻪای آب
ﺑﺎد رﺳﺎﻧﺪ ﺻﺪای دﻣﺒﺪﻣﺶ را
ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺷﺐ ﺑﻪ ﮔﻮش دﺧﺘﺮ ﻣﮫﺘﺎب
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﻣﺎهﯿﺎن درﺧﺸﺎن
در دل آرام ﺑﺮﮐﻪ ﻏﻮﻃﻪورﺳﺘﻨﺪ
آن هﻤﻪ اﺧﺘﺮ ﭼﻮ ﻓﻠﺲ رﯾﺨﺘﻪ از ﻣﺎه
در ﮐﻒ ﺟﻮﺷﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻠﻮه ﮔﺮﺳﺘﻨﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪی اﺳﺘﺨﺮ
دﺳﺘﻪی ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﺮد هﻢ آﯾﻨﺪ
زﻣزﻣﻪای دﻟﻨﺸﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺠﻮا
ﻋﻘﺪهی دل ﺑﺎ اﺷﺎرههﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ در ﺧﻤﻮﺷﯽ دره
زﻣزﻣﻪی زﻧﮕﮫﺎی ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭘﯿﭽﺪ
ﺑﺎد  ،زﻧﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن
در دل ﺟﻨﮕﻞ  ،ﺻﺪای ﻏﻠﻐﻠﻪ ﭘﯿﭽﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ در ﺳﭙﯿﺪی ﻣﮫﺘﺎب
ﺟﻠﻮه ﻓﺮوﺷﺪ ﭼﺮاغ ﺑﺎدی ﺧﺮﻣﻦ
ﮔﺴﺘﺮد اﻣﻮاج ﮐﺎه و ﮔﻨﺪم اﻓﺸﺎن
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﺗﯿﮕﺮان ﻣزرﻋﻪ  ،داﻣﻦ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﮑﺶ اﻣﻮاج
ﺑﺎﻧﮓ ﻏﺮﯾﻘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎزده ﺧﯿزد
ﭘﯿﺮزن راهﺒﯽ ز ﻏﺮﻓﻪ درآﯾﺪ
رهزن ﺷﺐ از ﺻﺪای ﭘﺎ ﺑﮕﺮﯾزد
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ورد هﺮ ﺷﺒﻪ را  ،ﺟﻐﺪ
ﺳﺮ ﮐﻨﺪ از ﺗﮑﺪرﺧﺖ داﻣﻨﻪی ﮐﻮه
زﻧﺪه ﺷﻮد در ﺳﮑﻮت ﻗﻠﻌﻪی ﺧﺎﻣﻮش
ﺧﺎﻃﺮههﺎﯾﯽ ز ﻣﺮگ و وﺣﺸﺖ و اﻧﺪوه
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ از ﺷﮑﺎف درﯾﭽﻪ
رﺷﺘﻪی ﻧﻮری ﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪی دهﻘﺎن
رﺧﻨﻪی در راه ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﮐﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ وﺻﻞ
ﻣﯿﻠﻪی ﺑﺎرﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻮر درﺧﺸﺎن
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﻗﺮص ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺎه
از ﭘﺲ دﻧﺪاﻧﻪهﺎی ﮐﻮه ﺑﺮاﯾﺪ
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوﺳﺎن ﺷﺐ ز دهﮑﺪهی دور
هﻤﺮه ﺑﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮش رهﮕﺬر آﯾﺪ
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ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﭼﺸﻤﻪ
ﺳﺎﯾﻪ دواﻧﺪ ﺗﻤﺸﮏ و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪ آب
ﻧﻮر ﺑﺘﺎﺑﺪ ز ﻻی ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن
در دل اﻣﻮاج آب و ﭼﺸﻤﻪی ﻣﮫﺘﺎب
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان دهﺎﺗﯽ
ﮐﻮزه ﺑﻪ دوش از درون دهﮑﺪه آﯾﻨﺪ
ﺑﺮ ﻟﺐ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﺗﺸﯽ ﺑﻔﺮوزﻧﺪ
رﻗﺺ ﮐﻨﺎن  ،ﮔﯿﺴﻮان ﺧﻮد ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪهﺎی درﺧﺘﺎن
ﭼﺘﺮ زﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاز واﺣﻪی اﻣﻮات
از ﺳﺮ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪهﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮهﻮم
ﺑﺸﻨﻮد آوارهای ﺻﺪای ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﮔﺮدﺑﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﭼﺮخ زﻧﺪ در ﺳﮑﻮت درهی ﺧﺎﻣﻮش
ﺳﺮ دهﺪ آهﻨﮓ ﻧﯽ  ،ﺟﻮاﻧﮏ ﭼﻮﭘﺎن
ﺗﺎ ﮐﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺗﻠﺦ  ،ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آن ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﺧﻮش ﮐﻪ ﻧﮫﻔﺘﺴﺖ
در دل آرام ﺧﻮد  ،ودﯾﻌﻪی رازی
زﻧﺪه ﮐﻨﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎی ﻓﺮﺣﻨﺎک
در ﺳﺮم اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی دور و درازی
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ  ،ﮐﻪ زﻧﮓ ﺑﺮج ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﮐﻮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻮﻣﻌﻪﺑﺎﻧﺎن
دﺳﺘﺨﻮش ازدﺣﺎم ﺧﺎﻃﺮههﺎ  ،ﻣﻦ
ﮔﻮش ﻓﺮا داده ﺑﺮ ﺳﺮود ﺷﺒﺎﻧﺎن
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﻣﺆذن
ﺑﺎﻧﮓ اذان ﻣﯿزد از ﻓﺮاز ﻣﻨﺎره
ﺧﯿﺮه ﺑﺮ او  ،دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻀﻄﺮب ﻣﻦ
ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ  ،دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎد هﻤﮫﻤﻪ اﻧﮕﯿز
ﻗﮫﻘﮫﻪ ﻣﯿزد ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺮاﻧﯽ ﺻﺤﺮا
آﺗﺶ ﻏﻤﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻌﻠﻪ زدن ﺑﻮد
ﺷﻌﻠﻪاش از ﻣﺎورای ﺳﯿﻨﻪ هﻮﯾﺪا
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهی ذهﻦ
ﻧﻮر ﺿﻌﯿﻒ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﯽ ﺗﺎﻓﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻣﻦ ﭼﻮ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﮐﮫﻨﺴﺎل
ﭘﺮدهای از ﺧﺎﻃﺮات ﮔﻤﺸﺪه ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ در ﺷﮑﻨﺠﻪی ﺣﺮﻣﺎن
ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻪ دل ﻣﯽ زد اﺷﺘﯿﺎق ﻧﮫﺎﻧﯽ
در دﻟﻢ از ﺣﺴﺮت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﻮد
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آﺗﺶ ﺟﺎوﯾﺪ روزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد ﻧﮕﺎهﻢ
داﯾﺮه ﻣﯽ زد در آﺳﻤﺎن ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪه
ﻏﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﺪ از درازی آن راه
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه وﺟﻮدم
ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﺪه ﻣﯿﺸﺪ از ﻏﻢ اﻧﺒﻮه
ﺟﻐﺪ ﺣزﯾﻦ ﻣﯽ ﺳﺮود ﻧﻮﺣﻪی ﻣﺎﺗﻢ
ﻧﺎی ﺷﺒﺎن ﻣﯿﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻐﻤﻪی اﻧﺪوه
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪی ﺳﺎﻋﺖ
رﻗﺺ زﻣﺎن ﺑﻮد و ﻟﺤﻈﻪهﺎ و دﻗﺎﯾﻖ
ﺗﮏ ﺗﮏ آن ﻣﯽ ﮔﺴﯿﺨﺖ در ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ
رﺷﺘﻪی ﺑﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮات و ﻋﻼﯾﻖ
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻮق و اﻣﯿﺪم
دوﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ آﻓﺎق
ﻓﺎل ﻧﮑﻮ ﻣﯿزد از ﺳﭙﯿﺪی ﮔﺮدون
دﯾﺪهی ﺷﺐ زﻧﺪهدار وﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺎق
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﯿﺎﻟﻢ
ﺑﺮ در ﺑﯿﻐﻮﻟﻪهﺎی واهﻤﻪ اﻧﮕﯿز
روح ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و ﺳﺎﯾﻪهﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎره  ،ﮐﯿﻨﻪﺟﻮی و ﮔﻼوﯾز
آه ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ رﻓﺖ در ﻏﻢ و ﺣﺴﺮت
ﺗﺎ ﻣﻦ از آن ﻧﮑﺘﻪای ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺟﺴﺘﻢ
ﺳﺎﯾﻪی ﺑﺮﮔﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ز ﺟﺎ ﮐﻨﺪم ﺑﺎد
در ﭘﯽ ﺑﺎزآﻣﺪن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺨﺴﺘﻢ
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ﭘﺮدهی ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﭼﺸﻤﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ  ،ﺑﺮق ﻣﯽ زد
ﺑﺎد  ،رﻗﺼﺎن ﺑﺎ ﺳﺮود اهﺮﻣﻦ هﺎ
ﺳﺎﯾﻪهﺎی ﺧﻔﺘﻪ ﭼﻮن دزدان رهزن
ﺗﮏ درﺧﺘﺎن  ،ﭼﻮن ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺎه  ،ﮔﺎهﯽ ﻧﺎهﻮﯾﺪا  ،ﮔﺎه ﭘﯿﺪا
ﺧﻨﺪهی ﺗﻠﺦ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿز ﻧﺴﯿﻤﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﻮج ﮔﺮﯾزان
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زد ﮐﻪ ﺑﮕﺮﯾزد درﺧﺘﯽ
ﺑﺎد ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮگ رﯾزان
ﺑﺮق ﺷﻼﻗﺶ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ هﻮﯾﺪا
روح ﻧﺎﭘﯿﺪای ﺷﺐ در ﺑﯿﺸﻪ زاران
ﮔﺎه ﭘﺎورﭼﯿﻦ و ﮔﺎهﯽ ﭘﺮ هﯿﺎهﻮ
ﺳﺎﯾﻪهﺎ را ﻣﯽ دواﻧﯿﺪ از ﭘﯽ هﻢ
ﺑﯿﺸﻪ در هﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ از ﺧﺸﻢ  ،اﺑﺮو
ﺑﺮق ﻣﯽ زد دﯾﺪﮔﺎن اهﺮﻣﻦ هﺎ
ﺧﺎرﺑﻦ هﺎ  ،ﺧﯿﺮه ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ
ﺑﺎ هزاران ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻣﻮز و ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺷﺐ ﭘﺮﯾﺸﺎن از ﻏﻢ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽ زد در ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﮫﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﺗﺎ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ آهﺴﺘﻪ آوا
ﺑﺎد ﻋﺎﺑﺮ  ،در ﺳﯿﺎهﯿﯽ ﺳﻮت ﻣﯽ زد
ﻧﻐﻤﻪهﺎ در ﺳﻮت او در هﻢ ﻓﺸﺮده
هﻤﭽﻮ دزدان ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮫﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮ
رهﺮوان را ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﻤﺮده
ﻋﺎﺑﺮان از وﺣﺸﺖ دزدان  ،ﺑﻪ ﻧﺠﻮا
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ذرات ﺳﺘﺎره
در دهﺎﻧﺶ هﻤﭽﻮ ﭘﻮﻟﮑﮫﺎی ﻣﺎهﯽ
ﯾﺎ ﭼﻮ دﻧﺪاﻧﮫﺎ ز ﻣﺮوارﯾﺪ ﻏﻠﺘﺎن
ﺑﺎ ﺷﮑﺮﺧﻨﺪ ﻧﺴﯿﻢ ﺷﺎﻣﮕﺎهﯽ
در ﺳﯿﺎهﯽ ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ آﺷﮑﺎرا
ﺟﺎم ﻣﺎه از ﺷﮫﺪ ﺷﯿﺮی رﻧﮓ ﻣﻤﻠﻮ
ﻧﻮر آن ﭼﻮن ﺧﻨﺪه هﺎی ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﺎن
ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ از ﮐﺎم ﺷﮫﺪ آﻟﻮد ﻇﻠﻤﺖ
ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر ﺗﺸﻨﻪ در ﭘﺎی درﺧﺘﺎن
ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ از دﺳﺖ ﺷﺐ ﺟﺎﻣﯽ ﮔﻮارا
ﻃﺒﻞ ﮐﻮﺑﺎن  ،زﻧﮕﯿﺎن آدﻣﯽ ﮐﺶ
ﺑﺎ هزاران ﭼﺸﻢ ﺳﺮخ ﺷﻌﻠﻪ اﻓﮑﻦ
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ﻧﻘﻄﻪهﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ از روﺷﻨﺎﯾﯽ
در ﻓﻀﺎ ﭼﻮن ﺑﺮق ﻣﺸﻌﻞ هﺎی روﺷﻦ
ﯾﺎ ﭼﻮ آﺗﺸﭙﺎره در دود ﺻﺤﺮا
ﺗﮑﺪرﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺳﺮود از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
زﯾﺮ ﻟﺐ  ،اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪی ﺗﻨﮓ ﭼﻨﺎران
ﺑﺎد ﻣﯽ زد ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ از هﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاب آﻟﻮدهی ﺷﺐ
ﺑﺮﮔﮫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽ زدﻧﺪ از ﺷﺎﺧﺴﺎران
ﭼﻮن وزغ هﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎن و ﺧﯿزان
ﺳﺎﯾﻪهﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﺟﻮﯾﺒﺎران
ﺑﯿﺸﻪ از ﺑﺎد ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﺎن ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎ
ﮔﺎه ﮐﻒ ﻣﯽ زد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ درﺧﺘﯽ
ﺑﺎد ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﺶ
ﭼﻮن زﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪهﺎ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﮔﯿﺴﻮ
ﭼﺸﻤﻪﺳﺎران ﺧﯿﺮه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﺎﻟﺶ
ﻣﺎه ﭼﻮن آوارﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش و ﺗﻨﮫﺎ
ﭘﻨﺠﻪهﺎی ﺗﮑﺪرﺧﺘﺎن  ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺎ هﯿﺎهﻮﯾﯽ ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿز و ﻣﺒﮫﻢ
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ از ﺷﺎﺧﺴﺎران ﺑﺎ ﺗﺄﻧﯽ
رﺷﺘﻪهﺎی ﺳﯿﻢ  ،ﭼﻮن ﺑﺮق ﻣﺠﺴﻢ
دود ﺷﺐ از ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮق ﭼﺸﻢ ﻣﺎه ﻧﻮ  ،ﭼﻮن ﺑﻨﺪﺑﺎزان
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﯿﻢ هﺎ ﺟﻮﻻن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﯾﺎ ﻧﮕﺎهﯽ از ﺗﻨﯽ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﭘﺮ زده  ،ﺑﺮ ﺳﯿﻢ ﻧﺎزک ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
در اﻓﻖ ﺳﻮﺳﻮﮐﻨﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮدا
ﭼﻮن ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن دهﺸﺘﻨﺎک ﻇﻠﻤﺖ
در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪی وﺣﺸﯽ  ،ﭼﻨﺎران
ﮔﺎه ﻣﯽ آﻣﺪ ﺻﺪای ﺑﺎد رهزن
ﻣﯿﺪوﯾﺪ آن ﺳﻮ  ،ﻧﮕﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﺑﺎد ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ از ﺗﻘﻼ
ﺟﺎده در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺷﺐ دور ﻣﯽ ﺷﺪ
ﭼﺸﻤﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺮق ﻣﯽ زد
ﻣﺎه ﺑﺎ دﻧﺪان ﻣﻮﺟﯽ ﺧﺮد ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺎد ﺷﯿﻮﻧﮫﺎ ز ﺑﯿﻢ ﻏﺮق ﻣﯽ زد
ﻣﯽ ﻧﮫﺎد آهﺴﺘﻪ در هﻨﮕﺎﻣﻪهﺎ  ،ﭘﺎ
در اﻓﻖ  ،ﭼﻮن ﭘﻨﺒﻪهﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺷﺐ
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اﺑﺮهﺎ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ
در ﻓﻀﺎ  ،ﭼﻮن ﺑﺮج ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺷﻨﺎور
ﭘﺮ ز وﺣﺸﺖ  ،ﭘﺮ ز اﺳﺮار ﺧﺪاﯾﯽ
آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﭼﮫﺮهی ﻏﻤﮕﯿﻦ درﯾﺎ
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ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ

ﺷﺐ هﺎ  ،ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺧﻠﻮت ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎی روز ﺟﺪاﯾﯽ را
ﺑﺎ ﺧﻨﺪههﺎی ﺗﻠﺦ  ،ﻧﮫﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ
در ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ  ،راز ﺧﺪاﯾﯽ را
آن آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ زد
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻔﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
وز ﮔﺮﯾﻪهﺎی ﺗﻠﺦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
اﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ داﻣﺎﻧﺶ
ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺪاﺧﺖ ﻧﮕﺎهﺶ را
وان ﻗﻄﺮههﺎی اﺷﮏ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﯽ
از دل ﻧﻤﯽ زدود ﮔﻨﺎهﺶ را
ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎی روز ﺟﺪاﯾﯽ داﺷﺖ
ﭼﻮن ﻏﻨﭽﻪی ﮐﺒﻮد ﺳﺤﺮﮔﺎهﯽ
از ﺧﻮاب ﻧﺎز  ،دﯾﺪه ﮔﺸﺎﯾﯽ داﺷﺖ
در ﭼﺸﻢ او ﮐﻪ آﯾﻨﻪی دل ﺑﻮد
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﮔﻤﺸﺪه ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﮔﻨﮫﮑﺎرش
روز و ﺷﺒﺎن رﻓﺘﻪ  ،هﻮﯾﺪا ﻧﯿﺴﺖ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه  ،ﻣﺮا ﻣﯿﺮاﻧﺪ
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﺨﻦ راﻧﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ داﻣﻨﺶ آوﯾزم
ﺗﺎ ﺑﺸﮑﻨﻢ ﺳﮑﻮت ﻏﻢ اﻓزا را
ﭼﻨﺪان ﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺒﮫﺎ دﺳﺖ
ﺗﺎ واﮐﻨﻢ درﯾﭽﻪی ﻓﺮدا را
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻓﺮو ﺧﻮاﻧﻢ
در ﮔﻮش او ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﯾﻪ ﻓﺮو رﯾزم
در ﭘﺎی او ﺳﺮﺷﮏ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻮ اﺑﺮ ﺳﯿﻪ داﻣﻦ
از ﭼﺸﻤﮫﺎ ﺳﺘﺎره ﻓﺮوﺑﺎرم
وان اﺧﺘﺮان ﮔﺮم ﻓﺮوزان را
در آﺳﻤﺎن داﻣﻦ او ﺑﺎرم
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺷﺒﮫﺎ
ﺷﻤﻌﯽ ز ﭼﺸﻢ روﺷﻦ او ﮔﯿﺮم
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ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ز وﺣﺸﺖ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪای ﺑﻪ داﻣﻦ او ﮔﯿﺮم
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻣﻦ ﻟﻐزد
اﺷﮑﯽ ز دﯾﺪﮔﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﺶ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪی ﻣﻦ رﯾزد
اﻧﺒﻮه ﮔﯿﺴﻮان ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺶ
ﭼﻨﺪان ﻓﺴﺎﻧﻪهﺎی ﻋﺒﺚ ﺧﻮاﻧﺪم
ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺎز آرم
وان ﻋﺸﻖ دﻟﻔﺮﯾﺐ ﺧﺪاﯾﯽ را
ﭼﻮﻧﺎن ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﻓﺮاز آرم
ﭼﺸﻤﻢ ﭼﻪ اﺷﮑﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻣﻦ رﯾﺨﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دوﺳﺖ  ،ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ
وز دل  ،ﻏﺒﺎر ﺗﯿﺮهی ﺣﺮﻣﺎن را
ﺑﺎ ﻗﻄﺮههﺎی اﺷﮏ ﻓﺮو ﺷﻮﯾﺪ
اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻏﻤزدهاش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ رﻓﺖ  ،هﻮﯾﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮ ﮔﻮر ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮوﻣﺮده
ﻧﻮری ز ﺷﻤﻊ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻨﮏ  ،درون ﻣﺤﺒﺲ ﺷﺒﮫﺎ  ،ﻣﻦ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺪاﯾﯽ را
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎری
ﺟﻮﯾﻢ ﻓﺮوغ ﺻﺒﺢ رهﺎﯾﯽ را
ﺳﺮ ﻣﯽ ﻧﮫﻢ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﺗﺎ در ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ وی آوﯾزم
وز آﺗﺸﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﯽ دل ﺑﻮد
ﺑﺎر دﮔﺮ  ،ﺷﺮاره ﺑﺮاﻧﮕﯿزم
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎر ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺎز اﯾﺪ
وان ﻣﺎﺟﺮای رﻓﺘﻪ ز ﺳﺮ ﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﻧﺎﻟﻪهﺎی وﺣﺸﺖ و ﻧﻮﻣﯿﺪی
در ﺳﯿﻨﻪام ﻃﻨﯿﻦ دﮔﺮ ﮔﯿﺮد
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در ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮی

در آﺳﻤﺎن آﺑﯽ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﭼﻮن آﺳﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮهی ﻣﻦ ﺳﺘﺎرهاﯾﺴﺖ
دﯾﺪم ﺗﺮا ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﮐﻨﺎن در ﻧﮕﺎه او
ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻮد  ،هﻨﻮزت اﺷﺎرهاﯾﺴﺖ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ هﻨﻮز درﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎس
اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮐﻪ رﻓﺖ از ﺑﺮاﺑﺮم
ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﻣﯿﺘﺎﺑﯽ از درﯾﭽﻪی روزن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم
آهﻨﮕﯽ از ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﺪم ﺑﻪ ﮔﻮش
ﭼﻮن ﻣﻮج هﺎی ﺧﺎﻃﺮه  ،ﻏﻤﮕﯿﻦ و دﻟﻨﻮاز
ﻣﯿﺴﻮزدم ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ و ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪم ز ﺷﻮق
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ و ﻣﯽ راﻧﺪم ﺑﻪ ﻧﺎز
در ﻣﺎهﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ هﻨﻮز
ﺑﺎ آن ﺷﮑﻨﺞ زﻟﻒ ﮐﻪ اﻓﺸﺎﻧﺪهای ﺑﻪ دوش
ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﻧﺎز ﻣﯽ ﮔﺬری از ﺑﺮاﺑﺮم
ﺗﺎ از درون ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿزی ام ﺧﺮوش
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻓﺮا ﻣﯽ ﻧﮫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
در ﺟﺎﻣﻪای ﺳﭙﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﭘﯿﮑﺮت
ﭘﯿﺮاهﻨﯽ ﮐﻪ دوﺧﺘﻪای از ﺣﺮﯾﺮ اﺑﺮ
ﭼﻮن آﺑﺸﺎر ﻧﻮر  ،ﻓﺮورﯾزد از ﺑﺮت
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ  ،ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻨﻮم ﻧﻐﻤﻪای ز دور
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺒﺎر زراﻧﺪوز ﺧﺎﻃﺮات
دل ﻣﯽ ﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻧﺴﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮم ﺗﺮاﻧﻪی ﮔﻤﮕﺸﺘﻪی ﺣﯿﺎت
ﻣﯽ آﯾﺪم ﺑﻪ ﮔﻮش  ،ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ وار
ﮐز آن ﺷﺮاب ﺧﺎﻃﺮه در ﺟﺎم ﻣﻦ ﺑﺮﯾز
زان ﺑﺎدهی ﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﺟﺎم ﭼﺸﻢ ﺗﺴﺖ
ﭼﻮن ﺳﺎﻗﯿﺎن ﻣﯿﮑﺪه در ﮐﺎم ﻣﻦ ﺑﺮﯾز
ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻦ  ،ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ داﻣﺎن آرزو
ﺳﺮ ﻣﯽ ﻧﮫﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮم آهﻨﮓ دﯾﮕﺮت
ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻪ آن ﻧﻮای ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه  ،دﯾﺮﮔﺎه
اﻓﺴﺮده در ﺳﯿﺎهﯽ ﭼﺸﻢ ﻓﺴﻮﻧﮕﺮت
اﻣﺎ هﻨﻮز  ،در دل اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﮔﻮﯾﯽ ﺧﯿﺎل ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ هﻨﻮز  ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ ام ﺑﻪ ﻧﺎز
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ هﻨﻮز  ،ﮐﻪ ﻣﯽ راﻧﯽ ام ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ درﯾﭽﻪی اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﭼﻮن دزد آﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﮑﺎود ز روزﻧﯽ
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ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮ ﻧﻮر ﻣﺎه  ،دراﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎهﯽ ﺷﺐ  ،ﺧﯿﺮه ﺑﺮ ﻣﻨﯽ
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از درون ﺷﺐ
ﺗﻮ  ،ای ﭼﺸﻢ ﺳﯿﻪ ! ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪی ﺧﻮﯾﺶ
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﺎن  ،دﻟﻢ را روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ
ﺑﺴﻮزاﻧﻢ درﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺮگ
ز ﭼﻨﮕﺎل ﮔﻨﺎهﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺨﺶ
ﺧﺪا را  ،آﺳﻤﺎﻧﺎ ! در ﻓﺮوﺑﻨﺪ
ز ﺷﯿﻮههﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ ﻣﭙﺮهﯿز
ﺑﻪ ﭼﺎه اﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎز
ز دار ﮐﮫﮑﺸﺎﻧﮫﺎﯾﻢ ﺑﯿﺎوﯾز
ﺧﺪا را  ،آﺳﻤﺎﻧﺎ ! ﭘﺮده ﺑﻔﮑﻦ
ﻣﺮا از ﭼﺸﻢ اﺧﺘﺮهﺎ ﻧﮫﺎن ﮐﻦ
ﺗﻨﻢ در ﮐﻮرهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﮕﺪاز
ﻣﺮا ﭘﺎﮐﯿزه دل  ،ﭘﺎﮐﯿزه ﺟﺎن ﮐﻦ
ﺧﺪا را  ،ﻣﺎهﺘﺎﺑﺎ ! ﭼﮫﺮه ﺑﻔﺮوز
ﻣﺮا درﭼﺸﻤﻪی ﺧﻮد ﺷﺴﺘﺸﻮ ده
ﺑﻪ اﺷﮏ ﻧﺎﻣﺮادی آﺷﻨﺎ ﺳﺎز
ز اﺷﮏ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ آﺑﺮو ده
ﺑﮑﻮب ای دﺳﺖ ﻣﺮگ  ،ای ﭘﻨﺠﻪی ﻣﺮگ
ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺮدرم  ،ﺗﺎ درﮔﺸﺎﯾﻢ
ﺗﻮ ﻣﺮﻏﺎن ﻗﻔﺲ را ﭘﺮ ﮔﺸﻮدی
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮغ ﻗﻔﺲ را ﭘﺮ ﮔﺸﺎﯾﻢ
ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ در زن  ،ﻣﮕﻮ ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در زﻧﺪان هﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﻣﻨﯽ هﺴﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ در دل ﺷﺒﮫﺎی ﺧﺎﻣﻮش
ﺻﺪای ﺧﻨﺪهی اهﺮﯾﻤﻨﯽ هﺴﺖ
ﺷﺒﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ ز روزن آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ درﯾﻦ ﺑﯿﻐﻮﻟﻪی ﻣﺮگ
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﺎن  ،ﻓﺮوغ ﻣﺎهﺘﺎﺑﯽ
ﺧﺪاﯾﺎﻧﻨﺪ و اﺧﺘﺮهﺎ و ﺷﺐ هﺎ
ﮔﻮاه ﮔﺮﯾﻪهﺎی ﺷﺎﻣﮕﺎهﻢ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
ﮐﻪ در ﺧﻮد  ،اﺷﮑﮫﺎ دارد ﻧﮕﺎهﻢ
ﻣﺮا  ،ای ﺳﻮز ﺗﺐ ! در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﻮزان  ،ﺷﻌﻠﻪور ﮐﻦ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮا زﯾﻦ ﻟﺮزش ﮔﺮم ﺗﺐ آﻟﻮد
ﺧﺪا را  ،ﻟﺬﺗﯽ اهﺮﯾﻤﻨﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮا  ،ای دﺳﺖ ﺧﻮن آﺷﺎم ﺗﻘﺪﯾﺮ
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ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ و در ﻇﻠﻤﺖ رهﺎ ﮐﻦ
ﻣﺮا ﺑﺮ ﯾﺎل اﺳﺘﺮهﺎ ﻓﺮوﺑﻨﺪ
ﻣﺮا از ﺑﺎل اﺧﺘﺮهﺎ ﺟﺪا ﮐﻦ
ﻣﺮا در زﯾﺮ دﻧﺪاﻧﮫﺎی ﻣﺮﯾﺦ
ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺧﺮد ﮐﻦ  ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﺮو رﯾز
ﻣﺮا در آﺳﯿﺎی ﮐﮫﻨﻪی ﭼﺮخ
ﻏﺒﺎری ﺳﺎز و در ﮐﺎم ﺳﺒﻮ رﯾز
ﺑﮑﻮب ای دﺳﺖ ﻣﺮگ اﻣﺸﺐ درم را
ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﺮاﻏﯽ
ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﻮ  ،ای ﭼﺸﻢ ﺳﯿﻪ ! ﺑﺮ ﮐﻦ ﭼﺮاﻏﯽ
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ﻧﺎﻟﻪای در ﺳﮑﻮت

زﯾﻦ ﻣﺤﺒﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺧﻮاﻧﻨﺪ
هﺮﮔز ﻣﺮا ﺗﻮان رهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
دل ﺑﺮ اﻣﯿﺪ ﻣﺮگ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪم
دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ز ﻣﺮگ  ،ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮگ اﺳﺖ  ،ﻣﺮگ ﺗﯿﺮه ی ﺟﺎﻧﺴﻮز اﺳﺖ
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد آرام
اﯾﻦ ﺷﺎم هﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
وﯾﻦ ﺑﺎم هﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪم ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻣﺮگ اﺳﺖ  ،ﻣﺮگ ﺗﯿﺮهی ﺟﺎﻧﺴﻮز اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﻣﺴﺘﯽ و هﺸﯿﺎری
اﯾﻦ ﺷﺎﻣﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد در ﺧﻮاب
و آن روزهﺎ ﮐﻪ رﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ  ،ای اﻣﯿﺪ ﻋﺒﺚ  ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
دل ﺑﺮﮔﺬﺷﺖ روز و ﺷﺒﺎن ﺑﺴﺘﻦ ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ دو دزد ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ هﺴﺘﯽ
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﮫﺮ ﺑﺴﺘﻦ و ﺑﮕﺴﺴﺘﻦ ؟
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺮاﯾﺪ از دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﭼﺸﻤﺎن روﺷﻨﯽ زدهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ؟
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺑزم ﺷﺎﻣﮕﮫﺎن ﺧﻨﺪد
اﯾﻦ ﻣﺎه  ،ﺟﺎم ﮔﻤﺸﺪهی ﺟﻤﺸﯿﺪ ؟
دﻧﺪان ﮐﯿﻨﻪﺟﻮی ﺧﺪاﯾﺎﻧﺴﺖ
ﭼﺸﻤﺎن وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی اﺧﺘﺮهﺎ
ﺧﻨﺪد ﭼﻮ دﺳﺖ ﻣﺮگ ﻓﺮوﭘﯿﭽﺪ
ﻃﻮﻣﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﮫﻤﻦ و آذرهﺎ
داﻧﻢ ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﻟﻐزد
اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﯿﻨﻪ ﭘﺮور ﺧﻮن آﺷﺎم
داﻧﻢ ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻣﻦ ﺧﯿزد
آن دﯾﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ ﺑﯽ آرام
ﺗﺎ ﮐﯽ درون ﻣﺤﺒﺲ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﻋﻤﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮو ﻣﺎﻧﻢ
ﺗﺎ ﮐﯽ از آﻧﭽﻪ هﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ؟
ﺗﺎ ﮐﯽ از آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺨﻦ راﻧﻢ ؟
ﺟﺎﻧﻢ ز ﺗﺎب آﺗﺶ ﻏﻢ هﺎ ﺳﻮﺧﺖ
ای ﺳﯿﻨﻪی ﮔﺪاﺧﺘﻪ  ،ﻓﺮﯾﺎدی
ای ﻧﺎﻟﻪ هﺎی وﺣﺸﯽ ﻣﺮگ آﻟﻮد
آﺧﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﻣﺪادی
ﺳﻮز ﺗﺐ اﺳﺖ و واهﻤﻪ ی ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﺮگ اﺳﺖ و راه ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن درﭘﯿﺶ
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اﺷﮏ ﺷﺐ اﺳﺖ و آه ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن
وﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ
در ﺣﯿﺮﺗﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻢ
زﯾﺮا از آﻧﭽﻪ هﺴﺖ  ،ﺣﺬر دارم
زﯾﻦ ﻣﺮگ ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺮﯾزاﻧﻢ
در دل  ،اﻣﯿﺪ ﻣﺮگ دﮔﺮ دارم
اﯾﻨﮏ ﺗﻮ  ،ای اﻣﯿﺪ ﻋﺒﺚ ! ﺑﺎزای
وﯾﻨﮏ ﺗﻮ  ،ای ﺳﮑﻮت ﮔﺮان ! ﺑﮕﺮﯾز
ای ﻣﺎه آرزو ﮐﻪ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﯽ
ﺑﺎر دﮔﺮ  ،ﮐﺮﺷﻤﻪ ﮐﻨﺎن ﺑﺮﺧﯿز
ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪ و ﺗﻨﻢ ﻓﺮﺳﻮد
ای آﺳﻤﺎن ! درﯾﭽﻪی ﺷﺐ وﮐﻦ
ای ﭼﺸﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ،هﻮﯾﺪا ﺷﻮ
او را ﮐﻪ در ﻣﻨﺴﺖ هﻮﯾﺪا ﮐﻦ
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ﺑﺮ ﮔﻮر ﺑﻮﺳﻪهﺎ
زاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﺗﻮ آن ﺷﺐ ﺷﮑﻔﺖ و رﯾﺨﺖ
اﻣﺮوز  ،ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﮐﮫﻦ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﺗﺮا ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎه آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد
ﺧﻮرﺷﯿﺪهﺎ رﺑﻮده و در ﺑﺮﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ
ﺷﺐ در رﺳﯿﺪ و  ،ﺷﻌﻠﻪی ﮔﻮﮔﺮدی ﺷﻔﻖ
ﺑﺮ ﮔﻮر ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﺗﻮ اﻓﺮوﺧﺖ آﺗﺸﯽ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد روز
آن ﺑﻮﺳﻪ را ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ از ﮐﺎم ﻣﮫﻮﺷﯽ
ﻣﺎﻧﺪم ﺑﺮ آن ﻣزار و  ،ﺷﺐ از دور ﭘﺮ ﮔﺸﻮد
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺮآﻣﺪ از دل ﻇﻠﻤﺖ  ،ﺳﺘﺎره هﺎ
ﺧﻮاﻧﺪم ز دﯾﺪﮔﺎن ﻏﻢ آﻟﻮد اﺧﺘﺮان
از آﺧﺮﯾﻦ ﻏﺮوب ﻧﮕﺎهﺖ اﺷﺎرههﺎ
ﭼﻮن ﺑﺮگ ﻣﺮدهای ﮐﻪ دراﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺑﺎد
ﯾﺎد ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺒﮑﺨﯿز ﺷﺐ ﮔﺮﯾﺨﺖ
وان ﺧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺗﻮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﭘﮋﻣﺮد و  ،در ﺳﯿﺎهﯽ ﺷﺐ ﭼﻮن ﺷﮑﻮﻓﻪ رﯾﺨﺖ
دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺟﻮﺷﯿﺪ ﻣﻮج اﺷﮏ
ﮔﻠﺒﺮگ ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﺗﻮ ﺷﺪ ﻃﻌﻤﻪی ﻧﺴﯿﻢ
دﯾﺪم ﺗﺮا ﮐﻪ رﻓﺘﯽ و آﻣﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮش
آوای ﭘﺎی رهﮕﺬری در ﺳﮑﻮت و ﺑﯿﻢ
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ راه ﺑﺒﻨﺪد  ،ﻧﮕﺎه ﻣﻦ
ای آﺷﻨﺎ ! ﮔﺮﯾﺨﺘﯽ از ﻣﻦ  ،ﮔﺮﯾﺨﺘﯽ
ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎه آﻓﺮﯾﻨﺪش
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد ز ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺒﮫﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﯽ
اﯾﻨﺠﺎ ﻣزار ﮔﻤﺸﺪهی ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﺗﺴﺖ
و آن دورﺗﺮ  ،ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪهام هﻨﻮز در ﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﯽ ﮐﺮان
ﺗﺎ از ﭼﺮاغ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﮔﯿﺮم ﺳﺮاغ راه
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ﭼﺸﻤﮫﺎ و دﺳﺘﮫﺎ
ﺷﺐ در رﺳﯿﺪ و  ،وﺣﺸﺖ آن ﭼﺸﻢ ﺑﯽ ﻧﮕﺎه
ﭼﻮن ﻟﺮزههﺎی ﻣﺮگ  ،ﺗﻨﻢ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ
در ژرﻓﻨﺎی ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ  ،ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﻨﺎن
دﺳﺘﯽ ﻓﺮوﺧزﯾﺪ و ﻣﺮا آﺷﻨﺎ ﮔﺮﻓﺖ
در ﭘﻨﺠﻪهﺎی وﺣﺸﯽ او ﻣﺎﻧﺪم از ﺧﺮوش
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ز وﺣﺸﺖ او در ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ
ﭼﺸﻢ ﺳﺘﺎرهای ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ و  ،ﻧﻮر ﻣﺎه
ﭼﻮن ﺗﯿﺮ در ﺳﯿﺎهﯽ ﭼﺸﻤﻢ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ  ،آﺳﻤﺎن و درﺧﺘﺎن و اﺑﺮهﺎ
در هﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﮫﺎن ﺷﺪﻧﺪ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ  ،آن دو ﭼﺸﻢ ﮔﻨﮫﮑﺎر دوزﺧﯽ
از ﭘﺸﺖ ﭘﺮدههﺎی ﺳﯿﺎهﯽ ﻋﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﻮن ﭘﺮدهای ﮐﻪ رﻧﮓ ﺑﺮ آن ﻣﯿﺪود ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺮ از ﻏﺒﺎر ﺷﺪ و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ  ،هﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﺧﻤﻮﺷﯽ ﮔزﯾﺪ و ﻣﺮد
ﮔﻔﺘﯽ هﺮاس ﻣﺮگ ﺑﺮ او ﭼﯿﺮﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻨﮫﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺳﺮخ  ،دو ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺪاﺧﺖ
ﻧزدﯾﮏ ﺷﺪ  ،ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ
اول  ،دوﻧﻘﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺗﯿﺮﮔﯽ ﺷﮑﻔﺖ
واﻧﮕﻪ  ،دو ﻧﻮر ﺳﺮخ از آن هﺮ دو ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ
ﮔﻔﺘﯽ ز ﭼﺸﻢ ﻣﺮگ  ،زﻣﺎن  ،ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه رﯾﺨﺖ
در ﻗﻄﺮههﺎی دﻣﺒﺪﻣﺶ  ،زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺴﺮد
در ﻧﻮر آن دو ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﻟﺮزﯾﺪ و ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺎز آن دو دﺳﺖ ﺳﺮد  ،ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﻦ ﻓﺸﺮد
در ﭘﻨﺠﻪهﺎی وﺣﺸﯽ او ﻣﺎﻧﺪم از ﺧﺮوش
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ز وﺣﺸﺖ او در ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ
ﭼﺸﻢ ﺳﺘﺎرهای ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ و  ،ﻧﻮر ﻣﺎه
ﭼﻮن ﺗﯿﺮ  ،در ﺳﯿﺎهﯽ ﭼﺸﻤﻢ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺎﻟﯿﺪم از هﺮاس و  ،در آﻓﺎق ﺑﯽ ﻓﻨﺎ
ﮔﻢ ﺷﺪ ﺻﺪای زﯾﺮ وﺑﻢ ﻧﺎﻟﻪهﺎی ﻣﻦ
ﻇﻠﻤﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﻧﺴﯿﻢ از ﻧﻔﺲ ﻓﺘﺎد
ﺑﺸﮑﺴﺖ در ﮔﻠﻮی ﺧﻤﻮﺷﯽ  ،ﺻﺪای ﻣﻦ
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در هﺮﭼﻪ هﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ

در ﻣﺮگ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮان ﺻﺒﺢ
در رﻗﺺ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪی اﺷﺒﺎح و ﺳﺎﯾﻪهﺎ
در ﮔﺮﯾﻪهﺎی ﺳﺮخ ﺷﻔﻖ ﺑﺮ ﻏﺮوب زرد
در ﮐﻮهﭙﺎﯾﻪهﺎ
در زﯾﺮ ﻻﺟﻮرد ﻏﻢ اﻧﮕﯿز آﺳﻤﺎن
در ﭼﮫﺮهی زﻣﺎن
در ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر ﮔﺮم و ﮐﻒ آﻟﻮد آﻓﺘﺎب
در ﻗﻄﺮههﺎی آب
در ﺳﺎﯾﻪهﺎی ﺑﯿﺸﻪی اﻧﺒﻮه دوردﺳﺖ
در آﺑﺸﺎر ﻣﺴﺖ
در آﻓﺘﺎب ﮔﺮم و ﮔﺪازان رﯾﮕزار
در ﭘﺮدهی ﻏﺒﺎر
در ﮔﯿﺴﻮان ﻧﺮم و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎدهﺎ
در ﺑﺎﻣﺪادهﺎ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻤﺸﺪهای ﺑﯽ ﻧﺸﺎن و ﻧﺎم
در ﻣﺮز و ﺑﻮم دور و ﭘﺮﯾﻮار ﯾﺎدهﺎ
درﻧﻮﺷﺨﻨﺪ روز
در زهﺮﺧﻨﺪ ﺟﺎم
در ﺧﺎﻟﮫﺎی ﺳﺮخ و ﮐﺒﻮد ﺳﺘﺎرﮔﺎن
در ﻣﻮج ﭘﺮﻧﯿﺎن
در ﭼﮫﺮهی ﺳﺮاب
در اﺷﮑﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ از ﭼﺸﻢ آﺳﻤﺎن
در ﺧﻨﺠﺮ ﺷﮫﺎب
در ﺧﻂ ﺳﺒز ﻣﻮج
در دﯾﺪهی ﺣﺒﺎب
در ﻋﻄﺮ زﻟﻒ او
در ﺣﻠﻘﻪهﺎی ﻣﻮ
در ﺑﻮﺳﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﻦ
در ﺧﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﯿﺸﮑﻔﺪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن او
در هﺮﭼﻪ هﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ
در هﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد و هﺴﺖ
در ﺷﻌﻠﻪی ﺷﺮاب
در ﮔﺮﯾﻪهﺎی ﻣﺴﺖ
در هﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺳﺎﯾﻪی ﺣﯿﺎت
ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﭘﺮ ﻧﺸﺎط
آن ﭘﯿﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺧﺎﻣﻮش و ﭘﺮ ﺧﺮوش
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ﮐﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺳﺘﺮد ﻧﺎم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ
رو ﮐﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺸﻖ
رو ﮐﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﮫﺮهی ﺧﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ
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هﻮﺳﮫﺎ
ﭼﻮ ﺑﺎز اﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﺎن آﺑﯽ
ﻣﻦ و اﯾﻦ ﺑﺎم ﺳﺒز آﺳﻤﺎن هﺎ
ﻣﻦ و اﯾﻦ ﮐﻮهﺴﺎران ﻣﻪ آﻟﻮد
ﻣﻦ و اﯾﻦ اﺑﺮهﺎ  ،اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺒﺎن هﺎ
دوم در ﺑﯿﺸﻪزاران ﭼﻮن ﻣﻪ ﺳﺒز
وزم در ﮐﻮهﺴﺎران ﭼﻮن دم ﺑﺎد
ﺑﻠﻐزم در ﻧﺸﯿﺐ درهی ژرف
ﺑﻪ ﺑﻮی ﺻﺒﺢ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮداد
ﺑﻪ رﻗﺺ آرم ﭼﻮ ﻣﻮﺟﯽ ﺧﺮﻣﻦ زرد
ﭼﻮ ﺑﺎدی ﺧﻮﺷﻪهﺎ ﮔﯿﺮم در آﻏﻮش
روم ﭘﺎی ﺗﮫﯽ در ﮐﺸﺘزاران
ﺑﻨﻮﺷﻢ ﻋﻄﺮ ﺟﻨﮕﻞ هﺎی ﺧﺎﻣﻮش
ﺳﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﻮ آﺑﺸﺎران
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﺎن  ،ﺳﺮودی آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻧﮫﻢ دل ﺑﺮ ﻃﻨﯿﻦ ﻧﻐﻤﻪی ﺧﻮﯾﺶ
ﭼﻮ ﻟﻐزد در ﺳﮑﻮت ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺷﻮم ﻣﮫﺘﺎب و ﭘﺮ ﮔﯿﺮم ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺮ آن درﯾﺎی ژرف آﺳﻤﺎن رﻧﮓ
ﺑﺮ آن اﻣﻮاج ﺧﺸﻢ آﻟﻮد ﺳﺎﺣﻞ
ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻮﺑﻨﺪ ﭼﻮن دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ
ﺷﻮم ﻋﻄﺮی ﮔﺮﯾزان و ﺳﺒﮑﺮوح
در آﻣﯿزم ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﺎﻣﮕﺎهﯽ
ﺑﭙﯿﭽﻢ در ﻣﺸﺎم اﺧﺘﺮ و ﻣﺎه
ﺑﮕﻨﺠﻢ در ﺟﮫﺎن ﻣﺮغ و ﻣﺎهﯽ
ﺷﻮم در ﺟﺎم ﻇﻠﻤﺖ  ،ﺑﺎدهی ﺻﺒﺢ
ﺑﺘﺎﺑﻢ ﮔﻮﻧﻪی ﺷﺐ زﻧﺪهداران
ﭼﻮ ﺑﺮگ ﻣﺮده ای  ،اﻓﺘﺎن و ﺧﯿزان
ﺑﻪ رﻗﺺ آﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﺒﺎران
ﺟﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪﺳﺖ و اﯾﻦ زﯾﺒﺎ هﻮﺳﮫﺎ
ﮐﻪ هﺮ دم ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭼﻨﺎﻧﻢ در دل اﻧﮕﯿزﻧﺪ ﻏﻮﻏﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺘﺎب هﺎ ﮔﯿﺮم ﭘﺮ و ﺑﺎل
ازﯾﻦ ﭘﺲ  ،اﯾﻦ ﻣﻦ و اﯾﻦ ﺷﺎدی ﻋﻤﺮ
ﻣﻦ و اﯾﻦ دﺷﺘﮫﺎ  ،اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ
ﭼﻮ ﺑﺎزآﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﺎن آﺑﯽ
ﻣﻦ و اﯾﻦ ﺑﺎم ﺳﺒز آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ
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ﻣﺮداب

ﺷﺐ هﺎ  ،در آﺑﮕﯿﻨﻪ ی ﻣﺮداب هﺎی ﺳﺒز
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿزههﺎی ﺟﮕﻦ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎهﯿﺎن درﺧﺸﺎن ﻟﻌﻠﮕﻮن
ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎه
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ وﺣﺸﯽ ﮔﻠﮫﺎی آﺑزی
ﭘﯿﭽﯿﺪ در ﻣﺸﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﯿﺮﮔﯽ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﮫﺪ روﺷﻦ ﻣﮫﺘﺎب آﺳﻤﺎن
ﺑﺮ زهﺮ ﺷﺎم ﺗﯿﺮه ﮔﺮﻓﺘﺴﺖ ﭼﯿﺮﮔﯽ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ در دهﺎن ﻣﻮج
ﭼﻮن ﻗﺮص آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در آب اﻓﮑﻨﺪ ﺷﺮار
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ اﻃﺮاف آﺑﮕﯿﺮ
ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن ﭘﯿﺮ  ،در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻓﺮار
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺨﻨﺪ ﭘﺮﮐﻨﺪهی ﻧﺴﯿﻢ
ﭼﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﮫﺮهی ﻣﺮداب آﺷﻨﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺗﭙﯿﺪن اﻣﻮاج ﺑﯿﺸﻤﺎر
ﮔﺎهﯽ در آب ﮔﻞ ﺷﺪه  ،ﺑﺮﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻨﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ...درﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎی
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪوﻧﺪ ﺑﺮ اﻣﻮاج ﭘﺮ ﻏﺮور
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪهﺎی ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪی وزغ
ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺳﮑﻮت ﭼﻤﻨزارهﺎی دور
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی رهﮕﺬری راﻧﺪه از ﺣﯿﺎت
ﻟﻐزﯾﺪه ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪی ﻧﻤﻨﺎک آﺑﮕﯿﺮ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮋده آورد از ﻣﺮگ او هﻨﻮز
آوای ﻧﺮم ﺧﻢ ﺷﺪن ﺳﺎﻗﻪهﺎی ﭘﯿﺮ
آﻧﺠﺎ در آن ﺳﮑﻮت ﻏﻢ اﻧﮕﯿز ﻻﯾزال
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻃﻌﻨﻪ زﻧﺪ  :ﮐﺎﯾﻦ ﻣزار ﺗﺴﺖ
ﺑﺎﻧﮕﯽ ﻧﮫﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪم از درون دل
ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﺖ
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ﻣﻼل ﺗﻠﺦ

ﮔﺮ از دﯾﺎر ﺧﺪاﯾﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﻮدم
ز ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺷﺒﻢ ﻟﺤﻈﻪای رهﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ﻣﻼل ﺗﻠﺦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪم از ﻣﯽ ﻋﺸﻖ
اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﺗﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ﭼﻪ ﺷﺎم هﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ ﭼﻪ روزهﺎ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺪﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺑﮫﺮهای ﮔﯿﺮم
درﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺧﻄﺎ ﻟﺤﻈﻪهﺎ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ رﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻪای ز ﻟﺒﯽ ﯾﺎ ز ﭼﮫﺮهای ﮔﯿﺮم
ﭼﻪ ﺷﺎﻣﮫﺎ ﮐﻪ دل اﻓﺴﺮده از ﺗﺒﺎهﯽ ﻋﻤﺮ
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﮕﺮﯾﺨﺘﻢ ز ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻪ ﯾﺎد آن هﻤﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ رﻓﺖ و ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ
ﭼﺮاغ ﻋﺸﻖ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺧﻮﯾﺶ
ﭼﻪ ﺷﺎﻣﮫﺎ ﮐﻪ هﻤﺎهﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ روز
ﻧﮕﺎه دور ﺗﺮا ﻧﯿز آرزو ﮐﺮدم
در آن ﻏﺮوب ﮔﻮارا ﮐﻪ رﻧﮓ ﻣﺴﺘﯽ داﺷﺖ
ز ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدم
در آن دو اﺷﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ داﻣﻨﻢ ﭼﮑﯿﺪ وﮔﺬﺷﺖ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎره در آن ﻗﻄﺮههﺎ روان دﯾﺪم
اﻣﯿﺪ رﻓﺘﻪ و اﻧﺪوه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻪ ﯾﺎد آن هﻤﻪ ﺷﺒﮫﺎ و روزهﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ
ﻣﺮا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دل  ،ﻧﻘﺶ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﺎﻧﺪ
اﻣﯿﺪ ﮔﻤﺸﺪه ﭼﻮن ﮐﺎروان رﺳﯿﺪ و ﮔﺬﺷﺖ
ز ﮐﺎروان ﮔﺮﯾزان او  ،ﻏﺒﺎری ﻣﺎﻧﺪ
ﭼﻮ روز ﺷﺐ ﮐﻪ دو اﺳﺒﺎن ﮐﺎروان ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻮ ﻧﯿز  ،ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻر ﮐﺎروان ﺑﻮدی
ﭼﺮاغ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ  ،هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ هﺴﺖ  ،روﺷﻦ ﺑﺎد
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺮا  ،ﺷﻤﻊ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن ﺑﻮدی
ﺳﺘﺎرﮔﺎن هﻤﻪ داﻧﻨﺪ و آﺳﻤﺎن هﺎ ﻧﯿز
ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد  ،ﻣﺮا آرزوی ﻓﺮدا ﺑﻮد
درﯾﻎ و درد  ،ﮐزﯾﻦ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ
ﮐز آن ﺳﯿﺎه ﺷﺒﻢ  ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ،ﭘﯿﺪا ﺑﻮد
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ﻃﻐﯿﺎن
ﺑﻪ ﺟز ﭘﮫﻨﻪهﺎﯾﯽ ﭘﺮ از دود و آﺗﺶ
ﺑﻪ ﺟز ﺳﯿﻞ ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﯿﻤﺎری و ﺧﻮن
ﺑﻪ ﺟز ﻧﺎﻟﻪهﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت
ﺑﻪ ﺟز دوزﺧﯽ واژﮔﻮن و دﮔﺮﮔﻮن
ﺑﻪ ﺟز ﺗﻨﺪﺑﺎدی ﮐﻪ آهﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺳﺮود ﻏﻢ ﺧﻮﯾﺶ در ﮔﻮش هﺎﻣﻮن
ﺑﻪ ﺟز اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎرس
ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ای دل  ،ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺲ ؟
ﺷﻤﺎ ای اﻣﯿﺮان  ،ﺷﻤﺎ ای ﺑزرﮔﺎن
ﺷﻤﺎ ای هﻤﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن واﻻ
ﺷﻤﺎ ای هﻤﻪ ﮐﺎﺧﺪاران ﺑﯽ ﻏﻢ
ﺷﻤﺎ ای هﻤﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن داﻧﺎ
ﭼﻪ ﻧﺎزﯾﺪ ﺑﺮ داﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ؟
ﭼﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﺑﺮ زورﻣﻨﺪان ﻓﺮدا ؟
ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ  ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺳزاﯾﯿﺪ
ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ  ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻓﺖ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ
از آن ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ آﺗﺶ ﻓﺸﺎن هﺎ
ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ روزی دهﺎن هﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ
از آن ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ درﯾﺎی وﺣﺸﯽ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزد ﯾﮑﺒﺎره اﯾﯿﻦ
هﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎ  ،ﺷﮫﺮهﺎ  ،ﮐﻮهﺴﺎران
ﻓﺮو رﯾزد و ﺳﻮزد از ﺷﻌﻠﻪی ﮐﯿﻦ
ز هﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ آﺳﻤﺎﻧﮫﺎی آﺑﯽ
ﻓﺮود آﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺎهﺘﺎﺑﯽ
ﺷﮕﻔﺘﺎ ! درﯾﻦ ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن وﺣﺸﺖ
ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ دری را
از آن در  ،ﻧﮕﻪ ﮐﺮدم آهﺴﺘﻪ در ﺷﺐ
ﺑﻪ هﺮ ﮔﻮﺷﻪ دﯾﺪم ﺗﻦ ﺑﯽ ﺳﺮی را
ﺷﻤﺎ ای هﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی ﮔﯿﺘﯽ
رهﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﺪ ﮔﻮهﺮی را ؟
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ  ،ﭼﻮﻧﺎن ﮐﻪ داﻧﯿﺪ  ،راهﺶ
ﺟﮫﺎن را ﻣﺒﺮا ﮐﻨﯿﺪ از ﮔﻨﺎهﺶ
زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺪازد ز ﺧﺸﻤﯽ ﻧﮫﺎﯾﯽ
ز ﺧﺸﻤﯽ ﭼﻮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن
ﺧﻮش آن ﻟﺤﻈﻪی ﺗﻠﺦ و آن روز ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﮐﻪ ﮐﯿﻔﺮ دهﺪ ﺧﺸﻢ او ﺑﺮ ﮔﻨﺎهﺎن
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪم زﯾﻦ هﻤﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی
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ﺧﻮﺷﺎ زﯾﺴﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎهﺎن
ﮐﻪ در ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺗﻤﺪن ﮔﺮ اﯾﻨﺴﺖ  ،ﮐﻮ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ؟
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ﮔﻤﺮاه

ﭼﻮن آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرهی ﮔﻤﺮاه آﺳﻤﺎن
ﻏﻠﺘﯿﺪهام ﺑﻪ داﻣﻦ ﺑﺨﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﻮﯾﺶ
از دﯾﺪﮔﺎن ﮐﻮر ﺷﺐ اﻓﺘﺎدهام ﭼﻮ اﺷﮏ
ﮔﻢ ﮐﺮدهام درﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ  ،راه ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﺎهﯽ ﭼﻮ ﻗﻄﺮهای ﮐﻪ ز اﺑﺮی ﻓﺮوﭼﮑﺪ
ﻟﻐزﯾﺪهام ز دﯾﺪهی ﺑﯽ آرزوی ﺑﺨﺖ
ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺮﺷﮏ ﻣﺎهﻢ و ﻣﯽ اﻓﺘﻤﺶ ز ﭼﺸﻢ
ﭼﻮن ﻣﺮﻏﮑﺎن ﮔﻤﺸﺪه ﻧﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮ درﺧﺖ
ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪهی ﺷﺐ دم ﻓﺮو ﮐﺸﺪ
ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاهﺶ دل  ،ﻧﺎﻟﻪهﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ؟ ﭘﺮﻧﺪهی ﺷﺒﮫﺎی ﺑﯽ اﻣﯿﺪ
ﺳﺮ داده در ﺳﮑﻮت درﺧﺘﺎن  ،ﺻﺪای ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﺎهﯽ ﺻﺪای رﯾزش دﻟﮫﺎی ﻋﺎﺷﻘﻢ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪههﺎی ﺧﻮش از ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﻟﺐ
ﺗﮏ ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﮔﻤﺸﺪه را آرزو ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﺎهﯽ ﭼﻮ ﻧﺎﻟﻪای ﮐﻪ ز دردی ﺧﺒﺮ دهﺪ
ﭘﺎ ﻣﯿﻨﮫﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺷﺒﮫﺎی آﺷﻨﺎ
ﮔﻮﯾﯽ ﻟﮫﯿﺐ ﮔﺮﯾﻪی ﺑﺎران ﻣﻐﺮﺑﻢ
ﮐﺎﺗﺶ زﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ آﻓﺎق ﺑﯽ ﻓﻨﺎ
ﮔﺎهﯽ ﺳﺮﺷﮏ ﺣﺴﺮت اوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ درﯾﻎ
ﻣﯽ رﯾزم از دو ﮔﻮﺷﻪی ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎه او
ﭼﻮن اﺷﮏ ﺷﻤﻊ ﺳﻮﺧﺘﻪ  ،ﻣﯽ اﻓﺘﻤﺶ ﺑﻪ ﭘﺎی
آزرده از ﻣﻼﻣﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﮕﺎه او
ﭼﻮن آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرهی ﮔﻤﺮاه آﺳﻤﺎن
ﻏﻠﺘﯿﺪهام ﺑﻪ داﻣﻦ ﺑﺨﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﻮﯾﺶ
از دﯾﺪﮔﺎن ﮐﻮر ﺷﺐ اﻓﺘﺎدهام ﭼﻮ اﺷﮏ
ﮔﻢ ﮐﺮدهام درﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ  ،راه ﺧﻮﯾﺶ
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ﺳﺮود ﺧﺸﻢ
آهﻨﮕﺮان ﭘﯿﺮ  ،هﻤﻪ ﭘﺘﮏ هﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎ ﭼﮫﺮههﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ  ،در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب
ﭼﻮن اﺧﺘﺮان ﺳﺮخ  ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﺮوب
ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮ از ﻧﻮﯾﺪ ﻓﺮح ﺑﺨﺶ اﻧﻘﻼب
ﭘﺘﮏ ﮔﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ و دهﺎن هﺎ ﭘﺮ از ﺧﺮوش
ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ در آﻓﺎق ﺷﺎﻣﮕﺎه
روﯾﯿﺪه در دﯾﺎر اﻓﻖ ﺧﻮﺷﻪهﺎی ﺧﺸﻢ
اﻓﺴﺮده ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﺷﻔﻖ  ،ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﻣﺎه
ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﻏﺮﯾﻮ ﺧﺪاﯾﺎن آﺳﻤﺎن
ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﮐﺮاﻧﻪی ﺧﺎﻣﻮش زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮوغ ﺷﻔﻖ  ،رﻧﮓ اﻧﺘﻘﺎم
آن ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ از ﺷﺮم ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻓﺮوﺧﻮردهی ﻗﺮون
ﺟﻮﺷﯿﺪه از ﺧﺮاﺑﻪی ﻓﺮﺗﻮت روزهﺎ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ
آﺗﺶ ﻓﮑﻨﺪه در دل آﺗﺶ ﻓﺮوزهﺎ
از ﺳﯿﻨﻪهﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻟﺐ هﺎ ﺳﺮود ﺧﺸﻢ
اﻓﮑﻨﺪه در ﺣﺮﯾﻢ دل آﺳﻮدﮔﺎن هﺮاس
ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺗﻠﺦ
در هﻢ ﺧزﯾﺪه ﺳﺎﯾﻪی ﻣﺮدان ﻧﺎﺷﻨﺎس
در ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻃﻠﯿﻌﻪ ی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﻔﻖ
آرد ﺧﺒﺮ ز ﺧﻨﺪهی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺻﺒﺤﮕﺎه
ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در آﺳﻤﺎن ﺷﮫﺮ
ﺧﺸﻢ ﺳﯿﺎهﺸﺎن هﻤﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪه در ﻧﮕﺎه
در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﺮگ
در رﺳﺘﺨﯿز اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ واﭘﺴﯿﻦ
ﺑﺮﻗﯽ دﻣﯿﺪه از دل آﻓﺎق دوردﺳﺖ
ﺗﺎ ﺳﺎﯾﻪی ﮐﺒﻮد ﺷﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎس روز ﻇﻔﺮ  ،ﺑﺎد ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﺷﮑﺮاﻧﻪی ﮔﺴﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻨﺪﮔﯽ
آهﻨﮕﺮان ﭘﯿﺮ  ،هﻤﻪ ﭘﺘﮏ هﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
در ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻃﻠﯿﻌﻪی ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ
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ﺧﻮﺷﻪ هﺎی ﺗﻠﺦ

ﺑﺮ ﮐﺸﺘزارهﺎی ﺧزان دﯾﺪهی اﻓﻖ
هﺎن  ،ای ﺧﺪا ! ﺷﺒﺎن ﺳﯿﻪ را ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺖ
ﺗﺎ از ﻣزار ﮔﻤﺸﺪﮔﺎﻧﺖ ﺧﺒﺮ دهﻨﺪ
ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎد را هﻤﻪ ﺷﺐ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻮ ﻓﺮﺳﺖ
اﯾﻨﮏ  ،ﻏﺮوب روز ﻧﺒﺮدﺳﺖ و  ،ای درﯾﻎ
ﮐز آن ﺳﭙﺎهﯿﺎن دﻻور ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
آﻧﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک ﺳﯿﻪ ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ و  ،ﻣﺮگ
ﺟز ﭘﺎﺳﺒﺎن اﯾﻦ اﻓﻖ ﺑﯿﮑﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ اﺑﺮهﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ از ﮐﻨﺎر ﮐﻮه
وان ﺗﮏ درﺧﺖ ﭘﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻟﺮزد از هﺮاس
ﮔﺮﯾﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺗﻨﻮره ﮐﺸﺪ ﺳﺮﺧﯽ ﺷﻔﻖ
ﺑﺮ ﮔﻮر ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﺷﮫﯿﺪان ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﺗﺎ ﺑﺬر ﮐﺸﺘﮕﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺎرور ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺧﻮﺷﻪهﺎی ﺗﻠﺦ ﺑﺮوﯾﺪ ز ﺳﯿﻨﻪهﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ز ﭼﺸﻢ هﺮزهی اﯾﻦ اﺑﺮهﺎی ﺳﺮخ
ﺑﺎران ﺧﻮن ﺑﺒﺎرد و ﺑﺎران ﮐﯿﻨﻪهﺎ
اﯾﻦ ﻣﺎهﺘﺎب هﺎ ﮐﻪ درﺧﺸﯿﺪه ﺑﯽ اﻣﯿﺪ
ﺑﺮ ﺳﻨﮕﮫﺎی ﺗﺸﻨﻪ و ﺑﺮ ﺧﺎک هﺎی ﺳﺮد
وﯾﻦ ﺑﺎدهﺎی ﺗﺮ  ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺸﺎﻧﺪه رﯾﮓ هﺎ
ﺑﺮ ﮔﻮر ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺑﻼ دﯾﺪهی ﻧﺒﺮد
اﯾﻦ اﺷﮑﮫﺎ ﮐﻪ دﯾﺪهی ﻣﺎدر ﻓﺸﺎﻧﺪه ﮔﺮم
ﺑﯿﮫﻮده ﺑﺮ ﻣزار ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﻓﺮدا  ،ﮔﻮاه ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺸﻤﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎم
ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ زود ﻣﯽ درود ﺧﻮﺷﻪهﺎی ﺧﻮﯾﺶ
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺬر آدﻣﯿﺎن را ﻓﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﺑﺮ داس ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺟﻞ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﻧﮫﻨﺪ
وان ﺧﻮﺷﻪهﺎی ﺗﻠﺦ ﮐﻪ از ﮐﯿﻨﻪهﺎ دﻣﯿﺪ
ﻣﯽ ﭘﮋﻣﺮد  ،ﭼﻮ ﻣﮋدهی آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺪهﻨﺪ
هﺎن  ،ای ﺧﺪا ! ﺷﺒﺎن ﺳﯿﻪ را ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺖ
ﺗﺎ ﻧﻨﮓ وﺣﺸﯿﺎن زﻣﯿﻦ را ﻧﮫﺎن ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮ دﺷﺘﮫﺎ  ،ﺳﯿﺎهﯽ ﺷﺐ را ﺑﮕﺴﺘﺮان
ﺗﺎ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﮫﺶ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﮔﻮرهﺎی ﻧﻮ ﮐﻪ دهﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺗﺎ ﻟﻘﻤﻪهﺎی ﮔﻤﺸﺪه را در ﮔﻠﻮ ﺑﺮﻧﺪ
ﻓﺮدا  ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﯿﺎن و ﺧﺴﺎن روی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻃﻌﻤﻪهﺎی ﺗﺎزهی ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﺮﻧﺪ
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ﺑﺮف و ﺧﻮن

ﺷﺐ  ،در آﻓﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻐﺮب
ﺧﯿﻤﻪاش را ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ
آﺳﻤﺎن هﺎ هﻤﻪ ﻗﯿﺮﮔﻮن ﺑﻮد
ﺑﺮف  ،در ﺗﯿﺮﮔﯽ داﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺖ
ﻣﻦ  ،هﺮاﺳﺎن در آن راه ﺑﺎرﯾﮏ
ﺑﺎ ﻏﺮﯾﻮ درﺧﺘﺎن ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﯽ دوﯾﺪم ﭼﻮ ﻣﺮﻏﺎن وﺣﺸﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻮﺗﻪهﺎ و ﮔﻮن هﺎ
ﮔﺎهﯽ آهﻨﮓ ﭘﺎی ﺳﻮاری
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ از اﻓﻖ هﺎی ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎدی آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ از دور
ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﮔﯿﺮد او را در آﻏﻮش
ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪم از راه
ﮔﻮﯾﯽ از ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪم
ﺑﻮﺗﻪهﺎ  ،ﺳﺎﯾﻪهﺎ  ،ﮐﻮهﺴﺎران
ﻣﯽ دوﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽ دوﯾﺪم
در دل ﺗﯿﺮﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪای ﺑﻮد
دود آن رﻓﺘﻪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن هﺎ
ﭘﺎی ﺗﻨﮫﺎ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
در دﻟﺶ  ،راز ﮔﻮﯾﺎن ﺷﺒﺎن هﺎ
ﻟﺨﺘﯽ از ﺷﯿﺸﻪ دﯾﺪم درون را
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ در ﺑﮑﻮﺑﻢ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﮏ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ
ﻣﺮد و ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪ ﻏﺮوﺑﻢ
ﻟﺤﻈﻪای اﯾﺴﺘﺎدم ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ
ﮔﻮﯾﯽ آن دم ﮐﺴﯽ در دﻟﻢ ﮔﻔﺖ
ﻓﮑﺮ ﺷﺐ ﮐﻦ ﮐﻪ ره ﺑﯿﮑﺮان اﺳﺖ
در زدم  -در ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﮔﺎه
دﺷﻨﻪای در ﺳﯿﺎهﯽ درﺧﺸﯿﺪ
ﺷﯿﻮن ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن داد
ﮐﻠﺒﻪ را وﺣﺸﺘﯽ ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﮐﻮرﻣﺎﻻن ﻗﺪم ﭘﺲ ﻧﮫﺎدم
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎهﯽ ﻧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم ﺿﺮﺑﺘﯽ ﭼﻨﺪ
در دل ﮐﻠﺒﻪ از ﭘﺎﯾﻢ اﻧﺪاﺧﺖ
ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﯽ از ﺧﻮاب ﺟﺴﺘﻢ
ﻟﯿﮏ  ،داﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﯽ ﺳﯿﻪ ﺑﻮد
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در ﮐﻨﺎرم ﺳﺮی ﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪه
ﻏﺮق ﺧﻮن ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ره ﺑﻮد
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وﯾﺮاﻧﻪی ﻗﺮون
ﮔﻮﯾﯽ ﺳﮑﻮت ﻗﺮﻧﮫﺎ ﺑﻮد
در دﺧﻤﻪهﺎی ﺗﯿﺮهاش  ،در آﺳﻤﺎﻧﺶ
در اﺑﺮهﺎﯾﺶ  ،در ﺷﺒﺎن ﺳﮫﻤﮕﯿﻨﺶ
در ﺑﺎدهﺎﯾﺶ  ،در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﮑﺮاﻧﺶ
ﭼﻮن ﻧﻌﺮه ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺑﺎد ﺳﺮد ﻣﻐﺮب
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮓ ارﻏﻨﻮﻧﮫﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد روزی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ
اﻣﺮوز  ،ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﺘﻮﻧﮫﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روزی ﺑﺎل و ﭘﺮ ﻣﯽ زد ﻋﻘﺎﺑﯽ
اﻣﺮوز  ،ﺷﺒﮑﻮرﯾﺴﺖ ﺟﻨﺒﺎن در ﺳﮑﻮﺗﺶ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻟﻒ دﺧﺘﺮان در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺑﻮد
اﻣﺮوز  ،ﻟﺮزد ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﺶ
آن دﺧﻤﻪهﺎ  ،آن ﺳﺎﯾﻪهﺎ  ،آن آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ
وان رازداران ﺷﮕﺮف ﺧﻠﻮت او
آن ﺧﻨﺪههﺎی ﺑﺎد در ﺑﯿﻐﻮﻟﻪی ﺷﺐ
وان ﻏﻮﻟﮫﺎ در ﺗﯿﺮﮔﯽ هﻢ ﺻﺤﺒﺖ او
آن ﺳﻘﻔﮫﺎ  ،آن ﭘﯿﺸﺨﻮاﻧﮫﺎ  ،آن ﺳﺘﻮﻧﮫﺎ
آن ﻃﺎق هﺎی رﯾﺨﺘﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺎم
آن ﺑﺮق ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪهﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ روی
وان ﻧﻮر اﺧﺘﺮهﺎ در آﻓﺎق ﺷﺒﻪ ﻓﺎم
آن ﮐﻮره راه ﺑﯿﮑﺮاﻧﻪ
راهﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻟﻐزد ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﮫﺎی ﺧﺎﻣﻮش
راهﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ﭼﻮ ﻣﺎری ﺑﺮ ﺗﻦ ﺷﺐ
راهﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻓﻖ هﺎ را در آﻏﻮش
آن ﺷﻌﻠﻪهﺎی آﺗﺶ دزدان درﯾﺎ
ﺑﺮ رﯾﮕﮫﺎ  ،ﺑﺮ رﯾﮕﮫﺎی ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺣﻞ
در ﻻﺑﻼی ﺗﮑﺪرﺧﺘﺎن زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ
در ﺳﺎﯾﻪهﺎی ﻗﻠﻌﻪهﺎی ﺗﯿﺮه ﮔﻮن دل
اﯾﻨﮫﺎ هﻤﻪ  ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﭼﻮن ﻗﺎﺻﺪ ﻣﺮگ
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪهی ﭘﺮ ﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ؟
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮔﻢ ﮐﺮده ﻣﻘﺼﻮد
ﯾﺎ رهﺮوی ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ
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ﺗﮏ درﺧﺖ

ﺷﺒﮫﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و  ،ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﺎدهﺎی ﺳﺮد
هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺎهﯽ ﺷﺐ هﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﯽ
در راه ﺧﻮد  ،ز ﺷﺎﺧﻪی زرد ﺣﯿﺎت ﻣﻦ
ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﭼﻮ ﺑﺮگ ﺧزان دﯾﺪه رﯾﺨﺘﯽ
ﻣﻦ ﭼﻮن ﻏﺒﺎری از دل ﺷﺐ هﺎی ﺑﯽ اﻣﯿﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﺑﻪ داﻣﻨﺖ
آواره ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ! ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻧﻮﻋﺮوس ﺑﺎد
رﻓﺘﯽ  ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺲ ﻧﺸﺪ آﮔﻪ ز رﻓﺘﻨﺖ
ﺷﺒﮫﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و  ،ﺗﻮ ﭼﻮن ﯾﺎدهﺎی دور
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﻦ دورﺗﺮ ﺷﺪی
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎﻣﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎز
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ  ،هﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪی
ﺗﻨﮫﺎ  ،درﯾﻦ ﻏﺮوب ﻏﻢ اﻧﮕﯿز زﻧﺪﮔﯽ
اﻓﺘﺎدهام ﭼﻮ ﺳﺎﯾﻪی ﮔﻤﮕﺸﺘﮕﺎن ﺑﻪ راه
ﻟﺮزم ﭼﻮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻧﮫﺎﻻن ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن
در زﯾﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪی ﺑﺎران ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﺑﺲ روزهﺎ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪی ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺷﻔﻖ
ﺳﻮزاﻧﺪم در آﺗﺶ رﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﭼﻮن در رﺳﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﺎه از ﻓﺮاز ﮐﻮه
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪی ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
از ﺗﮏ درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ
ﻣﺮﻏﺎن روزهﺎ هﻤﻪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺪهاﻧﺪ
ﺷﺐ هﺎ ﭼﻮ ﺗﻮدههﺎی ﮐﻼﻏﺎن ﺷﺎﻣﮕﺎه
از دور  ،از دﯾﺎر اﻓﻖ هﺎ  ،رﺳﯿﺪهاﻧﺪ
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ﺷﺐ ﺑﯿﻤﺎر

ﺷﺐ ﺑﯿﻤﺎری ام ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﭘﺎﯾﯿﺪ
ﺳﺤﺮﮔﺎهﻢ رﺑﻮد از دﺳﺖ  ،ﺧﻮاﺑﯽ
هﻤﻪ ﺷﺐ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم
ﺑﻪ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺧﯿزد آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﭼﺮاﻏﻢ ﺧﻔﺖ  ،ﺷﻤﻊ ﺑﺴﺘﺮم ﺧﻔﺖ
ﻧﺘﺎﺑﯿﺪم ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎه
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎه  -ﻣﺮغ آﺳﻤﺎن  -ﻣﺮد
ﭼﻮ ﻟﺐ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه
ﺷﻤﺮدم ﻧﺮم ﻧﺮﻣﮏ ﻟﺤﻈﻪهﺎ را
ﻧﻪ آﻏﺎزی در آن دﯾﺪم ﻧﻪ اﻧﺠﺎم
ﻓﺮورﻓﺘﻢ ﺳﭙﺲ ﻧﻮﻣﯿﺪ و ﺧﺎﻣﻮش
در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﻓﺎم
ﺷﻤﺮدم اﺧﺘﺮان آﺳﻤﺎن را
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮهﻢ اﻓﺘﺪ دﯾﺪهی ﻣﻦ
وﻟﯽ دردا ﮐﻪ ﯾﺎد دﯾﺪهی او
ﻧﺮﻓﺖ از ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮرﯾﺪهی ﻣﻦ
ز ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺴﺘﻢ و اﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺷﻤﻊ
ﮐز آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ
وﻟﯽ ﺷﻤﻊ ﺧﯿﺎﻟﻢ زودﺗﺮ ﺗﺎﻓﺖ
دﻟﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ زان روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﻪ رﻗﺺ ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ دوﺧﺘﻢ ﭼﺸﻢ
ﮐﻪ از ﻏﻢ وارهﺎﻧﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
وﻟﯽ ﺷﻤﻊ از ﻧﺴﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺮد
ﻧﮫﺎد از دﺳﺖ ﮐﺎر ﺳﻮﺧﺘﻦ را
ﭼﻮ ﭘﺮ ﺷﺪ ﺟﺎم ﭼﺸﻤﻢ از ﻣﯽ ﺧﻮاب
ﺻﺪای ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪار ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﻪ زﻧﮕﺶ ﮔﻮش دادم ﻟﺤﻈﻪای ﭼﻨﺪ
ﺷﻤﺮدم ﺿﺮﺑﻪهﺎ را ﺗﺎ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ  ،ﺧﺪاﯾﺎ ! ﺻﺒﺢ ﭼﻮن ﺷﺪ
وﻟﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﺻﺒﺢ ﻧﺎﻟﯿﺪ
ﺗﻨﻢ زﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﯽ در ﻋﺠﺐ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿز ﺑﺎﻟﯿﺪ
هﻤﻪ ﺷﺐ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم
ﺳﺤﺮﮔﺎهﻢ رﺑﻮد از دﺳﺖ  ،ﺧﻮاﺑﯽ
ﺷﺐ ﺑﯿﻤﺎری ام ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﭘﺎﯾﯿﺪ
ﺑﻪ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺧﯿزد آﻓﺘﺎﺑﯽ
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ﯾﺎد دوﺳﺖ

ﺑﺮ ﮔﻮر روزهﺎی ﺳﯿﻪ  ،ﺑﻮﺗﻪهﺎی ﻋﺸﻖ
ﭘﮋﻣﺮد و ﻏﻨﭽﻪهﺎی اﻣﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮد
در ﺣﯿﺮﺗﻢ هﻨﻮز ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد
آن روزهﺎ ﮐﻪ ﻣﺮد و ﺗﺮا ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺮد
ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺬر ﻧﮑﺮد  ،درﯾﻐﺎ  ،ﮔﺬر ﻧﮑﺮد
در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ  ،ﺷﺒﺎن ﺳﯿﻪ  ،ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ
ای آﻧﮑﻪ دل ﺑﻪ رﻧﺞ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺳﭙﺮدهای
ﮔﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ
ﯾﺎد آرﻣﺖ هﻨﻮز  ،هﻨﻮز ای اﻣﯿﺪ دور
ای آﻧﮑﻪ در زوال ﺗﻮ ﺑﯿﻨﻢ زوال ﺧﻮﯾﺶ
ﭼﻮن ﺑﻨﮕﺮم هﻨﻮز در اﻧﺒﻮه روزهﺎ
ﯾﺎدآورم ورود ﺗﺮا در ﺧﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﻮﯾﯽ در آن ﻏﺮوب ﺑﮫﺎری ﮔﺸﻮده ﺷﺪ
درهﺎی ﺗﻨﮓ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮات
هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﻮر ﺧﻮش و زﺧﻤﻪهﺎی ﭼﻨﮓ
در دل ﻃﻨﯿﻦ ﻓﮑﻨﺪ ﻣﺮا ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﭘﺎت
ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﮫﺮ درآﻣﯿﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ
ﭼﻮن در ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺴﺖ  ،ﻟﺐ از ﺷﮑﻮههﺎ ﺑﺪوﺧﺖ
وان ﻗﻄﺮهی ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﭼﻮن در دﻟﻢ ﭼﮑﯿﺪ
ﭼﻮن اﺷﮏ ﮔﺮم ﺷﻤﻊ  ،ﻣﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻮﺧﺖ
اﯾﻨﮏ  ،ﺗﻮ ﻧﯿز رﻓﺘﯽ و ﺑﺮ ﮔﻮر روزهﺎ
ﺷﻤﻌﯽ ز ﯾﺎد روﺷﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻓﺮوﺧﺘﯽ
ای آﻓﺘﺎب ﻋﻤﺮ ! درﯾﻦ وادی ﻏﺮوب
هﺮ ﺳﻮ ﻣﺮا ﮐﺸﺎﻧﺪی و ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺳﻮﺧﺘﯽ
ﺑﺎزآ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻓﺮوغ ﺗﻮ  ،اﯾﻦ روزهﺎی ﺗﺎر
ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﺷﺎم ﻣﻦ
ای دﯾﻮ ﺷﺐ ! ﻓﺮﺷﺘﻪی ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﮑﺶ
ﺗﺎ ﺻﺒﺤﺪم دوﺑﺎره ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎم ﻣﻦ
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دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه هﯿﭻ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه هﯿﭻ ﺑﻪ ﺟز وﺣﺸﺖ ﺳﮑﻮت
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه هﯿﭻ ﺑﻪ ﺟز آرزوی ﻣﺮگ
ﺧﺸﻢ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه در ﻧﮕﺎه
ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﮐﻮﻓﺘﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮگ
ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪم  ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ از ﺧﻮد  ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﻢ زﻧﺪﮔﯽ دهﺪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺮگ اﮔﺮ هﻤﺘﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا رهﺎﯾﯽ ازﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ دهﺪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ هﯿﭻ ﻧﭙﺮﺳﻢ ﻧﺸﺎن ﮐﺲ
ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ هﯿﭻ ﻧﮕﯿﺮم ﺳﺮاغ ﺧﻮﯾﺶ
دردا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺠﻮزهی ﺟﺎدوﮔﺮ ﺣﯿﺎت
ﺑﺎر دﮔﺮ ﻓﺮﯾﻔﺖ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺧﻮﯾﺶ
اﯾﻨﮏ ﺷﺐ اﺳﺖ و ﻣﺮگ ﻓﺮاراه ﻣﻦ هﻨﻮز
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻤﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﯾﻨﮏ ﻣﻨﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از ﺑﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻢ دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺖ ؟
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آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ
ﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ  ،ای زﻧﺪﮔﯽ  ،ﻧﺒﻮد
اﯾﻨﮏ هزار ﺑﺎر  ،رهﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻣﺖ
زان ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺮا ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﯽ
در ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺮگ ﻓﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻣﺖ
هﺮ ﺑﺎر ﮐز ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﺑﺮ ﮐﻨﻢ اﻣﯿﺪ
آﻏﻮش ﮔﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﮔﺸﺎدهای
داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯽ ﺟز ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ درﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ  ،ﻓﺴﻮﻧﮫﺎ ﻧﮫﺎدهای
در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده  ،هﯿﭻ ﻣﺪاری ﺟز اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ
ﻟﯿﮑﻦ هزار ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﻧﺪام او ﮐﻨﯽ
ﭼﻮن از ﻣﻼل روز و ﺷﺒﺖ ﺧﺎﻃﺮم ﮔﺮﻓﺖ
او را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯽ و ﻣﺮا رام او ﮐﻨﯽ
روزی ﻧﻘﺎب ﻋﺸﻖ ﺑﻪ رﺧﺴﺎر او ﻧﮫﯽ
ﺗﺎ ﻧﻮری از اﻣﯿﺪ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم
روزی ﻏﺮور ﺷﻌﺮ و هﻨﺮ ﻧﺎم او ﮐﻨﯽ
ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺴﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮم
در دام اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ  ،ﺑﺴﯽ دﯾﺮ ﻣﺎﻧﺪهام
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺬر ﺗﺎزه ﻧﺒﺨﺸﻢ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ
ای زﻧﺪﮔﯽ  ،درﯾﺦ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺗﻮ ﺑﮕﺴﻠﻢ
در آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮ ﺟﻮﯾﻢ ﭘﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ
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دﺧﺘﺮ ﺟﺎم

هﻤﭽﻮن وﻧﻮس ﮐز ﺻﺪﻓﯽ ﺳﺮ ﺑﺮون ﮐﺸﯿﺪ
داﻣﻦ ﮐﺸﺎن ز ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﻢ ﺑﺮآﻣﺪی
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻮن ﺣﺒﺎب ﺷﺮاب آﻣﺪی ﺑﻪ رﻗﺺ
و آﻧﮕﺎه ﮐﻒ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ ﺳﺎﻏﺮ آﻣﺪی
آن ﺷﺐ  ،اﺗﺎق ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺎم ﺑﺎده
ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ رﻧﮓ ﺑﺎده داﺷﺖ
درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﭼﻮن دو ﻟﺐ ﻧﺎﮔﺸﻮده ﺑﻮد
رﺧﺴﺎر ﭘﺮده آن هﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺎده داﺷﺖ
ﻣﻦ هﻤﭽﻮ ﻣﻮﺟﯽ آﻣﺪم و ﺧﻮاﻧﺪﻣﺖ ﺑﻪ رﻗﺺ
اﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺣﺒﺎب  ،ﺳﺮاﭘﺎ ﺷﺪی ﻧﮕﺎه
ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﻢ ﺧﻔﺘﻪی ﺗﻮ ﭼﻮن ﺻﺪف ﺷﮑﻔﺖ
اﺷﮑﯽ در آن ﻧﺸﺴﺖ ز اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮔﻨﺎه
ﮔﻔﺘﻢ  :ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
اﯾﻦ در ﮔﺸﻮده ﺷﺪ
اﯾﻦ در ﮐﻪ ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮔﺸﻮده ﺷﺪ
ﺣﺮﻓﻢ ز ﺑﯿﻢ ﭘﺮده دری ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺎم ﻣﺎﻧﺪ
در ﺑﺎز ﺷﺪ ﺧﻤﻮش و  ،ﺗﻮ ﺑﯽ هﯿﭻ ﮔﻔﺘﮕﻮ
آرام و ﭘﺮ ﻏﺮور  ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ روان ﺷﺪی
ﭼﻮن ﯾﻮﻧﺴﯽ ﮐﻪ در دل ﻣﺎهﯽ ﻓﺮوﺧزﯾﺪ
ﺑﺎر دﮔﺮ  ،ﺑﻪ ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﻢ ﻧﮫﺎن ﺷﺪی
اﯾﻨﮏ ﺗﻮ رﻓﺘﻪای
اﻓﺴﻮس  ،ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺖ ﻣﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
اﻓﺴﻮس  ،ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺖ
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪوه ﻋﺸﻖ او
دﻣﺴﺎز ﻣﻦ ﺷﻮد
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد ﻋزﯾز او
در اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺳﺮد  ،هﻤﺂواز ﻣﻦ ﺷﻮد
اﻓﺴﻮس  ،ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺖ
اﻓﺴﻮس  ،ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺖ ﻣﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
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ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ

ﺷﻌﺮﯾﺴﺖ در دﻟﻢ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺴﺖ  ،هﻮس ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺪازد و ﻣﯽ ﺳﻮزدم ﻣﺪام
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﺧﺮوش اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎم
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ هﯿﭻ ﮔﻮش
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮد ﺑﻪ هﯿﭻ ﻧﺎم
ﺷﻌﺮﯾﺴﺖ در دﻟﻢ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم و ﻧﺘﻮاﻧﻤﺶ ﺳﺮود
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻤﺶ ﺳﺮود و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻤﺶ ﺳﺮود
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﮕﺎه  ،ﻧﮕﻨﺠﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺒﯽ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﮑﻮت  ،ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﻟﺒﯽ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺷﻮق زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﯿﻢ ﻣﺮدن اﺳﺖ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﻧﻌﺮه اﺳﺖ و ﻧﮫﯿﺐ اﺳﺖ و ﺷﯿﻮن اﺳﺖ
ﺷﻌﺮی ﮐﮫﭽﻮن ﻏﺮور  ،ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﺮﮐﺶ اﺳﺖ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ
ﺷﻌﺮﯾﺴﺖ در دﻟﻢ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم و ﻧﺘﻮاﻧﻤﺶ ﺳﺮود
ﺷﻌﺮی از آﻧﭽﻪ هﺴﺖ
ﺷﻌﺮی از آﻧﭽﻪ ﺑﻮد
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ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

اﮔﺮ روزی ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪت از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﺪو ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ از ﻣﺮگ
ﻣﺮا راهﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ آﻧﺪم ﭼﺸﻢ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮدم
ﮐﻪ ﺑﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﺑﻮد
ﭼﻮ ﺑﯽ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮﯾﺸﻢ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ
ﻣﺮا ﮐﯽ ﭼﺎرهای ﺟز زﯾﺴﺘﻦ ﺑﻮد ؟
ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﮫﺮ ﮐﺲ روی ﮐﺮدم  ،دﯾﺪم آوخ
ﻣﺮا از او ﺧﺒﺮ  ،او را ز ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺪﯾﺜﻢ را ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ  ،ﻧﺸﻨﯿﺪ
دروﻧﻢ را ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ
ﺳﺮودم را ﮐﺴﯽ ﻧﻨﻮاﺧﺖ  ،ﻧﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﺮوﻧﻢ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ داد از دروﻧﻢ
ﮐﻪ آن ﺧﺎﻣﻮش و اﯾﻦ آﺗﺸﻔﺸﺎن ﺑﻮد
ﻧﻘﺎﺑﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه  ،آرام
ﮐﻪ در ﭘﺸﺘﺶ ﭼﻪ ﻃﻮﻓﺎن هﺎ ﻧﮫﺎن ﺑﻮد
هﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﯿﺐ از دﯾﺪهی ﺗﺴﺖ
ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ
ﻧﺪاﻧﻢ راﺳﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ
وﻟﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ از هﺴﺘﯽ ﻣﺎﺳﺖ
ﭼﻪ ﺳﻮد از ﺗﺎﺑﺶ اﯾﻦ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮا ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﮫﺎن را ﮔﺮ ﻧﻈﺎط زﻧﺪﮔﯽ هﺴﺖ
ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎط زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ
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آﺷﻨﺎ
دﺧﺘﺮ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪی در ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﺎی آرزوی ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻓﺎرﻏﻢ ز ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻮ آﺳﻮده از ﻣﻨﯽ
ﺑﺎ دوﺳﺖ  ،دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﺲ ﺷﺎﻣﮫﺎ ﺳﺘﺎره ﺷﻤﺮدم ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺎه
ﺗﺎ اﺧﺘﺮ رﻣﯿﺪهی ﺑﺨﺘﻢ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ
ﺷﻮر ﻧﮕﺎه دوﺳﺖ در آن ﭼﺸﻢ دﻟﻔﺮﯾﺐ
ﭼﻮن ﺑﺎده ﺳﺮﮔﺮاﻧﯽ ﻋﯿﺸﻢ دوا ﮐﻨﺪ
هﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻣﯽ ﻧﮕﺮد از درﯾﭽﻪهﺎ
ﺟﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﺧﯿﺎل ﺗﺮا در ﺑﺮاﺑﺮم
ﻣﻦ ﺷﺎد ازﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﮕﺬری ز راه
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮ ﻧﻮر ﻣﺎه  ،ﻓﺮاز آﯾﯽ از درم
هﺮ ﻧﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ در ﮔﻠﻮی ﺑﺎد
آهﻨﮓ ﻧﺎﻟﻪهﺎی دﻟﻢ در ﻓﺮاق ﺗﺴﺖ
ﺟﻮن ﺗﺎﺑﺪ از ﺷﮑﺎف درم ﻧﻮر ﻣﺎهﺘﺎب
ﮔﻮﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺷﺘﯿﺎق ﺗﺴﺖ
ای آرزوی ﻣﻦ
ای ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس
آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯾﯽ و ﮐﯿﺴﺘﯽ
اﻣﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ دﯾﺪن ﺗﻮ ﻣﮋده ﻣﯽ دهﻨﺪ
وان ﻣﮋده ﮔﻮﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ
از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻣﺸﻮ
ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯿﻢ ﻣﺪه
ﯾﺎ از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻤﻮﺷﯽ ﮔﺬر ﻣﮑﻦ
ﯾﺎ در ﻧﮫﺎن اﻣﯿﺪ هﻤﺎﻏﻮﺷﯿﻢ ﻣﺪه
دﺧﺘﺮ ﺧﻤﻮش ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ
ای ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺒﺮ دهﯽ
زان آﺷﻨﺎ ﮐﻪ هﯿﭻ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ ؟
آن ﻣﺮد ﺧﻨﺪه ﮐﺮد و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺟﻮاب داد
آن آﺷﻨﺎ ﻣﻨﻢ

www.gagesh.com

ﯾﺎد
ﺗﮫﯽ ﮐﻦ ﺟﺎم را ای ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺴﺖ
ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻣﯿﻞ ﺟﺎم دﯾﮕﺮم ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮا از ﺳﻮز ﺳﺎز و ﺧﻨﺪهی ﻣﯽ
ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ؟ زاﻧﮑﻪ ﺷﻮری در ﺳﺮم ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮش آن ﺷﺒﮫﺎ  ،ﺧﻮش آن ﺷﺒﮫﺎی ﻣﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺘﻢ ﺧﻮش داﺳﺘﺎﻧﮫﺎ
ﺷﺮاﺑﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯿزد در دل ﺟﺎم
در آن ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻋﮑﺲ آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ
ﺧﻮش آن ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ از دﯾﺪن او
هﻮاﯾﯽ در دﻟﻢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻟﺒﺶ ﭼﻮن ﺟﺎم ﺳﺮخ از ﺑﻮﺳﻪای ﭼﻨﺪ
ﻟﺒﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ
ﭼﻮ از ﮔﯿﺴﻮی او ﻣﯽ آﻣﺪم ﯾﺎد
ﺳﺮودی ﺗﺎزه ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ از ﭼﻨﮓ
ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﺗﺎرهﺎی ﻣﻮی او ﺑﻮد
ﺑﻪ ﭼﻨﮕﻢ ﻧﺎﻟﻪهﺎی اﯾﻦ دل ﺗﻨﮓ
ﻧﮕﺎه ﺧﻨﺪه آﻣﯿزش در آن ﭼﺸﻢ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﻮﺷﺨﻨﺪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﺮا ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺷﻮق از دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد
ﻣﺮا ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﻧﺎز از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ راﻧﺪ
ﺳﺮودم ﺑﻮد و ﺷﻮر ﻧﻐﻤﻪام ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﻮﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ
در آن ﺷﺒﮫﺎی ژرف ﭘﺮ ﺳﺘﺎره
ﭼﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ
ﮐﻨﻮن او رﻓﺖ و ﺷﻮر ﻧﻐﻤﻪام رﻓﺖ
از آن آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟز ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﮫﯽ ﮐﻦ ﺟﺎم را ای ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺴﺖ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ  ،ﻣﯿﻞ ﺟﺎم دﯾﮕﺮم ﻧﯿﺴﺖ

www.gagesh.com

ﺳﺮﻣﻪی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﻦ ﻣﺮغ ﮐﻮر ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺐ ﺑﻮدم
ﺑﺎد ﻏﺮﯾﺐ  ،ﻣﺤﺮم رازم ﺑﻮد
ﭼﻮن ﺑﺎر ﺷﺐ ﺑﻪ روی ﭘﺮم ﻣﯽ رﯾﺨﺖ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﺮگ  ،ﻧﯿﺎزم ﺑﻮد
هﺮﮔز ز ﻻﺑﻼی هزاران ﺑﺮگ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻔﺖ ﮔﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
هﺮﮔز ﮔﻼﺑﺪان ﺑﻠﻮر ﻣﺎه
ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻼب ﻧﻮر ﻧﻤﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻦ ﻣﺮغ ﮐﻮر ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺐ ﺑﻮدم
ﺑﺮق ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﺐ از ﻣﻦ دور
در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺮدهی ﻇﻠﻤﺖ داﺷﺖ
ﻓﺎﻧﻮس دﺳﺖ رهﮕﺬران  ،ﺑﯽ ﻧﻮر
ﻣﻦ ﻣﺮغ ﮐﻮر ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺐ ﺑﻮدم
در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ هﻤﯿﺸﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد
رﻧﮓ ﺧزان و ﺳﺎﯾﻪی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ هﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد
ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﭼﻮ هﯿزم ﺗﺮ در ﺧﻮﯾﺶ
دودم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯽ هﻨﺮم ﻣﯽ رﻓﺖ
ﭼﻮن آﺗﺶ ﻏﺮوب ﻓﺮو ﻣﯽ ﻣﺮد
ﺗﻨﮫﺎ  ،ﺳﺮم ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮم ﻣﯽ رﻓﺖ
ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﺎد  ،ﺳﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﻓﺖ
و ز ﯾﺎل او ﺷﺮاره ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺨﺖ
ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ از ﺧﺮوش هزاران رﻋﺪ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﭙﺎره ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺨﺖ
از ﻻﺑﻼی ﺗﻮدهی ﺗﺎرﯾﮑﯽ
دﺳﺘﯽ درون ﻻﻧﻪی ﻣﻦ ﻟﻐزﯾﺪ
وز ﻟﺮزهای ﮐﻪ در ﺗﻦ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد
ﺑﻨﯿﺎد آﺷﯿﺎﻧﻪی ﻣﻦ ﻟﺮزﯾﺪ
ﯾﮏ دم  ،ﻓﺸﺎر ﮔﺮم ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺶ
ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ  ،ﺑﺎل هﺎی ﻣﺮا ﺳﻮزاﻧﺪ
ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻪاش ﺑﻪ روی ﺗﻨﻢ ﻟﻐزﯾﺪ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ از ﺗﻼش ﺗﭙﯿﺪن ﻣﺎﻧﺪ
ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻪ در ﺳﭙﯿﺪه دم اﯾﻦ دﺳﺖ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮد و ﮔﺮﻣﯽ آﺗﺶ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﻪای دو ﭼﺸﻢ ﻣﺮا وا ﮐﺮد
اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺧﯿﺎل ﻧﻮازش ﺑﻮد
زان ﭘﺲ  .ﺷﺒﺎن ﺗﯿﺮهی ﺑﯽ ﻣﮫﺘﺎب
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ﻣﻨﻘﺎر ﻏﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻤﺎﻟﯿﺪم
ﭼﻮن ﻧﻮر آرزو ﺑﻪ دﻟﻢ ﺗﺎﺑﯿﺪ
در آرزوی ﺻﺒﺢ  ،ﻧﻨﺎﻟﯿﺪم
اﯾﻦ دﺳﺖ ﮔﺮم  ،دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد ای ﻋﺸﻖ
دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد و آﺗﺶ ﺟﺎوﯾﺪت
ﻣﻦ ﻣﺮغ ﮐﻮر ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺐ ﺑﻮدم
ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻪی ﺧﻮرﺷﯿﺪت
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ﻣﺴﺘﯽ

هﻮا ﺑﺎراﻧﯽ و ﻣﻦ ﻣﺴﺖ و او ﻣﺴﺖ
ﺷﺮاب ﺳﺮخ ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺳﺒﻮ ﻣﺴﺖ
هﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎهﺶ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺎز
هﻤﻪ زﻟﻒ درازش ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻣﺴﺖ
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ﻓﺎل
ای ﺑﯽ ﺳﺘﺎره ﻣﺮد
در دﺳﺘﮫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺧﺸﮑﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﯾﺮ ﮔﻤﺸﺪهی ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪاﯾﺴﺖ
زهﺪان ﺧﺎک او ﺗﮫﯽ از هﺮ ﺟﻮاﻧﻪ اﯾﺴﺖ
ﯾﮏ ﻣﻮ درﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻠﻒ ﻧﺮﺳﺖ
ﯾﮏ ﻗﻄﺮای ﻋﺮق ﺧﺒﺮ از ﭼﺸﻤﺎای ﻧﺪاد
وﯾﻦ ﻣﺎر ﭘﯿﭻ ﭘﯿﭻ ﮐﻪ ﺟز زهﺮ ﻏﻢ ﻧﺮﯾﺨﺖ
ﺧﻂ ﺣﯿﺎت ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﻮس ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد
ای ﺑﯽ ﺳﺘﺎره ﻣﺮد
در آﺳﻤﺎن ﺑﺨﺖ ﺳﯿﺎهﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
روزی اﮔﺮ ﺑﮫﺎر دﻟﺖ ﺑﯽ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﻮد
ﮐﻨﻮن ﻏﺮوب زﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﺘﺎره ﺑﺎد
ای ﺑﯽ ﺳﺘﺎره ﻣﺮد
اﻓﺴﻮس ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد
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ﺑﯿﻢ ﺳﯿﻤﺮغ
ﺳﯿﻤﺮغ ﻗﻠﻪ هﺎی ﮐﺒﻮدم ﮐﻪ آﻓﺘﺎب
هﺮ ﺑﺎﻣﺪاد  ،ﺑﻮﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎل ﻣﻦ
ﺳﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﮫﺪ ﮐﻮهﺴﺎر ﭘﯿﺮ
وز آﺳﻤﺎن ﻓﺮو ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎل ﻣﻦ
ﭼﻮن ﭼﺘﺮ ﺑﺎل هﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ ﻓﺮاز ﮐﻮه
ﮔﻮﯾﯽ درﺧﺘﯽ از دل ﺳﻨﮓ آورم ﺑﺮون
در ﺳﯿﻨﻪی ﭘﺮﻧﺪهی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻮهﺴﺎر
ﻣﻨﻘﺎر ﺗﯿز ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮن
در آﺳﻤﺎن ﭘﺎک  ،ﻧﺒﯿﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا
ﺟز رﯾزﺗﺮ ز ﺧﺎل ﺳﭙﯿﺪ ﺳﺘﺎرهای
آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺘﺎرههﺎ
ﮔﻮﯾﯽ ز ﮐﻮه ﻣﯽ ﮔﺴﻠﺪ ﺳﻨﮕﭙﺎرهای
ﻣﻐﺮورﺗﺮ ز ﻗﻠﻪی در اﺑﺮ ﺧﻔﺘﻪام
از ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ﺳﯿﻞ ﺑﺎدهﺎ
ﻧﻘﺶ ﺧﺠﺴﺘﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن آﺳﻤﺎن
ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻦ در آﯾﻨﻪی ﺑﺎﻣﺪادهﺎ
ﭼﻮن از ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺑﺎل از هﺮاس ﻣﻦ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪهای
اﺷﮏ آورم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺣﺴﻮد
ﺗﺎ ﺷﻮر ﮐﯿﻨﻪ را ﻧﻨﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪهای
اﻣﺎ درون ﺳﯿﻨﻪی ﻣﻦ ﺑﯿﻢ ﺧﻔﺘﻪاﯾﺴﺖ
ﮐز اوج ﻗﻠﻪهﺎی ﻏﺮور آردم ﺑﻪ زﯾﺮ
ﯾﮏ روز  ،روح ﮐﻮه ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﻪی ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿزﻧﺪ ﮐﻪ  :ﻣﺮو ! ﺗﯿﺮ  ،ﺗﯿﺮ  ،ﺗﯿﺮ
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ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻋﺎﻗﺒﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻤﺸﺪهی ﺧﻮﯾﺶ
آﻣﺪی ای ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر ﺷﻮق ﺗﻮ ﺑﺮ دوش
ﺷﺴﺘﻪ ز ﻓﯿﺮوزههﺎی ﭼﺸﻢ ﺗﻮ  ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ
رﻧﮓ هزاران ﻏﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش
آﻣﺪی از ره ﺑﺪﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ
ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﺧﻨﺪه دری را
ﮔﻮش ﺗﻮ ﮐز ﺳﺮدی زﻣﺎﻧﻪ ﻓﺴﺮدهﺳﺖ
ﺑﺸﻨﻮد آوای ﮔﺮم ﻣﻨﺘﻈﺮی را
ﭘﺎی ﻧﮫﺎدی ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ درﮔﺎه
ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻮ هﻤﭽﻮ ﻗﯿﺮ ﮔﺮم ﺑﻪ در رﯾﺨﺖ
ﻧﻌﺮه زﻧﺎن ﮐﻮﻓﺘﯽ ﺷﻘﯿﻘﻪی در را
ﻟﯿﮏ ﺗﺮا ﺧﺎک اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺳﺮ رﯾﺨﺖ
ﻧﻮری از آن ﺳﻮی ﺷﯿﺸﻪهﺎ ﻧﺘﺮاوﯾﺪ
ﭘﻨﺠﺮههﺎ ﮐﻮرﺗﺮ ز ﺷﺐ ﭘﺮههﺎ ﺑﻮد
ﺑﺎد  ،دهﺎن از ﺳﺮود ﺧﻮﯾﺶ ﺗﮫﯽ ﮐﺮد
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد  ،ﺻﺪا ﺑﻮد
ﭘﯿﺮ ﺷﺪی ﻧﺎﮔﻪ از ﮔﺸﻔﺘﯽ اﯾﻦ درد
ﺧﺮد ﺷﺪی ﻧﺎﮔﻪ از ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﻣﻮی ﺗﻮ در ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﭼﻮ ﺑﺮف ﻓﺮو رﯾﺨﺖ
ﺗﮑﯿﻪ زدی از هﺮاس ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﻮار
آﻣﺪه ﺑﻮدی ﺑﺪﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺑﺎز ﮐﻨﺪ هﺮ دری ﺑﻪ ﺧﻨﺪه دهﺎن را
آﻣﺪه ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺟﺎم ﮔﻮش ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺪ
ﺟﺮﻋﻪی ﮔﺮم ﺻﺪای ﻣﻨﺘﻈﺮان را
ﻟﯿﮏ ﻧﯿﺎﺳﻮده ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ازﯾﻦ راه
ﺑﺮق اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت ﻧﺪرﺧﺸﯿﺪ
ﮐﺎم ﺗﺮا آﺳﻤﺎن ﺗﯿﺮهی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
ﺟﺮﻋﻪای از ﺟﺎم آﻓﺘﺎب ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ
ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ ای ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻣﯿﺮوی و ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر درد ﺗﻮ ﺑﺮ دوش
در ﺑﻦ ﻓﯿﺮوزههﺎی ﭼﺸﻢ ﺗﻮ  ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺎ ﺷﻔﻖ ﻟﻌﻠﮕﻮن ﺧﻮد ﺷﺪه ﺧﺎﻣﻮش
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ﺣﺴﺮت

ﮔﻮﻧﻪی ﺷﺐ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﮔﺮﯾﻪی ﻣﮫﺘﺎب
ﺑﺴﺘﺮم ﺑﯽ ﻣﻮج  ،ﭼﻮن ﻣﺮداب
ﻣﯿﺮﻣﯿﺪ از دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺧﻮاب
ﻣﯿﮕﺸﻮدم ﭘﻠﮑﮫﺎی ﺑﺴﺘﻪ را از ﺧﺸﻢ
ﻣﯿﺸﻤﺮدم ﺗﯿﺮهﺎی ﺳﻘﻒ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﺑﺎر اول ﻃﺎق ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎر دوم ﺟﻔﺖ
ﺧﻮاب  ،ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﻮهﺎ
در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﺮهﺎ ﻣﯽ ﺧﻔﺖ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔﮫﻮارهی ﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺐ را
دﺳﺖ ﮔﺮم ﻧﻐﻤﻪای ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ
اﯾﻦ زن هﻤﺴﺎﯾﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد
ﮐﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﻃﻔﻠﺶ
ﻻی ﻻﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ
آﻧﭽﻪ او ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ  ،آواز دل ﻣﻦ ﺑﻮد
در ﻧﮫﺎدم  ،آﺗﺶ اﻧﺪوه روﺷﻦ ﺑﻮد
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﻦ ﻧﯿز ﻃﻔﻠﯽ داﺷﺘﻢ ﭼﻮن او
در ﮐﻨﺎرش ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪم
ﮐﺎﺷﮑﯽ در ﺧﻠﻮت ﺷﺒﮫﺎی ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ او آواز ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم
ﮐﻤﮑﻢ از اﻓﺴﻮن آن آواز
ﭼﺸﻢ ﻃﻔﻠﻢ ﺟﺮﻋﻪای از ﺧﻮاب ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ
وز ﺷﮑﺎف ﭘﻠﮑﮫﺎی ﻣﻦ
ﺟﻮﯾﺒﺎر اﺷﮏ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ
ﮐﻮدﮐﻢ در ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ
از ﺗﺒﺴﻢ هﺎی او ﻣﮫﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﺑﻮﺳﻪ هﺎ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯾﺶ ﻣﯽ رﺑﻮدم ﻣﻦ
زﯾﺮ ﻟﺐ  ،ﮔﺮﯾﺎن و ﺧﻨﺪان ﻣﯽ ﺳﺮودم ﻣﻦ
ﭼﻮن هﻮا را ﺑﺎزی دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ
ﺧﯿﺮه در رﮔﮫﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﺎزوی ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮدم
ﻧﺎﮔﮫﺎن در ﭼﻮن دهﺎﻧﯽ ﮔﺮم وا ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻣﺎدرش از دور ﺑﺎ ﻣﻦ هﻢ ﺻﺪا ﻣﯽ ﺷﺪ
از ﺗﻨﺖ ﭼﻮن ﺑﻮی ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﯿزد
ﻣﺴﺖ از ﺑﻮی ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدم
ﺑﺴﺘﺮم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد از ﺧﻮاب
ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺐ ﻣﯿﺪرﺧﺸﯿﺪ از ﻟﻌﺎب ﻧﯿﻠﯽ ﻣﮫﺘﺎب
ﻣﺎدری ﮔﮫﻮاره ﻣﯽ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ
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ﻻی ﻻﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻣﺎه در آﯾﯿﻨﻪی ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﻮزد
هﻤﭽﻮ ﺷﻤﻌﯽ ﺷﻌﻠﻪور درش ﯾﺸﻪی ﻓﺎﻧﻮس
ﻧﺎﻟﻪای از ﺳﯿﻨﻪام ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﮐﻮدک ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ  ،اﻓﺴﻮس
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ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎی آﺳﻤﺎن
ﯾﮏ ﺷﺐ ز ﺗﺨﺖ ﻋﺮش ﻓﺮو ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺗﺮا
اﺑﻠﯿﺲ  ،ای ﮐﺸﻨﺪهی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺧﺪا
ﮔﺮ در ﮔﻤﺎن ﺧﻠﻖ  ،ﺗﻮ اﺑﻠﯿﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻣﻦ داﻧﻢ ای ﺧﺪای ﭘﻠﯿﺪان  ،ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ
از دودﻣﺎن ﭘﺎک ﺧﺪاﯾﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﯾﮏ ﺗﻦ هﻨﻮز در ﺣﺮم ﻋﺮش زﻧﺪه ﺑﻮد
ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ در ﭘﯽ آزار ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺮگ و ﺑﻼ ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﺎﮐﯿزه ﺗﺮ ز اﺷﮏ زﻻل ﺳﺘﺎره ﺑﻮد
ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺗﺮ ز اﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﮫﺎره ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ  ،ﺳﺘﻢ هﺎ روا ﻧﺪاﺷﺖ
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻮ  ،ای ﮐﺲ ﮐﻪ ﺟز اﺑﻠﯿﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ
دزداﻧﻪ ﺳﻮی ﺧﻮاﺑﮕﻪ او ﺷﺘﺎﻓﺘﯽ
او را درون ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﻔﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ
ﺑﺎ ﺗﺒﺮ  ،ﺳﯿﻨﻪی ﮔﺮﻣﺶ ﺷﮑﺎﻓﺘﯽ
آﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﯽ  ،ﺧﺪا ﺷﺪی
وز راه و رﺳﻢ ﻣﺮدﻣﯽ او ﺟﺪا ﺷﺪی
هﺸﺪار  ،ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟز اﺑﻠﯿﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺧﻠﻖ ﺟﮫﺎن هﻨﻮز ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺘﯽ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﺪا زدی
در ﮔﻮش ﺧﻠﻖ  ،ﺑﺎﻧﮓ ﺧﻮش آﺷﻨﺎ زدی
ﯾﮏ ﺷﺐ ز ﺗﺨﺖ ﻋﺮش ﻓﺮو ﮐﺸﻢ ﺗﺮا
اﺑﻠﯿﺲ  ،ای ﮐﺸﻨﺪهی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺧﺪا
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ﺗﯿﻎ دو ﺳﺮ
ﺗﻮ آن درهی ﺳﺒز ﺑﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺸﺎﻧﺪت ﻧﻮ ﺑﮫﺎران
ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺟﻔﺖ ﺟﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎران
ﺗﻮ اﺑﺮی  ،ﺗﻮ آن اﺑﺮ اﻧﺪوهﮕﯿﻨﯽ
ﮐﻪ اﺷﮑﯽ ﺑﻪ رﺧﺴﺎرهی ﮐﻮه ﭘﺎﺷﯽ
ﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮم ﮔﺮد اﻧﺪوه ﭘﺎﺷﯽ
ﺗﻮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮهﺴﺎران ﺻﺒﺤﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎﺟﯽ اﺳﺖ از ﺧﻨﺪهی آﻓﺘﺎﺑﺖ
ﺗﻮ ﮔﮫﻮارهی ﺷﺎﺧﺴﺎران ﻣﺴﺘﯽ
ﮐﻪ هﺮ دم ﻧﺴﯿﻤﯽ دهﺪ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎﺑﺖ
ﺗﺮا از ﺟﮫﺎﻧﯽ دﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
ﺗﺮا ﺷﯿﺮ داد از ازل داﯾﻪی ﻣﻦ
درﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻧﺪارد
ﺗﻮ ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ  ،ﺳﺎﯾﻪی ﻣﻦ
ﺧﺪا اﯾﻦ دو دل را ﺑﻪ ﺗﯿﻐﯽ دو ﺳﺮ دوﺧﺖ
ازﯾﻦ ﯾﮏ  ،رهﺎﯾﯽ ﻧﺪاد آن دﮔﺮ را
ﻃﻠﺴﻢ اﺳﺖ و  ،ﺑﺎ اﺷﮏ ﻧﺘﻮان زدودن
ازﯾﻦ ﺗﯿﻐﻪی ﺳﺮد  ،ﺧﻮن ﺟﮕﺮ را
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ﮐﺎﺑﻮس

ﻣﮫﺘﺎب رو ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻐﺮب ﻧﮫﺎده ﺑﻮد
در ﺧﻠﻮت اﺗﺎق ﺑﻪ ﺟز ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد
ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺎه ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ
ﺷﺐ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ و ﻟﺤﻈﻪی ﻣﯿﻌﺎد ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ
ﻧﺎﮔﻪ ﺻﺪای دور ﺳﮕﯽ در ﻓﻀﺎ ﺷﮑﺴﺖ
از ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه  ،ﺑﺮق ﺗﻠﻨﮕﺮی
ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪی ﮐﺒﻮد ﺗﺮک ﺧﻮرده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ز ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻮش داد
آوﻧﮓ او ﭼﻮ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدﮔﺎن
از ﮔﺮدش اﯾﺴﺘﺎد
در ﭘﺸﺖ ﻣﻦ  ،دهﺎن دری ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ
ﻧﻮری ﺳﻔﯿﺪ  ،هﻤﭽﻮ ﻏﺒﺎر ﮔﭻ از هﻮا
در ﺧﻮاﺑﮕﺎه رﯾﺨﺖ
آﻧﮕﻪ ﺻﺪای ﻟﻐزش ﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ روی ﻓﺮش
ﺗﺎر ﺳﮑﻮت را ﭼﻮ ﻧﺨﯽ ﺑﯽ ﺻﺪا ﮔﺴﯿﺨﺖ
ﻣﻦ ﻣﯿﮫﻤﺎن هﺮ ﺷﺒﻪام را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
اﻣﺎ هﻨﻮز ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﻢ ﻧﺒﻮد
ﻗﻠﺒﻢ درون ﺳﯿﻨﻪی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ
ﻧﻮر از ﺷﮑﺎف ﭘﻨﺠﺮه ﭼﻮن ﻣﻮم ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ
ﻧﺎﮔﻪ دو دﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪی اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻤﺎ
از ﭘﺸﺖ  ،ﺑﺮ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﻪام ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ از هﺮاس
اﯾﻦ روح ﻧﺎﺷﻨﺎس
روﺣﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮم ﻣﻘﺪﺳﺎن
در زﯾﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد
ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﻟﯿﮏ ﻟﺒﯽ ﭼﻮن ﺷﮑﺎف زﺧﻢ
ﺗﺎ زﯾﺮ ﮔﻮﺷﮫﺎی درازش ﮐﺸﯿﺪه داﺷﺖ
ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﯿﻢ ﺧﻨﺪهی او در دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﭼﻮ زوزهی ﺳﮓ در ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ
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ﻣﯿﺪان
ﺷﺐ ﭼﻮن ﮔﻠﯽ ﺳﯿﺎه  ،ﭘﺮ اﻓﺸﺎﻧﺪه در ﻓﻀﺎ
ﺑﺎران رﯾز رﯾز
ﻋﻄﺮ اﻗﺎﻗﯿﺎ
ﺑﺮ ﺑﺎزوان ﭼﺮب ﺧﯿﺎﺑﺎن روﺑﺮو
ﺧﺎل ﭼﺮاغ هﺎ
ﺳﺎق ﺳﭙﯿﺪ و ﻟﺨﺖ زﻧﺎن  ،ﭼﻮن ﮔﻠﻮی ﻗﻮ
در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
در ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﻦ
ﺧﻤﯿﺎزههﺎی ﻣﻦ
ﺳﺘﺎرهی دور
ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎ در آﯾﻨﻪهﺎ ﻧﻌﺮه ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ
ﻣﺎ را از ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﻼﯾﯽ رهﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺎ در ﺟﮫﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ آزاد ﺑﻮدهاﯾﻢ
دﯾﻮارهﺎی ﮐﻮر ﮐﮫﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺎ را ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﺎرت ﻧﺸﺎﻧﺪهاﯾﺪ ؟
ﻣﺎ ﺧﺸﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺷﺎد ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﺘﺎرﮔﺎن  ،هﻤﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮫﺎی در
داﻣﺎن ﺑﺎد را ﺑﻪ ﺗﻀﺮع ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﺎی ﺑﺎد ! ﻣﺎ ز روز ازل اﯾﻦ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ
ﻣﺎ اﺷﮑﮫﺎﯾﯽ از ﭘﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﻏﺎﻓﻞ  ،ﮐﻪ ﺑﺎد ﻧﯿز ﻋﻨﺎن ﺷﮑﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ
دﯾﺮﯾﺴﺖ ﮐز ﻧﮫﯿﺐ ﻏﻢ از دﺳﺖ دادهاﺳﺖ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﮫﺎن  ،ﺑﺎد ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎد ﻧﯿﺴﺘﻢ
اﻣﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﺗﺸﻨﻪی ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻮدهام
دﯾﻮار ﻧﯿﺴﺘﻢ
اﻣﺎ اﺳﯿﺮ ﭘﻨﺠﻪی ﺑﯿﺪاد ﺑﻮدهام
ﻧﻘﺸﯽ درون آﯾﻨﻪی ﺳﺮد ﻧﯿﺴﺘﻢ
زﯾﺮا هﺮ آﻧﭽﻪ هﺴﺘﻢ ﺑﯽ درد ﻧﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ  ،آﺗﺶ درد ﻧﮫﻔﺘﻪ را
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ آن ﺳﺘﺎرهی دورم ﮐﻪ آﺑﮫﺎ
ﺧﻮﻧﺎﺑﻪهﺎی ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻧﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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ﭘﯿﮑﺮههﺎ
ای ﭘﯿﮑﺮههﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﺎن در دل ﺳﻨﮕﯿﺪ
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺠﻪی ﺧﺎراﺷﮑﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻘﺸﯽ اﮔﺮ از ﺗﯿﺸﻪی ﻓﺮهﺎد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ
ﺟز ﺗﯿﺸﻪی ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪهی ﮔﻮرﮐﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
هﺮ ﭘﯿﮑﺮه  ،ﭼﻮن ﻧﻄﻔﻪی ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮد در رﺣﻢ ﺳﻨﮓ ﻧﮫﺎدهﺳﺖ
هﺮ ﺗﯿﺸﻪ ﮐﻪ دﻧﺪان ﻓﺸﺮد ﺑﺮ ﺟﮕﺮ ﮐﻮه
ره ﺳﻮی ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺸﺎدهﺳﺖ
ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪی ﺳﻮدازدهی ﺧﻮﯾﺶ
از ﺳﻨﮓ ﺑﺮون آورد اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮههﺎ را
ﺧﺎراﺷﮑﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮔﻮرﮐﻨﯽ هﺴﺖ
ﺗﺎ در ﺷﮑﻢ ﺧﺎک ﻧﮫﺪ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺎ را
دﻧﯿﺎی ﺗﺐ آﻟﻮده ﮐﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در او
هﺮ ﮔﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاهﻪ ﻧﮫﯽ  ،دام ﻣﮫﻠﮏ اﺳﺖ
هﺮ ﺧﺎر ﮐﻪ ﻣﯽ روﯾﺪ ازﯾﻦ ﮐﮫﻨﻪ ﻧﻤﮑزار
ﮔﯿﺴﻮی ﺳﻮاران ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﺖ
آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﮫﻨﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ
در ﺧﻠﻮت اﯾﻦ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن راه ﺑﺠﻮﯾﺪ
آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﯿﺸﻪ زﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ ﮐﻮه
اﻧﺪام ﺗﺮاﺷﯿﺪهای از ﺳﻨﮓ ﺑﺮوﯾﺪ
ﻣﻦ ﮐﻮهﻢ و ﻣﻦ ﺳﯿﻨﻪی ﺳﻮزان ﮐﻮﯾﺮم
از هﻢ ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﺪ دﻟﻢ را و ﺳﺮم را
ﺗﺎ در دل ﻣﻦ ﺻﺪ هﻮس ﮔﻤﺸﺪه ﺑﯿﻨﯿﺪ
وﻧﺪر ﺳﺮ ﻣﻦ  ،ﭘﯿﮑﺮههﺎی هﻨﺮم را
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زﻧﺪه در ﮔﻮر
ﺑﮫﺎر اﻣﺴﺎل  ،ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺷﻤﻊ ﻏﻨﭽﻪای در ﺷﻤﻌﺪان ﺷﺎﺧﻪهﺎ دارد
ﻧﻪ آﺗﺸﺒﺎزی ﺳﺮخ و ﺑﻨﻔﺶ ارﻏﻮاﻧﮫﺎ را
ﺑﮫﺎر اﻣﺴﺎل  ،ﺑﻐﻀﯽ در ﮔﻠﻮ دارد
ﻓﺮوغ ﺧﻨﺪه از ﺳﯿﻤﺎی او دور اﺳﺖ
ﻋﺮوس آﻓﺘﺎﺑﺶ زﻧﺪه در ﮔﻮر اﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﺳﯿﻼب اﺷﮑﺶ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ
ز ﻟﻮح ﺳﯿﻨﻪی او ﺣﺴﺮت رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﮫﺎ را
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ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ راه ﺳﻔﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ
آﮔﺎهﯽ از ﻧﯿﺎز ﻋزﯾزان ﻧﺪاﺷﺘﻢ
در ﮐﻮره راههﺎی ﺗﮫﯽ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ
ﭼﻮن ﺳﻮﺳﻤﺎر ﻣﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻓﺘﺎب
در زﯾﺮ ﭘﻨﺠﻪهﺎی ﺗﺮم  ،رﯾﮕﮫﺎی ﺧﺸﮏ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪاﯾﻢ  ،آب
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ و آﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
در زﯾﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ ﻏﺮوب
از ﺧﻮاب ﻧﯿﻤﺮوزی  ،ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﺪم
از ﮔﻮﺷﻮار ﻧﻘﺮهای ﻣﺎه ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪ
ﺑﺮق ﺳﺘﺎرهای
ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن وﺣﺸﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ
ﭘﺲ آن ﺳﺘﺎره ﮐﻮ ؟
ﻣﻦ ﺟز ﻧﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
در ﺷﮫﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ زدم
دﯾﻮارهﺎی ﺷﮫﺮ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ز آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد دم ﻧﻤﯽ زدﻧﺪ
ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻘﺎب ﺗﺮس ﺑﻪ رﺧﺴﺎره داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻦ ﺟز ﺳﮑﻮت ﺧﻮﯾﺶ  ،ﻧﻘﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ای رﯾﮕﮫﺎی ﺗﺸﻨﻪی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎر اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﮐﺸﻢ
از ﭼﺸﻤﻪهﺎی آب روان ﻣﮋده ﻣﯽ دهﻢ
ای ﮐﺎروان وﺣﺸﯽ ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن ﺷﺐ
اﯾﻦ ﺑﺎر اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻢ
از ﮐﻮﮐﺐ ﺳﭙﯿﺪه دﻣﺎن ﻣﮋده ﻣﯽ دهﻢ
ای ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻤﯿﺪهی دﯾﻮارهﺎی ﺷﮫﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎر اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت راز ﺷﻤﺎ رﺳﻢ
از روزﮔﺎر اﻣﻦ و اﻣﺎن ﻣﮋده ﻣﯽ دهﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﮫﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺪهام هﻨﻮز
ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎد
ﮔﺮ ﻓﺎرغ از ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮ آﻓﺘﺎب و ﺑﺮ آﻓﺎق  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎد
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ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﻨﮓ

ﻣﻦ آن ﺳﻨﮓ ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﻢ
ﮐﻪ ﻣﯿﺮاﻧﻢ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻮج هﺎ را
ﺧﻤﻮﺷﻢ  ،وﻟﯽ در ﮐﻒ آﻣﺎده دارم
ﮐﻼف ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺻﺪهﺎ ﺻﺪا را
ﭼﻨﺎن ﺳﮫﻤﻨﺎﮐﻢ ﮐﻪ از هﯿﺒﺖ ﻣﻦ
ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﺳﮕﻤﺎهﯿﺎن در ﭘﻨﺎهﻢ
ﭼﻨﺎن ﺗﯿز ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻪ زاﻏﺎن وﺣﺸﯽ
ﺣﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﮔزﻧﺪ ﻧﮕﺎهﻢ
ﭼﻨﺎن ﺗﻨﺪ ﺧﺸﻤﻢ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺑﺎزی
ﻧﺮﯾزﻧﺪ ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﮔﺮدد
ﻟﮫﯿﺐ ﻏﻀﺐ ﺑﺮﮐﺸﺪ ﺷﻌﻠﻪ در ﻣﻦ
ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪم ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺮداز درﯾﺎ
از آن ﭘﯿﺮهﻨﮫﺎی ﻧﺮم ﺣﺮﯾﺮش
از آن ﻣﺨﻤﻞ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار ﺳﺒزش
از آن اﻃﻠﺲ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮش
ﺻﺪﻓﮫﺎ و ﮐﻔﮫﺎ و ﺷﻨﮫﺎی ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﻪ ﻣﺮداب رو ﻣﯽ ﻧﮫﻨﺪ از هﺮاﺳﻢ
ﻣﻦ آن ﺳﻨﮕﻢ آن ﺳﻨﮓ  ،آن ﺳﻨﮓ ﺗﻨﮫﺎ
ﮐﻪ هﻢ آﺷﻨﺎﯾﻢ  ،ﮐﻪ هﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻢ
ﻏﺒﺎر ﻣﺮا ﮔﺮﭼﻪ درﯾﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ
وﻟﯽ زﻧﮓ ﻏﻢ دارد آﯾﯿﻨﻪی ﻣﻦ
ﻣﺮا ﺳﻨﮓ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و درﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﯿﺸﻪ  ،ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ در ﺳﯿﻨﻪی ﻣﻦ
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ﭘﻮﭘﮏ

ﭼﻮن ﭘﻮﭘﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻣﺪ از زردی ﻏﺮوب
ﺗﺎ از دﯾﺎر ﺷﺐ ﺑﮕﺮﯾزد ﺑﻪ ﺷﮫﺮ روز
ﺧﻮرﺷﯿﺪ هﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ از دﯾﺎر ﺷﺐ
اﻣﺎ ﭘﺮش ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﻔﻖ ﻣﯽ ﺧﻮرد هﻨﻮز
ﻣﻦ ﻧﯿز ﭘﻮﭘﮑﻢ
ﻣﻦ ﻧﯿز از ﻏﺮوب ﻏﻢ ﺑﯽ اﻣﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ رو ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ  ،ای ﺻﺒﺢ دﻟﻔﺮوز
اﻣﺎ ﺷﺐ اﺳﺖ و دﻓﺘﺮ زرﮐﻮب آﺳﻤﺎن
ﺑﺎ آن ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺨﯽ و رﯾز ﺳﺘﺎرههﺎ
از هﻢ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و ورق ﻣﯽ ﺧﻮرد هﻨﻮز
ﻣﻦ ﭘﻮﭘﮑﻢ  ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪهﺳﺖ ﮐﺎﮐﻠﻢ از ﭘﻨﺠﻪی ﻋﻘﺎب
اﯾﻦ ﭘﻨﺠﻪ  ،ﺗﺎج ﺑﺨﺖ ﻣﻦ از ﺳﺮ رﺑﻮده اﺳﺖ
رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪهﺳﺖ ﺑﺎل ﻣﻦ از ﺧﻮن آﻓﺘﺎب
در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ  ،ﻏﺒﺎر ﺷﺐ و داﻧﻪهﺎی ﺷﻦ
ﭘﺮﮐﺮده ﺟﺎی ﺧﻮاب ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺸﺘﻪ را
ﻣﻦ ﭘﻮﭘﮑﻢ  ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ
در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﮐﻨﻮن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎل ﺗﺮ از ﻣﺮغ آﻓﺘﺎب
از ﺑﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ای آﻧﮑﻪ در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮواز را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
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ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﻌﺎد
آﺳﻤﺎن ﺑﯽ ﻣﺎه ﺑﻮد آن ﺷﺐ
ﺑﻐﺾ ﺑﺎران در ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺑﻮد
ﻧﺎودان ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺠﻮا داﺷﺖ
ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺮم از ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺶ ﺑﻮد
ﺑﺎد در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﯽ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ
ﺑﻮی ﺷﺐ هﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن را
ﺗﮏ ﭼﺮاﻏﯽ ﺧﺎل ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ
ﮔﻮﻧﻪی ﺧﯿﺲ ﺧﯿﺎﺑﺎن را
ﻣﻦ ﺗﮫﯽ ﺑﻮدم  ،ﺗﮫﯽ از ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻦ ﭘﺮ از اﻧﺪوه او ﺑﻮدم
ﺑﺎ ﺧﯿﺎل دور و ﻧزدﯾﮑﺶ
هﻤﭽﻨﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدم
دﯾﺪم از ﺣﺴﺮت ﻓﺮوﻟﻐزﯾﺪ
اﺷﮏ ﺑﺮ ﺳﯿﻤﺎی ﻏﻤﻨﮑﺶ
روزهﺎی رﻓﺘﻪ را دﯾﺪم
در ﻓﻀﺎی ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻨﺎﮐﺶ
ﮐﻮﭼﻪی ﻣﯿﻌﺎد ﻣﺎ  ،هﺮ ﺷﺐ
ﭼﻮن رﮔﯽ از ﺧﻮن ﻣﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد
ﺧﻨﺪههﺎ ﻃﻌﻤﯽ ﮔﻮارا داﺷﺖ
ﺑﻮﺳﻪهﺎ ﮔﺮم و ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺑﻮد
ﺑﻮی ﺑﺎران ﺧﻮردهی دﯾﻮار
ﭘﻠﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺑﺴﺖ
ﻋﻄﺮ زﻟﻔﺶ در هﻮا ﻣﯽ ﮔﺸﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺧﺎک ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﻧﺎﮔﻪ از ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﻓﺮو ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﻦ ﭼﻮ ﭘﯿﭽﮏ ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﻣﯽ دوﺧﺖ
ﺗﺎ از آن ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ هﻮش آﯾﻢ
ﺑﻮﺳﻪ ﻟﺒﮫﺎی ﻣﺮا ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
راﺳﺘﯽ ای ﻣﻮﻧﺲ دﯾﺮﯾﻦ
ﯾﺎد از آن ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯽ
ﮐﻮﭼﻪهﺎی ﭘﯿﺞ ﭘﯿﺞ ﺷﮫﺮ
روزهﺎی ﺳﺮد ﺑﺎراﻧﯽ
آﺳﻤﺎن  ،اﻣﺸﺐ ﻧﺪارد ﻣﺎه
ﺑﻐﺾ ﺑﺎران در ﮔﻠﻮی اوﺳﺖ
ﻧﺎودان ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ در ﻧﺠﻮاﺳﺖ
ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺮم از ﮔﻔﺘﮕﻮی اوﺳﺖ
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ﺗﺐ و ﻋﻄﺶ
ﻋﻘﺎب ﭘﯿﺮ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ آﻓﺘﺎﺑﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺷﻔﻖ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺎهﺒﺎﻟﻢ را
درﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﺑﻼ ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ راﻧﺪ
ز ﮔﺮد ﻻﺷﻪی ﻣﻦ  ،ﮐﺮﮐﺲ ﺧﯿﺎﻟﻢ را
ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺮت ﭘﺮواز ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻟﻢ
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد از ﺧﺎﮐﯿﺎن ﺟﺪا ﺑﯿﻨﻢ
ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻮق ﭘﺮﯾﺪن ز ﺧﻮد رهﺎ ﺷﺪهام
ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮﯾﺶ در آﯾﯿﻨﻪی هﻮا ﺑﯿﻨﻢ
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ  ،ﻣﻦ ﭘﺎره اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺳﺮد
ﮐﻪ دﺳﺘﯽ از ﺑﺪن ﮔﺮم ﺷﺐ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﺮا
ﻣﻦ آﺳﻤﺎن ﺷﺒﻢ در ﺣﺒﺎب ﺳﺮﺑﯽ اﺑﺮ
ﮐﻪ ﺟﻠﻮهای ﻧﺪهﺪ ﭘﺮﺗﻮ ﺳﭙﯿﺪه ﻣﺮا
دﻟﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ دﯾﺪهام ز اﺷﮏ ﺗﮫﯿﺪﺳﺖ
ﭼﻪ آﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﻏﻤﯿﻦ ﺑﻮدن و ﻧﮕﺮﯾﯿﺪن
ﭼﻪ آﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪی ﺧزان دﯾﺪه
در آﻓﺘﺎب  ،ز ﺳﺮﻣﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺮزﯾﺪن
ﺗﺒﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻋﻄﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿزد
ﻋﺮق ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ آن ﺗﻦ ﮐﻪ هﻤﭽﻮ آﺗﺶ ﺑﻮد
ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪی ﺳﻮزان ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﭙﺮد
ﺷﺒﯽ ﮐﻪ در ﻧﻔﺴﺶ ﮔﺮﻣﯽ ﻧﻮازش ﺑﻮد
ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮ ﻣﺎه در آب
ﺗﻨﻢ ز روﺷﻨﯽ ﺳﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﻟﺮزد
ﺟﮫﻨﻤﯽ ﮐﻪ درو ﺳﻮﺧﺘﻢ  ،ﻓﺮوزان ﺑﺎد
ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪاش ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽ ارزد
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎل ﻋﻘﺎﺑﻢ ﺗﭙﯿﺪه در ﺷﻦ ﮔﺮم
ﻧﮕﺎه ﺗﺸﻨﻪی ﻣﻦ در ﭘﯽ ﺳﺮاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
دﻟﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻏﻤﻨﺎک ﻣﺎه ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻏﺒﺎر اﻓﻖ  ،ﺑﺮق آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺷﻤﻊ ﻣﮫﺮ
ﺗﺎ ﺟﺮﻋﻪای ز ﺧﻮن دﻟﻢ ﻧﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ  ،ﻋﮫﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
آن ﺷﻤﻊ ﻣﮫﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺮﻓﺮوﺧﺘﻢ
از ﺑﺎد ﻗﮫﺮ  ،ﯾﮑﺴﺮه ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
هﺮ دم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻮی دﻻوﯾز ﻣﻮی ﺧﻮﯾﺶ
از دﺳﺖ ﻣﯽ رﺑﺎﯾﯽ و ﻣﺪهﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ هﻤﭽﻮ ﻃﺒﻊ ﺗﻮ ﺳﻮداﯾﯿﻢ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﻃﺮهای ﮐﻪ زﯾﺐ ﺑﺮ و دوش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
راز ﻧﮫﺎن ﻋﺸﻖ ﺧﻮد از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺨﻮان
ﺗﺎ ﭼﻨﺪش از زﺑﺎن ﮐﺴﺎن ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﻮش درون ﻣﻦ اﻓﮑﻨﯽ
ﮐﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺳﯿﺎووش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ای ﻣﺎه ! رخ ﻣﭙﻮش ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺐ  ،دل ﻣﺮا
در ﺳﻮگ هﺠﺮ ﺧﻮﯾﺶ  ،ﺳﯿﻪ ﭘﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ وﺻﺎل ﺗﻮ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ هﻤﺂﻏﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻐز ﺳﺎﯾﻪی ﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎدر اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ از دری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
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از وﯾﺲ ﺑﻪ راﻣﯿﻦ
ﺗﻮ ای راﻣﯿﻦ ﺗﻮ ای دﯾﺮﯾﻨﻪ دﻟﺪارم
ﭼﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ را ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن آرم
ﺻﺪا در ﺳﯿﻨﻪام ﭼﻮن آه ﻣﯽ ﻟﺮزد
ﭼﻮ ﻣﯿﺨﻮاهﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻟﻮح ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﮕﺎرم
ﻗﻠﻢ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯿﻠﺮزد
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﺳﺨﻨﮫﺎی ﻣﺮا در ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺳﺨﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ ﭼﻮن آه از دﻟﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ در آن ﻧﺎﻣﻪ
اﮔﺮ ﭼﺮخ ﻓﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﯾﺮم
ﺳﺘﺎره ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﺑﯿﺮم
هﻮا ﺑﺎﺷﺪ دوات و ﺷﺐ ﺳﯿﺎهﯽ
ﺣﺮف ﻧﺎﻣﻪ  :ﺑﺮگ و رﯾﮓ و ﻣﺎهﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ اﯾﻦ دﺑﯿﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺸﺮ
اﻣﯿﺪ و آرزوی ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﺒﺮ
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﻧﯿﻤﯽ
ﻣﺮا در هﺠﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﯽ
ﻣﻦ آن ﺷﺐ ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺨﻦ هﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻢ راﻧﺪم
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐزﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮدازی ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاهﻢ
وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﻢ
ﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاهﻢ ﺣﺮﯾﺮ آﺳﻤﺎن  ،ﻃﻮﻣﺎر ﻣﻦ ﮔﺮدد
ﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاهﻢ ﺳﺘﺎره ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻋﺸﻖ اﻓﺴﻮﻧﮑﺎر ﻣﻦ ﮔﺮدد
دوات ﺷﺐ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ
ﻧﻪ ﺑﺮگ و رﯾﮓ و ﻣﺎهﯽ ﻏﻤﮕﺴﺎر ﻣﻦ
ﺣﺮﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪام را ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
ﺳﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻪ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
ﺣﺮوف از اﺷﮏ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﺴﺎن ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺎﻣﻪای اﻧﺪوهﮕﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
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درﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
اﻣﺴﺎل اﻣﺴﺎل  ،در ﺳﮑﻮت ﺧزاﻧﯽ
ﻧﻐﻤﻪی هﯿزم ﺷﮑﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﺳﺎﯾﻪی ﺗﺎرﯾﮏ او ﺑﻪ ﺑﯿﺸﻪ ﻧﯿﻔﺘﺎد
ﺟﺎده ﻧﻠﺮزﯾﺪ زﯾﺮ هﺮ ﻗﺪم او
دﺳﺖ دﻋﺎ ﺧﻮان ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﮫﺎر اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﻢ در ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮ زاﻧﻮ
ﺑﺮ ﺳﺮم اﻧﺒﻮه اﺑﺮهﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﺑﺮ ﺟﮕﺮم داغ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺮ ﮐﻤﺮم ﯾﺎدﮔﺎر ﮐﮫﻨﻪی ﭼﺎﻗﻮ
در ﻗﻔﺲ ﺳﯿﻨﻪی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﺷﺐ
ﻣﺮﻏﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺮ ﮐﻮ ؟
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از ﻣﻮج ﺗﺎ اوج

ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺷﺐ داﺷﺖ
ﺷﺐ ﺻﺪا را در ﺑﯿﺸﻪهﺎ رهﺎ ﻣﯿﮑﺮد
ﻣﺮا ز روزﻧﻪی ﺑﺮﮔﮫﺎ ﺻﺪا ﻣﯿﮑﺮد
ﭘﻠﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ از ﻻﺑﻼی ﭼﻨﺪ درﺧﺖ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﻗﺪم هﺎی ﺳﺴﺖ ﻣﻦ آﻣﺪ
ﻣﺮا ﺑﻪ راز روان ﺑﻮدن آﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮد
ﭼﺮاغ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺴﺘﻢ
ﺑﺮهﻨﻪﺗﺮ ﺷﺪم از ﻣﺎهﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺎه
ﮐﻪ در دهﺎﻧﻪی ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﻞ  ،ﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮد
ﺗﻦ ﺑﺮهﻨﻪی ﻣﻦ روح آب را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﺎن ﻣﻮج و دل ﻣﻦ درﯾﭽﻪای واﺷﺪ
درﯾﭽﻪای ﮐﻪ ﻣﺮا از زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﺮد
ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺗﺐ داﺷﺖ
ﺗﺐ ﺻﺪا را در ﺧﻮن ﻣﻦ رهﺎ ﻣﯿﮑﺮد
ﻣﺮا ز روزﻧﻪی اﺑﺮهﺎ ﺻﺪا ﻣﯿﮑﺮد
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ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺮغ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﻢ ﺳﭙﯿﺪ ﺧﻔﺖ
ﺑﺎ ﻧﻄﻔﻪای ﮐﻪ در دل او ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ ﮔﻔﺖ
زهﺪان آهﮑﯿﻦ ﻣﻦ ای ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
زﻧﺪان ﺗﯿﺮه ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﺮوغ زﻻل ﺳﭙﯿﺪه اﺳﺖ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺗﺮ ز ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻔﺘﮕﺎن
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺳﭙﯿﺪهی آن آرﻣﯿﺪه اﺳﺖ
ﺷﺐ  ،ﻏﺮق در ﻓﺮوغ زﻻل ﺳﭙﯿﺪه ﺷﺪ
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس  ،ﺗﺎ اﻓﻖ ﺻﺒﺤﮕﺎه رﻓﺖ
زان ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻪ زردهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮدﻣﺪ
دﺳﺘﯽ در آﺷﯿﺎﻧﻪی ﺗﺎرﯾﮏ دﯾﺪه ﺷﺪ
ﺗﺨﻢ ﺳﭙﯿﺪ از ﺑﺮ ﻣﺮغ ﺳﯿﺎه رﻓﺖ
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ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای ﺑﻪ درﺧﺖ

ﻋﻄﺮ ﺗﻦ درﺧﺖ
اﻧﺪام ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪش
ﮔﺮﻣﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪی ﺧﻮﻧﺶ
ﭘﺴﺘﺎن ﻏﻨﭽﻪاش
ﺳﺎق ﺧﻮش ﮐﺸﯿﺪهی ﻣﻮزوﻧﺶ
در ﻣﻦ  ،ﺑﮫﺎر ﺳﺒز ﻧﻮازش را
ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﻮﯾﯽ در اﻧﺤﻨﺎی ﮐﻤﺮﮔﺎهﺶ
در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺟﺎﻣﻪی ﮐﻮﺗﺎهﺶ
ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﺎ دهﺎن
ﯾﺎ زﯾﻦ دو ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺘﺮ  :ﯾﮏ دل
ﯾﮏ آﺷﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻨﮫﺎن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻃﻠﻮع و ﺗﻮﻟﺪ
ﻟﺒﺮﯾز از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻦ  ،ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل درﺧﺘﻢ
دردش ﺑﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺑﺎد
اﻧﺪﯾﺸﻪاش ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻦ ﺑﺎد

www.gagesh.com

ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﻣﺴﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﻖ ﺑﻮدم
زﻣﺎن  ،ﺳﯿﻪ ﺷﺪﻧﻢ آﻣﻮﺧﺖ
در اﻣﯿﺪ زدم ﯾﮏ ﻋﻤﺮ
ﻧﻪ در ﮔﺸﺎد و ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد
در دﮔﺮ زدﻧﻢ آﻣﻮﺧﺖ
ﭼﺮاغ ﺳﺮخ ﺷﻘﺎﯾﻖ را
رﻓﯿﻖ راه ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﺳﺤﺮ رﻓﺘﻢ
ﺳﺤﺮ  ،ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﻢ آﻣﻮﺧﺖ
ﮐﻨﻮن  ،هﻮای ﺳﻔﺮ در ﺳﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺮ در
ﺑﻪ هﯿﺞ ﺳﻮی ﻧﻤﯿﺮاﻧﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ
ﺧﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪی ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﻪ ﭼﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺮ ﻣﻦ
درون آﯾﻨﻪهﺎ ﭘﯿﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﯿﺮه ﻣﯿﻨﮕﺮد در ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺧﯿﺮه ﻣﯿﻨﮕﺮد در ﻣﻦ

www.gagesh.com

ﻧﻮﯾﺪ

ﻃﻨﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﻮ در ﺷﺐ
ﻃﻨﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﻮ در ﻟﺤﻈﻪهﺎی آﻣﺪن ﺗﻮ
ﺻﺪای ﺟﻮﺷﺶ ﺧﻮن اﺳﺖ در ﺳﮑﻮت رگ ﻣﻦ
ﺻﺪای روﯾﺶ ﺑﺮگ اﺳﺖ از درﺧﺖ ﺗﻦ ﺗﻮ
ای هﻤﯿﺸﻪ ﻋزﯾز  ،ای هﻤﯿﺸﻪ از هﻤﻪ ﺑﮫﺘﺮ
ﺗﻮ از ﮐﺪام ﺗﺒﺎری ؟
اﮔﺮ ز ﻧﺴﻞ ﺷﺒﻢ ﻣﻦ  ،ﺗﻮ از ﺳﻼﻟﻪی ﺻﺒﺤﯽ
وﮔﺮ ز ﭘﺸﺖ ﺧزاﻧﻢ  ،ﺗﻮ از ﻧﮋاد ﺑﮫﺎری
ﭼﻪ ﻣﯿﺸﺪ ارﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿزدم ﺷﺐ ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪهی ﻣﻦ ﺑﺮدﻣﺪ ز ﭘﯿﺮهﻦ ﺗﻮ
ﭼﻪ ﻣﯿﺸﺪ ار ﺑﻪ ﺑﮫﺎر ﺗﻮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺧزاﻧﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎ درﺧﺖ ﮔﻞ ﻣﻦ ﺑﺮوﯾﺪ از ﭼﻤﻦ ﺗﻮ
ای ﻧﺸﺎط زﻣﯿﻦ در ﺷﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎران
ای ﭼﺮاغ ﮔﻞ زرد در ﻃﻠﻮع ﺑﮫﺎران
ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ز ﻟﺒﮫﺎی ﺳﺮخ ﮔﻞ  ،ﺳﺨﻦ ﺗﻮ
ﻃﻨﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﻮ هﺮ ﺷﺐ
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺮﺳﺪ از آﺳﺘﺎن آﻣﺪن ﺗﻮ
ﺧﻮﺷﺎ ﮔﺬار ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﺎ ﮔﺸﻮدن دل ﺑﺮ ﺻﺪای در زدن ﺗﻮ
ﺧﻮﺷﺎ ﻃﻠﻮع ﺗﻮ در ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﺎ دﻣﯿﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺸﻖ از ﺑﺪن ﺗﻮ
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ﺗﻨﮓ ﺷﺮاب و ﺷﻌﺮ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮓ ﺷﺮاﺑﯽ  ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﭻ ﺑﻠﻮر
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﯿﺸﻪﮔﺮ از ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺪاﺧﺘﮕﯽ
ﭼﻮ ﻣﻮج زﻟﻒ ﺑﺮ اﻧﺪام ﻧﺎزﮐﺶ ﺟﺎری اﺳﺖ
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮓ ﺷﺮاﺑﯽ  ،ﮐﻪ در ﺗﻼﻟﻮ ﺻﺒﺢ
ز ﺗﻨﮕﻨﺎی ﮔﻠﻮ ﺗﺎ ﻧﺸﯿﺐ ﺳﯿﻨﻪی او
ﭘﺮ از ﺣﺮارت ﻣﺴﺘﯽ و ﻧﻮر هﺸﯿﺎری اﺳﺖ
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮓ ﺷﺮاﺑﯽ  ،ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺮ ﻣﻨﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزﮐﯽ ات را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﮕﺎرم ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎه ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﻢ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﻮ ؟
ﭼﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ  ،ﻋﻄﺸﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﻓﮑﻨﯽ
ﺗﻮ هﻤزﺑﺎن ﮔﻞ و هﻤﻨﺸﯿﻦ آﯾﻨﻪای
ﻃﻠﻮع دﻣﺒﺪﻣﺖ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺧﻮش اﺳﺖ
ﺗﻮ  ،آﻓﺘﺎب در آﻓﺎق ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﻤﻨﯽ
ﻟﺒﺖ  ،دهﺎن ﮔﻞ ﺳﺮخ در ﺳﭙﯿﺪه دم اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻼﻣﯽ  ،ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﻮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﮔﻞ و ﺑﺎد  ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ
ای ﺑﻠﻮر ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮا ﺷﺮاب ﮐﻦ و در ﮔﻠﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﯾز
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی ﺷﻔﺎف ﺧﻮﯾﺶ راه ﺑﺪه
ﻣﺮا ﺣﺮارت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪی زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ
ﻣﺮا ﺑﻨﻮش ﺳﺮاﭘﺎ  ،ﻣﺮا ﺑﻨﻮش ﺗﻤﺎم
وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﮓ ﺷﺮاﺑﯽ  ،ﺗﻮ زود ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯽ
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از اﻋﻤﺎق
در ﺻﺒﺢ آﻓﺘﺎﺑﯽ آﻓﺎق
ﻏﻮاص ﻟﺠﻪهﺎی زﻣﺎن ﺑﻮدم
ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ از ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق
ﺗﺎ ﮔﻮهﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﺎوﯾﺪ آب را
ﺑﺮﮔﯿﺮم و ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن ارﻣﻐﺎن ﮐﻨﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﺧﻤﺸﺎن ﻧزﻧﺪ ﭼﺸﻢ آﺳﺎن
دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯿﻨﺪ آﯾﻨﻪ ﺟز ﭼﮫﺮهی ﺟﻮان
ﺷﺐ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﺒﻮدش ﻓﺮا رﺳﯿﺪ
درﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎم ﻓﺮاﺧﺶ ﻓﺮوﮐﺸﯿﺪ
در آب هﻤﻨﺸﯿﻦ ﭘﺮﯾﻤﺎهﯿﺎن ﺷﺪم
اﺳﺮار ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺟﺎوﯾﺪ آب را
ﭘﯿﺮاﻧﻪ ﺳﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و  ،ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺪم
رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاب راﺣﺖ اﻋﻤﺎق
ﻏﺎﻓﻞ ز ﺻﺒﺢ ﮐﻮه و ﺷﺐ ﮐﮫﮑﺸﺎن ﺷﺪم
در ﺻﺒﺢ آﻓﺘﺎﺑﯽ آﻓﺎق
ﻏﻮاص ﻟﺠﻪهﺎی زﻣﺎن ﺑﻮدم
ﺻﯿﺎد ﺟﺜﻪهﺎی ﻇﺮﯾﻒ زﻧﺎن ﺷﺪم
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ﺗﺮدﯾﺪی در ﻃﻮﻓﺎن

ﺷﻼق ﺳﺮخ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آﺳﻤﺎن
ﭘﯿﭽﯿﺪ ﭼﻮن ﻋﻼﻣﺖ واروﻧﻪی ﺳﻮال
ﻓﺮﯾﺎد آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﺶ ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ
ﺷﻼق  ،ﺧﻮن روﺷﻦ ﺑﺎران را
از آﺳﻤﺎن زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻐز ﻣﻦ ﭼﮑﺎﻧﺪ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮج ﻣﻮرﭼﻪهﺎی درﺷﺖ و ﺳﺮد
از ﻣﻮی ﻣﻦ روان ﺷﺪ و ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻔﺖ
ﺳﯿﻤﺎی آب  ،آﺑﻠﻪﮔﻮن ﮔﺸﺖ از ﺣﺒﺎب
ﮔﻠﻤﯿﺦ ﻗﺎرﭼﮫﺎی ﺳﯿﺎه از زﻣﯿﻦ ﺷﮑﻔﺖ
ﺑﻮی ﺧﻔﯿﻒ ﻻﺷﻪی ﻣﺎه آﻣﺪ
ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺮداب
اﯾﻦ ﺑﺎد  ،ﺑﻮی ﺗﺠزﯾﻪی ﻣﺎه را ﺷﻨﻔﺖ
ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﮕﻔﺖ در ﺗﻦ ﻣﻦ راه ﺑﺮ ﮔﺸﻮد
ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮن
ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ هﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺮا در ﮔﻤﺎن ﻧﮫﻔﺖ
از ﺧﻮد ﺑﺮون دوﯾﺪم  ،ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪ از درﺧﺖ
در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻢ  ،ﭼﻮن ﺑﺮﮐﻪ در ﺳﮑﻮن
دل  ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ آﺷﮑﺎر  ،ﺟﻔﺖ
در ﮔﻮش ﻣﻦ :ﻧﺴﯿﻢ هﻤﺎن ﻧﺎﻟﻪی ﻣﮕﺲ
در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ  :هﻼل  ،هﻤﺎن ﻧﻌﻞ واژﮔﻮن
زﯾﻦ ﻧﻌﻞ  :ﺑﺨﺖ و ﻧﺎم ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن  ،ﺑﻠﻨﺪ
وز آن ﻣﮕﺲ  :ﺗﻮﻟﺪ آﻟﻮدﮔﯽ  ،ﻓزون
راهﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮداب ﯾﺎﻓﺘﻢ
از ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﺮدم و ﻣﺎﻧﺪم ﺑﺠﺎی ﺧﻮﯾﺶ
اﯾﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ؟
ﻣﺮداب ﭘﺸﺖ ﺳﺒز را در ﭘﯿﺶ رو ﻧﮫﻢ
ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﺟﻮان را از ﭘﯿﺶ دﯾﺪﮔﺎن
ﺑﺮﮔﯿﺮم و ﻗﺮار دهﻢ در ﻗﻔﺎی ﺧﻮﯾﺶ ؟
ﺟﻨﮕﻞ  :ﭘﺮ از ﻗﯿﺎم درﺧﺘﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
در ﺧﺸﻢ هﺮ ﮐﺪام  :ﮐﻨﺎﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم
اﯾﻦ ﯾﮏ  :ﺳﺨﻨﻮری هﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎﯾﻪ در ﺳﺨﻦ
وان ﯾﮏ  :ﭘﯿﻤﺒﺮی هﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺎم
ﻣﺮداب  :ذهﻦ ﺧﻔﺘﻪی آﻓﺎق
آﯾﯿﻨﻪ دار ﻏﺎﻓﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎه
ﻣﺮداب  :ﺟﺎی ﻣﺮدن ﻣﺎهﯽ
ﻃﻮﻣﺎر ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺐ و درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎه
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ﺣﯿﺮان  ،ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮداب
ﻣﺎﻧﺪم ﺑﻪ ﺟﺎی و ﺗﮑﯿﻪ زدم ﺑﺮ دو ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ
اﯾﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ ؟
ﻣﺮداب ﭘﺸﺖ ﺳﺮ را در ﭘﯿﺶ رو ﻧﮫﻢ
ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﺟﻮان را از ﭘﯿﺶ دﯾﺪﮔﺎن
ﺑﺮﮔﯿﺮم و ﻗﺮار دهﻢ در ﻗﻔﺎی ﺧﻮﯾﺶ ؟
ﺷﻼق ﺳﺮخ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آﺳﻤﺎن
ﭘﯿﭽﯿﺪ ﭼﻮن ﻋﻼﻣﺖ واروﻧﻪ ی ﺳﻮال
وز ﭘﺮﺳﺶ ﻧﮫﺎﻧﻢ  ،ﻃﺮﺣﯽ ﻋﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪ
ﮔﻢ ﺷﺪ ﻓﻐﺎن ﻓﺎﺧﺘﻪای در ﺧﺮوش رﻋﺪ
ﺧﻮن ﮔﻠﻮی زﺧﻤﯽ او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﮑﯿﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ  :آه ! در آﺷﻮب ﺧﺸﻢ و ﺧﻮن
از ﻧﺎی ﻣﺮغ ﺣﻖ  ،ﭼﻪ ﻧﻮاﯾﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﯿﺪ ؟
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ﻏزل 1

ای ﺷﺐ ای ﺷﺐ ﺑﺮﻓﯽ  ،ای ﺷﺐ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
ﮔﺮﯾﻪ در ﮔﻠﻮ دارم  ،ﭼﻮن هﻮای ﺑﺎراﻧﯽ
ﺑﺎزوان ﻣﻦ ﺳﺴﺖ اﺳﺖ  ،زاﻧﻮان ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﺎرﭘﯿﺮی اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر  ،ﭼﻮن ﺑﺮم ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﺑﺮ آن ﺑﻮدم  ،ﮐز ﺳﻔﺮ ﻧﭙﺮهﯿزم
ﺑﻌﺪ ازﯾﻦ ﻧﺨﻮاهﻢ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﮔﺮاﻧﺠﺎﻧﯽ
ﭼﻮن ﭼﮫﻞ ﻓﺮاز آﻣﺪ  ،ﺑﺮ ﺳﺘﯿﻎ ﺟﺎن ﺑﻮدم
در ﻧﺸﯿﺐ ﭘﻨﺠﺎهﻢ  ،اﯾﻨﮏ ای ﺗﻦ ﻓﺎﻧﯽ
هﺮ ﭼﻪ دل ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﺮد  ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪم
ﭘﯿﺮی آﻣﺪ و آورد ﮔﺮﯾﻪی ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
در ﺟﻤﺎل ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻢ  ،ﺗﺎ ﮐﻤﺎن ﺟﺎن ﯾﺎﺑﻢ
ﺣﺎﺻﻠﻢ ﭼﻪ ﺑﻮد ای دل  ،ﻏﯿﺮ ازﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
دوﺳﺖ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ  ،ﺻﺒﺢ ﻣﻌﺮﻓﺖ را دﯾﺪ
ﻣﻦ ﭼﺮا ﻧﺒﺮدم ره  ،ﺟز ﺑﻪ ﺷﺎم ﻧﺎداﻧﯽ
ﻧﻮر ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را  ،در دل آرزو ﮐﺮدم
ﺑﺮف ﺧﺠﻠﺘﻢ ﺑﻨﺸﺴﺖ  ،ﺑﺮ دو ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ  ،رو ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ آوردم
ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﻤﺖ دﯾﺪن  ،ای ﭼﺮاغ ﯾزداﻧﯽ
ﭘﻮزش ﮔﻨﺎهﺎن را  ،ﻏﯿﺮ ازﯾﻦ ﻧﯿﺎرم ﮔﻔﺖ
وای ازﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ  ،وای ازﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
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ﻏزل 2
ﮐﮫﻦ دﯾﺎرا  ،دﯾﺎر ﯾﺎرا ! دل از ﺗﻮ ﮐﻨﺪم  ،وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﻢ
ﮐﻪ ﮔﺮ ﮔﺮﯾزم  ،ﮐﺠﺎ ﮔﺮﯾزم  ،وﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ  ،ﮐﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ
ﻧﻪ ﭘﺎی رﻓﺘﻦ  ،ﻧﻪ ﺗﺎب ﻣﺎﻧﺪن  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮﯾﻢ  ،درﺧﺖ ﺧﺸﮑﻢ
ﻋﺠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ ﺗﺒﺮزن  ،ﻃﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪد در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ
درﯾﻦ ﺟﮫﻨﻢ  ،ﮔﻞ ﺑﮫﺸﺘﯽ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ روﯾﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﯾﺪ ؟
ﻣﻦ ای ﺑﮫﺎران ! از اﺑﺮ ﻧﯿﺴﺎن ﭼﻪ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧزاﻧﻢ
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﯾزدان  ،ﺷﮑﻮه ﭘﯿﺮی  ،ﻣﺮا ﻧﺸﺎﯾﺪ  ،ﻣﺮا ﻧزﯾﺒﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن  ،ﺑﻪ ﺣﺮف ﺷﯿﻄﺎن  ،ﺳﭙﺮدهام دل ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻢ
ﺻﺪای ﺣﻖ را  ،ﺳﮑﻮت ﺑﺎﻃﻞ  ،در آن دل ﺷﺐ  ،ﭼﻨﺎن ﻓﺮو ﮐﺸﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ  ،درﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ  ،ﮔﻠﻮ ﻓﺸﺎرد  ،ﻏﻢ ﻧﮫﺎﻧﻢ
ﮐﺒﻮﺗﺮان را  ،ﺑﻪ ﮔﺎه رﻓﺘﻦ  ،ﺳﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ  ،ﺑﻪ ﺑﺎم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ  ،ﺑﻪ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺎن  ،ز ﭘﺎی آﻧﺎن  ،ﻓﺮوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﺳﻔﯿﻨﻪی دل  ،ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﮔﻞ  ،ﭼﺮاغ ﺳﺎﺣﻞ  ،ﻧﻤﯽ درﺧﺸﺪ
درﯾﻦ ﺳﯿﺎهﯽ  ،ﺳﭙﯿﺪهای ﮐﻮ ؟ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﺴﺮت  ،در او ﻧﺸﺎﻧﻢ
اﻻ ﺧﺪاﯾﺎ  ،ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﺎ ! ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ  ،ﻣﺮا ﻣﺪد ﮐﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد  ،دری ﮔﺸﺎﯾﻢ  ،ﻏﻢ درون را ﺑﺮون ﮐﺸﺎﻧﻢ
ﭼﻨﺎن ﺳﺮاﭘﺎ  ،ﺷﺐ ﺳﯿﻪ را  ،ﺑﻪ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان  ،در آورم ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻋﺮﯾﺎن  ،ﺑﻪ ﺧﻮن ﻧﺸﯿﻨﺪ  ،ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻢ  ،در آﺳﻤﺎﻧﻢ
ﮐﮫﻦ دﯾﺎرا  ،دﯾﺎر ﯾﺎرا  ،ﺑﻪ ﻋزم رﻓﺘﻦ  ،دل از ﺗﻮ ﮐﻨﺪم
وﻟﯽ ﺟز اﯾﻨﺠﺎ وﻃﻦ ﮔزﯾﺪن  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
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ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ  :ﻧﺼﺮت رﺣﻤﺎﻧﯽ

آن روز
ﺗﺎﻻر ﻣﻮزه از هﻤﻪ ﮐﺲ ﭘﺮ ﺑﻮد
از ﭘﯿﺮ ﺗﺎ ﺟﻮان
دﯾﻮارهﺎ  ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺠﺎن را
ﯾﺎ ﭼﮫﺮههﺎی آدﻣﯿﺎن را
در ﻗﺎﺑﮫﺎی ﯾﮑﺴﺎن  ،ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﯿﻨﻨﺪه  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ آدﻣﯽ
آﯾﯿﻨﻪای ﻓﺮاﺧﻮر ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ دﯾﺪه ز دﯾﺪار دﯾﮕﺮان
اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد در اﻧﺒﻮه ﺣﺎﺿﺮان
ﻧﺎﮔﻪ ﺗﻮ آﻣﺪی
در ازدﺣﺎم آن هﻤﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮدی و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿزدی
ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ دﺳﺖ ﮔﺮم ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ داﺷﺘﯽ
ﻣﻦ  ،ﻧﺎم دﻟﭙﺴﻨﺪ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
ﻧﺎم ﺗﻮ  ،راز ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺣﻖ ﺑﻮد
ﺑﺮ ادﻋﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﻃﻞ
اﻣﺎ ﺗﻮ از ﻣﻼﻣﺘﯿﺎن ﺑﻮدی
ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﯿﻄﺎن را
در ﮐﻮی ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﺎن  ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿزدی
ﻣﻦ  ،هﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
دﺳﺖ ﻣﺮا ﻓﺸﺮدی و ﮔﻔﺘﯽ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ای رﻓﯿﻖ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﺳﮑﻮت درون ﻣﻦ
ﺗﮑﺮار ﮔﺸﺖ و ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺎز آﻣﺪ
دﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ
از ﻣﻮزهی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺠﺎن در آﻣﺪﯾﻢ
در ﻣﻮزهی ﺑزرگ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎی ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان دﯾﺪﯾﻢ
اﻣﺎ ﻣﯿﺎن آن هﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮدی و ﻋﺎﺷﻖ
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ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺨﻨﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ داﺷﺘﯽ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺎﻣﮕﺎه زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﮑﺪه رﻓﺘﯿﻢ
ﺗﺮﺳﺎی ﻣﯿﻔﺮوش
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎم ﻣﻌﺠزه ﻣﮫﻤﺎن ﮐﺮد
ﻣﺴﺘﯽ  ،ﻣﺮا ﺑﺴﺎن ﺗﻮ  ،ای دوﺳﺖ
ﺑﺎ هﺮ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻄﺶ ﺑﺮد
ﺑﻌﺪ از ﻋﻄﺶ  ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ آﺗﺶ
زان ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی دود
دودی ﮐﻪ ﭘﺨﺘﮕﺎن را  ،رﻧﺪاﻧﻪ ،ﺧﺎم ﮐﺮد
دودی ﮐﻪ ﺧﻮاب را
ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺴﺖ ﺣﺮﯾﻔﺎن  ،ﺣﺮام ﮐﺮد
ﻣﺎ  ،از ﺣﺮﯾﻢ آﺗﺶ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺷﺐ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﺳﺤﺮ ﺑﺮدﯾﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ﻧﺎن ﺳﻔﺮهی ﻣﺎ ﺷﺪ
ﻟﺤﻦ ﮐﻼم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ آﻣﯿﺨﺖ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺷﺎدی دل ﺧﻮردﯾﻢ
آﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﭘﻨﺠﺮههﺎ را ﺳﺮود ﻣﺎ
ﺑﺮﮐﻮﭼﻪهﺎ ﮔﺸﻮد
اﻟﻔﺎظ ﻣﺎ ﻣﯿﺎن دهﺎﻧﮫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﭘﻠﮫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺴﺖ
در ﮔﻮش ﻣﺎ  ،ﻃﻨﯿﻦ هزار آﻓﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺎ  ،از ﻏﺮور  ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﯿﻢ
وز اﺷﺘﯿﺎق دﯾﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
دل را ﺑﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﻢ
آﯾﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دهﺪ
در ﭘﯿﺶ روی آﯾﯿﻨﻪای دﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎ ازﯾﻦ ﯾﮏ  ،در آن ﯾﮏ اوﻓﺘﺎد
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ هﺮ دو را
ﺗﮑﺮار ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﺎ را ز هﻢ ﮔﺴﺴﺖ
آﻧﺴﺎن ﮐﻪ از ﺧﻼل ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ هﻢ اﻓﺘﺎد
در ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﯿﻢ و ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ
ﮐﻨﻮن هزار ﺳﺎل
از داﺳﺘﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
آﯾﯿﻦ روزﮔﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
آه ای رﻓﯿﻖ ﻋﮫﺪ ﺟﻮاﻧﯽ
آﯾﺎ ﺗﻮ هﻢ ﻧﺪای ﻋزﯾﻤﺖ را
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در دل ﺷﻨﯿﺪهای ؟
اﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺮف ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ ﮔﯿﺴﻮان ﻣﺎ
اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﮔﻮرزاد ﮐﻪ ﭘﯿﺮی اﺳﺖ ﻧﺎم او
ﮔﺮﯾﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻟﺤﺪ زاﻧﻮان ﻣﺎ
اﻣﺮوز  ،ﺷﮫﺮ ﻣﺎ ﻧﻪ هﻤﺎن ﺷﮫﺮ اﺳﺖ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﯾﻢ
ﻣﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﮫﺎن را
هﺮﮔز ﺑﻪ روی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﮐﺎم را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻠﻮا ﻓﺮﯾﻔﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،در ﺧﺮاﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟز آﻓﺘﺎب و ﻓﻘﺮ
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﻧﺪاﺷﺖ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻨﺞ ﺳﺨﻦ ﺑﻮدﯾﻢ
دوران ﻣﺎ  ،ﻃﻠﻮع ﺗﻐزل را
در ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد
ﻣﺎ راﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺨﯿﻞ را
ﺑﺮ ﺑﺎم اﯾﻦ ﺳﺮای ﺗﮫﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ
از ﯾﺎد رﻓﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺎ  ،ﺟﺎن و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺎ در ﺑﮫﺸﺖ آدم و ﺣﻮا
ﻣﺎه ﺑﺮهﻨﻪ را ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ داﺷﺖ
ﭘﯿﺶ از ﻧزول ﺑﺎران  ،در ﭼﺸﻤﻪی ﺑﻠﻮغ
ﺷﻼق ﻣﯽ زدﯾﻢ
ﭘﺮواﻧﮕﺎن ﺷﻮخ ﺟﻮان را
در دﻓﺘﺮی ﺳﭙﯿﺪﺗﺮ از ﺑﺴﺘﺮ زﻓﺎف
ﺳﻨﺠﺎق ﻣﯿزدﯾﻢ
ﻣﺎ ﻋﻄﺮ ﻋﺸﻖ را
در ﻻﺑﻼی ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺟﺎﻣﻪ داﺷﺘﯿﻢ
ﻗﺎب ﻃﺮﯾﻒ ﻋﮑﺲ ﻣﻦ و ﺗﻮ
آﯾﯿﻨﻪهﺎی ﮐﯿﻒ زﻧﺎن ﺑﻮد
اﻣﺎ هﻨﻮز  ،آﯾﯿﻨﻪهﺎی ﺑزرگ ﺷﮫﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﻮد
ﻣﺎ ،از ﻏزل ﺑﻪ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ
اﻣﺎ  ،ﺻﻔﯿﺮ ﺗﯿﺮ
از ﻧﺎﻟﻪهﺎی ﺷﻌﺮ  ،رﺳﺎﺗﺮ ﺑﻮد
ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺮﮐﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ
ﮐز واژه  ،ﮐﺎر وﯾﮋه ﻧﻤﯽ اﯾﺪ
وﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ را ﺗﻮان ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺗﯿﺮ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺎف ﮐﻪ ﺑﺮهﺎن ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ
هﺮﮔز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯽ ﻧﻘﺎب را
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﮫﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ ؟
ﻧﺎﭼﺎر ﻟﺐ ز ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺴﺘﯿﻢ
اﻣﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻧﮕﺸﻮدﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮک اﯾﻦ ﻗﺮن  ،ای رﻓﯿﻖ
از ﻧﺴﻞ اﺑﻠﮫﺎن ﮐﮫﻦ ﺑﻮدﯾﻢ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﭙﯿﺪه دﻣﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ
دﯾﻮاﻧﻪوار  ،ﮐﺎﮐﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺸﺪ ز ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭼﺎه ﺧﺎوران
اﻣﺎ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪی او در ﺳﭙﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﻮل ﺑﺎدﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎ را
در آﺳﯿﺎی ﮐﮫﻨﻪی ﺑﺎدی دﯾﺪ
ﺗﺎ ﻧﯿزه را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی وی ﮐﻮﺑﯿﺪ
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺎد  ،ﻧﯿزهی او را ﻓﺮو ﺷﮑﺴﺖ
ﭼﻨﮕﺎل ﻏﻮل ،ﭘﯿﮑﺮ او را ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﺎﻧﺪ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺐ ﻓﺮﺑﻪ ﭼﻮﺑﯿﻦ را
ﭼﻮن ﻣﮫﺮهای ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺧﻮد ﻧﮫﺎد
وان اﺳﺐ ﺑﯽ ﺳﻮار ﮔﺮوی ﭘﯿﺎده زاد
ﯾﮏ ﯾﮏ  ،ﭘﯿﺎدﮔﺎن را در ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪی آب ﺑﻘﺎ رﺳﯿﺪ
اﻣﺎ  ،ﺑﻪ ﺳﻮد هﻤﺴﻔﺮاﻧﺶ از آن ﮔﺬﺷﺖ
ﺗﻨﮫﺎ  ،ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺸﻨﮕﯽ اش را ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻢ هﻮﺷﯿﺎر
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﮔﺮز ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎی اﺳﺐ ﮐﻮﻓﺖ
دﺷﻤﻦ رﺳﯿﺪ و ﮐﺎﺳﻪی ﺳﺮ را ازو ﮔﺮﻓﺖ
آﻧﮕﺎه ﻃﻌﻢ ﺑﺎدهی ﺧﻮن را ﺑﺪو ﭼﺸﺎﻧﺪ
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪر
ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ
در روز ﺟﻨﮓ  ،دﺷﻤﻦ او ﺟز ﭘﺪر ﻧﺒﻮد
هﻨﮕﺎم ﻣﺮگ  ،ﻧﻮﺟﻪ ﺑﺮ او ﺟز ﭘﺪر ﻧﺨﻮاﻧﺪ
ﻣﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ
اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﺮ اﯾﻦ هﻤﻪ اﻓزدوﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﻘﺮ و اﺳﯿﺮان آﻓﺘﺎب
از ﻓﺨﺮ ﺷﻌﺮ  ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺳﻮﯾﺪم
ﻣﺎ  ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎهﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن
از ﻧﺴﻞ اﺑﻠﮫﺎن
از ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻋﺮان
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ﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮐﮫﻦ ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻨﻮن ﭼﺮاغ ﻋﺸﻖ درﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻪ ﺳﻮز ﻋﺒﺎدت را
در ﺧﻠﻮت ﺧﯿﺎل ﺑﺮاﻓﺮوزﯾﻢ
آﯾﯿﻨﻪهﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﮕﺎر ﺧﻮرده اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ راه و رﺳﻢ ﻣﻌﯿﺸﺖ را
از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﺧﻮردﯾﻢ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺮخ روز ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺷﻌﺮ از ﺷﻌﻮر رو ﺑﻪ ﺷﻌﺎر آورد
ﻣﺎ ﻓﮫﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﻣﺎ ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ دوﺷﯿﻦ
اﻣﺮوز را ﻧﺪﯾﺪه رهﺎ ﮐﺮدﯾﻢ
در اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن ﻓﺮداﯾﯿﻢ
درهﺎی ﭼﺎره ﺑﺮدل ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺼﺪاق راﻧﺪه از هﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﺎﯾﯿﻢ
آه ای رﻓﯿﻖ روز ﺟﻮاﻧﺒﺨﺘﯽ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ دوﺑﺎره در آﯾﯿﻨﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ روز ﺟﻮاﻧﯽ را
در ﻗﺎب ﮐﮫﻨﻪاش ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس
در اﻧزوای ﺧﻮد ﻧﮫﺮاﺳﯿﻢ
ﮐﻨﻮن دوﺑﺎره ﻣﻮزهی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دﯾﺎر
از ﭘﺮدههﺎی ﭘﯿﺮ و ﻧﻘﻮش ﺟﻮان ﭘﺮ اﺳﺖ
ای ﻣﻮﻧﺲ ﻋزﯾز ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻦ
در ازدﺣﺎم اﯾﻦ هﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ هﻤﻪ ﺗزوﯾﺮ
اﯾﺎ ﻣﺮا ﺗﻮ ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﯽ دﯾﺪ ؟
ﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺑﺎره ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﺎﻓﺖ ؟
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ﺻﺒﺢ دروﻏﯿﻦ
اﻣﺸﺐ  ،زﻣﯿﻦ  ،ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎهﺎن ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺪرود ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
زاهﺪ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺮف
ﮐﻔﺮ زﻣﯿﻨﯿﺎن را در ﺧﻮد ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺳﯿﻤﮕﻮن ﻧﻘﺎب
ﺑﺮ ﭼﮫﺮهی ﺳﯿﺎه ﻃﺒﯿﻌﺖ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ دروغ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ
اﻣﺸﺐ  ،درﺧﺖ ﭘﯿﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮان اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
اﻧﺪﯾﺸﺪهﺎی ﺑﺮﻓﯽ او آب ﻣﯽ ﺷﻮد
آﯾﺎ ﮐﺪام ﭼﺸﻢ
رﺧﺴﺎرهی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﮫﺎن را
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﯽ از ﭘﺲ ﮔﺮﯾﯿﺪن
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺗﻮاﻧﺪ داد
ای ﭘﯿﺮ  ،ای درﺧﺖ
ﺑﺎران ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪای اﺳﺖ
ﮔﺮﯾﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻧﺪوه آﺳﻤﺎن
ﺑﺮ ﻏﻔﻠﺖ زﻣﯿﻦ
ﮔﺮﯾﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ دروﻏﯿﻦ ﺑﺮف را
در ﺷﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮ
ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دور ﮐﻮدﮐﯽ
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺮﯾﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهی ﭘﯿﺮان را
ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ زﻻل ﺗﻮاﻧﺪ داد
آه ای ﺧﺮوس ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺒﺢ
آﺗﺶ  ،درون ﭘﻨﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد
اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺳﭙﯿﺪی آﻓﺎق ﻣﺮده اﺳﺖ
اﻓﺴﻮن ﺑﺮف  ،ﭼﺸﻢ درﺧﺘﺎن ﺳﺎده را
در ﺧﻮاب ﮐﺮده اﺳﺖ
وﯾﻦ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺻﺒﻮر ﭘﯿﺎده را
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در روزﮔﺎر ﭘﯿﺮی  ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﯿﺎل
ﺗﺎ ﺷﮫﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮهﻮم ﺑﺮده اﺳﺖ
اﻣﺎ  ،دل زﻣﯿﻦ
در آرزوی ﮔﺮﯾﻪی ﺑﺎران اﺳﺖ
در ﺷﺐ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ
آه ای ﻏﻢ ﺳﯿﺎه ﺗﺮ از اﺑﺮ
اﻣﺸﺐ  ،ﻣﺮا ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﺒﺨﺶ
ای اﺷﮏ ﻣﮫﺮﺑﺎن
ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻧﮕﺎهﯽ ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺒﺨﺶ
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ﭼﺮاغ دور

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ  ،ﺟﻮان ﺟﻮان ﺑﻮدم
ﺷﺒﮫﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
در ﺟﺎم ﻻﺟﻮردی ﺑﺮاق آﺳﻤﺎن
ﭼﻮن ﺗﮑﻪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺦ آب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻦ  ،ﺑﺎ ﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﺎک
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪی ﭘﺮهﯿز ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﺮداﻧﻪ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺟﺎم ﺑﺸﮑﻨﻢ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ در وزش ﺑﺎدهﺎی ﮔﺮم
هﺮ ﻗﻄﺮهی درﺷﺖ ﻋﺮق را
ﮐز ﭘﺸﺖ ﺟﺎم ﯾﺦ زده ﻣﯽ اﻓﺘﺎد
ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﺷﻌﻠﻪور ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺎم ﺷﺐ ﭘﺮ ﺳﺘﺎره را
ﺑﺎ هﺮ دو دﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺳﻮزان ﺧﻮد ﻧﮫﻢ
در ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺗﮫﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زﻧﻢ
اﯾﻦ ﺗﺸﻨﮕﯽ  ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﭘﯽ داﺷﺖ
آن ﺣﺮص وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ دﻧﺪان ﻃﻔﻞ را
در ﻧﺎن ﮔﺮم ﺗﺎزه ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد
در ﻣﻦ  ،ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎم ﺗﺨﯿﻞ را
ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻠﻮغ ﺟﮫﺎن ﻣﯽ ﭘﺨﺖ
ﻣﻦ  ،ﻗﺮص ﻣﺎه را ﮐﻪ در اﻣﻮاج ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺎ اﻧﮕﻢ زﻻل ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ
ﭼﻮن ﻧﺎن و اﻧﮕﺒﯿﻦ  ،ﺑﻪ دهﺎن ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻢ
ﻣﻦ  ،در ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮه ی رﻧﮕﯿﻦ ﭼﺸﻤﻪهﺎ
ﻣﮫﻤﺎن ﻣﺎهﯿﺎن ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﺪم
ﻣﻦ  ،ﺑﺮف ﮐﻮه را
ﺑﺎ ﻻﺟﻮرد ﺷﺐ
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭼﺸﯿﺪم و از ﻃﻌﻢ آﺳﻤﺎن
آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﺪم
ﺑﻮی درﺧﺖ در ﺷﺐ ﮐﻮهﺴﺘﺎن
ﻋﻄﺮ ﻋﻔﺎف ﺗﺎزه ﻋﺮوﺳﺎن را
در ﺣﺠﻠﻪی ﺗﺼﻮر ﻣﻦ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ در ﭘﯽ آن ﺑﻮی آﺷﻨﺎ
هﻤﺮاه ﻣﯿﺸﺪم
ﻣﻦ  ،ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯿﻦ ﺷﻘﺎﯾﻖ را
در ﭼﺸﻢ دﺧﺘﺮاﻧﻪی ﺷﺒﻨﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ وار  ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮدم
ﻣﻦ  ،ﻟﺬت ﻣﮑﯿﺪن ﺳﺮﺧﯽ را
از ﺳﯿﻨﻪی ﺑﺮآﻣﺪهی ﻗﻠﻪ ﺳﭙﯿﺪ
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در ﮐﺎم آﻓﺘﺎب ﺟﻮان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
ﻣﻦ  ،در ﺗﺮاش ﺳﺎق ﺳﭙﯿﺪاران
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﭘﺎی ﭘﺮﯾﺪه رﻧﮓ زﻧﺎﻧﺮا
در ﭘﯿﺸﮕﺎه آﯾﯿﻨﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪم
آن ﭘﺎ ﺑﺮهﻨﮕﺎن
ﭼﺸﻤﺎن آب و آﯾﯿﻨﻪ را ﻣﯽ ﻓﺮﯾﻔﺘﻨﺪ
وﯾﻦ هﺮ دو را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻦ ﻧﯿز  ،در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻔﮫﺎی ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ
ﻣﻔﺘﻮن آن ﻧﻈﺎره ی دﻟﺨﻮاه ﻣﯽ ﺷﺪم
ﻣﻦ  ،راز ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎران را
در ﭘﺸﺖ ﺑﺮگ ﮐﮫﻨﻪی اﻧﺠﯿﺮ
ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن روز ازل ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
آن ﺑﺮگ آﺷﯿﺎﻧﻪی ﻣﺎران را
از ﭼﺸﻢ آﻓﺘﺎب  ،ﻧﮫﺎن ﻣﯿﺪاﺷﺖ
اﻣﺎ  ،ﻣﻦ از ﻟﮫﯿﺐ درون ﻣﯿﮕﺪاﺧﺘﻢ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آب از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﻦ  ،در رﺳﻮب ﺟﻮی ﺗﮫﯽ ﭼﻨﮓ ﻣﯽ زدم
ﺗﺎ آن ﮔﻞ ﺧﻨﮏ را در ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻔﺸﺮم
وان را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آدم ﺧﺎﮐﯽ در آورم
ﮔﻮﯾﯽ  ،ﻣﻦ وﺧﺪای ﺑﻨﯽ آدم
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﮑﺮههﺎ ﺑﻮدﯾﻢ
ﻣﻦ هﻢ ﺑﺴﺎن او
ﺑﺎزﯾﭽﻪهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﯿزدم
ﻣﻦ  ،هﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدم  :اﺑﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﺧﺪا
دﯾﻮاﻧﻪی ﺟﻤﺎل ﺟﮫﺎن ﺑﻮدم
دﻟﺪادهی ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻓﺎق
ﻣﺸﺘﺎق ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﺑﺎﺧﺎک و ﺑﺎد و آب
آه ای ﭼﺮاغ دور
ای ﻣﺎه ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﺘﺎب
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ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﮔﺮﯾﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎه
در ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﺴﺘﯽ  ،ﺧﺮاﺑﻢ ﮐﺮد
ﻣﻦ  ،ﺧﺎﻧﻪای وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﻮدم در ﭘﺲ دﯾﻮار
ﺳﯿﻞ آﻣﺪ و ﻏﻠﺘﺎن ﺑﺮ آﺑﻢ ﮐﺮد
ﺑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﯾﻪی رﮔﺒﺎر
ﭼﻮن آه ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿزد از اﻋﻤﺎق وﯾﺮاﻧﻪ
ﺑﻮی ﻏﺒﺎر آﻟﻮدهی اﯾﺎم
آن ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺗﻠﺦ  ،آن ﻣﺤﺮم ﺗﺮ از ﻣﺴﺘﯽ
آن ﺑﻮی ﻏﻤﻨﺎک ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ
در ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻢ ﮐﺮد
ﺧﻮاب ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺑﺎران ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎران ﺑﻪ ﭘﮫﻨﺎی اﻓﻖ  ،رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﮔﻞ هﺎ ﻓﺮود آﻣﺪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎران آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺘﻢ
دﯾﻮار ﺷﻔﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ روﯾﯿﺪ
آﯾﯿﻨﻪ دار آﻓﺘﺎﺑﻢ ﮐﺮد
از ﺑﺨﺖ ﺧﻮش  ،اﯾﻦ ﺑﺎر
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﻮدم ﻧﻤﺎﯾﺎن از ﭘﺲ دﯾﻮار
ﻋﻄﺮ هزاران ﮔﻞ  ،ﺷﻨﺎور در ﮔﻼﺑﻢ ﮐﺮد
در ﭘﺸﺖ هﺮ ﮔﻞ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﺪم
از روزﮔﺎران ﺳﺒﮑﺒﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﻻﻟﻪی ﺳﺮخ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد
آن  ،ﻻدن زرد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﻠﮫﺎ  ،ﺧﺠﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﻢ ﮐﺮد
اوج ﺷﮑﻔﺘﻦ ﺑﻮد
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﺑﻮدم ﭘﺮ از ﮔﻠﮫﺎی ﻋﻄﺮاﮔﯿﻦ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﮔﺴﺘﺮده در آﻓﺎق
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻢ ﺳﺮ ﻓﺮود آورد
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻄﺎﺑﻢ ﮐﺮد
ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺮزﯾﺪم
اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺗﻌﺒﯿﺮی دﮔﺮﮔﻮن داﺷﺖ
از ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ در هﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪاری
وﯾﺮاﻧﻪای ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪن ﺑﯽ ﺑﮫﺮه از ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺎران
وﯾﺮاﻧﻪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﮔﻞ  ،آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﮔﻞ
ﮐﻨﺪه از ﻣﻮران و از ﻣﺎران
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اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻏﻮﻃﻪور در اﺿﻄﺮاﺑﻢ ﮐﺮد
آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺪاری ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ در ﮐﻮﻓﺖ
ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی هﻮﺷﯿﺎری رﻓﺖ
وان ﺧﻮاب ﺟﺎدوﯾﯽ  ،ﺟﻮاﺑﻢ ﮐﺮد
اﯾﻦ ﺑﺎر  ،ﻣﻦ ﺑﯿﻐﻮﻟﻪای ﺑﻮدم
ﺑﯽ ﺳﻘﻒ و ﺑﯽ دﯾﻮار
ﺳﯿﻞ آﻣﺪ و ﭘﻨﮫﺎن در آﺑﻢ ﮐﺮد
ﮔﺮﯾﯿﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ  ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎر
در ﺻﺒﺢ هﻮﺷﯿﺎری  ،ﺧﺮاﺑﻢ ﮐﺮد
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از رم ﺗﺎ ﺳﺪوم
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﻨﺪﯾﻠﮫﺎی ﮐﮫﻨﻪ را در آﺳﻤﺎن اﻓﺮوﺧﺖ
ﻣﺎ ﺳﮑﻨﺎن ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﺷﮫﺮ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده را از دور ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ
ﻓﺎﻧﻮﺳﮫﺎ در ﮐﻮﭼﻪهﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮑﺶ
ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
اﺑﻠﯿﺲ  ،در ﮐﺎﺷﺎﻧﻪهﺎی دور و ﻧزدﯾﮑﺶ
ﺷﺐ زﻧﺪهداران را ﮔﻨﺎهﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ
ﻣﺎ ﺳﮑﻨﺎن ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﺷﮫﺮ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده را از درون
ﺑﺎ دﯾﺪهای ﻣﻐﺮور ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ
ﺗﺎﻻر ﻣﺎ درﯾﺎی ﺷﺎدﯾﮫﺎی ﺟﻮﺷﺎن ﺑﻮد
از ﻣﻮج ﺧﻮاهﺸﮫﺎ  ،ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﻮد
ﺗﻨﮫﺎی ﻋﺮﯾﺎن  ،ﻣﺎهﯿﺎن ﺳﯿﻤﮕﻮن ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ  ،آﯾﯿﻨﻪداران ﺟﻨﻮن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺎ  ،از ورای ﭘﺮدهی ﻣﺴﺘﯽ
آن ﻣﺎهﯿﺎن زﻧﺪه را در ﺗﻮر ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻧﻮس ﺟﺎدوﯾﯽ
ﭘﻨﺪاری از آﻓﺎق ﺳﺤﺮ آﻣﯿز ﻣﯽ آﻣﺪ
ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪای در ﮐﻮﭼﻪهﺎی دور
ﺑﺮ ﺳﻨﯿﻪی دﯾﻮارهﺎی ﮐﻮر ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ
ﻓﺮﯾﺎد او در ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ
ای ﺗﯿﺮهﺑﺨﺘﺎن ای ﺳﯿﮫﮑﺎران
ﺷﮫﺮ ﺷﻤﺎ در ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺻﺒﺤﺪم ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ای ﮔﻤﺮهﺎن ای زﺷﺖ ﮐﺮداران
راه رهﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﻣﺎ  ،از درون ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
او را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ
در ﺣﻠﻘﻪای از ﻧﻮر ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﻢ
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﻓﺖ
در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺎﻧﻮس ﺧﻮد  ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد
اﻣﺎ ﻃﻨﯿﻦ ﮔﺮم آن ﮔﻔﺘﺎر
در ﺷﮫﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﯿﺎه اﻓﺘﺎد
ﻣﺴﺘﺎن هﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ و هﺸﯿﺎران ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﯿﻢ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻏﻢ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪ
آﻧﮕﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﮐﺮان آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
اﻧﻮار ﮔﻮﮔﺮدﯾﻦ او ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ
ﺷﮫﺮ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﻣﺴﺘﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
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آﺛﺎر او از ﻟﻮﺣﻪی اﯾﺎم زاﯾﻞ ﺷﺪ
اﻣﺎ ز هﺸﯿﺎران ﻏﻤﻨﺎک ﺳﻔﺮﮐﺮده
در دﺷﺖ ﭘﮫﻨﺎور  ،ﻧﺸﺎﻧﯽ دهﺸﺖ آور ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ  ،اﯾﻨﺎن را ﮐﻪ از آﺗﺶ ﺣﺬر ﮐﺮدﻧﺪ
رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﻗﻔﺎی ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
در اوج ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮداﻧﺪ
اﻧﺪاﻣﺸﺎن ﺗﻨﺪﯾﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ
ﻣﺎ  ،از ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﻓﺮﺟﺎم هﺸﯿﺎران و ﻣﺴﺘﺎن هﺮ دو را دﯾﺪﯾﻢ
ﭼﻮن ﺧﻮﯾﺶ را اﯾﻤﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﯾﻢ
از اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﺪﯾﻢ
ﺗﺎﻻر ﻣﺎ  ،درﯾﺎی ﺷﺎدﯾﮫﺎی ﺟﻮﺷﺎن ﺑﻮد
ﻣﺎ  ،ﭼﻮن ﺳﺒﮑﺒﺎران ﺳﺎﺣﻠﮫﺎ
ﻓﺎرغ ز ﺑﯿﻢ ﻣﻮج  ،ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و رﻗﺼﯿﺪﯾﻢ
آﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس ﻣﻘﺪم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺎﻟﻤﺴﻮز
در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪﯾﻢ و ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ
ﻣﺎ ﺳﮑﻨﺎن ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺷﺐ زﻧﺪهداران ﺳﺪوم ﺑﻮدﯾﻢ
ﻣﺎ در ﻃﻠﻮع ﺧﺸﻢ ﺳﻮزان ﺧﺪاوﻧﺪی
وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻋﻮد را دﯾﺪﯾﻢ
اﻣﺎ هﻨﻮز از ﮐﻮری ﺑﺎﻃﻦ
در ﻇﻠﻤﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻢ ﺑﻮدﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﺗﯿﺮه اﻧﺪﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺑﯿﻦ  ،در آن ﺷﺐ ﻧﻨﮕﯿﻦ
آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻈﺎرﮔﺎن ﺷﻌﻠﻪ در آﻓﺎق رم ﺑﻮدﯾﻢ
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دورﻧﻤﺎ

1
آن ﮐﻮهﭙﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﻣﺸﺘﯽ ﺳﺘﺎره در ﭼﻤﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺖ
ﺗﺎ ﺻﺒﺤﺪم ﭼﺮاغ ﻓﺮاوان درو ﮐﻨﺪ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮهای رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻢ  ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻓﻖ در ﺑﺮاﺑﺮم
آﯾﯿﻨﻪای ﻓﺮاخ ﺗﺮ از درﯾﺎﺳﺖ
در اﯾﻦ زﻻل روﺷﻦ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﻤﺸﺪه دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ را در ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
2
ﻣﻦ  ،ﮐﻮدﮐﯽ را در آﯾﯿﻨﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﮐز ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد  ،هﺮ روز
ﺑﺮ ﯾﺎل ﮐﻮه  ،ﭘﻨﺠﻪی ﺳﺮخ ﻃﻠﻮع را
در ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﺻﺒﺤﺪﻣﺎن ﻣﯽ دﯾﺪ
آﻧﮕﺎه  ،ﮔﯿﺴﻮان ﺳﯿﺎهﺶ را
ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪای ﻃﻼﯾﯽ ﻣﯽ آراﺳﺖ
آن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﺗﺐ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻻﻟﻪ را
ﺳﻮزان ﺗﺮ از ﺗﻨﻮر ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺧﯿﺎﻟﺶ را
در ﮐﺎم آن ﺗﻨﻮر دراﻧﺪازد
وزﻧﺎن ﺧﻮد ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﮕﺎن دهﺪ
زﻧﺒﻮرهﺎی ﺳﺒز ﻋﺴﻞ در ﻧﮕﺎه او
ﮔﻠﮫﺎی ﺑﺎﻟﺪار ﺟﮫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻠﮫﺎی ﺑﺎغ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮔﺮوه ﺳﺒﮑﺒﺎل ﺟﺎن دهﺪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻇﮫﺮ را
ﺑﺎ ذرهﺑﯿﻦ ﺑﻪ روی ﻣﻠﺦ ﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺑﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪهی ﺧﺎﮐﯽ را
ﻧﻘﺸﯽ ز ﺧﺎل ﺷﺎهﭙﺮک ارﻣﻐﺎن دهﺪ
از آب ﮐﺸﺘزار
ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺎﺳﮏ ﻟﻐزان ﮔﺸﻮده ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺟﺮﻋﻪای ﺑﻪ ﻣﻮرﭼﮕﺎن ﺟﻮان دهﺪ
ﺑﺎر ﺷﮑﻮﻓﻪ را
ﺑﺮف ﺑﮫﺎر ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﻣﯽ دﯾﺪ
ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ درﺧﺖ ﺳﺮاﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ را
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ﭘﯿﺶ از ﻓﺮو ﭼﮑﯿﺪن ﺑﺎران ﺗﮑﺎن دهﺪ
ﺑﺎ ﺑﯿﺪهﺎ  ،هﻤﯿﺸﻪ ﺗﻔﺎهﻢ داﺷﺖ
دﺳﺖ ﻟﻄﯿﻔﺸﺎن را در دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دهﺪ
اﻣﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ
دﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻤﺸﺎد ﻣﯽ ﻓﺸﺮد
ﺗﺎ از ﻟﻌﺎب ﺳﺒزدرﺧﺸﺎﻧﺶ
ﭼﻮن زرده و ﺳﻔﯿﺪه ی ﻧﺮﮔﺲ هﺎ
ﯾﺎ ﺳﺮﺧﯽ ﺗﻤﺸﮏ
وز ﺗﻠﺨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﯿﺎل
ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ ﺑﻪ ذهﻦ و زﺑﺎن دهﺪ
3
ﻣﻦ  ،ﮐﻮدﮐﯽ در آﯾﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﮐز راه دور ،ﺳﺎﯾﻪی ﮐﻮرش را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﻪی ده ﻣﯿﺒﺮد
ﺗﺎ آن ﺑﺮهﻨﻪﭘﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن را
ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب  ،ﻏﻮﻃﻪ در آب روان دهﺪ
آﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﺷﻔﻖ ﻣﯽ رﻓﺖ
وز ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد  ،ﺷﺐ را
در ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺎهﮑﺸﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﻋﮑﺲ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را  ،در آﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎغ
دﻧﺪان ﺷﯿﺮﺧﻮار زﻣﯿﻦ ﻣﯽ دﯾﺪ
آوای ﻏﻮک و زﻧﺠﺮه را  ،در ﺳﮑﻮت ﺷﺐ
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺟﻦ و ﭘﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
اﺷﺒﺎح دوردﺳﺖ درﺧﺘﺎن را
ارواح ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ
4
آن ﮐﻮهﭙﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﻣﺸﺘﯽ ﺳﺘﺎره در ﭼﻤﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺖ
ﺗﺎ ﺻﺒﺤﺪم ﭼﺮاغ ﻓﺮاوان درو ﮐﻨﺪ
از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ دور اﺳﺖ
آه ای ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺮ ﺑﺎران
اﻣﺸﺐ  ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺎﻃﺮههﺎ و ﭼﺮاﻏﮫﺎ
از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﮫﺮهی ﻣﻦ رﯾزﯾﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪی ﻣﻦ  ،ﮐﻮر اﺳﺖ
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ﺑﯽ هﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ای آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ زﯾﺮ رواق ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ هﻨﻮز
ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻪ آﻓﺘﺎب
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره دل
در ﺧﻮد ﺳﺮاغ دارد ؟
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
آﯾﺎ ﭼﺮاغ دارد ؟
آﯾﺎ هﻨﻮز رأﻓﺖ در ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ
ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ؟
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﯿزی ﺟز درد ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ؟
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﮔﻮی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﭼﺮخ ﺗﻮ
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻤﮫﺎی ﻣﺎ
ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ آﺷﻨﺎﺳﺖ ؟
آﯾﺎ هﻤﯿﺸﻪ از ﺗﻮ ﻣﺪد ﺧﻮاﺳﺘﻦ رواﺳﺖ ؟
ای آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر
ﻣﻦ آرزوی ﯾﮏ ﺗﻦ دارم
ﺗﺎ ﻣﺸﻌﻠﯽ ﺑﺮآورد ز دل
ﯾﺎ آﻓﺘﺎﺑﯽ از ﺟﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ
واﻧﺮا ﭼﺮاغ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﯽ روﺷﻨﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻦ آرزوی ﯾﮏ ﺗﻦ دارم
ﺗﺎ ﮔﺮﯾﻪ را رهﺎ ﮐﻨﺪ از ﺑﻨﺪ
ﮔﺮﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎران اﺷﮏ او
آﻓﺎق را ﭼﻮ ﺑﯿﺸﻪ ﭘﺮ از رﺳﺘﻨﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻦ آرزوی ﯾﮏ ﺗﻦ دارم
ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺶ از زﻻل ﻏﻢ آﻟﻮد آﺳﻤﺎن
ﭼﯿزی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺷﮏ ﺑﺠﻮﯾﺪ
ﭼﯿزی ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻮهﺮ ﺷﺎدی
ﭼﯿزی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﻣﻪی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
وﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ را دﯾﺪﻧﯽ ﮐﻨﺪ
ای آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺲ را آﻓﺮﯾﺪهای ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ
ای ﺑﻨﺪهی ﺻﺒﻮر
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ازﯾﻦ ﮐﺲ ﺷﻨﯿﺪهای ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ
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در آﺳﻤﺎن  ،ﺻﺪای اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺧﺎﮐﺪان  ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎهﯽ ﻧﯿﺴﺖ
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رازی ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ  :ای درﺧﺖ
ﻣﯿﮕﻔﺖ  :ﺟﺎن ﻣﻦ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ  :آﺷﯿﺎن ﺑﮫﺎری ؟
ﻣﯿﮕﻔﺖ  :اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ  ،آری
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ  :از ﺑﮫﺎر ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ؟
ﻣﯿﮕﻔﺖ  :از ﺑﮫﺎر  ،ﺟﻮاﻧﯽ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ  :از ﻧﺴﯿﻢ ؟
ﻧﻤﯿﮕﻔﺖ
آه ای ﻧﺴﯿﻢ ! رازی در اﯾﻦ ﻧﮕﻔﺘﻦ اﺳﺖ
آﯾﺎ درﺧﺖ را ﭼﻪ هﺮاﺳﯽ اﺳﺖ
از ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﮫﺎﻧﺶ ؟
آﯾﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻪ ﻧﺮﻣﯽ
ﻗﻔﻠﯽ ﻧﮫﺎدهای ﺑﻪ دهﺎﻧﺶ ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ او اﻣﯿﺪ دوﯾﺪن را
ﺑﯿﻢ درﻧﮓ و ﺷﻮق رﺳﯿﺪن را
ﭘﺮ ﺳﻮی آﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪن را
ﻟﺐ ﻧﺎﮔﺸﻮده از ﺗﻮ ﻃﻠﺐ دارد
آﯾﺎ ﺗﻮ  ،راز او را ﻧﺸﻨﯿﺪی ای ﻧﺴﯿﻢ
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت  ،ﭘﺎﺳﺦ او دادی ؟
ﯾﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺮگ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ؟
آه اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺎ درﺧﺖ
اﯾﺎ ﺑﻪ او ﻧﮕﻔﺘﯽ  :ای دوﺳﺖ
ﻣﻦ ﻣﯿﺮوم  ،ﺗﻮ رﻓﺘﻦ ﻧﺘﻮاﻧﯽ
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺮﺳﻢ  ،ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﭼﻪ ﻋﺠﺐ دارد ؟
ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ای ﻧﺴﯿﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ درﺧﺖ  ،هﻤﺪم و هﻤﺪردم
هﻢ ﺳﺒزم ای ﺑﺮادر  ،هﻢ زردم
ﻣﻦ ﻧﯿز  ،آرزوی ﭘﺮﯾﺪن را
ﭘﺮ ﺳﻮی آﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪن را
هﻤﭽﻮن درﺧﺖ  ،از ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدم
اﻣﺎ اﮔﺮ درﺧﺖ  ،ﮐﻼﻣﺶ را
زﯾﺮ زﺑﺎن ﺑﺮگ  ،ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺮﺧﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﮑﺸﻢ
ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ای ﻧﺴﯿﻢ
آﯾﺎ زﺑﺎن ﺳﺮخ  ،ﺳﺮ ﺳﺒز را هﻨﻮز
ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽ دهﺪ ؟
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از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ  ،ﭼﻪ ﺑﺎک ؟
اﯾﻦ ﺣﺮف را درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣﯿﺪهﺪ
ﭘﺲ ﺑﺸﻨﻮ ای ﻧﺴﯿﻢ
ﻣﺎ هﺮ دو را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﮫﺎران ﺑﺮ
ﺗﺎ آﻓﺘﺎب راﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ  ،ای ﻧﺴﯿﻢ
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ﺧﻮرﺷﯿﺪ واژﮔﻮن

ﺷﺐ  ،ﭼﻮن زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮههﺎ را ﯾﮑﺎن ﯾﮑﺎن
ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﭼﺮاغ اﺗﺎﻗﺶ را
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺘﺎرههﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدو ﺧﻔﺖ
ﺳﺮﺧﯽ در آﺳﻤﺎن ﺳﭙﯿﺪ ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن
ﮔﻠﮫﺎی ارﻏﻮان را ﺑﺮ آﺑﺸﺎر ﺷﯿﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد
ﺑﺎدی  ،ﮐﺘﺎب ﺳﺒز درﺧﺘﺎن را
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد
آﻧﮕﺎه  ،در ﺣﺮﯾﺮ ﭼﻤﻦ  ،آﺗﺸﯽ ﺷﮑﻔﺖ
آﺗﺶ ﻧﺒﻮد
ﺑﺮ آب ﺳﺒز درﯾﺎ  ،ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻮد
ﺧﻮرﺷﯿﺪ واژﮔﻮن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮد
ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻘﺪهی ﺗﺎرﯾﮑﯽ
در آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮد
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رﻧﺪاﻧﻪ

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺒز ﺗﻮ ﻧﺎزم ﮐﻪ ﻣﻮج ﺧﻮاب دراوﺳﺖ
ﭼﻮ ﺑﺮگ ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﻟﻌﺎب دراوﺳﺖ
ز ﭘﺸﺖ ﭘﻠﮏ ﺗﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮدﻣﮏ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﺧﻮش اﯾﻦ ﺣﺒﺎب  ،ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭼﺮاغ ﺧﻮاب دراوﺳﺖ
زﺑﺎن ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﺎن  ،رﺳﯿﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﮐﺎم ﺑﺎد ! ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺷﺮاب در اوﺳﺖ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻮی ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻦ
ﮐﻪ روزﮔﺎر  ،ﺳﯿﺎه اﺳﺖ و اﻧﻘﻼب دراوﺳﺖ
ﻣﺮاد ﻣﻦ ز ﭼﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻮههﺎی ﮐﻼم
ﺳﻮال ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﺟﻮاب دراوﺳﺖ
ﺗﻨﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﻮ ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ
ﺗﺮا درﻧﮓ ﭼﻪ ﺳﻮدی دهﺪ ؟ ﺷﺘﺎب دراوﺳﺖ
ﺗﻨﺖ ﺑﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﯾﺎد آرد
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر درﺧﺸﺎن ﻣﺎهﺘﺎب دراوﺳﺖ
ﻓﺮوغ آﺗﺶ ﺧﻮﻧﺖ ز ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ
ﺳﭙﯿﺪه ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺮﺧﻨﺪ آﻓﺘﺎب دراوﺳﺖ
هزار ﺑﻮﺳﻪ ﻧﮫﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﯿﺒﻪی ﺑﺪﻧﺖ
ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪهﺎی دل اﻧﮕﯿز ﺻﺪ ﮐﺘﺎب دراوﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﭙﺎس ﮐﻪ آﻏﻮش روﺷﻨﺖ درﯾﺎﺳﺖ
ﭘﻨﺎه ده ﺻﺪﻓﯽ را ﮐﻪ ﺷﻮق آب دراوﺳﺖ
ز ﮔﯿﺮ و دار ﺟﮫﺎن در ﺗﻦ ﺗﻮ روی آرم
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ اﺳﺖ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ز ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب دراوﺳﺖ
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ﺧﻄﯽ در اﻧﺘﮫﺎی اﻓﻖ
ای ﭼﮫﺮهی ﺗﻮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ
آﯾﺎ ﺑﯿﺎد داری ؟
در ﻗﺎب ﮐﮫﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد
ﻧﯿزار ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﺑﺎ آن ﭘﺮﻧﺪههﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ  ،روی ﻧﯽ
ﺧﻄﯽ در اﻧﺘﮫﺎی اﻓﻖ ﺑﻮد
ﻣﻦ در ﺷﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﯿﺎﻟﻢ
ﺑﺎ زورﻗﯽ ﮐﻪ در دل آن ﻗﺎب
از ﺳﯿﻨﻪی ﺑﺮ آﻣﺪهی آب ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ
ﭘﺎروزﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ  ،ﻧزدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪم
آﻧﮕﻪ  ،ﺗﻮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪی در هﺎﻟﻪی ﻃﻠﻮع
آﻏﻮش ﻣﯽ ﮔﺸﻮدی ،آﺳﺎﻧﺘﺮ از درﺧﺖ
ﻣﻦ در ﺗﻮ ﻣﯽ ﻏﻨﻮدم  ،ﭼﻮن ﻣﻮج ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ  ،در ﻗﺎب ﭼﺸﻢ ﺗﻮ
ﻧﯿزار ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﺎ آن ﺳﺘﺎرههﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪهﺎی ﺷﺐ
ﺧﻄﯽ در اﻧﺘﮫﺎی زﻣﺎن اﺳﺖ
وﯾﻦ زورق ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ  ،دﯾﮕﺮ
ﭼﯿزی ﺑﻪ ﺟز درﻧﮓ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ
دﺳﺖ ﮐﺴﺶ ﺑﺮ آب ﻧﻤﯿﺮاﻧﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮوی
در ﻗﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﻋﮑﺲ ﺗﻮ  ،ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
وﯾﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ  ،ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ
اﻧﺪوهﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ
ای ﭼﮫﺮهی ﺗﻮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ
ﮔﮫﻮارهی ﻋزﯾز ﺗﻨﺖ را
ﺑﺎ ﻻی ﻻی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪار ﺳﯿﻨﻪات
در ﺧﻠﻮت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺎر
آه ای ز روزهﺎی ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﯾﺎدﮔﺎر
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ﻏﺮوﺑﯽ در ﺷﻤﺎل
ﺷﯿﺮ درﯾﺎ ﺧﻔﺘﻪ در آﻏﻮش ﻧﯿزاران هﻨﻮز
ﺑﯿﺸﻪ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ از ﺑﺎﻧﮓ ﺳﭙﯿﺪاران هﻨﻮز
دﺳﺖ ﺷﺐ  ،ﻧﺎرﻧﺞ ﺳﺮخ آﺳﻤﺎن را ﭼﯿﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮن او ﺟﺎری اﺳﺖ از دﻧﺪان ﮐﮫﺴﺎران هﻨﻮز
ﺑﺎ ﻃﻠﻮع هﺮ ﭼﺮاﻏﯽ روز ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
آﺳﻤﺎن ﮔﻠﮕﻮﻧﺘﺮ ﺳﺖ از ﭼﺸﻢ ﺗﺒﺪاران هﻨﻮز
ﺑﺎد  ،ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻪهﺎی ﺳﺮد ﺑﺎران ﻣﯽ زﻧﺪ
ﻣﺎﻧﺪه در زﻧﺪان او هﻤﭽﻮن ﺗﺒﮫﮑﺎران هﻨﻮز
ﻣﻮج  ،ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮاب درﯾﺎ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﯿﺮ ﺧﻮاب آﻟﻮد ﻣﯽ ﻏﺮد ﺑﻪ ﻧﯿزاران هﻨﻮز
آه ،اﻣﺸﺐ در ﻣﻦ از درﯾﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺘﺮ  ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐز ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺸﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎران هﻨﻮز
ﺣﺴﺮت ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ در ﮐﺎﻣﺶ ﮐﻪ از ﻣﯽ ﺧﻮﺷﺘﺮﺳﺖ
ﻣﺴﺘﯽ اش ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ دور از ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺪاران هﻨﻮز
ﮔﺮﯾﻪﯾﯽ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪاش در ﺑزم هﺸﯿﺎران ﭼﺮا ؟
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎران ﺧﻮش اﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﻮاران هﻨﻮز
آه اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻣﯿﺨﺮوﺷﺪ ﮐﯿﺴﺖ  ،ﮐﯿﺴﺖ ؟
رﺳﺘﻪ از ﺑﻨﺪی  ،در اﻧﺒﻮه ﮔﺮﻓﺘﺎران هﻨﻮز
ﭘﺮده را ﭘﺲ ﻣﯿزﻧﻢ  ،ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن ﭘﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺷﻪای از آﺳﻤﺎن  ،آﺑﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎران هﻨﻮز
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در ﻧﻮر ﭼﺮاغ

اﯾﻦ ﺑﺎد
اﯾﻦ ﭘﻨﺠﻪی ﺟﺎدو
اﯾﻦ دﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻓﺎق هﻮل اﻧﮕﯿز ﻣﯿﺎﯾﺪ
ﺑﺎ آن ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺮم ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارش
اوراق زرﯾﻦ درﺧﺘﺎن را ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺪ
اوراق زرﯾﻨﯽ ﮐﻪ روزی ﺑﺮ درﺧﺘﺎن زﻣﺮدﮔﻮن
آﯾﺎت ﺳﺒز آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد
در ﭼﺸﻢ ﺳﻌﺪی دﻓﺘﺮی از ﻣﻌﺮﻓﺘﮫﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﺎﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﯽ ﺑﺎزو
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮر ﭼﺮاغ از ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﻣﯿز ﻣﯿﺎﯾﺪ
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﮔﮫﺎی آﻣﺎﺳﯿﺪهی ﺑﯿﺪار ﺑﯿﻤﺎرش
ﺑﺎ آن ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن زرد از دود ﺳﯿﮕﺎرش
اوراق ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ  ،از ﮐﯿﺴﺖ
اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﯽ ﺑﺎزو ﮐﻪ ﺣﺲ رأﻓﺘﯽ در ﭘﻨﺠﻪهﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ
اوراق ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﭼﻮن ﮐﻮر ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ
آﻧﮕﺎه  ،ﺑﺮگ ﺧﻮاﻧﺪه را ﭼﻮن ﺑﺎد از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯿﺮاﻧﺪ
ای دﯾﺮ ﯾﺎ ای زود
روزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺠﻪی ﺑﯿﺪاد
اوراق ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺪ داد
اﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ روز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ؟
اﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ روز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ؟
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دورﻧﻤﺎی ﺷﮫﺮ

دﻟﯽ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ دارم
ﻏﻤﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺷﮫﺮ
در آن  ،هزار ﭼﺮاغ از هزار ﺧﺎﻧﻪی دور
ﻓﺮوغ ﻓﺴﻔﺮی ﯾﺎدهﺎی ﮔﻤﺸﺪه را
ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
و ﻋﺎﺑﺮان  ،هﻤﻪ در زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﭘﻨﺠﺮههﺎ
ﺑﻪ ﺣﺴﺮت از ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ
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از ﺑﮫﺸﺖ  ،ﺑﺎ ﺣﻮا

اﺳﺒﯽ در آﻓﺘﺎب دﻟﻢ ﺷﯿﮫﻪ ﻣﯿﮑﺸﺪ
اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﺎل او
اﻟﯿﺎف ﮐﮫﺮﺑﺎﯾﯽ ﻧﻮر اﺳﺖ در ﻃﻠﻮع
ﻧﻌﻠﺶ  ،هﻼل ﺳﯿﻤﯿﻦ در آﺗﺶ ﺷﻔﻖ
ﺑﺎﻧﮕﺶ ﻧﺪای زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻌﺮهی هﻼک
از ﭘﺸﺖ  ،دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﻓﺮوهﺸﺘﻪ ﮔﯿﺴﻮان
روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﯿﻨﻪی ﮔﺮد آﻓﺘﺎب
ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ
ﻧزد ﻣﻦ از ﺑﺮهﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ  ،ﺷﺮﻣﻨﺎک
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮهﻨﮕﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪاش
ﻣﯿﺘﺎﺑﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﯽ در آﺑﮕﯿﺮ
ﯾﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮری در ﺑﺮﮔﮫﺎی ﺗﺎک
ﺳﻢ ﻣﯿزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺻﺪهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﺎدﮔﯽ از ﺿﺮﺑﻪی ﺳﻤﺶ
ﭼﻮن داﻧﻪهﺎی ﮔﻨﺪم  ،از ﺧﺎک ﻣﯿﺪﻣﺪ
در ﮔﻨﺪﻣﺶ  ،دو ﭘﺎرهی ﺧﺎک و ﺑﮫﺸﺖ ﭘﺎک
در ﺟﺴﺘﺠﻮی داﻧﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪﻣﺶ
ﭼﻮن ﺧﻮﺷﻪای ﺟﺪا ﺷﺪم از ﺳﺎﻗﻪی دﻣﺶ
اﻓﺘﺎدم از ﺑﮫﺸﺖ دل آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﮐﻨﻮن  ،ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهام
ﺑﺎ او  ،دو ﺑﺎره از ﺷﮑﻢ ﺧﺎک زادهام
اﯾﻦ اﺳﺐ ﺑﯽ ﻋﻨﺎن
زﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دارد از ﭼﺮم آﺳﻤﺎن
ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﺮ او ﻧﮫﺎدهام
او  ،رو ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﺤﺮ ﺷﯿﮫﻪ ﻣﯿﮑﺸﺪ
ﻣﻦ  ،ﭼﻮن ﺳﮑﻮت  ،در دل ﺷﺐ اﯾﺴﺘﺎدهام
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ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دل

ﺳﺎق ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ روزهﺎی ﺑﻠﻮرﯾﻦ اﺳﺖ
در ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽ آﻣﺪم ﺑﻪ زﯾﺮ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪام را
در آﺑﮫﺎی روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﺴﺘﻢ
ﮔﺎم ﺗﻮ  ،ﮔﺎم آﻣﺪن ﺻﺒﺢ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﮐﻔﺸﮫﺎی ﻧﻘﺮهای ﻧﻮروز
در ﮐﻮﭼﻪﺑﺎﻏﮫﺎی ﺑﮫﺎران
دﺳﺖ ﺗﻮ  ،دﺳﺖ داﯾﻪی ﺑﺨﺖ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﮔﺎهﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺎط ﺟﮫﺎن  ،ﺗﺎب ﻣﯿﺨﻮرد
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ  ،ﻣﮋدهای اﺳﺖ از آﯾﻨﺪه
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ  ،ﻻﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرههﺎ
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ  ،ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
آه ای هﻤﯿﺸﻪ دورﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﻣﻦ ﻃﻠﻮع ﮐﻦ
در ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﺘﺎب ﮐﻪ آﯾﯿﻨﻪام ﮐﻨﯽ
در ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﺘﺎب ﮐﻪ آب روان ﺷﻮم
ﺗﺎ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎره ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دل
از آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮآری و در ﺳﯿﻨﻪام ﮐﻨﯽ
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از دور و از ﻧزدﯾﮏ و از دور
ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دور از ﻣﻨﺴﺘﯽ
ﺧﯿﺎل ﺗﻮ از ﺧﻠﻮت ﻣﻦ
ازﯾﻦ ﺷﺎﻣﮕﺎه زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ
ﻣﺮا ﻣﯿﺒﺮد ﺗﺎ دﯾﺎری
ﮐﻪ در آن ﻃﻠﻮﻋﯽ ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ آری
ﻃﻨﯿﻦ ﻗﺪﻣﮫﺎی ﺗﻮ در دل ﺷﺐ
ﺗﭙﺸﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ در آﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﺪ
ﻋﺒﻮر درﺧﺘﯽ ز ﻣﺮز ﺷﮑﻔﺘﻦ
ﺗﻮ ﭼﻮن در ﺷﺐ ﺗﯿﺮه  ،رخ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
دری ﺑﺮ ﻣﻦ از روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﯽ
ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮا ﻣﯿﺮﺑﺎﯾﯽ
ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺴﺘﯽ
ﭼﺮاﻏﯽ ﭘﺲ ﭼﮫﺮه داری
ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﮫﺎی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪات را
ﭼﻮ رﮔﮫﺎی ﺑﺮﮔﯽ ﺟﻮان  ،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺴﺘﯽ
ﻓﺮوﻏﯽ در اﻋﻤﺎق ﺷﺐ ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ
ﻧﺴﯿﻤﯽ در اﻗﺼﺎی ﺷﺐ ﻣﯿﺴﺮاﯾﺪ
ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺴﺘﯽ
زﻣﯿﻦ  ،زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﻟﺮزد آری
زﻣﯿﻦ  ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و آﻓﺎق  ،روﺷﻦ
ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺴﺘﯽ
ﺑﮫﺎر اﺳﺖ و  ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و  ،آﯾﯿﻨﻪ و  ،ﻣﻦ
ﺗﻮ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮد
ﺳﺮاﭘﺎی آﯾﯿﻨﻪ  ،ﭼﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﺣﯿﺮان
ﮐﻪ در او  ،ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﮏ  ،ﺑﯽ ﻗﺮاری
ﻓﺮاﻣﻮش ﺑﺎدا ﺗﺮا ﻋزم رﻓﺘﻦ
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ  ،ﭼﻮن روی ﺑﺮﺗﺎﺑﯽ از ﺧﻠﻮت ﻣﻦ
ﺻﺪای ﺗﻮ ﻣﯿﺎﯾﺪ از دوردﺳﺘﺎن
در آﻏﻮش ﺷﺐ  ،ﭘﯿﮑﺮ آﺑﺸﺎری
ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دور از ﻣﻨﺴﺘﯽ
ﺧﯿﺎل ﺗﻮ از ﺷﺎﻣﮕﺎه زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ
ﻣﺮا ﻣﯿﺒﺮد ﺗﺎ دﯾﺎری
ﮐﻪ در آن ﻃﻠﻮﻋﯽ ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ ،آری
ﺗﻮ  ،روح ﺑﮫﺎری
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ﺷﺎم ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ
ﺑﺎد از ﮐﺮاﻧﻪهﺎی ﺷﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮی ﺗﻦ ﺑﺮﺷﺘﻪی ﻣﺮدان را
ﺑﺮ ﺳﻔﺮهی ﮔﺸﺎدهی ﻣﺎ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ
ﻣﺎ  ،ﺟﺎﻣﮫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ هﻢ ﻧﻮاﺧﺘﯿﻢ
اﻣﺎ  ،ﺳﺒﻮی اﯾﻤﺎن درﻣﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﺎ  ،هﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﮫﺮهی هﻢ ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،ﻟﻘﻤﻪهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ در ﮐﺎم داﺷﺘﯿﻢ
هﺮ ﻟﻘﻤﻪ  ،ﺑﻐﺾ ﮔﺮﯾﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد
ﮐز ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺧﻨﺪهی ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ
ﻣﺎ  ،در ﻃﻨﯿﻦ ﺧﻨﺪهی ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻮد
ﺳﯿﻤﺎی ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺳﺮﺳﺒز دوﺳﺖ را
در هﺎﻟﻪی ﺳﭙﯿﺪ ﻧﺒﻮت
ﺑﺎ آن زﺑﺎن ﺳﺮخ ﺗﺮ از ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻮﺧﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪی ﻧﻔﺮت ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،ﯾﺎر را ﮐﻪ ﻧﻌﺮهی ﺣﻖ ﻣﯿزد
در ﭘﺎی دار دوزﺧﯽ دﺷﻤﻦ
ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﯽ ﺗﻤﯿزی آزردﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﺑﺎﯾزﯾﺪ را ﺑﻪ ﯾزﯾﺪی ﮔﻤﺎﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮ از هﻤﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن
ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻪ ﺧﻮن دوﺳﺖ ﻓﺮوﺑﺮدﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺳﭙﮫﺮ ﻣﻌﻠﻖ
در زﯾﺮ ﭘﺎی ﻟﻨﮓ ﺗﻤﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،ﺑﺮﺟﮫﺎ ز ﺟﻤﺠﻤﻪهﺎ ﺑﺮﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،ﻓﺘﺤﻨﺎﻣﻪهﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﻨﮫﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،ﮐﻮردﯾﺪﮔﺎن
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﻮهﺮ داﻧﺎﯾﯽ
اﻧﮕﺸﺘﮫﺎی ﮐﻮرﺗﺮ از دل را
ﺑﺮ واژههﺎ و ﺧﻄﮫﺎ ﻟﻐزاﻧﺪﯾﻢ
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻧﺎم هﻔﺖ ﺧﻄﺎن زﻣﺎﻧﻪ را
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ز ﺧﺎل ﺑﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﺧﺸﺘﮫﺎ ﺑﺮ آب زدﯾﻢ آری
ﻣﺎ  ،ﺳﻨﮕﮫﺎ ﺑﻪ آﯾﯿﻨﻪ اﻓﮑﻨﺪﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﮔﻮر دﺧﺘﺮان ﻓﻀﯿﻠﺖ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎزﯾﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد
در ﺷﻮرهزار ﺟﮫﻞ و ﺟﻨﻮن ﮐﻨﺪﯾﻢ
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ﻣﺎ  ،ﻻﺷﻪهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش داﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،داﻧﻪهﺎی اﺷﮏ و ﻋﺮق را
در ﮐﺸﺘزار ﺧﻮف و ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻣﯿﮑﺎﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯿﺪروﯾﺪﯾﻢ
ﻣﺎ  ،روح را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺎ  ،در ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯿﺮاث ﻧﺴﻠﮫﺎی ﮐﮫﻦ را
ﭼﻮن ﻧﻨﮓ و ﻧﺎم  ،ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﻟﺬت اﺳﯿﺮ ﺷﺪن را
در دام اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎﻧﻪ
ﭼﻮن ﻃﻌﻢ ﻣﯽ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
در آﺳﻤﺎن  ،ﻃﻼﯾﻪی ﺻﺒﺤﯽ ﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮد
زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﭼﻮن ﯾﺎدﮔﺎر ﮐﮫﻨﻪای از ﺳﺎﻟﯿﺎن دور
دﻟﮫﺎی ﺳﺮد ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ
ﺑﺎران  ،ﮔﯿﺎه ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎ را
ﺑﺎ رﯾزش ﻣﺪاﻣﺶ ﻣﯽ ﭘﻮﺳﺎﻧﺪ
ﻣﺎ  ،رﯾزهﺧﻮار ﺧﻮان زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ
ﻣﺎ  ،ﭘﺎرههﺎی ﭘﯿﮑﺮ ﯾﺎران را
در ﮐﺎﺳﻪهﺎی ﺧﻮن زده ﺑﻮدﯾﻢ
ﻣﺎ  ،در ﺷﺐ ﺳﯿﺎه ﯾﮫﻮداﯾﯽ
ﻣﮫﻤﺎن ﺷﺎم ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ
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دﻋﺎﯾﯽ در ﻃﻠﻮع
ای ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺖ ! در ﺷﺐ ﻗﻄﺒﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪای ؟
آﯾﺎ ﺳﮑﻮت اﯾﻦ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮔﺮان ﺑﺮده ﺳﺖ ؟
ﯾﺎ ﺳﺮدی ﺳﯿﺎه ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﻮدای روزهﺎی ﺳﭙﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را
در ذهﻦ هﻮﺷﯿﺎر ﺗﻮ اﻓﺴﺮده ﺳﺖ ؟
آﯾﺎ دﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاری
آن ﻇﮫﺮهﺎی روﺷﻦ ﻣﺮداد ﻣﺎه را
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از دهﺎن درﺧﺸﺎن ﺳﺮخ ﺗﻮ
ﺑﺮق ﺑﻨﻔﺶ ﻗﮫﻘﮫﻪای ﻣﯿﺘﺎﻓﺖ
ﺑﺮ روﮐﺶ ﻃﻼﯾﯽ دﻧﺪاﻧﺖ ؟
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ
از آﺗﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻨﮫﺎﻧﺖ ؟
ای ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ ! در ﺷﺐ ﻗﻄﺒﯽ  ،ﮐﺪام دﺳﺖ
ﺧﻮن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺻﺨﺮهی ﯾﺦ ﭘﺎﺷﯿﺪ ؟
ای ﺧﻔﺘﻪ در ﺣﺼﺎر ﺷﺐ دﺷﻤﻦ
هﺮﮔز ﺑﻪ روز ﺣﺸﺮ ﻧﯿﺎزت ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ دﻋﺎی ﻣﻦ
ﺑﺎ آن ﮐﻼه ﭘﻮﺳﺘﯽ ﭘﺮدار
ﺑﺎر دﮔﺮ  ،ﻗﯿﺎم ﮐﻦ ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
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ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ در زﻻل ﺑﺮﮐﻪی ﺳﺎﮐﻦ
ﯾﺎ در آب ﭼﺸﻤﻪی ﺟﺎری
ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﻢ و ﻣﺒﮫﻮت ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ
ﻟﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ ازو ﺑﺎزﯾﭽﻪی آﯾﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎﻓﺘﻢ  ،آری
ﺧﯿﺮه در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﻮدم
ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﺎﯾﻦ آﯾﯿﻨﻪ  ،ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺪ ﻓﺮﺟﺎم
در هﻨﺮ ﯾﮑﺘﺎ وﻟﯽ ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﮫﺮ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻮرده از ﺑﯽ ﻣﮫﺮی اﯾﺎم
اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را ز ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ آرام
ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی زﻣﺎن  ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎ را آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاهﺪ داد
ﮐز ﺟﻮاﻧﯽ هﺮ ﭼﻪ در ﯾﺎد اﺳﺖ  ،وﯾﺮان ﮔﺮدد از ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ  ،ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﻓزودم
آه  ،ﺷﺎﯾﺪ در ﺿﻤﯿﺮ ﺻﺎف آﯾﯿﻨﻪ
ﻧﺮﮔﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﯾﺎ ﮐﮫﻨﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎل ﻋزﯾز ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را
واژﮔﻮن در ﻗﺎب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﻧﺎﮔﮫﺎن در ﺑﺮﮐﻪی ﺷﻔﺎف آﯾﯿﻨﻪ
ﭼﺸﻤﻪای آﺷﻮﺑﮕﺮ ﺟﻮﺷﯿﺪ
ﻋﮑﺲ ﻣﻦ ﺻﺪ ﭘﺎره ﺷﺪ  ،هﺮ ﭘﺎره را ﻣﻮﺟﯽ ﻓﺮو ﭘﻮﺷﯿﺪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ  ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ هﻨﮕﺎﻣﻪ را در ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪای دﯾﮕﺮ
ﭘﺎرههﺎی ﻋﮑﺲ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ از اﻃﺮاف آﯾﯿﻨﻪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪ  ،ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﺪ
ﭼﺸﻢ  ،ﮔﻮﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد
ﮔﻮﻧﻪ  ،ﮔﻮﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪی دﯾﺮﯾﻦ
ﻟﯿﮏ در ﺗﺮﮐﯿﺐ  ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اول ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
هﺮ ﭼﻪ در ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﻦ از او آﺷﻨﺎﺗﺮ ﺷﺪ
ﻣﻦ در آن ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﺠﯿﺐ و ﻧﺎزﻧﯿﻦ دﯾﺪم
آه  ،ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮهﻮم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟز ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ
در دل ﭼﺸﻤﺶ  ،هزاران ﭼﺸﻢ ﺷﻮخ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ دﯾﺪم
آه ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﺗﻨﮓ هﯿﭻ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ در آن ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،ﻣﮫﺮ و ﮐﯿﻨﻪ را ﺑﺎ هﻢ ﻗﺮﯾﻦ دﯾﺪم
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺿﺪاد را هﺮﮔز ﺑﻪ ﺻﻮرت  ،هﯿﭻ وﺣﺪت ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ در آن آﯾﯿﻨﻪی روﺷﻦ
ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪم
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ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻨﻮن  ،ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮﮐﻪی آﯾﯿﻨﻪ  ،هﻤﭽﻮن ﺻﺒﺢ رﺧﺸﺎن اﺳﺖ
هﯿﭻ آﺷﻮﺑﯽ در اﻋﻤﺎﻗﺶ ﻧﻤﯿﺮوﯾﺪ
ﻣﻦ اﮔﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮔﺬارم ﭘﯿﺶ
ﻋﮑﺲ رﺧﺴﺎرم در آﻓﺎق زﻻﻟﺶ ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺗﺎﻓﺖ
ﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﻦ  ،آن ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻔﺘﻪی ﺑﯿﺪار ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ  ،اﻣﺎ ﻏﺮﯾﻘﯽ در وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ
ﭼﺸﻤﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﯿﻨﻪ ﯾﺎ در ﺳﯿﻨﻪات ﺟﻮﺷﺪ
ﭼﺸﻤﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺶ ﻋﮑﺲ روﯾﺖ را ﻓﺮو ﭘﻮﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ آن ﺳﯿﻤﺎی ﭘﮏ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎن را ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ
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ﻣﺮﺛﯿﻪی ﺑﮫﺎر
ﻧﻮﺑﮫﺎران ﮐﻮ  ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮی ﺑﺎران آورد
ﺧﺮم آن ﺑﺎران ﮐﻪ ﺑﻮی ﻧﻮﺑﮫﺎران آورد
ﻧﻮﻧﮫﺎﻻن ﭼﻤﻦ از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﺸﮑﯿﺪهاﻧﺪ
زاﻧﮑﻪ اﺑﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﺎران آورد
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎران اﮔﺮ ﺧﻮش ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﺨﻮارﮔﺎن
ﯾﺎدش اﮐﻨﻮن اﺷﮏ در ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎران آورد
ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﻧﻐﻤﻪﺧﻮان ﺑﺮﮔﯽ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻗﺺ
ﺑﺎد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎن  ،ﺳﮑﻮن در ﺷﺎﺧﺴﺎران آورد
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪر ﻗﺼﻪهﺎ دﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎد
در ﺳﮑﻮت ﺷﺐ  ،ﺳﺮود آﺑﺸﺎران آورد
در هﻤﻪ آﻓﺎق ﻋﺎﻟﻢ  ،اﺧﺘﺮی ﺑﯿﺪار ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎه ﮐﻮ  ،ﺗﺎ ﻧﺎﻣﯽ از ﺷﺐ زﻧﺪهداران آورد
ﺷﺐ ﭼﻨﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺟﺎن ﻧﺒﺮد
ﺗﺎ ﺧﺒﺮ از ﮐﺸﺘﮕﺎن زی ﺳﻮﮔﻮاران آورد
ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺸﺖ و ﻣﺎ در ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺣﯿﺮان ﺷﺪﯾﻢ
ﺧﻀﺮ ﺑﺎﯾﺪ  ،ﺗﺎ ﻧﺸﺎن از رﺳﺘﮕﺎران آورد
ﺑﺎغ را ﺗﺎ ﺷﻤﻊ ﺳﺮخ ﻻﻟﻪهﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد
ﻣﺸﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮق از ﮐﻮهﺴﺎران آورد
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻨزل ﺟﺎﻧﺎن ﻧﺸﺪ
ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻮ  ،ﺗﺎ اﺳﻒ ﺑﺮ ﺣﺎل ﯾﺎران آورد
ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺪ ﺧﻮاﺟﻪی ﺣﺎل ﺻﻮر
ﻧﻘﺶ اﯾﻮان ﭘﺎﺳﺨﯽ از ﺻﻮرت ﻧﮕﺎران آورد
ﻟﻔﻆ  ،در ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ از دﯾﺪار او
ﺷﺎﻋﺮان را در ﺷﻤﺎر ﺷﺮﻣﺴﺎران آورد
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺪاری ﺑﺮآرد ﺳﺮ ز ﺧﻮاب
در ﺷﺐ ﻣﺴﺘﺎن  ،ﺳﻼم از هﻮﺷﯿﺎران آورد
ﮐﺎش ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮﺟﮫﺪ از ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ ﺑﯽ ﺳﻮار
ورﻧﻪ اﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺳﻮاران آورد
ﮔﺮﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻼ ﺑﺮﺧﯿزد از آﻓﺎق دور
اﺑﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﯽ ﮔﺬر ﺑﺮ ﮐﺸﺘزاران آورد
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ﭼﺮاﻏﯽ در ﺷﺐ درﯾﺎ
ﺑﺎری ﺑﻪ دوش داﺷﺘﯽ از دور دﺳﺘﮫﺎ
ﺑﺎری ﭘﺮ از ﻏﺮور و درﺳﺘﯽ
ﺑﺎری ﮐﻪ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﻤﺎل و ﮐﻼم ﺑﻮد
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪی ﺑﺮ ﭘﺮدهی ﺳﭙﯿﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮی از هﻤﯿﺸﻪ و هﺮﮔز
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺗﻮ  ،ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎم ﺑﻮد
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯿﺴﺮودی ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﻟﻔﻈﯽ ﻧﻘﺎﺑﺪار ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺑﺪرود در ﮐﻼم ﺗﻮ  ،ﻋﯿﻦ ﺳﻼم ﺑﻮد
در ﻟﺤﻈﻪی هﺠﻮم ﺟﻮاﻧﯽ
زﺧﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ از هﺠﺮ آﻓﺘﺎب
زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﻟﻄﻤﻪهﺎش ﭘﺲ از اﻟﺘﯿﺎم ﺑﻮد
ﺷﺐ را هﻤﯿﺸﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﻣﺎ  ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوز ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ
ﻣﻐز ﺗﻮ را ﺳﺘﺎره ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮد
اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺐ ﺑﻮد  ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻮد
آه ای ﺑﺮادر  ،ای ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻪ
ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺮا ز ﺑﻨﺪر ﭘﻨﮫﺎن ﺻﺪا زدﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺮهﺎن ﺷﺐ درﯾﺎ
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺮخ ﭼﺮاغ ﺗﻮ داﺷﺘﻨﺪ
آری  ،ﭼﺮاغ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﯾﺎﻗﻮت ﻓﺎم ﺑﻮد
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در ﺑﺎغ ﺳﺒز
ﺷﺐ از ﮔﺮﯾﻪی اﺑﺮ  ،ﻣﺴﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎه
ﻓﺮو ﺑﺮده ﺳﺮ در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻪ ﮐﺮدار ﺷﺐ  ،ﺑﺎغ ﭼﺸﻤﺎن او
ﻧﺪارد ﭼﺮاﻏﯽ در اﯾﻮان ﺧﻮﯾﺶ
در ﺑﺎغ ﺳﺒزی اﺳﺖ ﻣﮋﮔﺎن او
ﮐزان ﺟز ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ راه ﻧﯿﺴﺖ
درﯾﻦ ﺑﺎغ  ،ﺷﺐ ﺑﯽ ﭼﺮاغ اﺳﺖ و  ،ﮐﺲ
از اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﯾﮑﺶ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﻢ  :ای ﻣﺮد ﺷﻮرﯾﺪهﺑﺨﺖ
ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ دوزی ﺑﺮ آﻓﺎق ﺑﺎغ ؟
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯽ آﻧﺮا ﮐﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻮﺳﺖ
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﯽ ﭼﺮاغ ؟
ﺑﮫﻞ ﺗﺎ ﺑﮕﺮﯾﺪ دل ﺗﻨﮓ اﺑﺮ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻏﻤﻨﺎک ﺑﯽ روﺷﻨﯽ
ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ﺟز آﻧﭽﻪ هﺴﺖ
در ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺮدهی آهﻨﯽ
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ﺧﻄﺒﻪای ﺑﺮای آب

آه ای زﻻل ﮔﺮم
ای روح آﻓﺘﺎب
ای ﺟﻮهﺮ ﺗﺠﻠﯽ اﻟﻤﺎس و اﯾﻨﻪ
ای آهﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ  ،ای آﺗﺶ ﻣﺬاب
از دﮔﻤﻪ هﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺳﯿﻨﻪ هﺎی ﻧﺮم
رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد را ﻣﮑﻦ درﯾﻎ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ دهﺎن ﺗﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺗﻮ
زان دﮔﻤﻪ هﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﻠﻮغ را
آﻧﮕﺎه  ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎن ﮐﻒ آﻟﻮده ﺑﺴﺘﺮ
از ﺳﯿﻨﻪ هﺎی ﺷﺴﺘﻪ  ،ﻟﻌﺎب ﻓﺮوغ را
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺗﻮ
ﭼﻨﮓ اﻓﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﺨﺖ ﺷﺎﻧﻪ هﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ﻧﺎﺧﻦ ﺗﯿزت ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮫﺪ
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ هﺎی ﺳﺮخ ﺗﺮ از ﻣﺲ  ،ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ در اﻓﮑﻨﺪ از ﻟﺮزه ﻣﻮرﻣﻮر
ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ ات ﺑﻪ ﻃﺎﺳﮏ ﻟﻐزان ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻧﻮازش اﻧﮕﺸﺖ هﺎی ﺗﻮ
ﺟﺎری ﺷﻮد ز ﺳﺎق ﻓﺮوهﺸﺘﻪ ﺑﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ رﺳﻮخ ﮐﻨﺪ ﻣﻮج هﺎی ﺗﻮ
در ﻻﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﻮﻧﻪ در او هﺴﺖ و ﻣﺎر ﻧﯿﺴﺖ
واﻧﮕﻪ ﺑﺮ آن دو ﻗﺮص ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﻓﺮوﺗﻨﺪ
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﮐﻪ هﯿﭻ در او ﭘﻮد و ﺗﺎر ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ات
ﭼﻨﺪان ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ زﻟﻒ زﻧﺎن زﻧﺪ
هﺮ ﻃﺮه را ﺑﻪ ﮔﺮد ﮔﻠﻮﯾﯽ در اﻓﮑﻨﺪ
ﺗﻨﮓ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﯿز ﺑﺸﮑﻨﺪ
ﺗﺎ ﺳﺮ ﻓﺮو ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮی ﭘﯿﮑﺮان در آب
ﺗﺎ ﻻﺷﻪ هﺎی ﺧﯿﺲ ﺑﮕﻨﺪد در آﻓﺘﺎب
آه ای زﻻل ﮔﺮم
ای آﺗﺶ ﻣﺬاب
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ﺷﺒﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻨﺪﯾﺴﮕﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﯿﺸﻪام ﻣﮫﯿﺎ ﺑﻮد
ﭼﻮن ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ  ،ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
وان ﺳﻨﮓ ﺳﭙﯿﺪ  ،روﺑﺮوی ﻣﻦ
ﺗﺎ ﭘﯿﮑﺮی از دﻟﺶ ﺑﺮآرد ﺳﺮ
آن ﻟﺤﻈﻪی ﭘﺎک آﻓﺮﯾﺪن ﺑﻮد
آن ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎﻟﯽ ﺧﺪا ﺑﻮدن
ﺑﺎ هﺴﺘﯽ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﮐﯿﺎن ﺟﺪا ﺑﻮدن
ﭼﻮن ﺗﯿﺸﻪی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮق ﺳﻨﮓ آﻣﺪ
از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ دو ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ در ﺧﻮرد
اﺑﻠﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ اﯾﺪ ؟
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺒﻢ ﭘﮋﻣﺮد
اﻧﺪﯾﺸﻪﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی در رﻓﺘﻢ
ﮔﻔﺘﻢ  :ﺗﻮ ﮐﻪای  ،ﻓﺮﺷﺘﻪای ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن ؟
ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ آدﻣﯽ دﮔﺮ هﺴﺘﻢ
ﺳﺮ ﺧﻢ ﮐﻦ و ﻣزد ﻃﺎﻋﺘﺖ ﺑﺴﺘﺎن
در ﭼﻮن دهﻨﻢ ﮔﺸﻮده ﻣﺎﻧﺪ از ﺑﮫﺖ
او آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺷﻤﻊ در دﺳﺘﺶ
دل ﮔﻔﺖ  :ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺴﺖ
در از ﭘﯽ او دوﯾﺪ و  ،او ﺑﺴﺘﺶ
ﺑﺮ ﺗﻮدهی ﺳﻨﮓ ﺗﮑﯿﻪ زد ﺧﻨﺪان
ﮔﻔﺘﺎ ﭼﻪ درﯾﻦ ﺟﻤﺎد ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ ؟
ﮔﻔﺘﻢ  :آدم ! ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ  :اﯾﻨﮏ
ﺧﺎﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮت  ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ؟
ﻓﺮﯾﺎد زدم ﮐﻪ  :ﭘﺲ  ،ﺑﮫﺸﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﻧﺎﻟﯿﺪﮐﻪ  :از ﺑﮫﺸﺖ ﺑﯿزارم
ﺑﺮﮔﯿﺮ ﻣﺮا و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻦ
ﺗﺎ دل ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﺴﭙﺎرم
آﻧﮕﺎه  ،ﺗﻦ از ﺣﺮﯾﺮ  ،ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺮد
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ  :ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ از ﺗﻮ
آن ﺣﺮﻣﺖ زاهﺪاﻧﻪ را ﺑﺸﮑﻦ
وﯾﻦ ﺧﻮاهﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را ﺑﺸﻨﻮ
ﺷﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻓﺴﺮد
ﻣﻦ ﺗﯿﺸﻪ ز دﺳﺖ ﺧﻮد رهﺎ ﮐﺮدم
آﻧﮕﺎه ﺗﻦ ﺑﺮهﻨﻪی او را
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ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺧﯿﺎﻟﻢ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدم
از ﮐﺎﻟﺒﺪش  ،ﮔﻠﯽ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪ
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ  ،ﭼﻮن دل آدم
از ﺣﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺾ  ،ﻟﺨﺘﯽ ﺑﯿﺶ
وز ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ  ،ﭼﯿزی ﮐﻢ
ﭼﻮن ﭘﯿﮑﺮ ﺗﺎزهاش ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﭼﻪ هﺴﺖ ﻣﯽ ارزد
ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮی ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﺮدم
دﯾﺪم ﮐﻪ ز ﻓﺮط ﻟﻄﻒ ﻣﯿﻠﺮزد
ﺳﺮ در ﺑﺮ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺧﻢ ﮐﺮدم
هﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺤﮕﺎهﯽ ﺑﻮد
او ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺗﯿﺮهام آورد
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ روﺷﻦ اﻟﮫﯽ ﺑﻮد
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ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦ  ،زﻣﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
هﻮا  ،هﻮای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
دﻟﯽ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ دارم
ﻏﻤﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ وﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﺴﻢ ﺑﻪ در ﻧزﻧﺪ اﻧﮕﺸﺖ
ﺟز اﯾﻦ درﺧﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮا دارد
ﺷﺐ ﺑﺮهﻨﮕﯽ اش در ﭘﯿﺶ
ﺧزان ﭘﯿﺮی اش از دﻧﺒﺎل
ﮐﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﮑﻮﺑﺪ ﻣﺸﺖ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ
ﮐﻪ در ﺷﮑﻮه ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﯿﻤﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﭘﺎی ﮐﻪ دارم ﮔﻮش
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﯽ و هﺸﯿﺎری؟
ﮐﻪ در رواق ﺳﺮم ﭘﯿﭽﯿﺪ
ﺻﺪای ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮاری
ﭼﺮاغ را ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺸﺖ
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺮه  ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ هﯿﭻ ﺳﻮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ رﻓﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻨﺎن در آﯾﯿﻨﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿزم ؟
در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ؟
ز ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻮﻣﯿﺪ
ﺧﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﻮ  ،ﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ هﺎ
در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻧﻮروزی
ﺗﺮا از آﯾﯿﻨﻪ ﺧﻮاهﻢ راﻧﺪ
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ﺷﺐ

آﺗﺶ در آﺑﮫﺎی روان ﺑﺮ ﻓﺮوﺧﺖ ﻣﺎه
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎد و آﺗﺶ ﺗﻨﺪش ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ
اﻣﺎ  ،در آب ﺳﮑﻦ زﯾﺮ درﺧﺘﮫﺎ
ﻋﮑﺴﯽ ﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺴﺴﺖ
ﺑﺎران  ،ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و  ،ﺷﺐ
در ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺸﻮدهی او ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮﺗﻦ ﺑﺮهﻨﻪی او ﺧﯿﺮه ﻧﻨﮕﺮد
دﺳﺖ درﺧﺖ راه ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺘﺎره ﺑﺴﺖ
دﺳﺖ درﺧﺖ را
در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺸﺮدم  ،رﮔﮫﺎی او ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﮫﺘﺎب  ،ﻋﻤﺮ ﺷﺐ را در ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﭼﻮن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ  ،آﻓﺘﺎب رﺳﺖ
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آﯾﯿﻨﻪ

ﻟﺒﮫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪی آﺗﺶ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺑﻮﺳﻪ و دﻧﺪان
رﻗﺼﯽ درون ﺟﺎﻣﻪ  ،ﻧﮫﺎن داﺷﺖ
ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺴﻮی آﯾﯿﻨﻪ  ،ﺧﻨﺪان
هﺮ ﻧﺎز او  ،ﻧﯿﺎز ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد
ﺻﺒﺢ از ﺷﮑﺎف ﭘﯿﺮهﻨﺶ ﻣﯿﺘﺎﻓﺖ
ﺷﺐ  ،ﻏﺮق در ﺳﺠﻮد و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻮد
او  ،زﯾﺮ ﻟﺐ  ،از آﯾﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻣﻦ آن ﮐﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاهﯽ ؟
آﯾﯿﻨﻪ  ،آﺷﯿﺎﻧﻪی آﺗﺶ ﺑﻮد
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ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دوردﺳﺖ

آه ای ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ  ،آه ای ﮔﺸﺎده ﻣﻮی
ای ﻧﺎزﻧﯿﻦ آﯾﯿﻨﻪ در ﭼﺸﻢ
ای ﺳﺒزی ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ
ای آﻓﺘﺎب ﺳﺮزده از ﺑﺎم ﺑﺎﺧﺘﺮ
ای ﻣﺸﺮق ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ  ،آﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪای ؟
آه ای ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺎزو  ،آه ای ﺑﺮهﻨﻪ ﺗﻦ
ای ﺑﺮ ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن ﺗﻨﺖ دﺳﺖ ﻣﮫﺮ ﻣﻦ
ﮐﻨﻮن در آن دﯾﺎر  ،ﺧﺪا را ﭼﮕﻮﻧﻪای ؟
ﺧﺮم  ،ﺷﺒﺎن دور ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﺮاغ
ﻣﻦ ﻣﯿﻨﻮﺷﻢ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪی
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﮐﻼم ﺗﻮ ﯾﺎﺑﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﻓﻮارهی ﻇﺮﯾﻒ ﺣﯿﺎﻃﺖ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد
ﻧﺠﻮای ﻧﻘﺮه ﻓﺎﻣﺶ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ در ﺳﮑﻮت
ﺗﻨﮫﺎ ﻃﻨﯿﻦ ﺑﺎل ﻣﮕﺲ اوج ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻮن ﺑﺎد ﭘﻨﺠﻪ ﻣﯽ زد ﺑﺮ ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت
ﺗﺎ ﻣﯿﺪﻣﯿﺪ روﺷﻨﯽ ﻧﯿﻠﮕﻮﻧﻪای
ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ  ،روز از ﻗﻔﺎی روز
در دﻓﺘﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﺗﻮ ﭘﻮﺳﯿﺪ و زرد ﺷﺪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﮫﺎر آﻣﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧزان ﮔﺬﺷﺖ
ﺗﺎ هﺮ ﺳﺨﻦ ﭘﺮﻧﺪهی آﻓﺎﻗﮕﺮد ﺷﺪ
ای ﺑﺎﻧﻮی ﮐﻼم
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ هﻮاﺧﻮاهﯽ دو ﻟﻔﻆ
ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد
او را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻮﺳﻪی ﺧﻮد ﻣﯿﻨﻮاﺧﺘﯽ
ای ﺧﺎﻣﺶ ﺳﺨﻨﮕﻮ  ،ای ﺷﻮخ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ
ای دوﺳﺖ  ،ای ﻣﻌﻠﻢ  ،ای ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﺨﺖ
ای ﺳﺮﺧﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪی اﻓﻖ
هﻨﮕﺎم ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ درﺧﺖ
در آن ﻏﺮوﺑﮕﺎه ﺑﮫﺎری
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺗﻦ ﺗﻮ
از ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ رﺧﺖ
دﯾﺪم ﮐﻪ هﻤﭽﻮ ﻗﻠﺐ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺪاﺧﺘﯽ
ای از ﻧﮋاد آهﻮ  ،ای از ﺗﺒﺎر ﻣﺎه
آن ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﮔﻤﺸﺪهی دور ﯾﺎد ﺑﺎد
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آه ای ﭼﺮاغ ﺳﺮخ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪی ﻧﻮر ﯾﺎد ﺑﺎد
ﮔﻮﯾﻨﺪ  :آﺳﻤﺎن هﻤﻪ ﺟﺎ آﺑﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ
آن ﺳﺒزی ﺗﻤﺎم ﺑﮫﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
اﯾﺎ هﻨﻮز در هﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
اﻣﺮوز ﺷﺎﻣﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎراﻧﯽ از درون
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻟﻔﺮﯾﺐ ﺗﺮا ﻣﯽ ﺷﺴﺖ
از ﭘﺮدهی ﺗﺼﻮر ﺗﺎرﯾﮑﻢ
ﻣﯿﺪﯾﺪم ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ز ﻣﻦ دوری
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ هﻤﭽﻮ آﯾﯿﻨﻪ  ،ﻧزدﯾﮑﻢ
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ﭼﺮاﻏﯽ از ﭘﺲ ﻧﯿزار

ﺗﻮ آن ﭘﺮﻧﺪهی رﻧﮕﯿﻦ آﺳﻤﺎن ﺑﻮدی
ﮐﻪ از دﯾﺎر ﻏﺮﯾﺐ آﻣﺪی ﺑﻪ ﻻﻧﻪی ﻣﻦ
ﭼﻮ ﻣﻮج ﺑﺎد ﮐﻪ در ﭘﺮدهی ﺣﺮﯾﺮ اﻓﺘﺪ
ﻃﻨﯿﻦ ﺑﺎل ﺗﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪ در ﺗﺮاﻧﻪی ﻣﻦ
ﭘﺮت ز ﻧﻮر ﮔﺮﯾزان ﺻﺒﺢ  ،ﮔﻠﮕﻮن ﺑﻮد
ﺗﻨﺖ ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﻮی ﺑﺎران داﺷﺖ
ﻧﺴﯿﻢ ﺑﺎل ﺗﻮ ﻋﻄﺮ ﮔﻞ ارﻣﻐﺎﻧﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ ره ﭼﻮ ﺑﺎد ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﺑﮫﺎران داﺷﺖ
ﭼﻮ از ﺗﻮ ﻣﮋدهی دﯾﺪار آﻓﺘﺎب ﺷﻨﯿﺪ
دﻟﻢ ﺗﭙﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد وﻋﺪهی رهﺎﯾﯽ داد
ﭼﺮاﻏﯽ از ﭘﺲ ﻧﯿزار آﺳﻤﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪ
ﮐﻪ آﺷﯿﺎن ﻣﺮا رﻧﮓ روﺷﻨﺎﯾﯽ داد
ﺗﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ای ﻣﺮغ ﺑﯿﺸﻪهﺎی ﻏﺮﯾﺐ
وﻟﯽ ﭼﻪ ﺳﻮد  ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺮﺗﻮی ﮔﺬر ﮐﺮدی
ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ درﯾﻦ آﺷﯿﺎن ﻧﭙﺎﯾﯿﺪی
ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ زود ازﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮدی
ﺑﻪ ﮔﺎه رﻓﺘﻨﺖ  ،ای ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺑﯽ ﻏﻢ ﻣﻦ
ﺧﻤﻮش ﻣﺎﻧﺪم و ﻣﻨﻘﺎر زﯾﺮ ﭘﺮ ﺑﻮدم
ﭼﻮ ﺗﺎج ﮐﺎج  ،ﻃﻼﯾﯽ ﺷﺪ از ﻃﻼﯾﻪی ﺻﺒﺢ
ﭘﻨﺎه ﺳﻮی درﺧﺘﺎن دورﺗﺮ ﺑﺮدم
ﻏﻢ ﮔﺮﯾز ﺗﻮ ﻧﺎزم  ،ﮐﻪ هﻤﭽﻮ ﺷﻌﻠﻪی ﭘﺎک
ﻣﺮا در آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه  ،زﯾﺴﺘﻦ آﻣﻮﺧﺖ
ﻣﻼل دورﯾﺖ ای ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪه از دل ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ی ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ آﻣﻮﺧﺖ
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دل آﺳﻮدهی ﻣﻦ  ،ﻻﻧﻪ ﭘﺎک ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭼﺘﺮ ﺷﺎﺧﺴﺎران ﺑﺮ ﻓﺮازش ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ ﺑﻮد
ﺷﺒﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺸﻢ آﻟﻮدهی ﻃﻮﻓﺎن
ﮔﺮﯾزان ﮐﺮد از وﺣﺸﺖ  ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﭽﮕﺎﻧﺶ را
از آن ﭘﺲ  ،ﻻﻧﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ
ﺑﮫﺎر از او ﮔﺮﯾزان ﺷﺪ
دهﺎن ﺷﺒﻨﻢ آﻟﻮدش ﭘﺮ از ﺧﺎک ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪ
ﭘﺮ از ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺷﺒﮫﺎ آﺳﻤﺎﻧﺶ را
ﺗﮫﯽ ﺷﺪ ﺳﯿﻨﻪاش ﻣﺎﻧﻨﺪ دام ﺧﺎﻟﯽ ﺻﯿﺎد
هﻢ از آوا  ،هﻢ از ﻓﺮﯾﺎد
ﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﮔﺎه از ﺧﺸﻢ  ،ﺑﻔﺸﺎرد ﮔﻠﻮﯾﺶ را
ﻧﻪ آواﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه از ﺷﻮق  ،ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ دهﺎﻧﺶ را
ﺗﻮ از راه آﻣﺪی  ،ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ رﻧﮓ
ﻓﻀﺎی ﺗﯿﺮهاش را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﺷﻨﯽ دادی
ز ﺷﺮ ﻓﺘﻨﻪهﺎی آﺳﻤﺎﻧﺶ اﯾﻤﻨﯽ دادی
ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺧﻮد آوردی ﺑﮫﺎر ﺟﺎوداﻧﺶ را
از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮم دل  ،آﺷﯿﺎن ﺑﯽ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﮕﺎه او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮ از راه آﻣﺪی ،ای ﻣﺮغ ﺻﺤﺮاهﺎی ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
درﻧﮕﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎد در وﯾﺮاﻧﺴﺮای ﻣﻦ
ﺑﻤﺎن دﯾﮕﺮ  ،ﺑﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻤﺎن  ،ﺗﺎ ﻻﻧﻪی دل ﺑﺎزﮔﻮﯾﺪ داﺳﺘﺎﻧﺶ را
ﺑﻤﺎن  ،ﺗﺎ ﺷﻮق دﯾﺪار ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ زﺑﺎﻧﺶ را
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ﻧﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ  ،ﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه
ای ﺑﯿﻨﻮا درﺧﺖ
ﮐز ﯾﺎد آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ هﺮ دو رﻓﺘﻪای
آﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮫﺎری ﻣﮕﺮ هﻨﻮز ؟
ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺮﮔﮫﺎی ﺗﻮ  ،ﯾﮏ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺪهاﻧﺪ
اﯾﺎ ﺧﺒﺮ ز ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪاری ﻣﮕﺮ هﻨﻮز ؟
اﯾﻦ ﻋﻨﮑﺒﻮت زرد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺎم اوﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن زاوﯾﻪی ﺑﺮﮔﮫﺎی ﺗﻮ
ﺗﺎری ز روزهﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺎﺧﻪهﺎت
ﺳﻮﺳﻮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﭼﺸﻤﮏ ﻧﻤﯿزﻧﺪ
دﯾﮕﺮ درون ﺟﺎﻣﯽ ﺳﺒزی ﮐﻪ داﺷﺘﯽ
آن آﺷﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻨﺠﺸﮑﮫﺎی ﺑﺎغ
ﭼﻮن دل ﻧﻤﯽ ﺗﭙﺪ
آن روز  ،آﺷﯿﺎﻧﻪی آﻧﺎن دل ﺗﻮ ﺑﻮد
آﯾﺎ ﺑﺮ او ﭼﻪ رﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﭙﺪ ؟
اﯾﻦ دل  ،ﻧﺸﺎن هﺴﺘﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮ ﺑﻮد
ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺮﮔﮫﺎی ﺗﻮ در آﺗﺶ ﺧزان
ﯾﮑﺒﺎره ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻮ رﯾﺨﺘﻨﺪ
ﮔﻨﺠﺸﮑﮫﺎی در ﺑﺪر از آﺷﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ
هﻤﺮاه ﺑﺎد و ﺑﺮگ  ،ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﺗﻮ ای درﺧﺖ  ،ﺗﻮ ای ﺑﯿﻨﻮا درﺧﺖ
ﭼﻮن ﻣﺮدهی ﺑﺮهﻨﻪی ﭘﻮﺳﯿﺪه اﺳﺘﻨﺨﻮان
ﺑﺮ ﮔﻮر ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدهای
ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﯽ از دﺳﺖ دادهای
ﺑﻨﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ازﯾﻦ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻟﺐ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﺷﮑﻮﻓﻪای
زﯾﺮا ﺑﻪ روی هﯿﭻ ﻟﺒﯽ  ،ﺟﺎی ﺧﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ازﯾﻦ
دﯾﮕﺮ ز ﻻﻧﻪ ﭘﺮ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪهای
زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺣﺒﺎب ﻓﻠزﯾﻦ آﺳﻤﺎن
دﯾﮕﺮ هﻮا ﻧﻤﺎﻧﺪه و دﯾﮕﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ای ﺑﯿﻨﻮا درﺧﺖ
آﯾﺎ ﺧﺒﺮ ز ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪاری هﻨﻮز هﻢ ؟
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ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ زﯾﺴﺘﻦ

ﺑﺎران دوﺑﺎره ﮐﻮﻓﺘﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪ هﺎی ﭘﻨﺠﺮهی ﮐﻮﭼﮏ اﺗﺎق
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﭙﯿﺪ هزاران ﺧﯿﺎل دور
داﻣﻦ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪی اﺟﺎق
ﻣﻦ آﻣﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ  ،ﺑﯽ هﯿﭻ آرزوی
ﺑﯽ هﯿﭻ اﺷﺘﯿﺎق
زاﻏﺎن  ،درون ﮐﻮﭼﻪی ﺗﺎرﯾﮏ آﺳﻤﺎن
ﭘﺮ ﻣﯿزدﻧﺪ ﻣﺴﺖ
اﯾﻦ  ،ﻧﻌﺮه ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﺷﺐ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را رﺑﻮد
آن  ،ﻧﻌﺮه ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺖ درﺷﺖ ﮐﻮه
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺷﮑﺴﺖ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﺸﻤﻪی ﻣﺎه از ﻏﺒﺎر اﺑﺮ
ﺷﺐ  ،ﮐﻮر ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮر و ﺳﺘﺎره ﮐﻮر
ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ در اﺟﺎق ﻓﺮزوان ﭼﺸﻢ ﺗﻮ
رؤﯾﺎی روزهﺎی ﺧﻮش و ﻗﺼﻪهﺎی دور
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﯽ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺮ ﮔﺮد ﮔﺮدﻧﻢ
اﻣﺎ دﻟﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮﻓﯽ رﺿﺎ ﻧﺪاد
ﺗﺎ ﭘﺮﺳﻢ  :اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ و  ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ  :اﯾﻦ ﻣﻨﻢ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯽ اﺷﺎره و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯽ ﺳﺨﻦ
ﺑﺎ هﻢ ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ در ﮐﻨﺎر هﻢ و ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ز هﻢ
ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و زﯾﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺎران ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻮﻓﺘﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪهﺎی ﭘﻨﺠﺮهی دﯾﺪﮔﺎن ﺗﻮ
ﭼﻮن ﺑﻐﺾ در ﮔﻠﻮی ﺷﺐ ﺑﯽ ﺻﺪا ﺷﮑﺴﺖ
آﻣﯿﺨﺖ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ و داﺳﺘﺎن ﺗﻮ
ﻣﺎ ﭼﻮن دو ﺑﺮگ هﻤزاد از ﺷﺎخ ﯾﮏ درﺧﺖ
ﺑﺮ ﺧﺎک رﯾﺨﺘﯿﻢ
ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮫﺎران ﮔﺮﯾﺨﺘﯿﻢ
اﻣﺎ ﭼﻮ ﺑﺎد ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ از راه دررﺳﯿﺪ
ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪ
آﻧﮕﻪ ز ﯾﺎد ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪ
ﺑﺎران دوﺑﺎره ﮐﻔﺘﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪهﺎی ﭘﻨﺠﺮه ی ﮐﻮﭼﮏ اﺗﺎق
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ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﭙﯿﺪ هزاران ﺧﯿﺎل دور
داﻣﻦ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪی اﺟﺎق
ﺑﯿﺮون ﭘﻨﺠﺮه
دور از اﺗﺎق ﻣﻦ
دور از اﺟﺎق ﻣﻦ
ﭼﻮن ﮐﺮﮐﺴﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ در آﻓﺎق ﻟﻌﻠﮕﻮن
ﭘﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﻮد اﺑﺮ
در ﭼﺸﻢ آﻓﺘﺎب
ﻣﻨﻘﺎر ﺗﯿز ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﺑﺮ
از ﻻﺷﻪهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪی ﺑﺮگ هﺎی ﭘﯿﺮ
دل ﮐﻨﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﺑﺮ
ﭘﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﻮد اﺑﺮ
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در اﻧﺘﻈﺎر آن ﭼﻨﺎن روز
روزی اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮگ آﯾﺪ ﮐﻪ ای ﻣﺮد
از اﯾﻦ هﻤﻪ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﮐﻨﻮن در ﺗﻦ ﺗﻮﺳﺖ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ را ﺑﮕزﯾﻦ و ﺑﺎﻗﯽ را رهﺎ ﮐﻦ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ از ﺗﻮ
از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ داری
آﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻋﻀﻮ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔزﯾﻨﯽ
آﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﻤﺎری ؟
از ﺑﯿﻦ ﻣﻐز و ﻗﻠﺐ و ﮔﻮش و دﯾﺪه و دﺳﺖ
آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺪاﻣﯿﻨﺖ ﻧﻈﺮ هﺴﺖ ؟
آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻐز ﺧﺴﺘﻪ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿزﯾﻨﯽ ؟
ﻣﻐزی ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺟز ﺧﯿﺎل ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ
آﯾﺎ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﯽ زﺑﺎن را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪی ؟
ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ اﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ
آﯾﺎ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ را دوﺳﺖ داری؟
ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺟز ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن هﯿﭽﺶ هﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ
آﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﻮش ﺑﯿﻨﻮا را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮی ؟
ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺮ از ﯾﺎوههﺎ و ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﺪ
رﻧﺪاﻧﻪ در ﺗﺤﺴﯿﻦ او ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ
زﻧﮫﺎر  ،زﻧﮫﺎر
زﯾﻨﺎن ﻣﺒﺎد هﯿﭻ ﯾﮏ را ﺑﺮﮔزﯾﻨﯽ
زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻨﺎن ﻧﺼﯿﺒﺖ ﺟز ﺿﺮر ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻨﺎن هﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯽ
ﻣﻦ دﺳﺖ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔزﯾﻨﻢ
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ از ﭘﻮﻻد ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻔﺸﺎرد ﮔﻠﻮ را
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﭘﺎس دارد آﺑﺮو را
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ذر ﺳﯿﺎهﯽ ﺑﺮﻓﺮوزد
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ زورﮔﻮﯾﺎن ﻣﺸﺖ ﮔﺮدد
ﻣﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﮫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﮫﺎ ﺑﺪوزد
ﻣﺸﺘﯽ ﮐﻪ هﻤﭽﻮن ﭘﺘﮏ آهﻨﮕﺮ ﺑﮑﻮﺑﺪ
ﺳﻨﺪان ﺳﺮد آﺳﻤﺎن را
ﻣﺸﺘﯽ ﮐﻪ در هﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪی ﺧﻮﯾﺶ
آﯾﯿﻨﻪی ﺟﺎدوﮔﺮان را
آری  ،اﮔﺮ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯽ
ﻣﻦ ﻣﺸﺖ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔزﯾﻨﻢ
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ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﺪ از ﮔﻠﻮﯾﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺧﺸﻢ آﻟﻮد ﻣﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﯿﺮد
آﻧﮕﺎه  ،ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺻﻔﺎی اﺷﮏ ﯾﺎﺑﺪ
آﻧﮕﺎه  ،اﺷﮑﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﯿﺮد
در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﭽﻨﺎن روز
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺑﮕﺮﯾﯿﻢ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ
اﺷﮏ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻦ هﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺑﺎد
ﻣﺸﺖ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﺎد
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ﺑﺸﻨﻮ از ﻧﯽ

ﻧﯽ هﺎی ﺧﻮاﺑﻨﺎک  ،ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺎزهی ﻧﺴﯿﻢ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﻣﮋﮔﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪی ﻣﺮداب از آن ﻣﯿﺎن
در آﻓﺘﺎب ﺻﺒﺢ  ،ﭼﻮ آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺮق زد
آﻧﮕﻪ  ،ﻧﯿﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺎر هﻔﺖ ﺑﻨﺪ
ﺑﯿﻤﺎرﺗﺮ ز ﭼﮫﺮهی ﻣﮫﺘﺎب ﺻﺒﺤﮕﺎه
در ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺮهی ﻣﺮداب  ،ﺳﺒز ﺷﺪ
ﭼﻮن ﻧﯿزهی ﺷﮑﺴﺘﻪ رهﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎه
ﺷﺶ ﺑﻨﺪ او ﭼﻮ ﺳﯿﻨﻪی ﻏﻮﮐﺎن ﺳﭙﯿﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮ ﮔﺮد ﺑﻨﺪ هﻔﺘﻢ او  ،ﻃﺮﻗﻪای ﺳﯿﺎه
آن ﻃﻮﻗﻪ را ز رﻧﮓ ﺷﺐ اﻧﮕﺎﺷﺖ آﻓﺘﺎب
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪش
اﻣﺎ هﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﺮد
اﻣﺎ هﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺷﺴﺖ
زهﺮ ﺳﯿﺎه  ،در ﺗﻦ وی ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﯾﺪ
هﻨﮕﺎم ﻇﮫﺮ  :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﮔﺎه ﻧﯽ رﺳﯿﺪ
در آﺳﺘﺎن ﺷﺐ ﺑﻪ ﮔﻠﻮی ﺳﭙﯿﺪ وی
ﻧﯽ  ،رﻧﮓ ﺷﺐ ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺐ ﻧﯿز رﻧﮓ ﻧﯽ
ﭼﻮن ﺑﺎد رهﮕﺬر ﺧﺒﺮ از ﻣﺮگ روز داد
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ  ،آهﻨﮓ راه ﮐﺮد
ﻣﮫﺘﺎب از ﻓﺮاز درﺧﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد
ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﮔﻔﺖ
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ هﺴﺘﯽ ﻧﯽ را ﺗﺒﺎه ﮐﺮد
ﺷﺐ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ زهﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺧﻮن ﻧﯽ دوﯾﺪ
ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد  ،ﻧﯽ
ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و در ﺗﻦ ﺧﻮد ﺧﻮن ﻣﺮده داﺷﺖ
اﯾﻦ ﺧﻮن ﻣﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ وی را ﺳﯿﺎه ﮐﺮد
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از ﭘﺲ دﯾﻮار ﺳﺎﻟﮫﺎ
ای ﮐﻮﻟﯽ ﮐﺒﻮد ﻧﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﭼﺸﻢ
ای ﺑﺎ ﻏﻢ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﻦ آﺷﻨﺎ هﻨﻮز
ای ﻧﻐﻤﻪﺳﺎز ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪی اﻣﯿﺪ
ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺸﯽ ز ﭼﻨﮓ دﻟﻢ ﻧﺎﻟﻪهﺎ هﻨﻮز
ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﭘﺲ دﯾﻮار ﺳﺎﻟﮫﺎ
ﺳﻮی ﺗﻮ آﻣﺪم
ﺳﻮی ﺗﻮ آﻣﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮ آورم
آن ﻧﻐﻤﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮج زﻧﺪ در ﻓﻀﺎ هﻨﻮز
هﻤﭽﻮن ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪی ﻧﯽ از ره دراز
ﯾﺎد ﺗﻮ ﺷﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪم در ﺷﺐ ﻧﯿﺎز
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻐﻤﻪای ﻧﺴﺮودی ز دﯾﺮﺑﺎز
در ﮔﻮش ﻣﻦ ﻃﻨﯿﻦ ﻓﮑﻨﺪ آن ﺻﺪا هﻨﻮز
در ﺧﻮاﺑﮫﺎی ﺗﯿﺮهی اﻧﺪوهﮕﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺮا ﭼﻮ ﻣﺴﺘﯽ اﻓﯿﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
ﺗﺎ در ﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﮫﻢ
ﻧﻘﺸﯽ از آن ﺧﯿﺎل ﮔﺮﯾزﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ
ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ و  ،ﻧﺎم ﺗﻮ در ﺧﺎﻃﺮم ﻧﺸﺴﺖ
اﻣﺎ ﺗﻮ هﻤﭽﻮ ﺧﻮاب ز ﭼﺸﻤﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﯽ
ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﭘﺮ ﺗﻮ ﻣﺎه آﻓﺮﯾﻨﺪش
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد ز ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺒﮫﺎی ﮔﺴﯿﺨﺘﯽ
ای ﮐﻮﻟﯽ ﮐﺒﻮد در ﻧﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﭼﺸﻢ
ای در ﻏﺮوب ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪهﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب
ای ﮔﯿﺴﻮان ﺗﻮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎل اﺳﺐ  ،ﭘﺮ از ﺑﺮق آﻓﺘﺎب
آﯾﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ آری  ،ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻏﻮش آﺷﺘﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ؟
ای ﮐﻮﻟﯽ ﮐﺒﻮد ﻧﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﭼﺸﻢ
ای در ﻏﻢ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﻦ  ،آﺷﻨﺎی ﻣﻦ
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ﺷﯿﮫﻪی ﺧﺎﻣﻮش

ﮐﻮه  ،زاﻧﻮ زده ﭼﻮن اﺳﺐ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرده ﺑﻪ راه
ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﺷﯿﮫﻪی ﺧﺎﻣﻮش هﻼک
ﻣﻐز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﯿزی ﺳﻨﮓ
ﭼﻮن ﺳﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ  ،دراﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺧﺎک
ﻧﺎﺧﻦ از درد ﻓﺮوﺑﺮده درون ﺷﻦ ﮔﺮم
ﻟﺐ ﺗﺎول زدهاش ﺳﻮﺧﺘﻪ از داغ ﻋﻄﺶ
ﺧﻮﻧﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ
ﭼﺸﻤﺶ از ﺣﺴﺮت آﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺑﺪ هﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﻣﯿﺪود هﻤﭽﻮ ﺳﮕﯽ هﺎر  ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮاب
ﺑﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﭼﻮ ﻟﺐ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ از ﭼﺸﻤﻪی دور
آﺗﺶ ﺳﺮخ زﺑﺎﻧﺶ ﻓﮑﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪ در آب
آﺳﻤﺎن  ،ﮐﺎﺳﻪی ﺑﺮاق ﻟﻌﺎب اﻧﺪودی اﺳﺖ
ﮐﻪ ازو ﻗﻄﺮهی آﺑﯽ ﻧﺘﺮاوﯾﺪه ﺑﺮون
ﺗﺸﻨﮕﯽ در رﺣﻢ روﺳﭙﯽ ﭘﯿﺮ زﻣﯿﻦ
ﻧﻄﻔﻪای ﮐﺎﺷﺘﻪ از ﺷﮫﻮت ﺳﻮزان ﺟﻨﻮن
ﮐﻮره راهﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻮﯾﺮ
ﺟﻠﺪ ﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه از ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﺮدﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮔﺮد از ﺗﻦ راه
ﻏﻮل ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﻮن از زور ﻋﻄﺶ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﺮوﺑﺮده ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺗﺎ ﻣﮕﺮ درد ﺟﮕﺮ ﺳﻮز ﺧﻮد آرام ﮐﻨﺪ
زﺧﻢ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺗﺮﮐﮫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺮهﻤﯽ از ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ وام ﮐﻨﺪ
ﭼﺸﻤﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﮑﯿﺪهی ﺟﻮی
ﺳﯿﻨﻪﻣﺎﻻن ﺑﺨزد ﭼﻮن ﺗﻦ ﻟﻐزﻧﺪهی ﻣﺎر
ﮐﻮه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ هﻢ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ
اﺳﺐ  ،ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭙﺮد ﺗﺸﻨﻪ  ،در آﻏﻮش ﺳﻮار
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ﺷﻌﺮ ﻣﻦ و ﺷﻌﺮ ﺑﺎد
ﺑﺎد ﻣﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻮرﯾﺪهی وﻟﮕﺮد
ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ زد در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺑﯽ ﻋﺎﺑﺮ
واژههﺎﯾﺶ را ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﮫﺎی ره ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ
واژههﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ
ﺗﻮدهی اﻟﻔﺎظ رﻧﮕﯿﻦ را ﺑﻪ هﻢ ﻣﯿزد
ﮔﺎه  ،اﯾﻦ ﯾﮏ را ﮔزﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮔﺎه آن ﯾﮏ را ﻗﻠﻢ ﻣﯽ زد
اﻧﺪک اﻧﺪک  ،ﺷﻌﺮ ﺷﯿﻮاﯾﯽ رﻗﻢ ﻣﯿزد
ﺷﮫﺮ  ،ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎغ آﺳﻤﺎن  ،ﺧﺎﻣﻮش
ﺣﻮری ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﯿﺮ از ﻟﺬت آﻏﻮش
ﺗﻦ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻠﻮرﯾﻦ اﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ
ﮔﺎه  ،ﺳﺮ از آب ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪر ﻣﯿﮑﺮد
ﺷﮫﺮ را از ﺑﺮق ﺷﺎدی ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯿﮑﺮد
ﮔﺎه  ،ﻋﺮﯾﺎن  ،ﭘﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﻧﮫﺎد از آب
ﺣﻮﻟﻪ ی اﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪ از ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎﮐﺶ
ﻋﻄﺮ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﺮﺑﻮد و در هﻮا ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ
ﻋﻄﺮ او ﺑﺎ ﺑﻮی ﺑﺮگ ﺧﯿﺲ ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﺑﺎ ﮔﻞ دﯾﻮار ﺑﺎران ﺧﻮرده  ،ﻣﯽ آﻣﯿﺨﺖ
ﺷﮫﺮ  ،ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎغ آﺳﻤﺎن  ،ﺧﺎﻣﻮش
آﻓﺘﺎب اﻓﺸﺎﻧﺪه زﻟﻒ ﺷﺴﺘﻪ را ﺑﺮ دوش
ﺑﺎد ﻣﺴﺖ  ،اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻮرﯾﺪهی رﺳﻮا
ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯿزد در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﭘﺮ ﻏﻮﻏﺎ
واژههﺎﯾﺶ را ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﮫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺟﺴﺖ
در ﻏﻢ ﮔﻨﮓ ﺧزان ﻣﯽ ﺟﺴﺖ
ﻣﻦ  ،ﮐﻨﺎرش راه ﻣﯽ رﻓﺘﻢ
واژههﺎﯾﻢ را ﻣﯿﺎن ﭼﮫﺮههﺎی زﻧﺪه ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻢ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﭘﺎک ﻣﯿﮑﺮدم
ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در آب ﻣﯿﺪﯾﺪم
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ
آﻓﺘﺎب ﺗﺎزهای را ﺧﻮاب ﻣﯽ دﯾﺪم
ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﺗﺎزه ﻣﯽ آﻣﯿﺨﺖ
ﺳﺤﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺮﮔﮫﺎ را روح ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﻟﻔﻆ هﺎ را ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺪاد
واژه هﺎ را ﻣﮋدهی آزادﮔﯽ ﻣﯿﺪاد
ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺑﺎد  ،ﺷﻌﺮی ﺗﺎزه ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم
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او  ،ﺑﺮای ﺷﮫﺮ  ،ﺷﻌﺮ ﺗﺎزهای ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ
ﺷﻌﺮ او ﺗﺮ ﺑﻮد
اﻣﺎ ....راﺳﺘﯽ  ....اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﺎﯾﻪای از ﺧﻮد ﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻌﺮم از ﺷﻌﺮش رواﻧﺘﺮ ﺑﻮد
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در ﻏﺒﺎر ﺧﻨﺪهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺧﻮاب ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ هﻤﻪ ﺷﺐ  ،اﺳﺐ رهﻮار ﻣﺮادم را
ﯾﺎﻟﺶ از ﻧﻮر ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن  ،ﻃﻼﯾﯽ رﻧﮓ
ﺧﻮاب ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮزﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪ او
راه ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻢ از ﻓﺮﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﻓﺮﺳﻨﮓ
رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻠﻪهﺎی دور ﻣﯽ آرم
ﻗﻠﻪهﺎی دور  ،ﭘﻨﮫﺎن در ﻏﺒﺎر ﺧﻨﺪهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﯿﺮوم آن ﺳﺎن ﮐﻪ ﻧﻌﻞ اﺳﺐ ﻣﻦ از ﺳﯿﻨﻪی هﺮ ﺳﻨﮓ ﻻﻟﻪی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ
ﻣﯿﺮوم آن ﺳﺎل ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻔﺴﮫﺎی ﺗﺐ آﻟﻮدش
ﭘﺮدهی اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ آﺑﺸﺎران را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ
ﻣﯽ روم آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻃﺎق آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺪ
ﺑﺸﮑﻔﺪ در ﺑﺎغ ﭼﺸﻤﻢ ﺳﻮﺳﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
هﻤﭽﻮ ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﻪهﺎ در ﭼﺸﻢ آهﻮهﺎ
ﻣﯿﺮوم آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن اﺳﺒﻢ دو ﭼﺸﻢ از ﺧﻮاب ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ
ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد در ﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮدﻣﮑﮫﺎﯾﺶ
ﺳﺎﯾﻪی ﭘﺮواز ﺧﺎﻣﻮش ﭘﺮﺳﺘﻮهﺎ
ﻋﺎﻗﺒﺖ زﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ روزی ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری
اﺳﺐ رهﻮار ﻣﺮادم را
رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻠﻪهﺎی دور ﻣﯽ آرم
ﻗﻠﻪهﺎی دور  ،ﭘﻨﮫﺎن در ﻏﺒﺎر ﺧﻨﺪهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﯿﺮوم آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎغ آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﮫﺎری هﺴﺖ
ﻣﯿﺮوم آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دل هﺎ را ﺷﮑﻮه اﻧﺘﻈﺎری هﺴﺖ
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ﺷﮫﺎدت

ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر  ،ﺑﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮد  ،ﻣﺎدر
ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻼ ﻣﯿﺒﺎرد از ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﻣﺎﺗﻤﺴﺮای ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ هﯿﭽﮑﺲ ﻣﮕﺸﺎ
ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮگ ﺑﺮ در ﻧﺨﻮاهﯽ دﯾﺪ
زﻣﯿﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ از ﺑﺎران ﺧﻮن  ،اﻣﺮوز
وﻟﯽ دﻟﮫﺎ درون ﺳﯿﻨﻪهﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ
ﻣﺒﻨﺪ اﻣﺮوز ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮ ﺣﻠﻘﻪی اﯾﻦ در
ﮐﻪ ﻗﻠﺐ آهﻨﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ هﻢ ﮐﻨﺪه از درد اﺳﺖ
ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮه را از ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪهﺎ ﺑﺮدار
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺎﻣﮫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﻣﺘﺎﺑﺎن ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺖ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ
ﮐﻪ هﻤﭽﻮن ﺷﻌﻠﻪای در زﯾﺮ ﺑﺎران  ،دود ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﺗﻠﻨﮕﺮ ﻣﯿزﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪ هﺎ ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪی ﺑﺎران
ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺮد ﻣﯿﺨﻨﺪد ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ
دهﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺮ ﺧﻮن ﻣﯿﺸﻮد از ﻣﺸﺖ ﺧﻤﭙﺎره
ﻓﺸﺎرد درد ﻣﯽ دوزد ﻟﺒﺎﻧﺶ را ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﮫﺎ
زﻣﯿﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ از ﺑﺎران ﺧﻮن  ،اﻣﺮوز
زﻣﯿﻦ از اﺷﮏ ﺧﻮن آﻟﻮدهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ﺳﯿﺮاب اﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻦ آن ﮔﻮش از ﺑﻦ ﮐﻨﺪه را در ﻣﻮج ﺧﻮن  ،ﻣﺎدر
ﮐﻪ هﻤﭽﻮن ﻻﻟﻪ از ﻻﻻی ﻧﺮم ﺟﻮی در ﺧﻮاب اﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻦ آن ﭼﺸﻢ را ﭼﻮن ﺟﻮﺟﻪ ای در ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ
ﮐﻪ روزی اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎﺳﻪی ﺳﺮ آﺷﯿﺎﻧﺶ ﺑﻮد
ﺑﺒﯿﻦ آن ﻣﺸﺖ را  ،آن دﺳﺖ دوراﻓﺘﺎده از ﺗﻦ را
ﮐﻪ روزی ﭼﻮن ﮔﺮه ﻣﯽ ﺷﺪ  ،ﺣﺮﯾﻒ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻮد
ﺑﺒﯿﻦ آن ﻣﻐز ﺧﻮن آﻟﻮده را  ،آن ﭘﺎرهی دل را
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻗﺪﻣﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺑﯽ هﯿﭻ ﻓﺮﯾﺎدی
ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺗﻠﺦ در رﮔﮫﺎی ﺳﺮدش زهﺮ ﻣﯽ رﯾزد
ﺑﺪو ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ  ،آزادی
ﺑﻤﺎن ﻣﺎدر ! ﺑﻤﺎن درﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮﯾﺶ اﻣﺮوز
ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻼ ﻣﯽ ﺑﺎرد از ﺧﻮرﺷﯿﺪ
دو ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪوزی ؟
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮ در ﻧﺨﻮاهﯽ دﯾﺪ
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ﺣﻤﺎﺳﻪ ای در ﻏﺮوب
ز ﭘﻨﺎهﮕﺎه ﺟﻨﮕﻠﮫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﺧزان دﯾﺪه
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاهﻢ ﮔﺸﺖ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ  ،ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﺮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢ  ،ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﻦ ﮐﻨﻮن ﻗﻄﺮههﺎی رﯾز ﺑﺎران را
ﮐﻪ هﻤﭽﻮن ﺑﺎل زﻧﺒﻮران ﺧﻮاب آﻟﻮد ﻣﯿﺮﯾزد
ﺑﻪ روی ﻏﻨﭽﻪی ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
ﻣﻦ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﮔﮫﺎ را ﭼﻮن ﻣﻠﺨﮫﺎ از زﻣﯿﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮاهﻢ داد
ﻣﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﮐﺒﻮد اﺑﺮهﺎ را ﻟﻤﺲ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
وزان آﺑﯽ ﺑﻪ روی آﺗﺶ ﭘﺎﯾﯿز ﺧﻮاهﻢ رﯾﺨﺖ
ﺳﭙﺲ آهﻨﮓ دﯾﺪار ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﻦ ﮐﻨﻮن ﮐﻮﻟﻪﺑﺎری ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد دارم
ﻋﺠﺎﺋﺐ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎری ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﮫﻢ ﮐﺮده
ﻋﺠﺎﺋﺐ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎری هﺪﯾﻪی روزان ﺑﯿﻤﺎری
در او ﮔﻨﺞ ﻧﻮازﺷﮫﺎ
در او رﻧﺞ ﻧﯿﺎﯾﺸﮫﺎ
در او ﻓﺮﯾﺎدهﺎی ﻣﺴﺘﯽ و هﺴﺘﯽ
در او اﻧﺪوه اﯾﺎم ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﯽ
ﻣﻦ ﮐﻨﻮن ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر ﺑﺴﺘﻪام را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﻦ از ﺧﻤﯿﺎزههﺎی درههﺎ و ﺧﻮاب ﺧﻨﺪﻗﮫﺎ
ﻣﻦ از آﺷﻮب درﯾﺎهﺎ و از ﺗﺸﻮﯾﺶ زورﻗﮫﺎ
ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
ﻣﻦ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺒﮫﺎ و از ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﭘﻠﮫﺎ
ﻣﻦ از ﻧﺠﻮای زﻧﺒﻮران و از ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﮔﻠﮫﺎ
ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
ﻣﻦ از ﺳﻮﺳﻮی ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺳﻮزد
ﻣﻦ از ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮه و آﺳﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﺨﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯿﺪوزد
ﻣﻦ از ﺑﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﻧﺤﯿﻒ آﺑﯿﺎران اﺳﺖ
ﻣﻦ از ﮔﯿﻼس ﺑﻨﮫﺎی ﮔﻞ آورده
ﮐﻪ در ﺻﺒﺢ ﺑﮫﺎران ﭘﺎﯾﮑﻮب ﺑﺎد و ﺑﺎران اﺳﺖ
ﺗﺮا آﮔﺎه ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﻦ ﮐﻨﻮن در ﺧزاﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﮫﺎر آواز ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ
ﻣﻦ ﮐﻨﻮن در ﺷﺐ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮاﻧﻢ
ﺷﺐ ﺑﯽ ﻣﺎه در ﻣﻦ ﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﻋﺼﺎﯾﻢ در ﮔﻞ ﻧﺮم ﺑﯿﺎﺑﺎن رﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
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درﺧﺘﯽ در ﮐﻨﺎر راه ﻣﯽ روﯾﺪ
درﺧﺘﯽ درﮐﻨﺎرم راه ﻣﯽ ﭘﻮﯾﺪ
ﻋﺼﺎی ﮐﻮری اش در دﺳﺖ و ﺑﺎر ﭘﯿﺮی اش ﺑﺮ دوش
ﻋﺼﺎی ﮐﻮری ام در ﻣﺸﺖ و ﺑﺎر ﭘﯿﺮی ام ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﺑﻪ رﻓﺘﻦ  ،هﺮ دو ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ
ﻣﻦ و او هﺮ دو ﺧﺎﻣﻮﺷﯿﻢ
ﻣﻦ و او هﺮ دو از ﺧﺎک ﺑﯿﺎﺑﺎن آب ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﻢ
ﻣﻦ از اﯾﻦ هﻤﺴﻔﺮ روزی ﺗﺮا آﮔﺎه ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
اﻓﻖ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﺮ از اﺑﺮم
ﭘﺮ از ﻏﺒﺎر اﻓﺸﺎن ﺑﯽ ﺑﺎران
درون ﭼﺸﻤﻪ  ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آب ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ  ،آب زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﻮاب ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ازﯾﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮﺷﺪ وﺟﻮدم را
ﺷﺒﯽ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ
ﺷﺘﺎب آﻟﻮده  ،در ﮔﻮدال دﺳﺘﻢ آب ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮرد
هﺠﻮم ﻣﺎهﯿﺎن ﺗﺸﻨﻪ را از ﯾﺎد ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد
ﻧﮫﺎﻟﯽ ﺗﺎزه در ﻣﻦ رﯾﺸﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
و ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺎﺧﺴﺎرش را
ﺑﻪ دور ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﺮا ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻣﻦ
ﺗﺮا در ﺧﻮاب هﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻣﻦ
ﺗﺮا ﺑﺎر دﮔﺮ ﺟﺴﺘﻢ
درون آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدهﺎی ﻧﺎهﺸﯿﺎری
ﺗﺮا در ﺧﻮد رهﺎ ﮐﺮدم
ﺗﺮا از ﻧﻮ ﺻﺪا ﮐﺮدم
ﺗﺮا ﺟﺴﺘﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺮزهﺎی ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری
وزﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ زﯾﺴﺖ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﻦ ﮐﻨﻮن در ﻏﺮوب اﻧﺘﻈﺎرم راه ﻣﯽ ﭘﻮﯾﻢ
ﺗﺮا هﻤﭽﻮن ﺣﺮﯾﻔﯽ در ﮐﺮان اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯿﺠﻮﯾﻢ
و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺐ زﻧﺪهدارﯾﮫﺎ
و در آن ﺳﻮی اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرﯾﮫﺎ
ﺗﺮا ﺑﺎر دﮔﺮ در ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاهﻢ دﯾﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در آن ﺷﺐ در ﺷﺐ دﯾﺪار
ﻏﺒﺎری ﻧﺮم ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺷﺒﮫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ
ز روی ﮐﺸﺘزاران ﺳﭙﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ
ﻣﯿﺎن ﺗﭙﻪهﺎی ﻣﺎهﺘﺎﺑﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮاهﺪ زد
و ﻣﻦ در ﭘﺸﺖ آن ﺧﯿﻤﻪ
ﺑﺴﺎن ﺷﻌﻠﻪای در ﺧﺮﻣﻦ ﭘﻨﺒﻪ
ﺑﻪ رﻗﺼﯽ آﺗﺸﯿﻦ آﻏﺎز ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
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و در ﭘﺎﯾﺎن آن ﺷﺐ آن ﺷﺐ دﯾﺪار
ز ﭘﻨﺎهﮕﺎه ﺟﻨﮕﻠﮫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﺧزان دﯾﺪه
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاهﻢ ﮔﺸﺖ
ﺗﺮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢ  ،ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ  ،ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﺮا آواز ﺧﻮاهﻢ داد
ﺗﺮا ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
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ﮐﺘﺎب ﭘﺮﯾﺸﺎن

اﻣﯿﺪ زﯾﺴﺘﻨﻢ  ،دﯾﺪن دوﺑﺎرهی ﺗﻮﺳﺖ
ﻗﺮارﺑﺨﺶ دﻟﻢ  ،ﺗﺎب ﮔﺎهﻮارهی ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﻮ  ،ای ﺷﮑﻮﻓﻪی اﯾﺎم آرزوﻣﻨﺪی
ﺑﻤﺎن ﮐﻪ دﯾﺪهی ﻣﻦ روﺷﻦ از ﻧﻈﺎرهی ﺗﻮﺳﺖ
ﻧﮕﺎه ﭘﺎک ﺗﻮام ﺻﺒﺢ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد
ﮐﻨﻮن ﭼﺮاغ ﺷﺒﻢ ﭘﺮ ﺳﺘﺎرهی ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﯾﮏ اﺷﺎره  ،ﻣﺮا رﺧﺼﺖ ﭘﺮﯾﺪن ﺑﺨﺶ
ﻣﻪ ﻣﺮغ وﺣﺸﯽ دل  ،رام ﯾﮏ اﺷﺎرهی ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎره ﮐﺮدن اوراق هﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﻮش
دﻟﻢ ﮐﺘﺎب ﭘﺮﯾﺸﺎن ﭘﺎره ﭘﺎرهی ﺗﻮﺳﺖ
ﺷﺒﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﺮﯾﻪام ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ
زﻻل اﺷﮏ ﭘﺪر  ،ﺑﺮق ﮔﻮﺷﻮارهی ﺗﻮﺳﺖ
دﻟﻢ ﭼﻮ ﻣﻮج  ،ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺪود ز ﺑﯿﻢ زوال
ﮐﺮاﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﻨﺎهﺶ دهﺪ  ،ﮐﻨﺎرهی ﺗﻮﺳﺖ
ﺧﺠﺴﺘﻪ ﭘﻮﭘﮏ ﻣﻦ ای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻮدک ﻣﻦ
اﻣﯿﺪ زﯾﺴﺘﻨﻢ  ،دﯾﺪن دوﺑﺎرهی ﺗﻮﺳﺖ
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از ﺑﮫﺸﺖ ﺗﺎ دوزخ
از آﻏﺎز آﻧﭽﻪ ﮐﺮدم  ،ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﻮد
هﻤﻪ ﺳﻮدم درﯾﻦ ﺳﻮدا ﺿﺮر ﺑﻮد
ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮدم از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺨﺖ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ از آﻏﺎزش ﺑﺘﺮ ﺑﻮد
ﻧﻪ هﺮﮔز ﺗﻦ ﺑﻪ راﺣﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ
ﻧﻪ هﺮﮔز دل ز ﺷﺎدی ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد
ﺑﺪ و ﺧﻮب آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ  ،ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪ
ﺷﺐ و روز آﻧﭽﻪ ﮐﺮدم ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﻮد
ﺑﮫﺎر زﻧﺪﮔﯽ زودم ﺧزان ﮔﺸﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮم ﭼﻮن ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺗﯿزﭘﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ هﺮ در  ،ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮐﻮﭼﯿﺪ
ﻣﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺪاﯾﯽ درﺑﺪر ﺑﻮد
ﮔﻤﺎن را از ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺮدم
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻋﻘﻠﻢ ﮐﻮر و ﮐﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﺧﻨﺪﯾﺪم از ﮐﺒﺮ
ز ﺑﺲ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﮑﺮم ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺷﻌﺮ آوﯾﺨﺘﻢ  ،ﭼﻮن ﺑﺮگ در ﺑﺎد
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎد آﺷﻮﺑﮕﺮ ﺑﻮد
ﺑﻨﺎی هﺴﺘﯽ ام را واژﮔﻮن ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻨﻢ ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮد
ﺣﺮﯾﻔﺎن  ،ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺮا ﺧﺸﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ زﯾﺮ ﺳﺮ ﺑﻮد
رﻓﯿﻘﺎن ﻧﻌﺮهی ﻣﺴﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﻧﯿﻦ از ﺟﮕﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺑﯿﺪردان ﺳﭙﺮدم ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ را
ﮐﻪ ﻧﻮش دﯾﮕﺮاﻧﻢ ﻧﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﺑﺴﺎ ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ از آﺷﻔﺘﻪ ﺣﺎﻟﯽ
ﭼﻮ ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﮐﺮدم  ،ﺳﺤﺮ ﺑﻮد
ﺑﺴﺎ اﯾﺎم ﮐز ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﺨﺘﯽ
دل ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ از ﺷﺐ ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﺑﻮد
ﺑﮫﺸﺖ ﺷﺎدﺧﻮاران  ،ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮا از آﺗﺶ دوزخ ﮔﺬر ﺑﻮد
ﮔﺮم ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ازﯾﻦ راه
و ﯾﺎ در ﻃﺎﻟﻌﻢ راهﯽ دﮔﺮ ﺑﻮد
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﭘﯿﻤﻮدم ای ﻣﺮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﭘﯿﻤﻮدن  ،ﺧﻄﺮ ﺑﻮد
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ﺑﺮﯾﻦ ﻋﻤﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ رﻓﺘﻪ  ،ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﺧﺪاﯾﺎ ! ﺑﺲ ﮐﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺪاد  ،آﻣﯿﻦ
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دو روز ﯾﺎ ده ﺳﺎل ؟
هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ای ﻧﯿﻤﻪی ﺟﺪا از ﻣﻦ
ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎد زﺑﺎﻧﻢ  ،ﭼﻪ ﻧﺎروا ﮔﻔﺘﻢ
ﺗﻮ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ای ﺟﺎن  ،ﺗﻤﺎم هﺴﺘﯽ ﻣﻦ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﮫﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺮا ﺧﺪا از ﻣﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﻢ زﯾﺴﺖ ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺎﻧﺪ ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺗﻮاﻧﻢ راﻧﺪ ؟
هﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻦ ﺑﻮدی  ،هﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪی
ﺻﺪای ﮔﺮم ﺗﻮ در اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻦ ﻣﯿﮕﺸﺖ
هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدی  ،هﻤﯿﺸﻪ دور از ﻣﻦ
هﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﺷﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻦ ﻣﯿﮕﺸﺖ
ﻏﺮوﺑﮕﺎهﺎن  ،در ﮐﻮﭼﻪهﺎی ﺧﻠﻮت ﺷﮫﺮ
ﮐﻪ ﺑﻮی ﭘﯿﭽﮏ  ،هﺬﯾﺎن ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﺗﻮ در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ آهﺴﺘﻪ راه ﻣﯿﺮﻓﺘﯽ
و در ﮐﺮاﻧﻪی ﭼﺸﻤﺎن ﮐﮫﺮﺑﺎﯾﯽ ﺗﻮ
ﺑﮫﺎر  ،در ﭼﻤﻦ ﺳﺒز ﺑﺎغ هﺎ ﻣﯿﺨﻔﺖ
ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎران در ﮐﻮﭼﻪهﺎ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ
ﺗﻮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪی و  ،ﺑﺎران ﻣﻮی ﺗﻮ ﺑﺮ دوش
ز ﻣﻮی ﺧﯿﺲ ﺗﻮ  ،ﻋﻄﺮی ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ
ﻣﻦ از ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻄﺮ ﻏﺮﯾﺐ او  ،ﻣﺪهﻮش
در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،ﺷﺒﮫﺎی ﺳﺒز ﻓﺮوردﯾﻦ
ﺻﺪای ﭘﺎی ﺗﻮ و ﭘﺎی ﻣﻦ ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯿﺒﺴﺖ
ﻧﺴﯿﻢ  ،ﺑﻮﺳﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد
و ﺳﺎﯾﻪهﺎی ﻣﻦ و ﺗﻮ ز روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎه
ﭼﻪ ﻧﻘﺸﮫﺎ ﮐﻪ در آﯾﯿﻨﻪی زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺒﺴﺖ
ﭼﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﮫﺎ ﮐز ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪهﺎی ﮐﺒﻮد
ﺳﺘﺎرههﺎ را ﺑﺎ هﻢ ﺷﻤﺎره ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ
و ﭼﻮن زﺑﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ز ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ
ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و اﺷﺎره ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ
دو روز ﯾﺎ ده ﺳﺎل ؟
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ  ،هﺮﮔز ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮔﻔﺖ
ازﯾﻦ ﺧﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﻓﺮوﺑﺴﺖ رﯾﺸﻪ در دل ﻣﺎ
ﮔﻠﯽ ﮐﻪ از ﭘﺲ ده ﺳﺎل ﯾﺎ دوروز ﺷﮑﻔﺖ
ز ﻣﻦ ﻣﭙﺮس ﮐﻪ آﯾﺎ زﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﺷﺐ و روز را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ
ﻣﻦ از ﺗﻮ  ،ﯾﮏ ﺗﭙﺶ دل ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻢ
ﻣﻦ از ﺗﻮ  ،روی ﻧﺨﻮاهﻢ ﺗﺎﻓﺖ

www.gagesh.com

ﻣﻦ از ﺗﻮ  ،دل ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻨﺪ
ﺗﻮ ﻧﯿز داﻧﻢ ﮐز ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ
هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ای ﻧﯿﻤﻪی ﺟﺪا از ﻣﻦ
ﻣﺒﺎد آﻧﮑﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺮا ﺧﺪا از ﻣﻦ
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از ﻣﺮداب ﺗﺎ درﯾﺎ

زﯾﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن ﭘﺎﯾﯿزی
ای ﺑﮫﺎر رﻓﺘﻪ از ﺧﺎﻃﺮ ! ﻣﻦ آن ﻣﺮداب ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ
آب ﺑﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺣزن آﻟﻮدهی اﻓﺘﺎده از ﺟﻮﺷﻢ
در دل ﻣﻦ  ،ﺑﺮﮔﮫﺎی ﻣﺮدهی اﯾﺎم ﻣﯽ ﭘﻮﺳﻨﺪ
هﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﺎﺗﻢ اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺮﯾﺪ
ﺑﺎد هﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﺪ
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﻟﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﻪهﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺮداب ﺧﻮاﺑﯿﺪهﺳﺖ
در ﻓﻀﺎی ﺳﺮد ﺧﻮاﺑﺶ  ،ﺑﺮﮔﮫﺎی ﺳﺒز
زرد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﻮﺳﻨﺪ
هﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﯾﺪ
ﺑﺎد هﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﺎﻟﺪ
زﯾﺮ ﺑﺎران ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﺎن ﭘﺎﯾﯿزی
در دل ﻣﺮداب ﺧﺎﻣﻮش ﻏﺮﯾﺐ ﻣﻦ
آﻓﺘﺎب روزهﺎی دور ﻣﯽ ﻣﯿﺮد
آه  ،ای ﭼﺸﻢ ﻋزﯾز آﺷﻨﺎی ﻣﻦ
هﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎی ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺑﺎش
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ﺳﺎﺣﻞ ﯾﺎدﮔﺎر
آه ای ﻋزﯾز ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﻣﻦ
اﻣﺸﺐ  ،دل ﮔﺮﻓﺘﻪی درﯾﺎ
ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﺎرهﺎی ﮐﺒﻮدش
در زﯾﺮ ﮔﻮش ﭘﻨﺠﺮهام ﻣﯽ ﺗﭙﺪ هﻨﻮز
درﯾﺎی ﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ هﻨﻮز
ﻣﺸﺖ هزار ﻣﺎﺗﻢ از ﯾﺎد رﻓﺘﻪ را
ﻣﮫﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﻪهﺎی ﺳﺮد
ﺷﺮح هزار ﺷﺎدی ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ را
ﭼﺸﻢ ﺣﺒﺎﺑﮫﺎ هﻤﻪ از ﮔﺮﯾﻪی ﻓﺮاق
آﻣﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﯿﻎ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺎه
اﯾﻦ ﭼﺸﻤﮫﺎی ﮔﺮﯾﺎن را
از ﺟﺎی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﻣﻦ  ،ﻣﺪام ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرد
زﻧﺠﯿﺮهﺎی ﻧﺎزک از هﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪاش
از ﻻﺑﻼی ﺟﻨﮕﻞ ﻣﮋﮔﺎﻧﻢ
در آﺳﻤﺎن آﯾﯿﻨﻪ  ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ
از دور  ،ﺑﺎد ﺳﺮﮐﺶ درﯾﺎ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻼﯾﻢ ﻧﺴﯿﺎن را
آﺳﺎﻧﺘﺮ از ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻔﮫﺎ
از روی آﺗﺶ دل ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ
ﯾﺎد ﺗﺮا و ﻋﺸﻖ ﻣﺮا زﻧﺪه ﻣﯿﮑﻨﺪ
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ﻟﻌﻠﮫﺎی اﻣﯿﺪ

ﻣﺎ  ،ﺳﺮﺧﻮﺷﺎن روی زﻣﯿﻨﯿﻢ
ﮔﻨﺞ آوران ﺧﺎک ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪاﯾﻢ  ،ﺑﻠﻨﺪﯾﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ زرد ﺑﺎزﭘﺴﯿﻨﯿﻢ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آب و آﯾﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﯿﻢ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی  ،ﺟﺎم و ﺟﺒﯿﻨﯿﻢ
آﻧﺠﺎ اﮔﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽ  ،آﻧﯿﻢ
اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ وﻓﺎﯾﯽ  ،اﯾﻨﯿﻢ
ﺷﻮر ﺷﮑﻮﻓﻪهﺎی ﺷﺒﺎﺑﯿﻢ
ﺷﺮم ﺑﻨﻔﺸﻪهﺎی ﺣزﯾﻨﯿﻢ
دﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﺻﺒﺮ  ،ﻟﻌﻞ اﻣﯿﺪﯾﻢ
در اﺑﺮ وهﻢ  ،ﺑﺮق ﯾﯿﻨﯿﻢ
ﯾﺎﻗﻮت ﺧﻮن ﭼﺸﯿﺪهی ﻋﺸﻘﯿﻢ
ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻢ زﻣﺎﻧﻪ  ،ﻧﮕﯿﻨﯿﻢ
ﻃﻮﻣﺎر ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧﯿﻢ
ﻃﻮﻓﺎن اﻧﺘﻘﺎم زﻣﯿﻨﯿﻢ
ﭘﻮﻻد آﺑﺪﯾﺪهی هﻨﺪﯾﻢ
دﯾﺒﺎی ﮐﺎردﯾﺪهی ﭼﯿﻨﯿﻢ
ﻣﺮدﯾﻢ و روز رزم  ،ﭼﻨﺎﻧﯿﻢ
رﻧﺪﯾﻢ و ﮔﺎه ﺑزم  ،ﭼﻨﯿﻨﯿﻢ
ﺑﺮ روی ﻣﺎ  ،ﻧﻘﺎب رﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﻔﺘﯿﻢ و  ،هﺮ ﭼﻪ هﺴﺖ هﻤﯿﻨﯿﻢ
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آﯾﯿﻨﻪای ﺑﺮ ﺳﻨﮓ

ای ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﻣﻦ ! دﯾﺪی ﭼﻪ ﺧﻮش رﻓﺘﯽ ز دﺳﺖ ؟
دﯾﺪی آن ﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ زاده ﺷﺪ  ،ﺑﯽ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺨﺖ ؟
دﯾﺪی آن ﺗﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺮ دادﻣﺶ  ،ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرد ؟
دﯾﺪی آن ﺟﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺮ ﮐﺮدﻣﺶ  ،ﺑﺮ ﺧﺎک رﯾﺨﺖ ؟
ﻻﻟﻪی ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻦ ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺖ
ﺷﻌﻠﻪ ی اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺴﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺸﺖ ﻣﯿﮑﻮﺑﺪ ﺑﻪ دل اﻧﺪوه ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻦ
ﯾﺎد ﺑﺎد آن ﺷﺐ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎزآﻣﺪی ؟ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺸﺐ آن آﯾﯿﻨﻪام ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺣﺴﺮت ﮐﻮﻓﺘﻪ
ﻏﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮ در هﺮ ﭘﺎرهام ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﮑﺲ ﻏﻤﻨﺎک ﺗﻮ در ﺟﺎم ﺷﺮب اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺟز اﯾﻦ آﯾﯿﻨﻪ دﻟﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
آﺳﻤﺎن  ،ﺗﺎر اﺳﺖ و در ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪهﺎی زار زار
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺗﻨﮫﺎﯾﻢ  ،وﻟﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺗﺮا
ای اﻣﯿﺪ دل  ،ﺷﺒﺖ آﺑﺴﺘﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎد
ﻣﻦ ﭼﻮ ﺧﻮد  ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺒﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺗﺮا
ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯽ هﺮ ﮐﺠﺎ هﺴﺘﯽ  ،ﮐﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﺗﻮ
ﻧﻘﺶ دﻟﺒﻨﺪ ﺗﺮا در اﺷﮏ ﻣﯿﺠﻮﯾﻢ هﻨﻮز
ﭼﺸﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮا در ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻣﺪام
ﻋﻄﺮ ﮔﯿﺴﻮی ﺗﺮا از ﺑﺎد ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻢ هﻨﻮز

www.gagesh.com

ﮔﻞ ﯾﺦ
ﮔﻞ و ﺑﻮﺗﻪهﺎی آﺗﺶ  ،هﻤﻪ رﻧﮓ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺐ ﭘﺮ ﺳﺘﺎرهی ﻣﻦ  ،ﻋﻄﺶ ﺟﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺒﺮم رگ دردﻣﻨﺪ ﺧﻮد را
ﮐﻪ در او ﺑﮫﺎر ﻣﺮدهﺳﺖ و  ،ﺧزان ﺳﮑﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻦ ﻣﻦ درﺧﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﭘﺮ از ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺧﻮن
ﺗﺐ ﺗﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺗﮑﺎﻧﺪ ﺑﺮگ و ﺑﺎرش
ﻋﻄﺸﯽ ﺷﮑﻔﺖ در او ﮐﻪ ﻣﮑﯿﺪ ﺳﺒزی اش را
ز ﺷﺮار ﺑﺎدهﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺑﮫﺎرش
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ  ،ﺑﮫﺎر ﻣﺮدهﺳﺖ و دﻣﯿﺪه ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ
ﮔﻞ ﯾﺦ  ،ﭼﻮ ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺢ  ،ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﺗﻮ  ،ای ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﺎم ﺷﺮاب ﻣﯽ درﺧﺸﯽ
ﺗﻮ ﺑﺴﻮز  ،ای ﺗﺐ ﻇﮫﺮ ﺑﮫﺎر ! ﺧﺮﻣﻦ ﻣﻦ
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ﻃﻠﺴﻢ

ای ﺷﻌﺮ ! ای ﻃﻠﺴﻢ ﺳﯿﺎهﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻋﻤﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺟﺎدوﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﺴﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺮا رهﺎ ﮐﻨﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ
اﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻮﺑﻪهﺎ ﮐﻪ درﯾﻦ آرزو ﺷﮑﺴﺖ
ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺗﻮ زادﻧﺪ و آﺳﻤﺎن
دﯾﮕﺮ ﺗﺮا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻏﻤﺶ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺮﮐﺸﻢ
ﮔﻮش ﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪی ﻣﻦ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﻮ ﺑﺸﮑﺴﺖ ﺑﺎرهﺎ
اﻣﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ
ای ﺷﻌﺮ  ،ای ﻃﻠﺴﻢ ﮐﮫﻦ  ،ای ﻃﻠﺴﻢ ﺷﻮم
ﭘﺎی ﻣﻦ ای درﯾﻎ  ،ﺑﻪ دام ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻨﻮن درﯾﻦ ﻧﺸﯿﺐ ﺑﻼﺧﯿز ﻋﻤﺮ ﻣﻦ
ﮐز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﮔﻢ ﮐﺸﯿﺪهاﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮا اﻣﯿﺪ رهﺎ ﮐﺮدن ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪهاﺳﺖ
ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻢ اﯾﻦ راه ﭘﺮ هﺮاس
ﺧﻮاهﻢ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪی ﺧﻮﯾﺶ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ
دﯾﮕﺮ ﺗﻮ آن ﻃﻠﺴﻢ ﻧﺌﯽ  ،ﺳﺎﯾﻪی ﻣﻨﯽ
آﺧﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﮫﯽ ﺧﻮد را راهﺎ ﮐﻨﻢ
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ﺷﻌﺮ ﺧﺪا
اﺑﻠﯿﺲ  ،ای ﺧﺪای ﺑﺪﯾﮫﺎ ! ﺗﻮ ﺷﺎﻋﺮی
ﻣﻦ ﺑﺎرهﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮﯾﺖ رﺷﮏ ﺑﺮدهام
ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺷﻌﺮ آﻓﺮﯾﺪهای
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ هﻤﻪ اﻓﺴﻮس ﺧﻮردهام
ﻋﺸﻖ و ﻗﻤﺎر ﺷﻌﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺷﻌﺮ ﺗﺴﺖ
هﺮﮔز ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﮐﻪ هﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو را ﻧﺨﻮاﺳﺖ
در ﻋﺸﻖ و در ﻗﻤﺎر ﮐﺴﯽ ﭘﺎرﺳﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ
زن ﺷﻌﺮ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ هﻤﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﯽ اش
زن ﺷﻌﺮ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺷﻮر آﻓﺮﯾﺪﻧﺶ
آواز و ﻣﯽ ﮐﻪ زادهی ﻃﺒﻊ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد
اﯾﻦ ﺧﻮردﻧﺶ ﺣﺮام ﺷﺪ  ،آن ﯾﮏ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ
در ﺑﻮﺳﻪ و ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺷﺎدی ﻧﮫﻔﺘﻪای
در ﻣﺴﺘﯽ و ﮔﻨﺎه ﺗﻮ ﻟﺬت ﻧﮫﺎدهای
ﺑﺮ هﺮ ﮐﻪ در ﺑﮫﺸﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻃﻤﻊ ﻧﺒﺴﺖ
دروازهی ﺑﮫﺸﺖ زﻣﯿﻦ را ﮔﺸﺎدهای
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺷﻌﺮ ﻓﺮاوان ﺳﺮودهای
ﺷﻌﺮ ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ  ،وﻟﯽ ﺷﺎهﮑﺎر اوﺳﺖ
ﺷﻌﺮ ﺧﺪا ﻏﻢ اﺳﺖ  ،ﻏﻢ دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺑﺲ
آری  ،ﻏﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺠزهی آﺷﮑﺎر اوﺳﺖ
داﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﻌﺮهﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ و او ﻧﮕﻔﺖ
ﯾﺎ از ﺗﻮ ﺑﯿﺶ ﮔﻔﺖ و ﻧﮫﺎن ﮐﺮدم ﻧﺎم را
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪا و ﺗﺮا ﭘﯿﺶ هﻢ ﻧﮫﻨﺪ
اﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮐﺪام ﭘﺴﻨﺪی  ،ﮐﺪام را ؟
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ﭼﺸﻢ ﺑﺨﺖ
ﺑﯽ ﺗﻮ  ،ای ﮐﻪ در دل ﻣﻨﯽ هﻨﻮز
داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﺸﯿﺪ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪهﺎ ﮔﺬﺷﺖ و روزهﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﮐﺎر ﺧﻨﺪههﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪهﺎ ﮐﺸﯿﺪ
ﺑﯽ ﺗﻮ  ،اﯾﻦ دﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دل ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ
وه ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮد و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮد و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮد
ﺑﯽ ﺗﻮ  ،ﺑﯽ ﺗﻮ دﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻮر ﻣﻦ
اﺷﮏ و ﺧﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎده در ﭘﯿﺎﻟﻪ ﮐﺮد
ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﯽ ﺳﯿﺎه و ﺑﯽ ﺳﺘﺎره ﺑﻮد
دﯾﺪﮔﺎن ﺗﻮ  ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن او ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﺤﻈﻪای ز ﺑﺎم اﺑﺮهﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﮐﺎم اﺑﺮهﺎ ﻓﺮوﺷﺪﻧﺪ
در ﻓﺮوغ اﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﯽ دوام
روزﮔﺎر ﺷﺎدی و ﻏﻤﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ
آن  ،ﺑﻪ ﺟز دﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪ
اﯾﻦ  ،هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎ رﺳﯿﺪ
آﺳﻤﺎن ﺣﺴﻮد ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺨﺖ ﻣﻦ
ﭼﻮن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭼﺸﻢ ﺗﻮ دﻣﯿﺪ و ﻣﺮد
ﺑﯽ ﺗﻮ  ،از ﻟﺒﺎن ﻣﻦ ﺗﺮاﻧﻪهﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ
ﺑﯽ ﺗﻮ  ،در ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺷﺮارههﺎ ﻓﺴﺮد
آری ای ﮐﻪ در ﻣﻨﯽ و ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻣﺪام
وه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ دﯾﺪن ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮ ﮔﻠﯽ  ،ﮔﻞ ﺑﮫﺎر ﺟﺎودان ﻣﻦ
زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺮا هﻮای ﭼﯿﺪن ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺗﻘﺪﯾﺮ

آزرده از آﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺖ
آزرده ﺗﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﻮش و ﺗﻮان داد
ﺳﻮداﮔﺮ ﭘﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی هﺴﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﺎﻻی ﺑﺪش را ﺑﻪ ﻣﻦ  ،اﻓﺴﻮس  ،ﮔﺮان داد
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن درﮐﺸﻢ و دﯾﺪه ﺑﺒﻨﺪم
دﯾﺪم ﮐﻪ درﯾﻐﺎ ! ﻧﻪ ﻣﺮا ﺗﺎب درﻧﮓ اﺳﺖ
وه ﮐز ﭘﯽ آن ﺳﻮز ﻧﮫﺎن در رگ و ﺧﻮﻧﻢ
ﺧﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪﺗﺮ از ﺧﺸﻢ ﭘﻠﻨﮓ اﺳﺖ
ﺧﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻨﺪهی ﻣﻦ  ،در ﺳﺨﻦ ﻣﻦ
ﭼﻮن آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪهی ﺧﻮرﺷﯿﺪ هﻮﯾﺪاﺳﺖ
ﺧﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﯿﺴﻪی زهﺮ از ﺑﻦ هﺮ ﻣﻮی
ﻣﯿﺠﻮﺷﺪ و ﻣﯿﺮﯾزد و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪاش آﻧﺠﺎﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻃﺒﻊ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪی ﺧﻮﯾﺸﻢ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در او زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﺮگ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ
هﻢ درﻏﻢ ﻣﺮگ اﺳﺖ و هﻢ آﺳﻮده دل از ﻣﺮگ
هﻢ رﺳﺘﻪ ز ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و هﻢ از ﺧﻮﯾﺶ رهﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮد ﺑﻪ هﺮاﺳﻢ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﺘﯿزی ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻐﺎﻧﻢ
ﯾﮏ روز ﮔﺮم ،ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﻣﻮم ﮔﺮﻓﺘﯽ
اﻣﺮوز ﻧﻪ آﻧﻢ  ،ﻧﻪ هﻤﺎﻧﻢ  ،ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﻢ
ﯾﮏ روز اﮔﺮ ﭼﻨﮓ دﻟﻢ ﻧﺎﻟﻪی ﺧﻮش داﺷﺖ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﻣﺨﺮاﺷﺶ ﮐﻪ ﺧﻤﻮش اﺳﺖ
ﯾﮏ روز اﮔﺮ ﻧﻐﻤﻪﮔﺮ ﺷﺎدی ﻣﻦ ﺑﻮد
اﻣﺮوز ﭘﺮ از ﻟﺮزهی ﺧﺸﻢ اﺳﺖ و ﺧﺮوش اﺳﺖ
ﮔﺮ زاﻧﮑﻪ درﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻧﻢ هﻤﻪی ﻋﻤﺮ
ﯾﺎ رﺧﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﺮم از وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آرام ﻧﮕﯿﺮم
ﺟز در ﺑﻦ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﻮد و در ﮐﻔﻦ ﺧﻮﯾﺶ
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ﺷﻌﺮ اﻧﮕﻮر

ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ؟
ﮐﺠﺎ ﺷﮫﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ آﺑﯽ ﮐﻪ در هﺮ داﻧﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻧﮕﻮر اﺳﺖ ؟
ﮐﺠﺎ ﺷﮫﺪ اﺳﺖ ؟ اﯾﻦ اﺷﮏ
اﺷﮏ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﭘﯿﺮ رﻧﺠﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺒﮫﺎ راه ﭘﯿﻤﻮده
هﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﺑﻮده
ﺗﺎﮐﮫﺎ را آب داده
ﭘﺸﺖ را ﭼﻮن ﭼﻔﺘﻪهﺎی ﻣﻮ دو ﺗﺎ ﮐﺮده
دل هﺮ داﻧﻪ را از اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﻮر ﺧﺸﯿﺪه
ﺗﻦ هﺮ ﺧﻮﺷﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮن دل ﺷﺎداب ﭘﺮورده
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ؟
ﮐﺠﺎ ﺷﮫﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ آﺑﯽ ﮐﻪ در هﺮ داﻧﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻧﮕﻮر اﺳﺖ ؟
ﮐﺠﺎ ﺷﮫﺪ اﺳﺖ ؟ اﯾﻦ ﺧﻮن اﺳﺖ
ﺧﻮن ﺑﺎﻏﺒﺎن ﭘﯿﺮ رﻧﺠﻮر اﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ آﺳﺎن ﻣﮕﯿﺮﯾﺪش
ﭼﻨﯿﻦ آﺳﺎن ﻣﻨﻮﺷﯿﺪش
ﺷﻤﺎ هﻢ ای ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﻌﺮ ﻣﻦ
اﮔﺮ در داﻧﻪهﺎی ﻧﺎزک ﻟﻔﻈﻢ
و ﯾﺎ در ﺧﻮﺷﻪهﺎی روﺷﻦ ﺷﻌﺮم
ﺷﺮاب و ﺷﮫﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ  ،ﻏﯿﺮ از اﺷﮏ و ﺧﻮﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺠﺎ ﺷﮫﺪ اﺳﺖ ؟ اﯾﻦ اﺷﮏ اﺳﺖ  ،اﯾﻦ ﺧﻮن اﺳﺖ
ﺷﺮاﺑﺶ از ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻪ آن ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ از ﺧﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﯿﺪ
از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ
از ﺧﻮن دﻟﻢ ﻣﺴﺘﯿﺪ
ﻣﺮا هﺮ ﻟﻔﻆ  ،ﻓﺮﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐز دل ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺑﯿﺮون
ﻣﺮا هﺮ ﺷﻌﺮ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ
درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻟﺒﺮﯾز از ﺷﺮاب ﺧﻮن
ﮐﺠﺎ ﺷﮫﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺷﮑﯽ ﮐﻪ در هﺮ داﻧﻪی ﻟﻔﻆ اﺳﺖ ؟
ﮐﺠﺎ ﺷﮫﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در هﺮ ﺧﻮﺷﻪی ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ؟
ﭼﻨﯿﻦ آﺳﺎن ﻣﯿﻔﺸﺎرﯾﺪ ﺑﺮ هﺮ داﻧﻪی ﻟﺒﮫﺎ را و ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪ دﻧﺪان را ؟
ﻣﺮا اﯾﻦ ﮐﺎﺳﻪی ﺧﻮن اﺳﺖ
ﻣﺮا اﯾﻦ ﺳﺎﻏﺮ اﺷﮏ اﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ آﺳﺎن ﻣﮕﯿﺮﯾﺪش
ﭼﻨﯿﻦ آﺳﺎن ﻣﻨﻮﺷﯿﺪش
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دزد آﺗﺶ
ﭘﺎی ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ زﺧﻤﯽ ﭘﯿﺮم
ﮐﺎﯾﻦ هﻤﻪ درد ﻣﺮا اﻣﯿﺪ دوا ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮهﻢ زﺧﻤﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﮑﺎف درﺧﺖ اﺳﺖ
ﺟز ﻣﺲ ﺟﻮﺷﺎن آﻓﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺸﺘﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾز ﺧﺎرهﺎی ﭘﺮ از زهﺮ
ﻣﯽ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪ ﺣﺒﺎب زﺧﻢ ﺗﻨﻢ را
ﺧﺎک ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺸﻨﻪ از دهﺎﻧﻪی اﯾﻦ زﺧﻢ
ﻣﯽ ﻣﮑﺪ آهﺴﺘﻪ ﺷﯿﺮهی ﺑﺪﻧﻢ را
ﮐﺮﮐﺲ ﭘﯿﺮی ﮐﻪ آﻓﺘﺎﺑﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﯿﻀﻪی ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر
ﭘﻨﺠﻪ ﻓﺮوﺑﺮدهام ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی هﺮ ﺳﻨﮓ
ﻧﺎﺧﻦ ﺗﯿزم ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺗﻦ هﺮ ﺧﺎر
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺘﻔﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻂ زﻧﺠﯿﺮ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻦ ﺗﺮ  ،ﺷﯿﺎری از ﺗﻦ ﻣﺎری
ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﺪ آﺳﻤﺎن ﻧﻤﮏ ﻧﻮر
ﺑﺮﮐﺸﺪ از رﺧﻢ ﺷﺎﻧﻪهﺎم  ،دﻣﺎری
ﻣﻦ ﻣﮕﺮ آن دزد آﺗﺸﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪی ﺧﻮد ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺻﺨﺮهی ﺷﮑﺴﺘﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﭼﺎرﺳﺘﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﺎرﻣﯿﺦ ﺑﻼ دوﺧﺖ
ﺑﺮ دل ﻣﻦ آرزوی ﻣﺮگ  ،ﺣﺮام اﺳﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟز ﻣﺮگ  ،ﭼﺎرهی دﮔﺮم ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮ ﺳﺮم ای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ! ﮐﺮﮐﺲ ﭘﯿﺮی اﺳﺖ
ﻃﻌﻤﻪی او ﻏﯿﺮ ﭘﺎرهی ﺟﮕﺮم ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻮم ﺗﻨﻢ در آﻓﺘﺎب ﺑﺴﻮزان
ﻣﻐز ﺳﺮم را ﺑﻪ ﮐﺮﮐﺴﺎن هﻮا ده
آب دو ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮ آﺗﺶ دل رﯾز
ﺧﺎک وﺟﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎده ﻓﻨﺎ ده
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ﺑﺖ ﺗﺮاش

ﭘﯿﮑﺮ ﺗﺮاش ﭘﯿﺮم و ﺑﺎ ﺗﯿﺸﻪی ﺧﯿﺎل
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺮا ز ﻣﺮﻣﺮ ﺷﻌﺮ آﻓﺮﯾﺪهام
ﺗﺎ در ﻧﮕﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﻘﺶ هﻮس ﻧﮫﻢ
ﻧﺎز هزار ﭼﺸﻢ ﺳﯿﻪ را ﺧﺮﯾﺪهام
ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺘﺖ ﮐﻪ وﺳﻮﺳﻪی ﺷﺴﺘﺸﻮ دراوﺳﺖ
ﭘﺎﺷﯿﺪهام ﺷﺮاب ﮐﻒ آﻟﻮد ﻣﺎه را
ﺗﺎ از ﮔزﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪت اﯾﻤﻨﯽ دهﻢ
دزدﯾﺪهام ز ﭼﺸﻢ ﺣﺴﻮدان  ،ﻧﮕﺎه را
ﺗﺎ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻗﺪ ﺗﺮا دﻟﻨﺸﯿﻦ ﮐﻨﻢ
دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫﺮ ﺳﻮ ﮔﺸﻮدام
از هﺮ زﻧﯽ  ،ﺗﺮاش ﺗﻨﯽ وام ﮐﺮدهام
از هﺮ ﻗﺪی ‚ ﮐﺮﺷﻤﻪی رﻗﺼﯽ رﺑﻮدهام
اﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺖ ﺳﺎز ﻧﻨﮕﺮد
در ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﻢ ﻓﮑﻨﺪهای
ﻣﺴﺖ از ﻣﯽ ﻏﺮوری و دور از ﻏﻢ ﻣﻨﯽ
ﮔﻮﯾﯽ دل از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺳﺎﺧﺖ  ،ﮐﻨﺪهای
هﺸﺪار ! زاﻧﮑﻪ در ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺮدهی ﻧﯿﺎز
آن ﺑﺖ ﺗﺮاش ﺑﻠﮫﻮس ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪام
ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪام ﮐﻨﺪ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪهﺎ ﮐﻪ ﺗﺮا هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪام
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ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر

ﺑﺮ ﭘﺮدههﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﮫزاد ﻧﺎﻣﺪار
ﻣﻦ  ،ﻧﻘﺶ ﺳﺎﻟﺨﻮردهی ﺧﯿﺎم ﺷﺎﻋﺮم
ﻣﻦ  ،در ﻣﯿﺎن ﺑزم
دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺑﺎده و دﺳﺘﯽ ﺑﻪ زﻟﻒ ﯾﺎر
آواز را ﺑﻪ زﻣزه آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﻣﺎه ﻧﻮ  ،ﺳﺮود ﺧﻮش آرد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم
ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ  ،و ﺻﺪای ﻣﻦ از ژرﻓﻨﺎی دل
هﺮﮔز ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻄﺮب و ﺳﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻦ
ﭼﯿزی ﺑﻪ ﺟز ﻧﻘﻮش ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻦ ﻧﯿز در ﻧﮕﺎه ﮐﺴﺎن  ،ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮم
ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهام ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ هﯿﭻ ﮔﺎه
از ﭘﺸﺖ او  ،ﺗﺼﻮر دﯾﺪار آﻓﺘﺎب
در آﺳﺘﺎن ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪهام ﺑﻪ هﻼﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ
اﺑﺮوی ﯾﺎر ﺑﻮده و ﭼﻮﮔﺎن ﺷﮫﺮﯾﺎر
اﻣﺎ  ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دل
در ﺧﺮﻣﻦ ﻏﺮوب ﭼﻤﻨزار ﻋﻤﺮ ﻣﻦ
ﭼﯿزی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ داس در ﮔﺮو ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ
ﻣﻦ  ،در ﻣﯿﺎن ﺑزم
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﭼﮫﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﺎل او
از ﻣﻌﺠزات ﺧﺎﻣﻪی ﺻﻮرﺗﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﺲ
ﺟﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎهﺮاﻧﻪای از ﺳﺎﻏﺮ اﺳﺖ و ﺑﺲ
هﺮﮔز ﻣﻦ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﻨﯽ  ،ﻧﺒﻮدهام
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻦ  ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
اﯾﺎ ﺧﺪا  ،دوﺑﺎره ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ؟
ﯾﺎ ﻋﻤﺮ دﯾﮕﺮ از ﭘﺲ ﻣﺮدن ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ؟
ﻋﻤﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺮ ﭘﺮدهی ﻧﮕﺎرﮔﺮان  ،آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﻪی ﻋﻤﺮ دوم اﺳﺖ
ﭼﯿزی ﺑﻪ ﺟز ﺗﺼﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺎر ﻧﯿﺴﺖ
در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﮐﻮﭼﮏ رﻧﮕﯿﻦ و ﮐﺎﻏﺬﯾﻦ
ﻣﻦ  ،ﻧﻘﺶ ﺳﺎﻟﺨﻮردهی ﺧﯿﺎم ﺷﺎﻋﺮم
آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﻖ در ﻗﻔﺎی ﻣﻦ
وز ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ دودی اﺳﺖ در ﺳﺮم
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ﭘﯿﺮاﻧﻪ ﺳﺮ  ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺟﻮاﻧﯽ  ،ﻣﯿﺎن ﺑزم
ﺑﺎ ﭼﻨﮓ زهﺮه  ،زﻣزﻣﻪ آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﻢ
اﻣﺎ ﮔﺸﻮده ﻧﯿﺴﺖ زﺑﺎن ﺳﺨﻨﻮرم
وﯾﻦ آرزو ﻣﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از هزار ﺳﺎل
ﻧﻘﺎش روزﮔﺎر ﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ
آﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﮐﺎم دل ﻣﻦ رﻗﻢ زﻧﺪ
ﻟﯿﮑﻦ هﺮاﺳﻨﺎک از آﻧﻢ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن
آﯾﯿﻨﻪای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﮫﺪ در ﺑﺮاﺑﺮم
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هﻤزاد ﭘﻨﮫﺎن

ﻣﺮدی ﮐﻪ راز آﻓﺮﯾﻨﺶ را
در ﺗﯿﺸﻪی ﺧﺎرا ﺷﮑﺎف ﺧﻮد ﻧﮫﺎن ﻣﯽ دﯾﺪ
ﻣﺮدی ﮐﻪ داوود ﭘﯿﻤﺒﺮ را ﭘﺲ از ﻣﺮدن
در ﻣﺮﻣﺮی ﺑﯿﺠﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﺎودان ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :ای ﯾﺎران
ﺗﻨﺪﯾﺴﮫﺎ در ﺳﻨﮓ ﭘﻨﮫﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻦ  ،ﻻﯾﻪهﺎی زاﺋﺪ ﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻣﺮ را
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺗﯿﺸﻪام  ،از ﮔﺮد هﺮ ﺗﻨﺪﯾﺲ
ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﯿﺮﯾزم ﮐﻪ ﺗﺎ او را ﻋﯿﺎن ﺳﺎزم
آری  ،ﻣﻦ ﺗﻨﺪﯾﺴﮕﺮ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﻮﺷﻢ
ﺗﺎ ﭘﺮده از آن ﭘﯿﮑﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺮاﻧﺪازم
زﯾﺮا ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺖ ﺧﯿﺎل ﻣﻦ
ﺗﻨﺪﯾﺴﮫﺎ از ﭘﺸﺖ ﻣﺮﻣﺮهﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎظ آن ﭘﯿﺮ ﺗﻮان را
در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ
ﭘﯿﮑﺮ ﺗﺮاش دﯾﮕﺮی را ﻧﯿز ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﮐز آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺗﯿﺸﻪی ﺟﺎدو
ذرات اﻧﺪام ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﯽ رﯾزد
ﺗﺎ آن هﯿﻮﻻی ﮐﺮﯾﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را
از ژرﻓﻨﺎی ﻣﻦ ﺑﺮون آرد
وان را ﺑﺴﺎن ﺷﺎهﮑﺎری ﮐﻮﭼﮏ و ﮔﻤﻨﺎم
در ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺬارد
ﭼﮫﺮه ﭘﺮداز هﺮاس اﻧﮕﯿز
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭘﯿﮑﺮ ﺗﺮاش ﭘﯿﺮ  ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ای آدﻣﯿزادان ! ﺷﻤﺎ را در ﺗﻦ ﺧﺎﮐﯽ
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی دوﺳﺖ  ،ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ
ﻣﻦ  ،ﻻﯾﻪهﺎی زاﯾﺪ اﻧﺪاﻣﺘﺎن را دور ﻣﯿﺮﯾزم
ﺗﺎ دﺷﻤﻦ ﭘﻨﮫﺎن  ،ﻋﯿﺎن ﮔﺮدد
او  ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪی هﺴﺘﯽ
هﻤزاد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
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ﺧﻄﺒﻪی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
ای آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪﮐﺸﺎن از درون ﺷﺐ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ رﻗﺺ
اﻣﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﺪی در ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن
ای ﯾﺎدﮔﺎر ﺧﺸﻢ ﻓﺮوﺧﻮردهی زﻣﯿﻦ
در روزﮔﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﻇﻠﻢ آﺳﻤﺎن
ای ﻣﻌﻨﯽ ﻏﺮور
ﻧﻘﻄﻪی ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺣﻤﺎﺳﻪهﺎ
ای ﮐﻮه ﭘﺮ ﺷﮑﻮه اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ای ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺒﺎد
ای آﺷﯿﺎن ﺳﻨﮕﯽ ﺳﯿﻤﺮغ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ زال ﭘﮫﻠﻮان
ای ﻗﻠﻪی ﺷﮕﺮف
ﮔﻮر ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺗﯿﺮه روز
ای ﺻﺨﺮهی ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺿﺤﺎک ﺗﯿﺮهﺟﺎن
ای ﮐﻮه  ،ای ﺗﮫﻤﺘﻦ  ،ای ﺟﻨﮕﺠﻮی ﭘﯿﺮ
ای آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎه ﺑﺮادر ﻓﺮو ﺷﺪی
اﻣﺎ ﮐﻼه ﺳﺮوری ﺧﺴﺮواﻧﻪ را
در ﻟﺤﻈﻪی ﺳﻘﻮط
از ﺗﻨﮕﻨﺎی ﭼﺎه رﺳﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﮐﮫﮑﺸﺎن
ای ﻗﻠﻪی ﺳﭙﯿﺪ در آﻓﺎق ﮐﻮدﮐﯽ
ﭼﻮن ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪ ﺳﯿﻤﯿﻦ در ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺒﻮد
ای ﮐﻮه ﻧﻮﻇﮫﻮر در اوهﺎم ﺷﺎﻋﺮی
ﭼﻮن ﻣﯿﺦ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺮ ﺧﯿﻤﻪی زﻣﺎن
ﻣﻦ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ زﻧﺠﺮههﺎ ﻧﯿز ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﻨﮫﺎﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪای ﺟﮫﺎﻧﻢ ﮐﻪ هﯿﭻ ﮔﺎه
از هﯿﭻ ﺳﻮ  ،ﺑﻪ هﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﻢ
ﻣﻦ در ﺳﮑﻮت ﯾﺦ زدهی اﯾﻦ ﺷﺐ ﺳﯿﺎه
ﺗﻨﮫﺎﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪاﯾﻢ و ﺗﻨﮫﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﻢ
ﺗﻨﮫﺎﺗﺮ از ﺧﺪا
در ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪی ﺟﮫﺎن
ﺗﻨﮫﺎﺗﺮ از ﺻﺪای دﻋﺎی ﺳﺘﺎرههﺎ
در اﻣﺘﺪاد دﺳﺖ درﺧﺘﺎن ﺑﯽ زﺑﺎن
ﺗﻨﮫﺎﺗﺮ از ﺳﺮود ﺳﺤﺮﮔﺎهﯽ ﻧﺴﯿﻢ
در ﺷﮫﺮ ﺧﻔﺘﮕﺎن
هﺎن  ،ای ﺳﺘﯿﻎ دور
آﯾﺎ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺗﻨﮫﺎﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪای ﺟﮫﺎن را ﺳﮑﻮت ﺗﻮ
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ﮐﺎن اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻮاﻧﺪ داد ؟
آﯾﺎ ﺻﺪای ﮔﻤﺸﺪهی ﻣﻦ ﻧﻔﺲ زﻧﺎن
راهﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد ؟
آﯾﺎ دهﺎن ﺳﺮد ﺗﻮ را  ،ﻟﺤﻦ ﮔﺮم ﻣﻦ
آﺗﺸﻔﺸﺎن ﺗﺎزه ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ؟
آه ای ﺧﻤﻮش ﭘﺎک
ای ﭼﮫﺮهی ﻋﺒﻮس زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
ای ﺷﯿﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
آﯾﺎ ﻣﻦ از درﯾﭽﻪی اﯾﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﺷﮕﻔﺖ
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﺮآﻣﺪن آﻓﺘﺎب را
از ﮔﺮدهی ﻓﺮاخ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ دﯾﺪ ؟
آﯾﺎ ﺗﻮ را دوﺑﺎره ﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺪ ؟
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ﮐﺴﯽ هﺴﺖ در ﻣﻦ
ﮐﺴﯽ هﺴﺖ ﭘﻨﮫﺎن و ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﻣﻦ
ﮐﻪ هﺮ ﺑﺎﻣﺪادان و هﺮ ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن
ﺑﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ زﺑﺎن را
ﻣﺮا ﻗﺎﺗﻞ روز و ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد
وزﯾﻦ رو ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮﻧﯿﻦ آن دو
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﮫﺪﯾﺪ و ﺗﮫﻤﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﺳﺮﺧﯽ آﺳﻤﺎن را
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮔﻮش ﻣﻦ ﻣﯿﺨﺮوﺷﺪ
ﮐﻪ ای ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺣﮑﻢ از ﮐﻪ داری ؟
ﮐﻪ در ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﯽ اﯾﻦ و آن را
ﻣﻦ از ﺗﮫﻤﺘﺶ ﻏﻢ ﻧﺪارم  ،وﻟﯽ او
درون ﻣﺮا زﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﺨﺮاﺷﺪ
ﮐﻪ ای ﭘﯿﺮ  ،ای ﭘﯿﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮ
ﺑﻪ ﯾﺎد آور اﻣﺮوز  ،در ﺧﺎک ﻣﻐﺮب
ﺧﺮدی ﺧﻮﯾﺶ در ﺧﺎوران را
ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﮐﮫﻮﻟﺖ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﺐ و روز  ،ﺑﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن را
ﺗﻮ از ﻧﺴﻞ اﻋﺮاب ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮐﻪ در اوج ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﺎهﻠﯿﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺳﺮﺷﺘﻨﺪ رﯾﮓ روان را
ﺗﻦ دﺧﺘﺮان را از آﻏﻮش ﻣﺎدر
ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﯾﮑﺴﺮ
ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﺷﮑﻤﺒﺎرهی ﺑﯽ ﺗﺮﺣﻢ
ﻓﺮوﺑﻨﺪد از ﻓﺮط ﻟﺬت دهﺎن را
ﻣﻦ از ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ ﻓﺮوزم ﮐﻪ  :ﺑﺲ ﮐﻦ
ﻣﻦ از ﻣﺮز و ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻼم آﻓﺮﯾﻨﻢ
ﮐﻪ ﻟﺤﻦ ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﺶ
ﺗﻦ ﻣﺮده را روح ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ از ﻧﻮ
ﺟﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺮ اﻓﺴﺮده ﺟﺎن را
ﺻﺪا  ،ﭘﺎﺳﺨﻢ ﻣﯽ دهﺪ ﺑﺎ درﺷﺘﯽ
ﮐﻪ  :ﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  ،ای ﻣﺮد ﻏﺎﻓﻞ
ﭼﺮا ﺳﺎﻟﮫﺎ زﻧﺪه در ﮔﻮر ﮐﺮدی
ﺷﺐ و روز را  ،اﯾﻦ دو ﻃﻔﻞ زﻣﺎن را ؟
ور از ﺟﺎهﻠﯿﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدت
ﭼﺮا  ،ﭼﻮن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮردان وﺣﺸﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﻪ ﮐﻮﻓﺘﯽ روزهﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺳﺤﺮ ﻏﺴﻞ دادی ﺷﺒﺎن را ؟
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ﭼﺮا در دل ﺷﻮرهزاران ﻏﺮﺑﺖ
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺳﭙﺮدی
ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻮﺑﮫﺎران ﺧزان را ؟
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪهﺎ را ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﮕﻮﯾﻢ
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ روز در ﭘﯿﺶ داور
ز دل ﺑﺮ زﺑﺎن آوردم داﺳﺘﺎن را
ﺑﺪو ﮔﻮﯾﻢ  :آری ﮐﺴﯽ هﺴﺖ در ﻣﻦ
ﮐﻪ از وﺣﺸﺖ ﺗﻠﺦ در ﺧﺎک ﺧﻔﺘﻦ
ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ هﺴﺘﯽ ﺟﺎودان را
وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻦ آرزو ره ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮔﻤﺎن را
ﻣﺮا ﻗﺎﺗﻠﯽ ﺳﻨﮕﺪل ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد
ﮐﻪ ﺟﺎن ﺷﺐ و روز را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﻢ
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪﺟﻮﯾﯽ
ﻧﮫﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺣﺸﺘﯽ ﺑﯿﮑﺮان را
ﺧﺪاﯾﺎ ! اﮔﺮ ﻧﯿﮑﺨﻮاه ﻣﻨﺴﺘﯽ
ﻣﺮا از ﮐﻤﻨﺪ ﮐﻼهﺶ رهﺎ ﮐﻦ
ﺳﭙﺲ  ،اﯾﻤﻦ از ﻃﻌﻨﻪی او
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدان اﻣﯿﺪ و اﻣﺎن را
وﮔﺮ رﻓﺘﻪ را زﻧﺪه در ﮔﻮر ﮐﺮدم
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺒﺨﺸﺎی  ،اﻣﺎ ازﯾﻦ ﭘﺲ
ﺑﻪ ﻣﻦ روح ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮی دﮔﺮﺑﺎره ﺑﺨﺸﻢ ﺟﮫﺎن را
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زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن

ﺟﻮی ﺑزرگ دهﮑﺪهی زادﮔﺎه ﻣﻦ
ﮐز ﮐﻮﭼﻪهﺎی ﺧﺎﮐﯽ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ
آﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎران داﺷﺖ
وز ﻻﺑﻼی ﺗﻮدهی اﻧﺒﻮه ﺧﺎر و ﺳﻨﮓ
ﺧﻨﺪان و ﻧﻐﻤﻪ ﺧﻮان
ﺳﯿﺮی ﺑﺴﺎن ﺑﺎد ﺑﮫﺎران داﺷﺖ
در ﻋﻤﻖ آﻓﺘﺎﺑﯽ او  :رﻧﮓ رﯾﮕﮫﺎ
ﺑﺎ ﻃﯿﻔﮫﺎی ﻧﯿﻠﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﮐﺒﻮد
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ دﻟﺮﺑﺎﯾﯽ ﻓﺮش آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد
ﺟﻮی ﺑزرگ دهﮑﺪهی زادﮔﺎه ﻣﻦ
در ﻧﻮر ﻧﻘﺮه ﻓﺎم ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن
ﻋﮑﺲ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮ را
از ﭘﺸﺖ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺳﭙﯿﺪاران
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﺪار درﺧﺸﺎﻧﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ داد
در روزهﺎی ﺗﯿﺮهی ﺑﯽ ﺑﺎران
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﯿﺴﻮان دﺳﺖ ﺣﻨﺎ ﺑﺴﺘﻪی ﭼﻨﺎر
ﯾﺎ  :ﻋﮑﺲ دام ﺷﯿﺸﻪای ﻋﻨﮑﺒﻮت را
ﺑﺎ ﻗﻄﺮههﺎی ﺷﺒﻨﻢ ﺷﻔﺎف ﺻﺒﺤﺪم
ﺑﺮ ﺑﺎﻟﮫﺎی زﺑﺮ و درﺧﺸﻨﺪهی ﻣﮕﺲ
در ﻻﺑﻼی ﺳﺒزی اﻧﺒﻮه ﺷﺎﺧﺴﺎر
ﺑﺮ ﻟﻮح ﭘﺎک ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد
وان ﺟﺎری زﻻل در آﻏﻮش ﺗﻨﮓ او
هﻤﻮاره از دو ﺳﻮ
ﺑﺎ ﭘﻮﻧﻪهﺎی وﺣﺸﯽ و ﺑﺎ رﯾﺸﻪهﺎی ﭘﯿﺮ
آﻣﯿزی ﻣﺪام و ﻣﻼﯾﻢ داﺷﺖ
در ﺣﻔﺮههﺎی ﺧﺎک ﻓﺮو ﻣﯽ رﻓﺖ
در ﻻﯾﻪهﺎی ﺳﻨﮓ ﻧﮫﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ
واﻧﮕﻪ دوﺑﺎره ﺳﻮی زﻣﯿﻨﮫﺎی دوردﺳﺖ
آرام و ﺑﯽ ﺷﺘﺎب روان ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺟﻮی ﺑزرگ دهﮑﺪهی زادﮔﺎه ﻣﻦ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮی زﻣﺎن ﺑﻮد
ﮐز ﻻﺑﻼی ﺧﺎﻃﺮههﺎی ﻋزﯾز ﻋﻤﺮ
ﺑﺎ رﻧﮕﮫﺎی ﻧﯿﻠﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﮐﺒﻮد
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ و ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮ از ﺟﻮی اﻧﮕﺒﯿﻦ
در ﮔﻠﺸﻦ ﺑﮫﺸﺖ
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راهﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی وادی آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺸﻮد
ﮐﻨﻮن هﻤﺎن زﻻل ﮐﻪ آب اﺳﺖ ﯾﺎ زﻣﺎن
در ﺟﻮﯾﮫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ
از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﺎ  :ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن
ﭼﻮن ﺑﺮق ﻣﯽ ﮔﺮﯾزد و ﭼﻮن ﺑﺎد ﻣﯽ رود
زﯾﺮا ﮐﻪ راه او
از ﻻﺑﻼی ﺗﻮدهی ﺳﻨﮓ و ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿﻠﺶ ﺑﻪ هﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮه در ﻃﻮل راه ﻧﯿﺴﺖ
او  ،ﭘﺸﺖ هﯿﭻ رﯾﺸﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﭘﯿﺶ هﯿﭻ ﭘﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
وز هﯿﭻ ﺑﺮگ ﻣﺮده ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ
اﯾﻨﺠﺎ  :زﻣﺎن و ﺧﺎﻃﺮه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از هﻤﻨﺪ
وز ﯾﮑﺪﮔﺮ ﺑﺴﺎن ﺷﺐ و روز ﻣﯽ رﻣﻨﺪ
آری ،درﯾﻦ دﯾﺎر
در ﻏﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻧﺪوه و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺎ  ،ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻨﺎ ﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﯽ هﯿﭻ اﺷﺘﯿﺎق
ﺑﯽ هﯿﭻ ﯾﺎدﮔﺎر
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ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎر
ﻣﻦ آن درﺧﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ  ،ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎراﻧﻢ
ﮐﻪ ﺟز ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪد  ،ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﺮﯾﺎﻧﻢ
ز ﻧﻮﺷﺨﻨﺪ ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن  ،ﺧﺒﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻢ داﺷﺖ
ﻣﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن  ،ﮔﻮاه ﮔﺮﯾﻪی ﺑﺎراﻧﻢ
ﺷﮑﻮه ﺳﺒز ﺑﮫﺎران را  ،ﺑﺮﯾﻦ ﮐﺮاﻧﻪ ﻧﺨﻮاهﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ رﻧﮓ زرد ﺧزان دارد  ،هﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﯾﺮاﻧﻢ
ﭼﻨﺎن ز ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪی  ،ﺳﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ام ﻟﺮزﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﺎک ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﮔﺎهﻮارهی ﺟﻨﺒﺎﻧﻢ
درﯾﻦ دﯾﺎر ﻏﺮﯾﺐ ای دل  ،ﻧﺸﺎن ره از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺳﻢ ؟
ﮐﻪ هﻤﭽﻮ ﺑﺮگ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرده  ،اﺳﯿﺮ ﭘﻨﺠﻪی ﻃﻮﻓﺎﻧﻢ
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ اﯾﺎم  ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ روز ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﻢ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﺑﮫﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻢ
ﻧﻪ آرزوی ﺳﻔﺮ دارد  ،ﻧﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻄﺮ ﮐﺮدن ،
دﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ از وﺣﺸﺖ  ،در اﻧﺪرون ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ
ﻏﻼم هﻤﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪم  ،ﮐﻪ ﭼﻮن درﯾﭽﻪ ﻓﺮو ﺑﻨﺪد
ﻧﻪ از هﺮاس ﻣﻦ اﻧﺪﯾﺸﺪ  ،ﻧﻪ از ﺳﯿﺎهﯽ زﻧﺪاﻧﻢ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن  ،ﮐﻪ در ﺻﻔﺎی ﭘﺲ از ﺑﺎران
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮ  ،ای اﯾﺮان ! ﺑﻪ ﺑﻮی ﺧﺎک ﺗﻮ ﻣﮫﻤﺎﻧﻢ
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رﺷﺘﻪی ﮔﺴﺴﺘﻪ
ﺧﺪای ﺟﮫﺎن ﺳﺮﺧﻮش از آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﻣﺮا ارﻣﻐﺎن ﮐﺮد ﺳﺎزی ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﻣﻦ آن ﺳﺎز را ﺑﺮ دو زاﻧﻮ ﻧﺸﺎﻧﺪم
ﺳﺮش را ﭼﻮ ﮐﻮدک ﻓﺸﺮدم ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ
دو ﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﺴﺘﻪ دﯾﺪم
دو رگ ﺑﻮد از ﻣﻐز ﺗﺎ دل رواﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪام هﺮ دو را آزﻣﻮدم
وز آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﺗﺮاﻧﻪ
ﯾﮑﯽ  ،ﻧﺎﻟﻪای داﺷﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮش  ،ﻧﻐﻤﻪای ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ
ﯾﮑﯽ ﺧﻮﺷﺘﺮ از ﺧﻮاب در ﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﯽ
ﯾﮑﯽ ﺗﻠﺦ  ،ﭼﻮن ﺑﻮﺳﻪی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ﻣﻦ اﻣﺎ دل از ﺳﺎز ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﮑﻨﺪم
ﮐﻪ ﻣﮫﺮی ﺑﺪو و ﺑﻤﮫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرش
ﺳﺮودی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺳﺮودی ﻧﻪ اﻧﺪوه  ،ﯾﮏ ﺳﺮ  ،ﻧﻪ ﺷﺎدی
ﺳﺮودی ﮐﻪ از هﺮ دو ﺑﻮدش ﻧﺸﺎﻧﻪ
زهﯽ ﻧﻐﻤﻪی ﻣﻦ در آن روزﮔﺎران
ﺧﻮﺷﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ  ،ﺧﻮﺷﺎ ﻧﻮﺑﮫﺎران
ﺷﺒﯽ  ،آﺳﻤﺎن را ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ ﺑﺮﻗﯽ
ﭼﻮ رودی ﮐﻪ وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮش را
ﭼﻨﺎن آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪ در آﺷﯿﺎﻧﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ ﺑﺮد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش را
ﻣﻦ آوﯾﺨﺘﻢ ﺳﺎز ﺧﻮد ﺑﺮ درﺧﺘﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪور ﻧﻨﮕﺮم ﭘﯿﮑﺮش را
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺪو ﮐﺮدم از ﭘﺸﺖ آﺗﺶ
ﺑﺪاﻧﺴﺎن ﮐﻪ دﻟﺪادهای دﻟﺒﺮش را
ﺑﺮ آن ﺷﺎﺧﻪی دور  ،واروﻧﻪ دﯾﺪم
ﺳﺤﺮﮔﺎه  ،اﻧﺪام اﻓﺴﻮﻧﮕﺮش را
هﺮاﺳﺎن و ﮔﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ دوﯾﺪم
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺳﭙﺮدم ﺳﺮش را
دل آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺎر ﻏﻢ او
ﮐﻪ ﺑﮕﺴﯿﺨﺘﻢ رﺷﺘﻪی دﯾﮕﺮش را
اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﻮش داﺷﺖ ﺳﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﺶ
ﻣﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮم ﺧﻮﺷﺘﺮش را
ﮐﻨﻮن  ،ﺳﺎز ﻣﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎدی ﻧﺪارد
ﭼﻮ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮش را

www.gagesh.com

ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﻢ ای ﻣﺮد ﺷﻮرﯾﺪه ﺧﺎﻃﺮ
ازﯾﻦ ﭘﺲ  ،ﺑزن زﺧﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻢ آﺧﺮ
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ﻣﺮا ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در ﭘﯿﺮی ﺟﻮان ﮐﺮد
دﻟﻢ را در ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﺮد
ﺑﻪ آﻓﺎق ﺷﺒﻢ رﻧﮓ ﺳﺤﺮ داد
ﻣﺮا آﯾﯿﻨﻪ دار آﺳﻤﺎن ﮐﺮد
ﺧﻮﺷﺎ ﻣﮫﺮی ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻣﻦ درﺧﺸﯿﺪ
ﺟﮫﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ از ﻧﻮ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﮐﺮد
ﺧﻮﺷﺎ ﻧﻮری ﮐﻪ ﭼﻮن در اﺷﮏ ﻣﻦ ﺗﺎﻓﺖ
ﻧﮕﺎهﻢ را ﭘﺮ از رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﮐﺮد
هزاران ﯾﺎد ﺧﻮدش را در هﻢ آﻣﯿﺨﺖ
ﻣﺮا ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﯾﺎد ﺟﮫﺎن ﮐﺮد
ﻏﻢ ﺗﻠﺦ ﻣﺮا از دل ﺑﻪ در ﺑﺮد
ﺗﺐ ﺷﻮق ﺗﻮ را در ﻣﻦ روان ﮐﺮد
وزان ﺗﺐ  ،آﺗﺸﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎدی را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ارﻣﻐﺎن ﮐﺮد
ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﻮن ﺗﻮﯾﯽ هﻤﺂﺷﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻮ را ﺑﺎ ﭼﻮن ﻣﻨﯽ هﻤﺪاﺳﺘﺎن ﮐﺮد
ﮔﻮاهﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺪارم
ﮐﻪ ﻗﻮﻟﺶ اﯾﻦ ﻏزل را ﺟﺎودان ﮐﺮد
ﺷﺐ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ام در ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺑﻮد
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﻟﻄﻔﮫﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﮐﺮد
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