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ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م .ﺳﺮﺷﮏ(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ در ﻧﻮزدھﻢ ﻣﮫﺮﻣﺎه  1318در ﮐﺪﮐﻦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ھﺮﮔز ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺮﻓﺖ و از آﻏﺎز
ﮐﻮدﮐﯽ ﻧزد ﭘﺪر ﺧﻮد )ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد( و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری )ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری
دوم( ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻓﯿﺎض
در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد و در ﮐﻨﮑﻮر آن ﺳﺎل ﻧﻔﺮ اول ﺷﺪ و ﺑﻪ
داﻧﺸﮑﺪەی ادﺑﯿﺎت رﻓﺖ و ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در رﺷﺘی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ،و ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی را ﻧﯿز در ھﻤﯿﻦ رﺷﺘﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﮔﺮﻓﺖ.

2

ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ از ﺳﺎل 1348ﺑ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان  ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑ ﮐﺎر ﺷﺪ.
ﺷﻔﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻣﮫﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود
و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﻌﺎر وی ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  5ﺷﮫﺮﯾﻮر  1388ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮک ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﺗﺎب
وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان داﺷﺖ .او ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن رﻓﺖ ﺗﺎ در ﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻄﻮر ﻓﺮﻗی
ﮐﺮاﻣﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺲ از  9ﻣﺎه دوری از ﻣﯿﮫﻦ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.
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ﻧﻤﻮوﻧھﺎی ﭼﻨﺪ از اﺷﻌﺎر ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﮐﺪﮐﻨﯽ
دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ در ﺻﺤﺎری ﺷﺐ
ﮐﻪ ﺑﺎغ ھﺎ ھﻤﻪ ﺑﯿﺪار و ﺑﺎرور ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺨﻮان ‚ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮان ‚ ﺗﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺳﭙﯿﺪ
ﺑﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ در رواق ﺳﮑﻮت
ﮐﻪ ﻣﻮج و اوج ﻃﻨﯿﻨﺶ ز دﺷﺖ ھﺎ ﮔﺬرد
ﭘﯿﺎم روﺷﻦ ﺑﺎران
ز ﺑﺎم ﻧﯿﻠﯽ ﺷﺐ
ﮐﻪ رھﮕﺬار ﻧﺴﯿﻤﺶ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺮد
ز ﺧﺸﮏ ﺳﺎل ﭼﻪ ﺗﺮﺳﯽ
ﮐﻪ ﺳﺪ ﺑﺴﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آب
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر
و در ﺑﺮاﺑﺮ آواز
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮر
در اﯾﻦ زﻣﺎﻧی ﻋﺴﺮت
ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان زﻣﺎن ﺑﺮگ رﺧﺼﺘﯽ دادﻧﺪ
ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﺷﻘی ﺳﺮو و ﻗﻤﺮی و ﻻﻟﻪ
ﺳﺮودھﺎ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ ژرف ﺗﺮ از ﺧﻮاب
زﻻل ﺗﺮ از آب
ﺗﻮ ﺧﺎﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ؟
ﺗﻮ ﻣﯽ روی ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ؟
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﮫﺎﻟﮏ ﺑﯽ ﺑﺮگ ﻣﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ؟
از اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻮه ﺑﻪ دور
در آن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺒﯿﻦ
ﺑﮫﺎر آﻣﺪه
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از ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺮﯾﻖ ﺷﻌﻠی ﮔﻮﮔﺮدی ﺑﻨﻔﺸﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ
ھزارآﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﺳﺖ
ھزار آﯾﻨﻪ
اﯾﻨﮏ
ﺑﻪ ھﻤﺴﺮاﯾﯽ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺑﺎ ﺷﻮق
زﻣﯿﻦ ﺗﮫﯽ دﺳﺖ ز رﻧﺪان
ھﻤﯿﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ
ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺗﺮﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪ را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯽ
ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮان
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﺑﺪان زﺑﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ داﻧﯽ

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن ؟
ﮔﻮن از ﻧﺴﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ
دل ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﻨﺠﺎ
ھﻮس ﺳﻔﺮ ﻧﺪاری
ز ﻏﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ؟
ھﻤﻪ آرزوﯾﻢ اﻣﺎ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﯾﻢ
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ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن ؟
ﺑﻪ ھﺮ آن ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟز اﯾﻦ ﺳﺮا ﺳﺮاﯾﻢ
ﺳﻔﺮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ! اﻣﺎ ﺗﻮ دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا را
ﭼﻮ ازﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎران
ﺑﺮﺳﺎن ﺳﻼم ﻣﺎ را

ﺻﺪای ﺑﺎل ﻗﻘﻨﻮﺳﺎن
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺻﺒﻮر ﭘﯿﺮم
ای ﺧﻨﯿﺎﮔﺮ ﭘﺎﯾﺮن و ﭘﯿﺮارﯾﻦ
ﭼﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد آوازی ﮐﻪ از ﭼﻨﮓ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﯿزد
ﭼﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
آن آواز
ﮐﻪ از ﺣﻠﻘﻮم اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ھزاران ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﯿزد
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ در اﯾﻦ ﭼﻨﮓ ﻏﺒﺎر آﮔﯿﻦ
ﺗﻤﺎم ﺳﻮﮐﻮاراﻧﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪ
دوﺑﺎره ﺑﺎز ھﻢ آوای ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺎن
ﻃﻨﯿﻦ ﺷﻮق ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ؟
ﺷﻨﯿﺪی ﯾﺎ ﻧﻪ آن آواز ﺧﻮﻧﯿﻦ را ؟
ﻧﻪ آواز ﭘﺮ ﺟﺒﺮﯾﻞ
ﺻﺪای ﺑﺎل ﻗﻘﻨﻮﺳﺎن ﺻﺤﺮاھﺎی ﺷﺒﮕﯿﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎل اﻓﺸﺎن ﻣﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ
اﻧﺪر آرزوی زادﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺣﺮﯾﻘﯽ دودﻧﺎک اﻓﺮوﺧﺘﻪ
در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ
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در آن ﺳﻮی ﺑﮫﺎر و آن ﺳﻮی ﭘﺎﯾﯿز
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
ھﻤﯿﻦ ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫﺎر ﻋﺸﻖ ﺳﺮخ اﺳﺖ اﯾﻦ و ﻋﻘﻞ ﺳﺒز
ﺑﭙﺮس از رھﺮوان آن ﺳﻮی ﻣﮫﺘﺎب ﻧﯿﻤی ﺷﺐ
ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎ
ﯾﺎرب ؟
دراﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻗﻘﻨﻮس آﺗﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺧﻮد را
ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ
ﮐﺠﺎ ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎل اﻓﺸﺎن ﮐﻨﺪ
در آﺗﺸﯽ دﯾﮕﺮ ؟
ﺧﻮﺷﺎ ﻣﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ آرزوی زاﯾﺸﯽ دﯾﮕﺮ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺑﺎ آذرﺧﺶ و ﺗﻨﺪر و ﻃﻮﻓﺎن
و اﻧﻔﺠﺎر ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﺳﯿﻼب ﺳﺮﻓﺮاز
آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺑﺎران اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺑﯽ رﺣﻢ
ﺷﺴﺖ از ﺗﻤﺎم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار
رﻧﮓ درﻧﮓ ﮐﮫﻨﮕﯽ ﺧﻮاب و ﺧﺎک را
و ﺧﯿﻤی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺎﺗﺎر
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ﺗﺎ ﻗﻠی ﺑﻠﻨﺪ اﻻﭼﯿﻖ ﺷﺐ
آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻮﺧﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺳﺎل
آﻏﺎز ﺷﺪ
و روح ﺳﺮخ ﺑﯿﺸﻪ
از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬر ﮐﺮد
ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﯾﺶ
ھﺮ ارﻏﻮان ﺷﮑﻔﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﮋﻣﺮد
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ
زﻣزﻣی ﮐﻮﭼﺑﺎغ ھﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ
آﻧﭽﻪ ﻧﮫﺎﻧﯽ
ﮔﺎھﯽ ﻧﮕﺎه و ﻣﺤﺘﺴﺒﯽ را
ﭼﻮن ﺟﻮﯾﺒﺎر ﻧﺮﻣﯽ
از ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺳﺮودن
در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺳﺎل
آﻏﺎز ﺷﺪ
دﯾﻮارھﺎی واھﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ رﯾﺨﺖ
و ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ھﺎی ﻧﺸﺎﺑﻮر
ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺮﻧﻢ ﻣﺠﻨﻮن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
ﻣﺠﻨﻮن ﺑﯽ ﻗﻼده و زﻧﺠﯿﺮ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺳﺎل
آﻏﺎز ﺷﺪ
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از ﺑﻮدن و ﺳﺮودن
ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿز
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﮔﻮﯾﺪ
وﯾﻦ ﺧﻮاب و ﺧﺴﺘﮕﯽ را
در ﺷﻂ ﺷﺐ رھﺎ ﮐﻦ
ﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﻢ ﺷﺐ را
رﻧﺪان ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ را
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
در ﮐﻮﭼھﺎ ﺻﺪا ﮐﻦ
ﺧﻮاب درﯾﭽھﺎ را
ﺑﺎ ﻧﻌﺮەی ﺳﻨﮓ ﺑﺸﮑﻦ
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺎدی
دروازەھﺎی ﺷﺐ را
رو ﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪه
وا ﮐﻦ
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﮔﻮﯾﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻮق ﺑﻔﮑﻦ
زﻧﺪان واژەھﺎ را دﯾﻮار و ﺑﺎره ﺑﺸﮑﻦ
و آواز ﻋﺎﺷﻘﺎن را
ﻣﮫﻤﺎن ﮐﻮﭼھﺎ ﮐﻦ
زﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﮕﺬار
ﺗﺎ ﺑﮕﺬری از اﯾﻦ ﺑﺤﺮ
وز آن دو روزن ﺻﺒﺢ
در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻣﺴﺘﯽ
ﺑﺎران ﺻﺒﺤﺪم را
ﺑﺮ ﺷﺎﺧی اﻗﺎﻗﯽ
آﯾﯿﻨی ﺧﺪا ﮐﻦ
ﺑﻨﮕﺮ ﺟﻮاﻧھﺎ را آن ارﺟﻤﻨﺪ ھﺎ را
ﮐﺎن ﺗﺎر و ﭘﻮد ﭼﺮﮐﯿﻦ
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ﺑﺎغ ﻋﻘﯿﻢ دﯾﺮوز
اﯾﻨﮏ ﺟﻮاﻧﻪ آورد
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺘﺮن ھﺎ
ﺑﺮ ﺷﺎﻧھﺎی دﯾﻮار
ﺧﻮاب ﺑﻨﻔﺸﮕﺎن را
ﺑﺎ ﻧﻐﻤای در آﻣﯿز
و اﺷﺮاق ﺻﺒﺤﺪم را
در ﺷﻌﺮ ﺟﻮﯾﺒﺎران
از ﺑﻮدن و ﺳﺮودن
ﺗﻔﺴﯿﺮی آﺷﻨﺎ ﮐﻦ
ﺑﯿﺪاری زﻣﺎن را
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ور ﻣﺮد ﺧﻮاب و ﺧﻔﺘﯽ
رو ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮا رھﺎ ﮐﻦ
ﺿﺮورت
ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻣﺜﻞ ﺑﮫﺎر از ھﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﯽ آﯾﺪ
دﯾﻮار
ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ
ﻣﯽ آﯾﺪ
از ﭘﺎی و ﭘﻮﯾﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
آه
ﺑﮕﺬار ﻣﻦ ﭼﻮ ﻗﻄﺮەی ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ
در اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ
ﮐﻪ ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻣﻘﺪم او ﻣﮋده ﻣﯽ دھﺪ
ﯾﺎ ﺣﻨﺠﺮەی ﭼﮑﺎوک ﺧﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎه دی
از ﭘﻮﻧی ﺑﮫﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
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وﻗﺘﯽ ﮐزان ﮔﻠﻮﻟی ﺳﺮﺑﯽ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه
ﻗﻄﺮه ی ﺧﻮﻧﺶ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﮑﺮر و ﯾﮑﺮﯾز ﺑﺮف را
ﺗﺮﺟﯿﻌﯽ ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ

آﯾﺎ ﺗﻮ را ﭘﺎﺳﺨﯽ ھﺴﺖ ؟
اﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎران و ﺑﺎران
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎغ
آﻏﺎز ﺑﯿﺪاری ﺟﻮﯾﺒﺎران
ﺳﺎﻟﯽ ﭼﻪ دﺷﻮار ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻮﺧﺎﻣﻮش
از ھﯿﭻ آواز و از ھﯿﭻ ﺷﻮری
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻠﺮزﯾﺪی و ﺷﻮر و ﺷﻌﺮی
در ﭼﻨﮓ ﻓﺮﯾﺎد ﺗﻮ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﻔﮑﻨﺪ
آن ﻟﺤﻈھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮج
ﻣﯽ ﺑﺮدت از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ
در ﮐﻮﭼھﺎی ﻧﮕﺎرﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻮﺑی دار
ﻣﺮدی
ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﻮد
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ﺻﺒﺢ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﺮد
و ﺷﺤﻨی ﭘﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ﻣﯽ راﻧﺪ ﺧﯿﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان را
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ آھﺴﺘﻪ از ﮔﻮﺷی راه
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زد ﺑﻪ روﯾﺖ
اﻣﺎ ﺗﻮ آن ﻟﺤﻈھﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺎزه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدی
وان ﺧﺸﻢ و ﻓﺮﯾﺎد
ﮔﺮداﺑﯽ از ﻋﻘﺪەھﺎ در ﮔﻠﻮﯾﺖ
آن ﻟﺤﻈی ﻧﻐز ﮐز ﺳﺎﺣﻠﺶ دور ﮔﺸﺘﯽ
آن ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈی آﺷﻨﺎ ﺑﻮد
آه ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺖ اﯾﻦ
ﯾﺎ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد ؟
وﻗﺘﯽ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﭘﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ از ﺑﺎد
دﯾﺪی و ﺧﺎﻣﺶ ﻧﺸﺴﺘﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ ﮐﻮﮐﺐ از دور دﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﺐ
در ﺧﯿﻤی آﺳﻤﺎن رﯾﺨﺖ
ﺗﻮ روزن ﺧﺎﻧ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺴﺘﯽ
آن ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎران و آن ﻣﺎﯾﻪ ﮔﻞ ھﺎ
دﯾﺪار ھﺎی ﺗﻮ را از ﻏﺒﺎران ﺷﺐ ھﺎ و ﺷﮏ ھﺎ
ﺷﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ھﯿﭻ ھﺮﮔز ﻧﮕﻔﺘﯽ
دﯾﺪارھﺎی ﺗﻮ ﺑﺎ آﯾﻨﻪ روزھﺎ
آھﺎ
در ﻟﺤﻈھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪار
در ﮐﻮﭼی ﭘﺎر و ﭘﯿﺮار
از دور ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪار
دﯾﮕﺮ ﺗﻮ آن ﺷﻌﻠی ﺳﺒز
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وان ﺷﻮر ﭘﺎرﯾﻨﻪ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدی
ﻗﻠﺒﺖ ﻧﻤﯽ زد ﮐﻪ آﻧﮏ
آن ﺧﻨﺪەی آﺷﮑﺎرا
وان ﮔﺮﯾھﺎی ﻧﮫﺎﻧﮏ
آن ﻟﺤﻈھﺎ
ﻣﺜﻞ اﻧﺒﻮه ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن
و ﺻﻔﯿﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ
از ﺗﻮ ﮔﺮﯾزان ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ھﯿﭻ رﻓﺘﻨﺪ و درھﯿﭻ ﺧﻔﺘﻨﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺒﺎری
در آﯾﯿﻨی ﯾﺎدھﺎﯾﺖ
ﻧﮫﻔﺘﻨﺪ
ﺑﺸﮑﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺳﮑﻮن را
ﺑﻪ آواز ﮔﮔﺎه
ﺗﺎ ﺑﺎز آن ﻧﻐﻤی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﭘﮫﻨﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ﺟﺎوداﻧﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ وﻣﺮگ آﯾﯿﻨی ﯾﮏ ﺳﺮودﻧﺪ
ﻧﺸﻨﯿﺪی اﯾﻦ راز را از ﻟﺐ ﻣﺮغ ﻣﺮده
ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﺟﺎن ﺳﭙﺮده
ﺑﻮدن
ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮودن
ﺑﻮدن  :ﺳﺮودن ‚ ﺳﺮودن
زﻧﮓ ﺳﮑﻮن را زدودن
ﺗﻮ ﻧﻐﻤی ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺑﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﮐﻦ
ﮔﻮش از ﮐﺮان ﺗﺮ ﮐﺮاﻧﮫﺎ
آن ﻧﻐﻤﻪ را ﻣﯽ رﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎرﯾﺪ ھﺮ ﺟﻮﯾﺒﺎری
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎی دارد
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ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ذوق ﭘﯿﻤﺎﻧاش را
و ﺑﺎ ﺳﺮود ﺧﻮش آب ھﺎ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن زورق ﺑﺬک
ﺑﺮگ ﮔﻞ ﺳﺮخ
در آب ﻏﺮﻗﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺻﺪ واژه ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺖ
ﺟﻮﺷﯿﺪ و ﺷﻌﺮی ﻧﮕﻔﺘﯽ
ﻣﺒﮫﻮت و ﺣﯿﺮان ﻧﺸﺴﺘﯽ
ﯾﺎ ﮔﺮ ﺳﺮودی ﺳﺮودی
از ھﯿﺒﺖ ﻣﺤﺘﺴﺐ واژﮔﺎن را
در دل ﺑﻪ ھﻔﺖ آ ب ﺷﺴﺘﯽ
ﺻﺪ ﮐﺎروان ﺷﻮق
ﺻﺪ دﺟﻠﻪ ﻧﻔﺮت
در ﺳﯿﻨات ﺑﻮدەام ﻧﮫﻔﺘﯽ
ای ﺷﺎﻋﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻪ رﮔﺒﺎر آوازھﺎﯾﺖ
در ﺧﺸﻢ اﺑﺮی ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻣﯽ ﺷﺴﺖ از ﭼﮫﺮەی ﺷﺐ
ﺧﻮاب در و دار و دﯾﻮار
ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ را ﺑﺎز
ﺗﮑﺮار ﮐﻦ ﺑﺎز ﺗﮑﺮار

ﭘﯿﻐﺎم
ﺧﻮاﺑﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎد
ﺧﻮش ﺗﺮﯾﻦ ھﺬﯾﺎن ھﺎ
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ﺧزەی ﺳﺒز ﻟﻄﯿﻔﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺮﮐی آراﻣﺶ ﺗﻮ ﻣﯽ روﯾﺪ
ﺧﻮاﺑﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎد
آن ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮەی ﺳﺎﮐﺖ و ﭘﺮﺧﻨﺪەی ﺗﻮ
ﮐﺎرواﻧﮫﺎﯾﯽ
از ﺧﻮن و ﺟﻨﻮن ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﮐﺎروان ھﺎﯾﯽ از آﺗﺶ و ﺑﺮق و ﺑﺎروت
ﺳﺨﻦ از ﺻﺎﻋﻘﻪ و دود ﭼﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد
در زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺐ و ﻋﻄﺮ و ﻧﺴﯿﻢ
ﯾﺎ ﺷﺐ و ﺳﺎﯾﻪ و ﺧﻮاب
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﺎﻧﯽ زﻣزﻣﻪ ﮐﺮد ؟
ھﺮ ﭼﻪ در ﺟﺪول ﺗﻦ دﯾﺪی و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ھﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ ھﻤﺴﺎﯾی ﺗﻮ
ﺷﻌﺮھﺎﯾﺖ را دردﻓﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎ ﮔﻞ و ﺑﺎ ﭘﺮ ﻃﺎووس ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎم اﺑﺪ
ﺧﻮاب ﺷﺎن ﺧﺮم ﺑﺎد
ﻻی ﻻی ﺧﻮﺷﺖ ارزاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻨﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﮫﺎران را ﻧﯿز
از ﮔﻞ ﮐﺎﻏﺬی آذﯾﻦ دارﻧﺪ

درﯾﺎ
ﺣﺴﺮت ﻧﺒﺮم ﺑﻪ ﺧﻮاب آن ﻣﺮداب
ﮐﺂرام درون دﺷﺖ ﺷﺐ ﺧﻔﺘﻪ ﺳﺖ
درﯾﺎﯾﻢ و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮑﻢ ازﻃﻮﻓﺎن
درﯾﺎ ھﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﺑﺶ آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺖ
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ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر آذرﺧﺶ
آن ﺑﯿﺸﻪ را
از ﺳﺎﯾﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺮد
و ﺑﺎران ﺧﻮاب ﭘﺮ آب ﮔﯿﺎھﺎن را
ﺑﻪ دﺷﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮد
و ﺑﺎد ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن
ﺷﺎخ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﮔﻮزﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻋﻄﺮ دﺷﺘﮫﺎ آﻣﯿﺨﺖ
در آن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﻪ روﺷﻦ
ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟
ﺷﮫﯿﺪی ﯾﺎ ﻧﻪ ؟
روح ﻻﻟای در ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮدی
ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده
از آﯾﯿﻨی ﺑﯿﺪاری و دﯾﺪار
در آن ﺑﺎران و در آن ﻣﯿﻎ ﺗﺮ داﻣﻦ
ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟
درون روﺳﺘﺎی ﺧﻮاب
درﺧﺘﺎن ﻓﻠﺞ و ﺑﯿﻤﺎر و
آن ﻃﻔﻼن ﺧﺮدﯾﻨﮏ
ﮔﺮﺳﻨﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﮐﺎر
و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﻮار
و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﻮ در آن ﺳﻮی آن دﯾﻮار آﺑﺴﺘﻦ
ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟
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آن ﻣﺮغ ﻓﺮﯾﺎد و آﺗﺶ
ﯾﮏ ﺑﺎل ﻓﺮﯾﺎد و ﯾﮏ ﺑﺎل آﺗﺶ
ﻣﺮﻏﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺷﺐ
ﺑﺮ ﮔﺮد آن ﺷﮫﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮔﻔﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺮغ ﺟﺎدوﺳﺖ
اﺑﻠﯿﺲ ﻣﺮغ را ﺑﺎل و ﭘﺮواز داده ﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺧﻔﺘﻨﺪ
وان ﻣﺮغ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺐ
ﯾﮏ ﺑﺎل ﻓﺮﯾﺎد و ﯾﮏ ﺑﺎل آﺗﺶ
از ﻏﺎرت ﺧﯿﻞ ﺗﺎﺗﺎرﺷﺎن ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ
ﻓﺮدا ﮐﻪ آن ﺷﮫﺮ ﺧﺎﻣﻮش
در ﺣﻠﻘی ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪان دﺷﻤﻦ
از ﺧﻮاب دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
دﯾﺪﻧﺪ
زان ﻣﺮغ ﻓﺮﯾﺎد و آﺗﺶ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺳﺮد ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
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ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
دﯾﺪﻣﺖ ﻣﯿﺎن رﺷﺘھﺎی آھﻨﯿﻦ
دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺷﺤﻨھﺎ
در ﻧﮕﺎه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺷﻄﯽ از ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺎم داﺷﺘﯽ
آه
وﻗﺘﯽ از ﺑﻠﻨﺪ اﺿﻄﺮاب
ﺗﯿﺸﻪ را ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﯽ زدی
ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ ؟
ای ﺻﻔﯿﺮ آن ﺳﭙﯿﺪەی ﺗﻮ
ﺧﻮش ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮود ﻗﺮن
ﺷﻌﺮ راﺳﺘﯿﻦ روزﮔﺎر
وﻗﺘﯽ از ﺑﻠﻨﺪ اﺿﻄﺮاب
ﻣﺮگ ﻧﺎﮔزﯾﺮ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪی
وز ﺻﻔﯿﺮ آن ﺳﭙﯿﺪەدم
ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪی
ﺷﺎﻋﺮان ﺳﺒﮏ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ
ﺑﺎ  :ﺑﻨﻔﺸﻪ رﺳﺘﻦ از زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻮﯾﺒﺎر ھﺎ
ﺑﺎ  :ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺣﻮر ﻋﯿﻦ
ز زﻟﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎرھﺎ
در ﺧﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ
ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮ ﺑﻮد
ﮔﺮ ﺷﮫﺎﻣﺖ و اﮔﺮ ﺟﻨﻮن
ﺑﺎ ﺻﻔﯿﺮ آن ﺳﭙﯿﺪه
ﺧﻮش ﺗﺮﯾﻦ ﭼﮑﺎﻣھﺎی ﻗﺮن را
ﺳﺮود
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ﻣﺮﺛﯿﻪ
ﺗﺒﺎرﻧﺎﻣی ﺧﻮﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ﺷﮫﯿﺪی دﮔﺮ ﺑﯿﻔزاﯾﻨﺪ ؟
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎھﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﮕﻔﺖ
ﺑﺨﻮر آﺗﺶ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﯽ در ﭘﯽ
ھﻨﻮز ﺧﺸﻢ ﺧﺪا را ﻓﺮو ﻧﯿﺎورده ﺳﺖ ؟

ﺣﻼج
در آﯾﻨﻪ دوﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺑﺮ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺶ در ﺑﺎد
ﺑﺎز آن ﺳﺮود ﺳﺮخ اﻧﺎاﻟﺤﻖ
ورد زﺑﺎن اوﺳﺖ
ﺗﻮ در ﻧﻤﺎز ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪی ؟
ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎﺳﺖ
ﺑﺎﻻی دار رﻓﺘﯽ و اﯾﻦ ﺷﺤﻨھﺎی ﭘﯿﺮ
از ﻣﺮدەات ھﻨﻮز
ﭘﺮھﯿز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ رﻣز
رﻧﺪان ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎک ﻧﺸﺎﺑﻮر
در ﻟﺤﻈھﺎی ﻣﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺘﯽ و راﺳﺘﯽ
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آھﺴﺘﻪ زﯾﺮ ﻟﺐ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﺗﻮ
روی ﭼﻮﺑی دارت
ﺧﻤﻮش و ﻣﺎت
ﺑﻮدی
ﻣﺎ
اﻧﺒﻮه ﮐﺮﮐﺴﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﺑﺎ ﺷﺤﻨھﺎی ﻣﺎﻣﻮر
ﻣﺎﻣﻮرھﺎی ﻣﻌﺬور
ھﻤﺴﺎن و ھﻤﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮ را
ﺑﺎد ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن
ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮد
ﻣﺮدی ز ﺧﺎک روﯾﯿﺪ
در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ھﺎی ﻧﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﻧﻢ
آوازھﺎی ﺳﺮخ ﺗﻮ را ﺑﺎز
ﺗﺮﺟﯿﻊ وار زﻣزﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻧﺎﻣﺖ ھﻨﻮز ورد زﺑﺎن ھﺎﺳﺖ

ﮐﺘﯿﺒای زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
در ﺑﺎﻣﺪاد رﺟﻌﺖ ﺗﺎﺗﺎر
دﯾﻮارھﺎی ﭘﺴﺖ ﻧﺸﺎﺑﻮر
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿزەھﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
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در ھﺮ ﮐﺮاﻧای
ﻓﻮارەھﺎی ﺧﻮن
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دﯾﺎر
ﮔﻮﯾﺎ
ﺧﯿﻞ ﻗﻠﻨﺪران ﺟﻮان را
ﻏﯿﺮ از ﺷﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ای ﺗﺎک ھﺎی ﻣﺴﺘﯽ ﺧﯿﺎم
ﺑﺮ دار ﺑﺴﺖ ﮐﮫﻨی ﭘﺎﯾﯿز
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺮدەی ﻧﺴﻠﯽ
ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺘﯿﺒاش
زﯾﺮ ھزار ﺧﺮوار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ دروغ
ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه ﺳﺖ
ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﻃﻔﻼن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﮫﺠی ﺗﺎﺗﺎری
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﻧﯿﮑﺎن را
ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ؟
اھﻞ ﮐﺪام ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺸﮑﯽ
ای ﻗﺎﺻﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎران

ﭘﺮﺳﺶ
آﻧﺠﺎ ھزار ﻗﻘﻨﻮس
آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺻﺪای ﺑﺎل زدن ﺷﺎن را
در اوج
اوج ﻣﺮدن
اوج دوﺑﺎره زادن
ﻧﺸﻨﯿﺪەام ھﺮﮔز
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ
ﻣﺮداﺑﮏ ﺻﺒﻮری ﯾﮏ ﺷﮫﺮ را
ﯾﮑﺒﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ھﻢ زد
ای دﺳﺖ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ! از ﭼﯿﺴﺖ
ﺣﯿﺮاﻧﯽ ؟
ﮔﻮﯾﺎ
ﮔﻠﮫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺧﻮﻧﯿﻦ را
در ﺳﺮدﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎغ
ﺑﯿﮫﻮده ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ
آب و ھﻮای اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
زﯾﻦ ﺳﺮخ و ﺑﻮﺗﻪ ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﭘﺮورد
اﻣﺎ
ﺗﻮ آﺗﺶ ﺷﻔﻖ را
در آب ﺟﻮﯾﺒﺎر
در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ھﺎ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟

ﮐﺒﺮﯾﺖ ھﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ در ﺷﺐ
1
ﮐﺒﺮﯾﺖ ھﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺐ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﺐ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﮫﺎر و دو ﭘﺎﯾﯿز
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زﻧﺠﯿﺮەی زﻣﺎن را
ﺑﺎ ﺳﺒز و زردﺷﺎن
از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬر دادﻧﺪ
دﯾﺪﯾﻢ
در آب رودﺧﺎﻧﻪ ھﻤﻪ ﺳﺎل
ﺧﻮن ﺑﻮد و ﺧﺎک ﮔﺮم
ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ
در ﺷﻂ
ﺷﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدی
در ﻣﻮج ھﺎی ﻧﺮﻣﺶ
آﯾﯿﻨی ﺧﺪا را
ﯾﮏ روز ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داد
2
ﮐﺒﺮﯾﺖ ھﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺷﺐ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﺐ اﺳﺖ
ﺧﻮن اﺳﺖ و ﺧﺎک ﮔﺮم
ﻧﻈﺎرﮔﺎن ﻣﺎت ﺷﺐ و روز
ﺑﺴﯿﺎر روزھﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
3
ﮐﺒﺮﯾﺖ ھﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺷﺐ را
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻦ دﯾﺪم و ﺻﺒﻮر ﮔﺬﺷﺘﻦ
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ﺧﻮن از رﮔﺎن ﻓﻘﺮ و ﺷﮫﺎﻣﺖ
ﺟﺎری ﺑﻮد
در ﺧﺎک ھﺎی اردن ﺳﯿﻨﺎ
4
ﮐﺒﺮﯾﺖ ھﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺷﺐ را
ﺑﯽ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﻣﺸﺮق
از ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﮫﻨی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﺳﺮﮐﺮده ی ﻗﺒﯿﻠﻪ ی ﺗﺎﺗﺎر
ﻓﺮﯾﺎد ھﻢ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را
ﻓﺎﻧﻮس دود ﺧﻮردەی ﺗﺎرﯾﮏ
از روﺷﻨﺎی ﺻﺒﺢ ﻣﯽ آوﯾزد
ﮐﺒﺮﯾﺖ ھﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﺷﺐ را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

دﯾﺪار
1
دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ
ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ و ﺑﺎزی اﯾﺎم
ﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ در ﮐﻼھﺶ ﻧﺸﮑﺴﺖ ؟
اﯾﻦ ﻣﻌﺠزەﺳﺖ
ﺳﺤﺮ و ﻓﺴﻮن ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻪ
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ﻋﺮض ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎ اھﻞ راز ﮐﺮد
زان ﺳﺎﻟﯿﺎن و روزان
روزی ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﺗﺎﺗﺎر
دروازه را ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺧﻮن ﺑﺴﺖ
ﺳﺎل ﮐﺘﺎب ﺳﻮزان
ﺑﺎ ﻣﺮده ﺑﺎد آﺗﺶ
و زﻧﺪه ﺑﺎد ﺑﺎد
از ھﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ آﯾﺪ
ﻣﮫﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ روﺳﭙﯿﺎن دادﻧﺪ
ﻣﺎ در ﺻﻒ ﮐﺪاﯾﺎن
ﺧﺮﻣﻦ ﺧﺮﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ
از ﻣزرع ﮐﺮاﻣﺖ اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﺎ داس ھﺮ ھﻼل درودﯾﻢ
ﺑﺎﻧﮓ رﺳﺎی ﻣﻠﺤﺪ ﭘﯿﺮی را
از دور ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ
آھﻨﮓ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی او
2
ھزار ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ از ﺷﻤﺎ دارم
ﮔﺮوه ﻣﮋده رﺳﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻔﺎ دھﻨﺪەی ﺑﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤی ﻧﻮر دروغ زﻧﺪاﻧﯽ
و ھﻔﺖ ﮐﺸﻮر
از ﻣﻌﺠزات او ﻟﺒﺮﯾز
ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺖ و ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ
از ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮐﻮر و ﮐﻮﯾﺮ و ﺗﺸﻨﻪ و ﺧﺸﮏ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺷﺮم و ﺷﺮف ؟
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ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎن ﺑﯿﻨﺪ
و ﻟﮑھﺎی ﺑﮫﺎرش را
ازﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ
ازﯾﻦ ﻧﺎﮔزﯾﺮ
ﺑزداﯾﺪ
و ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮەی زردی ز اﺑﺮ ﺟﺎدوﯾﯿﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎک راه ﭼﮑﺪ
ﮐﺪام روح ﺑﮫﺎران ؟
ﮐﺪام اﺑﺮ و ﻧﺴﯿﻢ ؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﻋﺒﻮر وﺣﺸﺖ و ﺷﺮم اﺳﺖ
در ﻋﺮوق درﺧﺖ
ھﺠﻮم ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻢ اﺳﺖ
در ﻧﮕﺎه ﮐﻮﯾﺮ
زﺑﺎن ﺷﮑﻮەی ﺧﺎر
از ﺗﻦ ﻧﺴﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ
ﺗﻮ از رھﺎﯾﯽ ﺑﺎغ و ﺑﮫﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ؟
ﻣﺴﯿﺢ ﻏﺎرت و ﻧﻔﺮت
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎران ﮐز ﭼﮫﺮەی ﺗﻮ ﺑزداﯾﺪ
ﻧﮕﺎرەھﺎی دروﻏﯿﻦ و
ﺳﺎﯾی ﺗزوﯾﺮ ؟
ﮐﺠﺎﺳﺖ آﯾﻨﻪ
ای ﻃﻮﻃﯽ ﻧﮫﺎن آﻣﻮز
ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ؟
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ﭘﯿﻤﺎﻧای دوﺑﺎره
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﺷﺎدی اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﻢ ﻧﻪ ﻋزا
ﻧﻪ ﺳﺮور
دﺳﺘﺎرک ﺳﭙﯿﺪش را
در ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺑﺎد ﭘﻠﺸﺘﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ
دزدان رﺳﺘﮕﺎری
ﭘﺎﯾﯿزھﺎی روح
ﺳﺒزﯾﻨﻪ و ﻃﺮاوت ھﺮ ﺑﺎغ و ﺑﻮﺗﻪ را
در ﻏﺎرت ﺷﺒﺎﻧی ﺧﻮد
ﭘﺎک ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﮐﻨﻮن
ﮐﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﺴﺐ
ﮐﺠﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﯿﻢ دھﺪ
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ی ﮐﺪام ﺣﺮﯾﻔﯽ
ﭘﯿﻤﺎﻧای دوﺑﺎره
از آن ﺑﺎدەی زﻻل
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﺸﻨﮕﺎن و ﺧﻤﺎران را
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ؟
زﯾﻦ ﺑﺎدەای ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺷﮫﺮ
در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و ارزان
ﻏﯿﺮ از ﺧﻤﺎر ھﯿﭻ ﻧﺨﻮاھﯽ دﯾﺪ
ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎم ﺳﺎﻏﺮ آن ﺑﺎدەام
ﮐز ﺟﺮﻋای
وﯾﺮان ﮐﻨﺪ
دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزد
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ﺣﺘﯽ ﻧﺴﯿﻢ را
ﺷﯿﭙﻮر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺗﺎر
در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺘﺢ
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺗﺎزﯾﺎﻧی وﺣﺸﺖ را
در ﭘﮫﻠﻮی ﺷﮑﺴﺘی آﻧﺎن
در آن ﺳﻮی ﺣﺼﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ
دﯾﻮارھﺎی ﺳﺒز ﻧﮕﺎرﯾﻦ
دﯾﻮارھﺎی ﺟﺎدو
دﯾﻮارھﺎی ﻧﺮم
ﺣﺘﯽ ﻧﺴﯿﻢ را
ﺑﯽ ﭘﺮس و ﺟﻮ
اﺟﺎزەی رﻓﺘﻦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ
ای ﺧﻀﺮ ﺳﺮخ ﭘﻮش ﺻﺤﺎری
ﺧﮑﺴﺘﺮ ﺧﺠﺴﺘﻪ ی ﻗﻘﻨﻮﺳﯽ را
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮده ﺑﯿﻔﺸﺎن

ﭘﺎﺳﺦ
ھﯿﭻ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﺮا ﭼﻮن ﻣﻮج
در ﮔﺮﯾز از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺎھﻢ ؟
زان ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮدەی ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧزدﯾﮏ
آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
و آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ
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ﺧﻤﻮﺷﺎﻧﻪ
ﺷﮫﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻦ ! آن روح ﺑﮫﺎراﻧﺖ ﮐﻮ ؟
ﺷﻮر و ﺷﯿﺪاﯾﯽ اﻧﺒﻮه ھزاراﻧﺖ ﮐﻮ ؟
ﻣﯽ ﺧزد در رگ ھﺮ ﺑﺮگ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺎب ﺧزان
ﻧﮑﮫﺖ ﺻﺒﺤﺪم و ﺑﻮی ﺑﮫﺎراﻧﺖ ﮐﻮ ؟
ﮐﻮی و ﺑﺎزار ﺗﻮ ﻣﯿﺪان ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ
ﺷﯿﮫی اﺳﺐ و ھﯿﺎھﻮی ﺳﻮاراﻧﺖ ﮐﻮ ؟
زﯾﺮ ﺳﺮﻧﯿزەی ﺗﺎﺗﺎر ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داری ؟
دل ﭘﻮﻻدوش ﺷﯿﺮ ﺷﮑﺎراﻧﺖ ﮐﻮ ؟
ﺳﻮت و ﮐﻮر اﺳﺖ ﺷﺐ و ﻣﯿﮑﺪەھﺎ ﺧﺎﻣﻮش اﻧﺪ
ﻧﻌﺮه و ﻋﺮﺑﺪەی ﺑﺎده ﮔﺴﺎراﻧﺖ ﮐﻮ ؟
ﭼﮫﺮەھﺎ در ھﻢ و دل ھﺎ ھﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ز ھﻢ
روز ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺻﻔﺎی دل ﯾﺎراﻧﺖ ﮐﻮ ؟
آﺳﻤﺎﻧﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﯽ زﻧﺪان اﺳﺖ
روﺷﻨﺎی ﺳﺤﺮ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎراﻧﺖ ﮐﻮ ؟

در آن ﺳﻮی ﺷﺐ و روز
ھﻤﯿﺸﻪ درﯾﺎ درﯾﺎﺳﺖ
ھﻤﯿﺸﻪ درﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎن دارد
ﺑﮕﻮ ! ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺑﮕﻮ  :ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ
ﺟﻮاﻧھﺎی ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﮕﻮ ! ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯽ
ﺳﭙﯿﺪەدم اﯾﻨﺠﺎ
ﺷﻘﺎﯾﻘﺎن ﭘﺮﯾﺸﯿﺪه در ﻧﺴﯿﻢ
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ھﺮاﺳﺎن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻮه ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﺳﺖ
ﺑﻪ آﺑﮫﺎی ﺧزر
ﻣﻮﺟﮫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان
و ﺑﺎدەھﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ
ﺑﺎری
ﭘﯿﺎم ﺑﺮگ ﺷﻘﺎﯾﻖ را
در ﻟﺤﻈای ﮐﻪ ﻣﯽ رﯾزد
و ﻣﯽ ﻓﺸﺎﻧﺪ
آن ﺑﺬر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﺶ را
ﺑﻪ دﺷﺘﮫﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﺑﮕﻮ ! ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﯿﺪه ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﯾﺎ
ﮐﻪ در ﮐﺮاﻧی او
ﭼﻪ ﻗﻠﺐ ھﺎی ﺑزرﮔﯽ را
دوﺑﺎره از ﺗﭙﺶ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ؟
و ﺑﺎز ﻣﯽ داﻧﺪ اﯾﺎ ﮐﻪ در ﮐﺮاﻧی او
آن ﮐﺮان ﺗﺎ ﺑ ﮐﺮان
در آن ﺳﻮی ﺷﺐ و روز
ﭼﻪ ﻗﻠﺐ ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﻨﺪ ھﻨﻮز ؟
ﺧﻮﺷﺎ ﺳﭙﯿﺪه دﻣﺎ
ﮐﻪ ﺳﺮخ ﺑﻮﺗی ﺧﻮن ﺷﻤﺎ
در آﯾﻨاش
ﻣﯿﺎن ﻣﺮگ و ﺷﻔﻖ
ﺗﺎ ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﭼﻨﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد
و ﺑﺎز ﺑﺎر دﮔﺮ
ﺳﺮود ﺑﻮدن را
در ﺑﺮگ ﺑﺮگ آن ﺑﯿﺸﻪ

30

و ﻣﻮج ﻣﻮج ﺧزر
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﺑﻪ روی ﮔﺴﺘﺮەی ﺳﺒز ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺪار
ﺧﻮﺷﺎ ﺳﭙﯿﺪه دﻣﺎوﻧﺪ ،ﮐﺮاﻧی دﯾﺪار

ﺳﻮک ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮج ﻣﻮج ﺧزر از ﺳﻮک ﺳﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﺑﯿﺸﻪ دﻟﮕﯿﺮ و ﮔﯿﺎھﺎن ھﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﺑﻨﮕﺮ آن ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺒﻮدان اﻓﻖ ﺻﺒﺢ دﻣﺎن
روح ﺑﺎغ اﻧﺪ ﮐزﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﭼﻪ ﺑﮫﺎری ﺳﺖ ﺧﺪا را ! ﮐﻪ درﯾﻦ دﺷﺖ ﻣﻼل
ﻻﻟھﺎ آﯾﻨی ﺧﻮن ﺳﯿﺎووﺷﺎن اﻧﺪ
آن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ ﮔﻞ ھﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن در ﺑﺎد
ﮐز ﻣﯽ ﺟﺎم ﺷﮫﺎدت ھﻤﻪ ﻣﺪھﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﻧﺎم ﺷﺎن زﻣزﻣی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎد
ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﮔﺮﭼﻪ زﯾﻦ زھﺮ ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ از ﺳﺮ ﺑﺎغ
ﺳﺮخ ﮔﻞ ھﺎی ﺑﮫﺎری ھﻤﻪ ﺑﯽ ھﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﺑﺎز در ﻣﻘﺪم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮ ای روح ﺑﮫﺎر
ﺑﯿﺸﻪ در ﺑﯿﺸﻪ درﺧﺘﺎن ھﻤﻪ آﻏﻮﺷﺎن اﻧﺪ
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زان ﺳﻮی ﺧﻮاب ﻣﺮداب
ای ﻣﺮغ ھﺎی ﻃﻮﻓﺎن ! ﭘﺮوازﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ
اراﻣﺶ ﮔﻠﻮﻟی ﺳﺮﺑﯽ را
درﺧﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﮫﺮﺑﺎن
زان ﺳﻮی ﺧﻮاب ﻣﺮداب آوازﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ از ﻧﺴﯿﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ
ﺑﯽ ﺟزر و ﻣﺪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ
آه
درﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ اﻣﺮوز ؟
ای ﻣﺮغ ھﺎی ﻃﻮﻓﺎن ! ﭘﺮوازﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ
دﯾﺪارﺗﺎن ﺗﺮﻧﻢ ﺑﻮدن
ﺑﺪرودﺗﺎن ﺷﮑﻮه ﺳﺮودن
ﺗﺎرﯾﺨﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮاﻓﺮاز
آن ﺳﺎن ﮐﻪ ﮔﺸﺖ ﻧﺎم ﺳﺮ دار
زان ﯾﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻤﺮازﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﮔﻔﺘﻢ  :اﯾﻦ ﺑﺎغ ار ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺑﮫﺎران ﺑﺎﯾﺪش ؟
ﮔﻔﺖ  :ﺻﺒﺮی ﺗﺎ ﮐﺮان روزﮔﺎران ﺑﺎﯾﺪش
ﺗﺎزﯾﺎﻧی رﻋﺪ و ﻧﯿزەی آذرﺧﺸﺎن ﻧﯿز ھﺴﺖ
ﮔﺮ ﻧﺴﯿﻢ و ﺑﻮﺳھﺎی ﻧﺮم ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪش
ﮔﻔﺘﻢ
آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﺎر
آن ﮔﻠﮫﺎی ﺳﺮخ ؟
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ﮔﻔﺖ  :آری
ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ آراﻣﺶ رﺑﻮد
وز ﭘﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اش
ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ در ﺳﻮک ﺷﺎن
اﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ھﻔﺖ درﯾﺎی ﺟﮫﺎن
ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪش
ﮔﻔﺘﻤﺶ
ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﺷﮫﺮ از ﻋﺎﺷﻘﺎن وﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﻣﺮد راھﯽ ﺗﺎ ھﻮای ﮐﻮی ﯾﺎران ﺑﺎﯾﺪش
ﮔﻔﺖ  :ﭼﻮن روح ﺑﮫﺎران
آﯾﺪ از اﻗﺼﺎی ﺷﮫﺮ
ﻣﺮدھﺎ ﺟﻮﺷﺪ ز ﺧﺎک
آن ﺳﺎن ﮐﻪ از ﺑﺎران ﮔﯿﺎه
و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﮐﻨﻮن
ﺻﺒﺮ ﻣﺮدان و
دل اﻣﯿﺪواران ﺑﺎﯾﺪش

ﭘﯿﻐﺎم
ھﺎن ای ﺑﮫﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ از راه ھﺎی دور
ﻣﻮج ﺻﺪا ی ﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﺪم ﺑﻪ ﮔﻮش
وز ﭘﺸﺖ ﺑﯿﺸھﺎی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺻﺒﺤﺪم
رو ﮐﺮدەای ﺑﻪ داﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﯽ ﺧﺮوش
ﺑﺮﮔﺮد ای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﻤﮑﺮده راه ﺧﻮﯾﺶ
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از ﻧﯿﻤﻪ راه ﺧﺴﺘﻪ و ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮد
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺎ  ...ﻣﯿﺎ  ...ﺗﻮ ھﻢ اﻓﺴﺮده ﻣﯽ ﺷﻮی
در ﭘﻨﺠی ﺳﺘﻤﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺳﺮد
ﺑﺮﮔﺮد ای ﺑﮫﺎر ! ﮐﻪ در ﺑﺎغ ھﺎی ﺷﮫﺮ
ﺟﺎی ﺳﺮود ﺷﺎدی و ﺑﺎﻧﮓ ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟز ﻋﻘﺪەھﺎی ﺑﺴﺘی ﯾﮏ رﻧﺞ دﯾﺮﭘﺎی
ﺑﺮ ﺷﺎﺧھﺎی ﺧﺸﮏ درﺧﺘﺎن ﺟﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮﮔﺮد و راه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺮدان ازﯾﻦ دﯾﺎر
ﺑﮕﺮﯾز از ﺳﯿﺎھﯽ اﯾﻦ ﺷﺎم ﺟﺎودان
رو ﺳﻮی دﺷﺘﮫﺎی دﮔﺮ ﻧﻪ ﮐﻪ در رھﺖ
ﮔﺴﺘﺮدەاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮاج ﭘﺮﻧﯿﺎن
اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺳﺮد ﯾﺦ زده در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﮑﻮت
ﺟﺎی ﺗﻮ ای ﻣﺴﺎﻓﺮ آزرده ﭘﺎی ! ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و وﺣﺸﺖ اﺳﺖ و درﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﯽ ﮐﺮان
ﺟز ﺳﺎﯾی ﺧﻤﻮش ﻏﻤﯽ دﯾﺮ ﭘﺎی ﻧﯿﺴﺖ
دژﺧﯿﻢ ﻣﺮﮔزای زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺎودان
ﺑﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮەھﺎ ﺳﺎﯾﮔﺴﺘﺮ اﺳﺖ
ﮔﻞ ھﺎی آرزو ھﻤﻪ اﻓﺴﺮده و ﮐﺒﻮد
ﺷﺎخ اﻣﯿﺪ ھﺎ ھﻤﻪ ﺑﯽ ﺑﺮگ و ﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺮد از اﯾﻦ دﯾﺎر ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﮔﺮ رو ﻧﮫﯽ ﺧﻤﻮش
ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﺷﮏ درد ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
در ﮐﻮﻟﺑﺎر اﺑﺮ ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪەای ﺑﻪ دوش
آﻧﺠﺎ ﺑﺮو ﮐﻪ ﻟﺮزش ھﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺎه رﻗﺺ
از ﺧﻨﺪه ﺳﭙﯿﺪه دﻣﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﺪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺮو ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮج ﻧﺴﯿﻢ و آب
ﺟﺎن را ﭘﺮ از ﺷﻤﯿﻢ ﮔﻞ آرزو ﮐﻨﺪ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺳﺘھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن
آھﻨﮕﮫﺎی ﺷﺎدی ﺧﻮد ﺳﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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ﭘﺮواﻧﮕﺎن ﻣﺴﺖ ﭘﺮ اﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺪاد
آزاد در ﭘﻨﺎه ﺗﻮ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺮو ﮐﻪ از ھﺮ ﺷﺎﺧﺴﺎر ﺳﺒز
ﻣﺴﺖ ﺳﺮود و ﻧﻐﻤی ﺷﺒﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮی
ﺑﺮﮔﺮد ای ﻣﺴﺎﻓﺮ از اﯾﻦ راه ﭘﺮ ﺧﻄﺮ
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮی

زادﮔﺎه ﻣﻦ
ای روﺳﺘﺎی ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﮫﻦ دﺷﺖ ﺳﺒز
ای از ﮔزﻧﺪ ﺷﮫﺮ ﭘﻠﯿﺪان ﭘﻨﺎه ﻣﻦ
ای ﺟﻠﻮەی ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﻦ
ای ﺟﻠﻮەی ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ و ﺷﮑﻮه
ھﺎن ای ﺑﮫﺸﺖ ﺧﺎﻃﺮ ای زادﮔﺎه ﻣﻦ
ﺑﺎز آﻣﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻦ زان دور دورھﺎ
زاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﻠﻮل
زاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎه در اﻓﻖ زرد ﮔﻮﻧاش
در ﮐﺎم اﺑﺮ ﻣﯽ ﺧزد آھﺴﺘﻪ و ﻣﻠﻮل
ﺑﺎز آﻣﺪم ﮐﻪ ﻗﺼی اﻧﺪوه ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺎ ﺻﺨﺮەھﺎی داﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ
وﻧﺪر ﭘﻨﺎه ﺳﺎﯾی اﻧﺒﻮه ﺑﺎغ ھﺎت
ﮔﻠﺒﺮگ ھﺎی ﺧﺎﻃﺮه را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﻢ
ھﺮ ﮔﻮﺷای ز ﺧﻠﻮت اﻓﺴﺎﻧﻪ رﻧﮓ ﺗﻮ
ﯾﺎد آﻓﺮﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘای ﺳﺖ
وان ﺟﻮﯾﺒﺎر ﻏﻢ زدەات ﺑﺎ ﺳﺮود ﺧﻮﯾﺶ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﻟﺤﻈی از ﯾﺎد رﻓﺘای ﺳﺖ
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ای ﺑﺲ ﺷﺒﺎن روﺷﻦ اﻓﺴﺎﻧﮔﻮن ﮐﻪ ﻣﻦ
در داﻣﻦ ﺗﻮ ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺘﺎب ﮔﻔﺘام
وز ﺳﺎﺣﻞ ﺳﮑﻮت ﺗﻮ ﺑﺎ زورق ﺧﯿﺎل
ﺗﺎ ﺧﻠﻮت ﺧﺪاﯾﯽ اﻓﻼک رﻓﺘام
ای ﺑﺲ ﻃﻠﯿﻌھﺎی ﮔﻞ اﻓﺸﺎن ﺑﺎﻣﺪاد
ﮐز ﺟﺎم ﻻﻟھﺎی ﺗﻮ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﻮدەام
و ای ﺑﺲ ﺗﺮاﻧھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آھﻨﮓ ﺟﻮﯾﺒﺎر
آن روزھﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﭘﺎﮐﺖ ﺳﺮودەام
آن روزھﺎی روﺷﻦ و روﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻟﺤﻈھﺎ درود
در داﻣﻦ ﺳﮑﻮت ﺗﻮ آرام ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮەای ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﻮد
آری ھﻨﻮز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﯾﺎد آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ
آن روزھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪوه ﺑﺎر ﻣﻦ
وان ﻧﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻪ آن ﭼﻨﺎر ﭘﯿﺮ
زان روزﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻦ
ﺑﺎ ﻟﮑھﺎی اﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه
آﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ دﺷﺖ اﻓﻖ ﻓﺮود
ﭼﻮن ﺳﻮﺳﻨﯽ ﺳﭙﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد ز ﺑﺎد
ﺑﺮ ﻣﻮج ھﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼای ﮐﺒﻮد
ﺑﺎ آن ﭼﮑﺎدھﺎی ﭘﺮ از ﺑﺮف ﺑﮫﻤﻨﺖ
ﺑﺎ آن ﻏﺮوب ھﺎی ﺷﻔﻖ ﺧﯿز روﺷﻨﺖ
وان آﺳﻤﺎن روﺷﻦ ھﻤﺮﻧﮓ آرزو
وان ﺳﻮﺳﻮی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﺧﺮﻣﻨﺖ
ھﻤﻮاره ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و ﺷﺎداب و ﭘﺮ ﺷﮑﻮه
ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺨﻨﺪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎش
ھﺎن ای ﺑﮫﺸﺖ ﺧﺎﻃﺮەای زادﮔﺎه ﻣﻦ
ﺳﺮﺳﺒز و ﺟﺎوداﻧﻪ و ﺑﺸﮑﻮه و ﺷﺎدﺑﺎش
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ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺎز از ﮐﻨﺎر ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﺬر ﮐﺮد
آن ﭘﯿﮏ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﮫﺎران
ﺑﺎ ﭘﻨﺠھﺎی ﻧﺮم ﺧﻮد ﺑﺎران ﺷﺒﮕﯿﺮ
ﺷﺴﺖ از رخ ﻧﺎژوی ﭘﯿﺮ ﺳﺎﻟﺨﻮرده
رﻧﮓ درﻧﮓ روزﮔﺎران
آن ﯾﺎس ﭘﯿﺮﺧﺎﻧی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﻞ داد
در ﮐﻮﭼھﺎ ﻓﺮﯾﺎد زد آن ﮐﻮﻟﯽ ﭘﯿﺮ
ای ﭘﯿﻮﻧﺪ دارم
ﺑﻮی ﺑﮫﺎران
ﻗزاﻗﯽ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ دارم
ﺑﻮی ﺑﮫﺎران
وان ﭼﺮخ رﯾﺴﮏ ﭘﯿﮏ و ﭘﯿﻐﺎم ﺑﮫﺎران
در آن ﺳﮑﻮت ﻣﻨﺘﻈﺮ آواز ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺎغ از ﻧﻔﺲ ھﺎی ﮔﻞ و از ﺑﻮی ﺑﺎران
ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﭼﺸﻤﺎن ز ﺧﻮاب ﻧﺎز ﺑﺮداﺷﺖ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﺒﺢ ﻧﺮﻣﺘﺎب ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ
ﺗﺎﺑﯿﺪ ﺑﺮ روﯾﺎی دﺷﺖ و ﮐﻮھﺴﺎران
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ اﯾﻨﮏ زان ﺳﺘﺎک ﺗﺮد ﺑﺎدام
وز ﺗﺎک ﺑﺮگ ﻧﻮرس اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﯿﺪار
ﮐﺎن ﺳﻮی روزان ﺳﯿﺎه ﻣﺮگ ﻣﺎ ﻧﯿز
ﻧﻘﺶ اﻣﯿﺪی از ﺣﯿﺎت دﯾﮕﯿﺮ ھﺴﺖ ؟
ﯾﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ و ﺟﺎوﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﯽ ﮐﺮان روزﮔﺎران ؟
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ﮐﺎروان
اﯾﻦ دﺷﺖ ﺳﺒز ﻧﮕﺎرﯾﻦ
وﯾﻦ ﺑﺎغ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻄﺮھﺎی ﺑﮫﺎرﯾﻦ
ﺻﺒﺢ ﮔﻞ اﻓﺸﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﺖ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫﺸﺖ ھزار آرزوی ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﺖ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﺶ دﯾﺪن
آن ﮐﺎروان ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﻋﻤﺮ
ﻟﺨﺘﯽ درﻧﮕﯽ ! درﻧﮕﯽ
آن ﺳﻮی ﺗﺮ ﭼﻮن ﻧﮫﯽ ﮔﺎم
دﺷﺘﯽ ھﻤﻪ ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﮏ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ھﺎﺳﺖ
ﺑﯽ روﺷﻨﺎ ﺧﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﯿﻎ دﻟﻤﺮدﮔﯽ ھﺎﺳﺖ
ھﺮ رﻓﺘﻪ دل در ﻗﻔﺎ ﺑﺴﺘﻪ دارد
ﻟﺨﺘﯽ درﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮ ﺟﻮ ﮐﻨﺎری
ﯾﮏ دم ﺗﻮان آرﻣﯿﺪن
وﻧﺪر زﻻﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻟﺤﻈھﺎی اﻻھﯽ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﺴﺘﯽ از ﭼﻨﮓ ﻣﺴﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪن
ﮐﻨﻮن آن ﻣﻨزل ﮐﻮچ
دور اﺳﺖ و در ﻣﯿﻎ اﺑﮫﺎم
ﻧﻪ رھﻨﻮردی ﮐﻪ از رﻓﺘﮕﺎﻧﺶ
ﺑﺎز آﯾﺪ آرد ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﻧﻪ رھﻨﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ راه
ﭼﻮﻧﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روی  ...آه
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﺶ دﯾﺪن
ای ﮐﺎروان ﺷﺘﺎﺑﻨﺪەی ﻋﻤﺮ
ﻟﺨﺘﯽ درﻧﮕﯽ درﻧﮕﯽ
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ﺑﺎغ ﺧﻮدرو
ﺧﺮوس ﺧﺎﻧﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﺑﺎران ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن اﺳﻔﻨﺪ
ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺨﺖ از اﺑﺮی ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﮔﺮﯾزان اﺑﺮھﺎ ﺑﺮ آﺑﯽ ﺻﺒﺢ
ﭼﻨﺎن ﭼﻮن ﻗﺎﺻﺪک ﺑﺮ ﮐﺎﺳﻨﯽ زار
روان ﺑﻮدﻧﺪ ز ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن
و ﻣﻦ در اوج آن ﻟﺤﻈی ﺧﺪاﯾﯽ
در آن اﻧﺪﯾﺸﻪ و آن ﺑﯿﺸﻪ ﺑﻮدم
ﮐﻪ در آن ﺳﻮی ﺑﺎغ ﭘﺮ ﮔﻞ اﺑﺮ
دران ژرف ﮐﺒﻮد آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺷﻔﻖ ﮔﻠﺨﺎﻧی اوﺳﺖ
و ﻓﺎﻧﻮس ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺳﺘﺎره
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﻠﯽ رواق ﺟﺎودان دور
ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ اوﺳﺖ
و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎغ
ﺧﻮدروی ﺳﺖ و ﺧﻮد روﺳﺖ ؟
ﺳﻮﮔﻮاری
در ﻣﻮزەھﺎی ﻧﯿزه ﮔﺬاران دﺷﺖ رزم
روﯾﯿﺪ ﺳﺒزﯾﻨ و ﺑﺒﺎﻟﯿﺪ و زرد ﮔﺸﺖ
اﻣﺎ
ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺮ ﻧﺨﺎﺳﺖ
ﺟز رھﻨﻮرد ﺑﺎد در اﯾﻦ ﭘﮫﻨﻪ ﮐﺲ ﻧﺒﻮد
ﻧﻌﻞ ﺳﻤﻨﺪھﺎی ﺳﻮاران
ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪ
ز ﺑﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد ز اﻧﺘﻈﺎر
وز ﺑﯽ ﮐﺮان دﯾﺪرس ﻣﺮز اﻧﺘﻘﺎم
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در اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮔﺮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺗﯿز ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ھﺎ
در ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭼﻮ ﻗﻔﻞ در آﺳﯿﺎی ﭘﯿﺮ
در ﺗﺸﻨﻪ ﺳﺎل ﻣزرﻋﻪ و ﺧﺸﮑﯽ ﻗﻨﺎت
ﯾﮑﺒﺎره زﻧﮓ ﺑﺴﺖ
اھﺮﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﺘﺎﻓﺖ ﮔﺮم
اﻣﺎ ﮐﺴﺶ ﺑﻪ رزم ھﻤﺎورد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ
ﺗﻮﻓﺎن ﺗﯿﺮه ﮔﻮن
ﺑﺮگ ھزار ﻻﻟی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک رﯾﺨﺖ
وز ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻔﻖ ﻧﻔﺴﯽ ﺳﺮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ

ﺷﺒﮕﯿﺮ ﮐﺎروان
ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﮔﺮد راه ﮐﺎرواﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺲ دور
ﺳﻮی آﻓﺎﻗﯽ دﮔﺮ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎداﺑﯽ و ﺷﺎدی
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺴﺘﺮده دﺷﺖ روزﮔﺎران ﺗﮫﯽ
ﺳﺮﺷﺎر ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
دﺷﺖ اﻧﺒﻮه ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
وای ﻣﻦ ﮐز ﺑﺴﺘﺮ آن ﻟﺤﻈھﺎی ﺳﺒز
دﯾﺮ ‚ ﭼﺸﻢ از ﺧﻮاب ﻧﻮﺷﯿﻨﻢ ﮔﺸﻮدم ‚ دﯾﺮ
ﺑﺮده ﺑﻮد اﻓﺴﻮن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻻی ﻻی ﻧﻐز ﺗﺎرﯾﺨﻢ
ﺳﻮی ﺷﮫﺮ ﺳﺎﺣﻞ روﯾﺎ
ﻣﻦ در آن ﺑﺸﮑﻮه و ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺎرﺳﺎن دور
ﺷﮫﺴﻮار رﺧﺶ روﯾﯿﻦ ﻏﺮور ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻮدم
ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺳﻮ ﺗﺎﺧﺘﮕﺎھﻢ  :دﺷﺘﮫﺎی روم
ﻣﺮز ﺧﺎور ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﻢ  :دﯾﺎر ﭼﯿﻦ
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ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ زد در ﻧﮕﺎھﻢ آﺗﺶ زردﺷﺖ
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ زد ﻣﻐﺮور ﺑﺮ درﯾﺎ
ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺷﻮﮐﺖ دﯾﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺶ آھﻨﮓ ﺳﭙﺎھﻢ
ﺻﺪ ھزاران ﮔﺮد روﯾﯿﻦ ﺗﻦ
ﺑﺎ درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن ﺟﺎودان ﭘﯿﺮوز
ﺗﯿﻎ ھﺎﺷﺎن ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﺮﯾﺮ اﺑﺮ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﻧﮕﯿﻦ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺑﻪ روﯾﺎی ﻧﺠﯿﺐ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدم
ھﻤﭽﻮ ﻣﻮج ﺑﺮﮐای
ﺑﺎ ﺧﻠﻮت ﻣﮫﺘﺎب در ﻧﺠﻮا
در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺧﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون از زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﻮدم
ﺑﺎﻧﮓ زﻧﮓ ﮐﺎروان روزﮔﺎران
ﺧﻮاب ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﺮا آﺷﻔﺖ
ﺗﺎ ﮔﺸﻮدم ﭼﺸﻢ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد آن ﮐﺎروان و ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد از او
ﮔﺮد اﻧﺒﻮھﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﭼﻮن ﺗﻨﻮرەی دﯾﻮ
در ﺻﺤﺮا
ﮐﻪ ﻧﯿﺎرم دﯾﺪ از ﺑﺲ ﺗﯿﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ
ﺟﺎی ﭘﺎی ﮐﺎروان رﻓﺘﻪ را ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻢ را
ﮐﺎروان رھﺮوان ﺑﺎﺧﺘﺮ دﯾﺮی ﺳﺖ
ﮐﺮده ﺷﺒﮕﯿﺮ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ
رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﮫﺮ ھزاران آرزوی دور
ﺷﮫﺮ آذﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ از رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﮫﺎی ﺑﮫﺎر
ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ
ﺷﮫﺮ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎی ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺸﺮ
زی ﮐﺸﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ

41

ﺷﮫﺮ زرﯾﻦ ﻏﺮﻓھﺎی ﻧﻮر
وﯾﻨﮏ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﺮﮔﺮدان
ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺣﺴﺮت و ھﯿﮫﺎت
دﯾﮕﺮم ھﺮﮔز
ﻧﻪ ﺗﻮان راه ﭘﯿﻤﻮدن
ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎروان رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺲ دور
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روزﮔﺎراﻧﯽ ﺳﺖ زﯾﻦ ﺻﺤﺮا
ﻧﻪ دﮔﺮ ﺑﺎور ﺑﺪان اﻓﺴﺎﻧﻪ وﻻﻻﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﺳﻮ
راﻧﺪه از آﻧﺠﺎ
اﯾﻨﮏ ﭼﻪ ﺳﻮد از اﯾﻦ ﺷﺘﺎب دﯾﺮ
از ﭘﺲ آن ﺧﺎﻣﺸﯽ و آن درﻧﮓ
زود
دﯾﺮ ﺷﺪ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪاری
ای ﺧﻮش آن دﻧﯿﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
و ﺳﮑﻮت ﭘﺮﻧﯿﺎن ﭘﻮش ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺳﯿﻤﺮغ
ﺗﯿﺮ زھﺮآﮔﯿﻦ ﻃﻌﻨﺶ ﻣﺎﻧﺪه در ﭼﺸﻤﺎن
داده ﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎن ﺑﺮ ﻧﯿزەی ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش ﺑﯽ ﮐﺲ
ھﯿﭽﺶ آن دﺳﺘﺎن ﺧﻮن آﻟﻮده ﭘﻨﺪاری ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ
آﻧﭽﻪ ھﺮ ﺳﻮ در اﻓﻖ ﮔﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﺷﯿﮫﻪ اﺳﺒﺎن رﻋﺪ و ﻧﯿزه ﺑﺎر آذرﺧﺸﺎن اﺳﺖ
در ﮔﺬار ﺑﺎد
ﻣﯽ زﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد
از ﺳﺘﯿﻎ آﺳﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻟﺒﺮز ﻣﻪ آﻟﻮده
ﯾﺎ ﺣﺮﯾﺮ راز ﺑﻔﺖ ﻗﺼھﺎی دور
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ﺑﺎل ﺑﮕﺸﺎی از ﮐﻨﺎم ﺧﻮﯾﺶ
ای ﺳﯿﻤﺮغ راز آﻣﻮز
ﺑﻨﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﺒﺮد اﯾﻦ دژ اﯾﯿﻨﺎن
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ آزادﮔﺎن ﺗﻨﮓ اﺳﺖ
ﮐﺎر از ﺑﺎزوی ﻣﺮدی و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
روزﮔﺎر رﻧﮓ و ﻧﯿﺮﻧﮓ اﺳﺖ
ﺑﺎد اﯾﻦ ﭼﺎووش راه ﮐﺎروان ﮔﺮد
ﻧﻐﻤﻪ ﭘﺮداز ﺷﮑﺴﺖ ﺧﯿﻞ ﻣﻐﺮور ﺳﭙﺎه ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ در ﻧﮫﻔﺖ ﭘﺮدەھﺎی ﺑﺮگ
ﻗﺼھﺎی ﻣﺮگ
وان دﮔﺮ ﺳﻮ
ﮐﺮﮐﺲ ﭘﯿﺮی ﺑﺮ اوج آﺳﻤﺎن ﺳﺮد
ﮔﺮم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﺮود ﻓﺘﺢ اھﺮﯾﻤﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﮔﺎه ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ
درﺣﺼﺎر ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ ھﺎ
ﭘﺮ ﺗﻮ در آﺗﺶ اﻧﺪازم ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﻮاﻧﻤﺖ ﺑﺎری
اﯾﻨﮏ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻌﻠای ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه در ﺳﯿﺎھﯽ ھﺎ
ﺗﺎ ﭘﺮت در آﺗﺶ اﻧﺪازم
و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﻮاﻧﻤﺖ
ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﻃﺎووﺳﺎن ﻣﺴﺖ آرزوی ﺧﻮﯾﺶ
از ﻧﮫﺎﻧﮕﺎه ﺳﺘﯿﻎ اﺑﺮ ﭘﻮش ﺗﯿﺮەی اﻟﺒﺮز
ﯾﺎ ﺣﺮﯾﺮ رازﺑﻔﺖ ﻗﺼھﺎی دور
ﺷﻌﻠای ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﭘﺮت در آﺗﺶ اﻧﺪازم
و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﻮاﻧﻤﺖ ﯾﮏ دم ﺑﻪ ﺑﺎم ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺸﻨﻮ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدھﺎ را ﺑﺸﻨﻮ ای ﺳﯿﻤﺮغ
و ز ﭼﮑﺎد آﺳﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻟﺒﺮز ﻣﻪ آﻟﻮده
ﺑﺎل ﺑﮕﺸﺎی از ﮐﻨﺎم ﺧﻮﯾﺶ
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ﮐﺪاﻣﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری
ﺑﺨﻮان ای ﭼﺮخ رﯾﺴﮏ ! ﻧﻐﻤات را
ﺑﺮ آن ﺷﺎخ ﺑﺮھﻨی ﺑﯽ ﮔﻞ و ﺑﺮگ
ﮐﻪ داری اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮ ﺑﮫﺎری
وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ دل ﺑﯽ آرزو را
ﮐﻪ از ﺷﻮر ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻢ ﻧﺠﻨﺒﺪ
ﮐﻨﻢ ﺧﻮش ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری ؟
آﯾﯿﻨﻪ ﺟﻢ
در ﮔﺮدش آور ﺑﺎز
آن ﺟﺎم ﺟﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ آن آﯾﯿﻨﻪ ﺟﻢ را
ﺑﺎر دﮔﺮ ای ﻣﻮﺑﺪ آﺗﺸﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش
ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮم در ژرﻓﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺷﻮم
ﯾﺎران رﺳﺘﻢ را
اﻣﺸﺐ درون ﺳﯿی ﻣﻦ ﻣﻮج ﻃﻮﻓﺎن ھﺎﺳﺖ
ﺳﯿﻼب ﺧﻮن
درﺑﺴﺘﺮ رگ ھﺎی ﻣﻦ ﺟﺎری ﺳﺖ
اﻣﺸﺐ درﯾﻦ ﺻﺤﺮای ﺑﯽ ﻓﺮﯾﺎد روح ﻣﻦ
ﭼﻮن ﻋﺼﻤﺖ آﯾﯿﻨﻪ ھﺎ ﺗﻨﮫﺎﺳﺖ
در دوردﺳﺖ ﺷﺐ
در ﮐﻮﻣﻪ ﮔﺮم ﺷﺒﺎﻧﺎن در ﮐﻨﺎر راه
ﻣﺮغ ﻋﻘﯿﻖ ﺑﺎل زرﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮ آﺗﺶ
ﭼﻮن ﮐﻮﮐﺐ ھﺎی ﺗﯿﺮ ﺧﻮرده ﻣﯽ زﻧﺪ ﭘﺮ ﭘﺮ
اﻣﺸﺐ ﺗﻦ از آﻟﻮدﮔﯽ در ﭼﺸﻤی ﻣﮫﺘﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ز آﯾﯿﻨﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻏﺒﺎر ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﭼﻮن ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺮھﺎی ﺑﮫﺎر اﻣﺸﺐ
ﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﯿﺮاب و ﺳﺮخ ﻻﻟﻪ وﺣﺸﯽ
ﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣزدا را ﻧﻤﺎزی ﮔﺮم ﺑﮕزارم
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واﻧﮕﺎه در آﯾﯿﻨﻪ آن ﺟﺎم
از ﭘﺸﺖ ھﺮ دﯾﻮار ﺑﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﮔﺎه اھﺮﯾﻤﻦ
در ژرف اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺎز ﺟﻮﯾﻢ ﺣﺎل ﯾﺎران را
ھﺮ ﮔﻮﺷای از اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﭘﯿﺮ
ﺻﺪ ﺑﯿﮋن آزاده در ﺑﻨﺪ اﺳﺖ
ﺧﻮن ﺳﯿﺎووش ﺟﻮان درﺳﺎﻏﺮ اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﭘﯿﺮ
ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ
ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﻗﻄﺮەاش
ﺻﺪ ﺻﺒﺢ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ
در ﮔﺮدش آور ﺑﺎز
آن ﺟﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ آن آﯾﯿﻨی ﺟﻢ را
ﺑﺎر دﮔﺮ ای ﻣﻮﺑﺪ آﺗﺸﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش
ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮم درژرﻓﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺷﻮم
آزادﮔﺎن ﺑﺴﺘﻪ را ﯾﺎران رﺳﺘﻢ را

درﻧﻮر ﮔﻠﮫﺎی ﻣﮫﺘﺎب ﮔﻮن اﻗﺎﻗﯽ
در زﯾﺮ ﺑﺎران اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎھﺖ
ﺑﺎر دﮔﺮ
ای ﮔﻞ ﺳﺎﯾﻪ رﺳﺖ ﭼﻤﻨزار ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻦ
ﭼﻮن ﺟﻠﮕای ﺳﺒز و ﺷﺎداب ﮔﺸﺘﻢ
درﺗﯿﺮﮔﯽ ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ھﻤﺮاز ﻣﮫﺘﺎب ﮔﺸﺘﻢ
اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺎرش ﭘﺮ ﻧﺜﺎر ﻧﮕﺎھﺖ
ای اﺑﺮ ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺐ و ﺟﻮی و ﺳﺎﺣﻞ ﻏزل ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﻢ
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زﯾﻦ ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻻن و ﺑﯽ ﺑﺮﮔﯽ دﯾﺮﮔﺎھﺎن
ﺗﺎ ﺟﻮﺷﺶ و روﯾﺶ ﻟﺤﻈھﺎی ازل ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﻢ
در ﭘﺮدەی ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺎغ ھﺎی ﺧﯿﺎﻟﻢ
ﭼﻮن ﻧﻮر و ﭼﻮن ﻋﻄﺮ ﺟﺎری ﺳﺖ
ﺷﻌﺮ زﻻل ﻧﮕﺎھﺖ
دوﺷﯿزه ﺗﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ
آه ای ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺨﻦ ھﺎی ﺗﻮ
ﻧﺒﺾ ھﺮ ﻟﺤﻈی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
در ﻧﻮر ﮔﻠﮫﺎی ﻣﮫﺘﺎب ﮔﻮن اﻗﺎﻗﯽ
در ﺳﺎﮐﺖ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺎ ﻣﻦ دﻣﯽ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻦ
از ﭘﺎﮐﯽ ﭼﺸﻤھﺎی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﮐﮫﺴﺎر
وز ﺷﻮق ﭘﻮﯾﻨﺪەی آوان ﺑﯿﺎﺑﺎن
از دوﻟﺖ ﺑﺨﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ
دراﯾﻦ ﺷﺐ ﺷﺎد ﻗﺪﺳﯽ
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎدا

ﮐﻮھﺒﯿﺪ
در آﻏﻮش اﯾﻦ درەی دﯾﺮ ﺳﺎل
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺨﺮەی ﺧﺎﻣﺶ ﮐﻮر و ﮐﺮ
درﺧﺖ ﺗﮏ اﻓﺘﺎدەی ﮐﻮھﺒﯿﺪ
ﺑﺮآورده ﻣﻐﺮور ﺑﺮ اﺑﺮ ﺳﺮ
ﻓﺮوﺑﺮده در ﺳﯿﻨی ﺗﻨﮓ ﺳﻨﮓ
ﭘﯽ ﺟﺴﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ رﯾﺸﻪ ھﺎ
ﻧﻪ از ﺗﯿﺸﻪ ی ﺗﯿز ﺑﺮﻗﺶ ھﺮاس
ﻧﻪ از ﺧﺸﻢ ﻃﻮﻓﺎﻧﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎ
در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﺮی ﻧﺒﺎرﯾﺪه اﺳﺖ
در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ رھﮕﺬار
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درﺧﺖ ﺗﮏ اﻓﺘﺎدەی ﮐﻮھﺒﯿﺪ
ﺳﺮود ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﺳﺒز و ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻟﺐ ﮐﻮه ﺳﺎر

ﺳﻔﺮ
ﻣﺮﻏﮑﺎن ﺑﺮ ﺳﺮدرﯾﺎ آرام
ﺑﺎل ﺑﮕﺸﻮده ﺑﻪ راه ﺳﻔﺮﻧﺪ
ﻧﻘﺸﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺮ آن ﭘﺮدەی ﻟﺮزان ﺣﺮﯾﺮ
ﮔﻮﯾﯽ از ﭘﻨﺠﺮه اﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ دﺳﺘﯽ
ﮐﺎﻏﺬی ﭼﻨﺪ ﺳﭙﯿﺪ
ﭘﺎره ﮐﺮده ﺳﺖ و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ زاﻧﺠﺎی ﺑﻪ زﯾﺮ

ﺧﺸﮏ ﺳﺎل
ﻧﻤﺎی دھﮑﺪه آﯾﯿﻨﻪ ﺗﮫﯽ دﺳﺘﯽ ﺳﺖ
درﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺎﺟﯽ ھﻤﭽﻮ دﺳﺖ ﻣﻔﻠﻮﺟﯽ
ﺷﺪەﺳﺖ ﺑﯿﮫﺪه از آﺳﺘﯿﻦ ﺟﻮی ﺑﺮون
ﻧﻪ ﺧﺮﻣﻨﯽ و ﻧﻪ ﮔﺎو آھﻨﯽ ﻧﻪ ﻣزرﻋای
ﻧﻪ آﺷﯿﺎﻧی ﻣﺮﻏﯽ ﻧﻪ ﮔﻠای ﺑﻪ ﭼﺮا
ﺷﺪه ﺳﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﯾﻪ ﻧﮕﻮن
ﻧﮕﺎه ﺑﯽ ﮔﻨﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺴﺘی ﮐﻮی
ﭼﻮ ﻣﺮغ ﺑﯽ ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﻣﺮده ﺳﺖ
ﻗﯿﺎﻓﻪ ھﺎ ھﻤﻪ در ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺟﺎوﯾﺪ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎرﺑﻨﺎن ﮐﻮﯾﺮ اﻓﺴﺮده ﺳﺖ
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ﭼﻪ ﭼﺸﻤﻪ ھﺎ
ﮐﻪ در آن ﺳﻮی دﺷﺖ ھﺎ ﺟﺎری ﺳﺖ
ﭼﻪ ﮔﻠﻪ ھﺎ ﮐﻪ در آن ﺳﻮ ﭼﺮد ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ
ﺧﺪای را ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﮋﻧﺪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻮچ ﺻﺒﺤﺪﻣﯽ ؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻨﺠﺎ روان ﺷﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺖ ؟
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻮچ زﯾﻦ ده وﯾﺮان ؟
ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺸﺖ ﺧﺎک ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺖ ؟

آﺷﯿﺎن ﻣﺘﺮوک
ھﻤﻪ اﯾﻮان و ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ھﻤﻪ دﯾﻮارھﺎ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺎﻗﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ
ﺑﻪ روی ﺳﻘﻒ ﮔﺮد ﻏﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺮاﻧﻪ اﻓﺘﺎده ﺳﺖ و ﺑﯽ ﮐﺲ
ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧی ﻣﺎﺳﺖ ؟
درﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﺶ
ﻣﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﻓﺴﺎﻧی ﻣﺎﺳﺖ ؟
ﻏﺮﯾﺐ اﻓﺘﺎده در آن ﭘﺎی دﯾﻮار
ﻣﻠﻮل و زار و ﻋﺮﯾﺎن دارﺑﺴﺘﯽ
ﺑﺮ آورده ﺳﺖ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ھﺎ
ﺑﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺳﭙﮫﺮ ﭘﯿﺮ دﺳﺘﯽ
در اﺻﻄﺒﻠﺶ ﺳﺘﻮر ﺷﯿﮫزن ﮐﻮ ؟
ﺗﻨﻮرش ﻣﺎﻧﺪه ﺑﯽ آﺗﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﺲ درﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﻠﺦ
ﮐﻪ ﺧﻮد اﻓﺴﺮده از ﺧﻮاب ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﺮاﻏﯽ ﻧﯿﺴﺖ روﺷﻦ
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ﺑﻪ روز اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ھﺎی و ھﻮﯾﯽ
درﯾﻐﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آن روزﮔﺎران
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر رف ﺳﺒﻮﯾﯽ
در اﯾﻨﺠﺎ زادم از ﻣﺎدر زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺮا اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﮫﺪ و آﺷﯿﺎن اﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪم
ﺧﺪا داﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺷﺐ ھﺎ ﻣﺎدرم اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
از آن ﮔﻨﺠﺸﮏ آﺷﯽ ﻣﺎﺷﯽ و ﻣﻦ
ﺑﻪ روﯾﺎھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻏﺮﻗﻪ ﺑﻮدم
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺤﻮ ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﻪ داﻣﻦ
ﭼﻪ ﺷﺒﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﯾﺎ زورﻗﻢ را
ﮐﻨﺎر زورق ﻣﮫﺘﺎب ﻣﯽ راﻧﺪ
در ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺮ ﺗﺮاﻧی دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﺧﺘﺮ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺳﺘﺎره ﺳﺮ زد و ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم
ھﻨﻮ در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﺎر ﺑﻮدم
ﭼﻪ روزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻔﻼن ھﻤﺴﺎل
ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ اﺳﺐ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽ دواﻧﺪم
ﺑﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻣﺪادان
ﺑﻪ روی ﺑﺎم ﮐﻔﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺮاﻧﺪم
ﺗﮫﯽ اﻓﺘﺎده اﯾﻨﮏ آﺷﯿﺎن ﺷﺎن
ﺑﻪ ﺳﺎن ﭘﯿﮑﺮی ﺑﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎ ھﻤﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ رﻧﮓ آرزو ھﺎی ﺟﻮاﻧﯽ
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ﭘﻞ
رود ﺑﺎ ھﻠﮫﻠای ﮔﺮم و روان ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﺑﺮ ﻓﺮازش ﭘﻞ در ﺧﻮاب ﮔﺮان
رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ روﯾﺎﯾﯽ دور
دور از ھﻤﮫﻤﻪ رھﮕﺬران
ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا
ﺷﯿﺮ ﻣﺮداﻧﯽ ﺗﯿﻎ آﺧﺘاﻧﺪ
وز ﺧﻢ دره دور
رزﻣﺠﻮﯾﺎﻧﯽ در ﭘﺮش ﺗﯿﺮ
ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭘﻞ ﺑﺎ رﯾزش ﺗﻨﺪ
اﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎرد وﻣﯽ ﺑﺎرد
ﭘﻞ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﯽ ژرف
ﻗﻄﺮەی ﺑﺎران را
ﺿﺮﺑﻪ ھﺎی ﺳﻢ اﺳﺒﺎن ﻧﺒﺮد
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﭘﻨﺪارد
ﺷﯿﻮن ﺗﻨﺪ را
ﺷﯿﮫﻪ اﺳﺒﺎن ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد
ﺟﺎودان ﻏﺮﻗﻪ ﺑﻤﺎﻧﺎد ﺑﻪ ﺧﻮاب
زان ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﺶ را ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻌﺒﺮ روﺳﭙﯿﺎن اﺳﺖ آﻧﺠﺎ
ﺳﺨﻦ از ﻧﯿزه و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ
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ﺷﺒﺨﻮاﻧﯽ
1
ھﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻞ ﺑﺮآورده ﺳﺖ
از ﺳﺎﻗی ﺳﺒز ﺑﺮﮔﮫﺎی ﺧﻮن
ھﺮ ﺧﺎر زﺑﺎن ﮐﻔﺮ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﺖ
ﮐز ﺧﺸﻢ ﺳﻮی ﺗﻮ آﻣﺪه ﺑﯿﺮن
ھﺎن ای ﻣزدا ! در اﯾﻨﺸﺐ دﯾﺮﻧﺪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﻢ آن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪەام ﺑﯿﺪار
وﯾﻦ ﺧﯿﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ
ﭼﻮن ﮔﻠی ﺧﻮش ﭼﺮای ﺑﯽ ﭼﻮﭘﺎن
در درەی ﺧﻮاب ھﺎ رھﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ
زﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺮﯾﺐ رھﺮو ﺷﺒﺨﻮان
در ﺑﺮج ﻣﻠﻮل ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎغ ھﯿﭻ ﭘﻨﺪاری
ﮔﻠﮫﺎی ﺳﭙﯿﺪ و روش اﯾﻤﺎن
ﺑﺎ ﺷﺮم و ﺷﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ روﯾﺪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮک ﺳﭙﯿﺪەی ﮐﺎذب
از آﯾی ﻧﻮر ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ؟
داﻣﺎن ﺣﺮﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺷﺐ
ﺳﻮراخ ﺷﺪەﺳﺖ و ﻣﯽ ﻓﺘﺪ ﮔﻪ ﮔﺎه
زان روزﻧﻪ ﺳﮑی ﺷﮫﺎﺑﯽ ﺧﺮد
ﺷﺒﺨﻮان ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮج ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
دﯾﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺷﺎﻧی اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺳﺖ
آزاد ﮐﻦ از درﯾﭽی ﻓﺮدا
اﯾﻦ ﺧﺴﺘی ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪ ﻏﺮﺑﺖ را
ھﺎن ای ﻣزدا ! در اﯾﻦ ﺷﺐ دﯾﺮﻧﺪ
ﺑﮕﺸﺎی درﯾﭽی اﺟﺎﺑﺖ را
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2
از رﻗﺺ و ﺳﻤﺎع ﺳﺒز ﺷﺎخ ﺑﯿﺪ
ﺷﻮری اﻓﺘﺎد در ﺳﮑﻮت ﺑﺎغ
ﺑﺎد ﺳﺤﺮی ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﻋﺸﻮه
زد ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺒز اﺷﻦ را ﯾﮑﺴﻮ
وان آﺳﺘﺮ ﺳﭙﯿﺪ زﯾﺒﺎش
در دﯾﺪەی رھﺮوان ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ
ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﮔﺸﻮده ﭼﮫﺮه ﺑﺮ آﻓﺎق
دﯾﮕﺮ ز ﺳﮑﻮت ﺑﺮج ﭘﯿﺮ ﺷﮫﺮ
آواز ﻏﺮﯾﺐ رھﺮو ﺷﺒﺨﻮان
ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ

ﺧﻮاﺑﮕزاری
دوﺑﺎره ﮔﻔﺘﻤﺶ آری
ﺑﻪ راه دور و درازش
زﺑﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺮآورده ھﺮ ﻃﺮف ﺧﺎری
ز ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻦ
دھﺎن ﮔﺸﻮده ﺑﻪ دﺷﻨﺎم ھﺮ ﮐﺮان ﻏﺎری
ﭼﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮد ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻪ دوش ﻣﻦ دﯾﺪم
ﮐﻮﯾﺮ ﺳﻮﺧﺘای آﺳﻤﺎن ﺷﻌﻠوری
ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه اھﺮﻣﻦ دﯾﺪم
ﮔﺸﻮد ﭘﯿﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﻟﺒﺎن ﺧﺸﮏ ز ھﻢ
ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮش رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪ دور
ﺗﻮ را ﮔزارش روﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ دارد
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ز روﺷﻨﺎن اﻓﻖ ھﺎ در آن ﺳﻮی ﺷﺐ ﮐﻮر
ﻓﺮوغ ﺷﻌﻠی ﻓﺎﻧﻮس آﺑﯿﺎران ﺑﺎز
درون ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺎرﯾﮏ دود ﻣﯽ ﻟﺮزد
ﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﺑﯽ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﻠزی ﭘﻞ
دوﺑﺎره ﺑﺎز در اﻧﮕﺸﺖ رود ﻣﯽ ﻟﺮزد
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻋزﯾز ﮐﻮﯾﺮھﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ دﺷﺖ ھﺎ ھﻤﻪ ﺷﺎداب و ﺑﺎرور ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺠﯿﺐ ﺑﺮزگ ھﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎغ ھﺎ ھﻤﻪ ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺎر و ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ

ﺑﺎغ ﺑﺮھﻨﻪ
زاﻏﯽ ﺳﯿﺎه و ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮاض ﺑﺎﻟﮫﺎش
ﭘﯿﺮاھﻦ ﺣﺮﯾﺮ ﺷﻔﻖ راﺑﺮﯾﺪ و رﻓﺖ
ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﺑﺎغ ﺑﺮھﻨﻪ
در ﻟﺤﻈی ﻋﺒﻮر ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه
ﭘﻠﮏ ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎ را
آھﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
آﯾﺎ
اﯾﻨﺎن
روﯾﺎی رﻧﺪﮔﯽ را
در آﻓﺘﺎب و ﺑﺎران
ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﻓﺮدا اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟
در دوردﺳﺖ ﺑﺎغ ﺑﺮھﻨﻪ ﭼﮑﺎوﮐﯽ
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﭘﯿﺮ
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وﻗﺘﯽ ﮔﺴﺴﺖ از ﺷﺎخ
آن دم ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎی ﺟﻮان
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯿﺪاری ﺑﮫﺎر
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺷﺐ اﺳﺖ و راه ﻓﺮﯾﺎدی
در ھﯿﭻ ﺳﻮی اﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ از ﻟﺒﺎن ﺻﺪاﻣﯿﺪ
اﯾﻦ زﻣزﻣﻪ را دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ز روزﻧﯽ ﮔﺬر ﮔﯿﺮد
ﺷﺎﯾﺪ روزی ﮐﺒﻮﺗﺮی ﭼﺎھﯽ
اﯾﻦ زﻣزﻣﻪ را دوﺑﺎه ﺳﺮ ﮔﯿﺮد
واﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺎدی ھزاران ﻟﺐ
آزاد ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ﭘﺮ ﮔﯿﺮد
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زﻧﮫﺎر
ای ﺷﺎﺧی ﺷﮑﻮﻓی ﺑﺎدام
ﺧﻮب آﻣﺪی
ﺳﻼم
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﯽ ؟
اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﯽ ﻧﺠﺎﺑﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﻠﻮل
زﻧﮫﺎر از اﯾﻦ ﻧﺴﯿﻤﮏ آرام
وﯾﻦ ﮔﺎه ﮔﻪ ﻧﻮازش اﯾﺎم
ﺑﯿﮫﻮده ﺧﻨﺪه ﻣﯽ زﻧﯽ اﻓﺴﻮس
ﺑﻔﺸﺎر در رﮐﺎب ﺧﻤﻮﺷﯽ
ﭘﺎی درﻧﮓ را
ﺑﺎور ﻣﮑﻦ ﮐﻪ اﺑﺮ
ﺑﺎور ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺎد
ﺑﺎور ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﻨﺪەی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻣﺪاد
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ و رﻧﮓ را
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ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺗﻨﺎور
در ﻗﻠﻪ ی ﺑﻠﻮغ
آﺑﺴﺘﻦ از ﻧﺴﯿﻢ ﮔﻨﺎھﯽ ﺳﺖ
اﻣﺎ
ای اﺑﺮ ﺳﻮﮔﻮار ﺳﯿﻪ ﭘﻮش
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ی ﺷﮑﻮﻓﻪ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺳﺖ
ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺎن ﮐﺒﻮد ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺎﻣﻮش ؟
ﮔﯿﺮم ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺦ
ﺑﯿﻨﺪ ز اﺑﺮ و ﺑﺎد ﻧﻮازش
اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧی ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮد
از ﺳﺮدی ﺑﮫﺎر
ﺑﺎ ﮔﻮﻧی ﮐﺒﻮد
آﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ؟
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دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎک
ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه
اﯾﻦ ﺧﯿﻞ ﺳﯿﻞ وار ﻣﮕﺲ ھﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
روی ﺻﺪای ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
در ﻣزرع ﺳﺘﺎره زﻧﻢ ﺷﺨﻢ
و ﺑﺬرھﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ را ﯾﮏ ﯾﮏ
ﺑﺎ دﺳﺘﮫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺎﺷﻢ
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺘﻢ
دﯾﺪم ﺗﻤﺎم ﺟﺎدەھﺎ از ﻣﻦ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ای ﺣﺎﺿﺮان ﻏﺎﯾﺐ از ﺧﻮد
ای ﺷﺎھﺪان ﺣﺎدﺛﻪ از دور
ﻣﻦ ﻋﮫﺪ ﮐﺮدەام
ﺣﺘﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ
را ھﻢ
ﭘﺲ از ﻧﺮون
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ روم ﻧﺮون
دﯾﻮاﻧای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺗﻨﺪر دراﻓﮑﻨﺪ
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ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ
ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺧﻨﺠﺮ
اﯾﻦ رﯾﺴﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺴﻠﺪ
ﺻﺪا ﻣﯽ آﯾﺪ
ﯾﮏ رﯾز
روز و ﺷﺐ از ﺑﺎغ
ﭼﯿﻮ ﭼﯿﻮ
چچ
ﭼﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﻮ ﭼﯿﻮ
ﭼﻪ ﭼﻪ
زﻻل زﻣزﻣﻪ
ﺟﺎری اﺳﺖ زان ﺳﻮی دﯾﻮار
ﺟﻼل ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ
اﯾﻦ ﻣﺮغ را ﮔﻠﻮ ھﺮﮔز
ز ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪن و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺧﺴﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮاﯾﺶ در ھﺮم روز و ﺳﺎﯾی ﺷﺐ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد اﯾﻦ ﺑﺎغ و ﺑﯿﺸﻪ را ﺑﯿﺪار ؟
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
اﯾﻦ ﺳﺤﺮ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺳﺤﺮ
ﯾﮑﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ھﻨﻮز
آن دﮔﺮ ﮐﻨﺪ آﻏﺎز
ﺻﺪا ﯾﮑﯽ ﺳﺖ
وﻟﯿﮑﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر
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ﺧﻄﺎب
اﯾﻨﮏ ﺑﮫﺎر ﺑﺮ در ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻣﯽ زﻧﺪ
اﻣﺎ ﺗﻮ آن ﻃﺮف
ﺑﯿﺮون ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﯾﺴﺘﺎدەای ھﻨﻮز
ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ روی ﺷﺎﻧی زﯾﺘﻮن
در ﺣﺎﻟﺖ ھﺒﻮط اﺳﺖ
ﻓﺮدا
از ﻧﺨﻞ ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ
اﻣﺎ
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ
ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ھزار ﺳﺘﺎره
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ﺣﻀﻮر ﺳﭙﯿﺪه
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ھﯿﺎھﻮی ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺤﺮ
در ﺳﺮ ﺑﯽ ﺻﻔﯿﺮی ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد
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در ﺑﺎدھﺎی اﻣﺸﺐ و ھﺮﺷﺐ
اﯾﻦ ﺑﺎدھﺎی ھﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
اﯾﻦ ﺑﺎد آﺳﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎد ﻣﺸﺮﻗﯽ
وا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮەھﺎ را ﺑﻪ روی ﺗﻮ
و ﻓﺼﻞ را دوﺑﺎره ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
در ﺑﺎدھﺎی ھﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
از ﺑﮫﺮ اﯾﻦ ھﯿﻮﻻ
اﯾﻦ ﻻﺷی ﺑزک ﺷﺪه در ﺑﺎران
ﮔﻮری ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ ھزاران ﺳﺎل
در ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺣﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎدھﺎی ھﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
ﺑﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﺎی ﻣﺴﺘﯽ
ﻧﺴﺠﯽ ز آب و آﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺎ زﺑﺎﻟدان
اوراق روزﻧﺎﻣھﺎی ﻣﺤﻠﯽ را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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آﯾھﺎی ﺷﻨﮕﺮﻓﯽ
در ﺳﺮﺑﯽ و ﺳﺘﺎره و ﺳﺮﻣﺎ
ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎ
ﻣﯿﺪان را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ھﺮ ﭼﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﻮق ﻋﺒﻮر از ﭘﻞ ﻃﻮﻓﺎن و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎد
اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮐﻮﭼﮏ را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
آه
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮐﻮﭼﮏ ؟
ھﺮﮔز
اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋزم و ﻋزﯾﻤﺖ
اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﺮﺳﻞ
اﯾﻦ ﺧﯿﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن اوﻟﻮاﻟﻌزم
ﺑﺎ ﺳﺤﺮﺷﺎن ﺳﺤﺮھﺎ
ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ در واژه ﻣﯽ دﻣﻨﺪ
اﯾﻨﺎن
ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ از ﺧﻮد
ﺟز اﯾﻪ ای ﺷﮕﺮف
واﻧﺪر ﺣﻀﻮر ﺣﺎدﺛﻪ
ﺷﻨﮕﺮف روی ﺑﺮف
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ﺑﺎ ﺳﺒزﻧﺎی ﮔﻨﺪم ﭼﻨﮕﯿز
اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺒﺎر ﺻﻮرﺗﯽ و ﺳﺒزی
ﭘﺎﺷﯿﺪەاﻧﺪ روی درﺧﺘﺎن دوردﺳﺖ
ﮐﻪ در ھﻮا
ھﻨﻮز ﺷﻨﺎور
ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ
از راه دور
ﺑﻮی ﺑﮫﺎر ﺗﻮ را ھﻨﻮز
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧزاﻧﯽ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ای ﺟﻠﮕای ﮐﻪ راﯾﺤی ھﺠﺮت
از ﺑﺮگ ﺑﺮگ ﺑﺎغ و
ﺑﮫﺎر ﺗﻮ ﻣﯽ وزد
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
آه
اﯾﻨﺠﺎ
ﮔﻨﺠﺸﮏ ھﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﭘﺎﺷﻮرەھﺎی ﺣﻮض
ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮخ
ﺳﺨﻦ از ﻣﮫﺎﺟﺮت
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺎ ﺳﺒزەﻧﺎی ﮔﻨﺪم ﭼﻨﮕﯿز
دھﻘﺎن ﺗﻮس و ﺗﺒﺮﯾز
ﻧﻮروز ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد
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ﻗﺼﻪ اﻟﻐﺮﺑﻪ اﻟﻐﺮﺑﯿﻪ
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﺷﺪم
ﺑﺮ آﺑﮫﺎی ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺎﻟﯿﺪم
ﻧﺎﻟﯿﺪم
ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠی ﺳﺮﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد
واﻧﮕﺎه آن ﭼﮑﺎوک آواره
ﺣزن درﺧﺖ ھﺎ را
در ﭼﺸﻤﺳﺎر ﺳﺤﺮ ﺳﺮودش
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺴﺖ
وﯾﻨﮏ
درﻣﺎﻧﺪەام ﮐﻪ اﻣﺸﺐ
در زﯾﺮ ﺑﺮف ﭘﺮ ﺣﺮف
ﻧﻌﺶ ﺳﺮودەھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮕﺎھﯽ اش را
آﯾﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ؟
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ﺑﻮدن
ﭘﯿﻤﺎﻧھﺎی ﺑﺮگ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮان ﻗﺪﺳﯽ ﭘﺮ ﺷﺪ
ﻣﺴﺘﺎن
ﯾﮏ ﯾﮏ
از ﭘﺎی اوﻓﺘﺎدﻧﺪ
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن
ﺑﺎ ﺳﺎﯾاش ھﻨﻮز
در ﺣﺬﺑی ﺳﻤﺎع اﺳﺖ
در ﻧﻮر ﺳﺮخ ﮐﮋﺗﺎب
دو ﺧﻂ  :ﺳﯿﺎه و ﺳﺮﺑﯽ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ارﻏﻮاﻧﯽ آرام ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺮواز ﻣﺤﻮ زاﻏﭽای ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮی
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮاب
ﺑﺮ ﺑﺮﮐی ﻏﺮوب ﻧﺸﺴﺘﻦ
و اﺿﻄﺮاب ﺑﻮدن را دﯾﺪن
در ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﺳﺎﯾی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﺑﺮ آب
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ھﻮﯾﺖ ﺟﺎری
ﻓﯿﺮوزەھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺮد ﺳﺮﻣﺪی
آب اﺳﺖ و آب و آﺑﯽ ﺑﯽ اﺑﺮ
ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺟﺎری واژون
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺜﻞ ھﻼﻟﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻣﻮج ھﺎ ﮔﺮﯾز ﺳﺘﯿزای ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺖ
و ﻣﺮﻏﮑﺎن ﭼﯿﺮەی ﻣﺎھﯽ ﺧﻮار
 77و
7و
ﻓﺮاوان 7
در اﻧﺘﺸﺎر ھﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮ ﻣﻮج ھﺎ ھﺠﻮم ﻣﯽ آرﻧﺪ
و ﻣﻦ ﻃﻨﯿﻦ ﭘﻮﯾﻪ و ﭘﺮواز و ﭘﻨﺠﻪ را
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﺟﺎری
در واﺟﻤﻮج ھﺎﯾﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
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ﻧﯿﻮﯾﻮرک

او ﻣﯽ ﻣﮑﺪ ﻃﺮاوت ﮔﻞ ھﺎ و ﺑﻮﺗھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ را
او ﻣﯽ ﻣﮑﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺪ ﮔﻠﮫﺎی آﺳﯿﺎ را
ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻻﻧی زﻧﺒﻮر اﻧﮕﺒﯿﻦ
ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه
و ﺷﮫﺪ آن دﻻر
ﯾﮏ روز
در ھﺮم آﻓﺘﺎب ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺗﻤﻮز
ﻣﻮم ﺗﻮ آب ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ای روﺳﭙﯽ ﻋﺠﻮز ؟

ﺳﺮود
ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﻢ ﺗﺎر اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﺮﺧﮕﻮن را
ﺑﻪ آوای ﺗﻨﺪر
ﺑﻪ آوای ﺑﺎران
ﻣﯽ آﻣﯿزم اﯾﻦ ﺷﺒﻨﻢ ﭘﺮﺗﭙﺶ را
ﺑﻪ درﯾﺎی ﯾﺎران
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ
ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﻢ اﯾﻦ ﺻﺪا را
درﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ آﺧﺮ
ﺑﻪ ھﯿﮫﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺑﺎﻻی ﯾﺎران
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درﺧﺖ
زﯾﺒﺎﺗﺮ از درﺧﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﯿﺪاری ﺷﮑﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﻮﮐﺮان ﻣﺮگ
زﯾﺒﺎﺗﺮ از درﺧﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ ؟
زﯾﺮ درﻓﺶ ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﺗﯿﺸی ﺗﮕﺮگ
زﯾﺒﺎﺗﺮ از درﺧﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ و رھﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎر و ﺑﺮگ

ﺷﻄﺢ اول
ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ واژەھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔز
دﻋﻮی ﺳﺤﺮ و اﻋﺠﺎزﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎر و ﻗﻨﺎری و ﻗﻤﺮی
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﻧﺪ
آﯾای ﻏﯿﺮ آوازﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ وﺣﯽ آﻣﺪ از ﺻﺒﺢ
ﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﻮدی ﺗﻮ در اﻧﺘﻈﺎرش
ﺟز ﺗﻮ ﺧﻮد ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎری
دﯾﮕﺮان ﮔﺮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن دﯾﺪەی ﺑﺎزﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ
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ﺷﻄﺢ دوم
ﺷﮫﺮی ﮐﻪ آن ﺳﻮی ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺎﻟﻊ
در ﺟﺎدەی ﺟﺎدوی اﺑﺮﯾﺸﻢ
دروازەھﺎی ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ روی آدﻣﯽ دﯾﮕﺮ
آن ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ آرزو ی ﮐﺮد
ﻧزدﯾﮏ اﺳﺖ
آﻧﮏ
ﺷﮫﺮی ﮐﻪ از دروازه ھﺎی آن
ھﻢ ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن ﺧﯿزد
ھﻢ ﯾﺎد ﯾﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن آﯾﺪ

ﻣﺮﺛﯿﻪ
دران ﺳﭙﯿﺪەی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﮔﺪن
از ﺑﯿﺸﻪ ﭘﺎ ﺑﺮون ھﺸﺘﯽ
و آﺳﻤﺎﻧی ﺷﺐ را
ﭼﻮ آﺳﻤﺎن ﺳﺤﺮ
ﺷﮑﺎﻓﺘﯽ و
ﺷﮑﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯽ ﺳﻮﯾﯽ
در آن ﺳﭙﯿﺪەی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﺮﻏﯽ را
ﺑﻪ ھﻤﺴﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪی
و ﻣﺮغ ھﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ
و ﺧﻮن ز ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ
و ﻣﺮغ ﭘﺮ زد و از رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎد آوﯾﺨﺖ
دران ﺳﭙﯿﺪەی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﺮداﻧﯽ
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ز دور ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ھﻨﻮز ﻧﻌﺶ ﺻﺪاﺷﺎن ﺑﺮ آﺑﮫﺎ ﺟﺎری ﺳﺖ

از ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺘﻮن
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ درون ﺣﺎﻓﻈی آب
ﻧﻘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ای ﺧﻄﻮط ﻣﻮج ﺑﻪ درﯾﺎ
در وزش وﺣﺸﺖ و ﺗﻼﻃﻢ ﭘﺎﯾﯿز
ﻧﺴﺘﺮن از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﮫﺮ ﻋﺒﻮر ﺷﮑﻮﻓﻪ  :ﮐﻮدک ﻓﺮدا

ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺒز
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ را ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻧﻮر را ﮐﻪ ﺧﺎک ﺧﺴﺘﻪ را
ﺻﺒﺢ و ﺳﺒزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﺳﺤﺮ ﺻﺒﺢ را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺟﺎی ﺑﺬر ﻣﺮگ و ﺑﺮگ ﺧﻮﻧﯽ ﺧزان
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ و ﺻﺒﺢ
و ﺳﺒزه آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ
ﺧﻨﺪه ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن وﺑﺎغ ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺮخ را ﺑﺒﯿﻦ
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
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اﺷﺮاق
زان ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺳﺪر و ﺻﻨﻮﺑﺮھﺎ
ﮐﻪ ﻗﺪﮐﺸﯿﺪەاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪارش
از روی دوش ھﻮش
آوای ﮔﺎم او را
از دور ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ
اﯾﻨﺠﺎ
اﻧﺒﻮه ﺑﻮﺗھﺎ و ﻋﻠﻒ ھﺎ
آن ھﺎ ﮐﻪ
ﻧزدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ زﻣﯿﻦ اﻧﺪ
زودﺗﺮ
ﺗﻨﺪی و ﻃﻌﻢ ﺳﺒز ﺑﮫﺎری را
در ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدەاﻧﺪ

ﭘﺮﺳﺶ 1
ﺧﻮاﺑﯿﺪەاﯾﺪ زﯾﺮ ﺟﺒی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻧﺴﯿﻢ
ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺳﺒزه
رھﺎ ﮐﺮده
ﭼﻮن ﺷﻤﯿﻢ
دﺳﺘﺖ ﺑﻪ روی ﺳﺒزه و ﺳﺮ ﺧﻔﺘﻪ روی دﺳﺖ
دور از ﮔزﻧﺪ ﮔﺮدش ﭘﺮﻣﺎی زﻧﺠﺮه
ﮐز آن ﻃﺮف ﺟﺪار ﺧﻤﻮﺷﯽ را
ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ ﺳﺒزه زﯾﺮ آﺑﯽ ﺑﯽ اﺑﺮ آﺳﻤﺎن

70

آﻓﺎق را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﮏ دﯾﺪه دادی
اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺤﻈی ﺑﯽ ﺧﻮﯾﺸﯽ ﺗﻮ را
آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﯿﮏ و ﺗﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ
زﯾﺮ ﺳﺮ
ﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﺪای ﭼﺸﻤی ﺟﻮﺷﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﮐﺎﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه
ﺑﻪ ﻣﺮداب ﻣﯿﭽﮑﺪ ؟

ﭘﺮﺳﺶ 2
اﯾﻦ ﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺠزەﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ ؟
در ﻧﻔﺲ اژدھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻔﺘﺳﺖ
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﯾﺎس ﺳﭙﯿﺪ و ﻧﺴﺘﺮن ﺳﺮخ ؟
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وﺟﻮد ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﯾﺐ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ روی ﺑﯿﺸﻪ و
درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮد و اﺑﺮ
و ﺧﻮﺷھﺎی ﺧﯿﺲ اﻗﺎﻗﯽ ھﺎ
و روﺷﻨﺎی آب ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ را
در ھﺮم آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺎﺑﻮر
ﻃﻔﻼن ﻣﻨﺘﻈﺮ
در ﮐﻮﭼای ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮھﻨﻪ ﺷﺪ
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ روی ﺧﺎره و ﺧﺎرا
در ﺗﯿز ﺗﺎب دﺷﻨی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺎ واژه واژه ﭘﺮﺳﺶ آﻧﺎن
ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮھﻨﻪ ﺷﺪ
از ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺑﺎران ﻧزم و رﯾز ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺨﺖ
ﺑﺮ ﺑﺎزوان ﺳﺒز ﻋﻠﻒ ھﺎ
و ﮔﯿﺴﻮان ﺧﯿﺲ ﺧزه ھﺎ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﺗﺒﺴﻢ اﻣﻮاج آب و
ﻣﻦ
در ھﺮم آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺎﺑﻮر
آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
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ﺣﺴﺐ ﺣﺎل
ﺷﺐ آﻣﺪ و ﮔﺮد روز ﭘﺮﮔﺎر ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮ ﺻﺒﺢ و ﺳﭙﯿﺪه راه دﯾﺪار ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ درون ﺳﯿﻨﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪ
آواز و ﺳﺮود و ﺷﻌﺮ زﻧﮕﺎر ﮔزﻓﺖ

ﻣزﻣﻮر اول
ﻣﺮا ﻧﯿز ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﺧﻨﺪەای ھﺴﺖ
و اﺷﮑﯽ و ﺷﮑﯽ ﺟﻨﻮﻧﯽ و ﺧﻮﻧﯽ
رھﺎ ﮐﻦ ﻣﺮا
رھﺎ ﮐﻦ ﻣﺮادر ﺣﻀﻮر ﮔﻞ و
زﻣﺮەی ﻧﻮر
ﻧﻮر ﺳﯿﻪ ﻓﺎم اﺑﻠﯿﺲ
ﻣﺮا دﺳﺖ و ﭘﯿﺮاھﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﺪاﯾﺎن
ﻣﺮا زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻻژوردی
ﻧﻔﺲ ﮔﺸﺖ ﻓﻮارەی درد و دﺷﻨﺎم
ﻧﻪ ﭼﻮﻧﺎن ﺷﻤﺎﯾﺎن
ﻣﺮا آﺗﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ و ﺑﻮرﯾﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻔﺮ در زﯾﺮ ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ھﻢ ﻧﮕﻨﺠﺪ
ﺑﺮاﺑﻠﯿﺲ ﺟﺎ ﺗﻨﮓ ﮔﺸﺘﺳﺖ آﻧﺠﺎ
رھﺎ ﮐﻦ ﻣﺮا
رھﺎ ﮐﻦ ﻣﺮا

73

ﻣزﻣﻮر دوم
از ھﻤﺪان ﺗﺎﺻﻠﯿﺐ
راه ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﻮد ؟
ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻌﺮاج ﻣﺮد
ﺟﻮﺷﺶ ﺧﻮن ﺑﻮد
ﻧﺎﻣی ﺷﮑﻮی ﮐﻪ زی دﯾﺎر ﻧﻮﺷﺘﯽ
ﺑﺮ ﻗﻠﻢ آﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻄﺮ
ﺻﺎﻋﻘی ﺳﺒز آﺳﻤﺎن ﺟﻨﻮن ﺑﻮد ؟
ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻢ آن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﻢ
از ھﻤﺪان ﺗﺎ ﺻﻠﯿﺐ راھﻨﻤﻮن ﺑﻮد

در ﺑﺮاﺑﺮ درﺧﺖ
ﺻﺒﺢ زود ﺑﻮد
ﺑﺎغ ﭘﺮ ﺻﻨﻮﺑﺮ و
ﺳﺮود ﺑﻮد
ﺳﯿﻨﻪ ﺳﺮخ ھﺎ در اوج ھﺎ و اوج ھﺎ
ﭘﺮ ﮔﺸﻮده ﻓﻮج ھﺎ و ﻓﻮج ھﺎ
ﻣﯽ زد از ﮐﺮان ﺷﺮق
در ﻧﮕﺎەﺷﺎن
ﺷﻌﺎع ﺷﯿﺮی ﺳﺤﺮ
ﻣﻮج ھﺎ و ﻣﻮج ھﺎ و ﻣﻮج ھﺎ
ھﺮ ﮔﯿﺎه وﺑﺮﮔﭽﻪ در آﺳﺘﺎﻧی ﺳﺤﺮ
آن ﺻﺪای ﺳﺒز را
زان ﺳﻮی ﺟﺪار ﺣﺮف و ﺻﻮت
ﻣﯽ ﭼﺸﯿﺪ
آن ﺻﺪا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از درﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ
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ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺗﮑﺎﻧﺪه ﺑﻮدم و رھﺎ ﺷﺪه
ﺑﺎز ھﻢ در آن ﻣﯿﺎن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮدم و ﮐﺴﯽ
از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ
ھﺮﭼﻪ واژه داﺷﺘﻢ ﻧﺜﺎر ﮐﺮدم و درﺧﺖ
ﻟﺤﻈای ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ ره ﻧﺪاد

ﻣﺮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ
در ﺳﺎﺣﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﺴﯿﻢ و
ﻧﻤﺎز ﻧﻮر
در ﺳﺎﺣﺖ وﻗﻮف ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﯿﺎت
در آﻓﺘﺎب از ﭘﺲ ﺑﺎران ﮐﻨﺎر راه
ﻣﺮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ
رز رھﮕﺬار ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮ ھﻢ زﻧﺪ
آراﻣﺶ ﻣﻮﻗﺮ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ را
ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮﺷی اﻗﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻗی ﻋﻠﻒ
دم ﻟﺮزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﯽ داﻧﻢ
آه
ھﺮﮔز
ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ
ﮐﺎﯾﻦ ﻣﺮد
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد
در ﺷﺮق دوردﺳﺖ
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در آﻓﺘﺎب از ﭘﺲ ﺑﺎران
ﮐﻨﺎر راه
ﻣﺮد اﯾﺴﺘﺎدەاﺳﺖ

ﺗﺴﻠﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﮫﯽ
ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻮ
ﻧﻪ ﺳﺒﻮﯾﯽ آواز
دﺳﺖ ھﺎﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ
ھﯿﭻ ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮون آﯾﺎ
ﺧﻮاب دﯾﺪەﺳﺖ ﮐﺴﯽ ؟
ﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﻏﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ
ﮐﺎﺳی ﭼﺸﻢ ﻟﺒﺮﯾز رھﺎﯾﯽ ھﺎﺳﺖ
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ﻧﻮر زﯾﺘﻮﻧﯽ
از ﺣﻠﺐ ﺗﺎ ﮐﺎﺷﻐﺮ
ﻣﯿﺪان ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻮد
آن روزی
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮن واژه را ﺑﺎ ﻧﻮر آﻏﺸﺘﯽ
ﺗﻮ ﺳﺨﻦ را ﺳﺤﺮ ﮐﺮدی
در ﺳﺤﺮ
دوﺷﯿزﮔﯽ دادی
آه
ﻋﺎﺷﻖ را ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻐﺾ اﯾﻦ ﻏﻢ ھﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻓﺮدای ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺮد
ای ﺳﺒز
ﺗﻮ
در ﻇﻼﻣﯽ
آﻧﭽﻨﺎن ﻇﺎﻟﻢ
واژەھﺎ را از ﭘﻠﯿﺪی ھﺎی ﺗﮑﺮار ﺗﮫﯽ
ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﯽ ﺷﺴﺘﯽ
ﻧﻮر زﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ
ﻟﯿﮑﻦ ای ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن
ﮔﻨﺠﺎی آوازی ﭼﻨﺎن را
در ﺟﮫﺎن
ﺑﯿﮫﻮده ﻣﯽ ﺟﺴﺘﯽ
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ﻧﺎﮐﺠﺎ
ﻣﻦ و ﺷﻌﺮ وﺟﻮﺑﺎر
رﻓﺘﯿﻢ و رﻓﺘﯿﻢ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﮐﺲ ﺑﻮد
و ﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد
درﺧﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﯿﻦ دﯾﮕﺮ
و ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ اﯾﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ از دور
ﺻﺪای ﺧﺪا ﺑﻮد
رھﺎ ﺑﻮد
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﺮواز
از روی ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﯽ
ﮐﺴﯽ زﯾﺮ ﺑﺎل ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺮواﻧھﺎ را
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﺷﻘﺎﯾﻖ
ز ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺖ ﺧﺎﻣﻮش
ﭼﺮاﻏﺶ ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ از روﺷﻨﺎ ﺑﻮد
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد
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ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ
آن ﺻﺪاھﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ
ﺻﺪاھﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﺮﯾھﺎ ﻗﮫﻘھﺎ
آن اﻣﺎﻧﺖ ھﺎ را
آﺳﻤﺎن آﯾﺎ ﭘﺲ ﺧﻮاھﺪ داد ؟
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺖ
آﺳﻤﺎن ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪ
ﻧﻌﺮەھﺎی ﺣﻼج
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻮﺑی دار
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ ﮐﺠﺎ ؟
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود آه
ﭼﮫﭽﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺮ ﺳﺎﻗی ﺑﺎد
آﺳﻤﺎن آﯾﺎ
اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ھﺎ را
ﺑﺎز ﭘﺲ ﺧﻮاھﺪ داد ؟
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ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ
1
از ﯾﺎدھﺎ ﺑﺮھﻨﻪ و در ﺑﺎدھﺎ دوان
ھﻤﭙﺎی و ﭘﻮﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﮔﺮم آھﻮان
ﻣﯽ ﮐﻮﭼﻢ از رھﺎﯾﯽ در ﭼﺸﻢ ﮐﻮﭼای
ﮐﺎﻧﺠﺎ ﺳﺮاﭼﻪ ھﺎ ھﻤﻪ ﻟﺒﺮﯾز ھﺠﺮت اﻧﺪ
و آواز را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻓﺮو رﻓﺘﻪ زاﻧﻮان
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﯾﮏ ﭼﻨﺪ
زﯾﺮا
از ﺧﺸﻢ
در ﺷﻌﺮھﺎی ﻣﻦ
دﻧﺪان واژەھﺎ
ﺑﻪ ھﻢ اﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ
آه
ﻧﺎﮔﺎه
ﺗﺮﮐﯿﺪ ﺑﻐﺾ ﺗﻨﺪر
در ﺻﺒﺮ اﺑﺮا
ﭘﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮن ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﺑﺮ ﺳﺒزەی ﺟﻮان
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ و آب ﺗﺸﻨﻪ زﯾﺴﺖ
ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻧﺨﺎع ﺳﺤﺮﮔﻪ ﻧﮫﺎدەاﻧﺪ
در ﺟﺎدەھﺎی ﺻﺒﺤﺪم
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺟﺎدوان
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2
در ﻟﺤﻈای ﮐﻪ ﮐﺞ ﺷﺪ ﻓﺮﯾﺎد ھﺎ
ھﻤﻪ
در زﯾﺮ ﺛﻘﻞ ﺷﺐ
ﻧﺎﮔﺎه
ﺑﺮگ ﻻﻟﻪ ﺑﺮون آﻣﺪ از ﻣﺤﺎق
آن ﮔﺎه
دﯾﺪم
ﻣﺸﺘﯽ ﻃﻠﻮع ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ آﺑﮫﺎ روان

ﭘﮋواک
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ آﻏﺎز
ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ﭘﺮھﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﭘﺮواز
ﺑﺒﺨﺸﺎی
ای روﺷﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺑﺒﺨﺸﺎی
ﺑﺒﺨﺸﺎی اﮔﺮ ﺻﺒﺢ را
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﻪ
دﻋﻮت ﻧﮑﺮدﯾﻢ
ﺑﺒﺨﺸﺎی
اﮔﺮ روی ﭘﯿﺮاھﻦ ﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﻋﺒﻮر ﺳﺤﺮ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺑﺒﺨﺸﺎی ﻣﺎ را
اﮔﺮ از ﺣﻀﻮر ﻓﻠﻖ
روی ﻓﺮق ﺻﻨﻮﺑﺮ
ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺴﯿﻤﯽ
ﮔﯿﺎه ﺳﺤﺮﮔﺎه را
در ﮐﻤﻨﺪی ﻓﮑﻨﺪەﺳﺖ و
ﺗﺎ دﺷﺖ ﺑﯿﺪاری اش ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ
و ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻧﺴﯿﻤﯿﻢ
در آن ﺳﻮی دﯾﻮار ﺑﯿﻤﯿﻢ
ﺑﺒﺨﺸﺎی ای روﺷﻦ ﻋﺸﻖ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎی
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ
اﻣﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ آﻏﺎز
ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ﭘﺮ ھﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﭘﺮواز

دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎک
ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه
اﯾﻦ ﺧﯿﻞ ﺳﯿﻞ وار ﻣﮕﺲ ھﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
روی ﺻﺪای ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
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ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ
در ﻣزرع ﺳﺘﺎره زﻧﻢ ﺷﺨﻢ
و ﺑﺬرھﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ را ﯾﮏ ﯾﮏ
ﺑﺎ دﺳﺘﮫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺎﺷﻢ
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺘﻢ
دﯾﺪم ﺗﻤﺎم ﺟﺎده ھﺎ از ﻣﻦ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ای ﺣﺎﺿﺮان ﻏﺎﯾﺐ از ﺧﻮد
ای ﺷﺎھﺪان ﺣﺎدﺛﻪ از دور
ﻣﻦ ﻋﮫﺪ ﮐﺮدەام
ﺣﺘﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ
رم را
ﭘﺲ از ﻧﺮون
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ روم ﻧﺮون
دﯾﻮاﻧای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺗﻨﺪر دراﻓﮑﻨﺪ

ﺧﻄﺎب
اﯾﻨﮏ ﺑﮫﺎر ﺑﺮ در ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻣﯽ زﻧﺪ
اﻣﺎ ﺗﻮ آن ﻃﺮف
ﺑﯿﺮون ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﺳﺘﺎدەای ھﻨﻮز
ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ روی ﺷﺎﻧﻪ ی زﯾﺘﻮن
در ﺣﺎﻟﺖ ھﺒﻮط اﺳﺖ
ﻓﺮدا
از ﻧﺨﻞ ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ
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اﻣﺎ
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ
ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ھزار ﺳﺘﺎره
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ﺣﻀﻮر ﺳﭙﯿﺪه
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ھﯿﺎھﻮی ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺤﺮ
در ﺳﺮﺑﯽ ﺻﻔﯿﺮی ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد

در ﺑﺎدھﺎی اﻣﺸﺐ و ھﺮﺷﺐ
اﯾﻦ ﺑﺎدھﺎی ھﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
اﯾﻦ ﺑﺎد آﺳﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎد ﻣﺸﺮﻗﯽ
وا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮەھﺎ را ﺑﻪ روی ﺗﻮ
و ﻓﺼﻞ را دوﺑﺎره ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
در ﺑﺎدھﺎی ھﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
از ﺑﮫﺮ اﯾﻦ ھﯿﻮﻻ
اﯾﻦ ﻻﺷی ﺑزک ﺷﺪه در ﺑﺎران
ﮔﻮری ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ ھزاراﻧﺴﺎل
در ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺣﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎدھﺎی ھﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
ﺑﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﺎی ﻣﺴﺘﯽ
ﻧﺴﺠﯽ ز آب و آﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺎ زﺑﺎﻟدان
اوراق روزﻧﺎﻣھﺎی ﻣﺤﻠﯽ را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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ﺑﺎ ﺳﺒزﻧﺎی ﮔﻨﺪم ﭼﻨﮕﯿز
اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺒﺎر ﺻﻮرﺗﯽ و ﺳﺒزی
ﭘﺎﺷﯿﺪەاﻧﺪ روی درﺧﺘﺎن دوردﺳﺖ
ﮐﻪ در ھﻮا
ھﻨﻮز ﺷﻨﺎور
ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ
از راه دور
ﺑﻮی ﺑﮫﺎر ﺗﻮ را ھﻨﻮز
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧزاﻧﯽ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ای ﺟﻠﮕای ﮐﻪ راﯾﺤی ھﺠﺮت
از ﺑﺮگ ﺑﺮگ ﺑﺎغ و
ﺑﮫﺎر ﺗﻮ ﻣﯽ وزد
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
آه
اﯾﻨﺠﺎ
ﮔﻨﺠﺸﮏ ھﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﭘﺎﺷﻮره ھﺎی ﺣﻮض
ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮخ
ﺳﺨﻦ از ﻣﮫﺎﺟﺮت
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺎ ﺳﺒزه ﻧﺎی ﮔﻨﺪم ﭼﻨﮕﯿز
دھﻘﺎن ﺗﻮس و ﺗﺒﺮﯾز
ﻧﻮروز ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﺷﺪم
ﺑﺮ آﺑﮫﺎی ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺎﻟﯿﺪم
ﻧﺎﻟﯿﺪم
ﮔﻔﺘﻢ
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ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠی ﺳﺮﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد
واﻧﮕﺎه آن ﭼﮑﺎوک آواره
ﺣزن درﺧﺖ ھﺎ را
در ﭼﺸﻤﺳﺎر ﺳﺤﺮ ﺳﺮودش
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺴﺖ
وﯾﻨﮏ
درﻣﺎﻧﺪەام ﮐﻪ اﻣﺸﺐ
در زﯾﺮ ﺑﺮف ﭘﺮ ﺣﺮف
ﻧﻌﺶ ﺳﺮودەھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮕﺎھﯽ اش را
آﯾﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ؟

ﺑﻮدن
ﭘﯿﻤﺎﻧھﺎی ﺑﺮگ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮان ﻗﺪﺳﯽ ﭘﺮ ﺷﺪ
ﻣﺴﺘﺎن
ﯾﮏ ﯾﮏ
از ﭘﺎی اوﻓﺘﺎدﻧﺪ
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن
ﺑﺎ ﺳﺎﯾاش ھﻨﻮز
در ﺣﺬﺑی ﺳﻤﺎع اﺳﺖ
در ﻧﻮر ﺳﺮخ ﮐﮋﺗﺎب
دو ﺧﻂ  :ﺳﯿﺎه و ﺳﺮﺑﯽ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ارﻏﻮاﻧﯽ آرام ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺮواز ﻣﺤﻮ زاﻏﭽای ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮی
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر و

86

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮاب
ﺑﺮ ﺑﺮﮐی ﻏﺮوب ﻧﺸﺴﺘﻦ
و اﺿﻄﺮاب ﺑﻮدن را دﯾﺪن
در ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﺳﺎﯾی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﺑﺮ آب

آوارﮔﺎن
ﮐﯿﺴﺖ در آﻧﺠﺎ
ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ
ﮐﻪ ﺧﻮد را
از ﮔﺮه ﻣﻮج ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪش  :ﻏﺒﺎر ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺎم
ذھﻨﺶ  :آﯾﯿﻨﻪای ﻣﻮازی ﺷﺒﮕﯿﺮ
ﺗﯿﺸﻪی ﻃﻮﻓﺎن و ﺗﻨﺪﺑﺎد ﻧﮑﺎھﯿﺪ
ھﯿﭻ ازﯾﻦ ﺻﺨﺮه
اﯾﻦ ﺷﮑﻮه ﺗﻨﺎور
اﯾﻨﮏ ﻓﺮﯾﺎد اوﺳﺖ از ﭘﺲ ده ﻗﺮن
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﯿزاب و ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺷﻨﺎور
اﺳﺒﺶ آﻧﺠﺎ
ﻧﻈﻢ رھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﻣﯽ ﭼﻤﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺜﺮ ﺳﺎدەی ﺷﺒﺪر
رﯾﺨﺘﻪ در ﺷﻌﺮ آب و ﺷﯿﺮی ﻣﮫﺘﺎب
ﺻﺒﺢ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﮐﻨﺎر ﻋﺼﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮ
ﺷﻌﺮ ﻓﺮوﺷﺎن روزﮔﺎر ﻣﻦ و او
اﯾﻨﮏ ﺑﻌﺪ از ھزار ﺳﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﺷﺎﻋﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را و
ﺑﯿﺸﻪ ای از ﺷﯿﺮ
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آﯾﯿﻨای ﺑﺮای ﺻﺪاھﺎ
آﯾﯿﻨای ﺷﺪم
آﯾﯿﻨای ﺑﺮای ﺻﺪا ھﺎ
ﻓﺮﯾﺎد آذرﺧﺶ و ﮔﻞ ﺳﺮخ
و ﺷﯿﮫﻪ ﺷﮫﺎﺑﯽ ﺗﻨﺪر
در ﻣﻦ
ﺑﻪ رﻧﮓ ھﻤﮫﻤﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ
آﯾﯿﻨای ﺷﺪم
آﯾﯿﻨای ﺑﺮای ﺻﺪا ھﺎ
آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ
در ﻋﻄﺮ اودﮐﻠﻦ
آری ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻮدﮐﺎن
آن ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻮک ﺳﺎﮐﺖ ﮔﻠﺒﺮگ ھﺎ
وزان
ﺧﻨﯿﺎی ﻧﺎی ﺣﻨﺠﺮەی ﺧﻮﻧﯽ ﺧزان
آﯾﯿﻨای ﺷﺪم
آﯾﯿﻨای ﺑﺮای ﺻﺪاھﺎ
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ﺳﺮود
ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﻢ ﺗﺎر اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﺮﺧﮕﻮن را
ﺑﻪ آوای ﺗﻨﺪر
ﺑﻪ آوای ﺑﺎران
ﻣﯽ آﻣﯿزم اﯾﻦ ﺷﺒﻨﻢ ﭘﺮﺗﭙﺶ را
ﺑﻪ درﯾﺎی ﯾﺎران
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ
ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﻢ اﯾﻦ ﺻﺪا را
درﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ آﺧﺮ
ﺑﻪ ھﯿﮫﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺑﺎﻻی ﯾﺎران

درﺧﺖ
زﯾﺒﺎﺗﺮ از درﺧﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﯿﺪاری ﺷﮑﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﻮﮐﺮان ﻣﺮگ
زﯾﺒﺎﺗﺮ از درﺧﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ ؟
زﯾﺮ درﻓﺶ ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﺗﯿﺸی ﺗﮕﺮگ
زﯾﺒﺎﺗﺮ از درﺧﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ و رھﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎر و ﺑﺮگ
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ﻣﺮﺛﯿﻪ
دران ﺳﭙﯿﺪەی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﮔﺪن
از ﺑﯿﺸﻪ ﭘﺎ ﺑﺮون ھﺸﺘﯽ
و آﺳﻤﺎﻧی ﺷﺐ را
ﭼﻮ آﺳﻤﺎن ﺳﺤﺮ
ﺷﮑﺎﻓﺘﯽ و
ﺷﮑﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯽ ﺳﻮﯾﯽ
دران ﺳﭙﯿﺪەی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﺮﻏﯽ را
ﺑﻪ ھﻤﺴﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪی
و ﻣﺮغ ھﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ
و ﺧﻮن ز ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ
و ﻣﺮغ ﭘﺮ زد و از رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎد آوﯾﺨﺖ
دران ﺳﭙﯿﺪەی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﺮداﻧﯽ
ز دور ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ھﻨﻮز ﻧﻌﺶ ﺻﺪاﺷﺎن ﺑﺮ آﺑﮫﺎ ﺟﺎری ﺳﺖ
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از ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺘﻮن
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ درون ﺣﺎﻓﻈی آب
ﻧﻘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ای ﺧﻄﻮط ﻣﻮج ﺑﻪ درﯾﺎ
در وزش وﺣﺸﺖ و ﺗﻼﻃﻢ ﭘﺎﯾﯿز
ﻧﺴﺘﺮن از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﮫﺮ ﻋﺒﻮر ﺷﮑﻮﻓﻪ  :ﮐﻮدک ﻓﺮدا

ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺒز
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ را ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻧﻮر را ﮐﻪ ﺧﺎک ﺧﺴﺘﻪ را
ﺻﺒﺢ و ﺳﺒزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﺳﺤﺮ ﺻﺒﺢ را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺟﺎی ﺑﺬر ﻣﺮگ و ﺑﺮگ ﺧﻮﻧﯽ ﺧزان
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ و ﺻﺒﺢ
و ﺳﺒزه آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ
ﺧﻨﺪه ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن وﺑﺎغ ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺮخ را ﺑﺒﯿﻦ
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
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از ﻣﺤﮑﻤی ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺣﺮوﻓﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
و ﺑﺎز ﺷﮑﻮه ﻧﮑﺮد
ﮐﺠﺎی اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ
ﺑﻪ آب ﺣﺮف ﺑﺸﻮﯾﯽ
و ﻗﺼﺮ ﻗﯿﺼﺮ را
و ﺗﺎج ﺧﺎﻗﺎن را ؟
و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
و ﺑﺎز ﺷﮑﻮه ﻧﮑﺮد
ﺣﺮوف  :ﻣﺒﺪا و ﻓﻌﻞ اﻧﺪ و
ﻓﻌﻞ  :آب و درﺧﺖ
و ﺳﺒزه و ﻟﺒﺨﻨﺪ
و ﻃﻔﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﯿﺐ
ﺳﯿﺐ ﺳﺮخ ﺧﺪا
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻧﮕﯿﻦ را
ﺑﻪ آب ھﻤﮫﻤﻪ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺴﺖ
ﮐﻪ واژه ھﺎی ﻣﻦ از درﯾﺎ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
و ھﻢ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﻮﯾﻨﺪ
ﮐﺠﺎی اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ
ﺑﻪ آب ﺣﺮف ﺑﺸﻮﯾﯽ
و ﻗﺼﺮ ﻗﯿﺼﺮ را
و ﺗﺎج ﺧﺎﻗﺎن را ؟
و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
و ﺑﺎز ﺷﮑﻮه ﻧﮑﺮد
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎران دوﺑﺎره
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ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎرﯾﺪ
ﺧﺪا ﺑﺮھﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ﺑﺎغ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﮑﻔﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮی در راه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎدﺑﺎﻧﺶ از ارﻏﻮان و اﺑﺮ
ﭘﺮ اﺳﺖ
و ﺟﺴﻢ ﻇﻠﻤﺖ را
اﯾﻦ ھزار ﭘﺎی زﺧﻤﯽ را
از ﺧﻮاب ﻧﺴﺘﺮن ھﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ در راه اﻧﺪ
ﺳﭙﯿﺪه دم را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ آﻧﺎن
ﻟﺒﺎس ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ آﻧﺎن
ﺑﺮادراﻧﻢ
ﺷﺐ را ﺑﺎ واژه ھﺎﺷﺎن
ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎران درﺷﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎرﯾﺪ
ﺧﺪا ﺑﺮھﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﺒز اﺳﺖ
و ﺣﺎﻟﺘﯽ دارم
ﮐﻪ آب و آﺗﺶ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻧﻈﺎم ﻧﻮ ﺣﺮوﻓﻢ و
وزﻧﯽ
ﮐﻪ روز و روزﺑﮫﺎن را ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺪﯾﺢ ﮔﻮﯾﻢ و
ﻃﺎﺳﯿﻦ ﻋﺸﻖ را ﺑﺴﺮاﯾﻢ
ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﻦ ﮐﻔﺮی ﺳﺖ
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﯿﻤﺮﻏﯽ ﺑﺮ اوج آن
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ﻧﯿﺎرد ﭘﺮزد
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﺗﻨﺪر ﺗﺮﮐﯿﺪ
و ﺗﺮ ﺷﺪ ﻣﮋەی ﺧﻮﺷھﺎی ﮔﻨﺪم
از ﺷﻮق
و ارﻏﻮان ھﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
و ﺑﺎز ﺷﮑﻮه ﻧﮑﺮد
ﮐﺠﺎی اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ
ﺑﻪ آب ﺣﺮف ﺑﺸﻮﯾﯽ
و ﻗﺼﺮ ﻗﯿﺼﺮ را
و ﺗﺎج ﺧﺎﻗﺎن را ؟
و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
ﮔﺬار ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺎت آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻀﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﻣﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ھزار ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ
ھزار ﺧﻮاﺟی اﺧﺘﻪ
و ﺑﺮ ﻟﺐ ھﺮ ﯾﮏ
ھزار واژەی اﺧﺘﻪ
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺎ
اﯾﻦ ھﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺎران
رﺧﺎن ﻻﺷی ﻣﺮدار ﺷﺶ ھزاران ﺳﺎﻟﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﻞ ھﺎ ﺳﺮﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻨﻮز
ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﭼﻨﮕﯿزی
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدن زراﻓای در آوﯾزی
و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آد
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و ﺑﺎز ﺷﮑﻮه ﻧﮑﺮد
درون ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺒز
ﭼﮑﺎوﮐﯽ ﭘﺮ زد
و در ﻧﺴﯿﻢ آوﯾﺨﺖ

ﻋﺒﻮر
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و ﺷﺐ از ﮐﻨﺎره ﻣﯽ رود
ﮔﺮﯾﻮەھﺎ و دﺷﺖ ھﺎی رھﮕﺬر
دوﺑﺎره ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و روﺷﻨﯽ
ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ
دوﺑﺎره آﻓﺮﯾﺪﺷﺎن
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻣﻦ از درﯾﭽی ﺗﺮن
ﺑﻪ ﮐﻮەھﺎ و دﺷﺖ ھﺎ ﺳﻼم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧای
ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺟﺎری و
ﺟﻮان روﺷﻨﯽ ﺳﺖ
در ﮐﻮﯾﺮ ﭘﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ
رواﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻟﻄﺎﻓﺖ ھﻮای ﺑﺎﻧﺪاد را
ز ﮔﯿﺴﻮان دﺧﺘﺮی ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺮه
ﻓﺸﺎﻧﺪه ﻣﻮی ﻧﺮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دوش ﺑﺎد
رواﯾﺘﯽ رھﺎ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و در آﺳﺘﺎن ﺻﺒﺤﺪم
درﺧﺖ ھﺎی ﭘﺴﺘﻪ در ﮐﻨﺎر راه
ﺳﮑﻮت ﺳﺒز ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آب داده اﻧﺪ
و رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧی ﺗﺎک ھﺎی ﺗﺮد را
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ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺒﻮس ﯾﮏ درﻧﮓ ﻗﮫﻮەای
ﺑﻪ اﺑﺮ و ﺑﺎد و آﻓﺘﺎب دادەاﻧﺪ
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻣﯿﺎن ﺑﮫﺖ دﺷﺖ ھﺎ
ﮐﺒﻮﺗﺮان وﺣﺸﯽ از ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘھﺎی ﭼﺎه
ﻧﮕﺎه ھﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﺪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﮐﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﺳﻮی ﮔﻤﺎن
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و
ﭘﯿﺎم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ی ﮐﻮﯾﺮھﺎ ﺑﻪ اﺑﺮھﺎ
ﺳﻼم ﺟﺎوداﻧی ﻧﺴﯿﻢ ھﺎ ﺑﻪ ﺗﭙھﺎ
ﺗﻮاﺿﻊ ﻟﻄﯿﻒ و ﻧﺮم درەھﺎ
ﻏﺮور ﭘﺎک و ﺑﺮف ﭘﻮش ﻗﻠھﺎ
ﺻﻔﺎی ﮔﺸﺖ ﮔﻠھﺎ ﺑﻪ دﺷﺖ ھﺎ
ﭼﺮای ﺳﺒز ﻣﯿﺶ ھﺎ و ﻗﻮچ ھﺎ و ﺑﺮەھﺎ
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و ﺑﮫﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﻌﺘﺶ
ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪەام ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﻓﻖ
ﺑﻪ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺎ و
اﯾﻦ رھﺎﯾﯽ رھﺎﺗﺮ از ﺧﺪا
ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ﺧﻮﯾﺶ را
ﮐﻪ ﻟﺤﻈای ﺳﺖ از ﺗﺮﻧﻢ ﻏﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮەای
ﻧﺜﺎر ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
زﻣﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺳﻔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﮔﻠﮫﺎی زﻧﺪان
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﺑﺮ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﮫﺸﺖ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎرﯾﺪ و ﺧﻮش ﺑﺎرﯾﺪ
وان روﺷﻨﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ را
ﻧﺜﺎر اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺑﯽ ﻃﺮاوت ﮐﺮد
از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼی اﺳﻔﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ آﯾﯿﻨاش ﺗﺎﺑﯿﺪ و ﺧﻮش ﺗﺎﺑﯿﺪ
اﻣﺎ
ﻣﺮﻏﺎن ﺻﺤﺮا ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﮔﻠﮫﺎی زﻧﺪان را ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻨﺎری ھﺎی ﻣﺤﺒﻮس ﻗﻔﺲ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﺎن آھﻦ و ﺧﻮ ﮐﺮده ﺑﺎ دﯾﻮار
ﺑﺮ ﭼﻮب ﺑﺴﺖ ﺣﺲ ﻣﻌﺼﻮم ﺳﻌﺎدت ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺎ داﻧای ﻓﻨﺠﺎن آﺑﯽ ﭼﮫﭼﮫی آوازﺷﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪ
ھﺮﮔز ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ
ﮐﺎﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﺷﺎن ﭘﺮدھی ﺷﻮر و ﻧﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺑﺎ آب
1
ﺷﺐ
رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﮔﺎه
آﻣﻮﺧﺖ از ﻣﮑﺎﻟﻤی اﺑﺮ و دره ھﺎ
آھﻨﮓ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎل آب را
ﭘﺮداﺧﺖ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﻞ ھﺎی ﺷﺮم ﺗﻮ
وﯾﻨﮏ
ھﺮ ﺟﻮﯾﮑﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ
آن ﻧﻐﻤﻪ ی ﻧﻮاﺧﺘﻪ ی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
2
ﺷﻌﺮ روان ﺟﻮی
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪ اﻧﭽﻨﺎﻧﮏ
در ﮔﻮش ﻣﻦ
ﺑﻪ زﻣزﻣﻪ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد
ھﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻧھﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻟﻄﯿﻒ
در ﮐﻮﭼﮫای ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ
ﭼﻨﺪان زﻻل و ژرف و ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﺖ
ﮐﺎﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺣﯿﺮﺗﻢ
ﮐﺎﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧی ﭘﺮ ﺷﻮر و ﺟﺬﺑﻪ را
ﺑﺎران ﺳﺮوده اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻣﻦ ﺳﺮودەام ؟
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3
ﻣﻦ ﭼﻮن درﺧﺖ ﻣﻌﺠز زردﺷﺖ
ﭼﻮن ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ
ﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺳﺒز ﺑﮫﺎران
ﻗﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺻﺒﺢ
از ﺳﺎﯾھﺎی رودﮐﻨﺎران
ﻣﻦ آن ﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدم
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮم
در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﻢ درﯾﺎ و ﺻﺒﺢ را
ﺗﺎ رودﺧﺎﻧی ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻣﺴﺎز ﺗﻮ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎد
ﻣﯽ ﮔﺬرد از ﺑﺮاﺑﺮم
4
ﺑﺎران
ﭼﻨﺪان زﻻل ﺷﻌﺮ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ
اﯾﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺳﺖ
ﮐﺎﯾﻨﮏ
ﺑﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺖ
دﯾﻮان ﺧﻮﯾﺶ راﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
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ﮐﻮچ ﺑﻨﻔﺸﻪ ھﺎ
در روزھﺎی آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ
ﮐﻮچ ﺑﻨﻔﺸھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮ
زﯾﺒﺎﺳﺖ
در ﻧﯿﻢ روز روﺷﻦ اﺳﻔﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﻨﻔﺸھﺎ را از ﺳﺎﯾھﺎی ﺳﺮد
در اﻃﻠﺲ ﺷﻤﯿﻢ ﺑﮫﺎران
ﺑﺎ ﺧﺎک و رﯾﺸﻪ
ﻣﯿﮫﻦ ﺳﯿﺎرﺷﺎن
در ﺟﻌﺒھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻮﺑﯽ
در ﮔﻮﺷی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﺟﻮی ھزار زﻣزﻣﻪ در ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ
ای ﮐﺎش
ای ﮐﺎش آدﻣﯽ وﻃﻨﺶ را
ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻔﺸھﺎ
در ﺟﻌﺒھﺎی ﺧﺎک
ﯾﮏ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ھﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺒﺮد ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
در روﺷﻨﺎی ﺑﺎران
در آﻓﺘﺎب ﭘﺎک
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از دور در آﯾﯿﻨﻪ
اﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن درەھﺎ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺑﺎرد
ﺳﯿﻼب ﺗﻨﺪش
ﺧﻮاب ﺷﮫﺮ ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﻧﯿز
آﺷﻔﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ھﺮ دور درآﯾﯿﻨﻪ ﻧزدﯾﮏ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﺗﻮ
ﮔﻠﮫﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاب ﮔﻠﺪان را
در ﻟﺤﻈای ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ آب ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ
ﺑﺮدی ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه
ﺑﺮ ﺳﻔﺮەی اﺳﻔﻨﺪ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻧﻮر و ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻮﭼﻪ
ﻣﮫﻤﺎن ﺳﺤﺮ ﮐﺮدی
آن ﺳﺎﻗھﺎی ﺳﺮد اﻓﺴﺮده
ﭘﺸﺖ ﺣﺼﯿﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﭘﺮده
ھﺮﮔز
اﻋﺠﺎز دﺳﺘﺎن ﺗﻮ را
در ﺧﻮاب ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ؟
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در ﭼﺎر راه رﻧﮓ ﺑﺎزی ھﺎ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ھﺎ ﺳﺒز اﺳﺖ
ﺑﺎغ ﺑﮫﺎران ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪاران
آراﻣﺶ و ﺷﺮم ﺳﮑﻮت ﺷﺴﺘی ﺻﺤﺮا
اﻧﺪﯾﺸی ﻣﻌﺼﻮم ﮔﻞ ھﺎ
در ﺑﮫﺎران در ﺷﺐ ﺑﺎران
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ھﺎ ﺳﺒز اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽ اﯾﻢ
از ارﺗﻔﺎع ﻟﺤﻈھﺎی ﺷﻮق
ﯾﺎ ژرﻓﻨﺎی ﺗﻠﺦ و ﺗﺎر ﺻﺒﺮ
در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی
ﻏﺮق ازدﺣﺎم آھﻦ و ﭘﻮﻻد
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ھﺎ ﺳﺒز اﺳﺖ
در ﭼﺎر راه رﻧﮓ ﺑﺎزی ھﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽ اﯾﻢ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ھﺎ ﺳﺒزاﺳﺖ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﺪار
ﺑﺎ وﺣﯽ و اﻟﮫﺎم ﺳﻌﺎدت ﯾﺎر
ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﺪار
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درﺧﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺗﻮ درﺧﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮔﻞ ﻣﮫﺮ ﺑﺮگ و ﺑﺎرت
ﺗﻮ ﺷﻤﯿﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ھﻤﻪ ﺷﻮق ھﺎ ﻧﺜﺎرت
ﺗﻮ ﺳﺮود اﺑﺮ و ﺑﺎران و ﻃﺮاوت ﺑﮫﺎران
ھﻤﻪ دﺷﺖ اﻧﺘﻈﺎرت
ھﻠﻪ ‚ ای ﻧﺴﯿﻢ اﺷﺮاق ﮐﺮاﻧھﺎی ﻗﺪﺳﯽ
ﺑﮕﺸﺎ ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺮەای ز ﺑﺎغ ﻓﺮدا
ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم از ﻟﺐ ﺷﺐ
ﻧﻔﺲ ﺳﺘﺎرەھﺎ را
دﻟﻢ آﺷﯿﺎن درﯾﺎ ﺷﺪ و ﻧﻐﻤی ﺻﺒﻮﺣﻢ
ﮔﻞ و ﻧﮕﮫﺖ ﺳﺘﺎره
ھﻤﻪ ﻟﺤﻈھﺎم ﻣﺤﺮاب ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﺤﺒﺖ
ﺗﻮ ﺑﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺎی ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺷﺐ اﮔﺮ ﺳﯿﺎه و ﺧﺎﻣﻮش ﭼﻪ ﻏﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﺎ را
ﻧﻔﺲ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﻻﻟﻪ آذﯾﻦ
ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ ﻣﻠﮑﻮت دﺷﺖ ھﺎ را
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺒﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺮاﭼی ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﺗﻦ زھﺮﮔﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺮگ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﺶ آراﺳﺖ
و ﮔﺮم ﻧﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺐ
ﺑﻪ درﻧﮓ ﻧﯿﻠﮕﻮن ﺧﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﮕﺎه آھﻮان
ﺑﺮ ﻟﺐ ﭼﺸﻤﺳﺎر ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﻨﻮم ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﭼﻪ ﺳﭙﯿﺪەھﺎی روﯾﺎن
ﮐﻪ در آﺗﯿﻦ ﻓﺮداﺳﺖ
ﺑﮫﻞ ای ﺷﮑﻮه درﯾﺎ ﮐﻪ ز ﺟﻮ ﮐﻨﺎر اﯾﺎم
ﻧﻨﮫﺪ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﺎ ﮔﺎم ﺳﺮود ﺟﻮﯾﺒﺎران
ﭼﻮ ﻧﮕﺎه روﺷﻨﺖ ھﺴﺖ ﭼﻪ ﻏﻢ ﮐﻪ ﺑﺮگ ھﺎ را
ﺑﻪ ﺳﺤﺮﮔﮫﺎن ﻧﺸﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎن ﺑﺎران
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ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﺮگ ﻧﺎھﯿﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻏزل را
ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻦ رواق ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪ
ز زﺑﺎن ﺳﺮخ آﻻﻟﻪ ﺷﻨﯿﺪم اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﺮ آب اﺳﺖ
ﺗﺮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺎدا و
ﺷﮑﻮه ﺟﺎوداﻧﻪ

در ﺷﻤﯿﻢ ﺻﺒﺢ
در دور دﺳﺖ آﻣﺪن روز
ﺷﻌﺮ ﺑﻠﻨﺪ و روﺷﻦ ﺑﯿﺪاری
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از ﺗﺮاﻧی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻮﯾﺒﺎر
ﺗﺮﺟﯿﻊ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺻﻨﻮﺑﺮ
ﺑﺎ واژەھﺎی ﺳﯿﺮه و ﺳﺎرش
ھﻤﻮاره در ﺗﺮﻧﻢ
ﺑﺎ ﺻﺨﺮەھﺎی ﻗﺎﻓﯿای اﺳﺘﻮار
آﻓﺎق ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ
ﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ
و ﯾﮏ ھﺠﺎی روﺷﻦ ﺧﻮﻧﺮﻧﮓ
ﮔﺎه ﮔﺎه
در ﺷﻌﺮ او
ﺑﻪ ﺷﺎدی
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺮ
در ذھﻦ آب و آﺑﯽ ﻣﺸﺮق
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ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ﺳﺖ و
ھﺴﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﺮﺛﯿی درﺧﺖ
دﯾﮕﺮ ﮐﺪام روزﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺪام ﺻﺒﺢ
ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﯿﺮەی درﯾﺎ را
آﺷﻔﺘﻪ و ﻋﺒﻮس
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم از ﻟﺐ ﺑﺮگ
اﯾﻦ زﺑﺎن ﺳﺒز
در ﺧﻮاب ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺳﺮودش را
در آب ﺟﻮﯾﺒﺎر
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮد
در ﺳﮑﻮت ای درﺧﺖ ﺗﻨﺎور
ای آﯾﺖ ﺧﺠﺴﺘی در ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺴﺘﻦ
ﻣﺎ را
ﺣﺘﯽ اﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺪادﻧﺪ
ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﯿﺪار ﺑﺎغ را
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻃﺮاوت
در ﺧﻮاب ﺑﺮگ ھﺎی ﺗﻮ دﯾﺪم
ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﻧﻢ ﻣﺮﻏﺎن ﺻﺒﺢ را
ﺑﯿﺪار روﺷﻨﺎﯾﯽ روﯾﺎن رودﺑﺎر
در ﮔﻞ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم
دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎدھﺎ
ﮐﺎن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ھﺎی ﻣﻘﺪس
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اﯾﻦ ﺳﺎل و ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﺮﮔﻮاره ﺑﻮد
در ﺳﺎﯾی ﺣﺼﺎر ﺗﻮ ﭘﻮﺳﯿﺪ
دﯾﻮار
دﯾﻮار ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﻮ
ﯾﺎ
دﯾﻮار ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮدﯾﺪھﺎی ﻣﻦ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺷﺎﺧھﺎی ﺗﻮ دﯾﮕﺮ
در ﺧﻨﺪەی ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ
ﺣﺘﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻗﻤﺮﯾﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن
اﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ را
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
آن ﺳﺎن ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ
در ﺳﮑﻮت ﺳﮑﺖ ﺗﻮ ﺑﻨﺎﻟﻨﺪ
ﮔﯿﺮم
ﺑﯿﺮون ازﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﯿﺮم دران ﮐﺮاﻧﻪ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮐﺎﯾﻦ ﻣﻮج روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺮق
ﺑﺮ ﻧﺨﻞ ھﺎی ﺗﺸﻨی ﺻﺤﺮا
ﺑﻤﻦ ﻋﺪن
ﯾﺎ آﺑﮫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﯿﻞ
از ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺪام ﺳﭙﯿﺪەﺳﺖ
اﻣﺎ
ﻣﻦ از ﻧﮕﺎه آﯾﻨﻪ
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮه ‚ ﺗﺎر
ﺷﺮﻣﻨﺪه ام ﮐﻪ  :آه
در ﺳﮑﻮت ای درﺧﺖ ﺗﻨﺎور
ای آﯾﺖ ﺧﺠﺴﺘی در ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺴﺘﻦ
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ﺑﺎﻟﯿﺪن و ﺷﮑﻔﺘﻦ
در ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎرور ﺷﺪن از ﺧﻮﯾﺶ
در ﺧﺎک ﺧﻮﯾﺶ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن
ﻣﺎ را
ﺣﺘﯽ اﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺪادﻧﺪ

ﺑﺮگ از زﺑﺎن ﺑﺎد
اﯾﻦ ﭼﺮخ ﭼﺎه ﮐﮫﻨی ﮐﺎرﯾز
ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﭘﺮ ﮔﺮه ﺧﻮﯾﺶ
اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎرھﺎی ﺻﺪ ﻗﮫﺮ و آﺷﺘﯽ
ﯾﺎدآور ﺷﻔﺎﻋﺖ دﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺧﺸﮏ دﺷﺖ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟
در ھﺮ ﮔﺮﺧﻪ ﻧﺸﺎن اﻣﯿﺪی ﺳﺖ
وان ﺳﻮی ھﺮ اﻣﯿﺪی ﯾﺄﺳﯽ
در ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﮔﺮەھﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﺳﺘﻮار
آن ﺳﻮ درﺧﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺒﯽ
ﺑﺮگ ھﺎش را
از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ھﻢ ﮐﺮده ﮔﻮش ھﺎ
ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮد ﺗﺮاﻧی ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ
اﻣﺎ درﯾﻎ زﻣزﻣای ﻧﯿﺴﺖ
وان ﺳﻮی ﺗﺮ ﺷﯿﺎر اﻓزار
ﺑﺎ ﺗﺨﺘﭘﺎرەھﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ
در ھﺮم ﻧﯿﻢ روز
ﺧﯿﻞ ھزارﮔﺎن ﻣﻠﺦ ھﺎ
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اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺒﺎن ﺗﻨﺪرو ﻗﺤﻂ و ﺧﺸﮏ ﺳﺎل
از دور و دور دﺳﺖ ﻓﺮاﺧﺎی دﺷﺖ را
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ای ﺑﺎد ! ای ﺻﺒﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺮﯾﻖ
ای ﺧﻀﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺑﯿﺪ
ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺑﺮﮐﻪ و
ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮔﺮد
دﯾﺪار ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮھﯿز ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
اﯾﺎم ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﺎ را
از ﯾﺎس ھﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼھﺎ ﻣﭙﺮس
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺷﮑﺮ رﯾز ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﺑﺮای ﺑﺎران
ﺑﺎران ! ﺳﺮود دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﮐﻦ
ﻣﻦ ﻧﯿز ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮک
ﯾﺎران را
ﯾﺎرای ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔزﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺐ
دﯾﻮارھﺎی ﺧﺴﺘﻪ را
ﺗﺎب ﺷﻨﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ ﻧﯿز ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﺎران ﺷﻘﺎﯾﻖ را
دﺳﺘﯽ ﺑﻧﻔﺮﯾﻦ
از ﺳﺘﺎک ﺻﺒﺢ ﭘﺮﭘﺮ ﮐﺮد
ﻣﻦ ﻧﯿز ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ اﻓﺴﺎﻧی ﺧﻮد ر ا
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در ﮔﻮش ﺑﯿﺪاران ﻣﮑﺮر ﮐﺮد
اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎغ
ﺧﻮﻧﺒﺮگ آﺗﺸﺒﻮﺗای
ﭼﻮن ﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎد ﺷﮫﯿﺪاﻧﺶ
ﯾﺎ ﮔﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ داد
ﭘﯿﻮﻧﺪ دﺳﺖ ﻧﺎاﻣﺪﯾﺎﻧﺶ
ﺑﺎران ! ﺳﺮود دﯾﮕﯿﺮ ﺳﺮ ﮐﻦ
ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺷﺴﺘﻪ
ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﯿﻊ ﻣﺤزون ﺗﻮ
اﻣﺸﺐ ﻧﯿز
ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﻊ دوﺷﯿﻦ اﺳﺖ
ﺷﻌﺮی ﺑﻪ ھﻨﺠﺎری دﮔﺮ ﺑﺴﺮای
آوای ﺧﻮد را ﭘﺮده دﯾﮕﺮ ﮐﻦ
ﺑﺎران ! ﺳﺮود دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﮐﻦ

ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی روﺷﻦ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای ﻧﮕﺎه ﭘﺮ آزرم
ﺑﺎز اﻣﺸﺐ
در ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﺷﻤﺎﯾﺎن
ﺑﺎدﺑﺎن ﺳﺤﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ؟
آه دﯾﺮی ﺳﺖ
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دﯾﺮی ﺳﺖ
دﯾﺮی ﺳﺖ
ﻣﻦ درﯾﻦ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺗﺮﻋی ﺧﻮن
ﺗﻮ در آن ﺳﻮی آن ﺑﺎغ آﺗﺶ
وز دﮔﺮ ﺳﻮی
اﺑﺮ و ﺑﺎران
اﺑﺮ و ﺑﺎران و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻦ
راه ﺑﺎرﯾﮏ و
ﺷﺐ ژرف و ﺗﺎرﯾﮏ
ھﯿﭻ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدم
ھﯿﭻ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدی
ﻟﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻢ
اﯾﻨﺠﺎ
در ﺷﻤﺎر ﺷﮫﯿﺪان اﯾﻦ ﺑﺎغ
ﯾﮏ ﺗﻨﻢ
ارﻏﻮاﻧﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ھﺮ ﭼﻪ ھﺴﺘﻢ ھﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدم
ھﺮ ﭼﻪ ﺑﻮدم ھﻤﯿﻨﻢ ﮐﻪ ھﺴﺘﻢ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی روﺷﻦ
ﻣﯽ رود ﺑﺎد ﺑﺎرن ﺳﺘﺎره
ﻣﯽ رود آب
آﯾﯿﻨی ﻋﻤﺮ
ﻣﯽ روی ﺗﻮ
ﺳﻮی آﻓﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻐﺮب
آﺳﻤﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ
ﯾﺎس ھﺎی ره ﮐﮫﮑﺸﺎن را
ﺑﺮ ﺳﺮ رھﮕﺬرارت ﻓﺸﺎﻧﺪ
ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻻﻟﻪ
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از ﺗﺎزه ﺗﺮ ﺑﺎغ ﺳﺮخ ﺷﻔﻖ
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺤﺮﮔﺎه ھﺴﺘﯽ
ﺗﺎ درﯾﻦ راه ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ
در ﮐﻨﺎرت ﻧﺸﺎﻧﺪ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی روﺷﻦ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی ﺧﺎﻣﻮش
ﮔﺎه ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ  :از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ در آن ﺳﻮی ﺳﯿﻼب
ﺧﻮاب ﺑﯽ ﮔﺮﯾی ﺳﺒز ﻣﺮداب
ﺑﺮگ را ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮﮔﺎه
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮد و ﻧﺒﻮده ﺳﺖ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ای ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺪار
ﭘﺲ درﯾﻦ ﺧﺸﮏ ﺳﺎل ﺗﺮاﻧﻪ
آن ھﻤﻪ واژﮔﺎن ﭘﺮ آزرم
ﺑﺮ ﻟﺐ ﻻﻟﻪ ﺑﺮﮔﺎن ﺻﺤﺮا
ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺳﺮود اﺳﺖ ؟
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی روﺷﻦ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای ﻧﮕﺎه ﭘﺮ آزرم
اﯾﻦ ﺳﺮود درود اﺳﺖ و ﺑﺪرود
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آواز ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
اﯾﻨﺠﺎ دﮔﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧای
آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
او ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ
در ﺣﻀﻮر ﺷﺐ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺑﺎغ
ﺧﻮﻧﺒﺮگ ﮔﻞ ھﺎ را
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ ﻓﺮدا
از ﺷﮫﺎدﺗﮕﺎه ﻋﺎﺷﻖ ھﺎ
او ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ
در ﺗﻤﺎم روز ﭼﻮن ﻣﻦ
ﻏﺮﺑﺖ ﯾﮏ ﻗﺪس ﻣﮫﺠﻮر اﻻھﯽ را
در روﺷﻨﺎ ﺑﺮگ ﺷﻘﺎﯾﻖ ھﺎ
او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ را
در روزﮔﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ را
در ﻗﻌﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻟﮫﺠی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﻗﺮن ﺑﯽ اﯾﻤﺎن
او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﮐﻠﺒھﺎی ﺳﺎده ی ده را
در روزﮔﺎر آھﻦ وﺳﯿﻤﺎن
او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﻻﻟﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و
ﺷﺒﺪر را ﺷﻘﺎﯾﻖ را
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎن ﭘﺮ ﺷﺮم
در ازدﺣﺎم ﮐﺎﻏﺬﯾﻦ ﮔﻞ ھﺎی ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ
اﮔﺮ اﺑﺮی ﺑﺒﺎرد ﻧﺮم
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اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧای
آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﮔﺎھﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ

درﯾﻦ ﺷﺐ ھﺎ
درﯾﻦ ﺷﺐ ھﺎ
ﮐﻪ ﮔﻞ از ﺑﺮگ و ﺑﺮگ از ﺑﺎد و ﺑﺎد از اﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ
درﯾﻦ ﺷﺐ ھﺎ
ﮐﻪ ھﺮ آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺖ
و ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﺮ ﭼﺸﻤای
ﺳﺮ و ﺳﺮودش را
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪار و درﯾﺎوار
ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ
ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ
رﺛﺎی ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺧﻮن ﭘﺎﻣﺎل ﺗﺒﺎر آن ﺷﮫﯿﺪان را
ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﮫﻤﯽ
زﺑﺎن و رﻣز آواز ﭼﻨﮓ و ﻧﺎﻣﯿﺪن را
ﺑﺮ آن ﺷﺎخ ﺑﻠﻨﺪ
ای ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺎز ﺑﺎغ ﺑﯽ ﺑﺮﮔﯽ
ﺑﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ از ﺷﻮر آوازت
درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺟﻮاﻧھﺎی ﺧﺮد ﺑﺎغ
در ﺧﻮاب اﻧﺪ
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ﺑﻤﺎن ﺗﺎ دﺷﺖ ھﺎی روﺷﻦ آﯾﯿﻨھﺎ
ﮔﻞ ھﺎی ﺟﻮﺑﺎران
ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺮت و ﻧﻔﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﯾﺎم ﻏﺎرت را
ز آواز ﺗﻮ درﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺳﺮود ﺣﺴﺮت و ﭼﺎووش اﯾﻦ اﯾﺎم
ﺗﻮ ﺑﺎراﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺮی
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣزدک و زرﺗﺸﺖ
ﺗﻮ ﻋﺼﯿﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ
ز ﺟﺎم و ﺳﺎﻏﺮ ﺧﯿﺎم
درﯾﻦ ﺷﺐ ھﺎ
ﮐﻪ ﮔﻞ از ﺑﺮگ و
ﺑﺮگ از ﺑﺎد
ار از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ
و ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﺮ ﭼﺸﻤای
ﺳﺮ و ﺳﺮودش را
درﯾﻦ آﻓﺎق ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪار و درﯾﺎوار
ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ
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ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ
ﭼﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮫﺎری
ﭘﺮﻧﺪەھﺎ ھﻤﻪ آھﻦ
ﻧﺴﯿﻢ
ﻣﻮج ﻏﺒﺎری
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻃﻔﻞ روﺳﺘﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ
ﺳﺮود ﺳﺮﯾﺪه و ﺳﺎری
ﻏﺮوب ﺧﺴﺘی ﺷﮫﺮ
ﺑﻨﻔﺸھﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﯽ ﺗﺎرﯾﮏ
ﺑﻪ روی ﺳﻨﮓ ﻣزاری

از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﯾﻮار
ﺑﮕﺬار ﺑﺎل ﺧﺴﺘی ﻣﺮﻏﺎن
ﺑﺮ ﻋﺮﺷی ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮودآﯾﺪ
در ﺑﺮگ زﯾﺘﻮﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎﺳﺖ
آراﻣﺶ ﻧزدﯾﮏ واری را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
آب از ﮐﻨﺎر ﮐﺎج ھﺎ
ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ آب ﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺷﺎری و ﻟﺒﺮﯾزی ﺳﺖ
ﺳﯿﻼب
در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮواز
ھﺮ ﮔﻨﺒﺪ و ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ و
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ھﺮ ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﻣﻘﺪس را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده از ﻟﺠﻦ
از ﻟﻮس ﮐﻨﺪه
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﺳﺖ
ﺑﯿﭽﺎره آن ﻣﺮدی ﮐﻪ آن ﺷﺐ
زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺷﺐ
ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻘﺎﯾﻖ ھﺎ
و در ﭘﻨﺎه روح ﮔﻨﺪم زار ﺧﻮاھﻢ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﻦ ﺗﺎب اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ را ﻧﺪارم
آه
ﺑﯿﭽﺎره آن ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﭘﯿﻤﺎﻧی ﻟﺒﺮﯾز ﺗﺎرﯾﮑﯽ
درﯾﻦ ﺑﯽ ﮔﺎه
ﻟﺒﺮﯾز ﺗﺮ ﺷﺪه
آه
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺴﺘﺎن اﻣﺮوزﯾﻨﻪ
ھﺸﯿﺎران دﯾﺮوزﻧﺪ
ای دوﺳﺖ
ای ﺗﺼﻮﯾﺮ
ای ﺧﺎﻣﻮش
از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﯾﻮار
در رﮔﺒﺎر
آﺧﺮ ﺑﭙﺮس از رھﮕﺬاری
ﻣﺴﺖ ﯾﺎ ھﺸﯿﺎر
زان ھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﻨﺪ
زان ھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ
ﮐﺎﻣﺸﺐ
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درﺧﯿﻤﻪ ی ﻣﺠﻨﻮن دﻟﺘﻨﮓ ﮐﺪاﻣﯿﻦ دﺷﺖ
ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻮاراﯾﯽ
زﯾﻦ و ﯾﺮاق و ﺑﺮگ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ؟
ﻣﻨﺨﻮاب ﺗﺎﺗﺎران وﺣﺸﯽ دﯾﺪەام اﻣﺸﺐ
در ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﮫﺘﺎب
ﺑﺮ ﺑﺎم اﯾﻦ ﺳﯿﻼب
ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽ اﯾﺪ
ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽ اﯾﺪ
ﺗﻮ ﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻤﻊ ھﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻨﯽ ﺧﺎﻣﻮش
و ﺑﺮ در و دﯾﻮار اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ
ﺻﺪ ھﺎ ﭼﺮاغ ﺧﻮاب آوﯾزی
ﺑﺎ ﺻﺪ ھزاران رﻧﮓ
ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺮد
وﻗﺘﯽ اﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﮔﯽ ھﺎ آﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺧﻮن ھزاران اﻃﻠﺴﯽ
ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ
در ﻏﺮوب روز
ﮐﻪ ﻧﺎم دﯾﻮی روی دﯾﻮار ﺧﯿﺎﺑﺎن را
آﻟﻮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺑﺎران ﺳﮑﻮت ﮐﺎج را ﻣﯽ ﺷﺴﺖ
در آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارﺷﺎن
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ھﺎی روﺷﻨﯽ ﻟﺒﺮﯾز
ﺷﺐ ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺷﻂ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ رھﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎغ را ﻣﺮﻏﯽ
ﺑﺎ ﭼﮫﭽﮫﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ھﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
آن ﺳﯿﺮەی ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﺮدەی ﺳﺮد ﻗﻔﺲ ﻣﯽ زد
آﮔﺎه ﺑﻮد آﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺶ را
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در ﺧﯿﻤی ﺷﺒﮕﯿﺮ ﮐﻮﺗﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد آن ﻣﺮد ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﺎن
ﺷﺎﯾﺪ
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭘﺮوازی
ﭼﻪ آوازی
در ﺑﺮگ زﯾﺘﻮﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎﺳﺖ
آراﻣﺶ ﻧزدﯾﮏ واری را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺑﮕﺬار ﺑﺎل ﺧﺴﺘی ﻣﺮﻏﺎن
ﺑﺮ ﻋﺮﺷی ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮود اﯾﺪ

آن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺮزه
آن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺮزه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻧزﯾﺴﺘﻨﺪ
رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﮫﺮ ﺧﻔﺘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن ﺗﻤﻮج ﺷﻂ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد
ﭼﻮن آذرﺧﺶ در ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮﻏﺎن ﭘﺮ ﮔﺸﻮدەی ﻃﻮﻓﺎن ﮐﻪ روز ﻣﺮگ
درﯾﺎ و ﻣﻮج و ﺻﺨﺮه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ای ﻋزﯾز ! ﺳﺘﺮون ﺷﺪەﺳﺖ ﺧﺎک
اﯾﻨﮏ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ
ھﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻃﻮﻓﺎن روﻧﺪ و ﺑﺎز
ﺑﺎز آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻘﺎﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻣﻪ
اﺑﺮ ﺑزرگ آﻣﺪ و دﯾﺸﺐ
ﺑﺮ ﮐﻮھﺒﯿﺸھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺎران ﺗﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎرﯾﺪ
دﯾﺸﺐ
ﺑﺎرن ﺗﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ
از دور و دوردﺳﺖ
دل ﺑﺮ ھﺠﻮم ﺗﺎزه ﮔﻤﺎرﯾﺪ
در ﮐﺪام ﻧﻘﻄی دﯾﺪار
ﯾﺎ در ﮐﺪام ﻟﺤﻈی ﺑﯿﺪار
ﺳﯿﻼﺑی ﻋﺘﺎﺑﺶ
ﺧﯿزاب ﭘﯿﭻ و ﺗﺎﺑﺶ
ﭘﻮﯾﻨﺪ اﺿﻄﺮاﺑﺶ
ﯾﻮارھﺎی ﺗﺎج ﻣﺤﻤﻞ را
ھﻤﺮﻧﮓ ﺳﺎﯾﻪ در ﮔﺬر ﻧﻮر
وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ﺳﺮاﺳﺮ و ﺣﯿﺮان ﮐﻨﺪ
دﯾﺸﺐ دوﺑﺎره ﺑﺎز
ﺑﺎران ﺗﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎرﯾﺪ
ﺑﺎران ﺗﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺸﺐ
دل ﺑﺮ ھﺠﻮم ﺗﺎزه ﮔﻤﺎرﯾﺪ
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ﺑﺎ ﻣﺮزھﺎی ﺟﺎری
ھﺮ ﺷﺐ ھﺠﻮم ﺻﺎﻋﻘﻪ
ھﺮ ﺷﺐ ھﺠﻮم ﺑﺮق
ھﺮ ﺷﺐ ھﺠﻮم ﭘﻮﯾﺶ و روﯾﺶ
ﺑﺮ ﻧﻘﺸھﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﺮق
ﺑﺮ ﻧﻘﺸھﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﯾﻮار ﺧﺎﻧام
در ﻟﺤﻈھﺎی ﻣﺎﻧﺪن و راﻧﺪن
ھﺮ ﺷﺐ ھزار ﺳﯿﻼب ﺧﻂ ھﺎی ﻣﺮز را
ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ و در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد
ﻧزدﯾﮑﻢ و ﭼﻪ دور
دورم وﻟﯽ ﭼﻪ ﻧزدﯾﮏ
در آن ﭼﮑﺎﻣھﺎ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ آن ﺣﻤﺎﺳی ﺟﺎری را
در روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ
ھﺮ ﺷﺐ ھﺠﻮم ﺻﺎﻋﻘﻪ ھﺮ ﺷﺐ ھﺠﻮم ﺑﺮق
ھﺮ ﺷﺐ ھﺠﻮم ﭘﻮﯾﺶ و روﯾﺶ
ﺑﺮ ﻧﻘﺸھﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﺮق
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ
آن رودھﺎی ﭘﻮﯾﺎن
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺎﻧﺪن را
در آﺑﺮﻓﺖ راﻧﺪن ﺷﻮﯾﺎن
ﻣﺮزھﺎی ﺟﺎری
ﺟﺎ ﭘﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎن
ای ﻣﺮزھﺎ ﮐﻪ ﻓﺮدا
ھﺮ ﺳﻮ
ﺷﻘﺎﯾﻘﺎن
ﺑﺮ ﺟﺎی ﺳﯿﻤﮫﺎی ﺧﺎردار ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاھﺪ رﺳﺖ
ﺧﻮن در ﮐﺪام ﺳﻮی ﺷﻤﺎﯾﺎن
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اﻣﺸﺐ ﻧﻮار ﻋﺮف و ﻃﺒﯿﻌﺖ را
ﺑﺎ ھﻢ
ﺧﻮاھﺪ دوﺑﺎره ﺷﺴﺖ ؟

اﻋﺘﺮاف
ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺴﺘﻦ
اﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ آﻓﺘﺎب
ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺴﺘﻦ
اﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک و آب
ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺴﺘﻦ
اﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ ھﺮ ﭼﻪ ھﺴﺖ
از آن ھﻤﻪ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﻟﻨﺪ در ﺳﺤﺮ
ﺗﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ درﺧﺖ ﮔﻞ ﮐﺎﻏﺬﯾﻦ
ﮐﻪ رﻧﮓ
ﺑﺮ ﮔﻮﻧﺷﺎن دوﯾﺪه و
ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎی ﺷﺮم
ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺴﺘﻦ
اﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ
در ﮐﻮﭼای ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﯾﺎران راه را
ﺗﻨﮫﺎ
در ﻟﺤﻈای ﮔﻠﻮﻟی ﺳﺮﺑﯽ
در اوج ﺧﺸﻢ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد
آن ھﻢ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮەھﺎی اﺷﮑﯽ در ﮔﻮﺷھﺎی ﭼﺸﻢ
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ﺳﺮود ﺳﺘﺎره
ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
دﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻏﺮﯾﺒای ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﯿﺎن آﺑﯽ ھﺎ
ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
دﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺻﺪا ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ھﺠﺎی آوازم
ﺑﻪ ﺷﺐ درآﻣﯿزد ﮐﻨﺎر ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
و ﺑﯽ ﺧﻄﺎﺑﯽ ھﺎ
ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺗﻨﻢ درﯾﻦ آﺑﯽ
دﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ آﻻﻟﻪ
ﮐﻪ ﻟﺤﻈای اﻣﺸﺐ ردای ﺳﺮﺧﺶ را ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﯿﺮم
رھﺎ ﮐﻨﻢ ﺧﻮد را
ازﯾﻦ ﺳﺤﺎﺑﯽ ھﺎ
ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
دﻟﻢ ازﯾﻦ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮐزﯾﻦ ﮐﺒﻮدﯾﻨﻪ ﻣﻠﻮل و دﻟﮕﯿﺮم ﺧﻮﺷﺎ ﺳﺮودن ھﺎ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ھﺎ
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ﻣزﻣﻮر ﺑﮫﺎر
ﺑزرﮔﺎ ﮔﯿﺘﯽ آرا ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪ روزﮔﺎرا
ای ﺑﮫﺎر ژرف
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روز ودﯾﮕﺮ ﺳﺎل
ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﯽ و
ﺑﺎران در رﮐﺎﺑﺖ
ﻣﮋدەی دﯾﺪار و ﺑﯿﺪاری
ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﯽ و ھﻤﺮاھﺖ
ﺷﻤﯿﻢ و ﺷﺮم ﺷﺒﮕﯿﺮان
و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﻮاﻧھﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽ روﯾﻨﺪ از ﺗﻨﻮارەی ﭘﯿﺮان
ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﯽ و در ﺑﺎران رﮔﺒﺎران
ﺻﺪای ﮔﺎم ﻧﺮﻣﺎﻧﺮم ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺎک
ﺳﭙﯿﺪاران ﻋﺮﯾﺎن را
ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪارﻣﺬ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪی و
در ﺷﺮم ﺷﻤﯿﻤﺖ ﺷﺐ
ﺑﺨﻮر ﻣﺠﻤﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪن
در ﻣﻘﺪم ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻧﺜﺎران رھﺖ از ﺑﺎغ ﺑﯿﺪاران
ﺷﻘﺎﯾﻖ ھﺎ و ﻋﺎﺷﻖ ھﺎ
ﭼﻪ ﻏﻢ ﮐﺎﯾﻦ ارﻏﻮان ﺗﺸﻨﻪ را
در رھﮕﺬر ﺧﻮد
ﻧﺨﻮاھﯽ دﯾﺪ
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در ﮐﺠﺎی ﻓﺼﻞ؟
ﺑﺎ ﺻﻨﻮﺑﺮی ﮐﻪ روی ﻗﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد
ﮔﻮﻧﻪ روی ﮔﻮﻧی ﺳﭙﯿﺪەدم ﻧﮫﺎده ﺑﻮد
ﻣﻮج ﮔﯿﺴﻮان ﺑﻪ دوش ﺑﺎدھﺎ ﮔﺸﺎده ﺑﻮد
از ﻧﺸﯿﺐ ﯾﺦ ﮔﺮﻓﺖ دره ﮔﻔﺘﻢ
اﯾﻦ ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ ﺳﺖ
در ﮐﺠﺎی ﻓﺼﻞ اﯾﺴﺘﺎدەای
ﻣﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪەای
ﺳﺒزه ھﺎ ﮐﺒﻮد و ﺑﯿﺸﻪ ﺳﻮﮔﻮار
ﻓﺼﻞ ﻓﺼﻞ ﺧﺎﻣﺶ ﻧﮫﻔﺘﮕﯽ ﺳﺖ
آن ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺎ اﺷﺎرەای ﻧﻪ ﺳﻮی دوردﺳﺖ
ﮔﻔﺖ
ﻗﺪ ﮐﻮﺗﻪ ﺗﻮ راه را ﺑﻪ دﯾﺪەی ﺗﻮ ﺑﺴﺖ
ﮔﺎﻣﯽ از درون ﺳﺮد ﺧﻮد ﺑﺮای
ﭘﺎی ﺑﺮ ﮔﺮﯾﻮەای ﮔﺬار و درﻧﮕﺮ
رود آﻓﺘﺎب و آب در ﺷﺘﺎب
ﮐﺎروان درد و ﺳﺮد
در ﮔزﯾﺮ و ﻧﺎﮔزﯾﺮ
آﻧﮏ آن ھﺠﻮم ﺳﺒز ﻣﺮز ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
در ﮐﺠﺎی ﻓﺼﻞ اﯾﺴﺘﺎدەام ؟
در ﮐﺮاﻧای
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﮫﺎر ﺷﻌﻠھﺎی ﺳﺒز و
ﺳﯿﺮه و ﺳﺮود
در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﮐﺒﻮد و دود
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ﻏزﻟﯽ در ﻣﺎﯾی ﺷﻮر و ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻧﻔﺴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ازﯾﻦ ﺷﺐ در اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺑﺸﮑﻦ
در اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺟﺎدوﯾﯽ روزﮔﺎر ﺑﺸﮑﻦ
ﭼﻮ ﺷﻘﺎی از دل ﺳﻨﮓ ﺑﺮآر راﯾﺖ ﺧﻮن
ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﺻﻼﺑﺖ ﺻﺨﺮەی ﮐﻮھﺴﺎر ﺑﺸﮑﻦ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺻﺒﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﻧﻢ و ﺗﺮاﻧﻪ
ﻟﺐ زﺧﻢ دﯾﺪه ﺑﮕﺸﺎ ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﮑﻦ
ﺳﺮ آن ﻧﺪارد اﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺪ آﻓﺘﺎﺑﯽ؟
ﺗﻮ ﺧﻮد آﻓﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎش و ﻃﻠﺴﻢ ﮐﺎر ﺑﺸﮑﻦ
ﺑﺴﺮای ﺗﺎ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮودن اﺳﺖ ﺑﻮدن
ﺑﻪ ﺗﺮﻧﻤﯽ دژ وﺣﺸﺖ اﯾﻦ دﯾﺎر ﺑﺸﮑﻦ
ﺷﺐ ﻏﺎرت ﺗﺘﺎران ھﻤﻪ ﺳﻮ ﻓﮑﻨﺪه ﺳﺎﯾﻪ
ﺗﻮ ﺑﻪ آذرﺧﺸﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾی دﯾﻮﺳﺎر ﺑﺸﮑﻦ
ز ﺑﺮون ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﻮ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻮ ز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮون آ ﺳﭙﻪ ﺗﺘﺎر ﺑﺸﮑﻦ

ﭘﺮﺳﺶ
آﺳﻤﺎن را ﺑﺎرھﺎ
ﺑﺎ اﺑﺮھﺎی ﺗﯿﺮه ﺗﺮ از اﯾﻦ
دﯾﺪه ام
اﻣﺎ ﺑﮕﻮ
ای ﺑﺮگ
در اﻓﻖ اﯾﻦ اﺑﺮ ﺷﺒﮕﯿﺮان
ﮐﺎﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻟﮕﯿﺮ و
ﺑﺎراﻧﯽ ﺳﺖ
ﭘﺎره اﻧﺪوه ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﯾﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺖ ؟
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زﺧﻤﯽ
ھﺮ ﮐﻮی و ﺑﺮزﻧﯽ را
ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ
ھﺮ ﻣﺮد و ھﺮ زﻧﯽ را
ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺸﻨﻮ
اﯾﻦ زوزەی ﺳﮕﺎن ﺷﮑﺎری ﺳﺖ
در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﯾﺶ ﮐﻨﻮن
و ﺧﺎک
ﺧﺎک ﺗﺸﻨﻪ
و ﻗﻄﺮەھﺎی ﺧﻮن
آن ﮔﺮگ ﺗﯿﺮ ﺧﻮردەی آزاد
در ﺷﮫﺮ ﺷﮫﺮھﺎ
اﻣﺸﺐ ﮐﺠﺎ ﭘﻨﺎھﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ در ﺧﺮوش ﺧﺸﻢ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﮐﯽ ﺳﻮی ﺑﯿﺸﻪ راھﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻘﺎﯾﻖ 1
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻘﺎﯾﻖ ﭼﯿﺴﺖ ؟
راﯾﺖ ﺧﻮن ﺑﻪ دوش وﻗﺖ ﺳﺤﺮ
ﻧﻐﻤای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﺎد
زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﭙﺮده در ره ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﮐﻒ ﺑﺎد و ھﺮﭼﻪ ﺑﺎداﺑﺎد
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻘﺎﯾﻖ 2
آه ای ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﮫﺎران ﻣﻦ
ﯾﺎران ﻣﻦ
از ﺧﺎک و ﺧﺎره ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را
ﺣﺘﯽ
ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح ﻧﯿز ﻧﯿﺎرد ﺳﺘﺮد
زاﻧﮏ
ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﮕﯽ اش ﺑﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد
آن ﮔﻮﻧای ﮐﻪ ﺑﺎران
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﺪﺗﺮ
ﺷﺎداب و ﺳﺮخ ﮔﻮﻧﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻘﺎﯾﻖ 3
ای زﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮب ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﺧﻮﻧﯿﻨﻪ ﺟﺎﻣھﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺮگ ﺑﺮگ
در ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﺎن را
از ﻧﻮر و
ﺷﻮر و
ﭘﻮﯾﺶ و
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روﯾﺶ ﺳﺮﺷﺘاﻧﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﻤﺎﯾﺎن
ﺑﻪ ھﺮ ﺑﮫﺎر
در ﮔﺮدش ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﮐﻮه و دﺷﺖ
ﺑﺮ ﺑﺮگ ﮔﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﻧﻮﺷﺘاﻧﺪ
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ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روزﮔﺎران
ای ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﺑﺮگ در ﺑﻮﺳھﺎی ﺑﺎران
ﺑﯿﺪاری ﺳﺘﺎره در ﭼﺸﻢ ﺟﻮﯾﺒﺎران
آﯾﯿﻨی ﻧﮕﺎھﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﺣﻞ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺎه ﮔﺎھﺖ ﺻﺒﺢ ﺳﺘﺎره ﺑﺎران
ﺑﺎزا ﮐﻪ در ھﻮاﯾﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺟﻨﻮﻧﻢ
ﻓﺮﯾﺎدھﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ از ﺳﻨﮓ ﮐﻮەﺳﺎران
ای ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺟﺎری ! زﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮگ ﻣﮕﺮﯾز
ﮐﺎﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ از ﮐﻒ دادﻧﺪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎران
ﮔﻔﺘﯽ  :ﺑﻪ روزﮔﺎران ﻣﮫﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روزﮔﺎران
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ز ﺣﺪ رﻓﺖ ای آﺷﻨﺎ ﻣﭙﺮھﯿز
زﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺳﺮﺧﯿﻞ ﺷﺮﻣﺴﺎران
ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻨﺪ
دﯾﻮار زﻧﺪﮔﯽ را زﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎدﮔﺎران
وﯾﻦ ﻧﻐﻤی ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ آواز ﺑﺎد و ﺑﺎران

زﻣزﻣﻪ 1
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ رھﺎﯾﯽ ز ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ای ﭼﺸﻤی روﺷﻦ ﻣﻨﻢ آن ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ
در آﯾﻨی ﭼﺸﻢ زﻻل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ﻣﯽ داﻧﯽ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ای ﭼﺸﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﺟز ﻋﺸﻖ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺗﻮ ﻧﺪارم
ای ﻗﻤﺮی ھﻢ ﻧﻐﻤﻪ درﯾﻦ ﺑﺎغ ﭘﻨﺎھﯽ
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ﺟز ﺳﺎﯾی ﻣﮫﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
از ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﯾزاﻧﻢ و ﺳﻮی ﺗﻮ ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ راھﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم

زﻣزﻣﻪ 2
ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﻧﯽ از ﺗﻮ ﮔﺴﺴﺘﻦ
ﻧﻪ ز ﺑﻨﺪ ﺗﻮ رھﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ای ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﭘﻨﺎھﻢ ! ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮ ﻣﺮﻏﮏ ﻃﻮﻓﺎن زده ﺑﺴﺘﻦ
ﺗﻮ ﻣﺪه ﭘﻨﺪم از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ از دام ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ رﺳﺘﻦ
دﯾﺪم از رﺷﺘی ﺟﺎن دﺳﺖ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺑﻮد آﺳﺎن
ﻟﯿﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد اﯾﻦ رﺷﺘی ﻣﮫﺮ ﺗﻮ ﮔﺴﺴﺘﻦ
اﻣﺸﺐ اﺷﮏ ﻣﻦ ازرد و ﺧﺪا را ﮐﻪ ﭼﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺳﺖ
ﺳﺎﻗی ﺧﺮم ﮔﻠﺪان ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺳﻮی اﺷﮑﻢ ﻧﮕﮫﺖ ﮔﺮم ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ
آھﻮی وﺣﺸﯽ و در ﭼﺸﻤی روﺷﻦ ﻧﮕﺮﺳﺘﻦ
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زﻣزﻣﻪ 3
در ﯾﺎد ﻣﻨﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎغ و ﭼﻤﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺒﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
اﺷﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ آوارەی ﺷﻮﻗﻢ
ﯾﺎرای ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ و رای وﻃﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻮ ﺑﺎران ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ از ﺑﺮگ
ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ھﺴﺖ و ﻣﺠﺎل ﺳﺨﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪرود ﺗﻮ را اﻧﺠﻤﻨﯽ ﮔﺮد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ اﻧﺪ
ﺑﯿﺮون ز ﺧﻮدم راه در آن اﻧﺠﻤﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
دل ﻣﯽ ﺗﭙﺪم ﺑﺎز درﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ی دﯾﺪار
دﯾﺪار ‚ ﭼﻪ دﯾﺪار ؟ ﮐﻪ ﺟﺎن در ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪرود و ﺳﻔﺮ ﺧﻮش ﺑﻪ ﺗﻮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رھﺎﯾﯽ ﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﺴﺘی داﻣﻢ ره ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺳﺎﺣﻞ آن ﺷﮫﺮ ﺗﻮ ﺧﻮش زی ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
راھﯽ ﺑﻪ ﺟز از ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎز ﮐﺠﺎ ﻣﻮج ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﺪ آن روز
روزی ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ز ﻣﻦ اﻻ ﺳﺨﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
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آه ﺷﺒﺎﻧﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ روی
آه ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ روی
ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ای ﻧﻔﺲ ﺳﭙﯿﺪه دم
ﮔﺮم ﺗﺮ از ﺷﺮاره آه ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ روی
ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﯽ دھﻤﺖ ﺳﻼم و ﺗﻮ
ﺑﺮ ﺳﺮ آﺗﺶ دﻟﻢ ھﻤﭽﻮ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ روی
در ﻧﮕﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻦ ﻣﻮج اﻣﯿﺪ ھﺎ ﺗﻮﯾﯽ
وه ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺖ و ﺑﻪ ﯾﺨﺒﺮ ﺳﻮی ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﯽ روی
ﮔﺮدش ﺟﺎم ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ھﯿﭻ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاد ﻣﺪﻋﯽ ھﻤﭽﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ روی
ﺣﺎل ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﮫﺮ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻓﺴﺎﻧای
ﺑﺎز ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮش ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ روی؟
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در آﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ
آن را ﮐﻪ در ھﻮای ﺗﻮ ﯾﮏ دم ﺷﮑﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﻧﺎﻣاﯾﺶ ﮔﺮ ﺑﻨﻮازی ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺸﺐ ﺧﯿﺎﻟﺖ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﺮ اﺳﺖ
ﭼﻮن دﺳﺖ او ﺑﻪ ﮔﺮدن و دﺳﺖ رﻗﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
اﺷﮏ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺎی ﺗﻮ دارد وﻟﯽ ﭼﻪ ﺳﻮد
آﯾﻨی ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﺣﺒﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮﯾﺎدھﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﯽ ام از دﺳﺖ روزﮔﺎر
ﺻﺪ ﻧﺎﻟﻪ ھﺴﺖ و از ﻟﺐ ﺟﺎﻧﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﯿﻼب ﮐﻮه و دره و ھﺎﻣﻮن ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ
در آﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
آن ﺑﺮق را ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺳﺮﺧﻮش از اﻓﻖ
ﭘﺮوای آﺷﯿﺎﻧی اﯾﻦ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
روزن ﻗﻔﺲ
ﺗﻮ را ﭼﻮ ﺑﺎ دﮔﺮان ﯾﺎر و ھﻤﻨﻔﺲ ﺑﯿﻨﻢ
ﺑﮫﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑﯿﻨﻢ
ز ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﻣﺴﺎرﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺲ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ دﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺲ ﺑﯿﻨﻢ
روا ﻣﺪار ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮔﻠزار
ھﻮای ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ ھﻮس ﺑﯿﻨﻢ
ﺷﮑﻮﻓروی ﻣﻨﺎ ﺑﺮگ آن ﺑﮫﺎرم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺴﺎر ﮔﻞ از روزن ﻗﻔﺲ ﺑﯿﻨﻢ
ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺤﺮم ﺑﯽ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﭼﻮ آﯾﻨﻪ روﯾﺖ در اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﻨﻢ
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اﺷﮏ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﮐﺎش ﺳﻮی ﺗﻮ دﻣﯽ رﺧﺼﺖ ﭘﺮوازم ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﭘﺮم ﺑﺎل و ﭘﺮی ﺑﺎزم ﺑﻮد
ﯾﺎد آن روز ﮐﻪ از ھﻤﺖ ﺑﯿﺪار ﺟﻨﻮن
زﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﻮﯾﺖ ﭘﺮ ﭘﺮوازم ﺑﻮد
دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﻨﻢ زﻣزﻣﻪ در ﭘﺮده ﻋﺸﻖ
دور از آن ﻣﺮغ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎوازم ﺑﻮد
ھﻤﭽﻮ ﻃﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺳﺎز ﮐﻨﻢ
دور از آن آﯾﻨﻪ رﺧﺴﺎر ﮐﻪ ھﻤﺮازم ﺑﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻢ و راه ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﯿﺶ اﯾﻦ اﺷﮏ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻏﻤﺎزم ﺑﻮد
رﻓﺘﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﺪارد ﻏزﻟﻢ ﮔﺮﻣﯽ و ﺷﻮر
ﮐﻪ ﻧﮕﺎھﺖ ﻣﺪد ﻃﺒﻊ ﺳﺨﻦ ﺳﺎزم ﺑﻮد
ﺳﺒﻮی ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﻌﻠی آﺗﺶ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻨﮕﺮ ﺑﺮ رخ زردم
ھﻤﻪ اﺷﮑﻢ ھﻤﻪ آھﻢ ھﻤﻪ ﺳﻮزم ھﻤﻪ دردم
ﭼﻮن ﺳﺒﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﺖ و رخ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻮ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ دﮔﺮﺑﺎره ھﻤﺂﻏﻮش ﺗﻮ ﮔﺮدم
ﻻﻟی ﺻﺒﺢ ﺑﮫﺎرم ﮐﻪ درﯾﻦ داﻣﻦ ﺻﺤﺮا
آﺗﺶ داغ ﮔﻠﯽ ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﺪ از دم ﺳﺮدم
ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن زﺧﻢ ﺟﮕﺮ ﺳﻮز ﻧﮫﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺳﻮﺧﺘﻢ از ﺣﺴﺮت و ﻟﺐ ﺑﺎز ﻧﮑﺮدم
ﺟﻠﻮەی ﺻﺒﺢ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺪﯾﺪم
ﺑﺎ ﺧزان زادەام آری ﮔﻞ زردم ﮔﻞ زردم
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ﮔﺮﻣﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﺧﻠﻮت ﻧﺸﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻮاﻧی ﻣﻨﯽ
اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی و ﮔﺮﻣﯽ اﻓﺴﺎﻧی ﻣﻨﯽ
ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﻤﺴﻔﺮ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﮫﺎ
ای آﺷﻨﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧی ﻣﻨﯽ
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﻊ ﺑزم ﮐﺴﺎﻧﯽ وﻟﯽ ھﻨﻮز
آﺗﺶ ﻓﺮوز ﺧﺮﻣﻦ ﭘﺮواﻧی ﻣﻨﯽ
ﭼﻮن ﻣﻮج ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺨﺮەی ﻏﻢ ﮐﻮﻓﺘﻢ ز درد
دور از ﺗﻮ ای ﮐﻪ ﮔﻮھﺮ ﯾﮏ داﻧی ﻣﻨﯽ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎد ﺳﺎﻏﺮ ﻧﺎزت ﮐﻪ ﺟﺎودان
ﺷﻮراﻓﮑﻨﯽ و ﺳﺎﻗﯽ ﻣﯿﺨﺎﻧی ﻣﻨﯽ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻏﻢ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻮد
ﻧﺎزم ﺗﻮ را ﮐﻪ ﮔﺮﻣﯽ اﻓﺴﺎﻧی ﻣﻨﯽ

ﺷﮫﺎدﺗﮕﺎه ﺷﻮق
ﺻﺪ ﺧزان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮدم ﺑﮫﺎرم ﮐﺮدەای
ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪارت ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﺮدەای
ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ دل ﮐز ﺻﻔﺎی ﺟﺎن ﭼﻮ اﺷﮏ
در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻮق ھﺎ آﯾﯿﻨدارم ﮐﺮدەای
در ﺷﺐ ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﻏﻢ ھﻤﭽﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺳﺤﺮ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرم ﮐﺮدەای
در ﺷﮫﺎدﺗﮕﺎه ﺷﻮق از ﺟﻠﻮه ای آﯾﯿﻨدار
ﭘﯿﺶ روی اﻧﺘﻈﺎرت ﺷﺮﻣﺴﺎرم ﮐﺮدەای
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ﻣﯽ ﺗﭙﺪ دل ﭼﻮن ﺟﺮس ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺻﺒﺮ و ﺷﻮق
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آرزوھﺎ رھﺴﭙﺎرم ﮐﺮدەای
زودﺗﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ ای اﺑﺮ ﺑﮫﺎری زودﺗﺮ
ﺟﻠﻮەی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﺬر ﺧﺎرم ﮐﺮدەای
ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﻨﺞ ﻗﻔﺲ ﺷﻮق ﺑﮫﺎراﻧﻢ ﺑﻪ دل
ﮐز ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺻﺪ ﭼﻤﻦ ﮔﻞ درﮐﻨﺎرم ﮐﺮدەای

ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺟﻨﻮن
در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﺪ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ را
ﻣﮕﺮ آﯾﯿﻨﻪ درﯾﺎﺑﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﯿﺮت ﻣﺎ را
ﺳزد ﮔﺮ اﺷﮏ ﻟﺮزان و ﻧﮕﺎه آرزو ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ را
ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺑزم ﻣﺎ آﯾﯿﻨﺑﻨﺪان ﺑﻮد
ﺑﻪ ھﻢ زد دود آه دل ﺻﻔﺎی ﺧﻠﻮت ﻣﺎ را
ﺧزان ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻏﮫﺎی ﺣﺴﺮت ﻣﺎ را
ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ
ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ آﺷﯿﺎن ﻣﺮﻏﺎن اوج ھﻤﺖ ﻣﺎ را
ﺳﺮی ﺑﺮ زاﻧﻮی ﻏﻢ داﺷﺘﻢ در ﮐﻨﺞ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺟﻨﻮن ﮐﺮدی ﻣﻘﺎم ﻋزﻟﺖ ﻣﺎ را
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ﺳﭙﯿﺪه آﯾﯿﻨھﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺎن درﮐﻨﺎر آﯾﻨای
ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺘی ﺻﺒﺢ و ﺑﮫﺎر آﯾﻨای
ﻧﮕﺎه و ﺣﯿﺮت آﯾﯿﻨﻪ ﻣﺤﻮ ﺟﻠﻮەی ﺗﻮﺳﺖ
ﺳﭙﯿﺪه ﺳﺤﺮ ﺷﺎم ﺗﺎر آﯾﻨای
ز ﻧﻘﺶ روی ﺗﻮ روﺷﻦ ﺷﻮد ﺷﺒﺎن ﻏﻤﺶ
ﻓﺮوغ دﯾﺪەی ﺷﺐ زﻧﺪەدار آﯾﻨای
ﺑﻪ ﮔﯿﺴﻮان ﺳﯿﺎھﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻏﻢ ﻣﺮﺳﺎد
ﮐﻪ ﺳﺮﻣی ﻧﮕﻪ ﺑﯽ ﻏﺒﺎر آﯾﻨای
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎم رﻗﯿﺒﺎن ﮐﺠﺎ ﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺪ
درﯾﻎ آﯾﺪم ای ﮔﻞ ﮐﻪ ﯾﺎر آﯾﻨای
آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺨﺖ
ﺗﻮ ﻣﯽ روی و دﯾﺪەی ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ راھﺖ
ای ﻣﺎه ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺧﺪا ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎھﺖ
ای روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﺳﻔﺮ ﮐﺮدی و دارم
از اﺷﮏ روان آﯾﻨای ﺑﺮ ﺳﺮ راھﺖ
ﺑﺎز ای ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻮدم اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻓزون ﺑﻮد
در ﺑﺎرﮔﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ ﮔﻨﺎھﺖ
آﯾﻨی ﺑﺨﺖ ﺳﯿﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ و دﯾﺪم
آﯾﻨﺪەی ﺧﻮد در ﻧﮕﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎھﺖ
آن ﺷﺒﻨﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺧﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻧﺪارم
ﺑﺎل و ﭘﺮ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﺎھﺖ
ﺑﺮ ﺧﺮﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘی دﺷﺖ ﻣﺤﺒﺖ
ای ﺑﺮق ! ﮐﺠﺎ ﺷﺪ ﻧﮕﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎھﺖ ؟
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ﻣﭙﺴﻨﺪ
آن روز ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻤﯿﺮم
ﻣﭙﺴﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺪادەی ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻤﯿﺮم
آﯾﺎ ﺑﻮد ای ﺳﺎﺣﻞ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ روزی
ﭼﻮن ﻣﻮج در آﻏﻮش ﺗﻮ آرام ﺑﻤﯿﺮم
ﭼﻮن ﺷﺒﻨﻢ ﮔﻞ ھﺎ ﺳﺤﺮ از ﺟﻠﻮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﭘﺮﺗﻮ روی ﺗﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻤﯿﺮم
آن ﻣﺮﻏﮏ آزردەی ﻋﺸﻘﻢ ﮐﻪ روا ﻧﯿﺴﺖ
در ﮔﻮﺷی اﻓﺴﺮدەی اﯾﻦ دام ﺑﻤﯿﺮم
ﻣﭙﺴﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ و ﻏﻢ ھﺎ
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﻋﯿﺎن ﺳﻮزم و ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻤﯿﺮم

ﺗﻮ ﻣﺮو
از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ اﻓﺴﺮده ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ ﻣﺮو
دﯾﮕﺮان ﮔﺮ ھﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺧﺪا را ﺗﻮ ﻣﺮو
اﺷﮏ اﮔﺮ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ از دﯾﺪەی ﺗﻮ در دﯾﺪه ﺑﻤﺎن
ﻣﻮج اﮔﺮ ﻣﯽ رود ای ﮔﻮھﺮ درﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺮو
ای ﻧﺴﯿﻢ از ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﻊ ﻣﮑﺶ داﻣﻦ ﻧﺎز
ﻗﺼھﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺮو
ای ﻗﺮار دل ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻦ
ﺑﮫﺮ آراﻣﺶ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﺪا ﺗﻮ ﻣﺮو
ﺳﺎﯾی ﺑﺨﺖ ﻣﻨﯽ از ﺳﺮ ﻣﻦ ﭘﺎی ﻣﮑﺶ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺎد اﺳﺖ دل ﺧﺴﺘﻪ ﺧﺪا را ﺗﻮ ﻣﺮو
ای ﺑﮫﺸﺖ ﻧﮕﮫﺖ ﻣﺎﯾی اﻟﮫﺎم ﺳﺮﺷﮏ
از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ اﻓﺴﺮدەی ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ ﻣﺮو
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ﻣﮕﺬر از ﻣﻦ
ﻣﮕﺬر از ﻣﻦ ای ﮐﻪ در راه ﺗﻮ از ھﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺖ از ﻣﯽ و ﻣﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
داﻣﻦ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺑﻮد از ﺑﺎغ ﺣﻀﻮرت
ﻣﻦ ﭼﻮ ﺑﺎد ﺻﺒﺢ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﮫﯽ دﺳﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﻣﻦ از آن ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﮫﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﭼﻮن ﻋﻘﺎﺑﯽ ﻣﯽ زﻧﻢ ﭘﺮ در ﺷﮑﻮه ﺑﺎﻣﺪادان
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮫﺒﺎل ھﻤﺖ زﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﭘﮑﺒﺎزی ھﻤﭽﻮ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ھﺮﮔز ﻧﺒﯿﻨﯽ
ﻣﮕﺬر از ﻣﻦ ای ﮐﻪ در راه ﺗﻮ از ھﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ

ھﻤﭽﻮ ﺷﺒﻨﻢ
ﺗﺎ ز دﯾﺪار ﺗﻮ ای آرزوی ﺟﺎن دورم
ﺧﺎر ﺧﺸﮑﻢ ﮐﻪ ز ﺑﺎران ﺑﮫﺎران دورم
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺟﻨﻮن رﻓﺘام از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮون
ﺑﺎز ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻨزل ﺟﺎﻧﺎن دورم
ﭼﻮن ﺳﺒﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ زﻧﻢ ﻣﯽ زﻧﻢ از ﻏﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺟﺎم ﺑﻮﺳﯿﺪش و ﻣﻦ زان ﻟﺐ ﺧﻨﺪان دورم
ھﻤﭽﻮ ﺷﺒﻨﻢ دﻟﻢ آﯾﯿﻨﻪ ﺻﺪ ﺟﻠﻮه اوﺳﺖ
ﮔﺮﭼﻪ زان ﭼﺸﻤی ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن دورم
ﺧﻀﺮ راه ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺷﻮ ای ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽ روم راه و ز ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن دورم
ﮐﯽ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺮد
ﻣﻦ ﮐﻪ در راه ﺟﻨﻮن از ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دورم
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دوﻟﺖ ﺑﯿﺪار
وه ﭼﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﯽ ﻧﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺪی ﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ
رﻓﺘﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ از ﻓﺮط ﻟﻄﺎﻓﺖ
ﮐﺎﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل اﺳﺖ از اﯾﻦ ھﺮ دو ﮐﺪاﻣﯽ ؟
روزﮔﺎری ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺪ آن ﻣﺴﺘﯽ دﯾﺮﯾﻦ
ﺑﺎز دﯾﺪم ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺑﺎده ﺟﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﻣﯽ
ھﻤﻪ ﺷﻮری و ﻧﺸﺎﻃﯽ ھﻤﻪ ﻋﺸﻘﯽ و اﻣﯿﺪی
ھﻤﻪ ﺳﺤﺮی و ﻓﺴﻮﻧﯽ ھﻤﻪ ﻧﺎزی و ﺧﺮاﻣﯽ
آﻓﺘﺎب ﻣﻨﯽ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﮔﺮﻣﯽ ده ﻏﯿﺮی
ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﻨﯽ ای وای ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮ ﺷﺎﻣﯽ
ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ آﻣﺪ
ﮐﺎش آن دوﻟﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺮا ﺑﻮد دواﻣﯽ
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ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎران
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ داغ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨی ﺳﻮزان دارم
ﭼﻪ ﮔﻞ از ﮔﻠﺸﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ داﻣﺎن دارم ؟
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺷﻔﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋی رﻧﺞ
ﯾﺎدﮔﺎری ﺳﺖ ﮐزان زﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎن دارم
ﺑﻪ ھﻮادارﯾﺖ ای ﭘﺎک ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮی
ﺷﻮر و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮔﺮد ﺑﯿﺎﺑﺎن دارم
ﻣﮕﺬر ای ﺧﺎﻃﺮەی او ز ﮐﻨﺎرم ﻣﮕﺬر
ﻣﻮج ﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ اﺷﮑﻢ ﺳﺮ ﻃﻮﻓﺎن دارم
ﺧﺎر ﺧﺸﮑﻢ ،ﻣزن ای ﺑﺮق ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ آﺗﺶ
ﮐﻪ ھﻨﻮز آرزوی ﺑﻮﺳی ﺑﺎران دارم
ﻏﻨﭽﻪ آﺳﺎ ﻧﺸﻮم ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺤﺮ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻏﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن دارم
ﺷﻤﻊ ﺳﻮزاﻧﻢ و روﺷﻦ ﺑﻮد از آﻏﺎزم
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دارم
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ﮔﻠﮫﺎی ﻧﮕﺎه
ای ﺳﻠﺴﻠی ﺷﻮق ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﺎی ﻧﮕﺎھﻢ
ﺳﺮﺷﺎر ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ ﻣﯿﻨﺎی ﻧﮕﺎھﻢ
روی ﺗﻮ ز ﯾﮏ ﺟﻠﻮھی آن ﺣﺴﻦ ﺧﺪاداد
ﺻﺪ رﻧﮓ ﮔﻞ آورده ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻧﮕﺎھﻢ
ﺗﻮ ﻟﺤﻈی ﺳﺮﺷﺎر ﺑﮫﺎری ﮐﻪ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺳﺖ
در ﺑﺎغ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﮔﻞ ھﺎی ﻧﮕﺎھﻢ
ﺑﯽ روی ﺗﻮ ﭼﻮن ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮاود
ﻣﻮج ﻏﻢ و ﺣﺴﺮت ز ﺳزاﭘﺎی ﻧﮕﺎھﻢ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﮐﻨﯽ ای ﭼﺸﻢ ﻓﺴﻮن ﮐﺎر
زﯾﻦ راز ﮐﻪ ﺧﻔﺘﻪ ﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﮕﺎھﻢ
ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ دود ﻣﻮج ﻧﮕﺎھﻢ ز ﭘﯽ ﺗﻮ
ای ﮔﻮھﺮ ﯾﮑﺪاﻧﻪ درﯾﺎی ﻧﮕﺎھﻢ
ﺧﻮش ﻣﯽ رود از ﺷﻮق ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠی اﺷﮏ
اﯾﻦ رھﺴﭙﺮ ﺑﺎدﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎی ﻧﮕﺎھﻢ
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ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎر
آﻣﺪ ﺑﮫﺎر و ﺑﺮﮔﯽ و ﺑﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﭼﻮن ﺷﺎﺧی ﺑﺮﯾﺪه ﺑﮫﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ
در اﯾﻦ ﭼﻤﻦ ﭼﻮ آﺗﺶ ﺳﺮدی ﮐﻪ ﻻﻟﻪ داﺷﺖ
ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﻧﮫﺎن و ﺷﺮاری ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﮔﻞ ﺧﻨﺪه زد ﺑﻪ ﺷﺎخ و ﻣﻦ از ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺮﻣﺴﺎر
ﮐﺎﻧﺪر ﺑﮫﺎر ﺑﺮﮔﯽ و ﺑﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ
دادم ز دﺳﺖ داﻣﻨﺖ ای ﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﻌﻨای
از ﺑﺎغ ﺗﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﯾﮏ دم ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﺑﺨﺘﻢ ﻧﺒﺮد راه
در ﮐﻮﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻏﺒﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ

ﭘﺲ از ﻣﻦ
ﻣﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ زﯾﻦ ﭼﻤﻦ ﺑﺎغ و ﺑﮫﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎران و رﻗﺺ ﺷﺎﺧﺴﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﭼﻮن ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻦ ﭘﮋﻣﺮد اﺑﺮی ﮔﻮ ﻣﺒﺎر
ﭼﻮن ﺧزان ﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﺑﮫﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ
ﻧﻐﻤی ﺷﻮر اﻓﮑﻦ ﺑﺎﻧﮓ ھزاران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﺗﯿﺸﻪ را ﻓﺮھﺎد از ﺣﺴﺮت ﭼﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮەﺳﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
اﯾﻦ درﺧﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎم اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮ در ﺑﯿﺪاد ﺳﻮﺧﺖ
ﮐﻮەﺳﺎران را زﻻل ﺟﻮﯾﺒﺎران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
ﮔﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ اﺧﺘﺮی ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﻦ ﭼﻪ ﻏﻢ
ﭘﺮ ﺗﻮ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺳﻮﮔﻮاران ﮔﻮ ﻣﺒﺎش
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ﺑﺮﮐﻪ
ﻣﻼل ﺧﺎﻃﺮم از ﻋﻘﺪەی ﺟﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﺷﺮار ﺳﯿﻨام از آه آﺗﺸﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﺻﻔﺎی ﻋﺸﻖ درﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪ ﺧزاﻧﯽ ﺑﯿﻦ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ رﺧﺶ از ﻏﻢ ھزار ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﻓﺮوغ ﻋﺸﻖ ز ﻣﻦ ﺟﻮ ﮐﻪ ھﻤﭽﻮ ﭼﺸﻤی ﺻﺒﺢ
ﺻﻔﺎی ﺧﺎﻃﺮم از ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﻣﻦ آن ﺷﮑﻮﻓﻪ از ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪەام
ﺷﺐ ﺧزان ﻣﻦ از ﺻﺒﺢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﻣﺮا ﭼﻮ ﺟﺎم ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑزم ﻏﯿﺮ و ھﻨﻮز
ز ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ آﺛﺎر ﻗﮫﺮ و ﮐﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
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ﺑﺮ ﺧﺎک و ﺧﺎر و ﺧﺎرا
ﺳﺮ ﮔﺮم ﺟﻠﻮه دﯾﺪم آن ﺷﮫﺴﻮار ﺧﻮد را
دادم ﻋﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺻﺒﺮ و ﻗﺮار ﺧﻮد را
آن ﺷﮫﺴﻮار ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺴﺖ از ﺑﺮم ﭼﻮ ﺑﮕﺬﺷﺖ
ﮐﺮدم ﻧﺜﺎر راھﺶ ﻣﺸﺖ ﻏﺒﺎر ﺧﻮد را
ﻓﺮھﺎد ﭘﺎﮐﺒﺎزم ﮐز ﺑﺮق ﺗﯿﺸی ﻋﺸﻖ
اﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺮت ﺷﻤﻊ ﻣزار ﺧﻮد را
ﻣﻦ ﺑﻮدم آن ﮔﻞ زرد ﮐز ﺟﻠﻮەی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آﯾﯿﻨی ﺧزان دﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﺑﮫﺎر ﺧﻮد را
آن رھﺮو ﺟﻨﻮﻧﻢ ﮐز ﺧﻮن ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﺑﺮ ﺧﺎک و ﺧﺎر و ﺧﺎرا ھﺮ ﯾﺎدﮔﺎر ﺧﻮد را
ﺧﻮش ﺑﺎد وﻗﺖ آن ﮐﻮ ز آﻏﺎز ﺟﺎدەی ﻋﺸﻖ
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﮐﺮد روﺷﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﮐﻮ دﺷﺖ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺮ دھﻢ ﭼﻮ ﻣﺠﻨﻮن
اﯾﻦ ھﺎی ھﺎی زار دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺧﻮد را

ﻣﻌﺮاج ﻓﻨﺎ
در ﮐﻮی ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ وﻓﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
رﻓﺘﯿﻢ ازﯾﻦ راه و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اوج ﻃﻠﺐ ھﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ
ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﻓﻨﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ﺑﺎ آن ھﻤﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺣﺴﺮت ﭘﺮواز
ﭼﻮن ﮔﺮد ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻪ ھﻮاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺗﮫﯽ از ﺧﻮد و در ﺳﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﭼﻮن ﻧﺎی درﯾﻦ ره ﺑﻪ ﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
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ﺑﯽ ﻣﮫﺮی او ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻏﻨﭽی ﭘﺎﯾﯿز
ھﺮﮔز ﺑﻪ دم ﻋﻘﺪه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ای ﺧﻀﺮ ﺟﻨﻮن ! رھﺒﺮ ﻣﺎ ﺷﻮ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه
رﻓﺘﯿﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ

ﭘﯿﻐﺎم
ﻣﺴﺘﯿﻢ و دل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ و ﺟﺎم دادەاﯾﻢ
ﺳﺎﻣﺎن دل ﺑﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻓﺮﺟﺎم دادەاﯾﻢ
ﻣﺤﺮم ﺗﺮی ز ﻣﺮدﻣﮏ دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮد
زان ﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﻮی ﺗﻮ ﭘﯿﻐﺎم دادەاﯾﻢ
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻮ ره ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ
ﻣﮫﺘﺎب وار ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺒﺎم دادەاﯾﻢ
دور از ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎھﯽ ﺷﺐ ھﺎی ﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮدﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﻧﺎم دادەاﯾﻢ
ﺑﺎ ﯾﺎد ﻧﺮﮔﺲ ﺗﻮ ﭼﻮ ﺑﺎران ﺑﻪ ھﺮ ﺳﺤﺮ
ﺻﺪ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺎدام دادەاﯾﻢ
وز ﻣﻮج ﺧﯿز ﻓﺘﻨﻪ دل ﺑﯽ ﮐﺸﯿﺐ را
در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ آرام دادەاﯾﻢ
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آرزو
ﮔﺮ دﻟﯽ آﺳﻮده ز آﺷﻮب زﻣﻦ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ
ﺧﺎﻃﺮی ﺧﻨﺪاﻧﺘﺮ از ﺻﺒﺢ ﭼﻤﻦ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ
ﺗﺎ زدم ﭼﻮن ﻏﻨﭽﻪ دم ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻢ ھﻤﭽﻮ ﮔﻞ
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﮫﺮ ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺑﺮدھﻦ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ
اﺷﮏ ﻟﺮزاﻧﻢ ﮐﻪ اﻓﺘﺎدم ز ﭼﺸﻢ آﺷﻨﺎ
ﮐﺎش ﯾﮏ ﺑﺎر دﮔﺮ روی وﻃﻦ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ
داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮھﺎد ﺑﻮد
ﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﭘﺎس ﻋﺸﻖ ﮐﻮھﮑﻦ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ
ھﻤﭽﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺤﺮ ﺑﻮدی اﮔﺮ ﻣﺸﺘﯽ زرم
ﺟﺎی در آﻏﻮش ﮔﻞ ھﺎی ﭼﻤﻦ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ
ﺳﻮد و ﺳﻮداﯾﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻨﻮن
ﮔﺮ ھﺮاس ﻧﺎم و ﻧﻨﮓ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ

د
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ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﺮق
در ﺳﯿﺮ ﻃﻠﺐ رھﺮو ﮐﻮی دل ﺧﻮﯾﺸﻢ
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ز ﺧﻮد رﻓﺘﻢ و درﻣﻨزل ﺧﻮﯾﺸﻢ
ﺟز ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻨﺎھﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮ
ﮔﺮداب ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺧﺘام ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻮﯾﺸﻢ
در ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮ درﯾﺎ
دﯾﻮاﻧﻪ دﯾﺪار ﺣﺮﯾﻢ دل ﺧﻮﯾﺸﻢ
ﺑﺮ ﺷﻤﻊ و ﭼﺮاﻏﯽ ﻧﻈﺮم ﻧﯿﺴﺖ درﯾﻦ ﺑزم
آب ﮔﮫﺮم روﺷﻨﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﺧﻮﯾﺸﻢ
در ﮐﻮی ﺟﻨﻮن ﻣﯽ روم از ھﻤﺖ ﻋﺸﻘﺶ
دﻟﺒﺎﺧﺘی راھﺒﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺸﻢ
ﺑﺎ ﺟﻠﻮەاش از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮون آﻣﺪم و ﺑﺎز
اﯾﯿﻨﻪ ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺶ رﺧﺶ ﺣﺎﯾﻞ ﺧﻮﯾﺸﻢ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺣﺴﺮت ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ رﻓﺖ
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﺮق ﺳﺤﺮ از ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﯾﺸﻢ

