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دﯾﻮار

ﮔﻨﺎه

ﮔﻨﻪ ﮐﺮدم ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺮ ز ﻟﺬت
ﮐﻨﺎر ﭘﯿﮑﺮی ﻟﺮزان و ﻣﺪﻫﻮش
ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺮدم
در آن ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﺎﻣﻮش

در آن ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﮕﻪ ﮐﺮدم ﺑﭽﺸﻢ ﭘﺮ ز رازش
دﻟﻢ در ﺳﯿﻨﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﻪ ﻟﺮزﯾﺪ
ز ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﭘﺮ ﻧﯿﺎزش

در آن ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﺎﻣﻮش
ﭘﺮﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﻟﺒﺶ ﺑﺮ روی ﻟﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻮس رﯾﺨﺖ
زاﻧﺪوه دل دﯾﻮاﻧﻪ رﺳﺘﻢ

٢

ﻓﺮو ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﮕﻮﺷﺶ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ:
ﺗﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ای ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﺗﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ای آﻏﻮش ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ
ﺗﺮا ای ﻋﺎﺷﻖ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻦ

ﻫﻮس در دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺷﻌﻠﻪ اﻓﺮوﺧﺖ
ﺷﺮاب ﺳﺮخ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ رﻗﺼﯿﺪ
ﺗﻦ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم
ﺑﺮوی ﺳﯿﻨﻪ اش ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻟﺮزﯾﺪ

ﮔﻨﻪ ﮐﺮدم ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺮ ز ﻟﺬت
در آﻏﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺮم و آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻮد
ﮔﻨﻪ ﮐﺮدم ﻣﯿﺎن ﺑﺎزواﻧﯽ
ﮐﻪ داغ و ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮی و آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻮد
***
رؤﯾﺎ

ﺑﺎ اﻣﯿﺪی ﮔﺮم و ﺷﺎدی ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺖ و رؤﯾﺎﺋﯽ
٣

دﺧﺘﺮک اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ در ﮐﻨﺞ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ:

ﺑﯽ ﮔﻤﺎن روزی ز راﻫﯽ دور
ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﻬﺰاده ای ﻣﻐﺮور
ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻢ ﺳﺘﻮر ﺑﺎدﭘﯿﻤﺎﯾﺶ

ﻣﯽ درﺧﺸﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﺎج زﯾﺒﺎﯾﺶ
ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺟﺎﻣﻪ اش از زر
ﺳﯿﻨﻪ اش ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ از در و ﮔﻮﻫﺮ

ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺳﻮﺋﯽ
ﺑﺎد  ...ﭘﺮﻫﺎی ﮐﻼﻫﺶ را
ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ روﺷﻦ
ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻮی ﺳﯿﺎﻫﺶ را
ﻣﺮدﻣﺎن در ﮔﻮش ﻫﻢ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
»آه  . . .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻏﺮور و ﺷﻮﮐﺖ و ﻧﯿﺮو«
»در ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ«
»ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺷﻬﺰاده ای واﻻﺳﺖ«

۴

دﺧﺘﺮان ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ از ﭘﺸﺖ روزن ﻫﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﺎن آﺗﺸﯿﻦ از ﺷﺮم اﯾﻦ دﯾﺪار
ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻟﺮزان و ﭘﺮﻏﻮﻏﺎ
در ﻃﭙﺶ از ﺷﻮق ﯾﮏ ﭘﻨﺪار
»ﺷﺎﯾﺪ او ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻟﯿﮏ ﮔﻮﺋﯽ دﯾﺪه ﺷﻬﺰاده زﯾﺒﺎ
دﯾﺪه ﻣﺸﺘﺎق آﻧﺎن را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ
او از اﯾﻦ ﮔﻠﺰار ﻋﻄﺮآﮔﯿﻦ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﭼﯿﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن آرام و ﺑﯽ ﺗﺸﻮﯾﺶ
ﻣﯽ رود ﺷﺎدان ﺑﺮاه ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻢ ﺳﺘﻮر ﺑﺎدﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
ﻣﻘﺼﺪ او ﺧﺎﻧﻪ دﻟﺪار زﯾﺒﺎﯾﺶ
ﻣﺮدﻣﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ
»ﮐﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ؟«
ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ﺻﺪای در
ﺳﻮی در ﮔﻮﺋﯽ ز ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ ﭘﺮ
اوﺳﺖ  . . .آری  . . .اوﺳﺖ
»آه ،ای ﺷﻬﺰاده ،ای ﻣﺤﺒﻮب رؤﯾﺎﺋﯽ
۵

ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮاب ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽ آﺋﯽ«.
زﯾﺮ ﻟﺐ ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪد
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺮم و ﺷﻮق آﻟﻮد
ﺑﺮ ﻧﮕﺎﻫﻢ راه ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
»ای دو ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ رﻫﯽ روﺷﻦ ﺑﺴﻮی ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ
ای ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎده ﺋﯽ در ﺟﺎم ﻣﯿﻨﺎﺋﯽ
آه ،ﺑﺸﺘﺎب ای ﻟﺒﺖ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺧﻮن ﻻﻟﻪ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺻﺤﺮاﺋﯽ
ره ﺑﺴﯽ دور اﺳﺖ
ﻟﯿﮏ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ره  . . .ﻗﺼﺮ ﭘﺮ ﻧﻮر اﺳﺖ«.
ﻣﯽ ﻧﻬﻢ ﭘﺎ ﺑﺮ رﮐﺎب ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯽ ﺧﺰم در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺳﯿﻨﻪ و آﻏﻮش
ﻣﯽ ﺷﻮم ﻣﺪﻫﻮش.
ﺑﺎز ﻫﻢ آرام و ﺑﯽ ﺗﺸﻮﯾﺶ
ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻢ ﺳﺘﻮر ﺑﺎدﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ درﺧﺸﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺮﻓﺮاز ﺗﺎج زﯾﺒﺎﯾﺶ.

ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﻫﻤﺮاه او زﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ رﺧﺖ.
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﺪه ﺣﯿﺮان
زﯾﺮ ﻟﺐ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
۶

»دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ! «. . .
***
ﻧﻐﻤﻪ درد

در ﻣﻨﯽ و اﯾﻨﻬﻤﻪ زﻣﻦ ﺟﺪا
ﺑﺎ ﻣﻨﯽ و دﯾﺪه ات ﺑﺴﻮی ﻏﯿﺮ
ﺑﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪه راه ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮم ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻏﯿﺮ
ﻏﺮق ﻏﻢ دﻟﻢ ﺑﺴﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﻃﭙﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻗﺮار و ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻗﺮار
وای از آن دﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ زﻣﻦ
ﺑﺮﮐﺸﯽ ﺗﻮ رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ازﯾﻦ دﯾﺎر
ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻮام ﺑﻬﺮ ﮐﺠﺎ روی
ﺳﺮ ﻧﻬﺎده ام ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ
ﭼﻮن ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﻧﺠﺴﺘﻪ ام ﻫﻨﻮز
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻤﺶ ﺑﺠﺎی ﺗﻮ
ﺷﺎدی و ﻏﻢ ﻣﻨﯽ ﺑﺤﯿﺮﺗﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ  ...در ﺗﻮ آورم ﭘﻨﺎه
ﻣﻮج وﺣﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ز ﺧﻮﯾﺶ
٧

ﮔﺸﺘﻪ ام اﺳﯿﺮ ﺟﺬﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎه
ﮔﻔﺘﯽ از ﺗﻮ ﺑﮕﺴﻠﻢ  ...درﯾﻎ و درد
رﺷﺘﻪ وﻓﺎ ﻣﮕﺮ ﮔﺴﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﮕﺴﻠﻢ ز ﺧﻮﯾﺶ و از ﺗﻮ ﻧﮕﺴﻠﻢ
ﻋﻬﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﮕﺮ ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ؟
دﯾﺪﻣﺖ ﺷﺒﯽ ﺑﺨﻮاب و ﺳﺮﺧﻮﺷﻢ
وه  ...ﻣﮕﺮ ﺑﺨﻮاب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻤﺖ
ﻏﻨﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ اﺷﺘﯿﺎق
ﺧﯿﺰم وز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﭽﯿﻨﻤﺖ
ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺒﻢ
آﺗﺶ ﮐﺒﻮد دﯾﺪﮔﺎن ﺗﻮ
ره ﻣﺒﻨﺪ  ...ﺑﻠﮑﻪ ره ﺑﺮم ﺑﺸﻮق.
در ﺳﺮاﭼﻪ ﻏﻢ ﻧﻬﺎن ﺗﻮ
***
ﮔﻤﺸﺪه

ﺑﻌﺪ از آن دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻫﺎ ای درﯾﻎ
ﺑﺎورم ﻧﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺸﺘﻪ ام
ﮔﻮﺋﯿﺎ »او« ﻣﺮده در ﻣﻦ ﮐﺎﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
٨

ﺧﺴﺘﻪ و ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ ام
ﻫﺮ دم از آﺋﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﻣﻠﻮل
ﭼﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺑﭽﺸﻤﺖ ﭼﯿﺴﺘﻢ؟
ﻟﯿﮏ در آﺋﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ،وای
ﺳﺎﯾﻪ ای ﻫﻢ زاﻧﭽﻪ ﺑﻮدم ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻤﭽﻮ آن رﻗﺎﺻﻪ ﻫﻨﺪو ﺑﻪ ﻧﺎز
ﭘﺎی ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻢ وﻟﯽ ﺑﺮ ﮔﻮر ﺧﻮﯾﺶ
وه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﺣﺴﺮت اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ را
روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ام از ﻧﻮر ﺧﻮﯾﺶ
ره ﻧﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ ﺑﺴﻮی ﺷﻬﺮ روز
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن در ﻗﻌﺮ ﮔﻮری ﺧﻔﺘﻪ ام
ﮔﻮﻫﺮی دارم وﻟﯽ او را ز ﺑﯿﻢ
در دل ﻣﺮداب ﻫﺎ ﺑﻨﻬﻔﺘﻪ ام
ﻣﯽ روم  ...اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻢ ز ﺧﻮﯾﺶ
ره ﮐﺠﺎ  ...؟ ﻣﻨﺰل ﮐﺠﺎ  ...؟ ﻣﻘﺼﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ وﻟﯽ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻠﻢ
ﮐﺎﯾﻦ دل دﯾﻮاﻧﻪ را ﻣﻌﺒﻮد ﮐﯿﺴﺖ
»او« ﭼﻮ در ﻣﻦ ﻣﺮد ،ﻧﺎﮔﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد
در ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻮﺋﯿﺎ ﺷﺐ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺳﺮد ﺧﻮﯾﺶ
روح ﺑﯽ ﺗﺎب ﻣﺮا در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ
٩

آه  ...آری ...اﯾﻦ ﻣﻨﻢ  ...اﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻮد
»او« ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯽ ﺧﺮوﺷﻢ زﯾﺮ ﻟﺐ دﯾﻮاﻧﻪ وار
»او« ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺑﻮد ،آﺧﺮ ﮐﯿﺴﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ؟
***
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اﻧﺪوه ﭘﺮﺳﺖ
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ﮐﺎش ﭼﻮن ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻮدم  ...ﮐﺎش ﭼﻮن ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻮدم
ﮐﺎش ﭼﻮن ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﻼل اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدم

.
W

ﺑﺮگ ﻫﺎی آرزوﻫﺎﯾﻢ ﯾﮑﺎﯾﮏ زرد ﻣﯽ ﺷﺪ
آﻓﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﺪ
آﺳﻤﺎن ﺳﯿﻨﻪ ام ﭘﺮ درد ﻣﯽ ﺷﺪ

W
W

ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻮﻓﺎن اﻧﺪوﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﭼﻨﮓ ﻣﯽ زد
اﺷﮓ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎران
داﻣﻨﻢ را رﻧﮓ ﻣﯽ زد
وه  ...ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻮدم
وﺣﺸﯽ و ﭘﺮ ﺷﻮر و رﻧﮓ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدم
ﺷﺎﻋﺮی در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  ...ﺷﻌﺮی آﺳﻤﺎﻧﯽ
در ﮐﻨﺎرم ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ زد
در ﺷﺮار آﺗﺶ دردی ﻧﻬﺎﻧﯽ
ﻧﻐﻤﻪ ﻣﻦ ...
١٠

ﻫﻤﭽﻮ آوای ﻧﺴﯿﻢ ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻋﻄﺮ ﻏﻢ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ﺑﺮ دل ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ
ﭘﯿﺶ روﯾﻢ:
ﭼﻬﺮه ﺗﻠﺦ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻮاﻧﯽ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ:
آﺷﻮب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﺳﯿﻨﻪ ام:
ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ اﻧﺪوه و درد و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ
ﮐﺎش ﭼﻮن ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻮدم  ...ﮐﺎش ﭼﻮن ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻮدم
***
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

اﻣﺸﺐ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺟﻼل ﺗﻮ
آﺷﻔﺘﻪ ام ز وﺳﻮﺳﻪ اﻟﻬﺎم
ﺟﺎﻧﻢ از اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪ
ای ﺷﻌﺮ  ...ای اﻟﻬﻪ ﺧﻮن آﺷﺎم
دﯾﺮﯾﺴﺖ ﮐﺎن ﺳﺮود ﺧﺪاﺋﯽ را
در ﮔﻮش ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﯽ
داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺗﺸﻨﻪ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﯽ
اﻣﺎ  ...ﺑﺲ اﺳﺖ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

١١

ﺧﻮش ﻏﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ات ﺑﻪ ﻗﻬﺮ ﭼﻬﺎ ﮐﺮدی
ﭼﻮن ﻣﻬﺮ ﺧﻮﯾﺶ در دﻟﺶ اﻓﮑﻨﺪی
او را ز ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدی
دردا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺮوی ﺗﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪم
در رﻧﺞ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ و ﮐﻮﺷﯿﺪی
اﺷﮑﻢ ﭼﻮن رﻧﮓ ﺧﻮن ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺷﺪ
آﻧﺮا ﺑﺠﺎم ﮐﺮدی و ﻧﻮﺷﯿﺪی
ﭼﻮن ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﭙﺎی ﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪم
اﻓﮑﻨﺪﯾﻢ ﺑﻪ داﻣﻦ دام ﻧﻨﮓ
آه  ...ای اﻟﻬﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ
آﺋﯿﻨﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺳﻨﮓ؟
در ﻋﻄﺮ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺎه آﻟﻮد
رؤﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺗﺮا دﯾﺪم
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮای ﻏﻤﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ
در ﻣﻌﺒﺪ ﺳﮑﻮت ﺗﻮ رﻗﺼﯿﺪم
اﻣﺎ  ...درﯾﻎ و درد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﺴﺮت
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده ﺑﺎده ﺑﻪ ﺟﺎم ﻣﻦ
اﻓﺴﻮس  ...ای اﻣﯿﺪ ﺧﺰان دﯾﺪه
ﮐﻮ ﺗﺎج ﭘﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ؟
از ﻣﻦ ﺟﺰ اﯾﻦ دو دﯾﺪه اﺷﮓ آﻟﻮد
١٢

آﺧﺮ ﺑﮕﻮ  ...ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ؟
ای ﺷﻌﺮ  ...ای اﻟﻬﻪ ﺧﻮن آﺷﺎم
دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ  ...اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ!
***
آرزو

ﮐﺎش ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ رودی ﺧﺎﻣﻮش
ﻋﻄﺮ ﻣﺮﻣﻮز ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮدم
ﭼﻮ ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﮔﺬرت ﻣﯽ اﻓﺘﺎد
ﺑﺴﺮاﭘﺎی ﺗﻮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺳﻮدم
ﮐﺎش ﭼﻮن ﻧﺎی ﺷﺒﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم
ﺑﻨﻮای دل دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﻮ
ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻫﻮدج ﻣﻮاج ﻧﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ ز در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ
...
ﮐﺎش ﭼﻮن ﯾﺎد دل اﻧﮕﯿﺰ زﻧﯽ
ﻣﯽ ﺧﺰﯾﺪم ﺑﻪ دﻟﺖ ﭘﺮ ﺗﺸﻮﯾﺶ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻢ ﺗﺮا ﻣﯽ دﯾﺪم
ﺧﯿﺮه ﺑﺮ ﺟﻠﻮه زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ
١٣

ﮐﺎش در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺗﻮ
ﭘﯿﮑﺮم ﺷﻤﻊ ﮔﻨﻪ ﻣﯽ اﻓﺮوﺧﺖ
رﯾﺸﻪ زﻫﺪ ﺗﻮ و ﺣﺴﺮت ﻣﻦ
زﯾﻦ ﮔﻨﻪ ﮐﺎری ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
ﮐﺎش از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺣﯿﺎت
ﮔﻞ اﻧﺪوه ﻣﺮا ﻣﯽ ﭼﯿﺪی
ﮐﺎش در ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ای ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﺮ
ﺷﻌﻠﻪ راز ﻣﺮا ﻣﯽ دﯾﺪی
***
آﺑﺘﻨﯽ

ﻟﺨﺖ ﺷﺪم ﺗﺎ در آن ﻫﻮای دل اﻧﮕﯿﺰ
ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ
وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ﺑﺮ دﻟﻢ ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش
ﺗﺎ ﻏﻢ دل را ﺑﮕﻮش ﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
آب ﺧﻨﮏ ﺑﻮد و ﻣﻮج ﻫﺎی درﺧﺸﺎن
ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﺮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻮق ﺧﺰﯾﺪﻧﺪ
ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم و ﺑﻠﻮرﯾﻦ
ﺟﺎن و ﺗﻨﻢ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
١۴

ﺑﺎدی از آن دورﻫﺎ وزﯾﺪ و ﺷﺘﺎﺑﺎن
داﻣﻨﯽ از ﮔﻞ ﺑﺮوی ﮔﯿﺴﻮی ﻣﻦ رﯾﺨﺖ
ﻋﻄﺮ دﻻوﯾﺰ و ﺗﻨﺪ ﭘﻮﻧﻪ وﺣﺸﯽ
از ﻧﻔﺲ ﺑﺎد در ﻣﺸﺎم ﻣﻦ آوﯾﺨﺖ
ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻢ و ﺧﻤﻮش و ﺳﺒﮑﺮوح
ﺗﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻧﺮم و ﺗﺎزه ﻓﺸﺮدم
ﻫﻤﭽﻮ زﻧﯽ ﮐﺎو ﻏﻨﻮده در ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق
ﯾﮑﺴﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﭙﺮدم
روی دو ﺳﺎﻗﻢ ﻟﺒﺎن ﻣﺮﺗﻌﺶ آب
ﺑﻮﺳﻪ زن و ﺑﯽ ﻗﺮار و ﺗﺸﻨﻪ و ﺗﺒﺪار
ﻧﺎﮔﻪ در ﻫﻢ ﺧﺰﯾﺪ  ...راﺿﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﺟﺴﻢ ﻣﻦ و روح ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎر ﮔﻨﻪ ﮐﺎر
***
ﺳﭙﯿﺪه ﻋﺸﻖ

آﺳﻤﺎن ﻫﻤﭽﻮ ﺻﻔﺤﻪ دل ﻣﻦ
روﺷﻦ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﺘﺎﺑﺴﺖ
اﻣﺸﺐ از ﺧﻮاب ﺧﻮش ﮔﺮﯾﺰاﻧﻢ
ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺘﺮ از ﺧﻮاﺑﺴﺖ
١۵

ﺧﯿﺮه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯽ ﺑﯿﺪ
ﻣﯽ ﺧﺰم در ﺳﮑﻮت ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎز دﻧﺒﺎل ﻧﻐﻤﻪ ای دﻟﺨﻮاه
ﻣﯽ ﻧﻬﻢ ﺳﺮ ﺑﺮوی دﻓﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽ رﻗﺼﺪ
در ﺑﻠﻮر ﻇﺮﯾﻒ آواﯾﻢ
ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس و رؤﯾﺎ رﻧﮓ
ﻣﯽ دود ﻫﻤﭽﻮ ﺧﻮن ﺑﻪ رگ ﻫﺎﯾﻢ
آه  ...ﮔﻮﺋﯽ ز دﺧﻤﻪ دل ﻣﻦ
روح ﺷﺒﮕﺮد ﻣﻪ ﮔﺬر ﮐﺮده
ﯾﺎ ﻧﺴﯿﻤﯽ در اﯾﻦ ره ﻣﺘﺮوک
داﻣﻦ از ﻋﻄﺮ ﯾﺎس ﺗﺮ ﮐﺮده
ﺑﺮ ﻟﺒﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﺳﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽ ﺷﮑﻮﻓﺪ ﭼﻮ ﻻﻟﻪ ﮔﺮم ﻧﯿﺎز
در ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺳﺘﺎره ای ﭘﺮ ﻧﻮر
ﻣﯽ درﺧﺸﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﺎﻟﻪ راز
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ درون ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ
ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﮓ و رود ﻣﯽ ﺳﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺮه ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻮزوﻧﺶ
ﮔﻮﺋﯿﺎ ﺑﻮی ﻋﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ

١۶

آه  ...ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮕﻪ آﻧﺪو ﭼﺸﻢ ﺷﻮراﻓﮑﻦ
ﺳﻮی ﻣﻦ ﮔﺮم و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن زان ﺟﻬﺎن رؤﯾﺎﺋﯽ
زﻫﺮه ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﮑﻨﺪه دﯾﺪه ﻋﺸﻖ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮوی دﻓﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ
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»ﺟﺎودان ﺑﺎﺷﯽ ،ای ﺳﭙﯿﺪه ﻋﺸﻖ«
***

ﺑﺮ ﮔﻮر ﻟﯿﻠﯽ
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آﺧﺮ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ز ﻫﻢ آن ﭘﺮده ﻫﺎی راز

W
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آﺧﺮ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ای ﭼﺸﻢ آﺷﻨﺎ
ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ از ﭼﻪ ﮔﺮﯾﺰان ﺷﻮم ز ﺗﻮ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ آن ﻋﺮوس ﺧﯿﺎﻻت دﯾﺮﭘﺎ
ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ در او ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ای
ﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد؟ ﻗﺼﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎش ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﭼﺮا
ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﻫﺎی وﺣﺸﯽ ﻟﯿﻠﯽ ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺴﺖ

١٧

در ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻟﯿﻠﯽ اﮔﺮ ﺷﺐ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﻮد
در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﮔﻞ آﺗﺸﯿﻦ ﻋﺸﻖ
ﻟﻐﺰﯾﺪه ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﺎﻣﺸﻢ
ﺑﺲ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ز ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻋﺸﻖ
در ﺑﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺳﺮاﺑﯽ و ﻏﺎﻓﻠﯽ
ﺑﺮﮔﺮد  ...اﯾﻦ ﻟﺒﺎن ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﺟﺎم ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ
از دام ﺑﻮﺳﻪ راه ﮔﺮﯾﺰی اﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﻮد
ﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ رام ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ!
***

اﻋﺘﺮاف
ﺗﺎ ﻧﻬﺎن ﺳﺎزم از ﺗﻮ ﺑﺎر دﮔﺮ
راز اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎن را
ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﺎز آﻟﻮد
ﻧﺮم و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﺠﺎب ﻣﮋﮔﺎن را
دل ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺶ ﺟﺎﻧﺴﻮز
از ﺧﺪا راه ﭼﺎره ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ﭘﺎرﺳﺎوار در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ
ﺳﺨﻦ از زﻫﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ

١٨

آه  ...ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﮐﻪ دﻟﻢ
ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻢ رﻓﯿﻖ و ﻫﻤﺮاﻫﺴﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ دروغ ﺑﻮد ،دروغ
ﮐﯽ ﺗﺮا ﮔﻔﺘﻢ آﻧﭽﻪ دﻟﺨﻮاﻫﺴﺖ
ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺖ ﺟﺬﺑﻪ ای ﻧﻬﺎن دارد
ﮔﻮﺋﯿﺎ ﺧﻮاﺑﻢ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻮ
از ﺟﻬﺎﻧﯽ دﮔﺮ ﻧﺸﺎن دارد
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﺮا ﺷﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ زﻧﺎن
در دل »آری« و »ﻧﻪ« ﺑﻪ ﻟﺐ دارﻧﺪ
ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
رازدار و ﺧﻤﻮش و ﻣﮑﺎرﻧﺪ
آه ،ﻣﻦ ﻫﻢ زﻧﻢ ،زﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ
در ﻫﻮای ﺗﻮ ﻣﯽ زﻧﺪ ﭘﺮ و ﺑﺎل
دوﺳﺘﺖ دارم ای ﺧﯿﺎل ﻟﻄﯿﻒ
دوﺳﺘﺖ دارم ای اﻣﯿﺪ ﻣﺤﺎل
***
ﯾﺎد ﯾﮑﺮوز

١٩

ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب
ﺑﺮ ﺳﺮاﭘﺎﻣﺎن ﺑﻨﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﺰﯾﺪ
روی ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﯾﻮان دﺳﺖ ﻧﻮر
ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﻣﺎن را ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ
ﻣﻮج رﻧﮕﯿﻦ اﻓﻖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪاﺷﺖ
آﺳﻤﺎن از ﻋﻄﺮ روز آﮐﻨﺪه ﺑﻮد
ﮔﺮد ﻣﺎ ﮔﻮﺋﯽ ﺣﺮﯾﺮ اﺑﺮﻫﺎ
ﭘﺮده ای ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد
»دوﺳﺘﺖ دارم« ﺧﻤﻮش و ﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎن
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻟﻐﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﻦ
ﻟﯿﮏ ﮔﻮﺋﯽ در ﺳﮑﻮت ﻧﯿﻤﺮوز
ﮔﻢ ﺷﺪ از ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻠﯽ آوای ﻣﻦ
ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدم :آﻓﺘﺎب  ...ای آﻓﺘﺎب
ﺑﺮ ﮔﻞ ﺧﺸﮑﯿﺪه ای دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺎب
ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﺑﻮدﯾﻢ و او ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﻔﺖ
در ﮐﻮﯾﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺮاب
در ﺧﻄﻮط ﭼﻬﺮه اش ﻧﺎﮔﻪ ﺧﺰﯾﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺮت ﭘﻨﻬﺎن او
ﭼﻨﮓ زد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﯿﺴﻮی ﻣﻦ
آﺳﻤﺎن ﻟﻐﺰﯾﺪ در ﭼﺸﻤﺎن او
آه  ...ﮐﺎش آن ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
٢٠

در ﻏﻢ ﻫﻢ ﻣﺤﻮ و رﺳﻮا ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﺎش ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﯿﻢ
ﮐﺎش ﻫﻤﺮﻧﮓ اﻓﻖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ
***
ﻣﻮج

ﺗﻮ در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻮﺟﯽ
ﺧﺮوﺷﻨﺪه و ﺳﺮﮐﺶ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ات ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺑﺴﻮﺋﯽ
ﻧﺴﯿﻢ ﻫﺰار آرزوی ﻓﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ
ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ و درﯾﺎی ﺣﺴﺮت ﻣﮑﺎﻧﺖ
ﭘﺮﯾﺸﺎن رﻧﮕﯿﻦ اﻓﻖ ﻫﺎی ﻓﺮدا
ﻧﮕﺎه ﻣﻪ آﻟﻮده دﯾﺪﮔﺎﻧﺖ
ﺗﻮ داﺋﻢ ﺑﺨﻮد در ﺳﺘﯿﺰی
ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاری ﺳﮑﻮﻧﯽ
ﺗﻮ داﺋﻢ ز ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰی
ﺗﻮ آن اﺑﺮ آﺷﻔﺘﻪ ﻧﯿﻠﮕﻮﻧﯽ
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ...
٢١

ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ دور ﺑﻮدم؟
ﺷﺒﯽ ﺑﺎ دو ﺑﺎزوی ﺑﮕﺸﻮده ﺧﻮد
ﺗﺮا ﻣﯽ رﺑﻮدم  ...ﺗﺮا ﻣﯽ رﺑﻮدم
***
ﺷﻮق

ﯾﺎد داری ﮐﻪ ز ﻣﻦ ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪی
ﭼﻪ ره آورد ﺳﻔﺮ دارم از اﯾﻦ راه دراز؟
ﭼﻬﺮه ام را ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﺘﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ
اﺷﮓ ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﺎز
ﭼﻪ ره آورد ﺳﻔﺮ دارم ای ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﺮ؟
ﺳﯿﻨﻪ ای ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﺣﺴﺮت ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺎل
ﻧﮕﻬﯽ ﮔﻤﺸﺪه در ﭘﺮده رؤﯾﺎﺋﯽ دور
ﭘﯿﮑﺮی ﻣﻠﺘﻬﺐ از ﺧﻮاﻫﺶ ﺳﻮزان وﺻﺎل
ﭼﻪ ره آورد ﺳﻔﺮ دارم  ...ای ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﺮ؟
دﯾﺪﮔﺎﻧﺲ ﻫﻤﻪ از ﺷﻮق درون ﭘﺮ آﺷﻮب
ﻟﺐ ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ و ﻧﯿﺎز
ﺑﻮﺳﻪ ای داﻏﺘﺮ از ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻨﻮب
ای ﺑﺴﺎ در ﭘﯽ آن ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪه ﺗﺴﺖ
٢٢

در دل ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺷﺪم ﺳﺮﮔﺮدان
ﻋﺎﻗﺒﺖ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻢ
ﭘﯿﮑﺮی را ﮐﻪ در آن ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﺪ ﺷﻮق ﻧﻬﺎن
ﭼﻮ در آﺋﯿﻨﻪ ﻧﮕﻪ ﮐﺮدم ،دﯾﺪم اﻓﺴﻮس
ﺟﻠﻮه روی ﻣﺮا ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ
دﺳﺖ ﺑﺮ داﻣﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ زدم ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻋﻄﺶ و روﺷﻨﯽ و ﺳﻮزش و ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﺣﺎﻟﯿﺎ  ...اﯾﻦ ﻣﻨﻢ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺟﺎﻧﺴﻮز ﻣﻨﻢ
ای اﻣﯿﺪ دل دﯾﻮاﻧﻪ اﻧﺪوه ﻧﻮاز
ﺑﺎزوان را ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺎﻧﺖ ﺳﺎزم
ﭼﻪ ره آورد ﺳﻔﺮ دارم از اﯾﻦ راه دراز
***
اﻧﺪوه ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرد
ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرد
در ﺳﮑﻮت ﺳﯿﻨﻪ ام دﺳﺘﯽ
داﻧﻪ اﻧﺪوه ﻣﯽ ﮐﺎرد
ﻣﻮ ﺳﭙﯿﺪ آﺧﺮ ﺷﺪی ای ﺑﺮف
٢٣

ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪی
در دﻟﻢ ﺑﺎرﯾﺪ  ...ای اﻓﺴﻮس
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮرم ﻧﺒﺎرﯾﺪی
ﭼﻮن ﻧﻬﺎﻟﯽ ﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﻟﺮزد
روﺣﻢ از ﺳﺮﻣﺎی ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﺧﺰد در ﻇﻠﻤﺖ ﻗﻠﺒﻢ
وﺣﺸﺖ دﻧﯿﺎی ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ

R
I

دﯾﮕﺮم ﮔﺮﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯽ

.
T

ﻋﺸﻖ ،ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ

ﺳﯿﻨﻪ ام ﺻﺤﺮای ﻧﻮﻣﯿﺪﯾﺴﺖ
ﺧﺴﺘﻪ ام ،از ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ
ﻏﻨﭽﻪ ﺷﻮق ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﺸﮑﯿﺪ

X
T

.
W

ﺷﻌﺮ ،ای ﺷﯿﻄﺎن اﻓﺴﻮﻧﮑﺎر
ﻋﺎﻗﺒﺖ زﯾﻦ ﺧﻮاب دردآﻟﻮد

W
W

ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﺑﯿﺪار
ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ رو ﮐﺮدم
دﯾﺪم اﻓﺴﻮن ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﻮد
آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
وای ﺑﺮ ﻣﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻮد
ای ﺧﺪا  ...ﺑﺮ روی ﻣﻦ ﺑﮕﺸﺎی
ﻟﺤﻈﻪ ای درﻫﺎی دوزخ را
٢۴

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ در دل ﻧﻬﺎن ﺳﺎزم
ﺣﺴﺮت ﮔﺮﻣﺎی دوزخ را؟
دﯾﺪم ای ﺑﺲ آﻓﺘﺎﺑﯽ را
ﮐﺎو ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﻏﺮوب اﻓﺴﺮد
آﻓﺘﺎب ﺑﯽ ﻏﺮوب ﻣﻦ!
ای دﯾﻐﺎ ،درﺟﻨﻮب! اﻓﺴﺮد
ﺑﻌﺪ از او دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ؟
ﺑﻌﺪ از او دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﻢ؟
اﺷﮏ ﺳﺮدی ﺗﺎ ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﻢ
ﮔﻮر ﮔﺮﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﻢ
ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرد
ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرد
در ﺳﮑﻮت ﺳﯿﻨﻪ ام دﺳﺘﯽ
داﻧﻪ اﻧﺪوه ﻣﯽ ﮐﺎرد
***

ﻗﺼﻪ ای در ﺷﺐ
ﭼﻮن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﻣﺸﻌﻠﯽ دارد
ﻣﯽ ﺧﺮاﻣﺪ ﺷﺐ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮاب آﻟﻮد
٢۵

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻫﺎی رؤﯾﺎﯾﯽ
ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ درﮔﯿﺮودار ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺪرود
ﻧﺎودان ﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ داده در ﻇﻠﻤﺖ
در ﺧﺮوش از ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی دﻟﮑﺶ ﺑﺎران
ﻣﯽ ﺧﺰد ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی دور
ﻧﻮر ﻣﺤﻮی از ﭘﯽ ﻓﺎﻧﻮس ﺷﺒﮕﺮدان
دﺳﺖ زﯾﺒﺎﺋﯽ دری را ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﻧﺮم
ﻣﯽ دود در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮق ﭼﺸﻢ ﺗﺒﺪاری
ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺴﺖ و در ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﯿﭽﺪ
ﺑﺎﻧﮓ ﭘﺎی رﻫﺮوی از ﭘﺸﺖ دﯾﻮاری
ﺑﺎد از ره ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﺮﯾﺎن و ﻋﻄﺮ آﻟﻮد
ﺧﯿﺲ ،ﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ دﻫﻠﯿﺰ
در ﺳﮑﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﺷﺎن
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻮﻗﺸﺎن ﻟﺮزان و وﻫﻢ اﻧﮕﯿﺰ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ در ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺧﯿﺮه ﺑﺮ راﻫﺴﺖ
ﺟﻮی ﻣﯽ ﻧﺎﻟﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ دﻟﺪارش؟«
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﺠﻮا ﮐﻨﺎن در ﮔﻮش ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
»ای درﯾﻐﺎ  ...در ﮐﻨﺎرش ﻧﯿﺴﺖ دﻟﺪارش«
ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺴﺖ و در ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﯿﭽﺪ
ﺑﺎﻧﮓ ﭘﺎی رﻫﺮوی از ﭘﺸﺖ دﯾﻮار
ﻣﯽ ﺧﺰد در آﺳﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮی ﻏﻤﮕﯿﻦ
٢۶

ﻧﺮم ﻧﺮﻣﮏ اﺑﺮ دودآﻟﻮد ﭘﻨﺪاری
ﺑﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪد ﻓﺴﻮن ﭼﺸﻤﺶ ای اﻓﺴﻮس؟
وز ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻟﺐ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ؟
ﭘﻨﺠﻪ اش در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﻟﻐﺰد؟
ﺑﺎ ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺑﻤﺴﺘﯽ ﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺎوم؟
ﭘﺲ ﭼﺮا در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﺎز ﺑﯿﺪارم؟
در دل ﻣﺮدان ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ؟
ﻧﻪ  ...دﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺑﺪﯾﺪارم
ﭘﯿﮑﺮی ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻇﻠﻤﺖ دﻫﻠﯿﺰ
ﺑﺎد در را ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
ﻣﺮده ای ﮔﻮﺋﯽ درون ﺣﻔﺮه ﮔﻮری
ﺑﺮ اﻣﯿﺪی ﺳﺴﺖ و ﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽ ﺧﻨﺪد
***
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺎز

آﺗﺸﯽ ﺑﻮد و ﻓﺴﺮد
رﺷﺘﻪ ای ﺑﻮد و ﮔﺴﺴﺖ
دل ﭼﻮ از ﺑﻨﺪ ﺗﻮ رﺳﺖ
ﺟﺎم ﺟﺎدوﺋﯽ اﻧﺪوه ﺷﮑﺴﺖ
٢٧

آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺘﻮ آوﯾﺰم
ﻟﯿﮏ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﮔﯽ
ﻟﯿﮏ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اﻣﯿﺪم
ﺧﻨﺪه ﻣﺮﮔﯽ
وه ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﺴﺖ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮر ﺗﻮ ای ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺎزآﻟﻮد
ﭘﺎی ﮐﻮﺑﯿﺪن
وه ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﺴﺖ
از ﺗﻮ ای ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻮزﻧﺪه ﻣﺮگ آور
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن
وه ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﺴﺖ
از ﺗﻮ ﺑﮕﺴﺴﺘﻦ و ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
در ﺑﺮوی ﻏﻢ دل ﺑﺴﺘﻦ
ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﺑﺨﺪا ﺳﺎﯾﻪ اﺑﺮ و ﻟﺐ ﮐﺸﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯽ
ﺑﻤﻦ و درد رواﻧﺴﻮزم
ﮐﻪ ﻣﻦ از درد ﻧﯿﺎﺳﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﻔﺮوزم
***

٢٨

ﺷﮑﻮﻓﻪ اﻧﺪوه

ﺷﺎدم ﮐﻪ در ﺷﺮار ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﻮزم
ﺷﺎدم ﮐﻪ در ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﻢ
ﺷﺎدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﺗﻮ ﺑﺎز اﯾﻨﺴﺎن
در ﻋﺸﻖ ﺑﯽ زوال ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﻢ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ز ﺗﻮ ﺑﮕﺴﺴﺘﻢ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺧﯿﺎل ﺗﻮ در ﺳﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻤﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ آﺗﺶ
ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺷﺮاره دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺐ ﻫﺎ ﭼﻮ در ﮐﻨﺎره ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن
ﮐﺎرون ز رﻧﺞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮوش آﯾﺪ
ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺣﺴﺮت ﻣﻦ ﮔﻮﺋﯽ
از ﻣﻮج ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش آﯾﺪ
ﺷﺐ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺴﺎﺣﻞ او ﺑﻨﺸﯿﻦ
ﺗﺎ رﻧﺞ آﺷﮑﺎر ﻣﺮا ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺐ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮ
ﺗﺎ روح ﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﺮا ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎن ﺳﺮد ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺢ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ
٢٩

ﻣﻦ آن ﺳﺘﺎره ام ﮐﻪ درﺧﺸﺎﻧﻢ
ﻫﺮ ﺷﺐ در آﺳﻤﺎن ﺳﺮای ﺗﻮ
ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺣﺼﺎری ﺳﺨﺖ
ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﭘﯿﮑﺮ ﺻﺤﺮاﻫﺎ
ﻣﻦ آن ﮐﺒﻮﺗﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ درﯾﺎﻫﺎ
ﺷﺎدم ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎز
در ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﻮزم
ﮔﻮﺋﯽ ﻫﻨﻮز آن ﺗﻦ ﺗﺒﺪارم
ﮐﺰ آﻓﺘﺎب ﺷﻬﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﻮزم
در دل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد
ﯾﺎد ﺗﻮ ﯾﺎد ﻋﺸﻖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ
ﯾﺎد ﺗﻮ آن ﺧﺰان دل اﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ
ﮐﺎو را ﻫﺰار ﺟﻠﻮه رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ
ﺑﮕﺬار زاﻫﺪان ﺳﯿﻪ داﻣﻦ
رﺳﻮا ز ﮐﻮی و اﻧﺠﻤﻨﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻨﮓ ﺑﯿﺎﻻﯾﻨﺪ
اﯾﻨﺎن ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﯿﻄﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ آن ﺷﮑﻮﻓﻪ اﻧﺪوﻫﻢ
ﮐﺰ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺗﻮ ﻣﯽ روﯾﻢ
ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺮا ﺑﮕﻮﺷﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
٣٠

در ﯾﺎد آﺷﻨﺎی ﺗﻮ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ
***
ﭘﺎﺳﺦ

R
I

ﺑﺮ روی ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﺧﻨﺪه ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ره ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻄﻔﺶ ﻧﺒﺮده اﯾﻢ

.
T

زﯾﺮا ﭼﻮ زاﻫﺪان ﺳﯿﻪ ﮐﺎر ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮش
ﭘﻨﻬﺎن ز دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﯽ ﻧﺨﻮرده اﯾﻢ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ار ز داغ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﯿﻪ ﺷﻮد
ﺑﻬﺘﺮ ز داغ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎز از ﺳﺮ رﯾﺎ

X
T

.
W

ﻧﺎم ﺧﺪا ﻧﺒﺮدن از آن ﺑﻪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻟﺐ
ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻠﻖ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺧﺪا ﺧﺪا

W
W

ﻣﺎ را ﭼﻪ ﻏﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ
ﺑﺮ روﯾﻤﺎن ﺑﺒﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺎدی در ﺑﻬﺸﺖ
او ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ  ...او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﺻﻔﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﻃﯿﻨﺖ ﻣﺎ را ز ﻏﻢ ﺳﺮﺷﺖ
ﺗﻮﻓﺎن ﻃﻌﻨﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﺎ را ز ﻟﺐ ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﻮﻫﯿﻢ و در ﻣﯿﺎﻧﻪ درﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ
ﭼﻮن ﺳﯿﻨﻪ ﺟﺎی ﮔﻮﻫﺮ ﯾﮑﺘﺎی راﺳﺘﯿﺴﺖ
٣١

زﯾﻦ رو ﺑﻤﻮج ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ
ﻣﺎﺋﯿﻢ  ...ﻣﺎ ﮐﻪ ﻃﻌﻨﻪ زاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ
ﻣﺎﺋﯿﻢ  ...ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮی درﯾﺪه اﯾﻢ
زﯾﺮا درون ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺠﺰ ﭘﯿﮑﺮ ﻓﺮﯾﺐ
زﯾﻦ ﻫﺎدﯾﺎن راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ!
آن آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در دل ﻣﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ
ﮔﺮ در ﻣﯿﺎن داﻣﻦ ﺷﯿﺦ اوﻓﺘﺎده ﺑﻮد
دﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﯾﻢ از ﺷﺮار ﻋﺸﻖ
ﻧﺎم ﮔﻨﺎﻫﮑﺎره رﺳﻮا! ﻧﺪاده ﺑﻮد
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن
در ﮔﻮش ﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﺪام! ﻣﺎ
»ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺮد آﻧﮑﻪ دﻟﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻌﺸﻖ
ﺛﺒﺖ اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺪه ﻋﺎﻟﻢ دوام ﻣﺎ«
***
دﯾﻮار

در ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺮ ﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺳﺮد
ﭼﺸﻢ ﻫﺎی وﺣﺸﯽ ﺗﻮ در ﺳﮑﻮت ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﺮد ﻣﻦ دﯾﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد
٣٢

ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰم از ﺗﻮ در ﺑﯿﺮاه ﻫﺎی راه

ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ دﺷﺖ ﻫﺎ را در ﻏﺒﺎر ﻣﺎه
ﺗﺎ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺗﻦ ﺑﻪ آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﻮر
در ﻣﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﭘﺮ ﮐﻨﻢ داﻣﺎن ز ﺳﻮﺳﻦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ
ﺑﺸﻨﻮم ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوﺳﺎن را ز ﺑﺎم ﮐﻠﺒﻪ دﻫﻘﺎن

ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰم از ﺗﻮ ﺗﺎ در داﻣﻦ ﺻﺤﺮا
ﺳﺨﺖ ﺑﻔﺸﺎرم ﺑﺮوی ﺳﺒﺰه ﻫﺎ ﭘﺎ را
ﯾﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ ﺷﺒﻨﻢ ﺳﺮد ﻋﻠﻒ ﻫﺎ را

ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰم از ﺗﻮ ﺗﺎ در ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺘﺮوک
از ﻓﺮاز ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه در اﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺑﻨﮕﺮم رﻗﺺ دوار اﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﻓﺎن ﻫﺎی درﯾﺎ را

در ﻏﺮوﺑﯽ دور
ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎی وﺣﺸﯽ زﯾﺮ ﭘﺮ ﮔﯿﺮم
دﺷﺖ ﻫﺎ را ،ﮐﻮه ﻫﺎ را ،آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را
ﺑﺸﻨﻮم از ﻻﺑﻼی ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ
ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎدی ﻣﺮﻏﺎن ﺻﺤﺮا را

٣٣

ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰم از ﺗﻮ ﺗﺎ دور از ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ
راه ﺷﻬﺮ آرزوﻫﺎ را
و درون ﺷﻬﺮ ...
ﻗﻔﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﻼﺋﯽ ﻗﺼﺮ رؤﯾﺎ را

ﻟﯿﮏ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ
راه ﻫﺎ را در ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺗﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻇﻠﻤﺖ رازش
ﮔﺮد ﻣﻦ دﯾﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﯾﮑﺮوز ...
ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰم از ﻓﺴﻮن دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﯽ ﺗﺮاوم ﻫﻤﭽﻮ ﻋﻄﺮی از ﮔﻞ رﻧﮕﯿﻦ رؤﯾﺎﻫﺎ
ﻣﯽ ﺧﺰم در ﻣﻮج ﮔﯿﺴﻮی ﻧﺴﯿﻢ ﺷﺐ
ﻣﯽ روم ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻔﺘﻪ در آراﻣﺸﯽ ﺟﺎوﯾﺪ
ﻧﺮم ﻣﯽ ﻟﻐﺰم درون ﺑﺴﺘﺮ اﺑﺮی ﻃﻼﺋﯽ رﻧﮓ
ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻧﻮر ﻣﯽ رﯾﺰد ﺑﺮوی آﺳﻤﺎن ﺷﺎد
ﻃﺮح ﺑﺲ آﻫﻨﮓ

ﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﺳﺮ ﺧﻮش و آزاد
٣۴

دﯾﺪه ﻣﯽ دوزم ﺑﻪ دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺮ ﻓﺴﻮن ﺗﻮ
راه ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺗﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد
دﯾﺪه ﻣﯽ دوزم ﺑﺪﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺮ ﻓﺴﻮن ﺗﻮ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻇﻠﻤﺖ رازش
ﮔﺮد آن دﯾﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد
***
ﺳﺘﯿﺰه

ﺷﺐ ﭼﻮ ﻣﺎه آﺳﻤﺎن ﭘﺮ راز
ﮔﺮد ﺧﻮد آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ﺣﺮﯾﺮ راز
او ﭼﻮ ﻣﺮﻏﯽ ﺧﺴﺘﻪ از ﭘﺮواز
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﭘﻨﺪارم
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ از ﺷﻮق ﻣﯽ ﻟﺮزﻧﺪ
در رگ ﺧﺎﻣﻮﺷﺸﺎن آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ
ﺧﻮن ﯾﺎدی دور
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﺪ ﭼﻮن ﻻﻟﻪ ای وﺣﺸﯽ
از ﺷﮑﺎف ﮔﻮر
از زﻣﯿﻦ دﺳﺖ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺳﺮد
ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ را ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ روﺑﺪ
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آه  ...ﺑﺮ دﯾﻮار ﺳﺨﺖ ﺳﯿﻨﻪ ام ﮔﻮﺋﯽ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ
»ﺑﺎز ﮐﻦ در  ...اوﺳﺖ
ﺑﺎز ﮐﻦ در  ...اوﺳﺖ«

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
ﺑﺎز ﻫﻢ رؤﯾﺎ
آﻧﻬﻢ اﯾﻨﺴﺎن ﺗﯿﺮه و درﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ از داروی ﺗﻠﺦ ﺧﻮاب
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮ زﺧﻢ ﺑﯿﺪاری ﻧﻬﻢ ﻣﺮﻫﻢ
ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم ﭘﻠﮏ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ را ﺑﺮ ﻫﻢ
ﻟﯿﮏ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺳﺨﺖ ﺳﯿﻨﻪ ام ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ
»ﺑﺎز ﮐﻦ در  ...اوﺳﺖ
ﺑﺎز ﮐﻦ در  ...اوﺳﺖ«
داﻣﻦ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ دور ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ دﺷﺖ ﻫﺎ را ﻧﻮردﯾﺪه
روزﻫﺎ در آﺗﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻗﺼﯿﺪه
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﭼﻮن ﮔﻠﯽ ﺧﺎﻣﻮش
در ﺳﮑﻮت ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺘﺎب روﺋﯿﺪه
»ﺑﺎز ﮐﻦ در  ...اوﺳﺖ«
آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﮔﺮدﯾﺪه
در ره ﺧﻮد ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﯽ ﺗﺎب
ﯾﺎﺳﻤﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻮی ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺋﯿﺪه
ﺑﺎل ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ اش را در ﺗﻼﺷﯽ ﮔﺮم
٣۶

ﻫﺮ ﻧﺴﯿﻢ رﻫﮕﺬر ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺳﯿﺪه
»ﺑﺎز ﮐﻦ در  ...اوﺳﺖ
ﺑﺎز ﮐﻦ در  ...اوﺳﺖ«
اﺷﮏ ﺣﺴﺮت ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ
رﻧﮓ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﯽ دود در رﻧﮓ آه ﻣﻦ

ﻟﯿﮏ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
ﺑﺎز ﻫﻢ رؤﯾﺎ
آﻧﻬﻢ اﯾﻨﺴﺎن ﺗﯿﺮه و درﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ از داروی ﺗﻠﺦ ﺧﻮاب
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮ زﺧﻢ ﺑﯿﺪاری ﻧﻬﻢ ﻣﺮﻫﻢ
ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم ﭘﻠﮏ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ را ﺑﺮ ﻫﻢ
***
ﻗﻬﺮ

ﻧﮕﻪ دﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﭼﻮ در ﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ای
ﺑﻪ ﺣﯿﺮﺗﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﯾﺐ ﻫﺎ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﭘﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ای
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ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪم آن ﺷﺐ ای ﺧﺪا
ﮐﻪ ﺟﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎم دﯾﮕﺮی زدی
ﭼﻮ ﻓﺎل ﺣﺎﻓﻆ آن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ
ﺗﻮ ﻓﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی زدی

ﺑﺮو  ...ﺑﺮو  ...ﺑﺴﻮی او ،ﻣﺮا ﭼﻪ ﻏﻢ
ﺗﻮ آﻓﺘﺎﺑﯽ  ...او زﻣﯿﻦ  ...ﻣﻦ آﺳﻤﺎن
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ﺑﺮ او ﺑﺘﺎب زآﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ام
ﺑﻪ ﻧﺎز روی ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن

.
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ﺑﺮ او ﺑﺘﺎب زآﻧﮑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل او

ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎ
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دل ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻦ ،ﺗﻦ ﺗﻮ ﻣﺎل او

W
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ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺮده ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ای
ﭼﮕﻮﻧﻪ ره ﻧﺒﺮده ای ﺑﻪ راز ﻣﻦ؟
ﮔﺬﺷﺘﻢ از ﺗﻦ ﺗﻮ زاﻧﮑﻪ در ﺟﻬﺎن
ﺗﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﻦ

اﮔﺮ ﺑﺴﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دوﯾﺪه ام
ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ وﺻﺎل ﺗﻮ
٣٨

ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺒﺎن ﺑﯽ ﻓﺮوغ ﻣﻦ
ﺧﯿﺎل ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺷﺘﺮ از ﺧﯿﺎل ﺗﻮ

ﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﻪ ای
ﺗﻮ و ﺷﺮاب و دوﻟﺖ وﺻﺎل او!
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻓﺖ و آن ﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪ
ﺗﻦ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺸﻖ ﺑﯽ زوال او!
***
ﺗﺸﻨﻪ

ﻣﻦ ﮔﻠﯽ ﺑﻮدم
در رگ ﻫﺮ ﺑﺮگ ﻟﺮزاﻧﻢ ﺧﺰﯾﺪه ﻋﻄﺮ ﺑﺲ اﻓﺴﻮن
در ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ روﺋﯿﺪم
ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺎرون

ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاب ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﻟﻐﺰﯾﺪ
ﯾﺎ ﻟﺐ ﺳﻮزﻧﺪه ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد دﺳﺘﯽ را ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ
ﻏﻨﭽﻪ ﻧﺸﮑﻔﺘﻪ ای ﻣﯽ ﭼﯿﺪ
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ﭘﯿﮑﺮم ،ﻓﺮﯾﺎد زﯾﺒﺎﺋﯽ
در ﺳﮑﻮﺗﻢ ﻧﻐﻤﻪ ﺧﻮان ﻟﺐ ﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺧﯿﺮه در رؤﯾﺎی ﺷﻮم ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دور و رؤﯾﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻢ رﻫﮕﺬر در ﮔﻮش ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
»آﻓﺘﺎﺑﺶ رﻧﮓ ﺷﺎد دﯾﮕﺮی دارد«
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺎرون
رﺧﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪم
در ره ﺧﻮد ﺑﺲ ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده را دﯾﺪم
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺷﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﻮﯾﺮ ﻏﻢ
ﺗﺸﻨﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺷﺒﻨﻢ
ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺧﻨﺪﯾﺪم

ﺗﺎ ﺷﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ از ﭘﺸﺖ ﻣﻪ ﺗﺮدﯾﺪ
ﺗﮑﭽﺮاغ ﺷﻬﺮ رؤﯾﺎﻫﺎ
ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﮔﺮم و ﺧﻮاﻫﺸﺒﺎر
از زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺨﺖ روﺋﯿﺪم
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺟﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮن ﺷﻌﺮ در رگ ﻫﺎی ﺳﺮد ﻣﻦ
ﻣﺤﻮ ﺷﺪ در رﻧﮓ ﻫﺮ ﮔﻠﺒﺮگ
رﻧﮓ درد ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺎر
دﯾﺪﮔﺎن ﺻﺒﺢ ﺳﯿﻤﯿﻦ را
ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ از ﻟﺐ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻮراﻓﺸﺎن
ﺷﻬﺪ ﺳﻮزان ﻫﺰاران ﺑﻮﺳﻪ ﺗﺒﺪار و ﺷﯿﺮﯾﻦ را
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ﻟﯿﮑﻦ ای اﻓﺴﻮس
ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪم ﻋﺎﻗﺒﺖ در آﺳﻤﺎن ﺷﻬﺮ رؤﯾﺎﻫﺎ
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪی
زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ
»ﭼﻬﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ درﯾﻐﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ!«
ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪی
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪی

ﻣﺤﻮ ﺷﺪ در ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮه ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﭼﻮن رگ ﻧﻮری ﻃﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎی ﻣﻦ
ﻗﻄﺮه اﺷﮕﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﻔﺸﺎﻧﺪ آﺳﻤﺎن ﺗﺎر
از ﻧﮕﺎه ﺧﺴﺘﻪ اﺑﺮی ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻦ

ﻣﻦ ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ای ﻫﺴﺘﻢ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﻮﯾﺮ ﻏﻢ
ﺗﺸﻨﻪ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﺸﻨﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺷﺒﻨﻢ
***
ﺗﺮس
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ﺷﺐ ﺗﯿﺮه و ره دراز و ﻣﻦ ﺣﯿﺮان
ﻓﺎﻧﻮس ﮔﺮﻓﺘﻪ او ﺑﻪ راه ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ ﻓﺎﻧﻮﺳﺶ
وﺣﺸﺖ زده ﻣﯽ دود ﻧﮕﺎه ﻣﻦ

ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟ ﮐﺲ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ
در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺒﺰه ﻫﺎی ﺗﺮ داﻣﺎن
ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ آوﯾﺨﺖ
اﻟﻤﺎس ﻫﺰار ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻮزان

ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟ ﮐﺲ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﻣﻦ او ﺷﺪم  ...او ﺧﺮوش درﯾﺎﻫﺎ
ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻪ وﺣﺸﯽ ﻧﯿﺎزی ﮔﺮم
او زﻣﺰﻣﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺤﺮاﻫﺎ

ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزوان او
ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﻔﯽ ز ﺷﻮق روﺋﯿﺪم
ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﻟﺮزان را
در ﺟﺎم ﺷﺐ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪم

ﺑﺎران ﺳﺘﺎره رﯾﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﯾﻢ
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از ﺷﺎﺧﻪ ﺗﮑﺪرﺧﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺒﺰه ﻫﺎی ﺗﺮ داﻣﺎن
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﻏﻮﺷﯽ

ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ از اﯾﻦ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﯽ ﭘﺮوا
ﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻢ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ درآوﯾﺰد
ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ز ﭘﯿﮑﺮم ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ
ﻋﻄﺮ ﻋﻠﻒ ﻓﺸﺮده ﺑﺮﺧﯿﺰد!

***
دﻧﯿﺎی ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ

ﺷﺐ ﺑﻪ روی ﺟﺎده ﻧﻤﻨﺎک
ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ز ﻣﺎ ﮔﻮﺋﯽ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ
دور از ﻣﺎ در ﻧﺸﯿﺐ راه
در ﻏﺒﺎر ﺷﻮم ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻟﻐﺰد
ﺳﺮد و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎک
ﺳﻮی ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ ﺑﻨﺮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ

ﺷﺐ ﺑﻪ روی ﺟﺎده ﻧﻤﻨﺎک
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در ﺳﮑﻮت ﺧﺎک ﻋﻄﺮآﮔﯿﻦ
ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ ﮔﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ آوﯾﺰﻧﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ...

ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺷﺮاب ﺷﺒﻨﻢ دوﺷﯿﻦ
ﮔﻮﺋﯽ آﻧﻬﺎ در ﮔﺮﯾﺰ ﺗﻠﺨﺸﺎن از ﻣﺎ
ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
در ﺳﮑﻮت ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ راﻧﯿﻢ
زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺎ ﺷﻮق ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ

ﻟﯿﮏ دور از ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ
ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﻗﺼﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﺷﺎن
از ﺟﺪاﺋﯽ ﻫﺎ و از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎﺷﺎن
ﺟﺴﻢ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺎ در رﮐﻮد ﺧﻮﯾﺶ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ

ﺷﺐ ﺑﻪ روی ﺟﺎده ﻧﻤﻨﺎک
ای ﺑﺴﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ام از ﺧﻮد
»زﻧﺪﮔﯽ آﯾﺎ درون ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺎن رﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟«
»ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟«
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از ﻫﺰاران روح ﺳﺮﮔﺮدان،
ﮔﺮد ﻣﻦ ﻟﻐﺰﯾﺪه در اﻣﻮاج ﺗﺎرﯾﮑﯽ،
ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻦ ﮐﻮ؟
»ﻧﻮر وﺣﺸﺖ ﻣﯽ درﺧﺸﺪ در ﺑﻠﻮر ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ«
ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻦ ﮐﻮ؟
ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻦ ﮐﻮ؟
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ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ

ﺳﺎﯾﻪ ام را ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺧﻮد ﺟﺪا ﺳﺎزم
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
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او ﺑﻠﻐﺰد دور از ﻣﻦ روی ﻣﻌﺒﺮﻫﺎ
ﯾﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺧﺴﺘﻪ و ﺳﻨﮕﯿﻦ
زﯾﺮ ﭘﺎی رﻫﮕﺬرﻫﺎ

او ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﯾﺶ

X
T

.
W

روﺑﺮو ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﻟﺒﺎن ﺑﺴﺘﻪ درﻫﺎ؟

W
W

او ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎﯾﺪ ﺗﻦ
ﺑﺮ در و دﯾﻮار ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ؟
او ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ز ﻧﻮﻣﯿﺪی
ﭘﺎ ﻧﻬﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮد و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ؟!
آه  ...ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ام را از ﭼﻪ از ﻣﻦ دور ﻣﯽ ﺳﺎزی؟

۴۵

از ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ:
ﺗﯿﺮﮔﯽ درد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺎدی؟
ﺟﺴﻢ زﻧﺪاﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﺻﺤﺮای آزادی؟
ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺐ،
ﺳﺎﯾﻪ روح ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺴﺖ؟

او ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
او ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﺧﺴﺘﻪ و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺣﯿﺮان
ﻣﯽ دوم در راه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن

۴۶

