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آﻧﮏ ﺷﻤﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻬﺎران
ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﺮ و ﺑﺎد ﺳﭙﺎری
ﻣﺜﻞ درﺧﺖ در ﺷﺐ ﺑﺎران

دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﻣﺜﻞ درﺧﺖ در ﺷﺐ ﺑﺎران ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ و اﻧﺒﻮه ﺧﻮﯾﺶ را
ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﺷﺐ
ﺻﺮﯾﺢ
ﺳﺮودی ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺎد؟
در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن
ﻫﺮﮔﺰ ﻟﺒﺖ ﺗﭙﯿﺪن دل را
ﭼﻮن ﺑﺮگ در ﻣﺤﺎوره ی ﺑﺎد
ﺑﻮده ﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﺎن؟
ای آن ﮐﻪ ﻏﻤﮕﻨﯽ و ﺳﺰاوار
در اﻧﺰوای ﭘﺮده و ﭘﻨﺪار
ﺟﻮﺑﺎر را ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮزون
ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ و ﺗﻐﻨﯽ ﺷﺎدش
از ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ
وز ﺑﻮدن و ﺳﺮودن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺘﺮن ﻫﺎ
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﻪ دﯾﻮار
زان ﺳﻮی ﺑﯿﺪ ﻫﺎ و ﭼﻨﺎران

ﻧﻤﺎزی در ﺗﻨﮕﻨﺎ
زان ﺳﻮی ﺑﻬﺎر و زان ﺳﻮی ﺑﺎران
زان ﺳﻮی درﺧﺖ و زان ﺳﻮی ﺟﻮﺑﺎر
در دورﺗﺮﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﺴﺘﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻧﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﻬﺘﺎب
ﻧﻪ دﻣﺪﻣﻪ ی ﺳﭙﯿﺪه دم اﻣﺎ
ﺗﻮ آﯾﻨﻪ دار روﺷﻨﺎی ﺻﺒﺢ
در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺐ ﻣﻦ ﺑﺎش

ﻣﺰﻣﻮر ﻋﺸﻖ
ای آﯾﻨﻪ ی روح ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﻫﻤﻪ ﺗﻦ ﺷﺮم
ﺳﺮﺷﺎر ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺰﻣﻪ ی ﺷﻮق ﮔﯿﺎﻫﺎن
آﻫﻮ ﺑﺮه ی ﺑﯿﺸﻪ ی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ
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ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ و ﺗﻮ
ﺑﺮ ﻟﺐ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ
وان ﺳﯿﺮه ﮐﻪ آواز ﺑﺮآورد ﺳﺤﺮﮔﺎه
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و
ﺑﻪ آواش ﻧﺨﻮاﻧﺪﯾﻢ
ﺑﻨﮕﺮ
در ﺑﺎد ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن دﺳﺘﺎر ﺷﮑﻮﻓﻪ
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ی ﺑﺎدام
ﺑﻪ رود زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﮔﻞ ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﻮﯾﺮش را
در آب روان ﮐﺮده ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم
ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪ آﯾﻨﺪ
ﺑﺎران
از ﻗﻄﺮه ﺑﻪ ﺟﻮﺑﺎر ﺷﺪن
ﺟﺎری ﺳﺖ
وز ﺟﻮی ﺑﻪ درﯾﺎ

ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ و
از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺎن
ﮔﺎﻣﯽ
دو ﺳﻪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻪ و در ﺳﺤﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﻦ
ﻫﺮ ﺑﺮگ ﺷﻘﺎﯾﻖ
آﯾﯿﻨﻪ ی ﺟﻮﺑﺎر و ﺑﻬﺎری ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺷﺐ ذوب ﺷﺪ و رﻓﺖ
وز راه ﻣﻦ و ﺗﻮ
آن ﮐﻮه ﮔﺮان
ﻣﺸﺖ ﻏﺒﺎری ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺎ از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﺟﺎری ﺑﻮدن
و آﻧﮕﺎه
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﻮاج روان ﺑﻮد
دﯾﺪی و ﺑﺮﯾﺪی ﺳﺨﻨﺖ را
ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪ و
آن آﯾﻨﻪ ﺑﺸﮑﺴﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ ﺑﺮ آب
از ﻣﻌﺠﺰه ی ﻧﻮر و ﻧﺴﯿﻢ و ﻧﻢ ﺑﺎران
ﯾﺎران دﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﺎن را ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﺮخ
آراﺳﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﺎغ ﻣﯿﺮا
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﺤﺰوﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺧﻮن ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
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ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ و ﮔﺎﻣﯽ دور
آرام ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﺪ
روزی ﺗﻤﺎم ﺑﺎغ را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ای روﺷﻦ آرای ﭼﺮاغ ﻻﻟﮕﺎن
در رﻫﮕﺬار ﺑﺎد
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯽ
آن آﻫﻮان ﺷﺎد و ﺷﻨﮓ ﺗﻮ
ﺳﻮی ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺟﻮﮐﻨﺎراﻧﯽ ﮔﺮﯾﺰان اﻧﺪ؟
آه
ﺷﺐ ﻫﺎی ﺑﺎران ﺗﻮ وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﺷﺐ ﻫﺎی ﺑﺎران ﺗﻮ ﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ
ﺷﺐ ﻫﺎی ﺑﺎران ﺗﻮ از ﺗﺮدﯾﺪ
و از اﻧﺪوه ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ
ﻣﻦ داﻧﻢ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻏﯽ
ﮐﻪ رﺳﺘﻨﮕﺎه آوای ﻫﺰاران ﺑﻮد
وﯾﻨﮏ
ﺧﻨﯿﺎﮔﺮش ﺧﺎﻣﻮش
و آراﯾﻪ اش
ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ی ﺑﺮﮔﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺖ

ﺟﺮس
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺎران
ﺑﺒﺎرد اﻣﺸﺐ
ﺑﺸﻮﯾﺪ از رخ
ﻏﺒﺎر اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎ را
ﮐﻪ در زﻻﻟﺶ
ﺳﺤﺮ ﺑﺠﻮﯾﺪ
ز ﺑﯽ ﮐﺮان ﻫﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ از آن ﻧﺪاﻧﯿﻢ
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﯿﺪار و
ﻣﺤﻮ دﯾﺪار
ﺳﺒﮏ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﺘﺎب و
از ﺧﻮاب
رواﻧﻪ در ﺷﻂ ﻧﻮر و ﻧﺮﻣﺎ
ﺗﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﺑﺎدﯾﻢ
ﺑﻪ ﺗﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺮم و ﺷﻮخ ﻣﺎﻧﺪن
ﺑﻪ ﺟﺎن ﺟﻮﯾﺎن
روان ﭘﻮﯾﺎن ﺑﺎﻣﺪادﯾﻢ
ﻧﺪاﻧﻢ از دور و دور دﺳﺘﺎن
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ﻏﺒﺎر اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎ را
ﮐﻪ در زﻻﻟﺶ ﺳﺤﺮ ﺑﺠﻮﯾﺪ
ز ﺑﯽ ﮐﺮان ﻫﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺎ را

ﻧﺴﯿﻢ ﻟﺮزان ﺑﺎل ﻣﺮﻏﯽ ﺳﺖ
و ﯾﺎ ﭘﯿﺎم از ﺳﺘﺎره ای دور
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ
ﺑﺪان دﯾﺎران
ﺗﻤﺎم ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﻣﺎ را
درﯾﻦ ﺧﻤﻮﺷﯽ و ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮش آﻓﺎق ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﻃﻨﯿﻦ ﺷﻮق و ﺳﺮود ﻣﺎ را
ﭼﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ واژه ﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ اﻣﺸﺐ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک و ﺧﺎر و ﺧﺎرا
ﭼﻪ زاد راﻫﯽ ﺑﻪ از رﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺒﯽ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﺧﻮش و ﮔﻮارا
درﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﺎی ﻣﺎﻧﺪه در ﻗﯿﺮ
ﺳﺘﺎره ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﺎ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ
ﮐﺮاﻧﻪ ﻟﺮزان در اﺑﺮ ﺧﻮﻧﯿﻦ
ﺗﻮ داﻧﯽ آری
ﺗﻮ داﻧﯽ آری
دﻟﻢ ازﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺎران
ﺑﺒﺎرد اﻣﺸﺐ
ﺑﺸﻮﯾﺪ از رخ

ﺳﻮره روﺷﻨﺎﯾﯽ
روح ﺳﺘﺎره ای ﻣﮕﺮ اﻣﺸﺐ
در ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎن
از ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺣﺲ و ﺟﻬﺖ
ﭘﺎک رﺳﺘﻪ ام
ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ و روﺷﻨﯽ و ﺑﺎل و اوج و ﻣﻮج
ﺑﺎز آن ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺎری
ﺑﺎز آن ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺪار
ﻣﺜﻞ ﺷﺮاع ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎران
ﻣﯽ آﯾﺪ از ﮐﺮاﻧﻪ ی دﯾﺪار
دﯾﺪار او اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯽ دﯾﺮ
دﯾﺪار او اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯽ دور
ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺷﺐ را
از آﻓﺘﺎب ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎﺑﻮر
آن ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺎم ﺗﺒﺴﻢ
وان ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎغ ﺗﮑﻠﻢ
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ﮔﻞ ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ

در ﺳﺎﯾﻪ ی ﺑﻠﻨﺪ اﻻﭼﯿﻖ ﺷﺐ
ﺑﺎز آن ﻫﺰار ﺧﺮﻣﻦ آﺗﺶ
ﺑﺎز آن ﻧﺜﺎر زﻣﺰﻣﻪ و ﻧﻮر
روح ﺳﺘﺎره ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
ﭼﻨﺪی اﻓﻮل ﮐﺮده ﺳﺖ
وﯾﻨﮏ دوﺑﺎره ﻧﺎﮔﺎه
ﺗﺎﺑﯿﺪه از ﮐﺮان ﻫﺎ
در ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﮐﺮده ﺳﺖ

آﺑﯽ
ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﻮب
ﻟﺤﻈﻪ ی ﻧﺎب
ﻟﺤﻈﻪ ی آﺑﯽ ﺻﺒﺢ اﺳﻔﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ی اﺑﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎور
ﻟﺤﻈﻪ ای روﺷﻦ و ژرف و ﺟﺎری
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ی آب
ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺧﻨﺪه ﻫﺎﯾﺖ
ﺟﺬﺑﻪ را ﺗﺎ ﺻﻨﻮﺑﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ی آﺑﯽ ﺑﺎغ ﺑﯿﺪار
ﻟﺤﻈﻪ ی روﺷﻦ و ﻧﻐﺰ دﯾﺪار

از ﺧﻠﯿﺞ ﺷﺐ
آن ﺑﯿﺸﻪ ﻫﺎی اﻟﻤﺎس
ﺑﺎز ازﮐﺮاﻧﻪ ی ﺻﺒﺢ
ﺷﺐ را ﺑﻪ آب دادﻧﺪ
ﺷﺎد آن ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺻﺒﺤﯽ
ﮐﺎن روﺷﻨﺎن ﺟﺎری
در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﮑﻮت و ﺷﻂ ﻧﻈﺎره ی ﻣﻦ
ﻫﺮ ﺳﻨﮓ و ﺻﺨﺮه ای را
ﻣﻮج و ﺷﺘﺎب دادﻧﺪ
وان ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎن
در دوردﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺳﻮی رودﺑﺎران

ﺳﺮود
از آن ﺳﻮی ﻣﺮز ﺑﺎور و ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﯽ آﯾﻢ
ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽ آﯾﻢ
ﻫﻤﺮﻧﮓ درﺧﺖ
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در ﻫﺠﻮم دی
ﻣﯽ ﭘﺎﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﻣﯽ ﭘﺎﯾﻢ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ و اﻧﺘﻈﺎر
ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ
ﺗﺎ ﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را ﻓﺮدا
در ﭼﻬﭽﻬﻪ ﺑﻮﺳﻪ ی ﺗﻮ ﺑﺴﺮاﯾﻢ

ﻧﺎﻣﯿﺪن
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ اﻣﺮوز آواز دادم ﺳﺤﺮ را
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪم
درﺧﺖ و ﭘﻞ و ﺑﺎد و
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺻﺒﺤﺪم را
ﺗﻮ را ﺑﺎغ ﻧﺎﻣﯿﺪم و ﺻﺒﺢ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪ
ﺗﻮ را در ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد
آﺷﯿﺎن دادم ای آذرﺧﺶ ﻣﻘﺪس
ﻣﯿﺎن دل ﺧﻮﯾﺶ و درﯾﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺟﺎﯾﯽ دﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪم ﺳﺎﺧﺖ
در اﯾﺠﺎز ﺑﺎران و ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﺸﻨﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﺪای ﻗﺪم ﻫﺎ و ﻫﯿﻬﺎی ﻏﻢ را

ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻤﺖ
ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺗﻮ
ﻣﯿﺰﺑﺎن آﻓﺘﺎب ﺻﺒﺢ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻏﻬﺎﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻤﺖ
واژه ﻫﺎی ﺗﻮ
ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻔﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻤﺖ
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﯾﺎر روﺷﻨﯽ
دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ
ﭘﻠﯽ ﺑﻪ روﯾﺖ ﺧﺪاﺳﺖ

از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی آﺑﯽ1
ﺳﺒﻮی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﺷﺎر
و ﺑﺎز رﯾﺰش ﺑﺎراﻧﮑﯽ ﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﺎر
درﯾﻦ ﺑﻼﻏﺖ ﺳﺒﺰ
ﺣﻀﻮر روﺷﻦ اﯾﺠﺎز ﻗﻄﺮه ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﺮگ
و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻧﺴﯿﻢ از ﻧﺜﺎر ﺑﺎران ﺗﺮ

7

ﻣﺜﻞ درﺧﺖ در ﺷﺐ ﺑﺎران
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﻣﻦ ﻣﺮگ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدم
در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ از ﺷﺶ ﺳﻮ ﻣﯽ آﻣﺪ
آه اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ﺑﺎز
در رﯾﻪ ی ﺻﺒﺢ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﺮاغ ﺣﺮوﻓﺖ را
ﺗﻮ از ﮐﺪام ﺻﺎﻋﻘﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدی؟
ﺑﺮدی ﻣﺮا ﺑﺪان ﺳﻮی ﻣﻠﮑﻮت زﻣﯿﻦ
وﯾﻦ زادن دوﺑﺎره
ﺑﻬﺎری ﺑﻮد
اﻣﺮوز
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ واژه ﻫﺎی ﺷﻌﺮم را
از روی ﺳﺒﺰه ﻫﺎی ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ام

ﺳﺒﻮی ﺧﺎﻃﺮه ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽ رﺳﻢ از راه
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
در اﻣﺘﺪاد ﺟﻮی و درﺧﺖ
دوﺑﺎره ﺳﺎﻏﺮی از واژه
ﻣﯽ دﻫﻢ ﺳﺮﺷﺎر

از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی آﺑﯽ 2
در آن ﺑﻬﺎر ﺑﻠﻨﺪ آن ﺳﭙﯿﺪه ی ﺑﯿﺪار
ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی ﺑﺎران
ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی ﮔﻞ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮاره ی آﻧﺸﻂ روﺷﻨﯽ ﺑﺴﭙﺎر
در آن ﺑﻬﺎر ﮐﺒﻮد
آن دو دﺷﺖ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
در آن ﺳﮑﻮت ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺎن ﺳﺮودی
دوﺑﺎره
ﮐﻦ ﺗﮑﺮار

ﺟﻮاﻧﯽ
اﯾﻦ ﮔﻞ ﺳﺮخ
اﯾﻦ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺻﺪ ﺑﺮگ ﺷﺎداب
اﯾﻦ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺗﺎج ﺧﺪاﯾﺎن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮﮔﯽ از آن را
ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ﻧﻔﺮت

اﯾﻦ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻫﺴﺘﯽ
ﺑﺎ واژه ﻫﺎی ﺗﻮ
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ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﻠﺤﻪ را
ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻤﯽ ﻧﻬﺪ؟
ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﭽﻪ ﺷﺎداب و ﺷﻨﮓ ﺷﺎن
ﺳﻄﺢ ﺳﮑﻮت ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺻﺒﺤﮕﺎه را
ﻫﺎﺷﻮر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
واﻧﮕﺎه
ﭘﺮ در ﻫﻮای ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎﺑﻮر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻫﺎش
ﻣﯽ ﺷﻮد درﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﭼﻨﺪ روز دﮔﺮ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ
ﻣﯽ رﺳﺪ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

در ﭘﺮﺳﺶ از ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺎدام
اﻧﺪام ﺑﯿﺪﺑﻦ ﻫﺎ در اﻣﺘﺪاد ﺟﻮی
از دور
ﺳﺒﺰ ﻣﯽ زﻧﺪ
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﻟﺨﺖ اﻧﺪ
ﻣﺮز ﺑﻬﺎر و ﻣﺮز زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺳﺖ
آرام و رام
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ از ﺷﮑﻮﻓﻪ ی ﺑﺎدام
آﯾﺎ ﮐﺪام ﻓﺎﺗﺢ ﻣﻐﺮور
آﯾﺎ ﮐﺪام وﺣﺸﯽ ﺧﻮﻧﺨﻮار
در ﺳﺎﺣﺖ ﺷﮑﻮه ﺗﻮ
آراﻣﺶ ﺳﭙﯿﺪ
وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪ

ﺗﺮدﯾﺪ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻬﺎر آﻣﺪه
ﮔﻔﺘﯽ :اﻣﺎ درﺧﺖ ﻫﺎ را
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﮑﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﻮﯾﺎ درﺧﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﯿﻢ
ﭘﯿﻐﺎم آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
آری ﺑﻬﺎر ﺟﺎﻣﻪ ی ﺳﺒﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻪ دوﺷﺶ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ
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ﻣﺜﻞ درﺧﺖ در ﺷﺐ ﺑﺎران
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﺧﻨﯿﺎی ﺧﺎک

از زﺑﻮر ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﺳﭙﯿﺪه دم در ﮐﻮﯾﺮ
ﺑﻼﻏﺖ رﻧﮓ ﻫﺎﺳﺖ
ﻃﻠﻮع ﻧﻮر و ﻧﻤﺎز
ﺑﻪ ﺧﺎر و ﺧﺎرا و ﺧﺎک
ﻓﺮاز ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎﺳﺖ
ﺳﭙﯿﺪه دم در ﮐﻮﯾﺮ
ﻃﻨﯿﻦ آﻫﻨﮓ رﻧﮓ
و رﻧﮓ آﻫﻨﮕﻬﺎﺳﺖ

اﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺑﺎران ﺧﻮرده
ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ
از روﺷﻨﯽ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ اﺷﯿﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ای
آن ﺳﺎن ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪ ات ﺑﺎ ﺗﻮ
ﮔﺎه آﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ
در ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻫﺎ

ژاﻧﻮﯾﻪ

در اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻬﺎر 1

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪه ی ﺳﺒﺰ
ﮐﺎج
در ﺑﺎغ
ﺧﺪاﯾﯽ اﺑﺪی ﺳﺖ
ﮔﻮش ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﺎران
ﺑﻬﺮ ﻣﯿﻼد ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ی ﺧﺎک
ﻣﺸﮑﻨﯿﺪش ﻣﺒﺮﯾﺪش ﯾﺎران

دورﻫﺎ :دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺎ :ﮔﻢ
اﺑﺮﻫﺎ :ﭘﺎره ﭘﺎره رﻫﺎ ﻣﺤﻮ
آب ﺳﺮﮔﺮم آﯾﯿﻨﻪ داری
درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺰه ﻫﺎ
آﺑﯽ آب در ﺟﺎری ﺟﻮی
از رﻫﺎ ﮔﺸﺘﻦ ﺳﻨﮓ در آب
ﻧﯿﻤﻪ ای ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ای ﺗﺮ
ﺑﺎل ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن ﻓﺮاری
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ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﺎد و ﺗﺼﻮﯾﺮ در آب
آب در ﺟﻮی و ﺟﻮﺑﺎر در ﺑﺎغ
ﺑﺎغ در ﻧﯿﻢ روز ﺑﻬﺎری
وﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺷﺪ آﯾﻨﺪ ﺟﺎری

در اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻬﺎر 3
آن ﺳﺒﺰی ﻧﻮ ﺑﺮگ ﺑﯿﺪﺑﻦ ﺑﯿﻦ
آن ﺳﻮی ﺟﻨﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻧﮕﻪ را
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ازﯾﻦ راه ﺑﮕﺬرم ﻟﯿﮏ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﻞ ﻫﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ره را
ﻧﯿﻤﺎب ﺗﮕﺮﮔﯽ ﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺰه
ﯾﺎ ﻫﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺖ ﮔﺮد ﻣﻪ را؟

در اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻬﺎر 2
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮی اﻓﻖ
ﮐﻮﭼﯿﺪه ﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻪ ای
ﺑﺮ ﺗﻦ ﻫﺮ ﺧﺸﮏ و ﺗﺮی
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺳﺖ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻫﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ واژه ﻧﺪارد
اﯾﻨﮏ
ﺷﺎﻋﺮان ﺣﯿﺮان
در ﺳﺎﺣﺖ رﻧﮓ و آواز
ﮐﺎﻧﭽﻪ در ﭼﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ
در ﺟﺎﻣﻪ
ﭼﻪ ﺳﺎن ﮔﻨﺠﯿﺪه ﺳﺖ؟

در اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ
آن ﺑﻠﻮط ﮐﻬﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻨﮕﺮ
ﻧﯿﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰی و ﻧﯿﻤﯿﺶ ﺑﻬﺎر
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎدوی ﺧﺰان
ﺗﺎ ﮐﻤﺮﮔﺎﻫﺶ
ﺑﺎ زﺣﻤﺖ
رﻓﺘﻪ ﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود

دو ﭼﻬﺮه درﺧﺖ
درﺧﺖ ﭘﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ
ﺑﺎ دو ﭼﻬﺮه
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در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﯿﻢ
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ :ﭼﻬﺮه ی ﭘﯿﻤﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺎغ را
ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﺑﺮد
و ﭼﻬﺮه ی دﮔﺮ
ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد

ﭼﻨﺪ ﻏﺰل
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روزﮔﺎران
ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﺑﺮگ در ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﺎران
ﺑﯿﺪاری ﺳﺘﺎره در ﭼﺸﻢ ﺟﻮﯾﺒﺎران
آﯾﯿﻨﻪ ی ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﺣﻞ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﺖ ﺻﺒﺢ ﺳﺘﺎره ﺑﺎران
ﺑﺎزآ ﮐﻪ در ﻫﻮاﯾﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺟﻨﻮﻧﻢ
ﻓﺮﯾﺎد ﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ از ﺳﻨﮓ ﮐﻮه ﺳﺎران
ای ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺟﺎری! زﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮگ ﻣﮕﺮﯾﺰ
ﮐﺎﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ از ﮐﻒ دادﻧﺪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎران
ﮔﻔﺘﯽ :ﺑﻪ روزﮔﺎران ﻣﻬﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روزﮔﺎران
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ز ﺣﺪ رﻓﺖ ای آﺷﻨﺎ ﻣﭙﺮﻫﯿﺰ
زﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺳﺮﺧﯿﻞ ﺷﺮﻣﺴﺎران
ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻨﺪ
دﯾﻮار زﻧﺪﮔﯽ را زﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎدﮔﺎران
وﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪ ی ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ آواز ﺑﺎد و ﺑﺎران

ﺑﻬﺎر ﻋﺎرﯾﺘﯽ
ﺧﻀﺮی ﻣﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ازﯾﻦ راه
آه اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺳﺖ
ﮐﺰ دور ﺳﺒﺰ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻨﻮار ﺧﺸﮏ و ﭘﯿﺮ ﺳﭙﯿﺪار ﭘﺎر
ﺷﺎﯾﺪ
اﻣﺎ
ﻧﻪ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن
اﯾﻦ ﭘﯿﭽﮑﯽ ﺳﺖ رﺳﺘﻪ و ﺑﺎﻟﯿﺪه
و اﻓﮑﻨﺪه ﻃﯿﻠﺴﺎن ﺑﻠﻨﺪش را
ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﮋﻧﺪ ﺳﭙﯿﺪار

12

ﻣﺜﻞ درﺧﺖ در ﺷﺐ ﺑﺎران
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ﻟﯿﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ی ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﮔﺴﺴﺘﻦ
اﻣﺸﺐ اﺷﮏ ﻣﻦ ازرد و ﺧﺪا را ﮐﻪ ﭼﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺳﺖ
ﺳﺎﻗﻪ ی ﺧﺮم ﮔﻠﺪان ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺳﻮی اﺷﮑﻢ ﻧﮕﻬﺖ ﮔﺮم ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ
آﻫﻮی وﺣﺸﯽ و در ﭼﺸﻤﻪ ی روﺷﻦ ﻧﮕﺮﺳﺘﻦ

زﻣﺰﻣﻪ 1
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ رﻫﺎﯾﯽ ز ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ای ﭼﺸﻤﻪ ی روﺷﻦ ﻣﻨﻢ آن ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ
در آﯾﻨﻪ ی ﭼﺸﻢ زﻻل ﺗﻮ ﻧﺪارم
ﻣﯽ داﻧﯽ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ای ﭼﺸﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺗﻮ ﻧﺪارم
ای ﻗﻤﺮی ﻫﻢ ﻧﻐﻤﻪ درﯾﻦ ﺑﺎغ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪ ی ﻣﻬﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم
از ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻢ و ﺳﻮی ﺗﻮ ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﻧﺪارم

زﻣﺰﻣﻪ 3
در ﯾﺎد ﻣﻨﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎغ و ﭼﻤﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺒﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
اﺷﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ آواره ی ﺷﻮﻗﻢ
ﯾﺎرای ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ و رای وﻃﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻮ ﺑﺎران ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ از ﺑﺮگ
ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﺴﺖ 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 رﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ی داﻣﻢ ره ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺳﺎﺣﻞ آن ﺷﻬﺮ ﺗﻮ ﺧﻮش زی ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
راﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ

زﻣﺰﻣﻪ 2
ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﻧﯽ از ﺗﻮ ﮔﺴﺴﺘﻦ
ﻧﻪ ز ﺑﻨﺪ ﺗﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ای ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﻢ! ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ 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 رﺷﺘﻪ ی ﺟﺎن دﺳﺖ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺑﻮد آﺳﺎن
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ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻮﯾﺒﺎر و ﺑﺎران داری
ﻧﺮﻣﺎی ﻧﺴﯿﻢ و ﺑﻮی ﮔﻞ ﺧﻨﺪه ی ﺑﺎغ
داری ﻫﻤﻪ را و ﺑﯽ ﺷﻤﺎران داری

ﺗﺎ ﺑﺎز ﮐﺠﺎ ﻣﻮج ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﺪ آن روز
روزی ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ز ﻣﻦ اﻻ ﺳﺨﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻨﺪ رﺑﺎﻋﯽ

4

1

رﻓﺘﯽ ﺗﻮ و ﺑﯽ ﺗﻮ ذوق ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎرﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﮑﻮت و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ
داﻧﯽ ﺗﻮ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﺮاﺳﺮ داﻧﻨﺪ
ﮔﺮ از ﺗﻮ ﺧﻤﻮﺷﻢ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺎد آﻣﺪ و ﺑﻮی ﻧﻮﺑﻬﺎران ﺑﺎ او
اﺑﺮ آﻣﺪ و ﻧﺮم ﺑﺎران ﺑﺎ او
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎغ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﮔﻞ ﺳﺮ زد و ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻫﺰاران ﺑﺎ او

5

2

ﭘﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ی ﺷﺮار ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺗﻮام
دﯾﻮاﻧﻪ ی ﭼﺸﻢ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮام
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد دل ﻣﻦ
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺪح ﺷﺮاب ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺗﻮام

ﺷﺐ ﺑﻮد و ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﺎغ و ﻣﻬﺘﺎب
ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺟﻮﯾﺒﺎر و ﺑﯿﺪاری آب
وﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﺎﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ی ﻧﺎب زﻧﺪﮔﯽ را درﯾﺎب

6

3

ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن آوردﻧﺪ
ﮔﻠﺒﺮگ ﺑﻬﺎر در ﺧﺰان آوردﻧﺪ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺳﭙﯿﺪه در ﺑﻬﺎران داری
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ﺧﺎﻣﻮش ﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺻﺤﺮاﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺎز در ﻓﻐﺎن آوردﻧﺪ
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