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ﺗﻮ ﺧﺎﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ﺗﻮ ﻣﯽ روی ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﻟﮏ ﺑﯽ ﺑﺮگ ﻣﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
از اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻮه ﺑﻪ دور
در آن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺒﯿﻦ
ﺑﻬﺎر آﻣﺪه
از ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺮﯾﻖ ﺷﻌﻠﻪ ی ﮔﻮﮔﺮدی ﺑﻨﻔﺸﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ
ﻫﺰار آﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﺳﺖ
ﻫﺰار آﯾﻨﻪ
اﯾﻨﮏ
ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮاﯾﯽ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺑﺎ ﺷﻮق
زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ز رﻧﺪان
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪ را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯽ
ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮان
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﺑﺪان زﺑﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ داﻧﯽ

دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ در ﺻﺤﺎری ﺷﺐ
ﮐﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ 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 ﻫﺎ ﮔﺬرد
ﭘﯿﺎم روﺷﻦ ﺑﺎران
ز ﺑﺎم ﻧﯿﻠﯽ ﺷﺐ
ﮐﻪ رﻫﮕﺬار ﻧﺴﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ 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 زﻣﺎﻧﻪ ی ﻋﺴﺮت
ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان زﻣﺎن ﺑﺮگ رﺧﺼﺘﯽ دادﻧﺪ
ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ی ﺳﺮو و ﻗﻤﺮی و ﻻﻟﻪ
ﺳﺮودﻫﺎ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ ژرف ﺗﺮ از ﺧﻮاب
زﻻل ﺗﺮ از آب

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن؟
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ﻧﻤﯽ داﻧﻢ در اﯾﻦ ﭼﻨﮓ ﻏﺒﺎر آﮔﯿﻦ
ﺗﻤﺎم ﺳﻮﮔﻮاراﻧﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻌﺒﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪ
دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻫﻢ آوای ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺎن
ﻃﻨﯿﻦ ﺷﻮق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﺷﻨﯿﺪی ﯾﺎ ﻧﻪ آن آواز ﺧﻮﻧﯿﻦ را؟
ﻧﻪ آواز ﭘﺮ ﺟﺒﺮﯾﻞ
ﺻﺪای ﺑﺎل ﻗﻘﻨﻮﺳﺎن ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﺷﺒﮕﯿﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎل اﻓﺸﺎن ﻣﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ
اﻧﺪر آرزوی زادﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺣﺮﯾﻘﯽ دودﻧﺎک اﻓﺮوﺧﺘﻪ
در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ
در آن ﺳﻮی ﺑﻬﺎر و آن ﺳﻮی ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻬﺎر ﻋﺸﻖ ﺳﺮخ اﺳﺖ اﯾﻦ و ﻋﻘﻞ ﺳﺒﺰ
ﺑﭙﺮس از رﻫﺮوان آن ﺳﻮی ﻣﻬﺘﺎب ﻧﯿﻤﻪ ی ﺷﺐ
ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎ
ﯾﺎرب؟
دراﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻗﻘﻨﻮس آﺗﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺧﻮد را
ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ
ﮐﺠﺎ ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎل اﻓﺸﺎن ﮐﻨﺪ

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

ﺻﺪای ﺑﺎل ﻗﻘﻨﻮﺳﺎن
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺻﺒﻮر ﭘﯿﺮم
ای ﺧﻨﯿﺎﮔﺮ ﭘﺎرﯾﻦ و ﭘﯿﺮارﯾﻦ
ﭼﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آوازی ﮐﻪ از ﭼﻨﮓ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﯿﺰد
ﭼﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آن آواز
ﮐﻪ از ﺣﻠﻘﻮم اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد
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ﻫﺮ ارﻏﻮان ﺷﮑﻔﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﮋﻣﺮد
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ
زﻣﺰﻣﻪ ی ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ
آﻧﭽﻪ ﻧﻬﺎﻧﯽ
ﮔﺎﻫﯽ 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
دﯾﻮارﻫﺎی واﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ
و ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻧﺸﺎﺑﻮر
ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺮﻧﻢ ﻣﺠﻨﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺠﻨﻮن ﺑﯽ ﻗﻼده و زﻧﺠﯿﺮ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺳﺎل
آﻏﺎز ﺷﺪ

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 ﮐﻬﻨﮕﯽ ﺧﻮاب و ﺧﺎک را
ﺧﯿﻤﻪ ی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺎﺗﺎر
ﺗﺎ ﻗﻠﻪ ی ﺑﻠﻨﺪ آﻻﭼﯿﻖ 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
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ﺗﺎ ﺑﮕﺬری از اﯾﻦ ﺑﺤﺮ
وز آن دو روزن ﺻﺒﺢ
در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻣﺴﺘﯽ
ﺑﺎران ﺻﺒﺤﺪم را
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ی اﻗﺎﻗﯽ
آﯾﯿﻨﻪ ی ﺧﺪا ﮐﻦ
ﺑﻨﮕﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ را ،آن ارﺟﻤﻨﺪ ﻫﺎ را
ﮐﺎن ﺗﺎر و ﭘﻮد ﭼﺮﮐﯿﻦ
ﺑﺎغ ﻋﻘﯿﻢ دﯾﺮوز
اﯾﻨﮏ ﺟﻮاﻧﻪ آورد
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺘﺮن ﻫﺎ
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﻮار
ﺧﻮاب ﺑﻨﻔﺸﮕﺎن را
ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ ای 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 ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ

از ﺑﻮدن و ﺳﺮودن
ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﮔﻮﯾﺪ
وﯾﻦ ﺧﻮاب و ﺧﺴﺘﮕﯽ را
در ﺷﻂ ﺷﺐ رﻫﺎ ﮐﻦ
ﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﻢ ﺷﺐ را
رﻧﺪان ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ را
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺻﺪا ﮐﻦ
ﺧﻮاب درﯾﭽﻪ ﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻧﻌﺮه ی ﺳﻨﮓ ﺑﺸﮑﻦ
ﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺎدی
دروازه ﻫﺎی ﺷﺐ را
رو ﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪه
وا ﮐﻦ
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﮔﻮﯾﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻮق ﺑﻔﮑﻦ
زﻧﺪان واژه ﻫﺎ را دﯾﻮار و ﺑﺎره ﺑﺸﮑﻦ
و آواز ﻋﺎﺷﻘﺎن را
ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻦ
زﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﮕﺬار
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ﺿﺮورت

آﯾﺎ ﺗﻮ را ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﺴﺖ؟

ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎر از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﯽ آﯾﺪ
دﯾﻮار
ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ
ﻣﯽ آﯾﺪ
از ﭘﺎی و ﭘﻮﯾﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
آه
ﺑﮕﺬار ﻣﻦ ﭼﻮ ﻗﻄﺮه ی ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ
در اﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ
ﮐﻪ ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻣﻘﺪم او ﻣﮋده ﻣﯽ دﻫﺪ
ﯾﺎ ﺣﻨﺠﺮه ی ﭼﮑﺎوک ﺧﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎه دی
از ﭘﻮﻧﻪ ی ﺑﻬﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﺰان ﮔﻠﻮﻟﻪ ی ﺳﺮﺑﯽ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه
ﻗﻄﺮه ی ﺧﻮﻧﺶ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﮑﺮر و ﯾﮑﺮﯾﺰ ﺑﺮف را
ﺗﺮﺟﯿﻌﯽ ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ

اﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎران و ﺑﺎران
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎغ
آﻏﺎز ﺑﯿﺪاری ﺟﻮﯾﺒﺎران
ﺳﺎﻟﯽ ﭼﻪ دﺷﻮار ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻮﺧﺎﻣﻮش
از ﻫﯿﭻ آواز و از ﻫﯿﭻ ﺷﻮری
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻠﺮزﯾﺪی و ﺷﻮر و ﺷﻌﺮی
در ﭼﻨﮓ ﻓﺮﯾﺎد ﺗﻮ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﻔﮑﻨﺪ
آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮج
ﻣﯽ ﺑﺮدت از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ
در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺎرﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻮﺑﻪ ی دار
ﻣﺮدی
ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﻮد
ﺻﺒﺢ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﺮد
و ﺷﺤﻨﻪ ی ﭘﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ﻣﯽ راﻧﺪ ﺧﯿﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان را
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ آﻫﺴﺘﻪ از ﮔﻮﺷﻪ ی راه
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زد ﺑﻪ روﯾﺖ
اﻣﺎ ﺗﻮ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ را
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دﯾﮕﺮ ﺗﻮ آن ﺷﻌﻠﻪ ی ﺳﺒﺰ
وان ﺷﻮر ﭘﺎرﯾﻨﻪ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدی
ﻗﻠﺒﺖ ﻧﻤﯽ زد ﮐﻪ آﻧﮏ
آن ﺧﻨﺪه ی آﺷﮑﺎرا
وان ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﺎﻧﮏ
آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ
ﻣﺜﻞ اﻧﺒﻮه ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﺎن
و ﺻﻔﯿﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ
از ﺗﻮ ﮔﺮﯾﺰان ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻫﯿﭻ رﻓﺘﻨﺪ و درﻫﯿﭻ ﺧﻔﺘﻨﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺒﺎری
در آﯾﯿﻨﻪ ی ﯾﺎدﻫﺎﯾﺖ
ﻧﻬﻔﺘﻨﺪ
ﺑﺸﮑﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺳﮑﻮن را
ﺑﻪ آواز ﮔﻪ ﮔﺎه
ﺗﺎ ﺑﺎز آن ﻧﻐﻤﻪ ی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ﺟﺎوداﻧﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ آﯾﯿﻨﻪ ی ﯾﮏ ﺳﺮودﻧﺪ
ﻧﺸﻨﯿﺪی اﯾﻦ راز را از ﻟﺐ ﻣﺮغ ﻣﺮده
ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﺟﺎن ﺳﭙﺮده
ﺑﻮدن
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮودن

ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺎزه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدی
وان ﺧﺸﻢ و ﻓﺮﯾﺎد
ﮔﺮداﺑﯽ از ﻋﻘﺪه ﻫﺎ در ﮔﻠﻮﯾﺖ
آن ﻟﺤﻈﻪ ی ﻧﻐﺰ ﮐﺰ ﺳﺎﺣﻠﺶ دور ﮔﺸﺘﯽ
آن ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ی 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 ﺧﯿﻤﻪ ی آﺳﻤﺎن رﯾﺨﺖ
ﺗﻮ روزن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺴﺘﯽ
آن ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎران و آن ﻣﺎﯾﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ
دﯾﺪار ﻫﺎی ﺗﻮ را از ﻏﺒﺎران ﺷﺐ ﻫﺎ و ﺷﮏ ﻫﺎ
ﺷﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺘﯽ
دﯾﺪار ﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎ آﯾﻨﻪ روزﻫﺎ
آه !
در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪار
در ﮐﻮﭼﻪ ی ﭘﺎر و ﭘﯿﺮار
از دور ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪار

7

در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ای ﺷﺎﻋﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻪ رﮔﺒﺎر آوازﻫﺎﯾﺖ
در ﺧﺸﻢ اﺑﺮی ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻣﯽ ﺷﺴﺖ از ﭼﻬﺮه ی ﺷﺐ
ﺧﻮاب در و دار و دﯾﻮار
ﻧﺎم ﮔﻞ ﺳﺮخ را ﺑﺎز
ﺗﮑﺮار ﮐﻦ ﺑﺎز ﺗﮑﺮار

ﺑﻮدن :ﺳﺮودن ،ﺳﺮودن
زﻧﮓ ﺳﮑﻮن را زدودن
ﺗﻮ ﻧﻐﻤﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻫﺎ ﮐﻦ
ﮔﻮش از ﮐﺮان ﺗﺮ ﮐﺮاﻧﻬﺎ
آن ﻧﻐﻤﻪ را ﻣﯽ رﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎرﯾﺪ ﻫﺮ ﺟﻮﯾﺒﺎری
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎی دارد
ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ذوق ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ اش را
و ﺑﺎ ﺳﺮود ﺧﻮش آب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن زورق ﺑﺮگ
ﺑﺮگ ﮔﻞ ﺳﺮخ
در آب ﻏﺮﻗﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺻﺪ واژه ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺖ
ﺟﻮﺷﯿﺪ و ﺷﻌﺮی ﻧﮕﻔﺘﯽ
ﻣﺒﻬﻮت و ﺣﯿﺮان ﻧﺸﺴﺘﯽ
ﯾﺎ ﮔﺮ ﺳﺮودی ﺳﺮودی
از ﻫﯿﺒﺖ ﻣﺤﺘﺴﺐ واژﮔﺎن را
در دل ﺑﻪ ﻫﻔﺖ آ ب ﺷﺴﺘﯽ
ﺻﺪ ﮐﺎروان ﺷﻮق
ﺻﺪ دﺟﻠﻪ ﻧﻔﺮت
در ﺳﯿﻨﻪ ات ﺑﻮد ام ﻧﻬﻔﺘﯽ

ﭘﯿﻐﺎم
ﺧﻮاﺑﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎد
ﺧﻮش ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺬﯾﺎن ﻫﺎ
ﺧﺰه ی ﺳﺒﺰ ﻟﻄﯿﻔﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺮﮐﻪ ی آراﻣﺶ ﺗﻮ ﻣﯽ روﯾﺪ
ﺧﻮاﺑﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎد
آن ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮه ی ﺳﺎﮐﺖ و ﭘﺮﺧﻨﺪه ی ﺗﻮ
ﮐﺎروان ﻫﺎﯾﯽ
از ﺧﻮن و ﺟﻨﻮن ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﮐﺎروان ﻫﺎﯾﯽ از اﺗﺶ 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
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ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﺎﻧﯽ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد؟
ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺟﺪول ﺗﻦ دﯾﺪی و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻫﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ی ﺗﻮ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺖ را دردﻓﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎ ﮔﻞ و ﺑﺎ ﭘﺮ ﻃﺎووس ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎم اﺑﺪ
ﺧﻮاب ﺷﺎن ﺧﺮم ﺑﺎد
ﻻی ﻻی ﺧﻮﺷﺖ ارزاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻬﺎران را ﻧﯿﺰ
از ﮔﻞ ﮐﺎﻏﺬی آذﯾﻦ دارﻧﺪ

از ﺳﺎﯾﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﮐﺮد
و ﺑﺎران ﺧﻮاب ﭘﺮ آب ﮔﯿﺎﻫﺎن را
ﺑﻪ دﺷﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮد
و ﺑﺎد ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن
ﺷﺎخ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﮔﻮزﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻋﻄﺮ دﺷﺘﻬﺎ آﻣﯿﺨﺖ
در آن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﻪ روﺷﻦ
ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟
ﺷﻬﯿﺪی ﯾﺎ ﻧﻪ؟
روح ﻻﻟﻪ ای در ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮدی
ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده
از آﯾﯿﻨﻪ ی 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

درﯾﺎ
ﺣﺴﺮت ﻧﺒﺮم ﺑﻪ ﺧﻮاب آن ﻣﺮداب
ﮐĤرام درون دﺷﺖ ﺷﺐ ﺧﻔﺘﻪ ﺳﺖ
درﯾﺎﯾﻢ و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﮐﻢ ازﻃﻮﻓﺎن
درﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﺑﺶ آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺖ

ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر آذرﺧﺶ
آن ﺑﯿﺸﻪ را
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ﻧﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟

ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
دﯾﺪﻣﺖ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ
دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺷﺤﻨﻪ ﻫﺎ
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 ﺳﭙﯿﺪه ی ﺗﻮ
ﺧﻮش ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮود ﻗﺮن
ﺷﻌﺮ راﺳﺘﯿﻦ روزﮔﺎر
وﻗﺘﯽ از ﺑﻠﻨﺪ اﺿﻄﺮاب
ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪی
وز ﺻﻔﯿﺮ آن ﺳﭙﯿﺪه دم
ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪی
ﺷﺎﻋﺮان ﺳﺒﮏ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ
ﺑﺎز ﺑﻨﻔﺸﻪ رﺳﺘﻦ از زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻮﯾﺒﺎر ﻫﺎ
ﺑﺎز ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺣﻮر ﻋﯿﻦ

آن ﻣﺮغ ﻓﺮﯾﺎد و آﺗﺶ
ﯾﮏ ﺑﺎل ﻓﺮﯾﺎد و ﯾﮏ ﺑﺎل آﺗﺶ
ﻣﺮﻏﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺷﺐ
ﺑﺮ ﮔﺮد آن ﺷﻬﺮ 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 ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻣﻮش
در ﺣﻠﻘﻪ ی ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪان دﺷﻤﻦ
از ﺧﻮاب دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
دﯾﺪﻧﺪ
زان ﻣﺮغ ﻓﺮﯾﺎد و آﺗﺶ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺳﺮد ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
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در ﻫﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ای
ﻓﻮاره ﻫﺎی ﺧﻮن
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دﯾﺎر
ﮔﻮﯾﺎ
ﺧﯿﻞ ﻗﻠﻨﺪران ﺟﻮان را
ﻏﯿﺮ از ﺷﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ای ﺗﺎک ﻫﺎی ﻣﺴﺘﯽ ﺧﯿﺎم
ﺑﺮ دار ﺑﺴﺖ ﮐﻬﻨﻪ ی ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺮده ی ﻧﺴﻠﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﯿﺒﻪ اش
زﯾﺮ ﻫﺰار ﺧﺮوار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ دروغ
ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه ﺳﺖ
ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﻃﻔﻼن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ی ﺗﺎﺗﺎری
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﻧﯿﺎﮐﺎن را
ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ؟
اﻫﻞ ﮐﺪام ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺸﮑﯽ
ای ﻗﺎﺻﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎران

ز زﻟﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎرﻫﺎ
در ﺧﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ
ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮ ﺑﻮد
ﮔﺮ ﺷﻬﺎﻣﺖ و اﮔﺮ ﺟﻨﻮن
ﺑﺎ ﺻﻔﯿﺮ آن ﺳﭙﯿﺪه
ﺧﻮش ﺗﺮﯾﻦ ﭼﮑﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺮن را
ﺳﺮود

ﻣﺮﺛﯿﻪ
ﺗﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪی دﮔﺮ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ؟
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﮕﻔﺖ
ﺑﺨﻮر آﺗﺶ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﻫﻨﻮز ﺧﺸﻢ ﺧﺪا را ﻓﺮو ﻧﯿﺎورده ﺳﺖ؟

ﮐﺘﯿﺒﻪ ای زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
در ﺑﺎﻣﺪاد رﺟﻌﺖ ﺗﺎﺗﺎر
دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻧﺸﺎﺑﻮر
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ

ﭘﺮﺳﺶ
آﻧﺠﺎ ﻫﺰار ﻗﻘﻨﻮس
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در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺻﺪای ﺑﺎل زدن ﺷﺎن را
در اوج
اوج ﻣﺮدن
اوج دوﺑﺎره زادن
ﻧﺸﻨﯿﺪه ام ﻫﺮﮔﺰ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ
ﻣﺮداﺑﮏ ﺻﺒﻮری ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را
ﯾﮑﺒﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ زد
ای دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ! از ﭼﯿﺴﺖ
ﺣﯿﺮاﻧﯽ؟
ﮔﻮﯾﺎ
ﮔﻠﻬﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺧﻮﻧﯿﻦ را
در ﺳﺮدﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎغ
ﺑﯿﻬﻮده ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ
آب و ﻫﻮای اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
زﯾﻦ ﺳﺮخ و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﭘﺮورد
اﻣﺎ
ﺗﻮ آﺗﺶ ﺷﻔﻖ را
در آب ﺟﻮﯾﺒﺎر
در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ در ﺷﺐ
1
ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺐ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺎر و دو ﭘﺎﯾﯿﺰ
زﻧﺠﯿﺮه ی زﻣﺎن را
ﺑﺎ ﺳﺒﺰ و زردﺷﺎن
از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬر دادﻧﺪ
دﯾﺪﯾﻢ
در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل
ﺧﻮن ﺑﻮد و ﺧﺎک ﮔﺮم
ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ
در ﺷﻂ
ﺷﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدی
در ﻣﻮج ﻫﺎی ﻧﺮﻣﺶ
آﯾﯿﻨﻪ ی ﺧﺪا را
ﯾﮏ روز ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داد

2
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در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﺳﺮﮐﺮده ی ﻗﺒﯿﻠﻪ ی ﺗﺎﺗﺎر
ﻓﺮﯾﺎد ﻫﻢ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را
ﻓﺎﻧﻮس دود ﺧﻮرده ی ﺗﺎرﯾﮏ
از روﺷﻨﺎی ﺻﺒﺢ ﻣﯽ آوﯾﺰد
ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﺷﺐ را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺷﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺐ اﺳﺖ
ﺧﻮن اﺳﺖ و ﺧﺎک ﮔﺮم
ﻧﻈﺎرﮔﺎن ﻣﺎت ﺷﺐ و روز
ﺑﺴﯿﺎر روزﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر

3
ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺷﺐ را
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻦ دﯾﺪم و ﺻﺒﻮر ﮔﺬﺷﺘﻦ
ﺧﻮن از رﮔﺎن ﻓﻘﺮ و ﺷﻬﺎﻣﺖ
ﺟﺎری ﺑﻮد
در ﺧﺎک ﻫﺎی اردن ﺳﯿﻨﺎ

دﯾﺪار
1
دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ و ﺑﺎزی اﯾﺎم
ﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ در ﮐﻼﻫﺶ ﻧﺸﮑﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺳﺖ
ﺳﺤﺮ و ﻓﺴﻮن ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﺮض ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎ اﻫﻞ راز ﮐﺮد
زان ﺳﺎﻟﯿﺎن و روزان
روزی ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﺗﺎﺗﺎر
دروازه را ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺧﻮن ﺑﺴﺖ

4
ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺷﺐ را
ﺑﯽ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﻣﺸﺮق
از ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﻬﻨﻪ ی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
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در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻮر و ﮐﻮﯾﺮ و ﺗﺸﻨﻪ وﺧﺸﮏ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺷﺮم و ﺷﺮف؟
ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎن ﺑﯿﻨﺪ
و ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺎرش را
ازﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮ
ازﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﺰداﯾﺪ
و ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮه ی زردی ز اﺑﺮ ﺟﺎدوﯾﯿﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎک راه ﭼﮑﺪ
ﮐﺪام روح ﺑﻬﺎران؟
ﮐﺪام اﺑﺮ و ﻧﺴﯿﻢ؟
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﻋﺒﻮر وﺣﺸﺖ و ﺷﺮم اﺳﺖ
در ﻋﺮوق درﺧﺖ
ﻫﺠﻮم ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻢ اﺳﺖ
در ﻧﮕﺎه ﮐﻮﯾﺮ
زﺑﺎن ﺷﮑﻮه ی ﺧﺎر
از ﺗﻦ ﻧﺴﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ
ﺗﻮ از رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎغ و ﺑﻬﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ؟
ﻣﺴﯿﺢ ﻏﺎرت و ﻧﻔﺮت
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺳﺎل ﮐﺘﺎب ﺳﻮزان
ﺑﺎ ﻣﺮده ﺑﺎد آﺗﺶ
و زﻧﺪه ﺑﺎد ﺑﺎد
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ آﯾﺪ
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ روﺳﭙﯿﺎن دادﻧﺪ
ﻣﺎ در ﺻﻒ ﮔﺪاﯾﺎن
ﺧﺮﻣﻦ ﺧﺮﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ
از ﻣﺰرع ﮐﺮاﻣﺖ اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﺎ داس ﻫﺮ ﻫﻼل درودﯾﻢ
ﺑﺎﻧﮓ رﺳﺎی ﻣﻠﺤﺪ ﭘﯿﺮی را
از دور ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ
آﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﻫﺎی او

2
ﻫﺰار ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ از ﺷﻤﺎ دارم
ﮔﺮوه ﻣﮋده رﺳﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ی ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ ی ﻧﻮر دروغ زﻧﺪاﻧﯽ
و ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر
از ﻣﻌﺠﺰات او ﻟﺒﺮﯾﺰ
ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺖ و ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ
از ﺷﻤﺎ
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در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﮐﺠﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﯿﻢ دﻫﺪ
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ی ﮐﺪام ﺣﺮﯾﻔﯽ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ای دوﺑﺎره
از آن ﺑﺎده ی زﻻل
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﺸﻨﮕﺎن و ﺧﻤﺎران را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
زﯾﻦ ﺑﺎده ای ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺷﻬﺮ
در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و ارزان
ﻏﯿﺮ از ﺧﻤﺎر ﻫﯿﭻ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ
ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎم ﺳﺎﻏﺮ آن ﺑﺎده ام
ﮐﺰ ﺟﺮﻋﻪ ای
وﯾﺮان ﮐﻨﺪ
دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزد

ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎران ﮐﺰ ﭼﻬﺮه ی ﺗﻮ ﺑﺰداﯾﺪ
ﻧﮕﺎره ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و
ﺳﺎﯾﻪ ی ﺗﺰوﯾﺮ؟
ﮐﺠﺎﺳﺖ آﯾﻨﻪ
ای ﻃﻮﻃﯽ ﻧﻬﺎن آﻣﻮز
ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ؟

ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ای دوﺑﺎره
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﺷﺎدی اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﻢ ﻧﻪ ﻋﺰا
ﻧﻪ ﺳﺮور
دﺳﺘﺎرک ﺳﭙﯿﺪش را
در ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺑﺎد ﭘﻠﺸﺘﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ
دزدان رﺳﺘﮕﺎری
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﺎی روح
ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ و ﻃﺮاوت ﻫﺮ ﺑﺎغ و ﺑﻮﺗﻪ را
در ﻏﺎرت ﺷﺒﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد
ﭘﺎک ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
اﮐﻨﻮن
ﮐﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﺴﺐ

ﺣﺘﯽ ﻧﺴﯿﻢ را
ﺷﯿﭙﻮر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺗﺎر
در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺘﺢ
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ی وﺣﺸﺖ را
در ﭘﻬﻠﻮی ﺷﮑﺴﺘﻪ ی آﻧﺎن
در آن ﺳﻮی ﺣﺼﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ
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در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﮕﺎرﯾﻦ
دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺎدو
دﯾﻮارﻫﺎی ﻧﺮم
ﺣﺘﯽ ﻧﺴﯿﻢ را
ﺑﯽ ﭘﺮس و ﺟﻮ
اﺟﺎزه ی رﻓﺘﻦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ
ای ﺧﻀﺮ ﺳﺮخ ﭘﻮش ﺻﺤﺎری
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﺠﺴﺘﻪ ی ﻗﻘﻨﻮﺳﯽ را
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮده ﺑﯿﻔﺸﺎن

ﻣﯽ ﺧﺰد در رگ ﻫﺮ ﺑﺮگ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺎب ﺧﺰان
ﻧﮑﻬﺖ ﺻﺒﺤﺪم و ﺑﻮی ﺑﻬﺎراﻧﺖ ﮐﻮ؟
ﮐﻮی و ﺑﺎزار ﺗﻮ ﻣﯿﺪان ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ
ﺷﯿﻬﻪ ی اﺳﺐ و ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺳﻮاراﻧﺖ ﮐﻮ؟
زﯾﺮ ﺳﺮﻧﯿﺰه ی ﺗﺎﺗﺎر ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داری؟
دل ﭘﻮﻻدوش ﺷﯿﺮ ﺷﮑﺎراﻧﺖ ﮐﻮ؟
ﺳﻮت و ﮐﻮر اﺳﺖ ﺷﺐ و ﻣﯿﮑﺪه ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش اﻧﺪ
ﻧﻌﺮه و ﻋﺮﺑﺪه ی ﺑﺎده ﮔﺴﺎراﻧﺖ ﮐﻮ؟
ﭼﻬﺮه ﻫﺎ در ﻫﻢ و دل ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ز ﻫﻢ
روز ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺻﻔﺎی دل ﯾﺎراﻧﺖ ﮐﻮ؟
آﺳﻤﺎﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﯽ زﻧﺪان اﺳﺖ
روﺷﻨﺎی ﺳﺤﺮ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎراﻧﺖ ﮐﻮ؟

ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﯿﭻ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﺮا ﭼﻮن ﻣﻮج
در ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﻢ؟
زان ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮده ی ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
و آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ

در آن ﺳﻮی ﺷﺐ و روز
ﻫﻤﯿﺸﻪ درﯾﺎ درﯾﺎﺳﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ درﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎن دارد
ﯾﮕﻮ! ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺑﮕﻮ :ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ
ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﮕﻮ! ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯽ
ﺳﭙﯿﺪه دم اﯾﻨﺠﺎ

ﺧﻤﻮﺷﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻦ! آن روح ﺑﻬﺎراﻧﺖ ﮐﻮ؟
ﺷﻮر و ﺷﯿﺪاﯾﯽ اﻧﺒﻮه ﻫﺰاراﻧﺖ ﮐﻮ؟
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ﮐﻪ ﺳﺮخ ﺑﻮﺗﻪ ی ﺧﻮن ﺷﻤﺎ
در آﯾﻨﻪ اش
ﻣﯿﺎن ﻣﺮگ و ﺷﻔﻖ
ﺗﺎ ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﭼﻨﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد
و ﺑﺎز ﺑﺎر دﮔﺮ
ﺳﺮود ﺑﻮدن را
در ﺑﺮگ ﺑﺮگ آن ﺑﯿﺸﻪ
و ﻣﻮج ﻣﻮج ﺧﺰر
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﺑﻪ روی ﮔﺴﺘﺮه ی ﺳﺒﺰ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺪار
ﺧﻮﺷﺎ ﺳﭙﯿﺪه دﻣﺎ وان ﮐﺮاﻧﻪ ی دﯾﺪار

ﺷﻘﺎﯾﻘﺎن ﭘﺮﯾﺸﯿﺪه در ﻧﺴﯿﻢ
ﻫﺮاﺳﺎن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻮه ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﺳﺖ
ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺧﺰر
ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺳﺮﮔﺮدان
و ﺑﺎده ﻫﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ
ﺑﺎری
ﭘﯿﺎم ﺑﺮگ ﺷﻘﺎﯾﻖ را
در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ رﯾﺰد
و ﻣﯽ ﻓﺸﺎﻧﺪ
آن ﺑﺬر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﺶ را
ﺑﻪ دﺷﺘﻬﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﺑﮕﻮ! ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﯿﺪه ﻣﯽ داﻧﺴﺖ آﯾﺎ
ﮐﻪ در ﮐﺮاﻧﻪ ی او
ﭼﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را
دوﺑﺎره از ﺗﭙﺶ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ؟
و ﺑﺎز ﻣﯽ داﻧﺪ آﯾﺎ ﮐﻪ در ﮐﺮاﻧﻪ ی او
آن ﮐﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮان
در آن ﺳﻮی ﺷﺐ و روز
ﭼﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﻨﺪ ﻫﻨﻮز؟
ﺧﻮﺷﺎ ﺳﭙﯿﺪه دﻣﺎ

ﺳﻮگ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮج ﻣﻮج ﺧﺰر از ﺳﻮک ﺳﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﺑﯿﺸﻪ دﻟﮕﯿﺮ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش اﻧﺪ
ﺑﻨﮕﺮ آن ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺒﻮدان اﻓﻖ ﺻﺒﺢ دﻣﺎن
روح ﺑﺎغ اﻧﺪ ﮐﺰﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﭼﻪ ﺑﻬﺎری ﺳﺖ ﺧﺪا را! ﮐﻪ درﯾﻦ دﺷﺖ ﻣﻼل
ﻻﻟﻪ ﻫﺎ آﯾﻨﻪ ی ﺧﻮن ﺳﯿﺎووﺷﺎن اﻧﺪ
آن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی پ رﯾﺸﺎن در ﺑﺎد

17

در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﺑﺪرودﺗﺎن ﺷﮑﻮه ﺳﺮودن
ﺗﺎرﯾﺨﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮاﻓﺮاز
آن ﺳﺎن ﮐﻪ ﮔﺸﺖ ﻧﺎم ﺳﺮ دار
زان ﯾﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮازﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﺰ ﻣﯽ ﺟﺎم ﺷﻬﺎدت ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻫﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﻧﺎم ﺷﺎن زﻣﺰﻣﻪ ی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎد
ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﮔﺮﭼﻪ زﯾﻦ زﻫﺮ ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ از ﺳﺮ ﺑﺎغ
ﺳﺮخ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺎری ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻫﻮﺷﺎن اﻧﺪ
ﺑﺎز در ﻣﻘﺪم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮ ای روح ﺑﻬﺎر
ﺑﯿﺸﻪ در ﺑﯿﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﻫﻤﻪ آﻏﻮﺷﺎن اﻧﺪ

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺑﺎغ ار ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺑﻬﺎران ﺑﺎﯾﺪش؟
ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺮی ﺗﺎ ﮐﺮان روزﮔﺎران ﺑﺎﯾﺪش
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ی رﻋﺪ و ﻧﯿﺰه ی آذرﺧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ
ﮔﺮ ﻧﺴﯿﻢ و ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪش
ﮔﻔﺘﻢ
آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﺎر
آن ﮔﻠﻬﺎی ﺳﺮخ؟
ﮔﻔﺖ :آری
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ آراﻣﺶ رﺑﻮد
وز ﭘﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اش
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﺳﻮک ﺷﺎن
اﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﻫﻔﺖ درﯾﺎی ﺟﻬﺎن
ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪش
ﮔﻔﺘﻤﺶ

زان ﺳﻮی ﺧﻮاب ﻣﺮداب
ای ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎن! ﭘﺮوازﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ
اراﻣﺶ ﮔﻠﻮﻟﻪ ی ﺳﺮﺑﯽ را
درﺧﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن
زان ﺳﻮی ﺧﻮاب ﻣﺮداب آوازﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از ﻧﺴﯿﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ
ﺑﯽ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ
آه
درﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ اﻣﺮوز؟
ای ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎن! ﭘﺮوازﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ
دﯾﺪارﺗﺎن ﺗﺮﻧﻢ ﺑﻮدن
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ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﺷﻬﺮ از ﻋﺎﺷﻘﺎن وﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﻣﺮد راﻫﯽ ﺗﺎ ﻫﻮای ﮐﻮی ﯾﺎران ﺑﺎﯾﺪش
ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن روح ﺑﻬﺎران
آﯾﺪ از اﻗﺼﺎی ﺷﻬﺮ
ﻣﺮدﻫﺎ ﺟﻮﺷﺪ ز ﺧﺎک
آن ﺳﺎن ﮐﻪ از ﺑﺎران ﮔﯿﺎه
و آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﯾﺒﺎﯾﺪ ﮐﻨﻮن
ﺻﺒﺮ ﻣﺮدان و
دل اﻣﯿﺪواران ﺑﺎﯾﺪش
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