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ﺑﻪ اﺑﺮ و ﺑﺎد و آﻓﺘﺎب داده اﻧﺪ
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺖ دﺷﺖ ﻫﺎ
ﮐﺒﻮﺗﺮان وﺣﺸﯽ از ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﭼﺎه
ﻧﮕﺎه ﻫﺎی 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 ﮐﻮﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ
ﺳﻼم ﺟﺎوداﻧﻪ ی ﻧﺴﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ
ﺗﻮاﺿﻊ ﻟﻄﯿﻒ و ﻧﺮم دره ﻫﺎ
ﻏﺮور ﭘﺎک و ﺑﺮف ﭘﻮش ﻗﻠﻪ ﻫﺎ
ﺻﻔﺎی ﮔﺸﺖ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﺖ ﻫﺎ
ﭼﺮای ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺶ ﻫﺎ و ﻗﻮچ ﻫﺎ و ﺑﺮه ﻫﺎ
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﻌﺘﺶ
ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه ام ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﻓﻖ
ﺑﻪ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺎ و
اﯾﻦ رﻫﺎﯾﯽ رﻫﺎﺗﺮ از ﺧﺪا
ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ﺧﻮﯾﺶ را
ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺳﺖ از ﺗﺮﻧﻢ ﻏﺮﯾﺐ ﺳﯿﺮه ای
ﻧﺜﺎر ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
زﻣﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺳﻔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻋﺒﻮر
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و ﺷﺐ از ﮐﻨﺎره ﻣﯽ رود
ﮔﺮﯾﻮه ﻫﺎ و دﺷﺖ ﻫﺎی رﻫﮕﺬر
دوﺑﺎره ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و روﺷﻨﯽ
ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ
دوﺑﺎره آﻓﺮﯾﺪﺷﺎن
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻣﻦ از درﯾﭽﻪ ی ﺗﺮن
ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ و دﺷﺖ ﻫﺎ ﺳﻼم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ای
ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺟﺎری و
ﺟﻮان روﺷﻨﯽ ﺳﺖ
در ﮐﻮﯾﺮ ﭘﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ
رواﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻫﻮای ﺑﺎﻣﺪاد را
ز ﮔﯿﺴﻮان دﺧﺘﺮی ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺮه
ﻓﺸﺎﻧﺪه ﻣﻮی ﻧﺮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دوش ﺑﺎد
رواﯾﺘﯽ رﻫﺎ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دارد و در آﺳﺘﺎن ﺻﺒﺤﺪم
درﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﻪ در ﮐﻨﺎر راه
ﺳﮑﻮت ﺳﺒﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آب داده اﻧﺪ
و رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ی ﺳﺘﺎک ﻫﺎی ﺗﺮد را
ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺒﻮس ﯾﮏ درﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای
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ﮐﺎﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﺷﺎن ﭘﺮده ی ﺷﻮر و ﻧﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺑﺎران
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺑﺎران
اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﺮﮐﯿﻦ اﺳﺖ

ﺑﺎ آب
1
ﺷﺐ
رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﮔﺎه
آﻣﻮﺧﺖ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ی اﺑﺮ و دره ﻫﺎ
آﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎل آب را
ﭘﺮداﺧﺖ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺷﺮم ﺗﻮ
وﯾﻨﮏ
ﻫﺮ ﺟﻮﯾﮑﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ
آن ﻧﻐﻤﻪ ی ﻧﻮاﺧﺘﻪ ی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮔﻞ ﻫﺎی زﻧﺪان
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﺑﺮ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻬﺸﺖ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎرﯾﺪ و ﺧﻮش ﺑﺎرﯾﺪ
وان روﺷﻨﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ را
ﻧﺜﺎر اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺑﯽ ﻃﺮاوت ﮐﺮد
از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ی اﺳﻔﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ آﯾﯿﻨﻪ اش ﺗﺎﺑﯿﺪ و ﺧﻮش ﺗﺎﺑﯿﺪ
اﻣﺎ
ﻣﺮﻏﺎن ﺻﺤﺮا ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﮔﻠﻬﺎی زﻧﺪان را ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ ی ﻣﺤﺒﻮس ﻗﻔﺲ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﺎن آﻫﻦ و ﺧﻮ ﮐﺮده ﺑﺎ دﯾﻮار
ﺑﺮ ﭼﻮب ﺑﺴﺖ ﺣﺲ ﻣﻌﺼﻮم ﺳﻌﺎدت ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺎ داﻧﻪ ای ﻓﻨﺠﺎن آﺑﯽ ﭼﻬﭽﻪ ی آوازﺷﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ

2
ﺷﻌﺮ روان ﺟﻮی
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﮏ
در ﮔﻮش ﻣﻦ
ﺑﻪ زﻣﺰﻣﻪ
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ﺑﺎران
ﭼﻨﺪان زﻻل ﺷﻌﺮ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ
آﯾﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺳﺖ
ﮐﺎﯾﻨﮏ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺖ
دﯾﻮان ﺧﻮﯾﺶ راﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻟﻄﯿﻒ
در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ
ﭼﻨﺪان زﻻل و ژرف و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺖ
ﮐﺎﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺣﯿﺮﺗﻢ
ﮐﺎﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ی ﭘﺮ ﺷﻮر و ﺟﺬﺑﻪ را
ﺑﺎران ﺳﺮوده اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻣﻦ ﺳﺮوده ام؟

ﮐﻮچ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﺎ

3

در روزﻫﺎی آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ
ﮐﻮچ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ
زﯾﺒﺎﺳﺖ
در ﻧﯿﻢ روز روﺷﻦ اﺳﻔﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺮد
در اﻃﻠﺲ ﺷﻤﯿﻢ ﺑﻬﺎران
ﺑﺎ ﺧﺎک و رﯾﺸﻪ
ﻣﯿﻬﻦ ﺳﯿﺎرﺷﺎن
در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻮﺑﯽ
در ﮔﻮﺷﻪ ی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﺟﻮی ﻫﺰار زﻣﺰﻣﻪ در ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ
ای ﮐﺎش

ﻣﻦ ﭼﻮن درﺧﺖ ﻣﻌﺠﺰ زردﺷﺖ
ﭼﻮن ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ
ﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺎران
ﻗﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺻﺒﺢ
از ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی رودﮐﻨﺎران
ﻣﻦ آن ﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدم
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮم
در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﻢ درﯾﺎ و ﺻﺒﺢ را
ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ی ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻣﺴﺎز ﺗﻮ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎد
ﻣﯽ ﮔﺬرد از ﺑﺮاﺑﺮم
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ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻌﺮی در ﻣﺪح
ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ؟

ای ﮐﺎش آدﻣﯽ وﻃﻨﺶ را
ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﺎ
در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﺎک
ﯾﮏ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺒﺮد ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
در روﺷﻨﺎی ﺑﺎران
در آﻓﺘﺎب ﭘﺎک

از دور ،در آﯾﯿﻨﻪ
اﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن دره ﻫﺎ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺑﺎرد
ﺳﯿﻼب ﺗﻨﺪش
ﺧﻮاب ﺷﻬﺮ ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﻧﯿﺰ
آﺷﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﻫﺮ دور در آﯾﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﺗﻮ
ﮔﻠﻬﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاب ﮔﻠﺪان را
در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ آب ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ
ﺑﺮدی ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه
ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ی اﺳﻔﻨﺪ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻧﻮر و ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻮﭼﻪ
ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺤﺮ ﮐﺮدی
آن ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﺮد اﻓﺴﺮده
ﭘﺸﺖ ﺣﺼﯿﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﭘﺮده
ﻫﺮﮔﺰ

راﺳﺘﯽ آﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از رود ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺎﯾﺪ از رود
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻞ آﻟﻮد
ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺎل اﻓﺸﺎﻧﯽ آن ﺟﻔﺖ ﮐﺒﻮﺗﺮ را
در اﻓﻖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻﺑﺎل
دﺷﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺑﺮ
آﺷﺘﯽ دادﻧﺪ؟
راﺳﺘﯽ آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان رﻓﺖ و ﻧﻤﺎﻧﺪ
راﺳﺘﯽ آﯾﺎ
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ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﺪار

اﻋﺠﺎز دﺳﺘﺎن ﺗﻮ را
در ﺧﻮاب ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ؟

ﭼﺸﻢ روﺷﻨﯽ ﺻﺒﺢ

در ﭼﺎر راه رﻧﮓ ﺑﺎزی ﻫﺎ

در ﻣﻨﺰل ﺧﺠﺴﺘﻪ ی اﺳﻔﻨﺪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ی ﺳﺮاﭼﻪ ی ﻓﺮوردﯾﻦ
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﺮد ﺑﻠﻮغ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎران ﺑﻪ ﭼﺸﻢ روﺷﻨﯽ ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ﺳﺖ
زﺷﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﺎر ﻗﺪﯾﻢ و ﻫﻤﺪم ﻫﻤﺴﺎﻏﺮ ﺳﺤﺮ
در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻣﺶ و ﺧﻠﻮت ﻧﺠﻮﻣﯿﺶ
ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺟﺎم ﺷﻌﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮش آﻣﺪ ﻧﮕﻮﯾﻤﺶ

زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
ﺑﺎغ ﺑﻬﺎران ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪاران
آراﻣﺶ و ﺷﺮم ﺳﮑﻮت ﺷﺴﺘﻪ ی ﺻﺤﺮا
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻣﻌﺼﻮم ﮔﻞ ﻫﺎ
در ﺑﻬﺎران در ﺷﺐ ﺑﺎران
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﻢ
از ارﺗﻔﺎع ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺷﻮق
ﯾﺎ ژرﻓﻨﺎی ﺗﻠﺦ و ﺗﺎر ﺻﺒﺮ
در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی
ﻏﺮق ازدﺣﺎم آﻫﻦ و ﭘﻮﻻد
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
در ﭼﺎر راه رﻧﮓ ﺑﺎزی ﻫﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﻢ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺳﺒﺰاﺳﺖ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﯾﺪار
ﺑﺎ وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم ﺳﻌﺎدت ﯾﺎر

ﺷﺐ درﮐﺪام ﺳﻮی ﺳﯿﻪ ﺗﺮ
ﺷﺐ ﻫﺎی اﻧﺪﻟﺲ
ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺮﻃﺒﻪ
ﺷﺒﻬﺎی ﺷﺎﻋﺮان اﺳﺎرت
ﺷﺒﻬﺎی ﻧﯿﻞ ﭼﻬﺮ
ﺷﺒﻬﺎی ﺗﯿﺮه ای ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﮐﺪام ﺳﺘﺎره
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻣﻬﺮ
ای راوﯾﺎن وﺣﺸﺖ و ﻇﻠﻤﺖ
در ﻣﺎدرﯾﺪ زﯾﺒﺎ
در ﻣﺎدرﯾﺪ روﺷﻦ
آﯾﺎ
آﻓﺎق آﺳﻤﺎن ﺷﻤﺎﯾﺎن
اﻣﺮوز ،ﺗﻨﮓ ﺗﺮ
ﯾﺎ آﺳﻤﺎن ﻣﻦ؟
در ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ
در ﺗﻮس در ﻧﺸﺎﺑﻮر
در ری
ﺷﺐ ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻗﺮﻃﺒﻪ
در ﺧﻮاب ﻣﺎدرﯾﺪ؟

ﻫﻤﻪ دﺷﺖ اﻧﺘﻈﺎرت
ﻫﻠﻪ ،ای ﻧﺴﯿﻢ اﺷﺮاق ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﺳﯽ
ﺑﮕﺸﺎ ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺮه ای ز ﺑﺎغ ﻓﺮدا
ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم از ﻟﺐ ﺷﺐ
ﻧﻔﺲ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ را
دﻟﻢ آﺷﯿﺎن درﯾﺎ ﺷﺪ و ﻧﻐﻤﻪ ی ﺻﺒﻮﺣﻢ
ﮔﻞ و ﻧﮕﻬﺖ ﺳﺘﺎره
ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎم ﻣﺤﺮاب ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﺤﺒﺖ
ﺗﻮ ﺑﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﯽ 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 ﻫﺎ را
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺒﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺮاﭼﻪ ی ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﺗﻦ زﻫﺮﮔﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺮگ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﺶ آراﺳﺖ
و ﮔﺮم ﻧﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺐ
ﺑﻪ درﻧﮓ ﻧﯿﻠﮕﻮن ﺧﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﮕﺎه آﻫﻮان
ﺑﺮ ﻟﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎر ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﻨﻮم ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﭼﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﻫﺎی روﯾﺎن
ﮐﻪ در آٍﯾﯿﻦ ﻓﺮداﺳﺖ
ﺑﻬﻞ ای ﺷﮑﻮه درﯾﺎ ﮐﻪ ز ﺟﻮ ﮐﻨﺎر اﯾﺎم

درﺧﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺗﻮ درﺧﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮔﻞ ﻣﻬﺮ ﺑﺮگ و ﺑﺎرت
ﺗﻮ ﺷﻤﯿﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻮق ﻫﺎ ﻧﺜﺎرت
ﺗﻮ ﺳﺮود اﺑﺮ و ﺑﺎران و ﻃﺮاوت ﺑﻬﺎران
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﻧﻨﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﺎ ﮔﺎم ﺳﺮود ﺟﻮﯾﺒﺎران
ﭼﻮ ﻧﮕﺎه روﺷﻨﺖ ﻫﺴﺖ ﭼﻪ ﻏﻢ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺳﺤﺮﮔﻬﺎن ﻧﺸﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎن ﺑﺎران
ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﺮگ ﻧﺎﻫﯿﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻏﺰل را
ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻦ رواق ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪ
ز زﺑﺎن ﺳﺮخ آﻻﻟﻪ ﺷﻨﯿﺪم اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ آب اﺳﺖ
ﺗﺮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺎدا و
ﺷﮑﻮه ﺟﺎوداﻧﻪ

ﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ
و ﯾﮏ ﻫﺠﺎی روﺷﻦ ﺧﻮﻧﺮﻧﮓ
ﮔﺎه ﮔﺎه
در ﺷﻌﺮ او
ﺑﻪ ﺷﺎدی
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺮ
در ذﻫﻦ آب و آﺑﯽ ﻣﺸﺮق
ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ﺳﺖ و
ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد

در ﺷﻤﯿﻢ ﺻﺒﺢ

ﻣﺮﺛﯿﻪ درﺧﺖ

در دور دﺳﺖ آﻣﺪن روز
ﺷﻌﺮ ﺑﻠﻨﺪ و روﺷﻦ ﺑﯿﺪاری
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از ﺗﺮاﻧﻪ ی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻮﯾﺒﺎر
ﺗﺮﺟﯿﻊ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺻﻨﻮﺑﺮ
ﺑﺎ واژه ﻫﺎی ﺳﯿﺮه و ﺳﺎرش
ﻫﻤﻮاره در ﺗﺮﻧﻢ
ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﻗﺎﻓﯿﻪ ای اﺳﺘﻮار
آﻓﺎق ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ

دﯾﮕﺮ ﮐﺪام روزﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺪام ﺻﺒﺢ
ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﯿﺮه ی 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
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﺣﺘﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻗﻤﺮﯾﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن
اﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ را
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
آن ﺳﺎن ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ
در ﺳﮑﻮت ﺳﺎﮐﺖ ﺗﻮ ﺑﻨﺎﻟﻨﺪ
ﮔﯿﺮم
ﺑﯿﺮون ازﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﯿﺮم دران ﮐﺮاﻧﻪ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮐﺎﯾﻦ ﻣﻮج روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺮق
ﺑﺮ ﻧﺨﻞ ﻫﺎی ﺗﺸﻨﻪ ی ﺻﺤﺮا
ﺑﻤﻦ ﻋﺪن
ﯾﺎ آﺑﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﯿﻞ
از ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺪام ﺳﭙﯿﺪه ﺳﺖ
اﻣﺎ
ﻣﻦ از ﻧﮕﺎه آﯾﻨﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮه ،ﺗﺎر
ﺷﺮﻣﻨﺪه ام ﮐﻪ :آه
در ﺳﮑﻮت ای درﺧﺖ ﺗﻨﺎور
ای آﯾﺖ ﺧﺠﺴﺘﻪ ی در ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺴﺘﻦ
ﺑﺎﻟﯿﺪن و ﺷﮑﻔﺘﻦ
در ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎرور ﺷﺪن از ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮد
در ﺳﮑﻮت ای درﺧﺖ ﺗﻨﺎور
ای آﯾﺖ ﺧﺠﺴﺘﻪ ی در ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺴﺘﻦ
ﻣﺎ را
ﺣﺘﯽ اﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺪادﻧﺪ
ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﯿﺪار ﺑﺎغ را
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻃﺮاوت
در ﺧﻮاب ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺗﻮ دﯾﺪم
ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﻧﻢ ﻣﺮﻏﺎن ﺻﺒﺢ را
ﺑﯿﺪار روﺷﻨﺎﯾﯽ روﯾﺎن رودﺑﺎر
در ﮔﻞ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم
دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎدﻫﺎ
ﮐﺎن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻣﻘﺪس
اﯾﻦ ﺳﺎل و ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﺮﮔﻮاره ﺑﻮد
در ﺳﺎﯾﻪ ی ﺣﺼﺎر ﺗﻮ ﭘﻮﺳﯿﺪ
دﯾﻮار
دﯾﻮار ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮ
ﯾﺎ
دﯾﻮار ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﻣﻦ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ دﯾﮕﺮ
در ﺧﻨﺪه ی ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

اﯾﻦ ﺧﺸﮏ دﺷﺖ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
در ﻫﺮ ﮔﺮﺧﻪ ﻧﺸﺎن اﻣﯿﺪی ﺳﺖ
وان ﺳﻮی ﻫﺮ اﻣﯿﺪی ﯾﺄﺳﯽ
در ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﺳﺘﻮار
آن ﺳﻮ درﺧﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺒﯽ
ﺑﺮگ ﻫﺎش را
از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺮده ﮔﻮش ﻫﺎ
ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮد ﺗﺮاﻧﻪ ی ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ
اﻣﺎ درﯾﻎ زﻣﺰﻣﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ
وان ﺳﻮی ﺗﺮ ﺷﯿﺎر اﻓﺰار
ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎره ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ
در ﻫﺮم ﻧﯿﻢ روز
ﺧﯿﻞ ﻫﺰارﮔﺎن ﻣﻠﺦ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺒﺎن ﺗﻨﺪ رو 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 ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺑﯿﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺑﺮﮐﻪ و
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮔﺮد

در ﺧﺎک ﺧﻮﯾﺶ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن
ﻣﺎ را
ﺣﺘﯽ اﻣﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺪادﻧﺪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ
زﻻل روﺷﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
آﺑﺸﺎر ﮐﺒﻮد
ﮐﻪ آﯾﺘﯽ ﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﻢ و ﺷﺮم و ﺷﮑﻮه
ﻧﮕﺎه ﺗﺮد ﮔﻮزﻧﯽ ﺳﺖ
ﮐﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺘﯿﻎ
در آب ﻣﯽ ﻧﮕﺮد
ﻋﺒﻮر ﺳﺎﯾﻪ ی ﺻﯿﺎد را
ز داﻣﻦ ﮐﻮه

ﺑﺮگ از زﺑﺎن ﺑﺎد
اﯾﻦ ﭼﺮخ ﭼﺎه ﮐﻬﻨﻪ ی ﮐﺎرﯾﺰ
ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﭘﺮ ﮔﺮه ﺧﻮﯾﺶ
اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﺻﺪ ﻗﻬﺮ و آﺷﺘﯽ
ﯾﺎدآور ﺷﻔﺎﻋﺖ دﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

دﯾﺪار ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
اﯾﺎم ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﺎ را
از ﯾﺎس ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﭙﺮس
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺷﮑﺮ رﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

اﻣﺸﺐ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮﻧﻢ اﯾﻦ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ ی ﺳﺮﺑﯽ ﺳﺖ
در ﺧﻮن ﮔﺮم ﺳﯿﻨﻪ ی ﻗﺮﻗﺎول ﺟﻮان

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ارﻏﻮان

ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ

در ﺧﻠﻮت ﺑﺎﻣﺪادی ﺑﺎران
ﺑﯿﺪاری روﺷﻦ ﺧﺮوس ﺻﺒﺢ
ﺧﻮاب ﺧﻮش ﻗﺮﯾﻪ را ﺳﻼﻣﯽ داد
در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﺮﻏﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ ی ﺧﺮد روﺷﻨﯽ
ﭘﺮﺷﻮر
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ارﻏﻮان ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﯾﺎل ﮔﺮﯾﻮه ﻫﺎی دﺷﺖ دور

ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ات
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد؟
ﻧﻔﺲ ﮔﺮم ﮔﻮزن ﮐﻮﻫﯽ
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮدن؟
ﺳﺮدی ﺑﺮف ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن را
ﮐﻪ ﭘﺮ اﻓﺸﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﺷﺖ و داﻣﻦ؟

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﺮﺑﯽ

ﻗﺼﺪ رﺣﯿﻞ

ای ﭼﺸﻢ ﻧﯿﻠﮕﻮﻧﻪ ی درﯾﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺒﮕﯿﺮ رﺳﺘﺨﯿﺰ
ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺒﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ
آﯾﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻏﺰاﻻن و آﻫﻮان
ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺳﮑﻮت ﺗﻮ

ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ
ﭘﺮواﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻣﯽ رﻓﺖ
اﯾﻦ ﻏﺎل را ﺑﺮای دﻟﻢ دﯾﺪ
دﯾﺮی ﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﭼﻤﺪاﻧﻢ را
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

از ﺳﺘﺎک ﺻﺒﺢ ﭘﺮﭘﺮ ﮐﺮد
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ اﻓﺴﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد ر ا
در ﮔﻮش ﺑﯿﺪاران ﻣﮑﺮر ﮐﺮد
اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎغ
ﺧﻮﻧﺒﺮگ آﺗﺸﺒﻮﺗﻪ ای
ﭼﻮن ﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎد ﺷﻬﯿﺪاﻧﺶ
ﯾﺎ ﮔﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد
ﭘﯿﻮﻧﺪ دﺳﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﺶ
ﺑﺎران! ﺳﺮود دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﮐﻦ
ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺷﺴﺘﻪ
ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﯿﻊ ﻣﺤﺰون ﺗﻮ
اﻣﺸﺐ ﻧﯿﺰ
ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﻊ دوﺷﯿﻦ اﺳﺖ
ﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎری دﮔﺮ ﺑﺴﺮای
آوای ﺧﻮد را ﭘﺮده دﯾﮕﺮ ﮐﻦ
ﺑﺎران! ﺳﺮود دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﮐﻦ

از ﺷﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮدم
ﭘﺮ ﮐﺮده ام وﻟﯽ
ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮی
در ﺷﺮم ﺻﺒﺢ ﭘﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﺗﺮاﻧﻪ وﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎروان ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ
اﻣﺎ
ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ
ﭘﺮواﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻣﯽ رﻓﺖ
اﯾﻦ ﻓﺎل را ﺑﺮای دﻟﻢ دﯾﺪ

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
دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ را
ﺗﺎب ﺷﻨﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﺎران ﺷﻘﺎﯾﻖ را
دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ

ﻧﻤﺎز ﺧﻮف
ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﻧﺪای ﻣﺤﺘﻀﺮی ﺳﺖ
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﻫﻮای ﺷﻬﺮ ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ز ﺷﻬﯿﺪان ﻻﻟﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ی ﺗﯿﺮ
ز ﺧﺎک ﺑﺮﺧﯿﺰد
ﺑﻪ اﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﭼﻪ ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن ﮐﻮﺗﺎه
و زﻫﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﻋﺮوق ﮔﻞ ﻫﺎ را از ﺧﻮن ﺳﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺳﺖ
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ
ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎن
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﻠﻤﻮس
ﺧﻮﮔﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ
ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﭼﻪ ﻣﯽ رود در ﺑﺎد
ﺗﻤﺎم روزﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺖ
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ
درﯾﻦ ﻏﺒﺎر
ﮐﻪ ﺷﺐ در ﮐﺠﺎﺳﺖ روز ﮐﺠﺎ
و رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و
آب و ﮔﻞ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ
درﺧﺖ ﻫﺎ را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﻦ از ﺳﺘﺎره ی دﻧﺒﺎﻟﻪ دار ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ از ﮐﺮاﻧﻪ ی ﻣﺸﺮق ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺑﻪ رﻧﮓ دود در آﯾﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ
و در رواق ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﮑﺎف اﻓﺘﺎده ﺳﺖ
و در ﮐﯿﺴﻪ ی ﮔﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده ی ﻣﺮﯾﻢ
ﮐﺠﺎل ﺷﻮق و ﻧﯿﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻣﺎ را
ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺤﺪﻣﺎن ﺧﺮوج دﺟﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ آب را ﮔﻞ و ﻻﻟﻪ راه ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
و روﺷﻨﯽ را
در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮﺗﯽ
ﺑﻪ روی ﺷﺎﺧﻪ ی ﮔﺮدوی ﭘﯿﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺮی
ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮف
ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﺒﺎر و دود ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﺤﺮ
ﮐﺴﻮف ﻟﺒﺮﯾﺰی ﺳﺖ
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮه دﺟﺎل ﻣﯽ روی ﻫﺸﺪار
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ
ﮐﻪ آﺳﻤﺎن را در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺳﯿﺎل
ﺗﻮ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﯽ اﻣﺎ
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﭼﻨﺎﻧﮏ
ﺑﻪ روی ﺷﺎﺧﻪ ی ﺑﺎدام ﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻪ روی ﺑﻮﺗﻪ ی ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﻻﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﺒﻮد
ﭼﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ
اﮔﺮ ﺑﻪ آب ﺑﺒﺨﺸﯽ
ﺣﺒﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ آن درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ را
ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ
ﯾﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮدﻧﺪ؟
ﺑﻠﻮر ﺷﺴﺘﻪ ی ﻫﺮ واژه آﻧﭽﻨﺎن آﻟﻮد
ﮐﻪ از رﺳﺎﻟﺖ ﮔﻞ
ﺧﺎر و ﺧﺲ رواج ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﻧﺪای ﻣﺤﺘﻀﺮی ﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﻦ از ﺳﺘﺎره ی دﻧﺒﺎﻟﻪ دار ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ
ﻋﺬاب ﺧﺸﻢ اﻻﻫﯽ ﺳﺖ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮف

ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﺧﺪاﯾﺎ
ﺧﺪاﯾﺎ
ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﺑﺰرﮔﯽ
در آن آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ را
ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮآورد
آﯾﺎ؟

دو ﺧﻂ
دﯾﺮوز
ﭼﻮن دو واژه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ
از ﻣﺎ دو ﻧﮕﺎه
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﺷﺎر دﯾﮕﺮی
اوج ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
و اﻣﺮوز
ﭼﻮن دو ﺧﻂ ﻣﻮازی
در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ راه
ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ اﻓﻖ
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از زﺑﺎن ﺑﺮگ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﻫﯿﭻ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدی
ﻟﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻢ
اﯾﻨﺠﺎ
در ﺷﻤﺎر ﺷﻬﯿﺪان اﯾﻦ ﺑﺎغ
ﯾﮏ ﺗﻨﻢ
ارﻏﻮاﻧﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدم
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮدم ﻫﻤﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ای دو درﯾﺎی روﺷﻦ
ﻣﯽ رود ﺑﺎد ﺑﺎرن ﺳﺘﺎره
ﻣﯽ رود آب
آﯾﯿﻨﻪ ی ﻋﻤﺮ
ﻣﯽ روی ﺗﻮ
ﺳﻮی آﻓﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻐﺮب
آﺳﻤﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ
ﯾﺎﺳﻬﺎی ره ﮐﻬﮑﺸﺎن را
ﺑﺮ ﺳﺮ رﻫﮕﺬارت ﻓﺸﺎﻧﺪ
ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻻﻟﻪ
از ﺗﺎزه ﺗﺮ ﺑﺎغ ﺳﺮخ ﺷﻔﻖ
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻫﺴﺘﯽ
ﺗﺎ درﯾﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ

ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ی ﺗﻼﻗﯽ و دﯾﺪار
ﺣﺘﯽ در ﺟﺎوداﻧﮕﯽ

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
دﯾﺮی ﺳﺖ
دﯾﺮی ﺳﺖ
ﻣﻦ درﯾﻦ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺗﺮﻋﻪ ی ﺧﻮن
ﺗﻮ در آن ﺳﻮی آن ﺑﺎغ آﺗﺶ
وز دﮔﺮ ﺳﻮی
اﺑﺮ و ﺑﺎران
اﺑﺮ و ﺑﺎران و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ
راه ﺑﺎرﯾﮏ و
ﺷﺐ ژرف و ﺗﺎرﯾﮏ
ﻫﯿﭻ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدم

15
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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 ﮔﺮﯾﻪ ی 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 ﻫﻤﻪ 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

آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
او ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ
در ﺣﻀﻮر ﺷﺐ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺑﺎغ
ﺧﻮﻧﺒﺮگ ﮔﻞ ﻫﺎ را
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ ﻓﺮدا
از ﺷﻬﺎدﺗﮕﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺎ
او ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ
در ﺗﻤﺎم روز ﭼﻮن ﻣﻦ
ﻏﺮﺑﺖ ﯾﮏ ﻗﺪس ﻣﻬﺠﻮر اﻻﻫﯽ را
در روﺷﻨﺎ ﺑﺮگ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ
او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ را
در روزﮔﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ را
در ﻗﻌﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﻗﺮن ﺑﯽ اﯾﻤﺎن
او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﺎده ی ده را
در روزﮔﺎر آﻫﻦ وﺳﯿﻤﺎن
او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﻻﻟﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و

آواز ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
اﯾﻨﺠﺎ دﮔﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای
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ﺷﺎدی ﮐﺎم ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه از اﺑﺮ ﮐﻮﯾﺮ
ﺳﺎﻏﺮ روﺷﻨﯽ ﺑﺎران؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد ﺑﮕﻮﯾﺪ
در ﺑﺎغ
آﺷﯿﺎن ﻫﺎ را وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﮑﻦ
ﺟﻮی
آﺑﺸﺨﻮر ﭘﺮواﻧﻪ ی ﺻﺤﺮا را
آﺷﻔﺘﻪ ﻣﺪار
و زﻻﻟﺶ را
ﮐﺎﯾﯿﻨﻪ ی ﺻﺪ رﻧﮓ ﮔﻞ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﮑﻦ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﻂ اﻓﻖ
ﮔﺮد ﺻﺤﺮا را
درﯾﺎ را
ﻣﺮزی ﺑﮑﺸﺪ
ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﺷﯿﻄﺎن
از ﭘﻞ ﻧﻘﺮه ی ﻣﻮج
ﻋﺼﻤﺖ ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻘﺰاران را
ﺗﯿﺮه و ﻧﺤﺲ و ﺷﺐ آﻟﻮد ﮐﻨﺪ؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﻣﻦ
روﺣﯽ ﻫﺴﺘﯽ را

ﺷﺒﺪر را ﺷﻘﺎﯾﻖ را
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎن ﭘﺮ ﺷﺮم
در ازدﺣﺎم ﮐﺎﻏﺬﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ
اﮔﺮ اﺑﺮی ﺑﺒﺎرد ﻧﺮم
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای
آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﮔﺎﻫﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ

ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﮔﻞ داوودی
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮه ی ﺑﺎران اﻣﺸﺐ
ﻫﻤﺴﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و روﺷﻨﯽ ﮔﻞ ﻫﺎ را
ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺌﻪ ی ﺻﺒﺢ
ﺳﺎﻏﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺎﻏﺮ آﻻﻟﻪ زﻧﺪ
ﺑﻪ ﻟﺐ ﺟﻮﺑﺎران
و ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﺶ را
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و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﺸﻤﻪ ای
ﺳﺮ و ﺳﺮودش را
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪار و درﯾﺎوار
ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ
ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ
رﺛﺎی ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺧﻮن ﭘﺎﻣﺎل ﺗﺒﺎر آن ﺷﻬﯿﺪان را
ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ
زﺑﺎن و رﻣﺰ آواز ﭼﮕﻮر ﻧﺎاﻣﯿﺪان را
ﺑﺮ آن ﺷﺎخ ﺑﻠﻨﺪ
ای ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺎز ﺑﺎغ ﺑﯽ ﺑﺮﮔﯽ
ﺑﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ از ﺷﻮر آوازت
درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺑﺎغ
در ﺧﻮاب اﻧﺪ
ﺑﻤﺎن ﺗﺎ دﺷﺖ ﻫﺎی روﺷﻦ آﯾﯿﻨﻪ ﻫﺎ
ﮔﻞ ﻫﺎی ﺟﻮﺑﺎران
ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺮت و ﻧﻔﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﯾﺎم ﻏﺎرت را
از 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

در روﺷﻨﯽ ﺳﻮﺳﻦ ﻫﺎ
و ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﮔﻞ داوودی
ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ
ﻟﻄﻒ ﺗﮏ ﺑﯿﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺮوس ﺷﺒﮕﯿﺮ
ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺪ ﮔﻪ ﮔﺎه؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﮔﻞ ﻫﺎ را
از ﺳﺮخ و ﮐﺒﻮد
ﺑﻨﮕﺮد ﺻﺒﺢ در آﯾﯿﻨﻪ ی رود
ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ
درﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺳﺮودی ﮐﻪ ﺷﻔﻖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺪرود و درود؟

درﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ
درﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﮔﻞ از ﺑﺮگ و ﺑﺮگ از ﺑﺎد و ﺑﺎد از اﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ
درﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﻫﺮ آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺖ
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ﺑﻪ روی ﺳﻨﮓ ﻣﺰاری

ز ﺟﺎم و ﺳﺎﻏﺮ ﺧﯿﺎم
درﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﮔﻞ از ﺑﺮگ و
ﺑﺮگ از ﺑﺎد
از ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ
و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﺸﻤﻪ ای
ﺳﺮ و ﺳﺮودش را
درﯾﻦ آﻓﺎق ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪار و درﯾﺎوار
ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ

ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻣﻦ از ﺧﺮاﺳﺎن و
ﺗﻮ از ﺗﺒﺮﯾﺰ و
او از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎﻣﺎن ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮد
ﺑﺮ ﻃﺎق اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎی وﺣﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻓﺮوزﯾﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﺪاری
ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﻗﻠﺒﯽ و
ﻧﺒﺾ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ زﻧﺪه ﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﺎ زﻫﺮ ﺳﺒﺰ آﻟﻮده و از وﺣﺸﺖ آﮐﻨﺪه ﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﮔﯿﺮم ﻧﺘﺎﺑﺪ
در ﺷﺒﺴﺘﺎن اﺑﺪ در ﻏﺮﻓﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔﯿﺮم ﻓﺮوغ ﻓﺘﺢ ﻓﺮداﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻟﯿﮏ
ﮔﺮ ﮐﻮر ﺳﻮ
ﮔﺮ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎن

ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ
ﭼﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺎری
ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﻪ آﻫﻦ
ﻧﺴﯿﻢ
ﻣﻮج ﻏﺒﺎری
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻃﻔﻞ روﺳﺘﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ
ﺳﺮود ﺳﺮﯾﺪه و ﺳﺎری
ﻏﺮوب ﺧﺴﺘﻪ ی ﺷﻬﺮ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﯽ ﺗﺎرﯾﮏ
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ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده از ﻟﺠﻦ
از ﻟﻮش آﮐﻨﺪه
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﺳﺖ
ﺑﯿﭽﺎره آن ﻣﺮدی ﮐﻪ آن ﺷﺐ
زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺷﺐ
ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ
و در ﭘﻨﺎه روح ﮔﻨﺪم زار ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﻦ ﺗﺎب اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ را ﻧﺪارم
آه
ﺑﯿﭽﺎره آن ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ی ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
درﯾﻦ ﺑﯽ ﮔﺎه
ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺗﺮ ﺷﺪه
آه
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺴﺘﺎن اﻣﺮوزﯾﻨﻪ
ﻫﺸﯿﺎران دﯾﺮوزﻧﺪ
ای دوﺳﺖ
ای ﺗﺼﻮﯾﺮ
ای ﺧﺎﻣﻮش
از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﯾﻮار

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﯾﺎد آور ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﺪاری ﺳﺖ
وز زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻣﯽ ﺷﻮﮐﺮان آﮐﻨﺪ
ﺑﺎری ﻧﻤﻮداری ﺳﺖ

از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﯾﻮار
ﺑﮕﺬار ﺑﺎل ﺧﺴﺘﻪ ی ﻣﺮﻏﺎن
ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪ ی ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮود آﯾﺪ
در ﺑﺮگ زﯾﺘﻮﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎﺳﺖ
آراﻣﺶ ﻧﺰدﯾﮏ واری را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
آب از ﮐﻨﺎر ﮐﺎج ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ آب ﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺷﺎری و ﻟﺒﺮﯾﺰی ﺳﺖ
ﺳﯿﻼب
در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮواز
ﻫﺮ ﮔﻨﺒﺪ و ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ و
ﻫﺮ ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﻣﻘﺪس را
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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 ﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ
ﺷﺐ ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺷﻂ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎغ را ﻣﺮﻏﯽ
ﺑﺎ ﭼﻬﭽﻬﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
آن ﺳﯿﺮه ی ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﺮده ی ﺳﺮد ﻗﻔﺲ ﻣﯽ زد
آﮔﺎه ﺑﻮد آﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺶ را
در ﺧﯿﻤﻪ ی ﺷﺒﮕﯿﺮ ﮐﻮﺗﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد آن ﻣﺮد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﺎن
ﺷﺎﯾﺪ
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭘﺮوازی
ﭼﻪ آوازی
در ﺑﺮگ زﯾﺘﻮﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎﺳﺖ
آراﻣﺶ ﻧﺰدﯾﮏ واری را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺑﮕﺬار ﺑﺎل ﺧﺴﺘﻪ ی ﻣﺮﻏﺎن

در رﮔﺒﺎر
آﺧﺮ ﺑﭙﺮس از رﻫﮕﺬاری
ﻣﺴﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﯿﺎر
زان ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﻨﺪ
زان ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ
ﮐﺎﻣﺸﺐ
درﺧﯿﻤﻪ ی ﻣﺠﻨﻮن دﻟﺘﻨﮓ ﮐﺪاﻣﯿﻦ دﺷﺖ
ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻮاراﯾﯽ
زﯾﻦ و ﯾﺮاق و ﺑﺮگ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ؟
ﻣﻦ ﺧﻮاب ﺗﺎﺗﺎران وﺣﺸﯽ دﯾﺪه ام اﻣﺸﺐ
در ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻬﺘﺎب
ﺑﺮ ﺑﺎم اﯾﻦ ﺳﯿﻼب
ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ
ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ
ﺗﻮ ﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻤﻊ ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻨﯽ ﺧﺎﻣﻮش
و ﺑﺮ در و دﯾﻮار اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ
ﺻﺪ ﻫﺎ ﭼﺮاغ ﺧﻮاب آوﯾﺰی
ﺑﺎ ﺻﺪ ﻫﺰاران رﻧﮓ
ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
وﻗﺘﯽ اﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻫﺎ آﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺧﻮن ﻫﺰاران اﻃﻠﺴﯽ
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ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪ ی ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮود آﯾﺪ
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