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ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ روم ﻧﺮون
دﯾﻮاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺗﻨﺪر دراﻓﮑﻨﺪ

دﯾﺒﺎﭼﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﺸﺎﺑﻮر
ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎک
ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
اﯾﻦ ﺧﯿﻞ ﺳﯿﻞ وار ﻣﮕﺲ ﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
روی ﺻﺪای ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
در ﻣﺰرع ﺳﺘﺎره زﻧﻢ ﺷﺨﻢ
و ﺑﺬرﻫﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ را ﯾﮏ ﯾﮏ
ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺎﺷﻢ
وﻗﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺘﻢ
دﯾﺪم ﺗﻤﺎم ﺟﺎده ﻫﺎ از ﻣﻦ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ای ﺣﺎﺿﺮان ﻏﺎﯾﺐ از ﺧﻮد
ای ﺷﺎﻫﺪان ﺣﺎدﺛﻪ از دور
ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﮐﺮده ام
ﺣﺘﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ
رم را
ﭘﺲ از ﻧﺮون

ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ 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 ﻫﺮﮔﺰ
ز ﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪن و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺧﺴﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮاﯾﺶ در ﻫﺮم روز و ﺳﺎﯾﻪ ی ﺷﺐ
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ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ﻫﺰار ﺳﺘﺎره
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ﺣﻀﻮر ﺳﭙﯿﺪه
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ
در ﺳﺮﺑﯽ ﺻﻔﯿﺮی ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد اﯾﻦ ﺑﺎغ و ﺑﯿﺸﻪ را ﺑﯿﺪار؟
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
اﯾﻦ ﺳﺤﺮ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺳﺤﺮ
ﯾﮑﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻫﻨﻮز
آن دﮔﺮ ﮐﻨﺪ آﻏﺎز
ﺻﺪا ﯾﮑﯽ ﺳﺖ
وﻟﯿﮑﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر

در ﺑﺎدﻫﺎی اﻣﺸﺐ و ﻫﺮﺷﺐ
اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
اﯾﻦ ﺑﺎد آﺳﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎد ﻣﺸﺮﻗﯽ
وا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ روی ﺗﻮ
و ﻓﺼﻞ را دوﺑﺎره ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
در ﺑﺎدﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
از ﺑﻬﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻ
اﯾﻦ ﻻﺷﻪ ی ﺑﺰک ﺷﺪه در ﺑﺎران
ﮔﻮری ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰاراﻧﺴﺎل
در ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺣﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺐ و اﻣﺸﺐ
ﺑﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻣﺴﺘﯽ
ﻧﺴﺠﯽ ز آب و آﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺎ زﺑﺎﻟﻪ دان
اوراق روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را

ﺧﻄﺎب
اﯾﻨﮏ ﺑﻬﺎر ﺑﺮ در ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻣﯽ زﻧﺪ
اﻣﺎ ﺗﻮ آن ﻃﺮف
ﺑﯿﺮون ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﺳﺘﺎده ای ﻫﻨﻮز
ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ روی ﺷﺎﻧﻪ ی زﯾﺘﻮن
در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺒﻮط اﺳﺖ
ﻓﺮدا
از ﻧﺨﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
اﻣﺎ
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ
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ﺳﺨﻦ از ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺎ ﺳﺒﺰه ﻧﺎی ﮔﻨﺪم ﭼﻨﮕﯿﺰ
دﻫﻘﺎن ﺗﻮس و ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻧﻮروز ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺎ ﺳﺒﺰﻧﺎی ﮔﻨﺪم ﭼﻨﮕﯿﺰ
اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺒﺎر ﺻﻮرﺗﯽ و ﺳﺒﺰی
ﭘﺎﺷﯿﺪه اﻧﺪ روی درﺧﺘﺎن دوردﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻫﻮا
ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎور
ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ
از راه دور
ﺑﻮی ﺑﻬﺎر ﺗﻮ را ﻫﻨﻮز
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﺰاﻧﯽ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ای ﺟﻠﮕﻪ ای ﮐﻪ راﯾﺤﻪ ی ﻫﺠﺮت
از ﺑﺮگ ﺑﺮگ ﺑﺎغ و
ﺑﻬﺎر ﺗﻮ ﻣﯽ وزد
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
آه
اﯾﻨﺠﺎ
ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﭘﺎﺷﻮره ﻫﺎی ﺣﻮض
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮخ

ﻗﺼﻪ اﻟﻐﺮﺑﻪ اﻟﻐﺮﺑﯿﻪ
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﺷﺪم
ﺑﺮ آﺑﻬﺎی ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺎﻟﯿﺪم
ﻧﺎﻟﯿﺪم
ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﻪ ی ﺳﺮﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد
واﻧﮕﺎه آن ﭼﮑﺎوک آواره
ﺣﺰن درﺧﺖ ﻫﺎ را
در ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎر ﺳﺤﺮ ﺳﺮودش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺴﺖ
وﯾﻨﮏ
درﻣﺎﻧﺪه ام ﮐﻪ اﻣﺸﺐ
در زﯾﺮ ﺑﺮف ﭘﺮ ﺣﺮف
ﻧﻌﺶ ﺳﺮوده ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ اش را
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آﯾﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ؟

ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺎری
ﻓﯿﺮوزه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺮد ﺳﺮﻣﺪی
آب اﺳﺖ و آب و آﺑﯽ ﺑﯽ اﺑﺮ
ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺟﺎری واژﮔﻮن
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻼﻟﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻣﻮج ﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰ ﺳﺘﯿﺰای ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺖ
و ﻣﺮﻏﮑﺎن ﭼﯿﺮه ی ﻣﺎﻫﯽ ﺧﻮار
 77و
7و
ﻓﺮاوان 7
در اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮ ﻣﻮج ﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽ آرﻧﺪ
و ﻣﻦ ﻃﻨﯿﻦ ﭘﻮﯾﻪ و ﭘﺮواز و ﭘﻨﺠﻪ را
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺎری
در ﻣﻮﺟﺎﻣﻮج ﻫﺎﯾﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﻮدن
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮگ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮان ﻗﺪﺳﯽ ﭘﺮ ﺷﺪ
ﻣﺴﺘﺎن
ﯾﮏ ﯾﮏ
از ﭘﺎی اوﻓﺘﺎدﻧﺪ
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ اش ﻫﻨﻮز
در ﺣﺬﺑﻪ ی ﺳﻤﺎع اﺳﺖ
در ﻧﻮر ﺳﺮخ ﮐﮋﺗﺎب
دو ﺧﻂ :ﺳﯿﺎه و ﺳﺮﺑﯽ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ارﻏﻮاﻧﯽ آرام ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺮواز ﻣﺤﻮ زاﻏﭽﻪ ای ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮی
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮاب
ﺑﺮ ﺑﺮﮐﻪ ی ﻏﺮوب ﻧﺸﺴﺘﻦ
و اﺿﻄﺮاب ﺑﻮدن را دﯾﺪن
در ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﺳﺎﯾﻪ ی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﺑﺮ آب

آواره ﯾﻤﮕﺎن
ﮐﯿﺴﺖ در آﻧﺠﺎ
ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ
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ﮐﻪ ﺧﻮد را
از ﮔﺮه ﻣﻮج ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪش :ﻏﺒﺎر ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺎم
ذﻫﻨﺶ :آﯾﯿﻨﻪ ای ﻣﻮازی ﺷﺒﮕﯿﺮ
ﺗﯿﺸﻪ ی ﻃﻮﻓﺎن و ﺗﻨﺪﺑﺎد ﻧﮑﺎﻫﯿﺪ
ﻫﯿﭻ ازﯾﻦ ﺻﺨﺮه
اﯾﻦ ﺷﮑﻮه ﺗﻨﺎور
اﯾﻨﮏ ﻓﺮﯾﺎد اوﺳﺖ از ﭘﺲ ده ﻗﺮن
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﯿﺰاب و ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺷﻨﺎور
اﺳﺒﺶ آﻧﺠﺎ رﻫﺎﺳﺖ
ﻧﻈﻢ رﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﻣﯽ ﭼﻤﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺜﺮ ﺳﺎده ی ﺷﺒﺪر
رﯾﺨﺘﻪ در ﺷﻌﺮ آب و ﺷﯿﺮی ﻣﻬﺘﺎب
ﺻﺒﺢ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﮐﻨﺎر ﻋﺼﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮ
ﺷﻌﺮ ﻓﺮوﺷﺎن روزﮔﺎر ﻣﻦ و او
اﯾﻨﮏ ﺑﻌﺪ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﺷﺎﻋﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را و
ﺑﯿﺸﻪ ای از ﺷﯿﺮ

آﯾﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺻﺪا ﻫﺎ
ﻓﺮﯾﺎد آذرﺧﺶ و ﮔﻞ ﺳﺮخ
و ﺷﯿﻬﻪ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﺗﻨﺪر
در ﻣﻦ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ
آﯾﯿﻨﻪ ای ﺷﺪم
آﯾﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺻﺪا ﻫﺎ
آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ
در ﻋﻄﺮ اودﮐﻠﻦ
آری ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻮدﮐﺎن
آن ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻮک ﺳﺎﮐﺖ ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎ
وزان
ﺧﻨﯿﺎی ﻧﺎی ﺣﻨﺠﺮه ی ﺧﻮﻧﯽ ﺧﺰان
آﯾﯿﻨﻪ ای ﺷﺪم
آﯾﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺻﺪاﻫﺎ

ﻧﯿﻮﯾﻮرک

آﯾﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺻﺪاﻫﺎ

او ﻣﯽ ﻣﮑﺪ ﻃﺮاوت ﮔﻞ ﻫﺎ و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ را
او ﻣﯽ ﻣﮑﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺪ ﮔﻠﻬﺎی آﺳﯿﺎ را

آﯾﯿﻨﻪ ای ﺷﺪم
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ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻻﻧﻪ ی زﻧﺒﻮر اﻧﮕﺒﯿﻦ
ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه
و ﺷﻬﺪ آن دﻻر
ﯾﮏ روز
در ﻫﺮم آﻓﺘﺎب ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺗﻤﻮز
ﻣﻮم ﺗﻮ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ای روﺳﭙﯽ ﻋﺠﻮز؟

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 ﺗﯿﺸﻪ ی ﺗﮕﺮگ
زﯾﺒﺎﺗﺮ از درﺧﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ و رﻫﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎر و ﺑﺮگ

ﺳﺮود

ﺷﻄﺢ اول

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 ﻫﯿﻬﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺑﺎﻻی ﯾﺎران

ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
دﻋﻮی ﺳﺤﺮ و اﻋﺠﺎزﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎر و ﻗﻨﺎری و ﻗﻤﺮی
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﻧﺪ
آﯾﻪ ای ﻏﯿﺮ آوازﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ وﺣﯽ آﻣﺪ از ﺻﺒﺢ
ﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﻮدی ﺗﻮ در اﻧﺘﻈﺎرش
ﺟﺰ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎری
دﯾﮕﺮان ﮔﺮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن دﯾﺪه ی ﺑﺎزﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ
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ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﺷﻄﺢ دوم

ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺒﺰ

ﺷﻬﺮی ﮐﻪ آن ﺳﻮی ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺎﻟﻊ
در ﺟﺎده ی ﺟﺎدوی اﺑﺮﯾﺸﻢ
دروازه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ روی آدﻣﯽ دﯾﮕﺮ
آن ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ آرزو ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
آﻧﮏ
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از دروازه ﻫﺎی آن
ﻫﻢ ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن ﺧﯿﺰد
ﻫﻢ ﯾﺎد ﯾﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن آﯾﺪ

ﻫﯿﭻ 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 ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺎغ ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺮخ را ﺑﺒﯿﻦ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ

از ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺘﻮن

اﺷﺮاق

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

زان ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺳﺪر و ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ
ﮐﻪ ﻗﺪﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪارش
از روی دوش ﻫﻮش
آوای ﮔﺎم او را
از دور ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ
اﯾﻨﺠﺎ
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ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

اﯾﻦ ﺗﯿﮏ و ﺗﺎک ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ
زﯾﺮ ﺳﺮ
ﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﺪای ﭼﺸﻤﻪ ی ﺟﻮﺷﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﮐﺎﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه
ﺑﻪ ﻣﺮداب ﻣﯿﭽﮑﺪ؟

اﻧﺒﻮه ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎ
آن ﻫﺎ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ زﻣﯿﻦ اﻧﺪ
زودﺗﺮ
ﺗﻨﺪی و ﻃﻌﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺎری را
در ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﻧﺪ

ﭘﺮﺳﺶ 2
اﯾﻦ ﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻧﻔﺲ اژدﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺳﺖ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﯾﺎس ﺳﭙﯿﺪ و ﻧﺴﺘﺮن ﺳﺮخ؟

ﭘﺮﺳﺶ 1
ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﯾﺪ زﯾﺮ ﺟﺒﻪ ی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻧﺴﯿﻢ
ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺳﺒﺰه
رﻫﺎ ﮐﺮده
ﭼﻮن ﺷﻤﯿﻢ
دﺳﺘﺖ ﺑﻪ روی ﺳﺒﺰه و ﺳﺮ ﺧﻔﺘﻪ روی دﺳﺖ
دور از ﮔﺰﻧﺪ ﮔﺮدش ﭘﺮﻫﺎی زﻧﺠﺮه
ﮐﺰ آن ﻃﺮف ﺟﺪار ﺧﻤﻮﺷﯽ را
ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ ﺳﺒﺰه زﯾﺮ آﺑﯽ ﺑﯽ اﺑﺮ آﺳﻤﺎن
آﻓﺎق را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﮏ دﯾﺪه دادی
اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﯽ ﺧﻮﯾﺸﯽ ﺗﻮ را
آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

وﺟﻮد ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﯾﺐ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ روی ﺑﯿﺸﻪ و
درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮد و اﺑﺮ
و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺧﯿﺲ اﻗﺎﻗﯽ ﻫﺎ
و روﺷﻨﺎی آب ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ را
در ﻫﺮم آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺎﺑﻮر
ﻃﻔﻼن ﻣﻨﺘﻈﺮ
در ﮐﻮﭼﻪ ای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪ
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ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

آﻧﺠﺎ ﺑﻪ روی ﺧﺎره و ﺧﺎرا
در ﺗﯿﺰ ﺗﺎب دﺷﻨﻪ ی ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺎ واژه واژه ﭘﺮﺳﺶ آﻧﺎن
ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪ
از ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
ﺑﺎران ﻧﺮم و رﯾﺰ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺨﺖ
ﺑﺮ ﺑﺎزوان ﺳﺒﺰ ﻋﻠﻒ ﻫﺎ
و ﮔﯿﺴﻮان ﺧﯿﺲ ﺧﺰه ﻫﺎ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﺗﺒﺴﻢ اﻣﻮاج آب و
ﻣﻦ
در ﻫﺮم آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺎﺑﻮر
آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم

ﻣﺰﻣﻮر اول
ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﺧﻨﺪه ای ﻫﺴﺖ
و اﺷﮑﯽ و ﺷﮑﯽ ﺟﻨﻮﻧﯽ و ﺧﻮﻧﯽ
رﻫﺎ ﮐﻦ ﻣﺮا
رﻫﺎ ﮐﻦ ﻣﺮا در ﺣﻀﻮر ﮔﻞ و
زﻫﺮه ی ﻧﻮر
ﻧﻮر ﺳﯿﻪ ﻓﺎم اﺑﻠﯿﺲ
ﻣﺮا دﺳﺖ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﺪاﯾﺎن
ﻣﺮا زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻻژوردی
ﻧﻔﺲ ﮔﺸﺖ ﻓﻮاره ی درد و دﺷﻨﺎم
ﻧﻪ ﭼﻮﻧﺎن ﺷﻤﺎﯾﺎن
ﻣﺮا آﺗﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ و ﺑﻮرﯾﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻔﺮ در زﯾﺮ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﮕﻨﺠﺪ
ﺑﺮ اﺑﻠﯿﺲ ﺟﺎ ﺗﻨﮓ ﮔﺸﺘﻪ ﺳﺖ آﻧﺠﺎ
رﻫﺎ ﮐﻦ ﻣﺮا
رﻫﺎ ﮐﻦ ﻣﺮا

ﺣﺴﺐ ﺣﺎل
ﺷﺐ اﻣﺪ 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 دوم
از ﻫﻤﺪان ﺗﺎ ﺻﻠﯿﺐ
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ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن
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اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﺮﺳﻞ
اﯾﻦ ﺧﯿﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن اوﻟﻮاﻟﻌﺰم
ﺑﺎ ﺳﺤﺮﺷﺎن ﺳﺤﺮﻫﺎ
ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ در واژه ﻣﯽ دﻣﻨﺪ
اﯾﻨﺎن
ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ از ﺧﻮد
ﺟﺰ آﯾﻪ ای ﺷﮕﺮف
واﻧﺪر ﺣﻀﻮر ﺣﺎدﺛﻪ
ﺷﻨﮕﺮف روی ﺑﺮف

راه ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﻮد؟
ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻌﺮاج ﻣﺮد
ﺟﻮﺷﺶ ﺧﻮن ﺑﻮد
ﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﮑﻮه ای ﮐﻪ زی دﯾﺎر ﻧﻮﺷﺘﯽ
ﺑﺮ ﻗﻠﻢ آﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ
ﺻﺎﻋﻘﻪ ی ﺳﺒﺰ آﺳﻤﺎن ﺟﻨﻮن ﺑﻮد؟
ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻢ آن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﻢ
از ﻫﻤﺪان ﺗﺎ ﺻﻠﯿﺐ راﻫﻨﻤﻮن ﺑﻮد

آﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﮕﺮﻓﯽ

...

در ﺳﺮﺑﯽ و ﺳﺘﺎره و ﺳﺮﻣﺎ
ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ
ﻣﯿﺪان را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﻮق ﻋﺒﻮر از ﭘﻞ ﻃﻮﻓﺎن و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎد
اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮐﻮﭼﮏ را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
آه
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮐﻮﭼﮏ؟
ﻫﺮﮔﺰ
اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺰم و ﻋﺰﯾﻤﺖ

ﺳﺎل ﭘﺎر
داﻧﻪ ای درون ﻇﻠﻤﺖ زﻣﯿﻦ در اﻧﺘﻈﺎر
وﯾﻨﮏ اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ
ﺑﻪ روی ﺑﻮﺗﻪ
زﯾﺮ آﻓﺘﺎب
ﻫﻔﺖ ﭼﻬﺮه ی ﺻﺒﻮر
ﺳﺎل دﯾﮕﺮش ﺑﺒﯿﻦ
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار و ﺑﯽ ﺷﻤﺎر
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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
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ
ﺧﺪا ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺑﺎغ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﻔﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮی در راه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎدﺑﺎﻧﺶ از ارﻏﻮان و اﺑﺮ
ﭘﺮ اﺳﺖ
و ﺟﺴﻢ ﻇﻠﻤﺖ را
اﯾﻦ ﻫﺰار ﭘﺎی زﺧﻤﯽ را
از ﺧﻮاب ﻧﺴﺘﺮن ﻫﺎ 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 ﻫﺎﺷﺎن
ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎران درﺷﺖ

از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺣﺮوﻓﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
و ﺑﺎز ﺷﮑﻮه ﻧﮑﺮد
ﮐﺠﺎی اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
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 ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺴﺖ
ﮐﻪ واژه ﻫﺎی ﻣﻦ از درﯾﺎ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
و ﻫﻢ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﻮﯾﻨﺪ
ﮐﺠﺎی اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
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ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﻪ آب ﺣﺮف ﺑﺸﻮﯾﯽ
و ﻗﺼﺮ ﻗﯿﺼﺮ را
و ﺗﺎج ﺧﺎﻗﺎن را؟
و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
ﮔﺬار ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺎت آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻀﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﻣﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺰار ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ
ﻫﺰار ﺧﻮاﺟﻪ ی اﺧﺘﻪ
و ﺑﺮ ﻟﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ
ﻫﺰار واژه ی اﺧﺘﻪ
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺎران
رﺧﺎن ﻻﺷﻪ ی ﻣﺮدار ﺷﺶ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﻞ ﻫﺎ ﺳﺮﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮز
ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﭼﻨﮕﯿﺰی
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدن زراﻓﻪ ای در آوﯾﺰی
و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آد
و ﺑﺎز ﺷﮑﻮه ﻧﮑﺮد
درون ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺒﺰ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ
ﺧﺪا ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 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 روزﺑﻬﺎن را ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺪﯾﺢ ﮔﻮﯾﻢ و
ﻃﺎﺳﯿﻦ ﻋﺸﻖ را ﺑﺴﺮاﯾﻢ
ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﻦ ﮐﻔﺮی ﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﻤﺮﻏﯽ ﺑﺮ اوج آن
ﻧﯿﺎرد ﭘﺮ زد
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﺗﻨﺪر ﺗﺮﮐﯿﺪ
و ﺗﺮ ﺷﺪ ﻣﮋه ی ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺪم
از ﺷﻮق
و ارﻏﻮان ﻫﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
و ﺑﺎز ﺷﮑﻮه ﻧﮑﺮد
ﮐﺠﺎی اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ را
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ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺮﭼﻪ واژه داﺷﺘﻢ ﻧﺜﺎر ﮐﺮدم و درﺧﺖ
ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ ره ﻧﺪاد

ﭼﮑﺎوﮐﯽ ﭘﺮ زد
و در ﻧﺴﯿﻢ آوﯾﺨﺖ

در ﺑﺮاﺑﺮ درﺧﺖ

ﻣﺮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ

ﺻﺒﺢ زود ﺑﻮد
ﺑﺎغ ﭘﺮ ﺻﻨﻮﺑﺮ و
ﺳﺮود ﺑﻮد
ﺳﯿﻨﻪ ﺳﺮخ ﻫﺎ در اوج ﻫﺎ و اوج ﻫﺎ
ﭘﺮ ﮔﺸﻮده ﻓﻮج ﻫﺎ و ﻓﻮج ﻫﺎ
ﻣﯽ زد از ﮐﺮان ﺷﺮق
در ﻧﮕﺎه ﺷﺎن
ﺷﻌﺎع ﺷﯿﺮی ﺳﺤﺮ
ﻣﻮج ﻫﺎ و ﻣﻮج ﻫﺎ و ﻣﻮج ﻫﺎ
ﻫﺮ ﮔﯿﺎه و ﺑﺮﮔﭽﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺳﺤﺮ
آن ﺻﺪای ﺳﺒﺰ را
زان ﺳﻮی ﺟﺪار ﺣﺮف و ﺻﻮت
ﻣﯽ ﭼﺸﯿﺪ
آن ﺻﺪا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از درﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺗﮑﺎﻧﺪه ﺑﻮدم و رﻫﺎ ﺷﺪه
ﺑﺎز ﻫﻢ در آن ﻣﯿﺎن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮدم و ﮐﺴﯽ

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 ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮ رﻫﮕﺬار ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ
راﻣﺶ ﻣﻮﻗﺮ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ را
ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ ی اﻗﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻗﻪ ی ﻋﻠﻒ
دم ﻟﺮزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﯽ داﻧﻢ
آه
ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ
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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 ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻐﺾ اﯾﻦ ﻏﻢ ﻫﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻓﺮدای ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺮد
ای ﺳﺒﺰ
ﺗﻮ
در ﻇﻼﻣﯽ
آﻧﭽﻨﺎن ﻇﺎﻟﻢ
واژه ﻫﺎ را از ﭘﻠﯿﺪی ﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺗﻬﯽ
ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﯽ ﺷﺴﺘﯽ
ﻧﻮر زﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ
ﻟﯿﮑﻦ ای ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن
ﮔﻨﺠﺎی آوازی ﭼﻨﺎن را
در ﺟﻬﺎن
ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽ ﺟﺴﺘﯽ

ﮐﺎﯾﻦ ﻣﺮد
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد
در ﺷﺮق دوردﺳﺖ
در آﻓﺘﺎب از ﭘﺲ ﺑﺎران
ﮐﻨﺎر راه
ﻣﺮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ

ﺗﺴﻠﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻬﯽ
ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻮ
ﻧﻪ ﺳﺒﻮﯾﯽ آواز
دﺳﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ
ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮون آﯾﺎ
ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺳﺖ ﮐﺴﯽ؟
ﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﻏﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ
ﮐﺎﺳﻪ ی ﭼﺸﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ رﻫﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ

ﻧﻮر زﯾﺘﻮﻧﯽ
از ﺣﻠﺐ ﺗﺎ ﮐﺎﺷﻐﺮ
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ﻧﺎﮐﺠﺎ

ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ

ﻣﻦ و ﺷﻌﺮ وﺟﻮﺑﺎر
رﻓﺘﯿﻢ و رﻓﺘﯿﻢ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﮐﺲ ﺑﻮد
و ﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد
درﺧﺘﺎن ﺑﻪ آﯾﯿﻦ دﯾﮕﺮ
و ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ آﯾﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ از دور
ﺻﺪای ﺧﺪا ﺑﻮد
رﻫﺎ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮواز
از روی ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﯽ
ﮐﺴﯽ زﯾﺮ ﺑﺎل ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ را
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﺷﻘﺎﯾﻖ
ز ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺖ ﺧﺎﻣﻮش
ﭼﺮاﻏﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ از روﺷﻨﺎ ﺑﻮد
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد

آن ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ
ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﻗﻬﻘﻪ ﻫﺎ
آن اﻣﺎﻧﺖ ﻫﺎ را
آﺳﻤﺎن آﯾﺎ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺖ
آﺳﻤﺎن ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪ
ﻧﻌﺮه ﻫﺎی ﺣﻼج
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻮﺑﻪ ی دار
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود آه
ﭼﻬﭽﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺮ ﺳﺎﻗﻪ ی ﺑﺎد
آﺳﻤﺎن آﯾﺎ
اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﻫﺎ را
ﺑﺎز ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ
1
از ﯾﺎدﻫﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ و در ﺑﺎدﻫﺎ دوان
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ﻫﻤﻪ
در زﯾﺮ ﺛﻘﻞ ﺷﺐ
ﻧﺎﮔﺎه
ﺑﺮگ ﻻﻟﻪ ﺑﺮون آﻣﺪ از ﻣﺤﺎق
آن ﮔﺎه
دﯾﺪم
ﻣﺸﺘﯽ ﻃﻠﻮع ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ آﺑﻬﺎ روان

ﻫﻤﭙﺎی و ﭘﻮﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﮔﺮم آﻫﻮان
ﻣﯽ ﮐﻮﭼﻢ از رﻫﺎﯾﯽ در ﭼﺸﻢ ﮐﻮﭼﻪ ای
ﮐﺎﻧﺠﺎ ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻫﺠﺮت اﻧﺪ
و آواز را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻓﺮو رﻓﺘﻪ زاﻧﻮان
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﯾﮏ ﭼﻨﺪ
زﯾﺮا
از ﺧﺸﻢ
در ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻣﻦ
دﻧﺪان واژه ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻢ اﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ
آه
ﻧﺎﮔﺎه
ﺗﺮﮐﯿﺪ ﺑﻐﺾ ﺗﻨﺪر
در ﺻﺒﺮ اﺑﺮﻫﺎ
ﭘﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮن ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﺑﺮ ﺳﺒﺰه ی ﺟﻮان
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ و آب ﺗﺸﻨﻪ زﯾﺴﺖ
ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻧﺨﺎع ﺳﺤﺮﮔﻪ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ
در ﺟﺎده ﻫﺎی ﺻﺒﺤﺪم
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺟﺎدوان
2
در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺞ ﺷﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻫﺎ

ﭘﮋواک
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ آﻏﺎز
ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ﭘﺮﻫﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﭘﺮواز
ﺑﺒﺨﺸﺎی
ای روﺷﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺑﺒﺨﺸﺎی
ﺑﺒﺨﺸﺎی اﮔﺮ ﺻﺒﺢ را
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﻪ
دﻋﻮت ﻧﮑﺮدﯾﻢ
ﺑﺒﺨﺸﺎی
اﮔﺮ روی ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﺎ
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ﺑﻮی ﺟﻮی ﻣﻮﻟﯿﺎن
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م.ﺳﺮﺷﮏ(

ﻧﺸﺎن ﻋﺒﻮر ﺳﺤﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺒﺨﺸﺎی ﻣﺎ را
اﮔﺮ از ﺣﻀﻮر ﻓﻠﻖ
روی ﻓﺮق ﺻﻨﻮﺑﺮ
ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺴﯿﻤﯽ
ﮔﯿﺎه ﺳﺤﺮﮔﺎه را
در ﮐﻤﻨﺪی ﻓﮑﻨﺪه ﺳﺖ 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 ﻫﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﭘﺮواز.
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