ﺁوازهﺎی ﺑﻨﺪ
ﭘﺎﺋﻴﺰ  – ۴٧ﺑﻬﺎر ۵١

اﮔﺮ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺁﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎر

ایﻦ ﻣﺮد ژﻥﺪﻩ آﻴﺴﺖ
ایﻦ ﻣﺮد ژﻥﺪﻩ آﻴﺴﺖ
آﻪ دیﺮیﺱﺖ
ﺑﺎ ﻥﻌﺮﻩاش زﻣﻴﻦ و زﻣﺎن را
از هﻢ ﻥﻤﯽ درد؟
و زﺧﻢ ﺗﺎﻓﺘﻪاش را
از اﻥﺘﻬﺎی ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﺷﺒﯽ ﺗﺎزﻩ ﻣﯽﺑﺮد؟

ایﻦ ﻣﺮد ﺧﻔﺘﻪ آﻴﺴﺖ
ایﻦ ﺱﺎآﺖ
ایﻦ ﺻﺒﻮر
آﻪ ﮔﺎهﯽ
ﺑﺎ ﻥﺎﻟﻪای ،ﺑﻪ ﺗﺎب وﺗﺐ ،اﻗﺮار ﻣﯽآﻨﺪ؟
ودر ﺷﺒﯽ ﮔﺪاﺧﺘﻪ و ﺱﻨﮕﻴﻦ
آﺎﺑﻮس ﺧﻮن و ﺧﺸﻢ و ﺧﻴﺎﺑﺎن را
درﺧﺎﻃﺮات ﺧﻔﺘﻪی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻴﺪار ﻣﯽآﻨﺪ؟
اﻓﺘﺎدﻩ روی ﺷﺎﻥﻪی ﺑﻴﻤﺎری
ﺷﺐ ،در ﺷﺮار ﺗﺨﺪیﺮ
ﺑﺎ ﺧﻮاب ﻣﯽﮔﺮایﺪ
ﺑﺎ زﺧﻢ ﺗﺎزﻩﺗﺮ ،اﻣﺎ
ﻓﺮدا
از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻣﯽﺁیﺪ
ایﻦ ﺑﯽدیﺎر و یﺎر ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻥﻪ آﻴﺴﺖ؟
ایﻦ ﺑﯽ ﻥﺸﺎﻥﻪ آﻴﺴﺖ؟
آﻪ ﺷﺒﻜﻼﻩ و ﭼﺎرق از دﺱﺖ رﻓﺘﻪاش
درﮔﻨﺠﻪ ﻣﺎﻥﺪﻩ اﺱﺖ
وز ﺁﻓﺘﺎب و آﺎر ،ﺗﺮكهﺎی ﺗﻔﺘﻪاش
ﺑﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺎﻥﺪﻩ اﺱﺖ
ﭼﻨﮕﺶ ﻓﺮو ﻥﺸﺴﺘﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻼﻓﻪهﺎ
ﺝﻮﺑﺎر ﺧﻮن

از آﻨﺞ ﻟﺐ ،ﺑﻪ آﻨﺪﻩی ﺷﺎﻥﻪ آﺸﺎﻥﺪﻩ اﺱﺖ
از ﭼﺸﻢ ﻥﻴﻢ ﺧﻔﺘﻪی ﺑﻴﻤﺎر
اﻟﻤﺎسهﺎی اﺷﻚ
ﺑﺮ ﺧﻮن ﻥﺸﺎﻥﺪﻩ اﺱﺖ
ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﺱﭙﻴﺪ
ﭼﻮن ﺧﺮﻣﻨﯽ زﺧﻮن و ﺧﺎآﺴﺘﺮ
آﺎآﻞ ﻓﺸﺎﻥﺪﻩ اﺱﺖ
ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ دﻥﺪﻩهﺎیﺶ ،از زیﺮ زﺧﻢ و ﭘﻮﺱﺖ
ﺗﺎ ﻥﻌﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ اﺱﺖ
ﺑﺴﯽ ﻥﻴﺴﺖ
ﻣﯽ ﺱﻮزد اﺱﺘﺨﻮان و
آﺴﯽ ﻥﻴﺴﺖ
ایﻦ ﻣﺮد ﺧﺴﺘﻪ آﻴﺴﺖ؟
ایﻦ ﻣﺮد روﺱﺘﺎﺋﯽ
ایﻦ ﻣﺮد آﺎرﮔﺮ
ایﻦ ﻣﺮد ﻥﻌﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪی در ﺧﻮن ﻥﺸﺴﺘﻪ آﻴﺴﺖ؟
ایﻦ ﻏﻮل ﻣﺎﻥﺪﮔﺎر وﻟﯽ ﺱﺮﺷﻜﺴﺘﻪ آﻴﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﮔﺸﺖ ﭘﺎﺱﺪار
ﭘﺸﺖ در و دریﭽﻪ و دیﻮار
ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻥﻪ ﺧﻔﺘﻪ و
ﺑﻴﻤﺎر
در هﺎﻟﻪی ﺱﻜﻮت ﻥﻔﺲ ﻣﯽآﺸﺪ

ﻥﺎﮔﺎﻩ ﻣﯽﺷﻜﺎﻓﺪ در اﺑﺮ ﺗﻨﺪری
ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻥﻪ ،ﺑﺎز ،ﻣﯽﺁﺷﻮﺑﺪ
ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﻴﺮﻩی ﺷﺐ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻥﺪ:
ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻥﻪ ﺑﻨﺪ اﺱﻴﺮان اﺱﺖ
رﮔﺒﺎر ﭘﺸﺖ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻣﯽﮔﻮیﺪ:
ایﻦ ﺷﺒﻜﻼﻩ ﭼﺮك
ﺧﻮد دﻻوران اﺱﺖ
ایﻦ ﭼﺎروق آﻬﻦ
ﭘﻮزار آﺎویﺎن اﺱﺖ
ایﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺰدك اﺱﺖ
ایﻦ ﺑﺎزوان رﺱﺘﻢ دﺱﺘﺎن اﺱﺖ
ای ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺧﻮف
ایﻦ ﻣﺮد روﺱﺘﺎﺋﯽ
ایﻦ ﻣﺮد آﺎرﮔﺮ
ایﻦ ﭘﻬﻠﻮان زﺧﻤﯽ
ایﺮان اﺱﺖ
رﮔﺒﺎر روی ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﯽآﻮﺑﺪ
ﺧﻔﺘﻪﺱﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ،ﺑﻴﻤﺎر
و ﭘﺎﺱﺪار
ﺧﺮد و ﺧﺮاب و ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد
ﭘﺸﺖ در و دریﭽﻪ و دیﻮار

ﺑﺎ آﺸﻮرم ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﺎ آﺸﻮرم ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺱﺖ
ﺑﺎ آﺸﻮرم ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺱﺖ
آﻪ زﻥﺪانهﺎ
از ﺷﺒﻨﻢ و ﺷﻘﺎیﻖ ﺱﺮﺷﺎرﻥﺪ
و ﺑﺎزﻣﺎﻥﺪﮔﺎن ﺷﻬﻴﺪان
اﻥﺒﻮﻩ اﺑﺮهﺎی ﭘﺮیﺸﺎن ﺱﻮﮔﻮار
در ﺱﻮگ ﻻﻟﻪهﺎی ﺱﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎرﻥﺪ

ﺑﺎ آﺸﻮرم ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺱﺖ
آﻪ ﮔﻞهﺎ هﻨﻮز ﺱﻮﮔﻮارﻥﺪ
ﺑﺎ ﺷﻮر ﮔﺮدﺑﺎد
ﺁﻥﻚ
ﻣﻨﻢ آﻪ ﺗﻔﺘﻪﺗﺮ از ﮔﺮدﺑﺎهﺎ
در ﺧﺎرزار ﺑﺎدیﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﻢ
ﺗﺎ ﺁﺗﺶ ﻥﻬﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎآﺴﺘﺮ
ﺁﺷﻔﺘﻪﺗﺮ ز ﻥﻌﺮﻩی ﺧﻮرﺷﻴﺪهﺎی “ﺗﻴﺮ“
از ﻗﻠﺐ ﺧﺎكهﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺱﺮآﺸﺪ
ﺗﺎ از ﻗﻨﺎت ﺣﻨﺠﺮﻩهﺎ
ﻓﻮج ﺧﺸﻢ و ﺧﻮن
روی ﻏﺮوب ﺱﻮﺧﺘﻪی ﻣﺮگ ﭘﺮ آﺸﺪ:
ایﻦ ﻥﻌﺮﻩی ﻣﻦ اﺱﺖ
ایﻦ ﻥﻌﺮﻩی ﻣﻦ اﺱﺖ آﻪ روی ﻓﻼت ﻣﯽﭘﻴﭽﺪ
و ﺧﺎكهﺎی ﺱﻜﻮت زﻣﺎﻥﻪی ﺗﺎریﻚ را ﻣﯽﺁﺷﻮﺑﺪ
و ﺑﺎ هﺰار ﻣﺸﺖ ﮔﺮان
ﺑﺮ ﺁبهﺎی ﻋﻤﺎن ﻣﯽآﻮﺑﺪ
ایﻦ ﻥﻌﺮﻩی ﻣﻦ اﺱﺖ آﻪ ﻣﯽروﺑﺪ
ﺧﺎآﺴﺘﺮ زﻣﺎن را از ﺧﺸﻢ روزﮔﺎر
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ا...ی
ای ﮔﻠﺸﻦ ﺱﺘﺎرﻩی دﻥﺒﺎﻟﻪدار اﻋﺪاﻣﯽ

ای ﺧﺴﺮو ﺑﺰرگ
آﻪ ﺑﺮق و ﻟﺮزﻩ در ارآﺎن ﺧﺴﺮوان ﺑﻮدی
ای ﺁﺧﺮیﻦ ﺱﺘﺎرﻩ
ﺧﻮﻥﻴﻦﺗﺮیﻦ ﺱﺮود
در ﺑﺎغ ارﻏﻮان
در ازدﺣﺎم ﺧﻠﻖ
در دوردﺱﺖ و ﻥﺰدیﻚ
ﻣﻦ هﻴﭻ ﻥﻴﺴﺘﻴﻢ
ﺝﺰ ﺁن ﻣﺴﻠﺴﻠﯽ کﻪ در زﻣﻴﻨﻪی یﮏ اﻥﻘﻼب ﻣﯽﮔﺬرد
و ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺮهﻨﻪ و ﺧﻮﻥﺎﻟﻮد
ﺱﻬﻢ و ﺱﺘﺮگ و ﺱﻨﮕﻴﻦ
در ﺧﻮن ﺗﻮدﻩهﺎی زﻣﺎن ﻣﯽﻏﻠﺘﺪ
ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺎر ﺱﻬﻤﻨﺎک و درﺷﺘﯽ
 روﺋﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﮔﺮیﻮرﻩهﺎی ﮔﻞ ﺱﺮخ-ﺁیﻨﺪﻩ را
ﺑﻤﺎﻥﺪ
در ﭼﺸﻢ روزﮔﺎر
یﺎدﺁور ﺷﻬﺎدت ﺷﻮریﺪﮔﺎن ﺧﻠﻖ
ﺑﺮ ارﺗﺶ ﻣﻬﺎﺝﻢ ایﻦ ﻥﺎزی
ایﻦ ﺗﺰار
ای ﺧﺸﻢ ﻣﺎﻥﺪﮔﺎر
ای ﺧﺸﻢ

ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻥﻔﺠﺎر
ای ﺧﺸﻢ
ﺗﺎ ﺝﻮﺧﻪهﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﻋﺪام
در ﺝﺎﻣﻪهﺎی رﺱﻤﯽ
ﺁﻥﮏ
ﺁﻥﮏ هﺰار ﻻﺷﺨﻮر،ای ﺧﺸﻢ
ﻣﺜﻞ هﺰار ﺗﻮﺱﻦ یﺎل اﻓﺸﺎن
ﺧﻮن ﺷﻴﻬﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺱﺖ ﺑﺮ ایﻦ ویﺮان
دیﮕﺮ ﺑﺒﺎر
ﺑﺒﺎر ای ﺧﺸﻢ
ای ﺧﺸﻢ ﭼﻮن ﮔﺪازﻩی ﺁﺗﺸﻔﺸﺎن ﺑﺒﺎر
روی ﺷﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪی اﺱﺘﻌﻤﺎر
اﻣﺎ دریﻎ و درد کﻪ "ﺝﺒﺮیﻞ"هﺎی "او"
ﺑﻪ ﺷﻬﭙﺮ ﺱﭙﻴﺪ
از هﺮ ﻃﺮف ﻓﺮود ﻣﯽﺁیﻨﺪ
و ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن زﻣﺎن را
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ وﭼﻨﮓ و دﻥﺪان ﻣﯽﺧﺎیﻨﺪ
و ﭘﻨﺠﻪهﺎی وﺣﺸﺖ ﭘﻨﻬﺎن را
ﺑﺎ ﺧﻮن ایﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﯽﺁﻻیﻨﺪ
ﺑﺎ ایﻦ هﻤﻪ ﺷﺠﺎع
ﺑﺎ ایﻦ هﻤﻪ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﺎ کﺸﻮرم ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺱﺖ

ﺑﺎ کﺸﻮرم ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺱﺖ
کﻪ از ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ ﮔﻠﮕﻮن
از کﻮﭼﻪهﺎی دهﮑﺪﻩ
از کﻮﭼﻪهﺎی ﺷﻬﺮ
از کﻮﭼﻪهﺎی ﺁﺗﺶ
از کﻮﭼﻪهﺎی ﺧﻮن
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺱﺮﺑﺪاران
ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎم
اﻥﺒﻮﻩ ﭘﺎرﻩ ﭘﻮﺷﺎن
اﻥﺒﻮﻩ ﻥﺎﮔﻬﺎن
اﻥﺒﻮﻩ اﻥﺘﻘﺎم
ﻥﻤﯽﺁیﻨﺪ
ﭼﺸﻢ ﺻﺒﻮر ﻣﺮدان
دیﺮی ﺱﺖ
در ﭘﺮدﻩهﺎی اﺷﮏ ﻥﺸﺴﺘﻪ ﺱﺖ
دیﺮی ﺱﺖ ﻗﻠﺐ ﻋﺸﻖ
در ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﺑﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪﺱﺖ
ﭼﻨﺪان ز ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻗﻔﺲ ﺧﻮاﻥﺪیﻢ
کﺰ ﭘﺎرﻩهﺎی زﺧﻢ ﮔﻠﻮ ﺑﺴﺘﻪﺱﺖ
ای دﺱﺖ اﻥﻘﻼب
ﻣﺸﺖ درﺷﺖ ﻣﺮدم
ﮔﻠﻤﺸﺖ ﺁﻓﺘﺎب
ﺑﺎ کﺸﻮرم ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺱﺖ

ﺑﺮ اﻳﻦ کﺮاﻧﻪی ﺧﻮف

ﻥﻪ
ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﺸﻢ و ﺝﻨﻮن
ﻥﻪ
ﺗﺎ ﺁﺧﺮیﻦ ﺱﺘﺎرﻩی ﺧﻮن
ﻥﻪ

ﺑﻪ اوج ﻥﻔﺮت ﺧﻮاهﻢ رﺱﻴﺪ
و از ﺗﻤﺎم ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺮدﺑﺎری ﺱﻘﻮط ﺧﻮاهﻢ کﺮد
و روی ﻟﺠﻪی ﺗﺎریﮏ ﺧﻮن
ﭼﻮ ﻥﻴﻠﻮﻓﺮ
در اﻥﺘﻈﺎر ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ای ﻋﺸﻖ ﺧﻔﺘﻪ
ﺧﻮاهﻢ ﻣﺎﻥﺪ
و از ﺑﺴﺎک ﭘﺮیﺸﺎن ﺧﻮیﺶ ﺑﺮ ﻣﺮداب
هﺰار ﮔﺮدﻩی ﻃﻐﻴﺎن ﺧﻮاهﻢ اﻓﺸﺎﻥﺪ
ﻓﻼت را ﺑﻨﮕﺮ
دریﺎی وﺣﺸﺖ اﻥﮕﻴﺰیﺱﺖ
کﻪ ﻣﻮج ﻣﯽزﻥﺪ از ﺧﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎﻥﻪی ﻣﺎ
و ﺑﺎدﺑﺎن ﺱﻴﺎﻩ ﺗﻤﺎم ﻗﺎیﻖهﺎ
ﺻﻠﻴﺐ ﺱﻮﺧﺘﻪی ﮔﻮرهﺎی دریﺎﺋﯽﺱﺖ
ﺑﺒﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪان روی ﻏﺮوب ﻣﯽراﻥﻨﺪ
و ﺑﺎﺻﺪاﺋﯽ ﺧﻮﻥﻴﻦ و ﺧﺴﺘﻪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻥﻨﺪ
و ﺗﻮر کﻬﻨﻪی ﺻﻴﺎدهﺎی ﺝﻠﮕﻪی ﺧﻮن
از ایﻦ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﻐﻠﻮب ،ﻣﺮدﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮد
در ایﻦ ﺱﮑﻮت ﺱﺘﺮون
ﺑﺮ ایﻦ کﺮاﻥﻪی ﺧﻮف
در ایﻦ ﻓﻼت ﮔﻞ ﺧﻮن و ﺱﺎﻗﻪی زﻥﺠﻴﺮ
ﻥﻪ

ای ﺻﺪای ﺗﻮاﻥﺎی ﻣﻦ
ﻥﻤﯽ ﻣﺎﻥﻢ
و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮن ﻥﺸﺴﺘﻪی ﺗﻮ
ﭼﻨﺎن کﻪ "ﻓﺮﺧﯽ" و "ﻋﺸﻘﯽ"
ﺑﺒﻴﻦ
هﻨﻮز از ایﻦ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻥﻢ
ﺻﺪای ﺧﺴﺘﻪی ﻣﻦ رﻥﮓ دیﮕﺮی دارد
ﺻﺪای ﺧﺴﺘﻪی ﻣﻦ ﺱﺮخ و ﺗﻨﺪ و ﺗﻮﻓﺎﻥﯽ اﺱﺖ
ﺻﺪای ﺧﺴﺘﻪی ﻣﻦ ﺁن ﻋﻘﺎب را ﻣﺎﻥﺪ
کﻪ روی ﻗﻠﻪی ﺷﺒﮕﻴﺮ ﺑﺎل ﻣﯽکﻮﺑﺪ
و ﻥﻴﺰﻩهﺎی ﺗﻔﺘﻪی ﻓﺮیﺎدش
روی ﻣﺪار ﺁﺗﻴﻪ و اﻥﻘﻼب ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ
کﺠﺎﺱﺖ ﻗﺎیﻘﻢ ای ﻣﻮج
کﺠﺎﺱﺖ ﻗﺎیﻘﻢ ای ﺧﻮن
کﺠﺎﺱﺖ ﭘﺎروهﺎ
کﺠﺎﺱﺖ ﭘﺎروهﺎ
ﻣﯽﺧﻮاهﻢ
ﺑﺮای ﻣﺎﻥﺪن ،ﺑﺮ دریﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎﻥﺪن ﺑﺮ ﺧﻮن ،ﺱﻔﺮ کﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺮگ
و هﺴﺘﯽام را ﻣﺜﻞ ﮔﻞ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر

ﻣﻴﺎن ﺁﺗﺶ و ﺧﻮن و ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﻓﺮیﺎد
ﺑﺮاﻩ ﺧﺎﻥﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺒﺎغ ﺗﻨﺪ وﺗﺐﺁﻟﻮد ﻻﻟﻪ ﺑﻨﺸﺎﻥﻢ
و ﭘﺸﺘﻪهﺎی ﮔﻞهﺎی ﺑﺮدﺑﺎری را
کﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدیﺎﻥﯽ از راﻩ دور ﺁوردم
ﺑﻪ کﻮهﻪهﺎی ﭘﺮیﺸﺎن ﺧﻮن کﻨﻢ ﭘﺮﺗﺎب
کﺠﺎﺱﺖ ﭘﺎروهﺎ
کﻪ ﺧﻮن ﺁنهﻤﻪ ﮔﻞ
ﺁﻥﻬﻤﻪ ﺱﺘﺎرﻩی ﺧﻮن
 ﺑﻬﺎر ﺱﻮﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮق ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻐﻠﻮب-و یﮏ ﺱﺘﺎرﻩی ﻥﺎرﻥﺞ
ویﮏ دهﺎن ﮔﻞاﻓﺸﺎن
کﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮگ ﮔﻞ اﻥﻘﻼب ﻓﺮدا را
ﻥﻬﺎن ﺑﺒﺎرد در کﺎرﺧﺎﻥﻪ ﺱﺘﻢ
ﻥﻬﺎن ﺑﺒﺂرد در کﺸﺘﺰارهﺎی ﺱﻴﺎﻩ
ﺑﺮای ﭘﻮیﺶ اﻥﺪیﺸﻪهﺎی ﺗﺎریﺨﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻋﺸﻖ
ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺱﺎزﻣﺎن "او"
کﺎﻓﯽ اﺱﺖ

ﺳﺮود ،ﺑﺮای ﮔﻞهﺎی ﺳﺮخ

دیﮕﺮ ﻥﻤﯽﺗﻮاﻥﻢ
ﺝﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ
از ﺗﻮ ﺱﺨﻦ ﺑﮕﻮیﻢ
ای ﺷﺮزﻩ ﺷﻴﺮ زﺧﻤﯽ زﻥﺪاﻥﯽ
ای ﺧﺎک ارﻏﻮاﻥﯽ
دیﮕﺮ ﻥﻤﯽﺗﻮاﻥﻢ

و ﻗﻠﺒﻢ ایﻦ ﺱﺘﺎرﻩی اﺱﭙﻨﺪ
در ﺁﺗﺶ ﺷﮑﻔﺘﻪی ﺧﺸﻢ و ﺧﻮن
ﺁوازهﺎی ﺱﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪ
و اﺧﺘﺮان ﺧﺸﻢ زﻣﺎن را
ﺑﺎغ ﺝﺮﻗﻪهﺎی ﺱﺮخ ﭘﺮیﺸﺎن را
روی ﻓﻼت ﺧﻔﺘﻪ ﻣﯽاﻓﺸﺎﻥﺪ:
ﻥﺎﮔﺎﻩ ،ﻣﺜﻞ ﺝﻨﮕﻞ ﺑﺎروت ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮرﻩهﺎی ﮔﺪازان ﮔﺮدﺑﺎد
از ﺧﻄﻪهﺎی ﻣﻴﻬﻦ ﺧﻮﻥﺎﻟﻮد
ﻣﯽرویﻢ
و ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽکﺸﻢ از کﻮرﻩهﺎی ﺁﺗﺸﺒﺎد
وﻥﺎم ﺱﻮﺧﺘﮕﺎن کﻮیﺮ و ﺑﻨﺪر را
ﺑﻪ زﺧﻢ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮﻥﻴﻦ ﻥﻌﺮﻩ ﻣﯽکﻮﺑﻢ
ﺑﻪ ﺱﻨﮓ ﺱﻨﮓ ﻗﺰلﻗﻠﻌﻪ و اویﻦ و ﺣﺼﺎر
دیﮕﺮ ﻥﻤﯽﺗﻮاﻥﻢ
ﺁﻥﮏ ،اﺑﺮ
دیﮕﺮ ﻥﻤﯽﺗﻮاﻥﻢ
ایﻨﮏ ،رﻋﺪ
دیﮕﺮ ﻥﻤﯽﺗﻮاﻥﻢ
هﺎن
رﮔﺒﺎر
دیﮕﺮ ﻥﻤﯽﺗﻮاﻥﻢ

ﺑﺎ ﺻﺪ هﺰار در ﻗﻔﺲ ﺁیﺎ ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺱﺖ؟
ﺑﺎ ﺻﺪ هﺰار ﻋﺸﻖ ،کﻪ در ﺑﺎغ ﺁرزو ﺧﻮاﻥﺪﻥﺪ
ﺑﺎ ﺻﺪ هﺰار ﺝﻨﮕﻞ
ﺑﺎ ﺻﺪ هﺰار ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺻﺪ هﺰار ﺱﺮخ ،کﻪ روی ﺷﻤﺎل ﺷﺐ راﻥﺪﻥﺪ
و روی ﺷﺎﺧﺴﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ
در کﻮچ ﻥﺎﮔﻬﺎن زﻣﺴﺘﺎﻥﯽ
رﮔﺒﺎر ﺑﺎل ﺧﻮﻥﻴﻦ اﻓﺸﺎﻥﺪﻥﺪ
دیﮕﺮ ﻥﻤﯽﺗﻮاﻥﻢ
ﺑﺎد از هﺰار ﺝﺎﻥﺐ
در ﻻﻟﻪهﺎی ﺧﻮن هﺰاران
ﻣﯽﮔﺮدد
و ﻋﻄﺮ اﺷﮏ و اﺱﺎرت را
در زیﺮ ﺧﻴﻤﻪهﺎی ﺱﻮﮔﻮاری ﺷﺐهﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻥﺪ
ﺑﺎد از هﺰار ﺝﺎﻥﺐ
از رﻥﺞ روزﮔﺎر
از ﺱﻨﮕﺮ و ﺻﺪا
از راﺱﺘﺎی ﻓﺮدا ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪ
ﺑﺎد از هﺰار ﺝﺎﻥﺐ
ﺑﺎ رودهﺎی ﻣﻴﻬﻦ
ﻣﯽراﻥﺪ

ﻣﯽﺗﻮﻓﺪ از کﺮاﻥﻪی ﮔﻠﮕﻮن
و روی ﻥﻌﺶهﺎی ﺷﻬﻴﺪان
ﮔﻴﺴﻮی ﺱﻮﮔﻮار ﻣﯽاﻓﺸﺎﻥﺪ
ﻣﯽزارد از ﺝﮕﺮ
ﻣﺮﺙﻴﻪ ﻣﯽﺱﺮایﺪ ﺑﺎ هﻖهﻘﯽ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و
ز ﭘﻮیﻪ ﻥﻤﯽﻣﺎﻥﺪ
ﺑﺎد از هﺰار ﺝﺎﻥﺐ
از رﻥﺞ روزﮔﺎر
از ﺱﻨﮕﺮ و ﺻﺪا
از راﺱﺘﺎی ﻓﺮدا ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪ
دیﮕﺮ ﻥﻤﯽﺗﻮاﻥﻢ
ﺑﺎ رﻥﺞ واﻗﻌﻴﺖ
و ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﺧﻮﻥﻴﻦ ﻋﺸﻖ و ﺁزادی
ﺻﺪای ﺗﻨﺪ و ﺗﻮاﻥﺎی روزﮔﺎرم را
ﺑﻪدرﻩهﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﺱﮑﻮت ﻣﯽریﺰم
ﻣﮕﺮ ﺑﻠﺮزد ﺑﺎز ایﻦ ﻥﻮاﺣﯽ ﺑﻴﺪاد
ﺑﻪ ﻥﻌﺮﻩهﺎی ﺗﻮاﻥﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮیﺎد:
هﻼ ،ﺱﺘﺎرﻩی ﺗﻮﻓﺎﻥﯽ
هﻼ ،ﺱﺘﺎرﻩی ﺗﻮﻓﻨﺪﻩی ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ
هﻼ ،ﺱﺘﺎرﻩی ﭘﺮان
هﻼ ،ﺱﺘﺎرﻩی ﭘﻮیﺎن

ﺱﺘﺎرﻩی ﺱﻮزان
ﺱﺘﺎرﻩی ﺱﺤﺮ اﻥﻘﻼب ایﺮاﻥﯽ
هﻼ ،ﺱﺘﺂرﻩی "ﺣﻴﺪر"
ﺱﺘﺎرﻩی ﺁذر
هﻼ ،هﺰار ﺱﺘﺂرﻩ،
ﺱﺘﺎرﻩی" دیﮕﺮ "
کﻨﻮن ﺣﻤﺎﺱﻪی ﺁزادی ﺗﻮ را ،ﺑﺎ ﺧﻮن
و ﺑﺎ دهﺎﻥﯽ ،از ﻋﺸﻖ و ﺁﻓﺘﺎب و ﺝﻨﻮن
ﻣﻴﺎن ﺧﺮﻣﻦ ﺧﺎکﺴﺘﺮ و ﺗﻬﺎﺝﻢ ﺑﺎد
ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺗﻮاﻥﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻥﻢ
و ﺑﺎ دو ﭘﺎروی ﺧﻮن
درون ﻗﺎیﻖ ﺱﻮزان ﺷﻌﺮ و ﺷﻮر و ﺧﺮد
ﺑﺮ ﺁﺑﮑﻮهﻪی ﺱﺎﻥﺴﻮر و ﻗﺘﻞ ،ﻣﯽراﻥﻢ
اﮔﺮ ﺑﺮیﺰد ﺧﻮن دل از دهﺎﻥﻪی ﺱﺮب
اﮔﺮ ﺑﻤﺎﻥﺪ دل
ﺑﺎز در ﻥﻤﯽﻣﺎﻥﻢ:
ﺑﻪ ﺷﻮر ﮔﻮﺷﻪی ﺗﻮﻓﺎن ﺗﻮدﻩهﺎی ﻥﺒﺮد
در ﺁن زﻣﺎن کﻪ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪام ،کﺠﺎ ،در ﺧﺎک
هﻨﻮز ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮن ﻣﻦ اﺱﺖ در کﻒ ﻣﻮج
ﺻﺪای ﻣﻮج ،ﺻﺪای ﻣﻦ اﺱﺖ
ﻣﯽداﻥﻢ
ﺑﮕﻮ ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺑﺨﻮاﻥﻢ
کﻪ دل ﺑﺴﻮزد ﭘﺎک

ﺑﮕﻮ ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺑﮕﻮیﻢ
ز ﺑﺎغ ﺧﻮن ،ﺑﺮﺧﺎک
ﺑﮕﻮ ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺑﺴﻮزم
ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺁﺗﺶ ﻗﻠﺒﻢ را
ﺑﻴﺎد ﺁﻥﻬﻤﻪ ﺧﻮنﺷﻌﻠﻪی ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ
ﺑﻴﺎد ایﻨﻬﻤﻪ ﮔﻞهﺎی ﺱﺮخ زﻥﺪاﻥﯽ
ﺑﻪ ﭼﺎر ﺝﺎﻥﺐ ایﻦ دﺷﺖﺧﻮن ﺑﺮاﻓﺮوزم؟

ﺕﺮاﻧﻪی ﺟﻮﻳﺒﺎر

دﻟﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاهﺪ
دﻟﻢ ﺑﻪﺱﻮی ﺗﻮ ﭘﺮواز ﻣﯽکﻨﺪ
ﻣﺜﻞ کﺒﻮﺗﺮی ﺧﺴﺘﻪ
ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﻪﺱﻮی ﺁب
ﻣﺜﻞ ﮔﻠﯽ ﻏﻤﮕﻴﻦ

ﺗﻨﻬﺎ
کﻪ ﻣﯽرویﺪ در رؤیﺎ
و ﻣﯽﭘﻴﭽﺪ
ﻣﯽﭘﻴﭽﺪ
ﻣﯽﭘﻴﭽﺪ
در هﺎﻟﻪای ز ﺧﻮن و ﺧﺎکﺴﺘﺮ
ﺁرام و ﺑﯽهﻴﺎهﻮ
ﺗﺎ ﻣﻬﺘﺎب
دﻟﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاهﺪ
ای ﺑﺎﻓﺘﻪ ز ﺁب و ز اﺑﺮیﺸﻢ
ای ﺱﺨﺖ
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺻﺨﺮﻩ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﮑﻨﯽ
ﻣﻦ ﺁﺑﻢ
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺁبهﺎی ﮔﺮیﺰاﻥﯽ
ﻣﻦ ﮔﺮداﺑﻢ
ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻮیﻢ کﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ
ﺣﺮیﻖ ﺱﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺁب در ﻥﻤﯽﮔﻴﺮد
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻪی ﺧﻨﮑﯽ
ﻣﻦ ﻏﺮوب ﺧﻮﻥﻴﻨﻢ
ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪم
ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺘﺎﺑﻢ

وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را ﻥﻤﯽﺑﻴﻨﻢ
ﺗﻮ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻣﻦ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮداﻥﻢ
ﻥﺎزﻥﻴﻨﻢ
دﻟﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاهﺪ
ﻣﺜﻞ ﮔﻞ و کﺒﻮﺗﺮ
ﻣﺜﻞ درﺧﺖ و ﺁب
ای ﺁب و ﻣﺎهﺘﺎب ﻣﻦ
ای ﺻﺒﺢ ﺁﻓﺘﺎب

ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ،در کﺮاﻧﻪ اﻡﺮوز

دﻟﻢ ﺑﺮای ﺱﻔﺮ ﻣﯽزﻥﺪ
ﭘﺮﻥﺪﻩهﺎی ﺧﺎکﺴﺘﺮی
در ﺁﺱﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪی ﻋﺼﺮ رهﺴﭙﺎرﻥﺪ
ﻣﻦ
ﺱﺮﮔﺸﺘﻪ در کﺮاﻥﻪی اﻣﺮوز
ﻣﺜﻞ هﻮا
ﮔﺮﻓﺘﻪام

ﺻﺪای ﺧﺴﺘﻪی کﺎﻣﻴﻮﻥﯽ
از ﺷﻮﺱﻪهﺎی ﻥﺎهﻤﻮار
ﻣﯽﺁیﺪ
ﺷﺎیﺪ
ﺑﺮ ﺝﺎدﻩهﺎی ﺑﺎراﻥﯽ ﻣﯽراﻥﺪ
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻪهﺎی ﺧﻴﺲ ﻋﻠﻒهﺎیﯽ
کﻪ زیﺮ ﺷﺮاﺑﻪهﺎی ﻣﻼیﻢ ﺑﺎران ﻣﯽﻟﺮزﻥﺪ
ﻣﻦ
ﺱﺮﮔﺸﺘﻪ در کﺮاﻥﻪی اﻣﺮوز
ﻣﺎﻥﻨﺪ کﺎﻣﻴﻮﻥﯽ ﺧﺎﻟﯽ
در ﺷﺐ
کﻪ از ﺷﺐ و ﺱﺘﺎرﻩ اﻥﺒﺎﺷﺘﻪ اﺱﺖ
از ﭘﺸﺘﻪهﺎی اﺑﺮ
و از هﻴﺎهﻮی ﭘﺮﻥﺪﻩهﺎی ﻣﻬﺎﺝﺮ
اﻥﺒﺎﺷﺘﻪام
و ﮔﻮش ﺑﻪ ﺻﺪای دور ﺱﻔﺮ ﺑﺴﺘﻪام
یﮏ ﺷﺐ کﻪ ﺁبهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪﻥﺪ
و روی ﮔﺮدﻥﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ
ﺱﺘﺎرﻩهﺎ را دیﺪم
ﺱﺘﺎرﻩهﺎ را در ﺁبهﺎی درﺧﺸﺎن دیﺪم
دیﮕﺮ ...

وﻗﺘﯽ ﺱﺘﺎرﻩهﺎ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ
ﺻﺪای ﺱﺮد و درﺧﺸﺎن ﺁب ﻣﯽﺁیﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪﺁب ﻣﯽﻥﮕﺮم
رﮔﺒﺎری از ﺱﺘﺎرﻩی ﺧﺎﻣﻮش
در ﻗﻠﺐ ﺁبهﺎی درﺧﺸﺎن ﻣﯽﻟﺮزد
دﻟﻢ ﺑﺮای ﺱﻔﺮ ﻣﯽزﻥﺪ
دﻟﻢ ﺑﺮای ﺱﺘﺎرﻩ
ﺑﺮای ﺁب
ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ،در کﺮاﻥﻪی اﻣﺮوز
ﻣﯽﻣﺎﻥﻢ
و ﺑﺎد ﺑﺮگهﺎی ﺱﻮﺧﺘﻪ را
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ هﺎی ﺑﻮﺗﻪی ﺧﺸﮏ ﻏﺒﺎر ﻣﯽﻟﺮزاﻥﺪ
و ﺷﺎﺧﻪهﺎی دود
در ارﺗﻔﺎع ﺷﻬﺮ کﻬﻨﻪی ﺧﺎکﺴﺘﺮی ،ﭘﺮیﺸﺎن اﺱﺖ
اﺑﺮ اﺱﺖ ،اﺑﺮ
کﻪ روی ﻗﻠﻪی ﺧﺎﻣﻮش دور ﻣﯽﮔﺬرد
ﻣﺜﻞ هﺰار ﺑﻴﺪ ﭘﺮیﺸﺎن
در ﺑﺎد
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺱﺖ ﺁن ﭘﺮﻥﺪﻩ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺱﺖ ﺁن ﭘﺮﻥﺪﻩ
کﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪهﺎی اﺑﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺱﺖ ﺁن ﭘﺮﻥﺪﻩ کﻪ در اﺑﺮ و ﺑﺎد ﻣﯽراﻥﺪ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺱﺖ ﺁن ﭘﺮﻥﺪﻩ کﻪ ﺁوازهﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ
کﺮدﻩ اﺱﺖ
و ﺱﺮزﻣﻴﻦ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﻥﻤﯽداﻥﺪ
در ارﺗﻔﺎع ﺷﻬﺮ کﻬﻨﻪی ﺧﺎکﺴﺘﺮی
دود و ﻏﺒﺎر و ﺑﺮگ
ﺑﺎ اﺑﺮهﺎی ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺮﻩ ﻣﯽﺧﻮرد
ﺷﺐ ،دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ روی ﻏﺮوب و درﺧﺖ ﻣﯽﭘﻴﭽﺪ
و ﻋﺼﺮ ،در ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺝﺎدﻩ ﻣﯽرود
و ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮگ و ﺑﺎد
ﺗﺮاﻥﻪی ﻣﺴﺎﻓﺮان دﻟﺘﻨﮓ را ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪ
ﺑﺎ ﺁﻥﮑﻪ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ،ﭘﺮ از ﭘﺮیﺸﺎﻥﯽ ﺱﻮﮔﻮارم
و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺮیﻦ اﺑﺮهﺎ
در ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻣﻪﺁﻟﻮد
روی ﺱﮑﻮت اﺱﮑﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎرم
در ﺁﺱﻤﺎﻥﯽ ﺑﻪ وﺱﻌﺖ یﮏ ﺑﺮگ
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ
ﺱﺘﺎرﻩای کﻮﭼﮏ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ

و روی ﺷﺎﺧﻪی کﻮﭼﮑﯽ از ﺁﻓﺘﺎب
کﻮﭼﮏﺗﺮیﻦ ﭘﺮﻥﺪﻩی دﻥﻴﺎ
ﺁواز ﺝﻮیﺒﺎری را ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪ
کﻪ از ﺻﺪای ﭼﻬﺎر ﭘﺮﻥﺪﻩ
کﻮﭼﮏﺗﺮ اﺱﺖ
ﺑﺎ ایﻦ اﻣﻴﺪ کﻮﭼﮏ
ﺑﺎ ایﻦ اﻣﻴﺪ ﺗﺎﻓﺘﻪ در اﺷﮏ
ﻣﻦ دور ﻣﺎﻥﺪﻩام
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ هﺮ دوﺱﺖ
و از کﺮاﻥﻪی ﺷﺐ
ﺑﻪوﺱﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪی ﭼﺸﻢ اﻥﺪاز ﻣﯽﻥﮕﺮم
ﺷﺐ
ﺑﯽ ﺱﺘﺎرﻩﺗﺮیﻦ ﺷﺐ
ﺷﺐ
ﺱﺨﺖ و ﺱﺮد و وﺣﺸﯽ ﺱﺖ
ایﻨﺠﺎ
ﺑﺮ ایﻦ کﺮاﻥﻪی ﺗﺎریﮏ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢهﺎی ﺁهﻮی ﮔﺮیﺎﻥﯽ
در اﺑﺘﺪای ﺝﻨﮕﻞ ﺷﺐ ایﺴﺘﺎدﻩام
ﺁﻥﺴﻮ ﺗﺮک ،در ﺁنﺱﻮی دریﺎی ﺧﻮاﺑﺪار

 دریﺎ ،ﺱﻤﻮر وﺣﺸﯽ ،در ﺑﺎد ﺧﻔﺘﻪ اﺱﺖﺑﺎﻻی ﺁن کﺮاﻥﻪی ﺁﺑﯽ
ﺱﺘﺎرﻩهﺎ ،در روﺱﺘﺎیﯽ کﻪ ﻣﻦ ﻥﻤﯽﺷﻨﺎﺱﻢ ،هﻴﺎهﻮ ﻣﯽکﻨﺪ
ﭘﺮواﻥﻪای
ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم زیﺒﺎیﯽ
کﻨﺎر ﺝﻮیﺒﺎری کﻪ ﺑﺮای ﭘﺮواﻥﻪهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪ
ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ اﺱﺖ
ﺁﻩ ،ای کﺪام دوﺱﺖ
روی کﺪام ﻏﺮﺑﺖ
دیﮕﺮ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺱﻢ
دیﮕﺮ ﺗﻮ را
ﻥﻴﻠﻮﻓﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪی ﺧﻮﻥﻴﻨﯽ را
کﻪ روی ﺱﺮدﺗﺮیﻦ ﭼﺸﻤﻪ
ﺁواز ﺱﻮﮔﻮار ﺁبهﺎ را ﻣﯽﻥﻮﺷﺪ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺱﻢ
ﺁهﺴﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺐ
کﻪ ﻥﻴﻠﻮﻓﺮ ﺱﺘﺎرﻩهﺎ را ﻣﯽﻟﺮزاﻥﺪ
ﻥﻴﻠﻮﻓﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪی ﻗﻠﺒﻢ را
در ﺁبهﺎی ﺗﺎریﮏ
ﻣﯽﻟﺮزاﻥﻢ

ﺑﺎ روﺳﺘﺎ و ﺵﻬﺮ

وﻗﺘﯽ کﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ و ﺱﺮخ
ﺑﺎ ﺝﺎﻣﻪی ﺷﻮریﺪﮔﺎن ﺧﻠﻖ
در ازدﺣﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﯽﺁواز ﻣﯽﮔﺮدد
و ﻣﯽرود ،ﺗﻨﺪ و ﻥﻬﺎن ،ﺗﺎ ﻗﺮیﻪهﺎی دور یﺎ ﻥﺰدیﮏ
و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
و ﻣﯽﻥﺸﻴﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻗﻬﻮﻩﺧﺎﻥﻪهﺎی دودﺁﻟﻮد
ﺑﺎ ﮔﻞﻣﺮاد و ﻣﺤﺴﻦ و ﺑﻘﺮاط

و ﻣﯽدود در ﻣﺪرﺱﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺮو و ﺑﻬﺮوز
و در ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﻋﺎﺑﺮان را ﺑﺎ ﺱﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻥﮕﻴﺰاﻥﺪ
و در اﺗﻮﺑﻮس ،از ﮔﺮاﻥﯽهﺎی رﻥﺞ روز ﻣﯽﮔﻮیﺪ
و در کﻨﺎر کﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﻥﺸﻴﻨﺪ ﺑﺎ دﻟﯽ ﻏﻤﻨﺎک
و ﺱﻮﮔﻮاری ﻣﯽکﻨﺪ روی ﻣﺰار رﺗﺒﻪ و ﻗﺎﻥﻮن
و در ﺝﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺑﺮ دیﻮارهﺎی ﻓﻘﺮ ﻣﯽکﻮﺑﺪ
و در کﻨﺎر کﺎر و زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺱﺮایﺪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﻥﻴﻦ رهﺎﺋﯽ را
زﻥﺪان ﭼﻪ ﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯽﺁیﺪ
ایﻦ ﻗﻠﻌﻪی ﭘﻮﺱﻴﺪﻩ
ایﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ!
ایﻦ ﺑﻨﺪ و
ایﻦ زﻥﺠﻴﺮ

ﺑﺎ ﺵﻘﺎﻳﻖهﺎی ﻡﺮدادی

ﻗﻠﺒﻢ در ایﻦ ﺱﻠﻮل ﭼﻮن ﭘﺮواﻥﻪای ﺧﻮﻥﻴﻦ
ﺁرام و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﯽﭘﺮد ﺑﺎ هﺮ ﻥﺴﻴﻢ یﺎد
و ﻣﯽﻥﺸﻴﻨﺪ در کﻨﺎر ﺝﻮیﺒﺎر اﺷﮏ ﭘﻨﻬﺎن ،روی
ﺝﺎم ﻗﺮﻣﺰ ﺁﻻﻟﻪی اﻥﺪوﻩ
و ﺑﺎز ،ﻣﯽﮔﺮدد
و ﻣﯽﻥﺸﻴﻨﺪ ﺑﺎز در ﮔﻬﻮارﻩی ﺁﻻﻟﻪی ﻗﺮﻣﺰ اﻥﺒﻮﻩ

ﻥﺎﮔﺎﻩ ﭘﺸﺖ ﺝﻮیﺒﺎر اﺷﮏ ﻣﯽرویﺪ
ﭼﻮن ﮔﺮدﺑﺎد ﺗﻔﺘﻪی ﺁﺗﺶ ،ﺷﻘﺎیﻖهﺎی ﺧﻮنﺁﻟﻮد ﻣﺮدادی
ﭘﺮواﻥﻪ ﺑﺎ یﺎد ﺷﻬﻴﺪان ﻣﯽﭘﺮد ﭘﺮ ﺷﻮر
ﭘﺮ ﻣﻴﮑﺸﺪ در ﺗﻨﺪ ﺑﺎد ﻣﺮگ و ﺁزادی

زﻧﺪان ﻓﻼت

ای دوﺱﺖ
ای ﺑﺮادر زﻥﺪاﻥﯽ
ایﻦﺝﺎ
ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﺦ اﻥﺪیﺸﻪ و اﻣﻴﺪ
روی ﻓﻼت ﺧﻮن و ﻓﻠﺰ و کﺎر
روی کﺮان ﻣﺎهﯽ و ﻣﺮواریﺪ
در ﺑﻨﺪر ﻥﻈﺎﻣﯽ ﻥﻔﺖ و ﻥﺎو

در کﺸﺘﺰارهﺎی ﺑﺮﻥﺞ و ﭼﺎی
و در کﻨﺎر ﮔﻠﻪ و ﮔﻨﺪم
ﻣﺎ
ایﻦ ﺑﺎمهﺎی کﻮﭼﮏ ﺗﻮﻓﺎن
ﺁهﻨﮓ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﯽ ﺗﻮﻓﺎن ﻥﺎﮔﻬﺎن
در ﺑﻨﺪهﺎی ﺱﺮد ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ و اویﻦ و ﺣﺼﺎر
زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺧﺴﺘﻪی ایﻦ ﺧﺎک ﻥﻴﺴﺘﻴﻢ
زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺧﺴﺘﻪی ایﻦ ﺧﺎک دیﮕﺮﻥﺪ
زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺧﺴﺘﻪی ایﻦ ﺧﺎک
در ﺑﻨﺪ کﺎرﺧﺎﻥﻪ و کﺎر ﺱﺘﻤﮕﺮﻥﺪ
اﻥﺒﻮﻩ ﺱﺮخ رﻥﺠﺒﺮان ایﻨﺠﺎ
زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺧﺴﺘﻪی زﻥﺪان کﺸﻮرﻥﺪ
ایﻨﺠﺎ ﺱﻼح و ﺱﮑﻪ و ﺝﺎﺱﻮس
ﻓﺮﻣﺎﻥﺮوای دورﻩی ﺷﺪادی اﺱﺖ
و ﺧﺎﻥﻪهﺎی ﻣﺮدم و ﺱﺮﺗﺎﺱﺮ ﻓﻼت
اﻥﺒﻮﻩ ﺑﻨﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻥﻔﺮادیﺱﺖ
ایﺮان در ایﻦ ﻣﻴﺎﻥﻪی ﺗﺸﻮیﺶ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از اﺱﺎرت و ﺁزادی ﺱﺖ
و ﺑﺎز هﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺎ
ایﻦ ﺑﺎمهﺎی کﻮﭼﮏ ﺗﻮﻓﺎن

ﺁهﻨﮓ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﯽ ﺗﻮﻓﺎن ﻥﺎﮔﻬﺎن
ﺑﺎ داغهﺎی ﺗﺎﻓﺘﻪ
ﮔﻞهﺎی زﺧﻢ و ﭘﻮﺱﺖ-ﺑﺎ ﺱﻴﻨﻪهﺎی ﺱﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻥﻴﻢ
از ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻗﻠﻌﻪی ﺗﺎریﮏ
ﺁزادی
ای ﺗﺤﻮل ﺧﻮﻥﻴﻦ
ای اﻥﻘﻼب دور
و ﻥﺰدیﮏ

در ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ رﻋﺪ

ﺱﺨﺖ و ﺱﺘﺮگ
ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ از ﺱﭙﻴﺪﻩ و ﺝﻮﺑﺎر
در ﭘﻬﻨﻪی زﻣﺎﻥﻪ
در ﭘﻬﻨﻪی زﻣﺎن
ﭼﻮن ﺝﻨﮕﻠﯽ ﺗﻨﺎور
ﺧﺸﻤﻨﺪﻩ و ﻣﻬﻴﺐ و ﭼﺮﺧﺎﻥﻢ
روی ﺱﺘﻴﻎ "ﮔﻔﺘﻦ"

و ﺑﺎ هﺰار ﺷﺎﺧﻪی ﮔﺮیﺎن
ﺝﻮﺑﺎرهﺎی روﺷﻦ ﺁوﻥﺪهﺎی ﺧﻮیﺶ
ﻋﺮیﺎنﺗﺮ از ﺗﻐﺰل ﺑﺎراﻥﻢ
در ﺧﻠﻮت "ﻥﻬﻔﺘﻦ"
اﻥﺪوﻩ در ﻋﻤﻴﻖﺗﺮیﻦ ﻻیﻪهﺎی ﻣﻦ
در ﺧﺎﺱﺘﮕﺎﻩ ﺧﺎکﯽ ﺷﻴﺮاﺑﻪهﺎی ﺧﺸﻢ
اﻥﺒﻮﻩ ریﺸﻪهﺎی ﻣﮑﻨﺪﻩ ﺱﺖ
ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮیﻦ ﻗﻠﻪهﺎی ﻣﻦ
در ﭘﺎیﮕﺎﻩ رﻋﺪ
ﺗﺒﺪیﻞ ﮔﺮیﻪهﺎی هﻤﺎرﻩ
ﺑﻪ ﻥﻌﺮﻩهﺎی ﺗﺎزﻩی ﺗﻮﻓﻨﺪﻩ ﺱﺖ
اﺱﻄﻮرﻩای ز ﻋﺸﻖ و ﺧﺸﻮﻥﺖ
در ﺱﻨﮕﺮ ﺱﺘﻴﺰﻩ
در ﺝﺒﻬﻪی ﻟﺰوم
دﺱﺘﯽ ﭘﺮ از ﺗﺮﻥﻢ ﺝﻮﺑﺎر
دﺱﺘﯽ ﭘﺮ از ﺣﻤﺎﺱﻪی دریﺎ
ﭘﺮ از هﺠﻮم
اﺱﻄﻮرﻩای ﭼﻮ ﺗﻮﻓﺎن ﭘﻴﭽﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﭘﻴﭽﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭼﻮ ﺗﻮﻓﺎن ﺁﻓﺘﺎب
ﺑﮕﺸﻮدﻩ ﺑﺎل ،ﺑﺮﺗﻮ

ﻏﻀﺒﻨﺎک
زﻥﺪان ﺱﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻦ
ای ﺧﺎک

ﺕﺎ ﺁﺳﻤﺎن دﻟﺘﺎ

ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﺮداریﺪ
ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﺮداریﺪ
ایﻦ ﻗﻠﺐ ،ایﻦ ﺱﺘﺎرﻩی ﺧﻮﻥﻴﻦ را
ایﻦ ﺧﻮن ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ را
ایﻦ ارﻏﻮان کﻮهﯽ را کﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ در ﺗﻮﻓﺎن
و ﻥﻌﺮﻩ ﻣﯽکﺸﺪ از ﺁﺗﺶ ﺝﮕﺮ
در ﺑﺎد

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ایﻦ ﺱﺘﺎرﻩی ﺱﻨﮕﯽ
ﻏﻠﺘﻴﺪﻩ در هﻴﺎهﻮی ﺧﻮﻥﺎبهﺎی ﺗﺎریﺨﯽ
ﺗﺎ ﺱﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺨﻢ و ﺷﻘﺎوت را
ﺗﺎ ﺁﺱﻤﺎن دﻟﺘﺎ
 دﻟﺘﺎی ﺱﺮخ -ﺑﺨﻮاﻥﺪ
و ﻣﺸﺖ ﻣﻮجهﺎی ﺷﮑﻴﺒﺎ را
ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﺸﻢ ﺑﺮاﻥﺪ
ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﺮداریﺪ
از ﺑﺎغ ﺧﻮن ﻣﻠﺖ
ایﻦ ﻻﻟﻪی ﺷﮑﻔﺘﻪی ﻣﻠﯽ را ﺑﺮداریﺪ
ایﻦ ﻻﻟﻪی ﺷﮑﻔﺘﻪی ﻣﻠﯽ
کﻪ زیﺮ ﺱﻠﻄﻪی ﺷﺐ ﻻﻟﻪهﺎی دیﮕﺮ را
ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺱﺘﻴﺰ ﺱﺘﺎرﻩ ﻣﯽﺑﻨﺪد
و ﺑﺎ دهﺎﻥﯽ از ﺧﻮن و ﺁﺗﺶ و ﺁواز
کﻨﺎر کﻮهﻪی ﺱﻮزان ﻻﻟﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪد
ﻣﻦ ،ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
ایﻦ ﺷﻌﻠﻪی ﺑﻠﻨﺪ ،کﻪ در ارﺗﻔﺎع ﺷﺐ

ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ ﻣﺜﻞ رایﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ روی کﻮﻩ
ﻓﺮیﺎد ﺑﺴﺘﻪ روی ﺷﺐ کﺸﺖ و کﺎرﮔﺎﻩ:
ﺷﺐ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺱﺨﺖ و ﺱﻨﮕﯽ و ﺗﺎریﮏ اﺱﺖ
ﺁﻥﮏ
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺷﻌﻠﻪی ﮔﺮدان ﮔﺮدﺑﺎد
ﺗﻮﻓﺎن ﺱﺮخ داﻥﺎ
هﺮ ﭼﻨﺪ روز-ﻥﺰدیﮏ اﺱﺖ
ﺗﻮﻓﺎن ﺱﺮخ داﻥﺎ ﻥﺰدیﮏ اﺱﺖ
ﻣﻦ ،ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
اﻓﺘﺎدﻩ روی ﺧﺎک ﮔﺮیﺰﻥﺪﻩی کﻮیﺮ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ در ﺣﺮیﻖ ﮔﺮیﺰان ﮔﺮدﺑﺎد
روی ﻓﻼت ویﺮان ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ
و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﻮﻓﺎﻥﯽ ﺧﻠﻴﺞ و ﺧﺰر
ﺣﻤﺎﺱﻪ ﻣﯽﺱﺮایﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻥﮏ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﻐﻠﻮب
و ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ﺑﺎ ﻥﻌﺮﻩی ﺗﻨﺎور رﻋﺪ
و ﻣﯽﮔﺪازد در ﺁﺗﺶ ﺗﮑﺎور ﺑﺮق
و روی ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ هﺰار ﺑﻨﺪرﮔﺎﻩ
ﺑﭙﺎﺱﺖ داﻥﺶ ﺗﻮﻓﺎن ،ﺱﺘﺎرﻩ ﻣﯽکﺎرد
ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﺮداریﺪ
ﻗﻠﺐ ﺝﻮان ﻣﻦ

ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻗﻄﺐ ﻥﻤﺎﺋﯽ ﺱﺖ
کﻪ روی ﺝﺎذﺑﻪی ﻗﺎﻥﻮن ﺧﺎک ﻣﯽﻟﺮزد
و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎریﮏ ،ﺧﺎر ﺧﻮﻥﻴﻨﺶ
هﻤﻴﺸﻪ در ﺝﻬﺖ اﻥﻘﻼب ﻣﯽﻣﺎﻥﺪ
ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺑﺮداریﺪ
از ﺧﺎکهﺎی ﮔﻠﮕﻮن
از ﺑﺎغ ﺧﻮن ﻣﻠﺖ
ایﻦ ﻻﻟﻪی ﺷﮑﻔﺘﻪی ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﺮداریﺪ

ﺧﻔﺘﺎر

ﺝﺎدوی ﻣﻬﺘﺎب ﺷﺐ ﻣﺮداد ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ
روی ﻓﻼت ﺧﻮاب
در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﻣﻮز ایﻦ ﻣﺮداب
ﺱﺮﮔﺮم رؤیﺎهﺎی ﺧﻔﺘﺎرﻥﺪ ،ﺑﺴﻴﺎران
ﻣﻬﺘﺎب ﻣﯽﮔﺮدد
ﻣﻬﺘﺎب روی ﺝﻮﺷﻦ ﻣﺮداب ﻣﯽﮔﺮدد

ﺗﺎ از ﻥﮕﺎﻩ ﭘﺎﺱﺪاران راﻩ ﺑﮕﺸﺎیﺪ
ﺑﺮ دیﺪﻩی ﺧﻮاب ﮔﺮﻓﺘﺎران
در ﻗﻠﺐ ایﻦ ﺁراﻣﺶ ﻣﺮﻣﻮز
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺮﻥﺎﺱﻪای ﺧﻴﺰد
ﭼﺸﻢ و زﺑﺎن ﭘﺎﺱﺪاران ﻣﯽﺗﭙﺪ از هﻮل:
ایﻦ ﺧﻔﺘﻪ ﺷﺎیﺪ ﺧﻨﺠﺮی در ﺁﺱﺘﻴﻦ دارد
ﺷﺎیﺪ ﺧﻴﺎل ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﭘﺰد در ﺱﺮ
ﺷﺎیﺪ در ایﻦ ﺧﻔﺘﺎر ﻥﺎﻣﻮزون اﺷﺎراﺗﯽ ﺱﺖ
از روزﮔﺎر ﺧﻮن و ﺁن هﻨﮕﺎﻣﻪی دیﮕﺮ
و ﭼﺸﻤﻪهﺎی ﺧﻮن ﻣﺮد ﺧﻔﺘﻪ ﻣﯽﺝﻮﺷﺪ
از ﭼﺸﻢ و از ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮﻥﺨﻮاران
ﮔﺎهﯽ ز ﭼﺸﻢ ﭘﺎﺱﺪاران دور
ﭘﺸﺖ ﺝﮕﻦهﺎ ﺷﻌﻠﻪی ﻥﻴﻠﻮﻓﺮی ﭘﺮﺷﻮر
در ﭘﺮدﻩهﺎی ﺷﺐ ﻣﯽﺁویﺰد
و ﻣﯽدﻣﺪ ﺷﻮریﺪﻩ در ﺷﻴﭙﻮر ﺧﻮﻥﺎﻟﻮد
و در ﻥﻬﺎد ﺧﺴﺘﮕﺎن ﺧﻔﺘﻪ ﺷﻮری ﺑﺮﻣﯽاﻥﮕﻴﺰد
از ﻗﻠﺐ دوزخ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ﻥﻌﺮﻩای در ﺷﺐ
دیﮕﺮ ﺗﻦ ﻥﻴﻠﻮﻓﺮ اﺱﺖ و ﺗﻴﻎ ﺷﺒﮑﺎران
و ﺑﺎز ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﭼﺮاغ ﺝﺎدوی ﻣﻬﺘﺎب
ﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮاب
اﻥﺒﻮﻩ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻣﺎﻥﺪﻩ ﻥﺎﭼﺎران

اﻣﺎ ،ﻣﻦ ایﻦ ﻣﺮغ اﺷﺎرت ﺧﻮان ﭘﻨﻬﺎنﮔﻮی
ﺁرام و ﭘﻨﻬﺎن ،ﭘﺮﭘﺮک ،ﭘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ هﺮ ﺱﻮی
روی درﺧﺖ درهﻢ ﺷﺒﮕﻴﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻥﻢ:
ﺧﻮاﺑﺎﻥﺪﻩ اﻥﮕﺸﺖ اﺷﺎرت ﺝﺎﻥﺐ کﻬﺴﺎر
هﺮ ﺧﻔﺘﻪ ایﻦﺝﺎ کﻮﻟﺒﺎری زیﺮ ﺱﺮ دارد
و ﻟﺤﻈﻪای درکﺎر ایﻦ ﺧﻔﺘﺎر ﻣﯽﻣﺎﻥﻢ
و ﺑﺎز ﻣﯽداﻥﻢ
رؤیﺎی ﺧﻮﻥﻴﻨﯽ ﮔﺬر دارد
در ﭘﺸﺖ ﭘﻠﮏ ﺑﺴﺘﻪی ایﻦ ﻥﻴﻤﻪ هﺸﻴﺎران
و هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﺘﺎب ﺝﺎدو ،ﺝﺎدوی ﻣﻬﺘﺎب
روی ﺱﮑﻮت و ﻣﺮگ و ﺧﻮن و ﺧﻮاب ،ﻣﯽراﻥﺪ
ﻣﺮﻏﯽ درﺧﺸﺎن از کﺪاﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﻪی ﻣﺮداب ،ﻣﯽﺧﻮاﻥﺪ
ﻥﻴﻠﻮﻓﺮی ،ﺁﺷﻔﺘﻪ ،روی دﺷﺖ ﺷﺐ کﺎکﻞ ﻣﯽاﻓﺸﺎﻥﺪ
و ﻣﯽدﻣﺪ ﭘﺮﺷﻮر ،در ﺷﻴﭙﻮر ﺧﻮﻥﺎﻟﻮد
و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻴﭙﻮر ﻣﯽرویﺪ
ﺁﻥﮕﺎﻩ دریﺎی درﺷﺖ ﭘﻠﮏهﺎی ﺧﻔﺘﻪ ﻣﯽﺝﻨﺒﺪ
وﻣﯽ ﮔﺸﺎیﺪ ﺻﺪ هﺰاران ﭼﺸﻢ هﻮلاﻥﮕﻴﺰ
و در ﻥﮕﺎﻩ ﭘﺎﺱﺪاران ﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽﻣﺎﻥﺪ:
ﻥﺎﮔﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮﻓﻨﺪ از اﻋﻤﺎق "ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮن" ﺷﻮریﺪﮔﺎن ﺧﺸﻢ
ﻥﺎﮔﺎﻩ ﻣﯽﺝﻮﺷﻨﺪ از ﻗﻠﺐ زﻣﻴﻦ و ﺁﺱﻤﺎن ،ایﻦ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻴﺪاران

روی ﻓﻼت زﻥﺪﻩی ﺑﻴﺪار
ﮔﻞﻣﺸﺖ ﺧﻮﻥﺎﻟﻮدﻩی ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﺑﺮ ﻓﺮق ﺧﻮﻥﻴﻦ ﺷﺐ ﺧﻮﻥﺨﻮار
ﻣﯽ کﻮﺑﺪ

زﻡﺴﺘﺎن ﭘﻨﺠﺎﻩ

روی ﺷﺘﺎی ﺑﺮف ﻣﯽﮔﺬرد
و ﺑﻪ ﺷﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ
در روﺱﺘﺎ و ﺷﻬﺮ
در کﻮهﭙﺎیﻪهﺎ
زیﺮ هﺠﻮم ﺗﻨﺪ و ﭘﺮیﺸﺎن ﺑﺮف ﻣﯽﻥﮕﺮد
دﻟﺨﺴﺘﻪای کﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩی ﺑﺮف اﺱﺖ

ﻣﻨﮑﻮب ﺑﺮف ،ﻣﺮد زﻣﺴﺘﺎﻥﯽ
در ﺱﻴﻨﻪ ﺁﺗﺸﯽ دارد
کﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻥﺪ
یﮏ ﺗﮑّﻪ از ﺷﺘﺎی ﻣﻴﻬﻦ دﻟﺘﻨﮓ را ﺁب کﻨﺪ
کﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻥﺪ ﻗﻠﺒﺶ را
روی ﺣﺼﺎر ﺧﺎﻥﻪی دﻟﺨﺴﺘﮕﺎن ﺑﮕﻴﺮد
و ﺁﻓﺘﺎب کﻨﺪ
دﻟﺨﺴﺘﻪای کﻪ ﻣﯽﮔﺬرد
و در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩی ﺑﻮران
ﺑﻪ ﺧﺎﻥﻪهﺎی ﺱﺮد
و ﺑﻪ دﺱﻴﺴﻪهﺎی هﺠﻮم ﺱﭙﻴﺪﻩ ﻣﯽﻥﮕﺮد
در ﺱﻴﻨﻪ ﺁﺗﺸﯽ دارد
ﺑﺎ ایﻦهﻤﻪ کﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺱﻮز و ﺑﺮف و ﺑﺎد
در دل ﺑﻴﺎد ﺁنهﻤﻪ ﮔﻞهﺎی ﺱﻮﺧﺘﻪ
ن ﺱﺮکﺸﯽ دارد
ﺱﻮزا ِ
خ ﺧﺮوسوار
ﺱﺮ ِ
ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪهﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،در ﺗﻴﻐﻪهﺎی یﺦ
ﺑﺎ یﺎد ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺱﺤﺮ
ﺧﻮﻥﺸﻌﻠﻪهﺎی ﺑﺎل
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﺑﻮران ﻣﯽکﻮﺑﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻥﺪ از ﺝﮕﺮ

اﻣﺎ ،ﮔُﻞ ﮔﺰﻥﺪ
ﺑﺮق ﺝﻬﻨﺪﻩ ،ﺱﺮب ﮔﺪازﻥﺪﻩ
روﺋﻴﺪﻩ از دهﺎﻥﻪی دوزخ
ﺗﻮﻓﻴﺪﻩ روی راﻩ
در ﻗﻠﺐ ﺁن ﺷﮑﻔﺘﻪی ﺁﺗﺸﻨﺎک
در ﺧﻮن زﻥﺪﻩ ،راﻩ ﻣﯽیﺎﺑﺪ
ﺑﺮ ﺱﻮ ِز یﺦ
ﺧﺮوس ﺧﻮن
ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ
ﺁﻥﮕﺎﻩ ،ﺷﻌﻠﻪواری ،در یﺦ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻴﺤﻪی ﺁزاد
ﭘﺮ ﻣﯽکﺸﺪ
روی ﺣﺼﺎر ﻣﻴﻬﻦ دﻟﺘﻨﮓ
ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ
در ﺷﺎﺧﻪهﺎی درهﻢ ﺑﺮﻓﺎب
زیﺮ هﺠﻮم ﺑﻮران ،ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ
ﺧﻮﻥﺸﻌﻠﻪهﺎی ﺑﯽﺗﺎب

ﺑﻬﺎر ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻳﮏ

ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩی رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪم ﭘﻮیﺎن
ﺑﺎ ﮔﻞ هﺎ و ﭘﺮﭼﻢهﺎیﺖ
ای ﺑﻬﺎر
اﻣﺴﺎل
از ﺱﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﮕﺬر
ﺑﻬﺎر
ﺑﺎ ﮔﻴﺴﻮی اﻓﺸﺎن ﺑﻴﺪﺑﻦهﺎ

ﺷﺎدﻣﺎﻥﻪ و ﺁرام
در ﺑﺎزﻣﺎنهﺎی ﺑﺮف
ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺁیﺪ
ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺁیﺪ
ﻣﯽﻣﺎﻥﺪ
و ﺑﺎ ﺑﺮگهﺎ کﺒﻮد،
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪهﺎیﺶ ﻣﯽﻥﮕﺮد:
ﭘﻨﺠﻪهﺎی ﺑﻬﺎر
روی ﺑﺎزﻣﺎنهﺎی ﺑﺮف زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻬﻞ و ﻥﻪ
ﺧﻮﻥﻴﻦ اﺱﺖ
ای ﺑﻬﺎر
ﮔﻞهﺎی ﺱﺮﺧﺖ را
در ﺧﺎﻥﻪی ﻣﺮدم ﻣﻴﻔﺮوز
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگهﺎیﺖ را
در ﺧﻮن ﺑﺮادران ﺑﮕﻴﺮ
ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﮔﻞ ﺱﺮخ
ﺷﺎﻥﻪ ﺱﻮﮔﻮاران را
ﺑﺎ هﻖهﻘﯽ دیﻮاﻥﻪوار
ﺑﻠﺮزاﻥﺪ
ﺑﻬﺎر

ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺮیﺎن ﺑﺮگهﺎ
در ﮔﻠﺒﻦهﺎی ﺧﻮن ﻣﯽﭘﻴﭽﺪ
دریﻐﺎ ﺧﻮن
دریﻐﺎ ﮔﻠﺒﻦ هﺎ
روی ﺑﻬﺎر ﻣﯽﮔﺮدم
ﺑﺎ داﻣﻨﯽ از ﻋﺸﻖ و ﻓﺮیﺎد
ﺁ...ﻩ
ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺝﻤﻊ کﻨﻢ ایﻦ ﻻﻟﻪی ﭘﺮﭘﺮ را
ﺑﻬﺎر
ﺑﺮ کﺮاﻥﻪی ﺱﻴﻤﻴﻨﻪرود
ﻣﯽ ﮔﺮیﺪ
ﺑﻬﺎر
روی ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺝﺮﻋﻪهﺎی ﺧﻮﻥﻴﻦ اﺷﮏ
روی ﺻﺨﺮﻩهﺎ
ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮیﻦ ﮔﻞهﺎﺱﺖ
ﺱﻼم ،ﺑﻬﺎر ﻣﻴﻬﻦ ﮔﻠﮕﻮن
ﺱﻼم ،ﻣﺎدر ﮔﺮیﺎن ﻣﻦ
ﺑﻬﺎر ﺱﺮخ ،ﺱﻼم

ﭼﻨﻴﻦ کﻪ ﺑﻬﺎر ﭼﻨﮓ در ﮔﻴﺴﻮ ﻣﯽزﻥﺪ
و ﭘﺮیﺸﺎن ﻣﯽکﻨﺪ ﺑﺮ ﺁب
هﻖهﻖ کﻨﺎن و ﺱﻮﮔﻮار
ﺁنهﻤﻪ ﮔﻴﺴﻮ را....
ﺁ...ﻩ
ﮔﻴﺴﻮی کﻨﺪﻩ ﺑﻴﺪﺑﻦهﺎ را ﺑﺒﻴﻦ
ﺁﺷﻔﺘﻪ روی ﮔﺮیﻪهﺎی ﺱﭙﻴﺪرود
ﺱﻼم ،ﻣﺎدر داﻏﺪار ﻣﻦ
ای ﺑﻬﺎر ﺱﻮﮔﻮار
ﺱﻴﺰدﻩ ﮔﻞ روی ﺱﭙﻴﺪﻩ
ﺱﻴﺰدﻩ ﺑﺮادر روی ﭼﻴﺘﮕﺮ
ﻥﻮد و یﮏ ﺱﺮﺑﺎز
ﺱﻴﺰدﻩ دهﺎن ﺱﺮخ ﺱﺮود ﺧﻮان
ﺻﺪ و هﺸﺘﺎد دو ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺱﻴﺰدﻩ دیﻮار ﺧﻤﻴﺪﻩی ﮔﻞ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد
ﺑﺮگهﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻥﺪ
رودﺧﺎﻥﻪهﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻥﺪ
ﻣﺸﺖهﺎ ﺑﺮ دیﻮارهﺎ ﻣﯽکﻮﺑﻨﺪ

ﺻﺪا در ﻣﻴﻬﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﮔﺮدد
زیﺮ ﻥﮕﺎﻩ ﺱﺮﺑﺎزان
ﺱﻴﺰدﻩ ﭼﮑﺎوک ﺧﻮن ﺑﺎل ﻣﯽزﻥﻨﺪ
روی دیﺮکهﺎی ﺧﻮﻥﻴﻦ ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ
روی دیﺮکهﺎی ﺧﻮﻥﻴﻦ ﻣﯽﻥﺸﻴﻨﻨﺪ
و روی ﻓﻼت ﭘﺮ ﻣﯽکﺸﻨﺪ
یﺎد ﺑﺎد هﺮای ﭘﻠﻨﮕﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻬﻞ و ﻥﻪ
یﺎد ﺑﺎد ﺁﺗﺶ ﺧﻮﻥﺴﻮز ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﻋﺸﻖ
زﻥﺪﻩ ﺑﺎد ﺁن دﺱﺖ
کﻪ ﺗﻔﻨﮓ روی کﺘﺎب ﻥﻬﺎد
ﭘﻮیﻨﺪﻩ ﺑﺎد ﺻﺪای ﺱﻮزان ﭘﻴﺸﺎهﻨﮓ
و ﺁیﻨﺪﻩ
ﺣﺰب کﻼم و ﺁﺗﺶ
وان ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺧﻠﻖ
دﺱﺘﻴﺶ ﺑﺮ کﺘﺎب و
دﺱﺘﻴﺶ ﺑﺮ ﺗﻔﻨﮓ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮیﺎد ﻣﯽزﻥﻴﻢ
در کﺎرﺧﺎﻥﻪ ﻓﺮیﺎد ﻣﯽزﻥﻴﻢ
ﭘﺸﺖ ﻣﻴﻠﻪهﺎ ﻓﺮیﺎد ﻣﯽزﻥﻴﻢ
در ﺧﺎﻥﻪ ﻓﺮیﺎد ﻣﯽﻥﻮیﺴﻴﻢ
روی دیﻮار ﻓﺮیﺎد ﻣﯽﻥﻮیﺴﻴﻢ
ﻓﺮیﺎد ﻣﯽزﻥﻴﻢ

و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻟﺨﺘﻪای ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺁوریﻢ
ﺁزادی ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻪهﺎی درﺷﺖ ﺁﻓﺘﺎب؟
ﺑﺎراﻥﯽ کﻪ روی کﺎرﺧﺎﻥﻪ ﻣﯽکﻮﺑﺪ؟
دﻟﺨﺴﺘﮕﺎﻥﯽ ﺑﺎ هﻴﺎهﻮی ﻓﺮدای کﺎر
کﻪ در ﻗﻬﻮﻩﺧﺎﻥﻪهﺎی ﻏﺮوب ﭼﺎی ﻣﯽﻥﻮﺷﻨﺪ؟
ﮔﻞهﺎی دود کﻪ ﺑﺮ ﻟﺐهﺎ ﻣﯽﺱﻮزد
و در ﭘﻨﺠﻪهﺎ ﺧﺎکﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺱﺘﺎرﻩای کﻪ روی ﺧﺴﺘﮕﯽ کﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ؟
ﭼﺸﻢ ﮔﺮیﺎن ﻣﺎدران
کﻪ ﺝﺎﻣﻪی زﻥﺪان ﻓﺮزﻥﺪان ﺑﻪ اﺷﮏ ﻣﯽﺷﻮیﻨﺪ؟
ﺧﺴﺘﮕﺎن زﻣﻴﻦ ،ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ
کﻪ روی ﻣﺰارع درو ﺷﺪﻩ ایﺴﺘﺎدﻩاﻥﺪ
ﺑﺎ زﻥﺎن و ﻓﺮزﻥﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر
و ﺑﺮگهﺎی وام را در ﺑﺎد ﺗﮑﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ؟
ﺁزادی ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﻬﺎر ﺱﻮﮔﻮار وﻃﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ از ﭘﺸﺖ دیﻮارهﺎی زﻥﺪان
ﺱﺮﮔﺸﺘﻪ در ﭘﺎیﺘﺨﺖ کﺸﺘﺎر؟
ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪ

ﺻﺪای ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ
ﺻﺪای ﺑﺎروت
ﺻﺪای ﺱﻮﺧﺘﻦ ﻥﻮﺷﺘﻪهﺎ و ﻥﺎمهﺎ
ﺻﺪای ﺷﻠﻴﮏ روی دیﻮار
ﺻﺪای ﺷﻠﻴﮏ از ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺻﺪای ﻣﺮگ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺻﺪای "زﻥﺪﻩ ﺑﺎد"...
ﺻﺪای ﺧﻮن
ﺑﺎ ﺧﻮن و دود ﻣﯽرود
ﮔﻠﺰار ﻣﻦ
ﺑﻬﺎر
دیﻮاﻥﻪوار و ﻣﺒﻬﻮت
ﻓﺮو ﻣﯽﻣﺎﻥﺪ
ﻥﻪ ﻣﯽﮔﺮیﺪ
و ﻥﻪ ﻣﯽﻥﺎﻟﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺷﻔﺘﻪوار ﭘﻴﺶ ﻣﯽرود
در ﮔﻮرﺱﺘﺎنهﺎی ﭘﺎیﺘﺨﺖ
روی اﺑﻦﺑﺎﺑﻮیﻪ ﻣﯽﮔﺮدد
روی ﺑﻬﺸﺖ زهﺮا ﻣﯽﮔﺮدد
ﺁ...ﻩ ،ﻣﮕﺮ ﺁنﺝﺎ

ریﺨﺘﻪ در ﮔﻮدال
کﻴﺴﺘﻨﺪ ﺁن ﻻﻟﻪهﺎی ﭘﺮﭘﺮ؟
کﻴﺴﺘﻨﺪ ﺁن ﺑﺪنهﺎی ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﺷﺪﻩ؟
ﺑﺎ ﺧﻮﻥﭽﺎلهﺎﺋﯽ در ﻗﻠﺐ و در ﮔﻠﻮ
کﻪ ﻥﺎﮔﻬﺎن
ﺑﻬﺎر
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻴﭽﺪ
ﺝﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﻪ ﻣﯽدرد
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﻣﯽﺧﺮاﺷﺪ
ﻣﯽﺧﺮاﺷﺪ ﺑﺎ ﻥﺎﺧﻦ ﺱﻮزان ﺧﺎرﺑﻦهﺎ
در واﮔﻮیﻪهﺎی دﻟﺨﺮاش
رﺧﺴﺎرﻩی ﺧﻮﻥﻴﻦ را:
دریﻐﺎ ﺁواز ﺧﻮن ﺗﻮ
دریﻐﺎ ﺻﺪای ﺗﻮ در کﻮهﺴﺎر
ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ از ﺁﺱﻤﺎن و ﮔﻞهﺎ
ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ از رودﺧﺎﻥﻪ و ﻣﺎﻩ
ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ از ﺱﻼم و ﺑﺪرود
ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ از ﺑﻬﺎر ﻣﻴﻬﻦ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ
ﺑﻬﺎر
ﮔﺮد ﮔﻮدال ﺷﻬﻴﺪان ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ

ﺁرام ،ﻣﺎدر ﺱﻮﮔﻮار ﻣﻦ
ﺱﺮ ﺑﺮﺷﺎﻥﻪام ﺑﮕﺬار
از ﺧﻮن ﮔﻠﺒﻦهﺎی ﺗﻴﺮﺑﺎران
ﺁﺗﺶهﺎی ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺱﺮﻣﯽکﺸﻨﺪ
ﺷﺨﻢ ﺑﻬﺎرﻩی ﻣﺎ
اﻣﺴﺎل
ﻥﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺶ ﺑﻮد
ﻥﻪ ﺑﺎ دﺱﺖ
ﺷﺨﻢ ﺑﻬﺎرﻩی ﻣﺎ
اﻣﺴﺎل
ﺑﺎ ﺱﺮﻥﻴﺰﻩ ﺑﻮد
ﭼﻪ ﺷﻴﺎری در ﺧﻮن ﺑﺮادران اﻓﺘﺎد
کﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻴﺪ ،ﺣﺘﯽ
در ﻣﺠﻴﺪیﻪ و ﺁذریﻦ
ﮔﻞهﺎی ﺱﺮخ ﺁوردﻥﺪ
و در کﻨﺎر اﺷﮏ
ﻣﺮدم
ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ
ﮔﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ
ﺱﺮﻥﻴﺰﻩهﺎی ﺷﺴﺘﻪ

اﻣﺎ
در ﺁﻓﺘﺎب ﺑﻬﺎری
ﺑﺮق ﻣﯽزﻥﺪ
ﺑﺨﻮاب ﺑﺮادر ﮔﻠﮕﻮن
ﺑﺨﻮاب
ﻗﺒﻴﻠﻪی ﺑﺮادران ﺗﻮ
ﺁﺗﺶ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ را روی ﺷﺐ ﻣﯽکﻮﺑﻨﺪ
ﺱﻠﻮل ﺗﻮ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽکﺸﻨﺪ
زﺧﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﯽﺑﺮﻥﺪ
و ﺧﻮن ﺗﻮ را
روی اﻋﺘﺼﺎب کﺎر و داﻥﺶ
ﻣﯽ ﮔﺮداﻥﻨﺪ
ﺑﺪرود ،ﺑﻬﺎر ﺧﻮﻥﻴﻦ
ﺑﺪرود
ﺻﺪای ﺣﺮیﻖ
ﺻﺪای ﻃﻮﻻﻥﯽ ﺱﻮت
ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻗﻠﺐ روز
ﺧﻮاهﺮان و ﺑﺮادران ﺗﻮ

ﺑﺎ ﭼﻤﺪان ﺷﻮر و ﺷﺒﻨﺎﻣﻪ
در ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻥﺪ
و از ﭼﻬﺎر راﻩهﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻥﺪ
ﺑﺪرود ،ﺑﻬﺎر ﺧﻮﻥﻴﻦ
ﺑﺪرود
در ﺑﺮگهﺎی ﺑﻬﺎر ﭘﻨﺠﺎﻩ و یﮏ
ﮔﻠﺸﻦهﺎی ﺧﻮن ﺗﺎب ﻣﯽﺧﻮرﻥﺪ
ﺻﺪ ﻣﺎدر ﺱﻮﮔﻮار
ﺑﺎ ﺝﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺸﮑﯽ
ﺑﺮ ﻥﺮدﻩهﺎی دادرﺱﯽ
ﺱﺮ ﻣﯽکﻮﺑﻨﺪ
ﺻﺪ ﭘﺪر ﺱﻮﮔﻮار
ﺑﺎ ﻥﻮارهﺎی ﺱﻴﺎﻩ
در ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺮدﻥﺪ
ﮔﻮزن ﺝﻮان
ﺑﺎ ﺷﺎخهﺎی ﺧﻮﻥﻴﻦ
ﺑﺮ دیﻮار ﺷﻬﺮ اﻋﻼن ﻣﯽکﻮﺑﺪ
و از کﻮﭼﻪهﺎ ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽﺁیﺪ
رهﺎ کﻨﻴﺪ
رهﺎ کﻨﻴﺪ ﺷﺎﻥﻪ و ﺑﺎزویﻢ را

رهﺎ کﻨﻴﺪ ﻣﺮا
ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﻣﻦ ایﻦ ﮔﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺱﻢ
ﻣﻦ ایﻦ ﮔﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺱﻢ
ﻣﻦ ﺑﺎ ایﻦ ﮔﻞ ﺱﺮخ
در ﻗﻬﻮﻩﺧﺎﻥﻪهﺎ ﻥﺸﺴﺘﻪام
ﻣﻦ ﺑﻪ ایﻦ ﮔﻞ ﺱﺮخ
در ﻣﻴﺪان راﻩ ﺁهﻦ ﺱﻼم دادﻩام
ﺁ...ی
ﻣﻦ ایﻦ ﮔﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺱﻢ
دﺱﺘﺎﻥﺶ دو کﺒﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻥﺪ
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪی ﺗﻔﻨﮓ
در کﻮدکﯽ
در ﮔﻨﺪﻣﺰار ﻣﯽﭼﺮﺧﻴﺪ
د رﺝﻮاﻥﯽ
در ﮔﻠﻮﻟﻪهﺎ
ﺑﺎ ایﻦ دهﺎن ﺧﻮﻥﻴﻦ
ﻣﻦ ایﻦ ﮔﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺱﻢ

در ﭼﺸﻢهﺎیﺶ
ﺷﻌﻠﻪ و ﺧﻨﺠﺮ داﺷﺖ
و در ﻗﻠﺒﺶ
زﻥﺒﻘﯽ و
ﭼﺸﻢ ﺁهﻮﺋﯽ
کﻪ ﺝﺮﻋﻪ ﺝﺮﻋﻪ
ﻣﯽﮔﺮیﺴﺖ
روی ﺑﻬﺎر ﭘﻨﺠﺎر و یﮏ
ﺱﯽﺻﺪ ﮔﻮزن ﺱﺮخ
ﺱﯽﺻﺪ ﺷﺘﺎب ﻋﺸﻖ
ﺑﺮ دیﻮار ارﺗﺶ ﻣﯽکﻮﺑﻨﺪ
ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺻﺪای ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ
ﺻﺪای ﺑﺎروت
ﺻﺪای "زﻥﺪﻩ ﺑﺎد"...
ﺁ...ﻩ
ﺑﺮداریﺪ
ﺁن ﭘﺮﻥﺪﻩ را ﺑﺮداریﺪ
ﺧﻮن روی ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯽزﻥﺪ
ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﺸﻤﯽ
ﺑﺮ دل ﻣﯽکﻮﺑﻢ

ﺗﻴﻐﻪ در ﺧﻮن ﻣﯽﭼﺮﺧﺂﻥﻢ
ﺗﺎ ﺑﺬر ﺗﻮ را ای ﮔﻠﺒﻦ ﺗﻴﺮﺑﺎران
در ﺧﻮﻥﭽﺎﻟﻪی دل ﺑﮑﺎرم
ﭼﻮن کﻮهﯽ از ﺁﺗﺶ
ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻴﺰم
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪی ﺧﻮﻥﻴﻦ اﺷﮏ
روی ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺷﻬﺎدت
ﻣﺮﺙﻴﻪی ﺱﻮزان زﻣﺎﻥﻪام را ﻣﯽﺱﺮایﻢ
و ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﻋﺎﺷﻖ
ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﭼﺨﻤﺎق ﻟﺒﺎﻥﻢ
رؤیﺎی ﺑﻴﻘﺮار ﺑﻮﺱﻪ و ﺁﺗﺶ
ﻥﺎرﻥﺠﮑﯽ در ﻣﺸﺖ
ﺱﻼﺣﯽ در ﺑﺎل
ﺑﺎ اوراﻗﯽ کﻪ ﭼﻮن ﮔﻞ در ﺝﻴﺐهﺎیﻢ ﺷﮑﻔﺘﻪاﻥﺪ
ﺑﺴﻮی ﺱﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﭘﻴﺶ ﻣﯽروم.

