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» درد دﻟﯽ ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺲ «
ﭘﺳر ﻓﻘﯾر و ﻧﺎﭼﯾزی ھﺳﺗم
و ﺟز ﺑﮫ اﮐﻧون ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷم
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻓﻘط آدم اﻣﯾدواری ﺑﺎش
ﺗﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﺗو ﺑدھﯾم
وﻟﯽ ﻣﻧظورﺷﺎن را درﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﺳت ﭼﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ اﻣﯾد دارد
ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ھﻣﮫ را دوﺳت ﻣﯽ دارم
و ھﯾﭻ اﻧﺗظﺎری ﻧدارم
وﻟﯽ ﺗﺣ ّﻣل ھﯾﭼﮑس را ھم ﻧدارم
و از ﻓرط ﺑﺎ »ﺣﺎﻟﯽ«  ،ﺣﺎﻟﯽ ﻧدارم
از ﻓرط ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم
ﮔﺎھﯽ ھم »ﺣﺎل« را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم
ﻣدورﻧد
ﮐﻠﻣﺎت ھﻣﭼون آدﻣﮭﺎ ﮔرد و ّ
و ﻣن ﮔﺎھﯽ از ﻓرط »ﮔردی«ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرم
» ِﮔردی« ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ ﻣﻐز اﺳﺗﺧواﻧم ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد
و از درد ِ » ِﮔردی« ﺑﮫ ﭼﺎره ﺟوﺋﯽ ﻣﯽ ﭘردازم
اول ھﺳﺗم
وﻟﯽ ﭘس از ﻣدّﺗﯽ ﺑﺎز دوﺑﺎره ﺳرﺟﺎی ّ
و داﯾرۀ دﯾﮕری ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﺗﻧﮕﺗری ﺑر دور ﺧود ﺗﻧﯾده ام
از ﻓرط ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﭘردازم
وﻟﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﯾﻠﯽ ھم ﺑﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﻧدارم
ﺑرای ﺻرف زﻣﺎن ﺑﮭرﮐﺎری دﺳت ﻣﯽ زﻧم
ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ ﺻرف ﻏذا ﻣﯽ ﭘردازم
و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻرف ﮐﻠﻣﺎت
اﯾن ﺛﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﮐوﭼوﻟو ھﻣﭼون ﺧوره ای ﻣرا ﻣﯽ ﺧورﻧد
و از درون ﭘوک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ھﯾﭻ ﻏﻣﯽ ﻧدارم
ھﯾﭻ دردی ﻧدارم
ھﯾﭻ ﮐدورﺗﯽ ﻧدارم
ھﯾﭻ ﻋﺷﻘﯽ ھم ﻧدارم
ﻣﯾﻠﯽ ھم ﺑﮫ ﭼﯾز ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻧدارم
ﺗﮭﯽ از ھر واژه ام
و ﭼﮫ ﺳﺑﮏ و ﺑﯽ ﺑﺎرم
ﻣﺛل ﭘَری ﺧﺻﻠت ﭘرواز دارم
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑﮑﯽ َﭘر ﻣﯽ ﭘرم
و ﺑﮫ ﻧرﻣﯽ ﭘَر در ﺟﺎی دﯾﮕری ﻓرود ﻣﯽ آﯾم
و ﻣﺎﺟرای اﮐﻧون ھﺎی ِﮔرد و ﮐوﭼﮏ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود
ﺗﻣﺎﺳم ﺑﺎ زﻣﯾن ﺳﺑﮏ و ﻣﺧﺗﺻر اﺳت
ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﭘَرم و ھرﮔز ﺑﺎز ﻧﮕردم
وﻟﯽ ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﮫ ﯾﺎد ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺗن ﻣﯽ اﻓﺗم
و از اﯾن ﻗﺻد ﻣﻧﺻرف ﻣﯽ ﺷوم
ﭘﺳر ﺑﭼّﮫ ای ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﺎزﯾﮕوﺷم
وﻟﯽ ھﻣﺑﺎزی ای ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم
از ﻓرط ﺑﯽ ﮐﺳﯽ
ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آدﻣﯾﺎن ﺳﻼم ﻣﯽ ﮔوﯾم :
» ﺳﻼم آدﻣﮭﺎ
دوﺳﺗﺗﺎن دارم
و ﻗﺻد و ﻣﻧظوری ﻧدارم
و ھﯾﭻ اﻧﺗظﺎری ھم ﻧدارم «
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وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎﻧم
طﻧﺎب دار ﻣرا ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻧد
و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم
و ﻣن از ﺧﺟﺎﻟت ﺗﺎ ﺑﻧﺎﮔوش ﺳرخ ﻣﯽ ﺷوم
دﻟم ﺑﺣﺎﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﺳوزد
ﻣن ﻣﯽ ﮔذارم ﮐﮫ اﻋداﻣم ﮐﻧﻧد
و آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ آدم اﺣﻣﻖ و ھﺎﻟوﺋﯽ ھﺳﺗم
و ﻣن ﺑﺎز از ﺷرم ﺳرخ ﻣﯽ ﺷوم .
ﭘﺳر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺳﺗم
ت ِﮐﺷﻧدﮔﯽ ِ زﻣﺎن اﺳت
و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ام از دﺳ ِ
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ام از ﺑﯾﮑﺳﯽ ﻧﯾﺳت
از ﺑﯽ »ﻣن« ی ﺳت
ھﺳﺗم
ّ
و ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻋﻠﺗش ﭼﯾﺳت
ﻓﻘط ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﯾن »ھﺳﺗن« را ﻣوﺟب ﺷده اﺳت
ت اﯾن اﺗﻔﺎق ھﺳﺗم
ﻣن ﮐﮫ ﻣﺎ ِ
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﺳﺗم وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﭼﮫ ھﺳﺗم
و ﺷﺎﯾد ھم ﻧﯾﺳﺗم
ﺷﺎﯾد ھم ﮐﮫ ﻗرار ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﺷم
وﻟﯽ ﻓراﻣوش ﺷده اﺳت اﯾن ﻣﻧظور
درﺟﺎﺋﯽ ﻗرار ﺑوده اﺳت ﭼﯾزی اﺗﻔﺎق اﻓﺗد
وﻟﯽ ﻧﯾﻔﺗﺎده اﺳت
آری
ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻗرار ﺑوده اﺳت رخ دھد
وﻟﯽ ﮔوﯾﺎ ﺗﺄﺧﯾر ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد دﻟﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارد اﯾن ﺣﺎﻟت
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد رﯾﺷﮥ ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ دارد
و ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻋﻠّت رواﻧﯽ دارد
ّ
وﻟﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد اﯾن ﻧﺎداﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻋﻠّﺗﯽ ھم ورای ﻋﻠت وﺟود دارد
آﯾﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﭼﯾﺳت
و ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺑودن و ﻧﺑودن ﭼﯾﺳت
و ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﺋﯽ ھم در ﻣرز ﺑودن و ﻧﺑودن وﺟود دارد
و ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ در ورای ﺳﺎﻋت  ،زﻣﺎﻧﯽ ھم وﺟود دارد
و ﻣن دﯾﮕر ﺧﯾﺎﻟم از ھﻣﮫ ﺳو راﺣت اﺳت
ﺣﺗّﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧودم
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ در اﺗّﻔﺎﻗﯽ
در ﯾﮏ اﺗﻔﺎق زﯾﺑﺎ و دردﻧﺎک
اﯾن اﺗّﻔﺎق رخ ﺧواھد ﻧﻣود
و ﻣن ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺧواھم ﭘﯾوﺳت
و از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑدر ﺧواھم ﺷد
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺳﻔر زﯾﺑﺎ و آراﻣﯽ در ﭘﯾش اﺳت
ﻣدور رھﺎ ﺧواھم ﺷد
و از اﯾن ﺛﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﭘوک و ّ
و از اﯾن داﯾره ھﺎی ﺗو در ﺗو ﺑرون ﺧواھم ﺟﺳت
و دﯾﮕر ﻣﺟﺑور ﻧﺧواھم ﺷد ﮐﮫ از اﯾن ﺳﻔره ھﺎی ﻣﺗﻌﻔّﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﺑﺢ آدﻣﮭﺎ ﺑر ﻣن ﮔﺳﺗرده ﺷده ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻧم
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ در ﭘس اﯾن ﺑﯽ رﻧﮕﯽ ھﺎ
ﻣدور
و در اﻧﺗﮭﺎی ﺧﻠوت اﯾن ظﻠﻣت ّ
ﻧوری ﺧواھد درﺧﺷﯾد
و ﺧﺎﮐﺳﺗر ﻋﻠّت ھﺎ را ﺑر ﺑﺎد ﺧواھد داد
و آﺗش ﻧﮭﺎن دروﻧم ﺷﻌﻠﮫ ور ﺧواھد ﺷد
آه !
ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدّ ﺗﺷﻧﮥ ﯾﮏ »ﻓوت« م
آه !
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ای ﺧﺎﮐﺳﺗر ھﺎی آھﻧﯾن
ﺑﺎ ﮐداﻣﯾن ﻓوت ﺑﮫ ﭘرواز در ﺧواھﯾد آﻣد
آه ! ای آﺗش ﺑزرگ
ﭘس ﮐﯽ ﻓروزان ﺧواھﯽ ﺷد
و ای ﻗﻠب ﺧﺎﮐﺳﺗری ﻣن
ﺑﺎ ﮐداﻣﯾن ﺑوﺳﮫ ﺳرخ ﺧواھﯽ ﺷد
و دوﺑﺎره ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎن در ﺗو ﺑﯾدار ﺧواھد ﺷد
آه !
ﺗﺎ ﮐﺟﺎﺳت درد ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﻓرو اﻓﺗﺎده ﮔﯽ در ﺧﺎک
ﺗﺎ ﮐﺟﺎﺳت ﮔﺳﺗرده ﮔﯽ ﺧﻼء از »ﺧود« ﺑرون ﺟﺳﺗن
آه !
ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد
و ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻧود
و ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد اﯾن ﻣﺎﺟرا را
و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎور ﺧواھد ﻧﻣود اﯾن »اﺗﻔﺎق« را .

*

*

» ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻟﺤﻈﺎت «
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ﻟﺣظﮥ ﻣرگ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾری
ذرات ﻋﺎﻟم ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷود
ﭼﺷم ﺗﻣﺎم ّ
و ﺗو را ﻣﯽ ﻧﮕرد
ﭘس ﺑﺎﯾﺳت ﮐﮫ ُﻣرد در ھر ﻟﺣظﮫ
آه !
ﻧﮫ !
ﻣرگ ھر ﻟﺣظﮫ را ﺑﺎﯾﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﻓت .
ﻣﺎ ﮐﮫ ﺳﺧت آھﻧﯾﻧﯾم و ﻣذاب
ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﻧﮓ اﻧدازد ﺑر ﺳر راه
ﻣﺎ ﮐﮫ ھﻣﺳﻔرﯾم ﺑﺎ »آرﺗور«* ھﺎی دﯾواﻧﮫ
در ﮐوﯾرھﺎی ﺳوﺧﺗﮥ آﻓرﯾﻘﺎ
و ﯾﺎ در ﺟﮭﻧّم ﺳﺑز اروﭘﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻧﮕرﯾم ﺑر ﻋﺷﻖ ﺳوﺧﺗﮫ و ذﻏﺎل ﺷدۀ آن ﮐودک
در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن
در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﺎ ﻣﯾل ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ و ﺑﯽ ﺟﺎ .
و ﻣﺎ ﮐﮫ در ﺟﺎدوی اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺻﺧرۀ ﻧﺎﻗﺎﺑل
ﺣﯾراﻧﯾم و ﻣﺗوﺣّش و ﺑﯽ ﻗرار
و ﻣﺎ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎﻧﯾم در ﻣﺳﯾر ﺳﯾﻼﺑﮭﺎی اﻧدرون ﭼﯾزھﺎ
و ﻣﺎ ﮐﮫ ...
و ﻣﺎ ﮐﮫ ...
ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم ﭼﻧﯾن ﯾﮑدﺳت و ﯾﮑﺗﺎ
ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺎ ﺑﻧﮕرد و اﺳﯾر ﻧﺷود در ﮔرداب ﻓروﺑرﻧدۀ اﻧدرون ﻣﺎ
و ﻣﺎ ﮐﮫ ھﻣﺳﻔرﯾم ﺑﺎ ﻏزﻟﮭﺎی ﺳرخ و ﺑﯽ ﻗرار ﻣوﻻﻧﺎ
ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮑُﺷد در ﺑﺳﺗر اﯾن ﻣﺎﺟرا
و ﻣﺎ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺗﮭﯽ و ﺑﯽ ﭘروا
ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺳﺎرت ِ ﺑودن ﻧﻣﺎﯾد زﯾن ﭘس  ،از ﺑَﻌد ِ ﻣﺎ .
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ﺑر ﻟب ﺟوی
ﯾﺎ در ﮐﻧﺎر ﺑﺧﺎری
ﺑر ﺳر ﮐﺎر
و ﯾﺎ ﺑرﺳر درﺧت ﺑﯾﻌﺎری
در ﺧواب و ﯾﺎ در ﺑﯾداری
در ﺧوﺷﯽ و در ﻧﺎھﻣواری
در ھﻣﮥ اﺣوال
و در ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ
ﭼﯾزی ﮐوﭼوﻟو و ﺧوب
در ﻣن ﻣﯽ رﻗﺻد ﮐودﮐﺎﻧﮫ
و ﻣﯽ ﺧﻧدد ﻏﻠﻐل ﮐﻧﺎن
و ﺧﻧده اش ﺳر ﻣﯽ رود از ﺟﺎﻧم
و ﻣرا ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺑر ﻟﺑﮥ ﭘرﺗﮕﺎه ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ
ﻟﺣظﮫ ای ﺧﺎﻟﯽ .
*

) آرﺗور رﻣﺑو (

*

*

*

» ﺑﺎرش ِ آﻓﺘﺎب «
اﯾن ﺳرود ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻓرو ﻣﯽ ﺑﺎرد از دﯾﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن
اﯾن ژاﻟﮫ ھﺎی ﻣﮭرﺑﺎن و ﺧﻣوش ﮐﮫ ﻓرو ﻣﯽ ﻏﻠطد ﺑر اﻧدام ﺧﺎﮐﯾﺎن
اﯾن ﺳﺗﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻣﺎدم ﻓرو ﻣﯽ رﯾزﻧد از آﺳﻣﺎن آﺑﯽ ِ ﺟﺎن
اﯾن ﺟواﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرون ﻣﯽ ﺗراود ھر آن ز آﺳﺗﯾن ﻣﻧﺗظر ﺟﮭﺎن
اﯾن ﺣﺑﺎﺑﮭﺎی ﺑﻠورﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﺷوﻧد ھر دم در دل ﻟﺣظﺎت  ،ﺑﯽ اﻣﺎن
ت روان
اﯾن ﺑﺎرش ﺳرﺧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮔﻠدﺳﺗﮫ ھﺎی ﺳﺑز ﻧﯾﺎﯾش در ﻗﻠب ِ ﺳﮑو ِ
اﯾن روﯾش ﮔﺳﺗردۀ ﺷراره ھﺎی آﺗش ﺑر روی درﯾﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺣل آﻧﺳوی ﮔﻣﺎن
اﯾن ﺗراوش ﻧم از اﻧدام ﺷراره ھﺎی اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺟﺎودان
اﯾن ھﺟوم آراﺳﺗﮫ و آرام  ،از درون و ﺑرون  ،از اﻓﻖ ھﺎ و از زﻣﯾن و از آﺳﻣﺎن
و اﯾن ﭘرده ﺑرداری و ﮔﺷﺎﯾش ز ﯾﮏ روﯾﺎی ﺟﺎدوﺋﯽ در اوج ﺑﯾداری زﻣﺎن
و ﺣﺿور ﺟﺎری ِ ﺟﮭﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﺟﺎﻧﮭﺎی آزاد ِ ﺑﯽ ﻧظران
و رژۀ ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ در ﺣﺿور ﺣﺿرت ﻧﮕﺎه دﻟﺑﺎﺧﺗﮕﺎن
و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺷور و ﺷﻌر و اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻟﻌﺑﺗﮑﺎن
ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﺳت از ﺣﺿور ﺣﺿرت دوﺳت در آﻧﺳوی ﺳرزﻣﯾن ﺟﺎودان
آه ! ﻣﮕر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ؟
از ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن
ﺳر ﺑﮫ درون ﻓرو ﺑرده
ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣﺣﺿر ﺣﺿرت ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
در آﺋﯾﻧﮥ ﺧﺎک
آن ﺟﺎن ِ ﺟﺎﻧﺎن .
آه !
اﻣﺷب آﻓﺗﺎب ﻣﯽ ﺑﺎرد در اﯾن ﺳﺎﻣﺎن .

*

*
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» ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ  ،زن  ،زﻧﺪﮔﯽ  ،ﺧﺪا «
ﺧﺎﻟﮭﺎی زﯾﺑﺎﯾش
ﺑس اﻓﺳﺎﻧﮫ ای و دﻟرﺑﺎ
ﺑر طﯾﻔﯽ از ﺳرﺧﯽ و زردی و ﺳﭘﯾدی ِ ﮔوﻧﮫ ھﺎ
و ﺗﺎ ﺟﺎن ﻋروج ﻧﻣوده در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﺎء
ھﺑوط ﻣﯽ ﻧﻣود در اوج ِ ُﺧﻣﺎری و ﺟﻔﺎ .
طﻌﻣش
در ﻣﯾﺎن ﻟﺣظﮥ اﻧﺗﺧﺎب
ﺑﯾن ﯾﮏ آری و ﻧﮥ ﺟﺎری و زﯾﺑﺎ  ،ﮐﮫ :
» آﯾﺎ اﯾن اﺳت و ﺟز اﯾن ﻧﯾﺳت «
ﺗرﺷﺣﯽ ﺑﯽ ﻣوﻗﻊ و ﺑس ﺑﯽ ﺟﺎ
ﺑﺳﺎن آواز ﺧروﺳﯽ ﺑﯽ ﻣﺣل در اوج رؤﯾﺎﺋﯽ ﺑﯾدار
آﻟوده ﻣﯽ ﺳﺎﺧت اﻧﺑﺳﺎط زﻻل ذاﺋﻘﮫ را .
ﻋطر اﮐﺳﯾری اش
ﻣﯽ رﺑود ﺷﺎ ّﻣﮫ را ﺗﺎ ﺳرﺣدّ ﺟﻧون و اﻋﺗﯾﺎد
در اﻣﯾد وﺻﺎل ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺣ ّظ ﺑوﯾﺎﺋﯽ
ﻟﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾد ﻓﻘط ﺗﺎ ﻣرز ﺑﯾداری ﯾﮏ رؤﯾﺎ .
ﺑر اﻧدام ﻟﻐزﻧده و ﮐﮭرﺑﺎﺋﯽ اش
ﭼﺷم ﻟﯾز ﻣﯽ ﺧورد در ﻣﺷﺎھدۀ ﻣﯾﺎن اھوراﺋﯽ آن زﯾﺑﺎ
و درھم ﻣﯽ ﺷﮑﺳت ﺑﻠورھﺎی اﺑﻌﺎد ِ ﻧﮕﺎه .
در ﺑﮭﺎﻧﮥ ﯾﮏ ﻟﻣس ﺧﻔﯾف و ﻧﯾﻣﮫ راه
ﺗراوش ﻧم از اﻧداﻣش
ﺑﺳﺎن دﯾواری ز ﺟﻧس آب
ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﺑﺎط
ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻠول
ﻣﺎﻧﻊ راه .
وﺟودش
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد رؤﯾﺎی ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ
در ذھن ﺑﺎﻏﯽ ﺑﯽ ﺻﺎﺣب و ﺑﯽ ﺳﻘف و ﺑﯽ در و ﺑﯽ دﯾوار
در ﻗﻠب ﮐوﯾری ﺳوﺧﺗﮫ و ﺑﯾدار
ھﻧوز ﻧﻘش ﻧﺑﺳﺗﮫ
از ھم ﻣﯽ ﮔﺳﺳت
و ﺟﺎی ﭘﺎﯾش ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
در ﺧﺎﻟﯽ ذھن ﺧﺟول و ﺗﻧﮭﺎ .
و ﺟﺎن
ﺑﯽ ﺗﺎب از ﺟوﺷش ﺑﻼوﻗﻔﮥ ﺣﺿورش
ﺳرﺧورده و ﺣﺳرت ﺑﺎر
ﻣﺄﯾوس و ﺧﻣﺎر
از ﺳﻘوط ِ ﺳرد ِ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ِ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻟﻘﺎء .
در ﺷﮑﺳت ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻼش
ﻓرارش
در ﺗﺳﺧﯾر اﺑﻌﺎد ّ
در اوج ﺣﺳرت در اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ
و ﮐﻼﻓﮫ زﯾن ھﻣﮫ ﭘوﺷﯾدﮔﯽ درون و راز
و آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﺳت آﺧر
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ﻣن  ،ﻣن ﻣﺎﻧدم
و اﯾﺷﺎن  ،اﯾﺷﺎن ،
از دھﺎن ﻏﺎر ﺗﺷﻧﮥ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﯾم ﺑﻠﻌﯾدﻣش
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ آﺧرﯾن اﻣﯾد ِ ﻋﺑث در وﺻﺎل
و ھﻣﭼون اﻧﺗﻘﺎم ز ﯾﮏ ﻣﻌﺷوﻗﮥ ﻣﮑّﺎر و ﺑﯽ وﻓﺎ .
در ﻓرھﻧﮕﻧﺎﻣﮫ
ﯾﺎﻓﺗم ﻧﺎﻣش در طﯾف رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از واژه ھﺎ :
ﺗوت ﻓرﻧﮕﯽ
زن
زﻧدﮔﯽ
ﺧدا .

*

*

*

» ّ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ِ ﺗﻮده ھﺎ «
ﺑر ﺣول درﺧﺗﯽ ز ﺟﻧس ﺑﻘﺎ
ﮐﮫ طﯾف رﻧﮕﮭﺎی ﻏﻠﯾظﯽ در اﻣواج ﭘﯾﭼﯾده ای ﻣﯽ رود ﺑﺎﻻ
اﺷﺑﺎح ﺳرﮔرداﻧﯽ در زﯾر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎه
ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد در ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﺗو در ﺗوی ﺟﺎدوﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ
و زﻣزﻣﮫ ھﺎی از ﻏﺎرھﺎی روح اﯾن اﺷﺑﺎح
ھﻣﭼون اﺑری ﻣﻧﻘﺑض و اﯾﺳﺗﺎ
ﯾﺦ ﻣﯽ زﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎﻧﺷﺎن در ھوا
و ﻧﮕﺎھﺷﺎن ﻧﻣﯽ رود ھرﮔز ﻓراﺗر زﯾن آﺳﻣﺎن ﺳﯾﺎه .

*

*

» ﺗﻮﻟّﺪ ﺟﺎوداﻧﮥ ﺧﺪا «
ﻧطﻔﮥ ﯾﮏ ﺣﯾﺎت ﻧوﯾن
در ھﺳﺗﯽ ِ ﮐﮭن ﯾﮏ ﺟﻧﯾن .
و ﺣﯾﺎت ﻗدﯾم در ﻧﮭﺎﯾت ِ ﺟدال واﭘﺳﯾن
از ﺑرای ﺗداوم ﺑﻘﺎی ﻗدﯾم .
و ﺗﻧﮭﺎ واﮐﻧش :
ﺗﮭوع
ّ
و اﺳﺗﻔراغ ﮐﮭن زان ﺻﺎﺣب ﺟﻧﯾن .
و آﻧﮕﺎه :
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔرﯾﮥ ﮐودک
در ﺳوک ﻣرگ ﺣﯾﺎت ﻗدﯾم .
و ﻟﺑﺧﻧد ﻣﺎدر
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در ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﯾﮏ وﻻدت ﻧوﯾن .
ھﺎن !
اﯾن »ﻣﺎدر« اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗوﻟّد ﻣﯽ ﮔردد
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟّد ﺧدا
در اوج ﮐﻣﺎل و ﯾﻘﯾن .

*

*

*

» ﺣﻀﻮر ذھﻦ «
ﻣﻧور
ﻣدور و ّ
ّ
ھﻣﭼون رﺑﺎﻋ ّﯾﺎت ﺧ ّﯾﺎم
ﻣﺛل ﺷﺑﯽ ﻣﭼﺎﻟﮫ ﺷده
ﻣﺛل ﻓﺳﯾﻠﯽ از ﮐودﮐﯽ در ﺟﻧﯾن
و ﯾﺎ ﮐﻠﯾدی ﺷﮑﺳﺗﮫ در ﻻﻟﮥ ﮔوش
و ھﻣﭼون واژه ھﺎ ِﮔرد و ﭼﻣوش ،
ﭘس آﺛﺎر ﺟﺎوداﻧﮫ اﻧد .

*

*

» ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻋﺸﻖ «
ﺿرﺑﮫ ای ﺧواھم زدن ﺑر ﺟﺎن ِﺗو
ﺗﺎ دﮔرﮔون ﮔردد اﯾن اﺣوال ِ ﺗو
ﺑر زﻣﯾﻧت ﻣﯽ زﻧم ﺗﺎ اوج ﺧﺎک
ﺗﺎ ﮐﮫ طﺎھر ﮔردی ﭼون ﭘﺎﮐﯽ آب
در دوﺋﯽ ِ ﺟﺎن ﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺳﯾرﺗﯽ
در ﺗﮭﯽ از ﻋﺷﻖ ﭼﮫ ﺳﺎن ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ
ﺑﺷﮑن اﯾن ﺷﺎخ ِ ﺑدن ﺗﺎ ﺟﺎن رھﯽ
واﮔذار اﯾن ﮐوه »ﻣن« ﺗﺎ ﮔﺎم ﻧﮭﯽ
در ﺗﻼطم ﺧﺎﻧﮥ ﻓرھﻧﮓ ِ ﺧواب
ﻣﯽ ﻧﺷوﺋﯽ ﭼﮭره ات ﺑﺎ آﻓﺗﺎب
در ﺗﯾﻣﺎر ﺧﺎﻧﮥ ﺑت ﺳﺎز ِ »ﻣن«
ﺗﺎ اﺑد ﺗو ﺟﺎن ﮐﻧﯽ در ﮔور ِ ﺗن
در ﻧﺟﺎت ﯾﮏ ﮐﮭﯽ در ﮔرد ﺑﺎد
ﯾﺎ ﮐﮫ ھﻣﭼون آﺗﺷﯽ ﺑر روی آب
ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧواﻧم ﻣن آواز ﺳﺣر
ﮔر ﻧﺧﯾزی  ،ﺑﺎد ﻣرﮔت ﻣﺳﺗﻣر
ﮔر ﻧﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻋﻣل
ﻣن ز ﺗو ﭘﻧﮭﺎن ﺑﮕردم ﺗﺎ اﺟل
ﺳر اﯾن ﻏزل
ﮔر ﺑﯾﺎﻣوزی ﺗو ّ
ﺳﺎز ﺧواھﯽ ﺳﺎﺧت آواز ازل
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ﺑﯽ ھﻧری ﮔر ﺑﮫ ِﮔل آﻻﺋﯽ آب
ﺳﻧﮓ ﺻﻔﺗﯽ ﮔر ﻧﺧﯾزی زﯾن ﺧواب
ﺑزدﻟﯽ ﮔر ﻧﻧﮕری اﯾن آﻓﺗﺎب .

*

*

*

» رﻗﺺ آﻓﺘﺎب «
ﺑﮫ ﮔﺎه ِ ﻏروب
ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﺑﺳﺎن ﻣس ِﮔداﺧﺗﮫ ای
ﻣردّد در اﻓول و ﻋروج
ذرات و ﻧﺳوج
ارواح
ﺑر
اﻓﺷﺎﻧد
ﺳرﺧﯽ آﺗﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ
ّ
دﯾدم در اﻓﻖ
در طﯾف ھﺎی ﭘﯾوﺳﺗﮥ آﻓﺎق ﺑروج
آن ﻣﮭوش ِدﻟرﺑﺎ را
رﻗﺻﺎن و ﭘﯾﭼﺎن و آﯾﻧده
ﺑﺳوی درﮔﺎه درﯾﺎی آرام ﺟﺎﻧم ﺗﺎﺑﻧده
ﻣواج و ﻟﻐزﻧده و درون روﻧده
ﺑﺎ اﻧداﻣﯽ ّ
در دﻧده ھﺎی ﭼپ ﺟﺎن اﯾن ﺑﻧده .
اﻧدام ﻟﺑرﯾز از ﻧورش
ﭘوﺷﯾده در ﺣرﯾری ﮐﮭرﺑﺎﺋﯽ
و اﻣواج ﻟرزاﻧش ﺑﺎﻻ روﻧده در اﻓﻘﮭﺎی ﺷﯾداﺋﯽ
ﻣﯽ آﺷﻔت ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﺑﺎل اﻧدﯾﺷﮫ را ﺗﺎ اوج ھﻣﺎﻏوﺷﯽ و ﯾﮑﺗﺎﺋﯽ .
ﻣواج ﻣﯾﺎن آن ﻧﺎزﻧﯾن ﭘﯾﮑر
ارﺗﻌﺎش ّ
و ﺗﺷﻌﺷﻊ ﺳﯾﺎھﯽ ﭼﺷﻣﺎن آن ﭘری روی ِ ﺟﺎن و دل ﺑَر
ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾد روﺣم را ﺑﺳوی ﻣرزھﺎی اھوراﺋﯽ .
آﻣد و اﯾﺳﺗﺎد روی در روی ﺟﺎﻧم
ﭘﯾﭼﺎن و ﺗﺎﺑﺎن و ﻧﯾﺳت ﮐﻧﻧده
دوﺧت ﭼﺷم در ﻗﻠب ﭼﺷﻣﺎﻧم
و ﮐﺷﯾد دﻟم ﺑﮫ ﺑرون ز ﺣﻠﻘوم ﺟﺎن ِ ﻋرﯾﺎﻧم .
و روﺣم ھﻣﭼون ﺟﺎوداﻧﮕﯽ رﻗص ﭘراﻧش
ﭼﮫ ﺳﺎن ﺑﯽ ﭘروا و دﯾواﻧﮫ وار
در اﻧدام ﻣﺳﺗﺎﻧش
ﻣﯽ رﻗﺻﯾد و ﻋروج ﻣﯽ ﻧﻣود ھﻣره ﺟﺎن ﻋرﯾﺎﻧش .
و ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑر ﺟﺎی
ﺟﺎن ِ ﺑﯽ ﺟﺎن ِ وﯾراﻧم .

*

*

» ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺸﻖ «
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او ز »آﻧﺟﺎ« ﭘرﯾد
و ﻣن ز »اﯾﻧﺟﺎ«
اﻧﻔﺟﺎری آﻣد ﭘدﯾد
و ﺟرﻗﮫ ای زان آﺗش
ﺑر ﺳﻔرۀ ازل ِ »ﻧﯾﺳﺗن« ﭼﮑﯾد
و ﻋﺷﻖ روﺋﯾد
و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣود :
ﻣﻌﻧﺎی ارﺗﺑﺎط
ﻣﻌﻧﺎی ھﺳﺗن
ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن
ﻣﻌﻧﺎی اﺑدﯾّت
ﻣﻌﻧﺎی ﺧدا
و ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻌﻧﺎ را .
و آﻧﮕﺎه
آب و آﺗش
در اوج ﻗﻠّﮥ ﺣﺿور و ﻋرﯾﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ورزی ﭘرداﺧﺗﻧد .

*

*

*

» ﻣﺮگِ واژۀ ﻋﺸﻖ «
آﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ در ﺟﺎن ﺟﺎرﯾﺳت
ذرات ِ وﺟود از ﺑُت »ﻣن« ﺧﺎﻟﯾﺳت
ّ
اﻗرار ِ ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﮐﺞ ﺗرﯾن راﺳﺗﯾﮭﺎﺳت
ﺗن ﻣده ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎزی ﮐﮫ زﺷت ﺗرﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎﺳت
اﻋﺗراف ِ ﻋﺷﻖ دروغ ِ »ﻣن« ﺑود
ﮔر »ﻣن« از ﻣن ﺑرﺟﮭﯾدﺳت زﯾن اﺛر
ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق دام ِ ﺗن ﺑود
اﻧدر ﺟوھر ﻋﺷﻖ ﻏوطﮫ ور ﺑﺎش ای دوﺳت
ﻋﺎﺷﻖ  ،ز ھﺟر ﻋﺷﻖ ﭘذﯾرد ھر دم
از وﺻﻠت ﻣﻌﺷوق ﺑر ﺣذر ﺑﺎش ای دوﺳت
آﻣدﺳت »آ«  ،ﺗﺎ رﺳد آن »ﯾﺎ«
از وﺻﻠت ﺑﺎ »ب« ﺗﺎ »ه« ﺑر ﺣذر ﺑﺎش ای دوﺳت .

*

*

» ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق «
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ت ﺳروی
درﺧ ِ
روﺋﯾده ﺑر ﻓرق ﺳر ﺟﮭﺎن
و ﭼﺷﻣﮥ ﺳردی
ﻣﯽ ﺟوﺷد ﺑﯽ اﻣﺎن
از اﻧﺗﮭﺎی ﺑﻠﻧد ﺗرﯾن ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی آن .
و اﯾن اﻋﺗراف
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﻓﺷﺎی اﺳرار ﺧﻠﻘت اﺳت
از ﻗﺑل ِ آن
ت ﺟﮭﺎن .
در اوج ِﮐﮭوﻟ ِ

*

*

» ﮐﺎﺑﻮس ِﺗﻦ  -ﺑﯽ ﺻﺒﺮی ﺟﺎن «
ﻣن و او
دﺳت در دﺳت ھم
وﺗﮭﯽ ز ﻣﯾﺎن
ﻗدم زﻧﺎن
درﺳﺎﺣل درﯾﺎی آرام ﺟﮭﺎن
ﭼﺷﻣﺎﻧﻣﺎن دوﺧﺗﮫ ﺑر آﻓﺎق ﺳرخ آن ﺳﺎﻣﺎن
ﺑدور ز ھر ﻧوع ﺗردﯾد و ﮔﻣﺎن
ﻣﯽ روﯾم ﺑﺳوی وﺣدت ﺗن
ﯾﮑﺗﺎﺋﯽ ﺟﺎن .
و
وﺳوﺳﮥ ھﻣﺎﻏوﺷﯽ
ھردم
ھرآن
ﻣﯽ رﺑﺎﯾد ھوش دل از ﺟﺎن.
و ﻣن
در اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ :
»ﮐﮫ اﮔر در آﻧﺳوی آﻓﺎق ﺗن
ﯾﻘﯾن ﻧﮕردد اﯾن ُﮔﻣﺎن
ّ
ﭘس اﯾن اﺗﻔﺎق اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﺗﺄﺧر
ﺳر آﯾد ﺷﺎﯾد ھم اﮐﻧون ﺑﯽ ﮔﻣﺎن«
ﻣﯾ ّ
در آﻏوﺷش ﮐﺷﯾدم ﺑﮫ اﻣﯾد وﺻﻠت ِﺟﺎن
ﻟﯾﮏ
ﻧﯾﺎﻓﺗم ﭼﯾزی
ﺟز ﻣﺷﺗﯽ ﭘوﺳت و ﮔوﺷت و رگ و ﭘﯽ و اﺳﺗﺧوان.
ﭼﺷم ﮐﮫ ﮔﺷودم زﯾن رؤﯾﺎ
ﯾﺎﻓﺗم ﺗﻧﯽ ﺳرد و ﺗﻧﮭﺎ
در آﻏوش ﮐﺷﯾده اﻧدام ﺧوﯾﺷﺗن
در ﺣﺎﻟﺗﯽ از ﺟﻧﯾن
در ﻟﺑﮥ ﭘرﺗﮕﺎه زﻣﺎن.
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و اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ
ت ﻧﯾﻣروز ﻣن ﺑﺎطل ﺷد
ﭼر ِ
ﺧﺎک ﮔﻣﺎن.
ﺑر
دﮔر
ﺑﺎر
ﻧﻣودم
ھﺑوط
و
ِ
و اﯾﻧﮏ
ﺑﺎر دﮔر
ﻣﯾل ﻋروج ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
در اوج ﺑﯾداری ِ ﺟﺎن .

*

*

*

» آه ه  ...ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاا « ...
از ﻏرﺑت ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﺑﮫ ﺗن ﭘﯾوﺳﺗم
از ﺗن ﺑﺑرﯾدم و
ﺑﮫ ﺟﺎن ﭘﯾوﺳﺗم
وز ﺑﯽ ﺻﺑری ﺟﺎن
ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﭘﯾوﺳﺗم
از ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن
ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﯾوﺳﺗم .
آه ه ...

*

*

» ﺻﻔﯿﺮ ﻋﺸﻖ «
ﺳر ﺑﻧﮫ ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ام ﺗﺎ ﻏم ﻧﮭﯽ
ﮔرد ﻏرﺑت از ﺗن آدم ﻧﮭﯽ
ﻏرﺑت ﺟﺎن از دل ﻋﺎﻟم ﻧﮭﯽ
آن دﮔر ﻧﯾﻣﮥ ﺟﺎن در ﺟﺎن ﻧﮭﯽ
در دﮔر ﻧﯾﻣﮥ ﺟﺎن ﻧﯾز ﮔﺎم ﻧﮭﯽ
ﺑﺎدۀ ھﺟر و وﺻﺎل را ﺑﺷﮑﻧﯽ
ﮐﺎﺳﮥ درد و ﻋﻧﺎن را ﺑﺷﮑﻧﯽ
دﯾوار ﮐﻔر و اﯾﻣﺎن ﺑﺷﮑﻧﯽ
ﻓرق ﺑﯾن ﻣن و ﺗن را ﺑﺷﮑﻧﯽ
دل ﺑﮫ ﮔﻠزار دﻟم ﺑﺳﭘﺎر ﺗو
ﭘﺎی ﺑر ﺟﺎی دﻟم ﺑﮕذار ﺗو
دﺳت در دﺳت دﻟم ﺑﮕذار ﺗو
ﺣﺎﻣﯽ ِ ﺳﺎﯾﮥ ﺗن ﺑﮕذار ﺗو
ﻣرزھﺎی اﺻل و ﺟﻌل ﺑﮕذار ﺗو
ﻧﻌرۀ ﻋﺷﻖ و ﻧﯾﺎزت ﺑر ﺑﮑش
ﺧﻣرۀ دردھﺎی رازت ﺳر ﺑﮑش
از ﭘرﯾﺷﺎن ﺧﺎﻧﮥ »ﻣن« در ﺑﮑش
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زﯾن ﻗﻔس ھﺎی ﻣﻘدّس ﭘر ﺑﮑش
ﻧور ﺣﮑﻣت را ﺑﮫ راه ﻋﺷﻖ ﻧِﮫ
ﻣﯾل ﻗدﻣت را ﺑﮫ راه ﻋﺷﻖ ِﻧﮫ
آب ﺣرﻣت را ﺑرای ﻋﺷﻖ ﻧِﮫ
روح رﺣﻣت را ﺑﮫ ﭘﺎی ﻋﺷﻖ ﻧِﮫ
ﮔرگ »ﻣن« را ﭘﯾش ﭘﺎﯾش ﺳر ﺑﺑر
ﺳﺎﯾﮥ ﺗن ﭘﯾش راھش ﺳر ﺑﺑر
ﻣﻧﺗظر و ﻣﻧﺗ َ َظر را ﺳر ﺑﺑر
ِ
ﺳﮓ ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد آوازی ز ﻋﺷﻖ
ﺳر ﻋﺷﻖ
ﮔرﺑﮫ ﻧﺎداﻧﺳت اﻧدر ّ
ﮐرم ﺧﺎﮐﯽ ﮐﯽ ﺑﺑﯾﻧد آﺳﻣﺎن
ﺳر ﺟﺎن .
ﮐﻔﺗﺎر ﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ّ
زﯾن طوطﯽ ﺻﻔﺗﯽ ﻧﯾﺎﺑﯽ راھﯽ ﺑﮫ ﺳﺧن
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧرﻧﻔﺳﯽ ﻧﯾﺎﺑﯽ ﺗو روح ﭼﻣن
زﯾن ﻏرﺑت ﻣﻧﺷﯽ ﻧﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ وطن .
ﺳر اﯾن ﺑﯽ ادﺑﯽ
ﮔر ﻓﮭم ﻧﻣﺎﺋﯽ ّ
َ
از رﯾﺷﮫ ﺗو ﺑرﮐﻧﯽ ﺑﺳﺎط » َﺟﻠﺑﯽ« .

*

*

» ای ھﻤﭙﺎرۀ آواره «
آه
ای دوﺳت
ای ھم دم
ای ھﻣﭘﺎره
ای آدم
ﭼرا اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗو ﺑﯾﻣﺎر و ﺑﯽ ﯾﺎری
ﭼرا اﯾن ﺳﺎن ﺗو ﻣﺄﯾوس و ُﺧﻣﺎری
و ﺷﺎﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد درد ﺟﺎﺋﯽ ات از ﺟﺎی ﺑﯽ ﺟﺎﺋﯽ
ذرۀ ﻧﺎﻗﺎﺑﻠﯽ از ﺟﺎن ِ ﭼون ﻏﺎرت  ،رﻓﺗﮫ اﺳت ﺑر ﺑﺎد
و ﺷﺎﯾد ّ
و ﯾﺎ آن ﻧﯾﻣﮥ ﺟﺎﻧت ﺑﮫ ﺳرﻗت رﻓﺗﮫ اﺳت در ﺧواب
و ﯾﺎ رﻣز ازل اﻧدر ﭼرت ﺑﯾﮕﺎھﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت از ﯾﺎد
و ﯾﺎ آن ﺧواب ﺟﺎوﯾدان ِ ﻻﺋﯽ ﻻﺋﯽ ِ ﻓرھﻧﮓ
ﺑرده اﺳت ھوش ِ دل از ﺳر
و ﯾﺎ اﺳراف ِ در ﻋﻘل ﺑدن
ﺑﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت آن ﭼﻧﮓ ﺟﺎن زﯾن ﺳﻧﮓ
و ﺷﺎﯾد ھم اﺳﯾر واژۀ ﻧﺎم ﺗﻧﯽ از ﺑدو اﯾن آھﻧﮓ
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺿرﺑﮥ ﮐﺎری
ﺑوﻗت ﻣﯾل ﯾﮏ ﺑﺎزی
ﺑﮕﺳﺳﺗﮫ اﺳت اﻣواج آن آوﻧﮓ.
ﺑﮭرﺣﺎل
ت دﺷﻣن ﻧﻣﺎ
ﺳﻼم ای دوﺳ ِ
ای ﯾﺎد وارۀ آدم
ای روح ﻣدﻓون ﺧدا
ای ﺧزاﻧﮥ ﮔﻣﺷدۀ ﻋﺎﻟم
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ﻣن آن ﺳوی »ﻣن«
در اﻧﺗظﺎر رؤﯾت آن روح زﯾﺑﺎﯾت
ﻣﯽ ﺳراﯾم
ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﻧﺗظﺎر آﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم طﻠوع ﺳرخ ﺟﺎوﯾدان ِ ﺟﺎن .

*

*

» ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎھﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻧﻪ «
آه
»دﯾده« ای ﺣﺎﺻل ﺑﻔرﻣود
از دﯾﺎر ِﺑﯽ ﺗﺑﺎر ِ ﻋﺷﻖ :
ھﻔت ﺷﮭر ؟
ھﻔت ھزار
ھﻔﺗﺎد ھزار ﺷﮭر
و در ھر ﺷﮭری ھﻔﺗﺎد ھزار ﺷﮭر دﮔر
ھﻔﺗﺎد ھزار در ﺑر ھر ﺷﮭر
و ھﻔﺗﺎد ھزار دروازه در ﭘس ھر در
و ھﻔﺗﺎد ھزار ﭘﻧﺟره ﺑر دروازۀ ھر در
و از ھر ﭘﻧﺟره ھﻔﺗﺎد ھزار روزﻧﮫ
ت دل ﺑر
و در ھر روزﻧﮫ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺻورت ﺑﯽ ﺻور ِ
و در ھر ﺻورﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺳﯾرت
و در ھر ﺳﯾرﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﻓطرت
و در ھر ﻓطرﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺑدﻋت
و در ھر ﺑدﻋﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار رﺣﻣت
و در ھر رﺣﻣﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار دوﻟت
و در ھر دوﻟﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺷوﮐت
و در ھر ﺷوﮐﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺧﻠﻘت
و در ھر ﺧﻠﻘﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺻورت
و در ھر ﺻورﺗﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﭼﺷم
و در ھر ﭼﺷﻣﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﻧﮕﺎه
و در ھر ﻧﮕرﺷﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار دﯾدن
و در ھر دﯾدﻧﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺑودن
و در ھر ﺑودﻧﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﮔﺷﺗن
و در ھر ﮔﺷﺗﻧﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار رﻓﺗن
و در ھر رﻓﺗﻧﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ُﻣردن
و در ھر ُﻣردﻧﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﻣﯾﻼد
و در ھر ﻣﯾﻼد ھﻔﺗﺎد ھزار اﯾﺛﺎر
و در ھر اﯾﺛﺎر ھﻔﺗﺎد ھزار ﻋﺷﻖ
و در ھر ﻋﺷﻘﯽ ھﻔﺗﺎد ھزار ﺷﮭر.
اوﻟم
ﻓﻘط در ﻧﯾم ﻧﮕﺎه ّ
اﻧدر ﻧﺧﺳﺗﯾن روزﻧﮫ
در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﻧﺟره
اوﻟﯾن دروازه
ّ
اوﻟﯾن در
ّ
اوﻟﯾن ﺷﮭر
ّ
ﻣﺳت و ﺣﯾراﻧم از اﯾن دﻟﺑر .
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» اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﺸﻖ «
ﻣﯽ درﺧﺷد ﻋﺷﻖ زﯾن ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﯽ ﺗراود ﺷﻌر در اﯾن داﻣﺎن
روزھﺎ اﻧدر دل ﻣن ﺧوروﺷﺎن ﻣﯽ ﻧﺎزﻧد
ﺷﺑﮭﺎ اﻧدر ﺳر ﻣن َﻣﮫ وﺷﺎن ﻣﯽ رازﻧد
دﮔر اﻧدر ﻗﻔﺳم ﻧﯾﺳت ﮐﺳﯽ
دﮔر اﻧدر دل ﻣن ﻧﯾﺳت ﻗﻔﺳﯽ
ﻟﯾﮏ اﻓﺳوس
ﻗﻔﺳﮑﮭﺎی دﮔر
زﯾن ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﯽ در و ﺑﯽ ﭘﯾﮑر
ﺑﯽ طﺑﯾب و ﯾﺎور
ھﻣﭼو ﻧوری ﻣدﻓون
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺗروک
ﺑﺎ دو دﺳت ﻣﺣﺑوس
ﺑﺎ دﻻﻧﯽ ﻣﮑﺳوف
ﺧﻧده ھﺎی ﻣﻘروض
ﺑﺎ دروﻧﯽ ﻣﺧروب
زﯾن ﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻧﮕواره ھﺎی ﻣﻐﻠوب
ﻣﯽ ﺳراﯾﻧد ﻣرا در دل ﺧوﯾش ﺑﺎ ﻧوای ﻋﺑﺛﯽ
ھﻣﭼو ﻧﺎﺟﯽ زﻣﺎن  ،ھﻣﭼو ﻋﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺢ
ﺗﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻓﮑﻧم در َﺧم ﻗﻔﻠﮭﺎی ﻗﻠوب
ﺑﺷﮑﻧم راز ﻗﻔﺳﮭﺎی ھﺑوط
و ﻣن اﻧدر رﯾﺷﮥ اﻧدﯾﺷﮫ ام
ﮐﮫ ﭼﮫ راھﯽ ﻣن ﺑﮕﯾرم ﭘﯾﺷﮫ ام
ﮐﮫ ﺑﺳﺎزم ﭼﮫ ﺑﺳﯽ
ﺷﺎه ﮐﻠﯾدی
ﺗﺎ ﮔﺷﺎﯾم در دروازۀ ھر ﻗﻔﺳﯽ
و ﺑﯾﺎﺑم طﻌﻣﮫ ای از ﺑﮭر اﯾن ﺷﯾطﺎن ِ ﺗن
ﺑﮑﺷﺎﻧم ﺑﮫ ﺑروﻧش ﻣن از اﯾن زﻧدان ِ »ﻣن«
ﺑزداﯾم
ﭘﺎک ﺑﺳﺎزم ﻋﺷﻖ ِ زﻧدان ﺳﺎزی
ﺧﺗم ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑد اﯾن ﺑﺎزی .

*

*

*

» ﺳﺮّ ﺧﻠﻘﺖ  ،ﺳﺮّ ﻋﺸﻖ  ،ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺴﺎن «
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ﯾﮑﯽ ﺑود  ،ﯾﮑﯽ ﻧﺑود
ﺟز ﻧﯾﺳﺗﯽ ھﯾﭼﯽ ﻧﺑود
و ﻧﯾﺳﺗﯽ »ﮐﻠﻣﮫ« ﺑود
و »ﮐﻠﻣﮫ« ﺧدا ﺑود
و ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ ﺑود
و از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش ﺑرون ﺟﮭﯾد
و آورد ﭘدﯾد
ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ز ﺟﻧس ﺧوﯾش
وزﯾن ﮐﺛرت
ﺟﮭﺎن آﻣد ﺑﮫ دﯾد
و ﺧﻠﻘت ﺑﮫ ﻣﯾزان اﻧﺑﺳﺎط ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧدا طول ﮐﺷﯾد
و زﻣﺎن آﻣد ﭘدﯾد
در اوج ِ ﻣطﻠﻖ اﻧﺑﺳﺎط
در ﮐﻣﺎل ﺧﻠﻘت
و در اﻧﺗﮭﺎی زﻣﺎن
اﻧﺳﺎن آﻣد ﭘدﯾد
و ﺧدا رﻓت ز دﯾد
و رھﺎ ﮔﺷت ز ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧوﯾش
و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش
ﺑﮫ ﺟوھر ﺧﻠﻘت
ﺑﮫ اﺑدﯾّت ھﺳﺗﯽ
ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧﺷﯾد
و اﻧﺳﺎن
از ﺑرای رھﺎﺋﯽ ز ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧوﯾش
از ﺑرای ﯾﮑﺗﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺻل ﺧوﯾش
و از ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﺷف ﺧوﯾش
ﻣﻔری آﻏﺎزﯾد
ّ
ﺑﺳوی ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش
و از ﺑﮭر ره ﺗوﺷﮥ اﯾن ﺳﻔر
ﻋﺷﻖ آﻣد ﭘدﯾد .
ھﺎن ﺑﻧﮕرﯾد!
اﯾﻧﮏ ﺧدا ﻋﺎﺷﻖ اﺳت
ﻋﺎﺷﻖ ﺧوﯾش در ﻏﯾر ﺧوﯾش .
ﺧدا دوﺗﺎﺳت زﯾن ﭘس دﮔر
در دوﺳت
دو ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق ﯾﮑدﯾﮕر .
و در ﺑدر در ﺟﺳﺗﺟوی ھﻣدﯾﮕر .

*

*

» آﻧﮕﺎه « ...
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺎدر ره ﻣﺎدر ِ ﺑزرگ ﻣﯽ ﮔﯾرد
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ِ »ﻣن« ﻣﯽ ﻣﯾرد
آﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯽ رود از ﭘﯾﺷت
آﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑر رﯾﺷت
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ِ ﺑﻘﺎ ﻣﯽ ﺧزد از ﺧوﯾﺷت
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آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﯾل ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣﯽ رود از ﮐﯾﺷت
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐﺎخ اﻧدﯾﺷﮫ ﻓرو ﻣﯽ رﯾزد
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺳﺎﯾﮥ ﺗن ﺑﮫ ﻋدم ﻣﯽ ﺧﯾزد
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ از ﻏﺎر ﺟﺎن ﻧﻣﯽ روﯾد ﺻدا
آﻧﮕﺎھﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗراود ﺳﯾﻣﺎی ﺧدا .
و آﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﺷوی رﺳوا
و ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ »ﻧﮕﺎه«
ﻧﮕﺎه او
ﻧﮕﺎه ﺧدا.
و آﻧﮕﺎه
ﻣﯽ روﯾد ﻓوارۀ ﺻدا از آﺗش آن ﻧﮕﺎه .

*

*

*

» ره ﺗﻮﺷﻪ «
ﺑﺎ دﺳﺗﺎن دراز ِ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ِ ﮐﺷﯾده ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ِزﯾﺑﺎی راز
و ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﮔﺷودۀ ﻣﺣﻔل ِ دﻟﮕﺷﺎﯾﺎن ِ ﺟﺎن و دل ﺑﺎز
ﻣﯽ ﭘرم ﭘرواﻧﮫ وار
ﺑر ﮐﮭرﺑﺎی ﻋﺷﻖ آﻟودۀ ﺷﻘﺎﯾﻖ ھﺎی ﮔﻠﺳﺗﺎن اﯾن طﻧّﺎز
ﮐﮫ ﻓراھم آورم ره ﺗوﺷﮫ ای
از ﺑرای ﺳﻔری دور و دراز
و اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ رﻗﺻم و ﻣﯽ ﺧواﻧم و دوﺳت ﻣﯽ دارم اﯾن آواز
و اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﺎﻓﯽ ھﻧوز  ،ﻣﯽ داﻧم
و ﻣﯽ ﻣﺎﻧم و ﻣﯽ ﺧواﻧم و ﻣﯽ راﻧم
ﺗﺎ ﻓرا رﺳد آن زﯾﺑﺎﺗرﯾن آﻏﺎز .

*

*

» اﻧﺒﺴﺎط ﺣﻀﻮر «
روزی زان روزھﺎی اﺳطوره ای ِآﻓﺗﺎﺑﯽ و ﺧوب
ﻣﯽ ﺧراﻣﯾد ﺳﺎﯾﮫ ای ﺟوان ﺑﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﻋرﯾﺎن و ﻣﺣﺟوب
ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺗﯽ ھﻣﭼون ﻣوی  ،ﮐﺷﯾده و دراز
در اﻧﺑﺳﺎط اﺑﻌﺎد ِ ﺑﺎور ﯾﮏ راز
ﻏرق در ﺗردﯾدی ﺟﺎدو ﺷﮕون
ﮐﮫ :
» آﯾﺎ اﺳت  ،اﺳت ؟ «
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮫ
ﻗﮭﻘﮭﮫ ای زرد و ﺑرزﺧﯾن
ﭘژواک ﻧﻣود از طﺑﻘﮥ ھﻔﺗم زﻣﯾن
و ﺑﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾش ﺧزاﻧﮥ ﺣﺎﻓظﮥ ﺗﺎرﯾﺦ زان ﺟﺑﯾن
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ﺑﺷﮑﺳت آن ﺣﺑﺎب ﺟﺎدوﺋﯽ زﻣﺎن
ﭘﯾوﺳت ﺑﮫ ﻧور ﺟﺎودان .
و اﯾﻧﮏ ﻣﺎﻧده ﺑر ﺟﺎی ﻣوﺋﯽ ﺳﭘﯾد
ﮐﺷﯾده از آﻓﺎق ﺗﺎ آﻓﺎق
ﻣﯽ ﺗراود طﯾف ﻣﻌﻧﺎھﺎی ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ز ﺟﻧس ﺟوھر اﺷراق
ﻣﯽ زداﯾد ﻣرزھﺎی اﻓﺗراق
ﻣﺣو ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓراق .

*

*

*

» اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻮی «
در ﺗوﺣﯾد ِ اﻧﺑﺳﺎط ِ رﻧﮕﮭﺎی ُﮔﻣﺎن
اﯾﺳﺗﺎده درﺧت ﺳﯾﺎھﯽ از ازﻟﯾّت زﻣﺎن
رﯾﺷﮫ در ﺧﺎک ﻣﯽ ﺳﺎﯾد و ﺷﺎﺧﮫ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
و ﻣرد ﺟواﻧﯽ
ﺑﺳﺎن ﺗﺎر ﺳﭘﯾدی ز ﻣوی
ﻣﯽ ﻟﻐزد ﺑﮫ ﺳوی ﺑﯽ ﺳوی ﺟﺎن ﺟﮭﺎن
و ﻣﯽ ﺧزد در ﮐُﻧﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی زﻣﺎن
ﺗﺎ ﺷود ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ای
از ﻧﻘطﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺳﯾرت اﯾن دﯾﺎر ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن .

*

*

*

» اﻧﺒﺴﺎط ﻧﻘﻄﻪ «
ھﺎن  ،ﺑﮭوش
ای دﻟﺑﺎﺧﺗﮥ ﻋﺷﻖ و راز
ﺣﺿور از درﯾﭼﮥ ﻧﮕﺎه ﻧﯾز دﮔر ﺗﻧﮓ اﺳت
دل در ﻣﺣﺿر ﺣﺿرﺗش ﺑﺳﯽ ﻣﻧﮓ اﺳت
ﺣﺿور ﻧﻘطﮫ ﻧﯾز ﭼﮫ ﻧﯾرﻧﮓ اﺳت
ﻋﺟﺑﺎ
ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ای ﻧﯾز زﯾﺎدت در اﯾن ﺟﻧﮓ اﺳت
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ای ﻧﯾﺳت ﺷده ﮔﺎن
او ھﺳت و ﻣن ﻧﯾﺳت :
اﯾن دﮔر ﭼﮫ ﺟﻧﮓ اﺳت ؟

*

*

» ﺣﻀﻮری اﻧﺴﺎﻧﯽ «
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ﺟﮭﺎن در ﺧواب ِظﻠﻣﺎﻧﯽ
ذھن ﺑس ﺳﺑز و روﺣﺎﻧﯽ
دﻟﯽ ﺳرخ و ﭼﮫ ﻧوراﻧﯽ
ﺣﺿور ﻋﺷﻖ ﯾزداﻧﯽ .

*

*

*

» ﺳﻔﺮ ﻋﺸﻖ «
ﺳﻔرھﺎ ھﻣﮕﯽ ﻣﯽ ﮔردد آﻏﺎز
ز ﻧﻘطﮫ ای ﺑری از ﻣرگ و آﻏﺎز :
ﺳﻔری در اﻣﺗداد آﻓﺎق
از ﺑرای ﮔﺷﺎﯾش اﺑﻌﺎد
ﺳﻔری ﺑﮫ ﻗﻠب ﺧﺎک
از ﺑرای ﻻﯾروﺑﯽ ِ ﺗن
ﺳﻔری ﺑﺳوی آﺳﻣﺎن
از ﺑرای ﺷﺳﺗﺷوی ﺟﺎن
و آﻧﮕﺎه ﺳﻔری ﺑﮫ اﻋﻣﺎق آن ﻧﻘطﮫ .
و در آﻧﺳوی اﻧﺗﮭﺎی اﯾن آﺧرﯾن ﺳﻔر
روﯾش ﻣوﺋﯽ ﺑر اﻧدام ﺳﭘﯾد ﺟﮭﺎن
زرﯾن ﺧدا
از ﺑرای زﯾﻧت زﻟﻔﮭﺎی ّ
و زان ﭘس روﯾش ﮐﺛﯾر اﻟوﻗوع
ﺑر ﺟدارۀ اﻧدام او .
و آﻧﮕﺎه ﺧﻠﻖ اﺳطوره ھﺎ :
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎرش ﺑﺎران ﻧوح
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺣ ّﻣﺎم ﺧدا
و ﯾﺎ
ﻗﺗل ﻋﺎم ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم آراﯾش زﻟﻔﺎن ﺧدا
و اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد روﯾش ﻋﺷﻖ اﺳت
در ﻧﯾﻣﮫ ﺷﺑﮭﺎی ﺻﺑور و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ .

*

*

» ﻟﻮح ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ «
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روﺷﻧﺎﺋﯽ
ﻓﻘط از ﺑرای رؤﯾت ِ ﭘوﺳﺗﮫ ھﺎ
و ظﻠﻣت از ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت اﻧدرون و ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ .
ﻟوح ﺳﭘﯾدی ﺗﺣوﯾل ﮔردﯾد ﺑوﻗت ھﺑوط
و اﯾﻧﮏ ﺣﺗّﯽ ﻧﻘطﮫ ای ﺳﭘﯾد ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮭﻧﮕﺎم ﻋروج .
ﻟوح ﺳرﻧوﺷت ﺗﺣوﯾل ﻧﻣودم
و ﺑﺳوی ﻣﻣﺗﺣن ﺑزرگ ﭘر ﮐﺷﯾدم.
ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ﺳﯾﺎھﯽ رﻧﮕﯽ دﮔر ﻧﺑود
و ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ﺳﭘﯾدی اﻧﮭدام رؤﯾﺎھﺎ ﺑود .
ﭘوﺳﺗﮥ ﺳﭘﯾد ﮐﮫ درﯾدم ﺗﺷﻌﺷﻊ ظﻠﻣت ﺑدﯾدم
و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی ﮐﻼم
ت ﻧﮕﺎه را ﭼﺷﯾدم .
طﻌم ظﻠﻣ ِ
اﺟﺳﺎد ﮐﻠﻣﺎت ﮐﮫ درﯾدم ﻣرگ ﻣﻌﻧﺎ ھوﯾدا دﯾدم
از ﮐﻠﻣﺎت و ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ ﮐﮫ رھﯾدم طﻌم ﻋﺷﻖ ﭼﺷﯾدم .
از ﻣدﺧل ھﺳﺗﯽ وز ﺟﺎدۀ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﻧﺷﺄ ﺧﻠﻘت رﺳﯾدم
و در آﻧﺟﺎ
ﺧدا را ﺳر در ﮔرﯾﺑﺎن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش ﺑدﯾدم .
و اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ :
ﺟﺳد ﺳوﺧﺗﮥ ﺷﯾطﺎن را در اﻧﮭدام ﻣطﻠﻖ ِ »ﻣن« ﻓﮭﻣﯾدم
و ﻓرﺷﺗﮕﺎن آﺳﻣﺎن را ﭼﮫ ﺷرﻣﺳﺎر دﯾدم .

*

*

دﻓﺘﺮ دوّم
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*

» اﻟﻤﺎس ﺳﯿﺎه ﺟﺎودان «
اھوم م م ...
ھوم م م ...
ا م م م ...
اﻟﻣﺎس
اﻟﻣﺎس
اﻟﻣﺎس
...
ﺗﺷﻌﺷﻊ ﺧدا
اﻟﻣﺎس ﺳﯾﺎه
ﻧور اﻓﺷﺎن ﺗﺎ آن ﺳوی آﻓﺎق ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ
ﺑﮫ درﺧﺷش ﺷﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﺗﺎره و ﺑﯽ ﻣﺎه
و ﺗﯾری ﺳﭘﯾد ﭼون ﻣوی
ﻣﺗّﻘﯽ و ﯾﮑﺗﺎ
ﻣﮭﺎﺟم و ﺣﻣﻠﮫ ور ﺑﺳوی ﻗﻠب ﺧورﺷﯾد ﺳﯾﺎه
در ﺟﺳﺗﺟوی راه ورودی ﺑﮫ ﺗﺧم ﻧﯾﺳﺗﯽ
از ﺑرای ﻧطﻔﮫ ﮔذاری روح ﻧوﯾن ﺧدا .
ﻣﻧور و زﯾﺑﺎ
ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ّ
از ﻗﻠب اﻟﻣﺎس ﺳﯾﺎه
دﻣﺎدم ﻓرود ﻣﯽ آﯾﻧد ﺑر ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺟﺎدوﺋﯽ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻧﮕﺎه .
و
ھﻧوز ھم ﺳﺎﯾﮫ  -ﺷﯾطﺎﻧﮭﺎﺋﯽ وﻟﮕرد
در اﯾن ﺣﺎﺷﯾﮫ ﭘرﺳﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد
و ﻣرﺛﯾﮥ ﻣرگ ﺧوﯾش را ﻧﻐﻣﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد .
ﻧﺳﯾﻣﯽ آﺗﺷﯾن و ﻧﯾﺳت ﮐﻧﻧده و ﻋﺷﻖ آﻟوده
ﻣﯽ وزد ﺑر ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾن ﻣوی ِ ﺳﭘﯾد ھﺳﺗﯽ آﻟوده
در ﺧﻣوﺷﯽ و ﺗﺳﻠﯾم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺟﺳﺎرت ﺑﺎری
ﻧﻣﺎﻧده ﺳت دﮔر از ﺑرای اﻣﺗداد اﯾن ﻣوی ﮐﺎری .
ﺑﺎری
ﺑری ز ھر آری و ﻧﮫ و ھرﻣﺎن
ﺑر آﻓﺎق ظﻠﻣت ﻓﺎﻣﯽ در ﻗﻠب ﻧور ﺟﮭﺎن
رﻓﺗﮫ اﺳت دﮔر ز دﺳت اﯾن ﺟﺎن .
ﺳﻣﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﺷﮑﻔﺗﮫ و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺣﺟوب
در آﻏوش ﺗﺑ ّ
ﻣﯽ ﺳراﯾد ﻻﺋﯽ ﻻﺋﯽ رﺧت ﺑر ﺑﺳﺗن ﺑﺳوی ﻣﺣﺑوب
ﺑزﻣﯽ ﺑس ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺟﺎدوﮔراﻧﮫ اﺳت
اﺳرار ﻗﻣﺎر ﺑﺎزان دھر ﻣورد ﻣذاﮐره اﺳت
اﯾن رﻗص ﺟﺎدو رﻣز ﻣﺣﺎوره اﺳت
ﻗﻣﺎری ﺑﺎزی دﮔر در ﺣﺎل ﻣﺑﺎدﻟﮫ اﺳت
ﺑﮭر ﺣﺎﻟﯽ
ﺳری
ﺑﮭر ّ
ﺑﮭر ﻋﻧوان
ﺿﻣﻧﺎ ً
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دﮔر ﭼﯾزی ﻧﻣﺎﻧده ﺳت اﻧدر ﻣﯾﺎن .
وای
وای
وای
ﺑﮫ ﺧود  -آﺋﯽ ﺧدا
ﻗﻠب ﻋﺷﻖ
ﺧﻠﻘﺗﮕﺎه ﻧﮕﺎه .
ﻗﻣﺎر ﺑﺎزی دﮔر ﺑﺎر
ﻣﯽ ﺑﺎزد ﺑﺎزی دﮔر .
وای
اﻓﺳوس
ﮐﮫ ھﻧوز ھم اھﺎﻟﯽ اﻏﯾﺎرﺳﺗﺎن ِ ﺳﻧ ِﮕﺳﺗﺎن
در ﭘﺷت دروازۀ ﻣﺿﺣﮑﮫ ﺳﺗﺎن ِ ﻣﻧِﺳﺗﺎن
اﯾﺳﺗﺎده اﻧد در اﻧﺗظﺎر ورود ﺑﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺳﺗﺎن .
و
ﭼﮫ ﺧوﺷﺑﺧت اﺳت اﯾن ﻗوم ﻧﯾرﻧﮕﺳﺗﺎن
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧد
ﮐﮫ ﺗﺎ اﺑد
در ﭘﺷت اﯾن دروازه ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .
و دروازۀ آﺳﻣﺎن
ت ھر آن
ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺗﺳﻠﺳل ﻟﺣظﺎ ِ
ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردد
ھر دم
ھر آن .
ﺑﻧﮕرﯾد
ﺑﻧﮕرﯾد
ﻋﺎﺷﻖ ِزﯾرک ﺧوﺋﯽ
ﻣﺑدّل ﮔﺷت ﺑﮫ ﻣوﺋﯽ
و از درز ﻧﮕﺎه آﺳﻣﺎن
وارد ﮔﺷت ﺑﮫ َر ِﺣم ﺟﮭﺎن .
آن ﻣوﻗﻊ ھﺎ
ﺑﮭﻧﮕﺎم طﻠوع ﺟﺎن
ﻣﯽ ﮔﻔﺗم » ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺧﯾری « ﺑﮫ آن
ﯾﺎدش ﻧﮕون
روﺣش ﮔرام .
ﻣن
دﮔر زﯾن ﺳﺎﻣﺎن رﺧت ﺑر ﺑﺳﺗﮫ ﺳت
رﺣﻠﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﮔﺳﺗر ﺣﺎدث ﮔﺷﺗﮫ ﺳت .
آه !
در آن ﺿﯾﺎﻓت اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ِ ﺧداﯾﺎن
ﻣﮕر ﭼﮫ ﮔذﺷت
ﮐﮫ در ﻟﺣظﮥ وداع
آن ﺧﯾﺎﻧت ﺣﺎدث ﮔﺷت
از ھﻣﺎن روز ازل
ذرات ﺟﺎﻧم
ﻗول داده ﺑود ﺑﮫ ّ
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ﮐﮫ ﺧواھد ﺑوﺳﯾد ﻟﺑﺎﻧم
ﺿﻣﻧﺎ ً
ﺑﮭر ﺣﺎﻟﯽ
و ﮔذﺷﺗﮫ زان ﻣﺎﺟرا
ﻧﺎزل ﺷد ﺑوﺳﮫ ای از آﺳﻣﺎن
و ﻣدﺗﮭﺎی ﻣدﯾد ﺑوﺳﯾدم آن ﺑوﺳﮫ را در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﺎن
و اﯾﻧﮏ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ آن ﻟﺑﺎن
ﺳﺧت ﺳﺑز اﺳت و ﻧور اﻓﺷﺎن .
وای
وای از اﯾن زﯾﺑﺎی ھﺳﺗﯽ َﺑر
زﯾن ﻣﮑّﺎر ﺑزرﮔوار و ھﺟر آور
ﮐﮫ ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﺑﺳوﯾش
رﻣز ﻗﻣﺎرﯾﺳت ﺟﺎوداﻧﮫ  ،ﮐﮫ :
ﻣﯽ رﺑﺎﯾد »ﻣن«  ،ﻣﯽ دھد ﻋﺷﻖ
ﻣﯽ ﺳﺗﺎﻧد ﻋﺷﻖ  ،ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد ﺑر ﻋرش ﻧﯾﺳﺗن .
وای
وای
وای
ﻟﺣظﮥ وداع
آن ﻟﺣظﮥ ﮐوﭼﮏ و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ
ﺑس اﻧدوه آﻓرﯾن و زﯾﺑﺎ
اﻧﮭدام ﺻورت و ﻣﻌﻧﺎ
ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ِ زﻣﺎن
ﺑﯽ ﺟﺎﺋﯽ ِ ﺟﺎ .
ھر ﮐس در ﺟﺳﺗﺟوی اﻣﻧﯾّﺗﯽ ﺳت
ﺳر اﻣﻧﯾّت ﺟﺎوداﻧﮥ ﻣﺎ .
و ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧد ّ
ﻗﻣﺎر ﺑﺎزی ﺑﺎر دﮔر
ﺑﺎﺧت ﺑﺎزی دﮔر اﻧدرﯾن ﻣﺎﺟرا .
دورﯾد
و ﺑﺳﯾﺎر ﻏرﯾﺑﯾد در اﯾن دﯾﺎر
و اﯾن ﻓﻘط ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﯾﮏ اﻋﺗراف اﺳت
اﯾن رﻣز اﺳت
رﻣزی ﺷﮑﻧﻧده
ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷدن
در ﻟﺣظﮥ ادای ﻧﺎﻗﺎﺑل ِ واژۀ »رﻣز« .
و او
ھﻣواره ﻣﺷﻐول ﮔردﮔﯾرﯾﺳت زان ﺧﺎﻧﮥ ﻗدﯾم از دﯾر ﺑﺎز
وای
وای
وای
آﻧﮑﮫ رﻓﺗﮫ ﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد دﮔر ﺑدان ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎز .
ﻣﺎدر ﭘﯾر و ﺑﺎﮐره ام ﭼﮫ ﺧدای ﮔوﻧﮫ اﺳت
او دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﯾﺷﮫ  » :ﮐﺎﻓر ﺑدون ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺑﺎد «
و ﺷﺎﯾد ﮐﮫ
ﮐﺎﻓرﺗرﯾن ﮐﺎﻓرھﺎ
ﺧﻠﻖ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت زﯾن ﻣﺎﺟرا .
و
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رﻣزﯾت اﯾن راز
ﺧود ﻣﺧﺑر اﺣوال ﺧداﺳت در ﻟﺣظﮥ ﻣﮑر ِ ﺟﺎوداﻧﮥ ﭘﯾوﺳﺗن
و اﯾن
ھﻣﺎن ﺟﺎدوی ھﻧر اﺳت
در ﺗﺷﻌﺷﻊ اﻟﻣﺎس ﺳﯾﺎه ﺟﺎودان .
و
ﺧداﺋﯾت
ﻣﻧور »ﭼﯾزھﺎ«
ﻧﮕﺎھﯽ ﺳت ﺑﮫ اﻧدرون ﺳﯾﺎه و ّ
و ﮐﺷت اﻧﺳﺎن اﺳت
در ﭘژواک واغ واغ ﻧﯾﺎز ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ ﺷﺎﻋری در ﺧﻼء » ﻧﮫ  -ﭼﯾزھﺎ «
وای
وای زﯾن ﻧوا
ﻧم ﻧم ِ رﯾزش ِ ﺻدای ﭘﯾوﺳﺗن
ﻣﻧور ھر ھﺳﺗن
ﺑﮫ درون اﻟﻣﺎس ﺳﯾﺎه و ّ
اﻓﺳوس
ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ھزار ﮔوش ھم ﻧﻣﯽ ﺷﻧود اﯾن ﺻدا .
آه
آن ﻣوﻗﻊ ھﺎ
در دوران ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ِ »زﻣﺎن«
ﻣﯽ داﻧﺳﺗم اﺳرار دﺳﺗور زﺑﺎن
وای
ﺳر ارﺗﺑﺎط :
ﺑﻧﮕرﯾد
ّ
و  ،از  ،ﺗﺎ  ،ﺑﮫ  ،ﮐﮫ  ،را
وای زﯾن ﺟﺎودان ﮐوﭼوﻟوی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ :
اﻟف  ،ب  ،پ  ،ت  ،ث  ،ج  ،چ ... ،
آه
ﺑﻧﮕرﯾد اﻧدرون اﯾن واژۀ زﯾﺑﺎ :
» در ﺿﻣن «
و » در ﺿﻣن « ھﺎی ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت اﯾن ﻣﺎﺟرا .
و
ﺳر را :
اﯾن
ّ
» دوﺳت داﺷﺗن «
ﻓﻌل ﻣطﻠﻖ
و ﻣطﻠﻘﯾّت ِ اﻧﻔﻌﺎل
و اﯾن ﺣﺎل ﺧداﺳت ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺧﻠﻘت ﺧوﯾﺷﺗن .
و روزی زان روزھﺎ
ﺷﻧﯾدم ز ﯾﮏ زن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﺋﯽ آﺗﺷﯾن ﭘﯾﮑر و ﭘُر ﺟﻔﺎ  ،ﮐﮫ :
» زن ﭼﯾﻧﯽ ﺑد ﺷﮕون اﺳت و ﺟﺎدو وﻓﺎ «
ﺳر ﺳﭘﯾدی ھﺳﺗن و ﻧﯾﺳﺗن ِ ﺳﯾﺎه .
و ﻣن زاﻧﺟﺎ ﯾﺎﻓﺗم ّ
ﺗﺎ
روزی زﻣﺳﺗﺎن ﺷد
ﻣرغ ﻋﺷﻖ اﻓﺗﺎد از ﺷﺎﺧﮥ درﺧت ِﻋﺷﻖ
ﯾﺦ زد و ﻣﭼﺎﻟﮫ ﺷد در ﺑرﻓﮭﺎی ﻋﺷﻖ
ﻣن ﭘﯾر ﺷد و رﻓت
و رؤﯾﺎی ﻋﺟﯾﺑﯽ آﻣد ﺑﺳراغ ﺧدا .
ﮔل ﺳرﺧﯽ ﻣﯽ روﯾد ﺑر دو دﺳﺗﺎن اﺑدﯾّت
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دﺳﺗش ﺑرون ز آﺳﺗﯾن ﮔﻠﺑرﮔﮭﺎ
ﻣﯽ ﭼﯾﻧد ﮔل را ﮔل
ﻣﯽ ﺑوﯾد ﺧوﯾش را
و ﭘرﭘر ﻣﯽ ﮐﻧدش در ﻣﺳﯾر روﯾﺷﯽ آﻧﺳوی رؤﯾﺎی ﺧدا .
ﻣﺗﺎﺑﻌت ز ﺟﺎدوی اﺳرار
ﻋطر ُﮔل ھرﮔز ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﻣﯾرﺳد آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان ِﮔل ؟
ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯽ ﺧدا .
روزی زان ﺷﺑﮭﺎی دﻟﮕﺷﺎ و ﻋﺟﯾب
درد ﻣﯽ ﮐرد دل ِ دوﺳﺗﯽ ﻏرﯾب
رﻓﺗم ﺑﮫ اﻧدروﻧش
ﮔﺷودم ﭼﺷم دﻟش
و ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮫ ﻣﺣو ﮔردﯾد آن درد ﺑﯽ درﻣﺎن ِ ﻗروﻧش
وزاﻧﺟﺎ ﯾﺎﻓﺗم ﻋﻼج دردھﺎ و راز ﻗﻔﻠﮭﺎ
را
روزﻧﮫ ای ﺑﯾش ﻧﺑودم آن دوران
و ﭼﺷﻣﯽ زﯾن ﺳوی روزﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت ﺑﮫ آن ﺳوی آن
و ﻧﺑﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد اﯾن ﻧﮕﺎه ﺑر ﻟوح ﺟﮭﺎن
آن ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻏﭼﮥ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻣﯽ داد طﻌم ﺧدا
و ﺣﺎﻻ
اﻟﻣﺎس درﺧﺷﻧدۀ ﺳﯾﺎه
در ﺣﺎل ﮔذارﺳت زان روزﻧﮥ ﻧﮕﺎه
و اﯾن
ﺧﺑر از ﻗﻣﺎر ﺑﺎز دﯾﮕری ﻣﯽ دھد در راه .
و
ﺑود وﯾوﻟن زﻧﯽ ﺑﮫ ﺳنّ ﺧدا
ﻣﯽ ﻧواﺧت ﺑر ﭘﺷت ﺑﺎم ﻣﺎ
و ﮐﺷﺎﻧد ﻣرا ﺑﮫ آن ﺑﺎﻻ
ﻣن رﻓت
و اﯾﺷﺎن آﻣد ﺑﺟﺎی ﻣن ِ ﺑﯽ ﺟﺎ .
از
آن ﻣوﻗﻊ ھﺎ
ﻣﯽ دﯾدم ﮐﺳﯽ را در آﺋﯾﻧﮫ
ﻗﻠب ﻗرﻣزی ﺳﻧﺟﺎق ﮐرده ﺑود ﺑر ﺳﯾﻧﮫ
و ﭼﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﻧﻣود
و ﭼﮫ اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺳرود
ﺗﺎ
ﺷﻧﺎﺧﺗم ﮐﺳﯽ را در آن ﺳوی آﺋﯾﻧﮫ
ﻣﯽ ﺳوﺧت در ﺷراره ھﺎی ﻋﺷﻖ
ﭼﮫ ﺧﻣوش و آرام و ﺑﯽ دود
ﺑﯽ ﺳﺎﯾﮫ و ﺑﯽ ﻧﺷﺎن و ﺑﯽ دﯾرﯾﻧﮫ .
آه
ای ﻋزﯾزان در ﺑﻧد ﺟﻔﺎ
ای ﻋﺎﺷﻘﺎن ُﺧﻔﺗﮥ ﻧﯾﻣﮫ راه
اﯾﻧﻘدرھﺎ ھم ﻧﯾﺳت اﯾﺷﺎن ﺑﯽ وﻓﺎ
ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻣﯽ آﯾد ﺳراغ ﺷﻣﺎ
و ﺳرودی زان ﻋﺷﻖ ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺳراﯾد
و اﻧدوه ِ » ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮕﯽ « ﻣﯽ زداﯾد .
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زاﻧﺳوی ﻧور و ﺻدا
ﻟﺑﺧﻧدی ﺳﺑز و ﺑﺎ وﻓﺎ
در طﯾف اﺳراری ﻧو رﺳﯾدۀ زاﻧﺳوی ﺧواب
ﻣﯽ ﺧزد در اﻧﻔﺎس ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﺣﺎﺿر و ﻧﯾﻣﮫ در ﻗﻔﺎ
ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد ﻧﺑض ﺳﮑوت را ﺑﺎ روح ﺧدا .
ﭘری ِ ﭘﺎک
ﭘﺎدﺷﮫ ﺳﭘﯾد و ﺑﯽ ﺗﺎج
ﺧﺳﺑﯾده در ﺧﯾﻣﮥ ﺧواب
ﻓﺎﻧوﺳﯽ ﺳو ﺳو زﻧﺎن
ﺑر ﺑﺳﺗر ﺳوﺧﺗﮥ آﻓﺗﺎب .
اﺗّﺻﺎل اﻧﺗﮭﺎھﺎ ﺑر ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن
ﻏر ُ
ُ
ﻏر ﻗورﺑﺎﻏﮫ ای در ﭼﺷم زﻻل ﺷب
ﺟرﻗﮫ ھﺎی ﭘﯾﺎﭘﯽ
ز ﺳﺎﯾش دﺳﺗﺎن ِ ﻓراوان ِ درﺧﺗﺎن در ﺣﺳرت ِ وداع
ﺳﯾﻠﯽ ﻓرو روﻧده در رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺧواب .
ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺧروج
دﺳﺗﮏ زﻧﺎن از ﻋروج رﯾﺷﮫ ھﺎ
ﻧﺳﯾﻣﯽ
ز ﺑﻧﯾﺎد ﻋﺷﻖ ِ ﻋﺷﻖ
ﻣﯽ وزد ﺑر ﺷﺎﺧﺳﺎران
آوازی ﺑﮭر ره ﺗوﺷﮥ ﻋروج .
اذان ﻟﻘﺎء
ﺻدای اﻧﻔﺎس آﻓﺗﺎب
ﺗب ِ ﺟوﺷش
روﯾش آب
از درﯾﭼﮥ ﺷب
ﺟﺎی ﭘﺎی ﻧور
ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ﺑﺳﺎط ﺧواب .
روزی زان روزھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﺑﺎ ﺻﻔﺎ
ت آﺑﯽ ِ آب
ﻣﯽ ﻧوﺷﺗم ﺳرﻧوﺷ ِ
ﮐﮫ اﺷﮏ ﺟﺎری ﮔﺷت از ﭼﺷم ﺧدا .
از
رﯾﺎﺿت ﻣﯽ ﮐﺷﯾد آن ﭘرﺗﺎب ﺷدۀ از ﺧﺎک
و ﺑر ﻣﻼ ﻣﯽ ﮔﺷت ﻣﯾراث ﺧواب و آﻓﺗﺎب
زﯾن اﺷﺎره ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﮔﺷت
ﻣرگ ﺣﯾﺎت ﺑﺎطل ﮔﺷت .
ِ
ﻣواﺟﯽ از دﯾﺎر ﺑﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن
ز ﻧﻘﺻﺎن ﺳرﺧﯽ ّ
رﯾزش ﭘﮕﺎه از ﺟﺎﻧﮭﺎ
ﻓوران ﻧور ز اﻧداﻣﮭﺎ .
اﻟﺗﻣﺎس دﻋﺎ دارﯾد اﮔر
ﻓرﺻت آﺧر اﺳت
ھﯾﭻ ﺗﺄﺧﯾری روا ﻧﯾﺳت در زﻧداﻧﮭﺎ .
و
ھﻣواره اﺷﮏ ﺧﺎﻧﮫ
ﻓرو ﻣﯽ ﭼﮑد ﺑر رﯾﺷﺧﻧد راه
ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺧواب را
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در ﺧﻧدۀ آب .
ﺳﮓ ِ ﺳرﺧﯽ
ﺑﺎ رﯾﺷﮭﺎی ﻣﺟﻌّد ِآﺑﯽ
در ﺷﻔﺎی اﻗﻔﺎس ِ اﻧﻘﯾﺎدﺳﺗﺎن ِ ﺑرون
ﻣﻣﺎس اﺳت
ﺑر ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎدﮔﯾر در اﻋﻣﺎق .
ﻗوﻗوﻟﯽ ﻗوﻗو
ﻗوﻗوﻟﯽ ﻗوﻗو
ﻗوﻗوﻟﯽ ﻗوﻗو .
آه !
ﭼﮫ ﺻﺑﺢ زﯾﺑﺎﺋﯽ !
ﭼﮫ ﯾﺎر دﻟرﺑﺎﺋﯽ !
ﭼﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﯽ ﺳر و ﭘﺎﺋﯽ !
ﭼﮫ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑﺎ وﻓﺎﺋﯽ !
ﭼﮫ ﻧدای ﺑﯽ ﺻداﺋﯽ
ﭼﮫ اﺳم ﺑﺎ ﻣﺳﻣﺎﺋﯽ
ﭼﮫ ﻣﺣﻔل ﺷﯾداﺋﯽ
ﭼﮫ ﻋﻘل ﺑﯽ ﭘرواﺋﯽ
و ﭼﮫ ﺧداﺋﯽ !
ﭼﮫ ﺧدای زﯾﺑﺎﺋﯽ
ﭼﮫ دوﺳت ھوﯾداﺋﯽ
آه !
ﭼﮫ ﺻﺑﺢ ﺑﺎ ﺧداﺋﯽ .

*

*

» وﺿﻮی دل «
آ آ آ  ........ب .
ﻏل ُ
ﻏل ُ
ُ
ﻏل .........
ﺷُر ﺷُر ﺷُر .........
ﻧﺎب
آه
ﻧﺎب ِ ﻧﺎب
آب ِ ﻧﺎب
ﺳرد و ﮔوارا
از ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎری در ﺳرزﻣﯾن ﺑﺧﺎرا
ﻣﯽ ﺟوﺷد و ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎﻻ
و ﺳر ﻣﯽ رود از ﺣوﺿﭼﮥ دﻟم ﺑﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎ
و ﻣرا
ﮐﮫ ﻋرﯾﺎﻧم و زﯾﺑﺎ و ﺑﺎ ﺻﻔﺎ
ﻣﯽ ﺷوﯾد و ﺗطﮭﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد
از ﺑرای ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ِﺧدا .
آه
اﯾﻧﮏ آﻣﺎده ام
اﯾﻧﺟﺎ ﻓرودﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﯾﺎن اﺳت ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺟﺎودان ِ ﺑﻘﺎ .
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*

*

*
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» ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ِ دل «
ﺧوروﺷﯽ از آﺳﻣﺎن آﻣد ﺑﮫ ﻣﻠﮏ ﺟﺎﻧﻣﺎن
َ
ﺷﺳﺗﺷو داد ﺟﺎﻧﻣﺎن را از ﻣﯽ ای از ﻻﻣﮑﺎن
ﺷﺎھد ِ ﻋﺷﻖ ﺧﻠﻖ ﮔﺷت اﻧدر ﺑﺳﺎط ﺧﺎﮐﯾﺎن
ﻣﺣو اﯾن ﻋﺎﺷﻖ ﻧواز ِ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ِ ﺑﯽ ﻣﯾﺎن
اﻓﺗﺎدﯾم ﻣﺎ ﺑراه ﮔردش دﻟدادﮔﺎن
ﺷب ﺑﮫ روز و ﺧورﺷﯾد ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺎن دﯾﮕر ﻧدارد ھﯾﭻ ﻋﻧﺎن
ﺟﺎن ﺑﮫ ﺟﺎن دارد رھﯽ در ﻣﺣﻔل دﻟﺑﺎﺧﺗﮕﺎن
ﭘس ﺧﻣوش ﺑﺎش ای دل ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن .

*

*

» ﻓﺼﻮل ﺟﺎن «
ﺑﮭﺎر
ﻋﺻر ﺑﯾداری ﺟﺎن
ﻓﺻل ﻟﻘﺎء و ﺑﺎرﮔﯾری
ﺳﻼﻣﯽ دادن ﺑﮫ ﻋﺎﻟم
و ﻋﻠﯾﮑﯽ ﺑﺎز ﭘس ﮔرﻓﺗن از آن
اﻓﺳوس !
آﻧﮑﮫ آﻧﭼﻧﺎن ﺳﻧﮕﯾن و ﺑﯾﻣﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت در ﺧواب
ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﯾدار .
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
ﻓﺻل ﺑﺎرآوری و اﯾﺛﺎر
وای ﺑر آﻧﮑﮫ
ﻧﮫ رﯾﺷﮫ ای دارد در ﺧﺎک
ﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آب
ﻧﮫ ھم ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎد
و ﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ آﻓﺗﺎب .
ﭘﺎﺋﯾز
ﺧﺳﺗﮫ و رﻧﮓ ﭘرﯾده و در راه اﻧﺗﻘﺎل
واﻧﮭﺎده آن ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﺟﺎن
ﺑری از ﺷرم
ﻣﯽ رود ﺑﺳوی ﻋرﯾﺎﻧﯽ و اﻧﺑﺳﺎط در ﺟﮭﺎن
وای ﺑر آﻧﮑﮫ
ﺑﺎر ِ ﺟﺎن وا ﻧﻧﮭﺎده اﺳت در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن .
زﻣﺳﺗﺎن
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*

ﻓﺻل ﻋرﯾﺎﻧﯽ و آراﻣش و اﻧﺑﺳﺎط
و ﮐﻼﻏﮭﺎ ﻣﯽ ﺳراﯾﻧد ﺳرود ﻣرگ و اﻧﺟﻣﺎد
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧزﯾده در ﻋﺎﻓﯾت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
و ﻧﺑﺎﺗﺎت ھﻣﮫ در ﺧواب
وای ﺑر آﻧﮑﮫ ﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای دارد و ﻧﮫ ﺧواب .

*

*

*

» آن دﮔﺮ ﻧﯿﻤﮥ ﺟﺎن «
وای
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد ﺗﺷﻌﺷﻊ اﯾن ﻧﮕﺎه
ﮐﮫ ﺑﮫ ارﺗﻌﺎش ﻣﯽ آورد ﭘرده ھﺎی دل
و ﺑر ﻣﯽ آﺷوﺑد اﺑﻌﺎد ﺟﺎن
و ﻣﯽ ﺑرد ز ﻣﯾﺎن ﺧﺎطرۀ زﻣﺎن
آﻧﺟﺎ
آن ﻧﯾﻣﮥ ﺟﺎن ﻣن اﺳت
راز ﺗداوم ﺑﻘﺎی ﻣن اﺳت
آﻏوش ِ ﮔرﯾز ﮔﺎه ﻣن از ﻣن اﺳت
ت ﻣن اﺳت
ھﻣﭘﺎرۀ ﺧﻠﻘ ِ
وای
اﯾن ﻧﮕﺎه  ،ﻧﮕﺎه ِ زن اﺳت .

*

*

» ﻋﺸﻖ ورزی ﺑﺎ ﻋﺸﻖ «
ﭼﮫ ﺳرزﻣﯾن ﺑﯽ آﻓﺎﻗﯽ ﺳت ﺳﯾطرۀ ﻋﺷﻖ ورزﯾدن
از ﻣرزھﺎی ھﺳﺗن ﺗﺎ اﻣﺗداد ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎی ﻧﯾﺳﺗن
ﻟﯾﮏ اﻓﺳوس
ﮐﮫ و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺳت دوﺳت داﺷﺗن ؟
آه
اﯾن ﻋﺷﻖ اﺳت  ،ﮐﮫ
ﻋﺷﻖ  -ﻣﯾزان دارد ﻗﺎﺑﻠﯾّت ﻋﺷﻖ ورزﯾدن  ،در ﺧوﯾﺷﺗن .
آه !
ﻋﺷﻖ ﺑورزﯾد ای ﺧردﻣﻧدان
ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا
ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ِﺧداﺳت
و ﺗﺟرﺑﮥ ﺧدا ﺷدن ﺑﯽ ھﯾﭻ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻋﻠّت و اﺿطراب :
ﻓﻌل  :ﻋﺷﻖ
ﻓﺎﻋل :ﻋﺷﻖ
ﻣﻔﻌول :ﻋﺷﻖ
ﻣﺣﺻول :ﻋﺷﻖ
ﻋﻠّت  :ﻋﺷﻖ
ﻣﻌﻠول :ﻋﺷﻖ
ﻋﺎﺑد  :ﻋﺷﻖ
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ﻣﻌﺑود :ﻋﺷﻖ
ﻋﺎﺷﻖ  :ﻋﺷﻖ
ﻣﻌﺷوق :ﻋﺷﻖ
ﻋﺷﻖ  :ﻋﺷﻖ

*

*

*

» ﺳﯿﻤﺎی ﺷﮫﺮ ﻣﺎ «
وای  ،وای  ،وای
آﺳﻣﺎن ﺷﮭر ﻣﺎ ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﮏ و ﮔرﻓﺗﮫ ﺳت
درھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺳت
ﭘﻧﺟره ھﺎ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺳت
دﻟﮭﺎ ﺧﺳﺗﮫ ﺳت
ﺟﺎﻧﮭﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﺳت
دﺳت و ﭘﺎھﺎ و ﺳرھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺳت
ﻧﮕﺎه ﻋﺷﻖ در ﺧواب رﻓﺗﮫ ﺳت
و ﺟﻌل و اﻧﺗﻘﺎم ﺑر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺳت
آه
ﻣﺻﯾﺑﺗﺎ
ﭼﯾز ﻋزﯾزی ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ز دﺳت رﻓﺗﮫ ﺳت .

*

*
» از ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﻟﺤﻈﺎت «

)(١
در ھر ﺑﺎزدم
ﻓﺎرغ ﻣﯽ ﺷود از اﺳﺎرت دم
و اﻧﺑﺳﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﮔﺷﺎﯾش َرﺣَم .
ﺑﮕرﯾﺧﺗن زان ﻓراﻗﺳﺗﺎن ِ ﻧﺎ ﻣﮭرﺑﺎن
ذره ھﺎی ﺑﯾداد ِ زﻣﺎن .
اﻧﮭدام ّ
اﺧﻼص  :اﻧﮭدام ﻣﯾزان
ﺗردﺳﺗﯽ ﺗﺎزه ﮐﺎر و ﺟوان
زﯾن ﺟوﻻﻧﮕﺎه ﺗﮭﯽ ز ﻣﯾﺎن
ﺑر درﮔﮫ ارﺗﺑﺎط
و روان ﺑﺳوی ﺟﺎﯾﮕﮫ اﻧﺳﺎن .
وﺳﯾﻠﮫ اﯾﺳت ﺑس ﺑﯽ ﻣﻘدار اﯾن ﺗراوش
ﻧﻣﯽ ﺷﻧوی ﺻدای ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺑﯾﻘرار ﮐﺑوﺗری در ﻗﻔس ؟
آه
ﺻداﯾت ﭼﮫ ﮐر اﺳت ای ﺑﯽ دل ﻧﺎ ﻣﮭرﺑﺎن .
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)(٢
ﺑﺎران زھر آﮔﯾن ِدﻟﮭﺎی ﺑﯽ ﻓروغ و ﺳﯾﺎھﺗﺎن
ﻣﯽ رﯾزد ﺑر زﻣﯾن ﺳﯾﺎه ﺟﺎﻧﺗﺎن
ﻣﯽ روﯾد ﻗﺎرﭼﮭﺎی ﺳﯾﺎه ﺗر ز طﻔﯾﻠﯽ ِ اﻣﯾﺎﻟﺗﺎن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻗت ﻣﯾرود در ﭘس ھر ﺑﺎزدم اﯾن وﺟود ِ ﺑﯽ ﺑﺎرﺗﺎن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺗری زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻧدارد ﺧواﻧﺗﺎن
ب زاﻧﺳوی ﺟﺎﻧﺗﺎن
و دوﺳﺗﺎن ِ ﺧو ِ
ھرﮔز ﻧﻣﯽ آﯾﻧد ﺑﮫ ﺳراﻏﺗﺎن.
اﻟطﺎف ِزﯾﺑﺎﺋﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﯾﺳت
ای زﻧداﻧﯽ
ای زﻧداﻧﺑﺎن  ،ای زﻧدان .

*

*

*

)( ٣
ھزاران ھزار ﻏدۀ ﭼرﮐﯾن
ھزاران ﻣﺳﺎﻓر ﺧﻔﺗﮫ
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﻧﻘﺑض
وای
زﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﻌره ھﺎی ﺧﻣوش .
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ زﯾﺑﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺑﯾدار ﺧواھم ﻧﻣود :
ﭼﺎه ﺻدا
وﺟدان ﻋﺷﻖ
ﻋﺷﻖ راه
و ﺟﺳﺎرت اﻧﻔﺟﺎر را .
رﺳوا ﺧواھم ﻧﻣود اﯾن دروغ و رﯾﺎ .
دوش ﺑوﻗت ﻧﯾﻣروز
دﯾدم ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﺧزﯾده در ﺑﺳﺗر ﺧدا .

*

*

» راز ﺣﯿﺎت «
ﺳوﮔﻧد :
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ اﻣﺗداد
ت ﻧﮕﺎه
ﺗﺣول در ﺳﮑو ِ
ﺑﮫ ّ
ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﻧور در دل ﺧﺎک
و طﻠوع ظﻠﻣت در روﺷﻧﺎﺋﯽ روز .
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ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ اﻧﻔﮑﺎک ﺗن و اﻧﺑﺳﺎط ﺟﮭﺎن.
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺻدا
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ اﺿطراب
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺻﻔر
ﮏ« ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﻗﻠوب ﺻﻔرھﺎی ﻓراوان ِ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ
و ﺑﮫ »ﯾ ِ
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ِ ﺣواس
ﺑﮫ ﺗردﯾد اﻧدﯾﺷﮫ
ﺑﮫ ﺑﯽ ﻗراری ﺟﺎن
ﻣرگ »ﻣن«
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ
ِ
ﺑﮫ ﺷرم ﻣﺎده
ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ ﺧرد
و ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮥ ﺗن
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺑﯾداری ﻧﮕﺎه
و ﺑﮫ ﺟﺎن ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺷب زﻧده داری ﻋﺷﻖ
و ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳوﺧﺗﮥ راه .
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳد از راه .
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺳوﮔﻧد
اﯾن ﯾﻘﯾن ﻣطﻠﻖ ِ ﺟﺎن  ،ﮐﮫ :
ﺣﯾﺎت ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾﺳت
و ھدف  :ﺗﺷﻧﮕﯽ ِ ﺟﺎن ِ آب .

*

*

*

» زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن «
وای ﺑﻧﮕرﯾد اﯾن ﺳوﮔﻧﺎﻣﮫ را :
ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن
ھﻣﮫ اﺑزارھﺎی اﻧﺑﺳﺎط ﺟﺎن
ﻟﯾﮏ اﻓﺳوس
ﮐﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮔورھﺎی ﺧﻔﺎ و ﺗﺑﻌﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﺟﺎن
ذرات ﺟﮭﺎن
ﺧدا ﺟﺎری ﺑود روزی در ﺑﺳﺗر ّ
ﻟﯾﮏ اﯾﻧﮏ
روح ﺷﯾطﺎن
در ﻏﺎﻟب اﻧﺳﺎن
ذرات ﺟﮭﺎن .
ﺣﻠول ﮐرده اﺳت در ّ
ﺧدا اﺳﯾر ﺷﯾطﺎن
ﺷﯾطﺎن اﺳﯾر اﻧﺳﺎن .
ﻋﺟب زﻧداﻧﯽ ﺳت اﯾن اﻧﺳﺎن :
ﺧدا و ﺷﯾطﺎن و ﺟﮭﺎن زﻧداﻧﯽ اﯾن زﻧداﻧﺑﺎن .

*

*
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» ﺧﺪای دو ﭘﺎ «
آھﺎی ای آزاد دﻻن
ﺑﻧﮕرﯾد آدﻣﯽ را  ،ﮐﮫ :
ﻋﺷﻖ ﻣورزد ﻣﮕر ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن
ﻧﻔرت ﻣورزد ﻣﮕر ز ﺧوﯾﺷﺗن
ﻧﺷﻧود ﻣﮕر ﺻدای ﺧوﯾﺷﺗن
ﻧﺑﯾﻧد ﻣﮕر ﺳﯾﻣﺎی ﺧوﯾﺷﺗن
ﺳﻘوط ﻧﮑﻧد ﻣﮕر در ﺧوﯾﺷﺗن
ﻋروج ﻧﮑﻧد ﻣﮕر از ﺧوﯾﺷﺗن
ﻧﮕرﯾزد ﻣﮕر ز ﺧوﯾﺷﺗن
ﻣﮭراﺳد ﻣﮕر ز ﺧوﯾﺷﺗن
راﺳت ﻧﺑﺎﺷد ﻣﮕر ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن
رﯾﺎ ﻧﮑﻧد ﻣﮕر ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن
اﺳﯾر ﻧﺑﺎﺷد ﻣﮕر در ﺧوﯾﺷﺗن
آزاد ﻧﮕردد ﻣﮕر از ﺧوﯾﺷﺗن
آه ! ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ؟
ﻣﺟوﺋﯾد ﺧدا را ﻣﮕر در ﺧوﯾﺷﺗن .

*

*

*

» ﺷﯿﻄﺎن ِﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺸﻪ «
دوﺳت ﻣﯽ دارﯾش در ﻣدار ﯾﮑﺳوﯾﯽ
ﺗﺎ ﺳرﺣدّ ﺑﯾزارﯾش ز ﺧوﯾﺷﺗن و آﻧﮏ ز ﺗو .
ﺷﯾطﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯾﺷﮫ ای ﺑﺎرور ﻣﯽ ﺷود در اﯾن ﻣﺎﺟرا.
ﭼﮫ دوﺳت دارﻧدۀ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧد و ﺑزرﮔواری
ای ﻋﺎﺷﻖ ﻣﮑّﺎر ﺑﯽ ھﻧر
ای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ِﻋﺻر ﺣﺟر.
ﺑوﺳﮫ ای ﮔر ﻣﯽ ﻧﮭﯽ ﺑر ﺟﺎﻧش
ﻟﺑﺎﻧﯽ اش ده
ﺗﺎ ﺑﺑوﺳد ﺟﺎﻧت .
ﻟﻘﻣﮫ ای ﮔر ﻣﯽ ﻧﮭﯽ در دھﺎﻧش
ﺑﺑﺧﺷﺎی ﻟﻘﻣﮫ ای دﮔر ﺗﺎ ﻧﮭد در دھﺎﻧت
ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ دﯾدم دردی
ﯾﺎﻓﺗم درﻣﺎﻧش .

*

*
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» در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻧﮕﺎه «
روزی زان ﺷﺑﮭﺎی اﺳطوره ای ﺳﯾﺎه
ﮔم ﮐرده ﺑود ﺳﺎﯾﮫ ای  ،ﺧوﯾش را در اﻧﺑوه ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
و ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓت ﻧﺷﺎﻧﯽ ز ﺧوﯾش در ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ از ﺟﺎھﺎ
و ﺧﻼﺻﮫ
ﻧﺑود ھﯾﭻ ﭘﻧﺎھﮕﺎه اﻣﻧﯽ از ﺑﮭر اﯾن ﺑﺎﺑﺎ .
رﻓت و اﯾﺳﺗﺎد ﺑر ﺳﮑّوی ﺳﺎﯾﮥ ﺻدا
ﻓرﯾﺎد ﺑرآورد :
» آھﺎی ای ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﺳﻼم  ،ﺳﻼم  ،ﺑﺎﺷد ﺑﺧﯾر ﻋﺎﻗﺑت ﺷﻣﺎ
ﺑﻧﮕرﯾد  ،ﺑﻧﮕرﯾد ﻟﺣظﮫ ای ﻣرا
ﻣن ھﺳﺗم
ﻣن ھﺳﺗم ﺳﺎﯾﮫ ای ﮔﻣﺷده در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ
و ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام ھﻧوز ﺻﺎﺣﺑﯽ از ﺑﮭر ﺳﺎﯾﮥ ﻧﮕﺎه « .
ﻟﯾﮏ ﺗوﺟّﮭﯽ ﻧﺷد ﺣﺎﺻل زﯾن ھﻣﮫ ﻧﻌره ھﺎ .
رﻓت و ﺑر ﺗن ﻧﻣود رﺧت وﯾژه ای ز ﺟﻧس »ﻣن«
و ﺗﺎج ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ »ﻣن« ﻧﮭﺎد ﺑر ﺳر
و ﺟﻠوس ﻧﻣود ﺑر ﺗﺧت ﮐﮭرﺑﺎﺋﯽ »ﻣن«  ،ﮐﮫ :
» آھﺎی  ،آھﺎی  ،ای ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﻣﻧم ﺳرور و رھﺑر ﺷﻣﺎ
ﻣن ھﺳﺗم
ﺑﻧﮕرﯾد ﻣرا « .
ﻣدّﺗﮭﺎ ﺑﮕذﺷت
ﻟﯾﮏ ﺗوﺟّﮭﯽ ﻧﺷد ﺣﺎﺻل زان ﻣﺎﺟرا .
و رﻓت و ﮐﺷﯾد ﺷﻣﺷﯾر ﮐﮭﻧﮥ »ﻣن« ﺑﮫ ﺑرون
و ﻧﻣود ﻗﺗل ﻋﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﻧﺗﻘﺎﻣﯽ از اﻋﺻﺎر و ﻗرون  ،ﮐﮫ :
» آھﺎی  ،آھﺎی  ،ای ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﺑﻧده ام ﻣﺧﻠص و ﺧدﻣﺗﮕزار ﺷﻣﺎ
ﻣن ھﺳﺗم
ﺑﻧﮕرﯾد ﻟﺣظﮫ ای ﻣرا « .
ﻟﯾﮏ ﺑﺎز ھم ﻧﺷد ﺣﺎﺻل زﯾن ھﻣﮫ ادّﻋﺎ .
رﻓت و ﻣؤﻣن ﺷد و اﯾﺛﺎرﮔر
و ﻋرﯾﺎن ﺷد در ﻣﯾدان ﺷﮭر
ﻓرﯾﺎد ﺑرآورد ﺑﺎر دﮔر :
» آھﺎی آھﺎی  ،ای ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﻣن ھم ھﺳﺗم اﯾﻧﺟﺎ
ﺳﺎﯾﮫ ای ﺳرﮔردان و آواره ای ھﻣﭼون ﺷﻣﺎ
ﺑﻧﮕرﯾد  ،ﺑﻧﮕرﯾد ﻓﻘط ﯾﮏ آن  ،ﻟﺣظﮫ ای ﻣرا « .
ﻟﯾﮏ ﺑﺎز ھم ﺗوﺟّﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷد زﯾن ﻣﺎﺟرا.
رﻓت و ﻋﺎﺷﻖ ﺷد و دﻟﺑﺎﺧﺗﮫ و ﺷﯾدا  ،ﮐﮫ :
» آھﺎی  ،آھﺎی ای ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﻣن ھم ھﺳﺗم اﻧدﮐﯽ اﯾﻧﺟﺎ
اﻟﺗﻣﺎس دﻋﺎ دارم از ﺷﻣﺎ
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ﻓﻘط ﻟﺣظﮫ ای  ،ﯾﮏ آن ﺑﻧﮕرﯾد ﻣرا «
ﻟﯾﮏ ﻧﺷد ﺣﺎﺻل ﺗوﺟّﮭﯽ زﯾن ﻣﺎﺟرا.
رﻓت و ﮐﺷﯾد ﺑﮫ ﺑرون ﺧﻧﺟر ﻋﺗﯾﻘﮥ »ﻣن« ز ﻣﯾﺎن
ﮐﺷﯾد ﺑر ﺣﻠﻘوم ﺧوﯾش
ﺟدا ﻧﻣود »ﻣن« را ز ﺗن اﻧدرﯾن ﻣﺎﺟرای ﺟﻔﺎ  ،ﮐﮫ :
» آھﺎی  ،آھﺎی ای ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﻣن ھم ﺑودم روزی ﺳﺎﯾﮫ ای ز ﺟﻧس ﺷﻣﺎ
و اﯾﻧﮏ رﺧت ﺑر ﻣﯽ ﺑﻧدم ز ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ
دارم وﺻﯾّﺗﯽ از ﺑﮭر رﺿﺎی ﺧدا
ﺑﺧﺎطر آورﯾد ﻣرا از ﺑﻌد ِ اﯾن ﻣﺎﺟرا « .
ﻟﯾﮏ ﻧﺷد ﺗوﺟّﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﺎز ھم در آﺧر اﯾن ﻣﺎﺟرا .
ﻧﺷد ﺗوﺟّﮭﯽ ﺣﺎﺻل
ﺗوﺟّﮭﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺷد ﺣﺗّﯽ از ﺑﻌد ِ اﯾن ﻣﺎﺟرا .

*

*

*

آھﺎی  ،آھﺎی ای آدﻣﮭﺎ
ای ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی آواره و ﺑﯽ ﭘﻧﺎه
ﮔﻣﺎن ﻣﺑرﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑد ﻧور ﻧﮕﺎھﯽ ﺑر ﺷﻣﺎ
اﻓﺳوس ﮐﮫ ﻏﺑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﭼﺷم ﺷﻣﺎ
ﻟﺣظﮫ ای ﭼﺷم ﺑرﮔﯾرﯾد از ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﺗﺎ رھﺎ ﺷوﯾد ز اﻧﺗظﺎر ﺑﯾﮭودۀ ﻧﮕﺎه ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺗﺷﻌﺷﻊ ﺟﺎوداﻧﮥ ﻧﮕﺎه ﺧدا در ﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ .

*

*

» ﺳﻪ ﺳﻮره «
)(١
ﭼﮫ ﻧﮑو ﻋطﺎ ﮐردﯾم ﺗو را آب
ﭘس ﺑرﺧﯾز و ﻗرﺑﺎن ﮐن ﺧواب
ھﻣوﺳت دﺷﻣن دم ﺑرﯾدۀ ﺗو ای آﻓﺗﺎب ﻣدﻓون در ﺧﺎک .
ﺑﺷﮑﻧد دﺳﺗت ﮐﮫ ﺧﺎک ﻣﯽ ﭘﺎﺷد در ﭼﺷﻣﺎن آب
دﻓﻊ ﻧﮕردد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑدﺳت آورده ای از ﺧﺎک
ﭘس ﺑﺳﯾﺎر زود ﺑﺎﺷد ھﻧوز
ﮐﮫ ﺷﻌﻠﮫ ﮐﺷد آﺗش دوزخ
زﻧت ھﯾزم آور ﻣﺎﺟراﺳت
در دﺳﺗﺎﻧش رﯾﺳﻣﺎﻧﯽ ز ﺟﻧس ﺧواب .
ﺧواﺑﯽ ﺑس ﺳﺧت و ﺷﯾرﯾن در ﺑﺳﺗر ﻣﺑﺎھﺎت
در زﯾﺎرت ﻗﺑور اﺟداد
زود ﺑﺎﺷد و ﺑﺳﯾﺎر زود ﺑﺎﺷد ﮔﺷﺎﯾش ﻧﮕﺎه
ت داﻧﺳﺗﻧﯽ ھﺎ
و
اﻋﺗراف ﺟﮭﺎﻟ ِ
ِ
ﻣﺷﺎھدۀ دوزخ در ھر آﯾﻧﮫ
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اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺳرار آﺷﮑﺎر
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﻌﻣت ھﺎ :
وای ﺑر ﺷﻣﺎ .

)(٢
روﻧده ھﺎ ﺑﮫ آواز ﻧَﻔَس
ﺑرون آورﻧده ﮔﺎن ِ از ﺳﻧﮓ  ،آﺗش
ﻏﺎرت ﺷوﻧده ﮔﺎن ِ ﺻﺑﺎح
ذره ھﺎ
ﺷورش ِ ّ
ﺟﻣﺎﻋت ﻋرﯾﺎن در ﺻﺣرا
ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﯽ زﯾن ﻣﺎﺟرا
ﺗﻣﺎﺷﺎ از ﺳﮑّوی آﯾﻧﮫ ھﺎ
ﺑﯾزاری اﻣﯾﺎل
ﺑﯾداری ﻗﺑرھﺎ
ﺑﺎروری ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﮭﺎ .
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ آﺷﮑﺎری ﻧﺑﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود در ﭼﺷم آﯾﻧﮫ ھﺎ .

)( ٣
ﻓرود ﻣﯽ آﯾﻧد ﻓرﺷﺗﮫ ھﺎی ﻧور در» ﺷب «
از ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﯾﺳت اﯾن ﺷب
اﯾن ﺷب ﺑﮭﺗر اﺳت از ھزاران ھزار روز
ﮐﮫ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷود ﻟوح ﺳﭘﯾد ﺳرﻧوﺷت
اﯾن ﺷب  ،ﺷب ِ »ﺳﻼم ﺟﺎودان« اﺳت
ﺗﺎ ﺳﭘﯾده دم .
آه
ای ﺷب .

*

*

» ﻧﻤﺎز در ھﺮ دم «
ﺗوﻟّد ﻣﯽ ﯾﺎﺑم
ﺑﮫ ﮔﺎه اﻧطﺑﺎق ازﻟﯾّت و اﺑدﯾّت ﻋﺎﻟم
ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﺑﺳﺎط دل ھر ﻟﺣظﮫ
و ﮔﺷﺎﯾش در ِ دروازۀ ھر دم
در ﺧﺎﻧﮫ ای
ﮔﮫ در دل ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ
ﯾﺎ در ﻋﺻﺎرۀ ﯾﮏ ﮔﯾﺎه
و ﯾﺎ در ﭘژواک واغ واغ ﺳﮕﯽ
و ﯾﺎ در اﺑﻌﺎد ﺗن
و در ﻗﻠب ھر آدم .
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ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزم
ھر ﺻﺑﺎح
ز دﺧﻣﮫ ای از ﻟﺟن
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اذان ﺧﺎک
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﭘﯾده دم
و ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺳﺎزم
ﺧروس ﻋدم را ز ﺧواب ﮐﮭن .
و وﺿوع ﻣﯽ ﺳﺎزم
ز ﻗطره ھﺎی ﺷﺑﻧم ِ ﻓرو ﻏﻠطﯾده از آﺳﻣﺎن ِ ﻧم
و ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧم ﺑﮫ وﻗت ﺳﭘﯾده دم ھر دم
ﺑﮫ آواز ﺳﮑوت
در اوج واﮔذاری ﺗن
ﺑر ﺳﺟﺎدۀ »دوﺳت داﺷﺗن« .
دارم دوﺳﺗﺎن ﻓراوان و ﺑﯽ ﻧﺎﻣﯽ
ﻣﻧور و ﻧﺎﻣرﺋﯽ و ﺧﻣوش در دل ھر آدم
ز ﺟﻧس اﺻواﺗﯽ ّ
و ﭘﯾﺎﻣﮭﺎﯾﯽ ﻋطر آﮔﯾن از اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ ﺗن
ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر
در ھر ﻟﺣظﮫ و ھر دم
ذرۀ ﻋﺎﻟم .
ذره ّ
در ّ
و ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﻓراوان ز ﺟﻧس ﻣروارﯾدھﺎی ﻏﻠطﺎن
ﮐﮫ ﻣﯽ زﯾﯾﻧد در زﯾر ﺗﮏ درﺧت ﺳرو ﺑﯽ ﺳﺎﯾﮫ ای ﺑر ﻓرق ﺳر ﺟﮭﺎن
در آﻧﺳوی ﮐﺎرواﻧﺳرای زﻣﺎن
ت ﻣﺳت ز اﮐﺳﯾر ﺷراﺑﯽ از ﻋﺻﺎرۀ اﻧﺳﺎن.
ﻣﺳ ِ
ﻣﯽ ﻣﯾرم ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎر
ﺑﮫ ﺳن آدم در اوج ﮐﻣﺎل ﻋﺎﻟم
ﺑوﻗت اﻧﻘﺑﺎض دل ھر ﻟﺣظﮫ
از ﭘس ﭘردۀ آﺧر ﻧﻣﺎﯾش ھر دم
ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺑﺎز دم .
و آﻧﮕﺎه
اﺳﺗراﺣﺗﯽ اﺑدی در ﺑﺳﺗر ﻧرم ﻋﺎﻟم
در ﻋرش ﮐﺑرﯾﺎﺋﯽ ھﺳﺗن
در آﻏوش وﻟرم ﻋدم .

*

*

» ال ﻻ ﺷﻮ  -ال ﻻ ﺷﻮ «
ال ﻻ ﺷو ال ﻻ ﺷواز ھر ﭼﮫ ھﺳﺗﯽ ﻻ ﺷو
اﻧدر وﺟود ﻣوﻻ ﺷو ﻣﻔﺗﺎح ﺑﺳم ﷲ ﺷو
از ﺟدّ ﺧود ﮐﻣﺗر ﻣﮑوش ﺟﻧّت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﻓروش
ﺑر آﺗش ﷲ ﺑﺟوش آدم ﺻﻔﯽ ﷲ ﺷو
آﺗش ﺑزن ﺑر ﺧﺷﮏ و ﺗر ﺑر ﮐن ﺑﺳﺎط ﺧﯾر و ﺷر
دل وارھﺎن از ھر اﺛر زرﺗﺷت ﻧور ﷲ ﺷو
آﺗش ﺑﮭر ﺟﺎن ﺑﻧﮕری از ﺷب ﭘری ﻧﯽ ﮐﻣﺗری
ﺑرزن درآن ﺑﺎل و ﭘری ھﻣﭼون ﺧﻠﯾل ﷲ ﺷو
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از ﺧود ﺑﭘرھﯾز ای ﭘﺳر ﭼون اژدھﯽ ھﻔﺗﺎد ﺳر
ﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﮑن ﺳر را ز ﺑر ﺳﻣت ذﺑﯾﺢ ﷲ ﺷو
ﻣﯾراث اﺟدادی ﺑدر ﻣﯾراث اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺑر
از ﺑرزخ ﺗن ﮐن ﮔذر ﻣوﺳﯽ ﺣﮑﯾم ﷲ ﺷو
اﻧدر ﺑﯾﺎﺑﺎن وﺟود ﺑر ﮐن ﺗو ﺑﻧﯾﺎد ﻧﻣود
ﻧﺎﺑود ﺷو در ﺑود ِ ﺑود ﻣﺻداق ﺑود ﷲ ﺷو
ﺗﺧم ﻓﻧﺎ ﺑﺎش و ﺣﯾﺎ ﻧﯽ ﺗﺧم اﺷرار ﺑﻘﺎ
از ﻣﺎدر ﺑﮑری ﺑزا ﻋﯾﺳﯽ روح ﷲ ﺷو
درﻋﺷﻖ ﺑﺳوزان ﺟﺎن و دل ﺑﮕرﯾز از ھر آب و ﮔل
رو ﮐﺷف ﺑﻧﻣﺎ ﭘﯾر دل اﺣﻣد رﺳول ﷲ ﺷو
در ﺑزم ﺳﯾر آﺳﻣﺎن در ﺧﺗم آن ﺗوﺣﯾد ﺟﺎن
ﺷو اﻟﻠﮭﯽ در ﺧﺎﮐدان ذات وﻟﯽ ﷲ ﺷو
ﮔر ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺎھل ﻣﺷو ﻣﻐﻣوم و ﻧﺎزک دل ﻣﺷو
از ﻣﺎر ﺧود ﻏﺎﻓل ﻣﺷو زھرا رﻓﯾﻖ ﷲ ﺷو
ھﻣﭼون ﻗﻠﻧدر ﯾﮑّﮫ ﺑﺎش ﻧﯽ اھل ﺑﻠﺦ و ﻣﮑّﮫ ﺑﺎش
ﻧﯽ در ﺻﻼح و دﮐّﮫ ﺑﺎش ﺳﻠﻣﺎن ﻣرﯾد ﷲ ﺷو
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎش و درﻣﯾﺎن ﺟﺎن را ﻧﺛﺎر ﺧﻠﻖ دان
دل را ﻣده ﺑر اﯾن و آن ﺑوذر ﺻدﯾﻖ ﷲ ﺷو
در ﮐرﺑﻼی ﺟﺎن ﺧوﯾش ﻟﺑرﯾز ﮐن ﭘﯾﻣﺎن ﺧوﯾش
ﺑرﮐن ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن ﺧوﯾش ﺟوﺷﺎن ﭼو ﺛﺎر ﷲ ﺷو
ﺷو ﺳﺎﮐن دﻟﮭﺎی ﺧون ظﺎھر ﻣﺷو ﺑر ھر زﺑون
ﺗﺎ اﯾن ﺟﮭﺎن ﮔردد ﺷُﺟون ﻗﺎﺋم ﭼو ﺑﺎق ﷲ ﺷو
ھر دم ﻧﻣﺎ ﻏﺎﻟب ﺗﮭﯽ ﺑﺷﮑن ﺗو ﻋﺎدات دوﺋﯽ
ﺗﺎ ﺟﺎن در آن ﺟﺎﻧﺎن ﻧﮭﯽ طﯾﻔور وﺟﯾﮫ ﷲ ﺷو
ﯾﺎ ﻣدّﻋﯽ دھر ﻣﺑﺎش ﯾﺎ از ﺧدا ﮐﻣﺗر ﻣﺑﺎش
ﺟز داغ ﺧﺎﮐﺳﺗر ﻣﺑﺎش ﺣﻼّج ﺣﻖ ﷲ ﺷو
ﺑر اﯾن و آن ﺧﻧﺟر ﻣزن ﺑر ﻣﺷرک و ﮐﺎﻓر ﻣزن
ﺟز ﺑر دﻟت ﻧﯾﺷﺗر ﻣزن ﻗﺎﺿﯽ ﭼو ﻋﯾن ﷲ ﺷو
از ﺧوﯾﺷﺗن ﻏﺎﻓل ﻣﺑﺎش ﺑﺷﻧﺎﺳش و ﻋﺎﻗل ﻣﺑﺎش
ﺟز ﻏرق ﺧون دل ﻣﺑﺎش روﻣﯽ ﺣﮑﯾم ﷲ ﺷو
ﮔر ﺟﺎن دھﯽ ﺑر روی ﮔل ﺟﺎن را ﻣده ﺟز ﺑﮭر دل
ﺗﺎ ﺟﺎن ﻧﮕرداﻧﯽ ﺧﺟل ﺣﺎﻓظ ﻓؤاد ﷲ ﺷو
ﺑﺳﺗﯾز ﺑﺎ ﺧود ﺷو ﺧود  -آ رﺳوا ﻧﻣﺎ ﺟﮭل و رﯾﺎ
ﺑر ﻋﻘل و دل ﺑﮕذار ﭘﺎ ﻧﯾﭼﮫ ﺟﻧون ﷲ ﺷو
ﻣﺎ را ﻧﺑود اﻧدر ﺑﻘﺎ ھﯾﭻ ﻣﺄﻣﻧﯽ و دل ﭘﻧﺎه
در ﺧوﯾﺷﺗن ﮔﺷﺗﯾم ﻓﻧﺎ ﭼون ﻣﺎ ﻓﻧﺎ ﷲ ﺷو
ﻣﺷﮭود ! دﻟﮭﺎ ﺧون ﮐﻧﯽ ﻋﻘل ﺟﮭﺎن ﻣﺟﻧون ﮐﻧﯽ
ﺑس ﺑﺎده از اﻓﯾون ﮐﻧﯽ زﯾن ﭘس ﻧﯾﺎم ﷲ ﺷو

*

*

» ﺷﻮرش اھﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪوان «
ﻣﻧﺎره ای ﺑر ﭘﺷت ﺑﺎم آﺳﻣﺎن
و ﺑر ﻓرق ﺳر ﺟﮭﺎن
اذان ﻣﯽ ﮔوﯾد از ﺑﮭر ﺑﯾداری زﻣﺎن
و ﮐﺳﯽ ﺟز ﻣن ﭘرﯾﺷﺎن ِ در اﯾن ﺳﺎﻣﺎن
ﻧﻣﯽ ﺧﯾزد از ﺑرای ﮔﺷﺎﯾش ﭘﻧﺟرۀ آﺳﻣﺎن .
و ﺷﺎﯾد ھم ﻣﮕﺳﯽ در ﻏﻠطﯾده اﺳت در ﮐﻧدوی ﻋﺳل ِﻋرﻓﺎن
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و وﯾز وﯾزش ﮐر ﮐرده اﺳت ﮔوش اھﺎﻟﯽ ﮐﻧدوان .

*

*

*

» ﺷﺒﮕﺮدی ِآﻓﺘﺎب «
در اﻧﺗظﺎر طﻠوع آب
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ﻣﺟﻧوﻧﯽ ﺑﯽ ﻗرار ﺑر ﺑﺳﺎط ﭘرﯾﺷﺎن ِ ﺧواب :
ﻟوح وﺳﺎطﺗﯽ ﻣﺗﻼطم در ﮔردﺑﺎد
وزوزه ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ِ ﺳﮕﯽ ﺣراﻣزاده و وﻟﮕرد و ﻧﺎﯾﺎب
اﻧدرﯾن ﺧطﮥ ﺧواب .
و ﺣﺿرت »ﺳﮑﯾﻧﮫ«
ﻓرود ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎ ﺟﺎم ﺷراب
و ﻣﯽ رﯾزدش در دل ﺑﯽ ﻗرار ﺧواب
و ﺧواب روﺷن ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾدار
و آﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ورد ﺑﮫ ﺧواب :
ﮔرد ﺑﺎد دراز ﻣﯽ ﮐﺷد و زوزه ھﺎ ﻓروﮐش ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻟوح وﺳﺎطﺗش اﯾﻧﮏ در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﺷﻣﺎﺳت .

*

*

*

ﻣﯽ وزد ﺑﺎدی ﺳﯾﺎه و ﺧواب آور
ز ﺣواﻟﯽ اﻟﻣﺎس ﺳﯾﺎھﯽ زان ﺳوی دھر
ﻣﯽ ﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾش ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻧﯾﻣﮫ ھوﺷﯾﺎر از ﺳر
و ﻣﯽ ﮐوﺑدش ﺑر ﺻﻼﺑت ﺳﻧﮕﯽ آرﻣﯾده در ﺳﯾﻧﮫ ﮐش آﻓﺗﺎب .
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺣﺳرت در دو ﭼﺎه ﻧﮕﺎه
ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎﺋﯽ ز ﺟﻧس ﺑﻘﺎ
ت ﺧﺎک
ﻣﯽ وزد ﺑر ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﯾده ﺑر ﺻور ِ
ﻣﯽ آورد ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن دو ﻗطره اﺷﮏ ﯾﺧﯾن .
ﺗن ﻣﯽ ﭘژﻣرد
ﺳﮓ ھﻣﺳﺎﯾﮥ دﯾوار ﺑﮫ دﯾوار ز درد ُﺧرﻧﺎس ﻣﯽ ﮐﺷد .
ﺑﺎز ﻣﯽ آﺋﯽ ز ﻏرﺑت دوران
ﻣوھﺎﯾت ﺳوﺧﺗﮫ ز ﺷراره ھﺎی وزﻧدۀ ﺟﺎن
ﺳﯾﻣﺎﯾت زرد ِ زرد ھﻣﭼون آﻓﺗﺎب ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن
ﻧﮕﺎھت ﺳﭘﯾد ِ ﺳﭘﯾد در ﺗﻣﺎﺷﺎی راز
ﮐﺳﯽ ﺟز ﻣن آﯾﺎ
ﻣﺷﺎﯾﻌت ﺧواھد ﻧﻣود ﺗو را ﺗﺎ ﻟب ﮔور ؟

*

*

ﺳﯾر ِ ﺳﯾر از ﺗﻧﺎول ﺧﺎک
رھﺎ ز ﻓﺿﺎﺋل ﻣطﻠﻘﯾّت ﭼرﺧﮭﺎی اﻓﻼک
ﺣورﯾﺎن ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺳوﺧﺗﮫ ﺑﺎﻟﮭﺎی ھﻣﺎﻏوﺷﯽ
اﻧﻔﺎس وﻟرم و ﺷﮭوﺗﻧﺎک ِ ﻣوﺟوداﺗﯽ ﻟوﻟﻧده و ﺣﻘﯾری ز ﺟﻧس ﺗن
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روی در روی ﺳﯾﺎھﯽ
ﻣﮑر و ﭼﭘﺎول و ﻏﺎرت
ﺑﯾدار ﺳﺎزی درد و ﻧﺑوغ
رھﺎ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﻣود ﺟﺎدوﮔر ﮐﮭن را در اﻧدرون ِ ﺧﺎﻟﯽ ِ ﮔور .

*

*

*

در ﺟﺎﺋﯽ
ز ﺟﻧس ﻣﮭراﺑﯽ ز ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧده ﺗرﯾن ِ ﺗﻣﺎﺳﮭﺎ
ﻣﻌوﻗﯽ
ﻋﺎﺷﻖ ّ
ﺑر ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺧزان ِ ﺣﺿور
ﻣﯾراث را
ﺑر ﮐودﮐﺎن ﻋﺻر آﯾﻧدۀ ﺟﻧون زھر ﻣﯽ ﮔرداﻧد
ﺑﮫ ﻣﯾزان ﭼرت ِ دوران ِ ﺟﻧﯾن .
دﻓﺗر ﺳرﻧوﺷت ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮔردد ھم اﯾﻧﮏ .
درد ﺑﯽ درد ﺗرﯾن ِ دردھﺎ
رﻣز اﮐﺗﺷﺎف اﯾن ﻣﺎﺟراﺳت .
ﺗراﮐم ﺣﺿور
در ﻟطﺎﻓت ﻋﺷﻖ ورزی ِ ﺑﺎ زﯾﺑﺎﯾﺎن ﻋﺻر ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﻏروب
ﭘَرﭘَر ﻣﯽ ﺷود
در رؤﯾﺎی اﻧﮭدام ﻋﺎﻟم
در ﻣطﻠﻘﯾّت اﻧﺣﻼل ِ اﻧدﯾﺷﮫ .

*

*

*

ﻋﺷﻖ :
ﻧﮫ ﻋﺎﺷﻖ و ﻧﮫ ﻣﻌﺷوﻗﯽ
ﻋﯾﺳﯽ ز ﻣﺎدر ﺑﮑر
ھﺳﺗﯽ ز ﻧﯾﺳﺗن
ﻣﻌﺟزه ذات ﺑدﻋت اﺳت
ﻧوﻣﯾدی ﺟوھر ﮐﻔر .

*

*

*

ﺗرواش زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻗوس ﻏم ِ ازل
ﭘﯾﻣﺎﻧﮭﺎ ھﻣﮕﯽ ﺑر ﺑﺎد
زﯾﺎدت ِ ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان اﻧﺳﺎن
ﺻﺑر
ﻋﻧﺎﯾت
ﺷﺗﺎب
ﺗوﮐّل ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت و ﻧﺧواھد ﺑود .

*

*

» آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻋﻘﻞ «
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ﭘرش
ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﻋﺷﻖ
در اوج ِ ﻣطﻠﻖ ِ آراﻣش
ﺟﮭﺎن ﺑر ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ھﺳت
اﻧﺳﺎن در ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﮫ ھﺳت
و ھﺳت ﻋﺷﻖ اﺳت
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت ،ﻧﯾﺳت ھم ﻧﯾﺳت
و ﻣن در ﺣﯾرﺗم ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯾﺳت .

*

*

*

در زﯾر ﻣﮭﺗﺎب
در ﺳﺎﯾﮥ ﮔﺳﺗردۀ آﻓﺗﺎب
در ﺧﺎﻟﯽ ِ اﻧﮭدام ﻟﺣظﺎت
روﺣﯽ ﻣﺣﺗﺿر
ﭘر ﭘر ﻣﯽ زﻧد در اﻧﺗظﺎر ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ آﻧﺳوی ﺧواب .

*

*

*

زﻧدﮔﺎﻧﯽ :
ﺳراﺳر ھﻣﮫ ﻧﯾﺎز
ھﻣﮫ ﻧﻔرت
ھﻣﮫ اﻧﺗﻘﺎم
ھﻣﮫ واﮐﻧش ھﺎی درد و اﻧزﺟﺎر .
و ﺟز اﯾن :
ﻟﺣظﮫ ای آﺳودن در ﺳﺎﯾﮥ درﺧت دوﺳت
ِﻣرگ اﻧﺗظﺎر .
در اوج ﻣطﻠﻖ
ِ

*

*

*

اﯾﻧﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن
اﻧﺗﮭﺎی زﻣﺎن
و آﺧر ﺑﺎزی ﺳت .
اﻟﺗﻣﺎس دﻋﺎ دارﯾد اﮔر
ﻓرﺻت ﻧﯾﺳت :
» زﻧدﮔﯽ اﮔر زﯾﺑﺎﺳت
زﯾن ھﻧر ﭼﯾزی ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام « .
آه
ﻧﮫ
ﺻﺣﺑت ﺑر ﺳر ﯾﺎﻓﺗن ﻧﯾﺳت
ﺣﺗّﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ .
آﯾﺎ ﻋﺷﻖ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ؟

*

*

رﻓﺗﻧﮕﺎه
ﺷور وداع
آﺳﻣﺎن ﺷﻧﺎور در ﺳرﺧﯽ ﺣﺿور ﻣﻌﻧﺎ
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ﻧوای ﻟرزﻧدۀ ﻧﯾﺎﯾش ِ ﻧم آﻟوده در ﭘﻧﺟﮫ ھﺎی ﮔﯾﺎه
ﺳﯾﻧﮥ دﺷت ﻟﺑرﯾز از طﻼ
ﺟﻧﺑش در ﺟدال ﺑﺎ دﯾوار ِ ﻟﻣس و ﺣﯾﺎ
اﻧﻔﺟﺎر اﯾﻧﮏ
ﭘرﻧدۀ ﺳرخ ﺑﺳوﺧﺗﮥ ﻻﻧﮥ ﺧدا
ﻧﺳﯾم ﺑﺎﻟﮭﺎﯾش ﻣﯽ وزد ﺑر زﻟﻔﺎن ﻋﺷﻖ
ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﺷود ھم اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﺳرخ .
روزی ﮔر ﮔذری ﻧﻣودﯾد ﺑر درﮔﮫ اﯾن ﻣﺎﺟرا
ﭼﯾزی ﻧﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت ﺟز ﭼﺎھﯽ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ
و ﻧوای ﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد راز ﺻدا .
ﭘرﻧده اوﺳت
ﺳرخ اوﺳت
ﻣﺎ ﺑﯽ ﻣوﻧس و ﺟﺎ ﻣﺎﻧده و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮔﺎه .

*

*

*

ﺷﺑﯽ ز ﺷﺑﮭﺎی ﻣﺷﻌﺷﻊ زﯾر ﭘوﺳت ﺧواب
اﻣواﺟﯽ ﻣﮭﺎﺟم در ﺣﺎﻟت اﺷﻌﺎری ﻣﺳت و ﺧراب
ﭘﯾﺎﭘﯽ ﻓرود آﻣد در ﺳﺑﮑﮭﺎ و اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﻧﺎھﺎی ﻧﺎب .
ﺳﺑﮏ ھﺎ ﺑﺷﮑﺳت از ﭘس ھم
اﻧﻔﺟﺎرھﺎ آﻣد ﭘدﯾد در ﻗﻠوب واژه ھﺎ
ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﻣﺣو ﮔردﯾد در آﻓﺎق ﺧﺎﮐﺳﺗری ﻋدم .
دﺳت آﺧر ﻣﺎﻧد :
دَم .
و ﭘﺎﺳﺧﯽ دﻧدان ﺷﮑن در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﺑﯾﺳت ﻧﯾم ﺑﻧد :
ﺑﺎزدم .
و زان ﭘس دﮔر ھﯾﭻ ﻧﺑود
ﺟز آراﻣﺷﯽ در ﺷراب ِ ﻗﻠب ِ ﻧﯾﺳﺗن .

*

*

ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت
و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳد از راه
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﻧﯾﻠوﻓر و آﻓﺗﺎب
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺗوﺷﮫ راه
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺳوﮔﻧد
اﯾن ﺗﺟدﯾد ﻋﮭد
در اﻧﮭدام ﺧﺎﻟﯽ ﻟﺣظﺎت
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳت
و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽ رﺳد از راه
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﻋﺷﻖ
ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎدوی ﺑﯽ ﺳرآﻏﺎز و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
اﯾن ﺧﻼء ﻣﻌﻠّﻖ و ﺑﯽ ﻣﺄوا .
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*
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دﻓﺘﺮ ﺳﻮّم
46

*

» ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺸﻖ « ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﮥ ﻟﺤﻈﺎت
ﺻدای ﻗﻠب آﺳﻣﺎن
طﭘﺎن طﭘﺎن  ،طﭘﺎن طﭘﺎن
ز ﺟﺎن داغ ﻋﺎﺷﻘﯽ در آﺳﻣﺎن
دوان دوان  ،دوان دوان
ﺑﺳوی ﺟﺳﻣﯽ ﺑﯽ رﻣﻖ ﻓﺗﺎده در دام ﺟﮭﺎن
روان روان  ،روان روان
راه ﺑﮫ ﻧور ﻣﯽ ﺑرد
اﯾن ﮔﻠرخ آﺑﯽ ِﺟﺎن
ﻏﺻﮫ ز ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑرد
اﯾن ﺟوﺷش آن ﺟﺎن ِ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﯽ اﻣﺎن
دل در ﺟﮭﺎن را راه ﻧﯾﺳت
ﻣﺎھﯽ در آب  ،آب ﻧﯾﺳت
ﻋﺎﺷﻖ ھﺳت  ،ﻣﻌﺷوق ﻧﯾﺳت
ﻣﻌﺷوق ھﺳت  ،ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯾﺳت
ای ﯾﺎر ﻣن  ،ای ﯾﺎر ﻣن
در ﺷرح ﺗو ﻣن ﺟﺎھﻠم
ﺟﮭﻠم ﻓزون ﺑﮕرﻓﺗﮫ اﺳت
دردم ﺑﮫ ﺧون ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت
ﺧون ﭘﺎره اﺳت اﯾن  ،ﺷﻌر ﻧﯾﺳت
آﺗش ﭘﺎره اﺳت اﯾن  ،ﺳﺣر ﻧﯾﺳت
ﻏﺻﮥ ﻣﺎ را ﻗﺻّﮫ ﮐن
ﺑر ﮐودﮐﺎن ﮔﻠدﺳﺗﮫ ﮐن
اﯾن راز را آﺛﺎر ﻧﯾﺳت
اﯾن ُ
ﻏﺻّﮫ را ﻏﻣﺧوار ﻧﯾﺳت
آﻓﺎق ﺟﺎن اﺳت اﯾن ﺑدان
درد ﺟﮭﺎن اﺳت اﯾن ﺑدان
ﮔر ﻧﯾﺳت ﺗو را راھﯽ ﺑﮫ آن
از ﺟود و ﺟﺎن ﺗو اﺑﺗری
از ﺧﺎک و ﺣﯾوان ﺑدﺗری
آﺗش ﺑﮫ ﺟﺎﻧم ﻣﯽ زﻧد
اﯾن وﺻف ﺧﺎﻣم ﻣﯽ زﻧد
اﯾن ﺑودﻧم ﻣﯽ ﭘژﻣرد
اﯾن ﻣﺎﺟرا ﻣﯽ اﻓﺳرد
زان آﺗش ﺳوزان ﺗو
ﺧﺎﮐﺳﺗر ﺳردی ﺳت ﺑﮫ ﺟﺎ .

*

*

داغ ﺷب ﻣﯽ ﺳوزاﻧﯾد ﻗﻠب آﻓﺗﺎب
و ﻓرو ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد اﺷﮑﮭﺎی ﺳوزاﻧﯽ ز ﭼﺷﻣﺎن آﻓﺗﺎب .
ﺑﮫ ﭘﺎی ﮔل ﺳرﺧﯽ ﻧﺷﺳﺗم از ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺗﺎ ﺳﭘﯾده دم
ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﮔﺷﺎﯾﺷﯽ آﯾد ﺣﺎﺻل از ﺑﮭر ﻣﻼﻗﺎت ﺟﺎن ِ ﮔل
ﻣﯽ ﮔرﯾﺳت ﮔل و ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗم ﻣن
دﻟﮭﺎ ﺗﮭﯽ ﻧﻣودﯾم ز ﻏم دوری ھم
ﺑﮫ وﻗت ﺳﭘﯾده دم
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*

ﮔل ﭘژﻣرد و ُﻣردم ﻣن
ﺻﺑﺢ ﮐﮫ دﻣﯾد
رﺳوا ﮔﺷت ﺳﻧﮓ ﻗﺑری و ﮔل ﺳرﺧﯽ روﺋﯾده از ﺷﮑﺎف آن .
و ﻧﯾز
ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن .

*

*

*

دل ﻟﺣظﺎت ﻣﯽ ﺑﺎرد
ز ﻣﺷﺎھدۀ روی ﺗو ای ﺳرخ ﮔﯾﺳو
ﺑر ﺳﺑز دﺷت رﺧت ﺑرﺑﺳﺗﮫ ز ﻣﯾﺎن
ﺗﺎ ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ﺗﺎم .
از ﻗﻠب ﺳﻧﮓ ِﺧواب
ب آﻓﺗﺎب
ﺗﺎ دل ِ ﻣذا ِ
ای ﺳرﭼﺷﻣﮥ روﺷﻧﺎﺋﯽ و ﺣﺿور
ﺑﺎ ﺗو ﻋﺷﻖ ورزی ﺧواھم ﮐرد در ﺑﯾداری ِ رﺳواﺋﯽ ﻧﯾﻣروز
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺎن ِ ﺟﮭﺎن
ﻣﺎ دل ز ﮐف داده ﮔﺎن
از ﭘس اﯾن ﻣﺎﺟرا
ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر آﺋﯾم دﮔر :
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ِ ﺗن
ﻣرﯾدان رﺳواﺋﯽ و اﻧﮭدام
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻧﺎﮐﺎم
ﺳوﺧﺗﮫ ﮔﺎﻧﯽ ز ﻧوری ﺟﮭﻧده ز رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺟﺎن .
ﺟﮭﺎن ﺻﺎف اﺳت و ﺻوﻓﯾن
ﺑر ﺑﺳﺎط ﺧﺎﮐﯽ و ﺧوﻧﯾن
ﭼﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﮐﮫ در ﭘﯾش اﺳت
ﯾﮏ  ،دو  ،ﺳﮫ  ،ﭼﮭﺎر
ﻗدم رو .

*

*

*

دﻟت ﻣﯽ ﮔﯾرد
و ﻣﯽ ﻓﺷرد ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻟﮫ ﺷدن
ﮐوﭼوﻟو ﻣﯽ ﺷوی و ﻧﺎﻗﺎﺑل .
ھﻣﭼون ﮐودک :
ﭼﯾزی ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﺑوده اﺳت
و اﯾﻧﮏ در ﺣﺎل ھﺳﺗن اﺳت ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻧﯾﺳت ﺷدن .
ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﺧﻠﻘت اﺳت
ﺑﮫ ﻣﯾزان اﻧﺑﺳﺎط اﻧﺳﺎن .

*

*

ﮔﺎه ِ رﻓﺗن اﺳت
و زﻣزﻣﮥ وداع ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد .
آﺳﻣﺎن ﺳرخ اﺳت
ﺳرخ ِ ﺳرخ .
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درﺧﺗﺎن ﺑﺣﺎل ﻧﯾﺎﯾش ھﻣﮫ ﺳﺑز
ﺳﺑز ِ ﺳﺑز .
دﺷت آرﻣﯾده در ﺳﯾﻧﮫ ﮐش ﺟﺎﻧم
دﺷت طﻼﺋﯽ
طﻼﺋﯽ ِ طﻼﺋﯽ .
اﻣواج ﺳﭘﯾد و ﺳرخ و ﺳﺑز رﻧﮕﯽ ﻗﻠب آﺳﻣﺎن را ﺑﮫ ﻗﻠب ﺧﺎک ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﭘرﻧدۀ ﺳرﺧﯽ ﺳﻣت ﭼپ ﺳﯾﻧﮫ ام را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓد ھم اﯾﻧﮏ
و ﺑﮫ ﺳرخ آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد .
ﭼﺷم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾم
رؤﯾﺎی دﯾﮕری ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت .

*

*

*

وﯾراﺳﺗﺎری ﺑﺎران ﻧﻣودم دوراﻧﯽ
آﻣد ﺑﺎران
ﺷد ﺳﯾﻼب
ﺑﺑرد ﺑﺎ ﺧوﯾش ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑود اﻧدر ﺑﺳﺎط ﺧواب
آﻣد آﻓﺗﺎب ِ ھوﺷﯾﺎری
ﺑﺳوﺧت ﺳرزﻣﯾن ﺟﺎن
ﻋطش آﻣد ﺑﮫ ﻣﯾزان آب
از دل ﮐوﯾر ﺟوﺷﯾد ﭼﺷﻣﮫ ﺳﺎراﻧﯽ ﻧﺎب
اﯾن وﺻف ﺟوﺷش ﻧﯾﺳت
وﺻف ﺟرﯾﺎن اﺳت
از ﺟوﺷش ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن
از ﻧﯾﺳﺗن ِ ﻧﺎب اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ِ ﺧواب
و اﯾﻧﮏ ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﮭوش ﻣﯽ آﯾم
و رؤﯾﺎھﺎی ﺑر ﺑﺎد رﻓﺗﮫ ای را ﻣﯽ ﻧﮕﺎرم
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻋطش ﻧﯾﻣﮫ ﺷب در ﺟﺳﺗﺟوی ﭼﺷﻣﮥ آب .
ﭼﮫ ﻋﺑث
ﭼﮫ ﺧراب .

*

*

*

» ﻗﺎﻣﻮس ِ ﻋﺸﻖ «
در ﺑﮫ در ﻣن ﻣﯽ ﻓﺷﺎﻧم ﺑﺎل و ﭘر ﺗﺎ ﻗﻠب آزادی و ﺣﯾراﻧﯽ
ﻣﯽ رﺳم در راه ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎھﺎﯾﯽ از ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎ ﺗرﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ
راز اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﮕر در اوج ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ و ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﯾﻧم ﻣﮕر در ﻣطﻠﻖ ﻧﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺧواھﯽ ﺟﺳت اﯾن ﻏوﻏﺎ ﻣﮕر در ﻣرزھﺎی ﻋﺷﻖ و ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ
ﻧوﻣﯾدم ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ای دوﺳت در ھر رﻏﺑﺗﯽ در ﻋﺷﻖ و ﺷﯾداﺋﯽ و ﯾﮑﺗﺎﺋﯽ
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ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﻼﻣﯽ ﺟز ﺑﮕﺎه دﻋوت اﻧدر ﻣﺟﻠﺳﯽ در ﻋﺷﻖ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﯾزداﻧﯽ
ﯾﺎ وداع از ﻣﺣﻔل ﺑﺎ دﻟﺑری از ﺟﻧس ﺑﯽ ﻧﺎﻣﯽ و ھﻣﺧواﻧﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
زان ﻣﺣﻔل ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﻧﺷﺎﯾد ﺟز اﻧدر واژه ھﺎﯾﯽ رؤﯾﺎﯾﯽ و ﺧﻧﯾﺎﺋﯽ
از آن ﻣﺣﻔل ﻣﭘرس ای دوﺳت داﻧﺎی ﻣن ای روح ﺣﯾواﻧﯽ و ھذﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺟز او ھﯾﭻ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت اﻧدر آن ﻣﺣﻔل ِﻧوراﻧﯽ و آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﺳر اھوراﺋﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﺳرار ﻣﯽ دھد ﺑﯾرون زان ّ
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن واژه ﺳﺎزﺳت و او واژه ﺑراﻧدازﯾﺳت روﺣﺎﻧﯽ
ﻋﺷﻖ و آزادی و زﯾﺑﺎﺋﯽ واژه ھﺎﺋﯾﺳت ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ
زﺑﺎن ﻋﺷﻖ ﻧﺧواھﯽ ﺧواﻧد ﻣﮕر در اوج ﻧﺎداﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ روﺣﺎﻧﯽ
ﭘس ﺳﺧن ﮐوﺗﺎه ﺑﺎﯾﺳت ﮐرد ﺑرای ﺣرﻣت آن روح اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻗﻠم ﺑﺷﮑﺳت ﺑﺎﯾﺳت ﺗﺎ ﻓرود آﯾد آن دﻟدار آﻧﺳﺎﻧﯽ .

*

*

*

ﮐﺎرﮔران ِ ﻟﺣظﮫ ُ -ﻣزد ِﻋﺷﻖ در اﯾن ﻻﻧﮥ ﻣورﯾﺎﻧﮫ ﺑوﺳﻌت ھﺳﺗﯽ ،
ﻋ ّﻣﺎل ﻋﺷﻖ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ُ
ھﻣﮫ ﮐﺎره و ھﯾﭼﮑﺎره ،
ﭼﮫ ﺛﻣری از ﺗﻼش ﺑﻼ وﻗﻔﮥ ھر ﮐﺎرﮔری در اﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﻧﮥ ﻣطﻠﻖ ؟
ﻋﺑث در ﻗﻠب ھر ﻓﻌل ﺗﺎ اوج اﻧﻔﻌﺎل ؛
ای ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﮐﺎﻣل  :ای ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﻣطﻠﻖ ﻋﺑث و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﺎن  :ای ﻋﺷﻖ .
»ﭼﯾز« ی ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﭼﯾزی دﮔر ؟
ﻣﮕر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻋﺷﻖ .
»ﭼﯾز« ی ﻣﮕر ھﺳت ؟
ﺟز ﻋﺷﻖ .
»ﭼﯾز« ی ﻣﮕر ﻧﯾﺳت ؟
ﺟز ﻋ ّﻣﺎل ﻋﺷﻖ .
و »ﭼﯾز«ی در ﻣرز ھﺳت و ﻧﯾﺳت :
ﻋﺎﺷﻖ .
اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻣطﻠﻖ ﺳﺎزی ﺳت :
ﻣطﻠﻖ ﻧﺳﺑﯾّت .
و ا ّﻣﺎ آزادی :
در اوج اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﺎن ،
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ .

*

*

*

ﯾﮏ ﻣﺷﻐوﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺟدّی
و ﮔﮫ ﻣﺿﺣﮑﮫ ای ﺑس دﻟﻘﮑﺎﻧﮫ
در ﯾﮏ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺳﺎده و ﺑﯽ ﻧظراﻧﮫ ،
ھﻧر ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺗﺎ ﻣطﻠﻖ ﻧﺎﻣﮑﺷوﻓﯽ
در ﻗﻠب ﺧﺎﻟﯽ ِ آﺋﯾﻧﮥ آن زن اﺳرار آﻣﯾز ،
و ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی اﺷﯾﺎء را در ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺎﻗﺎﺑل
در رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
و در اﻣﯾدی رﺧوت ﺑﺎر ،
ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎب در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎن
و در ﻧﺑوﻏﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ ﮔراﯾد
ﺗﺎ ﺑﯾداری آﺧر
ﺑﮫ ﺳر ﻣﻧﺷﺄ ﺧورﺷﯾد ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .

*

*
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ﻣن :
ﺗو ای ﺳﺑب ﺳﺎز آﺷﺗﯽ و ﮔرﯾز
ﻣﮕذار ﮐﮫ از ﺷﻣﺎﺗت ﺧﻔّﺎﺷﺎن ﺑرﻧﺟم
ﺗو ای ﭼوﭘﺎن ﻧﯽ ﻧوا
ﻣﮕذار ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠوک ﮔوﺳﻔﻧدان و ﺷﺑﺎﻧﺎن در ﻏﻠطم
ﺗو ای ﭘﯾﺎم آور اﮐﻧوﻧﯾﺎن
روﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﻧﻣﺎ.
او :
ﺗو را ﮐﮫ ﻧﺷﺎن از ﺗﻣﺎﻣﯾّت اﻧﺳﺎن داری
ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ رھﺎﻧﻧدۀ آدﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷﯽ
آﻣوزﮔﺎران دروﻏﯾن را ﺑر اﻧدازی
ﻏﻠﻐﻠﮥ ﻓرﯾﺑﮑﺎران را رﺳوا ﺳﺎزی
و ﺟﻧون ﺧود ﻓرﯾﺑﺎن را ﻣداوا ﮐﻧﯽ .
ﻣن :
ﭘس از ﻓرو ﺧﻔﺗن ﺗو ای آﻓﺗﺎب
ﭘﯾﺎم آوران آﺳﻣﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد
و رؤﯾﺎھﺎی ﺗو را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧد .
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از دل زﻧﺎن ﺣرﻣﺳرای آن ﻧﺎﺑﮑﺎر
زﻧﺟﯾرھﺎی ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮕﺳﻠم .
ھوده را ز ﺑﯽ ھوده ﮔﯽ ﺑزداﯾم
و آﻧﮕﺎه
»ﺑﯽ« ھﺎی روﺣﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧور ﻋﺷﻖ
در ﻋطش ِ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﯾراب ﮐﻧم .
او :
ﺗو را ﮐﮫ ﺷﯾر ِ ﺳوار ﺑر ﺧورﺷﯾدی
ﻣﺳﺑّب ﺳﺑﺑﮭﺎی اﺳرارم ﻣﯽ ﺳﺎزم .

*

*

ﻧﺑوغ ﯾﻌﻧﯽ :
ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر دﯾدن ،
ھر ﭼﮫ ﺟﺎذﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر  ،ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗر و زﻣﺎن ﮐُﻧدﺗر
ﺳرﻋت  :ﻧور
ﻣﺎدّه :ﻣﺧﺗل
زﻣﺎن  :ﺻﻔر
و آﻧﮏ
ﺳرﻋت  :ز ﻧور ﻓراﺗر
دﮔر ﺳوی ﻣﺎدّه
و زﻣﺎن وا ﭘس ﮔرا .
زﻣﺎن ِواﭘس ﮔرا ﺗﺎ ﺳر ﻣﻧزل ازﻟﯾّت
و آﻧﮏ
اﻧطﺑﺎق ازﻟﯾّت و اﺑدﯾّت :
ﭼﺷﻣﯽ در ﺟﺎن ھر ﭘدﯾده
و آﻧﮕﺎه ،
ﺧﻠﻘت !
ﻧﺑوغ :
ﯾﻌﻧﯽ زﯾﺳﺗن در رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﺎﻟم .

51

*

*

*

*

ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﺟﺎن داده ام  ،ﺟﺎن داده ام  ،ﺟﺎن
ﻣن ﺑﮫ ﺗو دل داده ام  ،دل داده ام  ،دل
ﻧوری آﺗش ﭘﺎره اﺳت اﯾن ﻟﺣظﮥ ﻣوﻋود .
ﻗﻠب ِ ﻟﺣظﮫ ﺳوراخ اﺳت
ﻣن ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗو را در ﻟﺣظﮥ آﻏﺎز ﻋﺎﻟم
ﻣن ﺑﮫ او ﻣژدﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ دھم ھﻧﮕﺎم ﻣﯾﻼد ،
ﻣن آﻣﺎده ام
ﻣن ﺧوب ﺷده ام .
ﻣن اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم .

*

*

*

ای اﺷرار ﺧزﻧده
ای ﺳﺎرﻗﯾن درون روﻧده
ﺟﻧون ﮐﮭن ز ﮐف داده اﯾم
ﻣﺎ ﻗﻣﺎرﺑﺎزان دھرﯾم
اﺳﺗﺎد ِ ﺑﺎﺧﺗﻧﯾم
ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ واﻣﯽ ﮔذارﯾم ﺑدون ﺟدال و ﻣﻧّت
ﻣﮕر ﺑﺎﺧﺗن را .
از ﺑودا ﻗدﻣﯽ ﮐﺳﯽ ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت  ،ﻣﮕر ؟
رﻓﺗن ﺑدون ﻣﻘﺻد
رﻓﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود ھدف اﺳت
و اﯾن ﺗﺳﻠﯾم ِ ﻋﺑث اﺳت
آﺧرﯾن ﻣرز ِﺗرس از ﻋﺎﻟم اﺳت .
از ﺑودا ﺑﮫ آن طرف ﺗر  ،ﻣرز ﺗﮭﺎﺟم ﺑر ﻋﺎﻟم اﺳت
ﻣرز ﺗﺎﺧﺗن اﺳت .
ﻣرز ﺗﺎﺧﺗن اﺳت  :ورای ﺑﺎﺧﺗن اﺳت .
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر ﺑﺎزی ھﻣﮫ ﺑﺎﺧﺗن اﺳت
ﭘس
ﺑر ﺑﺎﺧﺗن ﻧﯾز ﻧﮑوﺗر ھﻣﺎن ﺗﺎﺧﺗن اﺳت
ﺗﺎﺧﺗن ﺑر ﺑﺎﺧﺗن
ﺗﺎﺧﺗن ﺑر ﺑﺎﺧﺗﻧﮕﺎه
آه
و ﺑﺎز ھم ھﻣﺎن ﺑﺎﺧﺗن اﺳت !
ﺑودا ﺧ ّط ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺎﻟم اﺳت
ﺑودا ورای ﻧﯾﺳﺗن اﺳت .

*

*

زن :
ﭘﯾﺎم آور ﻋﺷﻖ
ﮐﻠﯾد ِ رﻣز ﻋﺷﻖ
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ودﯾﻌﮥ ﻋﺷﻖ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ِ ﻋﺷﻖ .
آﻧﮑس ﮐﮫ ﺑدو ﻋﺷﻖ ورزد ﺧوﯾﺷﺗن را ﺗﺑﺎه ﺧواھد ﺳﺎﺧت و ﻧﯾز او را .
زن را ﺑﺎﯾﺳت دوﺳت داﺷت در ﻣﺣﺿر ﻋﺷﻖ
آﻧﮑس ﮐﮫ او را ﺧوار ﺷﻣرد  ،ﺧوار اﺑدﯾﺳت .
آﻧﮑس ﮐﮫ او را زﺷت ﺷﻣرد  ،ﺷﯾطﺎﻧﺳت .
زن
اوﻟﯾن ﭘﻠﮥ دوﺳت داﺷﺗن اﺳت
ّ
ﺳﯾﺎه ﻣﺷﻖ ﻋﺷﻖ ورزﯾدن اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ :
ﺧوﯾﺷﺗن را ﺧوار ﻧﻣودن اﺳت
و آﻧﮕﺎه
از »ﻣن« ﺑرون ﺟﮭﯾدن اﺳت
و
آﻏﺎز ﻣﮭر ورزﯾدن ﺑﮫ ﻋﺎﻟم اﺳت .

*

*

*

آﻗﺎی زﻣﺎن ُ -ﮔﻧده
دﻧدۀ ﭼرﺧﮭﺎﯾت ﮔﯾر ﮐرده اﺳت .
آھﺎی
ُ
ای ﺗن  -ﮔﻧده
ﮔوﺷﺗت ﻻی ﭼرخ ﮔﯾر ﮐرده اﺳت
آھﺎی
ُ
ای ﻣن  -ﮔﻧده
وﺟودت ﭼﺷم ﻋﺎﻟم را ﮐور ﮐرده اﺳت
ﺣﺟم روز ﻓرو ﻣﯽ ﺑﺎرد ﺑر ﺑرف ِ ﺷب
اﯾن ﺳﯾﻼب ِ ﺧﺎﮐﺳﺗری
ﺟﺳد ﻣﺗﻌﻔّن ﺧﺎطرات را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرد
ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﭼون ھﯾﭻ ِ ﻣن
ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺣﺿور ﻣطﻠﻖ اﺳت
ﺟﺎﻧم ﺷﮑوﻓﮫ ﺑﺎران اﺳت در ﭼﮭﺎر ﻓﺻل ِ زﻣﺎن
ﻋﻘﻠم ﺳرخ اﺳت زان ﺳرﺧﯽ ﮔﯾﺳوان
روﺣم روان اﺳت زان ﺟرﯾﺎن ِاﻧدام
ﮔوش ﺻدا را ﮐر ﻣﯽ ﮐﻧد .
ت« ﻣن
ﻓرﯾﺎد ِ »ھﺳت  ،ھﺳ ِ
ِ
و آﻧﮕﺎه
ﺻدا ﭘﺎورﭼﯾن ﭘﺎورﭼﯾن ﺑﺳوی ﻣن ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ دﺳﺗور زﺑﺎن ﺑﯾﺎﻣوزد
و ﻣن
اﻧﮭدام را ﺑﮫ او ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ دھم .

*

*

ﻣن از ﻣﻌراج ﻣﯽ آﯾم
ﺑﺑﯾن ﭼﮫ آراﻣم و رﺧت ز ﻣﯾﺎن ﺑرﺑﺳﺗﮫ .
ﻣن از آﺗﺷﮕﺎه ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﯽ آﯾم
ﺑﺑﯾن ﭼﮫ ﺳوﺧﺗﮫ ام و زدﺳت رﻓﺗﮫ
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آه !
ھﻧوز ھم ﻣﯽ رﻗﺻم در اﯾن ﻏﺎر ﺣرا .

*

*

*

ﺟﮭﺎن
ﻧو ﺑﮫ ﻧو ﻣﯽ ﮔردد در آﻏوش ﻋﺷﻖ
از ﺑرای ﭘذﯾرش اﻧدوھﯽ ﻧو
و از اﯾن روﺳت
ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﯾﻠﻣﺎن
ﻓروﻏﮭﺎی آن دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھم ﭘدر و ھم ﻣﺎدر ﻣﺎﺳت ﺑر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﺑد .
آﺳﻣﺎن اﺳﯾر اﺑدﯾّت ﺧوﯾش اﺳت
و از اﯾن رو ﺑﮫ درﯾﺎ ﻣﯽ رﯾزد و از ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻣﺎھﯾﺎن ز ﭼﻧﮕﺎل آب .
و اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی زﻧﺟﯾر در دل ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﻗرار و ﺑر ﺟﺎﺳت
و ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ
اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ ﺳﺳﺗﯽ و زﺑوﻧﯽ دل ﻧﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .
زﯾرا ارادۀ اﯾن ﺷﺑﺎن ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﻘوش ﻣﯽ ﮔردد .
اﮔر ﻣﻘدّر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد
اﯾن راه را ﮐﮫ ﺑﯾراھﮫ ﺗرﯾن راھﮭﺎﺳت اداﻣﮫ ﺧواھم داد
ﺑدﯾن ﻗﯾﺎس اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻣوﺷم
وﮔرﻧﮫ
ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﻌره ای ﺑر ﺑﺎد ﺧواھم داد .

*

*

*

آﻧﮑﮫ زﯾﺎده راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد
دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑزرگ اﺳت  :ﻓﯾﻠﺳوف
و آﻧﮑﮫ زﯾﺎده دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد
راﺳﺗﮕوﺗرﯾن ھﺎﺳت  :ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر
و آﻧﮑﮫ ﻧﮫ راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻧﮫ دروغ
ﺑﯽ ارزش ﺗرﯾن ھﺎﺳت  :ﻣردم
و ا ّﻣﺎ
ﺳﺗﻣدﯾده ﺗرﯾن ﮐﺳﺎن  :ﺷﺎﻋر ِ ﻋﺎﺷﻖ .

*

*

*

ﺿرورﺗﮭﺎ و ﺧﺳﺗﮕﯽ ھﺎ :
ﮐداﻣﯾﮏ ﻣﮭم ﺗر اﺳت ؟
ﻧﮫ !
ﮐداﻣﯾﮏ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗر اﺳت ؟
ﭘس ﺑﺎﯾﺳت ﮐﮫ ُﻣرد .
اﯾن اوج ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺳت  :اوج ﺿرورت ھﺎ
ﻣﯾﻼد :
ﺿرورت ھر ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺳت .
و ﺧﺳﺗﮕﯽ  ،ﻣﯾﻼد ﮔﺎه ھر ﺿرورت اﺳت .

*

*
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ﻣن دو ﺑﺎر
ت ﻣﮑرر را ﺧواﻧده ام
و ھر ﺑﺎر ﺑﺎ اﻧدوھﯽ ﺷدﯾد اﯾن ﯾﺎدداﺷ ِ
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدش .
ﺷﻣﺎ را ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود ای ﺑزرﮔواران ِﻣﺗﻔﮑّر
ای اﺳطوره ھﺎی ﺣﻣﺎﻗت .
ھﻣﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺑﮭﺷت ﺳﺎزی ھﺳﺗﯾد .
و ﺗﺎزه
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ واﻗﻊ ﺑﯾن ﻣﯽ ﺷوﯾد
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ :
» زﻧدﮔﯽ ھدﻓﯽ ﻧدارد « .
آه !
ﭼﻘدر ﺧوﺷﺑﺧﺗﯾد ﺷﻣﺎ.
و ﻣن
ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺳﭘﯾده دم ﻋﺎﻟم
ﺟﮭﺎن را درو ﻣﯽ ﮐﻧم
و ﺑﮫ وﻗت ﮔرگ و ﻣﯾش ﺑذر ﻣﯽ ﭘﺎﺷم
و آﺑﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧم ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺗﺎ ﺳﭘﯾده دم ﺑﮫ وﻗت درو .

*

*

و ﻣن
ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﭘﻠﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ام
در ﮔذرﮔﺎھﯽ ﻣﮭﯾب
در ﻣرﺗﻔﻊ ﺗرﯾن ﻧﻘطﮥ ﻋﺎﻟم .
ﻋﻘل و ﻣﻧطﻖ و ﻣﺳﺋوﻟ ّﯾت را زﯾر ﭘﺎی دارم
ﻟﺧﺗﯽ اﯾن ﻣﻼﺣظﮫ آراﻣم ﮐرده اﺳت .
ﺑﮫ ﯾﺎد آن دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﻐﮫ ای ﺑﯾش ﻧﺑودم
و اﯾﻧﮏ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ام ﺑﯽ ﺳر و ﭘﺎ
و
ﻣﯽ رﻗﺻم .
و از دﯾروز ﭼﯾزی ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورم
ﻣﮕر ﻧﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣﺿﺣﮑﯽ ﮐﮫ در آن ﻧﻘش ا ّول را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐردم
و اﯾﻧﮏ
در ﺑﯽ ﻧﻘش ﺗرﯾن ﻧﻘﺷﮭﺎ ﻣﺷﻐول اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ام .
ﺗﺎ دﯾروز
زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎزی ای ﺑﯾش ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم
و اﯾﻧﮏ
ﺧود ﺑﺎزﯾﭼﮥ زﻧدﮔﯽ ام .
ﺗﺎ دﯾروز روﺷﻧﻔﮑری ﻣﺳﺋول و ﺑﺎ ﺗﻘوی ﺑودم
و اﯾﻧﮏ
ﻓﻘط روﺷﻧﺎﺋﯽ ام .
ﺗﺎ دﯾروز ﻋﺷﻖ را ﺑﮫ ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮔرﻓﺗم
و اﯾﻧﮏ
ﻣﺳﺧرۀ ﺧﺎص و ﻋﺎم ام .
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ﺗﺎ دﯾروز ﻏرق دﯾروز ﺑودم ﮐﮫ آﯾﻧده ام را ﻓرا ﻣﯽ ﮔرﻓت
و اﯾﻧﮏ
زﻣﺎن ز ﮐف داده ام .
ﺗﺎ دﯾروز ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدم و ﻣﯽ ﮔرﯾﺳﺗم
و اﯾﻧﮏ
ﻓﻘط ﺣﯾراﻧم .
و
ﻣﯽ رﻗﺻم
و ھم رﻗص ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم .
رﻗﺎﺻﯽ ﺗﻧﮭﺎﯾم .

*

*

*

دﯾروز
ﺷﻣر ﺳر ِﺣﺳﯾن را ﺑرﯾد
ِ
او ﺧﺎدم ﺑزرﮔﯽ ﺑود
ﺧﺎدم ِ ﻋﺷﻖ .
و ﺧود ﻧﻣﯽ داﻧﺳت
ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﺑود ﺟﻧﺎﯾت او .
و اﻣروز
»داﻧﺎﺋﯽ« » ،ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ« را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
و ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ  ،ﻋﺷﻖ را
و ﻋﺷﻖ  ،اﻧﺳﺎن را
و اﻧﺳﺎن اﯾن را ﻧﻣﯽ داﻧد
ﺗﻧﮭﺎ اﯾن اﺳت ﺟﻧﺎﯾت او .
ﺟﮭل ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺳت
داﻧﺎﺋﯽ  ،ﺧﯾﺎﻧت اﺳت
ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ  ،درد اﺳت
و ﻋﺷﻖ  ،رﻗص اﺳت در زﻧﺟﯾر ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت
و اﻧﺳﺎن اﯾن را ﻧﻣﯽ داﻧد
و ﺗﻧﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮔﻧﺎه او .
ﺟﻧﺎﯾت ﻣظﮭر داﻧﺎﺋﯽ ﺳت
ﺧﯾﺎﻧت ﻣظﮭر ﻋﺷﻖ
و ﺟﮭل ﻣظﮭر ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ،
اﻧﺗﺧﺎب از آن ﺗوﺳت .

*

*

ﻣن دارم ﻓرو ﻣﯽ رﯾزم
و دھﺎﻧم ﺗﻠﺦ اﺳت .
ﻣن دارم ﻣرﺛﯾﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧم
و ﺻداﯾم طوﻻﻧﯽ ﺳت .
ﻣن دارم ﻋروج ﻣﯽ ﮐﻧم
و ﺧﺎﻣوﺷم .
و ﯾﮏ دور ﮐﺎﻣل زده ام
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و اﯾﻧﮏ ﺳﺧت ﺑﯾدار ﺷده اﺳت آن دﻟﺑر زﯾﺑﺎی ﻣن
و ﺑﺎز ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ زﻧد
آه
ﻧﮫ
ﻣن ھرﮔز در آﻏوﺷش ﻧﺧواھم ﮐﺷﯾد
او آﺗش ِ ﺗﻠﺦ اﺳت
زﺧﻣﯽ ﻣﯽ زﻧد و رھﺎﯾت ﻣﯽ ﺳﺎزد
آه !
زﺧﻣﮭﺎﯾش ﭼﮫ ﺗﻠﺦ اﺳت .
آه ! ﭘرواﻧﮫ را ﺑﺑﯾن ﮐﮫ ﺑﺳوی آﺗش ﻣﯽ ﭘرد ﺗﺎ ﺳﭘﯾده دم .
و آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺳوزد.
وﻟﯽ او ھﻧوز ﻧﺳوﺧﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل
ﻓﻘط ﺑﺎﻟﮭﺎﯾش ﺳوﺧﺗﮫ
و اﯾﻧﮏ
ﭼون ِﮐرﻣﯽ
ﺑر ﺧﺎک ﻣﯽ ﻏﻠطد
و ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد
او ﭘرواﻧﮫ ﺑود روزی
و اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﮐرم ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
و ﺧﺎطرۀ ﺑﺎﻟﮭﺎﯾش
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت او را ﺑﮫ ﻗﻠب آﺗش اﻓﮑﻧد
ﻣﯽ ﮐﺷدش .
ﭼﮫ ﭘرواﻧﮥ ﺑد ﺷﺎﻧﺳﯽ !

*

*

*

وﻟﯽ ﻣن
زﯾن راھﺑﮫ دل ﻧﺧواھم ﮐﻧد
ﻣن زﯾن ﺑﺎﮐرۀ دھر دل ﻧﺧواھم ﺷُﺳت
ﻣن ﺑﺳوﯾت ﻣﯽ آﯾم
و ﺣﺟﻠﮫ ﮔﺎھم را
اﮔر در ﺧون ﺑﺎﺷد  ،ﺑر ﺧواھم آراﺳت
ﻣن ﭼﺎره ای ﺟز اﯾن ﻧدارم .

*

*

آه
ای ﻣﻌﺷوق ﺑزرگ
ﺗو در ﺗن ھﺎ ﮐﻣﯾن ﮐرده ای
ﺗو در زن ھﺎ ﮐﻣﯾن ﮐرده ای
ﺑﺎﺷد
ﻣن ﮐﮫ رﺳواﯾم
ﺑﮫ ھﻣﮥ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﻋﺷﻖ ﺧواھم ورزﯾد
و ﻣن ﮐﮫ ﻣﺄﯾوﺳم ز وﺻﺎل ﺗو
ھﻣﮥ زﻧﺎن ﻋﺎﻟم را در آﻏوش ﺧواھم ﮐﺷﯾد
و ﻣن ﮐﮫ دردﻣﻧد ﻋﺎﻟم ﺑﻘﺎﯾم
ﭘس ﺟﮭﻧّم را ﺑراﻓروز از ﺑراﯾم
ﻣن ﻣﺣﻖ ﺟزاﯾم
ﺟزا ﮐن ﻣرا .
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آه !
ﭼرا ﻧﯾﺳت ِ ﻧﯾﺳت ِ ﻧﯾﺳﺗم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ؟
اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻧﺑوده اﺳت ھرﮔز .
اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن راه اﺳت .
ﻗول ﻣﯽ دھم ﮐﮫ آرام ﺑﺎﺷم
و در ﺳﮑوت ﮐﺎﻣل ﻧﺎﺑود ﺷوم
ﻗول ﻣﯽ دھم
ﻧﺎﺑود ﮐن ﻣرا .

*

*

*

دﻟم را از ھﻣﯾن ﻓردا ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھم ﮐرد در ﻣﯾﺎن ﻣردم
ﻋﺷﻘم را ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھم ﮐرد
و ﻓﮑرم را ...
ﻧﮫ  ،ﻓﮑرم را ﺗدﻓﯾن ﺧواھم ﮐرد ھم اﯾﻧﮏ
زﻧدﮔﯽ را ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎراج از ﻓردا .
ﻧﮫ !
از ھم اﯾﻧﮏ
آه !
ﭼﻘدر دوﺳت ﻣﯽ دارم ﭼﯾزھﺎ را
ﺑﺧﺻوص آن ﭼﯾزھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ اﺻﻼً وﺟود ﻧدارﻧد .

*

*

*

ﺑﻌد از اﯾن آﺳﺎن ﺧواھم ﮔﻔت
ﺑﻌد از اﯾن آﺳﺎن ﺧواھم ﮐرد
ﺑﻌد از اﯾن آﺳﺎن ﺧواھم زﯾﺳت
آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺧت ﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎﺳت .
آه !
ﺑﺑﯾﻧﯾد  ،ﭼﮫ آﺳﺎﻧم .
ﻣن ھم اﯾﻧﮏ ﺳﺧت آﺳﺎﻧم .

*

*

*

ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺑرگ ﺑﮫ ﺑرگ
زﻧدان ﺑﮫ زﻧدان
در ﺑﮫ در .
ﻣوﻟوی ھﺎ آﯾﻧد و ﻣن ھﻧوز ﻣﯽ رﻗﺻم
ﮔوﺗﮫ ھﺎ آﯾﻧد و ﻣن ھﻧوز ﺷﻌر ﻣﯽ ﮔوﯾم
ﺷﮑﺳﭘﯾرھﺎ آﯾﻧد و ﻣن ھﻧوز اﻧدوه ﻣﯽ ﺳراﯾم
ﺣﺎﻓظ ھﺎ آﯾﻧد و ﻣن ھﻧوز ﻣﯽ ﻧوﺷم
آه !
اﯾن ﺷراب دﮔر ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺳت .

*

*

ﻋﺎﺷﻖ آن ﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ درون رﯾزد ﺳودای ﯾﺎر
ﺗﺎ ﺑﮫ وﻗت وﺻﺎل ﺑﯾﻧد ﺧوﯾﺷﺗن را ﺑر دار
و
آﻧﮕﺎه
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ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺷوق
دار و ﯾﺎر
در ھم ﺑﺳوز در دل آن زﯾﺑﺎی ﻏدّار .
ﮔوﯾم ﻋﺎﺷﻖ
ﻋﺎﺷﻖ ﺷود ﻣﺣو و ﮔردد ﺑﯽ ﻧﺎم
ﮔوﯾم ﻣﻌﺷوق
ﻣﻌﺷوﻗﮫ ﺷود دﺷﻣن و ﮔردد ﺑﯾﻣﺎر
ﮔوﯾم ﻋﺷﻖ
ﻋﺷﻖ ﮔرﯾزد از ﻣن
ﮔوﯾم ﻣن
ﻣن ﺷود ﺑر دار .
و دار و دار داران ﺷوﻧد ﻣﻐﻣوم و ﺗﯾﻣﺎر .

*

*

*

روی در روی ھﻣﯾم اﯾﻧﮏ
ﻧﮕﺎه ﻋرﯾﺎﻧم ﺗﺎ ﻋرﯾﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧت ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد
دﺳﺗﺎﻧم را دراز ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ اﻣﯾد وﺻﺎل
وﻟﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ
ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﺎﻗﺎﺑل ز ﺟﻧس ﺣﯾﺎ
ﻣﯽ ﮔردد ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻣس و ﻟﻘﺎ
آه ! ای ﺣﯾﺎ
ای ﺟﺎدوی ﺟﺎن ِ ﺣﻘﯾﻘت
ای رﻣز ﻋﺷﻖ
ﺳر زﯾﺑﺎﺋﯽ .
ای ّ

*

*

» ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ «
ﺷﻣﺎ ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺗرس ِاﻧدرون ِ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
وﻟﯽ ﻣن از رو ﻧﻣﯽ رم
او ھم از رو ﻧﻣﯽ رود
ﻣن در ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﻧﺑرد و ﻧﯾﺎﯾش
ﻋﺷﻖ و ﻣﺎده را در ﻟﺣظﮥ ﺗوﻟّد »ﭘوﭼﯽ« ﺑﮭم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧم .
ﯾﮏ ﺷﯾب ِ ﺗﻧد
ھﻣﭼون ﺷﯾب ِ زﻣﯾن ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻓرو اﻓﺗﺎدن در آﺳﻣﺎن
و ﯾﮏ درﺧت ﺳﺧت اﯾﺳﺗﺎده .
از ﺷﯾب ﻓرو ﻣﯽ ﻏﻠطﯾد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﺑﺎزی ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ و ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ای
و در ﭘﺎی درﺧت ﺑر ﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد
از درﺧت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﯾد و ﺑر ﻓراز آن آﺷﯾﺎﻧﮫ ای ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
از درﺧت ﭘﺎﺋﯾن آﻣدن ﻣﻣﮑن اﺳت
وﻟﯽ زان ﺷﯾب دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ رﻓﺗن  ،ﻣﺣﺎل !
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ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﮑﯾدن ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ آب ِ ﺣﯾﺎت
در ﺧود ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻧﺎھﻧﺟﺎری اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
و اﯾن ﺑدان دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز زﻧدﮔﯽ را ﻣزه ﻣزه ﻧﮑرده اﯾد
ﻣزه ﻣزه ﮐردن ﭼﯾزﯾﺳت و ﺑﻠﻌﯾدن ﭼﯾز دﯾﮕر .
ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﻓوری :
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد ﺑﻣﺎﻧﯾد
و اﯾﻧﮏ اﻧدﮐﯽ ﺑر ﺧود ﺑﻧﮕرﯾد
ً
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑطور ﮐﻠّﯽ و ﻣﻧﺣﺻرا ﺑﮫ ﯾﮏ وظﯾﻔﮥ ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود .
وظﯾﻔﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﯾد .
ھﯾﭻ ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﭘرت و ﭘﻼ ﺑﮕوﺋﯾد
آراﻣش راه دﯾﮕری ھم دارد
ﻣﯽ ﺗوان ﻧﮕﺎه ﮐرد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾزی دﯾد
و ﻣﯽ ﺗوان زﻧدﮔﯽ ﮐرد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷت
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﯾﻣﺎن آورد ﺗﺎ ﺳﻘوط  ،ﻟﺣظﮥ ﮐﻣﺎل ﮔردد
ﺣﺗّﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ را در ﭘﺷت دﯾوار ﻟﺣظﺎت ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷت
و آﻧﮕﺎه
ﺳﯾﻣﺎی زﻧدﮔﯽ
ﺑﺳﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐودﮐﯽ ﻣﺗﺟﻠّﯽ ﺧواھد ﮔﺷت
و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺳرﺳﺎم آور ِﭼﯾزھﺎ رﺳوا ﺧواھد ﺷد .
ﺳﭘری ﻣﯽ ﮔردد اﯾن ھﯾﺎھوی
در ھﻧری ﺟﺎدوﺋﯽ و ﻣﺷﻣﺋز ﮐﻧﻧده
و ﺑرﭼﯾده ﻣﯽ ﺷود اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺣﮑﺎم ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺷدۀ ﮐﮭن
و از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﺑزرگ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد
و آﻧﮕﺎه
ﻓﻘط ﻣردان ﺟﺳور و ﭘﺎک زﻧده ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد زﯾن ﺑﯽ آﺑﯽ .
و ﻣن
در ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھر ﻟﺣظﮫ ﭼﯾزھﺎ دﯾده ام
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎرت ِ ﺗﺎرﯾﺦ ِ ﻣﮑﺗوب
و ﺑﮫ اﻧﺑﺎﺷت ﻣﺗﻌﻔّن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﻣﮑر و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﯾﻣﺎن آورده ام .
ﻣن
ھﻣﮥ آواره ﮔﯾﮭﺎی آدﻣﯽ را
در رﻗص ﯾﮏ ﺑرگ ﺑﯾد ﺑﮫ ﻣﺿﺣﮑﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ام
و ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ھﯾﭻ آدم ﻣﺿﺣﮑﮫ ای زﯾن ﻣﺿﺣﮑﮫ ﺑﮫ ﺷور ﻧﺧواھد آﻣد .
و ﻣن
زﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓﻐﺎن آﻣده ام
و درد دوﺳت داﺷﺗن را
ﻧﮫ در ﻻﺑﻼی رﻣﺎﻧﮭﺎی ﺷور اﻧﮕﯾز
و ﻧﮫ در ﻣﯾﮑده ھﺎی ﺷﮭر
ﮐﮫ در ﻗﻠب ھر آدﻣﯽ ﭼﺷﯾده ام .
ﺗﺷﻧّﺞ زداﺋﯽ ﯾﮏ دﯾوار ﺑﮫ ﺿﺧﺎﻣت دھر
و آﯾﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾّت ﻧﮕﺎه ﻧﺧﺳﺗﯾن .
ﭼﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺳت ﺑﯾن ﯾﮏ آواره ﮔﯽ ِ ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ و ﯾﮏ ﻣﺷت ﺧﺎک .
ﯾﮏ ﻏرﯾزۀ ﮐودﮐﺎﻧﮫ و ﯾﮏ ﺷرﻣﺳﺎری ﺟﺎوداﻧﮫ
ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾت ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و ﯾﮏ ﺷﮭرت ِ اﺑدی .
ﭼﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺳت ﺑﯾن اﯾن ﭼﯾزھﺎ .
و ﻣن ﮐﮫ ز ﺳﺧت ﺳری ِﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﺗﻧﮓ ﻣﯽ آﯾم ﮔﮭﮕﺎھﯽ
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و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زﻧد ﺑر ﻣن
ﻣن ﻣﯽ ﺷﮑﻧم در ﺑﺳﺗر ﻧﯾﺳﺗﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﮫ و زﯾﺑﺎ .
ﺑﻠﻌﯾدن
ﻣﺣﺎل اﺳت دﮔر .
ﺣﺗّﯽ درد ﺗرﯾن دردھﺎ را
ﻗطره ﻗطره ﻣﯽ ﻧوﺷم
و در ھر ﻗطره ای
ﺗﻠﺧﯽ ﻋﺎﻟم ِھﺳت در ﺟﺎﻧم ﺳررﯾز ﻣﯽ ﺷود
وزﯾن ﺗﺟرﺑﮥ ﻗطره ھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻏﻠﻐﻠﮑﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم
و اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺧﻧدم .

*

*
ﭼﺎه ﺗﻧم
آب را در آﻏوش ﻣﯽ ﮐﺷد
و آب ِ ﻣﮭرﺑﺎن
ﺧﺎﻟﯽ ِ ﺗب دارم را ﭘُر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﯾراب
و در آن ھﻧﮕﺎم
ﺟز ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷم
و آﻧﮕﺎه
ﮐﮫ ﺟﺎی آﻏوش ِ ﺷب ﺑر ﺗﻧم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
ﻣن ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾم :
اﯾن اﺑرھﺎ ﭼﮫ دﻟﮭﺎی ﻧﺎزﮐﯽ دارﻧد .
و ﻣن
ﺗو را ﺑﺎ اﻧوار ﻣﻌ ّطر ﺟﺎﻧم ﺷﺳﺗﺷو ﻣﯽ دھم
و آﻧﮕﺎه اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھﺳﺗم .
و آﻧﮕﺎه اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﭼﯾزی ھﺳت
و ﭼﻘدر ھم ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت
و
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣرا ﻣﺗواری ﮐرده اﺳت .
ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ
دوﺳت ﻣﯽ دارم
و درد ﻏﻠﯾظﯽ ﻣرا ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد .

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺟﯾرﺟﯾرﮐﮭﺎی دل ﻣن از ﺷب ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﺳوت ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﯽ رﻗﺻﻧد
ﻣن ﮐﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﻋﺎﻗل ﺑﺎﺷم .
ﻧو رﺳﯾده ام از وﻻﯾت
ﺳرم ھﻧوز ﻣﺷﻌﺷﻊ اﺳت
و دﻟم ھﻧوز ﺗب دار .
و ﺟﮭﺎن ﺑطرز ﺧواﺳﺗﮫ ای در ﺣﺎل ﻣﺣو ِ ﮐﺎﻣل اﺳت .
ﺷب ﮐﻼه ﭼرﮐﯾن ِ ﻣن ﺟﺎی ﻣﺎﻧده اﺳت
ﻣن ﺑﺎز ھم ﺑرﻣﯽ ﮔردم .
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﮭدام آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد در ﻗﻠب ھر اﺷراق
ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣن اﻧﺳﺎن را از آب و ﻧور
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و در ﻣﯽ آﻣﯾزم ﺑﺎ او اﻧدﮐﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﻧرم و ﻣﮭرﺑﺎن و ﺧﻣوش
و آﻧﮕﺎه
رھﺎﯾش ﻣﯽ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد .
ﻓزاﯾﻧده ﺗر از اﯾن ﻣن ﻧدﯾده ام
اﻓﺳون ﮐﻧﻧده ﺗر از اﯾن ﻣن ﻧدﯾده ام
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ
دل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗطره آب ﻣﺑدّل ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﭼﮑﯾدن در ﻗﻠب ِآﻓﺗﺎب
ﻣن ﻓﻘط ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم
و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوم .
ﻣن ﻋﺎﺷﻘم
ﻓﻘط ھﻣﯾن .

*

*

*

ﻏﻧﭼﮫ ھﺎی ﻟﺣظﺎت ِﺷﮭﺎﻣت ِ ﻟﻘﺎء
در ﺗﮑﺎﭘوی روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻓﺗﺎب
ﻣﯽ ﺷﮑﻔد در ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺣورﯾﺎن ِ ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺗﺎ ﺳﭘﯾده دم ﺑر ﺑﺎد رﻓﺗﮕﯽ .
ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ اﯾﮑﮫ ھﻧوز
ﺗﺎب ِ اﻧﺗظﺎر ﭘﯾوﺳﺗن داری
ﺧواھﯽ ﻣﺎﻧد ،
ﭼﮫ ﻣﺎﻧدﻧﯽ ﻣﺣﺎل .
و اﯾن
ﺑﻣﺎﻧﻧد اﻧﺗظﺎر آﻓﺗﺎب اﺳت ﺑر ﺑﺎﻟﯾن ِ درﯾﺎ
ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺧوﯾﺷﺗن
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم طﻠوع آب .

*

*

*

ﺻدای ﺳرخ ﭘرھﯾزﮔﺎری
ﺻدای ﻧﯾﺳت ﺷدن
ﺻدای دﺳﺗﮭﺎی رﺧت ﺑرﺑﺳﺗن
ﺻدای آﺗﺷﻧﺎک و ﺗﻧﮭﺎی ﭘﺎھﺎی ز ﻣﯾﺎن رﻓﺗن
ﺻدای ﺳرخ ِﻧﻣﺎز
ﻧﻣﺎز ِ ﺧروج ز ﺧوﯾﺷﺗن .

*

*

*

و اﯾﻧﮏ
ﺷب ﺑﺳر رﺳﯾده اﺳت  :اﯾن ﺷب ِ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ
ﻣﯽ روم ﺑﯾرون
اﻧدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﮔﭘﯽ ﺑزﻧم
ﺗﺎ ﺷﺎﯾد
راﺿﯽ ِ ﺷﺎن ﮐﻧم ﺑﮫ دوﺳت داﺷﺗن .

*

*
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