از ﺳﺎﻳﺖ )(arashkania
ﺻﺪای ﻣﻴﺮا
١٣۴٧ – ١٣۴٠
زﻧﺪﻩ ﻳﺎد
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر
ﻣﻦ و ﺟﻨﮕﻞ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ
ﻣﻦ ﺟﻨﮕﻠﻢ  ،ﺷﮑﻮﻩ درﺧﺘﺎن و ﺑﺮگهﺎ
ﺟﺎری ﺳﺖ در ﻣﻼﻝﺖ ﺁوازهﺎی ﻣﻦ
ﻣﺴﮑﻮن ﺑﺎغ ﺧﻮیﺸﻢ و و در دﺷﺖ ﺑﺎدهﺎ
ﺑﺎ ﺑﺎل ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺑﺮﮔﺎن و ﺷﺎﺧﻪهﺎ
ﺕﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮوازهﺎی ﻣﻦ
ﺁﻏﻮﺷﻢ ﺁﺷﻴﺎن ﺳﺒﺰ ﭘﺮﻧﺪﻩهﺎﺳﺖ
ﺕﺎ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺳﺮﺑﯽ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﻮد
ﺕﺎ ﺑﺎل ﮐﺎروان ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺒﻮﺕﺮان
ﺑﺎ ﺧﻮن ﺁﻓﺘﺎب ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ ﺕﺮ ﺷﻮد
از ﺑﺎم ﺳﺒﺰ ﺧﻮیﺶ ﺑﺮ اﻣﻮاج ﺁﻓﺘﺎب
ﭘﻠﮏ هﺰار ﭘﻨﺠﺮﻩ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ
یﺎ در ﺳﮑﻮت ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺮﻃﻮب ﺧﻮیﺸﺘﻦ
ﭘﺮوازهﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﻖهﺎی دوردﺳﺖ
ﺁﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در ﻗﻠﺐ ﺳﺒﺰ ﻣﻦ
ﺟﺎﭘﺎی ﺁهﻮان و ﭘﻠﻨﮕﺎن
ﺳﻮی هﺰار ﭼﺸﻤﻪ روﺷﻦ اﺷﺎرﻩهﺎﺳﺖ
هﺮ ﺷﺎﺧﻪ رهﺎ ﺷﺪﻩ در ﺷﺎﺧﻪ ﺁﺑﯽ ﺑﺰرگ
از اوج ﻗﻠﻪهﺎی درﺧﺘﺎن
ﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺮخ ﺳﺘﺎرﻩهﺎﺳﺖ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ
روزی اﮔﺮ ﮔﻮزن ﻏﺮیﺒﯽ ز راﻩ دور
در هﻮل ﻧﻌﻞ ﺕﻮﺳﻦ ﺻﻴﺎدهﺎ ﮔﺮیﺨﺖ
اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺶ ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎدی اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ اﻣﺪ ﺷﺘﺎﺑﻨﺎک

ﻝﺮزیﺪ ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﻣﻦ و ﺑﺮگهﺎی ﻣﻦ
ﻝﻐﺰیﺪ روی ﺑﺮﮐﻪ ﺳﺒﺰ و ﺕﺮاﻧﻪ ﺷﺪ
دیﮕﺮ ﻣﺮا هﺮاس ﭘﻠﻨﮓ و ﮔﺮاز ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻗﺼﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮا
ﺕﺨﺪیﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎد هﻼهﻞ ،ﺟﺎن
ﺕﺼﻮیﺮ ﺷﺪ دﻝﻢ
در ﻗﺎب ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻏﺮیﺒﺎن
در دوردیﺪ ﻣﻦ
از دوردﺳﺖ دﺷﺖ
یﮏ روز ﻣﯽدﻣﺪ ﺕﺐ ﺕﻮﻓﺎن
ﻣﻦ ﺑﺎز ﺷﺎﺧﻪهﺎ را – دﺳﺘﺎن ﻣﮋدﻩ را-
اﻓﺮاﺷﺘﻪ زﻗﻠﻪی ﻝﺮزان هﺮ درﺧﺖ
ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺳﺎر ﺑﺎد
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﻢ
ﺕﻮﻓﺎن ﺑﻪ ریﺸﻪهﺎی ﻣﻦ ﺁویﺰد ﺁزﻣﻨﺪ:
ﺷﺎیﺪ ﻧﻮازش اﺳﺖ ﻣﺮا زﺧﻢ ریﺸﻪهﺎ
ﻝﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﻢ
یﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ در زﻻل ﻏﻢ ﺁﻝﻮد ﻣﺎهﺘﺎب
دﺷﺖ وﺳﻴﻊ و ﺧﺎﻝﯽ ﺷﺐ ﮔﺮیﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺕﻮﻓﺎن ردای ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪهﺎی وﺣﺸﯽ ﺷﻦهﺎ دریﺪﻩ اﺳﺖ
ﺟﻨﮕﻞ هﻨﻮز در ﺷﺐ ویﺮان
اﻧﺪیﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺷﺎیﺮ ﻧﻮازش اﺳﺖ ﻣﺮا زﺧﻢ ریﺸﻪهﺎ
ﺷﺎیﺪ ﭘﺮﻧﺪﻩ اﻧﺪ هﻤﻪ ریﮓهﺎی ﺳﺮد
ﺕﻮﻓﺎن ﺕﺮاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎغ ﺳﺒﺰ و هﻤﻬﻤﻪ ﭘﺮداز ﺟﻨﮕﻠﻢ
اﻧﺪیﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ :
ﺕﻮﻓﺎن ﺕﺮاﻧﻪ ای ﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ.
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮا
ﻣﯽ ﮔﺮیﻢ از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮیﺶ
ﺑﯽ ﻣﺮز ،ﺑﯽ ﻏﺮوی  ،اﺑﺪ ﭘﺎیﺎن
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻌﻠﻪ ﺕﻮﻓﺎن.
ﻏﺰل درﻳﺎﻳﯽ
ﺕﻮ ﺑﺮ دریﺎی ﺕﻮﻓﺎﻧﯽ  ،ﮔﻞ ﻣﻬﺘﺎب را ﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اوج ﺑﺪیهﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮی ﭘﺎک ﻣﻴﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﻢ ﻏﺮﺑﺖ اﻋﻤﺎق ﺳﺮدم را
ﭼﻮ ﻣﺎهﯽهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺁب ﻝﻐﺰاﻧﯽ

ﺕﻮ را ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽهﺎی ﻣﻦ ﻣﻮج و ﮐﻒ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﺖ
ﺑﻠﻮغ ﺑﺎغ ﻣﺮواریﺪ و ﻣﺮﺟﺎن را ﻧﻤﯽ داﻧﯽ
ﺳﺮود ﺳﺒﺰ و رﻗﺺ ﺳﺮخ ﭘﻨﻬﺎﻧﻢ ﻣﺤﺎﻝﺖ ﺑﺎد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁوازهﺎی ﻣﻮج و رﻗﺺ ﻣﺎﺳﻪ ﺣﻴﺮاﻧﯽ
ﺕﻮ ﻣﺤﻮ اوﻝﻴﻦ ﺑﺮگ ﮐﺘﺎب ﺁﺑﯽ دریﺎ
ﺧﻄﻮط وﺣﺸﯽ اوراق دورم را ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ ژرﻓﺎهﺎ ﻣﻴﺎ ،زیﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﺒﺰ ﻣﯽﻣﻴﺮی
ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖهﺎ ﻣﻴﺎ ،در اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺮگ ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺎغ را ...
ﺑﺎغ را ﺑﺮﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮ ﻓﺮازی ﻣﺘﺮوک
ﭘﺮم از اﻧﺪوﻩ زرد ﺧﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺁیﺪ
و در اﻧﺪیﺸﻪی ﻓﺮدای ﺕﺒﺎﻩ
ﺑﺮگهﺎی ﺳﺮخ و ﺳﻮﺧﺘﻪ را
ﺑﺮﻣﯽ اﻓﺮازم از ﺳﺎﻗﻪی ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮕﺎﻩ
ﻝﺤﻈﻪهﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩاﻧﺪ
ﭘﺸﺖ ایﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩهﺎ
ﻣﯽ وزد ﺑﺎدی ﺳﺮﮔﺮدان در ﺑﺎغ ﺧﺰان
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺮیﻘﯽ ﭘﻨﻬﺎن
و درﺧﺘﺎن را ﺕﺎ ﻣﺮز ﻏﺮوب
ﺑﺎ رﺳﻮب ﺳﺮخ ﺁﺕﺶ ﻣﯽﺁرایﺪ
ﭘﺸﺖ ایﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩهﺎ
ﺑﻮی ﻧﻌﺶ ﮔﻞهﺎ ﻣﯽﺁیﺪ
از ﻓﺮازی ﻣﺘﺮوک
ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ ﮔﻞهﺎ را در ﺑﺎد
و ﺧﺰان را در راﻩ
ﺑﺮﺳﻤﻨﺪی ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮیﺶ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮﻩهﺎ ﻣﯽﺁیﺪ
و درﺧﺘﺎن را ﺕﺎ ﻣﺮز ﻏﺮوب
ﺑﺎ رﺳﻮب ﺳﺮخ ﺁﺕﺶ ﻣﯽﺁرایﺪ

ﺑﺎغ را ﺑﺮﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻬﺮﮔﺎن
ﻣﻬﺮﮔﺎن  ،اﺳﺐ ﺳﭙﻴﺪ ﺧﺴﺘﻪی دﻝﮕﻴﺮ
ﮔﺮﭼﻪ در ﺧﻮرﺟﻴﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﯽهﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ را ﺁﺧﻮری از رﺳﺘﻨﯽهﺎ ﻧﻴﺴﺖ
در ﺳﮑﻮت ایﻦ ﺧﺮاب ﺁﺑﺎد
ﺑﺎﻧﮓ ﻏﻤﻨﺎک ﻗﺪﻣﺖهﺎیﺖ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد
ﺑﺬر و ﺑﺎد
دل :روﺳﺘﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪای در دور
ﻣﻦ :ﻣﺮد روﺳﺘﺎیﯽ ﺑﺬراﻓﺸﺎن
ﺑﺎ ﺧﻴﺶ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮن ﺁﻝﻮد
ﺟﺮیﺎن هﺮ ﺷﻴﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻼخ رﻓﺖ
روی ﺟﺒﻴﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪی ﻣﻦ ﺷﻴﺎر ﺑﺴﺖ
هﺮ اﺑﺮ ﺑﯽ ﺳﺮود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎدهﺎ ﮔﺮیﺨﺖ
در ذهﻦ ﺧﺎک هﻠﻬﻠﻪی ﺁﺑﺸﺎر ﺑﺴﺖ
هﺮ ﺑﺎد ﮐﺰ دیﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪ
ﮔﺮد ﻏﺮوب ﺑﺮ ﺑﺪن ﮐﺸﺘﺰار ﺑﺴﺖ
یﮏ ﺑﺬر ﮔﻞ ﻧﺪاد
یﮏ ﻣﻴﻮﻩ ﻧﺠﻴﺐ زیﮏ ﺕﺨﻤﺪان ﻧﺰاد
ﺑﺮ ﮐﺸﺘﺰار ﻣﻦ
ﻣﻮج ﺣﺮیﻖ ریﺨﺖ ﺑﻪ ﺕﻮﻓﺎن ﺳﺮﺧﺒﺎد
ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺑﻮد ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻴﻌﺖهﺎ
ﺑﺮ ﺳﺮدی ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﻩ
ﺕﻨﻬﺎ ﭘﻨﺎﻩ روﺷﻦ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ هﺠﺮتهﺎ
در ﮔﻠﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﻮﻩ هﺮ ﺷﺎخ
ﻓﺎﻧﻮسهﺎی ﭼﺸﻢ زﻏﻦ ﺑﻮد
ﺑﮕﺬار ﭼﻮن ﻏﺮوب
ﺟﺎری ﺷﻮم ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺧﻮیﺸﺘﻦ
ﺑﮕﺬار ﭼﻮن ﺷﻬﺎب
ﺕﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺕﻴﺮﻩ ﻏﺮﺑﺖ رهﺎ ﺷﻮم
ﺑﮕﺬار ﭼﻮن دریﭽﻪ ای از ﺑﺮج اﻧﺰﺟﺎر
ﺑﺮ ﻗﻄﺐ اﻧﺰوایﯽ  ،ﺁرام وا ﺷﻮم
دیﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺕﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ

ﺕﺴﻴﺒﺢ ﺷﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ هﺮ ﺑﺎد ،ﺑﺬرهﺎ
ﺧﻴﺸﻢ ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﺪل دیﺮﻣﺎن ﺳﻨﮓ
اﻣﺎ هﻨﻮز در ﺷﻂ ﻧﺎرام ﺑﺎد و ﺷﻦ
ﭼﻮﻧﺎن ﺕﻨﺎوری ادی ﮐﺮدﻩ ام  ،درﻧﮓ
ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ؟: ...
ﺻﺪا در درﻩهﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪ
ﺻﺪا در ﮐﻮﻩهﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪ
ﺻﺪا ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺻﺪا در ﺧﻨﺪﻩهﺎی ﺑﺎد ﭘﺮﭘﺮ ﮔﺸﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ...
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ...
و در ژرﻓﺎبهﺎی ﻻیﺰال ﺷﺐ ،ﺷﻨﺎور ﮔﺸﺖ.
ﺻﺪا
از ﻣﻴﺎن دود و ﻣﻪ ﻣﯽﺁیﻢ
ای ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﭼﺸﻤﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ راﻩ ﺕﻮ ﻧﺒﻮد؟
در رگ روﺣﻢ  ،ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﻪ
ﺑﺮ ﻣﮋﮔﺎﻧﻢ ﺁویﺨﺘﻪ دود
ای ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﭼﺸﻤﻪای ﺑﺮ...
و ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻣﻦ ﺑﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﺬﺷﺖ
ای ﺳﻨﮓ
ای ﻋﺮیﺎﻧﯽ
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ
از ﺷﻘﺎوتهﺎی ﺕﻮﻓﺎنهﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺕﺒﺎﻝﻮدﻩی ﻏﺮﺑﺖهﺎی ﺳﻮزاﻧﻴﻢ
در رگ روﺣﻢ  ،ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﻪ
ﺑﺮ ﻣﮋﮔﺎﻧﻢ ﺁویﺨﺘﻪ دود
ﺑﺎغ ﮔﻞهﺎی ﮐﻒ و ﻣﻮج ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺳﻨﮓ دودی ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

ای ﺧﺎک
ای ویﺮاﻧﯽ
ﮔﺮداﻓﺸﺎﻧﯽ
در ﺕﻮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺒﯽ ﺕﻮﻓﺎنهﺎ
ﺑﺮ ﺕﻮ ﺑﺎریﺪﻩ ﺷﺒﯽ ﺑﺎراﻧﯽ
ﺑﺮ ﻣﮋﮔﺎﻧﻢ ﺁویﺨﺘﻪ دود
ﭼﺸﻤﻪهﺎی ﺑﺎران
ﺑﻪ ﮐﺪام ﺁﻏﺮ ریﺨﺖ؟
ﺧﺎک ﺕﻮﻓﺎن ﺷﺪ و در ﻣﻦ ﺁویﺨﺖ
ﺑﯽ ﻣﻦ
ﺑﯽ ﺧﺰان ﺳﻮﺧﺘﻪ
ای ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺕﻦ
در ﺕﻮ روزی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد
در ﺕﻮ روزی هﺮﮔﻠﺒﺮگ
ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﻮد
در ﺕﻮ ﭘﺮواز ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁواز ﺁب
ﺳﺮاﻏﯽ ﺑﻮد
ﺑﺮ ﻣﮋﮔﺎﻧﻢ ﺁویﺨﺘﻪ دود
در ﺕﻮ از ﺁن هﻤﻪ ،یﮏ ﺷﺒﻨﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺕﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮگ و ﮐﻼغ
از ﭘﺎیﻴﺰ وﺳﻴﻊ ﺑﮕﺴﺴﺖ
و ﺻﺪاهﺎ ی ﺧﺰان
ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ
و ﺻﺪایﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
 از ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖو ﺷﻨﻴﺪم  ،ﺑﺮﮔﯽ
از زﻣﻴﻦ ﺷﺒﻨﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﭼﺸﻤﻪ ای در اﻓﻖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯽزد.
ﺑﺮ ﺁبهﺎی دور
ﻣﯽ ﮔﺮایﻢ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و ﺑﻪ ﺕﻮ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪم
ﺑﺎدﺑﺎنهﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎغ ﺳﺤﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪم
ﻣﻦ ﺑﻪ دریﺎهﺎی ﭼﺸﻢ ﺕﻮ رﻓﺘﻢ از دﺳﺖ
ﻣﮕﺮ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺮگ ﮐﺮان ﺁرﻧﺪم
ﺻﺪف ﮐﻮﭼﮏ دل را ﺑﻪ ﺟﻨﻮنهﺎی ﻧﮕﺎﻩ
از دو دریﺎی ﻋﻤﻴﻖ اﺑﺪی ﺁﮐﻨﺪم

ﮔﻞ اﻣﻮاج ﻏﺮیﺒﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ایﻦ ﭘﻬﻨﻪ دور
ﺑﻪ ﺳﻌﺎدتهﺎی ﻏﺮﺑﺖ ﺧﻮد ﺧﺮﺳﻨﺪم
ﺁن ﮔﻴﺎهﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺑﻮیﺪ و ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﺷﻮد
ﺣﺴﺮت ﺑﺎغ ﺳﺤﺮ  ،یﺦ زدﻩ در ﺁوﻧﺪم
ﺷﺒﻨﻤﯽ را ﻣﺎﻧﻢ در ﺳﺤﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺒﺰ
ﻧﻮرهﺎ ﺳﺮدی اﻧﺪون ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪم
هﻤﺠﻮ ﻓﻮارﻩ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،از ﮔﺮیﺎﻧﯽ
ﭘﻴﮑﺮم ﺳﺎﻗﻪ اﺷﮏ اﺳﺖ ،وﻝﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪم
ﭘﻴﻮﺱﺘﻪهﺎ
ﺱﺮود اول
ﻋﺸﻖ
ﺳﻨﮕﯽ ﺕﺮاﺷﻴﺪﻩ
ﺑﻪ اﮐﻠﻴﻞ ﺁﻏﺸﺘﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺕﺼﻮیﺮ وﺣﺸﯽﺕﺮیﻦ ﻏﺮورهﺎ
ﺕﻨﺪیﺲ ﮐﻮﻝﯽﺕﺮیﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽهﺎ:
از ﭘﻴﮑﺮ ﺕﻮ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ
ﻣﺬاب ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺕﺮیﻦ ﻏﺮوب
ﻣﺮﺟﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪی رؤیﺎیﯽ ﺕﺮیﻦ اﻋﻤﺎق
ﺷﮑﻮﻓﻪ درﺷﺖ ﻏﺮیﺐﺕﺮیﻦ درﺧﺖ
یﮏ ﺳﺘﺎرﻩ
یﮏ ﺑﻮﺕﻪی ﻋﻘﻴﻖ:
ﺳﺨﻦ از ﻝﺐهﺎی ﺕﻮﺳﺖ
دو ﻣﻮج ﺳﺮد ﮐﻮﭼﮏ
دو ﭘﺮﻧﺪﻩی ﻣﻌﺼﻮم
دو ﺁراﻣﺶ ﺷﻴﺮﮔﻮﻧﻪ
دو ﺑﺎدﺑﺎن دور
دو ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ اﺑﺪی:
دﺳﺖهﺎی ﺕﻮ
ﺁرامﺕﺮیﻦ ﺑﺎران
ﻧﺮمﺕﺮیﻦ ﻓﻮارﻩ
ﺳﺎﮐﺖﺕﺮیﻦ اﺑﻬﺎم

ﮐﺒﻮدﺕﺮیﻦ ﮔﺮداب ﻣﻔﻘﻮد
رﺑﺎیﻨﺪﻩﺕﺮیﻦ وزش ﻣﺮﻣﻮز
ﺕﻮﻓﺎن ﻧﻮر
ﺕﻮﻓﺎن ﻣﺮگ:
ﻧﮕﺎﻩ ﺕﻮ
ﻣﻦ ﺕﻮ را ﺳﺮود ﮐﺮدﻩام
ﻣﻦ اﺑﺪیﺘﯽ را ﺳﺮود ﮐﺮدﻩام
ﻣﻦ از اﺑﺪیﺘﯽ ،اﺑﺪیﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪام
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﺳﭙﻴﺪ ﭘﻮش
در ﻃﻮاف ﺟﺎوداﻧﻪی ﺷﺒﯽ ﻣﺪور:
ﭼﺸﻢهﺎی ﺕﻮ را ﻣﯽﮔﻮیﻢ.
ﺱﺮود دوم
ﻳﮕﺎﻥﮕﯽ
ﻣﻦ دوﺳﺘﯽ دارم
دوﺳﺖ ﻣﻦ روﺳﺘﺎزادﻩ اﺳﺖ
ﻋﻠﻒهﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ﺑﻮی ﮔﻞهﺎ را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ
رﻧﮓ ﺷﺎﭘﺮکهﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ
و از ﻓﺼﻠﻪهﺎی دور ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ﺷﺎﭘﺮﮐﯽ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ
ﮐﻪ روی ﭘﺮﻩهﺎی ﺑﻨﻔﺶ ،ﻝﮑﻪهﺎی زرد ﻣﺮﻃﻮب دارد
دوﺳﺖ ﻣﻦ از اهﺎﻝﯽ ﻗﺮیﻪای ﮔﻤﻨﺎم اﺳﺖ
ﻣﻦ دوﺳﺘﯽ دارم
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻒهﺎ را در ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ
ﺑﻮی ﮔﻞهﺎ را از ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮیﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮیﺪ:
دهﮑﺪﻩی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ
ﺑﻪ دهﮑﺪﻩی ﻣﻦ ﺑﻴﺎ
ﻣﻦ ﺕﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ
دهﮑﺪﻩ ﺕﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺱﺮود ﺱﻮم
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺱﺮود
دو ﺷﻌﺮ در ﻣﻦ ﺳﺮودﻩ ﺷﺪ
دو ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺁراﻣﺶ در ﻣﻦ ﺑﺒﺎرد
در "ﻋﺸﻖ"
از ﺑﺎدﺑﺎنهﺎی دﺳﺖهﺎیﺖ

ﮐﻪ دو ﺕﺴﻠﻴﻢاﻧﺪ
و در "یﮕﺎﻧﮕﯽ"
از روﺳﺘﺎزادﻩای
ﮐﻪ ﻧﺪارم
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام
ﻣﺮا ﺷﻌﺮی دیﮕﺮ ﺑﺎیﺪ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﻢ ﭼﻴﺴﺖ
ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺁراﻣﺶ را
ﻣﺜﻞ رﻃﻮﺑﺖهﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺧﺎک
در ﻣﻦ ﺑﻴﺪار ﮐﻨﺪ
ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﺷﻌﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪام
ﻣﻦ ﺧﻮد ،ﻝﺤﻈﻪهﺎیﯽ  ،ﺷﻌﺮ ﺑﻮدﻩام
ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪام
در ﻣﻦ ،درﺧﺖهﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﺸﻤﻪهﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺘﺎرﻩهﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺷﻌﺮ ﻣﻦ
ﺕﺼﺎدم ﺳﺘﺎرﻩ و درﺧﺖ ﺑﻮد
ﭼﻴﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺕﻔﺴﻴﺮش ﮐﻨﻢ
ﺁهﻮیﯽ ﺑﺎ ﺳﺎقهﺎی ﺧﻴﺲ
ﺑﻴﮑﺮاﻧﯽ ار ﻋﻠﻒهﺎی ﭘﺮ ﺷﺒﻨﻢ
وزشهﺎی ﺧﻨﮏ
ﭼﺮایﯽ
ﺳﻼﻧﻪ
ﺳﻼﻧﻪ
ﭘﺮش ﺷﺒﻨﻢ در ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﺁهﻮ
و ایﻦ هﻤﻪ
ﺳﺮﺷﺎرم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮیﻪ ﮐﻨﻢ

ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد
دیﮕﺮ
ﮔﻠﺪان درﺳﺖ ﭘﺮ زﮔﻞ هﺮ زﺧﺎرهﺎ
از دﺷﺖهﺎی ﺕﺠﺮﺑﻪی ﻏﺒﺎرﻧﺎک
زی ﻗﻠﻪهﺎی ﭘﺮت ﺕﻮ ﻣﯽﺁیﻢ
ای ﭘﻬﻨﻪهﺎی ﺧﺎک ،ای ﺧﺎک ﺑﯽﻏﺒﺎر

در زیﺮ ﺕﺎزیﺎﻧﻪهﺎی ﺁﺕﺶهﺎ
ﮐﺰ ﺁﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎریﺪ
از ﺟﺎدﻩهﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﺑﯽ ارﻣﻐﺎن ﺑﻮﺕﻪای از ﺑﻴﮑﺮان دﺷﺖ
روزی ﻏﺮور ﺑﺎل ﺷﺒﺎﺑﻢ ﺷﺪ
در اﻧﺘﻬﺎی ﺁﺑﯽ ﺷﻬﺒﺎل ﮐﻮﻓﺘﻢ
هﺮ ﻗﻠﻪ ﺷﺒﮕﻼﻩ ﮐﺒﻮدی ﺑﻮد
و هﺮ ﺳﺘﺎرﻩ ﭼﺸﻤﻪی ﺁﺑﺸﺨﻮری ﻣﺮا
و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﻋﻘﺎﺑﻢ
دور از ﮐﻼغهﺎ
ﮔﻠﺒﺮگ روزهﺎ ز ﮔﻞ ﻣﺎﻩ ﮔﺮیﺨﺖ
و ﻣﻦ در ﻏﺮور ﺧﻮیﺶ  ،ﺷﻨﺎورﺕﺮیﻦ زﻻل
در ﻣﺘﻦ ﭘﺮ ﺳﺘﺎرﻩ و ﻣﻬﺘﺎﺑﮕﻮن ﺷﺐ
ﺕﺼﻮیﺮی از ﺧﻴﺎل
یﮏ ﻝﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻧﺎﺕﻮاﻧﻴﻢ
ﻧﺎﮔﻪ ﺑﺴﺎن ﭘﺎرﻩی ﺳﻨﮕﯽ ز اوج دور
ﺑﺮ ﻗﻠﻪهﺎی دﺷﻨﻪ و ﺧﻨﺠﺮ  ،رهﺎ ﺷﺪم
در ﻗﻌﺮ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮن و ﺷﮑﺴﺖ و درد
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪم
دیﺪم ﮐﻼغ زﺧﻤﯽ در ﺧﻮن ﺕﭙﻴﺪﻩام
وز ﻗﻠﻌﻪهﺎی دور و ﻣﻘﻮایﯽ ﮔﻤﺎن
ﺕﺎ ﻗﻌﺮ دردﻧﺎک ﺣﻘﻴﻘﺖ رﺳﻴﺪﻩام
دیﮕﺮ
ﺕﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎبهﺎ ﺑﭙﺮم زی ﺟﻬﺎن دور
در زیﺮ ﺕﺎزیﺎﻧﻪی ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﻗﺎﻝﺐ ﻓﺮو ﻧﻬﺎدم و از ﺧﻮد ﮔﺮیﺨﺘﻢ
و زدﺷﺖهﺎی ﺕﺠﺮﺑﻪهﺎی ﻏﺒﺎرﻧﺎک
زی ﻗﻠﻪهﺎی ﭘﺮت ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ریﺸﻪهﺎی ﻋﺒﺚ را ﮔﺴﻴﺨﺘﻢ
ﺑﺎ هﺰاران ﻣﻮج
زﻣﺎن رود اﺳﺖ
و ﻣﯽﻝﻐﺰد ﺷﺘﺎب ﺁﻝﻮد ﺳﻮی ﺑﻴﮑﺮان ﻧﺎرام
و اﻧﺴﺎن ﺟﺎودان ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﺎ ایﻦ رود ﺑﯽ ﻓﺮﺟﺎم
و ﺑﺮ اﻧﺪام ایﻦ ﻣﻮاج وﺣﺸﯽ
ﺻﺨﺮﻩهﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎیﺪ ﻣﻮج روﺷﻦ ﺑﻮد
ﺑﺎیﺪ ﻝﺤﻈﻪای ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﻝﺤﻈﻪای ﺁﺳﻮد
ﺑﺎیﺪ از ﻓﺮاز ﺻﺨﺮﻩهﺎی ﺳﺮد ،ﭘﺮوازهﺎی ﺑﻠﻮریﻦ داﺷﺖ

ﺑﺎیﺪ ﺷﺒﻨﺎﻣﺎن ﻗﻄﺮﻩهﺎیﯽ در هﻮا ﭘﺎﺷﻴﺪ
ﺑﺎیﺪ در ﻓﻀﺎی ﭘﺎک یﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮐﺎویﺪ
ﺑﺎیﺪ ﺳﻴﻨﻪ را ﺁﺋﻴﻨﻪای ﺷﻔﺎف و ﻝﻐﺰان ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺎیﺪ ﺧﻠﻮت ﺁﺋﻴﻨﻪ را
از ) :ﺳﺎیﻪ ﺳﺎر ﺳﺎﮐﺖ ﭘﺮوازهﺎ
 ﭘﺮواز ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺁبهﺎ-از ﻧﻌﻞ ﮐﻮب ﻧﺮم اﺳﺐ ﺑﺎﻝﺪار ﺑﺎد
از روﺋﻴﺪن ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﺮز ﺑﺰرگ روز
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻏﺮوب اﻓﺮوز
از ﺁﻻﻝﻪهﺎی ﺳﺮخ ﺷﺐ – اﻧﺒﻮﻩ ﺳﺮخ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺁﺑﯽ ﺁرام
و از ﺁوازهﺎی ﭘﻮﻧﻪهﺎ در ﺟﻮیﺒﺎر ﺑﺎدهﺎ(
اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﺎهﯽهﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺎودان را دیﺪ
ﺑﺎیﺪ ﺁﻧﭽﻪ را ﺟﺎری ﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮیﺎن ﺑﯽ اﻧﺠﺎم  ،ﺑﺎور داﺷﺖ
ﺑﺎیﺪ ﺑﺎﻣﺪادان را درودی ﮔﻔﺖ
ﺑﺎیﺪ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎر ﮐﺸﺘﺰار روﺷﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﻮﺳﻴﺪ
ﺑﺎیﺪ ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن را ﭘﻴﺎﻣﯽ داد
ﺑﺎیﺪ ﻧﺮﻣﺘﺎب ﻧﻮرس ﻣﻬﺘﺎب را ﻧﻮﺷﻴﺪ
ﺑﺎیﺪ ریﺸﻪهﺎی ﻣﺎﮔﻨﻮﻝﻴﺎ را ﻧﻮازش داد
ﺑﺎیﺪ از ﺑﻠﻮر ﺁب ﭼﻮن ﻧﻴﻠﻮﻓﺮان ،روﺋﻴﺪ
ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺳﺮود ﻧﺮم ﺁب و ﺑﺎﻝﻪهﺎی ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺑﺎیﺪ در ﻋﺒﻮر ﺁﻓﺘﺎﺑﺎن ،هﺴﺘﯽ را ﺑﺨﺎریﻦ ﮐﺮد
ﺕﺎ از ﺁﺳﻤﺎن ﻗﻠﻪهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎریﺪ
ﺕﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻴﺮاﺑﻪ در ﺁوﻧﺪهﺎی ﺑﻮﺕﻪای ﮔﻤﻨﺎم ﺟﺎری ﮔﺸﺖ
ﺕﺎ ﭘﺎی ﻝﻄﻴﻒ و ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺮﮔﻮشهﺎ را ﺑﺎ ﻧﻢ ﮔﻠﺒﺮگهﺎ ﻧﺎزیﺪ
ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ هﺰاران ﻣﻮج دیﮕﺮ رﻗﺺ ﺁﻏﺎزیﺪ
ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ هﺰاران ﻣﻮج دیﮕﺮ رﻗﺺ ﺁﻏﺎزیﺪ
ﺑﺎیﺪ...
ﺑﺎ هﺰاران ﻣﻮج
ای ﺕﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎن ﺵﻬﺮ
ای ﺕﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ
ﮐﺎش از ﮔﻠﺒﺮگ ﭘﺎک ﭼﺸﻤﺘﺎن ﺷﺒﻨﻢ ﻧﻤﯽرویﻴﺪ
ﮐﺎش از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻝﺐهﺎیﺘﺎن وﺣﺸﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎریﺪ
ﮐﺎش ﻧﺎم ﻣﺮغ دلهﺎﺕﺎن ﮐﺒﻮﺕﺮ ﺑﻮد
و ﻣﯽﺁﻏﺎزیﺪ ﭘﺮوازی ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
و ﻣﯽاﻓﺮازیﺪ ﭼﺘﺮ ﺑﺎلهﺎیﺶ را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠﻪی ﻣﻬﺘﺎب
و ﻣﻴﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﺘﺎرﻩهﺎ ﺷﻨﺎور ﺑﻮد
ژاﻝﻪ ﺑﺎر ﻧﻐﻤﻪهﺎیﺶ را ﺑﻪ ﺷﻂ ﺑﺎدهﺎ ﻣﯽریﺨﺖ
اﺧﺘﺮان ﭘﻨﺠﻪهﺎیﺶ را ﺑﻪ دﺷﺖ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ
در ﻃﻠﻮع ﮐﺸﺘﺰاران ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﺎش ﻣﺮدی از ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ

در دل ﺷﺐهﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ
ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد
ﺷﻌﻠﻪی ﺧﻮرﺷﻴﺪهﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ ،ﭘﻨﻬﺎن
ﭼﺸﻢهﺎ در اﻧﺘﻈﺎر روﺷﻨﯽ ،ﮔﺮیﺎن
ﺁﻩ  ...ﮐﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﮑﻔﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪهﺎ ﻧﺎﮔﺎﻩ
ﻣﺮزهﺎ ﮐﯽ در ﻃﻠﻮع ﻧﻮر ﺧﻮاهﺪ ﻣﺮد
ﮐﯽ دهﺪ ﮔﻞ ﻗﻄﺮﻩ ﺧﻮنهﺎﻣﺎن ز ﻗﻠﺐ راﻩ
ﮐﯽ دود ﺁوازهﺎﻣﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﺎﻩ
ای ﺕﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ﭼﺸﻤﺘﺎن ﮔﻠﺒﺮگ یﺎس و اﺷﮑﺘﺎن ﺷﺒﻨﻢ
ﺷﺒﻨﻢ ﮔﻠﺒﺮگهﺎﺕﺎن ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ
ﻗﻠﺐهﺎی ﭘﺎﮐﺘﺎن ﺁواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﺷﺐ ﭘﺮ از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ رﻧﮕﻴﻦ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ

درﺧﺖ
اﻧﺴﺎن دردﻣﻨﺪ
ﻣﯽ رویﺪ از ﭼﮑﺎد
ﻣﻐﺮور و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﺁﻏﻮش ﻣﯽﮔﺸﺎیﺪ در ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻤﺎن
ﺕﺎ ﻣﺜﻞ یﮏ درﺧﺖ
ﭘﺮ ﮔﺮدد از ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺳﺮخ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﺱﺒﺰ ،ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﺱﺮخ
ﺑﺴﺘﻪ در زﻧﺠﻴﺮ
ﺧﻔﺘﻪ در دهﻠﻴﺰ
ﭘﻠﮏ ﺑﮕﺸﺎ ،ﺑﺎﻝﺶ ﻋﺎدت ﺑﺪر ،ﺑﺮﺧﻴﺰ
ﺕﺎ ﮐﺮانهﺎ ،ﻣﻮج رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ،ﺕﻮﻓﺎن ﻧﻬﺎیﯽ را
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺁﻏﺎز
و ﮐﺒﻮﺕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎز
در زﻻل ﺑﯽ ﻧﻬﺎیﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮواز
ﺧﻔﺘﻪ در دهﻠﻴﺰ
ﺑﺴﺘﻪ در زﻧﺠﻴﺮ
ﺣﻠﻘﻪهﺎی زﻧﺠﻴﺮهﺎی ﺳﺮد ،ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ
ﭘﻠﮏ ﺑﮕﺸﺎ ،ﺧﻮاب ﻧﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ
ﻝﺤﻈﻪهﺎ ﺑﺎ ﺷﻮق ﺁﻏﺎز ﻗﻴﺎﻣﯽ ﺳﺒﺰ ﻣﯽرویﻨﺪ
ﺟﺎمهﺎ ،ﻝﺐهﺎی رﻧﮕﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪان ﺷﺐ را ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ
ﺑﺴﺘﻪ در زﻧﺠﻴﺮ

ﺧﻔﺘﻪ در دهﻠﻴﺰ
ﺁﻓﺘﺎب ﺷﻬﺮ ﺑﯽ ﺁواز ﻣﺎ ،ﺑﺎیﺪ
ریﺸﻪهﺎی روﺷﻨﺶ را در ﺧﻠﻴﺞ ﺧﻮن ﺳﺮخ ﻣﺎ ﺑﻠﺮزاﻧﺪ
ﺑﺎغ ﻓﺮدا در دل ﺷﺐهﺎﺳﺖ
ﺕﻴﺮﮔﯽ ﺑﺎیﺪ ﮐﻪ رویﺪ از اﻋﻤﺎق ﺁن ﮔﻴﺎﻩ ﻧﻮر
ﻣﺎ ﺷﺒﯽ داریﻢ
ﻣﺎ ﺷﺒﯽ داریﻢ و در اﻋﻤﺎق ﺳﺮد ﺷﺐ ﺕﺒﯽ داریﻢ
ﺑﺎیﺪ از ژرﻓﺎی ﺷﺐ رویﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﻧﻮر
ﺑﺎیﺪ اﻣﺸﺐ ﺑﺸﮑﻔﺪ در ﺁﺳﻤﺎنهﺎ ﺷﻌﻠﻪی ﺧﻮرﺷﻴﺪ
از ﻧﻬﻔﺖ ﺑﺮج هﺎی ﻗﻠﻌﻬﯽ ﺷﻴﻄﺎن
ﻣﯽ ﺧﺮوﺷﺪ روی دﺷﺖ ﺷﺐ
رودهﺎی وﺣﺸﯽ ﺁواز:
ﺕﺎ ﻃﻠﻮع ﻝﺤﻈﻪی ﺁﻏﺎز راهﯽ ﻧﻴﺴﺖ
و ﮐﺒﻮﺕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎز
در زﻻل ﺑﯽ ﻧﻬﺎیﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮواز

