ﺧﺎم ﺧﯿﺎﻟﯽ ...
ﺳﯿﻤﺮﻏﮏ دروغ
ﺷﯿﺮاﻧﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮ از ﻓﺘﺢ ﻗﺎف
ﯾﺎﻓﺖ
از رخ ﻓﮑﻨﺪ ﻧﻘﺎب وﻋﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﺮ ﺟﮭﺎن
ﯾﮏ دا ِل ﺑﺪ ﺧﺼﺎل !
ﺑﯽ رﺣﻢ و ﺑﯽاﻣﺎن
ﺑﺮ ﻣﺮﻏﮑﺎن
ﭘﺮﯾﺪ!
ﺑﺎ ﮐﯿﻨﮫای ﻏﺮﯾﺐ
ﺳﺮ ﮐﻨﺪ ھﺮ ﮐﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﻮد
رای راﺳﺖ!
ﺑﺎ ﮐﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ھﺮ ﭘﺮ ﮐﮫ د اﺷﺖ ﺟﻮھﺮ ﭘﺮواز،
زود ﭼﯿﺪ؛
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم
ﮐﮫ ﻧﺒﺎﻟﺪ ﺑﮫ ﺑﺎل ھﺎ
دﯾﮕﺮ ﭘﺮی
ﺑﮫ ﻧﯿﺖ ﭘﺮواز!
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ)ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

ﻧﻮزاﯾﯽ

ﮔﻞ ﮐﺮدن و
ﺷﮑﻔﺘﻦ
ﭼﻮن ھﺴﺘﮫ ی ھﻠﻮ،
از ﮐﻮدﮐﯽ دور
ﺑﻮدش آرزو...
ﺑﺎد ﺳﯿﺎه دﺳﺖ
اﻣﺎ وزﯾﺪ ﺳﺨﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﺪ ز رﯾﺸﮫ
ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ رﺳﺘﻨﯽ ﺳﺖ...
آن دﯾﻮ دل ﭼﮫ داﻧﺪ
زان ﻏﻨﭽﮫ ی اﺳﯿﺮ؟!
ﮔﺮ زﯾﺮ ﭘﻨﭽﮫھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺳﺖ
ﺑﺎﻟﯿﺪن دوﺑﺎره ،در ﺑﺎﻏﺶ آرزوﺳﺖ!

ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ)ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

در ﺧﻠﻮت ﻏﺮوب...

درﺧﻠﻮت ﻏﺮوب
ﺑﻐﻀﯽ ﮐﺒﻮد
در ﮔﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﭘﻮﮐﯿﺪ.
ﺧﯿﻞ ﮐﻼغ ھﺎ
از روزﻧﮫ
ﺑﮫ ﺧﻠﻮت ﻣﺘﺮوک در ﺷﺪﻧﺪ...
در ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﺻﺒﺢ،
ھﺮ دﻧﺞ ﮔﻮﺷﮫ ای
از رﻧﮓ و ﻋﻄﺮﺧﺎطﺮه ھﺎ
ﭘﺎک ُرﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
در طﺎﻗﮫ ی ﺳﺤﺮ
ﭼﯿﺮی ﺑﮫ ﻏﯿﺮ اﺳﮑﻠﺖ ﺷﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد!
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ )ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

رزم ﻣﮫ
ﻋﺼﺮﮐﺎرﺳﺖ و
ﻋﺼﺮ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ!
ای ﺑﮫ ﺟﺎن آﻣﺪه
زﺟﺎ ﺑﺮ ﺧﯿﺰ!
ﺑﺎﺳﻼح ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻒ!
ﻟﺸﮕﺮ ِﻣﮫ ﺑﺮان ﺑﮫ ﺳﻮی ھﺪف !
اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﮐﯽ ﺷﻮد ،ﺟﮭﺎن دﮔﺮ؟
ﺗﮭﯽ ازھﺮ طﻔﯿﻞ و ﺳﻮدا ﮔﺮ؟
ﻓﻘﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ!
ﻓﻘﺮ ﺟﺎﻧﮕﯿﺮ ِ ،
ﻏﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
دﺳﺖھﺎ ﺑﺴﺘﮫ!
ﻧﺎن ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﻮاره ،
ﺗﻮده ،ھﻤﮫ
دوزﻧﺎن در ﭘﯽ اش ،ﺑﺴﺎن رﻣﮫ؟
ﻧﯿﺶ ازاﻓﻌﯿﺎن زر ﺧﻮرده؟!
ﺳ ِﻢ ﺳﻮدﺷﺎن ﺑﺴﺎ ﻣﺮده ؟!
از َ
ﮐﯽ دھﯽ ﻣﮋده  ،داد ،ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ!
ﺑﺮ ﺷﮕﺮد زﻣﺎﻧﮫ ﺳﺮ ﮔﺸﺘﮫ
راه رﻓﺘﮫ ﮐﺠﺎ ؟ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﮐﺠﺎ؟
ﻧﺎ ﺷﺪه ﺣﻞ ﺑﺴﯽ ﻣﻌﻤﺎھﺎ !

ﻧﺒﻮد ﮔﺮ ﻏﻢ دﮔﺮ ﺧﻮاھﯽ ؟
َ
ﻧﺒﻮد ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ؟
َ
وﻋﺪه ی داد ،ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﯽ داد؟
ﻧﻮ ز ﮐﮭﻨﮫ ﭼﺴﺎن ﺗﻮاﻧﯽ زاد؟
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮔﺮ ﻧﮫ و ﺗﻼﺷﯽ ﭼﻨﺪ!
رﯾﺸﮫ ﺷﺮ ﮐﺠﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه ،ره ،ار ﭼﮫ دﺷﻮارﺳﺖ
ھﺮ ﮔﺮه را ﮔﺮه ﮔﺸﺎ ﮐﺎر ﺳﺖ!
ﺟﻌﻔﺮﻣﺮزوﻗﯽ )ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

ﻣﺎه ﻣﮫ

ﭘﺮﭼﻢ داس و ﭼﮑﺸﯽ ﺑﺮﮐﻒ
ِ
ﺧﻠﻖ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮﯾﺶ ھﺪف!
ِ
ﻣﮋده ﺑﺨﺶ ﺑﮭﺎرهھﺎی اﻣﯿﺪ ،
ﻏﺎر ﺧﻠﻒ
وﯾﺎر ِ
ﭘﻮر ﺑﯿﺪار ِ
از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽاش در رﻧﺞ
ازروزﮔﺎر ﮔﺸﺘﮫ ﺗﻠﻒ!
رﻧﺠﺶ
ِ
در ﺳﺮش ﺷﻮر وﺣﺎل ﻋﺼﺮ دﮔﺮ
ﮔﺎر ﮔﺮ ،ﭼﺎره ﮔﺮ ،ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮ
ﻧﮫ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﮫ ﮔﻮھﺮی ﺑﮫ ﺻﺪف !
ﺗﺮﺳﺶ از ﭘَﺮﺳﮫ ﮔﺮ ِد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ھﺰارھﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ز ھﺮ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﭘﻨﺪ،
ﺷﻮر در دﯾﺪﮔﺎن و ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ!
ﺟﺎن ﺳﺨﻦ:
در ﮐﻼﻣﺶ ھﻤﺎره ِ
» ﺑﯽھﺪف ره ﮐﺠﺎ ﺗﻮان ﺑﺮدن؟!
راه ،ﭼﺎه اﺳﺖ ﺑﯽﻓﺮوغِ ھﺪف!«
ﺟﻌﻔﺮﻣﺮزوﻗﯽ )ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

اﯾﻦ ﺷﺎم ﻗﯿﺮﻓﺎم
اﯾﻦ ﺷﺎم ﻗﯿﺮﻓﺎم  ،ﻧﯿﺎرد ﺑﺴﯽ دوام!
درﺑﻄﻦ اﯾﻦ ﻋﺠﻮزه  ،ﺳﺤﺮ ﻧﻄﻔﮫ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ!
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ)ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

ھﺮﮔﺰ...

ھﺮﮔﺰ ﻧﮕﺮدد اﯾﻦ د ر،
ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﮫ ی دﮔﺮ
ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﮫ در،
ﺗﺎر،
ﻋﻨﮑﺒﻮت ﯾﺎس،
ﺑﺮ ھﺮ درﯾﭽﮫ ﺗﺎ
ھﻮ ھﻮی اﻧﺰواﺳﺖ،
ﺗﺎ زوزه ی ﻧﻔﺎق
ﮔﺮﮔﯽ ﺳﺖ ﺧﯿﺮه ﺳﺮ!...
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ )ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

اﮔﺮ...
اﮔﺮ
اﻓﺴﻮن ﻣﺎر ﻣﮭﺮه ای
ﺑﮫ
ِ
ﻧﮑﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﺎن
ﺑﮫ ﺑﻨﺪ
ﻟﮑﺎﺗﮫ ی دروغ،
وﻧﺮﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد
در ﺑﻄﻦ ﻣﻌﺼﻮمﺗﺮﯾﻦ واژهھﺎ ،
طﺮح ﻧﻄﻔﮫھﺎی ﺳﯿﺎه »ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ «را
ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﺎ،
اﻣﺮوز
ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد
ﺟﺰﻋﻄﺮ راﺳﺘﯽ
ازﻣﻮج ھﺮﺳﻼم و
از ﮐﻨﮫ ھﺮ ﮐﻼم؟!
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ )ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

ﭘﯿﺮ ﻋﻨﮑﺒﻮت ھﺎ...

ﭘﯿﺮ ﻋﻨﮑﺒﻮتھﺎ
ﺗﺮﺳﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ
در ﺗﺎر ﺧﻮد ﺷﮑﺎر،
ﺑﺲ ﺗﺎرﻣﯽ ﺗﺘﻨﺪ و
ﺑﮫ ھﺮ ﺗﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ،
اﻧﺪﯾﺸﮫ ای
ﺑﮫ دار،
ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﺮ وﻟﯽ
ِ
ﻧﺎ ﻗﻮس رﻧﺞ و ﮐﺎر
ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻓﮑﻨﺪ طﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﻋﺰم ﺗﺎر وﻣﺎر...
ﯾﺎ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ازﺗﻦ ﺑﯿﺪاد ھﺎ
دﻣﺎر!
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ )ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

١
ﮐﺎر  ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﻤﯿﺮ ه ی ھﺸﯿﺎری ﺳﺖ!
دﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ!
ﭼﮫ ﺣﻠﻘﮫھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺮدن
زدار ﺑﯽﮐﺎری ﺳﺖ !
ِ

٢
ﮔﺮ ﻧﺒﻮدی ﺧﻨﺠﺮ ﻣﮫ در ﻧﯿﺎم،
ﺗﯿﺮﮔﯽ،
ﮐﯽ ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﯽ ﻣﺴﺘﺪام؟!
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ )ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﮭﺮ(

افسوس...
افسوس
در قعر اين جھنم سوزان
امشب به جای آن که بود چون جرقهای
در انفجا ِر صخره بيداد...
گشته گلولهای
در شيشلول پنھان
در جيبھای مان،
بر ضد ھمگنان،
ت کينهھای طبقاتی !
بارو ِ
برزين آذرمھر

باور
***
ديريست باران
گردانده رو ،
از اين دياران،
جنگل سترون گشته
مانند بيابان
کم تر نشانی ھم نه از عطر بھاران...
***
در اين کنام سوگو اران،
اين زجرگاه داغ داران،
پيچد صفير تير باران
ھر گه که بانگی بر شود
از مرغ بيدار!
بينی در اين جا
خورشيد ،
در تابوت شب
عيسی مصلوب،
ماه غمين ھم بیگناھی بر س ِر دار!

***
بر ما مگوئيد!
باور ندارم!
دريای زجر جزر ديده،
با اين ھمه دردی که دارد در تن و جان،
گردانده باشد رو
ز توفان!
***
جعفر مرزوقی )برزين آذرمھر(

درد زمان!
بشکسته خلق را
کمر
اين فقر بیپدر
اما اگرتو قصه ای
زين غصه سر کنی
بندند در دمت دھان
گويند:
»بی خبر!
در ِد شکم دگر
»درد زمانه« نيست!
اين »درد «را اگر
مرد زمانه ای
در عضو ديگری
بايد چشيد و زيست!«
جعفرمرزوقی )برزين آذرمھر(

مرغ بیدغدغه
پيچک نازک و ترد
ِ
رسته از چنگ زمستانی سخت،
ريشه بسته درخاک ،
پنجه افکنده بر افرای بلند ،
رفثه تا اوج تمنای بھار ...
مار خنياگر باد از کينه،
سخت بر پيکر او پيچيده،
بی امان
زھر بر او می پاشد
خونش از ھر رگ وپی می نوشد
در فرو کوفتنش می کوشد...
مرغ بیدغدغه
اما آن سو
نه نفيری ش به دل ،زين بيداد
نه ستوھيش ز دل سنگی باد،
ونه شرمی حتی

در نگاھش پيدا
دم تکان می دھد و
آھسته
دانه برمی چيند !
جعفر مرزوقی )برزين آذرمھر(

کبوتر صلح

وقتی که بند ،نمی شود سنگی به روی سنگ،
ھر چه بھانه می کنند ديوان برای جنگ...
بارند به ھر کرانه ای خون از دمار دھر
پر کی زند کبوتر صلح سپيد رنگ ؟!...

جعفرمرزوقی)برزين آذرمھر(

امان
آن
باد ھرزه دست
سنگی زد و
شکست
شب افروز الله را
برصخرهھای شب...
اين گونه قفل زد،
به بال پرندگان ،
ديری بعد از آن
با آن که وقت آمدن آفتاب شد،
ديگرپرندهای نخواند
در تنگی قفس ،
حتی خروس ھم
ندميد

در نی سحر...

جعفرمرزوقی)برزين آذرمھر(

بمبھای دروغ
اين روز ھا
بمبھای دروغ اند
که از ھرسو
فرو می بارند
تا بیصدا
درپستوھای ذھن ما
منفجرشوند!
شگفت آن که
ما قربانيان اين فاجعه
شتابان
دست به سويشان می يازيم
و کشان کشان
به ھمان پستويی می بريم
که دلخواھشا ن است!
برزين آذرمھر

کبوتر صلح
ديگر،
چو بند،
نمی شود
سنگی به روی سنگ،
بی ھيچ
بھانه،
می زنند
بر طبل و کوس جنگ...
در اين ميانه ،
گر
تپند
دل ھا برای ھم،
پر
وا کند
کبوتر صلح سپيد رنگ...

برزين آذرمھر

ھنگامهی درو...
از جرزھا
به ھر گذری
نشط نف ِ
ت کين
بر شيشهھا تلنگر انگشتھای خشم
درزاغهھا تراکم بارو ِ
ت انفجار
موجی ست رو به اوج...
آتش زنه کجاست؟
گو بس کند بھانه را
مرد بھانه جو!
ديگر نمانده فرصتی بھر بگو مگو!
گردد به ھر جرقهای
اين برج زير و رو!
اما به ھوش باش و
درايت به کار بر!
کاين شعله در نگيرد
يکسان به خشک و تر!
برزين آذرمھر

سپاه ماه مه
خرم گيتی بھار می آيد.
باغ ِ
به ِ
مردم چشم انتظار می آيد.
بھا ِر
ِ
پی بھار طبيعت به شاخهھای روان
بھا ِر دلکش و زيبای کار می آيد.
ت خرم پی
خرم ارديبھش ِ
به ما ِه ِ
به ديده پرچم و گل بیشمار می آيد.
به مو سمی که جھان می شود دوباره جوان
ز کشتهھای زمان عطر کار می آيد.
به ھر کران که نظر می کنم به روی جھان
سپا ِه ما ِه مه از ھر کنار می آيد.
سپاه کار ،سپا ِه جھانی زحمت
دوباه بر سر سکوی کار می آيد.
ز گام ھای شتابنده در سراسر شھر
طنين چالش ِ ياران غار می آيد.
زمشتھای گره گشته از جرقه ی خشم
نوي ِد روشنی ازکارزار می آيد.
به شوق صخره شکستن به کوھسار ستم
چو شعله ملتھب و بیقرار می آيد.
گذشته چون شب تاريک در تالشی شب
رخ خورشيد وار می آيد.
سپيده با ِ
زيورشی که به شب می برد فرشته ی صبح
سپاه ظلم و ستم تارو مار می آيد.
چو داد ريشه دواند ه به شوره زا ِر ستم
درخت سبز عدالت به بار می آيد.
پی سياھی شبھای جانگداز نبرد
پگاه سيمتن ِ◌ افتخار می آيد.
چگونه اسب بتازد به فتنه اھريمن؟
چو اورمز ِد زمان شھسوار می آيد.
چگونه تير گشايد به رھرو ره صلح

باغ سحر ،شب شکار می آيد.
چوشي ِر
ِ
دگر نه جای سرافکندگی ست بھر شکست
چشم خرد اشکبارمی آيد.
اکر چه
ِ
چنان ز"کار مجرد" تھی شدم از خويش
که کار در نظرم چوب دار می آيد.
حقيقتی ست که در زير ابر بیباران
بھا ِر ھستی ما سوگوار می آيد.
جھان ھميشه نماند به کام سرمايه
به يمن آنچه ز دنيای کار می آيد.
منه زدست سالحی که بر گرفتی چند
که بینبرد توشب ماندگار می آيد.
بھار سرخ به گيتی دوباره گردد با ز
بھا ِر کار در اين روزگار می آيد.
بکو ب پا و به ميدان شھر دست افشان
که بر اريکه ی قدرت نگار می آيد.
سپاه صلح بخوانش ،سپا ِه رستاخيز
که او ھماره ترا غمگسار می آيد!
جعفر مرزوقی ) برزين آذرمھر (

برای ماه مه
سخت می بارد باران
در باد!
دارد اندر د ل توفان
فرياد:
»در خزا ِن زر ِد سرمايه
گر ھوا راست به تن
عط ِر داد
گرم بھا ِر کار ست
از دم ِ
درسيه دره ی سرد بيداد!«
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توفش توفان
١
سکانداران کشتی دنيا
ديری می الفند
بیوقفه ھر جا :
» دريا خاموش است
اوج موجی نيست
مرده تاابد
توفان در دريا«
ليک در عمق بیتاب مرداب
بس موج پنھان
دايم در غوغاست
خواھی نخواھی
می گردد عيان
می بارد باران
می بالد توفان !
٢
ما نشستگان ،
دل شکستگان ،
در ساحل،تنھا
مانده ايم بر جا
تا کی تا کجا
در وھمی بيمار
در گير غول باوری شبزا د

چون پر کاھی
در پنجه ی باد؟!
٣
دريا در جزری از زجر پنھان
مانده است خيره
رو به آسمان
آسمان اما
در فريب او
می بافد ھر دم
بانخ رويا
تصوير گنگی
در قعر دريا!
۴
به کجا می رويم ما ،
به کجا؟
بیسر سرکشی که توسن روز
می نھد در مصاف با شب تار ؟
به کجا می رويم ھان
به کجا؟
بیسر سرکشی که باد بھار
می کند شعله ور ھماره به گاه
تا نشاند به خنده
پرچم گل
برسر قلهھای کوه سياه!

۵
بر گرفته سکان الماسين
چراغ چرای چاره نما
با
ِ
می رويم پيش
تا که بر چينيم
ھر دخيلی ز دست و پای خدا
می رويم پيش تا که بگذاريم
پشت سر
ھر چه کوره راه سياه
تا رسيدن به ورطه ی اعجاب
و بر افکندن نقاب ،
حجاب
از رخ انقالب گويا خواب !
برزين آذرمھر

ای گل من !

روح بھار
ھمه جا را گرفته
ِ
گرم رقص است الله ی تبدار،
می زند چشمه جوش از دل کوه ،
کوه ،در ھاله ی مه انبوه
گل به ھر شاخه رنگ يک لبخند
ھد ھد پر شکسته رسته ز بند؛
پوپک دل فسرده ی ديروز
پر کشيده به اوج ھا امروز
بلبالن عاشقانه می خوانند،
گان بيدارند...
زنده گان ،زنده ِ
نازنينا! به سوگ و غم تا چند ؟
در سيه زاغهھای شب در بند؟
شو شکوفا ،دوباره غنچه بر آر!
آمده
آمده
دوباره بھار!
ب جوی!
چون بنفشه بروی بر ل ِ
ھمچو نرگس بخند بر لب آب!
دل کوه!
چون شقايق بجوش از ِ
بسر آمد سياھی اندوه،
نغمه سر کن
بخوان دوباره به ناز!

زندگی را دوباره کن آغاز!
مژدهام ده،
بگو که روز رسيد!
شب شکست و
بخنده شد خورشيد!
گل منای شکوفه ی شادی،
گل منای بھار آزادی!
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آمد بھار
آمد بھار و
باز در اين ملک بیبھار
چون پار
وا نشد گلی و
نغمهای نخواند
سرگشته بلبلی
امشب
به ھر چه می نگرم
زير بام شب
دلمرده و سياه ست!
دريا سياه!
کوه سياه!
آسمان سياه ست!
اين مام ،اين وطن
اين مانده در کفن
گويی ھزاره ھاست
در چنگ اين بالست
گويی ھزاره ھاست
سرگشته  ،مبتال
برخاک و خون رھاست !
با اين ھمه ھنوز
من در خيال پر پر پروانه ی اميد
در تنگنای رنج
چون شمع می گدازم و
سرشارباورم!
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يھودا
ھر چند لحظهای به تماشای مھر و مه
برپلهھای مرمری ابر خنده زد؛
اما از اوج قله ی سر کرده در غرور
مردار گون به ژرفه ی مرداب شب نشست!
***
آن ننگ مايه مرد،
ھر چند بیگھان
بر توسن نبرد،
فرياد آفتابی وبيدار رود را
با خوشهھای روشن و پر خواب روستا
پيوندداده بود،
در بیبھار باور آن دوستی که داشت با دشمنان خلق
پيوند راشکست!
***
درگردبادشب،
سنگی شد و نشست به پيگرد راه رزم
بر دل نه رغبتش به بھاران رفته بود
نز بامداد نامده حسی گرفته بود،
ابری شد و نشست
وزان روز آفتاب،
ھر جا فتاده پيکر سنگی ست
بيمناک
يا ھر کجا که سايه ابريست پر فريب ،
بازوی تفته را به غضب می دھد تکان!

***
برره نشسته برف اگر تا به بام ابر،
مھر از سپھر گر شده بيرون،
به کين و قھر
جسم شب
دل زخمی به
ِ
گر مانده ماه چون ِ
گر بيم بھمن است به ھر دره و ھرگذر
زين گرگ ھمھمه نه به دل ذرهای گزند؛
خون از رگ بھار چکيده ست روی خاک؛
آتش ز شور ديگری در کوره سرکش است؛
اين مرده را نه زَھره ی پرواز پر خطر
اين پوکه را نه حصهای بر کار آتش است.
***
يک روز بیگمان
گل می کند به چھره شب خنده ی بھار
تر می کند دوباره لب خشک شوره زار
می ترکد از نھيب بھارانه بغض ابر
زان ترکش بلند،
در شاخهھای خواب،
حس بھار وباغ
بيدار می شود.
طاووس تيز بال ،
وارسته از قفس
ازابرھای تيره شب پرده می درد.
می خواند اين به شور:
»دل می کند ز خواب زمستانه اين جھان
خون جرقهھای نھان در سپھ ِر سرد

راھی به سوی فتح سحرباز می کند!
از کف منه اميد!
برخيز رو به قله ی خورشي ِد تازه کن!
بنگر دگر نه لحظه ی بر جا ی ماندن است
نو توشه کن که موسم پرواز کردن است!
***
با اين ھمه ولی
او آن بھانه مرد
تن داده بر خباثت و نيرنگ
بسپرده دل به نکبت ھر ننگ
در دامچالهھای ھر کوره راه تنگ
بنھاده دل به بوسه زدن بر بت ستم
دست ريا گشاده به کار فريب خلق:
ک»ای دوستان من!
بر آل ديو واره ی اين ديو دل مست
از خون مردم است
نفرين تان مباد!
از دام مرگ گستر اين ديو پای شب
آسوده بگذرد
فکر وخيال تان!
اين خون که زنده می تپد بر خاک سوگوار
باران پر شقايق شب بر زمين نشاند!
بر طرف باغ او،
چشمی نه خشمناک،
حرفی نه فحشناک،
نازک دل است وسخت

می رنجد از صالبت سنگ نگاھتان!
می سوزد از شراره ی زخم زبان تان!
ای دوستان من
بر اين خدای واره ی خون مست و رذل و پست
نفرين تان مباد!
کز اوست زنده می تپد باغ بھارتان
ھم خنددآفتاب،
بر بام خواب تان!«
او را گزند زخمه ای،از کينه تان مباد!
***
»ای دشمنانه دوست،
می پيچد اين صدای غريبانه در غروب:
»اکنون که اللهھای بھاری به کوه و دشت
در آتش شکفتن و غرق دميدن اند،
ای از تبار دشمن!
ای باورت دروغ!
در خاک و خون رزم
بر خود نگاه کن!
تو خنجر برھنه ی در دست دشمنی!
ای دشمنانه دوست!
در بند اھرمن نه بسی ماند اورمزد
بيھوده با خيال شبی چيره تر ھنوز
در پيلهھای تيره ی شک
تار می تنی!
وينسان که سر سپردهای به اھريمن پليد،

زآن کيفربلند مپندار ايمنی! «
***
»بر اين وھم آوران آشيان افکنده در تشويش
به شب می خواند اين دريای توفنده:
»براين ھول افکنان گولناک انديش
براين گفتار پردازان يکسر مانده در کردار
تف نفرين مردم باد!
به جام باور تاريکشان از ديدهشان خون باد!
که اين ظلمت پرست خانه در نکبت
به دشمن دوست اما دوست را دشمن
چنان ابريست بر بام سياه شب؛
ولی بر باغ خرم آفتاب خاطر فردا
چه بيمی گر ھراسان سايهای در باد بگريزد!«
***
به ھربازی و يا ھر دم
که می افتد ز پا موجی
شکيبا باز می خواند:
به اوج موجھای تند و سربی رنگ
سيل غول افکن
نگه کن می رسد آن ِ
و می روبد و را ازقلهھای ننگ
و می کوبد بسان شرزه مارش بر سرير سنگ
چو آن خيل تبه کاران
که ازغارت گری ھاشان
حھانی گشته يک سر تيره و ويران
که ا زويران گریھا شان

نمانده
غير تاج وکاخ و
زرين بيرق و اورنگ
از يک سو ،
ز ديگر سو
جھانی جان به سر يکسر!
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فرو ناھشته شب
فرو ناھشته شب رو خانه روشن کن!
که باد ھرزه می تا زد ز ھر سو يی و
می کوبد به ھم ھر جا در و ديوار
ومی پاشد به جانت
اضطراب ماه و
می ريزد بروی آتش ھر حرف
مشتی برف!
ھوا بس تيره و
پر درد و پرکينه ست
سخن در پرده بايد گفت
که فصل سخت تاالن ا ست
و ديو آئين شب ،
پيراھن تزوير بر کردست و ھر جا ھست
سم سخت کوب باد وھر جا
ره کشيده دھشت کوالک !
در اين بیدر سرای سرد
که تاالن می دھد سرما ھزاران را
نبينی جزستوه مردمانی
تن برھنه
سوخته
در جستجوی نان!
چراغ پرسشی در خانه ی روشن کن!

که جان را می گزد ھر نيش اين سرما و می بينی
چگونه برگ می ريزد درخت کاج و می پيچد به پای شاخه ی انجير
ما ِر باد!
به چاه شب ،نه پيدا ماھی مھتاب و پيدا نه
به چھر رھگذر ابران بغض آلود
چشم اختر بيدار!
دراين ديرينه شب گويی
نوای آشنايی از بھاری نيست،
صدايی ھست گر
تک سرفهھای پير مسلول زمستانست
که خون آلوده خلط ماه را
افکنده درگودال اين بیراه!
در اين عسرت سرای عور از غارت
زنان و کودکان آواره در راھند ومردانند
ھرجا
پای در زنجير
ھنوز افسانه نان است در بازار!

به خاک خوابت اما کس چه می داند چه می رويد؟
بگو تا نا شکسته در گلويت شاخهھای حرف!
که شب را پيرھن از ترمه ی خون است وآويزان
به گل ميخ ستاره مانده ديری
ابرکی شنگرف!
وراه چاره برچاھست و بر ھر چاه دامی از فريب برف
که اين دانند گر رزمنده مردانند
روياروی کار رزم!

گرت آبشخور مرغ گمان را قطرهای شادی ست
بيفشان بر غبار حرف ھايی که به غم باقی ست...
شکستی رفت و در بر گشته کاری گشت مشگل کار ھر آسان
وزان نزديک تر در پيش چشم ما
پی باران خون آلود
بپا شد سيل خون و کرد دريا ،
سر به سر،
ھامون
چه بسياران که از توفان ھراسيد ند و
وادادند !
چه بسياران که در دريوزگی بردند از رو
خيل دم جنبان!
چه بسياران که سر بر باد دادند و
فشردند پای در ايمان خود،
چون کوه!
و در مرگ آفرين لبخندهھای حيله گر دشمن
چه بسياران که امروزند،
در زندان و
در بند ِ◌ غل و زنجير،
چون ديروز!
که ھر جا کوھدل مرديست زندانی ست!
در اين بيداد بن وحشی شب ديرين
فسرده جادهھا را خواب طوالنی
نشسته در کمين ماه ببر ابر توفانی!

نمی کاھد شب اما خود به خود از ھول ومی پايد؛
چه می خواھد ؟
به جا گر شعله انگيزد
شکوه شورمند توده ی آتش
به کاری چاره گر ھمت نھد خلق ابر آرش
اگر ره تيره يا دشوار،
نه در اين تيرگی ره می شود ھمواره نا ھموار،
نه دشواری تواند باز بندد جاده ی امکان!
کجا اما؟
کجا؟!
در پيش چشم تو!
کف آورده دھان باد تابستان،
شکسته چين سرما بر جبين آب،
کجا؟!
در پيش چشم تو
نشان آشنايی ھست زان بايسته جشن توده ی مردم!
درنگ دير پای درد
رنگ چھرهھا برده
به کار آورده از ھر سو ھزاران گرد رزمی
گرد کارستان
دل از فوالد
از تفتيده آھن خون!
که نوبت با درای کار و پيکارست
و آينده درای کاروان کار در حرکت!

توای ھمسايه من ،دور يا نزديک!
گرت بیدانه مانده چينه دان حرف
چراغی تازه روشن کن!
فراھم کن لباسی از پرند کار
بپا کن چکمهای در خورد کار رزم
قدم در راه مردم نه!
که بر لغزنده پيچ جاده ی اين شب
نشان پای مھتاب است
روی برف!
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ديماه ١٣۴٩

در غروب کوچهھا ميھنم...
در تنم شرار آتشی
در سرم زبانهھای خشم
از حريق پرسشی گزيده لب
درغروب کوچ وار کوچهھای ميھنم پيش می روم.
آسمان سرد
ابرھای گيج وگنگ در دل شفق
سرد و بیخيال
برستوه برھنه ی کوچه ھای ميھنم نگاه می کنند.
ای ستاره ی سپيده دم
لحظهای درنگ!
قصه ی غمين سرزمين من
قصه ی سياه اين پرنده ی اسير
قصه ی نفس زدنھای در قفس
قصه ی درفش و داغ
قصه ی بلند لحظهھای دار و تير
در ھمه کرانهھای روشن از نگاه آفتاب،
با ھمه کبوتران آشنا
بگو!
***
ھر نفس بگو!
با ھمه پرندگان رسته از قفس
بگو:
»در غروب خونبار کوچهھای ميھنم

در غروب کوچهھای يخ زده ز فقر
در غروب کوچهھای مثله از ستم
با چه سرعتی
آسمان
سياه می شود!
با چه سرعتی
زندگی
تباه می شود!«
تا طلوع خشم آفتاب
يار من بخوان!
با به خواب ماندگان عصر شعله ور
اين خبر بگو!

برزين آذر مھر

لحظه ی پرواز را آماده بايد شد!
مرغک تنھا!
خانهای داری تو در جنگل،
در جوار خانه ی صدھا ھزاران مرغ،
مرغ ھايی رو به سوی خانه ی سيمرغ
در پرواز!
آشيان گم کرده در بيراه!
دل مزن بيھوده بر آتش!
پر مزن بيھوده در رگبار!
گر چه اين پربستگی يک چند
بالھايت در گمان دارد...
رو منه تنھا به دام مرگ!
تن مزن از حيلهھای مردک صياد!
کو ،ترا آماده تيری چند،
زھر داده،
در کمان دارد...
ای سراپا تشنه ی پرواز!
ای که خواھی پر زنی آزاد!
رو به سوی آسمان باز،
ساز و برگی ساز تا با ھم،
تيرگی را چاره گر باشيم!
کز جراغی خرد
 ھر چه ھم سوزنده و روشن -اين شب تاريک دل،

روشن نخواھد شد!
مرغک تنھا!
ای به بال آتشين ات کمترين پروا!
آفتابت
گر چه پشت کوھه ی شب
آشيان دارد،
ليک در انبوھی جنگل،
در کنار صد ھزاران مرغ،
بال در بال ھزاران طالب سيمرغ،
لحظه ی پرواز را آماده بايد شد!
برزين آذرمھر
آذر ماه ١٣۵٢

جھان درخواب سنگين است . . .
جھان خواران اغواگر
جھانی را فرو برده به خواب اندر
کنون در زيرچشم ما
به ھرسو نا جی آ نه اسب می تازند
و برھرسر زمين پر نوا وکم دفاعی
دست می يازند !
به يغما می برند
بود ونبود خلقھا را
د ر ھمه عالم !
مبد ل می کنند
ھرگونه شادی
به عزا و
غم !
و می تازند
غول جنگ را
بر زادگاه مردم بیچا رهای که
دستشان ديگر
ازآن چيزی که روزی بود برروشان گشا د ه
ا ين چنين کوتاه ست !
پس ازليبی
که افتاده چنين چون نعش سردی بر زمين گرم
واينان می مکندش با ولع
از ھر رگ و پی
ھر چه دارد نفت ،

کنو ن بر طبل جنگ ديگری بیتاب می کوبند،
رسيده بار ديگر
نوبت سوريه ی آماج اين فتنه
گراين ھم بگذ رد مانند ليبی از گلوشا ن
آنچنان راحت
ھجو م آ رند اينان
بیگمان
يکباره بر ايران !
و
اما
ما ؟
که مانده بر کناری
سرد و خاموش ايم ،
ا گرتا فرصتی با قی ست ،
به باطل کردن اين نقشهھا در سر نپردازيم؟
نسازيم فاش آن چيزی که در پرده ست ،
نگيريم پرد ه ازرخسار د يوانی که اين سان می زنند
تيشه به ريشه ،ھر کجا
با نام" ياری"
يا " دفاع ا زحق وآ زاد ی"!
نگرديم ھمچو سدی برھجوم سيل اين فرھنگ پرنير نگ ؟
چه خواھد ماند مان فردا ،به رخ
جزسرخی يک شر م ؟
چه خو اھد ما ند مان فردا به جان
جزلکه ی يک ننگ ؟
برزين آذرمھر

الھام
حضور غالب حماسه است
که فرا می خواند
شاعر را
بگشودن تيری
بر شقيقه ی شک و
ابھام !
که دير گاھی ست
در سنگر الھام
از ورای زوزهھای گرگ زمستان
می توان شنيد
زمزمه ی بھارانی را
سرشار
ازشکوفهھای ايثار
و پر بار
ازباوری بارور و بيدار
که توسن وار
در پرتگاهھای دشوار وخونبار
می تازد
و با ھمه ی افت و خيزھا
وفراز و فرودھا
می داند
که راھش
راھی ست بیبرگشت
ت فردا "!
به گلگشتھای "بھش ِ
آن جا که
زمين
مھربان مادری ست
پر عاطفه و مھر
با رويی خندان و
گشاده سفره ای
بروی ھمگان
سفرهای آراسته
به گلبوتهھای داد
پر برکت و
نعمت
ازرنگين خوشه ھا ی پر طراوت عشق و
دوستی،
با دلی پر شور و
عشقی آتشين
به فرشتگان راستی و
د رستی!

آن جا که
نه ھراسی ست در ضمير کسی
و نه آزاری از سر ھوسی
ازسر مھر يا سر ياری ست
گر که دستی به گردش کاری ست !
آن جا که
بر چھره ھا
نمی يابی
آرايه ی دروغ !
ولبخند ھا
بر لب ھا
زالل است و
پرفروغ!
آنجا که
بيگا نگی
اين ديوپر کين
در می آيداز پا
سر انجام
در واپسين نبرد خود
با فرشته ی يگانگی!
وز آن پس
نز فرا دستی اثری می ماند ،
نز فرو دستی
گويی ھر دو ،ھم زمان
سپرده می شوند
به خاک
در يک گور و
يک مغاک !
و
پرندگان آزادی
پر می زنند به شادی
بابال ھای
برابری و
برادری
بر فراز ھر آبادی!
آنجا که
ناخدای کور و سرگردان،
با نگاھی ژرف بين و
لبخند ی مھربان
بينا يی گرفته

سکان سرنوشت به دست می گيرد
در پرتو دانايی!
عجبی نييست گر
در گذر گاھی چنين توفانی
برآن سريم که يکدم
با دشمن سيه دل
سخن بگوئيم
با کالمی آتشين :
ھای مرگ و شکنجه!
»ای تنديس ِ
سترونان تاريخ!
ای
ِ
مايگان سرشته ازلجن
ای فرو
ِ
که ھماره به شقاوت
دست تطاول گشاده ايد،
به تودهھای رنج
در بيغولهھای تاريخ!
ودرآتشبار ھوسھای خود
سوزانده ايد و
به باد داده ايد
جوانی وشادابی مان را
به فرومايگی !
و ھر گاه که خواسته ايد و
توانسته
وحشيانه
به خانه وکاشانه ما ريخته ايد
وچون سپاه دھشت ومرگ
روح وجسم مان را
آکنده ايد
از زھ ِر حضو ِر اھريمنی خود!
و زالووار
از برگ برگ زندگی خون بارمان
مکيده ايد
خون شادی را
ھر لحظه ،ھر آن!
به راستی
تا چه انداره کوربايد بود و
نادان
که نديد
نسل به شورش آمدهای را
که در برابر تان
بپا خاسته،
سينه سپر کرده،
دل به توفان سپرده
ودر ازای انبوه بدیھا که بر او روا داشته ايد

پرچم داد خواھی
بر افراشته است!
به راستی
تا چه ٰانداره کوربايد بود و
نادان
که نديد
اين سيه زخمھای سالھای ستم اند
که اينک دھان باز کرده و
آتشفشان شده اند
و شراره ھائی بر انگيخته اند
به وسعت آسمان،
که می لرزانند
ت ابليسی تان را
اسکل ِ
بيد وار!
به راستی
تا چه انداره کوربايد بود و
نادان
که نديد
به پيشباز عصری می رويم
که حماسه
ھمزادو
نام انسان ست ،
ھم ِ
و
ھر جان لطيفی
عط ِر نجيبش را
و در تاروپو ِد خود
حس می کند
ھر آن!
به راستی
تا چه انداره کوربايد بود و
نادان
که نديد
در اين تناور توفان فرا گيرو
خواب آشوب
ودر نبرد نابرابر مشت و درفش
سرود وسر نيزه
فرياد و رگبار آتش
آن که سر انجام فرو کشيده می شودو
درخاک درمی غلتد،
شمائيد!
و آن که
چون کرمی حقير
پای تاريخ
زيرجثه ی
ِ
عظيم پيل ِ
فرو کوفته می شود وله
باز شمائيد!
باز

آن که سرانجام
فرو می شکند و فرو می ميرد
و برای ھميشه
از صحنه روبيده می شود
شمائيد!
وچه انداره کوربايد بود
نادان
که نديد
اين وحشت سترگ
که گريبان تان را گرفته
که اين چنين لرزه بر اندامتان افکنده ،
و به تبی استوائی
بدل گشته
وروح پرعفونت تان را
جسم
ِ
از گر گرفتنھای کوتاه و
ھرازگاه
ھای ھميشگی خواھد برد !
به سوختنھا و دود شدن ِ
وچه انداره کوربايد بود و
نادان
که نديد
ديو دسيسهھايتان را ديگر
تاب و توانی نيست
در روياروئی
فرشتگان سپا ِه شھامت و تدبير
با
ِ
و
تي ِر نيرنگھايتان را نيز
زور آنچنانی
در گذراز زره شور و شعور ما!
چه انداره کوربايد بود و
نادان
که نديد
در اين درگيرودار مرگ وزندگی،
راه بازگشتی برايتان نيست
چرا که خود
ويران نموده ايد
ھمه ی پلھا را در قفا !
و در چشم انداز فردا
چه چيزی
چشم براھتان
تواند بود
جز فال کت و
خواری؟!

حکم پي ِر تاريخ است
اين
ِ
با مھر خرد بر پای آن!
وقرعه ايست
به نام تان خورده
با داوری دوران!
و چاره تان نه
جزفرود آوردن سر
در برابر آن!
آنک!
آنک !
آفتاب انقالبی
که بیتابانه
سربر می کشد
ازگريبان شب
وبر آن سر است که شتابان
بسترد
سياه سايهھای ستم را
از باغ خونين خاطرهھا !
و شمايان را
در برابر آن
چه چاره
وقتی که ھيچ چيز
به ذخيره ننھاده ايد
برای اين روزھای سرگردانی وحيرانی؟!
و زھی خيال باطل
اگر بپنداريد لحظهای
که بدرخواھيد برد،
جان
از اين مھلکه و
اين توفان!
***
با اين ھمه
عجبی نيست
اگر امروز
شما يان
که گوش ھوش بسته ايد بر ھمه عالم ،
نشنويد
دينگ دانگ بلند مرگتان را
که از ناقوس يک الھام
افکنده طنين
در جھان! «
برزين آذرمھر

ديريست...
ديريست در سياھی يک جنگل خموش
مھتاب نقره پوش
آويخته ز شاخهای از شاخهھای دور...
با بالھای نور
در آبھای خفته فرو می برد چراغ
جان می دمد به آبی رگھای سرد آب
پنھان و
آشکار
در قيربار تيره و بيمار گون شب
از شوق ،از نياز
بر نوعروس روز
انديشه می برد،
ھر چند خسته جان
در ھول می گذاردش کابوس انتظار
ھر چند بسته پر
در سينه می فشاردش اندوه ساليان،
تا بسترد ز چھره ی شب گرته ی دروغ
با شور چاره ساز
می تابد از فراز
اما چو ناگھان
بيند که زائران
فارغ ز درد او
خوابند ھمچنان،
ليکن به ھر گذار
انبوه کرکسان،

ھر جا بھار باکرگی را کشيده اند
بر دار خيزران،
در ديده غميناش گل می کند سرشک
بر سطح باد می کشد انديشهھای تلخ
از زشتی زمين و زمان می کشد نفير
فرياد می زند به سر اين شب پلشت!
اين شب گشوده بال
د ر پھنه ی خيال
خم کرده پشت زير ستون عذاب ھا
ديگر نه چشم براه رسولی ست ھرزه گو
نه بسته دل به وعده ی صبحی از دروغ
دارد به سر لجاجت آن که ز سرب شب
بيرون کشد طالی سپيد سپيده را !
زين روست کز نياز
با بغض چاره ساز
می خواند اين به راز
می خواند اين به خلوت بس خواب مانده باز
»ای غرقه ی عذاب !
بر سحر مبتال
زنجيری مجاز!
ای بیسبب جدا !
بی چاره را
چه چاره
نخيزد اگر به پا ؟«
برزين آذرمھر

بی يار و بی د يار

اگر چه صبح بھارست و
آسمان گلفام
نھفته در دل خاکم چو دانهای نا کام
نمی تپد
دگراين سينه در برم
آ رام
نشسته بر تن و جانم ستيز دانه و دام
چھا نمی کشم ا ز اين فراق بیفرجام
بھارگشت و
نشد بیتو ھيچ حاصل من!
به سررسيد در اين غصه عمر باطل من!
بگو چگونه ننالم ز ھجر يار و ديار
بگو چگونه نسوزم ز دوريت
گل من؟
ھوای کوی تو دارد کبوتر دل من !

برزين آذر مھر

جھان درخواب سنگين است . .

.

جھان خواران اغواگر
جھا نی رابه خواب اندر فرو برده ،
کنون
درزيرچشم ما
بد ون ھيچ ترسی گو يی از فردا
به ھرسويی که می خواھند
می تازند
و بردار و ندا رمرد م بیچا ره ی ھرسرزمينی
دست می يازند !
جنا يت می کنند
با دستھای با لداری زآتش و پوال د
به غارت می برند
بود ونبود خلقھا را
درھمه عالم !
مبدل می کنند
شادی اندک را
به يک ماتم !
و می تازند
غول جنگ را
ا ندرحريم مردم بیچا رهای که
دستشان ديگر
ازآن چيزی که روزی بود برروشان گشا د ه
ا ين چنين کوتاه ست !
پس ازليبی که شد ويران

کنون برطبل جنگ تا زهای ھرروزمی کو بند !
رسيده نوبت سوريه ی سرگشته درآتش !
گراين ھم بگذ رد بروفق اميا ل و مرادشا ن
ھجو م آ رند اينھاران گيتی
بی محابا
برسرايران !
و
اما
ما ؟
که اين سان مانده خاموش ايم ،
ا گرتا فرصتی با قی ست ،
به اين تھديد بنيان کن نياند يشيم ؟
نبند يم راه را برسيل جاری شقا وتھا ،
که بنيان می کند درزيرنام" ياری"و
يا خدعه وارانه شعاری
چون " دفاع ا زحق وآ زاد ی"؟ !!!
نگيريم پرد ه گر ،
ازچھره ی د يوانی ملعونی که پنھانند
زير آ ن ؟
نگرديم ھمچو سدی برھجوم سيل اين فرھنگ پرنير نگ ؟
چه خواھد ماند مان فردا ،به رخ
جزسرخی يک شر م ؟
چه خو اھد ما ند مان فردا به جان
جزلکه ی يک ننگ ؟
برزين آذرمھر

ای مرغ شب شکن!
من آمدم ستاره بکارم به خا ک شب،
من آمدم که شب ننشيند به باورم،
اما چه رفت در شب سنگين که گل ھنوز
از زخمه ھای باد به زنجير زخم ھاست؟
با شب چه غلظتی ست که يخ بسته آفتاب
در ره چه حالتی
که شکسته ست پل بر آب؟
دشمن به کار کشتن و ديوانه ی دروست
از چيست ما برابر ھم ايستاده ايم؟
من آمد م که با تو شوم يار و ھمسفر
در خا ک شب ستاره بکارم
گل سحر!
در ره چه رفت با تو که از لحظه ی درنگ
اين سان به ضعف ايمن و با دوست دشمنی؟
دشمن به اوج حادثه ھر سو فکنده موج
می رانيم ولی که نکوبم به کينه مشت
می رانيم ولی که نگيرم به کار اوج؟
گل کرده شاخه ھای تو در باغ آفتاب
ای مرغ شب شکن،چه شنيدی که بيمنا ک
از شاخه پر کشيدی و در سايه پر زدی؟
واکنون که وقت راه گشودن به قله ھاست
در سايه می نشينی و پربسته می پری؟
گفتی ھزار بار
سوزی که می وزد ز زمستان انتظار
ھرگز نمی کشد به دلت شعله ی بھار؟
پس سوز شب چگونه چنين بال تو شکست
راھت به قله بست؟
اکنون زھر کنام
می خوانمت به نام
ای مرغ شب شکن
اين خواب دير ساله کی آيا شود تمام؟
من آمدم به سوی تو
تا باورم کنی!
من آمد م به سوی تو

تا باورم شوی !
اکنون که زخم گشته دل از شدت محن،
در باغ خاطرم گل سرخی ست آفتاب
گر باورم کنی که دلم می تپد زعشق
کر باورم شوی که به شب زنده ای مدام!
برزين آذرمھر

بس کنای آفتاب!
جنگل عزا گرفته بر اين خاک سوگوار
از زرد زخم مزرعه آتش گرفته دشت،
بر دل نشانده تاول مھتاب زخمنا ک
آن آبی بلند
آن باغ سرگذشت!
بس کن ای آفتاب!
در زير چشم تو
ديرنده سال ھاست
کز ھر کجای شب
خون می چکد به خاک!
خون گياه باور
خون بلوغ عشق
خون برادرانم
ياران ھمنفس
اين پر گرفته گان افتاده در قفس!
بنگر که ھر کنار
ھرسوی اين ديار
در شھر و کوه و جنگل
يکريز ،بی امان
جاريست خون عشق!
ھرگوشه،ھر کنام
خونخوار کرکسان،
بردار می کنند
عقابان روزگار!
بنگر چگونه باز
در شھر بی بھار
در ھر گذار و راه
فواره می کشد ز تن شھر قلب سرخ!
بس کن ای آفتاب!
بر گير اين نقاب!
سوزان تر از ھميشه
بيرون شو از حجاب !
ارديبھشت ماه ۵١
برزين آذرمھر

چشم در راه پيام آور صبح
راهھا منتظرانند و شب آوا خاموش
کاکلی در ته کرتی در خواب،
ھد ھد دل نگران ،
بر سر شاخه ی اوجا ،تنھا !
روز و شب ،
می گذرند از پی ھم
جاده خالی ست و
از ھمدل و ھمراه تھی
نه سواری در راه،
نه غباری تا ماه
و نه ازشيھه اسبی ،
به کنامی خبری؛
ونه از چاوش بيدارسری ،
کولبارش بر دوش
خيزرانش درمشت.
ھد ھد د ل نگران
نيمه شب بال زنان
می کشد پای به دور
می برد بر ره پر پيچ و خم دره،نگاه
با ھر آن سايه جنبنده که ھست
می کند درد دل خويش بيان :

» روی در روی بيابانم ومی بينيم آه
که چه غارت زده ام
کوله بار غم اين راه دراز
کرده ام گر چه چنين قامت پست
ولی ھر گرته شادی که به راه
گشته از تو بر پا
ارمغانی ست ز باغ سحرم!
ھم از اين روست که در دھشت اين قحطستان
با دلی تشنه تر از قلب کوير
گون سوخته ی حسی را
کز توام مانده نشان
بر جگر می فشرم!
و به ره با ھمه درد
عطشان می نگرم!
گرچه گويند به طعنه ھرآن:
" بس کن از بستن اميد به ھيچ!
اين شب تيره محال است ،شود آبستن!"
ولی من با ھمه درد
بندی دال سياھی که گرفته ست مرا در منقار
عطشان ،دلنگران
می زنم نقب به ھر کوھه که سد گشته به راه
خواب و بيدار ترا می جويم

در شب تار ترا می پويم
وبدل دارم اميد
کز تو آيد خبرم!«
مرداد ١٣۵١
برزين آذرمھر

ای روشن ھميشهای آبی مذاب!
وقتی نسيم در گذر از خواب شاخه ھاست
درجنگل گشوده به مھتاب بازوان
صدھا ستاره بر تن شب نقش می شود...
وقتی که ماه خفته در آغوش آب ھاست
حس سپيده در تن شب پخش می شود...
ای روشن ھميشه،ای آبی مذاب!
ای بر کبودی تنت،مھميزھای باد!
گريان مباش ازگذر ابرھای کور
غمگين مباش درقفس اين شب چو گور
اين قصه ی کھن
دانی تو به زمن :
» چون اختران سرد و پراکنده از ھم ات
با ھم شوند يکی
پر گسترد به خانه ی سيمرغ  ،آفتاب« ...
اکنون ولی به کوره ره قير گون ما
آنجا که ريزشی ست مداوم ز کوه شب
بر ما
به غم
بخوان!
يک لحظه مان
بخوان!
چه سرشت است
سرنوشت؟
يک لحظه مان بخوان
که
دراين ملک بیبھشت
دور زمان،
چه کاشت،
چه برداشت،
چه نھشت؟!...
بسيار اختران شب افروز و
شب شکن
اما زھم جدا!
بسيار موجھای خروشان و
صخره کن
ليکن نه باھمان!

ای روشن ھميشه ،ای آبی مذآب!
خرداد ماه١٣۵١
برزين آذرمھر

سرده سرودت را ھر آنگونه که خواھی !
گر،گرم آوای تو
يا سرد،
ای مرغک من
بانگ تلخ"حق حق"ات را
آن سان که می دانی ويا خود می توانی
دراين سرای سر به سر،بيداد
سر ده !
سر ده !
به ھر شوری که خواھی
غرنده چون رعد
يا که
فرو خورده ترازآوای مرغی،
دور ازديار و يار خود ،
سر گشته ،حتی
افتاده در کنج قفس،
در چنگ ِ کرکس.
بيم ات نباشد نازنينا زآن که گويند
با طنز و طعنی در مالط ِ بغض و کينه :
"کاندر نوای تو صفای بلبالن نيست
کم تر نشانی ازجنون عاشقان نيست
شيدائی ات ،شيدايی سوته دالن نيست
از دل کالمی بر شده،در آن ميان نيست !
ننشيند ،ار ،تلخينه ای اين گونه،
بر دل،
فھمش نه مشگل !
ناسفته سنگی کی بود آرامش ِجان؟!
ھرگزنگردد سنگ خاره،
دُر حافظ !
ھرگز ندارد خار وحشی ،
خنده ی گل !
گو با زبان خود تو اما
گو با زبانی که تو دانی
يا ھر زبان ديگری که می توانی :
"ديريست
ديريست
کاين جا فضا آکنده از دود دروغ است
ھر سو کنام کرکس و جغد است و
کفتار،
پيوند ھا پوک است و غمبار

عشق است بيمار
از کس نشانی نيست در کس
جايی نمانده در خور ِ انسان ِ دوران
با جھل حاکم
کسب فضيلت نيست آ سان،
آنی که می کاوی به ھر جا
ديگرنمی يابی به دنيا !
ديريست گويی
جز زھر ِ زر اندر رگان ِ زندگان نيست
بشکسته پای دوستی و
دست ياری،
ھر چه شده قربانی ِاين"نفع آنی"
در گل فرو مانده
خدای مھر بانی!
ديريست
آری
نشکفته ديگر نو گلی بر شاخساران
گويی نشانی نيست از صبح ِ بھاران
باغی نمانده خرم وسبز و شکفته
اما به ھر دل کوه اندوھی نھفته
عشقی نمانده گرم و سوزان
از ره نمی آيد کسی ديگر شتابان
بر درنمی کوبد به شادی ،مژده گويان:
ياران !
ياران !
آمد دوباره اورمزد نوبھاران
بيرون کنيد اھريمن از اين ملک ويران !
جايی که
روزانش ،شبانی بس پلشت است
در آن شعاعی نه ز خورشيد
نه پرتويی ا ز شب سرايی ھای مھتاب
و نه نوايی عاشقانه
اما فراوان،
درھر کران آن  ،صفيرتير باران !"
اندر سرايی اين چنين وارونه ،ھر چيز
سرده سرودت را
ھر آنگونه که خواھی
باک ات نباشد زآنچه گويند کينه سازان
بگذار،اليند تا ابد اين ژاژ خايان!
برزين آذرمھر
بھمن ١٣۶۶

ای نازيان عصر!
بريده باد
دستھايمان
اگر شوند دراز
به سوی تان
چه ازسر نياز،
و چه
حرص و آز...
ای نازيان عصر!
از سر به در کنيد و
به باطل
مپروريد
اين وھم ،اين خيال...
ما
ما داغ ديده گان،
افعی گزيدگان
بر عکس آنچه که شما
فکر می کنيد
ھرگزنبوده و نه ايم
جاھل تر از شما
يا مغز خر خورده تر
از نوکرانتان
آن گونه که نبينيم
پيدا و آشکار
گرگان ميش جامه را
در گله ھا رھا !
ای نازيان عصر!
نه
ما ،نمی توانيم
سر برده زير برف و
نبينيم آشکار،
ھر لحظه در جھان
عمق جنايتی که بدان دست می بريد
و خود بدان
به ھيچ دغدغه
"دفاع از آزادی "
ويا
"حمايت از حقوق بشر"
نام می نھيد !
و نبينيم

در عين حال
آن تارھای به زھر آغشتهای را
که می تنيد
عنکبوت وار
خروار،خروار
بر کندو ی غبار گرفته ی انديشه ھا
در چار گوشه ی جھان...
ای نازيان عصر!
ما
با آن که
رھسپار خوان واره ھای نبرديم
و با ديوان تک سرو ھفت سر
در چالشی بیامان،
و ازبد روزگاران
درچنبره ی دوالپايان
اسير و گرفتار؛
و بیاغراق
سرگردان
در بدترين جھنم موجود در جھان؛
و الجرم
بی صبر وبی قرار
با گام ھايی
گاه لرزان و
گاه استوار،
پی گير کوره راه ھای بھاران؛
اما
زآنجا که عقلمان
قد می دھد به ديدن آنچه نھفته است
در پشت پرده ھا،
و
بارھا و بار ھا
ديده ايم و
شنيده،
و
باپوست و گوشت خود
حس کرده ايم و
چشيده،
می دانيم
که شمايان
با آن ھمه لعاب دروغی
که روز و شب

بر چھره می زنيد؛
از مارھای حيله گرو خانگی ما
که خود
درپستی و رذالت
سر آم ِد دھرند،
بسيار حيله گرتر و
بیچشم و رو تريد!
برزين آذرمھر

دلتنگی
چه بسرايم؟
کالمم تلخ!
شرابی ھم که می نوشم به ياد نوشخند تو
به کامم تلخ!
کنون
تنھا و بيگانه
چو آھويی جدا از يار خود،
در دشت ؛ آواره
رد پای ترا
در ھر کجا
در خواب
يا بيدار می جويم.
وعطر نازنين ات را
به ھر بوته گلی
تا مرزھای برکه ی انکارمی بويم.
کنون در دام افتاده
و حيران
از نگاه صاعقه واری
که جانم سوخت يکباره
در آن پائيزه راھی که برايم گشت
بیبرگشت
کنار چشمه ی کم آب
که کرکسھا رد آھوی زخمی را
به خاک تشنه می جستند
ويادر سايه سار سنجد وحشی
که ھر نرمه گياھی
عطر گرم بوسه را می داد
وراز سر به مھری
درنگاھامان
پياپی باز گو می شد.
نمی دانم
به چشمت شايد اکنون خوار می آيم
زگشتن گرد اين کژ واژهھای ھرز وھرجايی
که می گردند و گردانند
از دستی به دستی
پاک يا ناپاک.

ولیای ناز من!
ای لرز پنھان شب پائيز
ببين دور از تو من
چون بيد مجنون
د ر نشيب تپه ی آتش
گدازان از تب تند تمنا
سخت می لرزم،
به شوق گر گرفتن در تنور پرفروز تو
که بخشيده ست و می بخشد
به چون من ره نشينی،
گر چه در رويا
بسی نان پاره ی لذت!
پائيز ۵٨
برزين آذرمھر

بر مرغ تو فان نيست آيا؟
ديريست
می لرزد زمين
ازصرع مرداب...
ابری به دريا نيست بارا
ار ھست چندان نيست کارا
بارد ولی
بر تيغه ھای سنگ خارا.
ماه شکسته
چندان خزيده در دل ابر
که ذره نوری ھم نمی تابد ز باال.
شب ،الشه ی سنگين فکنده
بر ھر گذر،
ھمچون ھيوال.
ازاورمزد دل شکسته
بر گشته چون بخت،
گويی به کام اھرمن گرديده دنيا
با تاجی از زر
راحت لميده بر يکی اورنگ ديبا.
در اين کران بی کرانه
آنجا که خاموش است ھر چيز
دريا ندارد رنگ دريا...
از موج توفنده خبر نيست،
از سيل روبنده اثر نيست،
دريا نمی خواند ترانه
با شور و شوق عاشقانه،
شعری نمی خواند دل افروز
چو ن عاشقی در عشق پيروز
موج زيبا...
با واژهھای
ِ
افسوس افسوس
نگرفته بر تن گر ِد شبتاب،
نا رفته راھی سوی مھتاب
افسرده و سرد
مانده کنار صخرهای خاموش و
تنھا...

آنجا که دريا نيست دريا
در دل ندارد شور و غوغا
غمگين نشسته بر سر راه
دلريش از نيش سياه ِ کژدم ِ يأس
فرسوده ھمچون رھرويی افتاده از پا...
در اين چنين ھنگامهای زين دور پرکين
بر مرغ توفان نيست آيا:
پر باز کردن بھر پرواز؟
درره نھادن گام آغاز؟
چون قطره ی نور
برعمق تاريکی چکيدن؟
چون خون
به شريان و تن دريا دويدن؟
در آبی چشمان درياراه بردن؟
آموختهھا را آزمودن
برقلب توفانھای پنھان ره گشودن ؟
از شور ھستی موجھا را زنده کردن؟
چنگ نھنگان سحر ُبر نده کردن؟
بر جانفشانیھا فزودن
در قلب شب،
از روشنايی ھا
سرودن.
دريا
ز نو
دريا نمودن :
پر شور و غوغا
زاينده و پوينده و
ھمواره رويا.
با تيغه ی داد
بيداد را
ا زصحنه راندن.
چنگال ودندانش شکستن،
دست ستم از پشت بستن.
نا چاره گی چاره نمودن،
دريا دلی پيشه نمودن،
فرياد از بيداد کردن
بنياد آن بر باد کردن
باغ زمان آباد کردن.

از سوزاستبداد
گل ھا را رھاندن.
ھر جا سرودن نغمه ی بيداری روز؟
راھی گشودن بر فروغ صبح پيروز؟
رفتن به اوج لحظهھای بیمدارا:
روبيدن آئين ديروز
برپايی آئين امروز
طرحی فکندن نو ،
ز فردا
روز از پی روز
بردشت باورھا نشاندن عطر ِ نوروز!
برزين آذرمھر

بيم و اميد
شبی خفاش گون باپنجهھای خون فشانش
بسته ره بر من.
نه بر چھر سپھر تيره فامش اختری پيدا
نه دلمرده چراغی بر نشيب پرتگاھش گاه سوسوزن.
صدای بال بالی نه
زبوف آشيان گم کرده حتی گاه آھی نه
دراين ماتمگه جانسوز وبی تسکين
که رويايش ،به کابوسی ست ماننده
نمی گرددزمان
جزدر مداری بسته و سنگين،
زمين بر محور بيمار خود
غمبار می چرخد،
دلش از زخمه ھای شب
بسی خونين ،
نگاه بیقرارش
سرد و ماتم زا،
زابر قير گون ِ"شب سفر"
از درد آکنده،
تن پائيزيش
چون بيد لرزنده،
به چنگ بادغارتگر
چو حيران زائری
زار وسرافکنده!
به روی شاخهای خشکيده و بیبر
نشسته مرغ جادوگر
ومی خواند به ھر دم سحرپرافسون
برای کاروانھای به ره مانده
که درپيچ وخم سخت کمرگاھان
به چه مانده .
چه رويايی ست افسونگر !
که حلقه می زند بر در!
از اين خواب گران بر خاستن خواھی؟!
به اوج قلهھا ره يافتن خواھی ؟!
در اين وادی

چه می جويی؟!
نمی يابی مگر
آنی که می پويی؟
سخن از داد
گه،
گويی ؛
گه از بيداد
می گويی؟
سخن ازبردگان در نما
آزاد می گويی؟
چه داری توشه
اندر کوله بار خويش؟
چه راھی داری اندر پيش؟
بھشتی
که
تو بر پا داشتی
با خون دل ديروز،
چه شداز ابری وبارانی
فرو پاشيد؟
چه شد آخر بگو!
آن بیکرانه افتخار تو؟
چه شد آن قلهھای فتح بار تو؟
ندای ھُد ھُد ت
چون شد؟
چرا بانگی نيامد زان سر چاوش سرای تو؟
نسيمی
ازبھشت وعدهھای تو؟
زسيمرغ ات نشانی مانده آيا بربلند کوه
به غير از گرته ی ديرينه ا ی که
مانده از اندوه؟
بگو يارا !
بگوازرستم مردم تبارت نيز!
ز ُگرد بیمثالت نيز!
بگو از سم اسبانش
که می کو بيد و
ره می برد
رخشينه،
به ھفت خوان ِ ھزاران توی دوران ھا
کنون مانده غباری از اميد آيا

بروی سنگفرش سرخ ميدان ھا؟
و يا
آن که فتاده خود ز پا
دور و
جدا از توده ی مردم
فرو رفته به قعر چاه افسونھا ؟
گرش
بر سر باليی اين چنين آمد
نه زان رو بود
که
ھمواره
بر سوی خطا می رفت؟
بگوای شبپرمغموم!
تو که بال و پردريائی ات
از يأس يخ بسته،
دل دريايی ات
ازلرزه ی گندابھا خسته
تو با اين خستگی ،
پر بستگی-بال سربی وسنگين
با بال ِ
چگونه می توانی پر زنی آزاد؟
چگونه پر کشی برقلهھای باز؟
چگونه بر َکنی قنديلھا را
دھان صخرهھای ھار؟
از
ِ
زنجير شب رستن؟
چگونه خواھی از
ِ
رھيدن از زمستانھای اين سان سرد وطوالنی
و پيوستن به تابستانهھای گرم و نورانی
بود کار توای در وھم خود ،
َ
يک عمر زندانی ؟!
بھشتی که تو می جويی
مگر آن نيست کاندرچنگ خود داری ؟
جھان اين است و
راھت اين !
نباشد چاره ای
جز سازش و
تمکين !
***
در آن سوتر

ميان بيشه ی انبوه
در آن جايی که از ھر سوی رگبار خطر خيزد
فراھم آمده خيلی ز مرغان دگر انديش
به سر شوری و در دل موجی از غو غا
که در سر
گويی آھنگی و فرھنگی دگر دارند
وکجتابی شب راھيچ طوری برنمی تابند
وبر ھر تازه راھی
شبچراغی بر فراز راه می گيرند،
و" ره" از "چه "مشخص می کنند
بھر ِ کسانی که
به تاريکی شب
پا می نھند در راه.
و ھر دم
باتکاء دانش وتدبير حاصل از نبرد کور
توان و ضعف دشمن را
گمانه می زنند
سنجيده و روشن،
و ھم با چند و چون کار خود ھر دم
توازون می دھند بر موج آگاھی،
نمی جويند بھر داوری
افکار غالب را
مگر دانسته ھای رسته بر کوه تجارب را.
و ھرگز ازبرای بر شدن از پله ھای قدرت و شھرت
نمی آرند دست بر صد ھزاران حيله و ترفند،
ومردم را نپندارند
ھمچون مھره ای گردان
که آسان می توانش داد بازی
يا
کشانذش سوی قربانگاه
نی ا ند زآنان که آماده کنند
ديگر بساطی بھر استثمار،
به دور از کيد و شيادی وچند رنگی
نمی خواھند ھرگز بھر خود
چيزی فزون ا ز آن
که می خواھند ھر دم از صميم جان

برای توده ی مردم.
به دور از ھر جنون قدرتی
ھر لحظه می بينند
حقيقت را کماھی با دو چشم باز ،
به لغزش ھا و انبوه کشاکش ھای ره
ره می برند
ھر بار پيشاپيش.
که اينان خود
پل پيغام و پيوند ند
و با علم به دشواری
به ره ھمواره می خوانند:
“جھان تيره ست و
شب سنگين و
بی چھره ،
در اين دھشت سرا
ھرگز نخواھد ُرست بر شاخی
گلی زيباوبايسته
مگر آنی که از شور درون
پوينده و روياست،
چو آن موجی که
در دريا،
توفنده!
چو آن رنجی که
زاينده !
چو آن دستی که
سازنده !
چو آن روحی که
کاونده !
چوآن دادی که
بر بيداد
تازنده!
چوآن عشقی که
دارد
رنگ آينده ! “
برزين آذرمھر

برگ ھائی از يک دفتر
)(۶
اگر امروزه انسان گرگ انسان است
اگر دندان کينه
رفته تابن
درتن و جان است
اگر جنگ برادر
با برادر،
سخت آ سان است
اگر تقدي ِر بی تدبير در کار است،
اگر ناطور قانون پيرکفتار است
اگر چون و چرايی نيست
به ديوان قضاوت
واژه ی عقل آشنايی نيست
فروغ پايداری نه،
و ز آزادی نشان ماندگاری نه
اگر گفتارو کردارند
وارونه،
بدی ھا،خوب و
خوبی ،بد
بدين گونه؛
به آری گفتن نا خواسته
ھرفردمجبور است،
کالم واپسين
ھمواره
با "زور " است؛
اگر کژبين و
کژ راھيم
زکژبينی و
کژ راھی خود
حتی نه آگاھيم
اگرافيون مذھب بسته ره بر مرغ ھشياری،

اگر بيگانه با خويشيم و
با ھر آشنايی نيز
بيگانه،
ھمه از اين نظام کور و پر آشوب و
" شر "مايه ست
ھمه از چالش خونبار "سرمايه " است.
که حرص و آز گرگی چند
سيه روزی خيل آھوا ِن گيج و آواره است!
برزين آذرمھر

فردای دريايی
نه چو نيلوفر دميده بر آب
نه چو لرزنده شب پر شبتاب،
نه چوباران
نه قطره
نه شبنم
نه چو پر ريشه بيشه ی درھم،
نه چو مرغی که سردھد آواز
بادلی پر ز حسرت پرواز،
نه چو مھتاب نو دميده به کوه
ازشب تيره آمده به ستوه،
نه چوتوفان پا گرفته به دشت
رو نھاده به راه بیبرگشت،
نه چو امواج سخت کوبنده
صخرهھا را زخشم روبنده،
نه چوجنگل
نه رود
نه نيزار
نه بھاران زنده از پيکار ،
بوی دريا
نمی دھد شعرم!
گر نبارم چو قطره
چون باران
نبرم ره به گردش دوران،
نزنم شخم خاک خشک و عقيم
نکنم چاره اين عذاب عظيم،
دوزخ تقدير
گل نکارم به
ِ
در نسيم بھاری تغيير،
نگشايم گره ز غنچه ی ماه
که نشانی ست از شکوه پگاه،

نگذرم از ھزار سرخه حصار
نستيزم براه فتح بھار،
نزنم پر به شام بیپرواز
نکنم نو فسانهای آغاز،
نشوم درتنور ھستی گم
نفشانم چو دانه ی گندم
عطر غمھا و شادی مردم،
بوی فردا
نمی دھد شعرم!
برزين آذرمھر

جوالنگاه پرواز
کبوتران کالم
ای
ِ
ھرگزتان
مباد
فرود آوريد سر!
سھای پر آوازه ی عقابان انقالب
بر تندي ِ
که
با گلھای ايثار و دانايی خويش،
وجوانهھای باوربارور خويش،
بھاران مردمی ھنوز نامده را
ِ
عطرآگين ساخته اند ؛
بی آن که
پربگشائيدھمزمان
ش درسايه ماندگان
برقله ی ستاي ِ
ققنوس وارگان بینام و آوازه،
که
بی نھادن نامی ازخود
حتی برسنگ،
ولی
باايثارو
شورو شعوری ھمسنگ،
بارھا و بار ھا
به نشانه ی شکست شب
ب داد
و بر
آمدن آفتا ِ
ِ
وپيدايی
ظھرعدالت
در برھوت عظيم رنج،
چشم
چشم اھريمن ،
در
ِ
مرگ را
از توسن بالدارو
مخوف خويش
زبونانه
به زيرکشيده اند!
و امروز
ھمچنان
جسورانه دربرابرخصم
فروتنانه درپيشگا ِه مردمان،
اين عفريت را
ازتوسن خويش
به زير
می کشند !

سياوش وارانی که
در گذار از خرمنھای آتش
ھرگز خم برابرونيا ورده اند
وھر بار
بااين کار
حسرتی عظيم بر دل دشمن،
نھاده اند
و امروز ھمچنان
اين حسرت را
بر دل اھريمنان
می نھند !
آرش واران جان به تير کرده
که
نستوه و استوار،
بارھاوبارھا
به عقب رانده اند
مرزھای تاريکی را،
وبه گل نشانده اند
دليريی و بیباکی را!
و
رستم وارانی که
ھشياربوده اند وبيدار
مردم خواه و
ديو شکن
ازديرباز !
ودر دوزخ امروز نيز
ھمچنان
بيدارندوھشيار
وديو شکن و
مردم نواز!
***
ای کبوتران گشوده با ِل نياز !
ھرگزتان
مباد
به غير اين پرواز!
برزين آذرمھر

بی تو
بی تو
ھمه شب است
در اين وادی
جايی
نشانه نيست ز آبادی
ھرگز نمی دمد
گل شادی
ای نازنين ما
ای آزادی !
برزين آذرمھر

بيم و اميد
شبی خفاش گون باپنجه ھای خون فشانش
بسته ره بر من.
نه بر چھر سپھر تيره فامش اختری پيدا
نه دلمرده چراغی بر نشيب پرتگاھش گاه سوسوزن.
صدای بال بالی نه
زبوف آشيان گم کرده حتی گاه آھی نه
دراين ماتمگه پر سوگ وبی تسکين
که رويايش ،به کابوسی ست ماننده
زمين بيمار و
قلب آسمان خون است،
زمان لرزنده ای چون بيد مجنون است
فکنده سر به زيرو
الغر ومفلوک،
وبرجسمش
ھزاران شاخسار پوک .
به روی شاخه ای خشکيده و بی بر
نشسته مرغ جادوگر
و می خواند به ھر دم سحر پر افسون
برای کاروان ھای به ره مانده
که در پيچ و خم سخت کمرگاھان
به چه مانده .
چه رويايی!
چه بيھوده اميد وھم پيمايی!
از اين خواب گران بر خاستن خواھی؟!
به اوج قله ھا ره يافتن خواھی ؟!
چه می جويی؟!
ز داد سرنوشت ات از چه می مويی؟!
بھشت ات آن نبود آيا
که از ابری وبارانی
فرو پاشيد؟
چه شد آن ھد ھد چاوش سرای تو؟
بھشتی وعده ھای ناروای تو؟
زسيمرغ ات نشانی مانده جايی بربلند کوه؟
بگوازرستم مردم تبارت نيز!
زگرد بی مثالت نيز!
بگو آيا
ھنوزاز سم اسبانش
به روی سنگفرش سرخ ميدان ھا
صدای ضربه می خيزد؟

و يا از ترس جان
قالب تھی کرده
فتاده در ميان چاه نکبت ھا؟
گرش آمد به سر اين بد
نه زان رو بود که
ھمواره برراھی خطا می رفت؟
بگو ای شبرو مغموم!
تو ای بال و پرت بسته،
ز دريا و زمين و آسمان خسته
تو با اين بال بال سربی وسنگين
چگونه می توانی پر زنی آزاد؟
چگونه پر کشی در آسمان باز؟
چگونه برکنی قنديل ھا را
از سپھر مرده و بيمار؟
چگونه خواھی از چنگال اين زندان ھا رستن؟
رھيدن از زمستان ھای اين سان سرد وطوالنی
و پيوستن به تابستانه ھای گرم و نورانی
بود کار توای در وھم خود ،يک عمر زندانی ؟!
َ
بھشتی که تو می جويی
مگر آن نيست که درچنگ خود داری ؟
جھان اين است و
راھت اين !
نباشد چاره ای
جز سازش و
تمکين !
***
در آن سوتر ولی
در بيشه ی انبوه
در آن جايی که از ھر سوی رگبار خطر خيزد
فراھم آمده خيلی ز مرغان دگر انديش
به سر شوری و در دل موجی از غو غا
که در سر
گويی آھنگی و فرھنگی دگر دارند
و کجتابی شب را ھيچ طوری بر نمی تابند
و بر ھر تازه راھی حرف خود را باز می خوانند:
"جھان تيره ست و
شب سنگين و
بی چھره ،
در اين دھشت سرا
ھرگز نخواھد رست بر شاخی
گلی زيباوزيبنده،
مگر آنی که از شور درون
پوينده و روياست،

چو آن موجی که در دريا
توفنده!
چو آن روحی که
کاونده !
چو آن رنجی که
زاينده !
چو آن دستی که
سازنده !
چوآن دادی که بر بيداد
تازنده!
چوآن عشقی که دارد
رنگ آينده !
برزين آذرمھر

فردای دريايی

نه چو نيلوفر دميده بر آب
نه چو شب بوی غرقه در شبنم
نه چو شطی که می گشايد باز
چشم از خوابھا ی دور و دراز
بوی دريا نمی دھد،
شعرم .
گر نبارم زابر ،
چون باران
نشوم قطرهای ز سيل گران
نعره بر ناورم ز قلب کوير
نبرم ره چو ريشه در بن خاک
نشکفم ھمچو دانه ی گندم
نشوم خوشه ی غم مردم
بوی فردا نمی دھد،
شعرم.

برزين آذرمھر

ليبی !
افسوس
درزيرچشم ما
خيل خزندگان موذی
اين مار خوردگان ِ افعی شده ھمه
اين ھفت خطان ِ »حامی آزادی«
اينان که دم زنند به نيرنگ
ھر لحظه از حقوق بشر
درکمال ِ شر !
آخر
کمر به قتل تو بستند
شريانھای تو گشودند
شيرازه ات ز ھم گستند
راھت به نيمه راه بريدند
خاک ترا
به توبره کشيدند
با اين ھمه ولی
دستی برون نيامد
ازآستين کس
نز اژدھای زرد فرو مانده در لجن
نز خرس قطبی به حيل گشته مستقر...
ما خام ما ندگان
سر برده زير برف
چون کبک ساده لوح
دل کرده خوش به اين که بھاران تازه ای
در حال زادن است،
غافل از اين که بستن بيھوده دل به خس
ھستی خود به گونه ای
بر باد دادن است.
امشب دوباره باز
در ھر کرانه می شنوم من نفير تو
از ھر رگ ات تنوره کشد
ضجه ی عراق!
ره بسته بر گلوی تو
افغان ھيرمند!
ليبی!
ببين !
ترا

به چه روز ی فکنده اند؟
اکتبر سرخ کو؟
که دھد ھر دمت پيام!
اکتبر سرخ کو؟
که شود اين دمت سپر!
آن دادگرکجاست
که داد تو بشنود؟
گيرد ترا در آتش وخون
زير بال و پر؟
در اوج فتنه بال گشايد به سوی تو
بيرون برد سفينه ی تو
از دل خطر!
ھر لحظه ات به نام بخواند:
"بمان!
بمان!
مگذار تا ببلعدت
اين خصم حيله گر! "
"ما را چه چاره ای به جھان غير ِ راه ِ رزم
ھر روز متحد شدن
از پيش،بيشتر!
با قھر
ريشه کن شود
اين دشمن بشر! "
امروزگر نمانده خبر زان ستيزگر
پرسم ز خود را ھر آينه با بغض و درد و غم
آن مرغ سرخ فام
کجا آشيان گرفت؟
آن مرغ شب شکن
کجا رفت و بر نگشت؟
کو اختری که بود فروزان در آسمان؟
وز او گرفته بود،جوانی ،ھمه جھان!
کو کوکبی که بعد ِ غروبش در ابر ِ غم
عطری به گل نماند وجھان ماند چشم تر؟
برزين آذرمھر

ھنگامه ی درو

از جرزھای شھر به نفرت شده عجين
نفت غليظ کينه کند نشت روز و شب
آتشزنه کجاست برادر ،
ببين که باز
گشته پديد سيل عظيمی از انزجار
دوران دوباره بار گرفته زخشم وکين
کشته زمانه باز به دل تخم انفجار
يارا!
دگر نه فرصت لھو است وگفتگو
از تک جرقهای شود
ھر برج زير و رو
اما به ھوش باش و
درايت به کار بر!
کاين شعله در نگيرد
يکسان به خشک و تر…

برزين آذرمھر

در سوگ آن عقاب

در سوگ آن عقاب
وقتی که آسمان و زمين
می گريست خون
بی شرم طوطيان
با چينه دانِھای پر از کين
ودانهھای زرق به منقار
کردند سر
فسانه ی نُه تويی از دروغ
گفتند ھم زمان
گفتند ھم زبان
گفتند:
"آن عقاب ستيھنده ،گر نماند
دراوج آسمان،
زان بود که
ش بيگاه رفته بود
به چال ِ
در فتح قلهھا ی چنان فتح ناپذير
بيراه رفته بود
بشکسته بود يکسره پيمان و
کنده بود
دل
ازھر آن چه بود،
گرديده بود ھرزه پَر و ھرزه خوار و پست

ماننده ی کالغ!"
با اين ھمه به باغ من آنجا که در غم اند
مرغان باورم
حتی چکاوکی
باور بدان نکرد ...
زيرا به گاه فاجعه اين زخم خوردگان
زآنجا که چشم باز بر اين صحنه داشتند
ديدند آشکار
تيری که خورد
بر تن مجروح اين عقاب
اوج آسمان
در ِ
خونی که ريخت از تن او
بر بال ِ کرکسان...
برزين آذرمھر

ب کوه
در نشي ِ

شاعر اگر ننھد زجان خويش مايه...

ت اين عصرپر ننگ
درنکب ِ
که ناديان جبھه ی شب،
با ھاری گر گينه واری
"پايان تاريخ "اش نگارند...
عصری که گويی اھرمن بنشسته بر تخت،
و اورمزد دل شکسته،
حيران نشسته ،
در پی تدبير و
درمان!
آنجا که بال قمری برھان شکسته است
از ضربه ی منقا ِر کرکسھای بھتان؛
آنجا که از دو ِد دروغ آسمان گير،
ديريست پنھان مانده خورشيد حقيقت...
عصری که گويی چيره گشته باز دشمن ،
و دوست ؛ھر جا ،می کنَد جان،
در زير آوا ِر شکنج و
رنج زندان...
ِ
شاعر اگر ننھد ز جان خويش مايه؛
نفشاند از سوز درون
نوری به ظلمت؛
با غرش رعد ،
چون بب ِر غرانی نپيچد با پلنگ رنگ و نيرنگ،

دشمن نگيرد کر کسان مرگ منقار،
يکسر نتازد بر قفس ،بر بند  ،بر ننگ،
خون آگاھی گلرنگ
دائم نراند
ِ
در خوشهھای تشنه ی روئيده برسنگ؛
ھر لحظه ،ھر جا
ازجا نخيزد...
آتش نگيرد،
از کين و کشتاری که گيتی
کرده ويران ،
شعرش اگر تيری نگردد در کمانه،
خفاش خون آشام را رفته نشانه،
شمشير برايی نگردد،
نايد فرو از خشم و کينه ،
بر قلب نفرت با ِر دشمن...
کاروان کار در ره مانده گر باز،
با
ِ
گشته ھمآواز
الھام از نو زايی فردا نگيرد.
سر بر نيارد گر چو نوری از حقيقت،
دروغ کوه پيکر.
ازابر انبوه
ِ
درزير بال خيل خفاشان نيرنگ
بخوان مجروح حقيقت را نجويد.
ش
ِ
شعری نخواند ھر نفس چون ھرم آتش
ريشه ز جان بگرفته و
بر دل نشسته ...
آری برادر

درقلب اين دوران يکسر کين و نفرت
شاعر اگر خاکی نباشد،
در جنگ با آئين ضحاکی نباشد ؛
شعرش اگر ھم ره برد بر اوج افالک،
جز بوسه بر دامان سفاکی نباشد!
برزين آذرمھر

سپاه ماه مه
به باغ ِ خرم ِ گيتی بھار می آيد
بھار ِ مردم ِ چشم انتظار می آيد
به ماه ِخرم ِارديبھشت ِ خرم پی
به ديده پرچم و گل بیشمار می آيد
پی بھار طبيعت به مقدم ِ نو روز
بھار ديگری از فصل کار می آيد
به مو سمی که جھان می شود دوباره جوان
سپاه ِماه ِمه از ھر کنار می آيد
به ھر کران که نظر می کنم به روی جھان
ز ھر جوانه ی جان عطر کار می آيد
زھم گسيخته گويی بساط ِ اھريمن
که اورمزد ِ زمان شھسوار می آيد
سپاه کار ،سپاه ِ جھانی زحمت
دوباره بر سر ِ سکوی کار می آيد
ز اللهھای دميده به کشتزار نبرد
خروش و ھلھله صدھا ھزار می آيد
زمشتھای گره گشته از صالبت ِ خشم
نشان ِ روشنی از کارزار می آيد
پی سياھی شبھای پر ھراس ِ نبرد
پگاه ِ معجزه و افتخار می آيد
گذشته چون شب تاريک در کشاکش رزم
سپيده با رخ ِ خورشيد وار می آيد
زيورشی که به شب می برد به نام ِ بشر
سپاه ظلم و ستم تارو مار می آيد
چو داد ريشه دوانده به شوره زار ِ ستم
درخت سبز عدالت به بار می آيد
مگو که ظلمت شب باز گشته در عالم

نگر که شير ِ سحر ،در شکار می آيد
به شوق تير نشاندن به قلب تاريکی
چو شعله ملتھب و بیقرار می آيد
مده عنان به سرافکندگی دور شکست
چرا که چه چشم خرد اشکبارمی آيد
مگو که کار جھان شد به کام سرمايه
که دور الشخوران نا به کار می آيد
حقيقتی ست که در زير ابر بیباران
بھار ِ ھستی ما سوگوار می آيد
تعجبی نه اگر زير يوغ ِ سرمايه
سپيده مان به نظر شام تار می آيد
چنان ز"کار مجرد" تھی شدم از خويش
که کار در نظرم چوب دار می آيد
منه زدست سالحی که بر گرفتی چند
که بینبرد توشب ماندگار می آيد
بھار سرخ به گيتی دوباره گردد با ز
بھار ِ کار در اين روزگار می آيد
بکو ب پا و به ميدان شھر دست افشان
که بر اريکه ی قدرت نگار می آيد
سپاه صلح بخوانش ،سپاه ِ رستاخيز
که او ھماره ترا غمگسار می آيد
برزين آذرمھر

ﮔﻞ ِ ﻣﻦاﯼ ﺑﻬﺎر ِ ﺁزادﯼ!
هﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ روح ِ ﺑﻬﺎر
ﮔﺮم رﻗﺺ اﺳﺖ ﻻﻟﻪ ﯼ ﺗﺒﺪار،
ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران دﻣﻴﺪﻩ ا ز دل ِ ﮐﻮﻩ ،
ﮐﻮﻩ در هﺎﻟﻪ ﯼ ﻣﻬﯽ اﻧﺒﻮﻩ؛
ﻣﺮغ ِﭘﺮ ﺑﺴﺘﻪ  ،ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎل اﻓﺸﺎن ،
از ﻗﻔﺲ رﺳﺘﻪ ﭘﻮﭘﮏ ﻏﻤﺨﻮان؛
ﻣﺮﻏﮑﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ،
زﻧﺪﮔﺎن ،زﻧﺪﻩ ﮔﺎن ِ ﺑﻴﺪارﻧﺪ...
اﯼ ﮔﻞ ﻣﻦ ﺗﻮ هﻢ ﺷﮑﻮ ﻓﻪ ﺑﺮ ﺁر!
ﺁﻣﺪﻩ ،
ﺁﻣﺪﻩ،
دوﺑﺎرﻩ ﺑﻬﺎر!
ﭼﻮن ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮوﯼ ﺑﺮ ﻟﺐ ِ ﺟﻮﯼ!
هﻤﭽﻮ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺁب!
ﭼﻮن ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺑﺠﻮش از دل ِﮐﻮﻩ!
ﮔﻮ ﺳﺮ ﺁﻣﺪ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﯼ اﻧﺪوﻩ،
ﮔﻮ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺧﺮوش ﺁﻣﺪ،
ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺪل و داد و ﻧﻮش ﺁﻣﺪ!
ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮ ﮐﻦ،

ﺑﺨﻮان دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﺎز!
زﻧﺪﮔﯽ را دوﺑﺎرﻩ ﮐﻦ ﺁﻏﺎز!
ﻣﮋدﻩام دﻩ،
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ روز رﺳﻴﺪ!
ﺷﺐ ﺳﺮ ﺁﻣﺪ
ﺑﺨﻨﺪﻩ ﺷﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ!
ﮔﻞ ﻣﻦاﯼ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﯼ ﺷﺎدﯼ،
ﮔﻞ ﻣﻦاﯼ ﺑﻬﺎر ﺁزادﯼ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﮐﺎﺑﻮس

دﻳﺸﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ
ﺳﺮ ﺳﺮخ ِ ﺳﺒﺰ ﭘﻮش
در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻤﻮش،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﺧﺮوش :
درﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮدم
ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺮد،
در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺧﺰﻳﺪﻩ،
اﻓﺴﺮدﻩ ،ﭼﻬﺮ ِﻩ زرد؛
زاﻧﻮﯼ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
دﻟﺨﺴﺘﻪ ،در ﺑﻐﻞ،
در ورﻃﻪ ﯼ ﮐﺒﻮدﯼ
ا ز ﺧﻮن و اﺷﮏ و درد...
اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﺳﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد،
هﻨﮕﺎﻣﻪهﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ،
در دام ِ ﭼﻪ ﻃﻠﺴﻤﯽ
دل ﮐﻨﺪﻩ از ﻧﺒﺮد؟!
در ﻧﻴﻤﻪهﺎﯼ راﻩ و
اﻓﺘﺎدﻩ از ﻧﻔﺲ
ﭼﻮن ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺮﻏﯽ،
در ﮐﻨﺞ ﻳﮏ ﻗﻔﺲ...

اﻳﻦ ﺳﺎن ﻓﺮوﺷﮑﺴﺘﻪ،
از ﺧﻮﻳﺶ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ؛
دﺳﺖ ﮐﻪاش ﻧﻬﺎدﻩ،
ﺳﻨﮓ ﻟﺤﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ؟!
درﻳﺎﯼ ﭼﺎرﻩ ﮔﺮ،
رهﭙﻮﯼ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ،
در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟
در اﻧﺘﻈﺎر ِﺧﻴﺰش ﺑﺎد از ﮐﺪام ﺳﻮﺳﺖ؟
ﻟﺐ ﭘﺮ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ زﻧﺪ،
ﻗﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ ،
ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،
ﺷﻮر ِ ﻧﻬﺎن ﺧﻮد ،
ﻋﺮﻳﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺁن ﺷﻮر ِ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،
در ﻣﻮجهﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
وان ﻣﻮجهﺎﯼ رﻓﺘﻪ،
ﺗﺎ اوجهﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﻓﺼﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺮ
ﺁﺧﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ؟
ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺪارد او
دﻳﮕﺮ هﻮاﯼ رﺷﺪ؟
دﻳﮕﺮ در او ﻧﻤﯽ ﺗﭙﺪ،

ﻗﻠﺐ ﺗﭙﺎن ِ ﻣﺎﻩ؟
ﺳﻮ ﺳﻮ دراو ﻧﻤﯽ زﻧﺪ،
ﺗﮏ اﺧﺘﺮان راﻩ؟
ﻣﺮﻏﺎن رﻩ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ
در ﺷﺐ ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺁن هﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪن داﻧﻪ ﺑﻪ ژرف ِ ﺧﺎﮎ
ﻧﺸﮑﻔﺘﻪ ﮔﺮﺳﺘﺎرﻩاﯼ در ﺁﺳﻤﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﮎ؟
درﮐﺸﺘﺰار ﺷﺐ،
ﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﺮ ﻧﺒﺾ ﺗﺎزﮔﯽ،
ﻣﺎ راﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ ،
درﻣﻮﺟﺴﺎرﻩﯼ ﻧﻬﺎن در ژرﻓﻨﺎﯼ ﺷﺐ ،
ﺧﻮد ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺎهﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻳﻢ
وﻳﻦ ﻗﻄﺮﻩهﺎ،
ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ هﻤﺴﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد،
درﻳﺎ ﮔﺮﯼ در ﻳﺎ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد...
ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ ،هﻤﻴﺸﻪ
اﻳﻦ ﻣﺮغ ِ دردﻣﻨﺪ
در اوج ﻣﻮج هﺎ،
ﻳﺎ ژرﻓﻪهﺎﯼ ﺷﺐ،
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ :
ﻳﺎران

ﺧﻄﺮ!
ﺧﻄﺮ!
از دام هﺎ
ﺣﺬر!
از ﺑﺮﮐﻪهﺎﯼ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ از ﻻﻳﻪ ﯼ ﻟﺠﻦ،
ازﻣﺎرهﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﻮجهﺎ ﺳﻮار،
ﮔﻪ زﻳﺮ ،ﮔﻪ زﺑَﺮ
ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺎهﺮاﻧﻪ
ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،
ﻟﻴﮑﻦ رهﺒْﺮاﻧﻪ
ﺑﺮ رﻳﺸﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﺷﺒﺨﻮان ِ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ
از ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺮارت اﻳﻦ راﻩ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ،
رهﺘﻮﺷﻪاﯼ ﻓﺮاهﻢ،
ﮐﺮدﻩ ﺧﻮرﻧﺪ راﻩ،
ﻟﻴﮑﻦ در اﻳﻦ ﮐﺮاﻧﻪ ﯼ ﺧﺎﻣﻮش و وهﻤﻨﺎﮎ،
ﺧﻮاب از ﺳﺮش رﺑﻮدﻩ ،
ﮐﺎﺑﻮس هﻮﻟﻨﺎﮎ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

اﻧﺪوﻩ ِ ﮐﻮﻩ
درﻳﺎ
ﺑﻪ هﻢ ﺑﺮ ﺁﻣﺪ و
ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﺒﻮد...
ﮐﻮﻩ ِ درﻳﺪﻩ ﺗﻦ،
ﻳﮑﺮﻳﺰ و
ﺑﯽ اﻣﺎن،
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻌﺮﻩ زد؛
ﭘﻴﭽﻴﺪ هﻤﭽﻮ ﻣﺎر
از درد ِ زاﻳﻤﺎن!
در ﮔﺮگ و ﻣﻴﺶ ﺻﺒﺢ
ﺧﻔﺨﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﺑﺎد
ﺧﻨﺠﯽ ﮐﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﻣﺨﻤﻮر ِ ﺁﺳﻤﺎن،
هﻪ هﻪ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ!
ﺑﺎ ﺁن هﻤﻪ ﻣﺮارت و
ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ و
ﺧﺮوش
وان ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و
ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ِ ﻧﻮش ﻧﻮش
زاﺋﻴﺪﻩ
ﮐﻮﻩ
ﻣﻮش!
ﺑﻬﻤﻦ ۶٣
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

از زﺑﺎن دژﺧﻴﻢ
ﻣﻦ ﮐﻪ ام؟
ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﻣﺮگ اﻧﺪ ﻳﺶ،
دﻳﻮ ِ ﺷﺐهﺎﯼ دراز ِ ﺗﺸﻮﻳﺶ،
ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺪاﻧﻪ ﺑﺮَد دﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﯼ ﺁﺗﺸﮕﻮﻧﯽ،
ﺗﺎ ﮐﺸﺪ از دهﻦ ِ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﯼ،
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻴﺶ!
ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻧﺸﺪﻩ روزﯼ،
ﺷﺐ؛
ﻳﺎ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺷﺐ ﺟﺎﻧﮑﺎهﯽ،
ﺻﺒﺢ؛
ﮐﻪ ﻧﻠﺮزاﻧﻢ ﻣﻦ
زﻳﺮ ﺁوار ِ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،
هﺮ دم،
ﺟﺎن ﺁزادﻩ ﯼ ﻣﺮدم ﻳﺎرﯼ!
ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻧﯽ را ﻳﺎ
ﺑﺎرهﺎ
در ﺗﺐ و درد،
ﻧﺒﺮم از ﻃﺎﻗﺖ،
ﻧﺒﺮم ﺗﺎ ﻟﺐ ِ ﺑﻴﻐﻮﻟﻪ ﯼ ﻣﺮگ
زﻳﺮ ِ دﻧﺪاﻧﻪ ﯼ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﺶ ﻣﺮگ اﻓﺰارﯼ!
درﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﯽ ﺳﺮد،
ﻧﻨﺸﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ دﻟﯽ ﺻﺪهﺎ داغ
ﺟﺴﻢ ﻣﺠﺮوﺣﯽ را ،
ﺑﻪ ﻳﮑﯽ دﺷﻨﻪ و ﻧﺸﺘﺮ ﻧﺪرم
ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺪﯼ ﻧﺒﺮم دﺳﺖ ﺑﺮ اﻧﺪام ﮔﻠﯽ ﻣﺮدم ﻓﺎم
ﻧﺰﻧﻢ زﺧﻤﻪ ﯼ ﮐﺎرﯼ ﺑﻪ دل ِ ﻏﻤﺨﻮارﯼ!
ﻧﺸﮑﻨﻢ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ،
ﻧﺒﺮم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﭙﺎرﻩ و
ﺳﻨﮓ،
ﻧﮑﻨﻢ دﻟﺸﺪﻩاﯼ را
ﺳﻨﮕﺴﺎر،
ﺗﻴﺮ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ِ ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺰﻧﻢ،
ﻧﮑﻨﻢ ﺣﻠﻖ ﺁوﻳﺰ
ﺗﻦ ﺁزادﻩ ﮔﻠﯽ را
هﺮ ﺑﺎر،
از ﻃﻨﺎ ب دارﯼ!

ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﺷﻨﻴﻊ اﺳﺖ ﺳﻘﻮط اﻧﺴﺎن!
ﺳﮓ زﻧﺠﻴﺮﯼ ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﯽ ﮔﺸﺘﻦ،
ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ،
در ﺷﮑﻤﺒﺎرﮔﯽ ﮔﺮداﺑﯽ!
ﺑﺎ هﻤﻪ ﺧﺒﺚ و ﭘﻠﻴﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻣﺮا
ﻋﺪﻩاﯼ ﺑﺮﺁﻧﻨﺪ،
ﮐﻪ ﭘﯽ اﻣﺮ ﻣﻌﺎﺷﻢ ﻣﻦ ِ ﭘﺴﺖ
وز ﭘﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﻴﺰ
و ﻳﮑﯽ ﮐﻮزﻩ ﯼ ﺁب اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ،
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻮ ﺷﻢ؛
واز اﻳﻦ ﺳﺎدﻩ دﻻن
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ هﺎ ﭘﻨﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﻣﺄﻣﻮرم
ﭘﺲ زهﺮ ﮐﺮدﻩ ﯼ ﺧﻮد ﻣﻌﺬورم !
ﻟﻴﮏ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺪﯼ ﺷﺪﻩ اﻳﻨﺴﺎن ﺟﺎﻳﺰ؛
ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﻧﺒﻮدﻩ هﺮﮔﺰ:
زﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯼ ﻧﺎزﮎ و ﺑﯽرﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ِ ﺑﺸﺮﯼ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﮑﺮ دارم
دﻳﺮﮔﺎهﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﭘﺴﺖ و ﻧﻔﺮت ﺑﺎرم!
و در اﻧﺒﻮهﻪ ﯼ دوزخ ﺑﺎﻧﺎن
دﻳﻮ ﻣﺮدم در و
ﻣﺮدم ﺧﻮارم!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

دريا و درنا
ديشب تمام شب
درنای سرخپوش،
در ساحل خموش
می خواند پر خروش…
دريا،
کنار او
خنياگری غمين و
پريشان بود،
بر دل ھزار سايه ماتم داشت،
بر اطلس ِ◌ سياھش
عطری نه از طراوت باران بود،
شوری نه از کشاکش توفان ھا…
درجزرخويش
با ھمه جان زجر می کشيد …
مرغ جان به لب
وآن
ِ
از ھول ديرپايی اين جزر
در تعب
میخواند دمبدم :
“ای اژدھای آبی
ای زنده از خروش!
ای سختسر
که ديری بر صخره کوفتی،
و بارھا فکندی لرزه به جان شب…
وکنون…
چنين فسرده
پژ مرده ،چھره زرد
از تاب و تب فتاده،
بر جا نشسته سرد ! …
ای يل
که ات به ذلت
گردانده رامسر؟
دست که ات نھاده
سنگ لحد به سر؟
در نيمهھای راه و
افتاده از نفس
چون پرشکسته مرغی
در کنج يک قفس...
با چون تويی چه کردند
ديوان بوالھوس؟
کاين سان ز پا فتادی
کندی دل از نبرد!

در انتظارنعره ی توفان ز کيستی؟
درآرزوی خيزش باد از کدام سو؟
ِ
لب پر چرا نمی زنی،
قد بر نمی کشی،
طغيان نمی کنی،
شو ِر نھفته را
عريان نمی کنی؟
روشن نمی سرايی
آماجھا چه شد؟
آن شو ِر پا گرفته ،
در موجھا چه شد؟
وان موجھای رفته،
تا اوجھا چه شد؟
فصل بلند شر
آخر نشد مگر؟
در سينهات نمی تپد،
تپان ماه؟
قلب ِ
سو سو دراو نمی زند،
شب اختران راه؟
آيا به سر نمانده ات
ديگر ھوای رشد؟
شور بر آمدن
غوغای بر شدن…
ِ
برآسمان جھيدن
بر صخره کوفتن؟…“
***
دريای شب گرفته
از درد کف به لب،
گويد به غمگساری :
“ای مرغ تيز پر!
در موج موج دريا،
تا اين سکوت ھست،
تا اين فضای ترس…
دريا اگر نگردد از قطره بارور
قطره اگر نگردد
چون بحر پھنه ور؛
گر من ز تو نگيرم
دريا دلی و
خود
دريا دلی نبخشم
بر موجھای فرد…
بر اوجھا رسيدن،
جزخواب يا خيالی،
در عمق شب
چه بود؟…“

***
“در سير اين سفر
بس بارھا که بیسر
کژراھه رفته ايم!
با آن ھمه نشاندن گلدانه در مغاک
نشکفته کوکبی اگردر اين کران چه باک؟
در پردهھای اين شب
از دل اگر بخواھيم
ره باز می کنيم!
با بال بال در ھم
پرواز روشنی را
آغاز می کنيم!
درموجسارهی نھان در ژرفنای شب ،
خود قطره قطره باھم پيوند می خوريم،
اين نغمهھا چو با ھم،ھمساز می شود،
دريا گری در يا آغاز می شود…
با اين ھمه ،ھميشه
مرغ دردمند
ای
ِ
در اوج موج ھا،
گون شب،
يا ژرفهھای خامش و بيمار
ِ
فرياد کن !
بخوان!
ياران
خطر!
خطر!
از دام ھا
حذر!
از برکهھای پر شده از اليه ی لجن،
ازمارھای آبی بر موجھا سوار،
گه زير ،گه زبَر
آنان که ماھرانه
خود پيش می برند،
اما رھبُرانه
بر ريشه می زنند“ .
***
شبخوان اين سفر
ِ
از سختی و مرارت اين راه با خبر،
رھتوشهای فراھم،
کرده خورند راه،
ليکن در اين کرانه ی خاموش و وھمناک،
خواب از سرش ربوده ،
کابوس ھولناک!
برزين آذرمھر

ﻧﻘﺒﯽ زﻧﻴﻢ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻬﺎر ﻩ هﺎ...
در اﻳﻦ ﺷﺐ ﺳﻴﺎﻩ ،
ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﻳﻮ ﺟﻬﻞ،
ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﮔﻮﻳﯽ،
ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺎغ ﺳﺤﺮ را ﻓﮑﻨﺪﻩ اﻧﺪ،
در ﭼﺎﻩ ﭼﻤﮑﺮان!
اﯼ ﺁﺷﻨﺎﯼ درد!
ﮔﺮ ﺁﻣﺪﯼ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت زﻧﺪان ﻣﺎ
ﺑﺒﻴﻦ!
رﻧﺠﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﻢ،
ز رهﻤﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ!
ﮐﻦ هﻤﺘﯽ
ﮐﻪ دﺳﺖ
ﺑﺮ ﺁرﻳﻢ از ﺁﺳﺘﻴﻦ...
ﻧﻘﺒﯽ زﻧﻴﻢ
دوﺑﺎرﻩ
ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻬﺎر ﻩ هﺎ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﺁﻩ اﯼ" ﻳﻘﻴﻦ ﮔﻤﺸﺪﻩ" ...
ﺑﺎغ از ﻓﺮاق ﮔﻞ ز ﺗﻦ اﻓﮑﻨﺪ ﭘﻴﺮهﻦ،
ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪ رﻳﺨﺖ ﺷﺐ ﺻﺪف داﻧﻪهﺎﯼ ﺑﺮف،
ﭘﺎﺋﻴﺰ زد ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ هﺮ ﭼﻴﺰرﻧﮓ ِ زرد،
ﻣﺎﺗﻢ ﺑﮕﺴﺘﺮﻳﺪ و
ﻓﺮو رﻳﺨﺖ اﺷﮏ ِ ﺳﺮد.
ﺑﺲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺖ...
در ﺑﺮﮐﻪهﺎﯼ ﺷﺐ زدﻩ،
ﺗﺎ دﻳﺮﮔﺎﻩ هﺎ،
ﺟﺰﻏﻮﮎ ِ ﻏﻢ ﻧﺨﻮاﻧﺪ؛
ﺟﺰ هﻖ هﻖ ِ ﺧﻔﻴﺪﻩ اﯼ
از ﻣﺮغ ِ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﻧﺪ؛
درهﺮ ﮐﺠﺎﯼ رﻩ
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ،
ﺧﻨﺠﺮﯼ
ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻠﻴﺪ؛
زهﺮ ﮐﺸﻨﺪﻩ اﯼ
درﺟﺴﻢ وﺟﺎن دوﻳﺪ؛
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،هﺮ ﻧﻔﺲ،
ﺷﮏ هﻤﭽﻮ ﺻﺨﺮﻩاﯼ ﺷﺪ و
رﻩ ﺑﺴﺖ ﺑﺮ هﺪف؛

ﺁﻩ اﯼ" ﻳﻘﻴﻦ ﮔﻤﺸﺪﻩ" رﻓﺘﯽ ازاﻳﻦ دﻳﺎر
زان ﭘﺲ دﮔﺮ ﻧﺪ ﻳﺪ ﮐﺴﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺑﻬﺎر؛
ﮔﻮ ﺑﯽﺗﻮﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ازﻳﻦ رﻩ،
ﮔﺬر ﮐﻨﻴﻢ؟
ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺐ ِ ﺗﻴﺮﻩ
ﺳﺤﺮ ﮐﻨﻴﻢ؟
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﺁزادﯼ!
اﯼ ﻃﻨﻴﻦ ِﺗﺮﮐﺶ ﺑﻬﺎر
در ﮐﻮﻳﺮ ِ ﺳﺘﺮوﻧﯽ!
ﻋﻄﺮ ﮔﺮم ِ ﭘﻴﮑﺮ ِ زﻣﻴﻦ
دررﮔﺎن ِهﺮ ﭼﻪ رﺳﺘﻨﯽ!
درﺑﻬﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ ِﻣﻦ،
هﻤﭽﻮ ﭘﺮﺗﻮ ﺳﭙﻴﺪﻩ دم
ﺑﺮ ﺳﺘﻴﻎ ِ ﻗﻠﻪ هﺎ
ﺑﻪ دم!
ﺑﯽ ﺗﻮ
اﯼ ﺟﻮاﻧﯽ ِ ﺟﻬﺎن!
ﺑﯽ ﺗﻮ
ﻟﺤﻈﻪاﯼ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
در ﺑﻬﺎر ِ ﺳﺮد اﻳﻦ دﻳﺎر،
ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪﻩهﺎﯼ ﺑﻴﻘﺮار،
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ!
اﯼ هﻤﺎرﻩ ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﺳﻔﺮ،
در ﺷﺒﺎن ﺳﺮد و
ﺑﯽ ﻣﻔﺮ،
ﺑﯽ ﺗﻮ

ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ
ﻃﻌﻢ هﺮ اﻟﻢ ﭼﺸﻴﺪﻩ اﻳﻢ
ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﻴﺪﻩ اﻳﻢ
وز وراﯼ ﻧﮑﺒﺖ ِ زﻣﺎن
رو ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻦ
ﻧﻬﺎدﻩ اﻳﻢ:
ﺑﯽ ﺗﻮ
دل ﻧﻤﯽ ﺗﭙﺪ
ﺑﻪ ﺷﻮق
ﺑﯽ ﺗﻮ
داﻧﻪهﺎﯼ ﺳﺮخ ِ ﻋﺸﻖ
درﺿﻤﻴﺮ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪ
ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﻬﺮﻩهﺎ
هﻤﻪ ﮐﺒﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻪ هﺎ
هﻤﻪ ﺳﻴﺎﻩ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ هﺎ
هﻤﻪ ﺗﺒﺎﻩ...
در ﺑﻬﺎر ِ ﺗﻮ
اﯼ ﺷﮑﻮﻩ ِ ﺑﺎغ ِزﻧﺪﮔﯽ

ﻧﺒﺾ ِ ﺗﻨﺪ ﻋﺸﻖ
از رﮔﺎن ﻧﺎزﮎ وﺟﻮان ﻟﺤﻈﻪ هﺎ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش!
در ﻓﺮوغ ﺧﻨﺪﻩهﺎﯼ ﺗﻮ
ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﻤﻴﺮ ﺧﺎﮎ
ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد
دﺳﺖهﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮم ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد
روزﮔﺎر ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺮوش!
اﯼ ﺷﻬﺎب ِ ﺗﻴﺰ ﺑﺎل و ﺳﺮخ!
اﯼ ز ﻣﻬﺮو ﻋﺸﻖ
ارﻏﻮان!
ﺳﺮ زدﯼ ز ﺻﺨﺮﻩهﺎﯼ ﺧﻮﻧﯽ ﺳﺘﻢ
در ﺑﻬﺎر ِ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻦ
رﺳﻢ ِ دﻳﮕﺮﯼ رﻗﻢ ﺑﺰن !
ﺟﺎوداﻧﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﮐﻦ
ﺑﺠﺎن!
ﺁﻣﺪﯼ
ﺧﻮش ﺁﻣﺪﯼ
ﺑﻤﺎن!
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ۵٨
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ﺑﺲ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺷﺐ ﺧﻮﻧﻴﻦ...

ﺁﺳﻤﺎن ﺁﺑﯽ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ ﺳﺖ؛
ﺑﺎدﻟﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ ازداغ ِهﺰاران اﺧﺘﺮ
دﻳﺮﮔﺎهﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺪ...
دل ﻣﻦ در ﺗﺸﻮﻳﺶ،
راﻩ ﭘﺮ رﻧﺞ ِ رهﺎﻳﯽ در ﭘﻴﺶ،
و ﺑﻪ هﺮﮔﺎم دد ِ ﺧﻮﻧﺨﻮارﯼ
ﺷﺮزﻩ ﻣﺎرﯼ ﮐﻪ هﺮ ﺁن ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪ،
ﺑﺮ ﺟﺎن ﻧﻴﺶ...
اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻣﺎ
ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺰﻩ ﯼ ﻧﻮرﯼ ﺑﺎرﻳﮏ
ﻣﯽ ﺧﻼﻧﺪ هﺮ دم
ﺷﺮرﯼ در ﺗﻦ ِ ﮐﻮﻩ،
ﮐﻮﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﮑﺮﻩاﯼ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﮎ ﺧﻮردﻩ ،ز ﺗﺐ
ﺷﻴﻬﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ از ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺐ،
ﭘﺸﺖ ﮐﻮهﺎﻧﻪ ﯼ ﮐﻮﻩ ِ ﺟﺎدو
ﻧﻌﺮﻩ هﺎﻳﯽ ز ﺳﺘﻮﻩ درﻳﺎﺳﺖ...
دل ﻣﺠﺮوح زﻣﻴﻦ
ﻟﻴﮏ ﻏﻤﻴﻦ،
ﭼﻮن دل ِ ﻣﻦ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ،
هﺮ ﭼﻪ را

در هﺮ ﺟﺎ
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ،
در ﺗﺐ و دهﺸﺖ ﺳﺮﺧﯽ ﺳﺖ
ﻓﺮو
هﺮ دﻟﯽ در هﺮ ﺟﺎ
ﮔﻮﻳﯽ ﺳﺨﺖ،
ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮﮔﯽ ﺳﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و
ﻳﺎ
زﻳﺮ ﺁوار ِ ﺷﮑﻨﺠﯽ
ﻣﺪﻓﻮن...
ﺑﺲ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺷﺐ ِ ﺧﻮﻧﻴﻦ
ﻳﮑﺮﻳﺰ،
ﻣﺜﻞ ﺑﺎران از اﺑﺮ،
ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ از ﮔﻞ،
ازدم ِ ﺗﻴﻎ ِﺟﻨﻮن،
ﺧﻮن ﻗﻠﺐ ِ ﻋﺎﺷﻖ،
ﻗﻄﺮﻩ
ﻗﻄﺮﻩ
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽ رﻳﺰد!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

هﺠﻮﻳﻪ
اهﻞ ﺳﺠﺎدﻩ ﺳﮕﯽ هﺮزﻩ ﻣﺮض
ﺣﻴﻠﻪ ﮔﺮ ،ﺑﺪﺧﻮاﻩ،
ﺑﺪ ﮐﻴﻦ و ﻏﺮض،
ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ رﻣﻪ ﺧﻮ ﮐﺮدﻩ،
وﻧﺪرو ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺰﺧﻮ ﮐﺮدﻩ؛
دﺳﺖ ورو ﺷﺴﺘﻪ ،ﺣﻴﺎ دادﻩ ﺑﻪ ﺑﺎد
ﺁﺑﺮو ﺧﻮردﻩ و
هﻢ،
ﻗﯽ ﮐﺮدﻩ،
ﺑﻪ هﻮاﯼ ﭼﻪ ؟ﻧﺪاﻧﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ،
ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ ز ﺗﻨﻮرﯼ ﻣﻮﻋﻮد،
ﮔﺸﺘﻪ در ﻣﻀﺤﮑﻪ ﯼ ﻣﻠﮏ ِ ز ﻧﻴﺮﻧﮓ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
از دف و ﻧﺎﯼ ﭼﻮ ﺧﻮد ﻣﻄﺮﺑﮑﯽ
رﻗﺎﺻﮏ!
ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﻢ و ﺣﻴﺮت هﻢ از اﻳﻦ ﺧﻮﺷﺮﻗﺼﯽ
هﻢ ﺑﻪ دل دارم از اﻳﻦ ﺣﻴﻠﻪ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮔﺰﻧﺪ،
ﭼﻮن ﻳﮑﯽ داﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻪ
ﻧﺪارم ﺁرام
داﺋﻢ از ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ:
وﻩ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺮدﯼ و ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽاش ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر،
ﭼﻪ ﻧﮑﻮ دﻳﺪ ﻧﻬﺎن ﭘﻮﻳﻪ
در او
اﻳﻦ ﺳﻴﺮت،
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻧﺪ ،هﻤﻮ
اﻳﻦ ﺗﻨﻪ را
ﻋﺒﺎ ﺳﮓ!
از ﭘﯽ ﺁن هﻤﻪ ﺳﺎل و ﻣﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن،
ﭼﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖهﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺖ هﻨﻮز،
و ﭼﻪ ﺧﻮﻧﻴﻦ اﺛﺮﯼ،
زان ﻓﺮو ﻣﺎﻳﻪ ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮ،
ازﺳﺮ ِ ﺧﻴﺮﻩ ﺳﺮﯼ
ﺑﺮ هﺮ ﺁن ﮐﺸﺘﻪ و ﺧﺮﻣﻦ ﺷﺮرﯼ؛
وﭼﻨﺎن اهﺮﻣﻨﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮار،
ﺳﺎﻳﻪ اﻓﮑﻨﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺑﺎم و درﯼ؛
و هﺰاران را ﺑﻔﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ،
ﺑﯽ ﮐﻪ ﺁﻳﺪ ازﺁﻧﺎن ﺧﺒﺮﯼ؛
هﺮ رهﯽ ﺑُﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن،
ﺑﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ
راﻩ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ و درﺑﺪرﯼ؛

وﭼﻪهﺎ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ،
زان هﻤﻪ ﮐﻴﻨﻪ و ﺁﺷﻮب
ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺨﺖ،
ﭼﻮ دود؛
وان ﺑﺪﯼهﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎزاﻧﺪ؛
وان ﺳﺘﻢهﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪانهﺎ راﻧﺪ؛
درﺷﺐ ﺑﯽﺳﺤﺮﯼ...
ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻳﺎرا
هﺠﻮ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ درﺧﻮر او
ﻻﻳﻘﺶ
ﻏﺎﻳﻂ هﺮ ﮔﺎو و ﺧﺮﯼ!
روزﮔﺎرﯼ،
ﺁرﯼ،
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ،
ﮐﺎﻳﻦ دﻏﻞ
ﻣﺮدﮎ ِ دروﻳﺸﯽ ﺑﻮد،
ﺷﻴﺨﮏ ِ ﺷﻮخ ِﺧﻮش اﻧﺪﻳﺸﯽ ﺑﻮد،
ﻇﺎهﺮﯼ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ِ هﻤﻪ،
ﭼﻮن ﺷﺒﺎﻧﯽ هﻤﻪ در ﻓﮑﺮ رﻣﻪ،
زﻳﺮ ﺁن ﭘﻮﺷﺶ و
ﻟﻌﺎب دروغ،
ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﮔﻤﺎن
اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﺎ ﻧﺤﻴﻔﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻴﮏ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ دﻳﺮﯼ ﻧﮕﺬﺷﺖ
ﺑﺨﺖ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ و
ورق هﻢ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ؛
ﭘﺸﺖ ﭼﻮن ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻴﻞ ِ ﻣﺮدم،
رﻳﺸﻪ ﯼ ﻣﺮدﻣﯽاش هﻢ ﺷﺪ
ﮔﻢ!
ﺳﺮ ِ ﺧﺮ را ﺑﻪ ﻧﻬﻴﺒﯽ ﮐﺞ ﮐﺮد،
ﺑﺎ رﻩ و رهﺮو و رهﺠﻮ ﻟﺞ ﮐﺮد،
ﺳﺎز دﻳﮕﺮزدو
ﺷﺪ راﻩ ِ د ﮔﺮ
رﻩ ﮐﺸﺎﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮاﻩ ِ دﮔﺮ،
رﻧﮓ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺷﺪ اﻧﺪر ﮐﺎرش
هﻢ در اﻧﺪﻳﺸﻪ و هﻢ ﮔﻔﺘﺎرش
ﺁﺑﺮوﺋﻴﺶ اﮔﺮﺑﻮد ﺑﻪ رو
ﺷﺪ در ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺖ،
ﻓﺮو !
و ﺑﺪﻳﻦ راﻩ و ﻧﻤﻂ

ﮐﺮد ﻣﺮﺳﻮم هﻤﻪ ﮐﺎر ِ ﻏﻠﻂ،
دﺳﺖ ﺑﮕﺸﺎد ﺑﻪ هﺮ ﮐﺎر ِﺧﻄﺎ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻴﺘﯽ دد ِ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ؛
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﺎران ﺑﺪ ﮐﺮد
ﻋﺎﺷﻘﺎن را هﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺮدن زد؛
ﺳﺎدﮔﺎن را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻳﻔﺖ
زهﺮ در ﺟﺎم ﺗﻦ و ﺟﺎﻧﺸﺎن رﻳﺨﺖ؛
ﮐﺮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ اﺳﻴﺮ،
ﮐﺮد از هﺴﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن هﻢ ﺳﻴﺮ؛
ﺁﺧﺮ ﮐﺎر
ﭼﻪ ادﺑﺎرﯼ ﺷﺪ!
ﺁب روﺷﻦ،
ﭼﻪ ﻟﺠﻨﺰارﯼ ﺷﺪ!
اﻳﻦ ﮔﻞ ﺳﺮ ﺳﺒﺪ ﻋﺎﻟﻢ و دهﺮ
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و
ﻣﺎرﯼ ﺷﺪ!
اﻓﻌﯽ زهﺮﯼ ﻗﻬﺎرﯼ
ﺷﺪ!
درد اﻳﻦ اﺳﺖ ،
اﮔﺮ ﭼﺎرﻩ و درﻣﺎن ﻧﺸﻮد؟
ﺷﻴﻮﻩ ﯼ ﻣﺮدﻣﯽ اش،
ﯼ دوران ﻧﺸﻮد؟
ﺷﻴﻮﻩ ِ
ﺑﺎز در ﮔﺮدش ودر ﭘﻴﭽﺶ ﮐﺎر
اﻳﻦ ﺧﻄﺮراﻩ ﮔﺸﺎﻳﺪهﺮ ﺑﺎر:
"ﺧﻮن ﻗﺪرت ﭼﻮ ﺑﺠﻮﺷﺪ
در رگ
ﮔﺮگ ِ ﺧﻮ ﻧﺨﻮارﻩ ﺗﺮاود،
ا ز ﺳﮓ! "
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذر ﻣﻬﺮ

ﺑﺎ ﻳﺎد ﻳﺎران ِدر ﺑﻨﺪ
ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﯽ
ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻦ ﺷﺐ
وا ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ درﻳﺎ ﮔﻞ اﺑﺮ،
ﻻ ﯼ ﻻ ﯼ ﻧﻔﺲ درﻳﺎﻳﯽ
ﻣﺎﻩ را ﺑﺮدﻩ ﺑﻪ ﺧﻮاب،
در ﺳﺮا ﭘﺮدﻩ ﯼ ﮔﻬﻮارﻩ ﯼ ﺁب؛
ﺑﻪ دل ﺷﺐ زدﻩ ﯼ ﻣﻦ اﻣﺎ
ﻧﺪهﺪ ﮔﺮدش ِ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺴﮑﻴﻦ.
ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻦ ﻣﻦ از ﺗﻦ ﺷﺐ
ﺗﻴﺮﮔﯽ در ﺗﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺧﺘﻪ رﻧﮓ،
ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻴﻬﺪﻩ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ؟
اﻳﻦ ﭼﻪ ﮐﻮهﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ رﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﮔﺬرم؟
ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯼ هﻤﻪ درﻳﺎزدﮔﺎن هﺴﺖ ﺑﺮ ﺁب
ز ﭼﻪام هﺴﺖ درﻧﮓ؟!
ﺑﺴﺘﻪام ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺮ درﻳﺎ
ﺳﻔﺮم ﮔﺮ ﻧﺒﻮَد درﻳﺎﻳﯽ،
ﭼﻪ رﻩ ﺁورد ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮم؟!
ﺁرﻣﻴﺪن ﺁرﯼ
از ﺑﺮاﯼ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎزﻩ ﮐﺮدن،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﺳﺖ وﻟﯽ

ﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪ دﻳﺮﯼ
هﺮ ﭼﻪ را ،در هﺮ ﺟﺎ
ﮔﻨﺪﻩ دارد ﭼﻮن ﺁب،
در ﮐﻒ ِ ﻣﺮداﺑﯽ!
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﻳﻦ را و
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ،
ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ِ هﻤﻪ درﻳﺎ زدﮔﺎن ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ:
ﺗﻦ ﻧﺪادﻩ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ،دﺳﺖ ﻧﻴﺎﺑﯽ هﺮﮔﺰ،
ﺗﻮ،ﺑﻪ ﻣﺮوارﻳﺪﯼ!
در ﮐﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺐ
زﻳﺮ اﻳﻦ ﻻﺷﻪ ﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﻴﺎﻩ،
زﻳﺮ ﺑﺎران ﺗﻨﺪ و ﺳﻤﺠﯽ،
از ﺷﻘﺎوتهﺎﯼ ِ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺎر؛
ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻨﻢ ﺑﺮدﻩ
ازﻣﻴﺎن
ﺗﺎب و ﺗﻮان؛
و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮا
ﺑﺎ هﺰاران زﻧﺠﻴﺮ؛
در ﮐﻒ زﻧﺪاﻧﯽ،
ﺑﺎ ﻓﺮو ﻣﺮدﻩ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻢ ﺳﻮ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ ﺑﺮ

ﮔﻮﻳﯽ از ﻋﻬﺪﻩ ﯼ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﮑﯽ ...
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻩ ﺷﺒﯽ هﻢ
ﺣﺘﯽ،
ﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺬر ،ﻣﺮغ ِاﻣﻴﺪ،
ﻧﺪود در رگ ِ ﺑﺎران ،ﺗﺐ ِ ﺑﺎد
ﻧﺸﮑﻔﺪ در دل درﻳﺎ ،ﮔﻞ ﻣﺎﻩ،
اﻳﻦ ﻣﭙﻨﺪار
ﻓﺮورﻳﺨﺘﻪ ﺷﺐ
ﺟﺎودان ﺑﺮ درﻳﺎ!
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن از رﻩ اﻣﻴﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﯼ درﻳﺎ از ﻣﻮج ،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﯼ ﺟﻨﮕﻞ از ﺑﺮگ،
ﺑﺮدﻩ از ﮐﺸﻤﮑﺶ ِ ﻋﻤﺮ ﻧﺼﻴﺐ؛
ﺗﻴﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺷﺐ ﺑﺎزد رﻧﮓ،
ﺑﺎد ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺸﺎن ﺁﻳﺪ ﺑﺎز،
ﺑﺘﭙﺪ ﺑﺎز دل ﻣﺎﻩ در ﺁب
ﺑﺎز درﻳﺎ ﺑﺸﻮد ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ!
ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻦ ﻣﻦ
ﺑﻪ دﻟﻢ هﺴﺖ ﺷﺘﺎب
ﻣﯽ ﺧﻮرد از ﺟﮕﺮم ﻣﺮغ ِ ﻋﺬاب،
ﺻﺪف ﺳﻴﻨﻪ درﻳﺎ ﺳﺖ ﭘﺮ از ﻣﺮوارﻳﺪ،

ﺻﺪف ِ روز ﻣﻦ اﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ...
ﺑﺤﺮ ﮔﻢ ﮐﺮدن ِ راﻩ
ﻳﺎوﻩ ﮔﻮﻳﺎن ﺟﻬﺎن
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﮐﻪ ﺑﺪﯼهﺎ هﻤﮕﯽ  ،رﻳﺰ و درﺷﺖ ،
ا ز ﺳﺮﺷﺖ ِ ﺑﺸﺮﯼ ﺁب ﺧﻮرﻧﺪ...
ﻣﺮغ ﺣﻖ اﻣﺎ
ﮔﻮﻳﺪ هﺮ ﺁن
از ﺑﺪ و ﻧﮑﺒﺖ ﻳﮏ ﻣﺸﺖ ﻃﻔﻴﻠﯽ ،هﺮ ﮔﺎﻩ
ﺑﺎغ ﮔﻴﺘﯽ ﺑﺮوﺑﻴﻢ درﺳﺖ،
و ﺑﻪ هﻴﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪﯼ
ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﺑﻴﺎﻓﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ
در ﻧﻬﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﺎﮎ؛
ﺑﺮ درﺧﺖ ﺑﺸﺮﯼ ﺑﺎل زﻧﺪ
ﻋﻄﺮ واﻻﯼ ﮔﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ!
و در اﻳﻦ رﻩ ﺷﺐ و روز
ﻓﮑﺮ ﺁن رهﮕﺬر ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ راﻩ،
ﻳﺎد ﺁن ﺗﻮ ﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪم ﺁن،
ﻏﻢ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺷﺒﮕﻴﺮ ﻓﺮا ﺁﻳﺪ ﺑﺎز
وز ﻧﺒﻮد ِ ﺗﻼﺷﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮ
ﮔﻢ ﺷﻮد در دل ﻳﮏ اﺑﺮ ِ ﺳﻴﺎﻩ
"ﻟﺤﻈﻪاﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬاردم ﺁﺳﻮدﻩ ﺑﻪ ﺟﺎ*".

ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻦ ﺷﺐ
وا ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ درﻳﺎ ﮔﻞ اﺑﺮ
ﭘﺮ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ ﻣﺮغ ِ ﺑﺎران
ﺳﻔﺮﯼ هﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﺮ درﻳﺎ
ﺑﺸﻮد ﻳﺎ ﻧﺸﻮد ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ
دل ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺎن زدﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ !
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ
*از" ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺷﻴﺞ"

از زﺑﺎن ِ ﺑﺮگ...
ﺑﺎغ را ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎغ!
ﺑﺎغاﯼ ﮔﺮﻳﻪ ﻃﻮ ﻻﻧﯽ و زرد
اﯼ هﻤﻪ رﻳﺰش ِ ﺑﺎران ِ ﺗﻮ
ﮔﻞ،
در ﻏﺮوب ِ ﭘﺎﺋﻴﺰ!
ﮔﺮﻣﯽ ات،ﮔﺮﻣﯽ ﺁﻏﻮش ِ ﺑﻬﺎر،
ﻏﺰل ات ،زﻣﺰﻣﻪ ﯼ ﺑﺮگ و ﻧﺴﻴﻢ،
وهﻢ وﺣﺸﯽ ﺑﻬﺎران ات ،
اﺑﺮ،
ﺧﻮﺷﻪ ﯼ ﺗﺎﮎ ِ ﺑﻠﻨﺪت
ﺧﻮرﺷﻴﺪ!
ﺳﻴﺐ ﺳﺮخ ات
ﻣﻬﺘﺎب!
ﺑﺎغاﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﭘﺎﺋﻴﺰﯼ
هﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﯽﺗﻮ،
ﻣﯽ داﻧﻢ،
در ﺷﺒﯽ ﺗﻴﺮﻩ
ﺑﻪ ﮔﻴﺘﯽ ﺷﺪﻩ اﻳﻦ ﺳﺎن ﭼﻴﺮﻩ،
ﺑﺮگ زردﯼ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﯼ دﺳﺖ ﺑﺎد اﺳﺖ.

ﺳﻮﮔﻮارم دﻳﺮﻳﺴﺖ
در ﺑﻬﺎراﻧﯽ ﺗﺎراج ﺷﺪﻩ؛
در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﻢ و زهﺮ ِ ﺧﺰان ﺁﻟﻮدﻩ،
اﺷﮑﺒﺎرم دﻳﺮﻳﺴﺖ.
زﻳﻦ درﻳﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﯽ دل ِ ﺗﻨﮓ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺻﺪاﻳﯽ هﺸﻴﺎر
ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﺮد
و ﻳﺎ ﻧﺮم و ﻋﺘﺎب ﺁﻟﻮدﻩ
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ دل ِ ﻣﺎﺗﻢ زدﻩام داﺷﺘﻪ ﺑﺎش!
ﻣﺮهﻤﯽ ﻧِﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﻳﻦ زﺧﻢ ﮐﺒﻮد
ﺷﺒﭽﺮاﻏﯽ ﺑﻨِﻪام ﺑﺎز ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﯼ دود
ﮐﻪ ﺷﺒﻢ ﺗﻴﺮﻩ و
ﺑﺲ ﺗﺎرﻳﮏ اﺳﺖ،
ﮐﻪ رﻩ ﺗﻴﺮﻩ و ﺑﯽهﻤﺴﻔﺮ م
ﺑﺎرﻳﮏ اﺳﺖ،
و ﻧﻪ ﻣﺸﺘﯽ و ﻧﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ
اﻧﺪرﻳﻦ ورﻃﻪ
ﮐﻪ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ ﮐﺎهﻴﺪﻩ و
ﺑﻴﻤﺎرم از اﻳﻦ زﺧﻤﻪ ﯼ زهﺮﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن
و ﺑﻪ هﺮ ﺷﺎ ﺧﻪ ﯼ ﺑﺎغ ﻧﻈﺮم

ﻣﯽ زﻧﺪ ﻧﻴﺶ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺷﺐ
ﺧﺎر ﭘﺮﺳﺶ هﺎﻳﯽ ﺳﺮ ﮔﺮدان:
ﭼﻪ ﺷﺪ ﺁن ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺟﻮ ﺷﻨﺪﻩ ،ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﭼﻪ ﺷﺪ ﺁن ﻏﺮش ﺗﻮﻓﻨﺪﻩ و ﺳﺮخ
وﺁن دم ﮔﺮم ِ ﺑﻬﺎرﻧﺪﻩ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﺗﺎ ﮐﯽ اﻓﺴﺮدﻩ و ﭘﮋﻣﺮدﻩ ،ﺧﺰﻳﺪﻩ در ﺧﻮﻳﺶ؛
ﺗﺎ ﮐﯽ اﻓﺘﺎدﻩ ،ﺳﺘﺮون ،ﺧﺎﻣﻮش؟
ﺑﻨﺪﯼ دهﺸﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
ﺗﺎﮐﯽ؟
ﺑﺨﺘﮏ ِﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ اﻳﻦ دوران
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺮدت ﺑﯽﺳﺎﻣﺎن؟
ﺑﺎغاﯼ ﮔﺮﻳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و زرد
ﺟﺎوداﻧﻪ ﭘﺎﺋﻴﺰ!
اﯼ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ از زﺧﻢ ﺗﺒﺮ
اﯼ ﺑﻪ دوش ات ﺷﺒﺢ ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ هﺎ
ﺳﺨﻦ ازهﻤﻬﻤﻪ ﯼ ﻣﺒﻬﻢ ِ ﺑﺮﮔﺎن ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﺨﻦ از وﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺖ
ﺳﺨﻦ ازﺁﻓﺖ و ﻃﺎﻋﻮن ِ ﺳﻴﻪ ﺳﺎﻟﯽ هﺎﺳﺖ.
ﺁﻓﺘﺎﺑﺖ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻧﺪارد رﻧﮕﯽ،
ﺷﺎﺧﻪهﺎﻳﺖ اﮔﺮ از ﺑﺮگ ﺗﻬﯽ ﺳﺖ،
ﺗﻦ و ﺟﺎﻧﺖ اﮔﺮ از ﻻﻟﻪ ﯼ ﭘﺮ ﭘﺮ رﻧﮕﻴﻦ،
ﻣﺮﻏﮑﺎﻧﺖ اﮔﺮ از دار ﺳﺘﻢ ﺣﻠﻖ ﺁوﻳﺰ،

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ت ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺳﺖ اﮔﺮ
ﭼﺎرﻩ ﺟﻮ و دﻟﺴﻮز،
هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎرﯼ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﮋ ﺧﻮاهﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎﻣﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻏﺎﻓﻞ
در ﺗﻤﻴﺰ راﻩ از ﭼﺎﻩ ﻧﺒﻮد؟
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻤﺮاهﯽ
ﻳﺎ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ،
ﺑﻪ ﺳﻴﻪ دام ِ ﺑﺘﯽ از ﺣﻴﻞ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﻮد؟
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ دارﯼ رو
ﺑﻪ ﺑﻬﺎرﯼ در راﻩ
ﻳﺎ ﻓﺮوﻣﺮدﻩ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮد؟
ﭘﺮدﻩ ﺑﺮداراز اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ راز!
ﺳﺨﻦ از روز دﮔﺮ ﮐﻦ ﺁﻏﺎز!
ﺑﺎغ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻣﻦ
در هﻮاﯼ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن رازﯼ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺣﺘﯽ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎد
ﻣﺮگ را ﺑﺎزﯼ داد!
ﺑﺎغ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺳﺨﻦهﺎﯼ ﺗﻮ در ﻟﻮﺣﻪ ﯼ ﺻﺒﺢ
ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ را ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﺮد!
و در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد

ﺷﺐ،
ﻧﻘﺸﻪ ﯼ ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮن
در ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺎز ﮔﻮ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺷﻮر
ﻧﻪ دراﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺗﺎرﻳﮏ و ﻧﻤﻮر
ﻧﻪ در ﺁن ﺳﻮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﯼ ﺷﺐ
ﺁﺳﻤﺎن ﺳﻔﺮﻩ ﯼ ﺧﻮن ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺳﺖ
ﭘﺎﯼ هﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﻓﻘﺮ
ﮐﺎﺳﺘﺨﻮان ﺑﺪﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
دﻟﮕﺸﺎ ﺗﺮ روزﯼ
و زﻣﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺗﺮﯼ
در ﻧﻬﺎن ﮔﺎﻩ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﺎرد
ﮐﻪ زﻣﺎن راهﮕﺸﺎﺳﺖ
ﮔﻮش هﻮﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﭘﻴﺎﻣﺶ درﻳﺎﻓﺖ،
وﻟﯽ اﻳﻦ دﻳﻮ دو ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻣﺮدم
رهﺰن و ﻏﺎرﺗﮕﺮ
و ﺟﻬﺎن ﺳﺎز ﺑﻬﺸﺘﺎن ﮐﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر
ﺑﯽ ﻧﻮا و ﻣﻀﻄﺮ
و از اﻳﻦ ﺧﻴﻞ ﮐﺜﻴﺮ

اﯼ درﻳﻐﺎ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ زﻧﺪاﻧﯽ
دﮔﺮﯼ زﻧﺪاﻧﺒﺎن
ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ هﻢ و اﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ
در ﺑﻪ ﭘﺎداﺷﺖ ﮐﺎخ دﮔﺮﯼ...
ﺑﺎغ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮ ﻳﯽ
وﻩ از اﻳﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺎﻗﯽ
وﻩ از اﻳﻦ ﺧﻴﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ و ﺟﺎدو ﺷﺪﻩاﯼ ﮐﻪ
ﻣﺎﺋﻴﻢ،
ﭼﻮن درﺧﺘﺎن ﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﺮدﻩ ﺑﻪ هﻢ
هﻤﭽﻮ ﺑﺮﮔﺎن ِﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻮ از هﻢ دور!
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻨﺪ از ﺷﻬﭙﺮ ِ ﭘﺮواز ﮔﺸﻮد
رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ
هﻤﻪ ﯼ اﻣﻴﺪم
ﺑﺎز ﺑﺮ ﻧﻮر ِ اهﻮراﻳﯽ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﺨﺮوﺷﯽ در ﻣﻦ
در ﻣﻦ زادﻩ ﯼ رﻧﺞ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﮐﻤﺎل
ﺗﺎ ﺑﺮ اﻓﺮوزم ﮔﺮم
اﺧﮕﺮﯼ روﺷﻦ و ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ز ﺧﻮن؛

روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﻢ
ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺧﻠﻮت ﺳﺮد
ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺧﺮﻣﻦ ِ هﻮل
هﻤﭽﻮ ﺁن زﻧﺪﻩ دل ِ درﻳﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﯼ ﺻﺒﺤﯽ روﺷﻦ
دل ﺑﻪ درﻳﺎ دادﻩ،
ازدل ِ ﺗﻨﺪر و ﺗﻮﻓﺎن زادﻩ؛
ﭘﺎﯼ دروازﻩ ﯼ روز
زﻳﺮ ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﯼ ﺑﺮج هﻨﻮز
دل ﺑﻪ ﺁﺗﺶ زد و ﺳﻮﺧﺖ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...
ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن
ﮔْﺴﺘﺮدﻩ ﺳﻔﺮﻩاﯼ ﺳﺖ و
در ﺁن
ﺳﺘﺎرﮔﺎن،
ﭼﻮن ﮐﺎﺳﻪهﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ
ﺣﺠﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ِ درد
در زاﻏﻪهﺎﯼ ﻻﻏﺮوﻣﺴﻠﻮل
اﻳﻦ ﺁﻳﻪهﺎﯼ روﺷﻦ ِ ﻓﺮهﻨﮓ ِزور و زر
ﺑﻴﺪاد ِ ﻓﻘﺮ را،
در ﻗﻌﺮ و ﻗﻠﺐ اﻳﻦ ﺷﺐ ِ ﻣﺠﺮوح،
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!...
ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن
دﺷﺘﯽ ﺳﺖ ﺷﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح
ﮐﺎ ﻧﺪرﻏﻤﯽ ﺳﺘﺮگ
ﺳﻮگ ِ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ِ ﺟﻮاﻧﺶ را
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ِﻣﺎدراﻧﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺪ،
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ِﺷﻌﻠﻪ ور از ﺧﺸﻢ

ﻣﺮگ ِ ﻓﺠﻴﻊ ِ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ِﺟﻮان را
در دﺧﻤﻪهﺎﯼ ﺷﻌﻠﻪ ور از درد
در ﮐﻮرﻩهﺎﯼ ِﺳﺮخ ِ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،
ﺑﺮ دارهﺎﯼ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ هﺮ ﺑﺎر
ﺑﻬﺮ هﻼﮎ ِ ﻣﺮغ ِ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎﯼ رﻩ،
ﺗﺎ رﻳﺰش و
ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﺻﺨﺮﻩ ﯼ ﺳﺘﻢ
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!...
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن
ﺑﺎﻏﯽ ﺳﺖ درﺷﮑﺴﺘﻪ وﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮ ،
ﮐﺰ هﺮ ﮐﺠﺎﯼ ِ ﺁن
هﺮ ﺷﺐ ﺻﺪاﯼ ِداس و ﺗﺒﺮ
ﻣﯽ ﺁﻳﺪ؛
ﻣﻦ از ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ِ ﻳﮏ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﯼ زﺧﻤﯽ
ﺑﻴﺪاد ِ زﺧﻤﻪهﺎﯼ ِ ﺗﺒﺮ را
ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮ ِﺳﺘﺒﺮ ِﺟﻮاﻧﯽ ،
ﺗﺎ رﺳﺘﻦ ِ ﺳﭙﻴﺪﻩ
ز ﺧﺎﮎ ِ ﺳﻴﺎﻩ ﺷﺐ ،
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!...
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن

ﭘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻔﺘﺮﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ
در ﭼﻨﮓ ِ ﺑﺎز ِاﺑﺮ
راهﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ وﭘﺲ ﻧﺪارد
ﺷﻮر ِرهﺎﻳﯽ ﺣﺘﯽ
از ﺗﻨﮕﻪ ﯼ ﻗﻔﺲ ﻧﺪارد،
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺮﻏﮏ ِﺗﻮﻓﺎن
در اﺷﺘﻴﻴﺎق ِرﻳﺰش ِﺑﺎران،
و ﺗﺮﮐﺶ ِ هﻮاﯼ ﺗﺎزﻩ،
ﺷﻮق ِﺷﮑﺴﺘﻦ و
رهﺎﻳﯽ را
ﺗﺎ دﻳﺮﮔﺎﻩ
ﺗﺎ ﮔﺎﻩ ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻠﺒﻮﺗﻪهﺎﯼ ﺧﺸﻢ
در ﺁﺳﻤﺎن ﺳﺮﺑﯽ و
ﭘﺮ دودﻩ ﯼ ﺳﺘﻢ،
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!...
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﭘﺮﻧﺪﻩ وزﻧﺪاﻧﯽ
ﭼﮑﺎوﮎ!
ﻣﻴﻬﻤﺎن ِﺻﺒﺤﮕﺎهﯽ
ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ!
اﮔﺮ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دﺳﺖ ِ ﺳﺮﻣﺎﯼ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ِ ﺣﺮفهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ ﺑﮕﺸﺎﻳﯽ!
ﮐﻨﻮن ﮐﻪ هﺮ ﮐﻼﻣﺖ ﻣﺮهﻤﯽ ﺑﺮ زﺧﻢهﺎﯼ اﻳﻦ دل ِ ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺁاﯼ ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ؛
ازﮔﺰﻧﺪ ِ ﺑﺎد و ﺑﺎران ﺑﺎرهﺎ ﺟﺴﺘﻪ ،
ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻏﻢ از دﻟﻢ ﺁهﺴﺘﻪ،ﺁهﺴﺘﻪ...
در ﺁ،اﯼ ﻳﺎر ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ
در ﺁاﯼ ﻳﺎرﺗﺮاز ﺧﻴﻞ ِﻳﺎراﻧﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ِدوﺳﺘﯽ هﺎﺷﺎن
ﭼﻮ ﻋﻤﺮ ِ ﺁذرﺧﺸﯽ ،
ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺗﻪ ﺑﻮد؛
وﻟﯽ درﮐﻮرﻩهﺎ ﯼ ﺳﺨﺘﯽ دوران،
ﭼﻪ ﺁﺳﺎن ﭼﻬﺮﻩ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻩ
ﺑﻪ ﻣﺎراﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻨﺪ
ﭘﺮ ﮐﻴﻨﻪ!

درﺁاﯼ ﻳﺎر ﺗﺮ ﺑﺎﻣﻦ
ﮐﻪ ازﮐﻒ ﻣﯽ رود اﻳﺎم وﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ
ﺑﻪ زﻳﺮ ِ ﺁن هﻤﻪ رگهﺎﯼ ﺷﺎدﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﻮدم
ﮐﻨﻮﻧﻢ اﺳﺘﺨﻮان ِ ﻏﺼﻪاﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ هﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ ﮔﺮ ﻳﺎ ﻧﻢ
ﻧﺪارم ﻧﺎن ﺷﺎدﯼ
ﺳﻔﺮﻩام ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ؛
وﻟﯽ در ﺳﻴﻨﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﺧﮕﺮﯼ دارم
ﮐﻪ ﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ دهﺪ
هﺮدم ﻣﺮا
در ﻳﺎس ﺑﺎر ِ اﺑﺮ ِﻧﻴﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ دهﺪ
ﺣﺘﯽ ﻣﺮا
در زﻣﻬﺮﻳﺮ ِ ﺿﻌﻒ ِ اﻧﺴﺎﻧﯽ!
درﺁاﯼ ﻳﺎر ﺗﺮ ﺑﺎﻣﻦ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎغ ِ ﺧﺮم ِ ﮔﻴﺘﯽ ﺑﻬﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺑﻬﺎر ِ ﻣﺮدم ِ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ِﺧﺮم ِاردﻳﺒﻬﺸﺖ ِ ﺧﺮم ﭘﯽ
ﺑﻪ دﻳﺪﻩ ﭘﺮﭼﻢ و ﮔﻞ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ز ﻻﻟﻪهﺎﯼ دﻣﻴﺪﻩ ﺑﻪ دﺷﺖ ِ روﺷﻦ ِ ﺷﺐ
ﺧﺮوش و هﻠﻬﻠﻪ ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻮن ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﮏ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ِ رزم
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺑﺎ رخ ِ ﺧﻮرﺷﻴﺪ وار ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﭘﯽ ﺳﻴﺎهﯽ ﺷﺐهﺎﯼ ﭘﺮ هﺮاس ِ ﻧﺒﺮد
ﭘﮕﺎﻩ ِ ﻣﻌﺠﺰﻩ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﭼﻮ داد رﻳﺸﻪ دواﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻮرﻩ زار ِ ﺳﺘﻢ
درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
زهﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺴﺎط ِ اهﺮﻳﻤﻦ
ﻧﮕﺮ ﮐﻪ اورﻣﺰد ِ زﻣﺎن ﺷﻬﺴﻮار ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺑﻪ هﺮ ﮐﺮان ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ روﯼ ﺟﻬﺎن
ز ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﮔﻞ ﻋﻄﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮ ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد دوﺑﺎرﻩ ﺟﻮان
ﺳﭙﺎﻩ ِﻣﺎﻩ ِﻣﻪ از هﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺳﭙﺎﻩ ﮐﺎر ،ﺳﭙﺎﻩ ِ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﺣﻤﺖ
دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ِ ﺳﮑﻮﯼ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
زﻳﻮرﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ِ ﺑﺸﺮ
ﺳﭙﺎﻩ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺗﺎرو ﻣﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﻣﮕﻮ ﮐﻪ دور ﺳﺘﻢ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ِ ﺧﺮد اﺷﮑﺒﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﻪ اﮔﺮ زﻳﺮ ﻳﻮغ ِﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎم ﺗﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﭼﻨﺎن ز ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ﺗﻬﯽ ﺷﺪم از ﺧﻮﻳﺶ
ﮐﻪ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮم ﭼﻮب دار ﻣﯽ ﺁﻳﺪ

ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در زﻳﺮ اﺑﺮ ﺑﯽﺑﺎران
ﺑﻬﺎر ِ هﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺳﻮﮔﻮار ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺑﻬﺎر ِﺳﺮخ ﺑﻪ هﺮ ﺷﺎﺧﺴﺎر ﺁﻳﺪ ﺑﺎز
ﺑﻬﺎر ِ ﮐﺎر در اﻳﻦ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﻣﻨﻪ زدﺳﺖ ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯽﻧﺒﺮد ﺗﻮﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺑﮑﻮ ب ﭘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ دﺳﺖ اﻓﺸﺎن
ﮐﻪ ﺑﺮ ارﻳﮑﻪ ﯼ ﻗﺪرت ﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺳﭙﺎﻩ ﺻﻠﺢ ﺑﺨﻮاﻧﺶ ،ﺳﭙﺎﻩ ِ زﺣﻤﺖ و ﮐﺎر
ﮐﻪ او هﻤﺎرﻩ ﺗﺮا ﻏﻤﮕﺴﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ)ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ(

اﺷﮏ ِ ﺗﻤﺴﺎح اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎرﻳﺴﺖ...
ﺳﺨﻦ از
دوزخ ِ ﺳﻮزان و
ﭘﺮ ﺁﺷﻮب و ﺗﺒﯽ اﺳﺖ
ﭘﺮ ز ﻣﺎران ِ ﺑﻪ ﮐﻴﻦ ﮐﺮدﻩ ﮐﻤﻴﻦ،
و اﻓﻌﻴﺎ ﻧﯽ هﻤﻪ رﻧﮓ
ﮔﻮش ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻩ
ﺑﻪ رﻩ ،
از ﭘﯽ ﮐﻴﻦ.
درﺟﻬﻨﻢ درﻩ اﯼ از اﻳﻦ دﺳﺖ،
دود اﺑﻬﺎم اﮔﺮ ﻧﻨﺸﺎﻧﻴﻢ،

ﺑﻴﻢ ﺁن اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪارﻳﻢ،
ﮐﺎ ﻳﻦ دو ﺟﺮﺛﻮﻣﻪ هﻤﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﻴﺰﻧﺪ ﺑﺎ هﻢ
ﻧﻘﺸﻪ هﺎﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ از ﺑﻬﺮ هﻼﮎ هﻢ
در ﺳﺮ
هﺮ دم!
ﻟﻴﮏ ﮔﺮ ﻧﻴﮏ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﺑﺮﻳﻢ
ﺟﻨﮓ اﻳﻦ دو ﺑﺎهﻢ
زرﮔﺮاﻧﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ
ﭘﯽ ﺳﻮدﯼ و ﺳﻮداﻳﯽ ﭼﻨﺪ...
در ﺟﻬﻨﻢ ﺁرﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻣﺎر هﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ زﺑﻴﻤﺸﺎن ﮔﺎﻩ اوﻟﯽ ﺗﺮ
هﻢ ﺑﻪ اﻓﻌﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﺁٌوردن...
ﭘﺮﺷﺲ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ:
اﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎح اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎرﻳﺴﺖ،
ﻧﺰ ﭘﯽ ﻏﺎرت و ﻣﺮدم ﺧﻮارﻳﺴﺖ؟!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﻣﺮغ دﮔﺮ اﻧﺪﻳﺶ!
ﭼﻮن ﭘﻮﭘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻴﺰران ِ رﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ از ﺧﻮد هﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻴﺴﺘﻢ ﻣﻦ؟
ﺳﺮ ﮔﺸﺘﻪاﯼ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺑﺎغ ِ ﻣﻌﻬﻮد،
ﺷﺐ راﻧﺪﻩاﯼ ﻳﺎ از ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺑﻮف ﭘﺮور؟
درهﺮ ﮐﺠﺎ دﻳﺪﻩ هﺰاران ﭼﻬﺮﻩ و رﻧﮓ
ﺑﺲ ﺳﻨﮓهﺎ ﺧﻮردﻩ ز دﺳﺖ ِ هﺮز ِ ﻧﻴﺮﻧﮓ
درهﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻴﺪاد دﻳﺪﻩ،
ﺑﺲ زﻧﺪﮔﯽهﺎ ﺑﺮ ﻧﻬﺎد ِ ﺑﺎد دﻳﺪﻩ؛
هﻤﻮارﻩ اﻣﺎ
در ﺑﻨﺪ و ﺑﯽﺑﻨﺪ
در ﺟﻨﮓ،
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ِﮐﻮر و ﻧﺎ ﻣﻘﺪر!
ﺑﺲ ﺗﻴﺮهﺎ ﺧﻮردﻩ
زدﺳﺖ ِ ﻣﺮد ِ ﺻﻴﺎد،
ﺑﺲ زﺧﻤﻪهﺎ هﻢ
از رﻓﻴﻘﺎن ِ ﺟﻔﺎ ﮔﺮ!
ﺁﻧﯽ ﻧﻴﺎﺳﻮدﻩ زﺁﺷﻮب ِ زﻣﺎﻧﻪ
ﻣﻘﻬﻮر ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﻴﺪﻩ

زهﺮ ِ هﺰاران ﮐﻴﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﭼﺸﻴﺪﻩ،
در داد و ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺳﺨﻴﻒ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ!
هﺮﮔﺰ،
ﭼﺮاغ ِ ﺧﻨﺪﻩاﯼ روﺷﻦ ﻧﺪﻳﺪﻩ؛
ﻳﮏ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﺷﺎدﯼ ز ﺑﺎغ ِ ﮔﻞ ﻧﭽﻴﺪﻩ؛
ﺑﺮ هﺮ ﮔﻠﯽ دل ﺑﺴﺘﻪ،
ﮔﺸﺘﻪ زود ﭘﺮ ﭘﺮ!
دﻳﺪﻩ ﺑﻬﺎراﻧﯽ
ﭼﻮﻋﻤﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻮ ﺗﺎﻩ،
ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺰان هﺎﻳﯽ دراز و ﻣﺎر ﭘﻴﮑﺮ!
زﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ،
اﻓﺘﺎدﻩ از ﭘﺎ
ﺑﺮ ﺷﺐ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩ ،
از ﻣﺎران ِهﻔﺖ ﺳﺮ!
ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ
هﺮ ﮔﺎﻩ و هﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮ ﺑﺎل اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
راهﯽ ﮔﺸﻮدﻩ
ﺑﺮ دﻳﺎر ِ ﻣﺮگ ﮔﺴﺘﺮ...

ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻳﺮﻳﺴﺖ
در ﺳﺎﻳﻪ ﺳﻠﻄﺎن ِ ﺟﻨﮕﻞ
ﻣﻨﻘﺎرهﺎﻳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻳﺎ
ﺷﮑﺴﺘﻪ
هﺮ ﮔﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ راﻧﯽ ﺳﺨﻦ
از داد و
داور!
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻳﺮﻳﺴﺖ
ﻧﺒﺾ ِ ﮐﺒﻮد ِ ﻟﺤﻈﻪهﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﺮد اﺳﺖ،
ﺧﻮرﺷﻴﺪ هﻢ ﺧﺎﻣﻮش و
ﭼﻬﺮ ِ ﻣﻪ ﻣﮑﺪر!
ﻏﻤﮕﻴﻦ و دﻟﮕﻴﺮ اﺳﺖ ﮐﻮﻩ وﺑﺎغ وﺻﺤﺮا
در ﺁن ﻧﻴﺎﺑﯽ هﻴﭻ
ﺟﺰﮔﻞهﺎﯼ ﭘﺮ ﭘﺮ!
ﺷﺎ دﯼ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﯽ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ز دل هﺎ،
درﻳﺎﯼ اﻧﺪوﻩ اﺳﺖ و ﻏﻢ،
هﺮ دﻳﺪﻩ ﺗﺮ!
هﺮ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ درﯼ
ﺑﺎ اﺷﮏ ِﻣﺎﺗﻢ ،
ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ِ ﭘﻮر ﺧﻮد،
ﺑﻴﭽﺎرﻩ ﻣﺎدر!

در ﺳﺮ زﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ِﮐﻴﻦ ِ دﻳﻮان
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ِداﻧﺶ ﻧﻴﺰ در اﺑﺮ ِ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ
ﻣﻬﺘﺎب هﻢ در ﺁﺳﻤﺎن،
روﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ!
ﮔﻞ ﭼﻬﺮﮔﺎن ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎﺳﻨﺪ
در ﺑﻨﺪ،
ﺧﻮن ِﺧﺮد ﺧﺸﮑﻴﺪﻩ در
ﻓﺮهﻨﮓ ِ ﻻﻏﺮ!
******
دردم
ﻋﺰﻳﺰان
ازﺳﺮ ﻧﺎﺑﺎورﯼ ﻧﻴﺴﺖ!
ﻳﺎ داورﯼ
ﺑﺮ ژرﻓﻪ ﯼ ﻧﺎﺑﺎورﯼ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﯽ ﺳﺮ زﻣﻴﻦ و
ﺑﯽ دﻳﺎرم!
ﺑﯽ ﻳﺎر و
ﻳﺎور
داﻧﻢ ﮐﻪ ﺁﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ از
ﺗﻮﻓﺎن ﮔﺬﺷﺘﻦ!
ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ
ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ دوران ﮔﺬ ﺷﺘﻦ

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ درﻳﺎ
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻧﮓ ﺗﻮﻓﺎن،
راﻩ اوﻓﺘﺎدﻩ هﺮ ﻃﺮف
ﺳﻴﻞ ﺑﻬﺎران؛
دﻧﺪاﻧﻪهﺎﯼ ﮐﻮﻩ هﻢ
اﻓﺘﺎدﻩ در هﻢ؛
دﻟﺸﺎد،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻴﻢ ِﻣﮋدﻩ ﺁور،
ﺷﺐ ﻣﯽ دهﺪ ﮔﻞ
در ﺑﻠﻮغ ِ ﺑﺎغ ِ ﺑﺎور،
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ از ﺧﻮد
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﮐﻴﺴﺘﻢ ﻣﻦ؟
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ازاﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ،
ﭘﺎ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ ِ زﻣﺴﺘﺎن
ﻳﺎ ﭘﺮ ﮔﺸﻮدن
در ﺑﻬﺎر ِ ﺻﺒﺢ ِ اﺣﻤﺮ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﭘﻮﻻد ِﺁب دﻳﺪﻩ !
اﻣﺸﺐ،
ﻋﺎﺻﯽ،
ز ﺟﻮر و دهﺸﺖ زﻧﺪان،
دﻧﺪان ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ِ ﺳﻨﺪان،
ﺑﺎ ﭘﺘﮏ ﮐﻴﻨﻪ ،
ﺁهﻦ ِ دردﯼ ﻣﺬاب را
ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻢ و
ﺑﻪ ﺧﻮن دﻟﺶ
ﺁب ﻣﯽ دهﻢ!
ﻓﺮدا
وﻟﯽ
ﺑﺮاﺑﺮﮔﺮﮔﺎن ِ هﺎر ِ ﺷﻬﺮ،
داﻧﻢ
اﻳﻦ ﺗﻴﻐﻪ
اﻳﻦ ﮔﺪازﻩ ﯼ ﺧﻮن و
ﻓﻠﺰ درد،
در دﺳﺘﻬﺎﯼ ﻣﻦ
ﭘﻮﻻد ِﺁب دﻳﺪﻩ و
ﺷﻤﺸﻴﺮ ِ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذر ﻣﻬﺮ

ﺑﺮگ هﺎﻳﯽ از ﻳﮏ دﻓﺘﺮ...
دو ﮐﻮدﮎ،
در ﻣﻴﺎن ِﺑﺎغ ِﺷﺐ،
ﻧﺰدﻳﮏ ِﺣﻮض ﻣﺎﻩ،
ﻧﺸﺴﺘﻪ روﯼ ﺳﻨﮓ ِاﻃﻠﺴﯽ ﺷﺒﺮﻧﮓ ،
روﻳﺎروﯼ؛
ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺸﺎن،
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻓﺮش ِﻣﺨﻤﻞ ِروﻳﺎﯼ ﺧﻮب ِﻣﻦ
ﻳﮑﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭘﺴﺘﺎن ِ ﻣﺎم اﺑﺮ،
ﻳﮑﯽ ﭘﺮ ﮐﺮدﻩ از ﺳﻴﺐ ِ ﺳﺘﺎرﻩ،
وﺳﻌﺖ ِ داﻣﻦ؛
ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮوارﻳﺪ روﻳﺎهﺎﯼ ﺧﻮب ِ هﻢ
ﺑﻬﺎر ﺣﺮف هﺎﺷﺎن،
ﻏﺮﻗﻪ در ﮔﻞهﺎﯼ رﻧﮕﺎرﻧﮓ؛
ﭼﺮاغ ِﻳﺎدهﺎﺷﺎن ،
درﺗﻤﺎم ﻃﻮل ِﺷﺐ روﺷﻦ:
"ﺗﺮا ﮐﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ از ﺗﺮﻣﻪ ﯼ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﻴﺮاهﻦ؟"ﺗﺮا ﮐﯽ دوﺧﺘﻪ ﮐﻔﺸﺎن ِﺗﺎزﻩ از ﭘﺮﻧﺪ ِ ﺷﺐ؟ً"-ﻧﮕﻪ ﮐﻦ دﮐﻤﻪ ﯼ ﭘﻴﺮاهﻨﻢ را از زر ِ ﺧﻮرﺷﻴﺪ!
"-ﮔﻠﻮﺑﻨﺪ ﯼ ﮐﻪ دادﻩ م ﺑﺎغ ِ ﻣﺮوارﻳﺪ!"
"ﮐﻪ ات اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻣﺸﺐ ﺗﻨﻮر ِدﻟﮑﺶ ِ روﻳﺎ"ﮐﻪ ات ﺁراﺳﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻪاﯼ از ﻣﺨﻤﻞ ﻣﻬﺘﺎب؟"ﮐﻪ ات ﺁوردﻩ اﻣﺸﺐ ،اﻳﻦ هﻤﻪ هﺪﻳﻪ؟"ﺗﺮا ﮐﯽ دادﻩ ﺗﻮﺗﮏهﺎﯼ ﺷﺎدﯼ،اﻳﻦ هﻤﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ؟
ﮐﺘﺎن ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ،ﺗﻮرﯼ زرﻳﻦ،
"اﻗﺎﻗﯽهﺎﯼ رﻧﮕﻴﻦ،ﻣﻴﻮﻩهﺎﯼ ﺑﺎغ ِ ﻻهﻮﺗﯽ،"ﻋﺮوﺳﮏهﺎﯼ ﮐﻮﮐﯽ ،ﺗﻮپ ﻣﺎهﻮﺗﯽ؟ﺑﻪ ﮔﺮداﮔﺮدﺷﺎن،
هﺮ ﺳﻮ،هﺰاران ﺑﺮگ روﺷﻦ رگ؛
ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ِ ﭼﺸﻤﺸﺎن ،
هﺮ ﺟﺎ،ﭼﺮاغ ِ ﺧﻨﺪهﺎﯼ روﺷﻦ؛
ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺮگ ِ ﻧﮕﺎﻩ هﺎﺷﺎن،
دوﻳﺪﻩ ﺷﺒﻨﻢ ِ ﺷﺎدﯼ؛
ﺑﻪ ﺷﺎخ ِ ﺑﺎغهﺎﯼ ﻳﺎد ﺷﺎن،
ﻋﻄﺮاب ِ ﺁﺑﺎدﯼ؛
ﺳﻤﻨﺪ ِﺣﺮفهﺎ ﺷﺎن،
ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﻪهﺎﯼ دور

ﺳﭙﺮدﻩ دل،ﺑﻪ ﺑﺎغ ِ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ هﻢ؛
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎر ِ ﺷﺎدﯼ،
ﮐﺮدﻩ ازﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻏﻢ،
ﮐﻢ!
ﺻﺪاﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻢ :
هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻣﻦ!
ﺷﻤﺎهﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ِ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﻳﮏ!
ﻧﺨﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﺮوﺗﺎن هﻴﭽﮑﺲ در ﻃﻮل ﺑﻴﺪارﯼ!
ﻧﺨﻮاﻧﺪﻩ هﻴﭽﮑﺲ دﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﺎغ و ﺁﺑﺎدﯼ،
ﻧﺨﻮردﻩ ﺳﻴﺮ ﻧﺎن،
هﺮﮔﺰ!
ﮐﻪ ﺗﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻣﺸﺐ ﺗﻨﻮر ِﺧﻔﺘﻪ ﯼ ﺧﻮرﺷﻴﺪ؟
ﮐﻪ ﺗﺎن ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻩ دادﻩ،ﺗﻮﺗﮏ ﺷﻴﺮﻳﻦ؟
ﮐﻪ ﺗﺎن ﺁوردﻩ اﻣﺸﺐ ،هﺪﻳﻪ ﯼ ﺷﺎدﯼ؟
ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎﯼ ﮐﻮﮐﯽ ،ﺗﻮپ ﻣﺎهﻮﺗﯽ؟!
ﺻﺪاﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻢ
از دور ،از ﭘﺎﻳﻴﻦ:
"ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻳﺎدﻣﻮﺑﺸﻨﻮ!"ﻧﺴﺎء ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰن ﺁﺧﺮ!"ﻣﻨﻢ هﻤﺴﺎﻳﻪ دﻳﻮار ﺑﻪ دﻳﻮار"ﻣﻨﻢ ﺟﻌﻔﺮ!ﺻﺪاﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻢ اﻣﺎ
ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻏﻢ ﺳﺮﻓﻪهﺎﯼ ﺷﺐ،
ﺻﺪاﯼ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ!...
ﮐﻨﺎر ﮐﻮﭼﻪ،
درﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻦ
زﻳﺮ ﭘﺎﯼ ﺷﺐ،
ورقهﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﺮ هﻢ
ﺗﻤﺎم ﺣﺮفهﺎ ﻳﺶ ﻏﻢ
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮاﻳﺶ ﻏﺼﻪ و ﻣﺎﺗﻢ
...دو ﮐﻮدﮎ در ﻣﻴﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﺎل در ﺑﺎل ﮐﺒﻮد ِ هﻢ
ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩ ﺑﺮ ﮐﺰ ﮐﺮدﻩ ﺳﻨﮓ ِ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ،
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﻴﺮ ِ ﮐﻬﻨﻪ ﯼ ﭘﻨﺪار ِﺗﻠﺦ ِ ﻣﻦ!
ﻧﮕﺎﻩ هﺎﺷﺎن ﺑﻪ هﻢ ﺗﺎرﻳﮏ،
ﭘﺮ اﻧﺪوﻩ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺐ
ﻧﻔﺲ هﺎﺷﺎن ،
ﺑﺮﻳﺪﻩ از ﺗﻒ ِﺳﺮﻣﺎ،
ﺑﻪ درد ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ،
از ﻏﺼﻪ ﯼ ﻓﺮدا؛
ﺑﻪ ﺗﻦ ﺷﺎن،ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﻩ داغ ِﻣﺮگ،

ﺑﻪ ﻟﺐ هﺎﺷﺎن هﺰاران ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯼ ِﺣﺮفهﺎﯼ ﻏﻢ
ﻓﺸﺮدﻩ دل ﺑﻪ ﺧﺎر ِ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ هﻢ،
ﭼﺮاغ درد هﺎﺷﺎن ،دﻳﺮﮔﺎهﯽ هﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ...
ِﺻﺪاﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻢ:
هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻣﻦ!
ﺷﻤﺎ هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ِﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻧﺰدﻳﮏ!
ﻧﺨﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﺮوﺗﺎن هﻴﭽﮑﺲ در ﻃﻮل ﺑﻴﺪارﯼ
ﻧﺨﻮاﻧﺪﻩ هﻴﭽﮑﺲ دﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﺎغ وﺁﺑﺎدﯼ
ﻧﺨﻮردﻩ ﺳﻴﺮ ﻧﺎن هﺮﮔﺰ!
ﮐﻪ در ﺑﺮ ﮐﺮدﺗﺎن از زﺧﻢ ﭘﻴﺮاهﻦ؟
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺗﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﭼﺎرﻗﯽ از ﮔِﻞ؟
ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻦهﺎ ﺗﺎن رداﯼ ِ ﺑﺮف؟
ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻪ روﺗﺎن ﺳﻔﺮﻩ ﯼ ﺧﺎﻟﯽ؟
ﮐﻪ ﮐﺮدﻩ ﻧﺎن ِ ﺗﺎن از زهﺮ؟
ﮐﻪ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ روﺗﺎن ﺳﻘﻒ؟
ﮐﻪ ﺗﺎن در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ؟
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﮔﺸﻮدﻩ در؟
ﮐﻪ از وﻳﺮاﻧﮕﯽ ﺗﺎن ،هﺴﺖ ﺁﺑﺎدﻳﺶ؟...
ﺻﺪاﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻢ
ﺑﺎ هﻖ هﻘﯽ از ﺿﺠﻪهﺎﯼ اﺑﺮ ﺑﺎراﺗﺮ ،
وﺑﺒﺮ واژﻩهﺎ ﻳﻢ در ﮔﻠﻮ،
ازرﻋﺪ،ﻏﺮا ﺗﺮ..
ﺷﻤﺎ هﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ِ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻧﺰدﻳﮏ؛
ﻧﺪﻳﺪﻩ هﻴﭽﮕﺎﻩ روﯼ ﺑﻬﺎر و ﺑﺎغ وﺁﺑﺎدﯼ!
ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﺮ ﻟﺒﯽ هﺮﮔﺰ ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ،
دل ﺁزردﻩ وﻟﯽ هﻤﻮارﻩ ا ز ﻧﻴﺶ ﺑﻠﻨﺪ ِ ﻋﻘﺮب ِ ﺗﺤﻘﻴﺮ
ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ وﻟﯽ هﻤﻮارﻩ ازﺑﻴﻢ و ﮔﺰﻧﺪ ِﻣﺎر ِﭘﻴﺮ ِ ﻓﻘﺮ
زارﺑﺎﺑﺎن ِ دﻧﻴﺎ ﺧﻮردﻩ ﺗﻴﭙﺎ ،
ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ هﺮ روز
وﺳﻴﻠﯽ هﺎ،
ز دﺳﺖ ﻣﺮدم ِ ﻧﺎدان
زﺧﻴﻞ ِ ﻧﺎ درﺳﺘﺎن ِﺷﺮف ﺑﺮﺑﺎد دادﻩ در ازاﯼ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﭼﺮب؛
ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﮑﺘﺎن ﻳﺎران ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
هﻤﭽﻮن ﻗﻴﺮ؟
ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ در زﻳﺮ ﺑﺎر ﺑﺨﺘﮏ ِﺗﻘﺪﻳﺮ؟
ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ زﻧﺠﻴﺮ؟
ﺟﻮان ﻧﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻓﺮﺗﻮت؟
و ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن دﺧﻤﻪ ﯼ زﻧﺪان؟
و راﻩ رﺷﺪﺗﺎن ﺑﺴﺘﻪ؟
و ﻓﺮداهﺎﻳﺘﺎن ﺳﺮد و ﺳﻴﺎﻩ و ﻧﮑﺒﺖ ﺁﻟﻮدﻩ؟
ﮐﻮﻳﺮ ِ ﺳﻔﺮﻩ ﺗﺎن
ﺑﯽ ﻧﺎن؟

ﮐﻪ از رﻧﺞ ﺷﻤﺎ ﻳﺎن ﮐﻴﺴﻪ ﭘﺮ زر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ هﺮ ﺷﺐ؟
ﮐﻪ از ﺧﻮن ﺷﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﺑﻪ؟
ﺻﺪاﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻧﺰدﻳﮏ:
"ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻳﺎدﻣﻮ ﺑﺸﻨﻮ!""ﻧﺴﺎء ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰن ﺁﺧﺮ!""ﻣﻨﻢ هﻤﺴﺎﻳﻪ دﻳﻮار ﺑﻪ دﻳﻮار"،"ﻣﻨﻢ ﺟﻌﻔﺮ!"ﺻﺪاﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﻢ،اﻣﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻴﺴﺖ...
ﮐﻨﺎر ﮐﻮﭼﻪ؛
در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻦ،
ﺑﺎد ﻣﯽ ﻣﻮﻳﺪ،
ﺑﻪ ﻟﺤﻦ ِ ﺑﺮگهﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ دﻓﺘﺮ
ﺳﺨﻦ از دردهﺎﯼ ﺗﺎزﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ...
ﺑﻪ روﻳﻢ،هﺮ ﻃﺮف ،در ﺑﺴﺘﻪ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ،
ﺑﻪ دورادور ﻣﻦ،ﺗﺎ دورهﺎ زهﺮ ِﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ...
و ﻣﯽ ﮔﺮ داﻧﺪم ﻏﻢ واژﻩهﺎ در ﮔﺮد ﺑﺎد ﻏﻢ...
"ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ در ﺳﺨﺘﯽ"ﻧﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺪ ﺑﺮ زﺧﻢهﺎ ﻣﺎن ﻟﺤﻈﻪاﯼ ﻣﺮهﻢ""ﻧﻪ ﻳﺎر ﻏﻤﮕﺴﺎرﯼ ﮐﻪ ﮐﻼف دردهﺎ ﻣﺎن ،وا ﮐﻨﺪ از هﻢ!""در ﺁن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺪاد اﺳﺖ و دادﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ!"و ﺷﺐ ﭼﻴﺮﻩ ﺳﺖ و ﮔﻮ ﻳﯽ از ﭘﯽ ﺁن ﺑﺎﻣﺪادﯼ ﻧﻴﺴﺖ"ﭘﻨﺎﻩ ﺑﯽﭘﻨﺎهﺎن -ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﺶ اﻣﺎ-"ﺗﻮ ﮔﻮ ﻳﯽ ،ﻣﺮهﻢ ﻣﺮگ اﺳﺖ!""وزﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ روح ﻣﺎن در ﺗﻦ،"ﻓﺴﺮدﻩ ﺟﺴﻢ هﺎﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺼﻴﺮ ِ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﺳﺮد!"وﻣﻦ در ﭼﺎر دﻳﻮار اﺗﺎق ِ ﻳﺎد هﺎﻳﻢ،
در ﺣﺼﺎر ِ ﺷﺐ،
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻳﻢ و ﻏﻤﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ،
اﺟﺎق دردهﺎﯼ ﺗﺎزﻩاﯼ راﻣﯽ ﮐﻨﻢ روﺷﻦ،
ﺑﻠﻮر ِﺣﺮﻓﻬﺎﯼ رﻓﺘﻪاﯼ را ﻣﯽ ﮔﺬارم در ﮐﻨﺎر ِ هﻢ..
*********
ﺗﻤﻮم ﺷﺐ،
ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ زد ﻣﺎﻩ
ﻣﺜﻪ ﻣﺎهﯽ ﺗﻮ ﺁب ﺣﻮض وول ﻣﯽ ﺧﻮرد،
ﻣﺜﻪ ﺳﺒﺰﻩ ﻗﺒﺎ رو ﺷﺎﺧﻪهﺎﯼ ﺑﺎغ
ﭘﺮ ﻣﯽ زد،
ﻣﺜﻪ ﺁﺋﻴﻨﻪ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺎب ِ ﺷﺎﺧﻪ ﯼ اﻧﺠﻴﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد

ﻣﺤﺸﺮ ﺑﻮد!
ﺗﻮ ﺧﻮاب دﻳﺪم،
ﺗﻮرو اون ﺷﺐ ﻋﺮوس ﮐﺮدﻳﻢ
ﻧﺸﻮﻧﺪﻳﻢ زﻳﺮ ﻗﺎب ِﺷﺎﺧﻪ ﯼ اﻧﺠﻴﺮ
ﻧﺸﻮﻧﺪﻳﻢ روﺑﺮوﯼ ﻣﺎﻩ؛
رو دوﺷﺖ ﺑﺮق ﻣﯽ زد
ﭘﻮﻟﮏ ﻣﻬﺘﺎب؛
ﻣﻮهﺎت رو ﺷﻮﻧﻪ ﻣﯽ زد ﺑﺎد؛
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎت زهﺮﻩ روﺷﻦ ﺑﻮد؛
ﻣﺜﻪ ژاﻟﻪ رو ﺑﺮگ ِﮔﻞ،
ﻣﺜﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﺗﻮ ﺁب ِ ﭼﺸﻤﻪ؟
ٍﻣﺜﻪ ﻻ ﻟﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﺎغ،
ﻣﺜﻪ ﺳﻨﺠﺎ ق ﺳﻴﻨﻪ
روﯼ ﺳﻴﻨﻪ ت
ﺑﺮق  ،ﺑﺮق ﻣﯽ زد،
ﺗﻮ اون ﺷﺐ ﻣﺎﻩ ﻣﻮن ﺑﻮدﯼ،
ﻋﺮوس ﺁﺳﻤﻮن ﺑﻮدﯼ،
ﻋﺰﻳﺰ ﮐﻬﮑﺸﻮن ﺑﻮدﯼ
ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮدﯼ
ﻳﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺎز ﻣﯽ ﮐﺮدﯼ
وﻟﯽ ﻣﺎدر
ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻨﭽﻪ ﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﻘﺪ ﺗﻮ
ﭼﻪ اﺷﮑﯽ رﻳﺨﺖ!
****
اﯼ ﺑﭽﻪهﺎﯼ ﭘﺎﭘﺘﯽ!
دور ﺷﻴﻦ و ﮐﻮر ﺷﻴﻦ هﻤﺘﻮن!
زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﻴﻦ هﻤﺘﻮن!
ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﻮن ﻣﻬﻤﻮﻧﻴﻪ
ﻣﻬﻤﻮﻧﻴﻤﻮن اﻋﻴﻮﻧﻴﻪ
دﺳﺘﮏ و ﺗﻨﺒﻮر ﻣﯽ زﻧﻦ!
ﻃﺒﻠﮏ وﺷﻴﭙﻮرﻣﯽ زﻧﻦ!
ﻧﻴﻔﺘﻪ ﭼﺸﻤﺎم ﺑﻬﺘﻮن!
ﻧﺸﻨﻮﻩ ﮔﻮﺷﺎم ﺻﺪا ﺗﻮن!
ﻣﻬﺘﺮ و ﺳﺮورا ﻣﯽ ﺁن!
از هﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮا ﻣﯽ ﺁن
ﭘﺮ زر و زﻳﻮرا ﻣﯽ ﺁن!
ﺑﺮهﻨﻪ ﭘﺎرو ﻧﻤﯽ ﺧﻮام!
ﻋﻮر و ﻧﺪارو ﻧﻤﯽ ﺧﻮام!
ﭼﺶ ﻧﺪروﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ هﺎ!
ﺑﯽ ﺳﺮو ﭘﺎ هﺎ ،ﮔﺪا هﺎ!
دورﺷﻴﻦ و ﮐﻮر ﺷﻴﻦ هﻤﺘﻮن!
زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﻴﻦ هﻤﺘﻮن!

ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﺸﻦ ﻗﻴﺼﺮﻩ
دس ﺑﻪ ﺳﭙﻴﺪﯼ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
دس ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
ﻣﻬﻤﻮ ن دارﻳﻢ ﺑﺪش ﻣﻴﺎد!
ﻟﺮزﻩ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪش ﻣﻴﺎد!
اﯼ ﺑﭽﻪهﺎﯼ ﻧﺎز ﻧﺎزﯼ!
وﻗﺘﯽ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزﯼ
زﺑﻮن درازﯼ ﻧﮑﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﺑﺎزﯼ ﻧﮑﻨﻴﻦ!
ﺣﺮف دو ﭘﻬﻠﻮ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﺟﺎدو ﻧﺰﻧﻴﻦ!
ﻧﻴﺎد ﺻﺪاﯼ ﺣﺮﻓﺘﻮن!
ﺻﺪاﯼ ﺁﻩ ﺗﻠﺨﺘﻮن!
ﻧﮕﻴﻦ ﮐﻪ ﻗﺤﻂ ِ ﮔﻨﺪﻣﻪ!
ﮔﺸﻨﮕﯽ ﻣﺎل ِ ﻣﺮدﻣﻪ!
ﻣﺮگ ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاووﻧﻪ!
زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﺟﺎ ارزوﻧﻪ!
ﻧﮕﻴﻦ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﻣﻠﺘﻪ!
اون ﮐﻪ اﺳﻴﺮ ِذﻟﺘﻪ!
ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺳﺮ ﺑﺴﻪ ﻧﮕﻴﻦ
ﺁﺳﻪ ﺑﺮﻳﻦ ،ﺁﺳﻪ ﺑﻴﺎن
ﺗﺎ دﻳﻮﻩ ﺷﺎﺧﺘﻮن ﻧﺰﻧﻪ
ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻗﺘﻮن ﻧﺰﻧﻪ
ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﮐﻼغ ﻓﺮاووﻧﻪ
ﺗﻮ هﺮ ﺳﻮراﺧﯽ ﭘﻨﻬﻮﻧﻪ
اﮔﻪ ﮐﻼﻏﺎ ﺑﺪوﻧﻦ
دﻳﻮ و ﺧﺒﺮ دار ﻣﯽ ﮐﻨﻦ
دﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎد ﺳﺮاﻏﺘﻮن
زهﺮ ﻣﯽ رﻳﺰﻩ ﺗﻮ ﺁﺷﺘﻮن!
دس ﺑﻪ ﺳﭙﻴﺪﯼ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
دس ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
ﮐﻪ روز ﺟﺸﻦ ﻗﻴﺼﺮﻩ!
ﻣﻬﻤﻮن دارﻩ ﺑﺪش ﻣﻴﺎد
ﻟﺮزﻩ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪش ﻣﻴﺎد!
*****
دﻳﮕﻪ ﭘﻨﻬﻮن ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻧﺸﻮن ﻓﻘﺮﻣﻮن ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﺐ ِ ﻋﺮﻳﻮن
دﻳﮕﻪ ﭘﻨﻬﻮن ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ِ ﻟﮑﻪ ﯼ اﺑﺮ ﺁﻓﺘﺎﺑﻤﻮن
رﺳﻴﺪﻩ وﻗﺖ اوﻧﮑﻪ ،ﺳﺎﻳﻪ ﺷﻮ،ﺷﺐ ،ﮐﻢ ﮐﻨﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ.
ﺁرﻩ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺒﻪ،ﺗﺎ روﺷﻨﯽ راﻩ درازﯼ ﻧﻴﺲ
وﻟﯽ از ﻏﺼﻪ هﺎﻣﻮن ﻗﺼﻪهﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺲ
ﺣﺪﻳﺚ ﮐﻬﻨﻪ ﯼ زﻧﺪان و زﻧﺠﻴﺮﻩ

ﺣﺪﻳﺚ دردﺑﺎر ِ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم
ﻳﮑﯽ در اوج ِ زور و زر
ﻳﮑﯽ ﮐﺖ ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻌﺒﺮ
ﻳﮑﯽ در ﮐﺎخ،
هﻤﭽﻮن ﻗﺒﻠﻪ ﯼ ﻋﺎﻟﻢ،
ﻳﮑﯽ در ﮐﻮخ،
ﻣﺤﺮوم و هﻼﮎ از ﻏﻢ
ﺑﺒﻴﻦ ﻧﻮ دوﻟﺘﺎن ﺗﺎزﻩ از ﭘﺴﺘﻮﯼ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻴﺮون
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ِ ﺧﻮن ﺁﻟﻮد!
و ﺧﺮﻣﻨﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟
ﻣﮕﻮاﯼ ﻳﺎر ﻣﻦ داﺋﻢ
ﻋﺴﺲ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻤﻴﻦ ﮐﺮدﻩ
ﻣﮕﻮ هﻤﺴﺎﻳﻪ از هﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻪ
ﻣﮕﻮ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ رﻧﺠﻪ
ﺑﺬار دوران ﺑﮕﺮدﻩ ،ﺑﺸﮑﻨﻪ دﻳﻮارﻩ ﯼ زﻧﺪون
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﭘﺎ ﺑﮕﻴﺮﻩ ﺗﻮﯼ دﺷﺘﺴﻮن
ﺑﺬار ﭘﺎﻳﺎن ﺑﮕﻴﺮﻩ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻏﺼﻪ
ﺑﺬار ﺗﺎ ﮔﻞ ﮐﻨﻪ ﺷﺎدﯼ
ﺑﺘﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺎ هﻢ ﺷﻌﺎع ﮔﺮم ِ ﺁزادﯼ!
*****
ﻏﺮوب اﺳﺖ و زﻣﻴﻦ در زﻳﺮ ﭘﺎﯼ ﺷﺐ،
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﮔﺮﺗﻪاﯼ از ﺑﺮف ِﺑﺎدﺁورد
و ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺑﻠﻌﻴﺪن،
ﺗﻦ ﻣﻬﺘﺎب رادر زﻳﺮ دﻧﺪانهﺎﯼ ﮐﻴﻦ ﺁﻟﻮدﻩ
ﻣﯽ ﺳﺎﻳﺪ؛
و داغ اﺑﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﭼﻴﻦ ﺷﺐ ﮔﻮﻳﯽ
ﻧﺸﺎن از ﮐﻴﻨﻪ و ﺑﻐﻀﯽ اﺳﺖ دﻳﺮﻳﻨﻪ!
ﺗﻨﻢ را ﻣﯽ ﮔﺰد ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ،
ﺑﻪ هﻢ ﻣﯽ ﭘﻴﭽﺪ ﺁن دﻓﺘﺮ
ورق هﺎﻳﯽ ﺑﻪ درد ﺁﻏﺸﺘﻪ و ﻧﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻣﺎ
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ ﭘﺮ ...
ﻋﺬاﺑﻢ ﻣﯽ دهﺪ اﻳﻦ واﺣﻪهﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ِ از هﻮل ﺁﮐﻨﺪﻩ
ﻋﺬاﺑﻢ ﻣﯽ دهﺪ ﺷﺐ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺮغ ِ ﺷﮑﻨﺠﻪ
در ﺣﺼﺎر اﻳﻦ هﻤﻪ زﻧﺪان.
هﺰاران ﭘﺮﺳﺶام ،اﻣﺎ هﻤﻪ در ﺟﺎﻣﻪ ﯼ ﭘﺎﺳﺦ:
ﭼﺮا اﻳﻦ ﮐﻴﻦ و ،اﻳﻦ ﮐﺸﺘﺎر؟
ﭼﺮا اﻳﻦ ﭼﻮﺑﻪهﺎﯼ دار؟
ﭼﺮا اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪهﺎﯼ ﺳﺮﺑﯽ و ﮐﺸﺪار
ﭼﺮا اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﻋﺪام؟
ﭼﺮا ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺟﺎن ِ ﺗﻮدﻩ ِ ﺣﻖ ﺧﻮاﻩ؟
ﭼﺮا ﺗﺤﻘﻴﺮ داﺋﻢ ز ﯼ ﮔﺮوهﯽ اﺑﻠﻪ و ﻧﺎدان؟
ﭼﺮا ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن؟

ﭼﺮا در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زر اﻧﺪودﻩ و ﺁﮐﻨﺪﻩ از ﻣﻬﺮ اﺳﺖ
ز ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﻣﺮدن؟
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻣﺎ،
ﻣﺎ ﺗﻮدﻩهﺎﯼ رﻧﺞ و ﺻﻠﺢ اﻧﺪﻳﺶ،
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺻﻠﺢ و ﺁراﻣﺶ؟
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﺎن؟
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺑﺎر ﺁورﯼ ﮐﺎر؟
ﮐﻤﻴﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ؟
وﺣﻖ ﺳﺎدﻩ ﯼ ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﮔﻔﺘﺎر؟
وﺣﻖ رﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮردارﯼ از ﻓﺮهﻨﮓ؟
وٌﺣﻖ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﺧﻮر هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﺪاد؟
و ﺣﻖ ﮐﺎر؟..
*****
اﮔﺮ اﻣﺮوزﻩ اﻧﺴﺎن ﮔﺮگ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
اﮔﺮ دﻧﺪان ﮐﻴﻨﻪ ،
رﻓﺘﻪ ﺗﺎﺑُﻦ
در ﺗﻦ و ﺟﺎن اﺳﺖ؛
اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺮادر،
ﺑﺎ ﺑﺮادر،
ﺳﻬﻞ و ﺁﺳﺎن اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﭼﺮخ ﻓﻠﮏ هﻤﻮارﻩ  ،ﻧﺎ هﻤﻮار ﻣﯽ ﮔﺮدد،
اﮔﺮ ﭼﻮن و ﭼﺮاﻳﯽ ﻧﻪ،
و ﻋﺪل ِاﺳﺘﻮارﯼ ﻧﻪ،
از ﺁزادﯼ ﻧﺸﺎن ﭘﺎﻳﺪارﯼ ﻧﻪ،
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﺎرو ﮐﺮدارﻧﺪ واروﻧﻪ،
اﮔﺮداروﯼ ﻣﺬهﺐ،ﺳﺨﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﺧﻮد را زﺧﻮد دل ﮐﻨﺪﻩ و
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ،
و ﺑﺮﻧﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ هﺮ دم هﺰاران ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯽ ﺁرﻳﻢ،
ﮔﺮﻩ ،
در ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺣﺮص و ﺁز ﮔﺮﮔﯽ ﭼﻨﺪ
ﺳﻴﻪ روزﯼ ﺧﻴﻞ ﺁهﻮان ِ ﮔﻴﺞ و ﺁوارﻩ اﺳﺖ!
*****
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﻴﻎ ﮐﻮﻩ
اﺑﺮ ﺧﻮن
ﮐﺸﻴﺪﻩ راﻩ ﺗﺎ هﺎﻣﻮن
زﻣﻴﻦ از ﺧﺸﻢ ﻣﻴﻠﺮزد
هﻮا رﻧﮓ دﮔﺮ دارد
ﺧﺮوش رﻋﺪ و ﺗﻮﻓﺎن اﺳﺖ
درﺧﺶ ﺧﻨﺪﻩهﺎﯼ ﺑﺮق
ﺑﺮ ﺷﻮﻻﯼ ﺑﺎران اﺳﺖ
ﺻﺪاﯼ ﺳﻴﻞ از ﺟﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ

ﺻﻔﻴﺮ ﺗﻴﺮ هﺎﯼ
از ﮐﻤﺎن اﻓﮑﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.
زﻣﺎﻧﻪٔ ﮔﺸﺘﻪ دﻳﮕﺮﮔﻮن
دل از ﮐﻴﻦ و ﻋﺪاوت ﺧﻮن
ﻧﻔﺲ از ﺧﺸﻢ ﺗﻮﻓﻨﺪﻩ
ﻃﻨﻴﻦ ﮔﺎمهﺎ ﺑﺮ راﻩ
ﮐﻮﺑﻨﺪﻩ؛
زﻣﺎن در ﮐﺎر ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ
ﺗﺮﻧﮓ ﺗﻴﺮ و
زﺧﻤﺎ زﺧﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ اﺳﺖ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﭼﻨﮓ
زﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﺮ ﻃﻠﺴﻢ ﭘﻴﺮ ﭘﺮ ﻧﻴﺮﻧﮓ
ﮐﻨﻮ ﻧﻢ :
ﺣﻤﻠﻪاﯼ ﺷﺒﮕﻴﺮ
ﮔﺴﺴﺖ و رﻳﺰش زﻧﺠﻴﺮ
ﺻﺪاﯼ ﻳﺎر
ﺧﺮوش ﮐﺎوﻩ در ﭘﻴﮑﺎر
ﮐﻨﻮ ﻧﻢ:
رزم رو ﻳﺎ روﯼ
ﻧﻔﻴﺮ ﺷﻴﺮ
ﻓﺮود ﺗﻴﻐﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻴﮑﺮﯼ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ
ﺻﺪاﯼ ﺿﺠﻪ ﯼ ﺿﺤﺎﮎ !
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ)ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ(

ﮔﻞ ِ ﻣﻦاﯼ ﺑﻬﺎر ِ ﺁزادﯼ!
هﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ روح ِ ﺑﻬﺎر
ﮔﺮم رﻗﺺ اﺳﺖ ﻻﻟﻪ ﯼ ﺗﺒﺪار،
ﺁﺳﻤﺎن ﻋﻄﺮ زﻧﺪﮔﯽ دارد،
اﺧﺘﺮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﻩ ﯼ ﺑﻴﺪار،
اﯼ ﮔﻞ ﻣﻦ ﺗﻮ هﻢ ﺷﮑﻮ ﻓﻪ ﺑﺮ ﺁر!
ﺁﻣﺪﻩ ،
ﺁﻣﺪﻩ،
دوﺑﺎرﻩ ﺑﻬﺎر؛
ﭼﻮن ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮوﯼ ﺑﺮ ﻟﺐ ِ ﺟﻮﯼ!
هﻤﭽﻮ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺁب!
ﭼﻮن ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺑﺠﻮش از دل ِﮐﻮﻩ!
ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮ ﮐﻦ ،ﺑﺨﻮان دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﺎز،
زﻧﺪﮔﯽ را دوﺑﺎرﻩ ﮐﻦ ﺁﻏﺎز!
ﻣﮋدﻩام دﻩ
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ روز رﺳﻴﺪ!
ﺷﺐ ﺳﺮ ﺁﻣﺪ
ﺑﺨﻨﺪﻩ ﺷﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ!
ﻣﺮغ ِﭘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺑﮕﺸﻮد،
ﺟﻨﮕﻞ ِ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎدان ﺷﺪ،
ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران ز ﮐﻮﻩ و دﺷﺖ دﻣﻴﺪ!
ﺗﻮدﻩ ﯼ رﻧﺞ در ﺧﺮوش ﺁﻣﺪ!

ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺪل و داد و ﻧﻮش ﺁﻣﺪ!
ﮔﻞ ﻣﻦاﯼ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﯼ ﺷﺎدﯼ،
ﮔﻞ ﻣﻦاﯼ ﺑﻬﺎر ﺁزادﯼ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ)ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ(

"اﯼ ﺑﭽﻪ هﺎﯼ ﭘﺎﭘﺘﯽ" ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ از ﺷﻌﺮ ﺑﻠﻨﺪ"ﺑﺮگ هﺎﻳﯽ از ﻳﮏ دﻓﺘﺮ" از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ
"ﺑﭙﺎ ﺧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﻦ".
ازﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ و در ﻧﺸﺮﻳﻪ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺳﻴﺎوش
ﮐﺴﺮاﻳﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺁهﻨﮕﯽ هﻢ ﮐﻪ روﯼ ﺁن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎزﺑﻪ ﻧﺎم وﯼ ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺁن را و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ؛ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ
ﮐﻪ ﻳﮏ روز،ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ،اﻳﻦ ﺗﻮهﻢ دﻳﺮ ﭘﺎ ،ﺟﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺴﭙﺮد.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺴﻴﺎر
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ)ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذر ﻣﻬﺮ(

اﯼ ﺑﭽﻪهﺎﯼ ﭘﺎﭘﺘﯽ!
دور ﺷﻴﻦ و ﮐﻮر ﺷﻴﻦ هﻤﺘﻮن!
زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﻴﻦ هﻤﺘﻮن!
ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﻮن ﻣﻬﻤﻮﻧﻴﻪ
ﻣﻬﻤﻮﻧﻴﻤﻮن اﻋﻴﻮﻧﻴﻪ
دﺳﺘﮏ و ﺗﻨﺒﻮر ﻣﯽ زﻧﻦ!
ﻃﺒﻠﮏ وﺷﻴﭙﻮرﻣﯽ زﻧﻦ!
ﻧﻴﻔﺘﻪ ﭼﺸﻤﺎم ﺑﻬﺘﻮن!
ﻧﺸﻨﻮﻩ ﮔﻮﺷﺎم ﺻﺪا ﺗﻮن!
ﻣﻬﺘﺮ و ﺳﺮورا ﻣﯽ ﺁن!
از هﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮا ﻣﯽ ﺁن
ﭘﺮ زر و زﻳﻮرا ﻣﯽ ﺁن!
ﭼﺎروق ﺑﻪ ﭘﺎ رو ﻧﻤﯽ ﺧﻮام
ﻋﻮر و ﻧﺪارو ﻧﻤﯽ ﺧﻮام
ﭼﺶ ﻧﺪروﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ هﺎ!
ﺑﯽ ﺳﺮو ﭘﺎ هﺎ ،ﮔﺪا هﺎ!

دورﺷﻴﻦ و ﮐﻮر ﺷﻴﻦ هﻤﺘﻮن!
زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﻴﻦ هﻤﺘﻮن!
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﺸﻦ ﻗﻴﺼﺮﻩ
دس ﺑﻪ ﺳﭙﻴﺪﯼ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
دس ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
ﻣﻬﻤﻮ ن دارﻳﻢ ﺑﺪش ﻣﻴﺎد!
ﻟﺮزﻩ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪش ﻣﻴﺎد!
اﯼ ﺑﭽﻪهﺎﯼ ﻧﺎز ﻧﺎزﯼ!
وﻗﺘﯽ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزﯼ
زﺑﻮن درازﯼ ﻧﮑﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﺑﺎزﯼ ﻧﮑﻨﻴﻦ!
ﺣﺮف دو ﭘﻬﻠﻮ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﺟﺎدو ﻧﺰﻧﻴﻦ!
ﻧﻴﺎد ﺻﺪاﯼ ﺣﺮﻓﺘﻮن!
ﺻﺪاﯼ ﺁﻩ ﺗﻠﺨﺘﻮن!
ﻧﮕﻴﻦ ﮐﻪ ﻗﺤﻂ ِ ﮔﻨﺪﻣﻪ!
ﮔﺸﻨﮕﯽ ﻣﺎل ِ ﻣﺮدﻣﻪ!
ﻣﺮگ ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاووﻧﻪ!
زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﺟﺎ ارزوﻧﻪ!
ﻧﮕﻴﻦ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﻣﻠﺘﻪ!
اون ﮐﻪ اﺳﻴﺮ ِذﻟﺘﻪ!
ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺳﺮ ﺑﺴﻪ ﻧﮕﻴﻦ

ﺁﺳﻪ ﺑﺮﻳﻦ ،ﺁﺳﻪ ﺑﻴﺎن
ﺗﺎ دﻳﻮﻩ ﺷﺎﺧﺘﻮن ﻧﺰﻧﻪ
ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻗﺘﻮن ﻧﺰﻧﻪ
ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﮐﻼغ ﻓﺮاووﻧﻪ
ﺗﻮ هﺮ ﺳﻮراﺧﯽ ﭘﻨﻬﻮﻧﻪ
اﮔﻪ ﮐﻼﻏﺎ ﺑﺪوﻧﻦ
دﻳﻮ و ﺧﺒﺮ دار ﻣﯽ ﮐﻨﻦ
دﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎد ﺳﺮاﻏﺘﻮن
زهﺮ ﻣﯽ رﻳﺰﻩ ﺗﻮ ﺁﺷﺘﻮن!
دس ﺑﻪ ﺳﭙﻴﺪﯼ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
دس ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻧﺰﻧﻴﻦ!
ﮐﻪ روز ﺟﺸﻦ ﻗﻴﺼﺮﻩ!
ﻣﻬﻤﻮن دارﻩ ﺑﺪش ﻣﻴﺎد
ﻟﺮزﻩ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪش ﻣﻴﺎد!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ)ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺮزوﻗﯽ(

ﻣﮋدﻩ ﯼ ﻣﻬﺘﺎ ب!
ازذهﻦ ِ ﭘﺮﻃﺮاوت ِ ﺷﺐ
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎﻩ!
ﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﻏﺰل
ﭘﺮ
ﺑﻮدازﺧﻴﺎل!
ﻟﺒﺮﻳﺰ،
ازﺗﺮﻧﻢ ﭘﺎ ﺋﻴﺰﻩ ﯼ ﻏﺮوب
ﭘﺮﺑﺎر،
ازﺑﻬﺎرﻩ ﯼ ﭘﺮﻣﮋدﻩ ﯼ ﭘﮕﺎ ﻩ!
ازﺑﺎم اﺑﺮهﺎ
ﻣﯽ ﺑﺮد
ﮔﺎﻩ ﮔﺎ ﻩ،
ﺑﺮﻣﺎﻧﺪ ﮔﺎ ن ﺧﺴﺘﻪ وﺧﺎﻣﻮش ﺷﺐ
ﻧﮕﺎﻩ!
ﮔﻪ درﺧﺰا ن ﺗﻴﺮﻩ ﯼ اوهﺎم ِهﻮل ﻧﺎ ﮎ
ﮔﻪ د رﺑﻬﺎردﻟﮑﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪهﺎ ﯼ ﺑﺎ ز،
ا ﻳﻦ ﺷﻌﺮﺷﺎﺧﻪهﺎ ﯼ ِ ﭘﺮﻋﻄﺮوﺟﺎ ن ﻧﻮا ز-
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺟﻠﻮﻩ هﺎ
ا زﺷﺎم ﺗﺎ ﭘﮕﺎ ﻩ!
ﻟﻴﮑﻦ
درﻧﻬﺎن
ﺟﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ زﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﺎ ﺳﺦ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،
ﺑﯽ ﺗﺎب و
دادﺧﻮاﻩ
ﻣﯽ ﮐﺮد رﺧﻨﻪ هﺎ
درﺷﺎم ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ ِدلهﺎﯼ ﺑﯽﭘﻨﺎ ﻩ!
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺷﮑﻮﻩ هﺎ،
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ د ﻟﭙﺮﻳﺶ:
"ﺗﺎﭼﻨﺪﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺧﺎﻣﻮش و
ﺑﯽ ﻧﺸﺎن،
ا ﻳﻦ ﺳﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮد

رﻩ ﭘﻮﻳﮏ زﻣﺎن؟!
"ﺗﺎﭼﻨﺪ
ﻣﺮدﻣﺎن
اﻳﻦ ﺧﻴﻞ ﺑﯽهﻤﺎن،
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎر ِداﻧﺶ ِ ﺑﻴﺪارﯼ ِزﻣﺎن،
ﻟﺮزان وﺑﻴﻤﻨﺎ ﮎ،
واﻣﺎﻧﺪﻩ ازﺷﮑﺴﺘﻦ ِزﻧﺠﻴﺮهﺎ،
زدﺳﺖ،
ﺑﻴﻬﻮدﻩ وﻋﺒﺚ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ،
دل ﺳﭙﺮدﻩ ﺑﻪ اﻋﺠﺎزﺁﺳﻤﺎن،
درزﻳﺮاﻳﻦ ﮐﺒﻮدﻩ ﯼ ﭘﺮوهﻢ و
ﭘﺮﺳﺮاب؟!
"ﺗﺎ ﮐﯽ
ﺗﺎ ﮐﺠﺎ
ﺧﻢ ﮔﺸﺘﻪ و
دوﺗﺎ،
اﻓﺘﺎدﻩ و
زﺑﻮن
درداﻣﻬﺎﯼ ِﺑﺎ ور ِاهﺮﻳﻤﻦ ِدروغ،
ﺗﺎﮐﯽ اﺳﻴﺮرﺧﻮت و
ﺗﺎﮐﯽ اﺳﻴﺮﺧﻮاب؟!
"ﭘﻴﺪا
ﻳﺎﻧﻬﺎن،
ﺗﺎﭼﻨﺪ
واﻧﻬﺎدﻩ رﻩ
ﺑﺮﺳﻠﻄﻪ ﯼ د َد ا ن
ﺗﺎﮐﯽ اﺳﻴﺮ ِﭘﻨﺠﻪ ﯼ ﺑﻴﺪاد ِ ﺑﯽاﻣﺎن؟!"
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و
هﺮزﻣﺎن ،
ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ
ﺁﻩ!
درﺑﺪر ِﺷﻌﺮﺧﻮﻳﺶ
هﺮﻟﺤﻈﻪ،
هﺮﮐﺠﺎ،
ﺧﻮش ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ

ﺧﻮش،
ﺑﺮﺁن ﺷﺐ ِ ﺳﻴﺎﻩ!
ﭘﺮﺑﻮدازﻏﺮور
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺮﺷﺎ ﻧﻪهﺎﯼ ﮐﻮﻩ!
ﺳﺮﺷﺎراز ﺷﮑﻮﻩ،
ﻟﺒﺮﻳﺰ،ا زﺗﺮﻧﻢ ِﺁ ﺑﯽﺁب هﺎ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻬﺎ د
ﭘﺎ ﺑﺮ ﺧﻴﺎل رود!
ﭘﺮﺑﻮدازﭘﺮﻳﺪن وﭘﺮوا ز
هﻤﭽﻮﺑﺎ ز
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪ
ﺑﺎ ﺷﺎهﺒﺎ ل اﺑﺮ!
ﭘﺮﺑﻮد
ازﺗﺒﺴﻢ ﺁﺑﯽ ﺁﺳﻤﺎن
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻬﺎد
ﺣﺴﺮت ﺑﻪ ﺟﺎن ِﺑﺒﺮ!
ﭼﻮن ﻗﻠﺐ ﮔﺮم ﺑﻮد
درﺟﺴﻢ ﺳﺮد ﺁ ب
ﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﻏﺰال
درﺑﻴﺸﻪهﺎﯼ ﺧﻮا ب!
دﺳﺖ ﻧﻮا زﺷﺶ
ﺑﺮﮔﻮﻧﻪهﺎﯼ ﺁ ب
ﺳﺮﺷﺎرﻋﺸﻖ ﺑﻮد!
ﻧﯽ ﻧﯽ رﻗﺺ ﺑﻮد
درﭼﺸﻢ ِ ﭼﺸﻤﻪ هﺎ،
از ﭼﺸﻢ ِ ﭘﺮ ﻧﻮازش ا و،
ﺑﺎرﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
زهﺪان ِ درﻩهﺎ !
ﮐﻮﻟﯽ ﺳﺎ ﻳﻪ هﺎ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺷﺴﺘﺸﻮ،
درﺁب ﭼﺸﻤﻪهﺎ ش!
ﻣﯽ ﺷﺪهﻼﮎ ،
ﺷﺐ،
ازﺑﺮق ِﺧﻨﺪﻩهﺎ ش!

ﺧﻮا ﻧﺪش هﺰارﺑﺎر
درﮔﻮش ِﻣﺮغ ِ اﺑﺮ
ﺷﺐ ،ﺑﺎزﺑﺎن ِﻻل!
ﺧﻮاﻧﺪش ﺑﻪ ﮔﻮش ﺁب
ﺧﻮاﻧﺪش ﺑﻪ ﮔﻮش ِﻣﺎ هﯽ و
ﺷﻦ رﻳﺰﻩهﺎﯼ ﺷﺎد،
اﺑﺮﺳﭙﻴﺪ ﺑﺎل
درﭼﺸﻤﻪ ﯼ زﻻل!
درﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﻃﻨﻴﻦ،
وﺁواﯼ ﻧﻘﺮﻩ ﺋﻴﺶ
ا زﻻﺑﻼ ﯼ ﺑﺮگ ،
ﻣﯽ رﻳﺨﺖ ﺑﺮزﻣﻴﻦ!
ﺑﺮﮔﺮدن ﮐﺸﻴﺪﻩ ﯼ ﮔﻞ ﺗﭙﻪهﺎﯼ ﭘﺴﺖ
ﺁن اﺷﺘﺮا ن ِﻣﺴﺖ-ﭘﺮ ﺑﻮدازﻃﻨﻴﻦ
ﭼﻮن زﻧﮓ ﮐﺎروان!
ﺁن ﺷﺐ هﺰارﺑﺎ ر
ازﺳﺮﻓﮑﻨﺪﭼﺎدرا ﺑﺮ ِﺳﻴﺎﻩ را
ﺑﺮﺗﺮﻣﻪ ﯼ ﭘُﺮاﻃﻠﺲ ِﺁﺑﯽ ﺁبهﺎ
ﺁﻏﺎزرﻗﺺ ﮐﺮد!
ﮔﻮﻳﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ
ﺑﺎﺻﺪهﺰارﺟﻠﻮﻩ وﺑﺎ ﺻﺪهﺰارﻧﺎز
ﻣﯽ ﺧﻮا ﻧﺪ راز ﻧﺎﮎ:
ﻏﻢ راﻓﺮوﮔﺬار،
ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺷﺐ ﺳﭙﺎر؛
ﺑﻴﺪ ارﮐﻦ زﺧﻮاب،
ﻳﺎران ﺧﻔﺘﻪ را
درﺟﺎﻧﺸﺎ ن ﻓﮑﻦ،
ﺷﻮرﻧﻬﻔﺘﻪ را!
هﻤﮕﺎﻣﺸﺎن ﻧﻤﺎ
ﺑﺎ ﮔﺎم ﭼﺎووﺷﺎ ن!
هﺮﻟﺤﻈﻪﺷﺎن ﺑﺨﻮان
ﮔﻠﺸﻌﺮ ِﮐﺎروان:
"ﺷﻮر ِﺣﻤﺎﺳﻪاﯼ د ر ﺧﻮن و ﺧﻮﯼ ﻣﺎ ﺳﺖ
دﻧﻴﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ درﭘﻴﺶ ِ روﯼ ﻣﺎﺳﺖ

ﺁ ﻧﺠﺎﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻧﻮر
در
ﺑﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد...
هﺮﻣﮋدﻩ
هﺮﭘﻴﺎ م،
ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺁ ﻓﺘﺎ ب
ﺁﻏﺎزﻣﯽ ﺷﻮد !"
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻓﺘﺢ
ﺳﺮ ﮐﻦ ﺗﻮ
اﯼ ﺑﺮادر ﻣﻦ
در ﺧﺮوش ِ رزم،
ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻓﺘﺢ را!
دﻳﺮوز
ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﻪ درﻳﺎﯼ اﺷﮏ و ﺧﻮن
ﺣﻴﺮان و
ﺳﻮﮔﻮار
اﻳﺮان ِﺑﯽ ﺑﻬﺎر!
اﻣﺮوز
ﭘﺮﺗﺮاﻧﻪ و
ﭘﺮ ﺷﻮر و
ﺑﯽ ﻗﺮار،
در ﺟﺎﻣﻪ ﯼ ﺑﻬﺎر،
ﺑﺎ ﻋﺰم ِ ﺑﺮ ﮐﺸﻴﺪن از
ﻋﻔﺮﻳﺖ ﺷﺐ،
دﻣﺎر؛
ﺑﺮﺁﻓﺘﺎب ِﺗﺎزﻩ دﻣﺎن،
ﺧﻨﺪﻩ
ﻣﯽ زﻧﺪ!
ﺳﺮ ﮐﻦ ﺗﻮ
اﯼ ﺑﺮادر ﻣﻦ
در ﺧﺮوش ِرزم
ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ِ ﻓﺘﺢ را!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

دﺷﻤﻦ ﺗﻮاﻳﻦ
ﺑﺪان!
ﺳﻴﻞ ﺑﻬﺎر
ﻧﻌﺮﻩ ﺑﺮﺁوردﻩ از زﻣﻴﻦ!
درﻳﺎ
ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ از اﻳﻦ
ﺳﻴﻞ ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ!
ﺑﺲ ﮐﻮﻩهﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺪ از ﺟﺎ ،
ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﮐﻴﻦ!
ﺑﺲ ﺑﻨﺪ هﺎ
ﮐﻪ ﺑﮕﺴﻠﺪ از هﻢ،
ﺑﻪ ﻗﻬﺮ ِ ﺁب!
دﺷﻤﻦ
وﻟﯽ
ﺑﺪان!
زﻳﻦ ﺳﻴﻞ ﺑﯽاﻣﺎن
ﺑﺲ ﺳﻬﻤﻨﺎﮎ ﺗﺮ!
ﺳﻴﻠﯽ ﺳﺖ،
ﮐﺰ ﺑﻬﺎرﻩ ﯼ ﺟﺎنهﺎ ﺳﺖ
در ﻏﺮﻳﻮ!
ﺳﻴﻠﯽ ﺳﺖ،
ﮐﺰ ﺗﻼﻃﻢ ِ دلهﺎ ﺳﺖ
در ﻃﻨﻴﻦ!
دﺷﻤﻦ
ﺗﻮ
اﻳﻦ
ﺑﺪان!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

در ﻳﺎد ﻣﻦ ﺁﺗﺸﯽ ﺳﺖ ازﺻﻮرت دوﺳﺖ
اﯼ ﻏﺼﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ زهﺮﻩ دارﯼ ﻳﺎد ﺁ!
ﻣﻮﻟﻮﯼ
ﺁﺗﺶ ِﻳﺎد
ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرﻩ ﯼ ﺷﺐ،
ﺁﺳﻤﺎن ﺳﺮد؛
ﺧﻮن رﻳﺰد از ﮔﻠﻮﯼ ﺳﺤﺮ،
ﺳﺮ ﻓﻪهﺎﯼ ﺑﺎد؛
ﭼﻮن ﻣﺮﻏﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﺷﺐ،
ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮ
دور از دﻳﺎر وﻳﺎر
ﺑﻪ هﺮ ﮐﻮﯼ درﺑﻪ در...
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز،
ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎغ؛
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز،
ﺑﻴﺎﻓﺮوزﻳﻢ ﭼﺮاغ!
در ﺷﺐ وﻟﯽ ﭼﻪ رﻓﺖ،
ﮐﻪ ﺧﻮن رﻳﺨﺖ از درﺧﺖ
ﺧﺸﮑﻴﺪ ﺟﺴﻢ ﺟﻨﮕﻞ و
ﭘﮋﻣﺮد روح ِ دﺷﺖ؛
ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎن ﻏﻤﻴﻦ و
دل ِﻣﻬﺮ و ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﭼﮑﻴﺪ،
ﭼﻮ ﺑﺎران ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ؛
ﺑﺲ دارهﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ و
ﺑﺲ ﺟﻮﺧﻪهﺎﯼ ﻣﺮگ،
ﺟﺎﯼ درﺧﺖ ﻣﻬﺮ،
ﺑﭙﺎ ﺷﺪ
درﺧﺖ ِﮐﻴﻦ.
ﺑﺸﮑﺴﺖ دﺳﺖ ﺷﺎدﯼ و
ﺑﺸﮑﺴﺖ ﭘﺎﯼ ﻋﺸﻖ،
ﺟﺎﯼ ﺧﺮد ﻧﺸﺴﺖ ،
ﺳﻴﺎ هﯽ ِ وهﻢ و
دﻳﻦ.
دﺳﺖ ﺗﻄﺎول و ﺳﺘﻢ،
هﺮ ﺳﻮ ﮔﺸﺎدﻩ ﻣﺎﻧﺪ؛
ﺑﺎزوﯼ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ و
ﺁزادﮔﯽ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ.

ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﮔﺸﺖ ﺁﻳﺎ
ﺁن ﭼﻪ،
ﺟﻮاﻧﻪ زد؟
وان ﺑﺎﻧﮓهﺎ
ﮐﻪ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ،
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ زد؟
وﮐﻨﻮن ﮐﻪ رﻧﺞ
در رگ هﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺦ زدﻩ ﺳﺖ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎغ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮهﻨﻪ،
در اﺑﺮ و ﺑﺎد ؛
ﺑﻨﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﭘﻠﻴﺪان
ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﺐ...
ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﻪ را
ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
هﺮ ﭼﻴﺰﭘﺎﮎ را
ﻧﺎ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺻﺪ ﮔﻞ،
هﻼﮎ ﻣﯽ ﺷﻮد،
هﺮ ﺷﺐ،
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد؛
ﺁﻳﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد
ﺷﺐ هﻼﮎ ﻣﻦ؟
ﺑﺎران ﻓﺮوﺑﺒﺎردو
ﺑﺮ ﺁب ﮔﻞ ﺑَﺮد
ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز
ﮔﻞ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺷﺖ ِ ﺁب؟
ﺑﺎ ﻳﺎدتاﯼ ﺑﻬﺎر،
ﺑﻬﺎرﯼ ﺷﻮد زﻣﻴﻦ!
ﺑﺎران ﻓﺮو ﺑﺒﺎرد و
ﺟﺎرﯼ ﺷﻮد زﻣﻴﻦ!
ﺑﺎ ﻳﺎد ﺗﻮ،
ﺷﮑﻮﻓﻪ زﻧﺪ ﺟﻮش ﺑﺮ درﺧﺖ!
ﺑﺎ ﻳﺎد ﺗﻮ،
ﺑﻪ ﺳﺒﺰﻩ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺧﻴﺎل دﺷﺖ!
ﺑﺎ ﻳﺎد ﺗﻮ زﻣﺎﻧﻪ ،
ﺳﺘﻢ را،
درو ﮐﻨﺪ!
ﺑﯽ ﺟﺎﻣﻪ را
ز ﭘﺮﭼﻢ ِ ﺟﺎن،
ﺟﺎﻣﻪ
ﻧﻮﮐﻨﺪ!

در ﺑﺎﻏﻢ اﯼ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﯼ هﺴﺘﯽ،
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﻦ!
در ﻗﻠﺒﻢاﯼ ﺑﻬﺎرﻩ ﯼ ﻓﺮدا
ﺟﻮاﻧﻪ زن!
در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﻦ
اﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭼﺮ اغ !
ﺗﺎ واﮐﻨﻢ
درﻳﭽﻪ ﻳﯽ روﺷﻦ
ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﺎغ!
در ﻳﺎد ﺑﯽﺳﺘﺎرﻩ ﯼ ﻣﻦ ،
از ﺗﻮ ﺁﺗﺸﯽ ﺳﺖ
در ﺗﻴﺮﮔﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﮔﺮﭼﻨﺪ،
روﺷﻦ اﺳﺖ؛
ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز
ﺟﻠﻮﻩ ﮐﻨﯽ درﺧﻴﺎل ﺑﺎغ
ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز
هﻴﻤﻪ ﻓﺰاﻳﯽ ﺑﺮ ﺁﺗﺸﻢ !
ﺧﻮاهﻢ ﺷﻮﯼ
دوﺑﺎرﻩ
ﺳﺮود ِ ﻧﻴﺎﻳﺸﻢ.
ﺗﺎ اوج هﺎ
ﻓﺮا ﮐﺸﯽ
هﻤﺮاﻩ ِ ﺁرﺷﻢ ...
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﺑﻪ ﻳﺎد ِدل ﺑﻪ ﺁﺗﺶ زدﮔﺎن
ﺟﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم ﻣﮕﺮ...
ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮدال ِ ﮔﻮر ِﺷﺐ
ﮔﻨﺪﻳﺪ و ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺁن ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺖ...
هﺮ ﺟﺎ ﺑﺮاﺑﺮم ﭼﻪ اﮔﺮ هﺴﺖ ﮐﻮﻩ و دﺷﺖ،
هﺮ ﺟﺎ ﺑﺮاﺑﺮم ﭼﻪ اﮔﺮ هﺴﺖ رود و ﺑﺤﺮ،
ﺟﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم ﻣﮕﺮ از ﮐﻮﻩ ﺑَﺮ ﺷﻮم،
ﺟﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم ﻣﮕﺮ از ﺑﺤﺮ ﺑﮕﺬرم.
در رﻩ اﮔﺮ ﺻﺪاﯼ ﻗﺪم هﺎ "ﻣﺠﺮد" اﺳﺖ،
در ﻻﻟﻪ هﺎﯼ ﻋﺸﻖ اﮔﺮ"ﺷﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ"ﺳﺖ،
ﮔﺮﺟﺎرﻳﻢ ز ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ژرﻓﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ،
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﮐﺶ ِهﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮم.
هﺮ ﺟﺎ ﺑﺮاﺑﺮم ﭼﻪ اﮔﺮ هﺴﺖ دﻳﻮ و د َد،
هﺮ ﺟﺎ ﺑﺮاﺑﺮم ﭼﻪ اﮔﺮ هﺴﺖ ﺳﺪ و ﺑﻨﺪ،
ﺟﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑَﺮ ﮐﻨﻢ،
دﻧﺪان ِدﻳﻮ و د ِد ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﺸﮑﻨﻢ!
ﻣﺎﻧﺪن  ،ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮدال ِﮔﻮر ِﺷﺐ،
از ﺳﻬﻢ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ دل ﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﺗﺸﻢ،
ﮔﺮ زﻧﺪﻩ ام ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺎﻳﯽ ﭼﺸﻤﻪ هﺎ،
ﺟﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم ﻣﮕﺮ" ﺁﻧﯽ"دﮔﺮ ﺷﻮم،
ﺧﻮرﺷﻴﺪ وش
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﯼ ﺑﺎغ ِﺳﺤﺮ ﺷﻮم!
ﺟﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم ﻣﮕﺮاز "ﺧﻮﻳﺶ "در ﺷﻮم،
"ﻓﺮد"ﯼ ﻓﺮو ﮔﺬارم و
از"ﺟﻤﻊ" ﭘﺮ ﺷﻮم،
ﺟﺎرﯼ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮم
ﻣﮕﺮ از ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﮕﺬرم!..
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

درﻳﺎ ﺗﺮﯼ ز درﻳﺎ
درﻳﺎﺗﺮﯼ ز درﻳﺎ ،ﺗﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﺮوش
اﯼ ﺧﻔﺘﻪ در ﺧﻤﻮﺷﯽ
ﺑﺮ ﺧﻴﺰ!
ﺑﺮ ﺧﺮوش!
در دل هﺰار ﻏﻢ اﮔﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺮﻳﺶ
ﻣﻬﺮاس!
ﺟﺎ ﻣﺨﻮر!
ﻣﮕﺮدان ﻋﻨﺎن ﺧﻮﻳﺶ!
در ﭘﻴﭻ وﺗﺎب ﺣﺎدﺛﻪ
ﺑﺮ ﮔﺮد ﺧﻮد ﻣﭙﻴﭻ!
ﺗﻮ ﮔﺮد رﻩ ﮔﺸﺎﻳﯽ و
اﮐﻨﻮن اﺳﻴﺮ ﺷﺐ،
ﺗﻮ رﺧﺶ ﺑﺎد ﭘﺎﻳﯽ و
درﮔﻴﺮ ﺗﺎب و ﺗﺐ!
ﺗﻦ اﺳﺘﻮار دار
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣِﻬﺮ وارﻩ اﯼ!
ﻣﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﻓﺮوزﯼ و
ﺑﺮق ﺑﻬﺎرﻩ اﯼ!
از ﺗﻦ ﻓﺮوﺗﮑﺎن
ﻏﺒﺎران ِرﻓﺘﻪ را!
ﺑﻴﺮون ﺷﻮ از ﻣﻼل و
ﺑﺮون ﺁﯼ از ﺳﮑﻮن!
اﯼ ﮔﺮد رهﮕﺸﺎ
ﻧﻬﻴﺒﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺑﺮﺁﯼ!
اﺳﺐ ﺳﭙﻴﺪ ﺑﺎل
ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺑﮑﻮب!
ﺷﻂ اﻣﻴﺪ هﺎ
ﺧﺮوﺷﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺑﺠﻮش!
ﺑﺮ ﺧﻴﺰ
اﯼ ﺧﺮوش!
ﺑﺨﺮوش
ﭘﺮ ﺳﺮوش!
ﺗﺎ ﻣﺪ روز هﺎﯼ ﭘﺮ از ﻧﻮر و ﺁﻓﺘﺎب
ﮔُﺮداﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﮑﻮش!
دﻩ
ﻣﮋدﻩ ﺑﺮ ﺳﭙﺎﻩ اﻟﻢ:
روزﮔﺎر ﺻﻠﺢ،
ﺁزادﯼ و
ﻋﺪاﻟﺖ و
ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ِ ﻧﻮش ﻧﻮش!
ﮔﻮ ﺑﺎ زﺑﺎن ِﻣﮋدﻩ ﮐﻪ از رﻩ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎز
ﻧﻮ روز ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ و
ﺧﻤﻮش!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ وﻃﻦ!
دﻳﺮﻳﺴﺖ در ﻧﻤﺎز ﺗﻮ اﻓﺘﺎدﻩ ام ﺑﻪ ﺧﺎﮎ
ﻣﺤﺮاب ﻋﺸﻖ ﻣﻦ،
ﮐﯽ ﺁﻣﺎدﻩ ﯼ ﻣﻨﯽ؟!
در ﻋﻄﺮ ﺑﺎغ هﺎﯼ اﻗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺗﻮ،
ﺷﺐ در ﺣﺠﺎب ﻏﺼﻪ ﯼ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮﻳﺴﺘﻢ؛
ﻣﺎﻩ از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺳﻼم داد.
ﺑﺮگ از ﻓﺮاز ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪ ﭘﺎﯼ ﺧﺎﮎ.
در ﺳﻨﮕﻼخ ﻓﺼﻞ ﺻﻌﻮﺑﺖ  ،ﮐﻪ ﺳﺎل هﺎﺳﺖ
ﺧﻮن اﺳﺖ
ﺧﻮن
هﺮ ﭼﻪ ﮔﻴﺎهﺴﺖ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ؛
ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﺧﻮن
هﺮ ﭼﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﯽ ﮔﻴﺎﻩ،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺠﻮﻳﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎم.
ﻣﻦ ﺑﺎ وﺿﻮﯼ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﻴﺪار ﻣﯽ ﺷﻮم،
ﻣﻦ در ﻧﻤﺎز ﻋﺸﻖ ﺗﻮ هﺸﻴﺎر ﻣﯽ ﺷﻮم،
در ﭼﺸﻢ هﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ،
از ﺁﻩ هﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﺮق ﺁﺗﺸﻢ؛
هﺮ ﭼﻴﺰ،هﺮ ﺻﺪا،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد روﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ؛
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﺎم ﺗﻮ  ،ﻣﯽ ﺁﻳﺪم ﺑﻪ ﮔﻮش.
ﺑﺎ دﺳﺖ هﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﻢ،
در ﺑﺎغ ﻋﺎﻃﻔﻪ،
ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮ درﺧﺖ ﺗﻮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ دهﻢ؛
ﻳﮑﺒﺎرﻩ در ﺳﻴﺎهﯽ ﺷﺐ
ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻗﻠﺒﻢ ﺁﻓﺘﺎب ﺗﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ﺁن ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﻣﺎﻩ
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﺟﻨﮕﻞ اﺣﺴﺎس هﺎﯼ دور
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد...
در ﭼﺸﻢ هﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﻢ
ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﺳﺮخ ﻋﺸﻖ
ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﻞ ﺑﺎغ ِ دل ِﺗﺮا
ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﻞ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ...

ﺑﺎران رﻧﺞ هﺎﯼ روان را ﭘﺬﻳﺮﻩ ام؛
در هﺮ ﭼﻪ اﺑﺮ و دود،
در هﺮﭼﻪ ﮐﻮﻩ و رود،
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ وﺟﻮد،
در ﺑﻮد
در ﻧﺒﻮد
هﺮ ﭼﻴﺰ ،هﺮ ﺻﺪا
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد روﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ؛
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪم ﺑﻪ ﮔﻮش.
ﺑﺎ ﻳﺎدت اﯼ ﮐﺒﻮد
هﺮ ﻣﺮگ وارﻩ رﻧﺞ
ﺁﺳﺎن ﮐﻨﺪ ﻧﻤﻮد!
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ وﻃﻦ!
اﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ در ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺐ؛
اﯼ ﺧﻔﺘﻪ در دهﺎن ﺗﻮ ﺣﺮف دهﺎن ﺻﺒﺢ؛
دﻳﺮﻳﺴﺖ در ﻧﻤﺎز ﺗﻮ اﻓﺘﺎدﻩ ام ﺑﻪ ﺧﺎﮎ،
ﻣﺤﺮاب ﺁﻓﺘﺎب،
ﮐﯽ ﺁﻣﺎدﻩ ﯼ ﻣﻨﯽ؟
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﺷﻌﺮ"رزم ﻣﺸﺘﺮﮎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺮهﺎﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯼ"ﺑﭙﺎ ﺧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﻦ" ﺳﺮودﻩ ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٣۵۵ﺑﻪ هﻤﺖ اﻧﺘﺸﺎرات اراﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽ ﺁن ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﺟﺮﻳﺎن ﺁن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮم ،ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر هﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﻴﺮﻩ دﺳﺖ ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﺸﮑﺎﺗﻴﺎن و ﺑﺎ هﻨﺮﻣﻨﺪﯼ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﻳﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺮود رزﻣﯽ در ﺁﻣﺪ و اﻣﺮوز ﺷﺎهﺪ اﺟﺮاهﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ از ﺁن هﺴﺘﻴﻢ.
از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺮ و اﺳﺎﺳﺎ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮ ﻋﻪ ﯼ"ﺑﭙﺎ ﺧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﻦ "ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺮ ﺁوازﻩ ﯼ ﻣﺎ
ﺳﻴﺎوش ﮐﺴﺮاﻳﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ،و ﺣﺘﯽ اﻳﻦ ﺟﺎ وﺁن ﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﻪ ﭼﺎپ هﻢ رﺳﻴﺪ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﯼ
ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن ،ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪم ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎهﯽ هﻤﺮاﻩ اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﮑﻮﺷﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﻮهﻢ ﺑﯽ ﺟﺎ ﮐﻪ هﻨﻮز ﮐﻪ هﻨﻮز اﺳﺖ ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ،ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺪهﻢ .ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ
رزم ﻣﺸﺘﺮﮎ
هﻤﺮاﻩ ﺷﻮ رﻓﻴﻖ!
ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻤﺎن ﺑﻪ درد!
ﮐﻴﻦ درد ﻣﺸﺘﺮﮎ
هﺮﮔﺰ ﺟﺪا ﺟﺪا
درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!
دﺷﻮار زﻧﺪﮔﯽ
هﺮﮔﺰ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ
ﺑﯽ رزم ﻣﺸﺘﺮﮎ
ﺁﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!
ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻤﺎن ﺑﻪ درد!
هﻤﺮاﻩ ﺷﻮ رﻓﻴﻖ!
ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ١٣۵٢
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ
اﯼ
دﻟﺮﺑﺎﺗﺮﻳﻦ
ﻋﺮوس ِﺳﺮزﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﺑﮑﺮ
ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻳﺎن ِاﻳﻦ ﺷﺐ ِ ﺑﻴﺪاد ﺑُﻦ ﺑﮕﻮ!
ﭼﻨﺪﻳﻦ وﭼﻨﺪ ﺧﺮﻣﻦ
از
ﮔﻞ ﺑﻮﺗﻪ هﺎﯼ ﺧﻮﻧﻴﻦ ِ ﻣﺰرﻋﻪ ﯼ ﻋﺸﻖ
ﮔﺮد ﺁورﻳﻢ و
ﺑﺮ ﺳﺮ راهﺖ
ﺑﮕﺴﺘﺮﻳﻢ
ﺗﺎﺷﻮر ﺁﻓﺮﻳﻨﯽ رﻗﺺ ِﭘﺮﻧﺎز ِ ﺑﻬﺎراﻧﻪ ات
را،
ﺑﺮﺷﺎﺧﺴﺎران ِزﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺷﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ دل هﺎ،
و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﮔﻠﺪاﻧﻪ هﺎﯼ ِﭘﺮﺷﺒﻨﻢ ِ ﻧﺎز و
ﮐﺮﺷﻤﻪ ات را،
ﺑﺮ ﮐﻮﻳﺮﻋﻄﺸﺎن ِﺟﺎن هﺎ،
درودﯼ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و
ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟!
ﺁزادﯼ
اﯼ
دﻻرا ﺗﺮﻳﻦ
ﻋﺮوس ِﺳﺮ زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ِ ﺑﮑﺮ
ﺁﻏﻮش
ﺑﺎز
ﮐﻦ!
ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻳﺎن ِ اﻳﻦ ﺷﺐ ِﺑﯽ وﺻﻞ
راز و ﻧﻴﺎز
ﮐﻦ!
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ
ﭼﻨﺪﻳﻦ وﭼﻨﺪ ﺧﺮﻣﻦ ِ ﮔﻞ
از ﻗﻠﺐ ِِﻋﺎﺷﻘﺎن
ﮔﺮد ﺁورﻳﻢ و
ﺑﺮ ﺳﺮ ِراهﺖ
ﺑﮕﺴﺘﺮﻳﻢ؟...
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

اﯼ ﺳﭙﻴﺪار ﺑﻠﻨﺪ!
ﺑﺎغ ﺧﺎﻣﻮش،
درﺧﺘﺎن ﻣﻐﻤﻮم،
هﻤﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﭘﺮﭘﺮ!

دﺳﺖ ﻏﺎرﺗﮕﺮ دﺷﻤﻦ در ﮐﺎر
داس ﻋﺮﻳﺎن ﺳﺘﻢ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮ...

اﯼ ﺳﭙﻴﺪار ﺑﻠﻨﺪ!
ﺑﻴﺪ اﻓﺘﺎدﻩ ﻣﺒﺎش!
رﻳﺸﻪ در ﮐﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﮐﻦ ﻣﺤﮑﻢ!
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﭼﻮن در ﺁﻳﺪ ﺧﻮر ﺷﻴﺪ
و ﻓﺮو ﭘﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﮐﻬﻨﻪ رﺑﺎط هﻤﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻧﻴﺮ ﻧﮓ
ﺑﻪ ﮔﻨﺎ ﻩ هﻤﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮو رﻳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎ ﮎ
ﺑﻪ ﮔﻨﺎ ﻩ هﻤﻪ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن زد دﺷﻤﻦ
دارﯼ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮا هﻢ ﮐﺮد!

ﺑﯽ رﻧﺞ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ...
در ﺟﺎﻣﻪ ﯼ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎدﻩ ام
ﺁﻣﺎدﻩ ﯼ ﺳﻔﺮ!
در ﮐﺎم اﻳﻦ ﺧﻄﺮ
ﻣﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮم
ﺁﻣﺎدﻩ ﯼ ﺳﺘﻴﺰﻩ و
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮم!
رهﭙﻮ وﭼﺎرﻩ ﮔﺮ
وا ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻃﻠﺴﻢ -ﺧﺪاﻳﺎن رﻧﮓ رﻧﮓ-
ﺁﻧﺎن ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ام
ﺑﻪ ﺧﻮارﯼ و ﺧﻔﺖ ﻓﮑﻨﺪﻩ اﻧﺪ
ﻃﺎﻏﯽ و ﭼﻴﺮﻩ ﮔﺮ
ﺗﻦ ﻣﯽزﻧﻢ ز ﻗﺪرت اﻳﻨﺎن و
ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﭼﺎﺑﮏ ﺳﻮار ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮم!
***
ﺑﯽ رﻧﺞ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ از ﺧﺪاﯼ ﺧﺮد -هﺮ زﻣﺎن-
ﮐﻪ ام؟!
هﺮ ﺑﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻨﻮم
ﺑﺎ هﺰار ﻃﻨﺰ
ﺑﯽ رﻧﺞ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ
در زرﻓﻨﺎﯼ ﺧﻠﻮت ﺧﻮد
ﻣﻮ ش ﺣﻔﺮﻩ ام!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﻳﺎد ﺑﺎغ وﻃﻨﻢ
رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ

ﺑﺪﻧﺶ

ﺗﺐ اﻧﺪوﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ هﻤﻪ رگ هﺎﯼ ﺗﻨﺶ
ﮐﺮدﻩ ﭘﻨﻬﺎن ﻏﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ هﻤﻪٔ ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻪ در اوﺳﺖ
ﺷﺪﻩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ هﻢ از ﻏﻴﺮ وهﻢ از ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺶ
ﺑﻪ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﺎرش هﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﮔﺮﻩ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻓﺮو

ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺘﺎدﻩ ﭼﻮ ﻣﻨﺶ

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮ ﺷﻴﺶ هﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﻏﺮﻳﺐ
ﺑﺎ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ

ﭼﺮاﻏﯽ

ﺑﻪ رواق ﺳﺨﻨﺶ

ﺑﺎ هﻤﻪ ﺑﺎ د و ﻧﺴﻴﻤﯽ ﮐﻪ وزﻳﺪ از ﺑﻦ ﮐﻮ ﻩ
ٔﮔﻞ

ﻧﻴﺎوردﻩ

ﺑﻨﻔﺸﻪ

ﺑﻪ ﺑﻬﺎر

ﭼﻤﻨﺶ

ﺑﺎر هﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻮ ﺗﻪ ﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﺎ م دراز
ﻟﻴﮏ در ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ﻳﻞ

ﺷﺐ

ﺷﮑﻨﺶ

ﺑﺎغ ﻏﺎرت زدﻩاش را ﮔﻞ ﺑﻬﺘﯽ اﺳﺖ ﻏﻤﻴﻦ
ﺑﺎ ﻣﻪ ﺁﻟﻮدﻩ ﻣﻬﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎخ ﮐﻬﻨﺶ
ﻧﻪ هﻮاﻳﻴﺶ دﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ دل ﻋﻄﺮ اﻧﺪود
ﻧﻪ ﻧﻮا ﻳﯽ ش ﺑﻪ ﺟﺰ زارﯼ ﺑﻮ م و زﻏﻨﺶ
در ﺷﺐ ﺗﻴﺮﻩ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻳﺰد ﺧﻮن
از دو ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺮ و ﻧﺮﮔﺲ ژ ﺁﻟﻪ ﻓﮑﻨﺶ

***

ﭼﺸﻤﻢ از ﮔﺮدش ﺷﺐ ﺑﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮ ﺟﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ درﻳﺎﯼ ﺷﮑﻦ در ﺷﮑﻨﺶ
ﺑﺮ ﻟﺐ اﻳﻮان اﻓﻖ دﺧﺘﺮ

ﺧﻨﺪﻩ زد

اﺑﺮ

ﺗﺎج ﻣﺎهﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺗﺮﻣﻪ ﯼ ﺷﺐ ﭘﻴﺮ هﻨﺶ
ﻋﻄﺮ ﻣﻪ رﻳﺨﺖ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺴﻴﻤﺶ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ
ﮔﻮﺋﯽ

ﭘﻴﺮاهﻦ

ﺁوﻳﺨﺘﻪ

رﺳﻨﺶ

ٔﮔﻞ ﺑﺮ

***
ﺑﻪ دﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ درﻳﺎﺑﺪم

اﻳﻦ ﺁﺗﺶ ﺷﻮق

ﻏﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮔﺮ

ﻧﺮهﺪ از ﻣﺤﻨﺶ

ﺑﻨﺪﻩ ﯼ

ﻧﺼﻴﺐ

دل ﻻ ﻟﻪ ﻣﮕﺮ از ﻏﺼﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺑﺮد

ﮐﻪ ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪﻩ ﺑﻪ داﻣﻦ  ،ﺷﺪﻩ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﮐﻔﻦ اش
ﻣﺮغ ﺑﺎران ﺧﺒﺮﯼ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ از ﻏﻢ
ﮐﻪ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ
ﻋﺠﺒﯽ ﻧﻴﺴﺖ
هﻤﭽﻮ ﻣﻦ

اﮔﺮ
ﻳﺎد

ﻣﻦ

ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﯼ ﺷﺐ از دهﻨﺶ
ﮔﻤﺸﺪﻩ

ﻣﺮﻏﯽ

ﮐﻨﺪ ﺗﻠﺦ ز ﺑﺎغ

اﻣﺸﺐ
وﻃﻨﺶ...
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ﮔﺮ ﻓﺮا ﺗﺮ ﻧﺮوﻳﻢ...
ﻟﺤﻈﻪاﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﻨﺪﻩ ﺑﻬﺎرﯼ اﻳﻨﺠﺎ
ﻧﺸﻮد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﻧﺸﻮد ﺗﺎزﻩ ﮔﻠﯽ ﺧﻮن اﻧﺪام
زﻳﺮ رﮔﺒﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭘﺮ ﭘﺮ
***
ﮔﺮ ﻓﺮا ﺗﺮ ﻧﺮوﻳﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻧﺮوﻳﻢ
ﺗﺴﻤﻪ از ﮔﺮدﻩٔ ﯼ دﺷﻤﻦ ﻧﮑﺸﻴﻢ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﯼ ﻧﺰﻧﻴﻢ
ﮐﺎرﺳﺘﺎن
در زﻧﺪان ﻧﮕﺸﺎﻳﻴﻢ و
ﻓﺮا ﺳﺮ ﻧﺪهﻴﻢ
ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﺁزادﯼ...
***
در ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻮا هﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺁﺳﻤﺎن ﺷﺐ زدﻩ و
ﺳﺮد و
ﺳﺘﻤﺒﺎرﻩ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ..
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذر ﻣﻬﺮ

ﻣﺮﻏﺎن دﮔﺮ اﻧﺪﻳﺶ
ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن ﭼﮑﺎن ﭼﻨﮕﺎلهﺎ ﻳﺶ ﺑﺴﺘﻪ ر ﻩ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻧﻪ ﺧﺮدﮎ ﺷﻌﻠﻪ اﯼ در ﺑﯽ ﮐﺮان ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻴﺪا
ﻧﻪ اﻓﺴﺮدﻩ ﭼﺮاﻏﯽ در ﺗﻤﺎم راﻩ ﺳﻮٔ ﺳﻮٔ زن
ﺻﺪاﯼ ﺑﺎل ﺑﺎﻟﯽ ﻧﻪ
ز ﺑﻮف اﺷﻴﺎن ﮔﻢ ﮐﺮدﻩ ﺣﺘﯽ ،ﮔﺎﻩ ،ﺁهﯽ ﻧﻪ

ﺳﺘﺎدﻩ در ﻣﻴﺎن دود و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﭼﮑﺎوﮎ ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ﭼﺮا از هﺪ هﺪ و ﺳﻴﻤﺮغ اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ؟...
***

د ر ﺁن ﺳﻮٔ ﺗﺮ
وﻟﯽ در ﺑﻴﺸﻪ ﯼ اﻧﺒﻮ ﻩ
ﻓﺮاهﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺧﻴﻠﯽ ز ﻣﺮﻏﺎن دﮔﺮ اﻧﺪﻳﺶ
ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﺎور ﻓﺮدا
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁهﻨﮓ و ﻓﺮهﻨﮓ دﮔﺮدارﻧﺪ
و ﺷﺐ را هﻴﭻ ﻃﻮرﯼ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ ...

ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﺗﺎ از ﻓﺮاز ﻗﻠﻪ ﯼ ﻣﻐﺮور...
ﺑﺮ ﺻﺨﺮﻩ هﺎ،ﻏﺮﻳﻮ ﭘﻠﻨﮕﺎن ﺗﻴﺰ ﭼﻨﮓ
ﺑﺮ ﮔﺮدﻩٔ هﺎ ،ﮐﺒﻮدﯼ ﺷﻼ قهﺎﯼ ﺑﺎ د...

ﺑﮕﺬار
ﭼﺎﺑﮑﺎﻧﻪ ﺑﺘﺎزم ﺑﻪ درﻩ هﺎ
د ر ﭼﺸﻤﻪهﺎﯼ ژرف ﺑﺸﻮﻳﻢ ﻣﻼل راﻩ
ﺑﮕﺬار ﺑﺮ ﺷﻮم
ﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﻋﻘﺎب،
ﭘﺮ ﺧﺎﺷﮕﺮ ﺷﻮم
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﮕﺴﻠﻢ،
ﺗﺎ اوج ﺑﺮ ﮐﺸﻢ
ﺗﻦ ﺧﻮﻧﻴﻦ و زﻧﺪﻩ را!
ﺗﺎ از ﻓﺮاز ﻗﻠﻪ ﻣﻐﺮور ﺑﻨﮕﺮم
ﺻﺒﺢ دﻣﻨﺪ ﻩ را!

ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ
درﺧﺸﺶ ﺧﻮﺷﻪ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺑﺮ ﺗﺎﮎ ﺳﻴﺎﻩ ﺷﺐ
و ﺗﻼﻟﻮ ﺷﺒﻨﻢ ﻣﺎﻩ
ﺑﺮ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﮐﺒﻮد ﺁﺳﻤﺎن
ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮد
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ
داﺳﺘﺎن ﺑﺬر اﻓﺸﺎن ﻣﺎن
داﻧﻪهﺎﯼ ﺑﻬﺎر را
در ﺷﻴﺎر ﺧﺎﮎ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﻬﺎد
و ﭘﻨﺠﻪهﺎﯼ ﺁﻓﺘﺎب
ﻗﻔﺲ ﺳﺮﺑﯽ ﺷﺐ را
ﺑﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻧﻘﺮﻩاﯼ ﻣﯽﮔﺸﻮد
و ﭼﻪ ﻋﺎ ﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ
ﺳﻮزان ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻘﺎﻳﻖ واژﻩهﺎ را
از رﻧﮕﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺸﻖ
ﺑﺮ ﻣﯽﭼﻴﻨﻴﻢ
ﺗﺎ دﻳﻮارﻩهﺎﯼ ﺷﻬﺮ را
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر وارﻩ ﺷﻌﺮﯼ
از ﺁﻓﺘﺎب
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ!
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ﻃﻨﻴﻦ ﮔﺎمهﺎ ﺑﺮ راﻩ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﻴﻎ ﮐﻮﻩ
اﺑﺮ ﺧﻮن
ﮐﺸﻴﺪﻩ راﻩ ﺗﺎ هﺎﻣﻮن
زﻣﻴﻦ از ﺧﺸﻢ ﻣﯽﻟﺮزد
هﻮا رﻧﮓ دﮔﺮ دارد
ﺧﺮوش رﻋﺪ و ﺗﻮﻓﺎن اﺳﺖ
درﺧﺶ ﺧﻨﺪﻩهﺎﯼ ﺑﺮق
ﺑﺮ ﺷﻮﻻﯼ ﺑﺎران اﺳﺖ
ﺻﺪاﯼ ﺳﻴﻞ از ﺟﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﻣﯽﺁﻳﺪ
ﺻﻔﻴﺮ ﺗﻴﺮ هﺎﯼ
از ﮐﻤﺎن اﻓﮑﻨﺪﻩ ﻣﯽﺁﻳﺪ.

زﻣﺎﻧﻪٔ ﮔﺸﺘﻪ دﻳﮕﺮﮔﻮن
دل از ﮐﻴﻦ و ﻋﺪاوت ﺧﻮن
ﻧﻔﺲ از ﺧﺸﻢ ﺗﻮﻓﻨﺪﻩ
ﻃﻨﻴﻦ ﮔﺎمهﺎ ﺑﺮ راﻩ
ﮐﻮﺑﻨﺪﻩ

زﻣﺎن در ﮐﺎر ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ
ﺗﺮﻧﮓ ﺗﻴﺮ و
زﺧﻤﺎ زﺧﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ اﺳﺖ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﭼﻨﮓ
زﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻃﻞ

ﺑﺮ ﻃﻠﺴﻢ ﭘﻴﺮ ﭘﺮ ﻧﻴﺮﻧﮓ

ﮐﻨﻮ ﻧﻢ :
ﺣﻤﻠﻪاﯼ ﺷﺒﮕﻴﺮ
ﮔﺴﺴﺖ و رﻳﺰش زﻧﺠﻴﺮ
ﺻﺪاﯼ ﻳﺎر
ﺧﺮوش ﮐﺎوﻩ در ﭘﻴﮑﺎر
ﮐﻨﻮ ﻧﻢ:
رزم رو ﻳﺎ روﯼ
ﻧﻔﻴﺮ ﺷﻴﺮ
ﻓﺮود ﺗﻴﻐﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻴﮑﺮﯼ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ
ﺻﺪاﯼ ﺿﺠﻪ ﯼ ﺿﺤﺎﮎ !
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذر ﻣﻬﺮ

اﯼ رﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ِﮔﻞ هﺎ!
ﺗﺎ ﺁن روزﮐﻪ ﺁﻓﺘﺎب
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺁﻳﺪ،
ﺗﻮﻓﺎن،
ﻗﺼﻴﺪﻩ ﯼ ﺑﻠﻨﺪش را
ﺑﺴﺮاﻳﺪ،
و درﻳﺎ
ﺷﻘﺎﻳﻖ ِرﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺮ دﺷﺖ ِ ﺁب هﺎ
ﺑﺮوﻳﺎﻧﺪ؛
و ﺳﭙﻴﺪﻩ
ﺑﻬﻤﻦ ِ ﺷﺐ را
ﺑﺮ درﻩ هﺎﯼ دور
ﺑﻐﻠﺘﺎﻧﺪ...
ﺗﺎ ﺁن روز ﮐﻪ
هﻤﺎﯼ ِ ﺳﺒﮏ ﺑﺎل
ﺑﺎل اﻓﺸﺎن،
ﺑﺮ ﻓﺮاز ِ ﻗﻠﻪ هﺎﯼ ِ ﻣﻐﺮور
ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﺁﻳﺪ
و از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ِ اﻟﺒﺮز
هﻤﻪ رود هﺎ ،
از زاﻳﻨﺪﻩ رود و ﮐﺎرون ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪرود و ارس،
و هﺮ رود دﻳﮕﺮ را
هﻢ ﺧﺮوش و هﻤﺎوا
ﺑﻴﺎﺑﺪ...
ﺗﺎ ﺁن روز ﮐﻪ
درﻳﺎﭼﻪ ﯼ ﺷﻮر
ﺳﺮﮐﺸﯽ هﺎ وﺧﻴﺰش هﺎﯼ ِ ﺧﺰررا
ﺑﺮ دل ﺷﻮرﻩ هﺎﯼ ِﺧﺎﻣﻮش وﺷﺐ ﻧﺎﮐﺶ
ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻧﺪ...
ﺗﺎ ﺁن روز ﮐﻪ
ﺗﻬﻤﺘﻦ
ﺧﺴﺘﮕﯽ ِ ﺗﻦ
ﻓﺮو ﻧﻬﺪ و
ﮐﺎوﻩ
ﭘﺮﭼﻢ ِ ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ،
ﺧﺸﻢ ِ زﺧﺸﻢ درﺷﺪﮔﺎن را

ﺑﻪ ﮐﻴﻨﻪ ﯼ داد ﺧﻮاهﯽ
ﻓﺮاروﻳﺎﻧﺪ...
ﺗﺎ ﺁن روز ﮐﻪ
ﺳﭙﺎﻩ ِرﻧﺞ
ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﺷﻮر ِرهﻴﺪن از زﻧﺠﻴﺮ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻼح ِﺗﺪﺑﻴﺮش را
از ﭘﺴﺘﻮﯼ ِﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻴﺮون ﮐﺸﺪ
وﺑﺮﺳﻨﮕﺒﺎرانْ ﻗﻠﻌﻪ هﺎﯼ ِ ﺳﺘﻢ و ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮﯼ
ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﺘﺎزد...
ﺗﺎ ﺁن روزﮐﻪ
اﻳﺮان
ﮐﻪ
اﻳﺮان
ﻣﺮﻏﯽ ﺷﺐ ﺷﮑﻦ ﺷﻮد...
ﺗﻮ اﯼ ﻣﮋدﻩ ﮔﻮﯼ ِ روز ِﺑﻬﺎران!
اﯼ ﮔﻞ ﻳﺎرﯼ ﺑﺸﮑﻒ!
زﻣﺴﺘﺎن ِ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ را
ﺑﺸﮑﻦ!
ﻋﻄﺮ ِاﻣﻴﺪ را ﺑﭙﺮاﮐﻦ!
ﮐﺎﻳﻦ ﺑﺎر
در ﺑﻬﺎر
ﮔﻠﯽ ﻣﯽ روﻳﺪ
ﮐﻪ رﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ِﮔﻞ هﺎﺳﺖ
و ﺗﻮ اﯼ رﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ِﮔﻞ هﺎ
اﯼ ﮔﻞ ِاﻧﻘﻼب
ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ِﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎ در رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...
ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن
ﮔْﺴﺘﺮدﻩ ﺳﻔﺮﻩ اﯼ ﺳﺖ و
در ﺁن
ﺳﺘﺎرﮔﺎن،
ﭼﻮن ﮐﺎﺳﻪ هﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ
ﺣﺠﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ِ درد
در زاﻏﻪ هﺎﯼ ﻻﻏﺮوﻣﺴﻠﻮل
ﺑﻴﺪاد ِ ﻓﻘﺮ را،
اﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!...
ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن
دﺷﺘﯽ ﺳﺖ ﺷﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح
ﮐﺎ ﻧﺪر ﻏﻤﯽ ﺳﺘﺮگ
ﺳﻮگ ِ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ِ ﺟﻮاﻧﺶ را
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ِﻣﺎدراﻧﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺪ،
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ِﺷﻌﻠﻪ ور از ﺧﺸﻢ
ﻣﺮگ ِ ﻓﺠﻴﻊ ِ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ِﺟﻮان را
در ﮐﻮرﻩ هﺎﯼ ِﺳﺮخ ِ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،
اﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!...
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن
ﺑﺎﻏﯽ ﺳﺖ درﺷﮑﺴﺘﻪ وﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮ ،
ﮐﺰ هﺮ ﮐﺠﺎﯼ ِ ﺁن
اﻣﺸﺐ ﺻﺪاﯼ ِداس و ﺗﺒﺮ
ﻣﯽ ﺁﻳﺪ؛
ﻣﻦ از ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ِ ﻳﮏ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﯼ زﺧﻤﯽ
ﺑﻴﺪاد ِ زﺧﻤﻪ هﺎﯼ ِ ﺗﺒﺮ را
ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮ ِﺳﺘﺒﺮ ِﺟﻮاﻧﯽ ،
اﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!...
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن
ﭘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻔﺘﺮﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ
در ﭼﻨﮓ ِ ﺑﺎز ِاﺑﺮ
راهﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ وﭘﺲ ﻧﺪارد
ﺷﻮر ِرهﺎﻳﯽ ﺣﺘﯽ
از ﺗﻨﮕﻪ ﯼ ﻗﻔﺲ ﻧﺪارد،
ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺮﻏﮏ ِﺗﻮﻓﺎن

در اﺷﺘﻴﻴﺎق ِرﻳﺰش ِﺑﺎران،
و ﺗﺮﮐﺶ ِ هﻮاﯼ ﺗﺎزﻩ،
ﺷﻮق ِﺷﮑﺴﺘﻦ و
رهﺎﻳﯽ را
اﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!...
ﺑﺮزﻳﻦ اذرﻣﻬﺮ

از ﻧﻮ دﻣﻴﺪن هﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎن...
ﻗﻠﺐ زﻣﻴﻦ ﮔﺮم اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺑﺎر
ﺷﻮق ﺷﮑﻔﺘﻦ دارد
اﻧﮕﺎر
از ﻧﻮ دﻣﻴﺪن هﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎن،
از ﻧﻮ دوﻳﺪن هﺎﯼ ﺧﻮن
در ﭘﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﻧﺎزﮎ وﺗﺮد ِ درﺧﺘﺎن،
ﮔﻮﻳﯽ هﻮاﻳﯽ ﺗﺎزﻩ ﻣﯽ ﺧﻴﺰد
ازاﻳﻦ ﺑﺎغ!
ﮔﻮﻳﯽ دﮔﺮ ﺑﺎر
زﻳﺮ ﻧﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺣﺴﻮد ِاﺳﺐ ِﺗﻮﻓﺎن،
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ زوزﻩ هﺎﯼ ﮔﺮگ ﺧﻮﻧﺨﻮار ِزﻣﺴﺘﺎن-دارد ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﺑﻬﺎرﯼ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
در اﻳﻦ ﺑﺎغ!
ﺑﺮزﻳﻦ اذرﻣﻬﺮ

اﻟﻬﺎم
ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ اﻟﻬﺎم ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ از ﮐﻤﻴﻦ ﮔﺎﻩ ﺷﻌﺮ
واﭘﺴﻴﻦ ﺗﻴﺮ ِ رهﺎﺋﯽ را
ﺑﺮ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﯼ ﺷﮏ
ﺷﻠﻴﮏ ﮐﻨﺪ!
دﻳﮕﺮ
در ﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻧﯽ ِﺑﺎع ِﻳﻘﻴﻦ اﻳﻢ
ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎﯼ ﺳﺮخ ِاﻳﺜﺎر ﺑﺮﭘﻴﺮاهﻦ رﻧﮕﻴﻦ ِرزم
وﺳﺮ ﻣﺴﺖ از ﺑﻬﺎر ِاﻳﻦ ﺑﺎور
ﮐﻪ راﻩ ِﺧﻮﻧﺒﺎرودﺷﻮارﻣﺎ
ﺑﺎ هﻤﻪ ﯼ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰهﺎ
وﻓﺮود و ﻓﺮاز هﺎ
راهﯽ ﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻠﮕﺸﺖ هﺎﯼ "ِﺑﻬﺸﺖ ِﺗﺎرﻳﺦ "
ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﮐﮋﯼ هﺎ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ هﺎ از ﮐﺸﺘﺰار هﺴﺘﯽ
درو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﻴﻮﻩ هﺎﯼ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ
ﺑﻪ ﺗﺴﺎوﯼ ،ﻣﻴﺎن ﺁدﻣﻴﺎن ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻓﺮا دﺳﺘﯽ و ﻓﺮو دﺳﺘﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد،
هﻤﺴﺎﻳﻪ ،هﻤﺴﺎﻳﻪ را ﺑﺮادر ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ
و دﺳﺖ هﺎ  ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﮔﺸﻮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،
وﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻴﮕﺎ ﻧﻪ ﮔﯽ،
ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ
و اﻧﺴﺎن
ﻧﺎ ﺧﺪاﯼ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد!
ﭘﺲ
ﻋﺠﺒﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﺮﺑﺮﺳﺮ ِﺁﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮخ و
ﮐﻼﻣﯽ ﺁﺗﺸﻴﻦ
ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ!

اﯼ ﺗﻨﺪﻳﺲ هﺎﯼ ِﻣﺮگ و ﺷﮑﻨﺠﻪ!
اﯼ ﺳﺘﺮوﻧﺎن ِﺗﺎرﻳﺦ!
ﻓﺮو ﻣﺎﻳﮕﺎن ِاز هﻤﻪ رﻧﮓ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮ ﺷﻘﺎوت ،دﺳﺖ ﺗﻄﺎول از هﻤﻪ ﺳﻮ
ﺑﺮ ﺑﺎغ ِﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺸﺎدﻩ اﻳﺪ!
وﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻮاﻧﻪ هﺎﯼ ﺷﺎداﺑﯽ وﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎن را
ﺑﻪ ﻓﺮوﻣﺎﻳﮕﯽ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و
ﺧﺸﮑﺎﻧﺪﻩ اﻳﺪ!
و ﭼﻮن ﺳﭙﺎﻩ دهﺸﺖ وﻣﺮگ
هﺮ ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﺪ
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻣﺎ رﻳﺨﺘﻪ اﻳﺪ
و روح وﺟﺴﻢ ﻣﺎن را
از زهﺮ ِﺣﻀﻮر ِاهﺮﻳﻤﻨﯽ ﺗﺎن
ﺁﮐﻨﺪﻩ اﻳﺪ!
و هﺮ ﺁن و هﺮ ﻟﺤﻈﻪ
زاﻟﻮوار
ﻋﻄﺮ ﺷﺎدﯼ را
از ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎﯼ ِﺑﺎغ ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﮑﻴﺪﻩ اﻳﺪ!
اﻳﻨﮏ
اﻳﻦ ﺳﻴﻪ زﺧﻢ هﺎﯼ ﺳﺎل هﺎﯼ ﺳﺘﻢ اﻧﺪ
ﮐﻪ دهﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدﻩ،
ﺁﺗﺸﻔﺸﺎن ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
و ﺷﺮارﻩ هﺎﺋﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎ ورﯼ ﺁﺳﻤﺎن،
ﮐﻪ اﺳﮑﻠﺖ ِ اﺑﻠﻴﺴﯽ ﺗﺎن را
ﺑﻴﺪ وار
ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ!
وﺣﺸﺘﯽ ﺳﺖ ﺳﺘﺮگ
ﮐﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺗﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ
وﺑﺪل ﺑﻪ ﺗﺒﯽ اﺳﺘﻮاﺋﯽ ﮔﺸﺘﻪ
ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ِﭘﺮﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺎن را

از ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﺎﯼ هﺮازﮔﺎﻩ
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ هﺎ و دود ﺷﺪن هﺎﯼ ِ  -ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ -ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد
و زهﯽ ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﯽ
اﮔﺮ ﺑﭙﻨﺪارﻳﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﮔﻴﺮودار
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪرﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﺮﻳﺪ!
ﺁﻧﮏ ! ﺁﻧﮏ!
در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن
ﻧﺴﻠﯽ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺳﻴﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮدﻩ،
دل ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺎن ﺳﭙﺮدﻩ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﻮﻩ ﺑﺪﯼ هﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ او روا داﺷﺘﻪ اﻳﺪ
ﭘﺮﭼﻢ داد ﺧﻮاهﯽ
ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!
ﮐﻮرﻳﺪ و
ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺮﯼ ﻧﻬﺎدﻩ اﻳﻢ
ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ هﻤﺰادوهﻢ ﻧﺎم ِاﻧﺴﺎن ﺳﺖ
و ﻋﻄﺮ ِﻧﺠﻴﺒﺶ را
هﺮ ﺟﺎن ﻟﻄﻴﻔﯽ
در هﻤﻪ ﺳﻮو هﻤﻪ ﺟﺎ
و در ﺗﺎروﭘﻮد ِهﺮ ﻧﺴﺞ و
ﺑﺎﻓﺖ ِاﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
واز هﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﻮﻓﺎن ﺗﻨﺎور وﻓﺮا ﮔﻴﺮ
ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﺑﺘﺎن را ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻟﺮزﻩ ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﺘﺎن اﻓﮑﻨﺪﻩ اﺳﺖ،
ﺁن ﮐﻪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﺮو ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮدو
ﺑﻪ ﺧﺎﮎ در ﻣﯽ ﻏﻠﺘﺪ،
ﺷﻤﺎﺋﻴﺪ!
و ﺁن ﮐﻪ
زﻳﺮﺟﺜﻪ ﯼ ﻋﻈﻴﻢ ِ ﭘﻴﻞ ﭘﺎﯼ ِﺗﺎرﻳﺦ
ﭼﻮن ﮐﺮﻣﯽ ﺣﻘﻴﺮ
ﻓﺮو ﮐﻮﻓﺘﻪ وﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎز ﺷﻤﺎﺋﻴﺪ!

ﻧﺒﺮدﯼ ﺳﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ!
ﻧﺒﺮد ﻣﺸﺖ و درﻓﺶ
ﺳﺮود وﺳﺮ ﻧﻴﺰﻩ
ﻓﺮﻳﺎد و رﮔﺒﺎر ﺁﺗﺶ
وﻟﯽ در ﺳﺘﻴﺰﻩ وﮐﺎرزارﯼ از اﻳﻦ دﺳﺖ
ﺁن ﮐﻪ ﺑﺎز
ﻓﺮو ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽ ﻣﻴﺮد
و ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ از ﺻﺤﻨﻪ روﺑﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎزﺷﻤﺎﺋﻴﺪ!
دﻳﻮ دﺳﻴﺴﻪ هﺎﻳﺘﺎن را
ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮواﻓﮑﻨﻴﺪ
ﮐﻪ در روﻳﺎروﺋﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ِﺳﭙﺎﻩ ِﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ
دﻳﮕﺮﺑﯽ ﻣﺎﻳﻪ و ﺑﯽ رﻧﮓ
وﻧﺎﺗﻮان و زﺑﻮن اﻧﺪ!
و ﻧﻴﺰ
ﺗﻴ ِﺮ ﻧﻴﺮﻧﮓ هﺎﻳﺘﺎن را
ﮐﻪ دﻳﮕﺮ
از زرﻩ ﺷﻮر و ﺷﻌﻮر ﻣﺎ
در ﻧﻤﯽ ﮔﺬرﻧﺪ!
واز ﻳﺎد ﻧﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ
راﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدﭘﻞ هﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وﻳﺮاﻧﻪ ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ!
و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﺸﻢ ﺑﺮاهﺘﺎن اﺳﺖ
هﻼ ﮐﺖ اﺳﺖ و
ﻧﻴﺴﺘﯽ!
ﻗﺮﻋﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ
دوران
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎن زدﻩ اﺳﺖ!
و اﻣﺮوز
ﮔﺰﻳﺮو ﮔﺮﻳﺰﻳﯽ ﻧﺪارﻳﺪ
ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮود ﺁوردﻳﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﮔﺮدن ﻧﻬﻴﺪ!

اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ِ ﭘﻴﺮ ِ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ
ﮐﻪ داورﯼ ِ ﺧﺮد را
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ دارد!
اﯼ ﺷﺒﮑﻮران ﺧﻮن ﺁﺷﺎم!
ﺁﻧﮏ! ﺁﻧﮏ !
ﺁﻓﺘﺎب ِﺷﮑﻔﺘﻪ ﯼ اﻧﻘﻼب
ﮐﻪ از ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺷﺐ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
و ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﺳﻴﺎﻩ ﺳﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﺳﺘﻢ را
از ﺑﺎغ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎ ﯼ ﻣﯽ ﺳﺘﺮد!
و ﺷﻤﺎﻳﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻧﺪﮎ ﻣﺎﻳﻪ اﯼ از ﺷﻬﺎﻣﺖ
ﺑﺮاﯼ روزهﺎﯼ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﻳﺪ،
ﭼﻪ ﭼﺎرﻩ ﺗﺎن ﺟﺰ ﺁن ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺧﻔﺎﺷﺎن ِ ﻧﻮر ﮔﺮﻳﺰ
ﺑﻪ ﮔﻮر ِﺷﺐ
ﻓﺮو ﺧﺰﻳﺪ ؟ !
***
اﻳﻦ ﻧﺎﻗﻮس ِ ﻣﺮﮔﺘﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﻟﻬﺎم ِ ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذرﻣﻬﺮ

ﮐﺎﺑﻮس
درﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮدم
اﻓﺴﺮدﻩ،
ﭼﻬﺮﻩ زرد
از ﺗﺎب و ﺗﺐ ﻓﺘﺎدﻩ
ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺮد،
اﻳﻦ زﻧﺪﻩ ﯼ هﻤﻴﺸﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اش ﭼﺮاﺳﺖ؟
در اﻧﺘﻈﺎر ِﺧﻴﺰش ﺑﺎد از ﮐﺪام ﺳﻮﺳﺖ؟
ﻃﻐﻴﺎن ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﻗﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ
در دام ﮐﻪ ﻓﺘﺎدﻩ
اﻳﻨﺶ ﭼﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ؟
در ﻧﻴﻤﻪ هﺎﯼ راﻩ و
اﻓﺘﺎدن از ﻧﻔﺲ
ﻳﺎران ﻣﻦ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ
اﻳﻦ ﻣﺸﮕﻞ از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺁﻳﺎ ﻧﻪ وﻗﺖ رﻳﺰش ﺑﻬﻤﻦ ز ﻗﻠﻪ هﺎﺳﺖ
ﺁﻳﺎ ﻧﻪ وﻗﺖ ﺗﺮﮐﺶ ﺗﻮﻓﺎن ﺑﻪ هﺮ ﮐﺮان
ﺁن ﺷﻮر ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دوران ﭼﻪ ﺷﺪ ،ﺑﮕﻮ؟
دﻳﮕﺮﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻨﮕﻴﻢ،
ﺑﺎ ددان؟
ﻳﺎران ﻣﻦ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺁﻳﺎ اﺳﻴﺮ دﻳﻮ درﻧﮕﻴﻢ
اﻳﻦ زﻣﺎن؟
ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﯽ ﺗﻼش
ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺛﻤﺮﺟﻬﺪ ﻣﺎ
ﭼﻪ ﺑﺎﮎ؟
در ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﮔﺬار
ﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﺮ ﻧﺒﺾ ِرهﮕﺸﺎﯼ زﻣﺎن،راﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ
درﻳﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﮑﺮاﻧﻪ اﯼ هﻤﻮارﻩ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻄﺮﻩ هﺎﺳﺖ

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻄﺮﻩ هﺎ
ﺁﻏﺎز رهﮕﺸﺎﺋﯽ و
درﻳﺎﮔﺮﯼ ﻣﺎﺳﺖ!
ﻟﻴﮑﻦ در اﻳﻦ ﮔﺬار
ﻳﺎران
ﺣﺬر ﮐﻨﻴﻢ ز اﻣﻮاج ﻧﻴﻤﻪ راﻩ
زﺁﻧﺎن ﮐﻪ رهُﺒﺮﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ،
ﺁراﻳﻪ هﺎﯼ رهﺒﺮﯼ
ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ!
اﻣﺸﺐ دراﻳﻦ ﮐﻨﺎم
ﺧﻮاب از ﺳﺮم رﺑﻮدﻩ
ﮐﺎﺑﻮس هﻮﻟﻨﺎﮎ!
ﺑﺮزﻳﻦ ﺁذر ﻣﻬﺮ

