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 اقصذک! اهن، هچ خبز آَردی؟

َس هک خبز آَردی؟  اس کجا 

  اما  خُع خبز باشی، اما، 

  ظرد بام َ رد مه

  بی ثمر می ظردی 

  ااظتنر خبزی نیست مرا 

 هن س یاری هن س دیار َ دیاری باری  

  ربَ آنجا هک بُد چشمی َ ضُشی با کض



  ربَ آنجا هک تُ را منتظرنذ 

  اقصذک 

  رد دل مه

  کُرنذ َ طرنذهمً 

  دست ربدار اسیه رد َطه خُیغ رغیب 

  اقصذ تجرهب اهی همً تلخ 

  با دلم می ضُیذ 

  ردَغ  هک ردَغی تُ 

  هک صریبی تُ ، صریب 

َای    اقصذک اهن، َلی ... آخر ... ای 

 راستی آیا رفتی با باد ؟ 

ُام ، ای! کجا رفتی ؟ ای   با ت



 راستی آیا جایی خبزی هست هنُس ؟

 مانذي خاکستز ظرمی ، جایی ؟

 رد اجاقی طمع شعلً نمی بىذم خردک شزری هست هنُس ؟ 

  اقصذک 

َس   ارباهی همً عالم شب َ ر

 رد دلم می ظریىذ ...

ُان اثلث  مٍذی اخ
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 هب کجا چنیه شتابان ؟ 

 ضُن اس نسیم رپسیذ

 دل مه ظرفتً سینجا

ری   س غبار ایه بیابان ؟ هُص سفر نذا

 همً آرسَیم اما 

 هچ کنم هک بستً پایم 

 هب کجا چنیه شتابان ؟

 هب ره آن کجا هک باشذ هب جز ایه سزا سزایم

 اما تُ َ دَستی خذا را   سفرت هب خیز !

 چُ اس ایه کُری َحشت هب طالمتی صذشتی

 هب ػکُهف اه هب باران



 ... ربطان طالم ما را  

 محمذرضا شفیعی کذکنی
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 تُهب مه خىذیذی َ نمی دانستی

 هري اس باغچً همظاهيمه هب هچ دل 

 سيب را زددیذم

 باغبان اس پی مه تىذ دَیذ

 سيب را دست تُ دیذ

گاي  غضب آلُدي هب مه طرد ن

ن سدي اس دست تُ افتاد هب خاک  سيب دنذا

 َتُ رفتی َ هنُس،

 طال اه هست هک رد ضُع مه آرام،آرام



 خغ خغ گام تُ تكرارکىان

 می دهذ آسارم

 َ مه انذیشً کىان

رمرغق ایه   پىذا

شت  هک چرا ، خاهن کُچك ما سيب نذا

 حمیذ مصذق
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 آن کُهچ صذشتم  بی تُ مهتاب شبی باس اس 

 همً ته چشم شذم خیزي هب دنبال تُ گشتم

ر تُ لبززی شذ اس جام َجُدم  شُق دیذا

ُاهن هک بُدم  شذم آن عاشك دی

 

 رد نٍانخاهن جانم گل یاد تُ ردخشیذ

 باغ صذ خاغري خىذیذ

 عطر صذ خاغري دیچیپ

 یادم آیذ هک شبی با هم اس آن کُهچ صذشتیم

ُاستً گصتیم  رپ گشُدیم َ رد آن خلُت دل خ

نضستیم
 طاعتی رب لب آن جُی 

 تُ،همً راس جٍان ریختً رد چشم سیاهت



گاهت  مه،همً محُ تماػای ن

 آسمان صاف َ شب آرام

ن َ سمان رام  بخت خىذا

 خُهش ماي صرَ ریختً رد آب

 ابػاهخ اه دست رباَردي هب مهت

َگل َ سنگ  شب َ صحرا 

َاس شباهنگ  همً دل دادي هب آ

 

 یادم آیذ تُ هب مه گفتی اس ایه عشك حذر كه

 لحظً ای چىذ رب ایه آب نظر كه

 آب آهنیی عشك صذران است

گاهی وگران است گاهت هب ن َس ن  تُ هک امر



 باع صردا هک دلت با دظران است

 

 ات صرامُع کنی چىذی اس ایه شهر سفر كه

نمبا تُ   گفتم حذر اس عشك نذا

ُانم ُانم نت  سفر اس شیپ تُ رهظز نت

َس اَل هک دل مه هب تمىای تُ رپ سد  ر

 چُن كبُرت لب بام تُ نضستم

 تُ هب مه سنگ سدی مه رنمیذم وگصستم

 تُ صیادی َ مه آهُی دشتم

 ات هب دام تُ رد افتم

 باس گفتم

نم  حذر اس عشك نذا



ُانم ُانم نت  سفر اس شیپ تُ ره ظز نت

 

 اػكی اس ػاهخ صرَ ریخت

 مرغ شب انهل تلخی سد َ بگریخت

 اكش رد چشم تُ عرسیذ

 ماي رب عشك تُ خىذیذ

ُابی دینشنم  یادم آیذ هک اس تُ ج

 پای رد دامه انذَي کشیذم

 وگصستم

  رنمیذم

 

 رفت رد ظلمت غم آن شب َ شب اهی دظر هم



 وگرفتی دظر اس عاشك آسردي خبز هم

 هموكنی دیگر اس ان کُهچ صذر 

 بی تُ اما هب هچ حالی مه اس آن کُهچ صذشتم

 "صریذَن مشیزی"
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نیذ،  آی آدمٍا، هک رد طاحل نضستً ػاد َ خىذا

 یك نفر رد آب دارد می سپارد جان



 یك نفر دارد هک دست َ پای دائم می سنذ

 رَی ایه ردیای تىذ َ تیزي َ سنگیه هک می دانیذ،

 آن سمان هک مست هستىذ

 هب دشمه، اس خیال دست یابیذن

ریذ  آن سمان هک شیپ خُد بیهُدي پىذا

ُان را   هک ظرفتستیذ دست انت

ُاانیی بهتز را پذیذ آریذ،  ات ت

 آن سمان هک تنگ می بىذیذ

 ...رب کمراهاتن کمربىذ

گامی بگُیم؟  رد هچ هن

 .یك نفر رد آب دارد می کىذ بیهُدي جان، ضربان

 آی آدمٍا هک رد طاحل بظاط دلگؼا داریذ،



 فري جاهم اتن رب ته،انن هب س 

ُاهذ شما را   یك نفر رد آب می خ

 مُج سنگیه را هب دست خستً می کُبذ،

 باس می دارد داهن با چشم اس َحشت ردیذي

 طاهي اهاتن را س راي دَر دیذي،

 .آب را بلعیذي رد ضُد كبُد َ ره سمان بی اتبی اع اصزَن

 می کىذ سیه آب اه بیزَن

 !گاي سز، هگ پا، آی آدمٍا

 راي مرگ ایه کهنً جٍان را باس می پایذ، اَ س

 .می سنذ صریاد َ اُمیذ کمک دارد

 !آی آدمٍا هک رَی طاحل آرام رد کار تماػادیی

 مُج می کُبذ هب رَی طاحل خامُع؛



 پخغ می ظردد چىان مستی بجای اُفتادي. بض مذهُع

 می رَد، نعري سانن ایه باوگ باس اس دَر می آیذ،

 !آی آدمٍا

ی باد   ره دم دلگزارت؛َ صذا

ی باد باوگ اَ راه رت،  رد صذا

 اس میان آبٍای دَر َ زندیك

اه،  باس رد ضُع ایه نذا

 !آی آدمٍا
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ُار« خاهن دَست کجاست؟  »  .رد فلك بُد هک رپسیذ س

 .آسمان مكثی طرد

 رٌگذر ػاهخ نُری هک هب لب داشت هب اتريكي شه اه بخشیذ

ری َ گفت  :َ هب اوگشت نؼان داد سپیذا

 رنسیذي هب ردخت،

ُاب خذا سبشرت است  کُهچ باغی است هک اس خ

قت آبی است سي رپاهی صذا  .َ رد آن عشك هب انذا

 می رَی ات هت آن کُهچ هک اس پشت بلُغ، سز بذر می آرد،

 پض هب سمت گل تنٍایی می پيچی،

 دَ قذم مانذي هب گل،



ُاري جاَیذ اطاطیز سمیه می مانی  پای ف

 .ی گیزدَ رتا رتسی شفاف صرا م 

 :رد صمیميت سیال فضا، خغ خشی می شنُی

 کُدكی می ينيب

 رفتً اس کاج بلىذی باال، جُهج ربدارد اس الهي نُر

 َ اس اَ می رپسی

 .خاهن دَست کجاست


