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ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرد،
ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرد ﺑﻪ روی ﺧﺎر و ﺧﺎرا ﺳﻨﮓ
ﮐﻮﻩ هﺎ ﺧﺎﻣﻮش
درﻩ هﺎ دﻟﺘﻨﮓ
راﻩ هﺎ ﭼﺸﻢ اﻥﺘﻈﺎر ﮐﺎرواﻥﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای زﻥﮓ
ﺑﺮ ﻥﻤﯽ ﺵﺪ ﮔﺮ ز ﺑﺎم ﮐﻠﺒﻪ ای دودی
ﻳﺎ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻮی ﭼﺮاﻏﯽ ،ﮔﺮ ﭘﻴﺎﻣﻴﻤﺎن ﻥﻤﯽ ﺁورد
رد ﭘﺎهﺎ ﮔﺮ ﻥﻤﯽ اﻓﺘﺎد ،روی ﺟﺎدﻩ هﺎ ﻟﻐﺰان
ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ در ﮐﻮﻻک دل ﺁﺵﻔﺘﻪ و ﺳﺮد
ﺁﻥﮏ ،ﺁﻥﮏ ﮐﻠﺒﻪ ای روﺵﻦ،
روی ﺕﭙﻪ ،روﺑﺮوی ﻣﻦ،
در ﮔﺸﻮدﻥﺪم،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥﯽ هﺎ ﻥﻤﻮدﻥﺪم
زود داﻥﺴﺘﻢ ﮐﻪ دور از داﺳﺘﺎن ﺧﺸﻢ ﺑﺮف و ﺳﻮز
در ﮐﻨﺎر ﺵﻌﻠﻪ ﺁﺕﺶ
ﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ هﺎی ﺧﻮد ،ﻋﻤﻮ ﻥﻮروز
ـ » ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم زﻥﺪﮔﯽ زﻳﺒﺎﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ و ﻥﺎﮔﻔﺘﻪ ،ای ﺑﺲ ﻥﮑﺘﻪ هﺎ ﮐﺎﻳﻨﺠﺎﺳﺖ
ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎز،
ﺁﻓﺘﺎب زر،
ﺑﺎغ هﺎی ﮔﻞ،
دﺵﺖ هﺎی ﺑﯽ در و ﭘﻴﮑﺮ،
ﺳﺮ ﺑﺮون ﺁوردن ﮔﻞ از درون ﺑﺮف،
ﺕﺎب ﻥﺮم رﻗﺺ ﻣﺎهﯽ در ﺑﻠﻮر ﺁب،
ﺑﻮی ﺧﺎک ﻋﻄﺮ ﺑﺎران ﺧﻮردﻩ در ﮐﻬﺴﺎر،
ﺧﻮاب ﮔﻨﺪم زارهﺎ در ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻬﺘﺎب،
ﺁﻣﺪن ،رﻓﺘﻦ ،دوﻳﺪن
ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن،
در ﻏﻢ اﻥﺴﺎن ﻥﺸﺴﺘﻦ،
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺵﺎدﻣﺎﻥﯽ هﺎی ﻣﺮدم ﭘﺎ ﮐﻮﺑﻴﺪن،

ﮐﺎر ﮐﺮدن ،ﮐﺎرﮐﺮدن،
ﺁرﻣﻴﺪن،
ﭼﺸﻢ اﻥﺪاز ﺑﻴﺎﺑﺎن هﺎی ﺧﺸﮏ و ﺕﺸﻨﻪ را دﻳﺪن،
ﺟﺮﻋﻪ هﺎﻳﯽ از ﺳﺒﻮی ﺕﺎزﻩ ﺁب ﭘﺎک ﻥﻮﺵﻴﺪن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮﻩ راﻥﺪن
هﻢ ﻥﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﻠﺒﻼن ﮐﻮهﯽ ﺁوارﻩ ،ﺧﻮاﻥﺪن
در ﺕﻠﻪ اﻓﺘﺎدﻩ ﺁهﻮ ﺑﭽﮕﺎن را ﺵﻴﺮ دادن
ﻥﻴﻤﺮوز ﺧﺴﺘﮕﯽ را در ﭘﻨﺎﻩ درﻩ ﻣﺎﻥﺪن
ﮔﺎﻩ ﮔﺎهﯽ،
زﻳﺮ ﺳﻘﻒ اﻳﻦ ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎم هﺎی ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻗﺼﻪ هﺎی در هﻢ ﻏﻢ را ز ﻥﻢ ﻥﻢ هﺎی ﺑﺎران هﺎ ﺵﻨﻴﺪن
ﺑﯽ ﺕﮑﺎن ﮔﻬﻮارﻩ رﻥﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎن را،
در ﮐﻨﺎر ﺑﺎم دﻳﺪن،
ﻳﺎ ﺵﺐ ﺑﺮﻓﯽ ،ﭘﻴﺶ ﺁﺕﺶ هﺎ ﻥﺸﺴﺘﻦ
دل ﺑﻪ روﻳﺎهﺎی داﻣﻦ ﮔﻴﺮ و ﮔﺮم ﺵﻌﻠﻪ ﺑﺴﺘﻦ.
ﺁری ،ﺁری زﻥﺪﮔﯽ زﻳﺒﺎﺳﺖ.
زﻥﺪﮔﯽ ﺁﺕﺸﮕﻬﯽ دﻳﺮﻥﺪﻩ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
ﮔﺮ ﺑﻴﻔﺮوزﻳﺶ ،رﻗﺺ ﺵﻌﻠﻪ اش در هﺮ ﮐﺮان ﭘﻴﺪاﺳﺖ
ورﻥﻪ :ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺵﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺎﺳﺖ«.
ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺁرام و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ:
ﮐﻨﺪﻩ ای در ﮐﻮرﻩ اﻓﺴﺮدﻩ ﺟﺎن اﻓﮑﻨﺪ،
ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ در ﺳﻴﺎهﯽ هﺎی ﮐﻮﻣﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد!
زﻳﺮ ﻟﺐ ﺁهﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ـ» زﻥﺪﮔﯽ را ﺵﻌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻓﺮوزﻥﺪﻩ،
ﺵﻌﻠﻪ هﺎ را هﻴﻤﻪ ﺳﻮزﻥﺪﻩ
ﺟﻨﮕﻞ هﺴﺘﯽ ﺕﻮ ،ای اﻥﺴﺎن!
ﺟﻨﮕﻞ ،ای روﻳﻴﺪﻩ ﺁزادﻩ
ﺑﯽ درﻳﻎ اﻓﮑﻨﺪﻩ روی ﮐﻮﻩ هﺎ داﻣﺎن
ﺁﺵﻴﺎن هﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻥﮕﺸﺘﺎن ﺕﻮ ﺟﺎوﻳﺪ،
ﭼﺸﻤﻪ هﺎ در ﺳﺎﻳﺒﺎن هﺎی ﺕﻮ ﺟﻮﺵﻨﺪﻩ،
ﺁﻓﺘﺎب و ﺑﺎد و ﺑﺎران ﺑﺮ ﺳﺮت اﻓﺸﺎن،

ﺟﺎن ﺕﻮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺁﺕﺶ،
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺒﺰ ﺑﺎش ای ﺟﻨﮕﻞ اﻥﺴﺎن!
زﻥﺪﮔﺎﻥﯽ ﺵﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ،ﺻﺪا ﺳﺮ داد ﻋﻤﻮ ﻥﻮروز
ـ»ﺵﻌﻠﻪ هﺎ را هﻴﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ روﺵﻨﯽ اﻓﺮوز
ﮐﻮدﮐﺎﻥﻢ ،داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،ز »ﺁرش« ﺑﻮد.
او ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﺎغ ﺁﺕﺶ ﺑﻮد.
روزﮔﺎری ﺑﻮد.
روزﮔﺎر ﺕﻠﺦ و ﺕﺎری ﺑﻮد،
ﺑﺨﺖ ﻣﺎ ﭼﻮن روی ﺑﺪﺧﻮاهﺎن ﻣﺎ ﺕﻴﺮﻩ،
دﺵﻤﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺎ ﭼﻴﺮﻩ،
ﺵﻬﺮ ﺳﻴﻠﯽ ﺧﻮردﻩ هﺬﻳﺎن داﺵﺖ.
ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺲ داﺳﺘﺎن هﺎی ﭘﺮﻳﺸﺎن داﺵﺖ
زﻥﺪﮔﯽ ﺳﺮد و ﺳﻴﺎﻩ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ
روز ﺑﺪ ﻥﺎﻣﯽ،
روزﮔﺎر ﻥﻨﮓ
ﻏﻴﺮت اﻥﺪر ﺑﻨﺪهﺎی ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺟﺎن،
ﻋﺸﻖ در ﺑﻴﻤﺎری دل ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﯽ ﺟﺎن
ﻓﺼﻞ هﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺵﺪ
ﺻﺤﻨﻪ ﮔﻠﮕﺸﺖ هﺎ ﮔﻢ ﺵﺪ ،ﻥﺸﺴﺘﻦ در ﺵﺒﺴﺘﺎن ﺵﺪ
در ﺵﺒﺴﺘﺎن هﺎی ﺧﺎﻣﻮﺵﯽ
ﻣﯽ ﺕﺮاوﻳﺪ از ﮔﻞ اﻥﺪﻳﺸﻪ هﺎ ﻋﻄﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺵﯽ.
ﺕﺮس ﺑﻮد و ﺑﺎل هﺎی ﻣﺮگ،
ﮐﺲ ﻥﻤﯽ ﺟﻨﺒﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮ ﺵﺎﺧﻪ ﺑﺮگ از ﺑﺮگ
ﺳﻨﮕﺮ ﺁزادﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش،
ﺧﻴﻤﻪ ﮔﺎﻩ دﺵﻤﻨﺎن ﭘﺮﺟﻮش.
ﻣﺮزهﺎی ﻣﻠﮏ،
هﻤﭽﻮ ﺳﺮﺡﺪات داﻣﻨﮕﺴﺘﺮ اﻥﺪﻳﺸﻪ ،ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﺮج هﺎی ﺵﻬﺮ،
هﻤﭽﻮ ﺑﺎروهﺎی دل ،ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ و وﻳﺮان.
دﺵﻤﻨﺎن ﺑﮕﺬﺵﺘﻪ از ﺳﺮﺡﺪ و از ﺑﺎرو.
هﻴﭻ ﺳﻴﻨﻪ ﮐﻴﻨﻪ ای در ﺑﺮﻥﻤﯽ اﻥﺪوﺧﺖ،
هﻴﭻ دل ﻣﻬﺮی ﻥﻤﯽ ورزﻳﺪ.
هﻴﭻ ﮐﺲ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺲ ﻥﻤﯽ ﺁورد.

هﻴﭻ ﮐﺲ در روی دﻳﮕﺮ ﮐﺲ ﻥﻤﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪ
ﺑﺎغ هﺎی ﺁرزو ﺑﯽ ﺑﺮگ ،ﺁﺳﻤﺎن اﺵﮏ هﺎ ﭘﺮﺑﺎر
ﮔﺮ ﻣﺮد ﺁزادﮔﺎن در ﺑﻨﺪ،
روﺳﭙﯽ ﻥﺎﻣﺮدﻣﺎن در ﮐﺎر.
اﻥﺠﻤﻦ هﺎ ﮐﺮد دﺵﻤﻦ،
راﻳﺰن هﺎ ﮔﺮد هﻢ ﺁورد دﺵﻤﻦ،
ﺕﺎ ﺑﻪ ﺕﺪﺑﻴﺮی ﮐﻪ در ﻥﺎﭘﺎک دل دارﻥﺪ:
هﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺵﮑﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺮاﻥﺪﻳﺸﻨﺪ،
ﻥﺎزک اﻥﺪﻳﺸﺎﻥﺸﺎن ،ﺑﻴﺸﺮم،
ﮐﻪ ﻣﺒﺎداﺵﺎن دﮔﺮ روزﺑﻬﯽ در ﭼﺸﻢ،
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻓﺴﻮﻥﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ هﺎ ﺑﺎ وﺡﺸﺘﯽ در ﭼﺸﻤﺨﺎﻥﻪ هﺮ ﻃﺮف را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد،
وﻳﻦ ﺧﺒﺮ را هﺮ دهﺎﻥﯽ زﻳﺮ ﮔﻮش ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد،
»ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن،
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺕﺤﻘﻴﺮ . . .
»ﻣﺮز را ﭘﺮواز ﺕﻴﺮی ﻣﯽ دهﺪ ﺳﺎﻣﺎن!
»ﮔﺮ ﺑﻪ ﻥﺰدﻳﮑﯽ ﻓﺮود ﺁﻳﺪ،
»ﺧﺎﻥﻪ هﺎﻣﺎن ﺕﻨﮓ،
»ﺁرزوﻣﺎن ﮐﻮر . . .
»ور ﺑﭙﺮد دور،
»ﺕﺎ ﮐﺠﺎ؟ ﺕﺎ ﭼﻨﺪ؟
»ﺁﻩ! . . .ﮐﻮ ﺑﺎزوی ﭘﻮﻻدﻳﻦ ﮐﻮ ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ اﻳﻤﺎن؟«
هﺮ دهﺎﻥﯽ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﭼﺸﻢ هﺎ ،ﺑﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﯽ ،هﺮ ﻃﺮف را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﭘﻴﺮﻣﺮد ،اﻥﺪوهﮕﻴﻦ ،دﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺳﺎﻳﻴﺪ
از ﻣﻴﺎن درﻩ هﺎی دور ،ﮔﺮﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﻥﺎﻟﻴﺪ.
ﺑﺮف روی ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرﻳﺪ
ﺑﺎد ﺑﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺵﻴﺸﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻴﺪ
ـ »ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ«.
ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺁرام ﮐﺮد ﺁﻏﺎز.
ـ»ﭘﻴﺶ ﻟﺸﮕﺮ دﺵﻤﻦ ﺳﻴﺎﻩ دوﺳﺖ،
دﺵﺖ ﻥﻪ ،درﻳﺎﻳﯽ از ﺳﺮﺑﺎز . . .

ﺁﺳﻤﺎن اﻟﻤﺎس اﺧﺘﺮهﺎی ﺧﻮد را دادﻩ ﺑﻮد از دﺳﺖ
ﺑﯽ ﻥﻔﺲ ﻣﯽ ﺵﺪ ﺳﻴﺎهﯽ در دهﺎن ﺻﺒﺢ،
ﺑﺎد ﭘﺮ ﻣﯽ رﻳﺨﺖ روی دﺵﺖ ﺑﺎز داﻣﻦ اﻟﺒﺮز.
ﻟﺸﮕﺮ اﻳﺮاﻥﻴﺎن در اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺳﺨﺖ درد ﺁور،
دو دو و ﺳﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﭻ ﭘﭻ ﮔﺮد ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ؟
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﺑﺎم،
دﺧﺘﺮان ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ روزن،
ﻣﺎدران ﻏﻤﮕﻴﻦ ﮐﻨﺎر در،
ﮐﻢ ﮐﻤﮏ در اوج ﺁﻣﺪ ﭘﭻ و ﭘﭻ ﺧﻔﺘﻪ.
ﺧﻠﻖ ﭼﻮن ﺑﺤﺮی ﺑﺮ ﺁﺵﻔﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺟﻮش ﺁﻣﺪ،
ﺧﺮوﺵﺎن ﺵﺪ،
ﺑﻪ ﻣﻮج اﻓﺘﺎد،
ﺑﺮش ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺻﺪف
از ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻴﺮون داد.

ﺳﻴﺎوش ﮐﺴﺮاﻳﯽ

