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  ف روشانوداکتر رؤ

 فريمانت، کليفورنيا
 ١٣٨٧ميزان 

  
 بانلاط              

 
 شب سياه است

 نميوزد با د
 نميکشايد ستاره ای ديده

          
 ابر های سياه که در روز

  آسمان را پوشيده اند آبی
 آسمان چسپيده اند هنوز به

 
 درخت ها چون اشباح سياه

 پردٔه سياه شب را
 ميکنند سياهتر

 
  خاموشی
  ميکند  هماغوشی با سياهی

 
 آواز نفس
 ميرود که به سينه

  آيد و از سينه بر می
  را ميشوراند سياهی

 
 سياه و گاه خزندگان

 ک، زير زمينزير خا
  پا ميزنند به خاموشی در سياهی

 ميپاشند و به فضا ترس
 صدای پا روی زمين کند است

 قدم در انتخاب جای پا
 ميرمد ترديد ميکند و

 
  پيش ميروی هر چه در سياهی

  ابی ي نمی جز سياهی
 

  آواز خفيفی  پيشتر کمی
 از جريان آب در جويچه

 آواز خندٔه ترسيدٔه
 تقليد ميکند دخترکان نو رسيده را
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 مرغکان خامو ش اند
  و از ترس حتی

 را وزن های سبک خود
  نمی اندازند  به پايی از پايی

 
 هيوالی شب

 است بر هر چيز پيچيده
 چشمش سياه و دهنش سياه

 دست هايش سياه و پيراهنش سياه
 
 سياه لبش

 و دندانش سياه
 تنبانش سياه و کالهش سياه

 فراگرفته است  همه جا را ستبر سياهی
 

  از ضخامت سياهی
 مور و ملخ

 موش و پشک
 ميترسند چندان
  نميگريزند که حتی

 عنکبوت از دهانش رشتٔه سياه ميتند
 
 اشباح سياه اما

  جهند بدون صدا می
 ميرقصند

 
 ريش هايشان انبوه

 شان سياه ريش های
 ريش های شان دراز

 
 ای وا

 اشباح تاريک
  روشنايی از

 ندميترس
 ميهراسند

 
 از آفتاب انکار ميکنند

 ميگريزند از برق
 

  از سپيدی از خوبی
 بيزار ند

 در فرارند
 
 پس

 ؟ مشعل عشق و راستی کجاست
  را چرا علم و روشنی
 به محاذ نميبريد

 بکشند  را سياهی
  را مهار کنند  و تاريکی سياهی

 
 کنند  و صلح را برقرار آرامی

 اشباح را بزدايند
 ن کنندراه را روش

 


