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.... یایدآنروز ب باز روز اگر یک  

 !پندارهای درگیرمانده ام با طوفان تردید ای ناخدای کشتی

تا  ،کهنٔه بی اثر نیستشکنند، طلسم سپید کاغذها می های بیصدا که روی ستوناین هجا

 .دامن هوا گردند موج سبک دود در

 شاخ خنده هایم با دست ویرانگر   شگوفۀ ان شکوه ها شکست، اگراگر تیر فریادم میان کم

چیده از سکوی باغ دلم سایه های مهر با چادر شب بر اگر یا و تگرگ غصه ها بریخت

خاموشیم را با بغض سنگین گلو  ، تداومقلب عطشی همنوا انمسرود داغ لب نوزه؛ شد

 .شکندمی

های اسطوره ساز ، که شیپور جدائی در گنبدبا تو شامخ قله های عشق را نپیموده بودم

زردگونه آفتاب بختم  بازی باد خزان پژمرده گشت ودسته تکدرخت وجودم ب. هستی پیچید

 .رگی گذشتبه تی

 منیاز پرواز روی بالهای شکستٔه پنداری نگاری زندان تنهائدم که پشت میله های ز آن! آه

تاریکتر از قیر  در دیدگان کنجکاوم را ین دنیاا هر گوشۀ سرگشتٔه روح ار میشد، پرندۀبان

 .کوچه های زندگانی حیران بمانمپسراه در  ، تا همچو طفل گمکردهشب جلوه میداد

دیوار سفت  پنجه بر سخن نگفتم و بهار باغ و گل و از برگ و گرد سالیانی در نبودنت

 .زمانه پنهان کنم شوح  های م  را در واپسین منفذ مهایبر کشیدم تا پریشانیص
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خته ام یافکار گس خموش دلم چراغ افروخت و هنگامٔه برگشت ناگهانیت به خانٔه سرد و 

 بختم را به استقامت مدارش باز ستارۀها بخیه زد، ابریشمین نخ آرزومندیرا بار دیگر با 

 .بخشیددیدگان حیرتزده ام را امید  و گرداند 

راه سعادت  کبوتر ،دلمک در کاب   د وم الماس یاد تو درخشیی خیاالتحلقۀ طالئ ر دربار دیگ

 زاب روز یک اگر که این اندیشۀ از همهنوز ،ام نموده تکیه یقین دیوار به که حاال .کشید

، به خود پیدا خواهم نمود را نیکبختیم نگین نیگازند ستانیگر در سان چه ید،بیا آنروز

 ؟؟؟میلرزم

  

 

 (0۶61قوس  22 ــ کابل، هزادغنی  "غزل" ناهید)

 


