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  !!!شکسته رواقِ 

  ) ھلمند ــ بُست پای رواق قلعۀ ، درخاطرات گذشته زا( 

  

ھم شکسته نبود ز ه طاق س يک دو که غير       محمود  اوفتادۀ ـــروــفـــ ــاه ــــــــــگـاره بب  

خويش بسته نبوده نازک ب رشتۀ دو زـکه ج       ديدم که آن شکسته رواق ويش رفتم وـــخ ز  

ا چنين شکسته نبودــــاينج که  ھمی گريست       دارد وشه پاره ترـدوصد گ ز من  وچـ دلی   

خجسته نبود و ری فاخرـــــمن دگ ه ھمچوک       اه مکنــــــمن نگ به  ه چشم حقارت چنين ب  

خسته نبود و نه پشت من اين گونه زار وگر       ردـــــــزمان اين ھمه پريشان ک را گذشت م  

  محمودم ارــــــــــــــختاف از رمن آن رواق پ

  من بودم ،اهـــــــــبارگ  درين رچه بود ه ھک

***  

چه تازه و تر نيست و بھرـــوی تـــــرخ نکـ       نين پريشانیـــرا اين چـــــــچـ ه ک  شبگفتم  

نيست يک در زار،ــزان ھ ما   به ديدۀ چرا       Jل محمودیــــــــــج و  د جـاهـاھتو ش راگـ  

نيست چه آخر قــدر، از ترا اک تيره ـخ چو       اين خاکی شاندار رچــــه آبــدۀــــــــــگــــ وت  
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ثر نيستؤمه کس تو ب و  من را فغان ــــــچ       یمن شکسته دل وــــ، چای رواق شکسته تو  

نيست ديگر  ای دل بشکسته  ھيچ تو به جز       ؟شوکت مسعود محمود و  صولت است ـکج  

  »اسير« پرشکسته  ناله گفت که ای مرغه ب

  رده مگيرــــتو خُ  ما   ھایبه اين شکسته دلي

***  

آرين بودم  لـليتج  ۀـانــــــــــــــــــــمن آستـ       شکن بودمتبُ  ود ـمــــــــــــــــمح ۀــيانن آشـم  

منزل کھن بودم روس ھمين ـــــــــوعـــه نک       ھاان برده اند حسرتـــــــــــــشھان جھ نه مب  

سخن بودم خيال و به ھر و Jم ــــــک ره ھب       ، ديده بان مشرق بودمن بارۀ و  رجـــــبه بـ  

دھن بودم رـھ حرف و رھ به زبان و رھه ب       وکت بسيار، نام برده ھمهـــــــــه شــن بم ز  

ود من بودمــــــــــــامی که بقدران به اوج م       گھرباری ۀـــــموج ون ـی چــرخـه چشم فـب  

زيزانمــــــــع رـخاط از رشکـسـته ت  کـنون  

  ريشانمـــر پــــــــــاعـش  دل  ز رب تراـــخـ

***  

من افتادست گوشۀـرـــگفت که ھـ گريست و       است نقش بھزاد  رشک ت ـخَ بگفتمش که رُ   

سترسد باد ام ھميـــــــه سراغگه ب که کسی       رسد ياریــــــــــــــمن نمي دل  ه دردون بنک  

است ناشاد ، چون توکرده که يــاد مرا کسی       راموشمـــــــــــاين زمان ف در همھ رخاطـ ز  

است فرياد و چه شور غان ودلم چه ف که در       ردـــــــــــنگمن نمي ه م حقيقت بکسی به چش  

ستار بنھاده ــــــروزگ زھا به دلم چـــه رم       زمانه ديدستم رسـي ه زـــا کـــــــــــه رازھچ  

م آبـاد استــمن اين زمان غ ارۀب که برج و       نکند یم  اتفتلــــر اــــــــــــن نظکسی به م  

  راموشيمــــــف و از ديده ھا و ت اکه م  عجب

  جوشيمو مي م نشسته، فغان ميکنيم ــــــــھه ب
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