از ﻣﺎ ﻧﺒﻮد

از ﻣﻦ ﻧﺒﻮد
از ﻣﺎ ﻧﺒﻮد
ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻮد
از ﺗﺒﺎر ﺳﻴﺎهﯽ
از ﺳﻴﺎهﯽ ﺁﻣﺪ
وﺳﻴﺎهﯽ ﺁورد
اورا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
هﻤﺎن دﯾﻮ ،دﯾﻮ ﺳﻴﺎﻩ ،دﯾﻮ ﻣﺨﻮف را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
او ﮐﻪ از ﺷﺎدﯼ ﺣﺮف ﻧﺰد
او ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ
او ﮐﻪ ﺳﺮد ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺳﺮدﯼ ﻣﺮگ
وﻓﺮزﻧﺪم را ﺑﺮد
ﺧﻮاهﺮم را  ،ﺑﺮادرم را
و ﭘﺪرم را،ﭘﺪرم را ﮐﻪ هﻨﻮز دﯾﺪﻩ در دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻧﺪوﺧﺘﻪ و ﺧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮد
وﻣﺎدرم را
وﻣﺎدرم را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺑﺮﻟﺐ ،اﺷﮑﯽ ﺷﻮر در ﭼﺸﻤﺎن ،در ﺳﭙﻴﺪﻩ دﻣﺎن اوﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﺁﻣﺪﻧﻢ را ﻓﺮﯾﺎدﯼ ﮐﺮد ﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺁﻧﺮا در ﮔﻮش ﭘﺪر
ﺁﻧﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺁﺗﺶ وﺟﻮد ﭘﺎﮎ ﭘﺪر را در زﻻل روﺷﻦ ﺳﭙﻴﺪﻩ دﻣﺎن اوﯾﻦ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻋﺸﻖ ﺁﺗﺸﻴﻦ ﭘﺪر ﺁذﯾﻦ ﻣﻴﮑﺮد
ﻧﺠﻮا ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻧﺎﻣﻢ را درﮔﻮش ﭘﺪر ﻧﺠﻮا ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺪردر ﻟﺤﻈﻪ وداع ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻦ را ﺻﺪ ﭘﺎرﻩ ﮐﻨﺪ
ﭘﺪر رﻓﺖ وروز ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ﺁﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ وروز ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻧﺸﺴﺖ

ﺳﻴﺎهﯽ روز
ﻧﻪ از رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺷﺐ ﺑﻮد
ﮐﻪ او ،او از ﺳﻴﺎهﯽ ﺁﻣﺪ
او ﮐﻪ از ﺗﺒﺎر ﺳﻴﺎهﯽ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺳﺮﺧﯽ ﺧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻨﻢ
ﺳﻔﻴﺪﯼ وﺳﺒﺰﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
رﻧﮕﻬﺎ ازﯾﺎد رﻓﺘﻨﺪ
ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ هﺮﮔﺰ ،هﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮدﻩ

دﯾﮕﺮ رﻧﮕﯽ

اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻢ
ﻣﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ
ﮐﻪ ﺳﻴﺎهﯽ از ﻣﺎ ﻧﺒﻮد
او ﺁﻣﺪ و ﺑﺎ ﺁﻣﺪن او ﺳﻴﺎهﯽ ﺁﻣﺪ  ،ﺗﺒﺎهﯽ ﺁﻣﺪ
او ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻴﺎهﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ،ﺗﺒﺎهﯽ ﻣﺎﻧﺪ
او ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺣﺮف ﻧﺰد
از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺣﺮف ﻧﺰد
از هﻴﭻ ﭼﻴﺰﺧﻮب ،ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ
او ﮐﻪ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮد
وهﻴﭻ
زان ﭘﺲ

اﺣﺴﺎﺳﯽ

ﻧﺪاﺷﺖ

اﺣﺴﺎس از ﺳﺮزﻣﻴﻨﻢ رﻓﺖ

ودﯾﮕﺮ هﻴﭻ ﮐﺲ از اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ
هﻴﭻ ﮐﺲ ﻋﺸﻖ را ﻓﺮﯾﺎد ﻧﮑﺮد
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﺮد و ﭘﺮواز از ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎ رﻓﺖ
وهﻴﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﭘﺮواز را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎورد
هﻤﻪ ﭼﻴﺰ از ﯾﺎدهﺎ رﻓﺖ
هﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪ
ﯾﮏ ﭼﻴﺰ در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ،در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﻴﺎهﯽ از ﻣﺎ ﻧﺒﻮد

از ﺗﺒﺎر ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد
از ﺗﺒﺎر ﻣﺎ ﻧﺒﻮد
و ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻴﺰﻧﻢ
ﻧﻪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯼ ﭘﻠﻴﺪ
و ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ
ﻧﻪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗﻮ
و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ

ﺑﺴﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ

ﻧﻪ

ﺑﺴﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺁن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ هﻤﻪ ﺑﺎ هﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ

ﻧﻪ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗﻮ
و در ﺁن روز
ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ از ﻋﺸﻖ  ،از ﭘﺮواز ،از ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮔﻔﺖ
و ازﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻤﺎن
رﻧﮕﻬﺎ  ،ﺷﺎدﯼ هﺎ  ،ﺧﻨﺪﻩ هﺎ ،
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻤﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺸﺖ
ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﺷﺎدﯼ هﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ هﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮐﺮد
وﻟﺒﺨﻨﺪهﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ هﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد
وﺁﻧﮕﺎﻩ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺁورد
ﭘﺮواز را
ﻋﺸﻖ را  ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ،
روﺷﻨﺎﺋﯽ را و ﺳﭙﻴﺪﯼ ﺻﺒﺢ روﺷﻦ را
وﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻋﺸﻘﻤﺎن در ﺳﺤﺮﮔﺎهﯽ روش
ﺑﺮ وﻃﻦ ﺗﺎﺑﻴﺪن ﺑﮕﻴﺮد

ذوب ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻮ ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪ اﯼ ﭘﻠﻴﺪ
وﻟﻮ ﺁﻧﮑﻪ از زﻣﻴﻦ و زﻣﻴﻨﻴﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰﯼ و در ﻣﺎﻩ ﻧﺸﻴﻨﯽ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻋﺸﻖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻢ ﻣﺤﻮت ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻋﺸﻖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻢ ﻣﺤﻮت ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد

ﺷﻮﮐﺮان
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