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 تحقیر چه سخت است
 

 من امروز دانستم كه  موجود بي مقدار ،در جستجوي یك آشیانه تنهایي  بودم ، كه سكوتم را رنگ زند 
 من امروز  دیدم كه دست بر سینه  ام كوبید عزتم فریاد كرد  و گریست  و دانه هایش را چه آسان به آب ریخت  

 یست  من لبخند تلخ را به خدا دادم  و آب براي بي آب شدنم  چه عاشقانه گر
 حاال تنها  یك لبخند تلخ برایم كافیست 

 در كنار رود هاي مست كالبد من ،خشكیده ز بي آبیست 
 در میان  خلوت خود ساخته ام  زمین بوسیدم ،  یادي از پیكره عشق كردم. 

 سرود آزادگي من ناله غمین شكستن خواند  ،دست بر دهانم خورد  
 با سكوت مرگ را چه آشنا ، آشنا شدم

ند قامتم چه بد شكست ، صداي شكستن اش را تنها دلم  با خون خودش آشنا كرد دیگري نشنید و در شكستن  سرو بل
 اش جشن بر پا كردند 

 و  دل چه تنها گریست 
 جسد آهنین من ، از درون آب شد و روح جسدم بي آب 

 من ، فریاد مرگ را چه آسان شنید 
 جب است در جاده هاي زندگي با كالسكه مرگ همراه شدن چه ع

 من گام زدن مرده را دیدم كه چه دشوار گام مي زند 
 چشمان  كالبد من نگاهي به آفتاب دارد و آفتاب از آب شدنم عرق بر جبین 

 حاال همین حاال دلم سرود سكوت را بر  پیكر مرده ام نجوا دارد
 كه من شام  شكسته یك سرو بلندم 

 ه  ام ،رجز خواني مي كندا. نه نه  سرو بودم  ولي حاال نشاني دست روي سین
 از سرو بلند و قامت رسا  كه داشتم شرمگینم  از خدا گله دارم 

 من  یك جسد در انتظار ام ، تا مرا بسوي قبرستان ببرند 
 ولي ؛ 

 مي دانم كسي برایم نخواهد گریست
 تنها دلم تابوت جسدم را با آهنگ اشك آخرین، مزین خواهد ساخت

 من خواهد كرد وبسو سكوت مرده من یادي از 
 روي قبرم بنویسید  یاران

 روزي او ارزش داشت و  از عزت مقداري
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 استاد مسعود 
 واشنگتن ستیت 

 خورشیدي  ۱٤۰۱اسد  ۱٩پنشنبه 
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