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 « فرزند گرم
 

 ویـــــاران خــا درِد روزگـرده بــک  بود مردی غریب و بی کس و کوی 
 کمان دش خمیـــدهـــــوانی قــــدر ج  وِر زمانــش ســـــوخته ز جـصورت

 یــهم بودـه داشت پــچ ر از آنـــشک  م بودــی اش کـگرچه داِد خـــــــــدای
 راب حاضر از همه پیشـای محــــپ  ردی قضــــا عبادت خویش ـی نکــم

 

 داــــــه دسِت گـدر دعــــا دست او ن   ود و بهر خـــــداــده اش پاک بــسج
 و اوــــود چـبـاعت کســـــی نقـنـدر   م خو ــادت و هـره در حسِن عــشـــه
 ز آن دیگر هوسیـــــودش جـبـمی ن   ود و خسیـــه اش مشت خاک بـخان

 ه دختِر اوـــــق یگانـــتحفــــــــــۀ ح   ه همســــــِر اوــانـه خـشمِع روشن ب
 

 داـــــکاِر دسِت خــدخترش شـــــــاه  ود ورا ــــهمسرش چون فرشتـــــه ب
 یـــــازــای کسی نشد به نــه پـم بـــخ   ازــــودش بـدست او تنگ و سینــه ب

 ودـان بــِت نـلـه قـانـدر خ گرچـــــه    رد شـــاه دوران بودـــن مــدر دل ای
 ه آوردیــــه خـــــــانــان بــِب نـتا ل  ردی ــار دیگــــــــــران بــا بــروزه

 انـش و نـه داشت آتــتی در خانــوق   ه جهـــــانــد بـب  ـری نـظۀ خوشتــلح
 

 ودـــرد را از آن غـــــــم بــکه دِل م   ودــان کم بــنـا چـیک آن لحظــه هـل
 ِم آذوقــــــــۀ زمستـــــان داشتـــیــب  اران داشتــرف و بــی بـِم سردیــغ

 در جنگ ود با خــودش ــلک بـکه ف   و بســـــی دلتنگ ره ــــیـِب تـیک ش
خ ماه ـو استارگان و ه رش ــــع  ِر سیاهــود ابـــیـــــــده بـمــــه پیچـه  م ر 

 

 نــده آن شِب تارـو وحشت فگـر سـه  وار ــر دیـت سینــــــه بـکوف یـاد مـب
 اــو دلهـــــره ه حالِت اضطــــراب    ا ـنجــره هـن پــیـمـه هــــــای غــالنـ

 ر بدیدــهـرِد شـه رخســــــاِر سـا بـی   ه شنید ـای خانـد از دست و پــشمی 
 اده از غــــم و دردـو نهــسر به زان   ردـــمــــــه و آن مـشب گذشته ز نی

 

 وار استــاره ها چه دشــرد را چـم
 ت اوــاجــــاِر روز حــــکــس نب ـد ی

 ـدـک شد نهـــاِل امیــش خشــدر دل             دـدیــو بچان ــردی ز دوستـدست س
 وشــزد جـیـشــــم مـرد خـــدر دِل م   خموش رد و ــه های ســدر پی لحظ

 

 ــرـاِب دیگـنـی جـــیـگوشر ـــا ز کــی    ی بشـــــــــرـیـی تفــاوتـاز ب م ـــخش
 ِس انســـان راـــنـی داد جــحش مــف   را زدان ــت ذاِت یـفــگـی فـــــر مـک
 وـم کـــــایــده و دعـحاصِل سجــــــــ    وـم کـدایــان خـه کــا گـــــریـفت بـگ
 اوادت ـــبــل از عــافــظــــــۀ غـحــل   اعت او ــن به طـو مـبودی چـس نـک

 

 ی؟ـه رو نمـــی دانـاز چ ن ــال مـح   انیــد آن حضوِر رحمـــه شــپس چ
 تی؟ـــتو ناتوان هس ،نـون مـنه که چ            ی ــتـان هسـک جـه ملـی کـدایـای خ
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 ینـــه نشـــانــزد ما به خــلحظــــۀ ن             نـلـم بیـاِل طفـو ح م ــن چشـاز کــب
 انـیـــر و بمــن مگــرم را زمــدخت    تــــــانـم َمسِ ــتـایـنــردی عــه کـآنچ

 
 رـت بگیـو دسـه افتــــاده ام تـن کـم          یر ــــو مگـن تــدل ز م غنچــۀ باِغ 

 رش رسیـــــد به گـوشـۀ دختـویـم   وش ــوه خمـکــرد شد ز شــلحظۀ م
 نـم بنشیـفت پهـــــــــــلویـگ درـبا پ    نــرد و حزیـدای سـرک با صـتـدخ

 به خـواب روم ه ایر لحظــــتا مگ    ن و ســــرمـیـبـر جـذار بــدست بگ
 

 ه ابر تنکــون مهی بـچهــره همچ   کـرف خنـو بـدِن دختـــــرک چـــب  
 رــا امیـــــدی تـن کِ ـــده از اشــدی  درــت پـه دســـدستـــک نازکــــش ب 

 نـــف و درد آگیـایت ضعیـی نهـب   نــیـود عجــریه بــه هایش به گــنال
 نـــت در به کمیــِد مرگ پشــقاص   نــریـه درد قــازکــــــش بـدن نــــب

 
 ودــربـــگِ دختـــــرک بــنفــس تن              ودـــن بگشــرگ چون دهــعاقبت م 

 مــدش بیــرون آن غــاز تحمــل ش  مـم کـش کـنـروچیــــد دامــب فــش
 چون شنید از شب آن فسان و راز   ق شـــــــد بازــــفـیی شـدۀ زخمـدی
 دــدۀ سپیـــده چکیــو از دیـخون چ   دــح دریــده اندر گلــــوی صبــعق

 
 بوسه ها زد بدست و برسروروش  وش ـــرد در آغـــلش فشــرد طفــم
 گویی صد بار زنده گشت و بمـرد       ـردـده فشــه دیــرش بـــک الغـپای
 ته خــــــداشــِد درد او نشســاهــش   و صــداشـریـــد از غـرزیـه لـخان
 وتۀ جگــــــرشـو تـبی نفس شد چ   رشـان بریخت ســد آسمـم صـحج

 
 ود انســــانشـه بـرچـرت از هــنف  د روی دستــــانشــرزنـــش فـــنع
 انـک دو آدم و انســی اش یـدر پ   رستانـســــــوی قبه ب اــت تنهـرف

 دــِن وداع رسیــــــفتـظــــــۀ گــلح   ت دریدــا دو دســاک بــسینــــۀ خ
 وهســــار دردش راــد کــار صــب  ردش را ـک و سـای خشـــمرد لبه

 
ِخ دختـب  اد و گریستــرش نهــر ر 
 زیستم ـت بیتــو چســان تــوانـگف
 د چاکــاره و صـلب پــرد با قـــم
 ـاکــــاد در دل خــازنینـــش نهــن
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