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 ۰۱/۱۰/۶۱۰۲         رسول پویان

 بازیگری
 

 مـثـل مـاهی اخـتـه و بـعــداً کبابـم می کند  بیش ازین گویا که زندانبان عذابم می کند
 پودرخضابم می کندرنگ خون می گیردو  از رگ و پودم به بـزم شادمانی های غیر
 م می کندـبـادۀ صـد سـاله و دیـریـن شـراب  می کند در کوزه چون انگور زندانی ولی
 سـنگ آهــن یـا که اقـیـانـوس آبـم می کند  کـوه می سازد و یا سـیاره هـای بی شمار
 یا که ســلطان جـهان عـالی جنابـم می کند  بـرده و مزدور بی مال و منال سـازد مرا

 یـا سـپـنـد مجـمـر قـهــر و عـتابـم می کند  نـوازد مثـل طفـالن در دل گهـواره ام می
 نه فـقـط ویران، عـذاب بی حسابم می کند  خـشـم و بیداد طبیعـت را بـرانگیزد مـدام
 یا که ابـر رحمت و سیمین سـحابم می کند  گه خاک کوچه می سـازد به زیردست وپا

 یـا که عـطـر سـنبل و یـاس گالبـم می کند  بار انـدام درشــتزخم بـد بـوی عـفـونـت 
 گه به چنگ طالـب وداعش خرابم می کند  گه بـه دســت ظالمـان بی خـرد دارم کشـد

 الی، جــوابـم می کندــۀ عـود رتـبـــبـا وج  امتحانطرح می سازد هزاران سوژه بهـر
 دانـه دانـه چــرخ گــردون آسـیابـم می کند  سـبـز و شــادابـم کند دهـقــان پیر روزگار
 با فسانـه با فسـون آخـر بـه خوابـم می کند  می کند بیدار روزی چند از خـواب گـران
 بـا ســرود مطــربـان تــار ربـابــم می کند  در نبرد زنـدگانی پـوسـت کـوسـم سـاخـته
 می زنـد گاهی شـهابم می کندگه بـه تیـرم   گه دهـد در دسـت آرش چـون کمان بابـلی

 یـا صـنم سـازد بـه ذهـنم یـا کتابـم می کند  یدم دهـدل تعمغسـ شوید وگه زمـزم گه به
 گه چو مو در آتشی در پیچ و تابم می کند  گه چـو می در سـاغـر ایام جـوشانـد مـرا
 می کند رکابم راق و رخـش رسـتم همبا ب  گه تمدن سـازد و گاهی ز بـن ویـران کند
 می دهـد بیرق بـه دسـتـم انقالبــم می کند  نظـم و قـانـون ازل را تـا ابـد می گـسترد

 در شبان مهتاب و در روز آفتابم می کند  ره چـرخ روزگاران کهـنـتـابکی ایـن پی
 شعله در عصیان و آتش در ثوابم می کند  حسابخودبسازد خود بهمریزد ولی روز

 پس چرا درگیر ترس واضطرابم می کند  رده با مهر وصفاها کعشق را سلطان دل
 چیست آخر مقصد و مفهوم این بازیگری
 از عـدم بیرون ولی غـرق سرابم می کند
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