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 ف. مهاجرانبه    
               28/03/2008 

 مسیر !
 

 نشسته  ام
 بر لِب  سایه بستۀ

  تاقم
 

 فرو  رفته  در خود 
 بی  داِغ  سراغی

 نه  از شور  
 نه از بی شورِی  دِل  تاقم  

 

 دِل من  مهاجِر  سینه ست
 روِح من ،  مهاجِر  اتاقم  

 • 
 دلم،  پروردۀ  درد  است

 پرده  و  سرد  استدلم،  در 
 می  خزد  لرزان  

 ُپر از تب   
 دستم 

 در  درز های  راز آلوِد  پرده  ها
 تاِب  ندیدن   

 ساز َبست  بر دیده  ها
 از حرِص دیدن بود، کاینچنین  پرده پرستم !!

 • 
 ویم ،  خوشایندرُ د  نسیمی  بَ زَ وَ 

 چشِم  پنجره ،  بسویم  گشایند
 

 آنک  
 آنجا، آنجا  

 !برون 
 

 آنجا ، برون 
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 عجب !
 نم نِم  باراِن  بهاری ست

 آنجا 
 هرطرف  روِد  زندگی  جاری ست

 آن  رویِش  فراِز  پوستۀ  خشکِ  شاخه  ها 
 این جوش 

 این خروش  
 چرا

 بحاِل  من، سدیِد همجواری  ست؟ 
 چرا  پرواِز  پندارِ 

 من     
 تا

 به  کوچه
 ُپر  از خواری ست؟

 • 
 اوه ، اوه    

 آنک
 اما  

 پیاِم  کوچه
 تا

 من
 رسید !

 دامن رسید! -یکی میهماِن پاک
 : یکی رنگین پرنده گک

 ساری ست !!                      
 • 

 ست« کوچک و غمگین»پرنده  گک 
 لِب  پنجرۀ  من 

  -برای  او  -
 سخت و سنگین  ست

 • 
 پرنده گک  برایم  آشنا  بود :
 او،  در جوانیم، در خاطراتم

 دور  
 دور 
 دور 

 با همین چشمک های شوخش
  در شنا  بود
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 • 
 پرنده  از دل  شکستگی  بال  می زد
 بر سرش  از خستگی  پنجال می زد

 نارام  شد بناگوش  زد، بناگاه
 چشماِن  من  غِم  سردِ  از

 سرسام  شد
 از  ورای  قفستاز شیشۀ  باریکم
 بنگریست  دروِن  بیشۀ  تاریکم

 نیِم رخ  گرداند 
 کوچۀ  ُعشاقسوی  

 نیم  دیگر سوی من  گرداند، زیِر تاق
 

 گفت :
 من  

 خسته هستم !
 من  

 دل شکسته هستم !
 نیارست  که  در بسته  هستم !مگر چون  تو 

 
 دلت تنگ است؟؟

 می دانم !
 

 تو ،  اما،  چاره کن
 َدر، باز کن
 پرواز کن

 حذر زین دِل  بیچاره  کن!
 

 به  عشِق جاری  در کوچه ها بین
 به سروِد چه چه ها بین  به  من ،

 چون من باش  
 سراسر  پهنه ی  شهرست

 َمیدانم !
 • 

 پرنده
 در چهاچه

 هر چه  گفت  
   -آنسو  دید کرد  اینسو  و -

 تردید کرد:
 کاین سایه زده

   -این  سبزینۀ  مهجور  -
 بازگفت   زانچه پرنده

 چه  راز بشنفت ؟ 
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 صالی  شهریان  بسیار زد 
 باز روی شیشه با منقار زد 

 که  آآآآآآآی
 مگر من شگفتی مثالم

 سمنی  هم نشگفتی  بحالم؟؟

 • 
 و من 

 چراغی  اندر  چراغم  درکشیدم
 شیشه را، از قصر، برتر  برکشیدم

 بازاِر  هزارموِج  شیشه -در هنگامه
 بَدوِر عکِس آتشخانۀ هر عشق چرخیدم

 و  آنگاه
 ناالن 

 بگوِش آن خوش الحان
 امیدم :چک
 

 ای  تو دلبند، تو همیشه !
 میاِن  من و کوچه

 پرده
 لباز شیشه !همین دِ 

 

 درون ، به کوچه ، بیارم  ِبدید
 برون ، به کوچه ، نیارم  رسید:

 من خواِب  در شیشه  بشکستۀ  بی روالم 
 من 

 جوابِ 
 در گوشه  افتادۀ

 بی
 سوالم !

 • 
 پرنده گک 

 آن َدم 
 بی دل   

 هراسان شد
 بیاِن  تلخ  پایگریزان  شدزین  
 پرید

 و
 برید

 و
 برف  سان

 برفت :
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 می روم  جایی که  خوش  دارند سرودم !
 • 

 و من 
 ماندم  

 پشِت  شیشه  ها  
 آنجای  بی  آنجا   

 که  بودم 
 • 

 َمیداِن  پرنده گک  
 همان خونریز  شهرست

 َمیداِن  من   
 این  میزِک  لبریز پرست

 • 
 و  اما

 آنسوی تر  از شهر 
 -که  َمیداِن  پرنده  است  -

 آنسوی تر 
 و آنسوی تر

 چه چیزی  زنده  
 چه چیزی  گریزنده  است ؟

 

 مگر
 دل بسته  است؟   جانِ دل ستیزان ،  سرنوشِت  

 است؟؟ پرنده انِ رو رو نوشِت  مگر رویگردان،
 

 پرنده  
 هم  

 رهسپر  اندر  مسیِر  من  است؟
 پرنده 
 هم  

 اسیِر  قصِر  دل ناپذیِر  من است؟
 • 

 بی،  
 بند،
 باز،

 یا
 بسته 

 زین   َدیِر  َدّواِر  بی  دایره
 کدامین

 پذیرنده  است؟؟؟
• 
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