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می شد... کاش  

 کاش میخواندی ز اشکم قصه های

 درد را

فریاد خاموش ۀقص  

  ی اید آتش سوزیدر

 کز دست خود بر تن زند

کاش میدیدی به اشکم نا توانی های 

 زن

ر زباِن بی زبانمیدیدی دهان پ  کاش   

 دست های ثابِت بی اختیار

اما، پای فلجِ راهرو  

مسیر نا بخواه   

رددرد آوازی که در الی گلو ها بسته م   

کز نظر بارید هنگام وداع ،درد خونی  

کز مادری طفلش به یغما برده اند ۀلحظ  

.....کاش میدیدی به اشکم  

خت کوچکیدرد د     

عقد نکاحبنشسته درکز سن ن ه سالگی   

پا یا که جای علم، آموخته ست درس زنگِ   
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....کاش میخواندی به اشکم  

خت جواند   ۀقص   

ش کسیدزدید حمام چۀکز کنار کو  

بینی بریدن ها و گوش و دست و پا ۀقص  

مشداستان آتشی کز دختران شد هیز      

.....کاش میدیدی به اشکم  

صد پاره را ۀچهر   

ل دیدن نشدکز اسید تیز، دیگر قاب  

 کاش بودم من زبان گفتن این قصه ها

 کاش بودم من کالم هر دهان بی زبان

 کاش میشد قفل لبها را که با تیغ ستم

 بسته اند من میشدم 

 آهسته گک کلک کلید

 کاش میشد اشک هایم صورت هر ظلم را 

نمود بست و به گورش می نقش می  

در زیر خاک   

ازل درش آن ذاتی که ما را هست میکرد کا  

 روی این بیهوده خلقت ها 

کشید چلیپا می  

در تن این ظالمان ،کاش جای روح پاکش  

نمود شان می خاکستر ،آتشی افروخته  

دل حرفی که نتواند برون آید ز کاش هر  
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خمشد بر ر   روی اشکم می نشست و نقش می  

 تا تو میدیدی که قلبم

خون است و غم ۀخان   

 تا تو میخواندی که اشکم

مینویسد چون قلم   

....کاش میدیدی به اشکم  

قصه های درد را    

 کاش میخواندی زبان

صدا بی  گنگ و مات و   

سرد را نوحه های  

....شد میکاش   

 شیشۀ اشکم به روی گونه ام 

 نقش می بست چهرۀ 

 ظلم و ستم را  آشکار

 تا خدا می دید او را

ض روح میکردبق  

این شیاد ویران خانه را   

د...کاش می ش  
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