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 خداوند؟  يا گويد يكه تو را حمد م يستك درهاويه 
 يست؟ك يهدر هاو                                                  

 يد،متعال خواهم سرائ ي.. نام تو را ا  

 يد؛ده تار خواهم سرائِ  ترا با عود نام         

 ام. ساخته شده يبو عج يبمه يبه شكل زيرا       

 آمدم، يكه نهان به وجود م يتو پنهان نبود وقت زا هايم استخوان
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 .گشتم يم يبند نقش ينمدر اسفل ز و  

 من نوشته شده، ياعضا يدفتر تو همگ در     

 است. يدهمرا د ينمتعال جن يچشمان تو ا و       

 است. يدهمرا د ينتو جن چشمان            

 بود مي كبوتر مثل بود ها بال مرا كاش گفتم 

 .يافتم يم يپرواز كرده، راحت تا                         

 يد؛از باد تند و طوفان شد يپناهگاه يبه سو شتافتم مي

 .ام يدهمشقت و شرارت د ينكه در زم زيرا                

 است. دهييرا زا» ظلم«آبستن شده و » بطالت«به  دنيا         

 يزم،روح ِ تو به كجا بگر از                                            

 از حضور تو كجا بروم. و                                                 

 ساكن شوم، يادر يو در اقصا يرمرا بگ باد ِ سحر يها بال اگر

 دست تو بر من است. ينيسنگ يزجا ن آن                       

 .يا نوشانده يسرگردان ةباد مرا            

 تو، ياست كارها يبمه چه                
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 تو. ياست كارها يبمه چه                

 رانم يِ روح ِ خود سخن م تلخي از. 

 كه خاموش بودم هنگامي                   

 .زدم يكه تمام روز م يا از نعره شد يم يدهپوس جانم   

 ِ من باد است. يكه زندگ يادآور به                         

 ام، يدهها گرد صحرا، و بوم خرابه يمرغ ِ سقا مانند            

 ام. چون گنجشك بر پشت بام منفرد نشسته و    

 ِام،  شده ريخته آب مثل 

 اند، پژمرده يمكه از قد يمثل آنان و       

 موت است. يةبر مژگانم سا و          

 موت است. يةبر مژگانم سا              

 است. ينفس يمكه روزها يراترك كن، مرا ترك كن؛ ز مرا

 .يستن يروم كه از آن برگشتن يياز آن كه به جا يشترك كن. پ مرا

 .ظـيغل يكي ِتار ينسرزم به                                        
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  ،خداوند! اي آه 

 مسپار يخود را به جانور وحش ةفاخت جان        

 من باد است يآور كه زندگ يادبه  و               

 .يا من كرده يببطالت را نص يامو ا                   

 يدر گرداگردم آواز شادمان و                      

 چراغ نابود شده است. ييو روشنا يابآس يصدا ز         

 كنند، يكه اكنون كشت را جمع م يبه حال ِ دروگران خوشا         

 .چينند يها را م سنبله يشانا يها دست و                              

  يد؛گوش ده خواند يراه م يب يابانكه در ب يآواز كس بيائيد 

 گويد؛ يخود را دراز كرده م يها و دست كشد يكه آه م يكس آواز   

 كه كه جان ِ من در من به سبب ِ يرامن برمن! ز واي       

 شده است. يهوشدر من ب جراحاتم                

 كه روز رو به زوال نهاده است يرابر ما، ز واي 

 شوند يصر دراز مع هاي يهسا و                            
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 كه پر از پرندگان باشد  يِ ما چون قفس يو هست                 

 است. يزاسارت لبر يها از ناله                                     

 خواهد بود. يكه بداند كه تا به ك يستن يما كس ياندر م و

 .يافتيمذشت و تابستان تمام نشد و ما نجات نگحصاد  موسم

 .يستو ن ناليم يانصاف م يفاخته برا مانند                     

 ظلمت است. ينكو ا كشيم، ينور م انتظار                        

 نهر سرشار، تواي و 

 راند، ينفس مهر تو را م كه      

 ..ياما ب يسو به                          
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