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  سرمدخواني
  ∗ مرزبانريام

  هاي شاعر مقتول سرمد كاشاني شعري براي شوريدگي
  !اش كشيدند قنّاره  بهكه در دهلي
  سرمد خواني

  
  برهنه،

  چهار پنجره تا
   تويها  چشميمواز
  !يرفندرسکيم

   جهانيها کتابخانه
   من کوچک استيبرا
  کند الهور باشم ي نميفرق
  ده باشميآتش کش  بها دكن راي
  انم،يعر
   پروانهيقدر پوچ به

  ليبد ي بيها در وسعت بال
  انميعر
   آموختميرازي شيقدر آن چه از صدرا به

                                                   
  .شاعر معاصر ايراني  ∗

 



  ٥٢٢  قند پارسي

  

  انميعر
  ي دهليقدر خندة عصرها به

  …با محمد داراشکوه
  ي داريا پنجره ياگر کتاب ب

  اريب
  !ر منيم

  من،
  ام  چهار پنجرهيمتوال
  ديخورش ي بهکيکه 
  آواز يخانة پرندگان ب ي بهکي

  …يکيو 
  …يکي
  …يکي
  !ديآ يادم نمي
  ميا م فراموش کردهيا ما آن چه خوانده«

  ١»ميکن يث دوست که تکرار ميالّا حد
  …يکي
  …يکي
  …يکي

  برهنه چهار پنجره
   تويها  چشميتا مواز

  !يرفندرسکيم
   جهانيها کتابخانه

                                                   
، او را ييبهانه کفرگو  که در هند مجذوب شد و بهيرفندرسکياصدرا و ماز شاگردان ملّ (ي از سرمد کاشانيوام  .1

 .)اين بيت از اشعار اوست. شکوه بودداراي با محمد  عرفانيني مرگش همنشيل اصليکشتند که دل



  سرمدخواني  ٥٢٣

  

   من کوچک استيبرا
  …ايکند الهور باشم  ي نميفرق

١٣٨٦  
  

  وازاي بلندآ زير گنبِد همايون نشسته
  شکوهد و عارف محمد داراي شهة شاهزاديبرا

  
   بلندآوازيا ون نشستهير گنبِد همايز

  گردد ي مي دهليها  که در کوچهيبا سر
  !ينيد يب: گفتند

   شده ازي چراغانيها و چشم
  ر و مدويها نهيآ

  تاب ي بيدهايخورش
  .دنديرا ند

  من کدام خندة تو را
  ها در اتّفاقات نمور قرن

  ام دهيد
  دهي مرکّب سربريها قي نستعليکه رو

  دود يم
  يو برا
   نداردي بهاريشعرها  به که عادتيکس

   رايقي عمينياندوهگ
  .کند يلمس م

   شکسته جهان،يها  همة پليپا
  کنم ي تو دراز ميسو ي بهدست

  کند ي نميبند با بند فرق



  ٥٢٤  قند پارسي

  

  هر چه از تاق ملکوت
  زان باشد،يآو
  کند يها را پر م  فرشتهييتنها
  ا،يدن

  ز استيتنها دو چ
   تويسو ي بهدست

   وقت چي که هييها و فرشته
  با تو
  !ستنديتنها ن
١٣٨٦  

  


