ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﺷﻌـﺎر ﻋﺎﺷﻘـﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿـﻞ
ﻧﻈﺮی
ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻈﺮی ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻈﺮی ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺰﻟﺴﺮای اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر
ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻈﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﮔﺮﯾﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮر ،اﻗﻠﯿﺖ،
آنﻫﺎ ،ﺿﺪ و ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮی
را ﻋﻤﺪﺗﺎً از دو ﮐﺘﺎب آﺧﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺪ و ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻈﺮی
ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﺪار و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »ﺳﻔﺮ« ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ

در اﺑﺮوان ﻣﻦ و ﮔﯿﺴﻮان ﺗﻮ ﮔﺮﻫﯽﺳﺖ
ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ
ﺧﺮاب ﺗﺮ ز ﻣﻦ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ
زﻣﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ زﺑﺎن ﻗﻔﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﺑﻤﺎن ﮐﻪ »ﭘﺮﻧﺰدن« ﺣﯿﻠﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﻪ روز وﺻﻞ ﭼﻪ دﻟﺒﺴﺘﻪای؟ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دو ﺧﻂ
ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪن ﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ
ﭼﻪ ﻏﻢ وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺎن از ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﯿﺮد
از اﯾﻦ ﺑﯽ آﺑﺮوﯾﯽ ﻧﺎم ﻣﺎ آوازه ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻣﻦ از ﺧﻮش ﺑﺎوری در ﭘﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم
ﺧﺪا دارد ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺮ ﻣﺮا اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﻨﺪﮔﯽ در ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ
ﻋﺠﺐ داروﻏﻪ ای! ﺑﺎج ﺳﺮ دروازه ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﭼﺮا ای ﻣﺮگ ﻣﯽﺧﻨﺪی؟ ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪی!
ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ از ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﺷﯿﺮازه ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻣﻼل آورﺗﺮ از ﺗﮑﺮار رﻧﺠﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﺧﻠﻘﺖ ﻏﻨﭽﻪ را ﺧﻤﯿﺎزه ﻣﯽﮔﯿﺮد
❤❤❤❤❤
ای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﺗﻮﯾﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﮐﻮ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎک ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﻧﺪارد
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻓﺮاق ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ای ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺐﻫﺎی ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ آﯾﯿﻦ دﻋﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ از ﯾﺎد ﺗﻮ در ﺳﻮز و ﮔﺪازم
ﭘﯿﭽﯿﺪه در اﯾﻦ ﮐﻮه ﺻﺪای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ

ای اﺑﺮ اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻪ آن ﯾﺎر ﮔﺬﺷﺘﯽ
ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺰن ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﻣﺎ ﻣﺸﻖ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﺧﻮش ﻧﻨﻮﺷﺘﯿﻢ
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﮑﺶ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﮔﺮ ﯾﺎد ﺗﻮ ﺟﺮم اﺳﺖ ﻏﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺴﺖ ﻧﺴﻮزﯾﻢ
ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺎد ﺳﺰای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
❤❤❤❤❤
دﻟﻢ ،درﯾﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ،از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
دﻟﻢ درﯾﺎﺳﺖ اﻣﺎ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺟﻬﺎن زﯾﺒﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮداﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺘﺎب
ﺟﻬﺎن رﻧﮓ ﺗﻤﺎﺷﺎ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻧﺴﯿﻢ از ﮔﯿﺴﻮاﻧﺖ رد ﺷﺪ و ﺑﺎران ﺗﻮ را ﺑﻮﺳﯿﺪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮ درا از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻣﮕﻮ ﺳﯿﺎرهﻫﺎ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺮ ﮔﺮد ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﻌﻨﺎ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﻮد از آﯾﯿﻨﻪ ﺧﺸﻨﻮدی
دل آﯾﯿﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
❤❤❤❤❤
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ رﺧﻮت ﺑﯽ ﺑﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ
آری ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺴﺘﯽ دﻟﺪادﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ
در آﺗﺶ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺪم زدم
دوران ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﯿﺪاﻧﻢ ای ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ
ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ و ﺷﻬﺰادﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ
روزی ز ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم و روزی ز ﭼﺸﻢ ﺗﻮ!

ﻋﻤﺮ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻈﺮی
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ
ﺑﻬﻠﻮل وار ﻓﺎرغ
ﺧﻨﺪﯾﺪه اﯾﻢ! ﻣﺎ ﺑﻪ

ﺳﺮ دل ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ ﭘﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮش ﻧﺦ ﻧﻤﺎ
از اﻧﺪوه روزﮔﺎر
ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ

ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻘﻞ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﺸﻖ
ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺪا
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺷﺮط ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﯿﺴﺖ
ای ﺧﻮاﺟﻪ! اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺠﺎ؟ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺠﺎ؟
ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﻌﻨﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮن رود ﺑﮕﺬر از ﻫﻤﻪ ﺳﻨﮓ رﯾﺰهﻫﺎ
❤❤❤❤❤
ﻣﺒﺎش آرام ﺣﺘﯽ ﮔﺮ ﻧﺸﺎن از ﮔﺮدﺑﺎدی ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻢ از آن ،اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺮدم در ﺷﺒﺴﺘﺎنﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ،ﭼﺮاغ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻢ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎد ﮔﻔﺘﻦﻫﺎی ﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ دﻧﯿﺎی ﺷﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺮا ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺳﺠﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﮕﺬارم
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﺎزی را ﮐﻪ در آن از ﺗﻮ ﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮم ﺑﻨﺸﯿﻦ و دﺳﺘﻢ را ﺑﮕﯿﺮ ای ﻋﺸﻖ
ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ از ﭘﻞ ﺑﮕﺬران ای دوﺳﺖ
ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﯿﻢ ﻣﻌﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
❤❤❤❤❤
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ از ﻣﺸﺖ ﻗﻔﺲ رﺳﺘﯽ و رﻓﺘﯽ
ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ روی ﻫﻤﻪ در ﺑﺴﺘﯽ و رﻓﺘﯽ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮه ای ﺑﻮد
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ و رﻓﺘﯽ
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻪ وﻓﺎداریات ای دوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺴﺘﯽ و رﻓﺘﯽ
ﭼﻮن ﺧﺎﻃﺮهی ﻏﻨﭽﻪی ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎد
در ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﯽ و رﻓﺘﯽ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮ در ﺳﯿﻨﻪی ﻣﻦ! آه!
اﯾﻦ آﯾﻨﻪ را آه ﮐﻪ ﻧﺸﮑﺴﺘﯽ و رﻓﺘﯽ
❤❤❤❤❤
ﺑﺎز در ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﺷﻮ ،اﻧﮕﺎر ﭼﺸﻤﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
درد ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ را ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻮزه درﺑﺴﺘﻪ در آﻏﻮش درﯾﺎ ﻫﻢ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ
در ﮔﻞ ﺧﺸﮏ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﯿﺮ وﻗﺘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺮدار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮده اﺳﺖ
ﺷﯿﺮ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﻔﺮه ﮐﻔﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدن اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻬﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
در ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﭼﺮاغ ﻣﻌﺮﻓﺖ روﺷﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ! ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺎﺳﺦ دﺷﻨﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺳﻼم
ﻋﺎﻗﻼن داﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺟﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎز اﮔﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ای ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ زد ﺷﺎد ﺑﺎش
ﺧﺎﻃﺮ آﯾﯿﻨﻪ ﻣﺎ از ﮐﺴﯽ دﻟﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ

اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣﺸﺘﯽ ﺻﺪف آﻧﺠﺎ ﮐﻤﯽ ﮔﻞ رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﻮج ،ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﯾﺨﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﺟﺎم ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺑﺮ ﺗﯿﺮه اﯾﺴﺖ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﺟﺎم درﯾﺎ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﺮگ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ از ﻣﻦ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎم ﻣﻦ زﻫﺮ ﻫﻼﻫﻞ رﯾﺨﺘﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ دام اﻓﮑﻨﺪم ،آﻫﻮﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰانﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺣﺎل ﺻﺪﻫﺎ دام دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺨﺘﻪ
ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﺻﯿﺎد ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارم داﻣﻨﯽ دل رﯾﺨﺘﻪ
زاﻫﺪی ﺑﺎ ﮐﻮزهای ﺧﺎﻟﯽ ز درﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﮔﻔﺖ ﺧﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﯾﺨﺘﻪ
❤❤❤❤❤
ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺪﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﻏﺼﻪﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﻏﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ
دﻟﺒﺴﺘﻪ اﻧﺪوه داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎش
از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻢ دﻟﺮﺑﺎﺗﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﭙﻨﺪار
از دوﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺸﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
»اﻧﺴﺎن« ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،اﻣﺎ »آدﻣﯽ« ﻧﯿﺴﺖ
در ﻓﮑﺮ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪ ﻗﺎﻓﻢ ﮐﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮآن ﭘﺮﭼﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ
❤❤❤❤❤
ﺗﻮ آن ﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺖ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﮔﺮ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﻣﺮا از ﺧﻄﺎ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﯿﺎ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﮔﺮداب زﻟﻒ ﻣﻮّاﺟﺖ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺎﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
درون ﺧﺎک ،دﻟﻢ ﻣﯽﺗﭙﺪ ﻫﻨﻮز اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﺪای ﻗﺪمﻫﺎی ﺗﻮ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻪ ﺣﺮف ﻋﻘﻞ ﺑﺰن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﻪ ﻻف ﺟﻨﻮن
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺧﺒﺮی ﻫﺴﺖ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
دﻟﯿﻞ ﻋﺸﻖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن دﻧﯿﺎﺳﺖ
و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و دوﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮ در ﮔﻤﯽ رﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب
ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ راه ردّ ﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ

در اﺑﺘﺪای ﺳﻔﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﮔﻔﺘﻤﺶ اﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دﮔﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻮ ﻫﺰاران ﻋﺰﯾﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻮد و زﯾﺎﻧﯽ
ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺘﻪء ﺧﻮد را ﺳﭙﺮده ام ﺑﻪ ﺗﻮ ای رود
ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺮا در آﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎﻧﻢ…
ﺗﻮ را آﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎﻧﯽ
ﻫﺰار ﺻﺒﺢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ اﻣﺎ
رﺳﯿﺪﻧﯽﺳﺖ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ و ﻧﺘﻮاﻧﯽ
❤❤❤❤❤
ﭘﻠﮏ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﯽ و دوﺑﺎره ﺷﻤﺮدی
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻧﺒﻮد ﺗﻮ ﺑﺮدی
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺗﻮ ﻏﺒﻄﻪ ﻧﺨﻮردم
ﭼﻮن ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﭼﺮا درﯾﻎ ﻧﺨﻮردی؟
دﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و ﺑﻐﺾ ﮔﺮﻓﺘﻢ
دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻏﺮور و ﺧﻨﺪه ﻓﺸﺮدی
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺼﻪ ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ

از ﻫﻤﻪ دل ﺑﺮدی و دﻟﯽ ﻧﺴﭙﺮدی
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻦ
ﭘﺲ ﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻤﺮدی
❤❤❤❤❤
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻧﮓﻫﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﮔﻔﺘﯽ زرد ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ
اﮔﺮ رﻧﮕﯽ ﺗﻮ را در ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ
ﺗﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ آﯾﯿﻨﻪ ﺗﮑﺮارم؟
ﺟﻬﺎن آﯾﯿﻨﻪ ﺟﺎدوﺳﺖ زوج و ﻓﺮد ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ
ﭼﻪ ﻗﺪر از ﻋﻘﻞ ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ﭼﻪ ﻗﺪر از ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ
از اﯾﻦ ﺑﺎز آی ﻧﺎاﻫﻞ اﺳﺖ از آن ﺑﺮﮔﺮد ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺳﺮ در ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺑﻨﺪم ﻧﻪ دل در ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺎزم
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺮد ﺑﯽ درد اﺳﺖ و آن ﭘﺮ درد ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ
ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ از ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ
ز اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﺸﻖ را آورد ،ﻧﺎﻣﺮد اﺳﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻈﺮی
ﻓﺮدا اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻮد
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺷﺐ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺳﺤﺮ ﺷﻮد
ﺷﻤﻌﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاق ﺑﺴﻮزد ﺳﺰای اوﺳﺖ
ﺑﮕﺬار ﻋﻤﺮ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮاﭘﺎ ﻫﺪر ﺷﻮد
رﻧﺞ ﻓﺮاق ﻫﺴﺖ و اﻣﯿﺪ وﺻﺎل ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ »ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ« ﮐﺎش ﮐﻪ زﯾﺮ و زﺑﺮ ﺷﻮد
رازی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﭘﺲ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﮕﺬار درددل ﮐﻨﻢ و دردﺳﺮ ﺷﻮد
ای زﺧﻢ دﻟﺨﺮاش ﻟﺐ از ﺧﻮن دل ﺑﺒﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﮑﻮت ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﮕﺬار ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﺷﻮد
❤❤❤❤❤
ﻣﺮگ در ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺎ از ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻣﺮدن از رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻗﺼﻪ ﻓﺮﻫﺎد دﻧﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ای ﭘﺎدﺷﺎه
دل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن از ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻣِﻬﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺮﺣﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﻬﻮده در ﻋﺸﻖ از ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ای ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺸﻖ
آﺷﻨﺎﯾﻢ ﮐﻦ وﻟﯽ ﻧﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ رﻧﺪی ﺑﺮای اﻫﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ
دﻟﺒﺮی ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ دﻟﺮﺑﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺗﺎب دﯾﺪار ﺳﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﯿﻨﻪ ﮔﯿﺴﻮ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﺎش دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽدادی ﺑﻪ ﻣﻦ
»آرزوی وﺻﻞ« از »ﺑﯿﻢ ﺟﺪاﯾﯽ« ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
❤❤❤❤❤
ﻣﺮا ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ را
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﭼﻮن درﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ را
ﻧﺴﯿﻢ ﻣﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻮی ﮔﻞ ﻣﯽداد ﺣﺲ ﮐﺮدم
ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ روز ﮔﻞﻫﺎ را
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻗﺼﻪی ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ؟
ﺧﻮدم ﭘﺮورده ﺑﻮدم در ﺣﻮارﯾﻮن ﯾﻬﻮدا را
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ وﺻﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ آﺳﺎن ﻧﻨﮓ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮﻧﮓ زﻟﯿﺨﺎ را
ﮐﺴﯽ را ﺗﺎب دﯾﺪار ﺳﺮ زﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺮا آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ را
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ اﻓﺴﻮﻧﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ
ﮐﻪ وﺣﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶآﻫﻮﻫﺎی ﺻﺤﺮا را
ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﺸﻖ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺧﻨﺪﯾﺪی

ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﮐﺮدی ﻣﻌﻤﺎ را

از ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﺎن ﺷﻨﯿﺪم آﺷﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ را ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﻠﯽ ﻫﻢﺻﺤﺒﺘﯽ از ﻣﻮج ﺧﻮردن ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺨﺮهام ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﮐﻨﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ
ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﯽ اﺷﮏﻫﺎی ﺷﻤﻊ از ﮐﻢ ﻃﺎﻗﺘﯽﺳﺖ
در ﺧﻮدم آﺗﺶ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ
ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺖ آﯾﯿﻨﻪ ،ﺣﯿﺮت ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯿﺴﺘﻢ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮزخ وﺻﻞ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎش ﻗﺪری ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻢ
❤❤❤❤❤
دﺷﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺎران ﻧﮕﺮﻓﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آﺳﺎن ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﭼﺸﻤﻢ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ وﻟﯽ ﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺷﻌﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺮزﯾﺪ وﻟﯽ ﺟﺎن ﻧﮕﺮﻓﺖ
دل ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺳﭙﺮدﯾﻢ وﻟﯽ
ﻗﺼﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺎ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﺗﺎج ﺳﺮ دادﻣﺶ و ﺳﯿﻢ زر ،اﻣﺎ از ﻣﻦ
ﻋﺸﻖ ﺟﺰ ﻋﻤﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺎوان ﻧﮕﺮﻓﺖ

ﻣﺜﻞ ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺑﺪﯾﺖ ﺟﺎرﯾﺴﺖ
ﻗﺼﻪای ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺪ آﻏﺎز ﮐﻪ… ﭘﺎﯾﺎن ﻧﮕﺮﻓﺖ

در ﭘﺎﯾﺎن اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺘﺎره

