
  "پناھنده"

   قباد جلی زاده                                                                                           گفتگوی ميان

  گربه و انسان

 گنسان و اربه

  قباد جلی زاده خير بهشب 

  ببين سپاه سپيد چه زود

  کوھھا را تسخير وی  هقل

  شھرھا را محاصره و

  .کردجنگلھا را مطيع 

  کوچک زيبايت ی هدر باغچ

  ای سياھی نمانده است هذر

  ام هتا قلب سرما برد

  ای بر آن بياسايد هلحظ

  ای از اين بخار آتشين را به من بده هدست

  ھا را تار کرده است هپنجرعينکھا و  ی هکه شيش

  بگذار ميوميوی يخزده ام را

  در مقابل 

  اخگرانی بگسترمی  هآيين

  که در چشمان بخاری

  خاکستری و جورابھای قرمز ژاکتی با

  به خواب ميروند

  ....قباد جلی زاده

  ھای گنجشک هپنج روز است که از عطس

  !ھيچ درختی به خواب نرفته است



  ماه مھتاب را در گوش خويش فرو برده

  تا ديگر

  ھراسانش نکنند ،ھای ھراسان هسرف

  تير برقھای شکسته پا

  در جستجوی چراغھای عصايی ھستند

  .ھای روشنايی باز گرداند هرا به جاد که آنھا

***  

  خير هبقباد جلی زاده شب 

  ای از زيرزمين مرطوبت را به من ببخش هگوش

  تا در آن چرتی بزنم

  خوابيدن بر تختخواب ابريشمی مال خودت

  ھای سرمابرده ام هبرای بچ

  ای به من ببخش هکارتن پار

  انتخابات مال خودتصندوقھای محکم 

  ای زنگ زده هدر کاس

  دو قاشق شير خشک برای من

  پستان خيس تمامی گوسفندان خپل اربيل مال خودت

  بگذار دور از تيرباران باران و تف ريز برف

  در کنار ھمسر کثيفم بخوابم

  زنان خوشبوی خيابان اورزدی و حمام عمومی مال خودت

  نگاه کن قباد

  چه ديکتاتور سياھدلی است اين برف

  ا را بست ورنگھی  هژورنال ھم

  ھنرمندان را سفيد کرد ی هقلم موی ھم



  به ناموس سرخ گلھای چادر به سر دست درازی کرد

  شان کرد هبرھن ی هبرھن

  موھا برھنه

  بازوھا برھنه

  سينه برھنه

  !پاھا برھنه

  ببين چطور با يک دست

  اند هعورتشان را پوشاند

  را سفتشانوبا دست ديگر پستانھای 

  کوتاه با يک دامن سفيد

  !در ميان بوران شرم ميلرزند

  !رو به تنھاييمان پارس ميکندببين برف چگونه 

  ت مخفی رنگين کمان وYچطور زندانھا را از اعضای تشکي

  رنگينی وطرفداران 

  ھواداران پروانه

  .پر کرده است

  من نه حزبی دارم که پناھم دھد

  ای که گرمم کند هنه ديوانخان

  به من ببخشداستخوانی  گوشت و نه سنديکايی که

  برادرم

  قباد جلی زاده

   .خير هشب ب

 


