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  !روزبه
 !ناديده ام ديدار            

 
 صدای گام هايت تند می آيد

 .يار بيايی خوش
 

 ،رويت پيش های روز
 خوش                           

 ،آرزويت های باغ
 شاد                      

 ،کوچکت های گام
 ره شيب در                     

 هموار       
 
 راهت ام پالوده من شوق سرشک با

 ،است لغزان راه
 .بردار يک به يک را هايت گام                      

 
 

  !روزبه
 !ديدار ام ناديده            

 "راهم در چشم من را تو"
 ديدار ی لحظه راه در چشم

 ميجوشد شنگرف ای چشمه سان به جانم از که شوق شگفتا و
 :غليان ام سينه در کند می نهان بيمی از که هول شگفتا و
 
 ؟گفتار ميکنم سر کجا از من را تو
 ؟زد خواهم نقش گيتی گردون گنبد کجای از برايت و
 ؟زد خواهم جار برايت را مرغی بانگ کدامين آوا همه اين از يا و
 
 

  !روزبه
  !ديدار ام ناديده          

 دارم ها قصه از ای پشته برايت
 :دارم ها ناگفته نيلگون و شگرف شيرين گهی و تلخ گهی

 
 سايی می امروز ساحتش بر قدم که سرايی ماتم اين در
 باليدند نيک آهنگ ناآسم زنانی  و نامرد دور نچندان ايامی به
 

 بود شقايق و داس و ميخک روزگار
 افشاند می خسته خاک به نو شياری رنج های دست را زمين
 ميداد بادپا های باد دست به ديگری بذر کار های دست را زمان

 
 بود، حاکم روز بر شب که بدانجا حتی و



 بود مالزم شک بی را روز زودش و دير ستاره پر آسمانی                                                  
... 

  !نازنينم
 بود شقايق و داس و ميخک روزگار
 بود سيامک وارتان، روزبه، روزگار

 
 لغزيد زمان دست اّما ليک

 گسترد نو روز بر تاريک ی پرده خيانت دستان و                               
 

 ،تاريکيست و سخت روزگار
 تاريکيست و خشم و آوار به رو گويی تو اينک افق

 بارد می زهر چون آسمان از شکست
 دب اين و

 است باد از نه و بخت از نه
 است داد بی يار از همه
 .است بيداد نيرنگ ناروا از همه

 
 

 !روزبه
 !ديدار ام ناديده         

 ،من شرمسارم
 :دارم ناروا های قصه بسی من برايت

 
 نيست رايی نيک روزگار

 ،اّما منجالب اين در و
 نيست سهلی کار ماندن پاک                          

 است، بسيار کار
 هاکوت زمان                    

 درياب ات لحظه هر قدر
 

 !نازنينم
 توست، روز امروز 

 بهروز، اگر و آغاز بد گر
 توست روز روز                            

 ر،ابگذ قدم راهی در و برگير ای توشه
 دشوار، گرا و سهل اگر

 "زيباست زندگی"                                   
 برداری، اميد از ای هيمه چون و

 ".پيداست ابد تا اش شعله فروغ"                                   
 
 

  !روزبه
 !ديدار ام ناديده          

 ،گويم و گفتم آنچه از
 بافم نمی بندی من پاهايت به                          

 ،زيبايت نام از يا و
 خواهم نمی بندی من مغرور گردنت برای                         

 



 راه، چراغ ميبين پرچمی سان به اينها همه
 پيمايم راه من اش که                                                 

 راه، اين در و
  ناپيدا، هست گو سرش آن که یراه اين در

 ."راهم در چشم من را تو"                                                      
 

 

 و سه و نود و سيصد تير هزار
 پويا ولی زاده


