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به نام خدا
کــه خشــک شــده و از بیــن مــی رود و تمــام  گیاهــی اســت  انســان مثــال 

کــه پژمــرده می شــود.  گلــی اســت  زیبایی هــای انســان نیــز همچــون 
گیاه از بیــن می رود  گیــاه  خشــک و پژمــرده می شــود و انســان نیــز مانند  آری؛ 

کالم، افــکار و آثــار او باقی می ماند.  امــا تنهــا 
ــا ایجــاد یــک بســتر مناســب  ــا ب انتشــارات نســل روشــن در تــالش اســت ت
در حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری ایده هــا، آثــار و افــکار آنهــا و 
کــه از ســطح علمــی مطلوبــی برخــوردار باشــد بــه  کتابــی ارزشــمند  بــا انتشــار 
کنــد تــا بتوانــد اثــری ســازنده را  وظیفــه ی انســانی و اعتقــادی خویــش عمــل 

گــذارد.  بــه عنــوان میراثــی ناچیــز بــرای نســل روشــن باقــی 
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آینه

آه ای چرخ کم و بیش دگر پیر شدم 

وز جوانی پر از دلهره ام، سیر شدم

چون درختی که پس از باد خزان

ثمرش رفته و از ریشه زمین گیر شدم

هیچ کس جز خود من مرتکب جرمی نیست

چند باری شده با آینه درگیر شدم

من نه اینم که در این ورطه فرو غلطیده 

دست من نیست که بازیچۀ تقدیر شدم

ضربۀ آخر پیکار مرا چشمی زد

خیره بر من شد و من کشتۀ آن تیر شدم

هر کس از جانب خود پند و کالمم می گفت 

که من امروز چنین خسته ز تفسیر شدم

با من انگار کسی حال دلش خوب نشد     

آه ای چرخ کم و بیش دگر پیر شدم
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حکایت

سکوتی مملو از رویا صدایت همچنان باقیست     

که شاعر بودنم تنها برایت همچنان باقیست

تو گمراهی ز عقبایت پیمبرها به دنبالت           

و من درگیر موهایت هدایت همچنان باقیست

به زیر لب دعا کردی همان روزی که دستانت        

به دستانم گره خورد و دعایت همچنان باقیست

قسم خوردی که می مانی خدا هم شاهدت می شد    

شتابان رفته ای اما خدایت همچنان باقیست

من از سعدی، من از صائب، من از وحشی بسی کمتر    

چه ابیاتی روان کردم شکایت همچنان باقیست

تو همسان همان شیرین برایت بیستون کندن 

به مرگم منتهی گشت و جنایت همچنان باقیست

دگر عمری گذشت از ما ولیکن عشق می ماند          

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست


