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 تفرج
 
 
 
 

...اکنون که غروب فرا رسيده است...  
 
 

 ای خورشيد شاه،  سکۀ زرين روز، با گونه های سرخت
 مرا لمس ميکنی  و پوستم به مرد مک چشم تبد يل ميشود،

تو آن استخر زرين را. ينا ئیو نخاعم به عصب ب  
 بر روی  اين  شهر خا لی ميکنی، و من، لرزان،
.خيره  شده  از تا بش نورت ، لحظۀ کور ميشوم  

 ميدانم که روزی، و هنوز هم، در اينجا خانه ها و خيابانهائئ
 بر پا بوده  و هستند که متعلق به شهر ديگری بودند،

.وض   کرده اینه ا ين شهری که تو با نورت کا مًال ع  
 

در شب، قايقهای ماهيگيری،. ما در کنار سا حل راه ميرويم  
.با موتورهای روشن و فا نو سها بر دکل آويزان، امادۀ سفرند  

:تما م شهر در کنار دريا تفريح  ميکتد  
 عا شقا ن  دست  بدست، جو ا نا ن جو ال ن   ز نا ن،

ر مردان،پد ران و مادران،  بچه ها  بستنی خو ران، و پي  
 نشسته  بر پشت ميز ها ی قهوه خا نه های  توی پياده روها،

در حا ليکه تپه ها  اندک  اندک،. به اين منظره تگاه ميکنند  
.بما نند  حيو ا نا ت   آشنا  تا ر يک  و نزد يک ميشو ند  

 
 تأل لؤ شيرين   شامگاهی،  گسترده   بر تپه و  د ر يا،

ن، ميما ند همچون تما س اين زن جوان،ميلغزد، غا فال نه، بر روی م  
 با با سنی سنگين، قدمهای موزون، با موهای سياه بعقب شانه زده،

 با گردنی  ظريف  و شانه های برنزۀ  تا بستانی،
.با چشمهای  قهوه ای خندان، که در کنار من راه ميرود  

 ای نور تا بنا ک،  من تو را بما نند   شراب و موسيقی مينوشم،
.ور که نيا کان او  هزاران  سال تو را نوشيد ندهمانط  

 
.  ميباشد   آ زادهای شهر پذ يرا، نام   او  

 با  وجود  اينکه داغهای تو بما نند  لکه های خا کستری
 در چشمها يش  منعکس  هستند، ولی هنوز، در اين  سا عت،

 نو رت و انعکا س  نورت،  ماهرانه،   بما نند



.  بر روی   صورتش  بازی  ميکنندواژه ها  و  ترانه ها  
 اين  حق با ستا نی اوست که بعنوان نگهبان  نور تو،  بر اين ساحل

.قدم بزند و نورت را در چاه  عميق  چشمها يش  ذخيره  کند  
 و اين آزادۀ عزيز،  رقصان، بر کرانۀ  تو راه برود

 
 ای غروب عزيز، با  نور  درخشان  هزار سا له ات،

ی صا ف يک خو ا ننده، به دوست داشتنی بودن اين زن،بما نند  صدا  
 چگو نه  ميتو ا ن  تو را  نپر ستيد؟

 در يک قا لب،  اين شهر و مردمش  هر چه را که لمس ميکنند،
 از آن  شکلی   ميسا زند،  و شا يد  تما م  دنيا ؟

.من بردۀ  تو  شده ام،  حتی  اگر شهروند ت  نيستم  
مًال   بنوشم،  و  تما م  وجودم  راتشنه ام که تو را  کا   

.از  تور  درخشا نت  پر  کنم،   آزادی  او  
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