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 85دور/ شهریار دا 

 

 

 ی انتظار ساختمهاببین چگونه من از تو سال

 و تو نیامدی

 قرار ساختمهای بیلحظه

 و تو نیامدی

 اسب از غبار ساختم

 و تو نیامدی

 نقش از سوار ساختم

 و تو نیامدی

 بهار ساختم باغِکوچه

 و تو نیامدی

 حصار ساختمبی باغِ

 و تو نیامدی

 ساختم سارچشمهپاکی 

 نیامدی و تو

 ساختم نوبهار ابر

 و تو نیامدی

 بار ساختمچشم گریه

 تو نیامدی و

 تار ساختماشک از سه

 نیامدی و تو

 دل از انار ساختم

 و تو نیامدی

 85دور/ شهریار دا 

 

 

 ی انتظار ساختمهاببین چگونه من از تو سال

 و تو نیامدی

 قرار ساختمهای بیلحظه

 و تو نیامدی

 اسب از غبار ساختم

 و تو نیامدی

 نقش از سوار ساختم

 و تو نیامدی

 بهار ساختم باغِکوچه

 و تو نیامدی

 حصار ساختمبی باغِ

 و تو نیامدی

 ساختم سارچشمهپاکی 

 نیامدی و تو

 ساختم نوبهار ابر

 و تو نیامدی

 بار ساختمچشم گریه

 تو نیامدی و

 تار ساختماشک از سه

 نیامدی و تو

 دل از انار ساختم

 و تو نیامدی



 125دور/ شهریار دا 

 

 

 از تو چیزی در من باقی مانده است

 خیال

 بیا و پسش بگیر!

 

 ایاینکه تو تصویر من بوده

 تو در آینه و یا من تصویر

 شدیم برای همکه ما دیده می

 یکه وقتی تو رفت گواه این حقیقت افالتونی است

 من نیز نبودم

 آینه از ما تهی است!

 

 در تو گریزی بود قشنگ

 ای گول زنندهتصویر و سایه

 *«ماندآرامشی که ساکن نمی» و

 دانم چرا در من اصرار ثبت حاالت تو هستهمه نمی با این

 به باور دروغ نرسم!تا از تو 

 

 تو فقط هستی

 آغازانتها و بیبی نقطه،بی

 بودنی با تو نخواهد بود

 چه بود که با تو نبود؟

 و چه خواهد بود که با تو نیست؟

 125دور/ شهریار دا 

 

 

 از تو چیزی در من باقی مانده است

 خیال

 بیا و پسش بگیر!

 

 ایاینکه تو تصویر من بوده

 تو در آینه و یا من تصویر

 شدیم برای همکه ما دیده می

 یکه وقتی تو رفت گواه این حقیقت افالتونی است

 من نیز نبودم

 آینه از ما تهی است!

 

 در تو گریزی بود قشنگ

 ای گول زنندهتصویر و سایه

 *«ماندآرامشی که ساکن نمی» و

 دانم چرا در من اصرار ثبت حاالت تو هستهمه نمی با این

 به باور دروغ نرسم!تا از تو 

 

 تو فقط هستی

 آغازانتها و بیبی نقطه،بی

 بودنی با تو نخواهد بود

 چه بود که با تو نبود؟

 و چه خواهد بود که با تو نیست؟



 135دور/ شهریار دا 

 

 

 شودزنی از کنار من رد می

 که بوی عطرش

 ارنج، نه بوی یاسنه بوی ن

 و نه عطر اقاقیاست.

 

 شودزنی از کنار من رد می

 که بوی موی سیاهش

 به رنگ آسیاست.

 

 شودزنی از کنار من رد می

 صداست!که بی

 

 شودزنی از کنار من رد می

 داندکه هیچ نمی

 که در کجاست.

 

 شودزنی از کنار من رد می

 خداستکه در ذات خود قطعًا بی

 همهو با این 

 تقدیرِ او به دست کدخداست.

 

 

 135دور/ شهریار دا 

 

 

 شودزنی از کنار من رد می

 که بوی عطرش

 ارنج، نه بوی یاسنه بوی ن

 و نه عطر اقاقیاست.

 

 شودزنی از کنار من رد می

 که بوی موی سیاهش

 به رنگ آسیاست.

 

 شودزنی از کنار من رد می

 صداست!که بی

 

 شودزنی از کنار من رد می

 داندکه هیچ نمی

 که در کجاست.

 

 شودزنی از کنار من رد می

 خداستکه در ذات خود قطعًا بی

 همهو با این 

 تقدیرِ او به دست کدخداست.

 

 




