
  نوای درون
  

  .ه است و من در انديشه زمستانهای گذشته امارگری در بهار دي
هر سال با آرزوهای بسيار بر کنار هفت سين کهن ايستادم، اما دريغا که هر چه داشتم زمن ستانده شد و آنچه 

  . که می خواستم نستاندم
  سمتی است؟  می پرسم پس مرا چه قهمرهمی است که گويم قسمت نبود و انديشه ای ژرف ک

  گر قسمت نبود آمدنش بهر چه بود؟
  گر قسمت بود رفتنش بهر چه بود؟

  اين کدامين حکمت است که راز آن زمانی فاش می شود که ديگر جهانی نيست؟
  .گويند بپرسيد تا پاسخ شنويد

  .گويند بکوبيد تا در برويتان گشاده بينيد
  .اما شگفتا که پاسخی نيست برای پرسشهای شفاف من

  .تا که دری نيست برای گشوده شدنشگف
   در ها هست ما نمی بينيم؟... شنويم؟ی پاسخها هست و ما نم...آيا اين بار ما مقصريم؟

  اين کدامين پاسخ است که هيچ گوشی توان شنيدنش نيست؟
  اين کدامين در است که هيچ دستی توان کوبيدنش نيست؟

  !هام و مجاز می گويند؟ را در اوج اي پرسشهای بی غل و غشدر کدامين رسم جوانمردی پاسخ
  !در کدامين رسم جوانمردی در را از چشم در راه ماندگان پنهان می کنند؟

  .عده ای بر اين باورند که همه چيز آزمايش است
  و من بر اين انديشه که اين همه آزمايش برای چه؟

   ستاندن چه؟رما آزموده می شويم به
  از ما می ستانند بهر باز پس دادن چه؟

بهاران می آيند و می روند همانگونه که آمدند و رفتند زمانی که  .بهار ديگری در راه است همانند بهاران گذشته
  .ما نبودم

  .رود زندگی هميشه در جريان است چه باشيم چه نباشيم
  ...اما تنها يک چيز می ماند

  .ند، نه آنان که همه چيز همه ستاندندياد آنان که از هيچ همه چيز ساخت
عده ای بر اين باورند که بر هيچ جزء هيچ، هيچ چيز نتوان استوار کرد، غافل از اينکه جهان از هيچ آفريده شده 

  .است
  به آينده نظاره می کنم با کوله باری از پرسش و ابهام که اين روزگار دگر چه بازی ها برايم دارد؟

 به او می گويم که هر چه خواهی بيار، هر چه خواهی ببر اما تا روزی که هستم همينم اما يک چيز می دانم و
  .که هستم

  . انديشه بازم به تلقينات تونه نه رنگ بازم به رنگهای تو 
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