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ها برایــم او بــودنپیش از ایــن
دلم از یـأس و انـــــزوا لــــبریز
یـــاد دادي به من که سـبز شـوم

ود او شـدشـیـــــاد دادي که می
بـارها بـعد بـــــارش ســــخنت
اگر از ما به دوست، دوسـت تـري!

 
 

ـــودمثــل یــک قصــه ــالی بـ ي خی
ــت ــوددس ــالی ب ــب، خ هایم عجی

ـــمن ــان چـ ــکفم می ــکنم بش بش
ــه حــذف مــن از مــن! ــا ب فقــط ام
ــا ــاس دع ــت، ی ــر زده از دو دس س

لتمـــاس دعـــــاآه اي دوســــت! ا
(نگارنده)                                

استادان ترکیب تصمیم گرفتنـد جواب داد و  "التماس دعا" آن دانم چه شد کهنمی
 دادند با این موضوع:  1که زیاد هم از مرارت تکلیف فاصله نگیریم و اسکیسی

 میکده! طراحی درِ
ا کردنـد و تـا ی پیـدبط صوت داغـونضدانم از کجا، نمی ،شب در خوابگاه، دوستانم

بودم  و دست افشاندند. من هم دیوان کوچکی را که صبح خریده پاسی از شب پاکوبیدند
تا به آن  گشتمدست گرفته، شیرجه زده بودم در غزلهاي حافظ و دنبال در میکده میدر 

  وارد شوم.
  رسید فقـط مـنبه نظر می و باشدهتر از من در آن جمع بودبچهدانم کسی بعید می

 تال بـه حـافظ،ابـ اامّ ،ترس از نمره و رسوایی و... به جاي خود ام!اسکیس را جدي گرفته
 غـافلگیرم کـرده بـود. بناگـاه ي نوظهوري بود کـه هخوانی، نشأهمه سال حافظعد از آنب

 :دادتکانم نمیزده بودم که طوفان حافظ  در این غزلاي خیمهچنان 
مانست که بــــودگوهــر مخـزن اسرار ه

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح
   

حقّــۀ مهر بــدان مُهر و نشانست که بود
بوي زلف تو همان مونس جانست که بود

 حافظ)(                                        
غمی ران، با البتّهدر سرتاسر آن سفر از تماشاي درختها و کوه ها و بیابانها و بناها و 

بـا هراسـی  ،در خوابگـاه دانشـگاه شـیرازهر صـبح آن یک هفته وزید. می زیبا به وجودم
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