
                             زمین                                 
       

برفتم از خویشتن دری ، دیار کهن ام                                                            

کجاست ؟                                                                                           

                                  ز کیی ؟                                                          

راه جویم بطرف خانه ، آ ن انجمن ام                                                           

                                        کجاست                                                     

م از دل دریا                                                  منم آ ن آ ب پاکیزه که بیرون آ ی 

بسی پوشانم جسم و روحم را                                                                     

                                       کجاست     گویی آ ن جامه ی فخر ام                    

وه گویی ها را نباید حقیقت پنداشت                                                 سرا سر یا 

:                                                                                           که من  

               تا هنوز خنجر درد را نکرده ام فراموش                                         

                                                                ندا نم من که اشک و لبخند ام    

                                      کجا ست                                                      

                                                درفراق پهنه ای آ ن دیار                         

                                                                  بس طاقتم طا ق گشت           

                                                             خواهم همچو نسیمی به پرواز آ یم  

                                                                             دانی که بال و پر ام  

                                      کجا ست                                                      

                                                امید گنگی ضربه های قلبم را هیجانی ساخت  

                                                              شب است و سیاهی و تار  
                                               د که دری روزنه ام  یگوی 

                    کجا ست                                                      

حیله گری نبا شد حکمت و                                                                       

تجاوز نبود شجاعت                                                                               

                     یار وفادار کجا و کلید تصویر سخن ام                                     

                     کجا ست                                                                       

دانی که خشونت و شکوه تار عنکبو تی گشته                                                  

                                        آتش خشم و درد و حسرت بجایش                       

                                                                                   آ ه و ناله ام     

                                                                                                      



کجا ست                                                                                            

             

                                   نهفته است و مندرد جا نکاه درونی در فروغ ستا ره گان 

                         در غبار آ یینه گم  گشته ام                                              

دانید که خاک و خا کستر ام                                                                      

                   کجا ست                                                                         

                                                       آخر باران به باریدن خواهد گرفت        

اینکه بجا ست                                                                                      

کبوتر آ شتی پریده ز بام                                                                          

:                                                                                     گفت  خواهی 

سوال و پرسیدن ام                                                                                

                             کجا ست                                                               

گاه امید ها نابود شود                                                                              

حس انتقام زنده گردد                                                                  در عقب  

                                                            خود دانید شلیک گلوله آ تشین        

آ نطرف دیوار ام                                                                                  

کجا ست                                                                                            

ه                                                                                                  

                                                                     و توانایی در نهاد ها   همت 

                                   زنده است تا هنوز                                              

گر شیشه به سنگ شکند                                                                          

پس شکستن سنگ ام                                                                              

کجا ست                                                                                            

                                                                                                     

 بنا زم سرود جاویدان مرز بان را                                                              

:                                                                                           که گوید 

آتش زدی به النه ام  شعله شد و جوالن زد بداما نت                                          

«                                              بلقیس » خاموش شدن شمع را شعله شمع داند  

آه و ناله گر به باال رود                                                                           

                           دانید که راه کهکشان                                                   

کجا ست                                                                                            

                                                                                                      

      21،  23،   3122ا ادای ادب و احترام     بلقیس  مل     ب                            



                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                  


