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 پیشگفتار

 را عشق نام به نوری توان می زندگی نام به رنجی تنگنای و ظلمات در عاقبت

 ...باشی بینا اگر تنها و یافت،تنها

 :گفتاری در مگر نیافتم زیباتر عشق از تعریفی من

 بگویم؛ تو با بگذار من آشنای دیر محبوب ای اینک ))...

 ماند؛ نمی منتظر که بزرگیست اتفاق آن عشق

 نبود؛ پایانمان بی های شباهت دردناک حادثه عشق

 ...توست نگاه بستر بر من احساسِ سنگین چگالی عشق

 را تو آغوش اولین لذت من و

 ها تفاوتی بی از انبوهی میان در

 ها اجتناب و ها اضطراب کنار در

  کرد؛ نمی تالقی که چشمانی با

 کردم تجربه وجودت گرم شعاع با

 ...باوقار و شیرین چه

 را چشم زشرا،نوا نگاه لمس ام کرده باور

 را صدا تابِ بی لرزش

 را قراری بی عظیمِ حجمِ آن و

 ...امنت حضورِ ناپذیرِ سیری کشاکشِ در

 ایست ابلهانه فعلِ چه آغوشی هم

 توست غایب ضمیر در غرق من جهانِ وقتی

 دستم دور خیال از حاصل شرمِ وقتی

 ...تکرارست لفظی ی قرینه به شده حذف بغض

 کنونی های لحظه التهاب پر تپشِ

 بود خواهد من گرم مأمنِ تنها

 افتخارم تمام که روزگارانی در

 !بود خواهد آلودت زهر کمان به ناشدنی رام وحشی این شکار

 ...نداری که تمامیتی با داری آنچه هر زدنِ تاخت باشکوهیست اسارت چه

  میکنم مزه را دوری تلخ شراب اندک اندک



 

 مهر / آتش6ِ

 میخرم جان به را لحظه خماری

 داد خواهم جان دم به دم

 ای مردانه خنجر به

 است محبت زهر به آغشته که

 بدان

 بدوزند من بر نگاه دنیا تمام اگر

 میبینی تو آنچه دید نخواهند هم خواب به

 ...ام شبانه های نیایش از بود خواهی ای وصله

 -بغض-

 معجزه جنس از اعتباری

 را بعدت و قبل نبینم شد، خواهم کور

 شد خواهم هایی هلحظ انزوای دچار من و

 باشد پیچیده آن در تو تلخ عطر که

 سکوت ایست کشنده مرض

 حیرانم و شکننده روان سیاه طنز و

 ام ندیده حال تا آنچه با مواجهه در

 توانمان از بیش ای شکنجه طلب

 ...هایمان شبانه عذاب

 بدان

 بود نخواهد هیچ کتمان ما سکوت

 زیباییست و ناپذیر انکار تقدّس سکوت،

 اند غریبه گوش به که هایی واژه ملکوتی هجوم از

 بدان

 سپرد خواهمت خدا به نباشم، که کجا هر

 ضعیفم و کوچک دستانِ وقتی

 ... نیست تو از محافظت یارای

 ((مرادی میترا



 

  0مهر / آتشِ

 باید که موهبتی نمود؛همان کتمان را عشق نیافتنی زوال حضور توان می چگونه پس

 ...کنی لمسش تا شوی محرم

 به در مرا که عزیزانی تمامی از سپاسگزارم همواره و گویم می شکر را عالمت خداوند

 .اند بوده من ی پشتوانه و نمودند یاری شوریده از دفتر اولین رساندن ثمر

 مرادی میترا به را "مهر آتشِ" راه این در ام همیشگی همراه از قدرشناسی رسم به

 را مهر این آتشِ زاللش احساس و شتوان پر گرمش،قلم کالم با که او. کنم می تقدیم

 .است بوده من همراه همواره و نمود روشن

 

 ...آخر کالم

 ...ندارد وجود شدن داشته دوست و داشتن دوست از تر ماندنی و ارزشمندتر چیز هیچ
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