
    آمد خبر كه برخاست ،    آن مهر بي كم و كاست  
     مريم دوان دوان شد ، درپيش دوستان شد  
 كه يار بر دار ، اكنون بر آسمان شد :      گفتا  

 آمد خبر كه برخاست 

 هنگامِ بامدادان
 روزِ نخستِ هفته

 “ مريم”تاريك بود و 
 ،“ عيسا”آمد به گورِ 

 .سنگي نبود بر در
 دوان دوان شد“ مريم”

 در پيشِ دوستان شد
 گفتا كه يارِ بر دار

 از گور خود برون شد
 .او را نمي توان يافت 

  *  
 و يارِ ديگر“ پِترُس”

 هردو به هم دويدند
 بر گور چون رسيدند

 آن يار اول آمد
 خم گشته و كَفَن ديد

 .اما درون نيامد
 كه از پي آمد“ پِترُس”

 چون خود به اندرون شد
 ديد آن كَفَن گُشاده

             سربند وانهاده
               در گوشه اي نهاده

 شاگرد اول آمد
      او هم در اندرون شد

 .             چون ديد باور آمد
 اما هنوز آنان درك سخن

 نكردند
كو رستخيز بايد از مردگان 

 .بيابد
  *    

 “عيسا”بيرون گورِ 
 “مريم”اِستاده بود 

 اشك از دوچشم مي ريخت
 خَم شد ، درون نِگه كرد

 چون دو سپيدجامه 
 .آنجا نشسته بودند

 :را “ مريم”بپرسيدند 
 ازچه گرياني ؟! كه اي زن 

 :بديشان گفت 
خداوند مرا بردند و جايش را 

 .نمي دانم 
 چو ، اين را گفت ،

 برگشت و نگاهي كرد
 .، ايستاده“ عيسا”و آنجا بود 

 را “ عيسا”ولي نشناخت 
 :“ عيسا”از او پرسيد 

 ازچه گرياني؟ كه را جوئي؟
 را،“ عيسا”: گفت “ مريم”و 
تو پنداري كه او را باغبان / 

 /دانست 
 ! به من برگو

 كجا بردي خداوندم ؟
 كه بايد پيكرش را باز برگيرم 

 :“ عيسا”خطابش كرد 



 !“ مريم”اي  
 !اي اُستاد : گفت “ مريم”و 

  *       
 !“ مريم”: بگفت “ عيسا”

 .     بر پيكرم منِه دست 
 .                زيرا كه رهسپارم 

 اما بگو به ياران
 .            از آنچه گفته ام من 

 دوان دوان شد“ مريم”
              درپيش دوستان شد 

 كه يارِ بردار: گفتا 
 .            اكنون بر آسمان شد

  *       
 هنگام شامگاهان

       يكشنبه بود و ياران
                از ترس آن يهودان

 درها به خويش بسته 
         بر گِردِ هم نشسته

                     با يادِ او نِشسته
 .دوباره آمد“ عيسا”

             اِستاده در ميانشان، 
 وانگه نِشانِشان داد

 .          دستان و پهلويِ خود
 شادان شدند ايشان

 . از ديدن خداوند
 :دوباره برگفت “ عيسا”

             آرامش ، آنِ تان باد 
 “عيسا”وانگه دميد 
 كه بازيابيد:           گفتا 

                       روحِ مقدسم را
 آمرزش گناهان 

 .            در قدرت شمايست
  *      

 آن روز در ميانشان
 نبود آنجا ،“ توما                  ”

 وقتي كه باز آمد
 .انچه ديدند: گفتند 

 
 !هرگز : بگفت “ توما”

                   باور نمي كنم من 
 كان ، يارِ رفته بر دار

 .                  از مردگان برآمد
 تا جاي ميخ ها را 

                   بر دست او نبينم 
 تا دست خويشتن را

            نَنهم به دستِ زخمش
 تا پهلويش نبينم 

            كَز نيزه گشته سوراخ

  باور نمي كنم من 
 .                باور نمي كنم من 

* 
 آنگاه ، هشت روز ديگر ،

 در جمع دوستانش
 .دوباره آمد “ عيسا”
 !“ توما” : بگفت “ عيسا”

 !نگه كن !           اينك ، منَم 
 دستت بِنِه به دستم 

              زخم كنار پهلو ،
 .ببين كه هستم !           بنگر 

 !يارب : بگفت “ توما” 
 .              اي سرور و خدايم 

   * 
 : بگفت “ عيسا”

 .ديدي ، وانگَه يقين نمودي 
 خوش باد حال آنان ،

 ناديده روي ما را 
 .دل را به ما سپارند

        ناديده روي ما را
 .            دل را به ما سپارند

 
 بزرگمهر وزيري

 هوستون


