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 خْاتِای هي

5 

 لحظَ ای ّ پرّازی

3 

 هارهْلک

11 

 دّتارٍ هی تیٌوت

11 

 تاتلْی ها

11 

 هستی شاعر

14 

 دیگر هي هال هٌن

11 

 

 هْج رّز هْج شة
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 تٌْیس
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 سایَ
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 شکْفَ ُای اًار
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33 

 ًقطَء تیِْدگی

31 

 از راُِای دّر

32 

 اًتظار

34 

 داًَ ُا

31 

 ساحل داغ

33 

 ترا هی سراین

35 

 پیالَء هاٍ

31 

 ؼریثَ

32 
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33 
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 ّای تر ها

51 

 از هي تا تَ شعر

53 

 دزد سثسُا
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55 

 شیشَ

53 

 ُّن پیًْد

11 

 هلخ ُا

13 

 ًفسِای تیاتاى

15 

 دایرٍ

12 

 چَ ؼریثاًَ

14 

 گْشْارٍ

21 

 ایي هٌن ایٌجا

23 

 شعری خدایی

25 

 از آفتاب تا تَ آفتاب

22 

 هي هی ًْیسن

23 
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 اقؽْؼٍ
 

 ؾئْـ ضكتَ ًوی نْظ

 هُْایم ؼا ؼًگ هی کٌع

 تا گػؼاى عوؽ ؼا ًثیٌع

 ظیهة تاؾ ظیؽ تَ ضاًَ تؽگهت

 ُؽا ظؼ تكتؽ ضْاب تْظ

 زعْؼظانتي یا ًعانتي ؾئْـ  ظیگؽ ضیالی ًیكت

 اّ عاظت کؽظٍ، ـؽیة ؼا پػیؽـتَ

 !  تَ آـؽّظیت هی ًگؽظ

 چگًَْ ظلعاظٍء ضٌعٍ ُای آظًّیف گهتَ 

 ؼّیاُایم ظلهاظ، تا عؽؽ اّ ُوآؼْل اقتتا 
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 ظیهة کَ هاٍ هی گؽیكت

 انکِایم ؼا پاک هی کؽظ

 تَ اّ ّععٍ هی ظاظ

 اؾ ضٌعٍ، اؾ ناظی، اؾ ؼاقتی 

 تا هعاظ ؾؼظ ّ قؽش ؼّی کاؼػُا عکف ضْؼنیع هی کهیع

 تَ ؼّظ ضهوگیي اناؼٍ هی کؽظ 

 چٌعیكت تَ ضْظ هی پیچیع، ِگل تاال هی آّؼظ

 :گفت تَ اّ هی

 آـؽّظیت ٌُْؾ عانك اقت

 تاّؼ ًوی کٌع، ها هؽظٍ این

 هي ّ تْ ظیگؽ ًیكتین

 اّ ٌُْؾ لصَ هی ضْاًع، ظؼ گْل ُا

 ُؽ ؼّؾ اؾ آظًّیف قطي هی گْیع، تؽای قتاؼٍ ُا

 ظل ضْل تاّؼل هیاىِ  آقواى، تی ضثؽ اؾ ضعایاى ّ ؾهیٌیاى

 آـؽّظیت ًوی ظاًع 

 !کَ ضْظ ًیؿ لؽًِا پیم هؽظٍ اقت
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 ظؼیػ
 

 ا، ظؼیػظؼیؽ

 ؾهاى قؽیعتؽ اؾ هي هی تاؾظ

 ّ هي، صعؾ چهوِاین ُن ظیگؽ تاؼّؼ ًوی نًْع

 تا ّلت ظلتٌگی هؽّاؼیعُایم ؼّی گًَْ ُاین ـؽّ ؼیؿًع

 آًْلت تؽای کهیعى قیگاؼی کَ آى ُن توام نعٍ اؾ ضاًَ تیؽّى تؽّم

 نایع کٌاؼ ؼّظضاًَ، ضهن پْؾئیعّى 

 ْظ تَ ظّؼُا تؽظهؽا تا ض

 هیاى کاًالِا، هیاى الیاًْقِا

 خایی ظؼ ًمؽَ ای هیاىِ  آًدا کَ تْظم 

 ّ 

 آًدا کَ ظیگؽ تعلمی ًیكت
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 ؼُا نْم

 ظؼیؽا، ظؼیػ

 ؾهاى قؽیعتؽ اؾ هي هی تاؾظ

 ّ هي ٌُْؾ ضیؽٍ ام 

 هات ّ هثِْت، قؽگؽظاى، هیاى چَ تایع کؽظ

 هی ظاًن، عالثت ـؽقْظٍ ضْاُن گهت

 م پْقیعٍ ضْاُع نعظـتؽم، ظـتؽ

قثؿ، ًاؼًدی، تٌفم، هیاى قؽضی ضًْن                                                    

 قیاٍ ضْاٌُع نع

 ّ تْ، نایع

 نایع،  تا ناضَ گلی هیاىِ   قؽّظٍ ای 

نییاظّاؼٍ ام ؼا آغیي    !  ک
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 ضْاتِای هي
 

 ّ نوا ًوی ظاًیع... 

 !ٌنهي ضْاب هی تی

 ضْاب گلِای ضْنثْ

 یاى ضْاتِای هيه خایتاى ضالی

 ضْاتِای هي ُوَ تعثیؽ هی نًْع

   پهت قؽ ُن ، اؾ ؼاٍ هی ؼقٌع، تِاؼ کَ هی نْظ

 هثل هیٍْ ُای آتعاؼ ّ نیؽیي، تاتكتاى

 ؼّی ظّنن هی ًهیٌٌع ، کهاى کهاى، پاییؿ

 تَ ضْاب هی ؼًّع، ؾهكتاى

 هاٍ ـؽّؼظیي اقت

 !ظیهة ضْاب ظیعم ّ هي

 ضْاب ُواى تاغ ؼا
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 !چمعؼ گل چیعم

 ظیگؽ خایی ًثْظ هیاى قثعُای زصیؽی

 هثل ظّ ظقت، قالَ ای قثؿ هی نع، اؾ هیاى ضاک تاغ

 هی ظاًیع؟، هي عدْلن

 !تی ؼالتٌع، چهوِاین، ظقتِاین، للثن

 !ًاگِاى چیؿی نکكت

 !اؾ ضْاب پؽیعم

 ظؼ اتالن ؼّی کاًاپَ ضْاب تْظم

 اتاقزاال اؾ هیاى گلعاى پؽ گل 

 ظّ ظقت تیؽّى هی آهع

 کكی ًام هؽا هی ضْاًع، اؾ تَ گلعاى

 "ظقتِاین ؼا تگیؽ،  هؽا تیؽّى تکم"

 !گْیی ضعا تْظ

 لثل اؾ ضْاب تؽ لة آّؼظٍ تْظم ًاهم ؼا

 عؽؽ گلِا هیاىِ  تْی ظقتِا

 قثعُا گیؽ کؽظٍ تْظ پاین هیاى

 !ًاگِاى چیؿی نکكت
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 !اؾ ضْاب پؽیعم

 ؼّی تطتن گؽیَ هی کؽظم

 ؼا ظؼ ضْاب هی ظیعم تْ

 پؽ اؾ نکْـَ، هیاى تاؼچَ ای قثؿ تْظی

 ؼ چپ ّ ؼاقتتظگیالقِای ًاؼـ ّ نکالتِای تلص 

 اؾ ُواى ُا کَ هي ظّقت ظاؼم                                                                                              

 !ضٌعیعم

 !تْ ُن ضٌعیعی

 هي ظاظیتکَ نکالتی تَ 

 :پؽقیعی

 ٌُْؾ ُن نکالت تلص ظّقت ظاؼم؟

 !ًاگِاى چیؿی نکكت

 !اؾ ضْاب پؽیعم

 ضْاب آلْظٍ گْنی تلفي ؼا تؽظانتن 

 .تا تَ تْ ؾًگی تؿًن
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 لسظَ ای ّ پؽّاؾی
 

 هیاى ؼّیاُا   ّلت تیعاؼی،، تا چهوِای تاؾ

 قْی هاٍ ّ ضْؼنیع، قفؽ تَ آقواى

 قتتا نة ا، تا ؼّؾ اقت

 ظؼ گْل هی ًهیٌع، صعاقت ّ  آّاؾی عانماًَ

 اّج لسظَ  ِ هیاى، پؽّاؾ، ؽّاؾپ

 ؼّیای عهك هی پؽظ 

 تَ قثؿُاؾ تَ ظّؼُا

 ظؼ صؿ اّل ضیال، تیگاًَ تؽ اؾ نوا، ّ خٌگدْی لصَ ُا

 تَ پؽظٍء ؼًگیي ًْاؾنِا، تیؽی هی اًعاؾظ

 تعع، آّاؾ نکكتَ هی نْظ، پؽ پؽ هی کٌع، هی ظؼظ
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 هي ّ تْ ِ ًگاٍ آؼی،، ها ِ ًگاٍ

 ؼؽیثَ هی نًْع، هیاى ایي اتاق

 تعع، یکعیگؽ ؼا گن هی کٌٌع

 اههة اتاق پؽ اؾ ًْاقت

 تی تْ ، هي ّالف هی ؼلصن

 ایي قْ ّ آى قْ هی ؼًّع ، اًگهتِاین ؼّی تطتَ کلیع

 گْیی هٌن کَ هی ًْاؾم

ّ 

 تا لسظَ ّ هي ، تا یاظ تْ، قؽّظٍ ای ظیگؽ

 ًگیي هی نْظظـتؽم ؼ ِ هیاى ،ظؼ اّخی

 عؽؽ پًَْ ُای گلعاى آـتاب ّ

 یک صٌعلی ضالی   هي ّ

 قْی نِؽم کَ هی آیی، آٍ، ای خٌگدْی لصَ ُا

 !تی تیؽُا تیا

 ! پؽّاؾ ؼا تدؽتَ کي، ظقتِایت ؼا تَ هي تعٍ

 

 



15 
 

 

 

 

 

 هاؼهْلک
 

 نثاًَ لٌگ لٌگاى، ظؼ قؽانیثی اـکاؼم

 هیاى ظیْاؼُای قفیع، تاتلُْای ؼًگیي

 هاٍِ  پهِت نیهَ، گلِای پؽیعٍ ؼًگ لالییا هیاىِ  

 .تلْ تلْ هی ضْؼم

 ظیگؽ قؽّظٍ ُا، ًْاُا

 زتی آى لیچی تیؿ، اؾ کاؼ اـتاظٍ اًع

 !ؼنتَ ُای اتصال هعام تؽهین هی نًْع

 هي ًوی ضْاُن

 اها هاًٌع هاؼهْلکی هعام اؾ گْنَ ّ کٌاؼی هی آیٌع

 تعع ظم تاؼیکهاى، هیاى ظّ ًمؽَ، پِي هی نْظ
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 !ؼ ًوی کٌٌعهؽا تاّ

 !هثل هي کَ نوا ؼا

 پؽظٍ ُا ؼا هی کهن

 چؽاغ ؼا ضاهْل هی کٌن

 تَ ؼضتطْاب هی ؼّم

 هاؼهْلکی آؼام ضْظ ؼا اؾ هالـَ تاال هی کهع

 ؼّی ظهاؼن هی ًهیٌع

 چهواًن ؼا هی تٌعم

 !    ضْاب هاؼهْلک هی تیٌن
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 ظّتاؼٍ هی تیٌوت
 

 هیاى آقواى ضاکكتؽی 

 ُای قیاٍالتالی اتؽ

 تٌِا، تٌِا ًهكتَ ام

 گن نعٍ ام ظؼ ایي ؼؽتت

 ّ هي آتم ضاؼؽات اقت

 پهت تاهِای کاُگلی ّ کْظکین

 ّ ًْخْاًین ظِؽُای ظاغ تاتكتاى

 عؽؽ کْچَ ُای تاؼیک ّ خْاًین

 !اهؽّؾ ّ صعای ضكتَ ام

 ظّؼ، تی تْ ظّؼ هی نْم
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 کی تاؾ هی گؽظی؟

 ًوی ظاًن ...

 ظّتاؼٍ هی تیٌوت؟

 نایع...

 کٍْ پؽ ؼؽّؼ ناًَ ات تاؼٍظّ

 ّ ظقتاى تة کؽظٍء هي   ُا لؽؾل

 ْقَ ُا آّیؿاى ، تظؼیا، هیاى ظیْاؼقیٌَ ات ظؼیا

 عوك، عوك اقت

 تْ تاؼ ظیگؽ

 تاؼ ظیگؽ هي   

 ّ 

 ُوِوَء ّاژٍ ُای گؽیطتَ اؾ ها

 تا اًتِای هي، تا ؼلْع ضْیم، هیاى اعواق، تْلعم ؾًاى

 ظّتاؼٍ هی تیٌوت

 ؼّین اؾ ضاًَ تیؽّى هی

 تگػاؼ اتؽُایت تثاؼًع

 تا تْ ضیف نعى
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 پیاظٍ پهت پیاظٍ، قیاٍ، قفیع

 ، اقة، ـیل، ؼش

 پْقت هي، کیم

 پْقت تْ، هات

 هات، هات، هات             

 ّ عؽؽ پًَْ ُا ظّظ ُیؿم ِ هیاى، کٌاؼ ؼّظ

 زیؽت چهواى ضیؽٍ تؽ ها 

 ًفف هي، ًفف تْ

 تگػاؼ پاؼٍ نْین

 َتّک ،َتّک

 ٍ غّؼ ،ٍغّؼ

 ػاؼ خا عْض کٌینتگ

 ًفكت هال هي، ًفكن هال تْ

 ؼّقؽی قثؿم ؼا تگیؽ

 هؽا تَ ها، گؽٍ تؿى

 ...ایٌدا

 ...آًدا



20 
 

 هولْ اؾ تْی لیؽ ، ظؼ ضیاتاًِای ظاغ

 هیاى عؽؽ نة تُْای تاغ یا

 ...ایٌدا

 ...آًدا

 هیاى آب، تا ؼلص هِتاب

 آتم ضاؼؽات گؽهن هی کٌع 

 تْی هِؽتاًی هی تؽاّظ

 ؾ قؽظًعاها اًگهتاًن ٌُْ

 هي ُی قؽ هی ضْؼم 

 ایي یطؿظٍ ُا ِ ؼّی، هعام هی اـتن

 کْیؽ، کْیؽ

 چؽا ًوی تاؼًع اتؽُایت

 ؼّظ، ؼّظ

 ؼّظ تهٌَء خاؼی نعى تْظ
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 تاتلْی ها
 

 !کٍْ هماّم

 توثاؼاًم کٌیع

 !خٌگل  پؽ ًهاغ

 تم ًثاؼل کٌیعآ

 !ؼّظی خاؼی

 ضهکم کٌیع

  !آؾاظ اقت

 ظؼ تٌعل کٌیع

  !عگٌعٍ هی گْی

 لثِایم ؼا تعّؾیع
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 !هعام ّاژٍ پهت ّاژٍ هی کاؼظ

 قؽؽ ُایم ؼا ضػ تؿًیع

 ؼاٍ، ؼاٍ، ؼاٍ،

 تثٌعیع ؼاٍ ؼا

 تاتلْ ُای تي تكت ؼا تکاؼیع

 ّؼّظ هوٌْع یاظتاى ًؽّظ

 ؼًگ اتؽ، ؼًگ قٌگ، ؼًگ ضاک

 

 ؼًگ ظاهٌن، قثؿ، آتی، صْؼتی

 ؼًگ لثِام، لؽهؿ، لٍِْ ای

 ؼًگ پْقتن ، پْقتن، پْقتن

 تَ ؾیؽ آـتابقْض

 

 آی، عهك هي، عؿیؿم، عكلن

 ؼًگیي، قفؽٍ پِي کي

 ؼًگ تی ؼًگی، ؼًگ کالم، ؼًگ عهك

 ٌُگام ؼلصواى، چؽضی ظیگؽ، چؽش ، چؽش 
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 تؿ تیٌعاؾ ؼّی ایي تاتلْ ُا

 !تی پعؼ ُا

 ؼًگ ؾّؼ ، ؼًگ هؽگ، قیاٍ

 ؼًگ نالق، کثْظ

 ؼًگ نؽاب، ؼًگ لثِام، ؼًگ ضْى، لؽهؿ

 !یتاىتؿ تَ ؼّ عك، عك، عك،

 

 آی، عهك هي، عؿیؿم، عكلن

 خعثَء ؼًگ ؼّ تیاؼ

 ایٌثاؼ تَ ؼًگ ها، تاتلْیی ظیگؽ

 هثل چؽش ظاهٌن، ظایؽٍ ای تؿؼگ

 تیي ضٌعٍ ُام، تْل عکف لثِا

 خایی تیي ّاژٍ ُا، ظقتات ؼّی قیٌَ ُام

 عك،  عك، عك،

 ؼًگ اتؽ، ؼًگ قٌگ، ؼًگ ضاک

 تْل ًیاؼی، اؾ ایي ؼًگِا تعم هی آظ
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 ي، عؿیؿم، عكلنآی، عهك ه

 ُْا، ُْا هی ضْام

 !قثؿ ّ آتی یاظت ًؽٍ

 تاالی اّى لؽهؿی ُا

 تاالی اّى تی ؼًگی ُا

 تیي اّى ؼالیی ُا

 لاب تطؽم هي هی ؼم
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 هكتی ناعؽ
 

 کٌاؼ ضػ تٌِایی، ظؼظّؼتؽیي ًمؽَ هِواًم اههة گؽظاتی

 هكت اقت

 تاؾ ؼیطتَ تَ ُن: یکی هی گْیع

 !ًوی نٌاقوم

 !زّف ناعؽ، هكتی ّ ؼاقتی :ینهی گْ

 هی نْظ اعؽ آًمعؼ هی ضْؼظ تا تا ؾتاًم تیگاًَن: هی گْیٌع

 کهاى کهاى هی ؼّظ، تَ ؾّؼ ؼّی ضؽِا

 تؽیعٍ زؽؾ هی ؾًع                   

 ...چهوِایم تعع

 قکْت ، قکْت اقت

 قؽل ؼّی هیؿ ّلْ هی نْظ
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 ظلتٌگ ًاؾ ّ ظّؼٍ اقت

 ّصل هی کٌعًمؽَ ُای ظّؼ ؼثیعت ؼا تَ ُن 

 نثِایی کَ قیٌَ ُای هاٍ  تیؽّى هی ؾًع :هی گْیع

 .قتاؼٍ ُا هی نواؼم ،قؽظؼ آؼْنم ،تا ضْظ صثر

 ناعؽ اؾ ُْل هی ؼّظ، قیٌَ تؽ قیٌَ ال، پْقت تؽ پْقتم

 کداقت ضعایم؟ هكت، ظلتٌگ،

 ظؼ کٌاؼ یاؼ  گاٍ ضاک، گاٍ آب، گاٍ آتم،

 !تا اّقت کَ هی ؼقع

 ظ هی ؾًعظا، قؽل ؼا تاال هی کٌع

 : تثیي چَ هی گْین! ُی" 

 ؼُا هکي کَ ؼُایت کٌن

 تواى ّ تال

 "*هدال ظٍ کَ ضعایت کٌن

 اؾ ایٌدا ًگاُم هی کٌن

 لثطٌعی هی ؾًن

 تا قسؽچیؿی ًواًعٍ

 اقواعیل ضْیی* 
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 ظیگؽ هي هال هٌن
 

 ظقتت ؼا تؽیعم

 پایت ؼا نکكتن

 ؼْـاى نعم

 ّیؽاًَ ام ؼا تؽ قؽت کْـتن

 یگؽ تَ هي ًوی ؼقیظ

 تا ُؽ ًْنتَ ام  پؽتت هی کٌن تَ تی ضیالی

 تكلین نْ، ظیگؽ هي هالِ  هٌن، هالِ  هي

 تَ آیٌَ تا ًگاٍ هی کٌن

 ظؼضتن، پؽًعٍ ام، ظؼیایِ  پؽ ضؽّنن

 قایَء ظؼضت، تلٌِع تلٌع
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 !صعای آّاؾ پؽًعٍ، زتوي نٌیعٍ ای 

 ظؼیا، آتیِ   آتی، پؽ ضؽّل  و

 تا هْ خِاین  ن هی ظُع ظلعاظٍ امکٌاؼ قازلن ُؽ نة ل

 ًگاٍ کي، کٌاؼت کوؽ ضن کؽظٍ،قایَ ات 

 ّ 

 تْ اقیؽ ظؼ ظایؽٍ ای تكتَ                                       

 تکؽاؼ هی نْی،  تکؽاؼ

 ّ ایٌدا هي، هعام لع هی کهن

 ّلتی ؼّی کاؼػ ُاین خاؼی هی نْم

 لسظَ ُا هؽا کن هی آّؼًع

 ّ تْ هی لؽؾی

 .نْ، ظیگؽ هي هالِ  هٌن، هال هي تكلین
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 هْج ؼّؾ هْج نة
            

 

- ۲قاعت 

 ؼًگ نة هی پؽظ

 هْج ًْؼ گػؼی اؾ پٌدؽٍ هی کٌع

 ّ صعای آّاؾ هی آیع

 یي صعاا تکؽاؼ ًیكت ًَ،

 هثل آب خاؼی

 تَ قؽ نْق کكی هی ضْاًع، ؾ تَ  ظل، اگْیی

 هی چؽضعظؼ تؽلم  نمایك ام قؽشِ اًعّ هیاى ظنت 
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- ۸۸قاعت 

 ! ًگاٍ کي

 هیاى ها ًهكتَ ضٌعٍ ُای ؼّؾ

 ؾتا ـْاؼٍ هی نْم

 تؽای ضویاؾٍء  گلِا ّ عؽم تْ

 هْج ظقتاًی ، اؾ ؼّؾًَ ُای ؼّؾ

 تَ نکفتي  ، قتيتَ ُؼ، هؽا ظّتاؼٍ ّا هی ظاؼظ

 تگػاؼ ظقتِایم ؼا تگیؽم

 

-  ۸۱قاعت 

 قثؿ، قثؿ اقت تا اًتِای خاظٍ

 تؽ هي  َ ؼًگ خاظٍُو، تَ اـك تا هی ؼقن

 گؽم، خاظٍ گؽم اقت

 خاظٍ قْی هي کهیعٍ هی نْظ

 تؽ زاـظَ ام خْاًَ هی ؾًع

                                                    

- ۶۶قاعت 
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 صثْؼ هي، قفؽ اقت ّ قفؽ

 ضكتَ، ضكتَ پاین

 تیعاؼ، هیاى ضفتي ُا

 ضاهْنٌع چؽاؼِاضاهْل

 ّلت ُوآؼْنی ها اههة ًیكت

 کكی ًگؽاى ظؼ اًتظاؼ ـؽظاقت، ت پلکِای تكتَ امظؼ په

    

- ۶۲قاعت 

 اؾ زاـظَء گل  لؽؽٍ ای ـؽّ اـتاظ

 ظؼ عثْؼ ها خكتی ؾظ

 ظؼ ًگاُم ؼاؾی ًِفتَ تْظ

 لؽؽٍ چْى نة تیؽٍ تْظ

 

 

- ۶قاعت 

 صفی ؼْالًی ّ نة... 

 ـاًْـ کاؼػی هی قاؾظ گاٍ هؽظ
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 تا ظؼ هؿؼعَ تؽ ظقت هتؽقکی تیاّیؿظ

 نایع تاؼاى تثاؼظ ، ی کٌعّ ؾى ـکؽ ه

 

- ۲قاعت 

 ظؼ آًدا  چیؿی نثیَ ؾهكتاى

 ظؼ ایٌدا چیؿی نثیَ نة

 ظّ زؽؾ، ظّ لصَ، ظّ ًگاٍ

ًَ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 ؼّؾ هثاظا
 

 اـتاظ تؽگی، تا ُؽ تپم ؼّؾ

 !پؽ اؾ تؽگِای اـكؽظٍ، ؾؼظ نع ؾهیي

 کكی تَ آـتاب ًگاٍ ًوی کٌع 

  ظؼ پهت ظیْاؼ هتؽّک ظیگؽتاؼی ًیكت 

 ؼٌاتِا، ضهک ِ تاىظؼض

 آّیؿاى     ، ّ ضْنثْ ّاژٍ ُا

 ُوَ الل، ُوَ کْؼ، ُوَ کؽ، ها

 هی تپین تی ُن

 هی ؼّین تی ُن

 هی نکٌین تال هی ؾًین ّ ظؼ زكؽت اّج
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 ؾى ًالَ هی کٌع، هؽظ ًعؽٍ هی ؾًع، ظؼ ضیاتاى

 ظؼ کْچَ ُای ضیال هی ظّظ کْظکی تا زف تی کكی

 تَ چهوِایم ًگاٍ کٌیع

 ًگاٍ کٌیعتَ لثِایم 

 کكی هی ًْیكع ؼّی ظیْاؼُا

 "!ؼّؾ هثاظاقت اهؽّؾ"
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 تٌْیف
 

 تٌْیف اههة تَ ًام عانماى ضؽی

 کَ نایع تاؼّؼ گؽظظ ًِالِ  کْچک ؼوگیي

 تٌْیف، ؼّی عؽؽ گل قؽش کَ تا ًكین تؽّظ

 تٌْیف ؼّی لؽؽٍ ُای تاؼاى تا ؼاُی خْیثاؼاى نْظ

 تٌْیف ظؼ هماتل ًْؼ

 ؾیؽ نؽ نؽ انکِا

 کٌاؼ ُوِوَء ظیْاًگاى

 !تٌْیف

 تَ هي ُن اخاؾٍ تعٍ

 ًمؽَ ای، قْالی، تعدثی کٌاؼل تگػاؼم              

 نة ها ظؼاؾ اقت،  ضاهْنی تی ضْاب 
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 ؼّیای نثِای تاتكتاى، ًفف گیؽ، ظم کؽظٍ

 ؼـتی تا هي تواًن

 هاًعم ّ تْ گن نعی

 ّ ظیگؽ کكی ًیكت تا عانماًَ ای تكؽایع

 ِاؼی ًیكتتؽای ًِال ظیگؽ ت

 ؾّظ گػنتٌع ثاًیَ ُا، ظلیمَ ُا، قاعتِا

 اها ٌُْؾ نة ؼّی ظیْاؼ ًهكتَ، ًگاٍ هی کٌع

 ضكتَ تؽ اؾ هي، آى  پؽًعٍ کَ ضْاًعًم ًوی آیع

 تٌْیف، ؼّی کاؼػ، تا خُْؽ قیاٍ                          

 اؾ آقواى ّ اتؽُایت، اؾ هیلَ ُای ؾًعاًت

 اقت                                   اؾ ضهکكالی نِؽ، اؾ للة پؽ ُؽ

 !تٌْیف

 !                       تٌْیف

 .                                                                                      چیؿی تٌْیف
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 یاى ضلْتگاٍه
 

 گاٍ زؽـِا ؼا هی نْین

 گاٍ ؼتْل هی کٌن

 گاٍ لْؼت هی ظُن

 ی کٌعـؽلی ًو

 تا ایي تي ُوؽاٍ اقت

 اؾ ضلْتگاُن نعلَ ضْاُع کهیع

 اؾ ؼّؾ تَ نة

 اؾ نة تَ ؼّؾ

 قطي ؼا پایاًی ًیكت

 تاتلْی اهیع ٌُْؾ آّیؿاى اقت
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 ظؼ اـكِ  ظّؼ، تا آّای ِ  گؽم

 ؾهؿهَ ای هی ؼلصع 
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 قایَ
 

 تلٌع قسؽ پیعاقت ِ هیاى ًیؿاؼ کاش

 کَ ظؼ ظلن ُؽاـ هی آّؼظ قایَ

 ـؽّ هی ؼیؿظ اؾ ؼّی ظیْاؼ ع ضْؼنیعتا لثطٌ

 تٌِایی ِ هؽغ، قایَ

 ظیؽیٌَء ها  ِ ظؼ پیًْع، نة ٌُگام

 هي اقت ِ گؽ، تواناتا لسظَ ُا

 ظؼ ظلم ـؽیثی ًیكت

 اگؽچَ لثم ضاهْل اقت

 ْیاتؽ اؾ ُؽ صعاقت، گًگاُم

 ضیال هؽا هی تیٌع
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 ُْقن ؼا هی نٌاقع

 ًْنتَ ُاین ؼا هی ضْاًع

 هی تؽقن هی ظاًع کَ نة اؾ اّ 

 !ظؼ ایي ًیؿاؼ ةهعوایی ؼؽی، ُؽ نة، قایَ ّ هي
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 نکْـَ ُای اًاؼ
 

 ؾًی تا زٌدؽٍ ال هدؽّذ، ایكتاظٍ ٌُْؾ آًدا

 یمهاضْاتیعٍ ؼّیا، کٌاؼ نکْـَ ُای اًاؼ

 ظؼ تاؼچَ گلی هی ؼّیع

 ؼًگاؼًگ ّ ؾالل، تایع تْظ

 کثْظی ُا، ظلتٌگی ُا تا ُوَ

 اًاؼ قؽشِ  تا تؽکیعى پْقِت، تایع تْظ

 ضیال هی پؽظ عماِب ظؼ اؼتفاعی تلٌع

 تا چٌگی هی تؽظ هؽا

 زٌدؽٍء هدؽّذ هي

 ضٌک هی نْظ ، تا ًكیوی کَ هی ّؾظ
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 آؼام هی نْیع ؼثاِؼ قٌگیي تؽگِا ؼا تدؽتَ  آؼی،

 اُی قؽّظٍ ُای تاؼچَ هی نًْعؼ ؼًگِا ظؼ ّقعتی عظین

 لػتی نیؽیي ظؼ تکؽاؼ ؼـتاؼ  ،ًاؼِ ا ظاًَ ُای قؽش

 ؼ پیؽاهْى تاؼچَ هی چؽضنظ

 ؾ التالی نکْـَ ُای اًاؼ هی گػؼما

 ضیؽٍ تَ هي ،ًگاُی هدؽّذ ِ ؼًگیي کواى

 ظقت ظؼاؾ هی کٌن ّ تَ آتی ُایم آّیؿاى هی نْم
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 ًمؽَء تیِْظگی
 

 

 !ظیهة ُوَ چیؿ ضیف تْظ

 ظؼ ؼا تاؾ هی کٌن

 ُْا گؽم اقت

 اؾ ـاصلَ ُا ظّؼ هی نْم 

 عم هی ؾًنخایی هیاى نوا ل

 !ناًَ تَ ناًَ ام هی ؾًیع

 زف هی کٌن کَ هؽا ًوی تیٌیع

 اها، 

 !ظقت تَ هُْاین هی کهیع
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 کالهِا ظؼ ظُاًتاى تلص

 ًگاُتاى تکؽاؼیكت

 !ؼعوی اؾ تیِْظگی ایٌداقت

 هي ؾّظ ضكتَ هی نْم

 ّ ؾتاًن تَ ضْاب هی ؼّظ 

 اؾ نوا ظّؼ هی نْم

 ظّؼِ  ظّؼ
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 اؾ ؼاُِای ظّؼ
 

 

 ٌُْؾ ًثعن ههتاق هی ؾًع

 تْی زؽـِای ؼّني 

 ظقتی، ّ ُدْم اًعیهَ ُای اؼلكی

 ًگاٍ کي 

 اؾ ؼاُِای ظّؼ هی آیع

 ظؼ خكتدْی ؼّظ، هُْای ضْؼنیع ؼا هی تاـع

 تؽای ؼؽل اهْاج لصَ هی گْیع

 هثلِ  نة پؽاؾ گفتي اقت

 هثلِ   هي عانكِ  لع کهیعى 
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 ؼّیِ  عؽنَ صعایِ  پای آب نٌیعٍ هی نْظ 

 ؼهیاىِ  تكتؽ ها ّال ُا خفتگیؽی هی کٌٌعظ

 هي گؽقٌَء ؼًگِای ؼثیعت ّ پْقت اّ

 اّ تهٌَء آتِای آتی کاًاتْـ ّپْقت هي

 ًثط ها تٌعتؽ هی ؾًع

 ـلكفَء ضعایاى هؽّؼ هی نْظ

 ظؼ پی خكتدْی ؼّظ ّآ تِای نگفت اًگیؿل

 تؽای خْیثاؼُا الالیی ضْاُین ضْاًع

 ضْاُین نكت آًگاٍ پیکؽُایواى ؼا ظؼآتِای ؼّظ

 ّ ظّتاؼٍ 

 تؽای چوٌؿاؼ خاظّیی چهواىِ  ظؼضهاى

 تؽایِ  ؼّیاُای نة، ؼثیعت ؼا تکؽاؼ هی کٌین
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 اًتظاؼ
 

 تیؽ هاٍ ؼا ضؿاى گؽـتَ

 ؾهاى ظؼ الک زلؿّى ًهكتَ

 نة  ءظؼ اًعیهَء هسثْتَ هي ظلگیؽ

 آیا ضاؼؽاتم قثؿ ضْاٌُع هاًع؟

 مهي ُویهَ ظؼ اًتظاؼتْظٍ ا

 قالم تَ ًْؼ ، ًَ هاٍ ّ نکن هاظؼ

 ظًعاى، لعم، کالم، 

 للن، زؽؾ، هعؼقَ 

 ُعیَ، ّؼؾل، گل

 تؽاتؽی، اقلسَ، خٌگل
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 کتاب، اًمالب، ظاًهگاٍ

 عهك، تْقَ، ـؽؾًع

 ؾًعاى،  ـؽاؼ، ؼؽتت 

 ظاًَ، ًِال، هیٍْ

 هیٍْ، هیٍْء آتعاؼ

 هؽظ ؼّؾ، نة،

 اًتظاؼ، تکؽاؼ، ؾى

 تٌع، لیچی، ؼُا

 ظـتؽتٌِا، صعا، 

 تاظ، اتؽ، تاؼاى

 پٌدؽٍ، پؽًعٍ، پؽّاؾ

 پیچیعٍ، تهٌَ، ضكتَ

 ظًّعٍ، کْتٌعٍ، هي

 ّ ُویي آضؽیي قؽؽُا 

 تیؽ هاٍ ؼا ضؿاى گؽـتَ

 ؾهاى ظؼ الک زلؿّى ًهكتَ

 نة ءهي ظلگیؽ ظؼ اًعیهَء هسثْتَ
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 ظاًَ ُا
 

 ؽ اؾ تاّل تْظُپ، عؽیاى کَ نع

 ا قثکاّه، تال هی ؾظ

 ا ُػیاًم لاصعی تْظّها، ظؼ تة هی قْضت

 ّاژٍ ُا ؼّی ؾتاًم آنٌا تْظًع

 ظاًَ، ظاًَ پیؽام هی کانت

 هي هاًعٍ تَ زیؽت، چهوِا، لثِا

 تا نْؼ تؽ پٌَِ ُای ظّؼ هی تپیع

 گاٍ کٌاؼ قازلی ضاهْل  

 گاٍ ؼّی قایَ ای تٌِا  

 تا اّ هي ُن هی تپیعم
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 تاّؼ ایي ُوَ پٌدؽٍ تاؾ ضعایا،

 یال پؽًعٍ ظّؼ اقتاؾ ض، آقواًی آًچٌاى آتی

 هي ٌُْؾ ًاتاّؼم

 ؼّی ؼازتی چؽهی قیاٍ لن هی ظُن

 انکِاین ؼا پاک هی کٌع

 التِاتی هیاى ظّ گیالـ، تثی ؼًگیي اؾ ؼؽیؿٍ ُا

 !چهوک قتاؼٍ ای، ًْایی اؾ نعؽ قپیع

 ؼلصاى هی ظًّع ،ًؽم، ظقتِا، ًفكِا، پیکؽُا

 نة تا انتیاق قْی صثر هی ؼّظ

 هی ؼّیٌع  تؽ ؾهیٌِای تِی ظاًَ ُا

 کثْ تؽاى ظّتاؼٍ عانك هی نًْع
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 قازل ظاغ
 

 ًهكتَ آـتاب تؽ هي، هي قازلی ظاغ

 تی کؿ اهْاج، تی ًكین تاظ

 ًاهكکًْن ِ چْى قؽؾهیي

 ضیالن عؽیاى اقت ، پْنیعٍ ام لثاـ ضیال

 آى هسؽاب تؽٌَُ، آؼؾّین ظیعاؼ ظؼیچَء ظؼیا

 ا کَ ؼالیی ُای ضْؼنیع ظؼ آب هی ؼلتٌع آًد

 آًدا کَ ًگاُم ظؼ ًگاُن هی نکٌع

 قایَ ال تؽ قایَ ام هی ًهیٌع
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 ًهكتَ آـتاب تؽ هي، هي قازلی ظاغ

 تاغ ّگل ،کْچَ ّ نة، ازل ّ ظؼیاق لصَ ُای کٌَِء

 تالم هي ِ ؼیطتَ ؼّی، ُوَ تکؽاؼ، ُوَ تکؽاؼ

 ا هی ظاًنا، اّهاّه

 کَ ًوی نٌاقوم ؽاٌُْؾ کكی هی خْیع ه

 عاتؽ خاظٍ ُای قثؿ ظؼ ظؼیایی آتی 

           !تی ؼثاؼ تٌِایی

 اؾ قتیؿ  ٌعگؽیؿاً هْخِا ،ماًپیم چهو

 گٌگی ؼاؾ ؼا تؽ ـؽاؾ آتهاؼُا هی نکاـع

 ضْظ ؼا هی گهایع

 ظؼ هي ظؼًگ هی کٌع

 ظؼ اؼؽاق هیاى قٌگالضِای قازل ًاهكکًْن

 هؽا قْی هکیعى عؽؽ گلِا هی تؽظ

 عؽّقی ًیوَ تؽٌَُ تؽ تكتؽ ، ُا هكتضٌعٍ 

 ّ ؼٌیي ًثط ُكتی

 ًهكتَ آـتاب تؽ هي، هي قازلی ظاغ

 تی کؿ اهْاج، تی ًكین تاظ
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 تؽا هی قؽاین
 

 تا تْ هي ایٌگًَْ آب هی نْم

 ؼّاى هی نْم

 تا تْ هي ؼؽق ظؼ ّاژٍ هی نْم

 ظؼیا هی نْم

 تا تْ تی تکؽاؼ ًْا هی نْم

 هیاى لسظَ ُا گن هی نْم

 ظؼ ؼؽاّت تاؼت ؼٌچَ هی نْم

 اؾ ًْ نکفتَ هی نْم 

 تا تْ تدؽتَ هی نْم
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 هیاى کْیؽ تاؼاى هی نْم

 تؽای اًؿّا هؽُن هی نْم 

 پؽ اؾ کالم هی نْم

 ! ّ ایٌگًَْ هیاى ظـتؽم نعؽ هی نْم
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 پیالَء هاٍ
 

 پاُاین کَ هی ؼًّع تی هي

 اًگهتاًن کَ هی ًْیكٌع هؽا

 عُؽگؿ تی ُن ًثْظٍ اً

 تٌِا تی آیٌَ اقت

 تِی ظؼ اًتظاؼ لثؽیؿ نعى 

 چهواى ؼّیا ّؼم کؽظٍ 

 هطفیاًَ هی گؽیع

 اههة قتاؼٍ هكت 

 پیالَء هاٍ ؼا هی لیكع

 تَ هي هی ًگؽظ
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 !تی زْصلَ ام

 پؽظٍ ؼا هی کهن

 زؽـِایم ًا گفتَ هی هاًٌع
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 ؼؽیثَ
 

 آًدا ظقتِاین ُویهَ گچی  

 ؾتاًن آؼام ّ نوؽظٍ

 اٍ ؾیؽ پاینؼ

 ّ زكن تی ًیاؾ تَ ـؽٌُگ لؽات 

 ایٌدا

 ظقتاًن خُْؽی

 ؾتاًن لِدَ ظاؼ

 پاُاین ظؼتعؼ 

 ّ زكن هیاى ـؽٌُگ لؽات ُوچٌاى ظؼ خكتدْ
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 تْ کَ هی ظاًی
 

 تَ تْ هی اًعیهن، تٌِا کَ هی نْم

 هي هی تؽقن، کْچَ ُایت چَ تاؼیکٌع

 تْ کَ هی ظاًی

 ایٌدا ُیچ نثی هِتاتی ًیكت

 تاالی هیلَ ُای ظیْاؼت تیاّیؿ ّ چؽاؼی تگیؽ تیا

 تْ کَ هی ظاًی

 عاتع عکكِای تْ هی نْم، تی تْ هي ؼُگػؼ نة

 تا اتؽُا قفؽ هی کٌٌعهُْاین اًعیهَ ُاین پؽیهاًتؽ اؾ 

 ؼّی زثاتِا هی ؼلصن

 ظؼ لصَ ُای تلص ؼُا هی نْم

 تْ کَ هی ظاًی... ّ تعع 
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 تْ کَ هی ظاًی

 اقتتی تْ ضْاب ضؽهٌی قْضتَ 

 تا تَ ظیعاؼ ظّتاؼٍ  ًَ،، تی تْ هي تا تَ قسؽ

 آنفتَ ّ قؽ گؽظاًن، تیي ایي ُوَ ّیؽاًَ

 تْ کَ هی ظاًی

 تی تْ هي هی تؽقن

 هي ًفكن هی گیؽظ، تیا تاؾ کي پٌدؽٍ ؼا

 هیاى ظیْاؼُای نکكتَء اتاق کْچکن

 آّیؿاى کي ایي چؽاغ ؼا  تیا، تیا

 تْ کَ هی ظاًی

 تْ کَ هی ظاًی

 ضْاُع نعلصَ نیؽیي 

 تیا تاؾ کٌین پٌدؽٍ ؼا 

 ؼّؾ تا ّقعتی گؽم ظؼ ؼاٍ اقت
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 تاّؼم ًیكت
 

 اهؽّؾ قطي اؾ ضاهْنی ّ قؽها تیداقت

 اكٌْى تا تْ ًهكتَ ام  

 نعؽم ؼا تطْاى

 تؽای تْ قؽّظٍ ام

 ظؼیػ ّ ُؽگؿ ظؼ گْؼ ضفتَ اًع

 ظیگؽ ؼگثاؼی ًیكت

 نة پؽ اؾ الالیی ُای عانماًَ اقت

 ...ّ پهت پؽچیي ضاؼؽات تْ ایٌدایی

 

 ٍ ٍ ٍ آٍ
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 کَ تْ ایٌدایی تاّؼم ًیكت

 چیؿُای ظّقت ظانتٌی، ُوَ چیؿُای ضْب

 ظّتاؼٍ ظؼ ًگاُی هی ظؼضهٌع

 کَ ؼًگِا تؽ هي پیچیعٍ اًع تاّؼم ًیكت

 تاخی اؾ قتاؼگاى ؼّی هْ ُاین ًهكتَ 

 آتی ُایت تا قثؿُاین آهیطتَ 

 هیاى ها ؼالیی کْچک هی ضٌعظ

 یکی گهتَ امهي تا تْ 

 تاّؼم ًیكت

 ایي صعای تْقت، ااّه

 ًاهن ؼا هی ضْاًع کَ ظّؼ اؾ ُؽ پیچیعگی

 ایي ظقتِای تْقت کَ پلکِای پٌدؽٍ ؼا

 تؽای تْقَ ُای هِتاب هی گهایع

 ؼْیل اعتواظ  ءظؼ خاظٍ، چؽاؼِای قثؿعثْؼ هي، ایي چهواى تْقت

 تا تْ ظیگؽ ؾًعگی هعوایی قؽظ ًیكت

 ًیكت تا تْ ظیگؽ هؽظ کاتْـ

 تا تْ هي ظّتاؼٍ ؾاظٍ هی نْم
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 تا تْ هي لصَء نة هی نْم

 تا تْ هي ظـتؽ تاؾٍ ُای نعؽ هی نْم
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 ّای تؽ ها
 

 آیٌَ پؽ ؼثاؼ ، آیٌَ ُا  قیٌَ

 پاک کي آیٌَ ؼا

 ی تِ، آنیاى آنیاىللثِا 

 پؽ کي آنیاًَ ؼا

  ؼا  آٍ ـؽاهْني تكپاؼتَ 

 ظؼ قؽها، ظؼ کْچ هؽؼاى قپیع

 ، ّای تؽ تْ ّای تؽ ها
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 اؾ هي تا تَ نعؽ
 

  اؾ هي تا تَ نعؽ

 ؽّ ًهكتَ تؽ ّزهتـ ًگاُیگاٍ، 

 کالهی اؾ لة گؽیؿاى 

 ظؼتکؽاؼ پف ؾظًِا   ظقتی قؽظ

 

 تؽای ؼُگػؼی  تٌِا ، ظنتی ظؼ نة، گاٍ

 ظؼ پٌدَء ّزهی تاظ، نیَِء اقثی

 تؽای گًَْ ای تهٌَ، تاؼاًی

 

  اؾ هي تا تَ نعؽ
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 تْقَء هْخی تؽ پا، ء ضْنَ ای گٌعمعهٍْگاٍ، 

 غّب نعى ظؼاظؽؽاب پیکؽی قْؾاى

 یا اًدواظی ضاهْل ّ هسؿّى 

 

 نة ٌُگام هؽا تٌگ ظؼ ضْیم هی گیؽظ

 قایَ ُایی پؽ ُیاُْ، تا ُؿاؼاى نثر

 ؾّؾٍء قگِای ّلگؽظ

 کْچَ ُای پؽ تؽؾظؼ  آّاؾیک هكت تثعیعی

 تا ًعؽٍ ُایهاى  ،ظّظُای تَ تٌع کهیعٍتا 

 

 ي تا تَ نعؽ اؾ ه

 پؽ اؾ خاظٍ ، پؽ اؾ ضالی

 ظقتاًن ظؼ اًتظاؼ، ًگاُن ظؼ خكتدْ

 یک لسظَ، یک چیؽگی

 گعاضتَ هی چکع لؽؽٍ، لؽؽٍ

 هیاى گلْین نکكتَ هی نْظ

 ًدْا هی نْظ
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 ظؼ هي ضاًَ هی کٌع

 تَ نعؽ هي هی ؼقع،ّ تا هي
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 ظؾظ قثؿُا
 

 ّ تاغ کَ تی زصاؼ تْظ

 ّ ظٍ کَ هتؽّک تْظ

 آقواى کَ نة تْظّ 

 ّ آظم کَ هؽظ تْظ

 ّ عوؽ کَ تی تِاؼ تْظ

 هؽا گن کؽظًع

 

 ّ هي کَ تٌِا تْظ

 ّ هي کَ ظلتٌگ تْظ

 ّ هي کَ ضٌعٍ ام ُك ُمن تْظ
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 ّ هي کَ عانك تْظ 

 ّ هي کَ ظضتؽ زْا تْظ

 تا قیثن گؽیطتن

 

 ّ نِؽ کَ ظّؼ تْظ

 ّ ظّؼ کَ ؼؽیة تْظ

 ّ ؼؽیة کَ ظؼ ُؽاـ تْظ

 ؼ تْظّ ُؽاـ کَ ظنْا

 ّ ظنْاؼ کَ ؼاٍ تْظ

 تؽاین آّاؾ هی ضْاًع 

 

 ّ نِؽ کْچَ ُایم تاؼیک تْظ

 ّ تاؼیک اـكاًَ تْظ

 ّ اـكاًَ نة تْظ

 ّ نة ظؾظ تْظ

 ّ ظؾظ گؽقٌَ تْظ

 ًؽم ًؽهک پلَ ؼا تاال ؼـت
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 ّ ظیْاؼُا قیاٍ تْظ

 ّ قیاٍ  گیكْاى تْظ

 ّ گیكْاى ظؼ ظقت تْظ

 ّ ظؼظقت  چؽاغ تْظ

 ّ چؽاغ ؼّني تْظ

 ؼّني چهواى ظؾظ تْظ ّ

 اٍ هی کؽظتَ هي ًگ

 

 ّ لسظَ ُا ظنْاؼ تْظ

 ّ ظنْاؼ ظٍ هتؽّک تْظ

 ّ ظٍ هتؽّک ظؼّغ تْظ

 ّ ظؼّغ عهك تْظ

 ّ عهك نعؽ تْظ

 ّ نعؽ تْقَ تْظ

 ّ تْقَ ؼلص تْظ

 ّ ؼلص تي تْظ
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 پهت ظیْاؼ گلِا ضٌعیعًع  

 

 ّ ضواؼ تْظ

 ّ ضواؼ آؼْل تْظ

 ّ آؼْل گؽم تْظ

 ّ گؽم اّ تْظ

 ّ هي تْظّ ا

 ّ هي ظؾظ تْظ

 ّ ظؾظ ناعؽ تْظ

 ّ ناعؽ لسظَ تْظ

 ّ لسظَ قیة تْظ

 ّ قیة ها تْظ

 ّ ها تٌِا تْظ 

 ّ تٌِا عهك تْظ

 لسظَ ؼا زصاؼی ًثْظ 

 گؽقٌَ گؽیطتین تا قیثی ّ چؽاؼی ظؼ ظقت 

 ّ ُك ُك ّ ضٌعٍ
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 نیهَ
 

 اقت اههة؟ نوا ؼا چَ ظؼظ، آی اتؽُا

 ع؟هی ؼّؽی ما تؽ پٌدؽٍچگًَْ 

 ای تؽق، ای ؼعع

 چؽا ُؽاقم هی ظُیع؟

 ظؼ لاتی چْتی ایي نیهَ یی ًاؾک

 ؼّؾگاؼی ًمم قازلی قفیع تْظ

 ظل اًگیؿ هی نع لسظَ ُایم تا ًْای هؽؼاى ظؼیایی

 

 

 اقت اههة؟ نوا ؼا چَ ظؼظ آی اتؽُا
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 هی تاؼیع؟  تؽ پٌدؽٍء هي چگًَْ ایي چٌیي

 !كتآتِا تیگاًَ ًیایي نیهَء ًاؾک تا ، ای تاؼاى

 کٌاؼناى لویعٍ تْظُا ظؼ ؼّؾگاؼ

 آنٌاقتاهْاج  تا ضؽّل قٌگیي

 تا ضْاُهِا  ى ؼّؾُاآ

 توٌای لثِای ضیف تْ تؽ اًعاهم تا 

 عهٍْ گؽ چهواى آظهِا تْظ

 آی تاؼاى، آی اتؽ

 آی تؽق، آی ؼعع

 هگؽ ًوی ظاًیع

 نیهَ کاّ ظؼ کْؼٍ ال اًعاضت

 هی نع ، آبظؼظ تْظ هیاى ضهن آتم

 :ـؽیاظ هی کهیع

 ایي ُوَ ظؼظ هؽا تف ًیكت؟

 !ها ُوَ کؽ تْظین اها،

 !  هكت تْظین، ُوَ نایع

 زؽـِا ظاؼظ، پٌدؽٍء هي ،آی آظهِا ایي نیهَ
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 آلْظٍ، عانك، تٌِا، لؽؾاى تؽ تٌم ًمم ظقتِای

 نة ٌُگام پچپچَ ُای هؽا هی ًْیكع

 ظقتِاین ؼا ظؼ ظقت هی گیؽظ

 هی ضْاًع ، تا لاب چْتی َ ُا تا هيّصل آؼام

 !آٍ، لاب چْتی

 !اّ ُن لصَ ای ظاؼظ
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 ُّن پیًْع
 

 ضْاب چهوِایم ؼا تؽ هي ـؽّ تكتَ

 ُپؽ ـؽیة ؼًگی ظلپػیؽ،  ًمم ؼّیایی

 ضٌعٍ ای ظّتاؼٍ ظؼ ضْاب کداقت؟

 !تیعاؼم

 يِ  ظیْاًَه، تاؾ هيتاؾ هي ّ ضلْت، 

 قؽکهیء ُّن ُكتی ّ

 چَ عدیي  تا هي ًام پیًْع

 ظؼ ُویي لسظَء ضلْت

 ظؼ ؼلص تا هي، ُویي خا
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 تؽاًَ ای ؼوگیي تؽ قیٌَء ًدْا گؽ تیعاؼی

 ظؼ ُن هی لْلٌع، زلمَ ظؼ زلمَ، ظّظ قیگاؼُا

 آّای پیًْع تؽ ضؽْغ هی چکع

 ًَ یاؼ، ًَ نؽاب اقت

 ُؽ ظّ ؼا پف ؾظٍ ام

 ًوی ـؽقاین، قٌگن

 ظؼ تالؼن ُای هي نة گیح ّ هٌگ

 :صعا هی ؾًع

 ُی ی ی ی ی ،

 کدا هی ؼّی؟

 !آؼام! آؼام
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 هلص ُا
 

 هؿؼعَ قثؿ تْظ  

 ظؼ کٌاؼل ظؼضتاى ؾیتْى

 ظؼ ظُاى هاظؼ تؿؼگ لصَ تْظ زولَء هلطِا

 چهن قؽضم کاتْـ تْظ

 تؽای ؼّیاُای ؼالیی، تؽای ضْاب

 قفؽُا ظانت هاظؼ تؿؼگ

 هؿؼعَ ُا ظیعٍ تْظ

 اّ ظقتِایم پیٌَ تكتَ تْظ

 تی قؽگؽظاًی قفؽ هؿؼعَ قثؿ تْظ
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 آّاؾ ضؽّـ، اؾ تْی ًاى تٌْؼ قؽ هكت

 ؼلص نکْـَ ُا، ؼًگ ؾیتْى

 ّ 

 نة ضْاب تْظ، ظقتِا پیٌَ ًعانت

 هؿؼعَ قثؿ تْظ

 پاؼـ قگِا ، لاؼ لاؼ کالؼِا

 هؿؼعَ قیاٍ نع

 هلص ُا ، هلص ُا

 آتم، آتم، آتم

 ظؼًگ ؾى، گؽیَء هؽظ

 نة تیعاؼ، هؿؼعَ ّیؽاى
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 ًفكِای تیاتاى
 

 ی ظاغهاقَ ُاُّ عؽم اقت 

 پْقتِای قْضتَ   ُّ نْؼؾاؼ اقت

 قاخعاى ـعایی عؽؽآگیي ُّ تیاتاى اقت

 قْی ّقْقَ ُای ـؽظا گكتاضٌع لعهِا

 قْی اًؿّای ضٌعٍ ُا گكتاضٌع ّاژگاى

 ًاضعای آتی ُا                        قؽناؼ اؾ هي

 تاًْی قثؿُا قؽناؼ اؾ اّ

 تاؾٍ، تاؾٍ، ًفكِای تیاتاى
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 قایَ ای تا ُؽ تاؾٍ

 تْقَ ای تا ُؽ قایَ

 تؽ ًمؽَ ای ضالی  هی ًهیٌع آؼام، ُؽ تْقَ ؼًگی

 ّ ؾاظٍ هی نْظ تاؾ تاؾٍ ای
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 ظایؽٍ
 

 ؼّی ضؽْغ ظقت هی کهن، ضؽی تكتَ 

 ظایؽٍ ؼا ظّؼ هی ؾًن

 هیاى ظایؽٍ، قازؽی تا ًؽوَ ُای آنٌا

 لؽؽ ُایم قیاُپْل، ؼلاصَ ال اؾ تٌع ؼّیاـ قثؿ آّیؿاى

 ؽٍ ؼا تٌگ هی کٌعکكی ظای

 لؽؽُا ـهؽظٍ تؽ، چهواًی قؽش ّ ظایؽٍ ًوٌاک هی نْظ

 قاؾُا ّ ًْای ؼن، هي ظلن هی گیؽظ

 تاظ هی ّؾظ

 هي ّ تْ تاؾ ظؼ ؼاٍ گؽیؿ

 چَ کكی تا هاقت؟



81 
 

 کعام گْؼکي هؽظٍ ؼا  تا ضْظ ضْاُع تؽظ؟

 ؾًعگی چیكت؟

 قؽّظٍ ام تؽای کیكت؟

 چؽا قؽّظٍ ام ایي چٌیي ؼوگیي اقت؟

 هؽظى ؾًعگیكتنایع 

 نایع نعؽ هي تاؼیص اقت

 نایع عانك ؼوگیٌی ضْیهن

 !تا هي زؽـی تؿى

 لثِایت ضاهْنٌع

 ّ هي تؽ ؼّی آى زكؽت  ُؿاؼاى ًؽوَء قثؿ ؼا هی ضْاًن

 ظقتاًت هی لؽؾًع ّ هي تؽ ؼّی آى ؼؽزی اؾ ؼّظ تهٌَ هی تیٌن

 ضیالت عػاتن هی ظُع 

 اّها، نة ٌُگام هی تؽاّظ تاؾ

 هدالی هی ظُن هي تَ ُؽ لسظَ

 تا ظؼ تپم ُاین ـؽّ ؼـتَ، هؽا ضْب تهٌاقع

 اّها، لسظَ تا ُدْم ضیالت ظؼ ُن هی ؼیؿظ           

 تؽ تٌعُای هي چٌگ هی اًعاؾظ    
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 چَ ؼؽیثاًَ
 

 پهت تؽق چهوِاین تؽ ضٌعٍ ام ًهكتکَ آى ؼؽیثی 

 عثْؼ کؽظ، ؼن هاقیعٍ تؽ ظیْاؼ ؼا ًعیع

 ظُنتَ ظیْاؼ لسظَ تکیَ هی 

 ًمم هی گیؽظ ظؼ ؼّالی اًكاًی، ؼؽذ ـؽظای ؼؽیثن

 چَ ؼؽیثین تا خْنم ایي ؼگِا 

 ! ؾیؽ تؽگی کَ ًوی ظاًین ًاهم چیكت

 هی چكثعتاؼ هی تٌع،  ؼّی گًَْء تثعاؼ ؼؽیة گؽم لثِا

 چٌگی هی ـهاؼظ چٌگی، ظؼ التِاب ظقتِا

 آـتاتی کَ نایع قْؾاى ًگاُی ّ تؽـ اؾ ّیؽاًی ظؼ 

 قْی اًؿّای هیعٍ هاؼا کچَ ؼؽیثاًَ 
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                   ّ ظؼّىِ  ها ُپؽ اؾ آٍ ٍ ٍ 

ٍِ  ؼّی تؽ هی گؽظاًین  قالم ظؼ ؼا

 ظؼ خاظٍء نة هكاـؽی تٌِا تَ ظیْاؼ لسظَ تکیَ هی ظُع
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 گْنْاؼٍ
 

 ایي زؽـِا ؼا ُؽگؿ ًطْاُن ًْنت

 اگؽ ًْنتن ُؽگؿ نعؽی ًطْاُع نع

 ّ اگؽ نع ُؽگؿ ًطْاُن ضْاًع

 ای قْاؼ نة ، ؽای تْ هی ًْیكنت

 کَ نثی قتاؼٍ چیي آقواًن نعی

 تؽ ظنت ؼّیاُاین تاضتی

 کَ نثی تؽای نمایمِا ضْاًعی، ای لصَ گْ

 ّ هي آؼام ضْاتیعم

 کَ ًؽم تؽ تي آـتاب ضْؼظٍ ّؾیعی ای ًكین صثر
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 ّ نؽهگیي اؾ ضْاُم تي تا هي ؼلصیعی

 ّلتی کَ کكی هی آیع  چَ زكیكت

 لؽؾظیک لسظَ ظلی هی 

 ظقت تؽ تي هی کهع ّلتی کَ صعایی اؾ نة

 ّلتی تیکثاؼٍ ُوَ چیؿ ظؼ ُن هی ؼیؿظ

 ؼّی هؽؾی کَ ًوی ظاًن ظژتاًم کیكت ّ تْ آنفتَ تؽ اؾ پیم

 هی تاؾی 

 نایع تْ هی ظاًی، اها تْ، چَ زكیكت ًوی ظاًن

 ّ 

 ایي ظضتؽک آنفتَء تٌِا  تْ هی ظاًی

 هی خْیعچهوَ ای ، لایمم آّاؼٍء آتِای نْؼ اقت

 ّ 

 آًچَ ظؼ اّ ًِفتَ اقت، تْ ًوی ظاًی

 ّزهت اؾ قایَ ُاقت  

 ُؽاـ اؾ ؾهیٌی کَ ؾیؽ پایم هعام هی لؽؾظ 

 !آٍ، پكؽ

 هي ایي ًْنتَ ؼا ُن هی قْؾاًن
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 هاًٌع آًچَ تا کٌْى ظؼ ضْظ قْؾاًعٍ ام

 ضاکكتؽل ؼا تؽ تكتؽ ؼّظُا ضْاُن ًهاًع

 تا گْنْاؼٍء ظؼیا نًْع
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 یٌداایي هٌن ا
 

 ایي هٌن ایٌدا

 ایٌكاى ًثْظٍ ام ُؽگؿ، ااّه

 آنفتَ تْظٍ ام نثِا

 ظیْاًَ تْظٍ ام گاُی

 ّ هؽظٍ تْظٍ ام تاؼُا

 ایٌكاى ًثْظٍ ام ُؽگؿ، ااّه

 کٌْىاایي چٌیي  کَ ضلْتن 

 ن تَ نؽابایي چٌیي کَ هیل

 کَ ًعاًن کیكتن، اؾ ُْلؽّم تا ت

 ؟تا کَ ُكتن، کداین
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 ایٌكاى ًثْظٍ ام ُؽگؿ

 ة ضلْتیكت ایي ؼّؾ آـتاتیعد

 ایي ًین صفسَ کَ ایٌگًَْ قیاٍ هی نْظ

 ُؽگؿ ظؼ قؽ کثْتؽی تْظٍ ـکؽی؟

 ُؽگؿ پؽیعٍ کكی اؾ ایي خا 

 اؾ ایي خا کَ ضاًَء هي اقت؟

 چیكت؟تؽ ـؽاؾ آقواى ایي نِؽ 

 چَ کكی ؼا هِواى ظاؼظ؟اهؽّؾ آـتاب 

 ایٌكاى ًثْظٍ ام ُؽگؿ

 ّ نایع ـؽاهْل کؽظٍ ام

 یؽیٌَ اقت کَ هی تاؾظ تؽ هيّ زكؽت ظ

 تا ًمم قیاُی ُا نْظ

 آُای هؽظی کَ نایع ظؼ ؼاُی

 !تؽای هُْاین گل قؽضی تیاّؼ

 تؽای نعؽم ّاژٍ ای تاؾٍ
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 نعؽی ضعایی
 

 اگؽ ؼّؾی ؾهیي آقواى نْظ

 ّ ضعا هعُْل ؾهیي نْظ

 ّ چهن تؽ چهن ؾًی ظّؾظ

 ّ ضعا عانك گؽظظ

 ّ ؾى اؾ اّ تگؽیؿظ

 !!!ّای

 !نکِا کَ تؽ آقواى ضْاُع تاؼیعچَ ا

 !ّ چَ ظؼیاُا کَ ـؽنتگاى ظؼ آى قؽگؽظاى ضْاٌُع نع

 ّ ضعا کَ هعُْل اقت

 ّ ضعا کَ عانك اقت
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 ظؼ ضلْت ضْیم 

 هكت ضْاُع کؽظ

 ؼقْای ؾهیي ضْاُع نع

 نعؽ ضْاُع قؽّظ

 نعؽُایی  ضعایی

 ّ ؾهیي ظؼ آى تاال هی ضٌعظ

 آب ظؼیاُا ؼا تؽ قؽ آقواى هی ؼیؿظ

 هی کْتع پای 

 هی ؼلصع

 ّ ظؼ آقواى قتاؼگاى هی تؽقٌع

 اؾ صعایی کَ نة ٌُگام هی پیچع

 ّ ضعا ؼا هی ضْاًٌع 

 هكت، اّ هكت اقت

 !هكت یک ؾى
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 اؾ آـتاب تا آـتاب
 

 ًكیوی ظؼ آـتاب، ایي قایَ

 تعًثال ًؽوَء ظلطْاٍ، ّزهی ّ اـكًْگؽ

 چَ هْؾّى هی ؼّظ ظؼ قیٌَء هي

 ُوثكتَقایَ ، قایَ پیْقتَ

 هی پؽظ، قایَ تؽ ـؽاؾ ناضَ ُای ًاؾک تیع هی ؼلتع

 تا هي ضیف ّ لثؽیؿ، قایَ تا قایَ ؼًگیي

 تا قایَ ظیگؽ گؽیؿی ًیكت

 اؾ آـتاب تا تَ آـتاب

 

 هي هی ًْیكن     
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 گًَْ ای ضیف ، تٌی قْضتَ، آـتاب پهت نیهَ

 گلِای ؼّی ًؽظٍ ناظاب

 پکی تَ قیگاؼهی ؾًن

 هی ضْؼًعاًگهتاى ؼّی پْقتن قؽ 

 ضْى هیاى ؼگِاین هی ظّظ

 ّ هي هی ًْیكن

 اًتِایهاى ظاالًی ظیگؽ ، ظؼظاالًِای ظؼاؾ ،ـکؽ هؽگ ّ ؾًعگی

 ّ 

 ؾهیٌی کَ نایع لسظَ ای ظیگؽ ظؼ ـْؼاًِای ضْیم 

 هؽا قؽگؽظاى قیاؼٍ ای ظیگؽ کٌع 

ّ 

 یا هي تا ًفف کهیعى ظؼ هیاى ایي اتاق

 ٌعخػب غؼات ؼیؿی نْم کَ ایٌدا هعلّم

 ن کن آؼاهن هی گػاؼًعک

 ّ هي هی ًْیكن

 تَ ضْظ لْلی ظاظٍ ام

 ًَ اؾ لْلِای آظهِا، ااّه
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 تاؼاى تَ ضاک  هثل لْلِای

 گل تَ آـتاب، ظاًَ تَ گل، ضاک تَ ظاًَ

 ّ آـتاب تَ قپیعی ُا

 هي قیٌَ ام تیؽ هی کهع

 ًؽفَ ای تاؾ هی نْظ

 ـکؽ هی کٌن ٌُْؾ ؾًعٍ ام

 کٌعچْى زف ُاین هعام ظؼ تسّؽ

 ي ظؼ نِؽ نوا ضاًَ ای ظاؼمه

 ُْای نوا ؼا ًفف هی کهن

 زالن ؼا تِن هی ؾًع ُْای هكوْهتاى ّ گاٍ تْی گٌعیعٍء نوا

 تعع تایع ایٌدا هعام عك تؿًن

 هي ٌُْؾ ؾًعٍ ام، آؼی

 !تعّى زػؾ ًمؽَ ای، ّ هی ًْیكن


