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 شماري صفحً                                        فٍرست سرَدي ٌا 

 كؽیاظ

1 

 ُْـ

3 

 كاخؼَ

5 

 ًكین

7 

 آیٌَ

9 

 كؽنتگاى

12 

 تؽای ظلتٌگی

14 

 قلؽ پؽًعٍ

16 

 



 شماري صفحً                                        فٍرست سرَدي ٌا 

 تْظى

19 

 ؾى

21 

 ًیكتی ظؼ ُكتی

23 

 اقة قلیع

26 

 تی آٍ

28 

 نِؽ کثْظ

30 

 اهاهی

32 

 تاّؼ

35 

 



 شماري صفحً                                      فٍرست سرَدي ٌا 

 ظیؽ

37 

 تؽـ

39 

 ظلتٌگ هي

41 

 ضعا ّ هي

43 

 تیک تیک

44 

 تاؾ هی ؼّی

46 

 ًْل

48 

 ثثت

49 

 



 شماري صفحً                                      فٍرست سرَدي ٌا 

 نؼؽ چیكت

51 

 ؼُا

54 

 ّاژگْى

56 

 گاٍ

58 

 ضیف

59 

 قیة

61 

 تة

63 

 زضْؼ

65 

 



 شماري صفحً                                      فٍرست سرَدي ٌا 

 هیطکِا

66 

ّّل نِؽیْؼ  ا

68 

 تؽای کالِا

70 

 هِواى

71 

 ّ نة... 

72 

 الالیی ُْـ

74 

 صعا

76 

 ُویي ظاؼٍ

78 

 



 شماري صفحً                                      فٍرست سرَدي ٌا 

 كْت

82 

 اؾ تْ تا هي

83 

 ضاًَ 

85 

 ؽ هيظضت

87 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 فریاد
  

 چْى ظضتؽکی ضاهْل تلْؼُای کثْظ نة

 ؾّؾٍء تاظ  ِ تیکؽاى آُی هیاى

 ّ 

 ضیؽٍ تَ ظؼٍ هی ًگؽظ پؽتگاٍ ظؼ تِتی قٌگیي

 كؽیاظ، كؽیاظ

     گْیی ضلتَ اًع كؽیاظُا

  ظؼ نْم ظیعاؼُا ، یا آهیطتَ اًع ظؼ قثؿی لسظَ ُا

 !ًوی ظاًن

 نایع ظؼ پؽقتهگاُی هی گؽیٌع



 ٌعٍ قؽگؽظاًٌعیا ظؼ ُؿاؼاى ض

 نایع ظؼ کْچَ ُا تِاًَ ئی هی خْیٌع

 ُكتی ّ كؽیاظ

 هؽگ ّ قکْت

 چَ ؼاؾُا هیاى ایي ظؼٍ

 چَ اككاًَ ُا کَ نة ًوی گْیع

 آٍ،

 تاؼاى هی تاؼظ، آقواى ؼّني

 ًن ؼّی تٌن هی ًهیٌع

 قؽ ؼّی هیؿ هی گػاؼًع ًْنتَ ُاین تلْضْؼاى تؽ اؾ هي

ّ 

 اًعًیوَ کاؼٍ هی ه نة هاًٌع ؼاتغَ ُا

 كؽیاظی ّ چهویّ  تا ضالصَ ای اؾ هي

 

 

 



 

 

 ٌُس
  

 ایي ؼًگیي کواى ِ چَ ؼًگِا کَ چهن ًوی تیٌع هیاى

 ایي ًاپاک چَ ؾیؽک ّ تی تاک

 ایي اهیاًْـ تی قازل گٌاٍ

ّ 

 لسظَ ُای قؽگؽظاى تی ؾهاى

 ًگاٍ کي

 چگًَْ قؽّظُا خاؼیكت ؼّی لثِای تهٌَء ها

 سظَ ُای هوٌْػَاؾ ل قْی آیاتی هع ها ؼاچگًَْ هی ِک

 ًثْظٍ این ُؽگؿ گْیی ها ًیكتین ّ

 نالم ّ قٌگكاؼ اقت اؾ آى قؽؾهیي کَ تاّاى لثِای ضیف



 ػهن تانین نایع هٌکؽ

ّّ  تؽ ؾتاى هاقت لیي ظؼّؽنایع ضْاقتي ا

 هاقت  ّیؽاًی خٌْى پْقت ّ نایع ایي ًگاٍ

 ؼیهَء ها ؼا تؽ کٌع ایي گؽظتاظ، نایع ایي نتاب

 گْیٌعنایع، نایع، نایع ت

 ُْقی نیغاًی، ایي ُوَ یک ُْـ اقت

 اؾ ایي تا ُن ُا تگػاؼ ضاًَء ها ّیؽاى

 کَ اههة ایٌداقت اؾ ایي ػغؽ ظل اًگیؿ

 ؾهیي ؼًگیي ، تگػاؼ ؾهیي ضْنثْ

 قؽضی تاؾیاًَ ُا  تا ػغؽ قٌگِا ّ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فاجعً
  

 تي کاؿػُا ِ ؼّیُا تی صعای ًْنتَ  ،ؽؽ ُنُن

 اؾؾضوَ ای ظیگؽ تؽ تاؼُای ق

ّ 

 هي ِ اتؽی ّ هَ آلْظ ِ ظؼ ُْای گٌگی ّ پؽیهاًی

 ظؼ کٌح ایي اتام، ؼّی قایَ ام، هی ؼّم ظؼ ایي ؼّؾ تاؾ

 كاخؼَ ّاژٍ ًوی نْظ ا،اّه

 ّ ًگاٍ كاخؼَ چهن تْظ

 كاخؼَ خاى ظانت 

 كاخؼَ تَ هي هی ضٌعیع



 تؽگِای قثؿ ّ كاخؼَ اؾ خٌف نیهَ تْظ

 پیچکِای تاؿچَ ؼا تْ هی کؽظ

 ؼّذ ایي نؽنؽُا ّ كاخؼَّ   هي ای ّای اؾ

 تیاییع تگیؽیع ایي کاؿػُا ؼا

 اًتظاؼ هي ِ آؼام تطْاًیع تا قؽؼقیعى ا،اّه

 ضلْتی ظّتاؼٍ ، تا تا یکی اؾ كؽظاُا

 لثِای پؽ ضٌعٍ، توكین چهوِای پؽ انک، تا كاخؼَتا 

ّ 

 آكتاب ّ ًلكِا، ظقتِا

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وسیم
 تؽ تكتؽم اهْاج آؼام 

 ضْاب ظؼیچَ ئی تكتَ اقت ااّه ضكتَ ام

 لسي صعایت ًهكتَ تؽ ؼّیا، تطْاى

 هي ایٌدا هعام تا ضغْعن صثر هی نْم

 تطْاى، ضكتَ ام

 صعای الی الیت ؼا هی ضْاُن

 هی آیی اؾ گْنَء هؽظهک نة

 ظّتاؼٍ تؽ صْؼتن ضْاُع ًهكت ت ًكین پلکِای

 اؾ تاؼ ضْیم ظیْاؼُا ضكتَ اًع

 ظ تاظ هی ّؾ ّ نةاككاًَ اؾ ایي ُوَ 



 ًٌگم تاظ کَ آّاؾ تْ ؼا تا ضْظ هی تؽظ

 !ایي کْچَ اههة چَ ضلْت اقت

 ظؼضتاًم چَ تی کالم

 تا قؽ غّم آیٌع اؾ ایٌدا گػؼی کي

 تا تْقَ ُایهاى نکلتَ نْظ

 ظؼ تک ثاًیَ ئی هی آیی

 ًگاٍ آتیت هیاى کْچَ هی ضٌعظ

   ظّؼ هی نْی

 تؽ کق کْچَ ناضَ گلی هی هاًع

 هالل اؾ ظؼِظ ْایی قٌگیيتا ُ

 ضكتَ ام، تطْاى

                                       صعای الی الیت ؼا هی ضْاُن

                                  

  

 

 



 

 

  

 آیىً
 

 ظیؽّؾ نِؽ نلْؽ تْظ 

 ُیچ چیؿ قؽ خایم ًثْظ، ُوَ چیؿ ظؼ ُن

 تَ خاى نِؽ اكتاظم

 ُوَ خا ؼا نكتن

 ضْؼنیع ؼا هیاى آقواى 

 تاؿچَ گل ُا ؼا ظؼ 

 چؽاؽ ػثْؼ گػانتن  تؽای کْچَ ُا

 ُوَ ؼا تَ هؽضصی كؽقتاظم

 تَ ضاًَ آهعم



 ة تْظُوَ خا هؽّت

 قؽاؽ آیٌَ ؼكتن هثل ُویهَ

 تاؾ نکكتَ تْظ

 ظضتؽک هیاًم گؽیَ هی کؽظ

 :هی گلت، گاٍ هکثی

 هٌاؼی ؼا تَ ُْاضْؼی كؽقتاظٍ ، ظؼ هلف ؼا تاؾ کؽظٍ

 ًگؽاى اقت ، زاال ظیؽ کؽظٍ

 هی ًْنت تؼع چیؿی

 ظّتاؼٍ ُن ُن

 :هی گلت

 تَ ظلن تع آهع ، آیٌَ کَ نکكت

 :گلتن

 !اها ایي آیٌَء هي اقت

 !ایي هعام هی نکٌع

 ُوَ اؾ آیٌَ اقت، تثیي ؾضن ظقتن ؼا

 کكی تَ پٌدؽٍ کْتیع



 ظّیع، ضٌعیع ظضتؽک

 ظقتوال ّ انکِا

 نکلِای ظؼُن هیاى آیٌَ

 َ اقت کَ ُؿاؼ تّکچِؽٍ ای 

 تَ پؽّاؾُای خْاًی اكتاظٍ یاؾ تلٌعی ُای کْظک

 ّ كؽظا  تَ اهؽّؾ

 كؽظا اگؽ آهع 

 تایع آیٌَ ئی ظیگؽ ضؽیع

 تَ ّقؼت چهواًی قثؿ، تی نکلِای ظؼ ُن ّ پیچیعٍ

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 فرشتگان
 

 ظّؼ اؾ چهن آظهِا، نِؽ پؽ اؾ كؽنتگاى

 الی کتاتِا، پهت ظیْاؼُا

 کٌاؼ هي، کٌاؼ تْ

 ظؼ كؽّنگاُِا، ظؼ ایكتگاُِا

 ؾیؽ ظّل آب، ؼّی تطتطْاب، کاًاپَؼّی 

 ُوَ خا پؽ اؾ كؽنتگاى

 تی ًیاؾ، آؼام، ؾیثا

 كؽنتگاى کٌاؼ قْازل خوغ هی نًْع  صثسگاُاى

 تَ هلْظی علْع گْل هی ظٌُع



 نة ٌُگام ظّؼ تٌِایی ها هی چؽضٌع

 كؽنتگاى هیٍْ ًوی ضْؼًع 

 ضْاب ُن ًوی کٌٌع، گؽقٌَ ًوی نًْع

 انن هی نًْعػ، كؽنتگاى گل ؼا ظّقت ظاؼًع

 اتؽُا ؼا ًوی تیٌٌع، آب ؼا تْ هی کٌٌع

 ّ ّهتی هي تَ قیة گاؾ هی ؾًن

 :هی گْیٌع

 ضْنثْ، ؽظُت، آتعاؼ، نیؽیي

 ایي قیة اقت

 !هی ضٌعم

 كؽنتَ ای قؽ ظؼ هُْاین هی کٌع

 آؼام هی ضْاتع ،تْ هی کهع

  

   

 

 



 

 

 

 برای دلتىگی
 

 ؾیؽ چتؽ تاؼاى هی تاؼظ

 ن لؽؾاىناًَ ُای، گًَْ ُاین ضیف

 هعهِاین ؼا هی نواؼظ ضاک تهٌَ ٌُْؾ

 ؟ظؼ ایي ؼاٍ ظؼاؾ  ظیاؼ یاؼ کداقت تگْ

 آُای ظلتٌگی 

 ایي قکْت هؽگثاؼ، ایي كاصلَ ُا

 ایي کْیؽ ّ ایي ضاؼتْتَ ُا، ایي نکاف تی اًتِا

 ظیگؽ تف اقت

 ظقت تؽظاؼ اؾ قؽ هي



  ؟ظؼ ایي ؼاٍ ظؼاؾ ظیاؼ یاؼ کداقت تگْ

 یعاًعام ًْؼ ضؽاهاى هی آ

 ؼًگِا هی ًهیٌٌع تؽ پٌدؽٍ تاؼاى نكتَ

 قکْت پِي هی نْظ خایی هیاى هي ّ لیْاى هٍِْ

   پهت نیهَ گٌدهکی اؾ ظؼضتی تَ ظؼضتی هی پؽظ

 اكکاؼ ظؼُن هي نکل ؼكتي تطْظ هی گیؽًع

 ّ ؾًعگی ظؼ ؼاٍ ظؼاؾ تکؽاؼ هی نْظ

 !ظیاؼ یاؼ کداقت تی آًکَ کكی تگْیع

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 سفر پروذي
  

 ًعٍ پؽیع ّ پؽیعپؽ

 گػنت اؾ کُِْا، اؾ آتِا

 هیاى قتاؼٍ ای ًهكت

 اؾ قلؽ ظلگیؽ، قتاؼٍ اؾ ػول ضكتَ تْظ

 تؽ صطؽٍ ُایم ؿؽّتی قٌگیي

 تَ نة ؼقیعٍ تْظ قتاؼٍ ظؼ تپم

 اتؽ تْظ کَ هی تاؼیع، نة پْنیعٍ اؾ قیاُی

 ٌعٍ پؽیع ّ پؽیعپؽً

 گػنت اؾ کُِْا، اؾ آتِا



 هیاى خٌگلی ًهكت

 اؾ ظؼضتاى تی تؽگ ، ل گؽیطتَ تْظخٌگل اؾ ػو

 تؽ ُْایم تاّل زصاؼُای تلٌع

 تَ تٌِایی ؼقیعٍ تْظ خٌگل اؾ تی اػتواظی

 هؽگ تْظ کَ هی ؼّییع ، ضاکم قؽظ ّ ًوٌاک

 پؽیع ّپؽًعٍ پؽیع 

 گػنت اؾ کُِْا ،اؾ آتِا

 هیاى نِؽی ًهكت

 پؽ اؾ هْخِا، نِؽ آنلتَ تْظ

 یکاؼاى، تلهکكتگاى، ظهْج اككؽظگاى

 گعایاى قیاقتوعاؼ، پْل پؽقتاى هْج

 هام قؽگؽظاى، ػهْج ٌُؽهٌعاى تٌِا

 پؽًعٍ هیاى هْخِا پؽیع

 تواناتی   پهت پٌدؽٍ ُای، ؼّی ضاًَ ُای تی قوق

 هواتل چهوِای تی نْم، کٌاؼ خاظٍ ُای نلْؽ

 قؽػت ظؼ نِؽ تیعاظ هی کؽظ



 کلهِا تی صازثاًهاى هی ظّیعًع

 ظؼ ضیاتاًِا هعام صعای آژیؽ تْظ 

 ُؽ لسظَ کكی پؽّاؾ ؼا اهتساى هی کؽظ ّ

 ُوَ خا تاؾاؼ تْظ

 تَ ظقتی هی ظاظ هؽظی تچَ ال ؼا

 هی كؽّضتؼا  اش خْاًی کلیَ

 ؾًی پیکؽل ؼا زؽاج هی کؽظ

 پیؽهؽظی کٌاؼ خكع تاظکؽظٍ ای انک هی ؼیطت

 !تیچاؼٍ پؽًعٍ

 تهٌَ تْظ، ضكتَ تْظ

                         آب ظؼ تغؽی ُای ظؼ تكتَ پهت نیهَ ُا

 ّ پؽیع پؽًعٍ پؽیع

 گػنت اؾ کُِْا، اؾ آتِا

 کكی اّ ؼا ًعیع ظیگؽ

  

 



 

  

 

 بُدن
  

  

 ظؼ ایي ظم کؽظٍ ظِؽ تاتكتاى

 چِاؼ ظیْاؼ پیکِؽ ؽپیچیعٍ ت، تا ظّ چهن قاکت ّ آؼام

 هیاى نؽیاًِاینا خْنم چهوَ ُ، ؼّظُا ءؾهؿهَ

 ّزهی ّ قؽکم ، قؽ ناؼ اؾ تْظًن

 !ُْایكت هؽا چَ، اؾ ضْظ پؽ نعٍ ام

 قتایهگؽ ایي لسظَ ُا

 ؼُایی اؾ تٌعُای قوح  ّ كوظ هي

 ُكتی  ءَهّل ؽهی پؽم ت تی پؽّا ،تاؾ گكتاش



 ًَ زلؽٍ ای ظؼ ؼاٍ، ًَ تی تاب کكی، ًَ هیل تَ ظیعاؼی

 تا ؼًگِا آهیطتَ ام

 آتی، ًاؼًدی، صْؼتی، تٌلم ،قثؿ

  تا تلٌعتؽیي هلَ ُا  پؽی تا ػغؽ پؽًعٍ ا

  کِکهاى تا یعٍ هع که

 تَ هؽگ ،قؽ هی کهن تَ ظّؼُا

 تَ تْظًن ،تَ ًؿظیکِا

  ُاتاتلُْا، ُن صسثت تا ظیْاؼ

 گلی اؾ گلعاى هیاى هُْاین هی ًهاًن

 تؽای تاؼاى تؽٌَُ هی نْم

 تا صعای تاظ هی ؼهصن

 تا هلولکِای چوي هی ضٌعم

 تؿى ای ًثض تْظى ، كؽیاظ هی ؾًن

 تْ ؼا هي ظّقت ظاؼم

 

 



 

  

 زن
  

 ٌعًهیٌهي هی  اایي لسظَ ُا کَ گاٍ ت، گػؼظ تاؾ اككْـ هی

 تاؾ پیعایتاى هی نْظ  ایٌدا نوا ای ؼُگػؼاى

 ؼاها  اككًْگؽ یا ظیْاًَ هی ضْاًیع

 :كتْا هی ظُیع

 لثِای ضٌعاًواى زؽام اقت، گیكْاًواى، ًگاٍ تَ چهوِایواى

 اًگهت ظؼ ظُاًواى هی کٌیع ظؼ ّزهت اؾ صعایواى

 اعل هی ؾًیعؼّی ًْنتَ ُایواى هِؽ ت

 تی آًکَ تعاًیع 

 تؽ نوا پیچیعٍ این  ها تا آب ّ آتم ّ ضاک ّ ُْا

 ضعایتاى تواهی آقواى ؼا تا هاظؼهاى تاؼّؼ کؽظ ّ 



 ّ ؾهیي ؼا تعقت ها قپؽظ

 تا ظضتؽاًواى تؽ آى آؾاظ تطْاًٌع 

 یک ؾى، هي یک ؾًن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 ویستی در ٌستی
  

* 

 ای هؽگ ؼا تثیٌنتا خای پ ظقت تؽ چیؿی ًِاظم

 تٌِایی ظؼ چاؼچْب ظؼ ایكتاظٍ تْظ، تؽقیعم

 اًؿّا ، پْچی، ًاتْاًی ظؼ ؾیكتي

  

* 

 پؽظٍ ُا کٌاؼ هی ؼًّع 

 تاؾیگؽاى ؼّی صسٌَ پطم هی نًْع

 ًوم ُای اؾ پیم تؼییي نعٍ



 کكی هثاؼؾٍ ًوی کٌع

 اًتظاؼ هی ًهیٌٌعّ ظؼ قکْت 

 ًااهیع، هایْـ

 ی نْظّاؼظ ه، تاؾیگؽی هؽگ ًام ظاؼظ

 یا تصاظف یا قیل ُوَ ؼا تا ضْظ هی تؽظ تا یک قکتَ

 تواناچیاى کق هی ؾًٌع 

                        تواناچیاى  ّ تؽای تاؾیگؽاى تکلیلی ههطص

 تیچاؼٍ ًْیكٌعٍ

 قؽگؽظاى اقت تٌِا، تیگاًَ، تیِْظٍ، تی هؼٌا

 تَ قتًْی تکیَ ظاظٍ ّ تکؽاؼ ضْظ ؼا ظؼ تاؾیگؽاى هؽّؼ هی کٌع

 !هؽگ ؼقیعٍتَ 

 ظّتاؼٍ ، ظّتاؼٍ، ظّتاؼٍ  کق ؾظًِا ّ صعای

 

* 

 تَ ًیكتی ؼقیع ظؼ ُكتی

 اؾ ّاتكتگی ظّؼ نع



 تَ كؽاهْنی قپؽظ ضْتیِایهاى ،آظهِا ؼا تا تعیِایهاى

 ظؼب صٌعّهی ؼا گهْظ

 ضْظل ؼا هیاى آى كهؽظ

 اًتظاؼ، ّ اًتظاؼ کهیع

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسب سفیذ
 

 ایي پیؽاُي هي، چَ تٌگ

 ایي ظگوَ ُا، چَ ضهوگیي

 اصغکاک پْقتن ّ پیؽاٌُن

 َ ُای ُدْهی ؿؽیةاؾ چّک ؼًگ ظیگؽ

 تا آى تیگاًَ ضْاُن هاًع

 هی ظّم  هیاى ًلكِا

 ظؼ ؼاٍ هاًعٍ اقة قلیع

 نکل اقة هی نْظ  ،هي نة ٌُگام هْنی لیف ؾًاى تؽ پیکؽ

 هی تاؾمم، پا ظؼ ؼکاب هی اًعاؾ

 ضْى هی چکع، هْل هی خْظ



 پیؽ تؽ تا ُؿاؼ آؼؾّ، ظّؼتؽ كؽقصاؾ ُؿاؼ 

 هی تاؾم، هی تاؾم

 پیواًَ ای ظیگؽ، ظؼیعٍ هی نْظ، پیؽاٌُن ضیف هی نْظ

 تؽ قلؽٍ ظنت چَ تی تاتٌع ػغهِای قؽش

 آقواى ظیگؽ ًوی تاؼظ    ای ظاظ کَ تؽ ایي گلطاًَ

 ظؼ تاؽ هٌاخاتن ُؽ نة خثَ ای هی ؼّیع  

                  ُؽ صثر خثَ ای هی هیؽظ                 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بی آي
 

 نوایوٌع تؽ تي ظنت گاىژآًگاٍ کَ ّا

 کَ هی ؿلتین ظؼ ُن هي ّ قثؿین

 هیاى ًیلی ُا تی زؽكِای ههؽّط

 ًلف هی کهین، قدعٍ هی کٌین، پِي هی نْین

 تی آٍ

 تؽ اؼتلاع ضٌعٍ ُایواىؼّییعٍ گاٍ 

 ّ ظؼ اًتِای تٌِایی هاقتؽكتَ گؼًگ  هیاى تْقَ ای کَ

 تاؾ هی گؽظظ کْ ظکیواى تا نیغٌت ُایم

 ؾًدیؽُا ؼا هی ظؼین تؽای ػوْ ؾًدیؽ تاف



 گاّ زكي ؼا تَ چؽاگاٍ هی كؽقتین

 ؽم اتؽیهن ؼا ًْاؾل هی کٌینکؼّی تؽگِای ظؼضت تْت 

 تاؾگی تی اًتِاقت

 ظیْاؼ ِ ؼّی ضیف ؼًِگیِ  تْ

 چؽاؿی ؼّني تؽ قوق

 َ هی هاًعک ظؼ ظقتکلیعی 

 ًلف هی کهین، قدعٍ هی کٌین، هي ّ قثؿ پِي هی نْین

 تی آٍ

 هی چكثع ظؼ زؽین پْقتی کَ 

ّ 

 زاكظَ ای کَ اؾ ُؽاـ پاک هی نْظ

 

 

 

 

 



 

 

 

 شٍر کبُد
 

 کكی هكت ، کكی قؽگؽظاى، نِؽ کثْظ هیاى

 نًوی ضْاُ :هی گْیع کكی

  قثؿُا گِْؼ، ههت تكتَ، ظّظ ّ آتم، نِؽ کثْظ هیاى

 ظّقتت ظاؼم: نکَ تاؾ تگْی ضكتَ ظُاًن، نِؽ کثْظ کٌاؼ

 ؾ ظقتِا، اهی گؽیؿم اؾ هتؽقکِا، نِؽ کثْظ کٌاؼ

 :چَ ظلتٌگ هی ضْاًن

  "ایٌدا هي ضیلی ؿؽیثن ،نواین"

ّ 

 ی تلطی ُاتْ، ٍاقیؽ اتؽُای قیا، کثْظ ِ نِؽ



 ّ عؼن نیؽیٌی آب ؼّظضاًَ، آكتابٌُْؾ نیلتَء هي 

 هي ِ تي، نِؽ ِ تي

 ی تاؼظآضؽ ّ ًدْای صعایی کَ ه ءظَلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     قاقیا
 

 ظل ًاؾک، گل ًاؾک، اضَ ًاؾک، ناهاهی

 هع تکم تا تْقَ ُا  ، هع تکم

 تا نِؽ قتاؼگاى هؽا تا ضْظ تثؽ

 قؽکم ءنؼلَ، ّاژٍ، ٍّاژ، زؽفف، زؽ

 ّ تْ هی تیٌی   

 نکكتَظل ، نکكتَگل ، كتَنک ناضَ

 تْقَ ُا  تی عکهًوی هع ، عکهًوی هع 

 تا قپیعٍء صثر، هؽا تا ضْظ تثؽتیا 

 نة یک نایعتا تْ 

                        تا تْ نایع ُؽ نة



 کٌاؼ نکكتَ ُا، ًاؾک ُایي ت، ؾیؽ تاؼل تاؼاى، ًاهن ؼا تطْاى

 چهن ًوٌاک، کوٌاگل ً، ًوٌاکناضَ ، اهاهی

 ًاتاّؼ اقت عکهًوی هع ، عًوی کههع 

 تا نِؽ ًْؼ هؽا تا ضْظ تثؽ تیا

 قثؿُا هكت، ًگاُت، ًگاُن

 تا ها، هکثتی ، آقواى ؼا هکافت

 تؽکْتاُ، کْتاٍ، کْتاٍ ظقت هي

  تلٌعتؽ، تلٌع، تلٌعظیْاؼ

 تْ هی تیٌی  نزلوَ ظؼ چهو

 چَ تی تْقت نآؿْن ّ  تْ ایٌدایی

 هي ضكتَ ،ظل ضكتَ ، تي ضكتَ ، اهاهی

 تاالی ظیْاؼ، ا تا ضْظ تثؽهؽ

 آًْؼ ظلتتا ، تا هع ، ًلف تا

 ٌُْؾ ظؼ اتام ػغؽ هُْایت

 یک لثطٌع، یک ًگاٍؽٍ، هي ضی

 هی ؼّی  چَ آقاى



    ًکاؼُا، اتا ُوَ زؽكِا

 تکؽاؼُا ، تا ُوَ ُؽگؿُا

 ظل ًاؾک، گل ًاؾک، ناضَ ًاؾک، اهاهی

 هع تکم تا تْقَ ُا  ، هع تکم

 تاؼگاىهؽا تا ضْظ تثؽ تا نِؽ ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 باَر
 

 ؿؼگ هی نْظت، ظاٍ هی ؼّؼ تاّؼ کٌیع

 لیْاى نیؽ هٍِْ ال، لکٌاؼ نوا تا ظّظ قیگاؼ، ُكت اّ

 گاٍ چٌگ ظؼ چٌگی ّ 

 ًلف هی کهع، تاّؼل کٌیع

 تدؽتَ هی کٌع تْظى ؼا ٍ غّؼ ،ٍغّؼّ  ُْای نوا ؼا

 لة هی گهایع، تاال هی آّؼظ، هی ضْؼظ

 قتُا یتؽ ًاتاّؼ یهؽُو مقکْت

 ٍ ُای قثؿلظؼ خاّظ ضتؽک ؼاظ تاّؼ کٌیع

 تؽای تؽخِا هی ضْاًع آّاؾل ؼا



 ًاتاّؼًع کَ تاّؼ کٌیع هثیلَ ال ؼا

 ایكتاظٍ  تؽخیکٌاؼ  ، ههة تٌِاا ظضتؽک

 چٌگی  ظؼ چٌگ تی 

 ُی هی ضْاًع، ُی هی ضْاًع

                                  ٍ ُا هكعّظ                        خاّظ، تاّؼ ًوی کٌع پٌدؽٍ ُا تكتَ اًع

  تؿؼگ نعٍ، قسؽگاٍ ظضتؽک  ضْاب هی تیٌع

 !پٌدؽٍ تاؾ اقت ّ هع تؽج

 چٌگی  ظؼ چٌگم هی ًهیٌع

 !اّ تاّؼ ظاؼظ ّ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دیر 
 

 چهوی هَ آلْظ، ظقتی تؽ پؽظٍ، هاهتی ظؼ کٌاؼ پٌدؽٍ

 ظیؽ ظیِؽ ظیِؽاقت، ظیؽ 

                                   قْالی ظیگؽ ، ؼػع ّ تؽهی ُؽاـ اًگیؿ

 هي ضیف تاؼاًن

 عآی تاؾ یکی  پهیواى هی

  ظؼ ػؿای هي اقت

 ٍ تْظتَ پایاى ضظ ؼقیعكؽصت خایی 

 ًعیع ؿاكلاّ ّ 

 هی ؼًّع، ُویهَ هی آیٌع



 ِا گؽ هی گیؽًع ؾضوّ 

 تاؼیک هی نْمهي چگًَْ  تَ یویي ًوی تیٌٌع

 هیچی هی کٌن، پْقاًنهی ؼا  ضاعؽٍ

 ًوی گؽظمتاؾ، ی پؽم تا ظّؼُاه تؼع

 ظیؽ ظیِؽ ظیِؽاقت، ظیؽ 

 هی چؽضع ظایؽٍ الؼ ظ گن کؽظٍء هي

 هی نْظ ًوغَ، ضالصَ تؽ ظُاًن ُوَ چیؿ

 عؼن ػكل ایٌداقت اکٌْى

 هواـ تؽ هي ضغی ظیگؽ

 ؼا تٌلم هی کٌع ضاًَتْقَ 

 هي نکلتَ هی نْم تا لثطٌعل

 ّ چهوم کَ هؽا هی ًْنع

                                     آب ّ ًْؼ زكاظت هی کٌٌع

 ظیؽ ظیِؽ ظیِؽاقت، ظیؽ 

 پؽًعٍ پؽیع

 



            

 

 

 ترس
 

 هي قؽظ، ُْا گؽم اقت

 ضالی اؾ ػهون اهؽّؾ نایع

 هی ظّظظؼ هي کَ  نایع تؽـ اقت

 ضویاؾٍ هی کهع تؽ لة هیؿ هیچی هي 

 هی ؼّیع گلیظؼ تاؿچَ 

 تی کٌایَ هی ًْیكن، اتا هی گْینستی ه

 ی تؽقن، هنوگیٌضه

 ٍ ُای ُوْاؼغّؼ  ضْنثطتی گاٍ چَ کْچک اقت ؾیِؽ

 ...هي  ...ایي 



 ...ایٌدا ... اهؽّؾ 

 ُْـ قلؽی ظاؼم

 آكتاب ِ ظؼ کُْپایَ ای کٌاؼ ، ُْـ هِواًی

 ُْـ كؽاؼ

 تؽگی پؽیهاًتؽ اؾ هي اؾ ناضَ هی اكتع

 تیا هكت کٌین، تیا تا هي  :هی ضْاًع

 تثؽیناؾ یاظ تیا 

 اٍ اقتپاییؿ ظؼ ؼ

 ّ 

 هي هی ظاًن

 نیْى اتؽُا ؼا، ظؼظ ظؼضتاى لطت ؼا

ّ 

 تا هي ؿؽم ظؼ ُْـ ُوآؿْنی، کَ ظؼ تكتؽم لویعٍ تؽـ

 ؼّؾ ُدْم هی آّؼظ ، پٌدؽٍ ؼا تاؾ هی کٌن

 ظؼیاب هؽا                                                        ، ظؼیاب هؽا: کكی تا ًیاؾ هی ضْاًع

 



 

 

 دلتىگ مه
 

 ٌاؼ ؼّظضاًَ لسظَ ُا هعم هی ؾًٌعک

 ظؽظی هی ضٌعه یک ًیوکتهي ّ 

 تَ اؼتلاع یک ؼّیای ظلٌهیي، تلٌع

 !آُْی گؽیؿاًن هی ضْاًع

 آُْ هی گؽیؿظ ّ

 تی ظؼهاى تکؽاؼ ّ ظؼِظاؾ 

 تا ُن ّ تی ُن تْظىاؾ 

  :هی گْیعکَ  ؾ هؽظا

 تال تؿى تا هي، ظقتت ؼا تعٍ !یتالؾ ًوی نْ

 هي ًاتالؾ هی هاًن ّ



 خٌاؾٍ ای ؼّی پاین هی ؼّظ، تْاًن ًیكت

 هْاج چهنا، تْی پؽیهاًی

 ًگاٍ هؽظ تؽ هي 

 ًگاٍ هي تؽ ًیوکت

 ًـوَ ػهن ،صعای هؽظ

 ُن ُن، صعای هي

 ظقت هؽظ  ظؼاؾ هی نْظ

 ظقت هي ظیْاؼ هی کهع 

  ؿؽّب اؾ ؼاٍ هی ؼقع

 ظؼ اظاهَء ؼّظضاًَ ُْل هی ظّظ

      زكؽت آٍ هی کهع                       

 :ینهی ضْاً تی پیًْع هي ،ضاک ،آب

 ، ظ  ؼ  ی  ا  ب  م  ؼ  ا هؽا ظؼیاب

 

 

 



 

 

 

 خذا َ مه
 

 آیٌَ هِؽ هی کٌع، چِؽٍ ظؼ ُن هی کهن

 ضعا هی ضٌعظ

  ػؽم هی کٌعهالكَ ، پیچنظؼ تكتؽم هی 

 هٍِْ هی آّؼظضعا 

 ظؼضت تیع قْت هی ؾًع، اؾ ضاًَ تیؽّى هی ؾًن

 ضعا قایَ ام هی نْظ

 ظؼ آؿْل ضعا ازل تيکٌاؼ ق

 ظنًْلف هی  ضعا، تَ آب هی ؾًین

 



 

 

 تیک تیک
 

 کاؿػ، هلن، هي

  اپچپچَ ُای هتَ گْل ظیْاؼتیؿ 

 ظّقتم ظاؼم، تیک تیک قاػت

 تیعاؼی، تیک تیک

 هی آیع

 اقة ًیاؾ ، ؾضن تی اككاؼ

 اّ ،هي

 ًلف تَ پٌدؽٍ هی ؾًع ،تیک تیک

                                                                                              ُپؽ هی نْظ، تاؾ هی کٌع تي ظُاى

 ... تیک



 ... تیک

... 

 تیک

... 

... 

 قاػت تَ ضْاب هی ؼّظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 باز می رَی
 

 ظلطْل هی کٌن ّ هي تَ ّاژٍ ُا ؼكتی

 "کْتاٍ" گلتی 

 "کْتاٍ"  یاظت ًؽّظ

 تَ تعؼهَ ًهكت ضیاتاى ِ لؽؾ ًوٌاکن تا اًتِای تي

 َ ای گػانتیتّک، َ ای تؽظیتّک، کْتاٍ ؼكتی

 "خا هاًعٍ ام" گلتی 

 پیؽاُي قثؿی، لثطٌعی، تْقَ ای

 ظلت تٌگ پؽّاؾ تْظ

 چَ پؽ هی ؾًع ظلن، ظلن، ظلن



 پكؽ ُی ی ی

 ایٌدا تْی گؽیَ هی آیع

 کكی ناًَ ُای تْ ؼا هی ضْاُع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وُش 
 

 یا ػكل  نؽاب

 ُپؽتْظ  ُؽ چَ تْظ

 ًْل

 ُْنیاؼ، هكت

 تکؽاؼ، لَ لَ، تی تاب

 ُپؽ   ، ُپؽ کي

 ًْل خاًت کي                                           

 

 



 

 

 ثبت
 

 تکم 

 آ آ آ آ آ آ ٍ

 ؼكتي ؼا صؽف کي

 خُْؽ ؼا تؽظاؼ

 تؽیؿ ؼّ صلسَ

 قیاٍ ، قیاٍ

 قیاُم کي

 يپٌدَ ات ؼا تاؾ ک

 اّى ّقظ پٌِم کي

 زاال ثثت نعی



 تؽای ُویهَ

 م کيیاهضا

 هي

 تَ ظیْاؼی آّیؿاى کي

 تؽای ُویهَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شعر چیست؟
 

 نؼؽ چیكت؟

 تْ؟ هي یا

 تی قاهاى، پتیاؼٍ، ّاژٍ ُای ظؼیعٍ

 یا 

 ؟ّ تْ تایگاًی هی کٌی ّاژٍ یی کَ هي کن ظاؼم

 نؼؽ چیكت؟

 :هاظؼم زؽكِای 

 !اؾ هي پیؽتؽ نعٍ ای، ایي هیؿ ًهیيپهت ، ایٌوعؼ اضن ًکي

 !!!نؼؽ آظم ؼّ ظیًَّْ هی کٌَ



 زؽكِایم تا تَ نة هی ظًّع ّ هي هی ًْیكن

 نؼؽ چیكت؟

 پكؽ ُوكایَ گیح تؽ اؾ هي 

 گن کؽظء ػهوین ها

 ػهن گن کؽظء ها نایع ُن

 زؽف هی ؾًین

 ػهن، اؾ ؼهص، اؾ تي، اؾ اؾ نؼؽ

 ٍ ؼا تاال هی آیعظّؼ ،ًن ًنتؽـ ّ 

 ها هی ًهیٌع                                   هیاى 

 قتیؿ هی کٌین، ُؽ کعام هي هی نْین

 "نؼؽ تگْ، نؼؽ"

 !پٌح قاػت اقت کَ زؽف هی ؾًین

 نؼؽ چیكت؟

 ضغن تؿى، تی ؼزن تهْ، تیا پٌِن کي

 تاؾ هی ًْیكن

 تکؽاؼ ؾًگِا ّ  اؾ تْ



 هي، نؼؽ، نة، قاػت، اؾ اتام

 نؼؽ چیكت؟

 !!!ُیف

 ٌعتچَ ُا ضْات

 !!!ُیف

 نایعكؽظا

 !!!ُیف

 اؾ ها چَ هی گْیٌع؟

  ! ُیف

  ! ُیف

 !ُیف

 نایع ظّ قال ظیگؽ

 

                  

 

 



 

 

 

 رٌا
 

 ؟تاّؼ ًعاؼی

 !آها ُن نوا ؼا ؼُا هی کٌن

  !تؽای ضْنؽًگی، یک هثوال ؾػلؽاى ُن ؼّیم

 تاّؼ ًعاؼی؟

 ٌاؼل کكاى لویعٍ اًع، کتثیيظكتؽم ؼا عؽٍء 

 کي نعٍ اًع تا هي قا، تی هي

 هي ًغلَء ػهون

 ًغلَ ُا کانتَ ام

 هي هی هاًن



 نوا هی ؼّیع 

 ظیگؽ گیپؽظٍ ُای اتاهن ظؼ ؼً ّ

 نوا ّ ُاّى ّ تاّؼ

 تكاییع، تكاییع، تكاییع

 ؼُا هی کٌن

 ؼُا هی نْم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 َاژگُن 
 

 پؽقَ، ٍغّؼ، ٍغّؼ

 ُؽؾٍ، لؽؾٍ، لؽؾٍ

         ُْـ، پٌدَ ،پٌدَ

 هی ؾًعپؽقَ  واىضیال

 ُؽؾٍ هی ؼّظ

 هی نْظ ـُْ

 یپیکی هی ؾًتْ  

 یهي هی نْ ِ ضیال ِ آّیؿاى تلة ظیْاؼ

 ْ  تظؼیعٍ تؽ اؾ ، تؽٌَُ تؽ اؾ ضْظم، ضیالن لطت

 تاب ًوی آّؼی



 یؼّی ؾاًْ هی اكت

                 ظّؼ لثن هی چؽضع                                                                              تؾتاً

 هنتْ هی ک

 هی ًهاًن تّاژٍ تؽ پْقت

 عٌهی کٌ ظًثال ُنضواؼ  ًواىچهوا

 ًلف، ٍغّؼ، ٍغّؼ

  پیکؽ، لؽؾٍ، لؽؾٍ

 ّاژٍ، پٌدَ، پٌدَ

  هی چیٌع، پیچعهی ، ًلف تَ پیکؽ هی چكثع

 ُْـ ّاژگْى هی نْظ

 

 

 

 

 

 



 

 

 گاي
 گاٍ ؼّؾًاهَ هی ضْاًن

 آگِی کاؼ   …

 ُنگاٍ تَ ؼاظیْ گْل هی ظ

 خٌگ    ...

 گاٍ اؾ هغاؼ خا هی هاًن

 هؽظ  ... 

 گاٍ قلؽ هی کٌن

 ایٌدا...   

 گاٍ هلثن تٌعتؽ هی ؾًع

 اهیع ... 

 



 

 

 خیس
 

 توانا هی کٌیهؽا  ،الکيؼّی تچاًَ 

 ضیف

 ًلف هی کهین

 التِاب هیاى ها

 ظاؽ هی نْین، لة تؽ لثَ ُا هی ًهاًی

 تؽ قغر ُن آؼام قؽ هی ضْؼین

  ضیف ِ  ضیفِ  ضیف

 َ ای ؼا گاؾ هی ؾًیتّک

 آخ 

 چهوِایت تٌگ هؽا ظؼ ضْظ هی کهٌع



 تكتَ هی نًْع

 َ ای ؼا هی تلؼنتّک، ؼّی تالکي هی ًهیٌی

 َای 

 ّیؼگؽم هی 

  هی نْی ظؼ هي توام

   ضیفِ،  ضیف، ضیفِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سیب
 

 آؿْل نة ًؿظیک 

 ًثض قکْت تٌع ّ تٌعتؽ

 قِؽاب آهع

 یقیث ّنؼؽی  

 هی ضْاًع

 ی لؽؾظه قیة

 ها تهٌَ هی نْین

 ًگاٍ، گیالـ، آب

 صعایم هؽا ظؼ هلف هی ًهاًع

 !نهی اكت "کلوَ" یاِظ ًوی ظاًن چؽا



 نْمهی قْال 

 ظؼ تاؾّاًی پؽ ییچ هی هاًع نًگاُ

 لثطٌع ،قِؽاب

     لثطٌع، هي

 ؼّی تهک تاؾٍ ال هی ؿلتع ظضتؽ ُْقِای ؼًگیي

 ظیگؽ  یؼًگ، هی ضْاًعقِؽاب 

 چهوِاین هی ضْاًع، هلثن، نلثِای، ظقتِایناؾ 

 چَ هی ضْاُی؟

 !هي ناػؽم ،آضؽ ضظ اقت

 قیٌَ ال  پْقِتتؽ ظقتن 

 ناًَء قْضتَ الؼّی لثِاین 

 کاقَء کْچک هلثن

 یناؾ ّاژٍ قؽ هی ؼّ

 ؼا تْ هی کهن ةقی

 چهوِاین تكتَ هی نًْع

  



 

 

 

 

 تب
 

 ، تةاقت تة کؽظٍ

 هی ؼّظ متث ِ ظقتن ضٌک ؼّی

 ظاؽ ،ظظاؽ هی نْ

 متٌ، تٌن، ظیؽگؽ هی گ

 تة هی کٌین

 ػؽم هی کٌین

 صثؽ هی کٌین

 ْیننثؿ هی ق



 ینهی نْؼاؾ 

 َ ُاتا چّک تٌگ هی نْین

 تي هی ؼّظ ، پا هی ؼّظ

 َ ُاتا چّک تٌِا هی ؼّظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حضُر
 

 نظؼ ضیال هِؽتُپِؽ  ضْؼز

 مظكتؽ ظؼزضْؼ تی کٌایَ ات 

 ی ؼّیٌعه ؼّی اًگهتاًن لوف زضْؼت ظؼ اًتظاؼ

 ی ؼّیٌعه

 ضیال ظكتؽ ظؼ اًتظاِؼ، الیكتچَ ض، گاٍ چَ تی تْقت

 کَ هی ؼًّع یی چَ تٌِا ثاًیَ ُا، گاٍ چَ تی هي

 هؽا هی تؽی ، پاین گیؽ کؽظٍ ظؼ ضیال

 هی تؽی هؽا

        هيتَ ، ُا ثاًیَتَ ؼا  مپف تعٍ زضْؼ

  



 

 

 

 میخکٍا
 قاضتواًی تلٌع

 ّ هیطکِا هي، ُوکق

 ، تكتَاّلعثوَء 

 تكتَ ، ّمظ عثوَء

 ظؼی تاؾ ، قْمعثوَء  

 تْقَ ای، ضٌعٍ ای

 كؽیاظ  ،چِاؼمعثوَء 

 كؽاؼ، هیطکِای نکكتَ، پٌاٍ تَ ظیْاؼی

 اؾ ضْاب هی پؽم

 :هی ًْیكن



 هاقک هی ؾًین

 تَ تالواقکَ هی ؼّین

 تا هیطکِا ػؽیاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

َّل شٍریُر  ا
 

 نتابظؼ ُْای هؽظاظ

 تاتكتاى کْ تاٍ

 ىکْ تاُتؽ ًگاُوا

ّّل  نِؽیْؼ ِ تاؾ تی تْ ا

 هی نْمپاییؿ 

 ًیوَ تاؾ پهت ظؼی تا تؽاًَ ای

 عؼن ظُاًن ػغؽ نؽاب 

 "ًْل... "



 "نایع... "

 تاتلْیی ضْاُن کهیع 

 ُپؽ اؾ نایعُا، هؽظیک  ِ ظُاى، ؾى یک تصْیِؽ

 ػالهت قْال ی اؾنکل، عهُْای ؾى هدّؼ

 ٌعقاکي هی هاً، گؽٍ هی ضْؼًع، قایَ ُا ظؼ ُن هی لْلٌع

 ّ پاییؿ نتاتاى هی ؼّظ

 تی ًگاُی تَ چهوِا 

 ظؼی ًیوَ تاؾ ِ قْی، ُا پهت نیهَ ػثْؼ ِ انتیامّ هي 

ّّل نِؽیْؼ  تاتلْیی کَ ضْاُن کهیع ِ ؼّی ضاعؽٍثثت  ، ا

                                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٍاکالبرای 
 

 پٌدؽٍ ؼا هی گهاین

 هِواى هی کٌن ا تَ ُْایی تاؾٍاتام ؼ

 آكتاب هی گیؽم، ؾیؽ ُْا لن هی ظُن

 لسظَ ای ظؼًگ، لسظَ ای ُدْم

 ظؼ هي، تا هي، تی هي، غّؼات هی ظًّع

 گاٍ چَ تؿؼگن، چَ کْ چکن گاٍ

 انک ُا                           ِ هیاى، ضٌعٍ ُا ِ گاٍ چَ گن هی نْم هیاى

 ؼاٍ اقت گاٍ چَ هی تؽقن اؾ تْقَ ای کَ ظؼ

 

         



 

 

  مٍمان
 

                ًثض پؽظٍ هی ؾًع تا ُؽ ًكین

 چهواى تاتلُْا هی ظًّع، لؽؾظکاًاپَ هی 

 ظؼ هي ظلِؽٍ یكت

 یکی زؽف ظلم ؼا تَ هي ًوی گْیع

 هكتی ُػیاى هی گْیع یکی ّهِت

 تْی تاظام تلص، یکی تْی تؽظیع هی ظُع

 ظؼ هي ظلِؽٍ یكت

 !گواًن هِواى هی آیع

 

 



 

 

 

 َ شب...
 

 ّ ظلتٌگ ، ظاظاهَء ظّ ًگاٍ ّ نة... 

 ایواى تَ كصلی کَ ظؼ ؼاٍ اقت

 تَ ظاًَ ای کَ ظؼ ضاک ؿؽیة کانتَ هی نْظ

 ّ نة هی تؽقع...

 هی لؽؾظ، قؽظ اقتظقت 

  اقت پٌِاى آكتاتم ظؼ ظّؼُای ظل

 تیؽًّم تایع کهیع

 اقت تا ُؿاؼ هیص تؽ صلیثی آّیؿاى، تَ ُؿاؼ ؾًدیؽ

 کٌن یهچاؼٍ  اًعیهَ تَ



 ظلن هی گیؽظ ّ نة... 

 ضلْت تی هؽاؼ هيّ خاظٍ ُای ؼهیعٍ اؾ 

 تًْاتاّؼی ّ قکْت ظؼًعٍء ًیاؾ اؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                                     

 

 الالیی ٌُس
 

 ضالصَ نعینتا الالیی ُْـ 

 آب ، هؽّاؼیع، صعف، التِاب، پْقت واىهیاً

 نیؽیٌی تْظتٌی کَ نیلتَء ّ 

 هؿٍ هی کؽظین، هی تْقیعین، هی تْییعین

 کْتاٍ پؽّاؾ، تاٍنة کْ

 ؼعْتتی گؽم پٌدَ ُا ِ ؼّی

 ظاًَ ُای ػؽم ِ عؼنؾتاى یِ  ؼّ

 کَ ًؼؽٍ هی کهیع اؾ آٍ لْیواى ضهکگ

 ها ؼا تَ ُن قاییع   تا تواهی هعؼتم خكنّ 



 تا ظؼ اًتِای هي كؽّظ آیین

 تَ تْ تچكثن، چكثٌعٍ ام کٌی

ّ 

 ضْاب کْتاٍ ، الالیی کْتاٍ، ة کْتاٍن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 صذا
 

 هؽا گؽكت، تؽم نع، صعا ؼػع نع

 كؽیاظ ؾظم، تٌلم نعم، پؽتاب نعم

 تاؼاى تاؼیع ضهک  ضاِکتؽ 

 ؽ ؽ ُنُن  ؽ ؽ ُنُن

 خْاًَ ؾظظّتاؼٍ  نْم ؾیكتي ، توٌای قثؿ تؽ پْقت تهٌَ ام

 ؽ لثن ًهكتت تکؽاؼکٌاى

 خاؼی نْظ ظؼ هي ضًْم هی ظّیع تا

 تا هي هی ؼهصیع

 هسصْؼ ظؼ تاؾّاًم هی چؽضیعم   



 صعا ، صعا

 قؽیؼتؽ اؾ آًچَ هی گػنت هلثم هی تپیع

 خْنم ضْاُم ؾیؽ پْقتم 

 هي هی ضْاقتن ّ 

 تا ًْک اًگهتاًم اؾ قؽ

 ػون هي هی ؼكت کَ تا  آؼی اًگهتاًم

 تاؾ تؽهی گهت لوف هی کؽظ

 صعا ،صعا ،صعا

 هی هاًنتا تْ ، تا تْ ضْاُن تْظ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 …ٌمیه داري
 

 ًاى تؽیعٍ، تؽم تؽیعٍ، آب تؽیعٍ

  نکاؼ هی کٌیع گٌدهک

 خٌام هی نکٌیع

 قؽ تیؽ ّ کواى، نؽط هی تٌعیع قؽ ؼّظضاًَ

 "ًَ تاتا، ایٌا ؼّ ظاؼین"

 کپلِای تیكت قالَ، ى ُای کالْقؽ پكت

 !هثلي هؽظی گلتٌع

 ػؽّـ ُای تیكت قالَ، ػؽّـ، ؽّـػ ...

 ػؽّـ ُای پكتی، تی تؽم ػؽّـ ُای، ی آبػؽّـ ُای ت



   كؽّ اىنؽ خٌا تا کَ هی ؼّظ تیؽُایتاىؼّی ًْک 

 تع تطتی چكثیعٍ ،تعتطت چكثیعٍ

 ُی ی ی ی  آها 

 نلْاؼت ؼا گهاظ کي 

 ُوَ چیؿ پیعاقت

َّْخُت َّ َؾ ًَْکْسُت   َا

 ظّ ظقت ؼضت ّ ظّ تا ظیگ تؽ هغثطت

  اًهااهلل هثاؼک اقت

 ضْنثطت نْیعظ، هی اؼؾ، ؽظیتَ ضؽخی کَ ک، تَ تَ

 ُی ی ی ی آها

 تَ ضْنثطتیت ًگاٍ کي

 !پهت ُویي چاک، الی ُویي قام ُاقت کَ هی لؽؾظ

 !ّعي اقتظلتٌگ ، م ًگاٍ ًکيًتَ چهوا

 تیهتؽ تکم، کواًت ؼا تکم

 تیؽت تی خؽات اقت

 ظؼ خا ًوی ؼّظ، اؾ خا ًوی ؼّظ



 !آهاهثلي هؽظی گلتي 

 ُی ی ی ی آها... 

 تؿّؼ ػؽّقت نعم، ظّقتت ًعاؼم

 ٍاؾ هیاكَ ات زالن تَ ُن هی ضْؼ

  ؟هی كِویاؾت چٌعنن هی نَ، 

 عالم، عالم هی ضْام، ظیگَ ًوی ضْام

 !ی ی ی ضاًن ُی... 

 هی كؽقتوت پف، ؾیؽ قؽت تلٌع نعٍ، م ظؼ آّؼظیُظ

 تاؽ ِایهِواًی، کٌاؼ ؼّظضاًَ، ؾیؽ چؽاؿِای تؽم

 م هٌَتصّع قِؽ اهاهتت اؾ، ََ تی تّچتّچ، خات ُوْى خاقت

 !ؾًعگی هٌْ هی ضْای ضؽاب کٌی

 ! ! ! !خٌعٍ ضاًن، آتیهت هی ؾًن

 ُی ی ی ی آها

 ًیاضْ هی ُکؽُکؽی، اًگ هی چكثاًی، اًعاؾی هی عٌاب

 !اقت تف

 ظؼ ضاًَ ؼا تاؾ کؽظٍ این



 ؾّؼ ؼا تَ ؾّؼضاًَ كؽقتاظٍ این

 تاؽ ها 

 ٍظاؼظؼ " 

 ٍظاؼ ؿٌچَ

 ٍظاؼ کلیع صٌْهچَ

 ک ّ یکهایین ّ یک ّ ی

 هایین ّ ظّ ّ ظّ ّ ظّ

 هایین ّ قَ ّ چِاؼ ّ پٌح

 ُویي ظاؼٍ

 ٔ"ُویي ظاؼٍ

 

 

یاظظانت ؼضا / ًول اؾ کتاب کْچَ ازوع ناهلْ/ تاؾی کْظکاى -ٔ

 هاقوی 

 

 



 

 

 ُتف
 

 تٌعاؾتن اؾ صٌعلی، اؾ پهت ایي هیؿ، کي نْتك

 تاظ نْ ، ًكین نْ، كْت کي

 تپیچ تَ هي، عْكاى نْ

 پؽتن کي، هٌْ تثؽ

 ت کيكْ

 چؽاؽ ؼا ُن كْت کي

 

 

تاظی کَ اؾ ظُاى تؽای ظهیعى ّ ؼّني کؽظى آتم ّ یا =كْت

 .ضاهْل کؽظى چؽاؽ ضاؼج کٌٌع

 



 

 

 

 از تُ تا مه
 

 كکؽ کؽظم، اؾ تْ تا هي

 یؼاً هیظؼ آى قاػت  یککَ  ُویي ضیاتاى ظؼاؾ اقت كاصلَ

 كکؽ کؽظم

 کَ ؼّیم لویعٍ این اقت نِؽكاصلَ كوظ پْقت 

 یي لثِاقت کَ ؿْؼتم هی ظُینُو كکؽ کؽظم

 !یكتاؾ تْ تا هي چوعؼ ضْل ضیال

 اؾ تْ تا هي 

 كاصلَ هع ُواى خاظٍ اقت کَ هعیوِا ظؼ آى گن تْظم

 کَ ظؼ ظُاى ُا هی پیچع كاصلَ زؽف اقت



 قت کؽ ا یگْن ،قت  کْؼا یچهو

 چوعؼ ظّؼ اقت ، اؾ تْ تا هي

 کْتاٍ، چوعؼ ظقت

 ظؼاؾ، چوعؼ پا

 ضیف، چوعؼ ّاژٍ

 ضهک، ؼ لةچوع

 ظؼ ضْاب، چوعؼ ُوِوَ

 ظّاى ظّاى، چوعؼ قکْت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خاوً

 ُویهَ كؽصت اقت تؽای توام نعى

 عتلٌع هی نْی، عهی اكتی

 هی نْظ اىتچیؿی خلْظاؼ

 ًیكت نوانثیَ ، اؾ نوا ًیكت

 اؾ ًژاظ قٌگ اقت

 پؽتاب هی کٌیع، ؼیؿ ّ ظؼنت

 تؽای توام نعى ُویهَ كؽصت اقت

 تْ کٌاِؼ ،ُویي خا، هی اكتن

 لٌع هی نْی، تهي ًیكتن

 هي کٌاِؼ، ُویي خا



 تْ ًیكتی

 چیؿی خلْظاؼهاى هی نْظ

 نثیَ ها ًیكت، اؾ ها ًیكت

 پؽ ؿثاؼنیهَ ُای ، اؾ خٌف نیهَ ُا، هي ّ تْ

 تَ ُیچ پٌدؽٍ ای ًوی ضْؼین، تی نثیَ، تاؼاى ضْؼظٍ

 ُیچ ضاًَ ای ؼا ًوایاى ًوی کٌینُْـ ّ 

 ٍ ٍ ٍ ضاًَ آٍ

 نعى ُویهَ كؽصت اقتتؽای توام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دختر مه
 

 قثؿای ضاًَ  ظضتؽکًوانی 

 ًوی ؼیؿظ، کوی کح

 قتاؾ خٌف ؼًگِا

 هثل ضْظل، نّلاف اقت

 ظؼضتی هی ؼّیعضاًَ  ؼّی قوق

 ظؼ تاؽ هی ظًّع ،ؼیهَ ُا اؾ پٌدؽٍ ُا تیؽّى آهعٍ

 ظؼ ضاک كؽّ هی ؼًّع، ظّؼ پاُا هی پیچٌع

 تی تَ هي هی پیچعّه، کاؿػی قثؿ ّیِ ، ؼهثل ضْظل


