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فصلی دیگر
هیاى کْچَ پف کْچَ ُای اكکاؼم
زؽكِای تْ اًثانتَ
ظؼ ضیالن تا ؿؽّب هی ؼیكن
هی ؼیكن تا ًیوَ نة
تـض ُدْم هی آّؼظ
قاظٍ انک هی ؼیؿم
ظیْاؼُا ؼا تعّل هی کهن
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زصاؼضاًَ ام ؼا تلٌعتؽ هی کٌن

تلٌع تا تیگاًکی ضْؼنیع
تا تواهی کَ ًاتوام هی هاًع
تا ّخْظی لثؽیؿاؾ ها تَ تاؽ ضاعؽات هی ؼّم
ؼّی ظؼضتی هی ًْیكن:
ایي ًیؿ تگػؼظ
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پاییس
ًلف قْؾاى پاییؿ ،تثكوی تلص تؽ ناضَ
ًگاُِا ظؼکْچ ،اًعیهَ ُا ؾؼظ
نة ّ ُدْم قؽظ تٌِایی
قثؿ ؼا ؿثاؼ هی گیؽظ.
ظلن تؽای ظؼضتاى هی قْؾظ
چهوِایهاى ضیؽٍ تؽ تؽگِا
ضلْتی ؿوگیي ّ كؽّظی تکؽاؼی
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ًْنتَ تْظم:
اؾ تؽگؽیؿاى تیؿاؼم
ًوی ظاًن ،نایع ظؼتلٌگؽ پاییؿ
پؽتاب هي اؾ هلَ تَ ظؼٍ ًوم هی گیؽظ!
ظؼ ُویي كصل تْظ
کَ ًیلْكؽآتی ؼاؾل ؼا ؼّی آتِای هؽظاب ػؽیاى کؽظ
اًّ ،گاٍ یص ؾظٍ ی تؽگ
تؽـ كؽّؼكتي ظؼ هؽظاب
هی گلت:
ضْظ ؼا هسکن تَ اّ هی چكثاًن
هثل ِ ؾى ّ کْظکم
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خاهْش
ضْاتم نکكتَ ،ؼّیایم پاؼٍ پاؼٍ ،هي آنلتَ
ّ
قسؽ تاؾ ضؽّـ هی ضْاًع
ظّؼ اقت ،ظّؼ
آى کَ قْقْ هی ؾًع
ُؽاقم اؾ تاؼاى ،اؾتاظ ،اؾ ؾًدیؽُا
ضاهْل ،ضاهْل ،ضاهْل
ُوَ خا ضاهْل
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کلیعِ هلل قکْت ظؼ ظلی پٌِاى
ظّؼ اقت ،ظّؼ
آى کَ قْقْ هی ؾًع
ّ ضؽّـ هی ضْاًع
نة ٌُگام ،هؽظ تٌِا ،هیاى ًْنتَ ُا ،ضیؽٍ تَ ؾًدیؽُا
ّ هللی کَ ظؼ اًتظاؼ کلیع ؾًگ هی ؾًع
هي ٌُْؾ آنلتَ ،ؼّیاُا پاؼٍ پاؼٍ ،ضْاتِا نکكتَ
ّ تاؾ ظلن هی گیؽظ
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فردا
كؽظا نایع ُْایی تاؾٍ
ؼّؾی آكتاتی ،نثم هِتاتی
اؾآقواى قتاؼٍ تثاؼظ
كؽظا نایع قواّؼ ظؼ خْل
ػغؽ نیؽیٌی ظؼ اتام
گلِای تاؾٍ ؼّی هیؿ
پٌدؽٍ تاؾ نْظ
كؽظا نایع ّصلت ظّ ًگاٍ
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پیًْع قؽّظٍ ُا ،آّای ضٌعٍ ُا
هي ّ تْ ،صعای تْقَ ُا
ًَ ،كؽظا ؼّؾی هثل اهؽّؾ
هي ّ اًعیهَ ُاین
هي ّ قوثاظٍ ّ ؾًگ تکؽاؼ
چَ تایع کؽظ؟
ؼّؾ پؽُوِوَ ،نة قؽظ
ؼضتطْاب خاى گیؽ ُّ تاّل قکْت ؼّی ظیْاؼُا
ضكتًَ ،اآؼام ،تکؽاؼ ّ تکؽاؼ ّ تکؽاؼ
اهْاج ظؼ ضؽّلً ،اضعا قؽگؽظاى ،کهتی تی تاظتاى
ظقتن ؼّی کاؿػُا ًوم قازلی هی ؼیؿظ
چهون ضیؽٍ تَ اتؽ ُای ُؽؾٍ
ّ تاؾ ظؼاًتظاؼ پکی ظیگؽ تَ كؽظا هی ؾًن
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زهسهَ ُای جْاًی
چؽا کكی ًوی گْیع؟
چؽا کكی ًوی ضْاًع؟
کداقت پعؼم؟
هی ضْاُن قؽ تؽ ؼّی ِ ناًَ ال تگػاؼم
تا هی تْاًن گؽیَ کٌن
تَ اّ تگْین:
آؼی پعؼ ،ؼاقت تْظ
ؾهؿهَ ُای تْ ظؼ نثِای خْاًی
هي ُوَ ؼا ظیعم ،تَ هي پیچیعًع
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هؽا کْتیعًع ،هچالَ ام کؽظًع
تی ؼزواًَ کٌاؼ ظیْاؼ تا چهوِای تاؾ قْؼاش قْؼاضن کؽظًع
ّ تؼع ....
آؼی پعؼ ،ضْظت گلتَ تْظی
”ػهن ّؼؾیعى هُْثتی الِیكت“
ّ هي ضیلی قاظٍ ضْاقتن ظّقت ظانتَ تانن
ّكاظاؼ تواًن
اهّاً ،كل هيً ،كل آّاؼٍ گاى اقت
پعؼ تاؼیص ٌُْؾ تکؽاؼ هی نْظ
الک پهتِا ٌُْؾ ظؼ صق اّّلٌع
ّ هي تاؼ ظیگؽ ضظّ ِقّْم ؼا هی ضْاًن
پعؼ کال تْظی
تا تا ُن تؽگِای پاییؿ ؼا اؾ هیاى تاؿچَ خوغ کٌین
کال تْظی تا انکِای یطؿظٍ ام
ؼّی ناًَ ات قؽاؾیؽ نًْع
کال تْظی ّ ؾهؿهَ ُای خْاًی ؼا تکؽاؼ هی کؽظی
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هثلث
آّاؾ نثاًَ ،آلْظٍ تَ تٌِایی
تیک تیک قاػت ،هَ آلْظ
گاٍ صعایی هی آیع
اؾ ضاًَء هي ًیكت
لیْاى چای ؼّی ظاهٌم ّلُْ ،ل هی نْظ
اهّا هی ضٌعظ!
تَ پٌدؽٍ هی کْتٌع ،اؾ خا هی پؽم
هَ اتام ؼا تاؼیک کؽظٍ
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ظؼ ظقتم ضیكی یک ظاهي
هی گْیع:
تاؼاى چَ تٌع هی تاؼظ!
خایی هیاى زؽكِایم ظؼّؽ چوثاتوَ ؾظٍ
هؽا هی تْقع!
صْؼتم اؾ ػغؽ ظاهي پُؽ
ًگاُن قؽظ ،ضٌعٍ ام تلصً ،لكن تٌگ
چٌعنن هی نْظ!
ؾیؽ ظّل هی ؼّم ،گًَْ ُاین ؼا هی قاین
آب تْقَ ُای ُؽؾ ؼا هی تؽظ
تَ پٌدؽٍ هی کْتٌع ،هی گهاین
ظؼ هَ کكی ًام هؽا هی ضْاًع
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فاصلَ
ًاهن ؼا کَ هی ضْاًی
قؽكَ هی کٌی
تـییؽ صعا هی ظُی
تؼع ؼًگت هی پؽظ
ظقتت هی لؽؾظ
هؽا پف ُّ پیم هی ًْیكی
تؼع خاین هی گػاؼی
ظؼ زانیَ غٌُت هؽا ًوّانی هی کٌی
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آًگًَْ کَ هی ضْاُی
چهن تكتَ هؽا هی ضْاًی ،تلكیؽم هی کٌی
تؽای تلکیک هي اؾ هي ،هعام ظؼ اؼتلاع غٌُت هی پؽی
گاٍ ضظ نکكتَ ّ هٌسٌی اؾ هي هی قاؾی
گاٍ تی ًوغَ ،تکَّ تکَّ ام هی کٌی
قؽت ؼا کَ پاییي هی اًعاؾی
هؽا ؼقن هی کٌی
کلوات تؽٌَُ ام ؼا ضظ هی ؾًی
تاهی ؼا هی نْیی
ظؼ ًوغَ یی ظیگؽ چهواًت تَ هي ضیؽٍ هی نًْع
آؼام ؼّی آى صٌعلی ضالی هی ًهیٌن
اقتعالل پاتؽٌَُ اقت
اتام ظیگؽی ّخْظ ًعاؼظ
هصَ ای تا ؾتاًی ػؽیاى ّ ّاژٍ ُایی قاظٍ هی گْین
اها ،پٌدؽٍ تاؾ اقت ّ تاظی کَ هی ّؾظ
ظّؼ زؽكِاین هی پیچعُ ،وَ ؼا تا ضْظ هی تؽظ
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اؾ خا تلٌع هی نْم
کاؼُای ضاًَ ظؼ اًتظاؼ هي
پکی تَ قیگاؼت هی ؾًی
تویَ صلسات ؼّؾًاهَ ؼا هی ضْاًی!
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باراى
قایَ ؿؽّب ،هالكَ ُای ًوعاؼؼّی عٌاب
هي تَ تاؼاًی کَ هی تاؼظ ظنٌام هی ظُن
ظلتٌگ ًیكتن ،انکی ًوی ؼیؿم
اهّا ،تاؼاى تصْیؽهی قاؾظ
ًوی كِون ؾیثاییم ظؼ چیكت؟
ؼّی هیؿ نوؼی هی قْؾظ
اتام قؽناؼ اؾ تْی ػكل
هي تا زْصلَ تدؽتَ ای ظیگؽ ؼا ّؼم هی ؾًن
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ظؼ گْنَ یی هی تیٌن ،کكی هثل کكی ًیكت
قؼی هی کٌن تا ُویي نؽّع کٌن ،تٌْیكن
ُیچکف هثل ُیچکف ًیكت
تاؼاى ظیگؽ آب ًیكت
ؾى هاًٌع هاظؼل ًیكت
هؽظ هاًٌع پعؼل ًیكت
ًْنتَ ُاین ؾیؽ تاؼاى هی ظًّع
آًدا کكیكت
تا ؾیؽکی تلٌع تلٌع آًِا ؼا هی ضْاًع
پهت نیهًَ ،گاُم هی کٌن
زؽكِاین تکؽاؼکٌاى ظؼ گْنَ ای اؾ نة تاؼیک هی نْظ
تاؼاى ظیگؽ تاؼاى ًیكت
ُیچکف هثل ُیچکف ًیكت
هي نکل ػصای هاظؼتؿؼگ
ؼّی ضیاتاًِای هكعّظ ،اًعیهَ ُاین ؼا تعّل هی کهن
ؾیؽ لة ؾهؿهَ هی کٌن
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هي ُن ظیگؽ هي ًیكتن
اههة تاؼاى هاًٌع ُوِوَ هؽظاى اقت
تا ؼگِای تؽآهعٍ گؽظًهاى
آًگاٍ کَ هؽظاًگی ناى ؼا تَ تاؼیص پیًْع هی ؾًٌع
ّ ظؼ ضْاتی ُؿاؼاى قالَ
ًوهی اؾ هي ّ تْ ظؼ ؼّیاُای ؾًگ ؾظٍ ضْظ هی تیٌٌع
کَ تَ ًیكتی ؼقیعٍ ،تاّؼ ًعاؼًع
اؾ تالل تاؾ ًوی ایكتٌع ،هعام ظقت ّ پا هی ؾًٌع
آٍ ٍ ٍ ای تاؼاى ،ای تاؼاى
ضكتَ ام اؾ تْ ّ تصاّیؽت
اؾ پهت نیهَ ،ظّ ظقتِ گؽم ؼّی چهواًن هی ًهیٌع
ّ
ظؼ گْنن قازل ظاؽ ضؿؼ ؼا ؾهؿهَ هی کٌع
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گوشذٍ
اؾ کعاهیي هلَ پؽیع
تؽ کعاهیي هْج ًهكت
قْی کعاهیي خاظٍ قؽاؾیؽ نع
کَ ظیگؽ کكی اّ ؼا ًعیع
هاظؼم ؼّی ًوم تاتلْ ُا اّ ؼا هی خكت
پعؼم هیاى ًْای قاؾ
ّ هي هیاى ِضغْطِ ظكتؽم
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تَ یاظل کَ هی ضْاتن ،هی تیٌوم!
تا اّ هی پؽم ،تَ ظّؼُا
تَ قؽؾهیي تی ظیْاؼ
تَ ثاًیَ ُای تی ُؽاـ
کٌاؼ هؽظم تی تـض ّ زكع
تؼع ضٌعٍ ال ؼا تا هي توكین هی کٌع
ظؼ گْنن تؽاًَ ای اؾ ظلعاظگاى هی ضْاًع
لسظَ ای ظقتن ؼا هی كهاؼظ
هي لة تَ قطي تاؾ
اهّا ،تاظ تیؽزواًَ ظؼضتاى ؼا هی لؽؾاًع
هي اؾ ضْاب هی پؽم
ظیؽ ّهت اقت ،قْی نوا هی نتاتن
نایع کكی اّ ؼا ظیعٍ تانع
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جادٍ
هي ّ ظؼاؾای لسظَ ُای تی تْ
ایكتگاُی ضالی ،قْت قکْت
کكی کَ خا هاًعٍ تَ صٌعلی ضالی ضیؽٍ هی نْظ
هكاكؽ نة ضْاب ؼا گن هی کٌع
ؼّیایی تَ کْتاُی نثِای تا ُن ،قایَ ُا ؼا ؼًگ هی ؾًع
اتؽُا ؼا اؾ آقواى پاک هی کٌع
تا کاؿػُای ًوؽٍ ای قتاؼٍ هی قاؾظ
ضٌعٍ ال ؼا خای هاٍ هی آّیؿظ
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ّ خاظٍ آى خاظٍء ظؼاؾ ظؼؼّیا ًوی گٌدع
قاػت ؾًگ هی ؾًع
تٌی ضكتَ اؾ تاؼ نة کهاى کهاى قْی ؼّؾ هی ؼّظ
ضْؼنیع پاییؿی چهن ؼا هی ؾًع
گْیی خاظٍ ؼا ُی هی کهٌع تا ظؼاؾتؽ نْظ
ؿؽیثاًَ ظؼ هعاؼی کَ ُی تؿؼگتؽ هی نْظ ،هی چؽضن!
ًَ ،ظّؼ هی ؾًن
تَ خاظٍ ًگاٍ هی کٌن
کكی هی ؼّظ
ظقتم ؼا ٌُْؾ هی تیٌن ،تکاى هی ظُع
ؼّی صٌعلی ضالی تاظ کتاتی ؼا ّؼم هی ؾًع
هي ضْاب آلْظٍ اؾ ایكتگاٍ ظّؼ هی نْم
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سکْت
 ّ ...ظؼ آى ظم قکْت کؽظم
ُلتَ تَ پایاى ضْظ ؼقیعٍ تْظ
هي قؽناؼ اؾ ضْنثیٌی
ٌُْؾ ظؼ پف ظیْاؼ گل اًتظاؼ ؼا هی تْییعم
اها ،ظؼ آى تؽُْت کكی ًثْظ
تا قؽضی چهوِاین ؼا تا اّ هكوت کٌن
ّ
هي لثطٌع ؾظم ،تا قتاؼٍ ُا ؼُگػؼ نة نعم
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ؾهؿهَء ّاژٍ ُا تؽ لثن آؼام گؽكت
ًگاٍ پؽ اضغؽاتن هیاى پیلَ ُای قکْت ًهكت
هلن تی ؼًگن الی کاؿػُا ضْاتیع
اؾ تکؽاؼ گؽیطتن ّ لثطٌع ؾظم
ظّل ُلتَ قؽظ تْظ
نال هي ،آلْظٍ تَ كوؽ ،آقتاًَ تی چهن اًعاؾ
تاؾیگؽ ًوم هي ،ضكتَ اؾ ؼًح هي ،خٌاؾٍ ام ؼا تؽظانت
پؽظٍ ای ؼّین کهیع ،تی ؼًگی ام ؼا تَ ؾتالَ اًعاضت
ّ ؼّی کاؿػُاین ًْنت:
” هلثن ؼا پٌِاى هی کٌن
ظؼ اتاهی کَ ظؼیچَ ئیم ًیكت
اؾ هِتاتی تَ کْچَء تاؼیک ضن هی نْم
ّ تَ خای ُوَء ًْهیعاى هی گؽین
...ای هلة ظؼتَ ظؼ! اؾ یاظ هثؽ
کَ ها  -هي ّ تْ – ػهن ؼا ؼػایت کؽظٍ این،
اؾ یاظ هثؽ ،کَ ها – هي ّ تْ – اًكاى ؼا ؼػایت کؽظٍ این “ *
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آٍ ٍ ٍ آؼی
پایاى ُلتَ هؽگِ آكتاب تْظ
ضهکی ظؼیا ،آضؽیي تؽگ ُن اؾ تٌِا ظؼضت اكتاظ
هي تا تواهی ظؼظم قکْت کؽظم ّ لثطٌع ؾظم

 – ۸قَ قؽّظ تؽای آكتاب اؾ ازوع ناهلْ
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توٌاقثت ؼّؾ خِاًی زوْم تهؽ

ُوصذا
عؼن صعای هي گْیی تَ ظؼیا ؼیطت
ُْل ظؼًّن ؾهیي ؼا لؽؾاًع
ّ آقواى تا تؽظیع هي ُْای گٌعیعٍ ؼا ػؽم کؽظ
كؽقٌگِا ظّؼ
پاؼّؾًاى پیؽ
هیاى هاین ُای کٌَِ
ؾًاى ّ ظضتؽاى ؼا قْی آى خؿیؽٍ هی ؼاًٌع
کَ نثی تْكاًی ضهوگیي ،آؿهتَ تَ هِؽ ؾًی هیاى آى كؽّ ًهكت

36

ّ
هؽظاى ؼا ظؼگؽظاتِای ّزهت پیچاًع
اؾ آًؽّؾ هی گْیٌع:
خؿیؽٍ ًاهی ؼا هی ضْاًع
ًام ؾًی!
هؽظاى ٌُْؾ ظؼ کاتْـ آى نة
ؾًاى ؼا هؽتاًی خؿیؽٍ هی کٌٌع
ّ
ضًْهاى ؼا تؽ چِؽٍ ؾهطتهاى هی کهٌع
ّ
ایٌدا کٌاؼ تْ ضْؼنیع قؽظ اقت
ضلْتی ؿؽیة!
اػتؽاف تی اًتِاقت
كؽیاظ تؽای ؼُایی تـض اقت
گاٍ ؼّی ِ گًَْ ای هی ؿلتع
گاٍ ػعظیكت کَ تا قکَ ُای کٌَِ صلؽ هی نْظ

37

گاٍ تْی ؾًعگی اقت ظؼ آًْؼ ظیْاؼُای تلٌع
آٍ ٍ ٍ
تا ازتیاط آقواى ِ قٌگیٌن ؼا تثیي
قتاؼگاًم ظؼ ُػیاى تثی قْؾًعٍ ،هاُم تا تاؼاى آهیطتَ
ظقتت ؼا ؼّی گًَْ ام تٌهاى
ّ
تؽای ضْاتِای آنلتَ ام ؼّظضاًَ ای خاؼی کي

38

سْغات سفر
چؽاؿی ،ظكتؽی ،اتاهی پؽؿثاؼ
تی اػتٌا تَ صثر کَ ظؼ ؼاٍ اقت
تَ زواؼت زلوَ ُای پیچیعٍ تؽ ضْظ هی اًعیهن
عاهت هلِْهی كؽاتؽ یاكتَ
تاّؼ تَ ایواى ؼقیعٍ
تَ ُیچ ػاظت ًکؽظى
تَ ُیچ ظل ًثكتي
تا ّاژٍ ُا گؽیَ کؽظى
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تا ّاژٍ ُا ؼهصیعى
ػؽیاًی ،خعال ،تؼاظل تیي ها
ظؼک كاصلَ اقت هیاى تْلع ّ هؽگ
چؽاؿی ،ظكتؽی ،اتاهی پؽؿثاؼ
تدؽتَ ،قْؿاتی قلؽ ،ضاعؽٍ ام کدا هی ؼّظ؟
هي تَ ُیچ ػاظت ًکؽظٍ ام!
هي تَ ُیچ ظل ًثكتَ ام!
ُؽگؿُ ،ؽگؿ

40

زیر لب
پیم اؾ تْ تْظًع ،هؽظاًی قْاؼ تؽ اقثِای تیؿپا
آًاى ظؼ تاّؼ خٌگ تؽظیْاؼُای ضاًَ نوهیؽ ّ ًیؿٍ هی آّیطتٌع
آًاى ُوكؽاًهاى ؼا تَ قلغاى ُا پیهکم هی کؽظًع
ّ كؽؾًعاًهاى تَ آى ؿیثت ظؼظًاک ُؽگؿ ػاظت ًکؽظًع
اؾ آى ؾهاى قالِا هی گػؼظ
زاكظَ ام هعام ضاًَ تکاًی هی کٌع
چؽا ایي ؼا تَ تْ هی گْین؟
ًوی ظاًن!

41

نایع تی آًکَ تطْاُن
ًْػی ؼاتغَ هیاى نوا ظؼ اًعیهَ ُاین تؽهؽاؼ هی نْظ
کَ هي لثؽیؿ اؾ ًلؽت هی نْم ّ هی ًْیكن
اؾ قؽ یاـ تَ چیؿی ؿیؽ اؾ هعؼت اًكاى ،ظقت هی آّیؿم
ّ
ػظین تؽ اؾ آؼؾُّاین كؽیاظ هی کهن
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رّز
ظؼ نِؽ هي ضؽّـ ًوی ضْاًع
ؾًگ قاػت یؼٌی قالم ّ صثر تَ ضیؽ
ّ ؼّؾ قیلی هسکوی اقت
تؽ چِؽٍ هي ،تؽ تكتؽ قؽظ
ظؼ لـتٌاهَ تعًثال هؼٌی ؼّؾ هی گؽظم
اؾ علْع تا ؿؽّبِ آكتاب کَ ُْا ؼّني اقت
ؼّؾ تؼؽیق هی نْظ
ؼّج ُن گلتَ نعٍ
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نک کؽظم!
اؾ ضْظم پؽقیعم ،کعام علْع ،کعام ؿؽّب؟
انتثاُی نعٍ!
ؼّؾ یؼٌی پی لووَ ًاًی ظّیعى
ضكتَ اؾ ؼًح  ،تؽ ضاک ًهكتي
ؼّؾ یؼٌی چِؽٍء ؾؼظِ گؽقٌگاى
کؽ ،کْؼ ،تی ضثؽ اؾ تؽٌُگاى
ؼّؾ یؼٌی ًااهیع اًتظاؼ نة کهیعى
ّ تَ کْظکی ّػعٍ كؽا ظاظى
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گلگْى
اؾ ؼاٍ هی ؼقیعم تا هلثی پؽنْؼ ّ پؽتپم
تؽاًَ هی ضْاًعم
تَ آقواى هی ضٌعیعم
اؾ آى قتاؼٍ هی چیعم
چَ صثْؼاًَ خای زؽكِایت هی کانتن
اؾ ؼاٍ هی ؼقیعم
تاؾٍ چْى ًكین ،ناظاب چْى تِاؼ

45

ظؼؼگن ضْى ضْؼنیع ،تؽم چهون ایكتاظگی
ًلكن خاى ِ تاؽ تْظ
اهّا ایي ُوَ ظلكپؽظگی ،ایي ُوَ قاظگی
خٌْى اقت خٌْى
تایع چهن گهْظ ،تایع ظیع
ّ هي ظیعم کَ چَ تی پؽّا
تا پؽّاًَ تال ؾظی
نوغ ؼا تَ ضاهْنی ًهاًعی
کَ چَ تی زؽهت هٌظْهَ ام ؼا ظؼیعی
ّ چَ آقاى تی کالهی اػتواظم ؼا ؼتْظی
تی گواى ظؼپی چیؿی تْظی
اهّا ظؼ ضیاكت اتام کْچکن
خؿهي ّ ًْای قاؾ ،چای ّ کوی ضؽها ،چیؿی ًیكت
خِاى هي ظّؼ اؾ اككؽظگی ،ػاؼی اؾ ظؼهاًعگیكت
قکْت تا نؼؽ هی نکٌع
هالکیت هؽؾ هی نٌاقع

46

ؼاؾُای گلگْى ػهن ،پاقطی تؽای تْظى اقت
هي تاؾ اؾ ؼاٍ هی ؼقن
تؽاًَ هی ضْاًن
تَ آقواى هی ضٌعم
ّ اؾ آى قتاؼٍ هی چیٌن
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هعیار
نة ٌُگام ،هاٍ ًْزَ ضْاى ،ضیاتاى تؽٌَُ
تؽگِا تاؼاى ضْؼظٍ
کكی کٌاؼ خْی هیاى نیاؼُا ًوغَ هی گػانت
ؼًگ پؽیعٍ ،لؽؾاى ،پهتِ قایَ ُای تی ًلف ضلْتی هی خكت
تا هیاى اًلداؼ ظؼّى هؼیاؼؼا زکایت کٌع

48

برای باغچَ
ؾهاًی تف عْالًی پٌدؽٍ ایكت تكتَ
کكی ًوی کْتع تؽ نیهَ ُای ؼًگیي ًاؾکم
ظؼ آیٌَ هٌن
هِتاب هیاى ظّ ظقتن پٌِاى
تؽ لثن آّاؾ ظًثالَ ظاؼ قکْت
ؿؽیة ظؼ نة تکؽاؼ هی نْم
ایٌگًَْ قکْتن قؽّظٍء ظیگؽی ؾهؿهَ هی کٌع

49

ظؼ قؽؾهیي قؽظ ؼاتغَ ُا
ػهن هاًٌع آكتاب ػصؽ ؾهكتاى تی ًلف
ًگاٍ ّ لثطٌع تی پایگاٍ
تؽ الْاؼ پْقیعٍ تاؼاى هی تاؼظ
ّ اّ ًوی ظاًع ظؼ پی چیكت
ظؼ پهت پٌدؽٍ آقواى تکؽاؼ هی نْظ
ظؼ ؼگ ؾهیي تِاؼ هی ظّظ
گٌدهکِا ،ؾًثْؼُا ؼّی گلِای ًؽظٍ هی ضٌعًع
اؾ آى ظّؼُا هی آیع
کكی کَ تْی ػلق ؼا هی نٌاقع
ًوهی اؾ اًگهتاًم ٌُْؾ ؼّی نیهَ ُای ؼًگی هی ؿلتع
تَ هي ًگاٍ هی کٌع
تا هي ًلف هی کهع
اّ ظؼ ؼاٍ اقت ،تَ اّ تگْییع
تؽای تاؿچَ گلی تیاّؼ ،تؽای پٌدؽٍ قؽّظی ظیگؽ
ّ تؽای هِتاب آقواًی تی اتؽ

50

ًْازش تْ
تگػاؼین ًگاٍ تپیًْعظ
تگػاؼین تؽاًَء ظؼظُای قوح ضاهْل نْظ
ّ آى ٌُگام کَ قْی نة ؼّاًَ این
تَ قؽؾهیٌِای تاؼیک
کَ ضالصَ ای اؾ تْی گْؼقتاى
ّ ُؽاـ اؾتؽخِای تی کكیكت ،پٌاٍ ًدْیین
تگػاؼین چؽاؽ ؼّني نْظ

51

خِاى ظؼ الک ها ًیكت
تَ خاًة ؼّؾ نتاتین
هؽظگاى تَ قؽؾهیي تاؼیک ًاهی خاّظاًَ هی ظٌُع
ظیاؼُای ًاآنٌا تَ چهواى ها ضیؽٍ اًع
آقواى پیعاقت
ضْؼنیع هی تاتع
ظؼ اًتِای کْچَ تي تكتی ًیكت
تاؽ كصیل ًگهتَ
تْی ػلق تاؾٍ هی آیع
ػؽتعٍ کم ظؼ گْؼ اقت
ّ هي تا ًْاؾل تْ ظّتاؼٍ هی ؼّین

52

خذاحافظی
ؼیؿ ؼیؿ تاؼاى هی ؾًع
هیاى قوق آقواى ُیچ چؽاؿی ًوی قْؾظ
ظیْاؼ کٌَِ تاؽ ظؼ ؼعْتت نثاًَ
ضْاب پیچکِای ؼًگی هی تیٌع
ضْاب گل قؽش تة کؽظٍ
ّ تصْیؽی اقتْاؼ اؾ ضْؼنیع
اتؽُای ضاکكتؽی قؽّظ ػهن ًوی ضْاًٌع
تی ایواى تَ عثیؼت پؽظٍ ؼّی ًْؼ هی کهٌع

53

خـعی ؼّی ظؼضت ُُْْ هی ؾًع
ّ ظؼ ظلن ُؽاـ هی ظّظ
هكاكؽتٌِا ،ظیْاؼ ضكتَ
تاؼیک هی نْظ
كؽیاظی تیوؽاؼ اؾ گلْیی هی گػؼظ
هي ظػا هی ضْاًن
ُواًٌع پعؼم ظؼ نة ضعازاكظی
اؾ تَ خؼثَ ای آضؽیي قؽّظٍ ام ؼا تیؽّى هی کهن
ظؼ ظقت هكاكؽ هی ًهاًن
تؽای اّ هی ضْاًن،
اؾ ًگاٍ ّ اػتواظ
اؾ پچ پچ ّ اناؼٍ
اؾ ضْاتِای تاؽ
ظقتِای ضالی ام ؼا پؽ اؾ هِؽ ّ یاكتگی هی کٌن
ّ آؼام ؼّی قیٌَ ال هی كهاؼم

54

ضْؼنیع اؾ اػوام قیاُی لثطٌعی هی ؾًع
زؽكِا لثِای تاؾٍ تؽی هی خْیٌع
ّ هغؽٍ ُای انک ...
آیا ایي ؼگثاؼ ػظین ظیْاؼی ؼا ضْاُع ؼیطت؟

55

در ایي فصل
کَ هی رسذ از راٍ
ظؼ ایي كصل کَ هی ؼقع اؾ ؼاٍ
تؽای آیٌَ آّاؾی ظّتاؼٍ ضْاُن ضْاًع
گل تاؿچَ ؼا ظؼ ظنت ضْاُن ًهاًع
ّ توام نة تا اقثی قؽکم قْی كؽظای ِ ؼّني ضْاُن تاضت
ظؼ ایي كصل کَ هی ؼقع اؾ ؼاٍ
صْؼت ضْؼنیع ؼا ًْاؾل
قایَء اتؽُا ؼا اؾ هلَّ ُا پاک ضْاُن کؽظ

56

تؽای ؼّظضاًَ ؼاُی تاؾٍ قْی ظؼیا ضْاُن کهیع
اًعیهَ ُای کٌَِ ؼا ضْاُن نكت
تَ ّاژٍ ُای تاؼّؼ قالم ضْاُن ظاظ
هیاى اًگهتاًن زلوَء تْ ؼا ضْاُن ًهاًع
آؼی ،تَ تْ هی گْین ،آؼی
ّ تا تْ ظؼ ظّؼتؽیي ًوغَ لٌگؽ ضْاُن اًعاضت

57

زیر باراى
چؽا کؽ؟
چؽا کْؼ؟
چؽا ضْاتت ایٌگًَْ تیداى اقت؟
ًاّظاى ِ کٌَِ تا ُؿاؼ قْؼاش ،ؼقْا ؾیؽ تاؼاى
کكی هی ًگؽظ ها ؼا
پهت ظؼضتاى کاج ،تٌِا یک چؽاؽ
یک ًگاٍ قْ قْ هی ؾًع
تیصعا هی تاكع ،ؼج ؼّی ِ ؼج

58

ّ تاؼاى آؿهتَ تَ ؾًگ ؾیؽ پایم هی ظّظ
کكی هی ًگؽظ ها ؼا
تْ هٌکؽِ ًگاُم ،چؽاؿم
هي صعای ّلْلَء ؼخِایم ؼا هی نٌْم
ؼهص ًگاُم ؼا هی تیٌن
قؽضی گًَْ ال اؾ قؽهاقت
هي تَ اًکاؼ تْ ههکْکن
ًگْ کَ هي تة ظاؼمُ ،ػیاى هی گْین
تایع آب تٌْنن!
ًَ،
ایي آب عؼن ؾًگ هی ظُع!
تْ هی ظُع
تْی تؽخی هتؽّکً ،گاُی تٌِا
هگؽ ًوی ظاًی کَ ؾًعگی ؾیؽ تاؼاى اقت؟

59

بخْاى
ظل تٌگ تْظی ،اؾ هِتاب قؽاؽ ػهن ؼا گؽكتی
قتاؼٍ نعم ،تا چهوکی ضْاًعم
ػهن هٌن ،خاّظاًَ هٌن
تٌْیف ،تا هي تٌْیف
تا ػغؽ هِتاب ؼّی ِ ضْنَ ُای نة
اؾ پیکؽ ظاؽ ؾهیي
اؾ نکْكَ ُای ضْنؽًگ گیالـ
اؾ ّزهت تٌِایی تٌْیف
تٌْیف کَ تْ هی نٌاقیم

60

اها اؾ زضْؼل ظؼ ُؽاقی
هثل هي اؾ ًثْظًم
تٌْیف تا تطْاًن
قؽها زاکن اقت
هي اؾ قکْت تْ تیؿاؼم
اؾ ؼّؾًَ ُای تؽظیعت گؽیؿاًن
تَ آقواى ًگاٍ کي کَ اههة ضاًَء هاقت
ظیگؽ ؾهیٌی ًیكت
خاظٍ ای ًیكت
ظیْاؼی ًیكت
ؼاٍ نیؽی پؽ اؾ ضْنَ ُای اهاهیكت
تطْاى ظؼ تاؽ قتاؼگاى
آّاؾ ها ؼا تطْاى
تا هي تطْاى
ػهن هٌن ،ػهن هٌن
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 ...خْابیذٍ
تٌْیف ،اؾ ظؼظ ِ اتلِاى
اؾ كهاؼُای هعاّم تَ گیدگاٍ
تٌْیف!
نِؽ آقْظٍ ضْاتیعٍ
تَ كکؽ تاؿچَ کیكت؟
تؽ گلْی ؿٌچَ ،ػللِای ِ ُؽؾ
ُْا آلْظًٍ ،لكِای قؽظِ
ظقتِا ؼا تؽیعٍ اًع
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ؾًعگی کداقت؟
تٌْیف!
هلن ؼّی ِ ظكتؽم تچؽضاى
ظؼ چِاؼچْب ظؼ ،نکكتَ ًگاُن
ظؼ هاتِای کًٌَِ ،هكتَ ًاهن
تاظُای ّلگؽظ ،تی زؽهت ،ضغّن ؼا هی تؽًع
خاظّی ِ ػهن ُن ظیگؽ کاؼی ًوی کٌع
چَ تایع کؽظ تا ؾًدیؽُا ،چؽضِا ،تا ّاژٍ ُا ،ظّؼُا؟
ظقت تا تی ًِایت کهیعٍ ،تا اّج پؽیعٍ ،ظّتاؼٍ تؽیعٍ
نِؽ آقْظٍ ضْاتیعٍ!
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رّزُای زهستاى
تؽای تاؼاى قؽّظم ،تْی ؼعْتتم تؽ هي ًهكت
تؽای ظؼضت قؽّظم ،اتاهن اقیؽ عْكاى نع
ّ
تا اؾتکؽاؼنة ًْنتن ،پٌدؽٍ نکكت
ؾهكتاى تْظ
ضاعؽات ؾیؽ تؽكی قٌگیي
ظیگؽ ظلتٌگت ًیكتن
هیاى تصاّیؽ ؼًگاؼًگ آلثْم ،چِؽٍء تْ ُن گن هی نْظ
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ّ
هي ضكتَ اؾ خكتدْ تَ قؽاؽ ظكتؽم هی ؼّم
ّ
تا تِاؼ هی ًْیكن
اؾ ضیاتاًِای قؽظ ّ ضلْت ،تی ضٌعٍء هي
آلثْم ػکكِای قطت تیداى ،تی ظؼکی اؾ ّاژٍ ُا
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ّاژٍء هجِْل
ّهتی تاؼاى ؼّی صطؽٍ هی تاؼیع
تْ اؾ زػف آٍ هی گلتی
نة هیاى صق عْیل ظؼضتاى تا صثر قپیع هی تاضتی
هي اؾ قایَ ُا هی گلتن
تْ اؾ ظیْاؼ هي ػثْؼ کؽظی
ظؼ هي خا هاًعی
اها پهت لثِاینّ ،اژٍ هدِْل ؼا ًطْاًعی
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برای پذربسرگی کَ با عشق بیگاًَ هاًذ

هادربسرگ
(م)
 ّ ...نایع تؽا گن کؽظ
هیاى هاتِای ؼًگیي هؼاتع ٌُع
ّ نایع تْ خا هاًعی
هیاى تؽخِای تَ ؿؽب پیْقتَء آقیا
ّ
تا ػثْؼ ُؽتاظ ،تکَ ای اؾ قوق ضاًَ ال ّیؽاى نع
ّ
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کكی ؼا تا کٌْى ضیالی ًثْظٍ ،خؿ هاظؼتؿؼگ

(ر)
هاظؼتؿؼگ تا چهوِای ًگؽاى ّ هیچی ال
آؼیُ ،ویي هیچی ِ ظقتِ هي
اؾ ُواى ؼّؾُای کْظکی هی گلت :تچیي
ّ چیعم
زؽف ُای هاًٌع تاظتاى ؼا
زف ُای تِی تاى ؼا
ّ ظؼظ ؼا
ّ
ّصلَ کؽظم ظقتِا ؼا ،ػهن ؼا

(د)
هاظؼتؿؼگ هی گلت:
خاى یؼٌی تي تؽٌَُ
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تٌگالَ یؼٌی تكتؽ ِ ؾى
ػیع یؼٌی خهي تٌِایی
ّ
تَ عؽف پٌدؽٍ هی ؼكت
تیچاؼٍ هاظؼتؿؼگ!

(ا)
هی گلت:
تي پْل هي پْقت هي اقت
ُؽ نة پعؼتؿؼگ تؽ تٌم هی کهع
ّ
هي تا صثر هی لؽؾم!
زؽكِایم ؼا ًوی كِویعم
هی گلتن:
ضة لساف تؽظاؼ!
اّ لثطٌع هی ؾظ
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(ى)
ؾتاًهاى پؽقَ هی ؾًع
تا زضْؼت ،تی زضْؼت
تا اّلیي قدعٍ ،لثِایهاى هیاى تٌی ّلْ هی نْظ
یک نثَ ػانن هی نًْع
خوغ هی نًْع ،ظؼاؾ هی نًْع
نکل هاؼ هی نًْع!
تؼع هیاى صطؽٍ ُا گن هی نًْع
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آى لحظَ
خؽهَ ای اؾ ضْؼنیع یا ضْنَ ای اؾ قتاؼٍ تْظ
هیاى آقواى قؽگؽظاى
نلاف تْظ ،هثل نیهَ
ؼّاى تْظ ،هثل آب
ػغؽل ظل اًگیؿ ،هثل یاـ
چیؿی تْظ نثیَ ًگاٍ
ؿؽیثی آنٌا
اؾ ؾهیي ًثْظ
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نایع هصَ تْظ ،نایع ُن ...
ًَ ،ًَ ،ؼّیا ًثْظ
ظقتن ؼا ظؼاؾ کؽظم ،گؽكتوم
هیاى اًگهتاًن هاًٌع زثاب پؽیع
ضٌعیع!
ضْظم نٌیعم
تؼع ظّؼ نع!
هثل آظهِا!
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خیاباى
پٌدؽٍ ٍ تی هعؼت
تطاؼ ًلف ؼّی نیهَ
ضیاتاى قؽظ ّ یطؿظٍ
تؽای ظیعى نة ،اًگهتاى ّ ًگاٍ هی ظًّع
نایع لسظَ ای ظؼ تواعغ ضیاتاى
ػثْؼ ضٌعٍ ای ،یطِا ؼا تهکٌع
ّ
ؼاُی تاؾٍ تَ کْچَء هي تاؾ کٌع

73

ظؼ اتام یکی آؼام ؼّی اهْاج نؼؽی هی ؿلتع
ظلتٌگ ّ تی هعؼت ،هاًٌع پٌدؽٍ
گاٍ تکَّ تکَّ هی نْظ ،تَ ُؽ قْ پؽتاب
گاٍ ظؼ ًوغَ ای ؾهیي هی ضْؼظ
ػاخؿاًَ ظقتی هی خْیع
گاٍ ؾیؽاتؽیهن ِ اهیع گؽم هی نْظ
ًگاُم پؽ اؾ اًؽژی
هی کْتع ،پاؼٍ هی کٌع ،ظؼ ُن هی ؼیؿظ
آتم تپا هی کٌع ،تؼع ،هی ضٌعظ
هؽا تلٌع هی کٌع
ّ تا هي ظؼ ضیاتاًِای یطؿظٍ هعم هی ؾًع
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تبعیذ
ضاًَ اقت ّ ظیْاؼً ،یوکتی پْقیعٍ ؾیؽ تاؼاى
ضاک تاؿچَ ٌُْؾ تْی هؽظگاى ؼا تؽظّل هی کهع
هیاى ظاالى ظؼاؾ ،گلعاى گلِای پژهؽظٍ
هاًٌع صْؼت كازهگاى ِ پیؽ ،تٌِا ّ ؿوٌاک
لسظَ ُا ؾنت ّ ًسیق هی گػؼًع
ظّ چهن ضیؽٍ تَ نة ،تَ آكتاب كؽظا
ظّقتهاى ظاؼظ
هاًٌع هؽظی کَ ُؽگؿ اّ ؼا ًعیع
اّ خایی هیاى ًْنتَ ُا تثؼیع نع
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اّ تا ًوم ضْظ هیاى تاتلُْای اًتظاؼ
ّ
ًوایهٌاهَ ُای گؽقٌگی
ّ
قؽّظٍ ُای اهیع آنٌاقت
ضًْم کَ ظیگؽ ضْى ًیكت ،ظؼ تاؿچَ هی چکع
هی گْیع:
تؽ اكؽانتَ ضْاُع نع!
گام ؾًاى ظؼ ظاالًِای ضاًَ تا قایَ ُا زؽف هی ؾًع
" گواًن ضعایاى ظؼ ضلْت ضْیم ضْاتیعٍ اًع
یا آًچٌاى هكت نعٍ اًع کَ ها ؼا اؾ یاظ تؽظٍ اًع"
آٍ،

ای نِؽ تاؼیک

ًگاٍ کي!
ػهن ؼا تَ ؿاؼت هی تؽًع
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تا هسثت تداؼت هی کٌٌع
كؽؾًعاًت کٌاؼ تاؿچَ ُا پیؽ هی نًْع
ّ ؼّیاُا تؽ تال تاظ هی ًهیٌٌع!
آٍ ،ای نِؽ تاؼیک ،تگْ
اؾ کعاهیي قْ ضْؼنیع هی آیع؟
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آّاز هرگ
تا چهوِای ًگؽاى ،تَ ظًثال ِ تِاؼ
تؽ ُؽ تؽگ ِ ضهکی ظقت کهیع
پگاُاى تَ اهیعی ظلطْل کؽظ
ًالَ ال اؼؾاى تْظ
كؽیاظل نکكتَ
ظاؽ تی پٌاُی قْؾًعٍ
تی ضیال ضْاُؽل ،ؼاٍ تكتَ تؽاظؼل
تؽ ظّؼتؽیي صطؽٍ ًهكتَ هاظؼل
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هیاى اتام نیْى ػهن ،آقواى قیاٍ پْنیعٍ
ظیگؽ گؽیؿی ًیكت ،پاقطی ًیكت
ػغم ؼُاییكت
هؽگ آّاؾ هی ضْاًع
هیاى چهن ّ لة قکْت ًغلَ هی تٌعظ
ظؼ تالنی ظیْاًَ ّاؼً ،وم ِ آضؽیي لسظَ ُای تیِْظٍ گی
تا پػیؽل ؼیطتَ هی نْظ!
ظیگؽ قٌگؽی ًیكت
چهن اًعاؾ تؽُْتی اقت قْؾاى
ُؽاـ تک قْاؼ ؼاٍ
هؽگ تَ کوال ؼقیعٍ ،آّاؾ هی ضْاًع
آّاؾ!
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بْی راٍ
صعاهت ًؼؽٍ کهیع ،گؽظًم ؾظًع
نؽاكت پؽقهی کؽظً ،یم کژظم خْاتم نع
تَ ضْظ ًکاٍ کؽظم
تاؼ ِ آٍ ؼّی ظّل قٌگیي!
ت قکْت ًوی ضْاُن
ضلّ ِ
پهت ظؼیچَ ُای تكتَ ٌُْؾ ؾًعگی هی تپع
ًگاُِا ظؼ اًتظاؼ ضیؽٍ اًع
هیاى ضغْطِ ؼّؾًاهَ اتلِی هی ظّظ

80

لسظات ،تَ تکؽاؼ ؾهؿهَ هی نًْع
هي گؽیؿاى اؾ ظم كؽّ تكتي
تَ خعال تا ضْیم اؾ قازل اًؿّا ظّؼ هی نْم
تا كؽیاظی نکُْوٌع کَ ظؼ نیاؼ ُؽ صطؽٍ ای ضْاُع ًهكت

81

بَ هٌاسبت رّز جِاًی زى برای زًاى فراری

چگًَْ بَ فردا سالم گْین
قْی کػاهیي ؼّظ ؼّاى نع انکِایتاى
اؾ کعاهیي هلَّ كؽّ اكتاظ آضؽیي کالهتاى
تؽ کعاهیي ظنت ًهكت پیکؽُایتاى
نة تا ؾخَ ُایتاى کْظکاًتاى تَ ضْاب هی ؼًّع
ؼّؾ پاتؽٌَُ تا ظقتاًی تِی ظیْاؼُای هاًْى ؼا هی ظؼیع
آًِا هی تیٌٌع
چگًَْ ضْظ ؼا اًكاى هی ًاهٌع؟
اؾ کْچَ ُا هی گػؼم
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تا ضهوی چْى تیؽگی نة
چگًَْ تَ كؽظا قالم گْین؟
هیاى ایي ُوَ تی ػعالتی ضْى هی ؼیؿظ
ضْى ِ ؾًاى ،ظضتؽاى
تاظ تکؽاؼکٌاى هی ّؾظ
ؾیؽ پیؽاُي ُای لؽؾاى
هصَء ظؼظِ ؾًاى اؾ اتؽُای کثْظ هی تاؼظ
ظؼ هیاى چِؽٍ ُایهاى ظیگؽ ضٌعٍ ای ًوی خٌثع
تْی گؽیَ هی ًهیٌع ظؼ هیاى قغؽُای ظكتؽم
ػغؽگلِا ،ؼًگ ػهن اؾ ّاژٍ ُا هی گؽیؿًع
چهوِاین ضیؽٍ تَ نة ،ؾًی ظیگؽظؼ تاخَء تللي
هي ًوی ظاًن تا ایي ُوَ ،چگًَْ تَ كؽظا قالم گْین؟
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داًَء ًارش
کْچَ ُا تٌِا ،تؽف هی تاؼظ
نوغ ظیگؽ ًوی قْؾظ
ًلف قؽظ هي ،پی پاقطی پهتِ پٌدؽٍ ،قؽظ ،یص تكتَ
ظؼ آى ظّؼُا ًگاُی ضیؽٍ اقت
تَ تاؿِا ،تَ چوٌؿاؼ
ّ خٌثم ظقتاًمً ،كینِ تِاؼ اقت

84

زؽیؽ ًاؾک كاصلَ ،گاٍ آتم ،گاٍ ؼّظی پؽضؽّل
ػللِا ضلتَ اًع ؾیؽ تؽكِا
ّ
ًگاُی نؽهگیي هی ظّظ ظؼ کْچَ ُا
تْاًم ًیكت تَ اػتؽاف
ؼظ پایم ؼّی تؽكِا ،قکْتِ کْچَ ؼا هی نکٌع
اها هي ٌُْؾ تی پاقص ،تا زفّ ِ تؽكِا ضاهْل ضیؽٍ ام
كؽظا ضاعؽات هی پْقٌع
ظاًَ ُای ًاؼـ تؽ قؽ ناضَ ُا
ظؼ اًتظاؼِ تاتهی گؽم ظّتاؼٍ هع ضْاٌُع کهیع
ّ هيّ ،هي
ای عثیؼت ،تَ ضاک تة کؽظٍ ات
تَ ؼّذ تؽکَ ُایت ،تَ ًالَء تاظُایت
ظّتاؼٍ تؽ ضْاُن ضْاقت
گؽم ،چْى اؾ تْام ،اؾ تْ
ظاًَ ای ًاؼـ ،ظؼ اًتظاؼ تْقَء ضْؼنیع
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ّاژٍ ُای یکشٌبَ
ظؼ گْنَ ای کٌاؼهي لویعٍ اقت کكی
زف هی کٌن ،تْ هی کهن
ظقتن ظؼاؾ هی نْظ
اها هیاى تكتؽم کكی ًیكت ،خؿ هي
هیاى ضْاتِاین ،آقواى تی ؼًگ ،قایَ ُا نکكتَ
پٌدؽٍ ُا تاؼیکٌع
خای تْ ضالی اقت ظؼ ؼّؾ یک نٌثَ
ٌُْؾ ُهیاؼم ،تا اهیع صلسات ؼّؾًاهَ ای ؼا هی ضْاًن
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اؾ ناػؽ ضثؽی ًیكت
ػکكی ؼًگی اؾ آتهی هیاى تیكت اًگهت
خایی کٌاؼ ّاژٍ ُا ّهي آّیؿاى اقت
تْی ضاکكتؽ اؾ تاؽ ُوكایَ تا یکهٌثَ ظؼ هی آهیؿظ
ظؼ صعای گؽیكتي ُا اتِاهی ًیكت
یکی ظّؼ ضاًَ هی چؽضع
ُواًٌع صیاظی قؽگؽظاى ظؼ گؽظاب
اًعُّگیٌنً ،لؽیي تَ ایي ؼّؾ
ؾیؽ ظّل هی ؼّم تا اؾ ضویعگی ام تکاُن
ًدْای آب ظؼ گْنن هی ًهییٌع
لسظَ ؾالل هی نْظ
ّ یکهٌثَ کٌاؼ الثَ توام هی نْظ .
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ًیوَ شب
ًیوَ نة ،كؽاتؽ اؾ آؼؾُّا ،تؽ آقواًی ظّؼ
تا ضیال تْظًت پؽیعم
ظؼ تاؼیکی ضیاتاى تا ُؽ صعایی لؽؾیعم
ظؼ پیچ کْچَُ ،ؽاقاى ،تی تْ ظّیعم
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گیسْ
آى ُوَ گیكْ ،ظؼضهاى ّ قیاٍ
تاؼاى کعاهیي قیٌَ اقت؟
آى ظّ چهن پؽ ؼاؾ
آییٌَء کعاهیي ًگاٍ اقت؟
آیا آى ظقتِای ِ قؽظُ ،ؽگؿ گؽم ضْاٌُع نع؟
ضغْطِ اتؽّیم تا ًْاؾل کعاهیي ظقت تاؾ هی نْظ؟
هْج کعاهیي صعا ،ظّتاؼٍ تؽ لثم ،ؼهص ضٌعٍ ضْاُع ًهاًع؟
اّ ضاهْل اقت ،ضاهْل ،تَ تْ ًگاٍ هی کٌع.
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خْشَ ء اقاقی
ظؼ گؽیؿ اؾ نوا تَ نثٌاؾ ؼقیع
نکْكَ کؽظ ،هیٍْ نع ،ؼقیع
ظؼ تّْل ِع پٌَ لْپَ قتاؼٍ هی کهیع
اؾ قوق اتام آّیؿاى هی کؽظ
ؼّی خاظٍ ُای تی کاؼّاى
کَ ُواًٌع یگاًکی نوا ّیؽاى تْظًع
آّاؼٍ هی نع
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یک نة اؾاهاهی ػغؽی گؽكت
هع کهیع ،تا تیكت ،تا قی ،تا چِل
ظّیع ،ظّیع ،تا اًتِای خاظٍ ُای تؽظیع
تا ؼّیاُایم کَ ضْاتم ؼا هی ظؾظیعًع
تَ قپیعٍ ظنٌام هی ظاظ
كاًْـ ؼا هی نکكت
تَ قتاؼٍ ُا ًگاٍ هی کؽظ
تَ زواهت پؽّاًَ ای قؽگؽظاى هی اًعیهیع
ظؼ هلَّ ُای ِ ؿؽّؼِ ؾى تْظى تَ ًاتْاًی لگع ؾظ
ّاژٍ ُا ؼا قاظٍ کؽظ ّ ػهن ؼا قؽّظ
تا ضغْط ِ قؽش ِ هتْؼم تؽ پیکؽ تؽٌَُ ال
ظؼ كصلی تاؾٍ ًلف کهیع
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تؽای هؽین اهْاهی

رّز ّالٌتیي
ظیگؽ تؽا ًوی ًْیكن ،اؾ ضیالن ُن ظّؼ
ظلت ًپْقع ،ؼازت پٌدؽٍ ؼا هی تٌعم
گْیی ظیگؽ آى ؾى کَ ظؼ کٌاؼت هی ًهكت
ظؼک ؼاؾُا ؼا ظؼ چهواًت هی خكتً ،یكت ظیگؽ
کكی ًوی ظاًع!
ظؼ ًوغَ ای ،نایع هیاى عْكاى ُا ،یا قیل ُا
یا نثِای ضْظکهی آظم ُا ؿیة نع ،ظیگؽ کكی اّ ؼا ًعیع
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اهؽّؾ هي تی زْصلَ اؾ تْ ّ زؽكِای پْنالی
تَ هلثی کَ ظؼ قیٌَ ام هی تپع ،قالم هی ظُن
اؾ ؼضتطْاب تیؽّى هی پؽم
اؾ ظّ ؼّؾ پیم هٌتظؽ اهؽّؾم
ؼّؾ ّالٌتیي!
اهؽّؾ هی تْاى ظّتاؼٍ گلت:
ظّقتت ظاؼم
تؽای لسظَ ُایی کَ تَ هي ظاظی تا نکْكا نْم
ظقتی تَ ضاًَ هی کهن ،هواتل آیٌَ ،تَ تدؽتَ ُا لثطٌع هی ؾًن
نیاؼُای هیاى قالگی ؼا تا پْظؼ پُؽ هی کٌن
تْقَ ای تَ قْی آیٌَ ،لثاـ تٌلهی تؽ تي ،تَ ضیاتاى هی ؼّم
هؽظ گللؽّل لثطٌعی هی ؾًع ّ هی گْیع:
ؼّؾ ّالٌتیي اقت ،گل ًوی ضْاُیع؟
چؽا هی ضْاُن ،ؼؾُای قؽش ّ قیاٍ ،تلٌع ،ضْنثْ
ظؼ تـل هی گیؽم ،تَ هلثن هی كهاؼم ،هی گْین:
ظّقتت ظاؼم ،چْى تا هي هی تپی!
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شکفتي هَ
قؽ اًدام تؽظیع تؽ ؾهیي ضْؼظ
تا آٍ ،نکكت
چِاؼپایَء ؾیؽ پاین تَ گْنَ ای اكتاظ
ظؼی اؾ قؽؾهیي زویوت تاؾ نع
ّ هَ نکلت
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از سرزهیي دیگر
ظؼ خكتدْی پؽًعٍ اقت
ًَ اؾ قؽ ؾهیي نوا
پؽ اؾ ظؼّؽ ّ ًیؽًگ ،پؽ اؾ ظقیكَ ظؼ قؽ
ًَ،
پؽًعٍ ای اؾ قؽؾهیي ظیگؽ ،تی هلف
اّ ؼا ظؼ تاظُا ،ظنتِا ،کُِْا هی ضْاًع
تا اّ ؼّؾُا ،نثِا ،كصلِا قطي ظاؼظ
اّ ؼا آًگًَْ کَ اّقت تطْاُع
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ًلكم قؽناؼ اؾ یگاًگی
ضاک آلثْم ِ ػکكِا ؼا تگیؽظ
تی ُؽاـ اؾ ؼاؾُا تا اّ ظكتؽُا ؼا ّؼم تؿًع
قاظٍ اؾ ضاعؽات تگْیع
ضْظل تانعًِ ،ؽاقع!
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ًگاٍ کي
ًگاٍ کي ،تا تْ ُكتن
تا تْ
تَ آضؽیي ًگاُنً ،گاٍ کي
تکَّ تکَّ ،تؽیعٍ تؽیعٍ ،هی نکٌی ًگاُن ؼاً ،گاُت ؼا
ًگاٍ کي ،ظؼ آضؽیي لسظَ ًگاٍ کي
ظؼ کعاهیي صٌعّم هی كهاؼین؟
ٌُْؾ ُكتنً ،وی تیٌی هگؽ؟
ایي ًگاٍ هي اقت کَ هی ظّظ ؾیؽ تاؼاى
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ضیف اقت ،ضیف ضاعؽات
ًگاٍ کي
لسظَ هی ضْاًع هؽا ،تؽا
ّ اؾ آى صٌعّم کٌَِ ٌُْؾ هی پؽًع ،تکَّ ُا ،تؽیعٍ ُا
ًگاٍ کي کَ نة هی ؼقع اؾ ؼاٍ ،هیاى اتام
ؾیؽ تاؼاى ،نكتَ هی نْظ یک ًگاٍ
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تابْت فردا
اؾ پا اكتاظٍ ام ،اهّا
ٌُْؾ ظؼ تاؽ نة ،گل ضْاب ًهکلتَ اقت
گْیی عثلی کَ هی کْتع ظؼ قیٌَ ام
تاًگی اقت تؽ قکْت ظیْاؼُا کَ آؿهتَ اًع تَ ّیؽاًی
ّ
تؽ تالیٌهاى نة هصَ هی گْیع
هي ایي هصَ ؼا نثِا ،تاؼُا نٌیعٍ ام
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ظؼ ضؽاتَ ُای تٌگم چؽاؿِا آّیؿاى کؽظٍ ام
اهّا ایٌدا اؾ تٌگ ؿؽّب هؽثیَ هی ضْاًٌع
هثل ایي اقت کَ تاتْت كؽظا ؼّی ظّل اهؽّؾ اقت
آى ؾًی کَ تا قسؽ تا نوا ضٌعیع ظؼ ظلوت نثِای قؽظِ ضؽاتَ
انک هی ؼیؿظ
اككْـ کَ نوا تیِْظٍ هی اًعیهیع
ّ
زكؽت لسظَ ُایم ؼا تؽ ظل هی کهیع
پیچ ،پیچ ّ تلْ ،تلْضْؼاى قْی تكتؽ هی ؼّم
تْی گلی هی آیع
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پرًذٍء اعتراف
ظُاًم کَ تاؾ نع ،پؽًعٍء اػتؽاف پؽیع
پؽ کهیع تا ظّؼُا ،تا آكتاب كؽظا
اؾ ؾاًْی هاظؼ ،نثِای ؾًعاى تا خعالِای ؼّؾ
اؾزضْؼ زویوت تا هلِْمِ هدؽّ ِظ ػهن
پؽًعٍ پؽیع ّ پؽیع
ؼاٍ اػتؽاف تی اًتِا ،نة کْتاٍ
هی گلت :یکی گلتَ " اهؽّؾ ػانن نعى هاًٌع آى اقت کَ تا
خیة ضالی قْاؼ تاکكی نْی ّ هیاى هکؿیکْقیتی پیاظٍ نْی"
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ظؼک ؼاتغَ قٌگیي اقت ،ظلن تَ ظؼظ هی آیع
ًلكن هی گیؽظ
قکْت زاکن هی نْظ
ًیم ضٌدؽ اقت کَ تؽ گؽظى ػهن هی ًهیٌع
ایي آظهیاى ُؽگؿ نِاظت ًطْاٌُع ظاظ
تَ ضٌعٍء ؼًگیي کواى ،آّاؾ نؼلَ
ظؼ ظایؽٍء صعای قْت ضْیم ّ قکَّ ُای ِ کٌَِ هی چؽضٌع
ّ هعام زاظثَ ؼا چپاّل هی کٌٌع!
نة ظّتاؼٍ ؾیؽ گْنن هی ؾًع
زضْؼ هي ظؼ ایي اتام ناُکاؼ کیكت؟
ًوی ظاًن!
ظؼیؾ اؾ ایي لسظَ کَ تاؾ هی ؼّظ
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برای زًی کَ کٌار بسرگراٍ ایستادٍ بْد

حراج
تٌاگاٍ ُوَ آنلتَ ،آّاؼٍ نعیع ،هسّک ؾظیع
اّّل ،ضاًَ ؼا ،عال ؼا
ظّّمّ ،كا ؼا ،ػهن ؼا
قّْم ،لسظَ ؼا ،تْظًم ؼا
ػغم قیاٍ اًتوام تؽ اًّهكت
ًیوَ نة کٌاؼ ؼّظضاًَ آب ؼا قٌگثاؼاى کؽظ
كؽیاظ هی ؾظ:
زؽّاج اقت ،زؽّاج
ًؽضم اؼؾاى اقت
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ؾهؿهَ نیؽیي اقت
تْقَ تؽ نیاؼُاین اؼتؼانی آتهیي اقت
نتاب کٌیع ،نتاب
ایي ؼزن ٌُْؾ تاؼّؼ هی نْظ
ًگاُتاى ظؼ چهواًن ؿؽم هی نْظ
ظؼ کٌاؼهي تی اضتیاؼ ،آٍ ضْاُیع کهیع
آٍ ٍ ٍ ٍ
زؽّاج اقت ،زؽّاج
ًؽضم كوظ ههتی قٌگ اقت
ظنوٌی؟ تال
ػانوی؟ تال
ػالِوی؟ تال
ظیْاًَ ای؟ تال
ُؽ چَ ُكتی ،تال
قاظٍ هی گْیع :ضْظت تال
اههة ایي تي اؼؾاى اقت!
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چشن اًذاز بِار
ُْا اتؽیكت ،تاؼاى هی تاؼظ
آقواى ظؼ ضْاب آنلتَء ضْیم ،تدؽتَ ؼا خالء هی ظُع
ایٌدا ؼّی ؾهیي ،قیل تاؽ ؼا تَ هؽگ هی کهع
تْی تِاؼ ،تْی ؾًعگی ،ضاعؽٍ هی نْظ
ظؼ کْچَ ُا ،هؽظِ قیاٍِ قؽضپْل
تا ظقتی تِی تؽ قؽل هی کْتع
هؽؿِا اؾ تطن اكتاظٍ اًع
ؼّی ظؼضت هواتل پٌدؽٍ ،پؽقتْیی الی ناضَ ُای ضهکیعٍ
آّیؿاى اقت
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کْظکاى تا چْتِای ظؼاؾ ،تاؾی کٌَِ ؼا ،تکؽاؼ هی کٌٌع
گؽیؿی ًیكت
قلؽٍء ُلت قیي تا قٌگ چیعٍ هی نْظ
تا قیاُی ؼًگ هی گیؽظ
تا قاؾ انگِا ظؼ ُن هی آهیؿظ
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عرّش باغ
نة ػؽّـ تاؽ تا ًگاُم گؽم ،ضٌعٍ تؽ لثم
تا تثت ظاؽ ،تا ػغؽت هكت
ظؼ ظؼاؾای نة تا قسؽ هی لـؿظ
قُؽ ؼّی ِ ًلكِایت
ظقت تؽ پیکؽت تا ظلِؽٍ ُای ِ تاؼاًی
کٌاؼِ آتهت کٌُعٍ هی نْظ ،هی قْؾظ
ّ تکؽاؼ تَ تکؽاؼ
هعام قتاؼٍ پهت قتاؼٍ
ؾهؿهَ ُای ضْاُم ،قْؾل ضْاب
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ظؼ ایي کٌاؼ تاؽ ضْاب هی تیٌع
ضْابِ ػؽّـ ِ تْ ؼا ،کَ ظؼ ػغم عاهت كؽقای ضْاقتي
ؼاٍ ظؼیاؼا گن هی کٌع
کٌاؼ ؼّظضاًَ آٍ هی کهع ،آٍ ٍ ٍ
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رابطَ
اؾ زف هي تَ نة پؽقیع
گلتن:
نة تؽاین ؾًعگیكت
قٌگیي هی ؼّظ
اهّا ،تی کؽاًَ اقت
ًدْایم گاٍ تكالئﻰ اقت تؽای تـض ُای نکكتَ ام
کَ آؼام كؽّظ هی آیٌع
تا ظلوتم ًوی خٌگن ،تاّؼل ظاؼم
ُواًگًَْ کَ ؼّؾ ؼا
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پیًْع هی ؾًن ،لسظَ ُا ؼا کَ نتاتاى هی گؽیؿًع
تا ظكتؽم کَ ُؽاقاًتؽ اؾ پیم
اؾهؽؾُای ظنْاؼ تٌِایی تاًگ تؽ هی آّؼظ
تْ ؼا هی خْیع ّ اؾ ظؼک تی صعاهتی ػاخؿ گهتَ
ٌُْؾ تَ گػنتَ هی اًعیهی ،ظؼ ًگاٍ كؽظا ضیؽٍ ای
ٌُْؾظیْاؼُا آؿهتَ تَ قایَ ُای نثاًَ اًع ّ قْاؼی هی تاؾظ
ّ هي خؽػَ ،خؽػَ اؾ ًگاٍ نة هی ًْنن
تا پیًْع آّاؾ ضْظم ّ ضؽّـ ّ تکؽاؼنیًْی ظیگؽ

110

برای زُرا  ۴۱سالَ قرباًی تجاّز

تجاّز
گِْاؼٍ ال ضالیكت
یک ظقتم ػؽّقکی ،ظقت ظیگؽل خای ِ تؽکم ِ قﺆال
ناظیِای کْظکاًَ ؿؽیثٌع
ظؼ نم قالگی لثِای ؾهطت هؽظی تا ًام پعؼ
چْى اتؽی قیاٍ تؽ گؽظًم ًهكت
قؽ پٌاُکی ًثْظ ،تؽـ تْظ ّ تؽـ
ًَ قالَ تْظ ،قْی هاظؼ گؽیطت
تاّل قیلی تؽ صْؼتم ًهكت
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هُْایم چیعٍ نع ،لوة گیف تؽیعٍ گؽكت
اػتواظل تَ ظّؼظقتِا پؽیع
قیؿظٍ قالَ نع
ظؼ ؾیؽؾهیي ضاًَ ،ؼّؾ ّیؽاى نع
لثم تكتَ ،تٌم قؽظ ،چِؽٍ ال ؾؼظ
ؼاؾل ؼا ػؽیاى ًکؽظ
ظؼ آتم ضاًَ هی قْضت
ًاتاّؼ تَ ُوًَ ،غلَء آضؽیي تداّؾ ؼا قَ هاَُ کؽظ
ظؼ ؾًعاى نک ًلؽت هی تاؼیع
کكی ًوی پؽقیع ،چؽا هی گؽیع
چؽا تاؼیک اقت
تَ قکْت پیًْع ضْؼظٍ تْظ
ّ آٍ اؾ تکؽاؼ گػنتَ تْظ
آگِی هؽاقن ضاکكپاؼی ؾُؽا تا تصْیؽی پژهؽظٍ اؾ اّ ظؼ قي
قیؿظٍ قالگی هیاى کق ضیاتاًِا هی ظّیع
هاظؼل ّهیساًَ تؽ قؽ هی کْتیع
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پعؼل كؽیثکاؼاًَ انک هی ؼیطت
صلی ظیگؽ چهن تكتَ تْظًع
هثاظا كاخؼَ آنکاؼ نْظ
تْی ًٌگ ،تْی پلیعی
تْی گٌعیعٍء تداّؾ ظؼ نِؽ پیچیعٍ
ؾُؽا ُا هی گؽیٌع
ّ
نوا ٌُْؾ ظؼ اًعیهَء تْخیِی تؽای هؽگ ؾُؽا
ّ
کكی هْغیاًَ ظؼ نِؽ عؼوِای ظیگؽهی خْیع
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بِار
چهون کَ پؽیع ،تاظ هژظٍ ظاظ ،تِاؼ آهع
قثؿٍ ُا تؽ ظنت لویعٍ اًع
ؼّی تپَ قایَ ای تٌِا هع هی کهع
تَ تلٌعی تّْ ،هتی کَ اتؽی هی نْی
ّ هي ُؽگؿ ًوی ظاًن چَ ّهت هی تاؼی؟
ؼّی ًؽظٍء تالکي ضاک گلعاًِا ضیؽٍ اًع
تَ ظقتِای قؽظ ّ ضالی هي کَ ٌُْؾ هی قْؾًع
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تاّؼًوی کٌن ،تِاؼ ایٌداقت
هي ٌُْؾ تی اػتواظ ،چهوِاین ؼا هی تْقن
تا تی زْصلگی زاكظ ؼا ّؼم هی ؾًن
هیاى آنلتگی ُا ؾًگی تصعا ظؼ هی آیع
قالم هی گْیع!
تؽاین قالی ضْب آؼؾّ هی کٌع ،قالی پؽ تاؼ ،تْام تا قالهتی ّ
ناظهاًی!
ّاژٍ ُا ؼا ًوی نٌْم
تا قپاـ ّ ُویٌغْؼ ،زؽكِایم ؼا هیچی هی کٌن
قیگاؼی ظّظ هی کٌن ،چهون هی قْؾظ
گواًن اؾ ظّظ قیگاؼ اقت!
ػؽّقکی ؼّی هیؿ هی چؽضع
تا كاصلَ ای ظّؼ اؾ هي هی ضْاًع:
اؼتاب ضْظم ،قؽ تْ تاال کي
اؼتاب ضْظم ،کوی ًیگا کي
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اؼتاب ضْظم :ظًیا ُویٌَ
اؼتاب ضْظم ،كصل تِاؼٍ
اؼتاب ضْظم ،تایع تطٌعی
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فصلی تازٍ
ضالی اؾ ضْظ ،ظؼ آیٌَ ًوم هثلَ ظؼ هاب هی کٌن
تؽقلؽٍء ُلت قیي هی ًهاًن
كصلی تاؾٍ اقت تؽ ُْای تاؼّت ؾظٍء نِؽم
ظیْاؼُای تٌِایی ؾیؽتاؼاًی کَ هی تاؼظ ،تلٌعتؽ هی نًْع
ناظی تؽاًَ ُا قْؼاضِای ؿن ؼا پؽًوی کٌ ع
تِاؼ تؽ قؽ ظؼضتاى ضْظًوایی هی کٌع
ؼّی هْخی ،کكی اؾ پؽًعگاى هِاخؽ یاظ هی کٌع
کٌاؼ قازل النَ ُا تلٌگؽُای آب ؼا تدؽتَ هی کٌٌع
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هیوتِا نکكتَ نعٍ ،هلن تْاًگؽ ظؼ ؾیؽؾهیٌی ًوٌاک ضاًَ هی کٌع
ؼّی ظیْاؼُا پیکؽی ضْنتؽال ،صعایی ظلٌهیي ًوم تاتلُْا هی
نْظ
ًلكن ظؼ قیٌَ ام زثف ،ظؼ گْنَ ای هیاى اتام ؾاًْ تـل هی کٌن
تَ كصل تاؾٍ ًگاٍ هی کٌن
لثِاین اؾ تْقَ ُا گؽیطتَ ،تَ نوا ظنٌام هی ظٌُع
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