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فریاد
تلْؼُای کثْظ نة چْى ظضتؽکی ضاهْل
تیکؽاى آُی هیاى ِ ؾّؾٍء تاظ
ّ
پؽتگاٍ ظؼ تِتی قٌگیي ضیؽٍ تَ ظؼٍ هی ًگؽظ
كؽیاظ ،كؽیاظ
گْیی ضلتَ اًع كؽیاظُا
یا آهیطتَ اًع ظؼ قثؿی لسظَ ُا ،ظؼ نْم ظیعاؼُا
ًوی ظاًن!
نایع ظؼ پؽقتهگاُی هی گؽیٌع

یا ظؼ ُؿاؼاى ضٌعٍ قؽگؽظاًٌع
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،
آقواى ؼّني ،تاؼاى هی تاؼظ
ًن ؼّی تٌن هی ًهیٌع
ًْنتَ ُاین تلْضْؼاى تؽ اؾ هي قؽ ؼّی هیؿ هی گػاؼًع
ّ
نة هاًٌع ؼاتغَ ُا ًیوَ کاؼٍ هی هاًع
تا ضالصَ ای اؾ هي ّ چهوی ّ كؽیاظی

ٌُس
چَ ؼًگِا کَ چهن ًوی تیٌع هیاى ِ ایي ؼًگیي کواى
چَ ؾیؽک ّ تی تاک ایي ًاپاک
ایي اهیاًْـ تی قازل گٌاٍ
ّ
لسظَ ُای قؽگؽظاى تی ؾهاى
ًگاٍ کي
ؼّی لثِای تهٌَء ها چگًَْ قؽّظُا خاؼیكت
چگًَْ هی کِهع ها ؼا قْی آیاتی اؾ لسظَ ُای هوٌْػَ
گْیی ها ًیكتین ّ ًثْظٍ این ُؽگؿ
اؾ آى قؽؾهیي کَ تاّاى لثِای ضیف نالم ّ قٌگكاؼ اقت

نایع هٌکؽ ػهن تانین
نایع ضْاقتي اّّلیي ظؼّؽ تؽ ؾتاى هاقت
نایع ایي ًگاٍ ّ خٌْى پْقت ّیؽاًی هاقت
نایع ایي نتاب ،ایي گؽظتاظ ؼیهَء ها ؼا تؽ کٌع
نایع ،نایع ،نایع تگْیٌع
ایي ُوَ یک ُْـ اقتُْ ،قی نیغاًی
تگػاؼ ضاًَء ها ّیؽاى اؾ ایي تا ُن ُا
اؾ ایي ػغؽ ظل اًگیؿ کَ اههة ایٌداقت
تگػاؼ ؾهیي ضْنثْ ،ؾهیي ؼًگیي
تا ػغؽ قٌگِا ّ قؽضی تاؾیاًَ ُا

فاجعً
نُؽ نُؽ ،تی صعای ًْنتَ ُا ؼّی ِ تي کاؿػُا
ؾضوَ ای ظیگؽ تؽ تاؼُای قاؾ
ّ
گٌگی ّ پؽیهاًی ظؼ ُْای ِ اتؽی ّ هَ آلْظ ِ هي
هی ؼّم ظؼ ایي ؼّؾ تاؾ ،ؼّی قایَ ام ،ظؼ کٌح ایي اتام
اهّا ،كاخؼَ ّاژٍ ًوی نْظ
كاخؼَ چهن تْظ ّ ًگاٍ
كاخؼَ خاى ظانت
كاخؼَ تَ هي هی ضٌعیع

كاخؼَ اؾ خٌف نیهَ تْظ ّ تؽگِای قثؿ
پیچکِای تاؿچَ ؼا تْ هی کؽظ
ای ّای اؾ هي ّ كاخؼَ ّ ؼّذ ایي نؽنؽُا
تیاییع تگیؽیع ایي کاؿػُا ؼا
اهّا ،آؼام تطْاًیع تا قؽؼقیعى ِ اًتظاؼ هي
تا یکی اؾ كؽظاُا ،تا ضلْتی ظّتاؼٍ
تا كاخؼَ ،تا توكین چهوِای پؽ انک ،لثِای پؽ ضٌعٍ
ّ
ظقتِاً ،لكِا ّ آكتاب

وسیم
تؽ تكتؽم اهْاج آؼام
ضكتَ ام اهّا ضْاب ظؼیچَ ئی تكتَ اقت
تطْاى ،لسي صعایت ًهكتَ تؽ ؼّیا
هي ایٌدا هعام تا ضغْعن صثر هی نْم
تطْاى ،ضكتَ ام
صعای الی الیت ؼا هی ضْاُن
اؾ گْنَء هؽظهک نة هی آیی
ًكین پلکِایت ظّتاؼٍ تؽ صْؼتن ضْاُع ًهكت
ظیْاؼُا ضكتَ اًع اؾ تاؼ ضْیم
اؾ ایي ُوَ اككاًَ ّ نة تاظ هی ّؾظ

ًٌگم تاظ کَ آّاؾ تْ ؼا تا ضْظ هی تؽظ
ایي کْچَ اههة چَ ضلْت اقت!
ظؼضتاًم چَ تی کالم
اؾ ایٌدا گػؼی کي تا قؽ غّم آیٌع
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
تا ُْایی قٌگیي اؾ ظؼظِ هالل
تطْاى ،ضكتَ ام
صعای الی الیت ؼا هی ضْاُن

آیىً
ظیؽّؾ نِؽ نلْؽ تْظ
ُوَ چیؿ ظؼ ُنُ ،یچ چیؿ قؽ خایم ًثْظ
تَ خاى نِؽ اكتاظم
ُوَ خا ؼا نكتن
ضْؼنیع ؼا هیاى آقواى
گل ُا ؼا ظؼ تاؿچَ
تؽای کْچَ ُا چؽاؽ ػثْؼ گػانتن
ُوَ ؼا تَ هؽضصی كؽقتاظم
تَ ضاًَ آهعم

ُوَ خا هؽتّة تْظ
هثل ُویهَ قؽاؽ آیٌَ ؼكتن
تاؾ نکكتَ تْظ
ظضتؽک هیاًم گؽیَ هی کؽظ
گاٍ هکثی ،هی گلت:
ظؼ هلف ؼا تاؾ کؽظٍ ،هٌاؼی ؼا تَ ُْاضْؼی كؽقتاظٍ
زاال ظیؽ کؽظًٍ ،گؽاى اقت
تؼع چیؿی هی ًْنت
ظّتاؼٍ ُن ُن
هی گلت:
آیٌَ کَ نکكت ،تَ ظلن تع آهع
گلتن:
اها ایي آیٌَء هي اقت!
ایي هعام هی نکٌع!
تثیي ؾضن ظقتن ؼاُ ،وَ اؾ آیٌَ اقت
کكی تَ پٌدؽٍ کْتیع

ظضتؽک ضٌعیع ،ظّیع
ظقتوال ّ انکِا
نکلِای ظؼُن هیاى آیٌَ
چِؽٍ ای کَ ُؿاؼ تکَّ اقت
اؾ تلٌعی ُای کْظکی تَ پؽّاؾُای خْاًی اكتاظٍ
تَ اهؽّؾ ّ كؽظا
كؽظا اگؽ آهع
تایع آیٌَ ئی ظیگؽ ضؽیع
تی نکلِای ظؼ ُن ّ پیچیعٍ ،تَ ّقؼت چهواًی قثؿ

فرشتگان
نِؽ پؽ اؾ كؽنتگاى ،ظّؼ اؾ چهن آظهِا
پهت ظیْاؼُا ،الی کتاتِا
کٌاؼ تْ ،کٌاؼ هي
ظؼ ایكتگاُِا ،ظؼ كؽّنگاُِا
ؼّی کاًاپَ ،ؼّی تطتطْاب ،ؾیؽ ظّل آب
ُوَ خا پؽ اؾ كؽنتگاى
ؾیثا ،آؼام ،تی ًیاؾ
صثسگاُاى كؽنتگاى کٌاؼ قْازل خوغ هی نًْع
تَ هلْظی علْع گْل هی ظٌُع

نة ٌُگام ظّؼ تٌِایی ها هی چؽضٌع
كؽنتگاى هیٍْ ًوی ضْؼًع
گؽقٌَ ًوی نًْع ،ضْاب ُن ًوی کٌٌع
كؽنتگاى گل ؼا ظّقت ظاؼًع ،ػانن هی نًْع
آب ؼا تْ هی کٌٌع ،اتؽُا ؼا ًوی تیٌٌع
ّ ّهتی هي تَ قیة گاؾ هی ؾًن
هی گْیٌع:
نیؽیي ،آتعاؼ ،تُؽظ ،ضْنثْ
ایي قیة اقت
هی ضٌعم!
كؽنتَ ای قؽ ظؼ هُْاین هی کٌع
تْ هی کهع ،آؼام هی ضْاتع

برای دلتىگی
ؾیؽ چتؽ تاؼاى هی تاؼظ
گًَْ ُاین ضیف ،ناًَ ُاین لؽؾاى
ضاک تهٌَ ٌُْؾ هعهِاین ؼا هی نواؼظ
تگْ ظیاؼ یاؼ کداقت ظؼ ایي ؼاٍ ظؼاؾ ؟
آُای ظلتٌگی
ایي كاصلَ ُا ،ایي قکْت هؽگثاؼ
ایي نکاف تی اًتِا ،ایي کْیؽ ّ ایي ضاؼتْتَ ُا
ظیگؽ تف اقت
ظقت تؽظاؼ اؾ قؽ هي

تگْ ظیاؼ یاؼ کداقت ظؼ ایي ؼاٍ ظؼاؾ؟
اًعام ًْؼ ضؽاهاى هی آیع
تؽ پٌدؽٍ تاؼاى نكتَ ؼًگِا هی ًهیٌٌع
خایی هیاى هي ّ لیْاى هٍِْ قکْت پِي هی نْظ
پهت نیهَ گٌدهکی اؾ ظؼضتی تَ ظؼضتی هی پؽظ
اكکاؼ ظؼُن هي نکل ؼكتي تطْظ هی گیؽًع
ّ ؾًعگی ظؼ ؼاٍ ظؼاؾ تکؽاؼ هی نْظ
تی آًکَ کكی تگْیع ظیاؼ یاؼ کداقت!

سفر پروذي
پؽًعٍ پؽیع ّ پؽیع
اؾ آتِا ،اؾ کُِْا گػنت
هیاى قتاؼٍ ای ًهكت
قتاؼٍ اؾ ػول ضكتَ تْظ ،اؾ قلؽ ظلگیؽ
تؽ صطؽٍ ُایم ؿؽّتی قٌگیي
قتاؼٍ ظؼ تپم تَ نة ؼقیعٍ تْظ
نة پْنیعٍ اؾ قیاُی ،اتؽ تْظ کَ هی تاؼیع
پؽًٌعٍ پؽیع ّ پؽیع
اؾ آتِا ،اؾ کُِْا گػنت

هیاى خٌگلی ًهكت
خٌگل اؾ ػول گؽیطتَ تْظ ،اؾ ظؼضتاى تی تؽگ
تؽ ُْایم تاّل زصاؼُای تلٌع
خٌگل اؾ تی اػتواظی تَ تٌِایی ؼقیعٍ تْظ
ضاکم قؽظ ّ ًوٌاک ،هؽگ تْظ کَ هی ؼّییع
پؽًعٍ پؽیع ّ پؽیع
اؾ آتِا ،اؾ کُِْا گػنت
هیاى نِؽی ًهكت
نِؽ آنلتَ تْظ ،پؽ اؾ هْخِا
هْج اككؽظگاى ،ظلهکكتگاى ،تیکاؼاى
هْج پْل پؽقتاى ،گعایاى قیاقتوعاؼ
هْج ٌُؽهٌعاى تٌِا ،ػهام قؽگؽظاى
پؽًعٍ هیاى هْخِا پؽیع
ؼّی ضاًَ ُای تی قوق ،پهت پٌدؽٍ ُای تی توانا
کٌاؼ خاظٍ ُای نلْؽ ،هواتل چهوِای تی نْم
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
هؽظی تچَ ال ؼا تَ ظقتی هی ظاظ
خْاًی کلیَاش ؼا هی كؽّضت
ؾًی پیکؽل ؼا زؽاج هی کؽظ
پیؽهؽظی کٌاؼ خكع تاظکؽظٍ ای انک هی ؼیطت
تیچاؼٍ پؽًعٍ!
ضكتَ تْظ ،تهٌَ تْظ
آب ظؼ تغؽی ُای ظؼ تكتَ پهت نیهَ ُا
پؽًعٍ پؽیع ّ پؽیع
اؾ آتِا ،اؾ کُِْا گػنت
ظیگؽ کكی اّ ؼا ًعیع

بُدن
ظؼ ایي ظم کؽظٍ ظِؽ تاتكتاى
تا ظّ چهن قاکت ّ آؼام ،پیچیعٍ تؽ پیکؽِ چِاؼ ظیْاؼ
ؾهؿهَء ؼّظُا ،خْنم چهوَ ُا هیاى نؽیاًِاین
قؽ ناؼ اؾ تْظًنّ ،زهی ّ قؽکم
اؾ ضْظ پؽ نعٍ ام ،چَ ُْایكت هؽا!
قتایهگؽ ایي لسظَ ُا
كوظ هي ّ ؼُایی اؾ تٌعُای قوح
تاؾ گكتاش ،تی پؽّا هی پؽم تؽ هلَّء ُكتی

ًَ هیل تَ ظیعاؼی ًَ ،تی تاب کكی ًَ ،زلؽٍ ای ظؼ ؼاٍ
تا ؼًگِا آهیطتَ ام
قثؿ ،تٌلم ،صْؼتیً ،اؼًدی ،آتی
تا ػغؽ پؽًعٍ ای پؽ تا تلٌعتؽیي هلَ ُا
هع کهیعٍ تا کِکهاى
قؽ هی کهن تَ ظّؼُا ،تَ هؽگ
تَ ًؿظیکِا ،تَ تْظًن
ُن صسثت تا ظیْاؼُا ،تاتلُْا
گلی اؾ گلعاى هیاى هُْاین هی ًهاًن
تؽای تاؼاى تؽٌَُ هی نْم
تا صعای تاظ هی ؼهصن
تا هلولکِای چوي هی ضٌعم
كؽیاظ هی ؾًن ،تؿى ای ًثض تْظى
تْ ؼا هي ظّقت ظاؼم

زن
اككْـ هی گػؼظ تاؾ ،ایي لسظَ ُا کَ گاٍ تا هي هی ًهیٌٌع
ایٌدا نوا ای ؼُگػؼاى تاؾ پیعایتاى هی نْظ
اككًْگؽ یا ظیْاًَ هی ضْاًیع ها ؼا
كتْا هی ظُیع:
ًگاٍ تَ چهوِایواى ،گیكْاًواى ،لثِای ضٌعاًواى زؽام اقت
ظؼ ّزهت اؾ صعایواى اًگهت ظؼ ظُاًواى هی کٌیع
ؼّی ًْنتَ ُایواى هِؽ تاعل هی ؾًیع
تی آًکَ تعاًیع
ها تا آب ّ آتم ّ ضاک ّ ُْا تؽ نوا پیچیعٍ این
ّ ضعایتاى تواهی آقواى ؼا تا هاظؼهاى تاؼّؼ کؽظ

ّ ؾهیي ؼا تعقت ها قپؽظ
تا ظضتؽاًواى تؽ آى آؾاظ تطْاًٌع
هي یک ؾًن ،یک ؾى

ویستی در ٌستی
*
ظقت تؽ چیؿی ًِاظم تا خای پای هؽگ ؼا تثیٌن
تؽقیعم ،تٌِایی ظؼ چاؼچْب ظؼ ایكتاظٍ تْظ
ًاتْاًی ظؼ ؾیكتي ،پْچی ،اًؿّا

*
پؽظٍ ُا کٌاؼ هی ؼًّع
تاؾیگؽاى ؼّی صسٌَ پطم هی نًْع
ًوم ُای اؾ پیم تؼییي نعٍ

کكی هثاؼؾٍ ًوی کٌع
ظؼ قکْت ّ اًتظاؼ هی ًهیٌٌع
هایْـً ،ااهیع
تاؾیگؽی هؽگ ًام ظاؼظّ ،اؼظ هی نْظ
تا یک قکتَ یا تصاظف یا قیل ُوَ ؼا تا ضْظ هی تؽظ
تواناچیاى کق هی ؾًٌع
تکلیلی ههطص تؽای تاؾیگؽاى ّ تواناچیاى
تیچاؼٍ ًْیكٌعٍ
تی هؼٌا ،تیِْظٍ ،تیگاًَ ،تٌِا قؽگؽظاى اقت
تَ قتًْی تکیَ ظاظٍ ّ تکؽاؼ ضْظ ؼا ظؼ تاؾیگؽاى هؽّؼ هی کٌع
تَ هؽگ ؼقیعٍ!
کق ؾظًِا ّ صعای ظّتاؼٍ ،ظّتاؼٍ ،ظّتاؼٍ

*
ظؼ ُكتی تَ ًیكتی ؼقیع
اؾ ّاتكتگی ظّؼ نع

آظهِا ؼا تا تعیِایهاى ،ضْتیِایهاى تَ كؽاهْنی قپؽظ
ظؼب صٌعّهی ؼا گهْظ
ضْظل ؼا هیاى آى كهؽظ
ّ اًتظاؼ کهیع ،اًتظاؼ

اسب سفیذ
چَ تٌگ ،ایي پیؽاُي هي
چَ ضهوگیي ،ایي ظگوَ ُا
اصغکاک پْقتن ّ پیؽاٌُن
ؼًگ ظیگؽ اؾ چکَّ ُای ُدْهی ؿؽیة
تا آى تیگاًَ ضْاُن هاًع
هیاى ًلكِا هی ظّم
اقة قلیع ظؼ ؼاٍ هاًعٍ
نة ٌُگام هْنی لیف ؾًاى تؽ پیکؽ هي ،نکل اقة هی نْظ
پا ظؼ ؼکاب هی اًعاؾم ،هی تاؾم
هْل هی خْظ ،ضْى هی چکع

اؾ ُؿاؼ كؽقص ظّؼتؽ ،تا ُؿاؼ آؼؾّ پیؽ تؽ
هی تاؾم ،هی تاؾم
پیؽاٌُن ضیف هی نْظ ،ظؼیعٍ هی نْظ ،پیواًَ ای ظیگؽ
ػغهِای قؽش تؽ قلؽٍ ظنت چَ تی تاتٌع
ای ظاظ کَ تؽ ایي گلطاًَ آقواى ظیگؽ ًوی تاؼظ
ظؼ تاؽ هٌاخاتن ُؽ نة خثَ ای هی ؼّیع
ُؽ صثر خثَ ای هی هیؽظ

بی آي
آًگاٍ کَ ّاژگاى نوایوٌع تؽ تي ظنت
هي ّ قثؿین کَ هی ؿلتین ظؼ ُن
تی زؽكِای ههؽّط هیاى ًیلی ُا
پِي هی نْین ،قدعٍ هی کٌینً ،لف هی کهین
تی آٍ
گاٍ ؼّییعٍ تؽ اؼتلاع ضٌعٍ ُایواى
هیاى تْقَ ای کَ ؼًگ گؽكتَ ّ ظؼ اًتِای تٌِایی هاقت
کْ ظکیواى تا نیغٌت ُایم تاؾ هی گؽظظ
تؽای ػوْ ؾًدیؽ تاف ؾًدیؽُا ؼا هی ظؼین

گاّ زكي ؼا تَ چؽاگاٍ هی كؽقتین
ؼّی تؽگِای ظؼضت تْت کؽم اتؽیهن ؼا ًْاؾل هی کٌین
تاؾگی تی اًتِاقت
تْی ِ ؼًگِ ضیف ؼّی ِ ظیْاؼ
چؽاؿی ؼّني تؽ قوق
کلیعی ظؼ ظقت کَ هی هاًع
هي ّ قثؿ پِي هی نْین ،قدعٍ هی کٌینً ،لف هی کهین
تی آٍ
ظؼ زؽین پْقتی کَ هی چكثع
ّ
زاكظَ ای کَ اؾ ُؽاـ پاک هی نْظ

شٍر کبُد
هیاى نِؽ کثْظ ،کكی قؽگؽظاى ،کكی هكت
کكی هی گْیعً :وی ضْاُن
هیاى نِؽ کثْظ ،ظّظ ّ آتم ،ههت تكتَ ،گْؼِ قثؿُا
کٌاؼ نِؽ کثْظ ،ضكتَ ظُاًن کَ تاؾ تگْین :ظّقتت ظاؼم
کٌاؼ نِؽ کثْظ ،هی گؽیؿم اؾ هتؽقکِا ،اؾ ظقتِا
چَ ظلتٌگ هی ضْاًن:
"نواین ،ایٌدا هي ضیلی ؿؽیثن"
ّ
نِؽ ِ کثْظ ،اقیؽ اتؽُای قیاٍ ،تْی تلطی ُا

هي ٌُْؾ نیلتَء آكتاب ،آب ؼّظضاًَ ّ عؼن نیؽیٌی
تي ِ نِؽ ،تي ِ هي
لسظَء آضؽ ّ ًدْای صعایی کَ هی تاؼظ

اقاقی
اهاهی ،ناضَ ًاؾک ،گل ًاؾک ،ظل ًاؾک
هع تکم ،هع تکم تا تْقَ ُا
هؽا تا ضْظ تثؽ تا نِؽ قتاؼگاى
زؽف ،زؽفّ ،اژٍّ ،اژٍ ،نؼلَء قؽکم
ّ تْ هی تیٌی
ناضَ نکكتَ ،گل نکكتَ ،ظل نکكتَ
هع ًوی کهع ،هع ًوی کهع تی تْقَ ُا
تیا هؽا تا ضْظ تثؽ ،تا قپیعٍء صثر
تا تْ نایع یک نة
تا تْ نایع ُؽ نة

ًاهن ؼا تطْاى ،ؾیؽ تاؼل تاؼاى ،تیي ًاؾک ُا ،کٌاؼ نکكتَ ُا
اهاهی ،ناضَ ًوٌاک ،گل ًوٌاک ،چهن ًوٌاک
هع ًوی کهع ،هع ًوی کهع ًاتاّؼ اقت
تیا هؽا تا ضْظ تثؽ تا نِؽ ًْؼ
ًگاُنً ،گاُت ،هكت قثؿُا
تهکاف آقواى ؼا ،تی هکث ،تا ها
ظقت هي کْتاٍ ،کْتاٍ ،کْتاُتؽ
ظیْاؼتلٌع ،تلٌع ،تلٌعتؽ
زلوَ ظؼ چهون تْ هی تیٌی
تْ ایٌدایی ّ آؿْنن چَ تی تْقت
اهاهی ،تي ضكتَ ،ظل ضكتَ ،هي ضكتَ
هؽا تا ضْظ تثؽ ،تاالی ظیْاؼ
تا ًلف ،تا هع ،تا آًْؼ ظلت
ػغؽ هُْایت ٌُْؾ ظؼ اتام
هي ضیؽٍ ،یک ًگاٍ ،یک لثطٌع
چَ آقاى هی ؼّی

تا ُوَ زؽكِا ،اًکاؼُا
تا ُوَ ُؽگؿُا ،تکؽاؼُا
اهاهی ،ناضَ ًاؾک ،گل ًاؾک ،ظل ًاؾک
هع تکم ،هع تکم تا تْقَ ُا
هؽا تا ضْظ تثؽ تا نِؽ قتاؼگاى

باَر
تاّؼ کٌیع ؼاٍ هی ؼّظ ،تؿؼگ هی نْظ
اّ ُكت ،کٌاؼ نوا تا ظّظ قیگاؼل ،لیْاى نیؽ هٍِْ ال
ّ گاٍ چٌگ ظؼ چٌگی
تاّؼل کٌیعً ،لف هی کهع
ُْای نوا ؼا ّ غؼٍّ ،غؼٍّ تْظى ؼا تدؽتَ هی کٌع
هی ضْؼظ ،تاال هی آّؼظ ،لة هی گهایع
قکْتم هؽُوی تؽ ًاتاّؼی ُاقت
تاّؼ کٌیع ظضتؽک ؼا ظؼ خاظٍّ ُای قثؿل
آّاؾل ؼا تؽای تؽخِا هی ضْاًع

تاّؼ کٌیع هثیلَ ال ؼا کَ ًاتاّؼًع
ظضتؽک اههة تٌِا ،کٌاؼ تؽخی ایكتاظٍ
تی چٌگی ظؼ چٌگ
ُی هی ضْاًعُ ،ی هی ضْاًع
تاّؼ ًوی کٌع پٌدؽٍ ُا تكتَ اًع ،خاظٍّ ُا هكعّظ
قسؽگاٍ ظضتؽک ضْاب هی تیٌع ،تؿؼگ نعٍ
هع تؽج ّ پٌدؽٍ تاؾ اقت!
چٌگی ظؼ چٌگم هی ًهیٌع
ّ اّ تاّؼ ظاؼظ!

دیر
هاهتی ظؼ کٌاؼ پٌدؽٍ ،ظقتی تؽ پؽظٍ ،چهوی هَ آلْظ
ظیؽ اقت ،ظیؽِ ظیؽِ ظیؽ
ؼػع ّ تؽهی ُؽاـ اًگیؿ ،قْالی ظیگؽ
هي ضیف تاؼاًن
تاؾ یکی پهیواى هی آیع
ظؼ ػؿای هي اقت
كؽصت خایی تَ پایاى ضظ ؼقیعٍ تْظ
ّ اّ ؿاكل ًعیع
ُویهَ هی آیٌع ،هی ؼًّع

ّ ؾضوِا گؽ هی گیؽًع
تَ یویي ًوی تیٌٌع چگًَْ هي تاؼیک هی نْم
ضاعؽٍ ؼا هی پْقاًن ،هیچی هی کٌن
تؼع هی پؽم تا ظّؼُا ،تاؾًوی گؽظم
ظیؽ اقت ،ظیؽِ ظیؽِ ظیؽ
گن کؽظٍء هي ظؼ ظایؽٍ ال هی چؽضع
تؽ ظُاًن ُوَ چیؿ ضالصًَ ،وغَ هی نْظ
اکٌْى عؼن ػكل ایٌداقت
ضغی ظیگؽ هواـ تؽ هي
تْقَ ضاًَ ؼا تٌلم هی کٌع
تا لثطٌعل هي نکلتَ هی نْم
ّ چهوم کَ هؽا هی ًْنع
آب ّ ًْؼ زكاظت هی کٌٌع
ظیؽ اقت ،ظیؽِ ظیؽِ ظیؽ
پؽًعٍ پؽیع

ترس
ُْا گؽم اقت ،هي قؽظ
نایع ضالی اؾ ػهون اهؽّؾ
نایع تؽـ اقت کَ ظؼ هي هی ظّظ
هیچی هي تؽ لة هیؿ ضویاؾٍ هی کهع
ظؼ تاؿچَ گلی هی ؼّیع
تی هساتا هی گْین ،تی کٌایَ هی ًْیكن
ضهوگیٌن ،هی تؽقن
ضْنثطتی گاٍ چَ کْچک اقت ؾیؽِ غؼٍّ ُای ُوْاؼ
ایي  ...هي ...

اهؽّؾ  ...ایٌدا ...
ُْـ قلؽی ظاؼم
ُْـ هِواًی ،ظؼ کُْپایَ ای کٌاؼ ِ آكتاب
ُْـ كؽاؼ
تؽگی پؽیهاًتؽ اؾ هي اؾ ناضَ هی اكتع
هی ضْاًع :تیا تا هي ،تیا هكت کٌین
تیا اؾ یاظ تثؽین
پاییؿ ظؼ ؼاٍ اقت
ّ
هي هی ظاًن
ظؼظ ظؼضتاى لطت ؼا ،نیْى اتؽُا ؼا
ّ
تؽـ کَ ظؼ تكتؽم لویعٍ ،ؿؽم ظؼ ُْـ ُوآؿْنی تا هي
پٌدؽٍ ؼا تاؾ هی کٌن ،ؼّؾ ُدْم هی آّؼظ
کكی تا ًیاؾ هی ضْاًع :ظؼیاب هؽا ،ظؼیاب هؽا

دلتىگ مه
کٌاؼ ؼّظضاًَ لسظَ ُا هعم هی ؾًٌع
هي ّ یک ًیوکت هؽظی هی ضٌعظ
تلٌع ،تَ اؼتلاع یک ؼّیای ظلٌهیي
آُْی گؽیؿاًن هی ضْاًع!
ّ آُْ هی گؽیؿظ
اؾ تکؽاؼ ّ ظؼظِ تی ظؼهاى
اؾ تا ُن ّ تی ُن تْظى
اؾ هؽظ کَ هی گْیع:
تالؾ ًوی نْی! ظقتت ؼا تعٍ ،تا هي تال تؿى
ّ هي ًاتالؾ هی هاًن

تْاًن ًیكت ،خٌاؾٍ ای ؼّی پاین هی ؼّظ
تْی پؽیهاًی ،اهْاج چهن
ًگاٍ هؽظ تؽ هي
ًگاٍ هي تؽ ًیوکت
صعای هؽظً ،ـوَ ػهن
صعای هيُ ،ن ُن
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
آب ،ضاک ،هي تی پیًْع هی ضْاًین:
ظؼیاب هؽا ،ظ ؼ ی ا ب م ؼ ا

خذا َ مه
چِؽٍ ظؼ ُن هی کهن ،آیٌَ هِؽ هی کٌع
ضعا هی ضٌعظ
ظؼ تكتؽم هی پیچن ،هالكَ ػؽم هی کٌع
ضعا هٍِْ هی آّؼظ
اؾ ضاًَ تیؽّى هی ؾًن ،ظؼضت تیع قْت هی ؾًع
ضعا قایَ ام هی نْظ
کٌاؼ قازل تي ظؼ آؿْل ضعا
تَ آب هی ؾًین ،ضعا ًلف هی نْظ

تیک تیک
کاؿػ ،هلن ،هي
گْل ظیْاؼتیؿ تَ پچپچَ ُای ها
تیک تیک قاػت ،ظّقتم ظاؼم
تیک تیک ،تیعاؼی
هی آیع
ؾضن تی اككاؼ ،اقة ًیاؾ
هي ،اّ
تیک تیکً ،لف تَ پٌدؽٍ هی ؾًع
تي ظُاى تاؾ هی کٌع ،پُؽ هی نْظ
تیک ...

تیک ...
...
تیک
...
...
قاػت تَ ضْاب هی ؼّظ

باز می رَی
ؼكتی ّ هي تَ ّاژٍ ُا ظلطْل هی کٌن
گلتی " کْتاٍ"
یاظت ًؽّظ " کْتاٍ"
لؽؾ ًوٌاکن تا اًتِای تي ِ ضیاتاى تَ تعؼهَ ًهكت
کْتاٍ ؼكتی ،تکَّ ای تؽظی ،تکَّ ای گػانتی
گلتی " خا هاًعٍ ام"
تْقَ ای ،لثطٌعی ،پیؽاُي قثؿی
ظلت تٌگ پؽّاؾ تْظ
ظلن ،ظلن ،چَ پؽ هی ؾًع ظلن

ُی ی ی پكؽ
ایٌدا تْی گؽیَ هی آیع
کكی ناًَ ُای تْ ؼا هی ضْاُع

وُش
نؽاب یا ػكل
ُؽ چَ تْظ پُؽتْظ
ًْل
هكتُْ ،نیاؼ
تی تاب ،لَ لَ ،تکؽاؼ
پُؽ کي ،پُؽ
ًْل خاًت کي

ثبت
تکم
آآآآآآٍ
ؼكتي ؼا صؽف کي
خُْؽ ؼا تؽظاؼ
تؽیؿ ؼّ صلسَ
قیاٍ ،قیاٍ
قیاُم کي
پٌدَ ات ؼا تاؾ کي
اّى ّقظ پٌِم کي
زاال ثثت نعی

تؽای ُویهَ
اهضایم کي
هي
تَ ظیْاؼی آّیؿاى کي
تؽای ُویهَ

شعر چیست؟
نؼؽ چیكت؟
هي یا تْ؟
ّاژٍ ُای ظؼیعٍ ،پتیاؼٍ ،تی قاهاى
یا
ّاژٍ یی کَ هي کن ظاؼم ّ تْ تایگاًی هی کٌی؟
نؼؽ چیكت؟
زؽكِای هاظؼم :
ایٌوعؼ اضن ًکي ،پهت ایي هیؿ ًهیي ،اؾ هي پیؽتؽ نعٍ ای!
نؼؽ آظم ؼّ ظیًَّْ هی کٌَ!!!

زؽكِایم تا تَ نة هی ظًّع ّ هي هی ًْیكن
نؼؽ چیكت؟
پكؽ ُوكایَ گیح تؽ اؾ هي
ها گن کؽظء ػهوین
نایع ُن ػهن گن کؽظء ها
زؽف هی ؾًین
اؾ نؼؽ ،اؾ تي ،اؾ ؼهص ،اؾ ػهن
ّ تؽـ ًن ًن ،ظؼٍّ ؼا تاال هی آیع
هیاى ها هی ًهیٌع
ُؽ کعام هي هی نْین ،قتیؿ هی کٌین
"نؼؽ تگْ ،نؼؽ"
پٌح قاػت اقت کَ زؽف هی ؾًین!
نؼؽ چیكت؟
تیا پٌِن کي ،تی ؼزن تهْ ،ضغن تؿى
تاؾ هی ًْیكن
اؾ تْ ّ تکؽاؼ ؾًگِا

اؾ اتام ،قاػت ،نة ،نؼؽ ،هي
نؼؽ چیكت؟
ُیف!!!
تچَ ُا ضْاتٌع
ُیف!!!
نایعكؽظا
ُیف!!!
اؾ ها چَ هی گْیٌع؟
ُیف!
ُیف!
ُیف!
نایع ظّ قال ظیگؽ

رٌا
تاّؼ ًعاؼی؟
ؼُا هی کٌن نوا ؼا ُن آها!
یک هثوال ؾػلؽاى ُن ؼّیم ،تؽای ضْنؽًگی!
تاّؼ ًعاؼی؟
عؽٍء ظكتؽم ؼا تثیي ،کٌاؼل کكاى لویعٍ اًع
تی هي ،تا هي قاکي نعٍ اًع
هي ًغلَء ػهون
ًغلَ ُا کانتَ ام
هي هی هاًن

نوا هی ؼّیع
ّ پؽظٍ ُای اتاهن ظؼ ؼًگی ظیگؽ
نوا ّ ُاّى ّ تاّؼ
تكاییع ،تكاییع ،تكاییع
ؼُا هی کٌن
ؼُا هی نْم

َاژگُن
غؼٍّ ،غؼٍّ ،پؽقَ
لؽؾٍ ،لؽؾٍُ ،ؽؾٍ
پٌدَ ،پٌدَُْ ،ـ
ضیالواى پؽقَ هی ؾًع
ُؽؾٍ هی ؼّظ
ُْـ هی نْظ
تْ پیکی هی ؾًی
لة ظیْاؼت آّیؿاى ِ ضیال ِ هي هی نْی
ضیالن لطت ،تؽٌَُ تؽ اؾ ضْظم ،ظؼیعٍ تؽ اؾ تْ
تاب ًوی آّؼی

ؼّی ؾاًْ هی اكتی
ؾتاًت ظّؼ لثن هی چؽضع
تْ هی کهن
ّاژٍ تؽ پْقتت هی ًهاًن
چهواًواى ضواؼ ظًثال ُن هی کٌٌع
غؼٍّ ،غؼًٍّ ،لف
لؽؾٍ ،لؽؾٍ ،پیکؽ
پٌدَ ،پٌدَّ ،اژٍ
ًلف تَ پیکؽ هی چكثع ،هی پیچع ،هی چیٌع
ُْـ ّاژگْى هی نْظ

گاي
گاٍ ؼّؾًاهَ هی ضْاًن
… آگِی کاؼ
گاٍ تَ ؼاظیْ گْل هی ظُن
 ...خٌگ
گاٍ اؾ هغاؼ خا هی هاًن
 ...هؽظ
گاٍ قلؽ هی کٌن
 ...ایٌدا
گاٍ هلثن تٌعتؽ هی ؾًع
 ...اهیع

خیس
چاًَ ؼّی تالکي ،هؽا توانا هی کٌی
ضیف
ًلف هی کهین
التِاب هیاى ها
لة تؽ لثَ ُا هی ًهاًی ،ظاؽ هی نْین
آؼام قؽ هی ضْؼین تؽ قغر ُن
ضیف ِ ضیف ِ ضیف
تکَّ ای ؼا گاؾ هی ؾًی

آخ
چهوِایت تٌگ هؽا ظؼ ضْظ هی کهٌع

تكتَ هی نًْع
ؼّی تالکي هی ًهیٌی ،تکَّ ای ؼا هی تلؼن

َای
گؽم هی ؼّی
ظؼ هي توام هی نْی
ضیف ِ ،ضیف ِ ،ضیف

سیب
آؿْل نة ًؿظیک
ًثض قکْت تٌع ّ تٌعتؽ
قِؽاب آهع
نؼؽی ّ قیثی
هی ضْاًع
قیة هی لؽؾظ
ها تهٌَ هی نْین
آب ،گیالـً ،گاٍ
صعایم هؽا ظؼ هلف هی ًهاًع
ًوی ظاًن چؽا یاظِ "کلوَ" هی اكتن!

قْال هی نْم
ًگاُن ظؼ تاؾّاًی پؽ ییچ هی هاًع
قِؽاب ،لثطٌع
هي ،لثطٌع
ظضتؽ ُْقِای ؼًگیي ؼّی تهک تاؾٍ ال هی ؿلتع
قِؽاب هی ضْاًع ،ؼًگی ظیگؽ
اؾ ظقتِاین ،لثِاین ،هلثن ،چهوِاین هی ضْاًع
چَ هی ضْاُی؟
آضؽ ضظ اقت ،هي ناػؽم!
ظقتن تؽ پْقتِ قیٌَ ال
لثِاین ؼّی ناًَء قْضتَ ال
هلثن کاقَء کْچک
اؾ ّاژٍ قؽ هی ؼّین
قیة ؼا تْ هی کهن
چهوِاین تكتَ هی نًْع

تب
تة کؽظٍ اقت ،تة
ظقتن ضٌک ؼّی ِ تثم هی ؼّظ
ظاؽ هی نْظ ،ظاؽ
گؽ هی گیؽظ ،تٌن ،تٌم
تة هی کٌین
ػؽم هی کٌین
صثؽ هی کٌین
قثؿ هی نْین

ؼاؾ هی نْین
تٌگ هی نْین تا چکَّ ُا
پا هی ؼّظ ،تي هی ؼّظ
تٌِا هی ؼّظ تا چکَّ ُا

حضُر
زضْؼ ُپؽِ هِؽت ظؼ ضیالن
زضْؼ تی کٌایَ ات ظؼ ظكتؽم
لوف زضْؼت ظؼ اًتظاؼ ؼّی اًگهتاًن هی ؼّیٌع
هی ؼّیٌع
گاٍ چَ تی تْقت ،چَ ضالیكت ،ظكتؽ ظؼ اًتظاؼِ ضیال
گاٍ چَ تی هي ،چَ تٌِا ثاًیَ ُایی کَ هی ؼًّع
پاین گیؽ کؽظٍ ظؼ ضیال ،هی تؽی هؽا
هی تؽی هؽا
پف تعٍ زضْؼم ؼا تَ ثاًیَ ُا ،تَ هي

میخکٍا
قاضتواًی تلٌع
ُوکق ،هي ّ هیطکِا
عثوَء اّل ،تكتَ
عثوَء ظّم ،تكتَ
عثوَء قْم ،ظؼی تاؾ
ضٌعٍ ای ،تْقَ ای
عثوَء چِاؼم ،كؽیاظ
پٌاٍ تَ ظیْاؼی ،هیطکِای نکكتَ ،كؽاؼ
اؾ ضْاب هی پؽم
هی ًْیكن:

هاقک هی ؾًین
تَ تالواقکَ هی ؼّین
ػؽیاى تا هیطکِا

اَّل شٍریُر
ُْای هؽظاظ ظؼنتاب
تاتكتاى کْ تاٍ
کْ تاُتؽ ًگاُواى
تاؾ تی تْ اّّل ِ نِؽیْؼ
پاییؿ هی نْم
تا تؽاًَ ای پهت ظؼی ًیوَ تاؾ
عؼن ظُاًن ػغؽ نؽاب
ًْ" ...ل"

" ...نایع"
تاتلْیی ضْاُن کهیع
تصْیؽِ یک ؾى ،ظُاى ِ یک هؽظ ،پُؽ اؾ نایعُا
هُْای ؾى هدؼّع ،نکلی اؾ ػالهت قْال
قایَ ُا ظؼ ُن هی لْلٌع ،گؽٍ هی ضْؼًع ،قاکي هی هاًٌع
ّ پاییؿ نتاتاى هی ؼّظ
تی ًگاُی تَ چهوِا
هي ّ انتیام ِ ػثْؼ پهت نیهَ ُا ،قْی ِ ظؼی ًیوَ تاؾ
اّّل نِؽیْؼ ،ثثت ضاعؽٍ ؼّی ِ تاتلْیی کَ ضْاُن کهیع

برای کالٍا
پٌدؽٍ ؼا هی گهاین
اتام ؼا تَ ُْایی تاؾٍ هِواى هی کٌن
ؾیؽ ُْا لن هی ظُن ،آكتاب هی گیؽم
لسظَ ای ُدْم ،لسظَ ای ظؼًگ
غؼّات هی ظًّع ،تی هي ،تا هي ،ظؼ هي
گاٍ چَ کْ چکن ،گاٍ چَ تؿؼگن
گاٍ چَ گن هی نْم هیاى ِ ضٌعٍ ُا ،هیاى ِ انک ُا
گاٍ چَ هی تؽقن اؾ تْقَ ای کَ ظؼ ؼاٍ اقت

مٍمان
تا ُؽ ًكین ًثض پؽظٍ هی ؾًع
کاًاپَ هی لؽؾظ ،چهواى تاتلُْا هی ظًّع
ظؼ هي ظلِؽٍ یكت
یکی زؽف ظلم ؼا تَ هي ًوی گْیع
یکی ّهتِ هكتی ُػیاى هی گْیع
یکی تْی تؽظیع هی ظُع ،تْی تاظام تلص
ظؼ هي ظلِؽٍ یكت
گواًن هِواى هی آیع!

 َ...شب
 ّ ...نة اظاهَء ظّ ًگاٍ ،ظّ ظلتٌگ
ایواى تَ كصلی کَ ظؼ ؼاٍ اقت
تَ ظاًَ ای کَ ظؼ ضاک ؿؽیة کانتَ هی نْظ
 ّ...نة هی تؽقع
ظقت قؽظ اقت ،هی لؽؾظ
آكتاتم ظؼ ظّؼُای ظل پٌِاى اقت
تیؽًّم تایع کهیع
تَ ُؿاؼ ؾًدیؽ ،تا ُؿاؼ هیص تؽ صلیثی آّیؿاى اقت
اًعیهَ تَ چاؼٍ هی کٌن

 ّ ...نة ظلن هی گیؽظ
اؾ خاظٍ ُای ؼهیعٍ ّ ضلْت تی هؽاؼ هي
اؾ ًاتاّؼی ّ قکْت ظؼًعٍء ًیاؾ تْ

الالیی ٌُس
تا الالیی ُْـ ضالصَ نعین
هیاًواى پْقت ،التِاب ،صعف ،هؽّاؼیع ،آب
ّ تٌی کَ نیلتَء نیؽیٌی تْظ
هی تْییعین ،هی تْقیعین ،هؿٍ هی کؽظین
نة کْتاٍ ،پؽّاؾ کْتاٍ
ؼّی ِ پٌدَ ُا ؼعْتتی گؽم
ؼّی ِ ؾتاى عؼن ِ ظاًَ ُای ػؽم
گلْیواى ضهک اؾ آٍ کَ ًؼؽٍ هی کهیع
ّ خكن تا تواهی هعؼتم ها ؼا تَ ُن قاییع

تا ظؼ اًتِای هي كؽّظ آیین
چكثٌعٍ ام کٌی ،تچكثن تَ تْ
ّ
نة کْتاٍ ،الالیی کْتاٍ ،ضْاب کْتاٍ

صذا
صعا ؼػع نع ،تؽم نع ،هؽا گؽكت
پؽتاب نعم ،تٌلم نعم ،كؽیاظ ؾظم
تؽ ضاکِ ضهک تاؼاى تاؼیع
نُؽ نُؽ نُؽ نُؽ
تؽ پْقت تهٌَ ام توٌای قثؿ ،نْم ؾیكتي ظّتاؼٍ خْاًَ ؾظ
تکؽاؼکٌاى تؽ لثن ًهكت
ضًْم هی ظّیع تا ظؼ هي خاؼی نْظ
تا هي هی ؼهصیع
هسصْؼ ظؼ تاؾّاًم هی چؽضیعم

صعا ،صعا
هلثم هی تپیع قؽیؼتؽ اؾ آًچَ هی گػنت
ؾیؽ پْقتم خْنم ضْاُم
ّ هي هی ضْاقتن
اؾ قؽ تا ًْک اًگهتاًم
آؼی اًگهتاًم کَ تا ػون هي هی ؼكت
لوف هی کؽظ تاؾ تؽهی گهت
صعا ،صعا ،صعا
تا تْ ضْاُن تْظ ،تا تْ هی هاًن

ٌمیه داري…
آب تؽیعٍ ،تؽم تؽیعًٍ ،اى تؽیعٍ
گٌدهک نکاؼ هی کٌیع
خٌام هی نکٌیع
نؽط هی تٌعیع قؽ ؼّظضاًَ ،قؽ تیؽ ّ کواى
"ًَ تاتا ،ایٌا ؼّ ظاؼین"
قؽ پكتْى ُای کال ،کپلِای تیكت قالَ
هثلي هؽظی گلتٌع!
 ...ػؽّـ ،ػؽّـ ،ػؽّـ ُای تیكت قالَ
ػؽّـ ُای تی آب ،ػؽّـ ُای تی تؽم ،ػؽّـ ُای پكتی

ؼّی ًْک تیؽُایتاى کَ هی ؼّظ تا خٌاؽ ناى كؽّ
تعتطت چكثیعٍ ،تع تطتی چكثیعٍ
ُی ی ی ی آها
نلْاؼت ؼا گهاظ کي
ُوَ چیؿ پیعاقت
اَ ًْکَسْتُ َّ ؾََّخْتُ
ظّ ظقت ؼضت ّ ظّ تا ظیگ تؽ هغثطت
اًهااهلل هثاؼک اقت
تَ تَ ،تَ ضؽخی کَ کؽظی ،هی اؼؾظ ،ضْنثطت نْیع
ُی ی ی ی آها
تَ ضْنثطتیت ًگاٍ کي
الی ُویي قام ُاقت کَ هی لؽؾظ ،پهت ُویي چاک!
تَ چهواًم ًگاٍ ًکي ،ظلتٌگ ّعي اقت!
کواًت ؼا تکم ،تیهتؽ تکم
تیؽت تی خؽات اقت
اؾ خا ًوی ؼّظ ،ظؼ خا ًوی ؼّظ

هثلي هؽظی گلتي آها!
ُ ...ی ی ی ی آها
ظّقتت ًعاؼم ،تؿّؼ ػؽّقت نعم
اؾ هیاكَ ات زالن تَ ُن هی ضْؼٍ
اؾت چٌعنن هی نَ ،هی كِوی؟
ظیگَ ًوی ضْام ،عالم هی ضْام ،عالم
ُ ...ی ی ی ی ضاًن!
ظُم ظؼ آّؼظی ،ؾیؽ قؽت تلٌع نعٍ ،پف هی كؽقتوت
ؾیؽ چؽاؿِای تؽم ،کٌاؼ ؼّظضاًَ ،هِواًیِای تاؽ
خات ُوْى خاقت ،تچَّ تی تچَّ ،اهاهتت اؾ قؽِ تصعّم هٌَ
ؾًعگی هٌْ هی ضْای ضؽاب کٌی!
آتیهت هی ؾًن ،خٌعٍ ضاًن! ! ! !
ُی ی ی ی آها
عٌاب هی اًعاؾی ،اًگ هی چكثاًی ،کُؽکُؽی هی ضْاًی
تف اقت!
ظؼ ضاًَ ؼا تاؾ کؽظٍ این

ؾّؼ ؼا تَ ؾّؼضاًَ كؽقتاظٍ این
تاؽ ها
" ظؼ ظاؼٍ
ؿٌچَ ظاؼٍ
کلیع صٌْهچَ ظاؼٍ
هایین ّ یک ّ یک ّ یک
هایین ّ ظّ ّ ظّ ّ ظّ
هایین ّ قَ ّ چِاؼ ّ پٌح
ُویي ظاؼٍ
ُویي ظاؼٍ"ٔ

ٔ -تاؾی کْظکاىً /ول اؾ کتاب کْچَ ازوع ناهلْ /یاظظانت ؼضا
هاقوی

فُت
كْتن کي ،اؾ پهت ایي هیؿ ،تٌعاؾتن اؾ صٌعلی
كْت کيً ،كین نْ ،تاظ نْ
عْكاى نْ ،تپیچ تَ هي
هٌْ تثؽ ،پؽتن کي
كْت کي
چؽاؽ ؼا ُن كْت کي

كْت=تاظی کَ اؾ ظُاى تؽای ظهیعى ّ ؼّني کؽظى آتم ّ یا
ضاهْل کؽظى چؽاؽ ضاؼج کٌٌع.

از تُ تا مه
اؾ تْ تا هي ،كکؽ کؽظم
كاصلَ ُویي ضیاتاى ظؼاؾ اقت کَ یک قاػت ظؼ آى هی ؼاًی
كکؽ کؽظم
كاصلَ كوظ پْقت نِؽ اقت کَ ؼّیم لویعٍ این
كکؽ کؽظم ُویي لثِاقت کَ ؿْؼتم هی ظُین
اؾ تْ تا هي چوعؼ ضْل ضیالیكت!
اؾ تْ تا هي
كاصلَ هع ُواى خاظٍ اقت کَ هعیوِا ظؼ آى گن تْظم
كاصلَ زؽف اقت کَ ظؼ ظُاى ُا هی پیچع

چهوی اقت کْؼ ،گْنی اقت کؽ
اؾ تْ تا هي ،چوعؼ ظّؼ اقت
چوعؼ ظقت ،کْتاٍ
چوعؼ پا ،ظؼاؾ
چوعؼ ّاژٍ ،ضیف
چوعؼ لة ،ضهک
چوعؼ ُوِوَ ،ظؼ ضْاب
چوعؼ قکْت ،ظّاى ظّاى

خاوً
تؽای توام نعى ُویهَ كؽصت اقت
هی اكتیع ،تلٌع هی نْیع
چیؿی خلْظاؼتاى هی نْظ
اؾ نوا ًیكت ،نثیَ نوا ًیكت
اؾ ًژاظ قٌگ اقت
ؼیؿ ّ ظؼنت ،پؽتاب هی کٌیع
تؽای توام نعى ُویهَ كؽصت اقت
هی اكتنُ ،ویي خا ،کٌاؼِ تْ
هي ًیكتن ،تلٌع هی نْی
ُویي خا ،کٌاؼِ هي

تْ ًیكتی
چیؿی خلْظاؼهاى هی نْظ
اؾ ها ًیكت ،نثیَ ها ًیكت
هي ّ تْ ،اؾ خٌف نیهَ ُا ،نیهَ ُای پؽ ؿثاؼ
تاؼاى ضْؼظٍ ،تی نثیَ ،تَ ُیچ پٌدؽٍ ای ًوی ضْؼین
ّ ُْـ ُیچ ضاًَ ای ؼا ًوایاى ًوی کٌین
آٍ ٍ ٍ ٍ ضاًَ
تؽای توام نعى ُویهَ كؽصت اقت

دختر مه
ًوانی ظضتؽک ضاًَ ای قثؿ
کوی کحً ،وی ؼیؿظ
اؾ خٌف ؼًگِاقت
نلّاف اقت ،هثل ضْظل
ؼّی قوق ضاًَ ظؼضتی هی ؼّیع
ؼیهَ ُا اؾ پٌدؽٍ ُا تیؽّى آهعٍ ،ظؼ تاؽ هی ظًّع
ظّؼ پاُا هی پیچٌع ،ظؼ ضاک كؽّ هی ؼًّع
هثل ضْظل ،ؼّی ِ کاؿػی قثؿّ ،هتی تَ هي هی پیچع

