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ت ـة
زّضِ ؼاػتِ ُف ِ
اًتظاض هِل ،هِل ضّی ظهیي تاظی
تیک ،تیک هی چطذیس
هی چطذیس زّضِ تُّْن
زّضِ ؼاػتِ ُفتِ ـة
ػوطتَ ُای اًتظاض
چفوِا تؽتَ ،تاظ
ًگاُن ؼطزتط اظ آهسًن ،زّضِ ؼاػتِ ُفتِ ـة
یک چوساى پُطاظ تاّض هسام زّضِ ذاططات
زّضِ ػکؽِای کٌَِ ،ػکؽِای تا هي ؿطیة
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ُی هی چطذٌسُ ،ی هی چطذٌس ایي پْؼیسٍ ُا
تا هي زض ؼطگیدَ ُا پْؼیسٍ ـْم
اًتظاض هِل هی ذْضز
تَ زیْاض هی ضؼس
خا ذالی هی کٌس
هِل هی ذْضز
زّضِ ؼاػتِ ُفتِ ـة
تَ پٌدطٍ هی ضؼس
پٌدطٍ تاظ ،هِل هی ذْضم ،زّض هی ـْم

ُاهثْضگًْ7 ،اهثط 2006
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زیْاض
گْضکي تیل تَ زؼت ضّی ِ زیْاض
پٌدطٍء ًیوَ تاظ ،هابِ چْتی ،ضّی ِ زیْاض
ذیاتاى زضاظ  ،کاكَ ـلْؽ ،ضّی ِ زیْاض
هلولکِای صثحً ،گاُِای آـٌا ،ضّی ِ زیْاض
پٌدطٍ ذن
هابِ چْتیِ ذن
ؼایَ ام ذن
ذن ،ذن ،ذن
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ُوَ ذن ،ضّی ِ زیْاض
زیْاض آكتاب هی گیطز

ُاهثْضگًْ 8 ،اهثط 2006
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تةِ پاییع
تٌن ،تٌت
تاز هی ّظز
ػطم ،ػطم
تطگ هی ضیعز
ال تَ ال ،ذؿ ذؿ
تَ پا هی چؽثس
پاییع ؼْت هی ظًس
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تا ًلؽؿ ،ؼثع ،ؼطخ
ؼطخ ،تة هی ـْز
زذتط تِاض ضّی ِ تٌؿ گطم هی کِفس
تاز هی ّظز
تی صسا
تطگ هی ضیعز
تی تپؿ
ظیط پاُا ،ذؿ ذؿ
تٌن ،تٌت
ذیػ ػطم
تا ایي تة پیالَ پط ًوی ـْز

ُاهثْضگًْ 14 ،اهثط 2006
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ُیچ هی زاًی؟
ایٌکَ لثِا زّض اظ ها تؽتَ هی هاًٌس
ّ ایي ُوَ تؽتَ زضز هی هاًس
ایٌکَ صساُا زّض اظ ها تـط هی ـًْس
ّ ایي ُوَ تـط خاضی هی ـْز
ایٌکَ حطكِا زّض اظ ها هس هی کفٌس
ّ ایي ُوَ هس ـؼط هی کفس
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ُیچ هی زاًی چطا؟
هی زاًی چطا کالُت کح هی پطز؟
چطا کلفِایت لٌگَ تَ لٌگَ هی زًّس ؟
چطا هاٍ پفتِ پٌدطٍ زًثال آؼواى هی گطزز؟
ًًَ ،وی زاًی!
هي ذؽتَ ام ،ذْاتن گطكتَ
ترْاب ،كطزا كطزا

ُاهثْضگًْ 15 ،اهثط 2006
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تایس تٌْیؽن
ُطگع هثل اهطّظ ًثْزٍ ام
تی اػتٌا تَ ایي اؼة ّ ـیَِ اؾ
تَ توفکِای تاضاى ذْضزٍ
تَ ًگاٍِ ذْاتیسٍء تطگِا
تَ ػطط زاضچیي ّ ظػلطاى
ُطگع هثل اهطّظ ًثْزٍ ام
تی اػتٌا تَ ایي خواػتِ گیح تا چفواىِ گفازـاى
تَ ایي تک ثاًیَ ُا کَ ػْض هی لطظًس
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تَ تْ کَ هسام زض زضّؿِایت چام هی ـْی
چاهتط !
ُطگع هثل اهطّظ ًثْزٍ ام
تی اػتٌا تَ آؼواى اتطی ایٌدا یا آكتاب آًدا
تَ ػاتطاى تا ظًثیلِای ؼْضاخ
تَ ؼطُای تطاـیسٍ ،چکوَ ُای ؼیاٍ
تَ صلیثِای ـکؽتَ ،ظًدیطُای زض ُْا
ًَُ ،طگع هثل اهطّظ ًثْزٍ ام
الی پٌدطٍ ُا ،ظیط زضُا ًفاى ظًسگیؽت
ضّی کفالَ ُای ذیاتاى هی ضّم
چفن  ،گْؾ
گْؾ ،لة
لة ،تفٌَ
تایس تچیٌن!
ؼٌگطیعٍ ُا ضا ظیطِ ـاذَء ـة
تایس ؼطخ تٌْیؽن
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آضی ،گواًن تایس تٌْیؽن
تا تط ـاذَء صثحِ هي زّتاضٍ ًْ ـکلتَ ـْز ،گطم ـْم

ُاهثْضگًْ 18 ،اهثط 2006
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ُْل
ظًگ کَ هی ظًی ،تْیت هی آیس
آیٌَ هس زضاظ ،ؼیٌَ خلْ ُْل هی ـْز
ضًگ ّ ّاضًگ زّضِ زاهيِ تٌگ ،زّضِ پیطاُيِ چطّک
گی زّضِ ذْزم
ُْل هی ـْم
پاُاین ؼُط ،زؼتِاین گن
زًثالفاى کَ هی ضّم ،ضّی هیع ،گلِا ّلْ
چطخ ّ كلک هی ظًنُْ ،ل
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زل هی زّزُْ ،ل
ًگاٍ هی زّزُْ ،ل
تِتَِ پِتَ هی کٌس پٌدطٍ
تایس تثٌسهؿ!
ظًگ کَ هی ظًی ،تْیت هی آیس
ؼطظزٍ تیا
ذاًَ ُْل ًوی ذْاُس

ُاهثْضگًْ 20 ،اهثط 2006
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تاؽ آلثالْ
هازض کَ تَ هثازا اكتاز
هثازا کَ تَ گْؾ اكتاز
گْؾ کَ تَ ؼٌگ اكتاز
ؼٌگ کَ تَ آب اكتاز
حلوَ ،حلوَ ،آضام پطیسم

آزم کَ تَ پطؾ اكتاز
پطؾ کَ تَ ؼایَ اكتاز
ؼایَ کَ تَ ـة اكتاز

21

ـة کَ تَ آؼواى اكتاز
تا هْج لطظاى هِتاب ذْاًسم

هِتاب کَ تَ ایْاى اكتاز
ایْاى کَ تَ گلِ اكتاز
گل کَ تَ ػططاكتاز
ػطط کَ تَ هي اكتاز
اظهیاى حْض هاٍ ضا چیسم

هاٍ کَ تَ ذٌسٍ اكتاز
ذٌسٍ کَ تَ اتام اكتاز
اتام کَ تَ پچ پچ اكتاز
پچ پچ کَ تَ پسض اكتاز
التالی کاؿصُا ،آؼواى پٌِاى کطزم

آؼواى کَ تَ خؼثَ اكتاز
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خؼثَ کَ تَ ؼکْت اكتاز
ؼکْت کَ تَ زذتط اكتاز
زذتط کَ تَ گطیَ اكتاز
لیلَ ّ طٌاب ّ تاظی آهس

تاظی کَ تَ تاؽ اكتاز
تاؽ کَ تَ هیٍْ اكتاز
هیٍْ کَ تَ هوٌْع اكتاز
هوٌْع کَ تَ هصَّ اكتاز
كاًتعی ُای کْزکاًَ زض ضهص چطذیسًس

ضهص کَ تَ تپؿ اكتاز
تپؿ کَ تَ پلَّ ُا اكتاز
پلَّ ُا کَ تَ تاؽِ ظیطِ ظهیي اكتاز
تاؽِ ظی ِط ظهیي کَ تَ ذیال اكتاز
تَ ؼازٍ تاّضی آزم هی ذٌسیسم
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آزم کَ تَ یویي اكتاز
یویي کَ تَ ـک اكتاز
ـک کَ تَ ذٌسٍ اكتاز
ذٌسٍ کَ تَ كطاض اكتاز
پفت زضذتِا ،ترتَ ؼٌگِا پٌِاى ـسم

پٌِاى کَ تَ چفن اكتاز
چفن کَ تَ ذْاب اكتاز
ذْاب کَ تَ تطغ اكتاز
تطغ کَ تَ صثح اكتاز
تٌثی َِ صثح ،پْظؾ ـس

پْظؾ کَ تَ ًطم اكتاز
ًطم کَ تَ صحثت اكتاز
صحثت کَ تَ پیط اكتاز
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پیط کَ تَ هصَّ اكتاز
زاؼتاًِا لْاـکِ آلثالْ تْز

آلثالْ کَ تَ حطف اكتاز
حطف کَ تَ زّض اكتاز
زّض کَ تَ کتاب اكتاز
کتاب کَ تَ زؼت اكتاز
ضّظُا ّ هصَ ُا تٌس گصـتٌس

تٌس کَ تَ کالم اكتاز
کالم کَ تَ ظهاى اكتاز
ظهاى کَ تَ ؼلط اكتاز
ؼلط کَ تَ پایاى اكتاز
ی کْچک کَ پط اظ هصَّ ُای ُفت ؼالگی تْز تَ ذاًَ
تا چوساً ِ
تطگفتن.
ُاهثْضگًْ 20 ،اهثط 2006
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آى تاال
تط تؽتطِ کاؿص تط ضّاًَ ،هی ؿلتن
هیاى اًگفتاى تا ذْز ،تا تْ ،آى تاال
حطف ،حطف ،کالم هی چکس
صق تَ صق ،پػ هی ظًس
هس کفیسٍ ًگاُت ،تا هي هی پطز ،آى تاال
گُط گطكتَ!
ـایس آتؿ اؼت
ّای ًلػ چَ تٌگ ،چَ تی طاهت ،آى تاال
ایي ؼاػت چَ پیط تی ها
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تی ها ػوطتَ ُا زّ ،زّ ،زّ  ،زّض هیساى
هي چَ ؼرت تی صسا
تْ چَ ؼرت تی هطاض
ػعیعم ،کوی کَ تاضیک ُن ُن هی کٌس
زؼتن ؼطز ،تـلن لطظهی کٌس
کاؿصم تط ،تا زّ ذط ضّیا
تی تْ هی زّز ،آى تاال

ُاهثْضگًْ 26 ،اهثط 2006
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ی زّض
ذطِا ِ
ذط کَ هی ًْیؽن ،كطاتط اظ ّایً ،اهن ضا هی ًْیؽی
چفون کَ ًگاٍ هی کٌس ،چفوت تَ لکٌت هی ًفیٌس
ؼط تَ ؼطم هی گصاضی
چاهْ کح هی کفیّ ،ای زؼتن
زؼتن کَ ذط هی ذْضزّ ،ای زلت
زلن کَ هی ـکٌس ،گًَْ ًوکعاض هی ـْز
ذطها زض زُاًن هی ًفاًی
هطا ؼْگْاضِ هطگِ ًیاهسٍ هی کٌی
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تطای تـعِایت ،هرول ِ ؼطخ تي هی کفن
زاهي چاک هی زُن
ذیطٍ هی ـْی ،تا چاک هی ضّی
ضّی ذطِای زّض ،زلن تٌگ گیط هی کٌس
چاک ،چاک ،هی گطین

ُاهثْضگًْ 29 ،اهثط 2006
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چفوِا ّ ؼْؿات
چَ تی ذثط ذْاب پػ ظزین
چَ تی تاب هس کفیسین
چَ تٌس ضّی چفوِا ؼُط ذْضزین
چَ تطٌَُ تط زض کْتیسین
گواًن ّهتی زگوَء یوَ ات ؼْضاخ گن کطزٍ
ّ ؼیگاض هیاى لثت زًثال آتؿ تْز
تایس چفوِا ضا هی تؽتن
گواًن ّهتی زض ذیالن هی پطیسم
لحظَ زض چفون ذاًَ کطز تا چطاؿی ضّـي کٌس
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تایس چفوِا ضا هی تؽتن
گواًن زّضتیي هی زاًؽت کدا
زض کویي هؼصْهیّت تٌفیٌس
تا ـکاضچی ِ ًابِ ًگاُی ـْز
ػؽلنّ ،هتی چفوت تَ ظیط ،پفت هژٍ ُا تاضیک هی ذٌسیس
زض آؼواًت هاٍ کدا ایؽتازٍ تْز؟
ّهتی لثن تَ ؼکْت ،ضّی تطكِای ؼلیس هی ذٌسیس
زض آؼواًن ،ذْضـیس کدا ایؽتازٍ تْز؟
ػؽلن ،هي پط اظ زلِطٍ ام ایي ضّظُا
ضّظ توام ًوی ـْز ّ ـة چَ ظّز زّض هی ـْز
تیا ،تیا تا یک هفت تثؽّن ّ ّاژٍ
تطاین ؼْؿات تیاّض
کوی هِطتاًی  ،کوی ذاک ّطي
چای زاضم ،کوی ذطهای تن!
هٌتظطم.
ُاهثْضگًْ 30 ،اهثط 2006
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صلح
اظ آى زّضُا
پفت ذطی کَ خا هاًسٍ ٌُْظ ،ضزِ پاین پِي
اظ ُوآًدا کَ ُعاضاى اؼة ُط ـة
تط كطاظ هّلَ اؾ هی تاظًس
اظ ُواى كاصلَء زّض کَ ُویفَ کط ّ الل
ها ضا زض ًگاُی هی خْیین
اظ آى زّضُا
پفت ذطی کَ ؼطظهیٌن ذْاتیسٍ
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اظ ُوآًدا کَ ُط ـة هیاى خْی پط آب
ظى ّ هطز هیٍْ كصل هی چیٌٌس
اظ ُواى كاصلَء زّض کَ ُن آّاظ تا هطگ ،ؼایَ ُا هی ؼْظًس
اظ آى ططف آتِا هی آیس
ّ تسًثال صساینً ،لػ گل ضا هی تْیس
تط گطزى ـثِای تثؼیسم
ػکؽی اظ ذٌسٍ اؾ آّیعاى کطزٍ
هی آیس ّ ُط چَ ًاهؿ زلتٌگ ،زض ایي ؿطتتِ ؼطز ،آتؿ هی
گیطز
ُوَ خا تکطاض کٌاى ،تا هي ّ تْ ُط پطًسٍ هی ذْاًس
آهس ،آهس
صلح آهس

ُاهثْضگ 6 ،زؼاهثط 2006
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تا تْ ُن
ضّی تاتلْ ،چفوِایت ،چفوِاین
ًوفی اظ ذٌسٍ ات ،ذٌسٍ ام
ـوال ،هْجِ ًگاٍ
خٌْب ،ؼاحلِ زاؽ
هی تْیی ،هی تْین
هی تْیین ضّی کُِْا ،هیاى زضٍّ ُا ،ضّی تاضیکَ ُا
زّتاضٍ هی تْیی ،زّتاضٍ هی تْین
هی تْیین تا ظتاىِ كاضؼی ًاب ،ػکؽِایِ ُوَ ضًگی
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زؼت ّ ضّ ـؽتَ ،حطف ،حطفًْ ،ـتَ هی ظًین
زلِطٍ هسام ًفؽتَ کٌاضِ حْض تا ػیٌک زّزی اؾ
ًوی ـْز ،هی ـْز
هاُیِا ،کوی تا هِتاب ،کوی تا ها
کوی ها ضّی آب ،تْی هاین
ضّی پؽتاًِای هاٍ ،چاک
ظیط چتطِ ؼیاٍ ،چاک
ًلؽن تطیسٍ ضّیِ ًلؽت
ًلؽت چَ پُط هی ـْز اظ ًلؽن
هْهْلی هْهْ...
كطزا هْهْلی هْهْ هی ضؼس
ّهتی ضؼیس تکطاضُا هی ضؼٌس
ظتاىِ ًاتن پط لِدَ
ػکؽِاین ؼیاٍ ّ ؼلیس
پفت ذٌسٍ ام ،تـط هی ًفاًی ،هی ـکٌس
گلِای زاهٌن ،پط پط

35

لصّت اظ ـة ًوی تطم
ذْاب پػ هی ظًن
چَ تگْین ،اظ کدا تٌْیؽن؟
تا تْ ُن تاظ تکطاضُ ،وَ تکطاض  ،تکطاض
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هگط ظتاًن …
ذیال ضّیِ صٌسلی
ؼطاًگفتاى الیِ هُْا
تاب هی ذْضز ذیالن تا اًگفتاًت
تْزًت ایٌدا زض ؼایَ ای ًوی ذْاتس
حعْضت هی زّز ُط زم تط ؼپیسی ،ؼیاٍ ،ؼیاٍ
ؼیاٍ کَ ـة ذاًَ هی کٌس الی زؼتِاین
زؼتِاین کَ ُویفَ پط هی هاًس اظ تْی تْ
تْی تْ کَ ُویفَ هصَ هی گْیس زض ذْاتِاین

37

ذْاتِاین چطا ًوی ضؼٌس؟
چطا آى ُوَ پُط ذالی هی هاًس؟
هگط ضّظ چٌس ؼالَ هی ـْز؟
ّ تْ چطا تط آؼتاًَء زض ًوی ایؽتی؟
چطا چِطٍ ات تط هي ؼایَ ًوی اًساظز؟
هگط زّضت زیْاض کفیسٍ اًس؟
ّ هي چطا صسا زض حٌدطٍ هی ذْاتاًن؟
چطا تْ ضا تلٌس تلٌس هی ًْیؽن؟
هگط ظتاًن ذط ذْضزٍ اؼت؟
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ؼپیسِ اهفة
ؿعل ّ هصیسٍ ات تسضهَء ذْاتِاین
تال اظ تْ زّض زض حولَ ُای ُْایی
تا ُْلِای ِ ـثاًَ ات هی لطظم
ًطم ؼپیس هی ًْیؽن
اها ،ذْاًسى خا هی هاًس ،پفت زػاُا ،ظیط لثِایِ تؽتَ
صسایواى تطاضتلاعِ اـکِا هسام هی ـکٌس
ؼطّزی آًْض زیْاض ،ضّی ؼایَ ُا تا ها هی تپس

39

زض ایي تْلّسِ آذط کَ ُسیَ تثؼیس اؼت
ُوطاٍ تا تْ ؼطـاضِ اًسیفَ ُای پیًْس ّ هِطتاًیِای ؼطذتط
ضّی زیْاضُای ـِطِ ؼطذن هی ًْیؽن:
گْضُا زًثالِ تي ،زًثالِ ها ،هی گطزًس
گْیی خا هاًسٍ این تا ایي خـسِ پیط کَ زژتاى ـة اؼت
ّ اهفة ایي ُوَ ًلػ کَ تی هطاض هی زّز تَ پایاى ذط ًوی
ضؼس
اهفة ایي ؼپیس ضا ضّی ًگاُت هِواى کي
تگصاض زض طْل ـة تلٌس تلٌس ،تا تْ ُوؽلطُ ،وراًَ ،زضتسض
ـْز
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ظیط تاضاى
اًؼکاؼی اظ آكتاب ضّی ـیفَ ُای پطؿثاض
گصض ؼایَ ُا ضّی ػللِای ذیػ
چتطی ظیط تاضاى ضّی ًوطَ ُای ًاذْاًسٍ
چِاض چفن تا آذطیي ًگاٍ کفیسٍ هی زًّس
تی تاب ذاک
تی تاب تاضاى
تی تاب ذالصَ ُای ها زض ـثِای تَ تٌس کفیسٍ

41

آضام ،آضام ،آضام
ایي ُوَ آب ؿطم هی ـْین
تْ هي ًیؽت
هي تْ ًیؽت
ؼیاٍ ،ؼلیس پطت هی کٌی
خوغ کي هطا
خوغ کطزٍ ام تْ ضا اظ هیاى ایي ُوَ زًساًَ ّ ًوطَ ّ ذط
ظیط تاضاىً ،یوطذت ؼثع ّ تٌلؿ
هی ذٌسًن
ظیط تاضاىً ،یوطذن ،هططٍ ُا
هی ذٌسی
كطّزِ اهفة ظیط تاضاى
تاظ ًاذْاًسٍ ًوطَ ُا
ضّی ػللِای ذیػ ،ؼایَ ُای ها
پفت ـیفَ ُای پط ؿثاضً ،گاُواى

42

تاظ تا طلْع ذْضـیس چفوِایواى هی زًّس
ظیطِ تاضاى ،ظیطِ چتط ،ظیطِ ذالصَ ُای ها
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چفوِای ًازِض
ضّی زیطّظ ذاک ،كاتحَ ،كْت
ذاک تْیِ گلْ ،ؼطكَ ،تاز هی ّظز
تاز هی ّظز
تاظ ّیطاىً ،وٌاک هی کٌس
ًن کَ هی ظًس اهطّظ ضّی تامِ زل
پا ػوة ،ذط ضّی كطزا هی کِفن
ضّی ضًگِای ظًسگی ،شضّاتِ هؼلّن

44

ضّی حطكِای ػطیاىّ ،اژٍ ُای ّاژگْى
چَ ؼازٍ آّیرتَ هی ـْم!
ایي لحظَ ،کٌاضِ هي ،چفوِای زیطّظ
ًگاٍ کيً ،گاٍ کي
ایي چفوِا ،ایي ـة ،آذطِ اّّل اؼت
هي تا صثحی زضاظکَ ؿطّتؿ ًفؽتَ ایٌدا ،ؼلطٍ تاظهی کٌن
ظیط ظهعهَ ُای هی زاًن ،هی ذْاًن ،كْت کي
ظى ،كْت کي
هطا زض ذْزم هی کِفنً ،گاٍ هی کٌن
چفوِا ًازضًس!
ًگاٍ هی کٌن تا ًلؽی تطیسٍ
ت زؼتِایی کَ هی كفاضًس ،هی ضیعم
ظیط لصّ ِ
هی ضیعم تا كطزا
آضام ضّی گًَْ ُاین ذیػ ،زّض هی ـْز،
زّضِ زّضِ زّض!
تاظ پطزٍ کِفیسٍ ،ذلْت هی کٌن

45

ؼاظ کْک ًوی کٌن
ظیط پْؼت تطکیسٍء ـة ،گلْی اتط گطكتَ ،ذْزؾ هی تاضز
اكؽْغ ًالَ هی کٌس ؼطّز آظازگین
ـایس ،تایس زض تِاضی زضّؽ ؿلتیس تا تطگِا تواًٌس!
تایس تکاضت ضا زض صسف ذْاتاًیس!
تایس زض ػون اهیاًْغ ًفؽت!
تایس هُْای ؼیاُن کَ ُْغ اًگیعًس
ظیطِ ًداتتِ چازض پْؼیسٍ هازضتعضگ پٌِاى ـًْس!
تایس تْزًن هیاى پطاًتعی ذالصَ ـْز
ـایس ،تایس زضضّیاُای ؼثع ذاًَ ای ؼاذت
تطای هسهِاین ،لثِاین ،کَ هسام هی چطذٌس ،هی ذٌسًس ،ضًگیي
تایس پط کٌن ذاًَ ضا تا آیٌَ ُا
تایس ًگاُن تی ُطاغ اظ چفوِا
تَ پٌدطٍ ای کَ تاظ اؼت ذیطٍ ـْز
تایس صْضتی ُا ًلطظًس
ـایسًَ ،ًَ ،

46

تایس اهفة آّاظ ترْاًن
ترْاًین تٌِا
پفت زضُای تؽتَ تواًن
تواًین تٌِا
تایس اهفة اظ آیَ ُای کتاب هوسّغ تکطاض کٌن
تکطاض کٌین تٌِا
تاز هی ّظز
ًن هی ظًس
ضّی تامِ زل ،پا ػوة
ضّی كطزا تاظ ذط
ذط ،ذط
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زّتاضٍ اظ ًْ
ّهتی ذواض ،پفتِ پلکی تلٌس ذٌسیس
کدا پط کفیسم هي؟
ظتاى ّاهاًسٍ ام کدا خا هاًسٍ تْز کَ تَ لکٌت ًفؽتن؟
هي کَ ایي ُوَ هاٍ ضا ُالل کطزم
چَ ـس کَ زض ُاللی ،ـةِ چِاضزٍ زیسم
اػتواز کَ هؽت ًوی ـْز ،ؼُط ًوی ذْضز
چفوِاین کَ ُفیاضًس ،کدا زّیسم؟

48

کْض ـًْس کَ تا هي زّیسًس!
ًوی ًْـن ،ـایس هؽت ـْز چفوی
تایس اظ ذٌسیسًن ،ضاٍ ضكتٌن ،ضهصیسًن ،تتطؼن!
اظ صق ًواظگعاضاىِ هؽت ،اظ ایي ُوَ ػالنِ تی ػول
اظ حکوِای پط تـعتاى ،تایس تتطؼن ،زّض ـْم
ًوی تطؼنً ،وی ـْم
ظتاًن زضاظً ،ـَ گلتٌن ذٌدط اؼت
هطؽ ِ تی َپـطم
اهّا ،تا تالِ ِ ُیچ ذطّؼی ًوی پَـطم
کَ تا ایي ُوَ پَـطُ ،وَ اهطّظ
اهطّظ ُن هثل زیطّظ
هی ؼپاضم تَ تاز ،تَ تاز هی زُن
ایي ُوَ کْظٍ ُای ذالی ،کاؼَ ُای ـکؽتَ ،ػتیوَ ُای
هْضیاًَ ذْضزٍ ضا
ؼطـاض هی ـْم اظ ّاژٍ ای ذْـطًگ ،آّیعاًؿ هی ـْم

49

ًؽین کَ هی ّظز آضام
صسایؿ پُط هی ًفیٌس زض ُْا
زض ُْا تا هي تا ػون لحظَ ،تکطاض ،تکطاض
ظیط پْؼتی کَ پْؼت هی اًساظز
زّتاضٍ اظ ًْ ،ظتاى کَ ّاًوی هاًس
زّتاضٍ اظ ًْ ،تکطاض ،تکطاض
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ًِا ِل هي
ًلػ کَ پُط ـْض هی تپس
کالم هی چطذاًن
ضّی کاؿصُا هطز ًِال هی ـْز ،ظى ضّز هی ـْز
ّاژٍّ ،اژٍ
ـؼط هی ضهصاًن
حطف ،ؼکتَ
ؼکتَ ،حطف
زض اًتظاضِ ًگاٍ هی هاًن

51

گواًن ـثی ایٌدا ًفؽت
زؼت کفیس ،زاًَ کاـت
گواًن ضاؼت هی گلت!
کؽی تْز!
ـؼط کَ ذْاًسم ،تـََ تـََ تی تاب تْز
اظ ذْاُؿ تا ذْاؼتي ،پیازٍ تا پیالَ ضكتین
تا آّاظم زّتاضٍ ـؼطی ـْز
زاًَ ،زاًًَِ ،الی کاـتن
توامِ ـة ،توامِ صثح
ظیط گْـن هی گلت:
ـاػطٍ ،ـؼطم کي ،هٌن تثطیعی!
ؼطّزمُ ،وآًدا ،تٌس ّ تی تطگفت چٌیي
"چفوِا کْضًِ ،الن تثطیعیؽت
تَ تازِ حطف ،تَ ؼامِ پا ًوی لطظز
ًِالن زض چَفوِای ضّز هی لطظز
تلطظز ضّز کَ تي هي اؼت

52

تپیچس تط ًِال ؼایَ اؾ ـْز"
پٌح ـة ،پٌح ضّظ
چَ هی گصضز ،ظیط پْؼت هي؟
کدا هاًسٍ ای؟
لٌگ هی ظًن!
ذْاتن ًوی تطز!
تط آؼواى الـرْضُا ُی هی پطًسُ ،ی هی پطًس
چطا ًَ گلتٌن ضا کؽی ًوی ـٌْز؟
تثطیعی،آًکَ تْ ضا اظ هي کٌاض ًفاًس
تگْیؿ کَ آُن چگًَْ ـاذَ ـکي هی کٌس!
تثطیعی ،تَ اّ تگْ
ایٌدا کَ تـط هی کٌن
ّاژٍ كطیاز هی کفس
ـوفیط تیع هی کٌس!
تثطیعی ،تَ اّ تگْ
تْ ضا ذْب هی ـٌاؼن

53

حتی اگط زض پْؼت هیؿ تاـی!
حاال ًِال تثطیعم ،ػعیع خاًن
تیا ،تیا ُویي خاّ ،ؼط ایي ذطِا
ؼط تَ ؼیٌَ ام تگصاض ،تطاین زّتاضٍ ترْاى!
کوی هطا ترٌساى
تا هي لعگی تطهص
تؼس ،پاین ضا توال!
حاال ،حاال
ؼْاض اؼة ؼلیس تتاظ
ظیط پٌدطٍ ام تیا
هطا تا ذْز تثط ،زّضِ زّضِ زّض

Sevgilim,

!bu geja sordooghoom sheer sani chün
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ظى ایطاًی
ذطن ،ظتاًن كاضؼی
تی تاتن هی کٌس ـؼط ّ هْؼیوی
ؼواع هی کٌن هثل اُؼتاز
تَ خعض ّ تَ هس ،تَ ضهص ّ تَ ـؼط
هسضى ّ پؽت هسضى زّزتاى هی کٌن ّهتی الف هی ظًیس
چفوِای تٌگتاى هسام ضّی پؽتاًِا ،ضّی کپلن هی چطذس
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هسام گیح کٌاضم تـط هی کٌیس
ؼطخ هی ـْیس
اظ هي ،ذط ـکؽتَ ّ هٌحٌی هی ؼاظیس
ًوی گٌدنً ،وی كِویس؟
چوسض اظ ـوا ،اظ هي ،ها زّضین
ؼط تَ تالؿ تگصاضیس ،تة کٌیس
تی هي ػطم کٌیس
تِا ،آب ًوی زُن
ذطن ،ظتاًن كاضؼی
تی تاتن هی کٌس ـؼط ّ هْؼیوی
ؼواع هی کٌن هثل اُؼتاز
تَ خعض ّ تَ هس ،تَ ضهص ّ تَ ـؼط
تا تْ ّ صس ُعاضت هی خٌگن
ػواتی تیعپَطَم
پْؼت ّگْـتن تَ گطتَ ،اؼترْاًن تَ ؼگ هی زُن
پَط تَ ًاکػ ًوی زُن

56

ذطن ،ظتاًن كاضؼی
ظًن ،یک ظىِ ایطاًی
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ظیطِ ُیاُْی تاضاى

 ّ ...هي چوسض ذطها
چوسض زّؼت زاضم
ؼایَ ای ضا کَ ـة ،ضّی چفون
چوسض تکاى هی ذْضز ًاّزاى

ظیط ُیاُْی تاضاى

 ّ ...هي چوسض اًاض
چوسض زاًَ هی کٌن
حاـیَء کْچَ ُا ضا ضّی ؼططُای ذیػ
ظیط ُیاُْی تاضاى

چوسض تْی ذْؾ هی زُس ػلق
 ّ ...هي چوسض آتؿ
چوسض ـؼلَ هی کفن
اًگفتِ اـاضٍ ضا ضّی زُاى ًیوَ تاظ

58

چوسض تاظیگْؾ هی ـًْس ذطگْـِا

ظیط ُیاُْی تاضاى

 ّ ...هي چوسض ذاهْؾ
چوسض ًگاٍ هی کٌن
ضّزُای ذفک ضا ضّی زضٍّ ُای ذْاتیسٍ
چوسض ؼٌگ هی ـْز آزم

ظیط ُیاُْی تاضاى

 ّ ...هي چوسض ذطها
چوسض زّؼت زاضم
ـاًَء لطظاى ضا ظیط تثی ؼْظاى
ظیط ُیاُْی تاضاى

چوسض آضام هی ـًْس ظذوِا

ظیط ُیاُْی تاضاى کؽی هی ذْاًس
"زّؼتت زاضم"
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ُْا طْكاًیؽت
کَ هی تاضز ؿطّب چَ تطف !
کَ هی ظًس ظتاى چَ چُطت
کَ هی کفس حْصلَ چَ پَط
کَ هی ـْز ًلػ چَ زّض
کَ هی ضّز ذلْت چَ تی ضحن
لٌگ لٌگاى هی کٌس
اهفة تایس ؼاظ کْک ،ؼْضاخ هی ـْز
تلطظ ،تلطظ کَ ذفن ،چفن پاضٍ هی کٌس
ـؼطم ،حازثَ ؼاظ ،ذططًاک زیْاض هی کِفس

60

ُی تا حْاغ خوغ تلطین هی کٌن
تا پلک تاظ کٌی
ضّظت ؼیاٍ ،تاتْت هی تطًس
هِطم چفیسٍ ای اهّا ًلطتن
ّای ی ی ی
ذسا گواى کطز کلط هی گْین
اهّا کلط ًثْز ّ اظ هي
اظ هي ـیطاى ُن یاز گطكت
حاال ًگاٍ کي اًگفتاًن ضا
تفگي کَ هی ظًن
هی پطی اظ ذْاب ًلػ ظًاى
تلطظ ،تلطظ ،پٌدطٍ ضا تثٌس
ؿطّب چَ تطف ،چَ ؼطز
هُْاین ظیط گْـن پچ پچ هی کٌٌس
ُی ی ی زذتط ،تفگي تعى
هی ظًن ،هی چطذن

61

ُط چِاض خِت ضاٍ آُي هطکعی
هطاض ـةّ ،اگٌِای ذالی
صسای ؼْت هی آیس
اهّا ،اهّا ُْا طْكاًیؽت!
ّ ٌُْظ ذفن چفن پاضٍ هی کٌس
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چٌس هسم زّضتط
ًطم ًطهک ،ایي اتط ،تْی تاضاى
چٌس هسم زّضتط ،پفتِ پلکؿ ،گُْطی لثرٌس
ضّی ـیفَ ،گلتگْ ذْـطًگً ،لػ پُط ًاظ
ذْؾ تَ حال ؼاظ ،تا آذط ـة زضاظ
هیاى ؼیٌَ اؾ هی ؿلتاًس ،هی چطذاًس
چفن ؼیاٍ ،گًَْ ؼطخ ،هْ پطیفاى هی کٌن
ًطم ًطهکَ ،
تا حْصلَ ،صثط
تا صثط ،زاًَ ؼثع
ُط زّ هؽتِ آكتاب  ،پٌدطٍ تاظ هی کٌن
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ًاذي ؼُْاى ،الک هی ظًن،
چٌس هسم زّضتط ،ـکلتَ زض گلْی ـة
لیْاًن پُط ،تط لیْاًی ذالی هی ذْضز
آّاظؾ زض گْؾ هی آیس
ضّی ذطِا ًْؾًْ ،ؾ هی ًْیؽن
ؼایَ اؾ ٌُْظ پیسا ًیؽت
چٌس هسم زّضتط ،لثرٌسم تلد ،تلد تط اظ تازاهی کَ زض زُاًن
ًفؽت
ظیط آؼواًی پط ؼتاضٍ ،آتفثاضاى
ؼیگاضی لثِاین ضا هی تْؼس ،زّز هی کٌن
ًطم ًطهک ،ایي اتط ،تْی تاضاى
چفن ؼطخ ،لثؿ لطظ هی کٌس
چٌس هسم زّضتط،
ؼایَ اؾ گُن ،ؼال ًْ هی ـْز

ُاهثْضگ 1 ،ژاًْیَ 2007

64

حعْض تی حعْض
حعْضت زض ـِط
ؼایَ ات هیاى چِاض زیْاض ّ یک پٌدطٍ
خا هاًسٍ ای!
ضّی ًثط هي هی ظًی ًلػ
پیچ زض پیچ ،ضًگیي ،کْتاٍ ّ تلٌس
آظاز ،هوٌْع هی کٌٌس آزهکِا
تا کالٍ ،تی کالٍ ،آزم زض تٌس
تی تٌس هی کٌٌس ػطّؼکِا
ػطّؼکِا ،تا ؼتاضٍ ،تی ؼتاضٍ
اتلَ ،چفواًت ؼطخ ًْـیسٍ اهفة
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چفواًن ؼطخ هی تاضز ُط ـة
ّاژٍ کن ًوی آّضم
اهّا ،چگًَْ زّؼت زاـتي ضا ایٌدا تٌفاًن؟
تط پیفاًی ذطی زیگط
زلن ؼرت هی گیطز
هیع زضاظ ،هي گِطز هی ـْم
ٌُْظ ًلػ هی ظًن
هی ظًی ضّی ًثط هي
تاز كطاهْـی چطا ایٌدا ًوی ّظز؟
ؼایَ ات هیاى چِاض زیْاض ّ یک پٌدطٍ
خا هاًسٍ ای!
ُط ضّظ ظًگِا زض اًتظاضِ ًْاظؾ زؼتِا
تَ ذْاب ًوی ضًّس چفوِاین
هسام هی زًّس ضّی ذطِای ُوعتاى
ّ ُوعتاى ،خا هاًسٍ این ظیطِ ثاًیَ ُای ـکؽتَ کَ تٌُس هی زًّس
اظ ػازی گصـتَ ام ،هی زاًن
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ذْ گطكتَ ام تَ چفوِایی کَ کْضًس ،تَ ـسّت ػاضظَ
خا هی هاًن تا زّؼت زاـتي هطظ كطٌُگ لـات ضا تفکٌس
ایٌدا هیاى چِاض زیْاض ّ یک پٌدطٍ تٌفیٌس
تا هي کَ اظ ػازی گصـتَ ام!!!
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اهطّظ
ؼاػت  ،8تیساض هی ـْم .ـاًَ ُاین ذالی ،پُط ًوی ـًْس
زؼتِایت ،زؼتِاین ذْاٌُس هاًس.

ؼاػت  ،9تفٌَء چفوَ هی ـْم .هیاى کسام زضٍّ هی خْـی؟
ًوی زاًن کداؼت!

ؼاػت  10کَ هی ـْز ،پُفت پٌدطٍ ،تطایِ پطًسٍ ،کوی زاًَ
پایِ گلساى ،کوی آب ،کْچَ هس هی کفس.
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ؼاػت ٌُْ ،14ظ هی ضّم .پاین لدثاظی هی کٌس! تا هي ًوی آیس!
تاظ هی گطزین.

ؼاػت ً ،15ثعن تٌس هی ظًس! توْین تَ زیْاض هی کْتن .زیطّظ
ضا
ذط هی ظًن.

ؼاػت  ،16هٍِْ زم هی کٌن .پفت هیع هی ًفیٌن.
صلی زضاظ ،ؼْالِا ضژٍ هی ضًّس.

ؼاػت  ،17ضا زّتاضٍ هی ذْاًن .اظ الق تا ی هی ًْیؽن.
یازم ضكتَ تْز! ظهؽتاى اؼت!

ؼاػت ُ 18ویفَ کؽلن هی کٌس ،ضّظم ضا هی زظز ،ـثن ضا تَ
اًتظاض هی ًفاًس.
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ؼاػت  ،19تَ ػازتِا ًعزیک هی ـْم .صسای تاض ضا تلٌس
هی کٌن .زّتاضٍ ؼیگاض هی کفن.

ؼاػت  ،20اظ ذْزم تسم هی آیس ،پا ضّی اضازٍ ام گصاـتَ ام.
ـایس توصیط تطف تاـس! چطا ًوی تاضز؟

ؼاػت  ،21چفوِاین ّ ایي ُوَ ؼپیس ،تَ پاتُن ًوی ضّم.

ؼاػت  ،22کن کن هی آیس .ؼطاظیطی ایي زضٍّء ـثاًَ ضا زّؼت
زاضم .چَ تا ُن ذلْت هی کٌین.

ؼاػت  ،23پط اظ ـْض ،تَ صٌسلی چؽثیسٍ ام ،ضّی تک ثاًیَ
ُا
هی زّم.

ؼاػت  ،24تَ هي ًوی ضؼیس .هي تا ؼحط گن هی ـْم!
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صثح اظ ذیالن زّض اؼت.

ؼاػت  ،1کدا کَ ًوی ضّم! ذْاتِاین پفت زضُای تؽتَ
هاًسٍ اًس.

ؼاػت  ،2گِطز ظُل هی ظًس ،اًتظاضِ ًوطَ ضا زاضز! هي تَ ّیطگْل
ضؼیسٍ ام.

ؼاػت  ،3ذویاظٍ تلٌسم هی کٌس .هْکا هی آّضم.
ذٌسٍ ای هداظی ایي ّؼط هی پطز! هی ذٌسین.

ؼاػت  ،4تَ ایٌدا هی ضؼن ،تا حطكِای ًیوَ ّ صلی زضاظ!
ـؼطی ضؼیسٍ ،تَ ضذترْاب هی تطم.
تاظ  4ؼاػت ظیطِ پلکن ،ـْم پطیسى زض تاظ هی کٌس.
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ؼکْت لثطیعِ هؼٌاؼت
کالغِ ِ زضغً ،گاٍ ِ ذاهْؾ ،زضظِ پٌدطٍ تؽتَ
اـاضٍ تَ اـاضٍ هی کٌین
ًوطَ ُا ضا ًوی ذْاًس!
ظًگ تلطیح هی ذْاُس!
چفن تَ هي ،زل تَ ـکالت ،ذیطٍ هی هاًین
پایِ ذؽتگی ضّی ـاًَ ام
زضز ،گطزى هی کفس
هی پَطاًس " اُؼتاز زض ذسهتن"
گًَْ ام ؼطخ ،ذیػ ػطم هی ـْم
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ذط تط ذطؿ ،گْؾ هی کفن
ؼٌگ هی ـْم ،تی ضحن!
" اُؼتاز ًوی ؼْظم ،حصف کي "
ؼکْت گطیَ هی ذْاُس
کالغ کْچک ،زلن تٌگ
ًن ًنً ،وٌاک هی ـْم
تکطاضکٌاى ،ظیط ًلؽِاین هی ذْاًس :ؼکْت لثطیعِ هؼٌاؼت
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ُوعتاى
ـة ؼطز ،تْی ًن ضّیِ تي
تٌن هی زّز ظیطِ حداب
هی زّز تی طاهت
تی طاهت تا زَم صثح ،گطم ًوی ـْز
تٌِا ،ظیط تاضاى ،اًسامِ ذاک
آًدا کؽیؽت ،هی هکس
حطف ،حطف ،التواغِ ِ هططٍ هی کٌس
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زَم تَ زَم زلتٌگ ،زلتٌگِ ًلؽؿ
چکَّ ،چکَّ ،زض ؼکْتؿ
هیاى ظًساًؿ ُوعتاًی ًیؽت
ُی هی چکسُ ،ی هی چکس
چَ ؼُط هی ـْز ـة!
چَ ظّز هی ضؼس صثح!
حْلَء ذیػ ،تْی ًن ضّیِ تي
هی زّم ظیطِ حداب ،ظیطِ ؼْال
کؽی هس هی کفس ًن ًن ،تا ؼطها ّ ًن ،تا هي
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ذطهي ّ آتؿ
ذطهي کَ تازؾ هی تطز
اؼة کَ ضهؿ هی تطز
آضظّ آٍ هی کفس
آُن! آٍ ٍ ٍ

زل کَ تٌگؿ هی تطز
چفن کَ ؼطذؿ هی تطز
ُْؼِای ضّیا هی ذْاتٌس
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ذْاتن! ذْاب

یاض کَ ًاکؽؿ هی تطز
اـتیام کَ تٌسؾ هی تطز
ذٌسٍ ظذن تَ صْضت هی زُس
صْضتن! صْضت

ذْیؿ کَ زضزؾ هی تطز
كاصلَ کَ ؼطزؾ هی تطز
تی ًام ّ ًفاى ضاظ هی ـْز
ضاظم! ضاظ

تیچاضٍ کَ كطیثؿ هی تطز
ًالَ کَ ًصیثؿ هی تطز
ـیسا ،کْ؟ کْ؟ هی ذْاًس
کْ؟
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آُن ذْاتؿ هی کفس
صْضتن ضاظؾ هی زُس
ذطهي تَ آتؿ هی ـْز
زل كطیة خاّزاًَ ذْضزٍ اؼت
"كاؾ هی گْین ّ اظ گلتَء ذْز زلفازم
تٌسٍء ػفون ّ اظ ُط زّ خِاى آظازم "*

* -حاكظ
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ُویفَ ذُواض
ّهتی اظ زّض تلٌسای شُي ػوابِ ًیاظ هی پطز
اًسیفَ ام حعْض ،اًسیفَ ات اظِاض ،لن هی زٌُس
ذیالواى ُطظٍ زّضِ ها ذط هی ًْیؽس
پطؼَ گِطز هی ظًس
ضّیِ آكتاتواى پطّاًَ ،تا صثح ـوغ
تا آى ُوَ اـاضٍ هی ؼْظین
ؼکْت تَ اهطاض هی چطذس
زؼت تَ زؼت ًوی ضؼس
اهّا ،آؼواى تَ هژزٍ هی تاضز ،ظهیي هی ذٌسز
ػفن تَ خٌْى ،تَ تکطاض هیاى ِ کْچَ هی کْتس
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ًوی زاًس ضّی ذطِ هطظ زژتاى ایؽتازٍ اؼت
ؼکْتواى ضا ـة ذٌسٍ هی کٌس
چفوِای هسام ُطظٍ زض ذیال ،ضّی ذطِای ِ ػاـن
ذاًَ اؾ ذطاب ،ذاًَ اؾ ذطاب ،کَ تَ ها ُویفَ ذُواض هی
ضؼس
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اكؽاًَ

تگصاض تیایٌس ّاژٍ ُای كطیازؾ
زلؿ ًاخْض تٌگ ،صسایؿ تـطِ ؿطّب
ضیع ،ضیع ،ظیطِ ُن ُن اكؽاًَ هی ضیعز!
ایي ؼاهَء لرت هِتاب ًوی تیٌس
زلگیط ،زّضؾ تلٌس
چِاض زیْاض ،زّضؾ تلٌس
آضظُّا هسام زض پطّاظ
هی تطؼن ،ػاهثت اكؽاًَ هی ؼاظز!
ًگاُؿ پفتِ ـکؽتَ ُا ،حلوَ ،حلوَ ،تی ًلػ هی ـْز
ظاًْ زض آؿْؾ ذلْت هی کٌس
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پفتِ ُط حطف ؼیٌَ اؾ ذیػ
چٌگ زض زل تا کی ،تا کی هی کٌس؟
زض پیچ ُط تواغ هي زلن ؼرت هی گیطز
ّهتی زؼتِایؿ ضّی صْضتؿ اكؽاًَ ضا پاک ًوی کٌٌس
اكؽاًَ ،اهفة تٌِا ًواى ،تا ها تیاُ ،وَ خا چطاؿاًی ؼت
تچَّ ُا زض ذیاتاًِای ًْضاًی تعضگ هی ـًْس
ها ُن هی ـْین
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ًیوَ ـةِ گُن
اهفة ضّی ؼططُا خاین تٌگ
زض ُْای پُط هَِ ،تي زض لثاغ هی پیچن
پٌدطٍ پاـٌَ تاال هی کفس تا هي
چطاؿنُ ،ی ضّـيُ ،ی ذاهْؾ
حْ صلَ آّیعاى هی کٌن
اهّا ػوطتَ ُا خا هاًسٍ اًس زض گْـَ ُای ًیوَ ـة
گن ـسٍ اًس ؼتاضٍ ُا ّ آؼواى
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تَ زظز خازٍ ًگاٍ زًثال ًوی گطزز
پُط کطزٍ ام کیؽَ ضا اظ اًتظاض
اهفة زلن ضّی ؼططُا ،چفون ًوی زّز
ُْا چَ تٌگ کٌاض ایي پطزٍ ُای اتطیفن
تی کالم کَ هی هاًن
کطم هی ـْم ،پیلَ هی تٌسم
پیلَ ای تَسضًَگ ،خاین تٌگ
ـوغ ضّـي ،ؼتاضٍ
اتام ضا ،آؼواًؿ هی کٌن
پطّاًَ ًوی ـْمً ،وی َپطم
گُن ـسٍ ام خایی ،هیاى ًیوَ ـثی
کٌاضِ ضّزی کَ ذُفک كطّ ضیرت
زض ؼطاظیطی زضٍّ صسایؿ پیچیس
اهفة ایٌدا هي تا ُْایی تاضیک
ضّی ؼططُای پُط هَِ
كطزای ؼطزتط ضا لثاغ هی پْـاًن

84

تایس ضؼیسًؿ پُفتِ ایي پٌدطٍ ،تیساض تاـس
ضّی ـاذَ ید ًفؽتَ
ؼطّز ُا هی لطظًس
تایس گُن زّتاضٍ پیسا تیایس
تایس آتؿ تط كطاظِ ظتاى ،زّتاضٍ ػصیاى ًوایس
ُعاض زـٌام تط آى ًیوَ ـة کَ ضاُن گن هی کٌس
تایس تگصضم اظ ایي تکطاض ،اظ ایي ُط خا
خاین تٌگ ،پیلَ تفکاكن ،ذْـطًگ تپطم
گواًن تایس اهفة کوی آضام
هیاى تؽتطم چفن تط ُن
زض ُْای پطؼفی زیگط
تایس اّج تگیطم تا کثْتطُای ضّیا
پفت پلکن ،ضّی آؼواى ؼتاضٍ ای هی ذٌسز
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ـکلِ ًواظ
ضّی زّؾ ًفؽتًَ ،واظ ـکؽتَ هی کٌی
خیؾِ هْ ُاین ،ؼیاُتط اظ ـةً ،گاٍ ،چطا ُطظ هی کٌی؟
هکثِ تیِْزٍ ،یویي ـک ًوی کٌن
زیْاًَ ام ،تاّض چطا ًوی کٌی؟
زلرْؾ تَ ایي لحظَ ام
زض ؼْظؾ آكتاب ،اهاى تَ هاكیَ ًوی زُن
ّایّ ،ای ی ی
گطیَ چطا پػ هی ظًی؟
تا اًلداض هي ،کَ تکَّ تکَّ ام
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پیفْاظِ ُط ؼطّزٍء ًاب هی ضّز
ذلْتِ ًواظ اؼت ،ذیؽن چطا هی کٌی؟
زؼت تط زُاى هی ؼاین ،پطّا ًوی کٌٌس
زضّى خٌگلین ،آزم ـواض ًوی کٌٌس
ـؼطم کاتْغ زض ذیالفاى
تْی هُِطم کفیسٍ تط آؼواى
ًواظ ّ ضّظٍ ـکؽتَ ایٌدا
ضّی ـکؽتَ ،چگًَْ ؼط تَ هُِط هی کٌی؟
ـکلِ ًواظ اؼت ـکلِ تْزًن
اظ تْزًن ُطاغ اظ چَ هی کٌی؟
ذطن کوی ضًگِ هاللُْ ،ای ّطي
کوی تْی یاض ،هلَّ ای ػطیاى
اظ زّض تواـا هی کٌی ،اًثٍْ
تاظ ؿؽل تط تْ ّاخة ،حیا چطا ًوی کٌی؟
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ذفنِ ذسایاى
تسضهَ ُا زض حْالی ؼکْت هی ضیعًس
پاُایت کفاى کفاى اتام ضا زّض هی چطذٌس
ًگاُن ؼْگْاض تا ؼطّزی تا زّتاضٍ
ضّی آتفاض کَ ؼُطهی ضّ ی
چگًَْ خطهَّ؟ چگًَْ تاضیسى؟ چگًَْ زًثال؟
چگًَْ اظ تثاضِ آًگًَْ تاال؟
چگًَْ ،اظ کسام هی زاًی؟
تا کدا هی ذْاًی؟
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ضّی ضاُن کفیسٍ ؼایَ ،ؿن
چگًَْ اؼیط ضاٍ ،چگًَْ التال ،اظ تثاضِ ایٌگًَْ ـکؽتَ
ذْاتیسٍ کٌاض ضّز ًؽینِ ذلْتی
کوی پاییي ،پاییي تط
آضظُّا ـٌا هی کٌٌس
کٌاضت تازتاى ُْا هی کٌن
اهّا ایٌدا ؼط ضؼیسٍ ای کٌاض ذلْتن کَ ذْ گطكتَ ام!
ضّی زیْاضِ تطغ ،پطزٍ کفیسٍ ام!
زًثالِ الق تا ی ،ضّی تپَّ ُا
تاال ،کوی تاالتط ،پاـٌَ هی ؼاین
هی زاًن
هگُْا ،هصَّ ُای ـلّاف
گْـِا ،هلولکِای گطمِ ًلػ هی ذْاٌُس
اهّا تاّضم پفت زیْاض هی لطظز
ّ آیٌَ ُط صثح چگًَْ هی ـْز
ضّتطّ ایؽتازٍ این
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تا ُعاضاى ضّیا ،زض اًتظاضی تی پایاى
تِاضت ضّظی ػثْض کطز
کَ ظیط کطؼیِ تٌِایی ،پا ضّی آتؿ ذْاب تْزم
حاال ُی ـؼطؾ هی کٌیً ،وی آیس
زّض هی ـْز ّ زض اهتسازؾ ...
آٍ ٍ ٍ
ایي ُوَ ذطِای هْاظی!
ضیلِای هطاض ضا هی گْین
کَ زض اهتساز ضّز تا کدا کَ ًوی ضًّس
تَ صْضتن ًگاٍ ًکي!
تا ؿطّب كاصلَ ای ًیؽت
ها ُویفَ ضهاًتیک ضا کٌاض ضّز هاب هی کطزین
ّ حٌدطٍ ُایواى ظیط تطاًَ ای هی لطظیس
چگًَْ ایي ُوَ ٌُْظ...
گواًن ذفنِ ذسایاى تا هثیلَء هاؼت
چگًَْ لؼٌت تَ هْاظی ،تَ ذطی تٌِا ـسٍ این
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چگًَْ كطزیّت تَ هٌیّت كطّذتَ این
تسضهَ ُا زض حْالی ؼکْت هی ضیعًس
پاُایواى کفاى کفاى زّض هی چطذٌس
ّ ًگاُواى تا ؼطّزی تا زّتاضٍ ایٌگًَْ هی ضّز.
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ؽ تی پط
هط ِ
آذطِ ُط ًلػ هُطؿی هی پَطَز
تدطتَ ُا ًَ ًعزیک ًَ ،زّض
لحظَ ُا کوی ّیطاى ،کوی پط ـْض
ی ّاژٍ کَ لَن هی زُس تي ِ هلن
ضّ ِ
لطظ ،لطظ
پفتِ کسام هیع؟
ضّی کسام چفن؟
ظیط کسام زؼت؟
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كطزا کدا هی تپن؟
ٌُْظ هکث!
کسام ذیال ،کسام ـِگلت؟
اًگفتِ ًفاًَ تا کدا؟
اهاى ،اهاى تی پَطم
تاّض ،ػازتی تلد ،لثرٌس ،هلیح هی ظًن
صلت ُا ضا خوغ ؼتیع هی کٌٌس
ذْاُؿ اظ ذْاؼتي
ذْاؼتي اظ تطذاؼتي زّض هی ـًْس
ًلػ کفیسم ،ظّز پطیس
ذویاظٍ کفیس ،ؿٌچَ ضیرت
زض پػ ُط تْؼَ ،کح ّ هؼْج
کح ّ هؼْج ،ذالصَ هی ـْم
هُطؽِ تی پطم ،تا تا لِ ذطّغ ًوی پَطم
ضّیِ ظهیيُ ،یچ
زض آؼواًتاى ُن ًوی گٌُدن!
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پیچ کَ هی ظًن ایٌدا ّ آًدا ،تاظیگْؾ زض ضكتاض
هات ّ هثِْت ،ـوا
ذسایتاى گل هی ضیعز
تَ لة ،ذٌسٍ هی ظًن
چفن گطز ،زُاى گفاز هی کٌیس
کلفِاین تطایتاى تٌگ
تا کی ،اَگط ،اَگط هی کٌیس؟
تی پَطم ،تا تالِ ذطّغ ًوی پَطَم
پطّاظ ،هؼٌی چگًَْ هی کٌیس؟
زض تاظّ ّ ؼیٌَء تیکطاى ـؼطهؽت هی ـْم ،اّج هی گیطم
تاّض ،ػازتی تلد ،لثرٌس ،هلیح هی ظًن
پفتِ ایي هیع تا ُویي چفن ،تا ُویي زؼت تا كطزا هی تپن
اّج ضّیِ هْج تا تالِای ؼپیس
لحظَ تَ لحظَ ُی هی پَطَمُ ،ی هی پَطَم
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