1

شوارٍء صفحَ

فِرست اشعار
پطّاظ هطؿاتی ُا

1
پچ پچ ذٌسٍ ُا
4
ضهص هاٍ
6
تازام تلد
8
گطتَ
10
اـک هطؿاى ّحفی
12
صسای پا کداؼت؟
16
ظًگْلَ ُای ًؽین
18
کٌاض ؼطخ
20
گلین تٌِایی
22
2

زاضام زاضام
25
كطزا هثاضک تاز
27
تا ؼلْع
30
زؼتواى تطاتط ًیؽت
32
تطاًَ
35
ًوی زاًی چطا
37
حػ تی ًام
39
ثاًیَ ُا
42
ظضز تط. . .
44
كوػ ؼکْت
46
ضّظ ًْ
48
3

ّ ػفن
51
اـاضٍ
53
تطٌَُ تیا
56
تاًْ
59
تْی تِاض
61
چگًَْ تگْین
63
تچیٌیس خٌاب
66
تِاضاًَ
68
آتطّ
70
ًعزیک هی ـْی
74
ایي پؽطُا
76
4

توْین
78
تصْیطُا
80
اتِام
82
ذطاب
84
آییي آكتاب
86
کوی تا هي پط تعى
89

5

رپواز مرغاب های
شهال بهاردوست
اهمبىرگ ،مارس
6

۰۲۲7

ـِال تِاض زّؼت  / ۸۳۳۱ /تِطاى  /ایطاى
پطّاظ هطؿاتی ُا  /هدوْػَء زُن ؼطّزٍ ُا
ُاهثْضگ
 ۰۲۲7هیالزی  -هاضغ  ۸۳۱۱ /ذْضـیسی – اؼلٌس

ًام کتاب :پطّاظ هطؿاتی ُا
هْلق :ـِال تِاضزّؼت
چاپ اّل ً ۱۲۲ /ؽرَ
هیوت ۱ :یْضّ

7

پرّاز هرغابی ُا
پؽط ،هْاظة تاؾ!
پا ،ضّی ِ ذطزٍ ـیفَ ُا
چفن ،ضّی ًِْـتَ ُاین هی تطی!
هلولک تا تَ ؼیة هی ضؼس ،هیاى حیطت تٌگ هی پَطی
گْـَ ُا ّخةّ ،خة
ظیطِ خؽس ُای ؼْظاى ،گْـِای تطیسٍء هتطّک
گاٍ ظتاى ؼایَء ًگاٍ ّ ًگاٍ چَ زّض هی هاًس
ُْاین ـلّافُْ ،ایت ؼطگطزاى ،پیچ پیچ
کتابِ ٌُسؼَ ضا کَ ّضم هی ظًن
8

تا زیاضت ذؽْغِ هْاظی
ًَ ،تا کٌاضت هطتغ ّ هثلث هی زًّس
ُویفَ هؼفْم زّض ،هؼفْهَ زّضتط
تة ُای ّذینِ زایطٍ ،لطظُای تٌِای حطّف
ضّیِ هیع كوػ زكتطُایواى
هی ذْاًین تَ تکطاض ،ػفن ضا
پطّاظ هی زُین ،پطًسٍ ضا
ذْاب زیسٍ ام ،زؼتِاین ظیط تالِای پطًسٍ ای گطم هی زّیس!
چٌگ هی ظزم تَ پَطُایؿ ،زاؽ هی ـُسم
آٍ ٍ ٍ
هي ُویفَ ذْاب ـکؽتَ هی کٌن!
ضّی آتِا هی لـعم ،اهّا ،ضّزذاًَ تَ زضیا ًوی ضیعز
پیچ ،پیچ ضّی ؼؽطُا
تطگ هی اُكتس ،تطف هی تاضز
كصل ،كصل ،زض اًتظاضِ ًگاُواى
گلتَ تْزی ،هی آیی ،تا پطّاظِ هطؿاتی ُا
هثازا زض آى هتلگاٍِ زّض
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ًَ ،ًَ ،هطؿاتی ـکاض ًوی کٌی!
زّضـاى تیک ،تیک هی چطذی
حؽْزی ًوی کٌنً ،کي
تا ّاژٍ ُا كوػ هی پطین
حاال تگْ ،پطّاظ هطؿاتی ُا تا کسام كصل هی آیس؟
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پچ پچِ ذٌدٍ ُا
ؼَط کَ تلٌس ،گطزى کَ چطخ
زؼت زضاظ هی کٌن ،تْ ًیؽتی!
پیـاهت ظیط گْؾِ کسام هاصسک ذْاتیسٍ؟
چفوِا ،لثِای تؽتَ ات!
تْ ضا چگًَْ ترْاًن؟
ترْاى ،زّتاضٍ ترْاى ّاظح ًْـتَ ام
زؼتن کفیسٍ تاضاى تط صْضتی
ذؽن ضًگ هی زُس تط تاز
زلتٌگِ خْاًَ تا کِی؟
11

ضّی کسام ـاذَ ضّییسى؟ زض کسام كصل ـکلتي؟
ًَ ،اهفةً ،گاُن ؼوح ،کْض ًوی ضّز
ظیط لةُ ،ی ظهعهَُ ،ی ظهعهَ
اظ آٍ ،زیگط ًَُ ،ای ُای پػ زازٍ ام
ظیط پاُاین ظهیي ذیػ ِ ػطم
اظ گْـِاین پُط تطاًَ ،ػاـواًَ هی ضیعز
ظیط حطاضت ایي ـة ،تَ اًسا ِم آى زضذت
آى زّض ،آى ؼایَء کفیسٍ زض ـة
آى زؼت کَ زضاظ هی ـْز ،گطزى هی چطذاًن
ضّی صْضتی ُا ،ؼثع هی ـْم
ذْاًا ًْـتَ ،هی ذْاًین
ؼتاضٍ ُا ،هي ،زظزکی اظ پفت تام ؼَط ذَن!
کؽی تاظیگْؾ ،پچ پچِ ذٌسٍ ُا ضا هی ذٌسز!

ُاهثْضگ 16 ،ژاًْیَ 2007

12

رقصِ هاٍ
ضّی صٌسلی ،گطزـِای ًفؽتَ
ظیط تاضاى ،چتطُایواى تؽتَ
کٌاضِ خٌگل ،ایؽتازٍ
ذلْت ،زض ذْاب هی کٌین
چفوِا ،ـکاضچیاى لحظَ
لثِا ،ؼتاضگاى زًثالَ زاضِ ؼکْت
هاُی ُا ،کٌاضِ آب
زؼتِا ،یازت تواًٌس ،گطم ًوی ـًْس!
هی زّین هسام زض پی ِ ّاژٍ ُای ذْاؼتي
خا ذالی هی کٌین ضّی ِ تي
13

تة کطزٍ زیواٍ ،ظیط ایي ُوَ تطف
ّ ػاـن هي ،تا کالهِای ؿطتی ،ـطهی تطٌَُ هی ـْز!
زؼت تاال هی تطم
زلتٌگ ظتاىِ كاضؼی ام ،چطا زض ـطم پٌِاى هی کٌس؟
اظ کٌاض خٌگلِ زّض هی ذٌسز ،تْؼَ اؾ هی آیس
تْ هی کفن ،تاظ تْی ذعض
تطای ضهص هاٍ ،توامِ ـة ،کٌاضِ هْخِایؿ
گْؾ هاُی تَ آب ،آتؿ تَ خاى هی اًساظم
هاب هی کٌن ،کٌاض هطؿاتی ُا ،ضّی ِ زیْاض ،تاتلْیی زیگط
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بادامِ تلد
حطف هی ظًن ،کْک هی ظًی ًگاٍ
تی پطزٍ هی ـْضم ،هیچی هی کٌی ظتاى
ظتاى تی تاّض ،ؼیاٍ چفیسٍ ،هاُن ًوی تاتس
تلد اؼت ایي تازام ،ذطها زض زُاًن تگصاض
ظتاى ،ضّی ِ ظتاى هی ًفاًی
تاضیک پٌِاى هی کٌی ،تطاًَ هی ذْاًی
کْچَ ضاُت ًوی زُس ،کْچَ تیساض اؼت!
ًاذي چطا هی خْی؟ تا هي چطا؟
چگًَْ صثط زضاظ هی کٌن؟
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ایٌدا ّ آًدا ،ؼتاضگاى ِ کاؿصی
ضًگت چفوک ًوی ظًس
ًگاُن تَ ًگاُت ،ؼْظى ـکؽتًَ ،وی زّظز
زُاًنّ ،ای ی ی
ؼؼن تْؼَ ،ای زاز
تلد اؼت ایي تازام ،ذطها زض زُاًن تگصاض!
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گُربَ
پاّضچیي ،پاّضچیي
تط لةِ زیْاض ،پٌدَ هی کفس
اكتازى ًوی زاًس!
هثازا پٌدَ اؾ!
چفون کْض ـْز ،ظتاًن الل!
یکِْ صسای ذٌسٍ ام!
ًَ ،هؽت ًیؽتن ،ذْزم ُؽتن
کٌاضم گطتَ ای تی ذْاب ،تط لةِ زیْاض
چفن تٌگ ،پٌدَ تیع ،پفت تاال
تَ ذٌسٍ ای هیْ هیْ هی کٌن
17

لْغً ،اظؾ هی زُن
آضام ،آضام هِل هی ذْضز
ضّی پاُاین آّیعاى ،لةِ زیْاض
زهاؿؿ تْ،

هیْ هیْ

ظتاًؿ لیػ،

هیْ هیْ

هی کَ هی کٌن ،زًثال ّّّّّّ زُم زضاظ ،تاالهی زّز
ؼطزؾ کَ ،ظیطِ زاهٌن گطم هی ـْز ،تیچاضٍ ذْاب!
تا صثح ،لةِ ایي زیْاض ،چوسض هیّّْ هیّّْ
زّؼت زاضم ،تاظی کَ تا اًاض ،زاًَ زاًَ هی زُس
ؼطؾ ذْؾ ،تٌؿ کَ هی هالن ،پٌدَ ّلْ هی کٌس
ضّی زؼتِاین ،ذْـَء اًگْض هاپ هی ظًس
ضّی چالَ ُا ،لةِ زیْاض ،آب تاظی هی کٌس
تاظ ذٌسٍ ،هیّّْ هیّّْ
گُطتَ تا هي ،هي تا گُطتَ
تا صثح ،لةِ زیْاض ،تاظی تکطاض
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ک هرغاى ّحشی
اش ِ
هی ذْاؼتن ،کتاب ضاّ ،ضم ُا ضا ،زُاى ضا
هی ذْاؼتن!
ضّی ظتاًن چطخ هی ظز ُوَ
ُوَ پُفتِ ُن ضژٍ ،ؼاى هی زیسم!
آتٌثاتِای چْتی ضًگاضًگ ّ چفوکِ لیؽِا
ؼطِ ـاذَ ،لةِ ًطزٍ ،ضّی ِ آب
هی ذْاؼتن!
هی ذْاؼتن ،کْتاُی كاصلَ ،کالهِای ذالصَ ضا
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ظیطِ ایي آكتابِ ظهؽتاًی ،تلٌستط اظ هس هطزاًَ ات
کٌاضِ ُویي ّاژٍ کَ ًوی آیس
هی ذْاؼتن!
هی ذْاؼتن ،زضاظای ًاهت ،ظیثایی تِاض ،ؼطاّت گلِای اتاهن ضا
اتط ُا کَ ًوی ظایٌس ،تطف کَ ًوی تاضز!
ظهیي کَ چاک ضا...
چَ تیِْزٍ ،چَ تیِْزٍ هی ذْاؼتن!
ذیاتاى ُا ،اتْتاى ُا ضا ُی ُی ُی...
ذاًَ ام کٌاض ـِطی زّض
هی ذْاؼتن!
هی ذْاؼتن ،گٌثس ُای ؼالیی  ،کاـی ُای آتیً ،وّاـیِای ـؼطم ضا
هی ذْاؼتن ،کوی ضًگِ ؼثع ضا ،ظضز ضا
کٌاضِ کق ُای ًوطٍ ای ،ظیط ـٌِای زاؽ
ُوآًدا کَ ؼاػت ّ 12هت ًاُاض هی ـْز
ُوآًدا کَ زّ لیْاىِ ـیط هٍِْ ؼطز هی ـًْس
هی ذْاؼتن!
هی ذْاؼتن ،تگْیین تا تٌْیؽین.
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اهّا ،هي ّ تُْ ،ویفَ ذؽِای ها ،پطًسٍ ُا ضا هی تطؼاًین
ّاژٍ ُایواى پفتِ ؼاهتِا ،تی ؼاهتی ضا هسضى
ػفن ضا آلْزٍ تَ ؼٌت ،اػتٌا تَ ها ًوی کٌین
هی ذْاؼتن!
هی ذْاؼتن....
هی ذْاؼتن ،تازِ زیطّظ ،اـکِ هطؿاى ّحفی
خصتَ ُای تی ًام ّ ًفاى ضا ،زض ؼطاظیطی ـة تٌْیؽن
اهّا ،ػاـواًَ ؼطّزٍ ات ،تلٌس ذْاُؿ ـثاًَ ات ضا
تَ تکطاض کَ هی ذْاًن ،آضام ،زضًگ تا چطا هی کٌن!
چطا پطؼَ ،ذْاب ًوی کٌن؟
چطا تِاًَ ،تطاًَ ات هی ـْم؟
ایٌدا کسام تاّض تَ زیْاضآّیعاى کٌن؟
آًدا کسام ـطاتراًَ؟ کسام ـطاضٍ؟
چطا ـْم ؼطًوی کفی؟
تا ّاژٍ هؽتِ هي ،هیعتاى ِػفن هی ـْی!

هی ذْاؼتن!
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هی ذْاؼتن ،زلتٌگی ِ ـثاًَ ،هؽاكطُای خا هاًسٍ ضا
تا اـک هطؿاى ِ ّحفی ،التالی ؼؽطُای تي تؽت تٌفاًن
اهّا ،ظیطِ زػاُایت کَ گام هی ًِن
زض آؼتاًَ ،هکثِ زّتاضٍ
زّتاضٍ تْ ضا تطاًَ هی کٌن.
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صدای پا کجاست؟
تا کسام خاى ،ذْاتِای کْتاٍ؟
زض کسام اتام ،ضًگِای هحْ؟
ـاًَ ُای ػطیاى ،چفوِای ُطاؼاى ،تیط تا کدا؟
ضّیِ ـة ؼیاٍ ،کح ًفاًَ گطكتَ ،آضاهن ًوی ضّز
زّضین ،زّض ،كطؼٌگِا ،ؼٌگِا ،ذاکِا
ّػسٍء زیساض ،ؼؼن چفوَ ُای ذٌک
تْی گٌسهعاضاى ،ػؽط ًلؽِای ـیطیي
ؼاظچَ پٌِاى ،پُط ،ذیال کْک هی کٌس
زل تَ زل ،آـکاض ،هسام اًکاض هی کٌس
23

ّهت کفیسى ِ ؼٌاب ،چفوی تَ اهطاض ،ذیطٍ هی ـْز
زؼت تَ آتؿ کَ هی تطز ،هی ؼْظز
اظ ذٌسٍ تا اًاض ،تٌِا چگًَْ ؼطّزٍ؟
زل کدا تؽتَ ،هراؼة ًوی زّز! صسای پا کداؼت؟
اهطّظ ًفؽتَ زّض ،گاٍ پٌدطٍ تاظ ،تؽتَ تـط هی کٌس
هطاضم ،هطاضؾ ،تط تی هطاضی ًثْز
ضّی تٌی کَ ذؽتَ هی کفس
چطا چٌیي تثی ضّاى؟ ؿللت ضّا ًوی ضّز
ضّی صْضت ضّظ ،ذْضـیس ًفؽتَ ؼطز
زیطّظ كطاهْؾ ،تیِْزٍ ؼیٌَ چاک ًوی کٌن
كطزا زض ضاٍ ّ تْی پیاهِای ًیلگْى زّ ِض پاُاین
اهطّظ ؼطز اؼت اهّا ـایس!...
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زًگْلَ ُای ًسین
کسام ذیاتاى ـایؽتَء هسهِا؟
هسهِا گطیعاى ،زّاى زّاى ،تا کدا؟
تا کدا ـیاضُای پیفاًی تَ ُیاُْ؟
ُیاُْ ضّی هیع چوثاتوَ ظزٍ
ؼطزؾ کَ هی ـْز ،زؼتِاین...
زؼتِاین ٌُْظ ػازت تَ تاّضُا ًکطزٍ اًس!
کٌاض ضّیاُای ؼالیی ،ـایؽتگی ذْاتیسٍ اؼت
گاٍ لٌگ لٌگاى ،کفالَ ُا تی هي هی ضًّس
گاٍ هُْاین ؼپیس ،ظیط کالُی کَ تط ؼطم هی هاًس
25

چگًَْ هسهِا ،زؼتِا كطاهْؾ ًوی کٌٌس؟
ُطگع آزمُ ، ٍ ٍ ٍ ًَ ،ویفَ ظى!
اظ تثاضِ ـوا ،ٍ ٍ ٍ ًَ ،كوػ ظى!
هی آیٌسُ ،ویفَ هی آیٌس کاتْؼِاین
تَ ُوطاُفاى حؽی ـثیَ زلِطٍ
ظیطِ شضٍّ تیي هی تیٌن! ذٌسٍ ُای چٌسؾ آّض ضا...
کٌاض اًکاض کَ حیلَ هی کٌس ،چَ ّاظح هلصل ذالصَ هی کٌٌس!
ضّی زیْاض کَ ظهاى تاضیک هی ـْز
ـیؽٌت ظیط گْـن هی ظًس
هي ایٌدا ًفؽتَ پفت هیع ،اظ ذْزم تاظ یکَّ هی ذْضم
زض ُیاُْی یک هسم ،تاظ
ظًگْلَ ُای ًؽین ،صسف ،چطاؿاًی کطهِای ِ ـثتاب
گواًن زض هي ُویفَ تِاض ،ضّظًَ ای ؼْی آكتاب
ـلّاف تا اتس ،پا زضاظ هی کٌس
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کٌا ِر سرخ
کٌاضِ ؼطخ ،ـاذَء ذفک ،پِلْ ًوی زُن
ًیوَ ای زلتٌگ ،ـة تَ ؼپیسٍ ،اًتظاض تلٌس
کالؿِا هسام ،هاض هاض
کثکِا زُم زض ُْا
هحکْم ِ ًواتِای پْؼیسٍ ،زض هاب ذاؼطٍ ایُ ،یچ!
ضّی ِ ؼؽطی اظ پطزٍ ُای ِ آّیعاى
ػواتی تیع پَط ،تاال ،تاال
ًگاٍ ُای ِ آّاضٍ ،پاییي ،پاییي
تَ یک َپطَؾ ًَ ؼاّّغ ًَ ،ذطّغ
27

تَي کَ تط اّج هی َپطَز ،پُط آٍ زُاًفاى ،حؽطت چَ ؼَط هی کِفٌس!
ؼُط هی ذْضم تا ضزّ ِ پای ِ تاضاى
ضّی تاهِا ،تا زّضُا ،ذاهْؾ
ُْا ،کوی ًلػ ،کوی ًلػ
پٌدطٍ ضا ـکؽتَ اًس ،ذٌسٍ ُاین ضا ضتْزٍ اًس
زض آؼواى چٌگ ،پطّاظ ُا تؽتَ اًس!
کٌاضِ ؼطخ ،ـاذَء ذفک ،پِلْ ًوی زُن
ًیوَ ای زلتٌگ ،ـة تَ ؼپیسٍ ،اًتظاض تلٌس
ـایس ،ًَ ،تایس
ت ـیفَ زض ـثاًَ ُای ؼطکؿ ،ظیط خطهَ ُای ِ ـْم
پف ِ
تایس ّاژٍ ُا ضا چکیسٍ کطز
تایس پطّاظ ضا ضّی ِ ذػِ توام ِ ػؽطُای خِاى ًفاًس
تایس زّتاضٍ ،زّتاضٍ هصَ کطز ،اظ ًْ ،هصَ گلت.
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گلینِ تٌِایی
اظ خا تَ خا ،تا کدا؟
حطكِا گُن ،چفوِا گُن
چطا ًوی گْیی؟
ظتاًواى تا کِی هیاى ـؼط؟
پا زضاظ کي ،كطاتط ،كطاتط اظ گلینِ تٌِایی
ضّی ذػِ ّصل ایؽتازٍ ام
حؽطت زضاظ ًکي!
زلتٌگ چفوِای ذواض تا کِی؟
29

ًگاُت تَ تِاض تا کِی؟
هثازا ُالک ،حاـا تا کی؟
هصَ اظ تلثل ،ضاظ ػفن اظ پطؼتْ ـٌیسٍ ای!
ؿطیةِ هي ،زّض چطا؟
ایٌدا ظًی ُط ضّظ یکثاضهی چطذس
تی ًصض ـوغ ضّـي هی کٌس
ذاهْؾ ًگاٍ هی زّظز
ػفن هی ّضظز
ػفٍْ ًوی کٌس
ایٌدا ضّیِ ذٌسٍ ُا ،آًْضِ ضاظُای ػطیاى
ُط ـة پطزٍ هی زضز
ضهص کٌاى ضّیِ ضاٍ ـیطی ،ضّی زكتطت ذاهَ هی ـْز
اظ خا تَ خا ،تا کدا کَ ًوی ضّز!
حطكِایؿ ،چفوِایؿ ،ؼُط هی ذْضًس ًوؽَ ُایؿ
حْاؼت خوغ ،زیْاًَ!
ایٌدا ظًی هسام ضّی ذؽِای هوٌْػَ هی چطذس
تْ هی کفس تا گیدی ؼپیس  ،تا چفوَء ؼیاٍ

30

هیاى زؼتِا ،پٌدَ ُای تْ ،لگس تَ ُط ذیال هی ظًس
تا اّ کَ گْؾ تَ ؼاظ هی زُی
تْؼَ زض تکاضت ًوی پْؼس
تا اّ کَ لرت هی ـْی ،پیطاٌُت گٌاٍ ًوی کٌس
حاال تیا ،ضّیِ گلیوؿ پا زضاظ کي
اهفة آؼواًؿ اتطی ،تاز هی ّظز
زلؿ ؼرت گطكتَ ،تا اّ کوی اظ ها تگْ!
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دارام ،دارام
ُْا ـؼلَ هی کفس
تیچاضٍ آتؿ ،ذاهْؾ
تیِْزٍ الالی الالیً ،اًای ًاًای هی کٌی!
زیطّظت پُفتِ پطزًٍ ،وی گْین ُوَ زضّؽ !
اهطّظ ُن ،ذْاًسٍ ّ ًاذْاًسٍ
ظیطِ صسای ِ زاضام زاضام ،چَ ضاحت زل ذْؾ هی کٌی!
تگصاض تایگاًی کٌن ،ؼکَّ ُاین کدٌس!
تطایِ كطزایت ،کیؽَ ُا ضا پُط اظ ـي کي
هْخِای پِط ذطّؾ زض ضاٌُس
32

ایٌدا ،ایي لحظَ ،ظیط چفوی ترْاى
زلثطّ ،اژٍ پَط هی زُس ،اظ ػفن هی ًْیؽس
ّ ػاـواى ،زلتٌگتط اظ اّ تی تاب
اهّا،
زلثط گاٍ ،تی زـٌام ،ذػ هی کفس
تطای ِ کاؾ ُا زض زّضُاُ ،طگع كاتحَ ًوی ذْاًس
پَط هی ـْز تط تال پطًسٍ ای
ؼَثُک تط اظ ضّیا ،آى تاال
حاال ،ػاـنِ گل ّ تلثل
اظ تِاض ،تَ زذتط تِاض ،هصَ هگْ!
کوی ػیٌکت ضا خاتدا ،تَ كصلِا ًگاٍ کي
تَ آؼواًن کَ ضؼیسی ،زّتاضٍ ػیٌکت ضا خاتدا کي!
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فردا هبارک باد
ذٌسٍ کَ ضّی گًَْ ام تْؼَ
زؼتِا کَ زّضَم حلوَ
چفوِا کَ تفٌَء ًگاٍ
ظتاى کَ تؽتَ هِط
کدا خا هاًسٍ ضاُ ،ی ُی تکطاض هی کٌی!
چَ ؼُط هی ذْضز ،ایي ؼٌگ ،آى اتط ،هیاىِ زضٍّ
هیاىِ زضٍّ ،تِاًَ ُا ،گیدی ،ؼطػتِ ذیال
ؼیٌَ ام کَ چفوَ ،ـاًَ ام کَ تاؿچَ ًیؽت
زًثال چَ هی گطزی؟
34

کفاکؿ ایي ُوَ ًلػ ،کسام ًؽین ،آّاظهی کٌی؟
هي ُویفَ ؼطز ،کٌاضی زاؽ ًوی ـْم!
ظیط پْؼتن ُطگع گعاف ًوی زّز
ُطگع لثِاین ٍ ٍ ًَ ...
زؼتِاین تاظی پیؿ ًوی کفٌس ،پػ ًوی ظًٌس
پْظذٌس تَ الف هی ظًن
زض خای ذْزم اؼتْاض
کٌاض ِ ُویي ذؽِا ،ضّی ِ تاّضُاین
زؼت حلوَ ،تفٌَ ،تْؼَ هی ًفاًن
تا آًْض آضظُّا ،هطظُا هی گفاین
تا صسای ؼاظ ،تَ زّضُا ،تَ ـة ُا
زل هسام ،تَ اّج ّاژٍ ُا ،هی کفاًسم
ؿطم هی ـْم زض ػون لحظَ ای
لحظَ ای ـکلتَ ،ػؽطی پیچیسٍ
آضی ،هثل ُویفَ ذْـثْؼت
ًلػ هی کفن
ؿلت هی ظًن

35

ظیطِ پْؼت آكتاب ذْضزٍء تٌن
ًثعن ،چَ تا ـْم ،تطای ِ كطزا هی ظًس
كطزا ،آضی ،كطزا ًیع هثاضک تاز!
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تا طلْع
پفت پلکِاین ؼایَء ؼثعً ،اذٌِاین ضا الک هی ظًن
ی ـیط هٍِْ خوغ
هُْاین ضا تطا ِ
زضُواى کاكَُ ،واى هیعُ ،واى گاضؼْى
ضّی پْؼت صٌسلیٌُْ ،ظًفاًواى
ٌُْظ ؼٌگِا ،خای اًگفتاًواى
ؼَط پاییي ،تا زّضُا تا زؿسؿَ ُا
کؽی ایٌدا ؼایَ هی کِفس
ضّیِ هسازی کَ زؼت هي اؼت ،ضًگ هی ـْز
37

پاک هی کٌن ،ػؽط هی ـْز
ًلػ ًوی کفن ،زَم هی زُس
ؼطم تاال ،گًَْ ام ذیػ
هسم ظًاى ،کٌاض آب تا ؿطّب
ؿطّبُ ،فیاض تلٌگط هی ظًس
ُویفَ ،ایي گًَْ ،ایي ؼایَ ،تکطاضِ گوفسٍ
كطّز ضّظی زض ؿطّتی!
چگًَْ هی تْاى گطیع؟ چگًَْ هی تْاى تُطیس؟
آى ؼایَ ،تا هي تطٌَُ ،هثل هي
چگًَْ ،کدا؟

کسام هلة ،کسام تِتط؟

ظهعهَ ُا گن ،ٍ ٍ ٍ ًَ ،تِتط ًوی ـًْس!
ؼایَ ُا تطٌَُ ،آضی ،هلثِا هی تپٌس تا ُیاُْی آضامِ هطگ
الی الیی هْظّى تطای ِ ذْاتی ػوین
زیگط چیعی ًوی هاًس خع ًثط ؼطّزٍء ـاػطی
اظ ؼلْع تا ؼلْع
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دستواى برابر ًیست
ذؽتَ اظ زیطُا ،زّضُا ،كاصلَ ُا
اًسُّی هیاى زضذت ّ آؼواى
حػ تْزى ِ ُوعتاى ،زض کْتاٍ زضاظای ِ یک ؼالم
زلن اظ ترتِا هی گیطز
ؼْگْاضاى آتطّ ،خؽتدْگطاى آّاضٍ
هٌاضی ِ هي ًوی ذْاًس
صساین کَ هی ضّزً ،وی گْیس زّؼتت زاضم
ؼْتِ ػاـواًَ ًصیةِ ًؽین هی کٌن
اًسُّگیي گُن هی ـْم

39

کؽی تَ ضّیاُاین زؼت هی تطز!
زؼت ًعى ،زؼت ًعى ،تگصاض تاظٍ تواًٌس
هسضت زض ذاًَ ُوؽایَ کٌَِ لویسٍ
زؼتواى تطاتط ًیؽت
زض کْچَ ،ظذوِا هطثیَ كطیاز هی کٌٌس
یک ّخة هسم تْز کَ تَ ؼتیع تطذاؼتن
اّلیي ًاؼعا کَ تط زُاًن زّیس ،آظازی تْز
ّ تاّاًؿ ،ؼیلیِ چِاضزٍ ؼالگی
حلوَ ای ؼطخ ّ زیطتطحکن آّاضگی
ذؽتَ اظ زیطُا ،زّضُا ،كاصلَ ُا
ـِکٍْ ُای ِ ضّظاًَ چَ زضاظًس
هي ،هازضمٌُْ ،ظ زلگیط اًتظاض هی کفین
اًتظاضِ لثرٌسی کَ زض زّؼت زاـتي گن هی ـْز
تا خصتَ ُای ؼطخ ػفن ،پفت حلوَ ُای ـلاف چَفن
ذدالت تٌگسؼتی ضا اظ کْزکی پٌِاى هی کٌین
چِفوَ ُا ذفکیسٍ اًس اهطّظ
پفتِ پٌدطٍ ،ػفن کلط اؼت

40

ّ هي ـطهؽاض ِ ضّی ؼطذؿ ،تطای هٌاضی هی ذْاًن
آٍ ٍ ٍ ٍ
تاؿچَء هي کْچک اؼت
ذاکؿ تٌی ؼت کَ هی لطظز
ّ گلِایؿ ّخة ّخة
ضّی ضگِای ًاتاّضؾ هی ضّیٌس
تاؿچَء هي کْچک اؼت
تی تفطیلات تاؿِا ّ ضّزُا
ُط هؽطٍء ـثٌن زض تاؿچَ ،اظ ًْاظؾ تِی ًوی هاًس
ؼیطاب کَ هی گصضی ،ایٌدا ،تَ ُیچ چیع زؼت ًعى
زؼتواى تطاتط ًیؽت
ّ
اّّلیي ًاؼعا ٌُْظ تط ظتاًن آـکاض هی ضّز!
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تراًَ
ضّی زضاظتطیي ذیاتاى ِ ـة
هیاى ُعاضاى کْچَء گوٌام
ؼَط زض ذاؼطٍ ای کْكتَ ،ذْاب ًَ
اكوی زّض زض اًتظاضِ گاهِای تی ّحفت
تط َزضِ ذاًَ کؽی ًوی کْتسُ ،فیاضی ؼَط ًوی ظًس!
ـِطی گُط گطكتَ زض ؿطّب
ـؼطی ذالی اظ ظهعهَء ًْض
ضّی ِ َتطَکِای زیْاض ،تکطاض
آًؽْی ِ حواؼَ ُاٌُْ ،ظ تٌِا
42

زض ایي ذویاظٍ کَ هی کفی زضاظ ،چفوی زّتاضٍ تاظ
اًتظاض تَ آؿْؾ تِاض ،ذْاب ًَ
زلساٍء ًگیٌی ضًگیي ،کٌاضِ تؽتطی ذالی  ،تا ؼحط
تا ؼحط کتابِ کٌَِء هاًْى زض زؼتّ ،ضمّ ،ضم
تطای ذاًَ ام کَ ؼْذتَ چگًَْ آتؿ تَ اضهـاى؟
چگًَْ ًلطت تَ ؼلطٍ؟
هي اظ اًعّای ُطگع گصـتَ ام
تا ؼواخت توام ظیطِ ُط هسم کَ لَِ هی ـْم زّتاضٍ تط ذاؼتَ ام
زض آذطیي هصیسٍء ػفن ،ضاٍ گفْزٍ ام
زّتاضٍ تطاًَ ،اظ ًْ ؼطّزٍ ام
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ًوی داًی چرا
زض ذاًَ هی هاًن ًَ ،هی گْین
ًوی زاًی چطا!
تطًوی گطزمً ،گاٍ ًوی کٌن
ًوی زاًی چطا!
تاضُا ،گلتَ تاض کطزم
ظهؽتاى ،ؼطها ،زاًَ ُای تطف
کدا تْزم؟ کدا تْزی؟
ًوی تاتی ضّی پْؼتنً ،وی پطی زض ًؽین ًلؽِاین
تطای تلسضچیي ُا کَ ُیچ!
44

آى تاز ،آى ذطّؾ ،ایي ًِال
آى زضیا ،آى اهْاج ،ایي ؼاحل
صسایت زض گْـن ًوی آیس
ًاهت چیؽت؟ اظ یاز تطزٍ ای ـایس
تایس زض حعْضِ ؿیثتن ،زض پیچ ذیاتاى تایؽتی
ت ػاتطی
ـایس چطذیس ؼایَ ای ،ـایس تا ُدْم زؼ ِ
ـایس ضّی ِ ّهلَ ایُ ،وآًدا تال تال ،تواًی ،تساًی چطا!
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حسّ ِ بی ًام
ٌُْظ تا صساُا تلٌس ،خاُا تلٌس ،ذیاتاى تلٌس
کٌاض پٌدطٍ پُک تَ آذطیي ؼیگاض
چفن تط هاهتِ تلٌس ،چفن تط هي
پُط اظ ًیاظ ،پطزٍ ظز کٌاض
کٌاض اظ ضاتؽَ ُای تی ضتػِ زّض
اظ تازُای زلتٌگ ّ خع خعِ ؿیثت ُا
اظ ًگاُِا ،لثرٌسُاً ،وی زاًین چطا ضاظ ـسًس؟
هسهی ًطم زض ـة ،تطای ِ ؼتاضٍ ؼطّز
46

تا زّض زًثال ،زًثال ِ هؼٌی ِ گوفسٍ
ضؼیس کٌاضِ ّاژٍ ایً ،لػ ػوین ،آٌُگِ تطاًَ ای
ضز پای ِ ًگاُؿ پیچیس ّ پیچیس
ذن ـس ضّی ِ ـاًَ ،ـاًَ ام ػطیاى تْز
تط گٌسهعاضِ تي تا زؼت کفیس ،ذْـَ چیس
پٌدَ زض پٌدَ ،لة تط لة ،تٌی تط تٌی ضهصیس
ظیطِ آتؿ ِ آذطیي ؼیگاض ،آذطیي پُکً ،لؽِای زاؽ
ذن تط ظاًْ ،زاؿی تَط تط کوط
زض چَف ِن ـة ،زاؽ تا ؼپیسٍ ،تَ صثح
هٍِْ ؼؼن تْؼًَ ،لػ زاؽ تط اظ ًاى
ًاب تط ،چفوِا ،کَ ظیطِ ؼایَ ُای ذیػ تراض هی ـسًس
ضّی ظتاًن ػوین ،لصّت هؽطٍ ـس
ضّی ظتاًؿ ـکلتَ
تَ تکطاض ّایّ ،ای
تکطاض یک كطیازِ پْؼت کٌسٍ
ػطیاًی ضاظی هیاى ِ ُوآؿْـی
چیسى ِ ـکْكَ ای اظ ذیالی ػاـواًَ

47

هسهِا تَ ظِط ًعزیک هی ـًْس
ظتاًواى گطٍ هی ذْضز
ها ضا تط هی زاضین ّؼُط هی ذْضین
ؼُط تط اًگفتاًی کَ ضُا ًوی ـًْس
كطّ هی ضّین زض آؿْـی ضهیسٍ اظ اًتظاض
تا حؽی تی ًام ،کَ تا ها هی هاًس
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ثاًیَ ُا
كوػ  23ثاًیَ هاًسٍ
ضّی زاهٌن چفوِای صیّاز ،تَ ؼاػت ًگاٍ
شٌُن ـلْؽ هی زّز ،اهاى ًوی زُس
گْیی ضّی چطخ ّ كلک ًفؽتَ ،زلن ُی ی هی ضیعز
کؽی تطاین حطكِایؿ ضا هی ًْیؽس
صْضتی ،صسای تفگي
صْضتی ،صسای آّاظ
کالؽ پَط ،گٌدفک پَط ،کُالٍ پَط تاظی هی کٌس
هی ًْیؽن ...
49

صْضتی پَط ،صْضتی پَط ،پَط پَط
اًگاض حاـیَ ضا زّض هی ظًن
ضگِاین زض ضاُی ؿطیة!
هواتل آیٌَ هی چطذن
گواًن ایي هٌن ،تاظ ًوی ذْاُن
كوػ  23ثاًیَ تاهی هاًسٍ
ـاُکاضِ ًیوَ ـة ،خایی هؽت ،هاكیَ تَ ُن هی ضیعز
ظیط پاین ،هیاى ضّزذاًَ ،آب تاال
ؼاػت تیک تیک ،تٌس هی کٌس
ًؽیوی اظ کٌاضِ ثاًیَ ُا هی گصضز
ؼطذْؾ اظ هصَ ُای ُعاض ّ یک ـةِ هي ،تٌستط هی ذْاًس
زض ؼاػت  24:00ؼط ضّی تالؿ ِ ذؽّن هی گصاضز
تیک تیک هی ذْاتس
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زرد بَر ...
زضزت چیؽت؟
تی خُْط ذػ ًوی کفٌس ،تیِْزٍ ًگیي ًوی ـًْس!
هیاى تاؿچَ حویوت کاـتَ ام
تَ گطزًن هلة آّیرتَ ام
كؽیل هازٍ ،ظضز تط صْضت
چَفن گِطز کطزٍ ضاُت
کَط ّ کْضّ ،ای تط تْ ،ایٌگًَْ هی زّی کدا؟
ًفؽتَ ام آضام ،تاظی تا زُم ـیط هی کٌی
چفون تاظ ّ گْـن تاظ
51

حْاؼّت خوغ ،هثازا زُاًن تاظ!
کَ ذؽّن ذْب ًفاًَ هی ضّز
ًگلتَ تْزمُ ،طگع تِا تَ ذط ًوی زُن؟
ذطاى یًْدَ ظضز هی ذْضًس
تیِْزٍ ػطػط ،ؼْؼی ًازاى تکطاض هی کٌس
حْاؼّت خوغ!
گواًت تط پفتِ زاًا ًفؽتَ ای
کَ چَ هی ذٌسم ّ تْ هسام ًاذي هی خْی!
زض ذُواضی تواى!
ُط ضّظ ؼٌگی تاظٍ تطاؾ هی زُن
تاظ تکطاض ،حْاؼّت خوغ!
اهطّظ ،ضّظٍ تَ حطف گطكتَ ام
اهّا كطزا  ...تی كاتحَ ،تی صَلْات!
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فقط سکْت
ظتاًن کال ،ذؽن گػ
چاٍ زض ؿاضت آب ،حطكن تفٌَ هی زّز
گاٍ ،ایي ضؼن ،چاًَ زض هفت ،تکطاض
زض اًتِای ِ تکطاضّ ،ضم پفتِ ضّ
گاٍ ،تَِ صق ،ضّی ِ هساض
زؼت تط ؼطذی آتؿ ،ذیؽی ِ ایْاى هی کفن
زض ذْاب ضاٍ هی ضّم
پلَّ ُا پاییي ،تاال هی ضّم
تا تْ حطف ،ؼطتؽتَ ،تاظ هی ظًن
53

ضّی تطكِا ،ؼازٍ زلتٌگ ،پِی تِاض هی زّم
ؼطِ ًد ضا تگیطً ،وی تلؼست ،تیا!
ُویٌؽْض زًثالً ،گاٍ کي ،تٌستط ًلػ هی ظًن!
گاٍ ،ذؽتَ اظ ضًگِاًْ ،ـتَ ُا ،کْزکی هی ـْم
پاضٍ ،ذطاب ،گطیَ هی کٌن
كطم ًوی کٌُس ،ذُطذُطت تاـس یا ًثاـس!
گاٍ ،تا صسای ِ ذؿ ذؿ ِ ضّظًاهَ ،ؼیگاض زّز هی کٌن
ػکؽیِ کٌَِ زض آلثْم ،تاظٍ زض هاب هی ًفاًن
زلن زض ُْغ ِ ؼیة ،اًاض زاًَ هی کٌن
ضّی ذؽِای كاصلَ ،زاًَ زاًَ هی چیٌن
گاٍ ،زض آؿْؾ ِ تْتَء تْت كطًگی ،ضّی ِ لثؿ هی ضّین
زض زُاًَ ًگاٍِ هؽتؿّ ،اژٍ چپاّل هی کٌن
اهطّظ ُن زضُا ضا هی تٌسم ،تَ ضّی تْ ،تَ ضّی ذْز ّ ؼکْت
كوػ ؼکْت!
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رّزِ ًْ
تاظ تِاضآهس
ؼاظِ پطؼتْ ،ؼطّز زلسازٍ ،ـکْكَ ُای زیْاًَ!
ظیطِ آكتابِ ًوٌاک چگًَْ هی ضهصٌس؟
تاظ زض ضاُن ،ضّظی ًْ ًوی ـْز
ؼطظزٍ ـایس  ،زض ؼاػتی کَ ذْاب تْزم
زض لحظَ ای کَ زلتٌگ ،ؼط زض ذلْت زاـتن
ای هِواى ِ زیطیٌَ ،پا زض ـِطِ هي ،کِی؟
ؼٌگلطؾ ذیاتاى ،پاُاین
زیْاضُای ؼوح ،زؼتِاین
چفوِاین ضا هی ؼاین
تطای ِ ظطتن کَ ـکؽتَ ،زًثال ِ ًْ تا ؿطب آهسٍ ام
55

پاضچَ ای ؼطخ ذطیسٍ ام
ظًگِای ؼالیی اظ ؼوق آّیعاى کطزٍ ام
زض اًتظاض ًْضّظ ،تی تْهّق ،کٌاضِ خازٍ هی زّم
اهّاٌُْ ،ظُ ،یچ!
چطا ضّظی ًْ ًوی ـْز؟
ؼطگطزاى ِ خازٍ ُا ،تا کدا؟
تالـی ایي ُوَ ،هثازا تیِْزٍ!
هثازا زض اًتِای خازٍ ؼطاب!
زلن چَ ؼرت هی گیطز!
ًَ ٍ ٍ ٍ ًَ ،تؽلین ایي ُوَ زضز ًوی ـْم
هي هطگ ضا ـٌاذتَ ،تا ظًسگی ایٌگًَْ ذْ
گاٍ كطاتط اظ ضّیاُا پطیسٍ ،آّای ذْـؿ ضا ـٌیسٍ ام
زض ایي تِاض ُن ،ـایس ًَ
اهّا ،زض تِاضی ،هی زاًنًْ ،ضّظ هی آیس
آى ضّظ ـازی کٌاى ،پطزٍ تط پٌدطٍ ًوی کِفن
هیاى آتؿ ِ ًطم ِ اللَ ُای تاؿچَ هی ضهصن
ظًگِای ؼالیی ضا اظ زضذتاى هی آّیعم تا تا صسای ًؽین ترْاًین

56

ًْضّظهاى هثاضک!
ًْضّظهاى هثاضک!
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ّ عشق
زض ایي تي تؽت ،ذاًَ ای ًیؽت ،ذاکی ًیؽت ،چطاؿی ًیؽت!
زض ایي تي تؽت ،پطچن ِ زضّؽ اكطاـتَ اًس ،ظهیي تَ ذْى ِ پاکاى آؿفتَ اًس
زض ایي تي تؽت ،ؼْاضاى ِ تیفواض ،ضزّـاى ًیؽت ،ذًْفاى ًیؽتً ،اهفاى
ًیؽت!
زض آؼواى ِ ایي تي تؽت ،ؼتاضٍ ًیؽت ،ایواى ًیؽت!
ّ ػفن
زذتطیؽت تا حکن اػسام ،ظیطِ ثاًیَ ُای پط تپؿ ظًسگی!
ّ ػفن
پؽطیؽت تا پیطاُي ضكیوؿ زض زؼت ،ظیطِ كطیازُای آظازی ّ تطاتطی!
ّ ػفن
58

کْزکیؽت گطؼٌَ ،ظیطِ پُلِای ًوٌاکِ ـِط!
ّ ػفن
صسای ِ هازض ّ پسضیؽت اظ هیاى ِ تي تؽت
ُوفِطی هی ـٌْی؟ ها ضا هی ذْاًٌس!
"هی ذْاُین تا ـوا ؼري تگْئین .ها اظ ـوا هطزم زض ُط کدا کَ ُؽتیس
تطای ًدات پؽط ػعیعهاى احوس اؼتوساز هی ؼلثین .ذْاُؿ هی کٌین تطای
ًدات پؽطهاى احوس تاؼثی ها ضا یاضی کٌیس! ایي اًتظاض یک پسض ّ هازض اظ
ـوا اؼت "...
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اِشارٍ
لة تط لیْاى ِ پُط آٍ
چفن تط هؽاكطِ زض ضاٍ
تاظ حطكِا ،ذالصَ زض پطّاظ
ضّی ِ گْـْاضٍ ُای گیالغ ،ظهعهَ ُا زضُن هی ضًّس
ًگاُواى تا ؼحط تی تاب
ًوی زاًنً ،وی زاًی ،اظ ها چَ ُیچ!
ایي ُوَ ذػ تا کدا؟
ذْب کَ لرتی ُایت ظیط لحاف ،هیاى گلْیت هی ذْاتٌس
ذْب کَ پاضٍ پاضٍ ُاین ضا ُی زّض هی ضیعم
تس کَ زّضین
60

اهطّظ ایٌدا اـاضٍ ای لویسًٍ ،گاٍ کي!
هي ّ تْ!
تطخیح تَ تٌِا ،تا ظذنِ ػفوی هؼلّن
ها ًفاًَ ُای هٌسیل تؽتَ ضا هی ـٌاؼین
تط ایي گواًین کَ حویوت ضا هی زاًین
ها هیٍْ اظ زضذتی ًوی چیٌین!
تطای پطًسٍ ای زاًَ ًوی ضیعین!
هی ًْیؽی ػاـن ًثاـین!
تَ تکطاضِ تاضید هی ذٌسم!
ذُة ًثاـین!
اهّا ،یازم تاـس ،اظ صسای ِ ؼْتِ هؽاض ُای ـة ّ لِدَ ُایؿ تطایت
تٌْیؽن!
ظیطِ ُط لِدَ کؽی پٌِاًؽت تا ػکػ ِ پٌدطٍ ای!
حاال ػعیعِ هي،
كطزا تَ خٌْب هی ضّی!
تگصاض ذْز ضا تا ذطذطٍ پط کٌین اظ ها
كکطِ كاخؼَ ای ًثاؾ
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ایٌدا تطف هی تاضز ،هثل ِ ُویفَ!
ّ صسایی کَ هی پیچس ،تازیؽت کَ زض زضٍّ ای ؼطگطزاى اؼت
ّ آًکَ زض تطف ،لرت هی ضهصس ،زیْاًَ ای اؼت تا لِدَ ای ؿطیة ،کَ
ضًگ ؼثع ضا زّؼت زاضز
ضاؼتی ػعیعم،
تِاض زض ضاٍ اؼت ،ػکؽی اظ پٌدطٍ ات تطاین تلطؼت!
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برٌَُ بیا
تطای لوػ ِ گلِای ِ ضًگاضًگً ،لؽِای ِ پُط ؼطاّتِ ًؽین
تطای ِ ـٌیسى ِ صسای ِ تْؼَء گٌدفکِا
تیا ،زؼت زض زؼتن تگصاض
پط کي ،هطا اظ تْ ،تْ ضا اظ هي
تیا تا ُن ،تا هسهِاین ،هسهِایت
گیط کٌین ایٌدا
ّؼػ ُویي تاؿچَ ،كطّ ـْین زض ها
تیاً ،گاٍ کي
63

ایي چفوکِ ذْضـیس اؼت پٌِاى ـسٍ ایٌدا
پفت ؼایَ ُای تیس ،الی هُْای هي
ُیػ! گٌدفکِا
ضّی تطگِا ،آى تاال
تیا ،تیا ،چفوِاین ضا زض چفوِایت تٌفاى
آؿْـت ضا تاظ ،ـاًَ ُاین ضا پٌِاى کي
تیا ،تا هي ،تطٌَُ تیا
زّض ؼیٌَ ام ًؽینِ تِاض هی پیچس
تَ زضٍّ ظیط صسای ِ ها هی ذْاتس
ُیػ! تاز هی آیس
پچپچَ ُا ضا تا ذْز هی تطز
ًوی تیٌی هگط!
تِاض ،ؼٌاظ ،تطٌَُ ایٌدا ،زض تاؿچَء هاؼت
ؼٌاظتط اظ آى ّهت کَ زض حاـیَء خٌگل ،ضّیِ تپَ ُای ؼثع ،تط تؽتط
ضّز ،هی ضّز
تیا زؼت زض زؼتن تگصاض
پط کي ،هطا اظ تْ ،تْ ضا اظ هي
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صسای تْؼَ گٌدفکِا هی آیس
تیا ،تطٌَُ تیا
گْؾ کيُ ،ویٌداؼت ،ضّی اًگفتاًن
ُیػ!
ُیػ!
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باًْ
اهطّظ تَ زؼتی کَ زؼتن ...
ًَ!
تَ چفوی کَ چفون ...
ًَ!
تَ لثی کَ لثن ...
ًَ!
تَ ذٌسٍ ای کَ هی ذٌسز
تَ ًْاظـی کَ هی ًْاظز
تَ تْؼَ ای کَ هی تْؼس
ُویي خا ،ضّی ِ کاؿصُا
66

ظیط ِؼوقِ ُویي اتام ،تي هی زُن
ًْـت " ،ؼالم تاًْ "
تاًْ ،ضّی ِ ؼطذاتی ُا  ،ؼپیس هی زّیس
ًْـت " ،کثْتطاًت کدا آضهیسٍ اًس؟ "
تاًْ ،تی تطاًَ ،ضّی تٌس هی پطیس
ًْـت " ،اظ زُاى ِ ایي کثْتطاى ،ذْـا ًْـیسى ،ذْـا تْئیسى
ػثْض ِ لة اظ اًحٌا تا ؿٌچَ ُاي کْچکِ ؼیاٍ "
تاًْ ،ـطهی ّاض ،زؼت تط کفالَ ُای ِ ذؽْغ کفیس
ظیط پیفاًی ِ ػطم کطزٍء اتام ،ضّی ظطتَ ُای ًثط ِ زاؽ
تا ًلؽِای ػوین ،تطای ِ لثِای تلد ،ـیطیي ًْـت
تگصاض اهفة ًاهت ضا تلٌس تلٌس ترْاًن
تگصاض اهفة کْچَ ُا تٌگ ـًْس
تگصاض ـْم زض ؿٌچَ ُای ؼیاٍ تٌفیٌس
ـایس ـِط ،زض ؼپیسٍ زم ،تا آّاظ ذطّغ ،ظیثا ـس!
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بْی ِ بِار
تْی ِ تِاض ،تْی ِ ـکْكَ ُای ؼیة
تْی ِ ـْم ِ اًِتظاض ،تْی ِ تفٌَء ُْؾ
اظ ؼطم ًوی َپطَز!
ضّی ًِوؽَ ُا ،زؼت هی تطز تاال
ضّی ِ ذؽِا ،ؼُط هی ضّز پاییي
تْی ِ تِاض ،تْی ِ یاغ ُا ،تْی ِ خیک خیک گٌدفکِا
ؼؼن ِ تْؼَ ُای ِ ضًگی ،پیچ هی ذْضز ،گیح هی ـْم
زؼت هی کفس ،زاؽ هی ـْم
گْـَء لثن ،ذیػ ،تطاًَ هی ـْز
68

تْی ِ تِاض ،تْی ِ ؼٌثل ،ضهص ِ تاضاى
هؽطٍ ،هؽطٍ ،ػؽطی اظ ُْای ِ تاظٍ
هیاى ِ تصْیطی گطم ،تْی ِ تْ ،تْی ِ هي ،تْی ِ تپؿ ُای ِ ؼطیغ
چَ زّض ،آى ُوَ ػازت ،آى ُوَ ؼْذتَ
چَ ًعزیک ،ایي ُوَ لحظَ ،ایي ُوَ ذْاُؿ
تْی ِ تِاض ،تْی ِػیس ،تْی ِ ذاهَ ّ ػؽل
ضّی ذؽِاً ،وؽَ ُا ـازاب ،هی زًّس زًثال ِ ُن ،زًثال ِ ها
تْی حطكِای تاظٍ ،هصَ ُای ضًگیي کواى
الی ِ زكتطُایواى ،ضًگ ـثٌن ،ضًگ پْؼت
ضّی ِ پْؼت ،اًگفتِا تی تاب ،هؽطٍ ُا هی لـعًس
تْیِ تِاض ،چفن هی ـْز ،زؼت هی ـْز
پُط هی ـْز ًْ ،هی ـْز
ًْ زّتاضٍ آؿاظ هی ـْز.
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چگًَْ بگْین؟
تیؾ کَ هطاضؾ تا هي ًثْز
ضّی لثِاین لطظیس ،لثن زیگط ؼطخ
چطا؟
چگًَْ تگْین یک ظًن؟
هیچی کَ هطاضؾ تا هي ًثْز
ضّی هُْاین لطظیس ،هُْا زیگط پطیفاى
چطا؟
چگًَْ تگْین یک ظًن؟
70

اؼیس کَ هطاضؾ تا هي ًثْز
ضّی چفواًن لطظیس ،چفوِا زیگط ذواض
چطا؟
چگًَْ تگْین یک ظًن؟
آتؿ کَ هطاضؾ تا هي ًثْز
ضّی تٌن لطظیس ،تي زیگط آكتاب
چطا؟
چگًَْ تگْین یک ظًن؟
تا هلن ّ زكتط هطاضم ایي ًثْز!
ًْـتي تِاًَ ،زّؼت زاـتي خطم ًثْز!
زّض تا زّضم ،ضّی ِ زیْاضُاً ،وؿ ؼیواى ًثْز!
پطزٍ ُای ؼیاٍ تط پٌدطٍ آّیعاى ًثْز!
گاٍ ًاهِا تیِْزٍ تعضگ هی ـًْس
گاٍ ًاهِا حواضت ضا تسّؾ هی کفٌس
گاٍ آزهِا چفن ُا ضا هی تٌسًس ،تا اًکاض کٌٌس ،تا زُاًی ضا تسّظًس
زؼتِایی ضا تثٌسًس ،ؼطی ضا زض کیؽَء ؼیاٍ كطّ ،ؼٌگؽاض کٌٌس
هسام زض پی اًکاضِ ها هی زًّس
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ًَ ٍ ٍ ٍ ًَ ،آها ،ایي یکی زض تـلن خا ًوی گیطز
چگًَْ هٌکط هی ـْیس ،چگًَْ تگْین
هي هازضم
هي ُوؽطم
هي ذْاُطم
هي زذتطم
چگًَْ تگْین کَ هي یک ظًن؟
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بچیٌید جٌاب!
ُط ضّظ زض ـِط ،اظ ـطم ،اظ ؿطب
ایي یکی گواًن اظ هْم هـْل!
صسایؿ ؿطیة ،ظتاًؿ پط پیچ
گیالغ چَ ظّز ؼط هی کفس!
ذْاتعزٍ ،ضّی ِ ذؽی ایؽتازٍ تا ذٌسٍ ُای ظهرت
زؼتی تط ؼط تطکوي ،زؼتی تط ؼط تثطیع هی کفس
تطای ِ زلرْـی ،چفوکی ُن تَ كاضغ هی ظًس
ضّی ضاحتی لن ،هلْغً ،اظ هی کٌس
هیچی تَ زؼتؿ هی زُن
73

هی گْین :تچیٌیس خٌاب ،گطتَ هی ذْاُین چکاض؟
زم ایي گطتَ زض ذلیح كاضغ ،کلَ اؾ زض آشضتایداى
پاُایؿ ُن ػطب ّ کطز ّ تلْچ ّ لط
تْی ِ ـکوؿ ُن  . . .آخ تی ذیال!
تچیٌیس خٌاب ،گطتَ هی ذْاُین چکاض!
توؽین کٌیس!
گْـتؿ ضا ُن حالل اػالم کٌیس!

ُاهثْضگ 1 ،هاضغ 2007

74

بِاراًَ
چَ کؽی آضظُّا ضا گن ،ذْاتِا ضا گن؟
چَ کؽی هطا گن ،هطا زًثال؟
چَ کؽی ُی ذػُ ،ی ػاـواًَ هی ًْیؽس؟
تَ اّ تگْییس:
تا کی ،کدا ،چگًَْ؟
هي ؼثع ،تط تلٌسی ،کلیس آضظّیؿ زض زؼتن
صسای ذٌسٍء ـکْكَ ،الالیی ذْاتِایؿ
تایس یالِ اؼثی تیعضّ یا پَطی تط تال ِ ػواتی
75

ظّز تیایس ،تساًس ،ضّی گلِای پٌثَ ،تاز هی ّظز!
کٌاض ذطهي ،آتؿ خطهَّ هی ظًس!
ًْـتي چطا؟
تَ اّ تگْییس :پفت زیْاضُای ؼکْتُ ،یاُْی زیساض اؼت
ـِطِ هي زّض ًیؽت
ُویي حاال ،تا ًؽین تِاض ،تا اّلیي پطّاظ ،تیایس
پفت اّّلیي ًلػ ُا ،هیاى پیطاٌُی کَ هی زضین
تْیی ؼت آـٌا ،تط تي هی کفین
چفوِا ،ضّـٌی ذاًَ ،زض چطاؿاًی ػیس
زلِا ،تاؿچَ ای تطای ـکْكَ ُای ـْم
ّ لثِا ،تفٌَء ًْـیسى ،اظ زُاًی تا هعٍ ُای تلد ّ ـیطیي
ها ضا پیسا ،ظهاى ضا گن هی کٌین
تَ اّ تگْییسًْ :ـتي چطا ،تیا ،تِاضاًَ تیا!
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آبرّ
1
هازض چازض ؼط هی کٌس
ًواظ هی ذْاًس
ضّظٍ هی گیطز
اظ ذسا هی تطؼس
اظ هطزم هی تطؼس
هسام زض ذاًَ گطز ّ ؿثاضِ آتطّ ضا هی گیطز
ػکؽِای هطا زض هاب ًوی گصاضز
هثازا ًاهی لکَ زاض ـْز
77

تطای ـاًَ ُا ّ زؼتِای لرتن زض ػکػ آؼتیي هی زّظز
هازض اظ ذسا ذیلی هی تطؼس

2
ذْاُطم!
اّ گاُی ًواظ هی ذْاًس
گاُی ضّظٍ هی گیطز
گاُی اظ ذسا هی تطؼس
اهّا ،اظ هطزم ُویفَ تَ ذاؼطِ آتطّیؿ هی تطؼس
ذْاُطم پفت ّیتطیي ُای اتام ،ضّی تاتلُْای آّیعاى
هسام آتطّیؿ ضا هی ؼایس
کق اتاهؿ ضا هی ـْیس هثازا آتطّ لکَ زاض ـْز!
تیچاضٍ ذْاُطم!
هی گْیس :ظًی تی حیاُ ،ن ًام هي ،ـؼط هی ًْیؽس
اظ زاؿی تٌؿ ،اظ ـیطیٌی پؽتاًؿ
اظ هطزی کَ زض اًتظاضؾ ًفؽتَ هی ًْیؽس
ذْاُطم ذْـؿ ًوی آیس

78

هسام تکطاض هی کٌس " ای ّای آتطّ "
تیچاضٍ ذْاُطم!
تدای هي ؿؽل هی کٌس ،تا هي پاک ـْم

3
تطازضم ضا ًوی تیٌن
گاٍ تَ ذْاتِاین هی آیس
تا تطکَ ای زض زؼت ،هسام آهْظؾ آتطّ هی زُس
ظى ضا هْخْزی ـلرتَ هی ًاهس
هطز ضا هداظ ،تطتیت کٌٌسٍ ،ضُثط هی ـٌاؼس
ظًاى حن ؼلة ،ؼٌّت ـکي ضا پتیاضٍ گاًی هی ًاهس کَ آتطّ
ًوی ـٌاؼٌس
ذْاُطؾ زض ؼکْتی ؼٌگیي
زلثؽتگی ُای حؽاتگطاًَ ضا زّض هی ضیعز
ضاٍ تَ ؼطظهیٌِای ػثْض هوٌْع هی گفایس
تا ًؽیوی تی پطّا ،پط هی کفس تا زّضُا
تطازضم هی گْیس:

79

" ای ّای آتطّ " ایي ظى اظ ها ًیؽت
تطازضم ًوی زاًس
ضّی ؼاهِای هي ،گًَْ ُای هي،
هؽطٍ ُای تاضاى ،چَ تی هطاض
ضّی لة ُاین ُط ـة تا صثح تطاًَ ُا چَ ؼٌاظ
ًوی زاًس کَ هي زض ایي ذاًَ ُط ؼطف کَ هی ضّم
پٌدطٍ ای تَ ؼْی ذْضـیس تاظ اؼت
کَ آتطّ ضا هی ؼْظاًس
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ًسدیک هی شْی
تا تْ ،هؽطٍ ،هؽطٍ ،ضّی ؼؽطُا
کاؿص ُا ذیػ ،تا ؼاحل ّ آكتاب
اظ زّض ،چفوِایت تَ ایي ؼطخ ُا ،ؼثعُا
هي هسام اظ ایي ذؽَّ زض ػثْض
گاٍ تی ُْا ؼَط هی ضّم
گاٍ زض ُْا ـیطخَ هی ظًن
ایي گًَْ ًگاٍ ًکي!
اظ زّض ،زؼتِایت
81

زض اًتظاضِ کسام زاؽ ،کسام کثْتط ،کسام پیًْس؟
گاٍ تطاین ؼْال ِ خسّلی هی ـْی ،تطا هی خْین
ایي گًَْ زؼت تکاى ،چطا؟
هطا ُط لحظَ ترْاى!
اظ زّض ،لثِایت
هی زاًن ،اگط ؿٌچَ ُا ضا تَ آى تؽپاضم
تا ؼحط ،ظیطِ تْؼَ ُایت ،تی ؼاهت هی هیطًس
اظ زّض ،هِطُایت
چَ ظّز ضّ تط هی گطزاًٌس ّ زلتٌگ ذٌسٍ ُای هي هی ـْی
زؼتِایت زض التِاب ،زگوَ ُا ضا تاظ هی کٌٌس
لثت ًام هطا هی ذْاًس
تْ ًعزیک ّ ًعزیکتط هی ـْی
هي هؽطٍ ،هؽطٍ ،ضّیِ ؼؽطُا هی چکن
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ایي پسرُا
ایي پؽطُا ،ػاـواى هي ،چطا تعضگ ،چطا هطز ًوی ـًْس؟
اظ زّض ،ضّی ِتٌن زؼت
زضحؽطت زیساض ِ هي ،آٍ هی کفٌس
ُط ـة تطٌَُ ،زض زضاظای ضّیاُایفاى ،ظیط ؼیٌَ ام هی ذْاتٌس
ایي پؽطُا چَ ظّز ،کلفِایفاى چَ خلت ،ذالی چگًَْ هی َپطًَس؟
چگًَْ ُط ضّظ ذػ هی ظًٌس؟
زیطّظـاى کدا؟ كطزا کدا هی ضًّس؟
هي ػکؽی اظ ؼکْتن ،تط ایي ُوَ تِی
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اًگاض کَ هی اكتن هسام ،زض کٌاضِ کْچَ ای تاضیک
یا زض ذْاتِای زّضٍ گطزم
ّ ایي زاهي ِ ًاظک ،تا تاز هی چطذس
یکثاضٍ ،ظیط پٌدَ ام ؼطخ هی ـْز ،ـطم هی کٌس
آًْهت ،زّتاضٍ یازم هی ضّز کَ ؼیگاض ًوی کفن
ظیطِ زّزُای ذاکؽتطی هی ًفیٌن
زّتاضٍ ـؼطُای ِ ػاـواًَ هی ًْیؽن
پؽطی هی آیس ،زلتٌگ زاهٌن ،ذاًَء کْچکن ،لیْاى ِـیط هٍِْ ام
ّ زیگط ُیچ!
هی ضّز ّ زض چفن ِ زیگطی هحْ هي ـْز ،تي ًگاُي تَ هي!
تایس پٌدطٍ ضا تثٌسم ،پطزٍ ُا ضا ػْض کٌن
زؼتن ضا تکیَ گاٍ ؼطم  ،تي ًام ؼلط کٌن
تا کٌاضِ ضّزذاًَ ای زّض ،آًدا کَ پؽطاًؿ تعضگ هی ـًْس
پای ِ زضذتی ظیطِ ؼایَ اؾ تٌفیٌن ّ ظتاًفاى ضا تیاهْظم!
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تقْین
کٌاض ِ خازٍ ؼطاظیط هی ضّم ،تا تکَّ ای اتط ،کوی تاز ،کوی تاضاى
گاٍ ذْضـیس ،ضّی هُْاین چفوک هی ظًس
ضّزذاًَ تا اـتیام زّض پاین هی پیچس
گاٍ ػؽطِ گلی ،تط ؼط زیْاض تاظی هی کٌس
پطًسٍ ای هی ذْاًس
گاٍ اظًلؽی تَ ًلؽی هی اكتن ،تي آًکَ ترْاُن
تَ ضُگصضی ًگاٍ ًوی کٌن
تطای کؽی زؼت تکاى ًوی زُن

85

ذیطٍ هی ضّم ،ظیطِ ؼام ِ آؼواًی ًیوَ آتی
هی گْیٌس تِاض زض ضاٍ اؼت ،تِاض چگًَْ هی آیس؟
تطای ـازیِای خاهاًسٍ ام ،کسام ؼطّز ضا هی ذْاًس؟
ًوؿ چِطٍ ام ضا تَ یاز زاضز؟
ؼطاؿن ضا اظ چَ کؽی هی گیطز؟
اظ تیوطاضی  ،اظ آٍ تکطاضی
اظ ذاؼطاتن کَ هسام هی ـْین ،تَ اّ ُیچ ًگْییس
تطای اّ اظ آّاظُای ػاـواًَء چکاّکی کَ هيذْاًس
اظ ـوؼی کَ هسام ایٌدا ؼْؼْ هی ظًس
اظ گلِای ِ پٌدطٍ ،زّ صٌسلی ّ یک هیع ظیطِ ؼایثاى
ّ اظ پیطاٌُی کَ هي پْـیسٍ ام تگْییس
کٌاض ِ خازٍ ؼطاظیط ،تط تالِای پیطاُي هطزی کَ ُطگع ًوی ضؼس
آّیعاى هی ـْم ّ تا ؿطّتی زیگط توْین ضا ّضم هی ظًن
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تصْیرُا
ایي تصْیطِ اّؼتً ،فؽتَ ایٌدا
ظل ظزٍ تَ هي ،تا ؼایَ ام ّض هی ضّز
زض گصضِ ًؽیوی آهس ،هکثی ًکطز
تا زؼتِایؿ پُط ،اظ زیاضی زّض
هُْایؿ حاصلی اظ ُای ّ ُْی
آهس ،تا آّاظی زیگط
صسایؿ ػدیة ،ؼْال کطزم ،پاؼري ًگلت!
صسای ًلؽِایؿ تٌس ،گواًنُ ،طگع ًثْز!
87

ـایس زض ذیالِ هي ،ایي لثرٌس ،ایي صسا
هثلِ آى ذاًَ زض ؼال  ،20کٌاضِ آى تطکَ ،آى خازٍ
زیگط ،گواى پاؼد ًوی گْیس
زّض هی ـْم اظ صسایی کَ یکثاضٍ ّظیس
زض ضا هی کْتن ،ػکؽی ضا پاضٍ هی کٌن!
چفوِاین ضا هی هالن ،زّتاضٍ كکط هی کٌن!
چگًَْ هی تْاًن ،ؼْالی تی خْاب!
کاؾ ُوَء ذْاتِا ضا پػ هی ظزم.
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اِبِام
کلفِاین ُیچ ذیاتاًی ضا زّؼت ًساضًس
پی ِ آكتاب ،پا تطٌَُ
ضّی ِ ذاکی ُای ًوساض ،ضّی ؼٌگِای ؼُط ،پاُا هی ضًّس!
هي پفتِ زضذت ُا ،صسایفاى ضا
زض اتِام هی هاًن!
ایي زیْاضُا ضا زّؼت ًساضم
پی ِ آكتاب ،پا تطٌَُ
زضذتاى ضا لرت ،آضام ،تاال هی ضّم
ـاذَ ای ،پیطاٌُن ؼْضاخ
89

زؼتی تط صْضت اتط ،تْؼَ ای تط گًَْ اؾ
ذیػ ِ ذیػ ِ ذیػ
لثاؼِای هاّ ،اژٍ ُای ِ تطٌَُ
پیکطُایی ػطیاى ،زض ُن ،کٌاض ِ ُن ،ـکلی اظ تیک تیک
ذؽی هی ًْیؽن ،ضّی تٌؿ
تَ گْؾ آّیعاى ،ذٌسٍ هی کٌس
ؼْاض تط اؼثؿ ،تطٌَُ ،پفتِ زضذت ُا
هي پفتِ زضذت ُا ضا ،صسایفاى ضا ،ایي زیْاضُا ضا
آهسى ُا ّ ضكتي ُا ضا ،زض اتِام هی هاًن!
کلفِاین ُیچ ذیاتاًی ضا زّؼت ًساضًس
پی ِ آكتاب ،پا تطٌَُ
ضّی ِ ذاکی ُای ًوساض ،ضّی ؼٌگِای ؼُط ،پاُا هی ضًّس!
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ذراب
صسای ذٌسٍ ام ،آّاظُاین ،تلٌس
ذْؾ ًساضی ،گْـِایت ضا تثٌس
هُْای ِ ؼیاُن ،پْؼتِ ؼْذتَ ام ،ظی ِط ًؽین ّ آكتاب
ذْؾ ًساضی ،چفوِایت ضا تثٌس
تطای یاٍّ گْیاى ،ظتاًن تٌس ّ تیع
ذْؾ ًساضی ،زُاًت ضا تثٌس
ت تاؽ ،ذن ذن هی ضّی!
پف ِ
ایٌدا کَ هٌنُ ،ویفَ تِاض
91

خْاًَ ُا ،خْاى ،ـکْكَ ُا ،ذْـطًگ ،هیٍْ ُا ،تاظٍ ّ آتساض
حطكِای پْؼیسٍ ،کالِای پالؼیسٍ ،زضّؿِای هاؼیسٍ
هسام زّز هی ـًْس!
اًگفت تَ زُاى ،تَ حیطت ایؽتازٍ ای
زیطیؽت کَ پا زض ضکاب اًساذتَ ام!
چفوِای گطؼٌَ ات ،گیح هی چطذٌس
تَ لة ذٌسٍ هی ظًن
هیاى ِ کْیط ،ذطابِ تطزیس هی ـْی!
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آییي آفتاب
اهطّظّ ،اژٍ تدای هي ،حطف هی ظًس
تدای هي ،هطؿکی هی پطز
ًؽینً ،لؽِاین ضا ،تَ ُن گطٍ هی ظًس
ّ چفوِاین تؽتَ ،زّضُا ضا ذْاب هی تیٌس
ضّی تپَّء ضّیاُاین
کٌاض ؼطّزٍ ای کَ ضّی ـواین ُا ًلػ ًلػ هی ظًس
ایؽتازٍ هراؼة هي ،چطا حطكی ًوی ظًس؟
چطا ّاژٍ ُای لؽیلؿ ضا ،تْؼَ ُایؿ ضا
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ػفن ضا کدای ِ هـعؾ ذاًَ هی زُس؟
چطا اًگفت تط زُاًن ًوی ًفاًس؟
ـاًَ ُاین ضا تکاى ًوی زُس؟
ًوی گْیس :،آضام ،آضام!
اهطّظ کتواى چطا؟
ّؼْاغ ضا زّض ضیرتَ ام
تطای تاضاًی کَ هی تاضز چتط چطا؟
ایي تـط ِ ـْم اؼت!
کٌاضِ ػکؽِای ِ کِکفاى ،تی آًکَ اظ اّ تساًن
زؼتِاین زضاظ ،ـِطُا ضا تا هی کٌن
تا تصْیط ذاًَ اؾ ،تا کطاًَ ُای ًیاظ ،تا آییي آكتاب
ای ػفن ،ای ػعیع ِ ُْؾ
تْ هی کفن ،ضّی ِ ذؽِا ،ضّی ِ تٌت
تْی ِ ـؼطم ،تْی ذطها ،تْی ِ ػؽل ،ضیرتَ ایٌدا ضّی زكتطم
ًَ آب ًَ ،تازُ ًَ ،یچُ ،ط چکیسٍ هاًسًی
تا چکیسٍ ،گاٍ هی ؼْظم ،اًکاض ًوی کٌن
زلتٌگت هی ـْم ،پٌدطٍ ضا تاظ کي
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ُْا هی ذْاُنُْ ،اُْ ،ایی تی آٍ
آٍ ٍ ٍ ٍ ایي کاج زضیسٍ ،پفتِ پٌدطٍ
ایٌگًَْ هس کفیسٍ اؼت!
آكتاتن ضا هی گیطزً ،گاٍ تَ هي ًوی کٌس
ؿثاض ُای گطم ِ ضّیا ضا ،هٌظطٍء کِکفاى ضا،
گطهی زؼتِای زّض ضا ،تاّض ًوی کٌس!
اًکاض ًوی کٌن!
پفتِ پٌدطٍ ایي هٌن کَ ایؽتازٍ ام ،زلتٌگ كطیاز هی کٌن
پٌدطٍ ضا تاظ کي
ُْا هی ذْاُنُْ ،اُْ ،ایی تی آٍ!
ُْایی تطای ِ تٌسِ تی تٌسهاى ،تطای ِ حطكِا ،پَطُاً ،لؽِا
ُْایی تطای ِ آییي آكتاب ّ چفوِایی کَ ها ضا هی تیٌٌس.
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کوی با هي پَر بسى
ُطگع ـیلتَ ای اظ تثاض زیْاًگاى
گلی تؽلین ـسٍ تَ تاؿچَ ای کْچک
ذعاًی کَ اًسیفَ ُایؿ ضا هسام تَ تاز هی ؼپاضز
ًَ!
هي ػؽط ِ تازام ِ تلد ضا
ُط تِاض زّیسى ضا
لثِای ذٌساى ّ چفوِای ًگطاى ضا
زؼتِایت ضا زّؼت زاضم
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ذْاتِاین كوػ ذْاب ًیؽتٌس
تاّضُای پٌِاًٌس ضّی ِ ذطهایی کَ زض زُاًن هی ًفاًی
هي ظًی ؼازٍ ام ،لیْاى کَ اظ زؼتت هی اكتس ،زلن ذٌک هی ـْز!
تَ ظاًْ کَ هی ًفیٌی ،اـکِاین ؼطاظیط هی ـْز
تؼس ػاـواًَ ـؼط هی گْین
گاٍُ ،واًٌس گٌدفکی ،ظیط تاضاى
زض پی گلراًَ ّ آكتاب ،پَط هی ظًن ،ذؽتَ ًوی ـْم
گاٍ ایي پطًسٍء کْچکًُ ،ک تَ ظیط پْؼت تْ
تَ تاّض ُایؿ ،ذْاتِایؿ ،ػفوِای تی كطخاهؿ هی ظًس
هسام چطاؿی ضّـي ،کٌاض ِ زیْاضُا ًطزتاى هی گصاضز
ّ پیاهثطاى ضا کَ هی گطیعًس پٌاٍ هی زُس
هی زاًن ،ایي ضؼن ّ هاػسٍ ًیؽت ّ ُویي حاال ذٌسٍ هی ظًی
تَ ـکلِای ضیاظی ام ،تَ تفطیح ذؽِا ّ زؼتِاین ضا هی گیطی
تا تَ حطكِایت گْؾ کٌن
اهّا ػعیعم ،گٌدفک هٌن
تی ؼاهت ،تازام تلد زض زُاى هی ًفاًی ،چطا؟
هگط ًگلتن کَ هي ایي ػؽط ضا زّؼت زاضم!
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تیا ظیط ضؼن ّ هاػسٍ تعى
کوی تا هي ،ضّی ِ ؼؽطُا ،پَط تعى!
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