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تپغ ُای تزٌَُ
زلتٌگی ُا ،اًتظارُا ،زلِزٍ ُای تی تاب
ّای ی ی زُاى!
گزم هی ػْز ّاژٍ ،زاؽ هی ػْز ستاى
ّای ی ی لثِا!
لزسع ِ زطتِا ،پاُا ،رّی ُن ُا ،الی ُن ُا
ػزیاًی ایي ُوَ تپغ ،چگًَْ تَ رذترْاتغ هی تزین؟
اهزّس صسایت تا ذیال ِ ّطْطَ ُای ًظین رّی هْخِا هی ؿلتس
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ذاًَ ام لثزیش ،ذْزم لثزیش ،تاؿچَ ام سیزِ لذّت
ًلض سیزِ ًلض ،پزطتٌسگاى یکی ایٌدا ،یکی آًدا
لة تَ آب ،زًساى تَ ٌُسّاًَ ،زُاًن ذؼک ،تٌن زاؽ
ریرتَ ام رّی تالغ تا ًلظی خا هاًسٍ
تْ هی کؼن ،تْی ِ اتلّام ،تْی ِ ػٌثَ
تْی ػیسی ،تْی ِ ػیزیي ِ تِار ،تاّر ًوی کٌن
چؼوِاین!

لِدَ ًسارم

ستاًن!

سّز یاز هی گیزم

زطتاًن!

چَ لذیذ اطت

تاّر ًوی کٌن ،صسای ذٌسٍ ام ،زر آؿْػت
صسای تـعن ،پؼت هسهِایت
صسایت ،چَ ًزم ًلظِایت ،تاّر ًوی کٌن
تپؼِای تزٌَُ را ،چگًَْ تزهش هی کٌٌس؟
طزػتِ ًْر را ،چگًَْ هحاطثَ هی کٌٌس؟

ُاهثْرگ 22 ،هارص 2007
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تچیٌین؟
ُی پیغُ ،ی پض
ُی تةُ ،ی لزس
ُی ایي پْطتواىُ ،ی ی ی ی چَ کؼیسٍ هی ػْز!
تچیي!
هزا تچیي اس ایي ػاذَ!
تا تچیٌوت اس آى ػاذَ!
تیاّرم تْ را هیاى ،هیاى ِ ُّّّْ ...م
صسای تاپ ،ػاالپ ،ػدة ّطْطَ هی کٌس!
هیاى چَ هی زرز ،چؼن هثازلَ هی کٌس.
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الی زًساًت ،زًساًن ،ریشُ ،ی ایي پْطتواى
ُی ی ی ی چَ گشیسٍ هی ػْز!
حاال تیا ،کوی خلْ ،اس ایي ارتلاع ًتزص
ًوی تزطن ،اهعاء ًوی ذْاُیً ،وی ذْاُن
تْی ُاهثْرگ؟ آُا ،چوسر ایٌدا طَز
طَز کدا هی ػکٌی؟ صثح ػسٌٍُْ ،س تیسارم
آكتاب تاس ُزسٍ ػسٍ ،تاراى هی تارز،
لحاف را تسٍ ،طزز اطت
تچزخ تا تچزذن
ُی ایي پْطتواىُ ،ی ی ی ی چَ هْر ،هْر هی ػْز
ُی پیغُ ،ی پض
تچیي!
هزا تچیي اس ایي ػاذَ!
تا تچیٌوت اس آى ػاذَ!
تچیٌین؟ "تچیٌین"
ُاهثْرگ 22 ،هارص 2007
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تا گززًن ذیض
کٌار ػِزم طاحلی تا هْخِای زیْاًَ ،تزاًَ ُایواى ػاػواًَ
چظثیسٍ این تا ُن تَ آتِا ،آّیشاى اس کق ُای زرذؼاى
هسام تا ُدْم ُز ًظین ،ذٌسٍء ذْرػیس
تَزَک ،تَزَک
کٌار ػِزم طاحلی طپیس
ُز رّس آًدا ؿلت ،تا گززًن ذیض هی ػْم
گاٍ کٌارع ذْاب هی تیٌن ،ذْابِ رّیاُای طثش ،ذْابِ ؼثیؼت
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گ چؼوِایت كزّ هی کٌن
اًگؼت زر ػظلی تَ رً ِ
ػیزیي تْ هی کؼن ،تَ هست هی رطن
ًلضً ،لض
کٌار ػِزم طاحلی تا هْخِای زیْاًَ
ًوّاػی ُاین را هسام هی ػْیٌس
هسام زّرِ گلِای زاهٌن چزخ
تَ پزّاًَ ُای تلْسم چٌگ
زر تکزار اًتظارُا ،سیز آكتاب
ترار ،ترار
زر تکزار تایس ُا ّ ػایس ُا ،سی ِز كزصتی کْتاٍ
زّتارٍ ترن هی ریشًس
خلت ،خلت
کٌار ػِزم طاحلی طپیس ،لثرٌسع آرام هی رّز
كزاهْع ًوی کٌس زر هلة هاطَ ُا ًوّاػیِا ذلتَ اًس
تا تـط ػکظتَ ،تزای هاُیِا ،هصَّ تکَّ تکَّ هی کٌس
تیچارٍ هاُی ُا ،کوز ذن کززٍ رّی آتِا
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ؿلت ،ؿلت
ای ّای ی ی ی
تیچارٍ هي!
تاس تا گززًن ذیض هی ػْم
ذیض ِ ذیض

ُاهثْرگ 23 ،هارص 2007
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را ٍِ صثح
ػؼزی اهؼة رّی هیش ،تا كززا هی ذْاًی ،هی رهصین
اس پٌَِء چؼوِایت ،لثرٌسی زّر
طازٍ کٌارِ ذْاتِاین هی ریشم
پؼتِ هیش آػپشذاًَ ،زُاًن لثزیش اس ؼؼن طیة
ػؽز طٌثل زر اتاهن تؼثیزهی ػْز
ػؼزی اهؼة رّی هیش ،تی ؼاهت زّرت هی پیچس
زطتِایت را هی گؼایس
تْ طازٍ ،رّی ِ تؼٌگی ُا تْطَ هی ًؼاًی
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رّی ِ زیْار تا طایَ ای اس َهسَت ،کؼاى ،کؼاى ،ػؼلَ هی کؼن
تاالی زیْار هی رطن ،ذن ،ذن ،ذاهْع هی ػْم!
زّتارٍ خزهَّ هی سًی!
آٍ ٍ ٍ ٌٍُْ ،س ػة
راٍِ صثح ،رّی ِ طاتي ُا ،اًتِای ِ ُویي هازگی طت
طز ّ زطت رّی ؿٌچَ ُا ،تْ هی کؼین ،تْی ِ طزخ!
تْی ِ چظثٌسٍء زگوَ ُای لدْج ّ پیزاٌُِای ذیض
تْی ِ پیچِای زّر ،تْی ػثْر تي رّی ِ تي
تْی ِ هُْا زّر گززى ،رّی طیٌَ
راٍِ صثح طُز هی ذْرز
زر پیچ ُا ّ زرٍّ ُا ،زر زُاًواى هی ًؼیٌس
لیْاًی را پُز هی کٌینً ،وی ًْػین ،سّز اطت
اهؼة زر آؿْع ِ ػؼزی ،تزایت زاًَ هی ریشم
اس پیچِای تزص زر ػثْر ذساحاكظی
یا كکزِ هحْ ػسًت هی گزیشم
سیزِ ایي ُوَ زلسازگیّ ،ای ًلظن
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ًلظن تاس هی گیزز!
رّی ِ زیْار ،طایَ ای اس َهسَت ،کؼاى ،کؼاى ،ػؼلَ هی کؼن
تاالی زیْار ،رّی ِزطتت هی رطن
تاز هی ّسز
ذن هی ػْم
ذن ،ذاکظتز ،تازم هی تزز!

ُاهثْرگ 25 ،هارص 2007
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رهص ِ تي
رّی ِ اًگؼتاًن ،اًگؼتاًت
تا هیاى ػیارُا ،تْیی اس لِدَء تاّر
رّی حاػیَ ُای ِ زر التِاب ،ؼؼن ِ هْخِای ِ کْتاٍ
زر آؿْع ِ صساُایواى ،رهص ِ تي ،حزیص ّ تؼٌَ
هؽزٍ ،هؽزٍ زًثالواى ،الی پٌدَ ُا
رّی ِ تاؿچَ هی زّین ،ػة ُیشهی ػْز ،پززٍ هی کؼین
طتارٍ ُا تَ هْرتاؿَ ُای ِ ّراج هی ذٌسًس
ًگاٍِ صثح تا ػازیِا زّر گززى زر چزخ
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آكتاب رّی پاُا ،زطتِا رّی طیٌَ ،تیسار هی ػْین
لة تَ لة چلت ،کلیس زر هلل هی اًساسی
زر کَ تاس ،سیثاتزیي هزز زًیا ،اًار زاًَ هی کٌس
هي زُاًن آب!
کظی اس آتؼلؼاى ِ اًار ،تزاین ًگلتَ تْز!
اس چاکی کَ تا گؼْزٍ ،آتغ هی ػْز!
کظی تزایغ رتاػی ًرْاًسٍ تْز!
ُز صثح ،ایٌداً ،گاٍ کَ زّر گززى زر پیچ
ُشار ّ یک هاصسکُ ،شار ّ یک کثْتز
ُشار ّ یک تْطَ اس ُوَ خا هی ریشز
حاال اس ایٌدا ذْزت ،تزگززم ،هی ًْیظی!
ُی كکز هی کٌیُ ،ی گیح هی ػْی
زر ایي تظتز کَ ُزگش کٌار ُن ًثْزٍ این
ُیُ ،ی خلت هی ػْین
رّی ِ پْطتی کَ ٌُْس زطت ًثززٍ این
ُیُ ،ی زاؽ هی ػْین
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حاال اس ایٌدا ذْزم ،تزگززی ،هی ًْیظن!
ُی كکز هی کٌن ُی گیح هی ػْم
تَ اًساسٍء ُوَء اًتظارُاین تة هی کٌن
تزایت ذػ ذْػزًگ هی کٌن
هی ًْیظن " زر تِار ،رهص ِ تي طثش هی رّیس"

ُاهثْرگ 29 ،هارص 2007
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تزیشم لرت
زر کسام رّزذاًَ تزیشم لرت
تا رّی ِ هْخِایغ صساین ،تا ػْری ِ اػکِاین
هؽزٍ ،هؽزٍُ ،وزاُغ
زر کسام رّزذاًَ تزیشم لرت
تا رّی طٌگِایغ ،تا هـش اطترْاًِاین
تکَّ ،تکَُّ ،وزاُغ
زر کسام رّزذاًَ هی ریشم هي
کَ ًوی رّزُ ،زگش
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تاتن هی زُس ،پیچن هی زُس
ُُز ُُز ،تن تن هی کْتس!
زر کسام رّزذاًَ هی ریشم هي
کَ ًوی تززُ ،زگش
زریایغ ًوی تیٌس ،آتؼارع ًوی لزسز
پُز پُز ،تی هي هی رََّز!
رّزذاًَ کدا هی رّز؟
ریرتَ ُاین را کدا هی تَزَم؟
زر آیٌَ ای کَ ،تیش کززٍ تاخغ تزای ِ هي ،هی زََّم
هی زََّم تا ّطػِ ُواى کْچَ کَ تي ِ تْرا رّی ِ سهیي
ُواى خا کَ زذتزی هظت تْ را رّی ذْزع کؼیس
زاهٌن را تاال هی سًن
رّی سهیي هی ذْاتن
ػایس رّزذاًَ اس هیاى ِ آى کْچَ گذػت
تا پاُاین لرت ،تؼْرم ،تکْتن ،تپَزَم
رّی طٌگِایغ ،رّی هْخِایغ
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هؽزٍ ،هؽزٍ

تکَّ ،تکَّ ُوزاُن

ُْل کٌس ،تی تاب ػْز
تزیشز زر آتؼار ِ آى ًگاٍ کَ زر آیٌَ هی زّز!
تاخغ ذیش تززارز ،اطترْاى تا هـش تؼکاكس
هؽزٍ ،هؽزٍ

تکَّ ،تکَّ

تزیشم لرت

ُاهثْرگ 31 ،هارص 2007
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زرُای ِ تی هزاری
زر طز سهیي ستاًِای تزیسٍ
تزیسٍ رّی ِ طٌگلزع ِ ذیاتاى لَِ
لَِ اس تیس هدٌْى ؼٌاب هی تاكن
زر طزسهیي لثِای گشیسٍ
گشیسٍ اس اًتظارُا
تی هزُوی تزای ِ كززا ًَ ،هی گْین
زیزیظت زر ایي طٌگز ًؼظتَ ام
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هسام ایٌدا طَزَک هی کؼیس
طلزٍ تاس هی کٌیس
چَ تاسٍ ،چَ کٌَِ
اس ًظل پسر یا پظز ،كزم ًوی کٌس!
تزای ػِْت ػٌاطٌاهَ صازر ًوی کٌٌس!
هیاى طلزٍ ،سرم ّ تزم ِ حزكِای پْچ
گْع هی کٌن ،زر ػثْر ُز اس گاُتاى ،اهاى ًوی زُن
ًَ هی گْین!
هی گْیی :تارا ى هی تارز ،کلَّ ػوّی ًکي!
هی گْین ،تگذار ایي آطواى ُز چَ هی ذْاُس تثارز
تثارز رّی طٌگزم ،رّی رّسُای ُلتَ
ّطػ ُویي توْین کَ ُْل ِ ركتي اطت
هي زر ُواى ػٌثَء ؿاكلگیز
ُواى ُلتَ کَ اصزارم تَ زیسى تْز
ُوآًدا کٌارِ زریاچَ کَ هٌتظز ًْرّس ،طثشٍ گزٍ هی سزم
آریُ ،وآًدا ،زرُای تی هزاری را تظتن!
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زر طزسهیي گْػِای آّیشاى
آّیشاى اس طوقِ ػِز تٌِا
تٌِا تا حزكِای ِ تکزار
تکزارتاى را ذالصَ هی کٌن
زلن هی گیزز!
ایي تِار ُن راٍ کح ًکزز
هي هاًسم تاس تا هِواًی ّاژٍ ُا
طزّزی رّی ِ ػاذَ ُا
تی آًکَ تْی ػظل رّی تالؼن تزیشز
زُاًن را ػیزیي کٌس ّ ذْاتِاین تکزاری ًثاػٌس!
زلن گزكتَ ،اهّا هي . . .
هي ایي لحظَ كوػ تَ اًتؼار ػؽز طٌثل زر ایي اتام كکز هی کٌن
تاهی زیگز هصَ ایظت تزای ػؼز ،تزای ػوا
تا لحظَ ای ترْاًیس ّ زر آُی ُوَء زلتٌگی ُا را ذالصَ کٌیس.
ُاهثْرگ 3 ،آپزیل 2007
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اس ُیچ هی زاًن
ػایس ُزگش ًیاییُ ،وآًگًَْ کَ ًیاهسٍ!
ػایس ُزگش ًرْاًیُ ،وآًگًَْ کَ ًرْاًسٍ
چوسر تْ را ًْػتَ ام ،ذْاًسٍ ام
چوسر اس تْ پزطیسٍ ام ،کی؟ کی؟ کی؟
ًَ ،چوسر تزایت ،اس تْ ًوی زاًن!
هی رّم! اس کدا تا کدا ،رّس ّ ػة
ًوی زاًن اس تْ ُیچُ ،یچ
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هی زاًن اس زطتِاین ،اًگؼتاًن ّ لثِاین هی ذْاٌُس
ُزگش تزای تْطیسى طیگار زُاًن ذؼک ًوی ػس!
ػایس ُزگش ًیایی
ػایس آًکَ رّسی زر ذیلی زّرُا ،آهسٍ تْز کْتاٍ!
تا ركتٌغ ُوَ چیش را
ػایس پاکت طیگارم را
چوسر هزا ّرم هی سز
كصلِا را زّر هی سزین
تَ ها کَ ًگاٍ هی اًساذتین
تاراى هی تاریس ،اتزُا را چٌگ ًوی سزین
اس تي کَ هی گلتین ،پٌدزٍ ُا ػزم هی کززًس
آكتاب زطتِایواى را طْساًسٍ تْز
ػایس ُزگش ًیایی
ُوآًدا کَ ایظتازٍ ای تاع
گواًن زیگز ًوی ذْاُن کَ تیایی!
تزایت ُن ًوی ًْیظنً ،وی ذْاًن

29

هثازا ُْص تْطَ ُای صثحگاُی تؼٌَ ات کٌس!
زیگز ًوی ذْاُن تیایی
ًگلتن کَ هسام زلتٌگ هی ػْم
ًگلتن کَ اس تی ذثزی زلن هی گیزز
ًگلتن ُ،اى؟
حاال زلن را تَ گٌدؼکِا زازم
تزّ ذیالت راحت ،کلغ ُن ًوی ذْاُن
هي پاتزٌَُ ركتي را زّطت زارم
هي تا کدا؟
ًوی زاًن ،چوسر اس هي هی پزطی ،ًَ ،چوسر تزایت!
اس هي ًوی زاًی!
تزّ! اس کدا تا کدا ،رّس ّ ػة
ًوی زاًی اس هي ُیچ
ُیچ ًوی زاًی اس زطتِاین ،اًگؼتاًن ّ لثِاین کَ هی ذْاطتٌس
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هثل گزتَ ُا
زلن کَ زل ًیظت ،تگذار کوی کح ػْم
ُی هی ریشز ،اهاى ًوی زُس ،تٌس ًوی ػْز
ًوی ًؼیٌس رّی ِ ایي صٌسلی
اهاى ،اهاىُ ،ی هی پَزَز رّی ریلِای ِ هؽار
تا اًتِای اتْتاى ُای ِ زراس
زلن کَ زل ًیظت
کدا تکیَ کٌس ،تَ زیْار؟

31

زیْار کَ اهي ًیظت!
هیاى ِ هالكَ ُای طلیسُ ،ای ّ ُْی ِ صسایی هثل پزّاس
ایٌدا تْی زلن ،كوػ صسای اُكتازى
هؽزٍ ،هؽزٍ اس طوق هی چکس تا تَ زل ِ گٌدؼک
ُْا تس خْری گزكتَ اطت!
زلن کَ زل ًیظت ،تگذار کوی لن زُن ،هثل گزتَ ُا
کوی تا ًُک ایي گٌدؼکًُ ،ک تَ ًُک
سیز صسای ِ خیک خیک ّ هیْ هیْ
ُویي خا ،رّی ِ ُویي هالكَ کَ ذیض ِ هؽزٍ ُاطت
هثل گزتَ ُا زطتغ پض هی رّز ،زطتن پیغ هی کؼس
پایغ پض هی زّز ،پاین پیغ هی زّز
تگذار کوی لن ،ذْع تـلتن ،تؼس تیسار ػْم
هثل گزتَ ُا
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توسین تَ سًی کَ هظت آّاس هی ذْاًس.

رّیِ پلَّ
ّهتی کَ تٌِا ،صسا هیاى گلْیغ گیز
ّ
اػکِایغ پؼت پٌدزٍ تَ ًگاٍ هی ًؼیٌس
ػیؼَ طز هی کؼس!
زر آؿْػی هظت ،تا ذزذزٍ زر زُاى
چؼوِایغ را هی تٌسز.
تزای کظی ،ػایس ػاػوغ ،آّاس هی ذْاًَس!
راٍ کَ هی اكتسٌُْ ،س آطواى کثْز ،ػایس ؿزّب

33

تا کلؼِایغ ،لد ،لد
زر اًتِای ِ ذیاتاى زر آذزیي پیچ
تَ تالؾ ػسى ،تَ اّلیي زگوَ ُای تاس هی اًسیؼس
رّی ِ پلَّ ُا ذوار ،سیز پُکِ طیگار
پزیؼاًتز اس هؼؼْهَ ُا ،صسایغ كْارٍ هی سًس
آُای ،پیزاٌُن رًگِ پاییش ،سرزِ طْذتَ
سیزِ پیزاٌُن ،تٌن ذلتَ ،رًگِ گٌسم ،طالِاطت!
آُای ُؼیاراى ،هي ػزّص ِ پسر ،ػوْ ،تزازر
تیِْزٍ رّاًَ تا ذیال ِ زّر ،الکلی ،ایٌگًَْ تُزز ًوی ػْم
حْاطّتاى خوغ!
سیزِ چزاؽ ِ طزخ ،اًساهن را کَ گاس هی سًیس
هی تیٌن ،زًساًِایتاى طزذتزًس!
ّ
آّاستاى ُزگش زر گْػِاین!ًَ ،
تَ ؼْكاًی کَ پیچیسٍ ،زیزیظت ػکظتَ ّیزاًن
زر ایظتگاٍ ًؼظتَ امُ ،ز ػة زر اًتظارِ هزگ

34

تا تیایس ،طیز تواػایغ کٌن!
حْاطّتاى خوغ!
اگز آهس ّ هي ذْاب تْزم تگْییس تا لثِاین را تثْطس.
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ػتاب
اّلیي رهص ،اّلیي آّاس ًیظت!
کٌارِ رّزذاًَ ،ؿزّبِ تِار
ذْاُغ ِ آب ّ ذاک
ػُز ػُزِ ًگاٍ زر ًگاٍ
لزسع زطتِا زر پی لثِا
هکیسى ،آذزیي هصَ ،آذزیي ذْاب ًیظت!
پٌدَ تاس هی کٌی ،تالِایت طٌگیي
كزّز هی آیی کٌارِ ػة ،رّی ِ سهشهَ ای کَ هی زّز

36

ُْل ،کٌارِ گٌدؼکِا
هسام هزا هی تزطاًی!
زر آؿْع ِ ذؽِا تاهساز هی رطس
زُاى ػیزیي ،تا هٍِْء طیاٍ ،تی ػیز ّ ػکز
لحظَ ای هکث رّی هیساى ِ ػوزتَ ُا
تٌن رازّر هی سًی
گوؼسٍ ٌُْس پیسا ًیظت! ًوی ذْاُن!
ایي اتام کْچک تا ایي ُوَ تالغ ،چزا ذْاتن ًوی تزز؟
چزذی زیگز!
حاال هی گْیس:
رّی پظتاًِا ّ لثِای ػؼزم زطت هی کؼس
چؼوِایغ را هی تٌسز!
زّتارٍ زطت رّی ذؽِا ،تْ هی کؼس
زطت زّر کوزی حلوَ هی کٌس
سیزِ ًلظی ػوین ،آٍ هی کؼس
تؼس تا سًی ُورْاتَ هی ػْز!

37

رّی ذیاتاًِای ػوال ِ هیساى هی ؿلتن
ایي ُوَ پل تزای ِ ػثْر آب!
ذاک تیک ،تیک هی کٌس.
حْاطت ًیظت ،سًگِا را ُن کَ ! ...
گْیی تکزار سیثاتزیي حازثَ اطت زر تکَّ ای کَ هي تاػن!
لثزیشِ ػتاب ،تا هیساى هزار هی تٌسم
تزای ُز هظاكز كوػ یک لیْاى هٍِْء طیاٍ ،تی ػیز ّ ػکز
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آًْر ِ خِاى
اًگؼت رّی اسزحام ؿثار آلْزِ ػة
تا تَِ زل ِ طتارٍ ای رّی ِ پٌدزٍ
هیاى ِ ػزیاًغ رّاى
کٌارِ ػکظِاین لویسٍ
تؼواتی اس گلثزگِای ِ صْرتی زر آؿْػن
اس ػاذَ ُا تاال هی رّز
اًگؼت زر زُاى ،گاس هی گیزم
آّاسِ طپیسار ،ذػ هی کؼن
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آًْر خِاى تا ؿزّب رهاًتیک هی ػْز
تة هی کٌس
تا چای ِ زاؽ ذزها هی ذْرز ،طیگار زّز هی کٌس
چؼوِایغ هزا تٌگ زر ذْز هی کؼٌس
ًگاٍ هی کٌن
زًساًِاین را هظْاک هی سًن
اًگؼت رّی اسزحام ؿثار آلْزِ ػة
تا تَِ زل ِ طتارٍ ای رّی ِ صٌسلی
هیاى ِ ػزیاًغ رّاى
زر تک طزكَ ُا ،زطتاًغ ،ػاًَ ُاین
اتاهن ػکْكَ هی زُس
اهّا،اس كاصلَ ُا ،ریظواًِا هی تزطن
آًْر خِاى رّی ِ حلزٍ ُا هی پَزَز
اهیاًْطِا را پض هی سًس
رّی توْین زطت تکاى هی زُس
هی ًْیظس کَ هی آیس

40

ًگاٍ هی کٌن
لثاص ذْابِ طاتٌن را هی پْػن
اًگؼت رّی اسزحام ؿثار آلْزِ ػة
تا تَِ زل ِ طتارٍ ای رّی ِ تظتزم
حاال هیاى ِ ػزیاًن رّاى
رّی ِ تٌن هی رّیس
هی پزطن :چزا؟
کظی اهزار ًوی کٌس!
زر آًْرِ خِاى کظی تْت كزًگی هی ذَزَز
گل طلارع هی زُس.
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تاراى طاس
زطت تَ هلن هی تزم ،کاؿذ پیسا ًوی کٌن
رّی ِ گْػَ ای اس هالكَ هی ًْیظن:
زطتِاین را تؼْییس ،ایي طؽزُا را ُن
اگز ػوا ًَ ،تاراى زطت تَ ػظتٌغ ذْب اطت
کاكیظت زاز تشًن!
هززی هی آیس ،تاراى طاس
زطتِاین ،هُْاین ،تٌن ،هـشم را ُن هی ػْیس
اّ آًوسر تا حْصلَ طؽزُاین را چٌگ هی سًس

42

تا اثز ُیچ لکَّ ای اس ػوا تز آى ًواًس
تاّر ًوی کٌیس؟
طزی تَ طاحل تشًیس
آًدا کَ ارؿْاًی ُا سیز تاراى زكي هی ػًْس
آًدا کَ خظسُای تاز کززٍء زذتزاى تَ صرزٍ ُا هی ذْرًس
تاس ُن تاّر ًوی کٌیس؟
تیاییس طزی تَ هثزطتاًِای ػِز تشًین
آًدا آًوسر تاریسٍ کَ طٌگ هثزُا ػکظتَ اًس
کوی زّرتز طٌگِا تا طیل رّاًَ اًس
ًگاٍ کٌیس
یک گْػَء هي زر تة ،یک گْػَء هي هی لزسز
ذْاب آلْزٍ سیزِ ایي لحاف
زطتِاین آلْزٍ تَ ػؼوِای ًاکام
طؽزُاین پُز اس ذْاُؼِای ػزیاى
تیاییس ،تیاییس
زطتِاین را تؼْییس ،ایي طؽزُا را ُن
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اگز ػوا ًَ ،تاراى طاس هی آیس
زطتِاین ،هُْاین ،تٌن ،هـشم را ُن
اّ تا حْصلَ تکَّ تکَّ ام هی کٌس.
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زر لحظَ ُای اّج
ایي تؼظین ،صسای ػکظتي ،صسای ذْاُغ ،صسای پؼیواًی!
زیز اطت ،زیز
ُویؼَ تیسار هی ػْی ،هی زّی
زر لحظَ ای کَ هي اّج گزكتَ ام
زّر هی ػْم ،زّر
صسای كزیازم سیزِ صرزٍ ای کَ ذْاتیسٍ
پیچیسٍ ایٌگًَْ ًَ ،آًگًَْ کَ گواًت هی رّز
الی تزکِای صرزٍ هٌن کَ هسام

45

ایي صسای هي ،تؼٌْ ،چکَّ ،چکَّ
رّی آتِا کَ هی رًّس ،چگًَْ زطت؟
تَ تاّرُایت هؼکْکن ،تَ كْتی تٌسًس!
تزایت ًگلتَ تْزم؟
اس پٌدزٍ ای کَ هی طْساًس؟
اس زیْاری کَ کؼیسٍ ام؟
اس ستاًن کَ گاٍ هیاى ِ آزهِا ذْاب هی رّز؟
ًْػتَ ُاین را ُزگش! ٍ ٍ ًَ ،
چگًَْ تز ػاًَ ام تْطَ ،تز گززًن زطت حلوَ؟
ًگًْ ،گْ ،کَ تی هي تی ذْاتی!
تیِْزٍ سهشهَء ػاػواًَ چزا ،تا کِی؟
هگز كاصلَ ُا را ،زرُای آطواًن را؟
کاؿذ ُای هچالَ ػسٍ را زّر ،زر چِل ّ پٌح هتزهزتغ ؿلت!
رُاین کي ،آًگًَْ کَ رُا هی کٌن!
تاس هی گْیی چزا؟
اس ایي ُوَ حواهت گلْین!

46

ُزگش گلتٌی ُا را!ٍ ٍ ٍ ًَ ،
زرّؽ تز زرّؽ هلوَ!
زیگز تاّرت ًَ ،زًثال هوصّز ُن!ًَ ،
تْ کظی ،ًَ ،خش رُگذری!ًَ ،
تواظای یک لیْاى ػیز هٍِْ!ًَ ،
هي اهزّس زر اّج زّر هی ػْم ،زّر
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توصیز کظی ًیظت
توصیز کظی ًیظت
کَ هي ایي ُوَ ذْاب هی تیٌن
ایي ُوَ ذػ رّی تزگِا هی ًْیظن
ایي ُوَ پیزاُي زر کوس آّیشاى هی کٌن
توصیز کظی ًیظت
کَ هي ایي ُوَ ّلرزخن
ایي ُوَ گل هی ذزم
ایي ُوَ کلغ رّی ُن اًثار هی کٌن
توصیز کظی ًیظت

48

کَ هي ایي ُوَ تی تاتن
ایي ُوَ گزتَ ُا را زّطت زارم
ایي ُوَ اس الکپؼت تیشارم
توصیز کظی ًیظت
کَ هي ایي ُوَ آزم هی ػٌاطن
ایي ُوَ ػاػن ّ ػیسا زارم
ایي ُوَ اس آًِا هی تزطن
توصیز کظی ًیظت
کَ هي ایي ُوَ تَ تاّرُا ػک زارم
ایي ُوَ تٌِا هی ًؼیٌن
ایي ُوَ چؼن تَ آطواى هی زّسم
توصیز کظی ًیظت
کَ هي ایي ُوَ زر زُاًن ًول ّ ًثات هی ریشم
ایي ُوَ ذاًَ را رًگ هی کٌن
ایي ُوَ اًتظار هی کؼن
توصیز کظی ًیظت

49

کَ هي ایي ُوَ چٌگّ ،اژٍ هؼت هی کٌن
ایي ُوَ رّی ِ ایي ذیاتاى زراس طزگززاًن
ایي ُوَ رّی ِ سهیي هی ذْاتن ،آكتاب ًوی آیس
توصیز کظی ًیظت
هی گْیٌس:
هي حاهلَ امّ ،یار زارم!
سیاز تی هزارم!
تْی ذیض تي اّ کَ ًوی آیس
تَ ػازتِا هی چظثن
گلْین ذؼک هی ػْز
زلن ٌُسّاًَ هی ذْاُس
توصیز کظی ًیظت
توصیز هي ُن ًیظت
هي حاهلَ امّ ،یار زارم!
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پیسا کَ هی ػْم
رّی کسام لة ذػ ًْػتَ ای؟
گلِا را تز پؼتِ کسام گْع ًؼاًسٍ ای؟
صسای هسهِایت ًوی آیس
هي تا تَِ خازٍ كاًْص کؼیسٍ ام
سیز پایت تزگ ،تزگ ذػ ریرتَ ام
تِار چَ تٌس هی گذرز
آٍ ،اس زطتِ هي!

51

ُویؼَ ذْزم را كزاهْع هی کٌن
خایی زر رّسی ،طاػتی ,کٌاری ،خا هی هاًن
تا ذْ ِز پاییش
تا ُوَ چیش هثل تزگِا سیز پاین تزیشًس
کن کن یازم هی آیس کَ آذزیي تار کدا تْزم
طزاؿن هی رّم
هی تیٌن زلگیزم اس هي ّ تْ!
رّی ًیوکتی ًؼظتَ ام
ُواى ًاى را کَ تزایت پرتَ تْزم تَ هزؿاتیِا هی زُن
زطتن را هی گیزم ،تَ ذاًَ هی آین
سیز زّع ،هْل ِ تِار تَ ذْزم هی زُن
تؼس ػلْار خیي تا تلْس طیاٍ
تا ُواى کلؼِای توْل تْ طکظی را هی پْػن
هی رّم ،سیزِ ًگاُِای ِ حزیص ،تا ذْز صثح هی رهصن
تاس كصلِا را تکزار هی کٌن.
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تاج ِ طحز
حیزاى ِ چؼوِای ِ هي؟
حیزاى ِ زطتِای ِ هي؟
ًَ ،هثاع
تَ ظلوت ایي ػِز ًگاٍ کي!
تَ زّ طزّ تلٌس حیاغ!
تؼس
حیزاى ِ ایي حْض ِ لدي تظتَ تاع،
ایي آٍ کَ کثْتز پؼت ػاذَ هی کؼس
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ًَ ،ایي ًْار ُای طثش را تگذار
گزٍ تظتَ هازرم ،زلرْع کززٍ ػایس
ایٌدا کَ ایظتازٍ ای
یْاػکی ًلض تکغ
یْاػکی آرسّ ُایت را تگْ
یْاػکی هزا تثْص
تَ اًساسٍء ػة ،زراس تزای ِ ذْاب
تگذار تٌْیظن
یْاػکی تا ُن پلَ ُا را پاییي
ًَ  ،تثرؼیس تاال هی رّین
حیزاى حزكِای هي؟
حیزاى گْػِای تیشم؟
ًَ ،هثاع
تَ کْچ ػثاًَء ػِز ًگاٍ کي!
تَ ذْاب الػرْرُا!
تؼس
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حیزاى ِ زذتزاى ِ طْذتَ تاع ،زر تاالرُای پز ُیاُْ
رهص ؿوگیٌؼاى تزای ِ ػید زّتی
ًَ ،ایي ًْار ُای طثش را تگذار
گزٍ تظتَ هازرع
زلرْع کززٍ ،ػایس
ایٌدا کَ ایظتازٍ ای
آّاس تَ گْع ذزّص ًرْاى
زرذت را تکاى ًسٍ
تْت ُا ٌُْس ًارطٌس
هي پچپچَ ُای زّر را هی ػٌْم
صساین تی ؿثارُ ،ی هس هی کؼس
تَ اًساسٍء ػة ،زراس تزای ِ ذْاب
تگذار تٌْیظن
تا ُن زر لحظَ ُا هظت
ًَ تثرؼیسُ ،ؼیار رّی پٌدَ ُا هی رّین
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حیزاى ِ آٍ ُای ِ هي؟
حیزاى ِ اػکِای ِ هي؟
ًَ ،هثاع
تَ کثکِای ذزاهاى ػِز ًگاٍ کي!
تَ زسزاى تـساز!
تؼس
حیزاى ِ ػواتی تاع کَ تیش پزیس
اطیز ػاذَ ًؼس
هیاى ِ هیساى کَ ػلیک هی کززًس
ذًْغ اس آطواى ،رّی ِ ُز زرذت چکیس
ًَ ،ایي ًْارُای طثش را تگذار
ػایس طٌثل طثشیظت
ایي ذیاتاى را ُن!
تز طز کْچَ ُا زرذتِ چٌار کاػتَ اًس
هازراى ًْارُای طثش ذزیسٍ اًس
ایي پلَ ُا را ُن تگذار
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هي تَ اػتواز ُی زطت تکاى زازٍ ام
اهّا تیِْزٍ!
هي ُویؼَ زلگیز ّرم هی سًن
تَ ذٌسٍ ات چؼوک؟
ًَ ٍ ٍ ًٍ ،وی زاًن!
تگذار تٌْیظن
هي زلن هی تپس
تَ اًساسٍء ػة رّی ذؽن هس هی کؼن
ّاژٍ ُا ،طْاراى ِ ػة ،طْی ِػِزم
هي تی هزار ؿْؼَ هی ذْرم
هسام اًتظار هی کؼن
تا تاج ِ طحز تز طز تاهن تٌؼیٌس.
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کٌارٍ ُای تْ
زلن هی ذْاُس کوی تٌستز ،طْی ِ آؿْػت
کوی تلٌستز ،تزای ِ تازُای ِ خشیزٍ ات
کوی كزاتز اس آى پزًسٍ ،کٌِار ُویي آطواى
زلن هی ذْاُس تا زطتاًن گزم ،تا زُاًن تؼٌَ
زر کٌارٍ ُای تْ ،سیزِ طایَ ُای ِ ًگاُت
زر ُز کْچَ یا ذیاتاى ،کوی راٍ گن ،کوی زر ّاژٍ زرًگ
زلن هی ذْاُس رّی ِ آى اطة چوْع ،تاالی ِ تپَّ ُا
زّرِ زّر ،رّی صْرتن ،چکَّ ،چکَّ
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کوی ًلض ًلض سًاى
کوی ًشزیک تَ تْ ،کٌارِ چازرت ػزم
زلن هی ذْاُس زر کویي ِ تْ ،پؼتِ ػیٌکِ زّزیت
ًگاٍ زراس ،سیزِ چؼوک ذٌسٍ ات ،کوی پاییي ،کوی تاال
تٌگِ تٌگ ،پؼت پلکِای تظتَ ،تا خایی اهي
زلن هی ذْاُس یک ػة ًَ ،رّی ِ طؽزُاین ،کَ زر کٌارٍ ُای
تْ
تا تاهساز رّی ِ ػاًَ ات ،کوی هکث ،کوی سهشهَ
ذیض رّیاُا ،تلْ تلْ ذْراى
یک چٌگ آكتاب ،یک چٌگ ػؼز
تزای ِ ظِز ،تزای ِ تْطَ ُا
کوی تٌستز ،کوی تلٌستز ،کوی كزاتز اس ایي پزًسٍ
هیاى ِ ُویي آطواىُ ،ویي راٍ کَ هی آیی
ُویي خا ذاًَء هي اطت!

ُاهثْرگ 18 ،آپزیل 2007
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اس کسام ًاگِاى؟
اس کسام صاػوَ تْز؟
اس کسام ػة؟
اس کسام زّر؟
اس کسام لحظَء تی هي؟
تی چؼن زر چؼن
تی لة تز لة
تی چتزی تزای تاراى
تز هي چزا ،چگًَْ چکَّ کزز؟
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اس کسام صاػوَ تْز؟
اس کسام هثیلَ تُزیسٍ
اس کسام زیْار پَزیسٍ
اس کسام لحظَء تی هي؟
تا خاًن كسای خاى
تا كزیازم هسام
تا ایي ُوَ زلتٌگی
تز هي چزا ،چگًَْ چکَّ کزز؟
اس کسام صاػوَ تْز؟
اس کسام یکِْ ،یک آى
اس کسام ًاگِاى؟
اس کسام لحظَء تی هي؟
ایي صسای ًثط
صسای تپؼِای ِ اهزّس
صسای کلؼِایی تا هیاى ِ اتام
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چَ تْییظت ایٌدا؟
ایٌدا چزا ًوی ریشز کَ ایي ُوَ ُظت
آًدا چگًَْ هی ریشز کَ ًیظت
ایٌدا تزای آهسًغ ،چوسر گل زر گلساى
تزای تسرهَ اع ،چوسر اػک زر چؼوِا
ُشار ّ یک تْطَ رّی ِ آب هی رّز
اس آى زُاى چزا ،طري یک ػالن ًوی ػْز؟
تٌِا ًؼظتَ رّی ِ ًیوکتی ،آّیشاى تَ ُشار ذیال
هؼؽل چیظت؟ خاتدا چزا ًوی ػْز؟
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تي تظت
گاٍ کَ تی زریؾ هی گْین ،زّطتت زارم
گواًن تْ را تاّر هی کٌن ،تز تاّرُای ذْزم ذػ هی کؼن
تؼس کَ تکزار هی ػًْس ،اس حویوت ،اس ذْزم ،ذظتَ هی رّم
هي کَ هی زاًن کْچَ تي تظت اطت! ! !
گواى تیزی اطت کَ تارُا تز طیٌَ ام ًؼظتَ
هي تا لدثاسیِای ػاػزاًَ ام ػایس سًاًَ ام
ُی تیزُا را تیزّى کؼیسٍ ،زّتارٍ خالء زازٍ ام
تاس هیاى کواى زر زطتی ًؼاًسٍ ام تا اُّن ًؼاًَ تگیزز
تا تاس تاّر کٌن ،تاس تی زریؾ تگْین "زّطتت زارم"
ُاهثْرگ 20 ،آپزیل 2007
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ػصارٍ
تزاًَ ُای زلتٌگی هصَّء آكتاب اطت
کٌارِ رّزذاًَ ،چْى طٌگ ،پزتاب ،تَ هی ًؼیٌن
تَ زًساًِای ِ لدي ،کؼیسٍ هی ػْم
سیزِ ُشار اكظْص ،هی ذْاتن ،تیسار هی ػْم
ػازت تَ ؼؼن ِ تلد ػزاب!ًَ ،
تي تَ هحؽی هحثت!ًَ ،
هدالی تزای تٌلض ِ تْی ِ گٌس اًشّا!ًَ ،
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سًگْلَ ُا را پؼت پٌدزٍ آّیشاى هی کٌن
تا صسای زلٌگ ّ زّلًْگؼاى ػؼز هی گْین
هسام رّی پْطتِ تاّل سزٍ ام
هزُوی اس اهیس هی هالن
پؼتِ زیْار ،کْتْلَء طیاٍ ،هسام زر کؼیک
اس ایي تاال ،رّی طایَ اع تق هی اًساسم
تا لحظَ ،تا تـط ،زلتٌگِ آكتاب ،حواطَ هی طاسم!
تاس رّی ترترْاب اتاهن ،هالكَء ًْ
زر پؼتِ پلکِای ػةُ ،وزاٍ طتارٍ ُا
طْی ِ ذؽْغ ،طکْت ذػ هی سًن
اس آكتاب ػصارٍ هی گیزم
خزػَ ای هی ًْػن!

ُاهثْرگ 23 ،آپزیل 2007
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ُْاین ذْػثْطت
ٌُْس ،خا ًیاكتازٍ ػزاب ،چگًَْ هظت هی کٌی؟
ٌُْس ،تة ًکززٍ ذْرػیس ،چگًَْ ػزم هی کٌی ؟
چؼوت کَ طزخ ػس ،گواى کززی آتؼی!
ًَ تاؿی ایٌداطت ًَ ،یک ػاذَ گلی
ًَ رّزیظت رّاى ًَ ،چؼوَ ای خْػاى
اهّا ُْاین ذْػثْطت ،سهیٌن ذیض!
ُز ًلض کَ هی آیس ،کَ هی رّز
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زل تَ ّاژٍ ،تا کدا کَ ًوی کؼن!
هي ُشار تار ذاک گزكتَ اس صٌسلی
ُشار تار ًؼظتَ پؼت پٌدزٍ
ُشار تار زر ُشار ػةُ ،شار هصَ ػٌیسٍ ام
اهّا زر اًتِا ،كوػ آٍ ٍ ٍ ٍ کؼیسٍ ام
تگذار ُْاین را تزای پزًسِگاى ،سهیٌن را تزای زاًَ ُا
تگذار زر ُز اّج ،زر ُز ػکاف
تاسٍ ای اس ذؽن تدْػس
تزای ػؼن تاس تٌْیظن
رؼْتت چؼوِاین را ،لزسع لثِاین را
ُویي خا ،تاُویي ّاژٍ ُا هظوت کٌن
سیز ظزبِ ًلظِایؼاى ،پیغ اس آًکَ گن ػْم
تزای ػؼن اس ػؼن تٌْیظن

ُاهثْرگ 25 ،آپزیل 2007
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صسای ِ ػة
صسای طْت ،صسای چزخ ،صسای ركتي ًوی آیس.
ػة چَ تاسیگْع
کْچَ ُای ذلْتِ پیز ،گْع ایظتازٍ ،هی ذٌسًس.
صسای پچپچَ ُا ،صسای ِ ػُز ػُز كّْارٍ ُا
صسای ِ ًظین هی آیس.
ّهت آى اطت ،سیز ًْرِ هاٍ ،زطتِایی زر هْی ِ طیاٍ
زطتِایی زّرِ کوز ،حلوَ ُا تٌگ ،زیْاًَ ػًْس
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تا صثح ترْاًٌس ،تزهصٌس
ػاػواى هظت ّ ذزاب ،تی كزصت ذْاب
تا ػػِ ِ ؿزّب ،تا طزذی تازی کَ پزیؼاى اطت
زر هیاى ِ چؼوِای ِ پز راس
گن ،ریرتَ ،طزگززاى ،ذویاسٍ کؼاى

صسای ِ طْت ،صسای ِ چزخ
صسای ِ "زّتارٍ هی تیٌوت" هی آیس.

ُاهثْرگ 26 ،آپزیل 2007
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هلولکِا
تَ ها ًگاٍ هی کٌین پؼتِ زرذؼغ ِ زاًَ ُای ِ اًگْرِ یاهْتی
زطت زراس هی کٌین ،تسًثال رًگِا هی زّین
ًد راُ ،ی ی ی ،هثل ِ تازتازکِای ِ کْزکی تاس هی کٌین
زر ُزاص اس گیز کززى الی ِ ػاذَ ُا
سیزِ تاپ تاپ ّ زلِزٍ ،آرام لوض هی کٌین
تْ هی کؼین ،تْی ِ گل ،تْی ِ ػظل
آٍ ٍ ٍ ٍ چوسر ذْػثْطت!
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تْی هلولکِای ِ تاپ تاپِ ذویز
تْی ِ گزگن تَ ُْا
تْی ِ هاین هْػک تاسی
تَ ها ًشزیکتز هی ػْین
هثل زاًَ ُای ِ اًار تٌگ ،چاک هی ذْرین
اس طز اًگؼتاًواى ،چکَّ چکَّ ،چکَّ هی کٌین
لیض تَ ُز زاًَُْ ،رت تَ ُز هؽزٍ
طثش هی ػْین ،هس هی کؼین
زر ها ریرتَ ،اس ها ػثْر
هی زرذؼین ،طزخ ِ طزخ ِ طزخ
رّی ِ گلِای اؼلظی تازتازکی كزّز هی آیس
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گٌدؼکِا
لزس گزكتَ طیة ،چؼن زّذتَ ،تاال ،پاییي
زر ذیال ِ چزذؼغ ،هِل هِل
هِل تا رّی ِ ؿٌچَ ُا ،تا زًساًِای ِ تیش
گٌدؼکِاین تی پََزًس ،تی پَز کدا هی پَزًَس؟
ًَپَزً ،پَز ،تی هي ًپَز!
تز ًزهی چؼوَ کَ هی خْػس
صسای ِ سًگِ ًلظِایت ،كزّز هی آیس
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هیاى ِ زُاى ِ تؼًٌَْ ،عًْ ،ع
تٌت تة کززٍ ،هی ًْػس ،ذیش تزهی زارز
هواص تز گٌدؼکِا ،رّی ِ تٌن ،تٌت
ذْاب هی تیٌین
زاًَ ،زاًَ اًگْر زر زُاى هی ًؼاًین
پا تزٌَُ ،زطت زراس ،ػکْكَ هی چیٌین
رّی ِ ػي ُای زاؽ ،تز پْطتِ طْذتَ
هثل ِ رّؿي سیتْى ،رّؿي تازام ،هؽزٍ هؽزٍ
ّای ی ی ی  ،تاس هي ذْاب هی تیٌن!
گٌدؼکِاین تی پَزًَس ،تی پَز کدا هی پَزًَس؟

ُاهثْرگ 29 ،آپزیل 2007
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پیلَ
پیلَ تظتَ ام ،ذْػزًگ ،ذْػزًگ تز اس آكتاب
تٌلغ ،صْرتی ،طزخ ،زّرِ تٌن ،زاؽ ِ زاؽ
سیزِ ًوزٍ ُای ِ تاراى ،رّی ِ آتی ُای آب
پؼت لکَ ُای ِ طلیسِ آطواى ،رّی ِ طثشُای ِ ًظین
زطت کَ تز هي هی کؼی ،آُظتَ ،هْاظة تاع!
آطاى ػکظتَ ،تی اًتِا ػزیاى هی ػْم!
تال ،تال کَ هی سًن ،آّاس هی ذْاًن
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ذْاطتٌن را  ،زلثظتٌن را ،اهزار هی کٌن
زر چؼوِاین کَ ًگاٍ هی کٌی ،آُظتَ ،هْاظة تاع!
اهؼة پیلَ تظتَ ،ذْػزًگ ایٌدا ًؼظتَ ام
كززا پزّاًَ هی ػْم
تا تْ کَ ُیچ ،ذسایت ُن ُیچ
هی رّم ،ذٌسٍ کٌاى ،تْطَ تَ گل هی سًن.

ُاهثْرگ 30 ،آپزیل 2007
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اًتِا کداطت؟
زطت تَ زیْار ،تاال ،تاالتز
تکیَ کدا؟
پا لٌگ هی سًس.
طز تَ سیز ،پاییي ،پاییي تز
چؼن کدا؟
ذوار تلْ تلْ هی ذْرز.
گْع ،زُاى ،تا چاک طیٌَ
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طزاسیز هی رّی ،تَ چاک هی سًی
اس ایي رّز تا آى کْیز
اس آى زرٍّ تا ایي کٍْ
ُی پیچُ ،ی پیچ
اًتِای ذػ کداطت؟
چزا ًگلتی زّریُ ،اى؟

ُاهثْرگ 4 ،های 2007
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یک تارِ ًْر
آرسّ ركتَ تا اكنً ،ؼظتَ تز تارُای لـشاى ًْر
ُز چَ زطت زراسُ ،ز چَ پا زّاى زّاى
گْیی تیِْزٍ اطت!
هسام سیز تار اهیس ،تا صسای ُز تؼگي
زلرْع ،پزچن تکاى هی زُن
ذظتگی ُواى کَ تْز ،خازٍ ُواى کَ ُظت
ذویسٍ تز ،زّرتز
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تاس کظی هزا کِغ هی زُس
تٌس تٌسم ،خش خش
تا ذْزم ذلْت
ّاژٍ ُا را ؼْهار هی کٌن تا اهعایی تَ تارید رّس
رّی زیْارِ تالکي آیٌَ هی کْتن
حاال رّی ترت کَ هی ذْاتن ،اكن را ،آرسّ را ،هی تیٌن
ٌُْس چؼوک هی سًس
زطت زراس هی کٌن
زر آیٌَ یک تارِ ًْر هی ذٌسز ،هی پَزَم
تا زّ پَز اس تالِای خا هاًسٍء ػواتی کَ رّسی اس ایٌدا پزیس
ّای هی زاًن ،تاس هی اكتن
الی ػاذَ گیز کززٍ ،اس رّ ًوی رّم ،چَ تاسیگْػن
زطتن ،پَزَم را ّل هی کٌن ،یک تارِ ًْر هی ذٌسز
زطتن ،زطتغً ،شزیکِ اكن کَ هی رطن ،هی طْسم.

ُاهثْرگ 6 ،های 2007
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زیْاىِ ًاًْػتَ
پؼتِ لثرٌسُای ًاػٌاص ،ایي ُوَ گلْلَ ُای ید
ًیظتین زر زطتِایی کَ زر زطتواى گزم
زر چؼوِایی کَ زر چؼوواى ؿزم
زیزیظت تْی تاسٍ ًوی پیچس
کظی اػک ًوی ریشز
کظی لزس ًصیة ًوی کٌس
کظی ًوی آیس تا ذٌسٍ ای زّتارٍ پیسا
تا تازی زّتارٍ تاسیاًَ سًس
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زیزیظت آّاسُا را گن کززٍ
هٌاری زر گلْی ػة ذْاتاًسٍ
ّ چؼوِاین  ...چؼوِاین ذیضِ ػازی ًوی ػًْس
ّاژٍ ُاین طزگززاى رّی ِ چِل تکَّ رًگ ّصلَ هی ػًْس
ذسا کَ ًیظتن تا تیآكزیٌن
تاراى ُن ًیظتن تا تز ذاک تثارم
هؼؼْهَء زیْاًی ُظتن ًاًْػتَ
هاًسٍ تا کلیسی زر زطت
زر خظتدْی زری کَ ًثْزٍ کَ ًیظت
ّای تز هي!
چگًَْ ًؼظتَ ام تٌِا؟
ًوی ًْػن اس کْسٍء ػظل
چگًَْ ػاػزم هي ،کَ ًوی گْین زّطتت زارم؟
کاع کظی هی آهس ،تْ ذؽاتغ هی کززم
تا زر اًتِای چؼوِایغ ًگاُن!
تا زر اًتِای گْػِاین صسایغ!
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چزا لثِا را هی گشیس ،هگز کلز هی گْین؟
طاػتی هیساى را زّر هی سًن
هی زاًن کوی تلد رّیِ گًَْ ُا ،کوی تٌس هی زّم
کوی تْیِ ِ اػتوازٌُْ ،س لن ًسازٍ ،خش خش هی طْسم
ػایس "طال زیگز"ً ،ًَ ،وی زاًن
ػیزیي ًثْزًٍ ،یظت ّ اتاهن ٌُْس پز اس پزطغ
ای کاع کوی پاک ،کوی حویوی ،کوی ذْز تْزین
ُز پٌدزٍ کَ طْی ِ ًگاُی ،طْی ِ اًسیؼَ ای تاس هی کززین
تی رؼْتت ،ػؽزی اس ػؼن تز پْطت هی کؼیس
ای کاع زر اّج زلثظتگی ،کتاب کٌَِء هاًْى را پارٍ
زر رُایی تٌسی کَ تز گززى ًؼاًسٍ این
کوی ،كوػ کوی ،تَ ُن تکیَ هی زازین
حاال ،تا تواهی زیسٍ ُا ّ چؼیسٍ ُاٌُْ ،س اهیسّار هی اًسیؼن
هی آیس ،هی زاًن!
کظی تز زر ایي ذاًَ هی کْتس
زطت زر زطتن ،تَ گلساًِا آب
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تَ هي آكتاب را زر پؼتِ زیْار ًؼاى هی زُس
هی آیس ّ تَ ُوزاُغ ػاذَ گلی طزخ!
زر گلساى هی کارم.
آٍ ٍ ٍ ٍ
اهزّس ایٌدا ،آًدا ُی پیچ هی ذْری!
ای کاع هی تْاًظتی تا چؼنِ تاس ًگاٍ کٌی
تَ رهص طازٍء ایي پزًسٍ زر پزّاس
هی تْاًظتی تا گْػِای تاس گْع کٌی
تَ آّاس ػثاًَء ایي طتارٍ رّی ِ ػاذَ ُای تٌت
هی تْاًظتی ستاى تاس کٌی ،تزای ذاهْػی اهؼثن ذٌیاگزی
تاػی!
هی تْاًظتی سیز لزس زطتِایت هزُوی تاػی
رّی سذوی کَ طْس هی سًس تا تَ زلن!
ای کاع هی تْاًظتی ػاػز آى زیْاى ًاًْػتَ تاػی!
ای کاع ،ای کاع
ُاهثْرگ 21 ،های 2007
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تا آؿْع ها
تي ُواى تي کَ زر آیٌَ تْز
زطت کؼیسی تز هاٍ کَ هی تاتیس
تز طتارٍ کَ هی ؿلتیس
زر طزاسیزی ِ ػة ،رّی ِ تٌی تی هزس
سیزِ تپؼِای تزٌَُ تا ...
طُز ذْرزٍ تا خزػَ ای ػزاب ،کوی هظت
ًْعًْ ،ع
ّ ػة ،تی پزطؼی اس ها
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تی رحواًَ ّ گظتاخ ،طْی صثح هی تاذت
چَ حیق!
ػة ایٌگًَْ ػیزیي ،ایٌگًَْ تی لکٌت
ایٌگًَْ کَ ؿزم زر تاسّاًی ،هحْ زر ًگاُی هی ػْی
ٌُْس ػة اس ذلْت زطتِای ها زلِزٍ هی گیزز.
سیزِ چزاؿِای ِ رّػي ّ ذاهْع تثی طزخ
طزذتز کٌارِ ركت ّ آهسُا
ػاًَ ُای ذظتَ ،تکیَ گاٍِ تٌی ػیسا
ًاذي کؼیسٍ تز پْطتِ زر التِاب
چَ کْتاٍ هی ػْز ػة
ّهتی ُشار ّ یک طتارٍ هی ذٌسز ،هی ذٌساًس
ُشار ّ زّ کثْتز هی پزز ،هی پزاًس
ُشار ّ طَ ًگاٍ ،طْی ها هی چزذس ،هی چزذاًس
ها ،رّیارّی ُن ،طزػارِ اس ها

چَ کْتاٍ هی ػْز ػة
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ّهتی تا ذاًَ ام ،ذْػثْ تَ اًتظارت هی ًؼیٌن
آرام ًوغ تْ هی آیس رّی ِ ذؽْغِ هِزتاى
رّی ِ ذْاتِای ِ ذزاهاى ،طایَ هی اكکٌس
هی هاًس ،تا اػتیام ِ زیسار هی آهیشز
ّ اًتظار  ...تا زطتِایت زّر کوزم گزم ،حلوَ ای تٌگ ػْز
تا چؼوِایت زّرم کٌس اس تزص
تیایی ّ تا هي ػؼلَ ػْین ،تلٌس ،تلٌس ،تلٌستز
تا آؿْع ها
تا لزسِ تي

ُاهثْرگ 27 ،های 2007
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ذؽاتَ
تزای ِ ذؽاتَء ػؼن طْذتَ این
ذاکظتز تز طز پاػیسٍ این
زیگز ذْاتِا اس تي تظت ُا ػثْر ًوی کٌٌس
ذاؼزٍ ُا اس رّیِ زیْار ًوی پَزًَس
سیزِ ًواػی ُای ِ زذتزم ،رّی صٌسلی ،طزم ذویسٍ زر زاهي
طیگار زّز ،زُاى تلد هی کٌن
رّی ِ طاهَ ُای ًوی تْاًین ،پای آهسًی ًیظت
ؿزیثی زّرِ زیْار کْچَ هی چزذس
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طٌگلزػِا را سذن هی سًس
اًگار سذوِا را هی زّسز ،هی ػکاكس
پؼت طایَ ُا ،زر اًتِای ِ ػة ،تٌغ رّی ِ ػاذَ ُا
زر چؼن اًساس پٌدزٍء ُوظایَ ػزاب هی ًْػس
هززٍ هی ًؼیٌین ّهتی طالم ًوی کٌین
طالهت ًیظتین ّهتی تَ طالهتی ُن ًوی ًْػین
گاٍ زر ذْاتِا طثش هی ػْین
زاًَ اس زُاى گٌدؼکِا ،طْت تزای تزاًَ ُا
تا هٌاری ُا هی رهصین
اس ذؽاتَ ،هثل ِ هیٍْ ای ،هشٍ هشٍ
رّی ِ ػاذَ ای آًْر زیْار ،کظی زطت زراس ،پا تلٌس هی کٌس
هسع ًوی رطس!
اس ذْاب هی پزین
پؼت پٌدزٍ ًگاٍ هی کٌین تَ ػاذَ ای آًْرِ زیْار
ُاهثْرگ 30 ،های 2007
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هیاى ِ آب
چزخ ،چزخ ،زُّر هی سًٌس
ًشزیک ،زّتارٍ زّر هی ػًْس
ػاالپ ،ػاالپ
صسای پا ،هیاى ِ آب
آب تْطَ هی سًس ،تاس رّی پا
لیش هی ذْرز ،كزّ هی رّز.
کٌارِ هاُی ُا ،طز ذن کززٍ هاٍ
چؼن تیش هی کٌن
زاهي تَ آب هی سًن
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تا کوز ذیض هی ػْم
چزخ ،چزخ ،زُّر هی سًٌس
ًشزیک ،زّتارٍ زّر هی ػًْس
گُز ،گُز

تَتن ،تن

صسای آتغً ،ؼزٍء ُیشم

ػؼلَ هی کؼس ،حزف هی سًس
کٌارِ طاحل ،تاس ُن تی تاب
ًَ ًوزٍ ًَ ،ؼال
گْع هاُی خوغ ،تْی ِ زاهٌن پِي هی کٌن
چزخ ،چزخ ،زُّر هی سًٌس
ًشزیک ،زّتارٍ زّر هی ػًْس
ػاالپ ،ػاالپ
صسای پا ،هیاى ِ آب

ُاهثْرگ 4 ،یًْی 2007
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هتزّک
پؼتِ ایظتگاٍ ،ذاًَ ای هتزّک ،خٌگلی تاریک
ػة اس ایظتگاٍ تا ذاًَ
چؼن تظتَ ،تز اطة ًؼظتَ ،هی تاسم تا رّی ِ پُل
رّػي ،ذاهْع
تا اًتِا هس کؼیسٍ یک ًگاٍ
رّی ِ حصار کَ هی پَزَز
ًَ طگی پارص ًَ ،گزتَ ای هیْ هیْ
ًَ طٌگی تز ػیؼَ ًَ ،تیزی ًؼاًَ
ذاًَ هتزّک ،کلیس تز هلل اًساذتَ ،پؼتِ زر ایظتازٍ
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سهاى ،هي ،اّ
هتزّک ٌُْس هی ذزاػس

ُاهثْرگ 6 ،یًْی 2007
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ًگاٍ
1
طاػتی تکیَ تَ ػاًَ ای
طُز ذْرزٍ تا آتپاػی پؼت تام
ُْا زم کززٍ ،کثْتزاى ًوی پَزًَس
ًَپَزًَس ،ذْز پَزَهی سًن
تز لةِ ًززٍ ُا ،طْت سًاى
رّی ِ زیْارُا ،پیچک ّار
تاس ذیزٍ ،چؼن ِ گزتَ ُا

2

93

چؼوِای تیزًگ را رًگ
هلثِا را طزخ
رّی ِ لثِا ذزها هی ًؼاًن
ًگاٍ هی کٌن

3
زراس ،زراس ،زراس
سیزِ ُیاُْی ػة زر پزّاس
ذالصَ زر ّاژٍ ُا
کْتاٍ ،کْتاٍ ،کْتاٍ
ًگاٍ ًوی کٌن
ػایس تاس ُن ذالصَ هی کٌن!

4
زر تکزارِ لحظَ ُا
رّی ًگاُِای ِ ًوؽَ چیي
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هظتاًَ ذػ هی کؼن
ذػ هی ًْیظن
زّر هی ػْم
تَ اّج ِ ػة زر یک ًگاٍ هی رطن

5
ذاهْع!
طْسی خاى گزكتَ هیاى خاًن
کَ ًَ خاًن هی زاًس ًَ ،اّ
پؼت ُلت آطواىُ ،لت طتارٍ تْز
کَ ًَ چؼن ِ خاًن زیس ًَ ،اّ

6
تا طحز ًگاٍ کي
رّی ِ کاذی اس اتز ذْرػیس ًؼاًسٍ ام
گواًن ّاهاًسٍ ای زر یک ػة ،یک هاین ،یک ُوظلز
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ًگاٍ کي
رّی ِ اهْاج کؼتی ًؼاًسٍ ام!

7
تَ ُلت کَ هی رطن ،تاس تزیسٍ ام
هي کدا ّ زیار یار کدا
یار کدا ّ ذیال ِ هي کدا
ای زاز کَ ًگاٍِ هي کداطت ّ ًگاٍ یار کدا

ُاهثْرگ 10 ،یًْی 2007
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ُلت ًؼاى
رّی ُلت ػةُ ،لت طتارٍ ،کٌار ِ هاٍ
ُلت طٌگُ ،لت ًؼاى ،تَ ًؼاًَ ُا سزم.
اػارٍ پؼتِ اػارٍ ،طٌگی تَ طٌگی ًرْرز.
رّی هاطَ ُا ذػ ًْػتَ ام ،ذػ کؼیسٍ ام
تاز هی ّسز ،ذؽن هی تزز
زًثال ِ ًوؽَ اع تاس هی زّم.
زّرِ پاین هی پیچس
پیچ ،پیچ ،ذؽی اس هاطَ ُا
زاؽ ِ زاؽ
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ایي تة هِواى ِ ًاذْاًسٍ تْز.
رّی ِ ًیوکت طایَ ای تٌِا ،سیزِ چزاؽ

طْ طْ

ّاژٍ حثض ًوی کٌن
ًؼظتَ سیزِ لزسِ تة ،سیزِ ایي ػةِ طیاٍ
لثرٌس تَ هاٍُ ،لت طتارٍ اس آطواى ،چَ پُز ػْر چیسٍ ام
هیاى طیٌَء ػؼز ،زر آؿْػن طُز
تثیي چگًَْ ًؼاًسٍ ام
سیزِ ایي ػةِ طیاٍ
پزًسٍ تَ لثرٌس آّرزٍ
طپیس تَ تظتز کؼاًسٍ ام
اس زّر یکی هی آیس
ػاًَ ػاًَ ،زطتن تاال
پؼتِ ًگاُغ ،زلن تی تاب

ُاهثْرگ 11 ،یًْی 2007

98

ذلْتِ تْ
ػؼزم ،چگًَْ ذلْت هی کٌس؟
پؼتِ چزا ،چگًَْ ًگاٍ هی تزز؟
چزا زطت سیزِ چاًَ ذْاتاًسٍ اطت؟
ًَ کض تز آطواًغ زطت ًَ ،زلغ آب هی کٌس.
ًَ ذْز ُْص ِ طتارٍ ًَ ،تْطَ تز آب هی کٌس.
گاٍ تز لثغ ذٌسٍ ریرتَ ،تز کْیز هی تارز.
گاٍ كزیة ذْرزٍ ،هیاى ِ ذْاتِایغ هی هاًس.

ُاهثْرگ 12 ،یًْی 2007
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حثاب
ػِز ّ گواًِایغ ،حویوتِای ػزیاى ،چظثٌسٍ ،تی پزّا
هی آیٌس ّهتی ًوی ذْاُین
هی ًؼیٌٌس تز خذتَ ُای ّاژٍ ای
چکَّ چکَّ ،آؿؼتَ تَ لثرٌسُا
لة هی گؼایین تا لحظَ ای
طؽز ػْض هی کٌین
کٌارِ ًوؽَ چیي ُا هثل ِ حثاب
آرام آرام هحْ هی ػْین
ُاهثْرگ 12 ،یًْی 2007
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تْی ِ گیالص
گیالص زر زُاى ،تْ هی کؼن
رّی ِ سًگْلَ ُا تؼگي تؼگي ،هی پَزَم
لثزیش اس تزاًَ ای ،تیک تیک هی چزذن
کٌارِ کق ُای ًوزٍ ای ،تاّرم ًزم ،زّتارٍ طایَ اكکٌسٍ
زطت تَ ػزیاًی آب هی زُن
ذیض ِ ذیض
تا لِدَ ُا طزػار اس تْی ِ گیالص هی ػْم
ُاهثْرگ 12 ،یًْی 2007
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حْالی ِ تْ
ًؼظتَ تْزم خایی حْالی ُویي طؽز
تا ًلظِاین پُز اس زّز ،تا صساین گزكتَ زر گلْ
ًَ حثض زر سًساى کظی ًَ ،کظی زر سًساًن حثض
زًثال ًؼاًی ،رّی ًوؼَ ای اس خٌض آب ،اس خٌض تاز
تْیی کَ ًشزیک هی ػس ،ػؽزی کَ آػٌا تْز
ًاهی کَ تز طز ستاًن ُی ًشزیکُ ،ی زّر هی ػس
هزا تَ گِْارٍ ُا هی کؼیس ،زّتارٍ پض هی سز
تَ ظِزُای زاؽ ػزم هی تُزز
هیاى ِ تاسارُای ػلْؽ رُاین هی کزز
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هی زّیسم ،هیاى ِ تْی ِ زارچیي ّ سػلزاى
هی زّیسم ،هیاى ِ تْی ِ گالب ّ لیوْ
زر آذزیي ًلض کَ پؼتِ طیٌَ هاًسٍ تْز
زّتارٍ هی آهس
الی زطتِایغ ،گززُّای پْطت کٌسٍ،هی هاپیسم
هیاى ذٌسٍ ام ،الی زًساًِاین گیز کززٍ تْز
یکِْ پزیس ،پزیسم
تا ًلظِاین پُز اس زّز ،تا صساین گزكتَ زر گلْ
ًؼظتَ تْزم خایی حْالی ُویي طؽزُا
ّ رّی ًوؼَ ای ،حْالی تْ را هی خظتن

ُاهثْرگ 14 ،یًْی 2007
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ّهتی کَ تیایی
ّهتی کَ تیایی ،گظتززٍ هی ػْین ،تا اكن
کٌارِ زیْارُای ریرتَ ،الی ػکاف طٌگِا
تاالی ِ ُوَء اًتظارُا
زاًَ تا ها ػکلتَ هی ػْز
ّهتی کَ تیایی ،هیاى ِ کْچَ چزاؽ رّػي
هیاى گلساى ،گل هی کارم
ُْا را طزػارِ اس ػْم ،ذاًَ را هظت هی کٌن
ّهتی کَ تیایی ،رّی ِ زطتِای ِ زر لزسهاى
تٌسُای ِ ها هٌظْهَ ُای ػزیاى هی ػًْس.
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ركتارِ ها ؿشلی تاسٍ ،سیزِ لثاطِا پٌِاى ًوی ػْز.
ذْى هیاى ِ طیٌَ ُا ،کؼالَ ُا ،گزم هی زّز
پْطت تْی ّاژٍ هی گیزز
زر التِابِ ّاژٍ ای زیگز ،تسًثال ِ تپغ ُای ِ تزٌَُ
طزخ ،زاؽ هی ػْز ،ذالصَ ًوی ػْز
ّهتی کَ تیاییّ ،هتی کَ تیایی.
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