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 گٌاٍ

  

گٌَ کزصم گٌاُی پز س لذت 

کٌار پیکزی لزساى ّ هضُْع 

سضاًّضا چَ هی صاًن چَ کزصم 

صر آى سلْتگَ تاریک ّ ساهْع 

  

صر آى سلْتگَ تاریک ّ ساهْع 

ًگَ کزصم تچؼن پز س راسع 

صلن صر طیٌَ تی تاتاًَ لزسیض 

س سْاُغ ُای چؼن پز ًیاسع 

  

صر آى سلْتگَ تاریک ّ ساهْع 

پزیؼاى صر کٌار اّ ًؼظتن 

لثغ تز رّی لة ُاین ُْص ریشت 

ساًضٍّ صل صیْاًَ رطتن 
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: كزّ سْاًضم تگْػغ هصَ ػؼن

تزا هی سْاُن ای جاًاًَ هي 

تزا هی سْاُن ای آؿْع جاًثشغ 

تزا  ای ػاػن صیْاًَ هي 

  

ُْص صر صیضگاًغ ػؼلَ اكزّست 

ػزاب طزر صر پیواًَ رهصیض 

تي هي صر هیاى تظتز ًزم 

تزّی طیٌَ اع هظتاًَ لزسیض 

  

گٌَ کزصم گٌاُی پز س لذت 

صر آؿْػی کَ گزم ّ آتؼیي تْص 

گٌَ کزصم هیاى تاسّاًی 

کَ صاؽ ّ کیٌَ جْی ّ آٌُیي تْص 
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 رؤیا

  

تا اهیضی گزم ّ ػاصی تشغ 

تا ًگاُی هظت ّ رؤیائی 

صستزک اكظاًَ هی سْاًض 

: ًیوَ ػة صر کٌج تٌِائی

  

تی گواى رّسی س راُی صّر 

هی رطض ػِشاصٍ ای هـزّر 

هی سْرص تز طٌگلزع کْچَ ُای ػِز 

ضزتَ طن طتْر تاصپیوایغ 

  

هی صرسؼض ػؼلَ سْرػیض 

تز كزاس تاج سیثایغ 

تار ّ پْص جاهَ اع اس سر 

طیٌَ اع پٌِاى تَ سیز رػتَ ُائی اس صر ّ گُْز 
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هی کؼاًض ُز سهاى ُوزاٍ سْص طْئی 

پزُای کالُغ را ... تاص 

یا تز آى پیؼاًی رّػي 

دلوَ هْی طیاُغ را 

  

هزصهاى صر گْع ُن آُظتَ هی گْیٌض، 

« اّ تا ایي ؿزّر ّ ػْکت ّ ًیزّ. . . آٍ »

« صر جِاى یکتاطت»

« تی گواى ػِشاصٍ ای ّاالطت»

  

صستزاى طز هی کؼٌض اس پؼت رّسى ُا 

گًَْ ُاػاى آتؼیي اس ػزم ایي صیضار 

طیٌَ ُا لزساى ّ پزؿْؿا 

صر طپغ اس ػْم یک پٌضار 

  

« .ػایض اّ سْاُاى هي تاػض»
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لیک گْئی صیضٍ ػِشاصٍ سیثا 

صیضٍ هؼتام آًاى را ًوی تیٌض 

اّ اس ایي گلشار ػطزآگیي 

تزگ طثشی ُن ًوی چیٌض 

  

ُوچٌاى آرام ّ تی تؼْیغ 

هی رّص ػاصاى تزاٍ سْیغ 

هی سْرص تز طٌگلزع کْچَ ُای ػِز 

ضزتَ طن طتْر تاصپیوایغ 

  

هوصض اّ ساًَ صلضار سیثایغ 

هزصهاى اس یکضیگز آُظتَ هی پزطٌض 

« کیظت پض ایي صستز سْػثشت؟»

  

ًاگِاى صر ساًَ هی پیچض صضای صر 

طْی صر گْئی س ػاصی هی گؼاین پز 

اّطت . . . آری . . . اّطت 
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آٍ، ای ػِشاصٍ، ای هذثْب رؤیائی »

« .ًیوَ ػة ُا سْاب هی صیضم کَ هی آئی

  

سیز لة چْى کْصکی آُظتَ هی سٌضص 

تا ًگاُی گزم ّ ػْم آلْص 

تز ًگاُن راٍ هی تٌضص 

  

ای صّ چؼواًت رُی رّػي تظْی ػِز سیثائی »

ای ًگاُت تاصٍ ئی صر جام هیٌائی 

آٍ، تؼتاب ای لثت ُوزًگ سْى اللَ سْػزًگ صذزائی 

رٍ تظی صّر اطت 

« .هصز پز ًْر اطت. . . لیک صر پایاى ایي رٍ 

  

هی ًِن پا تز رکاب هزکثغ ساهْع 

هی سشم صر طایَ آى طیٌَ ّ آؿْع 

. هی ػْم هضُْع
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تاس ُن آرام ّ تی تؼْیغ 

هی سْرص تز طٌگلزع کْچَ ُای ػِز 

ضزتَ طن طتْر تاصپیوایغ 

هی صرسؼض ػؼلَ سْرػیض 

. تزكزاس تاج سیثایغ

  

. هی کؼن ُوزاٍ اّ سیي ػِز ؿوگیي رست

هزصهاى تا صیضٍ دیزاى 

سیز لة آُظتَ هی گْیٌض 

« ! . . .صستز سْػثشت»
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 ًـوَ صرص

  

صر هٌی ّ ایٌِوَ سهي جضا 

تا هٌی ّ صیضٍ ات تظْی ؿیز 

تِز هي ًواًضٍ راٍ گلتگْ 

تْ ًؼظتَ گزم گلتگْی ؿیز 

  

ؿزم ؿن صلن تظیٌَ هی طپض 

تا تْ تی هزار ّ تی تْ تی هزار 

ّای اس آى صهی کَ تی سثز سهي 

تزکؼی تْ رست سْیغ اسیي صیار 

  

طایَ تْام تِز کجا رّی 

طز ًِاصٍ ام تَ سیز پای تْ 

چْى تْ صر جِاى ًجظتَ ام ٌُْس 

تا کَ تز گشیٌوغ تجای تْ 
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ػاصی ّ ؿن هٌی تذیزتن 

صر تْ آّرم پٌاٍ ... سْاُن اس تْ 

هْج ّدؼین کَ تی سثز س سْیغ 

گؼتَ ام اطیز جذتَ ُای هاٍ 

  

صریؾ ّ صرص ... گلتی اس تْ تگظلن 

رػتَ ّكا هگز گظظتٌی اطت؟ 

تگظلن س سْیغ ّ اس تْ ًگظلن 

ػِض ػاػواى هگز ػکظتٌی اطت؟ 

  

صیضهت ػثی تشْاب ّ طزسْػن 

هگز تشْاب ُا تَ تیٌوت ... ٍّ 

ؿٌچَ ًیظتی کَ هظت اػتیام 

سیشم ّس ػاسَ ُا تچیٌوت 

  

ػؼلَ هی کؼض تَ ظلوت ػثن 

آتغ کثْص صیضگاى تْ 
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. تلکَ رٍ تزم تؼْم... رٍ هثٌض 

صر طزاچَ ؿن ًِاى تْ 

  

  

 گوؼضٍ

  

تؼض اس آى صیْاًگی ُا ای صریؾ 

تاّرم ًایض کَ ػاػن گؼتَ ام 

هزصٍ صر هي کایٌچٌیي « اّ»گْئیا 

سظتَ ّ ساهْع ّ تاطل گؼتَ ام 

  

ُز صم اس آئیٌَ هی پزطن هلْل 

چیظتن صیگز، تچؼوت چیظتن؟ 

لیک صر آئیٌَ هی تیٌن کَ، ّای 

طایَ ای ُن ساًچَ تْصم ًیظتن 

  

ُوچْ آى رهاصَ ٌُضّ تَ ًاس 
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پای هی کْتن ّلی تز گْر سْیغ 

ٍّ کَ تا صض دظزت ایي ّیزاًَ را 

رّػٌی تشؼیضٍ ام اس ًْر سْیغ 

  

رٍ ًوی جْین تظْی ػِز رّس 

تی گواى صر هؼز گْری سلتَ ام 

گُْزی صارم ّلی اّ را س تین 

صر صل هزصاب ُا تٌِلتَ ام 

  

اها ًوی پزطن س سْیغ ... هی رّم 

؟ هوصْص چیظت؟ ... ؟ هٌشل کجا ... رٍ کجا 

تْطَ هی تشؼن ّلی سْص ؿاكلن 

کایي صل صیْاًَ را هؼثْص کیظت 

  

چْ صر هي هزص، ًاگَ ُز چَ تْص « اّ»

صر ًگاُن دالتی صیگز گزكت 

گْئیا ػة تا صّ صطت طزص سْیغ 
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رّح تی تاب هزا صر تز گزكت 

  

اها چَ طْص ... ایي هٌن ... آری... آٍ 

کَ صر هي تْص، صیگز، ًیظت، ًیظت « اّ»

هی سزّػن سیز لة صیْاًَ ّار 

کَ صر هي تْص، آسز کیظت، کیظت؟ « اّ»

  

  

 اًضٍّ پزطت

  

کاع چْى پائیش تْصم ... کاع چْى پائیش تْصم 

کاع چْى پائیش ساهْع ّ هالل اًگیش تْصم 

تزگ ُای آرسُّاین یکایک سرص هی ػض 

آكتاب صیضگاًن طزص هی ػض 

آطواى طیٌَ ام پز صرص هی ػض 

ًاگِاى تْكاى اًضُّی تَ جاًن چٌگ هی سص 

اػگ ُاین ُوچْ تاراى 
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صاهٌن را رًگ هی سص 

چَ سیثا تْص اگز پائیش تْصم ... ٍّ 

ّدؼی ّ پز ػْر ّ رًگ آهیش تْصم 

ػؼزی آطواًی ... ػاػزی صر چؼن هي هی سْاًض 

صر کٌارم هلة ػاػن ػؼلَ هی سص 

صر ػزار آتغ صرصی ًِاًی 

... ًـوَ هي 

ُوچْ آّای ًظین پز ػکظتَ 

ػطز ؿن هی ریشت تز صل ُای سظتَ 

: پیغ رّین

چِزٍ تلز سهظتاى جْاًی 

: پؼت طز

آػْب تاتظتاى ػؼوی ًاگِاًی 

: طیٌَ ام

هٌشلگَ اًضٍّ ّ صرص ّ تضگواًی 

کاع چْى پائیش تْصم ... کاع چْى پائیش تْصم 
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 هزتاًی

  

اهؼة تز آطتاى جالل تْ 

آػلتَ ام س ّطْطَ الِام 

جاًن اس ایي تالع تَ تٌگ آهض 

ای الَِ سْى آػام ... ای ػؼز 

  

صیزیظت کاى طزّص سضائی را 

صر گْع هي تَ هِز ًوی سْاًی 

صاًن کَ تاس تؼٌَ سْى ُظتی 

تض اطت ایٌِوَ هزتاًی ... اها 

  

سْع ؿاكلی کَ اس طز سْصسْاُی 

تا تٌضٍ ات تَ هِز چِا کزصی 

چْى هِز سْیغ صر صلغ اكکٌضی 

اّ را س ُز چَ صاػت جضا کزصی 
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صرصا کَ تا تزّی تْ سٌضیضم 

صر رًج هي ًؼظتی ّ کْػیضی 

اػکن چْى رًگ سْى ػواین ػض 

آًزا تجام کزصی ّ ًْػیضی 

  

چْى ًام سْص تپای تْ اكکٌضم 

اكکٌضین تَ صاهي صام ًٌگ 

ای الَِ کیظت کَ هی کْتض ... آٍ 

  

آئیٌَ اهیض هزا تز طٌگ؟ 

صر ػطز تْطَ ُای گٌاٍ آلْص 

رؤیای آتؼیي تزا صیضم 

ُوزاٍ تا ًْای ؿوی ػیزیي 

  

صر هؼثض طکْت تْ رهصیضم 

صریؾ ّ صرص کَ جش دظزت ... اها 

ُزگش ًثْصٍ تاصٍ تَ جام هي 
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ای اهیض سشاى صیضٍ ... اكظْص 

  

کْ تاج پز ػکْكَ ًام هي؟ 

اس هي جش ایي صّ صیضٍ اػگ آلْص 

چَ هاًضٍ کَ تظتاًی؟ ... آسز تگْ 

ای الَِ سْى آػام ... ای ػؼز 

! ایٌِوَ هزتاًی... صیگز تض اطت 

  

  

 آرسّ

  

کاع تز طادل رّصی ساهْع 

ػطز هزهْس گیاُی تْصم 

چْ تز آًجا گذرت هی اكتاص 

تظزاپای تْ لة هی طْصم 
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کاع چْى ًای ػثاى هی سْاًضم 

تٌْای صل صیْاًَ تْ 

سلتَ تز ُْصج هْاج ًظین 

هی گذػتن س صر ساًَ تْ 

  

کاع چْى یاص صل اًگیش سًی 

هی سشیضم تَ صلت پز تؼْیغ 

ًاگِاى چؼن تزا هی صیضم 

سیزٍ تز جلٍْ سیثائی سْیغ 

  

کاع صر تظتز تٌِائی تْ 

پیکزم ػوغ گٌَ هی اكزّست 

ریؼَ سُض تْ ّ دظزت هي 

سیي گٌَ کاری ػیزیي هی طْست 

  

کاع اس ػاسَ طزطثش دیات 

گل اًضٍّ هزا هی چیضی 
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کاع صر ػؼز هي ای هایَ ػوز 

ػؼلَ راس هزا هی صیضی 

  

  

 آتتٌی

  

لشت ػضم تا صر آى ُْای صل اًگیش 

پیکز سْص را تَ آب چؼوَ تؼْین 

ّطْطَ هی ریشت تز صلن ػة ساهْع 

تا ؿن صل را تگْع چؼوَ تگْین 

  

آب سٌک تْص ّ هْج ُای صرسؼاى 

ًالَ کٌاى گزص هي تَ ػْم سشیضًض 

گْئی تا صطت ُای ًزم ّ تلْریي 

جاى ّ تٌن را تظْی سْیغ کؼیضًض 
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تاصی اس آى صّرُا ّسیض ّ ػتاتاى 

صاهٌی اس گل تزّی گیظْی هي ریشت 

ػطز صالّیش ّ تٌض پًَْ ّدؼی 

اس ًلض تاص صر هؼام هي آّیشت 

  

چؼن كزّ تظتن ّ سوْع ّ طثکزّح 

تي تَ ػلق ُای ًزم ّ تاسٍ كؼزصم 

ُوچْ سًی کاّ ؿٌْصٍ صر تز هؼؼْم 

یکظزٍ سْص را تَ صطت چؼوَ طپزصم 

  

رّی صّ طاهن لثاى هزتؼغ آب 

تْطَ سى ّ تی هزار ّ تؼٌَ ّ تثضار 

راضی ّ طزهظت ... ًاگَ صر ُن سشیض 

جظن هي ّ رّح چؼوَ طار گٌَ کار 
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 طپیضٍ ػؼن

  

آطواى ُوچْ صلذَ صل هي 

رّػي اس جلٍْ ُای هِتاتظت 

اهؼة اس سْاب سْع گزیشاًن 

کَ سیال تْ سْػتز اس سْاتظت 

  

سیزٍ تز طایَ ُای ّدؼی تیض 

هی سشم صر طکْت تظتز سْیغ 

تاس صًثال ًـوَ ای صلشْاٍ 

هی ًِن طز تزّی صكتز سْیغ 

  

تي صضُا تزاًَ هی رهصض 

صر تلْر ظزیق آّاین 

لذتی ًاػٌاص ّ رؤیا رًگ 

هی صّص ُوچْ سْى تَ رگ ُاین 
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گْئی س صسوَ صل هي ... آٍ 

رّح ػثگزص هَ گذر کزصٍ 

یا ًظیوی صر ایي رٍ هتزّک 

صاهي اس ػطز یاص تز کزصٍ 

  

تز لثن ػؼلَ ُای تْطَ تْ 

هی ػکْكض چْ اللَ گزم ًیاس 

صر سیالن طتارٍ ای پز ًْر 

هی صرسؼض هیاى ُالَ راس 

  

ًاػٌاطی صرّى طیٌَ هي 

پٌجَ تز چٌگ ّ رّص هی طایض 

ُوزٍ ًـوَ ُای هْسًّغ 

گْئیا تْی ػْص هی آیض 

  

تاّر ًوی کٌن کَ هزا ... آٍ 

تا تْ پیْطتٌی چٌیي تاػض 
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ًگَ آًضّ چؼن ػْراكکي 

طْی هي گزم ّ صلٌؼیي تاػض 

  

تی گواى ساى جِاى رؤیائی 

سُزٍ تز هي كکٌضٍ صیضٍ ػؼن 

هی ًْیظن تزّی صكتز سْیغ 

« جاّصاى تاػی، ای طپیضٍ ػؼن»

  

  

 تز گْر لیلی

  

آسز گؼْصٍ ػض س ُن آى پزصٍ ُای راس 

آسز هزا ػٌاستی ای چؼن آػٌا 

چْى طایَ صیگز اس چَ گزیشاى ػْم س تْ 

هي ُظتن آى ػزّص سیاالت صیزپا 
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چؼن هٌظت ایٌکَ صر اّ سیزٍ هاًضٍ ای 

لیلی کَ تْص؟ هصَ چؼن طیاٍ چیظت؟ 

صر كکز ایي هثاع کَ چؼواى هي چزا 

چْى چؼن ُای ّدؼی لیلی طیاٍ ًیظت 

  

صر چؼن ُای لیلی اگز ػة ػکلتَ تْص 

صر چؼن هي ػکلتَ گل آتؼیي ػؼن 

لـشیضٍ تز ػکْكَ لة ُای ساهؼن 

تض هصَ ُا س پیچ ّ سن صلٌؼیي ػؼن 

  

صر تٌض ًوغ ُای طزاتی ّ ؿاكلی 

ایي لثاى هي، ایي جام تْطَ ُا ... تزگزص 

اس صام تْطَ راٍ گزیشی اگز کَ تْص 

! ها سْص ًوی ػضین چٌیي رام تْطَ ُا
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 اػتزاف

  

تا ًِاى طاسم اس تْ تار صگز 

راس ایي ساطز پزیؼاى را 

هی کؼن تز ًگاٍ ًاس آلْص 

ًزم ّ طٌگیي دجاب هژگاى را 

  

صل گزكتار سْاُغ جاًظْس 

اس سضا راٍ چارٍ هی جْین 

پارطاّار صر تزاتز تْ 

طشي اس سُض ّ تْتَ هی گْین 

  

ُزگش گواى هثز کَ صلن ... آٍ 

تا ستاًن ركین ّ ُوزاُظت 

ُز چَ گلتن صرّؽ تْص، صرّؽ 

کی تزا گلتن آًچَ صلشْاُظت 
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تْ تزاین تزاًَ هی سْاًی 

طشٌت جذتَ ای ًِاى صارص 

گْئیا سْاتن ّ تزاًَ تْ 

اس جِاًی صگز ًؼاى صارص 

  

ػایض ایٌزا ػٌیضٍ ای کَ سًاى 

تَ لة صارًض « ًَ»ّ « آری»صر صل 

ضؼق سْص را ػیاى ًوی طاسًض 

راسصار ّ سوْع ّ هکارًض 

  

آٍ، هي ُن سًن، سًی کَ صلغ 

صر ُْای تْ هی سًض پز ّ تال 

صّطتت صارم ای سیال لطیق 

صّطتت صارم ای اهیض هذال 
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 یاص یکزّس

  

سلتَ تْصین ّ ػؼاع آكتاب 

تز طزاپاهاى تٌزهی هی سشیض 

رّی کاػی ُای ایْاى صطت ًْر 

طایَ ُاهاى را ػتاتاى هی کؼیض 

  

هْج رًگیي اكن پایاى ًضاػت 

آطواى اس ػطز رّس آکٌضٍ تْص 

گزص ها گْئی دزیز اتزُا 

پزصٍ ای ًیلْكزی اكکٌضٍ تْص 

  

سوْع ّ سظتَ جاى « صّطتت صارم»

تاس ُن لـشیض تز لة ُای هي 

لیک گْئی صر طکْت ًیوزّس 

گن ػض اس تی داصلی آّای هي 
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ای آكتاب ... آكتاب : ًالَ کزصم

تز گل سؼکیضٍ ای صیگز هتاب 

تؼٌَ لة تْصین ّ اّ ها را كزیلت 

صر کْیز سًضگاًی چْى طزاب 

  

صر سطْط چِزٍ اع ًاگَ سشیض 

طایَ ُای دظزت پٌِاى اّ 

چٌگ سص سْرػیض تز گیظْی هي 

آطواى لـشیض صر چؼواى اّ 

  

کاع آى لذظَ پایاًی ًضاػت ... آٍ 

صر ؿن ُن هذْ ّ رطْا هی ػضین 

کاع تا سْرػیض هی آهیشتین 

کاع ُوزًگ اكن ُا هی ػضین 
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 هْج

  

تْ صر چؼن هي ُوچْ هْجی 

سزّػٌضٍ ّ طزکغ ّ ًاػکیثا 

کَ ُز لذظَ ات هی کؼاًض تظْئی 

ًظین ُشار آرسّی كزیثا 

  

تْ هْجی 

تْ هْجی ّ صریای دظزت هکاًت 

پزیؼاى رًگیي اكن ُای كزصا 

ًگاٍ هَ آلْصٍ صیضگاًت 

  

تْ صائن تشْص صر طتیشی 

تْ ُزگش ًضاری طکًْی 

تْ صائن س سْص هی گزیشی 

تْ آى اتز آػلتَ ًیلگًْی 
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... چَ هی ػض سضایا 

چَ هی ػض اگز طادلی صّر تْصم؟ 

ػثی تا صّ تاسّی تگؼْصٍ سْص 

تزا هی رتْصم ... تزا هی رتْصم 

  

  

 ػْم

  

یاص صاری کَ س هي سٌضٍ کٌاى پزطیضی 

چَ رٍ آّرص طلز صارم اس ایي راٍ صراس؟ 

چِزٍ ام را تٌگز تا تتْ پاطز گْیض 

اػگ ػْهی کَ كزّ سلتَ تَ چؼواى ًیاس 

  

چَ رٍ آّرص طلز صارم ای هایَ ػوز؟ 

طیٌَ ای طْستَ صر دظزت یک ػؼن هذال 

ًگِی گوؼضٍ صر پزصٍ رؤیائی صّر 

پیکزی هلتِة اس سْاُغ طْساى ّصال 
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ای هایَ ػوز؟ ... چَ رٍ آّرص طلز صارم 

صیضگاًض ُوَ اس ػْم صرّى پز آػْب 

لة گزهی کَ تز آى سلتَ تَ اهیض ّ ًیاس 

تْطَ ای صاؿتز اس تْطَ سْرػیض جٌْب 

  

ای تظا صر پی آى ُضیَ کَ سیثٌضٍ تظت 

صر صل کْچَ ّ تاسار ػضم طزگزصاى 

ػاهثت ركتن ّ گلتن کَ تزا ُضیَ کٌن 

پیکزی را کَ صر آى ػؼلَ کؼض ػْم ًِاى 

  

چْ صر آئیٌَ ًگَ کزصم، صیضم اكظْص 

جلٍْ رّی هزا ُجز تْ کاُغ تشؼیض 

صطت تز صاهي سْرػیض سصم تا تز هي 

ػطغ ّ رّػٌی ّ طْسع ّ تاتغ تشؼیض 

  

ایي هٌن ایي آتغ جاًظْس هٌن ... دالیا 
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ای اهیض صل صیْاًَ اًضٍّ ًْاس 

تاسّاى را تگؼا تا کَ ػیاًت طاسم 

چَ رٍ آّرص طلز صارم اس ایي راٍ صراس 

  

  

 اًضٍّ تٌِایی

  

پؼت ػیؼَ تزف هی تارص 

پؼت ػیؼَ تزف هی تارص 

صر طکْت طیٌَ ام صطتی 

صاًَ اًضٍّ هی کارص 

  

هْ طپیض آسز ػضی ای تزف 

تا طزاًجاهن چٌیي صیضی 

ای اكظْص ... صر صلن تاریض 

تز طز گْرم ًثاریضی 
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چْى ًِالی طظت هی لزسص 

رّدن اس طزهای تٌِائی 

هی سشص صر ظلوت هلثن 

ّدؼت صًیای تٌِائی 

  

صیگزم گزهی ًوی تشؼی 

ػؼن، ای سْرػیض یز تظتَ 

طیٌَ ام صذزای ًْهیضیظت 

سظتَ ام، اس ػؼن ُن سظتَ 

  

ؿٌچَ ػْم تْ ُن سؼکیض 

ػؼز، ای ػیطاى اكظًْکار 

ػاهثت سیي سْاب صرصآلْص 

جاى هي تیضار ػض، تیضار 

  

تؼض اس اّ تز ُز چَ رّ کزصم 

صیضم اكظْى طزاتی تْص 
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آًچَ هی گؼتن تَ صًثالغ 

ّای تز هي، ًوغ سْاتی تْص 

  

تز رّی هي تگؼای ... ای سضا 

لذظَ ای صرُای صّسر را 

تا تَ کی صر صل ًِاى طاسم 

دظزت گزهای صّسر را؟ 

  

صیضم ای تض آكتاتی را 

کاّ پیاپی صر ؿزّب اكظزص 

! آكتاب تی ؿزّب هي

اكظزص ! ای صیـا، صرجٌْب

  

تؼض اس اّ صیگز چَ هی جْین؟ 

تؼض اس اّ صیگز چَ هی پاین؟ 

اػک طزصی تا تیلؼاًن 

گْر گزهی تا تیاطاین 
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پؼت ػیؼَ تزف هی تارص 

پؼت ػیؼَ تزف هی تارص 

صر طکْت طیٌَ ام صطتی 

صاًَ اًضٍّ هی کارص 

  

  

 هصَ ای صر ػة

  

چْى ًگِثاًی کَ صر کق هؼؼلی صارص 

هی سزاهض ػة هیاى ػِز سْاب آلْص 

ساًَ ُا تا رّػٌائی ُای رؤیایی 

یک تَ یک صرگیزّصار تْطَ تضرّص 

  

ًاّصاى ُا ًالَ ُا طز صاصٍ صر ظلوت 

صر سزّع اس ضزتَ ُای صلکغ تاراى 

هی سشص تز طٌگلزع کْچَ ُای صّر 
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ًْر هذْی اس پی كاًْص ػثگزصاى 

  

صطت سیثائی صری را هی گؼایض ًزم 

هی صّص صر کْچَ تزم چؼن تثضاری 

کْچَ ساهْػظت ّ صر ظلوت ًوی پیچض 

تاًگ پای رُزّی اس پؼت صیْاری 

  

تاص اس رٍ هی رطض ػزیاى ّ ػطز آلْص 

سیض، تاراى هی کؼض تي تز تي صُلیش 

صر طکْت ساًَ هی پیچض ًلض ُاػاى 

ًالَ ُای ػْهؼاى لزساى ّ ُّن اًگیش 

  

چؼن ُا صر ظلوت ػة سیزٍ تز راُظت 

« آیا کیظت صلضارع؟»جْی هی ًالض کَ 

ػاسَ ُا ًجْا کٌاى صر گْع یکضیگز 

« صر کٌارع ًیظت صلضارع... ای صریـا »
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کْچَ ساهْػظت ّ صر ظلوت ًوی پیچض 

تاًگ پای رُزّی اس پؼت صیْار 

هی سشص صر آطواى ساطزی ؿوگیي 

ًزم ًزهک اتز صّصآلْص پٌضاری 

  

تز کَ هی سٌضص كظْى چؼوغ ای اكظْص؟ 

ّس کضاهیي لة لثاًغ تْطَ هی جْیض؟ 

پٌجَ اع صر دلوَ هْی کَ هی لـشص؟ 

تا کَ صر سلْت توظتی هصَ هی گْیض؟ 

  

تیزگی ُا را تضًثال چَ هی کاّم؟ 

پض چزا صر اًتظارع تاس تیضارم؟ 

صر صل هزصاى کضاهیي هِز جاّیض اطت؟ 

صگز ُزگش ًوی آیض تضیضارم ... ًَ 

  

پیکزی گن هی ػْص صر ظلوت صُلیش 

تاص صر را تا صضائی سؼک هی تٌضص 
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هزصٍ ای گْئی صرّى دلزٍ گْری 

تز اهیضی طظت ّ تی تٌیاص هی سٌضص 

  

  

 ػکظت ًیاس

  

آتؼی تْص ّ كظزص 

رػتَ ای تْص ّ گظظت 

صل چْ اس تٌض تْ رطت 

جام جاصّئی اًضٍّ ػکظت 

  

آهضم تا تتْ آّیشم 

لیک صیضم کَ تْ آى ػاسَ تی تزگی 

لیک صیضم کَ تْ تَ چِزٍ اهیضم 

سٌضٍ هزگی 

  

ٍّ چَ ػیزیٌظت 
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تز طز گْر تْ ای ػؼن ًیاسآلْص 

پای کْتیضى 

ٍّ چَ ػیزیٌظت 

اس تْ ای تْطَ طْسًضٍ هزگ آّر 

چؼن پْػیضى 

  

ٍّ چَ ػیزیٌظت 

اس تْ تگظظتي ّ تا ؿیز تْ پیْطتي 

صر تزّی ؿن صل تظتي 

کَ تِؼت ایٌجاطت 

تشضا طایَ اتز ّ لة کؼت ایٌجاطت 

  

تْ ُواى تَ کَ ًیٌضیؼی 

توي ّ صرص رّاًظْسم 

کَ هي اس صرص ًیاطاین 

کَ هي اس ػؼلَ ًیلزّسم 
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 ػکْكَ اًضٍّ

  

ػاصم کَ صر ػزار تْ هی طْسم 

ػاصم کَ صر سیال تْ هی گزین 

ػاصم کَ تؼض ّصل تْ تاس ایٌظاى 

صر ػؼن تی سّال تْ هی گزین 

  

پٌضاػتی کَ چْى س تْ تگظظتن 

صیگز هزا سیال تْ صر طز ًیظت 

اها چَ گْیوت کَ جش ایي آتغ 

تز جاى هي ػزارٍ صیگز ًیظت 

  

ػة ُا چْ صر کٌارٍ ًشلظتاى 

کارّى س رًج سْص تَ سزّع آیض 

كزیاصُای دظزت هي گْئی 

اس هْج ُای سظتَ تَ گْع آیض 
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ػة لذظَ ای تظادل اّ تٌؼیي 

تا رًج آػکار هزا تیٌی 

ػة لذظَ ای تَ طایَ سْص تٌگز 

تا رّح تی هزار هزا تیٌی 

  

هي تا لثاى طزص ًظین صثخ 

طز هی کٌن تزاًَ تزای تْ 

هي آى طتارٍ ام کَ صرسؼاًن 

ُز ػة صر آطواى طزای تْ 

  

ؿن ًیظت گز کؼیضٍ دصاری طشت 

تیي هي ّ تْ پیکز صذزاُا 

هي آى کثْتزم کَ تَ تٌِائی 

پز هی کؼن تَ پٌَِ صریاُا 

  

ػاصم کَ ُوچْ ػاسَ سؼکی تاس 

صر ػؼلَ ُای هِز تْ هی طْسم 
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گْئی ٌُْس آى تي تثضارم 

کش آكتاب ػِز تْ هی طْسم 

  

صر صل چگًَْ یاص تْ هی هیزص 

یاص تْ یاص ػؼن ًشظتیي اطت 

یاص تْ آى سشاى صل اًگیشیظت 

کاّ را ُشار جلٍْ رًگیي اطت 

  

تگذار ساُضاى طیَ صاهي 

رطْا س کْی ّ اًجوٌن سْاًٌض 

ًام هزا تَ ًٌگ تیاالیٌض 

ایٌاى کَ آكزیضٍ ػیطاًٌض 

  

اها هي آى ػکْكَ اًضُّن 

کش ػاسَ ُای یاص تْ هی رّین 

ػة ُا تزا تگْػَ تٌِائی 

صر یاص آػٌای تْ هی جْین  
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 پاطز

  

. تز رّی ها ًگاٍ سضا سٌضٍ هی سًض

ُز چٌض رٍ تَ طادل لطلغ ًثزصٍ این 

سیزا چْ ساُضاى طیَ کار سزهَ پْع 

پٌِاى س صیضگاى سضا هی ًشْرصٍ این 

  

پیؼاًی ار س صاؽ گٌاُی طیَ ػْص 

تِتز س صاؽ هِز ًواس اس طز ریا 

ًام سضا ًثزصى اس آى تَ کَ سیز لة 

تِز كزیة سلن تگْئی سضا سضا 

  

ها را چَ ؿن کَ ػیز ػثی صر هیاى جوغ 

تز رّیواى تثظت تَ ػاصی صر تِؼت 

اّ کَ تَ لطق ّ صلای سْیغ ... اّ هی گؼایض 

گْئی کَ ساک طیٌت ها را س ؿن طزػت 

  



Page 44 of 63 
 

تْكاى طؼٌَ سٌضٍ ها را س لة ًؼظت 

کُْین ّ صر هیاًَ صریا ًؼظتَ این 

چْى طیٌَ جای گُْز یکتای راطتیظت 

سیي رّ توْج داصثَ تٌِا ًؼظتَ این 

  

ها کَ طؼٌَ ساُض ػٌیضٍ این ... هائین 

ها کَ جاهَ توْی صریضٍ این ... هائین 

سیزا صرّى جاهَ تجش پیکز كزیة 

! سیي ُاصیاى راٍ دویوت ًضیضٍ این

  

آى آتؼی کَ صر صل ها ػؼلَ هی کؼیض 

گز صر هیاى صاهي ػیز اّكتاصٍ تْص 

صیگز توا کَ طْستَ این اس ػزار ػؼن 

ًضاصٍ تْص ! ًام گٌاُکارٍ رطْا

  

تگذار تا تَ طؼٌَ تگْیٌض هزصهاى 

ها ! صر گْع ُن دکایت ػؼن هضام
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ُزگش ًویزص آًکَ صلغ سًضٍ ػض تؼؼن »

« ثثت اطت صر جزیضٍ ػالن صّام ها

  

  

 صیْار

  

صر گذػت پز ػتاب لذظَ ُای طزص 

چؼن ُای ّدؼی تْ صر طکْت سْیغ 

گزص هي صیْار هی طاسص 

هی گزیشم اس تْ صر تیزاٍ ُای راٍ 

  

  

تا تثیٌن صػت ُا را صر ؿثار هاٍ 

تا تؼْین تي تَ آب چؼوَ ُای ًْر 

صر هَ رًگیي صثخ گزم تاتظتاى 

پز کٌن صاهاى س طْطي ُای صذزائی 

تؼٌْم تاًگ سزّطاى را س تام کلثَ صُواى 
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هی گزیشم اس تْ تا صر صاهي صذزا 

طشت تلؼارم تزّی طثشٍ ُا پا را 

یا تٌْػن ػثٌن طزص ػلق ُا را 

  

  

هی گزیشم اس تْ تا صر طادلی هتزّک 

اس كزاس صشزٍ ُای گوؼضٍ صر اتز تاریکی 

تٌگزم رهص صّار اًگیش تْكاى ُای صریا را 

  

  

صر ؿزّتی صّر 

چْى کثْتزُای ّدؼی سیز پز گیزم 

صػت ُا را، کٍْ ُا را، آطواى ُا را 

تؼٌْم اس التالی تْتَ ُای سؼک 

ًـوَ ُای ػاصی هزؿاى صذزا را 
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هی گزیشم اس تْ تا صّر اس تْ تگؼاین 

راٍ ػِز آرسُّا را 

... ّ صرّى ػِز 

هلل طٌگیي طالئی هصز رؤیا را 

  

لیک چؼواى تْ تا كزیاص ساهْػغ 

راٍ ُا را صر ًگاُن تار هی طاسص 

ُوچٌاى صر ظلوت راسع 

گزص هي صیْار هی طاسص 

  

... ػاهثت یکزّس 

هی گزیشم اس كظْى صیضٍ تزصیض 

هی تزاّم ُوچْ ػطزی اس گل رًگیي رؤیاُا 

هی سشم صر هْج گیظْی ًظین ػة 

هی رّم تا طادل سْرػیض 
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صر جِاًی سلتَ صر آراهؼی جاّیض 

  

ًزم هی لـشم صرّى تظتز اتزی طالئی رًگ 

پٌجَ ُای ًْر هی ریشص تزّی آطواى ػاص 

طزح تض آٌُگ 

  

هي اس آًجا طز سْع ّ آساص 

صیضٍ هی صّسم تَ صًیائی کَ چؼن پز كظْى تْ 

راٍ ُایغ را تَ چؼون تار هی طاسص 

صیضٍ هی صّسم تضًیائی کَ چؼن پز كظْى تْ 

ُوچٌاى صر ظلوت راسع 

گزص آى صیْار هی طاسص 
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 طتیشٍ

  

ػة چْ هاٍ آطواى پز راس 

گزص سْص آُظتَ هی پیچض دزیز راس 

اّ چْ هزؿی سظتَ اس پزّاس 

هی ًؼیٌض تز صرست سؼک پٌضارم 

ػاسَ ُا اس ػْم هی لزسًض 

  

صر رگ ساهْػؼاى آُظتَ هی جْػض 

سْى یاصی صّر 

سًضگی طز هی ػکض چْى اللَ ای ّدؼی 

اس ػکاف گْر 

اس سهیي صطت ًظیوی طزص 

تزگ ُای سؼک را تا سؼن هی رّتض 

  

تز صیْار طشت طیٌَ ام گْئی ... آٍ 

ًاػٌاطی هؼت هی کْتض 
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اّطت ... تاس کي صر »

« اّطت... تاس کي صر 

  

: هي تَ سْص آُظتَ هی گْین

تاس ُن رؤیا 

آًِن ایٌظاى تیزٍ ّ صرُن 

تایض اس صارّی تلز سْاب 

ػاهثت تز سسن تیضاری ًِن هزُن 

هی كؼارم پلک ُای سظتَ را تز ُن 

لیک تز صیْار طشت طیٌَ ام تا سؼن 

ًاػٌاطی هؼت هی کْتض 

اّطت ... تاس کي صر »

« اّطت... تاس کي صر 

صاهي اس آى طزسهیي صّر تزچیضٍ 

ًاػکیثا صػت ُا را ًْرصیضٍ 

رّسُا صر آتغ سْرػیض رهصیضٍ 

ًیوَ ػة ُا چْى گلی ساهْع 
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صر طکْت طادل هِتاب رّئیضٍ 

« اّطت... تاس کي صر »

آطواى ُا را تَ صًثال تْ گزصیضٍ 

صر رٍ سْص سظتَ ّ تی تاب 

یاطوي ُا را تَ تْی ػؼن تْئیضٍ 

تال ُای سظتَ اع را صر تالػی گزم 

ُز ًظین رُگذر تا هِز تْطیضٍ 

اّطت ... تاس کي صر »

« اّطت... تاس کي صر 

اػک دظزت هی ًؼیٌض تز ًگاٍ هي 

رًگ ظلوت هی صّص صر رًگ آٍ هي 

: لیک هي تا سؼن هی گْین

تاس ُن رؤیا 

آًِن ایٌظاى تیزٍ ّ صرُن 

تایض اس صارّی تلز سْاب 

ػاهثت تز سسن تیضاری ًِن هزُن 

هی كؼارم پلک ُای سظتَ را تز ُن 
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 هِز

  

ًگَ صگز تظْی هي چَ هی کٌی؟ 

چْ صر تز رهیة هي ًؼظتَ ای 

تَ دیزتن کَ تؼض اس آى كزیة ُا 

تْ ُن پی كزیة هي ًؼظتَ ای 

  

تَ چؼن سْیغ صیضم آى ػة ای سضا 

کَ جام سْص تَ جام صیگزی سصی 

چْ كال داكع آى هیاًَ تاس ػض 

تْ كال سْص تَ ًام صیگزی سصی 

  

تظْی اّ، هزا چَ ؿن ... تزّ ... تزّ 

هي آطواى ... اّ سهیي ... تْ آكتاتی 

تز اّ تتاب سآًکَ هي ًؼظتَ ام 

تَ ًاس رّی ػاًَ طتارگاى 

  



Page 53 of 63 
 

تز اّ تتاب سآًکَ گزیَ هی کٌض 

صر ایي هیاًَ هلة هي تَ دال اّ 

کوال ػؼن تاػض ایي گذػت ُا 

صل تْ هال هي، تي تْ هال اّ 

  

تْ کَ هزا تَ پزصٍ ُا کؼیضٍ ای 

چگًَْ رٍ ًثزصٍ ای تَ راس هي؟ 

گذػتن اس تي تْ ساًکَ صر جِاى 

تٌی ًثْص هوصض ًیاس هي 

  

اگز تظْیت ایي چٌیي صّیضٍ ام 

تَ ػؼن ػاػون ًَ تز ّصال تْ 

تَ ظلوت ػثاى تی كزّؽ هي 

سیال ػؼن سْػتز اس سیال تْ 

  

کٌْى کَ صر کٌار اّ ًؼظتَ ای 

! تْ ّ ػزاب ّ صّلت ّصال اّ
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گذػتَ ركت ّ آى كظاًَ کٌَِ ػض 

! تي تْ هاًض ّ ػؼن تی سّال اّ

  

  

 تؼٌَ

  

هي گلی تْصم 

صر رگ ُز تزگ لزساًن سشیضٍ ػطز تض اكظْى 

صر ػثی تاریک رّئیضم 

تؼٌَ لة تز طادل کارّى 

  

تز تٌن تٌِا ػزاب ػثٌن سْرػیض هی لـشیض 

یا لة طْسًضٍ هزصی کَ تا چؼواى ساهْػغ 

طزسًغ هی کزص صطتی را کَ اس ُز ػاسَ طزطثش 

ؿٌچَ ًؼکلتَ ای هی چیض 

  

پیکزم، كزیاص سیثائی 
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صر طکْتن ًـوَ سْاى لة ُای تٌِائی 

صیضگاًن سیزٍ صر رؤیای ػْم طزسهیٌی صّر ّ رؤیائی 

: کَ ًظین رُگذر صر گْع هي هی گلت

« آكتاتغ رًگ ػاص صیگزی صارص»

ػاهثت هي تی سثز اس طادل کارّى 

رست تزچیضم 

صر رٍ سْص تض گل پژهزصٍ را صیضم 

چؼن ُاػاى چؼوَ سؼک کْیز ؿن 

تؼٌَ یک هطزٍ ػثٌن 

هي تَ آى ُا طشت سٌضیضم 

  

تا ػثی پیضا ػض اس پؼت هَ تزصیض 

تکچزاؽ ػِز رؤیاُا 

هي صر آًجا گزم ّ سْاُؼثار 

اس سهیٌی طشت رّئیضم 

ًیوَ ػة جْػیض سْى ػؼز صر رگ ُای طزص هي 

هذْ ػض صر رًگ ُز گلثزگ 
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رًگ صرص هي 

هٌتظز تْصم کَ تگؼایض تزّین آطواى تار 

صیضگاى صثخ طیویي را 

تا تٌْػن اس لة سْرػیض ًْراكؼاى 

ػِض طْساى ُشاراى تْطَ تثضار ّ ػیزیي را 

  

لیکي ای اكظْص 

هي ًضیضم ػاهثت صر آطواى ػِز رؤیاُا 

ًْر سْرػیضی 

سیز پاین تْتَ ُای سؼک تا اًضٍّ هی ًالٌض 

« !چِزٍ سْرػیض ػِز ها صریـا طشت تاریک اطت»

سْب هی صاًن کَ صیگز ًیظت اهیضی 

ًیظت اهیضی 

  

هذْ ػض صر جٌگل اًثٍْ تاریکی 

چْى رگ ًْری طٌیي آػٌای هي 

هطزٍ اػگی ُن ًیلؼاًض آطواى تار 
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اس ًگاٍ سظتَ اتزی تَ پای هي 

  

هي گل پژهزصٍ ای ُظتن 

چؼن ُاین چؼوَ سؼک کْیز ؿن 

تؼٌَ یک تْطَ سْرػیض 

تؼٌَ یک هطزٍ ػثٌن 

  

  

 تزص

  

ػة تیزٍ ّ رٍ صراس ّ هي دیزاى 

كاًْص گزكتَ اّ تَ راٍ هي 

تز ػؼلَ تی ػکیة كاًْطغ 

ّدؼت سصٍ هی صّص ًگاٍ هي 

  

تز ها چَ گذػت؟ کض چَ هی صاًض 

صر تظتز طثشٍ ُای تز صاهاى 
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گْئی کَ لثغ تَ گزصًن آّیشت 

الواص ُشار تْطَ طْساى 

  

تز ها چَ گذػت؟ کض چَ هی صاًض 

اّ سزّع صریاُا ... هي اّ ػضم 

هي تْتَ ّدؼی ًیاسی گزم 

اّ سهشهَ ًظین صذزاُا 

  

هي تؼٌَ هیاى تاسّاى اّ 

ُوچْى ػللی س ػْم رّئیضم 

تا ػطز ػکْكَ ُای لزساى را 

صر جام ػة ػکلتَ ًْػیضم 

  

تاراى طتارٍ ریشت تز هْین 

اس ػاسَ تکضرست ساهْػی 

صر تظتز طثشٍ ُای تز صاهاى 

هي هاًضم ّ ػؼلَ ُای آؿْػی 
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هی تزطن اس ایي ًظین تی پزّا 

گز تا تٌن ایٌچٌیي صرآّیشص 

تزطن کَ س پیکزم هیاى جوغ 

! ػطز ػلق كؼزصٍ تزسیشص

  

  

 صًیای طایَ ُا

  

ػة تَ رّی جاصٍ ًوٌاک 

طایَ ُای ها س ها گْئی گزیشاًٌض 

صّر اس ها صر ًؼیة راٍ 

صر ؿثار ػْم هِتاتی کَ هی لـشص 

طزص ّ طٌگیي تز كزاس ػاسَ ُای تاک 

طْی یگضیگز تٌزهی پیغ هی راًٌض 

  

ػة تَ رّی جاصٍ ًوٌاک 
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صر طکْت ساک ػطزآگیي 

ًاػکیثا گَ تَ یکضیگز هی آّیشًض 

... طایَ ُای ها 

  

ُوچْ گل ُائی کَ هظتٌض اس ػزاب ػثٌن صّػیي 

گْئی آًِا صر گزیش تلشؼاى اس ها 

ًـوَ ُائی را کَ ها ُزگش ًوی سْاًین 

ًـوَ ُائی را کَ ها تا سؼن 

صر طکْت طیٌَ هی راًین 

سیز لة تا ػْم هی سْاًٌض 

  

لیک صّر اس طایَ ُا 

تی سثز اس هصَ صلثظتگی ُاػاى 

اس جضائی ُا ّ اس پیْطتگی ُاػاى 

جظن ُای سظتَ ها صر رکْص سْیغ 

سًضگی را ػکل هی تشؼٌض 
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ػة تَ رّی جاصٍ ًوٌاک 

ای تظا پزطیضٍ ام اس سْص 

« سًضگی آیا صرّى طایَ ُا هاى رًگ هی گیزص؟»

« یا کَ ها سْص طایَ ُای طایَ ُای سْیؼتي ُظتین؟»

  

اس ُشاراى رّح طزگزصاى، 

گزص هي لـشیضٍ صر اهْاج تاریکی، 

طایَ هي کْ؟ 

« ًْر ّدؼت هی صرسؼض صر تلْر تاًگ ساهْػن»

طایَ هي کْ؟ 

طایَ هي کْ؟ 

  

هي ًوی سْاُن 

طایَ ام را لذظَ ای اس سْص جضا طاسم 

هي ًوی سْاُن 

اّ تلـشص صّر اس هي رّی هؼثزُا 

یا تیلتض سظتَ ّ طٌگیي 
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سیز پای رُگذرُا 

اّ چزا تایض تَ راٍ جظتجْی سْیغ 

رّتزّ گزصص 

تا لثاى تظتَ صرُا؟ 

اّ چزا تایض تظایض تي 

تز صر ّ صیْار ُز ساًَ؟ 

اّ چزا تایض س ًْهیضی 

! پا ًِض صر طزسهیٌی طزص ّ تیگاًَ؟

ای سْرػیض ... آٍ 

طایَ ام را اس چَ اس هي صّر هی طاسی؟ 

  

: اس تْ هی پزطن

تیزگی صرص اطت یا ػاصی؟ 

جظن سًضاًظت یا صذزای آساصی؟ 

ظلوت ػة چیظت؟ 

ػة، 

طایَ رّح طیاٍ کیظت؟ 
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اّ چَ هی گْیض؟ 

اّ چَ هی گْیض؟ 

سظتَ ّ طزگؼتَ ّ دیزاى 

هی صّم صر راٍ پزطغ ُای تی پایاى 

 


