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ًثْدٍ ام
ّ ًخْاُن تْد
پض ًیظتن
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نقاش
تا ُواى اًگؼت ُایی کَ هي الغزع کزدم
یک ؿفسَ اس الی کاغذُات تزدار کَ آ
اؿلي خْ ِد طَ تاػذ
زتوي ُواى للوْ کَ دادٍ تْدم دطتت
ّ آى خعثَ ی رًگ را تزدار کَ هي کغ رفتَ تْدم تزات
ؿفسَ را طٌداق کي رّی تْم
زاال تٌؼیي رّی ُواى ؿٌذلی کَ اس لِظتاى آهذ
هي ُن در ایي پارک درًذػت
تز ًیوکتی ًیوَ کارٍ هٌتظزم
سّد تاع!
دم آطواًی کَ تاالی ؿفسَ هی کؼی خاکظتزی
چٌذ طزػاخَ ی کوی سرد ُن تگذار ِ
پض سهیٌَ چٌذ درخت لخت کَ تزگِاع تْی ُْا تاػذ عالی طت
پاییي ُواى ؿفسَ کار تگذار
زاال ًیوکتی
ِ
ّ هزدی کَ عاػك ًؼظتَ تاػذ هٌتظز
یارع ًیاهذٍ پض خطِای ؿْرتغ سیاد کي
ًوی آیذ پض تیغ
ًخْاُذ آهذ تیؼتز لطفي
اؿلي خْدت تیا داخل ایي کادر ّ خیالن رازت کي
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ناشر
ُزچَ گزیَ هی کٌن
طثک ًوی ػْم
اس ّلتی کَ آهذم
ػزهٌذٍ ی سهیٌن
کَ طٌگیي تزع کزدٍ ام
خاًَ ام
در هساؿزٍ ی خاًن ُاطت
تزای هي اها ایي کتاب ُا کافی ًیظتٌذ
تْ را کن دارم
کَ ُزچَ هی خْاًن اس یاد ًوی تزم
تا لثاص تاسٍ ای کَ تزایت خزیذم
چْى کتاتی دّطت داػتٌی خلذت کزدم
تا لة ِتظتَ ات را تاس ّ تظتزت
آى کتاب ّاهاًذٍ را مْری ّل کٌن
کَ در کتاتخاًَ خامزاتن تایگاًی ػْی
ًؼذ!
پذر کَ هزد
هي تچَ تْدم
ّ هادر کَ ػاٌُاهَ تْد
هدثْر ػذ تشرگن کٌذ
تا ػلْارپذر را کَ دیگز اًذاسٍ ام ػذٍ تْد
اس گٌدَ تیزّى تکؼن
کؼیذٍ ام
ایي ُواى هیٌیاتْر اطت
کَ درد تِشاد را کاهل کزد
سى سیثایی
کَ ُزگش ّرق ًخْرد
چْى ًاػزی اتلَ
تایگاًی ع کزدٍ تْد
هي کَ ًاػز ًیظتن
ُز چَ گؼتن
در تْ ؿفسَ ای ًیافتن کَ تخْاًن
کتاتی تْدی
کَ خلذُای گًْاگًْت
لطْرع کزدٍ تْد
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برف
ّرق هی سًن
کَ پؼت طز تگذارم
پام پیچ ًخْرد
در ؿفسَ ای ًیفتن توام لذ تْی لثز
لثل اس آًکَ ػعلَ ی دیگزی تظْساًذم
تایذ اس عاللَ ی تعذی ُن گذر کٌن
تَ ؿفسَ ای تزطن
کٌار پذر
هادرم
ّ کْدکی کَ ًوی داًظت ػاعزم
ٌُْس هاًذٍ تا عکظِای طیاٍ ّ طفیذ
ایي یکی آفتاب خْردٍ پاک ػذٍ
پذر تشرگ تْی ایي عکض خاک ػذٍ
تزای ایٌکَ طزها ًخْرد
لساف طپیذی پِي کزدٍ تْد آطواى
رّی چوي
ّ رد پایی کَ تز تزف
تِار هزا هی کاػت
پض تزف ًَ
ػکْفَ داػت ایي ػاخَ ی لزساى
عمین ًثْد سهظتاى
ّگزًَ تعذُا اس دلغ تِار در ًوی آهذ
تی خیال
تی خیال ایٌِوَ ززف
کَ هثل تزف آب هی ػْد
فعلي ّرق هی سًن
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اردو
الػَ ی تاًک ُا
ًفزتزُا
گل کزدٍ
دػت را اللَ پز کزدٍ
تچَ ُا
در هٌطمَ ای خٌگی
تَ اردّ آهذٍ اًذ
تْپ عول ًکزدٍ ای
الی تْتَ ُا پیذا هی کٌٌذ
یکی ػْت هی سًذ
ُوَ گل هی خْرًذ
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جنگ و صلخ
ؿلر هادری ًذاػت
کَ چادرًواس طزع کٌذ تٌگِ غزّب
طز کْچَ
تیایذ ِ
ّخای خالی پظزع را
کَ خای تْپ رّی هیي پزیذٍ تْد
تْی درّاسٍ تَ تواػا تٌؼیٌذ
چؼوِایی داػت
ُز دّ آتی
ها ُن کَ آهذٍ تْدین تثزین
هی تْاًظتین
در ؿسزای کزتال اس آى آب تخْرین
هایی کَ آى ُوَ گل کاػتین
سهیي ًذاػتین
زتی یک کتاًی کَ الالل تتْاًی ػْت
ًذاػتین!
گزچَ تْپی در کار ًثْد یا رفیمی
تا ایي ُوَ
خْدهاى را کَ هی تْاًظتین تاسی کٌین
در سهیي هظاتمَ تی تْپ
پ تْپ تْدین ّ سهیي ًذاػتین
گاُی کَ تْ ِ
الالل هی گؼتین تْی کْچَ ُای امزاف ّ یکی را هی سدین سهیي
زاال چی!؟

خٌگ کَ آهذ
چؼوی داػت
چْى سخن تز ؿْرت طزش
ها ُن کَ دیگز تظیح ػذٍ تْدین
ُز چَ داػتین
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رّی ُن گذاػتین ّ تْپی خْر ػذ پالطتیکی
کَ تایذ پی اع هی دّیذین
تعذ
یکی یکی دّرع خوع ػذین
لزار ػذ در کزتال گل کْچک تاسی کٌین
تعذ افطار تْد ّ لطار ّ چادر ًواسی کَ تای تای
ّلتی رطیذین
پؼت ُز خاکزیشی یک تْپ داػتین
تیي دّ درّاسٍ ُن تاسی فمن ُْایی تْد
ُزکَ تٌذتز هی دّیذ
پایغ سّدتز تَ گل هی رطیذ
تاس سهیي ًذاػتین
ّلی تا دلت تخْاُذ هیي داػتین
سیز سهیي
کَ خای تْپ
پاُای ها را گل هی کزد
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انگورغش نکرده بو مینا نمی رسد

ػٌیذی هزا اس کظی کَ اّ ُن اس کظی ػٌیذ؟
چَ هی داًذ اس هي آى کَ تْ را ًذیذ؟
دریا پُز اس دطت اطت
هظت اطت
آرام ًذارد
ُوذطت اطت
تا هْخی کَ دطت رّی طازل هی کٌذ تلٌذ
ززفی ًشى کَ آتغ تگیزد چْب کثزیتی
کَ اگز لثی فاع هی کزد
ایي ُوَ ای کاع ًوی کزد در لْمی
ایي ُوَ خالی ًثٌذ
درتارٍ ی دل ِطزدی کَ ای کاع داػتن
کزد آتؼی در دل تلٌذ
ُز کَ رفت اس پیغ ِهي
دّد ًیظت
امزاف تْ اطن ػعلَ دارد
آًچَ تزهی خیشد اس
ِ
اس دی ِذ هي چؼوی کَ تاػذ تظتَ ُن هزدّد ًیظت
دارد ًظز تَ هي آًکَ چؼن هی پْػذ
تیخْد کَ اس پِلْی الغزم ًزدتاى ًوی رّد تاال
ُواى مْری کَ زاال
در تاتالق هتزّ هی رّم فزّ
اس پلَ ُای خاًَ اع دارد
سًی هی رّد تاال
کَ ًوی داًذ
ؿثز را کویي ِتثز ًیافزیذ در للَ
زثض ًفض طیٌَ آفزیذ
ِ
خْاى پکز
اگز ًخْاُذ آى
ِ
کَ ُز غزّب
پٌدزٍ تاى را پُز ِػزاب هی کزد
اًگْر غغ ًکزدٍ تَ هیٌا ًوی رطذ
هثل ت ُزطی کٌَِ در خاهظْاکی
کَ ؿازثغ طالِا پیغ
اس خاًَ رفتَ تاػذ ّ تعذ
اسدّاج کزدٍ تاػذ ّ زاال
دختزی رطیذٍ داػتَ تاػذ
دًذاى ُای هظْاک ًخْردٍ ای دارم
کَ هٌتظزًذ
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ادضار اوی روح

ؿفسَ تیکار اطت ّ تْی تظتزت
خْدکار هي هؼغْل ِکار
لذر یک ػة ُن ػذٍ
ِ
ایي یک للن عشیش تذار
کَ اگز ًن پض ًذُذ
خن تی اثز هی ػْد
تی ثوز
ّکاغذی کَ زاهلَ کزدین
دطتن تلٌذ ًکي اس خاًَ ی تٌت
تَ اًگؼت ُای هي عادت دارد تذًت
تَ ازتیاج خْدت الالل رزن کي!
تذّى هي زتوي
ًالَ خْاُذ ػذ تلٌذ اس سیزُای داهٌت
ة ّرم کزدٍ طت
کَ عاػك آى ػ ِ
ػثی کَ تا لة اس پاچَ ی ػلْارم آهذی ایٌدا
اس هیذاى خاکی طیٌَ ام آًمذر طزتاال رفتی
کَ هظت ػذی
ّ ؿثر را آّردٍ ای تاال
مْری کَ فزدای دیگزی درکار ًیظت
در آطتیي ِهي کلّی دطت سًذگی کزدٍ طت
کَ هار تْی گْری کَ پًَْ تا هي خْاتیذ

خْاُذ ػذ

ّلتی کَ تاری ًذاػتَ تاػی اكافی
کَ کاری داػتَ تاػی تا
هزگ هی پزد اس تاتْت
ّ «تاتْ»یی کَ تْ تْدی
چْى دختزی کَ هثل ًثْد آهذٍ تْد
دّد هی ػْد
هثل تْ هثل ِ اّکی! هثال ًذاری
هثل
ِ
تْ ِ
ًذاػتی کَ ًاخي ات را تا خْى هي الک هی سدی
اگز لثی فاع هی کزدی
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دیگز ای کاع ًوی کزدی
اس در کَ دّرتاع کزدی
خاًَ ام دّ در ػذ
یکی در تْ ُوچٌاى تاس ّ
دیگزی در ایي تاسی
تَ خاًَ ای هزتْم اطت
کَ دیگز ًیظت
دیؼة دلیلی کَ داػتن ػکظت خْرد
زاال چکار کٌن؟
مزف ػذم تا ایي دل تی ؿازة ّ دارم
هی خْرم اس خْد طیلی
ُشار دطتن ّ در آطتیي ًوی گٌدن
تا ُز کَ رفتَ ام
تَ خْد ًیاهذم
ٌُْس ًزفتَ اس دل هي غوی کَ هِواى اطت
در طیٌَ ای کَ هیشتاى تختَ طٌگی همین ِ کُْظتاى اطت
چگًَْ تایذ در تُْای تْ هی کزدم خْد داری؟
طٌگذل تْدی
طٌگی

در دلن تْدی

ًخْردٍ اها طٌگی کَ تْ تْدی
طزم تَ طٌگ!؟
زاال

تَ طزم

چزا!

کَ ػیزیي تْ تیکار اطت ّ فزُادم چٌیي تظیار

ػثاًَ مْری هی گذرم اس تْ
کَ هوکي ًثاػذ زتی هزا تخامز آّردى
درختت را تثز ُز خا کَ هی خْاُی ّ تگذار
طزػاخَ اع کٌذ ًؼظت
ُز کَ هی خْاُذ ِ
اس طز ِهي کَ طایَ ی هي کن ًوی ػْد
ُوشهاى تا رفتي ام
ٌُْس

ّلتی کَ در ّا هی کٌن

فْری تَ هٌشل هی رطن
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ایي دل ِ ُزخا ًؼیي
دیگز ًذارد آطواى
در خاًَ هاى پز هی سًذ
پزّاس خزیذی
کَ در ایي تال کظادی
پز تاس فزّػی؟
تَ ِ
سخوی کَ دُاى تظتَ تز ایي پْطت
اس گْػَ ی لثِای تْ تة خال درآهذ
پض آتلَ رّ خْاُذ ػذ
ُز کَ در ایي آیٌَ تُف کزد
تا پاک ػْد
چِزٍ ی آى ًاخی ِ هْعْد
کَ خْد تْد
زاال

کَ ُز مْری تخْاُن

ُظت پیؼن
تا ایٌکَ کلی دطت در آغْع دارم
هایل تَ خْیؼن
آى را کَ هي هی خْاطتن
هی خْاُوغ
تیزّى ِایي آییٌَ هوکي ًیظت دیذى
لیالی ًایاتی کَ عوزی عاػمغ تْدم
خْدم تْدم
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تابوت
هگز تْ ًـیثن کٌی ًگاُی گزم
تا هي چٌاى عزق کٌن اس ػزم
کَ دطت دراسی کٌذ پیزاٌُی آطتیي کْتاٍ
در خیة اع
خیثی کَ اس پًَْ تیؼتز هار دارد
هاری کَ هی داًذ
ػن چؼن
کٌار ِ
ػزذ لة ًوی ػْد گْع پزداخت
تَ
ِ
ّ دختزی اًذاخت
تَ هْخی کَ خْد را هی تزد تیزّى دریا آتذیذٍ
مفلی چَ تِوت ُا کَ ًؼٌیذٍ
دُاًغ لة پزیذٍ
ُز دّ چؼواًغ دریذٍ
دّ اتزّ اخن کزدٍ
چیي پیؼاًی ع خٌذٍ
ِ
چَ خْب گًَْ طزش کزدٍ رّی ؿْرت خْػثخت
پِلْی چزب ػوع ّ دل تٌگ پزّاًَ
تٌگ اطت ّلت
تایذ تخْاتوت اس تخت تْ تگذرم
ّلتی تزٌَُ ػذی
پیذا کٌن تْ را
خٌذٍ ی سخوت درتیاّرم
ّلی اس خْاب ًپزم
غیز اس درّغ
تا چؼوِا رد ّ تذل ًکزدًذ
اعلای هي کَ ززفی
راطتی دادٍ ام اس دطت
کَ هستاج عـایی ػذٍ ام
هي کَ اس دطت تْ هثل هْطی در طفزم هی داًن
هارُا در آطتیٌت داری
کَ اژدُاُاُاُا خْاُذ ػذ
تْی طزم
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چْى سهیي آتخْردٍ ای کَ طزتاطزع داًَ پاػیذٍ تاػٌذ
آهادٍ ی ثوزم
ّ تْ گٌدؼکی َزؼزی
کَ تَ لثِام
ُ
تک هی سًذ ٌُْس
ًُک هی سًی ّ خوعَ هی ػْد چؼون
تُک هی سًی ّ اعـاتن ػذٍ تعطیل
اگزآرام پُک ًشًذ
لثی کَ رُژ هی هالذ تز ت َِ طیگار
ّ دیگز کام ًگیزد
هزدی
کَ آتغ ِ درًّغ را
در خا طیگاری تْ هی کٌذ خاهْع
سًی کَ هثل خذا ُویؼَ آًالیي اطت
ظِْر هی کٌذ در ّب کن
ّ کن کن داهٌی کَ آى ُوَ تٌگ
خذا را کزدٍ تغل
كوي اطتزیپ تیشی کَ رفتَ رفتَ تیشتزت هی کٌذ
اس تشرگزا ٍِ راى ُا
هی کؼذ پاییي ّ خادٍ هی سًذ کٌار
ت دیگزی طز تزطذ
کَ تاتْ ِ
خذا تیاهزسد!
سًی کَ تا ُن هی خْاتیذین
اس چزم خالؾ تز تْد
پؼت هیلَ ُای پیزاُي راٍ راُغ
یک خفت پظتاى طفت
سًذاًی ػذٍ تْد
کَ خالؾ تز اس چزم تْد
چگًَْ هی تْاًظتن تَ آى هیلَ ُا پؼت ًکٌن
هٌی کَ عوزی طت آسادیخْاُن
ًَ اطتمالل ًَ پیزّسی
کَ لفلی تاسٍ هی خْاُن
در سًذاى ػکظتن
ِ
تا خْدم را کزدٍ تاػن سًذاًی
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زن قجری
پاتظتي
تَ تخت
لة ّ دُاى ّ چؼوِا را تظتي
دطت ُا را تظتزی کزدى
لیظیذى
ّ پظتاى ُاع را کَ تظتٌی ًیظت
ایٌگًَْ گًَْ تا گًَْ تْطیذى
ت خاى کٌذى
ّ ّل ِ
ززاج ًـف چؼن در اًسٌای تذى
داخل پیزاُي
ّتال کزدى ُهچ
ّ تال ّ پز سدى ِ سى
سیز ّسى هي
ِ
خذا خذا پض چزا در ایي ػة تٌِاُا
فمن هٌن کَ سیز هالفَ تْی کفي ام
گٌاٍ ًذارد هگز
تٌِایی هٌی چٌیي زؼزی در َطکٌات؟
خذا ًذارد هگز
در عزفات؟
لة خْاًی سًی لدزی
پض آى ػة آخز کَ تعذ اّ تا اّ هٌچ کزدم ّ در لٌچ کزدین
ة آخز ؿثر هی ػْد؟
کدای ایي ػ ِ
ززف ایي لة تٌِا تایظتذ؟
کداطت لثی کَ رّی
ِ
لثی کَ اًُظی ًذاػت تا هي ّ تا هي هؼکل خٌظی داػت
دلن لزسیذ
دطتن کَ لغشیذ الی پظتاًغ
طیلی طختی کَ طٌگیي کزد گْع
ّ
ِ
اػکغ درآّرد ّ اس دّ چؼوَ ی آتی کَ طزریش کزد
دّ چالَ ی پای گًَْ ُا پُز ّ اس گزدًَ ای تاریک طزاسیز ػذ در ػکاف پظتاًِاع کَ درٍ ی دطتِای
هي اطت ّتعذ رّدخاًَ ی تیي دّ تپَ فْری ریخت در چالَ ی ًاف
زاال
هکث کزدى
در پیچ تٌذی کَ اس کوزع هی گذػت
ّ تْلف
پیغ دّ تپَ ی گْػتی
کَ اس پؼت فمن یکی ػاى هی ػذ
ًـف خِاى را رؿذ کزد ّ زظذ کزد
تَ آى لثی کَ ّلتی تاس هی کزد

17

اس دُاًغ پزّاس هی کزد
فْخی لْ
ززفِایی کَ ُز کذام
هثل هٌماری کَ تاسٍ دًذاى درآّردٍ تاػذ
تَ دل هی ًؼظت ّ آى را خْى هی کزد
ّ سّم هی کزد رّی خذا
خذا خذا پض چزا در ایي ػة تٌِاُا
خذای هي ُن تیخْدی طت؟
ّ ػة کَ خای خْتی تزای خْردى تْطت
ٌُْس دریای گْدی طت
کَ هي در آى غزق هی ػْم تا ؿثر کَ پارتٌز غزیك ًداتن هی آیذ ّ اس خْاب هی کؼذم تیزّى
کَ تٌِایین را تچالًذ

18

جالد
در را تاس هی گذارد
کَ سًذاًی ام کٌذ
تا چؼوی تَ آى گزهی
کَ عـای هي اطت
ًگاُن هی کٌذ
تا اس ایي تیؼتز خزأت ًکٌن
هاٍ را تثیٌن
اس ایي ّ
خالدتز تَ خذا پیذا ًوی ػْد
سخن تاسّین را هی تٌذد
کَ سخوی تزم کٌذ
لزؽ ُام را کَ هی دُذ
تْطَ ای هی گذارد ایٌگًَْ یْاع
تز گًَْ ام
کَ هاٍ را کاهل کزدٍ تاػذ

19

رادیو ىد

چؼوِات گزچَ خْب ًوی تیٌٌذ
ّلی آًمذر سیثاطت
کَ آى را ُوَ هی تیٌٌذ
دلتٌگ تْ ام
دلن تزات آًمذر کْچک ػذٍ
کَ غلت هی خْرد در طیٌَ ام گاُی
ّ هی افتذ تْی ُویي ػکن
کَ ػک دارم
تزای ُویؼَ کْچک تواًذ
تْ تا « رادیْ ُِذ » زال هی کٌی
دی خالی
هي تا ایي طی ِ
کَ ُز چَ هی خْاُن
هی خْاًذ

20

الک پشت

ت پیزی پای درخت تْت
الک پؼ ِ
الک خْد هی سًذ تیزّى
اس
ِ
تا زلشًّی
کَ تز تزگ تْت هی چزد
اس تزص
تزّد در الکغ
کَ دّر ُیچ تچزخذ
آًمذر تچزخذ دّر ُیچ
تا داطی کَ ػاخَ هی کؼذ
طز تزطذ
ّ تزگ ُا را کَ دیگز رطیذٍ اًذ تَ هزگ
خْراک کزهی کٌذ
ِ
کَ ًوی داًذ
کدا فزار هی کٌی
ُی! کزم اتزیؼن!
خش آى پیلَ ی طپیذ
کَ ًاهغ سًذگی طت
سًذاى دیگزی در کار ًیظت
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خیاط

ػغل تْ پیغ چزش خیامی تِتز ًثْد؟
سیز چزش ایي هاػیي ُا
لَ هی ػْی تخذا
درایي خیاتاى ُا تزای دفي ػذى هزدی پیذا ًوی کٌی
یکی کف دیذ ّ دیگزی کف سد
یکی دطتت خْاًذ
ّ دیگزی دطت اًذاخت
کظی هٌِذص دطت ُای پیٌَ تظتَ ًیظت
تا ُز ًگاُی کَ اًذاختٌذ
طلطٌت چؼوِات تزاًذاختٌذ
زاال تْئی ّ ایي دطتِای پیٌَ دّس
کیٌَ تْس
ّ دطتکؼی کَ لادر ًیظت
سیز پْطت
هخفی ت کٌذ
ِ
خطِای چِزٍ ُز کظی سًذگیٌاهَ اّطت
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سو گانو

1
آسادی
ّلتی کَ هی ًْیظن
سًذاًی
ّلتی کَ ًَ
پض عؼك
یعٌی چَ کَ ایي دیْاًَ تا آى عکض هی کٌذ؟
ها ُز دّ لاتل ّلتین
در طاعتی خْاتیذٍ این
هثل دّ عمزتَ رّی ُن

2
تزای ایٌکَ تٌْیظذ
تایذ عاػك هی ػذ
تزای ایٌکَ عاػك تؼْد
تایذ اّ را لخت هی کزد
ایي اّلیي هاللاتؼاى تْد

سى کَ در را تظت
هزد را تْطیذ
ّ هزد
تزای ایٌکَ تٌْیظذ
یکی یکی دکوَ ُای پثزاُي
ّ تعذ داهٌغ را ّا کزد
خالؿَ لخت کَ ػذ
کاری ًْػت
ّ لْل داد
در ػعز طْم عاػمغ تؼْد

3
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دکمت سو
1

سًی کَ لة ُایغ هی تْطیذ
در لطاری کَ داػت لٌذى را ّطن پاریض پیادٍ هی کزد
اس سًی کَ تْطَ تز لة ُایغ هاطیذ
ّلتی خذا ػذ
تَ طْی هزدی دّیذ
کَ هي ًثْدم
اگز چَ هی داًن
کتاتی ُن آى ّطن ّا هاًذ
کَ هال اّ ًثْد
دّ دطت کَ دّر یک گزدى گزٍ خْرد
عاػماًَ ُن را تْطیذًذ
تذّى آًکَ تذاًٌذ
سى دیگزی ُن ُظت
کَ عاػماًَ هی خْاُذ
در ایي هزاطن ػزکت کٌذ

25

2

تزى کَ ایظتاد
طْار ػذ
ّ رّتزّم
مْری ًؼظت
کَ پؼت یارّ کَ ایظتادٍ تْد گن ػذ
خدالت داػت ززفی را در دلن هشهشٍ هی کزد کَ تایذ سدٍ هی ػذ
تزى کَ در ایظتگاٍ تعذی ایظتاد
پیادٍ ػذ
ّ در آغْع هزدی کَ هٌتظز تْد
تذّى آًکَ دعْتن کٌذ ػزکت کزد
تي دادٍ ام تَ دیْار
گزیَ اهاًن ًوی دُذ دیگز
اس خدالت هی کؼن
اس درد زتی تیؼت

3

تا سًی کَ عاػك تْ تْد ّ
در دل تٌگغ
تٌِا تْ کزدٍ تْدی خاًَ
هي عزّطی کزدم
تی ًاهْطی کَ ًکزدم
ایي اّاخز آًمذر دلتٌگِ تْ هی ػذ
کَ ّالعي تَ تٌگ آهذٍ تْدی در آى خاًَ
یارغار تْام
هي ُن کَ ِ
تزای خای تٌگی کَ داػتی
چَ هی تْاًظتن تکٌن
خش فذاکاری!؟
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4

تْ ؿازة ایي خاًَ تْدی
در ایي خاًَ طال ُا سًذگی کزدی
ّ در ایي اتاق چَ خْاب ُا کَ تا تْ ًذیذم
اس ّلتی کَ خاًَ ات را خزیذم
تا ُیچ سًی در ایي اتاق ًخْاتیذم
ػذٍ خیلی ُا ایٌدا تپشًذ
تخْرًذ
زتی خْدػاى را تظاسًذ
خالؿَ اس ّلتی کَ رفتی ّ خاًَ تاسطاسی ػذ
ایٌدا کظی ًخْاتیذ
گزچَ آػپشخاًَ ای
پُز اس آػپش تْد

5

هثل یک تْطَ
کَ اس لثی فزار کزدٍ تاػذ
ّ تز لثی ًؼظتَ تاػذ هثل یک کلوَ
کلوَ ای کَ ًوی داًذ
ّطن خولَ ای هی ًؼیٌذ در یک کتاب
کَ ّلتی هٌتؼزع کزدی
تاسٍ هی فِوی
خش سًی کَ دفتزع تظتَ ای
اس دختزی ُن کَ هی خْاطتَ ای تثْطی
ُزگش فزار ًکزدٍ ای
تلکَ در خای دیگزی
کَ فکز هی کزدٍ ای اّ ًیظت
اّ تْدی
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6
فزاًظَ دارد کن کن خْدهاًی هی ػْد تا ها
یا پاریض را تَ کؼْر دیگزی تزدٍ اًذ
کَ دریا ُن طیاُن کزدٍ طت؟
هاُی تَ ایي طیاُی
کْچْلْ!
خای ؿٌن کَ ؿوذ را دًثال ًوی کٌذ
تَ لالتی کَ اًذاختَ ای در دلن
دیگزُیچ للثی تُک ًوی سًذ
تاد طزاطیوَ رفتَ طت ػوال
خؼک اطت لة طازل ّ
ًن پض ًوی دُذ دریا
ّ تاراى کَ تکلیف آهذًغ رّػي ًیظت
دیگزًوی آیذ
کَ تا اًگؼت ُای تاریکغ
هُْای هزا ػاًَ کٌذ
پض اگز در پاریض
یا کؼْر دیگزی در پاریض
هزا دطت در دطت دختز دیگزی در خیاتاى دیذی
خیال ًکي خیاًت کزدٍ ام تَ تْ
زتوي اّ را تا تْ اػتثاٍ گزفتَ تْدم

7

دلغ هی خْاُذ
تا هي تَ طیٌوا تزّد
تیایذ!
تیایذ ّ زالغ را تثزد
تعذ ُن هی خْاُذ
تَ کافَ ای در ُلثْرى دعْتن کٌذ
چزا کَ ًَ!؟
تاسٍ دّطت دارد
هزا تَ دّطتغ ُن ًؼاى تذُذ
چَ تِتز!
تعذ اس چِل تِار آب دادى

مثیعی طت
کَ ُز گلی عاػمن تاػذ
علی الخـْؽ ُز آى دّ تایی کَ هایلٌذ طَ تکٌٌذ
فمن هاًذٍ ام تا ایي یکی چَ کٌن
ػْرع را درآّردٍ
چَ آرسّی هسالی
چَ غلن ُا!
تا هي دلغ هی خْاُذ
تخْاتذ ّ آش!
عاػك ُن ًؼْد

8

ُز دّ اس دیْار رفتَ تْدین تاال
لزار تْد
ُویي کَ دخل را سد
دخلغ را درتیاّرم
پض پؼت در هٌتظز هاًذم
مْل کؼیذ
ًیاهذ
سل سدٍ تْد
تَ سى لختی کَ خْاتیذٍ تْد
در تاریکی

9

خیال هی کٌذ
چؼوِای کن طْیی دارم
تا دطت راطتغ
طزع را هی تزد تاال
ّ میارٍ ای را ًؼاًن هی دُذ
می بینی؟
ّ هي دارم تَ هِواًذارع فکز هی کٌن
کَ تا کتی تَ آى طیاُی ّ ػلْاری توام طفیذ
ٌُْس ًوی داًذ
هی رّد
یا کَ تاس هی گزدد
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11
تیي هي ّ تْ
هي اًتخاتن اػتثاٍ تْد
چَ هی داًظتن کَ تا رًگ هی ػْد
ایٌگًَْ چؼن
زتی پؼن عْف کزد
کْر ًثْدم
کَ تْ تکؼذ
ّ گل اع را تؼٌاطذ
سًثْر ًثْدم
کَ تذاًذ
کذام سى ّالعي تْر اطت
ُز دّ هْمالیی تْدیذ
ُز دّ چؼن آتی

11

دیز اطت کَ دیز اطت
هي تَ ُْای تْ آهذم
ّ گزًَ ُْا
تاسٍ داهٌغ را عْف کزدٍ
هثل تْپی کَ ػْتغ کزدٍ تاػی ّ هسکن
خْردٍ تاػذ تَ دیْار
تزگؼتن اس طفز
طفزی کَ تایذ خطز هی کزدم ّ تْپی
کَ فکز هی کزدم تَ ُذر دادی
گْل هی ػذ
ًَ ایٌکَ دطتَ گلی تثیٌن دطتت
در هزاطوی کَ داهادع هي ًثْدم

30

12
تْ آى اتفاق کْچکی
کَ در یک ػة ّزؼی افتاد
ّ هي کَ ُزگش تاتا ًثْدٍ ام
اختیارت را تَ هادرت دادم
ایٌطْری کَ زاال
تا خاک هی کٌی تاسی
دلن هی خْاُذ
تاالتز اس توام کالغ ُا
تْ را
تز طین تزلی تٌؼیٌن
تَ تواػا

31

سکانس ىا

1
دطتن تٌذ تْد
در دطتثٌذ تْد
تْ ُن کَ اؿطثل چٌذیي اطة تْدی
دطت تز گلْیی تٌذ کزدٍ ای
کَ دیگز ػیَِ ًذارد
کُْی ًیظتن
کَ طزع داد هی سًی
ًزدتاى خْتی ًیظتٌذ
آدهِا
آًِا را تزای طمْم گذاػتَ اًذ
آًمذر فزّ رفتَ ام
کَ اس درٍ ُن عویك تزم

2
رزوی در کار ًیظت
رزن اًذاختٌذ تیزّى
آدهی را اس ِ
کَ تگزدد
ُی تگزدد
پیذا کَ ػذ
عاػك تؼْد
عؼمی کَ اّ را ت ُکؼذ
ّ تاس تزع گزداًذ
رزن
تَ ِ
رزوی در کار ًیظت
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3
پزًذٍ ای ُظتی
در ًیظتی
تْلذ
طزت را هی تُزد
کَ خاى تذُی هذام
تا ُظتی

4
هثل یک پظتچی
کَ ًاهَ آّردٍ تاػذ تَ خاًَ ات
ّلی اػتثاٍ
در سد
هتاطف تْد
اس ایٌکَ هی خْاُذ
دّتارٍ تا هي تخْاتذ

5
در تاغ طثش تْد
پلک تْ را کَ ِ
در گْر تظت
ِ
دری کْر تظت
آغْع تاسی کَ در خاًَ داػتین
ها در تْ ُز چَ را کَ داػتین
خا گذاػتین
خاًَ ای را کَ در ًذاػت
ایٌدا گذاػتین
ها در عشای تْ هادر ًذاػتین
ها در اسای تْ هادر! ًذاػتین

33

6
دٍ طال اطت کَ اس ِدٍ دّرم
اها ٌُْس چلَ ًؼیي چؼواى طثش تْ ام
دلن لک سدٍ تزای طالی پاکَ
گزهاتَ ی لذیوی فؼکالی
ّ غْس تاهشٍ ی ُوْى ّ
دالکَ
طز ػاًَ هی تزد
کَ لیلَ کٍْ را ِ
تزای گؼت ًْرّسی در هسین آى هثلث لائن الشاّیَ
ّ هظدذ لائویَ
کَ هالیی اتتز داػت
تزای لک لک ُایی کَ آطواى چوخالَ را هتز هی کزد
دلن لک سدٍ تزای پٌیز خاکَ
پل خؼتی
طالی پاکَ
کزٍ
ّ آًِوَ دختز تاکزٍ
کَ زاال تایذ هادر یک ػِز ػذٍ تاػٌذ
اهظال ُن پیغ تْ ًیظتن هادر

7
تز گًَْ
دّ تیلَ کاػتی سیز پْطت
چَ خْػگل!
تز ؿْرت
دهاغی داری تزاػیذٍ
چَ لؼٌگ!
تْ سیثایی
تزای ایٌکَ پْلغ را هي هی دُن
هاٍ عدْسٍ ی پیزی تْد
اگز خْرػیذ ًثْد
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8
تَ للَ ای دطت تٌِا هی هاًٌذ
رئیض دفتز تٌِایی خْدػاًٌذ
هستاج ثثت ًیظتٌذ
ػاعزاى طلظلَ کُْظتاًٌذ
کاع للَ ُا
اس ُن خذا ًثْدًذ

9
لٌذى هظتزاذ دًیاطت
زتی اتزُا
ُز چَ تغق ّ عمذٍ دارًذ
ًگَ هی دارًذ
تا تیایٌذ ایٌدا
خْدػاى را تاالی طز ها خالی کٌٌذ

11
تا ً ُکؼی
طز کظی تزدار ًیظتی
دطت اس ِ
عؼك تْ تاتْتی طت
کَ درع را
ُزطالَ یکی تاس هی کٌذ
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11
تا تْدٍ ایي تْدٍ
اس پیغ اّ کَ تزهی گزدم
تؼٌَ ام
گزطٌَ ام
تَ مزس فدیعی ًاکام
در خاًَ ی ایي دختز ػ ّکاک
غیز اس لظن ًوی خْرم

12
ًماع ُا دیذم
کَ هدٌْى ُواى لیالی تْهی
در تْم ػاى تْدًذ
پض تت ًوی طاسد کظی
ُی هی تزاػذ طٌگ را
تلکَ تتی تْی دلغ پیذا کٌذ
ُز ػاعزی اس عؼك خْد در ؿفسَ دیذى هی کٌذ
فزُاد ُن ػیزیي خْد در طٌگ پیذا کزدٍ تْد

36

13
تاالی طز تْام
چْى الهپ کْچکی
کَ آّیختَ ای تز طمف تز دارم
دارم تزای تْ هی طْسم
ّلت اطت خاهْػن کٌی
تلکَ فزاهْػن کٌی

14
هزدم چَ هی داًٌذ
چمذر
آغْع ّاهاًذٍ ام زال داػت
خش ػعلَ ُیچکض هزا ًوی خْاًذ
تٌِا خْد ػوع هی داًذ
کَ پزّاًَ تال داػت

37

15
کذام دکتز!؟
خالِای ؿْرتغ را هي تزداػتن
کَ ریختَ تْد
چْى داًَ
سیز داهی کَ کار گذاػتَ تْد
در چالَ ی گًَْ ایي گًَْ
چَ خْب پزیذ
گٌدؼک گزطٌَ ای کَ هٌن

16
ػوع آتؼی تْد
پزّاًَ ُن کَ طْس داػت
ػاُذ همـز تْد
کَ سًگی ًشد
تَ آتغ ًؼاًی
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17
ایي رّسُا زال ًذارم
ُوَ تا هي لِزًذ
ًَ هادرم
ًَ خْاُزم
ّ ًَ زتی دّطت دختزم
تَ ُزکَ سًگ هی سًن
تیآلش هی دُذ
تٌِا کظی کَ تا هي ززف هی سًذ تاش اطت

18
اس ُز دری کَ هی ػْد تیزّى
طز سدٍ هی آیذ اس در دیگز
خش درد
ًذارم خذایی کَ تا هي اطت هذام
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19
تگذر اس هي ّلی تگذار
اس کٌارت تگذرم ُز رّس
ًذیذى تْ هزگثارتز اس ًزطیذى تَ تْطت
تی تْ هی ػْد تا خیال ُن طز کزد
تذّى خیال
چگًَْ تی تْ طز کٌن؟
تا سًذٍ ام
خْدت گفتی
هزا ًوی تیٌی
تویز ّ تگذار
تْ را تثیٌن

21
تٌت طپیذ
چْى کاغذ

چؼوِایت اُ

ّ اتزُّات ال
تیٌی ّ تیي هللا چمذر ایي تیٌی للوی طت
زاالطت کَ رّیت ًاهَ تٌْیظن
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21
هي ّ آُْ تا ُن آهذین خاًَ درطت!
کوی ػزاب سدین ّ ُز دّتا ُن رفتین سیز پتْ
تاایٌِوَ دطتن تَ خْى اّ آلْدٍ ًؼذ
کار
کار پلٌگی طت
ت پتْ کویي کزدٍ تْد
کَ پؼ ِ

22
ػادی
ُویؼَ اهلایی طت
کَ رّی آب هی کٌی
اها درد
تز تختَ طٌگی کَ در للة کار گذاػتَ اًذ
تزای ُویؼَ زک هی ػْد

23
طکَ ای پزت هی کٌٌذ
یکی تَ دًیا هی آیذ
طکَ ی تعذی کَ پزت ػْد
ػیز یا خن
فزلی ًوی کٌذ
هی هیزد

لثْل!
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42
تا ُز کَ پزّاس کزدٍ ام تام ًذاػت
ُز چَ آغاس کزدم اًدام ًذاػت
دًثال چَ تْدٍ ام
چَ گؼتَ ام
اس ُوَ رفتن
ُوَ رفتٌذ
آًچَ فزداع خزاب اطت
ُویي اهزّس اطت

42
تزای ایٌکَ آراهؼی کظة کٌن
آرایؼی را کَ ًـة کزدٍ تْد تز چِزٍ
تِن سدم
اّ ُهِز هار داػت
ّ هي
هِزی کَ هدثْرم کزد
اس کٌار هِزتاًی تگذرم

42

26
پؼت ایي ططزُا هطة پیذا ًوی کٌی
ًگزد کَ تیؼتز تة هی کٌی
در آراهگاُی کَ هي تاطیض کزدٍ ام
ًوی ػْد آرام گزفت
ػعزی کَ اس هي ًام گزفت
تایذ ًْکغ تیش تاػذ
چالْیی کَ تذرد
ّلی تویش تاػذ

27
ّلتی رطیذم
در تاس تْد
پٌدزٍ ًیش
یک هگض اًگلیظی
تزای ایٌکَ ایش گن تکٌذ
دّر طزم
ٌُْس ّیش ّیش هی کٌذ
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28
تَ راُی کَ تایذ تَ خاًَ هاى تثزد
ُوَ ّاردین
چؼوِای ُوَ تاس اطت
گزچَ ًوی تیٌذ کظی
فمن ؿذای هِیة یک تزهش
هی تْاًذ تیذارهاى کٌذ
کظی چَ هی داًذ
چَ هی داًذ ػة رّس را دًثال هی کٌذ یا رّس؟
دسدی ّخْد ًذارد
اًگار ًثْدٍ این
ًیظتین
هی تْاًٌذ ُز کَ را هی خْاٌُذ تکؼٌذ
کظی ًوی هیزد
خْرػیذ ّ هاٍ
هثل دّ دلمک
دّ عمزتَ در طاعت
طز ها چزش هی خْرًذ
دّر ِ
ُی چزش هی خْرًذ
طزگیدَ ی مْیلی طت سًذگی
الی چزش دًذٍ ُا
تیي دّ دًذاى
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29
تا ایٌکَ آری هظلواى اطت
ًَ
هظیسی ًیظت
هارکظیظتی طت کَ ًوی داًذ تزدیذ چیظت
هي ػاکی ام
ّلی للات
یا هظلواًٌذ
یا هارکظیظت
ّکیلی ُن کَ دطت ّ پا کزدٍ ام هظیسی طت
هی خْاُذ اثثاتن کٌذ کَ زلّار ُْرا تکؼٌذ
ُوَ آدهکغ اًذ

31
تلفي سًگ هی خْرد
زالغ را ًذارد
تزًوی دارد
هی گذارد تاس چؼن
یک طاعت
دّ طاعت
چٌذ طالی هی گذرد
ّلتغ رطیذٍ
زاال تایذ
گْػی را تزدارد
یا کَ تگذارد!؟
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31
آیفْى سًگ هی خْرٍ
زالؼْ ًذاری
پا ًوی ػی
اّهذٍ تاال
زاال پؼت درٍ
در هی سًَ
پا هی ػی
هی ری دطتؼْیی
ّ هی ػاػی

32
یک تاسی دّتارٍ
یک طال دیگز آهذ
تا هي عْف ػْم
خش پیزُي
خش سى عْف ًکزدم
خش طال تْی دًیا

33
درخت خویذٍ سیز تزف
تعظین هی کٌذ تَ سهیي
هزا سًذٍ اًذ
کاع هی کؼتٌذ
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34
تزخْرد فزیاد تا کٍْ
تذّى ازْالپزطی
ّ تِوٌی کَ اس 75
تا خْ ِد  01در ًَ
چَ تزطی!؟
تاًی تِوي هایین
تاعث ّ ِ
ًَ تزف!

35
در لتل ُای سًدیزٍ ای
ًمغ طعیذ را تَ اّ دادٍ تْدًذ
سًذٍ سًذٍ اّ را کؼتٌذ
چْى تاسی ًکزدٍ تْد
ّالعي هی کؼت

36
تا آب ُظت
لْی تْ هستاج آیٌَ ًیظت
ًارطیض
ُز چَ در کتاب ُا هی گزدم
تیؼتز گن هی کٌن
کداطت آتی
کَ ًؼاًن تذُذ؟
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37
ُز کَ خْاطتَ اّ را تغل کزدٍ
تعذ ُن ّل کزدٍ
گاُی آدهِا
گاُی کالغ ُا
زتی فْج گٌدؼک ُا تَ اّ تداّس هی کٌٌذ
درخت سًی ایزاًی طت
کَ اًتخاب ًذارد
ُویؼَ یک خا ًؼظتَ تٌِا چؼن چزاًی کزدٍ
تٌِاتز اس اّ ًذیذٍ ام
درختی ًذیذٍ ام
کَ تا درخت دیگزی خْاتیذٍ تاػذ

38
۷
۷۷
۷۷۷
۷۷
۷
آًِوَ ُفت آى تاال
هي کَ لثلي الالل یک تْدم
تا ایٌکَ ایٌِوَ چاق ػذٍ ام
چمذر ؿفزم ایي پاییي
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