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ببايیهرر

توهرب رد هنوباب
، گنس هرخص فاکش رب هدیئور قیاقش کی هب
        مزاب یم لد                                                         
، نم
 ما هدیدن ار روول ی هزوم     
! ار یدازآ ء »همسجم« یتح هن و     
! ما هتفرن هار ، ندنل زمیات رانک رد و     
     
 , هرهاق     
 ,هریزجلا     
 ، ار اکرول مردارب یایناپسا و     
! ما هتشگن                              

! نم
 لاس تفه     
لاس هد                
 نادنز و نابایب نایم رد هک تسا لاس هدفه  ،هاگنآ و                     
! منکیم » یعس «                                                                         
 لاس تفه
لاس هدفه
... لاس داتفه
 تساهنرق و اهنرق ، مناد یمن

 مساسحا کدوک                                   
 ما لام آ کدوک                                   
 مدوجو هراصع                                   
رارقیب و کانشطع                                                     
! دنزیم اپ و تسد                                                                             

زورید
 »درِمال« و » جنٌخ « نایم ریسم رد       
مدروخرب هنوباب زا یتشد هب       
 متفر و مدیشک رانک       
ار انشآ هحیار نآ یاوه و رطع 
اه هیر یافرژ ات                                       
 مدیشک رب رد                                                            
؟ییاجک دیسرپو دمآرد ادص هب یشوگ
! تشهب : متفگ
!؟توهرب و نابایب رد تشهب : تفگ

توهرب رد هنوباب
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 ...! تشهبِ دوخِ دوخ : متفگ

 ار رمع مامت هک نم
 نادنز و نابایب رد                        
 ما هدرک » هِلَورَه«                                            
 نابایب وریوک هب                                                                   
! ما هتسبن لد                                                                                      
! ما هدرکن وخ                                                                                     
 ، هاگ ره هک تسورنیز
 ، اجره                          
 مروخیمرب ، دراد انشآ یاوام نآ زا  یناشن هک هچنآره هب                                   
یبیرغ نوچ
 تبرغ رد ییانشآ هب هدروخرب               
 مشکیم ششوغآ رد                                                   
 ناهگانب ایند و                                                                         
 ینتشاد تسود                                                                         
 ابیز                                                                                          
! دوشیم ریذپ لمحتو                                                                                            

 موش لدب نابایب نیا کاخ هب هک هاگنآ و 
  یا هنوباب نوچ                                           
! تشارفا مهاوخ رب رس                                                               
، شقن نیمه و                                                                               
! تسیفاک ارم                                                                                              

۱۳۸۸ رذآ ۲۵
مشق نامیس

توهرب رد هنوباب
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کشا ی هدرپ ِ تشپ ِ سپ

 راظتنا ِ یایرد

! تسا هتفرگ مطالت

حرط

حرط

ریهشیکسا

۲۰۱۱ربماتپس۱۸

۱۳۹۰رویرهش۲۷ 
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!...انرد
! نک رذگ راوهار و دنت اه هلصاف زارف زا بش
! تسیام اجنیا
 – بلق نیا– ام دوجو خارف ماب تشپز لاب ریگرب
! باتش رپ و راوهر                                  

! میا هناقداص ِ خلت ِ رعش ام
 ترورض موجه رد هک یقشع
! داتفا قیوعت هب هشیمه یارب دیاش
 قیهش  مه زاب هک یدید (
)۱()!؟ میتفگن چیه و میتفگ  

!...انرد
! چیه سرپم رگید
 چوک لصف دیسر رد هک یهاگ
 نک رذگ راقو اب و نیگنس
 !ور شیپ ! بادرم  ی هرفس هب نیشنم
! میطّلسمِ لهجِ قالتاب ناروگب هدنز ام

 میرشتنم سای رطع ام
بلاغِ نفعت نیا بولغم
 : زاب هنوگچ ار بش ی هنیس و باهش ِ گنچ ِ گنج هک یدید
 !؟ دنتفگن چیه و دنتفگ » نارحب «                                

!... انرد
 چیه سرپم رگید
 یناد یم وت هچ رگا
 لاس همهنیا راذگ زا سپ
 نینوخ لد نیا یبآ نارک

 میا هراپ هراپ بان رعش ام

میا هراپ هراپ بان رعش ام
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ببايیهرر

  تسوت ی هنایشآ زونه
! نک رذگ هنانز رَپو دنت اه هلصاف زارف زا بش
! تسیام زگره
! گنرد نکم اجنیا
 مینتسیز زاغآ هن ؛ ام
 یگدنز نایاپ هن و
! میا هراپ هراپ ِ بان ِ رعش ؛ ام

۱۳۷۰ نیوا نادنز

 : تشون یپ
موقلح رد یا هلان ، ولگ رد هفخ ی هیرگ : قیهش-۱

میا هراپ هراپ بان رعش ام
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 یاه بل ِ نازوس ِ شتآ و باتفآ ِ  مرٌه ِ راوآ زا هدروآ هانپ ِ نانابش و نادنفسوگ ِ راس هیاس ، یریوک رد ، یتخرد کت

!دوب نابایب ناریسا کانشطع

 ، نارایو رای هاگ هدعو ؛ احنآ                                   

! دوب ناراوس کت                                                                   

 ،تخس ییادص اب ار ام ِ زبس ِ تخرد کت... یرآ ! کنیا

! دنتسکشب                                                                   

و دنتسب مهب ام یاه تسد نانوچ و دنتسسگب و دندنک نت و مادنا زا شزبس ِ زاس هیاس یاه هخاش                  

! دنتسویپب ، شاراخ و لگشپ و زاگ و تفن نوچ یرگید یاه همیه-لت رب هنامحریب                                   

:  !...........ی........... آ رگید راب نونکاو
                 
... انهپ نیا هب ینابایب رد                                                   
                                                   
...یکشخ نیا هب                                                            
                                                            
 ... اه یئانتعا یب نیا هب                                                           
                                                                  
! تسین یتخرد                                                                                  

تخرد کت

تخرد کت
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! تسین... ییاج                                                                                 

... رگید                                                                                 
                                                                                
 تسین یهاگ هیکت                                                                                           

...رگید                                                                                       
                                                                                           
!تسین   یهاگیاپ                                                                                            

تخرد کت

۱۳۸۴ :زاغآ
۱۳۸۶ :ماحنا
۱۳۸۶ هامدادرم مهن
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دنتسب نامقایتشا رب ار هار

دندیشک ریحنز هب ار ناملامآ

دندیشاپ ، درس بآ نامقوش شتآ رب

 ؛ نامراظتنا ربو

! دندز دنب مشچ                    

! دالیم کی ِ توارط یا ! هآ

! دیما یا                                 

! طاشن یا ؛ رتسکاخ ریز عوبطم یامرگ

! شکب هنابز ، وش رو هلعش ، هتخوس ی هنیس نیا ِ قامعا زا                        

 ، ار شیپرد یاهداب نیا لوارقشیپ میسن ایآ                              

 ترظتنم ناج اب                                                                                 

!؟ ینک یمن سح                                                                                                    

دیما

دیما
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 تفر دنهاوخ رانک اه دنب مشچ

 دنوش یم زاب ، اه هار

دنیاشگیم رپ اهوزرآ

 دنوشیم رو هلعش ، اهدیما و

 : هاگنآ

)1( »! تسوزرآ منادیم ی هنایم نینچ یصقر «               

دیما

مشق نامیس
۱۳۸۸ ناتسمز

 : تشون یپ
سمش ناوید زا یعارصم -۱
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 نیرت نینزان یا
ِ مدمه                   
! مرابمغِ ناراگزور                        
 دمآ بورغ زاب هک ایب                        
. تفشآرب لایخ ِ نامک نیگنر و                        

 تسین هدوهیب                   
زین ییاشگیم هدنخ هب بل هک ماگنه                  
ضغب ناسب یزیچ                  
 دنزیم جوم وت یاهبلرب                  
! تسا خیرات سرد و ایفارغج مسر نیا                  
                 
 یتسه ینیمزرس زا وت                  
 شیاه ناراب هک                  
 - هشیمه ، هرامه -                  
! دنا هدوب هاتوک                  

 ینیمزرس ناز وت                  
 شهوبنا یاهلگنج هک                  
 اما ، نیرتزبس هاگ هچرگا                  
 اهوتسرپ مرگ دامتعا هب                  
 - هشیمه، هرامه -                  
! دنا هدوب نما ان                  

 نیرت افو اب یا
 ِ زاسمهِ نایشآ مه                 
!منادنز ِ ناراگزور                                    
شیوخ ِ یهاگحبص ِ سفنت اب و ایب                  
 منبش زا یفرظ                  
 حبص یوزرآ رد هتخوس و هتفرگ رٌگ ِ ناج و رمع رب                  

لایخ نامک نیگنر

 لایخ نامک نیگنر
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!شاپب                                                                             

 تسین هدوهیب                  
 زین ییاشگیم هدنخ هب بل هک ماگنه                  
 ضغب ناسب یزیچ                  
! دزرلیم وت ی هنوگ رد                  
! دوب تملظ ِ موادت و قارف ِ تابث ِ ماجرف نیا                  

 یتسه ینیمزرس زا وت                  
 سفقرد ار قشع غرم هک                  
! دننکیم سبح                  
 ناینادنز و                  
شیوخ تارطاخ نیمزرس رد                  
! دننکیم تسیز                  

 نازیوابش هک ینیمزرس ناز وت                  
 شیوخ ِ دنلب ِ لامآ ِ راد رب                  
! دنوشیم گنوآ                  
 نیرت نیشنلد یا
ِ نخسمه                  
! مدیعبت یاه لاس                          
 دمآ بورغ زاب هک ایب                  
 دوشگ تارطاخ یاه هزاورد و                  
چیه ... ، چیه ار ام نامدای هک ایب                  
! درک دناوتیمن دوبان                  
                 
 نک یئاونمه و ایب                  
 تسابیز ام یئاونمه                  
 اه هرطاخ تمس هب ایب                  
! تسانام ام تارطاخ                  

! کنآ
...ییاهنت میرکای                  
... یرادراخ میسرب                  
! ینادنز طایح راوید رب                  

نیوا نادنز
۱۳۷۰ نیدرورف

لایخ نامک نیگنر
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 !دندرمژپ اه قبنز

 ماحنا رس
 تفرگ مهاوخ ار خیرات نابیرگ           
! ماقتنا زور رد                                                

 دندروآ رب رس ، خیرات قامعا زا یتقو
 - لیسف یاه هشال نیا -                                             
. دنتسشن قلخ یاه هدرگ رب                                             
 ار شیوخ قالخاِ یبالضاف یاه هلول و                                             
! دندوشگ قلخ یاه هناخ و اه هچوک رب                                             
 نینچنیا و                                             
 دیکشخ یتسود زبس غاب                                                        
 دندرمژپ هفطاع یاه قبنز و                                                        
 قشع نزو شجنس یوزارت ِ گنس و                                                        
! دش الط یاه هکس                                                                            
 ماحنارس هصخشب هک نم
 تفرگ مهاوخ ار خیرات نابیرگ                             
! ماقتنا زور رد                                                                  

! کنیا
 دنا بش ریسا اه هراتس        
 دزرا یمن غرم ردقب هچناو        
! تسا ناسنا تایح                                         
 دوعص ناکلپ هک یئوگ        
!تس هتشگ نارگید داسجا                                 
 یناسنا ره و        
! تبحم رازیلاش رگلاماپ ، یزارگ                       

 دکچ یم هبانوخ مرعش دنب دنب زا هک نم
 ماحنا رس
 میسن مرن یاهلاب رب راوس ، یزور
درک مهاوخ زاورپ
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 تشگ مهاوخ ، رعش یاه هچوک رد
 نیشتآ ساسحا لسلسم ابو
،درک مهاوخ دوشگ هژاو رابگر
 : یوس ور                           
 دننکیم ریوصت تشهب ار قالتاب هکنانآ                                        
! دنناشورف هژاو هکنانا و                                        
 سای و نسوس رطع هک ینعی                          
 دوب تفم هیاپ نیدب ات                          
 دنشاپب هدیدنگ یاه هشالرب هک                          

 – یرازاب نارعاش نیا-
 رگم ناراتفک ات                         
!؟ دنریگ ناوهآ رطع                                          
 ماحنا رس هصخشب هک نم
 تفرگ مهاوخ ار خیرات نابیرگ                              
! ماقتنا زور رد                                                                  

دندرمژپ اه قبنز

نیوا نادنز
۱۳۷۰ تشهبیدرا
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؛ مشیدنا یم تسام نایم هک یا هلص اف هب
! ّرقتسم ِ گنس ود نوچ هن                                
؛ لب                                 
! هتسب یاپ یبوبحم و زاب یشوغآ هکنادنچ                                 

 ما هدشورف ییولبات ِ قمع هب
؛ » رکفت بیج رد رس « ی هربنچ نیا رد

 - دنبیاپ و قاتشم-
 یدازآ و قشع هک                                 
جاّوم یا هقشاعم هب                                
! دنا لوغشم نآ رد                                      

، اهنت اروت هنایم نیز هک ناسنآ-
!- مسانشیم زاب تا نامشچ لالز زا                                            

، تسا نم نامشچ لایخ یوراشیپ هشیمه هک تا هرهچ هب
! موشیم هریخ                                                                   

 یا هدمآرد یدازآ ِ تئیه هب هک  - ایآ – یئوت نیا       
 دریگیم ناج وت اب هک تس یدازآ ای       
!؟ دوشیم رولبتم وت دوجو رد و       

، مبلطیم هسوب وت زا یتقو    
مشیدنا یم یگنادواج هب                                      
یدازآ تماق هب هنادواج هکنادنچ                                      
! ما هتسب لد                                                                     

... موشیم قرغ، ت ا هرهچ ریوصت رد 

یدازآ و قشع

یدازآ و قشع
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!یناجیب ی هتفرگ باق سکع نوچ هن-
!نازرل : بآ رد یا هرهچ نوچ ، لب-

 دوشیم هک رت فافش
. موشیم رت قاتشم                       

یدازآ و قشع

مرجاج
۱۳۷۶ دادرم
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: مدیسرپ هنیئآ زا مد هدیپس

رخآ میزایپ ِ رس ، ام«

» !؟زایپ ِ هت ای                         

 : تفگ

 ، دندوب زایپ ِ رس هکنانآ «

! دندش هدرپس غیت هب                             

 ، زایپ ِ هت هکناناو

! باترپ یرانک هب                            

 نینچنیاک میزایپ  ِ زغم دبال ام و

 راگزور ِ غاد ِ گید رد                                  

» ! میوش یم هلاغزج                                    

لاح فصو

لاح ِ فصو

نیوا نادنز
۱۳۷۰ هامریت
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! مشچ زا رود یانشآ یا وت یب
 ناور رابیوج یاوآ                                     
 تس یا هچغازراقراق                                     
 هودنا زا هدنکآ ینامشچ ربارب رد نوچ هک                                     
 ایرد کی مارآ لحاس رد تسرد -                                    
 – بورغ رد                                                                            
! دنکیم رخسمت ؛ دنیشن یم                                     
؛ درذگیم هنانزرپ نوچ و                                    
! دتسرفیم مانشد                                                                     

 وت یب
 ناشفا رون دیشروخ       
 تس یا هدیدنگ لاقترپ                              
 -  بیرف یارب زک -                              
! یرازاب راگزور نیا تسد زا هتخیوآ                              

 وت یب
 راهب       
 تسین یتسه نیون لصف            
! تسا ناتسمز کی رارکت            
 زورید نوچ یبشو                            
! زورما نوچ یبشو                            

 وت یب
! تسین ابیز رازلگ      
؛ - یشابشوخ هیام هن -  میسن یتح      
!تس یتسه ی هنایزات      

وت یب

وت یب
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ببايیهرر

! تسد زا رود یوزرآ یا شاک
 رهوج نیا ،  ههایس نیا ِ نجِس زا یزور                                  
 دوب نتسَر ناوت ار اه هژاو                                  
 دنتفگیم سمل ِ دحرس هب ات                                  
 ارچ و ناس هچ ، هنوگچ هک                                  
! تسا تخس و هدنشک ندوب وت یب                                  

وت یب

نیوا نادنز
۱۳۶۸  زورون
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 لاس همهنیا تشپِ سپ
! خاتسگ سب ، تس هدش وحم یکدوک
، قرب غارچ یاهریت رب وا یاه کدابداب مامت

 دندش گنوآ                                                        
 ، تشاک یلاهن ره و
! دندرک ملق                        
 دش رپرپ و دیسر بورغ هب شا گنرفرب یاه کدصاق و
! تفرگ دوخ هب قیاقش گنر و                                                 

 هنیآ یا وت یاه کدابداب تشپِ سپ
! دشیم لمح وت یاهوزرآ                                         
 یدرکیم سرغ هک یلاهن ره ِ فیرظ تماق و
 دوب وت ِ دیپس ِ لامآِ زبسِ نایَرش                                                       
؛ نانزلاب وت گنر فرب یاه کدصاق و
! یگنر یب و یلابکبس نشور مایپ                                                

...!ناتسرذآ ... ! ناتسرذآ
 تفر ناتسرذآ رد » یکدوک «
 تخوس ناتسرذآ رد » یناوجون« و
! لاب یب ی هدنرپ یا ! هتخوس یا ارنونک
 رازلگ نیمادک ِ دیما هب ار شیوخ ی هتفرگ رگ ِ لد
 دیما نیمادک                                                       
 ؛ ایآ                                                                
!؟یهد یم رپ                                                             

! کنآ ؛ لاس همهنیا راذگ زا سپ
! خرس هنیس و ناتسرذآ ِ کانزوس ِ بیکرت                                       

ناتسرذآ رد خرس هنیس

ناتسرذآ رد خرس هنیس

نیوا نادنز
۱۳۷۰ نمهب ۱۶
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ببايیهرر

  ییاهنت گرگ لثم
! هار هدرک مگ
!وربش ، یقشاع ای
! نامناخ یب ! ناماسورس یب یا هناوید ای
. تسنیا مساسحا بشما

. منادیمن
 ؛ منادیمن ای ، نونکا هک منادیم
! ما هدیسر نتسنادن زرم هب ایو
! راوید
! راوید
! راوید
! کاخ زا یراوید ؛ اپ ریز
 رس زارفرب

! راوید - زین نامسآ نیا-
راوید ، یوراشیپ
 ! راوید ، یتح مهام ِ تشپ ِ سپ
! تس یراوید ، یرگنیم هک وسره زا

. تسین تسب نب زا تبحص
؛رگا نم هک
 مدیسریم مه تسب نب هب
! مدرکیمن شرواب
 مزغم هک اریز
! تسب نب نتسکش مه رد یارب تس یکتپ
! دنلب یاهراد ِ لسگ -بانط میولگو

 تسیراوید زا تبحص
 تسیئاهراوید زا تبحص

یئرمان یاهراوید

یئرمان یاهراوید
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ببايیهرر

 !» دنا هدیشک « نامنوماریپ هک
! مینیبیمن و مینکیم سح هک نادنچ
! یئرمان یاهراوید
 دنوشیم » ساسحا « هک ییاهراوید
 دنوش هدید هکنآ یب
 دنوشیمن ساسحا
! ینک رذگ یهاوخب هکنآ رگم
! یرتویپماک یاهراوید
!یا هشیش یاهراوید
! انبلا عیرس یاه راوید
! بّوصم یاهراوید
!ررقم یاهراوید
!لوبقم ی هدینترد مهب یوترد وت یاهراوید

 ؛ دنزیم هسرپ هک یگس
 لاح ره هب
! » دنزیم هسرپ «
 نم اما بشما
! غیرد ار نتشیوخ
 ییاهنت گرگ
 نایاپ یب ناتسمز کی راتفرگ
! منکیم ساسحا

یئرمان یاهراوید

تشر
۱۳۷۱ نیدرورف ۲۲
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ببايیهرر

! باتهام صقر و اه هرَحنَز ترسنک و تسا بش
 مزیخیمرب
قاتا گرتس یاه هدرن نایم زا یا هسوبو مالس             
؛ منکیم هرهز میدقت                                                                 
!دنزیم کمشچ نامسآ جوا رد غیردیب هک                                                               
 ؛ مزیوایم بل رب یراگیس             
 ، ار  هراپ هراپ  حور نیو             
...!مهدیم تلَغ ذغاک دیپس باوختخر رد                             

! تسین یا هبرقع ، غیرد ، ار نیوا تعاس                             

نیوا تعاس

نیوا تعاس

نیوا نادنز
۱۳۷۰ هامریت
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ببايیهرر

 ام
 تسین شوخ ناملاح رگا  
! میلاوحا شوخان هک تسورنآ زا هن  

 ام
 میدیشون هدنیآ ی همشچرسزا نادنچ  
 نام لاح ماج هک  
 ندیشکرس راظتنا رد  
! دیکشخ                           

! کنآ
نامراب هلوک رب هک تسا هتشذگ        
!میشکیم شودرب                          

)۲( لاح فصو

)۲( لاح فصو

هیولسع
۱۳۸۳ نمهب ۲۴



هحفص

تتوهرب  رردد  هنوباب

29

ببايیهرر

 ام
 میتشاد رواب   
!» تسادیپ شراهب زا ، تسوکن هک یلاس «                  
 اما
 ، دندوب هتفگن  
 راهب رب زیئاپ ِ خلتِ  موجه اب                 
!؟ درک دیاب هچ ایآ                                               

 : دنتفگ
 ! دینک ربص         
!» درمش دیاب زیئاپ رخآ ار هجوج «                       

: ام  ! نیا کنیو                        
!  جارات .... اه هنایشآ                                            

! رپ  رپ .... اه هجوج                                            

! تسیقاب نانچمه.... زیئاپ و                                            

راهب رد زیئاپ

راهبردزیئاپ

نیزراکوریق - ناملس دس  
۱۳۸۴
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ببايیهرر

 یرتک نیا بشما
...یرآ                   
! دلان یم هرابود                            

...و قاجا
... و شتآ            
، هک ینوردنا                        
 ندیبرجت ار ندیشوج و نتخوس                                     
! تسوا ی هرامه ِ تمسق                                                               

! کنآ
 لمّحت ِ راخب ِ ناروف ات       
! تسا هدنامن یزیچ                                  
؟وک ما ملق                                                    
!؟ تساجک ما ملق                                                        

شتآ و بآ

شتآ و بآ

رهشهام
 ۱۳۸۶ رذآ ۲۳ هعمج
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ببايیهرر

  تتايیلزغ
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ببايیهرر

؛ گنر یس ، ای ، هورگ دص رگا ام

گنهآ مه    و   میا هتسد کی زاب

 میا هدز     ناوت نیرخآ  یکی   اب

گنرین  رس  رب   هرعن    ادصکی

لاس یس    رد   میا هدنک   یقدنخ

گنر بش یا هنامز و   نیمز رد

 وشان رپ      و    دنَبََن لپ   یقدنخ

)۱(!گندلا ِ مَچ     و    نئاخِ مَخ   هب

 اه یمارح  نآ یوس یکی     رد

گنهرف و تمرح ِ یوس نیاردام

اه یتفه و تصش :  مینامه   ام

! گنوآ شیوخ بیلص رب نانچمه

 شخب یئانشور   و    زادرپ رون

گنچ هدز بش ناج هب یباهش نوچ

میتسدیهت  ،   ای ،   تسد ورف رگ

)۲(گنژآ زا رپ  خر و ،  هدیکت  رو

اه یتفه و تصش  :مینامه ، ام

اه یتفه و تصش  :مینامه ، ام
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ببايیهرر

تسین ناجزجب  نام هیامرس هک ام

گنریب ، اهر ، شغ و ّلغ یب ناج

 یدازآ     یاهب   دش    نامز ره

! گنهاشیپ    میدشام ؛  ناج لصا

 یدازآ     زا    مه زاب    دش دای

)۳(گنرلگ وا    قارف ردنا   دش لد

وید    ءهعلق   ریسا    یراگن وا

گنهرس   و یهاپس     نایم رد

ناتسِ درس  ِ  هاگماش    نیا رد ام

گنهآزوس ِ رجه ناناوخ    همغن

نارود نیا ِ ناهرمه نیزا   یاو

گنجردنا   مهاب  ِ ناراوس   نیا

توخَن     ءهکشرد    یاه بسا

گنَل اپ ،  لد هدرسف   ِ ناگتسخ

 دنناد      افص اب    ِ ناراسگمغ

گنتلد  ام    میا هتشگ    اجک ات

میزیخرب  زاب   هک   دش نآ تقو

گنتاگنت  و میوش فص یکی رد

بایهر  اه مشچ  و  زاب اه تسد

اه یتفه و تصش  :مینامه ، ام
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گنهابرض    ِ فیدرمه   اه ماگ

میبوک    ورف     یگدرب    ءهعلق

! گنن نیا زا   نماد    میئوشباو

اه یتفه و تصش  :مینامه ، ام

ریهشیکسا

۱۳۸۹ نمهب ۳۱ هبنشود

 : تشون یپ
 ِ شخرچ و نئاخ میلست ، یلّالد ،وراو کتشپ ، گنلک ّالا ،راوطا ادا ، دنفرت :اجنیا رد  = مچ و مخ-۱

) ندیمچ و ندیمخ : زا لصا رد ( گندلا

کورچ و نیچ = گنزآ-۲
نینوخ : اجنیا رد و ، خرس = گنرلگ-۳
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ببايیهرر

 میروخیم  رباربان  ، لد یا هگتمسق نیا رد ام
 میروخیم ردارب غاد ام ،  تس یمهس ار هکره

یاپ رید       یهاگدادیب رد ، تسه   یهاگرید
 میروخیم رت   ی هکرت  و  میوش یم ناراب ریت

 تشز ِ ناماس نیا رد و تفر اهنرق و اه نرق
میروخیم رَب   رت شیپ زا رتب  یدادیب  هب   ام

 دنا هدرب   ار نام هریش و دنا هدیشود نامریش
میروخیم رَب یب ِ نان و دنا هدروخ ار نامنوخ

 ؛ زاب ، میزاسیم و میراکیم شیپ زا شیب هچرگ
! میروخیم رتمک ، شیپ زا رتشیب  هظحل هظحل

 اه لسن   و   اه لصا ِ  هاگراتشک  نیا رد   ام
 میروخیم   رپرپ ِ لامآ   زا رپ  یلسن ی هّصغ

گنت هصرع نیاریگب و گنس نامسآزارابب وگ
 میروخیم رگنس هب ابهص ام هک نامیکاب تسین

 دنروخیم ناناوج نوخ   رگا   هاشنهاش و خیش
میروخیم رت ِ زَر ِ نوخ زا »ظفاح« ِ ناسب   ام

 ؛ نانچمه    ،  رباربان  ِ  هاگدروآ  نیا رد   ام
 میروخیم   رپهش  و  لاب رب    انشآ  ییاهریت

 اه مانشد ،  اه هنشد  و   اه هنعط  و  اه ریت
 میروخیم رتشن و شین  و  اه مخا  و  اه مخز

 ... تسه   یهاگرید

... تسه یهاگرید
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تسین زیگنا تفگش  ، دزیخیمن ام زا را یهآ
میروخیم رجنخ تشپ زا  تسه راب لّوا هن ام

 هاش و خیش و ریزو  زا میتشگ رازیب و هتسخ
 میروخیمرتسگ - داد  یمظن و ناماسِ ترسح

 ... تسه   یهاگرید

 رهشهام
87 نابآ9-هبنشجنپ
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ببايیهرر

 میا هدنام امرس و ارحص  هطلس  مغرب   ام
 میا هدنام امرگ و زورون رگنسمه  نانچمه

 دنتفوک و  دنتخیر  امرب     راب نارازه دص
 میا هدنام اپ رب و کاخ زا میتشاد رب رس زاب

 نیک هب یزیئاپ داب شت نیمز نیا دیدرون رد
 میا هدنام   اهلگ هودنا     اب   و    مییایاقب  ام

 گرتس راب نیا ریز  دش ات ود یرآ ام تشپ
 میا هدنام اتکی  دهع نآ  رب هک اما  میلدشوخ

 ناهج ردنا  دنشک یمرپ نامیاهایئور هچرگ
 میا هدنام  اهایفارغج  نیا  تسد ریسا  دوخ

ناگدرب یارد هر یا ,   سوکاتراپسا  یا  هآ
! میا هدناماج فرطنیا ام نامبایرد یا هظحل

 دنتشاد ربرس  جاوما ,  دیسر نوچ ام تبون
 میا هدنام ایرد بوشآ  اب و میئام  سپس ناز

 میا هدروخرب نیگمهس یاه نافوط رب هچرگ
 میا هدنام اهرفس و ریس نیا یاپ کی نانچمه

! تخس هچ هو ندنام و تسا ناسآ هچ هو نداهن اپ
 میا هدنام  اهنت یاهنت ,  نایم نیا رد نینچنیاک

 دنکیم اغوغ هصرع نیا رد تسیدنچ یعدم
!؟ میا هدنام او  نینچنیا ام ای تسوا رود , رود

 میا هدنام ام

 میا هدنام ام
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 راز ,  راکرسکی تشگ ورازراک دش ور و ریز
 میا هدنام اه ربز و ریز اب هک رگنب ام عضو

 : ام ریوصت نینچ شک یم رب شاقن یا کنآ
 میا هدنام   اهنت و تفر یلسن و داتفا یمچرپ

 ریوک  و رازنش نادنموزرآ یا امش یا
 میا هدنام افوکش و زبس ام دیشاب ربخ اب

 تسپ نیئآ -توکس ناتسرپ بش یا امش یا
 میا هدنام ایوگو خرس نازورفدیشروخوچام

بايهار ,   یمیسن      و اراخ     دندرک    نمحنا
 میا هدنام     ام ,  نانچمه ! نارای : دنتفگ یگلمج

 میا هدنام ام

 رهشهام
۱۳۸۷ دنفسا 
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 میا هدنام  شاپ  ام و نهیم   تسیا هبوبحم
 میا هدنام  ش اّنمت       هب   ناج یاهتنم  اب

 ناگتسکشلد       یسب و   ناگتسخ   دنتفر
 میا هدنام  شاهافج   هب    ام      راو بویا
 
 میا هتفر   ،  تفر   اجک   هب   ام   بوبحم
 میا هدنام         ، شاه »ایب« ِ رما  ِ  میلست

 تخس و درس ناتسمز هب  نامدیشک  مد ره
 میا هدنام    شامرگ  ِ براجت   نآ ِ  مرگلد
 
 میتخوسب   شا قشع ِ شت   رد هک    یهاگ
 میا هدنام  شاهرحس   کاپ  یاوه رد   لد

 میا هدید    وچ    کرحتم    اه هدرم    سب
 میا هدنام  ش اسیع  ِ مد   نآ     راظتنا رد

 شیک هب نوچ  ماحنارس دیشک ام   ِ  جنرطش
 میا هدنام شاه خر ِ فص رد ریزو نوچمه

 حبص  یور   مینیبن   دنتساوخ   هک   نونکا
! میا هدنام    شادلی ِ  بش رد   هنوگچ رگنب

ادلی بش

ادلی بش

هیولسع
۱۳۸۱ رذآ ۲۸

 : تشون یپ
 مراهچ کیتامورآ لحم رد هیولسع یا هژورپ نارگراک یادلی بش نشج رد ، »ادلی بش« ِ لزغ•

 یاهب هب هک یا هملکید و نشج . دش هملکید 81 لاس رذآ 29 رد ... و اه نیسینکت و نارگراک عمج رد )هیوزرب یمیشورتپ(
! تشذگ شوخ نارگراک هب ، یندنام دایب یبش رد اما دیماحنا یراکیب
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 زونه  تسیئادج و رود  هر و  هتسخ رگا  ام
 زونه تسیئاهر هار ؛  تکرح و  قشع هار

 ینابرق  نام تساوخ ، قشع خلسم رد هک یا
زونه تس یئادف  ،  هتسخ نیا  هک  هدوسآ شاب

 ام ِ لدمه  و  نخسمه  نیشنب   و   یآ   شیپ
 زونه  تس  یئاهر ِ رارسا ِ  مرحم   ام  ِ بلق

 دنناوخ شا »لایخ« وچ اما شوخ وت لاصو رگ
! زونه تس یلایخ هکنوچ ؛ ام لد لاح هب شوخ

 ارم   تسا  لاجم  هلان   کی ی  هزادنا  هچ رگ
! زونه  تس یلاجم  ردق نیا هک  راب دص  رکش

 ناماسآ     هوک  ی هناش   و   شو دالوپ ِ  تشپ
 زونه تس   یلاله ،   نازیزع ِ  غاد     یپ رد

 ریزو وچ ترورض ِ جنرطش هحفص نیارد ام
! زونه تس یلاح هچ هک ! هو  و  رگد یحتف  ِ یپ

ماود

هشیب هایس دس هاگراک
۱۳۸۳ هامدادرم۳۱ هبنش
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مینک رذگ    اجنیا زک   تسامِ دنلبِ مزع
مینک رگد    یناج و رگید  ناهج یوس

 دش غیرد  ام زا هک  هزات  یاوه  یتخل
مینک رس  و میریگب  هزات یاوه   یتقو

 ناهج   رد  مییارسب    یرگید  مظن  ای
مینک رَبز و ریز همه  ار هنهک ِ مظن  ای

 ام مزع      تسیئاهر ِ غرم  دنلب ِ فاق
 مینکرتشیبدوخ ی هشوت بیکش ! ن ارای

 مایپ   ناتسود   زا دسریم هنارک ره زا
 مینک رپس  ار مغ رکشل   ؛رایب یرعش

 تسین رارق ار لد هک  ریذپلد  تسیّرِس
!؟مینک  رقتسم   وگب   هاگرارق  نآ  وک

 علبِ بیرقنع گرگ و گرگ ناهد رد ام
!؟مینک رَس هناشومخ هنوگچ ار فاصنا

!ریزورب ،هصرع نیادش گنتو دنامن یرای
مینک رتزاب  دوخ شیاشگ  نیا هک  دش اب

ام مزع

ام مزع

 هیولسع
۱۳۸۳ رذآ ۱۵
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 غاز  هتسشن  ناتاج هب  هتفرِ یاهزاب یا
غاب هتفرگ  متام ءهرهچ و غالک گنر

 هایس  نینچنیا  یبش  ِ دیماِ لعشم  یا
غایَا دشن یحبص هک غیرد یا و دیتفر

 قشع غرم و انرٌد و وکوک ِ  لسن  یا
 غالک  زا دش رسارس   غاب وت زا دعب

 میشکیم هچ  ناریساو ناگدنامزاب  ام
!؟ غالب نیا و نادیهش دای راب هلوک اب

 راظتنا و نارای رطاخ و  لایخ ِ صقر
غارس کی سوسفا و یئاوه نینچردام

 شود هب  یگدنزِ رب  میشکیم  تسیدنچ
غامد و لد یب یسبو قایتشا و قوش یب

 لاحوروش باریس هچودنا شوخرس هچ یعمج
 غاد و درد و جنر ی هرطاخ قیرغ  مه ام

» ایب نک شومارف زیزع یا « : دنیوگ
!؟غارف یمد مغ نیا زا تساجک ار ام

همانگوس

همانگوس

 هیولسع     
۱۳۸۳ رذآ ۱۵ 
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میناشن یب و مان یب , مینایک , میتسیک ام
مینآ هکنانچ ار ام یامنب وت هنیآ یا
 
شاب ام روبص گنس! تزع و جنر ریپ یا
میناگدنامزاب زا , تقیرط نیا رد ام نوچ
 
تسین بجع هتخوس رو مییامن یم هتسخ رگ
میناگتفر هار ام , میدنامن ام و دندنام
 
میدروخ راو داهرف نیریش بیرف نآ ام
مینارباص و میدنام میتفرگ ناوت ور نیز
 
میناگتسکش یتشک قشعِ می رد دنچ ره
مینانز اپ و تسد ام تسا رود هچرا مه لحاس
 
ییاجب اج و لیدبت نیز اترسح و ادرد
! میناوجون ریپ ام ; ریپ , نامناوج لسن
 
دز ررش نتو ناجرب رگ ام نیزح رعش
مینالد هتخوس ام نوچ نیا دز نامگ دش یم
 
تشاد نابز رگا دیاش کاخ نیا تخرد و راد
میناشماخ هچنآ زا تفگیم خلت و نایرگ
 
میدجم لها دنچ ره میدجو و قوذ لها ام
! مینانج رد هک یئوگ یهایگ شیور اب
 
دنا روم ناسب یعمج دنا روج راک هب یعمج
 مینارثوم رای جنرطش ریزو نوچ ام

ناگدنام زاب

ناگدنام زاب

 هشیب هایس دس
 ۱۳۸۳ رویرهش ۱۷
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 دندرزاین  سک هک  یروبص ِ نالدیرپ
 دندرب  اه جنر  و  دنتفرگ رهِم قیرط

 دندنام اس هرخص و دندنارذگرسروبص
 دندرواین  ورف  رس  و  دز  غیت  هنامز

 ورس یدنلب رس هب  یراهب هشیمه لگ
 دندرمژپن  ورف  یداب ندیزو  اب   هک

شریسفت ِ دیلک ، یتسه ِ تّلع و  لیلد
 دندرٌد و هراصع ، یتسم رهوگو ریمخ

 راد ای سفق رب هک یناشو ریش و باهش
 دندرمشن چیه هب ار نود ِ هَبور و لاغش

 غاب و عرازم نیردنا زاتب زارگ یا وت
 دندرت اه هخاش و دنام اهر رازتشک هک

 نک یبوکیاپ و صقر ورب ،  لاغش ورب
 دندرب شا یتسه و تشگ یهت وترب تشد هک

 رگا ترفن و قشع جنرطش شکاشک نیا رد
 دندرشفا   لد  ام  ناراوس   و  ناگدایپ

 تفگش چیه یاج هن! یدرد هن ! تسین غیرد
! دندروآ شروی هک  اهمغ و  هدنام ریزو

  نالدیرپ

  نالدیرپ

                         رهشهام 
۱۳۸۵ دادرم متسیب دادماب
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 منیشنن   رازلگ   رب    دوب   رّدقم    مماحنارس
 منیشنن رادرب رگم نایوگ  قح   هک    مزیوابش

 مناراوخ هشال نیا زا هن ، زگره ما هدوب سکرک هن
 منیشنن  رادرم رب  هک   نم مشیوخ نامیپ نیارب

! ایرد  : وربور  ،  یبآ گنت   نورد    مدندناشن
! منیشنن راّود رگا ، سپ  یهام هن ! مگنس ! نیقی

 ما شیپ نوچ زین سپ نیزا ! یراک بجع ! یقشع بجع
 منیشنن رادیب رگم   ار مزور و  تسا زور   مبش

 ددرگ ناکچنوخ   میولگ ات ملانب قح – قح نانچ
 منیشنن     راتفگ یب ،   تسین متوکس    مزیوابش

! نم مقح غرم ؟ منایز و دوس لودج تجاح هچ
 منیشنن رازاب  رب هک  ! ور وگ ار هشیپ تراجت

! مدنتسرف   یم   نینوخ  ِ ناوخ رب   یتوعد   مایپ
 منیشنن راتفک نوچ ! هن ! مراوخمغ و قشع ریزو

ایرد و گنٌت

ایرد و گنٌت

نیوا نادنز 
۱۳۷۰ نمهب 
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ار کاحض و دوخراک  مینک رسکی ات زیخرب
 ار کافسِ یناج نیا میشک شریزرب تخت زا

 یا هناماس رگدادیب   نیا تس ینیئآ هماکدوخ
ار کاپان ی همیخ نیا  مینز شتآ رسب ات رس

 اهراد  و اه رام وا  ،   میتشارفا راک مرچ ام
 ار کالفا رام و راد زا مینک شکاپ ات زیخرب

یلودش نادنزوریحنز نارک نآات نارک نیازا
 ار کاب یب مدرم نیا مغ هچ شریحنزو دنبزا

 میا هدنبات رتخا ام   ,  میا هدنیآ ام,    راک   ام
 ار کالاچ سبِ دور نیا ,  میا هدنیاز ی همشچرس

اهراکنا ی هموثرج نیا دنیب یم حَبش  نانوچ
 ار »کاشاخ و سخ«اهام دوخ سوباکرد هظحلره

؟یک هب ات نتسکش تمرح ام ِ جنرِ هاگشیپ رد
 ار کاته ی هوای  نیا  مینک  ششوماخ  زیخرب

یگدرب – یراد هیامرس ,  یگدنب ِ  ماظن  و ام
 )1( ار کالول  ی هنادرٌد  ,  یگدنز یا بایب یهار

دشزیخ بشودمآدرد , دشزیررس و دمآربص
ار کات نیّرز ِ غاب نیا , دشزیربل مه هساک نیا

 ما یدازآ مشچ شیپ رد یا هظحل شلایخ دمآ
ار کاچ مد رد ِ بلق نیا ! بیبط یا هآ ! نکب یراک

 میا هدنیآام ! زیخرب

 میا هدنیآ ام! زیخرب

۱۳۸۸ هامید مهن

 : تشون یپ
ناسنا = شنیرفآ هنادرد = کالول ی هنادرد
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 دنناوارف اه ترارم هک یخلت نارود نیا رد
؟ دننارای  هک ییاحنآ زج ؛ میرآ  هانپ  دیاب  اجک

 یبات یبو تسا کاترگ و یبآ یب و تسا کاخرگا
دنناراس همشچ ِ نیع هک ار ناراب ِ لسن  مزانب
 
یدازآ  حبص  یا  وگب  دنتفر اجک  مناقیفر
؟ دنناوخرحس غرم همه یناد یم هک منازیزع

 میراوخمغ نارای یب هک احنآ تسا تبرغ ًانیقی
 دننالاغش و راتفک هک  اجنیا رتب تبرغ زاو

 )1( » یدنموزرآ حرش تسا ریرقت دح یارو «
! دننایاپ ِ ّ طخ رد یسب رگنب یلو  ظفاح ایب

 یرازاب ِ لقع قیرط زا دیجنسم ار ام  امش
!؟ دنناد نایزو دوس اجک قشع هار نایوپ هر هک

 امابرگا تسه ییافو ، اجنیا رگا تسه ییافص
دننآزارپ و نیا زارپ احناک یا هقلح رب اشوخ
 
 دیوریم  بادرم رد  هک  لگ نآ  تّمه  یادف
 دنناریح شافرژرد هک یتسه نیازا شریسفت و

 اورپ یب جارات نیازا و اه یمدرمان نیا زا
 دننامیمن  مه اهنیا  و  دنتسه  ینتفر   ًانیقی

کاتو کاخ

کاتو کاخ
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 تسا رییغت و رییغت نیمه، ملاع نیا نسح هناگی
! دننادیم شنافوسلیف و میتسه نآ نتم رد ام هک

 دنام یمن مه یریزو ، دمآ یکی و تفر یکی
 !دنناریحو دنا تام همه، یرآ قشع جنرطش نیا رد

کاتو کاخ

رهشهام
 ۱۳۸۶ دنفسا ۹

 : تشون یپ
ظفاح زا یعارصم -۱
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 میشماخ و نیشن رتسکاخ هک ام
میشکرس    یاه هلعش  ِ راگدای
میکب  اب و میکدزم ِ لاح ِ بسح
میشرآ  ِ ناج  و  میزاورپ ِ ریت
اه  مان ِ جیلخ زا   میتشذگ   ام
 میشَو ایرد  ِ ینعم و مهفِ قرغ
 دوجو ِ نابایب  ،   لد ِ ریوک رد
میشکلد  یادص نآِ رحِس ِ وحم
دنتخیر یتسه هب نوچار یتسین
میشکیمرس نارکوش ماجوچمه
میا هدنام  اهنت و میئاهنت هچرگ
میشوخ  اهنت نیرت اهنت اب کیل
شیوخ ِ دهع  یافواب ِ نیشنمه
میشغ یب  ِ   دنبیاپ    ِ  مالکمه
ناتسود  ِ تارطاخ  یاوه رد
!میشکیم رپ  اجک ات  اهام ! هآ
درسف نوریب رد هچرا ام شتآ
میشتآ     رپ ِ لد ِ زورفا هلعش
قشع جنرطش ی هحفص ِ دربهار
 میشکیم اه خر هب یرآریزو اب

 میشماخ و نیشن رتسکاخ هک ام

 رهشهام 
۱۳۸۶ نمهب

میشماخ و نیشن رتسکاخ هک ام
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میا هدوب هر نیا نایوپ هر هک یزور نآ زا ام
 میا هدوت   ِ رای  و    میئاوامه   ناتسدیهت   اب

 یرگ یبوّیا   هب   ام اب   ایب   و رادرب   هلوک
 میا هدومیپ ار بعَص یاههوک نیا ربص هب ام

 نامب تتاماط و درِو رب نانچمه وگ ار خیش
 میا هدولاپ دوخ ِ نیئآ ، دوخ ،راو کدزم هک  ام

 میتشارفا     راک ِ مرچ  و  میرگنهآ  ی هواک
میا هدوب  ات ؛  ام  میدوب رگداد   و   هاوخ داد

اه تشاد زا اهر و میحیسم یسیع دوخ هک ام
: میا هدومرف دوخ ِ رعشرد نینچنیا شیپ اه نرق

ام و دنسرت للخ زا ناراد هیامرس ! ایدعس«
)۱(!» میا هدوسآ ، ناوراک زا دزد ِ گناب دیآرب رگ

 راگزور  ِ راب و  میرهد   ی هباّرا  ام  هچ رگ
 میا هدوسرف سبو تس هتفر ام شود رب یگلمج

 مینکیم تقلخ و  میدیلوت   و   میراک   رصنع
 میا هدولاش نیز و  میریدقت و  میرییغت  تسد

ام ِ شفرد

ام ِ شفرد
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 تسه راد و بیرف و غاد ام ِ مصخ ِ شفرد رگ
 میا هدومنب ارف یهاگآدوخ زا یشفرد ام

 ام ِ جنرطش ی هحفصزا دیکچ نوخ هّکچ هّکچ
! میا هدوشگب یا هعلقو میتفای یهار هک ات

ام ِ شفرد

 یلعوب یمیشورتپ – رهشهام
۱۳۷۸  دادرم 

 : تشون یپ
 تس یدعس تایلزغ زا تیب : )۱(
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مشیم هلیئا ناهن یقشع ، ماشیمالخاس ، ماشیمزای

مشیم هلیئا ناق یمیرغاب ، ماشیمامتای ، ماشیمنای

ماشیمالغاب لونوک هرای ، ماشیمالغآ ، مشیمزگ

 مشیم هلیئا نازخ یرموع ، مشیم یجنیا ، مشومدوگ

مشیم هم نّللید ، یمیدرد هم یچیا زؤا مشومکوت

 مشیم هلیئا ناغف هدنَم لوی یب یک رلنیس هَمئِد

یرازاب ماشیماملوا الوی وب نوچ مشومشود

 مشیم هلیئا نالای ینیمسر هلیفرؤع نیریجات

 نج یگیّدئگ ماشیمامچآ نایز و دوس یلودج

مشیم هلیئا نایز و دوس رَدَق هن مید یلیب یک

 نیگَم هلیئؤس  مَدیشئا ، نیبلق انیزغآ ماشیمخاب

 مشیم هلیئا نامه هَد نم ، بیدیشئا ، رود بیی هلیئؤس

 همانراک

 همانراک
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کت هللادابع یرتؤا قشع یمونیوب مشیمگَا

 مشیم هلیئا نامک هجریب یمویوب ، مقشع یورس

ماشیمامنّاللآ ند هدعو ، ماشیمامزآ ، ماشیمخاب

 مشیم هلیئا نایع ؛ یملوظ بووروگ یکنوچ ! ممرجوم

 نسیدئا رخف بولووگ هجگیدپس یرّللت ! بجع هآ

!؟ مشیم هلیئا ناهج ییاوسوور هلئب یریزو یک

 نیوا نادنز
۱۳۷۰ هام ریت

 همانراک
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!؟ یزاسان       شیوخ اب   ارچ ،  یخرس ارچ ،   یخلت ارچ
!؟ یزار هچ ، تسه یزمر هچ ، یشوجیم هچ ، یدرس ارچ

!؟ییآ   نورب  تا شیوخ  نیزک    ییوجیم هزاورد      یکی
!؟ یزاب -رد      یاه لزنم  ز   یراغ  نوچ  هک  یناد یمن

!؟ یهاوخ یم   زان   نارازه   تا ناج  رب    هنوگنیا   ارچ
!؟یزان یب   تسناج   نیا   رد   ی زابمه    هک   ینیب یمن

! کنآ   ،  نتخوس   اّنمت یب  یعمش   وچ   یرمع   زا   سپ
!؟ یزاب » ارچ -اریز  «ِ یپ ،  یدرگیم هچ  » اریز  «  ِ یپ

!؟ اهنت ، یلحاس رد ، نم  و  تفر   یتشک :  هک    ییوگیم هچ
!یزاغآ   رد    نونکا   نیا  زا  ،   یدرک  لد ِ درگ  یفاوط

 ؛ یتسسگب هک   یریحنز ز    ،     یتسبرب    هک    یقاثیم   ز
! یزابرس تشگ یریزو  ،     ینیب یم     جنرطش     نیا رد

؛ نیب یم و   لد  ِ غاب    نیا زا    نیچ یم   یا هژاولگ   یکی
! یزاورپ و یرطع ، یلگ  : دیوگ   ناس هچ   ناشفا رطع هک

لٌگ ِ زار 

لٌگ ِ زار 

 تشر
۱۳۷۱ هام تشهبیدرا ۲۲ 



هحفص

تتوهرب  رردد  هنوباب

55

ببايیهرر

دنریگ ربلد هک میناگدشلد نآ زا ام

دنریگرَورَس هک ، میناگتخاب دوخ ز هن

فیرح -هداب و لد -گنهامه میناتسود

)۱(دنریگرب ، »ّیلو «هک یناشَو هدنب نآ زا هن

 قشعِ شتآ رد هک میناگتخوس نآ زا ام

دنریگ رَپهَش و ، دنیآ رد سونقق وچمه

دنَفال نامیا زک مینایعّدم ناز هن ام

)۲(دنریگ رَبنِم هب و دنرآ لَغَد و اغَد هب

دننک بوکرس و شَدنرامش تسین ار تسه

)۳(دنریگ رَز رد و شَدنرامش تسه ار تسین

دنوش تاوما مدمه رحس هب ات یبش رگ

دنریگ رد ِ هر و دنراذگب نامیا و نید

تسیزب گرم اب هک میئادف لسن نآ زا ام

دنریگ رس زا یگدنز دوخ هک میناگتشک

 مادعا زا شیپ هک مینالد ریش نآ زا ام

دنریگ رَخسَت هب  ، دّالج ی هگرب نیرخآ

دنرخ قّالش ی هبرض ، ناج هب هاگرحس ات

دنریگ ربلد هک میناگدشلد نآ زا ام

دنریگ ربلد هک میناگدشلد نآ زا ام
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)۴(دنریگ رس زا همزمز افو هب مد نیسپاو

)۵(» یخرچ ددرگب هک اجره هب میئام ! بآ«

دنریگ رگنس هب  ، رارحَا هک ، میئام ! هوک

: تفگ انالوم هک مینامه ، میئآرد نوچ

)۷()۶(»دنریگ ،رد ِ  هر هلمج ناتفص بش ءایض زا«

ناورشیپ ِ نمحنا ره هب میزاتشیپ

دنریگ  رذآ  ِ رب رد رگا میزابکاپ

رابغ هدنگ ی هدکمگ نیارد میا بای ماگ

دنریگ رَدنت هب هلمج ،رگ و ؛ میا بایهار

تسام اب شلایخ و قشع ، رگا یدازآ تسین

! دنریگرب  امز ، قشع نیا هک دنناوتان

۱۳۸۹ دنفسا مجنپ

 : تشون یپ
»تیالو«ناگدرپسرس هب هراشا – )۱(

 زاغآ رد هک یا هماّمع»یب« و »اب« ِ )!(نادنمرنه و ارعش و ، ابدا ، ءاهقف ، نیملکتم ، هفسالف ؛ هب هراشا – )۳و۲(
 هیجوت و یزادرپ هیرظن و یزیر یپ رد ، تصش کانلوه ء ههد رد هژیوب و » یمالسا یروهمج« نیگنن تایحو یریگلکش
!دندرکن زاذگورف یمادقا چیه زا و دندیشوک هناناج هک ٌفاصنا ، میژر نیآ ... و یمالک ، یفسلف یاه هیاپ میکحتو

 ، مدحبص وا و دنک هبحاصمو دسیونب همان راجزنا ات دندرک شا هجنکش ، حبص هب ات ، عادو بش رد هک ... هب هراشا -)۴( 
 رکذ هب یزاین هچ(!دوب هتسشن یدنخلگ شنابل رب هک یلاح رد دش راد رب هتسب شقن نآ رب هجنکش راثآو هدیشک رجز ینت اب
)!؟میسیونب ار کیمادک مان ! دندوب نت کی هن ، نانیا هک ، مان

سمش ناوید - تس یولوم زا ، عارصم -)۵(

یئانشور ، رون =ءایض –)۶(

 ، رد ِ هر هلمج ، ناتفص بش ،ایض زا/میبات ردنا هک هناخ ره نزور زا هَم وچ :تیب نیا رد ، تس یولوم زا ، عارصم -)۷(
سمش ناوید – دنریگ

دنریگ ربلد هک میناگدشلد نآ زا ام
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  دنب عيیجرت
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 مینادنز     ِ   ماظن   ِ  دنبرهش                میناماسب ان    ِ  ناریسا    ام
 مینامرف   و  رما  ِ نادنب هتخت                تسین    یرایتخا و میناگدنب
)۱( ) مینآ  ، مان  دنهد  ار ام هچره                دوبن  نتشیوخ مان  ار هدنب (
میناتسلگ  نیا ِ کاشاخ و سخ               دنیوگیمو تسا هتفر اه نرق
 مین ان ی هخرچ   ِ نادرگ  خرچ                دزم هب  میا هدنز و میناگدرب
  مینانابش     نیا  ِ  راز ی  ّهرب            نیئآ شیمو گرگ تسی عامتجا
میناراکماک       ِ   ماک ِ  لسع             تایح هریت هچرا و میماک خلت
! مینازاس  هار ِ لیخ   نیا مه ام               دزاتیم تخت   هیام رس ِ بسا
؟ مینامرد  هنایم نیا  دنچ هب  ات               تفخ نینچنیا تحت یک هب ات
مینک   راک    مزع   تسنآ  تقو                 
    مینک  رارق    رب  شیوخ  نومک                 
   میتفر ارف    اه ربج    اسب زا                میتفر   اپ ود مدآ  ات وچ  ام
میتفر    امس  ات   ماحنا رس و               ار هبذاج رصح میتسکش رد
 میتفر  ارف   مه  ریدقت ز    ات                لاّعف و تقلخ ِ راک رد تسد
میتفر  ادخ ِ  دوخ ات  ؟ اجک  ات               نیبب و میتخاس و میدرک راک
میتفر  اهر ات  : تفگیم و تفر          شیوخِ تراسازا هدرکرذگ نیا
میتفر  ارقهق هب هظحل – هظحل              اما نامزمه  هک اغیرد یا
میتفر  ادف  ،  ناینابرق   وچمه            لوپ  ء ههلا  دبعم  نیا   یاپ
؟ میتفر  اجک )!( انشآ نیا تسین               مینیبیمن ، دوخ ، هنیئآ رد ام
؟ میتفر  اجک ، دوخ و میئاجک ام           ریوصت نیا تسا هناگیب هچ هو
 میتفر   اهتنا  ِ ّدح  رس  هب   ات             نوچ شکیمدآ ِ مظن نیا رد ام
 مینک  راک    مزع   تسنآ  تقو                
   مینک  رارق  رب   شیوخ   نومک                
 میوش  رای   ،  تس یگدننیرفآ             میوش راکب تسد تسنآ تقو
میوش راکشآ ، دیشروخ وچمه              مییآ    نورب نامز ِ قاحم زا
میوش ران و رون ، زاب  ات زیخ             یرآ،ریرَهمَز و تسا تاملظ
میوش  راو  هیاس راب رگد   ات              دنراک ر د  هطلس ِ نازاب هقح
 میوش  رانک رب   ،  دنیارف  زک             دنهاوخ یم زاب و دنناگ هلفس
 میوش رامش  رد  و   مییآ   مهب             ن ارایسب  و   ناگدنکارپ  ام
میوش رایشوه   ،  دنا تاقبط               دروآ  ارف یا ههبج یسکره
 میوش  راک  ِ لهاِ رادمَلَع ،  ام            تشارفا ارف یمچرپ یسکره
: میوش  رارق    نیاِ  نادنبیاپ              میی یگناگی  ی هدادلد  هک   ام
 مینک  راک    مزع   تسنآ    تقو                
 مینک رارق  رب     شیوخ   نومک                

دنب عیجرت 
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شیپ هبرانک ردو شو د اب شو د            شیپ هب ، راکِ ناگدنیامن یا
 شیپ  هب  ،راظتناِ مشچ همه یا             یدازآ ِ   ناقشاع  امش  یا
 شیپ هب    رامشیب  ،    دیرامشیب             نارایسب  ِ  ناگدنکارپ  یا
شیپ هب    راهب ی  هناخ  دوخ   ات        لیوط ِ نازخ نیا ناراز وریز
شیپ هب ، راکشآ هتشگ ییوس وس             رشب هاگن  لحاس زک   لاح
 شیپ هب  راب هلوک  هب  یبیکش  اب       بایهر و یهار ، هار نیارد ام
)۲(شیپ هب  رابریت  و   راد  ی هیاس       اکرول و یمیسن ، اراخ وچ رو
 مینک راک  مزع    تسنآ    تقو                
 مینک رارق رب     شیوخ   نومک                
۸۸ نابآ                                                                
                                                                                                      

دنب عیجرت 

مشق نامیس
۱۳۸۸  هام نابآ 

 : تشون یپ

 تایلزغ – ناوید – یدعس زا یتیب       -۱
اکرول ایسراگ وکیردف , یمیسن نیدلادامع  ,  اراخ روتکیو       -۲
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  اه يییيونثم
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 میا هدروآ ناتسوب یوسب ور

میا هدروآ ناتسود زا یتبحص

 تساه نیرتیو رد هچنآ میداهناو

 میا هدروآ نآ ؛ تسین  ،وک نآ ِ ثحب

 میقح رب ام سپ »تسه« را » یتسین«

! میا هدروآ ناتسین ِ یوس وچ رس

 میا هدید یّلجت ار یتسه وچ ام

 میا هدروآ نایم نیز ییاه هولج

 تخوس دورمن ِ شتآ ردنا یلسن

 میا هدروآ ناتساد نیز یا هّمش

 تسین داهرف و کباب زا یتبحص

 میا هدروآ نایب رد نیریش ! تنیا

ام یاهششوک هب ین ؛ دوخ نیا دمآ

 میا هدروآ ناس نیا ؛ دیشوج همشچ

 تسسگ دهاوخ اهریحنز ، دشن نوچ

 میا هدروآ نامسیر اب ؛ نوچ تساوخ

اه یونثم هچابید

اه یونثم هچابید
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! دنا هتفگ ، هتفرن یهار یا هدع

 میا هدروآ ناگتفر هر نآ زا ام

 میا هرهٌم یتسه ِ جنرطش رد هاگ

 میا هدروآ  نارگیزاب ی هویش

میتفای هر دوخ و میبایهر  هاگ

 میا هدروآ نارگ سب یراب هلوک

 ناس نیا ! کنآ مهام ! ناقیفر یا

! میا هدروآ ناغف اهیئادج زا

هیولسع

۱۳۸۱  نابآ ۹

اه یونثم هچابید
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میلِگ  و بآ    نیا  ِ  مهف   ِ ریسا ام
میلکشم  ،   مه ، اه لفق ِ دیلک   مه

 میا هتشگ اه نامز سب و نیمز سب
 میا هتشغآ    اه مرگ  رب    اه درس

میا هدنک    ییاه هرخص و   اه هوک
 میا هدنز  نیریش ِ قشع  اب نانچمه

 قارف  و   غاد   ء هنیئآ    ام ِ رعش
قایس   نیا رب ناگ هتوسلد ام رعش

 تسشن لد رب نوچ تفه و تصش غاد
تسبن لد اه یشوخ رب نآ زا سپ لد
 
 میا هدید     ردارب     غاد     نانچنآ
میا هدیچ رب  لد و مشچ  یناهج زک

 انف   و   نافوط لسن    دش ام لسن
ادف  هگنآ  ، ضارتعا ،  رادیب لسن

ام یاه نادنز و سبح و غاد و  ام
 ام    یاه   ناراب ریت و راد   و ام

نایم رد ینیمز  ای   یکاخ    تسین
نامنوخ   زا ریس   تس هدیشونن وک

تسوازا یراک اجکره ،  یبانط ره
تسولگ  ِ شوغامه   شا میدید شام

نارایِ ِِقارفرد

نارایِ ِِقارفرد
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 دوپ و رات ره    اب  ، قّالش اجک ره
 دورف      دمآ      ام ِ نایرب  ِ  نت رب

 میشکیم  نارای ِ  تخس    ِ قارف ام
 میشکیم        ناراطقمه  ِ  قارف ام

 ام یاورپ  ، هغدغد    تنج تسین
 ام یاسرفناج درد    ، خزود تسین

 داعم  ای   رشحم هک ای   تمایق   وگ
!داب هچره اداب ؟ تسین ! دشاب ؟تسه

 مینکیم         یهاگپ   ِ یانمت    ام
 مینکیم   یهاگداعیم    کی   ِ قوش

 نایم رد  یهاگ هدعو    دشاب   شاک
ناتسود  اب ، یعمجم      ، یناتسوب

 مینز     نارای اب هقلح      رگید راب
مینز نارادیب  قوش و   روش ِ فرح

 میشوخ  دوخ  لاصو   دیما   هب   ام
میشواچ راظتنا  رد   بش   و   زور

هاشنامرک
۱۳۸۵ رذآ ۴
رهشهام
۱۳۸۷ دادرم ۹
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ام ِ یطوط

 دامن نیا ، نادنزو »هتسش اهنوخ ،هدیچرب اهراد «و  ؛ماحنا، یسایس ناینادنز ماع لتق هک یماگنه هب ،شیپ لاس تسیب
 رد سپ نیزا رگید هک ؛ دوخ یرادیاپ و تایح هب مارآ و رابهودنا یتوکس رد یخیراتو » گرزب ضارتعا«نآ  ِ گرتسِ

  ، ناریسا ماع لتق ریبک حتف زا ِ تسمرس ِ نانابسبح و ، دادیم همادا ؛ تفای یم دومن هنامولظم یی یدنبیاپ و یرادافو
 و طیارش و دندناریم دوخ ِ رخ ، لابغارف و  لایخ هدوسآ ، رگید  ، رباربان دربن نیا ِ هاگلتق و هاگراتشکزارفرب هداتسیا

 ناحتاف زا اهنت هک دندرکیم نآ ، هدنامزاب ِ ناینادنز تشادهب و اذغ و تاناکما اب و دندرکیم لامعِا دوخ هاوخلد عضو
 و لصأتسم ، ناینادنز تاباصتعا و تاضارتعا ربارب رد زورید ات هک اهنامه -  ؛ تس یندمآرب نانیا نوچ یریقح
 رد هک میداتفا یم ییاهزور دای هب و »میتشاد ینامز مه ام« هک میدرکیم »یمایادای« و میتسشنیم مه اب – دندوب هدنامرد
 «اب هک اه هچب ، )هاگشزومآ( 269 دنب هس نلاس رد و جنپ و تصش لاس رد »ناینادنز یخیرات و گرزب باصتعا« نآ

 احنآ هب راکو دوب هدیماحنا ینالوط ِ یگنسرگ و ییاذغ یب هب باصتعا و دندوب هدش هجاوم نانابنادنز  ِ  » لباقتم میرحت
 هتفرگ زاب یاه هناودنه تسوپ هارمه هب ار جنپ نلاس نایدنبمه و ناراطقمه زا هدیسر یاه کشخ نان هک دوب هدیشک
 « : میتفگیم.... !دنتسیزیم و دندروخیم -!دنک ریس هک یا هزادنا هب هنو هدش یدنب هریج مهنآ - کمن بآ زا هدش
 تیعقاو معط یخلت زا ات درکیم فیرعت یا هصقو یا هرطاخ یسکره و »!دیاب یداش یکدنا ، تسا سب هودنا !رامیطابا
 «هک درک فیرعت نامیارب ار یی یطوط تیاکح ام راطقمه و یدنبمه قیفر  ، یراگزور نینچ رد یزور هک دهاکب

 هک دوب نیا ریوصت زاب شا هصق  ، نامزمهو دناشنیم نام هدیبسچ مهب نابل رب یدنخبل شا تیاکح ودوب »ام ِ یطوط
 یقوقح یب هب ار یی یطوط ... یطیارش لیمحت اب » اه نرق و اه نرق و اه نرق... اهلاس و اه هام و اهزورن هنوگچ
 راگزور نآ زا هک منکیم میدقت نآ یلصا یوار هب ار ام یطوط ِ یونثم ..... !دننکیم میلست و مار ار وا و دنهدیم تداع
  .تسیندنام دای هب ،شراوتسا یاه هناش و عیسو هاگن و خارف بلق  ،نانچمه

۶،۷،۱۳۸۷  )بایهر(

 لوا پاچ رب هچابید



هحفص

تتوهرب  رردد  هنوباب

66

ببايیهرر

 یونثم اب انشآِ زیزع یا

یونعم ِ ّیونثم اب انشآ

نایطوط یاه هّصق هدناوخ وت یا

نایطوط یارجام و تشذگرس

تخیرگ یئوس کی«هک یدید یی یطوط

»تخیرب ار لگ نغور یاه هشیش

برض هب شدرک لچک دمآ شبحاص

)۱(»برچ ، هماج و ناکد نغور رپ دید «

ناس هچ هک یدیدب رگید یی یطوط

ناگرازاب سبحم زا اهر دش

ام یانالوم ِ کرد یتفرگ نوچ

ام یاناد نآ جاتنتسا زغم

ام زارمه یا و دردمه یا کنیا

ام زاوآ مه ، هّصغمه و لدمه

کرتشم یاهدرد هدیشک یا

کرتشم یاهدرس و اهزوس

هبرجت ره رد هدرک قّمعت یا

هب ، راک ره زا هدید قّمعت نیو

!قیفر، اجنیا ،رگد یناوخارف اب

قیمع و فرژ، هبرجت نیا جنسب مه

 نامز نیا میدوشگ ام رگید راب

ام یطوط
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نایطوط نیا زا رگید یناتساد

نیرَب جوا رد تسانالوم هچ رگ

نیرتمک اجنیا و قشع ریزو ام

،تسین ؛ تسه یناعم کرد : فده نوچ

تسیب ز رتمک نیا رب هتسب رب هار

کرد لها زا میتشاد یقیفر ام

)۲( کرَب : دنب رد ، نیب کیراب ،افو اب

ار هّصق نیا نامدرک تیاکح وا

 اه هّصغ و اه دنخبل هرمه

ام ِ نارهت نیا رد یزور ام : تفگ

ام ِ ناوخمه میتشادیم یا یطوط

دوب هدنزرا یا یطوط انعر و زان

دوب هدنکآ راقو زا ، انیم و خرس

ام ِ شوجمه و هیاس ، ام زا یوضع

 ام ِ شونمه و هرفس نیشنمه

تشهو هاجنپ رد هک یزور نآ دمآ

تشگ و ریس مزع میتسبرب راب

دوب تالیطعت و ناتسبات لصف

)۳(دوب ، تاهیه ؟ گنرد اجنیا دنهس اب

 ناجیابرذآ ناتسهوک رطع

نایب و حرش ، هن ، درک دیاب رطع

ام یطوط
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رفس بابسا تشگ مهارف نوچ

:رتشیپ نآ زا دمآ شیپ یلکشم

ام میراپسب هک رب ار کیطوط

!؟ام میرامیب وچمه شلایخ زک

زیزع سب یقیفر دمآ اضق زا

زیمت و لاّعف و  بایهر ، طبظنم

یا هتفهکی وا تساوخ یم یا هناخ

یا هتفگ ، یلاقم ریرقت رهب

راکش دوخ و راکش لابندب ام

!رارقیب سب و دمآ یم ام یوس

ار هناخ دیلک شمیدادب سپ

ار هناشاک و یطوط میدرپس وب

شا هراب رد هیصوت نارازه اب

شا هراچ و اه هار و اه تساوخ

وا کاروخ رب دیکأت اب  هژیو

: وا کاپ و زیمت فورظم و فرظ

یروخ یم هک یا هویم و تشروخ ره

یرَس نوچمه شکب مه ار وا مهس

وا فرظ همختز نک رپ نآ زا دعب

وا فرط ، تفاظن مه یهاگ هاگ

ام یطوط
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سب و تسدرورپ زان ام یطوط

سفق وا دراد هچ را ، دازآ تسه

تسا هناخ ارام ِ ّیطوط سفق نآ

تسا هناشاک نوچ هکلب ؛سبحم تسین

سَفن ِ ّیگنت و برد و دنب و لفق

سفق ار یناج و رصق ره دنکیم

تسین برد و دیلک ار ناک سفق نآ

!تسیندید مه ناک تسیرصق و هناخ

 برد و لفق یب یا هناخ زا میرذگب

! برض ِ تایآ یب تس یهاگسفق هک

تفنش ام قیفر نآ ؛ میتفگ هچره

 تفگن یزیچ، رگد و ! یرآ : تفگ

میتشاذگب و هتشگ مزاع مه  ام

میتشاد احنآ هچنآ ره و یطوط

!ناگماج نیخرس و رای راید یا

! ناجیابرذآ ؛ کباب هاگداز

!نارعاش زارفرس نیمزرس

! ناخراتس شزیخ راگدای

! ناودنک و دنهس ، کباب ی هعلق

! نادواج ثیدح و زیربت کرا

میدمآ دنویپ ِ دیدجت ِ رب ام

!میدمآ دنگوس و زوس ن ارازه اب

ام یطوط
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تشذگ ناسنیا مه هتفه نآ ضرغلا

تشذگ ناشیوخ اب تشگ و راذگ اب

ام تشگرب تبون هگنآ دمآ

ام ِ تشگلگ نآ زا دعب لزنم یوس

! تفگش یا ! میدیسر نوچ اتفگش یا

! تفگش یا ! میدید هچناز اتفگش یا

ام دازآ و هدازآ یطوط

 ام ِ داباداب هچره کیرش نآ

سفق رد احنآ شماخ و ریزیرس

!سفن و دروخ یم بآ و کشخ نان

بآو هساک رد دربیم ورف نان

! بات و چیپ اب نآ زا دعب شدیوج یم

 دوب مارآ سفق رد احنآ یطوط

! دوب مار ؛ هدرسف و میلست ، تخس

؟ نیا ؛ تسیچ نیا وگب ام قیفر یا

!؟ نیا ، تسیک نیا ! نیا تسین ام یطوط

 قیفر یا وگ عقوام و لاح فصو

! قیفش سب و نیما سب قیفر یا

 درک زاب ار ارجام مه وا هگنآ

: درک زاغآ ار هتفه کی ی هتفر

ام یطوط
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 نمِ  شیپ احنآ بشنآ دمآ یطوط

! نمِ شیوخ ناس هب هرفس رس رب

! همنشگ ؛ نم ، همنشگ ! هب هب : تفگ

! همنشت نم ! همنشت و ؛ ! غود ! غود

شا سپ زا غود و مدروخ ییورمین

شا سران یبیس تسوپ هگنآ مداد

سپس مدرک رپ بآ اب وا ماج

سفق ردنا متخیر مه ار همخت

تفرب و درک یرغ و ّرغ کیطوط

تفت ِ بآ نآ درک شون و دروخ همخت

 دوب هچره احنآ مدید ادرف حبص

! دوب هدروخ رپ ، اهتشا رپ ِ یطوط

 دراگ ِ سح ، بجعت و نیسحت سح

! درای دنچ دز بقع ارام و دمآ

 دوز لقع دمآ و ساسحا نیا تفر

دوب هک یفیلکت و لوق دمآ مدای

منک یرادیرخ همخت شمتفر

منک یرادهگن ار تناما ات

 بیجع مدید یا هتکن احنآ نکیل

! بیحن ام و فازگ همخت تمیق

میور یم هر نیا هنارابکبس ام

میهرمه ورنیا زا نالابکبس اب

ام یطوط
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مرجال ، لزنم یوس متشگ زاب

مرگنب ات ار هناخ شوگراچ

 یا هشوگ ، احنآ رد مدید یی ینوگ

یا هشوت نوچ شَرب ردنا کشخ نان

شیپ ِ هار و نان ینوگ نیا و لاش

! شیک -شیورد نم رب یفشک دوب

دش زاب مریسم و دبدرگ فشک

! دش زاورپ ، دش لاب میاهتسد

نان هدرخ زا شمدرک رپ ار هساک

! ناوت یم ات روخب ! یطوط : شمتفگ

تسیرگنبو تسشن دمآ کَیطوط

تسیرگ یراگنا و درک یدنلوّرغ

 ار هساک دز دگل و تسج ناهگان

 ار هسام دزیر لیب هکنانچنآ

تسشن احنآ سفق رد و درک تشپ

تسسگ مه زا نامتالاوحا سپ ن از

!؟ متسیک ؛ تلایخ ! یطوط : شمتفگ

! متسین نانآ زا ریخ ؟نانوبز زا

ار بآ و کشخ نان ای یروخیم

! ار بات و جنر و یگنسرگ ای

ام یطوط
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غیرد اما مدمآ رهظ و متفر

غیت و رصح و راشف نآ دوب رثا یب

 سفق ردنا ام هب شتشپ کیطوط

سفن دزیم هگ و درکیم یرغرغ

 تسد هب دمآ ! بوخ رایسب : شمتفگ

!تسا هنوگ هچ زا هک وت اب ام عضو

مدمآ بش رگد راب و متفر

مدمآ بت نوردنا رد یمک اب

؟تسا هدروخ ار دوخ نان ایآ یطوط

؟ تسا هدرب ام لد زا شیوشت و روش

 دوب شوماخ سفق رد اما یطوط

 دوب شوج و شورخ یب ام رب تشپ

 سپس و ناساره متشگ ادتبا

سفق بحاص نآ یوس مدرک یور

 یا هدرک جل وت هک الاح : شمتفگ

 یا هدرک جک ام یوس ار تندرگ

شور یزاسیم رهق و باصتعا

! شکشیپ ؛ دمآ زین مه ام رهق

 نامه و مینامب ام و نامب وت

! نارماک رخآ تسیک مینیبب ات

ام یطوط
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دوب هنشگ یطوط زاب دمآ حبص

 دوب هنشت ییوگ وت و دروخیم بآ

 نآ زا دعب مدومن رپ شبآ ماج

نارگان لد نورب هناخ زا متفر

! دروخ یم نان : دوخ هب متفگیم رهظ

! دروخیم نانوچ هک ار شقیرط مه

 تسا هدناوخ شلاچ هب ارام یا یطوط

! تسا هدنار دوخِ رخ نونکا ات هک سب

میتسین اهنآ زا زگره ام ریخ

! میتسیا زابدوخ هار و ریسم زک

میدمآ ام یا هیوگاو نینچ اب

میدز رس یطوط یوس رگید راب

 دوب هتفخ ، هدرک تشپ احنآ یطوط

: دوب هتفگ ار دوخ میمصت ایئوگ

شیوخ نأش تشگزاب لوبق ای

! شیپ هب دیآ چره و عضوم نیارب ای

داتف ممادنا رب هشعر ناهگان

داتف مناج رب و حور رب یتشحو

اهدیدرت ، کش و ّنظ و اه سأی

: اهدیب نوچمه دندرتسگ هیاس

ام یطوط
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یا هشیدنا رد راو یطوط هک یا

! یا هشیر ، گر کیز یطوط اب وت سپ

درمو داتفا کیطوط و میدمآ

)۴( درپس ناج تجاجل نیا رب تبقاو

یا هدوب اهنآ راد تناما وت

!؟ یا هدوهیب سب ِ ّ یزابجل هچ نیا

فالک زا ناماهر دزاسیم هچنآ

! فاطعنا تسا فاطعنا تسا فاطعنا

 تحلصم مدرک شیوخ اب نینچنیا

 تهج ره زا تروشم و ّیسررب

شین ؛ شیب مدیدن رگید تحلصم

شیپ همخت اب مدمآ بش و متفر

مدق کی یطوط دزن مدیسر نوچ

! مدش یتالاح هب یلاح زا زاب

شیپز رت مّمصم سب ار وا مدید

! شیپ هدرب دوخ دصقم ناسنیا کنیو

تفرگ الاب وا زا هگان مترفن

تفرگ اتمه یب لکش ام شلاچ

 ام ت امولعم بسح و ساسارب

! ام ِ تاهیه ات تس هدنام یبش کی

 نیقی دریم یمن بشما کیطوط

ام یطوط
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نینچمه وا کشخ نان یدروخن را

 کشخ نان را دروخن مه ادرف حبص

کشپ و لاف یب و رگید یعضو و ام

میتمدخ رد ام و تسه اجنیا همخت

! میتمحز یب سب و رادتناما ام

! قیفر یا ، یحبص هچ ! هو ، دمآ حبص

! قیمع و فرژ یسب مدید یا هنحص

 مار و مارآ سفق رد احنآ یطوط

! ماش – هناحبص هتخیمآ شا مه رد

 بآ و کشخ نان هدرخ تشوگبآ

! بابک هک یئوگ ؛ دروخ یم نانچنآ

کیطوط عضو تسا نیا ضرغلا

کَی هب کَی و وم هب وم مدرک فصو

 تسشن و دیدنخ و تفر و تفگب نیا

... تسسگ مه زا ام راکفا ی هتشر

 دوب شوماخ ، نایب نیریش ِ یطوط

 دوب شوج رد ام نوخ یشومخ نیز

 تشادن یلفق سفق نآ برد هچ را

! تشاد زیهرپ نورب زا اما یطوط

 دوب هدرسفا ام باداش ِ یطوط

ام یطوط
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! دوب هدرملد ام بات یب ِ یطوط

غیرد یا ام ی هدازآ ِ یطوط

!؟ غیتس حور نآ زا دمآ دورف نوچ

 غیرد یا و درد هک یا دایرف هک یا

 غیت و رصح و راشف ، یگنسرگ زا

 یگدنامرد ، یگ هّکی ، یهانپ یب

 یگدنار تداع یوس ، یراشف زا

 اه لاس و اه هام و اهزور

 اه نرق و اه نرق و اه نرق

 دننکیم یدنفسوگ ار یا یطوط

 ! دننکیم یدنمک ِ میلست و مار

۱۳۸۴ - تشر  

 : تشون یپ
 تسانالوم زا همویگ نورد یاه عارصم-۱
مواقم ، مکحم :کرَب-۲
 ناجیابرذآ رد دنهس هوک : دنهس-۳
تبقاع و : تبقاو-۴

ام یطوط
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میتشاد یلاغتشا  ،  نارمع هب ام
میتشاک یتارطاخ      مه اجب اج

ام ِ راک ِ تشرسمه دشرفس نوچ
ام ِ راگرپ ِ کون دش ندید بوخ

 نامدرم و ایف ارغج لد زا
 ناهن و ادیپ ِ گنهرف و تنس

 زیمت یب و میرذگن تریصب یب
 زیچ چیه ِ رانک زا هتسب مشچ

میا هدیمهف یبلطم یهاگهاگ
میا هدید ً امیقتسم یهاگهاگ

 تارطاخ ِ لاهن نیا دش یرظنم
تاّنیب زا ،  یا هنیجنگ ، یا هشیب

 دروخ و دیچ شیاه هویم زا ناوتیم
 درب تشگلگ نادب ار یعمج هک ای

 نیمز ناریا نیا رد یزور اضق زا
» نیرجنهاش «     هب داتفا نامراک

ناتمگه ،   نامیس لاصحتسا حرط
 نادمه رد    نَزَر   رد هورق ِ شخب

 بابک زا و بارش زا راب رپ ِ کاخ
بآ رپ   و تشپ رپ   ِ کات یاهغاب

اه گس و اه گرگ
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اه دام  ِ راد ثاریم و زکرم
اه دای انیس نبا زا  شا رب رد

 دایز سب هجوت بلج دومنیم
! دالب نآ رد اجباج یرادغرم

 شا یقاط کبس هب یئاهانب اب
شا یقاب یامن اب ییاه حرط

 نیجع دش نیشیپ حرط اب ون راک
)۱(! » نیزَج رَد «  یاه زاجعا زا مه نیا

 تیعضو نیا زا میدرک وج و سرپ
تّیمک نیا و شیازفا نیا ّرِس

 تساروآ دوس سب هک دبال میدمآ
 تسا روای یرادغرم اب نات تخب

 تسین زیگنا تفگش راد دمآ ِ لغش
 تسیب هب هگان شا هس و ود دسر رگ

کاله و دیلقت و یرادرب هترگ
کاخ و بآ نیا رد تسی لومعم مسر

 تسا عفان یلغش : هکنیا دنتفگ شاف
 تسا عفاد ار ررض کش یب نآ دوس

 دش هدرتسگ سب هچرگ یرادغرم
 دش هدرورپ یسب شرازاب کیل

یسررب لها زا یهاگآ تفگ
: یسراو سب نآ نوماریپ هدرک

تصش ِ دعب یرادغرم دورواب
 تسب تخر اجنیا زا هژاو دصراچ

اه گس و اه گرگ
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 داهن هدنیازف یریثات کیل
داصتقا رب ، هیذغت ریسم رب

 میتحاران ام هکنیا تیعقاو
 میتوعد یعیسو ناوخ رب هچرگ

 بیقر زن و زارف و بیش زا هن ام
: بیجع یرادیدپ زا میتفگش رد

 میا هدرورپ لد نوخ اب ام هچنآ
! میا هدید نابایب گرگ ء همعط

 دننزیم یرادغرم رب  اهگرگ
! دننکیم هلفن شیب و دنروخیم

 تسا روآ درد اه هبرض نیا : شمتفگ
! تسا رواب زا رود هب یرادقم هچ رگ

 میا هدید ناوارف گس اجنیا رد ام
میا هدینشب ناشفاصوا و رَب زو

 ریلد رای          همهنیا   دوجو اب
!ریسا درک ار دد و وید سب ناوتیم

 لدتسم یباوج نوچ دماین رد
لدج نآ میدرک فوقوم نیا زا سپ

 راک و میدنام ام و تشذگب ارجام
 راوس نوچمه نامرمع ،   هدایپ ام

 نامناخ یب دوخو مینازاس هناخ
 نامناج   نیا طقف هیامرس و ام
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 اهراک  ربارب زا تفریم شیپ
اهراوید مه و تازیهجت بصن

 نتب ِ بیکرت و دوب نشو هسام
نٌت هب نٌت ِ بصن و تازیهجت و قرب

 تسب راد زا ناگداتفا رامشیب
 تسکش شیاهناوختسا و درم هکناز

لهس ِ  مادختسا مه و جارخا ِ درد
)۲( لها هدرک ار اه نیهاش اسب یا

ریخب نارای اب یاهبش نآدای
...ریخب ناراداوه ار نارابو فرب

 دیسر رس ناتسمز و  زیئاپ تفر
 دیشکرب شا ماین زا غیت نامسآ

 زوس و دوب امرس هک یناّرب غیت
زود ، کاخ رب ار گنس ِ درس وزوس

 ریرَهمَز ناسب یکالوک هاگ
ریس درس ِ فرب ز یناراب هاگ
 
نینچ یناتسمز رد یزور حبص
)۳(نیزح سب» ناوخا« ِ ناتسمز نوچ

 هاگراک یوس میداتفا هار
 هاگباوخ زا نزر رد یعمج تسد

 اه هناخ نورد رد هدنام قلخ
 اه هنال رد اهرام و اه روم

نامزو امرس و هار و فرب و ام
)۴( نانک اوحن بل ریز »ثلاث« ِ رعش

 یهبور دشیم هدید یهاگ هاگ
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 یهبرف شوگِ ّرخ یهاگ هاگ

 رادراخ میس یور  یمیرکای
راق راق یادص اب یغالک هگ

 دیدپ دش هگان رود زا یا هنحص
! دیهجرب اهام نامشچ زا ق رب

میا هدید ناوارف اهیتفگش ام
 میا هدید ناهنپ ز مه ادیپز مه

 یرگاشفا نیا زا اما تفگش یا
! یرگ اورپ یب و یتسدمه جوا

فرب یور احنآ گس هس و گرگ راچ
فرژ ِ فرژ  و قیمع یراک رد قرغ

 نارک و ناروک  وچ   هکنادنچ ،  قرغ
ناگراّظن          :  ام و دندید یمن یم

اه گرگ        ِ نایم رد اه گس  هدام
!! اه گرٌا  مه        و یلاخ کبنت  یاج

 اه دادیب نآ زا و عضو نآ زا ...  یاو
اهدادغب           ِ دراو      هفیلخ   سب

دوب کراپ رد   نانچ       یتشک ِ رگنل
! دوب  کراخ     احنآ   یئوگ   هکنانچنآ

راظتنا رد نانچنآ            مراچ گرگ
!راحتنا ات     مدق کی    ییوگ وت    هک
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 گرتس      ییاّمعم   ِ زار   دش  فشک
گرگ یوت گس نآ ِ  عضو  اب  مرجال

 میتخیمآ       مهب     هدنخ    و     متام
:میتخیب         ار    اه جاتنا    رامشیب

 تسین زیگنا تفگش ، تراغ نیا رگید
!!! تسین زیهرپ     اه جارات نیا زا !  هن

 دنتحار سب  ،  نارگتراغ  ، اه گرگ
! دنتریغ یب      نینچ       ات   نانابساپ

اه گس و اه گرگ

هشیب هایس دس
۱۳۸۵ دادرم ۲۵ 

 : تشون یپ

 دنمانیم نیزَجرَد ار نادمه ناتسا رد نَزَر و هورق قطانم-۱
  ندیشون تلوهس هب  - لهس یاهجارخا و مادختسا و تقوم )!(یاهدادرارق و راک رصنع یهانپ یب هب هراشا-۲
!بآ ناویل کی

 ثلاث ناوخا یدهم ناتسمز رعش هب هراشا-۴و۳
. دش هدورس هشیب هایس رد لاس هد زا سپ یونثم نیا و هداتفا قافتا 1373 لاس رد ارجام ***
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 هیوزرب یمیشورتپ – مراهچ کیتامورآ ء هژورپ رد راک یط 1381 هام رذآ رد »هاگراک زا دیدزاب« یونثم 
 و دش هدناوخ یصوصخ روطب یئارجا نیسدنهم و اه نیسینکت زا یعمج یاربو دش هدورس هیولسع رد –
 رد لغاش نیسدنهم و اه نیسینکت و نارگراک طسوت نآ زا یا هخسن یدوزب . تفرگ رارق لابقتسا دروم
 83 لاس رد هک یا هنوگب دیسر مه یا هژورپ و یراک قطانم ریاس هب و دیخرچ تسدب تسد هقطنم
 نآ ءهدنیارس زا هکنآ یب ، دوب هدش قحلم رگید یا هژورپردو هیولسع رد ام هب رهشهام زا هک یراکمه
  ! دناوخ نامیارب و دروآ رهشهام یاه هژورپ زا یناغمرا ناونعب ار یونثم نیا زا یا هخسن ، دشاب علطم
 -یا هژورپ و یرگراک یاه طیحم رد تسدب تسد تروصب نیا زا شیپ ًالمع یونثم نیا بیترت نیا هب
 یاه تشون یپاب هخسن نامه نونکا و هدیدرگرشتنم تسدب تسد تروصب  - هدنیارس مان رکذ نودب
. دوشیم رشتنم ًامسر ،  شراگن ءهوحن هب طوبرم یشیاریوو هدوزفا رد کدناو رتشیب
 نوچمه یا هژورپ یاه طیحم رد هک تسا راوتسا  یتیاکح رب  یونثم نیا یلصا روحم و نومضم
 . تسشن یم زنط هب ار یدنوخآ ِ تاسایقو دشیم لقن ناهد هب ناهدو هنیس هب هنیس  ؛ یعقاو یدادیور
 »هللا تیآ« هب  یسک ره و دوب فلتخم ، تایاور ِ لاکشآ ، تیاکح نیا یلصا تیصخش صوصخ رد هتبلا
 هناهلبا ِ تاسایق نیا ءهنومن ار دوخ ناتسا و رهش و هقطنم ِ »هیقف« و »هللا تیآ« و دادیم تبسن ی
 ؛ »... یتوکلم هللا تیآ یزور« هک دشیم نایب تروص نیا هب رتشیب نایم نیا رد  !  درکیم دادملق
  و تسا هدش دانتسا  تیاور لکش نیا هب یونثم نیا رد تسا مولعم رخآ تیب زا هک هنوگنامه ورنیازا
!یواّرلا یلع -هتبلا – ٌۀدهعلاو
 یاه طیحم رد  مه اهنآ هک تسه مه ینمض یاه هصق یاراد  »هاگراک زا دید زاب« ؛ نیا رب هوالع
 اه نمروف و نارگراک ِ قّالخ ِ نهذ ءهتخاس بلغا و دندشیم لقن هنیس هب هنیس و ناهد هب ناهد یهاگراک
 دنتفریم دوخ راک طئارش و طیحم »خلت« عضو اب دربن هب »زنط« اب هک دندوب ینیسدنهم و اه نیسینکت و
 طقف  ار ناراکنامیپ هکنیا و ادخ یوس زا منهج و تشهب ء هعسوت ِ حرط « ِ ریظن ! دندرکیم دقن ار نآو
 تایبدا زا هتفرگرب یگمه ، یونثم نیا ءهیلوا داوم نیاربانب »! تفای احنآ رد و تسج منهج رد دیاب
 ِ ندورس  : میا هدرک ام هک یراک ؛ یقاب و تسا هماع رولکلوف نینچمهو یا هژورپ – یرگراک ِ یهافش
. تساه هشیدنا و نیماضم یخرب ِ نداهن – شیپ و  بلطم ِ ندنارورپ و اهنآ موظنم

  بایهر

 هراشا

هاگراک زا دیدزاب
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اضق زا یزور : تفگیم یتسود
 اگراک کی زا دوب یدیدزاب
   
 دوب زاگ و تفنِ لاصحتساِ حرط
 دوب زاب ناکامک مه امغی ِ ناوخ

)۱(حاضتفا یّنف ِ عاضوا دوب هچرگ
حاتتفا زا دوبن اّما یعنام

 یگدنزاس ِ شوخ ِ نارود دوب
یگدنلاب ِ تصرف ار ناسکرک

دومنیم یرورض مه یهاگ هاگ
دوس ، راک نیا رد تسه دنیوگب هک

 تسا ینادابآ ِ لاح رد تکلمم«
 تسا یناریو ِ عطقم زا راذگ رد

میا هدرک ناریو هناخ نیا رگا ام
 !»میا هدرک ناماس ! تنیا ! سانلااهیا

دومنیم یضارتعا مه یکیرگ
 دوپ و رات نآ ، ناگ هلمج نآ زا هچرگ

!؟ دوس هچ لامعا نیا ِ ماجرف زا رخآک
! دوبن و دوب زا دیاش دشیم درط

: ناخ تفگ یّنقم هب هکنانچمه
! نالف یا شوماخ شاب ! نَک یم هاچ

دوخ یاهناغفاز یدرک ما هتسخ
! دوخ یاج مه ؛ نم ِ فادها نیب زاب

 ناکم نیز دشوحن نوریب رگا بآ
! نان تسه هک وت ِ رهب زا مک ِ تسد

شیب هک ای تکرش تسیب زا ؛ ضرغلا
شیکی هلمج نآ زا دوب ام ِ تکرش
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 تفرب و داتفا هار یلاوانراک
 تفن و زاگ ِ ریزو نآ ِ زاوشیپ

 هاگراک ِ تسرپرس شوگ ات شوگ
هاگدوروف رد دندیدرگ عمج

دنتخارفا اه هدرپ مه اجباج
دنتفاب یتاهّرت شیالبال

داتفوا ریخأت هک یتاعاس ِ دعب
داهن ار شراب هراّیط تبقاع

 دوب تفن ِ ریزو ، هرایط ِ راب
! دوب تقو ِ ماما کی مه شهرمه

!  مامتها رپ ، نزو نیگنس ، سانشرس
! مانب سب و گرزب و هللا تیآ

! قیفر  : مدیسرپب یدنر زا صلخم
!؟ قیتع نیا و نردم و ّیملع ِ حرط

* تفر گنج زا دعب دنیوگیم : تفگ
)۲( تفش ِ یوس ردنا نموف رادرهش

* هبکبکرپ سب دوب یزور هک وا
 هبدبد رپ و هرهش یرادرهش

* تفن ِ تیپ ود وا تسد ردنا کنیا
 تفش ِ یوس ردنا تفریم نپوک اب

!نینزان ! رخآ : هک شدندوب هتفگ
!؟نینچنیا  دش وت لاوحا ور هچ زا

*، تفه و جنپ زا دعب : تفگیم بل ِ ریز
)۳(! تفر ، تفر سکره ِ لام ، سکره ِ لام

 قیفر ناز تیاکح نیا مدینش نوچ
قیمع یتالاح هب متفر یا هظحل

هاگراک زا دیدزاب
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شیپ ِ عضو و شیوخ ِ لسن دمآ مدای
: شیوخ هب یئوگ ، بل ریز »! یرآ« : متفگ

 یا هشیب ناریشز ددرگ یهت رگ
 یا هشیر یب ِ دد ره ددرگ ریش

 ناولهپ زا دوش یلاخ رگا دوگ
! ناشن نیا ددنبب دوخ رب یسخ ره

حون ِ یتشک نامه ِ تفج ؛ ضرغلا
حوتف دٌب ناکامک هرایط ِ باب

 رامش یب ، هژورپ ِ ناریدم زا
رانک رد یسانشراک مه یکیره

 دومنیم نافوط ، رود زا اه هرفس
! دومنیم ناولا ِ هوک اه یندروخ

 دنتفور و دنتخیر و دندمآ
! دنتفوک و دنامن رگید یا هرفس

site visit ِ یوسب هگنآ دندش رب
)۴(طیلب اب اهنیا و لیطعت ، هاگراک

 دوب حرط ریدم لوا ِ قطان
 دوب حرش مزال هچنآ دادیم حرش

 دیشک احنآ وا ِ تاحیضوت و حرش
 دیسر هجدوب ِ غلبم زا لاؤس هک

 لاثم ِ ناونعب تمسق نیا : تفگ
 لاح هب ات هتفرگ نویلیم دص دنچ

 دیرپ اج زا دینش نوچ هللا تیآ
! دیدن هلول زجب احنآ زیچ چیه

غولش و چیپ او چیپ ییاه هلول
)۵(غولب ِ ماگنه هب ینارام وچمه

 ارچ غلبم همه نیا رخآ : تفگ
!؟ اه هلول نیا و هکت کی نیا جرخ

هاگراک زا دیدزاب
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pipe line رتم ولیک کی اجنیا : تفگ
 ناکم نیا رد طقف هدیدرگ بصن

دربیم هنیزه رگا piping ِ راک
دربیم هنیفد و تسا جنگ ِ طخ

شوج و, elbou ، bend و وناز همهنیا
Equipment شوت هدیدرگ هیبعت 

 تسیرگنب تقدب نوچ هللا تیآ
! تسیرگیم مغ زا هک یئوگ شا هرهچ

 میکح یا دییوگ حرش رخآ« : تفگ
 میقتسم دیآ ممهف هکنانچنآ

 هلصاف نیا هن شیب یرتم دنچ
!؟ هلول و پیاپ همهنیا ِ بصن و فرص

 دیا هدناچیپ ارچ سپ ار اه هلول
!؟ دیا هدنادرگ مگ تسار طارص زا

 طوطخ نیا دیدوب هدرب را میقتسم
! طول و تال هب دوبن مزال همهنیا

 دنروخیم اه طول و تال نیا ار لوپ
»...دنربیم ار دوخ دوس مه رسب رس

 میوش روآدای هک اجنیا تسا رتهب
: میوش رضحتسم و ار ناشیا ِ کرد

 نیثعاب نیا دوخ هاگ رظن زا
 نیثکان نآ رگم راکنامیپ تسین

زاب هّقح و تسودلوپ ینیثکان
  زاب دناب دنب ودز ودنفرت ِ لها

 تسیچز دیوگیمن سک رخآ کیل
!؟ تسیچ ریبدت ار هدرک دوخ نیا هکنیو

هاگراک زا دیدزاب



هحفص

تتوهرب  رردد  هنوباب

89

ببايیهرر

 دیا هدنکفا عامتجا رد دوخ مسر
! دیا هدید دوخ نینچنیا شساکعناو

 دوس ِ نابنا و رز ِ ناماس و مسر
!؟دوبن ناس نیز ناتنیئآ رگم ! ناه

»کولم ِ نید یلع ًسانلا« ِ قبط
! کولسرب اهنآ قبط مه اه نیا

 دومن یدج اضف سب نوچ ؛ ضرغلا
، دوبک دماو افص ِ دیشروخ تفر

 دنمشوه ِ ریزو دمآ نایم رد
 دنمک رد ناوارف یتایاکح اب

 بیبح زا تیاور نیا وا  درک لقن
 بیرغ ِ نبا نالف ِ نبا نالف نع

 هعفد کی ، کرابت دنوادخ « : هک
 هعسوت ِ حرط دیشیدنا زاب

 نانچ ار خزود دنشخب یتعسو
 نالک ِ حطس رد دننازوسب هک

 دننک تّنج رد هزات یزاس و تخاس
 دننک تّنم نانمؤم رتمک هکات

 اهراکنامیپ و دانسا دش شخپ
 اهراک شتسد تفرگب یکیره

 دش غالبا ، نامز ،  همانرب ، حرط
 دش غامیق رد راکنامیپ ِ نان

 گرزب ِ حاّرط ، تساوخ یدنچ ِ دعب
 گرتس ِ راک نآ ِ عضو دنیب زاب

 دوبن دب خزود راک ِ تفرشیپ
 دوبن دصرد جنپ و داتفه زا رتمک

هاگراک زا دیدزاب
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 هاگدید نیا زا کیل تّنج ِ عضو
! هاگراک زیهجت هب یتح ! بقع سب

 تیعضو نیز ادخ دمآ تفگش رد
تّیمک رد راک ود نیا ِ سایق اب

؟ نیا تسیچ کئالم ِ عمج یا : تفگ
!؟ نیا تسیک رّصقم دیئآ نابز رب

 میا هداتفا بَعت رد : دنتفگ هلمج
! میا هتفایان ام راکنامیپ کیل

! وگ زاب شّرس وت ! ربمغیپ : تفگ
»! وجم تّنج رد راکنامیپ : تفگ

 اه دنفرت نیا داتفا رگراک
 اه دنخبل اه هرهچ رب درک هچنغ

 دش زور ددجم و تفر اهربا
 دش زورون و دمآ ون زا زور

 ماقمالاو ِ یناحور نآ نکیل
 مالک نیا زا رظنفرص اب : تفگ

 دوب ءاتفتسا رقحالا نیا ِ دصق
 دوب ءالما رگا ! ّالک ، اذکه

 نامز کی ددرگ ءالما رگا مکح
 نایب ِ نتم زا دزیخرب نآ مهف

 رصتخم ِ ریقف سب ِ ریقح نیا
 رصب ِ ّظح زا رترب دراد دصق

 مخ و چیپ رپ اذکه ییاه هلول
منتغم هّقفت رهب تسا تصرف

 تفگ حرط ِ ریدم نآ زاب مرجال
: تفٌسب ار انعم ِ ّرٌد هکنانچنآ

هاگراک زا دیدزاب
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تسا نِمیَا یداو وچمه اجنیا : تفگ
)۶( تسا نشیتسا گنیس ِ ر هپ سگ سوی ید یر

 دومن دهاوخ رذگ أدبم زا زاگ
 دوزف دهاوخ مد هب مد شراشف رب

 ناکم نیا تسا زاگ ِ تفا ِ هاگتسیا
 ناما و نما ی یداو نوچ لَثَم رد

 میقتسم را طوطخ نیا میدوب هدرب
 میقع میدرکیم شیپ زا ار حرط

 نامگ یب نزاخم دش یم رجفنم
! نامز کدنا ، رصبلاب ٍ حمَلَک رد

 تفرگ ندیبنج و تسَج ّالم ِ بلق
! تفرگ ندیشخرد شنامشچ ِ رون

 نامز نآ شیدیدب سدیمشرا رگ
! ناهدرب تشگنا ، دنامیم تفگش رد

اربکا ًاریبک ٌ هللا : تفگ
 ! ارم نیه دمآ لئان مظعا ِ فشک

 ما هدرک ناوارف سب  یداهتجا
 ما هدرک ناسآ ، نید ِ مهف هک ات

 قابطنا مدرک ملع رب ار نید
قاطٌیال اب ، هن ؛ هتبلا سایق اب

 شاهرارسا و تقلخ نم ما هدناوخ
 شالت اب اه هرگ سب مدوشگرد

 مکش رد مدید هک یزور زا نکیل
! مخ و چیپرپ ار هدور نیا رتم رااااچ

 شتلع زا بجع رد مدوب هدنام
 شتقلخ ِ حرط و لوط ِ لیلد زا

! زارد سب هدور و هاتوک سب ، هار
 ! زارف رپ و دورف و چیپ او چیپ

هاگراک زا دیدزاب
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: مینم راو میلیلد مکحؤم ریب یدنیا
! مینم رادتراپ موتوگ ، اسلوا میقتسووم

هاگراک زا دیدزاب

 هیولسع
۱۳۸۱ رذآ ۹ 

 : تشون یپ

 رامآ رب ندوزفا و تاغیلبت روظنم هب و دندوب یروص اه هژورپ یرادرب هرهب و حاتتفا مسارم بلغا.۱
 و ًاعقاو ، حاتتفا زا سپ هکنآ یب دندشیم »حاتتفا« هدیسر یرادرب هرهب ءهلحرم هب یاه هژورپ
 دشیم مالعا و دشیم حاتتفا راب نیدنچ هژورپ کی هاگ هکیروطب دنریگ رارق یرادرب هرهب دروم ًابقاعتم
! تسا هدیسر یرادرب هرهب هب هک
 تسا هدش ناتسرهش ]یونثم نیا ندورس نامز هب تبسن[ ًاریخا هک تسا نموف عباوت زا تفش.۲
 لقن ماع هاوفا رد تروص نیمه هب ًابیرقت ،  دنا هدش صخشم )*(هراتس تمالع اب هک یتیب هس .۳
. میا هدرک یسیون زاب ار نآ اهنت اجنیا رد ام و دشیم
 اهدیدزاب بلغا رد »یگدنزاس« حالطصا هب یاهلاس رد . هاگراک هب دورو تراک اجنیا رد :طیلب.۴
 روضح یهاگراک و یرگراک یاه طیحم رد  »الاب« تاماقم ریاس ای و »یگدنزاس رادرس« رگا هژیوب
 هنیس یور رب ییاه تراک اب مه ناگدننک دیدزاب و دندرکیم لیطعت ار هاگراک شیپاشیپ ، دنتفاییم
! دشیم لامعا نابانجیلاع یارب تینما نیمأت روظنمب دراوم نیا ء همه و دندشیم صخشم
 دنلولیم مهرد یریگ تفج لصف هب اهرام.۵

Reduce gas pressing station- ۶  زاگراشف لیلقت هاگتسیا 
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یکچوک ِ یاتسور ِ ریسم رد
یکدور نیدنچ دیطلغیم مرن
اهبآ نیا ِ نتسویپ مهب اب
اه بات و اه چیپ سب ِ سپ زا
یدمآرادید ، قوش زا یا هولج
یدمآ رادیدپ ییابیز عضو
راسکاخ اهوج ؛ دوگ ینیمزرب
راسخاشرداه هخاش نوچ دحتم
یتبحص ,یشوج و بنج , یباتو چیپ
یتمه , یشوک وراک ,یباب ِ حتف
بآ ِ راوآ نآ ِ عمج ِ هاگیاج
باتش ِ زاغآو دور ِ هاگیاپ
دوب موسومومه »زَر یارَه « رب
دوب موهفم ، زَر ِ موهفم اب هکنوچ
بآرپ ِ روگنا و ناتسکات و کات

صاخلِا ءهمانحنر ای ورین لیدعت

 ردنب هاگشیالاپ « ، »ناتمگه نامیس « ، »مرجاج تیسکوب زا انیمولآ دیلوت حرط« نارگراک هب ، یونثم نیا
 تفه و شش ، جنپ و راهچ ، کی ، هس و ود یاه زاف« ، » سابع ردنب نایزات عمتجم ثادحا حرط « » سابع
 هایس دس« ، »ناملس دس« ، » هیولسع…، هد و هن یاه زاف ، مج یمیشورتپ ، ایرد ِ لاصحتسا حرط، تشه و
 نارگ راک هب و » مرهج هب نایسراپ متشه یرسارس ی هلول طخ « ، »… و رکشین ی هعسوت حرط « ،» هشیب
 یهاگرید« هکنانآ هب ؛ » رهشهام … ، ریبکریما ، یلعوب ، نورام یمیشورتپ « ، » کَرب ناریا ِ تاحناخراک«
 – راک – شیوخ ِ لزلزتم یئاراد اهنت زونه و نانچمه و دنا هدیشچار »ورین لیدعت « ِ نیگآرهزِ معط ، » تسه
 ِ تابسانم و هعماج قامعا هب ، حورجم و هتفوک رس ودنوشیم راکیب و دنهدیم تسد زا و دنا هداد تسد زا ار
. دوشیم میدقت ؛ دنوشیم باترپ و دنا هدش باترپ نآ ِ رابمتس
۹۰ هامریت۱۱
 

۰
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باتفآ هتفرگ زر یاره رد
باتش و زاغآ دشیم احنآ زا دور
بات و بآرپ تشذگیم و تفرگیم
ام دای و لایخ نوچ یدور ، دور
ام » دابآرون« ِ شخب زا یا هولج
» ینسمم « احنآ باذج نانچنآ
ینکرب لد نا زک وت یناوتان
شا » یراک هنایزار « ِ نینکاس
شا یراجِ دور ِ جاتحم و قشاع
دنتشاد لمحم هلمج هچرا نکیل
دنتشاد لکشم دور زا راذگ رد
بآ هدرب ار اه )۱(» یاراس « اسب یا
باوخ هدرب ار نالد نیگنس اسب یو
رامشیب )۲(» هِدرِم هِد هِش یِگ« ن اسب یا
راگزور نیا زا و عضو نیا زا نویش
دندمآ ماحنارس مدرم ضرغلا
دندز یبوچ یلپ زر یاره رب
دوب » ساربب « لمع نیا ماگشیپ
دوب)۳( » صاخلِا « شروای نیتسخن مه
راک ِ زاغآ دندمآ اهنت ودنآ
رادیاپ و راوتسا ، اهنت هچرگ
شیوخ حرط یوزرآ رد یلّوا
شیپ هب شا بلق اب صاخلا لد هداس
دیما زا رتارف ام ِ نینزان
دیرپ یم رترب ، سأی زا نینچمه
وا تشادیم ون ِ مادقا ره ِ قشع
!وا تشاک یم ار قشع هکنانچنآ
نآ یاه مزاول و ساربب ِ حرط
نآ یارجا سب درکیم رت لهس
دش هدامآ لپ ، دعب یهام دنچ
دش هداد تزاجا نآ زا روبع رب
حاتتفا نشج هب دمآ نخس رب
: حاضتفا یاه هوای اب ادخدک
! دوبن زگره یلپ ، ناخ یدوبن را
! دوس هدرک اه مَرک نیا رایسب هک هو
دوب هدومرف ام خیش ، هکنیا رگید
! دوب هدوهیب ام مادقا ره هنرو
عاطم روتسد و ناشیا ترضح
! عاجش درم نیا ِ ّمات رادتقا
! نامدرواتسد هلمج لیلد وا

صاخلِا ءهمانحنر ای ورین لیدعت
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! نام درد ِ درد و میدوب ام هنرو
تاهّرت زا وا تفابیم نینچنیا
!تامو توهبم مه هراچیب مدرم
میهف ِ ساربب ، شیپ هگنآ دمآ
میظع ِ راک نآ رارسا دوشگ رد
دوتس ار مدرم ِ راک ، لپ شزرا
: دوشگ ار یدیدج عوضوم باب
رگد نآ ظفح و یزیچ لپ ِ تخاس
رثا نیز دیاب درک تظافح سپ
نیما ینابهگن زا میریزگان
نینچنیا یراک هب شا میریگب ات
اه لالدتسا سب و ساربَب رکف
اه لاوحا رب تشاد یبوخ شقن
عیدب رکف نیا زا لابقتسا تشگ
عیرس دش لبقت مه شقوقح سپ
راوناخ ره ، اتسور نینکاس
راد هدهع ار یا هّصح و یغلبم
دیدپ دش رگید عوضوم نامز نیا
دیدش ِ ثحب یب هتبلا و لدج یب
نتفای ار وا و دوب نابهگن ناو
نتفاب لپ نت رب ار وا ناج
مک، تاناکما ،رود هر ، ادج لپ
مغِ تشد رد اهر نوچ اجنیا مدآ
میا هدرک نّیعم ار شقوقح ام
میا هدرک نّیزم شناونعو مان
نیماِ نابهگن نیا اما تسیک
! نیزگرب دوخ وت ! ساربب ایلاح
شیپ هب دمآ نینچنیا صاخلا مان
شیوخ رای نآ دناوخ ساربب دوخ شیپ
دش مادختسا و » ! صاخلا نیا « : تفگ
دش ماب رب شا لد ِ صالخا ِ غرم
تشادمشچ یب ام صاخلا درپس لد
تشاذگاو نانآ رب هدِ ِ راک و تفر
تشونرس نارازهدص نایم زا
! تشرسمه ، وتسرپ و صاخلا راک
شیپ هب دیآ چوک لصف هکنآ زا شیپ
!شیوخ ز وا نایک دزاسیم غاز
ام ِ غرم ِ نایشآ ِ نامسآ
ارس متام نوچ کیرات ناهگان
! تسام ِ رود وتسرپ یا زورما ینعی

صاخلِا ءهمانحنر ای ورین لیدعت
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تساطخ سب اجنیا رد رگید تا ندنام
یتخاس ار نایشآ نیا دوخ هچرگ
! یتخاب ار نآ نکیل تا تشرس اب
نیجع وت تشرس اب نوچ دش چوک
! نیمک رد ینیشناج اج ره هب سپ
زاس هناخ ، وتسرپ ِ غرم نآ وچ ام
زابکاپ و کاپ و ناماس ورس یب
باوخ ِ مرن ِ میرح شیاسآ و رهش
باتشاب شا میتشاذگب ار هلمج
میدشاو رد زا هک یهاگ نآ زا ام
… میدش اورپ یب و میدرک اه چوک
لپ کیدزن ام ِ صاخلا ضرغلا
لگ و نیچرپ و تشاکیم اه هزبس
رگد یعضو وا ناماس ورس اب
رثا رپ احنآ دیدرگ رقتسم
دیدپ دش احنآ یلوصحم رصتخم
دیرخ بکرم و تخاس یهار هروک
تشذگ نوچ لوا لاس ، لوا هام
تشه و شیش سب دش عاضوا ناهگان
دندمآ ناراوختفم ، اهروخشال
! دندزرس لپ نادب کن و دندمآ
ادخ هدنب نیا : هک دمآ هِد ِ خیش
ادج اجره زا هداتفا نینچنیاک
ربخ ، دهاوخیم باوخ و بآو نان
رصتخم ِ تابجاو زا یبجاو
دنک تمدخ شا دیابیم یسک وگ
دنک تمه نیا فرص ار دوخ تقو
ما هدازرهاوخ راکیب اضق زا
ما هداد تزاجا ار شا لاغتشا
تغل نآ دندرک مضه هکنآ زا دعب
تمس نآ دندرک دیئات یگلمج
دش مادختسا » رباج « ناسنیدب سپ
دش ماّدخ نوچ و دیدرگ لپ ِ کیپ
ام صاخلا نیا : هک دمآ ادخ دک
اهر و زوقلای و اهنت و هکی
نینچنیا تسارح نیا هن تحلصم
نیازا شیب دیابدادعت مرجال
ما هداز ردارب نیا اجنیا کنیا
ما هداد شدای هک تمکح اسب یا
! نیرفآ : دندرک دیئات یگلمج

صاخلِا ءهمانحنر ای ورین لیدعت
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! نینچ یهاگرظن اب ییاشگ هر
وا ِ » تخسیس « دش مادختسا دمآ
وا تخب هگان هنوگنیا دش زاب
ما دمحا نیا رسپ نیاک دمآ ناخ
ما دشرا زیزع نامشچ رون
بوخ ِ راحن وا تسیراحن هفرط
! بوچ هک هن ! یرینپ شا تسد رد بوچ
نامگ یب دیاب لوئسم مرجال
ناکم نیا رهب مادختسا ددرگ
لپ ِ راک و بوچ ِ راک رد انشآ
لپ ِ رای و راکریمعت و ظفاح
نخس نیا دندرک دیئات یگلمج
نزهار یدوب هدازناخ نآ هچرگ
ناما رد یدوبن یبوچ و لگنج
ناما رد شیاه جارات و دمحاز
شیپ دروآ یکی سکره ضرغلا
شیوخ ِ کیدزن و دوخ زا یدازاقآ
دنتخات احنآ دنتسناوت ات
! دنتخاس اه دمن نیز یهالک هچ
تفر لاونم نیا رب نوچ یهام دنچ
تخس تشگ ایاضق نیز مدرم راک
تفرگ الاب اه همغن کدنا کدنا
: تفرگ اولب ی هرهچ مدرم مخا
دانک نامیرای تسیابیم هک لپ «
داهن ام شود هب ینیگنس راب
میرذگب و ایب شاریخ زا ٌالصا
!» میرت نیگنس تهج ره زا نینچنیاک
دنروآ مادقا هب ور هکنآ زا شیپ
دنرد رب هدرپ و میمصت نیا مدرم
اهراکفا نیا و ساسحا نیا تفر
! اه رابخا زا هگآ ِ موق یوس
دنشکیم وب نینچنیا اهنآ یرآ
دنشکیم وس ره هب رس سکرک وچمه
تسوپ هب ار یمیسن ره و اهداب
تسوا رد هک یمایپ مه شا ریسم مه
دننکیم سح بجع ینیعلا هفرط
!دننکیم سگرن راک ، اهلد گنس
راوس هگنآ دندش و دندرک روش
راوهار ، ممصم لپ یوسب ور
هار ِ ضیوعت ، لپ ِ لیطعت نامگ یب

صاخلِا ءهمانحنر ای ورین لیدعت صاخلِا ءهمانحنر ای ورین لیدعت
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! هاچ هب ات هَچ زا تسه یلح هار
دنکیم نییعت هک یعضو اسب یا
دنکیم نیمضت هک ار عفانم سب
قافتا دندرک هلمج ناسنیدب سپ
: قافو کی اب یدحاو ِ جیتنرب
میا هدرک اه یسررب اجنیا ردام
میا هدید اه یندید ره بناج
میجح ِ راصنا و ناوعا همهنیا
!؟ میهنیم لپ نیا رب رخآ ور هچ زا
زادگناج ِ درد هنوگنیا ی هراچ
!زاسراک »ورین لیدعت «زج تسین
هد یوس لپ زا هگنآ دنتشگ زاب
! هدمآ حتف زا یئوگ هکنانچنآ
شیپ هب شا دنتفرگ و دنتسشن سپ
شیوخ دزن رب ار تسرهف یسکره
ادتبا رباج مان ازریم دناوخ
! اضق زا هن یکی نیا«: دنتفگ هلمج
شیب خیش کی رگم ام یاتسور
»!؟شیوخ ِ خیش رّدکم دراد و دراد
فص تساخرب و دمآ تخسیس ِ مان
فرطره زا ضارتعا یادص اب
تسا رورس نوچ ادخدک نیا« : تفگ خیش
!» تسا رتبجاو همه رب شمارتحا
نایم رد دمآ دمحا ِ مان وچ سپ
ناخ ِ ناج ِ زیزع و دنبلد مان
تس هرخسم رخآ« : تساخرب ادخدک
»تس هرسکی ، ناخ ِ رب یب لپ نیا راک
دنتفاب یروت و ماد ره ضرغلا
دنتفایان یرتناسآ ی همعط
ریخب شادای ام یانالوم دای
:ریخب شاداد یونثم یاه هلمج
باوج و اهیسررب دشیم رود
! بالخ ردنا رخ وچ یدندوب هدنام
! متفای نم : ناهگان دمآ خیش
! متفاب ار ابق نیا دوپ و رات
! لاجر ، ام ِ ّیگدنام رد تلع
لاجم نیا شیاج تسین و تسا حضاو
دینک رگید وجتسج و دیرگنب
دینک رس کی اب ،شیب دشابن رگ
! تسومه وا ؟ فّرعم یب سکنآ تسیک

صاخلِا ءهمانحنر ای ورین لیدعت
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! تسوا مه ورین شیازفا ِ تلع
دنتخود تسرهف هب نوچ ار دوخ مشچ
! دنتخوسیم دوخ یاه تهالب زا
ام و اجنیا دنفسوگ ، اجنیا خلسم
!؟ارچ نادرگرس و ناریح همهنیا
! دنتخآ اه ملق هگان یگلمج
!دنتخات یهانپ یب ِ مان یوس
ار صاخلا، یسک ، ییاج اهدعب
ار صالخا ِ رهظم نآ دوب هدید
دیدش اما ، نیتم ، وا تفریم هار
! دیکچیم نوخ وا یاه تحارج زا

صاخلِا ءهمانحنر ای ورین لیدعت

 هیولسع
۱۳۸۳ نابآ ۲۵

: هتشون یپ
دنکیم نایب هناخدور رد ار مان نیمه هب یسورع ندش قرغ یارجامو تسیرذآ رولکلوف یا هصق : یاراس
تسا هدیشک یکلیگ مظن هب ار نآ ینموف نویش هک تسا یاراس هدش یکلیگ هصق : هدرم هد هش یگ
 لصا اما میا هدیشک مه هباشم یدرد و میا هدرک راک مه اب هک ینارگراک . دنا یقیقح …و تخسیسو صاخلا : یماسا
. دراد یمومع راشتنا و تسین اهنآ صتخم ارج ام
 هداس نارگراک دای . ما هدرب ینسمم دابآرون ردزریاره و یراک هنایزار هب نم ار هصق یارجام و لپ ثادحا لحم
… ار زیزع صاخلا صوصخب . مرادب یمارگ متساوخیم ار دندوب هدمآ اهاحنآ زا هک یشوکتخسو
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 هار هب ینز همق تئیه اروشاع زور ،یرادولج هب هلاس همه هک یلیبدرا نز هّمق نآ تیاکح
 یم هاگ تشادزاب زا شنامرهق نانوچ مدرم و تشادزاب و دشیم ریگتسد لاس ره و تخادنایم
... و دمآ رگید ییادخان ار تسایس ِ یتشک هکنیا ات ؛یعمج ضارتعا و راشف هب دندیناهر

یلیبدرا ِ ردفص

یلیبدرا ِ ردفص

۱

 لیبدرا ِ لها یمان ردفصدوب

 لیدب یب سب و روآ مان و هرهش

یتقلخ اتفگش ،یدوجوم هفرٌط

یتعلط نویامه ،یتخب ِ بحاص

دوب رامیب نامز راّیط هچرگ

دوب رادیب وا تخب غرم کیل

دوبن یراّید ِ مادنا ضرع ِ رود

دوبن یراّیع ِ رود ،یطول ِ رود

شتردق و دوب هاشنهاش رود

شتماق ّالا تسرای یمن دق



هحفص

تتوهرب  رردد  هنوباب

101

ببايیهرر

نارگ سب و تخس و نیگنس یا هرود

نارگنایصع ِ یپ رد تردق تسد

دیشک یم رس ،یشک رس ،یریلد رگ

دیشک یم رب رد شنادنز ی هشوگ

یا هشیدنا ،یلد بحاص اجک ره

یا هشیر اب ای دوب یدیدپ ون

تفر تساوخیم وا ریس فالخ نوچ

}1{تفز ِ ریحنز اب دوب شراب و راک

 دوب شوج ردنا مدرم ِ مشخ ِ گید

دوب شوماخ یشتآ شریز کیل

دوب هک ردفص ،یا هماگنه نینچ رد

؟دومن دوخ زا یا هولج دناوت ات

یا هدنامرد ،یی یطول ،یداوسیب

یا هدناوخان ،یا هراک یب ،یرخرس

ناشکهک رابغ یایاقب زا

!نامز رود اب روجان یا هلصو

نوچ هک رگنب نامز خرچ نیا کیل

!نوگنرس هگ ،دنک یم الاب هاگ

یلیبدرا ِ ردفص
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۲

...تاهّجوت نوناک رد رارقتسا و تقایل زاربا و دوجو راهظا  تهج هب ار ردفص منتغم یتصرف اروشاع

تشاک،تشاد یرذب هک یناقهد وچمه

تشاد هلاس ره یتصرف ام ِ ردفص

لاجرّلا طحق ی هماگنه نامه رد

لاجم کی شیارب اروشاع دوب

ل احز یبوشآ وچ ؟اروشاع تسیچ

لاق و لیق ءاروام یلاق و لیق

تساهبوشآ نینچ ینیب یم هک نیا

تساه نرق و اه لاس راجفنا

شیوخ گوس رد هدزمتام یتلم

شیگ هدازآ ،هتفوکرس یتلم

هتخود اه بل ، شوماخ یتلم

هتخوس رسارس شیاهوزرآ

نیگهودنا سب و ریحنز رد یاپ

نیمک رد دنیشن یم مرّحم ره

راکشآ و رصح و دح یب یتصرف

راز،راز دیرگب شلاوحا رب ات

ام هک دبوکیم هنیس رب و رس رب

 ! اکب ردنا میا بنیز و نیسح رب

تساه ریحنز و لغ رد شیاپ هک وا

!؟تساوخ هچ دوخ رب یندیبوک نینچ اب

وا دیرگ یم دوخ تالاوحا رب !ناه

یلیبدرا ِ ردفص
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وه و یاه نیا سپ رد نیب اه هتکن

ینز دوخ نیا رد تسه یضارتعا

ینت زا شنیبب یماغیپ وچمه

تس ینز هّمق ، ینز دوخ مسر جوا

!تس یندید ار ناور ناسانشراک

دیدپ دش هر زا وچ اروشاع رهظ

دیدز ناهنپ نانز هّمق ِ عمجم

دنشک یم فص ،وربور یفیدر رد

دننز یم دوخ رس رب ناّرب غیت

تسشن تئیه و دمآ مرحم نوچ

تسه و هدوب نیا خیش و هاش مسر

دننکیم تیامح یرادازع زک

دننکیم تیارد یریبدت هفرٌط

نتخآ یزیت ریشمش زا کیل

نتخات دوخ رس رب یتح هک وگ

دنربیم یساره و جنر نانچنآ

!دننز یم نانیا قرف رب ایئوگ

اه مرادناژ ، نابساپ و هاگساپ

 اه مرآ نوچ ،اهراتسد یپ رد

شیوخ دندنکارپ یتقو صخالاب

!شیپ ِ هار و تسه رومام تبون

دیپس،نینوخ ، اهراتسد ، اه هچراپ

دیدپ دنایامنیم ار ینز دوخ

یلیبدرا ِ ردفص
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تسد و ریحنز اب هنیس رب و رس رب

تسم ِ موق یا نز هبرض یناوت ات

نتخآ یزیت ریشمش اب کیل

نتخات دوخ رس رب یتح هک وگ

نیزح و مارآ تسین یموق راک

!نیا تسیکانرطخ ماگ نامگ یب

یتیعمج زا یرازبا نینچنیا

...یتردق اجنیا رد دبات یمن رب

تفر هنوگنیا اه لاس و اه لاس

تفت ِ تفت یرونت نوچ مرحم دش

 دوب گنج نحص هک یئوگ فرط نیز

دوب دنب و ریگ هفقو یب فرط ناز

۳

 تسیاب دعبنم:هک یناردنزام دیدج سیئر ی هیرما و ،یهاشنامرک مان شخبافش ،یرمرادناژ هاگساپ لک سیئر ضیوعت
 هب ار هلئاغ نیا ی هنتفرس ِ رسو دیشک هبالص هب ار باتکال ی یطول نآ ، ردفص نامه ، ار وا و تفرگ ار هکرعم نیا رادولج
...و دیبوک گنس

رویغ ِ ّلک  ِ هدنامرف نآ تفر

روکف ِ ّلک  ِ هدنامرف نآ دمآ

تفسب یریبدت و دیشیدنا هراچ

تفخن ، هنتف رس دناباوخن ات

ناردنزام نژواریش نآ تفگ

نارگ هنتف ِ رس ردفص را تسه

یلیبدرا ِ ردفص
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درک ریحنز رد شوا تسیابب سپ

درک ریگ رد اه هتسد اب دوخ هک هن

تسب تسد وا دش وچ اروشاع زور

تسشن شوخ ردفص ِ ساط دش یتصرف

دش دنب ردفص هک ینآ نامه زا

دش دنویپ یبل ره رب وا مان

لیبدرا رد کیطول دش نامرهق

!؟لیلد نیا زا شیب هچ ، هداس نینچنیا

دنتخیگنا یمدرم دش یتصرف

:دنتخیر اه یرمرادناژ رس رب

داب دازآ گنرد یب ام ردفص«

داب داینب یب  ، رمش هاگ همیخ

میزیب نالصا نیمیک ردفص نولیب زیس

میظع نآ و گرتس نآ ام ردفص

غورامتای ناکرالوا قاتسود ریب هلئوا

!»غود و تسا شآ نیمه شیّیئاهر ات

 دوب دنب احنآ ردفص یزور دنچ

!دوب دنخبل و یدازآ سپس ناز

تشذگ ناسنیا ضرغلا یلاس دنچ

یلیبدرا ِ ردفص
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 !تشه و شیش دب نانچمه اما ، عضو

۴

...یلیبدرا ردفص راک نایاپ و هزات یا هراچ و ون یریبدت اب هلئاغ ندیناباوخ و دیدج ِ هدنامرف نآ ندمآ

دش لیوطت ارجام نوچ ضرغلا

دش لیوأت رگد یباوخ مرجال

یهدنامرف ناهفصا زا دیسر رد

یهگآ مدرم ِ گنج زومر زا

شیوخ یاهورین و باحصا درک عمج

شیر یاهلد و زکرم زا درک حرش

دید هطقن ناو ادخان نآ تفر : تفگ

!دیسر رد رگید نابیتشک و زرط

شاب هدامآ داد روتسد یکی سپ

شاه هّینما رب و ناکرا همه رب

دنتخیر اچ ره هب اروشاع ِ زور

دنتخیمآ کشخ هب رت ، رت اب کشخ

رام و رات دش نانز هّمق ی هتسد

رارق و نادنز دنتفر یگلمج

تفگش یا مدرم ِ مشچ ِ شیپ کیل

!تفرگ هن و تفگ »وت« هن ردفص هب سک

اه هنحش ، ردفص ِ شوگ ِ رانک زا

اهر سک دش یمن و دنتفرگ یم

یلیبدرا ِ ردفص
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باوج یب یلاوس دش نیو ، دش رصع

)2(بالخ ردنا کردفص ، رخ نوچ دنام

نآزا نوریب ای سبح ردنا مدرم

نامگ ، شسرپ رپ دندوب بجع رد

رامش یب مدرم ز شسرپ و چپ چپ

رارق یب و راو هناوید کردفص

دش قاط یو تقاط ماحنا رس ات

دش قافآ ی هرهش شعضو هکناز

دنامن شیاج رب ، تساخرب مرجال

دناسر نادنز ضرعم ار دوخ تفر

هتخآ شماین زا تسد رب هّمق

هتفات تلاجخ و مشخ زا هرهچ

دومن یم زگ ار هچوک ضرع و لوط

!دوب هدوهیب یلو ، شدندیدب یم

راو هناوید ،کیطول مّود زور

رارق یب سب ، بل هب فک ، فک رب غیت

دنژن ،دمآ یم و تفریم نانچمه

!؟دنچ هب رخ ، اما دیسرپ یمن سک

تشذگرد ناسنیدب مه مّوس زور

تشگ هدرسفا ، دش هناوید کیطول

یلیبدرا ِ ردفص
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دوب شیوشت ، یگدروخرس نورد زا

دوب شیپ زا شیب ِ ّنظ مه نورب زا

راوخ و سویأم مّراچ زور حبص

 رازن یلاح اب داتفا هار زاب

اوزنا رد ، حضتفم ،هتسکشرس

ارسمتام یا هبلک شنوردنا

 درک زاب هچوک هب اپ هرابود نوچ

درک زاغآ دوخ ضرالا ّیط زاب

دیشک یم سپ لد و تفریم اپ کیل

! دیشکیم سخ ، دوخ یاپ اب ایئوگ

دوب رادقم یب و جرا یب سخ وچمه

دوب راوآ شرس رب تلجخ ِ هوک

اوه و لاح نینچ ، یعضو نینچ رد

افق زا یمرن ِ تسد شدرک سمل

دوب ریگلفاغ رایسب کردفص

دوب ریبدت اب ِ ریم یادص نیاک

!نیبب یطول ، ایب ! ردفص ! شاداد  :یک

!نیا زا شیب وت رَبَم رگید دوخ ضرِع

یهد نالوج رگا اجنیا اه لاس

یهد نایاپ تا هّمق اب ناج هب ای

دنکف تا میهاوخن رد نادنز هب ام

! دنمک رد ، ینامه نونکا وت هکناز

ام ریبدت و هشقن دنمک رد

یلیبدرا ِ ردفص
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ام ریبدت ، نیو ، تسوت تسکش نیا

یا هدرٌب یّلکب وت ار دوخ ِ ضرِع

! یا هدرٌم رگید وت ! ردفص ورب ! ناه

 کی هب  ، هتخوس ی هشیب رد و ؛یزیخ اب ، هنامز لاجّرلا طحق رد تساوخیم هک وا ،یلیبدرا ردفص راک نایاپ دوب نیا و
 ... و ؛ دیامن هولج ، ریش هاگیاج رد و ؛ رهاظ ، رادولج ِ شقن هب ینیعلا ةفرط هب ؛ یزاب

یلیبدرا ِ ردفص

ریهشیکسا

۱۳۸۹ رهم ۱

:هتشون یپ

مکحم ، تخس -۱

 بالِگ ،قالتاب -۲



هحفص

تتوهرب  رردد  هنوباب

110

ببايیهرر

 ندید  شیوخ ِ عفن ِ  مشچ اب  اشوخ
 ندینش یهاوخ دوخِ شوگ اب اشوخ
 
گس ی هماش نوچ یا هماش اب اشوخ
 ندینش   ینوگرگد   یوب    نآ ره
 
 ینیچ هویم  ,  ندوب  هابور  اشوخ
 ندیود گسِ ناس هب ناماخ نوچ هن
 
 تسب یتردق , یهورگ , ییاج رگا
 ندیپت     احنآ   و   نتفر   احنامه
 
رادیدپ  دش یتسکش   ,  ییاج   رگا
 ندیرپ    احناز    لَیحلا فاطلا  هب
 
 داب شخرچ و   تمس  ِ رییغت  ِ  هگ
 ندیمچ وسنآ و ,  ندید ,     ندیمخ
 
 نازیخ زیخ  ,یمرن هب ,   یمارآ هب
ندیزخ رگنس نآ هب   رگنس   نیزا
 
تموکح ِ رادهپس   نوچ    ینامز
 ندیرب  رس    ,   نتفرگ  ِ  رادولج
 
ییاهر   ِ رادملع   نوچ     ینامز
 ندیرد   هماج   و    نتفر    رتولج
 
 هذاعتسا ,  ندرک   هبوت      ینامز
 ندید  هبون   ار    یقشاع    ینامز
 
 تموکحِ رووخآ رد   رس    ینامز
 ندیرچ  مدرم  ی  هربوت  زا   یهگ

نابلط تصرف یاوحن ۰

نابلط تصرف یاوحن
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پاپ زا ندوب   رت کیلوتاک  ینامز
 ندینت ار  بهذمِ رات    اج   ره   هب
 
 نارود گنهآ تسا یدشر ناملسوچ
 ندیمد  رَب ,     نتفرگ   نارود  ِ یِن
 
 حیبست و شیر ندرک   شیب   ینامز
 ندیهج      رب    هغیت   راچ   ینامز
 
 ندید    راوخ ار   نایبرغ     ینامز
 ندیمرآ       برغ  ِ  نماد    ینامز
 
 یباقع نوچ    ندرک زاورپ      یهگ
 ندیزخ ییوس   ندش   یشوم    یهگ
 ندرک دقن   ,   ندوب فوسلیف     یهگ
! ندیربرس   مه  ار   هشیدنا   ,    یهگ
 
 ندوب  زاسمد    )ع( اجترا    اب    یهگ
 ندیرپ             نوّیبالقنا    اب    یهگ
 
 تناتیلیم    و     دنت     اعّدا  ِ   هاگ هب
 ندیلش   ! ندنام   ,     لمعِ ماگنه  هب
 
یریزو    یتح  را   جنرطش    نیا رد
 ندیرب    ناونع    نیزا     دیاب    یهگ
 
: تسنیا  تقولا نبا ِ  عارصم   هش   و
  ندیزخ   رگنس نآ هب    , رگنس   نیازا

 مشق نامیس
۱۳۸۸ نابآ

نابلط تصرف یاوحن
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  يیعابرر
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ببايیهرر  هاگن و گنرد

 هاگن و گنرد

یتسب دهع نتفر ِ  مزع رب هک وت

یتسسگ اجکی  ، ناگدنام اجردز

 یداکچ رب یگنرد یهاگ زا ره

! یتسه هک و یئاجک : رگنب و نک

هیولسع
۱۳۸۳ دنفسا



 ی ههد ِ یسایس ناینادنز زا 1342 هام تشهبیدرا مود ی هداز )بایهر( یحتف ریزو
 لاس هام نمهب رد هک تسا تفه و تصش ماع لتق ناگدنامزاب زا و تصش

 لاس زا ار رعش ندورس ، بایهر .تسا هدش دازآ ًامسر ۱۳۷۱ هام ریت ردوریگتسد۱۳۶۱
 لولس ردرعش ندورسرد ار دوخ ی هبرجت نیتسخن و درکزاغآ نیوا نادنز رد و ۱۳۶۵

. دیبرجت یدارفنا

 و اهلاس نآ یاه تمواقم و اه نارابریت و راد و هجنکش و سبح و تازرابم ی هبرجت
 در تفه و تصش لاسرد شنایدنبمه و ناراطقمه کانلوه راتشک ی هبرجت هژیوب
 شیاه هدورس رد  ینشورب نآ راثآ و تشاذگ یاجب شراعشا رد یندودزان ییاپ
 و یرگراک قطانم رد روضح اب نادنز زا یدازآ زا سپ نینچمه یحتف ریزو . تسادیپ

 یاج یاج ناسدنهم و اه نیسنکت و نارگراک اب هارمه و رانک رد راک و روشک یتعنص
 و نتم رد ار یرگراک تایبدا و رعش ؛ نانآ یاه تیقفوم و تازرابم و اهتسکش و اهیداش و اهحنر و اهدرد رد تکراشم و ناریا
. دیناباتزاب شیاه هدورس رد و دیبرجت هّرمزور و یعقاو یا هنیمز

 و تاعالطا شنکاو بجوم مه دراوم نامه راشتنا هتبلا هک – درومود یکی ءانثتسا هب ۱۳۸۷لاس زا شیپ ات بایهر راعشا
 تسدب تسد تروصب  یو زا یراعشا ، دراوم یا هراپ رد و هاهگهگ اهنت و تفاین راشتنا ناکما – دیدرگ یو اب دروخرب
 رد لیهست روظنمب و شیاقفر ی هیصوت و تساوخرد هب انب ۱۳۸۷ لاس رد . تفرگیم رارق نادنمقالع سرتسد رد و دیخرچیم
 زا جراخ یتنرتنیا یاه هناسررد ار شیاه هدورس جیردتب سپ نآ زا و دیزگرب ار »بایهر« مان ،  شیاه هدورس یمومع راشتنا

 .دیدرگ هجاوم ناگدنناوخ لابقتسا اب و درک رشتنم روشک

 ددجم ییوجزاب و تشادزاب رباربرد یرابدربو »یمالسا یروهمج« تیمکاح یانگنت لمحت لاس هدجیهزا سپ  ؛ یحتف ریزو
 قیرط زا و داهن ماگ ترجه ریسم هب ۱۳۸۹ هامدادرم رد ماحنارس ... تاقییضت و تادیدهت ِ سلکوماد ریشمش ریز رد نتسیزو

 ررکم یاه ییوجزاب و یجورخلا عونمم هام 9 لمحت زا سپ زین شا هداوناخ و تفرگ رارق نایوجهانپ فص رد هیکرت کاخ
. تسویپ یو هب ییاضق یاه یسرپزاب و تاعالطا ترازو

 لابقتسا دروم ًامومع و رشتنم نوگ هنوگ یاه هناسر رد  ؛ طبترم یاهتبسانمب و مظنم یتروصب ًابیرقت سپ نآ زا بایهر راعشا
 باتزاب یلاسرا یاه لیمیا و  راعشا ِ لیذ یاه تنماک رد اهلابقتسا و اه قیوشت نیا هک هتفرگ رارق نادنمقالع و ناگدنناوخ

 هک هدیدرگ رشتنم یتنرتنیا یاه هناسررد یرجح-م ملقب یو ی »ام ِ شفرد« رعش رب زین یلیلحت ، اهنیا رب هوالع . تسا هتفای
 زا یخرب تخانش رب یدمآرد دناوتیم هک نآ رد جردنم میهافم و نیماضم ِ لیلحت و رعش نیا تخانش رد تسیا هدنزرا شالت
 . دیآ رامشب زینرعاش ِ یبدا یریگتهج یایاوز

 اب رادید « : هب اهنآ نایم زا ناوتیم هک هدیدرگ رشتنم مه یرگید یاه راتشون یحتف ریزو زا ؛ بایهر ِ یبدا تیوه زا لقتسم
 هبحاصم : و »للم نامزاس رشب قوقح نویسیمک تئیه ربارب رد تصش ی ههد ِ یسایس ناینادنز تداهش شرازگ ؛ لپودنیلاگ
 نامز و نیمز زا ار ام لسن ات دندوب هداد مه تسدب تسد نامز و نیمز یئوگ « : ِ ناونع تحت  ، لاکیدار ی هیرشناب
. دومن هراشا  ؛ »خیرات ِ نایاپ ی هناسفا ِ نایاپ« : ی هلاقم زین و ؛ »!دننکرب

  

 و ناگدنناوخ رایتخا رد رعاش مان دیق اب  کنیا هک تسا بایهر راعشا زا رعش رتفد نیتسخن »توهرب رد هنوباب « ی هعومجم
 هک تسه زین ییاه هدورس زا یدادعت لماش ؛ یو ی هرشتنم نونکاتراعشا رب هوالع توهرب رد هنوباب . دریگیم رارق نادنمقالع
 عیجرت ، یونثم ، لزغ بلاق رد ییاه هدورس زین و ون راعشا لماش هعومجم نیا . دنوشیم رشتنم رتفد نیا رد راب نیتسخن یارب
. تس یعابر و دنب

 هتفه هلجم تاراشتنا


