




صاحب     تفوای     ماستحرف     ما     اخمویش     و     دل     
ل     ساتخمیما     اطاعت     کرده     و     اب     آی ت      الد 

۱۱

ان     یم     کرد     و     ما     اب     احتل     دل     ساتخمی غ  دل     ف 
اعدتش     درد     است     و     مه     اب     اعدت     دل     ساتخمی

وقت     دتلنگی     مطیع     و     مهدم     دل     وبده     امی
ه     ی     دیدارمان     را     ساعت     دل     ساتخمی لحط 

تفوای     ماستصاحبحرف     ما     اخمویش     و     دل     
ل     ساتخمیما     اطاعت     کرده     و     اب     آی ت      الد 

ه     ما     در     نکج     لخوت     رتفه     امی هرکاج     او     گفت 
اتقدا     کردمی     و     ما     اب     اغی ت      دل     ساتخمی

او     مطیع     ایر     و     ما     مه     در     صف     طااعت     او
ایر     دل     وبدمی     و     ما     اب     طاعت     دل     ساتخمی

سایه     دل     روی     ما     اتفاد     و     ما     در     زیر     آن
اب     اقمت     دل     ساتخمیما     در     امان     وبدمی     و     



ه     که     از     ابم     وت     مهتاب     گذشت در     مهان     لحط 
اقیق     کوچک     اوهام     نم     از     خواب     گذشت

حمراب     شویلگای     که     وصیف     شده     ای     ات     
ن     اقفهل     ای     از     دل     حمراب     گذشت ی  ؟رو     ی ت 

صیمب     گنه     است صه     ن  ن     ق  نم     که     یمدامن     از     ای 
رسم     که     دگر     از     رس     نم     آب     گذشت ن     ی ت  زای 

ر     آمد     که     به     لخوت     نرو     ای     مهین     درد خب 
گلگون     و     یم     انب     گذشتوصرت دوره     ی    

اش ن     در     پی     کی     گوهر     انایب     ی ت  در     زمی 
که     خیال     گوهر     از     آدم     کیماب     گذشت

ر     نم     اکم     رما     تلخ     نکن حرضت     دلب 
ت      و     ارابب     گذشت که     دگر     دوره     ی     آن     رعی 

ای     نم     یب     رس     و     اپ     گوش     نکید به     متند
ریدم     که     متامم     مهه     در     خواب     گذشت ی ت 

حمراب     شویلگای     که     وصیف     شده     ای     ات     
ن     اقفهل     ای     از     دل     حمراب     گذشت ی  ؟رو     ی ت 
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م ری     ات     که     فقس     را     بُکش آمدم     اب     ی ت 
ب غد     از     آین     که     پریدم     مهه     پرواز     نکید
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نم     ریفق     سرحم     یمکده     را     ابز     نکید
ن     کرده     ام     آواز     نکید مطرابن     اجمه     به     ی 

،     آمده     ام     از     شب          اترکی     و     غری ت  مهیمن
از     نکید به     نم     و     اجم     نم     از     یمکده     اعج 

هم     ی     اشکبمداء    ممدفمن     برف     مغ ش  رسچ 
ست     که     بر     رمد     جوان     انز     نکید وقت     آن     ی ت 

رید واالت     به     لخوت     ی ت  شهبه     بس     کرده     سئ 
رشح     احوال     رما     از     بدن     احراز     نکید

ود     گر     که     رسش     برف     غم     است به     مچن     لگ     ن ش 
صه     ام     آاغز     نکید ودعه     دادید     رما     ق 

سایقا     اجم     نم     از     مخره     متنا     دارد
ن     مغزده     ابراز     نکید لطف     مخداره     به     ای 

د ن     را     مهه     اعمل     دای ت  نم     که     اوابشم     و     ای 
دیده     روشن     به     نم     از     آن     یم     ممتاز     نکید

م ری     ات     که     فقس     را     بُکش آمدم     اب     ی ت 
ب غد     از     آین     که     پریدم     مهه     پرواز     نکید



ن     ات     یمکمن     اب     وت ن     ات     کین     نم     مه     نجی  به     از     ای 
و     نم     اب     اکروامن     عزم     روای     یمکمن     اب     وت

خودم     را     در     یمان     رمدمان     گم     کرده     ام     یلال
دا     یمکمن     اب     وت خود     گمگشته     را     شاید     که     ی ت 

رم     ای     یلال چشاب     درد     خود     را     نم     قمل     یم     گب 
ایی     که     دردم     را     مداوا     یمکمن     اب     وت ج  در     آن 

ن     را     ابغبای ت      خوب     یم     داند وت     را     اخر     است     و     ای 
مگر     یب     اخر     یم     گردد،     مدارا     یم     کمن     اب     وت

من منیداین     چه     شهبایی     وت     را     در     خواب     یم     ی ت 
و     در     آن     خواب     ها     خود     را     متاشا     یمکمن     اب     وت

گلستان     خیامل     را     پر     از     روی     وت     یمبیمن
ن     گلستان     را     رسااپ     یمکمن     اب     وت و     اکخ     ای 

ه     مهین     اب     که     صجتب     یمکین     هرشب ییک     یمگفت 
وا     یم     کمن     اب     وت ج  منیدیدش     وت     را     وقیت     که     ن 

رم     ای     یلال چشاب     درد     خود     را     نم     قمل     یم     گب 
ایی     که     دردم     را     مداوا     یمکمن     اب     وت ج  در     آن 

44



ن     یماخنه     اجرو     یمکنمی غفیان     فرش     ای  ما     ض 
جمل     وقره     دارو     یمکنمی ر     و     ن  اب     کیم     صب 

ن     کامن     ابشد     که     هیچ ن     گبند     اگر     رنگی  زیر     ای 
م     خود     را     وقف     ابرو     یمکنمی ش  اشد     چ  آن     ی ت 

نمی ر  بقل     مشیت     در     نکار     مخره     زاون     مب 
هیاوه     یمکنمیغرقب غد     مشیت     اخنه     را     
شگان     از     خود     نقاعت     کرده     ا میچون     نقاعت     ی ت 

هرکیس     دل     داده     ما     مه     دل     به     او     رو     یمکنمی
وه     ی     او     ساتخمی ف     آمسان     اب     عش  زیر     سق 

گ     سخت     او     هپول     به     هپول     یمکنمی روی     سئ 
در     خراب     آابد     خود     صجرا     به     صجرا     یم     رومی

ن     اب     اخطر     او     یمکنمی ا     مشتمی     و     ای  ق  در     خ 

ن     یماخنه     اجرو     یمکنمی غفیان     فرش     ای  ما     ض 
جمل     وقره     دارو     یمکنمی ر     و     ن  اب     کیم     صب 
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گونه     روی ت      رنگ     خون     گردد به     دل     گفمت     زمن     ای ت 
ن     نکد     اکشانه     ی     او     رسنگون     گردد که     هر     دل     ای 

گونه     از     او     یمکمن     ایدت ش     که     نم     ای ت  به     نم     گفت 
ن     کن     ات     که     فراجم     وت     مه     اب     او     نجون     گردد چنی 

ل     و     وهشت     ثمل     نم     رس     کن     غین     گردی وت     اجی     عق 
ج تت     به     اجی     ما     فزون     گردد به     شکرش     شاید     آن     ن 

چه     فریق     یم     نکد     هر     شب     به     صجرا     یم     روی     تهنا
ا     وت     را     دل     رهنمون     گردد ج  به     درای     مه     روی     آن 

ق     را     ابید     به     رنگ     دل     کین     براپ مناز     عش 
ون     گردد ان     رس     کن     که     دل     در     آن     سئ  ق  ن     اعس  به     دی 

گونه     روی ت      رنگ     خون     گ رددبه     دل     گفمت     زمن     ای ت 
ن     نکد     اکشانه     ی     او     رسنگون     گرد دکه     هر     دل     ای 
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ره     به     اجیی     و     تمن     چوب     شده رم     خب  ط  ن 
و     خیامل     به     رس     دار     وت     مصولب     شده

ن     مملکت     یب     رس     و     اپی     دل     نم رس     ای 
مدیت     هست     که     از     روی     وت     آشوب     شده

اب     خودم     لخوت     و     اب     خویش     چینمن     گفمت
رش     چیست     که     در     مکل     وت     حمبوب     شده ؟هب 

ه     ی     وت ایه     بزند     رن ش  ه     وبدم     که     سئ  گفت 
امه     مهه     مرضوب     شده ر     آمد     که     سئ  خب 

کر     یب     مایه     ی     نم ن     لش  خوب     شد     ابتخه     ای 
ولب     شده همم     به     چه     مغ  خوب     شد     ات     که     بف 

اده     به     نجگت     که     دمل     خون     شده     وبد رسئ  ب ق 
ن     خوب     شدهنجگ،     که     دفا     یم     شدم     از      مهی 

ن     مملکت     یب     رس     و     اپی     دل     نم رس     ای 
مدیت     هست     که     از     روی     وت     آشوب     شده
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روی،     ای     ایر     برگرد به     درای     مب 
نید که     یب     ما     کشیتت     بر     لگ     ن ش 

نید هر     است     و     در     احلئ     ن ش  دتل     ق 
نیدچرا     یلال     ز     ما     اغفل     ن ش 

روی،     ای     ایر     برگرد به     درای     مب 
نید که     یب     ما     کشیتت     بر     لگ     ن ش 

دمل     اب     خود     به     درای     رتفه     شاید
نید که     فردا     شب     به     کی     سالح     ن ش 

ست ن     ویرانه     کس     را     ابورش     ی ت  در     ای 
نید ل     ن ش  ر  که     مهین     رتفه     در     مب 

ست اید،     ظمل     بس     ی ت  ؟ییک     ابید     ی ت 
نید که     اجیش     اقیض     اعدل     ن ش 

چرا     ابید     هنال     اخطر     نم
نید ر      یب     احصل     ن ش  رس     اپلب 

حواسم     گر     رود     سوی     خیالش  
نید کل     ن ش  به     اجی     خود     دگر     مش 

که     مهین     را     سخن     از     دل     برآید
نید ن     بر     دل     ن ش  ن     دارم     که     ای  ی  ق  ب 
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ارت     داد هرم     به     نم     ن ش  طببی     احذق     ش 
که     از     متام     وجودم     قفط     داچر     وتام
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ن     وبده     یب     قرار     وتام گالیه     ام     ای 
اگرچه     دور     ویل     در     نکار     وتام

هرم      ارتطببی     احذق     ش  دادبه     نم     ن ش 
که     از     متام     وجودم     قفط     داچر     وتام

به     دانم     دشمت     اگر     وت     صیادی
به     اتفاخر     وت     نم     مه     قفط     شاکر     وتام

شت     داد به     ب غد     طوافم     دخای     رچ 
گار     وتام ن     را     که     رسئ  بگومیت     ای 

رسارس     معرم     رشاب     نم     وبدی
ن     بده     احال     که     نم     مخار     وتام مهی 

ه      ن     گفت  یده     ام     به     نم     ای  ئ  ومنابز       س  ت  مق 
ه     ای     و     بدان     ایداگر     وتام درست     گفت 



یلث     رشاب     و     نم     و     ایرم  ن     استرخ       ی ت  دی 
ن     است ن     وقم     چنی  آداب     مشملاین     ای 

یلث     رشاب     و     نم     و     ایرم ن     استرخی ت  دی 
ن     است ن     وقم     چنی  آداب     مشملاین     ای 

ست ا     را     بدلم،     آب     غیم     ی ت  ئ  بر     نم     که     س 
ن     است اگر     شده     ای     آب     مهی  ئ  ای     آنکه     س 

سمت کی     روز     که     در     دوتل     حمراب     ن ش 
ن     است دیدم     که     یم     و     ساغر     ما     رنگ     نگی 

ن     ابل     گشودم ن     خورده     و     از     روی     زمی  ای 
ن     است گفمت     به     مهه     اعدت     نم     ترک     زمی 

از     مهسرفان     شهبه     رس     اتفاده     و     تردید
ن     است ی  ق  ن     ب  ن     احتل     مشتانه     ما     عی  ای 

رما ق  رش     مهه     کرف     است     و     رشامب     وت     ب  غب 
ن     است ن     وقم     تمی  فرمایش     وت     بر     نم     و     ای 
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ا     اب     دل     نم     حرف     بزن اجن     یلال     وت     ی ت 
وت     بگو     بلکه     دمل     حرف     وت     را     گوش     نکد

۱۱۱۱

ه     زدم     بلکه     فراموش     نکد د به     دمل     خق 
آتش     هرج     وت     را     شسته     و     اخموش     نکد

ا     اب     دل     نم     حرف     بزن اجن     یلال     وت     ی ت 
وت     بگو     بلکه     دمل     حرف     وت     را     گوش     نکد

اجم     و     یمنا     به     رس     یمکده     ام     جور     نکید
ات     که     مهین     برود     از     بل     آن     ونش     نکد

ود     اکر     درست شاید     از     مغجزه     ی     یم     ن ش 
ه     مدخوش     نکد ط  که     به     لطف     و     کرمش      احق 

ض   ون     و     رمن  ت  به     نقاعت     نکند     رس     دل     مق 
دائاًم     دل     طلب     وبسه     و     آوغش     نکد

هر     و     مه کوچ     کمنها  یمکده     هابید     از     ش 
ن     بقهل     گاممن     که     رما     وهش     نکد ترک     ای 

ه     نکن     سیع     و     فرار ن     دل     نم     گفت  وقت     رفی 
ن     اقفهل     را     حوصهل     رسوپش     نکد رس     ای 

ن شی  ل     ریفقت     ی ت  ص  َرم     و     ق 
َ
به     ایمد     ک

ان     وصل     وت     را     جوش     نکد ل     ی ت  ص  شاید     از     ق 



ام     است د     ی ت  غ     که     در     ی ت  گ     بر     آن     ی ت  ای     ی ت 
ای     آن     یم     حمبوس     که     در     گودی     اجم     است

ام     است د     ی ت  غ     که     در     ی ت  گ     بر     آن     ی ت  ای     ی ت 
ای     آن     یم     حمبوس     که     در     گودی     اجم     است

هیم     که     چه     گومی ابید     بزین     ونش     بف 
رد     که     قفط     بر     رس     ابم     است آن     رمغ     مبب 

نیمی امنه     ی ت  ن     بر     رس     ی ت  ی  ای     معر     ن ش 
خ     کدام     استخود       یم دده       آنکس رس از     ی ت 

ن ری  ابید     چه     شود     ات     که     ن شوزد     دل     شب 
نید     دگرم     اکر     متام     است ن     که     ی ت  ری  شب 

ل     مغشوق ر  ایم     برود     مب  دادم     که     ی ت 
امنه     حرام     است یب     انم     وت     بزم     نم     و     ی ت 

ق ود     مملکت     عش  ا     ن ش  یب     روی     وت     دی ت 
هان     بر     مه     روی     وت     غالم     است د     ح  ئ  خورس 

ت     است ر     مهین     مهه     مق  غر     و     ادب     و     دفب  س 
جز     آنکه     بر     آن     ذکر     یم     و     ایر     مدام     است
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ای     ن شا     دل     ها     که     از     اندوه     یلال     خون     شده
ای     ن شا          اعقل     که     از     اندوه     او               جمنون     شده
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ای     ن شا     دل     ها     که     از     اندوه     یلال     خون     شده
جمنون     شدهاندوه     او          از     که     اعقل     ای     ن شا     

ر     اوست هم     ی     افاکر     ما     درگب  ش  ؟او     چه     دارد     چ 
؟دشت     و     مجع     ببلالن     دیگر     چرا     حمزون     شده

هرکیس     ای     ذره     ای     در     گرد     خود     در     گردش     است
ا     هر     ذره     از     حمراب     او     اف شون     شده گوی ت 

غبه     ی     گنج     ریفقان     رنج     اوست در     درون     خ 
یب     طال     ای     سکه     ای     انم     مهه     اقرون     شده

بر     رس     ابزار     او     هرکس     حاجب     خود     فروخت
مال     و     اموالش      فراوان     گشته     و     افزون     شده

بقل     او     در     دوتل     دل     از     وهس     آنکده     وبد     
رون     شده رصفه     ی     دهلا     به     ب غد     ایر     ما     مق 

ن     کی     مجهل     است ن     متام     و     حرف     مهین     در     مهی  ای 
هان     موزون     شده ض     ح  ض     او     موزون     که     شد     رق  رق 



ن شاط     سایق     و     یم     مه     فرامه     یم     شود     آخر
دامنه     مک     داری ت  چه     ابید     کرده     اب     رمدی     که     او     

هر     ما     یماخنه     مک     دارد دخاای     ش 
و     مشکیین     چو     نم     مه     اخنه     مک     دارد

ش     کردم ئ  ییک     مشع     است     و     نم     مه     روس 
که     مشع     روشمن     پروانه     مک     دارد

اران     وابل     گردن     ما     شد ئ  خراب     آابد     وهس 
اری     کیم     دویانه     مک     دارد ئ  خراب     آابد     وهس 

ن شاط     سایق     و     یم     مه     فرامه     یم     شود     آخر
امنه     مک     داردی  چه     ابید     کرده     اب     رمدی     که     او      ت 

همد می     دولیت     هسمت     که     حرف     ما     منی     ق  مق 
ن     آابدی     ویران     قفط     ویرانه     مک     دارد مهی 

ه          ام     ابید     به     ایمد     دخا     ابیش به     کی     لگ     گفت 
ست     انگاری     و     لگ     گلاخنه     مک     دارد دخا     مه     ی ت 

ب     درون     اخنه     ام     آید ه     ام     امش  به     یلال     گفت 
ب           قفط     کی     شانه     مک     داردوصرت        زارم       که     امش 
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ش     شدم؟ رم     ی ت  هیچ     داین     چه     زمان     در     هب 
ویش     شدم ل     ن ش  ر  ه     که     در     مب  از     مهان     لحط 

۱5۱5

ش     شدم رم     ی ت  ؟هیچ     داین     چه     زمان     در     هب 
ویش     شدم ل     ن ش  ر  ه     که     در     مب  از     مهان     لحط 

ست     که     چون     گهل     به     آغل     بروم رم     ی ت  هب 
ای     بگومی     که     نم     آن     زاده     پر     ریش     شدم

راه     خود     ن شمت     و     راه     دگری     یط     کردم
گرد     کی     یمکده     اب     ایر     خود     مهکیش     شدم

در     از     مهه     ی     اقفهل     نم     دور     شدم آب ق 
هره     شده     نم     دگراندیش     شدم ن     ش  که     چنی 

اعمل     زاده     فرزانه     شدم     ثمل     ریفق
که     قفط     مهدم     و     همصحتب     اب     خویش     شدم

ن     کرده     به     درابر     خودم     شاه     شوم  یمل     ای 
ن     دوتل     خود      درویش     شدمو          زادهو     در     ای 



شه     از     یم     وبد     و     خواب سایق     ما     ی ت 
ر     ساغر     داده     امی ما     به     اجی     او     به     خود     دلشب 

ق     در     یماخنه     اش     رس     داده     امی ما     به     حمک     عش 
ر     داده     امی ور     سایق     خود     دل     به     دلب  در     حص 

ه     اند ن     بزم     ما     را     در     جمالش     گفت  شادهان     ای 
هامت     ات     به     آخر     داده     امی اجن     خود     را     اب     ش 

ر     مک     نکید ه     ام     حمراب     و     نمب  ان     را     گفت  واعط 
ر     داده     امی ت     نمب  رشح     رمدن     را     به     اغی ت      ن ش 

یغ     کشیدش     روی     ما در     ن شاوی     هرکیس     ی ت 
کر     داده     امی اتفاخرش     را     برابر     ما     به     لش 

ه     اتوان     داده     ام اجی     هرکس     گفت 
ات     شود     رایض     به     ما،     ما     خویش     یکرف     داده     ام

شه     از     یم     وبد     و     خواب سایق     ما     ی ت 
ر     ساغر     داده     امی ما     به     اجی     او     به     خود     دلشب 
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ای ت   ق     که     اب     انم     و     ن ش  رشنمده     ام     ای     عش 
ر     منک     خورده     و     ظرف     وت     شسکتمی دلشب 
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قمی     و     ویل     عهد     شسکتمی مشتوجب     عش 
می ن     کرده     ی     خود     گریه     نکان     اکسه     به     دسئ  زای 

ای ت   ق     که     اب     انم     و     ن ش  رشنمده     ام     ای     عش 
ر     منک     خورده     و     ظرف     وت     شسکتمی دلشب 

ما     مدیعان     در     طلب     روی     وت     وبدمی
ستمی دش     مهه     از     اپی     ن ش  وتقش     که     رسئ 

ور     وت     ما     ابل     گشودمی ط  ق     به     من  ای     عش 
می رسئ  ن     کرده     وهس     را     ی ت  احال     وهس     ای 

چون     وصرت     آن     ایر     بالدیده     ندیدمی
شتمی ات     برقع     رویش     زده     ابال     مهه     چ 

یلث     رشاب     و     نم     و     مغشوق     نگون     شد ی ت 
در     گوشه     ی     یماخنه     به     اوهام     وت     مشتمی



ه     که     بگذر     ز     خیالش   صد     ابر     به     خود     گفت 
؟ دیدی     که     مگر     رحم     نکد     بر     خود     و     احلش 

ه     که     بگذر     ز     خیالش   صد     ابر     به     خود     گفت 
؟دیدی     که     مگر     رحم     نکد     بر     خود     و     احلش  

؟در     چرخ     فکل     دیر     شود     ای     که     به     زودی
ن     معر     متام     پر     و     ابلش   یقیچ     نکد     ای 

همد رده     بف  او     را     رس     ابزار     زمان     بش
ست     َخَرد     یموه     اکلش   ثمل     وت     کیس     ی ت 

ن     گوطایئ  چون     احمت      هر     مهی  به     مهه     ش 
جفه     ز     ما     برده     به     او     وبده     حاللش       هر     ن 

وان     کرد     مغش     را جمل     ی ت  سخت     است     و     ن 
ن     ات     گذرد     رنج     و     ماللش   ی  اتب     آر     و     ن ش 

ر     معر     گریزان ؟سیع     از     چه     کین     در     سق 
در     قرعه     ی     دل     وبده     گاممن     وت     و     افلش  

وان     ایفت ن     که     وت     خوایه     ی ت  ری  ر     شب  آن     دلب 
صالش   ابید     که     نقاعت     کین     ای     دل     به     ق 
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امنه     را     دارد رسم     احل     و     وهای     ساغر     و     ی ت 
امنه     را     دارد ن     بزم     مشتانه     قفط     ی ت  و     از     ای 
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ب            وهای          رسم      امنه     را     داردامش  ساغر     و     ی ت 
امنه     را     دارد ن     بزم     مشتانه     قفط     ی ت  و     از     ای 

رد ا     نه     مغشویق     که     دل     گب  ن     دی ت  نه     مشیع     دارد     ای 
که     بزم     مشع     و     پروانه     قفط     پروانه     را     دارد

صه      قت             داشتیمدامن       که        نمیهزاران     ق  ت  آن   خق 
چه     صدها     یحف     معر     نم     قفط     اف شانه     را     دارد

گانه     یم     روید درون     کی     گلستان     مه     خیس     ی ت 
گانه     را     داردابغ    ویل     در      ا     قفط     ی ت  نم     دی ت 

ن     بر     ونکران     داده ا     را     زمی  هزاران     اکخ     زی ت 
ل     نم     شد     قفط     ویرانه     را     دارد ر  به     وقت     مب 

متام     ملت     اعقل     به     کی     انخن     منی     ارزد
که     دخلوش     مانده     ام     شامه     ییک     دویانه     را     دارد



ت     زمن     ای     احمک     رش به     کیس     انگ     فری ت 
ر     خودی طان     نرسد     بر     وت     که     ن شخب  زور     شن 

ر     خودی سب  ن     اتبع     ب ق  ؟چیست     آدم     که     چنی 
ر     خودی ب  ج  ؟چیست     در     حبس     خودی     در     قل     و     زن 

بس     کن     ای     آدم     دویانه     ی     مامور     به     نجگ
ر     خودی صب  ت     ویراین     و     تف  وت     مهان     لعد

شده ایآدم     ای     آنکه     به     خواب     گهنت     خوش     
ر     خودی ام     گناه     خود     و     ب غبب  ج  وت     رسان 

م     مکن شهبه     در     اقمت     و     بر     اغی ت      ااید
دیر     خودی ایی     و     وت     ب ق  ص  وت     غرض     ورز     ق 

ت     زمن     ای     احمک     رش به     کیس     انگ     فری ت 
ر     خودی طان     نرسد     بر     وت     که     ن شخب  زور     شن 

ین     و     بر     دگران ر  مکر     ن شیار     به     خود     مب 
پی     آزار     خودی     بس     که     به     تزویر     خودی
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ر     رس     و     سامان     گرف تبس     که     دل     دل     کرده     ام     دلب 
دست     دیگر     آمد     و     از     ایر     ما     دامان     گرفت

2۱2۱

ر     رس     و     سامان     گرفت بس     که     دل     دل     کرده     ام     دلب 
دست     دیگر     آمد     و     از     ایر     ما     دامان     گرفت

ید ئ  ا     حرف     ما     را     یم     س  ا     آاقی     دی ت  گوی ت 
ن     وبده     ب غد     رتفنش     ابران     گرفت شاید     از     ای 

صه     را     اب     انم     دل     آاغز     کردم     نم     ویل ق 
کی     دل     دیگر     که     آمد     اکر     نم     اپاین     گرفت

؟گندم     گیسوی     او     را     شانه     نم     کردم،     چرا
از     درون     کوره     ام     کی     دست     دیگر     انن     گرفت

اتزه     در     ابغ     و     گلستان     شاهخ     ای     لگ     داده     وبد
ب غد     لگ     دادن     چرا     در     ابغ     ما     طوافن     گرفت



صویر     یلال     وب درساب     اخطرم     هر     شب     پر     از     ن 
ر     گرد صه     یم     ابدف     که     اواقمت     سب  دخیامل     ق 

ر     گردد ط  مم     سوی     در     شاید     که     بر     رویش     ن  ش  دو     چ 
ن     شهبا     رما     وقیت     سرح     گردد که     شاید     ب غد     از          ای 

درخیت     نذر     یلال     کرده     ام     ای     اکش     از     رسما
سالمت     اجن     به     در     برده     به     شاخ     آن     مثر     گردد

ب صی     یم     نکد     امش  قمل     اب     زهج     های     نم     چه     رق 
ن     اثر     گردد که     شاید     بر     دل     یلال          کیم     از     ای 

صویر     یلال     وبد رساب     اخطرم     هر     شب     پر     از     ن 
ر     گردد صه     یم     ابدف     که     اواقمت     سب  خیامل     ق 

ست     دردعاتل      اج     که     مهین     نکج     دویاریی ت  ای ت 
مباند     صبح     و     شب     شاید     به     راه     او     گذر     گردد
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ن     حزین     که     اب     آن     یم     ونن شم     شاد     یم     گ ردماز     ای 
ر     او     شوم     آزاد     یم     گردم که     هراج     نم     اسب 

ن     حزین     که     اب     آن     یم     ونن شم     شاد     یم     گردم از     ای 
ر     او     شوم     آزاد     یم     گردم که     هراج     نم     اسب 

یم     نکد     آن     ایر     آابدمماگر     ویرانه     ابش
ر     او     نم     دولیت     آابد     یم     گردم که     از     تدی ت 

رم ن     هزاران     ابر     یممب  ری  به     شوق     دیدن     شب 
فرهاد     یم     گردمبه     اپی      کوه       یم افمت      و       چون         
گی طعه     گردم     روی     کی     سئ  چو     چیین     گر     هزاران     ق 

اد     یم     گردم ج  از     نگاه     و     روی     او     ان  ج  به     ان 
ان     ایر     نم     را     ابد     یم     داند     ریفقامن ن ش 

و     اب     آن     یم     روم     نم     مهره     آن     ابد     یم     گردم
غر     نم     دارد ییک     ایراد     ن شیاری     به     حزن     س 

؟چه     ایرادی     مگر     دارد     که     اب     ایراد     یم     گردم
ن     حزین     که     دارد     آبرو     دارد که     مهین     از     مهی 

و     از     حزین     که     اب     آن     یم     ونن شد     شاد     یم     گردم
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ر      که     در     دوتل     ما     ززلهل     اتفاد برخب 
د     که     از     شاخ     تری     چلچهل     اتفاد گوی ت 
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ر      که     در     دوتل     ما     ززلهل     اتفاد برخب 
د     که     از     شاخ     تری     چلچهل     اتفاد گوی ت 

ست ن     چلچهل     در     انی     خوشش     هیچ     اگر     ی ت  ؟ای 
ران     گهل     اتفاد ت  ؟پس     چیست     که     در     انی     خق 

ندید     و     ن شوزید رید     و     ی ت  ند     بگب  گفت 
از     اوست     که     در     لخوت     شب     وولهل     اتفاد

ن     گهل     کردم کر     او     اکی  رفمت     به     رس     ی ت 
ست     که     در     سلسهل     اتفاد ن     چه     بالی ت  ؟گو     ای 

ن     وبده     ریفقم ش     که     گنامه     مهه     ای  گفت 
رت     ما     حوصهل     اتفادصاحباز      یب     صب 

ن     ابغ ن     بر     نم     و     ای  رت     شود     ای  عب 
ابید     که     بوکچمی     اگر     ززلهل     اتفاد



ن     رنج     آسان     یم     گذش ر     اگر     یمدیدمت     ای  تسب 
اابن     یم     گذشت ن     خیال     دوره     گردم     از     ی ت  ای 

ن     رنج     آسان     یم     گذشت ر     اگر     یمدیدمت     ای  سب 
اابن     یم     گذشت ن     خیال     دوره     گردم     از     ی ت  ای 

ن     مه     بگذرد ست،     ای  اابن     ی ت  درد     نم     رنج     ی ت 
ن      وبدش    که     او      مدرد   از     گلستان     یم     گذشتای 

ن     وبده     ام ری  امن     شب  ش  روز     و     شب     در     حرست     چ 
مم     ثمل     کی     رود     خروشان     یم     گذشت ش  اشک     چ 

ده     اند یب     وت     ساعت     ها     منی     دامن     چرا     خوای ت 
د     و     گریزان     یم     گذشت نزد     وت     ساعت     ویل     ی ت 

جمل     رنج     را ا     منی     ارزد     ن  ن     دی ت  گنج     ای 
د     و     اچشان     یم     گذشت ای     خوشا     وقیت     که     اب     ایمد

ت     آخر     شد     و      تکرارش     کمنابید     ابز     ی ت 
ن     رنج     آسان     یم     گذشت ر     اگر     یم     دیدمت     ای  سب 
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امان     ز     آن     بقیهل     ای     دخای     خود     رها     نکد
گ     اتقدا     نکد افکند     به     سئ  به     اخک     دل     ی ت 
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امان     ز     آن     بقیهل     ای     دخای     خود     رها     نکد
گ     اتقدا     نکد افکند     به     سئ  به     اخک     دل     ی ت 

رص     شود ن     به     درد     خمن  مگر     که     یم     شود     زمی 
دخا     نکد     دخا     کیم     برای     ما     داع     کدح

ی ت      ارچه     وصرتش     نوک     و     زویرش     یگانه     است
ویل     چه     سود     دوتلش     که     شهم     ما     بال     نکد

ده     طاتقش     به     رس رصهای     ما     رسئ  ن     ز     ق  زمی 
ه     های     یب     امان     دخای     خود     رضا     نکده  ب رعش 

ن     پر     از     طببی     ونرس     است ن     زمی  شاکراگه     ای 
ض      را     دوا     نکد نگاه     دلگشای     وت     رمن 

ست ر     ای     وزیر     ی ت  ایمد     ما     به     دوتل     امب 
سته     ام     که     شاید     او     صدا     نکد نکار     خود     ن ش 

ن     عک گ     و     چنیه     را     قری  به     ای     کینهزار     سئ 
ا     نکد قفط     دخاست     ابیدت     که     عکبه     ای     ی ت 

به     دیده     ها     ظوهر     کن     که     شکر     آن     ادا     شود
ن     که     دیدنش     دفا     نکد ذاکت     دیده     ام     مهی 



ط     به     ما     ونشیت،     نه     رسانده     ای     سالمت نه     دو     ح 
امت؟به     که     انمه     داده     وبدی ،     نرسانده     او     ی ت 

ط     به     ما     ونشیت،     نه     رسانده     ای     سالمت نه     دو     ح 
امت؟به     که     انمه     داده     وبدی ،     نرسانده     او     ی ت 
ور     او     ونشمت،     نگیه     به     ما     نکد     ات به     حص 

که     نعاییت     منوده،     برهاندم     ز     دامت
ب که     شاید     امش  مهه     روز     و     شب     خیامل،     شده     ای ت 

ن     اجم     خود     به     اجمت به     سالمیت     زمن     نم،     ی 
ریس،     که     چگونه     وبد     آای ن     ی ت  شده     هیچت     ای 

چه     کیس     داع     منوده،     شده     معر     پر     دوامت
گ     سخت     است یه     سئ  ئ  دتل     ای     نگار     خومب،     که     س 

ن     غالمت به     چه     جرم     ما     نکرده،     نگیه     به     ای 
ق     گفمت غه،     ز     دروغ     عش  به     خودم     هزار     دف 

ه     اخمت که     ابزم،     شده     ام     به     لحط  اوت     ای ت  چه     ب ق 
اص     دل     ییک     از،     رس     انکاج     به     نم     گفت به     ب ق 

قامت رد     ای ت  بده     دست     خود     به     اویی،     که     بگب 
ست برو     اب     خیال     راحت،     که     زدن     رمام     نم     ی ت 

ه     وبد     انمت ئ  بزمن     به     قرعه     خود،     که     ونس 
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خالصه     که     کردم،     متام     حرفم     را
به     آه     خالصه     شد     و     کی     سوکت     طوالین
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ه،     ابز     گرایین ن     گفت  ؟ییک     به     نم     ای 
؟مگر     که     ززلهل     ای     شد،     دوابره     ویراین

خالصه     که     کردم،     متام     حرفم     را
به     آه     خالصه     شد     و     کی     سوکت     طوالین

ن     دارم اج،     ایمد     ای  سوکت     کرده     ام     ای ت 
ض      شکمن،     اب     حروف     زنداین که     سدد     بغ 

یه     صجرا     شد ئ  هره     زردم،     س  اگرچه     ح 
نه     ام     از     خون،     کران     طوافین ویل     به     سئ 

ن     اایم ندیده     کیس     ثمل     مهین،     ای 
هره     نکد،     اب     نگار     خنداین حاجب     ح 

ب     که     زخم     رما     دیده     وبد،     اما     او عج 
به     رسم     چرخ     فکل،     وبده     اب     منکداین

ن     شهبا سمت،     که     شاید     ای  ره     ن ش  به     ابر     خب 
کرم     منوده     به     اعمل،     رسانده     ابراین

ظوهر     درد     به     اعمل،     اگرچه     دیری     هست
ن     که     رسآید،     به     لطف     خوابین ی  ق  ب 



ر ر     مهین     بده     ای     نکده     ی     ی ت  گوش     بر     نمب 
دو     صبایح     مهه     در     اقفهل     مهامن     هستمی

می     و     مشملان     هستمی اجی     حق     بقهل     پرسئ 
ای ت      به     کاج     شوکه     که     ویران     هستمی ن     عج  وای 

؟از     چه     رویی     مهه     اب     درد     خوشمی
ن     محاقت     ز     رس     چیست     که     خندان     هستمی ؟ای 

ر ر     مهین     بده     ای     نکده     ی     ی ت  گوش     بر     نمب 
دو     صبایح     مهه     در     اقفهل     مهامن     هستمی

شده امیف ش  عزم     طواردور     ظاهر     مهه     ب
دور     خود     گشته     و     در     جممع     ِگردان     هستمی

ید     است     و     به     ظاهر     شده     امی ن     و     سئ  کی  اجمه     مش 
ن     معر     گریزان     هستمی طق     ای  مهه     از     من 

یکطرف     هرچه     که     دیدمی     به     مشلخ     بردمی
ران     هستمی طرف     وتبه     نکان     در     پی     جب  زان 
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اقیض     حمکهم     ای     مه     که     رسش     گرم     طالست
مهتم     نم     که     شدم     اید     دعاتل     اتفاد
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اسارت     اتفاداب     ایر     قرعه     هامی     مهه     
ج ت     نم     از     ابم          به     گامن جلاجت     اتفادن 
ات     که     ونی ت      به     نم     یب     رس     و     اپ     اتفاده

جوی     آابدی     ما     مست     نقاعت     اتفاد
د     رمدمی     ویل     ن شیه     به     ما     وقیل     داد ب ق 

مودعش     رس     شد     و     او     فکر     خیای ت      اتفاد
اقیض     حمکهم     ای     مه     که     رسش     گرم     طالست

مهتم     نم     که     شدم     اید     دعاتل     اتفاد
ه     هایی     که     در     آن ن     اثی ت  گهل     دارم     نم     از     ای 

ونی ت      نم     که     شده     قرعه     رایضت     اتفاد
سایق     امشال     چرا     رنگ     رشای ت      زرد     است

ئه     هستمی     و     وت     را     اید     دایی ت      اتفاد ؟ن ش 



وصرت     ماه     وت     در     دایره     ی     خواب     نم     است
رم     که     وت     مهامن     مین اکش     در     خواب     مبب 

هم     ی     پهنان     مین به     که     گومی     وت     مهان     ی ت 
راهن     و     ابیغ     و     گلستان     مینلگ     به      ی ت 

وصرت     ماه     وت     در     دایره     ی     خواب     نم     است
رم     که     وت     مهامن     مین اکش     در     خواب     مبب 

ست است     ویل     نزد     وت     اخموش     ن ش  ماه     زی ت 
چه     بگوید     که     وت     خود     لجوه     ی     اتابن     مین

ن     وبده     که     ن شلمی     شوم  رشط     اسالم     نم     ای 
امیان     مین     ه     و     نم     به     ن شلمی     وت     اتفاد

ست عشل     از     طغم     بلت     مغزده     در     مخره     ن ش 
ان     مین ر  ن     مالمت     نکمن     چون     که     وت     مب  ای 

ر     شده     ام امر     ز     شوق     وت     به     ن شب  نِم     ی ت 
وت     طببی     مین     و     اچره     و     درمان     مین
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همم ان     ابران     خوب     یم     ق  ر  نم     از     احوال     انمب 
که     ابر     آمسان     مه     ابز     غم     دارد

3232

ب     کیم     یمل     قمل     دارد رم     امش  وهای     دفب 
ا     وبی     من     دارد صدای     ردع     یم     آید     و     دی ت 

همم ان     ابران     خوب     یم     ق  ر  نم     از     احوال     انمب 
که     ابر     آمسان     مه     ابز     غم     دارد

ن     یم     کمن     آن     ابر     رسگردان گامن     ای 
ن     آواره     وبدن     ایر     مک     دارد از     ای 

ن     است ن     آزاده     مغگی  ؟چرا     ابری     چنی 
ب     صدایش     ابز     مب     دارد ؟چرا     امش 

که     غرش     یم     نکد     اما     کیم     گنگ     است
چ     و     خم     دارد گاممن     راه     او     مه     ی ت 

ن     ابر     بردارد ه     ام     دست     از     رس     ای  ا     گفت  به     دی ت 
دی     سمت     دارد ا     به     هر     آزاد     و     دری ت  ؟چرا     دی ت 



ت     نرسد     هیچ     ریه ق  اابن     طرب  از     ی ت 
صد     اگر     دوتل     ویران     ابشمی سوی     آن     مف 

یامن     ابشمی صل     خزاین     که     ن ش  یم     شود     ق 
مهه     در     ومه     و     خیال     من     ابران     ابشمی

ت     نرسد     هیچ     ریه ق  اابن     طرب  از     ی ت 
صد     اگر     دوتل     ویران     ابشمی سوی     آن     مف 

اابن     بال ل     بردش     مهه     را     سوی     ی ت  عق 
ق     آمد     به     رس     اقفهل     ان شان     ابشمی عش 

اجم     خون     مشت     نکد     کودک     گرگنیه     ما
هره     برانداتخه     یحوان     ابشمی الاقل     ح 

ادی ئ د هان     بر     رس     آن     س  ن     ح  ری  لغن     و     ب ق 
ه     مهه     اعزم     نکعان     ابشمی که     به     ما     گفت 

ن     راه     به     ترکستان     است د     که     ای  مهه     دای ت 
دید     که     قرابن     ابشمی ن     اقفهل     ی ت  ره     بر     ای 

3333



صه     ای     را     نم     که     اب     دل     وبده     ام آخر     هر     ق 
صه     را     مه     ابخیت"شیم     ونشمت     گوشه     ا ن     ق  "ای 

3434

وه     آخر     ساخیت ب     اکر     رما     اب     عش  ای     عج 
ن     های     دل     پرداخیت زمد     دل     را     اب     شسکی 

اچره     ام ن     اب     دل     ی ت  ن     نجگ     خونی  ب غد     چندی 
ناخیت اچر     آخر     ابطنش     ن ش  ؟گفمت     ای     ی ت 

ن     سوداگران ش      فراوان     کرده     ای     در     مجع     ای  ع 
مهر     خود     را     اب     فرییب     بر     دمل     انداخیت

ن     یم     کرده     است مهوچ     صیادی     که     در     دشیت     کمی 
هر     زمان     تهنا     که     دیدی،     بر     نم     و     دل     اتخیت

صه     ای     را     نم     که     اب     دل     وبده     ام آخر     هر     ق 
صه     را     مه     ابخیت"شیم     ونشمت     گوشه     ا ن     ق  "ای 



دمی صد     نرسئ  هرمی     و     به     مف  رسدرگم          ش 
ان          ده     خیام     ندارمی یحف          آنکه          ن ش 

دی     مکن     ای     معر     که     آرام     ندارمی ی ت 
ن     هیچ     دگر     ابم     ندارمی جز     ابم     زمی 

دمی صد     نرسئ  کی     معر     دویدمی     و     به     مف 
جز     کی     دل     بداکره     و     بدانم     ندارمی

ل     ارچه     چشامب     شده     مغولم در     ن شتب     عق 
ق     ویل     مدیع     اتم     ندارمی در     عش 

یدمی ئ  ج واهید     س  از     مدیعان     هرچه     ن 
وهم     جز     اهبام     ندارمی احال     شده     مق 

دمیرسدرگم صد     نرسئ  هرمی     و     به     مف  ش 
ان آنکه     یحف      ده     خیام     ندارمین ش 

شه   هانمیی  در     ی ت  تردید     یمان     دو     ح 
می     و     به     جز     اجم     ندارمی رسگشته     از     ای ت 
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صیحت     کرده     ام     امش   سمت     اب     خودم     خود     را     ن  بن ش 
ره     رس     گردد که     از     فردا     دگر     مک     خب 
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رخ     گردد ت  سمت     اب     دمل     ات     دوتل     ما     مق  ن ش 
که     در     احوال     نم     از     او     اثر     گردد

ب صیحت     کرده     ام     امش  سمت     اب     خودم     خود     را     ن  ن ش 
ره     رس     گردد که     از     فردا     دگر     مک     خب 

ق     را     اب     خود     به     شهبا     برده     ام     شاید خیال     عش 
به     ایمد     شیب     وبدم     که     ب غد     از     آن     سرح     گردد

؟منی     دامن     داعمی     را     کیس     مه     وبده     درایبد
ر     گردد ط  ؟و     آای     یم     شود     از     او     به     سوی     ما     ن 

هزاران     راه     انممکن     به     سوی     اخنه     اش     رفمت
ز     راه     رتفه     یم     ترسم     که     شاید     یب     مثر     گردد

به     او     گفمت     کیم     مه     اب     مدارا     رس     نکد     اب     نم
رص     گردد ن     دوری     کیم     مه     خمن  که     شاید     درد     ای 

دحی ت      وصل     او     را     ابرها     خواندم،     منی     دامن
ر     گردد ری     زمن     بر     آن     که     اببش     مغتب  سب  چه     ب ق 



ن     ما     هستمی گانه     مگر     یکست؟     مهی  وقم     ی ت 
ران     دارمی ن     مشئهل     جب  مانده     وقیت     مگر     ای 

مهه     آدم،     مهه     ان شان،     مهه     امیان     دارمی
د     چه     گومی     مهه     قرآن     دارمی مهه     دای ت 

سخن     ایر     نم     از     دوتل     آزاد     مشاست     
وای     بر     ما     که     قفط     اخنه     و     زندان     دارمی

ر     خویش ر     و     افضل     مهه     بر     نمب  غمب  مهه     ی ت 
ابطن     ابیلس     ویل     انم     مشملان     دارمی

ست صد     ما     روشن     ی ت  ؟ای     ریفقان     دهف     و     مف 
ن     اقفهل     صد     اغفل     چواپن     دارمی ما     در     ای 

ن     ما     هستمی گانه     مگر     یکست؟     مهی  وقم     ی ت 
ران     دارمی ن     مشئهل     جب  مانده     وقیت     مگر     ای 

آرزو     وبده     که     اب     رند     و     بالکش     ابشمی
ن     دیده     که     ترس     از     جم     رندان     دارمی ک     ای  ای ت 

هان     گوش     به     فرمان     دخاست ج ت     ایر     است     ح  ن 
گرنه     از     ما     مهه     دیدند     که     ویران     دارمی     
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ثمل     کی     ززلهل     وبدی     که     خرامب     کردی
ور     وت     قفط     مانده     به     اج     آوارت از     حص 
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امرت ؟خوش     از     آین     که     شوم     ی ت 
م     رس     ابزارت ش  ن     چ  ؟دوره     گردی     نکد     ای 

وه     و     مغزه     و     وت،     چیست     که     اب     مه     شده     اید ؟عش 
شارت ؟گهنم     چیست     که     نم     مانده     ام     و     رچ 

ن     گفمتاب       و    ه    رس     شب     وبد لخوت     خود     ای 
دارش ؟یم     شود     در     سرحی     ابز     کمن     ی ت 

؟ات     کاج     ابید     از     آن     روی     وت     حمروم     شوم 
اکرت شته     به     آن     ی ت  ات     کاج     یم     َبرمی     چ 

ست     که     از     بزم     وت     حمروم     شوم  ن     ی ت  زمدم     ای 
؟چه     وتان     کرده     زابمن     شده     در     تکرارت

ثمل     کی     ززلهل     وبدی     که     خرامب     کردی
ور     وت     قفط     مانده     به     اج     آوارت از     حص 

ن     اکخ     غرور     وت     چو     ویرانه     شود ابید     ای 
طع     کمن     دست     کج     مغامرت و     که     ای     ق 

ویس کر     و     اوهام     و     خیاتل     ی ت  به     نم     از     لش 
طارت القل     بقل     هوجمش      بدده     اح 



ست در     دمل     حرف     فراوان     مانده     کی     مهراه     ی ت 
ن     دارم     برم     در     گور     نعوانش     کمن ترس     ای 

اکش     یمشد     دست     خود     بر     سوی     دامانش     کمن
اجن     اناقلب     اگر     دارم     به     قرابنش     کمن

ست در     دمل     حرف     فراوان     مانده     کی     مهراه     ی ت 
ن     دارم     برم     در     گور     نعوانش     کمن ترس     ای 

ن ر      زمی  ن     وبده     در     دار     بالخب  مصلحت     ای 
ات     که     انحمرم     فراوان     وبده     پهنانش     کمن

ا      ر     کی     قمل     یم     خوامه     ای     دی ت  که     اتو     کی     دفب 
صه     را     آنگونه     یم     خوامه     به     اپاینش     کمن ق 

ن     زندان     وت ای     که     زندان     ابن     مایی     در     مهی 
رازها     دارم     که     ابید     نکج     زندانش     کمن

ریس     دخاای     حرف     آخر     را     بزن از     چه     یمب 
صت     داده     نم     اجی     وت     آسانش     کمن ای     که     رح 

ان     کی     طببی     اح ص  ق     استذآرزوی     ما     رمن 
ست     گوید     ات     که     درمانش     کمن ر     مه     ی ت  کی     ب ق 

رهای     ریفق عزم     خود     را     جزم     کردم     اب     ی ت 
اخنه     را     یکروز     ویرانش     کمن ن     ی ت  ف     ای  سق 

طان     سوی     مهین     آمده ن     کرده     شن  اجمه     بر     ی 
ابراهلا     مهیت     کن     ات     که     عراینش     کمن
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دل     که     به     اکر     نم     کین     به     رایگان     گهر     برم
ن     و     آن     منی     خرم روشمی     دگر     ز     ای  ق  دل     ب 

4040

ان     منی     خرم بر     رس     کوی     ایر     خود،     انز     ی ت 
انز     نکن،     منی     خرم،     مال     گران     منی     خرم

ر     خوش     ادای     نم،     درد     یعان     به     نم     فروش دلب 
هنان     منی     خرمبس     که     فری ت      خورده     ام،     درد 

از     وت     هزار     و     کی     بال،     به     ز     دوای     دیگران
درد     وت     ابشدم     دگر،     اتب     و     وتان     منی     خرم

اب     وت     غین     شوم     اگر،     وقت     به     اکر     مین
شت     اگر     دیه     رما     دگر     زمان     منی     خرم رچ 

صل     دیگری     ات     وت     هبار     نم     شوی آمده     ق 
اگر     هبار     نم     شوی     رنگ     خزان     منی     خرم

دل     که     به     اکر     نم     کین     به     رایگان     گهر     برم
ن     و     آن     منی     خرم روشمی     دگر     ز     ای  ق  دل     ب 

نه     به     اخک     یم     کشم     ات     برسم     به     اپی     وت سئ 
دست     به     دانم     وتام،     جز     ز     وت     اجن     منی     خرم

طرم،     راه     به     اخنه     ات     بده یب     کس     و     اکر     و     مض 
رما     به     اخنه     ات     بری،     مکل     و     ماکن     منی     خرم



ان     وت     اتفاد اف شار     نم     و     معر     به     دسئ 
ن     چه     کمن     نم     که     گرتفار     وت     هسمت؟ اب     ای 

ت     دراتفاده     به     مشامر     وت     هسمت در     ن ش 
چون     مورم     و     در     اعدت     آزار     وت     هسمت

ان     وت     اتفاد اف شار     نم     و     معر     به     دسئ 
ن     چه     کمن     نم     که     گرتفار     وت     هسمت ؟اب     ای 

کی     اپ     به     فرارم     و     دگر     اپ     رس     ماندن
ق     به     اجبار     وت     هسمت در     دایره     ی     عش 

که     پر     از     رنج     و     پر     از     اخری     و     تلیخ اب     ای ت 
اب     ایهنهم     اوصاف     خریدار     وت     هسمت

سمت آولده     به     اخمک     رس     راه     وت     ن ش 
ت     درت     گوشه     ی     دویار     وت     هسمت در     ن ش 

ست     که     از     روی     خوش     وتست ر     خودم     ی ت  صب  تف 
شار     وت     هسمت حمو     وت     و     آن     وصرت     و     رچ 

امر     وتام     روی     رما     هیچ     ندیدی ی ت 
امر     وت     هسمت انگار     نه     انگار     که     ی ت 
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ابیش     به     نکار     نم     و     نم     یکرسه     مامت؟
ن     وبده     مهان     فلسفه     لخقت     آدم؟ ای 

4242

؟ابیش     به     نکار     نم     و     نم     یکرسه     مامت
ن     وبده     مهان     فلسفه     لخقت     آدم ؟ای 

من آن     راز     هنای ت      به     که     گفیت     که     ندای ت 
؟رایض     شده     ای     احتل     مهین     شده     مهبم

یمن ات     یک     روی     آن شوی     وت     را     روی     ی ت 
نیمی     و     وت     را     مک ر     ی ت  ؟ات     یک     مهه     را     سب 

هیم ن     چه     بگومی     که     بف  ؟روراست     تر     از     ای 
ن     انهل     و     مامت ؟یب     واشطه     تر     هست     از     ای 

ند ئ  دیر     رما     اب     قمل     و     اشک     ونس  ب ق 
غم     وبده     که     نم     مه     شده     ام     یکرسه     از     غم

سته مهین     به     رس     یمکده     اب     خویش     ن ش 
ارند     بر     او     ساغر     و     رممه ابشد     که     ی ت 



ن     فقس     رس     ما     گرم     وبدن     است در     ای 
احال     چه     سود     که     اکرم     رسودن     است؟

ن     فقس     رس     ما     گرم     وبدن     است در     ای 
؟احال     چه     سود     که     اکرم     رسودن     است

ست کی     گوشه     دزد     معر     در     اکر     ما     ن ش 
اکرم     متام،     که     اکرش     روبدن     است

؟اقیض     به     حمکهم     آمد     چه     رو     نکد
ودن     است دویانه     اجی     حمک     اکرش     سئ 

ن     است ی  ق  ببلل     به     شاهخ     چنان     مشت     خ 
ودن     است گویی     که     وبدن     او     ثمل     ی ت 

صه     یم     خورم اگیه     به     احل     خویش     ع 
را     زدودن     استم     اگیه     خیال     کج

اما     چه     غم     که     ریفقم     نکار     ماست
دامن     که     اکر     او     گره     ام     را     گشودن     است
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ج وایه     پدر     ماست     مهویی خواهمی     و     ن 
ونش انش     زده     بر     مکل     سئ  اب     انم     و     ن ش 

گ     به     روی     مه     و     کی     گنج     درونش چند     سئ 
ج ت     نگونش ت     رسخورده     از     آن     ن  کی     ملد

ج وایه     پدر     ماست     مهویی خواهمی     و     ن 
ونش انش     زده     بر     مکل     سئ  اب     انم     و     ن ش 

یک     زده     ای     قرعه     به     انمش   ای     رب     وت     به     ی ت 
ن     وقم     به     امواج     ف شونش ا     زده     ای  امد

هل     کهف     وت     چه     پروانه     برون     شد از     ی ت 
ن     دور     برونش انداتخه     اف شانه     از     ای 

اهش در     سلسهل     عرص     دخا     وبده     ی ت 
ز     نکد     ابز     فزونش ن     پس     خود     او     ی ت  زی 
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شکش     آنرا     منی     خوامه دخاای     صبح     فردا     ی ت 
یه     رنج     ارموز     است ئ  اگر     گرداب     گنج     آن     س 

منی     خوامه     شیب     را     نم     که     انمش      از     غلط     روز     است
یه     درد     دیروز     است ئ  و     ای     فردای     اترییک     س 

شکش     آنرا     منی     خوامه دخاای     صبح     فردا     ی ت 
یه     رنج     ارموز     است ئ  اگر     گرداب     گنج     آن     س 

است     از     ابال     کیس     ابور     منی     کردش ن     زی ت  زمی 
یه     رخت     زر     دوز     است ئ  رحم          است     و     در     ظاهر          س  که     ی ت 

کران     دارد ست     ااییم     که     رنج     ی ت  ؟دگر     بس     ی ت 
ن     هایی     که     نم     دارم     به     دق     رمگ     اجن شوز     است مهی 

همد ی     منی     ق  ر  رم     چرا     چب  م     دلگب  ن     ااید از     ای 
ل     است     ای     صیاد     رمموز     است منی     دامن     که     یب     عق 
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نه     به     آهنگ     خودم     بلکه     به     حمک     دگران
ا     شده     ام ساکن     اخمک     و     آواره     دی ت 

4646

نم     خراب     از     یم     و     یماخنه     و     یلال     شده     ام
چه     کمن     ای     به     کاج     رتفه     که     رسوا     شده     ام

ن     اخک     شدم طره     که     اب     ودعه     در     ای  مهوچ     کی     ق 
مهره     رود     روان     اعزم     درای     شده     ام

ه     روی     گریزان     وبدم در     هنان     بذر     سئ 
دا     شدمن     الهل     صجرا     شده     ام صل     ی ت  ق 

نه     به     آهنگ     خودم     بلکه     به     حمک     دگران
ا     شده     ام ساکن     اخمک     و     آواره     دی ت 

د صد     نرسئ  کی     از     آن     اغفهل     وبدم     که     به     مف 
وشط     رامه     و     درمانده     و     تهنا     شده     ام

اعدت     کرف     خود     از     رشع     ریفقان     دارم
ن     اقئهل     نم     صاحب     تفوا     شده     ام و     از     ای 



ست گ     ی ت  در     وتشه     ی     فرهاد               ما     جز          ازدهام          سئ 
ن     یم      ری  چون     خرسو     هرکس     شد     غین     مهراه     شب 

رود

ن     یم     رود گر     قفر     آید     از     دری     از     روزین     دی 
ن     یم     رود کی  یدی     ات     دل     گرداب     مش  زآن     پس     سئ 

ستدر     وتشه     ی     فرهاد      گ     ی ت  ما     جز          ازدهام          سئ 
ن     یم     رود ری  چون     خرسو     هرکس     شد     غین     مهراه     شب 

ست گوای     دگر     گرمای     لعم     در     اخنه     درویش     ی ت 
ن     یم     رود هزاده     ات     چی  احال     قفط     در     کسب     آن     ش 

ا       کیس      اب     انگار      ستدر     دی ت  رمدم     آواره     ی ت 
ن     یم     رود ن     متام     راه     را     اب     ساز     ن شکی  مشکی 

ر      کن ای     رب     کویر     لخق     را     ات     یم     وتاین     سب 
ن     یم     رود ن     رنگ     چرکی  تهنا     وت     ابیش     رهگشا     ای 
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دارش دوش     رفمت     به     رس     ایر     کمن     ی ت 
بزمن     بر     در     و     صدها     گهل     از     درابرش

4848

دارش دوش     رفمت     به     رس     ایر     کمن     ی ت 
بزمن     بر     در     و     صدها     گهل     از     درابرش

شوکه     در     اکر     برم     از     غم     خود     اید     کمن
امرش ر     از     ی ت  که     چرا     هیچ     ندارد     خب 

ان     گومی بر     رس     اخنه     ی     او     مشت     و     پرن ش 
اشوه     مک     کرده     به     نم     در     پس     آن     رتفارش

؟دیدمانده     ام     از     نم     وامانده     چه     
شارش ن     اخمت     آن     رچ  ا     برده     چنی  ق  به     خ 

ه     بر     وصرت     خود ئ  هان     داس  ش     مغامر     ح  ب ق 
از     نکد     مغامرش ؟مگر     او     یکست     که     اعج 

می     دل     خود     ارم     کمن وی     مق  به     پرسئ 
النه     سازد     به     بنلدای     رج     دویارش

ن     یم     گویی ند     مگر     یکست     چنی  ؟مهه     گفت 
؟مگر     او     یکست     که     معری     شده     ای     در     اکرش

ست ه     وبدم     که     مگر     رسم     وافداری     ی ت  گفت 
ون شد     به     نم     از     اخبارش که     دوخیط     ی ت 

مارتفه     احال     و     مناندست     به     
ری     را     که     قفط     مانده      آزارشبه     اج          دلب 



ه     نم     آزاد     است م     و     اندن ش  ساده     اندن ش 
ه     در     اخمک     و     مام     وطمن     در     ابد     است رن ش 
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ه     نم     آزاد     است م     و     اندن ش  ساده     اندن ش 
ه     در     اخمک     و     مام     وطمن     در     ابد     است رن ش 

دگرییم     روم     از     رس     کی     شاهخ     به     شاخ     
مشتمَی     ین     رس     انگور     که     مادرزاد     است

ساکمت     رمغ     غزل     خوان     رسم     هست     مخوش
که     سوکمت     نجمش     به     ز     دو     صد     فراید     است

اخنه     ویرانه     و     رس     مهد     هزاران     اثر     است
هر     ویرانه     ی     نم     موهبیت     آابد     است ش 

ه     وبدند     رما     اچره     سوکت     است     ریفق گفت 
ه     وبدم     که     رما     اخنه     آخر     داد     است گفت 



غیم     آمد     و     ایرم     را     صدا     کرد
ا     کرد ئ  و     او     را     اب     نم     و     دل     آس 

5050

غیم     آمد     و     ایرم     را     صدا     کرد
ا     کرد ئ  و     او     را     اب     نم     و     دل     آس 

ا     اخنه     ام     وبد نکار     و     نکج     دی ت 
ت     در     بر     ما     ندا     کرد که     آمد     ن ش 

به     ب غد     آمدن     گفمت     چرا     او
چینمن     کرده     و     اب     نم     چه     ها     کرد

چرا     اویی     که     مهوچن     نم     مغش     وبد
ا     کرد ق  شدش     ون     ی ت      به     ما     بر     نم     خ 

ر     حیت چنان     خو     کرده     ام     اب     صب 
ر     از     ممن     راهش     دجا     کرد خود     صب 

گاممن     اعزم     کی     خواب     وبدم
که     دیدم     آمدش     دردم     دوا     کرد

ن     وبده     از     دور  که     رسم     اعشیق     ای 
ا     کرد ق  ز     هراجیی     که     غم     آمد     س 



هرکاج     یمل     وت     اتفاد     رما     مه     بردی
رم ر     یم     مب  ن     رنج     سق  آخرش     در     پی     ای 
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رم ست     نم     از     شوق     سرح     یم     مب  طاقمت     ی ت 
رم م     ها     ن شته     به     کی     نلگه     در     یم     مب  ش  چ 

هرچه     از     افل     وت     اتفاد     رما،     ابداابد
رم یب     خیال     از     غم     و     اف شام     رضر     یم     مب 

هرکاج     یمل     وت     اتفاد     رما     مه     بردی
رم ر     یم     مب  ن     رنج     سق  آخرش     در     پی     ای 

گاه     به     زیر     بل     خود     یم     گفمت گه     و     ی ت 
رم ر؟     ،     یم     مب  هست     آای     ز     نگاه     وت     خب 

ونهنالمی     و     مهه     اعزم     فردا     هستمی
رم ر     یم     مب  غ     و     ی ت  ن     ما     ی ت  گر     زین     بر     ی 

ن     ثمل     طبلاکر     شدی مانده     ام     چیست     چنی 
رم ن     خوی     طبلاکر     رشب     یم     مب  از     مهی 

تفربه      نم    و       ابز ودعه     دادی خوردمی  ی ت 
رم م     و     هستمی     ز     بر،     یم     مب  ط  مهه     را     حف 



اب     گنج     مغت     اخنه     که     نه     اکخ     خریدم
ن     از     نم غم     از     وت     و     درد     از     وت     و     اندوخی 
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ن     از     نمیعش از     وت     و     احل     از     وت     و     شالق     و     ی 
ن     مجهل     که      ن     ای  ر"یه     گفی  از     نم"     آرامب 

ت     اخنه     که     نه     اکخ     خریدممغاب     گنج     
ن     از     نم غم     از     وت     و     درد     از     وت     و     اندوخی 

ازان     که     نم     از     خویش     بریدم شاهانه     ی ت 
شاه     از     وت     و     نجگ     از     وت     و     اخک     وطن     از     نم

ن     است نم     سوتخه     ام     وصل     نم     و     ایر     در     ای 
ن     از     نم مشع     از     وت     و     ابل     از     نم     و     پر     سوخی 

دست اچره     که     بر     نم     نرسئ  زور     نم     ی ت 
ر     از     وت     و     زخم     بدن     از     نم غ     از     وت     و     ی ت  ی ت 

ستمی ج     ن ش  در     دوتل     و     دار     وت     چو     هالد
دار     از     وت     و     حمک     از     وت     و     خون     و     سخن     از     نم



ه     موی     جواین     دیدی؟ هست     ایدت     که     سئ 
ر     شدم ن     ی ت  نم     مهامن     به     فراق     وت     چنی 
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ر     شدم هیچ     داین     که     نم     از     خوی     وت     دلگب 
ر     شدم ق     دگر     سب  از     وت     و     از     دل     و     از     عش 

ه     موی     جواین     دیدی ؟هست     ایدت     که     سئ 
ر     شدم ن     ی ت  نم     مهامن     به     فراق     وت     چنی 

ه     وت د ر     از     خق  گوش     کن     نم     که     ندارم     خب 
دیر     شدم اب     کیم     رنگ     وت     آواره     ب ق 

ست     رما دست     بردار     برو     یمل     غزل     ی ت 
ر     شدم ب  ج  بس     که     بهیوده     به     اوهام     وت     زن 

؟نم     گرتفار     وتام     اجن     وت     دگر     دردت     چیست
ر     شدم ن     وت     در     اچه     دمل     گب  ری  نم     به     ب ق 

رم ست     چه     داین     وت     ریفق     از     خب  رت     ی ت  خب 
ر     شدم ن،     احل     زیمگب  پر     نم     چیده     زمی 



د یمن     روی     یلال     را     ن ش  هر     طرف     رفمت     ی ت 
همد     ممن     او     روی     گردان     یم     شود ات     که     یم     ق 

نم     منی     دامن     چرا     یلال     گریزان     یم     شود
همم     چرا     سوی     ریقبان     یم     شود ای     منی     ق 

د یمن     روی     یلال     را     ن ش  هر     طرف     رفمت     ی ت 
همد     ممن     او     روی     گردان     یم     شود ات     که     یم     ق 

د     آمده     اب     شوق     او ئ  ابرها     دیدم     که     خورس 
ان     یم     شود ه     ای     آن     موی     اف ش  نید     لحط  ات     ی ت 

اخنه     است،وصرتش     ی ت   ،     بقهل     اش     ی ت  رتش     ی ت  سب 
ط      ظاهر     کرده     و     مهوچن     مشملان     یم     شود حف 

اید     اندرون  بر     خیامل     ن شته     ام     فقیل     ی ت 
ن     در     درون     آمد     که     مهامن     یم     شود از     کدامی 
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ا     اخنه     یم     سازد     دمل ج  هرکاج     ابیش     مهان 
در     خیامل     دولیت     شاهانه     یم     سازد     دمل
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ا     اخنه     یم     سازد     دمل ج  هرکاج     ابیش     مهان 
در     خیامل     دولیت     شاهانه     یم     سازد     دمل

ه     ای     دیگر     مبان ه     ای     ماندی     و     رفیت،     لحط  لحط 
ه     ها     اف شانه     یم     سازد     دمل ن     یکلحط  از     مهی 

وها     به     روی     شاهخ     امی یه     آن     پرسئ  ئ  ما     س 
اب     کیم     اکه     و     کیم     لگ     النه     یم     سازد     دمل

یین     دل     چه     دارد     در     رسش اج     ی ت  سیت     ای ت  ی ت 
اب     خیال     دیدی ت      یماخنه     یم     سازد     دمل

ابلش      زیر     رسم     در     ظاهرش     چون     ابلش      است
اب     کیم     امغاض     از     آن     شانه     یم     سازد     دمل

ا     یب     خیال     اعملم در     خراب     آابد     دی ت 
اری     یب     امان     اف شانه     یم     سازد     دمل یم     ی ت 



ر     که     دیدم     یم     ونن شم     انم     او روی     هر     دفب 
ن     ویرانه     رمدن     اپی     دل     اقونن     شود ات     در     ای 

رون     شود یق     از     او     یم     ونن شم     ات     مغش     ی ت  مش 
ن     یلالی     نم     اف شون     شود ای     که     شاید     اب     مهی 

ادم     که     او ش     اسئ  ق     خود     را     برده     وبدم     ی ت  مش 
ت     مه     یلال     ونشیت     چون     شود ش     ن ش  ؟دید     و     گفت 

؟ایهنهم     از     او     ونشیت     کرده     اکری     او     مگر
؟ذره     ای     بر     ذره     یب     ارزشت     افزون     شود

گفمت     او     را     یم     ونن شم     انم     یلال     را     که     ات
ق     چون     جمنون     شود هرمت     در     عش  ش 

ه     ای ش     انمش      یم     زمن     ات     لحط  رم     را     ب ق  دفب 
م     و     اخنه     ی     دل     خون     شود ش  دست     و     چ 

وزی     برمرخودکه     یم     ونن شم     انم     او     را     ات     
رون     شود هم     ای     ی ت  ش  روزی     از     او     یم     برم     ات     چ 

ر     که     دیدم     یم     ونن شم     انم     او روی     هر     دفب 
ن     ویرانه     رمدن     اپی     دل     اقونن     شود ات     در     ای 
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نم     وت     را     یم     دیدم     و     اگیه     وت     یم     دیدی     رما
ن     دور     ابطل     ن شته     ای پس     چرا     احال     به     نم     ای 
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راه     خود     بر     اکروان     اعزم     دل     ن شته     ای
کل     ن شته     ای ن     چه     اکَرت     را     چنان     یم     کرده     مش  ای 

وا     کمن ج  آمدم     اب     حرضت     مغشوق     خود     ن 
ل     ن شته     ای ر  اب     که     دردم     را     بگومی     ابب     مب 

الی     در     وا     وبد     و     نم     از     روزین     یم     دیدمت
م     انحمرم     مگر     دیدی     که     اکمل     ن شته     ای ش  چ 

نم     وت     را     یم     دیدم     و     اگیه     وت     یم     دیدی     رما
ن     دور     ابطل     ن شته     ای پس     چرا     احال     به     نم     ای 

ران     وبده     است یدم     اخنه     ات     دار     قفب  ئ  ن     س  ای 
از     چه     رو     در     را     به     روی     وقم     سالئ     ن شته     ای



ازان     به     نم     از     اپرس هزاده     وتیی     سخت     ی ت  ش 
نگ     است     که     نم     روم     وت     ابشم آن     نجگ     ف ش 

ر     شوم     وت     ابشم ای     اکش     که     دور     از     خب 
وم     وت     ابشم ط  صه     من  نم     شاعر     آن     ق 

ازان     به     نم     از     اپرس هزاده     وتیی     سخت     ی ت  ش 
نگ     است     که     نم     روم     وت     ابشم آن     نجگ     ف ش 

همد وی     لعم     نف  وت     مجهل     گنگی     ن ش 
وهم     وت     ابشم در     حملف     آوغش     وت     مق 

دیدی     که     عشل     هرچه     گران     شکل     ندارد
در     اخنه     ی     نم     ابیش     و     نم     موم     وت     ابشم

ارزد ش     کشیدند     ن شوزان     که     ی ت  هر     ب ق 
ن     است     که     نم     وبم     وت     ابشم ش     وزی  آن     ب ق 

وییس اکیفست     که     در     حمکهم     از     ما     ی ت 
ای     خوش     به     نم     آن     دار     که     حموکم     وت     ابشم

ست ن     وت     به     اجز     شاه     کیس     ی ت  گفیت     که     قری 
ر     از     وقم     وت     ابشم شاید     که     نم     آن     کی     ب ق 
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م     دیدی     ثمل     نم     اتفاده     بر     اخل     کیس؟ ش  چ 
ال     کیس ثمل     کودک     یم     کشد     نم     را     به     دی ت 

م     دیدی     ثمل     نم     اتفاده     بر     اخل     کیس ش  ؟چ 
ال     کیس ثمل     کودک     یم     کشد     نم     را     به     دی ت 

انش     گفمت     و     احوال     او رهگذر     را     از     ن ش 
گفت     اب     نم،     رو     که     او     احال     شده     مال     کیس

ن     را     دیده     کس     مهوچن     مین رسم     ای  ؟از     زمان     یمب 
؟هست     آای     ثمل     نم     بهیوده     ابقال     کیس

نم     گرتفار     دل     و     دل     مه     گرتفار     ریفق
ال     کیس غ  اخنه     ام     چندی     شده     در     رهن     و     اس 

ن     مه     متنا     کرده     ام ه     ام     ای  درد     خود     را     گفت 
دست     نم     را     او     رساند     بر     رس     افل     کیس

ن     احوال     ما     را     ف شمت     آدم     مکن ای     رب     ای 
اتفد     روزی     اثمال     نم     در     دست     اثمال     کیس ات     ی ت 
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به     آهنگ     داع     دل     ن شته     ام     شاید
نید     احل     نم     را     مهرابن     گردد ی ت 
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متام     معر     ما     ابید     دفای     روی     اجن     گردد
ورش     اجودان     گردد وت     اکری     کن     دخای     نم     حص 

به     آهنگ     داع     دل     ن شته     ام     شاید
نید     احل     نم     را     مهرابن     گردد ی ت 

گ     اخرا     را دخاای     نرم     کن     آن     سئ 
ق     یلال     رایگان     گردد که     شاید     عش 

امن     اخنه     روشن     کن ئ  چنان     بر     آس 
ان     گردد ئ  که     رمغ     رتفه     ام     در     آس 

صدای     ب غره     از     جمنون     چرا     ابید
ف     آمسان     گردد اج     رو     به     سق  ز     ای ت 

دمل     گم     یم     شود     یب     اخطرات     او
چنان     کن     دل     به     مجع     اکروان     گردد



وطن     وت     را     گولهل     رسیب     کمر     منی     شکند
امن     لگ     وت     پرپر     شد ت  هل     مق  ز     ح 

در     شد ن     مق  چنی  ؟چرا     برای     وطن     ای ت 
ر     شد ؟چرا     حاکی ت      دردش     هزار     دفب 

وطن     وت     را     گولهل     رسیب     کمر     منی     شکند
امن     لگ     وت     پرپر     شد ت  هل     مق  ز     ح 

به     ابطن     ملمک     که     اجهالن     چو     نمند
هل     رمدمان     رس     شد متام     معر     وت     اب     ح 

ه     فراوان     به     اجی     اجی     وت     وبد ر  اگرچه     سب 
ویل     صجفیه          ی     اخکت     به     رنگ     آذر     شد

رساب     دوتل     آدم     ز     دور     یمدیدم
دم     طریق     دیگر     شد ور     آن     که     رسئ  حص 

؟ز     شوکت     ایران     دگر     چه     مانده     ریفق
که     گوشه     گوشه     اخکش     هزار     کشور     شد

ن     دمشن     خوین     ز     اپی     اتفادی به     کی 
ب     که     مهان     او     به     اجی     داور     شد عج 
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ن     از     رس     اخک     وطمن دست     بردار     زمی 
مگر     دیده ن     وطن     داغ     فراوان     ز     سئ  ای 
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ساکت     ای     دوست     وطن     داغ     برادر     دیده
هرچه     خوایه     وطمن     انهل     ی     مادر     دیده

از     مهنیاج     که     به     احوال     وطن     یمنگرم
ن     و     نجگ     مکرر          دیده وطمن     سوخی 

وند     وطن     یم     اتزی ؟مهوطن     چیست     به     ی ت 
ن     اخک     مک     از     اکر     وت     یکرف     دیده ؟مگر     ای 

د ن     اخک     مغمل     روی ت  گرچه     ن شیار     در     ای 
ن     دو     برابر     دیده طرف     وتده     اخی  زان 

ری ب  ج  ؟چه     تلسیم     به     وت     ن شتند     وطن     زن 
ت     وت     خنرج     دیده وای     بر     احل     وطن     ن ش 

کر     اپک     وطن     زخم     فراوان     دارد ی ت 
اگه     از     اکر     نم     و     اگه     سکندر     دیده

ن     از     رس     اخک     وطمن دست     بردار     زمی 
مگر     دیده ن     وطن     داغ     فراوان     ز     سئ  ای 

کوداکن     وطمن     حرست     آجر     دارند
ر     دیده گب  اجی     آن     هر     صده     ای     یکسه     ی     سئ 

هیچ     داین     وطمن     خواب     ندارد     شب     و     روز
س     حمقد       دیدهبس     که     در     جممع     خود     ب ق 

ساکت     ای     دوست     مکن     داغ     وطن     اتزه     که     او
شده     صد     اپره     وطن،     داغ     برادر     دیده



ری     ونشمت رَسِ     لخوت     شب     خود     رس     دفب 
که     خیال     وصل     و     ماندن     شده     کی     خیال     وایه
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به     هبای     دیدن     وت     شده     ام     تمیع     و     سایع
دگرم     منانده     رایه     و     دگر     منانده     اجیئ

وه     بردی وت     متام     اخطرم     را     به     فری ت      و     عش 
ری     به     کی     نگایه چه     کمن     که     اخطرم     را     ی ت 

ور     مایی     شده     ام     تمیع     و     اتیع وت     که     در     حص 
ج وایه که     وت     هرچه     آن     بگویی     که     وت     هرچه     آن     ن 

وت     هبانه     جوی     مایی     و     پی     گواه     مایی
مهه     راه     ن شته     بر     نم     ز     کاج     برم     گوایه

نیمت     نم     و     به     نم     کین     نگایه چه     کمن     ی ت 
ایه و     به     ما     رسی     زین     ای     و     دیه     به     نم     ی ت 

ری     ونشمت رَسِ     لخوت     شب     خود     رس     دفب 
که     خیال     وصل     و     ماندن     شده     کی     خیال     وایه

ه     بر     نم     زده     ای     به     هر     طرییق وت     هزار     خق 
ایی رم     به     سوی     رایه     که     وت     از     مهان     ی ت  ط  ن 



اممن ش  ج م     دو     چ  دقم     های     وت     بر     ن 
کاج     هسیت     دخای     نم     کاج     وبدی     دخااجمن
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اممن ش  ج م     دو     چ  دقم     های     وت     بر     ن 
کاج     هسیت     دخای     نم     کاج     وبدی     دخااجمن

وت     را     دیدم     که     از     در     آمدی     دالخ     به     اویامن
دخاای     راه     گم     کردی؟     منی     دامن،     منی     دامن

ب برای ت      ساغر     و     یم     را     فرامه     کرده     ام     امش 
را     ز     بس     مشتمی     و     خندامن کاج     خمیف     کمن     ای ت 

ریس     هر     شب     به     زندامن ران     مب  ت  به     داد     ما     خق 
هیم     چه     یم     گومی     و     یم     داین     چه     یم     دامن وت     یمف 

دخاای     نمتت     را     یمُکم     دامن     که     یم     داین
ن     یم     شود     از     نم     نداین     ای     چه     یم     خوامن ؟مگر     ای 

دا     شد اگر     کی     ابر     دیگر     فرصت     دیدار     ی ت 
ر     هسمت،     مهنیاج     نزد     ایرامن ط  مهنیاج     نمن 



مگر     چه     گنایه     به     دوتلش     کردم؟
ارم ئ  ؟که     در     زمانه     ی     مشتان     هنوز     وهس 
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امرم خوشا     به     احل     خودم     ابز     ی ت 
دارم ز     بس     که     داچرم     مهیشه     ی ت 

ا     که     در     یمانه     ی ت   ج  خوشا     به     نم     آن 
از     او     گره     ای     وا     شود     به     دیدارم

ست ج ت     نم     و     او     گامن     که     رایه     ی ت  به     ن 
ه     آن     ایرم ئ  صجفیه     فراوان     ونس 

جمل     کن ه     ریفقم     کیم     ن  ئ  به     نم     ونس 
ن     اچره     ای     مگر     دارم ه     ام     که     جز     ای  ئ  ؟ونس 

؟به     مشتحق     نگاهش     مگر     چه     احجت     وبد
که     بداند     به     او     گرتفارم جز     ای ت 

؟مگر     چه     گنایه     به     دوتلش     کردم
ارم ئ  ؟که     در     زمانه     ی     مشتان     هنوز     وهس 

ق     ابزی     خود ن     هزار     و     دو     صد     روز     عش  در     ای 
؟چه     کرده     ام     که     به     دوران     او     سزاوارم



غ     خویش     یم     اتز ن     دارد     به     ی ت  ن     ات     اجن     به     ی  دزمی 
ین؟،     منی     ی   ه     در     نجگ     است،     یم     ی ت  ر  ینچه     اب     انگب  ت 
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ین ین؟،     منی     ی ت  گ     است،     یم     ی ت  دمل     ی ت 
ق     یب     رنگ     است ینهنای     عش  ین؟،     منی     ی ت  ،     یم     ی ت 
غ     خویش     یم     اتزد ن     دارد     به     ی ت  ن     ات     اجن     به     ی  زمی 
ه     در     نجگ     است ر  ینچه     اب     انگب  ین؟،     منی     ی ت  ،     یم     ی ت 
ق     را     آدم نه     دقر     صلح     یم     داند     نه     دقر     عش 

گ     است م     آدیم     ی ت  ش  ینکه     چ  ین؟،     منی     ی ت  ،     یم     ی ت 
دی     مگر     داری ؟به     اپی     نلگ     آدم     ها     چه     ایمد
گ     است ب     بر     راه     ما     سئ  ینعج  ین؟،     منی     ی ت  ،     یم     ی ت 

ا     منی     داندمابه      ن     یم     زند     امد انگ     شسکی 
گ     استمابه      ه     ها     ی ت  ن     لکد ینای  ین؟،     منی     ی ت  ،     یم     ی ت 

؟کاج     ابید     شاکی ت      برد؟     کاج     ابید     به     اقیض     گفت
ینبه     دل     صد     آه     و     آهنگ     است ین؟،     منی     ی ت  ،     یم     ی ت 



نم     آزاد     چه     شد     یمل     اسارت     کردم؟
غه     چه     شد دف  ارت     کردم؟ای ت  ن     یمل     خق  چنی 
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؟آزاد     چه     شد     یمل     اسارت     کردمنِم 
غهچه     شد      دف  ارت     ای ت  ن     یمل     خق  ؟کردمچنی 

نم     که     اب     خنده     به     دام     وت     گرتفار     شدم
مدیت     هست     که     بر     گریه     نقاعت     کردم

نم     ندان شمت     و     اب     خویش     گالویز     شدم
هرچه     گفیت     به     رس     دیده     اطاعت     کردم

ن          است     وت     را     ایر     شوم  آرزومی     مهه     ای 
ات     که     شاید     وت     و     آن     اخنه     زایرت     کردم

ه     دویان     و     غزل     های     نمند مت     رن ش  سئ 
صه     روای ت      کردم نزد     هر     انکس     و     کس     ق 

شته     ز     بس     دور     شدی شده     ام     چ 
ج ت     شاکی ت      کردم ن     و     فکل     و     ن  از     زمی 

از     چه     شایک     شده     ای     نم     که     غالم     وت     شدم
هرکاج     دیده     وت     را     عرض     ارادت     کردم

ساده          وبدم     که     خیامل     رس     روایی     وت     وبد
ش     خودم     فکر     رافقت     کردم ساده     نم،     ی ت 



ذره     ای     لطف     وت     دیدمی     و     داعگوی     وتامی
ما     مهان     ساده     ی     دویانه     ی     هاولی     وتامی
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ذره     ای     لطف     وت     دیدمی     و     داعگوی     وتامی
ما     مهان     ساده     ی     دویانه     ی     هاولی     وتامی

لحقه     بر     گردن     ما     ن شته     بری     هر     طریف
ل     و     گیسوی     وتامی ر  ا     ذلف     رس     مب  گو     ی ت 

اچره     بگو هرچه     خوایه     به     نم     ساده     ی     ی ت 
شت     و     کوکوی     وتامی ر     رچ  ط  مقری     نمن 

ست طره     هستمی     ویل     یمل     به     درایمان     ی ت  ق 
ه     ی     جوی     وتامی ئ  ات     وت     هسیت     مهه     در     احس 

هر     به     سویی     بروند اج     مهه     ی     ش  اگر     ای ت 
ره     به     ویرانه     ی     ابروی     وتامی ما     قفط     خب 

ده     ویل غر     ن شیار     و     فراوان     شده     زای ت  س 
قفط     از     روی     وت     گویمی     و     غزل     گوی     وتامی

ن     دشت     به     صید     وت     دمل     خوش     شده     است رس     ای 
گر     وت     صیاد     شوی     مهین     و     آوهی     وتامی



م     خیس     خود     امتام     حجت     کرده     ام ش  اب     دو     چ 
نیش     ای     اگر     دیدی     کیم     آرام     ابش ای     ی ت 
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ه     ام     مک     حمو    و     آن     اوهام     ابش مم     گفت  ش  سوی     چ 
ه     گومی      ج  ن     ای     گوی     آآن  ی  رام     ابشلغتان    ن     ی ت 

م     خیس     خود     امتام     حجت     کرده     ام ش  اب     دو     چ 
نیش     ای     اگر     دیدی     کیم     آرام     ابش ای     ی ت 

ر دوسیت     کن     اب     نم     دویانه     روی ت      را     بگب 
ان     گنمام     ابش ق  اداع     داری     اگر     چون     اعس 

یم     رای     کردی     چرا ش  م     اگر     چ  ش  ؟چ 
غام     ابش ن     ی ت  ا     آن شی  ق  چون     کبوتر     در     خ 

در     طواف     روی     او     ابید     که     حمو     او     شوی
حج     به     اج     آری     ریفقم     اتبع     احرام     ابش

خوانده     ام     شایه     یمان     مجع     اچشاسات     ما
ن     انم     ابش ن     هسیت     مبان،     اندازه     ای  گر     چنی 

م ش  ر     اما     وت     چ  دل     که     بدانم     است     و     رس     بدانمب 
ام     ابش ئ  ط      ظاهر     کرده     و     کی     ایور     خوس  حف 



طایی     رس     زد؟ مگر     از     لگ     چه     ح 
ه     او     را     به     اسارت     دارد ن     رن ش  که     زمی 

7070

ست     وبی     طهارت     دارد خوش     به     احتل     ب ق 
خوش     به     احتل     که     رخت     شان     زایرت     دارد

ن     ابغ      ییب     وت     در     ای  ج  بزرگلگ     ن 
سم     سخت     رمارت     دارد ایش     ب ق  وت     ی ت 

طایی     رس     زد ؟مگر     از     لگ     چه     ح 
ه     او     را     به     اسارت     دارد ن     رن ش  که     زمی 

در     لگ     شد ئ  وای     از     آن     روز     که     س 
ارت     دارد وای     از     آن     روز     که     لگ     چش     خق 

ن     جرم     بزرگیست     ز     لگ مگر     ای 
شارت     دارد ایی     خود     خوی     چ  که     ز     زی ت 

ج وان ری     وت     ن  گفمت     ای     لگ     وت     امب 
ارت     دارد نه     ام     آمدی ت      را     به     ن ش  سئ 

اعبقت     کی     شب     اترکی     وت     را     خوامه     برد
لگ     عزیز     است     مهو     ارزش     اغرت     دارد



هیمد سخن     کواته     کردم     هرچه     حرفم     را     منی     ق 
هامندم به     او     در     لخویت     اب     وبسه     ق 
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نگارم     را     به     کی     ابغ     پر     از     پروانه     ها     راندم
برای     حرضت     یلال     کیم     از     وبسه     ها     خواندم

هیمد سخن     کواته     کردم     هرچه     حرفم     را     منی     ق 
هامندم به     او     در     لخویت     اب     وبسه     ق 

مش ش  د     رشع     را     وا     کردم     از     چ  و     ی ت 
اکندم ش  ن     ویرانه     چ  درخت     کج     خیایل     را     در     ای 

منی     ترسمایرم      نم     از     ویرانه     
ن     آابدمی     اب     اخطر     آن ایر     رلزاندمکه     ای 

چو     کی     ماه     ی     که     ایمدش     قفط     شب     وبد
اتابندمدشت ر   ببه     هر     وقیت     که          شد 
به     اپی     نم     منی     ماندش     ویل     در     اپی     مغشوقم     

به     هر     ترتبی     انممکن     برای     دیدنش     ماندم



ب     به     خواب     دیدم،     یلال     رما     صدا     کرد دن ش 
گها     سوا     کرد گی     یمان     ما     وبد،     اکن     سئ  سئ 

7272

ب     به     خواب     دیدم،     یلال     رما     صدا     کرد دن ش 
گها     سوا     کرد گی     یمان     ما     وبد،     اکن     سئ  سئ 

ش     به     نم      ز     پر     گرفمت"دل     آرا"گفت  ،     نم     ی ت 
انگار     از     فقس     ها،     رمغ     رما     رها     کرد

ن ز     مهوچ     مشکی  ج ت،     نم     ی ت  یلال     چو     شاه     بر     ن 
ن     گدا     کرد از     مهر     یب     مشارش،     لطیف     بر     ای 

ن     مهر     از     رس     چیست ؟گفمت     به     خویش     ای     اجن،     اکی 
؟لطیف     مگر     رساندی؟     آن     او     وت     را     داع     کرد

ن،     انگه     به     خود     پریدم ری  در     راه     خواب     شب 
دیدم     که     درد     رتفه،     دیدم     که     او     دوا     کرد



طایی     کرده     لگ     دادم؟ چه     جریم     ای     ح 
شه     در     حمراب     گدلامن که     اجی     ی ت 
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به     جرم     دیدنش     در     نکج     زندامن
ست،     یم     دامن ایمدی     بر     رهایی     ی ت 

د     فکر     او که     آزادم     ویل     در     ی ت 
متام     معر     خود     را     حبس     یم     مامن

طایی     کرده     لگ     دادم ؟چه     جریم     ای     ح 
شه     در     حمراب     گدلامن که     اجی     ی ت 

ا،     منی     داین ؟فراموشم     کن     ای     دی ت 
درمامنفکر     ایراندجا     از     مجع     

مطیع     ارم     آن     صیاد     یب     رمحم
که     صید     او     شوم     اب     آنکه     پهنامن

ن     دارم د     ای  سخن     کواته     و     نم     ایمد
نکد     آن     شاه     دوران     راه     آسامن



سته     ام     که     حط      وافر     ما نکار     گود     ن ش 
ر     اکر     وت     و     آن     مساع     موزون     شد اسب 
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ن     خون     شد چنی  ه     ای ت  ؟چه     کرده     ای     که     دل     از     رن ش 
رون     شد ه     ابز     ی ت  ت  ق  نه     درد     فروخ  ؟ز     سئ 

ه     ست ت  ق  ؟چه     راز     بزرگی     به     دوتلت     خ 
ن     جمنون     شد گ     کوه     مه     قری  ؟که     سئ 

سته     ام     که     حط      وافر     ما نکار     گود     ن ش 
ر     اکر     وت     و     آن     مساع     موزون     شد اسب 

؟چه     اکر     به     اکر     نم     یب     ونا     و     یب     صدا     دارید
یه     هامون     شد ئ  مم     س  ش  اهل     چ  ن     ی ت  چنی 

رما     به     معق     نگاته     چنان     ارادت     هست
َخت     ابز     اف شون     شد که     دیده     ام     ز     رش



اق     اعلیم د ای     رب     وت     خود     شه     عش 
ا     مکن ص  ق،     جز     ایمن     ق  داین     که     چیست     عش 
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ای     رب     چشاب     نم     از     او     ِسوا     مکن
دردم     اگر     ز     اوست،     آن     را     دوا     مکن

ست از     ی ت  رش     ی ت  احجت     به     اوست     و     به     غب 
گر     یمل     دیگرن شت،     احجت     روا     مکن

رم     سغادت     است ن     که     مبب  در     مکتبش     مهی 
ا     مکن جز     عکبه     اش     دگرم     عکبه     ای     ی ت 

اق     اعلیم د ای     رب     وت     خود     شه     عش 
ا     مکن ص  ق،     جز     ایمن     ق  داین     که     چیست     عش 

ست ه     ای     چو     اوست     به     نم     اتحیاج     ی ت  خود     گفت 
گفیت     مبان     به     نکارش،     دخا     دخا     مکن



سته     ای ست     که     اب     خود     ن ش  یحف     از          وت     ی ت 
ست     که     خود     را     نفا     کین یحف     از     وت     ی ت 
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ن     بلت     به     لمب     یک     ادا     کین ِدی 
ن     بر     آنکه     بگوید     رای     کین ری  ب ق 

ک،     ذاکتش     منی     دیه ؟داری     مجال     ی ت 
ه     که     صالمت     به     اپ     کین بل     را     به     بل     ی ت 

غل     حرام     نه     یمان     وت     و     نم     است ف 
گومی     طببی     دهاین،     دوا     کین

سته     ایاز     یحف ست     که     اب     خود     ن ش  وت     ی ت 
ست     که     خود     را     نفا     کین یحف     از     وت     ی ت 

در     لخومت،     به     ایمد     وت     مانده     ام
ایی     و     شاید     صدا     کین شاید     ی ت 



ت     خورده     ام     صد     ابر     و     هرابرش     ف شم     خورد مفری ت 
حراجت     یمکمن     آخر،     که     ات     هسیت،     بدهاکرم
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دارم دی     ویل     نم     ابز     ی ت  وت     خوای ت 
امرم ج واب     ای     دل     که     نم     هر     روز     ی ت  ن 

منیذاری     چرا     در     احل     خود     ابشم
رهامی     کن،     رها     کن     ات     روم     نم     مه     پی     اکرم

ال     رش     هسیت ج واب     ای     دل     مگر     دی ت  ؟ن 
ن     وصرت     خوار     و     کاج     آن     وصرت     ایرم کاج     ای 

ریمن ن،     نکار     ایر     شب  ری  ه     ای     شب  ندارم     لحط 
ن     اخنه     رسابرم به     احل     خویش     بگذارم،     که     در     ای 

ت     خورده     ام     صد     ابر     و     هرابر ف شم     خوردمشفری ت 

حراجت     یمکمن     آخر،     که     ات     هسیت،     بدهاکرم



ن     رس     وا     کرد ه     چنی  ت  ق  ض      فروخ  انگهان     بغ 
ن     تردیدم ن     گهنم     الیق     ای  به     کدامی 
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 َ ش     دخا     ابریدمَد آب ق  ر     از     غم     خود     ی ت 
امن     خودم     گریه     او     را     دیدم ش  که     به     چ 

ن     رس     وا     کرد ه     چنی  ت  ق  ض      فروخ  انگهان     بغ 
ن     تردیدم ن     گهنم     الیق     ای  به     کدامی 

ن     ب غمت     ما     وبد،     چرا     یم     گریی ؟گفت     ای 
ن     وبد     که     نم     خندیدم"آرام"گفت      ،     و     ای 
گفمت     او     را     ِبَرهان     از     خم     تردید     رما

دم ن     وبد     که     خوش     خوای ت  د،     چنی  و     رهای ت 
سال     ها     یم     گذرد     سال     دگر     یم     آید

دم اچره     ام     چیست     جز     آین     که     پر     از     ایمد



ده     افاکر     خودم م     و     مه     ی ت  ده     خون ش  ی ت 
طه     پراگر     خودم گرد     خود     هسمت     و     مه     نف 

7979

ده     افاکر     خودم م     و     مه     ی ت  ده     خون ش  ی ت 
طه     پراگر     خودم گرد     خود     هسمت     و     مه     نف 

ست     کیس     صاحب     نم در     صف     امت     ما     ی ت 
م     و     مه     برده     درابر     خودم صاحب     خون ش 

ست     ریفق نم     از     آن     روی     کیس     ی ت 
گهل     مک     کرده     و     مه     نم     شده     ام     ایر     خودم

ن     دار     ماکافت،     قفط بس     که     ق حطیست     در     ای 
،     نم     شده     ام     حمرم     ارسار     خودمساکمت

مدیت     هست     که     در     دوتل     خود     یم     گردم
دوره     گردم،     شده     ام     شاده     تکرار     خودم



ن     اعمل     بدون     وت ب     ارابب     یب     رمحیست     ای  عج 
رم ن     ارابب     یممب  ان     مهی  نم     آخر     زیردسئ 
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رم ش     خود     نم     یمشوم     رمداب     یممب  مبامن     ی ت 
رم شته     ی     دل     رمده     یب     اتب     یممب  نم     دل     چ 

ن     اعمل     بدون     وت ب     ارابب     یب     رمحیست     ای  عج 
رم ن     ارابب     یممب  ان     مهی  نم     آخر     زیردسئ 

د     دل     نکدم     و     از     شب     رازها     دارم ئ  نم     از     خورس 
رم ن     مهتاب     یممب  م     انز     ای  ش  ش     چ  نم     آخر     ی ت 

کاج     کی     اکروان     یب     رهنام     یط     یمکند     رایه
رم ن     دشت     یب     رهیاب     یممب  نم     گمگشته     در     ای 

ا ییک     یمگفت     دل     کی     ایر     انابب     است     در     دی ت 
رم ن     ایور     انابب     یممب  چه     ابمک     نم     که     اب     ای 

ن     درای؟،     چه     ابید     کرد     اب     طوافن ؟چه     طوافین     ست     ای 
رم ن     درایی     طوافین     بدون     اقیق     شهراب     یم     مب  در     ای 

غر     مدوفن     دارم     ای     ایران غارم     هزاران     س  ان     اس  رسئ  به     قب 
رم غرهای     انب     یممب  ام     خودم     را     خوب     یم     دامن     یمان     س  ج  رسان 



اشد     دل ن     مه     ی ت  رمدر     ف شممت     ابیش     که     هیچ     ای  ب 
ن     ف شمت     یکدنده     را     یکوجر     رایض     یم     ک منای 
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اب     نم     مبان     یب     نم     رمو     نم     دنلوازی     یم     کمن
ق     ابزی     یم     کمن صه     را     اب     عش  ن     ق  ات     آخر     ای 

رم اشد     دلب  ن     مه     ی ت  در     ف شممت     ابیش     که     هیچ     ای 
ن     ف شمت     یکدنده     را     یکوجر     رایض     یم     کمن ای 

چون     ببلل     آوزاخوان     بر     لگ     به     لخوت     یم     روم
بر     روی     شاخ     و     برگ     لگ     نم     یکه     اتزی     یم     کمن

سمت ات     دل     به     دست     آرم     ز     وت     آرام     و     ساکت     ی ت 
هر     ن شته     ات     نم     اچره     سازی     یم     کمن بر     راه     ش 

ن     روزاگر در     اپی     ایر     خوش     ادا     یم     مامن     از     ای 
ن     را     ترایض     یم     کمن اب     روزاگر     سخت     خود     ای 

ق     را     اقیض     به     یمدان     یم     برم گفیت     کاله     عش 
ق     اقیض     یم     کمن نم     مه     کاله     ایر     را     بر     عش 

ای     ابید     از     او     دل     کمن     ای     ابید     از     خود     اجن     کمن
ن     بر     دوتلش     چون     ترک     و     اتزی     یم     کمن ای     اجی     ای 



شتوجی     ماه     اتابن     شد امن     نم     در     چ  ش  ز     بس     چ 
اابن     شد متام     اخنه     و     اکشانه     نم     در     ی ت 
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شتوجی     ماه     اتابن     شد امن     نم     در     چ  ش  ز     بس     چ 
اابن     شد متام     اخنه     و     اکشانه     نم     در     ی ت 

ا ج  به     صجرا     یم     روم     شاید     که     مامه     رتفه     در     آن 
ن     اخنه     ویران     شد منی     ایمب     ویل     او     را     و     از     ای 

من     نگارم     را      منی     دامن     که     کورم     ای     منی     ی ت 
ن     یم     کمن     مامه     ز     سوی     دیده     پهنان     شد گامن     ای 

ن     یم     کشد     ما     را ری  همم     چرا     هرجان     شب  منی     ق 
ن     اکر     آسان     شد ویل     در     دوتل     آن     دیگران     ای 

مگر     گم     کرده     راهش     را     که     بر     دشمت     منی     اتبد
نییدش     کاج     او     رتفه     مهامن     شد ا     ی ت  که     ای     دی ت 

دا     شد ل     ویل     صد     ابر     ی ت  ر  به     صجرا     کرده     ام     مب 
صیمب     درد     و     ابران     شد و     صد     اف شوس     اجی     مه     ن 



ا     ایر     ماست یدم     صاحب     زندان     دی ت  ئ  نم     س 
ن     وبدش     که     نم     یمل     اسارت     کرده     ام از     مهی 
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ن     دیرن شت     اعدت     کرده     ام نم     به     زندان     زمی 
ن     زندان     خود     از     دل     روای ت      کرده     ام در     مهی 

ا     ایر     ماست یدم     صاحب     زندان     دی ت  ئ  نم     س 
ن     وبدش     که     نم     یمل     اسارت     کرده     ام از     مهی 

گوشه     ای     در     احل     مشیت     غرق     ن شیان     وبده     ام
گ     اتفاده     ام     اید     رافقت     کرده     ام چون     به     ی ت 

ن     مه     برامی     اکیف     است ت     روزن     دیدمش      ای  ن ش 
ن     یکزره     دیدن     ها     نقاعت     کرده     ام نم     به     ای 

ن     وبده     در     ن شتان     ایرم     رس     کمن آرزو     ای 
د،     در     اخطرم     او     را     زایرت     کرده     ام ن     ن ش  ای 

در     رس     شب     یم     زمن     در     را     که     شاید     وا     نکد
وا     منی     دارد     به     نم،     دامن     محاقت     کرده     ام



ا     یم     کمن     اگیه کیم     اچیی     و     ای     قوهه     حمید
صویر     نگارم     را     متاشا     یم     کمن     اگیه و     ن 

8484

ا     یم     کمن     اگیه کیم     اچیی     و     ای     قوهه     حمید
صویر     نگارم     را     متاشا     یم     کمن     اگیه و     ن 

صویر     روی     او      هر     شببه     اجیی     یم     برد     رما     ن 
و     روز     و     روزاگرم     را     به     شهبا     یم     برد     اگیه

به     او     اب     اتلامیس     از     خودم     ن شیار     یم     گومی
ا     یم     کمن     اگیه و     از     آن     عکس     یب     اجنش     متند

درون     اخطرات     خود     فراوان     انهل     ها     دارم
که     بغیض     از     مهان     ها     را     شوکاف     یم     کمن     اگیه

داری ج وامب     نم     نه     اجن     دارم     به     ی ت  نه     دل     دارم     ن 
ویل     اب     ایهنهم     شب     را     درازا     یم     کمن     اگیه

ست ه     کی     رممه     برای     درد     یلال     ی ت  طبیمب     گفت 
خیال     زمخمی     اب     او     مداوا     یم     کمن     اگیه

ن     ن شت     دیدهنا     کیس     راته     منی     داند ن     ی  در     ای 
دا     یم     کمن     اگیه نداند     مه     وت     را     یکوجر     ی ت 



ق     ویل ن     عش  شهبه     انداتخه     ای     در     نم     و     ای 
ه     ام     اقمت     دیگر     ن شمت ئ  چون     ووض     داس 
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نم     مطیع     دمل     و     دیده     به     ابور     ن شمت
و     ز     رتفار     وت     دل     بر     یم     و     ساغر     ن شمت

ق     ویل ن     عش  شهبه     انداتخه     ای     در     نم     و     ای 
ه     ام     اقمت     دیگر     ن شمت ئ  چون     ووض     داس 

یمن ئ  به     مقاری     که     نم     انداتخه     ام     خوس 
ر     ن شمت بار     مقارم     رس     دلب  که     نم     ای ت 

؟اچره     ای     مانده     مگر     جز     که     به     یماخنه     روم
گونه     به     حمک     وت     و     داور     ن شمت ر     ای ت  ط  ن 

بس     که     از     حمک     وت     و     شارع     خود     جمروحم
مگر     ن شمت م     ایمد     به     دویان     سئ  ش  چ 

ه     وت     بر     ما     کردی ج  مگر     نکند     ان  که     سئ 
ن     وبده     که      مم     رس   و     چنی  ش  ر     ن شمتچ  دفب 



ایق     است ق  دیر     ما     زایرت     روی     س  ب ق 
ا     نجان     ماست ج  صجرا     رومی     که     مهان 
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ج وان     که     رسودت     اذان     ماست ببلل     ن 
ان     ماست ن     مه     ن ش  ابرو     شسکته     امی     و     مهی 

ایق     است ق  دیر     ما     زایرت     روی     س  ب ق 
ا     نجان     ماست ج  صجرا     رومی     که     مهان 

دیر     دخلوشمی ما     یم     رومی     و     به     ب ق 
ا     ماکن     ماست ج  ایق     است     مهان  ق  هراج     س 

نه     ی     برزخ     اگر     شود صجرا     که     هیچ     به     سئ 
ن     در     وتان     ماست ما     یم     رومی     که     ای 

سته     ام ق     که     بر     آن     ن ش  ن     رسم     عش  ای 
ر     و     ترکش     ابرو     کامن     ماست از     ی ت 

اق     یم     رومی د اب     او     به     لخوت     عش 
خزان     ماستهبار          زمان     مه    یب     او     



رجه     در     حرست     ابران     وبدم ت     کی     ی ت  ن ش 
طره     که     نم     ابرامن رجه     کی     ق  زده     بر     ی ت 
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ن     وبده     که     در     یکش     نم     و     دویامن عهدم     ای 
ود     ای     نرود     امیامن زلل     ن ش  ر  مب 

ند ببلل     و     ابغ     به     کی     طغنه     چینمن     گفت 
ه     ی     گدلامن ئ  که     چرا     حبسم     و     در     احس 

رجه     در     حرست     ابران     وبدم ت     کی     ی ت  ن ش 
طره     که     نم     ابرامن رجه     کی     ق  زده     بر     ی ت 

آمسان     احل     رما     دیده     دلش      سوتخه     است
چه     وتان     کرده     که     نم     مغتکف     اویامن

رید وطمن     ابغ     و     رما     از     دل     زندان     ی ت 
ن     ابشد     و     در     زندامن که     عالجم     مهه     ای 



ر     ی ت      است ن     مطرب     ما     سخت     درگب  سایقا     ای 
ر     کن از     رشای ت      مطرب     یماخنه     ام     را          سب 

8888

ر     کن در     دل     یماخنه     ای     رب     مهینت     را     ی ت 
ر     کن ب  ج  ن     یماخنه     را     بر     اعقالن     زن  درب     ای 

ر     ی ت      است ن     مطرب     ما     سخت     درگب  سایقا     ای 
ر     کن از     رشای ت      مطرب     یماخنه     ام     را          سب 

د     قلمب     وبده          دست     دیگران     احال     ویل ی ت 
ر     کن د     قلمب     را     دخاای     خود     به     اجیی     گب  ی ت 

ه     ام     در     آمسان اب     دل     شب     حرف     دارم     گفت 
ر     کن د     نم     ای     الاقل     اتخب  ئ  ا     خورس  ای     ی ت 

خواب     سایق     دیده     ام     اب     اجم     و     یمنا     آمده
ر     کن خواب     را     هرگونه     یم     خوایه     خودت     ب غبب 

رم     را     یم     دمه     در     دست     پهنای ت      ریفق دفب 
ریر     کن طوطش     احتل     مشتانه     ای     ب ق  در     ح 

ست ر     ی ت  مخره     ها     اخیل     شده     دیگر     رما     اتی ت 
ر     کن اچره     از     احوال     خود     اتی ت  بر     نم     ی ت 



ق ر     عش  پر     ندارم     دل     که     دارم     شاید     از     تدی ت 
پر     کشم     مهراه     او     مهراه     ابل     نرگسم
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ان     از     وصرت     و     روی     هالل     نرگسمصد غ  ف 
نم     ندارم     آرزویی     جز     وصال     نرگسم

داز     ای     زمان     اما     کیم     امغاض     کن قرعه     ی ت 
م     ما     روشن     کن     از     اوراق     افل     نرگسم ش  چ 

ق ر     عش  پر     ندارم     دل     که     دارم     شاید     از     تدی ت 
پر     کشم     مهراه     او     مهراه     ابل     نرگسم

؟ات     به     یک     ابید     به     اوهام     رسم     دل     خوش     کمن
یم     کشد     آخر     رم     ا     یُکب     خیال     نرگسم

رم     از     دست     نم     اعیص     شدند برگه     های     دفب 
بس     که     در     آن     یم     ونن شم     از     مالل     نرگسم

ه     ام     اب     او     ریفق دیده     وبدم     نم     ن شییم     گفت 
ر     مهراه     شال     نرگسم روی     اب     خود     ی ت  مب 

ر ن     یمب  فرصمت     انوبد     شدبسم     حرست     از     ای 
قرص     اکمل     وبده     وقیت     آن     هالل     نرگسم



رحم     کن     ایهنهم     رسیخ     که     وت     در     بل     داری
ام     برده ل     و     وهشم     مهه          یکباره     به     ب غ  عق 
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دا     برده ئ  اتک     گیسوی     وت     اجن     از     نم     س 
ات     که     وبدم     به          وت     نم     غرق     متاشا     برده

رحم     کن     ایهنهم     رسیخ     که     وت     در     بل     داری
ام     برده ل     و     وهشم     مهه          یکباره     به     ب غ  عق 

امن     وت     کردش     به     دل     و     دوتل     ما ش  ه     چ  ج  آن 
هیچ     اکفر     نکند     آخرت     از     ما     برده

د چه     بگومی     که     مهه     درد     رما     یم     دای ت 
دا     برده روز     روشن     مهه     ام     یکرسه     ی ت 

شتاز     گلستان     خیال     وت          اگر     اخطره     ان  
ر     کرده     به     صجرا     برده مهه     را     ابر     شب 

به     رس     حمکهم     گفمت     مثر     معر     رما
وه     یلال     برده ق     به     کی     عش  حرضت     عش 

وی دا     ن ش  یم     کیش،     یم     شکین،     اکش     که     ی ت 
آبرو     از     نم     دویانه     ی          رسوا     برده

؟احل     اب     دل     چه     بگومی     که     چه     اب     نم     کرده
ن     امیان     رما     یکرسه     یکاج     برده دی 



ن     طالع     شومم     گفمت ابرها     وبده     به     ای 
ری؟ ا     خب  ش     دی ت  ج  وت     نداری     به     جز     از     رن 
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ری م     که     جز     گریه     ندارد     هب  ش  ؟چه     نکد     چ 
ری ؟چه     نکد     دل     که     به     خون     کرده     سوکتش     سب 

ن     طالع     شومم     گفمت ابرها     وبده     به     ای 
ری ا     خب  ش     دی ت  ج  ؟وت     نداری     به     جز     از     رن 

؟ات     به     یک     حرست     نم     لخوت     و     یماخنه     شود
؟وت     بگو     معر     چرا          رتفه     به     اکم     دگری

ت     در     اخنه     او انمه     انداتخه     ام     ن ش 
ای ت      اثری مهه     اج     گشته     ندیدم     ز     ن ش 

ست ر      که     ی ت  ن     اخک     بالخب  گشته     ام     هیچ     در     ای 
غبه     که     دارد     گهری ؟در     کاج     اچل     شد     آن     خ 

ن     دوتل     یلال     ومه     است ی  م     نم     خوب     ی ت  ش  چ 
پی     یلال     گذرم     خورده     به     دویانه     تری

داده     ام     معر     خودم     اپی     رافقت     اب     دوست
رصی ن     معر     به     کی     خمن  احل     ماندست     از     ای 

ویس ن     نکته     به     ولح     خرد     خود     ی ت  مهین     ای 
ن     معر     اگر     درگذری که     گذر     یم     نکد     ای 



رم؟ رما     شاکی ت      است     دخا،     بگو     کاج     ی ت 
رم؟ کاج     به     چه     سویی     وت     را     ندا     ی ت 
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رم ؟رما     شاکی ت      است     دخا،     بگو     کاج     ی ت 
رم؟ کاج     به     چه     سویی     وت     را     ندا     ی ت 

ر     حرضت     وت ؟مگر     که     هست     دخایی     به     غب 
رم طا     نم     به     آن     ی ت  بگو          اگرچه     ح 

دخا     وت     چون     که     دخایی     خودت     دهای ت      کن
رم ؟چرا     شاکی ت      شامه     به     کی     گدا     ی ت 

هبانه     اگر     وبدم     از     هبانه     وتست
رم ا     به     نم     آن     کن     قفط     هبا     ی ت  ص  ق 

ر     به     اخمک     کن ط  وت     یکیماگر     مایی     ن 
رم به     یکیمای     نگاته     دگر     طال     ی ت 



حرفم     متام     که     طبلاکر     رمده     ام
ق،     که     اجن     مه     منیدیه ن     تین     وت     عش  روئی 
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ق،     امان     مه     منیدیه م     شسکته     عش  ص  بغ 
ان     مه     منی     دیه او     را     دگر     به     ما     ن ش 

ما     اقب غمی     و     به     ما     دیدنش     بس     است
دردا     که     یب     واف،     مهان     مه     منیدیه

ق          به     مکتب     نرتفه     امی در     اتماحن     عش 
سخت     است     و     مهبم     است،     زمان     مه     منیدیه

ارشاد     کرده     ای     و     مهان     کرده     ام     ویل
سته     امی     و     زاین     مه     منیدیه بون     ن ش  مغ 

حرفم     متام     که     طبلاکر     رمده     ام
ق،     که     اجن     مه     منیدیه ن     تین     وت     عش  روئی 



ر     بر     احل     خود     کردم ط  نم     از     هر     سو     ن 
ج ت     ایرم     شد ن     ن  هیمدم     چرا     ای  نف 
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رسم     گرم     خودم     وبدش     که     اب     او     روزاگرم     شد
ق     دبلازی     متام     اکروابرم     شد و     احال     مش 

ر     بر     احل     خود     کردم ط  نم     از     هر     سو     ن 
ج ت     ایرم     شد ن     ن  هیمدم     چرا     ای  نف 

هر     آدم     ها هیمدم     چرا     در     ش  نف 
نگاه     رمدمان     مهوچن     حصارم     شد

چنان     اب     دردها     خو     کرده     ام،     گویی
ا     داچرم     شد ن     دی ت  که     درد     و     رنج     ای 

ن     از     آزار     مهراهان ن     ی  شدم     روئی 
ن     مه     بگذرد"و      راه     فرارم     شد"     ای 



صه     دیروز     وبد ف شمیت     از     رسونشمت     ع 
صه     فردا     روبد دیر     ما     را     ع  ابیق     ب ق 
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وه     ای     از     ما     روبد هرچه     امیان     داشمت     اب     عش 
دا     روبد دزد     ماهر     وبد     و     احوال     رما     ی ت 

ر     رهزمن اب     که     دردم     را     بگومی     نم     اسب 
ا     روبد نمی     اجن     را     ایر     و     نمی     دیگرش     دی ت 

طره     ای     وبدم     که     در     کی     آمسامن     اخنه     وبد ق 
ن     شده     احال     رما     درای     روبد دیر     ای  دست     ب ق 

صه     دیروز     وبد ف شمیت     از     رسونشمت     ع 
صه     فردا     روبد دیر     ما     را     ع  ابیق     ب ق 

ن     شاکی ت      ها     برای     اخطر     احل     نم     است اکی 
ا     روبد ن     زی ت  رم     دل     را     چنی  انز     شست     دلب 



شت     یم     خواست شه     ام     از     روی     وت     رچ  اشک     در     ی ت 
ن     اکر     فرامه     کردی رفیت     و     فرصت     ای 
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بمی     هرجان     وت     یم     رفت     که     آن     مه     کردی
دیر     رما     یکرسه     اب     غم     کردی ق     ب ق  مش 

شت     یم     خواست شه     ام     از     روی     وت     رچ  اشک     در     ی ت 
ن     اکر     فرامه     کردی رفیت     و     فرصت     ای 

ن     است قت     ای  ت  ن     خق  ابورش     سخت     ویل     عی 
ثمل     کی     ززلهل     وغاغ     رس     اعمل     کردی

منثمل      ئ  ایق     زده     صبحس  ق  که     رس     برگ     س 
من     کردی ئ  ن     یمکده     س  به     مهان     گونه     در     ای 

نم     که     از     هجهم     طوافن     وت     امین     وبدم
ن     خم     کردی وه     چنی  اقممت     را     وت     به     کی     عش 

ب     به     لمب     دوتخه     شد رس     انگشت     نم     امش 
ج ت     رما     مانم     مامت     کردی ب     ن  که     عج 



غول     کاجیی غول     و     وت     مش  فکرم     به     وت     مش 
ایی د     وت     دارم     که     ی ت  اچره     نم     ایمد ی ت 
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غول     کاجیی غول     و     وت     مش  فکرم     به     وت     مش 
ایی د     وت     دارم     که     ی ت  اچره     نم     ایمد ی ت 

ج واین گونه     ن  چندت     دمه     ای     رمغ     که     ای ت 
ج واین     ز     دجایی چندت     دمه     ای     رمغ     ن 

در     یمکده     کی     گوشه     و     در     فکر     مهیمن
از     چیست     که     اکرم     شده     از     ایر     گدایی

ج واهمی ر     از     ایر     ن  صبیح     که     ندارد     خب 
رم     به     رساییای     اکش     رها     ابشم     و      مب 

ن     تمن     از     درد     و     رما     اید     وت     اتفاد روئی 
ن     درد،     و     شاید     که     دخایی مایمی     و     مهی 

امر     تر     از     نم امر     وتام     ای     که     وت     ی ت  ی ت 
ست     که     دیدم     وت     چو     مایی ا     ی ت  ق  اکر     وت     س 

شاید     که     دوای     نم     و     وت     دیدن     مه     وبد
ود     صبح     رهایی ن     مه     ن ش  شاید     که     چنی 



ابده     تلخ     است     و     زمان     اب     مه     هتاتر     کرده     ام
سازه     ی     یماخنه     را     اب     مخره     آجر     کرده     ام
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ابده     تلخ     است     و     زمان     اب     مه     هتاتر     کرده     ام
سازه     ی     یماخنه     را     اب     مخره     آجر     کرده     ام

ودش     بس     یم     او     انب     وبد ن     رایاکری     ی ت  ای 
کر     کرده     ام رو     به     سایق     از     رمام     او     ن ش 

ن  منمهین     زمخم     که     پهنا چنی 
ر     کرده     ام یمهل     زندان     خود     را     از     تکب 

ل  خود        صدابره      حم نت     یم     کشمروز       شب      از    عق 
جرجد     کرده     ام در     خود     و     یماخنه     ام     یمل     ن 

ط      ظاهر     یم     کمن مخره     ام     اخیل     اگر     شد     حف 
اهر     کرده     ام ط  ور     یم     ن  ثمل     مشتان     بر     حص 

اب     ساخوت     مجع     ایران     را     به     یمدان     یم     برم
ان     از     ساغرم     پر     کرده     ام ت     مه     در     اجمش  ن ش 

ات     شود     روزی     که     اب     سایق     شوم 
صور     کرده     ام نم     چه     شب     ها     روز     وصمل     را     ن 



گفمت     او     را     ز     کاجیی     که     بلت     نقد،     ریفق
ل     آداب     مسرنقد،     ریفق ر  گفت     از     مب 
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گفمت     او     را     ز     کاجیی     که     بلت     نقد،     ریفق
ل     آداب     مسرنقد،     ریفق ر  گفت     از     مب 

ش     گفمت ه     و     ای ت  رم     گفت  زیرگوشش     خب 
مهه     ی     انز     وت     اب     ذلف     رست     چند؟،     ریفق

ت     وت     از     خروار     است گفمت     او     را     که     اگر     مش 
وند،     ریفق گ     بر     آنکه     شاکندش     رس     ی ت  ی ت 

یمن     به     درون     حرست     وصل ست     ی ت  ساعیت     ی ت 
به     نم     و     اجن     وت     و     انم     وت     سوگند     ریفق

ه     ام     ات     برسامن     به     وت     دست از     دخا     خواسئ 
ر     و     آرامش      و     دبلند،     ریفق که     وتیی     دلب 

گرچه     آزادم     و     هراج     شده     اکشانه     نم
د،     ریفق ش     وت     اتفاده     و     دری ت  اخطرم     ی ت 



ترس     صجرا     نکند     اقفهل     را     مهره     ترس
ر     ودعه     ی     ابران     وتاند ط  که     مهه     نمن 
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ج وایه     مهه     خواهان     وتاند ج وایه     چه     ن  چه     ن 
یدند     مگر     گوش     به     فرمان     وتاند ئ  ؟چه     س 

د ور     وت     رسئ  مهه     در     ظاهر     و     ابطن     به     حص 
ن     مهه     دست     چرا     در     پی     دامان     وتاند ؟ای 

ش     دودن ج  ه     به     آتش،     نه     به     طوافن     و     نه     از     رن 
ن     وقم     که     پروانه     ی     گردان     وتاند ب     ای  عج 

ترس     صجرا     نکند     اقفهل     را     مهره     ترس
ر     ودعه     ی     ابران     وتاند ط  که     مهه     نمن 

وان     ایفت     به     اترییک     شب نا     ی ت  م     ی ت  ش  چ 
امن     وتاند ش  مهه     در     ابطن     خود     اتبع     چ 

ده     نه     چون     مغرش     گلاخنه     شود ن     ی ت  شاید     ای 
که     یاککی     مهه     اب     حمک     وت     گدلان     وتاند

امن     شکین     اعدت     اثمال     نم     است گرچه     ی ت 
امن     وتاندبه        در     هنای ت      مهه     اب     وتبه      ی ت 

ن     ذره     گذاشت وان     انم     دگر     بر     رس     ای  ی ت 
که     به     مهر     وت     مهه     آدم     و     ان شان     وتاند


