از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻩ
ﺑﻬﺎر  – ۵١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۵۶
__________________
ﺱﻌﻴﺪ
ﺱﻠﻄﺎﻧﭙﻮر

ﻏﺰل زﻣﺎﻧﻪ

ﻧﻐﻤﻪ در ﻧﻐﻤﻪی ﺧﻮن ﻏﻠﻐﻠﻪ زد ،ﺗﻨﺪر ﺷﺪ
ﺷﺪ زﻡﻴﻦ رﻧﮓ دﮔﺮ ،رﻧﮓ زﻡﺎن دیﮕﺮ ﺷﺪ
ﭼﺸﻢ هﺮ اﺧﺘﺮ پﻮیﻨﺪﻩ ﮐﻪ در ﺧﻮن ﻡﯽﮔﺸﺖ
ﺑﺮق ﺧﺸﻤﯽ زد و ﺑﺮ ﮔﺮدﻩی ﺷﺐ ﺧﻨﺠﺮ ﺷﺪ:
 ﺷﺐ ﺧﻮدﮐﺎﻡﻪ ﮐﻪ در ﺑﺰم ﮔﺰﻧﺪش ،ﮔﻞ ﺧﻮنزیﺮ رﮔﺒﺎر ﺝﻨﻮن ﺝﻮش زد و پﺮ پﺮ ﺷﺪ
ﺑﻮﺱﻪ ﺑﺮ زﺧﻢ پﺪر زد ﻝﺐ ﺧﻮﻧﻴﻦ پﺴﺮ
ﺁﺗﺶ ﺱﻴﻨﻪی ﮔﻞ ،داغ دل ﻡﺎدر ﺷﺪ–
روی ﺷﺒﮕﻴﺮﮔﺮان ،ﻡﺎﺷﻪی ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﮑﻴﺪ
ﮐﻮهﯽ از ﺁﺗﺶ و ﺧﻮن ﻡﻮج زد و ﺱﻨﮕﺮ ﺷﺪ

ﺁنﮐﻪ ﭼﻮن ﻏﻨﭽﻪ ورق در ورق ﺧﻮن ﻡﯽﺑﺴﺖ
ﺷﻌﻠﻪ زد در ﺷﻔﻖ ﺧﻮن ،ﺷﺮف ﺧﺎور ﺷﺪ
ﺁن دﻻور ﮐﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺧﻮن ﻡﯽﺁراﺱﺖ
ﻝﺒﺶ ﺁﺗﺸﺰﻧﻪ ﺁﻡﺪ ،ﺱﺨﻨﺶ ﺁذر ﺷﺪ
ﺁﺗﺶ ﺱﻴﻨﻪی ﺱﻮزان ﻧﻮﺁراﺱﺘﮕﺎن
ﺗﺎول ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁورد ،ﺗﺐ ﺑﺎور ﺷﺪ
وﻩ ﮐﻪ ﺁن دﻝﺒﺮ دﻝﺒﺎﺧﺘﻪ ،ﺁن ﻓﺘﻨﻪی ﺱﺮخ
رهﺮوان را رﻩ ﺷﺒﮕﻴﺮ زد و رهﺒﺮ ﺷﺪ
ﺷﺎﺧﻪی ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در ﺑﺎغ زﻡﺴﺘﺎن ﻡﯽﺱﻮﺧﺖ
ﺁﺗﺶ ﻗﻬﻘﻪ در ﮔﻞ زد و ﺑﺎرﺁور ﺷﺪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺁﺗﺶ هﻨﮕﺎﻡﻪ ﺑﻪ ﻡﻴﺪان اﻓﮑﻨﺪ
ﺁنهﻤﻪ ﺧﺮﻡﻦ ﺧﻮﻧﺸﻌﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪ

در هﻮای درهﻢ ﺵﺒﮕﻴﺮ

ﭼﻴﺴﺖ ایﻦ ﺱﻠﻮل
ﭼﻴﺴﺖ ایﻦ دیﻮارهﺎی پﺴﺖ ﺑﯽروزن
ﺝﺰ ﺑﺮای یﮏ دو روزی ﺑﻴﺶ
پﺎیﺪاریهﺎی ﻝﺮزان در ﻡﺴﻴﺮ ﺱﻴﻞ
ﺱﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎن ﮐﻦ
ﺧﻨﺪﻩام ﻡﯽﮔﻴﺮد از ﺗﺰویﺮ ﻧﺎﻡﺮدان
ﮔﺮیﻪام ﺧﺎﻡﻮشوار اﻡﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻠﺰاران ﺝﺎن
ﺝﺎریﺱﺖ:
ﮔﺮﭼﻪ دیﻬﻴﻢ ﺷﺐ ﺁﻝﻮدﻩ ﺱﺖ ﺑﺎ ﺧﻮن رﻓﻴﻘﺎﻧﻢ
و ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺎزﻩی ﻡﻦ ﻧﻴﺰ
ﺝﻨﺪﻩ–دیﻮ ﻡﺮدم ﺁزاری
ﻗﺤﺒﻪی پﻴﺮ ﺗﺒﻪﮐﺎری

در ﮐﻤﻴﺘﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﮐﺸﺘﺎر
هﻤﭽﻨﺎن ﺱﺮﮔﺮم ﺧﻮﻧﺨﻮاری ﺱﺖ
ﻝﻴﮏ ﻡﯽداﻧﻢ
و ﭼﻮ ﺗﻮﻓﺎنهﺎی ﺱﻬﻢاﻧﮕﻴﺰ ﻡﯽﺧﻮاﻧﻢ:
ای ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ
دﺱﺖهﺎ
پﺎهﺎ
ﺁ...ی ای ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮن پﺎﻻ
در هﻮای در هﻢ ﺷﺒﮕﻴﺮ
پﺸﺖ ﺱﻨﮕﺮهﺎی ﺱﺮخ ﺱﺎزﻡﺎن ﻋﺸﻖ
پﺸﺖ اﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ و ﺑﺎروت
ﺑﺎ ﺻﺪاهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻡﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺧﺮوس ﺧﺸﻢ
روی ﺑﺎمهﺎی ﺧﺎﻧﻪی ﻡﺮدم
پﺸﺖ ایﻦ ﺷﺐ
ایﻦ ﺷﺐ ﻓﺮﺗﻮت
ﺻﺒﺢ ﻡﺮدم
ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪاری ﺱﺖ

ﻏﺰل ﺏﻨﺪ

ﺗﺎ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ،یﮑﯽ ﺑﻨﺪم هﺴﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮ ای ﺱﻮﺧﺘﻪ پﻴﻮﻧﺪم هﺴﺖ
ﻧﺒـﺮم راز ،ﻡـﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن ریﺸﻪی ﺱﻮﮔﻨﺪم هﺴﺖ
ﺧﻨﺠﺮ ﺧﺎری در ﺧﻮن دهﺎن
ﮔﺮ ز ﮔﻠﺰار ﺑﭙﺮﺱﻨﺪم هﺴﺖ
ﮔﺮ ﺑﻨﺮﻡﯽ ﮔﺬرﻧﺪ ﺁﺗﺸﻮار
ﺝﺎدوی ﺁﺑﯽ ﺗﺮﻓﻨﺪم هﺴـﺖ

داغ ﺱﺮﺱﺨﺘﯽ اﻧﺪیﺸﻪی ﺱﺮخ
زﺧﻢ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺧﻄﺮﻡﻨﺪم هﺴـﺖ
ﺑﻨﺪ ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪی ﺧﻮن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﺗﺎ دل ﺱـﺮخ ﻏــﺰﻝﺒﻨﺪم هﺴﺖ
ﮔﻞ ﺧﻮن ﻡﯽﺷﮑﻨﻢ ،ﻡﯽروم ﺁ...ی
ﺑﺎغ را ﮔﻞ ﮔﻞ ،ﻡﺎﻧﻨﺪم هﺴﺖ
ﺗﻮ ﺑﺮ ﺁﻧﯽ ﮐﻪ ﻡﺮا پﺸﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﻡﻦ ﺑﺮﺁﻧﻢ ﮐﻪ دﻡـﺎوﻧﺪم هﺴـﺖ
پﻨﺠﻪ ﮔﺮ رویﺪم از ﺱﻨﮕﺮ ﻋﺸﻖ
ﮔﻞ ﻧﺎرﻧـﺞ ﺗﺸﺎ ﮐﻨـﺪم هﺴـﺖ
ﺷﻔﻘﯽ ریﺨﺘﻪ در ﺱﺮب و ﺱﺮود
روی دﻝﺘـﺎی ﻓﺮﺁیﻨﺪم هﺴـﺖ
دل اﮐﻨﻮﻧﻢ اﮔﺮ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن
دل ﻓـﺮداﺋﯽ ﺧﺮﺱـﻨﺪم هﺴـﺖ
ای ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻡﺮو از ﺷﺎﻧﻪی ﻡﻦ
ﺗﺎ ﺑﻠﺐ ﺷـﺎﺧﻪی ﻝﺒﺨﻨﺪم هﺴﺖ
در زﻡﺴـﺘﺎﻧﻢ اﮔﺮ ،ﺧـﻮن ﺑﻬـﺎر
ﺑﺎ ﭼﻪ ﮔﻞهﺎ ﮐﻪ در ﺁوﻧﺪم هﺴﺖ

ﺳﺤﺮ ،در ﺏﻨﺪ

پﺸﺖ دیﻮار ﺷﺐﺁﻝﻮدﻩی ﺑﻨﺪ
از ﺱﺮ ﺷﺎﻧﻪی ﮐﻮﻩ
روی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺒﮕﻴﺮ ،ﮔﻠﯽ ﻡﯽرویﺪ
ﺑﺮ ﺱﺮ درﻩ و دﺷﺖ
ﺱﺤﺮ روﺷﻦ رﻩ ﻡﯽپﻮیﺪ
ﺑﺎل در ﺑﺎل ﺱﺤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺁرام
روی ﺑﺎ روی ﮐﻬﻦ ﻡﯽﭼﺮﺧﺪ
ﻡﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎم

در دﻝﻢ ﺑﺎز ﺷﮑﻔﺘﻪ ﮔﻞ اﺑﺮیﺸﻢ ﺷﻌﺮ
ﺁﺗﺶ رﻧﮓ ﻓﺮو ریﺨﺘﻪ روی ﻝﺐ ﻡﻦ
ﺁنﺱﻮی پﻨﺠﺮﻩ ،دﺱﺘﺎن ﺱﺤﺮ
از ﻝﺐ ﺑﺎم ﻓﺮو ریﺨﺘﻪ اﺑﺮیﺸﻢ ﻧﻮر
پﺮت ﮐﺮدﻩ ﮔﻞ ﺗﺎﺑﺎﻧﯽ از پﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮ دیﻮار ﺗﻴﺮﻩی ﺑﻨﺪ
ﻡﯽ رﺱﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس
ﻡﯽ زﻧﺪ ﺁﺑﯽ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺗﻨﺪ ﺗﺐ ﻡﻦ
ﺧﻮاب ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺧﻄﺮﻡﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻪﺱﺮ ﺁﻡﺪ ﺷﺐ ﻡﻦ
ﺁﻓﺘﺎب ﺁﻡﺪﻩ اﺱﺖ
و هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ روی دیﻮار
روی ﺧﻮن دل ﻡﻦ
رﻧﮓ ﺷﺎدی زدﻩ اﺱﺖ
پﺮ ﺷﺪﻩ ﺧﺎﻧﻪی ﺑﻨﺪ از ﮔﻞ ﺷﻌﺮ
ﺷﺎﺧﻪی ﺷﻌﺮ ﻓﺮو ریﺨﺘﻪ در هﺮ ﺱﻠﻮل
از ﻝﺐ پﻨﺠﺮﻩهﺎ
ﺑﺲ ﮐﻪ ﻡﯽﮔﺮدم در ﮔﻮﺷﻪی ﺑﻨﺪ
ﺑﺲ ﮐﻪ ﻡﯽﺧﻮاﻧﻢ از هﺮ ﮔﻞ ﺝﺎ
ﺁ...ی در ﻡﻦ رودی ﻡﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﺧﻪ ﺁویﺨﺘﻪ از پﻨﺠﺮﻩام ﺑﻴﺪ ﺑﻨﯽ

ﺑﺮگ ﻡﯽﻝﺮزاﻧﺪ
روی دیﻮار ﮔﻞ ﺗﺎزﻩی ﻧﻮر
ﺑﺮگ ﻡﯽﮔﺴﺘﺮد و ﻡﯽراﻧﺪ
در دل ﺑﻨﺪ ﮐﺠﺎ؟ در دل ﮔﻠﺨﺎﻧﻪی ﻡﻦ
ﺧﻔﺘﻪ ﺁهﻮﺋﯽ ﺑﺮ داﻡﺎﻧﻢ
ﺁن ﮐﺒﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎم ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد
ﺑﺎل در ﺑﺎل ﺱﺤﺮ
از ﻝﺐ ﺑﺎم ﻓﺮود ﺁﻡﺪﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪی ﻡﻦ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎز ﺑﻪ ﺝﺎ ﻡﯽﻡﺎﻧﻢ
زیﺮ ﺁوار ﺻﺪاﺋﯽ ﻧﺰدیﮏ
ﻡﯽﮔﺸﺎیﺪ در ،ﻡﯽﺑﻨﺪد دﺱﺖ
روی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ  -ﭼﺸﻤﺎن ﺱﺤﺮ -
ﭼﺸﻤﺒﻨﺪی ﺗﺎریﮏ
ﻝﺤﻈﻪای ﻡﯽﻡﺎﻧﻢ
ﻡﯽروم ﺧﻮنﺁﻝﻮد
ﺷﻌﺮ ﺧﻮﻧﻴﻦ رﻓﻴﻘﺎن را در ﻗﻌﺮ ﺝﮕﺮ ﻡﯽﺧﻮاﻧﻢ

ﻏﺰل ﺏﺮای دﻻوران

ﺑﺮای ﺑﺮادراﻧﻢ ،ﺱﻬﻨﺪ و ﺱﺎوﻻن
ﮐﻮهﯽ،
ﮐﻪ ایﺴﺘﺎدﻩ ﮐﻨﺎر ﺱﭙﻴﺪﻩ دم
ﺑﺮ ﮐﺎﮐﻠﺖ هﻨﻮز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺱﺘﺎرﻩای
رودی،
ﮐﻪ در هﻮای ﺱﺤﺮﮔﺎﻩ ﻡﯽﺗﭙﯽ
پﻴﻮﺱﺘﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﭼﻮ ﺁﺋﻴﻨﻪوارﻩای
ﭼﻮن رود ،ﻡﻬﺮﺑﺎن
ﻡﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮهﺴﺎر ﺷﮑﻴﺒﺎﺋﯽ
زیﺒﺎﺋﯽ ای دﻻور ،زیﺒﺎﺋﯽ

وﻗﺘﯽ پﺮﻧﺪﮔﺎن ﺱﺒﮑﺨﻴﺰ واژﻩهﺎ
از ﺷﺎﺧﻪی زﺑﺎن ﺗﻮ پﺮواز ﻡﯽﮐﻨﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﻩهﺎیﺖ ،ﻏﻮﻏﺎی ﺷﻮر و ﻧﻮر
در ﻗﻠﺐ ﺷﺒﮕﺮﻓﺘﻪی ایﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺱﺮد
رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎن هﻤﻬﻤﻪ ﻡﯽﺑﻨﺪد
و ﭼﺸﻢهﺎی پﺎک ﺗﻮ
ایﻦ ﭼﺸﻤﻪهﺎی ﻡﻬﺮ
ﺑﺎ ﺷﻮق ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻡﯽﺧﻨﺪد
در ﻗﻠﺐ ﻡﻦ
دﺱﺖ ﺱﺤﺮ،
زﻡﺎن را
ﺑﻴﺪار ﻡﯽﮐﻨﺪ
ﺻﺒﺢ و ﺱﺘﺎرﻩ ،ﺻﺨﺮﻩ و دریﺎﺋﯽ
زیﺒﺎﺋﯽای دﻻور ،زیﺒﺎﺋﯽ
اﻡﺎ
زیﺒﺎﺗﺮیﻦ ﮐﻮهﺎن
ﮐﻮهﺎن ﺱﻨﮕﺮﻧﺪ
ورودهﺎی ﺧﺎﻃﺮﻩاﻧﮕﻴﺰ
ﺁوازﻩ ﺧﻮان ﺑﺠﺎﻧﺐ دریﺎ ،ﺷﻨﺎورﻧﺪ
ﺗﻮ ﮐﻮهﺴﺎر ﻡﺮدان
اﻧﺴﺎﻧﮑﻮﻩ
ﺗﻮ رود ﺑﺎر ﺗﻮﻓﺎن

اﻧﺴﺎﻧﺮود
اﺱﻄﻮرﻩی ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻧﺴﺎن
ﺁﻡﻴﺰﻩی ﺷﮕﻔﺖ دو دﻧﻴﺎﺋﯽ
زیﺒﺎﺋﯽای دﻻور زیﺒﺎﺋﯽ
ﻧﺎﻡﺖ پﺮﻧﺪﻩای ﺱﺖ ﮐﻪ یﮏ روز
از ﺁﺷﻴﺎن ﺱﻮﺧﺘﻪی ﺧﻮن ریﺨﺘﻪ
پﺮواز ﻡﯽﮐﻨﺪ
پﺮ ﻡﯽﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﺱﻮی اﻓﻖهﺎی ﺗﺎﺑﻨﺎک
پﺮ ﻡﯽﮐﺸﺪ ﺑﻪﺝﻨﮕﻞ
پﺮ ﻡﯽﮐﺸﺪ ﺑﻪدﺷﺖ
پﺮ ﻡﯽﮐﺸﺪ ﺑﻪﺷﺎﻧﻪی ﺻﺒﺤﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ یﺎل
ﺻﺒﺤﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺱﻢ ﺁﺗﺸﮕﻮن
در ﺡﻠﻖ ﺷﺐ
هﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺎﻡﺖ پﺮﻧﺪﻩای ﺱﺖ ﮐﻪ ﻡﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﻧﺎﻡﺖ پﺮﻧﺪﻩای ﺱﺖ ﮐﻪ ﻡﯽراﻧﺪ
در ﺑﺎﻡﺪاد ﮔﻠﮕﻮن
ﺁنﺝﺎ ﮐﻪ واژﮔﻮن
ﺑﺎ ﻧﻌﺮﻩای ﺷﮑﺴﺘﻪ
اﻓﺘﺎدﻩ روی ﺧﻮن
در ﺷﻴﺐ ﺗﭙﻪ
ﺝﻤﺠﻤﻪی دورﻧﺎک ﺷﺐ

ﻏﺰل رﻓﻴﻖ

ﺑﻪ رﻓﻴﻖ راهﻢ ،ﺡﻤﺰﻩ ﻓﺮاهﺘﯽ

ﺑﻪ ﺱﻮﮔﻮارﺗﺮیﻦ ﺱﻮﮔﻮاران ﺻﻤﺪ
رﻓﻴﻖ ﺱﺎدﻩی اوﻝﺪوز
ﮐﻪ دل ﺑﻪ ﻡﻮج ﺱﭙﺮد
ﻡﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﮔﻠﺨﻮن ﺧﻠﻖ را از رود
و ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪی ﻓﺮیﺎد ﻡﺎﻧﺪ و ﭼﻨﮓ ارس

ﺑﺮﺁﻡﺪ از دل ﮔﺮداب و ارﻏﻮان را ﺑﺮد
ای ﺱﺤﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪام ،ﺁﺗﺶ ﺝﺎوداﻧﻪام
ای ﮔﻞ ﺱﺮخ ﺧﺎﻧﻪام
ﺷﻮر ﻡﻦ و ﺷﺮار ﻡﻦ
زﺧﻤﻪی ﻡﺎﻧﺪﮔﺎر ﻡﻦ
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺧﻨﺪﻩی ﺱﺤﺮ
دﺱﺖ ﺗﻮ ﺱﻨﮕﺮی ﻡﺮا
در ﺷﺐ ﺱﺮد ﮐﺎرﮔﺮ
ای ز ﺱﺤﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪام
ﻞ ﺱﺘﺎرﻩ ﺑﺎر ﻡﻦ
ﻧﻴ ِ
زﺧﻤﻪی ﻡﺎﻧﺪﮔﺎر ﻡﻦ
ای ﺗﺐ ﺗﻨﺪ هﺴﺘﯽام ،ﻧﺒﺾ ﺑﻠﻨﺪ و پﺴﺘﯽام
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﮑﺴﺘﯽام ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺴﺘﯽام
ﺑﺎ ﺗﻮ و ﺑﯽ ﺗﻮ ﻡﻦ ﺗﻮام،
ﭼﻨﮕﯽ و ﭼﻨﮓ ،هﺮ دوام
ﺗﺎب و ﺗﺐ ﮐﺮاﻧﻪام
ﻡﻮج ﮐﺮان ﮔﺬار ﻡﻦ
زﺧﻤﻪی ﻡﺎﻧﺪﮔﺎر ﻡﻦ
ﺱﻴﻠﯽ زﻧﮕﺪار ﺗﻮ ،ﺝﻮهﺮ ﺝﺎوداﻧﻪ ﺷﺪ

ﺧﺸﻢ هﺮاﺱﺒﺎر ﺗﻮ ،ﺝﺬﺑﻪی ﺑﻴﮑﺮاﻧﻪ ﺷﺪ
ای ﻏﻢ ﺝﺎوداﻧﻪام
ﺷﺎدی ﺑﻴﮑﺮاﻧﻪام
ﺷﻮرش ﻡﻦ ،ﻗﺮار ﻡﻦ
زﺧﻤﻪی ﻡﺎﻧﺪﮔﺎر ﻡﻦ
ﺑﺎ ﺗﺐ و ﺧﻮن ﺧﻨﺪﻩات ،ﺷﺐ ﺁﻓﺘﺎب ﻡﯽﺷﻮد
د ّرﻩ ﺑﺮف ﺑﺎم یﺦ ،ﻡﯽﺗﭙﺪ ،ﺁب ﻡﯽﺷﻮد
ﻡﯽ ﺗﭙﺪ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺧﻮن ،رود ﺷﺮاب ﻡﯽﺷﻮد
ای ﻏﺰل رواﻧﻪام
ای ﺗﭙﺶ ﺗﺮاﻧﻪام
ﻧﻐﻤﻪی روزﮔﺎر ﻡﻦ
زﺧﻤﻪی ﻡﺎﻧﺪﮔﺎر ﻡﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﻩ ﻡﯽزﻧﻢ ،ﺗﺎ هﻤﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮن ﺷﻮم
ﻻﻝﻪی واژﮔﻮن ﺷﻮی ،ﻻﻝﻪی واژﮔﻮن ﺷﻮم
ای ﮔﻞ ﺱﺮخ ﺱﺎزﻡﺎن
ﭼﺸﻤﻪ و ﺁﺑﺸﺎر ﻡﻦ
ﻻﻝﻪ و رود ﺑﺎر ﻡﻦ ،درﻩ و ﮐﻮهﺴﺎر ﻡﻦ
ﻏﻠﻐﻞ ارﻏﻮان ﺗﻮﺋﯽ
ﺁﺗﺶ ﻧﻐﻤﻪ ﺧﻮان ﺗﻮﺋﯽ
ﺑﻠﺒﻞ ﺁﺷﻴﺎن ﺧﻮن
در ﺷﺐ ﺧﻮﻧﭽﮑﺎن ﺗﻮﺋﯽ
ﺁ...ی ﻡﻨﻢ
ﺧﻮﻧﮕﻞ واژﮔﻮن ﺗﻮﺋﯽ

وﺁ...ی ﻡﻨﻢ
پﺮپﺮ ﺗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﻮﺋﯽ
ﺧﻨﺪﻩی اﺷﮑﺒﺎر ﻡﻦ
هﻖ هﻖ ﺑﯽﻗﺮار ﻡﻦ
ﺡﺎدﺛﻪی زﻡﺎﻧﻪام
ﺑﺮق ﺧﺰاﻧﺒﻬﺎر ﻡﻦ
زﺧﻤﻪی ﻡﺎﻧﺪﮔﺎر ﻡﻦ

ﻏﺰل ﺵﮑﻨﺠﻪ

اﮔﺮ ﭼﻪ درﺗﺐ ﺗﻨﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻡﯽﺱﻮزم
زﺧﻮن ریﺨﺘﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪهﺎ ﻡﯽاﻓﺮوزم
ﺷﮑﺴﺖ پﻴﮑﺮم از ﺁذرﺧﺶ ﺧﻮﻧﺎﻝﻮد
دﻡﻴﺪ ﺗﻨﺪر ﮔﻠﻤﺎقهﺎی ﺝﺎﻧﺴﻮزم
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﭙﻴﺪﻩام از ﺗﺎزیﺎﻧﻪهﺎ ،ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻧﻬﻨﮓ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺎب ﻡﯽزیﺪ ﻧﻮزم

ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺷﺐ ﺧﻮﻧﻴﻦ ،ﮐﻨﺎر ﺁﺗﺶ زﺧﻢ
ز ﺑﺮگ ﺧﻮن ،ﺗﭙﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻡﯽﺁﻡﻮزم
هﺰار ﺷﻌﻠﻪی ﺧﺎﻡﻮش ﻡﯽﮐﺸﻢ ﺑﺮﻝﺐ
هﺰار ﻧﻌﺮﻩی ﺧﻮن در ﺝﮕﺮ ﻡﯽاﻧﺪوزم
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻡﺒﻴﻦ ﺁهﻮاﻧﻪام در ﺑﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻔﺘﻪ ﻧﮕﺮ ،ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ پﻠﻴﻮزم
ﭼﻨﺎن هﻮای ﺱﺤﺮ زد ﺑﻪﺱﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻡﺮا
ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮو ریﺨﺖ روی ﺱﺮ ،روزم
ﭼﻮ ﺁﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻡﻴﺪان ﺻﺒﺢ ﺧﻮاهﺪ رُﺱﺖ
ﺡﻤﺎﺱﻪی ﻝﺐ ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﭼﺸﻢ ﺧﻮﻧﺘﻮزم

ایﻦ ﻧﻐﻤﻪ – ﺳﺎز ﭘﻨﻬﺎن

زیﺒﺎﺋﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺱﻪی ﺱﺮخ ﺷﻬﺎدت اﺱﺖ
ﻡﻦ از ﺷﻬﺎدت ﺗﻮ ﺷﻬﻴﺪم
زیﺒﺎﺗﺮ از ﻧﮕﺎهﺖ
ﮔﻠﺒﺮگهﺎی ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در اﺑﺮ و ﺑﺎد ﻡﯽﮔﺬرﻧﺪ
ﺁواز ﺑﺎغ ﮔﻞ ﻧﺸﻨﻴﺪم
پﺮواز ﺷﻮر و ﻧﻮر ﻧﺪیﺪم

ای ﺧﻮاهﺮ،
ای ﺑﺮادر
ای ﻡﻮج
ای ﻋﺒﻮر
ای ﺝﻨﮕﻞ ﻏﺮور
هﻨﮕﺎﻡﻪی زﻡﺎن
ای داﻧﺶ ﺻﺒﻮر
ﮐﻪ در ﮐﺮاﻧﻪی دیﺪار ﺑﺲ ﺡﻤﺎﺱﻪی ﺷﻮر
ﻡﺮا ﭼﻮ دریﺎ
ﻡﯽﻝﺮزاﻧﯽ
و ﻡﺜﻞ ﺁﺗﺶ پﻨﻬﺎن
پﺎﺋﻴﺰ ﺱﻮﮔﻮار ﺝﻨﮕﻞ ﺝﺎﻧﻢ را
ﻡﯽ ﺱﻮزاﻧﯽ
و روی داﻡﻦ ﺷﻴﺪاﺋﻴﻢ
از ﺁﺗﺶ ﻋﺸﻖ
دریﺎﺋﯽ از ﺷﻘﺎیﻖ ﺱﻮزان
ﻡﯽرویﺎﻧﯽ
ای داﻧﺸﻮر ﺻﺒﻮر
ﺗﻮﻡﯽداﻧﯽ
زﺧﻤﯽ ﺗﺮیﻦ ﮔﻮزن ﻓﻼﺗﻢ
ﺑﺎ ﺷﺎخهﺎﺋﯽ از ﺧﻮن
در ﮐﻮهﺴﺎر ﻋﺸﻖ
ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻢ

ﺁﺗﺶ
ﺁﺗﺸﻔﺸﺎن درد
اﻡﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺱﺮد
ﺱﺨﺖ و ﻡﺸﻮﺷﻢ
ﺑﺮ ﻗﻠﻪهﺎی ﺑﺴﺘﻪی ﮔﻔﺘﻦ
ﺱﮑﻮت ﺑﺮف
در ژرﻓﻨﺎی دور ﻧﻬﻔﺘﻦ
ﻏﻮﻏﺎی ﺁﺗﺸﻢ
ﺧﺎﻡﻮﺷﻮار و ﺷﻌﻠﻪورم
در ﮐﻨﺎر ﻋﺸﻖ
ﺑﺎ ایﻦ دهﺎن ﺑﺴﺘﻪ
اﻡﺎ
ﻓﺮدا
روی ﺑﻬﺎر ﮔﻠﮕﻮن
ﺁﺗﺸﻔﺸﺎن ﺧﻮن
ﺁﺗﺸﻔﺸﺎن ﺧﻮﻧﻢ
ﺗﻮﻓﻨﺪﻩ از ﺗﻼﻃﻢ ﮔﻠﻮاژﻩهﺎی ﺧﻮن
ﻡﯽ ریﺰد از دهﺎﻧﻢ ﺗﻮﻓﺎن ﺁﺑﺸﺎر
دریﺎی واژﮔﻮن
دریﺎی واژﮔﻮﻧﻢ
ﻧﻪ
ﺱﺮب و ﺱﻴﻨﻪ ﺝﻨﺒﺶ دریﺎ را

یﺎرای ﺁن ﻧﺪارد
ﺑﻪﺁراﻡﺶ ﺁورد
هﺮ ﭼﻨﺪ روی ﻡﻮج ﺑﮑﻮﺑﺪ
وز ﺱﻴﻨﻪی ﺝﻨﻮن
از ﺱﻴﻨﻪی ﺝﻬﻨﺪﻩی اﻡﻮاج
ﺧﻮﻧﺂﺗﺶ ﺁورد
هﺮ ﭼﻨﺪ روی ﻡﻮج ﺑﮑﻮﺑﺪ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﺒﻮداب
ایﻦ ﻧﻐﻤﻪﺱﺎز پﻨﻬﺎن
ایﻦ ﻧﻴﻞ ﻡﻮﺝﺘﺎب
ﻗﻠﺐ هﺰار ﻡﻮج ﻏﺰلﺧﻮان را
ﺑﺎد و ﺑﺮوت ﻡﺮگ ﺑﻴﺎﺷﻮﺑﺪ
دریﺎ
هﻤﻴﺸﻪ
دریﺎﺱﺖ
دریﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺗﭙﺶهﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر
دریﺎ ،ﺻﺪای ﻋﺸﻖ
دریﺎ ،ﺻﺪای زﺧﻢ
دریﺎ ،ﺻﺪای ﻡﻤﮑﻦ
دریﺎ ،ﺻﺪای ﻡﺮدم
دریﺎ،
ﺻﺪای ﺡﺒﺲ
دریﺎ ،ﺻﺪای دیﮕﺮ
دریﺎ دهﺎن ﺧﻮن

دریﺎ ،دهﺎن ﺱﺮخ ﺷﻬﺎدت
دریﺎ ،ﺻﺪای ﻡﺎدر
دریﺎی ﻻﻝﻪﮔﻮن
دریﺎ ﺻﺪاﺱﺖ
دریﺎ
اﻡﺮوز ﺑﺎ رهﺎﺋﯽ ﻓﺮداﺱﺖ .

ﺡﺮﺏﺎ

پﻨﺪاﺷﺘﻢ
ﮐﻮهﯽﺱﺖ ﺱﺮ ﺑﻠﻨﺪ
وز اﺑﺮهﺎی ﺁرام
پﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﭼﮑﺎدش دﺱﺘﺎری از ﻏﺮور
و ﺁﻓﺘﺎب ﻋﺸﻖ
از پﻬﻨﻪهﺎی دور
ﺁویﺨﺘﻪ ز ﺷﺎﻧﻪاش اﻓﺸﺎﻧﻪهﺎی ﻧﻮر

و ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﺑﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺱﺮﺷﺎر از ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺱﺮخ ﺱﺘﺎرﻩهﺎ
در ﺁﺱﻤﺎن ﺷﺐزدﻩاش ﺗﺎب ﻡﯽﺧﻮرﻧﺪ
پﻨﺪاﺷﺘﻢ
ﺷﻴﺮ اﺱﺖ
ﺑﺎ یﺎل ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ
ودر ﮐﻨﺎم ﻋﺸﻖ
دﻝﻴﺮ اﺱﺖ
یﺎ ﮐﻮهﻮارﻩای
ﮐﻪ ﺑﺰﻧﺠﻴﺮ اﺱﺖ
ﻡﺜﻞ ﻧﺴﻴﻢ ﺁﻡﺪم از دور دﺱﺖ دﺷﺖ
ﻡﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮی
ﺑﺎ ﺑﺎلهﺎی ﺧﺴﺘﻪ
و یﺎدﮔﺎر ﺧﻮن ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺁویﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ ﻡﻨﻘﺎر
دریﺎﺋﯽ از ﺗﻐﺰل ﺱﺮخ ﺱﺘﺎرﮔﺎن
ی ﺑﻨﺪ ﮐﻮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻢ
در پﺎ ْ
از ﺑﺎلهﺎی ﺷﺐزدﻩام ارﻏﻮان ﺷﮑﻔﺖ
ﺗﺎ ﻧﻐﻤﻪهﺎی ﺷﻌﻠﻪورم را
ﭼﻮن ﺑﺮگهﺎی ﺁﺗﺶ ﺁﻻﻝﻪ
در ﺱﻨﮓ ﺱﻨﮓ ﮐﻮﻩ ﺷﮑﺴﺘﻢ

و ﺗﺸﻨﻪی ﺗﺮاﻧﻪی پﻴﻮﻧﺪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺸﻤﻪی ﺧﺮدی
دل ﺑﺎ ﺱﺮود داﻡﻨﻪ ﺑﺴﺘﻢ
و ﮐﻮﻩ
ﺑﺎ واژﻩهﺎی ﺱﻨﮓ
زیﺒﺎ و رﻧﮓدار وﻝﯽ از رﻧﮓ!
پﻨﻬﺎن و ﺁﺷﮑﺎر
ﺑﺎ راﻡﺶ ﮐﺒﻮﺗﺮ
اﻡﺎ ﺡﺮیﺮ -ﻡﺎر
از ﭼﺸﻤﻪهﺎی دور ﺱﺨﻦ ﻡﯽﮔﻔﺖ
و ﭼﺸﻢ ﺻﺨﺮﻩهﺎیﺶ
ﺧﻮﺷﻴﺪوار و ﺱﺮد
زیﺒﺎﺋﯽ ﺱﺮود ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﻡﯽﺱﻨﺠﻴﺪ
در ﭼﺸﻢ ﮐﻮﻩ ﮐﺒﻮﺗﺮ
یﮏ ﺗﮑﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد
ﺻﺒﺤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺸﻨﻪ در ﺁﻏﻮش ﺱﺮد ﮐﻮﻩ
و ﮐﻮﻩ – ﮔﺮﭼﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺱﻨﮕﯽ ﺑﻮد
ﺱﻨﮕﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ از ﺗﺐ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
رﻧﮕﻴﻦ و رﻧﮓ ﺑﺎز
ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺱﺎز-
ﺡﺮﺑﺎی ﮐﻮﻩهﺎی ﺗﻔﮑﺮ
ﺱﺒﺰ و ﺱﭙﻴﺪ و ﻧﻴﻠﯽ و اﺧﺮاﺋﯽ
ﺻﺪ ﮐﺎﺱﻪ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ و

ﻡﯽدیﺪ
ﮐﻮﻩ ز ﮐﻒ ﺑﺮﺁﻡﺪﻩ ،ﺧﻮﺷﻴﺪﻩ زیﺮ ﺑﺎد
ﻡﯽ دیﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم درﺷﺘﯽ
در پﻴﺶ ﺁن ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﺁن ﺗﮑﻪی ﺱﺤﺮ
ﺧُﺮد اﺱﺖ ﻡﺜﻞ داﻧﻪی ﺷﻦ ،ﺧُﺮد
ﺧُﺮ ِد ﺧُﺮد
و ﺑﺎد پﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﺗﻮﻓﻴﺪ و ﮐﻮهﻮارﻩی ﮐﻒ را ﺑﺮد
و اﺧﮕﺮی
در ﻗﻠﺐ ﮐﻮﻩ ریﺨﺘﻪ در ﺑﺎد
دﻧﺒﺎﻝﻪی ﺱﺘﺎرﻩای ﺁراﺱﺖ
و داﻧﻪهﺎی اﺷﮏ ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﭼﻮن ﺝﺮﻋﻪهﺎی ﮔﺮیﻪی ﺧﺎﻡﻮش ﺁهﻮان
ﺝﻮﺷﻴﺪ و پﺮدﻩ پﺮدﻩ ﻓﺮو ریﺨﺖ
ﺝﻮﺑﺎرﻩی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺠﻮاﺋﯽ
از ﺱﻴﻨﻪی ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮﺧﺎﺱﺖ:
ایﮑﺎش ایﻦ ﺝﺮﻗﻪ پﻨﻬﺎن
در هﺴﺘﯽات ﺑﮕﻴﺮد و ﮔﻴﺮا ﮐﻨﺪ ﺗﻮ را
ﻋﺸﻖ و ﺧﺮد ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺑﺮ ایﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
زیﺒﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﻮ را
در ژرﻓﻨﺎی ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ای ﮐﻮﻩ ﻧﺎﺑﺠﺎی

ﻡﮕﺬار ایﻦ ﺝﺮﻗﻪ -ایﻦ یﺎدﮔﺎر ﻋﺸﻖ-
در ﺑﺎدهﺎی رﻧﮓ روان ﺗﻮ ﮔﻢ ﺷﻮد
ﺑﮕﺬار ایﻦ ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺁﺗﺶ
ﺁﺗﺶ زﻧﺪ ﺑﻪ ﺱﻨﮓ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﻮ را
ﻧﻪ ﺷﻴﺮ
ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺸﻪ ﺷﺒﮕﻴﺮ
روﺑﺎﻩ
ﻧﻪ ﮐﻮﻩ
ﮐﻮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ
ﺷﻨﮑﺎﻩ ﺑﻮد
ﺡﺮﺑﺎی ﮐﻮﻩهﺎی ﺗﻔﮑﺮ
در ﺁﻓﺘﺎب ﺁﻓﺘﺎب
در ﻡﺎﻩ
ﻡﺎﻩ ﺑﻮد
ﺁویﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ ﻡﻨﻘﺎر
دریﺎﺋﯽ از ﺗﻐﺰل ﺧﻮن ﺱﺘﺎرﮔﺎن
دﻝﺨﺴﺘﻪ ﺗﺮ
در ﺧﻮن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ
از پﻬﻨﻪهﺎی ﺡﺴﺮت ایﻦ ﺁزﻡﻮن ﺗﻠﺦ
ﺱﻮی هﺰار ﮐﻮﻩ
ﮐﺒﻮﺗﺮ
رویﺎی ﭼﺸﻤﻪهﺎ را ﻡﯽﺧﻮاﻧﺪ

ﺱﻮی هﺰار ﮐﻮﻩ
ﮐﻮﻩ هﺰار ﻡﺮد
ﻡﺮد هﺰار درد
ﮐﻪ ﺱﻴﻨﻪهﺎی ﺱﻨﮕﯽ ﺧﺎﻡﻮشوارﺷﺎن
در پﺎی ﭼﺸﻤﻪ ﻡﯽﺗﭙﺪ از ﻗﻠﺐ ﻻﻝﻪهﺎ

ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ

ﻧﻪ در هﻮای داﻧﻪ
ﻧﻪ در هﻮای ﺁب
ﺑﺎ ﺑﺎل ﻡﻦ هﻮای پﺮﺁراﺋﯽ
ﺑﺎ ﺑﺎل ﻡﻦ هﻮای رهﻴﺪن
ﺑﺎ ﺑﺎل ﻡﻦ هﻮای رهﺎﺋﯽ ﺱﺖ
ﺑﺎ ﺑﺎل ﻡﻦ ،ﮐﻪ ﺧﻮن ﺗﻤﺎم پﺮﻧﺪﻩهﺎﺱﺖ

ﮔﻞ در ﺱﮑﻮت ﮔﻠﺪان
در ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﻡﺘﺮوک
ﻡﯽﻡﻴﺮد
ﺁﺋﻴﻨﻪی ﮔﺮﻓﺘﻪی ﻡﺎﻧﺪاب
دل ﻡﯽﻧﻬﺪ ﺑﻪ ﻝﺮزﻩی واﮔﻮیﻪهﺎی ﺱﺮد
در پﻮیﺶ ﻏﺒﺎر زﻡﺎن
زﻧﮕﺎر ﻡﺮگ
ﻡﯽ ﮔﻴﺮد
ﺡﺘﯽ پﺮﻧﺪﻩ در ﻗﻔﺲ ،ﺁواز ﻋﺸﻖ را
از یﺎد ﻡﯽﺑﺮد
در ﺑﺎغ ﺱﺮد ﻡﻴﻠﻪ ،زﻡﺎﻧﯽ
ﻡﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﺱﺮد
ﻡﻨﻘﺎر ﻡﯽزﻧﺪ
ﺗﻦ ﺑﺮ ﺝﺪار ﺁهﻦ
ﻡﯽ ﮐﻮﺑﺪ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ...
دﻝﺨﺴﺘﻪ از ﺗﮑﺎپﻮی ﻡﺄیﻮس
در ﮔﻮﺷﻪهﺎی دﻧﺞ
ﻡﯽ ﻡﺎﻧﺪ
ﺧﺎﻡﻮش ﻡﯽﻧﺸﻴﻨﺪ
در ﺧﻠﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ زﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﻡﻴﺪ
و رﻧﮓ ﻡﯽپﺬیﺮد

ﺝﻮﺑﺎر ﺱﺮد ﻡﯽﺷﻮد ﺁوازش
ﻡﯽ پﮋﻡﺮد ﺑﻪ زﺧﻤﻪی ﺱﺮﻡﺎ
ﺑﺎل و پﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪی پﺮوازش
ﺑﺎ پﻴﮑﺮی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ هﺮ پﺮش ﻧﺸﺴﺘﻪ
پﺮواﻧﻪهﺎی ﺧﻮن
اﻡﺎ ﻡﻦ
ایﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪی ﻓﺮﻡﻨﺪ
در ﻗﺼﺮ ﺱﺮد ﺝﺎدو
ﺝﺎدوی ﮐﻬﻨﻪﮐﺎر
ﮐﺰ هﺮ پﺮش ﺑﭙﺎﺱﺖ
ﺱﺪهﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ
دیﻮار پﺸﺖ دیﻮار
ﭼﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﻡﯽﮔﺬرم
ﻡﻮﺝﺪار و ﻡﺴﺖ
ﭼﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﻡﯽﺷﮑﻨﻢ
اﺷﮏ روی اﺷﮏ
ﻝﺒﺨﻨﺪ روی ﻝﺒﺨﻨﺪ
ﮐﺎﮐﻞ ﻓﺸﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺱﺮ دریﺎی ﻡﺮدﻡﺎن
ﺱﺮﭼﺸﻤﻪام ﺑﻪ ﺑﻨﺪ.

در ﺏﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮی

در ﺑﻨﺪ پﻬﻠﻮی
اﻓﺘﺎدﻩ ﻡﺮد ﺧﺴﺘﻪ و ﺧﻮﻧﺎﻝﻮد
ﺁﺗﺶ دﻡﻴﺪﻩ از ﮐﻒ پﺎیﺶ
ﺁرام ﻡﯽﺗﺮاود در ﺑﺮگهﺎی زﺧﻢ
ﭼﻮن ﻗﻄﺮﻩهﺎی ﺁﺗﺶ
ﺧﻮن از ﺝﺪار ﺗﻔﺘﻪی رگهﺎیﺶ
ﺷﻼقهﺎی ﺱﻴﻢ

روی ﻡﺪار ﺧﻮن
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﺱﺖ و ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺱﺖ
روی ﻡﺪار دیﮕﺮ ،رایﺶ
ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻪ ﻡﯽدرﺧﺸﺪ و ﻡﯽریﺰد
ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩی ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻡﻬﺘﺎب ﻡﺎﻩ دی-ﺱﻴﻤﺎب ﮔﺮیﻪهﺎی ﺷﮑﻴﺒﺎیﺶ
ﻝﺐ ﺑﺴﺘﻪ روی ﺁﺗﺶ ﻓﺮیﺎد
در ﺁﺗﺶ ﺷﮑﻔﺘﻪی ﮔﻠﺰﺧﻢ
ﻡﯽ ﺱﻮزد
در ﮐﻨﺞ ﺗﻨﮕﻨﺎیﺶ
ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﯽ ﻗﺮار اﺱﺖ
در ﺁﺱﻤﺎن پﻨﺠﺮﻩ ،اﻡﺎ
ﻡﺎﻩ ﺗﻤﺎم ،ﻡﺮدﻡﮏ ﺱﺮخ اﻧﺘﻘﺎم
در ﭼﺸﻤﺨﺎﻧﻪهﺎی ﻡﻬﻴﺐ اﺑﺮ
ﺑﻴﺪار اﺱﺖ
ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ ﺱﺮخ و ﺱﻮﺧﺘﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺑﻨﺪ
ﺑﺮ ﺷﺎخ ﻧﺴﺘﺮن
ﻡﺎﻩ ﺷﮑﺴﺘﻪ را
ﻡﯽ ﺑﻴﻨﺪ
در ﺧﻠﻮت ﺷﺒﺎﻧﻪی ﮔﻠﮕﺸﺖ
از ﺷﺎﺧﻪهﺎی زﺧﻢ ﮔﻞ ،ﺧﻮن ﺑﻴﺎدﮔﺎر

ﻡﯽ ﭼﻴﻨﺪ
ﺗﺎ ﻡﺮد وارهﺪ ﻡﮕﺮ از درد
ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪی ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺱﺮ ﻡﯽﻧﻬﺪ ﺑﻪ ﺱﻴﻨﻪی دیﻮار
ﺁرام ،ﻡﯽﻧﺸﻴﻨﺪ:
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻡﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪام ایﻦﺝﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻡﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪام ایﻦﺝﺎ ﻡﻴﺎن ﺧﻮن
ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ در ایﻦ دﺷﺖ
ﭼﻪ زﺧﻢهﺎ ﺷﮑﻔﺘﻪ در ایﻦ ﺑﺎغ
ایﻦﺝﺎ ﺑﻬﺎر ﺱﻮﺧﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺱﺖ
ﮔﻠﺰﺧﻢهﺎ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻩهﺎی ﺁﺗﺶ ﻡﯽﺱﻮزﻧﺪ
پﺮ ﺱﻮزﺗﺮ
و ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺧﻮاب ﻡﯽاﻓﺮوزﻧﺪ
در ﭼﺸﻢ ﻡﺮد ﭼﻴﺮﻩﺗﺮ و ﺧﻮﻧﻔﺮوزﺗﺮ:
در ﺧﺎﻧﻪام ،ﭼﻪ دور
از ﺷﻴﺸﻪهﺎی پﻨﺠﺮﻩ ﻡﻬﺘﺎب ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ
اﻓﺸﺎﻧﺪﻩ ﮔﺮد ﺱﻮﺧﺘﻪی اﻧﺪوﻩ
ﺁنﺝﺎ در اﺷﮏ و دود ﻧﺸﺴﺘﻪﺱﺖ ﻡﺎدرم
ﺁنﺝﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ زاﻧﻮی ﻏﻢ در ﺑﻐﻞ ،پﺪر
ﺑﺎ ژاﻝﻪهﺎی ریﺨﺘﻪ ،ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﺧﻴﺲ
ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ روی ﻡﺸﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺮادرم
ﺑﺮ ﺱﻴﻨﻪی "ﺱﺤﺮ"

ﺁﺷﻔﺘﻪوار ریﺨﺘﻪ ﮔﻴﺴﻮی هﻤﺴﺮم
ﺁﻡﻴﺨﺘﻪ ﺗﺮاﻧﻪی ﻻﻻﺋﯽ
ﺑﺎ ﮔﺮیﻪهﺎی او
ﻡﺎدر رﺱﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺱﺤﺮ اﻋﺪام
ﺑﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﻡﯽﺷﮑﻨﺪ هﺎیهﺎی او
اﻡﺎ پﺪر هﻨﻮز
ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ روی زاﻧﻮی اﻧﺪوﻩ
از ﮔﺮیﻪهﺎی ﺧﻔﺘﻪ ﮔﺮاﻧﺒﺎر اﺱﺖ
ﺁرام ﺁ...ی ﻡﺎدرم ،ﺁرام
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺱﭙﻴﺪﻩ ﺑﺮﺁیﺪ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺱﭙﻴﺪﻩ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
پﺸﺖ ﻡﺮا ﺑﻪ ﺗﻴﺮ
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺮﺁیﺪ "ﺁﺗﺶ"
ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺱﺘﺎرﻩی ﺷﻠﻴﮏ
دیﻮاﻧﻪوار ﺑﮕﺬرد از ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺧﻮن
ﺧﻮن ﺷﻌﻠﻪور ﺷﻮد
ﺑﮕﺬار ﺑﺎغ ﺧﻮن
ﺑﺮ ﺧﺎک ﺗﻴﺮﺑﺎران
پﺮپﺮ ﺷﻮد
ﺑﮕﺬار ﺑﺬر "ﺗﻴﺮ"
ﭼﻮن ﺝﻨﮕﻠﯽ ﺑﺮویﺪ در ﺁﻓﺘﺎب ﺧﻮن
ﻓﺮیﺎد ﮔﺮ ﺷﻮد
ایﻦ ﺑﺬرهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻤﯽﻡﺎﻧﺪ

از ﻗﻠﺐ ﺧﺎک ﻡﯽﺷﮑﻔﺪ ﭼﻮن ﺑﺮق
روی ﻓﻼت ﻡﯽﮔﺬرد ﭼﻮن رﻋﺪ
ﺧﻮن اﺱﺖ و ﻡﺎﻧﺪﮔﺎر اﺱﺖ
ﺧﻮﻧﺸﻌﻠﻪهﺎی ﺧﻮاب
در پﻠﮏهﺎی ﻡﺮد ﻡﯽﺁویﺰد
ﺗﻦ ﻡﯽرهﺎﻧﺪ از ﺗﻦ دیﻮار
ﺑﺮ ﺱﻮز اﻝﺘﻬﺎب
ﻡﯽ ﺧﻮاﺑﺪ
رؤیﺎی ﺻﺒﺢ
در ﺧﻮاب و ﺧﻮﻧﺶ ﺁﺗﺶ ﻡﯽریﺰد
و ﺷﺐ ،ﺷﺐ ﻡﻬﻴﺐ ،ﺷﺐ ﺧﻮﻧﺨﻮار
ﺝﻼدوار ،ﺑﺎل ﻏﻀﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺮ
ﺁرﻧﺞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻩ ﺁﺱﺘﻴﻦ ﺧﻮن
ﺧﻮن ﺝﺎی ﭼﺸﻢ ریﺨﺘﻪ در ﭼﺸﻤﺨﺎﻧﻪهﺎ
در ﻗﻠﻌﻪی اویﻦ
در ﻗﻠﻌﻪی ﺡﺼﺎر
در ﻧﻘﺐ ﺧﻮﻓﻨﺎک ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ
در ﻗﻠﻌﻪی ﮐﻤﻴﺘﻪی ﮐﺸﺘﺎر
ﺧﻢ ﮔﺸﺘﻪ روی ﺡﻔﺮﻩی ﺗﺎریﮏ
ﺑﺎ دﺱﺖ و ﺑﺎل ﺧﻮﻧﻴﻦ در ﮐﺎر اﺱﺖ
ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ ﻡﺮد ﺑﺎ ﺗﺐ رؤیﺎیﺶ

هﺮ ﻝﺤﻈﻪ ﺧﺎر ﻡﯽﺧﻠﺪش در ﺧﻮن
از ﮔﻠﺸﻦ ﮔﺰﻧﺪ
و ﻡﺎﻩ ﺱﺮخ
ﺗﺎﺑﻴﺪﻩ پﺸﺖ پﻨﺠﺮﻩی ﺑﻨﺪ.

ﺵﺎﻧﻪ ﺏﻪﺵﺎﻧﻪ ﺏﺎ ﻓﻠﺰ ﺕﺎوان ،زﻣﻴﻦ ﮐﺎوان

وﻗﺘﯽ زﻡﻴﻨﯽ ﺷﺨﻢ ﻡﯽﮔﻴﺮد
دﺱﺘﯽ ﺑﻪروی ﺧﺎک
ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﮐﻮﻡﻪ ،ﮐﻮدک و ﺑﺎران
ﮔﻨﺪم ﻡﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ
یﺎ ﺁهﻨﯽ ﭼﻮن ﮐﻮرﻩ ﻡﯽﺗﺎﺑﺪ
در ﻗﻠﺐ رﮔﺒﺎر ﺻﺪا و پﺘﮏ
از ﮔﺮدش ﺑﯽ ﺗﺎب ﺑﺎزو در ﺡﺮیﻖ ﮐﺎر
یﺎ ﺗـﻮر ﻡﯽﺑﺎﻓﺪ ﻡﻴﺎن ﮐﻠﺒﻪاش در ﻧﻐﻤﻪی ﻏـﻤـﻨﺎک
ﮔﻬﻮارﻩ ،زن ﺻﻴﺎد

ﺻﻴﺎد ﺑﺮ اﻡﻮاج ﻡﯽراﻧﺪ
ﺁنﺝﺎ ﮐﻪ ﺗﻮرش ﻡﺎﻧﺪﻩ در اﻋﻤﺎق
ﺑﺎ ﻗﺎیﻘﺶ
ﮔﻬﻮارﻩای در ﻡﻮج-ﻡﯽﻡﺎﻧﺪ
ودر هﻮای ﺑﺎﻡﺪادی ،ﺑﺎ هﻮاﺋﯽ دور
در اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻴﺪ ﻡﯽﺧﻮاﻧﺪ
یﺎ ﻡﯽﺗﭙﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻮن ﻡﺮدان و زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮ ﻡﺤﻮر ﺑﻴﻢﺁور پﺎﺗﺨﺖ
و ﺷﮑﻞ ﻡﯽﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر زﻧﺪﮔﯽ ،از ﻧﻮر و ﻧﻴﺮو،
ﺁهﻦ و ﻓﻮﻻد
و ﺧﻮن و اﻧﺪوﻩ و ﺻﺪا و دﺱﺖ
درد اﺱﺖ
دودی ﺑﯽاﻡﺎن در ﺑﺎد
روی ﮔﺮدﻩی ﻏﻮﻻهﻦ ﺱﺮﺱﺨﺖ
در هﺮ ﮐﺠﺎ ﮔﻞ ﻡﯽدهﺪ ﺧﻮن ،ﺧﻮﺷﻪ ﻡﯽﺑﻨﺪد
ﺑﺮای روز دیﮕﺮﮔﻮن:
ﻡﺮدی ﻡﻴﺎن دﺷﺖ ﻧﺠﻮا ﻡﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻡﺮد دیﮕﺮ
ﮐﻮﻝﻪاش ﺑﺮ دوش
یﺎری ،ﺑﺮای ﻝﺤﻈﻪی ﮐﺎری
از ﭼﺎرراﻩ ﺑﺴﺘﻪی ﻗﺮﻡﺰ
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪی اوراق ﺗﻮﻓﺎن
ﻡﯽرود ﺧﺎﻡﻮش

در ﺧﺎﻧﻪهﺎﺋﯽ پﺸﺖ هﺮ دیﻮار
ﺑﺎ ﺽﺮﺑﻪهﺎی دل ،دل ﺗﺸﻮیﺶ
از هﻮل ﺁدﻡﺨﻮار
ﮐﺰ او هﺰاران پﻨﺠﻪ در ﺧﻮﻧﺨﺎﻧﻪ اﻧﺪازد ﻃﻨﻴﻦ ﺗﻘﻪی ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﻡﺮدی ،زﻧﯽ ،یﺎ ﻧﻮﻧﻬﺎﻝﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ در ﮔﻮش
یﺎ در ﺱﺤﺮﮔﺎهﺎن ﮐﻪ ﻡﯽپﻴﭽﻨﺪ
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺷﻮم رﺱﻦهﺎﺋﯽ
ﺑﺮ ﺗﮑﻪهﺎی ﺝﻨﮕﻞ ﺷﻮرای ﺗﻦهﺎﺋﯽ
و ﻡـﯽﮔﺸـﺎیﺪ ﻧﻌﺮﻩهـﺎی ﻗـﺮﻡﺰ ﺧﺎﻡـﻮش را ﺻـﺪ
ﺧﻮﻧﺪهﺎن از پﻮﺱﺖ
ﻏﻞ ﻡﯽزﻧﺪ دل در دهﺎن ﺁﺗﺶ ﺱﻴﺎل
ﮔﻠﺪﺱﺘﻪ ﻡﯽﺑﻨﺪد وﻃﻦ از دوﺱﺖ
ﺁنﺝﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ پﺮواﻧﻪ ﻡﯽﺗﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺎک ﻡﺼﻴﺒﺖ ،ﺱﻮﮔﻮاران
ﺧﺎﻧﻮاران ﺷﻬﻴﺪاران-زیﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺱﺮد ﺝﺎﺱﻮﺱﺎن و ﺷﺒﺪاران
و اﺑﺮ ﻋﺰا ،ﮔﺮداب ﺗﻨﺪ ﺗﻴﺮﻩپﻮﺷﺎن ،ﺑﺎ ﻃﻨﻴﻦ هﻖ هﻘﯽ
ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻡﯽزارد
ﻡﯽ ﭼﺮﺧﺪ و ﺑﺎل ﻋﺰا ﺑﺮ ﺧﺎک ﻡﯽﮐﻮﺑﺪ
دیﻮاﻧﻪوار اﻓﺘﺎدﻩ در واﮔﻮیﻪ ،زﺝﺮ و ﺽﺠﻪ ﻡﯽﺑﺎرد
روی ﻡﺰاراﻧﯽ ﮐﻪ دارد ﺻﺪ ﺑﻬﺎر ﺱﺮخ در ﺁﻏﻮش
ﺡﺘﯽ ﻡﻴﺎن ﺱﻮرﮔﺎهﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻡﯽﺑﺎزﻧﺪ

در پﺮدﻩهﺎی ﺗﺎزﻩی ﻋﺸﺮت
ﺑﺎ ﭼﻮﺑﺪﺱﺖ اﺱﺘﺨﻮان ﺑﺮ پﻬﻨﻪی ﻡﺎهﻮتهﺎی ﺧﻮن
ﮔﻠﺴﮑّﻪهﺎی ﺑﺎغ ﻡﺎ را ﺧﻴﻞ ﺧﻮﻧﺪاوان
یﺎ ﺑﺎ ﺝﻬﺎﻧﺨﻮاران ﺷﺐ در ﺷﺎم ﺧﻮﻧﺎﻝﻮد
در ﺑﺰم ﺷﻴﻄﺎنهﺎی ﻡﮑﺎر ﮐﺒﻮﺗﺮوار
ﺷﻴﻄﺎﻧﻪهﺎی ﻗﺤﺒﻪی ﻗﻬﺎر
ﺁنﺝﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎﻻر
از ﮔﺮدش دﻧﺪان ﺗﺎﻻن ﺑﺮ ﺝﮕﺮﺑﻨﺪ ﻡﻠﻞ ،ﺧﻮن ﻡﯽﺝﻬﺪ
ﺗﺎ ﺝﺎر
ﻡﻦ هﺴﺘﻢ ﺁری ،هﺮ زﻡﺎن ،ﺝﺎﺋﯽ
ورزا و ﺱﺮﺧﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺎو ﺁهﻦ ﺗﺎریﺦ
ﺗﺎ زیﺮ و رو دارم ﺑﻪ ﺧﻴﺶ ﺧﺸﻢ ،ﺧﺎک ﮐﻬﻨﻪ را
هﻤﺪوش ورزاوان
ﺗﺎ ﮔﻨﺪم از ﺁهﻦ ﺑﺮویﺪ ،ﺁهﻦ از ﮔﻨﺪم
ﭼﻮن ﻡﺘﻪ و ﭼﺎن ،روی ﺁهﻦﺑﺮگ و ﺧﺮﻡﻦﺧﻮﺷﻪ
ﻡﯽﭼﺮﺧﻢ
ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺗﺎوان
زﻡﻴﻦ ﮐﺎوان
ﺑﺎ ﺁن هﻤﻪ ﮔﻞهﺎ ﮐﻪ روی دﺷﺖ ﺡﺴﺮت ﺱﻮﺧﺖ
و روی دیﻮار زﻡﺎن ،اﻓﺸﺎﻧﻪهﺎی ارﻏﻮان ﺁویﺨﺖ

ﺻﺒﺤﯽ اﮔﺮ در ﺑﺎغ ﺑﺮف ﺁﻝﻮد ﺧﻮاهﺪ رُﺱﺖ
ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺰ ﺁن هﺮ دم ﺱﭙﻴﺪ ﺱﺮد ﻡﯽﺑﺎرد
 ﮔﺮ دیﺪﻩ ﺑﺮ ﺝﻮﺷﺎن ﺁﺗﺸﮕﻮن ﻓﺮوﺑﻨﺪیﺗﺎﻻبهﺎی ﮔُﻞ
ﮔُﻞ ﮔُﻞ ﺷﮑﻔﺘﻪ در ﮐﻨﺎر راﻩ
از "ﺗﺎیﺒﺎد" ﺗﻔﺘﻪ ﺗﺎ "ﺱﻮﻡﺎر"
از ﺝﻨﮕﻞ "ﻧﻮﺱﻮر" ﺗﺎ "زاﺑﻞ"
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺱﭙﻴﺪ ﺱﺮد ،ﺱﺮخ ﺗﻨﺪ ،ﻡﯽﮐﺎرد-
ﺻﺒﺤﯽ هﻤﺎن در دور دﺱﺘﺎن
یﺎ هﻤﻴﻦ ﻧﺰدیﮏ
ﻡﯽرویﺪ از ایﻤﺎن
ﻡﯽرویﺪ از اﻧﺴﺎن
ﻡﯽرویﺪ از ﻓﺮیﺎد
ﻡﯽرویﺪ از ﮔﻨﺪم
ﻡﯽرویﺪ از ﻓﻮﻻد
ﻡﯽرویﺪ از پﺸﺖ ﺗﻼش ﺷﺎﻧﻪ و ﺑﺎزو
ﻡﯽرویﺪ از ﮔﻠﻤﺸﺖ
ﻡﯽرویﺪ از ﻡﺎﺷﻪ
ﻡﯽرویﺪ از زﻧﺪان
ﻡﯽرویﺪ از دیﻮارهﺎی ﺱﺮد ﺗﻮ در ﺗﻮ
ﻡﯽرویﺪ از ﮔﻠﺸﺎﻧﻪهﺎی پﻨﺒﻪ،
از ﺱﺮﭼﺸﻤﻪهﺎی دودﻧﺎک ﻡﺲ
ﻡﯽرویﺪ از ﻧﻮچ ﺑﺮﻧﺞ ،از ریﻮﻩهﺎی ﭼﺎی

ﻡﯽرویﺪ از ﺁوﻧﺪهﺎی ﻓﻨﺪق و ﺑﺎدام
ﻡﯽرویﺪ از دریﺎی ﺱﺒﺰ ﻧﺨﻞ
ﻡﯽرویﺪ از ﻓﻴﺮوزﻩ و ﻡﺎهﯽ
ﻡﯽرویﺪ از اﻋﻤﺎق ﺁﺗﺶهﺎی ﺗﺎریﮏ ﺝﻨﻮب ﺗﻔﺘﻪی روﺷﻦ
ﺷﺮیﺎن ﺧﻮن ﺧﺎم
ﻡﯽرویﺪ از ﻡﻮج ﺷﻤﺎل ﺱﺒﺰ
از ﺁﺋﻴﻨﻪی "ﺁوان"
ﻡﯽرویﺪ از اوج ﺝﻨﻮب ﺱﺮخ
از دریﺎی "ﺁﻻوان"
ﻡﯽرویﺪ از ﮔﻠﺒﻨﺪهﺎی ﻧﻴﺸﮑﺮ ،از ﺑﺮگهﺎی رود
ﻡﯽرویﺪ از ﺱﻨﮓ پﭽﺒﻠﻨﺪ ،از ﺡﺮیﺮ پﻮﺱﺖ
ﻡﯽرویﺪ از دریﺎی اﺑﺮیﺸﻢ
ﻡﯽرویﺪ از ﭼﺸﻤﺎن ﭼﺎﻧﭽﻮ ،پﺸﺘﻪی ﮔﺎﻝﯽ
ﻡﯽرویﺪ از دال ﺱﺘﺮگ ﮐﻮهﯽ ،از ﺷﺎخ درﺷﺖ دام
ﻡﯽرویﺪ از ﺗﺎر ﻧﮕﺎﻩ و پﻮد ﺧﻮن،
از ﻡﺸﺮق ﻗﺎﻝﯽ
ﻡﯽرویﺪ از ﮔﻞ
زﻋﻔﺮان
زیﺘﻮن
ﻡﯽرویﺪ از اﻡﺮوز
ﻡﯽرویﺪ از ﺗﺎﻻبهﺎی ﺧﻮن

ﻡﯽرویﺪ از اﺧﻢ دﻡﺎوﻧﺪ از ﺧﻢ اﻝﻮﻧﺪ
ﻡﯽرویﺪ از ﺷﺎدی
ﻡﯽرویﺪ از ﻝﺒﺨﻨﺪ
ﻡﯽرویﺪ از پﻴﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺁزادی
در راﻩهﺎی ارﻏﻮانﺁﻝﻮد
ﻡﯽرویﺪ از ﺗﻮﻓﺎن پﻴﭽﺎن دهﺎن و ﭼﺸﻢ
ﻡﯽرویﺪ از ﺧﻴﺰابهﺎی ﺧﺸﻢ
در پﻴﭻ و ﺧﻢهﺎی ﺗﻼش ﺗﺎزﻩی ﺗﺎوان
ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﯽ ﺱﺎﻡﺎن ،زﻡﻴﻦ ﮐﺎوی
ﺧﻮﻧﺪاﻧﻪی ﺡﺴﺮت ﻡﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ
در ﮐﻠﺒﻪی ﭼﻮﺑﻴﻦ زﻧﯽ ﻏﻤﻨﺎک ﻡﯽﺧﻮاﻧﺪ
دلﺧﺴﺘﻪی دریﺎ
ﺑﺎ ﻗﺎیﻘﺶ،
ﮔﻬﻮارﻩای در ﻡﻮج،
ﻡﯽ ﻡﺎﻧﺪ
و دود،
دود ﺑﯽ اﻡﺎن،
در ﺑﺎد ﻡﯽراﻧﺪ
در هﺎﻝﻪی ﮔﻠﮕﻮن
ﺁهﻦ از ﺁهﻦ ﻡﯽﺝﻬﺎﻧﺪ ﺧﻮن
و ﭼﻬﺮﻩ و ﺑﺎزو ﻡﯽاﻓﺮوزد ز ﺁﺗﺶهﺎی ﺗﻨﺪﮐﺎر

ﭼﻬﺎر ﺡﺮف

ﻡﯽداﻧﻴﻢ ﭼﻬﺎر ﺡﺮف اﺱﺖ
ﺡﺮفهﺎیﺶ را یﮏ یﮏ ازﺑﺮیﻢ
ﺁن را ﻡﯽﻧﻮیﺴﻴﻢ
روی ﮐﺎﻏﺬ ﻡﯽﻧﻮیﺴﻴﻢ
روی هﻮا
ورودی دیﻮار
ﭼﻬﺎر ﺡﺮف اﺱﺖ
ﻧﻪ ﭼﻮن ﺱﺎﻝﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
ﻏﻮل ﺧﺴﺘﻪی زیﺒﺎﺋﯽ

ﺑﺎ یﮏ ﻓﺼﻞ:
پﺎﺋﻴﺰ ﺧﻮن
پﺎﺋﻴﺰ ﻝﺒﺨﻨﺪ
ﻏﻮل ﺧﺴﺘﻪی زیﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دریﺎی ﺁﺗﺶ اﺱﺖ
وﻡﺎ ﺑﭽﻪهﺎی هﻔﺖ ﻡﺎهﻪی زﻡﺎن
ﺑﻴﻬﻮدﻩ در ﺁﺗﺶ رؤیﺎی پﺮوﻡﺘﻪ ﻡﯽﺱﻮزیﻢ
در ﺑﺎرﻩاش ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
در ﺑﺎرﻩاش ﻡﯽﻧﻮیﺴﻴﻢ
ﺗﻮﻡﺎرهﺎﺋﯽ ﺱﺮخ
ﺗﻮﻡﺎرهﺎﺋﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﺗﻮﻡﺎرهﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺱﺮﺧﺎب
ﺱﻨﮕﺶ را ﺑﻪ ﺱﻴﻨﻪ ﻡﯽزﻧﻴﻢ
از ﺧﻮرﺷﻴﺪش ﻡﯽﮔﻮیﻴﻢ
از ﺧﻮرﺷﻴﺪهﺎی ﻧﻴﺎﻡﺪﻩاش
از دﺱﺖ ﺑﺰرﮔﺶ،
و از ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮑﺶ
از ﮐﻮدﮐﺎن
از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻡﯽﮔﻮیﻴﻢ
ﮔﻞهﺎی ﺡﺴﺮت ﺝﺎﻡﻪ و ﺑﺮﻧﺞ
ﮔﻞهﺎی رؤیﺎی ﺑﺎزی و ﺑﺎغ
ﮔﻞهﺎی ﻡﺰرﻋﻪ
ﮔﻞهﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﮔﻞهﺎی ﻡﺪرﺱﻪ
ﮔﻞهﺎی درﺑﺪری
ﮔﻞهﺎی ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻓﺮدا
ﮔﻞ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی اﻝﻴﺎف ﺱﺨﺘﯽ
 ﺱﺎﻗﻪهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺝﺰ ﺑﺎ ﮔﺮﺱﻨﮕﯽ و ﺷﻼق ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ-ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و پﺎیﺪار
ﮔﺮدﺁﻝﻮد وﻓﺼﻞ ﻧﺎپﺬیﺮ
در هﻮای ﺗﻠﺦ ﻗﺪ ﻡﯽﮐﺸﻨﺪ
هﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺧﻮن و دود
روی زﺑﺎن ﻻیﻪ ﻡﯽﺑﻨﺪد
در ریﻪهﺎ ﻡﯽﮔﺮدد
ودم ﮐﺮدﻩ و ﻡﺨﻔﻴﺎﻧﻪ
ﺗﺮس ﺧﻮردﻩ و ﻡﻠﺘﻬﺐ
ﭼﻮن پﺮواﻧﻪای ﺗﺎریﮏ
پﺮواﻧﻪای ﺷﺮﺝﯽ زدﻩ و ﺱﻮﺧﺘﻪ
روی ﻝﺐهﺎ رهﺎ ﻡﯽﺷﻮد
و ﻡﺮدﻩ و ﺧﺎﻡﻮش پﻴﺶ ﻗﺪمهﺎیﺖ ﻡﯽاﻓﺘﺪ
از هﻮای ﺗﻠﺦ ﻡﯽﮔﻮﺋﻴﻢ
و ﺧﺮوس ﻗﻨﺪی رؤیﺎهﺎی ﺧﻮد را ﻝﻴﺴﻪ ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
از ﺷﺐهﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺴﺘﮕﻴﺶ
از ﺱﺤﺮﮔﺎهﺎن ﮐﻪ ﺑﻴﺪار ﻡﯽﺷﻮد و
ﻡﯽ رود

از ﺱﺎﻋﺖهﺎی ﮐﻨﺪ روز
از ﺁﺱﺘﻴﻦهﺎی ﭼﺮب
و ﻋﻀﻠﻪهﺎی ﺱﻮﺧﺘﻪ
از ﺧﻔﻘﺎن
از اﻋﺘﺼﺎب
از ﺷﺐ
از ﺷﺒﻨﺎﻡﻪ
از ﺑﺮق و
از پﻴﺎز
و ﺗﻨﻬﺎ ،ﮔﺎهﯽ
از ﻝﺒﺨﻨﺪی
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺱﺎیﻪای ﻧﻴﻤﺮﻧﮓ
ﺑﺮ ﭼﺨﻤﺎق ﺧﺎﻡﻮش ﻝﺒﺎﻧﺶ ﻡﯽﮔﺬرد
و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺁﺗﺶ پﻨﻬﺎﻧﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﻴﻢ
ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
از ﭼﻬﺎر ﺡﺮف ،ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﺡﺮفهﺎیﻤﺎن پﻴﻠﻪای ﻡﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻡﯽ ﮔﻮیﻴﻢ پﺮواﻧﻪی "او" ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ
و در ﺁﺗﺶ اﻧﺪوهﺶ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺱﻮﺧﺖ
و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺮﻡﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺒﺎهﺖ ﻡﯽﺑﺮیﻢ
ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ

ﺑﺎ ﺧﺸﻪهﺎی ﺡﺮف ،ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
و هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
"او" را از یﺎد ﻡﯽﺑﺮیﻢ
ﮐﻮدک را از یﺎد ﻡﯽﺑﺮیﻢ
درﺧﺖ را از یﺎد ﻡﯽﺑﺮیﻢ
ﻧﮕﺎﻩ و ﺑﻮﺱﻪ و ﻝﺒﺨﻨﺪ را از یﺎد ﻡﯽﺑﺮیﻢ
و ﮐﻠﻤﻪهﺎ ،ﺧﺸﻪهﺎی ﺻﺪا ﻡﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ دیﮕﺮ ﺁیﻨﻪهﺎی اﺷﻴﺎء ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
از ﻏﻮل ﺧﺴﺘﻪی زیﺒﺎﺋﯽ ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ از ﺁﺗﺶهﺎیﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪایﻢ
و ﺗﻨﻬﺎ ﻡﯽداﻧﻴﻢ
ﭼﻬﺎر ﺡﺮف اﺱﺖ
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺎن و ﻋﺸﻖ ﮔﻞ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدیﻢ
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺱﻬﻢ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺁب و درﺧﺖ
ﺱﻬﻢ ﻡﺪرﺱﻪ
ﺱﻬﻢ ﻧﻴﻤﮑﺖهﺎی ﭼﻮﺑﯽ
ﺱﻬﻢ داﻧﻪ
و ﺱﻬﻢ ﺧﺎک
ﺱﻬﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

و ﺱﻬﻢ ﮐﺎر
ﺱﻬﻢ ﺝﻨﮕﻞهﺎ و رودهﺎ و ﻡﻌﺪنهﺎ
ﺱﻬﻢ ﺑﯽ پﺎیﺎن ﺁزادی
ﺁزادی
ﺁزادی
ﺱﻬﻢ ﺷﺎدی
و ﺱﻬﻢ ﻓﺮدا
ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﺑﺎ ﺧﺸﻪهﺎی ﺡﺮف ،ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
در ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﻓﺮیﺎد ﻡﯽزﻧﻴﻢ
در ﺧﻠﻮتهﺎی ﻧﺎﻡﻄﻤﺌﻦ ﻓﺮیﺎد ﻡﯽزﻧﻴﻢ
روی ﻡﺒﻞهﺎ ﻓﺮیﺎد ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﮐﻨﺎر ﮐﻮﻝﺮهﺎ
ﺑﺎ یﺎدﮔﺎر ﺧﻮﻧﻴﻦ ﮐﻮرﻩ پﺰﺧﺎﻧﻪهﺎ ﻓﺮیﺎد ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ و ﺑﯽ ﺡﺰب ﻓﺮیﺎد ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﻡﯽ ﺷﮑﻨﻴﻢ و ﻓﺮیﺎد ﻡﯽزﻧﻴﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺗﻠﺦ را ﻗﺮﻗﺮﻩ ﻡﯽﮐﻨﻴﻢ و ﻡﯽریﺰیﻢ
ﮔﻠﻮیﻤﺎن را ﺑﺎ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﻴﺮ ،ﺗﺎزﻩ ﻡﯽﮐﻨﻴﻢ
زﺧﻢ ﺧﻮد
زﺧﻢ ﺧﻮد را ﻡﯽﺑﻨﺪیﻢ
و روی ﺧﻮن ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﺱﻨﮕﯽ
ﻓﻴﻠﻪ ﻡﯽﺝﻮیﻢ و ﻋﺮق ﻡﯽﻧﻮﺷﻴﻢ
-ﺁ...ﻩ رﻓﻴﻖ ،ﭼﻘﺪر ﻏﻤﮕﻴﻨﻴﻢ

دﻧﺪانهﺎیﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﻨﺪ و ﺁرام در ﮔﻮﺷﺖ ﻡﯽﻧﺸﻴﻨﺪ
و اﻝﮑﻞ ﭼﻪ ﻏﻤﻨﺎک در ﮔﻠﻮ ﻡﯽﻝﻐﺰد-
ﻓﻴﻠﻪ ﻡﯽﺝﻮیﻢ
زﺧﻢ ﻡﯽﺝﻮیﻢ
یﺎدﺑﻮدهﺎی ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻡﯽﺝﻮیﻢ
ﻡﻌﺪﻩهﺎی ﮔﺮﺱﻨﻪ و پﻴﻨﻪهﺎی ﮐﺎر ﻡﯽﺝﻮیﻢ
ﺡﺮف ﻡﯽﺝﻮیﻢ
ﺡﺮف ﻡﯽﺝﻮیﻢ
وﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﺒﺮگ
و ﺗﮑﻪای از یﮏ ﺝﻮیﺒﺎر
و پﺎرﻩای از ﺁیﻨﺪﻩای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﺁنﮐﻪ ﺑﺎ "او" ﻡﯽرود ﻡﯽﺷﻨﺎﺱﺪ-ﮐﻪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺱﺘﻴﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﯽﻗﺮار ﺷﺐ:
 داﻡﻨﻪهﺎی ﻡﺘﻮازن ﺧﺮد و ﻋﺸﻖﺁﻡﻴﺰﮔﺎن ﺁﺗﺸﺰﻧﻪ و ﮔﻠﺒﺮگ -
وام ﮔﺮﻓﺘﻪایﻢ
ﻗﺪﻡﯽ ﺑﻪﺱﻮی ﻧﺎن و ﻓﺮدا ﺑﺮﻡﯽداریﻢ
و در ایﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪهﺎی ﺑﺮزﺧﯽ
دیﻮاﻧﻪوار ﺷﺐ را ﻗﺴﻤﺖ ﻡﯽﮐﻨﻴﻢ
ﺷﺐ را ﻗﺴﻤﺖ ﻡﯽﮐﻨﻴﻢ
ﺡﺮف ﻡﯽزﻧﻴﻢ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺁنﮐﻪ ﺑﺎ "او" ﻡﯽرود
ﻡﯽ ﺷﻨﺎﺱﺪ

ﺱﻼم ای ﺱﺎزﻡﺎن ﻓﺮدا
ﺱﻼم ای ﺱﺎزﻡﺎن ﻋﺸﻖ
ﺱﻼم ای ﮔﺴﺘﺮش ﻡﻴﻬﻨﯽ
ﺱﻼم ای ﺱﺎزﻡﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ای ﺱﺎزﻡﺎن ﮐﺸﺖ
ﺱﻼم ای ﺱﺎزﻡﺎن "او"
ﮐﻪ از ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻪی ﻡﺮدم
از ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺱﺮخ ﻋﺪاﻝﺖ
از ﮔﻠﺒﻦهﺎی ﺁﺗﺶ اراﻧﯽ
از ﻧﻌﺮﻩهﺎی ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
از دهﺎن ﮔﻞ ﻃﻐﻴﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪی ارﺗﺶ
از دهﺎن ﺧﻮن و دﻓﺎﻋﺶ
از ﻡﻴﺎن ﺡﻤﺎﺱﻪی اوراق ﺁﺗﺶ
از ﻡﻴﺎن ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺎدت
و ﺝﺰیﺮﻩهﺎی ﺧﻮن پﺮاﮐﻨﺪﻩ
ﺱﺮ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺸﻴﺪ
ﺱﻼم ای ﻏﻮل ﺁیﻨﺪﻩ
ﺱﻼم
و ﻏﻮل ﺧﺴﺘﻪی زیﺒﺎ
در ﺁﺗﺶ زﻡﺎن
ﻡﯽ رود و ﻡﯽﺁیﺪ
ﻡﯽ ﺁیﺪ و ﻡﯽرود
ﺑﺎ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻡﺸﺖهﺎیﺶ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﺱﺖ

رودﺧﺎﻧﻪ

رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﻞ اﻓﮑﻨﺪﻩ ﺑﻪ راﻩ ﺧﻮیﺶ
پﻴﺶ ﻡﯽراﻧﺪ
ﻡﯽﺧﻮرد ﺱﻴﻠﯽ
ﻡﯽﺧﺮد پﺮﺧﺎش
ﺗﺎ ﺑﻪ راهﯽ ایﻦ ﭼﻨﻴﻦ دﺷﻮار
ﻡﻮج ﻡﻮﺝﺶ را ز دﺱﺖ ﺱﻨﮓ
ﻡﯽرهﺎﻧﺪ
در دو ﺱﻮیﺶ ﺑﺎد ﭼﻨﮓ اﻓﮑﻨﺪﻩ در پﺎﺋﻴﺰ
ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺱﻮﮔﻮار ﺑﺮگ در راهﺶ ﻡﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ
ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ دﻝﺴﺮدی و ﺱﺨﺘﯽ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺱﺮ ﺑﻪ ﺱﻨﮓ و ﺻﺨﺮﻩ ﻡﯽﮐﻮﺑﺪ،

ﺱﺮودش را ﺑﻪراﻩ ﺧﻮیﺶ ﻡﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﮔﻮﺋﻴﺎ او را ﻗﺮاری ﺑﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺁﺑﯽ دریﺎﺱﺖ
ﮐﺎیﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺱﺮ ﻡﯽﮐﺸﺪ از ﻗﻠﻪ اﻡﻮاج
ﻝﺤﻈﻪای در دور دﺱﺘﺎن ﺧﻴﺮﻩ ﻡﯽﻡﺎﻧﺪ
و ﻓﺮو ﻡﯽریﺰد ﺁنﮐﻪ ﺧﻨﺪﻩهﺎیﺶ
ﻡﻮج روی ﻡﻮج
از روان ﺧﻨﺪﻩهﺎی روﺷﻨﺶ پﻴﺪاﺱﺖ
راﻩ ﺧﻮد را رود ﻡﯽداﻧﺪ
ﻗﻄﺮﻩ ﻡﯽﺑﺎرد ،ﻗﻄﺎر ﭼﺸﻢ
روی یﺎل ﻡﻮج هﺎیﺶ ﻡﯽﻧﺸﺎﻧﺪ
رود ﺱﺮﺱﺨﺘﯽ
ﺑﻮﺱﻪی دریﺎ دﻝﯽ را ﺑﺎ ﻝﺐ دریﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ،ﻡﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻡﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﮐﻨﺎر رود
روی ﺱﻨﮓ
پﻴﺶ رویﻢ ﺑﺮگهﺎی ﺱﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد ﻡﯽﭼﺮﺧﻨﺪ
ﮐﺎر ﻡﻦ
واﮔﻮیﻪ دارم-ﺧﺴﺘﻪ و دﻝﺘﻨﮓ
رود را ﻡﺎﻧﺪ
در ﮐﻨﺎرم رود
ﺱﺮ ﺑﻪ ﺱﻨﮓ و ﺻﺨﺮﻩ ﻡﯽﮐﻮﺑﺪ ﺱﺮودش را
ﺑﻪراﻩ ﺧﻮیﺶ ﻡﯽﺧﻮاﻧﺪ.

