
تعرس قشع

تنس ای هتینردم ، تردق قشع ای قشع تردق

درگ و صرق تروص هب ،درد و جنر نکسم

درز کیک میروخ یم شاج ،میرادن راهان و ماش

یزبس همروق یازتیپ ،...ینید یسارکومد ،ینیچ کبس هعسوت ،ینیمز بیس تریغ !

یغرم یازنولفنآ،یو یآ چا سناسا اب نوخ

یزبس همروق یازتیپ ،یاه یاه...ینید یسارکومد ،ینیچ کبس هعسوت ،ینیوزق یاقشاع

باوختخر دصق هب نشیتیدم ،پاش یفاک یوت یزید

باچک اب ولپ کشرز ،یراطفا ند یم یرذن

روکنک لاوس شورف ،رود هار زا شزومآ

روز هک ای باختنا ای ،یکناب دوس ای لوزن

یزبس همروق یازتیپ ،...ینید یسارکومد،ینیچ کبس هعسوت ،ینیمز بیس تریغ !

هش یم در ناخراتس ور زا هللا لضف خیش لپ

***

تیبرت یب

شکتفن قیرح زا یگ یم /شکاشک و گنج زا یگ یم

ینومسآ و زبس نوتازور /ینووج هساو همانرب هی

هللارفغتسا ... /... یهکینز ردقنیا نزن غیج /هداوناخ گنج یرجم

ندیلامیم ونوشاسیئر یازیچ /ندییاپیم ور هگیدمه مشچ ریز زا



ندیلامیم ونوشاسیئر یازیچ /ندییاپیم ور هگیدمه مشچ ریز زا

هتسشن هداوناخ اجنیا اقآ /... ونومباصعا نوشاغورد اب /ندییاس یم ونومحور نوشادص اب

تشم هی ندروآ ریگ اجک زا ور انیا /لبلب یادا اب غالک  ...

هتسشن و کرچ یامدآ اب هبحاصم /هصغ رپ اههمانرب همه

هللا الا هلاال /... یهکیترم هشک یمن تلاجخ /هتسردراک یلیخ هنکیم رکف

سولپاچ و ینعمیب یاهیرجم /سول یاههدنخ یاهوهق یاه تک

اقآ تسرفب تاولص /... مدآ یچ ره هب تنعل /سوساج هیقب ندزد همه هگ یم

***

تسین شاج رس یکچیه اجنیا

هتسخ یامدآ ،نیگمغ یامدآ ،اهنت یامدآ

هتسکش یالد ،نوخ یهساک اشچ ،قشاع یامدآ

تراجت رکف وت ،لوپ یب یامدآ ،رادلوپ یامدآ

تسین شاج رس یکچیه اجنیا /تراقح یهدقع ،یدج یامدآ ،مهم یامدآ

نویماک و یسکات یاههدننار اب ندرک ضوع ونوشاج انابلخ

نویزیولت وت یرب ات یشاب فلج و هزمیب دیاب امتح

ندب یاضعا شورف ،هدولآ یانوخ ،زاسجرب یارتکد

تسین شاج رس یکچیه اجنیا /ندز بیج هب لوپ لابند ورب لایخیب ؟طارقب دنگوس

تارداص و تادراو راک وت ندز اسدنهم



تارداص و تادراو راک وت ندز اسدنهم

تاحالصا ربهر ندش زورما زورید یاتسیشاف

انیا و رهش وت یدموا هزات و ینزب فرح یتسین دلب هک تسین مهم

امنیس یهشیپرنه یشب ات هشاب یبآ تاشچ دیاب طقف ،هیفاک طقف

تسین شاج رس یکچیه یلو میراد وشهروج همه اجنیا

تسین شاج رس یسک یلو تسا دوجوم مقر همه اجنیا

نراکیب نوشمه ندلب یراک هی هک ییانوا الاح

نرامیب و نتسین ای یصخرم نتفر ای طبریذ نیلوئسم

ریدم ای نواعم یش یم یشابن دلب یراک چیه هگا

ریقح یامدآ تسد گرزب یاراک

یتنس بط و مایت سالک راک وت ندز مومح یاکالد

یتوهش یاه مدآ ،ینافرع یاه بطق ،ینامتراپآ یاشیورد

نسلجم یهدنیامن ارثکا اریگیتشک و اروسکوب

نسریم ور انمشد باسح و ننکیم چیپهلیتیف وتالکشم

یزابرس زا یرارف راکیب یاههملپید

یزابرتخد یانامرهق جرک یاناوژ نود

مخز کرچ /درس بآ /کشک ردوپ /تفن هاچ /قتف داب  ...

تسین شاج رس یکچیه تقوچیه اجنیا /تسین شاج رس یکچیه اجنیا

تسین شاج رس یکچیه یلو تسا دوجوم مقر همه اجنیا

منک یرتکد یتدم مرب مه هدنب هک هبوخ



منک یرتکد یتدم مرب مه هدنب هک هبوخ

منک یروتکآ هبش ره امنیس وت مورب ای

یساوردور منکب ای مشکب تلاجخ ارچ هخآ

***

سوسفا

منومب ترظتنم همه نیا منوتب یدرکیمن رکف /هرابود یدرگرب وت ات ههارب مامشچ زونه نم

مدوب تدای هب زور و بش /مدوب هک متسه نومه نم

تسین وت راک راک نیا هک یتسنودیم لوا زا وت /منودیم هتخس شرواب وت هساو

نتهار رس بلاج یامدآ ،هتور ولج تینووج همه /ینومب مورآ اج هی ینوتیمن

ینوخب یرارکت یهصق هی دیاب ارچ

یدنومن یتفر سوسفا دص و سوسفا /سوسفا دص و سوسفا

هآ و ترسح هدش میگدنز /یدرگرب هگا

یتفگیمن غورد تقوچیه یتفگ یچ ره دوب تسار یگ یم

رابجا یور زا منوا راب دنچ ریغ

دوب تخس شنتفگ تقیقح دوب سرت رس زا تاغورد یگ یم

راخ یب لگ تساجک هراد یفعضهطقن یک ره

متقشع نیرخآ و نیلوا متتشونرس و ریدقت نم یتفگ

هداس و مدوب روک مدرک ترواب

تقشع رخآ زا منیا تتشونرس وت یدرک بلقت



تقشع رخآ زا منیا تتشونرس وت یدرک بلقت

هرادن ییارجا تنامض مزیزع تغاد یافرح

یدنومن یتفر سوسفا دص و سوسفا /سوسفا دص و سوسفا  

هآ و ترسح هدش میگدنز /یدرگرب هگا

ههارب مامشچ زونه هداس زونه مروک زونه

هن ای منومب ترظتنم نم هراد یقرف هچ وت هساو

تسین ینتفگ هک هملد وت ییازیچ هی

تسین ینتشگرب یتفر هک یهار منودیم

هت ات یرب تسیاب هرادن ندز رود یاج هداج نیا

هصغ و مغ هش یم مومت هصق رخآ هشوخ نگ یم

نتشادن نم لثم یاهبرجت نتفگ ونیا هک ییانوا اما

هریمب داوخ یم یتسین یتقو هریسا لثم تسوت اب هک مدآ

نتشادن ونوتییانشآ راختفا هک ییانوا لاحب شوخ

هآ و ترسح هدش میگدنز /یدرگرب هگا /یدنومن یتفر سوسفا دص و سوسفا /سوسفا دص و سوسفا

***

تفر بش

دیسرن رحس اما /تفر هراتس ،تفر هام ،تفر بش

دیسرن رگد زور دش راگدنوم یکیرات



دیسرن رگد زور دش راگدنوم یکیرات

نم و تشذگ وت یب /اههیناث اههام اهلاس

دیسرن ربخ وت زا و مدوب وت رظتنم

هرابود یآ یم زور هی /تفگیم هصق رهش رفاسم

دیسرن رفس زا نوا /دش مومت ام یهصق

هریوک شمه اجنیا /؟ساجک راهب ؟وک غاب ؟وک لگ

هریم یم هراد هچنغ /؟ساجک نوبغاب یاتسد

بادرم هب دیسر و تفر /وزرآ و دیما دور

بارس دش قشع یایرد /دیکشخ یداش یهمشچ

هرابود بش ره و بش ره /هراتس یب یابش

هغورف یب هچ دیشروخ /هغورد تندموا

***

؟ییاجک وت

هار زا نیا و کیرات بش زا نوا /هام زا نیا هراتس زا نوا

؟ییاجک وت رفسمه یب یاهنت نم زا نیا

رفس زا ایب مرظتنم یتفگ /رحس زا نیا بورغ زا نوا

؟ییاجک وت مدیسر هنوخ هب هک الاح

رارقیب لد درس یاتسد /راهب زا نیا نوتسمز زا نوا

؟ییاجک وت ییاهنت مغ زا داد یا ،ییاهنت مغ زا داد یا



؟ییاجک وت ییاهنت مغ زا داد یا ،ییاهنت مغ زا داد یا

سهراتس یطحق نم درس یابش /هریگلد یبورغ زور ره وت یب

سهنارت نیرتهب وت مسا ینعم /هریسا بش گنچ وت زاوآ حور

؟ینومسآ ای ینیمز ور /ینوشن هن یمایپ هن

ییاجک وت متسنودیم شاک ،یتفگیم شاک

ون زا زور زورید لثم مزورما /وت زا نیا هیقب زا نوا

؟ییاجک وت یرارکت یازور زا ماهتسخ

یباتفآ و مرگ وت یازور /یباتهم نوشمه وت یابش

؟ییاجک وت ،نم بش و زور زا منیا

وت توکس و نم یهلان زا نیا /وت رورغ و نم شهاوخ زا نیا

؟ییاجک وت یرارکت مغ و زورنوا یافرح

سهراتس یطحق نم درس یابش /هریگلد یبورغ زور ره وت یب

سهنارت نیرتهب وت مسا ینعم /هریسا بش گنچ وت زاوآ حور

مدنوم اهنت هک بش همه نوا /مدوب وت یب هک ییازور زا فیح

؟ییاجک وت یتفر دوز یلو یدموا رید

***

تنوکس لباق یگنلک

سهتسکش رد یاهباق /نداد من یمک هی اراوید /سهتسب اههرجنپ /هتفرگ کاخ هچقاط ور



سهتسکش رد یاهباق /نداد من یمک هی اراوید /سهتسب اههرجنپ /هتفرگ کاخ هچقاط ور

ندرک عطق وبآ و قرب /نتشاد یلبق یهدب /ندرک مگ بخ هک مه ور ادیلک /هدز گنز همه الفق

تنوکس لباق یگنلک /هشورف هساو کلم نیا /تلوهک و یتخبدب زا /هیشومارف راچد هنوخباص

تثارو راصحنا /ساوعد وت یلغب کلم /لوا تسد دنس یتبث /هتشاد یحالصا رو هی

هرادن یلاکشا بیرخت /ند یمن الصا یزاسون زاوج

هراد هلوگنم یلعج دنس طقف ازور نیا /هنومدوخ زا شابن رضحم نارگن

تقو توف نودب هیلخت مکح /نوتهدنورپ لابند مداتسرف

اقآ هساو زیرب ییاچ /تنوکس لباق یگنلک /؟نوتمان هب منزب دنس

ریگب شوت یامدآ و مزاول و کلم زا /رخب اج هی مگ یم وشمه

ریمعتهزات روتوم ملاس ینف /هنویزاکا هک نیشام نیا ات

پچ هب فارحنا رطاخب فداصت وت /امش هب داد وشرمع شبحاص

ربب وشلاح سهلماعم تقو نالا /هدش نماان هلحم نیا نگ یم

تیلوفط یهرود امیدق زا ..هوا /مسانشیم بوخ وکلم نیا نم

تنوکس لباق یگنلک /یبساک هساو هد یم نوج

***

زبس سوب ینیم

هشاج رس زیچ همه



هشاج رس زیچ همه

سیلپ یرس هی و ندزد یرس هی /سین یراذگهلگ یاج

؟میاهراک یچ وت و نم /هروخیم یکی ،هربیم یکی

سین طوبرم الصا امش هب ،شاداد رونوا نکب وتور امش

سیسام ای کیهاو هب نزب گنز وشاپ هلیطعت بش

سپیچ و سابلاک و تسام تکاپ هی نوشتسد و نیلوزافن تلم بیج وت

نیئدک صرق و هنیس تبرش و یبط لکلا /هساو هفص هنوخاود مد ،هاگنومرد مد

رکش ور ادخ /سین ضیرم یسک یلو

هرازابرومام بشما کرهش نودیم /هرازآ و کلتم سروب ژاساپ وت ،نعمج افالع

هرازه روتوم اب یکی نوا ،هیزاگ روتوم اب یکی /اداتعم و اریگجاب ،اتال تسد رد رهش

دیفس شوپور هی اب هش یم رتکد یباصق ره /دیدج یدنبهتسب رد یرارکت یامدآ

دیسا و صرق و درگ ات هتفرگ دازیمدآ نوج زا /دیرخ ور یزیچ ره تحار هش یم لوپ اب

تشهب هب نرب نوشدوخ ات ننکیم منهج ور هیقب یگدنز /تشز یاراک ،ابیز یافرح

تشونرس تسد زا نیکاش همه /؟تشونیم اراوید ور اجنوا ور ازیچ نیا یک

یلو ونوا هن میراد ونیا هن /؟ساجک یدازآ یامنیس دیشخبب اقآ

ساهامش لاثما رظتنم رونوا زبس سوبینیم هی /ساجنیمه طخ لوا

سارزو دصقم /هربیم رفاسم روزب

***



هللادساومع

ییاد ندیباوخ همه /هداد داب هب ور وت قشع تفر یدش قشاع /هدادرم هدزیس رهظ زا دعب مک عبر و هس  

هراوید ور هیچ انیا هدرک فیثک ور راوید نیا یک /هغاب یوت نوج

ییادص یضارتعا یادص ره /نگنج رابخا ریگیپ ویدار یاپ /نرهق هگیدمه اب همه یفارشا لیماف  

نرهش هزاورد تشپ پچ مشچ یایسیلگنا /هفوکشم

هب متسد هللادسا ومع /رود ییاج هب دیعبت سومان تسد رو هب دگل /روباشین هب نم و درواهل هب نم راگن  

شابزب تشوگبآ شیرتید نلرام /نوج اقآ نوج ییاد یاوعد رس منیبن هگید ور یلیل مسرتیم /نوتنماد / 

شاب وکسیسنارف نس رکف هب افرح نیا یاج هب هضرع یب

اقآ نیدوب اجک امش /هصاقر منوش هداز رهاوخ هنوخ یم هفاک وت هریشمه /هساکع یکی نوا یسکاو یکی  

هسیورس تنجلتنیا سییر زیم ور رمق هدنورپ /!؟هسیخ ارچ نوت هچاپ و رپ

رد ظعاو مساقلاوبا یافرح /هگنشق و موصعم هچب هی لثم یلع ریش نز /هگنلپ ی هزوپوت یلعتسود رس  

هگنشف زا رپ یدج یدج هک یسوم نسح نیا /تسب ور هنوخ اود

یوت مساق یرب یم ونم یوربآ رخآ وت /نورهت هار وت نمشد نوشق /نورزاک گنج ینسمم گنج  

نتفرگ سامت اقآ ام اب هچرازاب ریز اسیلگنا /نلرب

همه اه یدابآ ثایغ /نم نرتسن یاپ یدنه باشیپ /دوب هنطلسلا زیزع تسد مودک هنوخزپشآ دراک  

نتسبن تعاس هک فیرش وضع هب !تنموم /نتسرپ سومان

ناریپسآ رس یکشم سیگ هالک /ناخ رومیت بیان یریگلفاغ دتم

هرآ /س هچغاب راوید ور زونه یدوب هتشون هک ییازیچ نوا /س هچقاط ور شسکع یدادغب رداقلادبع  

س هچباتک نوا یوت یلعسمش شاداد مسا یتح /تسا ناریو تسب یاپ زا هناخ یرهشمه

وشف شف یروپ هب نداد ور یلیل هصق رخآ /وقاچ هک هن یاوخ یم شارت ملق



وشف شف یروپ هب نداد ور یلیل هصق رخآ /وقاچ هک هن یاوخ یم شارت ملق

نوتنماد هب متسد هللادسا ومع

***

بوخ لاغذ

ندز هنوخ زا یگمه نومک نیگنر یوجتسج رد /وزاب تشپ و دنلب یوم تشپ وزرآ رازه و ینووج  

یب یاقشاع یایند لآ هدیا یایند یتسود و حلص /ندمت هزاورد حتف مدنگ و بآ میسقت زا فرح /نوریب  

هدرگرب دش روبجم و تشاذگ اج یزیچ هی یکی /تفر شدای وشدوخ عمج وت یکی /لایخ

نشپا کاتسا هب تخورف وشیگدنز یکی /نشپاک و راولش و تک راک وت دز یکی  (stock option)/ 

نودنز وت داتفا و دز فرح دایز هدازآ /درمژپ و درک قد هفوکش /دش یرتسب و تفرگ نشرپید یداش / 

نامیپ /!ییاد هکرت وت نگ یم ،هرامخ متسر دیدرت و کش راک وت دز نامیا /نوتسربق نداتسرف ور دیما  

هدرگرب زور هی دیاش ،دش مگ وزرآ ،درک رارف و شفرح ریز دز

لاغذ ،دب قیفر ،اهتنا یب هاچ نیا زا ناما /بورغ هب ور یاه هرجنپ ،ماجنا یب تشونرس زا ناما  

بوخ لاغذ ... /بوخ لاغذ ،دب قیفر ... /بوخ


