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 شاعرمسپاس کِ 

 کِ فْن چيٌش کلوات با هي است

 ي بْار کِ هرام چگًَِ دست بردى در سيٌِ

 ٍ آستيي ستارُ را بلذم

فْن کِ بَي بابًَِ ٍ عطر گيسَي يار  هی

 ست يکی

 سپاس کِ شاعرم

 تَاًن هْرباًی پذر ٍ ًجابت هادر را ٍ هی

 با پاکی آب ٍ ًازکاي رّي علف پيًَذ بسًن

آري سپاس کِ شاعرم
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 اػت ػشد ١ٞا

 ٗاسى پآتٞي ايٚ تا ٗٚ

 ػش ت٠ ٠ً ؿٞسي ٝ

 داسٕ دّ ت٠ ٠ً ٝتٜ٘ايي

 تشٕٝ ساٟ اخت٘اػي تا إ آٗذٟ

 تخٜذٕ ؿيي

 ًٜٖ صٛذُي ؼا١ش اٗاٗضادٟ  دس سا ٝٗشٍ

 تاؿٖ ًالؿي هاسهاس إ آٗذٟ

 پشدٗي تٞ ر١ٚ اص ٠ً

 اٛذٗٚ اص ًاتٔي ١ايٗٞسيا٠ٛ ٠ً داٖٛٗي

 ًشد خٞا١ذ ٗؼٕ٘ٞ سا خ٢اٙ إ الؿ٠ ٝتٞي



 تاؿٖ خيإ يحيشاٛي خٞاٖ١ٗي

 آوعات ػيٚ ١ايٛا٠ٗ ت٘إ دس

 تِيشٕ ؿٜاػٜا٠ٗ إ صٛذُي تشاي سٕٝٗي

 ًا١ي ؿٜاػٜا٠ٗ يي

 خٞسدٟ تشى خٔذي تا

 ُزسيٗي خٞدت اص تٞ ١شٝهت تا

 تٌـي ػشى إصٛذُي ت٠

 ...ًٞالى ايٚ ٠ً آٟ

 ...ٗٞػ٘ي تاساٙ ايٚ ٠ً آٟ

 ػاي٠ تٞ ٓثخٜذ اهاهياي صيش ؿذ ٗي ًاؽ

 داؿت



 

 ُشٕ ٗشا ١اياػتخٞاٙ تٞ ػادٟ ِٛاٟ ت٢ٜا

 ًٜذ ٗي

 !ت٢اس
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  ًٜذ ٗي دسد ػشٕ ٗٚ

  ًٜذ ٗي دسد ػشٕ

  تٞ ١اي ؿا٠ٛ سٝي اكتادٙ تشاي

  ١ا چپ ػٔي ًٞچ٠ ت٠ سكتٚ تشاي

  صدٙ حشف ايؼتادٟ تشاي

  ؿٌؼتٚ ايؼتادٟ

  ؿذٙ خشد

  تشػٜذ ٗي اكتادٙ اص ٠٘١

  ؿذٙ تٜٔذ تاسديِش اص ٗٚ

  ٝاُيشداسٛذ ٗٚ ١اي ٗالّ  سٝص١ا ايٚ

  ًٜٖ ٗي كٌش چشا داٖٛ ٝٛ٘ي



 

  تٔٞس ًٞچي تَٜ ايٚ ١ٖ ١ٜٞص

! تاؿذ اهياٛٞػي تٞاٛذ ٗي  

  تشػٖ ٗي ٗٚ

  ػوين اِٛـتش ايٚ اص ٗٚ

 ٗي تٞػت ١اي ٓثاع دس ٠ً ُشُي ٝاص

  تشػٖ

 صحشاي دس ٠ً ١ايي ٗٞؽ ٗثْ ، تشػٖ ٗي

  ػيٜا

  ا٢ٜٓشيٚ تيٚ دس ١ايي صٓض٠ٓ ٗثْ!  داسٕ ١يداٙ

 ات تٚ

  تياٗٞص ٗٚ ت٠

 ًدا اص سا دػتاسٕ



 

  ٠ً اص سا پيشا١ٜٖ

  تخشٕ تاصاس ًذإ اص سا ٝتٞ

 ؟!آصادي اي

  تاسيي سا١ش١ٝاي ايٚ ٠ً آٟ

  تَٜ كٌش١اي ايٚ ٠ً آٟ

 آٝسٛذ ٗي تضسٍ ١اي اظؽشاب
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 هؼٖ ٛاؿٔيْ ي تـ٠ٜ ١اي تٔٞغ ت٠

  ؿٞد ٗي صيثا خ٢اٙ ٠ً

  سهصي ٗي تٞ ٠ً ٝهتي

 ٗي ات داٗٚ ٗٞسب ١اي خػ ٠ً ٝهتي

  سهصٜذ

 حاؿي٠ دس تا ؿٞد ٗي تش٠ٜ١ ٗاٟ ٠ً ٝهتي

  ًٜذ ؿٜا ًاسٝٙ دس ػٞػٚ

 ٗٚ اص دسد تا ًٚ ؿيشٝاٛي سا ١ايت دػت

 ! ت٢اس تچٌذ

  داسد پايٖ هٞصى تا سيـ٠ دسد ٝهتي



 

 ٛـيٜذ ٗي ؿيش پيا٠ٓ يي ٗثْ صخٖ ٝهتي

  تٚ تش

  ٛضٖٛ حشكي داسي تٞهغ چ٠ِٛٞ

 تؼادّ دس دػت٢ايٖ داسٕ تٞهغ چ٠ِٛٞ

  تاؿٜذ

  ًٚ ؿيشٝاٛي سا ١ايت دػت

 

  دسد ٗٚ اص تچٌذ تا

 إ تٚ سٝي ١ا تچ٠ تا تايؼتٖ خٞا١ٖ ٗي

  ًٜٜذ ٛٞيؼي ديٞاس

  ؿٞد ٗي ػٞض خ٢اٙ تا تٞ ٓحٚ ٝهتي

  ايؼتادٟ آكتاب ت٠ پـت ًؼي يؼٜي



 

 !  ت٢اس تپٞػٜذ ات داٗٚ ١اي ُْ تا

  ًٚ ؿيشٝاٛي سا ١ايت دػت

  دسد اص تچٌٖ تا

 اسث ت٠ هاتيْ اص سا ػٞختِي پذس ايٚ ٗٚ

  إ تشدٟ

  ١ؼتٖ ػ٢شاتي سٝص١ا ايٚ

  اػت خٞسدٟ چاهٞ تٞ دػت تا ٠ً

 !  دسد اي آٟ

  تِيش ػشاؽ ٗٚ اص

  تِيش ػشاؽ

  تِيش ػشاؽ

  پيٜٞؿ٠ ت٠ سا ػـن خٞا١ٖ ٗي



 

  تٞ ت٠ سا آػ٘اٙ

 تؼاسف ٗادس تي ًٞدًاٙ ت٠ سا ١ايٖ ٝػي٠ٜ

ًٖٜ  

 ! ت٢اس تِيش ػشاؽ ٗٚ اص
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  اػت صخٖ ٗحثت ١ايؿا٠ٛ سٝي ٠ً حاال

 ٗي تاتٞت ػاؼل٠ ؿاخؼاس اص ٠ً حاال

  ػاصٛذ

  ٛذاسٕ سا ػيِاسٕ پّٞ ٠ً حاال

 ٝ  ػا٠ٓ ١لت تـط ايٚ يػاي٠ صيش سٕٝٗي

   ُشيٖٗي

  ؿذ خٞا١ذ ؼٞسي ١ٖ تؼذ التذ

  آٝاصٕ ؿٌؼت٠ ٛشدتاٙ يا

  سػذ ٛ٘ي خا٠ٛ ايٚ تإ ت٠ ديِش

 اص ػاؼل٠ ػليذ ػ٠ٌ خشيَٜ خشيَٜ يا

  اكتذٗي ػتاسٟ خية



 

 ٠٘١ ايٚ داٖٛ ٛ٘ي خٞاب  داٖٛ ٗي ٠ً ٗٚ

  ػاّ

  ػٌٞت ػادُي، ػٞاّ،

 داد ٛخٞا١ذ سا ػتاسٟ تـِٜي ًلاف

 يحٞص٠ٔ صسدي ت٠ دٓيْ تي چشا پغ

  خٞسٕ ٗي هؼٖ پشٝا٠ٛ

 ١ايخٞاب ي١ضي٠ٜ ا٠ُٕٛٞ ًٞيش ػ٘شي

  تاد ػتاسٟ ػٞػٜي

  تِٞيٖ دسٝؽ اُش

  ٛثاؿذ يا تاؿذ ٗاٟ دي

 خٞا١ٖ سا ُشي٠ ٠٘١ ايٚ ي٠ٜ٢ً توٞيٖ كشدا اص

  تؼت



 

 تخٞا١يذ سا اؽ ساػت

 دختشي ٠ٛٝ ؿٜاػٖ ٗي سا خٞدٕ ٠ٛ ديِش 

  سا

  اػت ُٖ ٗٚ ؿؼش تآؾ ١ايِٛاٟ دس ٠ً

  ٛثٞد؟ آتي تٞ ١اي چـٖ ِٗش

 سا تاسيخ هشٗض ١ايخػ چؽٞس پغ

  اي؟ُشيؼت٠

 ! تيا

  ي١ي٠٘  ٠ً دٓي ١٘يٚ ي٠ًٗٞ ًٜاس تيا

  تثاس ١ي ٝ  تٜـيٚ اػت آكتاب

  تثؼٖ ٗٞج تا سٝصي ١ٖ ٗا تاالخشٟ

 !آٗذ خٞا١يٖ ًٜاس تٞ
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 ًشد ات ٝػٞػ٠ ١ايٖخٞاب تش١ِٜي ُش

  تثٜذ سا ١ايتچـٖ

  تثش پٜاٟ ػـن ت٠

  تشػٖ تٞ ت٠ تا ؿذٕ ؿشٝع

 ٝ خٞا١ٖ ٗي ٠ً ١ؼتي چيضي آٙ ٠٘١ تٞ

  ٛيؼت

  تِيش ػ٘ين ٗشا ٓؽلاً

  تچؼثاٙ آتي ًاؿي سٝحٖ ت٠

 تاص آٛتيي ١اي خا٠ٛ خٞاب ت٠ ٗشا ٝپاي

ًٚ  

  ًٜٜذ ؿٜا ٗٚ دس صيثا صٛاٛي تا



 

  تضٜٛذ ٝپا دػت

 ؿٞٛذ ؿشم

 ت٘يشٛذ ٝ
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  اػت تيش ُيشٛلغ سٝص١اي اص  يٌي اٗشٝص

  پذسي د١ات دس ٝٗٚ

  إصدٟ صّ ؿثي ت٠ پٜدشٟ ًٜاس

  اػت ػديٚ  تٞسٟ ػَ صذاي تا ٠ً

  تشادسٕ ػشاؽ سٕٝٗي

  ٗاٛذٟ إدػت سٝي ٠ً ايخٜاصٟ

  تيشٝٙ آيٖ ٗي خٞدٕ اص

  چٜذٕ تاس تشاي تا

  صيش ػشت٠ تٞت ايٚ ًٜاس

  تِيشٕ ػٌغ تٞ خياّ تا

  خٞا١ٜذٗي ساؿٌؼت٠ تٞ ١اايٚ


