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	و ای ��ر�ر     

  ��� ای �ر��ن 	ر��  ����ر 

  تد�وار ه ���ر د�ت ر��ق ھ���رد را

��ر  ��� ����ر د��ر �ر ��ن �  

  ���ر ���وس درت را از�ن �و�ن �د�وھر 

  &% ��روی #را دزد�ده و آ#ش ��� ��ز�د

���ن را �� ھ�%  ��روی ��&��ش ��� ��ز�د   

  ��� ای �ر#وان ! 

  ای ھ�#�ت  ھ�ت ���ن ���ت 

  #و ای ا�د��% ات ���#�ز 	�(م در ز��ن ���ت 

  ��� �ر+�ز و +ود ����س و 	*�ت را 	*م �ر��ر 

����  �, ا(م �ر��ر  ,ز ��روی دد و داور 

  &% #� ا-��س �ردد در���ن ��روی �ر��رت 

  �#��ر ����د ا�در ���ر 	زم و ����رت

  زادی !#و ای +ور��د آ

  ���رت را �روزان &ن 

  #وا�ت را ز د�ت ��ر �ر���% رھ� ��ز و �����ن &ن

  �ر��ن ز���, در���ری ��/ ا�#.��ر#و 

  �ر �ر�ر درت و ��وس ا�#1��رھ���, #و �#0 آ

  #و ای ��&�زه ط��ت ��ل �� ھ�ت

  �� -��ت  ی ��زو &% ��ن �+��ده ات 

  ��روی #و ��ن ��رد % 	دا(ت را ��و 	�(م �
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  .�رد �5 و ���وس -4�4ت را -��ن ����دار �

*****  

  ر+ش �#م �وز ز��ن ���ود 

  روح �#��ر ��ران ���ود 

  #و ا�رو+#, آ#ش +��, &% 

  �ر #ن �ر���% 	��ن ���ود 

  �.*% ز�د دود �ود در��7

. ��� ,����  ر+ت ���دد �% 

   *****  

  &�ر�رزن  �ده �-�و�#ر�ن   

��ن  ھزاران  درد �� �#م و	  

   &�رش �ود در��-�	دل �% ، 

  ، در +��� ��رش �ود-ق �% 

  	�ق و #��� و ��رت �% �% !!!

  . درۀ و-�ت �% &��رش �ود

  ا���% دو��روی 	ظ�م و �زرگ 

  وا-د و ھ���ر �و�د و �#رگ

  &�ف ر��ط ����ن �ول ���رش 

  �رش  در د�ت #وا��  ��ود 

  ��#ر ز ھزاران ر��ط   �<ز #و

  #�ج �رش.  ��روی ��زوی #و

  �زن +ر�ن ھ�#, او �.*%  

  .#, او�-و &ن ا�د��% و ��



www.goftaman.com 

 

  	زت آھ��ر 

  

     

  ا�دۀ ��ر       

  

  ر ��دا�د ادرت ��ت #را  �ر���د

  ا�دۀ ��ر ��دا�د راه ��و�ت #را 

   #م و ��زش و �د -�*% و ��ر�/ در��ش�

  ���ر ��دا�د  راس 	زم #را وت ��

   *****  

  &�د   ت�-رو��ول �ر���% ھ�ش از &�ر 

  &�د و�ت وه @�د ��@�ده �-ز�� �م و ا�د

  دور ��زد �<ز و ��زوی #را از&�ر��ه 

  &�د  �تده ���و�� ���د و �� �#م ا��ر

    *****  

  د�ت و-دت را �ده �� (��ر دا���Aت

  (رزه �ر ا�دام د��ن ��ز�د آ��ھ�ت 

  +ود �% ا��ت �� ا�#��ر و درت ��ر�و�ن 

�ردد ���ن از د��ن آزاد�تھ#� ر � .  

  *****  
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