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  	زت آھ��ر

  

  ز �	� ��د ���؟

  �� ��و�م ز ��� ��د ��م؟

  از �� �ر��د ��م ؟

  �ن از آن �ردم ����ره �� د�دم �� ��رس

  �ن از آن ���ن و�را�� �� د�دم �� ��رس

  �ن از آن "�� �� �! ��� درو د�وارش

  �ن از آن �&ت ز%�$ ودل ����رش

  �� ��و�م ز��� ��د ��م؟

  از �� �ر��د ��م ؟

  � $ ز%م دل �� �� � $آ%ر ا�ن درد �� 

  راه ا�ن )'� دراز ا�ت و�دارم ! $ 

  !!!ھ�� 	�+م !ده *�%وار �� و�را�( �� 

  ھ�� �!م ط�, اش دو%�� �ر %��( �� 

  ھ�� �� �� ل !رارت !ده آزادی �� 

  ز�رر��0ر !/�وت !ده آ��دی �� 

  �� ��و�م ز��� ��د ��م ؟

  از�� �ر��د ��م ؟

��  ن�ن در�ن 0و!� �!��م ����!�ی �

  ا�ن ���ن %��ت �� دا�د زد+م راز ���ن

  !!!�ر�� و�را�( �ن زد �� �دد �0ر !ود 

  راه %ودش �و�د وھ� �ر !ودھدف و

  ��رد�دی �� �!د ،
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  %��� %�����ت ، %�+��ت 

  ودل �رد�ش ازر�3 و*م ودرد �ر ا�ت

  ز%��� �رز	5و�ت �5ر 	!ق 0م ا�ت 

  �� ��و�م ز ��� ��د ��م ؟

  از �$ �ر��د ��م؟

  �داوای �ن ز%�$ ���ن � �د�س 

  ��زاز د�ت �وا�ش ��$ �رھم � �د

  ز��ن �ر ز���7 و�� 	�/ش زر ��ب ا�ن 

  �ر ���د�د ش %واب  وا���ب ز�8ر �0

  �8ل �� �ر رخ 0&زار !��دان �و��د 

  .ھ��و 0رگ )��&� از ��: 8ر��5ن رو��د

  �� ��و�م ز ��� ��د ��م؟

  از �$ �ر��د ��م؟

       *****  

  

  

  ���ر �رب       

  �ن ���دا�م �را ا���ل %��وش ا�ت ���ر 

  ��ز �ر��د د0ر �� 8&/� در 0وش ا�ت ���ر 

  %واب را8ت �رده ز�ر ��رش �%��ره ھ� 

  .ھ��*و!�ت ���ر ��� در���ش �� ��ر��$�

  

  

  �5ره �وروز را �/��م �� �%��ره �رد 



www.goftaman.com 

5�� را �ر��زد و �ژ�رده �رد�!� )��*  

  +رزه �ر ا�دام 0&�رگ  !/��ق داده ��د 

  .ژا+� �رد  %ر�ن �ر0س دو �!�ش �ر ��رگ

  

  

  ا�در ��ن ؟ �و +�%�د 0ل ا�ن ���ری  ���ت، 

  �وھ$ �= �ود د!ت و د�ن  ،��زه زاری ���ت

  *��� ز%�<+ود و درد آ�0ن ����+د �� !�خ 

  �$ ��رود از )&ب �ن ،ز�ن �ر��ی دیوای 

     *****  

   ز درد و ���م �ت�ر  ن دل �نا�ن ���ر ھ��و

  �ت  *م  در���ر 8ر��ش �%��ره ھ� ��:

  �رو  )د  را!د ��% !/��ق   %ون ��� د 

  آدم �ت. ر�!( ا�ن �د ���+$ در ���ر

    *****  

  

           

  ا�ن �/ط( آ�$ ھ�� �%��دان ا�ت 

  �وروز �ر از ��رگ و درد��دان ا�ت

  در �زر	(  "+�  و �ر0س  ���ر 

  �ر�ض ! و�� در ز�دان ا�ت.ز%�$ و 

      *****  

 ��  ا���� �� ���ر آ�ده دی �ر0!

 ��  �� �رف و �= و ��+( �$ �ر 0!
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  �ر*�ن ����ر ھ�� �ر0!�( دھر 

.���$ و طرب ز��م �$ �ر0!��  

    ***** 

 


