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 راهب ی هزوک
 راکهبرجت یهداوناخ هب ون ِلاس ِکیربت ِتراک ِتشپ 

 نامرک /۱۳۶۴

 تسا راک هزوک نآ اب زورما ارم

 تسراهب ِلصف یشوخرس ِهاگ هک

 ندناشف مدآ ِلِگ رب یِم شوخ هچ

 نداشنرب اّوح ِکاخ رب یلُگ

 ار نامدرم ِراهبون ادرف هک

 تسا راگدای ام ِلِگ زا و کاخز

 ندیود ارحص ِی هحفص رب شوخ هچ

 ندینش رتهب یلُگ، نتفگ یلُگ

 زورما هلاس نارازه ِمسر نیا هک

 تسا رادیاپ مدرم ِروش و قوش هب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یدنق زب زب مدوخ لولس
 نامرک/۱۳۶۵

 بجو ۹ رد۷ رد ۶ ِدودح مقاتا .مدوب نامرک ِهاپس ِنادنز  ِیدارفنا  ِلولس رد نم .دوب هار رد ۶۶ زورون
 ناونع هب متساوخ یم .رد ِنییاپ رد یکچوک ِی هرکرک الا تشادن جراخ هب یذفنم چیه و دوبن رتشیب
 یلو منک جراخ نادنز زا  ار زیمآزنط تایبا نیا هک مدز لوبماب رازه . منادنخب ار مردام یردق دیع  ِکیربت
 .متفاین قیفوت

 یدنق ِزُب زُب مدوخ ِلولس

 یدنخ یمن ارچ مدوخ لولس

 دش ملد هب نوخ تبجو ره زا

 یدنچ دوبن تبجو دش بوخ

 نم منز مدق رگا ماگ کی

 یدنزگ دهد یم وت راوید

 اجنیا دریمب رگا کسوس کی

 یدنگ یوب زور هس ود دراد

 راز نم وچ وا دنامب هدنز رو

 یدنب هشپ تسین هک سوسفا

 گنت نینچ یروُخآ لد ردنا

 یدنَمِج ره دننک دنب یک

 وک سگم کی ِردق هب هنخر کی

 یدنَف هب نآ زا مرذگ رد ات

 مزاس قیمع را سفن کی نیا

 یدنا میامن ءالخ داجیا

 گنتلد عفر یارب ریوصت

 یدنشِک نایسبح هلصوح یب



 یهیرک ی هفایق هشوگ نیا

 یدنلب ربونص هشوگ ناو

 نآرق ز یا هیآ هس ود اجنیا

 یدنول ی هفیرظ  ؛یوس ناو

 یرانم و هیاپ هس و یساط

 یدنِلِک و هراتس و یساد

 شوماخ غارچ و دوش بش نوچ

 یدنرَپ مه لوک هب هک ییوگ

 تالایخ و لاکشا و ییاهنت

 یدنهن رگیدکی رس رب رس

 رگید ِزور ود مندش یّنج

 یدنور نینچنیا هب تسا یمتح

 مدرم دنرخ یم هک هناخ ره

 یدنسپ دروم هک دنیوگ

 ناباتش مدبمد همه نیا اب

 یدنهج نورب نآ تحاس زا

 یتشگن نم دنسپ هک نیا اب

 یدنب هدنب یاپ ود هب یتسب

 ار یرو یرد ره وت ِفصو رد

 یدنرچ و منادب هتسیاش

 یتسج راصح نیا زا هکنآ یا

 یدنپ ریقح نمز ونشب



 یشاب قلخ سابل رکف رگ

 یدنرد تا هماج هکرعم رد

 یدرک یاچ و دنق تبحص رو

 یدنق هّلک وت ِهَت هب منیب

 تسا تخس هنرگ و بلطم نکسم

 یدنب و یا هرمن و یلولس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 »یكاروخ مه رو«
 نامرک هاپس ِنادنز  ۱۳۶۵

 دمآ زورون مسوم هرابود

 دمآ زورفا ناهج دیشروخ وچ

 دشالِمرَو یدیع و چام و چامك

 دش ام ناج یالب ندروخ رپ هك

 یكاش درد زا دش هدعَم هرابود

 یكاروخ مهرو نكم ناج بحاص هك

 كرَك ی هنودنه اب فطل یدرك وچ

 كرپ ار هدنُگ ِ چامُك رگید نكم

 ینووج رد مدآ هك رتِب ومه

 ینومریس ِ مسر ، دای هریگب

 شدالگنب رد یا هبرگ مدینش

 شداب  فال نویم وهِ ی فِرِگ

 بابرا یاپ ِكشِوِك،لُج ِ ریز هب

 باوخ ِ عقوم رد مه تشاد ندیرُج

 یشوم هچ هَب اتفگ هبرگ روالد

 یشومچ ، یبرچ ، یا هزم شوخ ،یكُل

 رات ِبش نیا رد منك شِدنب رگا

 راسان ِ ریز ار وا تعرس اب مَرِب

 ندیكج دمآ ار هبرگ هگانب   

 ندیكر یهاگ ندز نادند یهگ



 زیت لگنپ نآ بش ِهاگیب نآ رد

 زیر نوخ و محر یب یبرقع شین وچ

 تاذ دب تفر هجاوخ یاپ رد نانچ

   تانرق ز دمآ نورب دوخ یتفگ هك

 هراغ بابرا مشخ ز هگنآ دزب

 هراپ هبرگ تسد ز دش میاپ هك

 رادربخ دش هبرگ تسش تعاس هب

 رازآ تفای وا زا هجاوخ تسش هك

 دوب رپ سوسفا زا هك رس رب دزب

 دوب رُهِل زا دمآ رس رب هچره هك

 تُپ تُپ درك دهاوخ بابرا ارم  

 تك دنك یم تربع هب ار مشوگ ود

 دش دب هچ .ادرف موش گس كاروخ

 دش دَزْباوخ متسد ز مبابرا هک

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۳۶۶ نارهت ِنارابکشوم

 زاغآ نارهت تمس هب دادغب زا یکشوم هلمح ۱۳۶۶ هامدنفسا مهد خیرات رد

 هتشک و یناریو و ریژآ یادص و ناراب کشوم و گنج ریگرد نارهت زور ۵۰ .دش

 .دوب مدرم ندش حورجم و

 هدنباتش ییاهماگ اب     

 دیسر راهب زا رت کالاچ  

 یمامتب یگرم

 نیمز  ِیادخْردام هک رتشیپ ناز  

 دهن راب                         

 دناوخ یم راهب نیفدت هب ار ام  ،کشوم راجفنا ِگناب

 !روآ رَدِب کال توبات زا ار رس 

 هچوک ِی هتفرگ نوخ ِریوصت     

 کانبات     

 !راثآ نیرتفرگش  ی هزوم رد     

 یتفین باوخ ِقالطاب رد هک ،رادشه

 راهب ِگرم

 رمث یب و راب یب ِی هفوکش ِگرم 

 تسا تفگش غاد ِیاهراز نش نتفکش نوچمه

 نازخ ِمسوم رد

 اهگرب باداش ی هنهپ هک یتقو  

 دوش یم هدیکشخ     

 دشک یمن تماق هدز مغ راهب رگید



 سپ نیز

 دیود دهاوخ ،راهب ِنوخ 

 گرب ِینزوس ِیاتسار رد    

 امرس ِمسوم ِیاهتنا رد بشما

 تخیر راسخاش زا ینزوس ِیاه گرب هک مدید   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 »وت ِخر ِزورون«
 ۶۷/۱۲/۲۷هگنل ردنب 

 

 تس راهب ِلگ نوچ یهرهچ رد

 تس رامخ یِد ِلصف ِسگرن ناک

 لگ و سگرن ِنایم تسا گنج

 تس رازراک ِنحص هک ، هن ترص

 تعیبط یهحفص هب هک ناسنآ

 تس رارقرب هشیمه گنج نیا

 بش اب زور ِناسب تسیگنج

 تس راگُف دوخ ِبیقر ز کیره

 درآرد رس فرب ز وچ سگرن

 تس رانکرب تشد و رد زا لگ

 دازآ دیآ تعیبط هب نوچ لگ

 تس رارف ِکرادت هب سگرن

 دنگنج هب بش و زور هک میتفگ

 تس راکشآ سکره هب هنحص نیا

 رادیدپ دوش قلف هصقلا

 تس راک ِمرگ دربن هک یتقو

 تسیماقم نینچنیا مه زورون

 تس »راهبون« هن »اتش هنهک« هن



 سگرن ز شوخ تسیاهرطاخ مه

 تس راگنرپ هک لگ یهدژم مه

 زورون ِنیع تسوت ِتروص سپ

 تس راهن اب لیل یهعومجم

 دیواج تسا لگ مه و سگرن مه

 تس رادیاپ وت ِخر ِزورون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رامش یب و زبس
 ۱۳۸۸ ِدادرم۱۴

 مراهبون هک رگنب نم رد

 مراب ریز هفوکش ز ،مبیس

 ارفا و طولب ،ما یلگنج نم

 مرانا، ما هِب ،ما یگناخ نم

 تسیناشن نم ِنونج ز ،مدیب

 مارآ رب کلف زا رس هک مورس

 نم مربونص ، مجاک ، مجاس

 مرانچ ، منَو ، مزَرمیم نم

 یراد هیاس ِ نالک یودرگ

 مراگدای هب ردپ تفه زَک

 مریوک ی هنهپ ی هقاط نم

 مراد هب رس ِبارخ ِروگنا

 هنوگ خرس و بان و مبانّع

 مرادبآ و داش و مداشمش

 زورما ممارخیم و مصقر یم

 مرامش یب و زبس ْلگنج کی

 

 

 

 

 



 زبس رد زبس
October 13, 2009 

 ۱۳۸۸ رهم ۲۱

 نورق یارو زا زبس رد زبس
 نوریب نُبورس ز دوارت یم
 زبس شزاس و زبس هماج دبراب
 نومْلِقوب ِغاب ز دیابر لد
 تسم نیریش یاه هلان زا ورسخ
 نونجم نآ یاه همغن زا شکرس
 مارآ نطو کدوک اهنرق
 نورد ، دهم هب اون نیا اب هتفخ
 تخرد جاودزا ز ام نداز
 نومن و دامن نام هزبس ِهرگ
 رویز نام ِنیس تفه ی هزبس
 نوماه رد رازتشک زا یسکع
 ار یتخب زبس ، زبس ترس یا
 نوگش و وزرآ و ماهلاو قشع
 ناکاپان زاب هک نم رب یاو
 نوخ هب دنا هدیشک ار ام زبس

 

 

 

 

 

 



 نیس تفه
  March 17, 2010 
 ۱۳۸۸ دنفسا ۲۶

 
 هدز اپ و تسد هب گنر ، دسر یم راهب هک نیه
 هدز اج هظحل هب هظحل ، اهزبس فوفص هب دوخ
 هینایب دنک شخپ ، هینالع دنک هولج
 هدز اه هخاش هب گرب ،تینما سیلپ مغر
 اه هناوج دنک نورب ،اه هناخ ز یمدحبص
 هدز اّکتم هب هیکت ، سوه نیدب بش همه بش
 دنکیم زاب وت شیپ، لد زار و زمر ی هرفس
 هدز ات هجنگ هب دوب نازخ رد هک نامه ، هرفس
 ار »مالس« دنک هضرع شا هرفس تسخن ِنیس
 هدز اپ تشپ هرسکی ، ینمشد لاد هب هکناز
 نادواج ِزبس ِتماق ، ناد »ورس« وت رگد ِنیس
 هدز امس فص هب رس ، نیمز رد هدرشف یاپ

 نیمز عونمم ی هویم ، نیموس ِنیس »تسبیس«
 هدز انح وا خر رب ، یم و بالگ وا لد رد
 نیوا وچمه شهر هب بش ، نیمراچ »هراتس« ِنیس
 هدز امش رب و نم رب ، ار شیوخ ِرهم ِوترپ
 »شدجنس« هک رگد ِنیس ، دهدیم تشهب یوب
 هدز ابص نخس رد ، رحس ار هفوکش فرح
 دوب رکش نوچ ی هسوب ، دَوب »رَحس« مشش نیس
 هدزاو ماش ِیپ رد ، یقشاع لاصو حبص
 نیمتفه ِنیس تسا »زبس« ، نیبب شا یزبس و هزبس
 هدز اجک ره هب همیخ برط و ترشع ِرس زَک

 
 



 

 راهب سپاولد
March 29, 2010 at 1:35 AM 

 ۱۳۸۹ نیدرورف ۹

 موش یم ریپ و مروخ یم صرح هک منم
 منام یم راگزور زا ، لد هب وزرآ ، و
 کاخ رب مکچ یم ماگ ره رس رب هک منم
 منام یم راظتنا نیا رد هظحل هظحل ، و
 میاد هک منم
 راگزور ، زا
 مریگیم سرد
 شود رب مشک یم هک یراب ِینارگ اب و
 اه هبرجت لمح هب
 منام یم رارق یب
 مرامیب و میامن یم داش هک رگن
 ناهج نیا رد ایوگ
 شتآ رب هک یا هدع دنتسه
 دننام یم ماخ دنزوسب هک یمد نآ ات
 میوج یم باتفآ نابش همین هک منم
 هن رگو
 اه نادرگباتفآ
 دوخ یاه هساک رد
 دندنکایب رون هب ار رذب ره
 میوش یم باوخ هدید زا بش همین هک منم
 اه تشد هنرگو
 دح ز نوریب
 هنوباب و قیاقش
 دندروآ هیده



 مدیباوخن زونه نم و تسزور
 تسا هرجنپ نامهم هدمآ راهب اجنآ
 اه هناوج قشع
 منبش و هشیش ِنیبرود زا
 تس هرجنپ ِنارکا     
 زونه یلو ممشچ
 و راهب ِسپاولد
 تس هرجنپ ِناساره    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زورون یاپ اج
 ۱۳۹۱ ِنیدرورف ۶

 تسا یبآ نامسآ یدید اجک ره

 تسا یباتهم هاگ ، هریت یهگ بش

 دراد یگدنز دازیمدآ

 دراد یگدنود و باوخ و روخ

 تسا ینابایخ و هچوک و یرهش

 تسا ینابایب ، یا هرد ، یلگنج

 درک اشامت ار فارطا دیاب

 درک ادیپ و تشگ زورون ِیپ

 تسه یباتک و یعمش اجک ره

 تسه یبآ و یزمرق ِیهام

 درک هنیآ یوجتسج ناوت یم

 درک هنیآ یوس هب ار دوخ یور

 داد یلاب هک ناوت یم ار هکس

 داد یلامتحا ریش و طخ هب

 درک اشامت ار فارطا دیاب

 درک ادیپ و تشگ زورون ِیپ

 تسه یسورخ و یغرم اجک ره

 تسه یسوب و چام و تسه یدقدُق

 یرازاب هب دسر یغرم مخت



 یراوید تشپ هنال رد هک ای

 یکیژام و گنر و تسه یملق

 یکیراب و بوخ ِ یوم ملق ای

 درک اشامت ار فارطا دیاب

 درک ادیپ و تشگ زورون  ِیپ

 لگ ِقشاع تسیلبلب اجک ره

 لبنس نوچ سورعون ، وگم لگ

 قامس و ریس و تسا دجنس اجک ره

 غارچ و نشج و یندروخ و سلجم

 ینییآ و مسر ، تسه اجک ره

 ینیریش و خلت و یروش و شرت

 درک اشامت ار فارطا دیاب

 درک ادیپ و تشگ زورون  ِیپ

 تسه یطاشن و یداش اجک ره

 تسه یطابترا داحآ نیب

 یلگ و یا هدنرپ ِ ِکیج کیج

 یلپ و رابیوج و یهار هروک

 دنک مالس ، درذگب یورهر

 دنک مارتحا وت اب سک همه

 درک اشامت ار فارطا دیاب

 درک ادیپ و تشگ زورون ِیپ



 

 هدیجنسن ِ زورون
 ۱۳۹۲ ِنیدرورف ١

 

 )fast( رتهب »تسف« تقلخ ِ راک ددرگن

 )adjust( رتهب » تسجدا « - ادخ - تقد یمک

 تفاییم مظن شنیرفآ دشیم هچ

 )next, last( رتهب »تسل « زا دوب »تسکن « را دوب هچ

 نک مک رارصا دوخ ِ یهن و رما هب

 )maybe, must( رتهب » تسام « اهدص ز »یب یم « کی هک

 )Switzerland( دشیم »دنلرزتیوس « مق میوگن

 )just( رتهب »تسج« دشاب دوب سب نیمه

 ندیرفآ لگ : منزیم یلاثم

 )weather forecast( رتهب »تسکروف ردو « زا دعب دوب 

 راوخرکش ِیوگ رپ ِ دنوخآ ای و

 )fast( رتهب »تسف « دشاب زور ره رگا 

 دمآ رد اهلگ ،دش زورون نیبب

 )dust( رتهب »تساد « زا کاپ هناخ رگ ینک

 ناصقر هچوک رد ینک ار ناناوج

 ) cast( رتهب »تسک « رد ینز ار ناهیقف

 )at least( ونشب »تسیلتا« تمدرک تحیصن

 )at last(رتهب »تسل تا « رگم ملاع دوش



 
 یشورفناج
 ۲۰۱۳ سرام یس

 ۱۳۹۲ ِنیدرورف ۱۰

 رتهب » دلُب « اهلگ ِنیب زا یلُگ

 رتهب » دلُه « یغاب ِجنُک دنامب

 تفکشب هچنغ نآ نوچ ،حبص ِداب ز

 رتهب »دلُفنآ « یا هدنورپ نینچ

 یراج هزات ِنوخ گربلگ ره هب

 رتهب » دلگ « یاهرات شنایم

 یلاوح نآ رد درپ لبلب یکی

 رتهب » دلونرآ « نوچ هنیس هدوشگ

 وهایه رپ یرابیوج  ِرانک

 رتهب » دلُک « و فاص و کاپ  ِبآ هب

 تسم دوش لبلب نآ ،همشچ ِبآ ز

 رتهب » دلُا « ِبارش زا یدنر وچ

 لضفا دناوخ سکنآره زا ؛ دناوخب

 رتهب » دلُت « سکنآره زا ؛ دیوگب

 دشورف ار ناج ، درخ لد ندناوخ هب
 رتھب » دُلس « لد ِتمیق اب ناج ھک

 

 

 



 یدجسع ِ یاقآ ِ لزنم یونمس
 ۱۳۹۳ ِدنفسا ۲۶

 بشهفصن مییامن هدنُگهدنُگ ِراکفا

 بش میرب نایاپ هب هلپهلپ هکلب ات

 رای ِیاوه رد ملد  هدنُگ ، هدنُگهدنُگ ناز

 بصع رب هداتفُیب هلپ ، هلپهلپ ناز

      اپ و تسد هب هداتف هزرلهزرل هکسبزا

     بل ِ یاهتسوپ هدش هراپهراپ هکسبزا

      ملق رب هداتفُیب هزرل ، هزرلهزرل ناز

      بهتلُم هچرتفد ِ یهراپ ، هراپهراپ ناز

 تساههراتس ممشچ هب هنادهناد ،راگنا

 بت ِ مرُه تسنوزف هظحلهظحل ،راگنا

 راوخ میتی ِ ّرُد یهناد ، هنادهناد ناز

 بعترُپ ْرامیب ِ یهظحل ، هظحلهظحل ناز

      ولجولج نهیم ِ یهناخهناخ هب مرکف

      بقعبقع ناریا ِ یهچوکهچوک هب مدای

      بارخ هدش نادنر ِ یهناخ ، هناخهناخ ناز

      بستحم ِ نامرف هب هچوک ، هچوکهچوک ناز

 ؟لولم ارچ نارای و همشچهمشچ و زورون

 ؟بَزع ارچ لبلب و هتسدهتسد ِیاهلگ

 لیلد نامِدیما ِ یهمشچ ، همشچهمشچ ناز

 ببس نامِلابقا ِ یهتسد ، هتسدهتسد ناز



      نیستفه ِ نیس زا رُپ هرفُسهرفُس هشوگره

      بختنُم ِ جنگ زا رُپ هکسهکس هرفسره

      زاب هدوشگ اهلد یهرفس ، هرفسهرفس ناز

      برط ِ یهکَد دوش هکس ، هکسهکس ناز

 لسع زا ، تسا بیس ِ یهویمهویم ْفرظکی

 بنع زا تسا شرُت یهکرسهکرس ْفرظکی

 شوج رازه رد لد ِیهویم ، هویمهویم ناز

 بستنُم مخادصهب هکرس ، هکرسهکرس ناز

      قامس اب تسا ریس ِیهساکهساک هشوگ نیا

      بجو کی هدروآرس ، هزبسهزبس هشوگ نآ

      اهتنا رد مربص ِ یهساک ، هساکهساک ناز

      بجع رد راسهُک ِ یهزبس ، هزبسهزبس ناز

 شارتان ، تسا قیقع ، هرهُمهرهُم هک :دجنِس

 بدایب ،تسا لوجع ، هزمغهزمغ هک :یهام

 رایِ شیپ تسا رام ِ یهرهم ، هرهُمهرهُم ناز

 بلط ام ِ ناج دنُک : هزمغ ، هزمغهزمغ ناز

      ناهد دش هزات ونمس اب هزم هزم شوخ

      بصم رد تشگ ناور هک یاهعرج هعرج نوچ

      ماهدیصق هتفرگ هزم ،هزم هزم ناز

 بطر نوچ تایبا یهعرج ،هعرج هعرج ناز

 

      



 هناوج
 ۱۳۹۴ نیدرورف ۳۱

 هدز وپمَپ راگنا هتصُغ زا لد

 هدز وکلُم زاب لد ِ مخز ِرس

 وجتفُج ِ لد نیا رن ِ یوتخُپ وچ

 هدزوقوق هکسب هدش نومخُلُپ

 هدمآ راهب رگید ِ راب نیبب

 هدز وکوغچ رَو یرس وکوغچ

 اهگنلالسیس ِ شترا نیبب

 هدز وج ِ دِق رو اههمیخ وطچ

 یاهن رتمک زاج ِ یهّتُب زا وت

 هدز وپرک هب ینوبهیاس شوخ هک

 رب و رود رو تسین رگا ییودِم

 هدز وکیج هب دبال هتفر یرس

 روخَم َ قیا هتصُغ ، یخِب رَو مم وت

 هدزوت َا ِ ر  ام ادخ هچرگا

 وش دنب یجُگ ِی کَجِب رَو ودب

 هدز وکسیرُگرس زا مد ایند هک

 

 

 

 



 اوه ِلاح هب شوخ
 ۱۳۹۵ دنفسا ۱۴

 هدش راهب ، اوه ِ لاح هب شوخ

  هدش رارقیب - کاپ - یکلفط
 همیسارس دسر شوخرس ،هاگ

  هدش رامخ و هدروخرَس ،هاگ
 هدرک یسررب ، هدید شرتکد

 هدش »رالُپیاب« روجدب ؛هتفگ

 هداداج هفوکش رد ار شیوخ

 هدش رازهدص ،هدوب رفن کی

 شوگیزاب تخس هتشگ یکدوک

 هدش راوس یِن یور ردهبرد

 هدروخ یاهدیشک کی ردپ زا

 هدش رانچ رب ْگرب ، نآ یاج

 هتفر یکشاوی هدرک هیرگ

 هدش رابیوج ، هدیرابکشا

 هدرک یط ْتوکس رد یتّدم

 هدش راوه شرس رب نامسآ

 هدیروش قربودعر نوچ زاب

 هدش راه هک یاهناوید ِلثم

 یهاگ دنکیم رابگر ِلیم

 هدش راشف زا دازآ ییوگ



 تسه تعاس ودکی -رود دب ِمشچ-

 هدش راچود وا هب یتشهوشیش

 میسن وچمه هدرک زاغآ یصقر

 هدش رای ِشیپ هک یرای وچمه

 هداد ناشن شدوخ زا تیفرظ

 هدش راظتنا ِ ّدح زا جراخ

 نیمز هب نامسآ میسیب هدز

 هدش راهم یمک کی تیعضو

 دیبایرد هداد تسد یتصرف

 هدش راهب ، امش ِلاح هب شوخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًاتلاجع
 ۱۳۹۵ دنفسا ۱۶

 ظوفحم اهنهذ هب دَنامب ات

 زورما دش هتفگ هک ییاهراک

 مدنبلد ِزیزع یا نک تسیل

 زورون ات هتفه ود زا شیب تسین

 ژاراگ زا درک زاغآ دیاب

 زومرم و هتشگ درس یاهمخد

 مورسِنرِف هب نک هلمح نآ زا دعب

 زوسب تسه هچنآره سِنرِف ِلثم

 رگنب ار هناخ ِراوید و رد

 زورُب دناهدرک هک ییاههّکل

 هناخزپشآ هب نداد مظن

 زونه هدنام هشیش و یریگدرگ

 دمُک ِلیر و وشک دراد ریگ

 زوق الاب ِزوق هتشگ نآ ِربیف

 نک شفاص وت هدشجک هنیآ

 زودب هراپ یاهباروج ِکون

 وگب روما نیا ِمامتا زا دعب

 زورهب زاب مینکیم ار تسیل

 

 

 



 دیع زا شیپ ِحبص
 ۱۳۹۵ ِدنفسا ۲۹

 هرابود تشن هدرک ،رعش ِنزخم

 هرابود تشط هب دکچ هّرذ هّرذ

 تفر مخُم ِیور دوز ِحبص زا کِچ کِچ

 هرابود تشذگ نوچ رمع زا یبش

 گنز دزن و درکریگ زاب متعاس

 هرابود تشه ِیور ، تفر هبرقع

 ییوگ وت تشگ داد و قیج زا منهذ

 هرابود تشر ِرهش ِرازاب هعمج

 هتسُشن یور و تسد ِنهذ یا متفگ

 ؟ هرابود تشلپ نینچنیا یاهچ زا

 نک نامگ و شیوخ ِلایخ رد نیشِنِب

 هرابود تشد هب هدمآ نورب لگ

 ملاع ِشیاشگ زا لبلب نک ضرف

 هرابود تشه و شیش ِگنِر دنزیم

 رُپ تلد وچ -نک رکف- تسه وت ِبیج

 هرابود تشگ هارهبور تکلمم

 ترودک ِدرَگ وچ ،اهدرَگ نک کاپ

 هرابود تشذگ اب درَگنابرهم

 شَزیرب و زیخ ،دنقهّبَح کی تسه

 هرابود تشَم ِشبِد ِزودبل ِ یاچ

 



 وت رگم !سرتم ، »نک ضرف« تمتفگ

 هرابود تشگ ِپیکا کی یاهدید

 تالایخ و رکف ِ روش روش نیا نک لو

 هرابود تشذگرس ِرکذ نیا نکسب

 یراهب ِزور ْزور و تسا نما ْرهش

 هرابود تشه ِریز هب تدنَرَبَن

 نکافص ، دنخب تدوخ ِشیر هب ور

 هرابود تشذگ ترس زا بآ هکنوچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زابجل ِزمرق ِ یهام
 ۱۳۹۶ ِنیدرورف۲۴

 دندروخ ار اههتسپ

 دندرُمژپ اههزبس

 ودک ِمخت ات دنچ ؛ دیع یهرفس زا هدنام

 »نیس« زا یلاخ یهساک ات دنچ

 نیمه ... هنییآ و هّکس ات دنچ

 مدنگیب ، ونمسیب دش هساک

 هاک ... دش نیسیب ،هساک

 ،تسرظتنم نادعمش ، هآ و هلان نیا نک سب

  نیمزریز دورب
 دیپس ِنابور هب شوماخ ِ عمش

 ولج تسهداتسیا ،ییوگ شتیلب اب

 وشک »ِتشگرب و تفر« :اب دراد یرفس
 یلو زابجل ِزمرق ِیهام

 تسین شگنُت ِنُکلو

 دوز شناقیفر دندرُم همه

 حبص یهّلک نامه زا

 دورس و دور زا رُپ ِلیوحت یهظحل نامه زا

 زونه هدنام یکی نیا

 زابجل ِزمرق ِیهام

 دورد

 



 

 هنیطنرق رد زورون
 اواتا ۹۸ ِدنفسا

 

 دنهاوخیم باهتلا تاملک

 دنهاوخیم بارش و روش و رعش

 اهیهام و تسا کچوک ام ِگنُت

 !دنهاوخیم بات و چیپ رَدَقِچ

 زمرق اتدنچ و تسا هایس کی

 دنهاوخیم بالقنا !نکن کش

 لُگ یهّپت تفه وچمه »نیستفه«

 دنهاوخیم باصتعا راهب نیز

 یزیمور ِریز ِزیم نیا ِلثم

 دنهاوخیم باجح ِعفر ِحرط

 یگندرم ز ادج یاهعمش

 دنهاوخیم بابُح یب دوخ ِرون

 دناهرجنپ ِتشپ هک ییاههزبس

 دنهاوخیم باتفآ یمککی

 اهلُبنس ِرانک رد اههلال



 دنهاوخیم بآ حبص ات حبص

 دیفس یاهغرمِمخت ،هن فرب

 دنهاوخیم باب ِحتف ار گنر

 مدنگ یهناوج یا نک دشر

 دنهاوخیم باعل اهونمس

 ریس و هکرس ،گنت ِتقو نیا ِیوت

 دنهاوخیم باتش هّچب ِلثم

 !دناجیگ اهقامس نیا رَدَقِچ

 دنهاوخیم بابک یدیع ِبش

 سوسفا ون ِسانکسا و هّکس

 دنهاوخیم باسح ِیوت ِلوپ

 یلو تسه بیس لاچخی ِیوت

 دنهاوخیم باختنا ِتصرف

 ؟تسیچ هنیآ ِناتساد ... ؟ارچ نیس

 دنهاوخیم باوج یه اههّچب

 یگنهرف ِنیستفه کی ِلها

 دنهاوخیم باتک هرفس ِیوت

 رگیدکی ز نوچ هناخ ماهدنام

 دنهاوخیم بانتجا نز و درم



 هرفس رب دننزیم لُز هتسخ

 دنهاوخیم باوخ هک ییاهمشچ

 رون هب دننک رذگ بش زا هک ات

 دنهاوخیم باهش نوچ یتکرح

 تساجک میشکرس هک ات یاهداب

 دنهاوخیم بان ِرعش ناج و لد

 هنیطنرق رد ِزورون ِلثم

 دنهاوخیم بارخ ار نتشیوخ

 اهنیا بارخ هدش ناتسلگ نوچ

 دنهاوخیم بالگ زا لگ ِیوب

 

 

 

 

 

 


