
عضم هشیخ داسم   

 سفش اص ساٍ دّس داشتن،

 اص سکْى بَ حشکت افتادٍ بْدم

گزشتَ ُا بسْی آیٌذٍ هیآهذماص  

 اص سْی خْداًذیشی بسْی دیگش اًذیشی

 طی طشیك هیکشدم

                         :هی خْاستن

 ًبْد ُاین تبذیل شْد بَ بْد، 

.ُّیچ ُاین بَ ُوَ  

 سفشم طْالًی بْد، سیاسٍ ُاسا بَ عمب گزاشتن، 

کشدم اصهیاى رسات ستاسٍ ُاّعبْس  

  پیوْدم ّادی ُای کیِاًی سا،

...گِاى گزسم بَ هکاى عجیبی افتادکَ ًا  

 باُیاُْ،پشاص غْغا ّهاتن سشا

ای آًکَ هیآئی اصعذم: بخْد گفتن  

جا چَ غن است کَ ُوَ دس هاتنایٌ  

تْلف دادم  سفشم سا   

اص حشکت باص هاًذمشایذ   

شایذ هجال اداهۀسفش بشاین هحال گشدیذ   

...خذا خْاست ّّیا شایذ   

 ًَ؛ شایذ خْد خْاستن



.باصُن ًوی داًن ّتا ٌُْص ًوی داًن  

 بَ ُش صْست هي دسیي هکاى جا افتادم

:سا گزاشتَ بْدًذ صهیي ّاسوش  

دسستیض است دسیٌجا ُوَ باُن  

دسًذهْجْدات ایي بْم شْم، یکذیگش سا هی   

هي ُن ُوچٌاى   

بخاطش سسیذى بَ اغشاض شاى    

.تخن ًفاق هیکاسًذ  

  ّخذاهی آفشیٌٌذ ّآًشا

آفشیذگاس خْد ًام هیگزاسًذ   

 ّسیلَ لشاس هیذٌُذ

بَ اُذافشاى تا بشسٌذ    

.هي ُن ُوچٌاى تاءسف هیکٌن،   

صذالت ّجْد ًذاسد: دسیي هکاى  

 ّفا هعٌی ًوی دُذ

 دسّغ کاشتَ هیشْد

الملب اًذّ هي ُن ُوچٌاىُوَ لصی   

 ّ دلن ُیچ ًوی سْصد بَ آى سبضٍ ای

 ًْ ّبالٌذٍ کَ هی خْاُذسشذ کٌذ

 ّلی گْسفٌذ تیض دًذاى اص جا

.اصال بوي چَ بش هیکٌذ ّ هی بلعذ  



وت ابشّست ًوی گْین بش سش چش   

کَبَ آى گشگی کَ دسًذٍ خْست     

.گْسفٌذ ظالن علف ستیض سا هی دسد  

هکاس کَ  افعال سّبای حیلَ گش  

 هشغ هضاحن خْابن سا هیکٌذ شکاس

 اصاٌل بَ هي چَ؟ بگزاس

 کَ ایي سّباٍ چاق شْد ّ بضسگتش

.چْى ضشّست داسم بَ پْستیي گشم تش  

سّ بَ صّال است گْیٌذ دسیي هکاى کَ  

 ُوَ چیض بَ ُویي هٌْال است

!عجب هکاًی  

 دسیٌجا ُوَ ًا حك است

اگش بگْین کَ هي حك ُستن   

ذم بذاسستیض هیکَشایي ُیْالی حك   

 ًَ تٌِا یکباس بلکَ باس باس 

 ّ گاُی پشیواى ّ ًادم هیگشدم

؟ چشا دسیي هکاى تْلف کشدم   

شایذ تمصیش اص هي ًباشذ    

.ًویذاًن ّ تا ٌُْص ُن ًوی داًن ّلی عضم هشیخ داسم   

  هسعْد حذاد
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