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  تز رٍی سهیي قدم هیشًن 

 اها

 حَاسن تِ َّایی است کِ تَ در آى ًفس هیکشی
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 مرا ببخش که هنوز هم دوستت دارم

 

 

 

 

 

 مـــزا ببخص کٍ َىًس َم ديستتـــــ دارم 

  باس ديستتـــ دارمتـــً دل بزیذی ي رفتی ي                                                         

 مـــزا ببخص کٍ بٍ اجبار گفتمت خذاحافظ 

تـــً ضــــاد رفتی ي مـــــه ديستتــــ دارم                                                         

 خیاوتــــ اوتُای وامـــزدیستــــ میذاوـــــــم 

تـــً کـــــزدی ي مـــــه باس ديستتــــــ دارم                                                         

 خــــذا یــــگاوٍ رفیـــــق وارفیــق مه است 

  تــً وارفیق بًدی ي باس ديستتــــ دارم                                                              
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.نگاه که میکنی..  

 

 

دلن ًگاُ کِ هیکٌی  

                                توام لزسش سهاًِ را

                                                                تِ سیز پای خَیش سجدُ هی کٌد.

    خیس هي سکَت ٍاصُ ّای 

                                                                تِ ٍسعت توام تیت ّای شعز تَ

      شٌیدًی است

                                                                           فقط کوی خجالتی ست

             .سیز تارش حضَر تَ
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 تو ساکتی اما...

 

                                                         تَ اس تکزار جٌَى آٍر فصلْا

                                             تِ کٌج فزسَدگی تاریخ ٍصل هی شَی

                                                                                                تَ ساکتی اها

                                            تثلَر ًگاُ تَ سزریش هی شَد صدّا ّشار ٍاصُ اس

                                            حجن ٍسیع سًدگی تز تاسٍاى تَ حول هی شَد

                                                                            اها

                                              ًیفتادُ تز سهیي اها ٌَّس سًدگی اس دست تَ

                                                                        تَ ساکتی اها

                                تِ تاسی جغدّای شَم
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                                  سَت پایاى هیشًی

                                سزگزداى قصِ ّای ًاتوام راٍ کالغ ّای 

                                      تِ خاًِ هیزساًی اها

                                   تَ ّن چٌاى ساکتی

                             تَ فزسَدُ هی شَی اها ساکتی

                                    سکَتتَ فزسَدُ هیشَی ٍ هزا ًجات هیدّی اس 

                              ٍ اس شاًِ ّای رٍ تِ یقیي خَیش

                                          .تزاین سیة هی چیٌی
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 هزا تا غن خَیش رّا تگذار

 

 

 

 مزا با غم خًیص رَا بگذار

وگاَص اس تً دير میطًد را باسی بگذار َمچىان وقص دختزی کٍ میخىذد اما با 

 کىم

 تً چطماوم را َزگش وخًاَی ضىاخت

 مزا با غم خًیص رَا بگذار

 تًومیذاوی کٍ مه جش تً بٍ کسی عطق وذارم

 مه بزای َیچکس جش تً ضاعز ومیطًم
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 ي بىذ بىذ احساسم را بٍ تاراج ومیذَم

 احساس قیمت وذارد اما مه

 آن را فزيختم بٍ ویاس تً

 .مفت  مفت..

 چًن مه بٍ تً عاضق ضذٌ بًدم.

 

 

 غزٍب

 ٌَّس گاّی تزای دیدى غزٍب

 تْاًِ ی تَ را دارم

خَرشید غزٍب هی کٌد ٍ تَ دٍتارُ در دلن طلَع هی کٌی   

 چِ شثاّت عجیثی ست

 تیي ایي طلَع ٍ آى غزٍب

.در اًتْای ّز دٍیشاى تغض هیکٌن  
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 تمام دلخوشی ام...

 

 تمام دلخوشی ام

 این روزها

هایی استخط خطی   

 که بر لوح سادگی ام می نگارم

 شایذ به این خیالم

 که تو

 گاهی

 فقط گاهی

 می آیی و

 میخوانی

 و در دل می گویی:

"او هنوز هم دوستم دارد"  
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 به که مشغول شذی؟؟؟

    

 
    تِ کِ هشغَل شدی؟؟؟

 کِ چٌیي ًام هي اس یادت رفت

  ٍ شٌیدم آى شة

 ًام اٍ را تِ ستاى آٍردی

پا جای دل هي گذاشت در قلثتآًکِ   

 آى کِ احساس هزا اس رگ احساس تَ شست

 ٍ چِ سٌگیي شکستن آى شة

 تِ کِ هشغَل شدُ ای

 کِ ًوی تیٌی خن کَچِ ی تٌْایی را

 یا کِ در چشن تزم حادثِ را پس سدُ ای

 تِ کِ هشغَل شدُ ای

 هي کِ جش تَ تِ تِ دلن راُ ٍرٍدی ًثَد

  تَدی تَ ّواى ًقطِ ی پزٍاس ٍ رّایی

 تِ کِ هشغَل شدُ ای کِ چٌیي پز سدی ٍ اس دل هي دٍر شدی؟؟؟؟
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 آخزیه ضعزم بزای تً

 

   ایه ضــعز را بزای تً می گًیم 

در یکـــ غــزيب سـزد سمستاوی                                   

 با آوکٍ فزسىگــــ َا س تً ديرم

با آوـکٍ راٌ سپزدی بٍ بیـزاَی                                  

    ایه ضـعز را بزای تً می گًیم 

با آوکٍ عُذ بستٍ را ضکستی                                                          

  با آوــکٍ در کــمال بی رحمی 

دادی مــــزا بٍ دستـــــ طًفاوی                                   

   تً می گًیم ایه ضعز را بزای 

با یکــــ دل ضـــکستٍ ي خستٍ                                 

   با اعتماد رفتــــٍ اس دســـــتم 

با والــٍ َای واتمام بــی تابی                                

    ایه ضعز را بزای تً می گًیم 

ًاویَزچىــذ یقیه دارم ومی خ                                  

  اما بذان امـــیذ دلی َستی 

آوــُم دل الـــٍُ ی تىــــُایی                                                       
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