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  ��گِ �و و �ی�ه ا�� را�ی �ود ِ� دل
 � ا�د ��ت ��ا �ّ� �ھان شا�ی �ود

���و�ی �ن سالک آن ز�ف ��ش  دل  
�یال ��ه � وادیِ �ود�وا�ی �ود*�   ��  

 ز �واف �دِ ر�نای �وام حا�یِ ��ق
 � � حج ��ر �و ��د�م ز ���ا�ی �ود

 اذن دادی � � پا�وسِ �و آ�م �ب دوش
�ه � از کا�ی �ود  �ود ، و�ی ب���ون  

 � ���م ��م �وی �و ���م ، دیدم
 � � � �ر �و یک �و�فِ �چا�ی �ود

 ���م اینبار ب��رم ز ��ش کام د�م
 �ی�م از روز ازل رو � ��ون �وا�ی �ود

 ��ره ���م � � ��مان �و ��یاد ��م
 پلک � �م زدی و حا�ل �ن آ�ی �ود

ماه ��وزان �ده �یک  ��ه �ی�ی � �  
�ود  � � � کا� ��م �و �دا ما�ی  

* �ن و از �وی ر�ی�م م�ذر  ��ر �وا�ی  
�م � ��ه شا��ه � وا�ی �ود � �دا  



 
70/ 25/  2014) �����ش -و  ) 

  



ری �ند ، دل ال��م یاری �ند  �یال �و د�دا  
�ددکاری �ند  از ��ق �یباید �شان،� دل  

ه �د،�رغ ز جام و باده �دآزاد  با ��ق ، دل  
 �واز را آماده �د ، � دو�ت ���واری �ند

،از دو�ت آ�م � خ�ل  آرم � دل  آزار ��  
، شاید ��تاری �ند  ���ود و �م جا�نِ دل  

از �ماوات آ�ده ،یک ���ه از ذات آ�ده  دل  
 �ون � ��ابات آ�ده ، ای��و� �یاری �ند

رب خ�ی�م �ن م����ی دارم �رر ، یا  � دل  
 ای مالکِ ��س و ��� ، دنیا � ��اری �ند

( �����ش  -و  ) 



و ���د را , یال � �ن عا�ق �   

 از او �ب ر��ه ز �ن �واب را 
 � ان�و � ت��ه �د��ش ���ت

 � از ��� ��زم ش���ن ���ت
ت��ه را   �و با ��ق ��زم ز�ی  

 ��ا ��ق �یال �د ا�د��ه را 
� ��مان �ست �و ��ره ن���ی  

 م�ن ��ع �دی �ش �ی ��ت
� ���وی یار�ست ، بند  ��ا دل  

 �ا خار و خاشاک �د ، ار��ند
 بیا ���و �ن �ک طامات �ن

و �ناجات �ن  � ��خا� آی  
 �و ��خا� �د ��بدِ عا�قان

 ��و دی�� از ��ق دنیا �شان
�����ش  -و  ) ) 

  



رش ��م  �وارش ��م�م ر�د و �ی , ���م � د�دا  
جا�ی � � کارش ��م, باید � ���وارش ��م   

ر�سار او دیدم �یان, �وابیده �ون �ی�ی وشان   
رش ��م, با �و� �ی �ی امان  �وا�م � بیدا  

د�وا� و خا�ش �دم, ���ونِ � دا�ش �دم   
با�د � ب�مارش ��م, �ون ���ر را�ش �دم   

م���ِ دو ا�و �د د� , ��مان ���و �د د�م   
آ�� ��تارش ��م, جادو �د د�م , با ���   

�د آ�نای �د �ن, از �� �ی �رد �ن   
کارش ��م, �ن وا� او �ب��د �ن  ی�شب ���  

با ��ق �ی حا�ل ��ا , ���م � �ود ای ب��وا   
یک �ند �م دارش ��م, �م � د�ش ��دی روا   

 � شام�ه � خا� ای چاب��ر از �وا� ای*
گا�  * ای وز �و�ش ��زارش ��مر��م � ب�

( �����ش -و ) 
���و� با�و ����ن ���ھا�ی:بیت ����ن   

  



 

ر �و �� �و�ت�م  �شد از ��رت دیدا
و�دِ �مم  � �ن از بند�یِ ��ق ، �دا

� �ھان �ود ز��گان �و �ود � � �ی�ی   
، �مان �وھ��م  ��م آن عا�ق د�ی�ه  

 جان �در �ده ی صد چا�م واز ��ت ب�ند
ن �و �د �ورِ ت�م  عا��ت چال ز��دا

 ( 93ارد� ) �����ش -و)
  



جامم ���ن نبا�د, سا�ی �ده �را�ی   
با �م ���ن نبا�د, شاید دل ش���ه   

 ای جان جا�ی ما از ما �دا ��ائی
�ودای ��ن نبا�د, � ��ق ر��ه � دل   

 �ھدی � با �و ���م � پای جان �ش��م
�رم��ن نبا�ددل , با�د � � �یا�ت   

وی ماه �ب ��وزان, ای شاه �و�ویان   
د��ن ���ن نبا�د, ب��� � � �َم ��ق   

 � �ب �ر� اش�ی از دیدگان روان ا�ت
�ص�ت �� ا�ن نبا�د, � کار ��ق ورزی   

ای �و�ل ش���ه, ای � �ب�ن ���ه   
از ��� و د�ن نبا�د, � دل د�� �شا�ی   

ش��م�ون زور�ی ش���ه � خاک �م �   
دی�� ���ن نبا�د, بازا � �د�ندی   

 ب��وده ��ز�د �ی �وپانِ د�����ه
�س آ���ن نبا�د, ساز و �وای دل را   

 �یالی �ن �جائی �ُ�دم ز �ی و�یی
ر�مِ �ِ��ن نبا�د, ���ون �ُ�ی ��م   



گا�ت وان ��م داد�وا�ت  �س ��� � �
نِ �ویت  دی�� ���ن نبا�د, � زا�دا  

�رغ از رنگ و از ریا �د ای �وش د�ی �  
داغ �ب�ن نبا�د, با ح�م ��ق اما   

( �����ش -و  ) 
  



 

گار ا�ده ا�ت  جار�ی جار �ن ��زه �
 ��ل پا��ز ��ا ��ح �ھار آ�ده ا�ت

 ��� و�ان د�م باز �م از دو�ت ��ق
��د و �بار آ�ده ا�ت �ده آئی�ه و �ی  

ام دیده ی زار �ون �ده �س�ه � � دو��ه  
ی جان � دو � ��م �مار آ�ده ا�تا ھ�ه  

 باز �ن پ���ه را ��� �ھاری �ر زد
 � ��اده ی �ن ی�ه �وار ا�ده ا�ت
 �ب د��ور �ذ�ت و ��� آغاز �ده
کار آ�ده ا�ت  ���یارِ دل �ن � � �

اش از �ن�ه ���ی � � ا�ت ��م �ی�و�ی  
اش از باغ ا�ر آ�ده ا�ت �بِ گل�و�ی  

�ود � ���د �ُ�یدب���ون راه ��ی   
 �وش � �یالی �ن از راه تتار آ�ده ا�ت

( �����ش  -و ) 



 ت��ه �����ه و د����ه و ب�مار �دم

کار �دم  � � ���د زمان باز �د�
ا�ا��ق ���م, از �ر ز�ف �و حالج و   

 عا��ت با �م ���ویِ �و � دار �دم
 ��م ب�جان ��ا � �ر بازار و�ود

آن ���ه بازار �دم � ��و�ی � �ن  
یِ ج��ت � �ر را�م ����ن  �فدا

 � �ذرباش � �ن �ند ج���وار �دم
 ���ه �یی � �دون �و ت�ف �ی��دم

کار �دم  ا�شب از �ن�ه � ��ت ط��
 دل �ون�ن ج��م � �ف �یال�ت ��وز

ر �دم  � �وا�ی � د�م داده و تبدا
 ��ر ��گان �و �� �ی�ه �ن را �درید

کان �و اینبار �دم���رم  از �ر پ�  
 �و� ام �ود � � ماه رخان دل �د�م

کار �دم  باز با �و� ��م �و ���
�����ش  -و  ) ) 

  



 ب�وبیدش � �د���ی دل د�وا� ما را 
 � پیدا �ی�ند �دم �م د�وز و ��دا را 

 �مام خار عا�م را � ��ما�م ��و آرید
را  �بادا خاری از �ی�ه ��ا�د د�ت �یال  

 از آن خال ��ه رو�ش وز آن ��مان آ�و�ش
 � ��ر � دو ا�و�ش �شان ر��ه �ویدا را 

 � �د و ���ی ر�نا � �د ا��ون�� د�ھا
 � ��ندی ��م ر�د �ساط ��خ �عا را 

 ���م باد �ون �غ�د � آن ز�ف ��شا�ش
ئی � �دیده �وج �یا را   � دا�د ��دا

��رو�ش ��م از �َبیا یاری ب�ن دل را �   
 � پایان �ی د�د �و�ف �ب �ر ز��خا را 

�����ش  -و  ) ) 



با ما د�� بازی م�ن/ ���م د�ل بازی م�ن   

زی م�ن/ ای��و� �نازی م�ن  ��ل � ا�دا  
ای از �ن �دا  � ���ه  

���م �ا   ��� ��ی  
 �س م�� داری � �رت ، ��طان �ده �����رت ،

� باد �د خا���رت �ر�ی �ما از ا��ت ،  
 از �ن ��ا ��دی �دا 

 ��� ��ی���م �ا 
 ���ون ��و� � �وا ، از � ��ی �ودم ر�

 � بند �و آ�د � پا ، ���م � �دت �بتال
 �ن ��غ�ی �ودم ر�

���م �ا   ��� ��ی  
 ��دی �ما�ش الف �ود؟ ، ��ق ا�ن �یان عالف �ود ؟

�و ��ن و کاف �ود یا � �ن ا�ن اجحاف �ود ؟، ��ق  
 از �س � �ن ��دی �فا

 ��� ��ی���م �ا 
 � �ف �د �شان �ود�م و ��مان دا�ت�م

 �ب ز ا�وار رُ�ش �ور�ید �بان دا�ت�م



پا و �ر  دوش � �م ��اباتت �دم �ی  
 سا�ی و جام ��ی � �ی�ه پ�ھان دا�ت�م
گار  � �دم �دی �ش ��خا� ی ��م �

ل جان و جا�ن دا�ت�مکاخ ا�ید از وصا  
 ما �جا ، د��ر �جا ، �ز و �قاف�ھا �جا

 � دو ا�و�ش �شان از طاق ��تان دا�ت�م
�د ، از اش�م �ده پ�ما� ای  خا�ی  جام �ی  

� ، ��مان ��یان دا�ت�م �س�ه با پ�ما�  
 ���ی از �ھد �بان �و �ده چا� ��ت

 باز از ��ھای �و �َدی � �مان دا�ت�م
گار  روز و �ب د�وا� وارم � �ر �وی �

یی � ��ع � ��ف س�طان دا�ت�م  �ون �دا
 �وخ ���ی، ماه روئی ، ��د �راج د�م

ری � � �و�ش �ر و جان دا�ت�م  از � پندا
 باز با ��وز�ی ��مان ���و�ش �دم

ن دا�ت�م  �وش �یال از ��فِ او � ����ندا
 (8/ 4/  2014) �����ش  -و 

  



عا�ق ��ی �ر و ب�ند ا�ت�ب   
 � عا�ق را ��ع، ز�ف ��ند ا�ت

 ����م � ��� � ��رت یار
ر ، ���ِ ����ند ا�ت  �جا د�دا

��ده پ�ھان  � �ورت ��ص ما�ی  
ره بند ا�ت  دو ا�و�ش و�ی �دا  

� و�ده ��دی ��ا � �وش �ب  
د�وار حاشایت ب�ند ا�ت  و�ی  

 �ب از �ویِ �یا�ت رو ��ه �د
�س ز�ف ��ش ات ار��ند ا�تز   

 بنازم ��تِ ر�نای ات ای ماه
یِ ��ھا�م ب�ند ا�ت  � �ون یلدا

�����ش -و   



 *��ود �ش ��ی آ��ه �یان �ن و �و�ت*

 *� اشارات ��� �� رسان �ن و �و�ت*
 د�ت �قد� �ھا ��د � ا��وز �ن�ن

از �وش ��ت ��مِ کالنِ �ن و �و�ت  �و�  
��ن �  �ه از ��ق ��ا�م ��د�د� �دا  

 � ��ه دورِ فلک ��ث�ه �وان �ن و �و�ت
 ��ه �و�ف و �عقوب م�� پایان ن�ست

� باز �یان �ن و �و�ت ؟ کا�ن ��ه �ص�ه  
 � �ده ��ق ��ه ��م � ا�ن دورِ پ�ید

 �ِّر ن�ه دار � ا�ن رازِ �ھان �ن و �و�ت
قوی دار � ظ��ت �ود و�ت ���  دل  

و ر�د عقد �نان �ن و �و�ت��ح ��دا �   
 ��ع و �وا� و ب��ل ��ه �د�ونِ �و ا�د

 ا��ر و ماه و فلک د�ت �شان �ن و �و�ت
رِ ب�ندی � �رِ �و� �ُست  � �پیدا

 ��شِ ق��ی � ��ید�م �شانِ �ن و �و�ت
 ای � � کا� ��م �و �ده ماه �ھان

 خال باالی ��ت قوتِ جانِ �ن و �و�ت



�د با �و ب�و�م از دل�� ��ی د�ت د  
 آ��ه دی�� �َُ�ود �رمِ �یان �ن و �و�ت

 ای �وش آ�وز ق�س ����م و بال ���م
 تَ�گِ ��وت ��ه ��ت روان �ن و �و�ت

���ی�ی � �ع� ا�تاد �و��گ اب�ھاج 8/  13/  2014) �����ش  -و  ) 



 � �ود دل ��رِ ز�ف �و �ُدا� ز�م

ز�م ب��ی�م � �َت با �ب �و چا�  
 ��م آن ��ع � با آ�ش دل ���وزد

 � �وا�م � �رر � �ِ �وا� ز�م
ن � ��ابات �را�ی زده ا�د  ��لِ ر�دا

 �ن ز ��خا� ��مان �و پ�ما� ز�م
 ز �رِ د���ی ار �ونِ ��ا ��ر�ی

گا� ز�م  � خ�ف با�م ا�� ���ت ب�
ر  �دم ر��ه م�ن ای �ل �ن, ��� دیدا  

  �رِ �دا� ز�م�ن � �واب �و �با�
 گ�ه ای ن�ست ا�� دل � ر�ی�م دادی

 آ�� از د�ت �و �ن �ع�ه ی د�وا� ز�م
 د��را � �رِ �ور دل �ن ا� ���

 ز�د�ی �ر ��م ار ز�ف �ا شا� ز�م
 *آ�یان �ن ب�چاره ا�� �و�ت � باک*

 � �و ��قا ��رِ �وی �و �ن ال� ز�م
���ن ملک ا��ع�ا �ھار��رع �  8/  14/  2014) �����ش  -و  ) 

  



 یک �ب روم ��تا� �ر � بارگاه و �وان او
��رم از او یا ���وم ��بان او  یا کام دل  

کاز �ود ��م دفع ���, ام ��را� �ر  ن آن �ی�   
ا�شب �وم ��مان او, وا ما�ده �ر  جا ما�ده دل  

 ��گ �ن و ��مان او ، �د ��گ سا�ی با ��و
�م ��مان او  یا � ا��رش �ی��م یا �ی  

گا�ش د��و�م ، �ز دو ا�و �ی��م  �ن با �
��م ، �د �ن و �مان او  جام و ��و �ر �ی  

ام از ا�ن �ن و �����ه ام جامِ ��و ب�ذ��ه  
 او �ون � ر�ھای ��و ���م بال ��دان او

کار �د, م�� و ��ون � کار �د  ا�� �بِ پ�  
د�وا� ی ��مان او, ا�شب د�م ب�مار �د   

 دارم � دل ��ل �رر �م ���م و �م ب���ر
� ��رِ � ��گان او, �ی �ی�ه با�د � �ذر   

ه  8/ 14/  2014 )�����ش  -و : �دا ) 
  



 ��ق ���ی �و� �ی ب��مار
گار  ��ق ���ی جان ��ردن � �

 �ی �ود از �ود �ودن و ت�ھا �دن
ی د�ت �و � ز�ف یار��ق ���   

 �ب ����ن � ��� ���ون �دن
 ��ق ���ی شا�د ��ھای �ر

 ���ھایِ � گ�و واما�ده را 
 ��ق ���ی �� �یِ ما�دگار

 ����اری �ی دل � بی��ی
 ��ق ���ی خا��اتِ ��� دار
 � � ��خا� اش ویالن �دن

 ��ق ���ی ���یِ ��م �مار
ن�د�ی � روی �َس ��ره �د  

 ��ق ���ی دل تپیدن � ��ار
 �و�نِ ا�و و ���وئی �دن

 ��ق ���ی آن �بانِ روزه دار
ِ ر��ب از روی ��ن  ��تازی

 ��ق ���ی با��ن � یک �مار



 � ���ت �د ا��ر زور و زر
 ��ق ���ی ���ھای ب��مار

ه 8/  16/  2014) �����ش  -و �دا ) 
  



 �و�ش از آن�م � شا�� ��ند�م
 � �وی ��ابات و � � خا� ��ند�م

 با ما�م د�وز و �م ا�شب و ��دا 
 بازایی ا�� � دل د�وا� ��ند�م

�م ��ود آن � د��وع�ل و دل و دی   
 با �وی �و � ���ه صد دا� ��ند�م

 صد بار ش���ی دل و ی�بار نیا�د
 �مم � �بانِ �و � ��دا� ��ند�م
 عا�ق چ�ند �� ن�شد �ز �و ���و

 ّ�ی � کالم آر � �دا� ��ند�م
 آ�ش ب��یده �ت ��ھای �و � دل

 وز آ�ش ا�ن ��ق �و �وا� ��ند�م
� ��خا� � با جام ��ھات���د   

 ��تا� � � عا�ل و ��زا� ��ند�م
 ای ب��ل �وش ���ه ��راز �جائی

 �� باغ ارم � �ودِ گ�خا� ��ند�م
 ��و ��ی � �ن �بت زده شاید

�و�ش �یبا� ��ند�م � حال دل  



 ���ی �و ا�� با �ن �ودا زده ��ھات
م� ��دن و ا�ن ��غ �و �دا� ��ند�   

ه 8/  16/  2014) �����ش  -و  �دا ) 
  



 �ند�ست د�م �ده �وائی
 از ��رت رویِ � �قائی

ئی  ب����ه دل از �م �دا
� � �ود ز � �ائیآ�   

و�ئی ای ��گ ��ا �و �ی  /�ون ن�ست � �د �ن �فائی   
 ��تا�ی � ��ھای د�م �ود

گ�م �ود  �یالی �� و �و�
او شاه د�م �ود, �ربازم و  

ک�م �ود  دوری ش �مام ��
ای ��گ ��ا �و �ی و�ئی/ �ون ن�ست � �د �ن �فائی   

 �ر � �م ِا�ن کالف ���م
  ��ن و کاف ���ماز ��ق �

 ���غ ��ش غالف ���م
 جان �� �د�م خالف ���م

ای ��گ ��ا �و �ی و�ئی/ �ون ن�ست � �د �ن �فائی   
 ��م و زر ��ه مال �مار ا�ت
گار ا�ت  ��خا� �ن ��م �

 ا�شب دل �ن ��ی �مار ا�ت



 دل را چ��م � �ی ��ار ا�ت
�ی و�ئی ای ��گ ��ا �و/ �ون ن�ست � �د �ن �فائی   

 ���ی � �ده روزِ زوا�ش
 حا�ظ ��م د�� � ��ش

 دل ن�ست ا�� � ��ل و ��ش
 ا��وس � ��ده �د �یا�ش

ای ��گ ��ا �و ��و�ئی  /�ون ن�ست � �د �ن �فائی   
 �س ال� رخان � � �وا�م

 �ن عا�ق ��ق ��ریا�م
 ا��وز � �ردار و��م

 د��ون �ده از �ور و �فا�م
ای ��گ ��ا �و �ی و�ئی/ ون ن�ست � �د �ن �فائی �   

ر م�ن � �ن ���رم  پندا
 � ��گ ب�ی �نان ا��رم

 از راه ��م �و ��د ��رم
 ���ول ز ��گ ����م

ای ��گ ��ا �و �ی و�ئی/ �ون ن�ست � �د �ن �فائی   
رد  ا�شب �ب �ن ��� �دا



رد, از ��ق د��  ��ر �دا  
رد�یال � ��ش شِ�� � دا  

رد  ���ی ز � رو ا� �دا
ای ��گ ��ا �و ��و�ئی/ �ون ن�ست � �د �ن �فائی   

8/  24/  2014) �����ش  -و ) 
  



ام دل ز �و �یدا ��م �دهآ  
 ����ی از ��ق �و پیدا ��م

 ا�ن � ��ی �ود � ���نده �ود
��ه از ��ق �و آ�نده �ود  دل  

ام سا� و �ینا ��م آ�ده  
 د�ت � ���وی �و زیبا ��م

�و �ا�ی ز �ت باک ن�ست  ��  
 � �ف پای �و م�� خاک ن�ست

    ��ز و � �ن از دو ��ت کام ده
    ��ران �ده ��جام ده  � دل

 ��ز و � ��غام د�م �وش �ن
 �ست �ن و �ک �ر و �وش �ن

  جام �ده ز�ده �ن ِجام �ی
  ��ف د�� � �ن �ر�نده �ن

�ب و ��ابت �دم  دوش �و �ی  
 �د �ش جام �رابت �دم

ر�م �س  �ی �ر و پا� و �دا  
 یا � ب�ش یا � � ��یاد رس



و ت�م��ق ��ه ر��ه � جان   
 ��ر �و با � ��ی ���مم

 با � ��ی � �ر پ�مان �دی
 �د � را ���م و �مان �دی

 وای � � خا� �ن �ور ن�ست
 با �و د�� ظ��ت د��ور ن�ست

  ��ق �و ر��ه ا�ت � ا�ن جان و �ن
 از � �دی �ی�یِ پ�مان ش�ن

 اه ���ز �و � آسان ُ�ود
 ��� �و � خا��ه جان �ُود

ع �و �د عا�قِ �وا� ای��   
�و د�وا� ای, �ع�ه �د و آب   

��ن ��ه آزرده �د ؟  دل � �دا  
 عا�ق ا�� �ود ��ا ��ده �د ؟

 � �ب ��تا�ی �ن ج�وه �ن
 یک ��ن از ��ق ب�و ز�ده �ن

 ماه �ن از ماه �دا � � ا�ت
 ��م �یا�ش ��دا ���ر ا�ت



� �ود � ا�وی یار ��بده  
��ار  اش �ی ��بده�ده از   دل  

� کام د�م �د روا � ���م ا  
 �ر � ر�ت �ید�م و پا �دا 

 ���م از ا�ن ��ق �دم جان � �ر
 ��ت م�� �ست �ا جان و �ر ؟

  ز � رو �ون ��ی  ����ش ا�ن دل
  ��ت � � ت��ه � ���ون ��ی

 �ن � از ا�ن �ع�ه ن��دم ���
 آ��ی از ��ق � جا�م ��

�ن � ��ید  از دل��ر �نان   
 � � از آن ��ق ���� ��ید

� آن ز�ف ��شان م�ن  شا�  
گا�ت � ���فان م�ن  �ز �

 ما�ن �م ���ه ا�� خا� ام
 ��ع رخ �ست � �وا� ام

 ��ق ��ا �وی �دا ���رد
نِ، �دا �ی �د � �ر �یدا  



 ��ر �و � �س ���ی ساز ��د
 ز��ت و ر��ی � �ن آغاز ��د

ز�د ش ا�ن ��ق ص�ی �یآ�   
ز�د روح ��ا رنگ و جال �ی  

 دوش � ��خا� ��ابت �دم
 �د �شِ جام �رابت �دم

 �ون �ده �� حا�ل ��ق و ��ت
 ن���م ا�در ط�بِ ���م ات

 �ھ�ت ا�شب �و � ��دا م�ن
 �ز � ا�ن عا�ق ر�وا م�ن

آ�ده � �وی �و  �و�ف دل  
�رِ ���وی �و  ���ه �ده دل  

�ه ���ون و �و �یال �دی�ن �   
 �ن �ده ر��ور و �و ر�وا �دی

 �ه �دم �ن � ر�ت �ستِ �ست
 � � �دم ، �ست ز جام ا�ست

�����ش  -و  ) ) 
  



 با ز��خا�م ب�و با ا� و آه
 �و��ت را ���ه ا�د � � راه
 � دل ا��رده و �وی ��ش

گاه  �ور �وئی ن�ست دی�� � �
گاهِ �و ِ�ا�دم از ��شت  یک �

 � �جا با�د ���ر ا�ن �ناه
 حا�ل �و��یِ د�ھا � �د
 �و�یانِ �ون ج�� � خا�قاه

�سان� �ر بازار �م ا�ن �  
کاه  ����و�ن �وهِ ���ی را ِ�

 �ی �ُ�ند و خا� و�ان �ی �نند
 ا�ن ا��رانِ پ�ید ِ رو�یاه

( 21/  8/  2014) �����ش  -و   



 �ناجات ��

 ا��ی �ست و �م د�وا� ���م
گا� ���م  � � �س ��ر �و ب�

 �و �ود سا�ی و �م ��خا� ���ی
 �ناجاتت ��م � حال ���ی
 ا�� �دی �ُود �مان �ویی �و

 و�� جا�ی �ُود جا�م �ویی �و
 �ودت �م دادی و ���وار ���ی

 �و آن صا�ع � �ُ�ع ات ���ر��ی
 تال�م �ی �یای و�ودت
 �و نی�و ب���م با�د ز �ودت
 ا��ی خا�یان را ����ی ��ش

 ز �یای وصا�ت �ِ��ی ��ش
 ���ضان را دوا �م �و با�د

 �فای عا�ل از جام �و با�د
 �و � حال ��شا�م �وا�ی

 �ویی � م�جا � �ی پنا�ی
 دو ��م اش���م را �وا�ی



رم �� ای �� رو�یا�ی  �دا
 � ان ���ی � ��یان �و �وده

 د�ش � �ون و �یان �و �وده
 ��ا � خا� ات �ور و �یا ن�ست

 �واف ���ه �� رنگ و ریا ن�ست
 بیا ب��� � ��ت �ون ���د

 �ما��ی � � ظا� ���د
 ا�� ظا�م ا�� ��طان ��تند

 ��� � ��ل � ب�چاره ��تند
 ا��ی کا� ��رت بنازم

 �� ن �ب�ه �د روی �مازم�دا  
 ��اج د�ن �ر بازار ��د�د

 � � ��ر و �وان آزار ��د�د
 د�� از ��ق جا � �ی�ه ای ن�ست

 �ون �ی�ه � �� �ی�ه ای ن�ست
 �ھان �وارانِ �د��دار � دم

 � ���ت �ید�ند ��مان دمادم
 



 � � اوج ف�� و �ی پنا�ی
 � ت��ه زده � ��ت شا�ی

و�دا ��ا  ن �شت ��ان �د�دا  
 �ھارانت ���ب ��سان �د

 � � �و� � �د �دعایت
 زبا�م الل ��طان �د � جایت

 ا��ی حال �ن ا�شب ن�ون ا�ت
 �مم از سا�ی و سا� �ون ا�ت

 �وای ��� � �ر دارم ا�شب
 �راب و ��ل د��ر دارم ا�شب

 �راب ��ق ���وا�د گ�و�م
 از آب دیده � �ی�ن ��و�م

8/  29/  2014) �����ش  - و )  



 ای �وش آن باز � � �وی �و � دا�ی �ود

یک �و�ف ��نا�ی �ود, از �رِ ��ق �و   
گا ه �و ��ی داد � �ن آب �یاتیک �  

 �� � دل � �م ��مان �و ��با�ی �ود
 از �مان روز � دل سا�ن ���وی �و �د

��ح و � � شا�ی �ود, ��مِ شا� �و   
گاه �و �یا�ت �ده �ود  از �ر �ز �

 �و�نِ ��م �و � وادیِ ��را�ی �ود
 ��ه دانند � �و�ند �ن ان خال �و �ود

�ه �کا�ی �ود��ه دانند � دل �ُ�   
 �ده ر�وا د�م از �وکِ ��گان �و ماه

 � �م ار ��قِ �و ام �و�بِ �د ��ی �ود
 رنگ ر�سار �و � �ع� ��ی ���د �یک
�ی �ود  د��ه ای از �ل داوودی � گلدا

 � � �ِی �ود � ��م �و ز��خا داد�د
 � � �م �ود � ا�ن �ی�ه ��عا�ی �ود

نا ��یدد�ت �ن � �مِ ���وی �و ر�   
�ی �ود  �س�ه �و�ف � �رِ ز�ف �و ز�دا



 ��� � ظ��ت ا�دوه �و ���م ب�ذ�ت
 ��� اما ز �دوم �و ��اغا�ی �ود

 ��ره �ر �ن � � آن خال ��ت دل دادم
ئی � ��ع � �ِ س�طا�ی �ود  �و �دا

 ز دو ��م � �ن ��ل ببارد زی�ھار
 � �وای دل �ن ��ره و بارا�ی �ود

( 8/  31/  2014) �����ش -و   



 ���ه ز ��ق �و �ده بت ��ت

 از ���ت آ�ده صد آ� �ست
 ��ست � از ���ِ �و ��یار �ود ؟

��ت ؟  جام �و �شد �ی��ست ز   
����ف �وی �و�ت  �و�ف دل  

 � � �ا دید �ید�ت ، د�ت
 ����ِ ���ی ز کالمِ �و �ود

 �م �و �د ���یِ جام ا�ست
 �ع�ه � از �ور � آ�د �ویی

 از ید��ضای �و �ود � � �ست
 ما� �ی�ی � غال�ی �و�ت

گا�ت � ��خا� �ست  �ز �
�یدر�و �و � �ب �و� ر   

 ر�د �ر �وی �و از جان �َِ�ت
�����ش  -و  ) ) 

  



 �قد�م � ���رم ��یبا و د��رم آوا 
 

ام  چ�ه ���ن �م پ�ھا�ی  
�ی ام�   �م �ود �و��ه ز�دا

 �وی �و �د �وج ��شا�ی ام
�و �ده ��ما�ی ام  �ج�س �ی  

ی �ر آوای �ن/ ��ق �شد ��ر ��یبای �ن  جان � �دا  
 دوش � ��خا� ��ابت �دم

 �د �ش جام �رابت �دم
 ��ل �دی �ق � آبت �دم
 ز آ�ش ا�ن ��ق �بابت �دم

ی �ر آو / ��ق �شد ��ر ��یبای �ن  ای �نجان � �دا  
�م ���وی �و �د خا� ام �   

 � � �دی سا�ی ��خا� ام
 یک ن��ت حا�ت ��تا� ام

 ��ع رخ �و�ت � �وا� ام
ی �ر آوای �ن/ ��ق �شد ��ر ��یبای �ن  جان � �دا  

��و �ماشای �و�ت  �و�ف دل  



 ��� �ش آن �ب �ینای �و�ت
 ����ف �وی دالرای �و�ت

���ت ��دای �و�ت  ما�م دل  
ی �ر آوای �ن/ د ��ر ��یبای �ن ��ق �ش جان � �دا  

 خار ��م ، ج�وه � ً�ل �ویی
 شا� ��م ، ���ه ب��ل �ویی

 �ه ��م ، صا�ب آ�ل �ویی
 خاک ��م ، �ست �غا�ل �ویی

ی �ر آوای �ن/ ��ق �شد ��ر ��یبای �ن  جان � �دا  
 د�ت �ن از دا�ن �و دور �د

 ��م ز��خای د�م �ور �د
�ور �د  ��ع د�م ��ده و �ی  

 روز ��م �ون �ب د��ور �د
ی �ر آوای �ن/ ��ق �شد ��ر ��یبای �ن  جان � �دا  

 باز ��� آ�د و �وا�م ��رد
 �ق � ��دا�م و آ�م ��رد

ه � ربا�م ��رد �صد �ن ر  
 از � �یا�ش � �را�م ��رد



ی �ر آوای �ن/ ��ق �شد ��ر ��یبای �ن  جان � �دا  
�ن ��� �و خا�وش ن�ست  � دل  

  � �ا دید � �ر �وش ن�ست�
 � � �و ��ست � �د�وش ن�ست

 ��ق �و ��یاد �د و �وش ن�ست
ی �ر آوای �ن/ ��ق �شد ��ر ��یبای �ن  جان � �دا  

( �����ش  -و  ) 
  



 

 �تاع ��� و د�ن ما را � �ر ن�ست
 � �ر �� ��� ���ویان ا� ن�ست

��ده پ�ھان  � �ورت ��ص ما�ی  
نت ��ر ن�ست  �و از چال ز��دا

 د�م با ��ر ��گانت � ��گ ا�ت
 ز ��گانت � �س �ون�ن ج�� ن�ست

ا�ید ��دا   � �ن � �ب د�ی  
دی�� ��� ن�ستبیا شام ��ا   

� �ذ� و ��ودی � ��دا   
 د�� ا�ید ��دایت ��� ن�ست

( �����ش  -و  ) 



ن باران ن�ست� � عا�ق �شدی ا� �و �و »  

 «� � باران �شـــدی حـــرف �و با یاران ن�ســـت 
 ��ما �و� ���ی ز �ر ��� �ما

ن ن�ست  � ���تار �ا د�د� ز�دا
 ���یارن ��ه از ��م �و � �وف �د�د

 � ����ی ز �س ���� آن ��گان ن�ست
 �م ���وی �و � ���ه �ی�ی � �ند؟ 

�ستم�� ا�ن ��ه صد سا� د�� پایان ن   
گار  ���وان ��د �ذر از �ر و�ل �و �

 �یک آن دم � د�� � �د�م ا�ن جان ن�ست
 � ��م ��ل �ر� ا�ت ��ا �مدم و یار

یی ، ز �دا پ�ھان ن�ست  ای�ه غا�ل ز �دا
گا�ش �ده ام �ون ���ون � � ب�مار �  

 � ��م ��ل �بی�م � �ر �مان ن�ست
 ��ع و �وا� وخال �ب و ا�وی �ن

ه � کار د�م ر�ت و �نان آسان ن�ست��   
  � ��ا�وش ��ی  ام ��ت ��� �ن ��ح

�ست   �یال �و ف�ط ���ان ن�ست ا�ن �دا



ن �و ��تند خ�ل ���ه � از �ب �ندا  
 زان�ه �� ز ��ت ���ه ر���جان ن�ست

 ز �ماری دو ���ت ن��م ش�وه از آن
گا�ت � ��ه ��مان ن�ست � ِ  � �ماری

�ن ا�تد �د�م از د��ش�   رای �و ��  
 زان�ه �ی ک�ه � از �ن � ��ه ��نان ن�ست

 � �وای دل �ن ال� �ن ای آ�ت جان
 � ز پا�یِ �وا�م � ��ه ���ان ن�ست
ر  �و �دم ر��ه �ن و پای � ��خا� �ذا

ن ن�ست  � � �� �و��ه دل � �ف ا�ن ر�دا  
ر � �س ����ب ا�ت �و�ش �د�ت آ  دل  
� از �ن � ��ه دوران ن�ست� �و�ش   وه  

ای �و�س جان �ب �ع� ا�ت بیا � �م   
� �م ���ه �ر��دان ن�ست  �و �و با�ی  

ز ر��ب؟  ��ر از �وی ��ابات � ��ی  
 � ��ابات �غان ، ر�و ���دان ن�ست

 زا�ش ��ق �و �ن ���و خ�ی�م ��ه �ب
 ��ن ��ق م�� ح�ت ده ��مان ن�ست؟؟



( �����ش  -و  ) 
  



�ده د�وز ما � �م ��دای �و  �ی  
 ��� ��ا�ما� �د � �ر �ودای �و

�ن یادگار  ای از ��ق یار � دل ���ه  
ل ر�م یا � � �یای �ویا � � سا�   

 ��ه د�ت ��و ز�ف �و دادم � باد
 �و��یِ د�ت و آن ز�ف چ�یپای �و

 ��م ���فان ��ه � � ��خا� �ود
 ���ی �ن ن�ست �� سا�ی ��ھای �و

 ��ف د�م ساده �ود ��م �و � باده �ود
�ن ما�ده باز ��رت ��ھای �و  � دل  

� �د حا�ل �قد� ما  �نده و �م ��  
ادی از آن �و و �ن ��ه ��ھای �وش  

 �د ��ه د�وان�ی ، حا�ل ��زان�ی
 ن�ست ��� � د�م ، �م ��ییای �و

( �����ش  -و  ) 
  



* ما را   ا�� آن �ک ��رازی �د�ت آرد دل * 
 � خال �ندو�ش ���م ، �فای � دو دنیا را 

رم �دا پا را   � از �ر ب�ذرم آ�دم ،� �یدا
 �سان ���ونِ ب�جان ��ت، ���زِ ��ق �یال را ؟؟

 �و �و��ی ر�د از �م،� � د�ش ما�م
کا�م آب �یا را   �وم �وسای ��ر �ود ، �

ا ��مان،� آ�شب �و ب��رد جام��م �ور�ید ر   
 فلک را ز� و رو سازم � ��نا�د م�� ما را 

دارد ، � ���ای د�م آرد  �دم را ر��ه ��  
��م از ��ق ، �مام د�ت و ���ا را  گ��تان �ی  

و سا�   �مان ���ر � � ��ت،�ن و جام �ی  
 ب���م � �مان عا�ق، � ���یده �خارا را 

از ا�ن و آن �ھان ����م ����م، ا�� ما ��ز �ی  
 � �ون حا�ظ � �ی��شد ز��ن و خاک و ���ا را 

( �����ش  -و  ) 
  



یار ا�شب ��ر �ن و  ن�ست � خا� ��ی  
ر ا�شب  زا�دا �ور ، � �د ر��ت دیدا

جام  ع�ل ��رون ��م و جام ب��رم �ی  
 �ن � آ�م � ��م ضا� �ب �ر ا�شب

گار  ید ��ضای ��و س�س�ه ز�ف �
���ده را �ست ��تار ا�شب  � دل  

�ر ��ل  �مِ ����لِ ��� را چ��م ��  
ر ا�شب ِ�ند �ون � دل �ی   �م �ن و د�دا

ت � ��دا،� ��م ��ت ��ح���م ن�س   
ر ا�شب  �قد ���م ��ه �د ، بابت دیدا

 �ست و ال�ع�ل و ب��ود �ده و جا� �ان
 � ��ا ن�ست د�� حا�ت زّ�ر ا�شب

( �����ش  -و  ) 
  



 �و�ف جان �ودی و ��ل ز��خا ��ده ای
 ت��ه از ���ون ����ه یاد �یال ��ده ای

ام ��� ن���د � �ل ��ه ��را�ی  
 ���وی �وید م��، آ��ه �و با ما ��ده ای

ای �ود و ��غ �و�ی از جام �بانت و�ده  
 �ور �د ا�وب �س ا��وز و ��دا ��ده ای

ه آ�د باده ��م �و � جام ر��ب�س�   
 سا�ی ��خا� را �ق ��نا ��ده ای

گان  ��ده �ودی �و� را � عا�قانت را�  
 � � �د ��م و�ید از ب�خ حاشا ��ده ای

(05/16/14)( �����ش  -و  ) 
  



 کاش آ�دم �و ً�لِ آدم �ر�ت
 آب ��خا� �د و خاکِ ��شت

 کاش ��شد � ق�م � د�ت دا�ت
را �ط � �ط از �ر �و�ت  ز�د�ی  

 کاش ��شد با �و ���ن رازِ ��ق
 کاش ��شد با �و �ودن � ��شت

�ت  کاش �قد� ای��ن�ن بازی �دا
ِ ز�ت ��ه بازی و �جای�  بازی  

 کاش ��شد ر�ت ، با پا�یِ ز�م
 � ���ھا ، خار ، دی�� از � �شت؟

د�وان�ی ���وم �ود  کاش�ی  
 یا ��ودی عاقالنِ �د �ر�ت

ه � عا�قان ��وار �ود کاش ر  
�ود کاش از ��سِ �شت ب���ون �ی  

 و�ید �����ش...............
  



 � ��م عا��ی د�وا� ��د�د
کاشا� ��د�د  بیابان��د و ب�

 ��� دو�تان و ���مان را 
گا� ��د�د  ��ا با �و�ش �م ب�

 �و دید�د �ھد با پ�ما� ���م
ی�دم ز�و رو ��خا� ��د�د�   

 �دم ��ره � جان ��رم ز ��مان
و�ا� ��د�د  زد�د پل�ی و دل  

� ز��ش آ�یان ��د  �و ��غ دل  
��د�د  دمادم ز�ف �ود را شا�  

 �د�د ���ی � �م ���ادن
 ��ا �م ��د �ود �وا� ��د�د

 ��نا ��دم و د��ش � �ن داد
 �ما� ر�م � د�وا� ��د�د

� �واب �و�یدم ��ش را  ��ی  
یا ��شش شا�� ��د�د  �دا

( �����ش  -و  ) 
  



 �باد آ�دم � �م � خا� ات باد
  �� ات باد� ��شان خا��ی 

 ا��ی ��ز�ت � �وی جا�ن
 دو ��م د��ری ��خا� ات باد

 �نان ���ی � � �م ��ابات
 �وس د� �م �وا� ات باد

 ا�� دا�ی � با �م �ون ���زی 
ات باد  عقاب ��ت روی شا�   

( �����ش  -و  ) 
  



��رِ �ون  � �شد حا�ل دل  ��  
 �یک ��ر دا�ت فلک از �ون

 رو� ق��م ��ه گ��ارِ ��ق
 ��د �و�ی � د�م ��مِ دون

 � �رِ بازار � دینار داد
 آ��ه � از ���ت جان �د ��ون

یدِ �قأ ز�ده �ود�ر � � ا�   
�ون, ��ت ��دن نبدش ��ت   

از ��ق ��و��ر ��ود  ��م دل  
 ح�م �ن از ���رش آ�د ��ون

 حا�ل �ن �ود ز ا�وی دو�ت
 ��ر ، � ��ده ا�ت ر� از ��ون

 ا��ر و ��دون ��ه � کار �د
 � � �د ماه �ن از �ن �ون

  �ن � خ�ل ِماهِ فلک از �
ز�ون �رم � ا�ن د�ِ ��ودِ  
( �����ش  -و  ) 

  



رم  �ن �و� ��ی�م، � ��ی کار �دا
رم ر �دا  ا��و��ه �ون ���م و د�دا

ی �و بی�م�س ��بده ��دم � م�� رو  
رم ر �دا  ��ع ��ع از ر��ت دیدا

�و روزه �دم و�ت ���گاه  با �و�  
رم  �ی ��ل ��ت ��ل � ا�طار �دا  

گاری � ��ابات  ��س � ��نای �
رم  �� ��م �و �ن ، سا�ی ���وار �دا

�ن ���ه � آن ز�ف چ�یپا  � ���ی  
رم  �ی ر �دا �وی �و �جاده ی دیندا  

ن ج�� ���م �و ِا��وس � �د�ونِ دل  
رم, باز آیی ا��  کار �دا �رم ط��  

گاه �و �ش��م ِ��رت � دل   �زِ �
گاه �و �  رم, � ��ر � کار �دا پ�  

 � چ�ه ��ی�م � � د� و ک��سا
رم  با �م �و �ن حا�ت زّ�ر �دا

��دوس  ��تاد و دو م�ت ��ه ا�در �ی  
رم  ت�ھا �نِ د�وا� �م �ر �دا



( �����ش  -و  ) 
  



 �فای �ی�ده �ی �و �یا�ی �ت
 بیا ب��� �قدر جای �و خا�ی �ت

 ��ا یک عا��ه �م ر��ه �ن ��د
 م�� � �ی�ه ات ق��ی �فا�ی �ت

�ی حال دل را ا��  �وا�ی �دا  
 از آن روزی � ر��ی الاُبا�ی �ت

 � ���ی ما�ده � �ع�م � �وری 
 � آ��ه �و�م از ا��رده حا�ی �ت
 �ر از زا�وی �م ی�دم �دا ن�ست

 � ��ما�م ف�ط � ��ش ��ی �ت
 �تاره �ست اما �ی ��وغ ا�ت

�ی �ت  �یان ما و ��دون �م �دا
 ��م ���دل �ودن ��ر ن�ست

�ی �ت�قاو ت �م روا�ش ا�تدا  
 � � دو ��م زیبای �و �و�ند

 � ��بازی �و عا�یِ عا�ی �ت
ری ن��دی ��ق ما را   ��یدا

 � �ی�ویی ���تاری ما�ی �ت



 د�م آت�ش و ���م از �یا�ی
 م�� ���اد آدم �م ذغا�ی �ت

 �و ���ی �ی �و باید ز�ده با�م
 �ودت دا�ی � ا�ن ا�� �حا�ی �ت

( �����ش  -و  ) 



از ��م �د پ�ھان ��م/ ی�شب �ا ��مان ��م   

پا � �رت �یان ��م/ ��تت ��م، ��ران ��م   

 �ن ت��ه � ��طان ��م

�وید آن ��م � �  دل  

� ��ندش جا ��م  دل /��ل � ���و وا��م   

یک �ب �ا �یال ��م/ ر�وا �وم ر�وا ��م   

 �ن ت��ه � �ویت ��م

 �م ��� و جادویت ��م

از ��ق ��رابت ��م/ �بت ��م   �ست از �ی  

���نگ ��تابت ��م/ ��وابت ��م   با �و�  

 �ن ت��ه � �ینا ��م

 ق�ل از �بانت و ا ��م

، ���� �دن � آن �ن/ �ی ���رن  د��ه از   

�ھدی ��و�م زان د�ن/ دوزم �ایت ��ر�ن   

 �ن ت��ه � گ�ھا ��م

 ��ج ��ت مأوی ��م



وز ان دو ��م ب��وس/ �ی ن���س  زان �ی�ه   

د�ت ��و �یب �س/ �ر � � پا ��ل و �وس   

 �ن ت��ه � �وا ��م

 از ��� و د�ن �وا ��م

( �����ش  -و  ) 

  



�ی پایان �ده, ��ه �ی �د   
 �ودک ب�چاره ام ��یان �ده
 از � رو � ���ه ��ر�م ��ود
 �� �مک � ز�م � ���م ��ود

� رو از �م ����و�د ��واز   
 از � رو ��خا� ��دی ز� و رو

 ما ��ه ب�مار و ��تاج و ف��ر
 پیک شادی � �جا آ�د ا��ر
 ما ��ه �ر���ه ی �وی �وا�م

 ما ��ه ب�مار و د��وی �وا�م
 ای���ه ���د�ی � کار �د

ر �د  ا��ن از �واب �وش بیدا
 از � رو �����رانت ���ه ا�د

ن ذ�� یا �ق ���ه ا�د���ادا   
 ذ�� ��ت �د ��ه رنگ وریا

 از زبانِ �ُ��ی پ�شا�ی �یا
 یارب ا�شب ر���ی �ی �وا��ت

 از دو دیده � ��� �یبار�ت



 � دم از � �و فغا�ی ��ر�د
 �� �ی �ی اما�ی ��ر�د

 ��چ�س از �د ���ومان ن��ت
 از ق�س از ب��لِ ��یان ن��ت

کار ��ت ؟�س � �س از �ودکان   
 یا � از ب�مار �ی ت�مار ��ت ؟
 از � رو د�ھا ا��ر �م �د�د

 از � ���دان �ن�ن ���م �د�د
 �وش �ُود � حا�یان و�ت �واف

 یا � ��� �و�وسان � ز�ف
 �ر�و�ت ما � د�ت ما � �ود

�م خا� � د�ت � �ود  �ن �دا
 از �م � ��د�ی �ون �د د�م

���ون �د د�م ,��� �ی�ی �ود   
 عا�قانت �م�ه ت�ھا ما�ده ا�د

آدم�ھا ما�ده ا�د, آد�ی ُ��د   
9/  01/  2014) �����ش -و  )  

 


