
 

    
  مانده از تو مانده از تو مانده از تو مانده از توییییکالس درس خالکالس درس خالکالس درس خالکالس درس خال

 
 هوا بارانی است و فصل پاييز

 ز ي آسمان از بغض لبریگلو
 

  آه انگار یبه سجده آمده ابر
 ز يشده از داغ تابستانه سرر

 
 با الفی مدرسه ، بویهوا
 زي زنگ اول محكم وتیصدا

 
  مجوز ی بی خنده هایجزا
 زيحات نا چيها و تفريو شاد

 
  ما بودی های نوجوانیبرا

 زيكري یفرود خشم و تهمت ها
 
 ده اول مهر و درونميرس

 زي خاطرانگیپرست ازلحظه ها
 

  مانده از تویآالس درس خال
 زي پژمرده سر میمن و گلها
****** 
  ام منی و بارانیزييهوا پا

  ام من یدرون خشم خود زندان
 

 !م يدي راخواب دی خوشیچه فردا
 !م يديتمام نقشه ها بر آب د

 
  !ی عبوریاي چه رویچه دوران

  !یچه جستن ها به دنبال ظهور
 



 مي پرواز بودیمن و تو نسل ب
 م ي باز بودیر پنجه هاياس
 

 غ سرانگشتي آه با تیهمان باز
  من ترا آشت یش چشمهايبه پ

****** 
 یديتو جام شوآران را سر آش
  یديبه ناگه از آنارم پر آش
 به دانه دانه اشك مادرانه

  جاودانه یشه هايبه آن اند
 

 طره خون عشق سوگندبه قطره ق
  مانده در بندینه هايبه سوز س

 
 دلم صد پاره شد بر خاك افتاد

 به قلبم از غمت صد چاك افتاد 
 

   ؟ی شاد هستیبگو آنجا آه رفت
  ؟ یات آزاد هستي حیدر آن سو

 
   خاطرت هست ؟ی نوجوانیهوا

 هن در سرت هست ؟يهنوزم عشق م
 

 ست؟ي نی هرزه ایبگو آنجا آه رفت
  ست ؟ي نی سرو و سبزه اريتبر تقد

 
  ست آنجا ؟ي دزد شعورت نیآس

 ست آنجا ؟يتجاوز به غرورت ن
 

   نشان هست ؟ی بیخبر از گورها
   مادران هست ؟ی ضجه هایصدا

 
 بخوان همدرد من همنسل و همراه

 بخوان شعر مرا با حسرت و آه 
 

 زييدوباره اول مهر ست و پا
 ز ي آسمان از بغض لبریگلو
 

  مانده از تو ی آه خالیزيمن و م
 زي آه پژمرده سر میيو گلها


