


 
 

 
 

روياها خوب است! يحالِ همه  
)گزينه اشعار(  

 
 
 
 
 
 
 

 عليرضا شمس
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 )گزينه اشعار( روياها خوب است! يحال همه

 عليرضا شمسپديدآورنده: 
 

 .Lulu Press, Incناشر: 

 1394چاپ اول 
ISBN: 978-1-329-02331-4 

 

.است سندهينو ناشر و يكتب ياجازه به منوط كتاب نيا از يبخش اي تمام پخش و نشر  

 

http://www.lulu.com/publish 

www.alirezashams.com 
 

 



 

 فهرستت
  صفحه  عنوان

  »»بعد از ظهر غمگين««از كتاب 

  2 .....................................................................................................................كن جاودانه را بودنت

  4 ..............................................................................................................................................بدرقه

  »»گويند!ها دروغ نمييجيرجيرك««از كتاب 

  8 ...................................................................................................ي دنياهاي شاعرانهبه تمام زبان

راه 
 ........................................................................................................................................هابنفشه

10  

  13 ............................................................................................................شايد روزي دوباره برگردي

   »هايت را پس بگير!!خداحافظ««از كتاب 

  16 ...........................................................................................................هايت را پس بگيرخداحافظ

  18 ........................................................................................................................ها و لبخندهادست

   »كنمماميد را براي تو نقاشي مي««از كتاب 

  21 ......................................................................................................كنممي نقاشي تو براي را اميد

  23 ...................................................................................................................شودحريف عشق نمي

  »»زمين گرد نيست!««از كتاب 

  27 ......................................................................................................................هرروز يكشنبه است

  30 ..........................................................................................................................................قاجاريه

  33 ................................................................................................................................................قمار

   »ي دشت درناهاادردانه««از كتاب 

  37 .....................................................................................................................................................ر

  38 .....................................................................................................................................................ز

  39 ..................................................................................................................................................س

   در دست انتشار

  41 ..................................................................خواستيم...........................................................ما مي

  43 ي روياها خوب است!.....................................................................................................حال همه



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وب است!روياها خ يحال همه                 

 



 
 

 
 و ناكجا Luluنشر  

1391 
 
 
 

 
 
 



 

2 

 
 
  

 بودنت را جاودانه كن!
 

 استيدن هياليمنته آنجا
  كرد يخواه گذر تو يروز كه ييجا

 -قصد به اي تصادف، به-
  من منتظر يهاچشم يخال يِجا بر
 نباشد ديشا كه ست،ين كه
 -تصادف به اي قصد، به-

 تو يپاها موزون گذر بر بماند رهيخ كه
 ...گذرها گاه نيهم به ببازد دل كه
... 
  افكنده هيسا كه ستيرگاهيد

 من يحوصلهيب يحوصله بر
  باز يهاچمدان نيا
 آشفته يرختها نيا

 يسخن چيه يب دهنديم سفر يبو كه
 احتضار بستر در اضطراب يبو
 ...تو نبود در بودِ از و تو بود در نبودِ از
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...  
 امكرده يزندگ را نبودنت يهاترس تمام من

 را رفتنت ابوسك
 امدهيد يداريب در
 را تيهالب محزون سكوت و
 ترانه خروار هزار يالالبه از

 آواز كرور كرور             
 امدهيشن                                 

 را زدگانشب تمام كرده غرقه تيهااشك البيس
 مأتو يهاچشم شهر يبازمانده نيآخر من

 سرباز نيآخر
 تو ماندن يبرا مجنگيم كه
 من رفتن از هراسميم كه

 امكرده يزندگ را نبودنت يهاترس تمام من كه چرا
 !كن جاودانه را بودنت

 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 
 
 

 درقهبب
 
 يشوينم داريب امبدرقه يبرا دانستميم
 كوچه به رو باز يپنجره كنار از صدايب

 درخشنده يديمروار همچون كه كردم اتنظاره
 يبود دهيآرم اهايرو ديسپ صدف در
 پنداشتم لوحانهساده و

 بازمهين يهاپلك با را رفتنم ينيبيم كه
 ...يزنينم دم اما
 

 نسترن يباغچه كنار را ميشعرها يدفترچه
 ييتنها يهابوته گل يفراموش يپا

 عاشقانه يادداشتي با كردم دفن
 كرد را ميهوا دلت يروز ديشا كه
 خاك ياهيبازآب را شيهاواژه باشد نشُسته اگر
 ...من نبودن آرامش ،بدهد امانت اگر
 
 كوتاه ستيافاصله ،ستگاهيا تا
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 تو خاطر به رفتن ستين سخت
 شدن يراه دنتيديب جانفرساست اما

 مرا بلعديم آلودمه سحرگاه سكوت
 نظر كي به شوديم يزندگ از يخال كه ستگاهيا و
 ييآينم امبدرقه به دانميم

 يخال يسكو نيا به شوميم رهيخ لوحانهساده اما
 متروك ستگاهيا نيا مكتين تنها يرو و

 ...تو يبرا دارميم نگه ييجا
 
  ادگارهاي تمام از ستيخال كه يچمدان با

 كشميم انتظار
 قطار سوت دانميم
 توست و من عاديم انيپا

 پرونده كي شدن مختومه اعالن
 يزندگ به شاعر كي يخودفروش از

 داريد كه ستييجا به رفتن
 خواهديم حوصله نه
 زمان نه
 ستين بدرقه عاشقانه يهاافسانه آخر و

 كنميم شكشتيپ و روميم پس
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 را من بدونِ  يايدن تمام
 يشو سروده دوباره تا

 ...نو ييهاواژه با يخواهيم كه آنطور
 

 دارد خواب يهوا يخال يكوپه
 نامعلوم يمقصد تا
 روديم فقط قطار نيا
  را بازگشت يهالير

 انددهيدزد دور يانهشبا
 ياامدهين امبدرقه يبرا كه دانميم

  برميم رونيب پنجره از را ميدستها اما
  توست يخاطره كه را يديسپ دستمال و

 دهميم تكان لوحانهساده
 رديگيم شتاب قطار

 كنديم طنتيش باد
 تو دستمال و

 !شوديم گم و رقصديم غبارها در
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 ي دنياهاي شاعرانهبه تمام زبانن
 

 هاستسنجاقك منجي تو يصدا
 شونديم گم طوفان يرحميب يحفره در يوقت

 يآب يلوفرهاين ييايدر يايرو اي
 ...مرداب كي خاموش يكناره در
 
  ييبگو سخن كه باران از

 زنديم جوانه كماننيرنگ يهابرگ
 يكن تيحكا كه كبوترها بال زير پر از
 تنبور و تار يصدا چديپيم
 هايشمعدان يهمانيم در 

 
 است بهار يپا يصدا تو يصدا

 خي و باد گاهشكنجه نيا در يحت
 السيگ يهاشكوفه خوب عطر مانند

 ...بهشتيارد ميتقو يهابرگ يالالبه
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 است شاعر يدلهره يصدا شعر

 تو يصدا دنيشن فيتوص در
 ستين اآوازه يتالق جز يزيچ عشق و

 ايدن يشاعرانه يهازبان تمام به
 ...بزن حرف من با
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 هاراه بنفشه
 

 يوقت كه كنميم اعتراف
 ديآيم آمدنت يپا يصدا

 زننديم سرباز دنيرقص از هاعقربه
 من قلب ضرباهنگ به سپارنديم گوش

 تو يهاگام يقيموس ترنم با كه
 ...كنديم سالم آشوب يسمفون به
 

 شك با ميدستها كه كنميم افاعتر
 زنديآويم پرده دامان به
 ميهاچشم و

 نيدلنش ياهيسا به شونديم قفل
 برف يبلورها يالالبه در كه

 ريپ چراغ نور نوازش ريز
 ...كشديم قد
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 ميپاها كه كنميم اعتراف
 در يسو به ارادهيب لرزنديم
 كيبار يراهروها در شتابنديم
 بارهر كه ستين حواسشان و
 يسنگ يهاپله ميتعظ ريز

 كبود يابوتهگل چون درد
 ...شكفديم شانيهاساق بر
 

 هربار رسميم كه كوچه به اما
 باز و يارفته تو

 است مانده تو عطر يزدهخي يبو تنها
  نكيا كه ييردپا و

  شوديم هضم گرسنه برف ينهيس در
 سرد خاموش ابانيخ مبادا تا

 ...كند فاش را تو يخانه ينشان راز
 

 زمستان نيا كه كنميم اعتراف
 امنشانده سبزه به زودتر را هاگندم

 سال ليتحو يسفره و
 ستيرگاهيد
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 است دهيند را يچوب يگنجه رنگ كه
 دانميم

  اما ستين يكي هابنفشه راه با تو راه
 نكن مالمتم

  دهيدزد را تو يردپا برف آنقدر
 ...دارم معجزه انتظار بهار از كه
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 شايد روزي دوباره برگردي
 

 هنوز كنميم فكر من
 يچوب در نيا يسو آن ياستادهيا تو
 من يهاقدم يدلهره به ياسپرده گوش و

 ...تپديم يقال يهاگل اضطراب يرو كه
 

 هنوز كنميم فكر من
 بلند يشمشادها كنار ييآيم دوباره

  را نگاهت انتظار يهاقاصدك و
 بهيغر يهاچهره انيم يكنيم روانه

 ...من يجستجو به
 

 هنوز كنميم فكر من
 دنميد با
 من سالم هر لرزان يآوا با

 السيگ يشكوفه هزار
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 ...شرم به بندديم نقش تو يهاگونه بوم بر
 

 هنوز كنميم فكر من
 يدلتنگ شوديم ريزنج كه غروب

 اتحوصله فيلط شميابر به
 يكنيم تصور مرا مبهم ريتصو
 ...خاموش يهاهيسا يالالبه

 
 هنوز كنميم فكر من
  يشويم من يشعرها ينظرباز رياس

 اتنهيس در شوديم قاب دلشوره و
  نگفتنم، از
 ...دنمينپرس از
 
 يخال يكوچه دوباره شبيد

 اما گفتيم تيتسل را نبودنت
 هنوز كنميم فكر من
  يبرگرد دوباره يروزتو  ديشا
 ...باران در يشو عاشق يروز ديشا
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 هايت را پس بگير!خداحافظظ 

 
 باد را ميحرفها ديشا گفتم

 اششبانه هدفيب يهاپرسه يالالبه در
 تو دست به برساند

  را تيلبخندها گس طعم و
 آلودمه يكيتار نيا سطح بر

 كند ميتقس
... 

  رفتنت يعقربه با همراه
 نوشتم را ميهايداريب
 هاترانه آن يهيحاش در 

 تو پرستش مقدسِ يِ سمفون كنار
 يميقد ينهيآ آن پشت كردم نهان و

 هنوز كه
 است سيخ تو يهاگونه رنگ از 
 را هاستاره و
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 شيپ يرگاهيد كه
 بودم دهيچ تيچشمها آسمان از

 هايكول همان به دادم پس
 كنند سنجاقشان تا
 من رِيتقد ياشهيش يگو به
 ستين بلد را وت گرم آغوش راه كه
... 

 !نابگاه يهاخواب ماه متولدِ
 !يشدن آب يصبرها تمام خالقِ

 امداده پس را هاسالم تمام تقاص من
 !ريبگ پس را تيهاخداحافظ
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 ها و لبخندهادستت
 
 شناسمشينم
 زين او مرا شناسدينم 

 يفلز غول نيا يتكه نيآخر تار يشهيش پشت از
 دهديم تكان دست ميبرا

 زنميم لبخند تنها من و
 ماننديم هاحادثه فقط

 گذرديم خاموش يهيثان
 لير نامتنها نيا يبرهنه تن و مانميم من و
 اهيس ياهيسا و

 شوديم دورتر و دورتر من از كه
... 

 خزنديم نيزم يدهيتفت تن يرو ميپاها
 ملتمسند را يآب مرهم يخنكا و 

 ...امكرده عادت باد يپوزخندها به
... 
 شناسدمينم
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 زين من را او شناسمينم
 زنديم لبخند من به عبوس يدخمه يكيتار از
 دهميم تكان يدست تنها من و

 ماننديم هاحادثه فقط
 رحمنديب هاهيثان

 كندينم دل من آغوش از جاده
 شوديم گم هاييتنها پشت او و
 هاكوچه و هاسنگ آجرها، يال به ال
... 

 بوسنديم را باران يهاقطره ميهاگونه
 امنبرده چتر
 دهديم عذابت چتر يباش سيخ يوقت
 خواب يوسوسه يهوا

 شهر چراغِ نيآخر و
 شوديم خاموش كه
... 

 لبخندها و هادست
 هاهيثان و هاحادثه

 ...بروم ديبا
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 كنماميد را براي تو نقاشي ميي
 
 عشق با امگرفته ستد به را ديام

 تلخ يهارنج نيا كند اتخسته مبادا
 يدلتنگ انيپايب بارش نيا اي

 ...ريتقد با رحميب تقابل نيا در
 

  باز كه بگو يزيچ ميبرا
 اتكودكانه لبخند نيريش يايرو

 هابودن دوباره از شود يياشاره
 ...من يبهانهيب يهايشاد از يادگاري

 
 برقص بد روزگار با كودكانه

  را تيموها خرمن بده باد به و
 تخت كي وسعت به ديسپ يدشت در
 گمانيب دهيشن را هادارم دوستت تمام كه
 سرد ينگران نيا لرزان يهالب از
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 ...داردنباله يهايخوابيب انيم شده نجوا
 

 تو يهاگونه بر ممينس ادگاري من
 يفرودآ آغوشم به واربوسه

 را خوب يروزها يهاترانه تا
 سازم اضطرابت يهاشب ييالال
 ...است رحميب ترس كه هنگام آن
 
 بخند من يهاچشم به دوباره ايب

 ...عشق با كنميم صدا را تو نام كه هربار
 

 دارنديب تو يهاچشم يهاستاره
 كودكم شو مهتاب تيروا

 را شوم يدردها نيا اوريب طاقت
 كنميم ينقاش تو يبرا را ديام

 ...است راه رد شاد يروزها نوازش
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 شودحريف عشق نميي
 

  امبرده خود با را اميكودك
 شك به كند دعوتش ييتنها مبادا

 كوچك يهافرشته كه نجايا
 ...اندكرده گم آفتاب ريز ييجا را شانيهافرفره 

... 
 بگو يزيچ ميگويم

 است انسان دشمن نيترثيخب سكوت كه
 را حرفم يمابق و

 امخسته ذهن يتوپس نيآخر به كنميم ديتبع
 زنديم لبخند تلخ

 روشنش يهاچشم يانتها در نميبيم من و
 نو يجوانه هزار

  دنييرو به بندنديم دل
 دلتنگ اما
 ...را بهارشان يايرو بدزدد يزندگ مبادا كه
... 
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 فاصله نيتركينزد در را اميكودك نشانميم
 تخت يرو
 ديسپ يهاملحفه از دور اما

 شيموها یخاطره در برميم فرو را دستم و
 كنديم شانشانيپر شادمانه

 ...دانمينم روز، نيكدام ادي به
 

 مهر به رديگيم بعد
 را اميكودك يدستها

 سوزن يبوسه از كه كوچك ييدستها با
 مانديم ساكن يهادوزككفش دشت به
 كنديم پنهان مشتم در را يزيچ و
 تو يبرا باشد «
 ببوسمت دوباره كه يروز تا
 ...»يادلهره چيه يب

... 
 كنميم باز كه را مشتم

 درنگيب را امحنجره فشارديم يزيچ
 بعدازظهرها تمام يهوا و

 شوديم يابر
 ؛است داده هيهد من به را سرش گل
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 اما سرطان ستيبيعج درد
 !شودينم عشق فيحر
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 هرروز يكشنبه است
 

  د،گذرنيم روزها
 هاهفته دست در دست

 هافصل و
 ييجا به كرده ريگ ميتقو يپا اما
  يدلتنگ يفاصله نيماب
 ...است كشنبهي هرروز كه
 
 گفتيم نفر كي

 يباش كرده رد كه را مبدأ النهارنصف
 كندينم يفرق گريد

 كجاست مقصدت
 باشد هيغرب يتاكستان يالالبه اتخانه

 يسنگ يخراش آسمان اي
 همند هيشب هاابانيخ تمام گريد
 يانامه چيه و
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 ...ستين زيلبر آشنا يهاواژه از
 

 ستآرام امروز من غرب
 باد و بارديم باران
 دهديم خوردهترك يهابرگ يبو فقط

 مرگ و خردل يبو نه
 فهمندينم را دود يهندسه هاشش نجايا
 ستين ژنياكس ميتحر از يخبر و

 من اما
 شنوميم را شرقم اندوهگين يهاتپش يصدا

 روميم باال يمركب يهاستون از كه هربار
  م،يهاچشم تهران

 روديم ياهيس
  قلبم، يقاهره

 زنديم پا و دست خون در
 ...رديگيم درد وجودم دمشق تمام و
 

 دور وطنِ يخال تيجا
 ميانشسته نجايا ما
 مينوشيم يچا
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 ميخوانيم شعر
 مانيهافنجان يماندهته در و
 ميگرديم نيا يپ

 است كوتاه ايدن از دستمان چقدر كه
 يطوالن آرامش تا راهمان چقدر و

 ابانيخ و بارديم باران هنوز
 دهديم برنگشتن گس طعم

 ستين تهران نجايا
 ستين قاهره

 ستين دمشق
 است مونترال نجايا

 !كشنبهي عصر
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 قاجاريهه
 

 حادثه نيا يسلسله سر
 بود ميعق

 كرديم فتح را ييتنها كشور بند بند گرچه
 ...تو فقدان ريشمش جور به
 

  را دلم يهانيسرزم من
 امداده دست از تيچشمها با جنگ در
 نانوشته يگلستان يعهدنامه در
 امآورده تاب هااشك نيا خراج ريز و

 نداشتنت يتركمنچا در
 بپرس جهانگرد مستشاران تمام از

 من ينهيس خاموش مردم رنديفق چقدر
  تيهادست يقحط يوقت
 ...كنديم داديب خانه نيا در
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 ايب
 نيبب را نبودنت يهاترس ايب

 خيتار يمكاره بازار در كه
 يناصر يهاسكه روز هر
 كننديم ضرب تيلبخندها از
 شانشبانه يهاپچپچ يسراحرم در و

 عاشقانه يدربارها صدراعظم قتل يبرا
 شوديم توطئه فانهيسخ
 ديد يخواه يروز
 كهنه دفتر نيا نيف حمام در كه
 من يشعرها يدهيبر يرگها از

 ...ستيجار تو سرخ نام به يباريجو
 

 كن باور
 عدالت نه ،يآزاد نه

 من دل يرانهيو يهانيسرزم يمشروطه
 ستين تو خواستن جز يزيچ
 بترس انقالب نيا عاقبت از

 من يفراموش استبداد به اگر كه
 نبودنت يانتهايب ظلم به
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 هربار
 يكن ديتهد را ميشعرها مجلس

  من شعر يهاواژه يروز ديشا
 ...كنند ركودتايپ قزاق آن مانند
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 قمارر
 

 كنديم درد شعرم امشب
 خودكارم و
 كاغذم و

 زميريم تاس دوباره
 شوديم زيلبر سرخ شراب از وانيل و

 دل يهاورق
 اندمانده جا تو شيپ

 خشت از يكوه با من
 امشده قطار سوار

 مست آدم همه نيا يورروبه و
 ...كنميم قمار داشتنت يبرا
 
 است ممنوعه يبرگها از مملو فميك

 يمواز يهاآرمان در متضاد يشعرها
 ...كننديم درد كه ييهاواژه با
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 زميريم تاس باز

 را نبودنت يهالحظه و
 شراب يِ مهربان به زنميم ونديپ

 روميم خواب به
 صبر خاجِ  با
 شوميم داريب

 ...ييتنها كِيپ با
 

 ينباش تو يوقت يراست
 سبز يانتهايب يگندمزارها نيا

 سرخ جنگل كدام به رو
 كنند؟يم خم سر

 يتكرار يآدمكها نيا
 شوق كدام با
 صبرانهيب نطوريا

  زنند؟يم گره سال به را سال
 
 !نو يشعرها يبلندباال يِبيب... آه
 تيلبها سرخ بيس از
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 ببخش يابوسه مرا
 راهبريب قطار نيا پادشاه تا

 !شود ديتبع تو يايدن به تنها
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 و آلفا Luluنشر  

1394 
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 رر
 

 گرم يهاتپش نيا خواهدينم ييرمزگشا
 من شعر از يارودخانه

 اما ستيجار تو قلب به رو
 تويب من، روزگار

 ...است داردامنه يهارنج از يرنگ
 

 تيايرو كه يگفتيم راست
 اما هاستچلچله آمدن راه رواق

 كنم؟ چه روزگار با بشمرم، را روزها
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 زز
 

 يرازق يهابرگ اندشده زرد
 زيپائ انگار من، يبايز

 من و را آمدنت راه كرده زركوب
 ...كنم فكر زلفت هايحلقه به ديبا باران ريز
 

 زديبگر دل نيا زمستان تا ايب زودتر
 تا ايب زودتر

  برقصند زادنو يهاشكوفه ادي با زنبورها
 و نديبرو دشت زهدان بر هازنبق
 كند سالم هاعاشقانه به دوباره يزندگ

 ...ايب زودتر
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 سس
 

 برف ديسپ وقت به سال
 :خواستنت شهيهم وقت به ساعت
 بندميم نيآذ را تيچشمها يستاره

 و زنميم پس مهتاب يگونه از را هاهيسا
 ...كنميم دعوت نو يآواز به را هاركيرسيس

 شعر گهواره بر دهميم سُر را سرم
 كنميم بوسه غرق را تيپا تا سر
 !من يباال بلند سرو را تيپا تا سر

 !من نازدار سرو ،!من ناز سرو
  تو يخاموش كه نكن سكوت
 حرف يرانيو و است واژه سقوط
 تو يدلتنگ كه نكن سكوت

 ...است مردن يبرا بهانه نيترساده
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 ر دست انتشاراز مجموعه شعرهاي دد
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 خواستيمما ميي
 
 ميبمان زنده ميخواستيم ما

 اچهيدر آسمانِ  اگر يحت
 بود پرنده فقدان از مملو

 هيهمسا يِاهل گندمزار بر و
 ...ملخ بارانِ  و ديباريم آهن داس

 
 ميكن يزندگ ميخواستيم ما

 مدرسه كي يهلهله اگر يحت
 شديم تلف هابمب يعشقباز يپا
 يادغدغه چيه يب داخ و
 ما يدستها از

 ...داشتيبرم را نوزاد يهاقاصدك
 
 ميشو عاشق ميخواستيم ما

 دهيرس تازه فرشتگان اگر يحت
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 ياقاق يهاشاخه با
 رفتنديم دار بر شرمسارانه

 صبح هر بلوط درخت آغوش و
 ...سوختيم ريفق يهاسنجاب التماس از
 
 ميخواستيم ما
 !ميخواستيم

 هاروزنامه تمام به پشت پس
 مساحتش در كه ياپنجره به رو

 داشت تكرار يحوصله برف فقط
 :ييبگو دلبرانه تا كردم تيصدا

 !»آمدم!... جانم«
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 ي روياها خوب است!حال همهه
 

 !من خوب باش آرام
 آن در كه ستعجيبي بازار آشفته جهان

 را عاشق هايقمري هايبال ظرافت
 سنجندمي شده طراحي توافق يك وزن با
 پير مرداب خاموشي از هاسنجاقك عبور و

 زدهخواب نيلوفرهاي همراهي با جز
 ...شودنمي ممكن

 
 !من خوب باش آرام تو اما

 تو جاي
 خسته شعرهاي اين آغوش در

 است امن
 توست منزل كه دنجي ساحل اين در اينجا

  گوزني هيچ ردپاي
 هوا به سر هايگلوله آلود خون با
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 شودينم آغشته
 دانندمي هاپروانه تمام و

 عبوس يدربسته هايپيله اين زنجير از كه
 خواهد كشيد زبانه كمان رنگين لبخندهاي روزي

 روزي كه رازهاي سرنوشت با ماست

 ديبوس خواهم را تو دوبارهكه  يروز
 خواهم گفتآغاز عصر تو سخن  از و 

 كه عصر تو
 پايان تحريم حضور خداست 

 لي از آب و گندمهاي خادر سفره
 عصر بلوطست و رنگ و آزادي

 ي ديروزش راهاي پارهكفشست كه و حكومت كودكي
 بخشيده است...  ي گرمبه اولين رودخانه

 
 آرام باش بانوي شعرهاي ارغواني من!

 كند با برگهاي خيسباد بازيگوشي مي
 كند اماها و شراب را بهانه ميشاعر شبانه

 !ستحال تمام روياها خوب ا
 گرفته پا تو بوسيدنِ از كه ايعاشقانه و

 ...رسدنمي انتهايي هيچ به هرگز
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