
 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمه الرحیم



 

 

 
 شـىاسـىـامـٍ اثـر 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 :شاعز

 (سٞزا ٚحیذی ٘یىٛ)

 :٘اْ اثز

 (تاریىی)

 :٘ٛع اثز

 (شعز)

 :سطح اثز

---() 

  

  

 :صا٘ز اثز

 (عاشما٘ٝ)

 :تعذاد صفحات

 (دٜ)

 :اختصاصی تٛدٖ اثز

 (تّٝ)

 :حمٛق اثز
 (.تٕأی حمٛق ایٗ اثز ٘شد رٔا٘یه ٔحفٛظ است)

 :اطالعات اثز 

 

 :ِیٙه ٞای اثز 

 

  
 :ِیٙه تاپیه اثز در ا٘جٕٗ

 (وّیه وٙیذ)

 :ِیٙه ٕ٘ایٝ ٘ٛیسٙذٜ

 (وّیه وٙیذ)

  
 :ا٘جٕٗ رٔا٘یهِیٙه 

 (وّیه وٙیذ)

 :ِیٙه سایت اصّی رٔا٘یه

 (وّیه وٙیذ)

 آثارتایپ  

https://romanik.ir/forums/threads/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%88.8055/
https://romanik.ir/forums/members/zahra-v-n.1249/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/forums/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.23/
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 :تیٓ اجزایی اثز 

 

 :طزاح جّذ

(Niloofar_ N) 

 :وپیست

(AYSA_H) 

 :ٚیزاستار

 (ٔیٓ.ٞا٘ی)

 :ٔٙتمذ

(5Nil@8) 
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 زَرا يحیدی ویکً |اشعار تاریکیمجمًعٍ 

 :ٔمذٔٝ 

 !تاریىی است، ٕٞاٖ ٔٗ س٘ذٌی چیست؟ تاریىی ٔعٙای

 ***

 !ست سز ا٘جاْ لّثٓ شثیٝ تٝ تاریىی

 !اْ شثیٝ تٝ ٞیچ ٘یست تاریىی

 !اْ تی تٛ طّٛع ٘ذارد س٘ذٌی

 !ار ٘ذاردلّثٓ تی تٛ آراْ ٚ لز

 ***

 وجاست آفتاب درٚ٘ٓ؟

 وجاست ٘ٛر ٚجٛدْ؟

 وجاست خٛرشیذ آسٕا٘ٓ؟

 وجاست تارلٝ ٘ٛر أیذْ؟

 ***

 چٙاٖ آسٕاٖ درٚ٘ٓ تاریه است، آٖ

 !تاتذ وٝ ٘ٛر ٟٔتاب ٕ٘ی

 س٘ذ ای چشٕه ٕ٘ی ستارٜ

 !تپذ ٚ لّثٓ ٕ٘ی

 ***
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 زَرا يحیدی ویکً |اشعار تاریکیمجمًعٍ 

 سزا٘جاْ وارْ چٝ شذ؟ 

 ٞایٓ چٝ شذ؟ سزا٘جاْ حزف

 ٞایٓ چٝ شذ؟ سزا٘جاْ اشه

 سزا٘جاْ لّثٓ چٝ شذ؟

 ***

 اْ تی تٛ ٔعٙا ٘ذارد س٘ذٌی

 اْ تی تٛ خٛشی ٘ذارد دٌیسٖ

 اْ تی تٛ رٚشٙایی ٘ذارد س٘ذٌی

 !اْ تی تٛ ٚجٛد ٘ذارد س٘ذٌی

* **

 چزا سز٘ٛشتٓ تاریه شذ؟

 اْ ٘اتٛد شذ؟ چزا آیٙذٜ

 ٞایٓ خشه شذ؟ چزا اشه

 !چزا لّثٓ سًٙ شذ؟

* **

 ٞایت سٍٙیٗ تٛد، حزف

 !دَ ٔٗ ٘اسن

 ات سخت تٛد، چٟزٜ

 !صٛرتٓ خیس
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 زَرا يحیدی ویکً |اشعار تاریکیمجمًعٍ 

  ***

 !تٝ ٔٗ ٌفتٝ تٛدی ٞزٌش ٘ثاشٓ

 !جا ٘ثاشٓ در وٙارت، ایٗ

 !تٛا٘ٓ تٝ تٛ ٌفتٝ تٛدْ ٞزٌش ٕ٘ی

 !تٛا٘ٓ، دٚر اس تٛ تاشٓ ٕ٘ی

 ***

 !ات ٔا٘ٙذ ٔزي تزایٓ تٛد دٚری

 !ٞایت ٔا٘ٙذ تیشی تز٘ذٜ حزف

 !ا٘ٙذ سًٙ تی رٚحچشٕا٘ت ْ

 !لّثٓ تىٝ تىٝ، شىستٝ تٛد

 ***

 ایٗ حمیمت تّخ ٔٗ تٛد،

 !تاریىی ٚجٛدْ تٛد

 ات تزایٓ سخت تٛد؛ فزأٛشی

 !أا غیز ٕٔىٗ ٘ثٛد

 ***

 فٟٕیذْ ایٗ اشتثاٜ ٔٗ تٛد، تاسٜ ٔی

 !اْ درٚغیٗ تٛد عاللٝ

 ایٗ تزس تٛد، تاریىی تٛد، اشتثاٜ تٛد؛

 !أا پس چزا غٓ ٔٗ ٚالعی تٛد
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 زَرا يحیدی ویکً |اشعار تاریکیمجمًعٍ 

  

 تا ٚجٛد غٓ درٚ٘ٓ

 اْ تا ٚجٛد شىستٍی

 ٞا تا ٕٞٝ سیاٞی

 !ٞا تا ٕٞٝ تاریىی

 ***

 وزدْ ٔٗ تاس اِتٕاس ٔی

 ریختٓ اشه ٔی

 ا٘ذاختٓ چًٙ ٔی

 !وزدْ ٔٗ تٛ را خٛاٞش ٔی

 ***

 دیٍز ٞیچ چیش فایذٜ ٘ذاشت

 !ٞایٓ فایذٜ ٘ذاشت غٓ

 ایٗ جذایی تٝ دست تٛ تٛد؛

 !أا تاریىی، تزای ٞز دٚ

 ***

 اْ تىٝ تىٝ، لّة در سیٙٝ

 !ٔثُ شیشٝ شىستٝ

 در درٚ٘ٓ غٛغاست،

 !خاست آٜ اس ٚجٛدْ تز ٔی
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 زَرا يحیدی ویکً |اشعار تاریکیمجمًعٍ 

 !ی رٚحسٍٙی ٚ ب 

 !ایٗ اتفاق عشك است

 !عشك تیٗ ٔا

 !سزد، یخ، خیس

 ***

 ست، اْ شثیٝ تٝ ٌٛداِی تاریىی

 !تسیار طٛال٘ی ٚ تاریه

 !تًٙ ٚ تاریه، سزد ٚ یخ

 !ٌٛداَ ٌیز افتادٜ استاْ در ایٗ  س٘ذٌی

** *

 غٓ درٚ٘ٓ را تٝ وٝ تٍٛیٓ؟

 تاریىی ٚجٛدْ را چٍٛ٘ٝ آشىار وٙٓ؟

 شٛد؟ ٞایٓ ٔی چٝ وسی غٓ خٛار غٓ

 شٛد؟ اْ ٔی تاریىیچٝ وسی رٚشٙایی دٜ 

 ***

 تٟٙا در ایٗ د٘یای تزسٙان

 تی وس در ایٗ آسٕاٖ تاریه

 تاتذ ٟٔتاب در افك وزا٘ٝ آسٕا٘ٓ ٕ٘ی

 !ستارٌاٖ در پشت پزدٜ تاریىی پٟٙا٘ٙذ
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 زَرا يحیدی ویکً |اشعار تاریکیمجمًعٍ 

 تزس اس تاریىی ٕٞیشٍی، 

 ٚحشت اس ٘ذاشتٗ رٚشٙایی،

 !خٛاستٓ ٔٗ ایٗ را ٕ٘ی

 !خٛاستٓ فمط تٛ را ٔی

 ***

 ایٗ پایاٖ ٔٗ ٘یست،

 تاریىی ٔٗ ٘یست،

 ایٗ یه اشتثاٜ است،

 !یه درٚغ است

 ***

 تاٚر ٘خٛاٞٓ وزد،

 ایٗ سز٘ٛشت ٔٗ ٘یست،

 ٞزٌش ٘خٛاٞٓ پذیزفت،

 !ی ٔٗ ٘یست ایٗ آیٙذٜ

 ***

 دٞٓ ایٗ سز٘ٛشت را تغییز ٔی

 ساسْ ایٗ س٘ذٌی را اس ٘ٛ ٔی

 تا دٚتارٜ طّٛع را تز چشٓ تثیٙٓ

 !ٞای آفتاتٓ تا شىٛفا وٙذ ٌُ

 



 

 

 
9 

 زَرا يحیدی ویکً |اشعار تاریکیمجمًعٍ 

 را٘ٓ پزدٜ تاریىی را تز عمة ٔی 

 ی لّثٓ را ٌشایٓ پٙجزٜ ٔی

 شٛد غٛغا در درٚ٘ٓ تاس ٔی

 ست غٛغایٓ تار اس خٛشی ایٗ

 ٞا در ٚجٛدْ جایی ٘ذار٘ذ تاریىی

 !ٞیچ خا٘ٝ یا ٔمصذی ٘ذار٘ذ

 ***

 !لّثٓ دٍِیز دٚتارٜ شٛد ٕ٘ی ٞزٌش

 !درٚ٘ٓ در أیذ پٙجزٜ شٛد ٔی تاس

♪پایاٖ
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 زَرا يحیدی ویکً |اشعار تاریکیمجمًعٍ 

 
 «.تا تشىز اس ٍ٘اٜ سیثای شٕا، ایٗ اثز تٝ پایاٖ رسیذ»

 

 

 

 .برای مطالعٍ دیگر آثار وًیسىدگان، از سایت رماویک بازدید فرمایید

 ایه لیىکبرای ارسال اثر وًشتٍ شدٌ تًسط شما ي اوتشار آن بر ريی سایت رماویک، بٍ 

 .مراجعٍ کردٌ ي یا بٍ اعضای اوجمه رماویک بپیًودید
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