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 محمد اسحق برکت
  ويرجينيا ـ امريکا

   ٢٠٠٨نومبر 

 
 

نٔه نــازـطع  
 

  زـــطــن
  

   برای خدا-ه ای  کدگ کده ای        خلِق مه تنگجنمه توکـــه دايم به ســر هيچ کتی 
  !مردکه او         

  ای اول چقه زاری ميکـــدیـده ياِدت اس روزه                               
  ـــه نجـــــاری ميکـــدیــده تايمنی سرک اول کـ                               

  اری ميکدیگره که روان طلبگپتره  صديق کور                               
   کده ای  ــ برای خداگ کده ای       خلِق مه تنگهايته فراموش ده دهمزنکيسه بری  
                   !زنکه او          

  ی ميکدیگ خانده يادت اس ده دهبوری که نانوايې                                  
  ـم راهی ميکدیـــ پـيشــــه همـيــشـَتِکـَپ کـُهخــالـــ                                 

  احســاس تنهايې ميکدیم گم کتی فاميل خود يکجا                                 
   برای خدا- کده ای گکده ای     خلِق مه تن ری بلندـُکه هوس ک ه چه شدــَتـِجـَای کپيزار  

                  !مردکه او          
  

  ری که خوده پت ميــکدیـــده يادت اس ازعسک                                
  قت قت ميــکدی ه چطوـــمثل ماکيان ده مرغانچ                                

 هی پت ميکدیگ بوريای فرسوده خوده لچ و زير                                
   کده ای ـ برای خداگن کده ای         خلِق مه تگـاه صفت بجـــان مـه خـــوده پلنروبــ  
                   !زنکه او          
 ـی ميکدی خوشحالــیده يادت اس ده نامزدی چ                                  
  ـــی ميـکدیـــ زالــ مه ديده مه مهِپبه سوی  جي                                  
 جاکت امريکايې ميکدی چين و شوق پيران کمر                                  

   کده ای ــ برای خداگ کده ای        خلِق مه تنگ سنــمثـــلبه لک نرمتــه امروز د                 
  !مردکه او                 

  ميکدی شريک چــه کـار قاچـاقبر و کتی رهبر                                
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  خوده پولـدار ميــکدی ــرــــــکمک های مهاجـــز ا                                       
 ميکدی بيطار يا کورس دوماهه خوده داکتر کتی او                                    

   کده ای ــ برای خداگ کده ای         خلِق مه تنگقاچــاقبر چقــه نيرنــــ  واپوليس با تو  
  :ازهمب                 

  ه اخوانی ميکدیگه پرچمی گ خلقی ده يادت اس خوده
  ربانی ميکدی و مسعود کتی دوستم باز  خوده پيوندباز

  ی ميکدیپشتيبان اطالب ريش بزمانند از کتی او اده آخر
   کده ای ــ برای خداگ  خلِق مه تن کده ای گروه خوده همرنگ هر زمان با هر هبی شخصيت د       
  !زنکه او        

  و ميکدیخيال َن و نو که فکر چه شده بود ده يادت اس،                               
  ــو ميکدیـــــروشنه سرم شــــَ بی آبی روز لچری و از                              

  ميکدی و َاهـــــــَملــــِکوچه ِد رسوايې سر غالمغال و از                            
   کده ای ــ برای خداگ کده ای      خلِق مه تنگه پلنخود منبجاناشانه   وجغلای يکتی مو

  !مردکه او       
 یميکد ه خوده نيشه همرای بيرـــــــــــده يادت اس که ده اينج                          

 یميکد ی نصيرـــکه ميديدی خيال کاکايت حاج هرکی ريش هر                          
  ميکدی خوده اسير جه ئیرويان اينا مزردموی  و به چشم سبز                          

  کده ای ـ برای خدا گ خلِق مه تن   کده ای  گچه ده خانه خوده ستن بگیادب  "برکت"پيش برو      
 
 !او زنکه      

 
  

 


