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ٍِ فطزا  ضا
 

 ُن تا کٌاِض، اظ ذاًَ تا ذاًَ

 هاًسٍ امٌُْظ ًا ذْاًسٍ ایي ُوَ ذْاًسم اّها 

  اى تا غطّبتظذوِایلِس 

  ؼلْعضًِگ حطفِاین تا 

 ِای تٌگًفؽیتاى گلْ زض

 حؽس ِای تاى اـکضّی چفوِای

 ! یستی ًاه ای، آّاضٍ تیمطاض ًفؽتَؼطگطزاى،  ـکؽتَ

 ی پیچستاى تا صساین هزض آـفتَ حال



 ٍٍ، زًساى تط ُن کفیسذطذطٍ خْیس

  !ضگ تط گطزى تیط هی کٌیسلطظ کطزٍ، 

ًَ  ؼؽطُاین؟زض  یسَّطًگفتَ تْزم فطّ 

 ؟ صسایناظ  یسفِکَؼط ًَ

   هی ـکافس؟ ػکؽِاینچفوِاین اظ پفِت کَ 

 ؟ُط زضیسٍ ًیؽتکَ ُعنِ  حطفِاین تطایِ  

 ًگفتن، ُاى؟

 تلد اؼت حاال تاظ خطػَ ای اظ ذلْتن هی ًْـیس،

   زض ایي ُْایِ  ؼطز، ایي ذؽْغ ـالِ  ـوا ًوی ـْز

 تَ ذاًَ تاظ گطزیس

 !ضاٍِ  فطزا ؼرت غطیة ّ زّض اظ ـواؼت
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 چّکَ ُا  
 

 لة تَ گیالغ ًفاًسٍ، ؼطخ 

 ؼطذتط زض ُیاُْیِ  تکطاضِ  ًگاٍ

 زض ؼکْت چطخ، ًعزیک، ًعزیکتط

 ظیِط ًفؽِایِ  تطیسٍ، ْاتِایِ  پطیسٍپفِت زیْاض، کٌاضِ  ذ

 تا گطٍء اًگفتاىِ  ؼطز زؼتی تَ زؼتی

 اًگاض چیعی آتؿ گطفتَ  ، تْزُوآًدا 

 اًگاض چیعی زض آى ـطاب چکیسٍ تْز

 ضّیِ  لثِا، ًفؽتَ، خا ذفک کطزٍ 



 ّ 

 هی ذْاؼتین تا هیاى زُاى تچطذس

 اظ گلْ فطّ ضّز

 ظیطِ  پْؼت، هیاىِ  ـیاضُا

 تا ضّیِ  لثِا، تا زّتاضٍ ، ا گطٍ ت، زّاى زّاى

ّ 

 !پْؼت: گفتن 

 !تي: گفتی

 !زاؽ: گفتن

 آفتاب: گفتی

 خاااااى: گفتن

  !ًَ ُیچ ًگفتی گفتی؟

  حاال زّتاضٍ آهس، چیعی اظ ها

 ضّیِ  ُپلِا، تاالیِ  تّپَ ُا

 تا چفوِک تْتَ ُای تْت فطًگی  

 ػفٍْ ُای ؼتاضگاى زض ضاٍ ـیطی



 ُا لؽطٍ لؽطٍ هی چکس چیعی کَ ٌُْظ زض چگًَْ 

ّ 

 تْ آًدا ذْاتیسٍ ای 

 ّ 

 هي ایٌدا تْ هی کفن

 ؼایَء ًرلِا زُاًن ضا ـیطیي هی کٌس، ظیط ؼمف ایي اتاق

 ضّی ظتاًن ٌُْظ ؼؼوی اظ ذیؽی تٌت

 فطّ ًوی ضّز، چکَ ًوی کٌس

 اًگاض چیعی آتؿ گطفتَ ، ، ُویي خاّ ضّیِ  اًگفتاًن

 ّ 

 اًسٍ  اًگاض ایي چّکَ ُا زض چیعی خا ه

 کَ هی ذْاُن ُی تچطذس، ُی تچطذس 

 ّ 

 .اظ چفوِاین  ُی ُی ُی  خاضی ـْز
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 ظالل
 

 نپطیسیداُا تطای زؼتِایِ  زّض، ـاًَ ُایِ  ذالی تا ک

 تا پطُایِ  ـکؽتَ تط تاهِا ًْـتین

 ؼثع تیطّى کفیسٍ اظ ـٌِایِ  زاؽ 

 هیاىِ  آب ؼطخ ؼط تطآّضزٍ اظ

 ذؽْؼواى ّیِ ض  ،لؽطٍ ظالللؽطٍ 

 ّ  

 چکیس ُاهسام زض تکطاض ،ضاٍ تط ؼؽحی ؼپیس

ّ 



 گلِایِ  اؼلؽی، کٌاِض ضاٍ

 ًؽین  ِ اًسیفَ ُایفطّ ضفتَ زض 

 !ـایس ذن ـْز، ـایس ػثْض کٌس

 ظیط ًفؽِایِ  ػویكِ  گلثطگِا 

 هکیسآهس،  گطؼٌَـایس هثل ظًثْضی 

ّ 

 زض لؽطٍ ُایِ  ـثٌن ذْاتیسـایس 

ّ 

 ی تفٌَ آهس، ًْـیسکثْتط

 تا پطُایِ  ـکؽتَ  ،ـایس زّتاضٍ تط تاهی زیگط

 ظالل تط اظ چکَ ُای تاضاى، ًْـتَ ای چکیس

ّ 

 ضلصِ  ؼایَ ُای ها، تلٌس تط اظ لس هاٍ

 ـثتاب  کطهِایِ زض چطاغاًی 

 ضاٍ ًمؿ تؽتَتط ، اظ حاـیَء ذیالِا پطیسٍ

ّ 



 یکثاضٍ ّاژٍ ُا، لؽطٍ لؽطٍ 

 کٌاِض ُن، زض ُن

 ُن، زاؽ، آب هی ـًْس تا 

 ضّاى تا ـؼطی ظالل 

 هثل حطفِایواى، ًگاُِایواى

ّ 

 چکس  زؼتِا تا ـاًَ ُای ذالی هیط تلؽطٍ ُایی کَ 
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 ًمؽَ ُای ؼیاٍ
 حطفِایِ  ًگفتَ، ّؼْؼَ ُای ِ  تاظی 

 تْپ هی ـًْس، لل هی ذْضًسگاٍ 

 چپ، ضاؼت، تاال، پاییي

 !َ ای گن هی ـًْسزض کْچ

 حطفِای ًگفتَ، پیطاٌُِایِ  تي 

 اظ ُهس ًوی افتٌسگاٍ 

 تا پْؼیسگی هسام ضّی پْؼت کفیسٍ 

 !ذؽِای کٌَِ هی اًساظًس

 



 حطفِای ًگفتَ، ًمؽَ ُای ؼیاٍ 

 چَ تطؼاى، چَ لطظاى

 !سًهی ـْ پٌِاىزفتطُا هیاى ، ـکؽتَضّیِ  ؼؽطُا 

 ًگفتَ،  زیْاضُایِ  تلٌسحطفِای 

 .زًّسهسام هی  تِاتْی ذْا
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 اًکاض
 

 ظالْیؽت  کَ هی هکس اًکاض

 پفت ّ ضّ هی ـْیس

 ی کْتیسه، تط زُاًی کَ آـکاض هی کٌس

 زضیسٍ هی ـْیس

 گیطیستزضظ اظ ضؼْایی تا ـایس ، هی زّظیس زضّغیگاٍ 

 زًثالَ ُای ُواى تثاض   ،آٍ ٍ ٍ ٍ ـوا

 ُای زّضخا هاًسٍ زض خازٍ 

  ُا ًفاًسٍُطگعزض فطزا ضا 



 زض غاضُا، زض هاتن ُا

 ض ؼطگطزاًی گْزالِای گل آلْز ز

 ّ 

 س یهی چطذتازی کَ هی ّظز،  ِ گاٍ هیاى

 سییا زضذفؿ تاضی تاـ ؼالَ ُاهدصّب آتِا، تطگِا،  تی آًکَ

 ضا تساًیستی آًکَ ػؽطحمیمت 

  !هی ـْیسًِفتَ زض  ذْز 
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 تْتَ
 

 ، لسم لسمزّض ّ تط ایي فصل

 تا غطّتی کٌاض ضّزذاًَلسم 

 هی ـْم ؼْذتَ  ضًگِایِ اظ ذْز غافل، غافلگیط 

 زض هطّض افؼال گصـتَ

 کٌاِض صفتِا کَ کوطًگ هی ـًْس 

 گاٍ زلِطٍ هی آیس، تا زیط ّلت پا زضاظ هی کٌس 

 ...کؽی هی ذْاُس تا هي 

 تط ـؼطم هی کفس لیؽی، ظتاًؿ ضا زضاظ هی کٌس



 فمػ ذن هی ـْز، هي چفوؿ تی اػتٌا تَ

 ظّظٍ هی کفس، گْزالِا کٌاضِ تطآهسگی ُا،  ضّیِ 

 ًاذٌِاین ضا ًسیسٍ اؼت 

 تیِْزٍ تطٌَُ هی ـْز

 هي ٌُْظ لسم هی ظًن

 ، غافلگیط ًثایس ـس ٍ ٍ ٍ ًَ

 زًثالِ  تْتَ ای هی گطزمٌُْظ 

 ِ ذواض ،کٌاض ّاژٍ ُایتا چفوِای هٌتظط، گلی پٌِاى

  هؽت هی کٌستی ـطاب ُن 

 زض ضگِای هي تا تِاض هی زّز

ّْ  اضٍ ُایِ  هیساى کَ هطا زّض هی ظًٌستا هیاىِ  ف

  کوی کٌاض ایي فصل لسم، لسمحاال 

    ، چطذی، چفوکی التالی اتطُا ّ ذْضـیس

 کؽی کٌاضم ؼْت هی ظًس 

 !صطف افؼال ضا تا هي هطّض هی کٌس

 0222اکتثط  01ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

  ضًِگ ذٌسٍ ات
 

 صسای ذٌسٍ ات کَ هی ضؼس

 هی ـْم ضًِگ ذْزم، ضًِگ تِاض

 کٌاِض هي، کٌاِض تْ

 چّکَ چّکَ، حطفِا، تطاًَ ُا

 ًفؽِا چَ تیمطاض صسایِ 

 !سهی چک تٌس َچ ُاؼیٌَ  هیاىِ 

 صسایِ  ذٌسٍ ات کَ هی ضؼس 

 هی کٌسشّق هاٍ چَ چَ تٌس،  للة



 یاغِای گلؼؼوی اظ گًَْ ُایِ  ؼتاضٍ ضّیِ  

 هی ظًس ، زّزّ    تا ذؽِْغ گطزى ظیِط گْؾ 

 تتٌْیِ  ـیطیيِ  ت ،تاؽیاىِ  ه

 ـثِایِ  تؽتطت ضًِگ  ،کٌاضِ  آتؿ

 لثت چَ تی تاب، چگًَْ هی چکس؟ 

 ؟زض آغْؾ هی کفس نذْاتزؼتت چگًَْ 

 صسای ذٌسٍ ات کَ هی ضؼس 

   یی خا، خاتدا ًوی ـْمخاُیچ 

 لن ضّی صٌسلی فمػ 

   ن، اًگْض تط لثت ػؽل تط ظتاً

 تا پفِت چفوِایت، ظیِط زیْاضت 

  ینفطّ هی ضّ، تط ًگاٍ ًگاٍ

 صسای ذٌسٍ ات، تٌت تط تٌن

 !ػدة ُْایی زاضزایٌدا 

 . . .پاییع ُن کَ تاـس، آفتاتؿ 

 آفتاتت ضّی ـاذَ ُای تٌن



 پفتن کَ هی افتس گطم، زاؽ هی ـْم 

 کَ هی ضؼس  هاىصسای ذٌسٍ 

 نیهی ـْضًِگ ذْز، ضًِگ تِاض 

 کٌاِض هي، کٌاِض تْ

 !ی ـْینآب هچَ ؼازٍ 
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 ؼایَء ؼثع
 

 ًاهن کَ تط زُاًت، اًگفتاًن ًطم تط هُْایت 

  نضّی تطگِایِ  پاییع، ذؿ ذؿِ  لسهِای

 !آًدا کَ هی ضّی، ضّز پاُاین ضا تثیي

 تا صسای ػؽل، تط گطزًت آّیعاى 

 ا تاالکٌاِض پٌدطٍ حصیطُ

 !آًدا کَ ًفؽتَ ای، ضّز ذٌسٍ ُاین ضا تثیي

 ایٌدا ّ آًدا، کٌاض ذاًَ ُا

 زضذتی ًیؽت ؼایَ اؾ ؼثع

 کٌس، تا ؼایَ ام تیاهیعزپاین گیط تا 



                               ؟تچطذس، یکثاض تَ کام هاکی زًیا 

 یِ  ذّؽن کَ هی افتسضّت ایٌدا فتاتآ

 هی چطذن هیاًؿحلمَ ای تٌگ هی ـْز، 

 تا چّکَ چّکَ تا ّاژٍ ُا تطیعم، تطیعی تا هي 

 اظ ُط ـاذَ تپطم، تپطی تا هي 

 ضّی ًفؽِاین ، تؼس صسای تْ، تپیچس ایٌدا

 ًام هطا، هحدْب تترْاًی تا آّای

 ن زض ـثی زیگط یغطق ـْ

 تاظ تا صثحی زیگط واىزض آغْـ

 ْض ًکٌاِض تطخِا، هٌاضُا، زض  ضاُِای 

  زّضض ـیطاظ، تط صرطٍ ُایِ  زؼت زض زؼت زض تِا

 تطزیس ضا ضا، ن زیْاضُایذؽی کٌذػ 

 ن کتاب کٌَِء لاًْى ضایپاضٍ کٌ

 تا ُن، اظ ًْ تٌْیؽین

 ضّیِ  ؼایَ ُایِ  ؼثع تچطذین، ترٌسین  تا پیچکِایِ  آفتابتا ُن 

  0222اکتثط  32ُاهثْضگ، 



 تیطزاز ًصطیتَ یاز ٌُطهٌس 

 

 

 کففِای ؼْضاخ
 

 صْضِت هتطؼکِای ًیوَ ؼْذتَ ضِّی

 !زؼت ُا ّ تْؼَ ُا

 !زّاى زّاى، ُْل، فطّ ضیرتگاى

 !هؼتطض ًوی ـْم

 !، تطک زاضّ ُناظ ػازت گطیرتَ

  کدا؟ هي تا ـوا اظ 

ٍِ چِل ّ   هتطی؟ پٌحاظ پٌاُگا

 !  تِایؿ گطاى تْز، ًوی زاًیس

 حؽطت تیغی ؼت تط چفوِایتاى 



 ! تیِْزٍ آٍ هی کفیس

 ض آظازگاى، هفت گطٍ کطزگاى هگط ـوا اظ تثا

 تط ذاک کفیسگاى ًثْزٍ ایس؟  زاغساِض

 اهطّظ زضزتاى چیؽت؟

 تا صسایی تلٌس، زؼتی هفت

 !چوالِایتاى ُْا هی ضّز

 !هي آٍ، تاظ

 !اهطّظ چَ زلگیط

 چَ زلگیط ایي ذیاتاى ضا لسم هی ظًن

 ، کٌاِض پٌدطٍزض ُنیاز کففِایِ  ؼْضاخ، ًگاُی 

 زلی زض ُْایِ  ؼفط، پفِت تاضاًِایِ  فصل

 !هسام تَ ؼیگاضؾ ُپک هی ظز

 !زیگط زًیا ضا ًوی فِون: هی گفت

 !اظ ایي ُوَ تکطاض، ذؽتَ تَ ضذترْاب هی ضّم

 !حْصلَء ّب الگِا ضا ُن ًساضم: هی گفت

 !تّچَ ُا، هِطزاز: هی گفت



 ؟ًپطؼیسم زًیا کیؽت، چیؽت

 :گفتن

 کدا خا هاًسٍ ؟ تذٌسٍ ُای

 َ؟تپطچن کدا تایس تطافطاـ

 پیؿِ  هٌظط ! فمػ چِاض ضّظ! تیا ُوَ تا ُن ؼفط کٌین

 !تَ هِطزاز ُن هی گْیین، هحوْز ّ ًؽین هی آیٌس

 !آُی کفیس ّ هي ؼْذتن

 تا کٌاِض گْضُای زؼتَ خوؼی

 تا هیساًِایِ  تیط

 یسٍتا آپاضًواًِای هتطّک ّ خؽس ُای ذفک

 آغْؾِ  ذیاتاًی زض لٌسىتا هیاىِ  

 زی ّ زاغؿ تط پیفاًیِ  هط

 ـاػط تْز ، کَ ًَ پیطکَ  ًَ هؽت،کَ 

 زؼت تکاى هی زاز  ِ زض پطؾ تَ آضظُّای ُط ضّظ صثح

 تی ًگاُی تَ هیعؾ، کَ هثازا پایؿ ؼؽت

 ًگاٍ هی کٌس تَ ػلف ُای تاضیک ضّـي پیازٍ ضّ" 



 *"آى ُا ؼاکتٌس 

 لسم تَ ذیاتاى هی گصاضز

  ؾ کَّ ًیوَ اتا ًفؽِایؿ تٌگ کَ تَ ؼازٍ ًوی اًسیفس 

 *"ا لگس کْب ـسٍ اّه، ؼاکت اؼت آٍ ًوی کفس ّ" 

 ...!ّ هي ٌُْظ 

  

 

  تیطزاز ًصطیلگس کْب اظ  -* 

 

 

 

 

 

 

 

 0222ًْاهثط  9ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 تازِ  تا تٌسی
 

 تی ّلت ّلِت اظ ُط

 تا پْچیِ  ًاکؽاى ؼطـاض

 ایٌدا ٍ ایسسضؼی، کفیسٍ ُی ؼط

 ضّی ایي ؼپیِس ایؽتازٍ

 ى هيچْ کٌاضِ  تی کؽی ًایاب

 !!ضاٍ ضفتي اظ لسهِاین م، کٌاضخلٍْ اظ  ُیسهی ذْا

 ...تا  ام ضّیِ  آتِا ضّاًَ

 ...تا هی ضّم تا تٌسی تاز 



 

 زضیای ّاژٍ ُاتا  حطفتا تاِض ًاظِک 

 آٍ غعلْاضٍ ای هی ـْز تٌگ زض گلْین تا 

     لؽطٍ ای تاضاى ضّیِ  گًَْ ام

 ایي ؼْضاخ ُط چٌس کْچک، ذاًَ ء هي ّ

  ظیط پاین ًوی لطظز، اـتَ، هحکن ایؽتازٍلس تط افط

 ّ 

 هی کٌیس تی ـطم ػثْض اظ کٌایَ ُای ذّؽنـوا تاظ 

 ظیط ؼایۀ ػلفِای ُطظ تاغچَ هی ذْاتیس

 ّ 

 تی هحاتا تاظ هي 

 ...تا تاظ پاُاین، زؼتِاین، هی زًّس 

 تا ظیط گْؾِ  گلثطگِا، تا آغْؾِ  تطاًَ ُا

 ّ 

 تْؼَ ُاین تفٌَ هی ـًْس 

ّ 



 زاؽ هْظّى ظیط آفتاِب اًساهن

 ؼایَ تط پیکطی ؼت

 کَ تا هي تا ضًگِا

 کَ تا هي تا ذْاتِا 

 ! ُاتٌستاظ ـسٍ اظ کَ تا هي چْى هي 

 ًفؽتَتٌسی تاز  ، تطضّیِ  آتِا ضّاًَ

 .تا هي هی چکس ، چّکَ چّکَ، ّاژٍ ُاتاِض ًاظِک  تط

 

  

 

 

 

 

 

 

 0222ًْاهثط  12ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 ذْاب ظتاى 
 

 هی ذْاتس ظتاى تا ـوا تاظ

 َپط َپطهی ظًس ذیال

 ُْای تاظٍ هی ذْاُن، چَ هی زاًن

  هِطتاى تا لحظَ یی ًاب، کوی زّض اظ ـوا

 ذْزم تا ذلْتن ظالل، تیطّى اظ ایٌدا

 ، ُیچزیگط ُیچ، ُیچ

 گاٍ ّ تی گاٍ، فطصتی

 پطؼَ ای ،تَ ُط فطصتی



 چٌگی، تَ ُط پطؼَ ای

 کفیسٍتّکَ ای اظ پْؼتن 

 َ ای ًمؿًَ تط ُیچ کتیث

 ًَ تط ُیچ کتاتی ذػ 

 اّها تا ذْز هی تطیس

 !تا ـوا ُطگع ًفؽن تی زضز ًثْزٍ اؼت

 !ُویفَ ُویي

 ستیٌیهی ًَ چٌیٌن کَ 

 هی ذْاُیسًَ چٌاى کَ 

 !هي ایٌن کَ ُؽتن 

 چٌاى کَ تْزٍ ام 

 آب اظ ایي زضیا ای لؽطٍ

 آفتاب اظ گُِْطهِطتاى  شّضٍ ای

 آٍ ٍ ٍ 

 چَ زلتٌگن اهطّظ 

 ِا ذفتَ اًسّخساً



 ـاّللی هسام زض ُْا هی چطذس

 تا گٌاٍ ذْز تْزى ضا زض ظطتَ ُایِ  ؼطخ تٌفاًس

ّ 

 کَ گاهِاین ضا هی ـواضزاًگاض ؼؽحی 

 ذْز تْزىِ  تی گٌاُی ًفؽتَ  زض کویيِ  ػؽِط

 تا زض ذیعی تی زضًگ اّ ضا تثلؼس 

 آٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 

 گواًن تطاؼتی ایي ضّظهّطگی 

 خاى تا ایي آٌُگِای ، تا ایي َزهِای پط ـتاب

 !تا ُن ًوی ؼاظًس ُّ تا هي تا ُؽتن

 

 

 

 

 

 0222ًْاهثط  16ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 

 ...لاصسکِا
 

 ًوی زاًٌس لاصسکِا 

 ُیچ اتطی تی تْ تاضاى

 ُیچ زاًَ ای تی تْ ًِال 

 ُیچ لؽطٍ ای تی تْ هطّاضیس ًوی ـْز

 لاصسکِا ًوی زاًٌس 

 هْؼوی تاضاًِای  زلتٌِگ یصسف

 لکي تا تاالیِ  چفوت لس هی کفسهسام ضّی تا



 تطای زیسًت، ـٌیسًت 

َّزتطٌَُ هًگاٍِ  ذیطۀ هاٍ تا   ی َز

 کْک، تطاًَ هی ـْز تاضاى ؼاِظا ت

 تا ًت ُایِ  ؼطگطزاى التالیِ  پٌدطٍ ُا هی چطذس

 تا تاز غْغا هی کٌس ِ چطخ ضّیِ  گطزى، پفِت ؼط، زض ضلص

 لاصسکِا ًوی زاًٌس

 ُایت ُیچ اظ ؼراّت زّؼت زاـتي

 اظ ـکلِ  تطٌُگی ُایت 

 اظ ؼوفًْی زلفطیة ظضّضق ُایت 

 ُیچ ًوی زاًٌس

 امتْ ضا ذْب ـٌاذتَ 

 زض ظطافت اًفداض ػفك ّضظیسى ُایت

 ُطگع ًثْزٍ، ًیاهسٍ آى ُوَ زلٌْاظیِ  ًاب

 آى ُوَ ًگاُِای ًایاب

 آى ُوَ ضاؼتی، ذْز تْزى ُا

 لاصسکِا ًوی زاًٌس 



 کَ هي ّ تْ 

 ایٌدا یا آًدا 

 زض ُط ًفػ کَ هی ضّز 

  تَ گٌثسی، هٌاضٍ ای، تَ گلِای تاغچَ ذیطٍ این

ّ 

 لثرٌسی کَ گاٍ حعْض پیسا هی کٌس 

ّْاضٍ ُایِ  لویسٍ  زض ػثْضی تی هدال اؼت  ظضقِ  ف

 ّ 

 .ذیالِاؼت ُّ ؼتتٌِا یازُا

 

 

 

 

 

 

 0222ًْاهثط  11ُاهثْضگ،  



 

 

 

 لسهِا ّ تاضاى
 

 !ٌستاضاى چَ ُتٌس، چَ ُکلسهِا 

 ضا َ زّؼت زاضم ایي ذیاتاًِاچ

  .تاتلُْای ذیػ ضاایي 

  اًس ـؽتَضا  ُا کْچَتطایِ  ػثْض ظًی اهفة 

  آغفتَ اًس زیْاضُا ضا تَ ػؽطی ذْؾ

 ء ـکؼایَضّیِ ، صسایِ  ؼْت لؽاض

 کٌاض ذػُِ ذْاؼتي ُای تطزیسزلِطٍ 

  :تا ذْز هی گْیس، ًگاُی تا ًگاُی تاضیک

 !متیِْزٍ هی زّچَ 



  لحظَ ُای کاشب پفِت  ،ذواض زاًیؼطگطآًدا 

 تط ؼکْ ایؽتازٍ ظًی آضام ایٌدا 

 تاضاى ذْضزٍ یؿگًَْ ُا

 هثل ُویفَ ؼطز ؿزؼتِای

 !ستپهی چَ گاٍ  ،آلثْم ِایػکؽهیاىِ   ؿللث

 !لسهِا چَ ُکٌس، تاضاى چَ ُتٌس

 پفِت ؼْتُوچٌاى ؼْت لؽاض 

  ایؽتگاٍآى  اظ ایي ایؽتگاٍ تا

 زض اًتظاض یتلیؽتا ظًی 

 !تا تگیطز ،زؼتی ؼْیِ  زؼتؿتا 

 زضاظظتاًؿ تا ا زُاًؿ تاظ، تا هطزی ت 

 ذػ کٌس، تَ ًالَ حوالت لویسٍ تط گلیِن

 !ؼتظى چپ ا ِ ذْابکَ 

 ظى زض تکطاضی زیگط  ّ

 اؾ ًَ ذاهْؾ، ذؽی زیگط  اـاضٍزض 

 "!تْام اظ زًسٍء چِپ چْى، ملن ًالص اؼتػ"



 !لسهِا چَ ُکٌس، تاضاى چَ ُتٌس

  ِ آذطیي ؼْت ظیط حاال

   ای گل ـاذَتا آضام ٍ، سیپاـٌَ تاال کف

 ضا ذْاب هی کٌسآذطیي ًگاٍ، آذطیي تْؼَ 

 .لؽاض زّض هی ـْز ضّی ضیلِا

 زِّض زِّض زّض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0222ًْاهثط  00ُاهثْضگ، 



    

 

 

 

 اًگفت تَ زُاى
 

 تِتطیي تاظیگطُای ًمؿ ـوا، صف کفیسٍ زضاظ

 لّلَ ُاى آهوتس ایي زیْاضُا،  ءزض فاصلَ

 اى تاظ تکطاضفزض کٌاضؼؽطُای

  ام چطذیسٍ، ّای چَ زض کٌاض ایي ُوَ ِاهي ؼال

 ، اًگفت تَ زُاى ذیطٍ امًاتاّضٌُْظ 

 کاؾ پسض ُطگع خاى زض زُاًن 

  هازض ػعیع تط لثن ًوی ًفاًس

 کَ اهطّظ خاى ُپط اظ زضز



 !زّضهی  آٍ تا ،ػعیع

 

 تِتطیي تاظیگطُای ًمؿ ـوا، صف کفیسٍ زضاظ

 لّلَ ُاآى هوتس ایي زیْاضُا،  ءزض فاصلَ

 اى تاظ تکطاضفزض کٌاضؼؽطُای

 چَ چّکَ ُا ّای هي ؼالِا زض کٌاضِ  ایي ُوَ، 

 ٌُْظ ًاتاّض، اًگفت تَ زُاى ذیطٍ ام

 تاغچَ ِایِ گلحصاض کاؾ زؼتِاین 

 ٍ زاًَ تطای پطًسن ُایّاژٍ 

 خاضی  ،ای کاؾ تٌن ضّزی تْز

 پطپطـسٍگل کَ اهطّظ 

 .زض ذاک هی غلتسپطًسٍ 

 

 آـفتَتِتطیي تاظیگطُای ًمؿ ـوا، ذْاتیسٍ اًس 

 زضاظی یْاضُازهوتس   ءزض فاصلَ

 تکطاض ، تاظاى تاظ تاظیِافزض کٌاضؼؽطُای



 هي ؼالِا زض کٌاضِ  ایي ُوَ

 ؟چگًَْ ؼالتّای 

  ؟چگًَْ تاب آّضزٍ ام

 ؟!ٌُْظ ًاتاّض، اًگفت تَ زُاى ذیطٍ امچگًَْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0222ًْاهثط  00 ُاهثْضگ،



 

 

 

 

 ...یکی تْز ّ 
 

 یکی تْز 

 یکی ًثْز

 ضّظ تْز

 ـة ًثْز

 گطم تْز

 تطف ًثْز

 کی تْز  ی

 یکی ًثْز



 تْزیکی کْض

   تْزیکی کط

 یکی تا هي

 زض ذاًَ ًثْز ُطگع اّها

 لٌگ تْزیکی پایؿ 

 تْز یکی زؼتؿ کح

 تا هيیکی 

 صازق ًثْززض ضاٍ  اّها

 یکی تْز

 یکی ًثْز

 هی غلتیسخاى تا تا خاى  کَتْز یکی 

 گطم هی آهس  صسایؿتا  کَ یکی تْز

 زؼتِایؿ زض خیة ضاٍ هی ضفتکَ تا تْز  یکی

 کَ ـوغ ضا فْت هی کطزتْز یکی 

 گِل ّحفی هی ًفاًس ضّی هُْاکَ یکی تْز 

 یکی تْز کَ اظ تاغچَ گل هی زظزیس



 پْظذٌس هی ظز یکی تْز کَ تَ تغط

  ضا پاک هی کطز یکی تْز کَ اـکِا

 ضا هی تْؼیس لثِاکَ یکی تْز 

 لثِایؿ هی لطظیس کَ یکی تْز

 یکی تْز

 یکی ًثْز

 یکی تطاًَ،اصلي ذِْز لّصَ تْز

 یکی اظ تطاًَ ّ لّصَ ُیچ ًفٌیسٍ تْز

 یکی ـاز، اصلي ذْز ذٌسٍ تْز

 ًفؽتَ تْز یؿیکی ُویفَ زض ػعای ذْ

 هؽت ّاژٍ تْزیکی ُویفَ 

 یکی ُویفَ ّیؽکی ؼط هی کفیس

 َ هی زّیسل ُْا ضّی تّپیکی زًثا

 یکی ػلف تا ؼیگاض هی کفیس

 یکی تْز 

 یکی ًثْز



 تْزهسام زًثال حطف تاظٍ یکی 

   هسام تا غطیثَ هی پطیسیکی 

 یکی تا پچپچَ آتؿ هی ظز

 یکی ػطیاى فطیاز هی ظز

 ذْاب تْز زضُویفَ یکی 

 تْززض ذْاب ُن ُفیاض یکی 

 یکی تْز

 .یکی، یکی ًثْز 

 

 

 

 

 

 

 

 0222ًْاهثط  03ُاهثْضگ، 



 

 

 

 پیاهِای کْتاٍ
 

1  

  

 

 هی گْیسظتاى ؼري 

 چفن اـاضٍ هی کٌس

 خازٍ ُا ضا تؽتَ اًس

 تطف هی تاضز

 !هگط ًوی زاًی؟ ظهؽتاى اؼت

 



 

 

0 

 

 

 !گفتی هؽت ًکٌن کَ هؽت کٌی

 !زّز ًکٌن کَ زّز کٌی

 کٌن ت هیًکي کَ ذّؽت نگفتن ذّؽ

 زاغن ًکي کَ زاغت هی کٌن

 محاال گیتاضی ذطیسٍ ا

 !حْاؼت خوغ، ًت ضا ذْب ـٌاذتَ ام

 

 

 

 

 



3 

 

 

 ُی ی ی ی 

 چطذی زض گواى کطزم ٌُْظ تا صسای الالی الی 

 ؟یهاًسٍ اخا کدا  زض کسام حطم؟

 ذْاتی؟زض ظیط کسام الالیی 

 ! اظ هي چگًَْ هی پطؼی

 !تساىاّها ، مزّضُط چٌس 

 !ًسپط ُّ تک تیع ِاػمات

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 ُای ُای هی ذٌسم 

 ُوَ اـاضٍ ُای ضیع ّ زضـتتَ ایي 

 ؼیثِای ضًگاضًگهثل 

 چَ ذْـثْ هی ـًْس گاٍ

 ّ گاٍ زض زل کَ هی هاًٌس 

 !ّای ی ی ی

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 متَ زیساضکؽی آهس ضاؼتی زیفة 

 زًثال تْ هی گفت 

 تْیِ  ایي کاغص ُای آـفتَ، التالی ایي ُوَ ّاژٍ  

 ذة چطا پٌِاى هی کٌی؟: هی گفت

 چی ضا؟ -

 چیؽت؟ وؿاؼای تاتا، تگْ  -

 کی؟ ِنِاؼػدة،  -

 تٌگ اؼتتس خْضی  ،غطتت ،هی زاًی، گواًن ایٌدا

 ...ّاژٍ ُا تا ُن  حتی ،ًوی گصاضًس

 ... اظ هي ّ تْ کَ ُیچ

 .تگصضین

 



 

 

 

 

6 

 

 

 ضاؼتی، ػکؽی اظ ذطی تَ زضب یرچال چؽثاًسٍ ام 

 گاٍ کَ هی تیٌن، هی ذٌسم

 اگط گفتی چطا؟

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 کي ًمفَء خغطافیا ضا پِي

 ًَ، زّض کطٍ ظهیي ًچطخ

 تطّ ضّی ذؽی فطظی

 اظ ـِط تْ تا ـِط هي

 !ُاى

  !زیسی ضیاظی تَ ُویي آؼاًیؽت 

 

 

 

 



1 

 

 

 ایي تفگي ُا صسایفاى ـیطیي اؼت

 گْـِا ضا تیع کي

 !حطفِاین ُن

 تیع هی ُتطز ظتاًن

 !تا تَ ذْز تدٌثی، ضفتَ ام

ُّ ِهکَ ًگفتن   تسم هی آیس؟ي ِهي اظ ُي ُي 

 ُاى؟
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 صساین کَ چّکَ چّکَ زض زُاًت هی ضیعز 

 حطفِاین کَ ظیط لثت تَ تکطاض هی آیٌس

 پْؼتن کَ ذیالت تَ یازؾ زاؽ هی ـْز

 تی ضحن تطا تَ للة آتؿ هی تطًس

 ترْاُن، ًرْاُن، زّزت هی کٌٌس
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 اظ ؼْضاذی تَ ؼْضاذی 

 اظ زیْاضی تَ زیْاضی

 ؟کدا پٌاٍ هی تطی

 تساًیػفك تاظی زی کَ کاؾ تلس تْ

 ترْاًیکاؾ کوی ًفػ کفیسى ضا 

 تاظ تکطاض اؼت اگط تگْین 

 تاالتط، کوی زیگط  ،تاال

 آضی ُواًدا کَ ُطگع ًوی ضؼی 

 !هي ًفؽتَ ام تَ ًاظ

 !ظیط پاین کتاب کٌَِء ـواؼتخٌاب، 
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 ًکٌس ؼط تَ ؼطم هی گصاضی ؟

 !هی آیسهی ذٌسم، تاظ ُوؽایَ ام 

 !تْ چمسض ذٌگی گاٍ ّ تی گاٍ

 ـْذی ًوی کٌن

 هی ًاهیَپِط تال  ضا ضًِگ پْؼیسٍ

 کدا خا زازٍ ای؟ ت ضاػمل

 ًکٌس تاظ ػلف زّز کطزٍ ای؟

 ٍ ای؟ؼطکفیسـایس کَ ـیفَء ّزکا 

 کٌَِ صسای خیط خیط زِض، ظًگ ظزٍ ِ ًاّزاىایي صسای 

ُّ چ     تا ؼاظ تْ کْک هی ـْز؟  گًَْکدا 

 !مَ اذتاـٌُن تَ اـتثاٍ گواًن تْ ضا 

 0222ًْاهثط  03ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 آٌُِگ اهفة
 

 زؼت تط تاض ایي گیتاض

 تا ظذن اًگفتاًن

 تا ؼکْت ـوغ هیاىِ  اتاق

 ذْاب تی ذْاب

 آٌُگ اهفة تطایِ  تْؼت

 ایي ـوغ، ایي گیتاض

 تازُای ّحفی ، ایيایي فصل

 ایي هي، ایي ـة



 ایي ُوَ خع خِع ؼطذِا

 ای ّای کدا تَ کدا هی ضّز ؟

 تا ذْز چطا هی تطز؟هطا 

  ؟خاین ذالیؽت، ـایس

 ؟ـایس  ای زض خایی هٌتظط ًفؽتَ

  زّؼت زاضمّؼػ ُواى تاؽ کَ ـایس 

 تاـس حطفِاین کٌاِض هعضػَء تاللیازت 

 !آٍ ٍ ٍ ٍ  حطفِا

 !چمسض حطف ها ضا زّض هی ظًس

  !طز هی ـْزچمسض چفن ِگ

 !!!ّای ی ایي ُوَ ّای ی  اّها تَ ها چَ

 ضا هسام تْ هی کفینزاـتي ها زّؼت 

 !ذْـثْؼت

 هیاى للملکِای ظیِط گْؾ تا گلِای یاغ 

 ضّز زؼتِای هاؼت

 ها کَ زض حیطت ًفاًسٍ این حّتی ذسایفاى  



 حاال ؼاػت ّلِت غطّب 

  تپا کٌین آتؿ ُیعم تیاض، 

 ّاض تچطذنتا کْلی 

  متا ؼاظکٌاضت  نتطلص

 .آٌُِگ اهفة تطایِ  تْؼت

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 0222اهثط ًْ 03ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 اًؽاًن آضظّؼت

 

 !تطغ، اظ زُاًن ُن گْـِااظ 

 !چفوِا ضا تایس تؽت

 اؼت، زیْاًَ سلتغهی تاز کَ ُْ ُْ تط ظهیي 

 !، خّسی تایس ذٌسیستا ذسایاى ُن اگط، ضّی حطفِای خّسی

 !ػدة کافطی ـسم زض ػفك

 افؽطزٍ، ظیط ًفؽِایِ  ؼطز هي ، تیچاضٍ گلساًِا

 !ى ید هی ظًسیْاؾ، یْاؾ گًَْ ُایفا

 تَ هِواًی ضفتَ تْزمـایس 



 ـایس کؽی زض چفون تس هؽتی کطزٍ تْز

 اُلِ  کسام لثیلَ تْز؟ 

 زض ضا چگًَْ تاظ کطزم؟

 چطا یازم ًوی آیس؟

 !آفتاب پاییع کْتاٍ

  گفتَ ضاظ ذسایاى تط هال

 !گواًن تٌس تایس

 تا ایي تاِز ُطظٍ تساًس ًْیؽنهی 

 تْ ُن تساى

 یظًهی ضا زّض  غْـنٌُْظ آذیالت زض 

 !ایچّکَ  ُیچاّها زیگط تطایت 

 آى زؼتِای آلْزٍ ضا تفْی تطّ

 تْی هُْاین ، ؼَ تاضٍ، چِاض تاضٍزّتاضٍ، 

  پاک ًوی ـْزٍ ٍ ٍ ًَ 

 !گؽتاذی ًوی کٌن اگط تگْین ضاُعًی

 ! حاال چفوِایت ضا تثٌس



  تِاضاى ؼثع هي پطّاًَ ُا ضا زض

  ام ًفاًسٍـمایمِا تا ضّیِ  تّپَ، آًْض پٌدطٍ، 

 ضا تَ آغْؾ زضیا ؼپطزٍتٌن 

 ُی تْؼَ هی ظًن، تْؼَ هی ظًس

  زیگطّاژٍ ای  ،ُصیاًی زیگط، تا ُط چّکَ ام

 تا تاکِا هی ضّمتا ُط ّاژٍ 

 زاًَ تط زُاى ،زاًَ

 ذْاًنهؽت هی ، هعٍ هعٍ

ُّ اًؽاًن آضظّؼت"  ُّ زز هلْلن   "! اظ زیْ 

 

 

 

 

 

 

 0222ًْاهثط  06اهثْضگ، ُ



 

 

 

 

 یازُا
 

  چطخزض  ُا ػمطتَؼاػت، لِْل  ِ زض زِل

 ِک ظتاًِای تؽتَـــک تیـــتی

 زیْاضُایِ  تاؽ  ِ پفت

 آى زّضُا، ًعزیکِا

 یازُا زضّؽ ًوی گْیٌس !ٍ ٍ  ًَ

 ، فطّ ًوی ضًّستا صسای ذٌسٍ ُا

 ، تا ُویفَ هی هاًٌسزض ًفؽتَ ًگاُواى

 هي  ِ چَ پط ـواضًس ضّی ؼپیس



 ایٌدا ُط ـة چَ اـاضٍ ُا

 اتطاظ  ام ذْز ضا زض هؼٌاییهس

  !یازُا ضا هی گْین

 !ذیطٍ ًگاُن ًکي

 ضا؟چگًَْ هی ذْاُی ها 

 ؟هاظ چگًَْ ها ضا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0222ًْاهثط  32ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 ُطگع
  

 تاضاى ًوی ـْیس، ُطگع پٌدطٍ چفن ًوی تٌسز

 ٌُْظ تط کِف ذیاتاى ضّز پاُا

 خای اًگفتاى تْْظ ٌُ، ضّی زؼتِاین

  چفوَ ای ؼطاظیط ، ّضضّی گًَْ ام هسام ُز

 !ِکی، ِکی، ِکی هی کٌس

 !زًثال ـاًَ ات هی گطزز

 !گلْین ذفک هی ـْز

 اظ فاصلَ ُا ُیچ، آى لؽاضی کَ تطا آّضز



 !اظ زل کْچک ُن ُیچ

ُّ  ًسیسٍ تْز ُطگع ًوی زاًؽت 

 ًاذي تط تاضُا هی کفس، ی ؼاظ ُنضّ ذیالکَ 

 ِ تْ  ذیالظتاًن آـفتَ تَ 

  ، ذػضا، هسام ذػ ُیچ چاضٍتی ی زضز

 .هی ضًّس زّتاضٍ تطزیسُاّلتی ، زض ایي ذاًَ ًیؽتکؽی 

 ضؼس هی تَ ذػ پایاى ضّظی کَ لطتاًی 

 .هی ضّیس ؼثعُا کٌاِض اى ضًگُعاض

 تطاین آّاظ ترْاى، ن تواىْیگوی طگع ًُ

 ؟یط ًگاٍ هی کٌیتی تمص چطا

 چّکَ ای کَ گؽتاذاًَ چکیس

 تی تْ زّض ضاُی، تی تْ

  ـس ضّز یتِاض ِ هیاى

 ضّی پٌدَ ُایی غلتیس

 تَ ؼطگطزاًی ُایفاى ذٌسیس

 ـؽت، ُوَ چیع ضا تا تاضاى تاضیس



 ًفؽت تط ػلفِای ذیػ

 ًگاٍ تط کِف ذیاتاى، تا پٌدطٍ، تا هي

 ِ اًگفتاى  ، خایضّز پاُاتط 

 ّ 

 ًکطزٍ اًس ِ تْ ُطگع ػازت تَ ضفتي، چفوِایی کَ ُطگع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0222زؼاهثط  3ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 کٌاِض ذؽِا 
 

 ذْاتن چطا ذْاتؿ ًوی تطز؟

 ذیالؿ کدا ًفػ ًفػ هی ظًس؟

 ًَ زض ُن؟پفت پطزٍ چطاؽ ضّـي، ذؽِایت چگْ

 تا ایي ؼْضاخ، ػدة گلِایِ  ضًگاضًگی اظ آى ؼْضاخ

 آٍ ٍ ٍ 

 ؟کسام ذویاظٍ ایپٌِاى زض 

 گیالغ ـطاب ضا کدا تطزٍ ای؟

 ـة ایٌدا زض تطاّؾ صسای هي



 کوی گْؾ کي، گْؾ کي هطا

 گْؾ هی کٌی هطا، ظیط صساین 

 هی ـْی هطا ُوطاٍ

 ظهیٌِایِ  گطمتا 

 ذْـثْ تا آغْؾِ 

 !،ـیطیيـیطیي اؼت

 ىوازُاًزض هعٍ هعٍ 

 زض گلْیواى چطخ 

 تَ ضّیواى ـکفتَ واىِایچفو

 خای ذالی زض کٌاضهاى ُپط ، ذْؾحالواى 

 !الیِ  هُْاین زؼت تطزٍ، تْ هی کفی

 !تْ هی کفن تط لسی کفیسٍ

 ضّیِ  ضاُؿ کَ هی ضّز

 گطزى کَ هی چطذاًس 

 ظیِط ظتاًن اظ ذْزم هی پطؼن

 ایٌدا کدایِ  زًیاؼت؟



 کسام ضاٍ ضا ؼفط آهسم؟

 طا ذْاب هی تیٌٌس؟چفوِا چ

 کٌاضم زضاظ کفیسٍ تا لثرٌسؾ آضام

 ضّی لثن ؿاًگفت

 ضّی لثؿ کَ هی ضّم

 !ذسا، ذسا، تا هي هٌاخات هی کٌس

 !ؼتاضٍ هی ـْز هیاى تؽتطؾ

 ًگاُؿ، چفوکی تَ زیسًن ّا ی ی 

 هی ضیعز، ُی ،زلن ُی

 ًگاُن هی کٌس، تاّض ًوی کٌس 

 کٌاضؾ هسام ـکفتَ، ظیط آفتاتؿ تفٌَ 

 فطُای زّؼت زاـتٌؿ ایٌگًَْ صثْض هی ـْم  زض ؼ

 ٌُْظ ًگاُن هی کٌس، تاّض ًوی کٌس 

 .ب هی ـْمآتطایِ  ذْاؼتٌؿ، چّکَ چّکَ چگًَْ 

 

  0222زؼاهثط  2ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 َپَطک، َپَطک
 

 ضّیِ  ـطم  ای ؼالم تِاًَ

 هثل ـاپطکِا یًین ًگاُ

 َپَطک ،َپَطک

 ُا، ؼایَء ُاللِ  هاٍ فْاّضٍهیاىِ  

 ذٌسٍ ُااضِ  آب، چَ کٌ

 َپَطک، َپَطک

 تا ِکی؟ ،ـِکٍْ اظ لواِض ػفك

 تاضاى، تا ِکی؟  تْیِ ُای، ُای اظ 



 زض تاغچَ تایس زٍ اؼّد

 ؼدسٍ تَ ضًگیي کواى تایس 

 ، زهیسٍ زض هاتَ ُویي َزمزًیا 

 تطًسٍ تاـین  تیا

 ِاؼکْتزض ًاب تطیي 

 چاالک ِ ضّیِ  ُط ًؽین

 تکطاض پطّاظ ضا

 ، تطایِ  ُن ا ُنتکٌاِض ُن، 

 تاظ ضّی زّؼت زاـتي

 َپَطک، َپَطک

 

 

 

 

 

 0222زؼاهثط  1ُاهثْضگ، 



 

 

 

 یِ  چفوِاخازّ
 

 ِ ػطـَ پیچ ، ضّیپیچ  ظیِط آفتاب

  ِک ًفؽِایواىیتیک ت، َپط، تی تاب َپط

 اىهسام زض ذِػ صسایو، ی ی چّکَ، چّکَُی  اهْاج کٌاِض

 نهی زّی ، چَ تٌسزض ِپیِ  ُط ّاژٍ

  ذػ هی تطینذْـطًگ  ِایِ آتضّیِ  

 

 نهی ذْاًی، هی آیًْـتی کَ 

 !مایٌدایؿ ضا چَ زّؼت زاض

 گیطمهی  ِاذاک اظ لات تی صثط



 ینضیرتي ضّیِ  زؼتِا، یتضّیِ  ـاًَ ُاپطیسى تطایِ  

 َپط هی ـْم، آب هی ـْی

  چَ ـیطیي اؼت ایي زّتاضٍ 

 هعٍ، هعٍ هیاى زُاى

 تْ کفیسًِا، تا اًتِای ُط ًفػ

 ، خازّی چفوِاتي پیچیسًِاِّض ز

 زض گلْیواى تیساضزّتاضٍ ّاژٍ ُا ، ِاحطف

 

ُّ ذواض  ًفؽتَ اینتٌِا،  فؼلي  ؼاکت 

 یواىگیحِ  تاّضُا ،ٌُْظ گیح

  ظتاى چطخ، هؼٌی هی کٌینِ  ضّیکَ ظتاى 

 ضا ـؼط هی کٌینُای ّ ُْی 

 !چطا یازم ًوی آیس

  زضاظ تْزین کٌاضِ کسام ذّؽ

 کَ ذْاب زیسی، کَ ضفتی

 ؼلؽنِ  کسام ّاژٍ؟ 



  هؼٌا چَ تلد تْز

 تیا ًعزیکتطتیا، 

 ات اـاضٍ اًگفتِایتا  ـیطیي مـؼطزّتاضٍ تگصاض 

 یکدا تْز ، ًوی پطؼنزیگط ًپطغتیا، 

 آغاظ کٌینّتاضٍ ی زآٌُگ، ضا زّض کٌَِ ًِت آى

 ت هیاىِ  گْـِاینِایتا صسای ًفؽتیا ًعزیکتط، 

 تا زض گْؾِ  تْ تگْین ، تا گْـَ ُاین

 تْز مسض ُظل  پفت ـیفَ ًفؽتَچ

 تواـا زض آلثْم لویسٍ تْز چمسض

     چمسض حطف خا هاًسٍ تْزتگْین کَ 

 تیا، تیا ًعزیکتط تا کٌاضم، کٌاضت تیُافتن

  ضًگیِ  ذؽِایکٌاِض ، آتِایِ  آتیضّیِ  

 تلْضُاض زؼت تا اًتِایِ  چفوِک ززؼت 

ُّ ذٌسٍء غٌچَ ُا  تا صسایِ  پچ پچ 

 

 0221ژاًْیَ  11ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 ّای لیلی
 

 کساهیي ذاک تطخا؟زض 

 ؟ضّاى ضّزتا کساهیي 

 ؟تي تا کدا کفاى کفاى

 تْزؼطز 

 تْز لطظ

 تَ ایٌدا  تا تا کواىِ  ظتاى، ّاژٍ تیط کطزم،

  زُاًن گطم، ؼطت گیح تا حاال

 لحظَ ـکاض هی کٌن هسامًگفتَ تْزم 



 ا ًگاُت تیِْزٍ لن هی زُسدایٌ

 چؽثیهی ن ِایًاذٌتَ  ،ی، هی ضّیهی آی

 !یهی هیط، یتاب ًوی آّضًَ،  يضاٍ تا ه

 چطا هسام پیچ؟ض ایي ذیاتاى ز تگْاّها 

  تا کی؟ ضّیِ  تٌسُای ًیوَ تٌس، تاظی

 یتطیسٍ اضا  صسا ،یضا کفیسٍ ا ؼٌاب تگواً

 یًوی زاً ،گیچ هی چطذیٌُْظ 

 تط زّؾ تاز  امصسایِ  ذٌسٍ 

 ؼتاضٍ ُا  ًگاُن زض چفوِک

  آفتاب ػاـماى، تطای پؽِط ِ ؼطّزم تطای

  تاضاى  هی ظًسَ ًفػ ًفػ ، چيذیالِ  هي، تا تا هًگاٍ کي، 

 ییسٍ اطا ؼفت چؽثه تگواًحاال 

 ، ُْضا هی کفننضا لیچی هی کٌ ًاذٌن

 ُن، ذػ ذػ تاظ

 ُای کٌَِ ضازفتطذػ ذؽی هی کٌن 

 آتؿ تپا هی کٌن



 ناظی ًوی کٌت

 کيًّای لیلی، ّای لیلی 

 هی پطًس ؼْؼکِا، هاضهْلکِاظ ـوا ُی اکٌاِض اًثْ

 ، تگیطزؼت زضاظ کي

 ذٌسز، تا اّ هي ُنذسایت هی 

 ُنیت تیع، چفوِایت گْـِاحاال 

 کَ هی زّمهٌن  ،ضّی ایي ذؽِای ـْضـی

 ! آٍ ـْضؾ

  !اؼت ط صالتتُپایي ّاژٍ ػدة 

 

 

 

 

 

 

 0221ژاًْیَ  03ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 

 یاززض یاز 
 

 ی ایي کاغصُایازت خا هاًسٍ التال، یازم آهس

 ًگاُت زض لاتی تاظ ذٌساى

 هی ذْاؼتی تا هي ،یازم آهس

 ،تطایت ـؼط تا ؼحط

 اـکِاین، تطؼِاین

 یکِْ آهس یاز زض یاز

 ؟آفتاتی اظ پِػ کسام ضِّظ ؟ کدااظ 



 ُْاین زض ؼطت َپطَپط

 تٌت ـس زاؽ

 صسایتتَ ُك ُك 

 یازم آهس زض یازت

 یازت آهس ؼیط ًوی ـسی اظ حطفِاین

 یاى زؼتِایتزؼتِاین ه

 ؼط کَ هی چطذاًسم، زّ هی ظزی تا ًگاُت

 یازت آهس تْیِ  ضًگِاین، ـوؼِاین

 صسایِ  آٌُگ ؼٌگِاین

 یازت آهس چّکَ چّکَ ضّیِ  تٌن 

 یازم آهس تاضاى هی تاضیس

ـُط صسایواى ًوی ذْاتیس  ـُط 

 ...تا هی گفتن تیا 

 ...هی گفتی تیا 

 یازم آهس ؼؼن ـیطیيِ  ػؽل

 اًگفتاًت 



 آهس ػاـكِ  تِاضاًن یازت

 یکِْ یاز زض یاز

  . ػاـماًَ ترْاى ،تا صسایِ  آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0221ژاًْیَ  02ُاهثْضگ، 



 

  

 

 

  آذطیي چّکَ
 

 ، ذیاتاًِای تاضیک، کْچَ ُایِ  تٌگٍ ٍ آٍ

 ٌُْظچطاؽ ذاهْؾ

 ٌُْظ آتؿ گطم

  زِّض ؼالَ ُا، کٌاِض تٌَ ُا

 یسٍ هیاى کُِْا پیچًفؽؿ آضام ، ًطم ذْاتیسٍ

 ایي گیدیِ  هاٍ اهفة، ُی تا چّکَ ُا ذیال تا ضّزُا هی تطز 

 ذیاتاًِای تاضیک، کْچَ ُایِ  تٌگٍ ٍ،  آٍ

 چطاؽ ذاهْؾٌُْظ 



 ٌُْظ آتؿ گطم

 ضّیِ  تي ُا، زّض ؼاق ُا

 لؽطٍ لؽطٍ، زاؽِ  زاؽ

 ْیِ  گْز ُاتتا کٌاِض گْزی ُا، 

 کفیسٍ پٌدَ، ًفػ زض ًفػ

 ْضز تاب هی ذ ب، ذْهْ تا تاب تط

 اظ شٌُؿ هسام ذؽْض ًمفۀ خغطافیا 

 غٌچَ ُای ؼیاٍ زُاىِ  ضّیِ ایي پطًسۀ ذْـرْاى، 

  هی کٌس متیساضکَ هی ذْاًس، ًْؾ  ،ًْؾ

 گطم خاضی ،لّلَ ُا اظتا ًؽین ًفؽِایؿ، 

 زض ضاٍ هسام ًفاى هی ًفاًس 

 ، ذیاتاًِای تاضیک، کْچَ ُایِ  تٌگٍ ٍ آٍ

 ٌُْظچطاؽ ذاهْؾ

 ٌُْظ آتؿ گطم

 زّضٍ اًتِایِ تا  ،ُؼط گطزى ضّی

 تی تؼازلتؼازل  ُا ـاًَضّیِ  



 لیع تا خٌْبُا اؼتؼساز

 تا کُْپایَ ُا لیعتط

 ، کْچَ ُاٍ ٍ،  ذیاتاًِا آٍ

 ؼتاضٍ ام ضاٍ گن کطزٍ اهفة

 ن هی کٌسزاغ ،آتؿ ضّـي،طاؽ چ

ٍِ ذاًَ تا ها  ؼتتا آًِْض ًمفۀ خغطافیا ،ضا

 عزضیهی  فطّ زض چفواًواى تٌگ، ـة

 ضّیِ  هالفَ ُای ؼفیسذؽتَ،  آغْـواىزض 

 پیچیسٍ تط ُن تا ؼایَ ُا

  گطؼٌَ، تفٌَ تا ّاژٍ ُایِ  

 التالیِ ػؽطی اظ ُوآغْـی گطتَ ُایِ  ّحفی

 آضام، ضّی زیْاضُا لس کفیسٍ

 آذطیي چّکَ، ضّی پٌدَ ُاآضام 

 .زؼت زضاظ هی کٌس ، ذْابواىیاًهتؼس یْاـکی 

 

 0221ژاًْیَ  09ُاهثْضگ، 


