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 ُب، سذوِبریػ تبر
 

 ثیي هب زر طکِْت

 ك زر ُْا هعّل  ُز ؼجبر

 ُز ًفض پؼت زًسٍ ُب 

 ، سذوِبتبرُبریػِ  زلتٌگ طزػبر اس 

 ی ثَ رًگ زریبثبراً ،ایٌزب هي،

 ًیظت ، ػبًَ ای ًیظت ػبًَ ای

 !ّلتی کَ گززىِ  هبٍ ًوی چزذس

 ایي ػِز یٍ زم کززر ػت ز
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 ثز طزِ  ػبذَ ُبذیبلِ  ثبزاهِبی ذبم  ٌبرِ ک

 ًؼبًسٍ امععوی اس ذالل، ذالل هیبى زُبى 

 ًِفتَ امایي ذغْط،  ؿسای زرِز ّاژٍ ایظت کَ زر زل  آٌُِگ

 ی ًیظتُْایُْایی ًیظت، 

 " آٍ " ّلتی ُْا طزع ثَ ُْاطت، ـمظ هی گْین 
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 کْک
 

  ؟زب کْکک ینچؼوِب تب زّثبرٍ

 ؟چزا کْکثَ زّرُب ن طبس رـتٌ

 ػکبـتَ هی ػْز؟آثی کی کْک لجِبیِ  

 هظت ّ هلٌگ، کْک ،تب زّثبرٍ

 ، زّثبرٍ ػْخ ّ ػٌگؼغ ؼغ

 ثٌْػن، هظت، اسآزم زّر  اّثب 

 تب زّثبرٍ ثیبیس

 پیزاٌُِبچیي چیي  ِ زر ػگفتی تب زّثبرٍ

 نین، ثچظجیثسّس
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 ثؽل ثَ ثؽل

 گز ًجییٌناهي ثویزم 

 چؼن زر چؼن

 اگز ًسّسم 

 ثب هي  زریبآطوبى، 

 ؿحزا، آـتبة ثب تْ

 ًجیٌن اگزهي ثویزم 

 زر آؼْعِ  آطوبًغ 

 اگز اّد ًگیزم 

 تب زّثبرٍهي 

 تب زّثبرٍتْ 

 پبرٍ، پبرٍهب حتی 

 تب طپیسٍ عبػمبًَ 

 چّکَ چّکَ زر ُز ــل 

 رفت، رفت

 ثب زاًَ ُبی اًگْر یب اًبر
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 ثبغ، ثب عغز یبص یب ًبسِ  طبرهیبى 

 تب هیبى ذْاة ثَ ّاژٍّاژٍ 

 یب طفیس  رّی هُْبیِ  طیبٍ

 توٌّب ای ثب تزاًَ

 تکزار، تکزار

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3101 آپزیل 00ُبهجْرگ، 
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 ػت سثبى ثزیسٍ ُبی
 

 یک

 !ّاژٍ اهؼت رٌْى گزـتَ

 چؼن هبٍ را، گوبًن ذْى گزـتَ

 تي عبػمن لزس گزـتَ

 عْز گزـتَُْای ذبًَ ثْی 

 

 زّ

 ّلتی کَ ًجْزی، هسام ثب ذیبلت رّی ذغِب ثیب ثیب هی کززم

 اهب حبال، چگًَْ ذیبلن را رّی ذغِب ربثزب کٌن؟

 آٍ ٍ ٍ ثیچبرٍ حزّؾ، چَ رّی طغزُب طزگززاًٌس
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 ثیچبرٍ هي، ٌُْس زر آطوبى تْ پز هی سًن

 ثب طپیست ثبل ثبل هی سًن

 

 طَ

 هی ذْاًن

 یکزّس هی آیی

 هی زاًن

 تز اس هيزاغ 

 عزاّت ذْاة زر ثلْرُبی ػت هی ػْی

 یکزّس هی آیی

 هی زاًن

 

 چِبر

 زاغ هی ذْاُس ِ ػي ،کؿ پبُبین

 ُی ی ی زل طفز هی ذْاُس ،حبلین هی کٌس

 3هی گْین 
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 ، طفز ثب یبرُی ی ی زلن

 یبر ثب ُْا ذْع اطت

 ! هب را چَ ثَ طفز

 آرام ثٌؼیي

 ْیضذغی ثٌ

 

 

 پٌذ

 ثب تْ

 زیگز ـمظ ثب تْ

 اثزُبی ُزسٍ ی ّلگززثی 

 طغز ثَ طغز ذیبل را ُبػْر هی سًن

 

 ػغ

 هيرّیبی طجش، 

ّّلیي ُْػیبری ثَ ربًجی ثیکزاى  ا
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 ذْاثیسم، پزیسم، زر تبکِب زّیسم

 کٌَِ، ًْ کززم

 تٌن را طزخ، کجْز کززًس

 ًبسک ثْزم، ػکظتن

 هسام رّی ذغِبی هزعْة

 تْ را تب آؼْع سیتْى 

 رّی هُْبی طیبٍ ًؼبًسم

 ثْزم، ُظتنطرت 

 ذبعزم ٌُْس ذزاة اطت

 ثب طربّت ثیبثیب، ثیب، 

 َ ّاژٍ ای طٌزبق کيهزا ث

 ثظبس زر ُْاین، ُْایی

 زم کيعبػمت

 

 ُفت

 ثبس زلتٌگی علفِبی آـتبة ذْرزٍ
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 ثبس لَ لَِ  ػکْـَ ُبی ثبؼچَ

ّْارٍ ثبس، هزا ثَ ثِبًَ ای ؿسا کي  ـ

 ّای ی ی کَ زّرم، ًبؿجْرم 

 تْ چَ زّری، چَ ؿجْری

 

 

 ُؼت

 هي تؼٌَ ام

 ثَ پبیبى ذظ رطیسٍ ام

 کٌبر ثبّرم لسم تٌس کززٍ ام

 !ثب هي حزـی ثشى

 

 

 

 

 3101آپزیل  02ُبهجْرگ، 
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 تْػکفتَ ثب 
 

 !گْع کي، گْع کي

 ُْطِب زارزآرسُّب،  ،ذوبر ایي ذِظ

 سثبًغ الل ًوی ػْز

  ثب تْ تب عزع هی رّز

 هی کٌسرّی ًمزٍ ُبی آطوبى حک زر اهتساز ػت ًبم تْ را 

 رّی گلِب هی ثزز ،ثْطَ ات ِ ًبس ِ ثَ ػْقزّطتت زارم را 

ـّ یُبرّیبثزای   َ هی گْیسثی اًتِب هسام ل

 نروع هی کٌکَ ُیشم 

 ّاژٍ ُبی تبسٍ، تبسٍ ات
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 هيثب آتغ، آتغ هی کٌٌس 

 ثی تبة، ػکفتَ ثب تْهي 

 ُبعبػمبًَ توبػب ثَ 

 ؼلت هی سًن تْ ثب ،تب طحز ثی تْ

 ثجیي، ثجیي

 ثی تْ سارچگًَْ هي 

 چگًَْ ثی تْ ُالک هی ػْم

 ُزگش ًجْزم ایي چٌیي ذزاة

 ذزاة عؼمن، تْ ثیبر ػزاة

 ربیی، زر ًوی زاًن کزب، ایظتبزٍ ای

 اطتْار ،پبیت ایظتبزٍ امثَ 

 ، آزهِبٌساًگؼت ثَ زُبً

 تْ زر لبثِب عکض ذیزٍ ثَ هي، 

 هشٍ کي، هشٍ کي

 ایي ذظ هي

ُّ ػیزیٌن  تلد 
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 ُی ذظ کؼیسم ، ُی ذظ ًْػتن

 پزیسمُی رِبى را ذظ ذغی، اس زاهِب 

 تْ اـتبزم ثَ زام چؼنچَ ذْع، آذز 

 ، ثیبحبال ثیب

 زر چزاگبٍ اطجبى ایظتبزٍ ام ثَ اًتظبر

 اًتِبی ربزٍ ُویٌزبطت

 ثب احتیبط، اّهب تٌستز ثیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 3101 پزیلآ 01ُبهجْرگ، 
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 ٌُْس سًسٍ ثْزم کَ
 

 کلیسپؼت زر ایظتبزٍ ام ثی 

 کلیس ذبًَ زطت کیظت؟

 هیبى لبة ًجْزٍ چؼن هي

 یظت؟چاػِک اهؼت ثزای 

 زگوَ ُبی پیزاٌُن یکی یکی

 !ثظتَ هی ػًْسُی ُی ثبس، 

 هی زّززّر ثبغ پب ثزٌَُ  جززل

 گلِب چیسٍّاژٍ اس 

 رفت رفتزّر عکظت 

 .ثْطَ هی کبرز چمسر
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 کؼیسرّیِ  زیْار پززٍ ثبیس گوبًن 

  ًمغَ چیي ثب، هیبى زـتزت اتبق ِ هیبى

 !کَ اس حْؿلَ ُب طز هی رّمگبٍ 

 ػْراًگیش ثب زاهٌن چزخ هی سًس چَتبریکی 

 آػفتَ ُی ربى هی زٌُسچَ ذیبلِبی هي 

 پزیسٍُی طغز ثَ طغز اس ذْاة یبطِب 

 تب زػت ًظتزًِب پز کؼیسٍ 

 ًْسػثَ گْر هی سًسٍ  ،هخل هي ،ثب یک تلٌگز

 ُْرااااااااااا 

 !آلب یظتػزبعت

 !ذبًن ًٌگ ثز ّلبحِت

 ػوبطزسهیي  ِ ّلیحتزیي زلجز ایي

 !زی رّهطْی آتغ  بسچؼن ثثب اعسام ثزای 

 !طتػِال هيًبم  

 !ثز هي حزام ثبز ًبم ػوب
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 هکّزر، ّرق ثَ ّرق، ذْاًسٍ ام تکزار ذْز را ،هي زر تبرید

 تب تبرید ُن ثساًس کَ هي ثْزٍ امَ ُز اس گبٍ ذغی ًْػت

 

 گبٍ چؼن ثظتَ ذبم، ذبم 

 ًْػتَ امحزـِبی عبػمبًَ رّی زیْار 

 ذِظ هي  ٍػس کجْزطزخ، 

 زیْاًی پبرٍ، پبرٍ  یزیْاًَ 

 ُظتن تب کَ ثْزم

 ًرْاًسٍ کظی، ًبذْاًسٍ هی هبًن

 

 ُْا طزع ثَ ُْاطت، حزـِبین هسام ثب ُْا

 ًسْػبخ هی ػُویؼَ ػبذَ ُب ، چزخ زّر ػبذَ ُب

 نٌکًبلَ، زرز هی 

  لزارِ  ثیمزاری هيزّس زی

 هي  تیزثبراىِ رّسِ  

 طزـزاس ایظتبزم
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 طزّز آسازگی ذْاًسم

 آتغ زاز ـزهبىِ  ،هي ِ هعؼْق

  يت ي،ت ي،ت ،طْذت

 زم، زم، زم، اـتبز

 زر ـزّز هي ؼلتیسًس، ًظتزًِب گزیظتٌسیبطِب 

 هي ِ ّ پزًسٍ، آّاسٍ ذْاى

 هيتکزار  ِ گٌبٍ زر

 !ثیچبرٍ ثی طشا ًوبًس

 هعؼْق ثَ پز اّ ُن ًؼظتلِز 

 ثزای ایي ًیوَ ػت حبال زر تزّظنِ  یک الالیی

 ثزای کفؼسّسُب، گلجزگِب 

 ایي لْرثبؼَ ُب زر سیزِ  گلساى

 ثزای رعؼَ ی تؼٌگی سًجك ُب

 ایي ذغِب ثزای ًفظِبی ثزیسٍ زر اهتساز

 ثزای زّ پیکز ثی طز هیبى ثبؼچَ

 لت رّی لجن ثگذار
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 ثگذار تْ را ثجْطن 

 هزز ثز تْ ُن طالم3 ثگْین

 طالهتی، ًْع، ثزّ ثبال

 یبزت ثبػس رّیت کَ اـتبزم 

 " حبال"ًگْیی 

 !حبال ثرْاة، ـززا ػعز زلجز را زر گْػَ ای ثرْاى

 "سًسٍ ثْزم کَ ثَ گْرم کززی" ثرْاى کَ ًْػت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3101زیل آپ 30ُبهجْرگ، 
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  زؾ ثشىیبر، 
 

 ُیض، ُیض

 ُیچحزؾ 

 پیچ نزطت یثَ زیْار

 هي تب ًمغَاس ایٌزب 

 چمسر ذْى ، چمسر هبرزا

 متب طبق پبرّی هچ، 

 رّین طیبٍ، ّای هُچبلَ

 طیبٍ پْع، هبزر ثَ راٍ

 !"ًَ " ُشارع گفتن کَ 
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 ُْا ثَ ُْا  ،آؼبس هبرزا

 طز ثَ ُْا، گیذ

 ثبل ثبز زث ،ًمغَ زر رب

  ، تبسٍتبسٍ

 !رًِگ عشا ثبُن هبرزا ذتن 

 ثزیسٍ، ثزیسٍ، طز ثزیسٍ

ُّ پیغحزؾ   اس پض 

 تب تیزی ثَ هِزٍ ُبم، مپب ُّ هخل زطت

 

 ثْی کفي ، اس عبلن نزل

 ثشى زؾ یبر، هیبىِ  ػت

 زذتزم، کؿ ثشى

 ثَ ذظ زطتنآلْزٍ 

 ُویؼَ ثی تبة، زر لفض 

 رًگ ّ ّارًگ گلِبیِ  هي
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 تٌگ ُویؼَ ایي ًفض

  ذبًَ طززِ  آؼِْع، پچ پچِ  هي ثب هالـَ

 !هبزرم سرَ ًشى

 ی ًبة ُبّاژٍ ثَ ، آةثَ  زازٍ امتي 

  ، اس گززٍ ُبی ُْاطتطزذی چؼن ُبی هي

  رّاطت یگبُذغب ، ذغبطتـکز ًکي اس 

 حبال ُیض، ُیض

 حزؾ ُیچ

 یبر، زؾ ثشى

 زذتزم، کؿ ثشى

 !ُویٌزب ذتن هبرزاطت

 

 

 

 

 3101آپزیل  33ُبهجْرگ، 
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 ًْعِ  ربًوبى ایي رٌْى
 

 ًْع، ًبس 

 ًبسِ  ایي ًفض 

 رّیِ  ایي ًفضًفض کَ زم ًوی سًس 

 ًؼظتَ پیچ ثَ پیچ

 !ثَ پیچِ  هي کوز ًوی سًس

 

 ًْع، تت

 تت کززٍ رّی ثظتزت

 ثَ ثی تبثیتن تبة هی زُ

 نثی تبة پز هی سً
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 تْیِ  زلت ُز َپَزم

 چٌگ ًشى ثَ ایي زلن

 !ًبسکتز اس ثزِگ گلن

 

 ًْع، زاغ

 زاغ سزٍ تٌن

 ثز ػبذَ امای تٌن ثز تٌت، لس کؼیسٍ 

 ثَ زرػبذَ ثَ ػبذَ، زر 

 !هؼت کْثیسٍ ام ُیثَ زیْار 

 

 ًْع، ًْع

 ًْػیسٍ ای اس لجن 

 اس لجت تب ًمغَ ُبی رب هبًسٍ ات 

 رب هبًسٍ ای پیغ هي

 گوبًت را ذْاة زیسٍ ام

 کبثْطت را پزاًسٍ ام
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 !ام را ًْػیسٍػزاةِ  طفیست 

 

 ًْع، ذلْت

 ذلِْت هي، ذلِْت تْطت

 ًؼظتَ ام عویك 

 عویك ـزّ هی کؼن تْ را

 ، هزا زر ذْزتذْزمتْ را زر 

 ثب پبرٍ پبرٍ ی تٌن ،رّیذْزت ـزّ هی زر 

 تْ رٌْىِ ، هي  رٌْى 

 ًْعِ  ربًوبى ایي رٌْى 

 ثَ هيای ّای ی ی 

 ی ی ثَ تْی  ای ّا

 !نن، زیْاًَ اییزیْاًَ ا

 

 

 3101 آپزیل 35ُبهجْرگ، 



29 

 

 

 

 

 لبر لبر، کالؼِب
 

 آزهِب، هبطکِب

 زسزُب، زیْارُب

 کالؼِب زیْارُب پز اس

ـَّ  کتبِة ِ ربزّگز، لبر لبر لبر  ُبل

ـَّ ُب حزـِبی    زرزُبی کؼیسًٍبگفتَ،  ِ ل

 ثظتَ  ُب، کْلَ ثبریْاع، یْاع

  ػکظتَلسهِبی ، ذبلی، ذبلی

 ِب، رًگِبسًگؿسای 

 یک ،طَزّ،رّیِ  
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 ثزگؼت  ِِزُه ثبذیبل 

 !تِوت یب سیْر... پزًسٍ ای زیگز ... ذیبل ثسًجبل ّ 

 !ُب کؼتَ تب ثز لتذٌسٍ 

 کبؼذی ثز طمؿ اتبق ذْرػیِس

  ؟چؼن کْرُیچ 

ًَ! 

  ؟تي گزم ُیچ

ًَ! 

  !پبثزٌَُُْطِبیِ  

 پبپتی ُبیِ  هزین ّارآُبی 

 ی ػوب؟ پبچَ کَ ثْز ثززطت رش ذسا 

 ًؼظتَ ثْز؟کالغ رّیِ  زرسُبیتبى چٌس 

 ؟ثْز پٌیز رثْزٍ چٌس کالغ

 ثب هي ثبسحبال 

 ذظ ذغیراٍ راٍ، 

 عیٌکثب عیٌک، ثی 
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  زاهٌن چبک سیزِ  عوْز تب 

 ُورْاثَ ثب هتزطکِب ،کٌبر کالؼِب

 !هبٍ ِبیثب چبکزاى چبکِب یب ثٌسیبى پظتبً

 هبٍ طبیَ ػس ثز زیْار چٌسعِ ًسیسًس، 

  ثیبى یيثب ا ِ تبرید  رّیکزز  زُػ

  هي ثب هؼمِبی ثسذِظ

 ، رّّْى، ذْىرّیِ  ُّّْم

 ذْى ثَ چؼوی ًؼظتَ ثْز

  ًبپبک تب چؼن هي ثَ گبٍ اس چؼن

 ثَ گبٍ زر کٌبرٍ یِ  زطتْر سثبى

 !ذْاة اس طزع پزیس ،ُنتب للن  نُی ی ی ًْػت

 ٌُْس زر زیزّسُبی هَ آلْز

 ػکل عـبیی پز اس طْال

 ٌُْس گـٌُگ زر ریشع ّاژٍ ُب

 رسّلِ  عبػمبًَ ُب زًجبلِ  حزـِبی ثی اعتجبر

 آزهِب، هبطکِب
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 زسزُب، زیْارُب

 زیْارُب پز اس کالؼِب

 لب ا ار لب ا ا ر لب ا ا ر لب ا ا ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3101آپزیل  32ُبهجْرگ، 
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 !چکبّکؿسای 
 

 !چکبّک ثْز ؿسا، ؿسای

 جعیسیت یآّاسٍ ذْاً، چکبّکی تیز ذْرزٍ

 ثْز  طبسِ  ثبزُب َ ِیػیفت، زر رٌْىِ  آهسًِب

 !ثب تجّظن ذیض گلجزگِب طزّز هزا زر ثبغ تْ تکزار کٌس  تب

 !چکبّک ثْز ؿسا، ؿسای

 ًگبٍ ثَ ًگبُغ هی زّذت ،زلرْع ثَ زیسار ثیسی کَ هزٌْى ّار

 َ ُبی هزاهی زّذت تب زّثبرٍ تّکَ تّک

 !سکٌای ّؿلَ ثَ ّؿل تبسٍ   ،کٌبرِ  ؼشلِبی آثی

 !چکبّک ثْز ؿسا، ؿسای

 هخل هي زر طکْتی طٌگیي
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 تٌِب، رّی ػبذَ ای تؼٌَ 

 !هی ذْاطت

 ٍذْاثِب رثْزاّد پزّاس را اس  هی ذْاطت

 ِ زطتِبی تْ ًؼبًسٍ هیبِى 

 ُبیِ  هي ثیبّری تب تْ رعجَ ای را ثزای اًسٍّ

 !پٌِبًغ کٌن یتب هي هیبى کوس، الثالی لجبطِبی سهظتبً

 !چکبّک ثْز ؿسا، ؿسای

 ، لجرٌس ًوی سًن، رب گذاػتَ امٍ ٍ ٍ ًَ

 رّی ُوبى هیش زر کبـَ ی کٌبر ذیبثبى

 ثَ زیسار ػبزی ُن ًوی رّم

 !کَ هی زاًیتْ 

 !ظت کَ رـتَ ثْزمیطیٌوبهخل ُوبى اهزّس  حتی آـتبِة

 !طیگبر لجن را هی ثْطسٌُْس 

 طزذی چؼوِبین پؼت عیٌک پٌِبى اطتّ ٌُْس 

 !چکبّک ثْز ؿسا، ؿسای

 3101آپزیل  21ُبهجْرگ، 
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 ػت زرزّثبرٍ 
 

 ی ػتْرِبهرّیِ  ، زّثبرٍ ثزیشم لـُرت

 ثز طغزُبی رًگبرًِگ ایي زـتز ،زّثبرٍ چّکَ چّکَ

 زر ثظتزِ  هبٍ ،ّاژٍ ُب ُوآؼْعِ 

ُُز  ِ زاغ زاغ، ُُز 

 زر ًفظِب ثی تبة، ُپز پُِز

 زّثبرٍ ثزای ذْاثِب

 ثب ؼوشٍ یب اعْار

 کغ زُن ثَ ًبس

 ثگْین طال ا ا ا ا م
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 کزبییس طتبرٍ ُب؟

ـَّ را؟  ثپزطن ًسیسیس ػبُشازٍ ی ل

 ثرٌسًس ثَ هي

 !زر راٍ ثْز، هی آیس 3ثگْیٌس

 ّ هي ثبس هخل ُویؼَ

 ثب هبٍ ّ طتبرٍ ثرٌسم

 زًجبل حّجَ ُبی اًگْر ،زّثبرٍ ػٌگْل، ُزّ ُزّ

 هیبى تبکِب زر رؼي ػزاة

 .پب ثکْثن، ثزلـن

 زّثبرٍ ثزیشم لرت، زر چؼنِ  آیٌَ

 هزا ثجیٌس ثب زگوَ ُبی ثبس

 زر ُْاثب ُْطِبیِ  ایظتبزٍ 

 ثب اًبرُبی هیبى ثبغ

 ّاژٍ ُب ، یک ثَ یک لجِبی هي طزخرّی 

 ی هخل الم تب کبمثب ؿسای

 کبم ػیزیي کٌن 
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 !َثَ َثَ

 ثزای رّزذبًَ چبک زاهي ثبس کٌن

 !َثَ َثَ

 ُپز ػْر ثجْطس پبین

 ثَپزم رّیِ  طٌگِبیغ

 رّی هْدِ  زطتِبیغ

 ثزّم سیز آثؼبرع

 !اطترْاًن تب هؽش ثؼکبـس

 هي ثی تبة ُوزُغ، ذیش ثززارم

 ٌؼبًستبد ثز طزم ث

 زّثبرٍ ثزیشم لرت، رّیِ  هْرِبی ػت

 

 

 

 

 3101هبی  0ُبهجْرگ، 
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 رًٌْی تبسٍ
 

 ُزاص ِ زر لزس، ذبًَ زر ُْلِ  ًفض

 پؼِت ایي حبًیَ ُب، هي زلن هی گیزز

 ثبم را کَ ثَ کْچ هی اًسیؼیس  لک لِک ِ ذجز

 زر ُْا تکزار هی کزز ،ػیزیي یکْزک

 ُْا طز ثَ ُْا  ُّ ثبز ثْز

ُّ راس  !ی زر پٌِبىا آػفتگیِ  ًغفَ ِ هي 

 رلـیسم ػت  ُزرا هي تْ  

 هي تْ را تکزارکٌبى ذْاثیسم

 ثْییسم تطزّز زرهي تْ را 
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 !تْ هزا ُز رّس تزطبًسی 

 !تْ هزا تکزارکٌبى تب کبثْطن راًسی

 هی ذْاًی یثبس ثَ ًبستْ هزا 

 هی آیی ... هی زاًن، ثبس

ُّ ثب هي زر رًٌْی تبسٍ  هی آیی 

 طْسع پْطتن را هی ثْطی  ،زاغ تٌنزر طبحلِ  

 آیی هیهی زاًن، 

 ...تب هي ثبس تکزارکٌبى ثب تْ 

 حزؾ حزؾ زـتزم ثب تْ

 سثبًن ُی ُی ُی ثسّز ثب تْ

 ُی راٍ ثَ راٍ، ثیزاَُ ثَ راٍ

 تب ذظ تظلین رّی حزّؾ ًمغَ چیي

 ...ّای ی ی رّی حزّؾ ًمغَ چیي 

 اّهب، ـززا، هی زاًن ، حبال ُْا طزع ثَ ُْاطت

 !ُْای هزا هی ذْاُس

 3101هبی  0ُبهجْرگ، 
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ّّلیي آیَ  ا
 

 چیي چیيِ  زاهٌن، زگوَ ُبی پیزاٌُن

 رًگ آـتبة رّیِ  ذغِبی زـتزم

 راس ثْتَ ُبی تْت ـزًگی 

 یِ  ثظتزمبِزر الی الی ػج

 تب ؿسایِ  ؼوشٍ ی تزاًَ ام

 پؼِت ثِبًَ ُبی ذٌسٍ ام

 !ًؼظتَ اًس ُوَ، ُوَ، ایٌِوَ زر اًتظبر تْ

 

 گبٍ ثبز سّسٍ هی ِکؼس ،ػت ِ زر ثلْرُبی کجْز
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 ًَ ٍ ٍ ًوی ُکـؼس

 تکزار زر پزتگبٍ هی هیزز ِ طٌگیي ثِِت

 ّلتی کَ ًبم هي آهیرتَ ثب چؼن، ثَ زطتِبی تْ ًْػتَ هی ػْز 

ّ 

 ثی تبة  ی، ثبس ربزّ، ثبس ًیوَ ُبیػت ثبس اـظبًَ

 ثی تْ ثب تْهي 

 ؟تْ ثی هي کزب

 

ٍِ پزِتػت ثبس حبزحَ طبس، زر   حْاص را

 ّززپب ثزٌَُ هی ّحؼت  ِ تبریک زر ذیبثبىی گوبً

 هی زّز ّز، هی رّز،زهی 

 نثَ هعجسی هی رط

 هي ًؼظتَ ای ثز ساًْ زر اًتظبرِ 

 طزز ،ذْاة ثْزم

 ر گْػنز لجت ثز لجن، ُزمِ  ًفظِبیتّلتی کَ 

 اًگؼتبًت رّیِ  پْطتن هی زّیسللملکِبی 
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 ثیسار ػسم، گزم

 زر ثبز، زگوَ ُبین ُوَ ثبس چیي چیيِ  زاهٌن

ّّلیي آیَ اس کتبة ذسا    رّی طیٌَ ات ا

 ثَ ساًْ ًؼظتن، ثْطیسم، ثْییسم

 رطیسم، رطیسم

 .ثَ لغِؿ هیزاِث تْ رطیسمعبلجت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3101هبی  7ُبهجْرگ، 
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 ُیض ثب هُْبی ذیض
 

ُّ یک ًیوَ ػجی ثبراًی  هي 

ُّ یک زیْار  هي 

ُّ یک پٌززٍ تب ًیوَ ثبس  !هي 

 زر ُیض ثب هُْبی ذیض

 کْچک ُوسطت  ِ زر ُیض ثب زّگلساى

 !پبّرچیي یِ زر ُیض ثب راسُب

 سزًَ زطتن پض هی زاػت، ًَ پبین لکٌت 

 ایظتبزم تزیْار را ثبال، اس پٌززٍ عجْر، هیبى اتبل

 تْ ذْاة ثْزی 

 عویك ثْزم ثزایِ  تْ هي زر ُیض
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 کٌبر تْ ذْاثیسم، ثیسار ػسم

 زر ًمغَ ُیض هیبىِ  ثظتزی ذیض 

 !پؼت هیشت ًبهَ ای زر ُیض

 تْ ذْاة ثْزی

 ّلتی کَ هي پّلَ ُب را ثز هی گؼتن

 زّ گلساىِ  تؼٌَ زر اًسیؼَ ی گًَْ ُبی هي  ...ّ 

 !چَ رًگبرًگ، چَ پز ػْر، چَ ُوسطت ثب هي

 گبٍ ذؼن ذْة اطت

 گبٍ گْرطتبى اهیسِ  تبسٍ هی ثرؼس

 گبٍ ایظتبزٍ یب ػکظتَ

 !زثْثب آتغ ثبیس ُوزاٍ 

 حبال ثَ ذبًَ ای رطیسٍ ام کَ هبل هي اطت

 !ـمظ هبلِ  هي

 حبال تْ را ثَ گْر هی کٌن

 زر گْرطتبًی کَ هبلِ  هي اطت

 !ـمظ هبلِ  هي
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 ...حبال ثزّ

 کوی ثب کجکِب سیز ثزـِب، ُزم زر ُْا

 کوی َپزَپز ثشى

 تْ ًسیسی، ُوَ زیسًس هزا

 ایٌزبحبال هي ثبس رطیسٍ ام ثَ 

 ایٌزب کَ ثْی عؼك هی زُس

 عؼمی کَ هبلِ  هي اطت

 !ـمظ هبلِ  هي

 پٌززٍ ثبس هی کٌن

 اس تیک تبک ثی پزّاین هی ذْاًن

 !آُبی عؼك"

 اگز زر کتبثن کَ اس عؼك طزػبر اطت

 اس هزربًِبی گوؼسٍ، اس ؿٌْثزُبی ثز ذبک کؼیسٍ

 "اس ثبّر عؼك ًگْین، زر کسام گْر ربی هي اطت؟

 سًسگیآٍ ٍ ٍ  ای 

 زر ُیض گْع ثْزم
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 زر ُیض ًگبٍ ثْزم

 !عؼك کجْز هی ػْز زر ُیض 

 هي اس ُیض عجْر کززٍ ام

 ثَ تْ رطیسٍ ام

 ثَ حمیمِت ذْیغ

 ثَ ًیبسم

 ثَ ثْزًن

 !ثَ ّـبیی کَ ثَ تْ زارم

 حبال ُیض

 تْ ٌُْس ذْاثیسٍ ای

 !ثیسار ػسی ثَ زیسًن ثیب

 

 

 

 

 3101هبی  03ُبهجْرگ، 
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 ػتطزّز تلدِ  ًیوَ 
 

 ثَ لجرٌسی ذبم هی ػْینگبٍ 

 تب طکْت را ثؼکٌین

 را پزّاس زُینثَ ثٌس کؼیسٍ  ِ آرسُّبیتب 

 !ذالؽ ػْین ُوزاٍ هبطت تب اس رًٌْی کَ

 

 ػِز زر طزگززاًیِ  کْچَ ُبیِ  اطترْاًیِ گبٍ 

 رطبًینتزاًَ ای لسیوی را زر طیٌَ تکزارکٌبى ثَ طپیسٍ هی 

 !اهیس ثیسارینتب ثگْیین ٌُْس ثَ 

 

 گبٍ زر سرَ ُبی ذْیغ زر تکبپْیین
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 تب ایوبى ثَ زّطت ثیبّرین

 تب ربى ثزایغ ًخبر کٌین 

  !ػْین ی، آّاسٍ ذْاىتب زر لزسع ػگفت اًگیش زل

 

 گبٍ هی زاًین للجوبى ػیؼَ ای ثْز کَ ػکظت

 تب کظی ثزای تپیسى رُبیی یبثس

 زر زریبی ثیکزاىْز ذزّػوبى هْری گوؼسٍ ثّ 

 !تززثَ ًوی کٌین تب آسار ًجیٌینّ اعتوبز را زیگز 

 

 گبٍ ثزای یبثیسىِ  هِزثبًی، ذْز ذسای هِز هی ػْین

 کٌینربم ًْػیسًغ  را تب کبطَ ی چؼوِبیوبى

 گظتززٍ ًوبیینثز راُغ  ـزعرا چْى تب ًگبُوبى 

 !زریػ کززًس هب تب ػبیس آهْذتٌس آًچَ را کَ اس

 

 گبٍ سیز زرذت ثلْعی ایظتبزٍ 

 ًیوَ ػت ثبراى هی ثبرز ِ ثز تزص
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 ِ چؼوِبیِ  طیبٍِ  هي طزذیػبیس ـزّ ًؼظت ثز 

 ثز ُؼسارِ  سًگِبی پی زر پی

 ثز اًسیؼَ ُبی ذؼِک ذبک

 ثز پْطت چزِّک ثزگ

 !ثْز ایي ثبراى یهبزر ِ ػبیس اػِک زرز

 

 حبال ًیوَ ػت رـتَ، طپیسٍ رـتَ، ظِز ُن

 ؼزّة ًؼظتَ ثبس ثز زیْار

 کظی لجرٌس هی سًس زر ًبهَ 

 ًب ثٌِگبم ِ زیساریک زر کظی 

 ، طالمزرّز 3ثَ تکزار هی گْیسُن کظی 

 هي اّهب آرسُّبین را ثَ ثٌس کؼیسٍ  

 طکْت اطت ِ کٌبر زیْارم طزسٍ گبٍ

 ّ ... 

 !ذیبلن زیگز ثَ ـززا ُن ًیظت

 3101هبی  02ُبهجْرگ 
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 ٌُگبهۀ هب
 

 ٌُْس زر ثبؼچَ پزطَ 

 زر اثِبم ٌُْس ـبؿلَ

 .ٌُْس ـضب زر ظِْرِ  علْعی تبسٍ

 

 ذیبلن ثَ اؿل ػٌبذت گبٍ زر ػک

 تْ ثب عـجِبیت زر کؼبکغ

 .هي ثب هیلی اس ّؿل زر اًسیؼَ

 

 ِ رّیبیِ  یک هِوبى، یک ػت زر ذوبر
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 زعْتی ثی چزا

 ثی حضْرِ  حظی هجِن

 ثسًجبل عجْر اس ذظ، ًمغَ، ّیزگْل 

 !تب سثبىِ  تْ، سثبىِ  هي

 

 اًسیؼَ ُب چبالک تز اس هب گبٍ 

 سًٌوی رطُی هی رطٌس، ثَ ُن کَ  زطتِبییزر 

 ًْسػهی ؼزقِ  ثِبًَ  زر ذیبل

  ػکفتيتب رطیسى، ًْس تب ػوی ً

 ثز هسارِ  هب چزذیسىُی 

 .اس تْ ثَ هي ، اس هي ثَ تْ

 

 گبٍ گزیشی ثَ التوبص 

 گبٍ اطتعبرٍ زر ُْا

 !پزًسگبىای ثز اًکبرِ  هب چَ حیزت آّر

 زر ذفب گفت رّسی آزهی ذبمچٌیي 
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 ّاژٍ  ـتحِ  ایٌگًَْ اىکَ ػبعز

 !سٌػبعزاًَ هی کٌ بىسهیي را ثب ًگبُؼ

 گوبًن طزگیزَ زاػت اّ ُن هخل ثبز

 .هبِ  زر هظیزی کَ ؿزاحت زاػت کالم

 

 حبال زر عزضَ ی آـزیٌغِ  ّاژٍ ای گیز کززٍ ام

 تالػن ثیِْزٍ زر ُْا هی چزذس

 ًَ پیغرـتَ  ًَ پض ،هی هبًن

 ثبلیظت کٌبر ُویي ثبؼچَ ،ربی پبیت اّهب

 ثْطَ ُبی هي ارؼْاًی، طّزبزٍ آثیظتایٌزب آری 

ُُّْا طزػبر اس   آـتبثگززاى ِ  لؾر ثْی یبص 

 ثرْاى يهب طیٌَ ؿبؾ کي، ث

 تب سیز ػبذَ ُبی ثلْط 

 تب ٌُگبهَ ی اّد زّ تي 

 تتب گظتززٍ ثز ثزکَ ُبی پیؼبًی

 تلج زّ زر ؼشلِبی هیبى
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 ًْ زّثبرٍ اس

 زّثبرٍ اس ًْ 

 تْ هزا، هي تزا، تکزار کٌبى 

 آـزیٌغِ  ّاژٍ ی تبسٍ  تبتکزار کٌبى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3101هبی  02ُبهجْرگ، 
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  آثیِبآثی تزیي 
0 

 ػت اس عزیبًی هي ذظتَ 

 زیْارُب پب ثظتَ

 هي ِ زر چزختزاًَ  ِ ًجض

 زاهي ثَ آة، ثب ثبزُب هي 

 ذْاثِب ن کٌبرِ ثب ذزّػ

 ثب رلؾِ  اهؼت کٌبرِ  هبٍ 

 ام ثز ُْطِبی هبُیبى ٍپیچیس سثب

 زر زّرُب  ام آؼْع گؼْزٍ

 زر لزسِ  ًفظِبطزخ ریرتَ ام 
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 ؼزیت یهي ثب آٌُِگ طبسِ  عزیبًیآهیرتَ 

 چبک، چبک

 !ثَ پیچن ثشىپیچ 

 رّی ایي ُوَ هْد 

 ثجز ُبلغزٍ زطت ثَ 

 ػیبر، ػیبر

 طبزٍ، عزیبىػکبؾ ثسٍ، 

 ػْهخل ایي تزاًَ 

 ِ پزًسٍ ػْ اّد ثبُن آّاس 

  آثیِب زر آثی تزیيِ ربیی 

 ، تٌنطزم، ربًن ُوَ ٍرٌْى ػس

 تٌن، تٌن

 اًبر ثپبع رّیِ  تٌن

 تي، تٌی عزیبى

 تي، تٌی لزساى

 تي، ًؼظتَ ثب هي تزا ثَ اًتظبر
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 زاغ ثؼْ، اّهب ًیب

 لَ لَ ثشى، اّهب ًیب

 َپزَپز ثشى ثبس ُن ًیب

 پزّا ثَ ثبز

 یبر  ِ ثَ ًبس

 تب ثْزٍ ثبز 

 ز چَ ثبزا ثبزُ

  !ثبزهجبرکت 

 !ثبز هجبرکن

 

 

 

 

 

 

 3101هبی  31ُبهجْرگ، 
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 آثی تزیي آثیِب

3 

 ػت اس عزیبًی هي زر ُزاص

 زر پیِ  ریشعِ  حْاص زیْار

 تٌس ،ًجضِ  طتبرٍ تٌس

 گـُن، گـُن غگززًهکخی زِّر هبٍ ثَ 

 

 غزّرِ  تٌ سزٍچزخ 

 !سًوی زُ راٍ ثِبًَ

 ثشىزطت ثشى، زطت 

 !حزؾ ثشى يهِ  ِ گْع پؼت
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 ارکیسٍ ایچْى ذن ػسٍ 

 هبٍ ِ ُْم م م کٌبرِ  ُْمایٌزب 

 بىِ هبُی ربزّیثب یِب آثی تزیي آث

 کززٍ اًس مهزا چَ ذب

 مرتَ اترن ریهیبًؼبى 

 !، ًْعًْعهشٍ، هشٍ، 

 

 حبال ًْثت تْطت 

 هي ِ ربى ثسٍ ثَ ربى

 کَ اس ًفض اـتبزٍ ام 

 کوی ذوبر ثزیش زر ُْا

 طزخ ػْ زر کٌبر کوی

 اس کٌبرم کجْز ثجْص تب ثَ پبم

 تْتِب رّی لجِبکوی اس ایي 

ُّ ّاچیي  ُّّْم، چیي 

 اًبریکی  ،یکی ثؼکي ُویي گْػَ
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  وبىزُبً ثگذار چکَ کٌس هیبىِ 

 حبال یک کن ثچزخ

 زر رّ رّ، ثیب رّثزّ

ُّ رًّ  !رْاطتی سیز 

 

 ایٌزب حبال ًگبٍ کي ثَ

ـَّ ُپز هبرزاطت  !ایٌزبی ل

 !ی سکی ی ی َذَزکثگْ ثَ آى 

 طتکوی ّارًَّ، پب زر ُْا

 ُپز کٌبیَ هی گْین، ٍ ٍ ًَ ُرک

 هی لْلسًبزاًی گْػَ ثَ گْػَ 

 هي یِ  ؼوشٍ ُبیِ ثب ُبی ّ ُْثی ذجز کَ 

 زاؼتز هی تبثس ذْرػیس

 پٌزَ ثبس هی کٌی ُز ػت ّ تْ 

 کؼیرّی پظتبًِبی ػعزم زطت هی 

 اس لجغ ثْطَ هی گیزی 
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 !کٌبرِ  ذغن ثب هي چَ هظت حبزحَ تکزار هی کٌی ثعس

 

 ػت ٌُْس ذیزٍ هبًسٍ

 پزًسٍ ثز ػبذَ ثی تبة ًؼظتَ

 ًوی َپَزز، ًوی َپَزز

 زر ربزّی کبطَ ی ثلْر ٌُْس ًْر هی چزذس

 هي هی چزذن، ثب تْ هی رلـن

 ؟  ًوی زاًنکسام آٌُگ

 !راٍ چؼوِبیت را اّهب

 زر ژرـبی آثی تزیي آثیِب، ثی تززیس

 حبال ثبیس کوی زر ایي ػت ثویزم

 تب ـززا زّثبرٍ زر ّطْطَ ی کزاًَ ُبی تْ سًسٍ ػْم

 !آٍ ٍ ٍ ـززا

 

 

 3101هبی  33ُبهجْرگ، 
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 آثی تزیي آثیِب

2 

 کجْزػت اس عزیبًی هي 

 ثَ رٌْى ٍرطیسزیْار 

 ُب هیبىِ  ثبؼچَ عؼك ثبسیِ  ذزگْع

 !ِبػْگ رّیِ  طزاًگؼتبىاًتظبرِ   زرؿٌسلی زّ 

 

 هیبى عمزثَ ُبلت ًؼبًسٍ اًتظبر 

 عزیت پیچیسٍ زیٌگ زاًگِ  ًبلْطِب 

 حزؾ حزؾ زـتز هي ثب ُْاطت

 !هي چَ ثیریبلُْا پیچیسٍ ثز 
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 زاغ لویسٍ زّر ًبؾ هي

 زر التِبة ًؼظتَ ثز پؼِت هي

 ععن تْت هی آّرز ثز لجن  

 !زُبى ُپز هی کٌس اس تٌن

 

 لبٍ لبٍ  زر طیت یغگلْ رّیِ 

 آٍ آٍ زر ،گلْین ذؼک

 ًبسک  چَ پچپچَ ُب ِ ؿساین هیبى

 !تجی رفت رفتزر  ،ًفظِب سًبًَ

 

 کَ هی رطس ـززاحبال ثجیي، 

 !چمسر ثزاین طٌگ چیسٍ اًس

 چمسر تْعئَ زر ذْاة زیسٍ اًس

 !چمسر ثزاین گْزال کٌسٍ اًس

 

 !هي طفیس پْػیسٍ ام
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 زطتوبل رّی کجْزُب ثظتَ ام

 لجِبین را طزخ، هُْبین را ّلْ کززٍ ام

 ثبس آـتبة هحِْ  توبػب هی ػْز

  آثی تزیي آثیِبپزًسٍ ؼزق زر 

 کْک هی سًس ذیبلن را ثَ تْچؼوِبیغ 

 

 ایٌزب کَ هی رطن، 

 زیٌگ زاًگِ  ًبلْطِب عزیت 

 ًیظت  ، آزمزیگز آزم ّلتی کَ عزیت تز،

 ذالؿَ زر حمبرت هی ػْز

 هي طٌگ هی اًساسز ِ رّی

 رّمالتِبثی زر ًفض هی آیس، هی هبًس، هی 

 ًبهن ثب طٌگ ًمغ هی ثٌسز

 !کتبثغ عکض هزا هی چظجبًسّ تبرید اس ذزبلت پؼِت 

 اّهب

 هي ٌُْس زر ًمغَ ای ثب آثی تزیي آثیِب 
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 ثْ هی کؼن

 ًفض ػیزیي هی کٌن

 !ٌسحجت هی کزر عوك آثیِبیغ هزا  یچؼوِبی

 هي ذْرػیس هی ػْم

 عزت ـزیِت زلٌْاسی 

 عزت آػِْة حیزت اًگیشی

 زُبىِ  ػت ذیض هی ػْزپؼِت ایي ُوَ، 

 سهیي زلغ ثزای ثبراى تٌگ هی ػْز

 ُبّاژٍ  ِبثبلاًسیؼَ ُب َپزِ   ثبلِب، 

 ّاژٍ ُب یکی یکی ثب هي، هي ثب تْ 

 هیبىِ  ُویي ذغْط زر آثی تزیي آثیِب 

 مهی ػْثی ُزاص اس طٌگِب، ُورْاثَ 

 .ذْاة هی ػْم

 

 

 3101هبی  35ُبهجْرگ،  
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  ِ ّاژٍ ُب َپزچیي
 

 کٌبرِ  پزچیيِ  ایي طزّز، ـبؿلَ ثبس ذظ 

  ، ثَ پیچکِبِبزطتثَ   ُؼسارذظ 

 حزؾ طبیَ هی ػْز تٌن  ِ زّر

 .هی رّز ذْاةثَ  ُوظبیَ ِ ثب ذزّطرْاى

 

 ایي ػت زراس  کؼبلَ ُبیِ  اهتساِزکؼبى کؼبى زر 

 زامثز پیکزِ  عزیبىِ   چؼن ًؼبًسٍ

 زیبرزر ایي  ظتعزت ّلْلَ ای

 ُزسٍ ثبِززر طزگیزَ ی 
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 زطتِب زًجبلِ  ًجضِ  طتبرٍ 

 هي چزخ هی سًٌس رّی زگوَ ُبی پیزاُيِ 

 ذْاة هی َپَزز اس ی ی گوبًن ُیثیچبرٍ 

 !هی ػْز ذوبرهي کٌبرِ  ذسا ُن ّلتی کَ 

 

 ًتِب سیزِ  زطت هي ِ حبال کلیس

 طبس را هي کْک، ػوع را هي ـْت 

 هی کٌن هي گْرُن را ُبیت لکبتَ 

 ػت ثَ اعتزاؾ کؼبًسٍرّیِ  ثلْر تْ را 

 !سٍ امذظ کؼی ،زر کؼوغ ثب ذویبسٍ ات، زّرِ  تٌِبیی ات

 ذیضِ  عزق  ،هي ِ رّی ذغْطِ  عزیبى

 !ای زطت ثززٍ ُبی ػیزیيـززا ثَاس هیبىِ  تزکِبیِ  زیْار 

 

 ززٍ اینهب ُث، ، ًوی سًنشىًلَ لَ 

 آّاس ذْاًسٍ این ،زر گْعِ  ُن ،سیزِ  چزاغِ  هي

ـَّ ی آـتبة  ّاژٍ ُبکٌبرِ  پزچیيِ    !را ًْػتَ این... ُّ ل
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 هي پیلَ ی ذْػزًِگ ِ زّرچزخ حبال 

 زاغِ  زاغ

 طزخ، کجْز رًِگ پْطتِبیوبى

 ًمزٍ ُبی ػت، چؼوِبیوبى

 حزـِبیوبى ،ذیبل ِ هسام کؼیسٍ ثبل

 عشیشم، 

 کَ هی زّیرّزذبًَ ِ  کٌبر ثب هي

 آُظتَ، هْاظت ثبع 

 هی ػْم آطبى ػکظتَ، ثی اًتِب عزیبى

 گنپؼت اثزُب ، زلن کَ ثگیزز

 !زّز هی کٌنتْ را ُن زیگز، ثب پکی 

 

 

 

 3101یًْی  0ُبهجْرگ، 
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 اًتظبر
 

 ای ی ی هی کٌنّ ،پؼِت طزت

 پؼِت طزم چَ هی کٌی؟

 ت ِ لج رّزتٌن ثْیِ   ،زِّر لجنتٌت  ثْیِ 

 ، ُی رلؾ ثب ذیبل هی کٌینُی ثب هي، ُی ثب تْ

 ٌس؟ٌچَ هی ک ،ُبػکْـَ ایي  ، هیبىِ ُب ایي پزّاًَ

 

 کٌبرِ  رّز، پیزاٌُن، پیزاٌُت

ُّ تْ چَ هی کٌس؟ آـتبِة زاغ  ثب هي 

 هي زُبىِ تْ،  زُبىِ 

 ثز پْطِت تْ ثز پْطِت هي، 
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 ٌس؟هی کٌ کجْتزاى ثز ػبذَ ُب چَ

 ؟بکزذیبل  ،تب کزب َپززر کزب؟  چزخ چکبّکبى

ٍِ زّر، زر زػِت ًْر  زر را

 ا ا ثیب ا ا ثیب، ثَ رطن ػْر

 .ًبسثَ  ثجز، تزا ،هزا، ُشار ُشار

 

 کٌبرِ  هي زر پیِ  ذْاِة گزمِ  تْ

 لغبر، لغبر طتبرٍ ُب ثَ اًتظبر،

 !ُشار ُشار زل ثظتَ اًس، ثَ چؼن ثی ثِبًَ ات

 ! ثَ ذٌسٍ ُبی عکض هي، زل ثظتَ چؼن تْ ّلی

 ، ذوبرذوبر ،ثَ ثظتزم ُشار، ُشار

 هیبىِ  پبرٍ ُبی ذْاة ثَ اًتظبر

 ، ًؼبًسٍ ام تْ را ثَ ًبسکؼبًسٍ ای هزا چْ ثبس

 ، زّثبرٍ هب زر اًتِب زّثبرٍ هب

 ثیب ا ا، ثیب ا ا 

 3101یًْی  01ُبهجْرگ، 
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 ؟" گل"چَ کظی گفت 
 

0 

 ی طبحلتت کززٍ  ِ زر ذیبل

 زر پیِ  ؼفلت ثبز

 هي ػٌیسم کَ کظی هی گفت اس یبص 

 .یک گیتبرت زّذتَ ی ًـُاس چؼنِ  ثَ 

 ػٌیسم، زر گذرِ  آة اس زػتهي 

 هی گؼتچلچلَ  زًجبلِ  یک یزهز

 .ُْػیبر هی کززِب راعلفکَ  چزذغ یک پزّاًَ اس ّ ػٌیسم

   ،ثزٌَُ یپبذیض کَ سًی ثب  بىزرذت ػٌیسم اس هي

 هی رـت اس ًیشار  ی طٌگیيثبرکْلَ ثب 
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 !هتزطکِب را هی ثْطیس ُّـْت هی کزز زّر ذْزع سام ّ ه

 ؼزّة ذْاة هی ثیٌس رز ،هي ػٌیسم هبٍ

 هی ذْاثس  سّریِ  ِبیّ طتبرٍ ثب للملک

 .سًگززى زار ثزکَ ًؼبًی 

 ؟"گل"چَ کظی گفت 

 

3 

 ؟"گل"چَ کظی گفت 

 زر آسهْى تٌِگ تٌِبیی

 ذبلی ِبییزر ُْای گیالط

 ی ثْز ػبیسزر هسارِ  ثظتَ ی رلـ

 "گل"کَ زلن ذْاطت، ػٌیسم 

 کَ زلی ذْاطت ثپیچس ثز هي

 "تْ" کَ ثگْین 

 "گل"ثگْیس کَ 

 زر ُْایی کَ طزع طز ثَ ُْا ثْز ػبیس
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 ػبیسرعس ثْز، 

 ثزؾ ثْز، ػبیس

 ُن زرُن، ثز

 ّ هي تْ، هي ّ تْ

 ؟"گل"َ کظی گفت چ

 

2 

 ؟"گل"چَ کظی گفت 

 تبکِب ی طزگیزَزر 

 ای سیزِ  آـتبة  زر زلِزٍ

 زخِ  ـکزُبی هلْلچسیزِ  

 حزـِبی هگْ راسِ پؼِت 

 "گل"هي زلن ذْاطت، ػٌیسم 

 کَ زلی ذْاطت ثپیچس ثز هي

 ُیض، ُیض، ُیض

 اًگؼت رّی لجن ثگذار
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 اّهب، ثگْ آرام 

 کی؟ تب

 تب کی؟

 !ناًگْر ػزاة کٌثگذار 

 !تزاًَ کٌن را، تْ ػزاة ثٌْػن

 ثگذار هیبى تزاًَ ُب ؿسایت کٌن

 ثزلـنثب تْ 

 ثچزذن ُبعبػمبًَ تزیي ػعز زرثب تْ 

 آثِب، زّر زًیب رّیِ 

 ایٌزبزّثبرٍ ثب تْ، 

 ِبیوبىزل ًفض گیزِ  ال ثالیِ  ضزةِ 

 "طالم"ثگْین زلٌؼیي 

 ؟"گل"چَ کظی گفت  3تْ ثپزطی

 

 

 3101یًْی  00ُبهجْرگ، 
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 ػیٍْ ی پٌِبى
 

 رّس ثبس هی رّز 

 !ثی عجْر ذْرػیس اس پؼت پٌززٍ

 ػت ثَ ػیٍْ ای هزهْس هی رطس

 !ّ ایي طکْت زر ُیچ ّاژٍ ای ًوی گٌزس

 ػکلی اس چؼوِبیِ  حیزاى اطت زیْار

 هی ػْزٍ چیز کَزر ًبگِبًی 

 ّ ػت ثبس لوضِ  گًَْ ثز گًَْ

 زر ػیٍْ ی پٌِبى چٌس ّاژٍ
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 ثبس هزسی هیبىِ  زّ طبیَ

 لوضِ  هب ثی ُیچ ًگبُی زر ًگبُوبى

 اطت؟ػیٍْ ی کسام اًسیؼَ آذز ایي 

 کسام طبیَ اطت؟آؼْعِ  زر رـتبر 

  ثبسزر طمْط ذْیغ  ػت

 ثَ رّس ثی ذْرػیس ًَْ ایٌگثبس 

 .ن هی کٌسبثثَ ـززایی ؼوگیي پزت

 

 

 

 

 

 

 

 

 3101یًْی  02ُبهجْرگ، 
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 ی هیبىِ  کْچَ ُبرؼٌ
 

ُّ رؼي  هتزطکِب ِ کؼتشار اطت 

 هیبى هتزطکِب، گْػَ ثَ گْػَ طبیَ ُب

 طبیَ ُب پؼِت زیْارُبگبٍ 

 ، هیبىِ  رجَِ ی رٌگثب پزچن، ثی پزچن

 طبیَ ُب زر پیِ  ػکبر گبٍ 

 .ػل ثب کوزثٌِس، طْارٍ، پیبزٍ

 هیبىِ  کؼتشار ذزّار، ذزّار طبیَ ُب

 هِزّیبى، اس چبک طیٌَ تب طبق پب

 ثَ ثَ ّ چَ چَ ُسیَ هی زُس عبلیزٌبة

 .اس رفتک تب عزعز،  ذز کن ًسارًس طبیَ ُب
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 اّهب

ُّ رؼيِ  چزاؼِب  ذیبثبى اطت 

 ، گل ًبسکزل ًبسک، تْ زطِتهي،  زطِت

 گبٍ طیٌَ چبک، چبک

 لزسٍ ثز ذیبل، طوبرت ثز سثبى

 هبُت ثسرْری تٌگ ِ گبٍ زل

 زّطت زارز ثگزیستٌگ 

 !اّهب

 اهؼت طیگبر هي توبم ػسٍ

 للن ُْای رلـیسى کززٍ

 ...ّ هي 

 هیبى ثبؼچَ ام ذزگْع اس ذزعْم ـیل ثبال هی رّز

 تب ػکْـَ ای اس اعلظی ُب ثچیٌس

ّْارٍ ُب   اهؼت ثی پزّاـ

 !ثگْیس طالمسیز طبیَ ای کَ زّطت ًسارز 

ٍِ ذْع ازا ُب،ـکز  طبق طبلَ ُب، رّی هب
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 .عغز ایي ُْا رّی زّعِ  چکبّکبى

 رؼيِ  اهؼت هیبىِ  کْچَ ُبطت

 طبیَ ای زر ثبؼچَ گل هی کبرز

 سى هی پبػسی اس زر ُْا عغز

 سًزّطت ًساری یبُطبیَ 

 سٌؼهی ِک ِ گل ًؼبى سیزِ هسام ذظ 

 ُزّرِ  تبرید هی چزذس  اس هي یاطبیَ گبٍ 

 !سػیز هی زّػ ًزاس گبّ 

 !ؼغ ؼغ ثَ ریغِ  ثش هی ذٌسز

 گبٍ ثزای زلتٌگی ُب رّزذبًَ ای ربری هی کٌس، ثَ ّطعت عؼك

 ؼزقِ  ػکْـَ ُبی هِز ،ؿحزایی هی آرایس

 زر ثیکزاى ذیبلِ  طبیَ ام اهؼت

 آطوبى آؼؼتَ ثَ چؼوِبی ثی لکٌت تْطت

ُّ هی سًس ُّ ز  زر ُْایی کَ زر ُْای هي زر ربزٍ ُب ز

 اّهب، 

 تْ
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 طبیَ ای پٌِبى ػسٍ زر ذْز

 ثَ رطنِ  زیزّس زر هگْ، هگْ

 گظتبذبًَ ثب هي زر رلؾ، زر چزخ

 زثی هِبثب ثز هي چیزٍ هی ػْ

 کبهلتزیي پسیسٍ اس هجسا حیبت تب زر سیجبتزیي

 هزا رذة تپؼِبی ثْزى، گبهی طْی هغلك

 سطزػبر اس هِز آـتبة هی کٌ

 "تب هي ثَ تکزار ثگْین

 آُبی عؼكآُبی عؼك، 

 .گظتززگی ات ثز هي هجبرک، کَ زّطتت زارم

 

 

 

 

 

 3101یًْی  01ُبهجْرگ، 



80 

 

 

 

 

 هزگ زؾ تب
 

 زر اهتساِز آـتبة

 ٍ ثْزکَ ثبز ُْع اس طز ثبؼچَ ثززآًزب 

 !رثْز ْاة اس چؼوِبیِ  هيذ آًگًَْ کَ پبیی زرُزْهغ

 پؼِت پٌززٍ ،هٌتظز یزر پیچغ ًگبُ

 سیچزذهی  زّر طزکَ اتبق آًزب 

 !ؼلتیسهی آًگًَْ کَ ػیَِ ی اطجی زر چوٌشاری ذؼک 

 سزر ُیبُْی ثَ ُن ریرتَ ی چٌس لجرٌ

 زر ُلِلَ ی گززعِ  چٌس ّاژٍ ثز طغز

 !یبطِب زر ایْاى ثْز ػبیسزر حبػیَ ی ثْیِ  
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 !ثبس ُنیب ثی عبلتیِ  آة ثز ذبک ثْز 

 هي پزیسم اس رب، ، یک آىکَ یکِْ

 زّیسم زر راٍ  ی ُی ، ایثی هکج ثز حبًیَ 

 آآآخ3 تب کَ پبین گفت

 ّ کٌبرع زطتن

 !زراس ثْز تب زّرُب چَ

 ُاـتبز

 ...!ّ گوبًن لزسیس تب 

 !...تب گًَْ ُبین ذیضّ 

 !تب زرک کٌن حزِؾ ثچَ ُبی آزم را

 !ذْة را

 !ثس را

 ِبیی زارزّ ثساًن سًسگی ذغ

 ؿبؾ ّ طبزٍ، پیچ ّ ّاپیچ

 گبٍ هٌحٌی ،ػکظتَ

 زارزی ُن رًگبرًگ ِ ًمغ
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 ػعلَ ُبی آتغ  ،غثز تبثلُْبی گبٍ

 ؼزق زر لـّذت  ،ًظیوی زلٌْاسچْى گبٍ 

 زر ػِْت  ،گبٍ ًْػیسٍ هظت

 !حظزت زر ذْاِة ،گبٍ گن

 یک آى، یکِْزر ًبگِبى 

 تبثظتبى ی اسؼزِّة رّسزر 

 زّرثَ گْػن آُب را ثبز پچپچَ  ِ ؿسای

 ُی زّیسم زر راٍهي پزیسم اس رب، 

 ...!سزم تبُی ی ی ُی ی ی ُزّر 

 ...!کْچَ ثَ کْچَ تب 

 ُزّرِ  هیساى چزذیسم 

 تب ثَ ُوظبیَ ثگْین ثبس طالم

 ی اس هيٍ ثْز آًزب، رّی ذغی راٍ راٍ، طبیَ اایظتبز

 لسهی، ثبس لسهی

 طالم3 گفت

 زلن تٌگ اطت3 گفتن
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 زؾ3 گفت

 اهزّس ؼزیت اطتچزخ ایي ـزـزٍ 3 گفتن

 زؾ3 گفت

 آّیشاًنز ی ثب سًگْلَثبس ثَ 3 گفتن

 زؾ3 گفت

 !پزّاًَ ُبی زاهٌن ثبس زر لزیَ ُبی زّر ثبل هی سًٌس3 گفتن

 زؾ3 گفت

 ! طززیظت تٌِبیی ؼزثِت3 گفتن

 زؾ3 گفت

 !زل ّاهبًسٍ امآٍ، 3 گفتن

 زؾ3 گفت

 !رب هبًسٍ ام ثب ربهبًسٍ ُب 3 گفتن

 زؾ3 گفت

 "زؾ"آُی رّیِ  عکظی کؼیسم، ًْػتن 

 

 3101یًْی  31ُبهجْرگ، 
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 "ذْػزًگی تْهبٍ "  
 

 رّی هبطَ ُب، پبثزٌَُ

 پب ثزٌَُ رّی ؿرزٍ ُب،

 ، تي ثَ تيػبًَ ثَ ػبًَ

 علتهْدِ   ذوبر ػسٍ

 ثبل ثشى، ثشى ثبل

 زر ایي ُْا چزخ ثشى

 ًفض ثکغ عویك

 ًفض ثسٍ کوی

 کوی ذظ  ثب آة ّ تبة

   عکوی رًگ الثال
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 ، پب ثَ پبکوی ریش

    .ُبچیٌَ رّیِ   ثزیش

 زیْارُب ًؼبى ِ رّی

 ثي ثظت ُب ًؼبى کٌبرِ 

 لت ثز لت، زطت زر زطت

 زػِت ذیبلػسٍ عزیبى 

 ثپز، ثپز

 ثَ چؼوکی طز ثَ ُْا

 کوی ذن، تب ثَ تب

 کوی تبة رّی طیٌَ ُب

 رّی ؼٌچَ ُب هشٍکوی 

ّْارٍ ُب، تْ ِ کٌبرِ  هي، کٌبر  ـ

  ُب ًسٍپچپچَ ی پز

 ماس ؼوشٍ ُب ،کوی ثچیي

 گل زر ُْا ،کوی ثزیش

 کوی ثپبع، ذْاة زر چؼبم
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 مؼجبر اس ُْا زَجـِث

 يهِ  ربىثَ  ثسًٍفض 

 اس ًفض اـتبزٍ امکَ 

 حبال ثیب

 یْاع ،یْاع

ـّ  َ ُبطغز ثَ طغز اس ل

 ذبعزِ  حبًیَ ُب سا ،رّی لِت پزّاًَ ُب

 یکی یکی ثزای ذْاة

 ثبس کٌین آؼْػوبى

 زر گْػوبى تکزار کٌبى

 "ذْػزًگی تْهبٍ " تکزار کٌین 
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