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 ُوظایَ

1 

 ؼزذ ضْاب
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 تاظکٌک

6 

 ّاژٍ
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10 

 تا هي تیا
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 ارتفاع چؼن
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26 
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29 
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31 

 



 

 

 

 پؼت ظیْار

32 

 صعای ًفض
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 تا تْ ًوی پزم

85 

 تک طزفَ ای هیاى تاسی ػؽزًح

87 

 

 

 



 
 
 
 

 

 ُوسایَ
 

 

 تیعار هی ػْم

 هیاى رّس پزت هی ػْم

 تَ تالکي هی رّم

                                   تَ ضیاتاى پزت هی ػْم

 ُوظایَ تَ هي هی ضٌعظ

 اّ ُن پا تزٌَُ اطت

      تا تَ ضیاتاى نیلعم هی سً ُنتا 

 ضاًَ ُا اس ُن ظّرًع  ّاطت   تا ُوآًدا کَ تاریک



      ي ضْتظتچمعر پا تزٌَُ رفت

 چمعر ُوظایَ ضْتظت

َِ ُویؼَ هی تزطیعم   !نیتیا غتِ ضیاتاى را تا ت

 زاال اس لزار تاراى هی تارظ

 لثاطِاین ضیظٌع

      آش، هُْاین

      ُوظایَ تَ هي هی ضٌعظ

 کالُغ را تَ هي هی ظُع

 تا ُن لعم هی سًین

 پؼت ظر ضاًَ ای طثعی اطت

 !!!طثع خوغ آّری کفغ .تَ ها کوک کٌیع : عّیغ ًْػتَ اًر

   طثع هی ًؼیٌین کٌاِر، هی ضٌعین

 ظر هی آّرین، پْػینِا را یکی یکی هی کفؼ

     تٌگ اطت

    تشرگ اطت

       پِي اطت

 تاریک اطت



     تلٌع اطت 

 کْتاٍ اطت

      اطت طزش

    طیاٍ اطت

     تٌفغ اطت

 طفیع اطت

    فؼار هی ظُع

 اس پاییي، الاس تا، اس پِلْ، اس ػمة، اس خلْ

      ی ی ی ی ّای

 اطت کفغ َزالن تِن ضْرظ اس ُز چ

        چمعر پا تزٌَُ رفتي ضْتظت

 چمعر ُوظایَ ضْتظت

 پزت هی کٌعرا تَ ضاًَ  اهت رّس کَ ظیگز رّس ًیظ

 

 

 

 2006آگْطت  24ُاهثْرگ، 



 

 

 

 طرح خْاب
 

    تي تظت ُای تیٌِایت ،هیاى ظیْارُای الل

 هی سًن َ ای ؼزذتؽرافعای  ضْاب  تزای

 آًگًَْ کَ ًیظتُن، آًگًَْ کَ هی ضْا، هی تْاًن تثیٌن

        آًگًَْ کَ ًیظتن، آًگًَْ کَ هی ضْاُن، تاػن هی تْاًن

      ضْابی  ی ُی

       تلٌع ظرضتاىِ تا  طثشکٌن، رًگت هی 

 طزػار اس تپیعى هٲًْصضاًَ ُای 

 تی ًالَء ػمزتَ ُاا تی تمْین، ِاتال

 ن         یآًگًَْ کَ ُظتن یْاُهی ضّ ها 

 

 2006آگْطت  25ُاهثْرگ، 



 

 

 بادکٌک
 

    تاظکٌک تاظ هی کٌی

 ّلتی تاظکٌک تاظ هی کٌی  ی تاظ هی کٌ

 اس ُْا         ػًْع تاظکٌکِا ُپز هی 

 ظسظیعٍ هی ػْظهي   ُْای

          هی تزکٌع  تك تك

      ظر چوعاى خوغ هی کٌنیکی  یکی

           ُپز، ز هی ػْظُپ ی یکییک

 هی تزکٌعع، هی ػًُْپز   چوعاًِا

    تَ ظیْارُا

   تَ آلثْم ُا



    تَ کاغذ ُا

 یکی یکی هی چظثٌع

 ضاک هی ضْرًع َ ُای ظسظیعٍتّک

 تاراى هی ضْرظ ُْای ظسظیعٍ

 آغاس هی کٌن ی ظیگزظهي تا ک

ّ 

 تاظکٌک تاظ هی کٌع ظر ػة اّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 آگْطت 26ُاهثْرگ، 

 



 

 

 

 ّاژٍ
 

 طالَ ای هی رّیع 

 آّیشاى اطت؟ژٍ ّا کعامتز ظُاًغ  

 نیّهی ر

               ای ظّرُتَ ّاژٍ  ىآّیشا   ػة

     گزهؼاى اطتُا ّاژٍ 

 لطت هی ػًْع

  هی ًؼیٌٌع پؼت پٌدزٍ

                      تواػا هی کٌٌع    

 رّیعم هی ًز طالَ

    هی پیچع

    هی آیع    



 ًؼیٌع یه لثِاینرّی 

     زلمَ هی ػْظ 

 تٌگ

 .ظُاًن ضْػثْ هی ػْظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006آگْطت  26ُاهثْرگ، 
 



 

 

 کاش
 

    تْظم غکاع ّرظ ستاً

 پیچ ّ تاب هی ضْرظم تیي لثِایغ

    نکال یکاله افظْص

 ًوی رطن، نّ ًوی رطا تَ

 ًوی ػْم، مػکفتَ ًوی ػْ غز لثت

  کاع تاظ تْظم

 هی ّسیعم

      ظّر هی ػعم

 اس طکتَ ُااس لِدَ ُا، 

    ًثْظ ایياّ کاع 



  تْظ   آى 

  تٌع تْظ

       تلص تْظ

     ًثْظ طزّظی هعاّم

 ًثْظطثش  ػاضظاری

 ظکَ ظّطتؼاى ظار اس لالثِای رایح کاع لالثی تْظم

       ؼعکهی  ی کَ طزگیالط

 عکٌهی  ضالی

  مپز هی ػع غظُاًظر 

 اس ضْظم مضالی هی ػع

 

 

 

 

 

 2006آگْطت  27ُاهثْرگ، 

 



 

 

 

 

 با هي بیا
 

       هی ًْیظن، اس ظُاًن هی پزًع ػزیاى ززفِاین

 چزا؟، ظّطتؼاى ًعاری

 ػؼزم را تطْاى، ظُاًت را تؼْی

 ػویك، ًفض تکغ

 یکَ ػة سهشهَ کٌ ػؼزهي ًیظتْاب ض

      ؼْل راٍ را تیا تا ػؼز هي

 فاخؼَء چؼن را تطْاى 

     تَ ضلْت هي تیا ،تا ػؼز هي

 َء تاراى را تطْاى ُوِو

 تا هي تَ ػؼزهي تیا، تیا تیا



 ظر چِار فصل، گزم، هی ًْیظوت

 ػزیاى تطْاى، تطْاى

 سیز آفتاب ظاؽ تاتظتاى ،سهشهَ کي

 ظر خاظٍ ُای پز اس تاّلت اهؼة

  طْال ،پلکت گْػَء

 طْال، سیز ظًعاًت

    ریش هی لزسظ اس لثت کوی

    ظّطت ًعارم

 تْ هالػؼز اهؼة ، هی ًْیظن

 .فزظا ػؼزم را تطْاى، زاال تطْاب

 

 

 

 

 

 2006آگْطت  27ُاهثْرگ، 

 



 

 

 

 

 

 

 ارتفاع چشن
 

 ػع طثش

  ظر ارتفاع چؼوی، پیچکی تٌفغ

       پاییي ضشیع

 ظّر لثِا  چزضیع

 تاسّاى  رّی ضْاتیع

 ع پاییي تزظّی

 اًگؼتاى، طاق ُا

    ُواًدا رّی سهیي، ّلْ ػع



 ظخاى ظا سرظ

 ًعیع ،ضٌعیع یچؼو

 اٍ تْظارتفاع کْت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006آگْطت  28ُاهثْرگ،  

 



 

 

 

 چِار فصل
 

 پاییش رطیعػشیشم، 

   ظر کٌارم هی ًؼیٌن تا ضظتگی تاتظتاى

 چِار فصل کتاتت ّ

  :فصل اّل

 ػْضی تْظ، ُْص

 :فصل ظّم

 ػدة طزظ تْظ، گواى

 :فصل طْم

 تلص تْظ، فزار

 :فصل چِارم

 ظرّؽ تْظ، پاییش



 چِار فصلت را، ضْاًعم

  ًْػتَ ُایت تْظ آػفتَ

 هی کزظ ام هعام پارٍ

 !ضْػغ ًوی آیعضْاًٌعٍ 

 طزکی هی سًی ،تَ ُز ظری

 آتی هی تزی ،اس ُز رّظی

 رهاى ًوی ػْظ، خذاب ًیظت

 اس صعالت ظر کالم ًْػتَ ای

      ضْظت را گْل هی سًی

 اس آى ظّری، ػاطتاّظ

 اس تدزتَ هی ًْیظی

         تلص اطت ٌنهی تی

 !زظاًَپز اس ػؼارُای ه

     !ػؼك را ُن کَ ًوی ػٌاطی

 !هعام تاسیاًَ اع هی سًی

 ػشیشم،

      چِار فصلت را ضْاًعم



 رهاى هي ًوی ػْی

 .تیؼتز تدزتَ کي

 تا هِز، ػِال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006آگْطت  28ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 عشق تبعید است
 

  تا ریلِای لؽار  هی ػتاتن

 ضنرّی ضؽْغ پز پیچ ّ 

 ػْظ رّس تَ ػة هیرّس،  ػة تَ

 تشرگ ًوی ػْم، هي ٌُْس ظر راُن

  اًتِای ضػتَ  چؼن هی ظّسم

 تز ظیعٍ ُای ًاظیعٍ  ظطت هی کؼن، یضّؽ

    هی ضٌعظًاهت  ًاگِاى

 علِمَِ هی سًٌ کلیعُای رّی ظر

  تٌعی کَ تَ کلیع ُا تظتَ تْظی، تٌع  ّ

 ُْاین را هسعّظ هی کٌع



 ٍ تْظی فصلِای هزاعل ضْاًهفّص چَ

 زْصلَ ام طز هی رفتی اسزْصلَ َ پز چ

     کَ تز ستاًن هی ًؼظت "ػشیشم"

 تؼٌَ ام هی کزظ  "تهشیشه" 

  ّرق هی سًنکَ آلثْم را غثار 

 زای رفتي ػصا هی ضْاُنت

 تْطتًام مصیز ایي ُا ُوَ  ت

 کَ ُز خا للون هی چزضع

 اًَ لثطٌع هی سًعهصّز

 ظسظکی ًگاٍ هی کٌین، گاُی کَ ها را هی تیٌین

  لِزین، ززف ًوی سًین

 ػایع ُن هی تزطین

 !ززف هی ضْاُین چکار، ػشیشم اها

     ایٌدا تثؼیع اطت

       ل تثؼیع اطتهفّص

 اًَ تثؼیع اطتهصّز

    تثؼیع اطتهشیشم 



 زکایت ایي اطت

      هیٍْ هی گٌعاًن، لٍِْ هی ًْػن، ٌْس طیگار هی کؼنُ

      ضالصَ هی ضْرم

 .هي تشرگ ًوی ػْم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006آگْطت  29ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 هی آید بی ًام
 

    وی ضْاُنػة ً

    ًوی ضْاُن چزاؽ 

 ًوی ضْاُنضْاب 

 تی ًام ، هی چزضع نظر آغْػ

   ًوی ضْاُنًام 

    ًوی ضْاُن ضاًَ 

 ًوی ضْاُن آغْع 

 تی ًام ، کظل هی چزضن

  ًوی ضْاُن تي

 ًوی ضْاُنظل 



  صعا ًوی ضْاُن

        ػِز آػفتَ ًوی ضْاُن

 ظر راٍ اطت تی ًام

   ضظتَ ، ضظتَ

 هی آیعهي تظتَ تز اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006آگْطت  30ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 باهداد
 

  هی آیعتزظیع ، ًفزیي

 ًیزًگ هی آیع

    ػیار ،تز ضزاتَ ُا

 ػیارُای افظْص 

       سى هی هیزظ

      هزظ هی هیزظ

 هی ضْاًع لصَء تیعاری   کْظک ظر ضْاب

    ٍآلْظ ،ظطت ُا ، اززفِ

 آلْظٍ تز    الل س

     ػؼك    تیِْظٍ



 تزاًَء تاهعاظ      اًعُّگیي

 چؼوِای گزیاى، چزاغِای طْضتَ      ضفتَ

 ًگاٍ تْ، ًگاٍ هي، ًگاٍ

      طکْت   اًَض

 ضالی               آغْع 

  ضالی اس ها 

      آى ُوَ ُپز 

         ززفززف اطت،    پُُز 

 ٌعهی ػک

 تاهعاظ ُزظر  عهی چک

 

 

 

 

 

 

 2006آگْطت  31ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 باّر
 

                                       ضػ، ضػ،  ّ ظرًعٍ تیش، ًعتلٌعًاضٌِاین 

       سًنت هی ضّؽ

 پارٍ هی کٌن

 ضًْت کَ خاری هی ػْظ

 را طفت هی گیزی مکوز

         ّل ًوی کٌی

 سًیهی  تٌع

 هی پیچع ت کَ ظّر تيلّذ

  ًوی کٌی تاّر

 عا ًیظتراتؽَ تی ص



 آش ظارظ 

  اّش ظارظ

 خیش ظارظ

            خیش هی کٌع

   اس ًفض هی افتن

   خلش ّ ّلش هی ػْم

 ُویي

      اس هي پز هی کٌی کَ ُاًت راظ

 ًوی کٌعض اػتزا ،ًْک طیٌَ ام

 نهی پزی اىرّیو

 نهی رّی اىسیزه

 ظطت هی گیزین، پاییي، تاال

    ماس ػاظت ُا ظّر

      ماتزیعٍ 

 ًوی گٌدعت طزظر 

 زلمَ ای کَ اهؼة ظر چؼون هی ًؼیٌع

 تٌعی اطت کَ اس آى فاصلَ هی گیزم



  تاّر کي

 هی تزم   لّذت  اس تْ

 ُویي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  3ُاهثْرگ، 

 



 

 

 

 

 

 گْش
 

 

    ّسظهی  تاظ تَ تکزار

 هی ًؼیٌن  سیز ظرضت تَ تکزار

    هی تارظ تاراى  تَ تکزار

       ضیض هی ػْم 

 اس تْ ضیض راىتا  ّ هي

 !گْع کي!  گْع کي

    گْع هی کٌع هزا 

 هی ًؼیٌن پؼت هیش تَ تکزار 



 ضن هی ػْم    غپؼت

  صثْر هی ػْم 

 ضالی هی ػْم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  7ُاهثْرگ،



 

 گْشَ

 

 اظؽزاب را هی ػْیع      چّکَ چّکَتاراى 

 ظژتاى هی ًؼاًع اهیاى ػاًَ ُا ّ ظطتِضیالن 

  گْػَ هی گیزم

 ا تَ ُیچ گْػَ ای ًوی رطناّه

 م هی ػْظطزظلن ػزهٌعٍء 

           م زْاطغ ًیظت ّلتی هی رلصن  طزّ 

 !  کوزتٌع را ػل هی کٌع تا تثارظ اتزی 

   .تَ گْػَ ای ًوی رطع، گْػَ هی گیزم

 

 2006طپتاهثز  7ُاهثْرگ،

 



 

 

 

 پشت دیْار
 

 اطتغزیثَ ، هزا ظیْار کَ ُز رّس هی تیٌعایي 

 عرلصچ طاسی ًوی تا ُی

 ًوی تپع، لن هی ظُن تَ طیٌَ اع

 طزظ اطت، ظطت رّیغ هی کؼن

 ظیْار اطت ، ززف ُن کَ ًوی سًع

  تایع تاػع تمصیز ایي آخزُا

 اگز ظیْار را تزظارم 

 تاػعچظثاًعٍ  ،کظیػایع 

 ایٌدا گْع ایظتاظٍ تاػع

 ػٌیعٍ تاػعپچپچَ ُای هزا  ًکٌع

 ُك ُمن گزیشاًغ کٌعّ 



 طِاین کَ ظیؼة هی ضْاًعم ًکٌع تا ُْ

 تلٌع ػعٍ تاػع، تلٌع، تلٌع

 ػلْارع خز ضْرظٍ تاػع

 تایع ًگاٍ کٌن 

 !گواًن پؼت ظیْار کظیظت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  7ُاهثْرگ،

 



 

 

 

 

 صدای ًفس
 

 لْالی تی رّغي ظری اطت   صعایغ اهؼة

 ظّر هاًعٍ ُاکَ اس ظر

      ُْایی تاسٍ، پؼت ظر ُْاطت

  ًفض ضْع ػؽز

ّ 

 کَ ًشظیک هی ػْظ ًفض

 ک خیک گٌدؼک اطت یِخ

 ظر توام ػة ، تيرّی ػاضَ ُای 

  ظر طتارٍ ای هی خْػن  ، پؼت تَ رّس، توام ػة

 هی خْػع



ّ 

 صعایغ لْالی تی رّغي ظری اطت

 کَ اس ظرُا ظّر هاًعٍ

 پؼت ظر ُْاطت

 ظر را تاس هی کٌن 

 ُدْم هی آّرظ

 خیک خیک هی ػْم     طزػار اس آّاِس

 کؼن ًفض هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  7ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 

 ّارًَّ
 

 ظر آب   ّارًَّ، ًَاْظی یاُ

 هی رلصین ي ّ طؽزُاه

  ػؼك، ُْص، تْطَ

 ّارًَّ ُوَ  ،تَ آب

 تز   تِز، گْظتز، گْظی

    تْ کَ ظّطت ظاری 

 ّارًَّ تکْب، تکْب

 

 



  ّارًَّ، ّیزگْل، ًمؽَ، تَ ضػ

 ّارًَّ، ضْاُغ، تي، تَ طز

 ّارًَّ ،اه، تْ، هي 

 آتی ظر آب آطواى

 زاال     رفتَ ام آْب

 ّارًَّ تض اطت، تچزشظیْاًَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  8ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 بی پر
 

 رّی ریشٍ ُا   ، تزیش ریش، ریش ریش

 ُز ریشٍ پٌدزٍ ایظت     

 هزگی، تّْلعی، ُز پٌدزٍ

     تاس هی ػْظ

  تظتَ هی ػْظ  

 ضاًَ هی کٌع

 هشٍ هشٍ، تَ لؽف ػوا

 ػیزیي هی ػْم تلص ّ، تلص، ػیزیي

 طیاٍ هی ػْظ   ، رّیتاى طفیع

 کوی کَ فکز هی کٌن



 ظّظ هی ػْظ ، یاٍکاغذ م ط

   هی پزم تی پز 

 پز پز هی ػْم، تی پز

 ظطتن تَ گِْارٍ هی رّظ  

     ضْاتغ هی آیع

 هی ضْاتع       ، تْ کَ هی کؼع

 ظر ضْاب       لٌگ هی سًع

  ریش ریش، ضْاب هی تیٌع

 آغْػغ ُپز هی ػْظ     

 ػیزیي هی ًْػع

 تلص هی کؼع

        تی پز، هی پزظ اس ضْاب

 هی سًع   پزپز، تی پز

 

 

 

 2006طپتاهثز  9ُاهثْرگ، 



 
 
 

 
 

 اررُی تک
 

 ًوی رّین، تیطْظ اس ظیْار تاال ًوی رّم

 ًوی ػْین، تیطْظ تَ تیزّى ضن ًوی ػْم

 نزییًوی ه، یزیتیطْظ ظر هي ًوی ه

 ُویؼَ تکزار 

 هی چزضین     ُی ویٌؽْرُ

 تکزار هی کٌین ُی ُی ُی

 پؼت ضن هی کٌن ، ایٌثار تا ایي تار

 ضن هی کٌی

 تَ آتی ُایت        ، فکز کيی ی  ُی



 تٌعت کَ ػل هی ػْظ 

 تکزار هی کٌی       

     ػْظ زوالت تکزار هی

 هی کٌی  تَ تکزار

 تکزار، تکزار، هی کٌع تکزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006تاهثز طپ 9ُاهثْرگ،   



 

 

 

 

 آّازٍ خْاى
 

  صعایغ تغط هِتاب

 اتزُا  پؼِت ای هطفیاًَِ  ُك ُك

     ؟آّاسٍ ضْاى ًوی ضْاًعچزا اهؼة 

 اطت   گن

 ظتسًعاًی سعسضوَء طا

  ًگاُی ظر اًتظار ًیظت پؼت هیلَ ُا

 طْت    ، کف تشًیع

 تاس ًوی گزظظ

 تزاًَ ُای کْظکی را سهشهَ  

    خْاًی کوی ًی ًاع ًاع تیاظ 



 ظّر   کوی ػیؽٌت ُای 

 کوی ضٌعٍ، کوی هشٍ

       ؟آّاسٍ ضْاى ًوی ضْاًعچزا اهؼة 

 گن هی ػْظ

 سضوَ ای تز ًگاُی هی کؼع  ًگاُن

 سًعاًی هی ػْظ

 پؼت هیلَ ُا ًگاُی ظر اًتظار ًیظت      

 ...طْت، کف تشًیع

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  12ُاهثْرگ،  



 

 

 

 

 بال ّ ًفس
 

 ثْتز اس ػاضَ هی پزظ، کًفض کَ تاس هی کٌن

 ینهی پزیغ، تا ًفظِاین ِاتالتا 

 خْیینهی اهي پٌاُگاُی 

 ًوی ظُن، ًفظن را هی ضْاُع

 ًوی ظُع، تالغ را هی ضْاُن

 هی تزطین، هی تزطین

 تالِای ػکظتَ، ًفظِای تزیعٍ

 تٌِا هی رّین    کَ، تیِْظٍ رّسگار چَ

 

 2006طپتاهثز  12ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 گلیي گْزل

 کَ ظرًگ هی کٌع      ز ایي فزاست  وَ تزًٌَُی ػزِّص

 هْج اس طتیش هی گزیشظ

 ًفضًفض ، طزػار اس هِزتاًیغ

       تا تاراًِایغ ظر آب هی ریشم

     ظطت ّظلن را مرْػتزٌَُ هی ، تپغ تپغ

 تا تارظار ػْظ     تی لزار

 ًفض هی ریشظ    آتِاظر ، غتاخ ًین ّیع پط تا پیزُي

  ظرْتزٌَُ هی ػ ،تپغ تپغ

 هی گزیشظ   کٌَِاس ، خْاى، تاسٍ تاسٍ

 طؽز طؽز کَ هی ضْاًین



 هی ػْین    تؼٌَء ًفظِا

 هی ضٌعین آتی آتی

 یاظ هی گیزم سیثا هي طزػار اس هِزتاًیّ 

 خوغ هی کٌع     

       پِي هی کٌع

 کیغ هی ظُع      

 هات هی کٌع

 زّ طز تَ هِ گٌگ ًعهکیعٍ الثاًغ را  تز لثِایی کَ راسُایغ

        آتؼارُای ظّر آرام هی ظّظ رّیِ  چؼوِایغ پز ػْر

 یظتضعای ظّرتزای   اًَ اعػث ػزیاًی

 اطت ًعیعٍ غلیظغ را چؼوِای ،ٌُْس کَ

ّ 

  ًؼاًَ هی گیزظ خزلَ ُای ضْػثطتی ،ظر گْػغ 

    ػایع ظاًَء ظرظاًَ ای ظر ظل صعف ، هْج ػایع، ظریا ػایع

 24:00ظر طاػت  تا ُن ظرًگی هی کٌین

 ظضتزم تَ ضْاب هی رّظ

 2006طپتاهثز  13ُاهثْرگ، 



 

 

 

 بشوار
 

 پِي کي       طفزٍء ػة ،رّس

 خوغ کي     طفزٍء رّس  ،ػة

 يپا ظراس ک، ظتظطت ضالی

      اطت سًگ، ظیٌگ ظاًگ

 ًاهَ  ،ضػ، ضػ

 تؼوار    ، ػظتت را تز کي

 تز طزت ریطتَ هی ضْاٌُع   

 تٌگ تز، گزظتز، گزظ هی ػْظ ات ضاًَ

 ًوٌاک تز، ضن هی ػْی

  تز  تِز کاغذی، هچالَ هی ػْ

 هؼت هی ػْی



  فزیاظ هی کؼی

   آطواًت را ُی اتزی هی کٌع

 ، ُی اتزیُی اتزی

   ّلٌگ ّ ّاسًع اچمعر ایي اتزُ

 هی کٌیُك ُك   چمعرتْ 

 آرام تاع

      رّی هیش ، طزت را تگذار ایٌدافؼلي 

 ...پٌچ    ، ارچِ، طَ، ظّ، یک، کوی تؼوار

 رطیعٍ ای رطیعٍ ای تَ، ضْاتت کَ رطیع

  

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  14ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 

 

 پرّاًَ ُا
 

 

 ُوَء پزّاًَ ُای ضْػزًگ ظّر طزم هی پزًع     ،اهؼة

 هی پزم گیح هي گیِح

       ضْاب ،ضیالن

    رّیا   ،ضْاتن

    پؼت ظر    ػایع ،تیزّى هاًعٍ اطت

 پزیعٍ اطت، ًَ 

 هی چزضن غظر ضیال



 هی ضٌعم  عظّرظّر تا 

 ػؼز هی ػْظ

 تٌگ ظر آغْػن هی گیزظ

 ظّ تا تْطَ تز لثن    

 گزظًنرّی ، رّی هُْاین

 ًوی کٌع     ، چْى ّ چزا ًوی کٌن

 ززفِای خّعی       ، ززف هی سًع

 ؼٌشُای سًعگی    ، ززف هی سًن

  ینلزسٍ هی گیز

       تَ ضْظم هی آین

 ایي پیزاُي رّی  پزّاًَ ُا چَ ضْػزًگٌع

 سرظ تا تٌفغ    

 طثش تا طزش 

 آتی تا ًارًدی

 تاق تاق، خفت خفت، رّی ظاهٌن پیلَ هی تٌعًع

 خّعی      ، خفت هی ػْم

 ظّ تا تْطَ تز لثن  



 ٌنترّی ، رّی هُْاین

 تٌگ ظر آغْػغ هی گیزم    

 ا هی گیزظتی چْى ّ چز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  14ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 

 پْست
 

 ایي لؽار طْت هی کؼع  ُز ػة

 تی هي، تی هظافز، راٍ هی افتع

    سیز ریلِایغ هثل کثزا پْطت هی اًعاسم

 آٍ هی ػْم      ، کَ هی ضشم رضتطْابتَ ُز ػة 

 هی غلتن   

   هعام، تلٌگزهی سًع  زْاطن

  متاس پْطت هی اًعاس نکَ هی رط ظامتَ 

    طٌگیي اراتَ ای تطت، تٌن سیز تطت

 ًیظت ػة کظی



 کْک هی ػْظ    ظر طاػت  تلٌع ظطتی

 ضاهْع هی ػْظ

        ػة هی هاًع تا، ػیؼَ ُا هی افتع ِ صثر رّی تزاًَء غوگیِي

 ػة کظی ًیظت

 هظافزی ًیظت

   لؽار طْت هی کؼع

 راٍ هی افتع     

 ؟تزظچَ کظی لؽار را هی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  15ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 

 ُُلْ
 

 لْی طزشراس ُ ظتکظی ًوی ظاً

 را ًمؽَ ُای خا هاًعٍ پیزُي هطولغ ّ

 اتاق تْیکَ ظیؼة ضن ػع  ظطتی

   !  چزا تاظ کزظٍ ُلْ هی ظاًظتا اّه

 !لپغ چزا گُز گزفتَ

 !هطولی پیزٌُغ ُن اس غثاِر

 !ًگفت کَ چیشُایی هی ظاًظتظطت 

 ظتًؼغ اس ظًعاًی کَ تز پْطت

  تف کزظ ًمؽَ ُای سیز پْطتغ را ّ گاسع سظ



 ّ تْ  ظیْارُا هثل ایي

 ریشعاسع یّ ًوی تزط هزا عیکَ ُز ػة گاس هی سً

 تا ًزیشهت ًمؽَ ُاین را تطْاى ،زْاطت خوغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  14ُاهثْرگ، 

 



 

 

 

 یادم باشد
 

 اس ها ًٌْیظن    یاظم تاػع

 اس کام ًٌْیظن، اس الم ًٌْیظن

 مؽَ تگذارم، ًًمؽَ ُؼیار

 یاظم تاػع

 اس الم ػْظکاهت کَ ػیزیي هی 

     الم تا کام ػزیاى

 اس تار، یاظم تاػع ُزگش ًٌْیظن اس آى

 تگذارم چیيًمؽَ  ُؼیار

 الم را ال کٌن یاظم تاػع

 ا کٌنتار را ت، کام را کن کٌن

         تتتزطن اس ًیؼ، تثیٌن "هار"تْ را 



 تثٌعمر کٌن، اتا را ت

 تا ضاؼزات کَ پْطیعٍ هی ػًْع     

 ثاًنظر آلثْهی کٌَِ تچظ

 الم تا کام ًگْین یاظم تاػع

 ٌْیظنتضػ ، میعتَ گزیَ کَ رط

 گذارم ت ًمؽَ ُؼیار

 اس هاا، ویي خُ، کٌن ضلْتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  19ُاهثْرگ 

 



 

 

 

 

 کْتاٍ کَ هی ًْیسی
 

 اس آتِای ظریای هزهزٍ ضؽْؼتهی آیع  ّلزمچَ 

 ظلِزٍ هی ػْم، هی پزم اس ضْاب، تا تَ هي هی رطع

 ًوی گذرظ اس ایي پٌدزٍ... ّ سهاى 

 ًوی گذرظ اس ایي ضاًَ... ّ پٌدزٍ 

 ًوی کٌن تا تْ...ّ ضاًَ 

 گزم هی ًؼیٌع ضّؽی اس آب 

 خاری هی ػْظ ایٌدا

 الثَظِز ًن کزظٍء  تا ػٌا کٌن ظر آى تا

 ظر ػة  تا ضْاتی کَ پزیعٍ اطت، چمعر کلٌدار هی رّم

ّ 



 ظر هي     ، ایٌدا عکٌضاًَ هی  ػة

 ؟زٌدزٍی گذرظ اس ظلِزٍ ًو چزا

 کْتاٍ کَ هی ًْیظی

 پیعا هی ػْظ       گن ّ  کَ ُیگن کزظٍ ای ِ  هی هاًن تا اطن

 تٌْیظن کوی طزظ، کوی گزم تایع اس آتِای الثَ

 ن        یتا کْتاُی کَ هی ًْیظ پزیعینػایع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2006طپتاهثز  19ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 

 ّسْسَ
 

 ظرّغِای هظت ُپز اس  ، ػة ُویؼَ ُپز اس ّطْطَ

 هیاى طالِای تا صثر گزٍ ضْرظٍ  ضیالِای ضالصَ هی پیچٌع

 آتی هی ػْظ، طزش، پْطتی ًاسک

 ظیْار ، ًیاست، ضْاب اط ػة تلٌعتزیي التواص

 تَ پیزی طالم هی ظٌُع ،طالِاین

 کٌَِ هی ظُع یتْی سضو ،صعاین

     !عٌکهی   یػماػکظی  ظر گْػن

 ضیال هی تافع ،رّی لالیچَء پزًعٍ، تا ػزلی ّزؼی

 عتلٌع التواصّ  عتَ ّطْطَ ا هی ضٌعم تلٌع



 ؟ظّطْطَء چَ هی ػْ

        !تی اػتواظ !ظطتاًن ُویؼَ طزظ

   !سًگ سظٍ تاس ًوی ػْظ لفِل

 ! رام ًوی ػْظ

 !تٌع ًوی ػْظ

 ُپز اس ظرّغِای هظت، ػة ُویؼَ ُپز اس ّطْطَ

 ّ 

 کَ هی پیچٌع  ضیالِای ضالصَ

 !مًَ، ًَ  ّطْطَ ًوی ػْ

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  19ُاهثْرگ، 



  

 

 

 

 

 بْی یاس
 

   لثِایت، گْػنظّر 

 تظطتِای، آّیشاى نگزظًس ا 

  ُپزاى، ظر آغْػو

  ها تْی ، ُپز

 ز هی ضْرمُط

 ینهی چزض، تغلن اس ظر تغلت

 ن   یگن هی ػْ

 هی چزضن، یهی چزض

 ی یاص تْ، الی پا پا زاظثَء



 هی ػْظ اهي تظتِز  تْی یاص

 ن    یهی تٌع را کَ چؼوِا

 تاراى هی تارظ تْطَ تْطَ

 لطت هی ػْین  سیز تاراى

     ضیض هی ػْین

                      هْر هْر، ضٌک، ززیص

 ت را هی گیزظطزاؽ گزظً نظطت

 ظّیی هام  طیٌَی ّر

 ن       یضْػَ ای هی چیٌ

 تا زّثَ اًگْری هظت هی ػْین

 کح ّ هؼْج هی ػْین       

      چپ ّ راطت هی ػْین

 اس آتؼی کَ تپاطت    تاال هی رّین

 گز هی گیزین

 خوؼَ هی گذرظ       

 چؼوِا غلیِظ ظر رًگِاِی ها را ًگاٍ هی کٌین

ّ 



 ظاؽ تز پْطت ُن هی ًؼاًٌع     لثِای تؼٌَء ها

       هِز هی کْتٌع

   تٌع هی سًٌع 

 کلیع هی ظسظًع

ّ 

 .هی ػْظهاٍ ُالل ، ظر آطواى تاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  19ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 شاید کبْتراًن
 

 

 سیز چاًَ، ظر تغل گزظ ظطتِای، تیي ززفِای گزظ

          طیاٍ هی ظّظ، هعام طیاٍ، رّی کاغذُا

 کظی هی خْػع       

 ًوی ػْظ     ، هی ًْػع هظت ػْظ

 ، ًوی گیزظتگیزظ لْػ

   هی طْسظ، تة تی فایعٍ

 پض هی سًع، را تا ظطتی پیغ هی کؼع فاصلَ

 غغ غغ هی ضٌعم        ، وَ ػةًی

 ا هظت هی تیٌعهز، هی ًْیظن طالم



 ََ َچَ ّ َچُغز ُغز ّ تََِِِِِ َت

 تا ها کوی تثافع، زاال یکی تیایع

  کوی تطْاًع، هچالَ ُا را تاس کٌع

            تی تٌع ّ لافیَ، یک ظر یک، ضؽْغ هْاسی

       ُیچکعام، ظّطت ًعاػت

 ن هدٌْى ًیظت خٌتلوي ُ، لیعی لیلی ًیظت

 کظی ًیظت تطْاًع، تاس هی ًْیظن طالم

 ای ًیفتاظٍ ام ظًعٍ ػایع اس 

 ضْظم کافیظت      ، ظّتام یکی ًوی ػْظ

  ظاًَ هی ضْاٌُع     نًاػایع کثْتز

 ُی هی پزًع، ُی هی پزًع

 

 

 

 

 

 2006طپتاهثز  29ُاهثْرگ، 



 

 

 

 

 بی قرار
 

 م هی کٌعتی لزاری ػاػز، ظرّؽ ًوی گْین

 طز تاال هی رّظ ًگاُن کَ

 ضْاُعػاػمی هی  تِْیظلن، 

 را لیچی کٌع ماتزکظی ، هی ضْاُع

 عًشت ی ًزمطْت، تزای لعهِاین

  هي ضْاتغ را تثیٌن، ظلتٌگ هي

 ظر ػؽزی غغ هی کٌن ضْع ضیال، اًنًوی ظ

 ِ ظیْار هی پزظ رّی ِ یُاُْع اس طز تاتلْ، تی لزار 

 ّ هزظی ظر اًتظاِر هي ػثعرُا، آى ظّرُا

 ون اس تْی ًن ظّرچؼ



  سهشهَ  یتا اًثُْ  ایظتاظٍ

ُِي ًوی کٌع  ًفظغ       ُِي 

 لثن ِهي ِهي ًوی کٌع

 ایي تارطثکتز اس آى تار

 ظل هی ظُن

 تا هزظ هی غلتن
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 پاّرچیي
 

   پاّرچیي، ظر ًگاُن غًگاُ ػة

  هی ػْظ           اػتیاق، کویي هی کٌع پاّرچیي

 طز تاال، هی ظّظظراس ، ٌَ، ستاى ظراسػتز پا

       طزع تاال، ًگاٍ هی کٌع 

 رّی گًَْ ام      ،کوی ضن غاًُگ

  تا تْطَ ام، ػْظ هی گزم عگًَْ ا

 لثن ػکفتَ هی ػْظ، تز لثغ نًاه

 تزاًَ هی ػْم، رّی پْطتغ، اىسیز پْطتو، ظر اهتعاظ ػة

  اتاقتز طمِف  ظاؽ آفتاِب تِي پاّرچیي، پاّرچیي،

 زلمَ، زلمَ

       ینتظتَ هی ػْ تٌگ

 2006اکتثز  9ُاهثْرگ،         



 

 

 

 

 سرخ
 

 لة هي اطت، ایي طزش  ػزاب ًیظت

 تي هي اطت ، آتغ ًیظت

 رّی طیٌَ طزش، هی سًی ًفض

 رّی راًِای طزّ     مآب هی ػْ، طزش

 طزّ لع هی ِکؼع                   

 زا تَ سیزههی ِکؼع 

 تا تَ ًفض          ِز ریشػیسی

 2006اکتثز  9ُاهثْرگ 

 

 



 

 

 

 خْدت باش
 

 تٌع هی ضْاًی 

 پٌدَ ظر اًگؼت ضالصَ هی کٌی 

 ّاژٍ ی هوٌْػَ را هی تلؼی  ُز  الی ػاضَ ُا

 ایٌدا کَ هی رطی، ااّه

 رگ تز گزظى تیز هی کٌی

 طیاٍ هی تیٌی نرًگ

 طزش هی سًی مظر کٌار

 تا تاػن تیا ضْظت تاع

 گیز کٌن، پاین فزّ رّظ، پیچنتْت ات

   ػة رّس کٌن، هیاى ًفظِایت

 تٌع تٌِع تٌن را، آرام تطْاى



 ًزم پٌدَ تاس کي 

 ضػ تَ ضػ ، ًمؽَ تَ ًمؽَ، تفظیز کي

 ػیزیٌن ، ًن ًن، تٌْع

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006اکتثز  11ُاهثْرگ، 



        
 

      

 

 بی تاب
 

 ی ظاؽپؼت فزهاى فزهاى ًوی تزم اس ضْاُؼ

 تزص، ًفظن غافلگیز

ُُل هی ػْم   ظرّؽ چزا، 

 لثن گزم، تٌع هی پزی، لثت تز

 تا ًفظت کَ هی ظّظ تی تاب 

 تی تاِب ضاًَ هی ػْی

 تْق، هي ظّر هیعاى، ضاًَ ظّر

 تزهش ّ تْق، فؼار ظطت ّ تْق

 چَ لزهشم، پؼِت چزاؽ

 هی ضٌعین تَ گًَْ ای کَ طزش هی ػْظ



 کْک ًوی ػْم، طاس کْک هی کٌی

 ًوی رلصن  ی،هی رلص

 ًوی کؼن ، تْ هی کؼی

 ّای ی ی ی ی ی           

 ُی پؼِت ًفظن ،ًفظت ُی هی ظّظ

 تا صثر هی ظّظ ، ًفظن تؼٌَ هی ػْظ

 هی رطع تَ ضػ 

 ػصز هی رطع، ضػ کَ هی ًْیظی

 هی ًْػع ًفظن اس ًفظت، آرام هی ضْاًن
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 شق
   ػة، زیزت

 ظًثالواى ظّاىظّاى، 

 ظّطت ظارین

 تلٌع، تلٌعها را هی ضْاًین 

 ػّمَ هی ػْظ، ًگاٍ ظر ًگاُواى

 چتزت را تزظار،  آُظتَ، ظًثالن تیا

 !تا ػّمَ ام ًکزظٍ اًع

 !ُیض

 اهؼة، رّی ظیْاِر کْر

 ظر کویي، گزتَء کح



 ّای ی ی فزظا

 تّْ  هي

 ػك، ػك
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 یٌن، حبابیستًگ
 

 ٌُْس پاین کح ًؼظتَ رّی صٌعلی

 طَ ػاضَ هی کؼع ٌُْس ظطتن

 ػویك فزّ هی تزظ

 ٌُْس تٌن تْی ضیظی هی ظُع

 !ضیض! چَ ضیظن

 تؼٌَء ًن هی ظّم ، ٌُْس

 صْرتن، زظزتی گزم هی ّسظ

 ظرّؽ، ظرّؽ اطت

 ًگیٌن، زثاتیظت سیِز آفتاب

 

2006اکتثز  26ٌعى، ل  



 

 

 

 

 سوج
 

 طوح، ي تَ ظًعاى هی کؼنًاض

 طوح، لة تَ ُن هی ظّسم

 طوح، پض هی سًن

 ًگاٍ هی کٌن

 تَ گیدگاٍ ًؼاًَ هی رّم ، گیح اس گیدیت

 طوح، تٌگ هی ػْم، ًؼاى تَ ایي ًؼاى

 طوح، چؼن هی تٌعم

 طوح، ضْاتن ًوی تزظ

 ًگاٍ ضن هی کٌی

 ، ضن هی ػْیتا پیچِای پز ضن



 ًؼاًَ هی رّی

 گْر، راس

 گن، گْر

 طوح، گن

 طوح، ظر ُن هی ػْین
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 غریبَ
                 

 پا هی ظّظ،  تٌع   

 ظطت هی کؼع، تٌع

 !تا کدا کَ ًوی رّم

 چؼن، تی تاّر

 گْع، پز اس صعاِی غزیة

 غزیة، غزیثَ هی هاًع

 پزظٍ را پض هی سًن

 پٌدزٍ، ظم کزظٍ اس ًفظِاین

 پاییش اطت، پاییش

 ًطْاًعٍ، هی تٌعم ظفتزی را



 هی تارظ

 پؼت آیٌَ، تدزتَ طز تاال هی رّظ

 لیچی تیش هی کٌع

 یکی ظلتٌگ هْ ُای طیاُن، تَ ظر هی کْتع

 !تاس ًوی کٌن

 چزا؟
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 با تْ ًوی پرم
 

 چَ ظّرم تا تْ

 تا هي اس ظّر هی پزی

 چَ خاى هی ظٌُع ززفِایت

 کَ ظر خْى ضالصَ هی ػًْع 

 ُز ظم ظهی اس ُْاِی تاسٍ هی سًی

 تال هی ظُی، تال هی سًی

 ًوی پزم، ًوی ػْظ

 ظلت ًیظت، ظلن کَ ظل ًیظت

 کظی ًیظت

 ًَ کض، ًَ تْ ضیالن



 !ُیچن

 هعام اس خْى هی ًْیظع ،تی خْىِ  تا هي، ضْظع تٌِاطت

 ُی هزظ  تض کي

 !کثْتز غزیة ًوی پزظ
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تک سرفَ ای هیاى بازی 

 شطرًج
 

 
 اًار لة تَ ضٌعٍ تاس هی کٌع

 ّطْطَ ُا هْع هی ػًْع

 هی خًْع، تا ضْظ صثر

 چؼن تَ یاظ ًوی آّرظ

 ضیاتاى ًوی رطع

 تي

 تی لزاری اس چاکِای اًار گزیطتَ 

 هعام تک طزفَ ای هیاى تاسی ػؽزًح



 کیغ هی ظُع زْاص پزتن

 رّی تٌع هی پزظ

 پارٍ هی ػْظ

 ػْمهات هی 
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