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 ّاضٍ ُای آب  ضلص       
 

 تا ًاهت آغاظ، کفیسٍ ذػ

 ـکاف ضّیِ  آتِا

 کوط چطذاًسٍ، گْز

 .حلمَ ای تٌگ، تّکَ ای تط آب

 تا ذعٍ، تا صسف، ػطیاى 

 پیچ، پیچ زض چطخ

 .تا صسایِ  ؼاظ اىگطزاتِا ضلص

 ًْـیسٍ توام ضّظ ظیِط آفتاب

 .ها ضا هسام اظ گلْی هی تا ؼیٌۀ ال



 ّاضٍ ُای آب تَ گاٍ ضّیِ  ضلص

 آتی ُای ًگاُت غلت  

 ضّی زُاًن یکِْ،  ّاژٍ َپط َپط

 !آگاٌُس هْخِا

 ایي تطاًَ ُای تفٌَ ضّیِ  لثِا

 ضام ًوی ـًْس، ذْؾ هی آیٌس، هی َزًّس

 .زض هکثی هیاىِ  هاُیِا لن هی زٌُس

 حاال آًدا، هطا تواـا تا هاٍ هی کٌی

 زّض هی ظًی، َؼط هی کفی 

 یي ُوَ ؼتاضٍ زض آبحاال ایٌدا، ا

 زض تالؼِن ًفؽِای هي تا ها

 تا زّتاضٍ ضلص ّاضٍ ُای آب

 تا ًُت ُایِ  هی تا ال 

 پا ضّیِ  صرطٍ ُا

 چٌگ ضّیِ  هاؼَ ُا

 



 ذیػِ  ذیػ تا آفتاب ،ظیِط آتی ُا

 تا ًاهت آغاظ، کفیسٍ ذػ

 .ـکاف ضّیِ  آتِا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1117فْضیَ  3ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 

 ُْایِ  زضیا
 

 ِافلؽِا، صسفصسایِ   تا

 ُاپْؼتَ ، هاؼَ ُا ظیِط

 صرطٍ ُاؼٌگِا، ػثْض اظ 

 !کيًگاٍ ام،  ٍپطزٍ کٌاض کفیس

 !آؼواى هیاىِ  آب غطق ـسٍ اًگاض

 ؼتاضٍ ُا ضیرتَ اًس زض چفن هاُیِا 

 زضیاپیچسٍ زض ُْایِ  



    ؛ یکی ـسىتا ُنذْاؼتي، هیلِ   تْیِ 

 ظیِط زًساًی کَ هی گعز 

 !، ـکؽتيتؽتيایِ  زّتاضٍ زلِطٍ ُ

      ـْض هی ظًس لدثاظ چَ گاٍی اظؽطاب صسا

 تازتاى ضا تاظ، تا پفِت آتی ُا

 .تازُای ّلگطز، ُی هی زّزپفِت 

 اهفة هالفَ ضّیِ ذْاب کفیسٍ 

 ضّیاُا ذْاب زیسٍ اینتطایِ  

 پاضٍ ُای کدا تا کدا آهیرتَ  ات

 .هی ظًین زلسازٍ ای غلت پلکِایِ التالیِ  

 !ًگاٍ کي

 !غطق ـسٍ اًگاض آؼواى هیاىِ  آب

 ؼتاضٍ ُا ضیرتَ اًس زض چفن هاُیِا 

 پیچسٍ زض ُْایِ  زضیا

  هي، تْیِ  تْ ِ کوی تْی

 کوی تْیِ  ًازیسٍ ُا، ًا گفتَ ُا



 ! ًگاٍ کي

 ّز پایواى ضّی ضاٍ ـیطیض

 ًاذٌِایواى ذػ کفیسٍ تط ؼتاضٍ ای 

 پیطاٌُی افتازٍ ضّی هاؼَ ُا زگوۀ

 هاؼتذٌسٍ ُای ا صسای آًدا، آضی ُوآًد

 !ًگاٍ کي

 صسفِا، آّاظ هاُیِا پچ پچِ تاظ 

 تاظ ػثْض اظ صرطٍ ُا، ُؼط کٌاِض آتِا

 چَ ضلصاى لثِای ها، چَ زاؽ تْؼَ ُا 

 هاچَ ذْاب گن، التالیِ  پلکِایِ  

 !ًگاٍ کي، ًگاٍ کي

 

 

 

 

 1117فْضیَ  11اهثْضگ، ُ



 

 

 

 

 ظیط ًرلِا
 

 ظیط ًرلِا، ظیِط ؼایَ لن  هي

 تْ هی کفن، تط زُاىا ذطه

 هی پطی  تاال ،ضّی هْخِا

 هی ضّی فطّ ،زّتاضٍ پاییي

 ُْؼِا ضًِگ پطّاظ هطغِا ،کٌاض ؼاحل

 ى کٌاِض صسفِاخایِ  پْؼتواضّی هاؼَ ُا، 

 ػاـماى ِ تْی خفت گیطی هیاىِ  آب، 

  .ـیطیيِ  ذواض تْیِ 



  .تواـایِ  ؼالیی ُا، زض ًؽفَ ُای خا هاًسٍ

  زاًَ زاًَ هطّاضیس ،ی ُاهیاىِ  ؼثعُا، آت

 غلتضّی لثِا حطف، حطف، 

 ّاژٍ ُا هْظّى، تا ًفؽِا تٌس هی زًّس

 !زض کوط یچَ ضلص، چٌگ تط چٌگ

 !چَ زاؽ ظیِط آفتاب، چطخ چطخ،

 !آب ِ چَ ُپطتپؿ هیاى

 ظیِط پیًِْس ضًگِاکوی هعٍ اظ لثِا، 

 ـاًَ ُا  آب کفیسٍ ذػ هیاىِ 

 ـْضی زضیاهاؼیسٍ  ،ؼالِا تا کفالَ ُا پفِت

  اظ پْؼِتواىزم تَ زم  ٍسیاى چفظت

 ایي ُوَ آب، ایي ُوَ تفٌگی 

 !ُویي خا تواىتواى، 9 ّ صسایی کَ هی ذْاًس

  .هی ضّم تا اػواقزلٌفیي ، هاًنهی 

 خْاًَ هی ظًس  ی پیًْس

 زض گْؾِ  ّالِا ؼاظمصسای حاال 



 ظیط ؼایۀ ًرلِا  ات صسای تطاًَ

   زهی ضیع ضّیِ  آتفاض تي

 ای تاضاى هی َپَطزُْؼِ

  زّ زیْاًَ  ها، ّ تاظ

 ؼالمؼالم، ؼالم،  تاظ تَ تکطاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1117فْضیَ  20ُاهثْضگ، 



  

 

 

 

 

 هاؼکِا
 

 هاؼکِا هی ذٌسًس، هاؼکِا هی گطیٌس

 پفت زیْاضُا پٌِاى 

 ضّیِ  ذؽِایِ  ػطیاى حاـا 

 ُا تاظ  تطایِ  َتَ َتَ، َچَ َچَ، زگوَ

 !تیچاضٍ هاؼکِا

 چطّک َ ُا، چطِّکظیطِ  هالفی، ْاتگُور ّلِت

 هاؼکِا هی ذٌسًس، هاؼکِا هی گطیٌس



 پفِت هاؼکِا، ضًگ چِطٍ ُا، َتَطک، َتَطک

 زضاظ ِ یُط َتَطک، ضاُِاضّیِ  

 تی اًتِا ُا  اًکاض تِاًَتطایِ  

 ّاژٍ ُااًس  پژهطزٍ

 !تیچاضٍ هاؼکِا

 ای تاضیکُ، تط گْـَ تط چِطٍ ُای پْـالی ًفؽتَ

 هاؼکِا هی ذٌسًس، گطیٌسهاؼکِا هی 

 ترن هی ضیعًس زّضؼطظهیٌِای زض 

 تروِا کطم هی ـًْس 

 ظیِط پْؼتی ّّل، گٌسٍ هی ـًْس

 هاؼک هی ظًٌس ُازیْاض پفِتتؼس 

 

 

 

 

 1117فْضیَ  14ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 

 لاب
 

 ی، آّیعاى کٌاضخا هاًسٍتاظ 

 آؼواى ذْاتیسٍ زضاظ یپفِت ضّظ

 !رْاىتفاتحَ  ،تی تْؼَ تلث ـة

 کٌاِض لاب، پٌدطٍضّیِ   نۀ لثؼای

 .ػازتِا تکطاِض ،، تاضاىِ  تٌساتضّیِ  گًَْ 

 ، زّتاضٍ آٍ، آٍ، آٍِاًفؽچفوِا، 

 ایي یازُاچَ تی حْصلَ آٍ، 



 ػلفِا کَ هسام هی ضیعًس کٌاِض

  ًوی تاضز؟ هگط تاضاى

 ؟ضا ًوی ـْیس ذاکچطا 

 ؟یپاـیسٍ هی ـِْا چطا هسام ضّی تاّل

 ؼٌگکؽی ضّی ظاًْ، ؼط تَ 

 ُا، پیازٍ هی ضّزاظ لؽاض خا هاًسٍ

 چفوِایؿ کٌاضی کَ تاضیک کفیسٍ

 تَ ـة کَ ایٌگًَْ زضیسٍ ذْاتِایؿ

 هی کٌس ضاُؿتَ ضّظ کَ چٌاى تلٌس 

 هی ضیعز زیْاضُا، ذاؼطٍ زض لابِ  ضّی یتاظ تَ لثرٌس

 ؼثعُا  ،الِیِ  آتی ُاهیاىِ  تاؽ، تِا گلِای زاهٌؿ، 

 ٍ ُاکٌاضتا خیطخیطکِا زض گْـَ ُا، 

 .ُی هی َپَطز، ُی هی َپَطزپاتطٌَُ 

 

 

 1117فْضیَ  15ُاهثْضگ، 



 

 

 

 

 تِاضؼؽطُای 
 

 الیِ  چوٌِا تا ػؽِط ؼٌثل، 

 ذیػ، هُْا ضّیِ  ـاًَ ُا یتا تٌ

 غلتیسٍ ظیِط آفتاب

 ًمطٍ فام ِ پیچیسٍ تط ؼؽطُای

  ضّیِ  کاغصُا ًفؽِاصسای تا 

 غؿ غؿِ  ذٌسٍ ُا کٌاِض تازتازکِا

 ُا، تْؼَ ُا اظ تطاًَ ـطهگیي

 ُاىزض ز ـیطیٌی، ـاذَ ُای گلتا 



ُّ یک ًثط تا   ؼتاضٍُعاض 

 ـٌثَ آذطیي ؼَ  ِ آتؿ ِ تَپط تا هي اظ ضّی

ُّ  زِّز هی پطم زض آغْـت تاکَ   .اؼپٌسػْز 

 

 ظیِط ؼمف اتاق کَ اًتظاض هاٍ ضا هی کفس 

 غطقهیاى  پْلکِایِ  ضًگی 

 تَ پیفْاظ تِاض هی ضّم

 فصل کَ هی آیس  ایي ها زض  ًِسپیْطایِ  ت

 کٌاِض ُفت ؼیي، حلمَ ُا ضا تٌگ هیاىِ  گلِا ًفاًسٍ ام

 تطای حاج فیطّظ لثاغ ًْ

 تطای تّچَ ُا تْپِای ضًگی 

ُّ زضـت آّیع   اىاظ زضذتِا تازکٌکِای ضیع 

 

 ضّی پْؼِت تاغچَ هی تطم زؼت حاال 

 ُاگطم ضّیِ  ـاًَ  واىگِع زًساً

 زٍ ُاؼطّآتؿِ  ضّیِ  تِاضی ِ  یِاگل



 هِواىِ  تٌففَ ُاهاٍ ضا تاظ  ،زض ایي آذط ؼال

 هی کٌن تٌففَ ُا ضا ػاـكِ  ذاک

 ضّز پاُایواىذاک ضا زیْاًَء 

 ُایواى  تْؼَگلثطگِا ضا ـیفتَء 

 تطاًَ ُا  طایِ تیمطاض تلثِایواى تا 

 زِّض ػؽطُاچطذیسٍ 

 تا ًْایِ  ؼاظُا آهیرتَ 

 زض التالیِ  چوٌِا پیچیسٍ 

 گْـِایواى  زضیواى للملکِای ًفؽِا ظیِط

 9سٌآضام ترْاً

 .ِاضاى ذدؽتَ تازت

 .تِاضاى ذدؽتَ تاز

 

 

 

 1117فْضیَ  18ُاهثْضگ، 



 

 

 

  آیَ ُای ػفك
 

 چیسٍ ام  تْ ضا اظ ذْاتِا، آضظُّا

 ٍ امًفاًسَ ُا، ؼطّزُا لّصهیاىِ  

 ضلصیسٍ ام تاکِا زض ذْـَ ُای آّیعاى تا

 یسٍ امتْ ضا لؽطٍ لؽطٍ تا ؼحط ًْـ

 

 َ ام ضیرتؼاظ  تاِض ِ ضّی ،ًفؽِا تْ ضا تا

 تی ُطاغ التالی آغْؾ پیچاًسٍ ام   

 ضّظ ّظیسٍ ام تواِم ُاتا تال تاز

  ضّیِ  هْخِا کفاًسٍ امـة تْ ضا 



 

  تطیسٍ ام ی ًوٌاکالالیی ُا اظضا تْ 

ـُِط آتِا ـُط  زظزیسٍ ام زض پطؼَ ُایِ  کٌاض ضّز اظ 

 ام پْـیسٍ، پیطاٌُی تاضاى ْیِ تا تُای خاهاًسٍ، اتطتا 

 ، زاؽ  تاتاًسٍ ام تيِ  ذیػتْ ضا َتط 

 

 ضتْزٍ ام تٌِایی تی ًاِم ِ تْ ضا اظ فصلِای

 آغفتَ ام  ُاتَ ػؽط ُا لحظَهیاىِ  

 تاضید ضّیاًسٍ امتط زاًَ ، فطّضزیيتا تپفِای 

 ٍ امآییي ًْضّظ آّضز کٌاِض چْى ؼیيِ  ُفت ؼیيتْ ضا 

 

 ػفك زض تِاضاى ًْـتَ ام تْ ضا تا آیَ ُایِ 

 ام  کفیسٍ کٌِۀ لاًْى ذػ  ذؽِْغ ْضاًَ ضّی ِ خؽ

 سٍ امیُط ًؽین پطالتالیِ   تا صسای خیک خیک،

 گلثطگِایِ  یاغ تْییسٍ ام ضّیِ تْ ضا 

 



 آٌُِگ آتِا، تطایِ  تطاًَ ُایِ  خفت خفت  یِ اطتتْ ضا 

   ًاهیسٍ ام ضلص ّاضٍ 

ّْاضٍ ُا ، تاالیِ  کٌاضِ  ذْـثُْاتا تْ    ، ضّیِ  چطِخ پطؼتْ ُاف

 چطذیسٍ ام

 تْ ضا اظ ذْاتِا، آضظُّا چیسٍ ام 

 !ترْاىتا ـْق پطّاًَ ُا حاال 

 !ترْاى

 !آیَ ُای ػفك ضا تا هي ترْاى

 

 

 

 

 

 

 

 1117هاضغ  4ُاهثْضگ، 



 

 

 

 ُاخا هاًسٍ 
 

 ضّی ذؽِای تاضاى ذْضزٍ خایی 

 لّصَ ُای زض تاز چطذیسٍتا 

 گطفتَ  لاب ذاؼطاِت کٌاِض

    ، گطۀ زؼتِاچفوِا ِ اىهی

 .ٌُْظ ًفػ زض پیِ  ًفػ

 

 ًسظـوؼِا زض تاز هی ؼْ خایی

 ُْؼِا تا هیاىِ  ٍاظ ها زّیس

  تا گواًِایِ  زّض



 ؼٌاب پیچزض گواًی هاًسٍ تا 

 یی تی تٌسـکؽتَ ُا 

 گطیع ُایِ پاتا ٌُْظ 

 .زض آتِا فطّ گوٌام

 

 ًْـتَ ُا ضا هی ذْاًینخایی 

 هسام خاى گطفتَ ،ّ ؼفیس ذثطُای ؼیاٍ

  هی گیطًسخاى 

 سًترٌس ُان تا تٌسیپطزٍ هی کف

 ترٌسین تَ ایي ُوَ تاظیِای غطیة

 هاًسًی ایي غطتِت

 ایي ضّظگاض کَ تلد هی چکس

 ـثاًَ  ضّی ضاُِایِ چّکَ چّکَ 

 ُی ی ی خّطلَ هی ظًس 

  .ذْاتیسٍ ی اضّیِ  زلِ

 



 خایی ضّی ـاذَ ُا

 اًسۀ هاتا غثاِض خا هؼیثِای ؼطخ 

 هسام اظ ایي ؼْ تَ آى ؼْ

 ظ کدا تا کدا ا

 ظیِط ذٌسٍ ُای آفتاب

 ُاتا تاز ِ ضلصزض 

  هی زًّستا ها  فصلِاهیاىِ   زض

 .ها کَ پفت تَ ها ضفتَ تْزین تا ظیِط زضذت

 

 

 

  

 

 

 

 1117هاضغ  11ُاهثْضگ، 



 

 

 

 زؼتن ًوی ضؼس
 

 ـایس ذْاتِا تا آضظُّا 

  !ـًْس آضظُّا زض تْ ذالصَ

 ِ تْ ی لوػزض پ زؼتِا سـای

 !کٌس کْضچفوِا ضا لوػِ  تْ 

 زض ذْاتی لویسٍ ای  ـیطیي یِ لحظَ ُا زضـایس 

 !تَ ذْاتت زؼتن ًوی ضؼس

 

 کٌاِض حطفِایِ  خا هاًسٍ

 ًوی افتسزض ؼکْتی کَ اظ ًفػ 



  تاظ ـة تا ذْاتِا هی ضؼس

 پطّاظُای تلٌس، ذْاتِا

  ذؽِا ثْضـاى تا آًِْضػ

  چَ تی اػتٌا تَ هاگاٍ زض ایؽت ُا، 

 وی آیسهیاى فصلِا ًاظ  تصسای

 ؟یًگاٍ کدا ذْاتاًسٍ ا

 

 هؼکْغ ـِیُط ـة زض ـواض يه

 فطّز هی آین تِاضاى ، زضپفت زیْاض، تا چتِط ذیؽن

  یسٍذػ کف، آٍّاژۀ  ضّیِ  

 نًْیؽهی  ذْـطًگ، ، تطایِ  صسای ؼاظیِ  ػاـماىتطا

 ضّیِ  ػلفِا زض چطذی  گاٍ

 لاصسکِا ِ ؾزض گْپچپچی تا 

 پطّاًَ ُاضّیِ  تالِ   تْؼَ ای

 !هی ظًنپط زّؼت زاـتي تا اّج 

  ، پطؼتُْا، زاًَ هی ذطمتطایِ  گٌدفکِاگاٍ 



 زّتاضٍ ُوراًَ تا آفتاب، کٌاِض کففسّظُا

 چفوِای فطّضزیي تا لثِای ذطزازاظ  ،تاظ توام تِاض

 ُی هی پطم، ُی هی پطم

 !ز کفیسٍ، اظ ضّ ًوی ضّمهطزا زؼت ضّیِ  آتؿِ هیاىِ  تاتؽتاى 

 تا هِط ُورْاتَ هی ـْم غلت زض آغْؾ ـِطیْض 

 

 صسایت ٌُْظ اظ هیاىِ  فصلِا ًوی آیس 

 تاظ ـة تا ذْاتِا هی ضؼس 

 ـایس ذْاتِا تا آضظُّا 

 ! آضظُّا زض تْ ذالصَ ـًْس

 ـایس زؼتِا زض پی لوػِ  تْ

 !لوػِ  تْ چفوِا ضا کْض کٌس

 ض ذْاتی لویسٍ ای ـایس زض لحظَ ُایِ  ـیطیي ز

 !تَ ذْاتت زؼتن ًوی ضؼس
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 ی تیمطاضتِاآ
 

 چَ تیمطاضٍ آب ـس، آب کٌاِض نذواض ـسٍ چفو

 زّؼت زاضم، گیح الی ایي ًاظکِای آب، تچؽثن، ترٌسم

 تا ایي ظتاى کوی هعٍ تطیعم ضّی آى ظتاى

 ؼایَ ُاایي  کوی ذٌک ـْم ظیِط

 

 اِض هاٍ، هاٍ تاتیسٍ چَ تیکطاى کٌ تتی تاب ـسٍ زل

 زّؼت زاضی، هؽت الی هُْای هاٍ، تچؽثی، ترٌسی

  تچطذی ؿٌت زِّض ،ضّیِ  پاـٌَکٌی،  زضاظ زؼت



 ظیِط ًِْض هاٍ ،تلْ تلْ ذْضاى ،کوی زاؽ ـْی

 کوی تا ُن تیاحاال 

 تاز کوی تا ًن ًن تاضاى، کوی تا ُْؼِای

 گاٍ کٌین هیاىِ  ؼالِای ذْاتیسٍ تط ػلف، تَ آؼواى ً

 گل پطتاب کٌین یفاى، تطای چفوکِاؾتیا ؼتاضٍ ـواض

ضا ذْاب هی  یواىچفوِاتطای گْـِا الالیی ؼاظ، ًرْاؼتی 

 کٌین

 پاّضچیي، پاّضچیي، اظ پفت هی آیین، آضام واىتؼس زض ذْات

 چفن هی ذْاُین چکاض! ًوی تیٌین

 هي ّ تْ تْ کفیسٍ، هعٍ چفیسٍ این

 آؼواىآًْض  پا زضاظ کطزٍ تا

 اظ ضّی ؼتاضٍ ُا سٍپطی

    .آب ا صسایذْاب ت هیاىِ ازٍ فتغؿ غؿ ُا
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 ضّی ؼالِای گٌسم
 

 کْکی هیاى چفوِا، ـکافی هیاى لثِا 

 گیح، ذن، ضّی ؼالِای گٌسم

 گن، زّض، ضّی ًطهَ ُای گْؾ 

 تاال، تاال، تاالتط

 ضّی ضاُِا هْج ـسٍ تلٌس 

 ـسٍ ُْا   هیاىِ  لصَ ُا پطت

 ُی ؼٌگ، ُی ُیعم تپا 

 ُی کالؽ َپط، هي َپط، تْ َپط، َپطَپط

 ضّی زـتِا چطخ، پطزٍ اظ آؼواى پػ 



 ضّی حطفِا پاـیسٍ ؼثع، ضًِگ چفوِای هطز

 ػؽط ـکْفَ، هیٍْء آتساض، ؼؼِن لثؿ

 چگًَْ تا ایي ُوَ زلِطٍ

 ایٌگًَْ تي آب هی ـْز؟ 

 یْاؾ یْاؾ آفتاب فطّ

 ّیْاـتط زض ُپکِا فط

 فطّ زض تکاًِای ؼط تَ ُْا

 ضّی ؼالِای گٌسم زّیسٍ زًساًِا 

 ضّی ـکاف لثِا، گیدی ًطهَ ُا 

 زضّؽ اؼت اگط تگْیس

 زلؿ زض پی زلن ًوی زّز، آب ًوی ـْز

 ذْاتؿ زض پی ذْاتِاین تیساض ًوی ـْز

 زضّؽ اؼت، اًگفتاًؿ ضّی اًگفتاًن هسام ُؼط هی ذْضًس

 .تاز هی تطزضّی ؼالِای گٌسم، ظًِگ ذاؼطٍ ضا 
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 اهفة

 

 ! ًگاٍ کيًگاٍ کي، 

 اهفة هیاى حیاغ، گط گطفتَ ُْا اظ اًتظاض

 زض تاغچَ تٌففَ ُا زلتٌگ زؼتِا

  التالیِ  تْتَ ُا، ػلفِا، پچ پچِ  ذطگْـِا، آّاظ خیطخیطکِا

 ًوی کٌن ضا ًگاٍُا صسا، ؼتاضٍ هاٍ ضا اهفة 

 نهُْاین ؼٌداق ًوی ظًتَ 

کاؾ ُا ضا زّز هی گًَْ ُا،  ًْاظؾ کٌاِضًفػ، للملکِای تا 

 .نکٌ

 نیُا ذال هی کْتاهفة ضّی ـاًَ 



 ذْـطًگتط اظ آتی زضیاُا 

 ذواض اظ ـطاب   یتا ًگاُ، ؼؼن تْت زض زُاىتا 

 ...ا زِّض لثِا چطخ هی ظًین ت

 تاضاى  ُْغ اًگیِع ِ الیی التا 

 تا ػؽط ذْؾِ  ًن ضّیِ ذاکِا 

ُّ ـاذَ، تا خْاًَ ُای زلکٌ اهفة،  اض ـیفَ 

 نیهی ضؼواى ، تی چطا تَ ذْاتتؼطم تَ ؼطتا 

 ا تاظ زض کْچَ هی پیچسُصسای ذٌسٍ اهفة، 

 .هی ضیعز ّاژٍ هفت هفت می زفتطضّ

 !تاظ گْؾ تیع هی کٌسام ُوؽایَ 

 ! ًگاٍ کيًگاٍ کي، 
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 افؽْى چفوِا
 

 کٌٌس  چفوِا ُویفَ افؽْى هی

 هطا ُی زض تطؼِا پیؿ، زض یازُا پػ هی ظًٌس

 گواًن ُویفَ ضیع آهسٍ، تیع هی ـًْس    

 تا هي ـکؽتَ ضّی ؼؽطُا

 تا هي ضیرتَ ضّی ّاژٍ ُا

 زض کْچَ تاغِا تْ کفیسٍ  

 تط زیْاضُا پاـیسٍ 

 .ُای تا ظًگِای زّتاضٍی  ُای

 چفوِا ُویفَ افؽْى هی کٌٌس 



 َ ًعزیک هی کٌٌسهطا اظ ذیاتاى زّض، تَ ذاً

 گواًن ایي زیْاضُا ضا زّؼت زاضم

 ک، تا فطیازم تا چٌگ َطتا تغعِاین تا َت، هطا زض آغْؾِ  ؼطز

 آّیعاى اظ تٌسُایؿ تا ذطذطٍ هی کفس  

 .  تا هي تط هالفَ ُا پیچیسٍ، ذیػ ضّیاُا زض ذْاتِا گن ـْم

 هي ًَ ُیچ زلطتایی، ًَ ُیچ زاًایی هی کٌن

 َ ُیچ زؼتی تَ اًتظاض ًفاًسٍ امًَ ُیچ ؼتاضٍ ای، ً

 تا هي ضّاًَ زض ـة، تٌِا ؼکْت 

 ّ گاٍ صسایی تکطاضکٌاى، تا ُْؼِای یک ضّظ آفتاتی

 ّ گاٍ ًفؽی خا هاًسٍ، تا لّصت پکی ػویك تط آذطیي ؼیگاض 

 ، زض یازُا پػ ّ گاٍ زض ُْل چفوِایی کَ هطا زض تطؼِا پیؿ

 .نهی کٌتکطاض ُای، زّتاضٍ ی  ، زّتاضٍ ُایزّتاضٍ افؽْى
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 ّاژٍ ُا فطیِة
 

 ضّیِ  تّپَ ُا، ذػ ًفاًسٍ ؼایَ ُا

 ضّیِ  ؼایَ ُا، تة کطزٍ پّلَ ُا

   تا ًگاُی تاظیگْؾًفؽتَ آًدا 

  اًگْض ، ذْـَ ُایِ ِ ی ؼطخُاکٌاِض ذواض

 ضًِگ تٌفؿ ُْؼِا ،پفِت چفوِا

ُّ زاًَ زاًَ    هلٌگهؽت 

 سـکاض هی کٌهعٍ  ،یسٍپیچ، کفیسٍ تٌگ

 زؼت تَ زُاًن هی تطز کَ ، تْیِ  ـکْفَ ُاهیاىِ  تاؽِ  لیوْ

 !، ظتاًِا تطؾ هی ـًْسزضاظگطزًِا چَ 



 تطایِ  آخ آخ، ّای ّای، خیطخیِط ؼْؼکِا

ّْاضٍ  ،وَ ضا آبت ُزل، تاظتَ ذٌسٍ ـیطیي  لثت چَ  ُْا هی کٌسف

 حاال گْؾ کي، هی ذْاًن

 کٌاِض ُای ُایِ  ضاتؽَ ُا ،تا صسایِ  خطّلۀ ُیعهِا

 تگصاض تطلصن ُویٌدا ضّی ایي ؼؽطُا

 تْ ًگاٍ کٌی اظ ضّی پّلَ ُا، اظ ًفػ تیفتن

 گط تگیطًس ذْـَ ُا، هیاىِ  ؼایَ ُا

 ّاژٍ ُاتطلصی، ترْاًی تا ؼْهاِض پط فطیة ایي 

 پا تکْتی  ذػزض ُط ، تا ایي ُوَ آٌُگ تغلتی

 ذْاؼتي گیط کٌیزض هؼٌایِ  

 زؼتت ضا ًگیطز کؽی ًیایس،

 تیفتی ُویٌدا کٌاِض ذؽن، تا فطزا

 !ضاؼتی فطزا چَ زلطتاؼت
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 ًْایِ  ها
 

 ـیطیي  ِ ِجاهْاضّیِ   ،ػؽل ِ اهفة صسا تا تْی

 تا تطاًَ ای ـطلی ،ؼیاٍ زض چفوِایِ ذٌسٍ 

 .هی آیس ، چَ تٌسُازض خازٍ  چَ ذْؾ

 ًیوَ تاظ یپلکِاا ت پاهچالِازض ایي تِاض زّتاضٍ 

 تا هطظُایِ  زلتٌگیزّاى زّاى 

 ُدْمِ  آـٌایِ  تی تاتی تکطاِضتا 

    .تا ػطیاًی ها، آّاظ تکطاض هی کٌٌس

 ُّ تْهي اهفة 

 تا ایي ًفؽِایِ  تٌگ



 چگًَْ چفن تَ ذْاب؟

 چگًَْ اظ ایي ـة خسا؟

 چطا؟ ؟   چطا هاتی 

 ّاژٍ ُاین  ظاتا اًگفتاًن، ِاین، تپفا تاهفة 

 کٌاِض هي ایٌدا چّکَ چّکَ، ای َ، ضیرتای ٍـسثطیع ل

 ، ضّیِ  حطفِایِ  هوٌْػَذؽِا ِ ذػ ضّی

ٍ ٍ ٍ ًَ 

 !نیآٍ ًوی کف ها

 !نیهی زُهژزٍ 

 زهیکَ زض ًِی هی  زمایي 

 کفنهی تاض  ضّیِ ایي ًاذي کَ 

  گن یاُ لطظ ذلْت زض لحظَگاٍ 

 زاؽ ِایگاٍ زاًَ ای گط گطفتَ ضّیِ  پْؼت

 گْؾ هاؼت  ظیِطللملکِای ، صسای ؽِاگاٍ صسای ًف

 تا ؼحط ُاًت زًثال هسام ُی ی،  ُی ی   ُی ی هاّ 

 ، ضّیِ  ـاذَ ُا پطیسٍ اینضفتَ اینتا پفت پٌدطٍ 



 این ، ضّیِ  ضاٍ ـیطی غلتیسٍاین تَ ؼتاضٍ ُا ذٌسیسٍها 

 !ًْاذتَ این زّتاضٍ ذْاؼتي ًثطِ تا  ـةآغْؾِ  زض 
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 ی تاضاًیاْؼُِ
 

 ذؽتَ اظ اتطُای ُطظٍ، ـاذَ ُای ـکؽتَ

  زِّض زّض، اظ ظهؽتاى زّض

ُُّ تا تاالی تّپَ ُا ُّز  ، ز

ُّ  خْاى ِ تِاض، خْاًَ ُای ظیط آفتاِب ز

 ضّیِ  ؼیٌَ، ضّیِ   ـاًَ  ،ًفػ تاظٍ

 نتْ هی کف ، هؽتلثِایت ضّیِ  ،کوی تاالتط

 زض َچفوِایت غلت هی ظًن

 !تا ُْؼِای تاضاًی هی آیی تْ ُی،تْ زض ضا

 ذْاتِای هيآًِْض تا  ضًگی تاؼایَ 



 توام ضّظ، توام ـة، تا ؼپیسۀ ؼحط 

  .پطزٍ اظ ضاظُای غطیة پػ هی ظًن

 تی تاب ُاپفت پلکِاین خطّلَ 

 ضّی لثِاین زاًَ ُایِ  اًاض

 ًؽیِن ؼؽطُا هِطتاى

 ج، کٌاض ضلص ّاضٍ ُااهْاضّی 

 زاؽ زًناظ کفالَ تا گط ضّی پْؼتن

 !زاؽ، ذٌک هی ـْی

 زض زل زضیا ، ِاآت هیاى آتیِ  ،کٌاِض ها

 اؼثِای زضیایی خفت خفت 

 ؼیٌَ تَ ؼیٌَ  هاُیاى

 ًفؽتَ ضاّی لّصَ ُا هطخاًِا التالی

 !تا ُْؼِای تاضاًی تْ زض ضاُی، تْ هی آیی

 ُا ّاژٍۀ آیٌ، ُن طای تتا ُن، 

 ، گیح هی ـْینؼطـاض اظ تْی ػؽل

 هطغاى ّحفی ِ  تا پچ پچغطّب، 



 ؼط ضفتَ اظ ها، تلٌس هی ذٌسین ،ظیِط ـکْفَ ُایِ  گیالغ

 ُا ـیفَ ِ ضّی یواىزؼتِا ،ؼٌگِا ِ ضّییواى ضّز پاُا

 ذػ کفیسٍ، زاؽ هی ظًٌس

 زیگط زض آغْؾِ  ػکؽِا ًوی هاًین

 زض کْچَ ُای آـٌا ،کٌاض تطاًَ ُالثطیع اظ ها 

 ی تطیسٍهیاى ًفؽِالحظَ تَ لحظَ، ، ذْاتِا ضا تؼثیط

 .هی ـْینذاهْؾ  تاضاى گط گطفتَ، ظیِطػؽفِای گط گطفتَ، 
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  ایٌدا اًگاض
 

 ضّیِ  ػلفِا ؼاظ ًْایتا ایي ُوَ 

 زِّض ـکْفَ ُاضلص پطّاًَ ُا 

 پطّاظ تازتازکِا زض ُْا

 زضذتاىِ  تاؽ هیاىِ ضلص ذْضـیس 

 کثْتطاى ۀضًگ ّ ّاضًگ ذٌس

 !خفٌی تطپاؼت اًگاض ایٌدا

 هي ًفؽن تٌگ، گًَْ ام ـْضچطا  ،اّها

 ؟زلن تیمطاضی هی کٌس

 زیْاِض تلٌِس ـةضًگیي ـسٍ ایٌدا پفت ایي هیع، 



 هی ـْز زّتاضٍ زّض ، زّض، ًعزیک،ؼایَ ای ًعزیک

 !ذن !ام زلِطٍ هسام پیچیسٍزض 

 زض ذیاتاى ؼطاظیط هی ـْمذن 

 چطاغاًی کطهِایِ  ـثتابزّضُا  تا

 الالیا ػؽطتیساز 

  تطاًَ ُا کٌاض ؼایَ ام شّقِ 

 غْغای یک ـِاب آؼواىهیاىِ  

 !ی تطپاؼتدا خفٌایٌاًگاض 

 !ـایس تّْلِس پطّاًَ ایؽت

 !یؽتااضٍ تؼ ـایس ػطّؼی

 !زض ضاُؽت مؼْاض اؼة ؼفیس، ـاُعازۀ لصَ اـایس 

 !فمػ ذْاب هی تیٌنٌُْظ ذْاتیسٍ ام، ـایس 
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 ـْض
 

 ـْضی کَ زض هي اؼت، ـْض هی ظًس تْی زلن ایي

 ایي آتفی کَ زض هي اؼت، تة هی ـْز تط تٌن

 تٌن ػطق کطزٍ ذیػ

 پچ پچِ  ًؽین  ، ضّیِ ذیػ ًفؽتَ ضّی لة

 ؟چیؽت کَ ًْـیسٍ این ایي هؼدْى چیؽت،

 ایي گًَْ ذواض چفوِایتزُاًن، کَ ایي گًَْ تؽتَ 

 ٌُْظ ـْض ضّیِ  صسایِ  تاض

 !چَ پٌدَ ُاتاَضت ذطاـیسٍ 

 ٌُْظ ًفػ هی کفی



 چطخ هی ظًی زِّض ًاف هي 

 زّض اًگفت تْ، چطخ هی ظًس حلمَ ام

 ٌُْظ ـْض هی ظًس زلن

  ٌسُطاؼاًکَ  تَ چفوِا، سًکَ هی لطظ ُاتَ تاّض

 

 کْچَ ُای تٌگ زضضّیِ  تطگِای تیس، 

 ، اظ تام تَ تام چگًَْ هسام ؼط تَ ُْا، ـاذَ تَ ـاذَ

 ُی کْک هی کٌی؟ؼاظ، ـکؽتَ ُی چگًَْ 

 ًگاٍ کي تَ ذْـَ ُایِ  اًگْض هیاى تاک

 تَ زاًَ زاًَ اًاض هیاىِ  تاؽ

 !ضیرتَ ام التالیِ  تطاًَ ُاتثیي چگًَْ 

 حتی آًدا، ظیط ؼایَء ًرلِا، ًگاٍ کي

 آهیرتَ ام تا تْیِ  ذطها، گواًن کَ هی ذْاًن 

 ، ظتاى زضاظًکي، لیػ ًعىًَ

 کَ هی چکس زلن چَ ؼطخ

 پفِت زگوَ ُای تاظ، ُپطؼطخ ًفؽتَ 



 ًفػ تکؿ، گیح ًفْ

 مَطهی َت تثیي چگًَْ ذػ تا هاٍ

  هی کفن ، ؼتاضٍظیط ؼمف ایي اتاق ،چگًَْ ُط ـة

 ایي ـْضی کَ زض هي اؼت، ـْض هی ظًس تْی زلن

 ایي آتفی کَ زض هي اؼت، تة هی ـْز تط تٌن

 تٌن ػطق کطزٍ ذیػ

  ضّیِ  پچ پچِ  ًؽین ایي هٌن ،تثیيآُای ی ی، 
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ُّ هٌگ  ّحفی 
 

 ی ّحفی تیع کطزٍ ًگاٍِااؼث

 لویسٍ تط ظهیيِ  زض التِاب ،ػلفِای هٌگ

 ی لطظاى، زض پیِ  حطّفًاًگفتا

ُّ تْ، ضّی لثِای ها، ٌُْظ ًا گفتَ ُا   هي 

  هی ـْینصثْض  ، چَ تفٌَگاٍ 

 هرولِ  ؼیاٍِ  ـة تطای تْؼیسى هاٍ، تا آغْؾِ 

 ُا تلٌِس ـاًَ ء پلِا، ضّی لّلَ تا ضّی گاٍ

 غلتیسٍ اینچمسض تا ها، تی ها 

 چمسض پفت پلکِایواى آتِای ذٌک ًفاًسٍ این



 

 ٌُْظ هثل اؼثِایِ  ّحفی، ػلفِایِ  هٌگ

 گطیرتٍَ، اظ ها پطیستا زلِطٍ ُا 

 نهی کٌیزض ذلْتی ذاکِا ضا تْ 

 ای گیتاض ًْضّی کاغصُا تا ها گاٍ 

 ؼفیس کٌاِض ـکْفَ ُایِ  یاغ  گاٍ ضّی هالفَ ای

   ًفؽِای تاز  زِّضایي پطزٍ ُای تٌفؿ  ، هثلگاٍ زِّض ُن پیچیسٍ این

 ضفتَ اینگاٍ حطیص تٌِایی، هثل گطزتاز 

 !کطزٍ اینتَ پفت ؼط ًگاٍ ً

 تطای ػلفِا  ،ُواى ذاِک زض التِاب ،ـایس ها

 تطای کاغص ُا  ،تطاًَ، فمػ یک تِاًَُواى  ،ـایس ها

 ؼیٌَء ها الیِ  هالفَ ُاـایس تط 

 اؼتفمػ ذْاب ـکْفَ ُا ضؼیسٍ 

 

 ، زّ ؼایَء تلٌس زّ هٌگ ،ًیوَ ـة، زّ ّحفی ایي حاال زض

 هاٍ کفیسٍ پیطاُي حطیط تط تي



 ، زّ گیالغِ  ذالی صٌسلی، زّ فاًْغ زّ

 ْـواى تاظتطغی اضزیثِفت تٌگ تط، آًفؽِا

 ـة هحثِْباظ الیِ  تْتَ ُا  ،تیطّى کفیسٍ ؼط

 ن ین، هیاىِ  زّتیتی ُا هی ذٌسیتکاى هی زُزؼت 

 هی ـْم ًگیياظ تط پیفاًی اؼثت ت

 هی ـْی یـؼطالتِاِب ضّی زفتطم تاظ 

ٍِ ایي  ،پایواى زّتاضٍ ذیػ  تط تؽزض ضاٍ ضا

  .زض ـثی ػطیاى کَ پیطاٌُِا پاضٍ هی ـًْس
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 تلْغ
 

 ـْزی کَ ـة زاؽ هی ّفتچَ کْتاٍ،  فاصلَایي هیع  پفِت

 زهس ، گساذتَ، ّای ی ی هیآب ؿزض زُاً ّاژٍ

 غوعٍ ُاتا ذْز آّضزٍ ایي تِاض چَ 

 ـمایمِاِ  ، آغْؾگٌدفکِا ِ غؿ غؿ

 پیچیسٍپچپچَ ُای کٌاض ظًثك ُا لس کفیسٍ 

 .گلثطگِا، ذْاتِاالتالی لثِا تْی 

 

ُّ ُل پًَْ تاپاتطٌَُ اهفة   تا تْی زاضچیي 

 هی ظًن غلت ضّی ؼپیس یسٍتا ؼپ کٌاضِ  تلْغ



 تاهِاضّی  ذطزاز کفیسٍ ضًگًدا آ

 .ُاـاًَ ضّی  تلْغ کفیسٍ ـاذَ

 ُاکٌاِض پٌدطٍ، ضلص ؼایَ 

 ُاًؽینِ ًفػ ، التالی تطاًَ 

 

 زض الی الیِ  ّؼْؼَ ُا ، کْتاٍزضاظ  یـث

 غٌچَ ُا زض حؽطِت ؿیچفوِا

 ٌُْظ زض پیِ  هعٍ ُا نظتاً

  .تاکاًگْضُای  تْتِا، ،پفِت پطچیي

 ٌُْظ ًاضؼٌس ؿللملکِای، تلٌستلْغ پچَ ُای پچ

 کی هی ضؼٌس؟ ّحفی هطغاىضاؼتی 

 

 زؼتِایت ضا تسٍ، تْی ؼراّت هی زُس زؼتِاین

 تا ُن فاخؼَ ای، زض یتگصاض اهفة هیاىِ  هؼثس

 ضّی ؼٌگ ُای هطهط ضّی ذؽِْغ ُعاض ّ یک ـة، 

  ی گط گطفتَ تٌفاًینلة، تط تٌُعاض ّ یک تْؼَ تط 



 

 ذْاب ًوی ضًّس ،پچپچَ ُای پیچیسٍ ٌُْظدا پفِت ایي هیع ایٌ

 سًًعزیک ًوی ـْ ،ًفؽی زلتٌِگ ًفؽی

 تلٌس، زؼت ًفاًسٍ ضّی ـاًَ ام  ـاذَ کفیسٍ نتلْؼ

  ، تی ضحن ًوی زاًسغعل هی ذْاًس ،هژزٍتی 

 غعل زاؽ هی ـْز ّفتی کَ ـة تا آٌُِگ

 مّزهی تا پًَْ ی ی ی هي شّضٍ شّضٍ آب، گساذتَ، ّای 
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 ُْضاهاى
 

 ُااًسیفَ  پٌِاىِ  ِ  ضلص ،پلکِا پفِت زض تالؼِن

 ُاحازثَ ُدْمِ   آّاِظ ،ظیِط لثِا

ـُِط ظیِط  ،زاؽُویفَ اؾ  گًَْ   تاضاىـُط

 .ؼْظاى ُایػاصی اظ تکطاض ،ؿـمایم ِ کاؼۀ ؼطخ

 .ذْاتسهی کفیسٍ،  تی ضهك پطزٍگاٍ 

 .هی کٌس گاٍ ًگاُؿ ضا ذالصَ

 سزم ًوی ظًکؽی ، ُْایِ  زم کطزٍایي زض 

 ؼطِّز ًیوَ ُای ـکؽتَ، ط فطیة ؼایَ ُاُپآـِْب 

 .، ُیچُّ زیگط ُیچ زض ـتاتِایِ  التِابی غثاض



 ّاژگْى ـسگاىِ  ُطاغ، ًْؾ گاىِ  ًْؾؼپطزؼط 

 هسام پطؼَ هی ظًٌس زض ـثاُتِایِ  زیْاًَ ّاض

 .سزض ـِِْت غلیِظ ؼْفاًی گن هی ـًْتؼس 

 گاٍ کثکِای تی اذتیاض، ِلٌگفاى زض ُْا

  .هی ؼْظزخع خع زهثفاى ظیِط آتؿِ  ًگاُِای ذالصَ 

 

 تا ایي ُوَ، اهطّظ لس پیچکِایِ  ذاًَ تا تاالی زیْاض  

 چفوَ ُاؼتػاـماىِ  ِ  کْچۀ خغطافیا ُپط اظ ًمف

ُّ زـت ؼطاّتػاتطاىِ    زض خفتگیطی خْیثاض 

 ػاـك هی ـًْس، زاًَ هی ضیعًس  تَ حیطِت کثْتطی تْتَ ُاکٌاِض 

 .تط فطاظ لّلَ ُازّؼت زاضم پطّاظ کثْتطاى ضا  َهي چ آٍ ٍ ٍ

 سیی آهصسای تْ  ،، کٌاضِ  پْلکِای ـةکوی زّضتطحاال 

 یتطهی  *تا ُْضاهاى تا ذْز صساین ضا

 ُفیاض تا هيِایِ  ضاُزض پیچ پیچِ  

    ، ّاژٍ تاظٍ هی کٌیصرطٍضّی ُط  ،تا هي

 حطیص لّلَ ُایْاـی تا ُن زض ح



 پؽتَ ِ ّحفی زضذتاىظیِط ، ُای زاؽؼٌگ ًگاضٍ ِ  ضّی

 ًمؿِ  ها ضا ذْـطًگ، چفن تط چفن، تي تط تي

 .هی تطینذاًَ تا تا خاى ، الم تا کاماظ 

 !زلتٌِگ ذاًَ ام َهي چآٍ ٍ ٍ ذاًَ، 

 

 

 

* 

 هٌؽمَ ُْضاهاى

 ظّضکُْؽتاًی ّالغ زض تیي ؼٌٌسج،کطهاًفاٍ،هطیْاى ّ ـِط ۀًاحی

 زض ایي هٌؽمَ ؼٌگ ًگاضٍ ُا ّ زضذتاى تلْغ ّ پؽتَ ّحفی 

 .تؽیاضًس
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 الفِ  ذْاب
 

 َپط َپط ، تَ ُْایی کَ زض ؼط

 ، َلَ َلَتازضّیِ  کَ  زُاًیتَ 

ٍِ تی ؼالت،   َتَ َتَ تَ ها

 س ًی زّهتٌگ کَ  ِاتَ ایي ًفؽ

 تَ ایي الفِا کَ ذْاب هی ظًس

 ی ی ّای، ّای

 ؟یِ  ذّؽن ضّیِ  آبزض ؼطگیدَ ُاکی تا 

 ؟ کداؼتضّزذاًَ  هکِث

  ؼْذتَ ؼط تَ ؼط، ـکي ـکي، ُاؼایَ  کٌاِض



 پٌِاى هی کٌس ػطـَؼتاضۀ ؼِیل ذٌسٍ اظ 

 ، ّاژٍ حطیصتٌس ؿضّیِ  لث

 چفن ذواض هی کٌسکفیسٍ،  ،ظاللؼؽطی  تازتاى ضّیِ 

 مهاٍ لویسٍ تط ؼایَ ااهفة 

  َ امطؼیٌذْاتاًسٍ اهیس ت زؼت

 غُْ ُْیِ  ُای  ُا، پفِت پٌدطٍ

ُّ هی ظًس تِاض چَ ُّ ز  !ز

  تیک تیِک ـةضّیِ   ،زاًَ ُای ػطق

  ػاـماىِ  ّصال تراِضؼطاؼیوَ ضگثاضی، 

 ، تٌس تٌس، ًفػ ًفػ

 هی ضؼس ذْابآغْؾ تَ 

 .زّتاضٍ الف هی ظًسذْاب 
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 تٌِس تِاض
 

 !نتَ َگطَزت اّها ًوی ضؼتاذت، َ ؽین تً ِ ذیالن تطزّؾ

 سٍ ای، تط ًاِظ کسام ذاک تاذتَ ای؟ زض کسام ضاٍ پیچی

  ؼتاضٍ تَ تٌس هی کفنایٌدا ًفؽتَ ام، 

 ؟فتیًوی ُا ُنتِاض کدا تٌسی کَ تَ تٌِس

 ، ًفػًفػپٌدطٍ  پفِتُی ضًگ، تَ ذیال 

 !ظًثْضُا ؼت، ذْؾ تَ حالذْـثْزض ضلصی تاغچَ 

 تٌفؿ یٌُاپیطتا  ُایِ  ـةکٌاض گْـْاض

 تا ًاذٌن ضّیِ  تاضُا، تْیِ  ًاّزاى تاضاى زیٌگ زاًِگ تا 



 تط لةتَ تکطاض ًاهت 

 میسٍ اپیچ فصلِاِ  تکطاض تا ظًگْلَ ُای تاز،  التالیتَ 

 زّضهی ـْزتاظ ى ضؼیس، تْیِ  ًفػ ػویك، تْ هی کفن

  ًثْزٍلفٌگ ذْاؼتي  ۀلّصگْیی 

 !سکٌزل آب هی فمػ  ،ـیطیي ظتاى گْیی

 ُّ ُّ ز  سکٌٌذام هی چَ ؼازٍ ضا  ، هاٍ تیچاضٍچفوِاهی ظًٌس چَ ز

  !کْچَ پیسایت ًیؽتیی، زض کدا

 تپستا تطاًَ هی تاظ تی تْ تیا کَ گل 

   َپَطزهی  هْخِا تا تی تْ تاظ ذیالت ػؽِط تا

 زض تٌِس تِاض تی تْ هؽت ًوی ـْز کدایی کَ ّاژٍ

 !ایس ُخؽتت آؼواىـثاًَ زض زلتٌگی ضا ا ٌُْظ هاًگاض 

 اًگاض ػاـماًَ ُا زض ذیال خاّزاًَ هی هاًٌس

 آؼواى زض زضیا گناگط یکی ـْین   اًگاض

 ًمؿِ  هٌاضُا ؼٌگِا، ؼٌگِا زضزضیا 

 تط هٌاضُا ـاػطاى فطیازـاى تلٌس، تلٌس تط ـؼط ًوی ـْز

 تاظ ذیالن تَ تاذت هی ضّز  



 !ًوی ضؼس فصلیتَ َگطَزم اّها 

  متاذتَ ا یذاک زض ضاُی پیچیسٍ ام، تط ًاِظ

ُّ ؼتاضٍ گفتَ ام  آًمسض اظ ػفك تَ هاٍ 

 ًفؽتَ اًس ازٍ، تَ اًتظاضفتُا تِاض کَ تَ تٌِس

 ! کدایی، زض کْچَ ام پیسایت ًیؽت
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  گٌگآغْؾِ  
 

 ؼطگطزاىِ  تاغِای ًسیسٍ ، گوفسۀ ذیاتاًِایِ  زضاظ

 هی چطذس کٌاِض گٌگ تا هي زض زُلیع هؼثسی

 زؼت هی کفس فطّ ضیرتَ ُای زیْاض تط

 ضّی ؼٌگْاضٍ ُاچَ ُپط ـْض 

  هی زًّس چَ تیتاب لسم ُا 

  هی کٌن گل َپطَپطزض آب تطای گاًگا اهفة 

 هی ًْیؽن ی تاظٍذؽ ضّیِ  تاّضُاکٌاِض ـیْا 

 لس هی کفن ُاییتا ضّیِ ـاًَ ؼطظهیيِ  ػدایة  زض

 ْمهی ـ ؾزیاض ِ خازٍ ُاِی آّاظٍ ذْاى



 تا ظهعهَ ُای پیازٍ ای زلتٌگ

 ُؼط هی ذْضمتط تلٌستطیي لّلۀ تاضید 

 ًاظِ  ـة ضّیِ  حثاتِای زضذفاى گٌگتا 

 تا تٌگال آتِا، ضّیِ  ؿآغْـلل هیاى لل 

 کوی زّضتط اظ ها، اظ ًمؿِ  ؼایَ ُای هاتا 

  ٌسذْاًهی توام کٌاض ذْـَ ُای گٌسم کَ آفتاب ضا 

 خفت خفت ُای هطا هی تطز تا زّضُا، تا هطظ

 تا آهیعؾ گیالؼِا تا ذؽِْغ پیًْس ـاذَ ُا، 

 ، ضّیِ  اهْاجِ  گیحکٌاِض ّاژٍ ُای ػطیاى تپفِای تطٌُۀ ها تا

 .تاظ ـة اظ ُیوالیا ؼطاظیط تَ آغْؾِ  گٌگ هی ضّم

 

 

 

 

 1117یًْی  7ُاهثْضگ، 

 



 

 

 

 خفٌْاضۀ تي
 

 ًفػتط  چّکَ چّکَ ًفػزض خفٌْاضۀ تي، 

ُّ صسفا گْـَ ُا تا هاُاظ گْـِا ت تی پطّا   ی 

 آب صحٌَ هی ـْز، ّلتی کَ ثِالطاض لچَ تی 

 .هی ضّز پطزٍ تاالکَ  ّلتی ،ط گطفتَگ چَ تفٌَ پْؼِت

 ، ففطزٍ زؼتِاپاُا زّیسٍ ،تالال ،آب ٍ ُایِ یاىِ  ضلصْاضه

 .تا ضیعٍ ُایِ  ضاظ زض چطذِای ًیاظ

 هی تطی ضّیِ  ذؽِاظتاى ، ُپط اظ آفتاِب زاؽ تزُاً

 نهکث هی کٌ تضّیِ  تث، یتة هی کٌ هعٍ هعٍ چَ

 هی ـْیُالک ًثطِ  هي، لحظَ تَ لحظَ تا 



 آضام آضام، ذٌک، زض اػواق ذْاب هی ـْی

 !حاال پطزٍ ضا کفیسٍ اًس

  کٌیطق هی ػکٌاض کٌسّیِ  ػؽل، ُؼط 

 غلت هی ظًینآب زض زُاى لْضت، ذواض 

 اهْاج زؼت هی ظًٌس، ؼْت هی کفٌس، پطزٍ تاال هی ضّز

 چّکَ هی کٌسَاتط  ،تاز ضّیِ  پؽتاًِا هی زّز، هْض هْض

 تْؼَ تط ًرلِایِ  تطٌَُ ،زض آغْؾِ  ؼاحل

 لیػ هی ظًس آؼواى تط ظهیي

 ُّّّّّّّّْم چَ ـیطیي اؼت، چَ ذْـثْ

 ضؼیسٍ اًس ٍآّاظٍ ذْاًاى زّضٍ گطز، کْلی فالثیي اظ ضا

 هی ـْز ، لحظَ ای ـةٍسیتاظ پطزٍ کف

  آـیاًَ هی کٌس  ، ضاٍ ـیطیچفوکِایِ  هاِ  ، هیاىهیاىِ  اهْاج

 ؼحط اظ ضاٍ هی ضؼس

ّْم، ػدة ّلْلَ ای ؼاظ  هی کٌس پطزۀ ؼ

 گطزى ، تَ آّاظـاى تطؼوفًْی پطًسگاىآغاِظ 

  ذن هی ـْین کوی تاالتط ضّی گًَْ ُا



 ُاؼت ًگاٍ کي، تْیِ  ؼلْع ضّی ـاذَ

 !ًگاٍ کي

 پیچیسٍ اًس پیچکِا زِّض ؼالِا

 هُْا ذْاتیسٍ اؼت  الیِ  تازی ًطم

 لسهِایواى کٌاض ُن، زض خفٌْاضۀ تي ًفؽتَ اًس

 ُیػ، آضام تاؾ، چیعی ًگْ

 .هی ـْزتثیي گاٍ تکطاض چَ ـیطیي 

 

 

 

 

 

 

 

 1117یًْی  11ُاهثْضگ، 

 



 

 

 

 ضفتَ تْزین کَ تطلصین
 

 ضفتَ تْزین کَ تطلصین

 ضّیِ  ذؽِای پیطاٌُت ،ضّیِ  چیي چیيِ  زاهٌن

 تچطذن تچطذی تا

  مۀ یاغ ضا ضّی زگوَ اغوع

 ات اظ گْـۀ لثت ذػ ذٌسٍ

 تچیٌن تچیٌی تا

 حلمَ ُای ها ضا اًگفتاىهیاى 

ّْاضٍ ُایِ  تاظیگْؾ تْؼۀ هاٍ ضا   ضّیِ  ف

 تٌفاًی تا تٌفاًن

 ضفتَ تْزین کَ تطلصین



 ذْـَ ُای آّیعاى، ؼایَ ُای تلٌسظیِط 

 تاؽ ۀ، لْضتاغتا آٌُِگ ظًدطٍ

 زضـتِایِ  ضیع، تازکٌکچطاغِایِ  ظیِط 

 تا ضلصِ  پطّاًَ ُا  ،کوی ـْخ تا ؼٌگطیعٍ ُا

  زّض هیساىکٌاِض آب تا 

 تغلتی تا تغلتن

 ضفتَ تْزین کَ تطلصین

 ؼاظ  تاِضکِْک ؼاػت، تا 

ُّ تاب  ُا ّاژٍتا   زض تة 

 زض ُْغ  ًفػ، ـة ُط زض

 آّاظ تْ ـؼط هي، تا

 صسای هي، آٌُِگ تْ

 ضفتَ تْزین کَ تطلصین

 ، اًگیعٍ ُاؼطفَ ُاپفِت  توام ـة،

 زًثالِ  ؼْغات، زًثالِ  ـثاُتِایِ  ًگاٍ

 تا گفتنگفتی 



 فساضّػسٍ ُای ِک َذطاهاى کٌاضت ت توام ـة

 ؼالِت ًفؽِاین  ، تَتَ ًیلْفطُایِ  پْؼیسٍ

 ذیطٍ تْزم زض آب فطّ ضفتکَ ؼٌگی  تَ

 کدا تْز آى لحظَ، آى پایاى ضاٍ

 حظۀ تی ثثت ًامل آى، آى ایؽتگاٍ هؽرطٍ،  ًیوکت تی ذاؼطٍ

 !کَ هي ذویاظٍ کفیسم، تْ ذْاب ضفتی

 .ضفتَ تْزین کَ تطلصین

 

 

 

 

 

 

 

 1117یًْی  13ُاهثْضگ، 

 



 

 

 

 پفت ػیٌکِا
 

 اظ پفت ػیٌکِا تَ ُن هی ذٌسین 

 اظ لسهِا تٌستط هی زّین 

 تا پفت زضُای تؽتَ 

 تا کٌاِض زیْاضی تلٌس

 حفی تٌفیٌس اى ّتا  ذیال تط زّؾِ  هطغ

 اظ ضا هطّض کٌستا ها پطّ

 اظ پفت ػیٌکِا تَ ُن هی ذٌسین

 اظ کففِای خفت ـسٍ هی گصضین

 تا ّاژٍ تَ ذْز تپیچس



 تا حطف اظ ًفػ تیفتس

 تا ذاؼطٍ اظ لاب تیطّى تپطز

 تا ها تط لحظَ ُای ذفکیسٍ آب تپاـس

 اظ پفت ػیٌکِا تَ ُن هی ذٌسین

 تیا، تیا9 هی گْیین

 اًتِای کْچَ ُا  تاًْـتَ ُا  ات

 !ؼالِت  ًگاٍ ضا تثیي ،تسّىِ  ػیٌکِا فوِاچ ات

 ! زؼتِاین ضا تگیط

 !تپطحاال تاز هی ّظز، 

 تپط تا آًْض ؼسُا، ضّی ضّزُا 

 !اِفاًْؼ تپ پت تی، ُا تپط تا ؼتاضٍ

 تپط، تپط

 

 

 1117یًْی  18ُاهثْضگ، 

 



 

 

 تْؼَ ُایِ  کثْز
 

 ؼطاؼیوَ هاٍ، زّ زّ لسهِا 

 آیی هی کْچَ ُا ِ پا تط ضکاب ـة، هیاى

  ٍسیپطذْزؾ ، ـیفَ ًکي ؼٌگ پطتاب

 ِایت چطخ، چطخ حطف ،زایطٍضّی 

 هطّاضیِس گطزًن، زِّض ظًدیِط گطزًتالتالیِ  

  غلتغلت،  ُایِ  کثْز تْؼَ

  هی ظًٌسـیطیي زض چَ ؼتاضٍ ُا 

 ًسذْـَ ُای اًگْض آّیرتَ ا ذْاب ِ تط گطزىگْیی 

 ِ آتِا زیْاًَ ّاض زض آغْؾ

 ؼاظُا   پیچک ّاض زِّض ؼاقِ 



 ًِفؽِا پچ ِا، ظیِط گْـن پچهیاى ذْاتتا 

   .ٍ اًسسیپیچتط اظ پْؼتت تَ هي تی تاب ًفؽِایت کَ 

 

 گاٍ چفوِا ًگاُواى ضا کْک هی ظًٌس

 هیاًواى تطؼِایِ  کثْز پا زضاظ هی کٌٌس

 ینظًضّی زلفْضٍ تاظ لل هی 

 زؼت زض زؼت لفل، زضُا ضا تاظ ًوی کٌین

 هطا هی تطز؟ کدا حْاّؼت

 ؟زگن هی ـْ زض پی کسام ُطاغ

 نیِ تْییسً تَ زًثال، نیػاـكِ  زیسً ٌُْظ ها

 ٌُْظ تطای چیسى یاؼِا زض اًتظاض ُن ًفؽتَ این

 

 هی آیٌسزاًَ زاًَ ُا یاگاٍ ضّ

 اظ ضّی تٌسُا تی پطّا هی پطًس ًگاُواىزض 

    زض زُاًواى زاؽ هی ـًْس ، ضّی لثِایواى

 ٌسًظ اًگفتاى تاظ ُؼط، هالفَ ضا پػ هی



 کفیتا ؼپیسٍ هی زض آغْـت تٌگ، ػطیاى هطا 

 

 ، ـکؽتَ حطف هی ظًیگاٍ تْ هؽت هی کٌی

 زّؼت زاضم چمسض ّ هي 

   ّلتی حْاّؼت تَ تکاًِای ذْاِب هي اؼت

ـُواضم واضِ ُذ فوِایزض َچ ضا ِاکوفِچّلتی   هی 

 تطای تْؼَ ُای کثْز هی آییّلتی کَ ًیوَ ـة 

 ّ تْ چمسض زّؼت زاضی 

 یای هطا زض اًثٍْ ذّؽن تیا  ت

 ُْای ـة ضا زض آتیِ  اتالن

   آتِاذْاب ضا تط تؽتِط ـّفاِف 

  ّ تکطاِض ها ضا زض تکطاِض هاٍ

 تطایِ  تْؼَ ُای کثْز تا زّ زّی لسهِا 

 !هی آییزّتاضٍ پا تط ضکاب ـة، هیاى کْچَ ُا 

 1117یًْی  15ُاهثْضگ، 

 



 

 

 

  زلتٌگی ِ پچ پچ
 

 اظ ـکاِف ضاٍّای 

 حطفِاُّ  ي زؼتِااظ ای

ُّ اظ ایي فاصلَ  ـثِا   ُا 

 ٍ ایٌداسیپیچِ زلتٌگی کَ  پچ پچ اظ

ُّ تی ؼالت ایٌدا   ًفػ گیط 

 ی  زضاظتاظ ضّی صٌسلی تا اًتظاضًفؽتَ 

 .نیغطق هی ـُْن زض ذیال 

  تاظ ؼحط هی ـْز 

 .ًوی آیس یصسایِ  ظًگ



 هی ضیعز تَ ُن عُوَ چیگاٍ 

 ؼکتَ هی کٌس تلٌسُای زیْاِض ِ تاز زض پیچ

 ذْاتؿ هی تطز ِایِ  حْضهاُیِ  گطتَ زض کویي

  ضؼٌسهی لاصساى تَ گْض هطزگاى 

 ظهیي زیگط اظ اتطُا ًوی پطؼس

 !زاًسذْزؾ هی ـایس 

 آٍ ٍ ٍ ، ایٌدا زم کطزٍ ُْا

 تطایِ  ـؼطُای تاظٍ ٌُْظ تاضاى ًثاضیسٍ

 ٌُْظ کاغصُا ضا تاز پػ هی ظًس

ُّ تْ   اینٌْظ ًفؽتَ غطقِ  ذیال ُهي 

 .صسایِ  ظًگی ًوی آیس

 

 

 

 1117یًْی  21ُاهثْضگ، 

 



 

 

 

   ؟کسام ؼْاظ 
 

 یِ  ّضّز هوٌْع ُاتاتلْ، ذػ ُایِ  ػثْضتی  یئزُکسٍ 

 ؼثع ذْاتیسٍ تی اًتِا ؾتا گٌسهعاض یؿپلکِاپفت 

 کٌسکالفَ ًوی  تیگاًَؾ گطم، زض ضفتاض یؿُْا

ُّض هی ظًن یؿکْچَ ُااهطّظ   ضا تا کدا ز

  تْ اظ کسام ؼْ هی آییهاًسٍ ام حاال

 چگًَْ ًعزیک هی ـْی

 ؟ؼتن ضا تا کدا هی گیطیز

 آؼواىِ  زُکسٍ چمسض آتیؽت

 چفوِای هطزهؿ ُن 



  ِکفٌستَ هي کَ ًگاٍ هی کٌٌس اًگاض زض آغْـن هی 

 ینُاآتِای زضیاچَ اؾ زّض پا

 سًهی ذٌس هاُیِایؿ

 سٌهی تْؼ هْخِایؿ

ُّض هی ظًنتا کدا ؼاحلؿ ضا  ؼاػتی  ز

 ام حاال تْ اظ کسام ؼْ هی آیی هاًسٍ

 چگًَْ ًعزیک هی ـْی 

 زؼتن ضا تا کدا هی گیطی؟

 زُکسٍ ؼطـاض اظ تْیِ  گلِای ظػفطاى  زیْاضُای

 هی ضلصٌس ؼْذتَِا ضّیِ  پْؼتِایِ  ضًگ

    زؼتِاین ضا کَ هی کفٌس

 هي ُن هیاًفاى هی چطذن 

 ظیِط چتطی کٌاِض هیعی تا کدا ًفؽتَ امکوی تؼس 

 حاال تْ اظ کسام ؼْ هی آیی هاًسٍ ام

 چگًَْ ًعزیک هی ـْی 

 زؼتن ضا تا کدا هی گیطی؟



 تّپَ ُا لَ لَ  ظیِط ایي آفتاِب زاؽ

 ضا تلٌس یزؼتِایی هُْای

 ٌسٌضا ذفک هی ک ِاییگطزً

 تا لّلَ ُاتاالتط  ،ًفػ ًفػ ظًاى تاال

 هِواى ًاذْاًسۀ کْلی ُا 

 ؼیگاض زّز هی کٌن هیاًفاى 

 ى ظیتْىکن کن ظیِط زضذتا

 غطّب هی ضؼس  اىزض ًؽین آّاظ زذتط

 زض اًتظاض   نتا چفوکتا کدا پا زضاظ کطزٍ ام ایٌدا هي 

 هاًسٍ ام حاال تْ اظ کسام ؼْ هی آیی

 چگًَْ ًعزیک هی ـْی 

 زؼتن ضا تا کدا هی گیطی؟

  

 

 1117یْلی  4ُاهثْضگ، 

 



 

 

 

 ِاذْاتّیِ  ضل ِل
 

 ذواضایٌچٌیي ین ضّتطّ ذْاتیسٍ ی کَچفو

 تاظ ًکطزٍ اظ ـاذَ ُاگطٍ ٌُْظ زؼتؿ ًطفتَ، 

 ضّـي ـوؼی ًفؽتَ تا تا کدا اظ کدا 

 کتاِب ؼطِز تمسیط ضا ّضق هی ظًس 

 !تَ خِاى ًگاٍ کي گفتـثی 

 .ًگاٍ کطزم

 ! حطفِای هي ّ تْ گفتـثی 

 .کطزم صسا

 تَ زل چٌگ فیسٍک تتذؽـثی گفت 



  مکطزکْک چٌگ ض تکطاتَ 

 ینهی لْل تاتی ًفؽِاتاپ تاپ زلِطٍ، تی زض  گاٍ

 هی کٌین آب ذٌک ضا تا ًْاظؾِ  پیفاًی گاٍ

 گْیینهی  تا خفا ّفا اظ زلتیچاضٍ تطای 

 ینتافهی  خفٌگچمسض گاٍ 

 هی ذْاًنَ تطاً تْ ؼاِظ تا ؼحط ُوَ ـة تا تَ يه گفتـثی 

 ی ذْاًنه تیمطاضتطتا اًتِای خاًن ط خاىِ  تیمطاضت ُتا  نگفت

 ـة ضا زض هرولِ  هاٍ پیچیسٍ ام  ِایتطای آهسًت  حطفگفت 

 پٌدطٍ تاظ، ضًگِا ضا ػْض کطزٍ ام 

 ًفؽتَ ام ظیِط ؼایۀ تلْغگفتن 

 ...، پلک تط ُن تاتَ یازت ًفػ کفاى کفاى هی کفن

 ٍِ  یِ  زلتٌگی تا غطیثَ ُای زیْاض تَ زیْاض حطفِاتا اًثْ

 لل  ،لل هی زّزتا زاًَ زاًَ حطفِایی کَ اظ لثت هیاى لثن 

 ینهی ذْضذْاتِا لل ضّی 

 1117یْلی  11ُاهثْضگ، 

 



 

 

 

  يه تلْغ تا ْاظ گلِ  ت
 

 لِا، چّکَ چّکۀ، ُای ُایِ  ذْاتِاؼتظیِط ُپ

 کؽی هی ضّز تا آًْض ذاؼطٍ ُا

 تا هِطتاًی ضّیایی ـثاًَ

 ضا فاًْغ ضاٍ هی کٌسهاٍ ضا ًگیيِ  لّصَ اؾ، ؼتاضٍ 

 حاال ـثِای غطتتؿ ضا ضًگ هی کٌس

 ویفَ زض ضاٍ هاًسٍ تطای هؼفْلؿ کَ ُ

 ذْاتن هی آیس زیگط زیط اؼت، ،ًْیؽس ًیاهی 

 "....ای گل ًاظم "ًٌْیػ تطاین 

 "...ـْض تطاًَ ام"ًٌْیػ تطاین 

 ًٌْیػ کَ هی زاًن هي ّ تْ تاذتَ اینًٌْیػ، 



 حطفِا تطای ًگفتي ؼاذتَ این

 ظیِط پلِا، چّکَ چّکۀ، ُای ُایِ  ذْاتِاؼت

 تلفي ظًگ هی ظًس

   تیمطاض اؼتػاـك ـطلی 

 ؼتا زّضغطتی  ػاـك

 ؟"چفوَ کداؼت کَ آب کفن صثْ صثْ"

 طکْچَ ُا زض پیچِا تاضیکت

 زض تاضیکتطتاز ُْ ُْ هی کٌس

 ظتاًِا هی لطظًس

 ُْ هی کفس ،پفت پٌدطٍ تلٌس  ،ُطخایی ایي یْاؾ یْاؾ

 آٍ ٍ ٍ 

 پلِا ایي ضفتي ـثاًَ ظیطُ 

 ُای ضّزذاًَ چّکَ ایي چّکَ 

 ذْاتِا  ِ چمسض تا ُای ُای

 هیاىِ  ضلص ّاضٍ ُا ،تا لسهِایت هؼّلك

ُّ تا هي تا ـتاب ـِاب  ُا 



 آٍ ٍ ٍ  

 چمسض پیچیسٍ این تط ُن

 گطٍ ذْضزٍ این کْض

 هی ضّینضّیِ  ذاضُا کْض 

 زیط هی ضؼین 

 ًَ اصلي ًوی ضؼین 

 ها ُویفَ زض کْچَ ُا پیچیسٍ این 

ُّض هی ظًین  ُویفَ ز

 ت اظ گلِ  ًاظت تا تلْؼن زّض اؼ

 ، ًوی ضؼینًوی ضؼین
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