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نکْفَ ُای ِ یص
پلکِایت ؼا تثٌع
ًاهن ؼا ظؼ تکؽاؼ ًفكِایت ،تؽ ًگیي ِ نِاتی تٌهاى.
تَ هاٍ تگْ ،آؼؾُّا ؼا تاظ تؽظٍ اقت
قتاؼٍ ُا ضْاب ًوی ؼًّع
ضاؼؽٍ ُا کثْظتؽ اؾ ظقتِا لؽؾ هی کٌٌع.
تگْ زاال ظلی پهتِ ظیْاؼُاً ،هكتَ تا نکْفَ ُای ِ یص
ػؽیاًی ایي فصل ؼا تمكین هی کٌع
ٌُْؾ تاؾٍ ٌُْ ،ؾ ضْنثٌُْْ ،ؾ ظل گؽفتَ ظقت تکاى هی ظُع
پهتِ تؽٌُگی ِ پْقتی قْؾاى ،قْؾ هی ؾًع ؾیؽِ ایي تؽفِا.
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آٍ ٍ ٍ
تا چَ اُهیعی ٌُْؾ نکْفَ هی ظُع؟
نایع ٌُْؾ ظؼ تاّؼ للثِاقت
ٌُْؾ ظؼ تَ آیٌَ ،چهوِا ؼا ًعیعٍ اقت
آی ی ی نکْفَ ُای ِ یص
ظلتاى ظؼ اًتظاؼ کعام قپیعٍ ؟
گًَْ ُایتاى ظؼ اًتظاؼ کعام آفتاب؟
تِاؼ تا خیک خیکِ کعام خْاًَ هی آیع؟
هؽّؼ ِ فصلِای تی پیْقت
تاؼاًِای نثاًَ ؼا ؼام ،غثاؼِ نیهَ ؼا پاک ًوی کٌع
ًَ ٍ ٍ ٍ
ُیچ تاغچَ ای ؼا آفتابِ ؾهكتاى ظاؽ ًوی کٌع
ًگاٍ کي،
گٌعهِا ،چهوَ ُا ،تْ
تا ػؽؽتاى تیگاًَ اًع آظهِا
تََ تََِ ظُاًتاى ؼا کكی ًوی تلؼع
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هؽظِ هي ضْاتیعٍ ،ضْاتِای ِ کْؼ هی تیٌع
ؾًم تَ لسظَ ای خاهاًعٍ ضیؽگی هی کٌع
تگػاؼ ها ،ظؼ ًیاؾُای ِ پُؽ ؼاؾهاى
ظؼ پیچ ّ ّاپیچ ِ نة ُای ِ ضلْت
اؾ التالی ِ الکِ نکكتۀ ظیْاؼ آؼام تیایین
ها ؼا تا ًگاُواى ًْاؾل کٌین
تؽای ظفتؽِ ایي فصل کوی اؾ ها
اؾ ًن ِ گًَْ ُا
اؾ ضیكی قؽؽُای ًاضْاًعٍ
اؾ پؽّاؾ ِ هكافؽاى ِ نة ظؼ کْچَ ُای ِ یطؿظٍ
کوی ؾیؽ گْنواى پچ پچ ُّ ضٌعٍ کٌین
تگػاؼ کٌاؼ ِ لصَّ ُا ازومی ظؼ ضْاتِای ِ آنفتَ ال گیؽ کٌع
تَ ها چَ!
ػلفِای ُؽؾ ظؼ فصلِای ِ ؼًگ ّ ّاؼًگ قؽ تَ ُْا تؽًّع
تَ ها چَ!
ها کَ ظؼ افكْى ّاژٍ ای ،ظلعاظٍ این ،غلتیعٍ این
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ها کَ اؾ ضْابِ ضعایاى تَ ضیال ِ پؽّاًَ ُا پؽیعٍ این
تا قْت لٌاؼی ُا ظؼ ُؽ تِاؼ چؽضیعٍ این
آٍ ٍ ٍ نکْفَ ُای ِ یص
چَ کكی پهتِ نیهَ ُا ،تَ ؼّیاُایواى ظقت هی تَؽَظ؟
چَ کكی ایٌگًَْ ظؼیعٍ ،ؼّی ِ چَهوِای ِ نة ضػ هی کهع؟
نایع ٌُْؾ ًوی ظاًع ،قتاؼٍ ُا ًوی ضْاتٌع
ؼّی ِ تؽفِا ؼظّ ِ پاُا هی هاًٌع ،هي ُّ تْ هی تیٌین
آی ی ی نکْفَ ُا ،نکْفَ ُای ضْنثْی ِ یص
ظقتِاین هی لؽؾًع
هؽظِ هي ٌُْؾ ضْاتیعٍ ،ضْاتِای ِ کْؼ هی تیٌع.
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تپَؽ
تپؽ ،تپؽ
ًَ لع قایَ ات!
تلٌعتؽ تپؽ
ًَ ؼّی ِ ناضَ ُا!
تلٌع ،تلٌعتؽ تپؽ
تَ غؼّات هؼلك ًگاٍ ًکي!
تاال ،تاالتؽ
کوی تاالتؽ ؼا تثیي
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تیِْظٍ قْال ًکي!
اتؽُا ؼا پف تؿى
التالی غثاؼناى چهوِایت ؼا ًثٌع!
ظقت ًؿى!
تَ آتی ُا ظقت ًؿى!
تیا
ظًثال هي تیا
تال تؿى
پَؽپَؽ ًؿى!
هْج ؼًگِا ؼا تثیي
کوی ظّؼناى چؽش تؿى
تا ؼالیی ُای ؼّؾ زؽف تؿى
کٌاؼ ًمؽٍ ُای نة تَ لصَّ ُا گْل تعٍ
تپؽ ،تپؽ
کوی ظیگؽ تپؽ
چهن ؼیؿ ًکي!
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اؾ ضْاب ًگْ!
تَ ناپؽکِا ًگاٍ کي
تَ کْچَ پف کْچَ ُای ؼاٍِ نیؽی
کوی تٌع ،تٌعتؽ
تال تؿى
تال تؿى
هیاى کِکهاى صعا تؿى
ًَ
فؽیاظ ًؿى!
قتاؼٍ ُا هی تؽقٌع!
تیا ،تیا
یْال ،یْانتؽً ،گاٍ کي
ًؿظیکً ،ؿظیکتؽ ،آًدا ،پهتِ للملکِای ًْؼ
التالی ِ صعفِای نةُ ،وآًدا
آؼیُ ،وآًدا ضاًۀ هي اقت.
ُاهثْؼگ 1 ،فْؼیَ 3111
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آ ،آب ًیكت
اهاى ،اهاى
آب چَ ضْاب ظیعٍ اقت؟
ضیف ُّ ضواؼ هیاى ِ نة ،کٌاؼ ِ هي ظّیعٍ اقت
ؼّی ػلفِای ِ ضیف ،نؽم ِ ًگاٍ ُّ تْتَ ُا
اهاى ،اهاى
زْاـ ِ آب تا کداقت؟
تَ ّاژٍ ؼزن ًوی کٌع ،چگًَْ الف هی ؾًع؟
ؾیؽِ کالٍِ ؼًگ تَ ؼًگ ،نُؽنُؽ تاؼاى کداقت؟
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نْؼل ِ ػؽیاى ِ ؾى ،ؼیؿل ِ آٌُگِ هي
چؽضم ِ خاًاًَ ام ،صعای ِ آ ؼا تؽیع
پهتِ ُؿاؼ قٌگ قطت ،تاظ ٌُْؾ هی ّؾظ
ضاؼؽٍ ؼا هی تؽظ ،کالٍِ آ هی پؽظ
اگؽچَ زؽفِای هي ،لعِ گل ُّ آتم اقت
اهاى ،اهاى
قؿای ِ آ قْضتي اقت
ظؼ پی آب ظّیعى اقت
چهن تَ ضْاب ًوی ظُن
لؽؽۀ تاؼاى هٌن
لؽؽۀ تاؼاى هٌن
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اؾ آ تا ی چٌع کْچَ اقت؟
گْیی هاٍ هیاى ِ چهن ِ هي
هِتاب تَ قیٌَ ات ًهكتَ تْظ
ّلتی کَ ظقتِ آب ؼا ضػ هی ؾظم.
هگؽ اؾ آ تا ی چٌع کْچَ اقت
کَ ُْقِای ضواؼ پا تؽٌَُ هی ظًّع؟
گاٍ ؼقن ِ ؼفتي تِاًَ  ،قؽّظِ ضْاقتي کٌایَ
گاٍ ؼّی ًؽظٍ ُا پیؽاٌُی ًهاًَ
ناضَ ُا ناُعِ تؽاًَ
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ؼاقتی ،زاال کَ هي ًیكتن چَ کكی هی گْیع "ظّقتت ظاؼم"؟
هی ظاًی؟
ضؽّقِا ٌُْؾ ّلت قسؽ هی ضْاًٌع
هي زْصلَ ًوی کٌن ،تَ گیتاؼ ظقت ًوی ؾًن
ًگاٍ هی کٌن
ًگاٍ تَ لابِ ًیوَ نة ،تَ هؽظی کَ ظؼ لؽاؼ ضْاتیع!
ظؼ ظیؽ کَ ؼقیع ،تََ تََ اؾ تْتَ ُای تْت ُّ آٍ اؾ لةِ نکْفَ چیع
گواًن ضْابِ تٌن ؼا ظیعٍ تْظ ّلتی ضاهَ ظؼ ظُاى هی کؽظین
گواًن ضواؼ تا هي ظؼ لواؼ تْظ ّلتی کَ قیگاؼ ظّظ هی کؽظین
زاال ،نایع ظیْاؼُا ؼا ؼًگ ،هالفَ ُا ؼا ػْض هی کٌع
نایع کكی آلثالُْا ؼاٍ ٍ ًَ ،

ضالِایم ؼا ُّّّْم هی کٌع

نایع زصیؽُا ؼا پاؼًٍ ،هاى ِکثْظم ؼا چاؼٍ کؽظٍ اقت
ؼاقتی ،زاال کَ هي ًیكتن چَ کكی هی گْیع "ظّقتت ظاؼم"؟
چَ کكی لع هي تا تْ تا قتاؼٍ ُا هی پؽظ؟
چَ کكی هثل هي تا صثر تا تْ زلمَ هی نْظ؟
چهوِایت ؼا ًثٌعً ،وی تٌعم
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تا ضؽّقِا فمػ هی ضٌعم ،تطٌع
تِاؼت ظؼ ؼاٍ اقت ،هی آیع
هی آین تا نیهَ ُای ظاؼچیي ّ ؾػفؽاى
تؽایت لسافی ًْ هی آّؼمً ،لؽؾ
کوی ظّؼ ػؽّقکِا ،تا کثکِا ؾیؽِ تؽفِا ،تچؽش ،تچؽش
تِاؼت ظؼ ؼاٍ اقت ،هی آیع
هی آین تا غٌچَ ُای قیاٍ نة ،هیاى ِ اتْتاًِای ظؼاؾ
تا ُن تؽای فصلِا ،تؽای ًمؽَ ُای خا هاًعٍ
تؽای کكی کَ هعام تَ ضْاتِایواى ؼقیعٍ
تؽای چهوِای ِ نؽهگیي ِ هِتاب
ّاژٍ ُای ضیف کَ هی تاؼًع
هی ًْیكین " هِتاب ظؼ هي اقت ،ظؼ ها ".
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ضؽی تؽتالِای نة
اًگْؼُای تاک ؼا تؽای ضواؼُا
قٌگِا ؼا تؽای ظیْاؼُا چیعٍ اًع.
تؽای الالیی ُای هكت ،ضؽِای ِ تؽیعٍ اؾ ًفف
چهن ُا اؾ ضْاب گؽیطتَ اًع.
صعای کكی ٌُْؾ ؼّی صطؽٍ ُا
کٌاؼ ِ گْنن ،ؼّی ِ ناًَ ُا ،تاال ُّ پاییي هی ؼّظ.
کكی پؽظٍ ُا ؼا ُؽ نة کٌاؼ
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تا هاٍ ّ قتاؼٍ هعام زؽف هی ؾًع.
کكی کَ ٌُْؾ ؼًگِ تالِای پؽقتْ ؼا ًعیعٍ
آّای ِ هؽا اؾ ظّؼ ظقتِا
ؼؼن لثِاین ؼا ظؼ ؼلص پؽّاًَ ُا چهیعٍ اقت.
کكی کَ ایي ُوَ ًؿظیک ،آى ُوَ ظّؼ
چگًَْ تا چؽضم ِ خؽلَّ ُا ظؼ ُْا هی پؽظ؟
چؽا ًوی ؼقعً ،وی ؼقع؟
چؽا ًوی ظاًع کَ هي ظؼ اًتظاؼل هعام نوؼِا ؼا ؼّني
هعام ضؽی تؽ تالِای نة تا ظیْاؼُا ؼقن هی کٌن؟
آٍ ٍ ٍ اگؽ هی ظاًكت ،ظؼ تاؼگاٍِ تٌِایین چگًَْ هی چؽضن
چگًَْ ظؼ نتابِ ُؽ لسظًَ ،فكِاین ظؼ پی ًفكِایم
ػؽیاى تؽ اؾ تاّ ِؼ آظهِا هی ظًّع!
آٍ ٍ ٍ اگؽ هی ظاًكت ،اگؽ هی ظاًكت
کَ ایي تؽاًَ تؽای آٌُگی گوٌام
ف آضؽِ ضْاتِای هي اقت
زؽ ِ
نایع ،نایع اؾ ظّؼُا هی آهع
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ظقتِاین ؼا ظؼ ظقتِایم ًهاًعٍ ،گؽم هی کؽظ
هؽا ظؼ اّج ضْاتِاین ،کٌاؼ ًمؽٍ ُای ؼّظضاًَ
ؼّی تكتؽی اؾ اهْاج ِ نؼؽ هی غلتاًع
تا هي ظّتاؼٍ تگْین:
آُای ػهك ،آُای ػهك
تلْغ تا هي ًفف هی کهع
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ایٌدا یک پٌدؽٍ
پلکن تا اّج پؽّاؾ تاؾ ،تٌن تا ضیكی ِ تاؼاى آب
ایٌدا یک پٌدؽٍ ،هؽا ٌُْؾ ظیْاًَ هی کٌع
ناظی ام ٌُْؾ کْظکاًَ اؾ ظیْاؼ تاال هی ؼّظ
ظُاًن ٌُْؾ ضْنوؿٍ ُا ؼا هؿٍ هؿٍ هی کٌع
ایٌدا ٌُْؾ ػکكِا ظؼ ضٌعٍّ ،لتی کَ هي گؽیَ هی کٌن
ٌُْؾ ًگاُیُ ،ی ی ی هؽا اؾ ظّؼُا ،تَ ُؿاؼ تکَّ هی ظّؾظ
هؽا ُؿاؼُ ،ؿاؼ پاؼٍ ،هیاى ِ پیچِای نة هی کهع
هؽا تا هیاى ِ آقواى تؽظٍ تَ ظگوَ ُای قتاؼٍ ای هی آّیؿظ
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هي گؽیَ ،هي ضٌعٍ ،هی گْین :تچَّ نیؽُا گاٍ هی تؽقٌع!
گاٍ ایي صٌعلی تیِْظٍ تکاى ،تیِْظٍ کكی هی آیع
کكی تا کفهِایم لیف تَ گلِای لالی هی ؾًع
لالی ظّقت ًعاؼظ ،تی ؼیا تَ هي هی گْیع:
ُی ی ی ناػؽ ،چهوِایم خاظّ ًوی نٌاقٌعً ،گاٍ ًکي
ًگاٍ ًوی کٌن
ایٌدا یک پٌدؽٍ هؽا ٌُْؾ ظیْاًَ هی کٌع
ُؽ نة کَ قاػت ؾًگ ،لثطٌعی هیاى هي ُّ ّاژٍ ُا ظؼ ؼلص
تا ؾیؽ تاؼاى ظّیعٍ ،هاُی هی نْظ
هیاى ؼّظُا ، ٍ ٍ ًَ ،گن ًوی نْظ
کٌاؼ ُؽ زؽف ،ضؽی ضْنؽًگ
پلکن تا اّج پؽّاؾ تاؾ ،تٌن تا ضیكی ِ تاؼاى آب هی نْظ
قاػت کَ تاؾ ؾًگ هی ؾًع
ًگاُن چَ غوگیيً ،اضٌِاین کثْظ هی نًْع
گیح ُّ هٌگ ظؼ پؽقَ تا ّاژٍ ُا
ؼّی ضؽِای نة ،ضْاتیعٍ قایَ ات ضواؼ
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زاال هی تْاًی تؽای هؽگ گل تچیٌی
تؽای قْؾاًعى نؼؽم آتم تیاّؼی
هی تْاًی ظلت ؼا تَ تْقَ ای ُؽؾ ضْل کٌی
ّقػ ایي ضیاتاى ظؼاؾ نْی
تَ ػیي ُّ نیي ُّ لاف ُؽُؽ تطٌعی
آؼی هی تْاًی
اؾ ناضَ ُای ؾیتْى تا گلِای ًاؼًح تچیٌی
اؾ هاٍ ُّ قتاؼٍ ػکف تگیؽی
ؼّی آتِا ،ضاکِا ،اؾ نِؽ تَ نِؽ تچؽضی
آؼی هی تْاًی
اهّا ،ایٌدا یک پٌدؽٍ ،هؽا ٌُْؾ ظیْاًَ هی کٌع
ناظی ام ٌُْؾ کْظکاًَ اؾ ظیْاؼ تاال هی ؼّظ
ظُاًن ٌُْؾ ضْنوؿٍ ُا ؼا هؿٍ هؿٍ هی کٌع
ّ ضْاتن ٌُْؾ تْی ِ نکْفَ ُای یاـ ؼا هی ظُع.
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ػانك ِ خْاًَ ُا
آهعٍ تْظ
اؾ قؽؾهیي ِ آتِای ضٌک ،نٌِای ظاؽ
گػنتَ تْظ
اؾ ضم ضم تؽگِای ِ ؾؼظ ُّ قؽش
ؼقیعٍ تْظ
تا ؾیؽِ ظؼضتِ پؽ تؽف
تا ُوآًدا کَ پؽًعگاى ِ خا هاًعٍ
یکی یکی ظؼ قؽها پْقیعٍ تْظًع

23

ُوآًدا کَ کكی ظقتم ؼا ظؼاؾ ًوی کؽظ
کَ هثاظا ،کَ نایع ،کَ یکِْ
ّصلَ ای ًاخْؼ تَ تٌم کْک نْظ
ُوآًدا تْظ کَ کكی ًهكتَ تْظ
ضْاتِایم خٌف گلِای ّزهی
ًفكِایم آغهتَ تَ تاتكتاًِای ظاؽ
تطاؼ ظُاًم ؼًگی اؾ ؼًگِای ِ نْش
آّاؾٍ ضْاًی ؼّی ِتؽفِا
ظؼ چؽضم ِ ؼلصم قٌداتِا گؽظّ هی نکكتٌع
ناػؽاى ظًثال ّاژٍ هی گهتٌع.

آهعٍ تْظ
اؾ قؽؾهیي ِ آتِای ضٌک ،نٌِای ظاؽ
گػنتَ تْظ
اؾ ضم ضم تؽگِای ِ ؾؼظ ُّ قؽش
ؼقیعٍ تْظ

24

تا ؼیهَ ُا ؼا تیعاؼ کٌع
ظقت یکی ؼا ظیْاًَ ّاؼ تگیؽظ
تا صعایی هثل ِ نِؽِ هي ،نِؽِ هي  . . .ظّؼ آتم تچؽضع
ؾضوَ ؼا ؼّی تاؼُا کهیعٍ
گْل ِ یطِا ؼا کؽ ،چهن تؽفِا ؼا آب کٌع
ُوآًدا تْظ کَ آظهِا ًهكتَ تْظًع
تا ظُاًِا تؽ گیالـ ّ چهوِایی ضواؼ
ّ اّ ُؽگؿ ضْنم ًوی آهع
اؾ ؼیؿل ِ اًعاهِای قٌگیي کَ ظًیا ؼا ظؼ نة ضالصَ هی کؽظًع
ُّ گؽتَ ُایهاى ؼّی ِ قاؾُای نکكتَ هی پؽیعًع
ّلتی کَ آًِا ضْى تاؾٍ ؼا ؼّی تؽفِا تْ هی کؽظًع.

آهعٍ تْظ
اؾ قؽؾهیي ِ آتِای ضٌک ،نٌِای ظاؽ
گػنتَ تْظ
اؾ ضم ضم تؽگِای ِ ؾؼظ ُّ قؽش

25

ؼقیعٍ تْظ
تا ؾیؽِ ظؼضتِ پؽ تؽف
تا ُوآًدا کَ پؽًعگاى ِ خا هاًعٍ
یکی یکی ظؼ قؽها پْقیعٍ تْظًع
ُوآًدا تْظ کَ کكی ًهكتَ تْظ
کكی ُْنیاؼ قاؾل ؼا کْک هی کؽظ
آؼام ،یْال ،تیصعا ،پیم ِ اّ ًهكت
ظؼ ُیف ضٌعیع
ظؼ ُیف ظقتم ؼا ظیْاًَ ّاؼ گؽفت
ؼیؿ ،ؼیؿ اّ ؼا قیؽ ًگاٍ ،توٌّا ؼا تیعاؼ کؽظ
ؼّی ِ تاؼُای تی ؼالت ،تْی آفتاب ،نْؼ پؽقتُْا ظّیع
ؾهیي ًفف کهیع
ػانك ِ خْاًَ ُا تَ تِاؼ ؼقیع.

ُاهثْؼگ 31 ،فْؼیَ 3111

26

ناػؽ چَ آظهیكت!
ناػؽ چَ آظهیكت
ػانك کَ هی نْظ
کٌاؼِ خاظٍ ُا ،ؼّی ِ صطؽٍ ُاَ ،اًاؼ پاؼٍ هی کٌع
اؾ تاؽ ِ ًاؼًح نکْفَ هی چیٌع
ؼّی ِ پهتِ تام ،تؽ قؽ ِ کثْتؽاى تاج هی ؾًع
ناػؽ چَ آظهیكت
چهوِایم کَ ضواؼ هی نًْع
تی ضدالت ،تی الف

27

ؾتاًم نیؽیي ،ؼّی لثِا چؽش هی ؾًع
ؼّی ِ غٌچَ ُا خیک خیک ،ؼّی قؽؽُا قتاؼٍ تَ تٌع هی کهع
ناػؽ چَ آظهیكت
ظلم کَ تٌگ هی نْظ
آٍ ؼا تا هاٍ ،ؼضتطْاتم ؼا کٌاؼ آب هی تؽظ
یکی یکی زؽفِا ؼا ،تکؽاؼِ ظلهْؼٍ ُا ؼا
کٌاؼِ ظّظِ قیگاؼی تا ًُت ُا کهیعٍ
تؽای هْخِا هی ًْیكع "تاؼاى"
ناػؽ چَ آظهیكت
ّلتی کَ ضْاب هی تیٌع
ظًثال هؽغاتی ُا هی گؽظظ
تا ُْقِای آلْظٍ هیاى ِ قیٌۀ ظنت
کالٍِ اؾ قؽِ چهوِای آتی تؽ هی ظاؼظ
گاٍ لؽؾٍ تَ تي هی اًعاؾظ ّلتی ضاؼؽٍ ظّظ هی کٌع
ناػؽ چَ آظهیكت
تا ضْظل چمعؼ زؽف ،چمعؼ ضػ هی ًْیكع

28

ػؿیؿم کَ هی گْیع ،هؿیؿم تْ ؼا کن هی آّؼظ
گاٍ کٌاؼ ؼیلِای لؽاؼ ،تؽای قٌگِا قْت هی ؾًع
کٌاؼ هتؽقکِا تؽای آظم ُْؼا هی کهع
گاٍ پُؽ زْصلَ تَ تاؾاؼ هی ؼّظ ،پْنالِا ؼا فْت هی کٌع
ناػؽ چَ آظهیكت
چؽا ایٌگًَْ ؾل هی ؾًع؟
ضٌعٍ ظؼ لاب ،تَ ظیْاؼ هی آّیؿظ
چؽا قکْت ؼا ًوی نکٌع
ّلتی کَ کاغػُا ؼا تاظ هی تؽظ
ّلتی کَ انکِایم هیاى تغعی هی هاًٌع
چؽا ناػؽ تٌع تَ تٌعی ًوی نْظ
تٌع تٌع ُن کَ نْظ تاؾ پَؽ هی ؾًع
ناػؽ چَ آظهیكت!
چؽا ،چگًَْ ُؽ ؼّؾ پَؽپَؽ هی ؾًع؟

ُاهثْؼگ 5 ،هاؼـ 3111

29

ّلتی کَ هی آیی
ّلتی کَ هی آیی
تا فؽّؼظیي کٌاؼِ فصلی ًهكتَ ام
لٍِْ ًوی ًْنن
هعاظِ نکكتَ ام ؼا هی تؽانن
کاغػُای هچالَ ؼا خوغ هی کٌن

ّلتی کَ هی آیی
گلِای تاغچَ ؼا آب ظاظٍ ام
چؽاغِا ؼا ضاهْل کؽظٍ ام

30

قتاؼٍ ُا قیگاؼ کهیعًن ؼا توانا هی کٌٌع

ّلتی کَ هی آیی
گلِا هی گْیٌع نایع تاؼاى تثاؼظ
نایع هتؽقکِا ضیف نًْع
نایع ُوۀ ّؾّؾٍ ُا الل نًْع
نایع نثتاتِا ًواًٌع

ّلتی کَ هی آیی
تا کاغػ ُا کهتی هی قاؾی
ؼّی ًؽظٍ ُا تَ آب هی اًعاؾی
تؽای ُوكایَ ظقت تکاى هی ظُی
اؾ هي ًاهن ؼا هی پؽقی

ّلتی کَ هی آیی
هي ضْاتن گؽفتَ اقت

31

ظّاؾظٍ پلّۀ ضاًَ ام ًفكت ؼا هی تُؽَظ
ضعهتکاؼم تْ ؼا ًوی نٌاقع
تِاؼ ظلت ؼا تَ تاظ هی ظُع
ّلتی کَ هی آیی………
ّلتی کَ هی آیی!……..
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ُْقِای ضُواؼ
هیاى نة ،کْچَ تَ کْچَ ،لویعٍ هاٍ
تْی ِ ُْقِای ِ هٌگ التالی ِ غٌچَ ُا.
ؼّی ِ تؽاًَ ُای ِ پُؽ تة ُّ تاب
صعای ِ ضٌعۀ تٌفهَ ُا ،هكتی ِ ضاک
ؼّی ضْاتِای ِ ًاؾ هژظۀ پؽًعٍ ُا.
پیچیعٍ تْیی اؾ یاـ ؼّی ِ تٌن
کكی ظقت تُؽظٍ تؽگؽظًن
ًهاًعٍ ظؼ لاتِا ،ػکكِای گـٌُگ
ًْنتَ تَؽ ناضَ ُاً ،اهـِای گـُن

33

تؽای ِ قیثِا ،ػؽؽِ تْقَ ُای ِ هؽا ضْاب ظیعٍ اقت
کٌاؼِ قفؽۀ ُفت قیي ،گیح ِ قٌثلِا ،نوغ ؼّني هی کٌع.
ؼّی ِ لؽؽٍ ُای ػؽق ،نؽاب کٌَِ هی ًْنع
ؾیؽِ پچ پچ ِ ًؽگكِا ؼّی ِ تیع ههکِ ًؽم ضن هی نْظ.
اههة قِؽاب اؾ ناٌُاهَ تیؽّى پؽیعٍ تا هي ظّیعٍ
تلٌع ،تلٌع هی ضْاًع:
ؾًی اؾ تثاؼ گلِای ّزهی ،اؾ ًكل ِ اقثِای چوْل
ظؼ آضؽیي نة ؾهكتاى ،ظؼ قکْتِای نکكتَ
تا للملکِای ًفف ،ظقتِای ِ ظاؽ ِ ُْـ
تا چؽش ِ ؼلصِای ِ تِاؼ ،تاؾی ِ هاُی ُا ،پهتِ تِاًۀ چهوِا
چْى آفتاتی گؽم ،تَ تاؽ ِ ُْقِای ضُواؼ پؽ کهیعٍ ،هی هاًع
هی هاًع ،هی ظاًن
قیاٍ چهن ِ افكًْگؽ ،قثؿٍ پْقتِ قْضتَ تي
قپیع ظًعاى ِ قؽش لة ،قؽظ اًگهتِ ضْؼنیع
ؼّی ِ ضػِ قپیعُ ،فت قیي ِ هي اقتُ ،فت قیي هي اقت!
ًگاٍ هی کٌن ،هی ضٌعم

34

هكتی ال چَ نیؽیي اقت
تا کوی تاضیؽ ناٌُاهَ ؼا هی تٌعم
تْی تِاؼُ ،وِوۀ خْاًَ ُا
گًَْ ال تَ گًَْ ام ،قیٌَ ال تَ قیٌَ ام
تا قِؽاب ؼّی ِ قؽؽُا هی ؼلصن
ًؿظیک هی نْینً ،ؿظیک هی نْین.
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آفتاب
ّلتی تَ آفتاب هی ضٌعم
چیي چیي ِ ظاهٌن ؼا تاظ هی تؽظ
ؼّی لثِای نِؽ آّاؾ هی نْم
ُْا اؾ قیٌۀ قٌگ تیؽّى هی پؽظ.
ّلتی تَ آفتاب هی ضٌعم
ُْقِای ِ ظؼ لفف تا ػانماى هی ظًّع
پؽقتْ ُا هسْ توانای ِ پؽّاًَ ُا
پؽّاًَ ُا تا تْقَ زؽف هی ؾًٌع.
ّلتی تَ آفتاب هی ضٌعم

36

هؽّاؼیعُای ِ غلتاى ظؼ ظقتِای تْ لِل هی ضْؼًع
للملکِا پچ پچ کٌاى تا ؾیؽِ گْنِا ،تا ؼّی ِ گًَْ ُا
تا چهوِای تْ ظّیعٍ ،قتاؼٍ هی نًْع
تؼع هیاى ِ آقواى لن هی ظٌُع.
ّلتی تَ آفتاب هی ضٌعم
تاغچَ تَ کفهعّؾُا هژظٍ هی ظُع
فْاؼٍّ ُا ُْؼؼؼا هی کهٌع
پٌدؽٍ تَ تاؽ هی گؽیؿظ
ؼّظضاًَ تكتؽ ؼًگ هی نْظ
ّلتی تَ آفتاب هی ضٌعم
گواًن تِاؼ ًؿظیک هی نْظ
تایع گٌعم ضیف کٌن
ضاکِ ضاؼؽات ػیع ؼا اؾ لاتِا تؽظاؼم
تؽای هاظؼم ؼّی ِ کاؼت تثؽیک تٌْیكن "تِاؼاى ضدكتَ تاظ"
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فصلِای ِ قؽظ
فصلِای ِ قؽظ کَ هی ؼًّع
گؽتَ ُا خكْؼ هی نًْع
ظًثال پؽًعٍ اؾ ظؼضتاى تاال هی ؼًّع
هي کٌاؼِ هیؿی لٍِْ هی ًْنن
تؽای ِ قٌداتِا فٌعق هی ضؽم
اؾ ػاتؽاى کْچَ ًوی پؽقن
چَ کكی ؾًگِ ضاًَ ام ؼا هی ؾًع.
فصلِای قؽظ کَ هی ؼًّع
چهوِای ضیف ؾیؽِ آفتاب گؽم هی نًْع

38

آغْل تا ًكین تؽاًَ ای تا غؽّب پُؽ هی هاًع
ُْا ظُّؼِ ُوۀ ضالی ُا هی پیچع ،تگْ هگْ هی کٌع
ضیال ظؼ ؼاٍِ ًفكِای ِ خا هاًعٍ ؾتاًَ هی کهع
فصلِای قؽظ کَ هی ؼًّع
تؽفِا کَ آب هی نًْع
ؼظّ پاُا ،ػصاُای نکكتَ ،کثکِای ضؽفت ،پاک هی نْظ
نکْفَ ُای ِ ظؼضتِ گیالـ تا چهوِا تَ تاؾی هی ًهیٌٌع
اؾ قَوتِ ؼّظضاًَ ،قؽّظِ لایك ِ کْچک تیا تیا هی کٌع
فصلِای قؽظ کَ هی ؼًّع
نؽغ تٌعی ِ تام ُّ ظؼضت نؽّع هی نْظ
ًدْای ِ پؽقتُْا اؾ هي خایؿٍ هی گیؽظ
هُْای ِ قیاُن تا آفتاب ُوطْاتَ هی نًْع.
فصلِای قؽظ کَ هی ؼًّع
ضؽگْل ِ تاغچَ ام ػانك لْؼتاغَ هی نْظ
یاقِای ِ تیچاؼٍ غافلگیؽِ ؾًثْؼُای قوح ،قؽگیدَ هی گیؽًع
نثتاتِا اهّا تا هي ،چؽاؽ نثِای ِ گوؽاُن

39

هیاى ِ ؼاُِای چٌع ظلؼی صؽازتِ کالم ظاؼًع
ُویهَ تا ُن ؼفتاؼِ نة ؼا ،ؼّؾ ؼا ،ها ؼا گفتگْ هی کٌین
فصلِای قؽظ کَ هی ؼًّع
ؼّتاًی تَ قیٌۀ خؼثۀ یاظگاؼی ُا هی ؾًن
التالی آیٌَ ُا هی چؽضن اؾ ضْاب تیعاؼناى هی کٌن
هی گْین ًگاٍ کٌیع:
ایي هٌن ،هيٌُْ ،ؾ تاتم ضْؼنیع گؽهن هی کٌع.
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تِاؼ ِ یک تثؼیعی
قؽناؼ اؾ تْی لٍِْ تَ آؼؾُّای صثر ِ تِاؼ قؽ هی ؾًع.
چهوِایم کْک تَ ؼیْاقِای خْاى ،ظقتِایم تا ظاهي ُا
تٌم ؼّی ِ ظؼیاچَ لن ،ظًثال ِ آّاؾ لْ تا تْی پیؽاٌُی ظُّ ظُّ هی ؾًع.
اؾ زؽفِایم ظؼؾ ًوی گیؽظّ ،لتی نؽاب کٌَِ هی ًْنع.
آؼؾُّایم ؼا ظیهة ضْاب ظیعٍ تْظم
ُوآًدا کَ هُْاین ظؼ تاظ هی چؽضیع
هی چؽضیعم تا هاٍ کَ تَ نکاؼ آهعٍ تْظ
کٌاؼ ضْاتن نؼؽ هی قؽّظ
هی ضٌعیعم ّلتی قفؽٍ پِي کؽظٍ تْظ
ّلتی تؽای نْؼی ِ تاؼاى تا الثؽؾ کهاى کهاى ًفف هی کهاًع.

41

تََ تََ کَ ؼّی ِ لثم تاب هی ضْؼَظ
ؾهیي ِ قؽظ ُن گلِای تاؾٍ هی ظُع
قْت هی ؾًع تا پؽًعٍ ُا ؼا تیعاؼً ،ام گلِا ؼا ظّتاؼٍ هؼٌا کٌع
لصّۀ چؽاؽ خاظّ ؼا تاؾٍ ،چِل ظؾظ تغعاظ ؼا ؼقْا کٌع
زاال ًفف ػویك ،اؾ تَ ِ ظل ،آٍ هی کهع
اؾ ضاکِ ؾؼظ کٍْ ػصاؼٍ هی گیؽظ
پای ِ گلعاًم ظؼ غؽتت هی ؼیؿظ
ًاهی ؼا همعّـ هیاى ِ لاب هی ًهاًع
قیٌَ ُای هؼهْق هؽظٍ ال ؼا هی تْقع
لٍِْ ال کَ توام هی نْظ
ظّتاؼٍ آٍ کهیعٍ ،ؼّی ِ پاؼٍ ُا هی غلتع.

ُاهثْؼگ 11 ،هاؼـ 3118

42

ؼًگیي کواى
نایع ٌُْؾ پهتِ لؽؾِ ظیْاؼ
هغؿ لؽیفِ ؾهیي ،نمایمِا ؼا تطٌعاًع!
نایع ًگیي ِ ظاؽ آقواى ،چکَّ ُا ؼا ضْنثْ
غؽّؼِ ضاک ؼا تیعاؼ کٌع!
نایع قؽضی ِ اّّلیي تْقَ
ؼّی گًَْ ُای ِ تُؽظِ گلی هؼصْم
للن ؼا چؽضاًعٍ ،الؽاؼ کٌع!
تا کعام تاتم ،پاُای تؽٌَُ اقتْاؼ هی هاًٌع؟

43

تا کعام ًكین ،اتؽُای قؽگؽظاى گن هی نًْع؟
پلکِای ِ پؽقتْی هِاخؽ کی تاؾ هی نْظ؟

نایع ٌُْؾ پهتِ لؽؾِ ظیْاؼ
لصَّ ُای تِاؼ لاصعِ قالم تانٌع!
نایع ظضتؽاى تا ظاهٌِای ِ گلعاؼ ،تا ػهٍْ ُای تاؽ تؽلصٌع!
نایع پكؽاى تا قؽّظی ًْ ،تا آٌُگِ تاؼاًِای فؽّؼظیي،
ظّتاؼٍ تچؽضٌع ،ظّتاؼٍ ػانك ِ ؼًگیي کواى نًْع!
ًثط کعام خْاًَ ،اًکاؼ ؼا هسْ هی کٌع؟
چهوِای ِ کعام انتیاق ،تا قتاؼٍ ُا هی ظّظ؟

نایع ٌُْؾ پهتِ لؽؾِ ظیْاؼ
ؾًی کَ التالی ِ ظؼضتاى ،تاؼاى ؼا اؾ ل ّػتِ لثِایم قیؽاب
ُّ ػؽؽ ظقتِایم پیؽاٌُت ؼا آغهتَ کؽظ
نایع ًفكِایم ٌُْؾ ؼّی ػلفِا هی ظّظ؟
نایع نؽهگیي ِ ضْاتِایم ،ظیعى ِ ؼًگیي کواى ؼا تِاًَ هی کٌع؟
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نایع ؾیؽ ِ ناضَ ُای ضیف ،تا نکْفَ ُای ػؽیاى تاؾی هی کٌع؟
ظؼ ایي فصلی کَ هی آیع
ًْاؾل ؼا ظؼ گلْی ِ کعام تاؼاى هی چکاًع؟
کٌاؼِ تاکِا تا خیـک خیـکِ گٌدهکِا
تا ضؽگْنِای ِ تاؾیگْل ،کعام ناپؽک ؼا ظًثال هی کٌع؟
ؼّی ِ کعام هْج ِ ظیْاًَ هی پَؽَظ؟
ظقت ؼّی ِ کعام ؼًگِ ؼًگیي کواى هی کهع؟
نایع ٌُْؾ پهتِ لؽؾِ ظیْاؼ
ؼؽاّتِا تیک تاک هی کٌٌع!
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قؽگیدَ ُا
تی چْى ُّ چؽا پیچ
پیچ ظؼ پی ِ ضواؼی صثْؼ
ظیؽ کٌی آتم ،ظّظ ،ضاکكتؽؼا تاظ هی تَؽَظ
صعایت ًوی ؼقع!
ّاژٍ ُای ُهیاؼ ٌُْؾ تی ضْاتٌع
ظًثال هي تا قسؽ ؼّی ِ ظًثالَ ُا
ظًثالَ ُا ػدة تالِای قپیعی ظاؼًع!
زاال اتؽّی آفتاب ؼا ،قیٌۀ هاٍ ؼا ،نؼؽ ناػؽ ؼا

46

پهتِ لاتِا پٌِاى کي ،هثاظا کكی تثیٌع
تثیٌع ،ؼػهَ تگیؽظ ،ظُاًم آب تیفتع
پؽًّعٍ ُا ظؼاؾ ،ؼاؾُا تؽهال نًْع!
ّای ی ی ی گیح نعٍ ایي ضػ قپیع
تا کی ِ ًٌْنیعٍ نؽاب
نؽاب هی ؼیؿظ ایٌدا
ایٌدا ضواؼ هی کٌع
تؽای ُْقِا ظاًَ هی پانع ظؼ ُْا
تکلیفِ هؽا چؽا ضػ ًوی ؾًع؟
زاال تاؾ تْی ِ ُْای ِ تاؾٍ!
آهعٍ ایٌدا تْی ِ قؽم تا تکْتن ؼّی قؽت
تا چهوت تاؾ نْظ ،ظُاًت آآآش تگْیع
تعاًن الل ًیكتی!
هگؽ هؽا ؼّی هْخِا ًعیعٍ ای؟
ؼلص ِ پؽّاًَ ُا ؼا ،نکْفَ ُا ؼا ؼّی ِ ظاهٌن ًچیعٍ ای؟
صعاین ؼا هگؽ ؼّی ِ تاؼُا ًهٌیعٍ ای؟
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تی چْى ُّ چؽا پیچ
پیچ ظؼ پی ِ ضواؼی پُؽ نْؼ
تؽ ًاهی کَ یْال ًوی آیع
اًگهت گاؾ ًوی گیؽظ
ّاًواًعٍ ،گؽیؿ ًوی ؾًع
اؾ کٌاؼِ ظؼٍّ ُای ِ اقیؽ تا قؽگیدَ ُای ضػِّ قپیع
ػؽیاى چؽضیعٍ ،تَ ضْابِ ًاؾت ؼاٍ هی تؽظ
زاال ًفف تکم
تْی ِ ُفت قیي هی ظُع ایي آضؽیي ضػ
تیا ،تیا ًفف تگیؽً ،فف تعٍ تَ ایي قپیعِ گیح.
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کاکلی
ظّتاؼٍ اؾ ًْ
ضْل هی پَؽَظ ،تپَؽیع
قؽتاى کَ قْت هی کهع
ظُّؼِ قٌّت تـِگؽظیع
کوی تا ػیٌک ؼّی ِ تاؼیص خفتک ،کوی تطْاًیع
تطْاًیع ،ایي ًاهۀ هاظؼم
نوا ؼا ّؼؾ هی ظُع ،تؽ تٌْؼِ ظاؽ هی چكثاًع
هی ضٌعظ تا تطٌعم ،کوی تطٌعاًن
ًْنتَ:

49

گؽگی کَ اؾ ها هی تؽقع ،هعام ظًعاى تیؿ هی کٌع
ػانماى ؼا لؼٌتُ ،ؿاؼ ُّ یک نة ؼا لیچی هی کٌع!
ظّتاؼٍ اؾ ًْ
ایٌثاؼ تؽای تْ
پٌدؽٍ ؼا آؼام تؽای کثْتؽُا،
ضاک ؼا تؽای تْقَ ُای تاؼاى،
آقواى ؼا تؽای الالی ُای قؽکم،
ّ ضْاب ؼا تؽای هي ،ظّتاؼٍ هؼٌا کي!
لصۀ گْظی ِ ناًَ ُا ؼا ؼّایت کي!
ظلتٌگی ام ؼا تاّؼ کي !
اهؽّؾ خاظّی هؽغِای ضاًگی ظؼ تالهِا پْقیعٍ
ّ
لْلْلی لْلْی ِ ضؽّقِای اؾ تطن افتاظٍ ظؼ غاؼُا ًمم ظیْاؼ نعٍ
ظؼ زْالی ِ ؼّظ کاکلی تا صعای آب هی ضْاًع
کؽم ِ اتؽیهن ظؼ آغْل ِ تؽگی لؽیف لویعٍ
آب آیٌَ ال ؼا خالء ظاظٍ ُّ تاغچَ غؽق ِ نکْفَ ُاقت
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اهّا هي ٌُْؾ تؽای پؽّاًَ ُا کَ تال تال هی ؾًٌع ظلن نْؼ هی ؾًع
اؾ آؼؾُّای ِ تی پؽّا کَ ظگوَ تاؾ هی کٌٌع هی تؽقن
هي ظؼ ّلتِای تی ّلت زتی تَ تْظى ِ تْ نک هی کٌن
گواًن ظقتِای قؽظم اهیع ؼا گن کؽظٍ اًع
تایع کاکلی تیایع ،تؽاین تطْاًع
ظّتاؼٍ ضْاتِا ؼاهؼٌا ،ها ؼا تاّؼ کٌع!
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تاظ ُّ آقیاب
تاظ کَ ظُّؼ آقیاب هی پیچع
تؽاًَ ظؼ ؼاٍ چؽش ،چؽش
تا نمایك ػانماًَ ؼلص ،ؼلص
ظقت ظؼ ظقت ،تا اًتِای تي تكت!
تاظ کَ ظُّؼ آقیاب هی پیچع
پچپچَ ُا اؾ ًؽهَ ُا تَ کثْظُا
اؾ ُْقِای ضْاتیعٍ تَ اًگْؼُای ِ ؼقیعٍ
ؼّی ِ ؼًگِا ،ؼّی ِ لثِای ِ ضیف ،ظُّ ظُّ
تاظ کَ ظُّؼ آقیاب هی پیچع
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ضال ِ گًَْ ؾیؽِ اًگهتِ هاٍ
هاٍ هكتِ ضْاُهِای ظاؽ
هیاى ِ تاؽ زلمَ ،زلمَ ،آفتابِ تٌگ
ؼّی ِ فّْاؼٍ ُا ،لـََ لَـَِ فکؽُای هٌگ
تاظ کَ ظُّؼ آقیاب هی پیچع
چهوِای ِ قؽش ِ غؽّب
ؼهاًتیکِ ًوٌاکِ نة
تا ضویاؾۀ تاظ ُّ آقیاب ؼّی ِ پیؽاٌُن ،چکَّ چکَّ ؾالل
تْ ؼا تا صعای ِ ظلتٌگِ تاؼاى تؽاًَ هی کٌٌع.

ُاهثْؼگ 31 ،هاؼـ 3111

53

پؽ ِ گٌدهک
ػثْؼ ػکكی ظؼ آب ،پؽِ گٌدهکی ظؼ تاظ
خٌة ّ خْل ِ غؽیؿٍ ظؼ اهتعاظِ قکْتِ ًگاٍ
ُای ُای ػلفِای چوٌؿاؼ ؾیؽِ تاؼاى.

تا پاُای ؼهیعٍ ؼّی ِ تکؽاؼ ؼاٍ
یا نْؼنی ظّتاؼٍ ؼّی ِ فلف ِ هاُی ُا.
توایل ؼا ظؼ خكاؼتِ اًگهتاى
ضْاقتي ؼا ظؼ ُْقِای ِ هلْل
آغْل ؼا تؽای لکاتَ ای تگها!
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ًاهم ؼا ظؼ پانْیَ ُای زْض
ظؼ ضؽال ِ صْؼتِای ؼقْا تطْاى
نْؼ تي ؼا تا ّصلَ ای ضالصَ کي!
ًَ ظقتِایم تْی ظؼیا
ًَ ضْاتِایم ػؽؽ ؾیتْى!

ػثْؼ ػکكی ظؼ آب ،پؽِ گٌدهکی ظؼ تاظ
آفتاب ظقتَ ظقتَ ؼّی ِ چهوِاین ضْل ًهكتَ
ؼّی ظقتن اتؽیهوی ضكتَ تاؼ تكتَ
هكتِ پؽّاًَ نعى تَ ضْاب ؼفتَ
ؼفتَ تا نؼؽِ هي ظؼ تِاؼ ،قْؾِ قْؾًِای کاج
ػانك ِ کثْتؽُای تام نْظ
ؼفتَ تا ؼّی ضاکِ تاغچَ ،ؼؽزی اؾ تٌفهَ ُا
ؼّی قیٌۀ ظیْاؼ ،نیپْؼِ پیچکِا ؼا قایۀ ضْاتن کٌع

ػثْؼ ػکكی ظؼ آب ،پؽِ گٌدهکی ظؼ تاظ
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اهتعاظ خْیثاؼُای ِ قؽاؾیؽ ؼّی ِ پیهاًی ِ کعام تطیّل هی ؼیؿظ،
تا لؽافتی ناظاب ؼا ظؼ گلْی ِ ُلْی ِ ًؽم تٌهاًع؟
ظؼ پهت کعام پؽچیي ،ظانتي ِ ُوؽاٍ ،فؽاغت ؼا نیؽیي هی کٌع؟
ایي زثاتِای ًمؽٍ ای کَ ُی تؽک ،تؽک هی آیٌع
ظؼ کْچ ِ کعام پیؽاُي هسْ هی نًْع؟
ٌُْؾ ؾیؽ تاؼاًِای تِاؼی پای ِ تلْؼی ایكتاظٍ ام
تا پؽِ گٌدهکی ،اؾ قِوی کَ هال هي اقت ،لثؽیؿم
تَ زؽهت ػثْؼ ػکكی ظؼ آب ،اؾ خِالتِ ػؽّقکِا ظّؼ هی نْم
ظّؼ ،ظّؼ ِ ظّؼ ِ ظّؼ
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فصلی ًاضْاًعٍ
نْؼ ِ کعام ًغوَ ،تثطیؽ ِ کعام لؽؽٍ؟
چگًَْ آًگًَْ نیؽیي فؽّ؟
آًگًَْ ضْنؽًگ تاؾی تا غؽّب؟
چگًَْ آًگًَْ نة ؼا ضواؼ؟
تؽ ظُاى ِ قسؽ چگًَْ تاؾ تال؟
کعام پؽّاؾ ؼا ،کعام چوٌؿاؼ ؼا آغهتَ تَ پؽّاؾ هی کٌین؟
ظؼ ػؽؽِ فکؽُای نیعا ،ضْاب کعام نوهاظ ؼا توانا هی کٌین؟
ظؼ تکاًِای ِ گؽمِ تاؾیگْل ،ظلهْؼٍ ُاین ؼا چگًَْ هالهت هی کٌی؟
آٍ ٍ ٍ ،چگًَْ ،چگًَْ ؟
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ضْنَ ُای اًگْؼ ؼا چگًَْ ظؼ ههت هی کٌی؟
چگًَْ گؽظٍ ُای ظلپػیؽ ِ تٌن ؼا ظّتاؼٍ تْ هی کٌی؟
تؽای ضاهْنی ِ ُیاُْ چگًَْ کالغِا ؼا ظّؼ هی کٌی؟
ظؼ اتِام چؽش قتاؼٍ ًثْظ کَ ُیاُْ نع
ضؽاُا ُوَ اؾ گیدی ظقتِای ها تْظ
لصّۀ لثِای هي ّ تْ تْظ کَ تِهت ؼا آنفتَ کؽظ
زكؽتِ ظیْ هیاى چاٍ ًثْظ کَ قداظٍ ؼا ضیف کؽظ
ُوَ اؾ ضٌعۀ ها هی تؽقیعًع
اؾ ظّظکم ضاًۀ ها ،کَ ُویهَ ظّظ هی کؽظ
ؼظّ ِ ًاضي ِ کهیعٍ تؽ ظیْاؼ ،اُل پٌدؽٍ ای ًثْظ
ظؼ اػواق ِ ًفكِایم ُؽگؿ آغْنی ضواؼ لٌگؽ ًیٌعاضتَ تْظ
زاال قیاُی هعام تا اتؽی ضویاؾٍ هی کهع
تا ؼیؿ ؼیؿ ،تمْین ؼا تچؽضاًع
ٌُْؾ اؾ کتاتن فصلی ًاضْاًعٍ هاًعٍ اقت
فصلی کَ ظؼ ؼلص تا تؽاًَ ام ؼّی ِ آٌُگت افتاظٍ
فصلی کَ ؾًثمِا ؼا ظؼ اًتظاؼِ آفتاب ًهاًعٍ
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تا ضیؽگی ؼا ظؼ التِابِ قیگاؼی کَ هی پیچی ؼُا کٌع
پهتِ ظّظُا تاغچَ ؼا تَ توانای لٍِْ هِواى کٌع
نْؼ ِ کعام ًغوَ ،تثطیؽ ِ کعام لؽؽٍ ؼا ظؼ ایي فصل ًهاًعٍ ام؟
چگًَْ ایٌگًَْ تلص فؽّ ؼفتَ ام؟
ایٌگًَْ تا غؽّب ًهكتَ ام؟
چگًَْ ایٌگًَْ فصل ؼا تؽای ِ فؽظا تاؾ هی کٌن؟
آٍ ٍ ٌٍُْ ،ؾ اؾ کتاتن فصلی ًاضْاًعٍ هاًعٍ اقت
ِّ هي ُیچ نوؼی ؼّني ًوی کٌن!
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هؽگِ ها
نایع ظؼ آّای ظفتؽ ضاؼؽات ،ظؼ تؽق ِ ؼًگیي ِ آلثْم ػکكِا
یاظِهاى کوؽًگ ،زؽفواى ظیگؽ ًثانع
اهّا هي ُّ تْ
ؼّی قٌگِا ًاهِا ؼا ضْاًعٍ این
گلی تَ یاظگاؼ ًهاًعٍ این
تَ ُن ًگاٍ ًکؽظٍ ،گؽظى ًچؽضاًعٍ ،تَ کْچَ پیچیعٍ این.
نایع ظؼ ضْاتِای ؼالیی ،ظؼ ػوك ِ ؼًگیي ِ چهوِا
یاظهاى گن ،زؽفِایواى هسْ ،ناًَ اؾ ناًَ ظّؼ نْظ
اهّا هي ُّ تْ
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ؼّی قؽؽُای ِ قیگاؼی کَ ظّظ کؽظٍ این
لصَّ ُا تَ تکؽاؼ ًْنتَ این
تا ُن تا تَ لثطٌع ؼقیعٍ این ،اؾ ضْاب پؽیعٍ این
تا گًَْ ُای ِ ضیف ،لثی ؼا تْقیعٍ این
نایع تَ یاظ ُن گل کانتَ این
کٌاؼِ قٌگِا نوغ ؼّني کؽظٍ این
التالی ظّظِ قیگاؼُا اؾ ظفتؽی غثاؼ گؽفتَ این
آؼام تَ قْی ضاًَ ؼاٍ افتاظٍ این.
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گیح تؽ اؾ تاظ
ظؼ تاغچَ ای کَ ضكتَ اؾ پاُا تْظ
ّلتِ چیعى ِ گلِا ،ناپؽکِا ؼا آؾؼظین
ّلتِ هكتی ،لایك تَ آب اًعاضتین
ؼّی ِ ظگوَ ُا گیح تؽ اؾ تاظ چؽضیعین
هاٍِ تیچاؼٍ ؼا تا نکافِ پیؽاٌُی لؽؾاًعین
ظقتِ کعام فکؽِ هٌگ ها ؼا ؼتْظ؟
چهنِ کعام ُْـ ها ؼا ظؼ آغْل کهیع؟
ظؼ تاغچَ ای کَ ضكتَ اؾ پاُا تْظ
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ُوَ اؾ فؽظا هی تؽقیعًع
اؾ زعْؼِ ؼًگِ ًهكتَ تؽ ظیْاؼ
اؾ قپیعی کَ هؽّؼ هی کؽظ ها ؼا
اؾ هي ُّ تْ کَ هعام ظؼ ظّؼُا ،ظّؼِ غؿلِای ُْا هی چؽضیعین
ُوَ اؾ فؽظا هی تؽقیعًع
اؾ ؼؽذ ِ تاؾۀ ها ظؼ تاؼاى
کَ ظؼّاؾۀ ضْؼنیع ؼا تاؾ هی کؽظ
اؾ چؽضم گیح ِ پیؽاُي ِ ها ظؼ تاظ
کَ ؼّی ِ ًفف ِ تاغچَ ظقت هی اًعاضت

ظؼ تاغچَ ای کَ ضكتَ اؾ پاُا تْظ
پچ پچ ِ کفهعّؾُا ،گلۀ ؾًدؽٍ ُا
ًَ تِاؼ تْظ ًَ ،فّْاؼٍ!
اؾ ؾتاًی تْظ کَ ًوی فِویعًع
اؾ تغل کؽظى ضاک ،ظؼ زْاقی ضْنثْ
اؾ ضواؼُای تؽٌَُ ،تؽ هطول ِ نة
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اؾ پاُای پؽ تة ها کَ ػلفِا ؼا هی قْؾاًع
گلَ اؾ زٌدؽۀ ًاؾکِ تاؼ تْظ کَ نثاًَ هی آهع
گلَ اؾ ها تْظ اؾ ها!
اؾ ها کَ تؽای ِ تْتۀ ضهک نؼؽ گفتین
تَ ًگاُی ضیؽٍ ،ظؼ قازل ِ تاؼیص ضٌعیعین
گلَ اؾ نیفتگی ُای ِ ظّ چهن تْظ
کَ ظؼ تاغچۀ ضاًَ ّفاظاؼ هی غلتیعًع
اؾ چؽضم گیح ِ پیؽاٌُواى ظؼ تاظ
کَ گیدگاٍِ ؾهیي ؼا هی لؽؾاًع
گلَ اؾ ها تْظ اؾ ها!
ُوَ اؾ فؽظا هی تؽقیعًع!
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ضٌُیاگؽ
ضلْت نیفتگاى اقت ،ػانماى ظؼُا ؼا تكتَ اًع
تَ ظیْاؼ ًگاٍ ًکي ،ؼاٍ ؼضٌَ ًیكت
ؼّی تٌعُای گككتَُّ ،ن ًیكت
آّاؾِ ًهاغ اقت کَ خاظّ هی کٌع.
اههة ظّؼِ تاؽ قین ضاؼظاؼ کهیعٍ اًع
آؼام تالُ ،یف تیا
اتؽُا اؾ آقواى گؽیطتَ اًع
کٌاؼِ ؼاٍ نثتاتِا ًهكتَ اًع
هیاى ِ ظؼیاچَ لُْا اؾ ضْاب پؽیعٍ اًع.
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آؼام تالُ ،یف تیا
هؽغاى ّزهی التالی ِ ناضَ ُا هؼوّا زل هی کٌٌع
قتاؼٍ ُا تا ًاضٌِای زٌا تكتَ قپیع هی ضْاًٌع
توانا کي ،توانا کي
ضٌیاگؽی اؾ تْی ِ یاقِا ضواؼ نعٍ ،ظقت تَ قیٌۀ قاؾ تؽظٍ
ؼّی ِ پْقتی کَ هی کْتع ناًَ ال چَ تیعاظ هی کٌع
آؼام تالُ ،یف تیا
اههة ُْـ اؾ ُْل پؽیعٍ
ؾتاى تی ًمؽَ چیي اؾ ظؼؾُا گػنتَ
ؼّی هُْای ِ قیاٍ ًُتی تاؾٍ هی ؼیؿظ.
ُؽگؿ آقواى ِ نة ایٌگًَْ پؽ قتاؼٍ ًثْظٍ،
ّلتی پیؽاُي ِ ضٌیاگؽ نکافتَ هی نْظ.
صعای تاؽ ظؼ افمِای ؼًگاؼًگ هی پیچع،
ّلتی ظؼ تپهِای ِ پیکؽل ًاگِاى نثاُت ًؿظیک هی نْظ.
آؼام تالُ ،یف تیا
ؼّی ناضَ ُای تیع زؽفِای قثؿ ؼا ًچیي!
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ؾتاًت ؼا ؼّی ّیؽگْلی تٌهاى!
ًفف تعٍ ،ظَم تَ ظَم ،آب اؾ قؽ گػنت
ناُعِ ّؾنِای نیفتَ اؾ ظؼیچۀ چهوِایم تال
آؼام تالُ ،یف تیا
اههة تْی ضْنثْی یاـ ضْاتیعٍ ؼّی تي
تي غلتیعٍ ؼّی ِ قاؾ ،کواى تَ اتؽّی ضٌیاگؽ هی کهع.
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ًثؽ ِ فؽظا
افتاظى ِ تؽگِای ِ اقتْاؼ ؼّی ِ ضاک
پؽیعى ِ لاصعکِا التالی ِ تاظ
ضتن کعام غائلَ اقت؟
ػثْؼِ ؼُگػؼی هكت ظؼ پیچ ِ کْچَ ُای ِ نة
نُؽنُؽِ تاؼاى تؽ پْقتِ پْقیعۀ ًاّظاىِ
آنفتگی ِ کعام اًعیهَ اقت؟
تاّلِای ِ نِؽ تاظ کؽظٍ اؾ اُّام
غثاؼِ ظلتٌگِ ؼّیاُای ِ ظضتؽِ صسؽا
ایي ُوَ تُؽیعٍ ،تُؽیعٍ ،نکكتَ
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ًفف هیاى ِ پیکؽِ کعام اًؿّاقت؟
نایع صعای قْتِ پٌدؽٍ ،لثِای ِ پؽظٍ ؼا تگهایع!
نایع ُای ُّ ُْی ِ چِاؼ ظیْاؼ ،چهن ِ لاتِا ؼا تطٌعاًع!
نایع ّاژٍ ای تیمؽاؼؼّی ِ اهْاج ِ نة هؽا تطْاًع!
آٍ ٍ ٍ هي چمعؼ ظلن هی ضْاُع
ظلن هی ضْاُع ظؼ تلْؼِ آتِای ضؿؼ کـُؽظی تؽلصن
کٌاؼ قٌِع ظؼ ػؽّقی ِ ظضتؽل پا تکْتن
ظؼ تاغچۀ ضاًَ تا یاظ کكی ؼّی ِ ػلفِا تطْاتن
اّ ؼا ظّتاؼٍ ضْاب تثیٌن!
تا تپم ؾضوَ تؽ تاؼً ،ثؽِ هْؾّى ِ ظلعاٍ ُا
ضْاتِای ِ قفیع ُّ قیاٍ ؼا ؼًگی تثیٌن
آٍ ٍ ٍ اههة تایع تیایع
تؽای ضْاتِاین الی الیی تاؾٍ تگْیع
آؼؾُّا ؼاً ،ثؽِ فؽظا ؼا ،پچ پچ کٌاى ،گْنْاؼِ تكتؽم کٌع
آٍ ٍ ٍ اههة تایع تیآیع!
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هکثِ ػمؽتَ ُا
تا ُای ُّ ُْی ِ تاظ کَ آهعی ،تؽگِا ؼا ًچیي
اؾ قکْت کَ هی گػؼی ،اؾ لکٌتِ ظیْاؼُا ًتؽـ
تَ کْچَ کَ هی آیی ،لیلۀ تچَ ُا ؼا ظُّؼ تؿى
پهتِ نیهَ تؽای آٌُگِ ظؼ لثطٌع تؿى
هیاى ِ اتالن تَ تکَّ پاؼٍ ُا کَ هی ؼقی
اؾ آنْب پٌدؽٍ تؽای هکثِ ػمؽتَ ُا قؽؽی تٌْیف!

اؾ کٌاؼ قازل کَ آهعی ،صعفِا ؼا تیعاؼ کي
اؾ لیل ّ لال نِؽ کَ هی گػؼی ،اؾ غثاؼِ ظُاًِا ًتؽـ
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تَ تاغچَ کَ هی ظّی ،تَ کفهعّؾُا ًگاٍ کي
کٌاؼِ قتاؼٍ ُا تا تْقَ چهوک تؿى
هیاى ِ اتالن تَ خاهاًعٍ ُا کَ هی ؼقی
اؾ ًمم ِ کثْظِ هاٍ تؽ گؽظًن ػکكی تگیؽ!
تؼع چؽاغِا ؼا ضاهْل کي
اؾ ؼّی ِ پلکِای پٌدؽٍ ،چیي ِ پؽظٍ ؼا تؽظاؼ
ًاهت ؼا ؼّی ِ پیؽاٌُن تؽای ِ هکثِ ػمؽتَ ُا تٌْیف
تٌْیف اههة ظؼ فؽظا گن هی ظّظ
چهوِا ،لثِا ،آغْل ِ پُؽ اؾ ل ّػتِ ها
ؼّی ِ کاغػُا ؼا تیِْظٍ قیاٍ ،تیِْظٍ ها ؼا تکؽاؼ هی کٌٌع
ًوی ظاًن اهؽّؾ ظؼ ػثْؼاؾ کعام تکؽاؼ تَ ایي پٌدؽٍ ؼقیعٍ ام
پٌدؽٍ ای کَ هاُم ظلن ؼا هی تؽظ
تاغچَ ال ؾتاى هی گهایع
گاٍ صعای قْتِ کكی هیاى ِ ُْا هی چؽضع
گاٍ ظقتن ؼا ضػ هی ؾًع
گاٍ کٌاؼِ هلْظی ِ تاؼاى ،هؼدؿۀ ضؽِا ؼا ظؼ ضیال ِ نؼؽی هی ؼلصع
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ت پٌدؽٍ ضیؽٍ هی نْم
گاٍ تی اًعیهَ ای تَ اؼلكی ُای په ِ
التالی ظّظِ قیگاؼم ،لٍِْ هی ًْنن
اؾ قؽؽُای ِ تَ لة ؼقیعٍ ،تؽای هکثِ ػمؽتَ ُا هی ضْاًن.
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هؼٌای ِ ًفف
ظیؽ کَ هی نْظ
ظقتِا ؼا تا یاظ ،یاظُا ؼا ضفیف ظؼ چهوِاین هی هالن
ػؽكَ ُاین تی صثؽ ،صثؽم آیٌَ ؼا ضػ ضؽی هی کٌع
تا فکؽُای کح ُّ هؼْج ظؼ تیؽاَُ ُا تٌع هی ظّم
ظًثال هي تٌعتؽ ایكت هی ظُی
ظیؽ کَ هی نْظ
ًفكِا اؾ پهت اهْاج تَ ظّؼِ گؽظى
ؼّی ِ ناًَ ُا ،ظقت تَ تي هی تؽًع
ضیالِا تْ کهیعٍ ،ظنْاؼ تَ لثِا ،تَ ُْقِای ضواؼ هی ؼقٌع
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ظیؽ کَ هی نْظ
ًام ًعاؼی ،خا ًعاؼی ،اًگاؼ کَ هی لؽؾی
آلْظٍ تَ ؼًگی کَ ُی ی ی ًْنتَ هی نْی
هیاى ِ اًگهتاًی کَ هی فهاؼی
ًَ ٍ ٍ  ،لَِ ًوی کٌی ،هؿٍ هؿٍ هی چهی
ظیؽ کَ هی نْظ
اًگاؼ آغاؾ اقت کَ ظؼ قؽانیثی ُای ِ نة اؾ پًَْ هی گػؼظ
اًگاؼ قایَ ای هسْ توانا تَ ظّؼظقتِا ؼّی ظیْاؼ ًهكتَ
تایع اًکاؼِ قٌگیي ِ ؼا اؾ ظّل ِ زؽفِا تؽظاؼظ
ظیؽ کَ هی نْظ
ظؼ اًمثاض لسظَ ای گلِا ُن هٌگ هی نًْع
ظؼظ هی کِهٌع ،آٍ ٍ ٍ ؼا ؼّی ِ پْقتِ ضْاب هی تؽًع
زاال تیا ًاهی پیعا کٌین
تٌْیكین "ػكل" یا "آفتاب"
تگػاؼ ظُاى ِ ایي ًین ضػ نیؽیي نْظ
تگػاؼ ؼّی ِ چهوی کَ افتاظٍ گؽهم کٌع
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نایع آنٌا تا اقتطْاًِای گًَْ ال
نایع اؾ پُؽؾُای ِ ؾتاًم گػنتَ تانع
ظیؽ کَ هی نْظ
تایع ؼّی ِ ظیْاؼِ کْچَ ُایِ ضاهْل ظقت کهیعٍ ،تیعاؼناى کٌن
ؼّی ضػ کهیِای ضیاتاًی نلْؽ ًثط نؼؽی ؼا تٌهاًن
تایع تا خیـک خیـکِ گٌدهکِا ؼّی ًمهۀ خغؽافیا تپؽم
ظؼ پی ِ ًهاى ِ ظلهْؼٍ ُا ؾتاى ؼا تغلتاًن
اؾ تامِ ؾؼیي ِ ایي نِؽ تا ؾؼیٌَ ؼّظ گؽظى تچؽضاًن
تایع ّاژٍ اؾ قؽ ناضَ چیعٍ ،ؼّی ِ قٌگْاؼٍ ُا کهیعٍ
ظّتاؼٍ ًفكِایواى ؼا ،ظیؽ هی نْظ ؼا ،تؽای ِ آظهِا هؼٌا کٌن.
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ت ؼاؾُا
لؽاف ِ
ایي ضؽْغِ هْاؾی ،ؼاٍ ؼاٍِ ؼاؾُای ظؼاؾ
تکَّ ُای ظؽیفِ ُْقِای ِ ها ،الواـ ِ ؼیؿِ لؽؽٍ ُا
هاخؽاییكت کاهلي ؼهاًتیک!
اؾ غؽّبِ ؼّظضاًَ ،ضْاتِای ؼّی ِ آب
اؾ ػؽؽِ پًَْ ُا هیاى ِ ؼاٍ
ت ػلفِای قثؿ تؽ قیٌۀ تپَّ ُا
صْؼ ِ
اؾ ظضتؽاى ِ ظاهي پْل تا پكؽاًی کَ گل اؾ ظاهٌهاى هی چیٌٌع!
ُوَ اؾ ظقتِای خفت خفت ،ظؽتعؼِ پاُا هی گْیٌع!
اؾ آظهِایی کَ تاًگْ هی ؼلصٌع!
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ایي ضؽْغِ هْاؾی ،ؼاٍ ؼاٍِ ؼاؾُای ظؼاؾ
ضیالِای ِ هوٌْع ،خؽلّۀ لسظَهای ِ ظّ تا ،ظّتای ها
هاخؽاییكت کاهلي ضصْصی
تْی ظیْاؼُای پُؽ فؽیة ،زؽفِای نیؽیي
ؾتاًِای ِ چؽضاىُْ ،قِای ِ خٌثاى
ؾًی تا ضْظًْیكی ضْنؽًگ ،هؽظاًی تَ ظًثالم ظؼ تٌع!
هاخؽایی کاهلي هسؽهاًَ
ُؽ ًیوَ نة کكی ظؼ گػؼ ،اؾ ظیْاؼ پؽیعٍ ،تَ آغْل ؼقیعٍ
چهوِایم تؽق ،تٌم لؽؾ ،ؼّی پْقتم گیح ظؼ چؽش
ظؼ لوف ِ هؼلّك ؼّی ِ خٌاق ِ قیٌَ تْ کهیعٍ ،ظاؽ ًْنیعٍ
یاظل یاظ ًوی گیؽظ ،ظؼ آتم ِ اتاق هی قْؾظ
قسؽ تاؾ تاظ هی ّؾظ ،ضاکكتؽُا ؼا تا ضْظ هی تؽظ
ایي ضؽْغِ هْاؾی ،ؼاٍ ؼاٍِ ؼاؾُای ظؼاؾ
زؽفِای ِ ضواؼ ِ ها ،تؽای ِ ُؽؾٍ ُای ِ زیؽاى
هاخؽاییكت کاهلي ػؽیاى
ظؼ ضلْتِا آنکاؼ ،ظؼ ضلْتِا هؽّؼ
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تی ُؽاـ اؾ اًگهتِ ُْـ ؼیطتَ
ُیف ـ ـُ ،یف ـ ـ
یْاااال ،یْاااال ًوی کٌع
آقاى ها ؼا تکؽاؼ هی کٌع!
ایي ضؽْغِ هْاؾی ،ؼاٍ ؼاٍِ ؼاؾُای ظؼاؾ
لؽافتِ پؽ نْؼِ ُْای ِ ها ،چؽش ِ ّاژٍ ظؼ تكاغِ ها
هاخؽاییكت کاهلي ؾهیٌی!
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هتي ِ تْ
ظؼ زْالی هتي ِ تْ ،کفهعّؾُا ؼّی گلِای تاغچَ هی پؽًع
ظقتِای هي تا ؼهاًتیکی ًوٌاک ضیف هی نْظ
تا تْ ،ظؼ پهت ّاژٍ ای خاهاًعٍ ،ناًَ ام ؼا تچكثی
تؽاین قالهتی تٌْنی!
ظؼ زْالی هتي ِ تْ ،ضْاتِا تا تْی ِ ؼقیعى ؼّی ِ ناضَ ُا هی پؽًع
پلکِای ِ هي تا قسؽ پچپچَ هی کٌٌع
تا تْ ،ایٌدا کٌا ِؼ پؽچیي ،ؼّی ِ زافظَ ام تغلتی
تؽاین ضواؼ تؽیؿی!
ظؼ زْالی هتي ِ تْ ،فاصلَ یک هالفَ ؼّی ِ ػؽنَ هی نْظ
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پیؽاُي هي تا تاظتاى ِ هاؼی پْؾا* گیح هی چؽضع
چَِ آتِا نْی
تا تْ پاؼٍ پاؼٍ آّیؿاى ،چََ َ
تؽاین هْج تلؽؾی!
ظؼ زْالی هتي ِ تْ ،ؼّیاُا هعام ظاًَ ؼّی نة هی پانٌع
لعهِای ِ هي ،ضكتَ اؾ ضیاتاًِای نلْؽ ،تَ ضاًَ هی ؼًّع
تا تْ تا هیلی ّلؽم ،ؼّی ًیوکت خا تدا ،خا تاؾ کٌی
تؽاین هِتاب تتاتی!

* ًام یک کهتی اقت.
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