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 پرّاز هرغابی ُا
 

 !ْاظة تاؾپؽط، ه

 ذطزٍ ـیفَ ُا  ِ ّیض ،پا

 !ًْـتَ ُاین هی تطیِ ضّی ، چفن

 طیحیطت تٌگ هی َپهیاى ، ضؼسهی تا تَ ؼیة  هلولک

 ّخة، ّخة اگْـَ ُ

 ـِای تطیسٍء هتطّک، گْخؽس ُای ؼْظاى ظیِط

 ًگاٍ چَ زّض هی هاًس ّ ؼایَء ًگاٍ گاٍ ظتاى

 پیچ پیچ، ؼطگطزاى ُْایت، ُْاین ـّلاف

 کتاِب ٌُسؼَ ضا کَ ّضم هی ظًن 
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 تا زیاضت ذؽِْغ هْاظی

 هطتغ ّ هثلث هی زًّس تکٌاضا ، تًَ

 زّضتط َؼفْه، هُویفَ هؼفْم زّض

 لطظُای تٌِای حطّف، تة ُای ّذیِن زایطٍ

  ُایواىكوػ زكتطضِّی هیع 

 ػفن ضا ، هی ذْاًین تَ تکطاض

 ضا ٍپطًس، پطّاظ هی زُین

 !سیّزهی زؼتِاین ظیط تالِای پطًسٍ ای گطم ، ام زیسٍذْاب 

ـُسم، چٌگ هی ظزم تَ َپطُایؿ  زاؽ هی 

 ٍ ٍ  آٍ

 !هي ُویفَ ذْاب ـکؽتَ هی کٌن

                                زیعوی ضًضّزذاًَ تَ زضیا  ،اّها، ضّی آتِا هی لـعم

 پیچ، پیچ ضّی ؼؽطُا 

 تطف هی تاضز، تطگ هی ُاكتس

 ًگاُواى اًتظاِضزض  ،كصل، كصل

 تا پطّاِظ هطؿاتی ُا ،هی آیی ی،گلتَ تْز

ٍِزهثازا   زّض  ض آى هتلگا
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 !هطؿاتی ـکاض ًوی کٌی، ًَ، ًَ

 زّضـاى تیک، تیک هی چطذی

 ًکي، حؽْزی ًوی کٌن

 كوػ هی پطین ُا تا ّاژٍ

                                                  پطّاظ هطؿاتی ُا تا کسام كصل هی آیس؟                ، حاال تگْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007ژاًْیَ  15ُاهثْضگ،    
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 پچ پِچ ذٌدٍ ُا
 

 گطزى کَ چطخ، کَ تلٌسَؼط 

 !ًیؽتی تْ، هی کٌنزؼت زضاظ 

 کسام هاصسک ذْاتیسٍ؟ پیـاهت ظیط گِْؾ

  !لثِای تؽتَ ات، چفوِا

 تْ ضا چگًَْ ترْاًن؟

 ّاظح ًْـتَ ام ترْاى، زّتاضٍ ترْاى

 یفیسٍ تاضاى تط صْضتک زؼتن

 ضًگ هی زُس تط تازذؽن 

 خْاًَ تا ِکی؟ زلتٌِگ
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 زض کسام كصل ـکلتي؟ ضّی کسام ـاذَ ضّییسى؟

 وی ضّزًکْض ، ًگاُن ؼوحاهفة، ، ًَ

 ظیط لة، ُی ظهعهَ، ُی ظهعهَ

 ُای ُای پػ زازٍ ام، ًَ اظ آٍ، زیگط

 ػطم ظهیي ذیػِ  پاُاینظیط 

 ی ضیعزه اًَػاـو، تطاًَ اظ گْـِاین ُپط

 آى زضذت ِماًساتَ ، ظیط حطاضت ایي ـة

 آى ؼایَء کفیسٍ زض ـة ، آى زّض

 گطزى هی چطذاًن، آى زؼت کَ زضاظ هی ـْز

 ضّی صْضتی ُا، ؼثع هی ـْم

                                ن  یذْاًا ًْـتَ، هی ذْاً

 !اظ پفت تام َؼط َذنزظزکی ، ؼتاضٍ ُا، هي

 !  زضا هی ذٌس ُا پچ پِچ ذٌسٍ، کؽی تاظیگْؾ

 

 2007ژاًْیَ  16ُاهثْضگ، 
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 قِص هاٍر
 گطزـِای ًفؽتَ، ضّی صٌسلی

 چتطُایواى تؽتَ  ، ظیط تاضاى

  ایؽتازٍ، خٌگل کٌاِض

 ذْاب هی کٌین زض ،لْتذ

  ـکاضچیاى لحظَ ، چفوِا

 ؼکْت  زاِض زًثالَ ؼتاضگاى، لثِا

 آب ، کٌاِضُاهاُی 

 !ًسگطم ًوی ـْ، زؼتِا، یازت تواًٌس

 ّاژٍ ُای ذْاؼتي هسام زض پیِ  هی زّین

 تي ِ ضّی خا ذالی هی کٌین
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 ظیط ایي ُوَ تطف، تة کطزٍ زیواٍ

 !ـْزتطٌَُ هی ـطهی ، ؿطتی تا کالهِای، ّ ػاـن هي

 زؼت تاال هی تطم

  ؟ سچطا زض ـطم پٌِاى هی کٌ، ام زلتٌگ ظتاِى كاضؼی

 هی آیس ؾتْؼَ ا، زهی ذٌس اظ کٌاض خٌگِل زّض

 تاظ تْی ذعض، کفن تْ هی

 ؿکٌاِض هْخِای، تواِم ـة، تطای ضهص هاٍ

  هی اًساظم آتؿ تَ خاى، گْؾ هاُی تَ آب

 تاتلْیی زیگط، ِ زیْاض ضّی، کٌاض هطؿاتی ُا، هاب هی کٌن

  

 

 

 

 

 

 2007ژاًْیَ  18اهثْضگ، ُ
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 باداِم تلد
                

 ًگاٍ یهی ظً کْک، حطف هی ظًن

 ظتاى یی هی کٌهیچ، هی ـْضمتی پطزٍ 

 ًوی تاتس نهاُ، چفیسٍؼیاٍ ، تی تاّضظتاى 

 طها زض زُاًن تگصاضذ، تلد اؼت ایي تازام

 ظتاى هی ًفاًی ِ ّی، ضظتاى

 تطاًَ هی ذْاًیی، تاضیک پٌِاى هی کٌ

 !کْچَ تیساض اؼت، کْچَ ضاُت ًوی زُس

 تا هي چطا؟ ًاذي چطا هی خْی؟

 چگًَْ صثط زضاظ هی کٌن؟
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 اضگاىِ  کاؿصیؼت ،ایٌدا ّ آًدا

 ضًگت چفوک ًوی ظًس                                      

 ًوی زّظز ،ؼْظى ـکؽتَ ،ًگاُن تَ ًگاُت

 زُاًن، ّای ی ی  

 ؼؼن تْؼَ، ای زاز

 !ض زُاًن تگصاضها ز، ذطتلد اؼت ایي تازام

 

 

                         

       

 

 

 

 

 

 2007ژاًْیَ  19ُاهثْضگ، 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 ُگربَ
 چیي، پاّضچیي            پاّض

 سپٌدَ هی کف، تط لِة زیْاض

 !زاًسًوی اكتازى 

 !ؾهثازا پٌدَ ا

  !، ظتاًن اللکْض ـْز نچفو

 !صسای ذٌسٍ ام یکِْ

 ذْزم ُؽتن، هؽت ًیؽتن ،ًَ

 تط لِة زیْاض، ای تی ذْاب گطتَ مکٌاض

 پفت تاال، پٌدَ تیع، چفن تٌگ

   هی کٌن تَ ذٌسٍ ای هیْ هیْ
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 ی زُنًاظؾ ه، لْغ

 ِهل هی ذْضز آضام، آضام

 لِة زیْاض، ن آّیعاىیضّی پاُا 

 هیْ هیْ     ، تْ زهاؿؿ

 ْ هیْهی   ،  ظتاًؿ لیػ

 ّزهی زتاال، ُزم زضاظزًثال ّّّّّّ ، نهی کَ هی کٌ

  !ذْابتیچاضٍ ، زهی ـْ گطمزاهٌن ظیِط   ،ؼطزؾ کَ

 هیّّْ  چوسض هیّّْ، لِة ایي زیْاض، تا صثح

 هی زُس   زاًَ زاًَ، کَ تا اًاض تاظی، زّؼت زاضم

 پٌدَ ّلْ هی کٌس ، تٌؿ کَ هی هالن، ؼطؾ ذْؾ

 ذْـَء اًگْض هاپ هی ظًس، ضّی زؼتِاین

 آب تاظی هی کٌس، لِة زیْاض، ضّی چالَ ُا

 هیّّْ    هیّّْ،   تاظ ذٌسٍ

 هي تا ُگطتَ، ُگطتَ تا هي

 تاظی تکطاض ، لِة زیْاض، تا صثح

 2007ژاًْیَ  19هثْضگ، ُا
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 ّحشی ىاشِک هرغا 
 

 ضا ُاىز، ّضم ُا ضا، کتاب ضا، هی ذْاؼتن

 !ؼتنهی ذْا

 ُوَ چطخ هی ظزضّی ظتاًن 

 !ؼاى هی زیسم، ضژٍ ُن ُپفِتُوَ 

 ِالیؽآتٌثاتِای چْتی ضًگاضًگ ّ چفوِک 

 آب ضّیِ ، ًطزٍ لِة، ـاذَ ؼِط

 !هی ذْاؼتن

   ضا ذالصَکْتاُی كاصلَ، کالهِای هی ذْاؼتن، 
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 تلٌستط اظ هس هطزاًَ ات، آكتاِب ظهؽتاًی ظیِط ایي

 کٌاِض ُویي ّاژٍ کَ ًوی آیس

 !هی ذْاؼتن

   ، ؼطاّت گلِای اتاهن ضاتِاض ًاهت، ظیثایی زضاظای هی ذْاؼتن،

 !اتط ُا کَ ًوی ظایٌس، تطف کَ ًوی تاضز

  ...ظهیي کَ چاک ضا

 !هی ذْاؼتنچَ تیِْزٍ ، چَ تیِْزٍ

 ...یُ یُ ذیاتاى ُا، اتْتاى ُا ضا ُی

 زّض ذاًَ ام کٌاض ـِطی

 !هی ذْاؼتن

 ، ًّواـیِای ـؼطم ضا، کاـی ُای آتی ییی ؼالگٌثس ُاهی ذْاؼتن، 

 هی ذْاؼتن، کوی ضًِگ ؼثع ضا، ظضز ضا

 کٌاِض کق ُای ًوطٍ ای، ظیط ـٌِای زاؽ

 ّهت ًاُاض هی ـْز 12ُوآًدا کَ ؼاػت 

 ُوآًدا کَ زّ لیْاِى ـیط هٍِْ ؼطز هی ـًْس

 ! هی ذْاؼتن

 .هی ذْاؼتن، تگْیین  تا تٌْیؽین
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   پطًسٍ ُا ضا هی تطؼاًین   ، ِای هاذؽُویفَ ، هي ّ تْ، اّها

 تی ؼاهتی ضا هسضى، ؼاهتِاّاژٍ ُایواى پفِت 

 ًوی کٌین  ػتٌا تَ هاا، ػفن ضا آلْزٍ تَ ؼٌت

 ! هی ذْاؼتن

 ....هی ذْاؼتن

 ّحفی ىهطؿا اـِکهی ذْاؼتن، تاِز زیطّظ، 

 ام ّ ًفاى ضا، زض ؼطاظیطی ـة تٌْیؽنخصتَ ُای تی ً

 ذْاُؿ ـثاًَ ات ضاتلٌس ، ػاـواًَ ؼطّزٍ اتاّها، 

    !، آضام، زضًگ تا چطا هی کٌنتَ تکطاض کَ هی ذْاًن

 ، ذْاب ًوی کٌن؟پطؼَ چطا

 ؟ـْمهی  تچطا تِاًَ، تطاًَ ا

 ؟آّیعاى کٌنکسام تاّض تَ زیْاضایٌدا 

 آًدا کسام ـطاتراًَ؟ کسام ـطاضٍ؟

 ی؟  ًوی کفـْم ؼط چطا

 !ـْیػفن هی هیعتاىِ  هي، تا ّاژٍ هؽِت

 

 !هی ذْاؼتن
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 ، زلتٌگیِ  ـثاًَ، هؽاكطُای خا هاًسٍ ضاهی ذْاؼتن

   تا اـک هطؿاىِ  ّحفی، التالی ؼؽطُای تي تؽت تٌفاًن   

 اّها، ظیِط زػاُایت کَ گام هی ًِن

 زّتاضٍ هکِث ،زض آؼتاًَ

 .  هی کٌن زّتاضٍ تْ ضا تطاًَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007ژاًْیَ  23ُاهثْضگ، 
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 صدای پا کجاست؟
 

 ؟ذْاتِای کْتاٍ تا کسام خاى،

 ؟ضًگِای هحْزض کسام اتام،  

 ، تیط تا کدا؟، چفوِای ُطاؼاىـاًَ ُای ػطیاى

   وی ضّزً نگطكتَ، آضاه ًفاًَ کح، ؼیاٍ ـة ضِّی

 ِاذاکِا، ؼٌگ، ن، زّض، كطؼٌگِایزّض

 ٌکذچفوَ ُای  ؼؼن ،ء زیساضّػسٍ

    ـیطیيتْی گٌسهعاضاى، ػؽط ًلؽِای 

   کْک هی کٌس ، ذیالُپط ،چَ پٌِاىؼاظ

 سزل تَ زل، آـکاض، هسام اًکاض هی کٌ
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 تَ اهطاض، ذیطٍ هی ـْز   یؼٌاب، چفو ِ ّهت کفیسى 

 زظؼْ هی ،زطهی ت کَ زؼت تَ آتؿ

 ؟چگًَْ ؼطّزٍذٌسٍ تا اًاض، تٌِا اظ 

 کداؼت؟ پاصسای  ! هراؼة ًوی زّز ،تؽتَکدا  زل

 هی کٌس تـط زّض، گاٍ پٌدطٍ تاظ، تؽتَ اهطّظ ًفؽتَ

    هطاضم، هطاضؾ، تط تی هطاضی ًثْز

 سضّی تٌی کَ ذؽتَ هی کف

 ؿللت ضّا ًوی ضّز ؟ی ضّاىثتچطا چٌیي 

        ضّی صْضت ضّظ، ذْضـیس ًفؽتَ ؼطز 

  زیطّظ كطاهْؾ، تیِْزٍ ؼیٌَ چاک ًوی کٌن

 یلگْى زِّض پاُاینكطزا زض ضاٍ ّ تْی پیاهِای ً

     !...ـایساهطّظ ؼطز اؼت اّها 

 

 

 

 2007ژاًْیَ  24ُاهثْضگ، 
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  زًگْلَ ُای ًسین
 

 کسام ذیاتاى ـایؽتَء هسهِا؟ 

 ، زّاى زّاى، تا کدا؟   اىعطیهسهِا گ

 ْ؟ُیاُـیاضُای پیفاًی تَ  کداتا 

 چوثاتوَ ظزٍ ضّی هیع ُیاُْ

 ...ؼطزؾ کَ هی ـْز، زؼتِاین

 !ُا ًکطزٍ اًستاّضْظ ػازت تَ زؼتِاین ٌُ

 کٌاض ضّیاُای ؼالیی، ـایؽتگی ذْاتیسٍ اؼت

  لٌگ لٌگاى، کفالَ ُا تی هي هی ضًّس  گاٍ

 هی هاًس ، ظیط کالُی کَ تط ؼطمؼپیس هُْاین گاٍ
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 ؟ٌسوی کًٌ كطاهْؾ ، زؼتِاهسهِاچگًَْ 

 ! ظىُویفَ ٍ ٍ ٍ ،  ُطگع آزم، ًَ

 !ظىكوػ ٍ ٍ ٍ،   ًَ ،اظ تثاِض ـوا

 ِاینکاتْؼ هی آیٌس ُویفَی آیٌس، ه

 تَ ُوطاُفاى حؽی ـثیَ زلِطٍ 

 ...ضا ذٌسٍ ُای چٌسؾ آّض !هی تیٌن ظیِط شّضٍ تیي

 !چَ ّاظح  هلصل ذالصَ هی کٌٌس کٌاض اًکاض کَ حیلَ هی کٌس،

 ضّی زیْاض کَ ظهاى تاضیک هی ـْز

 ـیؽٌت ظیط گْـن هی ظًس

 هی ذْضم هي ایٌدا ًفؽتَ پفت هیع، اظ ذْزم تاظ یّکَ

  تاظ زض ُیاُْی یک هسم،

 ـثتاب  چطاؿاًی کطهِایِ  ،صسف  ،ظًگْلَ ُای ًؽین

 ، ضّظًَ ای ؼْی آكتاب ُویفَ تِاض گواًن زض هي

 سپا زضاظ هی کٌ ،تا اتسـّلاف 

 

 2007ژاًْیَ  25ُاهثْضگ، 
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 کٌاِر سرخ
  

  ًوی زُن پِلْ ء ذفک،ـاذَ ؼطخ، کٌاِض

 اًتظاض تلٌس  ـة تَ ؼپیسٍ، ًیوَ ای زلتٌگ،

 هاض هاض  ،هسام ِاکالؿ

 م زض ُْاِا ُزثکک

 !ُیچ ،زض هاب ذاؼطٍ ای، هحکْمِ  ًواتِای پْؼیسٍ

 آّیعاىِ  ؼؽطی اظ پطزٍ ُای ضّیِ 

 ػواتی تیع َپط، تاال، تاال

 ًگاٍ ُایِ  آّاضٍ، پاییي، پاییي

 تَ یک َپَطؾ ًَ ؼاّّغ، ًَ ذطّغ
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 !، حؽطت چَ َؼط هی ِکفٌسَتي کَ تط اّج هی َپَطز، ُپط آٍ زُاًفاى

 پایِ  تاضاى ِ ضّز ُؼط هی ذْضم تا

 تا زّضُا، ذاهْؾ ،ضّی تاهِا

 ُْا، کوی ًلػ، کوی ًلػ

 ذٌسٍ ُاین ضا ضتْزٍ اًس، پٌدطٍ ضا ـکؽتَ اًس

 !پطّاظ ُا تؽتَ اًس، چٌگزض آؼواى 

 کٌاِض ؼطخ، ـاذَء ذفک، پِلْ ًوی زُن 

  س، اًتظاض تلٌزلتٌگ، ـة تَ ؼپیسٍ ای ًیوَ

 ـایس، ًَ، تایس

 ـْم یِ  ظیط خطهَ ُا، ـثاًَ ُای ؼطکؿزض پفِت ـیفَ 

 تایس ّاژٍ ُا ضا چکیسٍ کطز 

 ًفاًس ػؽطُای خِاى ضّیِ  ذِػ توامِ ضا  پطّاظتایس 

 .ز، اظ ًْ، هصَ گلتهصَ کط ، زّتاضٍزّتاضٍتایس 

 

 

  2007ژاًْیَ  28ُاهثْضگ، 
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 گلیِن تٌِایی
 

 ، تا کدا؟اظ خا تَ خا

 ُگن چفوِا، ُگن ِاحطك

 ؟چطا ًوی گْیی

 ؟هیاى ـؼط تا ِکی ظتاًواى

 تٌِایی كطاتط، كطاتط اظ گلیِن، پا زضاظ کي

  ام ّصل ایؽتازٍ ضّی ذِػ

 !حؽطت زضاظ ًکي

 تا ِکی؟ چفوِای ذواضزلتٌگ 
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  تا ِکی؟ تَ تِاضت ًگاُ

 حاـا تا کی؟ ،ُالکهثازا 

 !ـٌیسٍ ای ضاظ ػفن اظ پطؼتْهصَ اظ تلثل، 

 هي، زّض چطا؟ ؿطیِة

   چطذس  ی هُط ضّظ یکثاضظًی ایٌدا 

  هی کٌس ـوغ ضّـيتی ًصض 

 هی زّظز ذاهْؾ ًگاٍ

 ػفن هی ّضظز

  ًوی کٌس ػفٍْ

 ایٌدا ضِّی ذٌسٍ ُا، آًِْض ضاظُای ػطیاى 

 هی زضزُط ـة پطزٍ 

 ضّی زكتطت ذاهَ هی ـْز، ضِّی ضاٍ ـیطیضهص کٌاى 

 !اظ خا تَ خا، تا کدا کَ ًوی ضّز 

 ِایؿ، چفوِایؿ، ُؼط هی ذْضًس ًوؽَ ُایؿحطك

 ! زیْاًَ ،حْاؼت خوغ

 هسام ضّی ذؽِای هوٌْػَ هی چطذسایٌدا ظًی 

 تْ هی کفس تا گیدی ؼپیس ، تا چفوَء ؼیاٍ
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 هیاى زؼتِا، پٌدَ ُای تْ، لگس تَ ُط ذیال هی ظًس

 یگْؾ تَ ؼاظ هی زُاّ کَ  ات

    تْؼَ زض تکاضت ًوی پْؼس

 پیطاٌُت گٌاٍ ًوی کٌس، تا اّ کَ لرت هی ـْی

 پا زضاظ کي ؿلیوضِّی گحاال تیا، 

 تاز هی ّظزاهفة آؼواًؿ اتطی، 

 !تگْ ، تا اّ کوی اظ هازلؿ ؼرت گطكتَ

 

 

  

 

 

 

 

  

 2007ژاًْیَ  31ُاهثْضگ، 
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 دارام، دارام
 

 ُْا ـؼلَ هی کفس

 تیچاضٍ آتؿ، ذاهْؾ   

 !یالالی الالی، ًاًای ًاًای هی کٌتیِْزٍ 

 !زضّؽ  ًوی گْین ُوَ، ُپفِت پطزٍ  زیطّظت

 اهطّظ ُن، ذْاًسٍ ّ ًاذْاًسٍ

 !ذْؾ هی کٌی زل چَ ضاحت، ِ زاضام زاضام ظیِط صسای

   !ُاین کدٌس ؼّکَ، تگصاض تایگاًی کٌن

 ـي کي اظ ُپطضا  ، کیؽَ ُایتتطاِی كطزا

 ِپط ذطّؾ زض ضاٌُس هْخِای
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 ، ایي لحظَ، ظیط چفوی ترْاىایٌدا

  ساظ ػفن هی ًْیؽ، ی زُسّاژٍ َپط ه ،زلثط

 تی تاب  زلتٌگتط اظ اّ ػاـواى،ّ 

 اّها،

 سذػ هی کف، تی زـٌام زلثط گاٍ،

  ًوی ذْاًس كاتحَُطگع تطایِ  کاؾ ُا زض زّضُا، 

 َپط هی ـْز تط تال پطًسٍ ای

 َؼُثک تط اظ ضّیا، آى تاال

 گل ّ تلثل ػاـِنحاال، 

 !گْ، هصَ هتَ زذتط تِاض ،اظ تِاض

 تَ كصلِا ًگاٍ کي، ا خاتداض تکوی ػیٌک

 !ضا خاتدا کي تزّتاضٍ ػیٌک، تَ آؼواًن کَ ضؼیسی

 

 

 

 2007كْضیَ  2ُاهثْضگ، 
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  رک بادابفردا ه
 

 ذٌسٍ کَ ضّی گًَْ ام تْؼَ

 زؼتِا کَ زَّضم حلوَ

 ًگاٍ  ءچفوِا کَ تفٌَ

 هِط  تؽتَکَ  ظتاى

  !خا هاًسٍ ضا، ُی ُی تکطاض هی کٌیکدا 

 یي ؼٌگ، آى اتط، هیاِى زّضٍا، چَ ُؼط هی ذْضز

 ، ؼطػِت ذیالهیاِى زّضٍ، تِاًَ ُا، گیدی

 تاؿچَ ًیؽتکَ ـاًَ ام ؼیٌَ ام کَ چفوَ، 

 زًثال چَ هی گطزی؟



35 

 

 کفاکؿ ایي ُوَ ًلػ، کسام ًؽین، آّاظهی کٌی؟

 !زاؽ ًوی ـْمکٌاضی ، هي ُویفَ ؼطز

 ًوی زّزگعاف ظیط پْؼتن ُطگع 

 ٍ ٍ  ًَ ... لثِاینُطگع 

 پػ ًوی ظًٌس  ،تاظی پیؿ ًوی کفٌس نزؼتِای

 پْظذٌس تَ الف هی ظًن

 اؼتْاض مزض خای ذْز

 ینتاّضُا ِ ضّی، ذؽِا ُویي ِ کٌاض

 تْؼَ هی ًفاًن ،زؼت حلوَ، تفٌَ

 تا آًْض آضظُّا، هطظُا هی گفاین

 تا صسای ؼاظ، تَ زّضُا، تَ ـة ُا 

 م   سهی کفاً ،تَ اّج ّاژٍ ُاهسام، زل 

 لحظَ ای ؿطم هی ـْم زض ػون

 لحظَ ای ـکلتَ، ػؽطی پیچیسٍ

 آضی، هثل ُویفَ ذْـثْؼت

 ًلػ هی کفن 

 ؿلت هی ظًن
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 ظیِط پْؼت آكتاب ذْضزٍء تٌن

 ًثعن، چَ تا ـْم، تطایِ  كطزا هی ظًس

 !هثاضک تاز ًیع كطزا آضی، كطزا،

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007كْضیَ  3ُاهثْضگ، 
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 تا طلْع
 

 الک هی ظًنضا ًاذٌِاین ، پفت پلکِاین ؼایَء ؼثع

 ضا تطاِی ـیط هٍِْ خوغ هُْاین 

 زضُواى کاكَ، ُواى هیع، ُواى گاضؼْى

  ، ٌُْظًفاًواىصٌسلیضّی پْؼت 

 ٌُْظ ؼٌگِا، خای اًگفتاًواى

 َؼط پاییي، تا زّضُا تا زؿسؿَ ُا

 کؽی ایٌدا ؼایَ هی ِکفس

 ضِّی هسازی کَ زؼت هي اؼت، ضًگ هی ـْز
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 پاک هی کٌن، ػؽط هی ـْز

 ی کفن، َزم هی زُسًلػ ًو

 گًَْ ام ذیػ تاال،  مؼط

 هسم ظًاى، کٌاض آب تا ؿطّب

 تلٌگط هی ظًسؿطّب، ُفیاض 

 گوفسٍ ُویفَ، ایي گًَْ، ایي ؼایَ، تکطاِض 

 !ی زض ؿطّتیضّظ كطّز

 چگًَْ هی تْاى ُتطیس؟ چگًَْ هی تْاى گطیع؟

 ، تا هي تطٌَُ، هثل هيآى ؼایَ

 م تِتط؟کسا، کسام هلة         کدا؟، چگًَْ

 !، تِتط ًوی ـًْسٍ ٍ ٍ ، ًَظهعهَ ُا گن

 تا ُیاُْی آضاِم هطگ ، آضی، هلثِا هی تپٌسؼایَ ُا تطٌَُ

 ذْاتی ػوین ِ الیی هْظّى تطایی ال

 خع ًثط ؼطّزٍء ـاػطی زیگط چیعی ًوی هاًس

 اظ ؼلْع تا ؼلْع

 

 2007كْضیَ  5ُاهثْضگ،
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 دستواى برابر ًیست
 

 اصلَ ُاذؽتَ اظ زیطُا، زّضُا، ك

 اًسُّی هیاى زضذت ّ آؼواى

 ُوعتاى، زض کْتاٍ زضاظایِ  یک ؼالم   تْزىِ حػ 

 زلن اظ ترتِا هی گیطز

 خؽتدْگطاى آّاضٍ، ؼْگْاضاى آتطّ

 هي ًوی ذْاًس ِ هٌاضی

 ًوی گْیس زّؼتت زاضم، کَ هی ضّز ینصسا

 کٌن هی ػاـواًَ ًصیِة ًؽین ؼِْت

  هی ـْم ناًسُّگیي ُگ
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 !زؼت هی تطز تَ ضّیاُاینکؽی 

 تواًٌستگصاض تاظٍ ، زؼت ًعى، زؼت ًعى

 زض ذاًَ ُوؽایَ کٌَِ لویسٍهسضت 

 زؼتواى تطاتط ًیؽت

 زض کْچَ، ظذوِا هطثیَ كطیاز هی کٌٌس 

 ؼتیع تطذاؼتنتَ کَ  یک ّخة هسم تْز

 اّلیي ًاؼعا کَ تط زُاًن زّیس، آظازی تْز

 ؼیلِی چِاضزٍ ؼالگی ؿ،ّ تاّاً

 حکن آّاضگیزیطتطحلوَ ای ؼطخ ّ 

 ذؽتَ اظ زیطُا، زّضُا، كاصلَ ُا

 چَ زضاظًسضّظاًَ  ِ یـِکٍْ ُا

 نیٌُْظ زلگیط اًتظاض هی کف ،هازضمهي، 

 لثرٌسی کَ زض زّؼت زاـتي گن هی ـْز اًتظاِض

 َچفنپفت حلوَ ُای ـلاف ، ػفنتا خصتَ ُای ؼطخ 

  ن  یپٌِاى هی کٌ  اظ کْزکی ضاتٌگسؼتی ذدالت 

  س اهطّظِچفوَ ُا ذفکیسٍ اً

  ػفن کلط اؼتپفِت پٌدطٍ، 
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 هی ذْاًن هٌاضیتطای  ،ِ ضّی ؼطذؿ ـطهؽاضّ هي 

 آٍ ٍ ٍ ٍ 

 تاؿچَء هي کْچک اؼت

 ذاکؿ تٌی ؼت کَ هی لطظز

 ّ گلِایؿ ّخة ّخة 

 هی ضّیٌسًاتاّضؾ ضّی ضگِای 

 تاؿچَء هي کْچک اؼت 

 تی تفطیلات تاؿِا ّ ضّزُا

 ًوی هاًس  اظ ًْاظؾ تِی، ُط هؽطٍء ـثٌن زض تاؿچَ

 ُیچ چیع زؼت ًعىتَ ، ایٌدا، کَ هی گصضیؼیطاب 

 زؼتواى تطاتط ًیؽت

ّ 

ّّ  !هی ضّزآـکاض لیي ًاؼعا ٌُْظ تط ظتاًن ا

 

 

 2007كْضیَ  10ُاهثْضگ، 
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 تراًَ 
 ذیاتاىِ  ـةضّی زضاظتطیي 

  هیاى ُعاضاى کْچَء گوٌام

 ًَ ، ذْابزض ذاؼطٍ ای کْكتَ َؼط

    ّحفت تی ای اًتظاِض گاهِزض  اكوی زّض

 !ُفیاضی َؼط ًوی ظًس، کؽی ًوی کْتستط َزِض ذاًَ 

 ُگط گطكتَ زض ؿطّب یـِط

 ء ًْضظهعهَذالی اظ  یـؼط

 ، تکطاضَتَطکِای زیْاض ضّیِ 

     ٌُْظ تٌِا ،ِ حواؼَ ُا آًؽْی
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 زّتاضٍ تاظ  یچفو، زضاظ یکفزض ایي ذویاظٍ کَ هی 

 ًَ، ذْاب تِاضاًتظاض تَ آؿْؾ 

 تا ؼحط،  ذالی یتؽتطکٌاِض ، ضًگیي ٌیزلساٍء ًگی

 ، ّضمّضم، زض زؼت ء هاًْىکٌَِ کتاِب تا ؼحط

 تطای ذاًَ ام کَ ؼْذتَ چگًَْ آتؿ تَ اضهـاى؟ 

 چگًَْ ًلطت تَ ؼلطٍ؟

 هي اظ اًعّای ُطگع گصـتَ ام

 زّتاضٍ تط ذاؼتَ ام ُط هسم کَ ِلَ هی ـْم ظیِط تا ؼواخت توام

 زٍ امزض آذطیي هصیسٍء ػفن، ضاٍ گفْ

 ًْ ؼطّزٍ امزّتاضٍ تطاًَ، اظ 

 

 

 

 

 2007ظاًْیَ  12ُاهثْضگ، 
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 ًوی داًی چرا
 

 ًَ هی گْین ، زض ذاًَ هی هاًن

 !ًوی زاًی چطا

 ًگاٍ ًوی کٌن، تطًوی گطزم

 !ًوی زاًی چطا

  تاض کطزم َتگل ،تاضُا

  ، زاًَ ُای تطفظهؽتاى، ؼطها

 کدا تْزم؟ کدا تْزی؟

 زض ًؽین ًلؽِاین یپط ًوی، ضّی پْؼتن یًوی تات

 !کَ ُیچ تلسضچیي ُاتطای 
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 ایي ًِال، ؾ، آى ذطّتازآى 

 ایي ؼاحل، ، آى اهْاجآى زضیا

 ًوی آیس نصسایت زض گْـ

 ای ـایس اظ یاز تطزٍ ؟ًاهت چیؽت

 تایؽتی ذیاتاى پیچزض ، تایس زض حعِْض ؿیثتن

 ـایس تا ُدْم زؼِت ػاتطی، ـایس چطذیس ؼایَ ای

   !ُوآًدا تال تال، تواًی، تساًی چطا، ضّیِ  ّهلَ ایـایس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007كْضیَ  13ُاهثْضگ، 
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 حّسِ  بی ًام
 

 تلٌس، ذیاتاى تلٌس ُاخا، صساُا تلٌستا ٌُْظ 

  کٌاض پٌدطٍ ُپک تَ آذطیي ؼیگاض

 ، چفن تط هيتلٌس هاهِت طت چفن

 کٌاض  ظز پطزٍُپط اظ ًیاظ، 

   زّض ای تی ضتِػُاظ ضاتؽَ کٌاض 

 اؿیثت ُخع خِع  ّ ی زلتٌگ اظ تازُا

 ضاظ ـسًس؟ چطا  ین، ًوی زاًاظ ًگاُِا، لثرٌسُا

 ؼطّزهسهی ًطم زض ـة، تطایِ  ؼتاضٍ 
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 گوفسٍ  ِ ِ هؼٌی زًثال، تا زّض زًثال

 ، ًلػ ػوین، آٌُِگ تطاًَ ایضؼیس کٌاِض ّاژٍ ای

 ضز پایِ  ًگاُؿ پیچیس ّ پیچیس

 ام ػطیاى تْزـاًَ ، ذن ـس ضّیِ  ـاًَ

 سهعاِض تي تا زؼت کفیس، ذْـَ چیس تط گٌ

 ضهصیس  یط تٌت ی، تٌتط لة لةپٌدَ زض پٌدَ، 

 زاؽ ًلؽِای  ،آتؿِ  آذطیي ؼیگاض، آذطیي ُپک ظیِط

 تط کوط  زاؿی َتطتط ظاًْ،  ذن

 ، تَ صثحؼپیسٍ تازاؽ ، فِن ـةزض َچ

 ًلػ زاؽ تط اظ ًاى، هٍِْ ؼؼن تْؼَ

 ًسساض هی ـؼایَ ُای ذیػ ترظیِط کَ  ،چفوِا، ًاب تط

 ضّی ظتاًن ػوین، لّصت هؽطٍ ـس

 ضّی ظتاًؿ ـکلتَ

 ّای، ّایتکطاض  تَ

  تکطاض یک كطیاِز پْؼت کٌسٍ

 ی هیاىِ  ُوآؿْـیػطیاًی ضاظ

 چیسىِ  ـکْكَ ای اظ ذیالی ػاـواًَ



48 

 

 هسهِا تَ ظِط ًعزیک هی ـًْس

 ظتاًواى گطٍ هی ذْضز 

 ط هی ذْضین ُؼّ ها ضا تط هی زاضین

 ی کَ ضُا ًوی ـًْسُؼط تط اًگفتاً

 كطّ هی ضّین زض آؿْـی ضهیسٍ اظ اًتظاض

 کَ تا ها هی هاًس ،تی ًامتا حؽی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007كْضیَ  13ُاهثْضگ، 
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 ثاًیَ ُا
 

 هاًسٍ  ثاًیَ 23كوػ 

 ؼاػت ًگاٍتَ ، ِای صّیازچفوضّی زاهٌن 

 اهاى ًوی زُس، ـلْؽ هی زّز نشٌُ

 ی ضیعزه ی زلن ُی، گْیی ضّی چطخ ّ كلک ًفؽتَ

 تطاین حطكِایؿ ضا هی ًْیؽسکؽی 

 صسای تفگي ،صْضتی

 صسای آّاظ ،صْضتی

 الٍ َپط تاظی هی کٌس، گٌدفک َپط، ُککالؽ َپط

 ...ًْیؽن هی 
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 ، َپط َپط، صْضتی َپطصْضتی َپط

 حاـیَ ضا زّض هی ظًناًگاض 

 !ؿطیةضاُی زض ضگِاین 

 نچطذهی هواتل آیٌَ 

 تاظ ًوی ذْاُن، نگواًن ایي هٌ

 تاهی هاًسٍ َثاًی 23كوػ 

 هاكیَ تَ ُن هی ضیعز خایی هؽت،، ًیوَ ـة ـاُکاِض

 آب تاالضّزذاًَ، هیاى ظیط پاین، 

 تٌس هی کٌس، ؼاػت تیک تیک

 ًؽیوی اظ کٌاِض ثاًیَ ُا هی گصضز

 هی ذْاًس تطتٌس، هصَ ُای ُعاض ّ یک ـِة هي ؼطذْؾ اظ

 ؼط ضّی تالؿِ  ذّؽن هی گصاضز   24:00زض ؼاػت 

 هی ذْاتس کیک تیت

 

 

 2007كْضیَ  14ُاهثْضگ، 
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  ... َبرزرد 
 

 ؟چیؽت زضزت

 !تیِْزٍ ًگیي ًوی ـًْس، تی خُْط ذػ ًوی کفٌس

 ام کاـتَ حویوتتاؿچَ  هیاى

 تَ گطزًن هلة آّیرتَ ام

 صْضتكؽیل هازٍ، ظضز تط 

 ضاُت َچفن ِگطز کطزٍ

 هی زّی کدا؟ّای تط تْ، ایٌگًَْ ، کْضَکط ّ 

 تاظی تا ُزم ـیط هی کٌیًفؽتَ ام آضام، 

 چفون تاظ ّ گْـن تاظ
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 ! هثازا زُاًن تاظ، حْاّؼت خوغ

 کَ ذّؽن ذْب ًفاًَ هی ضّز

 ؟تِا تَ ذط ًوی زُنُطگع ًگلتَ تْزم، 

 سًیًْدَ ظضز هی ذْض ذطاى

 تکطاض هی کٌس ًازاى ؼْؼی ،تیِْزٍ ػطػط

 !حْاّؼت خوغ

 ًفؽتَ ایتط پفِت زاًا  گواًت

 !ًاذي هی خْی امهس تّْ  مچَ هی ذٌسکَ 

 !تواى واضیزض ُذ

  تطاؾ هی زُن ی تاظٍگٌؼط ضّظ ُ

 !تاظ تکطاض، حْاّؼت خوغ

 ضّظٍ تَ حطف گطكتَ ام  ،اهطّظ

 !تی َصلْات تی كاتحَ، ... اّها كطزا

 

 

 2007كْضیَ  15ُاهثْضگ، 
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 فقط سکْت
 

 گػذؽن  کال،ظتاًن 

 تفٌَ هی زّز نحطك زض ؿاضت آب،چاٍ 

 زض هفت، تکطاض  ، چاًَضؼن ایيگاٍ، 

 تکطاض،  ّضم پفِت ضّ  یِ زض اًتِا

َِگاٍ،   هساض صق، ضّیِ  ت

 ذیؽیِ  ایْاى هی کفنؼطذی آتؿ،   تط زؼت

  هی ضّم ضاٍ زض ذْاب

 پّلَ ُا پاییي، تاال هی ضّم

 تا تْ حطف، ؼطتؽتَ، تاظ هی ظًن
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 ّمتِاض هی ز ِپیؼازٍ زلتٌگ، ضّی تطكِا، 

 !ؼِط ًد ضا تگیط، ًوی تلؼست، تیا

     !  تٌستط ًلػ هی ظًن ،ًگاٍ کيُویٌؽْض زًثال، 

 گاٍ، ذؽتَ اظ ضًگِا، ًْـتَ ُا، کْزکی هی ـْم

 پاضٍ، ذطاب، گطیَ هی کٌن

 !كطم ًوی ُکٌس، ُذطُذطت تاـس یا ًثاـس

 هی کٌنگاٍ، تا صسایِ  ذؿ ذؿِ  ضّظًاهَ، ؼیگاض زّز 

 ًفاًنظٍ زض هاب هی ػکؽِی کٌَِ زض آلثْم، تا

 هی کٌن ُْغِ  ؼیة، اًاض زاًَزض زلن 

 چیٌنی هزاًَ ضّی ذؽِای كاصلَ، زاًَ 

 هی ضّین ضّیِ  لثؿ، تْتَء تْت كطًگی زض آؿْؾِ گاٍ، 

ٍِ هؽتؿ، ّاژٍ   ن کٌچپاّل هی زض زُاًَ ًگا

 ّ ؼکْت ، تَ ضّی ذْززضُا ضا هی تٌسم، تَ ضّی تْ اهطّظ ُن

 !كوػ ؼکْت

 

 2007كْضیَ  17ُاهثْضگ، 
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 رِّز ًْ
 تاظ تِاضآهس

 !کْكَ ُای زیْاًَـ، ٍزؼاِظ پطؼتْ، ؼطّز زلسا

 ؟هی ضهصٌسچگًَْ  ًوٌاک ظیِط آكتاِب

 ، ضّظی  ًْ ًوی ـْزنزض ضاُتاظ 

 ؼطظزٍ ـایس ، زض ؼاػتی کَ ذْاب تْزم

 زاـتن ، ؼط زض ذلْتزلتٌگکَ زض لحظَ ای 

 ِکی؟ ،هي ای هِواىِ  زیطیٌَ، پا زض ـِِط

 ذیاتاى، پاُاینگلطؾ ؼٌ

  زؼتِاینزیْاضُای ؼوح، 

 ضا هی ؼاینچفوِاین 

 آهسٍ ام تا ؿطب زًثالِ  ًْ ،ـکؽتَ تطایِ   ظطتن کَ
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 ؼطخ ذطیسٍ ام ای پاضچَ 

 ظًگِای ؼالیی اظ ؼوق آّیعاى کطزٍ ام 

 زض اًتظاض ًْضّظ، تی تّْهق، کٌاِض خازٍ هی زّم

 !ُیچاّها، ٌُْظ، 

 ؟ضّظی ًْ ًوی ـْزچطا 

 ، تا کدا؟ُاخازٍ ِ  طزاىؼطگ

 ! تالـی ایي ُوَ، هثازا تیِْزٍ

 !ؼطابهثازا زض اًتِای خازٍ 

 !زلن چَ ؼرت هی گیطز

 تؽلین ایي ُوَ زضز ًوی ـْم ٍ ٍ ٍ ًَ، ًَ 

 تا ظًسگی ایٌگًَْ ذْ ، هي هطگ ضا ـٌاذتَ

 آّای ذْـؿ ضا ـٌیسٍ ام، گاٍ كطاتط اظ ضّیاُا پطیسٍ

 ـایس ًَ ،زض ایي تِاض ُن

 هی آیسًْضّظ هی زاًن،  ،زض تِاضی ،ااّه

 ِکفنپٌدطٍ ًوی  تطآى ضّظ ـازی کٌاى، پطزٍ 

 هیاى آتؿِ   ًطمِ  اللَ ُای تاؿچَ هی ضهصن

 ینتا تا صسای ًؽین ترْاً ظًگِای ؼالیی ضا اظ زضذتاى هی آّیعم
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 ! ًْضّظهاى هثاضک

 !ًْضّظهاى هثاضک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007كْضیَ  19ُاهثْضگ، 
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 ّ عشق
 

 !ذاًَ ای ًیؽت، ذاکی ًیؽت، چطاؿی ًیؽت ،یي تي تؽتزض ا

 اًس پاکاى آؿفتَ ِ ظهیي تَ ذْى، اًسزضّؽ اكطاـتَ  ِ پطچن ،زض ایي تي تؽت

زض ایي تي تؽت، ؼْاضاىِ  تیفواض، ضّزـاى ًیؽت، ذًْفاى ًیؽت، ًاهفاى 

 !ًیؽت

 !ایواى ًیؽت ، ؼتاضٍ ًیؽت،ایي تي تؽتآؼواىِ  ض ز

 ػفن ّ

 !ثاًیَ ُای پط تپؿ ظًسگی اػسام، ظیِط زذتطیؽت تا حکن

 ّ ػفن

 !ّ تطاتطی آظازیُای ظیِط كطیاز ،پؽطیؽت تا پیطاُي ضكیوؿ زض زؼت

 ّ ػفن
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 !ـِط گطؼٌَ، ظیِط ُپلِای ًوٌاِک کْزکیؽت

 ّ ػفن 

 اظ هیاىِ  تي تؽتهازض ّ پسضیؽت  ِ صسای

 ! ضا هی ذْاًٌس هاهی ـٌْی؟  ُوفِطی

ها اظ ـوا هطزم زض ُط کدا کَ ُؽتیس . ن تا ـوا ؼري تگْئینیذْاُ هی"

کٌین تطای  ذْاُؿ هی. تطای ًدات پؽط ػعیعهاى احوس اؼتوساز هی ؼلثین

ایي اًتظاض یک پسض ّ هازض اظ ! ًدات پؽطهاى احوس تاؼثی ها ضا یاضی کٌیس

 "...ـوا اؼت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2007كْضیَ  26ُاهثْضگ، 
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 ِاشارٍ
 ِ ُپط آٍ لیْاىلة تط 

 زض ضاٍهؽاكِط  طچفن ت

 زض پطّاظذالصَ  ،حطكِاتاظ 

 هی ضًّس، ظهعهَ ُا زضُن گیالغضّیِ  گْـْاضٍ ُای  

 ًگاُواى تا ؼحط تی تاب

 !ًوی زاًن، ًوی زاًی، اظ ها چَ ُیچ

 ایي ُوَ ذػ تا کدا؟ 

 هیاى گلْیت هی ذْاتٌس ،ذْب کَ لرتی ُایت ظیط لحاف

 ذْب کَ پاضٍ پاضٍ ُاین ضا ُی زّض هی ضیعم

 کَ زّضین تس
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 !ًگاٍ کي، اهطّظ ایٌدا اـاضٍ ای لویسٍ

 !هي ّ تْ

 تطخیح تَ تٌِا، تا ظذِن ػفوی هؼّلن

  ا هی ـٌاؼینها ًفاًَ ُای هٌسیل تؽتَ ض

 هی زاًینضا کَ حویوت  ینتط ایي گواً

 !هیٍْ اظ زضذتی ًوی چیٌینها 

 !زاًَ ًوی ضیعین ای تطای پطًسٍ

 ! ػاـن ًثاـینهی ًْیؽی 

 !سمتاضید هی ذٌتَ تکطاِض 

 !ُذة ًثاـین

تطایت  یؿّ لِدَ ُا ِْت هؽاض ُای ـةؼاظ صسایِ  یازم تاـس، اّها، 

  ! تٌْیؽن

 !پٌِاًؽت تا ػکػِ  پٌدطٍ ای کؽیظیِط ُط لِدَ 

 حاال ػعیِع هي،

  !تَ خٌْب هی ضّیكطزا 

 تگصاض ذْز ضا تا ذطذطٍ پط کٌین اظ ها 

 كکِط كاخؼَ ای ًثاؾ
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 !ایٌدا تطف هی تاضز، هثلِ  ُویفَ

 تازیؽت کَ زض زّضٍ ای ؼطگطزاى اؼت، ّ صسایی کَ هی پیچس

 کَ، تا لِدَ ای ؿطیةّ آًکَ زض تطف، لرت هی ضهصس، زیْاًَ ای اؼت 

  ضًگ ؼثع ضا زّؼت زاضز

 ، ػعیعم ضاؼتی

 !ػکؽی اظ پٌدطٍ ات تطاین تلطؼت، اض زض ضاٍ اؼتتِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007كْضیَ  28ُاهثْضگ، 
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 برٌَُ بیا
 

 ُپط ؼطاِّت ًؽین ِ ًلؽِای، ضًگاضًگ ِ لِایگ تطای لوػِ 

 تْؼَء گٌدفکِا  ِ صسای ـٌیسىِ  ِ تطای

 زؼت زض زؼتن تگصاض ،تیا

 پط کي، هطا اظ تْ، تْ ضا اظ هي

 تیا تا ُن، تا هسهِاین، هسهِایت 

 گیط کٌین ایٌدا

 ْین زض هاـّؼػ ُویي تاؿچَ، كطّ 

 تیا، ًگاٍ کي
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 داٌایذْضـیس اؼت پٌِاى ـسٍ  ایي چفوِک

 پفت ؼایَ ُای تیس، الی هُْای هي 

 گٌدفکِا! ُیػ

 ، آى تاالضّی تطگِا

  ت تٌفاىچفوِای زض ضا نچفوِای ،تیاتیا، 

 ضا تاظ، ـاًَ ُاین ضا پٌِاى کي تآؿْـ

 تیا، تا هي، تطٌَُ تیا 

 پیچسهی  تِاض ًؽیِنزّض ؼیٌَ ام 

 ها هی ذْاتس ظیط صسایِ تَ زّضٍ 

 تاز هی آیس! ُیػ

 ا ذْز هی تطز پچپچَ ُا ضا ت

 !ًوی تیٌی هگط

 ، تطٌَُ ایٌدا، زض تاؿچَء هاؼت، ؼٌاظتِاض

تط تؽتط  ضِّی تپَ ُای ؼثع، ،کَ زض حاـیَء خٌگل ّهتتط اظ آى ؼٌاظ

  هی ضّز   ضّز،

 تیا زؼت زض زؼتن تگصاض

 پط کي، هطا اظ تْ، تْ ضا اظ هي
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 هی آیسصسای تْؼَ گٌدفکِا 

 تیا، تطٌَُ تیا

 ّی اًگفتاًن  گْؾ کي، ُویٌداؼت، ض

 !ُیػ

 !ُیػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007هاضغ  1ُاهثْضگ، 
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 ْباً
    ... تَ زؼتی کَ زؼتن اهطّظ

ًَ  ! 

 ... تَ چفوی کَ چفون

ًَ! 

 ... تَ لثی کَ لثن

ًَ  ! 

  زتَ ذٌسٍ ای کَ هی ذٌس

 زتَ ًْاظـی کَ هی ًْاظ

 سای کَ هی تْؼ تَ تْؼَ

 ضّیِ  کاؿصُا خا، ُویي
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 تي هی زُن، ُویي اتام ظیطِ ؼوِق

 "ؼالم تاًْ "  ، ًْـت

 ؼپیس هی زّیس ، ُا ؼطذاتی ِ تاًْ، ضّی

  " ؟آضهیسٍ اًس ت کداکثْتطاً"  ، ًْـت

 یس پط هیضّی تٌس  ،تاًْ، تی تطاًَ

 ذْـا تْئیسى ،ذْـا ًْـیسىاظ زُاىِ  ایي کثْتطاى، " ًْـت، 

 " ؼیاٍ ؿٌچَ ُاي کْچِک تا لة اظ اًحٌا ػثْضِ 

  سکفی ْغذؽکفالَ ُایِ   ت تطزؼ ـطهی ّاض، تاًْ،

 زاؽ ِ ضّی ظطتَ ُای ًثط، ػطم کطزٍء اتام ِ ظیط پیفاًی

  ًْـت تلد، ـیطیي ِ لثِای  یتطاػوین،  ِایًلؽتا 

 نضا تلٌس تلٌس ترْاً تًاهاهفة  تگصاض

 تگصاض اهفة کْچَ ُا تٌگ ـًْس

 زض ؿٌچَ ُای ؼیاٍ تٌفیٌس تگصاض ـْم

  ! ظیثا ـس ،ذطّغتا آّاظ  ،ؼپیسٍ زمزض  ،ـِط ـایس

 

 

 2007هاضغ  3ُاهثْضگ،
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 بْیِ  بِار
 

 تْیِ  ـکْكَ ُای ؼیة، تْیِ  تِاض

 تْیِ  تفٌَء ُْؾ، ِاًتظاض ـْمِ تْیِ  

 !اظ ؼطم ًوی َپَطز

 تاال ز، زؼت هی تطضّیِ ًوؽَ ُا

 پاییي ز، ُؼط هی ضّذؽِاضّیِ  

 تْیِ  خیک خیک گٌدفکِا، تْیِ  یاغ ُا، تْیِ  تِاض

 م، گیح هی ـْزپیچ هی ذْض، َ ُایِ  ضًگیؼؼنِ  تْؼ

 م، زاؽ هی ـْسزؼت هی کف

 زگْـَء لثن، ذیػ، تطاًَ هی ـْ
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 ؼٌثل، ضهصِ  تاضاى  تْیِ ، تْیِ  تِاض

 ػؽطی اظ ُْایِ  تاظٍ، هؽطٍ، هؽطٍ

 تْیِ  تپؿ ُایِ  ؼطیغ، تْیِ   تْ، تْیِ  هي، هیاىِ  تصْیطی گطم

 آى ُوَ ػازت، آى ُوَ ؼْذتَ  ،چَ زّض

 ، ایي ُوَ لحظَ، ایي ُوَ ذْاُؿ َ ًعزیکچ

 تْیِ  ذاهَ ّ ػؽل ، تْیِ ػیس، تْیِ  تِاض

 هی زًّس زًثالِ  ُن، زًثالِ  ها، ، ًوؽَ ُا ـازابضّی ذؽِا

 طكِای تاظٍ، هصَ ُای ضًگیي کواىتْی ح

 ، ضًگ پْؼتالیِ  زكتطُایواى، ضًگ ـثٌن

 هی لـعًسهؽطٍ ُا تی تاب،  ضّیِ  پْؼت، اًگفتِا

 تِاض، چفن هی ـْز، زؼت هی ـْز تِْی

 هی ـْزًْ هی ـْز،  ُپط

 .آؿاظ هی ـْزًْ زّتاضٍ 
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 ؟نچگًَْ بگْی
 

 ثْزً هي کَ هطاضؾ تا تیؾ

 ؼطخ زیگط نلث، لطظیس ِاینضّی لث

 چطا؟

 یک ظًن؟ ینچگًَْ تگْ

 ثْزهي ً ؾ تاکَ هطاض هیچی

 هُْا زیگط پطیفاى، لطظیس نهُْایضّی 

 طا؟چ

 یک ظًن؟ نیچگًَْ تگْ
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 ثْزً هيتا ؾ هطاض کَ اؼیس

 ذواض زیگط چفوِا، سیظطلاًن وفچضّی 

 چطا؟

 یک ظًن؟ ینچگًَْ تگْ

 ثْزً هيآتؿ کَ هطاضؾ تا 

 تي زیگط آكتاب، لطظیس نتٌضّی 

 چطا؟

 یک ظًن؟ ینچگًَْ تگْ

 !تا هلن ّ زكتط هطاضم ایي ًثْز

 !تِاًَ، زّؼت زاـتي خطم ًثْز ًْـتي

 !زّضم، ضّیِ  زیْاضُا، ًوؿ ؼیواى ًثْز زّض تا

  !پطزٍ ُای ؼیاٍ تط پٌدطٍ  آّیعاى ًثْز

 گاٍ ًاهِا تیِْزٍ تعضگ هی ـًْس 

 گاٍ ًاهِا حواضت ضا تسّؾ هی کفٌس

 ضا تسّظًس تا زُاًیٌس، ، تا اًکاض کٌهی تٌسًسچفن ُا ضا  گاٍ آزهِا 

 کٌٌس ، ؼٌگؽاضؼیاٍ كطّ ءضا زض کیؽَ یؼط، ضا تثٌسًس یزؼتِای

 هسام زض پی اًکاِض ها هی زًّس
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 ایي یکی زض تـلن خا ًوی گیطز، هاآ ٍ ٍ ٍ ًَ، ًَ

  تگْینچگًَْ ، ـْیسهی  هٌکطچگًَْ 

 هي هازضم 

 هي ُوؽطم

 هي ذْاُطم

 هي زذتطم

 ظًن؟ یک هيکَ چگًَْ تگْین 
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 !بچیٌید جٌاب
 

 اظ ؿطب ،ُط ضّظ زض ـِط، اظ ـطم

 !یکی گواًن اظ هْم هـْل ایي

 ظتاًؿ پط پیچ ، صسایؿ ؿطیة

 !گیالغ چَ ظّز ؼط هی کفس

 ضّیِ  ذؽی ایؽتازٍ تا ذٌسٍ ُای ظهرت ذْاتعزٍ، 

 زؼتی تط ؼط تطکوي، زؼتی تط ؼط تثطیع هی کفس

 تطایِ  زلرْـی، چفوکی ُن تَ كاضغ هی ظًس

 ضّی ضاحتی لن، هلْغ، ًاظ هی کٌس

 هیچی تَ زؼتؿ هی زُن
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 گطتَ هی ذْاُین چکاض؟، تچیٌیس خٌاب: ینی گْه

 آشضتایداى زضزم ایي گطتَ زض ذلیح كاضغ، کلَ اؾ 

 پاُایؿ ُن ػطب ّ کطز ّ تلْچ ّ لط

 !آخ تی ذیال  .. .  تْیِ  ـکوؿ ُن

 !گطتَ هی ذْاُین چکاض، تچیٌیس خٌاب

 !توؽین کٌیس

 !گْـتؿ ضا ُن حالل اػالم کٌیس
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 بِاراًَ
 

 ذْاتِا ضا گن؟ ،چَ کؽی آضظُّا ضا گن

 هطا زًثال؟ ،چَ کؽی هطا گن

 ػاـواًَ هی ًْیؽس؟ُی ، چَ کؽی ُی ذػ

 :تَ اّ تگْییس

 تا کی، کدا، چگًَْ؟

 نزض زؼتکلیس آضظّیؿ ، هي ؼثع، تط تلٌسی

  ِایؿالالیی ذْات، ذٌسٍء ـکْكَصسای 

  ػواتیتط تالِ  ی َپط یاِل اؼثی تیعضّ یا تایس
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 !هی ّظز تاز ،ضّی گلِای پٌثَ، تساًس، ظّز تیایس

 !کٌاض ذطهي، آتؿ خطّهَ هی ظًس

 ًْـتي چطا؟

   پفت زیْاضُای ؼکْت، ُیاُْی زیساض اؼت :تَ اّ تگْییس

 ـِِط هي زّض ًیؽت

 یستیا ،ُویي حاال، تا ًؽین تِاض، تا اّلیي پطّاظ

ّّلیي ًلػ  زضین هیاى پیطاٌُی کَ هی، ُا پفت ا

 ، تط تي هی کفین اؼت آـٌ تْیی

 زض چطاؿاًی ػیسضّـٌی ذاًَ،  ،چفوِا

 تاؿچَ ای تطای ـکْكَ ُای ـْم  ،زلِا

 اظ زُاًی تا هعٍ ُای تلد ّ ـیطیي ، تفٌَء ًْـیسى، ّ لثِا

 ها ضا پیسا، ظهاى ضا گن هی کٌین 

 !تِاضاًَ تیاتیا، ، ًْـتي چطا: تَ اّ تگْییس
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 آبرّ
1 

 ازض ؼط هی کٌسهازض چ

 ًواظ هی ذْاًس 

 ضّظٍ هی گیطز

 اظ ذسا هی تطؼس

 اظ هطزم هی تطؼس

 هی گیطز آتطّ ضا گطز ّ ؿثاِض هسام زض ذاًَ

 ػکؽِای هطا زض هاب ًوی گصاضز 

 ًاهی لکَ زاض ـْزهثازا 
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 تطای ـاًَ ُا ّ زؼتِای لرتن زض ػکػ آؼتیي هی زّظز

 هازض اظ ذسا ذیلی هی تطؼس

 

2 

 !ذْاُطم

 ی ًواظ هی ذْاًساّ گاُ

 گاُی ضّظٍ هی گیطز

 گاُی اظ ذسا هی تطؼس

 هی تطؼستَ ذاؼِط آتطّیؿ اظ هطزم ُویفَ  ،اّها

 ضّی تاتلُْای آّیعاى ، ذْاُطم پفت ّیتطیي ُای اتام

 هسام آتطّیؿ ضا هی ؼایس

 ! لکَ زاض ـْز ّکق اتاهؿ ضا هی ـْیس هثازا آتط

 !تیچاضٍ ذْاُطم

 هی ًْیؽسم هي، ـؼط تی حیا، ُن ًاظًی : هی گْیس

 اظ زاؿی تٌؿ، اظ ـیطیٌی پؽتاًؿ

 اظ هطزی کَ زض اًتظاضؾ ًفؽتَ هی ًْیؽس 

 ذْـؿ ًوی آیسذْاُطم 
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 "ای ّای آتطّ " هسام تکطاض هی کٌس 

 ! ذْاُطمتیچاضٍ 

 تدای هي ؿؽل هی کٌس، تا هي پاک ـْم

 

3 

 ضا ًوی تیٌن تطازضم

 گاٍ تَ ذْاتِاین هی آیس

 هی زُسآتطّ سام آهْظؾ تا تطکَ ای زض زؼت، ه

 هی ًاهس ـلرتَ یظى ضا هْخْز

 هی ـٌاؼس هداظ، تطتیت کٌٌسٍ، ضُثطضا هطز 

 کَ آتطّ  هی ًاهسگاًی ضا پتیاضٍ ؼٌّت ـکي  ،حن ؼلةظًاى 

 ًوی ـٌاؼٌس

 ذْاُطؾ زض ؼکْتی ؼٌگیي

 هی ضیعز زلثؽتگی ُای حؽاتگطاًَ ضا زّض

 هی گفایس ضاٍ تَ ؼطظهیٌِای ػثْض هوٌْع 

 یوی تی پطّا، پط هی کفس تا زّضُاتا ًؽ

 :تطازضم هی گْیس
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 ایي ظى اظ ها ًیؽت " ای ّای آتطّ " 

 تطازضم ًوی زاًس

 گًَْ ُای هي، ضّی ؼاهِای هي، 

 تی هطاض، چَ هؽطٍ ُای تاضاى

 ضّی لة ُاین ُط ـة تا صثح تطاًَ ُا چَ ؼٌاظ

 ًوی زاًس کَ هي زض ایي ذاًَ ُط ؼطف کَ هی ضّم

 ذْضـیس تاظ اؼت پٌدطٍ ای تَ ؼْی

 ضا هی ؼْظاًس  آتطّکَ 
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 ًسدیک هی شْی
 

 هؽطٍ، هؽطٍ، ضّی ؼؽطُا ، تا تْ

 کاؿص ُا ذیػ، تا ؼاحل ّ آكتاب

 تَ ایي ؼطخ ُا، ؼثعُا  اظ زّض، چفوِایت

 هي هسام اظ ایي ذّؽَ زض ػثْض

 گاٍ تی ُْا َؼط هی ضّم

 گاٍ زض ُْا ـیطخَ هی ظًن

 !ي گًَْ ًگاٍ ًکيای

 اظ زّض، زؼتِایت



82 

 

 کسام زاؽ، کسام کثْتط، کسام پیًْس؟ زض اًتظاِض

 تطا هی خْین ، ؼْالِ  خسّلی هی ـْی گاٍ تطاین

 چطا؟ ،ایي گًَْ زؼت تکاى

 !هطا ُط لحظَ ترْاى

 اظ زّض، لثِایت

 هی زاًن، اگط ؿٌچَ ُا ضا تَ آى تؽپاضم 

 طًستْؼَ ُایت،  تی ؼاهت هی هی ظیِط ،تا ؼحط

 هِطُایت ،اظ زّض

 چَ ظّز ضّ تط هی گطزاًٌس ّ زلتٌگ ذٌسٍ ُای هي هی ـْی

  هی کٌٌس زگوَ ُا ضا تاظ ،زؼتِایت زض التِاب

 سلثت ًام هطا هی ذْاً

 تْ ًعزیک ّ ًعزیکتط هی ـْی  

 هي هؽطٍ، هؽطٍ، ضِّی ؼؽطُا هی چکن
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 ایي پسرُا
 

 ، چطا تعضگ، چطا هطز ًوی ـًْس؟ایي پؽطُا، ػاـواى هي

 اظ زّض، ضّیِ تٌن زؼت 

 زضحؽطت زیساضِ  هي، آٍ هی کفٌس

 ُط ـة تطٌَُ، زض زضاظای ضّیاُایفاى، ظیط ؼیٌَ ام هی ذْاتٌس

 ایي پؽطُا چَ ظّز، کلفِایفاى چَ خلت، ذالی چگًَْ هی َپَطًس؟ 

 چگًَْ ُط ضّظ ذػ هی ظًٌس؟

 ـاى کدا؟  كطزا کدا هی ضًّس؟زیطّظ

 تِیایي ُوَ  تطهي ػکؽی اظ ؼکْتن، 
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 تن هسام، زض کٌاِض کْچَ ای تاضیک اكکَ هی  اًگاض

 م گطززّضٍ یا زض ذْاتِای 

 تا تاز هی چطذس  ،ایي زاهيِ  ًاظک ّ

 ظیط پٌدَ ام ؼطخ هی ـْز، ـطم هی کٌس ،یکثاضٍ

 زّتاضٍ یازم هی ضّز کَ ؼیگاض ًوی کفن  ،آًْهت

 یٌن  ی هی ًفذاکؽتطزّزُای  ظیِط 

 هی ًْیؽن  ػاـواًَ ُایِ ـؼطزّتاضٍ 

     ـیط هٍِْ امکْچکن، لیْاىِ  ءذاًَپؽطی هی آیس، زلتٌگ زاهٌن، 

 !                                                            زیگط ُیچّ 

 !هيتي ًگاُي تَ ، ـْز هحْ هيِ زیگطی  زض چفنی ضّز ّ ه

 کٌن ا ػْضُا ض پطزٍپٌدطٍ ضا تثٌسم، تایس 

 ؼلط کٌن تي ًام، زؼتن ضا تکیَ گاٍ ؼطم 

    آًدا کَ پؽطاًؿ تعضگ هی ـًْس، ضّزذاًَ ای زّضکٌاِض تا 

 !اؾ تٌفیٌن ّ ظتاًفاى ضا تیاهْظم ظیِط ؼایَزضذتی پایِ  
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 تقْین
 

  تا تّکَ ای اتط، کوی تاز، کوی تاضاى، کٌاضِ  خازٍ ؼطاظیط هی ضّم

 ضّی هُْاین چفوک هی ظًس ،اٍ ذْضـیسگ

 ضّزذاًَ تا اـتیام زّض پاین هی پیچس

 زیْاض تاظی هی کٌستط ؼط  ،یػؽِط گل گاٍ

 ی هی ذْاًسپطًسٍ ا

 آًکَ ترْاُنتي ، هی اكتن ًلؽیتَ  ًلؽیاظگاٍ 

 ی ًگاٍ ًوی کٌنضُگصضتَ 

 طای کؽی زؼت تکاى ًوی زُنت
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 تیآؼواًی ًیوَ آ ِ  ؼامظیِط ، ی ضّمذیطٍ ه

 ؟سیآهی  تِاض چگًَْ، هی گْیٌس تِاض زض ضاٍ اؼت

 کسام ؼطّز ضا هی ذْاًس؟، ام هاًسٍیِای خاـازتطای 

 ام ضا تَ یاز زاضز؟ چِطًٍوؿ 

 ؼطاؿن ضا اظ چَ کؽی هی گیطز؟

 ٍ تکطاضیآاظ تیوطاضی ، اظ 

  تَ اّ ُیچ ًگْییس، اظ ذاؼطاتن کَ هسام هی ـْین

 ذْاًس هي کی کَتطای اّ اظ آّاظُای ػاـواًَء چکاّ

 اظ ـوؼی کَ هسام ایٌدا ؼْؼْ هی ظًس 

 اظ گلِایِ  پٌدطٍ، زّ صٌسلی ّ یک هیع ظیِط ؼایثاى 

 ّ اظ پیطاٌُی کَ هي پْـیسٍ ام تگْییس

 تط تالِای پیطاُي هطزی کَ ُطگع ًوی ضؼس ، کٌاضِ  خازٍ ؼطاظیط

 تا ؿطّتی زیگط توْین ضا ّضم هی ظًن ّ آّیعاى هی ـْم 
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  ُارتصْی
 

 ایٌداًفؽتَ ، اّؼت تصْیِط ایي

 ظل ظزٍ تَ هي، تا ؼایَ ام ّض هی ضّز 

 هکثی ًکطز ، ًؽیوی آهسزض گصِض 

 تا زؼتِایؿ ُپط، اظ زیاضی زّض

 هُْایؿ حاصلی اظ ُای ّ ُْی

 تا آّاظی زیگط ،آهس

 !پاؼري ًگلتؼْال کطزم، ، ػدیةؿ صسای

 !ًثْزگع ُط ،نگواً، صسای ًلؽِایؿ تٌس
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 صسا، ایي ایي لثرٌس، زض ذیاِل هي ـایس

 ، آى خازٍ تطکَآى  کٌاِض، 20زض ؼال  ذاًَآى هثِل  

 پاؼد ًوی گْیس گواى ،زیگط

 ّظیس یکثاضٍکَ یی صساهی ـْم اظ زّض 

 !ػکؽی ضا پاضٍ هی کٌن، زض ضا هی کْتن

  !زّتاضٍ كکط هی کٌن، چفوِاین ضا هی هالن

 !خْابؼْالی تی ، ًنچگًَْ هی تْا

 .ذْاتِا ضا پػ هی ظزم ءکاؾ ُوَ
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 بِامِا
 

 کلفِاین ُیچ ذیاتاًی ضا زّؼت ًساضًس

 آكتاب، پا تطٌَُ پیِ 

 ! پاُا هی ضًّس، ضّی ؼٌگِای ُؼط، ضّیِ  ذاکی ُای ًوساض

 ، صسایفاى ضازضذت ُا پفِت هي

 !نزض اتِام هی هاً

 ماضایي زیْاضُا ضا زّؼت ًس

 پیِ  آكتاب، پا تطٌَُ 

 هی ضّم آضام، تاال، زضذتاى ضا لرت

 ـاذَ ای، پیطاٌُن ؼْضاخ
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 تْؼَ ای تط گًَْ اؾ ، زؼتی تط صْضت اتط

 ذیػِ  ذیػِ  ذیػ 

 تطٌَُ یِ ّاژٍ ُا، لثاؼِای ها

 تیک تیکی اظ ـکلکٌاضِ  ُن، ، زض ُن، پیکطُایی ػطیاى

 ذؽی هی ًْیؽن، ضّی تٌؿ

 ٍ هی کٌستَ گْؾ آّیعاى، ذٌس

 پفِت زضذت ُاتط اؼثؿ، تطٌَُ، ؼْاض 

 هي پفِت زضذت ُا  ضا، صسایفاى ضا، ایي زیْاضُا ضا

 !زض اتِام هی هاًن، آهسى ُا ّ ضكتي ُا ضا

 کلفِاین ُیچ ذیاتاًی ضا زّؼت ًساضًس

 پیِ  آكتاب، پا تطٌَُ

 ! پاُا هی ضًّسط، ضّی ؼٌگِای ُؼ، ضّیِ  ذاکی ُای ًوساض

 

 

 

  2007ضغ ها 14ُاهثْضگ، 
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 ذراب
 

 تلٌس ، آّاظُاینصسای ذٌسٍ ام، 

 ت ضا تثٌسِایگْـ ذْؾ ًساضی،

 كتاب ؼْذتَ ام، ظیِط ًؽین ّ آ ، پْؼِتؼیاُنِ  هُْای

 ت ضا تثٌسِایچفو ًساضی، ذْؾ

  ظتاًن تٌس ّ تیع، یاىای یاٍّ گْتط

 ، زُاًت ضا تثٌسساضیذْؾ ً

 ! ذن هی ضّیذن پفِت تاؽ،  

 َ تِاضُویفایٌدا کَ هٌن، 
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 ّ آتساضهیٍْ ُا، تاظٍ ، ـکْكَ ُا، ذْـطًگ، خْاًَ ُا، خْاى

  هاؼیسٍ زضّؿِای ، کالِای پالؼیسٍ، ی پْؼیسٍحطكِا

 !هسام زّز هی ـًْس

 تَ حیطت ایؽتازٍ ای، اًگفت تَ زُاى

 !پا زض ضکاب اًساذتَ امزیطیؽت کَ 

 سٌچفوِای گطؼٌَ ات، گیح هی چطذ

 تَ لة ذٌسٍ هی ظًن

   !ذطاِب تطزیس هی ـْی ،هیاىِ  کْیط

 

 

 

 

 

 

 

    2007هاضغ  15اهثْضگ، ُ
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 آییي آفتاب
 

 

 حطف هی ظًس، تدای هيّاژٍ  ،اهطّظ

 کی هی پطزؿهط ،دای هيت

 تَ ُن گطٍ هی ظًس ،ًلؽِاین ضا ،ًؽین

 تؽتَ، زّضُا ضا ذْاب هی تیٌسّ چفوِاین 

 ینضّیاُا ءَضّی تّپ

   هی ظًسکٌاض ؼطّزٍ ای کَ ضّی ـواین ُا ًلػ ًلػ 

 چطا حطكی ًوی ظًس؟ ،ایؽتازٍ هراؼة هي

 چطا ّاژٍ ُای لؽیلؿ ضا، تْؼَ ُایؿ ضا
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 س؟ زُهی هـعؾ ذاًَ ضا کدایِ  ػفن 

 ؟چطا اًگفت تط زُاًن ًوی ًفاًس

 ـاًَ ُاین ضا تکاى ًوی زُس؟

 !آضام، آضام: ًوی گْیس،

 اهطّظ کتواى چطا؟

 ّؼْاغ ضا زّض ضیرتَ ام

 چتط چطا؟تطای تاضاًی کَ هی تاضز 

 !ایي تـطِ  ـْم اؼت

 اظ اّ تساًنتی آًکَ ، کٌاِض ػکؽِایِ  کِکفاى

 زؼتِاین زضاظ، ـِطُا ضا تا هی کٌن 

 ، تا آییي آكتاب، تا کطاًَ ُای ًیاظتا تصْیط ذاًَ اؾ

 ُْؾای ػفن، ای ػعیعِ  

 تْ هی کفن، ضّیِ  ذؽِا، ضّیِ  تٌت

 ضّی زكتطم ایٌدا ضیرتَ ، ، تْیِ  ػؽلذطهاتْیِ  ـؼطم، تْی 

 چکیسٍ هاًسًیُط ، ًَ آب، ًَ تاز، ًَ ُیچ

 اًکاض ًوی کٌن، گاٍ هی ؼْظم ،تا چکیسٍ

 کي ضا تاظ ٌدطٍپ، هی ـْم تزلتٌگ
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 یی تی آٍُْا، ُْا، ُْا هی ذْاُن

 ٍپفِت پٌدطکاج زضیسٍ،  ایي آٍ ٍ ٍ ٍ

 !ایٌگًَْ هس کفیسٍ اؼت

 ، ًگاٍ تَ هي ًوی کٌس آكتاتن ضا هی گیطز

 هٌظطٍء کِکفاى ضا، ، مِ  ضّیا ضاؿثاض ُای گط

 !تاّض ًوی کٌس، گطهی زؼتِای زّض ضا

 !اًکاض ًوی کٌن

 زلتٌگ كطیاز هی کٌن، پٌدطٍ ایي هٌن کَ ایؽتازٍ امپفِت 

 پٌدطٍ ضا تاظ کي

 !ُْایی تی آٍ، ُْا هی ذْاُن، ُْا

  ُْایی تطایِ  تٌِس  تی تٌسهاى، تطایِ  حطكِا، َپطُا، ًلؽِا

 .ي آكتاب ّ چفوِایی کَ ها ضا هی تیٌٌسُْایی تطایِ  آیی

 

  2007هاضغ  15ُاهثْضگ، 
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 کوی با هي َپر بسى
 

 ـیلتَ ای اظ تثاض زیْاًگاىُطگع 

 تؽلین ـسٍ تَ تاؿچَ ای کْچکگلی 

 ذعاًی کَ اًسیفَ ُایؿ ضا هسام تَ تاز هی ؼپاضز

ًَ! 

 ِ تازامِ  تلد ضا ػؽطهي 

  ضاط تِاض زّیسى ُ

 ضا ی ًگطاىلثِای ذٌساى ّ چفوِا

 زّؼت زاضمزؼتِایت ضا 
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 ذْاتِاین كوػ ذْاب ًیؽتٌس

 یی کَ زض زُاًن هی ًفاًیذطهاتاّضُای پٌِاًٌس ضّیِ  

 !لیْاى کَ اظ زؼتت هی اكتس، زلن ذٌک هی ـْز، هي ظًی ؼازٍ ام

 تَ ظاًْ کَ هی ًفیٌی، اـکِاین ؼطاظیط هی ـْز 

 ن تؼس ػاـواًَ ـؼط هی گْی

 یط تاضاىظ، ُواًٌس گٌدفکی، گاٍ

 ذؽتَ ًوی ـْم، زض پی گلراًَ ّ آكتاب، َپط هی ظًن

 گاٍ ایي پطًسٍء کْچک، ًُک تَ ظیط پْؼت تْ

 هی ظًس ؿػفوِای تی كطخاهتَ تاّض ُایؿ، ذْاتِایؿ، 

 ز، کٌاض ِِ زیْاضُا ًطزتاى هی گصاضضّـيی چطاؿهسام 

 سّ پیاهثطاى ضا کَ هی گطیعًس پٌاٍ هی زُ

 ّ ُویي حاال ذٌسٍ هی ظًی ؽتًی هی زاًن، ایي ضؼن ّ هاػسٍ

 ّ زؼتِاین ضا هی گیطی  تَ ـکلِای ضیاظی ام، تَ تفطیح ذؽِا

 ا تَ حطكِایت گْؾ کٌنت

 گٌدفک هٌن اّها ػعیعم،

 ، چطا؟تازام تلد زض زُاى هی ًفاًی ،تی ؼاهت

 !هگط ًگلتن کَ هي ایي ػؽط ضا زّؼت زاضم



98 

 

 تیا ظیط ضؼن ّ هاػسٍ تعى

 !َپط تعى، ُا، ضّیِ  ؼؽطکوی تا هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007هاضغ  16ُاهثْضگ، 


