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 ...پاضٍ، پاضٍ،

 

1 

 آتفی پاضٍ، پاضٍ ـة

 !آتفپاضٍ

 تطاًَ ِ ، غطقاللَ ُا ذواض

 ، ـاذَ تَ ـاذَتَ ًاظ ًسٍپط

 !غٌچَ ُای خْاًًَفؽتَ تط ،ـْض

 

 چاضٍ ،ظزٍ، چاضٍظل هاٍ 

 !تیچاضٍ
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 تی ذیال ی،چفوک تاضٍ ؼتا

 اضیپطزٍ کٌاض ظزٍ، تی 

 غثاض گطفتَ صْضتِ  ؼاحل ظ ذاؼطات

 !یازگاض ضؼنِ  چفون تَ ًفؽتَ تَآب 

 

2 

 اهاى، اهاى

 ذْاب، آتفی پاضٍ، پاضٍ

 !آتفپاضٍ

 کالفَتاظ التالیِ  هالفَ، 

 !زّظؼطز هی  ػدةتاز ، ازل تی ُْ

 ـة  ذیال، ضًِگ

 !تي هی زُس ِ تٌِایی تْیِ 

 اىکْلیِ  ضلص تی هِاتا

 پا تَ ُط ؼْ هی تطز پٌدَ تَ تاض،

 ن ًوی زُسالتواؼ، لٌگط تَ اّها پلِک ذؽتَ تَ
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3 

 اهاى، اهاى

 آتفی پاضٍ، پاضٍ زل

 !آتفپاضٍ

 پـُط تِاًَ ،تا تَ تا ضّی ذؽِای

 ، گیح زض تطاًَـایس کوی ذن، خاتدا

 ػاـماًَضّی ؼؽطُا کوی هٌگ، 

  زاؽ زض کٌایَ ، ـایس کوی چطخ، ًاتدا

 محطفِای زفتطط تضیرتَ تاظ تْی یاض 

  تٌنٍ تط ذْاتیسچفوَ ؼاض  ِ ًگاٍ

ُّ پیؿ، تاظ   تَ کٌَِ هی ظًنتیفَ اظ پػ 

 تطمغوعٍ تَ ًْ هی ذػ تَ ذػ،  ،ّاژٍ تَ ّاژٍ

 نی کٌههاٍ  ِ ذواضتَ چفن ًگاٍ ـة 

 !هی کٌس ینصسا تَ لثرٌسؾ، زضاظ ؿزؼت

 2111هاضغ  21ُاهثْضگ، 
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 هؼفْق هي
 

 ایٌدا، آًدا

 تا هي، هؼفْق هي

 ػدْل ، زؼتِایثاًیَ ُای ُطاؼاى

 .حطیص ذْاتِایِ  کٌاضِ خفت، خفت، 

 ی اتصال ُاضّیِ  ًمؽَ  هکث

 .هْج تا صرطٍ ُاِ  پیًْس ؼٌیيِ 

 ِ تطگِایِ  کاغص ذؿ ذؿ

 کی ػویكُپـک، پـُک، ُپ

  ُوَ ًگاٍ غطق زض آى

 !کَ زّض
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 ؼطذی آتؿ  لة تط

 !تَ ؼْظ

 کفیسٍ پـَط زل 

 ! تَ ـْض

 ّضّز پٌِاىِ  اًگفتاى ا ،ُا هیاى ِِ اؼلؽی

 ِ اّ ػطیاى ِ شّقِ  ضلصضّیِ  ػلفِا، 

 ًاظک تاز  تپفِاییِ  التال

 .تا آًْض ذیالکفیسٍ لس  تْی اّ

 

 آًداایٌدا، 

 تا هي، هؼفْق هي

 پفِت گْؾ ُا، گْـَ ُا

 .پچ پچِ  ضاظُا، تْؼَ ُا

 پیچیسٍ تط زّض گطزًن

 زّض گطزًؿ، هُْای چْى ـثن

 ضاٍ تَ ضاٍ ًؽین تِاض
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 ًفؽِا هیاىِ  اتاقگـُط گطفتَ 

 زٍ تَ هاٍتطذثط  تيِ  زیْاض

 کَ تاظ ضّی ظهیي

 پطًسٍ ضلصیسٍ تا ُْا، ـکفتَ تط ـاذَ ُا

 پطّاًَ ُااًس ترفیسٍ ، ؼیة ضاکلیسِ  تاؽِ  

 پطًسگاى ًس، افؽْى ـسػاـماىتَ چفنِ  هؽِت 

 هیاًَ ضز ًفؽتَ، تِاًَذْاب ـسٍ 

 

 ایٌدا، آًدا

 تا هي، هؼفْق هي

 هي چطخِ  پـُط ـتاب زض

 خاًاًَ چطخ هی ظًس

 چطخ تعى، چطخ تعى 

 !ّ ّاضًِگ آزم، ظل ًعى ضًگهیاىِ  

 !پـَط ًعى پـَط

 ! تَ ضًگِ  تالن، تیط ًعى
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 پـَط  تعى، پـَط  تعى

 !ًعى، آتؿ ًعىآتؿ 

ًَـثـَطحطف تَ ذفن، تَ  ًَـثـَط،   !ضاٍِ  تی ثوط 

 ایٌدا، آًدا

 ، حطف تعىتی چْى ّ چطا

 !پـَط تعىپطًسٍ ایي تا 

 !پـَط پـَط ًعى

 !پـَط پـَط ًعى

 

 

 

 

 

 

 2111هاضغ  24ُاهثْضگ، 
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 تا ضًگ ضًگ
 

 ـٌثَ

 ی چوْؾِازض لگس کِْب اؼث ،ی ؼطخُا  ، اللَُا ضّی تّپَ

 یِ  ـطّضذطّؾِ  آتِا ظیطِ  ،ؼٌگطیعٍ ُا ،هیاىِ  ضّز

 تْی ًاضًدِای تاؽ  ، اّهاْا زض ُ

 اؽ ز ، آفتاِبیاضپفِت پلکِایِ  

 هی زُس گًَْ ُای تام ، ضًگ تًَگاُؿتَ گاُی 

 ّزهی ض تا پؽتاًِای هاٍ، ؿتَ گاُی زؼت

  پطّاًَ ای چطخ هی ظًس گلِای زاهٌن تاِ  زّض

 ـْخ ّ ـٌگ اظ تاق تَ خفت هی پطز ؿذیال
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   یکفٌثَ

 ُا ی ؼطخ، زض لگس کِْب اؼثِای چوْؾ ضّی تّپَ ُا، اللَ

 ظیطِ  ذطّؾِ  آتِایِ  ـطّض هیاىِ  ضّز، ؼٌگطیعٍ ُا،

 زض ُْا اّها، لحظَ ُا تا ًن ًنِ  تاضاى 

 ُای ُؼطزض کْچَ ٌس، ُتلسهِای پفت 

 هی ًْـٌسگـُن ضا  ِ زؼتِای ،چؽثٌاک ِ لثِای

 ضا تْ هی کٌٌس مُایِ  ػثْض، خُْطظهعهَ ضّیِ  هیع 

  

 زّـٌثَ

 ُا ی ؼطخ، زض لگس کِْب اؼثِای چوْؾ ضّی تّپَ ُا، اللَ

 ظیطِ  ذطّؾِ  آتِایِ  ـطّض هیاىِ  ضّز، ؼٌگطیعٍ ُا،

 زض تالؼن هیاىِ  تاز زض ُْا اّها، گطزٍ ُا

ُّ ـیفَ   ُا، زض گْـَ یا کٌاضضّیِ  لاتِا 

 حثػ ـسٍ صسا، هیاى ًفؽتَ ًگاٍ 

 هؽافطی لٌگَ کفؿِ گاٍ هي، گاٍ تْ، گاٍ 
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 تاضیدِ  آیٌَ ای زضگاٍ ذؽِْغ هْاظی 

 

 ؼَ ـٌثَ

 ُا ی ؼطخ، زض لگس کِْب اؼثِای چوْؾ ضّی تّپَ ُا، اللَ

 ظیطِ  ذطّؾِ  آتِایِ  ـطّض هیاىِ  ضّز، ؼٌگطیعٍ ُا،

 زض غلت  زّض یُالثرٌسزض ُْا اّها، 

 ؼطهؽتػطیاًی ـة ـِط اظ  ٌُْظ

 هیاى تاغچَ ًالْؼیظًثْضِ  ذن ـسٍ 

 هی ظًس ، تالضّیِ  ضاًِای  گلی تال

 ُی هی هکس، ُی هی هکس

 زض تمال ، گاٍػلفپای کفساضِ  

 تلٌگط، گاٍ هحْ تواـا هی ـْز زض گاٍ

 

 چِاضـٌثَ

 ُا ی ؼطخ، زض لگس کِْب اؼثِای چوْؾ ضّی تّپَ ُا، اللَ

 ظیطِ  ذطّؾِ  آتِایِ  ـطّض هیاىِ  ضّز، ؼٌگطیعٍ ُا،
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 هی ظًسی ـثاًَ َ پچپچصسای زض ُْا اّها، 

 ؼْاضی تَ تاذتِ هي تا  ذیالظیطِ  ًْض هاٍ 

 ُای ؼیاٍاتطگوفسٍ، اظ پاضٍ پاضٍ هطزاىِ   گصـتَ اظ ضاٍ

 صسایِ  پایؿ هی آیس ، ضؼیسٍ آضام تا پفت زیْاض

 حاال ضّیِ  پّلَ ُا، ایؽتازٍ

 زؼت تَ چیيِ  پیفاًی کفیسٍ

 آآآٍ: هی گْیس

 

 پٌدفٌثَ

 ُا ی ؼطخ، زض لگس کِْب اؼثِای چوْؾ ضّی تّپَ ُا، اللَ

 ظیطِ  ذطّؾِ  آتِایِ  ـطّض هیاىِ  ضّز، ؼٌگطیعٍ ُا،

 تْی گٌسهِای آفتاب ذْضزٍزض ُْا اّها، 

 لثِای تاز ؼِْتزضذفؿِ  چفنِ  آؼواى، 

 لثاؼی اظ ـمایك زّضٍ  پْـیسٍ

 ضفتَ تَ آغْؾ تا ُعاض تِاًَ خازٍ 

 ًفؽتَ تَ اًتظاضکٌاضِ  کلثَ ی چْپاى 
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  کثْتطاى  ی چْىکْلی ذٌساى تَ ًاظ

 

 خوؼَ

 ُا ی ؼطخ، زض لگس کِْب اؼثِای چوْؾ ضّی تّپَ ُا، اللَ

 ظیطِ  ذطّؾِ  آتِایِ  ـطّض هیاىِ  ضّز، ؼٌگطیعٍ ُا،

 ظًسچطخ تط آؼواى زـت هی زض ُْا اّها، پطًسٍ ٌُْظ 

 تَ گاُی ًگاُؿ تط زاًَ ای 

 تَ گاُی حْاؼؿ تط ـثٌوی

 ذْاتؿ گصـتَ اظ فطؼٌگِا ؼٌگ، اظ زلِ  آزم

 ضؼیسٍ تَ اّجِ  ذیالِای هطؼْب ظى

 تَ اًگفتِای شُيِ  ـکفتَ هیاىِ  ؼط گیدَ ُا

 !ایٌدا هطا ظل هی ظًسًفؽتَ 

 

 

 

2111آپطیل  1ُاهثْضگ،   
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 ذیطٍ تط هتطؼکِا
 

 ضّیِ  ؼط پٌدَ ی لثرٌس ،زذتطِک آّاظؼثةِ  تْزىِ  

 !ـایس ُویي تاضاى اؼت

 لحظَ ای تاضاًی زض یک ضّظ آفتاتی

 ّ ذلْتِ  هي زض ُیاُْی ُویي پاـٌَ ی کفؿ

 زض کْچَ ی هِط ،کَ ؼطّز تٌِایی ضا

 !طزُتهی تا ذْز تك تك 

 ذْاُؿ یک ضّؼپی ،حاال تاضاى

 تط ذػِ  ؼیاُی هی گطیس کَ ُط ضّظ

 !ـایسظهیي  ّ
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 کَ تاظ هی هاًس ،زضیچَ آى

 !تا تثؽن ضا تط لثِایؿ تفواضز

 کَ خِاى ؼرت هطیط اؼت

 ّ اـاضٍ تَ ػول، حطف اؼت

 زض تاز هی پیچسحطف، حطف، 

 پفت غعلِای کتاتی ضفتَتا گاٍ 

ّْل زض ضًِگ   هی ذٌسزتح

 اّها زض گلْیِ  ًاظِک گل هی ذفکس، هی هیطز

 ّ ذلِْت هي زض ُویي فطصت کن

 !اؾ، زض ـک هی هاًس تا ذؽتگی

 پطًسٍ  یک لحظَ، ًگاُی تط چفوِای

 تَ ُویي شّق، کَ تال تاظ کطزٍ

 !ذیطٍ تط ًمفَ ی ضاٍ هی هاًن

 تط هْخِا هی ضلصس ی پا، حاال تاضاى، ضّی پٌدَ

 !ّ ضّز ـایس

 آى ذیال اؼت کَ ُط ضّظ هی آیس
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 تا تط گًَْ ی ظضز، ـْضؾِ  ؼطخ تٌفاًس

 کَ خِاى ؼرت هطیط اؼت

 یک زضام اؼتّ اـاضٍ تَ ػول، 

 ، ُْـیاض ًفؽتَضّیِ  صحٌَ، پفِت پطزٍ

 نیهطگ اه: هی گْیس

 ِ ـوا، ُـِط ُـِط ُْؼِای تط

 ، کـِط کـِطـواذْابِ  تط 

 !  نیکْکِ  ـوا هی ذٌس تا

 ّ ذلِْت هي، زض ُویي ذٌسٍ ی هطگ

 ، تَ ؼْؼیِ  پتیاضٍذیطٍ هاًسٍ تَ هتطؼکِا

 !زلطظزض ـک هی  ّ پطًسٍ تا هي

 

 

 

 

 2111آپطیل  7ُاهثْضگ، 
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 هي تا هي
 

 گاُی هي تا هي زض ذلْت

 ی تَ ضًگ تاضاىایِچفوتا 

 هیاى صْضتی ُای پٌِاى

 ؼیگاضی زّز کطزٍ

 !زض ـکلی اظ ذاًَ، کوی آٍ زض ُْا فْت هی کٌین

 

 گاُی هي تا هي، پا تَ پا زض کْچَ ُا

 ضفتَتا پفِت زیْاضُای اًتظاض 

 ضّیِ  تثؿ ید هی ضیعم
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 ُط ُط تَ هي هی ذٌسز 

 !هي حیطاى زؼت تَ ضّزِ  گًَْ اؾ هی کفن 

 

 گاُی هي تا هي ًفؽتَ

 ـیفَ ُّ  اظ ضًگ زلؿتا 

 تَ چفوِایؿ ذیطٍ، ذیطٍ

 !ؿ کَ تیع، ضگؿ ضا هی ظًنًگاُ زض

 

 گاُی هي تا هي زض ـة

 ظیطِ  ًْضِ  هاٍ 

 یْاـکی زض پچپچَ ُا هی چطذین 

 چفوی ذواض  ِ زض ُی ُی ،زض تگْ، زض ًگْ

 !ًاگِاى هي اظ هي تسخْضی هی تطؼن

 

 

 2111آپطیل  15ُاهثْضگ، 
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 ـْضؾِ  تي 
 

 نضا ضُا کٌ نًگاُاگط 

 ؟ًستط کسام لس ذیطٍ هی ـْ

 گاٍ تط حماضت لسُا هی ذٌسم

 ّ 

 !هی پیچسزض هي کَ تَ کٌدکاّی ایي کطم 

 

 اگط زؼتِاین ضا ضُا کٌن

 ؟سًتط کسام ـاًَ آّیعاى هی ـْ

 ،ػدثنگاٍ زض 
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  هی لطظز تا هيکَ  یگلْی ي ؼیِةیُو اظ

 ّ 

 اًی ؼطزخطاحِت اًگفت

 !ذْى هی ًْـسُن گْیا کَ للن 

 

 اگط پاُاین ضا ضُا کٌن

 تط کسام ضاٍ زًّسٍ هی ـْم؟

 ؼطگطزاىُایِ  خْیثاض  کَ زض ذلْت هي

 تا لسهِای ـوطزٍ، ی تاضیک هحّلَُازض کْچَ 

 نهی چطذ تطتاال، ، تاالزض تاال ،پطّاظی اظ زض ذیال

 زض ُْایی تاضاًی یتْپ هثلِ  ،نهی چطذ

 تطگِاذیػ تط اًثٍْ  فطّزی ّ

 آضی ؼْت ، ؼْت صسای ّ

 هی افتسزض تغلن  ،، ُط ـة اظ آؼواىکَ زض اصْاتی هْظّى

 تَ کثْتطُا هی گْین ذْز ّ هي اظ ذْـثرتی

 هُْاین گن ـس ِ ؼٌدالک، کَ هیاىُواى اظ 
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 :ّ کثْتط هی گْیس

ُّ ایي   ذاًَ چکاض؟تْ 

 ُّ  ا؟ایي کْچَ ی تکطاض چطتْ 

 آضام هی ذٌسمّ هي 

 هی چیٌنضا  اظ هیاىِ  زاهيِ  ضًگیٌن، ـثسضُا

 تط ـاًَ ی ذْز ،اّ ضا ـْلیّ تَ 

 !ضًگیِ  ـؼط هی ذْاًن ِ تَ ًْاظـِای

 ّحفی یاؼث ـؼطی اظ کْچَ ی ذْاتِایِ 

 اظ چیؽتی زاؽِ  ـوؼی افطّذتَ

ُّ پیؿ   ِ هطگ ؼطکؿتاظیِ  زض پػ 

 ّزُی هی ض ،ُی ،س، ُییُی هی آ، اژٍچٌس ّکَ هیاىِ  

 زض ّؼْؼَ ی تْؼَ ی صثحتا 

 :تپطؼستاظ چفن گفْزٍ 

 تْ چگًَْ؟ تْ کدا؟

 هاتاظ ُن  ؼپػ ّ 

 ًسهی گیط تغلتٌگ  زلتٌگ، ِاییآغْـ
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 ّ 

 ُطاؼاى اظ هْـِای زیْاض

 اظ کالغِای تط تام

 زؼت زض زؼت پفتِ  پطچیي

 اظ آفتاب ؼالَ ایزض ـیفتگیِ  

 گٌسهِاکْک ذْضزٍ ی  زض ًگاٍِ 

 ؼٌیيِ  آّاظی اظ تاز زض 

 ، تی تکطاضِ ـْضؾِ  تي گیح

 .تا ُن، تط ُن، زض ُن هی ـًْس

 

 

 

 

 

 

 2111آپطیل  24ُاهثْضگ، 
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 ى ُظل ًوی ظًنتَ توّس
 

 ي زیْاضکٌاضِ  ُوی

 کَ تط تٌؿ تاتیسٍُویي آفتاب 

  ، صحثت تا تطاًَُوسلی تا ّاژٍ

 .هی کٌنتکطاض چْى کْزکی تْزى ضا 

 ؟ ىهحْ تواـای توّس

 کداؼت؟

 تػ زض کْچَ ُای پط تاز 

  گصض اظ کاـیِای ـوا

 !، ًعىتَ توّسى ُظل ًوی ظًنًَ ٍ ٍ، 

 تگصاض زیْاضی تلٌس 
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 حعْضُّ ترّیل  ِ هیاى

 تط زاؽِ  ُْای ُپط خٌْى

 تط شاِت آزم

 تط ّّلِ  کطهِایِ  هلْل 

 !تگصاض ـگفتی ام ضا کالم کٌن

ُّ تاب اتِام  تْزىِ  هْضیاًَ ضا زض پیچ 

 !ؼْاض کٌن ـوا ضّی خفتکِای

 زض ایي ـِط چَ تاضاى تٌس 

 اتطُا ّلگطز چَ 

 تط ؼط کسام کطؼی هی ظًٌس؟چطخ 

 تاظ ؼطّزی تاظٍ هی ذْاًسگطزؾ ذْضـیس 

 !ؼایَ ُای کْتاٍ، تلٌس ذػ هی کفستط هفتی 

 ؼثة ُویي کالم اؼت ـایس 

 !هی تطزکَ تط ظّظٍ ی تاز ُدْم 

 !ؼتی ُای تٌِاُن صحثتاظ ؼري تاظ  ّ

 !زض زاهٌی حیطاىّاژٍ تیک تاِک چٌس  ظا
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 تَ ؼٌِگ الل  زض ًگاُی

  !ها ِ هٌکطاىِ  کْض چفنِ تَ 

 زض غیثتِ  هي

 ؼطذْضزٍ اظ آزم، تا هي

 ؼیاٍ ظیط ـّلاقِ 

 تاغچَ زض ػعاام تا ًفؽتَ 

 !هی ـًْس تطزّضُی زؼت ُا 

 ظّز توام هی ـْز ،ّ اتفاق

 ّ هطگ، ذاهْـی ًیؽت

 !کَ اًؽاى تا اًؽاًّیت خاّزاًَ هی ـْز

 

 

 

 

 

 2111های  2ُاهثْضگ، 
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 غیثِت هاٍ
 

 زّض تال تَ  ،اظ آًدا ،حاال

 لیل ّ لالِ  حطّف ،تَ ایٌداحاال، 

 چَ ذْب ػکػ ُا

 هاٍ چَ تس غیثِت

 چَ کؽی تا ها حطف هی ظًس؟

 چَ کؽی تا ذْاتِایواى پط هی ظًس؟

 

 تا کوی ًگاٍ تط لةـایس تیایس تاز، 

 تا کوی ذواض زض چفنـایس ایؽتاز کٌاضِ  ضاٍ، 
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 .زض آغْؾ گلی ًفؽت، ًطم، آضام، کوی یْاؾ

 آضام تط، کوی یْاؾ تطًطم تط، 

 ؼطک کفیس اظ پفِت زیْاضِ  زّز 

 تِاًَ ای ؿهیاىِ  چفوک، کٌاضِ  ذطهٌی ؼتاضٍ ای،

 .تطاًَ ایظهعهَ کطز ، ظیط گْؾ تْ، ظیط گْؾ هي

 

 حاال، اظ آًدا، تال تَ زّض 

 حاال، تَ ایٌدا، لیل ّ لالِ  حطّف

 چَ تی تاب زؼتِای هي زض تاز

 ذْابزض چَ تفٌَ چفوِای هي 

 ظالللثِایت ط تگًَْ چ

 ؟س کالمکٌ ـکْفَ هیایٌگًَْ چگًَْ 

 زفتطت ضّاىتط چگًَْ 

 زض ذیال؟ ـؼطمچگًَْ ایٌگًَْ ّاهاًسٍ 

 ؟لویسٍ ایتط خصتَ ی کسام آضظّین 

 اظ هي ضتْزٍ ای؟ يایٌگًَْ ه چگًَْ
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 ـایس همصط ُویي ظهیي اؼت

 !کَ یکی اظ چفوی هی افتس

 ـایس همصط ُویي ضػس اؼت

 !ی ضا هی گیطزیکچفوی  کَ تطقِ 

 

 حاال، اظ آًدا، تال تَ زّض 

 حاال، تَ ایٌدا، لیل ّ لالِ  حطّف

 چَ ذْب ػکػ ُا

 هاٍ چَ تس غیثِت

 ظًس؟چَ کؽی تا ها حطف هی 

 چَ کؽی تا ذْاتِایواى پط هی ظًس؟

 

 

 

 

 2111های  11ُاهثْضگ، 
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 ضج زض ـة
 

 حاال کوی ًگاٍ کي

 تَ تاال

 اظ زّضٍ ُا، کُِْا 

 تگصض

 کوی تاالتط

 فطاتط اظ اتطُا، غثاضُا

 زًثال هي تیا

 حاال تثیي

 !هي چگًَْ تَ تْزًت اًػ گطفتَ ام
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 ایٌگًَْ کَ ظیط ایي ؼمف، تی حعْض تْ

 ُوَ ًیاظ هي هی ـْزحعْضت 

 تثیي

 هاٍ ، تلد ًْـیسٍچَ هاتن گطفتَ

 گطیؽتَ، تلد تط اظ اتط ؼیاٍ  چَ تی لطاض

 کداؼت ام تگْ تَ اؼثت، ضاٍ ذاًَحاال 

 ًِاىُوَ ضاظُای  یيترْاى تَ گْؾ تاز، ا

 گْ تَ زیْاض، کَ ـایس زلؿ ـکؽتً

 ضّزتگْ تَ آفتاب، تَ 

 هیاىِ  ـة کَ تاظتَ ایي ُوَ حطّف، 

 ، تْ ضا تا هيتا تْ هطا

  !ضج هی ظًٌس ای تَ ُط تِاًَ

 

 

 2111های  17ُاهثْضگ، 
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 آظازی
 

 ؽتَ، پا ذؽتَتزؼت 

 کفاى، کفاى ،تا ؼْاضاى ذیال

 ذْیفتي ِ زض تاظیِ  تْزى، زض یافتي

 کِ کْز رٌسلث تَ ٌُگامِ 

 پیطِای اـک زض ذلِْت

 زّضیهکّطضِ  ُطاغِ  زض

 تطزیس ضؼنِ  زض

 !تدطتَ هی کٌینضا ها  چمسض

 تط تی تاتی کففسّظُا، چفن تط ػلفِای ضلصاى
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 ذْز هی غلتینضّیایِ  زض ، کٌاضِ   پیلَ ی پطّاًَ ُا

 آضام تط حمیمت زؼت کفیسٍ، چفن هی تٌسین

 !تطًسهی  ٌس لسم زّضتط، ضُایی ضا تط زّؾِ  ًیعٍ ُا چ

 آظازی، آظازی

 آٍ ٍ ٍ 

 گطیَ ًکي، گطیَ ًکي

 تا تْ ُؽتن  ،آُای

 اـکِایت ضا پاک کي

 حاال زّتاضٍ اظ ًْ

 ینفطیاز کٌتگصاض تا ُن 

 ، آظازیآظازی، آظازی

 

 

 

 

 2111های  19ُاهثْضگ، 
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 ّصلفصلِ  
 

 زض ؼطزیِ  ـک

 زض ذوْزگیِ  ایي فصلِ  تی پایاى

 !نیپٌاٍ هی تط یواىتَ ضّیاُا

 ـایس اًگفتاى لطظاى آضام گطفتَ

 هاظیطِ  ؼایَ ی 

 آضاهؿ تَ

 تَ حمیمت

 !زؼتی زّتاضٍ تکاى زاز

 .هی تپسٌُْظ گطم  نللث
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 .سکفًوی  ٍ ٍ ٍآ نلث

 ُاینتط هْـاًَ 

 !ذیال چَ تی لطاض تْ ضا ًمؿ هی ظًس

 فصلِ  ّصل

 !کَ هی ضؼس ضّیایی ـیطیي

 نیهی زض چَ ضا هطظُاّلغ  تا

 ...تا 

 آضی هی زضین

 ...تا 

 ضّیِ  ذػ ذِػ ایي زفتط، رتـُل

 ظیطِ  زگوَ ُای تاظ

 ض آغْـت ز

 ضّیِ  اًگفتاىِ  ذیػِ  هاٍ

 زض هکِث ُط ًگاٍ  

  شّقِ  زؼتِای تْضّیِ  

 تی تاب ترٌسم
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 ...تا  تْؼَ تٌفاًن

 ِایِ  هيذؽتا تْ ضّیِ  

 زض اّج  ،تا هي

 کٌاضِ  ظهعهَ ُایِ  ضاٍِ  گِط تاضهاى

 تا آّاظُای گلی ـیسا 

 ترْاًی

 تطلصی

 .فصلِ  ّصل ضا تا تی اًتِا ًْؾِ  خاى کٌین

 

 

 

 

 

 

 

 2111های  23ُاهثْضگ، 
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 تاق، خفت
 

 ظهاًی، خایی

 ذْضـیس تط آؼواى هی ًفاًس یکی زض پیِ  یکی

 تا غطّب ًگاُؿ هی کٌس

 ًستا ُن هی ضّ

 ؟ًسًوی ضّ

 ـة زض ُطاغِ  ضّظ، ضّظ تَ زًثالِ  ـة

 هی ـًْستا ُن خفت 

 ؟ًوی ـًْس

 زلیمَ ُا، ثاًیَ ُا
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 !ُْل هی ظًٌس، تٌس هی زًّس

 ای، تگًَْ ایگْـَ 

 ای کْتاٍُهیاىِ  لحظَ 

 ن چفن زض چف

 زؼتزؼت زض 

 ػاـك هی ـًْس آزهِا

 تٌس، ػدْل

 ید هی ظًسچَ ظّز  ـاىثاًیَ ُا

 !ّزضذْاب هی تَ ػفك زض تؽتطی غثاض گطفتَ 

 خاییظهاًی، 

 سًتاضید هی ـْتطًّن ، تطگِای آّیعاى ضّیِ  ،لؽطٍ ُای تاضاى

 گْـَ ای، تگًَْ ای

 ذؽی تط ذؽی

 یکی تطایِ  یکی

 اظ ضاظُا تا ًیاظُا 

 ػفمی ًِاى تطایِ ذیال  ِ ُایاظ ؼاظ
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 ضّظگاضًمؿ هی ظًس  ِ تاضید تط زفتط

 یکی تْز یکی ًثْز

 لصَ ُای زّض هیاىِ 

 ـِط کثْز ّؼِػ

 تاق تْز، زلتٌگ خفتیکی 

 تْز، زلتٌگ تاق خفت یکی

 ُاایي هیاى ػمطتَ زض 

 !ًسزتا لسهِای اؼتْاض هیساى ضا زّض هی ظ

 

 

 

 

 

 

 

 2111های  24ُاهثْضگ، 
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 !زض ذْاب ُن کؽی ًیؽت
 

 ًفػِ  ضّظ تْی ُیعم ّ ُْایی زم کطزٍ 

 .ضّیِ  پیفاًی ػصط ذؽتگی لن هی زاز

 اظ  حْصلَ اؾ ذٌسٍ چمسض زّض 

 ّ ذیالی ؼطز تا زّ چفوؿ ُظل

 ّ چَ زلگیط ذْاِب ًِالؿ ضا هی زیس

 !ـایس حطف ،ی کَ صسای ظًگ تْزهیاًزض 

 

 چِاض زیْاضذاًَ گاٍ 

 !  ّ صسایی کَ ًوی پطؼس، پفِت ایي پٌدطٍ اظ آفتاب
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 گاٍ ذاًَ چِاض حطف

 !ّ گواًی هغفْؾ کَ هسام زّض ایي کاغصُاؼت

 گاٍ ذاًَ چَ ذالیؽت

 !زض کْتس کَ تَ تکطاض، ظطتَ تطًیؽت  کؽی ّ

 تا تپطؼس

 !زض ـکاظ لاهِت ایؽتازٍ ی گل 

 !ِ گلساى زض تطغ تلٌسِ  اظ زیْاض

 !کَ اػتوازؾ هی لطظز چَ ای تاغاظ 

 

ـُطِ   ـُط   ، زض توٌای ؼفطُای زّضتاضاىایي زض 

 ًفؽی گاٍ هی آیس، ًَ تَ ضؼن

 پا تط هی زاضز، ًَ تَ زًثالِ  لفػ

ُّ ؼیاٍِ  تط کفِ  کْچَ ی   زلتٌِگ ـثنُوچْ لیطی زاؽ 

 گیدیِ  ؼط گیدَ ی ایي ذاًَ ی هتطّک ات

 زاًَ هی ضیعز، آب هی پاـس ،تط ذاِک پطیفاًؿ

 :ّ تَ هي تاظ هی گْیس
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 !ُظل ًعى

 اؼت زؼتِا ـاذَ ی ذفک

 !زل ًثٌس

 ؼت ا تطگ زضذت ِاحطف

 !سٌهی ُافت ُط زّ زض ّلتی، تی تپفی

 ، تط ػلفِای ًفؽتَ زض تازّ هي آضام تا لة ضّز

 .تا پایِ  تطٌَُ، زض لاِب غطّب هی چطذن

 

 اؼت تْزىگاٍ چَ ؼٌگیي 

 .تغل تٌِاییؽتّ ذیال یک 

 گاٍ چَ لصیص اؼت هطزى 

 .آّاظِ  چکاّکِاؼت لّصِت  ذْاب، ّ

 چٌس لسم فاصلَ اؼت؟ ،تْزى تا هطگضاؼتی اظ 

 تایس ضفت؟ ،تط ؼؽحِ  لعجِ  ـک  ،زایطٍ ی تلد چٌس لسم ضّیِ  ایي

  ،تط ذْیفتيچگًَْ زض ذیاتاًِایؿ، ّ 

 ایواى تایس زاـت؟ ،تط گواًِای ًفؽتَ تط زض ُّ  زیْاض
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 آ ٍ ٍ ٍ

 آفتاب ذْضزٍ ِ ًفػِ  ضّظ تْی ػلفِای

 ُْاییؽت زم کطزٍ 

 ضّیِ  پیفاًی ػصطم، ذؽتگی لن زازٍ 

 زّض  پٌدطٍاظ  حْصلَ ام 

 هی کْتسذْاِب ًِالن تط ّ ذیالی ؼطز 

 ی ًیؽتزض هیاًی کَ صسای ظًگ

 !ی ًیؽتحطف

 !زض ذْاب ُن کؽی ًیؽت

 

 

 

 

 

 2111 یًْی 1ُاهثْضگ، 
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 ـثِایِ  فطزا
 

 ًْتِت زؼتِای ها ذْاُس ـسضّظی 

 زؼت هي، زؼت تْ

 آؼواى ـِط ُپط ؼتاضٍ 

 ضّی لثِا تاظ ػاـماًَ 

 پؽطُا، زذتطُا

 کٌاض ُن، تی تِاًَ

 ضّظی ًْتت چفوِای ها ذْاُس ـس

 چفوِای هي، چفوِای تْ

 ضلصاى زض آغْؾِ  آب هاٍِ 
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 ُا، گْـَ ُا زّضِ  گْؾ

 پچ پچِ  ضاظُای کْچَ ُا

 تاغچَ تاظ پطًسٍگیح ًفؽتَ زض 

 ذْاتؿ کفیسٍ پط، ضفتَ تا ؼالچَ

 ضّی ؼالچَ لاِب ذْـطًگ هاؼت

 :ضّیؿ ًْـتَ

 !ایي ـة اظ آىِ  ػاـماؼت

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111یًْی  3ُاهثْضگ، 
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 ظًِگ ًالْغ ُا
 

 تلٌس لاهت آٍ زض

 ٍزّ چفنِ  ذیطٍ ی ها اظ

 غثاض ُّ ؼؽطاظ زض ػثْض 

 هی آیسُا ظًگ ًالْغ 

 زیٌگ 

 زاًگ 

 زیٌگ 

 زاًگ

 فاصلَ ُا ِ زض ترویي ،ـة
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 ضیلِای لؽاض ِ ضّی ،ضّظ

 تی لطاضی ػطیاى ،زیْاض پفِت

 !ظهاى ُاـْضِ  زضحافظَ  ،ذْابِ   کٌاض

 زّؼت زاضم

 .آتی یآؼواًفطزا 

 زّؼت زاضم

  .چلچطاغی ًْضاًی

 طـَپ زضایی ُْؼط  پفت

 زض ضفت ِ ؼیگاض ضّتطّ زّز

 ضّی هیع، ـوؼِای ؼْذتَ

 ضیرتَ، گیالؼِای زض تغل

 زّؼت زاضم

 زض آغْؾِ  تْ زّضِ  هیساى

 آٍ زّض ـْم ِ اظ تلٌس لاهت

 زّض

 زض زّ چفنِ  ذیطٍ ی هاٍ گن ـْم
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 گن

ُّ غثاض  زض ػثْض اظ ؼؽط 

 آى تاال

 تاال تط

 تاظ ُن تاالتط

 زیگط ظًِگ  ًالْغ ُا ًوی آیسآًدا کَ 

 اّهاهی آیس 

 تاتی تازکٌکِا زض تاز تی، شّقپطُایِ  صسایِ  

 پطّاظ چَ لّصتی زاضز ایي زض تاز،ای ی ّ

 ضّیِ  ـاًَ ُا زًساى گعِ  کٌاضِ 

 ّاژٍ ُاایي چَ غؿ هی ضّز هؼفْق هي زض پیِ  

 ى ُْاآّای ی چمسض ـؼط هی خْـس زض 

 ؼطذی ُا، هیاىِ  ضگِای هاایي زض التالی 

 هی کٌس؟ زلحکن تَ  هسامکیؽت کَ ضّیِ  ـاذَ  تاالآى زض 

 هطا ذام، تطا ذْاب هی کٌس؟

 ـایس زض تلٌس لاهت آٍ
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 زض زّ چفنِ  ذیطٍ ی هاٍ

 نیذْاب هی تیٌ

ُّ غثاض  تا ػثْض اظ ؼؽط 

 ظیطِ  ظًگ ًالْغ ُا 

 نیفال هی گیط

 زیٌگ 

 زاًگ 

 زیٌگ 

 زاًگ

 

 

 

 

 

 2111یًْی  8ُاهثْضگ، 
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 !هطز، ُظل ًعى
 

 زض تالـِا، زض ّؼؽِای ُیچ خا

 ، ُی گْضگن ُی

ُّْو  ی اظ آزم تَ زّضزض ت

 ُی زضز ،ُی چطخ

 !هطز، ُظل ًعى

 یکَ ًثْز خایی تْزی

 یضیرتَ تْزاظ حطف ذطاؾ کَ 

 کَ تٌِایین تطغ ضا هکیسٍ تْز

 کَ کففِاین خفت ًثْز
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  ذاًَ ذلِْت پفِت زضُا،

 زّز  ، گطزؾِ ذیاتاى ؼتیعِ 

 ػثْضزض  هسام ؼایَ ُایِ  هطگ

 گطیعفطهاىِ   ،کوی آًؽطف تط

 زض کویي ُایصسایِ  تیط

 اًکاضُای ذاکؽتطی کوی ایٌؽطف تط،

 !، ؼازٍ اًگاض زض یمیيضّیِ  ًیوکت

 هطز، ُظل ًعى

 لطظیسٍ تاؽِ  اًاض ،اظ ایي ـاًَ ُا

 هفت، هفتپاـیسٍ 

 زض ُْا ی ُْغ زاًَ

 ضّزِ  ًیل  تفٌَ ـس  ،اظ ایي لة

 لؽطٍ ،ًْـیس لؽطٍ

 ذواض ـس 

 زلتای ذْیؿضفت تا 

 زیْاضپفِت  ،حاال هي
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 ُوؽایَ هی کٌنگاٍ ًگاٍ تَ ، گاٍ ًگاٍ تَ هاٍ

 چَ زّؼت زاضز

 ...هطز ّلتی کَ 

 چَ هی تاضز

 ... ىظّلتی کَ 

 ًَ ٍ ٍ ٍ، ُظل ًعى

 هي ُویفَ پطًسٍ، تط ـاذَ ًفؽتَ

 ی چْتی ًیوکت تا زض ُْایی اتطیگاٍ 

 کوی ُژل هی ظًن

 آزمکوی اـک تطیعز تا 

 تا هيپطیفاى تلطظز کوی 

 !ذٌسٍ ُاپفِت چفوکی تاظ تؼس ُْا خاتدا، 

 

 

 

 2111یًْی  15ُاهثْضگ، 
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 ِای ید هوٌْعهلس
 

 لطهع یؿتگصاضم ایي چطاغِا

 لطهعتطُا  ـاپطکِا زّض ػکػ

 تگصاضم آؼواى زض ًفؽِایؿ آتی

 آتی تط ُاضّزذاًَ 

 تگصاضم تط زیْاضِ  ذاًَ حطفِای ـیطیي

 ػؽل ـیطیٌتطتا  لٍِْ

 گـِطز  یفاىتگصاضم آى چفوِا

 زّض هیساى زض تواـایواى گـِطزتط

 ؼثعؼط ُاغچَ اظ آضظّتگصاض تا

 ؼثعتط لحظَ ُا ؼطْاب ذکٌاض 



58 

 

 تلٌسی هْج تط للَ ُاتگصاض 

   لٌستطت واىتاز صسای تط تاِل

 ضّاى تگصاض ؼِْت کففِا

 تط ضّاى نذْاُفُا هیاى کْچَ 

 ًاظک  یِاذؽ یتگصاض زّض پیطاٌُ

 ًاظک تطپیچِای   نضّی پْؼت

  واى ذیػین ضّی زؼتِایتگصاض

 ذیػ تط واىذیالهیاى ػلفِا 

 تگصاضین ّاژٍ تط لثِایواى ضلصاى

 ضلصاى تط ٍپطًس ِ تاظی ُاضّی ؼؽط

 تگصاضین ضّی ایي زفتط ؼفیس

 هالفَ تی ُطاغ زّضهاى ؼفیستط

 هوٌْع ضّز ذطگْـِا کٌاضِ  ضاٍتگصاضین 

  هوٌْع تط لیعِ  ید ِ ِایضّی لالی لسه

 

 2111یًْی  25ُاهثْضگ، 
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 اضغْاًیی ُااًسیفَ 
 

 گاٍ زؼتِا ضا زض زؼتِایی گطٍ 

 چفوِا ضا زض چفوِایی کْک هی ظًین

 تَ لثِایی ذیطٍ هاًسٍ این 

 ُطگع اظ ؼتْزى،اظ ؼفط ظیط تاضاًِای تی ّلت

 ًَ ٍ ٍ، ًوی زاًٌس، ًوی ذْاًٌس

 اظ ها کَ ُیچ، 

 !ُیچ، ُیچ، ُیچ

 حاال زض ُیػ فطّ

 !ُیػ، ُیػ، ُیػ
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 ایٌدا چکیسٍ تط زیْاضُای لفػ

 کاتْغ لصَ ای زض اًتِا 

 پفت ظطتَ ُای ًفػ 

 ظهعهَ ُای پطیسى

 تالِای زض ُْغ

 تایس زض اّجِ  ًگاٍ پطیس

 !  زض غلتی هیاىِ  پطّاظ تا آضظّ ُا ضؼیس

 !تایس صسا ضا ـٌیس

 پفت لثِا تٌگ ـسٍ ُْا

 !آُای ی ی ًفػ، تطک تعى تَ ایي لفػ

 .تپطضُا کي، تپط، 

 

 گاٍ ضُایی زضیؽت کَ هی تٌسًس

 اٍ ضُایی ضاُیؽت کَ هؽسّز اؼتگ

 ها ُوچٌاى زض ذیال ذْیؿ تَ زضُا چؽثیسٍ این

 زض اًتظاض تاظ ـسى ضاٍ تا ػلفِای هلْل
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 !تا ذؽْغ پیفاًی ذْیؿ ضفتَ این

 گاٍ ًگاُی تَ ؼٌگ، تَ زیْاضُای ؼطز

 چطا گواى چفوِایؿ ضا هی تٌسز؟

 

 زض ػثْض اظ ؼمِف ذاًَ تا ؼتاضٍ ُا

 ااظ ُْای تام تا ـاذَ ُ

ُّ لال تاز  اظ زل صرطٍ تا لیل 

 گاٍ تایس آضام ـوطز

 گاٍ تایس هطّض کطز ّ گطیؽت

 ضّی کاغصُا ذؽی کفیس

 !تط زض ذاًَ چؽثاًیس

 

 گاٍ تس ًیؽت اظ پّلَ ُا پطیسى

 کٌاضؾ پطزٍ ُا ضا زضیسى

 ضّی زیْاضػکؽی کفیسى

 !تؼس ًفؽتي، ُط ُط تَ ضیؿ آزم ذٌسیسى
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 حاال کٌاض ایي ُوَ، هیاىِ  ـة 

 غْاًیآغاظی تا اًسیفَ ُای اض

  تط تاظٍ گیِ  غٌچَ ُای ـکفتَ

  هی تطزام ذْاب اظ ؼط تاغچَ 

 .ّ زیگط ُیچ، ُیچ، ُیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111یْلی  11ُاهثْضگ، 
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 تا تْ تگْیی
 

 ایٌدا ُوآًداؼت کَ تاج تط ؼط

 حلمَ زض زؼت

 .تا پیطاٌُِای گلساض هی ذْاًین

 اینایؽتازٍ ایٌدا ها تط فطاظ ػفك 

 تا کاضتي ُای ذیػ ظیط تاضاى 

 تا ظًسگی، تا هطگ

 !تا ذًْی کَ ها ضا پیًْس هی زُس

 ایٌدا ُوآًداؼت کَ ها ًاهَ ُا ضا ظیط آفتاب هی ذْاًین

 .ٌینهی تی ِ زلتٌگی غطق ـسى آزم ضا زض اـکِایّ 
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 ایٌدا ُوآًداؼت کَ هي زض گْؾ تْ تی آًکَ هؽت تاـن

 ػفك ظهعهَ هی کٌن

 پا زض کْچَ ُای غطیة هی آینتا تْ، پا تَ 

 ـک ُایت ضا هی ضّتن

 تط ذْاتِایت ضًگ هی پاـن

 :لة تط لثت هی ًفاًن تا تْ تگْیی

 ایٌدا ُوآًداؼت کَ هی ذْاُن

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111یْلی  21ُاهثْضگ، 
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 ُای تی هاؼؽط
 

 ـة صسای هي

 ـة ؼایَ ی هي

 ـة پطؼؿ هي

 !ضّی ؼؽطُای ـة تْ ًیؽتی

 کدایی؟

 ـة ضیؽَ ضفتَ امضّی لثرٌسُای 

 زّض ؼطگیدَ ُایؿ چطذیسٍ ام

 تطای ؼالهتی زض ُْایؿ ًْـیسٍ ام

 ًگاٍ کي

 ضّی ایي ؼؽط چٌس لْضتاغَ ذْاتیسٍ اًس
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ُّ حْا زّیسٍ اًس  ذطگْـِا تا کدا پفتِت آزم 

 ًگاٍ کي

 ذیػـاذَ ی تلْغ 

 تي ذیاتاى ذیػ

 َ ایفتیـًفؽتَ  ظیطِ  تاضاى

 !ِ ذْاب، تیا، تیا هی کٌس کٌاض

 صسای تْ ـة

 ـة ؼایَ ی تْ

 تی تْ ضّی ؼؽطُای ـة هي چَ هی کٌن؟

 

 

 

 

 

 

 2111یْلی  25ُاهثْضگ،  
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 !ظًسگی ظیثاؼتتا تْ 
 

 گاٍ زض هطّض ؼْالی خاهاًسٍ

 تط هیرکِای تاغچَ ذیطٍ 

 لصَ ُا کٌاض ـةـکلی اظ 

 زض توایل تَ ذْاًسًی تلٌس

 پطیسى اظ کْکِای ـکافتَ

 ّاژًٍفؽتي تط لثِایی هیاى زّ 

 ؟نضاؼتی چطا هکث هی کٌ

 ـایس حْاغ ضا ذْاب 

 !نکٌهی زضاظ ضا زض گْـَ ای ضاٍ 

 ! ًگاٍ هی کٌن ُاکٌاض ضاٍ تَ تطزیسـایس 
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 گْؾ تَ ظهعهَ ًوی زُن؟ ،زض گْـَ ُاهي چطا آٍ ٍ ٍ 

 چفن ُا ضاتؽت گاٍ تایس زض لیل ّ لال

 ًفؽتتا ذیالی ضّی ذؽِا 

 تا تیؽت ـوطز

 زّتاضٍ چفوِا ضا گفْز 

 ایٌثاض ضّی هاؼَ ُا ًفؽت

 صسایِ  آب ضا ـٌیس

 ُا آضام زؼتی کفیس ـيضّی 

 ظیط لة زًثال چٌس ّاژٍ گفت

 ؼطاؼیوَ تا ذاًَ زّیستؼس 

 تلٌس زض آغْؾ یکی پطیس

 چیسْؼَ لثؿ چٌس تضّی اظ 

 زّتاضٍ ًفؽت تؼس

 ایٌثاض ضّی صٌسلی

 یک اتاق ؼمِف ِ ظیط

 ؼیگاضی زّز کطز  ،زض ًدْای تٌِایی
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 گطفت ی تی تابـاُسِ  زؼتِا ضاهاٍ 

 !آضی زؼتِا

 !زؼتِای ی ّای 

 زض چطختسخْضی  ُاگاٍ زض هساض

 زض ظطبکْلی ّاض ضّی هیع 

 !ظًسگی ظیثاؼت: گاٍ هی گْین

 هی زّمپّلَ ُا ضا زّ تا یکی 

 هیاىِ   کْچَ لثرٌس هی ظًن

 چَ تٌس تٌس ضؼیسٍ ایس

 چَ لٌگ لٌگاى ضفتَ ایس

 ُویفَ زض ذْاب تْزٍ ایس

 مَ اتیساض ًفؽت

 مٍ اًگاٍ کطز

 تا چٌس ظتاى گفتَ ام

 چَ تٌس تٌس ًْـتَ ام

 ًرْاًسیس، ًفٌیسیس



70 

 

 ذْاب تْزیس

 تیساض کَ ـسیس هي ًثْزم

 ضفتَ تْم زّضِ  زّض 

 زًثال لیچی گفتنَ تٌگ، چتا زلن 

 ُی زلن ضا پط زازم 

 پط ظزم 

 پطپط ظزم

 !آخ پطّاًَ ُاهیاى تاغچَ، آآ

 ظًٌسٌُْظ زّض گلِا چطخ هی 

 تا هيیکی حاال 

  زّضِ  چیي چیيِ  زاهٌن

 پط هی ظًسُی ُی 

 آتؿ تَ زاهي 

 زاهي چَ زاؽ تط ػطـَ ی تٌؿ

 ؼطم تَ ؼطؾ 

 گیح ضّی ًفؽؿ
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 ًفؽؿ چَ تٌگ ضّی لثن

 لثن ًفاًسٍ زّ ّاژٍ هیاى لثؿ

 کوی کَ هکث هی کٌنتاظ 

 کٌاض گْـن ظهعهَ ؼاظ پٌدطٍ تاظ، 

 کٌسچَ ذْؾ ذْاب هی آٍ ٍ ٍ حْاؼن ضا 

 ًواظی تَ حاخت ،پفت ـیفَ

 ـگفتا، ذیالِ  پطًسٍ

 ؼْت هی ظًس ، ًگاٍ هی کٌس،ًفؽتَ

 

 

  

 

 

 

 

 2111آگْؼت  5ُاهثْضگ، 
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 ؼطّز تٌِایی
 

 اظ ایي ذػ کَ تگصضی

 هی ضؼی ُاتَ پفت زض

 یکی، زّ ّاژٍ 

ُّ ؼفیس  ؼیاٍ 

 .ؼؽطُای ػطیاى، ی لرتپچپچَ ُا

 

 ُی ظًگ هی ظًیتْ 

 آآخ هی ـْمُی هي 

 پفت ؼین ُا، هیلَ ُا
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 هی زُسـیط تْی ٌُْظ زُاًن 

 !زّؼت ًساضم

 !تیک تاک هی خْم

 

 ضّظُای ُفتَ تَ تکطاض 

   زّض هیساى پاُای ػمطتَ حطام

 زیسمهی کَ ذْاب یازم هی آیس 

 االتط ، تتاال، تاال  ُاضّی ـاذَ 

 زض تواـایی کَ ذٌسٍ هی ضیرتن

 تا ضیرتيِ  تْتِا ضا

 تا چفوِا ضا هالفَزّض 

 !هعٍ هی کطزمچمسض ّای ی ی 

 ی چپ کْچَ تطایؼطم کوی ؼٌگیي 

 !تَ آزم مزظ هی تَ ضاؼت ًیفرٌس

 

 هی آیسیازم 
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 پطّاًَ ُا ذْاب کؽی زض تاغچَ زًثال 

 ُی هی پطاًس، ُی هی ًفاًس طا زض کٌاضی ه

 گاٍ هی تطؼیسم

 زض تطاًساظی هیاىِ ػلفِا

 تَ چفوؿ کَ ًگاُن هی لطظیس

 !هی ًفؽتن

 

 یازم هی آیس 

 لفٌگهي چَ پطُای ، آفتاتؿ زاؽ

 تال کَ هی ظزم، ذٌک هی ـس

 تَ تَُْا چَ 

 زُاًؿ آب ضّزذاًَ

  !ًْـیسمهی هي چمسض 

 حاال ًوی زاًن 

 چطا تَ یازم ًوی آیس

 ؟ضّی کسام ذػ 
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 ؼطٍ زض کسام حطف؟ُؼط

 ؟ِ زفتط کلیس اًساذتن زض کدای

 هي ًثْزم

 !ض ذْزؾ تاظ ـسز

 یکی ـایس زّ خولَ ًْـت 

 پطیسم اهارْاؼتن، ًهي 

 .زیگط یازم ًوی آیس

 

 نکَ هی ضؼ ایٌدای زفتط

 ظیط ُویي ؼمف ام ًفؽتَ 

 پفت ُویي هیع

 تا تکاى پاُا

 لداخت هگػ  تا

 !آؼاى ًیؽتهحاؼثَ گاٍ 

 کَ تگصضمُن اظ ایي هگػ 

 لصَ ُا ًگاٍ تَ تایس 
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 ـاُعازٍ ُای زض ضاٍ تا 

 ی کٌاض ذیاتاى یؼیٌسضال

 !ضفتُا تایس تا تَِ  لصَ 

 

 ل هی زُسُْحاال یکی هطا 

 یکی للن گن هی کٌس

 زض ضا اًساذتَ ِ لفل

 پطزٍ ُا ضا کفیسٍ ام

 ًگاٍ هی کٌن 

 هیاى اتاق فاخؼَ تا هي ًفؽتَ اؼت

 ضّی ظهیي تاغ هی ضیعز

 خفت ـؿ

 !ػدة

 حاال ّاژٍ ُا تا هي 

 خفت، خفت

 تٌگ هی ـًْس
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 یکی یکی تط لثن

 ذن ضّی زفتطم

 فاصلَ ضا ُپط هی کٌٌس

 ، ُّّْمُااام

 .نهی کٌ ؼیگاض زّز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111آگْؼت  16ُاهثْضگ، 
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 ّاژٍ ُا تاُورْاتَ 
 

 ُْای ـة تٌِگ تٌگ

 اتاق یِ پفتِ  پطزٍ ُا ،تطتٌگ نزل

 !زاؽ ـسٍ ظهیي زض ذیال ُْا، ی تازُاٍ الیِ  پط

 تی ذْاب چگًَْاهفة ایٌدا هي 

 ؟تاب ایٌگًَْ تیچگًَْ 

 ای هاٍ تگْ

 چفنِ  ذواضِ  یاضتطای 

  ؟سکٌغْغا  چگًَْ ـؼط

 تطایِ  ًْـیسىِ  لثؿ
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 چگًَْ غعل زؼت ؼْیؿ زضاظ کٌس؟

 !تاظ خازّی ؼتاضٍ ُاؼتزیْاًَ  ِ زل گواًن

  ضیرتَ ِاـایس هیاى ذیال

  ًفؽتَتی ُْا ـایس 

 !ًیاظتاظ کفیسٍ  تَ تٌسمـایس 

 ای هاٍ تْ هی زاًی

 هی زُن تاغچَ ضا آب ،گاُی ذاًَ ضا تکاىُط اظ 

 !هی زُنتاز تَ تالفاى ، پطزٍ ُا ضا ػْض

 ، ًفؽتَ ظیط آفتاب تا ؼیگاضی ذٌکتؼس ضّی صٌسلی

ُّ تایس کوی فْت  !هی کٌن هیاى زّز تطای ـایس 

 ٍ ٍ ٍ ًَ 

 هي ایٌدا تا آزهن چَ کاض؟

 یٌدا افتازٍ ام تاظ زض آغْؾ زفتطمهي ا

 تا خفتگیطی ّالِاتطایؿ اظ تطفِای آب 

 تا ظیط آتِایی کَ هی تطز هطا

 اظ پچپچَ ُای زلتٌگ تْؼَ ُا
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 تا ذؿ ذؿِ  تطگِای ظیطِ  پا

 ُی ی ی هی ًْیؽن

 ُی ی ی هی ًْیؽن

ٍ ٍ ٍ ًَ  

 ـْزًوی  زلن ؼیط

 ؼتتوٌا ُعاض ُعاض هیاىایي زض 

 فتَ ظىگط گـُطکَ زض ُعاضٍ ای 

 ّاژٍ ُاّصل  تطایِ ّای تیا، 

 چٌس لسم ذؽتَ

 چٌس ًفػ تؽتَ

 ـطاب زض زُاىکوی 

 زض هیاى هثٌْی کوی 

 کوی ذواض تا تاض ؼاظ

 یاض اض تا چفنِ کوی لو

 زّضِ  زضزاًَ تاؽ چطخ کوی

 ـؼط غْغا هی کٌس حاال
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 لصیسٍ ُا  ذْاِب هیاىِ گواًن 

 ستاظ هی کٌ غعل تي تَ ضاٍ

 ـطاتی تٌْؾ ؿضّی ًافـتیا 

 ضّی گطزى ذواض ـْ، تثْی

 تیا ؿتذْاتَ کوی ًعزیک ـْ، 

 هی ضّزپاّضچیي گًَْ ایٌتاز تثیي 

 تا ذْز هی تطزگًَْ آضام چپطزٍ ضا 

 ، ًگاٍ کيُویٌداؼت

 ا ُّاژٍ  تاُورْاتَ اال ح

 !لحظَ ای کَ گن هی ـْز ظهاىهیاى 

 

 

 

 

 

 2111 ؼپتاهثط 5ُاهثْضگ، 
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 اؼیطِ  تٌِایی
 

 هي تا ظتاى پطًسٍ، تا اًگفتِای گل

 زض فصل تَ فصل ظًسگی

 تاضاًی کَ ًن هی ظًس ُط ـةظیط 

 پْؼت اًساذتي ظى ضا ظیط ُویي ؼمف هی ذْاًن

 ایي آّاظ تکطاضیؽت: ّ زذتطی هی ًْیؽس کَ

 ّ هی زاًس ـاػطٍ اؼیط تٌِاییؽت

 : ّ هی گْیس

 تاظ پطیسی اظ ذْاب؟

 ! حاال تپط، زّتاضٍ تاال

 2111ؼپٌاهثط  12ُاهثْضگ، 


