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 ػؽطِ  پًَْ
 

 هّصَ كطّ هی ضّز ج، خایی ظیِط ؼْظًِایِ  خْاىِ کا

 خایی زیگط، زّتاضٍ چاالک 

 ضّی زاهٌن ُپط، ًوؿِ  یک کتاب  

  .ذْاب ّ تیساض تا ػؽِط پًَْ

 زؼتی زض لطِظ کالهِای ًایاب

 ضّیِ  صلحَ چطخ هی زُس هلن، تا ضیتِن چگًَْ، چَ ٌُگام

 کٌاِض ذْاتِای پطیسٍ، ًسیسٍ، هی َتَطز َپطًسٍ  ضا کفاى کفاى

 !ُویفَ ایٌگًَْ ـطّع هی ـس
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 اّها ایٌدا ذیاتاًیؽت تا تی اًتِا تي تؽت

 چطاؿِایؿ یکی زض هیاى ضّـي

 پفِت ّؼْؼَ ُای ـة، اهفة هیاىِ  ایي ذیاتاى

 تاضاى تا آٌُگی تی هکث  

 !ًگاٍ زّذتَ ام

 ! تاتلُْا هی آیٌس

 !پاضٍ هی ـْین 

 ؼِط کْچَ ؼْهاضی اظ زكتِط ؼیاٍ هي 

 . تیِْزٍ ًیؽت تی اهعا تَ تایگاًی هی ضّز

 

 

 

 

 

 

 2007یًْی  18ُاهثْضگ، 
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 ظًِگ ؼاػت
 

 اظ پػ ـثی ؼیاٍ، زیساض، اكن ضا هی هاًس

 ذٌساى، ًعزیک، ًعزیکتط

 ُعاضاى پطًسٍ تط ؼط ـاذَ ُا

 ؼْت ُاُوِوَء ـگلت اًگیع 

   .ؼطاّت آّاِظ صثح

 ؼطگطزاًی تا پاُای تاّل ظزٍ، زض اًتِای خازٍ ُا

 تاِض تيِ  ذؽتَ تط ظهیٌی ؼثع ًفاًسٍ

 زؼتِای آّیعاًؿ، تلٌس ّ تاظ
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 تَ شّمِ  ًگاُی زّتاضٍ تَ ضاٍ 

 زض چفواى حیطت ظزٍء تی ذْاب

 تط ُتطخِای هطهْظ ـة

 ضّیِ  کْچَ ُای کداین کداین

 ي هی تاتسزلٌفی، آضام هی آیس

 تا ظًگی زّتاضٍ زض ؼاػت تیؽت ّ چِاض 

 !ظهعهَ ای اظ آّاِظ ضذْتٌاِک تٌِایی

 

 

 

 

 

 

 

 

  2007یًْی  19ُاهثْضگ، 
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 اظ کدا تا کدا
 

 ؼکْت لٌگط اًساذتَ، ـة کٌاِض اهْاجِ  ذْاؼتي

 تازتاًِایِ  ًگاٍ ضا هی تٌسم ، تاز هی ّظز

 ضّیِ  هاؼَ ُایِ  تیوطاض ؼٌگ هی چیٌن

 تالفی تَ تالفی، تْ هی کفناظ 

 ظیِط پْؼتن، تا هطظُا هی ذعم

 تا چِاض زیْاض، یک پٌدطٍ، زؼت ّ پٌدَ ًطم 

 چفن تَ آؼواى، اظ ضاٍ ـیطی ػثْض 

 هیچی هی کٌن، ُؼط هی ضًّس اًگفتاى تا ذْاؼتي
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 اظ کدا، تا کدا، تصْیِط یک ذیال 

 !ُوَ ذْاب، ُوَ ذْاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007یًْی  20ُاهثْضگ، 
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 ظیِط پْؼِت هي
 

 هاینِ  ـة، کٌاِض هي ، گاٍ هثلِ  ایي لحظَ

 اّها ـة کٌَِ ًوی کٌن، ًلؽن زلتٌگ

 ًَ ضّیِ  كطؾِ  پْؼیسٍ ؿلت ، ًَ کتاب تاضید ّضم

 کلیس زض هلل، چطخ، ّزاع، ًوؽَ 

 زِّض زّض، تطای ذْاِب ـثاًَ تا زّضُا

 گاٍ تَ هؼِط زضیاُا، گاٍ تَ ـِِط ؼتاضٍ ُا

 گاٍ کٌاِض ُویي ذؽْغ 
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 ؼطـاِض تپیسى، زلن زض تة، تیساض کَ هی ـْم

 حطیصِ  ًاىِ  زاؽ ّ زاًَ ُای ذفراؾ 

ٍِ ذْضـیس ، كطیِة آتؿ ؼیگاض  ُْغِ  ًگا

 تَ ؼْی آیٌَ تا هی زّم

 زذتطِک ظیِط پْؼت، زؼتن ضا کفیسٍ 

ٍِ ضّزذاًَ، تا هي ُزّ، ُزّ  تا اًتِایِ  ضا

 تا ػؽفِایواى تَ آب 

 لِایِ  هطؼْب، ضهصاىضّی ػل

 زض گْؾ هاصسکی، پیـام

 تط لة پطّاًَ ای، تْؼَ 

 تا ؿطّب هی چطذین، هی ذٌسین 

 

 

 

 

  2007یًْی  20ُاهثْضگ، 
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 تط ذاک 
 

 !تَ چفن ـوا، هي اظ تثاِض گٌاُکاضاًن

 آهسٍ اظ ًؽل كطاضیاى، زض هطظُای تیوطاض

 اظ هّصَ ُای ـة، زض ؼیٌَء ؼٌگ

 ذاهْؾ ؼایثاى ذْیؿ زض ؼٌگطُای

 تط ذاِک تي تا آكتاِب ضًگاضًگ

 ُط کَ ضكت، ُط کَ آهس

 ًَ زُاى اظ گالیَ ُپط، ًَ چفن اظ تـط

 ًَ ظهیي ؼیاٍ، ًَ آؼواى ؼپیس ، آُن کَ تلٌس

 ضّیاُاین، ًلؽِای ؿعل، ّؿطؾ اتطُاین، صسای ؼاظ
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 ًگاُن تسًثالِ  ّاژٍ ُا

 هي، ظًی اظ هثیلَء كاضغ

 تاضگاٍ هاٍضهاّصَء ، هؼفْهَء ؼتاضگاى

 آّاظٍ ذْاًی ُفیاضم، ـاػطٍ ای تی پطّا

 هیاى لحظَ کَ هی تپس

 ؿْؿای ًاًْـتَ ُاؼت، پفت پلکِای تؽتَ ام

 زیط اؼت، زیط

 ُطگع ًگلتن تواى، ضّیِ  زاهٌن ترْاب

 ًگلتن تطایِ  ـواضؾِ  ؼتاضٍ ُا، ًگاٍ تَ چفون تیاض

 هي ًؽیوی تی هطاض، پطًسٍ ای زض اّج

 اهطّظ گواًن ضّیِ  ـِطی هوٌْع تال گؽتطزٍ 

 !پیفطكتگاى، زض پػِ  ضكتَ ُا ذیطٍ هاًسٍ اًس

 !ًگاٍ تْ ـکلی اظ ػالهت ؼْال تَ ضكتاض هي

 ّای تَ تْ، ایي ضُگصضاى 

 چطا تا تَ گْـَ هی ضؼیس، تط ذاک هی کفیس؟

  2007یًْی  21اهثْضگ، ُ
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 تاز هی ّظز
 

 ذؽِْغ تٌگ ضّی پْؼِت ؼْذتَ

 تا اًگفت ًفاًَ زاؽ، تا زیْاض ؼکْت پیچ

 هؽطٍ، هؽطٍ، ضیرتَ تط آٍ

 صساُا ذلَ، ذؽِا ذلَ

 زض ذْز كطّ، پاُا كطّ

 تَپط، کوی زّضتط

 تَپط، تاز هی ّظز 

 2007یًْی  23ُاهثْضگ، 
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 ؼؽطُا
 

 لویسٍ تا ؼؽطُا، هیاىِ  خعیطٍ، ظیِط چتطُای تاظ

 ـایس ّ تایس، حطكِای کٌَِ 

 ًَ زض ذیالِ  تاذت، ًَ زض اًسیفَء ؼاذت

 یک زض یک ُویفَ یک

 کٌاِض ؼکؽکَ ُا، هلن تی ؼاهت، ضًگؿ ػْض

 ؼط تَ ؼطم هی گصاضز، ًوی گصاضز

 پاُاین، گصض اظ کْچَ ًوی کٌن

 زؼتِاین، تط ـواضٍ ای ًوی کْتن

 ای ّای، ٌُْظ ؼؽطُاین، ظیِط ایي چتطُا

 2007یًْی  24ُاهثْضگ، 
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 پطًسٍ

  !ی زُنایؽت ًو، تیک تیک هی آیی

 لوػ حلطٍ ُا، تا ها، تی ها، چگًَْ هی ـْز؟

 ایي زؼتِا یا آى چفوِا، ایٌگًَْ پط ـتاب 

 الی هُْایت، ضّیِ  ؼیٌَ ام، چگًَْ هی زًّس؟ 

 ذْاتین یا تیساض؟  

 تاظ ضّاى هی ضّین، ًوی هاًین

 .کؽی ها ضا خا هی گصاضز

 ـؼطم کٌایَ ًیؽت
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 زض ًثْزًت آیٌَ کْض، کْض

 ـؼطت، تی صسا ًیؽت 

 توام ـة خایی زاهٌِا هی ؼْظًس

 ػوطتَ ُا ُویٌؽْض گیحِ  گیح 

 !ـایس ُْای زُاى تْ ضا تْ کطزٍ اًس

 !ذْزت کَ هی زاًی

 ُی ًْـتن، ُی ًْـتن

 ؼطک کفیسی، ذْاًسی، ذٌسیسین

 ُاى؟، آذطؾ چَ

 ضّظی کؽی خِاى ضا زض هي        

 ! هي ضا زض هاب ذالصَ هی کطز

 ل اًگیعٍ ُای ذْاؼتٌؿ، ذْاؼتٌن ُویفَ زًثا

 زِّض ذاًَ تْ هی کفیسم

 طتا هاب خِاى کْچک، َت

  طضًگِا پطیسٍ، َت

 طًگاُِایواى کْتاٍ، َت
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 ط ـسینها کٌَِ، َت

 اهطّظ تْ  هی آیی اّها

 تا پیطاٌُی ؼلیس ضّی ؼپیس هي

 خِاى هی ـْی، ًوی ذْاؼتن

 پؽِط ـؼط ّ ؿعل تْزی، ًوی زاًؽتن

 ٌُْظ هی ذٌسی، ایُواى خا ایؽتازٍ 

 تطای زیسًت ًْض کاكیؽت 

 اظ ُواى خا، ػکؽی تطاین تگیط

 یکی زیگط

 یکی زیگط 

 !ظّز تاؾ

 هي خِاى ضا ذالصَ ًوی کٌن 

 كوػ ػکؽت ضا زض هاب هی ًفاًن 

 کٌاض ضًگِا، ضّیِ  ؼثعُا

 تطایِ  زضاظتطیي ذْاتِا
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 حاال ػعیعم، 

 کوی گْـِایت ضا تیع 

 چفوِایت ضا تاظ 

 آضام، زّتاضٍ ترْاىآضام، 

 تؼس ضّیِ  ـاذَ، ًفاًی تگصاض

 .  آى پطًسٍ کَ هی آیس، ذْزؾ هی زاًس، هی ذْاًس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2007یًْی   25ُاهثْضگ، 
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 ایٌگًَْ ؼثع
 

 خایی کٌاِض ـة، چطاؿی ضّـي

 كطاتط اظ تام، پیؿِ  ؼتاضگاى

 خایی کٌاِض ذْاتِا، پطّاًَ ای ذٌساى

 ـاذَ ُا كطاتط اظ ػلق ُا، تاالیِ 

 خایی کٌاِض ؼکْت، کالهی آـٌا

 كطاتط اظ لثِا، هیاىِ  ًگاٍ ُا

 ؼثِع ؼثِع ؼثع

 !ایٌگًَْ هی ضؼی
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 هي تی ؼاهت

 ضّیِ  چفوِاین ذیػ

 زؼتِاین ذیػ

 لثِاین ذیػ

 تْ 

 !كوػ ًگاٍ هی کٌی، لثرٌس هی ظًی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007یًْی  26ُاهثْضگ، 
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 تط زاؿیِ  زاؽ
 

 ذْاب اظ زیْاض، پٌدطٍ، ـاذَ هی گصضز 

 ّهتی زؼتِاین تط زاؿیِ  زاؽ هی کْتٌس  

 ًفاًَ تط کثِْز ًْـتَ ُایی  ؼطخ

 تط آؼواىِ  ـة هی زضذفس

 !هی تاضز، تازُا هی پیچٌس

 زًثالِ  ضاُفاى هی گطزم، تا ذْزِ  ؼحط زض ّاژٍ ُا گن

 تا کی؟ ، چفوِای تیچاضٍ ام

 کن هی آیس، ًَ اصلي ًوی آیس

 ذْاتیسٍ، ذْاب هی تیٌس
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 ذْاِب ؼلطُای زّض

 زِّض زّض تط تيِ  تازاهِا هی ؿلتس، هی اكتس

 ...خع حطكِاین 

 اظ هي ؼاذتَ ًیؽت ٍ ٍ  ًَ

 ! تایس تاظ تپطم

 تٌِا ّ تی ذْاب، تا ضاظی زض آؿْـن

 ضاِظ ـاذَ ّ اًتظاِض اًگفتاىِ  ؼطز

  !هي زیْاًَء ضكتاضؾ، ضّی هیعم ٌُْظ ـوؼی هی ؼْظز

 ٌُْظ تطگِا ضا هی ـواضم

 لحظَ ُا هی آیٌس، تطٌَُ هی ـْم 

 کٌاضم کؽی ًیؽت، هی ؿلتن 

 ؿلتی کٌاِض پًَْ ّ ذفراؾ

 تا توام زضزُا ّ ـازی ُا 

 .ضّیِ  ؼؽِط ؼطّزی ؼپیس تط زاؿیِ  زاؽ هی کْتن

 

 2007یًْی  28ُاهثْضگ، 
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 ـکاِف ـٌثَ
 

 ًلؽن اهفة، تْیِ  ؼیگاض، تْیِ  تکطاض

 ذلِْت کاخِا، کٌاِض ذیاتاًی زضاظتْیِ  

 زض ُوِوَء صساُا ضج پفِت ضج

 هیاىِ  ذٌسٍ ُا پطت، آضام تلٌس

 زّتاضٍ هلن چطخ هی ظًس

 ظیِط ظتاًن ظهعهَ ُایِ  خوؼَ، لطظی ؼطز

 ...ظهاى، ظهاى، 

 تگصاض تطای كاصلَء اًگفتاى تٌْیؽن ؼالم
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 ًعزیک، زّتاضٍ زّض هی ـْم

 پطزٍء ـة کٌاض ًوی ضّز

 ـکاف ـٌثَ ُْؼِاین پط ًوی ظًٌس تطایِ 

 ُی هی ضّم، ُی هی ضّم

 !ایي ضًِّس تاضیرن ًثْزٍ، ًوی ضؼن

 پاین ظطب هی گیطز ،تا تکطاض تا تکطاض

 زؼتن تا پٌدطٍ هی ضّز

 کن کن ؼپیسٍ هی ظًس

ِْ تواـای ـٌثَ  تا پطًسٍ کَ ًوی ذْاًس، هح

 تا اهیسؾ، پفِت اتطُا هی هاًن

 ...!ظهاى، ظهاى، 

 

 

 

 

 2007یًْی  30ُاهثْضگ، 
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 ػللِا
 

 ضّیِ  ػللِا ذیػ، زُاى چَ ُپط

 ًلػ تا ؼؼنِ  تْتِای ؼلیس

 ظتاى ضّیِ  هؽطٍ ُای ػؽؿ

 تاظ زض ُن، زض گْـَ ُا

 ِهل ِهل تا ّلغ، تا چفوِایِ  ذواض 

 اظ حطكِای تي تا تلٌس ّاژٍ ء ػفن 

 هس کفیسٍ تط ُن، تط ها

 اظ خْاًَ تا ضؼیسٍ ای آتساض

 اض ضّیِ  ػللِا هؽاض، هؽ
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 تال گفازٍ ضّیِ  تْؼَ ُا

 تي، تٌی ضهصاى

 تي، تٌِی ُپط تپؿ

 تي، زض آؿْؾ کفیسٍ ًطم

 ضّیِ  ػللِا ذیػ، زؼتِا چَ ُپط 

 ؼْظ تط تي، زؼت تط تي، تي تط تي

 کؽی کٌاضی ػطم کطزٍ تاظ

 ًفؽتَ كطّ، کٌاضِ  تاضاًی کَ هی تاضز

 !هی ًْـس

 ! تٌْؾ

 !هی ًْـن

 !کيای ّای ی  ی ًگاٍ 

 ضّیِ  ػللِا،تط تاِض تاضیکی

 الیِ  ًوطٍ ُا، خایِ  پٌدَ ُاؼت

 

 2007یْلی   1ُاهثْضگ، 
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 تا ذْز
 

 ضّی ؼؽحی لـعاى، الیِ  ـکاف

 زض هیاىِ  پْؼتَ ُا، ًاـٌاغ  

 اظ ؼؽح تا ػون، اظ ّاژٍ تا ذْز 

 .اظ کٌاضٍ تا كطّ، تا پطّاظ، تا تاز

 کدا؟ ،کدا تْز ،کدا

 ْز ّ ػؽؿ زض چطذَ ای کَ چفن ت

 هسام کٌَِ، آًچَ آهس، آًچَ ضكت

 لّصِت تصاّیط، زض آىِ  تی تطگفت

 .زض ؼطّزی کَ هاًسگاضؾ هی کطز
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 گاٍ ضّیِ  ؼاهچَء هازضتعضگ

 گاٍ هیاى هؽطٍ ای ـثٌن

 تيِ  ذؽتَ تی هدال

 ...گواى تاظٍ تْز، تط اؼة ؼْاض، هی تاذت تا 

 آًدا زض ؼکْت هتٌی تی هطاض  

 كفطزٍ، گؽتطزٍ، ذؽط ًاک 

 هیاىِ  ؼٌاتی تط زضذتی آّیعاى 

 هیاىِ  تؽتِط ضّزذاًَ ؼطگطزاى

 ضّیِ  ذؽی هواغ تط آتؿِ  ًیاظ

 ...ًؼطٍ کفیس تا ضػس تا تاز تا 

 ٌُْظ ذؽط هی کٌس زُاى 

 اظ تاضیک هی آیس ظتاى 

 !پٌِاى ًوی کٌس

 ذؽاب تَ آب ّ آتؿ ّ ذاک ّ ُْا

 ُی هی ًْیؽس

 تکطاض هی کٌس 
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 الیِ  ـکاف، ػونِ  ّاژٍ، زاًَ زاًَ 

 اظ کٌاضٍ تا كطّ، تا پطّاظ، تا تاز

 تا ذْز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007یْلی  4ُاهثْضگ، 
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 !آُای ػفن
 

 ظیِط گٌثسُا تا کثْتطاى ، آّاظٍ ذْاىِ  ـِط ـؼط

 !زض ـثی ذلْت، اّج ضّیِ  هْج، چَ تی پطّا

 !صسای ذٌسٍ اؾ تلٌس، چَ تی حیا

 تا ذسایؿ هِط کطزٍ تْز، تْز، ًوی ضهصیسگواًن ؿیثت هاٍ 

 ّصلَ ّصلَ، پاضٍ 

 پاضٍ پاضٍ ضّیِ  ذػ

 ذػ کفیسٍ، ذػ ًْـت تط تاضید

 !آُای ػفن، یازت تاـس، یازم تاـی

 تط ؼؽطی ضّیِ  هاؼَ ُا، ذیػ ّ ذفک

 ُن ؼط، ُن ذْى، ُن تي، 
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 تطایِ  هؼفْم ّ ـة اظ ـیٍْء آٌُگ ًْـت 

  !تٌِا تْز ُّآهیس

 ذْضاى تا پایِ  پّلَ ُاتلْ تلْ 

چْى ؼایَ ای ، چْى ؼِْظ ؼْظ، چْى تاز، ظیط لثؿ آّاظ

 تیطًگ

 ذػ کفیسٍ، ذػ ًْـت تط تاضید

 !آُای ػفن، یازت تاـس، یازم تاـی

 َ ضا تا آذط، پفِت زض ایؽتازپّل

 زض ذاؼطٍ اؾ تاظ پیچیس 

 ػؽطی اظ کاـی ؼثع، ذاتِن ؼوق

 ! َتَ َتَ  ،کؽی اظ ذّؽؿ ذْاًسٍ

 ! َتَ َتَ ٍ، ّظى ّ هاكیَ ـوغ چیسزّضِ  

 :ظیِط یاززاـتؿ ًْـتَ

 !ُطاغ پطیس

 !آُای ػفن، یازت تاـس، یازت ُؽتن

 2007یْلی  8ُاهثْضگ، 
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 ِ ّاژٍ ضهص
 

 ایي ُوَ تی تاب ایي ّاژٍ ُا

 ضّی  هیع، چّکَ چّکَ

 چگًَْ ـؼطم تٌِا؟

 زضاظ ـسٍ ایٌداي، ًگاٍ ک

 چفوِایؿ هؽت، تا ؿوعٍ ُایؿ ـطهی

 !هی ذْاُس، تا هي، زؼتِایؿ ضا تگیطم

 !زّؼت زاضز، تگصاض  تچطذس

 ! زّض گطزًن ظًدیط تاظ کٌس



37 

 

 !ظتاى هیاىِ  زُاًن تٌفاًس

 تا ذٌسٍ ُاین، تط ؼط ـاذَ ُا، کوی ػفن تاظی

 تا گٌدفکِا، تا کثْتط ُا

 تط ؼؽطُا تچطذاًسم، کوی زاًَ اظ زُاى

 تا هي، ـة ضا ضًگ، ضّظ ضا تاضاًی 

 هیاىِ  اتام گل، اظ الیِ  ؼٌگ هیٍْ 

 !  کوی ؼؼن ذطها تط لة

 آی زیْاًَ، تگصاض 

 ؼٌگ تَ ـیفَ هی اًساظی

 هگط ًوی زاًی؟ 

 !هی ـکٌین تَ آؼاًی

 !حاال تیا، تَ هي تگْ

 ضّیِ  ذْاتِاین،  تاالیِ  آضظُّاین

 چگًَْ هسام زض پطّاظی؟

 

 2007یْلی  11ُاهثْضگ، 
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 تال ّ تاز
 

 آتِا، ترتَ ؼٌگِاکٌاِض 

 تاالی هّلَ ُا، زاهيِ  تّپَ ُا 

 ُیچ خا، ُیچ کػ

 تی تْ چگًَْ حْصلَ؟

 تی هي چگًَْ تاظ؟ 

 تط چفوِایِ  تٌگ، تط لثِایِ  ذیػ

 لحظَ تَ لحظَ زض تپؿ

 ضّیِ  ًوفَء خـطاكیا تَ زلِطٍ هی ذٌسین  
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 تْی ذْاؼتي، زض تازُا، تط پْؼتِایِ  زاؽ

 ػونِ  زّضٍ ُا ضّیِ  ّاژٍ ُایِ  کثْز تا 

 اظ ـوال تا خٌْب، اظ ـطم تا ؿطب     

 زؼتِاین تا تْ، تَ ًیایؿ

 زؼتِایت تا هي، تَ ًْاظؾ

 ِکی، ِکی؟

 ایٌدا ُدْمِ  اًسیفَ ُای اؼلؽی 

 آًدا اـتیامِ  ُپطـِْض ًثط

 تا صسای ها زض ُن آهیرتَ، تط ها پیچیسٍ

 ! زلن گطكتَ! زلن گطكتَ

 "تی تاتن" هی ًْیؽن  

 "گلن هی آین" هی ًْیؽی

 "تیواضم" هی ًْیؽی 

 "تیا کَ هی هیطم" هی ًْیؽن 

 تواِم ـة، تواِم ضّظ، تْیِ  یاغ اظ زیْاضُا 

 ظیِط تاضاىِ  تْؼَ ات کَ هی تاضز 
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 ذیػِ  ذیػ، هؽطٍ، هؽطٍ

 چفوِاین ضا تَ اًتظاِض پطًسٍ یی هِاخط ًفاًسٍ ام

 تا هطِّض كصلِا تطایِ  ـکْكَ ُایِ  َاًاض هی ًْیؽن

 ضاُِایِ  زّض، چوٌعاضُایِ  خازّیی اظ

 اظ هطزی ـگلت اًگیع، هیاىِ  هاتِای هؼاتس ٌُس 

 تا زؼتِایی ـکلِ  تال، پاُایی ـکل تاز 

 آضی، تطایِ  ـکْكَ ُا آًوسض هی ًْیؽن 

 تا اًتِای ػؽفِایِ  تال ّ تاز 

 !تا اًتِای کتاتی زیگط

 

 

 

 

 

 

 2007یْلی  16ُاهثْضگ، 



41 

 

 

 

 

 

 اػتطاِف چفوِا
 

 پاُا، زؼتِا، ضّیِ  تلِْض ـة 

 چفوی تَ اػتطاِف چفوی زیگط

 کٌاِض ًیوَ ُایِ  ػطیاى، ذواضُایِ  ؼطخ

 اهفة زلن تط تؽتِط ؼاظ کْک ًوی ـْز

 تي ضا، ـْض ضا، ًلػ تاال ًوی تطز

 ! ـکؽپیط ًوی آیس

 ظیِط هالكَ ذویاظٍ کٌاى، زِّض تٌِایی هی پیچن

 پٌدطٍ ذیػ هی ـْز
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 !ی اًسیفستاضاى تَ ضیفَ ُا ًو

 اظ حصف کسام ًام، کسام ضّظ، کسام لحظَ؟

 کدا تایس آؿاظ کٌن؟

 ؼٌگِاین َتَطک، زلِطٍ ُاین َتَطک 

 ضّیِ  چفوِاین ًؽین زیطّظ 

 ضّیِ  لثِاین حطكِای كطزا 

 ظیِط ذؽْؼن لویسٍ  هطزی

 تطایؿ ذیالِ  ؼلط پیؿ هی کٌن

 گن ـسٍ زض اّ، زض ؼّیاضٍ اؾ ؼطگطزاى 

 ْتسًثالی، تٌؿ ضا ت

 ... اًگفتاًن ضا ٌُْظ ٍ ٍ ٍ  ًَ

 پفِت ؼطم ضًگِایِ  پطیسٍ، زِّض زّض

 ضّتطّ اّؼت

 ذؽی اظ ضًگیي کواى، ال تَ الی هُْاین

 ! زض ضاٍ اؼت

 ضّیِ  زیْاضُای ـة، ؼایَ اؾ هی ؿلتس
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 تطایِ  ػثِْض زؼتِایؿ، لوػِ  ًلؽِایؿ

 تا احتیاغِ  اؼثاى ُْـیاض، تیساض هی هاًن

 پاُاین خوغ، زؼتِاین زض تـلحاال کوی زیطتط، 

 کٌاِض هیع، پفِت زِّز ؼیگاضُا

 ذاًَ، ًلػ، آؼواًن تٌگ 

 تاضاى تَ ضیفَ ُا ًوی اًسیفس

 زاؽِ  اًتظاض ضا تَ کْچَ هی کفن

ُّ حلعًِّایِ  لعج   زض كاصلَ ای هیاى هؽطٍ ُای تاضاى 

 ایٌدا یا آًدا،  

 ذْاتیسٍ، ایؽتازٍ یا ًفؽتَ 

 !!  چَ كطهی هی کٌس

 ـکؽپیط ًوی آیس ّهتی

 گْیی لثِایؿ ضّیِ  ـاًَ ام  اّها،

 زؼتِایؿ ـاذَ ُایی تاظ، زض اؼطاِف هي تا تی ًِایت

 ًلػ تاال هی تطز تي ضا 

 تا حاـیَ ُایِ  ًگاُؿ، هفتام
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 تا ؼایَء تلٌسؾ، زض التِاب

 پاـٌَ اظ ظهیي تط هی زاضم 

 پا تط ـاذَ، ـاذَ ای زیگط

 هی چطذین ُاَ هّصتطٌَُ هیاىِ  

 نُ کٌاِضتَ ًوؽَ، زض پفت ُا، وؽَ ً

 اى وِایپْؼتواى، زؼتِاییِ  ضّ

 ؼطذی آتؿ، ؼؼن ػؽل

 !کتاتؿ هی ضیعم، هی زاًنزض 

 هی زاًن، ّهتی کَ کْچَ ضا هی آیس

 ِا، تَ ضیفَ ُا هی اًسیفسؼٌگ تَ َتَطِک 

 تفٌَء زؼتِاین زُاًؿ

 !ـؼطم هی ـْز، هی زاًس

 هی زاًس، اهفة زض اًتظاضؾ تا تٌسُاین 

 كطزا تطایؿ هی ًْیؽن

 اظ زُکسٍ کَ خاین تٌگ

 اظ ـِط کَ ًلؽِاین تٌس
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 اظ ِگِطٍ کَ تاظ هی کٌن

 اظ پطیسى کَ اّج هی گیطم

 .ـکؽپیط هی ذْاًس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007یْلی  19ُاهثْضگ، 



46 

 

 

 

 

 

 ایي تاضاى
 

 !چوسض اتط،  تاضاى

 ! ذؽتَ اظ ُْا، اظ َزم

 تا تْ  ،صسایِ  ػازت تکطاض، تا زلتٌگی

 َتط ضّظًَ ُای پْؼت تفٌگی 

ّ 

ُّ ُفت هؽطٍء تاضاى  چِل 

 ّ 

 ایي ذیؽیِ  ؼطز، ایي تاضاى 



47 

 

 ! پًَْ كطّ، ذفراؾ كطّ زض ُپک ُپک

 .ُپکی زیگط تطایِ  ضیعؾِ  پْکَ ُا

 !تایس پطزٍ ُا ضا ػْض کٌن

 تایس تٌن کٌن، تطایِ  زیساضت لثاغ زّذتَ ام

 تؼس تا چطخِ  چفوِایت لرتن کي

 ـاًَ ُایتتَپَطم ضّیِ  

 ظیِط ذٌسٍ ات، ؿؿ ؿؿ، تُیلتن

 !حطف  آذطت ضا زضظ هی گیطم

 !تایس ذْضـیس ضا آّیعاى کٌن

 ًدِ  تازتازک ضا تگیط، تاز هی آیس

 !آضام! حاال تلٌسم کي

 ! آٍ ٍ ٍ ٍ ایي تاضاى

 ایي تاضاى ذیاتاى ضا تٌگ

 ّ 

ٍِ هطزاًَ ات  ـیفَ  ایي  ُِی زًثالِ  ًگا

 پفِت هیع، ضّیِ  کاًاپَ
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 ! آذط کاض ُن ؼْت هی ظًن

 !!پٌالتی

 تگصاض هِواًت کٌن 

 ! تی تفطیلات

ّّل، ـطاب  ا

ّّم، اًگفتِاین ضا تفواض   ز

ّْم،   ؼ

 ػصط خوؼَ ضا ؿطم هی کٌین

 زض تاؿچَ کثْز گل هی زُین

 حاال تیا تا پاکتی ؼیگاض 

 تطای پًَْ ُا، ذفراؾ ُا

 ای ذیؽیِ  ؼطز، ای تاضاى 

 ! تَ ذاؼِط هي، كوػ تیا

 !تیا، تا ُن گصـتَ ضا زّز هی کٌین

 

 2007یْلی  20ُاهثْضگ، 
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 خایِ  ذْاب 
 

 ضّیِ  حصیطی چطّک لویسٍ

 ُوآًدا، زض خا، تی خا

 !ُواًدا تواى، ًگاٍ ًکي

 خعیعٍ ؼْكاًیؽت

 تازُا زاهٌن ضا تا ذْز هی تطًس

 تاالی زضذِت ؼیة، گطتَ ای ّحفی

 چٌگالؿ ضا الک هی ظًس

 چٌگؿ هی ظًن
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 کٌنػطم هی 

 تْی ؼتیع هی آیس

 ـاذَ ای هی ـکٌس، هی ُاكتس

 !اظ ذْاب هی پطم

 چطا ػازتِا زض ذْاب هی پطًس؟

 تْ ضا اظ ذْاتِا کٌسٍ ام

 !خایی ُؽتی، هاًسٍ کدا

 ـکلی اظ گطتَ ُا، هٌاضی ُا

 آّاضٍ زض كصلی، زض كاصلَء آكتاب ّ هیٍْ ُا

 تٌت ُط ـة تا تٌن زض ذْاب 

 کٌاض ضّزذاًَ تا هسهِا

 پًَْ ُایِ  ّحفی ذْاتیسٍ ای ضّیِ 

 گلِای ذفراؾ ضا ُاـْض هی ظًی 

 كکط ًلؽِاین ًیؽتی

 ازاهَ ضا ضّیِ  آتِا هی تطی

 لثاؼِاین ذیػ، چفوِاین ذیػ
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 زض آكتاتی کَ ؿطّب هی کٌس

 هُْاین ضیرتَ ضّی صْضتت، ًوی تیٌوت 

 تا ضیتن تیا، ًَ، حاال، کی؟ تیا، ًَ، حاال، کی؟

 تیا، تیا، تیا، اظ ذْاب هی َپَطم 

 َتط حصیطی چطّک لویسٍ 

 ظیِط آكتاتی کَ پْؼتن ضا تا لّکَ ُایؿ زّؼت زاضز 

 "خایِ  ذْاب کداؼت؟" هی ُپطؼن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007یْلی  23ُاهثْضگ، 
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 هؼیاضِ  ـکؽتَ
 

 َتط تلٌسیِ  زیْاضی تاضیک

 زض ظاّیَ ای هیاىِ  ذْاب ّ تیساض 

 اًگیع، ضكتاض ـیطیي هی کٌستا لثرٌسی ُْغ 

 زضّؽ ًوی گْین، ذْـن هی آیس

 اظ تاظیِ  ؼطؾ کَ هی چطذاًس

 زؼت کَ پػ ّ پیؿ تط هْیؿ هی کفس

 آؿْؾ کَ هسام تاظ هی کٌس 

 !ًوی ذْاؼتن
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 اّها زِّض ایي ُوَ ـیطیٌی کَ تط ظتاى زاضز

 چگًَْ زُاى تؽتَ کٌن؟

 پفِت کالهِای ُپط ّلغ، گطؼٌَ 

 زض کویيِ  ـکاض ًکٌن؟ چفوِای حطیص چگًَْ

 !ًوی ذْاؼتن

 اّها تطایِ  زیسىِ  ـؼط، خایی تطایِ  ظًثْضِ  ػؽل گل هی کاـتن

 اگط تیایس اظالتالیِ  تْتَ ُا زض تاؽ آیٌَ

 اگط هي ًثاـن، ّای ی ی 

 !ًوی ذْاتیسم کَ هثازا

 !هی ًْـتن کَ هثازا

ٍِ ـیطی هی پطیسم  زض چطخِ  ُط ؼتاضٍ، ضّیِ  ضا

 ٌَ زض کْچَ ُایِ  زكتطم ـة زض پیِ  آی

 تا تاکِا تطایِ  ذْـَ ُایِ  اًگْض 

 ّای ی ی تا زض زُاًن هی ضكتٌس، زًثالِ  زُاًؿ هی گفتٌس

 تطاین آّاظ تَ صسایِ  تة تا ؼحط 

 تا تاظیِ  تي تط تي، تي تی تي، َلَ َلَ 
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 چوسض هؼیاض هی ـکٌس

 ها اظ کدا تا آتفاضُا، اظ اتطیفن تا پطّاًَ ُا

 ها هطاض کالمِ 

 هطاضزاز زؼتِاهاى 

 َتط تلٌسیِ  زیْاضی تاضیک

 زض ظاّیَ ای کَ ـکؽت

 تا لثرٌسی ُْغ اًگیع، ضكتاضؾ ـیطیي ضؼیس

 زضّؽ ًوی گْین، زّؼتؿ زاضم

 

 

 

 

 

 

 

 2007یْلی  27ُاهثْضگ، 
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 تَ یاز كطیسّى كطذعاز

 

 

 تا صسایِ  ـة
 

 تطای پیکطُای تی ؼط، تطٌَُ

 ـوغ ضّـي، کٌاِض هاتِا

 ضهاًتیک زض گلساى، کٌاِض پاهچالِاکوی 

 ذْاتن ًوی تطز 

 زلِطٍ زض صسایِ  ـة 

 !تَ حاكظَ هی کْتس، هی تطؼن

ٍِ هي ایي ًگاٍ، ًَ ُْایِ  هي ایي ُْا  ًَ ًگا

 ػدیة ـسٍ ایي ذاًَ، صٌسلی، زؼتِا
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 خوغ زض گلِا، ید

 تا صسایی ایي ُوَ، پطؼفی تلٌس 

 ؟"کؽی ایٌداؼت " 

 تی خْاب هی هاًن

 ؽت؟ـؼطؾ چی

 تین تاضا تْم تام     تاضی تاضا   تْم تام  

.................................................................................  

 !ًگاٍِ  زیْاض، ذیطگی پٌدطٍ، ایي ُوَ ؼکْت

 تطغ پٌِاى، الالی الی هی کٌن

 کؽی کطکطٍ پاییي هی کفس 

 حػ هی کٌن تا پٌدَ هی آیس 

 پفتن ایؽتازٍ، خیؾ ًوی کفنحاال 

 ذن ضّی پاکت ؼیگاض، كٌسک

 !!! كکط هی کٌن

 گواى تطایِ  كطاض زیط اؼت

 تَ ذْز چؽثیسٍ ام
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 تا صسایی ایي ُوَ، پطؼفی تلٌس 

 ؟"کؽی ایٌداؼت " 

 ـؼطؾ چیؽت؟ 

 تْتا تام   تاضی تاضا  تْم تام     تاضی تاضا 

.................................................................................  

 ـة چوسض كطصت، چوسض ذالء

 تالـن کسام گْض؟  

 لوؽت زض پیچ کسام تاش؟

 زض آـلتگیِ  اتام هی پیچن

 !ًَ ذطّغِ  ُوؽایَ تال زض ؼاػت چِاض

 !ًَ پٌدطٍ ًْیس ضّظ

 هلِْم زیگطظیِط لیْاى هٍِْ، هلِْهی زض پی 

 ضاٍ ػثْض اظ ایي ـة، اظ ایي ضاٍ

 زض کسام هاب آّیرتَ؟

 آٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 

 اگط چفوِایؿ اهفة ایٌدا هی ؿلتیس
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 خِاًن ضا گؽتطزٍ ضّیِ  ؼیٌَ اؾ هی ُتطزم

 ضًگِایِ  ؼاػت ضا تطایؿ هؼٌی هی کطزم

 ضّیِ  ایي ؼیل، ظیِط ایي تاضاى 

 ی کطزمزؼتِاین ضا پل، پیطاٌُن ضا چتطه

 اّها، هي تا ًگاٍ هی کٌن تا آًِْض ؼاػت 

 ـة، ؿطیة، پٌدطٍ

 !تَ حاكظَ هی کْتس، هی تطؼن

ٍِ هي ایي ًگاٍ ، ًَ ُْایِ  هي ایي ُْا  ًَ ًگا

 تا صسایی ایي ُوَ، پطؼفی تلٌس 

 ؟"کؽی ایٌداؼت " 

 تلٌس تلٌس هی ذْاًن 

 تین تاضا تْم تام     تاضی تاضا   تْم تام   تاضی تاضا تْم تام   

 تاضی تاضا  تْتا تا تام

 تْم تاضا تْم تام   تاضی تاضا  تْم تام    تاضی تاضا تْم تام  تام 

 تااااام

 2007یْلی  28ُاهثْضگ، 
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 آٍ ٍ ٍ تاتؽتاى
 

 هي ؼاکي پاییع زض ذیاتاىِ  ظهؽتاى

 ُایِ  ؼطاظیط   ؼط ذْضزٍ هسام تط هؽطٍ

 تا ًام تِاض ضّیِ  زّؾ

 خا هاًسٍ اظ صسایِ  ًْؾ

 ذْاب تاتؽتاًِای زاؽ هی تیٌن

 آٍ ٍ ٍ تاتؽتاى

 تاتؽتاى تا پاُایؿ زضاظ 

 هیاىِ  هالكَ ُای ضًگی، پطزٍ ُای ضًگاضًگ
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 تطایِ  ذْاب یک تْؼَ، چٌس ّاژٍ

 تطایِ  تیساضی تفواِب ـکْكَ ُایِ  یاغ

 هلثِا زض تپفی تٌس، گطم 

 ًؽیِن ؼثع اظ التالیِ  کُِْا، زّضٍ ُا

 ؼطاِّت آتی اظ هیاى چفوَ ُا، ضّزُا

 زض تکَ یی اظ آؼواى، ًَ کثْز

 چؽثیسٍ تَ هّصَ ای زیگط، زّ تا

 ظیِط تْیِ  ػْز، ظیِط ضًِگ ًْض 

 کٌاِض هیساى تا کثْتط ُا

 آٍ ٍ ٍ تاتؽتاى

 توْین ّضم هی ذْضز

 زضذت هی ـواضم، هی ُاكتٌستطگِا ضا ضّیِ  

 زّضِ  ؼاػت هی چطذن

 چَ تٌس هی زّز

 ـایس، تایس، ًَ ٍ ٍ 

 اگط ػوطتَ ُا ضا تفکٌن تاظ هی چطذٌس
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 آٍ ٍ ٍ تاتؽتاى

 ضّظُایت ضا زض کسام ـة خا زازٍ ای ؟

 ـثِایت ضا زض کسام كصل ذْاتاًسٍ ای؟ 

 ُاهیسم ضا اگط زیسی 

 تَ اّ تگْ  

 ّاژٍ تطایِ  ذْاب، یک تْؼَ، چٌس

 تطایِ  تیساضی، تفواِب ـکْكَ ُایِ  یاغ کاكیؽت

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007یْلی  29ُاهثْضگ، 
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 تاظ تا ًگاٍ
 

 تیطّى تاز چَ ُپط، ُْ ُْ 

 آیٌَ گن، هیری تَ اًتظاض تط زیْاض

 زض تاز صسای پا، لطِظ ـیفَ ُا، ُن ُن

 حیق اظ ایي پیطاُيِ  گلساض، آى تيِ  ذْـثْ

 اظ زُاًن هی پطؼی؟

 !زؿسؿَ ًیؽتنتی 

 تی ـیطیٌی چگًَْ تاظؾ کٌن؟

 ! تلٌس، تلٌس هی ًْیؽن
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 ...تاهی ضا ذْزت ! ترْاى

 چَ كؽی تط تی پٌاُی ػاـواى گْاٍ؟ 

 ! تط ًاهی کَ ُط ضّظ ًاهی تاظٍ

 !كَ هي زّؼتؿ زاضم

 چَ کؽی زؼتِایؿ آـیاًَ، چفوِایؿ چطاؽ؟

 چَ كؽی زض تاِّض لثرٌسُا ضّیِ  پلِایِ  ـة؟ 

 زض ـِط آزهِا ُوچْى هْضیاًَ تط خاىِ  ػتیوَ ُا 

 ...تاهی ضا ذْزم ! ترْاى

 ایي ُلتَ تَ شّمِ  آى ُلتَ، زض تاؿچَ، لْتیا ؼثع هی کٌن

 هی ذٌسی؟ 

ُّ ًْز   لْتیا هس هی کفس تا یک هتط

 تا تاالیِ  چفواى تْ، تا ضیعؾ ًوٌاِک هي 

 هثلِ  ُویفَ زًثال ضّز پا زض آتِا، تازُا  

 !کٌنذالصَ 

 زض زّ ذػ هی آیی، تا چٌس ـاذَ گلِ  اؼلؽی، تْؼَ ای ذیػ

 !زؼتی تط هید، اظ آیٌَ هی پطؼی
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 !تیطّى تاز زِّض پیطاٌُن هی چطذس، هطا تا ذْز هی تطز

 تْ تاظ ُن ًگاٍ؟

 چگًَْ تا هي ایٌگًَْ؟

 چگًَْ کٌاضم ذن؟

 چگًَْ ذّػ هی ذْاًی ّ تٌسم ًوی ظًی؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007یْلی  30ُاهثْضگ، 
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 هؼٌای هؽثِا
 

 زض ُواٌُگیِ  ّاژٍ ُا آضام

 زض تاال، زض پاییي، زض ؼالهی ًطم 

 کٌاِض لثِا کْچَ ُا تٌگ

 زض ؼحطُا ـکؽتَ تی تٌس

 ظذِن حازثَ تی هطُن 

 آًدا ؼٌیيِ  صساین

 ایٌدا ًوطٍ ُای چفن

 ُؽتی تا ًیؽتی
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 ذطز تا خٌْى

 ػفن تا تٌّلط

 هؽثی هؼٌایِ  هؽثی 

 ! تطتط پػ، تَ حاـیَ هی ضاًن

 !زض ُوِوَء لحظَ ُا، خایی، ًپطغ کدا

 هیاىِ  ضّز کْچک، زِّض تي گطزاتِا

 تْ ضا، هطا، زض ذْز، زض چِاض خِت 

 تا آلْزگیِ  ُْا تَ ُطاغِ  هطگ

 تا لحظَ ای تلٌستط، ظیِط حثاتِایِ  ًوطٍ ای  

 !خایی ًاذْاًسٍ ُؼط ذْضزٍ ای

 تی ُطاغ اظ ًْـیسىِ  ـطاب، تا اظؽطاتی هؼوْلی 

 اهفة تا تؽطیِای ضًگیِ  پفت پٌدطٍ

 تا هیٌیاتْضُای زضذِت ظًسگی تَ پطزٍ ُا چؽثیسٍ ام

 ٌُْظ تْ هی کفین ،ها زض آضاهگاٍِ  اًگفتاًی

 تلد، گیح، تلْ تلْ 

 گواًن ضكتي ضا ٌُْظ تطایِ  پطزٍ ًگلتَ ام



67 

 

 

 تا ظیط ؼوِق اتام هس کفیسٍتطایِ  هّصَ ای اهیاًْغ اهفة 

 حاال ؼؽطُا ضا زّتاضٍ ترْاى

 زض ُواٌُگیِ  ّاژٍ ای آضام

 زض تاال، زض پاییي، زض ؼالهی ًطم 

 کٌاِض لثِا کْچَ ُا تٌگ  

 آًدا ؼٌیيِ  صساین زض تاز

 ایٌدا ًیوَء هاٍ زض ذاک

 

 

 

 

 

 

 

 2007آگْؼت  3ُاهثْضگ، 
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ّْاضٍ ُا  ك
 

 تا هْخی تطٌَُ، زض ؼط، زض ًگاُن 

 اظ ضّیِ  ـاذَ ُا َپطیسٍ، هی آیس

 زگوَ ُا ضا یکی یکی، تا خعض ّ هسِ  ّاژٍ ُا، تا ًیوَ تاظ 

 .زؼت تا ؼیٌَء ـؼط، تا ؿٌچَ ُای ؼیاٍ هی کفس

 ضّیِ  اًگفتاًؿ کَ ُطظ تطـکاِف پٌدطٍ هی ضّز

 ضًِگ ُْغ، خیک خیک گٌدفکِا

 ُپط، زض تاؽ هی ضیعزتا هْخی تطٌَُ، ـکْكَ 
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 هتطؼکِا ضا َپطَپط، آتؿ تپا، زاؽ هی زهس

 پا زضاظتط کفالَ ُایِ  ـؼط تا هطى ُفتن تا آذطیي زگوَ

 حاال لثِایؿ کَ ُطظ تط لِة ؼیگاض هی ضّز

      .ضًِگ تْؼَ، ػطیاًی تطاًَ ُاؼت

 اظ ضّیِ  کسام ذْاب، آٌُِگ کسام ؼاظ هی آیس؟

 هی ضؼس؟ چگًَْ هثل هي اظ زایطٍ پطیسٍ،

 ؟... ـایس زض ذیالِایِ  هي 

 !ًَ، ذیال ّاژٍ ای پطت اؼت

 ضّیاُا اگط ًثاـٌس، تا کَ تایس حطكی ظز؟

 ّهت زلتٌگی اظ تعّیط زّؼت، تا کَ تایس گطیَ ضا َپطَپط کطز؟

 !تاظ ذْاتن ًوی تطز

 تاظ كاصلَ، تا هیرکِایِ  حیاِغ ُوؽایَ

ٍ هی زّز، زضاظ هی تا هِس ؼایَ ام کَ تَ اًساظٍء چؽثِا اظ پٌدط

 ـْم 

 گلثطگِایِ  ذفِک صْضتی ضا کٌاض ؼتاضٍ ُا هی ًفاًن

 آٍ ٍ ٍ ٍ 
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 زض ایي ًیوَ ـة، ّاژٍ ُا چَ ذْـثْ هی آیٌس

ّْاضٍ ُای حیاغ ُوؽایَ تا صْضِت هاٍ هی زًّس  ك

 ّ 

 هي تطایِ  زیساِض کلفسّظُا گل ذطیسٍ تْزم

 اّها حاال آتتٌی هی کٌٌس 

ّ 

 ُایِ  تاظچگًَْ ـؼطـاى کٌن؟هي ًوی زاًن تا زگوَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0720آگْؼت  6ُاهثْضگ، 
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 سکَ ُوچٌاى کَ تطا هی تْؼٌ ّایي خِاى پط اظ صسای حطکت پاُای هطزهیؽت"

 "زض شُي ذْز ؼٌاب زاض تْ ضا هی تاكٌس

 كطّؽ كطذعاز

 

 

 كطزا
 

 كطزا زض هطزاب حطكِا كطّ، کٌاضِ  ًیلْكطُا تا اًتِا ؼکْت 

 !  اظ ذاؼطات ًَ

 ! زض ذػ کفوکؿ تا ػللِایِ  ُطظ، لکاتَ ُایِ  ـِط، ًَ

 زؼت زض زؼت تا ظًثوی ّحفی تا ؿطّب

 کٌاِض زضذتاى ـْضیسٍ، پیفْاظ ـثِایِ  ُؼط 

 تا تطاًَ ُا تا ؼحطُا ذواض

 زض تاؿچَ تا صسای پچ پچِ  ـثٌن ُا
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 كطزایی تْ هی آیی اّها تساى

 ایٌدا تَ هسهِایِ  ػاـواى ـلیک هی کٌٌس

 هّوَ تط گطزىِ  ؼایَ ُا هی کفسهطزی 

 ظًی هواض تاظ تَ ؼْی پٌدطٍ ام ًفاًَ هی ضّز

 ظًی زیگط تا تـعِایِ  تیطٍ تط، کٌَِ تط

 گْضکيِ  ػاـواى ـِط اؼت

 ّ هطزم، زض ذؽی کَ ًساضًس، هاًسٍ اًس 

 تعُا ؼط تکاى هی زٌُس 

 ؼیلی ػظین اظ آزم ؼطكَ هی کٌس

 كفاض ذْى هی گیطز  

 یاىِ  زلوطزگی تاز کطزٍ اًس  ّ ذیاتاًِا زض ؼـ

 خْی ُای لدي تؽتَ ضّظی ؼَ تا تؽتٌی هی ذْضًس

 زیگط ًگاُفاى ًوی کٌن

 زض اًسیفَ ُای ّیطاى، زض ذاکِایِ  هطزٍ  ؼطگطزاًٌس

 تْیِ  تیِْزگی، تْیِ  ًلطت

 زض ایي ـِط ػوسٍ ُای تیطٍ تیساز هی کٌس 
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 ػفن ضا تا اؼکٌاغ ُایِ  ُطخایی ؼطّیػ هی کٌٌس

 رْاتِا ـطم آلْز اظ آًچَ هی تیٌٌسّ ضذت

 آٍ ٍ ٍ ٍ كطزایی تْ هی آیی

 هی آیی تَ آؿْؾ ظًی کَ هسام ضّیِ  تاتلْیی ذْـطًگ، زضیچَ

 ُایِ  تؽتَ ضا تاظ هی کٌس

 ظًی کَ تا پطچوی ؼلیس زِّض ضًگیي کواى، زض لثرٌسُا هی ؿلتس

 ظذوِا ّ اـکِا ضا ضّی کاؿصُا هی ذْاتاًس

 هؼکْغِ  ـِط، ظیط ـلیک لکاتَ ُا،  آضی، ظًی کَ زض ـواضؾِ 

 زض اهتساز ؼٌاتِایِ  زاض،ؼْیِ  كطزا هی زّز

 كطزایی کَ هی آیی ظًی ظیِط زضذِت گیالغ هی ذْاًس

 *..."ای آذطیي صسای صساُا  ،آٍ ای صسای ظًساًی" 

 

 كطّؽ كطذعاز* 

 

 

 2007آگْؼت  8ُاهثْضگ، 
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 ؿْؼَ زض ذّؽن

 ذؽی ؼطخاظ پفِت پٌِاىِ  ًاهت، ضّیِ  

 زؼت تط پطزٍ، ػطیاى 

ُّ ضاؼتی  !هؽتی 

 ـثاًَ ـوؼی ضّـي، هی ؼْظز

 ـِة هیالزت، کٌاِض ذّؽن

 چَ ؼازٍ ضّیاُا، هالکاىِ  پطُایِ  پطّاظ 

 .ایي زّ تا زّ تا کَ هی آیس، ذاهْؾ ًکي، ذاهْؾ ًکي

 زض پیِ  کسام ذْاتی؟

 !آٍ ٍ ٍ ٍ ذْاتِا
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 ِ ضؼْا ذْاتِا، ها ًیاظهٌساىِ  حویط زض حویوتِای

 ًفؽتَ تط صٌسلی تا آذطیي ًگاٍ 

 ...زض ـواضؾ لحظَ ُای زًّسٍ ایي چٌیي 

 چگًَْ تی ها تا ذیال؟

 کٌاِض ایي تطیسٍ حطكِا

 زًثالِ  ًوؽَ چیي ُا

 زض کسام ُطاغ، گیِط کسام ؼٌاتی؟

 !ایٌدا زُاًت ضا تْ ًوی کٌٌس

 .ایي زّ تا زّ تا کَ هی آیس، ذاهْؾ ًکي، ذاهْؾ ًکي

 !تة، ایي ُصیاى ّای تَ ایي

 !چَ هی تطؼن اظ پٌِاًت

 !اظ ذْاتِایِ  پفِت ًاهت

 اظ تي تط تي، تي تی تي، َلَ َلَ

 !!ُیچ ًوی زاًن

 ! آٍ ٍ ٍ ٍ ذْاتِا

 ذْاتِا هالکاىِ  تي
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 چگًَْ ضّیِ  ـؼطم لویسٍ ایس؟

 چگًَْ اهفة هؽت کطزٍ ایس؟  

 هگط ًگلتَ ام کَ هی تطؼن؟

 !ذْضزاظ چفوی کَ زض ـؼطم ؿْؼَ هی 

 !اظ زؼتی کَ زض زؼتن ًیؽت

 !اظ زُاًی کَ ًوی زاًوؿ

 هگط ًگلتن؟، هگط ًگلتن ذْاتِا

 ذْاتِا، اؼؽْضٍ ای اظ ؼطظهیٌن کٌاضتاى لویسٍ 

 تی هي، تواِم ـة تا هي زض ؿلت، زض كتح

 !ذػ هی ًْیؽن تا ترْاًس، تا تساًس

 ظیِط تاضاى، زّز ؼیگاض، هسم هسم، تا اًتِایِ  ذیاتاى 

 !کفنتْ هی 

 !تٌِاییؽت ذیػِ ! ، ـطاب ًیؽتٍ ٍ  ًَ

 ذیػِ  تٌِایی زض ؿثاِض ذْاب آلِْز ـة

 کٌاِض ـوؼی کَ هی ؼْظز
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 کؽی هی ذٌسز

 زض ذْاتؿ هی آین، ـکلتَ هی ـْز

 !! ـة هیالزؾ

 !زضكعایت هؽتن! اهتحاًن ًکي: هی گْیس

 !ًوی کٌن

 ! تگصاض ُگط تگیطز

 !ایي ذْاب کَ ذْاتؿ هی آیس

 !پط ـِاهت هی آیس ایي ّاژٍ کَ 

 تگصاض تا ؼراِّت هِط تپطز، اّج تگیطز،

 !ایي زّ تا زّ تا کَ هی آیس

 !ایي زّ تا زّ تا کَ هی آیس

 

 

 

 

 2007آگْؼت  12ُاهثْضگ، 
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 کثْتطاى
 

 کْچَ ُای کح ّ هؼْج، ػاتطاًی زاضًس

 زُاًِایِ  گٌسٍ، گْـِایِ  تطیسٍ 

 ُط ؼْیفاى ُتي تؽتی ُگن، ُپط اظ صسایِ  ظّظٍ 

 ذیلی خسی تا اًتِای خْیسىِ  ذطذطٍ ُا هی ضًّس

ُّ ذٌدط، آزم زض ذْاب َپطَپط هی کٌٌس  .تا هّوَ 

 

 کْچَ ُای کح ّ هؼْج، ذاًَ ُایی زاضًس

 زیْاضُای تلٌس، زضُایِ  تؽتَ، پالکِایِ  ؼیاٍ

 ُط ضّظ تا كفاض زگوَ ُایِ  ظًگ ظزٍ 
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 ذاًَ تط ظاًْ ذن ؼاکٌاىِ 

 تا تة ّ تاب، تی چْى ّ چطا

 زضظ هی گیطًس، زُاًت ضا هی زّظًس

 

 کْچَ ُایِ  کح ّ هؼْج، هٌاضُا، تلٌسگُْایی زاضًس   

 اظ زذیلِایِ  ُلت چٌاض، تا اتطُایِ  اّیي

ُّ کطزؼتاى، تا   ...اظ ضی تا ذطاؼاى، تا آشضتایداى 

 ضّیِ  آّاظُایِ  ـِط، ذِػ هوٌْع 

 آتؿِ  ؼٌّت  تط ذؽِا،

 اّها، خایی تاالتط

 ضّیِ  ـاذَء گلِا، پفت پٌدطٍ ُا

 کٌاِض ضّزُا، ضّی تّپَ ُا

 کثْتطاى ًُک زض ًُک، هی پطًس، ترن هی گصاضًس

 

 کْچَ ُای کح ّ هؼْج زض ضِّظ ضّـي زض ُطاغ 

 تا چفوِایِ  کْض، پفِت ـیفَ ُای ظس گلْلَ
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 زض تاضیکی ُکس هی زٌُس

 یْضؾ هی تطًس

 کٌٌسـلیک هی 

 

 کْچَ ُاِی کح ّ هؼْج، زُلیعُایِ  تطتطّیت

 !!تتطؼیس، تلطظیس

 خْخَ ُا زض تاؿچَ ُا، کٌاِض ـوایوِا،زضزاهيِ  هازضاى 

 صسای آّاِظ پطّاظـاى، چطاؽِ  چفوِایفاى، ًؽینِ  ًلؽِایفاى

 .هی آیس

 . خْخَ ُا زض ضاٌُس

 !!تتطؼیس، تلطظیس

 

 

 

 

 2007آگْؼت  14ُاهثْضگ، 
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 كلْت
 

 كلْتی کَ تط لة ًفاًسٍ ای، ًت ُای ًاهن خاتدازض 

 زض پْؼیسٍ پیطاٌُن کَ تاز هی زظزز، ًاهت ُی اظ خا تَ خا

 کٌاِض تاضاى، زض ایي ـِة ذلْت، تا کدا؟

 ضّیِ  ؼؽطُاین چَ هی کٌی؟

 ! ًگاٍ کي

 ُویي چٌس حطف، تا چطذی زض تاب، تا زلی زض ّای 

 !اظ آ تا ی، چوسض هی گْیس

 ی هدٌْى، کؽی لیلیگاٍ ّ تی گاٍ کؽ

 !! چَ هی ذٌسین
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 ػدة اظ تْ، چطا اظ هي؟

 !!ایٌدا ّ آًدا تیچاضٍ ُا تا تیطُا، چوسض زض آٍ ٍ ٍ 

 اظ ها ُیچ ًوی زاًٌس

 تگصاض ذْزهاى تا صثح، ظیِط هاٍ

 تا آّاظهي، صسایِ  كلْت تْ، تی ؼثلِای تْ ذالی  

 ضّیِ  ُویي چٌس حطف، اظ آ تا ی! ًگاٍ کي

 !ا ّای، تا کدا کَ ًوی زّینچوسض تا تـل، ت

 حاال، پفت ایي ُوَ ّاژٍ

 صق کفیسٍ چفوِا، ها ضا هی تیٌٌس

 ؼایَء هاٍ ضّی کفالَ ام، هیاى زؼتت چَ ُپط

 ِ زّتاضٍ تا ـکاِف ػاـواًَ  اظ زیسى

 ًَ، زضظ ًوی گیطین، كطاهْؾ ًوی کٌین

ُّ ضّـي   آى ـة، آى تاؽ، ظیِط چطاؿِای ذاهْؾ 

 ؼٌگِای ؼْضاخ چوسض زؼت تَ صسكِا، تَ

 چوسض ذٌسیسین تَ ػاـواًَء ؼاّّؼِا

 !ٌُْظ هي ّ تْ، ُی ـاًَ تاال، پاییي، اظ ُوؽایَ هی گْیین 
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 پفِت ظهعهَ ُای تٌن کَ هی ذْاتی، گواًن اهفة

 کٌاِض تطاًَ ُایِ  تٌت کَ هی ذْاتن

 تطای كلْت، تطایِ  تاز ،تایس ًفاًی تگصاضین

 .زض خایی تگیطز  تطایِ  ًاهی کَ خای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2007آگْؼت  18ُاهثْضگ، 
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ُّ خازٍ  تاؽ 
 

 زّض ـسٍ اظ کِطتایی ُایِ  تاؽ

 اظ خازٍ ُای پط کاٍ

 زـوٌی تا ـة چطا؟

 ؼتاضٍ ُا کَ تَ ًفؽتَ اًس 

 اؼثِا کَ زّض ضكتَ اًس 

 ًگاٍ ضا زض کسام ًگاٍ ًفاًسٍ این؟

 چفوِاین ُط ـة گن هی ـًْس 

 خا هاًسٍء ذْاب  ِ هیاىِ  تّکَ ُای

 ّ  
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 ذْاتِای ّاهاًسٍ، چَ تیوطاض هی ـًْس 

 ّهتی ؼایَ ای زض کفیسگی کْچَ هی پیچس  

 تا چفوکی هی آیس ، لثرٌس هی ظًس

 تکطاِض ایي ُوَ، ػاـواًَ ُایی گاٍ تی لکٌت، گاٍ پط زضّؽ

 !اظ حاكظَ هسام هی پطین

 گاٍ یازم هی ضّز کدا؟

 ا ذْاتیسٍ ام؟ایؽتازٍ ام یا ضّی صٌسلی کٌاض ذؽِ

 کَ ُی هی ذْاؼتی، کَ ُی ضكتَ تْزی، اّها هی زاًن

 کَ حاال تا هطزی زؼتِاین ضا هی کفس

 هي کٌاض هی ایؽتن، تَ آیٌَ ًگاٍ هی کٌن 

 ؼط تَ ـْضؾ تط هی زاضم

 ًَ هٌؽن، ًَ ضهاًتیک 

 ًَ لثِاین تفٌَ هی ـْز

 ًَ پؽتاًِاین تیط هی کفس

 تَ ذیطگیِ  تطؼِاین ًگاٍ هی کٌن

 آـلتگیِ  هطزاى، تسّىِ  خلیوَء ًدات تَ
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 پطت ـسگاًی کٌاِض ُپلِای تاضید 

 زض ُّن ػثْضی تی ذؽط

 کٌاِض پیازٍ ضُّایِ  ظًاًَ

 ُی ی ی حاال ایي تطؼِایِ  هي ظیِط پْؼتن

 ُی هسام ترن هی ضیعًس

 گاٍ ُصیاى هی گْیٌس

 :هي زؼت کفیسٍ هی گْین

 كطاهْؾ کي 

 ظهیي هی چطذس 

 تْپ هی چطذس 

 هی چطذسآزم 

 !ؼْت تعى، کوی تطهص

 زـوٌی تا ـة ًکي 

 ًعزیک ـْ، ًعزیک

 تَ کِطتایی ُایِ  تاؽ، تَ خازٍ ُای پط کاٍ

 2007آگْؼت  22اهثْضگ، ُ
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 یازهاى ًوی آیس
 

 تٌی زض آؿْؾِ  ضّزذاًَ، هُْایی زض چٌگ تاز 

 چَ تی ضحن زؼتِای ها 

 کٌاِض ذْاتِایِ  صثْض،  ذیػِ ػطم 

 تا ًگاُی گیح تط اظ حطكِایواى 

 چطخ ضّیِ  ؼٌگِا، تا حثاتِا هی پطین 

 ضّیِ  لثِایواى ـْضی ؼالِایِ  ُگٌگ، تطکِایِ  ؼکْت 

 تگْ چطا زض آتِایِ  ـیطیيِ  تیوطاض

 زّؼتت زاضم ضا هؼٌی ًوی کٌین؟
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 تطای ًگاٍ ُایِ  هٌتظط، کٌاض تیک تیک ثاًیَ ُا

 اظ زیساض ًوی گْیین؟ 

 ، ـاذَ تَ ـاذَ، خازٍ تَ خازٍ ضكتین اظ هي تا تْ

 تَ زّؼتت زاضم کَ ضؼیسین هِلت توام ـس

 !هي ٌُْظ اظ ضكتاِض ـة ذویاظٍ هی کفن

 . . .ّ تْ 

 !  زؼتِایت یازم ًوی آیس

 اظ تکاًِای تاز تْز یا اظ گیالغ ـطاب

 ضِّی ذؽْغِ  پیفاًی ام، هُْای آـلتَ ام 

  .اًگفتاًت ؼطخ لطظیس

 ! آیس حطكِاین یازت ًوی

 ؼؼن ـیطیٌی زاـت لثِاین

 هی ذْاؼتن کَ تگْین، ـایس کَ تپطؼی

 اّها کٌایَ ُای ًگاُواى لصیص تْز

 !گلتی تثیي

 تگصاض ضّیِ  ایي صرطٍ کوی ترٌسین
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 !هثلِ  پیطاُي تْ زلطتاؼت ایي صحٌَ

 ! چفوِا یازـاى ًوی آیس

 تا اًتِای ػثِْض ذْاؼتي زض کْچَ ُای تٌِگ آؿْؾ گیط تْزًس

 هی زازًسخاى 

 . . .ّؼػ ّ آى 

 .چیعی خاى هی گطكت کَ حاال یازهاى ًوی آیسػ ّؼآى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007آگْؼت  27ُاهثْضگ، 
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 اللثای ػاـوی 
 

 یک ـة ، یک ؼاحل، یک تْؼَ

 ! چَ آؼاى هؽت کطزی

 تْز؟ کٌاِض کسام ؼایَ

 تْیِ  ُیعم چگًَْ ضّیِ  تٌت ًفؽت؟ 

 هی پطؼی یؼٌی چَ؟

 ػاـوی ًوی زاًییؼٌی کَ ُیچْهت 

 !کَ تلس ًیؽتی، زلن ضا تساًی، چفون ضا ترْاًی

 !ذؽن ضا تلِوی، تاهی ُیچ، پیفکؿ ذْزت
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 کوی ـکؽتَ کوی هٌحٌی هی ًْیؽن، ترْاى 

 زض ؼکْت آّیعاىحطكِاین ًَ ضّایت، ًَ 

 !زیگط کٌاضت ًیؽتن، ذْزت هی زاًی

 حاال ضّـي ًوی ـْی 

 یتا ؼیگاضی کَ پک هی ظًی، تَ کْچَ هی ضّ

 هٌتظط هی هاًی کَ تپیچن، ًوی پیچن

 چَ صسایت ـکؽتَ

 ًگاُت تَ ًطزتاًِا ذیطٍ

 اتاهت تی چطاؽ

 !اـکِایت ضا کؽی پاک ًوی کٌس

 ! تثیي، آذط ذػ ُوآًداؼت

 !چوسض تـط تْز ّهتی کَ ًوی آهسی

 حاال هسام هی ضّم

 زل ضا، تي ضا، ظیِط اتطُای ذیال پط هی زُن 

 کؽی هیاى هؼثسی زلتٌگ تْؼَء هي ّ هي ُط ـة هی تْؼوؿ  

 چفوِایواى تَ اًتظاِض ؼطظهیٌی ًْ هی ذٌسز 
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 هی آیس تا ـوایوِایِ  تیساض

 گلثطگِای ؼطِخ ـؼط

 !   تا ًیوَ ای اظ زكتطؾ کَ هی ذْاًس

 ! تیا، تیا تا زّؼت زاـتي، تا زضذفؿِ  ُاهیس

 ! تا اًتِای اللثای ػاـوی

 ن ّضظیسًؿ ّ هي ؼطهؽِت ػف

 زّتاضٍ ػاـن هی ـْم

 ضّی تاّضُایِ  هؼتطظن، صثْضاًَ زؼت هی کفن

 .ّضم هی ظًن ّ تاظ هی ًْیؽن

 

 

 

 

 

 

 2007ؼپتاهثط  3ُاهثْضگ، 
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 َؼطضیعُا
 

 1 

 ظى، یک هطز، ـاػطاى تٌِایك تطاًَ ُایِ  

 چْى ضاظُایِ  ًِلتَ زض آّاِظ پطًسگاى 

 تَ ؼطینِ  حؽی ظیثا  ؼحطگاٍُط 

 تْزى ضا پیسا، پیسا ضا تکطاض 

 زض ـیسایی زل، هسام تاضکؿِ  ذیال 

 ظیِط آؼواى ُن کَ ًرْاتٌس 

 ذْضـیس ُن کَ ًتاتس

 ! ی ضًّسط هَؼزاؽ هی ـًْس، ، 
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2 

 کٌاِض ؼتاضُایِ  تی تاب  

 ًَ ؼط زض تطغ، ًَ تي زض لطظ 

 تیِْزٍ لة ذٌساى ًوی کٌن

 زُاىِ  ضّزذاًَ ذْاب هی کٌن  صسای آّاظِ  تاز،

 اظ الیِ  پلکِای ذواض، زاًَ هی ضیعم، خْاًَ هی ظًس  

 

3 

 یک خلت کثْتط

 کوی تصِض ؼتاضٍ 

 کوی زؼتِایِ  تْ 

 ُویي کاكیؽت تا ایي ؼؽطُا تا چفوِایت یکی ـًْس

 

4 

 حاكظَ ام گاٍ خاین هی گصاضز
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 هطا ضّیِ  ـؼطُا ًّواـی هی کٌس

 !لثِاین ضا تؽتَ، تٌن ضا ػطیاى هی کٌسگاٍ زُاًن ضا ـیطیي، 

هطا تَ آؿْؾِ  ػاـوی تلٌس تا چفوِایی ًفؽتَ تَ لکٌت هی 

 اًساظز

 ؼطؾ ضا هیاى ؼیٌَ ام، زؼتِایؿ ضا تط گطزًن هی گصاضز

 تطای ضّظُای هثازا، هطا کپی، خایی تایگاًی هی کٌس 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2007ؼپتاهثط  7ُاهثْضگ، 
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 ًلؽِای زلتٌگ
 

 زؼتؿ الیِ  هُْاین! زّؼتن زاضزآؼواى 

 تطای اهفثن، تاالیِ  ؼطم،  یک هاٍ، چٌس ؼتاضٍ ًفاًسٍ اؼت

 تطایؿ اظ کسام تاؿچَ تایس گل؟ 

 ؼطؾ ضا، تٌؿ ضا، کدا تایس ذْاب؟

 زیفة هیاىِ  پچپچَ ُا، ًؽیوی پیچیس

 پط کفیسین، ؿؿ ؿؿ، ـیطیي ذٌسیسین

 !!هطاِض زیساضی کٌاض ضّزذاًَ

 !گْین، هی تطؼن ّای ی ی زضّؽ ًوی

 اظ آتؿِ  کٌاِض ؼاحل، اظ زؼت زض زؼت 
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 اظ ًلؽِایِ  زلتٌِگ گلراًَ 

 !ؼطزهاى ـْز ،هثازا چفوِایواى ّیطاى

 !ـِطیْض ضا زّؼت زاضم، ؼیة ضا ُن 

 !هی ـْم عزیکًػدیة 

  ضا هی ـْین اىفپطی یِ ، زاهي ضا، ضًگِاضا هالكَ ُا

 اظ خایی تَ خایی کَ ایٌداؼت هِواى هی آیس 

  ، تیوطاض کٌاِض ُنتطای ُن ،ُنتا ـْض تْیِ  ػیس، 

 ذیلی ضّظ اؼت کَ ػعیعم، هعیعم تَ هاٍ ًگلتَ ام

 تْت ُا ضا هعٍ ًکطزٍ ام

  هاٍ حاال ـوغ ذطیسٍ امتطای 

 ضّی ذػ توطیي ػاـوی هی کٌن

 ضّی لثِا، اًگفِت اـاضٍ

 ضّی گًَْ، ًوؿ تْؼَ 

  !کؽی چفوک تَ ذٌسٍ ُاین هی ظًس

 یي تیوطاضی ضا، تیرْاتی ضام ازّؼت زاض

 ضا ذالضا، آى  ذػایي ُوَ 
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  تّپَ ُا تایس، اظ آّاظ ؼحطُااظ  ؿتطای

  پطـْض ّاژٍ ُا آٌُِگاظ پطزٍ ُای ضًگاضًگ، اظ 

 !تطایؿ هی گْین

 ضاحت ػثْضتایس 

 زض گْـَء ؼیٌَ ذاًَ

 .تا هي تْتِا ضا هعٍ کٌس
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 ـکاض
 

 ضیعٍ ضیعٍ ضیرتَ ًگاٍ تط ًگاٍ 

 تا ّاژٍ ُای ذْـثْ، حطف  حطف

 تْیی ـیطیي هثلِ  ـؼط هی ـْز، آضام  آضام

 زض هکثی تی تطزیس، لوؽی ًطم

 چَ چاالک، ًفاى تَ ًفاى

 زض کسام هکاى زًثالِ  ـکاض ؟

 هعٍ هعٍ، ؼؼن ػؽل

 لة تط لة هی ًفاًس

ُّ ـیسا  !ـیلتَ 

 !گل تَ ضّیؿ کَ ػاـوی هی زاًس
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 تاظٍ  تاظٍ، چْى ُْا

 تا اًتِای ًلػ، تا کدا کَ ًوی ضّز

 هسم  هسم، تا اًتِای زل

 تا کدا ایي ذسا تٌسٍ هی ُکفس؟

 تی ذثط اظ ضّز پاُاین، زلِ  ـیساین

 ضّی زیْاضم چگًَْ ضّز زؼتِایؿ؟

 تط ظتاًن هی پیچس  خاىچوسض 

 چوسض ؼازٍ تا آكتاب کفیسٍ هی ضّم

 ًوی زاًس، ًوی زاًن

 هی تیٌن ـایس ذْاب

 زّؼت زاضم تلٌس تکطاضم کٌن  

 آُای ی ی ی ایٌدا هٌن، تثن، ایٌن 

 تلرن، ـیطیٌن، ـازم، ؿوگیٌن، ُویٌن 

 تا ها، تا صسایواى ػثْض اظ ها

 اظ ػون تـعِای ـکؽتَ تط ضّزُای زاؽِ  گًَْ 

 تا ها تط تلٌسایِ  لّصتِا
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 ضّی ذّؽِْغ گطمِ  ؼیٌَ   

 ًفاًیتؼس زّتاضٍ تی هکث، کٌاضی، 

 !ـکاضم کي
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 !حاال تیایی
 

 !حاال تیایین تا پفتِک آزهکِا، تاصسایِ  ُي ُي

 ُاى؟، چَ ضؼن تدطتَ

 !ًگاٍ ًکي

 ـثیَ ها ًثْزٍ اًس، ًوی ـًْس 

 ایي چِطٍ ُای ظضِز پْؼیسٍ

 اظ تثاِض ذیالِای ُعاض ؼالَ

 !ژؼتِایفاى ضا خّسی ًگیط

 ِ ها، تَ تاز پطُایواى ًوی ضؼٌس تَ ًگاٍ

 تَ آتؿ ًفؽتَ چاکِاـاى، ذؽِاـاى 
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ُّ ُطاغ هیاىِ  ًگاُفاى   تـط 

 تُکؿ تُکؿ كوػ کالهفاى

 !ها ِ کداؼت كطم تثیي

 تایس تیایی تا تیاین

 ضا تگیط ِاین زؼتًثاؾ،  تی اذتیاض

 اظ ـاذَ ُایِ  ػفن تا هي آّیعاى ـْ

 ام اظ ذاًَ ات کَ تیطّى تیایی، ایؽتازٍ

 تطایِ  تاظیِای هفٌِگ زّؼت زاـتي

ُّ ّلِع ذْاؼتي    تدطتَ ُای خلع 

 ضّیِ  پْؼتِایِ  ُگط گطكتَ، ػاـواًَ ؼْذتي

 ایٌدا خایت ذالیؽت تثیي

 تـلتن  ِ ًلؽِایت ضّیتگصاض زض ایي ـِطیْض، 

 ُا، کٌاِض هيکاؿصایٌدا ضّیِ  تْ تـلتی 

 تا ُن تا تاؿِایِ  هؼاتس ٌُس

 ًیل یا زض ضاُِا ؼْیِ 

 ًرْاؼتی کٌاِض ُویي گلساًِایِ  کْچک
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 تْؼَ تط ؼؼِن ـطاب، تط ؿٌچَ ُای ؼیاٍ

ّْاضٍ ُا  تط هاصسکِا ظیِط ك

 حاال تیایی تا زُاًواى ُپط ـْز اظ لثِایواى 

 ّ 

 لثِایواى ؼؼِن چّکَ ُای ـیط

 ّ 

 ـیط ؼؼوی اظ هتي ُای خا هاًسٍ، ؼطذاتی ُایِ  ـطم

ّ 

 تؼّدثِا پفِت ؼْالِاها هی زاًین تا کدا ترٌسین تَ 

 !تَ پفتکِا، تَ ُي ُي ُا

 

 

 

 

 2007ؼپتاهثط  12ُاهثْضگ، 
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 تاضُا
 

 زض زُاًی کَ چکیسین

 چکیسٍ تْزًس تاضُا 

 زض آؿْـی کَ ذْاتیسین

 ذْاتیسٍ تْزًس تاضُا

 ًام ها ضا ًگلتَ تْزین

 گلتَ تْزًس تاضُا

 تاضُا زض حعْضُای تی حعْضهاى، زض ؼطّزٍ ُایواى

 تْزین کَ ًثْزینزض خایی 

 خایی هی ذْاؼتٌس کَ ًوی ذْاؼتین

 هسام کؽی ضا ذؽاب کطزین
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 هسام کؽی زًثال هراؼة تْز

 حطكِایواى کٌایَ تطای هْـِای زیْاض

 ! هثل ُویي ؼؽطُا

 کوی ترٌس کَ هی ذٌسم ُا ُا ُا

 ایٌدا ّ آًدا ُوَ زض خؽتدْی ها

 یکی زًثال هي زیگطی زًثالِ  تْ 

 َ اًسًفاى تَ ًفاًواى گطكت

 !اظ حطكِایواى تطیسٍ، تَ ُن چؽثاًسٍ، تاظ هی ذٌساًٌس

 ػعیعم تگصاض تطایت تگْین 

 کوی کَ تی تاب هی ـْم

 ضّیِ  تاتی کَ تؽتَ ای تاب هی ذْضم 

 تا هّصَ ُایت ُپک هی ظًن تَ ؼیگاضی کَ تطک کطزٍ ام

 تَ یازت زاًَ ُای اًگْض ضا ًیوَ ًیوَ زض زُاى هی تطم

 تاظ هی ذٌسیُاى، هی زاًن کَ 

 ترٌس، هي ُن   

 تا اًتِای ایي ضاٍ، تا ُی ُیِ  ـثاًَ
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 تا ؼپیسٍ زم تاظ زض کْچَ ُا 

 تاظ لی لی تا ّاژٍ ُا  
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 زذوَ ُایِ   تٌِایی 
 

 !زؼتن ضا هی گیطًس، هسهِاین ضا هیچی هی کٌٌس

 اظ زّضُا، اظ حلوَ ُای ـکؽتَ، اًگفتاى خاهاًسٍ 

 اظ ػاـوِایِ  ضُگصض، تا ـیلتگاىِ  تیواض 

 !هسام تدطتَ هی کٌن

 !تؼس ظیط تاض تطؼِاین كطاهْـی هی گیطم 

 زؼتی تَ گْـْاضٍ ام، زُاًی ظیط گْـن 

 لثِا ّ لثرٌسُا، التالی کْچَ پػ کْچَ ُایِ  ذواض

ُّ ػؽط پًَْ ُاؼت اًگاض ـة صلی ؼْالًی اظ گلِای ذ  فراؾ 

 اًگاض چؽثیسٍ اًس تَ هُْاین 

 هسام تْ هی کفیس، یکی یکی هی چیٌیس
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 ـایس ُطگع ایٌدا ًثْزٍ ایس

 ُطگع ضّتطّین ًٌفؽتَ ایس

 ـایس هثل هي اظ ػاـوی تطؼیسٍ

 اظ ذیاتاًِایِ  تاضیک گصـتَ تاـیس

 ـایس ظیِط هفت ّ لگس زًثالِ  زضی هی گفتیس

 یس، پطیسیس یکِْ زیسیس، تاظ کطز

 حاال ـایس تَ زلْاپؽیِایِ  تٌِایی

 تَ پیچ پّلَ ُایِ  تاضیک

 تَ ذاًَ ُایِ  ذالی

 !ایي ؿیثتِایِ  ؼْالًی ػازت کطزٍ ایس

 آٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 

 ُط ـة ؼیگاضی آتؿ هی ظًین

 پکی ػوین تا اًتِای زلتٌگی 

 کؽی حاظط ّ ؿایة، تَ ؼاػت ًگاٍ ًوی کٌس

 ظهّطز ًوی ذْاُسکؽی پیطاُي اؼْ کطزٍ، اًگفتط 

 پٌدطٍ ضا تی اخاظٍ تاظ ّ تؽتَ
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 ضذترْاب ضا خوغ ًوی کٌین 

 ذْـثرتی چَ ؼازٍ اؼت ایٌدا 

 ُیچکساهواى تطایِ  ؿیثت کؽی گطیَ ًوی کٌس

 ؼطزهاى کَ هی ـْز پتْی تطهی ضا زض آؿْؾ هی کفین 

 ظیطِ  ؼوق اتام تا ؼایَ ُا ؿلت هی ظًین 

 ذْاب هی تیٌین

 ! ٌِاییذْاِب زذوَ ُایِ   ت

 

 

 

 

 

 

 

 2007ؼپتاهثط  19ُاهثْضگ، 
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 …حاال اگط
 

 حاال اگط کوی تیع کٌی

 ـایس ًْـتی ًاِم هطا

 التالیِ  ایي زگوَ ُا

      ضّیِ  ایي ؼاهَ ُا

 کوی کَ تیع تط کٌی

 ـایس چّکَ کٌی ضّیِ  ایي ؿٌچَ ُا

 حاال اگط کوی زؼتِایت اظ چفوِایت کٌاض تچطذس

 تلطظزضّیِ  گلِایِ  پیطاٌُن 

 ضاٍ ضاٍ کٌس هفّثک ُا ضا 

 کوی کَ تیفتط زّض ـْز
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 آضام ًوی گیطًس چفوِایت

 تازم هی تطز زؼتِایت

 کوی ّای ّای  ،حاال اگط کوی تاپ تاپ

 خا تواًس ضّی ایي هالیِایِ  ؼطخ

 تیوطاضهی ـًْس هاتِا 

 حطیصِ  ضِز پای هاٍ

 ؼایَء لـعاىِ  هؽطٍ ُا  

 یفتط ّای ّایکوی کَ تیفتط تاپ تاپ، کوی کَ ت

 ًطم ظیط لثِا تا ػطیاًی ّاژٍ ُا

 ضاٍ تَ ُْایِ  ها تا ػون ًلؽِا

 تا صویّویت هؼصْمِ  پْؼتواى

 ضّیِ  تّکَ تّکَء لثرٌس ُا

 کٌاض آّاظُای خِاى

 حاال اگط ذْب ًگاٍ کٌین

ُّ تْ هی زًّس  ضّیِ  لحظَ ُای ُطظٍ کَ گاٍ تی هي 

ُّ ـیطیي  ذْاتِا ضؼیسٍ اًس، آتساض 
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 زض خفيِ  تاتلُْا ظى ّ هطز هی ضهصٌس   

 زض اػوام تاضیکی یکسیگط ضا هی تْؼٌس 

 کوی کَ ذْتتط ًگاٍ کٌین، هی تیٌین

 هي ّ تْ، یکی زؼت زض کوط، یکی زؼت تط گطزى 

 ذیطٍ تَ چفوِایواى، تطغ پػ هی ظًین 

 تا ُن خایی تطای هسهِایواى گل هی ذطین       
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 ؼٌعی ًْ
 

 ایي ُوَ ـاالپ ـاالپ، هثل حطكِای ًیوَ کاضٍ 

 ایي ُوَ تاالپ تاالپ، هثل ـکلِای تطیسٍء ضّظًاهَ

 تَ تاضید، ًگاٍ چگًَْ هی چطذاًیس؟

 چگًَْ ایي ُوَ ػِس تؽتَ، ـکؽتَ هی کٌیس؟

 تا ُط ػِس ذؽی ًْ، تا ُط ـکؽتَ ؼٌعی ًْ 

 تا ترْاًس، تا تساًس تاضید  هی ًْیؽن

 یک ضّظ ـوا، یکی یکی  

 یک ضّظ ها زّ تا زّ تا

 یک ضّظ كکطُایِ  ذْاتیسٍ 
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 یک ضّظ ؿطم زض لّصِت تٌِایی 

 اّها خایی چوثاتوَ ظزٍ،  ذیطٍ اًس آزهِا

ُّض ِِ ػطّؼکِا، هتطؼکِا  پفِت ػیٌکِایِ  زّزی، ز

 هیساًِا زض ّلغ ُایِ  ـلْؽ ػن هی ظًٌس

 ُوآًدا اظؼاذتواًِی تلٌس، ؼوْؼی آظاز 

ّّل، زض ُیاُْیِ  تاالپ تاالپ  كطزا ذؽی زض صلحَء ا

 آًدا هي زیگط تَ ًثْزى تْ ّ ـوا كکط ًوی کٌن

 حاال ایٌدا تَ ؼْالِاین هی پیچن

 چطا هی آییس؟

 چطا هی ضّیس؟

 ؼْاضکاِض هاُطی ًیؽتن تا زض اظزحام ـِط 

 تا پایِ  زیْاضُای ّیطاًتاى تتاظم

 تَ تیطٍ گی ُا ُن ظل ًوی ظًن

 پفِت پٌدطٍ ُن زیگط ًوی ایؽتن 

 هی زاًن لیالیِ  کؽی ًوی ـْم

 کؽی ُن زیگط ـؼطم ًوی ـْز
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 هي تی اػتواز تَ ـوا ّ هفکْک تَ حعْضتاى

 صْضتن ضا تَ کاؿص ُا هی چؽثاًن 

 ذؽی اظ لثِاین تط گْـَ ای ًفاى هی گصاضز 

 ّ زّتاضٍ  هی ًْیؽن تا ترْاًس، تا تساًس تاضید
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