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 «جاودانگی»

 چشماوت؛♥
 

  را دلم َرشب کٍ است ای ساحرٌ
 
 ...برد می َا ديردست بٍ
 

 خًاوی می تً کٍ جا آن
 

 .....مرا َای چیه وقطٍ؛وقطٍ بٍ وقطٍ
 
 !تًست وام َجای کٍ
 

 در رسم می* جايداوگی* بٍ مه ي

 
 !تً سرزمیه

 
 ♥...خًرشید سرزمیه
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 «رسیدی... تا ایه کٍ تً» 
 

 اٍ٘یضٜ؛ وٕی پیذاوشدٖ تشای
 ...٘ٛس یه
 ٔسیشْ؛ دس دِیُ یه

 ...سـتٓ سا ساٜ ٞضاستا
 وٝ خٕی ٚ پشپیچ ٚ تاسیه ٞای دخٕٝ
 ...ٌطتٓ سا تٛد سیاٜ ضة ٞضاستا ضثیٝ
 وٝ ای ضىستٝ وطتی ٔثُ

 ...ضذٜ ؼصٝ،ؼشق ٚ ؼٓ دس
 وٝ تاٚس ایٗ تا

 ...آٚسد ٔی سٕتٓ تٝ سا ٔجٙٛ٘ی عطك،ٔساـش

" !!!تٛدی تٛدْ،تٛ ٔٙتظشش ٔٗ وٝ لطاسی"ٌفت: لّثٓ

" !!!تٛدی تٛدْ،تٛ ٔٙتظشش ٔٗ وٝ لطاسی":ٌفت لّثٓ

 ...سسیذی تٛ وٝ ایٗ تا
 دسخطیذی ساٞٓ دسیایی،دس ـا٘ٛس یه ٔثُ

 ...تشدی تیٗ اص سا دیشٚص خثیث اسٚاح ٚ
 تخطیذی ٔٗ تٝ ای تاصٜ ص٘ذٌی ٚ
 ...سسیذی تٛ وٝ ایٗ تا
 وشدی سٍ٘اسً٘،٘ماضی سا دیٛا٘ٝ لّة ایٗ ٚ

 تذٞٓ خٛاستٓ ٔی ٕٞیطٝ وٝ ای تٛسٝ
 تذٞٓ خٛاستٓ ٔی ٕٞیطٝ وٝ ای تٛسٝ

 ...دیذْ ٔی سا سٚیایص وٝ پٛستی تٝ
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 «شعرت تحفٍ ای ویست...» 
 

 !!!٘ٛیسٓ ٔی تشایت
 ٘ٝ؛

 ...وطٓ ٔی ٘فس تشایت
 تىشاسی؛ ٞای ٚاطٜ الی تٝ ال

 ٬عىست خاِی لاب تٝ صدٜ صَ
 آ٬ٜحسشتی تا
 ا٘ذٜٚ سشاسش ـىشی تا
 ¿¿¿تٛدی وشدٜ ٌٓ ٔشا تٛ

 سا ات ٌٕطذٜ ٘یٕٝ
 !حٛا ٕٞٝ ایٗ ٔیاٖ

  أا٬آٜ
 است ٌیج ٚ ٌٓ عطمی وٝ أشٚص
 !ایٙتش٘ت ی تستٝ تاسٞای الی
 ...تٟٙا وشٚٔٛصْٚ یه ـشدا
 *!صیست وتاب سخت ٞای صفحٝ الی

 خٙذْ ٔی تشایت
 سیضْ ٔی اضه تشایت

 ¿¿¿ٌفتی ٔی وٝ چطٕا٘ی ٕٞاٖ تا
 !!!ضاعش وٗ تس اح

 ...٘یست ای تحفٝ ضعشت
 تاال؛ صدٜ آٔپشش وٝ عطمی
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 ٔعِٕٛی ٞای حىایت تا
 أا ٔا ی لصّٝ

 ...وشد ٔی ـشق ٕٞٝ تا
 ٞا٬خٛدت ٔثُ
 ¿¿وشدی ـشق ٕٞٝ تا وٝ

 است ٌیج ٚ ٌیش دِی وٝ أشٚص
 !ایٙتش٘ت ی تستٝ تاسٞای الی
 تٟٙا وشٚٔٛصْٚ یه ـشدا
 ! صیست وتاب سخت ٞای صفحٝ الی
 ٞٓ ٔا ی لصّٝ

 أا سش تٝ ٘شسیذ
 آخِش ٕٞٝ ٞا والغ

 ...ٞاضاٖ خا٘ٝ تٝ سسیذ٘ذ
 
 
 
 

 !:حسیٙی طاٞشٜ خا٘ٓ سپیذ ایٗ اص ٌشـتٝ تش* 
 است ٌیج ٚ ٌٓ ای رسّٜ وٝ أشٚص
 ایٙتش٘ت ی تستٝ تاسٞای الی
 تٟٙا وشٚٔٛصْٚ یه ـشدا
 ...صیست وتاب سخت ٞای صفحٝ( ¿ٔیاٖ)الی
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 « با تو »
 تٛ تا
 ...ضٛد ٔی تش ٚاضح٬آسٕاٖ  
 ...وٙذ ٔی خٛدٕ٘ایی٬سفیذ اتشٞای  
 ...ص٘ذ ٔی خٛسضیذ؛ِثخٙذ  
 ...است ٔٗ احساسِ ی صٙذٚلچ٬ٝصٔاٖ 
 أشٚص ٚ

 جا ایٗ              
 تٛدٖ تٛ تا                            

 ...است ٔحطش                                                 
 تٛ تا
 ضة ی وٙٙذٜ خستٝ ٞای ِحظٝ اص

 ...وٙٓ ٔی عثٛس          
 اص ضذٜ پش چطٕا٘ٓ

 !!تٛ جزاتیت                       
 دسخطذ ٔی ٔا٬ٜحاَ ٚ

 ...تٛ تشای
 تٛ تا تٟٙا

 وٙٓ ٔی «تٛدٖ» احساس
  أشٚص ٚ

 جا ایٗ               
 ٔٙی تا تٛ                             

  اْ ص٘ذٌی
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 تٛ تا                 
 ...ٌشـتٝ ٔعٙا                             

 پشٚا تی لّثی وٝ دا٘ی ٔی تٛ ٚ
 ¿¿¿داسی صالتت پش سٚحی ٚ         

 پشست خیاَ ٔشدِْ ایٗ اص ٚحطت ٚ تشس تذٖٚ
 وٗ عثٛس

 ...تٛست داس ٍ٘ٝ ٕٞیطٝ ٔٗ عطك وٝ
 ...وٙذ ٔی خٛدٕ٘ایی٬سفیذ اتشٞای  
 ...ص٘ذ ٔی خٛسضیذ؛ِثخٙذ  

 ...است ٔٗ احساسِ ی صٙذٚلچ٬ٝصٔاٖ
 أشٚص ٚ

 جا ایٗ                
 تٛدٖ تٛ تا                               

 ...است ٔحطش                                                     
 تٛ تا
 ...ضٛد ٔی تش ٚاضح٬آسٕاٖ تٛ تا
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 «يقتی حتا سایٍ م مرا ومی خًاَد» 
 ضة،
 است     صٔا٘ی     تٟٙا
 ٞست  ـشصت       وٝ
 !وٙٓ ـىش تٛ تٝ

 است    خّٛتی     تٟٙا
 داسْ تٛ تا     وٝ

 تٛ ـىش اص پش خّٛتی
 تٛ تا ضذٖ چطٓ دس چطٓ ِحظٝ یه ٕٞاٖ اص پش

 ...ِعٙتی حسِّ ایٗ ضاعش، ، ضة ، عطك ، ؼشٚس
 ...خٛاٞذ ٕ٘ی ٔشا ْ سایٝ حتا ٚلتی
 ...خٛاٞذ ٕ٘ی ٔشا ْ سایٝ حتا ٚلتی
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 «باران کٍ می بارد...»
 

 )لطعٝ ادتی(
 ...ساٞی دس تاسد،تٛ ٔی وٝ تاساٖ

 صدٜ ٔاتٓ ضٟش ایٗ ـضـــای دس
 سٚح تی سشدِ ٞای خیاتاٖ دس
 !سً٘ ٚ آٞٗ ٚ سیٓ ٚ تشق ٔیاٖ دس
 ...سا آضٙایت سدپای سشایذ ٔی ٘ٛایی دس ٘شْ آٚاصی چٙیٗ ایٗ ٚ

 !آسی!آسی
 ص٘ذٌی تشق ٚ صسق تی لثای دس تٛ ٌشْ ٌاْ

 ...تٙذٌی ٞای ِحظٝ پیاپی دس حضٛس ٞای تپص ٚ
 ٔحّٕذی ٞای ٌُ تٛ،عطـــش عطش پان تٛی
 ...دسخطیذ ٔی خُذایی آسٕاٖ ؼشٚب،تا اراٖ،ٚلت ٞش
 تٛ ٘اب حضٛس دس

                          
 !ـٟٕٙــذ ٔی ساای لطشٜ                                                  
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 ...«خودی حجاب خود تو»

 

 !دیذْٓ خٛآب دس سا ٔٓعطٛلَٓ دیطة
 ...خٛسد ٌشٜ ِ٘ــٍـــاٞص تٝ ِ٘ــٍــاٞٓ تا

 ...تِشـت دٓســـت اص دأٓـــٗ
 ...ضىست ٚ اُـتاد ضشاتٓ جاْ

 !سالی
 ...ٞٓ پس اص جأی

**** 
 ٞایٕاٖ؛ لّة

 ...ٞٓٓ سٛی دٓٚیذ٘ذ
 وٝ جآیی
 !!!ضذ یىی لّثٕاٖ تپص

 ٘آٌَـــٟاٖ
 ...دیــذْ یاسْٓ آؼٛش دس سا خٛد

 ا٘ذاختٓ دست
 ...تاتص ٚ پشپیچ صِؿ دس

**** 
 ٔٗ ٚ خٛا٘ذ ٔی ضِعش
 سا ٞا ٚآطٜ

 ...وشدْٓ ٔی ٞـــجّی
 :/تشخاستَٓ خٛاب اص

 اٍ٘اس
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 ...تٛد ضعشْ ی سىتٝ تشیٗ ضاعشا٘ٝ
 ...تٛد ضعشْ ی سىتٝ تشیٗ ضاعشا٘ٝ

 اٍ٘اس
 ...تٛدْ ضیشیٗ سٚیای ایٗ تَعثیــــش د٘ثاَ تٝ

 وشدْ تاص سا لشآٖ الی
 :آٔذ

 (،ق61)«اِٛٓسیذ حٓثُِٕ ِْٔٗ اِیِٝ أَلشَبٔ َ٘حُٗ»
   ٘یست حائُ ٞیچ ٚٔعطٛق عاضك ٔیاٖ»
 «تشخیض ٔیاٖ اص حاـظ خٛدی حجاب خٛد تٛ                                 

**** 
 !دیذْ خٛاب دس سا خُذا دیطة
 ...تٛد ضیشیٗ سٚیای ایٗ تفسیش
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 «ضة،عطك،پایاٖ ضاعش...»
 

 ایٗ جّٕٝ سٚ ٕ٘ی دٚ٘ٓ اص چٝ ضخصیٝ! ِٚی خیّی صیثاست:(
 

 *...تٙذی ٔی چطٕاتٛ تٛ وٝ ٔیطٝ ضشٚع جایی اص *ضة
 خستٝ ضاعش

 ضىستٝ تؽضص
 جاسی ٞای ٌشیٝ

 ضة ٞای ٘یٕٝ دس
 ...وطذ ٔی آؼٛش دس سا خٛد

 !!تذتخت
 است ضاعش پایاٖ      ٕٞیطٝ ضة
 است   ضاعش آؼاص      ٕٞیطٝ ضة
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 «فرامًشی ديطرفٍ!»
 
 ... وٙٓ ٔی ـشأٛش سا تٛ

 وٝ ِحظٝ ٕٞاٖ
 ...وٙی ٔی ـشأٛش ـىشْ، ـشأٛضی ـىش دس تٛ

 ٌزاسی ٔی عاضك ٘اْ آساٖ چٝ
 ...خٛدت خٛدِ تش

 ...٘یست ـشأٛضىاس؛ٔمصّش ـشص٘ذ ایٗ
 ...وٙٙذ ٔی ٘ذاس٘ذ؛آسصٚ ٞشچٝ ٞا ا٘ساٖ
 !!!تٛ تشای عطك ٔا٘ٙذ

 !!ٞستٓ خٛدت تا آسی تٛ
 ای؟ آٚسدٜ وجا اص سا ضٟأت ایٗ

 ...است خذا عطكِ تٟٙا عطك
 ...ٌیشد ٔی سا عاضمص ٞای دست وٝ آٍ٘اٜ

 ٔا ٔحفُ دس
 ...٘یست جایی سا وزّاب عطّاق
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 «یادت ٕ٘ی آیذ؟؟»
 چٝ ٚلت دٚتاسٜ تٛ سا خٛاٞٓ دیذ؟؟

 ٔشا تذٖٚ خذاحاـظی تشن وشدی...تٛ 
 یه وّٕٝ ٞٓ ٌفتٝ ٘طذ...

 تٛسٝ ٟ٘ایی ٘ثٛد تا تٝ ٕٞٝ چیض خاتٕٝ دٞذ؛
 ٞیچ تصّٛسی اص ٔٛلعیتی وٝ دسآٖ تٛدیٓ،٘ذاضتٓ...

 
 ٔٗ ٔی دا٘ٓ لّة تی ثثات ٚ تّخی داسْ

 ٚچطٕی سشٌشداٖ
 ٚ سٍٙیٙی دس سشْ

 ِٚی آیا یادت ٕ٘ی آیذ؟؟
 یادت ٕ٘ی آیذ؟؟

 لثالً عاضمٓ تٛدی ساعّت ایٗ وٝ 
 عضیضْ،

 ِطفاً ٔشا تاسی دیٍش تٝ یاد تیاٚس...
*** 

 آخشیٗ تاسی وٝ تٝ ٔٗ ـىش وشدی چٝ صٔا٘ی تٛد؟؟
 یا وٝ ضایذ

 ٔشا وأالً اص خاطشاتت پان وشدٜ ای؟؟
 ٕٞیطٝ تٝ ایٗ وٝ چٝ ٚلت اضتثاٜ وشدْ،ـىش ٔی وٙٓ

 ٞشچٝ تیطتش ایٗ واس سا ٔی وٙٓ،وٕتش ٔی ـٟٕٓ...
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 ٔٗ ٔی دا٘ٓ لّة تی ثثات ٚ تّخی داسِْٚی 
 ٚ چطٕی سشٌشداٖ 
 ٚ سٍٙیٙی دس سشْ

 ِٚی آیا یادت ٕ٘ی آیذ؟؟
 یادت ٕ٘ی آیذ؟؟؟

 عّت ایٗ وٝ لثالً عاضمٓ تٛدی سا
 عضیضْ،

 ِطفاً ٔشا تاسی دیٍش تٝ یاد تیاٚس...
*** 

 تٝ تٛ ـضا دادْ تا تتٛا٘ی ٘فس تىطی
 ـاصّٝ اْ سا حفظ وشدْ تا آصاد تاضی

 یذٚاس تٛدْ تا لسٕت ٌٓ ضذٜ سا پیذا وٙی...ٚ أ
 تا خٛد سا تٝ ٔٗ تاصٌشدا٘ی....

 چشا یادت ٕ٘ی آیذ؟؟
 یادت ٕ٘ی آیذ؟؟؟
 یادت ٕ٘ی آیذ؟؟؟

 عّت ایٗ وٝ لثالً عاضمٓ تٛدی سا
 عضیضْ،

 ِطفاً ٔشا تاسی دیٍش تٝ یاد تیاٚس
 عضیضْ،

 خٛاٞص ٔی وٙٓ تٝ یاد تیاٚس عاضمٓ تٛدی...
 ٔی تیٙٓ؟؟؟ آیا دٚتاسٜ تٛ سا

 آیا دٚتاسٜ تٛ سا ٔی تیٙٓ؟؟؟
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 «ٔٙتظشت ٔی ٔا٘ٓ...»
 یه تاس دیٍش

 ٔشا ٘ضدیه خٛدت ٍ٘ٝ داس...
 دس آخشیٗ ٚداع؛

 ٔٙی... عاضكتٍٛ وٝ ٞٙٛص 

  ...تثخصگناهانم ِطفاً ٔشا تٝ خاطش

 آری
 هي هی داًن

 کَ در آب ُای آلْدٍ؛شٌا هی کٌن...
 ّلی تْ هزا تَ داخل ُُل دادی!!

 
 را سیز ُز آسواًی دیدٍ ام!! صْرتت

 در آى سْی ُز حد ّ هزسی...
 تْ قلثن را تیشتز اس خْدم هی شٌاسی!

 
 ... هي ّ تْ!ها ٬ تِتزیي تْدین

 ّلی ها سهاى را در هقاتلواى داشتین...
 ّ فزسخ ُا تیٌواى...

 آسواى گزیَ کزد
 هی داًن تْ را در سکْت رُا کزدم

 ّلی حاال٬آسواى صاف ّ آتی شدٍ
 آیٌدٍ ام را در تْ هی تیٌن... ّ هي

 هٌتظزت خْاُن هاًد...

 هٌتظزت خْاُن هاًد...
 ُز ّقت کَ آهادٍ تْدی دّتارٍ عاشقن تاشی٬

 دستن را تاال هی تزم
 اعالم آهادگی هی کٌن...
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 آدهی هتفاّت هی شْم
 آدهی هتفاّت هی شْم

 تا تْ تِتز خْاُن تْد...
 تگذار فقط یک شة دیگز ایي جا تواًن...

 دًیای خْد را اطزاف هي تساس!
 ّ هزا

 تَ رّشٌایی تکش...
 تا تتْاًن تَ تْ تگْین:

 «اشتثاٍ هی کزدم»
 هي  قثاًل تچَ تْدم

 ّلی حاال هی خْاُن یاد تگیزم
 

 ّلی ها سهاى را در هقاتلواى داشتین
 ّ فزسخ ُا در تیٌواى...

 آسواى گزیَ کزد
 هی داًن کَ تْ را در سکْت رُا کزدم

 هاًنهٌتظزت هی 
 هٌتظزت هی هاًن

 تا تْ تِتز خْاُن تْد...
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 «مثل تً... یکی دیگر»
 

 چشا ایٙمذس خجاِت ٔی وطی؟؟
 دس ضؤٖ تٛ ٘یست...

 وٝ تخٛاٞی وٙاس تىطی
 یا 
 ضٛیدس تاسیىی پٟٙاٖ  

 
 ٔٗ ٔتٙفشْ اص ایٗ وٝ

 ضْٛیىذـعٝ ٚ تذٖٚ دعٛت ظاٞش 
 ِٚی ٕ٘ی تٛا٘ٓ اص تٛ ـاصّٝ تٍیشْ!!!

 تٛا٘ٓ تا ایٗ تجٍٙٓ...ٕ٘ی 
 ٚسیآأیذٚاس تٛدْ تا دیذ٘ٓ تٝ یاد  ٔٗ

 تٝ یاد تیاٚسی ٕٞاٖ چیضی سا وٝ
 تشای ٔٗ تٕاْ ضذٜ ٘یست...

 ٟٔٓ ٘یست...
 ٔٗ یىی دیٍش ٔثُ تٛ پیذا ٔی وٙٓ

 تشای تٛ ٞٓ آسصٚی تٟتشیٗ ٞا سا ٔی وٙٓ
 ٔٗ یىی دیٍش ٔثُ تٛ پیذا ٔی وٙٓ...
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 «فاوی در راٌ است...طً»
 

 طٛـا٘ی دس ساٜ است...
 جیػ دِخشاش ٔشؼاتی ٞای تشوٝ

 ٚ ص٘ی وٝ ـا٘ٛس تٝ دست؛
 جادٜ ٞای تاسیه،لّة ٔشدی سا

 عثٛس ٔی وٙذ...
 طٛـا٘ی دس ساٜ است...

 ضیٟٝ ی اسة ٞای ٘اضىیة
 ٚ ص٘ی وٝ وثشیت تٝ دست؛

 خاطشات پشسً٘،ـىش ٔشدی سا
 ٔی سٛصا٘ذ...

 ضة چاسلذش سا
 پٟٗ ٔی وٙذ...

 صٖ اص تشس،
 پشدٜ ٞا سا ٔی وطذ...

 پٙجشٜ ٞا تستٝ ا٘ذ؛
 ٔشد اص تشس،
 سیٍاسش سا

 صیش پایص ِٝ ٔی وٙذ...
 طٛـا٘ی دس ساٜ است...
 طٛـا٘ی دس ساٜ است...
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 «چشم ريشىی!»
 
 سٓــــش پٔطت اص 
 سا ٞایٓـــــت چٓطٓ 
 !عآضما٘ٝ اَضعآس ٕٞآٖ تا 
 (ٞٓست؟؟؟ یآدت) 
 عآضما٘ٝ اَضعاس ٕٞآٖ تا 
 تٛ تٙذْٔ ٔی 
 ٞا ٚآطٜ د٘ثاَ تٝ 
 ...ٞٓ ٔٗ دٚیٔ ٔی 

 
 **** 
 .....ایستی سسی؛ٔی ٔی وٝ ٘أـــٓ تٝ 
 ....ایستـٓ سسٓ؛ٔی ٔی وٝ ٘أـــت تٝ 
 ...ایستـــذ ٔی ٞٓ جٟٓآٖ 
 *...ٞٓ آسٕاٖ 
 حٓثسٔ سیٙٝ دس َ٘فس 
 ...وٝ ٔٔعتشؾ ٌُٙآٜ تٝ ٞا چٓطٓ 
 **** 
 *اُـتادٜ سایٝ 
 ... دیٛآس سٚی عِطك یه ی سایٝ 

 ...آٚٓسدٜ سٚضٙی چٓطٓ
 ضِعشَْ، دٓـتش تٓشيِ تٓشي 
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 ...وٝ ٔٔعتشؾ حٓمیمَت تٝ 
 **** 
 ٚجـــذآٖ تی صٔثح یه آؼآص 
 سآعت صًِٓ٘ صذآی تا 
 !!!َِعٙتی 
 تاصٔ چٟاسطاق ٞا پٓٙجشٜ 
 وٝ ٘سیٕی 
 سا ضِعشْ دٓـتش تٓشي تٓشي 
 ...وآٚد ٔی 
 تٛیی ضآیذ 
 ٞا؟؟؟؟ 
 دٚیٔ ٔی ٞا ٚآطٜ د٘ثاَ تٝ 
 أّـــا تاس ایٗ ٔٗ 
 ؼُــــشٚست تٝ 
 !!!وَُٙٓ ٔی تَعـــــــآسؾ چآی 

 
 
 
 :سِپیذ ایٗ اص ٌشـتٝ اِٟآْ: *  

 اُـتادٜ، سایٝ  
 ...خُذآست ٞآی دٓست ی سایٝ  
 ...آٚسدٜ سٚضٙی چٓطٓ  

 (سٟشاب...)وشد ٚلفی آسٕاٖ :*
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 ...تىشاسی ضعش ٕٞاٖ ٞٓ تاص ٚ

 !«کشاودم آتش بٍ را باران مه ي»
 وٙذ سٔمٛط لَّثٓ  ٌُزاضتَٓ

 وٙی وٕىص تا تشخاستی تٛ|وشد ٔی سٔمٛط وٝ ِحظٝ ٕٞآٖ ٚ
 تٛدٓٔـ ضذٜ تَٕآْ ٔٓٗ ٚ تٛد تآسیه

 دآدی ٘جآت ٔشآ ٚ صدی تٛسٝ ٞآیٓ َِة تٝ وٝ جآیی تآ
 دٓستآ٘ٓ
 لُذستٕٙذ٘ذ دٓستآ٘ٓ

 ضعیفَٙذ صیآدی ٞآیٓ صآ٘ٛ ِٚٓی
 تٕآ٘ٓ تٛ آؼٛش دس تآ

 تیفتٕـ پآیت تٝ وٝ ایٗ تذٚ٘ـ
 ٘ذآضتٕـ خثش آٖ اَص ٚلت ٞیچ وٝ دآضتی لَصذی تٛ ِٚٓی
 ٘ذآضتٕـ خثش
 ٘ذآضتٙذ حمیمت ٚلت ٞیچ ٌفتی ٔی وٝ چیضٞآیی تَٕآْ
 ٘ذآضتٙذ حمیمت ٚلت ٞیچ

 وشدی ٔی وٝ ٞایی تآصی ٚ
 ضذی ٔی پیشٚص ٕٞیطٝ

 ضذی ٔی پیشٚص
 وطا٘ذْ آتص تٝ سا تآساٖ ٔٗ ِٚی
 وشدٔـ ِٕس سآ صٛستت ِحظٝ ٕٞاٖ وشدْ ٔی تٕآضایص تآسیذٖ حآَ دس

 وشدٔـ ٔی ٌشیٝ وٝ ِحظٝ ٕٞآٖ تسٛصد ٌزاضتٓ
 صد ٔی ـشیآد سا تٛ اسٓ وٝ ضٙیذْ چٖٛ
 سآ تٛ اسٓ

 تٛدٔـ تٛ تآ ٚلتی
 تثٙذٔـ سا چطٕآ٘ٓ|تٕآ٘ٓ جآ آٖ تٛآ٘ستٓ ٔی
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 ٕٞیطٝ تشآی|وٕٙـ حس جآ ایٗ دس سآ تٛ
 یىذیٍش تآ ٔٗ ٚ تٛ

 ٘یستـ تٟتش ایٙـ اص چیض ٞیچ
 ٘ذآضتٕـ خثش آٖ اَص ٚلت ٞیچ وٝ دآضتی لَصذی تٛ ِٚٓی
 ٘ذآضتٕـ خثش
 ٘ذآضتٙذ حمیمت ٚلت ٞیچ ٌفتی ٔی وٝ چیضٞآیی تَٕآْ
 ٘ذآضتٙذ حمیمت ٚلت ٞیچ

 وشدی ٔی وٝ ٞایی تآصی ٚ
 ضذی ٔی پیشٚص ٕٞیطٝ

 ضذی ٔی پیشٚص
 وطا٘ذْ آتص تٝ سا تآساٖ ٔٗ ِٚی
 وشدٔـ ِٕس سآ صٛستت ِحظٝ ٕٞاٖ وشدْ ٔی تٕآضایص تآسیذٖ حآَ دس

 وطا٘ذْ آتص تٝ سا تآساٖ ٔٗ ِٚی
 وشدٔـ ِٕس سآ صٛستت ِحظٝ ٕٞاٖ وشدْ ٔی تٕآضایص تآسیذٖ حآَ دس

 وشدٔـ ٔی ٌشیٝ وٝ ِحظٝ ٕٞآٖ تسٛصد ٌزاضتٓ
 صد ٔی ـشیآد سا تٛ اسٓ وٝ ضٙیذْ چٖٛ
 سآ تٛ اسٓ
 وطا٘ذْ آتص تٝ سا تآساٖ ٔٗ ِٚی

 ا٘ذاختٙذ ٞآ ضُعّٝ دآخُ تٝ سآ ٔآ ٚ
 ٔٔشد چیضی یه وشدٔـ حس وٝ جآیی دس

 تآس آخشیٗ|تٛد تآس آخشیٗ آٖ دآ٘ستٓ ٔی چٖٛ
 ضٛٔـ ٔی تیذآس دس وٙآس ٞآ ٚلت تٓعضی
 تٕإٓ٘ـ ٔٙتظشت تآیذ|سـتی وٝ حآال
 ضذٜ تٕآْ چیض ٕٞٝ تٛ ٘ظش تٝ وٝ االٖ حتی
 تآضٕـ سآٞت تٝ چطٓ ایٙىٝ جض ٘ذآسْ ای چآسٜ
 وطا٘ذْ آتص تٝ سا تآساٖ ٔٗ ِٚی
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 وشدٔـ ِٕس سآ صٛستت ِحظٝ ٕٞاٖ وشدْ ٔی تٕآضایص تآسیذٖ حآَ دس
 وشدٔـ ٔی ٌشیٝ وٝ ِحظٝ ٕٞآٖ تسٛصد ٌزاضتٓ

 صد ٔی ـشیآد سا تٛ اسٓ وٝ ضٙیذْ چٖٛ
 سآ تٛ اسٓ
 وطا٘ذْ آتص تٝ سا تآساٖ ٔٗ ِٚی

 ا٘ذاختٙذ ٞآ ضُعّٝ دآخُ تٝ سآ ٔآ ٚ
 ٔٔشد چیضی یه وشدٔـ حس وٝ جآیی دس

 تآس آخشیٗ|تٛد تآس آخشیٗ آٖ دآ٘ستٓ ٔی چٖٛ
 تسٛصٓد،آٜ تٍزآس
 ...تسٛصٓد تٍزآس
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): 
  

 ٚ تٝ أیذ خذا
 دس ٔجٕٛعٝ تعذی ٞایىٛ ٞا ٚ یادداضت ٚ...                       

 
 
 


