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 تْیِ  ؾیتْى
 

 تٌِگ تؽاًَ  ّ نة ٌُْؾ ًؽـتَ، ظلت... 

 پاؼٍ پاؼٍا اًاؼ ت ،ظلن ُپؽ اؾ تؽاًَ

 ِ عانماى چکاّکاى، ظّؼ ضیال ِ صعای

 .نِؽ هی نًْع ِ خفت خفت کَ هی َپَؽًع، آّاؾٍ ضْاى

 

 قمؿ ِ ایٌدا ؾیؽ

 ؼًگ اًگْؼ ، تْی تاؼاى، تْی ؾیتْى

 ؼّیِ  تّپَ ُا، ظّؼِ  ظّؼ

 قاقِ  قالَ ُا ًهكتَ تَ نْؼ
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 ًْؼتْقیعٍ تالِ  پؽّاًَ ُا 

 تاظالتالی  ینْقِ  ؼلص

 نعٍ ضواؼ ِاچهن علفتاؾ 

 

 ایٌدا ؾیؽِ  قمؿ 

 ایي هاٍ تگْ هگْ هی کٌعتا هي گاٍ 

 ّیعٍ تا هي تا هیاى آب ظ

 تْی ؾیتْى تفِین هی کٌع

 ظقت هی کهع هْج ضْاتِاینؼّی گاٍ 

  ن ؼا تْ هی کٌع قیاُ ُْایه کَّلتی 

 

 ایٌدا ؾیِؽ قمؿ 

 تؽ اناؼٍ املویعٍ ات  اًگهِت اناؼٍ

 لة تَ لة تا پیواًَ ام ،ًاؾک کهیعٍ

 تْتْی ؾیتْى ًمم تكتَ تا ظقتِای 

 ُای ظاهٌنؼـتَ ُقؽ تا التالی تْتَ 
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 هاى ُای ّ ُْیپای هاى، ؼـتَ کٌاؼ گیؽ کؽظٍ 

 

 ایٌدا ؾیؽ قمؿ

 نة ٌُْؾ ًؽـتَ، ظلت تٌِگ تؽاًَ 

 ظلن ُپؽ اؾ تؽاًَ، تا اًاؼ پاؼٍ پاؼٍ

 صعایِ  چکاّکاى، ظّؼ ضیالِ  عانمن

 خفت خفت کَ هی َپَؽم

 .تْی ؾیتْى تَ نِؽ هی تؽم

 

 

 

 

 

 

 2449آگْقت  23ُاهثْؼگ، 
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 ناًَ ُای ضْاب
 

 صعا،اههة 

 پچِ  تؽاًَ ات صعای پچ

 پاکت ًا هَ ات ضم ضمِ 

 ؼیؿ آهعًِای نثاًَ ات ِ ؼاؾ

 ؼیطتَ هیاى کْ چَ ام

 .قیٌَ امکهیعٍ ظقت تؽ 

 ناًَ ُای ضیفِ  ضْابؼّی 

 .ؼًگ ُْـ ًهكتَ ظاغ

 تْی تْ ؼا گؽـتَ تاؾ

 .قغؽ تَ قغؽِ  ایي ضیال

 ِای تاؼاًی اتچهواههة ًگاٍ، ًگاٍ 



10 

 

ُّ ظلهْؼۀ ؾًگِ  ضاًَ   اتظّظ قیگاؼ 

ُّ آى ُوَ تی پؽّایی ات    ُای ُای تکؽاؼ 

 پؽیعٍ ّاژٍ ِ نْق، تؽیعٍؼّیِ  ًفكِای 

 پٌدَ ُای تْ لع کهیعٍ تا، ُْای اتاق ؼا ظؼیعٍ

 تْ ، تاؼّی هکثی تا ُیف

 ًففیک آى، یک ، تا گواى

 ویهَ ُؽؾُ، گاٍ هی آیع

 ضیال  پیچِکپیچیعٍ تؽ 

 قیاٍ ًاضي کهیعٍ تؽ نِة

 اؾ ُوَ ؼًگ، ًگ، ؼًگ ّ ّاؼمؼّی تاّؼ

 ؼّی ناًَ ُای ضْاب ًمهَ خؽؽاـیا

 ،آٍ ٍ ٍ

 !چهوِای هي

 !مهی ظّ تی تْ هیاى پًَْ چَ تٌعاههة 

 2449اکتثؽ  4ُاهثْؼگ، 
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 تٌِا
 

 ٌُْؾ کكی ؼا ضغاب، کكی ؼا ًهاًَ ًوی ؼّم

 ٌُْؾ پؽظٍ ؼّی هاٍ، عٌاب ظّؼ ضغن کهیعٍ ام 

 ٌُْؾ صعای پایت، ُظّ تا تَ کْچَ هی ؾًع

 ! اؼُا کَ هی ؼقع، اؾ ضْاب هی پؽمتَ ظیْ

 

 ؼًگ تاّؼ، ؾضن عاظت  ،پهت پلکِاین

 قتظًیا زاکن، تٌِا ضیؽٍ این، ًُتِایؼّی 

 اًگهت اناؼٍ، هعام ضظ  ًهاًعٍ 

 ! لیچی تیؿ هی کٌع !کثْظ ًهكتَ ُگؽ گؽـتَ،

 

 قتاؼٍ ُا هی ؼلصن  تا ضْاِب، مضْؼهی گاٍ گْل 
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 ؼ آتم هی چؽضنُّظ ،ّزهی ّ هٌگ

 قیگاؼ ظِّظ ، ّی ضغِای ًاًْنتَؼتعع 

 !نزکن صاظؼ هی کٌ مضیؽٍ ضیؽٍ تؽای

 

 ٌُْؾ کكی ؼا ضغاب، کكی ؼا ًهاًَ ًوی ؼّم

 ٌُْؾ پؽظٍ ؼّی هاٍ، عٌاب ظّؼ ضغن کهیعٍ ام 

 ٌُْؾ ؼّی تالم کَ ؼلت هی ؾًن، 

 ظقتن تیِْظٍ ظؼاؾ، پٌدؽٍ تاؾ هی نْظ

 

 هی ؾًعتال گاٍ ؼّی ضْاتِای تاؼچَ، ناپؽک تال 

 ، ًكین تیعاظ هی کٌععلفِاِّؼ گْلِ  ظ

 گاٍ التالی تاؼاى صعای ضٌعٍ ات هی پیچع  

 هي تا اًتِای کْچَ هی ظّم

 !خیػ هی ؾًن ِاضْات هیاىِ تَ ظیْاؼ کَ هی ؼقن، 

 2449اکتثؽ  14ُاهثْؼگ، 
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 تاغِ  ؾیتْى
 

 لل ظّؼ گؽظًنلل  ،هثل ایي هؽّاؼیعُا

 .لل لل، ًفف ؼّی ًفف

 

 تٌگ تْی چهوِا هثل ایي عکكِا،

 .تٌِگ تٌگ، التالی ُن

 

 ، ظقتن چَ قؽظ، لثت چَ ظاغ

 !ههت کؽظٍُپؽ چَ ظاغ ؼّی هُْا، چَ 

 !ؼیؿ ؼیِؿ ؼقیعٍ، ًهاًعٍ نة ؼا تَ ُپهت
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 !، قتاؼٍ ظؼ لففُْـظؼ هاٍ 

  :تؽاًَ ُا ؼّیِ  هْجِ  ّای ّای تکؽاؼ هی کٌٌع

 ٌع؟هی ک ُْم م مؼا ای ّای ی ی ایي ؾیتْى، تاؾ ضْاب کَ 

 

 هيظّؼِ  ًاِؾ ، هثل ایي کوؽ، چؽش چؽش

  ظؼاؾ نعٍ نة، ؼّیِ  ؼٌچَ ُا، ؼّیِ  ضالِا  

 ؟ِاضْاتؼا پؽاًعٍ تَ ْ ت ،تاؾُاِ  هثاظا تاؾ تاؾی

   ُْقِا؟ ظؼ اًاؼ چیعٍکثْتؽت ، ِاضْاتهثاظا هیاىِ  

 

 ایٌدا تاغ ؼّیِ  ضْنثُْا، ؼّیِ  ًاؾ، هطول کهیعٍ ظؼاؾ

 هعام  ایٌدا هؽؼکی ًک هی ؾًع

شان   هعام ؼّیِ  ؼًگِای ضْاتم کكی گؽـتَ  ن

 ! گاٍ پؽظٍ پاؼٍ، زیا ًوی کٌٌع

 !گاٍ اؾ پؽظٍ ُای پاؼٍ عثْؼ ًوی کٌٌع

 گاٍ ظقت کَ ظؼاؾ هی کٌٌع
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 !تیچاؼٍ تؽقیعٍ ـؽاؼ هی کٌع

 

 زاال ظّتاؼٍ اؾ ًْ 

 هثل ایي هؽّاؼیعُا، لل لل ظّؼ گؽظًن

 .لل لل، ًفف ؼّی ًفف

 ٌگ تْی چهوِاهثل ایي عکكِا، ت

 تٌِگ تٌگ، التالی ُن

 هثل ایي کوؽ، چؽش چؽش، ظّؼِ  ًاِؾ هي

 !تا اًتِای ؼاٍ ؼٌچَ ُاضالِ  ؼّیِ  

 

 

 

 

 

 2449ؽ اکتث 27ُاهثْؼگ، 
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  ی هاظّؼٍ ُْقِا
 

 ؼا کهیعٍ؟ یتچَ کكی ظقتِا

 ؼا تؽیعٍ؟ یتچَ کكی ضْاتِا

 !ای هاٍ، چهوِایت چَ ظّ ظّ هی ؾًٌع

 ع،اژٍ هی چؽضکعام ّ ظّؼِ  ظُاًت

 ّلتی کَ نکالتِای تلص ؼا هؿٍ هؿٍ،

  هی تؽی؟ ، تا آًْؼ ظیْاؼُای اتاقتا ظّؼٍ ضیالِای ضامتا ظُاى، 

 ؼّی ظاًَ ُای قؽش اًاؼ

 هیاىِ  تكتؽِ  ُْقِای کثْظ

ُّ ُای ُای یک خٌْى    کٌاؼِ  ّای ّای 
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 ؟تگْ ظُاًت ظّؼِ  کعام ّاژٍ هی چؽضع

 ؟کَ ًوی گْیع ،هی ضْاُع چَ کكی

 !، تا نکكتي، هکث هی کٌععىهاًتا  آهعى،تا  ،کَ تا هي

 ؟ضتًَْاؾیؽ گْل صعـِای قازل کعام تؽاًَ 

 ؟ظٍظؼ آؼْل کعام ؼّظضاًَ قتاؼٍ نوؽ

 ؟هكت هی کٌع کَ ایٌگًَْ عٍپكتاى ًْنیکعام اؾ 

ُّ تكتَ،  کَ لثِاین تاؾ 

ُّ ضٌعٍّ اتا   !هعام، ؼم ؼم 

 هی ؾًنؽ َپؽَپ مِایتا چهوک ، ّ ایٌگًَْ لَ لَاتی 

 

 چَ کكی ظقتِایت ؼا کهیعٍ؟

 چَ کكی ضْاتِایت ؼا تؽیعٍ؟

 !ای هاٍ، چهوِایت چَ ظّ ظّ هی ؾًٌع

 ظُاًت ظّؼِ  کعام ّاژٍ هی چؽضع،

 ّلتی کَ ضْاتِای هؽا تْ کهیعٍ 

 تا کثْتؽاًن ظؼ اّج پؽیعٍ
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 ؼّی هطول آتی لویعٍ، قیگاؼ ظّظ هی کٌی؟

 ؟چَ کكی هی ضْاُع، کَ ًوی گْیع

 تْ، تا پؽیعى، تا ؼقیعى، تا ؾضوَ تؽ تاؼ گیتاؼ کهیعىکَ تا 

 تا پچپچَ ُای نثاًَ ات هكت ،هعام ظؼ ظّؼٍ ُْقِایت پؽت

 ؟تَ تٌع هی کهعقتاؼٍ ضیالت،  ِ ظؼ آؼْل

 

 چَ کكی ظقتِایواى ؼا کهیعٍ؟

 چَ کكی ضْاتِایواى ؼا تؽیعٍ؟

 !ای هاٍ، چهوِایواى چَ ظّ ظّ هی ؾًٌع

 هی چؽضٌع؟ ظُاًواى ظّؼِ  کعام ّاژٍ

 

 

 

 

 2449اکتثؽ  29ُاهثْؼگ، 
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 نة تا هی ؼقع
 

 نة تا هی ؼقع

 هی پیچع پٌدؽٍعْـاى تَ 

 ضْاب ؼا هی گیؽظ

 !صْؼت ظؼ هی کهع َپٌدَ ت

 نة تا هی ؼقع 

 ُدْم ظّ چهن قیاٍ اقت

 کَ ضیؽٍ تَ ظیْاؼ هی کْتع

 تَ پاییؿ ؼًگاؼًگ تاؼچَ هی ضٌعظ

 !گؽیع تؽک ضْؼظۀ تؽگی هی پْقِت    تا لوف
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 نة تا هی ؼقع 

 ضیال تة هی کٌع

 ًگاٍ ظؼ اًعٍّ ؼثاؼ آیٌَ هی چؽضع

 !ضاهْل، تی صعا

 !ضؽتَ تَ قیٌۀ تام هی ؾًع، ُْا آٍ هی کهع

 نة تا هی ؼقع

 ًَ ظقتِای خٌْى

 ًَ تطهم گؽیؿ

 ًَ آّاؾ اهیع

 ًَ عهمی آتهیي

 هاـمظ قایَ ای اؾ 

 ؼّی ظیْاؼُای ًوٌاک 

 ًٌگِای تاؼیصکٌاؼ 

 !هی نْظ ِای تیِْظگیهًمم کهوک 

 نة تا هی ؼقع

 تا تکؽاؼ ضْیم، کَ پؽیعٍی تا ضْات ،پهت ایي هیؿ
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 التالی چهوِای تیؽّى ؾظۀ قٌگِای نِؽ 

ُّ ًهاى  تا گْؼی تی ضظ 

 هی ؼّمی ی  هی ؼّم، ُیی ی ُی 

 ُی ی ی هی ًْیكن  ًْیكن،  ُی ی ی هی

 ًن ًن ،یهیاى لسظَ اتا 

  کن کنلع کهیعٍ، 

 تلٌعتؽ تا آًْؼ تیک تاِک قاعتلعهِاین تلٌع، 

 هی ضٌعظناًَ تَ ناًَ ال، هی نتاتن، 

 تا ظقت ظؼاؾ هی کٌن 

 عْـاى تَ پٌدؽٍ هی پیچع

 ضْاب ؼا هی گیؽظ

 !پٌدَ تَ صْؼت ظؼ هی کهع

 

 

وا 8ُاهثْؼگ،   2449 هثؽن
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 تلْطکهالَ ُای 
 

 آؼْنن کهیعٍ ظقتی ظؼ 

 ظقتی اؾ زاـظۀ تاؼیص

 اؾ ضظ ًفكِای ظلتٌگ

  هن عانماى تی لکٌتاؾ چ

 ِ ضْاب ظاغپْقت ؼّی 

  .تاؾ قایَ ات ًهكتَ ضواؼ

 

 پهت ُوِوۀ عکكِا، یاظُا
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 ، ُواى ُآهیعیاظُای ُواى تِاؼ

 ی ظّؼیظؼ ُویهَ ُاتِاؼی 

 .ی تی تابُاپؽّاًَ  ضْاِبکٌاؼ 

 چَ قاظٍ، چَ عؽیاى

 .چَ تیگٌاٍ تي ُای ها

 

 ُاهیاىِ  ّاژٍ َ َ چّک، چّکىًگاُواعوك 

 نْؼ اًگیؿ ضیال یواى، ؼلِتغؽُاق خیػِ 

 .التالی تْتَ ُا ها، کهیعٍ لع ضغاِب ظؼ پیهعام 

 

ُّ هٌگ  زضْؼ تی زضْؼهاى ٌُْؾ ّزهی 

 قؽگیدَ ُایواىٌُْؾ ُْـ نْؼِ  تثطیؽِ  

 ٌُْؾ نة کَ ًوٌاک هی ؼقع

 هی ظّظتاکِا ؼّی  تا قسؽ نعؽ هي تَ قاؾ تْ چهوِک

  ضظ هی نْظ

 ظُعضظ هی 
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 تْتا  چَ نیؽیي هؽاِا ضغ

 .هی کهٌع کهالَ ُای تلْطتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2449ًْاهثؽ  15ُاهثْؼگ، 
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 نِؽ   ی الیال
 

 نِؽ ًاهی گن، پیعا هیاىِ  

 نکْـَ ای تكتَ، تاؾ 

 ، صعای تْگ ظاًگگ ظیٌگ ، تاؼاًی هیاى ًاّظاى

 ، صعای هيک تاک ک تیک، عمؽتَ ای ظّؼ قاعت

 ؽًعگاىپ ، تاااال تاااالپؽّاؾ تؽ ـؽاؾِ  آتِا

 هاظقتِای  اباااتی تچَ عانماى، ِ ظیعاؼصؿ ّ

 

  ، پیعای گننِؽ ًاههیاىِ  
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  ، تاؾنکْـَ ای تكتَ

 صعای تاًگ لّصَ ُا، تؽاًَ ُا ِ خهينِؽ 

 ظگوَ ُای تاؾکٌاؼِ  ، لثِاالیِ نکاِؾ  قتآنِْب ّاژٍ ُا

ُّ ُْیِ  تاظِایِ  ظاغ، عغؽِ  ًفكکهیعٍ لع    صعایِ ُای 

 !عٌهی کُْ م م م م ، هؿٍهؿٍ  یتْىؾ، تؽٌَُ نعٍهاٍ 

 !هی کٌعـّّّْت نوع ، تلْ تلْ، کؽظٍ قتاؼٍ هكت

 

 نِؽ ًاهی گن، پیعا هیاىِ  

 نکْـَ ای تكتَ، تاؾ 

  ُا کْچَ ، تٌگ تَ تٌگنِؽ ِ هیاى

ُّ لؽؾ ظقتِایهیاِى کْچَ ُا   واىالی الیِ  آب 

ُّ تْی  واىُایظِّظ قیگاؼ ِ َپؽَپؽِ  اعلكی ُا 

  ُا لسظَ عدْل چَ

 چَ قؽکم کْکة ُا

 !َای هوٌْعُخاظٍ لؽىِ  ها، لؽىِ  

 !ٍنْؼیعِایِ  نمایمها، زؽِؾ  زؽِؾ
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ُّ ظاًَ ُای پانیع   !ٍؼعهۀ گیحِ  ًیاؾ 

 !لویعٍ تؽ ؼّظضاًَ ؼیؿلِ  قٌگِا ّ نِک

 ظَپَؽ، ظلهْؼٍ ظّؼ هی للاًتظاؼ لل اههة 

  ّظظقتاؼٍ هیاىِ  ناًَ ُای هاٍ ُالل هی 

 ثی تَ گًَْ اییٌَ ای، لتَ ق یقؽ

ُّ آتعاؼ ضْاتِا  ی ؼقیعٍ، نیؽیي 

 

 نِؽ ًاهی گن، پیعا هیاىِ  

 نکْـَ ای تكتَ، تاؾ 

 ظیٌگ ظاًگم ٌُْؾ تاؼاً

 تیک تاک ل ٌُْؾعمؽتَ ا

 ّاهاًعٍ ظؼ ّای ّای ٌُْؾ، ّصؿ یک ظیعاؼ

 ُای ُای  ِ پْقت قْضتَ ظؼ تکؽاؼ

 تی ها ٌُْؾهي ّ تْ 

 تاؾ ًهكتَ تؽ لّلَ ُای ضیال 

 تیمؽاؼ یؼّی کاؼػتاؾ 
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 هي، هؽّؾ تْهؽّؼ تاؾ 

 ظؼ الی الیِ  نِؽِ  ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2449ًْاهثؽ  21ُاهثْؼگ، 
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 ًطِای ؾیتْى
 

 ؼاٍ هیاى ها ظؼاؾ

 لؽاؼ  تیزؽؾ هیاى ها 

 تاؾ  ُویهَ ،ی هیاى هاکتات

 ًطِایم آّیؿاىُویهَ 

 تاؾ ظؼ تاال، ظؼ َپؽ

 ظؼ َپؽی کَ ضْاتیعٍ الی ظـتؽ

 ٍ ُپؽتیِْظ یظـتؽ

 .هی نْظُپؽ گاٍ هثل اهؽّؾ ضالی 

 ضلع تا ضْظ کهاى، کهاى
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 نظلزؽؾ ًهاًعٍ تؽ 

 ظلم ًَ ٍ ٍ ٍ

 ظلن ؼا ُیچ 

 ؿٍ، ًؿظیکههؿٍ  ینعؽ

 ؼؽق ظؼ ضیال 

 ضیال چَ ظّؼ

  .هی نْم چَ ظّؼ اؾ آظم

 هیاى پیلَ ای ضلْت ًهكتَ

 !آضؽل قالمعالن قالم، تَ ًهكتَ تَ 

 ؾًی ظؼ چؽش

 یِ  آلْظٍتؽـِاچؽضی هیاىِ  

 .ىاّاژٍ ُای قؽظ ّ اـعالی لؽؾ

 الی ًفكِایِ  ُپؽ نتاِب اًگهتاى

 للن ضیؽٍ تَ چهوِا 

 تَ ضْاتِایم ،ّ چهوِا تَ ًطِای ؾیتْى

 .عکٌهی  آبتؽؾ ؼا  یی کَاِؼًگ تَ
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 آٍ ٍ ٍ 

 ًَ ّاژٍ، ًَ تْ ،ایٌدای ضْاب

 !ایٌدای ضْاب هالِ  هي

 ام تؽایِ تي ؼعهَ گؽـتَ

 ؼاٍ  تا اًتِایّ قیگاؼی 

 ؼّی تؽـِاتا 

 ام ظؼ تاظ پیچعٍ قکِْتتا 

 ؼّظِ  کعام یاظ تاؾ تَ ًوایم هی آیع

 ظقت هی تؽم؟هي تَ ًطِای ؾیتْى ّلتی کَ 

 

 

 

 

 2449ظقاهثؽ  17ُاهثْؼگ، 
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  زؽؾ ًَ، نعؽ

 

 ، ؼلتضْاب ؼلت ِ هیاى

 ، ؼلصؼلصظؼ ًاِم تْ 

 قیٌَ ات  ِ ًفف ظؼ ضیال ؼّیِ  ظیْاؼ

 تْی یاـتْی ًؽگف، ظیْاؼ 

 ایٌدا یاقِا تا قسؽ تی تْ 

 ُی چؽشُی چؽش، 

 .نهی ؾًؼّی تؽـِا ظّؼ ُی 

 !زؽـِا کَ نعؽ ًوی نًْع، ًوی ؾًنزؽؾ 

 نعؽ تا تْ هی ظّظ، تا تْ هی َپَؽظ



33 

 

 عظُهی لن  ِای گیتاؼتاظ کَ هی ّؾظ، ؼّی ًت

 !تا ها، تا اعتؽاؾ ،ًت ُا ظؼ تلْؼ نة

 عؽیاى، ؾیتْى عؽیاى تْ زاال

 ضْنثْ چّکَ چّکَ

 ًهكتَ تؽـِای چٌگ تَ یکی 

ٍِ ًگاٍیکی   ضْاتیعٍ  تَ ها

 !ظّؼِ  آتم پؽّاًَ ّاؼ

 ًَ، نعؽ زؽؾ

 َ ایوِوۀ اـكاؼ گؽ یطتگاٍ ُ

 طؽٍ ایصآنفتۀ ضْاب گاٍ 

 ِ ّاژٍ ُا کٌاؼ لؽؾ ظیْاؼگاٍ 

 نْقِ  یک پؽّاؾظؼ ، ظؼ اّجاهیع گاٍ 

 ظؼ گیدی تاظ، التالی پیچکِا

 لکٌت پاُاظؼ گؽۀ ظقتِا، 

 نهی کٌؾ تؽای قپیع ظؼ آؼْل تْ کْک قا

 تْ ؼا تی تِاًَ قتاؼٍ 
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 ؾهیي ؼا ضْاب هی کٌن

 لسظَ ُای هلْلؼّی تیک تاِک 

 ضغْط ـؽظا ؼا تکؽاؼ هی کٌن

 زؽؾ ًَ، نعؽ 

 هثل هْخِای تؽٌَُ، پؽ ضؽّل

 ُْقِای عؽیاى، نؽّؼ هثل 

 هثل اًعیهَ ُا، هِؽتاى

 هثل انکِا تی ؼًگ ّ ؼیا

 ٌاى ظّؼ لثِای ها هثل عمؽتَ تکؽاؼک

 زؽؾ ًَ، نعؽ

 

 

 

 2414ژاًْیَ  3ُاهثْؼگ، 
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 ضٌدؽ اؾ پهت
 

 تْ ضیؽٍ

 آقواى تیؽٍ

 !ایٌدا ُیچ صعایی ًیكت

 

 ًَ چهن تَ تیعاظ نکْـَ ُا

 ًَ تَ کهوکم هیاى قتاؼٍ ُا

 !ایٌدا ُیچ ضیالی ًیكت

 

 ظقِت ًهكتَ تؽ گًَْ ُا گاٍ
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 ُؽؾۀ اتؽُا ضْاِب اؾ

 !تلٌگؽ هی ؾًع قغؽُا ضظ خاهاًعٍ ام ؼّی تَ

 تیِْظٍ گالیَ، تیِْظٍ تؽضگاٍ 

  !ّاهاًعٍ ُی تکؽاؼ تَ تکؽاؼ هی کٌع

 

  ٍ هی آیعلع کهیعاؾ کدا تا کدا ، نةقیلی ظاغ گاٍ 

 گػؼ اؾ ًام هي  کْچَ ِ ؼّی پیهاًی

 آلْظٍ ًام تْ  تَ ِاتؽـ ّیِ ؼ

 !کْتع هی ضاًَ تؽ صْؼت ًفف ًفف ؾًاى

 

 پاؼٍ   پاؼٍ، گاٍ

  هی نْم چؽضِا ضیؽٍ چؽشِ  تَ

 ! ٍ هی ظًّععیؼا ظؼُا چَ تی پؽّا خاّظٍ 

 

 هي ٌُْؾ ظؼ زیؽتن

 آظمضٌدؽ اؾ پهت هی ؾًع 
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 !تا هي ؾضن ضْؼظٍ هی کٌعتگْ هگْ 

 : هی گْین

 ًیكتنة عهك قیاٍ 

  قتاؼٍ ُا هی ضٌعًعّلتی 

ُّ هيتا  ُّ ظ  ؼّی ؼاٍ نیؽی  ظ

 !تا تْ ؼلت ظؼ آؼْل ؾیتْى هی ؾًٌع

 

 پاؼٍ ِاضْاتکَ گیؽظ ّلتی هي ظلن هی 

 ًّعآب، آتِا هثل تاظ هی ؼتؽ ًمم 

 هي چَ قؽظ هی نْم تاؾ

 !تاؾ کَ ًیكتن تپؽم تا ظّؼُا، تا نِؽ آـتاب

 

 

 2449ـْؼیَ  19ُاهثْؼگ، 
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 ُوَ ًگاٍاؾ ایي 
 

 هی ؾًین ؼا تَ ها کْک یواىّلتی چهوِا

  ضیالواى تا آًْؼ ًمهَ خؽؽاـیا ؾتاًَ هی کهع

 تَ ها هی ؼقینکَ  ؾزؽؾ تَ زؽ

 ینؼّی ؼیلِا ّ خاظٍ ُا ًفف ًفف هی ؾً

 اؾ ایي ُوَ ًگاٍ، ًگاٍ  ًگاٍ  عؿیؿم، 

 ىظلهْؼٍ ُای لؽؾاًوا، ىاههة قؽضی چهوِایوا

 . قتتا ؾضوَ ُای ظؼ ُْا تؽاًَ ای ًاتدا

 اؾ ایي ُوَ نْؼ، نْؼ  نْؼ  عؿیؿم، 
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 چؽش تؿًن یا ًؿًنقاؾ تْ کٌاؼ 

 چؽش،  ظقتپاچَ   ظقت پاچَ   ظقت پاچَ ّی ظاهٌن پؽّاًَؼضیالت 

 َپؽ تؿًنؽَپ، َپؽ، تا هي ،َپؽ هی ؾًع

 اؾ ایي ُوَ ظّؼ، ظّؼ ظّؼعؿیؿم، 

  ،هدٌْى کَ تَ کٍْ هی ؾًع، لیلی تعخْؼی تی تاب

 کٌاؼِ  ظیْاؼُا ،پؽ اؾ تِاًَ ،ظلم پیچ ّ ّاپیچ

 التالی هالـَ ُا گن هی نْظ

 ظقت تؽظٍتی تؽاًَ تا پهت نیهَ ُا گاٍ 

 ؼهاًتیک ؼا هیاى پٌدؽٍ هی ضْاتاًع

 هی کٌع ؼّنيیْانکی قیگاؼی 

 هی لؽؾظزٌدؽٍ ال 

 !پکی عویك ّ ظیگؽ ُیچ

 ُیچ ُیچ ُیچ

 

 2414ـْؼیَ  22ُاهثْؼگ، 
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 !َلٌگ ًؿى
 

 قؽ تاال

 تاال مقؽ

 !پؽًپؽ، ًقؽ تَ ُْا، 

 گؽم تقؽ

 قؽم گیح

  لثت تَ لثن، قؽت تَ قؽم

 !ظاغِ  ظاغظّاى ظّاى، 

 تی هی ؼقعآب تَ آ

 تَ قالی هی ؼقع ظقتت
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 تا آتی ،ؼؽق، ؼؽق

 !تا قالی ،ًْل ،ًْل

 آب، آب ،نةهیاى 

 ؼیطتَ عكل ؼّی هاٍ

 لیف لیف، ؼاٍ تَ ؼاٍ

 !، ال تَ النیؽیي چَکام 

 ، ُّّْمکامالم تا 

 کاهت اؾ الم ُّّْم

 ًهكتَ ایظقت تَ ظقت 

 !تگیؽ ًفف تعٍ، ًفف

 پچپچۀ ًكین صثر

 تؽاّل ضٌعٍ هاقت

 ى، تاؾ تیالٌگ ًؿ

 تیا، تیا

 

 2414ـْؼیَ  24ُاهثْؼگ، 
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 تیمؽاؼ للن
 

 تَ تیمؽاؼ للن، کَ لؽؾ هی ؾًع 

 لؽؾ هی ؾًع تٌن، تَ چپ، تَ ؼاقت

 ، قؽ تَ ظیْاؼعؼاقت ظم ًوی ؾًتَ 

 .ظتَ ظیْاؼ ههت هی تؽ

 تَ تیمؽاؼ للن، تة کؽظٍ کاؼػم

 ضغِای ًاتدا اتکاؼػم نع تا تَ تا، 

 چَ تی تابًاتدا ؼّیِ  قغؽُا 

 .اقتچَ تی تاب ظل، کَ ظیْاؼ تیِْظٍ نکكتَ 

 زؽـِای ظـتؽم  هی کهع آ ٍ ٍ  ،ظلوؽظٍ کَتَ تیمؽاؼ للن، 
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 آیٌَ ضْاِب ِ زؽـِای ظـتؽم ظلْاپف

 !ایي قغؽ آضؽمععن ظلِؽٍ ظاؼظ 

 کتواى  ؾًگاؼآضؽم ایي ظل ًاؾکن،  ؼّیِ  

 هی ؼّظکهاى  ،کهاى، تٌِایی تا نثِای

   !چال هی کٌع ، یکییکی ،ؼا ُاتْپؽق ،کٌاِؼ تلْط

 ًهكتَ  ظّتاؼٍ قؽظ کَ تَ تیمؽاؼ للن، 

 ُْا ًوی کٌع تَ تیعاظ ظقت

  تاؼچَ ّیؽاى ًوی کٌن

 لػیػ تْظ ظُاًت ؼّی پكتاى هي

 ؼلؽلَ ظّؼ ًاـن، ُای ّ ُْی تٌت

 ظلن هیاىِ تَ تیمؽاؼ للن، کَ تاظ تْی صْؼتن، عْـاى نعٍ 

 ثثت تْ ُنًام  ظلن، التالی ضغِای تٌن، هیاىِ 

 ثثت تَ ازْال، نایع ـؽظا

 !ؾًٌعهی  ِاؼّی قٌگِ هؽا  تاؼیصـؽظا 

 2414هاؼـ  1ُاهثْؼگ، 
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 !ظًثال هي تیا
 

 ؾیتْىآی ی ، ؾیتْى

 ضْاتیعٍ تؽ کؿ تاالؼ

 پیؽاٌُت ،کثْظ اؾ تلٌگؽ

 تاّؼت ،تٌگ نعٍ ظیگؽ

 قؽگؽظاى ْـآًیو

 ّاژگْى اآًیو

 !لصۀ ضكؽّ یا هدٌْىکهک اقت 

 آی ی ؾیتْى ؾیتْى،

 پیؽاٌُت ؼا تَ کَ هی تطهی؟
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 "کكی هی آیع"آى کَ هی گفت 

 ظل تَ قتاؼٍ قپؽظٍ 

 ظلعاظگی ظؼ ضْاب چهیعٍ

 !تَ هؽگ قالم ًگفتَ تْظ

 .ظًثال هي تیا ،هي هی ؼّمزاال 

 ؾیتْى، آی ی ی  ؾیتْى

 ظقت ظؼ ظقت هي 

 هي، تْ

 تْ، هي

 تا ُوَ تؽظیعُا، تا ُوَ هؽثیَ ُا

ٍِ ظؼا  ، یْال یْالؾظؼ پیِ  ؼا

 !تؽ ُؽ چَ ًامِ  آظم اقتضظ تکم 

 زیؿ اؾ ایي تاؼاى کَ هی تاؼظ

 زیؿ اؾ ایي ظّقت ظانتي نایع

 ؾیتْى، آی ی ی ؾیتْى

 ظًثال هي زؽؾ تا کدا ؟
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 ظًثال تْ چهن تا کدا؟

 گیح چؽضیعٍ این ،ِ نثاُت ها ظؼ کؽاًَ ُایِ  ظّؼ

 خا تاؾ کؽظٍ اینها ظؼ اـكاًَ ُایِ  نْؼیعٍ 

 .ظؼیعٍ اینایي تاؼیص ؼا  ی اؾیخاها 

 هی ؼلصینتا قوفًْی پؽًعگاى ، هثل یک قٌداب لهٌگهي ّ تْ، گاٍ 

 تیِْظٍ ظل هی تٌعین  ،ظّؼ ُْـِ  هؽظی هكت ،تا ضْنَ اًگْؼگاٍ 

 !کْتینهی  یگاٍ پا ؼّی پعال گاؾ، تَ ظؼضت

 ؾیتْى، آی ی ی ؾیتْى

 !زاال هي هی ؼّم، ظًثال هي تیا

 

 

 

 

 

 2414اؼـ ه 2ُاهثْؼگ، 
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 ُْایِ  ًاضْل
 

 ظم ًوی ؾًع ُیچُْا ایٌدا چَ ًاضْل، 

 تؽق هی پؽظؼعع تؽـ هی ؾًع، تْی ظلن 

 ظلن کَ ظل ًیكت، ظلعاؼل ًیكت

 !کفهِایت چَ تویؿ تؽای ؼاتغَ ُا

 ظّؼ هی نًْعُی ًؿظیک، ُی ؼاتغَ ُا چَ تی ؼتظ، 

 هُْاین تیطْظ چهن کهیعٍ تَ تْ

 ّلتی ظلت ظّؼ تٌن چؽش

 فف ؾًاى، تٌع تٌعًفف ً

 !پاّؼچیي پاّؼچیي کوؽ هی ؾًع
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 تاؼاى ًوی ؾًعُیچ ُْا ایٌدا چَ ًاضْل، 

 هؽا ـْت هی کٌع هؽظ هي ًاهؽئی، نوعِ 

 ظؼضتظال آکل هؽظٍ اقت ّ 

 ضم ضمی ُی  ،تْی گْل کثْتؽاى ،تاغ ظؼضِت

 ی هّ تْ عٌاب ؼا ُی قفت هی ک

ّ 

 عظیؼًگ گلِا ؼا ًوی ضعا 

 ظؽقثؿ هی کّلتی چکَ ُای تْ هؽا 

 ّ 

 هی تؽقی ّلتی هثل ـؽـؽٍ ُا گیح هی چؽضی ؽاتْ چ

 هی نْیهؽظ  هثل اتؽُای قیاٍ

ّ 

 هي چَ نْؼ هی نْم ّلتی کَ تْ نثیَ هي ظقت تکاى هی ظُی

 ّلتی ًكین تْقَ ُایت ؼا ظؼ ُْا چیعٍ ؼّی گًَْ ام هی ًهاًع

 آٍ ٍ ٍ 

 گْنن کؽ؟کَ صعایت گن یا 
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 تَ ضْاتن تیا، تَ تیکؽاًَ ضیالن تیا

 !ظلن تٌگ تْ ؼا هی ضْاُع

 َ ُاؼّی تّپ یاظت تانع تْی یاقِا

 ُاتِْی عكل ؼّی آتی  تانعیاظم 

 !یاظت تانع ظؼّغ ًگفتن کَ هی آین

 !قفؽ هی هاًی ظؼیاظت تانع ظؼّغ گفتی کَ 

   پیچ هی ؾًع هالـَ ُن ؼّی ضغْط ظلتٌگ تا هي زاال 

  گؽـتَّ گؽیَ ْی قیگاؼ ت ِاینضْاتچمعؼ 

 خیػ، تا عٌاتِا تکهعتاق ظلم هی ضْاُع ؾیؽ گْنن ا

ّ 

 چمعؼ ظّقت ظاؼم ، هي چمعؼ ظلن هی ضْاُع

 ضٌعٍ ُای تلٌع تْ ؼا صعای ؾًگ ُا ؼا، صعای 

 !ظّؼ اؾ عٌاتِای اتاق

 !هی لؽؾظؼّی تعؼّظ اههة پٌدؽٍ چَ قؽظ 

 2414هاؼـ  4ُاهثْؼگ، 
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 نِة قؽظ
 

  خاى عانمنکٌاؼِ  آٍ ایي  چوثاتوَ ؾظٍ

 !قاظٍچَ 

  یهؽُو کؽظٍ تَ اهیِع چهن هسؽم

 !چَ تیِْظٍ

 گیؽ ًفف، ٍعیپیچی تْظً

   !ؾضوی کَ ظؼ تکؽاؼ قؽ تاؾ هی کٌع

 ّ ایي خاىِ  عانمن چَ قطت  

 ضغِا هی ؾًعچَ آتم 

 انکِا هی کٌعچَ عْـاى 
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 ظؼ نثی ایٌگًَْ قؽظ

  ؟ؼّاچگًَْ ایٌگًَْ 

 

 تاؼچَ تْظ  اؾ تی پؽّاییگواًن 

 کَ ؾًثْؼُا یکی یکی آهعًع 

 عًعًاهیکَ علفِا ؼا ُؽؾٍ 

 .یعًعؾظُْـ ظِ  ظتا تا ؼا نِایکَ ؼلص

 

  زؽیصهاى ِ آؼْلتا ع ٌگاٍ هی آی

 پؽ ّلعاى هچهوِایهؿٍ،  هؿًٍیههاى 

 !عهی تلع اى هؽاهظُاً

 !ّ هي چَ تیگٌاٍ، گٌاُکاؼ هی نْم

 

  !، تیطیالاى اؼؾاىهًؽضهاى ـؽاهْل، گاٍ ًاه

 قؽگؽظاى قْت هی ؾًنتعُکاؼ تَ ُْقِای 

 هی کهنُْؼااا تؽای ّلازت 
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 اخاؾٍ تی اخاؾٍ: تَ آلا هی گْین

 تؽظی قالَ ُا، لصَ ؼیهَ ُا ؼا ٌُْؾ کتاب ًکؽظٍ ام

 یک آى، یک قکتَ، یک ّاژٍ تؽای ًمغَ کاـیكت

 !لغفا لثل اؾ ایٌکَ ًاهن ؼا تؽ ظُاى تیاّؼی ظُاًت ؼا تهْی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2414هاؼـ  8ْؼگ، ُاهث
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 آتم
 

 تٌْنیع، تٌْنیع

 اؾ ایي کاقَ لثؽیؿ تٌْنیع

 تطٌعیع تطٌعیع

 تَ ایي هاٍ ضویعٍ تطٌعیع

 ًتؽقیع، ًتؽقیع

 ًتؽقیععانك ظیْاًَ  ایي اؾ

 تثیٌیع تثیٌیع

 تثیٌیع مچهن ضؽات آىاؾ 

 تگْییع، تگْییع
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 چهوَ خْناى تگْییعى آتَ 

 پؽاًیع، پؽاًیع

 ًیعتَ ایي هِؽ چْ آتم پؽا

 ًگْییع، ًگْییع

 اؾ ایي پاؼٍ ظلن ُیچ ًگْییع

 تؽلصیع، تؽلصیع

 تَ ایي قاؾ پؽقتْ تؽلصیع

 تطْاًیع، تطْاًیع

 اؾ ایي ظـتؽ زیؽاى تطْاًیع

 تٌْنیع، تٌْنیع

 اؾ ایي کاقَ لثؽیؿ تٌْنیع

 

 

 

 2414هاؼـ  11ُاهثْؼگ، 
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 تَ هِؽّؼؾی
 

 ایٌگًَْ کٌاؼ ظؼظ، ُؽگؿ ًثْظم ایٌگًَْ هكت

 ـِای هگْ، انکِای هيپهت زؽ

 خاى تی خاى هي اـتاظٍ تَ ضاک

 تا ّاژٍ هي  گاٍ قْؾ هی ؾًع تٌثْؼ تْ

 ؼؿلِای تْ ؼّی لثِای هيهی کٌع  گاٍ ـؽاى

 تَ زؽؾ یگاٍ ضام هی نْ

 ظّتاؼٍ ًْا هی نْی تَ هِؽ  

 ایتاؾٍ  ؽؾّاژٍ تَ ّاژٍ ز

 .نیؽیي هی کٌنچَ ضْل تَ ًاهت کام 

 عٌتیهَ تَ ؼیهَ هی ؾًگاٍ 
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 ظمآ

 عٌهي ّ تْ ّصل، پاؼٍ هی کٌ

 َپؽ، ِپؽ

 هی خًْع ُی ی یهْنِا، ؼّزواى ؼا ها ًاى  ؾضن

 ُای کتاب عهك  زؽـِایواى آیَ

 هی ؾًٌعگاٍ پیلَ تكتَ، تٌع 

 تؽًعگاٍ ًیؿٍ تؽ قیٌَ ظؼ ظام هی 

 تاتْت هیاىِ این گاٍ آؼاقتَ 

ٌٌَعگْؼُا  چَ تؽایواى  هی َک

ّ 

 !زؽؾ ًوی ؾًینها 

 تاؾ تْی هؽگیعٍ پیچهة ایٌدا اه

 هی ظُع نکْـَ ُای قؽش نضیال ،ؼّی هچِای هي

 ضْى هی پؽظ

 ًفكِاین تؽیعٍ تؽیعٍ

 هی ًهیٌعتؽ تال تاظ تّکَ تّکَ 
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 ظؾظیع؟ضْاتِاین ؼا  چَ کكی

 ؟کهیعضؽهي  چَ کكی آتم تَ

 آٍ ٍ ٍ 

 ظؼّغ ًیكت کَ تگْین 

 تْظًت ؼا هی ضْاُن

  زاللت آؼْل تٌگ، نیؽۀ خاى 

 یاـ غؽِ ع ظؼظُایت هؽُن

ّ 

 آییي هاقت کَهِؽ  هی ؾًعن لؽؾٍ تَ خاً

ُّ ُكت   هاقت کاؼِ  ؾظىَپؽَپؽ تا تْظٍ 

 

 

 

 

 2414هاؼـ  15ُاهثْؼگ، 
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 ظیالْگ تا هؽگ
 

  عکٌهی تا هؽگ  ؼلص لنظاههة 

 ٌعضْاتُا ُوكایَ  ّای

 ضْاب  ّ

 !ضیف هيتیگاًَ تا چهوِای چَ 

 لٍِْ کٌاؼِ   چَ ضْب اقت ظّظ قیگاؼ

 !ًعهی هاکَ ّاژٍ  اقت ؽیيچَ نی

 ایٌدا هؽگ کٌاؼ پٌدؽٍ اههة 

 تهواؼ: هی گْیعایكتاظٍ 

 !ًوی نواؼم



59 

 

 تطْاى: هی گْیع

 !ًوی ضْاًن

 ؼاقتی چٌع ؼّؾ هی گػؼظ؟

 چٌع ؼّؾ ٌُْؾ هی هاًع؟

 گؽتَ تیواؼ نعٍ تاؾی ًوی کٌع

 ظّؼ نعٍ؟ ُا چٌع ضیاتاى اؾ نیغٌت

 تؽای ؼقیعى قؽل تَ قؽت 

 !قؽ تْ هی گػانت چَ تاؾیگْل قؽ تَ

 هؽگ آب هی ضْاُع، لع یک ّاى تؿؼگ

 هؽگ تؽق هی ضْاُع، ـمظ یک قین ًاؾک

 هؽگ چهوِایم تٌگ اقت

 ضظ هی ؾًعهعام ظقتن ؼا 

 ؼؽ هی ؾًع

 ـمظ یک ضظ: هی گْین

 ـمظ پٌح زؽؾ: هی گْیع

 آب قؽظ اقت: هی گْین
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 هي ٌُْؾ هی لؽؾم: هی ًْیكن

 !ت کيتَ صعای الی الی تاؼاى عاظ: گْیعهی 

 !ام هي کَ اؾ عاظتِا تؽیعٍ: هی ًْیكن

 ؟هؽگ چؽا ًوی ظاًع

 چمعؼ ظُاًم تْ هی ظُع

 هي ظّقت ًعاؼم

 زاال ًهكتَ ؼّی صٌعلی 

 ضْاب ًیكت 

 ُچؽت هی ؾًع

 هي ظّقت ًعاؼم

 ؼاقتی تِاؼ ظؼ ؼاٍ اقت

 قثؿٍ ُای هي ُپؽ اؾ خْاًَ اًع

 !تَ ـال ًیک تگیؽیع

ُِؽ تَ هي هی ضٌعظ  ُِؽ  هؽگ 

 نْظقایَ هی قغؽُاین ّی ظقتن ؼ

 هؽگ هی تیٌع



61 

 

 !ًمغَ ؼا قؽش ّ ضیف هی ًهاًع

 ظاظ هی ؾًن ًَ ٍ ٍ ٍ، ـمظ یک ضظ

 !هي ٌُْؾ زؽـِاین ؼا ًگفتَ ام

 گْنن ؼا گؽـتَ هی پیچاًع

 ـمظ پٌح زؽؾ: هی گْیع

 هي ٌُْؾ هی لؽؾم

 تعؼّظ: هی ًْیكن

 

 

 

 

 

 

 

 2414هاؼـ  16ُاهثْؼگ، 
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 آّاؾ
 

 کْظکاًَ  آّاؾی اتتِاؼ،  تا تگػاؼ

 هلْلی اعلكی ُاکٌاؼِ ، ضواؼ اتاقایي هؽعْب ظؼ قؽاؾیؽی 

  ، تَ ـؽظاآـتاب ًگاٍظل ضْل کٌن تَ 

 ِای نکكتَظلتكتَ،  پهت پلکِایتگػاؼ 

 ظتگؽظ ای همّعـ ّاژٍظًثال  ىظُاًوا

 تواًن ًاضْلتگػاؼ کْلی آّاؼٍ ای تانن، 

  مؽتَپخاًن،  ُای ُایِ تا 

 اًن آتم خ ِ اؾ ؼّیتَپؽ 

 .ؾؼظی تْ اؾ هي، قؽضی هي اؾ تْ
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 تاؼیصی پف کْچَ ُاهیاىِ  کْچَ 

 ۀ تاؼاىتا ؼلصْاؼظًثال تاکِا، ظؼ تَ ظؼ 

  ی کهیعمظؼُؽ تَ  ظقت

 !ن، ًوی ؼقیًوی ؼق

 تَ اهؽّؾ هی ؼقن

ُّ عکكی تٌِا ،ی ظؼ تاغالتالی ؼثاؼ  هي 

  تْی عیع ّ عیعیِاپیچیعٍ 

ُّؼلص پؽّاًَ ُا ؼ  نکْـَ ُاِ  ظ

 ُا تْقَُا ّ َ لّص

 ؟ آیعهی  ظیعًنچَ کكی تَ  ـؽظا

 لثؽیؿ نکكتَ، ، ًهكتَ امتاؾ 

 ًیكت  ُیچکفٌُْؾ 

 عانك ،ظلعاظٍایٌگًَْ هي  چْىٌُْؾ کكی 

  خاؼی   لغؽٍ ای ایٌگًَْ تَ غّقتا هي 

 ظّقتت ظاؼمصعْظ لّلَ ُای  ظؼتا هي 

 یک پؽّاؾ ظؼ ضْاقتي ـتر تَ توٌای 
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 ظؼ عؽزی اؾ کْالژ یک تاّؼ

 .ٍ، ًیكتظثًُْی ؼا

 نٌیعٍ ام ی ضْبهي اؾ ؼؿلِا زؽـِا

 چمعؼ پؽیعٍ امهیاى لصیعٍ ُا 

 ضٌعیعٍ ام ظؼ ضْاتِاُویي اّلیي پؽقتْی تاؼچَ تا 

 ُی ی ًْنتَ ام کٌاؼ پٌدؽٍ 

 ُی ُی تؽاین ضْاًعٍ اقت

 قؽظناضَ ایٌدا ضاًَ قؽظ، 

 چکاّکی ًوی ضْاًع

 گیتاؼ  ایي ًاضٌِای کثْظ هي ؼّی تاِؼایي 

 تِاؼ هي تؽای هْؾّى ًاآٌُگ ي ای

 !ایي کاتْـ ؾًیكت ظؼ تکؽاؼ

 

 

 2414هاؼـ  17ُاهثْؼگ، 

 



65 

 

 

 

 

 

 ُویهَ یک
 

 نة تا هی ؼقعزاال 

 ًَ ظقتِای خٌْى، ًَ تطهم گؽیؿ

 ًَ آّاؾ اهیع، ًَ عهمی آتهیي

 ـمظ قایَ ای اؾ ها، ؼّی ظیْاؼُای ًوٌاک

 !كتکٌاؼ ًٌگِای تاؼیص، ًمم کهوکهِای تیِْظگی

 ة تا هی ؼقعنزاال 

 ؾیتْى چمعؼ هی تؽقع

 قایَ ای کَ ؼّؾی هي تْظ
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 چمعؼ تا ضْاتِای ؼًگی، تا کفهعّؾُا

 هی کؽظآتتٌی ؾیؽ ـْؼاٍ 

 تٌفهَ ُای گلعاى، تا کؽهِای نثتاب چمعؼ تا

 هی ضٌعیع صعای لْؼتاؼَتَ 

 ثٌن ُاتیتاتی نچمعؼ تا قتاؼٍ ُا، تا 

 !تَ ضیال عهك قفؽٍ پِي هی کؽظ

 ؼقعزاال نة تا هی 

 هی ًهیٌع تا لسظَ ای کَ هاًْـ ًوی نْظ

 ظؼ تكتؽی کَ گؽهیم گؽیطتَ

 تَ تاّؼی کَ اؾ زؽـِایم پؽیعٍ

 تَ زال ؼًگِای تاضتَ هی گؽیع

 ّ هیاى ظـتؽل ؼج هی ؾًع 

 یک ظؼ یک ُویهَ یک

 

 2414هاؼـ  24ُاهثْؼگ، 
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 ظؼ گْظی هاٍ
 

 ُای ُایِ  ظلتٌگی ،یهیاىِ  ظـتؽ

 واؼض یِ اّای ّ ،اًعیهَقْؾِ  

 هیاىِ  تكتؽِ  ُؽ قغؽ لویعٍ عغهِای تی لؽاؼ

 تَ گْؼ هی ِکهعچَ لؽاؼ  تی

 !خؿ هؽظٍ نْؼ کكی ًوی گْیع قالم

 

 اههة ایٌدا هي تی ًداتت 

 تا پیؽاٌُی چاک، چاک

 تی پؽّا، ؼّ پف هی ؾًن



68 

 

 قیٌَ تاؾ هی کٌن، ظقتن ؼا تگیؽ

 تؿى ، آشظّؼ زلمَ ام آش

 یؽمًوی گ ظؼ التواـِ  تگیؽ، تظقت

 ضاهْنی  تَ تٌِعام اـتاظٍ 

 !ایي قکْت ِ خیػ ،ّیژٍ ظاؼظزضْؼ 

 

  ؼّیاُای هي ظؼ لوفِ   هعام

 تی هؽُن  ،پاؼٍ، پاؼٍ

 اهاى، اهاى، نیفتَ، َپؽَپؽ

 !ًوی ؼّظیکی تْ  تؽ ظّل نتاتْت

 اُلِ  اظب ضْل َپؽ هی ؾًع

 !، تی اظتن، ضیؽٍ، ضیؽٍظُاى تكتَ

 ضیؽگی هی کٌع ایي ظل عانمن

 تاؾٍ، تاؾٍ  ؼلغِای

 !نهی کٌ یظؼ ضلْت هكت

 ضظ کهیعٍ، ُی ی ضظ هی ًْیكن ُی



69 

 

 !ٌنًوی کچؽا زیا 

 

 ّاؼظیْاًَ  پؽقَ ظؼ ضیالی

 !هیاىِ  کْچَ تاًگی ظؼاؾ

 نایعظّ تي  ی ـضای ؾاّیَ

 آهیؿل لسظَ تا ضاعؽٍ نایع

 كت نایعیؾً ظاًایی  عؽذ ظؼِظ

 تَ تْی ًاؾ یک نعؽ تایع

 عتَ ًمم ضٌعۀ یک آـؽیٌم تای

 تَ زال ژؼؾ یک ؼّیا تایع

  ضْنا ایي نایع ّ تایع

 ضْنا ًاؾک ظل عؽیاى 

 ضْنا هٌگی یک تٌگ 

 ، کَ آظم تی نؽاـت هی ضٌعظاههةضْنا 

 اـتاظٍ ظؼ گْظی هاٍ  ،نتَ هي کَ چهو

 آلْظۀ نواقتهٌتظؽ کْک ظقتِای ، تَ عمؽتَ ُای قاعت کَ گیح
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 ضْنا اههة کَ هي آظم ًیكتن

 ا پْلکِای ؼیطتَ ظؼ قازل ؼّی هاقَ ُای ضیف، ت

 !هاُی هؽظٍ ؼا ًْاؾل هی کٌن

 

 گاٍ لّصَ هؽگ کْتاٍ اقت

 هثل آتی کَ چکیع تؽ ضاک

 هثل تْؼی کَ کهیع صّیاظ

 هثل نعؽی کَ ًْنت نِال

 یكتچِاؼ خلع ِ گاٍ لصۀ هؽگ ؼهاى

 ُوَ هی ضْاًٌع، ُوَ هی ًالٌع

ُّ ُوَ هی ظاًٌع  ُوَ هی گؽیٌع 

 ضصلت آظم ایي اقت

 !ظم ؼا ًثایع نکكتاّؾاى آ

  !اگؽ نکكتی آظم ًیكتی

 

 زاال چهون گیؽ کؽظٍ هیاى اؼکاى ؾتاى 
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 ُی تاؾی تا ضغاتَ ُای تؿؼگاى 

 !تاؾی تا ظم نیؽ هی کٌن

 ُؽ تَ ؼیم تی ؼیهَ ُا هی ضٌعمُؽ 

ّّ ؼاقتی  !هكتی 

 !تَ کْؼی چهن زّؽاـاى اُل ـي

 پلیع عهك ّ نیعایی ِ ظنوي

 اؾ هي ْیعنعؽ کَ ًگ

ُّ تي اؾ ًگْیع  ضْاُم خاى 

 ظلؽتایی ًکؽظ نعؽ کَ 

 قغؽ تَ قغؽ ًؽیطت ؼوؿٍ 

 تْ ـؽهاى اهاهم تعاى 

 !ؼضهاًم ًکيتیِْظٍ 

 نعؽ اههة نعؽ عؽیاًی تثعیع اقت

 عهانی هی کتؽ ناش گاّ ًهكتَ ًّم

 تدّلیِ  زضْؼم ُویي ضظ نکكتَ اقت
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 ، تی ّاقغَ ای هاٍ تیازاال 

 کوی اؾ ها، کوی اؾ عهك تٌْیكین

  لْؼُایِ  ضْاقتيِ  تی اًتِااؾ ت

 کَ نکكت

 اؾ خٌْى زْاـ ؼّظی کَ هی ؼـت تا ظؼیا

 کَ ضهکیع

 نة تی پایاى ظؼ یکاؾ ُوآؼْنی 

  تؽ تاماؾ نْؼ تال تال ؾظى کثْتؽُا 

 ُای نِؽ ظؼ آـتابهٌاؼاؾ ؼًگ 

 نکاپؽیهاًی یک چّکَ اؾ  

 تا نیعاییِ  تيِ  تیعی کَ هی لؽؾظ ظؼ تاظ 

 تٌْیكینتگػاؼ 

 ًگْییناؾ ُوآؼْنی ُؽؾۀ تاظ تا آب ؼ تگػا

 آبضام تچؽضع ظؼ  مُْق تگػاؼ ُاـِت

 نْؼِ  پؽّاؾ تثؽظ ها ؼاتگػاؼ 

 .ها کَ هعٌا تا عهك ظؼ عهك نعٍ این
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 زاال تاؾ ظّتاؼٍ اؾًْ

 ایي ظـتؽم توام ظؼ گؽّ نوا

 اُل ؾهیٌیع ّ هعلْم السال

 ظؼ تی پؽّایین قْضتَ ایع تاؼُا

 گاىؾتاًن ظؼضهاى تؽای قتاؼ

 اؾ ضاک تؽ آهعم چْ تؽ ضاک نعم

 الگْی ؾًی هیاىِ  کاؼؾاؼ نعم

 ظؼ خِهن تاؾ ظؼ لفكن

 ضلْتن یک ـاخعَ ی غاِت

 اًگهت تَ ظُاى ًهاًعٍ ًهاط

 ظؼ تدّكن ایي ًهاعی کَ هٌن

 ًظام نواقت  اؼؾلِ  ،آتم

 اؼؾل ًظاهتاى ؼا ظّظ هی کٌن

 زؽـِا پهت پؽظٍتْظٍ ظؼ صسٌَ،  عهكتا تْظٍ 

 .ظـتؽم ؼا کاتْـ ضْاتِایتاى هی کٌنزؽؾ زؽِؾ 
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 ُكتی کتاّؼ ظؼظؼ ، ی ظیگؽظؼ تسمك قپیع

 لویعم ظؼ آؼْل هؽظی

 کهیعم پْقت تٌم ظقت تَ

 ًهاًعم هیاى قیٌَ اللة 

 ؼّی تٌم ضؿیعم

 ًدیة تْظ چهن آتیم

 ظلهْؼٍ ًعانت ، ُیچتاتلْی نْؼ اًگیؿ ضیالن ُیچ پؽّا، ُیچ

ُّ پیم  ؼّی ؼاًِا تی پف 

  ؽاؼِ  آّاؾِ  تيتکؾتاى تَ 

 ضْیم ِ چؽش هی ؾظم تا ظؼ چؽش

 ؾ پیم تكْؾظ تٌن تؽ تٌم تیم

 ظؼ آى نة گواى کؽظم ضعاییكت ظؼ ؾهیي

 کَ تی ضْاب تا هي ـؽّ هی ؼّظ 

 تا هي تَ اّج هی ؼقع 

ّْاؼٍ هی نْظ ،هیاى تكتؽم   ؼّی آتهن، ـ
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 ضعا ًثْظ ّ هي گواى کؽظم

 تَ انتثاٍ

 کؽظمتؽ چِاؼ قتْى تٌم چَ قدعٍ ُا 

 اًتِا تی

 کفؽ، کفؽ، کاـؽ، کفؽ 

 کفؽ ًثْظ

 تَ ؼقن عهك ،کاـؽ نعم

 عهك َپؽَپؽم کؽظ

 تَ ؼقن آظم

 

 زاال ًهكتَ ام نعؽل هی کٌن

 هیاىِ  ظـتؽی، ُای ُایِ  ظلتٌگی

 قْؾِ  اًعیهَ، ّای ّایِ  ضواؼ

 هیاىِ  تكتؽِ  ُؽ قغؽ لویعٍ عغهِای تی لؽاؼ

 تی لؽاؼ چَ تَ گْؼ هی ِکهع

 !ْؼ کكی ًوی گْیع قالمخؿ هؽظٍ ن
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 تاتْت ًوی ضْاُن ، ًَ، ّای ی ی

 ...کَ هثاظا

 آتم تپا کٌیع، تیاّؼیعُیؿم 

 تؽاین نعؽ ًگْییع

 اؾ ظؼّغ تیؿاؼم ، ظّقت ًعاؼم

 ظؼ گْظی هاٍ تٌهاًیعضاکكتؽم ؼا 

 تَ هاظؼم تگْییع 

 گاٍ لّصَ هؽگ کْتاٍ اقت

 هثل آتی کَ چکیع تؽ ضاک

 هثل تْؼی کَ کهیع صّیاظ

 نعؽی کَ ًْنت نِال هثل

 

 

 2414هاؼـ  28ُاهثْؼگ، 
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 ّظاًگیاخ
 

 ای عهك،

 ؟نعؽ هي اقت کعامقثؿِ   ّصؿ اًگیؿۀ تْ، تكتؽ

 ؟اقت ناپؽککعام  ِ هكتی قؽضْلِ  هي، ؼاؾ پٌِاى

 ضْاتن؟ ای کَ ایٌچٌیي ؼتْظٍ یكتیچ

 اـتاظم؟ظؼ  تکَ ایٌچٌیي تَ ظاه

 آٍ ٍ ٍ، 

 ًنظؼ ضلِْت قؽظِ  ؾهكتا ،یقؽ ؼقیع

 ضغْطِ  زیؽاًن ِ  تؽ خْاؼ یًهكت

 ؟هی چؽضیع تعغؽ کعام ّاژٍ ظؼ ظُاً
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   ؟تْظ تاًلثطٌع کعام قتاؼٍ هیاى چهو

 ؟ظؼ کعام ضغَ تال هی ؾظم

 هٌگ 

 ؟نعم ؾهیي ًممظؼ کعام چؽش 

 گیح

 هیاىِ  چِاؼ ظیْاؼ قٌگی

 !ؾهكتاى ًوی ؼّظ

 !تِاؼ ًوی ؼقع

 ناظیِ  نعؽِ  ظّقت تظاًَ ُای تِاؼ

 هثسْـ تتلط ۀتِاؼم ظؼ کیٌ ظاًَ ُای

 تُواّؼظی ًوی کٌن تا عصیاً

 ؼاًگیؿ ظلتتا ناظهاًی نْ

ٍ ٍ ًَ 

 تَ پک پک ایي قیگاؼ  ،ظؼ اًعٍّ تی تؽییؽ

 تَ اًعکاـ ّاژٍ ای آؼام

 آؼام ضْ هی کٌن
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 چٌع هاٍ، چٌع ؼّؾ کؽظٍ تْظم چٌع قال،ضْ 

 !ضیف ًهكت تتا آؼْل هالـَ ا ننایع تْی زؽـِای

 !ظًعاى هالـَ ام ؼا نکكت ،ّهاا تتْی زؽـِای

 !ًهكت لْاقیٌَ ام ؼا ظؼیع، چهون تا ظّؼُا ظؼ 

 زاال ًگاٍ هی کٌن 

 ُعیَ کؽظ ْتتَ قٌگ ؼا  آـؽیٌمِ  هُْثِت یی کَضعاَ ت

 !تثیي چَ تؿؼگی

 !تا ؼؽّؼ یک عماب

 !یک هؽظ

 ًگاٍ کيای زاال اؾ ُوآًدا کَ ایكتاظٍ 

 آّاؼٍ ؼا، تا قْی خاّظاًگیکْلی  کْچِ 

 !چَ کْچک اقت ، ظًیاثیيت

 

 

 2414هاؼـ  29ُاهثْؼگ، 
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 خاظّی ضلْت
 

 !ایي ضاًَ چَ هضسک

 ؼًگ تَ ظیْاؼل، پٌدؽٍ تَ تاؼم

 قمفم تَ چهوِای هي 

 هعام ععٌَ، هعام ؼّؾُا ؼا ؼج هی ؾًٌع

 ضهٌْظین ؼا ُی ی کن، ظؼ نگفتی ضؽب هی کٌٌع

 گاٍ ظؼ تاؾ ًوی کٌن

 عخاظّ هی کٌ اؾ نکاِؾ ظیْاؼ، ضلْت

 !ایي ضاًَ چَ هضسک

 تا صٌعّق پكت تؽ ًمهَ خؽؽاـیا ضظ هی کهن
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 ضالی، ضالی، آهیطتَ تَ خوع

 هیاًهاى ّّل هی ؾًن

 !الل تْظم، زاال کؽ هی نْم

 تا لعهِا ظّؼ اتاق، ظؼ ُْایی ُپؽ گاؾ 

 ًفكن گیؽ کؽظٍ، نایع ؼّی ضظ آضؽت

 چٌع تاؼ قکتَ ؼّی ُؽ ّاژٍ 

 تا ُؽ ّاژٍ ات َپؽَپؽ هی ؾًن

 هی ًْیكع کهم ًعاؼظ ، آظمظؼاؾ اقتنة 

 آّؼظهی کن چمعؼ ظؼّغ 

 زاال هي هِؽ ؼا ؾًعٍ تَ گْؼ هی کٌن

 گلِای ضاًَ ؼا تی تاب تَ ظّؼُا هی تؽم

 هثل آـتاب پؽقت، لسظَ تَ لسظَ، ؼًگ تَ ؼًگ

 نْمضن هی  ِاعکك ؼّیظّؼ ضْظم چؽش، 

 زؽؾ تَ زؽؾ نثاُتیكت تاؼیک 

 ت تلٌگؽ هی ؾًعگاٍ ظؼ تاؼیص تکؽاؼ، تَ اقتماه

 قؽش تاتیعٍ ، تؽ ها، ًهكتَ ِاتیچاؼٍ ًاه
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 اًعٍّ ها ظؼتیچاؼٍ پْقت، 

 هی ؾًع تؽقؽض خٌْى

 ًوی ظاًع  نایٌدا کكی اؾ آنفتگی

 خاظّی ضلْت اقت تؽ اؾ ُوَقؽض

 ّ 

ُّ آتهن  هي قؽگؽظاًی ظؼ ظّظ 

 ؼج هی ؾًع ضاًَ چَ هضسکایي 

 صٌعّق پكت نگفتی ضهٌْظی تا اؾ 

 کكی ًوی ًْیكع

  تا ظؼؾ اًعیهَ زػؾ ؼّظضاًَ ؾ ا

 کكی ًوی پؽقع 

 ایي قغؽُا آهیطتَ تَ  ضالی ضالی

ُّ  چؽش تا قوفًْی پؽًعگاىاتاق  ِ ؼظ

 :هی ؾًنـؽیاظ  تاؾآضؽیي ضظ  ؼّی

 !قؽضْل تواى

 2414آپؽیل  5ُاهثْؼگ، 
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 ًواؾ کٌیع متَ پایِ  قپیع
 

 ِ ًگاٍ هي کٌاؼایٌدا 

 قتيضْا کثِْظؼّی ضِظ 

 ع، ُیف، ُیف هی کٌکكیًمم تكتَ 

 !ٌٌعک هاىتگیؽین، ظّظگؽ ، ؼّیِ  ظُاًِای لٌعیل تكتَهثاظا 

 ، زؽؾ ًؿىُیفُیف، 

 !گْؼ هی کٌنَ ت ، ؾًعٍ،ًوی ؾًن، تا گؽیَ، ؾًعٍ

 تاؼاى ي، تاؼله، ؾیؽ ظؼضت تیع

 !نْؼلِ  تي ِ تْی

 تاظ هی ّؾظ

 ؼّتعضْنثطتی اؾ تٌن هی 
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 زاال ظّؼِ  هؽظٍ ُا چؽش هی ؾًن

 اؼ هی کٌنازضؼا اؼّاذ 

 اًع عٍویض تالمؼّی 

 :عٌکٌلّصَ ی خي ّ پؽی تکؽاؼ هی 

 !ظّقت ظانتي ؼا یاظ ًگیؽُیف، ُیف، 

 !گؽـتی، ًگْ

 !اپهت نیهَ ُ ٌُْؾ تؽـ

 !خاٌُْؾ ًفؽیٌهاى تؽ

 !تَ ؼاٍؼاٍ  ٌُْؾ خاظّیهاى

 تاؾ ًهكتَ تا عمؽتَ ُا

 چؽش ُوَ ظؼ ،هي ِ ظّؼتاؾ 

 هي تاؾ تیک تاِک

 هاٍ ؼا ضْاب  تا قپیعٍ، چهن

 ضْاتن آتم گؽـتَ اقت

 تا ضیالن، ؼّی ًثضِ  قپیع

 تی تاب ؼّی ًثضِ  قیٌَ ام 
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 !کكی گْل ضْاتاًعٍ تْظ

 !تیک تاکِا ؼا نٌیعٍ تْظ

 ظؼ ژؼـای ایي نِة قیاٍ

 ّاژٍ ایظقتِاین ظؼ لؽؾِ  ًاٌُداؼ 

  چهوِاین ظؼ ژؼؾ آلْظگی

 تؽقٌاک ، ضیلیضاًَ ام ضیلی

 !هی نْظصعاین هؽثیَ 

 تاّؼُاُیچ هیؿاًی تؽای نکكت ، ؼّاذ هی گؽیٌعا

 !یكتُیچ،ُیچ خاظّیی ً، تی ُوتا ی تؽای ًاتؽَ

 هي قیگاؼ ظّظ هی کٌن

 ؼا تا ؼّظضاًَ هی تؽم ًتؼظ اًگهتا

 ؾیؽ ظؼضت تیع، هي، تاؼل تاؼاىٌُْؾ 

 !تْیِ  نْؼلِ  تي

 تاظ هی ّؾظ

 ضویعٍ لتیچاؼٍ تیع، قؽ

 !هی نْؼظ تٌنتؽ 
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 اؾ تگػاؼاؼّاذ هی گْیٌع ًو

 :ضم ضم قیٌَ ام تکؽاؼ هی کٌع

 قداظٍ تیاّؼیع

 ًواؾ کٌیع مقپیعِ  تَ پای

 ایٌگًَْ آـؽیع؟چگًَْ، هؽا تپؽقیع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2414آپؽیل  8ُاهثْؼگ، 
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 چیٌِای قؽگؽظاىًمغَ 
 

 تیؽ کهیعٍ، ًهاى تَ ًهاى

 !عتَ ًهاًن هی ؾً

 ًیوَ نة پؽیعٍ، تی گعاؼ 

 !ی ؾًعتَ آب ه

 ...تَ لؽؾ  ًهكتَ ؼّیا ،هٌنظؼ گْنَ ی ظا

 !تَ ضظؾتاى عانمم  ،یظـتؽکٌاؼِ  

 ضظ، ضظ

 !ًکي ضظ ضغی

 !، ضِظ هوٌْعنتی چْى ّ چؽا

 کدا هی ظّظ؟... ُی ی  تیچاؼٍ چهن، تیچاؼٍ چهن
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 ! تؽ هی نْظ...  ُؿاؼ، ُؿاؼ، ُؿاؼ ،ؼّیِ  ُؽ ّاژٍ

 !، تَ ُیچ ظهی ًوی ؼقنظم تَ ظم، ظم هی ظُن

 ... ًوی کٌع ،ؽظزیا ًک

 ؼـتَ ام ، تی ؼاٍؼاٍ تَ ؼاٍ ُقؽ

 ام گؽـتَعصا تَ ظقت 

 کْچَ تَ کْچَ، نِؽ تَ نِؽ

 ... چؽش هی ؾًع لاصعکی

 پاکت هي تؽای تْ 

 اقتنواؼٍ هاًعٍ  ِ ؼّی

 ... قی ... ضاًَ چَ گن تا

 ًوی ؼقع ظقت تَ ظقت

 زؽؾ نکكتَ هی ؾًن

 !...ؼج  لآضؽ ظؼ

ُّ پؽًعٍ  گاٍ تَ گاٍ تا هاٍ 

 ًع ... تؽ...  تا ... هی  ،ازؽؾ پهت اتؽُ

 ... هیاىِ  نِؽ تْی ضْنی
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 عانمن  ؾضن تؽ تي

 ... ة تا ًیوَ ُای ن

 ...خوع ّ تفؽیك ...  تا زعیث ناُاى

 پای تلْط، ظلن

 ...ایي ظلِ  

 آتم چگًَْ ضاهْل؟

 ؟...چگًَْ چهون ؼا کْؼ 

 ... ُن ... هی ... ُن  ... هی

 تیچاؼٍ چهن، تیچاؼٍ چهن، تیچاؼٍ چهن

 !تؽ هی نْظ... یِ  ُؽ ّاژٍ، ُؿاؼ، ُؿاؼ، ُؿاؼ ؼّ

 ... تا لة پٌدؽٍ  ِای قؽگؽظاىًمغَ چیٌ... ایٌدا... تَ آضؽل 

 !تلْط چهوِا ؼا ًوی تیٌع... 

 

 2414آپؽیل  12ُاهثْؼگ، 



