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 ییادرف زا ار قشع زور ،ور دص اب هک ،نیغورُد ِنم نیمه دننام !؟تسه نایورود يارب ییاج ،ناقشاع نایم ایآ

 :دَسرُپیم !دراد عمط ...کیدزن

 

 ؟ییاج ْناقشاع ِنایم ار نایورود دشاب اجُک

 ییادرف ْقشع ِزور ِز دراد عَمَط ور دص اب هک

 

 »ِشِوَر«زا مه نآ ؛»دنوش« اتکی ،ناقشاع ِعمَج رد هک يزور هب عمط .دنراد يزور نینچ هب عمط ،نایورود سپ

 ،رِخآ .دزاس نآ و نیا ِنایم نهآ زا يدَس ،ردنکسا دننام ناج ِهاش ؛دنُک ناشدر ار نانآ ،ناج ِهاش سپ !ییورود

 !؟دجنُگِب ناقیّدِص ِشیپ هب ،قِفانُم ِییامرفراک هک دراد ناکما رگم !؟یگدنز ِيوج رد يدیلَپ !؟قشع ِلباقم رد ییورود

 ).دَنیب ْقشع ِيور هن ،دَسَر يوج هب تسد هن( دزاس »نآ« و »نیا« ِنایم يدَس هک تسا نیا

 

 :دیوگیم

 
 ناشْدَر دنُک ناج ِهاش هک ،ناشدَوْبَن و دنراد عَمَط

 ییاسآنینرَقْلاوذ وچ ،ناشْدَس وا دزاس نهآ ِز

 

 ییوج نانُچ رد يدیلَپ ،ییور نانُچ اب ییورود

 ییامرفراک یقافِن ؟ناقیّدِص ِشیپ دَجنُگ هچ

 

 ،دنادب ار »نیا« مه( ار ناریش ِياهگَر همه مه ،...ار دودحم ِدَرِخ رد هشیر مه ؛دنادب ار ناج يهشیب ِخیب ،قشع

 کی »دنادب« ...قشع يهدید ِتکرب زا ،هتشگ دنمهرهب قشع ِرون زا ،یتسه يهبرجت رد هک وا سپ .)ار »نآ« مه

 ...قلطُم ِياناد تسوا هک ؛تسین ناهَن قشع يهدید زا يزیچ هک :ار نآ کی هب

 

 ار ناریش ِياهگَر همه ،ار ناج يهشیب ِخیب هک

 ییازْفَارون يهدید هب ،ار نآ کَی هب کَی دَنادِب

 

 ،ناس نامه هب و ؛دیآ هتسیاش ار لمَع ره هک ...هچنآ دتسرف ،مادُک ره ِبسَح رب و ؛دنادب ار یلعف ره ِماجنارس »وا«

 ...اتکی و قیّدص ره هب ،ار اهیتسردنت و یتمالس دشخَبِب ؛هدنشخب تسوا

 



 ار اهتَبِتار دَتسرِف ،ار اهتَبِقاع دَنادِب

 ییاتکی و قیّدص ره هب ،ار اهتیفاع دشخَبِب

 

 هک یبارخ ره رب ،قشع ِرون .دنک نایامن ار یباتفآ ناهگان و دزادنَارَب هدید يور زا ،ار مُهَوَت ِباقِن هک »تسوا ِدَرِخ«

 .دنُک ون و دنادرگ نادابآ ْقشع ِلعف هک ؛تساخرب هزات ییاشنا نآ زا ،تفای هار

 

 ار یباتفآ دَیامِن ،ار یباقِن دزادنَارَب

 ییاشْنِا هزات وا دنُک ،ار یبارَخ يرون دَهَد

 

 ،یتفای »ار ییورود« ،هنیآ نآ رد وت رگا هک ؛دمآ »هنیآ« وچ »یلد« ،ار هدمآرد ْقشع ِلعف هب ...ناهج نیا رد هک وا

 تَیاپْژَک ِسْفَن يهدید ار ورود نآ رگا هک ؛دهد رَبَخ »وت ِلعف« زا ار وت هک دمآ هنیآ !تسین هنیآ ِيوخ و قْلُخ زا نآ

 نینچ هک ؛يروآرد ییاسانش هب »هنیآ نآ ِرون« رد ،ار اپْژَک ِسْفَن نآ رگا ،وت رب اشوخ یلو !دیآ مشَخ ار وت ،دنیبب

 :دیوگیم .دَشخَب ییاهر ار وت وج و تسُج

 

 دشاب وخ و قْلُخ شنآ هن ،دشاب ورود ْهَش نیا رگا

 ییاپْژَک ِسْفَن ِرکِف ِز دشاب وج و تسج ِيارب

 

 تسوا اریزَا !درَک وگزاب هنیکیب ار تقیقح ،هنیآ ؛دَرَوآرد ساکعنا هب هدروخَن تسَد ار تقیقح ،ناکاپ ِلد يهنیآ سپ

 !ییارْدَب و نیک دَیامِن هنیس نآ رد وت ِسکع ِز هک ؟ییاهر ای دیآ مشَخ ار وت ،هنیس نآ ِسکع زا لاح ؛هنییآ

 

 هنییآ تسوا اریزَا ،هنیکیب تسوا ْییورود

 ییارْدَب و نیک دَیامِن هنیس نآ رد وت ِسکعِز

 

 ات ینام مورحَم ،قشع يهدید زا هک ؛نُکم هزرابم ،ار وت ِسکَع درک نایامن وت هب هنیکیب هک ،يرون نآ هب وت سپ

 یهابور ،ناهج نیا ِيادوس رد وت هک ؛يروز نُکَم )لزنم تسهدُش ْقشع »ار هنیس« هک نانآ( ناریش اب وت سپ .دَبَا

 هن ،نَف ین و دَنام يرْکَم هن ...مه ار »هتسَکْشِب« ِندرگ !تسَکْشِب ْناریش اب ْگنَج زا ،ناگس ِندرَگ ؛یتسین شیب

 )!قلطُم ِرادیاپ اهنت دشاب ْقشع هک( ییاتدص هن ییورود

 

 يروک دَبَا ات ینام هک يرون نآ هب ولْهَپ نَزَم

 ییادوس هب یهابور هک ،يروز نُکَم ناریش اب وت

 



 ندرَگ دنَکْشِب ار ناگس ،ندرک 'يرِم ْناریش اب هک

 ییاتدص هن ییورود هن ،نَف ین و دَنام يرْکَم هن

 

 ،مارتحا اب

 اکیرمآ زا هدازآ

 


