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  ینهذ نم ییورود :عوضوم

 
 ؟ییاج ناقشاع ِنایم ار نایورود دشاب اجک

 ییادرف قشع ِزور ز دراد عمط ور دص اب هک

 2552 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نابز هب ینعی .دناوخیم ار همان تسرهف طقف هک تسا یسک رود ناسنا ؟دنراد ییاج ناقشاع نیب رد ورود ناسنا ایآ

 تسین رضاح ورود ینهذ نم .هریگیم شیپ رد ار شریذپ و میلست مدع ،شلاچ ماگنه و لمع رد و هنزیم فرح

 یسک ورود ناسنا .هشب شدوخ ییورود هجوتم ات ،هنیبب ار شدوخ ياهیگدش تیوه مه و هنک زاب ار شنورد باتک

 تایصوصخ عون نیا اب دعب .هشیم ینهذ نم نیرق و هنکیم هجوت نارگید هب شدوخ يور رب زکرمت ياج هب هک

 نیا هنافساتم هک ناهنپ هچ قشاع ناهارمه و نازیزع امش زا تسین ناهنپ هک ادخ زا !!.هراد مه ندش هدنز عمط

 .مدید مدوخ رد ار يرود

 

 و زکرمت ینعی .زاسب تدوخ يارب ینهآ دس کی هگیم انالوم ترضح هکیلاح رد ،مشیم هاش در لیلد نیمه هب

 .یشب هدنز ادخ هب یهاوخیم هک هگا ،راد هگن تدوخ يور ار تاهجوت

 

 هک يژرنا ینعی .ینکب راکچ هک هدیم نامرف وتب هک تسه ینهذ نم نیا ینعی .ییورود ینعی ینهذ نم نتشاد

 ،یتشز و دیلپ راک هچ .ینک جرخ تاینهذ نم فادها تهج رد و يریگب ار تسه ندش در لاح رد هظحل نیا

 .انالوم ترضح و يزابهش ياقآ تامحز یسانشن ردق ،یساپسان و يرکشان ینعی

 

 رکف دیاش .هنیبیم ار اهناسنا هشیر هدیسر روضح هب ناسنا ای هاش !؟درک يورد هراد ناکما روطچ یگدنز لباقم رد

 اب هک میگب مه يزیچ الاح بوخ ،هنیب یمن یسک هک ار نام ینهذ نم نتشاد هگن و ار ام ییورود هک مینک

 مه همه زا یئرمان رون کی لثم هراد ییازفا رون هدید یگدنز هکنیا زا لفاغ !!.هشاب هتشادن یناوخمه نامراتفر

 .هراد ربخ ناهنپ ياهیگدش تیوه

 

 ام هب ،نامیوگتسار و تقادص ،نامزکرم ساسا رب هکلب ،نابز و فرح هن ساسا رب و هنادیم ار یناسنا ره تبقاع

 .هدیم دزمتسد و قوقح

 



 .هنک عولط نامنورد باتفآ و مینک ییاسانش ار ینهذ نم باقن هک هنکیم نامکمک ،میشاب وگتسار و قداص هگا

 ندش لصو اب و مسانشب ار نام ینهذ نم هدننز ررض شاعترا و رون هک هنکیم کمک انالوم ترضح تایبا ندناوخ

 .میسیونب نام یگدنز يارب ون هب ون ياشنا هظحل نیا رد ندش رقتسم و

 

 و تسج يارو زا يوجتسج هک ،تسام لصا ییاسانش يارب هکلب .تسین ینهذ نم ییورود سنج زا هاش ییورود

 ریز زا ات .میدب صیخشت ون هب ون و قالخ ياهرکف زا ار نام ینهذ نم ياهرکف ات .میرب نهذ و اهرکف يوج

 .میوشب لصو نامدوخ لصا و رون نوا هب ات ،میوشب جراخ دوخ سفن و نم هطلس

 

 رد ار نامدوخ یعقاو يهرهچ و شقن ام هک هنکیم لمع ياهنیآ نوچمه ناگرزب راعشا هک تسه رطاخ نیمه هب

 تینم و مینکن رارف میدید ار نامدوخ ینهذ نم يرود شقن ،هنیا نیا رد هگا و .مینک هدهاشم میناوتیم اهنوا

 ار نامدوخ تینم هک رتهب هنیا نتسکش و هنیا هب نتفرگ داریا ياج هب .میهدن تبسن ناگرزب هب اهنوا هب ار نامدوخ

 .میریگب فده

 

 يروک دبا ات ینام هک ،يرون نآ هب ولهپ نزم

 ییادوس هب یهابور هک ،يروز نکم ناریش اب وت

 

 ندرگ دنکشب ار ناگس ،ندرک يرِم ناریش اب هک

 ییاتدص هن ،ییورود هن ،نف ین و دنام يرکم هن

 2552 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رگا و اما و نتفرگ داریا زا .میرادرب تسد ناگرزب اب هزیتس و تواضق زا ،مینامب روک دبا ات هک میهاوخیمن هگا سپ

 ياج هب .مینک زکرمت نامدوخ ياهیگدش تیوه مه يور ،ناگرزب يور رب زکرمت ياج هب .میرادرب تسد ،ندرک

 وزاب و روز ياج هب ،منک ییاسانش ار مدوخ ینهذ نم یتفص هابور .میدنبب ار تمدخ و تمه رمک نتفرگ داریا

 میهاوخ ناج هاش در و دنام دهاوخن یقاب یگدنز و ناگرزب لباقم رد يا هلیح و رکم چیه هکارچ .ناگرزب اب نتخادنا

 .نک مرن موم لثم ار منیگنس لد نیا ایادخ سپ .دش

 

 نک موم ام ِلد ْ نیگنس ادخ يا

 نک موحرم و شوخ ار ام يهلان

 1992 تیب ،مود رتفد  ،يونثم ،يولوم
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