
  ناهج يافش

 

 نشلگ نیا تسا نادنخ هک نز ییالصلا الاب ز

 يراطقا یقاس وت هک ار نوزحم راخ نادنخب

 

 ،مییوگیم ناهج همه هب راکنا ،مینک زکرمتم هظحل يور ار دوخ هجوت ،هظحل ره یتقو مینک هفوکش رپ ار ناهج غاب

 ...تسا راهب نآ ره و تسا هزات ناهج

 میوش وا دنخبل یقاس میناوتیم ام و دنیبیم درد دنخبل ياج هب ار یگدنز هک يدنمدرد ناسنا ینعی نوزحم راخ

 ...يوش تانئاک یقاس ات یشاب طاسبنا رد وت تسا یفاک!

 زا رتشوخ يریخ هچ ...دنکیم راهب ار ناهج ترطع ،یهدب هفوکش رطع یتقو و یتسه یگدنز نیشیپ مه وت

 ...میشاب هتشادن راهب رطع ندیشخب يارب یبصعت هک...نیا

 

 شوخ یبآ وت يو رب نزب شتآ زا رپ مراد یلد

 يراد وت هک یبآ نآ زا نوحیج همشچ بآ ز هن

 

 ماب رب و تسا ناهج یقاس هک یلد ،قشع شتآ زا زیربل تسا یلد ار وت ؟! درد شتآ ای تسا قشع سنج زا ام لد

 ...دنزیم هناوج ار يراهب ياه هفوکش یتسه

 ،وش لصو انالوم همشچ هب ،یتفاین ار دوخ نوگ شتآ لد رگا ...دنکیم نیمأت ار ناهج غاب بآ هظحل يور زکرمت

 ...دشاب ناج غاب يراهب ياههفوکش يارب تبلق دایرف ،قشع ،درد ندوبن رد راذگب و شخبب افش ار نورد درد شتآ

  .نک هفوکش زا رپ ار ناهج هنوگنیا ...یهاکیم ناهج درد زا هنوگنیا وت

 

 نزب شتآ رب بآ كدنا كدنا

 نزحلاوب يا رون وت ران دوش ات

 

 يور ام هجوت زاب نهذ تشگرب و تفر رد یتح ،تسا یباختنا تروصب نونکا رد ام هجوت مامت ،هظحل ینعی طاسبنا

 تشگرب هک تسا نیا مهم میوشیم بذج هدنیآ و هتشذگ و نهذ هب راب دنچ تسین مهم ،دوشیم باختنا نونکا

 .مینک کمک ناهج يافش هب ات نایاپ یب نونکا هب مینک

 

 بل نم شسرپ زا دنبم بشما وت ياپ كاخ هب

 يرایس حور اب نکب بهذم شوخ بوخ يا ایب

 



 بهذم شوخ يابیز ناوخب ،نک افوکش ار راهب غاب ات نک يراهب ،وش اهر نزب هفوکش ...نتسه ییابیز زین نارگید

 بارش زا زیربل ار وت ماج ینیبب ات وش شیاهمدق كاخ ...يا هدنام رود وا زا نادب ؟؟دسرپیمن ادخ ار وت لاح هگا ...ار

 یگدنز ياهشوگ ...تسایوج ار وت لد لاح ادخ یشاب طاسبنا ياضف رد رگا ...نم روجنر يا وت ...دنکیم یگدنز بان

 یگدنز لاقتنا يارب يرازبا و ...وا هجوت زکرم رد وت و تسوت لد یسرپ لاوحا وا يادص ...تسا یگشیمه هظحل رد

  .منم تانشآ هک اجنآ ورم تمتفگن ...شمارآ و

 ار يرایشوه تدحو ...هدب مناشن هار يا هدناوخ ارم هک يا ،ناوخب ...يوجب یتسم هار ،درد و رورغ زا وش یلاخ

 زا يرادیب ات راپسب ،نک اهر ...هظحل نیا ِتسد يوق ناطلس تسوا ،تسیراج ناهج ياهموتناوک رد وا ،ناوخب

 . دنک تیاهر ،نهذ باوخ

 

 نورد ناطلس يادص ،يرادیب ره رب نک رکش ،تسا یگدنز یسرپ لاوحا ،تسا يرادیب دایرف دادیور نیا ،وش رادیب

 و شجنر زا نک یلاخ لد ،يوش نایب وا قیرط زا ات راپسب ناج شوگ ...ناهنپ تسا یجنگ يامنهار وا ،ونشب ار

  .دنک توارط رپ ار ناهج غاب يراهب ياههفوکش رطع ات اشگب لد غاب ،مشخ و درد

 زیربل تناج بارش زا ناهج ماج راذگب ،نک تبابط !؟ییوجیم بیبط ،یناهج و دوخ يافش وت !يدرد يافش وت

 ...ورب ماب يالاب رب ،یتسه هظحل رد هدش تیاده وت ،دوش

 
 ناهج قلخ نیا تسراهظا رهب

 ناهن اهتمکح جنگ دنامن ات

 

  !؟یتسرپ نامز ارچ !؟یتسرپ ناکم ارچ ؟یتسرپ رواب ارچ ؟مغ ارچ

  ؟!یتفاین نایاپ یب نونکا نیا رد ار یتسه ،ناکم و نامز نیا زا جراخ رگم

 ...وش نایب

 ...وش يراج

 عقوت اب ار مغ...عنام هن ،شاب يراج اهنت...هظحل نیمه ...ااااآ نورب دوخ زا زیخرب نایم زا ...يدوخ باجح دوخ وت

 ...اشگب لد مشچ ...يا هدیدن شزومآ ،ياهدش مگ اهنت ...ییاهنتساوخ همه ناوت وت ...وش یلاخ ود ره زا و نیبب

 نونکا سنج زا ار نونکا ،تسا تیقفوم ،همه نیا هظحل رد شاب اهنت...نک اهر مغ درد زا ار زکرم ،نک یتسم

  .تسا يراج وت رد اه تمکح جنگ...نک

 
 ونش ایفخم تنک ازنک تنک

 وش راهظا نکم مگ دوخ رهوج

 



 رد اهنآ...اشگب اضف اهنت نازیزع يافش يارب يرادن ناهج رد يرگید مهم راک چیه وت ،نک فشک ار نورد رهوگ

 ...دنبایم افش يدوشگ وت هک یتیاهنیب نیا

 بآ ار شدرد و مغ خی ،دیشروخ ،وت نامسآ قیرط زا اهنت ،یشخبیم افش وا هب ربص و توکس یگتخپ رد اهنت

 ناهج غاب هاگنآ ،ینک لدب يراج ياه دور هب ار خی ياهوک ات وش دیشروخ ...شخبب یتسم ...وش افش...دنکیم

 اهنت ،تسوت یقاس وا یتقو ...ورن درد باوخ هب ! وش باوخیب...شوپ سلطا ناطلس ،یناطلس وت .دش دهاوخ افوکش

 ...اهر و دازآ...نک یباوخیب و اشگب اضف ،وش رادیب نهذ باوخ زا ،وش تسم ،نک زیربل ار تناج و شونب...نک یتسم

 . نک یقشاع ،وش زاسافش ...نارکیب ینامسآ

 

 افوکش ،توکس رد ،اعدا یب ...رتعضاوتم يوش رتگرزب هچ ره ،دهاوخیم يرادیب یگدنز مزح ،هاگآ و شاب عضاوتم

 ...دش یهاوخ

 
 یقاع نک كرَت بشما هک یقاس يا تکاپ ناج هب

 يرابص چیه درادن یقاتشم زوس زا ناج هک

 

 ییاهجنر ،مزاسیم تمواقم رد هک ار درد ِیکاپان هک مهدیم تَمَسَق سپ ،تسوت زا مندوب تزع ،تسوت ناج نم ناج

 . منک اهر ،ار مزاسیم هک

 اب هظحل ره شریذپ و میزاسیم اضف میرادن تمواقم و شنکاو یتقو ...هد میرای ییاهر نیا رد مهدیم تَمَسَق

 ...دوشن قئاف وت رب تیدودحم ات شاب قاتشم .دوشیم يراج ام قیرط زا شتلاح نیرتیلاع رد يرایشوه ،تسام

 . دوشیمن وت فیرح زاس درد ِنهذ رگید ...تسا يرگنامرد ناشن قایتشا زوس...ینک یقشاع ات نک یقاتشم

  وش اهر هفارخ زا ...ياهدش قرغ وا رد هک تسا يرواب :هفارُخ

 

  وش افش

  نزب هفوکش

  ...وش افش...ناهج تخرد هخاش رد و دوخ هخاش رب

 

 یهاوخلد و بوخ و فیطل یهاشنهش بشما ارم

 يرامیب ز هدیناهر یهاچ زا تسهدروآرب

 

 مدروخ ناسراح ماج هک مدرگیم ماب درگ هب

 يراوخیم تسا مزع ترگ نم درگ درگیم مه وت

 



 يدرگ رز وت یسم رگا يدرگ وا ناتسم اب وچ

 يراق يوش یگنگ رگو يدرگ رس وت ییاپ رگو

 

 مراخیم صاوغ رس مراد اهجوم لد نیا رد

 يرابرهگ راوازس یمهف نماد وک یلو

 

 مدرد و مغرپ هچ رگا مدرک شمخ متسب ناهد

 يراتس هب شتآ نیا رد نک نوزفا مربص ایادخ

 2533 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

  هتسیاب اریمس

 تشر رهش


