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آلْظٍ تَ ػهن
تیؽهاٍ ظؼ گیدگاُواى ظاؽ
ناپؽکِا ؼّی ضغِایواى پؽ
اًگهتاًواى ایكت هی ظٌُع
ؾتاًواى ظّتاؼٍ تَ اًکاؼ ظؼاؾ هی نْظ
تؽـ اؾ هِؽتاًی ُا ،اؾ ظّقت ظانتي ُا
چؽا؟
هي ُّ تْ کَ تَ ػهن آلْظٍ این
زانا چؽا؟
ُؽ ؼّؾ تا ًام ِ نؼؽ ،تا آٌُگی ؼهاًتیک
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تاؿچَ ؼا آب هی ظُین
ؼّی ًلكِای تی تاب ؿلت هی ؾًین.
گاٍ ػاتؽاى ِ زكؽت تا تـضِایهاى
ؼگ تؽ گؽظى تیؽ ،نلیک هی کٌٌع!
گاٍ چهوِایهاى کْؼ ،ظُاًهاى ظؼیعٍ تؽ هی نْظ
ها ؼا هعام تَ تٌع کهیعٍ ،قٌگكاؼ هی کٌٌع!
اهّا ،هي ّ تْ
آنْتگؽاى ِ ایي تاؼیص ِ هضسک ،ػانواى اؾ تٌع گؽیطتَ این
هي ّ تْ تا ُن ،تا ظّؼُا ،تا کداُا
چهوِا چَ هی کٌٌع تا ها؟
چؽا ایٌگًَْ ؾُل هی ؾًٌع؟
تگػاؼ تگْیین ظّقتت ظاؼم
ؾیؽ ُویي تاؼاىُ ،ویي آتمُ ،ویي قٌگِا
تگػاؼ ُویٌدآ ظؼ اّج لػّت
چکَّ چکَّ ،ؼّی پْقتِایواى ،تؽای ُن
تهٌَ تؽ اؾ ُؽ لسظَ کَ هی ظّظ
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ضْاقتي ؼا تا نِاهت كؽیاظ کٌین
ّای ی ی هي ّ تْ کدایین؟
تگْ ،تگْ ظؼ ایي نة تاؼاًی
ظؼ آؿْل ِ َاهي تْ
هي چگًَْ آٍ ٍ ٍ
چؽا گؽیَ هی کٌن؟
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تیک تاکِ تی پؽّا
 ّ .....ضْؼنیع تٌن ؼا
 ّ .....تٌن تْ ؼا
ؼّی ِ قاتي ِ ػللِا
ؾیؽ چتؽی اؾ تالِای ِ پؽّاًَ ُا
تا پؽل ِ کلهعّؾُا
تا ُؿاؼاى ّاژٍُ ،ؿاؼاى تیک تاکِ تی پؽّا
چَ ظاؽ هی ؾًین!
ًهكتَ ام ٌُْؾ ظؼ ضیال ِ آهعى ُا
ظؼ ًْاؾل ِ تکؽاؼ تْظى ُا
ٌُْؾ ًلف هی ؾًن تی ًلكِای تْ
تْ کَ ٌُْؾ نکْكَ ُا ؼا تْ ًکؽظٍ ای
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ؿٌچَ ُا ؼا ًچیعٍ ای
تؽای ضْاتن الالیی کَ ُیچ!
 ّ .....ضْؼنیع تٌن ؼا
 ّ .....تٌن تْ ؼا
هعام ظؼ گاهِا تا تاالی تپَّ ُا ،کٌاؼِ نلایوِا
تاؾ ظّؼِ هاتِا چؽش هی ؾًن
پاؾل ُا ؼا یکی یکی ،خْؼ ًوی نًْع
ظؿعؿَ ُای ؼّؾ تَ نة ؼاٍ هی تؽًع
نة تا قایَ ُا ضظ هی نًْع
ضغِا ظؼاؾتؽُ ،ی ی ی پیچِای ًاخْؼ هی ؾًٌع
هی ًْیكی ها ظیْاًَ این
نایع!
ؼّؾی آهعم تا تٌعُا ؼا تچیٌن
کٌاؼِ هُْایت خای اًگهتاًن ؼا تٌهاًن
آهعم تا چهوِایت ؼا تطْاًن
کٌاؼِ قتاؼٍ ُا تا تْ تطْاتن
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آهعم تا تؽ كؽاؾ تلٌعی ِ هعت
هع کهیعٍ هكت تا تْ یکی نْم
تَ خاًاى ًام ِ خاّظاى ظُن
اهّا ،ها ا ا ا ا
تَ تٌِایی ِ ظقتِا ،ضْاتِای ضؽگْنی
لیْاى هٍِْ ُّ قیگاؼهاى تعخْؼی ػاظت کؽظٍ این
ّ زاال اؾ آى ظّؼُا ًكین هی ظّظ
 ّ ....ضْؼنیع تٌن ؼا
 ّ ....تٌن تْ ؼا
لة تَ قیگاؼُاً ،ؿظیکً ،ؿظیکتؽ
ػوین كؽّ هی ؼّین.
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ًُت ُای نِؽیْؼ
كکؽُا لْل ،ػهن ُا پٌِاى
هؽظُا ُؽاقاى ،ؾى ُا تی اهاى
پهتِ نکْكَ ُای ضْاتیعٍ
نثی ظلٌهیي ظؼ چؽش ِ هصَّ ُا.
کٌاؼِ ضیوۀ نِؽؾاظ ؼظِ اًگهتاى ِ ناٍ
ًت ُای نِؽیْؼ چَ چاتک ؼّی لثِا
لثِا چَ تیعاظ ؼّی قاهِا.
پهت پؽظٍ ُای آّیؿاى ًهكتَ ؿثاؼِ ظلِؽٍ
گیالقِا پُؽ ،ضالی ،ظّتاؼٍ پُؽ
هؿٍ هؿٍ تا كّْاؼٍ ُا
ؼیؿ ؼیؿ ؼّی ِ ػغهِای ضاک
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ًلف ؼّی پْقت تی تاب هی ظّظ
ؼّی ناًَ لویعٍ ،چهن ُا تَ ضْاب هی ؼًّع.
قسؽ گْیی صثر هیاهت ؼقیعٍ
التالی هُْای قیاٍ ،آنلتَ تیعاؼ هی نْظ
چٌگ ظؼ چٌگ ،آتم تَ پا
تْ کهیعٍ ،ظّاى ظّاى
ًُت ُای نِؽیْؼ تٌع ؼقیعٍ ،ناضَ تَ ناضَ هی پَؽًَع
ظؼ هؽّؼ كصلِا اؾ تِاؼ قْی تِاؼ هی ؼًّع.
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هیاىِ چاکِ لثطٌعُا
تْی ِ زصیؽِ ضیف ،هیاى ِ ًلكِا ،نتاتاى
ؼّی ِ ضغِای ِ پیؽاُي ،هکثِ اًگهتاى
پاُا تی ظؼًگ تا ًوغۀ تواـ
ػؽم کؽظٍ تاؽ ظّتاؼٍ تا ضیال!
ًلفً ،لف ،ؼّی ِ ؼیلِا ،ؼّی ِ چؽضِا
ػوؽتَ ُا ظُّ هی ؾًٌع
قُک قُک تاؾی ،ضاعؽٍ هی نْظ.
کْظکاى ِ ظؼّى یکثاؼٍ خْاى ،پُؽ ؾ نْؼ
نْؼُا ًؽم ؼّی ِ قاؾُا هی ظًّع
ها ؼا تا ضْظ ،تا کدا کَ ًوی تؽًع!
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ؼّی چاکِ لثطٌعُایواىّ ًَ ،ػعٍُ ًَ ،هعاؼ
هیاى ظّ صٌعلی ،یک هیؿ
كوظ ُْایی تاؾٍ ،ؼیؿ ،ؼیؿ ،هی ؼیؿظ
گاٍ ؼّی ِ ناًَ ُا تا خیک خیکِ گٌدهکِا
گاٍ التالی ِ آّاؾ کثْتؽاى ؼّی ِ لثِایواى
گاٍ هثل اههة ُوثكتؽِ ها،
ّ كؽظا ...
كؽظا ػغؽل ضْنثْ ،ػؽیاى هیاى ِ ضْاتِایواى!
آٍ ٍ ٍ ضْاتِا ا ا ا !...
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ؿؽم
چِؽٍ ُای ضكتَ ،پاُای لٌگاى ،تٌعُا ؼا ؼُا ًوی کٌٌع
ظؼ تالعن ِ ظؼّىّ ،زهتِ اؾ خٌْى ضویعٍ اًع
ظؼ اًتظاؼ هؼدؿٍ پهت چؽاؿِا ایكتاظٍ اًع
قاػت تیک تیک هی کٌع ،آؼام ،ظهین ،هٌظن
ؼّؾ تَ نة ،نة تَ ؼّؾ هی نْظ
کكی تؽ ظیْاؼی هی کْتع تا تؽیؿظً ،وی ؼیؿظ
ًؽظتاى ؼا کٌاؼ هی کهع تا تیاُكتعً ،وی اُكتع
ًوی ظاًع پؽیعى آقاى اقت!
گاٍ ضْنثطتی قاظٍ هی آیع
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ظؼًگاُی هی ؿلتع
هیاى ظقتِایی ضاًَ هی کٌع
هي اههة ؿؽم ظؼ ّقؼتِ ًاهی هوعّقن
هعام ظّؼ اتام هی پیچن
پلَّ ُا ؼا پاییي ،تاال هی ؼّم
قوق کْتاٍ ،پٌدؽٍ ظیْاؼ ،ظلن پُؽ اؾ ضؽّل ِ ظلتٌگی
نتاتاى تَ ضیاتاى قؽاؾیؽ تا تاالی ؼّظضاًَ ظُّ هی ؾًن
کن کن تَ اًعیهَ ُای اعلكی ًؿظیکً ،ؿظیکتؽ هی نْم
ظًثالهاى صعای ِ ػثْؼ ِ ضٌعٍ ُا ،ػهن تاؾی ِ هْؼتاؿَ ُا
کٌاؼناى پٌعاؼِ ضْنثطتی ّ ًاهی هوعّـ ظؼ ظُاًن هی چؽضع
زاال ؼّی ِ هاقَ ُای ضیف لویعٍ ام
ٌُْؾ قاػت تیک تیک هی کٌع
آؼام ،ظهین ،هٌظن
ّ هي تاؾ تیوؽاؼ هی نْم.
ُاهثْؼگ 15 ،آگْقت 1551
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اًگْؼ
ؼیؿؼیؿ پاییؿ اقت کَ هی ؼیؿظ
کوی ظم کؽظٍ ُْا کٌاؼ ضْنۀ اًگْؼ
ظؼ ظُاى پیچیعٍ زؽكِای هگْ
ًگُْ ،یچ ًگْ!
آٍ ٍ ٍ ،نعٍ آنکاؼ تاؾیِای نوا
تکیَ تَ ناًۀ ًیوکتی
ًهكتَ ام ؾیؽ قایَ ُای ضواؼ
گْنن تَ ظًثال ًْا ؼّاى
ظُاًن چهوۀ خْناى تا ایي ّاژٍ ُا
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ضْاتن ظؼ پی هؼهْم ؼكتَ ظّؼ
پؽظٍ کهیعٍ صْؼتن تا صعای ِ نْؼ
ظؼ کْچَ ضلْتِ ظؼضتاى
ظؼ ضاًَ اناؼۀ پؽًعٍ ُا
ؼّی قغؽُا هتٌی تاؾٍ اؾ ها
ها کَ ُؽگؿ ػاظت ًوی کٌین
هعام ظّ تا ،ظّ تا ؼّی ؼیلِا
ظّاى ظّاى تا آًْؼ ًوهَ خـؽاهیا
اؾ کٌاؼ ُن ؼظ هی نْین
خایی ُی ظاًَ هی ؼیؿم
ضْظت گلتَ تْظی تا تیایی قثؿ ضْاُع نع
اهّا زاال ایٌدا....
هُْاین ظؼ ظقت تاظ هی چؽضٌع
نکْكَ ُای ظاهٌن ؾیؽ تاؼاى ضیف هی نًْع
اؾ تؽکتِ قکْت تاؾ ّاژٍ هی چیٌن
تاؾ تا ُْقِای نة ،ؼّی ضغْطِ هوٌْع
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تا ُؿاؼ ُؿاؼ قتاؼٍ ظؼ پهتِ اتؽُا هی ؼهصن
گاٍ اؾ پهت ظیْاؼ قؽک هی کهع تؽگی کَ هی اكتع
گاٍ تْ ظاًَ ظاًَ اًگْؼ ظؼ ظُاًت هی ًهاًی
هي قیگاؼت ؼا ظّظ هی کٌن
تَ پاـ ایي ُوَ تیوؽاؼی ػانواًَ هی ًْیكن
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پیاًْ
ًگاُت هؽا ضْب کهاًعٍ تَ ضظ
تُؽظٍ تا آضؽ ُّ چیعٍ قغؽ تَ قغؽ
ًگاُن تؽا ضْب ًهاًعٍ تَ تكت
تؽظٍ تی ًوغَ چیي ُّ ضْاتاًعٍ هكت
تؽای ضْاتِا هؽا ضْاب ظیعٍ ای
ؼّی تي هیاى ِقاتي ُا چؽضیعٍ ای
چهوت هؽا کدا ظیعٍ تْظ؟
چهون چؽا قُؽ ًطْؼظٍ تْظ؟
ظقتن تؽا ُی پفُ ،ی پیمُ ،ی ؼّی ًُت ُا هی تؽظ

23

ظقتت هؽا تا ؼهص ِ پؽّاًَ ُا ظًثال هی کٌع
تا ًْاؾل هغؼَ ُا تیتاب
اًگهتِا چَ ُْل هی ؾًٌع!
ًاؾُا ضؽاهاى ظُاى تاؾ
لثِا ظؼ خكتدْی تْقَ ُا
ػانواًَ ُا ظاؽ چؽش هی ؾًٌع!
زؽكِا چَ ضام هی کٌٌع!
تاؾ تکؽاؼ ًُت ُا
چَ آقاى ػول ظؾظیعٍ هی نْظ!
اههة ؾیؽِ تپم ُای پیاًْ ،کكی ظؼ ضْاتِا هی آیع
ها ؼا تا ضْظ تا ؾیؽ آتِا ،هیاى هؽخاًِا هی تؽظ
ظلؽتا تا قپیعٍ ظم تا هي ّ تْ ؿلت هی ؾًع.
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نیلتَ
ُای ُای ،تاؼیعٍ تاؾ تاؼاًی ،هي ًوی نْظ
زتی اگؽ پیعا ؼّی ضغّن ،هْج ِ قؽگؽظاى نْظ
ایي ظًیا چَ ُؽؾ هی ظّظ
نة کدا هی ؼّظ؟
اؾ پؽقهِا ظّؼ ظّیعٍ
ظقت تؽ ظُاًم هلل کؽظٍ
ًوی ظاًوم!
چؽا ها ؼا تَ كؽظا ّػعٍ هی ظُع؟
یاؼ اههة تهٌۀ تاؼاًن ،چکاّکن ًوی ضْاًع
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یاؼ ًهكتَ ام ظؼ کح ُای ایي ؼاٍ
ایي پیچ ّ ّاپیچ ُا کَ هی اًعاؾًع هعام
نیلتَ ظؼ ُْای ِ ظلِؽٍ ُای ؼیطتَ ،تؽایت ظػا هی ضْاًن
زؽكِاین تا ُویي تؽاًَ هی آیع
زؽكِایت چؽا ًوی آیٌع؟
ػؿیؿم ،ؾیؽِ ایي كّْاؼٍ ُا کَ ؼّی تٌن هی ؼیؿًع
تاؿچَ قؽاؽ تْ ؼا هی گیؽظ
ػؿیؿم ،اههة چٌع قتاؼٍ ضْاب کؽظٍ ام اهّا
اهّا ٌُْؾ صعای پچ پچ ُّ ضٌعٍ ات ًوی آیع
ُؽ نة هؽا ًهاًعٍ ای تَ اًتظاؼ
ضاکِ کلهِایت چؽا ًوی ؼقع؟
تاؾ نیلتَ تا تْ ظؼ خیـِای چاتک چؽش هی ؾًن
قؽ تَ ُْا ،قْی تْ هی ظّم
ظقتن تَ تٌت ًوی ؼقع!
تْی تٌت هؽا ؼقاًعٍ تَ کٌعُّا ،تَ ضوؽٍ ُای نؽاب
تٌن ًهاًعٍ تْ ؼا تَ تة ّ تاب
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ؼّی ضغِا تیا تیا هی کٌن
تاؾ ایي تـضِای نکكتَ هؽا لْ هی ظٌُع
تاؾ نؽاتی ُا تؽ ظیْاؼُا ؼیطتَ اًع
تاؾ ضْاتن ًوی تؽظ
چوعؼ تی تْ الالیی تؽای کلهعّؾُا؟
چوعؼ تی تْ گل تؽای ؾًثْؼُا؟
ظًثال ِ زؽكِاین ؼا ضْظت تطْاى!
زاال پٌدؽٍ ؼا تاؾ ّ تكتَ ،قاػت ؼا کْک هی کٌن
کٌاؼ نوؼی کَ ؼّني هی کٌن قؽّ ِظ تْ ؼا ًْ هی کٌن.
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زْانی تاظُا
ضْل تَ زال پؽًعٍ ،تَ زال تاظ
ّای ی ی قٌگ
ٌُْؾ یک ؼیغ هاًعٍ
ؼّی تیک تاکِ ایي لسظَ ُا تا هصَّ ُای تا ًیوَ تاؾ
تاؾ تال ظاؼظ تا ظّؼُا هی پؽظ.
ظؼ زْانی تاظُا ،ؼّی ناًَ ُا ،ظقتِا
تَ قاػتی ًگاٍ ًوی کٌع!
ٌُْؾ یک ؼتغ هاًعٍ
ظكتؽُایواى تاؾ ،زؽكِایواى ضظ

28

ظؼ ًوغَ چیٌِای گن ،تکؽاؼُای خا هاًعٍ
تْقَ ُا کن کن هسِْ توانای هسؽاب هی نًْع
اههة لثِای ظلثاضتَ ال عؼن نؽاب هی ظُع
گاٍ تؽ ضْاُم ظیعاؼ هی لـؿظ
گاٍ تؽ پُکی کَ هی ؾًع هی قْؾظ
گاٍ کْكت تؽ ظل هی ًهاًع
ٌُْؾ یک ؼتغ هاًعٍ
هي ظؼ زْالی ایي ظهیوَ ُا چَ هی ضْاُن؟
هي چؽا ایٌدا تا ظلِؽٍ ُا ایكتاظٍ ام؟
تؽای اتعیّت کعام ّقْقَ ؼا ضظ هی کٌن؟
اهؽّؾ ؼاتغَ هاًٌع تطن پؽًعٍ ای خایی اكتاظٍ تا تپْقع
آظهِا تؽای ضْاتِا ظًثال ضویاؾٍ اًع
هصّۀ نِؽؾاظ کْتاٍ الی الیی ُّ ظیگؽ ُیچ
ٌُْؾ یک ؼتغ هاًعٍ
ًَ خعّل ِ زؽّفِ ُوآٌُگ نؼؽم
ًَ ػلقِ ُؽؾ گل ِ گلعاًن
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آلثْم ػکكِا ؼا ُن ّؼم ًوی ؾًن
هي تاؼیص ؼا نلاُی ظیعٍ ام
ؼّی ظؼؾُایم تاؼُا قُؽ ضْؼظٍ ام ،تاؼُا نکكتَ ام
زاال هغاؼی هؽا اؾ ایٌدا ظّؼ هی کٌع
ظؼ ایكتگاٍ ایكتاظٍ هؽظی
تی ػثْؼی اؾ زْانی تاظُا یا ظیعى تاؾُا
تؽاین ظقت تکاى هی ظُع  ...ظؼ ظّؼُا
ضیلی ی ضیلی ی ظّؼُا!
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ُْای ها
ایٌدا هعام ُْ ُْی ِ تاظ ،خٌگ اتؽُا
نُؽنُؽِ تاؼاى ،پَؽپَؽِ گلِاقت
تََ تََ ُّ چََ چََ هع ؼاقت ًوی کٌٌع
ظلن ظؼ ُْـ ضْؼنیع پیچِای ضغؽًاک هی ؾًع
هی ضْاُع کَ ؾیؽل ،تا آكتاتم تكْؾظ
ظلت ظًثال تاظُای ایٌداقت
ظّؼت گؽظ نْظ
اؾ ؾهیي تاال ،ؼّی تلٌعُا پؽت
تاؼاًم ؼّی تٌت تثاؼظ
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ضیف ،ضٌک نْی
تیا خا ضالی ًکي
تیا ُْا ػْض کٌین
کوی آكتاب هال ِ هي
کوی تاؼاى هال ِ تْ.
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تیاظ نِؽیْؼُا

ًٌگی تؽ تاؼیص
ظاالًِای تاؼیک ،هلكِای ًوْؼ
ههتِا گؽٍ هیاى ِ ؾًدیؽُا
كؽیاظُا التالی ُؽ نکاف
ؾتاًِا تؽیعٍ ،چهوِا تكتَ ،گْؼُا ظقتَ ظقتَ
ضاهْل ًثْظٍ ؼاُتاى ،خاّظاًَ ًاهتاى.
ُویهَ اؾ خاى گػنتَ ایع
ُویهَ گؽگِا ؼا تؽقاًعٍ ایع
ٌُْؾ پهت هیلَ ُا صعای نوا
ٌُْؾ پهت ظؼُا ضهن هاظؼاًتاى
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ُؽ نة ؾهؿهَ ُای ظلتٌگی کْظکاًتاى
ایي قپاٍ ؾّؼ تا کدا هی ؼّظ؟
تاؼیطٌْیكاى تاؼیص نِؽ ؼا تٌْیكیع
تٌْیكیع ،ظضتؽاًواى تؽ ظاؼ ،پكؽاًواى تیؽتاؼاى
ضاًَ ُایواى ّیؽاىّ ،یؽاى
تؽ قؽ نِؽهاى چَ ؼیطتَ اًع؟
ًَ تاظل هی تؽظ ًَ ،تاؼاًم هی نْیع
تیچاؼٍ نِؽهاى چَ هی کهع؟
تاؼیطٌْیكاى یاظتاى تانع
هثاظا زؽكِایتاى ًوغَ چیي نًْع!
اؾ نؽم ها تؽای کْظکاًواى تٌْیكیع
اؾ تی نؽهی ػوّاهَ ُا ُن تٌْیكیع
تکؽاؼ کٌیع کَ خٌایت كوظ کاؼ هـْل ًثْظ
نِؽهاى تا آُی ظؼاؾ تَ کهتاؼی ایٌگًَْ ّهیر ٌُْؾ هی گؽیع
تاؼیطٌْیكاى گْنَ ای تٌْیكیع
ایي قتوگؽاى اؾ کعام هثیلَ تْظًع؟
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اؾ كؽیاظ ؼُایی چؽا ّزهت ظانتٌع؟
چؽا ُؽ نة اؾ ػثاظتگاُِا صعای تیؽ هی آهع؟
تاؼیطٌْیكاى یاظتاى تانع ،اؾ زاكظۀ نِؽ ُن تٌْیكیع
تٌْیكیع کَ یاظل ًوی ؼّظ!
کَ هی ضْاقتٌع ًٌگ تاؼیص ؼا تا قکْت پاک کٌٌع!
کَ هی ضْاقتٌع نِؽ ؼا ّیؽاى کٌٌع!
کَ هی ضْاقتٌع تاؾ صعایواى ؼا ضاهْل کٌٌع!
اهؽّؾ صطؽٍ ُا ظؼ گْل ُن تا هلَّ ُا هی ضْاًٌع
كؽیاظُایی کَ هلِْم ؼُایی ظاؼظ
ظؼ کٌاؼل تاّلِایی کَ هی قْؾًع
تاؼیطٌْیكاى اؾ ًٌگی تؽ تاؼیص ظؼ نِؽیْؼُا تٌْیكیع!
تٌْیكیع ....
تٌْیكیع ....
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ؾهؿهۀ هاصعکِا
ظؼ ایي ُْای آنلتَ ظاؽ نعٍ قایَ ال
کكی کهیعٍ پٌدَ ال ،ناش نعٍ تؽ ناضَ ال
پیچیعٍ ظؼ ّؾّؾٍ ُاُ ،وِوَ ُا
اؾ ضْاتم تؽیعٍ تا آؿْنن ظّیعٍ
ظؼ قکْت هي چؽش هی ؾًع

ظؼّؽ چؽا ،تی اّ چگًَْ تال تَ تاظ؟
تی اّ چگًَْ ضْابِ ًاؾ؟
ُْنن پؽیعٍ تا ظّؼُا ،نؼؽم ؼكتَ تَ گْؼُا
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چهوِاین کْک تَ ضغِای نکاكتَ هی ؾًٌع

ظؼ ضالصَ ُا هلصّل قتاؼٍ چیعٍ این
ٌُْؾ ظقتواى تَ هاٍ ًوی ؼقع
ٌُْؾ ؾهاى ظاؽ هی ؾًع
ظاؽ چؽا ًوی کُهع؟

ؼّی ضغِایواى اقثِای ّزهی هی کْتٌع
هیاى ًلكِایواى تْی ِ یاقِا یاظ هی کٌٌع
تي گؽقٌَ ،لة تهٌَ ،ظُاًواى ًوی چهع!

ظلن ُی اؾ گْنَ ُا تَ گْل ُا ،تَ لثِای تْ هی ؼقع
ظلت اؾ پهت کُِْا تَ ؼّظُا ،تَ ایي ضاًَ چؽا ًوی ؼقع؟
ایٌدا اًگْؼتا ؼّی ِ ناًَ ام ،تؽاًَ تَ ضْاتن ؼیطتَ ای
زؽف ،زؽف ،ضظ ،قغؽُایت تْی نؽاب کٌَِ هی ظٌُع
کثْتؽت ؼا ؼّی ناضَ هكت ًهاًعٍ ای ،هی گْیی تپَؽ ،تپَؽ
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هگؽ ًوی تیٌی ًیؿٍ تؽ ؼاٍ ًهاًعٍ اًع
اؾ آى ظیاؼ ظّؼم
تَ ظقتِایت ًوی ؼقن

ظؼ قایۀ تاؽ ِ تِاؼ نیؽیي ؾتاًی ًکي!
خاى كعای ِ ضْاقتي ًکي!
ؿیؽِ قالم اؾ هگُْا ًگْ!
اؾ تْقَ ُای چهن تؽاٍ ًگْ!

هاصعکِا ظؼ ؼاٌُعً ،یوۀ هاٍ هی ؼقٌع
ؾیؽ آكتاب کَ تٌهیٌی ظّؼِ گؽظًت هی پیچٌع
تا نة پچ پچ کٌاى ،ظؼ ضلْتِای تٌگ ،قغؽ تَ قغؽ
تا ُؽ ؾهؿهَ اؾ هي تؽای تْ هی ضْاًٌع.
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كصلِا ُّ ضؽگْنِا
ظایؽٍ ُا ؼًگ ُّ ّاؼًگ
ػوؽتَ ُا هكت ُّ هلٌگ
ؼّی ِ ؼّیاُا ،چکَّ ُای اًاؼ ،لویعٍ تا تیک تاکِا
التالی ِ تْتَ ُا ضؽگْنِا کٌاؼِ ؼظّ پاُا
خلت خلت تا هؿؼػۀ تالل ظُّ هی ؾًٌع
پُؽ نعٍ ؾهیي اؾ تپهِای ؾؼظ
ؿؽّب آهعٍ کٌاؼِ ؼّظ
ؼّی ًیوکت یاظ تْ ُی ی پیچ هی ؾًع.
زاال،
اؾ تاالی تپَّ تاظ قُؽ ضْؼظٍ ،ظقت تَ ظاهٌن هی تؽظ
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پهتِ خیؾ ِ هي صعای ضٌعٍ ات ًوی ؼقع
نایع ایكتاظٍ ای ایٌدا ،پیچیعٍ این قیگاؼی ،تا ُن ظّظ هی کٌین؟
نایع ؼّی هالكَ ُای ِ ضیف ضْاتیعٍ این؟
نایع تاُن تیک تاک هی کٌین؟

ایٌدا قیة ُا ؼقیعٍ اًع
اهّا اؾ ّهت ؼكتٌت آكتاب ًعیعٍ اًع
آًدا قکْتی ظلتٌگ تا ًیوَ نة هی ظّظ
تَ ضْاتت هی ؼقع ،ؿلت هی ؾًی ،پف هی ؾًیً ،وی پَؽَظ

تا ؾًگِ تیک تاکِا ظقت ظؼاؾ هی کٌی ،چؽش هی ؾًی
چؽش چؽش ػثّاقی ،ضعا اًّْ ًٌعاؾی!
ظایؽٍ ُا ؼًگ ُّ ّاؼًگ
ػوؽتَ ُا هكت ُّ هلٌگ
ؼّی ِ ؼّیاُا اكتاظٍ ػکف هاٍ ،لویعٍ تا ػوؽتَ ُا
ػوؽتَ ُا ُی ظُّؼ ،تا آًْؼ كصلِا هی ؼًّع

40

آٍ ٍ ٍ كصلِا
كصلِا تا ضؽگْنِا ،تا ها ،تکؽاؼکٌاى ؼّی ِ تپَّ هی ظًّع
قثؿ ،قؽش ،ؾؼظ ،قلیع
تا خایی کٌاؼ ػوؽتَ ُای تی عاهت ُّ ضؽگْنِای تاؾیگْل
ظقتِای ها تی كاصلَ تیک تاکی ؼا کْک
ظؼ نیؽیٌی ضغِای هواـ ،آؼام ها ؼا ًْاؾل هی کٌٌع.
تیک ،تاک
تیک ،تاک
تیک ،تاک
اؾ ضْاب هی پؽم ،تا یاظت پَؽ ،پَؽپَؽ هی ؾًن
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تاتلْی ِ ظیْاؼ
ّهتی کَ تاتكتاى کْتاٍ اقت
تا آكتاب پاییؿ ضْظ ؼا گْل هی ؾًین
اهّا ُوَ هی ظاًین
آقواى کَ کعؼ هی نْظ
تاظ تَ ظّؼِ گلِا هی پیچع!
تاؼاى ؼظّ پاُا ؼا هی نْیع!
تطاؼِ پٌدؽٍ ػانن ؼا ظلگیؽ هی کٌع!
تَ ظضتؽم هی گْین:
ظقتِایی کَ هاؼا هی ِکهٌع ػانن ًوی نًْع
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ضْاتِایی کَ هی پؽًع ُویهَ ػدْلٌع
ظیْاؼُا تٌِا تکیَ گاٍِ ایي ؿؽتتِ ًوٌاکٌع
هی گْین:
ؼاتغَ چهوی اقت کَ ظؼ تاتلْ اًتظاؼ هی کهع
تْی ِ ػللِای آكتاب ضْؼظٍ هی ظُع
گاٍ تا ًكیوی اؾ کؽاًَ ُای ظّؼ هی آیع
گیالقی ؼا تؽ ناضَ هؿٍ هی کٌع
قْاؼ تؽ تاظ ظّؼ هی نْظ
اهؽّؾ كؽٌُگ ّاژٍ ُا هغْؼتؽ اؾ پیم ها ؼا هؼٌا هی کٌع
ؼًگی اؾ ًوّانیِای ِ تْ قِن گلِای پؽیعٍ ؼًگ هالی هی نْظ
ّ ظیْاؼی قِن هي تؽای ِ تاتلْیی کَ آّیطتَ ام!
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آّاؾ تاؽ
ظؼ گْل نة آُكتَ هی ضْاًین:
ها اؾ ظّؼُا هی آیین ،اؾ قؽ ؾهیي قؽظ تٌِایی
هْخِای پؽ ضؽّل ؼا ظیعٍ این
تا اؼّاذ قؽگؽظاى ُن ضاًَ تْظٍ این
ها ظؼ خٌگلی ظّؼ ،اؾ نکاكی ًاؾک ضْؼنیع ؼا ظیعٍ این
ؼّؾُا ،هاُِا ،قالِا
خاظٍ ُا ،کُِْا ،ظؼیاُا
توام ؼاٍ ؼا ظّیعٍ این
اهؽّؾ اؾ آقواًواى تؽف ًوی تاؼظ
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ظقتی گؽم ظؼ ظقتواىُ ،وؽاُواى تا ظّؼُا ،تا قؽؾهیي گلِا
تا ها خػبِ تپم ُا ُّ ًلكِای ِ تاؽ هی نْظ
تا ها پؽّاًَ ّاؼ ؼّی ِ تیک تاکِا چؽش هی ؾًع
ؼّی ِ قکتۀ ػوؽتَ ُا ضغِای ِ هؽهؿ هی کهع
ضْاتِا ؼا پف هی ؾًع ،ناًَ ُا ؼا پیم هی کهع
ؼّی ِ قغؽُای ِ نة تٌگ ظؼ تٌگ گؽكتَ هی ًْیكع
كؽظا تْ ؼا نیؽیٌتؽ اؾ اهؽّؾ هؽّؼ هی کٌن.
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ظقتِای ضیف
ایكتاظٍ تا ظقتِای ضیف ،تا ًلكِای خاهاًعٍ
کٌاؼِ هْخِای تلٌع ،پا ظؼاؾ هی کٌع
ب آكتاب هی تیٌع
ظؼ تـلِایی کَ هی چؽضع هعام ضْا ِ
ظلم هی ضْاُع تا هي ،ظؼ اػواهی کَ ًثْظٍ تا هي
صیع هؽّاؼیع ُا ؼا توكین کٌع
ظلم هی ضْاُع ظؼ ؼّؾهؽٍ گی ُا
ظؼ هؽّؼ تطتِای تلص ّ نیؽیي
ّاژٍ ُای کتاتن ؼا ؼّی لثِاین تؽیعٍ ،قغؽ تَ قغؽ
تا عؽزی تاؾٍ تؽای تاتلُْای ِ آّیؿاى.
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ایكتاظٍ تا ظقتِای ضیف ،تا ًلكِای خاهاًعٍ
کٌاؼِ ؼاؾُای تاؾیگْل ،تاظتاظکِا ؼا ظًثال
ضیال ؼا ظًثالَ هی کٌع
پیلَ ظؼ كؽظا ،ظؼ آتی ظؼیا
ظؼ چؽش تا هي تا پهتِ ضاًَ ام قؽ هی کهع
ظلم هی ضْاُع ،کوی اؾ تْی ضْاتِاین
اؾ ضٌعٍ ُای ًهكتَ ظؼ ؼاُن
اؾ ّاژٍ ُایی کَ ًوی آیٌع
آٍ ٍ ٍ ،چوعؼ ظلم هی ضْاُع
ایكتاظٍ تا ظقتِای ضیف ،تا ًلكِای خاهاًعٍ
کٌاؼِ تیک تاکِا ،ؿؽّتی ؼهاًتیک ظؼ هاب هی کٌع
تا قؽشِ قلالِا ،قثؿِ پًَْ ُا ،ؼّی ِ ضاک قایَ کهیعٍ
چؽش ،چؽشً ،لف تٌعتؽ هی ظّظ
ُوآًدا اؾ ظیْاؼ پؽیعٍ ،تَ نیهَ هی ؾًع
پؽظٍ کٌاؼ کهیعٍ ظقت ظؼاؾ هی کٌن
پاییؿ هیاى ِ کْچَ ایكتاظٍ تا ظقتِای ضیف ،تا ًلكِای خاهاًعٍ
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ؼّی چاکِای ؾؼظ ُّ قؽش ػؽیاًی ؼاتغَ ُاقت
آٍ ٍ ٍ ،ؼاتغَ ُا ...
هعام ها ؼا ظؼ تِاؼی هی خْیٌع ،تا ضْظ هی تؽًع
تؼع ظؼ ضلْت كصلی ،کٌاؼِ ؼاؾُای تاؾیگْل
تاظتاظکِا ؼا ظًثال ،ضیال ؼا ظًثالَ هی کٌٌع
پیلَ ظؼ كؽظا ،ظؼ آتی ظؼیا
هثل ُویهَ خایواى هی گػاؼًع.
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ؼیؿل ِ قپیع
قؽم کَ ؼّی گؽظًت ضن هی نْظ،
کٌاؼِ ظكتؽم نوغ ؼّني هی کٌی.
تؽای قپیعم کَ هی ؼیؿظ،
پٌدؽٍ تاؾ هی کٌی.
چهن ظؼ چهن ،ظؼ ؿلت
لة تؽ لة ،ؼّی تیک تاکِ تي.
قؽت کَ ؼّی ناًَ ام لن هی ظُع،
ًلف ؾًاى ػغؽِ هُْای قیاٍ نکاؼ هی کٌی.
تؽای تیتاتی ِ نثن کَ ُای ُای هی کٌع،
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گًَْ ؼا تا تْقَ آؼام هی کٌی.
ّاژٍ تاؾٍ ،تاؾٍ تا تكتؽ
ضظ تَ ضظ  ،ؼّی تیک تاکِ تي.
اههة ایٌدا هیاى ِ ؼاٍ نیؽی
کٌاؼِ تصْیؽی کَ پیعا هی نْظ
قؽی ضن ،گؽظًی چؽش هی ؾًع
لة اؾ ناًَ ُای ضیف تاال هی ؼّظ
هعهِا ظؼ نواؼل قتاؼٍ ُا تا ؼیؿل ِ قپیع
تا قتایم ِ آكتاب ،تا چیعى ّاژٍ تؽ ظُاى هکث هی کٌٌع.
اههة تؽای اًتظاؼ کَ نکكتَ هی نْظ
چهن تَ قاػت تٌع ًوی ؾًن ،ضیال ضْاب ًوی کٌن.
اههة ًگاٍ تا ؼیؿل قپیع ،لثطٌع هی ؾًع
كؽظا ظقتِا ظؼ آؿْل هی کهٌع.
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زکایتِ آٍ
گاٍ قتاؼٍ ُا هی گؽیؿًع ،هاٍ قْگْاؼ هی ًهیٌع.
گاٍ چؽاؽ ِ ضیاتاى نکكتَ ،ؼاٍِ ؼّظضاًَ تكتَ هی هاًع.
گاٍ ظؼ ؾؼم ُّ تؽهی ؼًگاؼًگ،
چِؽٍ ُای ِ کثْظ هاقکِای کاؿػی هی ؾًٌع.
تاؾ کٌاؼ ِ ؾّؾۀ گؽگِا ،تی اػتواظی ػاظتی تلص هی نْظ.
اههة تا ایي تاؼاًی کَ هی تاؼظ تگػاؼ پٌدؽٍ ام تكتَ،
تؽاًَ ُای پُؽ زکایتن ًاضْاًعٍ تواًٌع.
اههة ظلن قطت آلْظۀ تٌِاییكت
هعام ضاک تَ تاّؼُا نک هی کٌع
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قؽظل کَ هی نْظ تَ گلِایم ُن ؼزن ًوی کٌع.
هعام تا ّاژٍ ُای قثؿ ،تؽ كؽاؾ آقواًی کَ ًثْظٍ ،کَ ًیكت
اؾ علْػی تا علْػی ظیگؽ ،هیاى ِ چِاؼ ظیْاؼ پؽیعٍ ،ضاًَ هی
کٌن.
گاٍ تَ اًكاى کَ هی ؼقن قیگاؼی ظّظ هی کٌن
صعاین تلٌعتؽ ،گاٍ كؽیاظ هی نْظ
پهت هاقکِا ،ؾتاًِا ظؼاؾ ،گْنِا کؽ
صعاهت ؼا تی کلي ضاک هی کٌٌع!
ًگاٍ هی کٌنً ،گاٍ هی کٌن
تا قتاؼٍ ُا هی گؽیؿم ،ظّؼِ ظّؼِ ظّؼ
تؽاًَ ُای پؽ زکایتن آٍ ٍ ٍ هی کهٌع.
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نکافِ نوغ
اهؽّؾ ؼّی ِ ظاهٌن پؽّاًَ ای ُی هی پَؽَظُ ،ی هی پَؽَظ
چهن تَ ظُاًن ظّضتَ تا هي تَ اًتظاؼ
هعام ّاژٍ ُا ؼا تِاًَ ،تا ؿؽّب تؽاًَ هی کٌع.
کٌاؼِ ظقتِاین ضظ ؼّی ًُتِا هی َتؽَظ
ظكتؽم ؼا ّؼمّ ،ؼم ،التالیم پَؽپَؽ هی ؾًع
صثْؼاًَ ؼّی ِ نکافِ نوغ تٌع هی کهع
اؾ اػوام عاهتم کَ نکكتَ ًوی نْظ
تگْ ،تگْ هی کٌع
ؿؽّب کَ چهون تٌگ ،گًَْ ام ضیف هی نْظ
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کٌاؼِ قاؾی کَ ػٌکثْت تؽ آى تاؼ تكتَ ،هی ًهیٌع
هتیي ؾضوَ کهیعٍ تا قسؽ نْؼیعٍ هی ضْاًع.
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ؼهص آكتاب ُّ تلْط
ُْا ُن کَ تٌگ نْظ ،قؽ تَ ُْا ًوی پؽم
ظقتی ُن اگؽ ظؼاؾ نْظ ،تی اضتیاؼ ًوی ظّم
ظلت هی ضْاُع ظّتاؼٍ تیایی
ظّتاؼٍ هیاى چهوِاین ؿلیظ نْی
ًَ ٍ ٍ ٍ هالكَ ؼّی عٌاب ًوی اًعاؾم
اخاؾٍ تی اخاؾٍ!
ؼّی نة نعٍ قیاٍ ،تیِْظٍ آّاؾ ًطْاى!
آهعٍ ای تا تیک تاکی پؽیعٍ ؼًگ
ؼّی لسظَ ام پا ظؼاؾ هی کٌی
اؾ کثْظُای ِ خاهاًعٍ ُیچ ًوی ظاًی
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اهؽّؾ تؽای ؼهص آكتاب ُّ تلْط
تا ضم ضم تؽگِا ُّ صعای ِ ؼّظ هی ضْاًن
التالی صطؽٍ ُا تْقَ هی کاؼم
کكی ظؼ ؼاٍ اقت ،هی آیع
ًوم ِ پاییؿ ؼا تا ظقتِایم آغیي ،تْقَ ُا ؼا یکی یکی هی
تْیع.

ُاهثْؼگًْ 1 ،اهثؽ 1551
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ؼّؾ ِ ظلؽُتا
اهؽّؾ پاییؿ ؼا ضْاتاًعًٍ ،وهی اؾ هع تلٌعت ؼا ظؼ هاب ًهاًعٍ ام
پٌدؽٍ ؼا گهْظٍ ،تَ ضاًَ صلا ظاظٍ ام
التالی تؽگِای کاج چٌع ناضَ گل ّزهی پیچیعٍ ام
ؼّی هیؿ ظّؼ نوؼِا پْلکِای تٌلم ؼیطتَ ام
اهؽّؾ تؽای نٌثَ ای کَ هی آیی ،تا نْؼ هؽؿاى ّزهی
کٌاؼِ قازل تا هْخِای ًوؽٍ ای کَ تْقَ تَ ظاهٌن هی ؾًٌع
تا هاقَ ُّ صعف ؿلت هی ؾًن
اهؽّؾ ایٌدا الی اًگهتاًن زثاتِا ُن تیک تاک هی کٌٌع
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گاٍ ظلتٌگی تَ چهوِاین ظقت هی تؽظ
آقواى ؼّی ِ گًَْ ام ًن هی کهع
گاٍ تْی ِ هلولکِای تاؾیگْل ،ضٌعٍ ُای نثاًَ،
تا ّقْقَ ُای ُهیاؼِ پؽّاؾی هی آیٌع
صعایواى اؾ ظّؼ ًؽهَ ُا ؼا تَ نْم آّؼظٍ،
لثِایواى ؼا زؽیص هی کٌع
هي تَ تْ ،تْ تَ هي ،ضیؽٍ هی نْین
زؽكِایواى اؾ کدا تا کدا ؾالل تؽ اؾ آتِای خاؼی،
ؼّی ِ ضغِای ظلؽتا ،تی تاب ظّیعٍ ،ظقت تَ ظقت
ظؼ آؿْل کهیعٍ ،تْقیعٍ ،تی پؽّا ها هی نًْع
ها تؽای ظكتؽی نؼؽ هی نْظ.
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نکاؼچی
نکاؼچی ّاژٍ ُای ها ،ظؼ ًوم ِ قؽتاؾِ كعاکاؼ
تا خاؼچیاى تیؽاَُ هی ؼّظ
هعام آتم اكؽّضتَ ،گواًم چؽاؽ ؼاٍ آیٌعٍ هی نْظ
تیچاؼٍ اؾ خا تَ خا ،ػیٌکم ُن خاتدا ًوی نْظ!
ظؼ خلتکِایی کَ هی اًعاؾظ گلَّ ال هعام ُِؽُِؽ هی کٌع
ؼّی ًوهۀ خـؽاكیا تؽای هعهِای ػالیدٌاب هطول قؽش هی کهع
تثیي ّاژٍ ُای ػهن ؼا چگًَْ تیؽ تاؼاى هی کٌع!
نکاؼچی ّاژٍ ُای ها ،ظؼ ًوم ِ قؽتاؾِ كعاکاؼ
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تؽای تََ تََ ُّ چََ چََ ؿاؾ تؽیاى هی کٌع
تاؼیص ِ قاهَ ُای ًاؾک ؼا ،ها ؼا ،تاّؼ ًوی کٌع
ها کَ آؿهتَ تَ ػهن ؼّی ظّل ِ نة ًهكتَ این
قلْلِای تاؼیک ؼا ظؼیعٍ این
ها کَ ًلكِایواى تا کؽاًَ ُا ظّیعٍ
صطؽٍ ُا ؼا ضْنثْ ظؼ آؿْل کهیعٍ
ؼّی ناضَ ُا تا خیک خیک گٌدهکِا ضظ تا قتاؼٍ کهیعٍ این
نکاؼچی ّاژٍ ُای ها ،ظؼ ًوم ِ قؽتاؾِ كعاکاؼ
ًهاى تَ ًهاًَ ُای تیک تاکِ تؽٌَُ گؽكتَ
ظؼ ُیاُْی اؼؾاى ِ ایي تاؾاؼ هکاؼٍ
ضیالم ؼّی ِ ضْاتِای ضام ،اتلِاًَ قُؽقؽٍ تاؾی هی کٌع
تا لثاـ ِ پاکعاهي ،تؽای خواػتِ زویؽ آًوعؼ هی تاكع
تا ناػؽی تٌْیكع:
آُای ػهن ،آُای ػهن
ًام تْ خاّظاًَ اقت
ؼّی ظكتؽُای ها اگؽ چَ ضظ کهیعٍ اًع
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اهّا ظؼ تْ تاّؼُا ػؽیاًٌع
ظؼ تْ نثِا قتاؼٍ ُا هی تاتٌع
هیاى چهنِ ػانواى ،ؼّی ِ ناًَ ُای ها هی ضْاتٌع.

ُاهثْؼگًْ 19 ،اهثؽ 1551

61

یـلعا
ًگاٍ کي،
چَ پؽ نْؼ هیاى کْچَ ُای نة،
تؽای ػانواى هكت ،قؽهَ کهیعٍ هاٍ!
ًگاٍ کي،
اؾ پف ایي ُوَ نْؼ ظؼ ایي نة ظؼاؾ
تؽ تي ِ تؽٌُۀ قسؽ
گ ضْاقتي
ًهكتَ تاؾ ؼًگِ آكتاب ،ؼً ِ
ؼًگِ تی ؼًگی ِ ها
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ًگاٍ کي،
ظؼ چؽش ههتاهاًۀ ؾهیي
چهوِای ضواؼ ،ظقتِای تی ًیاؾ ،پاُا ی تی ُؽاـ
تؽای ُن چَ ظُّ ظُّ هی ؾًٌع
ًگاٍ کي،
ظؼاؾتؽیي آٌُگِ نة
تؽای ؼهص پؽّاًَ ُا
تؽای آؿْنِای خلت خلت
تؽای ضْاًم نؼؽی تاؾٍ چَ تٌع هی نْظ
تیا ،تیا
تْ تا هي ،هي تا تْ ،تا تؽكی کَ ًهكتَ اههة
تؽای یلعا الی الیی ظیگؽ تطْاًین.
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ؼهص ػؽیاى تا قپیعٍ
اؾ قؽؾهیي ُای ظّؼ ،اؾ هیاى ضْابِ پؽّاًَ ُا
اؾ الی ِ تؽکِای قکْت پؽیعٍ ام
تؽ زؽیؽ آتِای خاؼی ًهكتَ ام
قؽش ،تٌلم ،پهت پٌدؽٍ قثؿ هی نْم
پای ظؼ ؼکابِ نة ،هعام ظقت ًهاًعٍ تؽ ناًَ ال ؿلت هی ؾًن
آّیؿاى ِ ناضَ ُای تلْط ،ػانن ِ هلولکِای نیؽیي ِ تاظ
ًؽم ؾتاًی ِ هاٍ ؼا چَ ظّقت ظاؼم.
اؾ قؽؾهیي ُای ظّؼ ،ؼّی ِ اقثی چوْل
هثل هاظؼتؿؼگ ظؼ ؼاُِای پؽ پیچ قْت هی ؾًن
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تؽای چهوی کَ چهون ؼا ًعیعٍ ،تؽ ظّل تاظ اًتظاؼ هی کهن
گاٍ پؽظٍ ُا ؼا ظؼیعٍ ،پٌدؽٍ تاؾ هی کٌن
گًَْ ام ؼا تا گلثؽگِا قؽش ،تٌن ؼا تا یاـ ضْنثْ هی کٌن
ؼّی ػللِای ضیف تؽای عٌؿُای ؾًعگی ضظ ًْنتَ
ب تاؽ ،هِواى ِ ًكین هی نْم.
کٌاؼ آكتا ِ
اؾ قؽؾهیي ُای ظّؼ ،تا ػصا ،تی ػصا
اؾ کٌاؼِ ؼّظضاًَ ُا تا کُْپایَ ُا ،هعام ؼكتَ ام ،تؽًگهتَ ام
ُوكایَ ام ؾًی تا ًامِ ًهاط ،گًَْ ال ُویهَ ًوٌاک
ؾى ّاژٍ ُا کَ هی تاؼًع تؽ ظیْاؼ پؽچن قیاٍ هی آّیؿظ!
قْگْا ِؼ آهْضتَ ُایم ،هاصعِ پیاهثؽل هی نْظ
تؽ خعاؼِ ظیْاؼل ؼًگِای پؽیعٍ ،تْی کٌِۀ زكؽت
ظؼ تكاعم خؿ زؽكِای تاؼیک ًْیعی ًیكت
ّ هي ظلن هی گیؽظ!
ّ ظلن تاؾ هی ضْاُع اؾ هي ،اؾ ؾى تٌْیكن
اؾ تاؼیص کَ چهوِایم ؼا تؽ ها تكتَ اقت
اؾ هؽظ کَ ٌُْؾ اؾ هي هی تؽقع
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اؾ ُدْم آكتاب کَ ُؽ ؼّؾ ضاًَ ام ؼا ظاؽ هی کٌع
اؾ تْ کَ اؾ هي ظّؼیً ،وی آییً ،وی آییً ،وی آیی!
اهؽّؾ آٍ ٍ ٍ ؼا زثف کؽظٍ ام
ضاًَ ام ؼا تا ؼًگِای قؽش ،ػانواًَ تؽ اؾ پیم هكت کؽظٍ ام
تؽای چهوِای ضیؽٍ ،ظقتِای ظؼ ُؽاـ
ّاژٍ پیؽاُي ِ قٌت اؾ تي تیؽّى کهیعٍ
تا آٌُگ هي ػؽیاى تا قپیعٍ هی ؼهصع.
هي تا تْ نؽاب ًْنیعٍ ،تَ قیگاؼت پُک هی ؾًن
تؽای ضْاتِا ،آؼؾُّا تا ؼّی ؼًگیي کواى ضظ هی تؽم
اؾ قؽؾهیي ُای ظّؼ ،تا آؿْنت ظّتاؼٍ
چؽش ؼّی تیک تاکِا چَ تی ُؽاـ هی ؾًن.
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الی الی ِ اُهیع
اؾ چؽاؿاًی ضیاتاًِا ،اؾ ُیاُُْای ضالی
ظّؼ ،ظّؼِ ظّؼ
ظؼ کْچَ ای تاؼیک ًلف کهیعًِای اهي
تؽای تٌِایی كاًْقی ؼّني ،تَ نة ضیؽٍ تایع نع!
ظؼ اككؽظگی ِ تاّؼُای پؽیعٍ
اػتواظِ نکكتَ ،ظؼظُای کثْظ
ضویعٍ تؽ ،ؾاًْ ظؼ تـل ،آٍِ ًوٌاکی تایع نع!
ظؼ پیچ ُّ ّاپیچ ِ نِؽ ،کٌاؼ هاؼچِای ؼّییعٍ
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ؼّی ظّل آكتاب ،یا ؾیؽِ زولۀ تاؼاى
تؽای کْظکاى ِ پُؽ قْالّ ،اژٍ ای ظیگؽ تایع نع!
ؼّی قغؽُای ًْنتَ ،آؿْل ِ گهْظۀ اللَ ُای ؼًگ تاضتَ
هیاى چِاؼ ظیْاؼِ قؽظُ ،ن صسثتِ قایَ تایع نع!
آٍ ٍ ٍ قایَ
ظلتٌگ تؽ اؾ گٌدهکِای تاؿچَ
ظؼ ًلكِای تی ؼهن ،تا پؽقَ ُای ػانوی تٌِا
هیاًهاى نکلی اؾ قْؾِ آتم ،هؽگِ خٌگل ،ؼّظضاًَ
کٌاؼِ نِؽ ؼیؿ ؼیؿِ ؼیطتَ ُا ،تکؽاؼِ ًام اًكاى ،هْخْظ تؽتؽ
تؽای ضْاب الی الی ِ اُهیع تایع نع!
آؼی تؽای تْظى ،تاؾ تپیعى ،کٌاؼِ نة تا قتاؼٍ گلتي
ُی ی تَ چهوکی ضٌعیعىُ ،ی ی ظقت تکاى ظاظى
ضكتَ ؼا قالهی ظّتاؼٍ ،اؾ اًگهتِا تَ ناًَ ُا ؼقیعى
ناًَ تَ ناًَ لویعى ،گواًن قؽّظی تاؾٍ تایع نع!
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تاظ
ظل تَ ظؼیا ،ظاهي تَ ظقت تاظ
تاظ کوؽ تكتَ ظّؼ ها
ها کَ لیؿ ًطْؼظٍ ،ضْؼظٍ این تا نتاب
ضؽال ظاظًٍ ،هاًعٍ کثْظّ ،ای ّای ِ ها
کوی تهٌَ ًهكتَ کثْتؽت
کوی ضیف کي گْنۀ لثم
ًتؽـ ،چکَّ کي
پَؽپَؽ ًؿى ؾیؽِ پَؽل
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گؽظى کهیعٍ تا ؼّی ناًَ ات
چؽش تؿى کَ هی پَؽَظ ظؼ تـلت
ظل تَ ظؼیا ،ظاهي تَ ظقت تاظ
تاظ کوؽ تكتَ ظّؼ ها
ها ظّتاؼٍ هكت الی ِ چهوِای تٌگ
گن ظؼ آؿْل ِ ُن تا ُْقِای نة
نة زْاقّم پؽت اًاؼ ظاًَ ظاًَ هی کٌع
اؾ التالی ناضَ ُا ،تا الی ظقتِای ها ،ؼّی قیٌَ ُا
ّای ی ی ؼّی لثِا تا تیک تاکِا چَ هی چکع
ظل تَ ظؼیا ،ظاهي تَ ظقت تاظ
اهاى ،اهاى ،کَ تاظ ایٌگًَْ ،کوؽ تكتَ ظّؼ ها.
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70

لؽؾ ِ تْقَ ُا
چهوِایواى کَ ًگاٍ هی کٌٌع
ظقتِایواى قُؽ هی ضْؼًع
ؼّی لثِایواى تْقَ لؽؾ هی کٌع
چوعؼظلت هی ضْاُع ،هی ضْاُن
هی ظاًی ،هی ظاًن
ای ظاظ اگؽ تلـؿی ،ظاًَ ظاًَ تچیٌی
ًؽم ًؽهک اؾ هلَّ ُای قیٌَ ام تؽیؿی
تا ظؼّۀ ضیف ظُاى پُؽ ،ضْى ِ تاؾٍ ؼُاکٌی
هیاى ظًعاًت اؾ ًافِ ظلؽتا تا ؼّی قاهِا الی ِ چاکِا
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تطْاًی "ّای ی ی ؾتاى هي ،ؾتاى هي"
ؾتاًت تلیكع ،ظُاًت تٌْنع
لة ًهاًی تؽ لةِ پُؽ توٌای هي
تٌْنی ،تٌْنی توام نةًْ ،ل خاى
تٌْنن ،تٌْنن اؾ ظُاًت پؽ نتاب
پؽُ نتاب اقثت تکْتع ظؼ ػون ظؼٍّ ُا
نیَِ کهع تا ػون چهوَ ُا
تا ُوَ آتِای ؾهیي ،هغؽٍ ،هغؽٍ
ؼّی پكتاًِاین ،ؾیؽ اًگهتاًت
اؾ هاٍ تاؼ تگیؽین ؼّی ًتِای تیا ،تیا
تیا تا قتاؼٍ ُا ظّتاؼٍ ظؼ آؿْنواى ظیْاًَ ّاؼ تچؽضٌع
تا اقة ضكتَ ات ظؼ قؽانیثی ظؼٍّ لویعٍ
تؽای ظّتاؼٍ ظّتاؼٍ نة ؼا تلٌع آٍ ٍ ٍ کهیعٍ ،تا ُن تطْاًین
تیا ،تیا ظلن اًاؼ هی ضْاُع ،ظلت کَ هی ضْاُع
هی ظاًن ،تیا ،تیا.
ُاهثْؼگ 14 ،ژاًْیَ 1551
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ػهن هال ِ هي اقت
گاٍ ؾضنِ کٌَِ ،تؽک ضْؼظٍ ،ظُاى ِ نة ؼا تاؾ هی کٌع
اًگهتِ ًْؼ اؾ ًِالِای کانتَ ظّؼ هی نْظ
گاٍ تا اعلكی ُای پُؽ اؾ ُْـ کٌاؼِ كؽكؽٍ ُا هی ضٌعم
هاٍ ؼا ّقْقَ ،تَ تاؽ کهیعٍ تا اّ ؼّی كّْاؼٍ ُا هی ؼهصن
گاٍ ؾیؽ تاؼاى چتؽم ؼا هی تٌعم ،آتتٌی ظُکعٍ ؼا هی تثیٌن
تَ نثتاب ُا هی گْین "ػهن هال هي اقت ،هال هي".
اگؽ ظؼ کتاتن کَ اؾ تپم قؽؼیؿ اقت
اؾ گؽگِای ِ ؼقْا ،اؾ تاؼیص ِ ّؼنکكتگاى
اؾ هؽخاًِای گوهعٍ ،اؾ صٌْتؽُای تؽ ضاک کهیعٍ

73

اؾ تاّؼِ ػهن ًگْین ،ظؼ کعام گْؼ خای ِ هي اقت؟
گاٍ چهوِای ًدیةِ کثْتؽی ضاعؽٍ هی قاؾًع
پاُای عاّّـ ُهعاؼ هی ظٌُع
گاٍ گلِای پژهؽظٍ ظؼ قثعی ظقت ظؼاؾ هی کٌٌع
ظؼ ؿؽّتی قؽش ،قْاؼاى تا آٌُگِ ظنت قْی ِ ؿؽتت هی تاؾًع
گاٍ تَ اًعیهۀ خاظٍ آب هی پانن ،تَ قؽًْنت هعاظ ُّ کاؿػ هی
ظُن
ناش گاُّا ؼا تؽیعٍ ،تـط اؾ تكت ِؽ آقواى هی ؼاًن
تَ نثتاب ُا هی گْین "ػهن هال هي اقت ،هال هي".
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هؽگ ظؼ چٌع هعهیكت
تایع هٌغن ِ ضالء ؼا ،ؼاؾُای زویؽ ؼا
پهتِ لثِا تهٌاقین ،تهکاكین.
ظؼ كؽّ ظقتی ُا تی نک اًعیهَ کٌین.
تایع ظؼ عؽاّتِ تی پؽّای ِ ناپؽکِا
ُیداى ِ اهْاج ِ ؿؽیؿٍ ُا
زف پیچیعگی ِ ضْنَ اًگْؼ ؼا كِویع.
تایع کٌاؼِ آب ایكتاظ
ؼّی هاقَ ُا صعای ِ ظلتٌگی ِ ظؼیا ؼا نٌیع.
تایع اهؽّؾػغؽ ؼیسْى ؼا التالی ًكین ًهاًع
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ًگاٍِ آكتاب ؼا تؽای ِ اًَاؼ تؼثیؽ کؽظ
تایع اهؽّؾ ًا ِم آظم ؼا اؾ ًْ هؼٌی کؽظ
تعتیؽِ پیؽ ؼا تا عؽذ ِ ؼًگِای کْظکاى آهیطت
تایع اؾ ؾًدیؽُا ظّؼ نع
اظؼاکِ ًاى ؼا توكین کؽظ
ُؽ کدا ُكتین هْؼچَ ؼا لَِ ًکٌین
ؾػلؽاى ؼًگ ًیكت
هؽگ ظؼ چٌع هعهیكت.

ُاهثْؼگ 13 ،ظقاهثؽ 1551
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ُْی ُّ ُای
اهؽّؾ ّاژٍ ظؼ کٌاؼٍ ُا ضیؽٍ ًگاٍ هی کٌع
هیاى ِ ایي هیل ُّ هال قایَ ال هع ضن ًوی کٌع.
ؼّی ِ ناضَ ُا پیؽاٌُی ظؼ ظقتِ تاظ
تاظ چَ تی ضیال ؼّؾ ؼا ّؼم هی ؾًع.
ؼّؾ آؾؼظٍ اؾ آنْتِا ،هؽگ ؼا نواؼل هی کٌع
هؽگ هیاى ِ ظیْاؼُا تٌع تاؾی هی کٌع.
اهؽّؾ ایٌدا ًهكتَ ام پٌدَ تَ ؼكتاؼ ِ تاظ هی کهن
تْی ظُي کدی هی ظُع قغؽُای خاهاًعٍ ام
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هلن تیؿ کؽظٍ تؽ گؽظى ِ اّتال ًهاًعٍ ام
لیؿ ضْؼظٍ تؽ زاكظۀ تاؼاى ،تَ ُُْْی ِ تاظ ُای هی ؾًن
تؽای ِ ًلف ُای تاؾٍ ؼّی ِ هعاؼِ قپیع چؽش هی ؾًن
تا کٌاؼ ِ ظیْاؼ هی ؼّم ،ظقت تَ کتاتطاًَ هی َت َؽم
کتاتطاًَ ام اهّا کتاتطاًَ ًیكت ،اصلي کتاتی ًیكت
هاب تاؿچَ ایكت پُؽ اؾ گلِای ظلتٌگی
هعام ضْابِ ؼًگِا ؼا تؼثیؽ هی کٌع
نة کَ هی ؼقع ؼهاًتیک نکْكا هی نْظ تا هي کق هی ؾًع
ؼّی زثاتِا هی پَؽَظ ،هی ؼهصع ،تن تن ،تؽک تؽک
تؼع تا هي هثل هي تا صثر پَؽپَؽ هی ؾًع
گاٍ کٌاؼِ ُن تَ پٌدؽٍ ظقت هی تَؽین
ضاًَ ؼا تاؼیک هی کٌین
تؽای ظیعى ِ ضْاتِای ضْنؽًگ هی ضْاتین
تا تْ تیآیی!

ُاهثْؼگ 11 ،ظقاهثؽ 1551
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زؽكِایت ؼا ًگْ
ُیفُ ،یف" ،زؽكِایت ؼا ًگْ"
تْی گْل ِ ضْاب قیلی ِ چؽاؽ
هیاى ِچهوِا ضیكی ِ ظیْاؼ
ػؿیؿمُ ،یفُ ،یف ًکي
گْنِایت ؼا تعٍ تَ هي ،ظُاًن ؼا ًثٌع
اههة ظؼ ُیاُْی ِ هي ظیْاًَ ای هی ؼهصع
ظؼ ًلكِای ِ تاؼاى ؼظّ ِ پایت ؼا هی خْیع
ػؿیؿم ،اؾ آٌُگِ ضْاقتٌن ،اؾ كصلِای هدؽّزن ًوی ظاًی
پؽقَ تا اتؽُا هی ؾًی ،هعام ُیفُ ،یف هی کٌی
ظلت ُی ی ی نْؼ ،ؼّی ِ قاؾ هي پٌدَ کی هی تؽی؟
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ظقتِایت ؼا پٌِاى ،ضْاُهِایت ؼا آؼام
ظؼ زانیَ چؽا؟
آًدا ضْاتِایت آنلتَ ،هی ظاًن
ایٌدا آؼؾُّا ؼّی ِ َپؽُا ظؼ پَؽ
آٍ ٍ ٍ ،پؽُای ِ ضْنؽًگ ،پؽّاؾُای ؼًگاؼًگ
هي تؽای ِ كاصلَ ُا هعام ضْاب هی تیٌن
تؽای اًعیهَ ُای آقواى ػدْالًَ توْین ؼا ّؼم هی ؾًن
هعام تؽای خلتگیؽی ؾًثْؼُا کٌاؼ ؼّظضاًَ گل هی کاؼم
تا اعلكی ُا نؽط هی تٌعم
تا تِاؼ ؼّی ضغِای هْاؾی تاظُا هی ّؾًع
زؽكِاین ؼّی اهْاخی ؿلتیعٍ تا چهوِایی ظّیعٍ
ضٌعٍ تؽ لثی ًهاًعٍ ،هیاى ظلم تیک تاک هی کٌٌع
تؼع ظؼ تیتاتی ًوغَ تواـ ،اللۀ الل ،ؾتاى هیاى ِ تاؿچَ تاؾ،
تا آؿْل ِ هي تی ُؽاـ هی ظّظ.

ُاهثْؼگ 3 ،ژاًْیَ 1559

80

ظقت تؽ گْؼ ِ ػانواى
چَ ضٌعاى کْکة ُا ،زیؽاى پؽّاًَ ُا
ؿؽّل ِ اتؽُا ُّ ُای ُای ِ نثتاتِا
تلْ تلْ ضْؼاى ؼهص ِ هي ُّ ایي تاؼاى
پیچیعٍ این تهٌَ تؽ ُن تا آؿْل ِ ضیف.
نایع اههة ظؼ ظّؼُا ،کكی ًهكتَ هثل ها
ظؼ اًعیهَ ُای تی ؼًگ گؽیَ هی کٌع.
نایع آؿهتَ تَ ظّظی ضاعؽٍ ظّظ هی کٌع.
آٍ ٍ ٍ تاؼاى
هگؽ ًَ قْقي ُای ضاهْل نؽابِ ػهن ها ؼا قؽ کهیعٍ
اًع؟
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پف چؽا قؽظ هی لؽؾًع؟
آًدا پهت زصیؽُای آّیطتَ
کٌاؼ نیهَ ُای ظاؼچیي ّ ؾػلؽاى
ؼظّ ِ ضٌعٍ ُاین ؼا ،خای اًگهتاًن ؼا چَ کكی پاک هی کٌع؟
چؽا پؽقتْی تاؾیگْل تَ چهوِای قیاٍِ هي نک هی کٌع؟
تگْ ،تگْ تاؼاى تَ اّ ،ظلن تٌگ اقت
ؼّی لثِاین ظاؽ ِ لثم ًهكتَ اقت
تگْ ؼّی تؽظیع ضظ کهیعٍ ام
ضغی ظؼنت ؼّی تیک تاکِا ًْنتَ ام.
آٍ ٍ ٍ تاؼاى
ظؼ ُوطْاتگی ِ کعام نة ،کعام تاتكتاى
ایٌگًَْ نکاؼِ هاٍ ُّ ایٌچٌیي قاظٍ آب نعم؟
ای تاؼاى ،ای تاؼاى تؿى
تؿى پیچی ظیگؽ ،ؼهصی تٌعتؽ
تگػاؼ ظؼ آؿْل ِ تْ نة ؼا قسؽ کٌن
پا تکْتن ؼّی ؼیلِا ،ؼّی خاظٍ ُای ِ ضیف
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تا کٌاؼٍ ُای ِ تاؼیک ،ؼّی ِ پلَّ ُای آٌُیي
تا تی عاهتی ًلكِاین ؼا ،تی تاتی تؽاًَ ُاین ؼا
ظؼ ؾًگی ًْاضتَ ،تکؽاؼ کٌن.
آٍ ٍ ٍ تاؼاى
اههة ایي ػللِا ،ایي قاؾُای نکكتَ
تاؾ ها ؼا هی ًْنٌع
ها تلْ تلْضْؼاى ظؼ آؿْنواىِ پؽ ُیاُْ
تی پؽّا ضْاقتي ؼا اهؽاؼ هی کٌین
ظّؼِ تي ِ ضاکِا ُّ ضیالِا هی چؽضین
تَ ُن لثطٌع هی ؾًین
آؼام ؼّی ِ گْؼ ػانواى ظقت هی کهین.
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آظم تؽكی
زاال تطْاى ،تَ کْؼی چهن تْ ،تا آظم تؽكی ِ تاؿچَ هی ؼهصن
ؼّی ِ تْقَ ُای تهٌۀ تؽكی ال
ّاژٍ تؽ ظُاًن یص هی ؾًع
ًلكِاین تطاؼ ٍ ٍ ٍ ًَ ،لؽؾ هی کٌٌع
هیاى ِ آؿْنن آب هی نْظ
نْؼیعٍ هی ضْاًع:
تیا ،تیا ،چؽضی تاؾٍ ،تا ُویي آٌُگ
گ تؽف
تْی ؼهصِای ِ هكت ،چهوِای ِ تٌ ِ
ضواؼُای آلْظٍُْ ،قِای ِ لغیقِ پَؽت
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پٌدؽٍ ات تكتًَ ،لكت نکكتَ
چهوت کْؼ ،چهوت کْؼ ،تلؽؾ
کَ اؾ ًیم ِ ظًعاًِای ِ قلیعم تا هُْای قیاٍ ِ پؽیهاًن
اؾ اككْى چهوِاین تا ؿوؿٍ ُای ّاژٍ ُاین
آظم تؽكی ُّ ظیْاؼُا ُن لؽؾیعًع
ٌُْؾ ّ ...اژٍ تؽ ظُاًت هاقیعٍ اًگاؼ!
گواًن ظّتاؼٍ تَ تاؼ ػٌکثْتی چكثیعٍ ای
ُوَ ؼا کْؼ هی تیٌی
ػؿیؿمُ ،ای ُای ِ قؽها کثْظ اقت ،لثاقِایت ؼا تپْل
ؼكتَ ُا ؼا تا اتع تؽظٍ ام
ظؼ تاؿچۀ تاؼیص تگْؼ ًهاًعٍ ام
اهّا تَ ضاعؽت تكپاؼ ،ظقتِا ؼًگ هی ظٌُع
ضغِا لْ هی ظٌُعُ ،وَ هی تیٌٌع
تَ چهوِاین ًگاٍ ًکي ،زؽفِ ػانواى ؼا ػاؼیَ ًکي
تَ تْ اصلي ًوی آیع
ظیؽیكت کَ هاكیَ ُا نکكتَ اًع
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زؽكِا ؼا چیعٍ ،اؾ تٌع آّیطتَ اًع
صثؽم هیاى ِ تؽكِا ظؼ پی ِ ًهاًَ ُا یص ؼا نکكت
زاال کوی ظؼ ایي ؾهكتاى ّّل تؿى
هیاى ِ هؿؼػۀ تالل تؽای ِ هتؽقکی خلتک تؿى
چِاؼ نٌثَ قْؼی تا صعای ّای ّایُ ،ای ُای ِ ًاهت ؼا
آتم تؿى
ای ّای ی ی ًاهِا ،زؽكِای ِ ضْاتیعٍ ؼا تیعاؼ هی کٌٌع
تیچاؼٍ آظم تؽكی ،تا ضْابِ تْ ،اّ ُن لؽؾ هی کٌع.
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هیاى ِ نیهۀ خاظّ
گاٍ ؼّی ِ تاؼُای گیتاؼ چؽش ،چؽش
تکؽاؼ آضؽیي ًُت ،ؼكتاؼ ِ اًعیهَ ُّ ؾتاى
تق تَ ؼّی ِ کعام صْؼتک ،کعام ًواب؟
پهتِ ظّظُا ظًثال ِ قایۀ کعام نِاب؟
آٍ ٍ ٍ ٍ  ،تا هي تیا
تا هیاى ِ نیهۀ خاظّ ،تا قسؽ ظؼ اككاًَ ُای ِ ظّؼ
تا ُن تؽهصین
آٍ ٍ ٍ هي ُّ تْ ،ایي ؼهصِا
تي تا تي ،تي تی تي
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ظؼ هیاى ِ تاؾّاى لَ لَ
ّای ی ی ظیْاًَ ٍ ٍ
کوی ؼهص یاظ تگیؽ!
اههة ظّتاؼٍ اؾ ًْ ،هؽا تَ ػغؽ اهاهی تاؾٍ کي
تَ خاظّگؽاى تگْ:
نة ٌُگام اؾ ظّؼُا ،اؾ خؿیؽۀ ضیالِای ِ ؼًگاؼًگ
اؾ ضغْط ظلتٌگ ؾًاًَ ،ظیْاًَ ای هی آیع
تٌع ًوی نْظً ،وی هاًع ،پایم گیؽ ًوی کٌع
اهّا کٌاؼ تْتَ ُای ِ یاـ نکْكَ هی چیٌع
ؼّی ؾاًْیت کَ پایم کهیعٍ هی نْظ
تْت كؽًگی ُا ؼا یکی یکی هی ضٌعاًع
ًلف ؼّی ًلكِای تؽیعٍ ات هی ؼیؿظ
هیاى تكتؽت تا ظِؽ هی ضْاتع
ًگْ تیعاؼ کَ نْم ،ظّتاؼٍ اؾ کٌاؼت گن هی ؼّم
ًَ ٍ ٍ ًگْ!
تْ کَ كصلِای هؽا هلصّل ضْاًعٍ ای
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هی ظاًی ظؼ ؿؽّتِای ِ قؽظ ،ظیْاًَ تؽ اؾ تْ ؼّیِ خاظٍ ُا هی
ظّم
ًگْ تاؾ تْی اًتوام هی ظُع ؼهصِاین
تگػاؼ ظؼ ایي ًیوَ نة ،لٌگؽ ظؼ آؿْنت
پٌح نة ضْاتیعٍ ،ضْاب تثیٌن
ظؼ تاؿِای نیؽیي تـلتن ،ػكل تؽ ظُاًن تٌهاًن
ّاژٍ ؼا تَ ضاهَ ،ؼّی ؾتاًت ًْل کٌن
پهتِ چهوکِایت ،ؿم ؿم ِ ضٌعٍ ُاین
تگْیی تطت ضْاتت كوظ هال هي اقت
ؼّی هالكَ ُای ًْ ،تاؾ نؽاب ؼیطتَ کاؼ هي اقت
هي زیؽاى ِ چهوِای ًدیثت ،تْ کثْتؽ ِ هصَ ُای ظؼضتن نْی
اهّا ًگْ تْی اًتوام هی ظُع زؽكِاین
ّگؽًَ هي ظّتاؼٍ تا صثر هی تاؼم!
هی تاؼم!
هی تاؼم!
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اگؽ آتی تیایع
اگؽ آتی تیایع ،قثؿ گكتؽظٍ نْظ
کثْ ظِ ظلتٌگ تاؾ پَؽ ًوی ؾًع.
نایع گؽظى کهیعٍ ،قایَ تلٌع کؽظٍ نة
نایع پهت نیهَ ُای هي ،التالی نکا فِ ؾضن
پؽظٍ ُای تٌلم ػاظت تَ هاًعى کؽظٍ اًع
ظؼ قؽاؾیؽی ِ نةّ ،اژٍ ُای ِ تی هِؽ قالم ًوی کٌٌع
اؾ اقةِ قپیع قؽکهن ،اؾ چهوِاین تاال ًوی ؼًّع
اگؽ آتی تیایع ،قثؿ گكتؽظٍ نْظ
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کثْظِ ظلتٌگ تاؾ پَؽ ًوی ؾًع
ظكتؽ ضاعؽاتن ؼّی هیؿ ظؼ ظقتِ تاظ ّؼم ّؼم
هلِْم ِ قاظگی کٌاؼِ توْین ٌُْؾ ضاک هی ضْؼظ
هیاى هاتِای اتام ،تؽای کثْظُای ِ زؽیص
اًعاهن ؼا ػؽیاى ًهاًعٍ ام
ػانواى پُؽ ّلغ ،تا پلکِای ًیوَ تاؾ
هی آیٌع ،هی ؼًّع
هي تَ ضْاتِا ،تَ هاتِا ًگاٍ هی کٌن
اگؽ آتی تیایع ،قثؿ گكتؽظٍ نْظ
کثْظِ ظلتٌگ تاؾ پَؽ ًوی ؾًع
ؼّی ِ ایي قؽّظٍ ُن قیاٍ
لثطٌعل تَ هاظؼم چهوک ًوی ؾًع
ؼّی ػکكِا ،تاالی ِ قؽی قتاؼٍ ًوی کهع
تؽای قغؽُای ِ خا هاًعًٍ ،وغَ چیٌِای پُؽ ضال
کعام كصل هؿۀ اًتظاؼِ هؽگ هی نْظ؟
آٍ ٍ ٍ
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اگؽ آتی تیایع ،قثؿ گكتؽظٍ نْظ
صعای ضٌعٍ ُای تْ ،ظقتِای تْ ایٌدا تپیچٌع
ظّؼ گلِای پیؽاٌُن قایَ ات تٌهیٌع
تؽای هاظؼم ضْاُن ًْنت
تا چؽش ِ پؽّاًَ ای کثْظُا پؽیعًع
نوؼِا ؼا كْت ،چؽاؿِا ؼا ؼّني کي
قلؽ توام نع ،تَ ضاًَ تاؾهی گؽظم
اگؽ آتی تیایع ،قثؿ گكتؽظٍ نْظ
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