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 ممذهم 
 با تشکر اص همٍ کغانی هک مرا رد نىشتى ایى ارث یاسی طردنذ.

انىادٌ ام و مخصىصا هاردم هک اقرد هب وصؿ فذاکاسی اهیؼ رد صنذگی ام نیستن ، خ همًنیىو 
 ()مخصىصا آاقی: علی ممذسی نمىد ...خىد و دىانی اػ سا وهؿ صرصنذانؼ کسی هک 

حرؾ گٍتنی سو بایذ گصت ، ایى اشعاس اؽاسٌ داسد هب ضىهش اهیی اص اتفااقت صنذگی ام ، 
 واشتبااهتن .

 ای کاػ .... هی ....و رد پایاو ایى کتاب سو تمذین میكنن هب هذؾ صنذگین 
عال ػمرم هک چیه کاس خذا بی حکمت نیست ، و ها خذای اها یاد ظرفتن رد ضیست و یک 

کت ل مل  حرؾ دظت سو یفهممٍ و مم مهرصىنی داسین ، مقط کافغٍ اصػ سخىای اونن با امک
 هک ظیاقت ردک طردنؼ سو بمن بذٌ .امیذ هب ایى  میكعٍ !

 امیذواسم ایى اشعاس بتىهن شما سو رد فکر صرو ببشٌ هک ربای مى نهایت مىمقیضٍ !
                          FANDR 71تشکر صراواو سظا ردی پىس مهر  با
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 مىمعضىهق  !... 
 ى   تىهش م ،الی اص نیکیست هک خ                                                                                                        عضىهق مىم ،مرا ببخؼ 
 خیلی صود  سىی تىست،نهک ربگشت                                                                                                ىد  ساهی ص  دو ضراس ها ربسش 

 ا س  عشضت شاهه سفتن،ساهيکردیبی                                            تى نؾاو دادی هب مى ساٌ دظت سا             
 ذی تىؽاه   ،  تقصیش مى نبىد                                                                                           ىاك  اص ت ؼ ، بیشاهه ای

 غصٍ ات اصػملن، كذهی دنیاست                                           میذانن دست تىربسوی دستهاست    
 هیشیى ...وصراهد ثالم مى،ب ىعضك ت             رییى                                       ذٌ ام ای سصیك دبیچاسٌ وردهان
 .!.. ، آخر    یبخشی مرا  تىهب ام بترشاصآغىػ هارد                                      هک تى باصم   آغىػ تىهب

 مى  یادستهست اسيگ دنی ششمًذم هک                                                       ى            ذای م ای نىسهستی،ای خ 
 الهاست انذس کؿ یک صىهس امع                        داظت صدٌ معضىهق ام         اصدل نپشط هک خ 

 هامردگاو صنذٌ این،ردایى جهاو                                         ک داهو     یک خىاب،یـک سویا،ی
 حکن ایى جهاو صىدٌ،رباین یک  هفظ                                                                                                         فظ    و  ن  تیاس اخ   ًبش  و



 
 

 

گاٌ م               هفسی ست  اصجنظ تى                                                                                   5  ى هب صنذگی ایى بیىٌ صو ن
ػ،افصلٍ ت صىدٌ اتمى یک ای ردی                                                         ال رد پی ات صىدم رهنفظ        ع41

                       !  ...نفظ
 باشن، ک  جهاو   مى استى بات                               مى تىسا ردخىد سدىین بترشاست                                   

   شىم....ممی عام ،سویال خىد                       ست،اصتىدمی ؼاك  شىم                 این  ام غصٍ
 کی    الیك شىم ،ذانی دظر باستىمی                                          م                                                                            ىباضػ ش  ،تکبشکنن 
 ن  خط میضنیاص دل   ، ذی سونىمی               ی سخؼ شبهای منی                                                                              ن تىسوش 

 یت شىم  سوصی مثال  آرذخؼ ا اترب        رغوسم سا شسخاوت خىد ببخؼ                                                                           
 ..  شنذ میخاهن اهآتؼ بگی  نی ظرساهین ک                                                                ؽکستن پیماهن اهوتى هن پیماو مى صىدی 

 ک ردتمریى  ،عضك ص ینی ام                                                                                    ى   بت  سسیذو   وسیلٍ ی    عضك صىد
 ! .....    تىست                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 ....آسوم .... آسوم رت 
 یک ػمرصنذگیت صىدٌ آسصوی  مى                                                                                                                                     اسب سفیذ مى وم ..آسوم رت ..آس

 بذنن سشد و   یش غن اهمان  مى        دل دشت سش نبض                                                                 رد تى آصاد وساه
 کىه   هن نصینی ،  ا رپیاو ب                آسام باػ و سش کشی يکى                                                                                 

 خایی نذاسٌ انامیذی                                                                              ،تىخىهن دظت                تباس اسب سفیذی                                                                                      ى اص ت 
 خذا بهت دادٌ ! ،نصَتغٍ هک                                                                                                                دٌ   آهخ تى ٍبشت صیا
 نىس خىسشیذ ممٍ ، یی هکاخ              ىهن ی ؼمٍ                                                                                 میذونن دظت خ 
 گٍ !ایذ ربٌ خاهی دی ؽ                                                                                         ذغٍ ؟                          ولی خىب چاسٌ

کاسذیاو رد فکر تىانذ...                              ذ...                                                          آسوم ..آسوم رت سوً  ؽایذ ش
 باهمٍ دوستی و دعىا نذاسی             اسی                                                                                                                  آهخ تى همتا نذ

 غاسػ رپیذٌگ اص سخ سي                                                                                                                 ره کظ ظبوًذ تى دیذٌ         
 نىعؼ چشیذی  ره  اص سنح و          ىبی نذیذی                                                                                                      تى خىبی و خ 



 
 

 

 ربای همٍ اص عضك خىنذی       ىس مىنذی                                                                                                                  اص صب اها ب 7
 شستن سوتت ص ی   رداه                                                                                                      گهباو تى هستن                  ى ي م 

 پ  عبىسی  ، ىسشیذواهس خ         دگاس نىسی                                                                                                              ذىو تى یا
 اسب سیاٌ ! تىام... با  رت بیا                                                                                                          سوم...آسومآ

 صری ظب با خىدت چی میگی ؟                     دینشی ؟                                                                                               نصٍ مى و
 حتی اسب اهیی هک تىضیشٍ او            تى نیستن                                                                                                                 مى طرفذاس
 آخر ساٌ تى تباهیست ....   ؾ سیاهیست                                                                                        حرؾ تى حر

 ٌ تى سفت ، کىس صىدرههک رد سا            ٌ تى صىد                                                                                         ششوع غن اول سا 
                                                           ولی بگی هک اص ایندا میشی                                                                                         حاضشم دىنمى بگیشی                            

 نمیخىام هک ششٍ سوصی انامیذ                                                               سب سفیذ          آهخ دلن  یصىصٌ واهس ا
 شت عشقن میمىنن !  مى اتابذ            ت میذونن                                         ولی سفیذی سيگ خذاس 
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  ك...!عض 
گاس هک ردهانذٌ ش                                                                ىسی      عضك یمنی مهربانی رداوج دطخ  گاسهن ان  ذیان

 اهانزاسی دنیبب حتی یک نطرٌ اػ                                                                          رغق شىی ردوو ردیای اکش
کاس کن   و  سا دیذٌ آهنیی                                                          آب شذو سامطٍ شمع احغاط کنی         یان

 معضىهق ات ساببشی هب آسماو                                                                                     او          عضك یمنی اصمیاو عاشم
 کنیآگاٌ   او سا اص ره خطا                                                                                       ا کنی           ال سا ایفربایؼ نقؼ ب

 اصظزنذ نیؼ اه نمانی رد اهاو                                                                                                     و     اه خىنیى و اها بی امگبال 
 حتی فؾاس باشذ بتى ات حذ مرگ                                                                                     ذ     ی .... وافی هب عهعضك یمن 

 اها ظبوًذ معضىهق تى سا احیا کًذ                                                                                      ذ             طىافو طمعٍ تى سا وریاو کً
 اصمى يگردانی دذا ا معضىهق ام س                                                                                   سوهب آسماو طردٌ وضىیی یا خذا          

 و  رد فکر و رب داهیاد او باشذ                                                                                           ا و رهصهاو            عضك یمنی ره کد
 ذظیکى ک  دنیا سا دهً                                                                                              ابذ                ًذی هب للبت ات ر ب ه م 



 
 

 

 ىد ؟هاسا ص صیبایی آانو هچ س                                                                                                             ىد  !         اص حىسیاو با الرت نب  9
 سهل  ستاسٌ  مث ی شىی نىسان                                                                                               ى   عضك یمنی سفتى ساٌ حسی 

 ذات صنذٌ هانذ انم تى ات هب اب                                                                             همٍ چی سا کنی فذای معضىهق ات    
 صفات معضىهق ام هست بی شماس ... !                                                                  .. گفتن نبىد یک اص ازاس  .ره هچ
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  ت !زعذ سفتن 
 یاعای باؾچٍ خؾک شذو وژپمردو                                                                                                     ردو     قیا م ااق ،زعذ سفتنت
 مىننهی طحظٍ صنذٌ ن  ،هک زعذ تى                                                                                    هب نفسهای آخرم           قسن میخىسم 
 ىننخ واهس گالی باؾچٍ اصعضك س                                                                                                         ىنن           ىنن بم ت تى  رنو ات مى ب 

  هب پای عشضت انیشٌی هکدل                                                                                                      ى رنو  هک دل بی تى میمیشٌ            ت 
 باایى دماعت دیگٍ همريگ شذٌ                                                                                                                   ت  سنگ شذٌ   ا تى  دظ اه

 وسق زبو هب یادبیاسی خاطرٌ اهتى                                                                             دىهن مى دىهن رهکی دوست داسی 
 پاک شذم وسشاب شذم اصخاطرت                                                                                ببیى هک طحظٍ طحظٍ آب شذم        

 خراب شذمو هب عاح  ؼمهات صدم                                                                                                  مىج ردیات شذم     هک نیم 
 اآب ششیهب صنذگین نىس بذی اه                                                                                        مى نزاشتن،شمع محفلن ششی       

 سفتی حتی اصخىاب سویااهی مى                                                                   سفتنت خىسدطرد سشاتپای مى       
 ! تنها شذم ،خیلی صود باص هک                                                                                                اشتباٌ مى کدای نصٍ صىد ؟       



 
 

 

 ا میگفتی داسی ازاساو دظل اه                                                                       دستت سواصم ظرفتی بی دظل             11
 تی ......بــاوسم نَیشٍ سف 

 یضنی مى خط م ردداسو اص دهل                                                                                                                ا منی            ی هَیشٍ بتى میگفت 
 ىدقٍ ص وقتی سفتی تفنگ سوی شعف                                                                                         تىهک صىدی غن بامى رغیصٍ صىد      

 ىومیذونی ذ  ،حاال هک ميتادتن                                                                                                        اسی بکى      ای خذا بیا هی ک
 عضك مى هل شذو مردوقتی هک                                                                                    خسضٍ ام،خسضٍ اصایى ردد زبسگ       
 هک تى کنح غن اهی دلن نشسضٍ ام                                                                                                بیا نىس بذٌ هب چشمهای شسضٍ ام   

 ایندا هک نمىنذٌ واسن حتی هی یاس                                                                                            اص ایى دیاس      یا صود بایذ ربم دری
 غزیذ و سفتو ض اتب غن نذاشت                                                                                  سفت            ات يگى رتسیذ و م زاس ربن
 جز کسی هک غن تىدعؼ مممىهن                                                                                                         هیچکسی نمیذوهن    ،ى سوغن م  

 ...... ا صنذٌ امسوضٍ بگن مردم ی                                                                                                 دای نصٍ ام حىاسن هست ک 
 باوسم نَیشٍ سفتی .....



 
 

 

 ی کسیهممىو آصادششین اصب                                                                                              ینوقتی میگن هک ششًاس  رددم سو 12
 هساصسفرػ سش رب ،هک عشقن                                                                                       میشهس            یوص سهی ولی میذونن 
 ذٌ  یشى رپاصخً ، یاعای باؾچٍ                                                                                            یشى              قیا صنذٌ   اوو بیاد ااق

 ص یى اهگ هنىصمردويگی هست سو                                                                                   اهگ نبىدم عالمن سوبهؼ بذیى     
 ىنن  .....وقتی ظرگا ربو اص تى خ                                                                                                      ونن             یذای خىب م تى می

 باوسم نَیشٍ سفتی  .......
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  ) علی ( ) ع ( 
 هستًذ رد نخستهچ ضىیًذ باص هن ره                                                            میذانن عالن رد ؽجب وصؿ تىست 

 ر س  ات ، شبها نصینن هب تفکر                                                                         ت است حتی اظر                 ردک تى سخ 
 رفن ردوغنیست ح نتىانن، اص هنب                                                                                        رغوب                بح اه ات نصینن   ا هکی
 اس شىدش غىهح کس ،هک ساحت                                                                                        صٍ سوصی سخت رت شىد                      ن 
 ىهق تىاینهک رد حرؾ همٍ معض                                                                                               ا همٍ ششمًذٌ عضك تىاین                  ه

 طىافو جه ؟چطىسرداهاو هانین،ص                                                          وصی ، وقت ػم                   رتسن هک سسذ س
 ذم !ا شاصتى دوس و دوست ؼمه                                                           ایى دنیا شذم                    ظرفتاس صس ،مى هک

 !رد نهایت ظرساهین کنی ، میمیشم                                                                                       ا محبت               ای ب ،دوستاهن رت بگن
 ایت رد بًذ صىدطاو و نفظ رب شی                                                                            ى هک انرشاحتت رد دنگ صىد                 ت 
 ى ذنیىخلقی ای ،اسو نتىانًذ بی                                                                                                 ا و ص یى                        هلک و سمک 
 کًذ ؽاد  سا  دل یتین، باخن شذنؼ                                                                                           ى صفات خىد کًذ               همٍ سا مح  هک



 
 

 

 وبیامگ  سا   ضیک يی ، ا فممیذم اه                                                                           رد میاو عاشماو                صفر هن نیستن 14
 وصؿ انشذنی صىدو خلك تىست !                                                                        او سل  اوصاؾ تى                  هک رد می
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 !   نیستی 
 اهانیستی،یادت هَیشٍ بامعٍ                                                                                                                 ام وقتی نیستی           ؼمٍ عالمٍ رب 

 وسوتی صنذگین همؼ یأط صىد                                                                                     رددام وقتی ششوع شذ هک سفتی             
 ٍاص سیش ، طیشٍ هب صنذگین میضهن                                                                                                            رددام داسٌ همؼ رتشیب  یشٍ     

 عکظ تى و دیىاس خىهنحتی                                                                                                                                       ذوهن           رددمى کسی نمی
 تىتنهام یولی ب ، ؽلىهغ دوسم                                                                                                           ام        ٍ رب ىدنت سوض هنىصم نب 

 میذونن نذاشتن ربات چیه سىدی                                                                                                     آهخ تى تنها دظل  صىدنن صىدی
 اختمتعادٌ بنذو نستن كذس تى                                                                                                                         اختمت                  ی مى نشًول 

 قیمت دىنن صىدی ولی نخىنذمت                                                                                  نمیذونن باختمت یا صروختمت         
 حتی خىدم ،هب فکرهیچکی نیستن                                                                                                                                نن ؟                   کاس ک ى بگى ذی ت 

 کىس صىدم... صىدی ولی تىساهن                                                                                            ىدم  ت مى ص هنت عشقن فکرور
 ىذای م دوباسٌ ربظرد با ص                                                                                                                                          ى     ای م ش آشًب دل 



 
 

 

 ىصم ت اآسٌ تقصیش معٍ ولی ب                                                                                                صذای اظتماهس معٍ اصدوسی تى 16
 بمىنی بامى گ  بی خاسم ششی                                                                                                                                      ی                  ساٌ مى شش بیا ات

 ىوام ؽادیه، چمذ صود صزشت                                                                                                                      ای دىو       پ مى عاشقتن ات
 ىمهی سوص تم ،شٍ ی ٍبشم                                                                                                                  اسی بکى             ک،خذای مى 
 ٍبشم تمىم  یشٍ کاػ رنهس !                                                                                                        شهس              خیلی صود می  سوصی هک

 خایی هک نمىنذٌ واسن حتی هی یاس                                                                                                        مى تنها و رغیبن تى ایى دیاس           
 کىٌ ؼمٍ سممن ،زعذ سفتنت                                                                                                  خذا دوست داسم هی عالمٍ                 هب

 نمى خؾک  یش  ،تىنباشی                                                                                              ن                ىدم و تى سیش مى ردخت ص 
 تى صىدی ولی کسی تىسو نذیذ                                                                                                 تى خىاستنی هستی مث  خىسشیذ           

 ردتى سو ربد و  نىست ط                                                                                                                رد ارب رغبت تىسو دوست ط 
        ضهنرپرپ می  ،ال تىهک دنب                                                                                                   ای ضغزػ پای معٍ               ذایى ص



 
 

 

 ٍ مى سفتى هب بی نهایضٍحق                                                                                                                              ایى صذای آٌ رغبضٍ                 17
 تى سو خذا  ظ بیا بمىو                                                                                                                    ىو            ای د تى سو میخىام ات پ

 ولی ..... ،ات نشستنبپ                                                                                                 میذونن هک هی سوص میاد ششنىی                 
ینى    نه خذا  سوصی رنهس هک                                                                                                                          ذاد ..... ن امىو بمنادنی

                                                                                                                                                                                                                                            نخىاد.......                                                                                                                 
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 ٍدلن ظرفض 
کام ممی حرؾ داسم    ب ق                                                                                                                           می ردد داسم              ن ظرفضٍ م دل     اش

 سفتنت زعذ کشیذو آٌ ...                                                                                                                         گاٌ               ن عکىت مى زعذ ره 
 ى ، نهایت نیاصماط م ت اظ                                                                                                         او رداص                  عذ صهذایت ، ز ص

 ٍ  او دلن ، رپ اص اربآسم                                                                                                                ش            ب نصٍ ی ره سوص مى ، 
 ىسی کا سره سوص مى ، صب                                                                                                                ، دوسی            ى اصی م ؽکىٌ اه
 ذ هب آسماو دلن ستاسٌآی                                                                                                                                     اسٌ           بایذ دو ؽامیذ ، هک

 ا خط بذ نىشتن سا ، بطاضع                                                                                                          دلن ظرفضٍ ، اص سشنىشت                
 ىدٌ ، ره ذًذآمذنت من ص                                                                                                           بوًذ                   ىت ظ رد عک  ىصریاد م 

 بی اتاو دهل ب رد آسم                                                                                                                 اب          ذو آفتحسشت دی
کاسانی اص جن ب  میگیشٌ هب خىد سيگ غن اهم                                                                                                                    ام               ظ اش

 ىدٌ !فکر تى ص سىاسی رد                                                                                                                  ىدٌ ؟                         ىبش دذیذ چی ص 



 
 

 

 هک باص همذم ،غصٍ اه شذم                                                                                                  ى باس اص خىدم         ن ظرفضٍ ، ای دل  19
 اص تى گفتن،شعراهی عاشماهن                                                                                                                     صاهناص ن ، خهک ره سوص و شب 
 خای كذم اهت رهنفظ مى                                                                                          ى                 اعت م مرغ شب ، ع

 يکردٌ ام کش هست ىهق اممعض                                                                                                                ذک    اطراتت من صىد و انخ
 ! ..   هاسٌذ ب ؽای منیبب ،                                                                                                              اسٌ               وبایذ درفضٍ ، ؽن ظ ل د

 شيگ نی اشذ،هنك بصحبت اصعض                                                                                           ی من سيگ              سوصاهی دلن آب 
 اسٌ !     ٍ ستاػ و زقغ هاهؼ تى ب                                                                                                             اسٌ        شبهای آو ، رپ اص ست
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 تب سشد 
 رگم اص مث  کىهچ اهی شب صدٌ                                             سٍ ردد هب سيگ پاییض صسد        تب سشد مث  ح 

گاهت هب  رد طحظٍ ی سقىط ؟ !                                                                                                                                                 صٍ صىد ؟                    دای ن  ک ن
 ؟ییذیذم مرگ سااصدوس وقتی صرشضٍ                                                                         آسامؼ سسیذی ؟                  هب خیاظت هب
 ٍبشکى! 

 ..!ک رت اص آو سوص دنیبکسی رددان                                                                          گزاس تب سشدرب چهرٌ ات دنیشن    ب 
 یصىصد !ن ، اص گًاٌ دریوصم   ی دل ول                                                                                     ىسشیذ الك سا  یبىسذ                 لىع خ ط 
                                                                                                                                                            ىد ؟    ص ًاهن هچگ 

گاهن ساسصىد ! ...  وقتی ردخشؼ دىارهی ن
 لی  خؾک گِاهی ستادٌ صىد رب پای  هک                                                                                         ی                   ل اك  شذم اص گ و مى ؼ

 روس !غ ب  م ه ذم ب مه ،ها شذٌ صىد ن ت                                                                                          نىس             ش داد و هنهن صریاد آب س 
 مث  هی عاحر ، ىدن طردٌ ص م س ل ت سگاان                                                                                 مبهىت دىاره             ،وهمًًاو مى 



 
 

 

 ذم ...ا میکردم آمهک حذام  ادع                                                                                ممی هب خىد می آمذم             ای کاػ 21
 نذیذٌ ! سىدی هن صصیباییؼا حتی                                                                                         ر سسیذٌ            ولی تنفظ گ  هب آخ 

  ردد ؟ا معٍ رپی؟  ت   تىس م اص ػ                                                                                       دا آمذٌ ؟ تب سشد !                   اص ک 
 طردنؼ یاح  ممیذو صرمىلف   ث م                                                                                   ممیذنؼ        یقیًا ساٌ رداصیست ف 

 یاباوب نىص گ  اهی صیادی هستًذ رده                                                                                     او            بی پای، صٍ ایست ى ن ای 
گاٌ هب هک  باسنذ ...... ارباه هن ن تی اهگح                                                                                               دستهای تى داسنذ              ن

 یى خاک سست ؟سداسی اصااظتن هچ                                          اد و باساو رد دست تىست         ذىو ارب و ب
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 رتط 
 ىنباشی ت  ،  حتی هی سوصهک                                                                                                                               ى                      ىد ت ب ن  ، رتط مى اص

 ت یبینم   عذا  بگی ز هک                                                                                                                            ت       رٌ ی مى اص نذیذن ه دل 
 صذام م میلرصٌ،باص کننکاس ره                                                                                                                                           ام                  ٍ رب ٍ عالم رددو ؼم 

 اقضٍحم،گى  همٍ ب هک                                                                                                                            ذاقضٍ                      ص ،رتط مى اص
 ن !ذٌ ی ظیاقت ولی ششمً                                                                                                                                               ادتن             حظٍ هب ی ط سخذا ره
کایضٍردکؼ واس                                                                                                                                                  نضٍىبی اهی تى بی    خ آهخ  ن ح

 ى امذٌ و مست ت ردمىن                                                                                             اص وصؿ تى ام                مى هک ششمًذٌ 
 اه طٍى سار ارث میزاسو ت  هک                                                                                                                       ست         ص افصلٍ اهى ارتط م 

 شی هک  تنفرم اص بی ىب                                                                                                                 ػ  یشٍ بی ىبشی                ىو آخرذ 
 ن کنى ن میخىام کف  اشیبن                                                                                                                                         ن ساحتت کنن               گ هی يیض ب 
 ػ ظیاقت نذاسمولی ای ردی                                                                                                              مذ دوست داسم             ن کاس کنن ای ذی 



 
 

 

 زقیؼ اسصػ وعضك وعاطفست                                                                            دوست داشتى نصؿ سارعست          23
  تىپاییضخًذٌ اهستهک واهس                                                                                                    رتط مى اص صزششضٍ اهست         

 رشسىهنی شعرامى    هک                                                                                                                                                               اس غن صمستىهنبه
  بی کسغٍ مى هواهس هک                                                                                                                                                           حسغٍ           ن هی غ آهخ

 ى شذٌ صىدمث  رغوبت  واهس                                                                                                               هاٌ ردوغ           هس هاٌ اشتباٌ ، هس
 فغٍ اهىد اقها همسفرم ص ن ت                                                                                                                                     اهنغٍ اثىدو ب ك مى ن ی سص 
 نکٍ ربهس شب حجراوقب  ای                                                                                                           اهش وقتی واهس ًبشاو            ؽایذ ب
 من معضىقضٍ هک لُبضى شستم                                                                                                                       هَیشٍ اتصست         اهغٍ هکمن هم 

 نذاشضٍ باهش ردکضىحتی کسی                                                                                                                                           ضى        ساٌ نذاد کسیى جز عشق 
 تى  یتىنی دل بذی هب اقفغٍ اهم                                                                                                                                   نغٍ اه       اث ًذ هبو ولی رد ک  س 
                                             تنذاق هک ه ص ، حتی بگن                                                                                                                                      ر حماقتن           آخ خذا میذوهن
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 هارد 
 لینذا ب اص آسمىو و اص خ                                                                                                                             ین        بل رشضٍ اهص ص یا ااس ب ایى ب

ٌ  هک                                                                                                                                  ضت           ل بیا بلین اص دظل  خ   تش ام ب صرها صىدٌ س
 رؾ دالمىو و هب هن بلینح                                                                                                                                      ن زندیک رت ششین           ه بیا هب

 حقفضت ایعٍ  ظ ایى وببیى                                                                                                                           تىتشعٍ حقفقتی  ظ بیاشصیى      
 هاردٌ ،اتزهممی خیلی کاسداسٌ                                                                                           صرشضٍ اونی نیست هک دو اتبال داسٌ      

 هشیش ػمرشی اینىمیذونی ؟                                                                                                           ااههش تى هک میذونی      پشت صریه ب 
 یخىای بذی دىاب  آهضى                                                                                          طىسم هک چ                                                                                                                   ضى       نشكنی دع اهش حىاست ب
 ى یاوس ت بىدم واهسهک ن                                                                                                                            ارد                     ه بخؼى ب ن وای ی 
 بهشت هک هیچی ک  دنیامهره                                                                                                                    اه حقضٍ            هشت صری پاهگ ب 

کالتت گمنن ی ا سخاطر                                                                                        ینىببخؼ،نتىنستن دنیاتىعىض کنن  کٍ تىی مش
 بایذبگردم دنبال اسمی بترشاصهارد                                                                                                                         هارد       اص هیتى صىدی ربام رتشیب



 
 

 

 اکییهیاست ؽن اص خ ن دهل م                                                                                                 اکی آخر ندابت و پاکی         تى اص خ 25
 ذگیتردو با صناصی ط یا ب                                                                                              تى تىصنذگیت   کغایی هک من صزاش 

 ى هک داسی صنذگی بذیا ای ب                                                                                                          شتی و صرصت دادی   زا تى صاه
 هارد ......      

 ىذگی م ششینی صن                                                                                                                                                  ىصرشضٍ ی ص ینی م 
 مٍ گ خایی هک صذاقتى واف                                                                                                                            خی مى دنیام صىدٌ                  ل ت 

 تىآغىػ باصت اکش داسمردیای                                                                    ولی تى  شتن باػ سظاخىدشىنباصٌ      
 ن اقنىوحرافت هَیشٍ صىدٌ واس                                                                       طىسٌ نیشٌ خانىم ؟         اظت چ حدیگٍ 

 گٍ غن نذاسمى باشن دی سچٍ ت                                                                                                               رددا خلى تى من میاسو           
ً ک  هک همٍ ايگشت هب دهى بمىو                                                                       بشاو    اػ ربهس سوصی وقت 

                             و ...                             اوویش                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 .... پاییض 
 ردد !ب صدٌ اصت  لمظ میكًذ دلهای                                                                   شد وقتی نسین س هچ حسٍ رغیبیست ..

 با دل مى ممی آشًاست !                                                                         اص کدا آمذٌ ؟  مقصذػ کداست ؟
 اص ص یى صیبا ، هک میمیشد من من !                                                             رد پی ره وصػ باد سونیست ..اص غن 

 ای کاػ  یؾذ ...
 !دسا هن ساضی طرخىسشیذذکاػ  یؾ                                                                                                    ی طرد دو لص  سشد سا بهاس 

 ؟ ..!   ، حدىم غصٍ و غن ، رد پاییض   ، ؽکستى دلها    سیختى اؽکها   دظیلؼ چیست ؟
 یقیًا دىاب رد ارب سیاهست ...

 ذىو رد اول ساهن !                       ...                                                                                                                          گٍتى آننمى معاؾ اص 
  ظ کدا سفضٍ صبىسی ؟                                                                                                                                                       ساٌ غن و دوسی هچ ساهی ؟

 طحظٍ اهی با تى ، دست رد دست اهی تى هک صرامىشغٍ اثنغٍ اهست !آسامؼ چیست ؟
 محبت اهی هَیشگی !



 
 

 

 مى بی تى رغیبن و ویشاو !                                                                                                                      هک هن ردک طردم ، و هن ًبشاو ! 27
 کاػ ردک میکردم ...

 ولی كذسداو خذای خهل  !                                                                                                       و مى خىاب و بی تىهج هب دظل  ! 
 یا هک شذم ظرگ ؟ تنها شذم ؟                                                                               نیا رپ شذٌ اص ظرگ !د،ای خذای زبسگ 

 ممًای عضك چیست ؟
 همٍ ی دنیا رب عهغٍ معضىهق اػ ربىیضنذ ، ولی دست يکؾذ و تى ..و تى الیك نباشی !  

 بیذاس يکرد دلهای  خىاب صدٌ سا .....، و ای ردیك هک سىص پاییض 
 هک خىد سا سخىاب صدٌ باشًذ و تى بیذاس ....و هچ غن ايگیضست ...
 هب اػ سا نذاسم ، يگن بترشٌ !تجرهىای دو نفرٌ ...

 کلمٍ ....بهاهن ایست ات شضىین صىستن سا با اکش ....! ایى دو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                حرؾ خاتمٍ ...

                            دظل  صنذٌ صىدنن هستی و صىدی و خىاهی صىد و ای ه عاطفٍ .... ای  ...... !                                                      
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 دلتنگی 
 ا اثنغٍ اه میىنگنبحظٍ ره ط                                                                                                                                تنگن                   ای عضك ، دل 
  کسی مث  تى سو نذیذٌهخآ                                                                                                                      یذٌ                           غصٍ امىنمى رب
 باوس يکردکسی ، تى یا ذاکاسف                                                                                                                            ذ                        اباتمى مذیىنتن 

 شدٌس تمام ودىدم خی                                                                                              طحظٍ اهی بذوو تى ربام مرهگ              
 ردمن نمیكعٍ حتی یکن کسی                                                                                                                مع          هام رد میاو د ن سخذا ت 
 ؟تىدوست داسی اصکداػ بگن                                                                                                                       کی بگن ؟           ذایا رددمى هبخ

 ا اص ظرهی اهم هک سيگ خىهن ؟ی                                                                                                        ی شبىهن ؟         اهاص ایپدٌ سوی 
 رهکی واهس خىدػ یکی داسٌ                                                                                                                                     تاسٌ   و رپ س مىا اص آس ی

 ط مى اص رنفتى ارباهست  رت                                                                                            منن داسم ولی  شت ارباهست
 اهس شیطىنن کشیذم   خط ونضىوو                                                                                                      مىو           اال سفتن اص رندبام آس ب

 ایى قسمضٍ معٍ؟ؽایذخىابن ؟                                                                                                                ن دادم              ا ه بمى به دل و ل 



 
 

 

 ؽایذکسی مطٍ مى غن نذاسٌ !                                                                                                                        ًا حقفضت داسٌ            هن ، ای  29
کالت              خاطرچؾات ! دىنمى میذم هب                                                                                               دیگٍ شذم کلکسیىو مش

 ی هک اص خذاػ نذاسٌ گلٍ !دل                                                                                                               ست حرؾ دهلی ایًا شعاس ن 
  کسی نذیذ ییىٌ اه ت سوهن                                                                                                      یذ           اییض سس اتشستىو سفت و پ

 ىػ باػ عاشقی ذغٍ ؟ربوخ                                                                                                                            ادگغٍ           ر ع آخ میگى واف
 ا تشعٍ ظباو !ىصٌ و هآب رد ک                                                                                                    ا سا عهذیست با خاانو           ی هول 

 ستن ذس عشقمى نذون هک ك                                                                                                               ترشیى دوستن            ذا ب  خقسن هب
 ًااهم !شن اص گ ی    سوصی ساه                                                                                                                   اساهم               کحىاسن هست هب
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 صریاد رد عکىت 
 ذٍ نرشکغط ص غص سوصی هک ز                                                                                                            ذ هک ربگ رننصذ             سوصی می آی
 سدای آتؼ گ  باشذردتىپخاهن اه                                                                                                                      ادنذ همٍ رپواهن اه       ؽسوصی هک

 صرهنگ سفتخیانت ونیشيگ ص                                                                                                  تسوصی هک تب سشد سف 
 اصیى پًذاه ، وقتی ردط بگیشو                                                                                                       ًذ اه              یًذ صب ساهمٍ آصاد و ه 

    خىاب نباشذمث   دیذو حقفضت                                                               طحظٍ ای نباشذ   ،سوصی هک آسامؼ 
 رهنفظ ت  س دشت هک ردآسصوی                                                                                                 ظ    اسی رد هف مث  رپواص قً 
 عذ سقىطز  ، مث  اوج ظرفتى                                                                                                 اد رد عکىت  ...        ری  ص مث 

 ،ربصبانت خاسی   شعراهین مث                                                                                                 هاسی    مث  طراوت نسین ب 
 ا دوس رتاص دل ه،ٍ ن و غص غ                                                                                                       نىسرت         رپ ستاسٌ اهسوصی هک

                                                                                     !یى شعراهی مرمىص ادل بذی بوقتی                                                                   سوصی می آیذهک سوًذی هب امروص          
 همٍ آیًذهب سىیت،ربای دعصىصی                                                                                                  ذ سوصی       ی آیى ! م اوس ک ب



 
 

 

 عذ حرکت کى ز  ، دٌ سو ششًاطاخ                                                                                              ى              ا .... رتشیب دقت ک اه 31
 مث  خىاب است ،ؼ هن دینشن                                                                                          ت            صریاد مى صری آب اس 

 هب تمىم رددام ،وقتی هک می خًذم                                                                                                    اسوهن بهاسهی ، اؽکهام        طٍ بم 
گاس             سوصی می آیذ هک  یماس .....نباشذ مرهن دهل ب                                                                                                         سی

 مى تنهام،کسٍ دیگٍ ای نبىد ؟                                                                                                              ت ....           ىاد رد عک صری
 دشَنتن نخىاد، ایى سشنىشت سو                                                                                      باد     غ ن الاست سيگ ک سوصگ
 ی رپوايکردول  ، ذىد سا دیوس خ رغ                                                                                         کرد         اووط صیبا هن رپواص ي ط

 ربای سشهای سخت ٌیضم سزیکى!                                                                           صدوستاو بی معرفت رپٌیضکى         
 نن مىنذگاس نیست !ای م اؽکه                                                                                                 یست             اس ن ن سوصگى سس ای 

 نکٍ بمن بگیى صنذٌ یاد !     قب  ای                                                                           ولی بذوو اوو سوصخیلی صود میاد  
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 ... بی تى ... با تى 
 ًاهنرغق گ  ،  ابذات                                                                                                              آهن                          رپ ،  بی تى مى
 یک ضىهش تنهام ،ى شهر غنت                                                                                                    تنهای تنهام              ، ى بی تى م 
 ابالهای شستن  ب ،میخىام رپزبنن                                                                                                        ستن              انیش و خ  ، بی تى مى
 صلٍ خایی نذاسٌاف،یای تى ب                                                                                                     ادٌ              افصلٍ صی،ىب ولی خ 
                                   شماسخشیذی ودل يكًذی اصها                                                                                                              ىدٌ اها                   شن من ص الاهگ ت 

 چی میگن ، خىدت میذونی هک                                                                                                                        َیشگیتن              مى مذیىهن ه 
 گصت عاشقتن،سوشى شذرهچراغی                                                                                                              ى       سیک دل م تى شهر ات
 ىسودیذصدٌ ت ن ن اهی غ چش                                                                                           سىاسی سد شذ بی رتدیذ                  ره
 گیشٌعٍ خلى خىسشیذ و ب ك ي                                                                                   رتط داشت اص ارب ییشٌ                     هک
 صما !ن م ىد واس عضك تى ص                                                                                                        ذم ... اها                   گیح شى هکم 

         عٍ سسن سشنىشت ...گٍتى ای                                                                                                                       ك     ره هچ سفتن رد ساٌ عض 



 
 

 

 فیذماسب س  ، خىدمواهس                                                                                                   نىس امیذم                ،اها بگن با تى مى 33
 یبیننو   سآسمىو  ه                                                                                                                    ظیمن                     کىٌ ع ،ا تى مى ب

 اییضمهگهای پمطٍ رب                                                                                                               م                 سنگ سزی،هک نباشی 
 ذایتیىس هواهس مى ن                                                                                                                         دابتی                          تى چشمٍ ی ن 

 شنىشتنس  ، ا مى ساٌ میادب                                                                                                            لطاو عشقن                ع ،ى مى ا ت ب
 یمیشمنباشی حتما م                                                                                                         ىو میگیشم                   د ، ى م ا تى ب

 پشهسادی سو ب اص مى ساٌ ؽ                                                                                                          کی میذوهن ، ؽایذ هک غصٍ                 
 باعث ظرهی شذٌ،شظ هک ردمى                                                                                                                     اونن دیگٍ خسضٍ شذٌ        آهخ
     .... ا هکی،ءی آیًذم بی تىگ هک ب                                                                                                       ىست                 اال دیگٍ نىبت ت ح

 باتىست ...!                                                                                                                                                                                                                               
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 هذؾ 
 هذؾ انمىط و هذؾ افنىط صىد                                                                     ىدت ص شاک ذؾ ش هذؾ دافع و ه

 ثاس و هذؾ شهادت صىدذؾ ای ه                                          هذؾ تکراس یک ساٌ و هذؾ حمایت صىد
 داشتى بذ سیشٍ اه صىدذؾ ربه                                                                                                  ىدکاس نبض انذیشٍ اه ص ذؾ اف ه
 ذست هیشصىدب هذؾ سعانذو مملکت                                                                ىدش ص ی ذؾ سانذو دیى و آوسدو پ ه

 چاالک صىدهذؾ سسیذو زغزال آصادی ک                                                  خاک صىدهذؾ نؾانذو ینیب شیطاو س 
 ؿا ازاساو ص ذؾ هه صىد و ىىغ ذؾ غ ه                                   ؿ صذؾا انذس ک هذؾ رد صذؾ و ه

 ىدهذؾ تغاوع و هذؾ ششاکت ص                                               پیشوصی و هذؾ شهامت صىدهذؾ 
 ىدو ص لطاذؾ ربداشتى حرؾ ع ه                                                                   شیطاو صىدهذؾ سنگ صدو هب
 ىدذؾ پیک ص صذک و هذؾ اقه                                   صىد وهذؾ لبیک هذؾ دافع اصوطى

 عاهل اهی دالوس صىد19هذؾ رپوسػ                                                            صىدهذؾ ظرفتى حك اؽکهای هارد
 ما تحمل  صىددنگی هک ب هذؾ پیشوصی رد                                               ذؾ ستاسٌ شذو رد اوج ت رین صىد        ه



 
 

 

 ىدذو مردی اص خَیى ص هذؾ آم                                                                         ىدهذؾ حفظ نحضت حسیى ص  35
 ی هک رد بًذ صىداشق هذؾ ندات ع                                                 ندات ػق  صىدهذؾ کصتى جه  و

 ىداسداس ص بو انفظ صذؾ ح ه                                                                                        ىداسداس ص ین خس ذؾ تىظیذ ه
 ربدو وحذت کالم صىد هذؾ اص نیب                                                                     ىد                           صىدی اعالم ص ذؾ انه

  ره اریانی شىد آسػ امکو گیشهک                                                                                      یشهذؾ سا رد رهى هذؾ گ 
 هذوی باػ ات ظهىس يیضی نمىنذٌ !م                                                                                               ىدٌ ! صىدٌ هَیى ص هذؾ ات

گاسازاسعال صنذٌ ای تالشی کى هک  هب سىی دشمًات مىکش دنلًذٌ ای                                               ان
گاس سوصٌ آخرٌ  ى سو  یبشٌل  ت ئ ذٌ ای و اصسا صن هک                                                                طىسی سفتاس کى ان

                                                       اهگ هذؾ سا قبىل طردی هب مى بگى                                                                                                                الگىی مى علیاص ،ایى حذیثی صىد
 بلی .... ؟ !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 ! ٌدلگیش 
 مث  تنهایی مى ، مث  سویای تىهب                                                                             همٍ چی دلگیشٌ ، مث  رغوب دمعٍ

 ى ، مث  سيگ سیاٌمث  عکىت ت                                                                   مث  شبهای بذوو هاٌهمٍ چی دلگیشٌ،
 هک حتی هی باسم،يگفتی تقصیش تىست                                                                                اهی تىهمٍ چی دلگیشٌ ، مث  غصٍ 

 تنهام، نزاسی باصم ربم ىو ذاد خ                                                                            همٍ چی دلگیشٌ ، مث  اؽکهای مى
 سضٍ  شت  سشی ابى همٍ سختیا، هک ت                                                                                     ذاشتى پذسث  نچی دلگیشٌ ، م همٍ 

  دظیلی شذ ، واهس ششوع ظرهی اهمهک                                                                                   ث  جنپ شنصٍ اهمهمٍ چی دلگیشٌ ، م 
 ًبشاو دریٌ زغط شذٌ،واهسصکىهچ رپا                                                                     همٍ چی دلگیشٌ ، وقتی اعتماد میمیشٌ
 کاسشن شذٌ شب و سوص، بنىیسٍ اص دلن                                                                         ىهمٍ چی دلگیشٌ ، مث  خىدکاس م 

 رداص  اس ه، ىساک اوو شٍ خ ی                                                                      تی هک آهىی انصهمٍ چی دلگیشٌ ، وق 
 گیشٌکاس شیطىهن همؼ ، اعلحتى ي                                                                                  ی ایمانتى يگیشٌی دلگیشٌ ، ول همٍ چ 

 یگیشٌاص گًاٌ يکردٌ ، داسٌ دىنمىم                                                            یگیشٌ            همٍ چی دلگیشٌ ، داسٌ ظرین م 



 
 

 

 هک نزاشتى یکن ،مى اصخىبیات بگن                                                                        یشٌ ، مث  صر تهای منهمٍ چی دلگ  37
 صذانیادکسی هک رغق گًاست،دنبال                                                                        همٍ چی دلگیشٌ ، اهگ صذا اروو بیاد

 دیگٍ تنها یشی ،میشی دنیای دیگٍ !                                                                                           میشٌ، اهگ امیذ ب همٍ چی دلگیشٌ 
 ! بیاد نشٍ پا بپات،ولی اصسخت بذػ                                                          همٍ چی دلگیشٌ ، وقتی هک عشضت سخىاد

 ىمنی سو ، اص خداظت رت بكنیا م اه                                                                   بادت بكنیی ع ت همٍ چی دلگیشٌ ، وق 
 و دستی ام نباهش ، ات هک دستاتى بگیشٌ                                                                   همٍ چی دلگیشٌ ، اهگ ودىدتى ردد بگیشٌ
         یسی                                                                                                       رناص سحَتؼ ؼاك  نضى ، ات                                               یک ششطدیگٍ هیچی دلگیش نیست،مقط با

                                !آخر خط ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 آسماو 
 تقصیش معٍ هک مىاهت سفیذٌ !يگى                                                           ای آسماو آبی ، چرا سيگت رپیذٌ ؟            
 ره سوص ، اها تى عادی هستی                                                                           تى هک رپ اص ساصی و مرمىص ...!                      

 هاسٌ !گاس نىسوصٌ و ب ان                                                                                                                      تاسٌ               رپ اص س  ،هایتب ش 
 کنال عاشماهن است ی ى حا ای ب                                                                                                                اص غن         رپ ،یتوب اهرغ

 صاداقهن ، همراٌ مى شذهک                                                                                                                 اسافهنع ،طلىع خىسشیذت
 تبا دق  ،ایذ ردکؼ طردهک ب                                                             ت عکىت شب          سخنس میذانن ردیای 
گاهن هب هاٌ اف   فاقی سخ دادحظٍ ات ى ط رد ای                                                                                                                                            ...  تادن

 ذمن اه شای غ  ردیهک                                                                                                                       ى ... رد دلن ...             رد م 
 ی ... !ه 

 یگیشٌ !انی هک دظت م صه                                                                                                                                          ییشٌ         ریذ اربگ بگزاس ب 
 اساو باظباسهای خیظ؟معٍ صریب                                                                                                                                        یست ؟                  گًاٌ تى چ 



 
 

 

 ى هک هَیشٍ صزاشتی سنگ تمىمت                                                                                   هن!تى بی گًاهی و معصىم ...        39
 یاگلی هک ردبیاباو خؾک شذٌ است؟                                حرؾ دظت صریاد رد عکىت است ؟               

 هک رباشتبااهت معضىهق اػ ظریست؟                                                                                یست                  اشق ی عا صزشت اهی
 هب اتسمى یتص دطخىػ هب عضك                                                                                                   یذو اص او        ای دل رب خهب

 رفت هب افل خىب ...ن ظ ى ساه ای                                                                                                      ىب               ٍبشػ مثال ای 
 ردیقؼ ط ال ،می هنهچ شغا م                                                           ایى شذ هک صذ باس رتشیب عاشقؼ طرد           

 ماو مى ب اػ و شیپىس بب ص                                                                                                         ای آسماو              ، وًذ ظ س 
 !   ...ًذ قب  اینکٍ غن مرا ردبذس ک                                                                                      کًذ           ات امکل هَنصیى رد مى ارث
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 تىلذ ؽارع 
 ذم   اهخ و بهب  شمثال ؽ                                                                                       رههچ ردتىگشتن ردخىدم گن شذم             

 رداقبت خؾک شذ و م ع                                                                                                          ذای بهب  نپشد       هک دل هب ص
 صرهنگ انبضىػ دادهب آو                                                                                       اک        اصآب وخ ؽزهیدای ت ذىو س 

 هب  دعؼ ساسصىدوقتی صذای ب                                                                                                                              ىد           بیچاسٌ ؽاهخ هک عادٌ ص 
 دهل ؽاهخ صزاشتردمقط حسشت سا                                                                            ػ هک بهب  رپرپواص داشت     ای ردی 

 يگهباو سشسخت؟ هگٍ نبىدم ربایت                                               چرامى؟چراؽاهخ؟ چراتک ردخت؟   
 ىسدم ...خ  حماقتن سو ىو ذىبذ                                                                     ردم ...          ؾک شذم و م آسٌ ! خ 
 یااص ایى دن ،  قب  سفتنن                                                      اػ میگریست رب مى ارب سیاٌ              ای ک

 ؟ نذیذ   سا  رهی ات گٍ بهب  ظ ه                                                                                                           یذ ؟           هچ شذ؟هک هب ایندا سس 
 یلی صودخ  ، ی سشها سسیذت وق                                                                                                                       ىد !                        ایذ رتسیذٌ ص ؽ

 ىد، ًبش ص  صنذگی اػ اختیاس نبىد                                                                                                       ىد         رد ٍبش ص ،  صىد  هچولی ره



 
 

 

 ایذتىلذ ؽارعی هک تنها استؽ                                                                            ت         اس میاو ىبشی ردساٌ  اصایى 41
گاس شذٌ افتح بهًذرتیى للٍ ردد                                               سيگ اصسخغاسػ رپیذٌ وصىستؼ صسد       ان

 یاٌ !هن سوس  ،تى ؽارعی                                                                                                                  یا          ممی هب خىد ب ،ٍبش کى 
 ربو اظر دظت با دیگریست ...!                                                                                              کیست        الق گًاٌ هَیى زندبات 

گاهت       سشؽاس اص اح   دىدست کشیذو آهت!و اصاػماق                                                                           غاسست ن
 مع باػ ولی اینباس نصىصش                                                                                     نىص            می دانن و ششمًذٌ ام ه 

                            باػ                                                      ، ردخؾاو سهل  ستاسٌمث                                                                                   آسماو باػ ولی شب نباػ          
 هک خیلی وقضٍ ربدٌ اصمى ضراسم سا                                                                              ؟ممیذی گیح شذو شعرم سا  آسٌ ف 
 هک چمذمن صىدٌ رباین،دعصىصی اه                                                                                    ای صرامىشی ام ایى سوص اه        ردی

 را یک حرؾ،ردسیعٍ استا م اه                                                                         رههک آمذگصت سصیك درییعٍ است     
 اقبت ردآتؼ جه  خىدسىختع                                                                                     ال دنیا صروخت        ههب ،آيکٍ تىسا 



 
 

 

 فظ ظارهای ح حتی رب  ، وًذس                                                                                                           ارع                    ؽ باسکتىلذت م  42
 آهادٌ شىی   ربای سوصاهی سخت رت                                                                                 هک هب رهساهی سوی آيگىهن شىی        

 ...!  مقط سعی کى
                       !سا  ابذ آسامشت ات هک تضَیى میكًذ                           هب دست آوسی ، نؾاو ظیاقت سا                                             
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 مى 
 صىؾرد ک ، اهن مى عاهی ه                                                                                                                صىؾ         یل ف  مى هن ؽارعم و هن

 نهامیی و بی خىاب !مى آخر ت                                                                                                                       مى هن سستمن و هن سهراب            
 ث  آٌ ...م ،مى واهٌیتن                                                                                                                               ا         مى هن افغاهن ام و هن سوی

 مث  سيگیى امکو،مى سفتنین                                                                                                                                      اساو        ب مى هن اربم و هن
 مى ردآسصوی رپواصوسفتى هب اوج                                                                                                           ىج                 م احلن و هنمى هن ع

 اد !رد ب ،اهنمى رپ ک                                                                                                            مى هن هاهی ام و هن  یاد          
 مى تظٍ کىچکن،ولی سش سخت                                                            دنگ  انبىهن وهن تک ردخت      مى هن
 ذٌ شمایك وششمً مى ردیای انذوٌ                                                                                            ى هن مثال عاشقن وهن الیك      م 

 مى عاشك دیذنن ، با چشن باص                                                                                                                       اص         نگن و هن عمى هن آه 
 اد   مى کىٌ ؼمن ، ولی ؽ                                                                                                                  صریاد             مى هن عکىتن و هن

 مى هَیشٍ هب دنبال هی رتفًذ                                                                                                       رهی ام و هن لببوًذ                مى هن ظ  



 
 

 

 مى هب دنبال عاشك سخت کىػ                                                                                                        ى هن ؽاهینن و هن خرضىػ           م   44
 ردذای اقمى ششمًذٌ خ                                                                                                                      عاحرم و هن هاره              ى هنم 

 دبیشستاومى عام  غن وغصٍ                                                                                                                          لستاو          ن و هن گ ل مى هن گ 
 اعث ظرهی اهی دهم عیذى بم                                                                                                                         اظرد     ؽمى هن استادم و هن

 زعذ اص طنیاو ،ى سودمم                                                                                                                         هن طىافو         نسیمن و مى هن
 مى ردبی تجربگی هستن هاره                                                                                                                             ادٌ           مى هن عاللن و هن ع

 صبىسءمى ردحسشت دیذو سظا                                                                                                      تادٌ ام و هن مغروس        مى هن اف 
 ی ؼفلت خىد گمنذىو رد ردیا                                                                                مى نتىانن دظر وصؿ خىدکنن               

 صىصم !ادٌ سد ششن و ن نَیشٍ ع                                                            اهت دریوصم                     هک مى ششمًذٌ اشتبا
                                                 

 



 
 

 

                                              حرؾ خاتمٍ                                              45
خىب خسضٍ نباشیذ ، باتماهم ودىد دعا میكنن هک تىنسضٍ باشن حسٍ دذیذی رد شما ایداد طردٌ باشن. 
كذس آنچٍ هست سا بذانیذ ، هک وقتی اص دست ربود ؽایذ دیگٍ باصگشتی ربایؼ نباشذ. مىلك 

ستفادٌ میكعٍ ، سدای اینکٍ خىدػ اوانسو تجرهب رتیى آدم کسیست هک اص تجرهب اهی دیگراو ا
کعٍ. عضك کلمٍ ی ممذسیست هک اص آو ممذط رت عاشك هانذو است هک ره کظ نَیتىانذ 
الیك ایى اوصاؾ باشذ ، با ایى ودىد ربچسب عاشك هن  یتىهن با تالػ خىد صرد تبذی  هب 

ا عام  ! هک تماهم واهعیت واهعیت ششٍ ، هک اص نظر مى اص عاشك باالرت کسیست هک عاشقٍ اه
 اهسو  یبیعٍ ، ردک میكعٍ ، عىاقب کاسو قبىل میكعٍ و با چشن باص عاشك  یشٍ !

ایى دملٍ آشًاست اها ربای مى خیلی اسصػ داسٌ هک اص خىبی اهی دیگراو دیىاس آجری 
شغاص هک ره آجر آو نؾايگر یک خىشیب باهش ، هک اظر اشتباهی اصػ سش صد یک آجر 

وهمًنیى ایى دملٍ خذا هک میگٍ ایى دنیا سو با همٍ اینکٍ ک  دیىاس سو خراب کنی ! هنربداسی 
رد مخلىاقتؼ ربای تى آصریذم و تى سا ربای خىدم ، بًذٌ مى باػ ات جهاو سو بًذٌ تى کنن !
                 پایاو اص شما تشکر میكنن هک منت صزاشتیذ و هب حرؾ دهل ایى دىاو خىام ضىػ دادیذ .

 fandr  ضیست و هن مهرهاٌ نىد و یک –ا سپاط صراواو سظا ردی پىس ب


