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ﺳﻶﻭ ﻭ ﺭﺛﺰﻱ ﺗﺎﻳﺒﻪﰎ ﻫﺔﻳﻪ ﺑﺆ ﺷﺎﻋﲑ ﻭ ﻭﻩﺭﮔﺜﺬﻱ ﺑﻪﺗﻮﺍﻧﺎﻱ
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ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺭﻭﻭﱐ ﺋﺔﻭﻳﲏ ﭘﺜﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻡ

»ﺋﺔﺑﻮﻭﺑﺔﻛﺮﻱ ﻋﺔﱄ ﺳﺎﺑﻶﻏﻲ«

ﺧﺆﺷﻪﻭﻳﺴﱵ ﮔﺸﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﭘﲑ ﺑﻮﻭﻱ
ﺫﻭﻭﺧﺆﺵ ﺑﻮﻭﻱ ﺩﺻﺘﺔﺫ ،ﻛﻮﺍ ﺋﺔﺗﺆ ﭘﲑ ﺑﻮﻭﻱ
ﻛﺎﺗﺚ ﺩﺛﻮﺓﺯﻣﺔﻱ ﻣﺔﺭﮒ ﻫﺎﺗﻪ ﭘﺜﺸﺖ
ﭼﺆﻥ ﺑﻮﻭ ﺑﺎﺑﺔﮔﻴﺎﻥ ﻭﺍ ﺯﻭﻭ ﺩﺓﺳﮕﲑ ﺑﻮﻭﻱ؟!

ﻛﺎﻧﻴﺎﻭﻱ ﻏﺔﺯﺓﻝ ﻭ ﻣﺮﺅﺿﺔﻛﺎﱐ ﮔﻮﻧﺪﺓﻛﺔﻱ ﻣﻦ
ﻧﺎﺳﺮﻱ ﺣﻴﺴﺎﻣﻲ
»ﻛﺎﺗﺜــﻚ ﭘــﺔﺭﺩﺓﻱ ﮊﻭﻭﺭﺓﻛــﺔﻡ ﺩﺍﺩﺓﺩﺭﺛﺘــﺔﻭﺓ ،ﻟــﺔ ﺑــﲑﻡ
ﺩﺓﭼﺜﺘــﺔﻭﺓ ﻣــﻦ ﻟﺜــﺮﺓﻡ .ﻟــﺔﺑــﲑﻡ ﺩﺓﭼﺜﺘــﺔﻭﺓ ﺋﺔﻭﺍﻧــﺔﻱ ﺑــﺔ
ﺷــﺔﻗﺎﻣﻲ ﺑــﺔﺭ ﭘﺔﳒﺔﺭﺓﻛــﺔﺩﺍ ﺭﺍﺩﺓﺑــﻮﻭﺭﻥ ،ﻫــﺔﻣﻮﻭﻳﺎﻥ
ﻧﺔﻧﺎﺳﻴﺎﻭﻥ .ﻟﺔﺑﲑﻡ ﺩﺓﭼﺜﺘﺔﻭﺓ ﺩﻭﺭﮔﺔﻳﺔﻛﻢ ﺗﺔﺭﻳﻚ ﻭ ﭼـﺆﺹ،
ﻟﺔ ﻧﺎﻭﺓﺫﺍﺳﱵ ﺋﻮﻗﻴﺎﻧﻮﻭﺳﺜﻜﻲ ﻧﺎﻣﺆﻳﻴﺪﺍ.
ﺳــﻮﻭﻙ ﺳــﻮﻭﻙ ،ﻭﻩﻙ ﻗﺆﺯﺍﺧــﻪ ﻟﺆﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺩﻩﻡ ﺑــﺎﻭﻩ،
ﺩﻩڕۆﻡ .ﺩﻩﮔ ـﺔﺫﰒ ﺑ ـﻪ ﺳــﻪﺭ ﺋــﻪﻭ ﺟﺜﮕﺎﻳﺎﻧ ـﺔﺩﺍ ﻛــﻪ ﺑﲑﻳ ـﺎﻥ
ﺩﻩﻛﻪﻡ .ﺩﻩﺩﻭﰒ ،ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪﻭﺍﻧـﻪﯼ ﺧﺆﺷـﻢ ﺩﻩﻭﺛـﻦ ﻭ ﻟﺜﻴـﺎﻥ
ﺩﻭﻭﺭﻡ .ﻟـﻪ ﻳﺎﺩﻣـﺪﺍ ،ﺋـﻪﻭ ﮔﻮﻧــﺪﻩﯼ ﻟﺜـﻲ ﮔـﻪﻭﺭﻩ ﺑـﻮﻭﻡ ،ﻟــﻪ
ﺩﺍﻭﺛﻨﯽ ﭼﻴﺎﻛﻪ ،ﻟـﻪﺑـﻪﺭ ﻣﺎﻧﮕـﻪﺷـﻪﻭﺛﻜـﯽ ڕﻭﻭﻧـﺎﻙ ،ﻟـﻪﺷـﯽ
ﻫﻴﻼﻛﯽ ﺧﺆﯼ ،ﺑﻪ ﺧﻪﻭ ﺳﭙﺎﺭﺩﻭﻩ.
ﻣﺮﻭﭪ ﻛﺎﺗﺜﻚ ﺑـﻪ ﺧـﺔﻳﺎڵ ﺩﻩﮔـﻪڕﺛﺘـﻪﻭﻩ ﺑـﺆ ڕﺍﺑـﻮﺭﺩﻭﻭ،
ﻫــﻪﺭﮔﻴ ـﺰ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧ ـﺚ ﺋــﻪﻭﻩ ﺑﺒﻴﻨ ـﺚ ﻛــﻪ ﺷــﺘﻪﻛــﺎﻥ ،ﻟــﻪ ﮔــﻪڵ
ﺗﺜﭙﻪڕﺑﻮﻭﻧﯽ ﺯﻩﻣﺎﻥ ﮔﺆڕﺍﻭﻥ .ﺋﻪﻭ ﻣﻨﺪﺍﻹﻧﻪﯼ ﭘﺜﻜﻪﻭﻩ ﺋﺜﻮﺍﺭﺍﻥ
ﭼﺎﻭﺷــﺎﺭﻛﺜﻤﺎﻥ ﺩﻩﻛــﺮﺩ ،ﺋﺜﺴــﺘﺎ ﮊﻥ ﻭ ﭘﻴــﺎﻭﯼ ﭘــﲑﻥ .ﻛــﻪ
ﻗﺴﻪﻳﺎﻥ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺑﻜﻪﯼ ،ﺑﺎﺳﯽ ﺋﻪﻭﻩ ﻧﺎﻛﻪﻥ ﻟﻪ ﺳﻪﺭ ﻟﻘـﯽ ﻛـﺎﻡ
ﺩﺍﺭ ،ﻫﺜﻼﻧﺔ ﻛﺆﺗﺮﺛﻚ ﻫﺔﻳﺔ ﻛﻪ ﺑﭽﲔ ﻫﺜﻠﻜـﺔﻛﺎﱐ ﺩﻩﺭﺑﺜـﻨﲔ.

ﺋﺜﺴﺘﺎ ﻫﻪﺭﻛﺎﻣﺔﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻪﺩ ﭼﻪﻧﺪﻫﻪﻭﺍﺻﻨﺜﺮ ،ﻫﻪﻭﺍﺻـﻲ ﭘﺜﻴـﺔ ﻟـﻪ
ﺑﺎﺑﻪﺕ ﺳﻮﻭﲤﺎﻥ ﻭ ،ﺑﺆﻣﺒﺎﺭﺍﻥ ﻭ ،ﻭﺷﻜﻪﺳﺎﺻﻲ ﻭ ...ﺋـﻪﻭﻳﻨـﯽ
ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻭ ﻫـﻪﺯﺍﺭ ﺣﻴﻜﺎﻳـﺔﰐ ﺗـﺎڵ ﻭ ﻣـﺰﺭ .ﺋـﻪﻭ ﻧـﻪﻣﺎﻣﺎﻧـﻪﯼ
ﺋﻪﻭﻛﺎﺕ ﭘﺜﻤﺎﻥ ﻟﺚ ﺩﻩﻧﺎﻥ ،ﺋﺜﺴﺘﺎ ﻫﻪﺭﻛﺎﻣﺔﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺛﻜﻦ ﺳﺜﺒﻪﺭ
ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮﻭﻳﻪﻙ ﺩﻩﻛﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻭﺷـﻚ ﻧـﻪﺑـﻮﻭﺑﻦ ﻭ ،ﺋـﻪﮔـﻪﺭ
ﻧﺔﺑﺬﺍﺑﻨﻪﻭﻩ.
ﺑﺔﻹﻡ ﻟـﻪ ﺧﺔﻳﺎﺻـﻲ ﻣﻨـﺪﺍ ،ﻣﻨﺪﺍﺻـﺔﻛـﺎﻥ ﻫﺜﺸـﺘﺎ ﺑـﻪ ﺩﻩﻧﮕـﯽ
ﺋﻪﻭﻛﺎﺗﻴﺎﻥ ﺩﻩﺯﺭﻳﻜﺜﻨﻦ ﻭ ،ﻧﻪﻣﺎﻣﻪﻛﺎﻥ ﻫﻪﺭﻭﺍ ﺷﻠﻜﻦ .ﺧﺆﺷـﻢ
ﺑﺜﺨﺔﻳﺎﺹ ﻭ ﺑﺰۆﺯ ،ﻟﻪ ﻫﺎﺕﻭﭼﺆﺩﺍﻡ ﻭ«...
ﺋﺔﻭ ﭼﺔﻧﺪ ﺩﺛﺬﺓﻱ ﺳﺔﺭﺓﻭﺓﻡ ،ﻧﺰﻳﻜﺔﻱ ﺳﺎﺻﺜﻚ ﻟﺔﻭﺓ ﭘﺜﺶ
ﻧﻮﻭﺳﻴﺒﻮﻭ .ﮔﺔﻟﺜﻚ ﺟﺎﺭ ،ﺋﺔﻭ ﮔﻮﻧﺪﺓﻱ ﻟﺜﻲ ﮔﺔﻭﺭﺓ ﺑﻮﻭﻡ ،ﺑﺔ
ﻣﺎﺻﺔﻛﺎﻧﻴﻴﺔﻭﺓ ،ﺑﺔ ﻣﺮﺅﺿﺔﻛﺎﻧﻴﻴﺔﻭﺓ ،ﺑـﺔ ﻛﺎﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻧﻴﻴـﺔﻭﺓ ﻭ ﺑـﺔ
ﺑﺆﻥ ﻭﺑﺔﺭﺍﻣﺔﻱ ﺧﺎﻛﺔﻛﺔﻳﺔﻭﺓ ،ﻟﺔ ﻳﺎﺩﻣﺪﺍ ﺯﻳﻨﺪﻭﻭ ﺩﺓﺑﺜﺘﺔﻭﺓ.
ﮔﻮﻧــﺪﺛﻚ ،ﻟﺔﺑــﺔﺭ ﺳــﺜﺒﺔﺭﻱ ﭼﻴــﺎﻱ »ﺋﺎﺻﻤﺔﺻــﻮﻭ« ﻭ ﻟــﺔ ﻟــﺔ
ﺳﺎﻭﭘﺔﻧﺎﻱ ﻧﺰﺭﮔﺔﻱ »ﺳﻮﺻﺘﺎﻥ«ﺩﺍ .ﮔﻮﻧﺪﺛﻚ ،ﻛـﺔ ﻛﺎﻧﻴﻴـﺔﻙ ﻭ
ﭼﺔﻧﺪ ﺩﻳـﻮﺍﺭﻱ ﻧﻴﻮﺓﺫﻭﻭﺧـﺎﻭ ﺩﺓﻛﺔﻭﺛﺘـﺔ ﻧﺜـﻮﺍﻥ »ﮔـﺔﺫﺓﻛﻲ
ﺳﺔﺭﺙ« ﻭ »ﮔﺔﺫﺓﻛﻲ ﺧﻮﺍﺭﺙ«ﻱ .ﮔﻮﻧﺪﺛﻚ ﻛـﺔ ﮊﻧـﺔﻛﺎﱐ ﻭ
ﻛﭽــﺔﻛﺎﱐ ﺑــﺆ ﺋﺎﻭﻫﺜﻨــﺎﻥ ﺩﺓﭼﻨــﺔ »ﻛــﺎﻧﻴﻲ ﺣﺔﻣﺔﺳــﻨﺔ« ﻭ،
ﭘﻴﺎﻭﺓﻛﺎﱐ ﺋﺜﺴﺘﺎﺵ ﺑﺔ ﺗـﺔﻣﺎﻥ »ﻛﺎﻧﻴﻴﺔﺳـﻮﺛﺮ« ﺫﺅﮊﺛـﻚ ﻟـﺔ

ﺫﺅﮊﺍﻥ ﺑﻜﺔﻭﺛﺘﺔ ﺑﺔﺭ ﺑﺔﺯﺓﻳﻲ ﺧﻮﺍ ﻭ ،ﭘـﺬ ﺑـﺔ ﭘﻠﻮﻭﺳـﻜﺔﻛﺔﻱ
ﺋﺎﻭﻱ ﭘﺜﺪﺍ ﺑﺚ .ﻛﺎﻧﻴﻴﺔ ﺳﻮﺛﺮ ،ﭼﺆﺫﺛﻚ ﺋﺎﻭ ﻭ ﻫﺔﻧﺪﺛﻚ ﻗﺔﻭﺯﺓ
ﻟــﺔ ﭘــﺔﻧﺎﻱ ﻛﺔﻧــﺪﺓﻹﻧﺜﻜﻲ ﺋﺔﺷــﻜﺔﻭﺕ ﺋﺎﺳــﺎﻱ ﻟــﺔ ﺧﻴــﺰ ﻭ
ﺧﺬﻛﺔﺑـــﺔﺭﺩ ،ﻟـــﺔ ﮔـــﺔﺫﺓﻛﻲ ﺧـــﻮﺍﺭﺙ ،ﻟـــﺔ ﻗﻮﻭﺻـــﻜﺔﻳﺔﻛﺪﺍ
ﻫﺔﺻﻜﺔﻭﺗﻮﻭﺓ ،ﻟﺔﺩﺍﻭﺛﲏ ﺋﺔﻭ ﺫﺛﮕﺎﻳﺔﻱ ﻣﺎﺻﺔﻛﺎﻥ ﻟﺔ ﻣﺔﺯﺭﺍ ﺟﻴﺎ
ﺩﺓﻛﺎﺗﺔﻭﺓ.
ﺋــﺔﻭ ﺷــﺎﻋﲑﺓﻱ ﺋﺜﺴــﺘﺎ ﻛﺘﺜﺒﺔﻛــﺔﻱ ﺑﺔﺩﺓﺳــﺘﺘﺎﻧﺔﻭﺓﻳﺔ،
ﺧﺔﺻـــﻜﻲ ﺋـــﺔﻭ ﮔﻮﻧﺪﺓﻳـــﺔ .ﺩﺍﻧﻴﺸـــﺘﻮﻭﻱ ﺧﺎﻧﻮﻭﻳـــﺔﻙ ﻟـــﺔ
ﺧﺎﻧﻮﻭﺓﻛﺎﱐ ﮔﺔﺫﺓﻛﻲ ﺧﻮﺍﺭﺙ ،ﻟﺔ ﭘﺸﱵ ﻛﺎﻧﻴﻴﺔ ﺳـﻮﺛﺮ ،ﻟـﺔ
ﻧﺜﻮ ﺫﻳﺰﺓﻣﺎﺻﺜﻜﻲ ﺩﻳﻜﺔ ،ﻛﺔ ﭘﺬﻥ ﻟﺔ ﻣﻨﺪﺍﺹ ﻭ ،ﮊﻥ ﻭ ﭘﻴﺎﻭ ﻭ ،ﻟﺔ
ﮊﺍﻭﺓﮊﺍﻭﻱ ﮊﻳــﺎﻥ ﻭ ،ﻟــﺔ ﺧــﺔﻭﻥ ﻭ ﻟــﺔ ﻫﻴــﻮﺍ ﻭ ،ﻟــﺔ ﮊﺍﻥ ﻭ
ﺣﺔﺳــﺮﺓﺕ ﻭ ،ﻭﺭﻳﻨﮕــﺔﻱ ﮔــﺆﺭﺍﱐ ﻭ ،ﮔــﺔﺭﺍﻱ ﺷــﻴﻌﺮﻭ،
ﻟﺜﻮﺍﻭﻟﺜﻮﻱ ﺯﺓﺭﺩﺓﺧﺔﻧﺔ ﻭ ،ﺑﻮﻏﺰ ﻭ ﻓﺮﻣﺜﺴﻚ.
ﺋـﺔﻭ ﻛــﻮﺫﺓﻱ ﺋـﺔﻭ ﺷــﻴﻌﺮﺍﻧﺔﻱ ﻧﻮﻭﺳـﻴﻮﺓ ،ﻟــﺔ ﺷﺜﺨﺎﺻــﻲ
ﮔﺔﻭﺭﺓ ﺑﻮﻭﺓ .ﻟﺔ ﮔﻮﻧﺪﺓﻛﺔﻱ ﻣﻦ .ﻟﺔﻭ ﺟﺜﮕﺎﻳـﺔﻱ ﻛﭽـﺔﻛﺎﱐ
ﺟﺎﺭﻱ ﻭﺍﻳﺔ ﺑـﺔ ﺩﺓﻡ ﺫﺛـﻮﺓ ﮔـﺆﺭﺍﱐ ﺩﺓﺻـﺜﻦ ﻭ ،ﻛﻮﺫﺓﻛـﺎﱐ
ﺟﺎﺭﻱ ﻭﺍﻳﺔ ﺑﺔﺩﺓﻡ ﺩﺭﻭﺛﻨﺔ ﻭ ﺟﺆﻣﺎﺹ ﻭ ﺧﺸﺘﺒﺬﻳﻨﺔﻭﺓ ﺷـﻴﻌﺮ
ﺩﺓﺻﺜﻦ:

ﻭﺓﻙ ﺑﺔﺭﺩﺙ ﻟﺔ ﮔﺆﻣﺎ ﻛﺔ ﻟﺔﺑﺔﺭﭼﺎﻭﺙ ﺩﺓﺑﺚ ﻭﻥ
ﭼﻲ ﻟﺚ ﺩﺙ ﻟﺔ ﻧﺎﻭ ﭼﺆﻣﻲ ﮊﻳﺎﻥ ﻣﺔﺫﻣﺔﺫﻱ ﻻﻭﻱ؟
ﻫﺔﺭ ﺑﺆﱐ ﺧﺔﻡ ﻭ ﺗﺆﺯﻱ ﺗﺔﻡ ﻭ ﻧﺎﺻﺔﻳﻲ ﻟﺚ ﺩﺙ
ﻫﺜﻼﻧﺔ ﺑﻜﺎ ﺷﻴﻌﺮﺙ ،ﭘﺔﭘﻮﻭﻱ ﺧﺔﻡ ﻟﺔ ﻫﺔﻧﺎﻭﻱ
ﻭﺓﻙ ﻛﺔﻛﺮﺓﻳﺔ ﺋﺔﻭ ﮊﻳﻨﺔ ﻟﺔﺳﺔﺭ ﺯﺍﺭﻱ ﺋﺔﻡ ﻭ ﺋﺔﻭ
ﺳﺎ ﺩﺹ ﺑﺼﺚ ﭘﺜﻢ ﭼﺆﻥ ﻟﺔﮔﺔﺹ ﺋﺔﻭ ﺗﺎﺻﻴﻴﺔ ﻣﺎﻭﻱ؟
ﺫﺍﺳـــﺘﻴﻴﺔﻛﺔﻱ ﺋﺔﻭﺓﻳـــﺔ ﻛـــﺔ ،ﮊﻳـــﺎﱐ ﺋـــﺔﻭ ﻣﺮﺅﺿـــﺎﻧﺔ،
ﺯﺅﺭﺍﻧﺒﺎﺯﻳﻴــﺔﻛﻲ ﺑﺔﺭﺩﺓﻭﺍﻣــﺔ ﻟــﺔ ﮔــﺔﺹ ﻣﺔﻳﻨــﺔﺕ ﻭ ﺋــﺎﺯﺍﺭ ﻭ
ﺩﮊﻭﺍﺭﻱ ،ﺗﺔﻧﻴﺎ ﺑﺆ ﺯﻳﻨﺪﻭﻭﻣﺎﻧـﺔﻭﺓ .ﻟـﺔﻭ ﺯﺅﺭﺍﻧﺒﺎﺯﻳﻴـﺔﺩﺍ ،ﺗـﺆ
ﻭﺓﻫﺎ ﺳﺔﺭﻗﺎﺻﻲ ﺧﺆﺫﺍﮔﺮﺗﻦ ﺩﺓﰊ ،ﻛـﺔ ﺗـﺎ ﺋـﺎﻭﺫ ﺩﺓﺩﺓﻳـﺔﻭﺓ
ﻻﻭﺓﺗﻴـــﺖ ﺗﺜﭙـــﺔﺫ ﺑـــﻮﻭﺓ ﻭ ،ﺑـــﺔﻓﺮﻱ ﻣـــﻮﻭﻱ ﺳـــﭙﻲ
ﺳﺔﺭﺍﻧﺴﻮﺛﻜﺎﱐ ﺭﻭﺧﺴﺎﺭﰐ ﺩﺍﮔﺮﺗﻮﻭﺓ.
ﻟﺔ ﺷﺜﺨﺎﺻﻲ ،ﺋﺔﻭﻛﺎﰐ ﺋﺜﻤﺔ ﻣﻨﺪﺍﺹ ﺑﻮﻭﻳﻦ ،ﺟﺎﺭﻱ ﻭﺍﺑﻮﻭ ﻟﺔ
ﺳــــﺔﺭ ﺗﺎﻗﺔﺩﺍﺭﺓﻛــــﺔﻱ ﻗــــﺔﺑﺮﺍﱐ ﺳــــﺔﺭﺛﻮﺓ ﺩﺓﻧﮕــــﻲ
ﻛﻮﻧﺪﺓﺑﺔﺑﻮﻭﻳــﺔﻙ ﺩﺓﻫــﺎﺕ .ﻟﺔﻭﻛﺎﺗﺎﻧــﺔﺩﺍ ﺗــﺮﺱ ﻭ ﻏﺎﻳﺔﺻــﺔ ﻭ
ﺑﺔﺩﮔﻮﻣﺎﱐ ،ﺳﺔﺭﺍﺗﺎﭘﺎﻱ ﺧﺔﺻﻜﻲ ﺋﺎﻭﺍﻳﻲ ﺩﺍﺩﺓﮔﺮﺕ ﻭ ،ﺩﻭﺍﻳـﻲ
ﻛﺔ ﺩﻳﻮﺍﺭﺛﻚ ﺩﺍﺩﺓﺫﻭﻭﺧﺎ ﺑﺔ ﺋـﺔﳒﺎﻣﻲ ﺋـﺎﻭﺍﺯﻱ ﺋـﺔﻭ ﺑﺎﺻـﻨﺪﺓ
ﺗﺔﻧﻴﺎﻳﺔﻳﺎﻥ ﺩﺓﺯﺍﱐ.

ﺷﻴﻌﺮﺓﻛﺎﱐ ﺋﺔﻭ ﭼﺔﻧـﺪ ﻻﭘﺔﺫﺓﻳـﺔ ﭘـﺬﻥ ﻟـﺔ ﻣـﺔﻓﻬﻮﻭﻣﻲ
ﺗﺎﺻﻲ ﻭ ﺩﮊﻭﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻴﻼﻛﻲ ﻭ ﮊﺍﻥ .ﻛﺔﻛﺮﺓ ﻭ ﺗﺆﺯ ﻭ ﻏﻮﺑﺎﺭ ﻭ،
ﺩﺫﻭﻭ ﻭ ﺑﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﻴﻨﻮﺛﱵ ﻭ ﻗﺮﭼﺔﻱ ﮔﺔﺭﻣﺎ ﻭ....
ﺑﺔﻹﻡ ﺑﺔ ﻫﺔﻣﻮﻭ ﺋﺔﻭﺍﻧﺔﺷﺔﻭﺓ ،ﮊﻳﺎﻥ ،ﺫﺓﻧﮕـﺔﻛﺎﱐ ﺧـﺆﻱ
ﻟﺚ ﻭﻥ ﻧﺎﺑﺚ .ﮊﻳﺎﻥ ﻟـﺔﻭ ﮔﻮﻧـﺪﺓ ﺑﭽﻮﻭﻛـﺔ ﺑﺜﺪﺓﻧﮕـﺔﺵ ،ﺗـﺎﻡ
ﻭﺑــﺆﱐ ﺧــﺆﻱ ﻫﺔﻳــﺔ .ﺑــﺔﻳﺎﻧﺎﱐ ﺑــﺔﻫﺎﺭ ﻛــﺔ ﺑﺎﺻــﻨﺪﺓﻛﺎﱐ
ﺩﺓﺧــﻮﺛﻨﻦ ﻭ ،ﺋﺜــﻮﺍﺭﺍﱐ ﻫــﺎﻭﻳﻦ ﻛــﺔ ﺧــﺎﻛﻲ ﻛﺜﻮﺓﻛــﺎﻥ ﻭ
ﺗﺔﭘﺆﺻﻜﺔﻛﺎﱐ ﻟﺔ ﮔـﺔﺹ ﻫـﺔﻣﻮﻭ ﻫـﺔﻧﮕﺎﻭﺛﻚ ﺑـﺆﱐ ﺟـﺎﺗﺮﺓ ﻭ
ﻧﺔﻋﻨﺔﻱ ﻛﺜﻮﻳﻲ ﻟﺚ ﻫﺔﺻﺪﺓﺳﺘﺚ .ﺋﺜﻮﺍﺭﺍﻥ ﻛﺔ ﺩﺓﻫﺎﺗﻴﻨﺔﻭﺓ ﺟﻞ
ﻭ ﺑﺔﺭﮔﻤﺎﻥ ﻫﺔﻣﻮﻭﻱ ﺑﺆﱐ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺑﺆﱐ ﮔﻴﺎ ﺑﻮﻭ.
ﻣــﻦ ﻛــﺔ ﺑﺎﺳــﻲ ﺷــﻮﺛﲏ ﮊﻳــﺎﱐ ﺷــﺎﻋﲑﺓﻛﺔ ﺩﺓﻛــﺔﻡ،
ﺩﺓﻣﺔﻭﺙ ﺑﺼﺜﻢ ﻭﺷﺔﻛﺎﱐ ﺋﺔﻡ ﻛﺘﺜﺒﺔ ﺩﺓﻧﺎﲰﺔﻭﺓ .ﺗﺆ ﺋﺔﮔـﺔﺭ
ﻧﻮﻭﺳﺔﺭﺛﻚ ﺑﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﺗﺜﻚ ﻛﺘﺜﺒﺔﻛﺔﻱ ﺑﺔﺩﺓﺳﺘﺔﻭﺓ ﺩﺓﮔﺮﻱ،
ﻫﺔﺳﺖ ﺑﺔ ﺋﺎﺷﻨﺎﻳﺔﺗﻴﻴﺔﻙ ﻟﺔ ﮔﺔﺹ ﻭﺷـﺔﻛﺎﱐ ﺩﺓﻛـﺔﻱ .ﺋـﺔﻭ
ﻣﺎﻧﺪﻭﻭﻳﺔﺗﻴﻴــﺔﻱ ﻟــﺔﻡ ﺷــﻴﻌﺮﺍﻧﺔﺩﺍ ﺑﺎﺳــﻲ ﺩﺓﻛــﺮﺙ ،ﻣــﺮﺅﺽ
ﻳﺔﻛﺠﺎﺭ ﺯﻳﻨﺪﻭﻭﺗﺮ ﻫﺔﺳﱵ ﭘﺜﺪﺓﻛﺎ ﺋﺔﮔﺔﺭ ﻣﺔﺯﺭﺍ ﻗﺎﻗـﺬﺓﻛﺎﱐ
ﺋﺔﻭ ﮔﻮﻧﺪﺓﻱ ﺩﻳﺒﺚ .ﻣﺎﻧﺎﻱ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻫﺔﺳﺖ ﭘﺜﺪﺓﻛﺔﻱ،
ﺋﺔﮔﺔﺭ ﺟﺎﺭﺛﻚ ﮔﻮﺛﺖ ﺩﺍﺑﺜﺘﺔ ﻗﺴﺔﻱ ﭘﲑﺓ ﻫﺔﻧﺎﺳﺔﺳﺎﺭﺩﺓﻛﺎﻥ
ﻭ ﮔﺔﳒﺔ ﺩﺓﺱ ﺑﺔﺗﺎﺻﺔﻛﺎﱐ .ﻣﻦ ،ﻟﺔ ﻛﺎﰐ ﺧﻮﺛﻨﺪﻧﺔﻭﺓﻱ ﺋﺔﻡ

ﻛﺘﺜﺒﺔﺩﺍ ،ﻫﺔﺳﺘﻢ ﺩﺓﻛﺮﺩ ﮔـﻮﰒ ﻟـﺔ ﺑﺔﺳـﺔﺭﻫﺎﺗﺜﻚ ﮔﺮﺗـﻮﻭﺓ.
ﺑﺔﺳﺔﺭﻫﺎﰐ ﻛﺆﻣﺔﺻﺜﻚ ﻣﺮﺅﺽ ﻭ ﻛﺎﱐ ﻭ ﺩﺭﺓﺧﺖ ﻭ ﺑﺎﺻـﻨﺪﺓ،
ﻟﺔﻭﺳﺎﻹﻧﺔﺩﺍ ﻛﺔ ﻟﺜﻴﺎﻥ ﺩﻭﻭﺭ ﺑﻮﻭﻡ .ﻟﺔﻭﺙ ﺑـﺔﻓﺮ ﺩﺓﺑـﺎﺭﺙ ﻭ،
ﺩﻭﺍﻱ ﻣﺎﻭﺓﻳـــﺔﻙ ﺩﺓﺗﻮﺛﺘـــﺔﻭﺓ .ﻧﺔﺧﺆﺷـــﻲ ﺩﺙ ﻭ ،ﺩﻭﺍﻱ
ﻣﺎﻭﺓﻳﺔﻙ ﺗﺜﺪﺓﭘﺔﺫﺙ .ﺫﺛﺒـﻮﺍﺭ ﻭ ،ﺩﺓﺭﻭﺛـﺶ ﻭ ،ﻛـﺎﺭﻭﺍﱐ ﻭ
ﺩﺅﻡ ﻭ ﻭﺭﺩﺓﻭﺍﺻﺔﻓﺮﺅﺵ ﺩﺛﻦ ﻭ ﻻﺩﺓﺩﺓﻥ ﻭ ﺩﺓﺣﺔﺳﺜﻨﺔﻭﺓ ﻭ
ﺩﺓﺫﺅﻥ .ﻭﺓﺭﺯﺓﻛﺎﻥ ﺗﺜﺪﺓﭘﺔﺫﻥ ﻭ ،ﻫﺔﻭﺭ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺜﺪﺓﭘـﺔﺫﻥ
ﻭ ،ﺳﺎﺻــﺔﻛﺎﻥ ﺗﺜﺪﺓﭘــﺔﺫﻥ ﻭ ،ﺋــﺔﻭﺓﻱ ﺗﺜﻨﺎﭘــﺔﺫﺙ ﻣﺔﻳﻨﺔﺗــﺔ ﻭ
ﻫﻴﻮﺍﻳﺔﻛﻲ ﭘﲑﻱ ﺗﺔﻣﺔﻧﺪﺭﺛﮋ ﻛﺔ ﺟﺜﮕﺎﻳﺎﻥ ﺧـﺆﺵ ﻛـﺮﺩﻭﻭﺓ ﻭ
ﻧﺎﺫﺅﻥ.
ﻭﺓﻙ ﻭﰎ ﻟﺔ ﻛﺎﰐ ﺧﻮﺛﻨﺪﻧﺔﻭﺓﻱ ﺋﺔﻡ ﻛﺘﺜﺒﺔﺩﺍ ،ﺑـﲑﻡ ﻻﻱ
ﺑﺔﺳــﺔﺭﻫﺎﺗﺔﻛﺎﻥ ﺑــﻮﻭ .ﻛــﺔﻣﺘﺮ ﺑــﲑﻡ ﻫﺎﺗــﺔﻭﺓ ﭘﺜﻮﺍﻧــﺔﻛﺎﱐ
ﺷﻴﻌﺮ ،ﺩﳝﺔﻥ ﻭ ﺗﺔﻋﺒﲑ ﻭﻛﺜﺶ ﻭ ﺳﺔﺭﻭﺍ ،ﺑﺜﻨﻤﺔ ﺑﺔﺭﻛﺎﺭ .ﺗﺆ
ﺟـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻳـﺔ ﺩﺓﭼﻴﺘـﺔ ﻻﻱ ﻣﻴﻮﺓﻓﺮﺅﺷـﺜﻚ ﻭ ،ﺑـﺔ ﺳـﺔﻧﮓ ﻭ
ﺗــﺔﺭﺍﺯﻭﻭ ﻣﻴــﻮﺓﺕ ﭘــﺚ ﺩﺓﻓﺮﺅﺷــﻦ .ﭼــﺎﻭ ﻟــﺔ ﻣﻴــﺰﺍﱐ
ﺗﺔﺭﺍﺯﻭﻭﺓﻛــﺔ ﺩﺓﺑــﺬﻱ ﺑــﺆ ﺋــﺔﻭﺓﻱ ﺑــﺰﺍﱐ ﺳــﺔﺭﻭﺧﻮﺍﺭﻱ
ﭼﺔﻧﺪﺓ .ﺑﺔﻹﻡ ﺟﺎﺭﻱ ﻭﺍﻳﺔ ﺩﺓﭼﻴﺘﺔ ﻧﺎﻭ ﺑﺎﻏﺜﻚ ﻭ  ،ﻫﻴﻨـﺪﺓ ﺑـﺔ
ﺗﺎﻣــﺔﺯﺭﺅﻳﻲ ﻛﺆﺷــﺖ ﺩﺓﮔﺮﻳــﺔﻭﺓ ﻭ ﺑﺎﻏﺔﺻــﺖ ﭘــﺬ ﺩﺓﻛــﺔﻱ،
ﺗﺔﺭﺍﺯﻭﻭﺕ ﻟﺔ ﺑﲑﺩﺓﭼﺜﺘﺔﻭﺓ.

ﺋﺜﻮﺓ ﺫﺓﻧﮕﺔ ﻟﺔ ﺫﻭﻭﻛﺎﺭﺛﻜﻲ ﺩﻳﻜﺔﻭﺓ ﺑﺬﻭﺍﻧﻨﺔ ﺋﺔﻡ ﻛﺘﺜﺒﺔ.

مستةفا پؤصادةرك

كانياوي غةزةل

راصي خؤد ٘ضٕذح ٌخ دحط ٔبِخحشحَ و دووروو ِخٔش
وخط ئخوحٔذحي رؤ ثخ رووي ئبوصٕخوح پضٕبوخٔش
گخجني ِٓ ثؤ صصزوحؽبين صوٌفخوخد ثبؽخ ثخآلَ
ثخژين رؤ ٘ضٕذ ثخسصح واژحي ِٓ گخٌش جبس ٔبيگخٔش
گخس گىفي ثبخبْ ٘خِىو ثضٓ خؤ ِىلبثيً وخْ ثخ رؤ
ِٓ دحصامن ثؤ جىاين گيبٔخ ٘يچي ٔبرگخٔش
 -دوو بةييت سةرةتاي ئةو شثعرة لة مامؤستا «ٌثدي» وةرگرياوة
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رؤ رحصاعىووي و وخصس ؽؤر ،وىفّخ ئبؿ و چبو ثخفخن
ؽؤخي وحن رؤي وخط ٔخديىح پش ٌخ عخس ئخو خبوخ ٔش
وا پخسي ؽضعشَ ٌخ دحوسي ثخژْ و ثبآلد دس و دحچش
دحعيت ٔبگبرخ لخدد ،دحيذارخ گشيخ و ؽيىحٔش
خبفي عخس ٌضىد ثخ لىسثبْ ِٓ دحفضُ پريؤصحيخ
ؽضزخ ٘خسوخط ٌخ ِىلبثيً صصز و گخجني دأخٔش
ثىٌجىيل دؿ ثؤ گىفي روود وبس و پيؾخي صاسييخ
٘خفىحدايخ چؤرخ چؤؿ و وضى و دؤؿ و ثخٔذحٔش
گيبٔخوخَ ثش ئبوي ٌضىد وؽىخ «وبٔيبوي غخصحي»
گخس ٘خِىو دحَ ثضٓ ٌخ ئبوي وخوعخسس ئبوي دحٔش
ِٓ ثخ دؿ وحعفي گشاوي خؤَ دحوخَ ئضغزب ،وخچي
غخيشي رري و ربٔخ خخفىي ئبفخسيُٕ ٔبوخٔش
عخيشح ِٓ پضُ ثؤچي ٌؤِخي ِٓ دحوخْ پري و جىاْ
وش ٘خيخ ئخِزؤ ٌخ ژيٕب گريؤدحي ئخَ دحسدح ٔش
ثبعي جىأيذ گخس دحوخَ ِٓ ٘خس خخيبفخ ،خؤ دحٔب
صؤس ٌخ ديىاْ رضپخريىح وبسي ؽضعشي عبدح ٔش

6

ؽخو ٌخ خخودا ٘خس ثخ يبدي جىاين رووي رؤ راچخٔش؟

مستةفا پؤصادةرك

رؤ ثقش رب وخي ئخعريي داوي ثخٔذي وخصيخوخد
ِٓ وخ داواي ِبچي ٌضىي رؤ دحوخَ دفّخٔذ ِخثخ
ٔبصحٔني ربواين ِٓ ٔش رىفٍي دؿ رووَ ٌضذحٔش
دفٕيبَ گيبٔخ ثخ وصٕخي وؤوخين ؽرييٓ گشاو
رؤژس دس «راِيبس» وخ وصٕخي رؤ ٌخ ثخسدي ٘خفىخٔش

پايسي 80ي ٌةتاوي

7

كانياوي غةزةل

ىةصوةدايي

ٌخ دووسي ثخژْ و ثبآلد چبو وخژافُ
پخسصؾبٔخ وحوىو صوٌفذ خخيبفُ
ِخٌضىُ وا ٌخ داوي ثغىي رؤدا
پخؽضى و ديً ،گشفزبسَ ،دحٔبفُ
وحوىو پخسوأخيي دحوسي ؽخِي وض
ثخ گزدا چىْ ٘خِىو عىوربوح ثبفُ
8

مستةفا پؤصادةرك

دفذ ثشدَ ثخ غخِضحي چبوي ِخعزذ
ٔخ ديُٕ ِبٔ ،خ ٘ؤػ و ثري و ِبفُ
فشيىد داَ ثخ ِبچي ٌضىي ئبفذ
ِين ؽخيذا وخ ٘ضٕذ ئبؽك جخِبفُ
ٌخ وىصغزبين عپيي عيٕگذ ،گىفي ِٓ!
روأيُ ،دميخوح جىورخي رخِبفُ
وحوىو ِخجٕىوين وصقي وضى و ٘ٗسداْ
ؽخوخدِ ،بٔذوو٘ ،يالن و ثش ٘خضبفُ
ٔييخ ئؤلشحَ ثخ ؽخو عبرش ٘ٗرب رؤژ
ٌخ داخ ثش ثبويي و عخففبوي صافُ
ثخفش «راِيبس» ٌخ پضٕبو ديذحِخعذ ثىو
عخساپب ٘خفىحدايي و ژيين ربفُ
1380/9/26

9

كانياوي غةزةل

كؤترة باريكة

خخفىي پضيبْ وايخ ئبؽك ؽضذ و ٘خسصح و ٌضىحيخ
ثشخخَ و ِخعشووس و ؽبد و ِخعذ و ثش٘ؤػ ،ثشوحيخ
دحسدحداسح ،ثش پخسحعزبس ،صاِي لخٌيب داميب
خىصين ٌش دس ،دحسد و ژاين ثش ژِبسي پضىحيخ
ِبٔگي ثخفشأجبس ئخگخس يبسَ ٌخ الثب ٌخحضحيخن
واَ ئخصاين گخس ثخ٘بسح ِبٔگي خبوخٌضىحيخ
10

مستةفا پؤصادةرك

حبوّي عيٕخ و ِخِضيت حبسعي پبوأخوخي
دأخ خبفي ثخسص و رخسصي وا ثخ ثخس گخسدٔضىحيخ
دووس ٔييخ صعزبْ و ثخفشيؼ يبسي يخن ثٓ چىْ دحفضٓ
ِخوعيّي صعزبٔخ ئبؽمي ثخفشي گخسد و وزصىحيخ
خخَرحوصٕخ ثؤرخ وصٕخ ِٓ ،دحفضُ ٘بوربي ٔييخ
وبرش رخعىيشي ثضحي دس ؽبگىفي ئخو ٌضىحيخ
٘خسوخعش ؽخيذايخ چؤرخ ٌضزحواس و ثخٔذحٔش
ثؤ ِخراِي دؿ ٔخثش ثؤ ٘خفىحداي ئخو وضىحيخ؟!
خخَ ٌخ ٔضى وىأىوي دفّذا ئبگشي وشدؤرخوح
رب دحِي ِشدْ چٍؤْ ِٓ دحسثخسَ ثخو ؽضىحيخ
چبوحرصي چي ؽخو ٘خرب رؤژ؟ «راِيبس» رى پضُ ثقش
« فبخيزخ» ي ٘يىاد ٌخ وىس ثىو دصزخوح ثخرصىحيخ
 1380/11/21ـ تةورثس

 -ئةم شثعرة لة سروةي ژمارة 208دا بآلو بؤتةوة
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كانياوي غةزةل

ئةوين

پثشكةش بة گؤواري سروة

فيذاي جيٍىحي جخِبفذ مب وخ دحٔىصٕش ثخ عخد وصٕخ
٘خرب وخٔگش ثخ ِخو٘ىوِي؟ وحسح ربوصىي مبذوصٕخ
ثخ عؾيىح و ٔبصي پز راصد ثخعُ ئبصاس ثذح ئبصيض
دفُ ئبوصٕخيي روورخ ،وحفبد ثش٘ ،ضٕذي ِخؽىضٕخ
ٌخ داوي ثغىي خبورذا ِخيل ٘يىا گشفزبسح
ثخصصىذ ثش ثخ ديٍي روود ،گىفُ ئخو داوٖ ثپغضٕخ
12

مستةفا پؤصادةرك

ِخگخس عىوچُ چ ثىو رؤ وا وحثخس رريي ِژؤفذ داَ
دفي ؽخيذاي ٌخ غخَ وخيٍُ وخوا ٔىلّي رىخي خىصٕخ
پخيبِي ِٓ ثخ گىصي «عشوح» ي ثخيبْ ٔبگب ٘خرب وىرجبَ
خخفخرجبسي عخصيضامن ٘خوافضىُ ٌخثؤ ثضٕخ
ؽخِي ؽخوگبسي رخٔيبيي چشاي روؤبوي ِبفُ عب
دفُ پخسوأخيي روورخ پخر و ثبفي ِخعىورضٕخ
وحسح «عشوح» وخ وحن ؽخوثؤي ئخرؤ ،دس ثؤين صوٌفبٔذ
ٌخ ٔبو ؽبسي دفي وؤِخؿ دحِش ٌخو عخرشح ثزژصٕخ
ثقش «٘ضذي» وخ رؤ يبسي «٘خژاس» و «٘ضّٓ»ي وىسد ثىوي
ثخ يبدي واْ وحوىو ثىٌجىي ٌخ ئخو ِخفجخٔذح خبىصٕخ
دحصامن ئبؽك و ؽخيذاي گىؿ و ثبخي ِىوشيبين
دفذ پز ِخيٕخد و داخخ ِخوؤي عخد راصي ثخهنضٕخ
٘خصاس خؤصگخ ئخِٓ ديجبَ ئخويٓ و پضُ ثگىرجبيخ
ئخوحي ٘خعذ و وىؿ و عؤصح ئخرؤ اليبْ ثذسوضٕخ
ٌخ ِخيذاين لخفخَ ئضغزبػ وخ رؤِبْ ٘ٗي ؽىوىس «لبصي»
صحوي و ِخصساي دفي خىصٕخس ثخ ثخعزخي ربصح داچضٕخ
ئخويٕذاسي گىفخ «راِيبس» ثخفش رصجىاسي رصي عيؾمخ
ئخگخسچي وا ٌخ وؤِخؿ دووس ،دحِضىخ ثشعخسوؽىصٕخ
ٌ 1380/10/16ةتاوي

13

كانياوي غةزةل

سآلوي يار

وحوىو ئيٍهبِش ثىو يبس ئخو عآلوح
دفي ِبٔذووَ ثخ ثشؽه پضي حخعبوح
ثخ ريزصژي ٔيگبي گخسِي ئخويٕذ
عخ٘ؤؿ و ثخفشي ٔبوبِيُ رىاوح
ٌخ وىس دحرضاين ثبخي صحسدي ٘يىاَ
ثخ ثش ئبوي دحِذ ويؾه و ثش ئبوح
14

مستةفا پؤصادةرك

صٔخي ِضشگي ٘ىِضذَ ثىو ثخ ِخيٍذ
ٌخ ئبو وخيً و ٔىلُ ثىو ،وا ژيبوٖ
وخ سؤح ثبومثخ ثخس پضي ئخو ئخويٕخ
ٌخ ويظ ٔبچشٌ ،خ ثؤ رؤ ٘خس ؽيبوح
ثخ ئبوامت گخييُ ،ئؤخخي ئخِٓ ثىوَ
ٌخ عبيخي عضجخسي ثبفي ٘ىِبوح
گىفُ دمث و ٌخ حخوؽخي عيؾمي رؤدا
دحوخَ ؽبدي ثخ دحَ ثخصَ و عخِبوٖ
گىمت چش ٔبصحٔيُٕ خبفي ٌضىد ؟!
٘خصاس عىلشاد و ٌىلّبْ ٌضي دواوح
گىيت «راِيبس» ئخوح گخجنضىخ ثش ثٓ
دحثيين جىاْ و رخسص و ثخسصح ٔبوح
وةورؤزيٌ 81ةتاوي
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كانياوي غةزةل

پؤيالنو

پثشكةش بة ٌةصةجبة

ثخَ ژيٕخ ؽبدثىوْ ئخِزؤ ثش ٘ؤيخ
چىٔىخ دؿ ٔىلّي رخَ و ثؤعؤيخ
٘بودحِي ژيٕخ خخَ ربوىو دحِشيٓ
٘خس ثىووي ؽبدي ٌضّبْ ٔبِؤيخ
گخي دحفضي لىويت ژيين ٔخيبسح
رحليت ثؤ خىصين ٘ضٕذ ربِخصسؤيخ
16

مستةفا پؤصادةرك

دايىي ٔيؾزّبْ ٌخ ربوي وؤسپخي
دؿ وخيً و حخصيٓ دحعزخو ئخژٔؤيخ
ٌخ دحوسي رخسِي ٘خفخجبخي ؽخ٘يذ
وايٍؤن و صاسي ،ؽني و رؤرؤيخ
ثؤ ريؾىي ٘يىا و ٘ىِضذي وؤِخؿ
چبوي ئبوامت ٘ٗس ٌخ «ئبعؤيخ»
ثخو ژيٕخ ٘خسگيض ِخٔبصح «راِيبس»
ٌخػ وخ «پىيالٔخ»ي ِبفي گقگؤيخ
ٌ 1381ةتاوي
تةورثس

17

كانياوي غةزةل

خةزنة

دؿ ٌخ داخي ِخيٕخد و ژاْ روو ٌخ پضه و ِخي دحوب
ثؤ خخفخدربسصٓ ٔخثش ،دؿ ثريي ِخعيت وخي دحوب؟
ئخو وخعخي ؽخيذاي ئخويٕخ و خبدميي رصجبصحوخي
٘خسچي دحيجيٕش ثخ رخوط و ربٔخ عخس وؤٔخي دحوب
دؿ وخ ِخحضووين ٔيگبس و ئبو و خبن و صصذييخ
ؽخو ٘خرب رؤژس دحٔبفش ؽيين عخد ٘بٔخي دحوب
18

مستةفا پؤصادةرك

خبؿ و ثغه و ثخژْ و ٘خٔيخ ثىؤخ ِبيخي ؽضعشي رخر
گخسچي ؽبعريي ئخويٕذاس گؾذ ِشؤك ٌؤِخي دحوب
ِخعزخ ثؤ ٘ٗعزخ خخيبؿ گخس روو دحوبرخ خبفخوخي
ئبسحصووي ِخ٘ين ٔيگبس و ِبچي عخس گؤٔخي دحوب
پري ثىوح عؤيف دحصأش ويژي جىاْ ٌضي عـ دحوخْ
وىا دحٔب رب جىأش ِبثش ئخو ثخ دؿ رؤثخي دحوب
لىوفخ صصي ئبواد و خؤصگخي ئبؽك و عخوداعخساْ
ژيش و چبصأخ ئخوحي گخس روو ٌخ ئخو گؤِخي دحگب
ِخحشحِخ ئخو خبفخ «راِيبس» ثؤرخ «خخصٔخ»ي گخسدين يبس
حبسعي عيٕگ و ثخسؤن و ثبغي عبواي ثخي دحوب
٘ 1381/6/5خربوي
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كانياوي غةزةل

تووژمي ژين

دٖسوومن پز ٌٗ ٔبعؤسٖ ثٗ صٖخيت صٖسثٗيت ژيٓ
دٖٔبفضُٕ ٌٗ ثؤ ٘ٗرىاْ ٌٗ گؤؽٗي غىسثٗيت ژيٓ
وٗ دؿ وا ثؤرٗ ٘ٗٔجبٔٗي پٗژاسٖ و ئبخ و دٖسداْ
دحثخَ ٘بٔب ٌخ ثؤ ِشدْ ٌٗ داخي ِٗيٕٗيت ژيٓ
خذس گٗس ؽضذ و ؽٗيذا ثىو ٌٗ ثؤ ئبوي حٗيبرش
ؽٗسامب ثش ،لٗمت ٔبوس دفؤپش ؽٗسثٗيت ژيٓ
20

مستةفا پؤصادةرك

ٔييٗ ئؤلشَٖ ٌٗ ربوي ٌٗيًِ ،ين ِٗجٕىوين خىٌيب
ؽٗو و رؤژ وصـ و عٗودافُ ٌٗ دٖؽيت حٗعشٖيت ژيٓ
عٕىوسي ٔش ئٗويٓ  ،دٖسصي ژيبٔٗ گٗسچي ئِٗزؤ
عٗسي ثٗسصي ثٗ صؤس داوصٕٗ ژصش داس و پٗيت ژيٓ
ٌٗ ثؤ سصجىاسي سصي ٘يىا ئخگخسچي صؤسح ٌخِپخس
ثٗآلَ ٘يچي ثٗژاْ ٔني وٖن ثشيين فريلٗيت ژيٓ!
رِْٗٗ ٘ٗس پضٕج و دوو رؤژٖ ،ثٗآلَ جبٔزبي خٗيبفُ
ٌٗ واژٖي ِبرِٗب وٗيٍٗ وٗ ثىؤٗ عٗسوٖيت ژيٓ
ثضأٗ داد و گبصٔذٖي ٌٗ دٖعيت رؤيٗ «راِيبس»
دٖثش عىوچي چ ثش رؤ وا ئٗوْٖ ثش ِشوٖيت ،ژيٓ!؟
لً گؤواري مًٌاباد ژماري 29بآلو كرايًوي
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كانياوي غةزةل

وشةم ون بوو

وؽخَ وْ ثىو ٔيهبين ِٓ ٔخدسوب
رخِخْ رؤيي ،دفُ ٘خس دأخِشوب
وخ راصصىي گشامن پضيخ ئخي يبس
ثخ رؤي ثضژَ دحگخؿ دوا ٔشوخٔشوب
ِخيل ئبوايت ِٓ چؤْ ثبؿ ثذا ٌضه
ٌخ دحط ثبؽىوي پخژاسح و ژاْ و ثشوب
22

مستةفا پؤصادةرك

عخعبيت عىِشَ ئخروا ٘ضٕذ ثخ رىٔذي
دحٌخسصس دؿ ٌخ ژصش ثبي چشوخچشوب
دحفضي خخَ عىِشي ٔىوحي پضذساوٖ
ٌخ عيٕخِذا ثقضي ربوخي عىِش وب
ؽخِبفي وحسصي غخدسي خخَ ٔخثبيخ
گىفىووي ربعخ رحٔگي دحثضسوب
دحفضُ دؿ صؤس پخسصؾبٔخ ،دحٔب ثؤ
دحثىو ٘ضٕذ ئبسحصووي ِبفي لخثش وب
ورخي «ئخمحخد» ٘خوح «راِيبس» وخ ئضژس
وؽخَ وْ ثىو ٔيهبين ِٓ ٔخدسوب

ئةو شثعرة لة گؤضاري ٌةوار ژومارة 3و2دا
بآلو بؤتةوة لة گؤواري مةٌابادي ژمارة35
يش دا بآلو بؤتةوة

 -دوو بةييت سةرةتا لة كاك ئةمحةد تاقاوة وةرگرياوة
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كانياوي غةزةل

زوآلصي ئةشق

٘ىِضذ عخوصح و رخثيعخد وىا جً و ثخسگي عشووس ثخس وب
ٌخ ژصش ربضگخي «صوآلفي ئخؽك» دحس و دحؽذ پبوي ئخخضحس وب
ثخ عخد ِخ٘ٓ و ٔضاوخد گىؿ ٌخ ثؤ ژوأضىي گخؿ ثىٌجىي
ٌخ ٔبو ثبغچخي حخص و خؤصيب چشؤي عخ٘ذ و وحفب دحسوب
دحيبْ وؤرشي رخثع دحگشس ثخ داوي ثغىي خبوي ،گخس
ٌخعخس وىفّي عپيٍىخي يبس ثخٔبص ربي صوٌفي چخِجخس وب
24

مستةفا پؤصادةرك

گزي ِشخي ئخؽك عيٕخي ٌخ ِٓ وشدؤرخ وىأىو ،ثؤ
وخعش ٔش ثش دحِش عخيشي دحسووين چخؽين ِخمجخس وب؟!
ئخوحٔذٖ وؤعپ و ٌخِپخس ٘خْ ٌخ عخس رصي ٌىرىخيي ٘يىا
ٌخ رصي دژواسي عيؾمب صؤس ِخحبفخ وخط عخسحٔذحس وب
ٌخ عخٔجىيل جىاين و ؽؤخ ثخ رؤ ٔبگب ،گىفُ عىوسگىؿ
ٌخ ِخيذاين گشحو گخس رووي ٌخ روورب ثضٕش ٘خِجخس وب
دحثش عبلي خخيبفُ چؤْ ِخصحي ٌضىاين رؤي چضژرجش
وخوا ئبوي دحِذ ٘بوربي گىآلو و ئبوي وخوعخس وب
ٌخ ثؤ وحعفي لخد و ثبآلد ٔييخ رىأبي لغخي «راِيبس»
ِخگخس ئبوا ٌخ عيؾمذ روو ٌخ پضٕىوط و ٌخ دحفزخس وب

٘ 1382/1/2خربوي
رخوسصض
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جواين

پثشكًش بً رؤحي پاكي سواريي وًمر

چبو ئٗگٗس جىاين ٔٗثيٕش ويؾىٗ چبوٖي وبٔييٗ
ئبو و سٖٔگي رووي وچي جىاْ عٗٔعٗيت يٗصدأييٗ
چبوٖ ثش ئبو چؤٔٗ ،چبو ثش دميٗين دفجٗس وٖ٘ب
دووسٖ ٔىوس و عىوس و ثشعؤ و عٗفب ،ويؾىبٔييٗ
٘ٗس وٖوىو لٗوط و لٗصٖح رٖٔگيٕٗ ثٗژين ؽؤخي دؿ
يب وٗواين وٗعه و عىوسي ؽيين دواي ثبسأييٗ
26

مستةفا پؤصادةرك

خؤؽٗويغيت ثش عٕىوسٖ ٌَٗ ژيبْ و چبخٗدا
٘ٗس چٗٔش وٗط وٖن ئخويٕذاس ثشوخط و سيغىا ٔييٗ
ثؤ ٌٗ ژصش پٍالس و ربٔٗي وؤِٗفٓ عٗوداعٗساْ؟
وبَ جىاْ و پري ٌٗ ژيٕب ٘خس ٌٗ دووي عٗودا ٔييٗ؟
ؽضذ و ِبخىٌيبي گىفضىُ لٗد وٖوىو ِيٕبيٗ چىْ
غٗيشي ؽؤخ و ؽٗٔگ و جىاين خخعقخرضىي ريب ٔييٗ
خؤؽٗ ئٗو سيغىايٗ يبساْ ثؤ ِٕش ؽٗيذاي گىفُ
چىْ ٌٗ ثبصاري عيؾك گٗجنيٕٗ ئِٗزؤ «جىاين»يٗ
ثىٌجىيل رٗثعُ وٗ گريي ثٗٔذي جىاين و روويٗيت
عٗيشي دؿ وْٗ چؤْ ئٗعريي ئبفمٗيي صوففبٔييٗ
گخس وخوي عيؾمُ حٗصيٓ و ِبرِٗٗ ثؤ خبفٗوٗي
ئبؽمي ثبآلي وٖن چيبي يب رووي وحوىو صؤصأييٗ
ئٗ و گىرووي گشرىويٗ وؤسپٗي دؿ ٌٗ ثؤ ِِٗىي ئٗويٓ
ئؤلشٖ ٔبگشس ؽٗو ٘ٗرب رؤژ يٗن دحليمٗ و عبٔييٗ
ِٓ دٖفضُ ئبوي حٗيبيت وبين ژيٓ پضي صيبد دٖثش
وبرش رٗعىيشي ثضٖي دس  ،حبوّي ٌضىأييٗ

27
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ثري وٖوىو ِٗجٕىين ؽضىاوٖ پٗؽضىي ٌٗيٍٗوٗي
دٖسدي ِٓ دٖسدي ئٗويٕٗ  ،دٖسدي عٗسگٗسدأييٗ
ِٓ وٗ ثٗو ثٗسداؽي پضٕىط وٖعفي ثٗژين وسد دٖوَٗ
وىا ئٗدي ئٗو ِبچي گؤٔبي گٗس ٌٗ جضي ئبوأييٗ
لبِٗد و ثٗژين گشاوَ ٌش ديبس ثش ٌٗحضٖيٗن
گؾيت وؤِٗؿ ثب ثجضژْ «راِيبس» وحن ؽب ٔييٗ
ئًو شثعري لً گوصچيين
غًزييل شاعرياين
كورد ( )3بالو بوتًوي

 -ئاوان = كريًي باراش
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زذةشةو

خخيبؿ ئؤلشحي ٔخگشد ربوس ٌخ ئبِضضي عزي ؽخو
ثخسحو ٌىورىخي حخصس رؤيي ،ثخ سؤحي عىون فزي ؽخو
وحوىو وؤسپخي ٘خريى پضٕىوط وخ ئخعشيين دحثبسأذ
ورخي دؿ ٘برخ عخس دحفزخس وحوىو ِؤِش گزي ؽخو
چخلي پضي ٘ؤػ و ثريگخ و حخص ٌخ ٌيزخ و صؤٔگي خخِذا
وخ ٘خٔگبو چىو ثخسحو دحجيىوس و صحفىبو و لىري ؽخو
29
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ئخوحْ ربِخصسؤي ؽخوق و گزي ئخؽمخ ؽخوأخ
ثخ رووي ٌضـ و رخِبوي و رحػ چٍؤْ ٔبيخ لزي ؽخو
ٌخ چىاس دحوسي ٘خوصضي ٘خعذ ٌخثؤ ِضگخي وؽخي ِٓ
خخفخد ِبد ثؤ پخالِبس ثب وحوىو گىسوي دري ؽخو
ؽخوخد ِب رصجىاسي ثري ٌخ ثخس ثبفي چيبي حخص
ثخ دؿ وخيٍي ثخ دووي ئخؽمب ئخوحْ رصگبي ثزي ؽخو
ٌخ ِبفي ديذح ٘خفٕبوب دحصامن وؤسپخفخي خخو
دحرشعش ثضزخ ٔبو ثريگخي دحيبْ ِؤرخي صري ؽخو
ٌخ جبِي ٌضىي ويژصىي چخٌخٔگ و ؽؤخ و ؽخسِٓ
ثٕؤؽخ پضىي ثبدحي ئبؿ وخ ديزذ دفپزي ؽخو

٘ 1382/6/1خربوي
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بؤسو

عخس ساوِي ٌٗ عخس ٘خسدي ئخؽك گشرىوٖ ثٗ چبوي
ثؤيٗ وض و خخِجبس و سحثخْ وخومتٗ داوي
ِخو٘ىوِٗ ٌٗ ٔبو رخثعي دؿ و ديذٖيي ثريگخَ
گخسچي وؽخيي ؽضعشي رخرَ ثؤرٗ حخصاوي
٘خرىأٗ ٌٗ ثؤ دحسد و خخِي سؤژي پخژاسٖ
ربوصىي ثٗ دؿ مبژي دحَ و ٌضىي گشاوي
31
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ثؤ ثبصي خخيبؿ و ِخيل ربعٗ و وخوي ٘خعزُ
دايٕبوح وٖوىو «ثؤعخ» گىفُ ربي لژي خبوي
وحن ثخسدس ٌٗ گؤِب وٗ ٌٗ ثخس چبوس دحثش وْ،
چي ٌش دس ٌٗ ٔبو چؤِي ژيبْ ِخرِخري الوي؟
٘خس ثؤين خخَ و رؤصي رخَ و ٔبفخيي ٌش دس
٘ضالٔٗ ثىب ؽضعشس ،پٗپىوي خخَ ٌٗ ٘خٔبوي
وحن وخوشحيٗ ئخو ژيٕٗ ٌٗ عخس صاسي ئخَ و ئخو
عب دؿ ثقش پضُ چؤْ ٌٗگخؿ ئخو ربفييٗ ِبوي؟
رضىضىٖ دحپضچُ ثخس و ثىخچخي حخص و ئبواد
ثؤ ِبفي دفي پريي دحرؤَ ،دحمچٗ عآلوي
خخَ عىوچي چ ثىو ثخٔذٖ وٗ رؤ وحن وٗفي ِخيذاْ
٘برىويٗ ٌٗ ٔبو رخثع و دؿ و ساصي خضاوي
1383/2/4
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كچي الدث

گىفُ ئٗي ؽؤخي سصه و پضه و واآلَ
وٖوىو الوالو ٌٗ ثٗژين رؤ دٖ٘بآلَ
وٗ ثش وصٕٗي ٌٗ ثؤْ خؤؽي و جىاين
وٖسٖ ثٗس رصژٔٗ وٖعفي ربوي ئبآلَ
ِشيذي خبٔٗلبي چبواين رؤِٗ
ثٗآلَ رؤ ثؤچي گىس ٔبدٖي عىبآلَ
ثٗ ٔضضٖي دفٕيبيي ثضشٖ ئبصيض
جً و ثٗسگي خٗفٗد ثذرٖ ٌٗ ثبآلَ
لً مًٌابادي ژماري
 20دا بآلو بؤتةوي
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بؤ ىوصةجبوي خوحناوي

دِٖضىٗ عشووس ٌضُ صيضٖ دژٖ
ئبمسبين ثٗخيت ژيٕيؾُ ِژٖ
دِٖي ٔبوٖرٗ دِٖبسي ٘ٗعزُ
ئٗو صٖسؤ پيغخي ِبرخ خىصّٕژٖ
ِٗگٗس ربواين ئضّٗي ٘ٗژاس چش
وٗ ئخعزضشِٖبْ ٘ٗس وبسواْوىژٖ
ٌٗ چِٗجٗسداوي ئبصاسي ٘بوس
خىايٗ ئٗو وٗعٗي وٗوا خىصٕزژٖ
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كؤچي بج وادة

ثخو وحسصح عخوصح ثؤ وىس رؤيؾيت
ربعخثبسي رؤْ ٘ؤص و گخي گؾيت
چ ثىو دصىحصِخي رحؽي ِخسگ ٌخپز
٘بد رفقي عبواي دفي ٌش وىؽيت
صحسووي دفزحلي ٔخِبْ دحِي ٔب
دحِبسي جخعزخد ،گؾذ خىصين ِؾيت
35
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رصجىاسي رصگبي ٌىورىخي ئبواد ثىوي
خمبثٓ وصغزبي پضي ٔخگخيؾيت
ئخعقخح ِبوح عخس « ٔبعش»! ٌخو وخعخي
دفي ٘بد رخسِي ئخرؤي ثشد ٔبؽيت
«ساِيبس» ثؤ گؤچبْ دحثش ٘بٔب ثب
چىْ ثخ وؤچي رؤ چخِبوح پؾيت

واسر كوذثكي 22ساآلوة بوو بة ٌؤي
شثرپةجنةي خوثه مرد و خةصكي زؤريان
خةم بوو؛ جرياين ماصي ئثمة بوو .
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وةسفي بةىار

ئخوا ثخ٘بسح رؤژي ٔخوسؤصح
جضژين پريؤصي گؾذ گخي و ٘ؤصح
وضى و دحؽذ و دؤؿ عخوصح دحٔؤصٕش
ثىٌجىي ٌخ عيؾمي گىٌٗ دحخىصٕش
٘خآلفخي صحسدح ثؤين دس ٌخ دووس
چشؤي دحسوشدؤ پخٌىي گىفي عىوس
37
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ثىٌجىي ٌخ عيؾك و ؽخٔگي وحٔخوؽخ
ثخ عؤص دحخىصٕش ٌخ وىؿ و ٌخ جؤؽخ
ٌخ وىصغزبٔبْ دس لبعپخ لبعپي وخو
عشوؽذ ٘خفذحعزش ٌخ غىرايب خخو
ثخيبٔبْ وبرش ئخٔگىد وبصيىح
دؿ دحالوصٕش خىرح و جشيىح
ٔبسحي جؤگخالْ دس ٌخ دحَ رووثبس
ثخفش ئخِبٔخْ گؾذ وحعفي ثخ٘بس
صؤس خؤؽخ گخس دس رشيىحي ثبساْ
دحگخؿ صسيىحي گىفىووي داساْ
فيزخي عضشواْ وبرش دصزخ گىس
دحدا ثخ ئضّخ ِىژدحي عبفي ٔىس
ثؤ عخيشاْ دحچٓ ثخ پؤي ويژ و وىر
پضهدصٕٓ گؾيت وؤري گخسَ و گىر
عشوؽذ ثخ ثخسگي جىاْ و راصاوح
ئبِضض ئبوافخ رووي ٌخ ٘خربوح
لة سروة 189دا بآلو بؤتةوة
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گؤذخانوي ئاوات

چ عضحشصىٗ وا ٌٗ وىٌجٗي عيَٕٗ
ثش لىود و ژيىٖس عبٔب دٖژي خَٗ
ثؤ ثٗسٖٔگبسي ئٗو ئبپؤسٖيٗ
٘بٔب ثؤ ثبدٖ دٖثَٗ ،دژي خَٗ

لىرگي ئيحغبط و ٘ٗعذ و ٘ٗفجٗعزُ
وٗيً و گرياوي غىثبسي چبخٗ
ِين ٘خژاسي چٗواؽخ و حخيشاْ
ٌٗ ربواْ پيؾَٗ وضؾبين ئبخٗ
39
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گريؤدٖي دٖسد و ِٗيٕٗد و جٗوسْ
خٗيبؿ و ٘ؤػ و ثري و ئبوٖصَ
ربصٖ رٗعٍيّي گؤرخبٔٗي خِٗٗ
ئبواد ،ثب ِٕيؼ ثقضُ ٔبثٗصَ

ثىؤٗرٗ لىيت ژيين ئبپؤسٖي
ِٗيٕٗد و وٗعٗس عٗثش و عىثبمت
ثؤيٗ دؿ ثؤرٗ دٖؽيت گؤرخبٔٗي
٘يىا و ٘ىِضذ و حٗص و ئبوامت

گٗس ثٗ عؤصٖي ثبي ئٗويٓ ٌٔٗٗسس
ثٗژين ِٔٗبِي عيؾك و ئبصادي
وىا ٌٗ ٔبو ثبخي ژيين خؤصگِٗذا
دٖپؾىىس ثٗ دؿ گىفىووي ؽبدي

ٌٗ گؤرحپبين ئٗدٖثذا ربوس
دٖفضُ ثٕضُ ِٓ ٘خٔگبوصىي ٔىس
گٗسچي ٔٗ٘بيت ثٗخيت رٖؽُ صوو
٘ضض و ثزعيت ٌٗػ دٖوب ؽٍىس
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ٌٗ ٘ٗس چىاس وٖسصي عبفي خٗيبفُ
خٗصاين روو صٖسد رضيبْ خضيىٖ
ثٗ٘بسي عٗوصي عىِشَ ٔٗثبٔٗ
يب ٌٗ دحط پبيض دٖسچؤ و ثخصيىٖ

خٗيبفي فزيٓ داي ٌٗ ِٗيل دؿ
ثؤيٗ ثبفي گشد چؤرٗ ثٓ ٘خوساْ
وٗچي راووٗسي غٗواسٖي ثٗدخىو
وشديٗ ٔيؾبٔٗي وٗواين دٖوساْ

رؤٔزىي چبوي وؽٗي ِبرخممٗ
ئٗرىضزٗ گؤٔبي وچي ٘خفجٗعزُ
وٗ رصژٔٗ واژٖي خخفخد ثجبسس
ثٗ عٗس دآل ،چؤْ ثٗ ژيٓ دؿ ثٗعزُ؟
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عٗيشٖ دٖثش دؿ پضي ٔٗوٖعزش وا
ئٗعشيٓ وٗ ثؤرٗ حبوّي چبواْ
ؽٗآلفي ئبوي ديذٖ ٔٗثب روو
لٗد پري دٖثىو وا صوو دفي الواْ

پزح ٌٗ گقىؤي ٔبوداس و ثش ٔضى
ثش٘ؤ ٔش دٖفضُ گؤرخبٔٗيٗ دؿ
وٗ وٗيً و ِبد و الواص و گضژٖ
ٔىلّي ٘ٗصاساْ ئٗفغبٔٗيٗ دؿ
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چةمةر

پثشكةش بة رؤحي پاكي دوو
براي جواوة مةرگ حمةممةد و
ئةبووبةكري عةيل سابآلغي كة
دةبىة مام و بامب.

ثبثخ گيبْ ئخوا ٘بمتخ عخس گقىؤد
جگخ ٌخ فشِضغه پضُ ٔش ديبسي ثؤد
ربوأذ چ ثىو وا ثخ ٔبوبِي
گخسدحٌىويل ِخسگ ٘بد داي گخِبسؤد


خؤؽخويغيت گؾذ جىاْ و پري ثىوي
رووخؤػ ثىوي ،دفزخر ،وىا ٌخ وىس پري ثىوي
وبرش دصىحصِخي ِخسگ ٘برخ پضؾذ
چؤْ ثىو ثبثخ گيبْ وا صوو دحصگري ثىوي

43

كانياوي غةزةل

گخسِذ دحوشد وؤر ٘خس ثخ پضىخٔني
ثضضاس ثىوي دامي ٌخ ؽني و ئخٔني
ثش وحفبييذ وشد ٔخرىشد ِبؿئبوا
وبرش ثخسحو گؤر ئخعپخوخد وشد صيٓ

ٌخ ربود ٌضىح و ؽضذ و پخؽضىَ
ريٕىوي ِخيٍزُ ثزوأخ ٌضىَ
چيُ دحعزخآلرخ عىوچي گخسدوؤخ
ِخگخس ٘خِىو وبد ثؤد لىر ثپضىَ

ثش رؤ وحن حبفض وىصشح «ِغزخفب»
عخسد ٘خفضٕخ ربوس ثؤ ؽفب
ثخو ؽنيگضزييخ ويغزُ يبدد وخَ
وىمت ثب ٔخفضي ثؤ ٔخيجىو وحفب

ثؤ ِبؿ و ِٕذاؿ صؤسد ٘خوؿ دا
گخٌش ئبوارذ ٘خثىو ٌخ دفذا
٘بد ثبخي ژيٕذ ثضزخ ثخس «ِبِخ»
گخآلي رخِخٔذ ثؤ وحثٓ گـ دا؟!
 -لةم بةشةذا ٌي ماممً
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وصٕخوخد ثؤرخ ٘خوصين ئخعشيٓ
چىْ ثخ ديزين خضَ و ٘ؤص دحگشيٓ
ئخو وؤچخ ثؤ رؤ صوو ثىو «ِبِخ» گيبْ
ئخگخسچي رؤژس ئضّخ ٘خس دحِشيٓ

٘ضضد پضي ٔخؽىب ثخ ٘ضضي ِخسگ
ثؤيخ وا گشرذ رؤ رصضي ِخسگ
صأيذ وخ دحِشي ثؤيخ پضذ واثىو
ئبوافخيخ و گخسَ ،ئبِضضي ِخسگ
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بؤ دوا ىةناسةي ژين
پثشكةش بة رؤحي ٌاوذمث كاميل

ِٓ عىِشي ٔىوحُ ٌخ خىا داوا ثىو
چىْ وؤصي ربعخَ گخٌش عبوا ثىو
ِخخيخسح ئخعزؤي ئخجخي ئخَ عىوچخ
چىٔىخ خىداوحٔذ ،ويغيت ئبوا ثىو
رصجىاسصىُ ثخصيجه و صاد و رمث خىالعخيخ
گخسچي ژيُٕ پز ٌخ ربفي دحسد و رحٔج و ربعخيخ
ٔبِخوس ٔبؤيؾبٔش ِٓ ٌخ دؤيبيي ثخسيٓ
ٌضىي وؽه و صحسدي رووَ چىْ خؤي يخوخ پضٕبعخيخ
46
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ىاواري دص

تةمخيس لة سةر غةزةيل كاك عةيل بوداغي
سةروووسةري ويژةوامةي «ذةسةد»

دفُ وخيٍخ دحٔبفضٕش ؽخو و رؤژ ٘خس دحوب صاسي
ٌخ ٘يجشي دفجخسي رحعٕبٌ ،خ داخي ربٔخي ئخغيبسي
گىفُ رحمحش ثخ حبفُ وخ ،دحثب دحسچُ ٌخ غخِجبسي
« رىب فشِضغىي خىصٕيُٕ ٌخ جخوس و دحسدي صؤسداسي
٘خرب وخٔگش دحگخؿ وىؽزخد ئخسس دفزحق ،عزخِىبسي؟»
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ئخِٓ ئبوايت ٔبوبُِ ثخ رخٔيب وحعقي يبسَ ثىو
ٌخ ربوي چبوحوخي ِخعيت ثخ دامي صاسي وبسَ ثىو
ٔيگبس ،ثخعيخ جخوس ،ژيُٕ ٌخ رصي رؤ دا ثخ ربآلْ چىو
« ٌخ ثريَ ٔبچي رب ِشدْ لخساس و عخ٘ذي ثبثشدوو
ؽىب جخعزخَ وخ رؤ الد دا ٌخ عىصٕذي ثخسصي دفذاسي»
خخصاْ وحسصي ثخ پزربو ٘بد ،پخالِبسي ٌخ ثبخُ دا
وحوىو ثىوٌخسصحيخ رخوبْ ٌخ ِبؿ و وؤؽه و وبخُ دا
ؽىب ٔخؽئخي ِخيل ٘يىا و وخوي دحٔگ خؤػ ٌخ ؽبمخذا
« دفُ پز ثىو ٔخِب جضي ٘يچ ٘ىِضذصىي ٌخ ٔبمخذا
ثخ عخس يخوذا رژا ٔبعؤس و دحسدي ثش پخسحعزبسي»
٘خِىو ٔبفخي دفخ ئبصيض ئخوحي ئخورؤ ئخِٓ ٌضي دواَ
وحسح ٔبو ثبوحؽي ئخؽمُ دحصاين چخٔذح ثشئخٔىاَ
وخ ِٓ ؽخيذاي جىأيزُ ٌخ ؽبس و گىٔذحوخَ ريغىاَ
« عخصيضَ چبوي رؤ ِخخيبٔخيخ و ِخخيؤسي ثشپخسواَ
وحسح عبلي وخ عىوربوح دفي ريٕىوَ ٔييخ چبسي»
ثخسحو خبن و وآلمت ِٓ چٍؤْ رصگب دحدحَ دوژِٓ
دحثش وْ ثش ٌخثخس چبوا ثچضزخ ثٓ پخٔب و لىژثٓ
چٍؤْ رصيخ دحدحَ پضيبْ ئخگخس خىصٕخؤس و خىصّٕژ ثٓ
« عخصيضاْ ؽبخ و داخي ٔيؾزّبمن ليجٍخيخ ثؤ ِٓ
ثخ ِٓ چي ئبوي سووٕبثبد و گىفگخؽذ و ثخس و ثبسي»

مستةفا پؤصادةرك

دفؤپش خىصٓ ٌخ رحگّبٔب ٔخِب ٘ضٕذي ِژي حخصيب
ٔخيبس صحسدحي دح٘بد پضّبْ ٘خضبفيؼ ثؤ ٘خضبؿ گشيب
ثخآلَ «راِيبس» وحرسوخورجب ٌخ گخؿ يبساين خؤي ثشيب
«عخيل! ٘خعزخ وخ وبسواْ وخورخرس رؤ ِبيخوح رخٔيب
ئخگخس رصجىاسي رصي عيؾمي ،ئخگخس ِخعذ و ئخويٕذاسي»
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تاواين بج ىخسي

تًمخيس لةسًر«تاواين بث ٌثسي» مامؤستا «ٌثمه »

دحپضىَ رس ئخگخس چي پز ٌخ وؤعپ و ِخيٕخد و وخٔذح
ٌخ ثؤ رصگبسي ٘ؤص و گٗي وٗ جضگبي ِٓ پخد و ثٗٔذٖ
ٌخ عىصي ٘بورصي ئخويٕذاسَ دحٔبفُ چخؽين ٔخي ،ثخٔذح
« ٌخ وؤ ئخعشيٓ دحثبسصُٕ ٌخ ثؤ وىسدي پخراوخٔذح
ٌخ گخسِضٓ غخسلي ئبسحق ثىوَ و چبوَ ٘خس ٌخ عبِزحٔذح»
50
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وخ وصقي ؽبخ و ٘خسدَ ِٓ ثخ وصٕخي ؽخٔگخ ؽىأضىُ
ٌخ وىس ريٕىوي لىِش ئبو و ٔخِبوي پبسوح ٔبٔضىُ
ٌخ عخس رصجبصي خؤَ عىوسَ ،ثخ ٘يىاي چىووخ ژوأضىُ
« ِين صجنري پغضٓ ٌضشح ئخعريي ثغىي جىأضىُ
صحِبٔخ گخسچي ئبفؤص و پخؽضىح ،وخؿ ثخ ِىو ثخٔذح»
ثخ ئبوامت گخييُ ،ؽىوشد دحوخَ خىايخ ئخوحي ئخَويغذ
وخ ِٓ رصجىاسي رصي عيؾمُ گخٌش چضؾزُ خخِي پضىيغذ
وخچي دفجخس وخ رىوؽي ثىوَ ثخگىصي خؤَ ٘خسئخوحَ ٌش ثيغذ
« گىيت ئضىاسح ثبصارس وحسح ِبچذ دحِشٔ ،خَويغذ
٘خفؤي وىصغزبين وىسدعزبمن و ٔبژمي ثخ دحعزخٔذح»
ٌخژصش صحخذ و گىؽبسي خخَ ثخ ٔبوبِي ئخگخس راوخَ
دحثش ٘خوفش ثذحَ ئبآلي ٘ىِضذ و ربعخ ثخسپب وخَ
يخلني عىوسَ ٌخ عخس عخ٘ذي حخليمي و ِىعخففبوخَ
« دفُ عخد ٘ضٕذي ديىبٔخ ثخٔبص ثؾىضين دحٔگ ٔبوخَ
چ عىدصىي ٘خيخ  ،وضيخ ثپشعش داد و گبصٔذح؟!»
ريبوبس ٔيُ ثخآلَ ِٓ ٘خس دحفضُ ٘خفجخعيت وىسدأخ
دحفضُ عىصٕذ ثخو ثشا ؽىأخي ٌخ وضى و دحؽذ و ٘خسدأخ
وحوىو ئخو ِٓ دحژمي ثش ريب ثخ عخسثخسصي و ِخسدأخ
« جيهبْ و ٘خسچي خضش و خؤؽييخ ثؤ ٘خفجژاسدأخ
ثخ لبٔىوين رخثيعخد پبؽخسؤنخؤسح ئخوي گخٔذح»
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رىخي ئخعشيٕش وؤ ثؤوح ٘خرب پبفي وح صحسيب دا
دفُ ٘ضٕذ رخٔگخ پضُ وايخ ٌخ ٔبخي لىرگي حخصيبدا
ؽخوخد ثىوَ ربصح دحسٔبثخَ ٌخ گؤؽخي ژيين رخٔيبدا
« ئخگخس ربواين ثش ٘ضضي ٔييخ ثؤچي ٌخ دؤيبدا
ثخؽي ِٓ ِبرخَ و ؽيٕخ ،ثخؽي خخفىي صحِبوحٔذح»
ٔخثىو وىسدصىي وا صأب ٌخ جيهبٔب ئخ ثخو جؤسح
عزضشصه ثىو ٌخ ئبمسبين ئخدحة يبساْ ٌخ ثؤ رؤسح
ٌخ ٔبو گؤريؼ ثخفش عبَ و رخٌخمسي ثؤ سحليت صؤسٖ
« ثخ ِشدووييؼ ٔيؾبٔخي گىٌٍخيخ ئخو وخٌٍخ پز ؽؤسح
ئخوصغزبػ دحسعي عخسثبصي دحفش ئخو ؽبعريح رحٔذح»
ثخ دووي رصجبصحوخي وأب ثخسحو ئبعؤي ئخويٓ دمث ِٓ
ورخي پيبواين ِضژوو ٘خس وحوىو ئبفمخ ٌخ ٔبو گىمثٓ
ئخگخسچي وؤعپ و وخٔذ و ٌخٔذ دحصامن صؤس ٌخ عخس رمثٓ
« عخسي رخعضمي ٌخ ثخس رؤ دأخوأذْ فخخشح ثؤ «٘ضّٓ»
ثژي «حبجي» وخ وضىي ٘يّّخرذ عخد ٘ضٕذي ئخفىحٔذح»

 -سثتر :ئةستثري
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گريؤده

تةمخيس لة سةر «گريؤدة»ي مامؤستا «ٌثدي»

گريي وشدؤ دؿ ثخ داوي ثغىخوخي ربربرخوح
ثؤيخ رب ِشدْ ِخحبفخ رؤ ٌخ ثرياْ ثبرخوح
گخس دحراوصُٕ ؽخو و رؤژس ثخ عخد ئبوارخوح
« وخي ورخي ِٓ وا ثىوح ثش يبدي رؤ دحٔگ دارخوح
وش ٘خيخ وحن رؤ ثخ خبفش ،دحفزخسس پزوبرخوح»
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گخسچي رريي خؤؽخيغيت ئبؽمبين وىؽزىوح
خىصين صؤس الوي ٌخ پضٕبو ئبسحصوويب رؽزىوح
ئبوصضاين گخسدين رؤ ٘ضٕذح جىاْ ثىح ئخو ِىوح
« دؿ دحفضي ؽضىحي وحفبداسي ٌخ صوٌفذ فضش ثىوح
وا ثخ دفغؤصي عخسي ٘ضٕبوحرخ ژصش پبرخوح»
ثضىخط و رخٔيب ئخٔبفُ ِٓ ٌخ گؤؽخ و لىژثٕش
چؤْ ٌخ ٔبو گضژاوي خخِذا رضىحچىوَ رب گخسدٔش
عخيشح پري و جىاْ و خبط و عبَ وخ ٘بٔبَ ثشدٔش
« وخط ٔخثىو ثؤ ئبوي ديذحي ِٓ عٕىوسصه داثٕش
ربوخي ئبخش ٘خس ئخِٓ ثيٕىوعُ ،ئخو ثيؾىارخوح»
ؽخسثخد و ٘خرىأخ ثؤ وحي ٌضىثخثبس ثش و دحسدحداس
٘ضٕذ صوآلؿ و پبن و ثشخخوؽخ ثخ روورب دصزخ خىاس
پضي دحگخْ ٌخو ثبخي عبواي عيٕخرب جىورش ٘خٔبس
« ٘خس ٌخ عبيخي ؽخومني گؤٔبد وخ دحرژس جبس و ثبس
خبفي ٌضىيؾذ ٌخ ئبوي صِضِش دحخىارخوح»
ثىٌجىيل رخثعُ ٌخ ربوي جىاين روود و وىفّي ئبؿ
ثىو پخريىحي دحؽيت ربعخ وشديخ صاسي و ٔبفخٔبؿ
پبوي پضىا وضى و دؤفي ٔيؾزّبين يبؿ ثخ يبؿ
« گخسچي ِخيذاين ثخرشط و عبِي صؤس ديىح خخيبؿ
ئخورؤ ئخو ثضچبسح خؤي ثخٔذح ثخ يخن ٘خودارخوح»

مستةفا پؤصادةرك

گخس ٌخ حخعشحد ربِي ژيٓ يب ئخو ئخويٕخ ثؾّشَ
غخيشي وحعقي رؤ عخصيضَ ٔيّخ ئبوايت رشَ
پضه ٔخ٘بد چجىخَ ٘ىِضذي عخوص و جىاْ و دفگشَ
« چخٔذي وشدَ ثخفىىو رخعىيشي ثضحي رؤ ٘خفگشَ
ِٓ ثخ دووي واژصىي ؽرييٓ داَ وخ خخو دحِجبرخوح»
٘خفىحداي جيٍىحي جىاين «صيٓ»ي ئخؽمُ چخؽين «ِخَ»
يب وحوىو پخسوأخ ثبؿ عىوربوحوخي خىٌيبيي ؽخَ
دحعيت ثش ٘خعيت پخژاسح  ،ثخس ثذا ثضزىو يخخخَ
« دحسدي عخسگخسداين دحروا دوايي ٘خس دس دحسد و خخَ
صؤسي پش ٔبچش دحثيين «٘ضذي» رؤژي ٘برخوح»
ٌ 1382/11/3ةتاوي
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خةياص

ؽِٗؾِٗخوىصشٖي خخيبؿ
ثشوچبْ
ٌٗ ٔضى ِضفي رٖؽي ثٗخذ و
ٌٗ ئبمسبين رِٗي ژيُٕ
٘ٗرب وٗصيٗي رٖؽي وچي ؽٗو
ثٗ ٘ٗٔبعٗي رٗري وىري ثٗيبْ
ال دٖدسس
ثٗ دواي صٖرٔٗلىورٗي وؽٗي ؽضعشا
وصقٗ
ثقضي چخواؽٗي واژٖي ئيٍهبَ ثش خٗيبؿ
يب عٗوداؿ و گضژ
٘ٗس فضشي خضقٗ
56
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دهموو بوىاري

رٖؽجٗفٗوٗ
داس و دٖوْٖ ،دٖؽذ و صٖوي
دؤؿ و چيب و رژد و ٔؾضى
ثٗسص و ٔٗوي
رٗوصقي دؤذي گشژي وضى
ٌٗ ؽٗسِي ٔيگبي ٘ٗربوي ربعٗ
دفؤپ دفؤپ
ئبسٖق دٖوب
57
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دٖثٓ ثٗ ٌضّؾزٗ ئبوس
ثٗ عٗس دفي صٖويذا پٗخؾبْ دٖثٓ و
ثىووي ثٗ٘بس ٔبسٔج عپيؼ
ثٗ سؤح و ٌٗؽي عزٖوٖ
ثٗسٖو ئبِضضي گٗسِي وؤر
وؤري راصاوٖي ثٗ٘بسي
رس دٖوٗوس
چٗپىش گىفي پضؾىٗػ دٖوب
ثؤ ديبسي ئَٗ ژيٕٗ ٔىصيٗ
ئٗويؼ گىفٗ گٗصيضٖيٗ

مستةفا پؤصادةرك

بؤ قالومةذةي مششاص ژةن

پخميبٔذ ٌخگخؿ وبَ ٌىورىخي چيب و
ثبآلد ٌخ ثبآلي وضهخ ويژؤفخ
ثخ خخيبفي ئخؽك گشس داوح رؤ
ئخوحْ دحسدحداس
پخؽضى و صاِبس
دؿ پز ٌخ عؤص و وىؿ و
٘خعذ و ربة
گؾذ وبرخوبين ژيبْ ربعخثبسي!
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خخيبفي ژواين وبَ ؽخٔگخثضشي
٘بين داي ٌضىد ثٕضي
ثخ ٌضىي صحسد و ثضگخسد و
ثخريين مشؾبؿ؟
گزي عخثىوين وؽىخعبفي وبَ وحسصي ٘يىارٗ
ثبفي خخيبؿ و ثرييت پزووصأذ
وا ثخ وخعبعي دحٔبفي ثؤيبْ؟

ثشگىِبْ وغپخي ٔبعؤسي خؤصيبد
دفي وؤِخفي خخَ دحٌخسصصٕش
جخعزخي ٔخيبسي ِبسي صؤسداسي
ٌخ غىرايب خخو
دادح٘خژصٕش

خؤصگخ دحِضاين
گخسدحٌىويل خخَ
ثؤچ ثبآلي وحوىو ثبدان
ٌخ ثبآلي
ثري و ئخٔذصؾخ و خخيبفذ ٘بآلٔذ.

دا پضُ ثقش رؤ
ٌخ ٔبخي ثبخي ئبخي ٘يىارب
گىفىووي ربعخد

مستةفا پؤصادةرك

وش پزوووبٔذي؟
چي گخآلي عخوصي
ثضحي ٌضىاين
وا ثخ ٔبوبِي
ٌش
٘خفىحسأذي؟

ژاين خخيبفي ِٕبفي يبدي
وبَ ٘خوافذ وا
دايگشرىوي ئبصيض
وخ رؤ ثخ دحٔگي ِخٌىوي و خخِجبس
ٌخ ٔبو دؿ و گىصي عبٌخَ ثخ ٔبفخ
وا گىصضحثبٔخي
ثؤ دحوخي
«ِبِخ»
وخ ثؤرخ وىأىوي
ِخيٕخد و ئبخ و
پخژاسح
لىسگي ٘خعذ و ئضحغبعذ
ِؤِي ئبصاس و ژاْ
ريب ئخگزس
 -مةبةست مامة قادرة
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پخرپخرؤوي ثبؿ رخعىي
خخيبفذ
ٌخ دحوسيبْ ثؤيخ
خىي دحخىا و
دحفزس

ثخفضٓ دحدحَ پضذ
سؤژس
دس سصژٔخي
ثبساين ئبِبٔج
ثزژصٕضزخ عخس
ئخو ٘خِىوٖ ريٕخ
ثجىوژصزخوح پضي
ئخو ئبوارخي
ئبوارخخىاصي سواْ و ؽيٕخ
لبلبي وىراْ و ويژي ٔيؾزّبْ
ثجٕخ صصزوحؽبْ
ثؤ ئخو ئخويٕخ
1382/12/20
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ئةگةر شثعر دةصثي ،بؤ گةل دةصثي ،شثعري نةمر بصث
شثعري بةسؤز بصث ،شثعري لةبار بصث ،دصگر بصث
ئةگةر زانيث شثعرت وةك بةهاري جةذ و جازة نيية
دةس دة قةصةم بؤ كوردسحاين من شثعرثكي جر بصث
هثدي
خىصٕخسي ثخرصض! ثؤ پضؾخوي ئخَ وزضجخ دحِخوس چخٔذ ورخ و
ربسيفي ؽبعرياين پبيخثخسصي وىسد وخ ٌخِخر ؽضعش ثٗ گؾيت و
ئخدحيب والعيه ثخربيجخد گىرشاوٖ وحوىو ديبسييخن پضؾىخؽيت
ثىخَ.
سحٔگخ ؽضعشي والعيه ثخالي ربلّضه ٌٗ ؽبعرياين الوي
ٔىصخىاصحوح فخسرىود و وؤْ ثخئخژِبس ثش .دووس ٔييخ ثخو ٘ؤيخ رىوي
ٌش ثىخْ و ثقضٓ ثبوي ٔخِبوحٌ ،خِضژح گىرشاوٖ و ثيغشاوح!
عخسحرب ئبِبژح ثخ وحعفي ؽضعش دحوخَ ٘خرب ثضأٓ چييخ و
چؤٔبوچؤْ يب ٌٗ وىصىٖ عخسچبوح دحگشس .وبن لبعُ ِىئخييذصادح
«٘خفؤ» ٌٗ ورىوصژصىذا ئبوا ثبعي ؽضعش دحوب :ؽضعش پشدصىخ ٌٗ ٔضىاْ
والعيخد و حخليمخرذأ ٌٗ ،ضىاْ فيضيه وِ .زبفيضيىذأ ٌٗ ،ضىاْ
ئخوحي ٘خيخ و ٔييخٔ ٌٗ ،ضىاْ ئخوحي دحثش ثجش و ٔخثىوح.
ؽضعش پضىگخيؾزين ِيٕهبي ثضٕهبيخيت صحِبٔخ ،دحگخؿ
پضىگخيؾيت ثٗ ئيضافخي ثضٕهبيخيت صحِبْ .يبين ساثشدووي دووسي
دووس دحگخؿ دا٘برىوي دووسي دووس دحخبرٗ عخسيخن.
دوو دصزي ؽضعش وحن دوو عخسي سوويت وبسحثبْ ،وخ وصه
دحوخوْ .وبرضه وخ ساثشدوو و دا٘برىو وصه دحوخوْ وحن ئخو دوو
عخسح سوورخي عيُ ثشووعىخيخن ٌضذحدحْ ،ئخوح ئيٍهبِي ؽضعشيخ.
ٌضشحدا ِٓ ٔبرىامن دأخدأخي ٔبوي ؽبعريحوبْ ثضُٕ ثخآلَ ربسيف
و ورخ ثخٔشخخوبٔيبْ دحخخِخ ثخس چبوي خىصٕخسح خؤؽخويغزخوبْ.
٘خس ٌخ ئخديجبْ ٌخ عخس ئخو سايخْ ؽضعش يبين لغخوشدْ دحگخؿ
جىاين و ئبفشحد٘ ،خِىو ٘خعزخ دحسوؤييخوبٔيبْ ،دحگخؿ عشوؽذ.
ؽضعشصه رخواو ِخثخعذ ثپضىش ٌٗ سووي صِبٔخوحٌ ،خ سووي
رىٕيىخوحٌ ،خ سووي ئخٔذصؾخوٌٖ ،خ سووي لىوؿ ثىؤخوح ثؤ ٔبخي
ئيٕغبْ ،ئخوح ثخس٘خِضىي جىأٗ.

ؽضعشي جىاْ ٌخ ٘خِىو لؤٔبخضىذا ٘خس جىأٗ ،وحوىو ئبفشحيت
وىسد ٘خس ثخسگضىي ٌخثخسي وب ٘خس جىأٗ .پخسي ٘خس پخسييٗ ،وخوايٗ
ؽضعش ٌخ ٘خس لبفجضىذا ثش ٘خس ؽضعشٖ ،چ ٌٗ لبفيب ٔىصذا ،چ ٌٗ لبفيب
وؤين عخسووصيذا.
خىاٌضخؤؽجىو ِبِؤعزب ٘ضّٓ دحفخسِش« :ؽضعش ؽىعبس ٔييٗ،
ئخورؤ ثيقضي و عجخيٕش مبشس .ؽضعش ئخوحيخ ٘خس ٔخثش ثخيٕضه دواي
ؽبعريحوخي مبضٕضزخوح ».ثبعي ِبِؤعزب ٔبيل دحوب وخ غخصحيل
عبؽمبٔخي گىرىوح .دحفخسِش « :ثب ئخوحي وخ ِشدووح رب ئخثخد ٌٗ دفي
ِضژوو و ئخدحثذا صيٕذووح» ٌٗ جضگبيخوي ديىخؽذا دحفش« :ؽضعشصه
ثخ ژاين خؤي ٌٗ دايه ثش ،ؽضعشصه دحعيت ؽبعري ثىضؾش ثؤ الي
لخفخَ ئخوح ؽضعشي چبن دحثشٔ ،خن ؽبعري ثٗ صؤس ٌٗ خؤي ٔىوعش،
٘برخساْ پبرخسأضه وحعخس يخن ٔش و ٔبوي ثٕضزٗ ؽضعش .ؽضعشد ٔخيخ
و ثخ صؤس ثيٕىوعي وحن ئخوح وايخ ِٕبفضه ثٗ عخِخي ٌخدايه ثش.
ديبسح دواي ثىؤخوخؽي ٘خس الواص و وض و عغذ دحثش».
ثخآلَ ثخرصضاْ ِٕيؼ ٌخعخس ئخو سايخَ ٌٗ ئبمسبين خخيبآلرذا
٘خوسي ٘خعذ ثگشِضٕش و ثري و ئخٔذصؾٗ ثشووعىخ ثذحْ .رىخىا
حخيف ٔييٗ ئيحغبط ،دٔخد ٔخداد ثؤ عخس ٘خعذ ،دوايخ دحعذ
ثىخي ثخ ٔىوعيين ؽضعش .ثخ لخويل گىرىاْ ؽضعش ٘خس وبرش ٘بد
دس ،ئيذي لبٌيب ٔىس و چىاس پبسٖ و دووثخييت و ِخعٕخوي و غخصحي
و لخعيذح دحثش خؤي ؽضعش ٘خفيجژصشس ٔخن ؽبعري.
ِبِؤعزب ٌخريف ٘خفّخد دحِي خؤػ ثش و پخجنخي ٔخرصس و
لخفخِي ٘خس وا پؤآليني ثش ،ثى ربسيفي ؽضعش دحفخسِش« :ؽضعش
ثخؽضىٗ ٌٗ وجىودي ؽبعري٘ .خس وحن دحعذ ثخؽضىٗ و چبو
ثخؽضىٗ» ٘خس ٌخوثبسحوح صؤسي ثبط وشدووح ثخآلَ پضُ وايخ ٘خس ثخو
ربسيفٗ ٘خِىو خىصٕخسصه ساصي دحثٓ و حبفي دحثٓ ٌٗ ٔضىحسؤوي
ثبثخرخوٗ.
ؽضعشي والعيه ثٗ دسصژايي رخِخين ،پزاليخٔگشرشيٓ و
ثخعؤصرشيٓ لبٌيب ؽضعشي ثىوٖ .ئخِزؤوخػ گخؽي و صيٕذوويي خؤي
ٌخ صؤس ثبسأخوح پبساعزىوٖ.

ئضغزب ٘خس ٌخ ؽبعرياين عخٌخيف (ثخ لخويل
ٔىصخىاصحوبْ ،دحٔب ئضّٗ دحفضٓ والعيىخىاص) ٘خٔگبويبْ ثخسحو ٔىس
ٔبوٖ و ِخصِىوين ٔىس ٌٗ لبفيب غخصحٌذا دح٘ؤٕٔخوح .صؤسيؼ
عخسوخورىوٌْ .خو ثىاسحدا ٌٗ ؽبعرياين فبسعذا ثؤ وصٕٗ عيّني
ثضهجخ٘بين ٌٗ ،وىسدأذا وبن ئخِني گخسديگالين .ؽضعشي ٘خس وبَ
ٌخو ؽبعريأخ لخد پري ٔبثٓ و ٘خس ثٗ چً عبؿ ثبرصىٓ.
ئخوجبس ثب جقخوي ئخعپي ثخيبْ وحسگضزَ ثؤ عخس ؽضعشحوبين
خؤَ .ئخوأخي وخ ٌخَ وزضجخدا چبپ ثىوْ.
خىصٕخسي ٘ضژا! ٘خس وٗ چبود پضيبْ ثىخوس ثخس ٌخ ٘خِىو
ؽزضه سحٔگخ سحخٕخي ئبؽمبٔخيبْ ٌضجگشي .ثخآلَ چجىخٌَ ،خ رخِخين
جىأيذا ٔخفظ حىوّي ثخعخس دؿ و ٘خعزذا سحوأخو ئخويٓ و
خؤؽخويغيت ٌٗ ٔبخ و ئخٔذصؾخي خخيبفذا دحرعىش٘ .خس چخٔذ ِٓ
خؤَ ثٗ ؽبعري ٔبصامن ثخفىىو ؽضعشدؤعزُ ،ؽبعري پخسحعذ،
ؽبعريأيؼ وخِضه دفزخر و جىاْ پخسحعنت.
ٌٗ سوأگخي ِٕيؾخوح جىاين رب سادحيخن پزثبيخخٗ و ٔشخي ئخو
ئخويٕٗ سؤحي دحيبْ ئبؽمي وحيالٔخٌ .خ اليخوي رشيؾخوح ٌخ عخس
رشؤپىي غخصحي ئبوسي ئخؽك دايغش .وحن دحفضٓ دحِبس و پٕجي
غخصحي ثخ ؽخومني گؤٔبي وچي ٔبصداسي ٌخثبس ئبو دحدسس.
٘خعزيبسي ثخرصض! ثؤ ئخو ثخؽخ ٌخ ؽضعشحوبمن عخسدصزي
«وبٔيبوي غخصحي»َ ٘خفجژاسدووٖ .ثخ ٘ؤيخ وٗ ٔبؤيؾبين پبسچٗ
٘خفجخعزضىّخ وٗ ٌٗ عخس دووثخيزييخوي ِبِؤعزب «٘ضذي»
ٔىوعيىِٗ٘ .خوحؿ ؽضعشِخ وخ ٌخ لبٌيب غخصحٌذا ٔىوعيىِخ .دوو٘خَ
ثخو ٘ؤيخ صؤسثخي صؤسي ئخو ؽضعشأخي وزضجخوخ غخصحٌٓ.
ثخ ٘يىاي ژيٕضىي ثشدحسد و ثخآلٔ ،بٔضىي ثش ثؤفخ و ٘خآل ثؤ
٘خِىو اليخوي.
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