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فخرالذين احمذي سوادكوهي

شناسه كتاب

به شاليكاران و
دامداران و
كارگران و
زحمتكشان
شهرم زيراب

خٙاب ا٘يكسٗ
ت ٝوٕه زضٔا٘سٌي اْ تيا
تا يه تؽُ ـطٔٔ ٚ َٛكسي ضا ِٜزاضٜ
تطاي خطيسٖ زٛي زٕاْ ذاؼطٜ
لا٘ ٖٛظٔاٖ ضا زض  ٓٞتكىٗ
تاٚض وٗ زؾسٕاٖ ضا ز ٛواض ذسا زضاظ ٕ٘ي وٙيٓ
ـمػ شضٜاي قؽيٙر وٛزوا٘ٝ
خٙاب ا٘يكسٗ
قٙاؾٙأ ٝاْ ٔيٌٛيس
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تؽط قٟٛذِ خسضْ
ؾاَ 4531
زطويس
 ٚظٞساٖ ٔازض اِٚيٗ ٔٛؼٗ ٔٗ
و ٝظتاٖ زثطي ٕٞا٘دا آٔٛذسٓ
 ٕٝٞعٕط ظيط خاي ٔازضْ
٘ ٝتٟكر
خٕٟٙي تٛز
و ٝزٕاْ ؾط٘ٛقسٓ ؾٛذر
 ٚايٙه
ؾٛذسٝاي ذاوؿسط ٘كيٓٙ
خٙاب ا٘يكسٗ
ٔٗ وٛزويٞاْ ضا خا ٌصاقسٝاْ
زض زٚضزؾرٞاي زيطٚظ
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تطْ ٌطزاٖ عمة
آ٘دا و ٝصساي ٔعؽطب ِٔازضْ
زٕاْ ؼطٚبٞاي ذاؼطازٓ ضا خط وطزٜ
زض ٟٔطاٖ آتازِ تي آتازي
قٟط ٔٗ  ،ظيطاب
و ٝزيٍط تٛي وٛزوياْ ضا ٘ساضز
قٟطٔٗ  ،قٟط ٔ ٚ ٝتاضاٖ
قٟط قعط  ٚعصياٖ
قٟط خيط ظٔيٍٙيط ٔٗ
ٔيساٖ قٟطْ ٛٙٞظ ٔؿرطٚ ٜاض ٌطز اؾر
وٞ ٝط ودايف زضز ٔيوٙس
زالض ،ضٚزذا٘ٝي ذا٘ ٝتسٚـ
ذاؼطاذ ؼٓ اٍ٘يع ٔطزٔٓ ضا ٔيتطز زا زضيا
ؤ ٝاٞيٞا زضز ٔطزٔٓ ضا ؾيط ترٛض٘س
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قٟطْ ضا ز٘ ٚيٓ وطز زالض
ٞ ٚط ٘يٓ آٖ
٘أٟطتاٖ ظذٓ ذٛضز٘س
زضز ضا آ٘مسض وكيس٘س زضؾر زا زْ ٌٛضقاٖ.
زّرٙاوي ؾط٘ٛقر اقاٖ،
اظ ؾ ًٙلثطقاٖ خيساؾر
تطْ ٌطزاٖ عمةزطٞا  ،وٕي زٚضزط خٙاب ا٘يكسٗ
ت ٝآٖ ظٔاٖٞا
و ٝؾيس عثاؼ وٛزِٝٛ
زض ذياتاٖ ضً٘ خطيسٜي ظيطاب
ٔي زٚيس ٔؿر ِظ٘سٌي ٚ
زؾر ٔيظز ٚ
ٔيذٙسيس ت ٝضيف ٘ساقسٝي ز٘يا
 ٚزؿ ٔيوطز ت ٝزٕاْ ا٘س ٜٚقٟط
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ؾيس عثاؼ وٛزِٝٛاي
و ٝزٕاْ ظ٘سٌياـ ضا زٛي خالؾسيه ؾيا ٜخا زاز ٜتٛز
 ٚتا ذٛز ٔيوكيسـ
يا عثاؼ تّٙس
ؾٛذ ٔيظز تطاي ٔاقيٗٞاي ظتاٖ ٘فٟٓ
 ٚلؽاضي وٕٞ ٝيك ٝخايف ٔيٌصاقر
لؽاضٞاي ذياَِ عثاؼ تّٙس
ٞير ٚلر ذياَ ايؿسازٖ ٘ساقسٙس
وٞ ٝي ؾٛذ ٔيظز ٚ
ؾٛذ ...
ٌٙدعّي ـحف ٔيزاز ت ٝزٕاْ اصُ ٘ ٚصثي وٕ٘ ٝيقٙاذر
ؾيس يٛؾؿ ذٛاخ ٝواليي
تي ؼُ  ٚؼف
ٔعصٔٛا٘ٝ
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تا ِثاؼٞا  ٚخٛضابٞاي زّٙثاض قس ٜتط زٙف
ٔط ٓٞؼصٞ ٝاي ٔطزٔٓ تٛز
تيا تطْ ٌطزاٖ عمةزطٞا
آٖ ظٔاٖٞا
وٌ ٝطي ٔ ٚيفِ ٞط ضٚظ
آٚاي ِٚ ِٝ ٝا
ز ًٙت ٝزٕاْ زِسٍٙي ٞأاٖ ٔيظز ٚ
ذح ٔيوطزيٓ زٛي ذٛزٔاٖ
 ٚوؿي تٔ ٝا ٍ٘فس ٝتٛز زطا تي صسا تايس ٌطي ٝوٙيٓ
يا آٚاظ ِيّي خاٖ ِقاِيىاضاٖ ٌ ٚاِكاٖ
عصطٌاٞيِ ٞط ضٚظ
خٔ ٟٗيقس زٛي خٍُٙ
زٛي زقر
زٛي قط قط ضٚزذا٘ٝ
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 ٚزٛي ؾطٔاٖ
 ٚقٟطْ ظيطاب  ،زمسض ؼٓ اٍ٘يع ٔيقس !؟
حعٖ آِٛز تٛز قةٞاي تاضا٘ي ظيطاب
اٍ٘اض ذسا ت ٝحاَ ٔطزْ قٟط ٌطئ ٝيوطز
تؽط ٔيزطوا٘س
تطاي ٔطزٔي و ٝؾط٘ٛقر اقاٖ ضا ٞير ٘فٕٟيس٘س
خٙاب ا٘يكسٗ ايٗ لص ٝؾطِ زضاظ زاضز
تيا تا  ٓٞتطٌطزيٓ ت ٝزيطٚظٞاي ٌٓ قسٜ
اظ عٕك ا٘س، ٜٚ
اظ حدٓ تؽطٞاي تاز وطزٜي وٟٝٙي قٟطْ
وٛٙٞ ٝظ ٘سطويس ٜا٘س ،
تٌ ٝطي٘ ٝيفسي!!
ؾطٌصقر ِٔطزٔٓ زّد زط اظ زاي ٔحٕس ل ٜٟٛزي تٛز
تيا تا  ٓٞتطٚيٓ
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زض وٛز ٝخؽ وٛزٞٝاي ظيطاب
ٟٔطاٖ آتاز
تاال ظيطاب
ذٛاخ ٝوال
وٙيح ذيُ
عثاؾىسي
خاضؾي
ز ٝـطلي ٔيوٙس اصال
ٔٗ  ٕٝٞخاي ايٗ قٟط خرف قسٜاْ
تطٚيٓ ايؿسٍا٘ ٜفطتطٞاي ؾً خاٖ
تا واضٌطا٘ي ذؿس ٝاظ خاٖ ٞاقاٖ
خٙد ٝزض خٙدٝي وٜٛ
زا ظؼاَ ؾًٞٙا
٘اٖ ؾفطٜٞاقاٖ قٛز
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ظخط وكيسٔ ٜطزا٘ي وٞ ٝير ٘فٕٟيس٘س
عٕطقاٖ
وي
زٍٝ٘ٛ
ز ٝوكيس ٜاؾر؟!
ظٟ٘اي قٟطْ ضا ذٛب يازْ ٞؿر
ٕٞاٟ٘ايي و ٝزازض تؿس ٝت ٝوٕط
تس ٝتط زٚـ
ٔياـساز٘س ت ٝخاٖ ِظ٘سٌي
زمسض تٛي آـساب ذؿسٔ ٝيزاز٘س ٚ
قاِيٞاي ٘اضؼ ٚ
ٌٙسْٞايي و ٝتايس ٘اٖ ٔيقس ،
٘ ٝآخط
ظٟ٘اي ذؿسٝي قٟطْ ضا تٟسط يازْ ٞؿر
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يى ٚ ٝزٟٙا
ٔ ٓٞازضي وطز٘س
 ٓٞذا٘ ٝزاضي
 ٓٞواضٌطي
ٔ ٚطزٔاٖ قٟطْ زمسض ٕٝٞي عٕط ذؿس ٝتٛز٘س!؟
خٙح قٙثٞٝا ضا زٚؾر ٘ساقسٓ خٙاب ا٘يكسٗ
حٕاْ وٟٝٙي زٚض ٔيساٖ قٟطْ
وٛٙٞ ٝظ ٔؿرطٜٚاض ٌطز اؾر-٘كؿسٗ زض ٘ٛتر  ٚصساي ذف زاض ِيال ذاِٝي حٕاْ زاض
زا ايٙى ٝآضظٞٚأاٖ ذيؽ ٔيقس
 ٚزٕٙاٖ ظذٓ اظ ويؿٝي ٘رطاقسٜ
 ٚز٘ياي ٘ٓ وكيسٜي وٛزوي ٔاٖ
وٙاض تراضي ٔيذكىيس
 ٚزٟٙا زض ذٛاب
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ذياَ ٔاٖ خطاذ خطٚاظ زاقر
زِٓ ٞير ٕ٘يآيس ؾط٘ٛقر ٔطزٔٓ ضا ت ٝتاز تسٓٞ
ٌا ٜو ٝضٚظ ذٓ ٔيقس،
ت ٝضٚي قة
يا قة ،
ت ٝضٚي ضٚظ
ٔا زَ ٔاٖ ٞعاض زىٝي تي ٚصّٝ
و ٝأطٚظٔاٖ ز ٝذٛاٞس قس
زض ا٘ثاضزا٘ي ا٘س!ٜٚ؟
زؾرٞايٓ ضا زضاظ ٔيوٓٙ
زا ز ٝذاؼطازٓ
قايس زيعي اظ لثيّٝاْ ٌيطْ آٔس !
زيعي و ٝتٛي ٔطزٔٓ ضا تسٞس
تٛي وكاٚضظاٖ  ٚزأساضاٖ
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تٛي ذياتاٖٞاي ضً٘ خطيسٜ
يا تٛي زّد ظ٘سٌي
ٔٗ ظيط آٚاض ٔا٘سٜاْ خٙاب ا٘يكسٗ
زٛج ِخالؾسيىي خي ٝٙذٛضزٜ
ضاحر ـطية ٔاٖ ٔيزاز
ٔ ٕٝٞيزٚيسيٓ  ٚآذط ؾِٞ ٟٓيسىؽ ٘كس
زٛخي ؤ ٝؿرطٚ ٜاض ٌطز تٛز
زضؾر ٔثُ ٔيساٖ قٟطْ
وٞ ٝط ودايف زضز ٔيوٙس
ايٙكسٗ ععيع تيا لسْ تع٘يٓ
زض ذياتاٖ ٍِس ٔاَ قسٜ
تا ٟٔطاٖ ٘ٛضي
عّي حؿٗ ٘ػاز
لاؾٓ تركياٖ
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ضحٕر ضظايي
اضؾالٖ لطتاٖ ٘ػاز
اؾٕاعيُ ؾحط ذيع
ٔثيٗ اوثط٘ػاز
اصال ز ٝـطلي ٔيوٙس
 ٕٝٞتا ٓٞ
و ٝؾاظٞايٕاٖ ٞير ٚلر تا  ٓٞوٛن ٘كس
زض ذّٛذ قثاٍ٘اٞي ِقة
ٔكسي ؾيٍاض ٚ
قعط
زعاضؾ ٔ ٓٞيوطزيٓ
ذٛب يازْ ٞؿر
ؾفطٜٞأاٖ ٔثُ وؿ زؾساٖ ٔاٖ تٛز
خانِ خان
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 ٚآٔٛذس ٝتٛز٘سٔاٖ
صثطٔاٖ ضا زٕسيس وٙيٓ
حٛصّٝأاٖ ضا زٕسيس وٙيٓ
زا ت ٝذان ٘يفسيٓ
خايٕاٖ ت ٝظٔيٗ ٌيط ٘ىٙس
زا ظٔٙيٍيط قٛيٓ
أا وؿي تٔ ٝا ٘يأٛذس ٝتٛز
لكًٙ
 ٚيه زَ ؾيط
وٛزوي وٙيٓ.
تيا تطٚيٓ عمةزطٞا ا٘يكسٗ
آ٘دا و ٝذسا خط حٛصّٝزط تٛز
 ٚقٟطٔاٖ
صساي ؾٛذ زاٚض تٛز ٞ ٚياٛٞي ٔطزْ
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ٛٞضا ٔيوكيس٘س ٚ
قازيٞاي ٔيوطز٘س
ضؾٓ خّٟٛا٘ي ٕٞيك ٝزيسٖ زاضز
خّٟٛاٖٞا ٘يع اظ يازٞا ضـسٝا٘س
وكسي ٌطـسٗ ٔطزاٖ قٟطْ زيسٖ زاقر
ويٛاٖ ٚ
خػٔاٖ خعفط اٚؼّي
ضظا ضتيعي ٚ
ٔٗ
ٔحٕٛز ّٔىي  ٚحطيفا٘ف
 ٚوكسي ٔٛؾي ضؾِٛي تا ٟٔطتا٘يٞاي ٔازضـ
ٔحٕس خا٘ثاظي
ٔحثٛب لثازياٖ
 ٚخّٟٛا٘يٞاي صٕس ٘ػازي و ٝزِرٛقي ٔطزْ تٛز
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 ٚخٟاٖ خّٟٛاٖ ض٘دثط صفطي
٘اية لٟطٔاٖ خٟاٖ
و ٝزضؾر قة عطٚؾياـ
ٔطي زؾر ت ٝواض قس
زاغ ت ٝزَ قٟط ٌصاقر
 ٚعطٚؼِ تي زأاز ؾيا ٜترر
 ٚزأازي و ٝتط تّٙساي زؾر ٔطزْ زكييع ٔيقس
 ٚضـر زا ٘اوداآتاز
لصٝي قٟطْ ؾط زضاظ زاضز ا٘يكسٗ
قٟطْ قٟط ذاؼطٜي خّٟٛا٘يٞا تٛز
زٚضا٘ي و ٝؾط ضيع وطز ٚ
اظ ؾط ٌصقر
زض خ ٟٝٙي و ٚ ٜٛزقرِ
قٟط ٔٗ ظيطاب.
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عكمثاظي زٛواٞا  ٚخٍُٙ
تي زٟسيسِ ٞير
زيط ٚ
وٕاٖ ٚ
زثطي
 ٕٝٞعاقك تٛز٘س
 ٚعكك ِٔطزٔٓ ٘دية تٛز
٘ ٝز ٖٛأطٚظيٞا عدية
ت ٝوداي ؾط٘ٛقر لثيّٝاْ ِثرٙس تع٘ٓ؟!
ٔٗ زضٌصقس ٌٓ ٝقسٜاْ
يا ٌصقس ٝزض ٔٗ خا ٔا٘س ٜؾر!!
ٞط ز ٚاظ خسايي ٔيزطؾيٓ
ٞط ز ٚخط اظ ٞطاؾيٓ
ا٘يكسٗ ععيع
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خايي اظ ٌصقسٝاْ ٔي٘كيٓٙ
ت ٝزٕاقاي زٕاْ ذاؼطازٓ
 ٚلثيّٝاْ و ٝوٛزيس
زٟٙا زالض ٔي زا٘س
زض زاضيىي قٟطْ  ،ظيطاب
خط اظ ٌطيٞ ٝاي تي صساي ٔطزٔا٘ٓ تٛز؟!
تاضاٖ  ٓٞحطيؿ اقه ٞاقاٖ ٘ثٛز
خٙاب ا٘يكسٗ
زض زيطٚظِ ٔٗ ؾىٛذ وٗ
ت ٝاحسطاْ ٔطزٔا٘ي و ٝأطٚظ
ذان
ذأٛـ اقاٖ وطز
حؿطذ ِتي حؿطزي  ،زاغ تعضٌي ؾر
تطاي آ٘ا٘ي
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و ٝزؾر اقاٖ ت ٝآضظٞٚاقاٖ ٕ٘يضؾس
 ٚزؾسٕاٖ
زض قٟطْ ظيطاب  ،زمسض وٛزا ٜتٛز؟!
تيا تطٚيٓ عمةزط  ،زٚضزط اظ زٚضٞا
آ٘دا و ٝآغيط لطٔع وكيسٔ ٜيقس زٛي اعصاب ٔاٖ
ٔطزا٘ٓ زٚض ٔيساٖ قٟطْ
ؤ ٝؿرطٚ ٜاض ٛٙٞظ ٌطز اؾر
ؾٛاض تط ازٛتٛؼ  ٚاقه تسضلٔ ٝازضاٖ ظٔيٗ ذٛضزٜ
ضـسٙس  ٚتا تس٘ي ٘يٕ ٝواض ٜتطٌكسٙس
خٙاظٜٞاقاٖ تٛي ٚؼٗ ٔيزاز
آٟ٘ا خط اظ ـساواضي تٛز٘س
زا٘ؿسٓ خ ًٙاظ ٞط تسي تسزط اؾر
خ ًٙذا٘ٞٝأاٖ ضا آٚاض ٔيوطز
ت ٝضٚي زٕاْ آضظٞٚأاٖ
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ا٘يكسٗ
ـطَٔٞٛاذ ت ٝواض ٕ٘يآيٙس؟!
قٟطْ ذٛزـ لٟطٔاٖ تٛز ٘ ٚاْ آٚض
ٔطزٔا٘ي و ٝزض خي ٘اٖ تٛز٘س ٚ
٘ا٘ي
وٌ ٝاٞي آخط ٔيقس
ٔطزا٘ٓ وٙاض ذياتاٖ زيطآ ٗٞتاض ٔيظز٘س
يا زٛبٞاي ظتاٖ تؿس ٝضا
تاض وأيٖٛ
قا٘ٞ ٝاي ٔطزٔٓ ت ٝخٟٙاي زٔا٘ٚس تٛز
ذٓ قس٘س
تا ظذٓ ذٛضز ٜظا٘ٞٛاقاٖ أا،
ظا٘٘ ٛعز٘س.
آ٘ٛلر ٞا و ٝزض خي وكؿ ضاظ ذّمر تٛزي
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ٔا ٚ
ٔازضاٖ ٔاٖ
تا خيرٞاي ذاِي زض زؾرٞاي يد ظزٔ ٜاٖ
 ٚتا زِي خط اظ زكٛيف  ٚزِٟطٜ
زض خٕة تٙعيٗ حاج ضظا
تطاي خطعٝاي
٘فر ٚ
ٌاظٚييُ
تطاي ـطاض اظ ا٘دٕاز وكٙسٜ
ت ٝصؿ ٔيقسيٓ خط ٞياٛٞ
تا خيه ٘يهٞاي ذاِي زض زؾرٞاي ٔاٖ
ت ٝصؿ ٔيقسيٓ
ٕٝٞي عٕطٔاٖ زض صؿ ض٘س ٜقس
ا٘يكسٗ ععيع
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زمسض تٟاض ضا زٚؾر زاقسيٓ
و ٝزٙس تؽُ ٛ٘ٚق ٝتا ذٛزـ ٔيآٚضز
ظٔيٗ ٘فؽ زاظٔ ٜيوطز
زضذرٞا ضذر ت ٝزٗ ٔيوطز٘س
 ٚزاتؿساٖ تطاي زٕكه زيٙي زؾس ٝخٕعي وٛزوا٘ٝ
خاييع ِٞعاض ضً٘
اظ ٕٞاٖ وٛزوي قاعطْ وطز
 ٚظٔؿساٖ ذٛاتٓ ضا ؾٍٙيٗ ٔيوطز
زض ِحاؾ ِٞعاض زىٝ
و ٝآؾٕاٖ اظ آ٘ؿٛيف خيسا تٛز
ٔيذٛا ٓٞتطٌطزْ زضؾر آٖ ِحظٝ
و ٝتا ضحٕر ضظايي
ٕٞاٖ و ٝقاعطا٘ ٝظ٘سٌي ٔيوٙس
تا يه تؽُ قعط  ٚقٛق

18
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ضـس ٝتٛزيٓ قٛخٝ
تط قاِيعاضي و ٝزؾسط٘ح اقاٖ تٛز
تطاي ٌطاظ ٔٛشي ٕٞيك ٝو ٝذٛابِ آؾية ٔيزيس
قة تٛي ٘اضؾي تط٘ح ٔي زاز ٚ
تٛي ِ٘ٓ ضٚزذا٘ٝ
ٔٗ  ٚضحٕر تط تّٙسي ٘داض
قعطٞايٕاٖ ضا
زضزٞايٕاٖ ضا
آضظٞٚايٕاٖ ضا تا  ٓٞلؿٕر ٔي وطزيٓ
تي زه  ٚزا٘ ٚ ٝخٍٙي
 ٚصساي اٚيا  ...اٚيا ...
تط خٟٙاي قةِ ٔر وال
زمسض زٚؾر زاقسٙي تٛز!
 ٚوؿي وٞ ٝير ٚلر ٘سا٘ؿسيٓ و ٝتٛز

21

آٚاظـ ضا ضٞا وطز ٜتٛز زض قة
ِيّي خاٖ ٔيذٛا٘س
يا ؼاِثا
 ٚقايس  ٓٞأيطي
ـطلي ٕ٘ي وٙس
ـمػ صسايف زا زَ ِخاٖ ٔي ٘كؿر
آ ٜز ٝؼٓ اٍ٘يع تٛز قٟط ٔٗ  ،ظيطاب!!
لسْ ٔيظزيٓ تط قا٘ٞٝاي ذياتاٖ
و ٝزضز ٔطزٔٓ ضا عك ٔيظز
ٔ ٚا ضا تاال ٔيآٚضز
زض حاـظٝي قٟطْ ٔا٘س ٜاؾر
حىاير زّد ِلثيّٝاْ
عصطٌاٞي ٞط خٙح قٙثٝ
خازٛق قاعطاٖ قٟطْ زض اضقاز

20
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 ٚؾيٍاض زٚز وطزٖٞا
تا غؾرٞاي ضٚقٙفىطي
زَ ت ٝزالض ٔيزازيٓ
أطٚظ خٙاب ا٘يكسٗ
ٌٛضؾساِٖ زياضٔاٖ  ،آتازي زط اظ قٟطٔاٖ ؾر
ٔحٕٛز ضؾسٕي ضا يازـ تريط
قاعطي و ٝقاعطا٘ٔ ٝطز
قعطٞايف ت ٝزَ ٔي٘كؿر
ٔثُ زاي ٘ثاذِ ِة ؾٛظ
ٔطزْ زٛي قعطٞايف  ،زؾر  ٚخا ٔيظز٘س
ضعٙاي قعطـ
ؤ ٝيوٛقيس تىٛقس زا تٕا٘س
زض ٞؿسي
زضظ٘سٌي
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 ٚضعٙاي ٔحٕٛز
أطٚظ زاؼساضِ ٔطي ٔحٕٛز اؾر!
زِٓ ز ًٙاؾر ا٘يكسٗ
تطاي قيؽٙرٞاي لاؾٓ
و ٝوٛزن ِزض٘ٚف  ،ذياَ تعضي قسٖ ٘ساضز
ا٘يكسٗ
لصٞٝاي قٟط ِٔٗ ؾط زضاظ زاضز
ت ٝزضاظي عٕط زاضيد
خيط زالض قٟطْ ضا ٔيتيٙي!
زٍ ٝ٘ٛذا٘ٝاـ ضا تسٚـ ٔيوكس
تا ا٘ثٞٛي اظ زضز زّٙثاض قسٜي ٔطزٔٓ!
عثساِحك تاظاض ضا زٚؾر زاقسٓ
وٕٝٞ ٝي ٔطزٔاٖ تا ٟٔ ٓٞطتاٖ ٔيقس٘س
 ٚزاقسٞٝاقاٖ ضا زمؿيٓ ٔيوطز٘س

22
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تطاي آٖ ضٚظٞاي ٘ ٓٞكيٙي قثاٍ٘اٞي
و ٝزٟٙا زِرٛقي ٔطزٔا٘ٓ تٛز
آٚاي خط اظ ٞك ٞك ِٚ ِٝ ٝا
 ٚلصٞٝاي ٘ازٕاْ تعضٌسطٞا
اؾسىا٘ي زاي ٚ
ؾيٍاضٞا ٚ
ازاق ِزٔك زْ وطزٜ
ِ ٚةٞايي ؤ ٝيُ ت ٝحطور زاقسٙس
ٌاٞي ظٟ٘اي لثيٝاْ
ٔطز ٜوٛزوا٘ي ز٘يا ٔيآٚضز٘س
و ٝقٔٛي ِؾط٘ٛقر اقاٖ ضا خيػ ٔيظز٘س
أكة
زٕاْ ذاؼطاذ ٔ ٚطزٔا٘ٓ
ٔيٕٟاٖ ضٚياٞايٓ

23

ت ٝوداي ز٘يا تط ٔيذٛضز!؟
عصطٌاٞي ظيطاب زٍِيط تٛز
زٔ ٖٛازضي زاؼساض تط ٘عف خٛا٘ي
زضز زاقر
ؼٓ اٍ٘يع تٛز
ا٘سٞٚثاض تٛز
ذا٘ٞ ٝأاٖ زَ ذٛقي ٘ساقر
خسضاٖ ٔاٖ ذؿس ٝاظ خا٘كاٖ
ٔازضاٖ ٔاٖ ظ٘اٍ٘ي اقاٖ ضا ٔيٌطيؿسٙس
زمسض زض قٟطٔاٖ عاقك قسيٓ
ظذٓ ذٛضزيٓ
تي ضحٓ قسيٓ
تي لّ ٜٛؾسا٘سٖ  ،زَٞا زازيٓ
خٙاب ا٘يكسٗ

24
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ٔيساٖ قٟطْ ٔؿرطٚ ٜاض ٌطز اؾر
ٞط ودايف زضز ٔيوٙس
زٗ ذياتاٖ وثٛز اؾر
ٌٛضؾساٖٞا آتاز  ٚزطاؼا٘ي
ٌٛـِ خاٖ تؿداض
اؾساز ذٛقط ٚاظ اعٕاق زِف ٔيذٛا٘س
صساي ِٚ ِٝ ٝاـ اظ زٚضٞاي زاضيد ٔيآيس
صسايف ٔط ٓٞزٕاْ ظذٓ ٞأاٖ تٛز
زٛواٞا تا تاضاٖ قٟطْ  ،عاقك قس٘س
 ٚعاقمي ضا ت ٝآزْ ٞا ياز زاز٘س
ٚعكك زض قٟطْ ؾطاير وطز
خٙاب ا٘يكسٗ
ظ٘سٌي ٕٞيك ٝوكؿ ٘اقٙاذسٞ ٝا ٘يؿر
ِثرٙس ٚ
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ٌاٞي ذٙس ٜوّيس زٕاْ ضاظٞاؾر
 ٚا٘سٞٚي و ٝخكر ٞطذٙس ٜخٟٙاٖ اؾر.
ظ٘سٌي ضا ظ٘سٌي وطزٖ
زض ذٛيف ـط٘ ٚكؿسٗ
زؾر ياظيسٖ
 ٕٝٞزيع ضاظ اؾر
قعط ضاظ اؾر
قاعط ضاظ اؾر
ِصذ تطؾ تاظي ِوٛزن
وٕسط اظ وكؿ ٞؿسي ٘يؿر
ظيط آتكاض ِتطؾ
آزْ تطـي وٛزه ِتسلٛاضٜ
قاَ ٌطزٖ ٚ
والٚ ٜ

26
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يه عسز ٛٞيح وف ضـسٝ
٘صؿ ذٛزٔاٖ ضا
تا حطـٟأاٖ لؿٕر ٔي وطزيٓ
ٌّٞ ِٝٛاي تطؾ ز ٛصٛضذ ذٙسٞ ٜايٕاٖ
يا تا ؾ ًٙت ٝخاٖ ؾً ٔي اـسازيٓ
تا زيطٚوٕاٖ
ذطٚؼ ِتي ٔحُ ضا ٘كا٘ٔ ٝيضـسيٓ
زٙس صس ؾٙداله اظ وٛزوي أاٖ قىاير زاض٘س؟!
زٙس لٛضتاؼ ٝضا ـّح وطزيٓ؟!
زٙسيٗ ٌطت ٝواتٛؼ ٔا ٔي زيس٘س؟!
تاَ زٙس خطٚا٘ ٝتٌ ٟٓط ٜذٛضز ٜاؾر!؟
ا٘يكسٗ
ٔطا آٚاضٜي ذاؼطازٓ وٗ
زض قٟطي و ٝأطٚظ تٛي وٛزوي اْ ضا ٘ساضز

27

زِسٍٙي أاٖ
تٔ ٝؿاحر قٟطٔاٖ  ،ظيطاب تٛز
 ٚا٘سٞٚي وٕ٘ ٝيقس ٔسطـ وطز
ا٘يكسٗ
ٞير ٔي زا٘ي ٔطي
ضـسٞ ٝا ضا وداي ضٚظٌاض خٟٙاٖ ٔي وٙس؟!
ضـسٞ ٝا تاظ ٕ٘ي ٌطز٘س
زا لص ٝي زيٍطي تطاي قٟطْ  ،ظيطاب ق٘ٛس
تيٕاضٌٝ٘ٛ
تيٟٛز ٜزض خٕدٝي قٟط ٘دٛا ٔيوٓٙ
تطاي ظ٘سٜٞا حطؾ تايس ظز
ت ٝعكك ظ٘سٜٞا ظ٘سٌيٞا تايس وطز
ٔا ضٚظٌاضي تٛزيٓ
ضٚظٌاضي زاقسيٓ
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زض ٕٞاٖ ضٚظٌاضٞا  ،ظ٘سٌيٞا وطزيٓ
ٔٗ خؽطاـياي ذٛزْ ٘يؿسٓ
ظيطاب زض ٔٗ ٞؿر
ٔيتيٙي ا٘يكسٗ!
ٔطزٔا٘ٓ زٍ ٝ٘ٛزض ٔٗ ؾطٚز زٟٙايي ٔيذٛا٘ٙس!؟
زض ؾيٝٙاْ ٌٛضؾسا٘ي ؾر آتازا٘يزط
 ٗٔ ٚخط اظ زصٛيط ٔطزٔٓ
يازْ ٞؿر
وٛزوي ظيط زازض ٕ٘اظِ ٔازضْ
لايٓ قسْ
زٕاْ ٘اقسٕ٘ ٜاظـ
خيط
تيط ٖٚآٔسْ
ضاؾسي !

31

خيط زضذر ا٘ديط حياغ ذا٘ٝي ٔا ٛٙٞظ ٞؿر
يا آِٛزٝاي وٚ ٝؾٛؾ ٝأاٖ ٔيوطز
قا٘ٞ ٝايف ضا تاال تطٚيٓ
ايٙمسض تاال ضـسيٓ زا آ٘ؿٛي ٔطظ ذياَ
ٞٚر ٘طزتا٘ي
خاييٗ أاٖ ٘ياٚضز
ٔٛضيا٘ٞ ٝا خاي ٝي خٛا٘ي ٔاٖ ضا خٛيس٘س
 ٕٝٞزيع ت ٝخٛوي اؾسرٛاٟ٘أاٖ قس
ا٘يكسٗ تيا
تا يه تؽُ ـطٔٔ ٚ َٛكسي ضا ِ ٜزاضٜ
زؾسر ضا زضاظ وٗ زا ز ٝذاؼطازٓ
زض زِٟطٌ ٜيِ يه واتٛؼ ٘ازٕاْ
زيطٚظ ليٕسي ٘ساضز
ـطزا ليٕسي ٘رٛاٞس زاقر

30

شهر من زیراب

ا٘ؿاٖ ٌطا٘ثٟاؾر
خٙاب ا٘يكسٗ
ٔا ت ٝيٛاقىي ٞا عازذ وطز ٜتٛزيٓ
اظ ايٙى ٝآضظٞٚايٕاٖ ضا خكر ذا٘ٝ
يٛاقىي زاَ ٔي وطزيٓ
 ٚذٛـ تحاَ ٔاٖ تٛز وؿي ٕ٘ي تيٙس،
زٍ ٝ٘ٛزـٗ ٔي قٛيٓ
عازذ وطز ٜتٛزيٓ
زض ذا٘ ٝي زطٚويس ٜأاٖ وٛزن تٕا٘يٓ
 ٚحك ٘ساقسيٓ حٛصّ ٝأاٖ ِة خط تع٘س
زض ذٛز ِظ٘سٌي أا
ٔحى ْٛت ٝواضٞاي ذكٗ ِٔطزا٘ٝ
وداي ايٗ ا٘صاؾ تٛز!؟
خٙاب ا٘يكسٗ
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صثٛضزطيٗ ٔطزٔاٖ
ٕٞيك ٝذؿس ٝزطيٗ ٞايٙس
 ٚتي ٞير ضٚيايي ظ٘سٌي ٔيوٙٙس
ٔ ٚطزاٖ قٟط ٔٗ  ،ظيطاب
قٟٛزكاٖ زمسض ؾطز تٛز
 ٚزؾر ٞايكاٖ أا خط اظ حازثٝ
ٔطزٔا٘ٓ ٘اٌٟا٘ي ؾمٛغ وطز٘س
يىي
يىي
اـساز٘س
قىؿسٗ آٟ٘ا تي صسا تٛز
تي صسازط اظ قىؿسٗ تاَ خطٚا٘ ٝاي زض عٕك خٍُٙ
حطـٟايٕاٖ زض زٞاٖ ظٔؿساٖ ٌٓ ٔي قس
آـساب وٓ خاٖ زط اظ ٔازضتعضٌاٖ قٟطْ
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وٙح خٟاٖ ٔ ،ي ايؿساز ت ٝزٕاقاي
زطاغ ٌطز ؾٛظ ٚ
ِٕدا
 ٚزطاغ ٘فسي وٛزه ٚ
٘فر ٞاي خٕة تٙعيٗ حاج ضظا
ٌ ٚطز  ٓٞآٔسٖ ٔا زٚض ضلص قعّ ٝي وٛزه
ٔ ٚا ٌطْ ٕ٘ي قسيٓ
صساي ضٞا قس ٜي ذٛقطٚ
اظ زٛي ضازيٛي لطاظ ٚ ٝو ٝتا وف تا٘س خيسي قس ٜتٛز
ؼاِثا ضا آ٘مسض لكٔ ًٙي ذٛا٘س
وٌٛ ٝيا ؼاِثاي ضٚظٌاض ٔائيٓ
آ ٜقٟط ٔٗ  ،ظيطاب زمسض ؼٓ اٍ٘يع ٔي قس!؟
حدٓ زضز ِقٟطِ ٔٗ  ،ظيطاب
٘ا تطاتط تٛز
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ٞط وؽ ؾ ٟٓتيكسطي اظ زضز زاقر
ؾ ٟٓأيسِ ٞط وؽ أا
شض ٜاي ٔ ٚثماِي و ٝزض خية  ٓٞخا ٔي قس
ضازيٛي وٛزه ضٚي زالسٝ
 ٚلصٞ ٝاي قثا٘ ٝحٕيس عأّي
 ٚوؿا٘ي و ٝاظ زٛي ضازيٞ ٛير ٚلر اظ زضز ٔطزٔٓ حطـي ٘عز٘س
زض ظٔؿساٖ ز٘ثاَ زّسّٝاي تٛزيٓ
و ٝتط ٔٙماضـ تٟاض زاقس ٝتاقس
يا تطؾ ضا قرٓ ٔيظزيٓ
تطاي زؾسٝاي ٛ٘ٚقٝ
عيس تيايس ٔ ٚسضؾٝي زيإِ٘ ٝطٚيٓ ٚ
ٙٞطؾساٖ قٟيس تٟكسي ظيطاب ضا زٚض تع٘يٓ ٚ
ت ٝزِٛاخؿي زتيطٔاٖ اضغً٘ ظاٞسي
ٔيذٙسيسيٓ
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ت ٝوالٞي و ٝؾط ذٛزٔاٖ ٔيٌصاقسيٓ
عيس تيايس
حؿطذ زِٕاٖ ٌطزٌيطي ٘كٛز
ِثاؼٞاي ٘ساقسٝ
ذٙسٜٞا ٚ
تٛؾٞٝا ٚ
زؾر زازٖٞاي ـطيثٙسٜ
زظزيسٖ آخيُ  ٚخَٞٛاي ٓٞ
 ٚصساي اهلل  ٚاوثط ٔازض
ظيط زازض ٕ٘اظـ
زيس ٚتاظزيسي ٚ
 ٚزيٍط  ٓٞ ،ضا ٘كاذسٗ  ٚؼطيثٚ ٝاض ظيؿسٗ
خٙاب ا٘يكسٗ
ٔٗ ت ٝوداي خٟاٖ زعّك زاضْ؟!
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ا٘ؿاٖ ت ٝضيكٝاـ زعّك زاضز
ضيكٝ
اصاِر آزٔي ؾر زض خٟٙاي ظ٘سٌي
اصاِر ِٔٗ
ضيك ٝزض قٟطٔٗ  ،ظيطاب زاضز
قٟط ٔٗ ،
ظيطاب
وؿي ا ٚضا ت ٝآي٘ ٝٙكاٖ زٞس.
ٔا ٔسطؾه ِ ٞير ٔعضعٝاي ٘يؿسيٓ
و ٝوالغ تدطٚضيٓ
ٔا وكاٚضظ ظازٌا٘يٓ
ـطظ٘س ض٘ح ٚ
واضي و ٝزضز زاقر
ٔا ظيطاتي ٞا
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زض ذياَ ِٞير ٔسطؾىي خا ٕ٘يقٛيٓ
ٔا زٞاٖ ٔاٖ تٛي ظ٘سٌي ٔي زٞس
٘ٔ ٝطي
ٔا ت ٝاؾاضذ ؾايٞ ٝأاٖ زض ٘يأسيٓ
ٔا ا٘ؿاٖ خطٚضيٓ
ٌأ ٜي ا٘سيكٓ والغ زاغِ ز ٝزاضز؟!
ٔ ٚطزٔا٘ٓ ضا ٔيزا٘ٓ
زاؼساض ِقيط ـطظ٘ساٖ ذٛيفا٘س
آ ٜتٍصاض وٕي ٛٞاي زاظ ٜضا ؾط تىكٓ
زا ز ٝضيٝاْ
اضؾالٖ
ضحٕر
ٟٔطاٖ
ٔثيٗ
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لاؾٓ
اؾٕاعيُ
تياييس تا  ٓٞوٙاض تياييٓ ٚ
ٌط ٜترٛضيٓ تٓٞ ٝ
قايس!
ضٚظي زٚؾسي ضا خٛا٘ ٝظزيٓ؟!
حاَ  ٚضٚظ قٟط ٔٗ  ،ظيطاب ٞير ذٛب ٘يؿر
اظ ٞد ْٛزثطٚ
اض.ٜ
زضذرٞا ضا وٕط ظز٘س
خط٘سٜٞا وٛزيس٘س
 ٚقٛواٞايي و ٝتايس تسٞ ٝاقاٖ ضا ز٘يا ٔيآٚضز٘س
قاعطاٖ قٟطْ حسي
 ٚزٛواٞاي تي لطاض تا تؽعي تط ٔٙماض
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 ٕٝٞتيٟٛز ٜذٛاب وٛذ ٕ٘يزيس٘س !
زض شِ ٗٞقاِيعاضٌٙدكىي خط ٕ٘ي ظ٘س
ا٘يكسٗ ععيع
اتطٞا وٕسط آتؿسٗ ِتاضاٖ ا٘س
ش ٗٞآي ٝٙذؿس ٝاؾر
اظ زصٛيطٞاي ٔٙحٙي زضز ٞا
ت ٝا٘ساظ ٜي ؾاِٟاي عٕط ظيطاب
ٔٗ تداي ٔطزٔٓ ٌطئ ٝي قْٛ
ؾطْ ت ٝؾٔ ًٙيذٛضز
اـىاضْ ضا ٘كرٛاض ٔيوٓٙ
ضٚياٞايٓ خيط قسٜا٘س
ٔٗ قٟطْ  ،ظيطاب ضا تسٚـ ٔيوكٓ
 ٚخٙاظٜي ذٛزْ ضا
حٛاؼ ٞير ضٍٞصضي ٘يؿر ٔطا زسـيٗ وٙس
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ٔطا  ،آضي ٔطا
و ٝخط اظ ؾطٚز زٟٙايي ٔطزٔٓ ٞؿسٓ
أطٚظ ٘ ٝخاييع ٔاٖ ضٍ٘ي زاضز
٘ ٝاظ ٞيٕٝاي ٌطْ ٔاٖ ٔيقٛز
ٔا تيساض ٜوٛزواٖ ظيطاب ،
ذياَ ٔاٖ ضا ؾيُ ،تاضٞا تطز ٜؾر زا زٚض زؾرٞا
خاضؾي
ويسطٚ
اؾة آتي
ذٛاخ ٝوال
زطاغ تطق
زالض ِة
زيطخاض خٟٙاٚض ٔٙظطٜ
زمسض ذاؼطازٓ ٚؾعر زاضز!
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 ٚا٘سٞٚي وٕ٘ ٝيزٛاٖ ٔسطـ وطز
قٟط ٔٗ ظيطاب  ،زمسضؼٓ اٍ٘يع ٔيقس!
زكٓ ِوٛزوي ِٔٗ ت ٝآيٙس ٜتٛز
 ٚزكٓ ٔيا٘ؿاِياْ ت ٝوٛزوي ؾر.
زمسض لاصسن ـٛذ وطزيٓ
ٛٙٞظ لاصسن وٛزوي أاٖ تا تاض آضظٞٚأاٖ
٘طؾيس ٜؾر تٔ ٝمصس!!
زٟاضقٙث ٝؾٛضي
ضً٘ خطيس ، ٜاظ ضٚي ٔا خطيس
ظضزي اـ ضا تٔ ٝا زاز
ؼطيثا٘ ٝعٕ ٛـيطٚظ قسيٓ
تيا تطٚيٓ الَ ق ٚ ٛخيؿس ٝوٙس ٜذٛاضي
ٔ ٚازضي و ٕٝٞ ٝزيع ضا ٔؿاٚي زمؿيٓ ٔيوطز
قايس تطاي عساِسف ٔازض قس ٚ
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تٟكر ضا ظيط خايف خ ٟٗوطز٘س!
ٞط زٙس ـمػ خ ٟٓٙزيسْ
و ٝزٕاْ ؾط٘ٛقسٓ ضا ؾٛظا٘س
ٕٞيكٔ ٝيزا٘ؿسٓ
خكر خطزيٓٞاي قٟطٔاٖ
ظ٘سٌي ِزيٍطي خطياٖ زاضز
ٔ ٚطزٔا٘ي و ٝقثئ ٝا ٘يؿسٙس
واـي تٛز خطزيٓٞا ضا تاال تطٚيٓ
تدطيٓ آ٘ؿٛي ٔطظ خؽطاـيايي
أا وؿي خطاذ خطيسٖ يازٔاٖ ٘ساز ٜتٛز
زٚضٔاٖ زيٛاضي ؾاذس ٝتٛز٘س
وؿي تٍٛيس
وساْ عماب ت ٝلفؽ ِلٙاضي عازذ زاضز؟!
عمابٞاي ذياَ ٔا
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خٙدٞٝاقاٖ خٛن قس
 ٚتاِكاٖ ـط ٚضيرر
تايس تعضي ٔيقسيٓ
زا زصٕيٓ ٞا تطاي ذٛزٔاٖ تاقس
ٞط زٙس و ٝتاظ  ٓٞتيـايس ٜتٛز
زض وٛزوي خكٞٝا ٕٞثاظي ذٛتي تٛز٘س
زض ؾمؿ وٛزه ذا٘ٝ
 ٚاضزف ٔٛضيا٘ٞٝا و ٝضغٔ ٜيضـسٙس
زض اعصاب أاٖ
آلاي ا٘يكسٗ
ظٔيٗ خط اظ ازفاق اؾر  ٚضاظٞاي ٘اقٙاذسٝ
 ٚا٘ؿاٖ تعضٌسطيٗ ازفاق ٞؿسي ؾر
آؾٕاٖ زِف ت ٝحاَ وؿي ٕ٘يؾٛظز
آؾٕاٖ زاؼساض ِٞير آزٔي ٘يؿر
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وداي وٟىكاٖ ض ا ؾطن ٔيوكيسي
آٖ ٍٙٞاْ
ؤ ٝطزٔا٘ٓ ؼطيثا٘ ٝت ٝذان ٔياـساز٘س!؟
قٟطْ ظيطاب أطٚظ ذٛاب ِو ٝضا ٔيتيٙس؟!
٘ؿّي و ٝذٛاٞس ظاييس ،
يا ٘ؿّي و ٝظاييس ٜتٛز؟!
ٔيذٛا ٓٞزض ذٛاب ِقٟطْ خطؾ ٝتع٘ٓ
 ٚقاعط تٕا٘ٓ
اظ زٕاْ تطٌٟا ضذسي تسٚظْ
ت ٝلأر ظيطاب
اـك ضا تا ليسي تِثُطْ زا خطزٜي قٟطْ تاقس
ا٘يكسٗ تعضي
تطاي ٘يأسٞ ٜا ت ٝا٘ساظ ٜي واـي لصٞ ٝؿر
وؿي حىاير ؼٓ اٍ٘يع ٔطزٔٓ ضا
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تطايكاٖ ذٛاٞس ٌفر
ذٛاٞس ٌفر ٔطزٔا٘ٓ ضٚظٌاضي زاقسٙس
 ٚزض ٕٞاٖ ضٚظٌاضٞا  ،ظ٘سٌيٞا وطز٘س
ٔطزٔا٘ي تا ٘ساقسٞ ٝاقاٖ
ت ٝاِسٕاؼ ِظ٘سٌي ٘يفساز ٜتٛز٘س
ٔعدع ٜاي ضا ٔٙسظط ٘ثٛز٘س
زؾسكاٖ خط اظ حازث ٝتٛز
ـساواضئ ،ازضإ٘اٖ ضا ظٚز خيط وطز
ؼيطذ  ،خسضإ٘اٖ ضا قىؿس ٝوطز
ت ٝوداي ذاؼطاذ قٟطْ ِثرٙس تع٘ٓ؟!
ٔيطاش خسضإ٘اٖ
صسالر تٛز ٚ
واض تٛز ٚ
ض٘ح
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 ٚايٙىٞ ٝير ٚلر وٓ ٘ياٚضيٓ
ٔطز تٛزٖ ضا زٕطيٗ وٙيٓ
زِٕاٖ زضيا تاقس
زكٓ أاٖ ز٘ ًٙثاقس
زؾسٕاٖ قثي ٝزِٕاٖ تاظ تاقس
ا٘ؿاٖ ضا زٚؾر تساضيٓ
زٚؾر زاقسٗ ٔيطاش لكٍٙي ؾر
زمسض تٔ ٝا ٔيٌفسٙس زضؼ ترٛا٘يٓ
عالثر أاٖ ت ٝذيط ٔيقٛز
 ٚأطٚظ اظ تي عالثسي ٕ٘يزا٘يٓ وداي زاضيد ايؿسازٜايٓ
حك ِٔطزٔٓ ايٗ ٘ثٛز ا٘يكسٗ
و ٝزاٚاٖ ٘ساقسٌٙ ٝاٞي ضا خؽ تسٙٞس
و ٝوٕسط اظ عصاب خ٘ ٟٓٙيؿر
واـ تسا٘ي
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تّٛغ ِٔا ز ٝواضٞا و٘ ٝىطز!
ؾطتاظٔاٖ وطز٘س زا آزْ قٛيٓ
ٔاٞا و ٝعاقك تٛزيٓ
ٔاٞا و ٝزِسٍٙي ضا زٚؾر ٘ساقسيٓ
ٔاٞا و ٝزَ ٔاٖ ٛٙٞظ وٛزه تٛز
ٔاٞا و ٝظيطاب زٟٙا ٚؼٗ أاٖ تٛز
خٛا٘ي ٔا ضا ؾطتاظ وطز٘س
تا ٔٛي ؾفيس تطٌكسيٓ
آيٌ ٝٙفر اظ خسضإ٘اٖ تعضٌسط قسٜايٓ
ا٘يكسٗ ععيع
ٔطزٔا٘ٓ تا قٟأر ظ٘سٌي وطز٘س
تا قداعر ٔطز٘س
يازْ ٞؿر زٕاْ ظ٘اٖ قٟطْ  ،ظيطاب
زمسض ؼٍٕيٗ تٛز٘س
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زعاٞايكاٖ خٛاب ٕ٘يزاز
زأاٖ ذسا زضزٍٙكاٖ ٔا٘س ٜتٛز
ترر اقاٖ أا ٕٞ ،اٖ ترر تٛز
زيٛاض ظ٘اٖ قٟطْ ٕٞيك ٝوٛزا ٜتٛز
وٞ ٝط ا٘سٞٚي ٔيضـر تاال زا لس ذٛزقاٖ
زاضلسقاٖ اظ ذفٍي آٖ  ٕٝٞا٘سٜٚ
ٞطٌع خاييٗ ٘يفساز
ظ٘ا٘ي و ٓٞ ٝواضٌطي وطز٘س
 ٓٞذا٘ ٝزاضي
ٔ ٓٞازضي
قٟط ٔٗ ظيطاب  ،زمسض زّرٙان تٛز!
زايي لّٙسض
ٔؿاـط ِآٚاظ ٔطزٔٓ
ؤ ٝيضـر زا ٞير ٚلر تاظ ٍ٘طزز
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(ود ٝزض ق٘ٛي زايي لّٙسض
تط٘ ٚك ٛخاٖ زايي لّٙسض
٘ك ٛؼطيثي زضز زض ٝٔ ٜزَ
٘ك ٛؼطيثي زٌ ًٙيط٘ ٝٔ ٝزَ)
ا٘يكسٗ ععيع
زا زِر ترٛاٞس
زض قٟط ٔٗ  ،ظ يطآب
صساي قىؿسٗ ِآزْ قٙيسْ
 ٚوسه ذٛضزٖ عطٚؾهٞاي ظتاٖ تؿسٝ
زطويسٖ لّة وٛزواٖ
 ٚـط ٚاـسازٖ ؼطٚض ٔطزاٖ
تطٚيٓ وٕي عمة زط اظ زٕاْ ضٚظٞا
آٖ ظٔاٖ
و ٝزوسطٞايٕاٖ ٙٞسي تٛز٘س
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و ٝظتاٖ ِزضز  ٓٞضا ٕ٘يـٕٟيسيٓ
زضٔاٖ ٘ثٛز
خعقه ٘ثٛز
زاض٘ ٚثٛز
زضز ـط اٚاٖ تٛز
زض ايٗ ٘ثٛزٞا
ٔطزٔاٖ قٟطْ زٔ ٝفر ت ٝذان ٔياـساز٘س!؟
زؾر أاٖ لٛذ ِظ٘سٌي ٘ساقر
تا اؾسرٛاٟ٘اي خٛـ ٘رٛضزٜ
قا٘ٞٝايٕاٖ خاي خاي ضٚظٌاض اؾر
اظ وداي ٘ا٘ٛقس ٝلص ٝي قٟطْ تٍٛيٓ؟!
اٍ٘كر تط وداي ظذٓ لثيّٝاْ تٍصاضْ؟!
اظ قةٞاي ضٌثاضي  ٚؼٕعزٜ
 ٚتراضيٞاي ؾطز ِؼٍٕيٗ
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 ٚذياتا٘ي و ٝزا ٌّ ٛزض آب تٛز
 ٚواضٌطاٖ زاييس ٜزض ظيط تاضاٖ
يا زٛواٞاي ؾطٔاذٛضزٜ
و ٝزِرٛـ آِ٘ٛه ٌطْ ٌاِفٞا تٛز٘س
ٞ ٚيٕٝاي و ٝزٕاْ آضظٚي ٔطزا٘ٓ ضا ت ٝآزف ٔيوكيس
ٔطا ت ٝعكك ِقٟطْ ٔس ٟٓوطز٘س
ت ٝازٟاْ ايٗ حميمر  ،ؾٌٙٛس ذٛضزْ
ٔ ٚطا ت ٝتيٚؼٙي عازذ زاز٘س
ٔٗ خيف اظ آٔس٘ٓ
قٟطْ ضا عاقك قسْ
أطٚظ ت ٝظٕا٘ر
زه ٚ
ؾفسٝ
 ٚضيف ٌطٌ ٚصاقسٗ
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ٔحى ْٛت ٝظ٘سٌي قسٜايٓ
زض قٟطي ذؿسٝزط اظ ٔطزٔٓ
ضاؾسي!
ٞير ا٘سيكيسي
زطا آزٔي زض ا٘س ٚ ٜٚقازي زاز ٔيوكس؟!
ايٗ يه ضاظ اؾر
عمُ ـطٚيس  ٓٞلس ٘ساز
زازِ ٔطزٔٓ  ٕٝٞاظ تيساز تٛز
قٟطٔٗ  ،ظيطاب
قٟط حؿطذ ذٛضزٜي يه قٟطتاظي
تا زطخ  ٚـّىي
و ٝؾط ضٚياٞايٕاٖ ٌيح تطٚز ٚ
خؽ تيفسيٓ ضٚي آضظٞٚأاٖ
زض ذياتاٖ وثٛزِ ذيؽ
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ز ٝتايس ٌفر؟!
تي آضظٚيي زضز تعضٌي ؾر
قٟطتاظي ذٛزٔاٖ أا زيسٖ زاقر
تا ٌطزٞ ٚاي ت ٝؾطلر ضـس ٝاظ تاغ ٕٞؿايٝ
ؾياٞي وؿ زؾساٖ ٔاٖ
احٕما٘ ٝزٚيسٖ خي تعضي قسٖ
آتسٙي زض زالض  ٚويسطٚ
ؼّؽّه لٛضتاؼٞٝاي تس زٗٞ
تاظي تا تاؼطيٞاي اظ واض اـسازٜ
ٌ ٚطتٞٝايي و ٝاظ خا٘كاٖ ؾيط تٛز٘س
 ٚؾًٞايي و٘ ٝفٕٟيس٘س زطا تايس ؾ ًٙترٛض٘س؟!
ٞيسىؽ ٞير زيعي ٘فٕٟيس خٙاب ا٘يكسٗ
وؿي تا ٔٗ تٍٛيس
قٟطٔٗ  ،ظيطاب
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زطا ايٗ  ٕٝٞؼٓ اٍ٘يع ٔيقس؟!
تط ْٚخاضؾي
و ٝضيك ٝزض خا٘ٓ زاضز
آٖ ضٚظٌاضا٘ي و ٝآتازي تٛي ٌٙسْ ٔيزاز
 ٚزٗ عطق وطز ٜي ٔطزٔا٘ٓ و ٝحٕر ضا ٔيوكيس٘س
٘ٛضعّي تاتا و ٝخّٟٛا٘ي تٛز
٘كؿس ٝزض وٙح ذاؼطازف
 ٝٙ٘ ٚذسيد ٝو٘ ٝاٖ ٔيخرر خاي زٛٙض
 ٚصسايٓ ٔيوطز زا ٘اٖ وٛزىي ضا تا ٔٗ لؿٕر وٙس
ٔ ٚا زمسض ذٛقثرر تٛزيٓ
ٔيزٛا٘ؿسيٓ زضذر ٌطزٞٚاي خاضؾي ضا تاال تطٚيٓ
ياز زٕاْ ضٚظٞاي زيطٚظ تريط
آظازٟٔط  ٚؾيٕٙاي وٛزىي و ٝزعؽيُ تٛز
ـطيثطظ ضخة خٛض تا آخاضاذ وطايٝاي
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 ٚتطٚؾّي
ٞط قة
ٕٟٔاٖ ِذا٘ٝي يىي اظ ٔاٞا تٛز
زض ذيأَاٖ لٟطٔاٖ ٔيقسيٓ
 ٚتا تطٚؾّي ـٕٟيسيٓ
٘سطؾيسٖ  ٓٞلك ًٙاؾر
ٌاٞي ا٘ؿاٖ ٘ثايس تسطؾس
٘سطؾيسٖ ضا زدطت ٝوٙس
قٟأر ضا تيأٛظز
قٟطٔٗ ٞط ز ٝو ٝتٛز ٞ ٚط ز ٝوٞ ٝؿر
ٔٗ أا ٛٙٞظ زٚؾسف زاضْ
قٟطْ ضا تا لثيّٝاْ ٞطٌ ٝ٘ٛو ٝتاقس
ضيك ٝزض خا٘ٓ زاض٘س
 ٚحسي اٌط
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وؿي زثط ت ٝخاِٖ ضيكٝاْ قٛز
تاظ زٚؾر زطـ زاضْ
زٕاْ ؼطٚبٞاي ظيطاب ضا قىاـسٓ
تطاي ز ٓٙوٛزه اؾر
ضٚظٞاي قٟطْ
ِثاؼ وٛزاٞي ؾر تط ا٘سأٓ
ٕ٘ي زا٘ٓ ز٘يا وٛزه قسٜ
يا ٔٗ ايٙمسض تعضي قسٜاْ
و ٝؾطْ ت ٝؾمؿ آؾٕاٖ ٔيذٛضز!؟
تط٘حٞا
تا آٚاظ ٔطزٔا٘ٓ لس وكيس٘س
 ٚؾالٞٝاقاٖ تا ٘ٛاظـ ٌِطْ ِزؾساٖ ِظ٘اٖ ِقٟطْ
خطزماَٞايي و ٝتا زِرٛقي زيسيٓ ٚ
تا زيٍطاٖ لؿٕراـ وطزيٓ
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٘ ٚاض٘ح و ٝتٛي عؽطـ ٛٙٞظ زض ذاؼطازٓ ٞؿر
ا٘اضٞاي ٚحكي قىاؾ ذٛضزٜي قٟطْ
ت ٝزَ ٔطزٔا٘ٓ ٔئا٘ؿر
ذياتاٖ  ،ضـسٞٝا ضا خؽ ٕ٘يزٞس
آ٘ا٘ي و ٝزض ذياتاٖ ٌٓ قس٘س
ضـسٙس زض تيذثطي  ٓٞٚآِٛز
ٞير ٚلر صساي خايكاٖ ٘يأس
ا٘يكسٗ ععيع
تٟاضِ ظيطاب
قاذ ٝقىؿسٝاي تٛز زض زؾساٖ ٔاٖ
وٞ ٝير ٚلر خٛا٘٘ ٝعز
تيٟٛز ٜا٘سظاض ضا وف زازيٓ زضؾر زا خاي ٌٛضٔاٖ
يازْ ٞؿر
آقدعذا٘ٝ
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زٟٙا خٙاٍٞاٌ ٜطيٞٝاي ٔازضاٖ ٔاٖ تٛز
و ٝؾيا ٜترسي اقاٖ ضا تي صسا
تاضٞا  ٚتاضٞا ٌطيؿسٙس
ٞيسىؽ ٘فٕٟيس
 ٚـٕٟيسٜٞا  ٓٞت ٝضٚي ذٛزقاٖ ٘ياٚضز٘س
زمسض زّد اؾر ٔازضي زض زٟٙايي ،
زٟٙا تٍطيس!
واـ زٕاْ ذٛاتٓ ضا زض آيٝٙي ؼثاض ٌطـسٝي قٟطْ تثيٓٙ
تثي ٓٙو ٝايؿسازٜاْ ت ٝزٕاقاي ظ٘سٌي ِلثيّٝاْ
ظ٘اِٖ آتؿسٗ ظيطاب
تا ؼطٚض ؾٍٙيٗ قىٓٞاقاٖ
ت ٝأيس ـطزاٞايي تٛز٘س وٞ ٝطٌع ٘يأس
قٟطْ خط اظ وٛزوا٘ي ؾر
و ٝتس٘يا ٘يأسٜا٘س
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ا٘يكسٗ
ظ٘سٌي وٛزه قس ٜاؾر،
يا ٔا ظيازي تعضي قسٜايٓ؟!
آٖ ضٚظٞا ٔا ؾرر زَ ز ًٙتٛزيٓ
أا زَ ؾ٘ ًٙثٛزيٓ
ٕٞيك ٝؼص ٝزاض ِظٔؿساٖ تٛزيٓ
تطاي وثطيسي وِ ٝح ٔيوطز
 ٓ٘ ٚخؽ ٕ٘يزاز
زا زٕاْ زطاغٞاي ز٘يا ذأٛـ تٕا٘ٙس
لصٝي قٟطْ ؾط ِزضاظ زاضز
خٙاب ا٘يكسٗ
ا٘سظاضٔاٖ ٕٞيك ٝتعضٌسط اظ ذٛزٔاٖ تٛز
تط تّٙسي زضذر ٌطزٚ
آيٙس ٜضا ؾطن ٔيوكيسيٓ
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أا ٞير وؽ اظ آيٙسٞ ٜير ٚلر حطـي ٘عز
اظ ـطزاٞاي خط تال
حاال زضذر ٌطز ٚخيط قس
آضٚظٞايٕاٖ خيط قس
زثط خيط قس
ٔٝ
ٔا ضا تا زٕاْ زِسٍٙيٞأاٖ خٟٙاٖ ٔيوطز
ضٍٞصضي
عاتطي حسي
زا ٔا زض ذياِف ٘ثاقيٓ
ٞط ـصّي ضٚظ٘ٝاي ؾر
تطاي زيٍط ـصّي ٚ
خٟا٘ي زيٍط
 ٚازفالي ،و ٝتيذثط ٔياـساز

60

شهر من زیراب

ٔا  ٓٞزض زَ حازث ٝاـسازيٓ
ٕٞيكٔ ٝيٌٛيٓ زضِ ٌٛـ ِضٚظٌاض ِالوطزاض
والغ االؾِ ذياتاٖٞا
ودا زضز ِعماب ٔيـٕٟس؟!
ضاؾسي! ا٘يكسٗ! ٔٗ زٙس ؾاِٝاْ؟!
ز ُٟؾاَ آظٌاض
حيطذ ظز ٜي ضٚظٞاي تط تاز ضـسٝاْ
ٔٗ آ٘مسض خط اظ ذاؼطٜاْ وٌٛ ٝياي ٞعاض ؾاَ ظيؿسٝاْ
ٞ ٚعاض ؾاَ ٔطزٔا٘ٓ زض ٔٗ ؾطٚز زٟٙايي ٔيذٛا٘ٙس
قط قط زالض ٞعاض ؾاَ زض ٔٗ تّٙس اؾر
ٔ ٚيذعز زا ت ٝزضيا
ؼِٓ قٟط ٔٗ  ،ظيطاب زمسض غضؾ اؾر!؟
ٔيا٘سيكٓ آٔثٛال٘ؽ ِاظ ٘فؽ اـسازٜي قٟطْ
تطاي زٙس ٞعاض ٔطزٔٓ آغيط وكيس؟!
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ذان ز ٝا٘ساظ٘ ٜأٟطتاٖ قس؟!
ٔٗ ٞير خايا٘ي ضا زٚؾر ٘ساضْ
تٍصاض خاياٖ ٔٗ آؼاظي زيٍط تاقس
ٔٗ اظ ٞط آؼاظي تس٘يا ٔيآيٓ
 ٚزٕاْ ٘ٛظازاٖ ز٘يا
زض ٔٗ زطا٘ٔ ٝيذٛا٘ٙس
ٔٗ خط اظ زصٛيط ٔطزٔٓ
ٔٗ قٟطْ ضا تسٚـ ٔي وكٓ
زا آ٘دا و ٝلّثٓ
٘فؿٓ
خاٞايٓ ياضياْ وٙٙس
ا٘يكسٗ  ،آٖ ضٚظٌاضا٘ي و ٝزض خي آ٘يٓ  ٓٞاوٖٛٙ
آـساب
ٔاٜ
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ؾساضٜ
حٛصّٝي قٟطْ ضا ؾط ٔيتطز
ٔ ٚا ؾط ٔيضـسيٓ اظ زىطاض ٔؿرطٚ ٜاض
ٕ٘يزا٘ٓ
قٟط ٔٗ  ،ظيطاب
٘ؿُ زيٍطي ضا آتؿسٗ ٞؿر!؟
ظ٘سٌي أاٖ ت ٝزّري زاي ٔحٕس ل ٜٟٛزي تٛز
أطٚظ تا اـىاضٞاي از ٛوكيسٜ
ؾَّٞٛاي ٔٙمطض ٚ
غٖٞاي زؾر ذٛضزٜ
زض آيٙسٜي ذياَ ٔاٖ لسْ ٔيظ٘يٓ
تي آ٘ىٌ ٝصقسٝي ٔا يازٔاٖ تاقس
ٔطزٔا٘ٓ قٟطْ زمسض ؼطية ـطأٛـ قس٘س!؟
زيطٚظٞا
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ٕٞاٖ ضٚظٞايي و ٝزض حؿطذ آ٘يٓ
ٞط وؽ تا اقسياق
خٛا٘ي ٔي واقر
ظٔيٗ خط اظ ٟ٘اَ ِخٛاٖ تٛز
و ٝزضذر ٘كس ٜت ٝؼاضذ ٔي تطز٘كاٖ
ٔ ٚطزاٖ زٌط تاض زرٓ خٛاٖ ٔيواقسٙس ...
ظ٘اٖ ؾطظٔيٓٙ
قيط ـطظ٘سا٘كاٖ ضا ت ٝتاض ذٛاٙٞس ٘كؿر
ا٘يكسٗ ععيع
قٟط ٔٗ ت ٝزضاظاي زاضيد لص ٝزاضز
زض لفؽ ِتسٗ  ٚآٗٞ
٘كؿس ٝتط زثعيسْ
وٚ ٝضق ٔيذٛضْ ت ٝعمة
اظ عٕك اؾسرٛا٘ٓ ـطيازي زّد تّٙسؾر
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ٔٗ زض وٛزٞٝاي ٘اخيساي أطٚظ ٌٓ قسٜاْ
زض قٟطِ خيطْ
وٛزوياْ زٟٙا ٔا٘س ٜؾر  ٚؾطٌطزاٖ
ؾايٝاي ٌٓ قس ٜزض خي صاحة ذٛيف
 ٚآزٔهٞاي ٔسحطن
زؾر زض خيةاقاٖ
تيحٛصٌّٝياقاٖ ضا ؾٛذ ٔيظ٘ٙس
تط وٙاض زالضِ ذا٘ ٝتسٚـ
ٔا ٔطزٔاٖ ظيطاب  ،ازفالي تٛزيٓ
زض عصط لصٞٝا
ٌفسٍٛي قثا٘ٝي ٔا
زض ٌٛـ خاييع ٔا٘س ٜؾر
ٌٙدكهٞا زىطاض زٕاْ حطـٟايٕاٖ ٞؿسٙس
حطـٟايي و٘ ٝيٓ ِآٖ زض ظٔؿساٖ ٌٓ قس
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زضزا ٔ ،طا ت ٝتيٚؼٙي عازذ زاز٘س
ٔطا ت ٝقٟط زض٘سقر آ ٚ ٗٞتسٗ
ت ٝظ٘سٌياْ زض لفؽ ٚا زاقسٙس
زضذسٟاي ٔصٛٙعي
خاييع ٔصٛٙعي
ٌُٞاي ٔصٛٙعي
 ٚخط٘سٜٞايي و ٝآٚاظقاٖ ضا ـطأٛـ وطز٘س
ايٗ اؾر زضز تي ٚؼٙي
ٔا آٚاظ ٔازضي ذٛيف ضا يازٔاٖ ضـر
زٙيٗ اؾر ٞطوؽ ٔيُ ٚؼٗ زاضز
زض ز ُٟؾاٍِياْ
ٌٛيا ٞعاض ؾاَ ظيؿسٝاْ
ٞعاض ؾاَ تا ٔطزٔٓ ٌطيؿسٝاْ
ٞعاض ؾاَ ظ٘اٖ زض ٔٗ آتؿسِٗ حازثٝا٘س
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و ٝايٙه
زض زىٕٝي وٛزوياْ ـطٔ ٚياـسٓ
وٛزه ٔيقْٛ
آ٘مسض و ٝآزْ تطـي تسلٛاضٜ
ؼِٛي ؾر خيف زطؾيس ٜزكٕا٘ٓ
ٔطا ذ ٛزاز٘س ت ٝتي ؾطظٔيٙي
ت ٝوداي ذاؼطاذ ِقٟطْ ِثرٙس تع٘ٓ؟!
ؾط٘ٛقر لثيّٝاْ اظ آؼاظ خيسا تٛز
 ٚتيٟٛز ٜذٛاب وٛذ ٘سيس٘س
أطٚظْ ضا ز ٝوٓٙ
زض قٟطي
وٝ
ِٚ ِٝ ٝا ٞا
زض اعسصابِ ؾىٛذ خيط ٔيق٘ٛس
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ِٚ ِٝ ٝاٞاي الَ
و ٝتا حطـٟاقاٖ تاز وطزٜا٘س.
خٙاب ا٘يكسٗ
زالض ...
آ ، ٜايٗ زالض زمسض ذٛقثرر اؾر
و ٝتّس ٘كس ٜتايؿسس
 ٚعازذ زاضز ت ٝضـسٗ
ؾط٘ٛقر قٟط  ٚلثيّٝاْ ت ٝودا ذسٓ ٔيقٛز؟!
وؿي آٞؿس ٝتٍٛيس
قٟطْ ظيطاب ٘ ،ؿّي ضا آتؿسٗ ٞؿر؟!
واـ ٔطزٔاٖ ذؿسٝي قٟطْ
ٔيزا٘ؿسٙس ز ٝزيعٞايي ضا اظ زؾر ٔي زٙٞس،
تطاي زيعي و ٝتسؾسف ٘ياٚضز٘س.
زٚؾر زاضْ عمةٞاي ذاؼطازٓ لسْ تع٘ٓ ٚ
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زٚز ؾيٍاض ضا ـٛذ و ٓٙزٛي صٛضذ قٟطْ
و ٝتاضا٘ف ضا واؾ ٝواؾ ٝزظزيسٜا٘س
 ٚزضذسا٘ي و ٝوٕطقاٖ قىؿر
 ٚزثطٞايي و ٝذٛاب خٔ ٍُٙي تيٙٙس
 ٚخ ٍُٙذٛاب زٛواٞاي وٛذ وطزٜ
يازْ ٞؿر
ٔازضاٖ ٔاٖ
خاي زٛٙض
ت ٝخرسٍي ٘اٖ ضؾيس٘س
ذٛزقاٖ تعضي قس٘س
وسه ضا زَ ؾيط ذٛضز٘س
زمسض ٔازضاٖ ؾطظٔي ٓٙذؿس ٝتٛز٘س!؟
تط ْٚآٖ ضٚظٞا
و ٝقرٓ ذٛضز ٜظٔيِٗ قٟطْ
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ذٛاب تصض ٔيزيس
تصض ذٛاب ٌٙسْ
ٌٙسْ ذٛاب ٘اٖ
ٔ ٚطزٔٓ زض ذٛاتكاٖ حسي ،زؾسكاٖ ت٘ ٝاٖ ٕ٘يضؾيس
آلاي ا٘يكسٗ ععيع
ضيُٞاي قٟطْ ضا زٚؾر زاضْ
وٝ
تٕ٘ ٓٞ ٝيضؾٙس
 ٚزِسًٞٙاي قٟطْ ضا ٔيضؾا٘ٙس
زا ٔمصس ِزِكاٖ
عثاؼ تّٙس ؾٛذ تىكس
ٔ٘ ٟٓيؿر تطؾ تثاضز
تاضاٖ تثاضز
يا آـساب تس تؿٛظا٘س
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لؽاض خط اظ ٞك ٞك ٔطزٔا٘ٓ تٛز.
ياز آٖ قةٞاي ٘ ٓٞكؿسٗٞا ٞؿسٓ
لصٝي خسضتعضيٞا ٚ
ٔازضتعضيٞاي زيطٚظ
و ٝعصا  ٓٞزؾسكاٖ ضا ٕ٘يٌطـر-ٛٙٞظ ت ٝؾط ٘طؾيسٚ ٜ
والغ ؾيا ٜلص ، ٝتيذإ٘ا٘ياـ ضا ـحف ٔيزٞس
ٔٗ تٛٞ ٝا  ٚظ٘سٌي ذاوؿسطي  ،ذٌ ٛطـسٝاْ
ٞعاض ؾاَ ٔطزٔٓ زض ٔٗ زِسًٙا٘س
ٞعاض ؾاَ ٔٛئ ٝيوٙٙس
ٞعاض ؾاَ ؾيا ٜترسياقاٖ ضا ظدٔ ٝيظ٘ٙس
قايس تاٚضذ ٘كٛز
ضٚظٌاضي زالض ضا ت ٝذا٘ٞٝأاٖ آٚضزيٓ
تطذالؾ خطيا٘ف قٙا وطزيٓ
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زؾسٕاٖ ت ٝخايي تٙس ٘كس
 ٕٝٞ ٚؼطق قسٖ  ٓٞضا ،
زٕاقا وطزيٓ
زمسض تطازض  ٚذٛاٞط قٟطْ
خاي ٌٟٛاضٔ ٜطز٘س!
 ٚاظ ؾيٞٝٙاي ٔازضاٖ ٔاٖ
ٔطي زى ٝوطز!
زٙسيٗ و ٜٛخط ؼطٚضقٟطْ
ؾ ًٙلثط ـطظ٘سأٖاٖ قس!؟
تا يه تؽُ ـطٔ َٛتيا خٙاب ا٘يكسٗ
ٔيذٛاٌ ٓٞصقس ٝضا زؾسىاضي وٓٙ
ؾط٘ٛقر لثيّٝاْ ضا
 ٚت ٝزمسيط اخاظٜي ٞير ازفالي ٘سٓٞ
أطٚظ حٛاؼٞاي خطذ
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زض ذياتاٖٞاي خطذ
حطؾٞاي خطذ
ظ٘سٌي خطذ
 ٚضٚياٞايي وٞ ٝط ضٚظ آب ٔيض٘ٚس؟!
ت ٝوداي ؾط٘ٛقرِ لثيّٝاْ ِثرٙس تع٘ٓ؟!
زِٓ ضا ت ٝوداي ذاؼطاذ قٟطْ ذٛـ وٓٙ؟!
ا٘يكسٗ
ٔا  ٚظ٘سٌي ٌاٞي حٛصّٝي  ٓٞضا ؾط ٔيتطيٓ
قٟط ٔٗ ظيطاب  ،زمسض ؼٓاٍ٘يع ٔيقس!؟
تؿاٖ ٔازضي زَ قىؿس ٝتط ٘عف خٛاٖ ذٛز
زض عصطٌاٞي ٔ ٝآِٛز ٌٛضؾساٖ
و ٝترر ؾياٞف ضا خيػ ٔيظ٘س.
خٙدطٜي وٛزه ِزٛتي ذا٘ٝ
وٛٔ ٝضيا٘ٞٝا ت ٝآٖ  ٓٞضحٓ ٘ىطز٘س
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ٕٞيك ٝزٟٙا خٙاٍٞا ٜزِسٍٙي أاٖ تٛز
زض ضٚظٞاي تاضا٘ياي
و ٝزِسٍٙيأاٖ ضا ٞير ٚلر ٘كُؿر
ضازيٞٛاي خط اظ ذف
 ٚزّٛيعيٖٞٛاي ٔكر ذٛضزٜ
وفاؾ ا٘سٔ ٜٚاٖ ضا ٕ٘يزاز
زٚؾر زاضْ تط ْٚعمةزطٞا
ٕٞاٖ ِحظ ٝو ٝصساي ٔعؽطب ٔازضْ
زٕاْ ؼطٚبٞاي ذاؼطازٓ ضا خط وطزٜ
ٔازضِ زِٛاخؽ
زطؾيس ٜاظ وٓ ترسي أاٖ
تؽط وطزٜي قٔٛي يه ؾط٘ٛقر
ٔ ٚا زمسض تس ٝتٛزيٓ
وٞ ٝير ٚلر
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ٔازضٔاٖ ضا ٘فٕٟيسيٓ
ؤ ٝا ضا تا آيٙسٜٔاٖ ،
ٔيـٕٟيس!
ا٘يكسٗ تعضي
ٌاٞي ظ٘سٌي تسِح ٔيقس
ؼثيعر  ٚوائٙاذ ت٘ ٝثطز قٟطْ لياْ ٔيوطز٘س
آؾٕاٖ وئ ٝٙيوطز
قاِيىاضاٖ ٔكر ٔكر زٚز اتطٌ ٝ٘ٛت ٝآؾٕاٖ ٔيخاقيس٘س
تاضاٖ ٕ٘يآٔس
ٔ ٚا ٘مف أاٖ ضا تاظي ٔيوطزيٓ
تا ٔساز ضٍ٘يٞاي ٘يٕ ٝزطاـ ذٛضزٜ
ت ٝوٕه وكاٚضظاٖ ٔيضـسيٓ
آؾٕاٖ ضا ذاوؿسطي
 ٚاتط ضا حأّٝ
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 ٚتاضا٘ي و ٝظٔيٗ ضا ذيؽ ٕ٘يوطز
 ٕٝٞخا ضا ؾثع ٔيوطزيٓ
آـساب ضا ٘عزيه ظٔيٗ
تط٘حٞا تاظ ٕ٘يضؾيس٘س
زيعي لس ٕ٘يوكيس
ظ٘سٌيأاٖ ٌطْ ٕ٘يقس
قٟطْ ظيطاب  ،خ ٟٓٙؾثعي ٔيقس
ؤ ٝطزٔا٘ٓ اظ ٚحكر ٔيذٙسيس٘س
اظ وداي قٟطْ قطش تسٓٞ
اظ ؾيس عثاؼ وٛزِٝٛ
زا أطٚظيٞا!!
ا٘يكسٗ
اظ آٖ ٍٙٞاْ ؤ ٝطا ت ٝتيٚؼٙي ذ ٛزاز٘س
ٞير ذٛاب زاظٜاي ٘سيسْ
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 ٓٞوالؾيٞايٓ تعضي ٘كس ٜت ٝععا ٘كؿسٝا٘س
ٔعّٓٞاي قٟطْ  ،خاي زرس ٝؾيا ٜايؿسازٜا٘س
و ٝقايس ،
زرس ٝؾفيس تكٛز!
ذٛاٞطاٖ قٟطْ
٘ٛعطٚؾا٘ي و ٝتي ٜٛقس٘س
 ٚزأازا٘ي و ٝتا ضذر زأازي زض ٌٛض زضاظ وكيس٘س
ٔيزا٘ٓ قٟطْ ٔؿاـطي زاضز
زايي لّٙسض ضٚظي تط ٔيٌطزز
تا يه تؽُ ذاؼط ٚ ٜلصٝ
اظ خط٘سٜٞاي ٟٔاخط خطؾيسْ
و ٝلصٝي زايي لّٙسض تٙٔ ٝماض زاقسٙس
قٟطْ ٔؿاـطي زاضز
آلاي ا٘يكسٗ
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زض آؾسا٘ٝي خيطياْ أطٚظ
تايس ذٛزْ ضا تا ذاؼطازٓ تؽُ وٓٙ
تا زٕساٖ تعضي زِسٍٙياْ
ضا ٜتيفسٓ زض ذياتا٘ي و ٝيه ؾطـ ت ٝقٟطْ ٌطٔ ٜيذٛضز
ذٛقثرسي آٖ اؾر
و ٝزض ٚؼٙر
 ٚتطاي ٚؼٙر تٕيطي
ؾطذ ضٚي ظا٘ٞٛاي ؾطظٔٙير تاقس
 ٚقٟطذ زض زكٓٞاير خا تكٛز ٚ
خّهٞاير آضاْ ـط ٚتيفسس
ٔٗ ت ٝضيكٝاْ زعّك زاضْ
و ِٝٛخكسياْ ضا خط اظ قعط وطزٜاْ
ؾٛؼاذ ٔطزٔٓ و ٝزٟٙايياقاٖ ضا ؾٛذ ٔيظ٘ٙس
ٔيزا٘ٓ اٌط تطؾٓ ت ٝظيطاب
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شهر من زیراب

زضذرٞا ضا ٔيتٛؾٓ
تاضاٖ ضا ٔيتٛؾٓ
زالض ضا ٔيتٛؾٓ
زؾسٕاَ ت ٝزٗ ذياتاٖ ٔيوكٓ
زٕاْ آيٞ ٝٙا ضا ٌطزٌيطي ٔيوٓٙ
تا ذٛزْ آقسي ٔيوٓٙ
ظيطاب ضا زٕيع ٔيوٓٙ
زا تٟسط ٚ
ظيثازط
زٕاقايف وٓٙ
و ٝآيا
٘ؿّي ضا آتؿسٗ ٞؿر؟!
خٙاب ا٘يكسٗ
ت ٝوٕه زضٔا٘سٌياْ تيا
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تا يه تؽُ ـطٔٔ ٚ َٛكسي ضا ِٜزاضٜ
لا٘ ٖٛظٔاٖ ضا زض  ٓٞتكىٗ
تاٚض وٗ زؾسٕاٖ ضا ز ٛواض ذسا زضاظ ٕ٘يوٙيٓ
ـمػ شضٜاي قؽيٙر وٛزوا٘ٝ
اٌط ٕ٘يزٛا٘ي ٔعدع ٜوٙي
تطايٓ اظ آٖ ز٘يا تٛٙيؽ  ٚتفطؾر ت ٝصٙسٚق خؿسي اؾالٔكٟط
و ٝزض آؾسا٘ٝي خيطياْ
لثُ اظ  ٓٞتٛؾي تا ٔطي
ذٛزْ ضا تطزاضْ  ٚضا ٜتيفسٓ
زا زض قٟطْ
ظيطاب
آؾٛزٜزط
تٕيطْ ...
 – 4931تهران  -اسالمشهر

