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هیچ بی هیچ

اتالٓ تیص اظ حس تاضیه تٛز  .پطزٞ ٜای چطن لطٔع ضً٘ اتاق ایٗ آپاضتٕاٖ اجاض ٜای
ضا وٙاض ظزْ  ٚیه ضاست پٙجط ٜضا تاظ وطزْ ٛٞ.ایی ذٙه و ٝتٛی تطي ذیس ذٛضزٜ
ٔیساز ت ٝصٛضتٓ ذٛضز ٛ٘ .ض ذاوستطی ضً٘ ٔطز ٜای ٛٙٞظ تٛی آسٕاٖ پط زٚز زْ ٚ
اتطی تٛز  .ساذتٕاٖ ٞای سیا ٜتعضي تا فطاظ آسٕاٖ زٚز ٌطفت ٝپیص ضفت ٝتٛز٘س ٘ ٚاپسیس
ٔیطس٘س ٍ٘ .اٞی تٔ ٝطزْ ذیاتاٖ ا٘ساذتٓ  ٕٝٞ .زاضتٙس ذٛزضاٖ ضا تطای ٔطاسٓ ضة یّسا
آٔازٔ ٜیىطز٘س ٔ.ثُ سایٞ ٝای سط زضٌٓ یىی ت ٝایٗ سٔ ٛیطفت ٚزیٍطی ت ٝآٖ سٛ
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ٔاضیٗ ٞا تٛق وطاٖ اظ تٛی جاز ٜضز ٔیطس٘س  .وٙاض وٛچ ٝپط تٛز اظ زضذت ٞای واج
تّٙس و ٝسای ٝی تیط ٜای زاذُ ذیاتاٖ ایجاز وطز ٜتٛز٘س  ٚتیطتط ٔطزْ زض سای ٝتیطٜ
زضذت ٞای واج ٔٙتظط اتٛتٛس ایستاز ٜتٛز٘س .ضٚی تطاس تعضي آپاضتٕاٖ تغّی و ٝزٚض
آٖ ٘طزٞ ٜای تّٙس واض ٌصاضت ٝتٛز٘س چٙس زذتط تچ ٝتاظی ٔیىطز٘س  .اسٓ یىی اظ آٖ ٞاضا
ٔیسا٘ستٓ ٘ ..سطیٗ !!! زذتط وٛچىی تٛز وٕٞ ٝیط ٝپیطا ٗٞلطٔعی ٔیپٛضیس  ٚتٛپی تٝ
ٕٞاٖ ضً٘ زاضت .پیطا ٗٞلطٔعش زض فظای تیط ٚ ٜذاوستطی ضٟط  ٚساذتٕاٖ ٞای تّٙس
زض چطٓ ٔیعز ٌ ٌٝ .اٞی و ٝتٛپص اظ تطاس ت ٝپاییٗ ٔی افتاز ٔٗ سطیغ ٔیسٚیسْ  ٚآٖ
ضا اظ جٛب تیط ٖٚوطیسٚ ٜت ٝزض ذا٘ ٝی ضاٖ ٔیثطزْ  ٚت ٝأ ٚیسازْ  ٚ ...ا ٚتٟٙا یه
ٍ٘ا ٜت ٝسط تاپای ٔٗ ٔیىطز  ٚتی آٖ و ٝچیعی تٍٛیس زض ضا ٔیثست  ٝ٘.ایٗ و ٝتٍٛیٓ
ض

زٚستص زاضتٓ چٟط ٜاش ٔطا یاز وسی و ٝزٚستص زاضتٓ ٔی ا٘ساذت  ٗٔ .یه پس
ضا٘عز ٜساِ ٝتٛزْ  ٚا ٚیه زذتط ضص ساِ. ٝ
ٔاضیٗ ٔسَ تاالی طٛسی ضٍ٘ی جّٛی زض آپاضتٕاٖ تغّی ٍ٘ ٝزاضت ٔ ٚطزی و ٝوالٜ

سیا ٜضٍ٘ی زاضت اظ آٖ پیاز ٜضس  .زض زست ضاستص یه پالستیه پط اظ ا٘اض ٞای لطٔع
 ٚذٛش ضىُ تٛز ٚ .لتی سطش ضا تاال آٚضز ٚت ٝتطاسی و٘ ٝسطیٗ  ٚزٚستا٘ص زاضتٙس
زض آٖ تاظی ٔیىطز٘س ٍ٘ا ٜوطز اٚضا ضٙاذتٓ پسض ٘سطیٗ تٛز ٘ .سطیٗ تا ضٛلی تچٍا٘ٝ
زستص ضا تطای پسضش تىاٖ زاز  ٚپسضش زست چپص و ٝذاِی تٛز  ٚوٕی اثاض سٛذتٍی
ضٚی آٖ ٕ٘ایاٖ تٛز ضا تطای ٘سطیٗ تىاٖ زاز .چمسض ٕٞسیٍط ضا زٚست زاضتٙس !!! .
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زیٍط ت٘ ٝسطیٗ ٍ٘ا٘ ٜىطزْ  ٚچطٕا٘ٓ ضا ت ٝفطاظ ساذتٕاٖ ٞای تّٙس زٚذتٓ ٚ...
٘اذٛزاٌا ٜیاز ٔازضْ افتازْ ...أطٚظ لطاض تٛز لّثص ضا ػُٕ وٙٙس  .صثح ظٚز تا پسضْ
ضفت ٝتٛز ت ٝتیٕاضستاٖ  .تا زْ ظٟط و ٝپسضْ ظً٘ ظز ٌ ٚفت و ٝتاظ ٜزاض٘س ٔازضْ ضا
تطای ضفتٗ ت ٝاتاق ػُٕ آٔازٔ ٜیىٙٙس زیٍط ذثطی اظضاٖ ٘ساضتٓ  ٚ .اظ آٖ ت ٝتؼس ٞطچٝ
ت ٝتّفٗ پسضْ ظً٘ ظزْ صسای ٌ٘ ًٙا ٔف ٚ ْٟٛآظاض زٙٞس ٜی ظ٘ی ٔیٍفت :
ـ زستٍأ ٜطتطن ٔٛضز ٘ظط ذأٛش ٔی تاضس ِ ..طفا تؼسا تٕاس تٍیطیس .
پٙجط ٜضا تٕٞ ٝاٖ حاِت تاظ ٌصاضتٓ  ٚزٚتاض ٜت ٝسٕت تّفٗ یٛضش تطزْ  ٚزضحاِی وٝ
سؼی ٔیىطزْ زض تاضیىی زوٕٞ ٝای تّفٗ ضا تثی ٓٙضٕاض ٜپسضْ ضا ٌطفتٓ

 ٚ ....0913أا زٚتاضٜ

ٕٞاٖ صسا زض ٌٛضٓ پیچیس ٍ٘ ...طاٖ تٛزْ  ٚزِٓ ضٛض ٔیعز  ٚایٗ تی زِیُ ٘ثٛز ٔ .ازض آزْ یىی اظ
تا اضظش تطیٗ چیع ٞای ظ٘سٌی ٘ ٚثٛزش تاػث غٓ  ٚتٟٙایی ٔیط ... ٝحاال تٛز و ٝفٕٟیسْ چمسض
ایٗ ذا٘ ٝسطز  ٚتاضیه  ..تّٙس ضسْ  ٚزٚتاض ٜت ٝسٕت پٙجط ٜی تاظ تا پطزٞ ٜای ضطاتی ضفتٓ  .چطاؽ
آپاضتٕاٖ ٞا ضٚضٗ ضس ٜتٛز ٕٞ ٚیٙطٛض چطاؽ إِه

ٞای ذیاتاٖ و ٝوٙاض زضذتاٖ واج تٛز٘س .

ٍ٘اٞی ت ٝتطاس تغّی وطزْ وسی زض آٖ ٘ثٛز  ٚتٟٙا ٘ٛضی اظ پطت پطزٞ ٜا و ٝزض تاز زض حاَ
ضلصیسٖ تٛز٘س ت ٝفعای تطاس ٔیتاتیس ٘ ...سطیٗ  ٚزٚستا٘ص ضفت ٝتٛز٘س ...
ٔطزی سطش ضا ٔا٘ٙس ٔٗ اظ پٙجط ٜی یىی اظ آپاضتٕاٖ ٞای تّٙس تیط ٖٚآٚضز ٜتٛز  ٚت ٝپیاز ٜضٚ
ٍ٘أ ٜیىطز ..یه ض ٚسطی آتی ضً٘  ٓٞسطش وطز ٜتٛز  ...یا زیٛا٘ ٝتٛز یا ذٛزش ضا ت ٝزیٛاٍ٘ی
ظز ٜتٛز  ..تا ت ٝحاَ اٚضا ٘سیس ٜتٛزْ ٔ .طز ض ٚسطی ت ٝسط ضا فطأٛش وطزْ

 ٚت ٝپیاز ٜض ٚذیطٜ

ضسْ  .سیُ جٕؼییت تیطتط ضس ٜتٛز ٔ ٚطزْ ظیازی زض حاَ ضفت آٔس تٛز٘س ٔ .طزی زٚضٌ ٜطز
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جٛضاب ٔیفطٚذت  ،پیطظ٘ی ت ٝظٚض ذٛزش ضا تا ػصا ٔیىطیس  ،ظ٘ی ِ٘ٛس زض حاَ زیسٖ ِثاس ٞای
ضیه پطت ٚیتطیٗ ِثاس ٞا تٛز  ٚاتٛتٛس ٞایی و ٝت ٝآضأی وٙاض ایستٍأ ٜی ایستاز٘س ٔ ٚطزْ
ت ٝظٚض ذٛزضاٖ ضا زض آٖ ٔیچپا٘س٘س ٞ .ط ِحظ ٝؤ ٝیٍصضت ٍ٘طا٘ی ٔٗ تیطتط ٔیطس  ٚآضاْ لطاض
٘ساضتٓ ٔٙتظط چیعی تٛزْ و ٝت ٗٔ ٝآضأص تسٞس  ...و٘ ٝاذٛآٌا ٜظً٘ زض ت ٝصسا زض آٔس ت ٝأیس
ایٗ و ٝپسض ْ تاشز سطیغ زٚیسْ  ٚزض ضا تاظ وطزْ ِٚی ا٘ ٚثٛز  .چٟط ٜسفیسش زض ضٚضٙایی پّٝ
ٞای تیطٔ ٖٚیسضذطیس چطٕاٖ سیاٞص تا آزْ حطف ٔیعز٘س ِة ٞایص سطخ تط اظ ٕٞیط ٝتٛز اٚ
زٚست ٔازضْ ٔ ٚازض ٘سطیٗ تٛز  ...تطای چٙس ِحظٔ ٝازضْ  ٚاتاق ػُٕ ضا فطأٛش وطزْ  ٚت ٝچٟطٜ
ی پط اظ آضأطص ٍ٘ا ٜوطزْ و ٝصسای طٙیٗ ا٘ساظش ٔطا ت ٝذٛز آٚضز .
ـ جٛاز چطا ت ٛتاضیىی ٘طستی ؟ حاَ ٔازضت چطٛضٜ؟ ظً٘ ظز؟
ـ ٟ٘ٔ ٝتاب ذا٘ ْٛاظ تؼس اظ ظٟط و ٝتاتاْ ظً٘ ظز ٌفت و ٝزاض٘س تطای اتاق ػُٕ آٔاز ٜاش
ٔیىٙٙس  .زیٍ ٝذثطی ٘ساضْ ٞ .طچی  ٓٞظً٘ ٔیع٘ٓ ذأٛض... ٝ
ـ ٍ٘طاٖ ٘ثاش ذٛب ٔیط. ٝ
ایٗ حطفص تطاْ ٔثُ ٔسىٗ تٛز ٔ ...ثُ تؼعی ٚلت ٞایی و ٝتغط زاضٌّٛ ٜت فطاض ٔیاض ٚ ٜوسی
زِساضیت ٔیس ٚ ٜت ٛتا حاِت ٔؼجع ٜآسایی آضٔ ْٚیطی  .زٚتاض ٜت ٝچطٕاش ذیط ٜضسْ .ظ٘ی تٛز
زض آستا٘ ٝی جٛا٘ی  ٚپیطی ٘ ٝ٘ .. ٝاصال پیط ٘ثٛز ضایس ٔیطس ٌفت زض اٚج جٛا٘ی

تٛز  .. .ظ٘ی

وأُ  ٚذٛش ٌّی تٛز ٛٙٞ ٚظ تا ایٗ و ٝتچ ٓٞ ٝزاضت ظیثا ت٘ ٝظط ٔیطسیس ٛٙٞ .ظ تا ِثرٙس تٗٔ ٝ
ٍ٘أ ٜیىطز تا آذط چطٕا٘ص ضا ضٚی ٌ ٓٞصاضت  ٚتا ٟٔطتا٘ی ٌفت :
ـ ذثطی ضس  ..تٍ ٛػعیعْ ذسافظ .
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ضفت ....ضفت ٔٗ زٚتاض ٜتٛی  ٖٕٛٞتاضیىی غٓ اٍ٘یع تا افىاض  ٚفىط ٞای ٘اضاحت وٙٙس ٜتٟٙا
ٌصاضت  .زِٓ ٔیرٛاست اِتٕاسص ٔیىطزْ ٔ ٚیٍفتٓ و ٝپیطٓ تٕا٘س أا ٕ٘یطس ...
الٔپ ضا ظزْ  ٚت ٝسٕت تّفٗ ضفتٓ ٔ ٚجسزا ضٕاض ٜپسضْ ضا ٌطفتٓ  ...تاظ ذأٛش تٛز ٚ...صسای
وطیح ػصثی وٙٙس ٜی آٖ ظٖ ٞطظ ٜی ٕٞ .....اٖ جُٕ  ٜی حاَ ت ٓٞ ٝظٖ ضا تىطاض ٔیىطزٚ .الؼا
ٕ٘یسا٘ستٓ چىاض و .. ٓٙتٟ٘ا أیسْ ٟٔتاب ٔ ...ازض ٘سطیٗ تٛزٔ ...یس٘ٚستٓ ظضت ٝو ٝآزْ ظ٘ی وٓٞ ٝ
تچ ٓٞ ٚ ٝضٞٛط زاضت ٝتاض ٝضا زٚست زاضت ٝتاض ٝأا تٛی ایٗ ٔٛلؼییت تس جٛضی تٟص احتیاج
زاضتٓ  .ضٚی صٙسِی ٘طستٓ  ٚضطٚع وطزْ تا زستاٖ سطزْ ضمیم ٝاْ ضا فطاض تس... ٓٞ
تّفٗ ظً٘ ذٛضز ...تطش زاضتٓ  ...صسای ٌطی ٝظاضی ٔی آٔس  ٚاٍ٘اض تا آٖ صسا سطّی آب ید
ضٚی سطْ ذاِی وطز٘س...
***
چیعی ٕ٘یفٕٟیسْ  ..تٟ٘ا چیعی ؤ ٝیسیسْ  ٚاحساس ٔیىطزْ سطٔا تٛز  ٚذان ٞایی و ٝضٚی وفٗ
سفیس ٔازضْ ذاِی ٔیىطز٘س  .صحٞ ٝٙای آشاض زٙٞس ٜای تٛز  ..صسای لطآٖ ذٛا٘سٖ غٍٕیٗ تطْ
ٔیىطز  ..حاَ ذٛتی ٘ساضتٓ ٍ٘ ...اٞی تٟٔ ٝتاب ٔازض ٘سطیٗ وطزْ ٛٙٞ .ظ ذٛضٍُ تٛز  ٚسفیس
چطٓ ٞایص ٔ ٓٞا٘ٙس ِثا٘ص سطخ ضس ٜتٛز ٘س ٔ .ا٘ت ٛسیا ٜضٍ٘ی پٛضیس ٜتٛز  ٚضٚیص یه واپطاٖ
سفیس ٘ .سطیٗ  ٚضٞٛطش ٘ثٛز٘س ٕ٘ .یت٘ٛستٓ و ٝا٘ىاض و ٓٙتٛی ایٗ ضطایط  ٓٞتٟص احتیاج زاضتٓ
 ٓٞ ٚػاضمص ضس ٜتٛزْ  ٚ .ت ٝآغٛضص ٘یاظ زاضتٓ ...أا ٕ٘یطسٕ٘ ..یطس..ا ٖٚتچ ٝزاضت  ٚضٞٛط ...
چطا ایٙطٛضی ٝآذ ٝچطا ٔٗ اظ بیٗ ایٗ  ٕٝٞآزْ تٛی ضٟط ػاضك ایٗ ضس ٜتٛزْ  ...تطای ٔٗ ٔفْٟٛ
ػطك وسی تٛز و ٝت ٟٓآضأص تس ٚ ٜچٟط ٜی سفیس ا ٖٚتٛز و ٝآضأطٓ ٔیساز  ٚ .حتی تطای فٛت
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ٔازضْ  ٓٞظیاز ٘اضاحت ٘ثٛزْ چ ٖٛفمط ت ٝا ٚفىط ٔیىطزْ  ...چ ٖٛتٛزٖ تا ا ٚتٛز و ٝأیسٚاضْ
ٔیىطز  ....تّٙس ضسْ  ٚاظ ا ٖٚجای غٓ آِٛز ضفتٓ  ..وسی حٛاسص ت٘ ٗٔ ٝثٛز  ..لثطستاٖ ضا تا آٖ
فعای ذاوستطی تیط ٜپطت سط ٌصاضتٓ ٚ ٚاضز ضٟط  ٚآزْ ٞاش ضسْ  ..آزْ ٞایی وٝ

ٔثُ سایٝ

ٞای سیاٞطً٘ ٔطز ٜحطوت ٔیىطز٘س ٔ ٚؼّ٘ ْٛثٛز اظ ایٗ ز٘یا چٔ ٝی ذٛاٙٞس ..

ٞیچ چیع

ٕ٘یفٕٟیس٘س  ٚزضن ٕ٘یىطز٘س  ٚ ..فمط تصٕیٓ ٔیٍطفتٙس ٔ ...ی ٖٛایٗ آزْ ٞا احساس پٛچی  ٚتی
اضظضی ٔیىطزْ  ٚفمط تٟٔ ٝتاب فىط ٔیىطزْ  ...اسٕص ٔثُ ٘الٛس وّیسا تٛی سطْ ٔیپیچیس ...
ٟٔتاب ٟٔ ..تاب ٟٔ ..تاب  ٚتاظْ ٟٔتاب اٍ٘اض ی ٝزی ٝ٘ٛایٗ اسٓ تٛی سطْ فطیاز ٔیعز ٔ ...ست ٞا
تی ٞسف تٛی وٛچ ٝپس وٛچٞ ٝا لسْ ٔیعزْ  ...تا ایٗ و ٝذٛزْ ضا ضٚت ٝضٚی آپاضتٕاٖ پیسا وطزْ
 .وّیس ا٘ساذتٓ  ٚزض ضا تاظ وطزْ  ٚضطٚع وطزْ تا ذستٍی فطاٚاٖ اظ پّٞ ٝای وثیف و ٝتٛی
ٚایتىس ٔیساز تاال تطْ ٕٞ .سایٞ ٝا تا زیس٘ٓ تؼجة وطز ٜتٛز٘س  .التس تا ذٛز ٔیٍفتٙس ایٗ وٕٞ ٝیٗ
أطٚظ صثح تطای ذاوسپاضی ٔازضش ضفت  ٚحاال چی ضس و ٝت ٝیه ساػت ٘ىطیس ٜتطٌطت ٚ
وسی ز٘ثاِص ٘یست ٍ٘ .اٞ ٜاض ٖٛآظاضْ ٔیساز  ..أا ذٛزْ ضا وٙتطَ وطزْ تا تٚ ٝاحس ذٛزٔاٖ
ضسیسْ  .زض ضا تاظ وطزْ  ٚضفتٓ ت ... ٛػىس ٔازضْ و ٝضتاٖ سیاٞی زٚضش پیچیس ٜضس ٜتٛز ضٚی
ٔیع تٛز  .تٛی ایٗ سىٛت آض ْٚضفتٓ  ٚوتاتی ضا ؤ ٝست ٞا تٛز ٔیرٛاستٓ تر ٓ٘ٛاظ تٛی لفسٝ
تیط ٖٚوطیسْ  ...تٛف وٛض صازق ٞسایت ٛٙٞظ تاظش ٘ىطز ٜتٛزْ وٛٔ ٝتایّٓ ضطٚع وطز ت ٝظً٘
ظزٖ  ...پسضْ تٛز
ـ اِٛ
ـ یٟٛیی وجا غیثت ظزٍ٘ ...طا٘ت ضسْ ٔازضت وٓ تٛز ت ٓٞ ٛتٟص اظاف ٝضسی ؟
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ضطٚع وطز تٌ ٝطی ٝوطزٖ پطت تّفٗ ...
ـ ٔٗ حآِ ذٛتٍ٘ ... ٝطاٖ ٘ثاش..
ٛٔ ٚتایّٓ ضا ذأٛش وطزْ ...

زضظ٘سٌی ظذٓ ٞایی ٞست ؤ ٝثُ ذٛض ٜزض ا٘عٚا ضٚح ضا آٞستٔ ٝیرٛضز ٔ ٚیتطاضس .ایٗ زضزٞا ضا
ٕ٘ی ضٛز ت ٝوسی اظٟاض وطز ،چ ٖٛػٕٔٛا ػازت زاض٘س و ٝایٗ زضز ٞای تاٚض٘ىطز٘ی ضا جعٚ
اتفالات  ٚپیطأس ٞای ٘ازض  ٚػجیة تطٕاض٘س  ٚاٌط وسی تٍٛیس یا تٛٙیسس ٔطزْ تط سثیُ ػمایس
ذٛزضاٖ سؼی ٔیىٙٙس آ٘طا تا ِثرٙس ضىان  ٚتٕسرط آٔیع تّمی تىٙٙس  ..ظیطا تطط ٛٙٞظ تطایص چاضٜ
 ٚزٚایی پیسا ٘ىطز.......ٜ
چمسض ظ٘سٌی ٔٗ ٔ ٓٞثُ تٛف وٛض تٛز ٚ .الؼا اٌط ت ٝوسی ٔیٍفتٓ ٟٔتاب ضا زٚست زاضْ تٗٔ ٝ
ٔیرٙسیس  ٚ ...حتی اٌط ضٞٛطش ٔیفٕٟیس ٔطا ظ٘سٕ٘ ٜیٍصاضت  ...پس چ ٝتٟتط و ٝایٗ ضاظ ضا تطای
ذٛزْ تا اتس ٍ٘ ٝزاضْ ِٚ ...ی ٔٗ ی ٝچاض ٜتطای حُ ایٗ زضز تاٚض ٘ىطز٘ی پیسا وطز ٜتٛزْ  ...تّٙس
ضسْ ٌ ٚاظ ضا تا ت ٝتاظ وطزْ  ٚآٞست ٝوٙاض ٔیعی و ٝلاب ػىس ٔازضْ ضٚی آٖ تٛز ضفتٓ  .لاب
ػىس ضا تّٙس وطزْ  ٚت ٝچطٕاٖ ذست ٝی ٔازضْ زض ٖٚػىس ٍ٘ا ٜوطزْ  ...تا ٘ا أیسی ضٚی یىی
اظ صٙسِی ٞای ظٚاض زض ضفت٘ ٝطستٓ  ٚتا ذٛزْ ٌفتٓ تعاض ایٗ چٙس ِحظ ٝی آذط ظ٘سٌی اْ ضا تا
ذٛزْ فىط و ...ٓٙت ٝایٗ و ٝچطا ظ٘سٌی ٔٗ ایٙطٛض ضس  ...ت ٝایٗ و ٝچطا ػاضك ٟٔتاب ضسْ ..ظ٘ی
و ٝزٚاظز ٜساَ اظ ٔٗ تعضٌتط تٛز ...ت ٝایٗ و ٕٝٞ ٝچیع ذٛب پیص ٔیطفت ِٚی ی ٟٛت ٟٓذٛضز...
ٔٗ ٔیرٛاستٓ ی ٝضٚظی آزْ ٞاضا ػٛض وِٚ ٓٙی حاال ذٛزْ زاضتٓ تٛی تٟٙایی اظ تٛی ٌاظ ٔیٕطزْ
Javadamini44@gmail.com
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ایٗ ز٘یا ػٛظی تط اظ ا٘ٚی و ٗٔ ٝزی ٝ٘ٛترٛاْ ػٛظص و... ٓٙحاال ٔیفٕٟیسْ چ ٝضٚظ ٞای
ذاوستطی  ٚتی ٔفٟٔٛی ضا تا ایٗ آزْ ٞا تٛزْ  ...ذٛزوطی چیع ذٛتی ٘یست ٔٗ ت ٝوسی تٛصیٝ
اش ٕ٘یى ٓٙأا تؼعی ٚلت ٞا زیٍ ٝضاٞی تطای ازأ ٝزازٖ ظ٘سٌی ٕ٘یثیٙی اٌ ٝذٛزوطی ٕ٘یىطزْ
حتٕا اظ غٓ لصٔ ٝیٕطزْ  ..اظ لص ٝی ایٗ ؤ ٝازض ٘اظ٘ی ٓٙضا اظ زست زازْ ٔ ٚؼطٛل ٝاْ ضٞٛط
زاضٞ ٚ ٜطضة وٙاض ضٞٛطش ٔیرٛات .. ٝچ ٝفیّٓ ٔٙعجط وٙٙس ٜای  ...تٛی ٌاظ ٞط ِحظ ٝتیطتط ٔیطس
 ٚسطْ تیطتط زضز ٔیٍطفت  ..ذٛش حاَ تٛزْ و ٕٝٞ ٝچیع زاض ٜتٕٔ ْٛیط ٝتطای چٙس ِحظ ٝآذط تٝ
ػىس ٔازضْ ٍ٘ا ٜوطزْ  ...اٍ٘اض ٔیٍفت ٘ىٗ جٛاز  ...ایٗ واض ضا ٘ىٗ  ...حس ذٛتی ِ ٚصت
ترطی زاضتٓ ٘ .سطیٗ  ٚپیطا ٗٞسطذص ٟٔ ...تاب تا چٟط ٜی لطٍٙص .....لثط ٔازضْ  ...آسٕاٖ
ذاوستطیٔ ...طز زیٛا٘ ٝای و ٝضٚسطی سطش وطز ٜتٛز  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ...جّٛیٓ جٛالٖ ٔی زاز٘س .
صسای زض ظزٖ  ٚصسای ٕٞسایٞ ٝاضا ٔی ضٙسیسْ  ...اٍ٘اض تٛی ٌاظ تٔ ٝطأطاٖ ضسیس ٜتٛز ...
چمسض ٔسرط !!!ٜآزْ اذتیاض یه ذٛزوطی ضا ٘ ٓٞساض ... ٜیىی زض چٛتی ظٚاض زض ضفت ٝضا ضىست
ٚ ٚاضز ضس  ٗٔ ٚضا تّٙس وطز  ٚ...زضحای وٌ ٝطیٔ ٝیىطزْ ت ٝتیط ٖٚتطز ٔ ٚیٍ٘ ٖٛاٞ ٜای تحمیط
آٔیع ٔطزْ ضٚی پّٞ ٝای سفیس و ٝتٛی ٚایتىس ٔیساز ضٞا وطز  ...اظ پطت پٙجط ٜتعضي ضا ٜپّٞ ٝا
تطف سفیس ضً٘ پطپط ضس ٜت ٝپاییٗ ٔی آٔس  ..سطْ ضا ت ٝپایی ا٘ساذتٓ  ٚضطٚع وطزْ تٌ ٝطیٝ
وطزٖ .

ظضز ٞا تیٟٛز ٜلطٔع ٘طس٘س....
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لطٔعی ضً٘ ٘یا٘ساذت ٝتیٟٛز ٜتط زیٛاض...
صثح پیسا ضس ٜأا آسٕاٖ پیسا ٘یست ....
صثح پیسا ضس ٜأا آسٕاٖ پیسا ٘یست..
ٌطچ ٝی ٝضٚضٙی ٔطز ٜی تطفی  ٕٝٞواضش آضٛب...
تط سط ضیط ٝی ٞطپٙجط ٜتٍطفت ٝلطاض....
ٔٗ زِٓ سرت ٌطفت ٝاست اظ ایٗ ٕٟٔ ...اٖ ذا٘ ٝی ٕٟٔاٖ وص ضٚظش تاضیه...

پایاٖ

٘ظطات ذٛز ضا ت ٝایٕیُ ظیط اضساَ وٙیس
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