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 :رالصَ

ُاي فصاواٌی  ُایی کَ در زٌسگی ُيَ افصاد وجّد دارد، كؼٍگی ُا و ظزحی ةا وجّد جياىی دػّاري

ُا را  ُا خضّر دارد کَ کافی اظث ٌگصػيان را عّض کٍیو جا ایً زیتایی ٌیض در دل ُيیً دػّاري

 .دیسه و نيعؼان کٍیو

 :ىلسىَ

 کٍس آغاز ُفحَ ةاػس یا پایاٌغ، فصكی ٌيی

 صتح ةاػس یا ػب، ةشر اىیس

 ػٍاظس ٌَ وكث ىی

 ٌَ ىّكعیث؛

 ُص وكث ةکاري

 ػتیَ نّةیاي ظدص آىیض

 ةا اونیً ظهّع آفحابِ رّاظحً،

 زٌس جّاٌَ ىی

 و جا آظيان ىّفلیث و جّاٌعحً

 .گیصد اوج ىی

 .ُصگض ٌااىیس ٌتاش

 ظث رخيی ي ةی ٌااىیسي، جیؼَ

 .ات ي ػعّر و رّػتزحی جان ریؼَةَ 

 پط جا دیص ٌؼسه،

 اىیست را ةکار  ةشر جادویی

 !ُایث را درو کً و ىعجضه

                                                **** 

 .ظازیو ىا روزُایيان را رّدىان ىی

 .گصدد رّب و ةس اىصوز و فصدایيان ةَ رّدىان ةصىی

 دُیو، ي ٌاجّاٌی و ٌااىیسي ظص ىی کٍیو ٌانَ ا ةاز ىیُایيان ر کَ از وكحی چؼو ایً
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 جّاٌیو ةَ جاي ٌانَ و فغان فعانیث کٍیو؟ کَ ىی یا ایً

 ایس؟ جا ةَ خال ةَ آن فکص کصده

 ُيَ و ُيَ ىصةّط ةَ رّدىان اظث؛

 .کٍیو رویيان ٌگاه ىی اي ةَ دٌیاي روةَ چَ دیسگاه و از چَ ىٍظصه یا پٍجصه

 .ةم جغییص ةاػٍسُا كا ػایس ةصری از آن

                                                  **** 

 جعارت داػحَ ةاش و زٌسگی کً،

 اىا جّري کَ رّدت دوظث داري،

 !ٌَ جّري کَ دیگصان از جّ اٌحظار دارٌس

 رظی یا ٌَ ىِو ٌیعث کَ جا ىلصست ىی

 ػٌّس یا ٌَ، و ىِو ٌیعث کَ جيام آرزوُایث ىدلق ىی

 .ظث کَ خالِ دنث رّب ةاػسىِو ایً ا

 ات نشت ةتص ي زٌسگی جّاٌی ػاد ةاش و از ندظَ ندظَ پط جا ىی

 و رّدت ةاش؛

 رّدت خاکو و ىعیار و كاضیِ کارُاي رّدت،

 ي دٌیاي رّدت کاره رّدت ُيَ

 ي آرزوُاي رّدت، و اٌگیضه

 !کط ٌساري جّ ٌیاز ةَ جأییس ُیچ

                                                  **** 

کٍیس و اعحلاد ةَ  وكحی ػيا ٌگصان ُعحیس، یک جصّر غیص واكعی از آیٍسه را در ذًُ رّد ایجاد ىی

جص، ػيا ةسون ُیچ دنیم  ةَ عتارت ظاده. ػّد ایً جصّر، ىّجب ایجاد اخعاس ىٍفی در ػيا ىی

ٌگصاٌی را از رّد دور کٍیس، در زٌسگی ةا اىیس زٌسگی . جصظاٌیس ه ىیكاةم كتّنی، رّدجان را از آیٍس

ٌگشاریس اىّاج ىٍفی، كسرت فکص و اراده و . ُاي ىثتث وجّدجان آزاد ػّد کٍیس و اجازه دُیس اٌصژي
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کَ ةَ  ىاداىی. ةا ایً اعحلاد زٌسگی کً کَ کم جِان ظصف ىً اظث. پؼحکار ػيا را ىعسود کٍٍس

 .در وجّدت اظث وفادار ةياٌی، ىّفق رّاُی ةّدآن ةِحصیٍی کَ در 

                                                  **** 

 .چٍان زیتا و جياػایی ُعث، کَ ىا در درك آن ضعف داریو زٌسگی آن

 ةیٍیو؟ چصا زیتا ٌيی

 .ظث اگص زٌسگی را ةاور داػحَ ةاػیو، ُيیً ةصاي ةِحص ػسٌغ کافی

 .فصصث زٌسگی کو اظث

 ةضرگّارجص از آن ةاش کَ ةصٌجی

 .جص از آن، کَ ةصٌجاٌی و ٌجیب

 از دررث ةیاىّزیو؛

 ُا ةایس ریؼَ ةّد، ةصاي ةعضی

 .ُا ةسُیو جا اىیس ةَ زٌسگی را ةَ آن

 ُا ةایس جٍَ ةّد، ةصاي ةعضی

 ُا ةاػیو؛ گاه آن جا جکیَ

 ُا ةایس ػاخ و ةصگ ةّد، ةصاي ةعضی

 ُا را ةپّػاٌیو ُاي آن جا عیب

 ُا ةایس ىیّه ةّد، و ةصاي ةعضی

 ُا ةیاىّزیو، جا ظعو زٌسگی کصدن را ةَ آن

 .ٌَ زٌسه ىاٌسن را

                                                  **** 

 .فصصث زٌسگی کو اظث

 ةضرگّارجص از آن ةاش کَ ةصٌجی

 .جص از آن، کَ ةصٌجاٌی و ٌجیب

 .زٌسگی ىثم ٌلاػی کصدن اظث
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 اىیس ةکغ، رعّط را ةا

 اػحتاُاجث را ةا آراىغ پاك کً،

 .ور ظاز ىّ را در صتص، غّظَ كهو

 ظث، اىیس چیض رّةی

 ػایس ةحّاٌیو ةگّییو ةِحصیًِ چیضُاظث

 .ىیصٌس وكث ٌيی و چیضُاي رّب ُیچ

                                                 **** 

اداىَ دادن و جعهیو ٌؼسن؛ یک روز کَ ةا یک راظص  کٍی ةَ آیی و افحزار ىی روزي ةَ رّدت ىی

 .اي ىّفلیث زٌسگی رّد را جغییص داده

جّاٌس ظص او را  اى ةاش کَ دریا ُو ةا جيام عظيث و كسرجغ ٌيْ ُا ُيچّن جضیصه در ىلاةم ظزحی

 !زیص آب کٍس

 ػِاىث ُيیؼَ فصیاد زدن ٌیعث؛

 "!ةاره جالش رّاُو کصدفصدا دو":گّیس ظث، کَ در اٌحِاي روز ىی گاُی صساي آراىی

 .ایس چیض را از دظث داده اىیسجان را کَ از دظث ةسُیس، اٌگار ُيَ

کٍیس ُيَ چیض از دظث رفحَ اظث، ةاز ُو اىیس وجّد دارد  انتحَ خحی زىاٌی کَ فکص ىی

                                                          **** 

رّاُس، آن ُو از جٍط  زٌسگی ةاور ىی! پایان زٌسگی ٌیعثادت ةاػس دٌیا گصد اظث؛ ُیچ ػتی 

 .اىیس

 .روٌس ىیصٌس و ٌَ از ةیً ىی ةایس كسر ندظات را داٌعث، ٌَ ىی

 .وكث از آن دنعصد و غيگیً ٌتاش، زىاٌغ کَ ةصظس جّاةث را رّاُی گصفث ُیچ

 .کٍس از وراي ُص ػب، دوةاره رّرػیس ظهّع ىی

ػٍاظس ٌَ  ا پایاٌغ، صتح ةاػس یا ػب، ةشر اىیس ٌَ وكث ىیکٍس آغاز ُفحَ ةاػس ي فصكی ٌيی

زٌس و جا  آىیض، ةا اونیً ظهّع آفحاب رّاظحً جّاٌَ ىی ىّكعیث؛ ُص وكث ةکاري ػتیَ نّةیاي ظدص

 .گیصد آظيان ىّفلیث و جّاٌعحً اوج ىی
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س جا پ. ات ي ػعّر و رّػتزحی ظث ةَ جان ریؼَ رخيی ي ةی ٌااىیسي جیؼَ. ُصگض ٌااىیس ٌتاش

 !ُایث را درو کً دیص ٌؼسه ةشر جادویی اىیست را ةکار و ىعجضه

                                                   **** 

 .ُا کحاب زٌسگی را ٌتایس زود ةعث؛ ػایس اىیس در صفدَ ةعسي کحاب ةاػس گاُی وكث

ُا ةصاي پشیصش اىیس ظصفیث  ناٌعا. ُاي ػب، ةایس روػٍایی اىیس را پیسا کصد ةصاي گشر از جاریکی

کٍس، اىا جّ از  ُا را فصاىّش ٌيی آرزوُاي رّد را یادداػث کٍیس؛ رساوٌس آن! اٌگیضي دارٌس ػگفث

زٌسگی یک اجاق ةا دو پٍجصه . ي دیصوزت ةّده اظث رود چیضي کَ اىصوز داري رّاظحَ راظصت ىی

ااىیسي ةَ زٌسگی ٌگاه کصدم، یادم ُعث روزي از پٍجصه ن. ٌیعث، زٌسگی ُضاران پٍجصه دارد

رّاُو گصیَ کٍو و روزي از پٍجصه اىیس ةَ زٌسگی ٌگاه کصدم، اخعاس کصدم  اخعاس کصدم ىی

 !رّاُو دٌیا را جغییص دُو ىی

ام فلط از  جصيیو گصفحَ. ُاي زٌسگی را ٌسارم عيص کّجاه اظث؛ فصصث ٌگاه کصدن از جياىی پٍجصه

 !م پٍجصه اىیس اظثیک پٍجصه ةَ زٌسگی ٌگاه کٍو و آن ه

                                                    **** 

 

 

فصد زىیً   جصیً آرام  ، گاُی ةایس در ُجّم ىؼکالت دنیم ػاد ةاػی داٌی گاُی ةایس خحی ةی ىی

آىّرحو . اىیست فلط ةَ رسا ةاػس. ظث  و ظزحی ةزؼی گشرا از زٌسگی  اىیس ُيیؼَ ُعث.  ةاػی

و   خال ُيَ  در  کَ  آىّرحو. جّاٌس ُيچّن اىیس آدىی را ایعحاده ٌگَ دارد ارویی ٌيیکَ ُیچ د

آىّرحو کَ جٍگیسن ُيیؼگی . وكث ةایس عؼق ورزیس، خحی در زىان رعحگی، ةیياري و یأس ُيَ

گاُی ةایس ةا ریانی آظّده زٌسگی کصد، . ةٍسد ُایيان ىی ُا را ةَ روي داػحَ ُا، چؼو ةصاي ٌساػحَ

جّاٌس ُيچّن اىیس آدىی را زٌسه ٌگَ دارد،  آىّرحو کَ ُیچ دارویی ٌيی. از ُص ٌتصد و ػکعحیرُا 

 .زٌسگی ةیاورد و عؼق ةتزؼس

                                                  **** 
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 زٌسگی فصدا ٌیعث،

 .زٌسگی اىصوز اظث

 زٌسگی

 عؼق اظث و اىیس، ي كصَ

 .ُا ٌیعث ي غو صدٍَ

 اٌسیؼی؟ ةَ چَ ىی

 جاظث، ٌگصاٌی ةی

 .چّن رسا ةا جّظث

 زٌسگی یک اجاق ةا دو پٍجصه ٌیعث،

 .زٌسگی ُضاران پٍجصه دارد

 یادم ُعث روزي

 از پٍجصه ٌااىیسي ةَ زٌسگی ٌگاه کصدم،

 .رّاُو گصیَ کٍو اخعاس کصدم ىی

 و روزي از پٍجصه اىیس ةَ زٌسگی ٌگاه کصدم،

 !دُورّاُو دٌیا را جغییص  اخعاس کصدم ىی

 عيص کّجاه اظث؛

 .ُاي زٌسگی را ٌسارم فصصث ٌگاه کصدن از جياىی پٍجصه

 ام فلط از یک پٍجصه جصيیو گصفحَ

 ةَ زٌسگی ٌگاه کٍو

 !و آن ُو پٍجصه اىیس اظث

 .كهيث را ةصدار

 ُا؛ ي رّةی ةٍّیط از ُيَ

 !زٌسگی، عؼق، اىیس

 !و ُصآٌچَ ةص روي زىیً زیتاظث

 .گم ىصیو، گم رز

 :ویطروي کاغش ةً

 "!ُایغ زیتاظث زٌسگی ةا ُيَ جهزی"
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                                            **** 

 زٌسگی ُيیً اظث،

 اي ةا ظعو راص، ججصةَ

 ُسایث یک کؼحی در دریایی ظّفاٌی،

 ةَ اىیسِ رظیسن ةَ ىلصسي ةصاي آراىغ

 .ُاي کؼف ٌؼسه ةصاي کؼف جضیصه

 ُو ٌصظیسیو،کسام  و انتحَ، وكحی کَ در آرص ةَ ُیچ

 !ایو ران ىاُصي ػسه نتزٍسي از رضایث، کَ ةَ ُص خال كایق

 !نتزٍس ةضن، زٌسگی ُيیً اظث

 ظث اىیس چیض رّةی

 ىثم آرصیً ظکَّ،

 ىثم آرصیً ةهیط،

 ىثم آرصیً گهّنَ،

 ىثم آرصیً کؼحی؛

 گشارد کَ غصورت ةؼکٍس، آرصیً ظکَّ ٌيی

 ةصگصدي، ُا گشارد کَ ٌااىیس از جصىیٍال آرصیً ةهیط ٌيی

 .گشارد کَ ظصةاز اظیص ػّد آرصیً گهّنَ ٌيی

 کعی کَ اىیس دارد فلیص ٌیعث،

 .ُيیؼَ چیضي دارد

 یادم رفث از آرصیً کؼحی ةگّیو،

 آرصیً کؼحی خحی اگص ُو ٌیایس

 .گشارد کَ ٌام دریا و ىعافصت از یادت ةصود ٌيی

 ُا از دار دٌیا ىا آدم

 را رّب ةهسیو،  ػکعحً

 اػس یا در و پٍجصه،رّاُس ػیؼَ ب ىی

 ػایس غصور ةاػس
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 !یا خحی دل

 اگص از ىً ةپصظی اىا

 ةسجص از ُيَ ایً اظث کَ

 .ػکٍیو را ىی  گاُی اىیس کعی

 آدىیضاد ةی اىیس

 !جعيی ىحصوك اظث

                                               **** 

 زٌسگی ظزث ٌیعث، جهذ ٌیعث؛

 ُاي ىّظیلی چّن ٌث

 دارد؛ ةاال و پاییً

 گاُی آرام و دنٍّاز

 و گاُی ظزث،

 گاُی ػاد و

 .گاُی پص از غو

 .رّاُس، آن ُو از جٍط اىیس زٌسگی ةاور ىی

 .ةایس كسر ندظات را داٌعث

 آدم ةَ اىیس دظث یافحً ةَ ثصوت، عؼق یا آزادي

 کٍس، رّد را رعحَ و فصظّده ىی

 و وكحی کَ آن را ةَ دظث آورد

 ةصد از داػحٍغ نشت ٌيی

 .کٍس آن را جتاه ىییا 

 اظث کَ  رّػتزث واكعی آن کعی

 ةحّاٌس ةَ رّد ةگّیس

 .رّاُو راه ةصوم، ٌَ ةَ ىلصس ةصظو ىً ىی

 اظث کَ  و ةسةزث کعی

 .رّاُو ةَ ىلصس ةصظو گّیس ىً ىی ظازد و ىی رّد را ىلیس ىی
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 !رظیسن ىصدن اظث

زٌسگی را ٌفعی ارزش غو رّردن ٌیعث 

 .و دنو ةط جٍگ اظث

 رٍسم، ىیةاز ُو 

 رٍسم كسر ىی آن

 .کَ غو از روي رود

 زٌسگی ةایس کصد

 گاه ةا یک گم ظصخ،

 .گاه ةا یک دل جٍگ

 گاه ةایس روییس

 در پط ایً ةاران،

 گاه ةایس رٍسیس

 !پایان ةص غيی ةی

                                         **** 

 ر ذًُ رّد ایجاد ىی کٍیسوكحی ػيا ٌگصان ُعحیس، یک جصّر غیص واكعی از آیٍسه را د

 .ػّد و اعحلاد ةَ ایً جصّر، ىّجب ایجاد اخعاس ىٍفی در ػيا ىی

 .جصظاٌیس جص، ػيا ةسون ُیچ دنیم كاةم كتّنی رّدجان را از آیٍسه ىی ةَ عتارت ظاده

 .ٌگصاٌی را از رّد دور کٍیس

 .ػّد ُاي ىثتث وجّدجان آزاد در زٌسگی ةا اىیس زٌسگی کٍیس و اجازه دُیس اٌصژي

 .ٌگشاریس اىّاج ىٍفی كسرت فکص و اراده و پؼحکار ػيا را ىعسود کٍٍس

 .دنیم ػاد ةاػی داٌی، گاُی ةایس خحی ةی ىی

 .جصیً فصد زىیً ةاػی آرام  ةایس در ُجّم ىؼکالت  گاُی

 .ظث و ظزحی ةزؼی گشرا از زٌسگی  اىیس ُيیؼَ ُعث

 . ةَ رسا ةاػس  اىیست فلط

 !ظثزٌسگی جکصار فصداُاي ىا
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  کَ فصدا ٌیعحیو رظس روزي ىی

 ىاٌس فلط ٌلغ ٌکّظث، آٌچَ ىی

 !ىاٌس و ىا ٌیعحیو ُا ىی ٌلغ

                                     **** 

 ز دررث ةیاىّزیو؛

 ُا ةایس ریؼَ ةّد، ةصاي ةعضی

 .ُا ةسُیو جا اىیس ةَ زٌسگی را ةَ آن

 ُا ةایس جٍَ ةّد، ةصاي ةعضی

 .ةاػیوُا  گاه آن جا جکیَ

 ُا ةایس ػاخ و ةصگ ةّد، ةصاي ةعضی

 .ُا را ةپّػاٌیو ُاي آن جا عیب

 ُا ةایس ىیّه ةّد، ةصاي ةعضی

 ُا ةیاىّزیو جا ظعو زٌسگی کصدن را ةَ آن

 .ٌَ زٌسه ىاٌسن را

 .گاُی ةصاي اٌسارحً یک دررث ةایس صس ضصةَ جتص ةضٌیس

 .رایط را ةصاي ضصةَ صسم آىاده کٍساز ایً صس ضصةَ، ٌّد و ٌَ ضصةَ اول کارش ایً اظث کَ ش

ایٍکَ دررث در ظّل ٌّد و ٌَ ضصةَ ظص جایغ اظث، دنیم ةیِّدگی آن ضصةات ٌیعث، دنیم 

 !دنعصدي ٌیعث، دنیم ٌااىیسي ٌیعث

دُس ٌتایس در  کٍیو ةَ ظصعث جّاب ٌيی کَ اكساىاجی کَ ىی ایً. اي ةَ ُيیً ػکم اظث ُص ىتارزه

 .کٍسعضم و اراده ىا رههی ایجاد 

ضصةَ صسم ةاالرصه از راه . کٍیو ةگشاریو ةَ خعاب یکی از ُيان ٌّد و ٌَ ضصةَ اول ُص کاري ىی

 .اٌسازد رظس و دررث را ىی ىی

 !ُصگض ٌااىیس ٌؼّ. رّاُس ٌگصان ٌتاش، ىّفلیث صتص ىی

 جصیً گٍاه کتیصه چیعث؟ ةضرگ: پصظیسٌس( ع)از اىیصانيؤىٍیً 

 !و یا روزه ٌگصفحً خجاةی ٌيازي، ةی خضصت ٌگفحٍس ةی

 ".رساوٌس رخيث از ػسن ٌااىیس و یّس ٔ ىا": فصىّدٌس



 

 

 
13 

 اوجمه رماویک کاربر 315پاویک | امید

 
 ةیاییس یک كصاري ةا ُو ةگشاریو،

 !دُیو کَ اىیس آرصیً چیضي ةاػس کَ از دظث ىی ایً

                  ****                                         

 ٌگصم، ةَ آن ذره ٌّر در دوردظث ىی

 ٌّر،

 دور،

 ٌّر،

 .دور

 !زده اي ػب

 !اي ىغيّم

 !اي ٌااىیس از ٌّر

 ُا؛ ىً ٌیض چّن جّ زرو دارم از ایً ٌاىصدىی

 ونی ٌّر را ةایس دیس،

 اةصُا را کٍار ةایس زد،

 .کؼس پؼث ایً اةصُاظث کَ ٌّر ٍُّز ُو ٌفط ىی

 ُصچٍس ةیساري اىان زريی و چؼياٌيان رعحَ اظث،

 .جص گصدد ونی زرو ةیساري ٌتایس کٍَِ

 .زرو ٌتایس ٌاظّر ػّدایً 

 .ىاٌٍس، خحی در ػب ظهيث ىاه و ظحاره جا اةس پؼث اةص ٌيی

 .ىً ةَ اىیسواري رّد ىعحادم

 .جص گصدد زرو ةیساري ٌتایس کٍَِ

 .در پّػغ ظیاه ُص ػب، جتعيی از ظهّع صتح پیساظث

 .ةَ آن نتزٍس اىیس ةایس ةعث

 .جص گصدد ایً زرو ٌتایس کٍَِ

 .ادمىً ةَ اىیسواري رّد ىعث

 !ٌّر را ةایس دیس
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 اصغر صادقی

 پایان
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 «.با تشکر از ًگاُ زیبای شوا، ایي اثر بِ پایاى رسید»

 

 

 

 .برای مطالعٍ دیگر آثار وًیسىدگان، از سایت رماویک بازدید فرمایید

ایه  برای ارسال اثر وًشتٍ شدٌ تًسط شما ي اوتشار آن بر ريی سایت رماویک، بٍ

 .مراجعٍ کردٌ ي یا بٍ اعضای اوجمه رماویک بپیًودید لیىک
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