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 اين باال حاشيه�ى جنگل به خوبى ديده مى�شود.
نگى ميان دشت پوشيده از سبز پررّ سربه�فلك كشيده، خطِختانسد كه دراز اين�جا به نظر مى�ر

ف و جنگل كشيده�اند.بر
ى!…چه زيبايى دلنواز

                                                                      
ا مى�بينم.خت جوان ردر ابتداى جنگل، در

ا مى�شناسم.او ر
ا نمى�تواند!ّد اما روى شاخه�هايش نگه دارگ�ها رسعى مى�كند آخرين بر

مستانى است كه به خود مى�بيند.لين زّاين او
ر مى�كنند.ُا پگ�ها رف يكى يكى روى شاخه�هاى عريان نهال مى�نشينند و جاى خالى بردانه�هاى بر

ام به خوابى عميق فرو مى�رود؛ آن�قدر عميق كه وقتى دوست صميمى�اش،ام آرخت جوان آردر
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ش مى�آيد، به او خوشامد نمى�گويد.نسيم، به ديدار

ه مانده�ام.ه خيرمن به اين منظر
فم مى�آيد و مى�گويد:نان به طرنسيم لبخند ز

ى آمده�اى؟ مى�گويم:اه دورنده�ى مهاجر!… از رسالم پر
ا به ايناهم رخت جوان راى ديدن اين دردست�ها مى�آيم و به سوى جنوب مى�روم … بربله … از آن دور

دم … تابستان با او آشنا شدم.سو كج كر
خت جوان نگاهى مى�كند و مى�گويد:نسيم به در

فته است.ا اكنون ديگر به خواب رّخت مهربانى است … امدر
مى�گويم:

ك …ام … مثل يك كودآر



مى�گويد:
ده�ام …ايش تعريV كرا برها آن�ها رد من نيز بارُرت مى�بّه�هاى جنگل خيلى لذّاو از شنيدن قص

مى�گويم:
خت شادابى است.در

مى�گويد:
د و گنجشكان، شاخه�هايشگ�هاى سبز و شادابش بريزها به من گفته، از اين كه يك روز بربار

ده�ام.خت�هاى كهن سال تعريV كره�هايى از درّايش قصا من برّان است. امك كنند، نگرا ترر
ند و مى�گويد:خى مى�زم چرام به دورديك�تر مى�آيد. آرنسيم نز

خت كهن�سالى كهه�ى درّدم. قصه�اى تعريV كرّايش قصآن وقت�ها كه كوچك�تر بود، يك بار بر
گ�ها، گل�ها و ميـوه�هـاىده است و هر سـال بـرگى كرنـدمستـان زماى زساليان سال، بـا وجـود سـر

ى است.گان بسيارندى داده و اكنون ميزبان پربيش�تر و بهتر
خت كهن�سال باشد.د كه مانند آن درخشيد و آرزو كرچشمانش در

نسيم ادامه مى�دهد:
هاى خود توشه و آذوقه ذخـيـرخت�ها وقتى جوان و شـاداب�انـد، بـرايش گفتم كه بـعـضـى از دربر

ى مى�دهند؛ سـايـهاوان�تـرگ و بار فـرمى�كنند، ريشه مى�دوانند و … به هـمـيـن خـاطـر در بـهـار بـر
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.�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن.١١١١١
خت جوان اآلن در خـوابدر 

ا وقتى بيدار شود …ّاست. ام
ى كهخت يا گياه ديگرهر در 

تربارـرُپگ و بررُ پبخواهد در بـهـار
باشد، بايد …

. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟٢٢٢٢٢
بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.

در ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــت
گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.

گىنداى اين كه زبه�نظر تو، بر 
ى داشته باشـد،ترارـربُپما نيز بهـار 
د؟چه بايد كر

خــتچـه كـسـانـى ـــ مــثــل در 
ـىّه�ى ما ــ اگر بخـوابـنـد يـا حـتّقـص

ندهه زند، وقتى بيدار يـا دوبـاربميـر
ند؟ربارُپشوند، باز هم زيبا و 
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گ يـاند و با دوستان خـود در جـنـگـل�هـاى بـزرمى�انـداز
ختان تنبل، در بهارا درّگى مى�كننـد امندباغ�هاى زيبا ز

ند و بى�محصول مى�مانند.گ و بر چندانى نداربر
خت جوانى به قد و قامت درنسيم، نگاه تحسين�آميز

د و مى�گويد:مى�انداز
ان بود. اين بود كهگ و بار باشد، نگراو از اين كه بى�بر

داشت واوان برف�هاى من گوش داد. توشه�ى فربه حر
ى دواند.ريشه�ى بيش�تر

                                          

م؛ از نـسـيــممـى�دارخـت جـوان بــرا از دره�ام رـگـاه خـيــرن
م، فريادخداحافظى مى�كنم و هم�چنان كه اوج مى�گير

ختگ و بـار دردم و برنم: من در بهـار بـاز مـى�گـرمـى�ز
.ما به چشم خود مى�بينجوان ر



يك روز تعطيل است. من و پدر باهم به كوه آمده�ايم.
ق در شادى و نشاط مى�شوم.م. هروقت به اين�جا مى�آيم، غرا خيلى دوست داركوه ر

                                                                   
ى نمى�گويم.م ساكت است؛ من هم چيزپدر

م نگاه مى�كنم … ما چه قدر باال آمده�ايم!به پشت سر
اشيبى كوه، مى�نشينيم.چند دقيقه�اى در سر

ى�هايى كوچك است.از اين�جا همه�چيز شبيه اسباب�باز
ه�ى قند ديده مـى�شـود، بـاّه�ى يك حـبا كه بـه انـدازگ چند طبـقـه�اى ر خيال، ساخـتـمـان بـزرِدر عالـم

م مى�گويد: چه كار مى�كنى؟انگشتم جابه جا مى�كنم. پدر
ه نگاه تحسين�آميز او مى�شوم.ّمتوج

مى�گويم: نگاه كن پدر! چه قدر ساختمان�هاى شهر كوچك شده�اند!
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ت كـوهّمى�گويد: از اين�جا همه�چيـز كـوچـك ديـده مـى�شـود؛ خـاصـي
همين است.

مى�گويم: چه خاصيتى؟
د كه جهان آفرينش بـسـيـارمى�گويد: اين كه به يـاد مـا مـى�آور

عظيم�تر از آن است كه ما
فكر مى�كنيم.

احساس مـى�كـنـم اكـنـون
ا كـهصـت خـوبـى اسـت تـا ســؤالــى رفـر
ده، ازا مشغول كرت�هاست ذهنم رّمد

سم. به او نگاهى مى�كنم و مى�گويم:او بپر
د، چه مى�شود؟استى پدر وقتى انسان مى�ميرر
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ب مى�كند: چه�طور شد كه اين�سؤال به ذهنت آمد؟ّاز سؤالم تعج
ا ديدم كهديم. عكسـى را نگاه مى�كـراستش چند روز پيش با مادر آلبوم عكس شـمـا رمى�گويـم: ر

فته بوديد. شما و عمو، زياد به كوه مى�آمديد؟شما و عمو در كوه باهم گر
: بله … يادش بخير!… محمود عاشق كوه بود.
ا مى�ديدم.: پدر … كاش من هم آن موقع بودم و عمو ر

ه�ى شهدا هميشه در ياد ما هستند.ّا عمو و بقيّد امت�هاست كه مى�گذرّمان جنگ مد: از ز
فاقى مى�افتد؟ّگ چه اتايم مى�گويى پس از مر: پدر … بر

ا مى�بيند در پاسخم مى�گويد:پدر كه كنجكاوى مر
ندهه زى دوبارى از دنيا مى�روند… همه�ى ما روزى به دنيا مى�آيند و روزنده روزهمه�ى موجودات ز

هاى نيك و بدى كه درگى جاودانه�ى خود ادامه مى�دهيم … آن روز به همه�ى  كارندمى�شويم و به ز
ا داده مى�شود.گى مى�شود … به اعمال نيك ما پاداش و به اعمال بد ما جزسيددنيا انجام داده�ايم ر

مين�هـاست مثل وقتى كه در فصـل بـهـار، زنده مى�شـونـد … درمان خدا ز انسان�ها در آن روز بـه فـر
م مى�شوند.ّرسبز و خسر
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آهى مى�كشد و ادامه مى�دهد: و خوش به حال كسانى مثل عمو كه
 بعد ازًمـاّگى�اشان در اين دنيا پر از خوبى و زيبايـى بـوده و مـسـلندز

گ نيز نعمت�هاى خداوند نصيبشان مى�شود.مر
ا ادامه بدهيم؟اه رى رسپس مى�گويد: دوست دار

نم.به عالمت موافقت لبخندى مى�ز
اهمان ادامه مى�دهيم؛ باز هم در سكوت!به ر

                                                       
به آسمان نگاه مى�كنم.

ديك شده�ايم!چه قدر به آن نز
م!چه�قدر دوستش دار

.� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن.١١١١١
گىندهمه�ى پيروان اديان الهى به ز 

ند. يعنى...گ اعتقاد دارپس از مر

.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را٢٢٢٢٢
به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!

دبوته�اى كه مى�مير
دبار و دانه�اى دار

ا دستىباز دانه ر
دتوى خاك مى�كار

گز نيستگ بوته هرمر
ا پايانعمر بوته ر

دنمثل آن، پس از مر
نده مى�شود انسانز

گى اگر اين بودندز
پست بود و بيهوده

گانى ما بودندز
ه�اى غم�آلودهّقص

گمثل بوته بعد از مر
ى داريمشد ديگرر

ستاخيزدر بهار ر
ى داريمعمر بهتر

ًبوته�ى بدى، حتما
دميوه�ى بدى دار

خوش به حال آن كس��كه
١دبذر خوب مى�كار

حماندوستــ سروده�ى مصطفى ر١


