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  زيبائی

  .زيباتر ازھمه بھتر و ،، زيبای زيبايانمن زيبا ھستم

 ،دستم به آئينه رسيد زرگتر شدم وکه ب ھمين. که طفل بودم ھمه مرا ميپرستيدند زمانی

، اظھارات ھاءوالتجا ھاھطرز نگا از ،که جوان شده ام اکنون .دانستم که من زيبا ھستم

  .دلھا افروخته ام شاعرانه ميدانم که چه آتشی در عاشقانه و

را مشک تر،  بعضی آن. رھاست که شاعران ميستايندھستم، موھای مرا عم من زيبا! بلی

را فشانده و به باد صبا سپرده  بعضی آن. گفته اند يا کمند دل خويش بعضی شب ديجور و

را به شانه تشبيه کرده  تاب دانسته و انگشتان خود چ وپي از شکن و را پر بعضی آن. اند

، چشمانم را رويم را بھشت برين. نده کرده اندھا را شرممقابل گل رويم تمام گل در. اند

مقابل صف مژگانم ھيچ  در. ابرويم را تيغ آبدار توصيف کرده اند بيمار، پرخمار و

ن تنگ مرا نقطۀ موھوم دھا. من بوده است ظفر از فتح و وئی مقاومت نتوانسته وجنگج

، کمرم را به دندانھايم را مرواريد گفته اند ف وسينه ام را صد و بازوانم را بلورين ،دانسته

  .بدنم نثار کرده اند يک از اعضای ھره صدھا وصف ديگر ب موی تشبيه کرده و

دلھا  من در. محبت، فرشتۀ صلح و آفرينندۀ عشقم اما ھيچ يک نگفته که من آيت مھر و

شونت مقابل ديو سياه ظلم، خ من آن پريزادم که در. ، محبت ايجاد ميکنمرينمعشق می آف

 کدورت را زائل و تاريکی و روشنی ميبخشم و و ءرا صفا ھاقلب. نابرابری مجادله ميکنم

 قالبھای در. ميرمنمي جاودانم و ،ناپذيزممن فنا. و انرژی بخش زندگيم .نابود ميکنم
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من . را به روشنائی تبديل ميکنم ھاه زيبائی و تاريکيرا ب ھاگوناگون ظاھر ميشوم، زشتي

 فرشتۀ نجات ميباشم، عشق ميسرشتم و محبت ھستم و ،من عشق ھستم ،آيت زيبائی ھستم

  !!!حرمت مرا بجا آوريد مرا بدانيد و اميد می آفرينم قدر

 


