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 خوانندٔه این دفتر چند باسطری 

 !قلب این دفترمای خوانندٔه صفا

 به تقالی رهانیدن ؛ظٔه بیمناک هستیدرون چه لح نمیدانم در حلقٔه زنجیر کدام روز و

 خوانهای فرسودٔه من ازتاسران حوادث با ی ماانگورستان تار زندگ ؟ ولی میدانم درخویشم

 .نیش کینه زهر میریزند

 .ه دامن کشیدٔه طوفان آوارگیب وشد زود خاک خواهم ! آه

 !دردم ولی تو ای خوانندٔه دفتر

 داری؛ نیاز خوردٔه عشق صد راز وبهار جوانی با الله های دل داغینه شاید که در سبز

 دره های ناشاد روزگار پیوست و ، رود نیلگون جوانیت دریا که چون سرگذشت منو 

  ؟؟گشت؟ ناپیدا

 .علیل داری ، توشه بر دوش دردآلود و خسته وواستٔه زندگانیهای ناخبه سفر شاید هم

، روح کوچیده از ان احساس آفرینت گاهی لمس میگرددانگشتده ام با سرفرسواگر دفترچٔه 

 ؛تنم برایم پیام میدهد، که بعد از رفتنم کسی نامه هایم را میخواند

 ؛کسی سروده هایم را روی نوار اندیشه هایش میسپارد و

 ایرادی دارد؛کسی  و

 .کسی هم الفاظی پیچیده با نیروی تحسین و

 !مهر و های انسان با درک و عاطف
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کالمم نور دیده را کاشتی  مگشتۀه هایت که روی خطوط  راه گسخاوت لحظ سپاس از تو و

 .را در قلمرو پاک ذهنت انباشتی یمهاافسانٔه درد و

 ؛مکن ء، استهزااردچند برایت جلؤه راستین ندبیگاهم هر های گاه وهذیان

 ؛عواطف جنون آمیزم را خرده مگیر

 !!!پاکم مخند های ساده وبر باور و

یک سخن از  احساس دو تن در یک ردیف واقع گردد و تا درک و ،به ندرت واقع میشود

 .تجلی نمایدکتاب دو زبان 

آمیخته  ،ده استخورگه شامگاهی خون خامه  این سیاه صفحات درد من که گاه بامگاهی و

ساز من های ظاهرلبخند هیاهوی باطن و انی وهم شادم افسوس و آه و غم و شک وبا سر

 .است

  .ها پوشانیده امدلشادی را با حریر مگاهی مالل ها را قلم زده ام وزمانی حدیث نامرادی

های جانسوز را لخیچه بسی ت و بستٔه رنج را با پیکر نحیفم دفن کردندقدر بارهای سره چ! آه

 .یادگار گذاشتمه بتو  برای خواندن  

 نافرجامم را از دروننامٔه عشق اعتراف روح سرگردانم میپیوندد و نیتدیگر با اشکهای پنها

 ،از غوغای زندگانی پر ر شهرمن د آورد که هایم تا سطح روشنان دانستن میچشمٔه عبارت

جوانیم را زیر گامهای ترین لحظات شورانگیز دل را باخته بودم و آسان عقل و و سهل

 .... نابود ساختم جوی زمان خرد وانتقام

 !دوراندیش و اینک تو ای خوانندٔه باهوش و

 !!!!!با هزاران آرزو خاک گردی ،رده راهکگم مگذار چون من  
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 (مبارک رمضان دهم ماه  ُمصادف با 
  


