كاش مي دانستي پذر يعني چه ؟
البتِ سٍصي خَاّي داًست مِ جض تأسف خَسدى ساُ ديگشي ًذاسي !
هي ّستن  ،جَاى ديشٍص ّ ،واى مِ سٍصي دسختاى بِ احتشاهن هي ايستادًذ  ،آسواى بش شاًِ ّاين هي ًشست ٍ
خَسشيذ پشت سشم حشمت هي مشد .
ايي هٌن ّ ،واى مِ سٍصي توام ابشّا فقط بِ خاطش هي هي باسيذًذ ٍ صهيي گستشدُ شذُ بَد تا هي خشاهاى
خشاهاى سٍي آى ساُ بشٍم .
فنش هي مٌي ّزياى هي گَين پسشم ؟ ًِ  .هي اهشٍص تَام مِ ديشٍص سسيذُ بَدم  ،هي ّن هثل تَ بَدم با ّويي
سيٌِ ستبش ٍ صباى شيشيي .
هي ديشٍ ص  ،اهشٍص تَ بَدم  ،هغشٍس ٍ سشمش  ،سشبلٌذ ٍ ًا آسام  ،شَسيذُ سش ٍ جَاى  .اهشٍصم سا ببيي مِ جَاًي
ام سا دس مَچِ ّا با پشت خن جستجَ هي مٌن .
نشنيذه اي كه مي گوينذ :
خويذُ پشت اص آى گشتٌذ پيشاى جْاى ديذُ

مِ اًذس خاك هي جَيٌذ ايام جَاًي سا

هي گَّش گشاًبْايي بِ ًام جَاًي سا دس هسيش بضسه شذى تَ گن مشدُ ام  .دس ّويي مَچِ ّايي مِ سد پايت سا بِ
يادگاس قاب گشفتِ اًذ  ،دس ّويي خياباى ّايي مِ تَ فنش هي مٌي دسختاًش بِ احتشام تَ ايستادُ اًذ .
ايي هٌن ّ .واى جَاى ديشٍص ٍ پيش اهشٍص  .هي سٍصي مَدمي سشحال بَدم مِ آسواى سا فقط بِ خاطش بادبادك
ّاين دًبال هي مشدم  .بعذ جَاى شذم  ،بضسه شذم ٍ سپس پيش شذم .
تمام شادي هايم در لبخنذ تو خالصه مي شذ و صذايت مرا تا رويا مي برد .
هي پذس بَدم  .پذس تَ مِ اهشٍصم سا فذاي فشدايت هي مشدم  .يادت ًوي آيذ ٍ ،لي هي بِ ياد داسم مِ لقوِ ام سا بِ
تَ هي دادم ٍ اص سيش شذًت لبشيض اص شادي هي گشتن .
هي آى سٍص پذس تَ بَدم دس خيال خَدم ٍ خَدت ٍ اهشٍص پذس تَام دس خيال خَدم  .سٍصي توام آسصٍي هي دست
مشيذى بِ هَّاي تَ بَد .
اهشٍص اص ًظش تَ هي فقط هَقع عطسِ مشدى هتَجِ آفتاب هي شَم .
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هي سيٌِ ام دسد هي مٌذ  ،چشون من سَ شذُ ٍ دًذاى ّاين سيختِ است اها قلبن بِ عشق تَ جَاى است .
هي ًِ شايستِ تشحون ٍ ًِ اليق ديذُ ًشذى  .هي سا ّويي گًَِ مِ ّستن  ،بپزيشيذ  .اص خذا هي خَاّن مِ
صذاي عصاين شوا سا اريت ًنٌذ ٍ اص شوا هي خَاّن مِ هشا ببخشيذ مِ تق تق عصاين هثل الاليي سالْاي
پيشيٌن شيشيي ًيست ٍ ...
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