
 قرقاول های آزادی
 علی یحیی پْس سل تی تی 

 
 

 تش پٌجشٍ ای کَ دّس دست آسواى الیتٌاُی سا تش چطواًن
 تصْیش هی کٌذ ًگاٍ هی کٌن 

 هي اص ّادیَ ُای تٌِائی ایي دًیای اص خْد تیگاًَ ّهٌضّی
 گزس کشدٍ ام 

 ّالیتٌاُی عطك سا دس هشدهکِای چطواًن 
 فی تصْیش ًوْدٍ ام ّایواژ ُای لطی

 اص عطك تَ کِکطاى ّخْسضیذ سا 
 تا عطك تَ اًساى پیًْذ دادٍ ام 

 ّدّستی تا طثیعت ّدسیا سا ُش سّص 
 تادّستی تَ تطشیت ًْ آهیختَ ام 

 هي سحشی خًْیٌن 
 ّکجاٍّ ام اص اًاس ّسیة ّگلِای اطلسی 

 پش است ّآّاص تلثالى ّلٌاسی ُای هشداب سا 
 تگْش سیاُتشیي اًساًِا هی سساًذ 

 چطواى آفتاتیت ًمص هی کٌذ سا تشًگ ّس
 واى اًذیطَ ّتفکش دس ًا خْدآگاٍ تْ ي کسًگِای سًگی

 تا اص تْ اتذیتی تساصم کَ دسیا تااًساى آضتی کٌذ 
 ّهغضم فْالد سا آب کٌذ 

 .تا عطك سا تش ای تْ ّدس سفشٍء تْ تگستشاًذ 
 

 تی تْ هِتاب غوگیي است 
 ّگاّ ُای سّستا ُای گیالى کن ضیشًذ 

 ّصهیي تطٌَء هشداب است 
 ّلوشی ُا پشیطاًٌذ 

 ّهاُیاى کٌاس هشداب سژٍ ًوی سًّذ 
 ّسیٌَء ایي خاک اص گل ضمایك ُای ّحطی خالیست 

 ّلْستالَ ُادس ضفمی خًْیي دس ضالیضاساى 
 کَ پش اص خضٍ ُای سًگیي اًذآّاص ّحشهاًِای غن اًگیض سا 

 دس هشدهکِایطاى ًمص هی کٌٌذ
 ْ تیگاًَ هی ضْد تاّسم کي ضفك تا ت

 ّلتی تَ خْسضیذ تُْیي کٌی 
 ّیاسِای آتی ًگاُت 

 .تا هشّاسیذ ُای خضس جْاًَ ًخْاٌُذ داد
 

 سِن تْ هشداب ُای پشگل  ایي دًیا گزس کٌی تایذتایذ اص 
 ّچٌاسُای ستثش 

 ّلش لاّالى سًگیي ّآسواًی آفتاتی 
 ّاًذیطَ ُای اًساًی تاضذ
 ّضکاس اًساًِا  َتایذ اص ایي صًذاى اص خْد تیگاً

  لشًِای سالخی ّخشافَ ُای صهستاًی لطثِای یخی
 پشّاص کٌی ّتَ جشگَء هشغاتی ُای جْاى 

 آسواًِا پیًْذ خْسی 
 ّچٌاس ُا سا ستایص کٌی 

 تا ُْای تٌفسی ات سا تشایت هِیا کٌٌذ



 تایذ دس فکش هشگ کٍْ ُای کلیواًجاسّ ّالثشص تاضی 
 تایذ سفشٍ ُای ایي اًساًِا 

 شگ آفتاب سا هی تیٌٌذ کَ ه
 سا پیًْذ تَ ضعش ُای عاسفاًَ دُی 

 هللا خطوگیي تْ لاتل خْسضیذ است 
 لاتل ستاسٍ گاى کِکطاًِای صًذگی پش آفتاب تست

 ًوی تْاى اص ًگاٍ تستَء تْ  
 تَ جِالت ُای لشًِای تی آفتاب

 ًگشیست ّسُا ضذ  
 تایذ طلْع کٌی ّدس هغض ایي جِاى 

 هی کٌذ  کَ ُوَ چیض سا هچالَ
 تا اًثاضت سِوگیي پْل سا تحمك دُذ 

 تا هطتِای آٌُگیٌت ًفْر کٌی
 .تا ضمایك سا دس سفشٍ ات هِواى کٌی 

 
 ًْس هی تشاّد  است کَ طلْع تْ دس دّس دست

 ّضثٌن ُای اطلسی 
 ًسین پش طشاّت تِاس سا تَ گلِای آلالی خاًَ ات 

 هی کٌٌذ هِواى 
 تَ ایي دًیا  تایذ تَ دلیل ادساک تذ تیي ّهطکْک

 ًظاسٍ کٌی 
 ُش چیض سا اص گلثشگِای تعملت تجْئی چشای  ّ

 دٍ ات تاضیااها خْش تیي تَ اس
 ُوَ چیض سا ّاژگْى خْاُذ کشد  ات چْى اسادٍ

 ّتشا تا الیتٌاُی سشّد ُای سش صهیي ُای دّس 
 ّصذایت سا  پیًْذخْاُذ داد

  کِکطاى آتی خْاُذ سساًذتَ 
 لاّالى سًگیي دم سا شدهکِای لشتَ آى ًواص گضاسی ّهتا 

 .کٌی  سشّد ّپشچن خْد
 

 تیاًذیص تاص ُن تیاًذیص 
 کَ طلْع آغاصیي تْ دس اًذیطَ تَ ایي جِاى 

 ال یتٌاُیست کَ سفشٍ ُایت سا آسایص خْاُذ داد 
 ّلتی تَ سش هایَ کَ حاصل اًثاضت سِوگیي کاس 

 ْاُی آفشیذتیاًذیطی چوي صاساى سش سثض ختست 
 هایَ ایي تف لعٌت کشدٍ ء تْ سش 

 ُوَ چیض سا ًاتْد ّهضوحل هی کٌذ 
 ًاى سا اص سفشٍ ات هی گیشد 

 ّگشد ًاهْصّى هی پاضذ ّتجاّص تَ غشّست سا
 هثل افیْى تَ تْ تضسیك هی کٌذ 

 تا عادت تَ خشافَ ُای ُش سّصٍ اش کٌی 
 جٌِن کٌذ  تشتْ تا طثیعت دّست ّیاّس تْسا

 ی تا هذام تَ آى تُْیي کٌ
 تا خًْاتَ ُای سشخ طثیعت سا 

 ُن چْى ضشاب تٌْضی ّتخشیثص کٌی 
 ّضعش ُای عاسفاًَ طثیعت سا 

 .تا افیْى آهیضش دُی ّصثح سا ًثیٌی 
 

 هشگ هي دس لاًْى سش هایَ عشّسی تست 



 ّدس دل ُضاس تاس هشا تَ داس هیضًی 
 ّدًیای ّاسًَّ سا تشای سش هایَ هِیا هی کٌی 

 صًذاًی کٌذتا خْسضیذ ّصهیي سا 
 ّعطك تَ هِتاب ّستاسٍ گاى سا 

 دس سلْلِای هغضت تیگاًَ ّ آهیختَ 
 تَ ّحی ّتٌذگی کٌذ 

 تا گلِای ایي خاک سا تا دستاى صهختت 
 .تَ جای آتیاسی ًاتْد کٌی 

 
 هي پیشاُي سًگیي تْ ُستن 

 کَ ضالیضاست سا ُش سّص آسایص هی دُن 
 کٌن ّصیثا تشیي تشاًَ سا دس گْضِایت صهضهَ هی 
 تا خْسضیذ سا دس ضشق ًگاُت طلْع دُی 

 هي  تشا اص اًذیطَ ُای صهخت ّ چشکیي 
 کَ فطاس خًْت سا تا ال هی تشًذ 

 ّتشا ُش لحظَ صًذاًی ّتٌذ هی کٌٌذ 
 سُا هی کٌن تا دًیا سا 

 ضکْفاتش ّضفاف تش تثیٌی 
 ّهاُیاى سّد خاًَ ُا سا پشّسش دُی 

 ِاساى تثشی ش سا تش سفشٍ ات تَ هیِواًی تاًّآً
 دس تْ دسیا ضکْفَ خْاُذ داد 

 ّجٌگل تَ هیِواًیت خْاُذ آهذّ آى 
 طلْعص هی گزسد  اص دیشیست کَ

 ّتْ دس خْاب صهستاًی سش هایَ
 سّص ضواس سّص آفتاتی ُستی 

 .کَ ُش گض طلْع ًوی کٌذ 
 

 تایذ دس لشًِای سکْت تی داًطی ات گشیست 
 است  ّهي ُش سّص تشایي حضى کَ تشا فشا گشفتَ

 چطون خًْیي است 
 ّتَ خاطش ًیاًذیطیذى تْ هذام سالخی هی ضْم

 ّطٌاب داس تش گشدى داسم 
 ت سا تَ دست گشفتَ ام چشا کَ فاًْط سّضٌائی ا

 ّتی تْ فشسٌگِا ساٍ سا تَ تٌِائی طی کشدٍ ام 
 تا اسادٍ ء تْ تَ اسادٍ ام گشٍ ًخْسد 

 تْ ُن چٌاى اراى گْی ایي هسلخی 
 ًاى عاضك سا سٌگساس هی کٌی ّسٌگ تَ دست ص

 ّهشگ هشا تاالی جشاثمالِا دس هیذاى ضِش تواضا هی کٌی 
 .یٌّآجیل ّتخوَ هی ضک

 
 آصادی پشچن تست 

 کَ ُش سّص دس ایي هشغضاس هی سّیذ 
 تایذ اص اصخْدتیگاًگی کَ دس ًاًت عجیي است 

 ّتش ًواصت عجیي است 
 ّتش تٌت تی تْتَ هی کٌذ 

 تا گلِای آتی ًگاُن  سُائی یاتی ًّگاُت سا
 آسایص دُی تا صهیي تا کاست آضتی کٌذ 

 ّطثیعت تا ًگاُت آضتی کٌذ
 ّسحش تاصٍ ای طلْع کٌذ 



 ّسّص آتستي آصادی تاضذ 
 ّسفشٍ ات آسایص ضْد

 ُوَ چیض تَ ًگاٍ تست کَ هی ضکْفذ 
 ّجٌگل تا کاست دّست هی ضْد 

  تست فمظ دسًگاٍ کَ دس ُطتی خاًَ ات گلِای تیذ هطک تکاسی
 اًساًِا ُوَ تا طثیعت دّست هی ضًْذ کَ 

 ذٌتش سفشٍ ات پش هی افطاً ىّلشلاّال
 . لشلاّالى آصادی

 
 ُفتن سپتاهثش دُّضاسّدٍ   

     
     
         


