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هب انم خداوند داانی راز

در عصر حاضر که با پیشرفت های جدید و تکنولوژی های غریب، مشکالت 
روحی – روانی متعددی گریبان مردم را گرفته است، پناه بردن به دامن جوامع سّنتی 
و زنده گردانیدن دوبارۀ رسوم و فرهنگ پیشینیان یکی از راهکارهای مناسب و قابل 

تأّمل کنونی مردم محسوب می شود.

جدید  عصر  مردم  روحیۀ  با  گذشتگان  عادات  از  محدودی  تعداد  حال  این  با 
همخوانی ندارد و الزم است تا بازنگری شده و تغییر یابند.  یکی از این موارد تصمیم 

گیری برای ازدواج فرزندان است. 

متأّسفانه هنوز شاهد رسوم غلط گذشته و اصرار بر اجرای آن رسوم در میان 
تعدادی از والدین هستیم. اجبار فرزندان به ازدواج با شخص مورد نظر پدر یا مادر 
و عدم نظرخواهی از آنان در این امر مهم، یکی از بزرگ ترین معضالتی است که 

زندگی جوانان را تا آخر عمر تحت الشعاع خود قرار می دهد. 

در منظومۀ کوتاه خواستگاری ، این مشکل را به زبانی ساده در قالب مثنوی 
سروده ام. امید است که مورد قبول قرارگیرد. 

ایرج شهرامی پور
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ستایش خدا

خ��دا ن��ام  ب��ا  آغ��از   می کن��م 
را منظوم��ه  ای��ن  خ��وب   ماج��رای 

او ن��ام  بی��ان  ب��ی  کتاب��ی   ه��ر 
 نیس��ت حّت��ی الیق یک گف��ت و گو

امی��د و  خی��ر  منب��ع  نام��ش   ذک��ر 
س��پید صب��ح  آرام��ش  او   ی��اد 

 ه��ر که با یادش قراری بس��ته اس��ت
دس��ت ب��ه  دارد  عافی��ت   ریس��مان 

 ق��ّوت قل��ب اس��ت ذکرش مس��تمر
 کاه��الن از ای��ن ح��الوت ب��ی خبر

 ش��ّمه ای از لط��ف ای��زد ب��ی دری��غ
 هس��ت خلق آس��مان و خ��اک و میغ



گاری10     خواست

روان آب  و  بوت��ه  و  درخ��ت   ی��ا 
 ه��ر چ��ه باش��د در زمی��ن و آس��مان

 قس��مت دیگر که لطفی اعظم اس��ت
اس��ت آدم  ای��ن  ب��ر  االس��ما   علّ��م 

 خوش به ح��ال آن که از اس��ماِء وی
ب��ا یک��ی اُلف��ت گرفت��ه تی��ر و دی
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آغاز داستان ؛ دوران کودکی

 در دل��م افت��اده چندی ش��ّر و ش��ور  
نف��ور م��ردم  از  گردی��ده   خاط��رم 

زافس��ردگی  زده  ی��خ   بندبن��دم 
مردگ��ی دل  ش��ده  های��م   زندگ��ی 

 خاط��رم رنج��ور و کارم ب��س خراب 
 نقش��ه های��م جملگ��ی نق��ش برآب

 ت��ا که ک��ودک ب��ودم و مش��غول لهو
 جملگ��ی غّص��ه هایم ص��رف و نحو

 گری��ه ام از ت��رس ناظم ب��ود و چوب 
 خن��ده های��م از ب��رای درس خ��وب

 م��ی دوی��دم زی��ر ب��اران ب��ا س��رود 
رود آغ��وش  در  گاه  پری��دم   م��ی 



گاری12     خواست

 م��ی بری��دم یونج��ه ه��ا را بهرمیش 
 م��ی چراندم گلّه های ق��وم و خویش

 فصل تابس��تان که می شد کشته زرد 
 م��ی بریدم خوش��ه ه��ا را همچو مرد

 جمع م��ی ک��ردم پس از فص��ل درو
 گندم و هم خوش��ه های خش��ک جو

بغ��ل در  کلوچ��ه  ده  گرفت��م   م��ی 
 می جویدم کش��ک ها را چون عس��ل

 می کش��یدم گ��وش بز ت��اج خروس 
 م��ی شکس��تم دزدک��ی نان س��بوس

 م��ی دوی��دم همچ��و یوزی تا س��حر
درب��ه در را  ب��ّره ه��ا  ب��ودم   ک��رده 

 ره نم��ی رفت��م فقط با جس��ت و خیز
 م��ی دوی��دم پش��ت ب��ام و روی میز

 ب��ا َکَبّدی و ُخس��ین و هفت س��نگ1
 مرد میدان گش��ته بودم چ��ون پلنگ

1. »َکبَّدی و ُخسین« از بازی های محلّی رایج در سیستان است. هفت سنگ نیز نوعی بازی رایج در اکثر 
مناطق



گاری    13 خواست

 م��وج م��ی زد در دلم ش��ور و ش��عف
از ه��ر عل��ف ب��ودم، س��بزتر  س��بز 

ب��ود لبان��م گش��ته  مهم��ان   خن��ده 
 غّص��ه ای ی��ک ذّره در قلب��م نب��ود

کل��ک ب��ی  دوس��تانی   دوس��تانم 
 صاف و س��اده برت��ر از صده��ا َملَک

دوغ لی��وان  ی��ک  و  نان��ی   عاش��ق 
 ک��م تخلّ��ف، پر ح��رارت، ک��م دروغ

 فکرم��ان ب��ازی و س��رگرمی و ش��ور
 به��ر صب��ح دیگ��ری ب��س ناصب��ور

 جن��گ خواه��ر جنگ م��ادر ب��ی اثر
خن��ده ها ب��ا گریه هایم س��ربه س��ر
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دوران نوجوانی

 بعدازای��ن دوران و این خ��وش ماجرا
باصف��ا زمان��ی  در   پانه��ادم 

 نوج��وان گش��تم کم��ی عاقل ش��دم  
ش��دم قاب��ل  آدم��ی  م��ردم   پی��ش 

 م��وی ها را ش��انه می کردم قش��نگ
 م��ی کش��یدم روی بازوه��ا  پلن��گ

 گفت��م اس��تقالل م��ی خواه��م دگر 
 نیس��تم دیگ��ر م��ن آن ن��ادان پس��ر

بهت��رم  زندگ��ی  ی��ک   طال��ب 
س��رم م��ن  کلّ��ی  ب��ه  رفیقان��م   از 

 م��ی نم��ودم قی��ل و ق��ال و کاروبار
 ت��ا ب��ه پی��ش دیگ��ران آی��م ش��مار



گاری    15 خواست

 کیس��ه ه��ای گندم س��نگین ب��ه زور
 م��ی نه��ادم یک تن��ه بر پش��ت گور

ه��ا س��یالب  دل  در  پری��دم   م��ی 
 م��ی گرفت��م ماه��ی از غرق��اب ه��ا

 م��ی نشس��تم در س��یاهی ت��ا س��حر
 م��ی زدم عم��داً ب��ه قل��ب ه��ر خطر

نب��ود قلب��م  در  اش��باح  از   ترس��ی 
 گ��رگ ه��ا بودن��د از دس��تم کب��ود

 ب��ا هم��ه نام��ردی و ش��ور و ش��رم  
 م��ی گرفت��م دس��ت خواه��ر م��ادرم

زدم  م��ی  باب��ا  برپاه��ای   بوس��ه 
 تحت امرش س��ر به صح��را می زدم

 الغ��رض ای��ن دوره هم پای��ان گرفت 
 کار ب��ی س��امان م��ا س��امان گرفت


