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 گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

اغ آمد از این راه و از آن خواهد شدبکه به   

حافظ                                                                                                                     

با گل ها زندگی و حیات ما بر زمین رنگ و بویی دیگرر   .؛ زیبا و لطیف و پاک و رنگ رنگ گل ها هستند 

   .انرد  کررده  تسرییر  را ما نقاشی و شعر و خیال جغرافیای از وسیعی گستره چه این معصومان دلربا. گرفت 

 آورده در خویش رهنگف تسییر به را گلها ما شاید نیز و اند بوده ما فرهنگ از بسیاری فاتح جنگی هیچ بی

 آنران  بره  را اندیشه و خیال خلوت نشین شاه و ورزیدیم عشق گلها مابا.نهادیم ارجش و دیدیم را گل ما.ایم

 بایرد  نیز آنان زدند دلنشین های رنگ رفتارمان خوشنتبار سیاهی بر که سپاسگذاریم گلها از ما اگر.بیشیدیم

 .داشتیم گرامی را بویشان خوش هستی و نشستیم تماشایشان به که باشند سپاسگذار ما از

 تقروی  و فجرور  که ماست متناقض خصلتهای از این و یمنکمی  پرپر را گل ، پروریم می گل که همچنان ما

 مرا  بره  همرواره  گلهرا . پروردنرد  نآ از را مرا  کره  هستند خاکی همان زاده ،گلها.است مییتهآ در سرشتمان با

 ایرن . مری رویرم   هرا  شده گم دنبال تابان های چراغ این پرتو در ما.ندنکمی  وریآ یاد را خدا دور بهشتهای

 ند؟نک میخودشیفته  چنین را بشر که رنددا فسون پر ی جلوه در چه ظریفشاهدان 

 .یمارسپمی  ها گل به دل و می کنیم تشبیه هامان خواسته ترین خواستنی به را گلها

نور زیبرایی برر ادراک آدمری    .، زیبایی دعوتی جز تماشا ندارداین رسوالن خاموش ما را به تماشا می خوانند

آنچه از آدمی به جهان .طیفهای رنگارنگ دیگری از زیبایی ست ،می تابد و بازتاب آن در گذر از این منشور

گلهای طبیعت در هنر به گل های آدمی تغییر شرلل و رنرگ   .باز می تابد رنگ و لحنی از آدمی با خود دارد

 .می دهند

یبایی را نمی توان چید  ترا بره تملرر در آورد    ز. گل ها همیشه مرا به تماشا خوانده اند، تماشا و دیگر هیچ

چگونه از بری نهایرت ررورت     . زیبایی را فقط باید تماشا کرد و گذشت. ،چیدن زیبایی ستم به زیبایی ست
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می توان به یر رورت بسنده کرد؟ گوشه ای از زیبایی را می توان در  ررورتی در بنرد کشرید امرا      زیبایی

حد می نهند و بره قراب و    چه ساده دلند آنان که بر زیبایی.هرگز در هیچ قیدی بند نمی شود خود« زیبایی»

گل های زیبا در طبیعت رنگ و بویی دارند و بر کاغذ و برو  نقاشران رنرگ و برویی     .چارچوبش می کشند 

 .پیمانه ای دیگر برمی کشددیگر، این گل ها با آن گل ها شباهتی دارند اما هستی هرکدا  از دریای زیبایی 

    رقم می زند، هستی گرل املران تجلری از هسرتی حرق      آفریدگار مبدع در طبیعت ، از نیستی ، هستی گل را

  انسران گلهرایش را کشرف   .می گیرد ،خلق گلهای انسانی اما هرگز به معنی از نیست به هست آوردن نیست

پرده بر گررفتن از ررورتهای گونراگون     ،و هنر. می پرورد پرده بر می گیردانسان از گلهایی که حق .می کند

هنرمنرد برر دیروار حجراب هرا،      .گانش نمی تواند ببینرد ه هست اما دیده ی همزیبایی هایی که .زیبایی ست

 .می گشایدتا چشم عادتیان را بر زیبایی های پنهان باز گشایددریچه 

انسان اگرچه تیته بند تن است و بسته ی عالم نقش اما سودای عالم معنا دارد ، از دل دریچه ای به ابردیت  

دلش را با سر انگشتش پیونردی سرت و   . که میزند راه به عالم معنا می بردبر او گشوده اند از این رو نقشی 

حس اش پنهان و پیدا می آید و می رود ، دریایش سَرِ قرار ندارد .انگشتش حاالت لرزان دل را عیان می کند

از آن هر کنش انسران معنرایی    ،هر سو می بَرد که فرمان از آن سویِمدا  در خود می جوشد و می خروشد 

 .ر خود نهفته داردد

نجا خلوت گزیدند ترا گلهرای   آگلهای این مجموعه از طبیعت پا به پندار و اندیشه من گذاشتند و سالها در 

بر کاغرذ   حقاین گلها  را نه می دانستم و نه می شناختم تا از توفیق . طبیعت به گلهایی دیگر استحاله یافتند

 ...ناپیدا گلهایی از باغهای.من فقط پرده از روی گلها گرفتم.کشفشان کرد  

 مهدی الماسی                

 4931خرداد
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:از مهدی الماسی منتشر شده است  

 

 
 شعر

های اللواژه   
 ترانه های عاشق الل

 از من بدون تو می ترسم
 خوانش طومار دریا

 ابیات تنهایی
 شعر نوجوان

 مهربانتر از نسیم
 خدا با دوستان خود صمیمی ست

 سفر سیب
نقاشیمجموعه   

 دریای حقیقت
 گلها
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