
 ماد ِبحاص

 

 دوب ماد شاهلیح و ناسنا درک هلیح

 دوب ماشآنوخ ،تشادنپ ناج هکنآ

 918 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ؟دَوُب یماد ِبحاص هنامز رد

 ؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه

 407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ؟دنکیم راکچ و تسیچ وید ؟تسیچ ناسنا ۀلیح ؟تسیچ ماد

  ؟تسیک مد ِبحاص

 نیا ِییاهن ِلصاح .دزاس یم ار نآ ناسنا ةدینامه ِزکرم هک دننکیم نایب ار يراتخاس هس ره وید و ماد ،هلیح

 و زاسماد ،زاسهلیح هک ياهدینامه ِزکرم نینچنیا .شجنر و تداسح ،سرت لثم ییاهدرد .تسا درد ِداجیا راتخاس

 نیا .تسا هدش لاکشا ینعی للخ راچد نوریب ِناهج هب و شدوخ هب شهاگن .درادن یتسرد ِدید دشابیم زاسوید

  .دهدیمن ماجنا هدش هتخاس نآ يارب هک ار يراک نآ ینعی تسا راکلصاان زکرم

 

 تقیقح نیا هب دنکیم هراشا نینچمه »ماد ِبحاص« .درگیمن ار یگدنز ِشخبتایح تاراشا ناسنا ةدینامه ِزکرم

 طلغ شرمع ِلوط ِمامت رد و هظحل نیا هک دراد ار نیا ِرایتخا و ییاناوت ناسنا .تسا زهجم رایتخا هب ناسنا هک

 .دنک باختنا

 .تسا هدننک رادیب منک باختنا طلغ هظحل نیا مناوتیم هک متسه يا هدنشاب نم هک عوضوم نیا يور هبقارم

 هدینامه یمسج ِيرایشوه ِدید طلغ ِباختنا نیا .هتخادنا ماد هب ار شدوخ و هدرک باختنا طلغ ًامومع يرشب عمج

 دیوگیم وا هب ناسنا ِلقع یتح .یتسه اهمسج ِیتمالس و یشوخ ،یتسه مسج نیمه ناسنا يوت ،دیوگیم .تسا

 ،شفارطا کچوک ياه هچب هلمج زا دسانشیم هک ییاه ناسنا ۀمه مسج ،دوب دهاوخن رگید ِلاس دص شمسج

 ماغیپ یلو .دنادیم ،دنیآیم شنهذ هب هک ار ییاهزیچ ندوب لفآ ناسنا .دوب دنهاوخن رگید ِلاس 100 شطباور ۀمه

 یتقو .دسرتیم اهنآ يارب .دنکیم نیلفآ فرص ار شدوخ ِيژرنا و تقو ۀمه نانچمه و درگیمن ار ندوب لفآ ةدیدپ

 .دنکیم ندش مک ِساسحا دوشیم مک تقو ،دنکیم رطخ ِساسحا دنتفایم رطخ هب

 

 ِسنج زا ناسنا هکلب .تسین یمسج ِدودحم ِيرایشوه ناسنا لصا هکنیا هب تبسن ،دنکیم رادیب ار ام انالوم

 تسا نیا ناسنا تیرومام .درادن یگتسب تاقافتا و اهمسج هب شایگدنز و تسا مرف یب هک تسا روضح يرایشه

 .دوش هدنز ،هناهاگآ و دوخ ِرایتخا اب ،تسوا ِلصا هک يرایشوه نآ هب هک



 

 شاب دوز ،ییارِک ناّکد نیا تسه

 شارتیم ار شَکَت و ناتسب هشیت

 2551 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 شیوخ ِدالوا اب بوقعی نآ تفگ

 شیب دح زا دینک فسوی ِنتسُج

 

 دِج هب نتسُج نیرد ار دوخ ِسح ره

 دِعَتسُم ِلکش ،دینار فرط ره

 982 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 

 هک یسک لثم .دوشیم یکتم تسوا يالب عقاو رد هک ماد نآ هب و دتفایم هدینامه ِنهذ ماد هب ادتبا رد ناسنا

 دهعتم دهدیم وا هب ماد نیا هک ییاهدید هب ینهذ ِنم رد ناسنا .دروخیم رهز یگنسرگ عفر يارب و تسا هنسرگ

 دنوشیم هتخاس ندرک دب و بوخ نیا زا هک یتاناجیه و شنهذ ِدب و بوخ هب .دنادیم تسرد ار اهنآ هناهاگآان و تسا

  .دراد دامتعا

 ییاشگاضف .تسا ماد نیا ِبحاص شدوخ ام ِلصا ینعی يرایشوه اما میداتفا هدینامه ِنهذ ِماد هب ام هک تسا تسرد

 ِحرط .دنکیم دازآ نارگید و نامدوخ ِ ینهذ ِنم ياههلیح و اهماد رد ندش راتفرگ زا ار ام هظحل نیا ِقافتا ِفارطا

 .مینک يراکمه نامدوخ ِرایتخا اب ام هک تسا مزال طقف .دنک دازآ هدینامه ِنهذ ِماد زا ار ام هک تسا نیا یگدنز

 

 هب اهتیعضو و اهزیچ قیرط زا ار یتخبشوخ و یگدنز دهاوخیم ناسنا .تسا نتساوخ ینهذ ِنم رد ناسنا ۀلیح

 دید نیا رد .رتشیب ِلوپ و رتشیب ناتسود دادعت ،رتشیب ِشناد دننام .دریگیم اهنآ زا ار شتینما ِسح .دروآ تسد

 ،دریگب دهاوخیم .دسرتیم ندش مک زا هشیمه ینهذ ِنم ِماد رد ناسنا .دب و كانرطخ نداد و تسا بوخ نتفرگ

 .دشاب بوخ ناشلاح اهتیعضو نیا هک دنک يراک دهاوخیم ادخ زا و ،دراد راک اهتیعضو اب ًامئاد .دروآ تسد هب ،دسرب

 .دنکیمن وجتسج ار لصا ،تسا لفاغ رثوک ۀمشچ ِدوخ زا .تسین شیقیقح ِشیوخ ِدای هب وا یلو

 
 هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج

 هانپ دمآ نآ و دنسرت مَدَع زَک

 822 تیب ،مشش رتفد يونثم

 



 مورحم لیصا ِيداش و یگدنز ۀبرجت زا ار وا و دزادنایم ماد هب ار ناسنا هک تسیا هلیح ینهذ ِنم ِدید نیربانب

 .دنکیم

 

 ناهج رد و ام نورد رد اهمسج اب هدینامه ِيرایشوه ۀبذاج يارب يرگید ِمسا دناوتیم وید ؟تسیچ وید ِ ینعم اما

 .دشابیم وت ِيدیلقت ِشناد و لقع نیمه مه وت ِکمک اهنت ،تسا مسج نیمه وت ِلصا دیوگیم هک ییرایشوه .دشاب

 راک نیا مدرم ۀمه رگم ،یحطس ياهیشوخ ِلابند ورب نآ ياج هب ایب و ورن شلابند يدوخیب ،تسین يرگید زیچ

 رتنما و رتهداس رارکت و دیلقت ،دراد رس ِدرد دوشیم قلخ هظحل نیا هک ون ِرکف !شاب اهنآ ِلثم مه وت ؟دننکیمن ار

 .تسا

 رادیب ار ام انالوم .تسا بلاغ هدینامه ِ یمسج ِيرایشوه اهناسنا رثکا رد اریز ،دوشیم تیوقت عمج فرط زا دید نیا

 :دیوگیم ،دنکیم

 
 ار وت دَناوخ یمه یلوغ فرط ره

 ایب نیه ؟یهاوخ هار ردارب ياِک

 

 قیفر مشاب تهرمه ،میامن هر

 قیقد ِهار نیا رد مزووالق نم

 

 وا دَناد هَر ین و تسزوالق ین

 وخ ْ گرگ نآ ِيوس ور مک افسوی

 

 ار وت دبیرفن هک دشاب نآ ،مزَح

 ارس نیا ِياه ماد و شون و برچ

 216 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 ناهگان هک دراد یسک هب هیبش یتلاح دنکیم راک شدوخ يور تیّدج اب و ییاشگاضف هب هدرک عورش هک یناسنا

 و نابرهم ,فیطل رایسب يرای و دشابیم رطع و تکرب و توکس زا رپ اجنآ هک هدرک ادیپ یهار یفخم غاب کی هب

 مدق هک مک مک و هدش غاب نآ دراو ییاشگاضف اب صخش نیا .دنکیم توعد شدوخ تمس هب ار ناسنا نآ ابیز

 .دشوجیم اجنیا زا تاکرب ۀمه اشنم ینعی رثوک ۀمشچ هک دنکیم كرد درادیمرب

 و رس اب هک دوشیم صخشم هنوگ نیا ،تساهمسج اب هدینامه و هدش گنس ِلد نامه هک وید ِراک تلاح نیا رد و

 نهذ تیدودحم يایند هب و دربب نوریب غاب نآ زا ار صخش نآ دنکیم شالت ،ینابز برچ و دیدهت ,تنوشخ ,ادص

 بوخ ياهاذغ ,دوش دایز شلوپ ناسنا هک تسا نیمه یشوخ ،ریگب یشوخ اهمسج زا ایب« :دیوگیم وا .دنادرگرب



 ار ام هک تسا نیا دنکیم وید هک يراک اهنت اما ».مهدیم وت هب ار اهنیا نم .دشاب هتشاد ابیز ِرسمه و دروخب

 روما رد یتح لیصا ِ یشوخ چیه ناسنا ِزکرم هب یگدنز ِتکرب ِندش يراج نودب اریز .زیچ همه زا دنکیم مورحم

 .تسین ریذپناکما يدام

 

 

 .دهدب راگدنام و لیصا ِ یتخبشوخ و يداش ام هب تسین رداق دیآیم ام ِنهذ هب هک ینوریب ِتیعضو و نامدیچ چیه

 
 نُک خاروس ببس ،دیاب ییهدید

 نُب و خیب زا دنَکرَب ار بُجُح ات

 1552 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 
 رش و ریخ ره دسریم بِّبسُم زا

 ردپ يا طیاسو و بابسا تسین

 1554 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ناسنا .رطع کی ِمایپ ِدننام ،دنکیمن لیمحت و رارصا ،دنکیم هراشا ام هب تفاطل و توکس اب وید ِفالخ رب یگدنز

 ای اهیگدینامه .دنکیم یگدنز وید ِدید رد يدایز دح ات زونه شدوخ هک دنکیم زاغآ يا هطقن زا ار يونعم ِهار

 دراد ناکما .دنریگب ار يرایشوه ِمشچ يولج و دنوش لاعف دنناوتیم هظحل ره ،دنتسه ناسنا رد اهنآ يایاقب لقادح

 .دریگ رارق وید ياهکنیع ضرعم رد و دوش للخ راچد ام ِيرایشوه تیفیک هک

 .تسا تسرد انالوم ِدید هک دنک نییعت شدوخ يارب نشور روط هب راب کی ناسنا هک تسا مهم رایسب نیاربانب 

 

 دید نیا هک مینکیم كرد و مینکیم هبرجت ًاقیمع ار روضح ِيرایشوه ِدید راب کی و میوشیم رادیب یتقو ینعی

 ناملامعا و اهرکف ۀمه و میوش دهعتم دید نآ هب نآ زا دعب و میسیونب ذغاک يور نامدوخ يارب ار نآ تسا تسرد

 .میجنسب نآ اب ار

 

 نآ زا مدرب ییوب ،مشاب دیاب یچ ِلابند هک مدرک كرد ،دیوگیم هچ انالوم مدرک كرد ،مدید ار غاب نآ راب کی نم

 .هاگن نآ هب موشیم دهعتم و مسیونیم ذغاک يور ار دید نآ سپ .دیوگیم انالوم هک یقوشعم

 

 میدرُب يوب وچ ،دَرَبِب ناموب

 مینیهِک ام هچ را دنک نام هِم

 1553 لزغ ،سمش ناوید



 

 مجنسیم دید نآ اب ار زیچ همه موشیم ینهذ ياهراک لوغشم و منکیم تبحاصم عمج اب ،موریم ناهج هب یتقو

 .منامیم دهعتم مدع ِزکرم ِنتشاد هاگن نشور هب و

 

 منک مک نم ،ینک مک وزارت زا

 منشور نم ،ینشور نم اب وت ات

 1900 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 ار ناسنا ِ یقیقح ِلد ،هدینامه ياهرکف هب ندشن بذج و زکرم ِنتشاد هاگن یلاخ ینعی یگدنز اب ِندوب نشور نیا 

 .دهدیم ناشن وا هب تسیگدنز سنج زا هک

 

 ،دوشیم راکلصا کنیا .دریگیم تراشا یگدنز زا و دتسرفیم تراشا یگدنز هب هک تسیگدنز ِدوخ مدع ِزکرم

 ِتکرب زا و دنریگیم رارق ییاشگاضف ِتمدخ رد اهقافتا ۀمه مدع ِزکرم اب .دیاشگیم و دزادگیم ار شدوخ شدوخ

 ردِ  یگدنز نیا هک موشیم هجوتم و منکیم ادیپ غاب نآ رد ار دوخ هاگنآ .دنهدیم هویم و دنوشیم باریس اضف نآ

 دوخ ِندوب »ناور ِنکاس« ناسنا هنوگنیا .دنکیم افوکش ار وا دعب راهچ هلمج زا اهتیعضو ۀمه هک تسا ناسنا ِزکرم

 .دنکیم هبرجت ار

 

 .دنریگیم تکرب نآ زا و دنوشیم اج وا ةدوشگ ياضف شوغآ رد ناهج ۀمه و اهتیعضو

 

 2974 لزغ ،سمش ناوید

 وا تخادگ تراشا دیسر رهگ رد نوچ

 یتراشا رونم هچ نیرفآ تنسحا

 شوج رازه دص رهگ درک زادگ زا دعب

 یتراشا رذآ فت زا دیسریم نوچ

 تفرگ ناهج رد ناهج و تشگ رحب و دیشوج

 یتراشا ربکا دزیا ز شدمآ نوچ

 

 - ناملآ زا اراس ،مارتحا اب -


