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 تسین وت ِيالَو زُج هب ْلد نیرَد هکنآ ِّقَح هب  )1

 تسین وت ِيایلوا ِز وک ،مَوَشَن وا ِّیلَو

 

 رد ،نیاربانب ؛تسا روای و رای ار ْقشع طقف ،قشع :تسین نیا زُج ،یگدنز ِنوناق نوچ ؟...هکنآ ِّقَح هب ،دیوگیم ارچ

 .تسین رگد يزیچ ،قشع ِیتسود و تَبِحُم زُج ،هدمآرد ْقشع هب هک یلد نآ

 

 .تسین »ناوَت« ارم ،نیا زا ریغ نوچ مَوَشن !مَوَشَن ،تسین ْقشع ِرای هک ،وا ِرای نم هک تسا نیا .دمآرد قشع هب لد

 

 تسین وت ِيادِف رگا ،مَغیب مَناج دابَم  )2

 تسین وت ِياقَس رگا ،نشور مَمشَچ دابَم

 

 ،یمَد رگا سپ !هدیزُگ رگد يروای و رای ،لد هک ماگنه نآ رد ؟یکیرات رد هدید و تسا مَغ رد ْناج یطیارش هچ رد

 نشور مه ْلد ِمشَچ ،تسيراج ْقشع زا طقف ،تایح ِبآ هک اجنآ زا و ؛دابَم مَغیب مَناج ،دَشابَن ْقشع ِيادِف مناج

 .تسین رَت ،تایح ِبآ هب رگا دابَم

 

 تسا وت ِریغ هب رگا مدیما دابَم افَو  )3

 تسین وت ِيارب رگا ،مدوجو داب بارَخ

 

 ،دشاب وا زا ریِغ هب »مدیما« ،افو ِتفایرد ِيارب رگا ور نیا زا !قلطُم ِرادیاپ اهنت ،تسوا ؛تسافَو ،ياراد ْقشع اهنت

 .دْناتِس یهاوُگ نم زا ،نیا زا شیپ هک منُک جرخ ومه يارب ار دوجو سپ .دوب دهاوخَن »ییافَو« ارم

 

 زا ریغ هک ؛انف هب ور و دنردیاپان هک اهرگد يارب هن ،تسیگشیمه ِرادیاپ هک ...وا ِيارب ؛تسا ْقشع ِنآزا مدوجو

 .داب بارخ مدوجو ،نیا

 

 ؟تسا وت ِسکع هن نآ هک یلامَج و نسُح مادک  )4

 ؟تسین وت ِيادگ وا هک يریما و هاش مادک



 

 یتح دراد »ناوت« ياهدنشاب مادک !؟هدوبن ْقشع ِساکعنا ،نآ هک هدمآرد یتسه يهصرع هب یلامَج و نسُح مادُک

 !تسوا ِيادگ مه شَریما و هاش یتح .تسوا ِجاتحُم ،ملاع !؟دنامب یتسه ِلعف رد ْقشعیب ،ینآ ِيارب

 

 ددرگ نانمشد ِماک مَلِد هک هِدَم اضر  )5

 تسین وت ِياضِر زُج هب ،نم ِلد ِماک هک نیبِب

 

 ...دیزُگ ْقشع زُج يرای هک وا !؟تسیک نمشُد

 

 ِياضر رد ،لد ِيداش هک نیبب !داش شَندنام زا نانمشد ِلد و ددرگ راگدنام ،نورَد رد نمشُد هک هِدَم اضر سپ

 .دابم ْقشع زُج ،روای و رای ار ْقشع و تسا ْقشع »تاذ« هک ؛تسا ،قشع

 

 تشذُگ وتیب هک یمَد ،ندرک مَناتَن اضَق  )6

 تسین وت ِياضَق زُج ْرودْقَم هک ؟هراچ هچ یلو

 

 ْقشع زُج يرای ،یکیرات رد لد و تفای هار لد هب مُهَوَت يهدرَپ ،یمَد ؟تشذُگ قشعیب ،یمَد هک دُش هچ :یسرُپیم

 !دیزُگ

 

 .یهاگآ ِرون ؟دورب نایم زا هدرپ ات ،دیآ نایم هب دیاب هچ سپ !هدمآ نایم هب یهاگآان رد ،هدید رب »هدرپ« نیا

 

 .)...قشعیب( تشذُگ وتیب هک ،یمَد ندرک مَناتَن اضَق ،ور نیا زا ؛درآ »قشع« ِيارب ْقشع طقف مه ار یهاگآ رون

  ** !مریذپ مات ار وت ِياضَق هکنآ زُج ،تسین هراچ ارم سپ

 
 مَد نیا ِياضق ،)دبایب ینهذ ِنم رب هار هکنآ یب( ار مَد نیا ِياضق ْقشع هک ،ار یمَد نآ دوشیم هچ ،لاح **

 »اضق« زا هک یشوماخ( یشومَخ نیا رد ایآ ؟هن ای هتفرگ ارف قلطُم ِیشومَخ ار ریمض ،اضق ِشریذپ رد ایآ ؟دَنُکیم

 ای تسا راکشآ تقیقح ،صلاخ يهدید رد ایآ ؟هن ای تسا صلاخ و كاپ هدید ،)نهذ رد تکرح زا هن ،هدمآ نایم هب

 ؟هن ای هتشگ نشور لد ِریمض ،تقیقح زا ایآ ؟هن

 

 .تسین ْقشع ِياضَق زُج ،رودْقَم هک تسا نیا سپ

 

 ؟يزرَلیم هچ ورَب ،ار ناج وت زابِب الد  )7



 ؟تسین وت ِيادخ ؟دُش هچ نُک ادِف ،زرَلَم ورَب

 

 دنَزْرَل نارگید وت رب ات ،دوخ رب زرَلَم )8

 تسین وت ِيارَو ینمشد ،ار وت هک وت ِناج هب

 

 رَگَم .تسا راک رد »قشع« ،اضق ِشریذپ رد هک ...زرَلَم ْقشع ِدَرِخ رَب ؟يزرَلیم هچ زا ؛تسا راک رد ْقشع ،لد يا

 .يدرگزاب تاذ هب ات ،نُک ادف ار ياهدیبسچ نآ هب هچنآره ؟تسوت يادخ هک يدادن تداهش

 

 :نادِب !؟دُش هچ سپ !يزرلیم دوخ رب وت ،دنَزْرَل وت رب نارگید ات ،هنوگچ نیبب یلو !؟يدرک ادِف يرادنپیم وت سپ

 .تسین وت ِيارَو ینمشد ،ار وت هک وت ِناج هب !وت هن ،تسینَم هن ار وا اریز ،دَزرلَن چیه زا زگره ،دنُکیم »ادِف« هک وا

 

 افَو هک ومه زا طقف ؟دیآیم نایم هب هچ زا ،ادِف :یسرپیم لاح !مدرک ادِف :تفُگ هک تسا نیغورُد ِنَم نآ ،نمشُد

 ....قلطُم ِیشومَخ رد اضق ِشریذپ زا ،مه ْقشع ِرون ؛قشع ِرون زا ...دراد

 

 هدازآ ،مارتحا اب

 


