
 مالس ضرع اب

 »نکن رواب ار لاحم زیچ«

 :میتشاد ،مراهچ رتفد زا يونثم ناتساد ،915 همانرب رد

 ندروخ اب سپ ،ياهدشن ریس یلو ،ياهدروخ دنفسوگ و واگ تشوگ لاح هب ات وت« تفگ وا هب هدنرپ نآ .درک راکش ياهدنرپ ،ماد اب یصخش 

 ار دنپ نیتسخن .دش یهاوخ تخبشوخ نآ اب هک داد مهاوخ وت هب دنمشزرا دنپ هس ،ینک دازآ ارم رگا اما .دش یهاوخن ریس مه نم فیعض ندب

 .میریگب رارق تخرد هخاش يور رب یتقو ار نیموس و منیشنب تاهناخ راوید رب یتقو ار نیمود ،مهدیم وت تسد رد

 یچراکش هب بیترت هب ار اهدنپ ،غرم .تسام ینهذنم مه یچراکش و دهدیم ماغیپ ام هب هظحل ره هک تسام نورد ِروضح يرایشه ،غرم

 هجوتم ،ندرک زاب اضف و هجوت يرادقم کی اب وت ینعی ،تسا تسد رد لوا ِدنپ نیا تفگ و نکن رواب ار لاحم زیچ هک دوب نیا شایلوا .تفگ

 .تسین تخس نآ كرد و ،يوشیم نآ

 نُخس نآ تسنیا تستسد رب هچنآ

 نُکم رواب سک ز ار یلاحُم هک

 2251 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناحتما ار زیچهمه .دوشیمن ،دوشب بوخ نامیگدنز هک مینکیم يراک ره ًالصا .میریگب رظن رد ار ینهذنم رد ام يداع ِیگدنز ،الاح

 .میدش دارمیب مادم و مادم .دادن یگدنز میدید و میتفر یکی تشپ یکی ،میدرک ناحتما ار سکهمه ،میدرک

 تسا بارخ اهناسنا ۀمه یگدنز هکنیا ماغیپ ؟تسیچ يدارمیب ماغیپ .مینک هجوت یمک تسا یفاک ،تسا لوا دنپ نیمه ،يدارمیب ُبخ

 ِيرایشه اب ندرک راک و نوریب رد اهزیچ ندرک عمج هک تسا نیا مه نآ و میدرک رواب ار لاحم زیچ کی هک تسا نیا شماغیپ ؟تسیچ

 .دنک تخبشوخ ار ام دناوتیم ،ینهذنم

 تشهب ِزووالق دش يدارمیب

 تشرسْ شوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِتَّفُح

 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تسد رد اهيدارمیب نیا و .میوش درس ینهذنم زا و مینکن رواب ار لاحم زیچ ام هک دوشیم ثعاب نوچ ؟تسا تشهب دیلک يدارمیب ارچ

 اب تیقفوم و یتخبشوخ دیوگیم هک تسا لوا دنپ ِهاوگ ریز تیب .میوشیم دارمیب بترم و بترم هک مینک تقد میناوتیم ام ینعی ،تسا

 .تسا لاحم ینهذنم

 دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ

 َدنَتیم یگرم يوس هدنز ِسْفَن

 550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و لاحم ًالماک و تسا غورد ،دش تخبشوخ ناوتیم ینهذنم اب دیوگب یسک رگا و تسا يراکبارخ ینهذنم تاذ دیوگیم تیب نیا

 .تسا نکممریغ
 دنپ .مینک كرد و میریگب ار لوا دنپ دیاب ادتبا رد .مینکیم نامدوخ يور ندرک راک هب عورش مییآیم ام .تفگ بیترت هب ار دوخ ياهدنپ ،غرم

 ،میشاب قداص رگا ار لوا دنپ .میدش دیماان همه زا و میتسه درد زا رپ ام و تسین بوخ ام یگدنز هک میاهدش هجوتم ام هک تسا نیا لوا

 .میوش هجوتم نارگید و نامدوخ یگدنز ندید اب میناوتیم

 میناوتب هک تسا لاحم و دنکیمن راک یمسج يرایشه هک میسرب نیقی و كرد نیا هب میهاوخیم ام .تسا »لاحم« لوا دنپ رد يدیلک هملک

 ثعاب ،ینهذنم اب یتکرح ره هک میوشیم هجوتم ،مینکیم زاب رتشیب ار اضف و میوریم رتولج هک یه .مینک یگدنز بوخ نآ دوجو اب

 .دوشیم يراکبارخ هب رجنم تیاهن رد و دوشیم يدنباضف

 ینعی ،تسا تسد رد دنپ نیا دیوگیم انالوم .دنک تخبشوخ ار ام دناوتیم رفن کی هک تسا نیا میدرک رواب ام هک یلاحم ياهزیچ زا یکی

 و اوعد و درد شاهمه .مه اب مدرم يهطبار هب دینک هاگن نینچمه و ،ناتتسود اب ناتهطبار ،فلاخم سنج اب ناتدوخ هطبار هب دینک هاگن

 .یتحاران

 .تسا لاحم ،دشاب هناقشاع ًاعقاو يهطبار اهنآ زا یکی یتح هک تسه لاحم .تسا ینهذنم ساسارب هک دراد دوجو ایند رد هطبار رامشیب

 .تسا غورد ًاعطق ،دنک اعدا یسک رگا



 ؟هچ ینعی ،نکن رواب ار لاحم دیوگیم یتقو

 هناخ و لوپ اب هطبار نیا .تسا لباقم فرط زا لکشم نکن رکف .یسرب یتخبشوخ هب هرخالاب یناوتیم اهمدآ ندرک ضوع اب نکن رکف ینعی

 تسرد نتفرگ ینویلیم يوداک اب ،دوشیمن تسرد نتفر ینویلیم ناروتسر اب ،دوشیمن تسرد نتفرگ ینویلیم دلوت اب ،دوشیمن تسرد

 وت يارب و متسه وت قشاع نم دیوگب ام هب یکی هک تسین يروطنیا .دوشیمن تسرد لباقم فرط ِردام و ردپ ِندرک راتفر رتهب اب .دوشیمن

 ؟تسا لاحم ارچ .تسا لاحم ،دنکب ار راک نیا دناوتب ًاعقاو عقوم نآ و منکیم تتخبشوخ مهدیم لوق و مریمیم

 ياهطبار ،ینهذنم اب هطبار درادن ناکما ینعی .دنتیم گرم يوس هدنز سفن و تسا ینهذنم ینعی هدنز سفن ساسارب هطبار نیا نوچ

 زیچ کی ،یلیخت ياهرکف و هناقشاع ياهفرح اب و ،میراد هگن ار ینهذنم رگا ام ینعی .ناکفنک و اضق ؟دهدیمن هزاجا یک .دشاب تسرد

 ینهذ ریواصت همه و هدوبن يربخ چیه هک میوشیم هجوتم هک تسا عقوم نآ و میتفایم ینامیشپ و يراتفرگ و درد هب ،مینک رواب ار لاحم

 .هدوب

 دیوگیم انالوم .دراد یصاخ تردق مینکیم رکف هک تسا يدرف کی ای نامتخاس کی ای هدرم کی زا نتساوخ یتخبشوخ رگید لاحم زیچ

 تگرزبردام و گرزبردپ یگدنز هب ،نک هاگن تردام و ردپ یگدنز هب ،نک هاگن تدوخ یگدنز هب وت ینعی ؟هچ ینعی .تسا تسد رد دنپ نیا

 هجیتن ارچ ؟دوشیمن ارچ سپ ،میتساوخ یتخبشوخ اههدرم و اهمدآ و اهنامتخاس نیا زا رمع کی .نک هاگن مه مدرم یگدنز هب ،نک هاگن

  ؟هدوب یتخبدب و درد راک نیا

 .تسه تافارخ نوچ ،میدرک رواب ار لاحم زیچ کی نوچ

 زیچ ام هک مینزب لاثم نارازه میناوتیم ،مینک هاگن نامیگدنز هب و مینک زاب ار نامنامشچ ام هدرخ کی طقف ینعی ،تسا تسد رد ،دنپ نیا

 مه ار اهنیمه و میوش تخبشوخ میناوتیم ،رتهب رتشیب هچره )یمسج(يرایشه اب میدرکیم رکف هک دوب نیا مه نآ و میدرک رواب ار لاحم

 .میدرکیم لقتنم نامنادنزرف هب

 مارتحا و رکشت اب

 ناتسزوخ زا داشرف

 


