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 باقِن رَمَق يا اشُگِب ،ییهتسَبِب مباوخ )1

 باتفآ تَشیپ دنُک رکُش ِياههدجَس ات

 

 نینچ زا دیابیم هک ماهجوتم ،يدبا يهظحل نیا رد نم !مدمآ دوخ هب ياهظحل ،ناهگان هک مدوب نهذ ِباوخ رد

 هدرپ ،باقن رمق يا .تقیقح زا ارم ینادرَگ هاگآ ات یتسبب !یتسبب مباوخ و يدینش ار نیا وت سپ .تسَج یباوخ

 .دنک رکُش ِياههدجس وت ِروضح ِشیپ ،لد نیا رد باتفآ ات ...وش لد نیا ِمشچ يهدید و اشُگِب

 
 یتفاتِب متسد و متفرگ وت ِناماد )2

 باتَم افَو زا يور ،مدیشَکرَد تسد نیه

 

 وت ناوتَن “هتسب ْمشچ” هک متشگ هجوتم سپ ؛يدز رانک ار تسد یلو ؛متفرگ ار وت ِناماد ،باوخ نیا رد قرغ نم

 .باتَم افو زا ْيور نیه .مدوشُگ لد ِمشچ و مدیشکرد تسد سپ ؛ندید لد يهنیآ رد ار

 

 هب گنچ مهاوخیم ،رکف کی ناونع هب ،هتفر باوخ هب هک ینهذ اب نم :دش هراشا یمهم يهتکن هب ،تیب نیا رد ]

 هتفر باوخ ِدَرِخ زا ،نم ِششوک اریز !دندرگیم هجاوم نهذ ِراوید اب ،نم ِياهششوک ِیمامت اما !منز قشع ِناماد

 ]...شایگدازآ و ییاهر رد ...دَرِخ زا هن ؛هدمآرد لعف هب

 

 وید ِلْعِف تسه نآ هک باتش نُکَم :یتفگ )3

 باتِش وت ِيوس دنُکنیم هک دَوُب وا وید

 

 ِلعف ،هتسب ِمشچ اب باتش هک !دیآیم باتش اب ،نهذ ِشدرگ رد هک يدَرِخ اب هن یلو ؛قشع يوس هب باتشب سپ

 وا وید :دیوگیم شايرادیب رد ار وت ،هدوشُگ ار لد ِمشچ ،قلطم ِیگدازآ رد هک يدَرِخ نآ ،لباقم رد اما !تسا دوید

 .دنُکن باتش قشع ِيوس هب ،يرادیب ِلعف رد هک دَوُب

 

 هنوگچ لاح .هتشگ نهذ رد راتفرگ هک تسيدَرِخ ِلعف ،یباوخ نینچ زا يرادیب ِدیما هب ،نتسشن ياهشوگ رد سپ

 ِتقیقح هک تسا نیا هراچ ؟دبای ییاهر ،)یکاخ ِنهذ نیا رد( یپردیپ ِياهشدرگ زا دیابیم ،هتفر باوخ ِدَرِخ نیا



 مایگدازآ رد ،مبایب ییاهر نوچ و ؛میاهشدرگ نآ ،دوخ نم هک ؛دروآرد هدید هب دوخ رد ناوتب ار اهشدرگ نیا

 ...قح ِيوس هب مباتشب

 
 زاین ِهَگرَد رب مَنیبِب ،منُک بَر ای )4

 باوج نآ ِقاتشُم ،بَر ای رازه نیدنچ

 

 رد ،دُش زاب لد مشچ هکنآ ضحم هب اما !منادیم میوگیم و متفرگ هشیپ ار زان لعف ،زاین ِياج هب ،باوخ رد نم

 هک دنادب ،نیب قح يهدید نوچ ؟ارچ ؛مدمآ زاین ِهَگرَد ِيوس هب نانُک بَر ای مایگدازآ رد ،لد يهدش هدوشُگ ِياضف

 ای ...راب نیا نوچ و ؛باوج نآ ِقاتشُم ،بَر ای رازه نیدنچ ،زاین ِهَگرَد رب مَنیبِب هک :دراد زاین وا هب ،یتسه ملاع رد

 .دمآ رون نوچ ،لد رب باوج ،تفُگ فاص یلد ار بَر

 
 نیشتآ ِياهناج و لد رت شیب ْكاخ زا )5

 !بآ !بآ :هک هتفرگ هزوک هنایقْسَتْسُم

 

 كاپ لد رگا لاح .بآ ِیپ رد ،هتفرگ تسد هب هزوک ناگنشت وچمه ،نیشتآ ِياهناج و لد نیا ،رتشیب ْكاخ زا

 هزوک وا ،نیاربانب و ...تسهدمآ هچ يارب زا »یگنشت« نیا هک دنادِب يرایشه و تسا راک رد نیب قح يهدید ،دشاب

 يوریم وس ره هب ،يرادرب ماگ “هتسب مشچ” ،باوخ نیا رد رگا اما .دَرَب تایح يهمشچ شیپ هب ،ییوسیب رد ار

 !تایح بآ زُج ،ینکیم رُپ يزیچ ره زا ار تاهزوک و

 
 وا رصنُع راچ نیا زا هک نُک محَر ْكاخ رب )6

 بالقنا و ریَس رد ،دمآ رَتاپ و تسد یب

 

 ریَس رد هک نُک محَر كاخ رب سپ !دوشیمن »بآ« ارم ،نتفر وس نآ و وس نیا هب ،باوخ نیا رد هک ماهجوتم لاح

 دوخ ِتَمحر ِلماش ار ْكاخ نیا سپ .رَتاپ و تسد یب ،بآ و شتآ ،اوه زا تسوا ،)تکرح رد و ییایوپ رد( بالقنا و

 !وت ِتکرح هب دنمزاین تسوا هک هد رارق

 

 ].دنکیم نایب ار هدمآرد قشع ِتکرح هب هدوشگ یلد اب ،اپ و تسد یب هک وا ِزار ،يدعب ِتیب دنچ نیا [

 

 

 

 تسوا ِياپ ،داب نآ ،دوش کُبَس وا هک یتقو )7



 باحَس ِیِپ یماگ هس ود دَهَجرَب هناگْنَل

 

 ار قرَب ْگْنَل نآ ِکَت زا دریگ هدنخ ات )8

 باطِخ شوخ ِدْعَر نآ ،دیآ تَعافَش رَدْنَو

 

 دیهَج رَب :هک دیوگب ربا ِنایقاس اب )9

 بارِطْضِا دیشوجِب ْكاخ ِناگنشت ْزَک

 

 دَسَریمن رِخآ ،میوگن نم هک مریگ )10

 ؟بابک ِلد ِيوب ،تَمْحَر ِماشم رَدْنَا

 

 دنوش ناوَر مَد نامه ربا ِنایقاس سپ )11

 بارش رُپ ِکشَم اب و هنینِق و هِّرَج اب

 

 رد ار لد ،اپ و تسدیب هک ...موش اپ و تسدیب كاخ دننام ،وا لباقم رد سپ .دُش چیه دیاب ،وا تمحر ِبلج يارب

 ِتمحر ِربا ِیپ مهجرب ناگْنَل ،ادتبا رد هتبلا .میآرد زاورپ هب یکُبَس رد هک ؛موش کُبَس یتسین رد .مبای مَدَع ِياضف

 هک ؛متشادرب هریغ ِتاکرح ِیمامت زا تسد ،مَدیدِب دوخ زجع نوچ سپ ؛نتشادرب ْناوتن ،شیب یماگ هس ود و یهلا

 .تفرگ ارف ارم وا تکرح هگان

 

 ،دشیمن ام لاح ِلماش ،یتسه ِملاع رد وا ِتمحر رگا هک ؛دیاشْگُب يور قشع ات ،درُب یپ دوخ ِزجع هب دیابیم سپ

 هب لد ،دوخ ِزجع هب »یبلق ِندرُب یپ« اب و تسا دودحم ،نهذ رد يرایشه ِتکرح سپ .میدنامیم ْياج رب ناگنل

 ِرون هک ؛باطِخ شوخ ِدْعَر نآ ،دیآ تَعافَش رَدْناو :دیآ لد ِریمض رب ،يو رون زا ییاههقرج و دیآرد یتسین ِياضف

 .تسوا ِتمحر ِناراب ِندش يراج يهناشن ،وا

 

 رون زا هک دنانانآ ربا ِنایقاس .بارطضا دیشوجب ،كاخ ِناگنشت زا هک !دیهَجرب :دیوگب قشع ،ربا ِنایقاس هب سپ

 دیشوجب ْكاخ ِناگنشت زا نوچ و ؛يراج تسهدش تایح بآ ،ناشکاپ ِياهلد زا هک نانامه ؛دناهدرُب هرهب ،قشع

 »ینتورف« زا ،دمآرد تکرح هب تقیقح ِبلط رد هناقداص وا هک ره .دش ناگنشت لاح لماش تمحر ِناراب ،بارطضا

 .دمآرد ششوج هب

 

 !؟بابک ِلد ِيوب ،تَمْحَر ِماشم رَدْنَا دَسَریمن رِخآ !هتشگ بابک لد نیا ،بلط ِشتآ رد هک میوگن ،نم هک مریگ لاح

 !تسا راکشآ نآ زا بابک ِيوب ،هتشگ بابک هک یلد !؟دوس هچ ارم ،نابز ندناخرچ اب سپ .دسریم کشیب ...يرآ



 هنینِق و هِّرَج اب ربا ِنایقاس ،)نابز زا هن( تساخرب بلط ِيوب ،لد زا نوچ و ؛نایع تسه ْلد ِزاین ،یشومَخ رد سپ

 .دنوش ناوَر لد ِيوس هب ،بارش رُپ ِکشَم اب و

 

 ،یلد ره هک تسور نآ زا نیا !؟دنراد قرف مه اب ،مجح رد مادک ره اهنیا هک ،کشَم اب و هنینِق و هِّرَج اب ارچ ،لاح

 نهذ رد دودحم ییاضف ِشدرگ هب ار دوخ هک یلد اب ...هتشگ مدع هک یلد ِشیاجنگ ،لاثم يارب .دشاب ياهزادنا ار

 .نآ و نیا نایم ،مه رگد یکی و دودحم نآ و دراد نارکیب یتعسو نیا .تسین یکی ،هدروآرد

 
 قشع ِجنگ ْيوج یمَه بارخ رد ،و شوماخ )12

 بارخ زا دییورِب راهب رد جنگ نیک

 

 نهذ هن( قشع ِيایوج دشاب قشع ،بارخ نآ رد و !بارخ دشاب نهذ ِراوید ،یشوماخ رد هک مشاب شوماخ سپ

 .بارخ زا دییورِب راهب رد جنگ نیا هک ؛)قشع ِيایوج

 

 اکیرمآ زا هدازآ ،مارتحا اب


