
 زیزع ناتسود و يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب��
 ��ام ِفادها ِمامت ۀنیمزسپ ،ام ِروظنم 

 
 .دنراد قرف مه اب یلیخ مه ًاعقاو .مدش فده و روظنم ِنایم ِتوافت هّجوتم يونعم ناتسود و يزابهش ياقآ ِفطل هب
 .تسا تیولوا رد هشیمه روظنم .دیآیم لوا هشیمه روظنم .تسا دقن هشیمه ام ِروظنم .تساتکی روظنم .تسیکی ناهج نیا رد ام ِروظنم
 ِلصا .تسا ندوب گنریب .میتسه نامدوخ ،ام ِروظنم نوچ .درادن دوجو ياهلصاف چیه ام ِروظنم و ام نیب .تسا هنادواج و نکاس ،تباث روظنم
 نامزکرم رد یبوکیاپ و صقر و لمع و رکف تهج دنوادخ هب نداد هزاجا و زکرم نتشاد هگن مدع و زکرم ندرک مدع ام ِروظنم .تسا نامدوخ
 .تسا

 
 
 ِماقم نالف .میریگب دای ار یقیسوم ِزاس نالف .میروایب تسدب ار كردم نالف میهاوخیم ام ًالثم .دنتسه ییایند و گنراگنر ام ِفادها اما
 .دنتسین دقن يدام ِفادها تسا صخشم هک روطنامه .میهد شرورپ ار دوخ لکیه ای میسرب دوخ بولطم نزو هب .میرایب تسدب ار يراک
 .يرگید ۀلصاف عون ره ای یتیفیک ای یتیمک ای ،ینامز ۀلصاف ای ،یناکم ۀلصاف .دراد دوجو هلصاف اهنآ و ام نیب هشیمه .دنراد هیسن تلاح
 .دیآیم دوجوب هلصاف هرابود و دوشیم قلخ يرگید ِفده ،میسرب اهنآ زا یکی هب مه رگا

 
 
 همه زا لّوا نم و تسا رظن ّدم ،روظنم هک متسنادیم .هدوب فادها هب مهاگن ًامئاد نم هک تسا نیا مدرک ییاسانش مدوخ رد هک يزیچ لاح
 ناهج نیا هب ندمآ زا مروظنم زا رتيدج یلیخ یلیخ ار فادها لمع رد .مدرکیم لمع يرگید روط لمع رد اما .مشاب هدنز دنوادخ هب دیاب
 هک یتروص رد .مدزیم مروظنم هب مه يرَس کی متغارف ِتاقوا رد ،یتاعاس زا دعب ،دشیم مومت مفده هب طوبرم ِراک یتقو سپس .متفرگیم
 هشیمه نوچ .دش دهاوخ هجاوم يدایز یلیخ ياهيدارمیب اب کبس نیا عقاو رد .منیبیم هابتشا ًالماک ار یگدنز کبس نیا رضاح لاح رد
 .دیایب نامدرد و میورب ینهذ ِتاهج هب دنوشیم ثعاب هک دراد دوجو یعناوم و هلصاف فادها و ام نیب

 
 زییمت تردق نم هب و دندش تشهب زووالق میارب ،دنوادخ یهگآ ِتصش زا هتساخرب ياهریت نیمه ،اهيدارمیب نیمه هک رکش ورادخ بخ اما
 ار مروظنم لمع رد هک منکیم شالت مراد نآلا ،مگب هرتهی ای .دشاب تیولوا رد هشیمه دیاب نم روظنم هک منادیم نآلا .دنداد صیخشت و
 ياهراک ماگنه رد یتح .دشاب دنوادخ هب مساوح دیاب گنادشش ،هشیمه نم ینعی .مراد شهگن لاعف هشیمه و منک مدوخ ِرادولج و لیَخرس
 و مزح ات دناهدرک نیمک هک ییاهقافتا ًاصوصخم .موشن قافتا بذج ًالماک هدرکن ییادخ تقو کی هک منک ادخ ِدای دیاب زین مفادها هب طوبرم
 .میآیم رب رتتحار مه هدرکنیمک ياهشلاچ سپ زا ،هشاب مروظنم هب ًامئاد مساوح رگا .دنشکب شلاچ هب ارم ربص
 
 هب دوخ فادها و اهراک هیقب .مشوکب قوشعم ندید و نورد ِيزاس كاپ هار رد و مراد هگن مدع ار زکرم طقف دیاب نم هک دنیوگیم ریز تایبا
 .دوشیم ماجنا دنوادخ لمع و رکف طسوت دوخ
 
 دوَخ ِیقاس ِتمدخ زج ،ردپ يا میرادن يراک
 دب و کین زا میهراو ات ،حَدَق هِد نوزفا یقاس يا
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 هب ار رایتخا دیاب .نیمه طقف .ییادخ ياهرازبا ریاس و اوقّتِا و مزح و رکش ،ربص ،ییاشگاضف ینعی .تسا قوشعم هب ندرک تمدخ ام ِراک اهنت
 .دریگب شتسد ار نامرف دنوادخ ات میزادنیب ار ینهذنم ِتلآ ًالک و ینهذنم ياهتواضق و اهندرک دب و بوخ دیاب .مینک راذگاو دنوادخ
 
 
 ياهشیپ رد قح دروآ ،ناهج رد ار یمدآ ره
 دوشیم هدناوخ وا   دزمان ار ام تسا هدرک یگشیپیب ۀشیپ رد
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 نیا هب ندمآ زا ام ِیلصا روظنم .روظنم هن دنوشیم بوسحم فادها اهنیا یمامت یلو .میراد یناهج نیا ۀشیپ دنچ ای کی ام همه سپ
 ِنتخادنا .ادخ اب ندش یکی و ینهذنم ِنتخادنا ینعی .میدش دزمان روظنم نیمه يارب ام و تسا تیولوا رد هشیمه هک تسا یگشیپیب ،ناهج
 .دننکیم ترپ ناملصا زا ار ام ِساوح نامنهذ رد بّترم هک هدینامه ياهرکف ِریواصت یمامت

 
 ؟منک يراک ِلگ دنچ ات ،ناهج نیا درادن يراک
 منک يرای شَنَم هک ات ،نم ِرای درادن تجاح
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 ِمیدقت و هدینامه ریواصت زا نامنهذ و زکرم ِندرک یلاخ زج يراک چیه ام ینعی .میرادن دنوادخ ِندید ِتهج ،تاکرادت ۀیهت زج يراک چیه
 اب ندش یکی هک ار نامروظنم و مینک مدع ار زکرم و مینک ییاشگاضف رگا و تسا لک ِلقع دنوادخ ..میرادن دنوادخ هب هدشهداس نهذ
 تسرد ار اهراک شدوخ دنوادخ ،مینک ییارجا هظحل ره رد و هزور ره ار کبس نیا و میهد رارق دوخ ِتیولوا رد هظحل نیا رد ًامئاد ار تسادخ
 .مینکیمن دب و بوخ .تواضق ِنودب ِییارجا ِلماع میوشیم ییاروجکی ام .هنکیم لمع و رکف ام ِقیرط زا دنوادخ عقاو رد .درب دهاوخ شیپ
 .دنکیم ارجا امِ قیرط زا وا عقاو رد .مینکیم ارجا ار نامهدشهداس ِنهذ رد هدش يراج ِدرخ طقف .مینزیمن وزارت



 
 دُنکیِم هک دنُک نآ تسم ،دنُک یِک يراک تسمرس
 دمَص ات ار ناهج ود ره ،دنُک یط ییادخ ةداب
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 شوگ انالوم لثم ادخ نادرم و دنوادخ فرح هب اهنت ،میهدیم شوگ دنوادخ ِیم ِفرح هب اهنت میشاب قشاع و میشاب هتشاد بَلَط ًاعقاو رگا
 لصو لک ِلقع و قشع ِعبنم هب ،دوخ ِلصا هب نوچ .دش میهاوخ ناهج زا زاینیب ًالماک هک دناشک دهاوخ ياهطقن هب ار ام نیا و .میهدیم
 .تساجنآ رد ندوب دنمتداعس و ندوب تخبشوخ تهج میشاب هتشاد زاین هک يزیچره .میوشیم
 
 شورخ مک ُشماخ تسا کیدزن حبص
 شوکم وت ،وت ِِیپ مشوک یمَه نم
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 یگمه اهراک هیقب .نیمه طقف .مینک دنوادخ ِمیدقت ار تسینهذنم ِكرحتم ِریواصت زا يراع هک ار هدشهداس ِنهذ .مینک شوماخ ار نهذ
 .دوب دهاوخ ینهذنم ِساسا رب نوچ تسییازفاراک
 
 قَح تفگ َْتیَمَر ِْذا َتْیَمَر ام
 قَبَس دراد اهراک رب ْقَح ِراک
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 ....درک باترپ دنوادخ هکلب ،يدرکن باترپ وت ،يدرک باترپ ریت هک یماگنه و :17 ۀیآ لافنا ةروس
 
 
 ِساسا رب لمع و رکف هک دوشیم روآدای ام هب ار عوضوم نیا و .دنکیم رادیب ار ام شدرخ ياهریت اب .تسا دنوادخ یعقاو ِزادناریت سپ
 هب طوبرم ياهراک یمامت رب ،قشع ِشخپ و دنوادخ ِدرخ ِندرک ییارجا و نتخاس يراج و تمواقم ِفذح ،میلست ،ییاشگاضف ینعی ،دنوادخ
 .دنراد تیولوا ام ِینوریب فادها
 رارق مزکرم رد ار اهنآ دیابن مه زاب ،مشاب كالفا ریاس و يریش هار ناشکهک لک ربهر رگا یتح ،مشاب نیمز ةرک لک ربهر رگا یتح ینعی
 .تسا تیولوا رد و .تساتکی ،روظنم .درادن یقرف يدام ِتیعضو ًالصا .تسا تیولوا رد نم ِروظنم هشیمه .دنشاب هتشاد تیحجرا و مهد
 
 يات هد ،میسرب یفده کی هب .دوشیم حرطم ام ِطسوت يدیدج ِینوریب ِفده هشیمه .دنتسه ینتفاینتسد و یندشنمامت ینوریب ِفادها مامت
 يدارمیب و درد ِراچد دص رد دص ،دراد دوجو هلصاف هشیمه فادها و نم نیب هکنوچ ،مبسچب فادها هب ًافرص رگا .دنوشیم حرط رگید
 .کش نودب .دش مهاوخ
 
 انب ام ِروظنم ِنوتس يور دیاب فادها ۀمه .دشاب ام ِفادها یمامت ۀنیمزسپ دیاب و تسا هدیزگرب و لماک و دقن و رضاح و ّیح ام ِروظنم اما
 ،روظنم ،مزکرم رد نوچ .دوب دهاوخن مهم رگید فادها ِنیب ۀلصاف تروص نیا رد .دیایب رمث هب ینادابآ و درخ و قشع ِرادزغم ِماداب ات دنوش
 یّقلت يزاب کی ًافرص يدام ِفادها و دنهدیمن ناکت ارم ًالصا فادها نیب ۀلصاف رگید و ماهدرک یلمع ار مروظنم نم نوچ تسا مکاح
 .دش دنهاوخ
 
 دیشاب داش ،امش همه زا رکشت اب
 ناردنزام زا ناکشا

 
 


