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 تصرف نآ رد هک يرامق .دنک یم رگید يرامق هب توعد ار ام ،راهق زاب رامق نیا ،یگدنز ،تعاس ره ،هظحل ره

 .مینک کسیر ،قلطم شمارآ و رادیاپ تینما ،لیدب یب يداش يازا رد ار اه یگدش تیوه مه هک میراد ار نآ

 هکنآ زا شیب .تسا هساک کی رد یگدنز اب ناشتسد .دننک یم يزاب هلماعم نیا رد ار نک مرگ رازاب شقن نافراع

 ار ناشدرب ي هقباس و دننک یم غیلبت ار يزاب نیا بترم و .دنرذگب يویند تاقلعت زا دنرضاح دنک یم بلط یگدنز

 يهدعو .تسایرد ربارب رد ییا هرطق نوچ دنا هدرب هچنآ لابق رد دنا هداد هچنآ هک دننک یم فیرعت .دنشک یم خر هب

 ،زرل و سرت اب نانچمه ام اما ،دنیوگ یم نخس هدش ناشبیصن هک یشمارآ زا .دنهد یم ام هب ار نالک ياهدرب

 زا لفاغ .دوش یم نامدیاع هچ مینیبب میرظتنم و میراذگ یم رامق زیم يور رب ار کچوک یگدش تیوه مه کی

 اب رگید ییا هظحل ،میتخاب هک ار یکی .دجنس یم دوخ هب ار ام نامیا .دهاوخ یم یگتخاب كاپ ام زا یگدنز هکنآ

 يزاب ات دهد یم همادا ار يزاب نیا ردقنا و .دزادنا یم هار زاب ار رامق طاسب و دیآ یم ،رگید یسابل رد ،رگید یقافتا

 نیع ،نتخاب نیا هک ،میزابب یگدنز هب و میراذگب رامق هب میراد هچ ره مکحم لد اب زورکی هرخالاب و میریگب دای ار

 میتسین رارق و مارآ لابند هب رگید .میرب یم تذل يزاب زا طقف ،تسین مهم نامیارب هجیتن رگید هک ارچ .تسا ندرب

 .میربب تذل نآ زا و میزومایب هدشن رید ات ار يزاب نیا هک دیما .میا هدش رارق یب بلاط و

 

 .دیوگ یم نخس يرامق نینچ زا روضح جنگ 898 ي همانرب هب طوبرم ،سمش ناوید 588 ي هرامش لزغ رد انالوم

 .دبلط یم فیرح یگدنز يارب و دنک یم توعد رامق هب میراد يدنر و ندش فراع ياعدا هک ار ام

 

 دمآ رامق ِهاش نآ هک ،هرابرگد نادنِر الص

 دمآ راپ هک وا تسانامه دراد ون ِسیبلت رگا

 

 يرامق رد ات تسا هدمآ رگید راب ،تسا نازابرامق ي همه متخ هک ،یگدنز ،»وا« هک ،قشاع نادنر يا دیباتشب

 هظحل کی ،لاسراپ هک تسوا مه اما ،تسا هدمآ ،ون یقافتا اب ،ون یسابل اب هچ رگا .دشکب شلاچ هب ار امش ،رگید

 .دوب هدمآ ،شیپ ي

 

 هدعاق و ،تسا یگدنز هشیمه فیرح .دشاب هچ هظحل نیا قافتا لکش تسین مهم هک تسا نیا دیاش انالوم روظنم

 یم لکوت اهنت ،يرادن ربخ هجیتن زا ،يرادن هسیاقم و تواضق و تیاکش قح رامق نیا رد .دوب هک نامه ،يزاب ي

 ار رکش و ربص هک تسا نیا يزاب ندرب مِل و .يراذگ یم رامق هب ار ترمع کی ي هیامرس ،يراد هچ ره و ینک

 .یشاب دلب

 

 :دسرپ یم انالوم تاحیضوت نیا زا سپ



 

 هراوخنوخ ِهاش ِشیپ هک ؟هراکنیا تسیک نادنِر ز

 دمآ راک ِتقو کنیا هک هرابرگد ددنب نایم

 

 یب زاب رامق هاش نیا ،یگدنز توعد لباقم رد هک دراد ار شلد نادنر امش زا کیمادک )مدرک هک یفیصوت نیا اب)

 و ؟تسا رطخ لها هک دهدب ناشن لمع رد و ددنبب تمه رمک ،دنک یمن محر یگدش تیوه مه چیه هب هک ،محر
 ؟دنز یمن یقشاع فال نابز هب طقف

 

 :دوش یم مدق شیپ دوخ و دنک یم مرگ ار رازاب ییوگ انالوم سپس و

 

 متسب نایم يراب نم هک ،متسدکُبَس یقاس ایب

 دمآ رایتخا قشع ارم متسه ات هک وت ِناج هب

 

 .تسا نمی شوخ نم يارب تتسد و ،یتسه تسد شوخ هشیمه و ،ینک یم شخپ ار رامق ياه تراک هک يا ایب

 زیچ چیه ،رهم زجب ،قشع زجب ،متسه هدنز ات هک مروخ یم مسق وت ناج هب و ما هتسب تمه رمک رگید نم هک ایب

 .منکن رایتخا لد رد

 

 مدییورب لُگ و راخ وچ ،مدید ار وت ِرازلگ وچ

 دمآ راثن وت رب ملُگ ،تقشع رد تخوس مراخ وچ

 

 

 متسناد هکییاج ات ،دندرک دشر ود ره ،ملد و لقع ،نم دوجو لگ و راخ ،مداهن قشع ناتسلگ رد مدق یتقو زا هک ارچ

 ،مدنازوس هنارایشه درد اب تقشع شتآ رد ار لقع راخ نوچ و مورب شیپ قشع هار رد مناوت یمن لقع اب رگید

 دیفم قشع ریسم رد ریذپ بیسآ و تسا باقن رد روضح یتقو ات لقع .دش وت راثن و تفکش ملد رد روضح ي هچنغ

 لد یتقو اما .دننکن ادج هقاس زا ار هدشن هتفکش روضح لگ ات ،خرس لگ ي هقاس يور راخ نوچمه ،دوش یم عقاو

 .درپس یگدنز تسد هب ار هقاس و تخیرگ لقع زا دیاب رگید ،دش نتفکش ي هدامآ روضح لگ و دش يوق

  
 يزیرگنزاب هنتف ز ،يزیگنا هنتف یپایپ

 دمآ رایع نم ِرای هک متسناد راب نیا کیلو

 



 هلیح زا تسد و ،ییابرب نم زا ار اه یگدش تیوه مه ات يرب یم راک هب دنفرت و هلیح مه رس تشپ وت ،یگدنز يا

 نزهار ربلدو رای نامه هک متسناد و متخانش ار وت ،يدش رهاظ يرگید ي هرهچ اب هکنیا اب رابنیا اما .يراد یمن رب

 .ینم بلق

 

 

 مَرآ شیپهب رگید یخُر ،مرای دَنز ور رب رگا

 دمآ رادبآ شتسد ز مراسخر ِگنر اریزا

 

 هک ارچ ،مروآ یم شیپ ار مرگید ي هنوگ ،دنزب یلیس ما هنوگ کی رب رگا و منک یمن تمواقم رای لباقم رد رابنیا

  .تسا هدش باداش و خرس نینچ هک تسا تسود رادبآ یلیس زا نم خر

 
 هنیس نیا تسوت ِماقم ،هنیرید و اهاش ییوت

 دمآ رازن وتیب ناج هک ؟يدوب اجک ییوگیمن

 

 ي همه هک ییوگب نم هب یهاوخ یمن .تس وت هاگلزنم هنیس نیا هک تسا ینامز رید و یتسه نم رورس و هاش وت

  ؟دش نوخ وت يرود زا لد هک ،يدوب اجک تدم نیا

 

 متشگ مگ هک يرادنپ وت ،متشد نیا رد دیوگ مهش

 دمآ راقفلاوذ ِفالغ نم ِربص هک ینادیمن

 

 

 نم هک يدرک یم لایخ وت و ما هدوب وت ي هنیس خارف تشد رد هشیمه نم هک دیوگ یم نم هاش هک مونش یم

 رخآ هب ات هک ،دوب رس ود ریشمش فالغ نوچمه تسود زا يرود رد نم ربص ییوگ هک میوگب هچ .ما هدش مگ

 .دمآ دورف ملد رب تعرس هب ریشمش ،دیسر

 

 دمآ نورب نوخرپ لزغ ،دمآ نوخ و دیّرُب ارم

 دمآ راید نآ ِيوسهب ،نیّدلاُ حالص نم زا دیرُب

 

 نم ياه گر رد اهنآ رد هداتفا هلت هب یگدنز نوخ و دیرب ،ار اه یگدش تیوه مه رس ،»نم« رس ،تسود ریشمش

 تسد يدام يایند رد تداعس يوجتسج زا لماک رگید يرایشه و دش نینوخ نم قشع تیاکح رابنیا .دش يراج

 .تشاذگ مدق انعم ناهج هب و تسش



 

 و ،لوپ هن ،ار »نم« نیا هرخالاب هک درک عناق ار وت لزغ نیا ایآ« :مسرپ یم دوخ زا نم و دسر یم نایاپ هب لزغ

 »...!؟دورب یهدب یگدنز رامق رد ار »نم« نیا ،ار تتقو هن
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 هوکش


