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 169 ي هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 تخر نامدرم نایم زا ییوگ ،دنتسه ،میمان یم »تیناسنا« ارنآ هچنآ یلصا ناکرا زا هک تیمیمص و ،یتسود ،قشع

 بادآ یتح .تسا هتشاذگ اپ ایند نیا ي هصرع هب روظنم هچ يارب هک تسا هدرک شومارف یمدآ ییوگ .دنا هتسبرب

 اهنت و دنا هدش لیدبت ریگاپ و تسد یبادآ هب ،دندوب هدش زاغآ قشع ندنکارپ يارب زا يراگزور يزور هک یموسر و

 اهنت و تسا هدش شومارف »انعم« ییوگ .دنوش یم ماجنا یمشچ مه و مشچ يور زا هاگ و فیلکت عفر يارب زا

 .تسا هدنام یقاب » رهاظ«

  

 ماجنا هب دش لیدبت ،دنک یگدنز تینما سح و شمارآ اب دنک کمک یمدآ هب دوب انب هک ینید تاروتسد زا يوریپ

 تدابع عرف رد نانچنآ نایمدآ هک ارچ .شمارآ مدع ي هیام دوخ و خزود شتآ زا سرت يور زا یعرش ي هفیظو

 .دندرک مگ دوب »وا« هب ندش لصو هک ار لصا هک دندش مگ اه

 

 ،دور یم شیپ و دنک یم تیلاعف انعم و لصا هب هجوت نودب یگدنز داعبا ي همه رد یمدآ ییوگ هنوگ نیمه هب

 یم دراو نهذ هب تاعالطا لیس ،تسا هدش هدیمان تاطابترا رصع هک زورما يایند رد یفرط زا .دیلقت يور زا اهنت

 و دنک دیلقت هچ و هک زا هک یجیگ یعون .دنک یم داضت و یمگردرس راچد دشاب ربخ یب انعم زا هک ار یمدآ و دوش

 راک نیرتکچوک يارب یتح هک ،ناهج شنیرفآ ییارچ دننام ،نهذ ياه شسرپ نیرتمهم دروم رد اهنت هن مادم

 .تسا خساپ بلط رد نآ و نیا زا هرمزور

 

 ي هظحل کی رد دیاش ،روضح جنگ 896 ي همانرب رد هدش ریسفت ،سمش ناوید 492 ي هرامش لزغ رد انالوم

 :»؟تسا هدش هچ« :هک دسرپ یم یمدآ عون زا ای و دوخ زا یگتشگمگ

 

 ؟تسهدش هچ ار هناد و یسرُپب دنچ ماد ز

 ؟تسهدش هچ ار هناخ و ییآرب دنچ ماب هب

 

 ؟دوش یم هچ ،لصا ،انعم ،هناد سپ ؟ینک یم لاوس ،عرف ،رهاظ ،ماد دروم رد راب دنچ رخآ

 

  ؟دوش یم هچ ،قمع ،هناخ سپ ؟یتسه حطس رد ردقچ ؟يور یم ،ماب يالاب هب ردقچ

 



 يرورض روضح هب ندیسر يارب ماکحا و بادآ يرسکی ندروآ اج هب هک دنتسه دقتعم يا هدع ،تفرعم قیرط رد

 رد »ندوب« هک هیضق لصا زا هک دنوش یم قرغ بادآ نیا ندروآ اج هب یگنوگچ تاییزج رد نانچنآ و ،تسا

 یم زاب ،هناد زا ،قیرط یط زا ار اهنآ هک دوش یم یماد ناشیارب بادآ نیا انعم کی هب .دنوش یم رود تسا هظحل

 نآ ي هناهب هب بادآ نیا هچنآ هب ،بادآ نیا ماجنا ي هوحن رد دوخ ندرک ریگرد ياجب ام دهاوخ یم انالوم .دراد

 هناخ نورد هب ،مینک هجوت ینعم و قمع هب ،نتفر ماب هب ياجب ،رهاظ هب هجوت ياجب و .مینک هجوت دنوش یم ماجنا

  .میورب

 

 و تسا »ندوب« هک »روظنم« لیدبت اب .تس»وزرآ« ،اهاپ رب يریجنز و ،انعم ي هناخ رد رب تسا هدش یلفق هچنآ

 و دراد زاین فده هب ندیسر يارب يا هلیسو هب درادنپ یم یمدآ ،»فده« هب ،تسا یسرتسد لباق هظحل نیا رد

  .تسا هدنام رود روظنم زا و تسا هدرک هلیسو نیا راتفرگ ار دوخ

 
 ؟شیوخ ِیتسه ِنایم ینیشِن دنچ هدرسف

 ؟تسهدش هچ ار هنابز و قشع ِشتآ ِرونت

 

 ؟ینیشنب راد »نم« ياه رکف رد قرغ ،هدرسفا و دمجنم و درس یهاوخ یم یک ات

 

  ؟دوب وت لد رد هک یکدنز قوش وروش شتآ ي هنابز نآ ، قشع شتآ رونت نآ دش هچ سپ

 

 ،دنک یم فیرعت هدش یطرش ياهرواب و راد »نم« ياه رکف و اه یگدش تیوه مه اب ار دوخ »یتسه« هک یمدآ

 قشع رونت .يونعم دعب رد هچ و يدام دعب رد هچ ،تسا تواضق و هسیاقم لاح رد میاد هک ارچ .دوش یم هدرسفا

 یم انالوم .دسر یمن شدوجو هب نآ يامرگ و .تسا هدش ناهنپ رواب اهراورخ ریز رد ییوگ یمدآ نینچ لد رد

  ؟تسا هدمآ قشع رس هب ییالب هچ ؟يا هدش هدرسفا اه هشیدنا رد قرغ زاب ارچ ،دسرپ

 
 يدرَگیم رود ز شقشع ِشتآ ِدرِگهب

 ؟تسهدش هچ ار هنایم ،یفاص ةرقن وت رگا

 

 ؟يراذگ یمن شتآ رد ياپ تماهش اب ارچ یتسه صلاخ ي هرقن رگا ،يدرگ یم یگدنز قشع شتآ رود هب رود زا وت

 

 اضق شتآ رد میلست ياپ و درادن یساره ندرک یگدنز زا ،دشاب اه یگدش تیوه مه زا يراع هک يونعم ناسنا

 دیلوت يرون چیه ،دوش دراو شتآ نورد هب رگا هک صلاخ ي هرقن نوچمه ،دوش یمن اوسر دناد یم و دراذگ یم

 مه هک دتفا یم یقافتا یگدنز رد ات یلو دنز یم تیونعم زا مد ،دشاب يونعم رهاظ هب اهنت ناسنا رگا اما .دنک یمن



 هرقن دننامه .دهد یم ناشن ار دوخ یعقاو ي هرهچ و دوش یم مطالتم ،دنک یم دیدهت ار شیاه یگدش تیوه

 .دهد یم ناشن ار اه یصلاخان صوصخم رون گنر هک ،شتآ ي هلعش رد صلاخان

 

 یم نایامن هلعش رد یگنر يرون يزلف ره .دش یم هدافتسا هلعش نومزآ زا تازلف ییاسانش يارب میدق رد :حیضوت

 رد اه نورتکلا ندش هتخیگنارب هب طوبرم هدش دیلوت رون .دوش هدافتسا زلف نآ ییاسانش يارب دناوت یم هک دنک

 يرون یتیفرظ ود سم ،لاثم ناونع هب .تسا هیاپ زارت هب تشگرب و رتالاب يژرنا زارت هب هیاپ زارت زا ،هلعش يژرنا

 هرقن و الط لثم بیجن تازلف رد قافتا نیا اما .)دینک هظحالم ار نتم يادتبا لکش(دنک یم دیلوت زبس گنر هب

 تیب نیا .تسین یفاک یئرم رون دیلوت يارب تازلف نیا ياه نورتکلا نتخیگنارب يارب هلعش يژرنا ینعی ،دتفا یمن

 .دشابن تسرد تسا نکمم هک ما هدرک ینعم دنک یم هراشا هلعش نومزآ هب انالوم هک ضرف نیا اب ار

 

 ؟يوَشن نوچ ریس هشیدنا و مغ ِيدرُد ز

 ؟تسهدش هچ ار هناغُم ِبارش و رای ِلامج

 

  ؟یشونب تسا هدش ردک راد نم ياه هشیدنا و مغ درُد اب هک ار هظحل بارش یناوت یم روطچ

 .يدشن ریس ندروخ ترسح و مغ زا ایآ 

 

 ؟تسا هدمآ هچ دید نآ رد ار رای يابیز ي هرهچ دوش یم یفاص طرف زا هک روضح بان بارش رس رب

 

 میوش یم اهوزرآ و اه هرطاخ لوغشم لد ،بان ي هظحل نیا رد ،یگدنز زا كاپ و لیصا يداش نتفرگ ياجب یتقو

 تیعقاو .دنتسین سرتسد رد هک ارچ دنوش یم هدولآ مغ اب ام نیریش ياهوزرآ و تارطاخ یتح ،دنهدب يداش ام هب ات

 یتخبشوخ لابند هب هدنیآ و هتشذگ رد و يا هتشاذگ ار دقن ي هظحل نیا ارچ دیوگ یم انالوم .دنتسین هدنز ،دنرادن

  ؟يدرگ یم

 
 دیچیپرد مرَگ تیدوجو درس هچرگا

 ؟تسهدش هچ ار هناهب ،هناهب هب شَنُک هر هب

 

 هناهب رس رب هچ ،نک زاب رس زا ار وا يا هناهب هب و ایب اما ،تسا هتخیوآرد وت اب تخس ،هدرسفا ینهذ نم هچ رگا

 ؟تسا هدمآ روضح ي

 

 زا يرایسب هک تسا رطاخ نیمه هب .دریگ یم ار ناسنا تفرشیپ يولج و دنک یم تمواقم رییغت لباقم رد نهذ

 روط هب .مینک رییغت میناوت یم رتتحار مینادب ار نهذ نابز رگا .دنوش یم ینتفاین تسد ام يدام یتح ياه فده



 ساسحا »ندش مک« اب نوچ دنک یم تمواقم نهذ ،دینک مک نزو دیهاوخ یم یتقو ،تفگ یم یسانشناور لاثم

 دوبهب ار مدوخ یتمالس تیعضو مهاوخ یم دییوگب ،منک مک نزو مهاوخ یم دییوگب هکنیا ياجب ،دنک یم رطخ

 ار نهذ ناوت یم دنک یم تمواقم داجیا نهذ رد هک یتاملک ندربن راکب اب اما تسا یکی فده عقاو رد .مشخبب

 هدعو ،مهدب ماجنا ار يراک دنک یضار یگچب رد ار نم هکنیا يارب هشیمه مردام دیآ یم مدای روطنیمه .دز لوگ

 میناوتب هک روخب ار تیاذغ ایب :تفگ یم ینابرهم اب لاثم روطب .داد یم نم هب ار متشاد تسود هک يراک کی ي

 ار متشادن تسود و دوب بوخ میارب هچنآ ات درک یم مرگ ار مرس يا هناهب هب ینعی .میورب كراپ هب مه اب رتدوز

 .درک تبحص غلابان ینهذ نم اب ینابرهم اب ،يریگتخس ياجب دوش یم مه يونعم دعب يور راک رد .مهدب ماجنا

 اما تسا یکی ود ره .منک دایز ار مروضح مهاوخ یم ،مییوگب ،مزادنایب ار اه یگدش تیوه مه مهاوخ یم مییوگن

  !دوش یم لاحشوخ ندش دایز زا و دنک یم تمواقم ندش مک لباقم رد نهذ

 

 ارو وت وگب ،دنک هنامز ز را تیاکش

 ؟تسهدش هچ ار هنامز و تسا شوخ وتیب هنامز

 

 رگا ،مینکن هاگن هنامز هب وت يوج بیع نامشچ نورد زا رگا هک وگب وا هب ،دنک تیاکش هنامز يدب زا نهذ رگا و

 شیپ دارم قفو رب و بوخ راگزور ،میورن هدنیآ و هتشذگ هب و ،مینک زکرمت میراد تسد رد هظحل نیا هچنآ يور رب

 ؟تسا هدش هچ ار هظحل نیا ،هنامز وگب ایب .دور یم

 

 ؟ياهسوسو ِخاشخاش ارچ راوتخرد

 ؟تسهدش هچ ار هناگی و خیب وچ شاب هناگی

 

 و ایب ؟دنتسه داضت رد مه اب وت لمع و فرح ،رکف و دنا هدش هدنکارپ تخرد ياه هخاش دننام وت ياه رکف ارچ

 ؟تسا هدمآ وت يدوجو داعبا یگنهامه رس رب هچ .نک ظفح ار دوخ تیمامت تخرد ي هشیر نوچمه

 
 تسین تروص و تسه صخش وا رد هک نَتُخ نآ رد

 ؟تسهدش هچ ار هنالف و تسا سکهچ نالف وگم

 

 رگید ارچ ،رادرب تسد اهناسنا لیلحت و هیزجت زا ،دنتسه يراع یتفص ره زا اهناسنا نآ رد هک ،قشع رهش رد 

  ؟ینیب یمن رگید ياهناسنا رد ار یگدنز

 

 يزیربت ِسمش ز لد نیا دش قشع ِناشن

 ؟تسهدش هچ ار هناشن شقشع ِتلود ز نیبب



 

  قشع ناشن نم لد نیا تسود روضح تکرب زا

 .تسا هدمآ لد رس رب هچ قشع تلود زا هک نیبب ایب .دش

 

 ،مارتحا اب

 

 �🌹🌹�هوکش


