
 ،مالس اب

 

 :همَدَقُم

 

 وا .دریگیم ورِگ ْكَردَم ِناونُع هب ،نامز ِرذُگ ِتابثا ِيارب ار اهدادیور ،نهذ رد يرایشه !تسا دادیور ِلعِف رد قافتا

 ،يرایشه رگا دوشیم هچ لاح .نامز هب دنُکیم راذُگاو ،دادیور کی ِناونع هب ار يرادیب ِراک ،هدُش اپب ِنامز رد

 ؟دیایب قلطُم ِییاهر رد ،نامز ِدنَب زا ار دوخ ناهگان

 

 .»قلطُم ِتقیقح« زا ...تسا زیربل ْماج ؛دَناتِسیم ْماج کی ْقشع زا يرایشه ،يزاجَم ِنامز ِنایاپ رد

 

 روضح جنگ 893 همانرب ،سمش ناوید ،336 يهرامش لزغ زا هصالخ-

 

 تابارَخ ِریپ يا ،ْماج کی هِدِب )1

 تافآ ِریخاَّتلا یف هک ،ادرف وگم

 

 نوعرف ِنوخ هِدرَد هداب ِياج هب )2

 تاقیم هب مَناج ِیسوم دمآ هک

 

 ،)قشع ِرادید رد ریخأت( رادید رد ریخأت و ؛ریخأت اب تسا ربارب نامز ،رادید »نیا« رد هک ؛ادرف وگَم و ْماج کی هِدِب

 .تافآ اب تسا ربارب

 

 سپ .دشابیم نامز زا غراف هک ،يدبا يهظحل نیا ؛تسا هظحل نیمه رد ،مه رارَق ِلَحَم .قشع اب تسيرارق ار ام

 ،رادید نیا رد و رارق ِلَحَم هب مَناج ِیسوم دمآ هک !هدرک اپِب نامز هک زیرب ار نوعرف ِنوخ ،نتخیر هداب ِياج هب

 ...ْقشع دهاوخیم هتخیر ،ار مْصَخ ِنوخ

 

 دشاب مْصَخ ِنوخ ِز ام ِبارش )3

 تاّذَل تسیداّیَص ِز ار ناریش هک

 

 ریش يهجنَپ و زوپ تسا نوخرُپ هچ )4

 تامالَع نیا تستفرگ ام ِنوخ ِز

 



 ادُخ ِهار ِناریش ،اذل !تسا نَمشُد ِنوخ زا ام ِبارش ،دهاوخیم هتخیر ار نمشُد ِنوخ ْقشع ،رادید ِيارب هک اجنآ زا

 هک ،تامالع نیا .تسا نوخرُپ ،دیِص زا ریش يهجنَپ و زوپ هنوگچ نیبب !تفای یهاوخ تاّذَل رد ،يداّیَص ِلعِف زا ،ار

 )!...یتخانشناور ِنامز ِنوخ( هدُش هتفرگ ام ِدوخ ِنوخ زا ،ینیبیم ناریش ام يهجنَپ و هزوپ رب

 

 روگنا ِنوخ مه ین و روگ مریگن )5

 تابثا ِز ین ،متسم ْیفَن زا نم هک

 

 ؛دهاوخیم هتخیر ار نمشد ِنوخ ،قشع .تسا نورد رد ،نَمشُد سپ .هتشَگ رادید ِنَمشُد ،نهذ رد هدُش اپِب ِنامز

 رد تکرح« ،نهذ رد »يرایشه ِتکرح« ِنتفرگ راک هب اب سپ !دَزیرَن دوخ ِتسد هب زگره ار دوخ ِنوخ هک نَمشُد

 ؟درادرَب »نهذ رد تکرح« زا تسد يرایشه رگا دوَش هچ ،لاح !ددرگیم مه رتشیب هزات .دَوَریمن نایم زا هک »نهذ

 

 ْیفَن رد قرغ دوخبدوخ ،ینَمیب رد يرایشه هاگنآ ایآ ،دنُک ْیفَن »شَنَم« اب دهاوخِب هک دشاب هدنامَن »ینَم« رگد رگا

 »تابثا« هب ،»یفَن ِلعِف اب« ار يزیچ دهاوخب هک هدمایَن نایم هب »نیغورُد ِسْفَن« زا ْیفَن نیا !يرآ ؟هن ای تسا

 ِرود هب نتفای یهاوخَم ارم ،قَح ِتابثا رد !تسا تسَم ْیفَن رد دوخبدوخ ،كاپ ِلد ِریمض هک دشاب نینچ سپ .درآرد

 ...تابثا ِز ین ،متسَم ْیفَن زا نم هک !نادرَگ ...تسا ریذپانف هچنآ

 

 مَدرَگ هدنز ِدیص ِدرِگ ،مَزاب وچ )6

 تاوْمَا ِدرِگ ْناغاز وچمَه مدرگن

 

 !ناگدرُم ِدرِگ هب ْناغاز نوچمَه هن ؛)...یگدنز ِدرِگ هب( مَدرَگ هدنز ِدیص ِدرِگ هب ،زاب نوچمه نم

 

 تَّمِه هب وش يزاب و غاز يا ایب )7

 تافْصِم ِشیپ یغاز ِز وش افّصُم

 

 یفاص ِشیپ سپ .)...دزیخیمرب ْقشع تکرح زا تَّمِه( تَّمِه هب ددرگ يزاب ،غاذ هک تسا تاذ هب تشَگزاب رد

 .تاذ هب يدرَگزاب ،تَّمِه هب ات ...وش كاپ و صلاخ ،فاص ،)ییاتکی ِياضف / نارکیب ِياضف / یتسین ِياضف(

 
 مه ار زاب ِياهفصَو ْناشفَیِب )8

 تاذ نوچ ْشیوخ رَدْنَا وش رَتدّرَجُم

 



 و نیا زا يراع ،تاذ رد دّرَجُم دوخ ییوت !رذگُب ْفصَو زا سپ !دوب فصَو همه ،دش نایب »زاب« زا هک اهفصَو نیا

 .تاذ نوچ »ْشیوخ رَدْنَا« وش رَتدّرَجُم :درگزاب هناگی ِتکرح هب سپ .نآ

 
 نوخرُپ تسیتشط ،نیمز نیا تسا كاخ هن )9

 تامْهَش ِمخَز و ناقشاع ِنوخ ِز

 

 ِنوخ ،قشع هک رآ دای هب( تامْهَش ِمخَز و ناقشاع ِنوخ زا رُپ ،تسیتشط نآ هک شَرادْنِپَم كاخ ار نیمز نیا

 ات ،)...كاپ ِتاذ هب( ییآرد ْقشع هب ات اشُگِب مَدَع رد ار هنیس ؛نُک مایق ،تَّمِه رد سپ !)دهاوخیم هتخیر ار نمشُد

 !كاخ نیا يور هب دزیرِب نمشُد ِنوخ

 

 ؟دمآ حبُص ییوگ دنچ اسورُخ )10

 تاکْشِم ِرون دوخ ار حبُص دَیامِن

 

 ،ار دوخ »حبُص« !؟)...دمآ حبُص ییوگ دنچ اسورُخ( ياهدناشَک »نامز« هب ،مه ار ْقشع هب يرادیب هک یسورُخ رگَم

 هب ار حبُص دهاوخب هک دَنامَن یسورُخ رگد ،ددرَگ نایامن هدید رب ْقشع ِرون رگا هک ؛...تاکْشِم ِرون رد دَیامِن دوخ

 !!!دَشَک فیرعت

 

 اکیرمآ زا هدازآ ،مارتحا اب


