
 ،مالس اب

 

 دعب ياراد همه اهناسنا ؟دراذگب اپ يونعم هار رد هک دنک یم باختنا ناسنا ارچ ؟تسیچ نتسیز يونعم زا روظنم

 مدق ریسم نیا رد هک ییاهنآ ي همه و .دنتسین يونعم ياه شزومآ لابند هب اهناسنا ي همه اما دنتسه يونعم

 دننام .دنتسه بیرغ يدام يایند رد اهناسنا ي همه ییوگ هک تفگ ناوت یم .تسین ناسکی ناشتین دنراذگ یم

 اما .دنادن ار تشگرب هار و دشاب هدشمگ گرزب يرازاب رد و دشاب هتفر رگید يرهش هب دوخ راید و رهش زا هک یسک

 هتخادنا هار هب یناکد بیرغ رازاب نامه رد و دنا هدشمگ هک دنا هدرب رطاخ زا ییوگ ییا هدع ناگدشمگ نیا نایم زا

 نایم رد هشیمه و دنتسه رگید يراید زا هک دنراد دای هب رگید ییا هدع هکیلاحرد .دننارذگ یم راگزور و دنا

 نیا .دنادرگ زاب لزنم هب ار ناشیا دیاش ات دنریگ یم ار ییا هناشن ،ییامنهار ،ییا هشقن غارس رازاب نیا ياهناکد

 هک دنناد یم ،دنا هدرکن تداع تبرغ هب .دنراد رایدو رای ياوه و دنرای بلط رد هک دنتسه ناقشاع نامه مود هورگ

 قارف زا هحرش هحرش ییاه هنیس انالوم لوق هب هک دنتسه یناسک اهنیا .دندرگزاب اجیب هب دیاب و دنا هدمآ اجیب زا

 لک درخ و یهاگآ يایرد هب دنراد هک یشناد ي هرطق دنهاوخ یم .دنتسه ییادج تیاکح ندینش ي هنشت و دنراد

 .دننک یط ار یهاگآ بتارم و دوش لصو

 

 دنچ يارب فداصت رس زا و دنراد قلعت يدام يایند هب دنرادنپ یم هک یهورگ ،رگید هورگ زا يا هدع یفرط زا

 زا هاگ ،دنورب و دنریگب ایند زا یماک و دنشونب و دنروخب ات دنا هدمآ و دنا هتسب شقن یتسه ي هفیحص رب یحابص

 دنهاوخ یم لصا رد .دنراذگ یم رطخ رپ هار نیا رد مدق ناشیاه هتشاد رب رتشیب ندوزفا عمط 	هب و دیلقت رس
 بقل و دنزیوایب هنیس رب تیقفوم ي هناشن هب رگید یلادم و دنیازفایب دوخ ياه هتسناد رب ار يونعم شناد و یهاگآ

 »قفانم« ای »ورود« اب اهنآ زا انالوم هک دنتسه یناسک اهنیا .دننک هفاضا دوخ باقلا یقاب هب ار »يونعم ناسنا«

 ،سمش ناوید 2552 ي هرامش لزغ رد انالوم .تسین یکی مه اب ناشلمع و فرح ،رکف هکیناسک ینعی .دنک یم دای

 :دنک یم تبحص اهناسنا هتسد نیا زا ،روضح جنگ 899 ي همانرب عوضوم

 

 ؟ییاج ناقشاع ِنایم ار نایورود دشاب اجک

 ییادرف قشع ِزور ز دراد عمط ور دص اب هک

 

 هب یتسار هب هکیناسک ،ناقشاع عمج هب ،دنراذگ یم يونعم هار رد اپ يدام فده اب هک ییاهناسنا ،ورود ي اهناسنا

 عمط هب و ،یگدش تیوه مه اه دص اب اهناسنا نیا 	هک ارچ ،دنرادن قلعت ،دنتسه دوخ يدوجو تقیقح فشک لابند
 ي هظحل نیا ،»قشع زور« هک دنتسه یناسک ناشیا .دنیامیپ یم ار هار نیا هدنیآ رد بولطم یتیعضو هب ندیسر

 .دننک یم رس تشهب يانمت رد ار 	سرتسد رد و دقن

 



 ناشْدر دنک ناج ِهاش هک ،ناشدَوْبَن و دنراد عمط

 ییاسآنینرَقلاوذ وچ ،ناشدس وا دزاس نهآ ز

 

 در تسد یگدنز هکارچ ،دنسر یمن دوخ فده هب و ،دنا هتخود اه یگدش تیوه مه هب عمط مشچ ،ورود ياهناسنا

 ،دنک تظفاحم اهنآ زا ات دیشک جوجأم و جوجأی و نامدرم نیب يدس هک نینرقلاوذ نوچمه و دنز یم ناش هنیس هب

 .دزاس یم ناشیاه انمت و اهناسنا نیا نیب يدس

 
 ییوج نانچ رد يدیلپ ،ییور نانچ اب ییورود

 ییامرفراک یقافن ؟ناقیّدص ِشیپ دجنُگ هچ

 

 یگدنز يردق هب هک ارچ ،درب یمن ییاج هب هار ،تسیا هدوهیب راک ،یگدنز يارب ندرک يزاب شقن و ندوب ورود نیا

 ،هنیآ  رد هک ییور نوچمه .دوش یم نایامن نآ رد حوضو هب شدوخ زا ریغ هچ ره هک تسا شیالآ یب و فاص

 ناسنا دزن رد ورود ناسنا دنفرت و هلیح 	بیترت نیمه هب .دوش نایامن لالز و فافش بآ زا يدور رد هک یگدولآ ای
 .تسین زاسراک و درادن ییاج زین قداص ياه

 

 ار ناریش ِياهگر همه ،ار ناج ۀشیب ِخیب هک

 ییازفَارون ْيهدیدهب ،ار نآ کیهبکی دنادب

 

 ناسنا روضح مک قمع زا ینعی ،تینم تخرد ياه هشیر مک قمع زا ،یگدنز روطنیمه و فراع ناسنا هک ارچ

 یم صیخشت لصا ان زا ار لصا یگدنز 	.تسا ربخ اب )ناریش( يونعم ناسنا ياه گر کت کت زا و ارگ يدام

 ،دنک نایب حیصف و ناور یمالک اب ار يونعم میهافم و دشاب مالک شوخ رایسب امن يونعم ناسنا تسا نکمم .دهد

 هک ییاهناسنا دنرایسب هچ .دوب دهاوخن رثوم شمالک ،تسا هدرکن یگدنز شدوجو قمع رد ار اهنآ يانعم نوچ اما

 زا رتمهم و ،ناشمالک زا تفرعم يوب ،قشع يوب اما دنا هدرک فرص ناگرزب راعشا ریسفت رد ار ناشرمع اه لاس

 رد انالوم .دنا هدرم ییوگ ،تسین يراج ناشیاه گر رد ینوخ ییوگ .دسر یمن ماشم هب ناشروضح و راتفر زا نآ

 یمن هجوت اهنآ رهاظ هب یگدنز دیوگ یم و دنک یم هیبشت هشیر یب ناتخرد زا ییا هشیب هب ار اهناسنا نیا تیب نیا

 یگدنز رد لمع رد ار اه شزومآ نیا هک ییاهناسنا یفرط زا .تسا ربخ اب اهنآ يونعم شناد یقمع مک زا نوچ دنک

 رب ناشیادص شاعترا ،دنهد یم قشع يوب اهنآ .دنیشن یم ناج و لد هب هداس دنچ ره ،ناشمالک ،دننک یم هدایپ

 یم انالوم .دنا هدرک کچوک و هدید ار »نم« هک ارچ .دوش یم وگلا ناشراتفر و دراذگ یم رثا اهناسنا ناج و لد

 ،»ییازفارون« مشچ اب یگدنز .تسا ربخ اب نآ زا دریگب هزات ناج یسک دوجو رد هدرم گر کی رگا یتح یگدنز دیوگ



 يارب و داقتنا و شنزرس مشچ هب هن ،دنک یم تراظن اهناسنا روضح قمع رب یهاگآ شرتسگ هب کمک يارب ینعی

 .ییازفاراک

 
 ار اهتَبِتار دتسرف ،ار اهتبقاع دنادب

 ییاتکی و قیّدص ره هب ،ار اهتیفاع دشخبب

 

 یتسار هب ینعی ،دنتسه »قیدص« هک ییاهناسنا و ،تسا هاگآ دشابن نایم رد »نم« نآ رد هک يراک نایاپ زا یگدنز

 بتارم هب ار 	،تسا یکی ناشلمع و فرح ینعی ،دنتسه »اتکی« و ،دندوخ يدوجو تقیقح يوجتسج رد هنادهعتم و
 .دناسر دهاوخ يدنمتداعس و رتالاب يونعم یهاگآ

 

 ار یباتفآ دیامن ،ار یباقن دزادنارب

 ییاشنِا هزات وا دَنک ،ار یبارخ يرون دهد

 

 نوچمه ،دهد یم ناشن اهنآ هب ار ناشیا یقیقح دوخ و دریگ یم رب  اهناسنا نیا ي هرهچ زا ار نهذ باقن یگدنز

 ،ون یحرط ،شروضح رون رد ات ،دوش یم نایامن اهنآ لد رد هتسکش مه رد ياهرواب ياه هناریو زارف رب یباتفآ

 .دنزادنا رد قشع زا رابنیا

 

 دشاب وخوقلُخ شَنآ هن ،دشاب ورود هش نیا رگا

 ییاپژک ِسْفن ِرکف ز ،دشاب وجوتسج يارب

 

 یمن رسیم ،دنک یم بلط هچنآ يونعم رظن زا هچ و يدام رظن زا هچ ،یگدنز رد هک دنیب یم قشاع ناسنا رگا و

 لمع و فرح ندوبن یکی و ییورود نیا ،تسا هدرکن لمع دوخ ي هدعو هب یگدنز هکنیا هک دنادب دیاب ،دوش

 و اه رکف و دنک واک ودنک دوخ رد رتشیب قشاع ات .تسا »تمکح« يور زا هک ،یگدنز يوخ و قلخ زا هن ،یگدنز

 .دبایب دوخ رد ار راد »نم« ياه رواب

 

 

 هنییآ تسوا اریزا ،هنیکیب تسوا ْییورود

 ییاردَب و نیک دیامن هنیس نآ رد وت ِسکع ز

 

 ناشن وت هب ار وت نورد ياه هنیک دهاوخ یم هک تسیا هنییآ »وا«  هکلب ،تسا هنیک يور زا هن یگدنز ندوب ورود

 .دهد



 

 ،مینک هاگن دوخ رد هک بوخ ،يونعم هچ و يدام رظن زا هچ ،دتفا یمن یگدنز رد میهاوخ یم هک یقافتا یتقو

 .دریگ یم ناج هرابود ام رد هتساوخ نآ هب ندیسرن رطاخب هک مینیب یم ار هنهک یشنزرس و ییا هنیک ،یمشخ

 ي همان هک مالغ نآ دننامه .تساجنآ زونه هک مینیب یم اما .تسا هتفر نیب زا میتشادنپ یم هک ییا هنیک و مشخ

 مغ ياه ناتساد و هنیک زا ار لد ي هحفص ات زین ام ،دنام یم باوج یب هشیمه و تشون یم هاشداپ هب يرارکت

 .میا هتشونن یگدنز هاش روخ رد ییا همان ،مینکن كاپ هنهک ياهرواب زا ،یگدنز زیگنا

 دوخ ات ،تسا هتشونان دیفس ذغاک میسیونب یگدنز يارب میناوت یم هک ییا همان نیرتهب .میا هدرکن رییغت زونه ینعی

 .دیاش هچنآ دسیونب

	 
 يروک دبا ات ینام هک ،يرون نآ هب ولهپ نزم

 ییادوس هب یهابور هک ،يروز نکم ناریش اب وت

 

 عضاوتم و وش میلست .دنام یهاوخ روک دبا ات تروصنیا رد هک ،نکن هاگن یگدنز رون رد هریخ ،تفین رد یگدنز اب سپ

 روز مک یتسه نهذ رد ات وت هک ،نکن هلداجم تفص ریش ناقشاع و نافراع اب .نکن تیاکش و اشگب ار اضف ،شاب

 .هابور نوچ یتسه وسرت و

	 
 ندرَگ دنکشب ار ناگس ،ندرک يرِم ناریش اب هک

 ییاتدص هن ،ییورود هن 	،نف ین و دَنام يرکم هن

 

 .دنکش یم ار ،نهذ ریسا ناسنا ،ناگس ندرگ ،هدیسر روضح هب ناسنا ای و ،یگدنز اب ینعی ،ناریش اب نداتفا رد هک

 .شیاه یگدش تیوه مه هن و ییورود هن ،ششناد هن و دسر یم  شداد هب نهذ ياه دنفرت و هلیح هن رگید و

 

 ،مارتحا اب
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