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 نم ِرَبنیمیس ِرَبْلِد يا ْهِد هوشِع و ْهِد مَد

 نم ِرَب دمآ لَجَا نوچ ،وت ِمَدیب مَمَد هک

 

 مَد« ارم :دیوگیم قشع هب ،دنامیم گرَم نوچ شايارب »یتسه يهبرجت« ،قشع نودب يرایشه هک ییاجنآ زا

 .مرادیمرب ماگ اطَخ رد هک مَد نآ »هِد هوشِع« ارم و ؛مناسَر هبرجت هب وت رد قرغ ار یتسه هک »هِد

 

 تکرح هک ؛يراج نآ رد تَنارکیب ِدَرِخ و تسایرد ِتَعسُو هب لد ،تسا نابات لِد رد تَرَهُگ هک مَد نآ رد ،قشع يا

 .يراج هدُش ْناج رد ،تَفیطل تکرح و هتسَشْنِب رتسکاخ هب یکاخ ِنهذ رد

 

 .ینارون ...نم ِرَز ِخُر ،تَیاههِرارَش زا و ؛يرادیب ِياهمایپ ...لد رد دروایب ،رون زا ییاههقرج هک مَد نآ هب اشوخ

 

 نیا !ماهتشگ بارَخ و تسَم نینُچ هک تسور نیا زا ؛وت يهناخیم رد هداتسیا ،اهر و دازآ ؛ماهجوت رد ْشوخ نم

 ِدودحم ِدَرِخ و هنهُک ِلقَع نآ ِندُش یشالتم زا :تسا »میظع ِراوید« نآ ِندُش یشالتُم زا ،لد ِتَرامع نیا و یتسَم

 ،نورُب و نورد هک تسیناریو نآ زا ؛هتسَشْنِب رتسکاخ هب نیغورُد ِسْفَن هک ْقشع يا ...تسوت ياههرارَش ِز .یکاخ

 ...نادابآ تسا نینچنیا

 

 دزیخرب وت »ِدوب« رد دهاوخِب ،نم ِرَفاک ِدَرِخ هک مَد نآ رب ياو سپ ؛دابآ »متسه« ...تایح رد نم ،یتکرح رد وت ات

 .دشابَن ناوت ْقشع زُج ،تَفِرعَم ار ْقشع !؟نتخانش تسا »ناوت« رَگَم ،قشع زُج ار ْقشع رخآ !دَسانِشِب ار وت هک

 

 نم !تسا هدناجنُگ »ياج« يِو رد ْقشع هک ،دَناتْسِب وت زا ياهزادنا نآ هب ار یِم ...ياهدنشاب ره ،مَلاع ِیقاس يا

 شیپ !نافیرح زا رَت هنشت یسَب ؛ماهداتسیا اهر و هدازآ ،مَدَع ِياضف ِشیاجنُگ هب ،قشع يهناخیم رد ...مَد نیا رد

 ...هِد رَغاس ارَم ،یهَد نانآ هب هکنآ زا

 



 :دیوگب ناکمال زا ارم تَدَرِخ هک رمَا نآ رد ًاصوصخ ؛مَاوت ِتکرح يهدنَب ،)یتسه( هبرجت نیا رد نم ،قشع يا

 ملاع ،)یکاخ ِدَرِخ ِبایغ رد( ناکمال زا ْقشع هک :نُک رظَن ار هبرجت نیا ،نم يهدید رد قرغ ؛...نُک مایق ؛زیخرب

 .درک يراج ،دوخ يهدید رب ار یتسه

 

 ؛اهیصلاخان نآ دنازوسب ْقشع ِشتآ ات ؛یسوم ِران هب وت ار مَلِد زورْفَارَب ؛هتفرگ هنابز لد نیا رد هک تسا ْقشع ِشتآ

 .ام ِرَب “مَد هب مَد و نآ هب نآ” ،روهلعُش ...راد هاگن ،ار الج نیا و

 

 ؛مدنَکفَا وت ِيوج رد ار شیوخ و هدرک شُمَخ ْکین ،تسيراج گر رد تَدَرِخ زا هک یهاگآ نیا رد نم ،ْقشع يا

 ...يراج هراومه ،نم ِرت ِرعش ِقَنور و تسا رَوانِش »زار« هک تسوت ِيوج تکرب زا هک

 

 اکیرمآ زا هدازآ ،مارتحا اب

 


