
 ��زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس

 ��روضح جنگ هارمه ناتسود و

 

 

 898 يهمانرب 588 لزغ

 

 ✨هدنزاب هشیمه يهدنرب✨

 

 

 دمآ رامق ِهاش نآ هک ،هرابرگد نادنر الص��

 دمآ راپ هک وا تسنامه ،دراد ون سیبلت رگا��

 

 اهنت هک زیزع رمع زا هظحلکی هرابود ،دنکیم توعد دیدج يرامق هب هظحلنیا رد ار وت نابرهم ریظنیب یگدنز

 لرتنک رد يزاب يهجیتن .دوشیم روج ترامق لوپ و هدش هتخادنا هظحلنیا يزاب ِزیم يور ،تسوت دقن يهیامرس

 كاپ ياهناج و ناکفنک و اضق( ییاتکی ياضف ِنافیرح هب دامتعا اب ،تسيزاب تمسق نیرتهب نیا و تسین وت

 .منکیم عورش ار اهیگدینامه ِنتخاب ِيزاب )دناهتشاد هگن ام اب يزاب يارب ایند ِدنب رد ار دوخ هک

 نورد رد هدشزاب ياضف نآ ِیلاخ ياج زا و مزابب ار یگدینامه نیا دیاب نم هک مرادیم هگن میهاگآ رد هراومه

 .منک تفایرد

 .درادیم هگن هدنز ملد رد هراومه ار رگید ِرامق ِسوه ،یهاگآ نیمه سپ

 

 شدوب هچنآ تخابب هک يزابرامق نآ کُنُخ��

 رگید ِرامق ِسوه اّلا شچیه دنامنب��

 1085 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مه نم ات هدرک روج میارب ار »ندوب هدنز هظحلنیا« ِلوپ ،رامق ِهاش هک منادیم ینوریب و ینورد قافتا ره رد

 و مهم ینعی ،مزابب دعلبیم ار مهّجوت هک هچنآ و مهد ماجنا ار »یگدینامه نتخادنا و ییاسانش« ِيزاب ضوعرد

 ،مهدیم »تیمها و هّجوت« ِتسد زا ار نآ مراد سپ .مهدن ار زیچنآ يور مهّجوت نتفر يهزاجا و هتسنادن يدج

 .مزابیم

 



 و یتسه نتنیا رد ات ،تسین یندش مامت ،میرادن يزاب زا رارف يارب شیاسآ و نما يهطقن و اج ؟یک ات ؟اجک ات

 مه ار نتخاب و شنامهاو ِتردق و هدش روج ترامق ِلوپ سپ ،يراد شنامه تردق ،ینکیم يرپس ار اههظحلنیا

 .ینکیم ادیپ

 تیاهنیب تقوچیه نم سپ ».تسه شدعب یکی زونه ینعی تیاهنیب« ،تسه زونه ندش تیاهنیب ات اج نوچ

 ِنتشاد تقیقح رب یلیلد ،دهدیم ناشن نم ِنهذ طقف ار نیا« :تسا مّهوت و رادنپ کی اهنت ندش لماک و موشیمن

 .منک لیِم تیاهنیب تمسهب منک شالت دیاب هراومه هچرگ ».تسین نآ

 

 دید يولج ،دیدج سابل ِساسارب ار يرگید یگدینامه ات هدرک ضوع ار تیعضو سابل نابرهم یگدنز دعب يهظحل

 دیدج ِتیعضو نیا زا ینهذنم هک ییولبات و دشابن مهم تیارب دهدیم ناشن نهذ هچنآ رگا .دهد رارق تیرایشه

 ِهاش و هتفر رانک هدرپ و سابل و باقن ،ینک كاپ -يوش لمع و رکف دراو هکنیا زا لبق- عیرس ار دنکیم یشاقن

 و زیچهمه ،ار یمیدق يانشآ ،ینکیم تاقالم نورد رد ،ببسیب يداش و اهرکف ریز ِشمارآ تروصهب ار رامق

 .ار تایلصا دوخ ،ار تاسکهمه

 

 

 هراوخنوخ ِهاش ِشیپ هک ؟هراک نیا تسیک نادنر ز��

 دمآ راک ِتقو کنیا هک هرابرگد ددنب نایم��

 

 ِيزاب ِطسو میایب دیاب ،تسا روضحجنگ و انالوم ياهشزومآ هب هّجوت مایگدنز تیولوا و مراد يدنِر ياعدا رگا

 .یگدنز ِتمدخ هب مدنبب تّمه رمک و -رکاش و یضار تسه هک هچره- هظحلنیا

 نوچ .منکن یلاخ ار نادیم و مسارَهَن ینهذنم يارب اهدنیاشوخان ِنداتسرف و مدوجو ِهاش ِيراوخنوخ زا چیه

 .تسيرایشه ِشیازفا و ینهذنم ِناج ِشهاک ِراک ِتقو ،زیزع رمع زا هظحلره و هظحلنیا

 نتخیر زا .دریگیمرد ،هجوت نداد رارق و هظحل ِقافتا ِرس رب ،روضح يرایشه و یمسج يرایشه نیب نینوخ یگنج

 .مرَخیم ناج نوچ ار همه و مسرتیمن هنارایشه درد ندیشک و ینهذنم نوخ

 

 

 متسب نایم يراب نم هک ،متسد کُبَس یقاس ایب��

 دمآ رایتخا قشع ارم متسه ات هک وت ِناج هب��

 

 ِرمک نم نیبب ایب :هک دیوگیم کیبل ار حورکبس ِیقاس توعد يادن و دیآیم الاب و هتفرگ ناج منورد رد يرایشه

 .ماهتسب نتخادنا و ییاسانش هب تّمه



 باختنا ار وت اب ندش یکی و قشع هار و مریگیم تسد رد ار هدش نشور منورد رد هک رایشه ناج نیا ِغارچ

 .نتسناد ینهذنم ار دوخ و نهذ و رکف اب ندش یکی هن ،منکیم

 :دناسریم اهيرایشه ِرازلگ هب ارم قشع هار

 

 

 مدییورب لگ و راخ وچ ،مدید ار وت ِرازلگ وچ��

 دمآ راثن وت رب ملگ ،تقشع رد تخوس مراخ وچ��

 

 و اهرکف دراد مرَس رد هک »ینهذنم ِراخ« ،منیبیم مه رانک رد ار لگ و راخ ،موشیم تکاس ِرظان ِرظاح یتقو

 و دونشخ يهتفایمارآ ِسفن ِلگ« ِرانک رد ،دهدیم شیامن میرایشه يولج ار شدوخ ياهلحهار و اهتواضق

 «هدیدنسپ

 و ندش یکی ِقشع ِشتآ ،دراد درد و تسا هتفشآ منورد ناشتباب و منیبیم رظان ِروضح اب هک ار ییاهراخ يهمه

 .دنازوسیم ،یلصا ِنم يور هّجوت نتشاذگ

 يرادیب نیا ِنادردق سپ ،موش وا هب هدنز و رایشه و رادیب هک تسا زاین و مناوتیم مه نم ،متسه شقیال مه نم 

 و منایفارطا ِنورد ِتییادخ« :ینعی ادخ ِمیدقت ار -هدیدنسپ ِدونشخ يهتفایمارآ ِسفن- مدوجو ِلگ و متسه

 .منکیم »مینوریب و ینورد ياهتیعضو

 ِمهرم اب دوش نامرد دیاب راخ ياهدرد ،دنبایب ناماس و هدش دنمهرهب نآ ِتاکرب زا ات دنتسه مدوجو ِلگ ِرظتنم اهنآ

 .میاشُگراک ِروضح

 هبرجت دوخ رانک رد ،يزاسدرد و درد ِراخ نودب ارم ِروضح ِلگ دیاب ،تسه منورد و فارطا هک یسکره و زیچره

 .دنک

 

 

 يزیرگنزاب هنتف ز ،يزیگنا هنتف یپایپ��

 دمآ رایع نم ِرای هک متسناد راب نیا کیل و��

 

 بوشآ و هنتف مه ِرس ِ تشپ بیترت نامهاب و دنوریم و دنیآیم رمع تاظحل مه ِرس ِ تشپ »يزیگنا هنتف یپایپ«

 رد ندش هدنز يارب یتصرف و هتشادن شلد رد ياهنتف هک تسین ياهظحلچیه .یتسرفیم میارب ینوریب و ینورد

 .یشاب هداهَنَن نآ

 شِک و حور ندرک گرزب ِتصرف تیارب ،ینارذگیم راگزور نت نیا رد ات هک تسا نابرهم یگدنز فطل مه نیا

 وت هک ییاههنتف زا و هدوب نادردق مه نم سپ .منکیم مهارف ار ندش تیاهنیب هب لیم و نورد ياضف ندمآ



 نورد رد هک- وت رب ار مدوخ هظحلنیا رد تسا رارق و متسه وت سنج زا نم نوچ ،منکیمن رارف ینکیم اپهب میارب

 ِزاّنط ِسفن رب ،متسه هظحلنیا رد هدنز ِهّجوت هک ار مدوخ هکنیا هن ؛منک راثن -یتسه مفارطا ِزیچهمه و سکهمه

 .منک گرزب ار ینهذنم و هدرک راثن لبنت و وجهناهب

 

 ِنهذ منادیم نوچ ؛متسین هلئسم لح و ینهذ لیالد و ینوریب ببس و هنتف لماع و رصقم لابند رگید الاح یلو

 .تساهتیعضو و مدرم و ادخ هب کمک نیرتهب ،هظحلنیا رد متکاس

 هدیشون روضح ِبارش زا ،كاپ ياهناج ِیمامت ِیتمالسهب و هدناوخارف ار تکاس ِرظان ِرضاح هظحلنیا ِيزاب رد سپ

 .منیشنیم نیریش و كرابم ِتراغ نیا يهراظن هب و

 

 

 مرآ شیپ هب رگید یخر ،مرای دنز ور رب رگا��

 دمآ رادبآ شتسد ز مراسخر ِگنر اریزا��

 

 ِدرد ِندیشک اهنآ زا نتخیرگن يهمزال و هدوب كاندرد ،دنکیم ینارمکح مدوجو رب ینهذنم هک یهاگهاگ اههنتف

 هب شساوح هک نیمه ؛متسه ادخ ِیلیس رب یضار و رکاش هناعضاوتم و مرخیم ناج هب ار شدرد .تسا هنارایشه

 .تسیفاک میارب تسه نم

 يدعب ِندروخ یلیس يارب دنکیم هدامآ هراومه ارم »رفص هب کیدزن ات ینهذنم يرتمهس دق ِندش هاتوک« ِینیریش

 ياهناج دزن ار میوربآ هک منکیم سح مناج ِتروص يور ار شدنمتردق ياههجنپ ياج .نابرهم یگدنز ِتسد زا

 .درَخیم كاپ

 

 

 هنیس نیا تسوت ِماقم ،هنیرید و اهاش ییوت��

 دمآ رازن وتیب ناج هک ؟يدوب اجک ییوگ یمن��

 

 :»تسامش اب هراومه وا« هک منکیم سح ار شروضح منورد ياههیال نیرتینورد رد

 

 .ماسَکهمه و زیچهمه ،یمیدق يانشآ ،یتسه مدوجو ِهاش وت

 ییاتکی ِسح ِشمارآ و ناما و نما ،مدنبیم وت زا ریغ رب ار هار هاگره هک تسوت هاگیاج نم هّجوت زکرم و لد نیا

 .دشخبیم مایتلا و هداد شزاون ار مرازن ِناج ،وت اب



 هدرک دنلب نامسآ هب رس ،دیآیم شدرد اهيراکبارخ تباب هاگره هک درادن یهاگیاج چیه ینهذنم ِتیاکش و هلگ

 :هک دنزیم دایرف و

 ... ؟دوشیم تسرد یک بارخ ِعاضوا نیا ؟وک سپ ؟یتسه ًالصا ؟یسریمن مدادهب ارچ سپ ؟ییاجک

 رد اهنت و دنیبب ار دارفا و اهتیعضو ياهتبثم دناوتیمن هک تسینهذنم روک ِشاّفخ ِییادج سح همه اهنیا

 .دنکیم لیمحت مناج رب ار يدیماان سح و دنیبیم ار درد و یهایس ،ییادج ِبش ِیکیرات

 

 ناوَد برغم ِيوس ،تشاّفُخ ِّسِح��

 ناور قرشم ِيوس ،تشاپْرُد ِّسِح��

 47 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ِناج .دناوَدیم روضح ِدیشروخ ِرتکیرات ِبورغ يوسهب ارم ،مهدب وا هب ندرک سح يهزاجا منورد رد رتشیب هچره

 و اهییازفاراک ِینابرق .دهدیم شهاک ماسجا هب ار دوخ شزرا و هدش ناوتان و فیعض ،ییاتکی سح ِنودب

 .دوشیم ینهذنم ياهینکارپدرد

 شاپرُد ِسح هب ،درد ِشاعترا و يدیماان و شاّفخ ِسح ات مزادنیب اهتبثم يور اهیفنم زا ار مدید هظحلکی رد دیاب

 .دوش لیدبت يداش شاعترا و دیما و

 ».دشاب بوخ ناتلاح هشیمه امش هک ،تسا مهم یلیخ ببسیب يداش« :يزابهش ياقآ

 

 

 متشگ مگ هک يرادنپ وت ،متشد نیا رد دیوگ مهش��

 دمآ راقفلاوذ ِفالغ نم ِربص هک ینادیمن��

 

 -تاهّجوت ِزکرم ِنورد رد- اجنیمه هشیمه هک نم :دیوگیم ،هانپ و تشپ يهدننکيرای ،نابرهم ریظنیب یگدنز

 .دوش قبطنم يرایشه رب يرایشه و هدش هاگآ نم ِروضح زا ات ،متسه وت هّجوت ِرظتنم و هتسشن مارآ و نکاس

 .یبایب ارم ات ،تنورد ِتمسهب ،رگید ِتمسهب ینادرگرب ،دهدیم ناشن و دیوگیم هچنآ و نهذ زا ار تیور تسیفاک

 فالغ زا ار روضح ریشمش ،ینهذنم ياهفرح و اهتواضق اب ندشن هارمه و نهذ ریوصت رد نتفرن رب ربص نیمه

 .دنکیم رظان رضاح هب لیدبت ارت و هدرک جراخ

 

 

 دمآ نورب نوخرپ لزغ ،دمآ نوخ و دیّرب ارم��



 دمآ راید نآ ِيوس هب ،نیّدلا حالص نم زا دیرب��

 

 فالغ زا روضح ریشمش و مدرک هظحلنیا قافتا جرخ ،دریگیم همشچرس ادخ ِربص زا هک ار منورد ِربص زا يرادقم

 .دمآ نوریب

 .تخیر مناج هب دوب لزغ تیبتیب رد یگدنز نوخ هچره و درک ذوفن و دیّرب ار مناج قامعا ات روضح زیت ریشمش نیا

 شیازفا ثعاب ات درب ییاتکی راید يوسهب و دیچ ار مراخ نودب لگ ِتمسق ادخ و مدش دنوادخ يهیده ِقیال هرخالاب

 .دوش تییادخ ناج

 

 رد ادخ يهدنیامن ناونعهب روضح يهزاجا نم .هظحلره رد ،هظحل نیا رد مندوب رضاح و رادیب تسا مهم ردقچ

 یگدنز یلصا ِروظنم هب ندیسر ات ار »رایتخا« ِتناما ِراب و منک هیده نیا ِقیال ار مدوخ دیاب ،ماهدرک ادیپ ار مسج

 فرح و نهذ و رکف ِکلام تهج رد :منک هدافتسا تسرد مرایتخا زا ،زیهرپ حالس زا نتفرگ کمک اب .مشکب شودهب

 .ندوب دوخ ِلمع و

 

 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا��

 اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخ ِکلام��

 649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 

 ❣.دیشاب تمالس و داش

 دابآفجن زا هیضرم

 


