
 روضح جنگ ناتسود امش تمدخ مالس ضرع اب
 
 ) اهیگدینامه( عونصم قشاع هن میتسه وا يراگدیرفآ قشاع ام
 ؟؟ میسرپب نامدوخ زا ار لاوس نیا دیاب
 زاب ممدع مشچ هکنیا يارب رکش  ؟متسه ربص و رکش لاح رد  ؟متسه دنوادخ يراگدیرفآ قشاع و منک یم زاب ار اضف نم هظحل نیا رد ایآ
 . مراد وا َمد و ناکف نک يورین هب داقتعا !مرادن شزکرم ندش زاب يورین و ناکف نک يارب هلجع هکنیا يارب ربص و هشیم
 هب قشع و ییاشگ اضف امش دیهد یمن تلاخد رگا ؟دینک یمن ای دنیآرف نیا رد دینکیم تلاخد ور نوتینهذ نم امش ایآ ینعی ربص و رکش
 . دوش یم ام یگدنز دراو هک تسه قح لضف نومه نیا ،دنوادخ يراگدیرفآ

 
  ربص و رکش رد ماوت عنص قشاع
  ربگ وچ مشاب یک عونصم قشاع
 1360 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
  دوب رَف اب ادخ عنص قشاع
  دوب رفاک وا عونصم قشاع
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  نوتدوخ ؟هنکیم یک!! ور نوتدوخ دینک یم مورحم دوش یم و وشب هگیم وا هک ناکف نک و عنص زا ینعی دیراذگن و دینک تمواقم رگا
 ماوخ یم نم دیگن ینهذ نم هلیسوب و ینهذ نم تروصب .منک تسرد ور مدوخ ماوخ یم نم هگب ینهذ نم هک ینهذ نم هب دیرازن امش
 ! تسینهذ نم نتفر نیب زا و ندش کچوک ام حالصا هکنیا يارب .منک حالصا ور مدوخ
 اب و نیدام اهرایعم نیا ،هدروآ تسدب  اهیگدینامه اب هک ییاهرایعم اب و هراد هلجع ینهذ نم ! هسانشب ور ربص و رکش هنوت یمن ینهذ نم
 . دنراد قرف عنص
 تسرد نومیگدنز هشن رگا ،هشب مدع نوم زکرم دیاب هتفایب راکب هکنیا يارب ،هتفا یم راکب هظحل نیا رد امش يراگدیرفآ يورین ینعی عنص
 . مینک یم راک ،میراد دوخیب ینعی ،دش دهاوخن
 . هرب نیب زا ینهذ نم نیا دیاب ندش ضوع يارب ،منک ضوع ور مدوخ ماوخ یم هک مینک بذج ور نوممزع دیاب ام
 رکف کی دعب هظحل تفر هگید ،تفر و دش هدییاز هک يرکف هی ،هدش هدییاز هک ییاهرکف ای و اهیگدینامه قشاع هن ،میتسه وا عنص قشاع ام
 یم مورحم قح لضف زا ور نومدوخ میراد ،میربب راکب ور یمیدق رکف رگا .مینک یم قلخ ام ینعی ،ام رد هشیم قلخ دنوادخ هلیسوب هگید
 . مینک
 . دای یمن نومریگ يزیچ مینک تمواقم ،هشیم باسح تمواقم یگدینامه ساسا رب یمیدق رکف ندرب راکب
  ام دعُب راهچ ندرک تسرد و ینادابآ هجیتن رد ؛تسه شتاذ رد ،درادن ام رکف و ام فرح هب يزاین يزبس رس يارب ناراب
 ياضف قیرط زا هنکیم زبس ور نمچ و دایم ناراب )هنوا عنص و قح لضف تاذ رد ام ندب ندرک ملاس و ام یگدنز ،ام ندب ،ام ياه رکف(
 !!هنک یمن ،ینک تمواقم !هنکیم تسرد ور ام یگدنز دآ یم تایح بآ هدش هدوشگ
 ندرک ضوع يارب نارگید يور زکرمت .دینکیم عطق ور قح لضف دینکن رگا ،دینک اشامت ناتنورد رد ار تمواقم رظان روضح ناونعب دیاب امش
 .الاب مآیم ینهذ نم ناونعب منک یم لاعف ور مینهذ نم مر یم نم ینعی ،نارگید يور نتفر ینعی زکرمت ،هشیم باسح تمواقم اهنآ
 . مینک یم راک نامدوخ يور ،میرادن يراک چیه نارگید يور مینک هدافتسا دنوادخ عنص زا رگا
 و یگدنز يداش نایب و نومدوخ يور راک قیرط زا ام ،دراذگ یم رثا مه نارگید يور دنوادخ عنص مینک یم راک نامدوخ يور یتقو اقافتا
 میرب مینک عطق ور نیا هکنیا هن .میراذگ یم رثا مه نارگید يور میرب یم نومدوخ ضیف نیلوا هکیلاح رد نامدوخ نورد زا یگدنز تکرب
 ضوع نامدوخ ینهذ نم اب ار اهنوا ینهذ نم هک ،مینک زکرمت الاب دآیم ناشینهذ نم هک نارگید يور میوش دنلب ینهذ نم تروصب نهذ
 !! ام میشیم قاع!هشیم باسح تمواقم ینهذ نم تروصب ندش دنلب .مینک
 
  حور و تسا لقع ردام و ردپ نوچ
 ؟قاع تسود يا مَوَش نوچ ،ییوت ود ره
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 !!ییوت ود ره نوچ ،مشیم قاع مشابن یکی وت اب هک نیمه ،مشابن یکی وت اب و مشابن وت شیپ ،منک اهر ور وت يروج هچ نم دنوادخ يا
 . مدش قاع ،مدش ینهذ نم .مرب نهذ هب ،مشب قاع ،نهذ مرب منوتیمن نم
 نومراک میشیم ادخ قاع مه ام ،هدش نیدلاو قاع نگ یم هنک یچیپ رس اهنوا فرح زا ،هنک ملظ شنیدلاو هب ،هشب نیدلاو قاع هک یسک ره
 !! هشیمن تسرد
 
 کباب رهش زا یفاک رکشتاب 


