
 ،مالس اب

 

 ،یبلط لامک زا لصاح یماکخلت ؟هچ زا یماکخلت .دنک یم یماکخلت عفر هک یبارش ،تسا بارش زا تبحص

 هچنآ هب تسا تیاضر بارش ،بارش .»وا« ي هدارا هب نامیا مدع و یگدنز ربارب رد تمواقم ،هسیاقم و تواضق

 یهاگیاج رد تسا نداتسیا و نتساخرب ،یتسم و .دشاب »دوخ« ماک كرت ياهب هب رگا یتح ،دهاوخ یم تسود

 .دهد یم ناشن نهذ هک ییاه تیدودحم و لقع و قطنم يارو

 

 ماج ندناتس ،تسود تسد هب دوخ رایتخا ندرپس هب دنک یم توعد ار ام 2438 ي هرامش لزغ رد ییوگ انالوم

 بش و زور رگید ،سفن تراسا زا ییاهر ینعی ،دبا ات ندش تسم و دیدرت و کش چیه یب »وا« تسد زا قشع

 ،نافراع نوچمه ،نتفر شرع هب ات و نتفرگ جوا و ندرک زاورپ و سوه خیمراهچ زا ندیهر	،ندوبن لایخ لامدگل

 سم بلق ،قشع يایمیک اب ،دوخ ياه شزاون اب ات ،نتفرگ مارآ »وا« نما ناتسد ماد رد اهنت ،دیپس يزاب نوچ

 دوخ مه کی ره ات ،دوش هتخپ و دیآ شوج هب ،قشع نمی هب ام ماخ درخ ات ،دنک لیدبت صلاخ رز هب ار ام دوجو

 .میناشچب ار نارگید مه و ،يدنمتداعس و يداش و یهاگآ و درخ عبنم نیا زا میشچب

 

 یماج قشع ز ناتِسِب يداش و یکرابم هب

 ؟یماکخلت تساجک هک شبارَش دنک ادن هک

 

 و قشع ماج	،نهذ ياه همهمه و اه هغدغد زا غراف ،ربخ و قافتا ره سپ رد ،یتسه یلاح ره رد و هظحل ره

 	؟یماکخلت تساجک	هک تسا هدروآرب گناب قشع هک ،يداش و یکرابم هب ،ناتسب یگدنز تسد زا ار روضح

 

 قشع روش و ،تسا نایرج رد یگدنز یتقو ات ،دشاب هنوگچ ام یگدنز طیارش و هظحل نیا قافتا رهاظ تسین مهم

 قشع زا ار هظحل ماج یگدنز .دراد دوجو ندرک ینامداش و نتفرگ نشج يارب يا هناهب ،تسا يراج ام ياهگر رد

 و یگدنز يادص ندینش عنام هچنآ .دنوش تسمرس و دنشونب نآ زا ات دناوخ یم ارف ار ناماکخلت و ،تسا هدرک رپ

 نداد نهذ نامرف هب شوگ ،هظحل نیا قافتا نتفرگ يدج ،دوش یم هظحل فرظ رد يداش و قشع بارش ندید

 ینعی .تسا نتفرگ میمصت هدزباتش و ندش هچاپ تسد ،نتفرگ رارق عمج ریثات تحت ،ندش ناجیه شوختسد و

 سپس و	درد خزود رد دوخ نتخادنا و مغ تسد زا رهز ندیشون و یگدنز شخب يداش بارش هب ندز اپ تشپ

 !یگدنز زا تیاکش
 

 یخیمراچ و یسوه ؟وایب تایح دَوُب هچ

 یمالغنیمک ،یلَغَد ؟ناج وا ِشیپ هب دَوُب هچ



 

 تساه سوه زا يا هعومجم اهنت یگدنز قشع نودب ؟دراد ییانعم هچ یگدنز ،قشع نودب ،»وا« نودب یتسارب

 نامنایفارطا و دوخ اهنآ هب ندیسر يارب و میا هدیشک خیم راهچ هب اهنآ اب ار دوخ و میا هتشاذگ فده ار ناشمان هک

 .دوش یم شخب تذل ششوک و راک و دنک یم ادیپ انعم یفده ره قشع اب اما .میهد یم هجنکش ار

 

 هک یمالغ ي هدر نیرتمک رد یمالغ ،راکبیرف کی ؟تسیچ »وا« درخ ربارب رد ام یمسج شوه و يوزج لقع

 هکنآ .تسا هدش ام یگدنز ياورنامرف ،دشاب ام رادربنامرف دوب انب هکنآ .تسا هدرک یفرعم ام یگدنز هاشداپ ار دوخ

 و ندز دب و بوخ بسچرب و تسا تواضق نهذ بیرف .تسا هدش ام یگدنز ریما يراکلغد اب ،دشاب ام ریسا دوب انب

 و اه تیدودحم ،تاناکما و اه یناوارف نداد ناشن ياجب نوچ تسا راکبیرف نهذ .قافتا ره رب يزوریپ و تسکش

 تلذ هب هک دنک یم ییاهراک ماجنا هب راداو ار ام و دناسرت یم ییاهنت و رقف زا ار ام ،دهد یم نامناشن ار اه یماکان

 ققحت هب يارب دشاب ام تمدخ رد دیاب نهذ هکیلاحرد .مینک شومارف ار دوخ یعقاو ياه شزرا و میتفیب یتسپ و

 !دهد یمن بیرف ار ام ،ام ِدوخ ِنهذ زج ،سکچیه هک یتسارب .نیتسار ياه شزرا ندروآ رد

 

 يدرَگ ریگریش و شوخ ،يدروَخب نوچ ود یحدَق

 یمایپ ام ِریش و هش دَتسرف وت ِغامد هب

 

 تسد هب ار تدوخ و ،يریگب مارآ و ینک ثکم هظحل دنچ ،شیوشت و ینارگن جوا رد و ،راکفا يایب و ورب رد یتقو

 مالغ نیا ،نهذ نامرف هب ندرپس شوگ ياجب یتقو ،یشونب و یناتسب قشع ماج شتسد زا و يراپسب یگدنز

 هتشاد نامیا و ،تسا هتشاذگن اهنت ار وت زگره یگدنز اجنیا هب ات هک ینیبب و ،ینک عوجر دوخ لد هب ،راکلغد نیمک

 »وا« درخ يایرد هب وت شوه ي هرطق و يوش میلست یتقو ،تشاذگ دهاوخن اهنت ار وت مه سپ نیا زا هک یشاب

 تدوجو رد سرت زا يرثا رگید و ،ددنب یم رب تخر تدوجو زا مغ و دریگ یم رارق تلد هک ینیب یم ،دوش لصتم

 اهر نهذ تراسا زا ،يریگب هدینشن ار نهذ ياه نامرف هک دهد یم ار تعاجش نیا وت هب یگدنز هب نامیا .تسین

 نهذ تعاجش ،تسا توافتم دسانش یم نهذ هک یتعاجش اب تعاجش نیا .يوش دوخ یگدنز هاشداپ و ،يوش

 سنج زا ینک یم هبرجت روضح رد هک یتعاجش .دروآ یمن راب هب یبارخ زج هک یفنم تاناجیه زا تسا يا همغلم

 نیا یگدنز هاش هک هاگنآ .ییاشگاضف سنج زا و ،میلست سنج زا ،رکش سنج زا ،ربص سنج زا ،تسا يرگید

 دهاوخ وت اب اهزار و درک دهاوخ دوخ مرحم ار وت .دناوخ دهاوخ ار دوخ مایپ وت شوگ هب ،دنیبب وت رد ار تعاجش

 .داد دهاوخ ناشن وت هب ار تداعس هار و تفگ

 

 یتخت تخَب داهنب يو رد هک یلد نآ کُنُخ

 یماک ،داهن ام ِیم يو رد هک يرَس نآ کُنُخ

 



 هدش تسم »وا« قشع بارش زا هک يرس اشوخ و تسا هداهنب تخب تخت نآ رد یگدنز هک یلد نآ لاح هب اشوخ

 .تسا

 

 تخب مینک یم ییاشگاضف قافتا لباقم رد یتقو .ماکداش و دنک دنمتداعس ار ناسنا دناوت یم هک تس »وا« اهنت هک

 قالخ نهذ مه و دوش یم افص اب لد مه .ام ینهذ دعب مه و دنک یم دشر ام يونعم دعب مه و دنک یم ور ام هب

 .هدننیرفآ و

 
 ددرگ لولَم ادخهب ،ناهاشداپ ِمالس ز

 یمالس يرَسرَس وت ز ،یتخب کین دینش وچ

 

 .ددرگ یمن دنسرخ ناهاشداپ مالس زا رگید ،دشاب هدینش وت زا يرسرس یمالس هک یلابقا شوخ نآ هک

 

 هتفرگ رارق یگدنز فطل و تیانع دروم یکدنا و ،دشاب هدرک ییاشگ اضف و دشاب هدش میلست يا هظحل هک یسک

 و تیاضر بارش زا يا هعرج سک ره	.دوش یم شزرا یب شیارب مه ناهاشداپ هجوت و فطل یتح رگید ،دشاب

 .دریگ یمن يداش تیوه بارش زا رگید دشاب هدیشچ قشع

 
 ناج ۀناخرامق هب ،یتسم قلد ِنایم هب

 یمانکین شرَع ِيوس ،دَب وا ِمان قلَخ ِرَب

 

 رد و تسا روضح بارش زا تسم ،دشک یم شود هب ار مسج قلد هکیلاح رد ،یگدنز ي هناخرامق رد یناسنا نینچ

 .اه یگدش تیوه مه رامق

 

 هکیسک ،دساره یمن اه یگدش تیوه مه نداد تسد زا زا و دنک یم فارتعا شیاه صقن هب تعاجش اب هکیسک

 رارق ترفن دروم هک هاگنآ و ،دنک یم دوخ ي هشیپ ار یتسار ،دنیوگ یم غورد شنایفارطا زا يریثک هک يراگزور رد

 .دنمدرخ »وا« دزن رد و تسا هناوید ماوع رظن زا ،دزرو یم قشع ،دریگ یم

 

 شَلاب و ّرَپ هاش ِفَک دَلام هک یمَد نآ کُنُخ

 یماد هدیزُگ نینچهب ،ییام ِزابدیپس هک

 



 ار وا ،دنک شزاون ار یناسنا نینچ ي هتفرگ ناج يونعم لاب و رپ یگدنز هاش تسد هک هظحل نآ تسا شوخ هچ

 نآ رد دیاب هک یماد اهنت دناد یم هک يزاب ،دنک باطخ دوخ دیفس زاب ار وا و دهدب رارق دوخ هجوت و فطل دروم

 .تسا قشع ماد دراذگب ياپ

 

 شروش هن و هفوکش هن ،شروخَبشوخ ِبارش ز

 یماقتنا نمشد ز هن ،يزاین ناتسود هب هن

 

 دنکیمن هدزلد ار وت زگره ،اه یگدش تیوه مه بارش فالخرب ،تسا معط شوخ و وب شوخ ،»وا« قشع بارش

 زین ار يدرد و ،يرادن مشخ نتخیر نوریب هب یلیامت رگید يوش یم قشع تسم یتقو .دزادنا یمن رس درد هب و

 تناتسود هن رگید ،یهدب زورب ای و ینک ناهنپ ار نآ یهاوخب هک یجنر یمن یسک زا رگید هک ارچ ،ینک یمن لمحت

 .يراد تنانمشد زا نتفرگ ماقتنا هب لیم هن و دننک دیما ان ار وت دنناوت یم
 

 شوَخلد و تسم و بارخ وت ،شَکاشَک رد قلَخ همه

 یمابِرانک زا ،هله ،نکیم هراظن ار همه

 

 تیوه مه تسد هب ار دوخ یگدنز تیاده لرتنک تیاه يرب و رود ي همه هکیلاح رد ،يدش قشع تسم یتقو

 ،دنوش یم نییاپ و الاب يربخ ره ندینش اب و دننز یم يرد ره هب یتخبشوخ هب ندیسر يارب و دنا هداد اه یگدش

 همه مارآ ،»وا« تیانع هب نامیا زا رپ و راودیما ،لد دابآ بارخ رد ،قشع تسم ،اهربخ و اه دادیور يارو ییاج وت

 .نیشنب اشامت هب ار

 

 نوریب نهذ زا ،دننک یم داجیا ناجیه وت رد و دنریگ یم لکش دادیور ریثات تحت ،راکفا تدوخ نهذ رد رگا یتح

 .نیبب ار اهنآ تشپ راد نم ياهرکف و سانشب ار دوخ تاناجیه و ایب

 
 میوگن رگد ،منکب ،مراد لاؤس کی وت ز

 یماخ ز ؟ام ِناج و لد هتخپ ِّرز تشگ هچ ز

 

 زیچ هچ ار ام ماخ ناج و لد« :تفگ مهاوخن چیه رگید شسرپ نیا زا سپ ،مراد لاوس کی وت زا ،یگدنز يا

 .»؟درک هتخپ و بان يالط نینچنیا

 

 ماج هک وب شوخ بارش نامه ،تسا قشع نامه خساپ ،دشخب یم ناج ام هب هظحل ره هک تس »وا« مد خساپ

 !شوناشون گناب و میشونب رای يور هب هک دشاب .تسا زیربل نآ زا ام ياه هظحل



 

 	،مارتحا اب
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