
 ؛ مالساب

 

 .ددزد یم نم زا شوم دننام ار يرایشه هک لامک رادنپ دروم رد ییاشنا :عوضوم

 

 یگدنز زا هکنیا اب...مدوب هدش نینچنیا ینورد یقافتا لابند هب...!دوب هدش هتسب منورد ًالماک...!متشاد يدیدش ضبق

 هن ،تسا ما ینهذ نم هدش کچوک هکنآ ،هکنیا لوبق الاح یلو ،دنک کچوک ار» منم «تاقافتا اب مدوب هتساوخ

 .دوب تخس ،ما یلصا يرایشه

 

 !متسناد یم یکی ما ینهذ نم اب ادخ دادتما يرایشه ناونع هب ار مدوخ مضبق تدم مامت رد

 نم هب...!داد یمن نم هب ار ما یلصا يرایشه اب رکفو سفن هزاجا ،هتسشن ما هنیس يور یلوغ دننام ینهذ نم راگنا

 مّهوت ریغ هب اهشزومآ نیا و ، تسا هدوب هجیتن یب،دوخ يور راک و يدید هک ییاهشزومآ مامت هک درک یم نیقلت

 دیدش هلمح دروم،مدوب هتساوخ روضح يرایشه اب هک» شدوخ ندش کچوک نیا يارب ارم«...تسا هدوبن يزیچ

 منورد رد ییورین ،يدیماان جوا رد...!درک یم يدیدش رطخ ساسحا و دوب هدش کچوک یتسار هب .دوب هداد رارق

 .مدناوخ دنلب دنلب ار تیب نیا یگدنز زا کمک تساوخرد اب مدرک عورش و درکیم نیقلت نم هب ار انالوم زا یتیب

 
 نامز کی نتفر عمج زا تسدَب کی

 نادب وکین نیا دشاب ناطیش رکم

 2166تیب،مودرتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ادج وا زا ار ما یلصا يرایشه و مدید ار ما ینهذ نم دعب ...مدرک رارکت مهرس تشپ و يوق و دنلب ار تیب نیا

 «!مدید ار ،متشادن ییابا وا اب یهارمه زا راگنا یلو مدوب هدید دوخ رد ار نآ الاح ات هک ار لامک رادنپ«...مدرک

 رد يزابهش ياقآ نانخس هب یهاگن...!دوب نیا دوب هدش منورد ضبق ثعاب هک يزیچنآ ...!!!دوب هیرک رایسسسسب

 هب لامک رادنپ مدرک كرد ًالماک....».دنکیم لیمحت ام هب ار لامک رادنپ ینهذ نم« مدرک ما یسیون هصالخ رتفد

 نم...!متسین وت نم«:متفگ و  مدیشک بقع یلو...!!مدیسرت تدش هب هتفای لامک ینهذ نم نیا زا....هدش لیمحت نم

 ...«!متسین ملامک رادنپ

 ؛مدرک رارکت تردق مامت اب ار تایبا نیا و

 
 لامک رادنپز رتدب یتلع

 لالد وذ يا وت ناج ردنا تسین

 

 دور نوخ سب تا هدید زا و لد زا



 دَوَر نوریب یبجْعُم نیا وت ِز ات

 3215و3214 تایبا لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 :مدرک رارکت یگدنز هب عرضتو تردق ابو رتشیبو رتشیب ار مود تیب

 دور نوخ سب تا هدید زا و لد زا

 دور نوریب یبجعُم نیا وت ِز ات

 

 مدرکیم ساسحا مرانک رد ار یگدنز دوجو یلو مدیشک درد! مدیشک درد !مدیشک هنارایشه درد و

 رکف لاح هب ات...تفر نیب زا مه نم ضبق ساسحا.دش رود نم زا مدید ار لامک ساسحا و ینهذ نم يورین

 سح هک دش ثعاب ،ینورد قافتا هب رجنم ینوریب قافتا نآ یلو ،دشاب دیدش ردقنیا نم رد لامک ساسحا مدرکیمن

 ییاشگاضف نودب .مراپسیم یگدنز هب و مراد یم هگن دوخ رد ار ییاسانش نیا .منک یفن ار نآ و مریذپب ار دوخ لامک

 .درادن دوجو یبلط لامک یفن و ییاسانش ناکما ام نوریب و نورد هب یگدنز دورو و

 

 نک ضبق نآ هراچ،يدید ضبق

 نُب ِز دیور یم هلمج اهرس هکناز

 

 هد بآ ار دوخ ِطسب يدید طسب

 هد باحصا اب هویم دیآ رب نوچ

 363و362 تیب،موسرتفد ،يونثم ،يولوم

 

 عمج رد .ددرگیم رب ما یناوجون نارود هب موشیم هجوتم ،منکیم ینورد زکرمت دوخ لامک سح همشچرس هب یتقو 

 ياه هنیمز رد ییاه هزیگنا و دادعتسا و متفرگ یم دای ار سرد رتدوز میاه یسالکمه و  میاهرهاوخ و ردارب

 ار اهدادعتسا نیا ،مدوب ربخ یب دوخ رد يرترب يرایشه دوجو زا هکیلاح رد .مداد یم ناشن دوخ زا يرنه فلتخم

 ساسحا يرامیب متسنادیمن هک دوب هدش يا هنوگ رامیب سفن تزع زاس هنیمز نم رد نیا و !متسناد یم دوخ زا

 .تسا لامک

 متشاد نآ هب تبسن یبوخ ساسحا و مدرب یم راک هب عامتجا و هداوناخ و راک طیحم رد ار لامک ساسحا يرامیب

 يارب و مداد یم ناشن تعاجش دوخ زا یلغش و یعامتجا روما رد.. .!مدرکیم نارگید هب تبسن يرترب ساسحا و

 رد ار هتفهن یمشخ ،دوب هدش ثعاب مرسمه هب تبسن  يرترب و لامک ساسحا نیمه...مدرکیم تسرد هلئسم دوخ

 اهنآ و منک فیلکت نییعت منادنزرف يارب هک دوب هدش ثعاب نم لامک ساسحا .دوش دب مطباور و .مروایب دوجوب وا

 لامک ینهذ نم هجیتن و تشُک اهنآ رد ار قالخ يرایشه نیا و منکب ینیب رترب و لامک ساسحا هب قیوشت ار

 !دوبن یگدرسفا و اهنآ ندرک روگ هب هدنز زج يزیچ اهنآ رد »یگدنز ندید« نودب هتفای



 

 تشذگ اب، نابرهم ،نک لح لکشم يدرف نآ لابند هب و درکیم »منادیم« هب قیوشت ار نم هتفای لامک ینهذ نم

 هشیمه و دنیبن بیسآ وا یقالخا ياه هیاپ نیا هک دوب بظاوم مه یلیخ درف نیا .دوب هتخاس دوخ زا قالخا ابو

 كرت« ،یقالخا لوصا هب وا »دنب ياپ« نیمه لاح و ....!تشاد هعماج رد ار یقالخا لوصا تیاعر و قالخا ياعدا

 !!دنادیم هک دنک اقلا نارگید هب دهاوخیم مه دوخ توکس رد یتح وا...تسا هدرک راوشد وا يارب ار» منادیم

 

 ،مراپس یم یگدنز هب و منک یم ییاسانش یپرد یپ ياهییاشگاضف اب  ار وتردوت هتفای لامک ینهذ نم نینچ سپ

 .دنک يرای ارم وا زا لماک ییاهر رد دوخ ات

 

 ادخ ّالا وا رکم دنادن سک

 اغَد ناز هراو و زیرگب ادخ رد

 477تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 جدننس.ترصن.رکشت اب


