
 ،مالس اب

 

 و رکف یکچراپکی مدع ،يراکلامها ،ندیرپ رگید يهخاش هب هخاش کی زا ،زکرمت مدع و راکفا یگدنکارپ ،دیدرت

 رد ندش راتفرگ هجیتن رد و تدم هاتوک درد زا رارف ،ییاهنت زا سرت ،تسکش زا سرت ،دهعت نتشادن ،لمع و فرح

 هجیتن رد و رییغت و تفرشیپ عنام هک نهذ ياهراتفر نیا يهمه ،ندروآ هناهب ،تدم ینالوط و رتگرزب ياهدرد

 ظفح يارب نهذ یعیبط خساپ روجکی ای و دناهتفرگ لکش ناسنا رد تیبرت رثا رد ای ،دنوشیم اهناسنا ام تیقفوم

 رایسب راک ،زین يدام روما رد هک ،ندیسر روضح هب رد اهنت هن ندش قفوم هک تسه مه لیلد نیمه هب .دنتسه اقب

 ياهراتفر و اهرواب زا يرایسب دیاب ،دنک تفرشیپ يونعم و يدام رظن زا هکنیا يارب ناسنا هک ارچ .تسا یلکشم

 تسا اسرف تقاط رایسب ،راک يهجیتن زا نشور يزادنامشچ نتشادن اب صوصخب راکنیا و ،دنک كرت ار هنوگداتعم

 دید اب هک دراد ار تردق نیا ناسنا هک تسا نیا شوخ ربخ .دراد تموادم و دهعت و يوق رایسب نامیا هب زاین و

 نان لابند هب اهنت هک تسا هدماین ایند نیا هب هک یهاگآ نیا اب ار نهذ راتفر و درگنب اهدادیور و ناهج هب یتوافتم

  .دهد رییغت دشاب تذل و بآ و

 

 تسد هدش یطرش ياهراتفر نیا زا هک دنکیم قیوشت ار اهناسنا ام ،انالوم سمش ناوید 2373 يهرامش لزغ رد

  .میسرتن رییغت زا و مینزب ایرد هب لد و میشکب

 

 هراظن رود زا نکم ،ور رد و وش	يرحَب هله

 هرانک هب ایرد ِفک ،ایرد ِکَت رُد دَوُب هک
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 ؟یشاب یگدنز رگاشامت رود زا یهاوخیم یک ات ،راذگب یگدنز مطالترپ سونایقا رد اپ و ،وش رطخ لها و ایب لد يا

 و رکف یتقو و ؛يوش راک هب تسد و ینک روبع ندز فرح و ندرک رکف زا ،حطس زا دیاب ،ینک دشر یهاوخیم رگا

 .ینکیم ادیپ تسد نوریب و نورد حلص هب وت و دریگیم تروص وت یگدنز رد لوحت و رییغت ،دوش هچراپکی وت لمع

 دبا ات هن رگا و .يوشیم یگدنز يهنادرد و زیزع .یشخردیم یگدنز شوغآ رد ،ایرد هت رد يدیراورم نوچمه

  .يوشیم هدز رانک هب یگدنز يایرد ياهجوم طسوت ،نادرگرس و ناماسب ان و هدنکارپ فک نوچمه

 

 همه و میشاب هتشاد ییانشآ نایدا و بتاکم يهمه اب رگا یتح ؛درک میهاوخن دشر ،مینکن هبرجت ار یگدنز یتقو ات

 ار اههتخومآ دیاب ،دعب هب ییاج کی زا .میسرب روضح هب درک دهاوخن کمک ام هب ملع نیا ،میشاب هدرک یسررب ار

 ،میراذگب رانک ار هدش یطرش ياهرواب دیاب هک میاهتخومآ ؟تسا راوشد ندرک لمع ردقنا ارچ اما .دروآ رد لمع هب

 ار ام هک یطیارش زا ،لمع رد اما ؛مینک نیرمت ار ییاشگاضف و رکش و ربص و میشکب هنارایشه درد دیاب مینادیم



 قیوعت هب ار اهیگدشتیوهمه نتخادنا ،میشکن درد هکنیا يارب و ؛مینکیم رارف ،دننکیم ییاشگاضف هب روبجم

  .میزادنایم

 

 

 مهم ناحتما کی يارب دیاب مینادیم لاثم يارب .مینک يراکلامها تسا نکمم ،يدام فادها دروم رد روطنیمه

 تیاضر ساسحا تقوم روطب ،اهنآ ماجنا اب و ؛میشارتیم رگید ياهراک ندناوخ سرد ياجب اما ،میوش هدامآ

 .رتتخس رایسب هاتوک تدم رد ندش هدامآ و تسه شیاج رس ناحتما اما .مینکیم

 

 تشپ یلو ؛میزادنایب ار اهیگدشتیوهمه میناوتیم رتتحار ،میتسه ناوج ات زین يونعم دعب يور راک دروم رد

 رتتخس هار ،دنوشیم رتشیب ام ياهیگدش تیوه مه هچ ره و میزادرپیم رگید ياهراک هب و میزادنایم شوگ

 مینکیم لمحت ار برخم و روآ ماسرس راکفا زا لصاح درد اهتدم ،هنارایشوه درد زا رارف يارب زاب ینعی .دوشیم

 .میوشیم هدوسرف و

 

 یتخس زا ،مینک تفرشیپ میهاوخیم يراک ره رد هک تسا نیا ،دهدیم دای ام هب انالوم هک تیقفوم زار نیلوا سپ

 راوتسا و مکحم ،اهیتخس زا نتفرگ هرانک و ندرک رارف ياجب و ؛میهدب رییغت ار دوخ تکرح تهج و مینکن رارف

  .میورب یتخس لد هب

 

 راکشآ ام رب ار تیقفوم زا يرگید زار یلاثم اب و ،دنکیم هیبشت جنرطش يزاب هب ار یگدنز انالوم رابنیا ،همادا رد 

 :دیوگیم .دنکیم

 

 قَذیب وچ هناخ زا ورب ،يدیدب هاش ِخُر وچ

 هراتس وچ وش مگ هله ،يدید وچ دیشروخ ِخُر
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 يهنماد و مینامیم جنرطش يهدایپ هب میتسه نهذ رد ات ،یتخبشوخ هب ندیسر هار رد ،یگدنز جنرطش يزاب رد

 تیقفوم هب ینعی ،میوش ریزو و هدیسر رخآ يهناخ هب هکلب ات میوریم شیپ تمحز اب و تسا دودحم ام تکرح

 دهدیم هزاجا وت هب یگدنز ،دیوگیم انالوم .میوریم شیپ و میشکیم هشقن ،مینکیم يزیرهمانرب نهذ اب .میسرب

 يدید وت یتقو و ؛دریگیم فده ار تیاهیگدشتیوهمه دعب هب ییاج کی زا یلو ،يورب شیپ نهذ رد ییاج ات

 لاح هب ات .يوش میلست یگدنز ربارب رد هناعضاوتم و ،ییایب نوریب نهذ يهناخ زا دیاب رگید ،یتسه دیدهت دروم هک

 جنرطش يهحفص رخآ فیدر هب یتقو هک ینادب دیاب نمض رد .یهدیم ریدقت تسد هب ار دوخ رگید ،يدرکیم ریبدت



 جراخ هدایپ ناونع هب هحفص زا هک شابن نارگن .ینک اهر ار هدایپ شقن دیاب رگید ،يدید ار هاش يور و يدیسر

  .يوشیم نادیم دراو رتالاو درخ و تردق اب و ریزو سابل اب هک دید یهاوخ و شاب روبص ،نکن ادص ورس ،يوشیم

 

 نامیاهرواب رب هیکت اب و نهذ اب ار روضح هب ندیسر لوا ياهمدق هک تسا تسرد هک دیوگیم انالوم دیاش

 دیاب و ،تسین یفاک ام يدنمتداعس و تیقفوم يارب رگید ینهذ يرایشوه هک میسریم ییاج هب یلو ،میرادیمرب

 .مینک تمواقم دیابن ،میدیسر هلحرم نآ هب یتقو .دوش لیدبت روضح يرایشوه هب يرایشوه نیا ات میوش میلست

 ششخرد ندش مگ زا دیابن ،دنک ندیبات هب عورش ام دوجو رد درخ دیشروخ رون یتقو .میسرتب رییغت نیا زا دیابن

  .میسرتب اهیگدشتیوهمه و اهرواب و راکفا ياههراتس

 

 ،مینک شالت و يزیر همانرب دیاب تیقفوم يارب هک تسا تسرد .تسا هنوگ نیمه هب زین يدام فادها و اهراک رد

 رظن رد ام يارب يرتهب هاگیاج و شقن یگدنز هک مینادب دیاب .مینک تمواقم دیابن ،تسب ام رب ار هار یگدنز رگا اما

 نیا هب رگا ،مینک زاب ار اضف و مینکن تمواقم رگا اما .مینیبب ارنآ میناوتن هظحل نامه تسا نکمم هک تسا هتفرگ

 هزات ریسم و ،مینزیمن اجرد قافتا رد ،میشاب هتشاد نامیا دنزیم مقر ام يارب ار قافتا نیرتهب یگدنز هک عوضوم

  .دوشیم نایامن هدش هدوشگ ياضف رد

 

  .تسا میلست و عضاوت انالوم رظن زا تیقفوم مود زار سپ

 

 يزامن و كاپ ياهدش ،يزاون هدنب نادب وچ

 هرانم ز نّذؤم وچ وگ الص وت ار ناگمه
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 ياهرواب زا و يدرک ادیپ نامیا یگدنز فطل و درخ هب و یتفرگ رارق یگدنز تیانع و فطل دروم نینچنیا یتقو و

 دیشروخ يامرگ و ،يدش ییاشگاضف و میلست لها و كاپ ،تمواقم و تواضق ینعی ،نهذ طلغ ياهراتفر و هنهک

 هک نذوم لاثم هب تقونآ ،يدرک هبرجت تدوجو رد ار يداش و تردق و تینما سح ،قشع ششوج ،یهاگآ و درخ

 کیرات بش رب ار رون دوخ روضح شاعترا اب زین وت ،دناوخیم ارف زامن هب ار ناگمه هرانم يالاب رب نیشنلد توص اب

  .ینک تیاده ار اهنآ روز هب و يورب رگید ياهناسنا لابند هب کت کت یهاوخب هکنیا نودب ،نکفیب نامدرم

 

 و يدرک ادیپ تسد یشناد ای و تورث هب ای و يدیسر یماقم و تردق هاگیاج هب یتقو زین يدام ياهراک دروم رد

 تیقفوم يارب ار هار دیآیم رب تتسد زا رگا و نک میهس تیقفوم نیا رد ار نارگید ،درک تمعن رد قرغ ار وت یگدنز

  .نک راومه ضیعبت هنوگچیه نودب ،نارگید

 



  .تسا ششخب و دوج انالوم رظن زا تیقفوم موس زار سپ

 

 دش وزا نشور تلد هک ،نک رظن هام نیا رد وت

 هراوس تسدیسر هک ،نک هگن هاش نیا رد وت
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 ظفح يور ار تزکرمت ،درگن رب نهذ ياهتیدودحم و نهذ هب رگید ،دش نشور یهاگآ و روضح رون زا تلد یتقو

 هب رگید وت و تسا کباچ و وپاکت رپ ،هراوس روضح هاش .تسا هدیسر هار زا هراوس یهاش نوچ هک راذگب روضح

  .يرادن يزاین دوخ دودحم و دنک ،هدایپ نهذ

 

 ،يونعم هچ و يدام رظن زا هچ میدیسر ییاج هب یتقو .تسا هار رد تموادم انالوم رظن زا ،تیقفوم مراهچ زار سپ

 دیاب ینعی !دیرخ دوشیمن و درک هراجا دوشیم طقف ار تیقفوم هک مدینش ییاج .تسین هار رخآ هک مینادب دیاب

 .درک ظفح ار تیقفوم ات دوب شنیرفآ و ششوک و شالت لاح رد هشیمه

 

 تّزع ِرجنخ دَشَک وچ ،مزرلب هن ،مسرتب هن

 هراپ و توشِر مهدب ار وا ِرجنخ ادخ هب
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 تراسا ریجنز ندیرب اب دهاوخیم هک شقشعرجنخ زا ،دراذگیم اپ نم لد نادیم هب روضح هاش یتقو

 اهیگدشتیوهمه نداد تسد زا سرت زا و مسرتیمن ،دشخبب یگرزب و تزع نم هب نآ اب ،میاهیگدشتیوهمه

 مهدب لوپ و هوشر نهذ هب مرضاح نم ،دنک نغدق و دهدب هولج ملظ ار قشع راکنیا نهذ رگا و .مزرلیمن دوخ هب

 .دسرب شراک هب قشع ات مهدیم بیرف ار نهذ .دریگ تروص راک نیا دراذگب ات

 

 ؛تسا ام حالص هب ،دروآیم دوجو هب ام يارب یقافتا ره یگدنز میشاب هتشاد نامیا هک تسا نیا تیقفوم مجنپ زار

 یخرب رهاظ رد هکنیا اب هک ارچ .میهد صیخشت هظحل نامه رد ار قافتا ندوب ریخ میشابن رداق نهذ اب رگا یتح

 .تسا نابرهم و فیطل یگدنز لصا اما ،دنتسه تخس و زیگنا مغ رایسب اهقافتا

 
 ؟وا ِتفص تفاطل هب دراد هک بآ دَوُب هک

 هراخ و رَمرَم ِلد ز دَرآرب همشچ دص ود هک
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 و تفاطل اب »وا« هک ،تسا چیه »وا« تفاطل لباقم رد تسا هتفرگ »وا« زا ار دوخ ندوب فیطل هک بآ تفاطل هک

  .دروآیم نوریب هدش تیوهمه گنس لد زا ار روضح يهمشچ اهدص تفارظ

 

  .تسا فیطل و نابرهم یگدنز ،دنشاب راوگان و نشخ تاقافتا ردقچ ره هک دنکیم دیکات زاب انالوم تیب نیا رد

 

 هریرح و	جامتُت ِیپ یصقرب زور همه وت

 هرارَح و تیب نیا ِیپ لد ِسوه یناد هچ وت
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 تنم و دزم یب هک نم لثم یقشاع لاح و ینکیم لمع و رکف ،رکشت و دییات توقیب ياذغ یپ رد زور يهمه وت

  .ینکیمن كرد ار دنکیم تمدخ قلخ هب زاوآ و رعش ندناوخ اب

 

 دییات زا هک يژرنا هک ارچ .میهدن ماجنا ار يراک دییات بسک يارب هک تسا نیا انالوم رظن زا تیقفوم مشش زار

 دیاب ام یلصا فده ،يراک ره رد .میوشیم درسلد هار يهمادا زا یتدم زا سپ و تسا رذگدوز ،میریگیم نارگید

 هک دشاب يراک دیاب راک نآ و ؛میوش قفوم ات دشوجب ام نورد زا دیاب راک نآ هب قشع ینعی .دشاب هناقشاع تمدخ

  .دناسرب ياهدیاف مه نارگید هب

 

 مروفَن میس و رز ز نیمیس ِرَب مدیدب وچ

 هرامش میس ِفک ز شمیسن تسروفَن هک
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 رگا هک ارچ .متسین ایند لانم و لام یپ رد و ،تسا روضح يهبرجت ،ربنیمیس قوشعم ندید ،راک زا نم يهزیگنا

 .دوب دهاوخ نازیرگ نم زا روضح میسن ،دشاب ندروآ رد لوپ طقف نم فده

 

 رد میهدیم ماجنا هک يراک دیاب هکلب ،دشابن دمآ رد بسک راک زا یلصا يهزیگنا هک تسا نیا تیقفوم متفه زار

 .دریگب تروص ام قیرط زا یگدنز شنیرفآ و تیقالخ و دبای نایرج ام قیرط زا یگدنز درخ ات ،دشاب یگدنز تمدخ

 و .دنامیمن یقاب تیقالخ و درخ دورو يارب ییاج ،دشاب ام نهذ زکرم لوپ و ،میشاب لوپ رکف هب طقف رگا نوچ

 ام راک نوچ .دوشیم لصاح زین تورث ،میشاب یگدنز تمدخ رد یتقو ،تسین دمآرد ام یلصا روظنم هکنیا اب هتبلا

  .دوشیم تکربرپ و رادفرط رپ و راذگ ریثات

 

 يدیب وچ راسکبس هک يرادن راب نآ زا وت



 هراک همه یتسدش هک يرادن راک نآ زا وت
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 رس کبس دیب لثم هک تسا نیا رطاخب ، ياهدشن قفوم زونه رگا ،تسا هدادن ياهویم و هرمث زونه وت یگدنز رگا

 نارگید دییات مدع و هنعط و فرح ره اب و یشابن قیمع رگا ،دیوگیم انالوم .يزرلیم دوخ هب ،يداب ره اب و یتسه

  .ینک تفرشیپ یناوتیمن ،یجنرب

 تسد رد هظحل نیا هک يراک و دوخ يور زکرمت ياجب ار دوخ يژرنا هک دسریمن رمث هب تراک تهج نآ زا وت

 رد هک يراک و دوخ يور زکرمت تیمها هب انالوم .ياهدرک شخپ ددعتم و فلتخم ياهراک و نارگید يور ،يراد

 .دنکیم هراشا ،تسا مزال ام تیقفوم يارب هظحل نیا

 

 فلتخم فادها رگا روطنیمه .تسا راک يور زکرمت و نارگید رظن نتفرگن یصخش و يدج ،تیقفوم متشه زار سپ

 يور ار دوخ زکرمت رتشیب ،مینکیم رکف و شالت فده ره يارب یکدنا زور ره هک لاح نیع رد دیاب ،میراد رس رد

 هجوت دیابن زین يونعم تفرشیپ دروم رد .میورب يدعب فادها غارس هب دعب و میناسرب رمث هب ارنآ ،میراذگب فده کی

 ات مینک قیقر نارگید رد ذوفن رد یعس ای و ددعتم ياهباتک ندناوخ و فلتخم ياهسالک هب نتفر اب ار دوخ

  .مینک تفرشیپ میناوتب

  

 هدیدب هبعک و مرح هتفرب جاّجح همه

 هراهَم تستسکش هک هدیرخن مه رتش وت
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 هتسکش رتش راسفا هک هناهب نیا هب ،يا هدیرخن مه رتش زونه وت اما ،دندید ار هبعک و دنتفر مرح هب نایجاح يهمه

 نوریب لد زا ار اهیگدشتیوهمه و دندیرخ دوخ هب ار هار یتخس ،دندوب روضح هب ندیسر قاتشم هک اهنآ .تسا

 هب ندیسر يارب مدق نیلوا یتح و ینزیم ار ندیسر روضح هب فرح طقف وت اما .دندرک لد يهبعک فاوط و دندرک

 نهذ هک هناهب نیا هب ،ياهتشادنرب ار تسا روضح يرایشه هب یبایتسد و نهذ راهم و ندرک شوماخ هک روضح

  .تسین وت رایتخا رد وت

 

 هک دوشیم قفوم یسک .تسا فده هب ندیسر يهلیسو و رازبا ندرک مهارف و ریسم زا یهاگآ ،تیقفوم مهن زار 

  .نتفرن يارب ياهناهب يوجتسج رد هن ،دشاب هار يوجتسج رد

 

 دنبارَخ و تسَم همه هک نافیرح ِيوس رگنب

 هراب هدبرَع يا هله ،وش نانچ و شاب شمخ وت
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 رس زا ار نهذ زین وت ،دناهدرک ناریو ار هنهک ياهرواب و دنتسه یگدنز تسم هک نک هاگن ناهارمه هب ،نافیرح هب

 !رورغ تسم يا ،هراب هدبرع يا ،وشب اهنآ دننام و ،نک شوماخ هدش یطرش ياهرکف يادص و

 

 قفوم ياهناسنا عمج هب ضوع رد و ،ندرک منادیم منادیم و رورغ نتشاذگ رانک ،تیقفوم زار نیمهد ،هرخالاب و

  .تسا ناشیا زا نتفرگ ارف و نتسویپ
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