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 هشوخ نتفای یهاوخن ،هشوگشش ِهاگنمرخ ز
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 2513 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تسا رپ نم ینهذنم هاگنمرخ هک منیبیم ،منکیم لمات مدوخ هلاس 39 یگدنز هشوگشش هاگنمرخ هرابرد یتقو

 .تسا رتهشیر و لصایب و رترمثیب یکی زا یکی هک دراد هشوگ رازه هکلب هک هشوگشش هن و اهیگدینامه زا

 

 ناکم ،ملغش ،مرسمه ،ماهداوناخ ،ماهناخ .ماهدیچ نآ رد ار ماینهذ كراپ هک تسییاج مهاگنمرخ هشوگ نیرتگرزب

 نیا يریگلکش رد یگمه هک هدش یطرش ياهوگلا یلک و میاهنتشادن و نتشاد تسود ،میاهرواب ،ماییایفارغج

 هشوگ نآ رد اهیگدینامه دادعت نیرتشیب و تسا هاگنمرخ هشوگ نیرتگرزب نیا .دناهتشاد شقن كراپ نیا و مظن

 طبترم ینهذ كراپ نیا اب میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب ینهذنم هاگنمرخ ياههشوگ ریاس و تسا زکرمتم

 .دنتسه
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 اج نامه زا یهاگ .دراد ار شدوخ فلتخم ياهيزاب هک مراد ار لامک رادنپ ای یبلطلامک هاگنمرخ رگید هشوگ رد

 هب ار شدوخ شندرک رتهب هچ ره يارب یهاگ و دزادنایم هار هچهچ هبهب و دنکیم هاگن شمظن و كراپ هشوگ هب

 .دنکیم ییازفاراک هتبلا و دنزیم راوید و رد

 

 تسد زا سرت ،یکراپ مظن نیا ندروخ مه هب سرت ،تسا سرت هشوگ نآ و دنکیم لمع نیا فالخ رگید هشوگ

 و کچوک سرت نارازه و ،مدرم فرح سرت ،ندوبن لماک سرت ،ندشن دییات سرت ،كراپ يازجا زا کی ره نداد

 ...رگید تشرد
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 ریاس هب نآ يهچیرد زا و هتسشن شدوخ كراپ رد نهذ هک تساجنآ .تسا هسیاقم و تواضق هاگنمرخ رگید هشوگ

 يایند همه و تسا شدوخ یکراپ ياهرایعم شیوزارت .دهدیم رظن و دنکیم هاگن شفارطا يایند هب و اهمدآ

 .دنکیم دب و بوخ ،هداد لکش شصقان لقع اب شدوخ هک ییاهرایعم نآ يانبم رب ار شفارطا

 

 هشوگ شالت همه .تسا تمواقم هشوگ تسا كراپ هشوگ يولج رد تسرد دیاش هک هاگنمرخ رگید يهشوگ

 راتفر يروط اهمدآ و دنتفیب يروط تاقافتا دراد تسود .دنک تظفاحم یکراپ مظن نیا زا هک تسا نیا تمواقم

 هب ،شتاراختفا هب ،شیاههتشاد هب ،دوشن دراو شایکراپ نامدیچ هب یبیسآ و دنشاب وا لیم قباطم هک دننک

 ...شیاهدرد هب یتح ای و ،شیاهرواب

 
 هشوخ نتفای یهاوخن ،هشوگشش ِهاگنمرخ ز

 ییوسشش ِمسر نک اهر ،نایوسیب ِيوس وش ناور

 2513 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .دنتسه منهذ يهدشیطرش ياهوگلا ،تسا هاگنمرخ لک درکلمع لرتنک يولبات یعون هب هک هاگنمرخ رگید هشوگ

 ماهدش ياهدش مارگورپ رتویپماک لثم کنیا و ماهدرورپ و هتخاس ار اهنآ مایگدنز لاس 39 نیا یط رد هک ییاهنامه

 نامه يانبم رب یهاوخب وا زا هچ ره و درادن يدیدج درکراک هدش بصن وا رد هک ییاههمانرب نآ زا ریغ هک

 هویش و هظحل نیا يایوپ نایرج زا !يروآون هن و دراد یتیقالخ هن ،دنکیم شزادرپ ششیپ لاس 30 ياهرازفامرن

 مه شدوخ یصقان نیمه اب و تسا ربخیب ًالماک دهدیم رارق شهار رس یگدنز هظحل ره و هظحل ره هک ییون

 .دنکیم ییازفاراک و هدرک تخس ار اهراک یلک
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 ار شندوب روخندردهب و هدیسوپ و یمیدق ؟يدید ار شايرمثیب ،يدید ار تاهشوگشش هاگنمرخ !یلاع رایسب

 هظحل ره هک ار تاهدشیطرش ینهذنم نیا نک اهر ...ار »ییوسشش مسر نک اهر« ...نک شیاهر سپ ؟يدید
 اهر ار تدوخ و شکب هنارایشه ار درد نیا اما !دراد درد !تسین ناسآ !دشکیم وس رازه هب هک وس شش هب هن ار وت

 ناور هک ار ییاهزیچ نآ همه نک »ال« !نک »ال« ینعی نک اهر ار ییوسشش مسر دیوگیم انالوم یتقو ...نک

 هلت هب نآ رد ار تمیظع يرایشه هک ار شیاههشوگ همه و هاگنمرخ نک »ال« ؛ياهدرک فیرعت اهنآ اب ار تیوسیب



 نآ هب و دبایب ار شدوخ يدازآ هار تتیاهنیب درخ نآ هک ار اهباجح ناردب ،ار اههشوگ نیا نک بارخ !ياهتخادنا

 .ددنویپب نایوسیب

 

 ...رپب الاب »ال« اب و نک »ال« ...الال یلول يا

 !ینالف رسمه و ینالف رهاوخ و متسه ینالف رتخد و تسا هرهز ممان يدام يایند رد !نک »ال« ار تتیوه نآ

 اهشقن نیا .تسا هداتفا ریگ اهشقن و اهمان نیمه رد تايرایشه زا یشخب !يدام يایند رد یلو یتسه اهنیا همه

 ره !نک زاب اج نیمه زاب ار اضف هداتفاهلت هب يرایشوه يدازآ يارب و نکشب ار هاگنمرخ هشوگ کی و نک »ال« ار

 و تردام و ردپ و ترسمه و وت نامزال و ناکمال ملاع رد !تسا ینعم ياراد ییود يایند رد يراد هک یشقن

 هکتهکت نیا ،دیلیف کی هچراپکی ياضعا همه ،دیتسد کی ناتشگنا همه ،دیسنج کی زا همه تناتسود و تناراکمه

 ... ار تبلط ییادج تیوه نیا نک »ال« ...نک اهر ار اهندید

 یتح وت ،یتسین تاییاراد وت ،یتسین نآ وت هک ار تاهدش هریخذ شناد نک »ال« ...الال یلول يا نک »ال»

 تاساسحا و تاناجیه وت ،یتسین تیاهدرواتسد و اهتراهم وت ،یتسین تیاهیگژیو و تافص وت ،یتسین تتیونعم

 !یتسین اهنیا زا مادکچیه وت ،یتسین تیاهدرد و

 

 دییات ،ناشندش دایز و مک رگید هک تسا هاگنآ ،یشکب نوریب اهنیا کتکت زا ار تتیوه ،ار تدوخ یتقو نیاربانب

 اج زا ار وت اهنآ زا يرییغت ره و ناشدروم رد نارگید ياهتبحص ،ناشندوب دب و بوخ ،ناشندشن ای ندش

 یگدنز تیاهنیب ياضف نیا رد تدوخ قیمع ياههشیر ،ياهدرب یپ اهنیا لفآ تیهام هب یتقو هک ارچ ...دنازرلیمن
 دشکیمن ییوس چیه هب ار وت نیلفآ نیا تارییغت هک تساجنآ ،يوریم رتالاب هلپ کی هک تساجنآ !ینکیم سمل ار

 .دنکیم تبحص شدروم رد انالوم هک تسا ياییوسیب نامه نیا و
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 نیا و یتسه نایوسیب تمس هب ندشناور رد تدوخ يور ندرکراک و هشوگشش هاگنمرخ نیا ییاسانش اب کنیا

 همه هک ییاجنامه ،دنشکیمن ییوس چیه هب ار وت تاقافتا هک ییاجنامه تسا یگدنز هب ندش لیدبت نامه

 تسد رد يوشیم یملق هک ییاجنامه ،تسا زکرمتم هظحل نیا تیاهنیب ياضف رد هظحل ره تاهجوت و زکرمت

 ایند نیا رد ار شَاون ياههویش و تیقالخ و يداش و درخ وت قیرط زا و دریگب ار تیاهنیب و وسیب يوت هک ادخ

 و هدش هدوشگ ياضف نیا تمظع هب هک ياهظحل نامه ًاقیقد و ،یتسه ییوسیب نامه ،ینامه وت .دنک يراج

 ینهذنم هاگنمرخ نآ تراقح قمع هب و يریگیم جوا هک تساجنامه ،يرببیپ تنورد الخ و روضح تیاهنیب قمع



 یهارمگ هچ و دنریقح هچ ًادج و يربیم یپ ياهدرک فلت ار تشزرااب رمع شنتخادرپ و نتخاس يارب اهلاس هک

 .میتشادن ربخ و میدوب شراتفرگ هک یمیظع
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 مارتحا و رکشت اب

 ��اداناک زا هرهز


