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 ؟تسهدُش هچ ار هناد و ّیسرُپِب دنچ ْماد ِز )1

 ؟تسهدُش هچ ار هناخ و ّییآرَب دنچ ْماب هب

 

 ؟شیوخ ِیتسه ِنایم ینیشِن دنچ هدرُسَف )2

 ؟تسهدُش هچ ار هنابَز و قشع ِشتآ ِرونَت

 

 ماد ِيوس هب ار هجوت ارچ سپ ،یتسه هناد ِلابند هب رگا بوخ ؟ماد ِلابند هب ای یتسه »هناد« ِلابنُد هب وت ...ایآ

 یهاوخیم دنچ !دُش ناهنپ هدید زا هناد هک تسا نیا .دُش ماد ...تایهجوتیب رد ،تسین هناد هچنآره !؟ياهدرک هناوَر

 ،یهجوتیب رد هناخ ؟تسهدُش هچ ار هناخ اما ؛تسا لد يهناخ ِنورد ،هناد ؟رَس رد دودحم ِدَرِخ نآ هب ،ییآرد ماب هب

 .تسین كاپ رگد

 

 ِياضف نیمه ،كاپ يهناخ !ددرگ اههچ ،دَسَر تایح ِبآ ار هناد نآ رگا هک ؛داهَن ياهناد ،لد يهناخ رد ْقشع

 ِطُسَوَت ار هناد رگا هک ؛تسا نایامن »هدید« رب هناد ،هتشَگ دازآ ْماد ِدنب زا هجوت هک مد نآ رد .تسا لد نارکیب

 ...ار هدرُسَف ِيرایشه دَوَش هچ ،لاح .دزیخرب هدید نآ زا ْقشع ِشتآ ،یهَد تایح ِبآ )...قشع يهدید ِطُسَوَت( هدید

 ؟قشع ِرونَت رد ْشتآ ِياههنابز زا

 

 !نتسناد ار نیا زگرَه یهاوخن ،رود زا

 

 يدرَگیم رود ِز ْشقشع ِشتآ ِدرِگ هب )3

 ؟تسهدُش هچ ار هنایم ،یفاص يهرقُن وت رگا

 

 هچ ار وت ،نتشگ شتآ نیا ِدرِگ هب رود زا !)ماب هب( دیآرد رَس نامه ِدودحم ِدَرِخ هب ،رَس ِشوگ رد اهتبحص نیا

 ْشقشع ِشتآ رد هک ؟دُش هچ ار نتفر ْقشع ِرونَت ِنایم سپ ،»ینآ« وت نوچ و ...فاص يهرقُن نآ ییوت هک !؟هدیاف

 .دَنامن رگد يزیچ ،قشع زُج ار وت هک دَشاب

 

 ؟يوَشَن نوچ ریس هشیدنا و مغ ِيدرُد ِز )4

 ؟تسهدُش هچ ار هناغُم ِبارش و رای ِلامَج



 

 دیچیپرَد مرگ تْیدوجو درَس هچ رگا )5

 ؟تسهدُش هچ ار هناهَب ،هناهَب هب شَنُک ْهَر هب

 

 ارُو وت :وگب ،دنُک هنامز ِز ْرَا تَیاکِش )6

 ؟تسهدُش هچ ار هنامز و تسا شوخ وتیب هنامز

 

 زا ار هناغُم ِبارش و رای ِلامَج نوچ يوَشیمن ریس ؟يوَشیمن ریس ،هشیدنا و مَغ ِيدرُد زا هک ار وت تسهدُش هچ

 ،مَد نیا رد ار دوخ وت اما ؛هناغُم ِبارش زا مه ...هدیشخب یهاگآ »لامج« زا مه ،قشع ار وت ِتْشِرِس !يدرُب دای

 .شومارف ار شرونت و ياهدرک هشیدنا و مغ ِيدرُد ریگرد

 

 نیا و ایب وت ؛هدُش اپب ...تخَس ِشچیپ نآ زا نیغورُد ینَم ،اذل و دیچیپرَد ْنهذ ِناکم ِيدرَس رد تايرایشه هچ رگا

 هچ ار هناهَب نیا ؛دشاب مه »هناهب نینچ« ار وت رخآ !رادرَب نایم زا ار وا ؛نُک هَر يهناور ياهناهب هب ،ار نیغورُد ِنَم

 !؟تسهدُش

 

 ،وتیب هنامز :وگ نینچ ار نیغورُد نم نآ وت ،تسا دَب هنامز هک درک تیاکش و دروآ هناهب نیغورُد ِنَم رگا ،لاح اما

 هک ؛ياهدرک هَر يهناور ار نیغورُد ِنم ،يدبا يهظحل نیا هب تشگزاب رد نوچ ،تسا »شوخ« !تسا شوخ هچ

 ...نیغورُد ِنَم نیا ِنایاپ اب تسا ربارب ،نهذ رد نامز ِنایاپ

 
 ؟ياهسَوسَو ِخاش ْخاش ارچ راو تخرد )7

 ؟تسهدُش هچ ار هناگی و خیب وچ شاب هناگی

 

 ،لاح !هدرک هشیدنا نآ و هشیدنا نیا ِخاش ْخاش ،راو تخرد ار هجوت ،شاياههسَوسَو اب هک تسا نیغورُد ِنَم نیمه

 نم نآ ِياههسَوسَو رد هن تسا نورد رد باوج هک !سرُپَم رَس زا ار نیا ؟تسهدُش ار »هناگی« ینادب یهاوخیم

 .هناگی ،تاذ رد ییوت هک ...هشیر وچ شاب »هناگی« و ایب ؛نک اهر ار اههخاش ؛نیغورد

 

 تسین تروص و تسه صخش وا رد هک نَتُخ نآ رد )8

 ؟تسهدُش هچ ار هنالُف و تسا سَک هچ نالُف وگم

 



 يرایشه يهدید ،نیاربانب ؛دوریم نایم زا تروص و دَنامیم ...صلاخ ِيرایشه هک تسا ناتسکرُت ِییاتکی ياضف رد

 :هک دیوگیمن رگد وا ،ور نیا زا ؛دَنیبیم مسِج و تروص ِيارو ،ناتسکرُت ِییاتکی ياضف رد ،یتسه يهبرجت رد

 .تسا ْقشع يهدید ،هدید ار وا !؟تسا سَک هچ “،نالُف”

 

 هک ومه( تسهدُش هچ نم رد »ْناشن نیا« ؟تسین ْقشع يهدید ،هدید نم رد ارچ :سرُپِب دوخ زا وت ،لاح سپ

 ؟دیآرد ْقشع ِناشن هب هک ددرَگ دیاب هچ ار ْلد ؟)...تسا ْقشع يهدید ِياراد

 
 يزیربت ِسمَش ِز لد نیا دُش قشع ِناشن )9

 ؟تسهدُش هچ ار هناشن شقشع ِتَلود ِز نیبِب

 

 ،نامزال ِناکمال نامه رد ؟تفای هار لد هب هنوگچ يزیربت ِسمَش .دُش قشع ِناشن ،يزیربت ِسمَش زا ْلد نیا !يرآ

 رب ْقشع ِرون ...مَدَع ِیشومَخ نامه رد ،ییاتکی ِياضف نآ رد ،تسین تروص و تسه صخش وا رد هک نَتُخ نآ رد

 ،دناد ْقشع اهنت هک :دُش هچ ار هناشن ،شَقشع ِتَلود ِز نیبِب ،درَک نشور ار لد ریمض ،رون هک لاح !تفای هار لد

 .تسهدُش هچ ...ار یلد نینچ

 

 هدازآ ،مارتحا اب


