
 :نیدلاو زا ینادردق

 

 تراک .دوب هدیرخ یکشم دیارپ کی ،مندش لوبق هاگشناد يوداک ناونع هب مردپ و مدوب هدش لوبق هاگشناد هزات

 .منزب منیشام اب يرود متفر و متفرگ ضرق ار ماباب و نامام نیشام ِتخوس

 

 رورغ مرگ شرس ًاعطق ،دشاب هدشن نیرق ناگرزب نخس و انالوم اب و هدیدن يونعم ِشزومآ هک ياهلاس 18 ناوج

 هک دریگیم یپ رد ار ياهزیتس و تمواقم ،یشارخ كدنا اب و دریگیم تأشن شاینهذنم زا هک تسا يربکت و

 هلاس 18 يامین ياهیگژیو ،ناربج نوناق ِتیاعر ِمدع و یسانشنردق ،یبدایب و یشکرس .تسادیپان شرس نآ

 .دوب

 

 سرد هب و ندرک تسرد اذغ .تشاذگیم شناج زا ،مدوب دنزرف کت هک ینم يارب ،دمآیم هک راکرس زا ات مردام

 و دوب یمارآ درم هشیمه مردپ .رگید رانک هب شاینکارپ قشع و نتفرگ شوغآ رد ،رانک هب میاهندیسر قشم و

 وت ،تسا پوت ناشیلام عضو و رادلوپ نالا تناتسود يهمه ،مدیسرپیم وا زا یمهفن و یقش هلک اب همدای .تسه

 یضار و تعانق ممهفب ات تشذگیم دیاب لاس 20 دیاش .معناق نم :تفگیم و دیدنخیم وا ؟یتکرش دنمراک ارچ

 ینهذنم ِیهاوخهدایز ِصرح و ندوب لایخیب و یلبنت هک هچنآ اب نامسآ ات نیمز ،يراد هک هچنآ هب ندوب

 .دنکیم قرف ،میمانیم

 

 ارچ و مدوب اجک هک دیسرپ نم زا مردپ .دندوب نارگن مدوب هدرک رید هکنیا زا یمک مردام و ردپ ،هناخ هک متشگرب

 هک ار تخوس تراک نم زا .میدمآ و میدز نیزنب میتفر مه اب و ینالف لابند متفر هک متفگ وا هب ؟مدرک رید

 نم هب و دش تحاران یمک مردپ .هداتفا نیشام يوت ًامتح متفگ .مدرکن شیادیپ و متشگ ار میاهبیج ،تساوخ

 و مدرک ادیپ یتسد زمرت رانک ار تخوس تراک .ییوگیم غورد ارچ و یتفر اجک ،وگب ار شتسار :تفگ و دیرپ

 دنچ زا سپ .مقاتا يوت متفر مدرک رهق یتبحص چیه نودب و مداد مردپ هب نیزنب پمپ دیسر اب و الاب مدروآ

 هک ياینوعرف ِینهذنم ربِک و ینیبدوخ اب مه نم .منزب فرح ماباب اب و مورب هک تساوخ مزا و دمآ منامام هقیقد

 :متفگ وا هب ،متشاد

  »…هچ نم هب ؛تسا هدرک هابتشا شدوخ اباب ،مدرکن يراک هک نم«

 

 بوخ و هتردپ وا ،تاباب شیپ و ورب هک تفگ نم هب رابدنچ هک ار منامام ِرارصا و مدرک مهرس تالبعزخ نیا زا

 هن هک تفگیم منهذ رد ياهدنشاب کی .متفرگ هدینشن ،نک یتشآ ورب ،یشرسپ وت ،هرادن بیع ،هدرک هابتشا الاح

 .داوخب ترذعم دیاب مه شدوخ هدرک هابتشا سکره ،يدرکن يراک هک وت !ورن

 



 اب زور راهچ زا سپ هک نیا ات .مدزن فرح ماباب اب هملک کی نم و تشذگ مه زور هس و دش حبص بش نآ

 :مدرک تفایرد یساماسا ،دندوب هدیرخ میارب یهاگشنادشیپ رد دلوت يوداک يارب مردام و ردپ دوخ هک یلیابوم

 

 »…شخبب ور نم .مدز فرح دب تاهاب هگا مهاوخیم ترذعم نم ،مزیزع رسپ«

 

 دنیاشوخ یتسیاب مدرکیم رکف هک یسح نامه نیا ایآ ؟دوب شلابند مرس نورد يهدنشاب هک دوبن نامه ایآ نیا

 ؟دعلبب ارم و دنک زاب ناهد نیمز مراد تسود و درابیم کشا منامشچ زا راهب ِربا لثم ارچ سپ ؟تسین رگم دشاب

 

 نم زا مردام و ردپ هک مهدن هزاجا زگره رگید هک متسب دهع مدوخ اب نم و ،درذگیم لاس 15 هعقاو نآ زا

 هب نیمه دنشاب هدرک هک يراک نیرتمک رگا یتح .مدوبن مه نم ،دندوبن رگا هک يردام و ردپ .دننک یهاوخرذع

 نارازه هک مشاب ناشنویدم دبا ات دیاب ،دشاب ناسنا تروص هب یمسج يرایشوه و مرف ناونعهب ،نم ِندروآ ایند

 .دیآ شیپ هب تلود نیا هک دیابیم نرق

 

 .مدرکیم دروخرب هلأسم اب یگدنز ِدَرِخ اب و متفرگیمن هدشیطرش ِمیمصت زگره مدوب دلب ییاشگاضف یمک رگا

 هدمآ ،هتشر باختنا عقوم ناتسریبد مود مان تبث زور هک دوب لئاق شزرا شدنزرف يارب ردقنیا هک يردپ اب لقاال

 و دوب هدناوخ یضایر يهتشر شدوخ هکنیا اب .منک باختنا مهاوخیم ار ياهتشر هچ دسرپب نم زا ات هناخ دوب

 لمحت ارم ياهنتخادنا هکت هک يردپ نامه .دریگب میمصت شاهلاس 16 دنزرف يارب دوبن رضاح ،دوب سدنهم

 .ار شدوخ دض رب ،میارب شلد زار ِندرک هدافتسا و ،میاهندرک هرخسم ،درک

 

 بالجنم زا ارم ،برقم داتسا و رگید ناگرزب و نینزان يزابهش ياقآ و انالوم هکنیا تباب رکش راب نارازه ار ادخ

 و ردپ ِنتشاد ،ناشنیرتگرزب زا .منادیمن ار ناشردق هک مراد اه هچ هک دندنامهف و دندروآ نوریب يرکُشان و درد

  .منکن شزغل مراودیما .ناشدنزرف کت يارب ؛دنراذگیمن و دنتشاذگن مک چیه هک تسا يردام

 

 نانیمطا نم هب هکنیا زا .دشاب دیاهدیشک میارب هک یتامحز یمامت هب تبسن ینادردق نیرتکچوک دیاش هتشون نیا

 ییاهیهاتوک یمامت تباب .منونمم ،دیاهتشذگ ‘ناتِدوخ’ زا یعقاو يانعم هب و دیاهدیشک رایسب تمحز و دیاهتشاد

 دناوتیمن مه نامز ِرذگ .دیشخبیم ناتدوخ ِیگرزب هب هللاءاشنا امش و مهاوخیم ترذعم ،منکیم و ماهدرک هک

 …منادیم نوچ ،مهدب تسد زا ار تصرف مهاوخیمن یلو ؛دهدب ار امش ِرجا

   

 …دوشیم رید دوز یلیخ هک منادیم

 



 مارتحا و قشع اب

 

 اداناک زا امین -


