
  روضح جنگ ناتسود و يزابهش ياقآ تمدخ ساپس و دورد ،مالساب

 897 همانرب 560 لزغ زا دنچ یتاکن

 

 ؟دوب ارچ ایح و مرش ،ارم ربلد قشاع☀

 ؟دوب ارچ افو مسر ،دوب نیا لامج هک نوچ

 

 نتشاذگ رانک متسنادیم رگا هک .منادیمن یناونع نینچ قیال ار مدوخ الماک مه زونه ؟مربلد قشاع یتسار هب ایآ 

 رد و موریم زاوآ سالک هب یگلاس هاجنپ نس رد الاح دنچره ،دوب رت تحار رایسب میارب ینهذ نم يایح و مرش

 یگدنز دهاوخیم ملد هک هنوگنآ ابیرقت و ،مشوپیم یگنر ره اب یسابل ره ،منکیم يراوس هخرچود کچوک يرهش

 هک دوب هدش رید ،مدش شندوب اریذپ هجوتم رید ،مدید رید ار رای لامج .متسین اهر دیاب هک هنوگنآ زونه اما ،منکیم

 داعبا مامت هب ،تواضق زا سرت ،روضح جنگ زا لبق ياهلاس دوب یگ هدرم .درک ]یگ هدنز [دیاب ار یگدنز مدیمهف

 هب ییافو یب مهنآ .تسنادیم ایح و مرش ار ییافو یب ما ینهذ نم اما .متشاد مرش. دوب هدرک خوسر ما یگدنز

 لئاق مدوخ يارب یتسرپ ادخ الثم يارب ار يا هرخسم موسر هچ !متشاد يروآ مرش ،مرش هچ ،ار ملصا ،ار مدوخ

 ؟دوب هنوراو زیچ همه ردقچ ،مدشیم

 ؟دوب ارچ قلخ تمسق ،یشکرس و فطل همه نیا☀

 ؟دوب ارچ ام تب رب ،يربلد و نسح همه نیا

 

 نیا .تسا فطل همه هک وا .دوب رهق نم اب هک دوبن یگدنز نیا و ؟رهق زج هب متشادیم دیاب يزیچ هچ راظتنا بوخ

 تکرح یگدنز ي هناخدور تهج فالخ و مدوب هتخادنا نییاپ ار مرس .یگدنز هب مدوب هدرک ار متشپ هک مدوب نم

 فرح مرس نیا سب زا .دندوب رک هک میاهشوگ ،دمآیمن رد شزا ادص مدوب هتفرگ هت و رس ار یگدنز يان .مدرکیم

 رخآ دیوگب دوبن یکی .دهدب مدای ار یگدنز ین نتخاون تساوخیم هک مدینشیمن ار یگدنز نابرهم يادص ،دزیم

 زا و دنک شخپ ناهج رد ار ییابیز همه نیا تسا رارق یسک هچ؟تسیچ يارب ربلد ،يربلد و ییابیز همه نیا سپ

 زا ؟رنه و تفاطل همه نیا اب دیرفآ ابیز ارم هچ يارب ؟دنک یگدنز قشع اب و دربب تذل ییابیز و نسح همه نیا

 !دش رید ردقچ هک نم ي هشیمه ترسح زاب و ؟یفده هچ هب و ؟نسح همه نیا هدمآ اجک

 ... مشچ يربا نامسآ و يدنموزرآ و ؟ینابز هچ اب و میوگب ساپس هنوگچ ار یگدنز فطل هک ،یگشیمه لاوس و

😭 

 

 نامیشپ لد نآ و وت ناشیرپ نت يا ورب

 دماین مرگید لد متسرن اتود رهز هک

 770 لزغ ،سمش ناوید



 

 ؟دسر نوچ يان هب هلان ،مشک نم قارف درد☀

 ؟دوب ارچ اتود گنچ ،مرب نم قشع شتآ

 

 شتآ ای و ،مقشع شتآ لماح هک نم رخآ ؟دوش هتخاون نم طسوت یگدنز يان هتشاذگ نونک ات رگم ینهذ نم

 اتود و ندروآ اجب افو مسر هب يزاین هچ ،دشکیم هنابز شتآ نیا مناج قمع رد و مرخیم ناج هب ار یگدنز قشع

 ؟تسا ینهذ تدابع و ندش

 

 وا مان تسا هدش قشع ،تسا يا هنارک یب تذل☀

 ؟دوب ارچ افج هنرو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

 

 اهر دباتیمنرب ار يا هدعاق چیه و دجنگیمن ینوناق چیه رد شتذلو قشع نیا رگید ، موش هک هدییاز نهذ زا

 و تیاکش اهنت و اهنت شراک هک تسا نهذ لاچهایس نیا رد ریخات زا منیبیم افج رگا اما ،گنن زا و مان زا موشیم

 ؟تسیچ دنادیمن قشع و .شا هنارک یب تذل و یگدنز اب تسا هزیتس

 

 دنک شرت نانچ يور دوخ جنغ و زان رس زا☀

 ؟دوب ارچ ازف حور وا يور یشرت نآ

 

 دوشیمه تفص ربا وا يور یشرت نآ☀

 ؟دوب ارچ ایگو غاب ،یمرخ و تایح هنرو

 

 ،تسا قوشعم يربلد و زان همه اه نیا .دشاب هک هدوب زاین یلاس دنچ ارهاظ مه ینهذ نم تیاکش ي هدعاق نیا اما

 زان هب وت زاین هک !وشن ریگلد )ینهذ نم( قوشعم يور یشرت زا سپ .دسریم هار زا بیبط و نامرد ، دشاب هک درد

 دهاوخ توارط رپ و هدنز ییاتکی و قشع ناراب اب هشیمه يارب ار تا یگدنز غاب هک دش دهاوخ يربا دننامه قوشعم

 .درک
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