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 شا ھچوچ اب ىدنفسوگ ھلیوط ریخا شخب رد و دوب ھتسب ھلیوط ىورشیپ تمسق رد واگ

 ار شدوخ صاخ موھفم مھ گنج مولظم تاناویح نیا ىارب .دندروخیم هاک ىروخبآ رد

 اھ ادص ىارب ارناش یاھشوگ و دندیرپ ىم ناشیاج زا اھتکار ىادص زا زین اھنآ تشاد

 ناش دوخ تاجن ىارب مھ اھنآ راگنا ...دندزیم ناب ھتفوک نیمز رب اپ و دندینابنج ىم

 !دندزیم ادص ارناش بحاص

 .میدوب ریزگان میدرکیم ىچ اما ؛دوب هدنگارپ ھلیوط رد تاناویح ھلضف داوم دنگ ىوب 

 رگا ات تفریم مرھوش .میتفاتشیم ىراک ىپ هدمآرب مادکرھ ؛دشیم مکارتم ىمارآ ھک ھظحل 

 ىتقو اما ؛دنگفا ىم شتآ رونت رد مرھوش رھاوخ ؛دریگب ادوس و دنک ادیپ ار ىناکد مادک

 .دندربیم هانپ ھلیوط ھب ،دشیم دنلب ریف ىادص هرابود ھک

  گنج ىردب رد
 ھناخافش ھب و  هدش هدناتشذگ هزاورد لباقم زا ھک دشیم هدینش نیحورجم ىادص اھبش 

 میتفر ىرگید ھناخ ھب ادرف ،دوبن لمحت لباق تبوطر و ىوب .دندشیم لقتنم ىوادت ىارب

 نآ ،دوب هدومن رارف شدوخ و هدرک اجباج قاتا کی رد ار شیاھلام ھناخ بحاص مھنآ ھک

 ىوکھت رد مھ ار بش .دوب رت نئمطم نآ ىوکھت اما ؛دوبن ىلبق ھناخ زا مک مھ ھناخ

 ھک میدیباوخ اھقاتا زا ىکی رد دوب شلاس مینو کی ھک مرسپ و مرھوش نم  .میدرک ىرپس

 باوخ رد بش ىاھ ھمین ،دوب هدش بصن راوید  کی هزادنا ھب ىگرزب ھشیش ام رس ىالاب

 و ھتسکش ھشیش نآ ؛دومن مداصت راوید بقعرد تکار ىمرم ناھگان ھک میدوب نیرش

 ھب بش ىاھ ھمین دوب کانتشحو ىلیخ ،درک هدیشارخ ار ام ىور و رس نآ ىاھ ھچراپ

 ىھاراھچ ر د ھک ناش میوشخ دزن لام رادقمکی اب زور نآ ىادرف و میتفر ھناخ ىنیمز ریز

 سیئر اجنآ زا دنداد ام ىارب اھنآ قاطا کی ،میتفر دندوب ھتفرگ ار نامتراپا دنچ  ىراصنا

 .دندشیم ناتسکاپ مزاع مھ ناش مرھوش

 ھب اجکی  ھک ىو اب تشاذگ هدعو ؛دوب هدرک رظن ریز ار وا هویب رتخد ھک مرھوش 

 ىاھنایرورکم ىاھ نامتراپآ زا ىکی ریز میتفر حبص راھچ تعاس .تفر میھاوخ ناتسکاپ
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 ام هارمھ شلیماف اب مھ ) ىرتسم( مرھوش ردارب .دندش اجکی ام اب مھ اھنآ اجنآ رد ھنھک

 ھتفرگ شیپ رد ار رارف هار ناتسکاپ فرط ونرھش زا ھتسشن سب ىلم کی رد ھمھ دندوب

 درک میھاوخ لمحت ھنوگچ ار رواشپ ناتسبات ھک میدوب ناریح ،دوب مرگ ىلیخ اوھ ، میتفر

 نتفر زا ارم ؛ دادیم ماجنا ناش سیئر رتخد ربارب رد ھک مرھوش ىاھ ىنارچ مشچ !

 رواشپ ىوس ىگدنز لابند ھب وخ مدشیم ھتشک اجنامھ شاکیا متفگیم !دوب هدرک نامیشپ

 ؛ دندوب نم هارمھ رفس نیا رد دندوب نم ىگدنز رد ىلصا نیمحازم ھکیناسک ؛متفریمن

 لاس کی زونھ ىسورع زا دعب اریز. دوب وا دزن نم نانیمطا ھلیسو ھناگی مرھوش ۀلچ

 رد و دوب هرازھ موق زا ھک هزیزع مانب ار ىرتخد وا ھک دوب هدشن ىرپس نم ىسورع زا

 ارم ھک ىدودح ات دوب ھتسب ار ىتسود نامیپ وا اب و هدرک ادیپ ؛دندرکیم راک مھاب رتفد

 ای ھتسشن ھنامیمص ناش لیماف اب هارمھ رتخد نآ هارمھ دوخ و دربیم مردپ ھناخ ۀناھب ھب

 مزرمایب ادخ ىوشخ و رسخ ار نیا .درکیم تولخ شیارمھ اصخش مھ ای دندزیم ھعطق

 ىگدنز دادیمن ھجیتن چیھ اما ،موش دوخ ھناخ ھب رتخد نآ دورو عنام ات دنتفگیم نم ىارب

 ھک ىتلاح نآ زا مدرکیم تسرد ار شعضو و رس اریز ؛دشیم ىرپس ىخلت ھب ىلیخ ما

 دوب هدش مدوخ ىناشیرپ ھیام مراکنیا اما ؛مدوب هداد شرییغت ىلیخ تشاد جاودزا زا لبق

.  

  رفس هار رد
 شتروص و رس ،درک نییاپ ىبورس ىایرد ھب ار وا شردپ ،دوب هدرک ىمرگ رتوم رد مرسپ

 ھک تفر مرکف ؛دوبن شتسد ھب ھلچ مادک رگید تشگرب ھکیعقوم اما .درک سیخ بآ اب ار

 ،دوب دنب مخروت هار مخروت میدیسر ماش شش تعاس تسرد ؟ ىدرک ىچ ار ھلچ شمسرپب

 نآ ىورب و  هدرتسگ ارناش ىاھشرف ،اھکاخ ىور رب اجنامھ رد هداوناخ اھدص ام لثم

 سیئرً اتعفد اما ،دندیشکیم ار هار ندش زاب راظتنا و ھتسشن رادیب ىسک باوخ ىسک

 لکشم ام ىارب ىلیخ ددرگ رب ات تفرگ میمصت مھ مرھوش ،تفرگ ار تشگ زاب میمصت



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 کی زا سپ ،دیایب ایند ھب ممود کدوک دوب رارق و دوب نم هام اریز ىنالوط رفس نیا ،دوب

 .لباک نام هدزگنج نیمزرس ھب میتشگ زاب هرابود نک ھتسخ ىنالوط رفس

 هداد رارق امرایتخا رد ھک ار ىکچوک قاتا کی ىراصنا ىھار راھچ نامھ رد میتفر 

 مکارتم درد مدوجو ھمھ رد ؛دوب ھتفرگ ىلیخ متلاح ،دوب هدرک مرو میاھاپ ،میدوشگ دندوب

 حبص راھچ تعاس ،دشاب هدروخ ىمرم مدرکیم رکف ھک تشاد درد ردقنآ مرمک .دوب هدش

 مرسپ تساخرب وا مدز ادص باوخ زا ار مرھوش ،مراد نامیاز درد مدرک ساسحا ھک دوب

  میتفر مدوب هدرک هدامآ نآ رد ا ر کدوک ىاھسابل ھک ھچقب اب و درب ناش میوشخ ھناخ ار

 ھب دنتشادن مھ شریذپ دیاش و دندوب گنج ۀحاس رد ھمھ ىتلود ىاھ ھناخافش ، ھناخافش

 حبص تشھ تعاس ؛میتفر دوب ىنمیات  جنپ کرس رد ھک )تحص (مانب ىصخش ھناخافش

 ،میدوب اجکی مھاب اھنامتراپآ نآ رد اھلیماف ھمھ ،دوشگ ایند ھب مشچ ناج هژینم مکرتخد

 نایرورکم دنورب ھک دنتفرگ میمصت ھمھ ىدوزب اما ،تشاد دوجو ام نایم ىبسن تیمیمص

 ،دوب ایحم ندرک ىگدنز ىارب اھنامتراپآ نیرتھب دوب هدش ھنکس زا ىلاخ مھ اھ اجنآ اھ

 .دندربیم رسب اھنامتراپآ زا ىرامش رد مدرم لاخ  ـ لاخ

  لزغ ماگنھبان گرم
 ىراکچیپ و نامسناپ اھنآ نتکی ھک دندرکیم ىگدنز ۀداوناخ ام لباقم کالب  لوا لزنم رد 

 شیکی مان .تفاظن اب و گنشق شاشب ھمھ ،دندوب هداوناخ نیا رد ىدایز ناکدوک .درکیم

 ار لافطا تقو رھ دوب ابیز و نابز نیرش کرتخد ىلیخ ،مدوب ھتفرگ دای دوب لزغ ھک ار

 ىادرف ،دیسوب ىم ار کلفط ىور و تسشن ىم  میورشیپ دمایم وا مدربیم ىراکچیپ ىارب

 ار شا ھیالط باتفآ ھک ىنامد نیتسخن رد ،میدروآ ارنام چوک  اج نآ رد ام ھکیزور

 ۀلصاف ھب هدش هدنک میاج زا ،دسریم مشوگب ىنگفا مب ىادص ؛دیشاپ دولآ نوخ نیمز ىورب

 ملادتعا ؛دروخیم خرچ مرس دوشیم پوگ میاھشوگ ،موشیم باترپ رت رود رتمود دودح

 دشکیم شدوخ ىوسب ارم کاخو درگ ندش هدنگارپ ،متفا ىم وسکی ھب مھدیم فک زا ار

 اھر ار شا مب لوا لزنم نامھ ىالاب  تسرد هرایط ھک منیب ىم  ھتفر ىلامش نکلاب ھب
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 ،دنز وناز ملباقم رد شا ھناکدوک تیمیمص اب ات دوب دھاوخن ىلزغ رگید کنیا و هدرک

 ،دوشیم دنلب کالب نآ زا ناغف و ھیرگ ىادص ؛دوشیم نوریب مدنمدرد ھنیس زا ىدایرف

 تنمس گرزب ىاھ ھچ راپ مھ زونھ اریز تشادن ار ھناریو ھب ندش لخاد تئرج ىسک

 ھتشک و ىمخز تاناکما مھ زونھ و دیزغل ىم ریز ھب کالب نآ هراک مین ىاھ راوید زا

 ھک ىاھ دایرف ھب ندیسر تئرج ىسک اما ،دندوب ىناجیھ ھمھ تشاد دوجو مدرم ندش

 نآ دارفا ھمھنآ نایم رد .درکیمن ،دیئارگیم ىشوماخ ھب رگید سپ ىکی اھ هرجنح نورد

  . سب و دنام هدنز هزور لھچ کلفط کی اھنت هداوناخ

 ندنام هدنز ھب ىدیما سکچیھ ؛دندرکیم ىگدنز ىزومرم لکشب ھمھ ھحاس نآ ىاھناسنا

 .ناگدنرپ و تاناویح ىتح دنتشادن هدنیآ و

  حورجم گس
 هارمھ اھگس ،تفریم ىدرس و ناتسمز ىوسب لصف ،دوب درس اوھ زور تشاچ دعبزور 

 ىراک ىچ فورصم منادیمن ،دنتشاد شاب و دوب اھنایرورکم ىوکھت رد اھمدآ ىرامش اب

 ىب گس کی نآ رثا رد ھک .دشدنلب ) سیاگآ(ھلیقث حالس ىمرم تباصا ىادص ھک مدوب

 تساوخیم ؛دیناسر ام نامتراپآ زیلھد ھب ار شدوخ هدرک وع ـوع کگس ؛دش حورجم نابز

 ىدوزب مرھوش و نم دیتفا اجب اج ھنیز لوا ھتپ نامھرد تسناوتن اما ؛دوش دنلب اھ ھنیز زا

 ىلیخ کگس ،میدرک ھتسب هدومن برچ ار کگس ىاپ هدروآ ھکت کی اب هارمھ ار نیلساو

 لثم تسشن ىمن ىاج کی رد دوب هدش مکارتم درد شدوجو ھمھرد ھکسب زا دوب تحاران

 زا ھکیلاح رد نابز ىب گس ،دزیم وع ـوع و دروخیم بات و چیپ شدوخ درگ ھب رام

 تشحو رد نانچمھ رگید زور ود .تفر هدرک کرت ار اضف نآ دیکچ ىم نوخ شمخز

 لاوما ىرادقم اب ه ارمھ هورگ  ـ هورگ و کی کی مدرم .دش ىرپس زیرگ و رارف

 رایسب رد اریز ،دندوب ىمولعمان هار راپسھر ناشیاھ هدرم اب ىرامش ىتح و ىرورض

 هدنام ىقاب ناشیاھ ناوختسا اھنت ھک دوب هدیدرگ ىشحو ىاھگس کاروخ اھ هدرم اھ اج

 .سب و دوب



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

  اھ ىباغرم گرم
 و دولآ نوخ قفش ھک زور کی ،دوب هدشن ىرپس اج نیا رد ام ندمآ زا ھتفھ کی زونھ 

 ھن تیعقوم نآ رد اریز داد مایپ ار زور ندمآ ،درک دنلب اھ هوک سپ زا رس هراپ نابیرگ

 تپ اب و دروآ رب ناذآ ھک دوب ىغرم ھن و دھد مایپ شناذآ اب ار زور ندمآ ھک دوب ىالم

 ۀظحلرھ اریز میتشادن مھ م ارآ باوخ دنچ رھ .دنک رادیب باوخ زا ار ام شیاھلاب تپ ـ

 و دشیم باترپ ىوسب سپ تعاس ھس ود رھ ھک روک ىاھتکار زا سارھ و سرت ھب ام

 ناگی اما ؛درکیم دیدھت زین ار ام دیشکیم نوخو کاخ ھب ار هداوناخ کی دارفا ىگدنز

 شرانک رد ھک هاچ ىوسب ھک مدینش ىم ار مرویا ىاھ ىباغرم راق ـراق ىادص ھبترم

 لاب تپ ـ تپ ىادص اب مھ زور نآ . دنتفریم  دوب هدش ھتخاس  اھنآ ىزاب بآ ىارب ىرفح

 منک اش امت ار اھ ىباغرم نتفر هار ات نکلاب ىور مدمآرب هدش رادیب باوخ زا اھ ىباغرم

 لاب و رپ هدیرپ اوھ ھب اھ ىباغرم زا ىرامش هاچ رانک رد ىمرم تباصا اب ناھگان ھک

 .دش هدنگارپ اوھ رد دولآرابغ ىاضف رد ناش

 ھکیبآ مدرک هاگن وسنآ ھب ىتقو ؛سپ ھقیقد دنچ ،مدمآ قاتا لخاد ھتفرگ مکحم ار میاھشوگ 

  کاپ اھتساجن زا رپ و لاب و دنتسش ىم نت گنج ىالب زا لایخ ىب نآ رد اھ ىباغرم

 . دش خرس اھنابز ىب نآ نوخ اب ،دندرکیم

  !تسا سوحنم هدیدپ ردقچ مھ گنج نیا ھک مدرکرکف دوخاب

 ...دراد ھمادا

___________________________________________    
 .تسا لالقتسا زا ناونع نیا  ) ١(

 


