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٢٠٢٠ ربماون ٠٨ ھبنشکی                                                             یرونا دیمح       

شوایس گوس رد  
 

 .دنتشاد تسود ار وا مدرم و دوب صاخ و ماع دزنابز یروالد رد ھک دوب ناتسناغفا هاش نیتسخن مان امی

 .نادراک و تیارد اب و تسود نطو ،تسود مدرم دوب یھاش وا

 .تسا هدمآ ایرد ینعم ھب ،"امی "

 نینزان رس ،ناھاوخدب تیاعس رثا رد ھک دوب روالد و سرتن یوج گنج و ناولھپ کی مھ "شوایس"

 .دش ھتشک یدرمان اب و تفر دابرب شا

 .تسا هدمآ ،رن هایس پسا ۀدنراد ینعم ھب "شوایس"

 رد و نتفگ نخس رد ،صاخ و ماع دزنابز مھ و دوب تئرج اب و روالد مھ ھک ،"شوایس امی" اما و

 و نھیم تمدخ رد ھک دوب موب و زرم نیا دنمورب دنزرف ،یوق قطنم یاراد ،لادتسا رد و نتشون

 .دروآ یمن وربا رب یمخ و تفگ یم قح سارھیب و سرتن و دادن هار دوخب ار یا ھنخر چیھ ،مدرم

 .هایس گنرو تاود و دوب وا ملق ،وا هایس پسا

 .یلاع قوفام تالیصحت یاراد و دوب هدیزرو قاطن ،درک یم لالدتسا گنشق و دیزات یم شیپ ھب وا

 یتسود مدرم و بدا و قالخا و ملح ،تعاجش و تفرعم زا یایرد .دوب ایرد کی ھک یتسار ھب "امی"

 ...و

 زورید ،نیگنن ھئطوت کی اب ،ابآ ِنھیم ۀتفیش نآ و اسر تماق ناوج نآ ھک ادرد و اغیرد و تاھیھ یلو

 .درک کرت شیمھ یارب ار نود یایند نیا و تخیرب شکاپ نوخ ،١٣٩٩ برقع مھدفھ ھبنش

 !داش شناور و حور و داب یگشیمھ و یمارگ شدای

 ،یگدنسیون ناشورخ یایرد ،تصارف و شناد ،تفرعم و ملع زا یایرد ،دوب ایرد کی "امی" !یلب

 .کاب یب و یقطنم لادتسا و یگدنیوگ و یقاطن ،یرعاش و رعش

یکاولپخ             لالقتسا                              
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 رس وا خرس نابز ،هار نیردنا ھک تسنادیم و تخاس یم المرب ار اھ تیعقاو سارھیب و سرتن وا

 زا تشم کی ھک دیدرگ یخرس شتآ ۀمعط وا زبس رس و دش نانچ تبقاع و ،دھدیم دابرب ار شا زبس

 و شتآ رد شوایس امی نینزان نت .دنتسشن اشامت ھب دوخ و دنتخورفا یبنجا نارودزم و ناربخیب ادخ

 .تسویپ تیدبا ھب و دیدرگ ھچراپ ھچراپ و تخوس دود

 و یرکشل دنلب ماقم مادک مھ ھن و ھلیسو و ھطساو ھن و روز ھن و رز ھن و تشاد گنفت ھن ھک وا

 !؟دش یم دیھش ھناشنمدد و ھنادرمناوجان نانچ دیاب لیلد ھچ ھب و ارچ ،یروشک

 و نارھاوخ ھک دوب هدیکشخن رثوک شناد سروک ۀعجاف رد ام دیھش ناردارب و نارھاوخ نوخ زونھ

 و دندش شتآ و دود و نوخ رد قرغ ،لباک نوتنھوپ رد ام یاسر تماق و دیشر ناناوج ،ام ناردارب

 تشوگ زا یئاھ ھچراپ و اھ ھتوت و ھتخوس ناناوج داسجا ،ھتخوس ملق و باتک ار لباک نوتنھوپ نحص

 ...و تفرگ ارف ناسنا تسوپ و

 نانطومھ زا رگید رفن ود و شوایس امی نوخ ھک دندوب رت و هزات هدش ھتخیر یاھ نوخ نیا زونھ و

  .تفر العم شرع ھب مدرم ناغف و دنتخیر ام

 دنتفگ مھزاب و دنتفرگ شعاد و بلاط و ناتسکاپ نخی ،دش رارکت ،یرارکت ناتساد و ھصق نامھ مھزاب

 ...و دوب هدش یحارط ناتسکاپ رد تیانج نیا ھک دنداد رس الیواو و دندرک دایرف و

 !دیریگن دزد ار ھیاسمھ و دیرادھگن ارنات لام !تمایق زور باتفآ یارب زا و ادخ یارب زا

 یحارط ار فیخس تایانج نیا اجک رد صاخشا و دارفا مادک و دنتسھ اھ یک ای یک لؤسم ھکنیا

 .دراذگ یمن مدرم رامشیب یاھمخز رب یمحرم مھ زگرھ و دنک یمن اود ار یدرد چیھ ،...و دننکیم

 امی زا ھک دشاب لیخد تیانج نیا رد ھمکاح هاگتسد لخاد زا یتسد دیاش ھک دیآ یم رب نینچ نئارق زا

 بسانم تصرف رظتنم و دنشاب هدوب ھتشاد لد ھب یغاد قباس زا ،وا مکحم و مھیپ یاھ لاوس و شوایس

 .تفرگ هدیدان ارنآ دوش یمن ھک تسا نامگ کی و ضرف کی نیا ھتبلا .دنا هدوب

 یصاخشا و دارفا ھچ ھک دیھد شوگ و دینیبب تقد اب ،میا هدرک باختنا نانطومھ یارب ھک پیلک ود ھب

 دوجوم بویتوی رد زین یرگید رامشیب یاھ پیلک مھ دیاش ،دنا ھتشاد ینوخرپ ِلد ،هدیزرو قاطن نآ زا

 .دنشاب

 دیشاب هاگآ و دنا هار رد رگید یاھ شوایس و اھ امی ھک دینادب اما ،دیتخاس شوماخ ار "شوایس امی"

 تسا ناتسناغفا هدنز – تسا ناغفا رفنکی ات                   :ھک
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 شیمھ قح ھک دینادب !زیرنوخ و فیثک ناتسیرورت و ناراد روز و  ناروآروز یا و دیلپ ناھارمگ یا

 ار نانآ ھک کاخ و بآ نیا رویغ ناوج نارازھ و اھ دص و شوایس امی کاپ نوخ زا و تسا زوریپ

 رید ،ار نوخ رد ھقرغ روشک نیا و دیور یم رگید یا امی نارازھ و اھ دص ،دیدرک رپ رپ ھنادرمان

 خیرات ناگنن یب اھ امش رب ادخ تنعل و ادخ قلخ نیرفن و نعل و دنزاس یم لدبم یناتسلگ ھب دوز ای

 .دنام یم یقاب

 

 

  ار عمش ھناورپ قحان نوخ ھک یدید    

	 دنکرحس ار بش ھک دادن ناما نادنچ                       
 

 


