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 ٢٠٢١ یرونج ١٣ ھبنشراھچ                                                        یرونا دیمح              

 "تسین رادرک مین نوچ ھتفگ دص ود"
 رعاش ھب ھکنآ زا لبق .تسا نیشنلد مھ رایسب و اجب و ابیز تخس ھک مروآ یم اجنیا ار یرعش ھچراپ

 درد ھک یتسھ ھجاوم ِرعاش کی اب یئوگ وت .دنیشن یم لد رب تخس اما رعش ،دوش ھجوت رعش نیا

 دیسرب ناکمولظم داد ھب ھک دشک یم دایرف لد قمع زا و دنک یم ساسحا دوخ دوجو مامت اب ار مدرم

 ...و

 :رظن دروم رعش مھنیا

 )اھمزب ۀیشاح رد(

 ،هوکش اب و دنلب خاک زا شود 

 ،تسرپ یم نارتخد یاھ هدنخ

 ،یم یانیم یپ رد یپ لقلق

 -تسم نادرم رغاس یادص اب

 . دوب هدیچیپ نارکیب یاضف رد

 ؟ تسیچ مزب نیا لصاح یناد کیل

 -رت رود

 ، اھ ھناریو نماد رد -

 ،اون یب یاھ ھبلک نایم رد

 یی ھناریو نزور نورد زا

 .ازع گنھآ تفریم کلف رب

 ، دوب هداد ناج یگنشگ زا یکدوک

 . تسیرگ یم نوخ وا شعن رب یی هویب

 ."یعیفش قراب"مان ھب تسا یدرف زا ایوگ ابیز رعش نیا
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 زا لبق .دینک مسجم رظن رد ار یعیفش قراب .دیناوخب رگید رابکی ار رعش .دینک گنرد یکدنا لاح

 !زونھ دننک یم و دندرک و درک اھچ و تفگ اھچ نآ زا دعب و تفگیم ھچ ،روث هایس یاتدوک

 اب و اتدوک دیئات اب و اتدوک زا دعب ،داد یم رس دایرف میتی و هویب کی درد زا ھک یعیفش قراب نیمھ

 ،تخاس میتی ار موب و زرم نیا کدوک رازھ نارازھ ،یروث متفھ نایچاتدوک اب یرایمھ و یراکمھ

 نارازھ و دنتخاس هویب ار ناغفا نز اھنویلیم ،دندناشن ناش یاھ ھشوگ رگج غاد ھب ار ردام اھنویلیم

 ھنایشحو ،ناش تیانج و مرج یاھ ھمخد رد ار لفط و ناوجون و ناوج و ریپ و درم و نز رازھ

 ...و دندیرب دنب زا دنب و دندرک ھجنکش

 ،رصتخم نیا رد ار خیرات ناگتخاب فرش نیا زرم و دح یب تایانج تسیل ھک مرادن نیا رس لاح

 ...و مرامشرب

 یم رس قرف ھب یھاگ ،ار هدش ھتخانش دارفا و صاخشا نیا ھک مروخیم سوسفا ینانآ لاح ھب نم اما

 ...و دنلام یم هدید ود ھب مھ ینامز و دنریگ یم شوغآ رد گنت یھاگ ،دنناشن

 ھک دننک یم لالدتسا ،دشابن رتشیب تسد ود ناتشگنا دادعت زا دیاش ناش دادعت ھک ام نانطومھ نیا

 مولظم مدرم ھک رگید "مزیا" کی و رازھ و "مزیلارولپ"و "نایب یدازآ" و تسا "یسارکومید"ایوگ

 .دناشن ھیس نادکاخ ھب ،تسار و پچ یاھ یزاب مزیا و "مزیا"نیمھ ،ریخا ۀھد جنپ رد ار ناتسناغفا

 رظن دروم ۀدنسیون ایآ و دیوگیم یچ ،یک میوش قیقد ھک تسا هدیدنسپ ھچ و دوب دھاوخ بوخ ھچ سپ

 !ریخ ای دراد داقتعا تسا ھتشون ھچنآ ھب

 یاھ یراجنھان و اھ یتخبدب قمع زا و تسا یساسحا رایسب رعش کی ،قوف رعش ھک تسا تسرد

 ھتشادن یداقتعا ،تسا هدورس ھچنآ ھب زگرھ نآ رعاش اما ،درادن یلکشم رعش ،دیوگ یم ھصق عامتجا

 زگ نامسیر و نامسآ زا ھک یمچرپ و یقلخ یگتخیرگ رادریز دارفا تشم کی دنا ھنوگ نیمھ .تسا

 ،ھتساوخان یادخ ادرف رگا و دنرادن و ھتشادن داقتعا زگرھ ،دنسیون یم ھچنآ دصیف کی ھب اما ،دننکیم

 ھب ،دندرک دوخ یرادمتردق و یردلق نامز رد ھچنآ زا ،دنسرب تردق ھب رگد راب ،رک ناطیش شوگ

 و تسا یفاک رفن نویلیم کی طقف ناش بالقنا یارب ،نیماان هللا ظیفح ھتفگب و دننکیم رت دب بتارم

 .دیشک غیت مد زا دیاب ار یقابتم

 !؟دینک دوبان و تسین کیرات یاھ بش رد ار نیفلاخم ھک درک رداص روتسد ھک دوبن یک هرت نیمھ ایآ

 و نز قوقح و مدرم قوقح و مدرم زا و دننک هراپ ولگ لزارا یتشم نیا و سناجتمان عمج نیا راذگب

 و ھتفھ و زور و بش ،دننک دایرف یعامتجا تلادع و یسارکومید زا راذگب ،دننزب داد ناغفا کدوک

 تیھام ،...و دنسیونب ریسفت و لیلحت و نومضم و ھلاقم ،هاگیب و هاگپ و ماش و حبص و ھبنشراھچ
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 و تسا نشور باتفآ نوچ ناگمھ ھب ،ایح و مرش یب و ور و مشچ یب صاخشا و دارفا نیا یلصا

 .تسا رخ تسوپ ھک دنسانش یم یرگمرچ رد مدرم ارناش تفلک تسوپ

 دوخ زا ار حالصا تسخن دیاب ،میتسھ دھعتم ناش تشونرس و تکلمم و مدرم ھب رگا ام

 دشاب ھک یا ھناھب رھ و ناونع و مان رھ ریز ار خیرات ناراکتیانج بیرف و مینک زاغآ

 رگا لقاال ھک تسا هاگنآ ،میزاس صخشم ار دوخ هار و مینک حالصا ار دوخ .میروخن

 تحار نادجو اب ،میتسبرب رفس تخر نود یایند نیا زا دوز ای رید ،یراگزور یزور

 .میشاب ھتفر

 تسین راتفگ ھب رسارس یگرزب
 تسین رادرک مین نوچ ھتفگ دص ود

 


