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 ٢٠٢٠ ربمتپس ۶  ھبنشکی                                                            یرونا دیمح     
 

۴...دراذگیم جک اپ ھکرھ  
 

 یمن ارچ ھک مدروخ سوسفا دوخ لاح ھب ،دش ماج رد ھک دوب ام لد نوخ و تشاذگ جک اپ یکی مھزاب

 ھک دوب لبق زور ود نیمھ ،هاتوک ھصق .مرذگب و مراذگب ،ھتفرگ هدیدان ار اھ نتشاذگ جک اپ نیا مناوت

 ھب ،"وراف" نویساردف فرط زا "هدازریگتسد تھگن اریمح"مناخ تشذگرد تبسانم ھب ھیمالعا کی

 دابآ مھ "وراف"ۀناخ و داب داش ،هدازریگتسد مناخ ناور .دیسر رشن ھب و دش لاسرا فلتخم یاھ تیاس

 .دندرک ام رھاوخ نآ زا یدای ھک داب

 یاھ یراکتسد اب ھیمالعا نامھ ،"نیالنآ ناتسناغفا -انایرآ "،"ۀزاوآرپ"تیاس رد ھک دش دید اما و

 نانطومھ دید ضرعم رد هرکذتم تیاس ۀرصبت و طخرس یپاک طقف :دیدرگ نیالنآ لکش نیا ھب زیاجان

 :دوش یم هداد رارق

نیالنٓا ناتسناغفا انایرٓا  {  

  نویـساردف ونلوت د وناناغفا ھتـشـیمد یک اپورا ھپ

  اپورا رد ناغفا ناگدنھانپ یاھنامزاس نویساردف

وَ ن ُعج  ِ ار یھَ  َلٕا اِ  َّنٕا َّ dَِ وِ  ِا َّنٕا  

هدازریگتسد تھگن اریمحرتکاد  

ناتسناغفا ناگدنسیون و ارعش نمحنا سیٔیر  

}تسویپ تیدبا ھب  
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:ھیمالعا ریز رد ؛دروم ردنا هرکذتم تیاس هرصبت مھ نیا و  

و نادنمقالع ،ناکدنامزاب مامت ھب ار هداز ریگتسد تھگن اریمح رتکاد تشذگرد نیالنٓا ناتسناغفا انایرٓا ه   ٔ رادا و ناراکمھ }
تیب لھا یقاب و لیدع ه   ٔ داوناخ یارب و نیرب تشھب یفوتم یارب لاعتم دزیا هاگراب زاب ، ھتفگ تیلست یفوتم نٓا ناتسود

  دنا ناھاوخ لیمج ربص

} هرادا  

 "ناراکردنا تسد"یاھ نتشاذگ جک اپ ،دندرک نیالنآ زیاجان یاھ یراکتسد اب ار ھیمالعا ھک هاگنآ

 نآً امتح ادرف ھک متسنادیم نوچ ،متشادرب نآ زا یپاک کی ،مدروخ لد نوخ و هدرک هدھاشم ار تیاس

 و جک و لتچ رایسب تروصب بش ار ھچنآ .دش مھ روطنامھ و ،دنوش یم حالصا اھ نتشاذگ جک اپ

 حالصا ارنآ یاھ یروک و جک یکدنا ،حبص ادرف ،دندوب هدرک نیالنآ اوران یاھ یزاب تسد اب و روک

 نآ ناونع طخرس .دنام ھک دنام اجرب اپ نانچمھ ھیمالعا لصا رد فرصت و یزابتسد اما ،دندرک

 .دننارذگب رظن زا ارنآ دنناوت یم نانطومھ ھک دراد دوجو ھحفص نیمھ رد نآ یلصا تروصب ھیمالعا

 ھب طقف ،دنراد رارق دوخ یاج رد اوران یاھ یزابتسد مھ زونھ ھک نآ ۀدش حالصا ۀنومن مھ نیا

 اھ یزابتسد اما ،هدومن حالصا ارنآ یاھ یروک و جک ،دنا هدرک تسرد ارنآ و نیِد و نیِل ،حالطصا

 ؟!ارچ رخآ .دنراد رارق دوخ یاج رد نانچمھ

 :ھیمالعا نآ ۀدش حالصا زا یا ھشوگ ،راورخ ۀنومن تشم مھ نیا

 

  وراف نمجنا       

 

وَ ن ُعج  ِ ار یھَ  َلٕا اِ  َّنٕا َّ dَِ وِ  ِا َّنٕا  
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هدازریگتسد تھگن اریمحرتکاد  
تسویپ تیدبا ھب ناتسناغفا ناگدنسیون و ارعش نمحنا سیٔیر  

 ھتخاسن نیالنآ ای ،دیزاسب نیالنآ ار ھلاقم و هرصبت و لیلحت ،ھتشون ،نومضم ،ھیمالعا کی ای !!نایاقآ

 یزابتسد نارگید یاھ ھتشون رد دیرادن قح زگرھ اما ،تسا امش قح نیا ،دیزادنیب یناد ھلطاب رد و

 ۀدش لوبق و هدش ھتخانش نیناوق نیا .دینک دایز و مک اھنآ رد دوخ زا یروطس و هدومن فرصت ،هدرک

 .تسا نآ یارجا ھب فلکم و دنادیم بوخ ارنآ مھ یدراو هزات رھ ھک تسا یتاعوبطم

 ،ھنالؤسم ریغ یاھ یراک لتچ و اجبان یاھ یزاب تسد ،اوران تافرصت ھنوگ نیا دروم رد مھاوخ یمن

 اب دوخ ،ام نانطومھ اما ،مھد یتارکذت لسلسم ،دنتسھ التبم کانرطخ ضارما وچمھ ھب ھک ینانآ ھب

 نیناوق ،نیزاوم مامت فالخ ،ھنالؤسمریغ یاھ یزاب تسد وچمھ ایآ ھک دننک تواضق ناش کاپ نادجو

 اھ یرسدوخ وچمھ ولج ارچ سپ ،تسا تبثم باوج رگا !؟تسین ،یتارشن و یتاعوبطم تاررقم و

 !؟دوش یمن ھتفرگ

 و اھ یجک راید نآ زا رفس تخر تساھ تدم نیرتمک نیا ھک متشون تھج نیا ھب ار رصتخم نیا

 ھچنآ و تیاس نآ لابق رد یتیلؤسم چیھ و هدیشخب ناش یاقل ھب ار ناش یاطع ،ما ھتسب رب اھ یروک

 :روھشم ۀتفگب مھزاب اما ،مرادن ،درذگیم نآ رد

 تسا هاچ و انیباـن ھک ینیب رگو
 تسا هانگ ینیشنب شوماخ رگا

 دوخ ینھیم و ینادجو و ینامیا ۀفیظو و مناد یم هانگ دوخ رب ار ندرک هراظن و نتسشن شوماخ سپ

 .دنتفارد نآ رد نایاقآ ادابم ،تسا ورشیپ رد یھاچ ھک مزاسب هاگآ ار انیبان ھک منادیم
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 تیلست و ھحتاف و اعد کی نآ ناراکردنا تسد و تیاس فرط زا دیراد وزرآ رگا رگید فرط زا

 نارگید یاھ ھتشون رد .دیھد ماجنا ار راک نیا ھناگادج یا ھحفص کی رد فطل یور زا ؛دیسیونب

 !!!دیرادن زگرھ ار هزاجا نیا

 

 یقاب تبحص و هدنز رای

 

     


