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يلم هروكفم قيلخت رد ششوك

 دنا هدرك اه وجتسج گنهرف شياديپ و يناسنا هشيدنا ي امن و وشن و تيندم خرات رد هكينادنمشناد
 هلجد يراجم و )لين يداو(رصم ياه نيمزرس يناسنا ميدق ياه تيندم هاگشرورپ و هاگشياديپ هك دنيوگيم
.دنا )ايلاتياو نانوي( اپورا بونج يضارا و نيچ و دنه و هنايم يايسآ و تارف و

 لوط رد ام و ،تسا لماش هنايم يايسآ يفارغج دحاو رد ،باسح نيدب ناتسناغفا نيمزرس هچ رگا
 و طسب فرط رهب و هدش هدرورپ اهگنهرف و تيندم برع هريحب و ومآ نيب نيمزرس نيرد هك ميا هديد خيرات
 دشاب يداقتنا و يليلحت يردق ام هاگن و ،دوشيم يتباث يريگ هجيتن خيرات هعلاطم زا رگا يلو ،تسا هدرك ذوفن
 هتشاد مهس هنوگود تيندم و ركف لاقتنا اي شرورپ رد نآ لصتم ياه نيمزرس و ناتسناغفا مدرم هك تفگ دياب
 :دنا

 زا ار يروتلك و يندم يدابم و ينيد راكفا هراومه هك ،هشيدنا و تيندم لاقتنا و جازتما مهس :لوا
 قيمع ياه ريثات ،لاقتنا نيرد دبالو ،دنا هداد لاقنتا لامش و قرش هب برغ زا و  لامشو برغ هب قرش
.دنا هتخيمآ مه ار دوخ مدرم و طيحم

 ،دريگ رارق قيقدت و شهوژپ دروم ناتسناغفا خيرات رد ًاصوصخم دياب و تسا مهم رايسب هكيزيچ :مود
.دنا هدرك يبنجا نابلغتم اي و راكبارخ ياه هطلس ابام مدرم هك تسا يديدش و موادم ياه هزرابم

 هدرك يبنجا ناروآ هلمحاب نيمز نيا مدرم هك تسيتازرابم رب لمتشم ام خيرات ميظع هصح كي هچ رگا
 ناشن سيلگنا و دنه نالوغم و ناريا نايوفص و زيگنچ و ردنكسا لباقم ياه تمواقم رد ارنآ لاثم هك دنا
 .تسا هتشاد نايرج مه يلخاد راكبارخ رصانع لباقم رد اه هزرابم نيمه نيع يلو ،داد ناوت

 دعب ،تشگ دوبان راهدنق نويلم تسدب نيگرگ يبنجا نارمكح رگا سيوريم هناهاوخ نطو شبنجاب ًالثم
 و داد يور زين )سيوريم ردارب( يلخاد تسرپ يبنجا عجترم رصنع كي اب هيضق نيمه نيع سيوريم تافو زا
 .دندنگفا ورف جنران رصق زا ار وا

 ،دندينارذگ ريشمش مد زا ار وا يسيلگنا عابتا و نتانكم ام مدرم رگا ،سيلگنا و ناغفا لوا گنجرد
.دنتشكب مه ار دوخ تسرپ يبنجا هاشداپ عاجش هاش

 ،درك زاغآ نايياپورا رامعتسا دض رب ار دوخ فينع هزرابم مهدزون نرق رد يناغفا نيدلا لامج ديس رگا
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.داد ناج هار نيرد و ،ديگنج زين يقرش دساف رصانع يلخاد داسف و دادبتسا اب يو

 نايلخاد دادبتسا و بناجا يسايس طلست فالخرب ار دوخ هزرابم زين ناغفا ناوخا تسرپ نطو رصانع
.تسا هديسر ثاريم هب يزورما روكف رصانع و ناناوج هقبط هب هزرابم نيمه نيع نونكا كنيا و ،دنداد ماود

 نشور و ناركفم مامت راختفا هيامرس هكلب ،تسين يهورك و يتعامج و يصخش صوصخم هزرابم نيا
 زاتمم و ليصا تيدوجوم و تيلم و خيراتب هك تسيناناغفا و نز و درم و ناوج و ريپ زا هدنمهف هقبط و ناركف
 برقع موس هعجاف لكشب لبق لاس دنچ هنوگچ هزرابم نيا هك مي ديد ام و ،دنراد نيقي دوخ يناغفا هعماج
؟دمآ رد

 اي فراعم عيسوت رد ًالثم ار ناغفا تلم تاجن هار يكي ره ام ناوج ناركف نشور و ناگدنسيون هكنيا
 هب هكيياج ات يلو ،تسا تسرد دوخ ياج هب يكي ره ،دننكيم وجتسج هريغو تعارز اي داصتقا تفرشيپ
.تسنآ نتخاس يلم و رادتقا حالصا ردام راك يساسا هراچ هك تفگ دياب ،دراد قلعت راك لصاو حالصا هشير

 هويش هلمجنآ زا و ،تسا دوجوم ينالچ رادتقا و ينارمكح فلتخم ياهزرط و اهميژر زورما يايند رد
 زرط يلو ،دوش يم هديد زين هدرك نيمضت يساسا نوناق هك )طورشم يهاش( ينعي ام تكلمم هيبش ياه
 و دنمدرم ناگدنيامن هك دنوش يم هرادا يناسك هليسوب اه روشك نآ و ،تسا يلم كلامم نآ رد رادتقا لامعتسا
 .دنراد يخرب ريبدت و شناد هشيدنا زا

 هدش قيبطت نآ بجومب هك يساركوميد يلو تسيبوخ ياه شزرا ياراد ام ديدج يساسا نوناق
 و تاقوا عايض هنوگ ره ناكما و تسين يكارد يي هدنسراو و يدج و لاعف ياهتموكح هدنروآ دوجوب
 هب يساركوميد قيبطت دروم رد ناتسناغفا مدرم هكيلاح رد تسا دوجوم نآ رد يراك طلغ و تلفغ و لامحا
 هن و تسين دوجوم نونكا مدرم يربهر و هماع تماعز اريز ،دنراد ترورض يي هناصلخم و يدج ييامنهر
.دنا هدش هيبرت نآ ندروآ دوجوب يارب مدرم

 و دنا هدمآرب نهك مزيلادويف نوناك زا هك دش يناسك و عجترم تاقبط ددجم روهظ ثعاب ام يساركوميد
 عفانم ظفاح و ،دنناوتيمن هدرك يگدنيامن دنارگ راك و عراز و ناقهد تاقبط هك ام تكلمم عطاق تيرثكا زا
.دنا دوخ يتاقبط صاخ

 ام هعماج رد ،دنا نويناحور هب بوسنم اي راد هكيت و رگ ادوس و كلم و ناخ هك دنمتورث مدرم هنوگ نيا
 رد و دننك طلست هماع تاردقم رب رگا يلو ،دنراد يواسم عافتنا و نتسيز قح يساركوميد لوصا بجوم هب
 نازا دوشيم هديد زورما هك يتتشت و يراب و دنب يب ،دشاب ذفان و رداق مدرم هنوگنيا تسد اهنت تكلمم روما
 .ديآ يم رب
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 يم هكيياجات ام و ،دراد نيگنس راوگان سب جياتن يعامتجا روما رد تسردان صيخشت و وهس و اطخ
.دنريذپان نارفغ يعامتجا هقف رد هك ،مينك يم راركت دمعب ار اه اطخ هنوگ نيا مينيب

 ندروآ تسدب رد ًاتقيقح هك ،دنا هدش هيبرت يناسك ،نهك ياهرابرد شورب ميدق نامز زا ام تكلمم رد
 نف نيرد مييوگب رگا و ،دنناگرزب هاگراب لوبقم هراومه و ،دنراد مات تراهم رادتقا بابرا ياضر و هجوت
 .ميا هدركن هغلابم ،دنراد يروتكد زا رتالاب و يداتسا تبترم

: ييانس لوقب هتسد نيا يلو

دياشكن چيه انعر يوج تساير تشم نيزا

 ادرد روبز نيد درد و يوج ناملسز يناملسم

 زيچ ره ناشيا ،دنربب شيپ زا يراك ام يلم يناگ دنز راوشد تاظحل نينچ رد دنناوتيمن يتروص چيه هب
!يلم درد الا دنا يدرد ره ياود ناشيا ،دنناد يمن زيچ چيه يلو ،دنناديم

 صصختم مه )انعريوج تساير( هورگ نيا مرتحم صخش ره هك مينيب يم دوخ مشچ هب امش و ام
 ! هجراخ تسد هريچ رادم تسايس مه و تسا هيبرت و فراعم

! جراخ رد نالصحم هدنرورپ رينجنا كي و ،دوش يم يلاو ،دشاب يبوخ نيمتروپس دياش هك رفنكي

 ام يهاپس و ،تسا تامولپيد ام بيبط .ميرامگ يم هجراخ تسايس هب ار يژولاليف صصختم رفن كي
.تسا زيچ ره ،تسين زيچ چيه هك هدازاغآ رفن كي و .تسا رودسبيما و رادمتسايس ام رعاش !يچ هرادا

 ناقحتسم نيزا اسب ًانيقي دربب دوخ ياجب ار اه زيچ ره نيا هك دشاب يتسد اي يركف تكلمم رد رگا
.دنورب اجنآ هب هك دنرادن يزيچ ناشيا اريز ،دنام دنهاوخ هاگتسد نوريب دبا و لزا

 مولع ىنهوپ و نوتنهوپ هب هكنيا ياجب ار وا ،تسا يضاير صصختم دياش هك هداز اغآ كي ًالثم
 و يبدا و يويبرت رياود هب )تسا ناكد ره روخ رد هك تسا يعاتم نيا( هكنيا مكحب ،ميتسرفب سيردت يارب
 روخ رد يو هك دهديم ميلعت امب تياكح نيريخا رد و ،ميرامگ يم...و تيالو و تساير و ترافس و يروتلك
!ددرگيم رب يطسو نورق هب يعامتجا يجولايزف رظن زا هك ،دراد دكار و دماج ي زغم و ،تسين يناكد چيه

 تلاطع ام نامرگ نوخ زا يخرب و هفيظو لامها اي نك هابت يساركورويب اي هرادا داسفا ارنآ هك يالب نيا
 تسانعر نايوج تساير هورگ نيا تسد هدروارف ،دنراذگيم مان تنايخ رخالاب و يتسرپ وكستاتس و يلبنت و
.ميا هتفرورف نآ بالجنم رد ولگ ات نابانج يلاع نيا)!( لاعلا يلاع هجوت هب كنيا هك

 ميب و هشيدنا يلو ،ميتشادن يراك لاجر اي و ،ميدركن يراك قباس رد ام هك تسين نيزا ام هشيدنا
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.ددرگ ام تالكشم لالح ناشيا تسد هك ،تشاد ميهاوخن يلاجر مه هدنيآ يارب هك تسا نيرد ام ترسحو

 مهارف يعضو مه لخاد رد و ميراتفرگ تكلمم زا اهزغم و اهغامد رارف يالب هب هك تسا يتدم زا ام
.ميا هدرك دابرب ار اه دادعتسا و ،ميا هتشك ار اه تيصخش و هدمآ

 هب قباطم و دنوشن يروآ يهابت ياسرف هلصوح عضو نينچ لمحتم نيزا رتشيب ام مدرم هك دوريم نامگ
).دنكبيراك و ديآ نورب بيغ زا يتسد( ميدش ركذتم هك يخيرات ننس

.ميزاسب ار دوخ ترادقم ام دوخ دياب و ،تسين مه بيغ تسد هب نتسشن رظتنم تقو رصع نيا اما

 اي )هروكفم و هشيدنا ( كي نآ رد هك دوش هتخاس يفقوم ام مدرم يارب هك تسا نيرد راك يساسا هراچ
.دشاب دوجوم )يژولايديآ( نايوجون ترابع هب

 ناوت يمن و ،دنبآيمن هتبثم مولع روط هب يضاير لومراف تحت رد يعامتجا لياسم هك تسنيا لكشم اما
 دوخ تكلمم رد و هدرك سابتقا جراخ زا كيزف اي يضاير هلأسم كي دننام لامك و مامت هب ار يژولايديا كي
 .مينك قيبطت انيع ،دراد يصوصخ هب هناگادج تايضتقم و تاجايتحا هك

 هدنورشيپ و يقرتم تيرشب شودمه و ماگمه ار ام هك ميراد ترورض هروكفم و هشيدنا زرط كي هب ام
 رد هچنآ و ،ميناوتب هدرك ظفح مه ار دوخ ناشن و مان و خيرات و تيوه و تيلم لاح نيع رد يلو دزاسب
.ديآ تسد هب هدش هدافا )يداصتقا يساركوميد( ريبعت هب يساسا نوناق هچابيد

 زا دعب و ،مينك نيقي مييآ يمدرگ نارب هك يي هروكفم و هشيدنا بلاق و دودح ميراچان بلطم نيا يارب
 راگ زاس يلم حوراب هك ،تفريذپ دنهاوخ ار هروكفم نامه ام مدرم دبال و ،ميراد نيقلت دوخ مدرم هب ارنآ نآ
.دشاب دنمتسم و رادان تاقبط تيرثكا عفن هب و هدوب

 نيا زج يهار ينونك يرادا و يداصتقا و يركف دومج و دوكر و ريغتيال يوكستاتس زا يياهر يارب
 يدوزب ات .دنك ماود يلاع دصقم نيا يارب دياب ناغفا ناركفنشور و رونم ناروشناد هقبط هزرابم و ،تسين
 نشور هدنيآ كي يوسبار دوخ شور و  هار و دنجنسب ار دوخ تاردقم و دنيآ مهارف رودم زيم كي رودب دناوتب
.دننك نييعت يروآ راختفا و

 زا رضاح رصع ياهناحجر اب نراقم و يقرتم يلم هروكفم كي ينشور رد ار يلم ريغ و دساف رادتقا
 و ،دنشوكب )يلم هروكفم( ليكشت و ندنارورپ رد هك تسا رصع نيا ناركفنشور هفيظو و ،درب ناوت نيب
.دننك ديدجت يرادماود و ريگيپ هزرابم ،رادتقا لامعتسا داسفاب نآ يرايتسدب

راك همه ناراي هك تسنآ نم ديد تحلصم
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!دـنريـگ يراگــن فـــلز رس و دــنراذــگـب


