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درانومك کی زا یرعش ... و

دنا شیوخ رورس مدرم
 یاهداكیراب رد ،یرس نس ی هلحم دربن رد ۱۸۳۲ نئوژ رد ،فابشرف رگراك ،سكیس رودوئت

 موكحم اذل و تشاد تكرش ۱۸۵۱ ربماسد ۲ یاتدوك هیلع تمواقم شبنج رد زین و ۱۸۴۸ نئوژ و هیروف
 ،دنارذگ یم ار هقاش لامعا هب تیموكحم ی هرود هك ینامز ،سیلد نادنز رد .دیدرگ دیعبت ریازجلا هب و دش
 مایق ی هناتسآ رد ۱۸۷۱ ی هیروف رد ار نآ و )۱۸۵۲ نئوژ( دورس ار »دنا شیوخ رورس مدرم« رعش
 رد و دوب یرگراك یاه ینواعت رگنامزاس و غلبم سكیس .درك رشتنم یراوید یهگآ تروص هب سیراپ نومك
.دیمزر یم متفه گنه فوفص رد نومك ی هرود

:متفگ یزور ،رهش نادیم یوس هب راپسهر
،راك اب یگدنز تس وكین هچ
راكیپ رد گرم                            

دنك یم هفخ ما هبلك یاوه :متفگ
.مشكب سفن مهاوخ یم
دنربارب اهناسنا :متفگ
.یناهج یروهمج :متفگ
دندرك مریگتسد ور نیا زا
 ،دنتخادنا ملاچهایس رد
ینالوط یاه هتفه
دندنكفا ما هدیدنگ یاه لاشوپ رب
.دندیشك مریجنز هب یبش هاگنآ و
+++
 ،دندرب یتشك رد یا هلوغیب هب ارم
یذوم تارشح زا هدنكآ
،نایناج رانك رد و
.هقاش لامعا هب موكحم
دندرب مرترود یسب سپس
 ،منیمزرس زا رود سب
مهاگداز زا رود
،دنتسیز یم منادنزرف و نز هك            
،رترود یسب
 ،نازوس باتفآ اب ینیمزرس رد
،نازوس کاخ
،دنازوس یم ار ینادنز ناج هك یئاوه و
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دنداد متسد هب یگنلك سپس
.دوب ساملا اب مراك هك ینم
:دنتفگ دنخرهز اب
؟یهاوخ یم راك قح وت !موكحم
!نك راك
؟دنك یم هفخ تا هبلك یاوه
!شكب سفن
،دنداد ممانشد ،دندز مدگل
.دندناوخ منزهار و رگتراغ
مناج هدرمژپ هجنكش و شیوشت و درد زا
.دوشگ ملظت هب نابز                                    
.دندیدنخ
دیعبت و هجنكش ،شیوشت ،درد ،یراب
.درك مشكرجز
متشاد ناشتسود هك اهنآ زا رود
 ،دنتشاد متسود هك اهنآ زا رود
؟دنا هتشك ارم هك تسا نیا هن رگم
+++
،تساوخ یم یربارب دوب نم نوماریپ هچره
داد یم ناشن نم هب یزیچره
مراد یتسوپ و تشوگ مه نم هك
نادنمتورث لثم
.نانآ نوخ هك تسا خرس هزادنا نامه منوخ هك
داد یم ناشن نم هب یزیچره
،یگدرب و یراوخابر ینعی رادن و اراد هك
!تسدیهت یا ینعی
،منك یم نییعت ارت دزم هیامرسِ ٍنم
!تسدیهت یا ینعی
.مهاوخب نم رگا ،دروخ یهاوخ وت
دیشك مهاوخ ار تا هراصع
ار روگنا تشخرچ هك ناس نآ
.دریگرب ار نیمز نوخ نآ زا ات
:متفگ هك دش نینچ
ناسنا زا ناسنا رامثتسا داب دوبان
.دراك یم ار نآ هك تس یسكٍ نآ زا نیمز :متفگ
:متفگ
.تسین تسیز راوازس دنك یمن دیلوت هكنآ
.دنتشك ارم هك دوب اجنیا و
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+++
میوگب مناوتب ات مدز راج ار رعش نیا
.ناگمه یارب ناگمه زا
رآ دای هب و شیدنیب !قلخ یا
 ،یرامشرپ و دنمورین وت هك
هاگنآ یلو
دشاب یهت هدیا زا وت رامش و ورین هك
.دوب یهاوخن شیب یشكراب ناویح
!قلخ یا تمیوگب هك مدز راج ار نیا
،تس وت یگتسبمه رد وت ییاهر
.تسا دیفس هیس بش نایاپ تمیوگب هك

)۱۳۷۵ ناتسبات ۶ ی هرامش هطقن رد سیراپ نومك ی هرابرد هلاقم کی اب هارمه هدش رشتنم(
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