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  منك يمن رواب

 
مبوبحم  
  دیآیم تغارس ھب گرم رگا
دیایب لِس تئیھ ھب شاک  
  امرس تئیھ ھب
  ."یراحتنا ھلمح" ھن
 
  یشاب ھتشاد تقو دیاب 
  ار تتارطاخ ینک رورم
  ار تنت
  ار تنتفر
  ییآرب ھناخ زا تدوخ یاھاپ اب ھکنیا ھن
  رازاب رد میبایب ار تیاھشفک اھنت و
  میناوتن ادیپ ار تیاھتسد و
  ار تدنخبل
  .میناوتن ادیپ ار تناھاگن
 
  دیاب مدوخ یاھمشچ اب
  ار تگرم منیبب
  ار تمامت ِ سفن
  دننک ھتسب ار تیاھکلپ دیاب مناتشگنا
  دبا ات دننکیمن رواب ھنرگم
.منکیمن رواب  

 

 

ورسخ کاک  
ماییادناگوا کرسپ کی نم   
دناھتشاذگ گرب منت یور   
میاھاپ ھب دننزیم قالش   
مصقرب ات   
مورب لاح زا ھک ردقنآ   
دعب  
دننکیم منت زا ار اھگرب   

؟ھنادھاش گرب اب هایس رسپ کی قرع دنک یم ھچ -  
دربیم یشومارف ھب ار یمدآ دنیوگیم -   

یشومارف   
.دننک شومارف دنھاوخیم ھمھ ورسخ كاك .  



 
ورسخ کاك   
ملانیجیروبا کرتخد کی نم   
دیپس بسا ود ھب دنتسب ار مایغای ردپ   
دندوشگ مھ زا ار شنت و   
دنتفرگ مردام زا ارم ،نوناق قبط   
دندرپس دیفس هداوناخ کی ھبو   
دیفس هداوناخردپ   
دمآیم مغارس ھب بش رھ   
.درکیم زاب ار مھایس یاھھنیس یاھھمکد و   

 
ورسخ کاك   
متسھ "قیوق" ھناخدور نم  
زورید نیمھ ات   
دنتفگیم نم اب ار ناشنت ِ تخل ،ناوج ِ نایھام   
مخلت الاح اما  

مروآیم اجنیا ھب "بلح" یوسنآ زا ار تکاس ینارفاسم و   
ھتسب تسد ینایھام   
ھتسب مشچ  
.یناشیپ رب قیمع یا هرفح اب   

 
ورسخ کاك   
متشون گرزب مترشیت یور   

"١٩۴٨"  
متبکن لاس هدنامزاب نم   
.نم منیطسلف   

 
ورسخ كاك   
یدرک وت   
ما هرازھ نم   
میرگیدکی ینت ناردارب ام   
میدوب هدرک مگ ار رگیدمھ اھنرق ھک   
بشما ات   
ھینامیلس رد وت کچوک ھناخ رد  

تسا هدرک مرگ نینچ ار ام ھک یسور ِ قرع نیا و   
میمھفب ار مھ نابز ات   
ورسخ كاك ،ورسخ كاك   
؟دناسرب مھ ھب ار ام یسور ِ قرع یرطب کی ارچ   

 

ورسخ کاك   
میشیع ِ قرغ وت و نم ھک ھظحل نیمھ  
دننکیم تکرح اھایرد   



دننکیم تکرح اھهوک   
دنرذگیم یزرم زا   
دنوشیم یرگید زرم دراو و   
میزیخرب باوخ زا ھک حبص نآ تسین رود  

دشاب ھتفرگ بآ ار اج ھمھ   
،یسابلاج یور "ستیوشآ" ناگدنامزاب یاھسابل  
،یلیوح بانط رب یماداب مشچ رتخد لھچ نآ یاھکچل   
دشاب ھناخزپشآ کنیس رد گوگنو کچوک شوگ و  

ھتشاد ناھنپ دوخ رد ھچنآ  ھمھ دزیرب نوریب نیمز   
اھزار ھمھ دوش روانش   
فلوو اینیجریو قشع یخلت   
رلتیھ نیگمغ ییاھنت   
ندال نب یمخز ِ نت   
ینیبب شیاھمشچ ھب وت و  

... یموصعم و ابیز یاھمشچ ھچ -  
 

ورسخ كاك   
دنکیم منیگمغ ایند   
باتقآ ندمآ رب   

یلاخوت یعبرم رود اھمدآ ندیخرچ   
اھسوقان یادص  
مردپ یادص   

دناوخیم ار گنج یاھربخ ھک ابیز کرتخد یادص و  
رعش نیا ندناوخ ھقیقد دنچ نیمھ رد ورسخ کاك  

ار ارگسنجمھ رسپ دنچ ادناور رد   

؟دنربیم الاب گرم یاھھلپ زا    

؟دزیخیم رغال یکدوک رتسب زا ،الاحِ ناملراپ هدنیامن و قباس ِ نادنموق دنچ ،راھدنق رد   
؟ددرگیم زاب ھناخ ھب ناتسروگ زا یدادغب نز دنچ   

؟ھناخ  
تسا یا ھناقمحا یلست ھناخ   
تسین ھناخ اجک چیھ   
دنوش یمن دیھش سک چیھ و  

دنریم یم ھمھ   
دنسوپ یم و   
دناهدیسوپ "ھچبلح" ناتسروگ رد ھک ناوختسا رازھ چنپ نیمھ لثم  
دندینش ار ریس و بیس و زوم یوب طقف اھنآ   
دندش تسم و   
.دشکیم ار دازیمدآ اھهویم یعقاو یوب  

 
ورسخ کاك  
شکب قیمع یسفن یتشذگ یزرم زا رگا راب نیا   



.دھدیم نوخ یوب اھزرم نیب ھلصاف  
 

ورسخ کاک  
دنکیم منیگمغ اھھیاس  
دننکیم نارابریت ،دتفایب یرگید روشک زرم رد شا ھیاس ھک ار یتخرد   
ورسخ کاك   
دنتشک ار یرایسب یاھتخرد   
یرایسب یاھهوک   
یرایسب یاھبسا   
ار یرایسب یاھواگ   
دسیونیمن رعش ناشیارب یسک اما   
!یمدآ ،تسا لصا یمدآ دنیوگیم   
ورسخ کاك  
؟دناسرب مھ ھب ار ام یسور ِ قرع یرطب کی ارچ  

 
یسور قرع یرطب کی   
دزاسیم رادنیبرود ِ گنفت ھک تسا یاھناخراک کیدزن شاھناخراک اقافتا ھک  

دننکیم مارآ ار یدزیا ناکدوک ،گنفت نیمھ اب شعاد نازابرس   
دننکیم یخوش یدنملھ نازرواشک اب ،گنفت نیمھ اب وتان نازابرس   

دنتسرفیم کرد ھب ناتفت رد ار ینوناقریغ نارجاھم گنفت نیمھ اب نامز ماما مانمگ نازابرس  
دننک یم کیلش نامسآ ھب گنفت نیمھ اب ،جیلخ ِناخیش و   

 

ورسخ کاك  
مونشیم ار اھروتکارت یادص رود زا   

دنراک لوغشم تخس   
دنزاسیم ینامیس یاھھناخ   
دنراک لوغشم تخس ناردپ و ناردام ھکنانچمھ   
.دنزاسب ینامیس یناکدوک ات   
ورسخ كاك   
دوشیم بورغ مک مک   
دریگیم ار نامسآ خرس طخ کی ،بورغ زا دعب ھیناث دنچ  
ھیناث دنچ نآ   
تسا یساکع یارب نامز نیرتھب   
.موش مامت مھاوخیم یاھظحل نینچ کی رد   

 
ورسخ کاك ورسخ کاك   
؟دناسرب مھ ھب ار ام یسور قرع یرطب کی ارچ  

 


