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 دلم ربای حضور کبورتاه تنگ شدي است

 

 سم استاد و پدر زبرضوارم کسزا جان . چقدر خوشحالم هک يک بار ديگر ربای شما می نوي 

ان راار ايه زعزيم . اس شما بگوي  ، داد هک هب سفارش اترنمای ارجمىد يتااهو هک تو انسنيه پاهي صذار آن بودیگر مجالی دست يک بار دي 

پسىديدي نيست و  دگاي شماره چىد هک ايه موضوع اس دي تان هب پا دارند ،گرد ردصذشت شما زبرصداشتی را رباي ال است هک هب مىاسبت س

آن است هک ه نطان دهىدي ی هميقدر ضادم هک ياد شما سندي است و اي  امازند . را جشه بگي  شتانهميشً دوست داشتيد هک روس ساي 

ً ی سبشاتن همچىان فااموش نطدي ايد و اندي  م ، اس دلی هک رپ اس ردد است ولی بگوي   حال می خواهم با پدرم  اس دلپاربجاست . ش

 می تپد . انانسان و اري همچىان هب عشق

پخدر زبرضخوارم دلخم مخی  يخزد و تخی هک سخخت رت .  خوبی نديدن است و  چقدر سخت و خوبی کردن م ، خو  بودنکسزای زعزي

اشخخقاا اس انسخان و انسخخاننت زد سمخایی هک  دلخم مخی  يخخ م . بخان هب دشخىام بخخاس کخردي ايخخ اسخخت و س  سديمخی ضنخ م عشخخق رد دماا مخان خ

چشخهاا مان را سسخ ً ايخم ، م . تی اس عشق می ضوميي و باورش نخداري ی و تو را هب بی مهای متهم می کنىد . دلم تکً پاري می شود و  گوي مي 

ً ايم ، اندي  س تف د صذش ً ی انسسامانمان را رب روی گل رکردي ايم و عقدي ی پليی اس شىاخت شً مان را ته ضوشاا مان را گِل گرف 

 م . می کني 
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 ما را هچ شدي است استاد ؟ 

 هچ رب سز فاسندان سرتشت و کوروش زبرگ آمدي است ؟ 

آوريم و باد را باراه هب سبان می  « ان باشدگر دي   آن کسی است هک خواستار خوشبختیخوشبختی اس  »  بای اشوسرتشت را هککالم سي ه اي 

 م . ستيش می کني  با يکديگر بودن و زيدی بودن خودم ، اما هنوس رب سز کرمایی ن خود می بالي م و هب سرتشتی بودرد گلو می انداسي 

 ؟!  گوديي ، ما هک هستيم و اس کجا آمدي ايماستاد شما هب مه ب 

ره هچ بگىدد نمکص می سنىد وای هب روسی » ه مثل دارد باورم می شود هک ره هچ بگويم ، دل ردد کشيدي ام آرام نمی  يزد ، کم کم اي  

 « هک بگىدد نمک 

ً بی مهای و انمرادی اه ؛ تو هچ کشيدی با اي و  ريختيم و هچ زبرصداشتاا هک  هک م و هچ اضکااسمایی هک تو را اس دست دادي م و ما هچ کردي ه هم

 م ! گرفتي 

 د ، هک اس روی تو خجالت سدي ام . بدم می آياستاد بگذار ديگر وگويم هک اس خودم 

می خواهم با تمام وجود اس فم کنىد رضوارم ، کسزای دوست داشتیی ، ديگر نمی خواهم اس دتتگیی اهيم و انمال متی اه بگويم هک عيي پدر زب

اری اس فاهنگ بی همتايص کوشص و رد راي پاسد ستمبی  بودی و عشق ات استواررت اس شيپ رب خاک پاک اريان باي م هک همً خوتو بگوي 

 .  ک م
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 اس شما آموختم هک :  

 ی دل روس است فاصت سز سدن عشق هب تنااي ه ام همي 

 م ما انساني آهخ 

 ست گاهی ، يک تلگگر کافي گاي 

بفهميم هک فادا دري است اگر امروس نخواهيم هک با هم باشي ات 
 م 

همي و 
بف

 م ، تلگگر مرگ است 

  است هميه زندیکيهک 

 هب ما می وگرد  و

 د هک تو هم ، هک آن روس بيايد و بگويات 

 رفتنت اجباری است . 

کانيم س کدروت خود را ،  اشق شي پس   م بياميي بت

 م اگر دوستت دارم را هب سبان آوردي  منتزسي و 

 اس ربای آوکً 
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 ست ماهی ني سندگی 

 ص ره و ت !باشد اگر اس آ  بگيزي اتسي 

 

 م افصيه سعي 
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