
 روضح جنگ 889 همانرب هب طوبرم ،سمش ناوید 537 لزغ زا یتشادرب-

 

 هظحل نیا تیاهنیب و تیدبا هجوتم ار ناسنا ،نآرق رد دَلَب هروس زا سابتقا اب انالوم ،سمش ناوید 537 لزغ رد

 .دنکیم

 ».یتسه نآ نکاس وت هک ییاتکی رهش هب مسق«

 .یتسین نهذ سنج زا و نامز سنج زا ،مسج ناهج سنج زا وت هک ناسنا يارب یگدنز ِمیظع يرادیب و يروآدای

 .دربیم نایورابیز و نادهاش رهش هب ار وا و .دزاسیم انیب یگدنز رادید هب ار ناسنا مشچ یهاگآ نیا

 .درگب تا هدش مدع ِلد يابیز رهش ِدرگ رب ،ییاشگاضف هظحل هب هظحل اب دیوگیم انالوم

 

 شکمشک رد نادهاش اب شوخ رهش درگ درگیم

 دَلَبلا اذه اذَّبَح ات ناهن مِسقُاال وت ناوخیم

 

 و یلصا نطو هک ،ییاتکی رهش و وا نایم نهذ سنج زا يا هدرپ اهنت ،تسا هدوب رهش نیا نکاس هشیمه ناسنا

 .هدش هدیشک ،تسا شدصقم و ادبم

 هک یمیتی دننام ،ینهذ نم هدرپ نتخاس اب اما یتسه ییاتکی رهش رد هراومه وت دیامرفیم دلب هروس رد دنوادخ

 یهلا بارش تفایرد زا ،تسا یطحق رد هک ینیکسم دننام و يا هدش رود یگدنز زا تسا هداد تسد زا ار شردپ

 .يا هدمآ رد نهذ تراسا هب يا هدنب دننام و يا هدش مورحم

 و يدش راتفرگ اه یتخس هب ،يا هتفر هابتشا هار ،ینهذ نم و ییاتکی نایم باختنا تخس هاگرذگ رد وت دیوگیم

 .يراد نایز و ترسح ساسحا تیاهیگدینامه نداد تسد زا رب

 نم رد ناسنا هک یتاناجیه یمامت .تسا هدش نایب ،تایآ نیا رد تسا نهذ رد شا يرایشوه هک یناسنا فیصوت

 ترسح ساسحا و ،دنمدرد نهذ رد تراسا ،یگدنز يژرنا زا ندنام مورحم ،ییادج ساسحا ،دنکیم هبرجت ینهذ

 یپ رد و ناسنا رظان و دهاش یگدنز تاظحل نیا مامت رد هک دنهدیم ار یهاگآ نیا يدعب تایآ هکیلاح رد .نایز و

 .تسا هدوب وا ندرک هدنز

 یهاگآان رد هک یتاظحل همه .ما هدوب وت يرادیب رظتنم و وت دهاش هظحل ره نم :دیامرفیم دنوادخ يدعب تایآ رد

 ،ربص و ییاشگاضف اب هک متساوخ وت زا .ما هدید یم ار وت ،یتشاد رارق تخس ياههاگرذگ رد و يدوب قرغ نهذ

 :یناوخب و يدرگب نادهاش اب ییاتکی رهش درگ و يوش هدنز تلیصا يرایشوه هب

 
 دَلَبلا اذه هبُ مِسقُا ال

 1 هیآ ،دلب هروس ،میرک نآرق-

 



 يروآدای ناسنا هب انالوم لزغ يادتبا رد .دیآرد یقاس تمدخ هب هک ،»دَلَبلا اذه هبُ مِسقُا ال« دناوخیم یماگنه ناسنا

 ».دوخ یقاس تمدخ زج ردپ يا میرادن يراک« .تسا یقاس هب تمدخ وا یلصا هشیپ و راک هک دنکیم

 دراد هگن ار دوخ تینم مه دناوتیمن ناسنا .دریذپیم تروص ندش دوخیب و نهذ تراسا زا ییاهر رد یقاس تمدخ

 :دیامرفیم لزغ زا يرگید تیب .دوش هدنز مدع هب ناسنا هک تسا نیا یگدنز نوناق .دشاب یقاس تمدخ رد مه و

 هدز ناسنا مان هب لزا زا ینهذ نم زا ییاهر ای یگشیپ یب هشیپ .»دزمان ار ام تسدرک یگشیپیب ياهشیپ رد«

 ناسنا ینعی ییاشگاضف باختنا .هن ای دشاب ییاشگاضف شباختنا هک دریگیم میمصت هظحل ره ناسنا اما .تسا هدش

 .دیآرد یقاس تمدخ رد

 نوتس رد هک یتسه يا هّرذ دننام ،ینیبیم ار قوشعم يور رون و تسا زاب اضف هظحل نیا رد رگا دیوگیم انالوم

 رون رادید زا و یتفرگ رارق ینهذ نم اب شلاچ بش رد رگا و .دوریم الاب یمسج هبذاج زا غراف و دصقریم يرون

 قوشعم هناخ درگ رب ییاشگاضف و میلست اب ردقنآ .تسا تیورهام رای فاوط وت راک هک دورن تدای ،يدوب مورحم

 .دنهد تهار هناخ نورد هب ات درگب تسا تا هدش مدع لد هک

 

 ایض نآ شیپ هب ناصقر اههرذ نوچمه زور ره

 دخهام ِرای فاّوط نارتخا لاثم بش ره

 

 تمواقم و تواضق زا ار ناسنا ییاتکی بارش .دنکیم یهلا بارش تفایرد قیال ار ناسنا ،ندمآرد یقاس تمدخ هب

 یتسم« .دربیم لماک يزاین یب ات ار ناسنا و دوش یم هدنز نادواج تایح هب ناسنا ناج .دنکیم اهر ینهذ نم

 ياهناسنا و یگدنز .دسانشیم ارنآ ،تاذ رد یناسنا ره و تسا ناگیار بارش نیا .»دَحَل رد دیآرد وت اب دحا قارغس

 .دننکیم يراج ناهج نیا رد ار هدننک هدنز یِم نیا تقفش و ینابرهم اب هدیسر روضح هب

 نآ زا ار ناهج مه و وش تسم نآ زا تدوخ مه دش يراج تدوجو رب ییاتکی بارش هک یماگنه دیوگیم انالوم

 هدش داجیا ياه یناماسبان دناوتیمن ینهذ لح هار چیه .دبای یم ناماس ناهج هک تسا یهار اهنت نیا .نک تسم

 .دنک لح ار ینهذ نم ياه يزاس هلئسم زا

 زکرم رد قوشعم يور ییابیز هک شاب هنییآ دننام ،یتفرگ رارق روضح هب هدنز ياهناسنا رانک رد رگا ،ریسم نیا رد

 و رظان و راد هگن زاب ار اضف ،ییاشگاضف اب ،يدش ور هب ور نهذ رد ياهناسنا اب رگا و دبای تیاهنیب ساکعنا امش

 .شاب تا هدش مدع زکرم بقارم

 ِرهش رد ندوب هب ات نامب یشوماخ و رکش و ربص رد و هدب همادا هظحل هب هظحل ییاشگاضف و یتسمرس هب ردقنآ

 ».دَلَبلا اذه اذَّبَح ات ناهن مِسقُاال وت« یناوخب و يوش هدنز ییاتکی شوخ

 

 مارتحا و ساپس اب

 اداناک زا ندال


