
 مالس ضرع اب
 
 »تفرشیپ مدق نیرتمهم و نیلوا«
 
 ؟دنکیم شدوخ يور ندرک راک هب عورش ًاعقاو و دنکیم لابند ار روضح جنگ و انالوم دیآیم رفن کی هک دوشیم روطچ
 نآلا و هدرک هابتشا شرمع مامت دنکیم ساسحا .تسین دلب و دنادیمن ،دنکیم ساسحا هک دسریم ییاج هب صخش هک دتفایم ینامز قافتا نیا
 .متسه میلست و مدرک هابتشا نم هک دنکیم فارتعا و هتفریذپ

 
 :دیوگیم اهنآ هب صخش نآ یلو ،دنهدیم فیرعت ار وا و »یتسه یقفوم مدآ ًاعقاو وت« :دنیوگیم وا هب مدرم هیقب هک دسریم ییاج هب صخش
 کی نم ؟دیربیم الاب دوخیب ار اهمدآ و دینکیم تواضق یکلا ارچ .دیرادن ربخ نم ِینورد لاح و نم ِیعقاو ِیگدنز زا امش و تسین روطنیا ًالصا«
 .»مریگب هجوت و دییأت مهاوخیم اهزیچ نیرتشزرایب يارب تاقوا یهاگ ،منکیم تداسح اهزیچ نیرتهداس هب تاقوا یهاگ .متسه یلومعم مدآ
 لکشم مایگدنز نم ،مدرک هابتشا نم« :دیوگیم و دنکیم نتسنادن و یناوتان هب رارقا هک دسریم ییاج هب صخش هک هدوب نیا مدق نیلوا ینعی
 .»مهدب رییغت ار مدوخ دیاب و متسه مدوخ شلماک رصقم و دراد
 
 ؟تسا مدق نیرتمهم ،لوا مدق نیا ارچ
 
 تروصنیا رد ،تسا نارگید ریصقت دیوگب ای و دراد لکشم شایگدنز و هدرک هابتشا هک دشاب هتشادن لوبق ،دراد ینهذنم هک رفن کی رگا نوچ
 هدروآ وا يارب یقطنم لیلد نارازه رگا الاح .دهدیم همادا تیعطاق اب و دنکیمن کش شدوخ هب ًالصا و دنکیمن دوخ رییغت هب زاین ساسحا ًالصا
 :دیوگیم انالوم هک تسا نیمه يارب .دنکیمن هابتشا هب رارقا مه زاب و درادن ياهدیاف چیه ،دوش تبحص وا اب اهزور و دوش
 
 تسا یتسین نوچ ،قح ِعنص هاگراک
 تسا یتمیقیب هگراک ِنورُب سپ

 690 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دیاب ندش قح ِعنص ِهاگراک يارب .دنک هرادا ار ام ادخ و دوش یلاخ اهیگدینامه زا نامزکرم ینعی ،میوشب قح عنص هاگراک ات ایند نیا هب میاهدمآ ام
 .مییایب نییاپ و مینک هابتشا هب رارقا ینعی ،میوشب »تسین«
 هک تساجنیا ،دوشیم عورش اجنیا زا و میوشیم دنوادخ عنص هاگراک ام هک تسا تروص نیا رد اهنت هک تسا مدق نیرتمهم تلع نیا هب لوا مدق
  .راک ریسم رد میتفایم ام
 .»درادن یتمیق و شزرا چیه تایگدنز ،ینکن ار نیا رگا« :دیوگیم انالوم
 
 یتسین ؟دشاب هچ یتسه هنیآ
 یتسین هلبا وت رگ ،رَب یتسین

 3201 هرامش تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .»؟تسین بوخ مه ًالصا نم یگدنز :مییوگب و مینک هابتشا هب فارتعا هک تسا تخس ام يارب ردقنیا ارچ« هک میتشاد 942 همانرب رد
 
 نم ؟دیآیم اجک زا یلامک ِرادنپ نینچ هشیر ؟دوش هدید صاخ دراد رارصا مدآ ردقنیا هک تسا تلع هچ هب هک مینک رکف نامدوخ اب میناوتیم ام
 ناشن هک دنراد رارصا و دننکیم نییاپ و الاب ار اهمدآ بترم ،هعماج رد ؟مرادن شزرا نم ،دنشابن اهنآ رگا ایآ ؟منادیم ییاهزیچ هچ رد ار شزرا
 کی اهنآ زا دوخ نهذ رد و دنتسرپب ار ایند روهشم ِدارفا تسا نکمم یتح و »ینالف لاح هب اشوخ« :دنیوگیم و تسا نیرتهب یسک هچ دنهد
 .دنزاسب ییایور ناسنا

 
 ینهذ ریواصت رد یگدنز ًالک و دنوشیم يراذگشزرا ینهذ تاروصت ساسا رب و نهذ رد ،دوشیم تواضق صاخشا همه هرابرد بترم و بترم
 میراد نامینهذ ریواصت و ینهذنم اب مه ام ًامتح سپ ،میدرک یگدنز هعماج نیمه رد مه ام ؟میتسه و میاهدوب يروطنیا مه ام ایآ لاح .تسا
 .میهد ناشن رترب و الاب ،نارگید و نامدوخ نهذ رد ار نامدوخ میهاوخیم و میراد لامک رادنپ ًامتح نیاربانب و مینکیم یگدنز
 
 ،تیعقاو اب دنکیم قرف رادنپ و روصت یلو مرادن یلاکشا و صقن چیه و متسه هیقب زا رترب و متسه لماک نم هکنیا ِروصت و رکف ینعی لامک رادنپ
 کی دیاب نم هک مراد ار نیا روصت منهذ رد یلو تسا دب رایسب ملاح و متسه درد زا رپ هک تسا نیا مایگدنز تیعقاو نم .دنتسه مه زا ادج ًالصا
 ثعاب عوضوم نیا ،درادن دوجو تیعقاو رد يزیچ نینچ و تسا یمهوت زیچ کی روصت نیا نوچ بخ .مشاب هتشاد صقن نودب و یلاع تیصخش
 .تسا هدرک دوبان ار نم یگدنز ،اههبنج همه رد تمواقم نیا و دوشیم متاهابتشا هلمج زا زیچ همه نتفریذپ ربارب رد نم تمواقم
 .منکیم ملظ نارگید و مدوخ هب و ماهتشاذگ ماد مدوخ يارب هک متسین هجوتم ،ماهدروآ تسدب يزیچ و ماهدرک درُب منکیم رکف مدوخ اب هزات

 
 ؟َدوُب یماد ِبحاص هنامز رد
  !؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه
 407 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-



 
 .تسا ینوگنرس فیرعت ًاقیقد نیا و
 
 ریز ِيوس وک دَوُب نآ ینوگنرس
 ریچ تسه وک وا درادنپ ،دوریم
 3706 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دوریم دراد الاب دنک رکف ،دورب نییاپ ناسنا هک تسا نآ ینوگنرس
 
 يروخیم نان وت هک يرادنپ وت ای
 يروخیم ناج ِشهاک و رام ِرهَز
 3457 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 :نوچ تسا مدق نیرتمهم و نیلوا ،ندش کچوک و هابتشا هب رارقا

 
 تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
 تخات هبسا ود ،دوخ لامکِتسِا ردنا

 
 لَالجْلاوذ ِيوس هب دّرَپیمن ناز
 لامک ار دوخ دَرَبیم ینامُگ وک
 3213 و 3212 هرامش تایبا ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هک يزیچ هب ،مینکن رارقا رگا یلو .مینکیم مادقا نامدوخ رییغت يارب عیرس ،مینیبب ار نامدوخ هابتشا و مینک هابتشا هب رارقا هکنیمه ینعی
 .میسریمن تسایند نیا رد ام تیرومأم
 
 ییهتسشنب نتشیوخ ِجاجِل زا
 ییهتسب بل و فک یگنت نیردنا

 179 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و نکن ملظ تدوخ هب و هدن بیرف ار تدوخ ،لامک یمهوت رادنپ اب ردقنیا .ینکیم هابتشا و یتسه اهناسنا هیقب لثم مه وت ،ایب هاتوک« :دیوگیم
 .»یهاوخب تسا یفاک ،تسا هظحل کی ِراک ،نکن فلت ار ترمع
 
 زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک
 181 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ساپس و رکشت اب

  ناتسزوخ زا داشرف-
 
 


