
 اهتروص يزاب
 
 زا اهزرم و نابز ،تسوپ گنر ،تیسنج نیب توافت رگید ،میتسه دحاو يرایشوه کی اهناسنا ام يهمه هک میسرب رواب نیا هب اقیمع ام رگا
  .دوشیم هتشادرب نایم
  .دنام میهاوخ سایق تسپ حطس رد و مینیبیمن يزیچ رهاظ و تروص زج هب ،مینک هاگن یعمج ياهیگدشیطرش نیبجک دید ساسا رب رگا اما
 
  .میتسه رهاوظ و اهتروص یحطس لول رد نوچ میرادنپیم هبیرغ ار تسوپهایس ییاقیرفآ کی
 نابز اب ار ینیچ نابز نوچ ،تسین یسراف شنابز نوچ مینیبیم ینیچ يهبیرغ کی ناونع هب طقف ،وا تیناسنا ندید ياج هب ار ینیچ کی
  .میاهدرک سایق یسراف
 تسا رتهب( خیرات اما ،تسا كاخ سنج زا هک ییاهزرم .دنکیم یگدنز زرم فرط نآ رد هک نوچ ،مینکیم هاگن هبیرغ دید اب ار برع کی
 .دناهتخادنا هقرفت اهنآ نیب و هدرک ادج مه زا ار شیاهناسنا و اهنیمزرس نیا )یعمج ینهذ ياهنم میوگب
 
 
 و ناریا يزرم يهقطنم .میدوب هتفر ،دشابیم نم هاگداز هک مالیا رهش رد اوه و بآ شوخ ياهقطنم هب کینکیپ يارب يزور دیآیم مدای
  .نهذ نیبرهاظ دید ات مدیدیم مدع دید اب رتشیب و دوب ملاس 5 دودح نامز نآ .دوب دید لباق حوضو هب قارع كاخ هک يروط ،قارع
 و شیاهناسنا يهوالعهب ار ادخ نیمز هنوگنیا طخ کی تسا نکمم روطچ هک دوب بیجع میارب ردقنآ ،مدرکیم هاگن يزرم طخ نآ هب یتقو
    .دنک ادج رگیدکی زا هنوگنیا ،تسا نآ رد هک هچره
    ؟دنتسه یلکش هچ شیاهمدآ زرم فرط نآ اباب :مدیسرپ مردپ زا هک مدوب هبیرغ زرم فرطنآ يایند هب تبسن ردقنآ
 
 ؟دزادنیب هلصاف اهنآ نیب و دنک ادج خیرم ات نیمز زا ار اهناسنا هنوگنیا زرم کی هک تسا نکمم روطچ
 
 همسجم ود لِگ کی زا رگا ،تعیبط نوناق قبط هکارچ ؛تسا یعیبط و يداع يرما يزیرنوخ و گنج و ینمشد ،ییادج كانرطخ دید نیا اب
 دنوش دروخ و هتسکش ودره هکنیا رگم ،دنشاب سنج کی زا تاذ رد ودره رگا یتح ،دنوشیمن بیکرت رگیدکی اب همسجم ود نیارگید ،میزاسب
 و ناریا يدازآ نادیم يهمسجم الثم ،میراذگب ودره يور ار مسا کی رگا یتح ،دنتسه ادج رگیدکی زا ود نیا .دندرگزاب دوخ هیلوا سنج هب و
 .اکیرمآ يدازآ يهمسجم
 
 ؟تشاد دوجو يزرم ،دمآ دوجو هب نیمز يهرک هک ینامز رگم الصا
 
 زا توافتم و ادجً اتعیبط ،ار درم سنج ،هاوخانهاوخ ،میشاب هتشاد یمسج دید رگا .تسا قداص زین نز و درم سنج ود رد روکذم لصا نیمه
 اب ،نهذ نیبادج دید اب دنناوتیم روطچ .دنوش رگیدکی قشاع دنناوتیم روطچ فلتخم ياهتروص و لاکشا اب همسجم ود .مینیبیم نز سنج
 ،تروصنیا ریغ رد .دنوش هدنز نآ هب و هدرب یپ دوخ لصا هب ود ره هکنیا رگم ؟دننک هبرجت ار یگناگی و تدحو و هدش بیکرت رگیدکی
   .تسا نکممریغ اهناسنا نایم قشع يهبرجت
 
 .مینک یسررب هنیمز نیا رد ار انالوم رظن دییایب لاح
 و نز هک تسوت تسرپ تروص و نیبرهاظ دید زا نیا .میتسه سنج کی زا اهناسنا ام يهمه :دیوگیم هداس نابز اب 2281 يهرامش لزغ رد
  .ینیبیم توافتم و ادج ار درم
 
 روص دیآیم سنج نآ ،رظن يزادناک يوس ناز
 هدش نز و درم لاکشا ،روص دیآ رظن زا سپ

 2281 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
    ؟دنک نیهوت دهاوخب درم ای نز  سنج هب ،ياهیرظن نینچ اب یصخش دراد ناکما ایآ ،لاح
 
 
 
  .تسادخ رون ًاتاذ یناسنا ره هک ارچ ،مینکن ریگ اهناسنا رهاظ و تروص رد هک دهاوخیم ام زا ،1263 يهرامش لزغ رد
 
 تسنامسآ رون وا ،تسهناهب شتروص نیا
 شناج تسشوخ شناج ،تروص و شقن ز رذگب

 1263 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 
 دنهاوخ فیطل و مرن ردقنآ ،دنوش لیدبت نآ هب و دننک كرد ار 2029 يهرامش لزغ زا عارصم کی طقف تردق نابحاص و ناهج رگا مرظن هب
 .دید دنهاوخن یتسه تادوجوم و اهناسنا رد قشع زج رگید هک دش
  :تسنیا عارصم نآ و
 
  ندیرفآ رد رگنب هدیرفآ ز رذگب

 2029 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 
  .تسا ناتسناغفا و ناتسکیجات زا منطومه نینزان نادنواشیوخ اب متبحص يور راب نیا
  ... میآیم دجو هب مایکیجات و ناغفا ِقشاع ِناکدوک ،صوصخلایلع و ناردارب و نارهاوخ يادص ندینش زا ردقچ
 نامسیر اب ار هداتفا ادج ياهزرم و كاخ دناوتیم ییابیز هچ هب ،انالوم نوچ یناگرزب شاعترا هک مروآیم نامیا مدوجو مامت اب راب ره و
 هک دنالوبقب ،نم لثم یبلطییادج دوجوم هب تسناوت ییابیز هچ هب .دنک نیزگیاج قشع اب ار اهینکفاهقرفت و دنز دنویپ قشعریذپانتسسگ
 .میتسه یکی مه اب همه ام
  
  .منطومه نایناهج مامت و تسا نم نطو ناهج مامت میوگب و منزب دایرف مهاوخیم الاح هک يروط
 

 
 !مایقشع ناردارب و نارهاوخ
 !میاهدروآ باسح هب رگید ار نامدوخ ناممادک ره ،انالوم نوچ یگرزب رب هیکت اب هک مینادیم بوخ ار نیا اما .مینادیمن چیه ام
 حلص و مینکیم ینارون ار ناهج ،میهدیم ناکت ار ناهج ،قشع ِدنمتردق ِيژرنا ِداحتا اب و میزورفایم ار دوخ غارچ ،هصخش هب ام کت کت
  .مینکیم داجیا
  .دهد ناشن ناهج هب ار يریوصت هرابود ،911 يهمانرب رد هدش شخپ يویدیو دننامه خیرات ات
 ... یتسود و حلص و قشعرون زا زیگناتریح يریوصت رابنیا اما
  
 ؟دیآ هچ نم ِحلص ز و دنگنج هب همه وگم وت
 زورفارب دوخ ِغارچ وت ،يرازه ،ياهن یکی وت

  1197 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 
 !دراد رثا !دراد رثا ،قشع يورین هک یتسارب :هک میوگب دیاب رخآ رد و

 
 
 
 
 
 
 
  


