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ادخ مان هب

ناسنامیرکت-

ناراوگرزبنیاغیرد یبتامحز زارکشتاب و روضحجنگناهارمه وزیزعيزابهش داتسا تمدخ مالساب
یمامتهکنیا .تسازومآ سرد امیگمهياربدنتفرگراک هبهمانربنیا رديزابهشياقآ بانجهکيا هویش
 رارقناشیامیرکت درومناش یعامتجاهاگیاج و دوخۀتشذگ ،يدامتاقلعت ،داژن ،داوس ،نسياوسهورگ ءاضعا
 زورب درف رهینوردجنگ ،همانرب هب دهعتمياه ناسنايدوجوياه هبارخ زا ات دش ثعابمیرکتنیا ودنتفرگ
 .دیامن
 اهاتسور ردنکاس ناتسود طسوتزومآدنپ وهنامیکحياه نخسنایب ،هورگ رد نسم دارفا ندش داوساب نآ دنس
 ،لاس و نسمکناکدوک ردزیمآتمکح نانخسنایب ،قطانم نآ صاخیشزومآزیچانتاناکما هب هّجوتاب
 ویطاّطخشراگن ،ناناوجون ردزاونلد و نوزومیقیسومنتخاون ،ناناوج طسوتيونعم راعشا وتایباششوج
 ردناتسادهویش هبتایبانایب ونیشنلد وابیزياه نتمنتشون ودنملاس دارفایتح وناناوج ردابیزياه یشاّقن
.تساناناوج
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 نآرق تایآ و انالوم سمش ناوید و يونعم يونثم تایبا زا هتفرگ ماهلا زین يزابهش داتسا یتیبرت هویش نیا ًاعطق
 راثآ هب تبسنناشیا قیمع شنیب و ندید بوخ زا یشان ،يزابهش داتسا طسوت هویش نیا يریگراک هب .دشاب یم
 ار دوخ یناهن جنگ درف ره ات دندرک کمک ناتسود هب یسانشدوخ رفس نیا رد زیزع نآ .دشاب یم ناگرزب
 ،ناناوج ،ناکدوک .مینادب یمارگ اراه ناسنا ۀمه و نامدوخ هکدزومآ یم ام هب یتیبرت هویش نیا .دنسانشب
 و میلست ینعی یعقاو تاجانم اب دناوتب سک ره ات ،مینادب یمارگ اراه ییاتسور و ناریقف ،نادنملاس ،ناناوجون
 بانج هک نانچمه .دنک ادیپ یسرتسدشا یناهنپ و ینورد جنگ هب ات دنک ناریو ارشا یعونصمِدوخ ،ییاشگاضف
.تسا هدرک هراشا دنوادخ طسوت ناسنا میرکت هب يونعم يونثم تایبا رد زین انالوم
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:دیامرف یم هک اجنآ

ترسِقرف ربتسانْمَّرَکِجات
تربِزیوآَكانیَطعَاِقوط
3574 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 نیا هب دوروِودَب نامه زا ام و دوش هدنز شدوختیاهن یب هب ام رددهاوخ یم و هتشاد یمارگ ار ام دنوادخ ینعی
 ام دوجوردشتافص یمامت زا هک ادخ یناوارف دنبندرگ و میتشاد رس رب ار ادختشاد یمارگ وانمّرک جات ناهج
 ناسناتشاد یمارگ هب نآرق تایآ رد دنوادخ هک نانچمه .میتشاد هارمه دوخ يرایشه اب لیصا تنیز ار هدیشخب
:دیامرف یم هک اجنآ .تسا هدرک هراشا ینورد جنگ هب ندیسر ریسم و

»ْمُکیقْتَاِهّللَادِْنعْمُکَمَرْکَاَنِا «
».تسامشِنیرتراگزیهرپ ،دنوادخ دزن رد امشنیرت یمارگ انامه«
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 زا يزابهش ياقآ بانج هک مینیب یم ،دندش لیدبت رتدوز ،دندوب رتراک زیهرپ هک یناسک ،داد ناشن همانرب نیا و
 رایسب زین اهنآمایپ زا و دنشاب هتشاد ینفلت سامت رتشیب ،هک دنک یم تساوخرد هدیسر روضح هب نازیزع نیا
؟تفرگ تروص هنوگچ لیدبت نیا و .دوش یم نامداش
 ،دهعت ،ناربج ،هعرزم ،ربص ،ردق و اضق ،زیهرپ ،ییاسانش ،میلست :نوناق لثم یتسه )لیدبت( نیناوق تیاعر اب
 ،اضر و يرازگرکش ،)تسلا( افو ،تریغ ،لمعلا سکع و لمع ،بذج ،دوخ يور زکرمت و هّجوت ،رارکت و یگنهامه
 و مناد یمن( ندینت مک ،نیرق ،)ایوپ دتس و داد( يرگشیاشخب ،)میلست( شالت نیرتمک ،هجیتن هب یگتسباو مدع
.دندومرف نایب یلک تروص هب ًالبق زیزع یمداخ ابیرف مناخ هک ناکف نک و )متسین یسک

ناهفصا زا ارهز-
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مالس ضرع اب

»نکن رواب ار لاحم زیچ«
:میتشاد ،مراهچ رتفد زا يونثم ناتساد ،915 همانرب رد

 یلو ،يا هدروخ دنفسوگ و واگ تشوگ لاح هب ات وت« تفگ وا هب هدنرپ نآ .درک راکش يا هدنرپ ،ماد اب یصخش
 وت هب دنمشزرا دنپ هس ،ینک دازآ ارم رگا اما .دش یهاوخن ریس مه نم فیعض ندب ندروخ اب سپ ،يا هدشن ریس
 تا هناخ راوید رب یتقو ار نیمود ،مهد یم وت تسد رد ار دنپ نیتسخن .دش یهاوخ تخبشوخ نآ اب هک داد مهاوخ
.میریگب رارق تخرد هخاش يور رب یتقو ار نیموس و منیشنب
 اهدنپ ،غرم .تسام ینهذ نم مه یچراکش و دهد یم ماغیپ ام هب هظحل ره هک تسام نورد ِروضح يرایشه ،غرم
 ،تسا تسد رد لوا ِدنپ نیا تفگ و نکن رواب ار لاحم زیچ هک دوب نیا شا یلوا .تفگ یچراکش هب بیترت هب ار
.تسین تخس نآ كرد و ،يوش یم نآ هجوتم ،ندرک زاب اضف و هجوت يرادقم کی اب وت ینعی

نُخس نآ تسنیا تستسد رب هچنآ
نُکم رواب سک ز ار یلاُحم هک
2251 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 .دوش یمن ،دوشب بوخ نام یگدنز هک مینک یم يراک رهً الصا .میریگب رظن رد ار ینهذ نم رد ام يداعِ یگدنز ،الاح
 مادم و مادم .دادن یگدنز میدید و میتفر یکی تشپ یکی ،میدرک ناحتما ار سک همه ،میدرک ناحتما ار زیچ همه
.میدش دارم یب
 یگدنز هک نیا ماغیپ ؟تسیچ يدارم یب ماغیپ .مینک هجوت یمک تسا یفاک ،تسا لوا دنپ نیمه ،يدارم یب بُخ
 هک تسا نیا مه نآ و میدرک رواب ار لاحم زیچ کی هک تسا نیا شماغیپ ؟تسیچ تسا بارخ اه ناسنا ۀمه
.دنک تخبشوخ ار ام دناوت یم ،ینهذ نم ِيرایشه اب ندرک راک و نوریب رد اهزیچ ندرک عمج

تشهب ِزووالق دش يدارم یب
تشرْس شوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِتَّفُح
4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و .میوش درس ینهذ نم زا و مینکن رواب ار لاحم زیچ ام هک دوش یم ثعاب نوچ ؟تسا تشهب دیلک يدارم یب ارچ
 ِهاوگ ریز تیب .میوش یم دارم یب بترم و بترم هک مینک تقد میناوت یم ام ینعی ،تسا تسد رد اه يدارم یب نیا
.تسا لاحم ینهذ نم اب تیقفوم و یتخبشوخ دیوگ یم هک تسا لوا دنپ
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دنک یم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دَنَت یم یگرم يوس هدنز ِسْفَن

550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 غورد ،دش تخب شوخ ناوت یم ینهذ نم اب دیوگب یسک رگا و تسا يراک بارخ ینهذ نم تاذ دیوگ یم تیب نیا
.تسا نکممریغ و لاحم ًالماک و تسا
 لوا دنپ دیاب ادتبا رد .مینک یم نامدوخ يور ندرک راک هب عورش مییآ یم ام .تفگ بیترت هب ار دوخ ياهدنپ ،غرم
 و میتسه درد زا رپ ام و تسین بوخ ام یگدنز هک میا هدش هجوتم ام هک تسا نیا لوا دنپ .مینک كرد و میریگب ار
.میوشهجوتم نارگید و نامدوخ یگدنز ندید اب میناوت یم ،میشاب قداص رگا ار لوا دنپ .میدش دیماان همه زا
 دنک یمن راک یمسج يرایشه هک میسرب نیقی و كرد نیا هب میهاوخ یم ام .تسا »لاحم« لوا دنپ رد يدیلک هملک
 هجوتم ،مینک یم زاب رتشیب ار اضف و میور یم رتولج هک یه .مینک یگدنز بوخ نآ دوجو اب میناوتب هک تسا لاحم و
.دوش یم يراک بارخ هب رجنم تیاهن رد و دوش یم يدنباضف ثعاب ،ینهذ نم اب یتکرح ره هک میوش یم
 نیا دیوگ یم انالوم .دنک تخبشوخ ار ام دناوت یم رفن کی هک تسا نیا میدرک رواب ام هک یلاحم ياهزیچ زا یکی
 دینک هاگن نینچمه و ،ناتتسود اب نات هطبار ،فلاخم سنج اب ناتدوخ هطبار هب دینک هاگن ینعی ،تسا تسد رد دنپ
.یتحاران و اوعد و درد شا همه .مه اب مدرم ي هطبار هب
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 ًاعقاوي هطباراه نآ زا یکی یتح هک تسه لاحم .تساینهذ نم ساسارب هک دراد دوجو ایند رد هطباررامش یب
.تسا غورد ًاعطق ،دنک اعدا یسک رگا .تسا لاحم ،دشاب هناقشاع
؟هچ ینعی ،نکن رواب ار لاحمدیوگ یم یتقو
 لباقم فرط زا لکشم نکن رکف .یسرب یتخبشوخ هب هرخالابیناوت یماه مدآ ندرک ضوع اب نکن رکف ینعی
 ینویلیم ناروتسر اب ،دوش یمن تسرد نتفرگ ینویلیم دلوت اب ،دوش یمن تسرد هناخ و لوپ اب هطبار نیا .تسا
 لباقم فرطِردام و ردپِندرک راتفر رتهب اب .دوش یمن تسرد نتفرگ ینویلیميوداک اب ،دوش یمن تسرد نتفر
مهد یم لوق ومریم یم وت يارب و متسه وت قشاع نم دیوگب ام هب یکی هک تسینيروط نیا .دوش یمن تسرد
؟تسا لاحم ارچ .تسا لاحم ،دنکب ار راک نیا دناوتب ًاعقاو عقوم نآ ومنک یمتتخبشوخ
 درادنناکما ینعی .دنت یم گرم يوس هدنز سفن و تساینهذ نم ینعی هدنز سفن ساسارب هطبار نیا نوچ
 ،میراد هگن ارینهذ نم رگا ام ینعی .ناکف نک و اضق ؟دهد یمن هزاجا یک .دشاب تسرديا هطبار ،ینهذ نم اب  هطبار
 نآ ومیتفا یم ینامیشپ و يراتفرگ و درد هب ،مینک رواب ار لاحم زیچ کی ،یلیختياهرکف و هناقشاعياه فرح اب و
.هدوب ینهذ ریواصت همه و هدوبن يربخ چیه هکمیوش یم هجوتم هک تسا عقوم
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 تردق مینک یم رکف هک تسا يدرف کی ای نامتخاس کی ای هدرم کی زا نتساوخ یتخبشوخ رگید لاحم زیچ
 ردپ یگدنز هب ،نک هاگن تدوخ یگدنز هب وت ینعی ؟هچ ینعی .تسا تسد رد دنپ نیا دیوگ یم انالوم .دراد یصاخ
 نیا زا رمع کی .نک هاگن مه مدرم یگدنز هب ،نک هاگن تگرزبردام و گرزبردپ یگدنز هب ،نک هاگن تردام و
 ؟هدوب یتخبدب و درد راک نیا هجیتن ارچ ؟دوش یمن ارچ سپ ،میتساوخ یتخبشوخ اه هدرم و اه مدآ و اه نامتخاس
.تسه تافارخ نوچ ،میدرک رواب ار لاحم زیچ کی نوچ
 میناوت یم،مینک هاگن نام یگدنز هب و مینک زاب ار نامنامشچ ام هدرخ کی طقف ینعی ،تسا تسد رد ،دنپ نیا
 هچره )یمسج(يرایشه اب میدرک یم رکف هک دوب نیا مه نآ و میدرک رواب ار لاحم زیچ ام هک مینزب لاثم نارازه
.میدرک یم لقتنم نامنادنزرف هب مه ار اه نیمه و میوش تخبشوخ میناوت یم ،رتهب رتشیب

مارتحا و رکشت اب
ناتسزوخ زا داشرف
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.مارتحا و مالس ضرع اب

»یبلط لامک راگزاسان نادنزرف«

؟تسیچ یبلط لامک
 اهراب هک هچرگ .منک لماک ار ناهج نیا ياه مرف مهاوخ یم هک تسا نیا ما ینهذ نم یبلط لامک زا نم تشادرب
 لوپ .تسین تقو   ،تسه لوپ نامز کی .تسین لماک تقو چیه ناهج نیا ياه مرف دندومرف يزابهش ياقآ
 انالوم .تسین دنمتورث تسا شوهاب و ابیز .تسین ابیز اما تسا شوهاب یسک .تسین يژرنا ،تسه تقو ،تسه
.تسین نم ناج رد لامک رادنپ زا رتدب یضرم دیوگ یم

لالَجْلاوذ يوس هب دّرَپ یمن ناز
لامک ار دوخ دَرَب یم ینامُگ وک
3213 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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لامک رادنپ ز رَّتب یتلع
  لالد وذ يا وت ناج ردنا تسین

3214 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

دور نوخ سب تا  هدید زا و لد زا
دور نوریب یبجعُم نیا وت ز ات
3215 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

تس هدُب يریخ انأ سیلبا ِتّلع
تسه قولخم ره ِسَفن رد ضرم نیو
3216 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم

؟تسا دب ردق نیا لامک رادنپ ارچ
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:هلمج زادروآ یم نامیارب ینادنزرف میهدب دشر تصرف برخم تیصاخ نیا هبهک نیمه نوچ

بصعت ويریگ تخس .1
 زا مظنم كراپ کی .دشابهتخیر مه هب یمسج و مرف ای ،دشابن شدوخ ياج رد يزیچ هکدریذپ یمنبلط لامک
.تساه نآ هب دنبیاپ تخس هک درادزیچ همه و هیقب و شدوخ يراتفر ياهوگلا ،اهرواب

تسا یماخ بصعت ويریگ تخس
تسایماشآ نوخ راک ینینج ات
1297 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِبلط لامک .تسا یگدنز ناور ریشياج هبینهذ نم درد نوخ ندیشون و غولب مدعي هناشن بصعت ويریگ تخس
 يارب یتح وا ،درذگ یمن یناسآ هب تاقافتا رانک زا ،دراد یمن اور شدوخ هب و یسک هب ار شوخ یگدنزریگ تخس
 هچ ناهج رد یلکروط هب و نم يارب نآلادیوگ یم ودنک یم نییعت بوچراهچ شدوخشک طخ اب مه یگدنز و ادخ
.دهدب خر هک تسا بوخ يزیچ
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مشخ و تیاکش :مود دنزرف

 لماک وايارب تقو چیه تاقافتا و مرف نوچ .نیگمشخ و یکاش دراد يدنزرف تسه مهریگ تخس هکبلط لامک
.دننک یمن لمع واي هتساوخ قبط مه هیقب ودزیر یممه هب مادم اهراک ياربشا يزیر همانرب .دنتسین

واِمانتس هدش قشع ،تسايا هنارک یبِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق
560 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

دوش یمدارم یب رگید دارفاۀمه لثم مه قشاع درف ،تسايرازگرکُش تیاهن و تساهنارک یب تذل کی ،قشع
.درب یم هرهب شدوخ عفن هبيدارم یب نیا زا ودنک یم زاب ار اضف طقف وا یلو
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ینهذ نم یلهاک و یسرنیا :موس دنزرف

 اینوچ دنک عورش ار يراک درادن تسود ،تسین یضار طیارش و شدوخ زا تقو چیه ،بلط لامک ینهذ نم کی
 راک دعب و دشاب ایهم لماک روط هب شراک ي هنیمز شیپ دهاوخ یم ای دهد ماجنا لماک ار نآ دناوت یمن دنک یم روصت
 يزیچ سپ ،ًالعف مرادن یبوخ ماغیپ هک نم ًالثم .دنک یمن عورش ار يراک ،وج لامک ینهذ نم ًالوصا .دنک عورش ار
 شلاسرا سپ دوش لماک مماغیپ ات هدنام يزیچ زونه ًالثم دنک یمن مامت ار نآ دنک عورش مه رگا ای .مسیون یمن
 .منک یمن
 زا ،نتخادنا بقع هب و یگتخلش نیا هک تسا بیجع و تسا هتخیر مه هب و مامتان ياهراک داتسا ینهذ نم
 نامز نتفرگ رظن رد ،نتساوخ لامک زا ییاهر يارب یلاع ياه نیرمت زا یکی !دیآ یم نتساوخ لامک تیصاخ
:دیوگ یم انالوم .تسا نآ ماجنا و راک يارب دودحم

زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک
181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
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 ارم تقو دیابن زور کی زا رتشیب و دوب دهاوخن ایند ماغیپ نیرتهب ماغیپ نیا ،مسیونب ماغیپ کی مهاوخ یم ًالثم
 و نآ ندرک مامت هب مزلم ار مدوخ سپ .دش دهاوخن مامت و دش دهاوخ اهر هراک همین ینعی دریگب رگا .دریگب
 هدنیآ رد نم تفرشیپ ثعاب صقان یتح ماغیپ نیا مناد یم و .صقان یتح منک یم ناربج نوناق رتهب هچره تیاعر
 هجیتن یلهاک ،یلهاک دهد یم هجیتن یبلط لامک .دوش یمن تفرشیپ بجوم تقو چیه ،ندادن ماجنا اما دش دهاوخ
.راک نآ يارب ناربج نوناق تیاعر  مدع دهد یم

یغاز :مراهچ دنزرف

 ًالعف نآلا ،مسر یم روضح هب تقو نآ ،دش لماک ملیاسو و بابسا تقو ره دیوگ یم ،نم بلط لامک ینهذ نم
 روضحهب .درادن دوجو ًالصا یلماک زیچ مسج يایند و نهذ رد هک یلاح رد !ما هدشن لماک زونه ،مرادن ار شطیارش
.دزادنا یم بقع هب ار نآ و دنک یم روصت هدنیآ رد يزیچ ار ندیسر

لاصِو ات هَر نیا دوب ینْیَتوطُخ
لاس تصش تَتسَش ز هَر رد ما هدنام
1549 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
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 نهذ هک یلاح رد .نآ شریذپ و هظحل نیا صقن ای يدارم یب ییاسانش ،تسا مدق ود لاصو هار دیوگ یم انالوم اما
 مامت ار نآرق و راطع و یسودرف راعشا و هیف ام هیف و سمش ناوید و يونثم تایبا مامت زونه هک الاح دیوگ یم
!ما هدرکن

تسا نَدرورَپ ْناج ،ْبرُق رد ،شوخ ْرُمع
تسا ندروخ نیگرس ِْرهَب زا غاز ِرُمع
777 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 يور ات دنک یمن عورش صقن زا و دسر یمن نآ هب تقو  چیه ،دنک یم روصت هدنیآ رد ار لامک هک وج هدنیآ غاز
.درادن حالصا دصق ،دروخب ار مرف ناهج ياه صقن درد و نیگرس دهاوخ یم طقف سپ ،دنک راک شصقن

یبلط تلآ .5

 مدناوخ سرد رایسب .دسرب ییاج هب ات دشاب هلیسو لابند دیاب هک هدش یطرش ،ددرگ یم تلآ لابند نم ینهذ نم
 يروطچ سپ ،دنهد یم قوقح نم هب دعب منک یم دایز راک .موش مبوبحم هاگشناد دراو متسناوت دعب ،لاس هدزاود
!متسین یفاک و لماک هک نم ؟مسرب روضح هب هظحل رد و عیرس
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 هناهاشیکمک هفیلخ زا دنهاوخ یم هک دروآ یم ار ریقف يدرم و نز ۀصق انالوم ،يونثم لوا رتفد رد یناتساد رد
 رخ هب ار هاوخ لامک ینهذ نم انالوم .تسا رازبا و تلآ لابند ،تسادخ دامن هک هفیلخ رادید يارب درم .دنریگب
 درد و فیثکبآ زا رپ ةزوک کی دح رد شرازبا هک یلاح رد ،تسادخ هب ندیسر يارب رازبا لابند هک دنک یم هیبشت
.تساه یگدینامه و

تسام ياه شناد بآ يوبس نآ
تسادخ ملع ۀلجد هفیلخ ناو
2848 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

میرب یم هلجد هب رپ اهوبس ام
میرخ ام ار دوخ میناد رخ هنرگ
2849 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

.ندوب یفاکان ای صقان و تراقح سح :مشش دنزرف

.دنک یم صقن سح و تراقح ساسحا و دراد یقطنمریغ تاراظتنا شدوخ زا ،بلط لامک درف
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نارگید و دوخ تمالم :متفه دنزرف

.نک زاب ار اضف و سرتن تنهذ تمالم زادیوگ یم یگدنز

»ٍِمئاَلََۀمْوَلَنوُفاَخَیاَلَو«
.»دنساره یمنيرگتمالم چیه تمالم زا«
54ۀیآ ،5 هدئامةروس ،میرک نآرق

 شهوکن و تمالم ار نارگید و دوخ ،تسا نارگید ای شدوخياه بیع ندید لاح رد هراومه ،بلط لامک کی
 ورکُش یصخش نینچ سپ ،دشاب رتهب وا دید زاتسناوت یم نوچ ،دنک یمن نیسحت ار يزیچ چیههاگ چیه ،دنک یم
.دسانش یمن مه ار شریذپ
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 ربص و رکُش یب یلهاک زا ْدنام هکره
ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

1068 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هکره
 درک روگ رد ،شا يروجنر نامه ات
1069 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیا و ،دنز یم مقر لامک رادنپ يارب ار يرکش یب برخم بیکرت کی تمالم دنزرف اب ،دوب یلهاک هک موس دنزرف
:دیوگ یم انالوم ارچ دش مولعم میارب الاح دنک یم نهذ روگ رد ار وا ًاتیاهن تسا لوا دنزرف هک ربج

لالَجْلاوذ يوس هب دّرَپ یمن ناز
لامک ار دوخ دَرَب یم ینامُگ وک
3213 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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لامک رادنپ ز رَّتب یتلع
  لالد وذ يا وت ناج ردنا تسین

3214 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

دور نوخ سب تا  هدید زا و لد زا
دور نوریب یبجعُم نیا وت ز ات
3215 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 »مناد یم« سح ،نارگید اب دوخ ي هسیاقم ،تسکش زا سرت ، يدیماان .دراد يدایز ياه هون و نادنزرف یبلط لامک
 يزیچهب رهوگ نیا هک تسا بلاج و تسا لماک هدش هداد رارق ناسنا رد هک يدوجو رهوگ اهنت .منادب دیاب نم و
.دنک  مک ای صقان ار نآ دناوت یمن يزیچ  چیه و درادن زاین زاربا يارب مه

نارهت زا هنازرف ،ناوارف ساپس اب
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روضح جنگ هارمه ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس

ناگیار و هتعاس24ِهاگشاب رد مان  تبث

 ثعاب شزروةرمن .مدناوخ یم سرد مه شزرو گنز رد هسردم رد یتح و مدوب يرارف شزرو زا هشیمه نم
.مدوب لبنت و لهاک نوچ ،متشادن ندرک شزرو ياربيا هقالع و هزیگنا  چیه .دش یمملدعم ندمآ نییاپ
ناتدعُب راهچ ره دنداد داهنشیپ ام هب و هدرک نایب اردعُب راهچ ینیبزاب يزابهش ياقآ هک612ۀمانرب ردهک نیا ات
دای هب یتح !رگید یتسه روضح جنگةدننیب مه وتبُوخ !دوب وت اب يزابهش ياقآ هلب :متفگ ،دیهد شزرو زور ره ار
 ره هلب دنتفگ مه ناشیا و تسا یبوخ شزرواگوی هک مدیسرپ و يزابهش ياقآ هب مدز گنز نامز نآ رد مراد
.تسا بوخ مهاگوی ،تسا بوخ دیراد هقالع هک یشزرو
 یتمالس نآ رانک رد و مدرک مان تبثاگوی سالک رد ،تکاس ینهذ و شمارآ هبیبای تسدرطاخ هب مه زاب نم و
 رییغت مادم اراه شزرو ومدروآ یميا هناهبرابره و ،هدرکمان تبثًاتقوم سالک نیدنچ لاس دنچ لوط رد .مسج
 .مباوخبباوخ تخت يور زور دنچ دش ثعاب و تفرگ مرمک شیپ لاس راهچ دودحهک نیا ات .مداد یم
.ینکیگدنزيروط نیا دیاب رمع رخآ ات وت هکدناسرت یم ارمینهذ نم .مروخب ناکت میاج زامتسناوت یمن
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 هاگشاب هب متفر هک ییاج نیلوا .موش دنلب میاج زا متسناوت و دش رتهب ملاح ،ژاسام و تحارتسا زور دنچ زا دعب
.تشاد هلصاف ام لزنم اب هقیقد  هس ،ود دودح هک دوب ناملزنم کیدزن
 و دنداد شزومآ هداس تکرح دنچ مه ناشیا .متفگ ار مرمک یگتفرگ تیعضو و متفر یحالصا تاکرح یبرم شیپ
ناتیارب قافتا نیا تسا فیعضناتتالضع نوچ ،دشاب هتشاد حالصا هب زاین هک دیرادن یصاخ لکشم امش دنتفگ
.تالضع تیوقت يارب دییایبستالیپ سالک هب ،دش رتهبناترمک درد و یگتفرگ عقوم ره .هداتفا
روط هب .سالک متفر و دش عفر ًالماک مرمک دردهتفهودِضرعرد مدوب هتفرگ دای هک یتاکرح هزور ره ماجنا اب
 و هدرک ادیپ مجحمتالضع لوا هام دنچ نامه رد ،مدش یمن قاچ یشور چیه اب هک نم .متفر یملاس کی ات بترم
 رد طقفومدرک یمن ساسحامتالضع رد یگتسخ و درديور هدایپ ای لزنم ياهراک ماجنا عقوم رگید .دندش يوق
روطچ هک مدوب بجعت رد .ما هدوبرفنتم نآ زا لاح  هب ات دراد یبوخ همه نیا هک شزرو ارچ هک مدوب بجعت
. تسا يرورض ندب یتمالس يارب اذغةزادنا هب مه شزرو هک ،دندوب هتفگن ام هب ار شزرو تیمها
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 دیابن و تسا نیگنس امش يارب ستالیپ رد تسد تاکرح تفگ رتکد و مدش چُم درد راچد یلاس کی زا دعب
 متسناوت یمن ار تاکرح زا يدایز دادعت سالک رد رگید .دیهدب ماجنا ار دیآ یم تسد چم يور راشف هک یتاکرح
 .متشادن ار ناتسود اب یهارمه ِبوخ ِلاح و سح نآ ،تشاد رگید ِتاکرح اب ینیزگیاج نوچ و مهدب ماجنا
.متفرن رگید و دش مک نتفر هاگشاب هب ما هقالع
 ،ما ییاناوت هب هجوت اب و متشاد یشوگ يور هک روضح جنگ ياه یقیسوم ِهارمه هب لزنم رد ار تاکرح دعب هب نآ زا
 دنم هقالع مه مرسپ و رتخد و رهوش .تشاد میارب ینادنچود ریثأت شزرو ماجنا نیح راعشا رارکت .مداد یم ماجنا
.میدرک یم شزرو یگداوناخ ،دمآ یم راک ِرس زا مرهوش هک اه بش و دندش
 نارود متفر هک یهام دنچ و دوش رتهب متسد چم درد ات متفر یحالصا تاکرح سالک هب يرگید ةرود دعب یتدم
.دش لیطعت یلک هب هک نیا ات ،دش یم لیطعت بترم اه سالک و دش انورک
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 دنچ ۀچب کی هک نیا اب .ددرگ یمرب  هوک زا هک تفگ و مدید نام هچوک رس یقافتا ار مناتسود زا یکی حبص زور کی
 و يراوس هخرچود وا و دوب شیاه هچب بقارم ،دورب راک رس شرهوش هک نیا زا لبق اه حبص ،تشاد ههام
 یهاگحبص يور هدایپ هب مظنم روط هب و مروآ یم هناهب بترم هک مدیشک تلاجخ مدوخ زا .درک یم يدرون هوک
.يور هدایپ مورب ،ندرک شزرو ناونع هب متفرگ میمصت زور نآ زا ،متفر یمن
 ،ما هتفرن هوک لاح هب ات نم هن متفگ ؟ییآ یم ،هوک مور یم مراد نم تفگ و مدید ریسم رد ار متسود رگید ِراب دنچ
 نتفر ياج هبناهگان زور کی )دندوب مه رانک ًاقیقد يور هدایپ و يدرون هوک ریسم( .ورب یناوت یم هک امش ،مناوت یمن
.متشاذگ عافترا زا ما یمیدق سرت يور اپ و يدرون هوک ریسم رد متفر ،يور هدایپ ریسم زا
 يالاب هب هتفه کی زا دعب و رت ینالوط ياهریسم مک مک ،مدرک یم يدرون هوک هقالع اب ییاهنت هک دوب يراب نیلوا
 نآ .مدیسر هلق هب ات متفر ،شمدید یمن و دوب نامرهش ِزادنا مشچ رد و منامشچ يولج لاس38 هک یگرزب ِهوک
 هتبلا .مدوب هدرک باختنا مدوخ هک یلکشم ریسم زا ،دوب هدرک نییعت يدرون هوک تأیه هک یلومعم ریسم زا هن مه
 بوخ تیاهوناز رگید هک دناسرت یم ارم ینهذ نم .مدرک یم تحارتسا زور دنچ ات و متفرگ يدیدش درد وناز
.متشاذگ هوک هب اپ هرابود ،مدش بوخ هک دعب ۀتفه یلو ،يورب هوک هب یناوت یمن و دوش یمن
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 لزنم ۀلصاف !؟مدید یمن ،دوب منامشچ يولج هک ار یتمظعاب و یگرزب نیا هب هوک تسا لاس38 روطچ ایادخ متفگ
 نامه .شمتخانش یمن و مدوب هدرک یگدنز هوک یکیدزن رد ار مرمع ِرتشیب نم و تسا هقیقد5 هدایپ ،هوک ات ام
 هوک هب یگچب زا مه ار ام ارچ هک مدرک هیالگ ،درک یم يدرون هوک یناوج زا بترم هک مردپ هب شیپ ِلاسود
.دیدرُب یمن
يدرون هوک حبص زورره و مدرک مان تبث مدوخ ِشیپ ار مدوخ » هوک« ۀتعاس24 و ناگیار ِهاگشاب رد هک نیا هصالخ
 يور نتشاذگ اپ يارب معنام و متشاد یگچب زا هک يدنلب و هوک زاِ سرت رگید .مداد یم ماجنا مه اب ار يور هدایپ و
.تفر نیب زا ،دش یم هوک
 ار هاگشاب نیا و ناتسود و ماوقا اب یهاگ ،میاه هچب اب یهاگ .متفر یم یهار زا راب ره و ینالوط ياهریسم اه هعمج
درد ،دش رت يوق متالضع .تشاد يزرم و دح هن و هنیزه هن و یلیطعت هن هک ،مدرک یم یفرعم مه اه نآ هب
 هداهن ملد رد یقشع نانچ شدوخ یگدنز یلو ،دنتفگ یم يدرون هوک تارضم زا نایفارطا اهراب .دش مامت میاهوناز
.مداد یم همادا و مدش یمن سویأم هک دوب
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 راب ود دش ثعاب ،دش لیدبت رترود و دیدج ياهریسم فشک ،رتهب رتشیب هچرهِصرح هبمک مک قشع نیا هتبلا
 دوب یتدم . درکمدرَس یهار زا ،دوب هتشاک ملد رد ار )وزرآ(لَمَا نیا شدوخ هک یگدنزراب نیا .موش مگ هوک رد مه
 .دوش یم رتشیب مبلق شپتيدرون هوک عقوم هک متفگ و مدرک تروشم مرتکد اب ،مدوب هدرک ادیپ بلق شپتِلکشم
.دیشاب هتشاد يدیدش تیلاعف ويدرون هوک دیابن ًالعف و تسین بوخناتیارب ناجیه دنتفگ ناشیا
هک نیا ات ،مداد یم ماجنا یلومعميور هدایپ طقف هام شش ات و دش هتخیرما يدرون هوک ناجیه يور يدرسِبآ
يور هدایزو ناجیههمه نآ زا رگید .منکيدرون هوک مه زاب هک داد هزاجا رتکدراب نیا و دش مامت مبلق شپت لکشم
.دوب هدشرت هنالوقعم مراتفر ،مورب میالم بیش اب يریسم زااه هعمج طقفمداد یم حیجرت و دوبن يربخ
هک نیا ابو میتشادرب بآ يرطب .يور هدایپمیآ یم مه نم نامام :تفگ و دش رادیب باوخ زا دوز حبصمرسپ زورید
7 نس ردمرسپ هک مدشلاح شوخ .میتفر هلق ات ،میتشاديور هدایپ دصق طقف و مدوب هدرکنینیب شیپ چیه
 رد و میدشدنم  هرهب تعیبطياه ییابیز زا ،يژرنا و يداش اب تعاس هس .دسرت یمن و هدش تسود هوک اب یگلاس
.میدرک  مه شزرو لاح نیع
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 و موش یم جراخ یناوج زا ،مسرب یگلاس لهچ هب یتقو مدرک یم رکف هشیمه .تسا ما یگلاس40 دلوت زورما
 ،ما هدش ما یگلاس تسیب یتح و یس زا رت يژرنارپ ردقچ نم هک منیب یم اما .دراذگ یم شهاک هب ور ما یندب يورین
 و هنیک زا یلیخ ،هدش مک ردقچ میاه سرت ،منک یم یگدنز اه هظحل نیا رد لبق زا رت شیب ،مراد يرتمک مغ و درد
 و وجتسج ،هدش رتمک ردقچ اه یتیاضران و اه  تیاکش و  هلگ ،مردارب و ردام و ردپ زا ًاصوصخم هداتفا میاه شجنر
 رارق مدوخ اب ،يدیماان و سأی ِشوم ندید و یساسا ییاسانش کی اب شیپ هام کی زا .هتفای شهاک اه تلاخد
 و  هلگ و اهداریا و  بیع رب مشچ ،منیبب ار مدوخ ياه تفرشیپ طقف ،منیبب ار قافتا ره ياه ییابیز طقف متشاذگ
.مدنبب اه یتشز و اه تیاکش
 ياربلبق زا رت قاتشم ارم هک منک یم سح منورد رد يدایز يداش و اضر ،مرمع زا مود ۀمین هب دورو ۀناتسآ رد
 .میوشب لیدبت ،تسه تیدبا و تیاهن یب هک ادخ سنج هب ام تسا رارق نوچ ،دنک یم لیدبت ياهتنا یب ِریسم ۀمادا
 .يورب ولج وینک تفرشیپ دیاب رگید زور کی زونه ینعی تیدبا و تسه شدعب لزنم کی زونه ینعی تیاهن یب
.یهد همادا و يورب دیاب زونه ،یسرب هک ییاجره هب هظحل ره رد سپ
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 میارب روضح جنگ رد یگلاس لهچ ات یس زا هک »قشعِ سالک ههد کی« زا منونمم ،نابرهم و فیطل ِریظن یب یگدنز
 متمس هب،تانئاک و قشع ناکدوک ،هارمه ناتسود ،يزابهش ياقآ ،انالوم :مناداتسا نابز زا ار نآ و یتفرگ رظن رد
.مشورفن نازرا و مسانشب و منیبب ار مدوخ ات ،يدرک يراج

ییام نآ زا ْصاخ وت هک ،ییادگ ره هب رَگنم
ییاهَْب نارگ سَب وت هک ،نازرا شیوخ شورفَم
2840 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

❣.دیشاب تمالس و داش
دابآ فجن زا هیضرم
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