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 مود شخب ،روضح جنگ 874 همانرب رد هدش حرطم يدیلک میهافم حرش هصالخ
 
 روظنم

 ای و قشع هب ندش هدنز ،دوخ ِلصا هب ندشهدنز ،»تسَلَا« هب ندش هدنز اهناسنا مامت ِینورد و یلصا »ِروظنم«
 .دوش هتخانش هنارایشه دراد تسود و تسا ناهن جنگ ْیگدنز .تسا یگدنز ِتیاهنیب هب
 ات دیامن مدع ار زکرم ،دنک زاب ار اضف دیاب لفآ ياهزیچ اب یگدینامه زا سپ ،دیآیم ناهج نیا هب هک یناسنا ره[
 ]تسا اهناسنا همه روظنم نیا .دوش هدنز دنوادخ تیاهنیب هب ات دنک کمک وا هب مدع زکرم قیرط زا یگدنز
 
 و ام لمع و رکف هب[ ]رقتسم يرایشه نیا زا [ ]درخ ،تکرب[ یگدنز ةدنز يژرنا نیا نتخیر ام ِینوریب »ِروظنم«
 تمدخ زین نارگید هب ،یگدنز تمدخ رد و هدش قالخ ،دنکیم هک يراک ره رد سکره .تسا ناهج هب ]
  .دنکیم
 دراو یگدنز تکرب و قشع ،درخ هکارچ مینکیم کمک نارگید هب مه و دوخ هب مه میوش هدنز یگدنز هب ام رگا[
 ].دوشیم هبرجت زین نوریب رد و هدش ام دعبراهچ
 
 يراج یگدنز يژرنا هک تسا یلاناک کی ام ِراک و لمع .درک داجیا عنام و دس یگدنز ِنایرج يولج ناوتیمن
 .دشاب يراج ام راک و لمع رد یگدنز تکرب و دَرخ دیاب ؛دوش
 برخم يژرنا و یلقعیب ،دزیرن ام لمع و رکف هب دنکیم هرادا ار تانئاک لک هک يدرخ هظحل نیا رد رگا[
 ]دوشیم نوریب رد درد داجیا ببس هک .دزیریم ینهذنم
 هب مه و میزیریم یگدنز دَرخ و تکرب ،تاقافتا هب مه ام ،یگدنز تکرب و دَرخ ساسارب راک و لمع اب ،عقاورد
 .دنتسه میهس قافتا نیا رد هک ییاهناسنا ِمامت
 ].دوش رادوخرب تسا يراج ام زا هک یگدنز تکرب زا هظحل نیا قافتا ات مینک ییاشگاضف دیاب[ 
 
 زا توافتم ْفده .دوشیم ققحم »هظحل« نیا رد ،ندش هدنز يارب ام »ِدوصقم« و »روظنم« هک مینک هجوت
  .مینکیم يزیرهمانرب و يراذگفده یناهج ياهراک ماجنا يارب ام .تسا نامز رد فده .تسا »روظنم«
 

 »منادیم« ِيرامیب
 ساسارب ینهذنم رد .تسا لُک ِدَ رخ ؛درادن »منادیم« يرامیب دنوادخ .تسا ینهذنم ِيرامیب »منادیم« ِيرامیب
 نآ ببس زیچ نیا مییوگیم نهذ رد[ .میاهتخودنا ینهذ ِشناد ،دیلقت و بابسا و تلع ِناهج رد اهیگدشیطرش
 ].دوشیم زیچ
 .میربیم راکهب وا اب تفلاخم رد دوخ تواضق اب و ،یگدنز لُک ِلقع ِرباربرد ار نآ و میاهدرک ادیپ یئزج لقع کی
 ]مینک زاب ار اضف دیاب هظحل نیا قافتا ندرک بوخ و دب ياج هب ام[
 
 .تسا ینهذنم »ِمنادیم« ِيرامیب زا ،مینکیم تمواقم نآ رباربرد و مینکیم تواضق ار هظحل نیا قافتا هکنیا
 تواضق میراد »منادیم« ِيرامیب ساسارب زاب ،میتسه قفاوم نآ اب ام و تسا نهذ دنیاشوخ ْقافتا هکییاج یتح
  .مینکیم تمواقم و
 ،منکیمن تمواقم و تواضق نیاربانب ،دیآیم مشوخ نآ زا ،متسه قفاوم قافتا اب نم دیوگب نهذ تسا نکمم[
 هظحل نیا قافتا فارطا رد طرش و دیق نودب دیاب امش .تسا تمواقم یعون مه نهذ تقفاوم ،تسین تسرد نیا
 ].دینک زاب ار اضف دب ای بوخ هچ
 
 .دنکیم هظحل نیا قافتا ینابرق ار ام »منادیم« .دنکیم داجیا درد و تسام تمواقم و تواضق ۀشیر »منادیم«
 نآ سنج زا ینعی[ نآ ینابرق ام ،ینهذنم »منادیم« اب اما ،تسین يدج و تسا یگدنز يزاب هظحل نیا ِقافتا
 ریظن ياهدرد ؛مینکیم هبرجت ار ینهذنم هنالهاج ياهدرد ،یگدنز يداش و برط ياجهب و میوشیم ]قافتا
 .هریغ و ،شجنر ،مشخ
 



  
 ٨٧۴ هرامش ھمانرب تایبا ھصالخ

 2 

 نیا قافتا ربارب رد تمواقم ياج هب هکنآ طرشهب[ .مینادیمن هک تسا یتقو ام يارب دشر تصرف نیرتگرزب
  .]مینک زاب ار اضف هظحل
 راک رد ینهذنم »ِمنادیم« تلاخد نودب یگدنز دَرخ میهدیم هزاجا و مینکیم راذگاو یگدنز هب ار نتسناد یتقو
 کین زین نوریب رد نآ ساکعنا و [.دشخبیم تعسو ار نامنورد ياضف و دزومآیم ام هب دوخ ملِع زا یگدنز ،دشاب
 ].تسا درد نودب و
 دای رگا یتح و ،دهدیمن دای يزیچ ام هب یسک ،میشاب هتشاد نتسناد ياعدا رگا مه يدام ياههنیمز رد یتح
 شوگ مدرم فرح هب ،میراد »منادیم« يرامیب یتقو .میهدیمن شوگ نوچ .میریگیمن دای ام ]دهدب[ دنهدب
 دییات ای در ار ناشفرح ،مینک لمات نآ رد و ،میونشب تسرُد ،میونشب ار ناشفرح هکنیا زا لبق .میهدیمن
 .مینکیم
 
 اهر و نورد ياضف شرتسگ يارب هک[ یگدنز ياهمایپ هب ،میهدیمن شوگ مه ناگرزب فرح هب »منادیم« اب
 ِيرامیب اب ام و دهدیم یمایپ ام هب هظحل نیا قافتا اب یگدنز .میهدیمن شوگ مه ]تسا ینهذنم زا ام ندرک
 .میوشیم مورحم مایپ زا »منادیم«
 
 ام ،دنراذگب شورف هب ار دوخ شناد همه یعمج رد رگا .دوشیم دیلقت بجوم ،تسا يرسم يرامیب »منادیم«
 .میریگیم دییات و هجوت »منادیم« ِنداد ناشن زا ام .»منادیم« مییوگب میهاوخیم و میتفایم دیلقت هب مه
 و دننیبب مدرم ات دنراذگب شورف و شیامن هب ار دوخ ینهذنم ياهتیصاخ دنهاوخیم یصاخشا یعمج رد رگا[
 ].مهاوخیمن ار دییأت و هجوت نآ نم مییوگب دیاب هکلب ،میتفیب دیلقت هب دیابن ام ؛دننک دییأت
 
 ِياعدا اب .دوش قلخ هظحل نیا دیاب هظحل نیا رکف .دریگیم ار دنوادخ ِيراگدیرفآ و عنص يولج »منادیم«
 رد یگدنز يراگدیرفآ زا هن ،مینکیم هدافتسا هتشذگ ياهرکف زا ام ،ینهذنم نتسناد لبق زا و »منادیم مدوخ«
 .هظحل نیا
 
 لح يارب نامدوخ .تسا »منادیم« نیا زا هدشیطرش راولسلسم راکفا .ددنبیم ار اهرکف نیب ۀلصاف »منادیم«
 ياهرکف زا ار دوخ شناد ام[ .دنیرفآیم دیدج لئاسم اهریبدت نیا و ،مینکیم ریبدت »منادیم« ساسارب لئاسم
 ].میاهتفرگ نارگید زا ار اهرکف نیا هکیلاحرد میریگیم ینهذ نم راولسلسم
 
 نیا قافتا اب یگدنز .میهدیمن شوگ مه یگدنز ياهمایپ هب ،میهدیمن شوگ مه ناگرزب فرح هب »منادیم« اب
 .میوشیم مورحم مایپ زا »منادیم« ِيرامیب اب ام و دهدیم یمایپ ام هب هظحل
 
 زا ار ام دناوتیم ،دوخ يونعم شناد اب ینهذنم !مینکیم هفاضا ینهذنم »ِمنادیم« هب ار يونعم شناد یتح ام
 ياجهب ،دتفایم ینهذنم دنیاشوخان ]ِقافتا[ یقافتا ،لاثم ناونعهب .دنک لفاغ هظحل نیا قافتا يارب ییاشگاضف
 :دنکیم ام تمالم هب عورش و هتفرگ ار يدنباضف و تمواقم ِبابسا ینهذنم ،هظحل نیا قافتا يارب ییاشگاضف
 میسرت ام ییاشگاضف نازیم ینعی یگتسیاش ساسارب ،نوریب و نورد رد ار ام لاح دنوادخ هکنیا[ »مَلَقْلاَّ فَج« و
 ،ام راک نیلوا هک یلاحرد !؟دوش کشخ روطنیا ملق هک مدرک يراک ارچ هک .دنکیم ریبعت دوخ هاوخلد هب ار ]دنک
 ار شراک »ناکَفْنُک« و مینیبیم تسرُد ام هدشهدوشگ ياضف نیا رد تسا ییاشگاضف ،تسا مدقم زیچره رب هک
 ؛میریگیم دای تسرُد ،قافتا نیا زا ار یگدنز مایپ و سرد زین ام ؛دهدیم ماجنا ام ِیمرفیب و مرف رییغت يارب
 .دنکیم روصت دوخ يونعم »ِمنادیم« ساسارب ینهذنم هچنآ هن ،تسا یگدنز رظن رد هچنآ
 شناد زا هتسناوت ینهذ نم مینکیم يدنباضف ،هدرک تمالم ار نامدوخ میتسه يونعم یناسنا هکیلاحرد ام رگا[
 ].دنک هدافتسا شدوخ عفن هب ام يونعم
 نآ مینک تمالم و میدنبب ار اضف رگا ؛میریگیم دای ار تسا یگدنز رظن دم هک يزیچ نآ مینک زاب ار اضف رگا[
 ].میریگیم دای ار مینادیم ینهذنم اب نامدوخ هک يزیچ
 
 اب قیمع نتسناد [ ؛دوشیم قیمع نتسناد زا عنام  ]منادیم و یئزج لقع[ ،یحطس نتسناد اب ینهذنم
 ساسارب یگدنز رگا .]دنکیم تواضق شدوخ نوچ[ .دوشیم دنلب اضق يولج ]دریگیم تروص ییاشگاضف
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 رارکت ار اهدرد میهاوخیمن ام .تسا هتشذگ ینهذنم رارکت نامه ام یگدنز ،دوش هدوشگ ام ياه»منادیم«
  .دوش هدوشگ اضق ةدارا و لک لقع ساسارب ،ام یگدنز میهدب هزاجا .مینک
 رد مینادب لوئسم ار ینوریب بابسا و للع رگا ،تسام زکرم ساکعنا دتفایم يدب قافتا نوریب رد عقوم ره[
 ]میوشیم مورحم دراد هظحل نیا رد دنوادخ هک یگدنز سرد و ییاشگاضف زا تروصنیا
 
 فلت ار هظحل نیا ِیگدنز »منادیم« اب .دزادنایم ماد هب بابسا و تلع رد ار ام .تسا »تسَلَا« هب افج »منادیم«
 !منک یگدنز يروجهچ »منادیم« :مینکیم
 ینهذ نم سنج زا هدوبن یگدنز سنج زا هظحل نیا ینعی مینکیم راکیب ار لک درخ منادیم مییوگیم یتقو[
 ].میتسه
 
 ؟ياهتخاس نمشد و هلئسم ،عنام ،درد همه نیا تدوخ يارب ارچ ،ینادیم رگا
 

 »ندرک زان« يرامیب
 یگدنز کمک زا يزاینیب ِّسح

 رایسب ۀطبار »منادیم« اب »ندرک زان« .هظحل نیا رد ادخ ای یگدنز کمک زا يزاینیب سح ینعی »ندرک زان«
 يارب ینهذِنم رگا[ ؟ینهذنم »منادیم« زا ای مینکیم هدافتسا یگدنز دَرخ زا اهشلاچ رد ام ایآ .دراد یکیدزن
 ].دیراد »ندرک زان« يرامیب ینعی تسیفاک امش
 
 هچ یتقو ،]میراد هلئسم نورد رد هظحل نیا قافتا اب ینعی[ مینکیم  تمواقم هظحل نیا قافتا ربارب رد یتقو
 رتهب یقافتا هچ »منادیم« نم ،ینعی نیا ؛مهاوخیمن ار قافتا نیا :مییوگیم دوخ تمواقم اب ًالمع ای و نابزهب
 ام هب ندرک کمک يارب هظحل نیا رد یقافتا ره[ .»ندرک زان« يرامیب ینعی ؛مرادن يزاین لک دَرخ هب و تسا
 ].دشاب دب نهذ رظنهب رگا یتح ،دتفایم
 
 نابز هب هچ یتقو ،مینک هدافتسا نامدوخ ياه»منادیم« زا میناوتیم اهشلاچ لح يارب هک مینکیم لایخ یتقو
 هب نم ینعی نیا ؛مشکب نوریب بآ زا ار مدوخ میلگ مناوتیم مدوخ :مییوگیم ،ندرک رکف دنتدنت اب ًالمع ای و
  .»ندرک زان« يرامیب ینعی ؛مرادن یگدنز دَرخ زا هدافتسا و ییاشگاضف هب زاین ،مرادن زاین یگدنز کمک
 
 .دوشیم رتدیدش مه ندرک زان يرامیب ،دوشیم گرزب و دریگیم رارق هجوت و دییات دروم ینهذنم یتقو
 رتدیدش ار يرامیب نیا ،تسام ینهذنم هقالع دروم هک دوخ ياهقیوشت و دییات اب نامربورود ياهناسنا
  .دننکیم
 
 زان« هجوتم ار ام هک دنیآیم ررکم اهیتخس و اهیخلتتاقوا .»دنکیم زان« یگدنز يارب ینعی ،دراد درد یسکره
  .میوشیمن هجوتم ام و دننک یگدنز زا نامزاینیب سح و »ندرک
 ِینهذنم  ،دریگیم رارق مدرم زا يدایز دادعت ِدییأت ِدروم ناهگان دنک هرادا دناوتیمن ار شدوخ ِیگدنز هک یسک[
 هکلب ،دوشیم مورحم یگدنز ِدرخ و ییاشگاضف زا اهنتهن .دنادیم ًاعقاو دنکیم رکف ،دنکیم مُگ ار شدوخ وا
 ].دناشکب يدوبان هب مه ار اهناسنا زا يدایز دادعت دناوتیم
 
 هب يدنمزاین و ینارگن ،سرت ِّسح هظحل نیا رد نم ایآ :میجنسب درد رظن زا ار دوخ لاح تیفیک هظحل نیا رد
 ناهج هب رتشیب ردقچ ره .یگدنز کمک زا يزاینیب سح ینعی ،ناهج هب ام يدنمزاین ًاقافتا ؟مراد ناهج
 هجوتم ار ام هک دنیآیم ررکم ییاهیتخس و اهیخلت تاقوا[ .ینکیم یگدنز زا يزاینیب سح ینعی ،يدنمزاین

 ].دننک یگدنز زا ناميزاینیب ِسح و »ندرک زان«
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 »یبلطلامک« يرامیب
 ندوب لماک عقوت و راظتنا ینهذنم نآ بجومهب هک تسا هظحل نیا رد ندوب لماک یمهوت سح »یبلطلامک«
 زین نارگید و مدوخ راتفگ و راتفر لماش هک ،دراد ار هظحل نیا قافتا هژیوهب ،نارگید و مدوخ يونعم و يدام
 »یبلطلامک« .دریگ رب رد ارم یگدنز ياههبنج مامت تسا نکمم هتفرشیپ تلاح رد ،یبلطلامک يرامیب .دوشیم
 راتفر هک میشاب هتشاد راظتنا میناوتیمن ام[ .دماجنایم هریغ و ندرک لرتنک ،تمالم ،شجنر دننام ییاهدرد هب
 نارگید میراد عقوت ام .دنتسه ناشدوخ ِراتفر لوئسم نارگید .دشاب میهاوخیم ام هک هنوگنآ و لماک نارگید
 ره اریز دوشیم نیگمشخ رابنیدنچ يزور بلطلامک .میجنریم دشاب نآ ِریغ رگا و دننک راتفر ام لیم قباطم
 ].دنیبیم ار دوخ ینهذنم لیم ِسکع زور
 
 یگدنز زا یمظن و یتسیل کی ،ینهذنم ياهوگلا ساسارب .میاهتخاس نهذ رد نارگید و دوخ زا يریوصت کی
  .مینکیم تمواقم نآ ظفح و ندروآ تسدهب يارب و میاهدیچ دوخ نهذ رد ،لماک
 
 بیسآ نآ ضراوع و »یبلطلامک« زا ،دتفایم اضق هلیسوهب هک ،هظحل نیا قافتا ربارب رد تمواقم ضحمهب
  .مینیبیم
 
 شنکاو هب و دوشیم دنلب نارگید و ام رد ینهذنم رگا ؛مینکیم »یبلطلامک« زین دوخ يونعم راک رد ام
 .تسا »یبلطلامک« زا نیا ،میتفایم
 یگدنز ،میتسه رفنتم یتیعضو زا یتقو .تسه مشخ ام رد دهدب ناشن ام هب یگدنز ات میوش نیگمشخ دیاب ام[ 
 ].مینک لوبق ار اهنآ یتقیقح ناونعهب دیاب ام و ،دهدب ناشن ام رد ار یگدینامه و صرح ،رفنت دهاوخیم
 
 نیمه اب يرامیب نیا .تسا »یبلطلامک« زا نآ ندش لماک ۀناهب هب يراکره رد ریخات و ندرک لوکوم هدنیآ هب
 هکنیا تلعهب ار اهراک ام[ .دنزیم بیسآ مه هظحل نیا رد ندوب هدنز و ام يونعم راک هب ،نتخادنا ریخات هب
 تلعهب  ار يونعم نیرمت کی یتح ،مهد ماجنا تروص نیرتهبهب ار نآ دیاب و ماهدشن لماک زونه مییوگیم
 راک هب ،نتخادنا ریخات هب نیمه اب يرامیب نیا !میهدیمن ماجنا ًالصا ،میهد ماجنا لماک میهاوخیم هکنیا
 یمک ،دینک ییاشگاضف یمک دیناوتیم هظحل نیا رد امش .دنزیم بیسآ مه هظحل نیا رد ندوب هدنز و ام يونعم
 راک نیا ات ،منک ییاشگاضف دصرددص دیاب نم هک دییوگب دیابن .دینیبب ار تیعضو و دیشکب بقع یمک ،دیوش مارآ
 ].منکیمن عورش ،مهدن ماجنا یلاع تروصهب ار
 
 زا لامک ِراظتنا .درک لامعا »هظحل نیا« هب هجوت اب دیاب ار »یبلطلامک« يرامیب هلمج زا ،بلاطم نیا مامت
 تقیقح نیا ،دوشیم هدید هظحل نیا رد هک يزیچ ًاقافتا .تسا نآ لهج و ینهذنم  ِمهوت کی ،هظحل نیا قافتا
 هنالهاج مهوت نیا .دشاب يرگید روج دیاب ،دیوگیم »یبلطلامک« اب ینهذنم لهج اما دشاب دیاب و تسا
  .تسا اضق ربارب رد ینهذنم
 
 
 
 ار هظحل نیا تیعضو و مرف .تسا تسرد و تساضق نآ قافتا و هظحل نیا ،تسه هک يزیچ .تسا تقیقح اضق
 يرگید ِروج دیاب دیوگیم ؟دیوگیم هچ یبلطلامک اب ینهذنم ِلهج اّما[ .مینک زاب اضف شفارطا و مینیبب دیاب
 مّهوت نیا .تسا یبلطلامک زا نیا ،دینکیمن زاب اضف شفارطا و دیدنسپیمن امش ار هظحل نیا قافّتا رگا .دشاب
 ،میدرک یهابتشا رگا ].دنکیم هرادا ار تانئاک مامت هک تسا دنوادخ ةدارا و لُک ِدَرِخ ربارب رد ینهذنم ۀنالهاج
 مئاد ار هابتشا راک کی رگا اما .میرذگب و میریگب دای ار نآ ،هدشهدوشگ ياضف رد دیاب میتشادن ار ششناد ینعی
 حالصا ار نامراک و شور و میریگب دای دیاب ،میوش ینابصع دیابن ،دوشیمن ضوع شاهجیتن ،مینکیم رارکت
  .تسین تسرد »یبلطلامک« ؛مینک
 
 يریوصت ،دوخ مهوت و لهج اب ینهذنم .تسا لگنج مظن ،یگدنز و اضَق مظن .تسا كراپ مظن »یبلطلامک«
 نیا ؛دروایبرد كراپ مظن هب ،دوخ »یبلطلامک« اب ار نآ دهاوخیم ،هتفرگ ار لگنج نیا زا یئزج شخب کی زا
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 يدیماان تیاهن رد و ،مشخ ،شجنر لثم ییاهدرد »یبلطلامک« ةویش نیا !تسا یمهوت و ینهذ ْیگدنز ِکبس
  .دروآیم یگدروخرس و
 
 اهنآ ام ،ناشیاهشقن و اهناسنا ياهبسچرب ساسارب .دوشیم اهناسنا هب ندز بسچرب ثعاب »یبلطلامک«
 )نهذ( ياهدیابن و اهدیاب زا ،هدشهدوشگ ياضف )دَرخ( زا هدافتسا ياجهب ،اهنآ اب طابترا رد و مینکیم تواضق ار
 .مینکیم هدافتسا هتخاسشیپ ياهراتفر و
 
 ،دوخ لماکان راتفر ربارب رد ام »یبلطلامک« يرامیب رد .دوشیم دیدش ياهشنکاو و ییادج ثعاب »یبلطلامک«
 بیسآ دیدش ياهشنکاو نآ زا ام .مینکیم يدیدش رایسب ياهشنکاو ،هظحل نیا لماکان تیعضو ای و نارگید
 !دنتسه هابتشا ای لماکان ،ام ةدیقع هب هک یطیارش نآ زا هن ،مینیبیم
 

 هلیح
 یلصا روظنم ياجهب ینهذ يدام ياهروظنم ِنتشاد

 بوخ تاقافتا داجیا يارب و دنکیم بوخ و دب  ؛دریگب یگدنز تاقافتا زا دهاوخیم ،دوخ ياه»هلیح« اب ینهذنم
 ررض دوخ هب و هدش راکْ لصاان ام تلاح نیا رد .تسا »هلیح« ینهذنم رد ام ياهنتساوخ مامت .دنکیم »هلیح«
 ای دنوادخ هب رگید ،میرپب رگید ةدینامه رکف هب هدینامه ِرکف کی زا بترم هک دشاب رارق ام رگا ینعی[ .مینزیم
 ].تسا هلیح نیا ،دنک رکف ام قیرط زا میهدیمن تصرف یگدنز
 
 ۀلیسوهب ندرک رکف ینعی هلیح هداس روطهب[ .تسا »هلیح« ،اهیگدشتیوهمه ساسارب ام شنیب و رکف ره
 زا ار هدشهدوشگ ياضف و هدش ضبقنم ،دهدیم ناشن نهذ هک يزیچ ندروآ تسدهب يارب یتقو .]ینهذنم
  .میاهدش ینهذنم »ۀلیح« راچد ،میهدیم تسد
 
 نآ لابندهب ،هظحل نیا رد یگدنز ياجهب ام .دنکیم ریخست ار ام هظحل نیا رد یگدشتیوهمه کی رکف
  .تسا ینهذنم »ۀلیح« نیا ؛میتسه هدنیآ رد نآ ظفح ای و یگدشتیوهمه
 هک تسا هدنیآ رد یتساوخ کی ،هدنیآ رد يزیچ کی ای هدنیآ رد یتیعضو کی لابند هلیح نیا اب ًامئاد ینهذنم[
 یمهوت روطهب ام هجیتنرد .تسین یگدنز ینهذنم يارب تسا یگدنز ياج هک هظحل نیا ینعی .دسرب یگدنز هب
 ].مینکیم لوکوم هدنیآ هب ار یگدنز هلیح اب
  
 نامز هب ار ام و ددزدیم ام زا ار هظحل نیا یگدنز ،بیرف و رکم اب ؛تسا »هلیح« ینهذنم ياهراک مامت
 !تسا »هلیح« رگید رکف هب يرکف زا ندیرپ .دزادنایم
 
 اب نامراتفر و راتفگ ،رکف زا ام فده ینعی ؛میراد قافن و ییورود ؛تسا »هلیح« ،مینکیم ینهذنم رد يراکره
  .درادن یگنهامه و تقباطم ،میهدیم ناشن رهاظ رد هک هچنآ
 
 نآ اب ؛دنکیم »هلیح« ،یسریم یتخبشوخ و یگدنز هب وت ،قافتا نالف اب هک دیوگیم ام هب رهاظهب ینهذنم
  .دنکیم مورحم هظحل نیا رد یگدنز زا ار ام ،شیاهساوسو و اهمهوت ،رکف
 

 ییاشگاضف و میلست
 نیا قافتا« ِشریذپ ینعی میلست .تمواقم مدع ینعی ،یتشآ و حلص ینعی ،ندوب تمالس رد ینعی »میلست«
 طرشودیق نودب و هدید ار هظحل نیا قافتا يرایشه ناونعهب ام یتقو .یتواضق چیه نودب ،طرشودیق یب »هظحل
 تمواقم مدع ،يدنباضف مدع ام راک .تسا یعیبط »ییاشگاضف« .مینکیم هبرجت ار »ییاشگاضف« میریذپیم
 ام و ،دزیریم هظحل نیا قافتا هب یگدنز تکرب و دَرخ ،هدشهدوشگ ياضف نیا زا ،مینکن تمواقم رگا .تسا
 رد و میوش فیعض ام هک تسین نیا ینعمهب میلست[ .مینک هدافتسا تیعضو ِرییغت يارب ،دَرخ نیا زا میناوتیم
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 رییغت ار هظحل نیا قافتا ینعی ییاشگاضف و میلست .مینک لوبق ار نآ دوشیم ام هب یملظ رگا هظحل نیا قافتا
 ].هدشهدوشگ ياضف دَرِخ و شمارآ اب هکلب ینهذنم لقع اب هن اّما میهد
 
 .تسین ندش هظحل نیا قافتا ِینابرق »میلست« .درادنپیم ندش ریسا و ینابرق ِینعمهب ار »میلست« ینهذنم
 ریسا و ینابرق هکنیا هن ،میوشیم یگدنز »میلست« ام .میوشیم هظحل نیا قافتا ینابرق ،تمواقم اب ام ًافافتا
 زا هدافتسا اب اما ،میتسه لاعف هظحل نیا تیعضو رییغت يارب ،»ییاشگاضف« و »میلست« اب ام .میوشب قافتا کی
 .ینهذنم ياه»هلیح« و اه»منادیم«ساسارب هن ،یگدنز دَرخ
 
 اب ینهذنم اما ،تسا یگدنز راک »ییاشگاضف« ].تسا اشگاضف ام یلصا تاذ ینعی[ تسا یعیبط »ییاشگاضف«
 راک رد تلاخد مدع و تلاح نیا رد ام ۀنارایشه ربص .دنک يدنباضف و تمواقم دهاوخیم »منادیم« و »هلیح«
  .تسا مهم رایسب ،یگدنز
 
 هظحل نیا یلو دنکیم رییغت هظحل نیا مرف و تیعضو .میتسه هظحل نیا رد ام .میتسین فلتخم تاظحل رد ام
 دنرذگیم و دنیآیم اهقافتا .دهدیم ناشن ام هب اهقافتا تروصهب ار هظحل نیا تیعضو ام نهذ .دنکیمن رییغت
 تمظع و ییابیز ام و دنرذگیم نامسآ رد اهغالک هکنیا دننام ،مینیبب ار ،هظحل نیا ،ار اهنآ نیب زاب ياضف ام ات
 ام رگا ،تروص نیمههب .دننکن بذج ار ام هجوت مامت و دنشابن مهم نامیارب اهغالک رگا هتبلا ؛مینیبیم ار نامسآ
 .مینیبب ار اهنآ نیب نکاس و زاب ياضف میناوتیم تاقافتا نتشذگ اب ،مینکن قافتا بذج ار دوخ هجوت مامت
 
 مهم قافتا هک مینک كرد ًاقیمع .دنکیم بذج ار ام هجوت مامت قافتا ،تسا مهم هظحل نیا قافتا مینک رکف رگا
 .تسا لطاب ،دشاب هچره قافتا دروم رد ام تواضق هک میریذپب !تسا يدج و مهم اضف .تسا يزاب قافتا .تسین
 .تسا قافتا نیرتدیفم ام رد »ییاشگاضف« ۀبرجت يارب ًایناث و تسین مهم ًالوا هظحل نیا قافتا
 
  .تسا »تسَلَا« دهعهب افو »ییاشگاضف« .دنکیم لیدبت دوخ یلصا ِسنج هب ار ام ،»ییاشگاضف«
 
 ،رکشت اب
 هیمس
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