
  مالس

 ،ینهذنم يوربآ رطاخ هب یلو متفرگ سامت شیپ هام کی دودح راب کی .نارهت زا ،متسه اشوین نم .منکیم عورش مدوخ یفرعم اب لوا
 .هدوب یسک هچ زا ،متسه نم شلوئسم هک ییاهراکبارخ نیا مامت هک متفگن ینهذنم يوربآ ظفح يارب .منک یفرعم ار مدوخ متشادن تارج
 يوربآ نیا نتخیر صوصخ رد امین ياقآ مایپ هک یعقوم ات دشیم مه لاحشوخ مدوب هدرکن یفرعم ار مدوخ هکنیا زا مینهذنم ادعب یتح
  .دروآ مدوخ هب ار نم ،یعونصم

 .مراذگب كارتشا هب امش اب ار مدرک مدوخ رد هک ییاهییاسانش زا يدادعت مهاوخیم مایپ نیا رد

 يزابهش داتسا تبحص نایم رد ای و هشیمن طوبرم نم هب اهمایپ ای همانرب ياهتبحص زا شخب نیا هگیم يرکف تقو ره هک مدش هجوتم
 منکیم یعس امتح .هشیم طوبرم نم صخش هب اعطق اجنوا دص رد دص ،مریم نهذ تامهوت هب و هشیم ترپ ییاج هب مساوح ناتسود ای
  .مدب شوگ قیقد ار تمسق نوا ،هدش طبض تروصب

 نم هک رکش ار ادخ :تفگیم نم ینهذنم ،مدادیم شوگ لامک رادنپ ياههمانرب هب هکنیا اب شیپ هام کی ات هک مراد يوق لامک رادنپ نم
 يدودح ات ار لامک رادنپ ،كرامناد زا یلع ياقآ هلمج زا ناتسود کمک هب .متسه نتورف و عضاوتم هک سب زا مرادن لامک رادنپ الصا
 .دندرک هراشا نآ هب اهراب ،اسیرپ مناخ هلمج زا ناتسود هک یمانکین نامه ،متسه هداوناخ ياضعا زا دییات يوج و تسج رد .مدرک ییاسانش
 .مزادرپیم صوصخ نیا رد ياهبرجت حرش هب همادا رد و اهيدارمیب زا یتحاران رد

 :لامک رادنپ

 دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا

 دور نوریب یبجعم نیا وت ز ات

  3215 تیب ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 راک ات مراپسیم ادخ ناتسد هب ار مدوخ .تسه نم رد یبجعم نیا زونه سپ .هن ؟هتفر نوخ سب تاهدید و لد زا ایآ :مسرپیم مدوخ زا
 نم زا ار یبجعم نیا يزور ،لامک رادنپ ییاسانش لباقم رد ییاشگاضف ات منکن تمالم ار مدوخ هک منکیم ار میعس مامت .دنکب ار شدوخ
 .دنک نوریب

 لحم و يزاب هناخ هب يزاب يارب ار وا هک مدید تشگزاب رد و مداد لیوحت اهنآ هب شردپ هداوناخ تاقالم يارب ار دوخ ضیرم دنزرف یتقو
 اب ارچ هک مدوب هتفگ ،مدوب هداد ناشن شنکاو البق .مدش مدوخ ینهذنم رظان طقف ،مدادن ناشن یلمعلا سکع چیه راب نیا ،دندرب یمومع
 رد یتدم و ندش هدیشک نهذ رد و ،رگید يزاس ببس ات رازه و ؟دیدربیم یمومع ناکم هب يزاب يارب ار وا ،تسا رامیب دینیبیم هکنیا دوجو
 .مدرک رارکت مرس رد مادم ار تیب نیا و مدرک توکس طقف رابنیا .دنوادخ تیانع نداد تسد زا و ندش مگ نهذ

 هدش هدناوخ یحلا جرخی  دمصلا یحلا جرخم ات وش هدرم

 دروآ نوریب هدرم نیز ياهدنز

 551 تیب ،مجنپ رتفد ،يونعم يونثم

  ».دور نوخ سب تا هدید زا و لد زا« .هن ؟دش مامت ایآ یلو .مدرم مدوخ ینهذنم ربج هب و مدادن ناشن یشنکاو چیه نامز نآ هصالخ

 شیپ هتفه ارچ !دندرک ار راک نیا زاب ،يدوب هتفگ اهنآ هب شیپ هعفد هکنیا اب ارچ هک ،یتح رهظ ادرف ات بش نآ درک عورش نم ینهذنم
 ببس و تلع و دنیبیمن و دنتسین اهنآ هشیم رتدب شلاح یتقو هکنیا يارب امتح !؟دنربب دعب هتفه ندرکن ربص ارچ !؟دوب تمالس هک دندربن
 .مروایب نوریب ار مدوخ ینهذنم گنچ زا يدودح ات و منک ییاسانش ار يزاسببس متسناوت ربص اب هرخالاب هکنیا ات ،هگید يزاس

 لوا شخب ،937 همانرب رد يزابهش ياقآ اتیاهن و مدرک ییاسانش ،همطاف مناخ يونعم ياهمایپ زا یکی زا ار يردام شقن اب یگدش تیوهمه
 لد زا زونه .تسه یچ لامک رادنپ مدش هجوتم هزات هک دوب اجنیا ».تسا لامک رادنپ نیا ؟دهدب شوگ امش فرح هب دیاب یسک ارچ« :دنتفگ
 .مراد هگن يرایشوه رد ار صقن نیا ،منکیم یعس طقف و هتفرن نوخ یفاک هزادنا هب ماهدید

 :شجنر نتخادنا

 نک وفع ام زا وفع بحم ياک

 نهک روسان جنر بیبط يا

 3253 تیب ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 رد نونکات هک یتاهابتشا و مدوخ ینهذنم يارب ادخ زا ات تیب نیا رارکت هب مدرک عورش ،روضح جنگ ياههمانرب زا یکی ندید زا سپ
 یناسک .هن ؟منکیم وفع ار نارگید نم ایآ هک مدش هجوتم ناهگان .مریگب يرای ادخ زا و منک وفع بلط منکیم مه زونه و ماهدرک ینهذنم



 دنوادخ زا روطچ .منکیم لمح مدوخ اب تساهلاس و منادیم مدوخ ملسم قح ناونع هب ار اهنآ زا شجنر و ماهدیجنر اهنآ زا هک دنتسه
  ؟مراذگب نیمز ،مشکیم شود هب لاس نایلاس هک ار اههنیک و اهشجنر نیا متسین یضار هکیلاح رد ،دشخبب ارم مهاوخیم

 :نارگید لرتنک

  نابتلق يا یهچ رد و يوگ رد

 نارگید لابس زا ارد او تسد

 2235 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 .منکیم لرتنک ار نارگید روطچ هک مدیدیمن نم .دنتفگ ار عوضوم نیا همانرب ره رد راب نارازه يزابهش ياقآ ،دندادیم ماغیپ ناتسود مامت
 رد اضریلع ياقآ و رهشون زا ارهز مناخ مایپ کمک اب و .»داد الب ار وت یتهج ره زا« ،مدش وربور اذغ ندروخ رد مدنزرف تمواقم اب هک اجنیا ات
 دیاب الاح ،نم ینهذنم رظن زا و تسا کچوک یلیخ هکنیا اب نم هلاسود دنزرف هک منیبب متسناوت هرخالاب ،1-938                   همانرب
  .منکن تلاخد شراک رد نم ات تفریم هسردم هب لقادح ای دشیم ناوجون و دشیم گرزب

 لفط نیا رس زا تسد ییاسانش نیا اب !دب ییاذغ هچ و تسا بوخ شیارب ییاذغ هچ هک دنادیم هچ ،دوشیم مه رامیب هک هلاسود هچب نیا
 شیارب ،دراد تسود وا هک هنوگنآ مه نم و دروخب دراد تسود هک نامز ره و دراد تسود هک هچنآ ره ات متشاذگ دازآ ار وا و متشادرب موصعم
 مک ینهذنم بیرخت راثآ ،مدرک ییاسانش ار رما نیا هک تسین مه هام کی یتح هکنیا اب رکش ار ادخ هک .منک یم هئارا شهب و منکیم هدامآ
 .متسه نآ دهاش و دباییم دوبهب كدوک رد مک

 :اوتصنا

  شاب شوماخ نک شوگ ار اوتصنا

 شاب شوگ یتشگن قح نابز نوچ

 3456 تیب ،مود رتفد ،يونعم يونثم

 هجوتم هزات نم .دندرک هئارا صوصخ نیا رد یتاحیضوت و دوشیم کچوک ینهذنم اوتصنا اب :دنتفگ ادیآ مناخ 939-1 ینفلت مایپ رد بشید
 ،يراکبارخ طسو رد متشاذگ ینهذنم يارب هک ییاهبوچراهچ هلیسو هب هک هدمآ شیپ اهراب یلو مدرک ییاسانش ار یعوضوم هکنیا اب مدش
  .موش جراخ ربج زا و منک فقوتم ار مدوخ هزات مناوتیم

 مدنزرف لئاسم یمامت صوصخ رد زونه نم :لاثم يارب .منکیمن تیاعر ار اوتصنا نم هک درک عوضوم نیا هجوتم ارم ادیآ مناخ تاحیضوت
 كراپ زا یتقو ،الثم .نم ینهذنم قشع هن و دراد جایتحا هدش هدوشگ ياضف هب طقف ،مدنزرف هک ماهدید اهراب هکنیا اب منکیمن ییاشگاضف
 ضیرم هک دناسرتیم هنرگو ،دوش ضوع دیاب شسابل ای و دوش هتسش دیاب مدنزرف ناتسد هک دراد رارصا نم ینهذنم ،مییآیم هناخ هب
 .دوشیم

 يراک هب روبجم ار وا هاگچیه هک متشاذگ ار نوناق نیا .دنکیم تمواقم تدش هب مدنزرف مهدیم ماجنا ینهذنم ربج زا ار راکنیا هک تقو ره
 یتقو اتیاهن .تسا نوناق و حالص نم ینهذنم رظن زا يراک ره زا ،موش فقوتم هظحل نامه رد مدید وا رد ار تمواقم عقوم ره و منکن
 کمک فقوت نیمه الومعم هک موشیم فقوتم ،دهد ماجنا ار راک نآ دهاوخیمن و دنکیم تمواقم تسد نتسش ای سابل ضیوعت هب تبسن
 دشکیم تسد تمواقم زا مدنزرف ییاسآ هزجعم زرط هب ای و هدش هدوشگ ياضف کمک هب دیایب مرظن هب عوضوم يارب يراک هار ای هک دنکیم
  ؟دشکب اجنآ هب راک دیاب ارچ یلو دهدیم ماجنا ار راک نآ لیامت اب و

 رد اصوصخم ،موشن مدنزرف تمواقم هجوتم و منک هابتشا تسا نکمم اهتقو یلیخ .منکیمن تیاعر یتسرد هب ار اوتصنا زونه نم نوچ
  .دوشیم فقوتم لطاب هخرچ نیا ادتبا زا منک تیاعر ار اوتصنا رگا .دوشیم هتشاذگ میور شیپ هک دیدج لئاسم صوصخ

 .مراد ار يرازگساپس لامک ،ینس ره رد راوگرزب ناتسود یگمه و يزابهش ياقآ زا نایاپ رد

 قارف فرب رد راد ار اهدژا

 قارع دیشروخ هب ار وا شکم نیه

 1057 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

  رادهگن ادخ

 


