
 .مالساب
 
 :روضحجنگ 938 همانرب زا

 
  داهتجا اب ینک نید مزع وچ وت
  داهَن ردنا دنز رب تگناب ،وید
 4326 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  يوَغ يا شیدنیب ،وس نآز ورَم هک
  يوَش یشیورد و جنر ریسا هک
 4327 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  يرُباو نارای ز ،يدرگ اونیب
  يروخ ینامیشپ و ّيدرگ راوخ
 4328 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 .دینک راک هک دراذگیم وید ،يربب راک هب ار تششوک مامت ینعی ،دینک راک مه داهتجا اب و دینک راک ناتدوخ يور دیهاوخب رگا هک دینکن رکف
 .تسین تسار رَس نیا

 
 ورن هک دزادنایم هار ادص و رس ،دنزیم تَگناب وید تزکرم رد .دناسرتیم ار امش و دیورب ولج دراذگیمن امش ِینهذنم دوخ ای ناطیش ای وید
 .نکن اهر ار یگدینامه ،دنوادخ يوسهب ،ییاشگاضف يوسهب

 
 امش »!يوشیم اهنت ،اه يوشیم ادج تیاهتسود زا وت !اه يوشیم نامیشپ !اه يوشیم لیلذ« :دیوگیم ام هب ام ینهذنم قیرط زا وید
 .موشب اهنت مهاوخیم ،موشب مهاوخیم دییوگب

 
 نابایخ يوریم ،اه داد یهاوخ تسد زا ار اهزیچ ،يوشیم يروطنآ ،يوشیم يروطنیا« :دروآیم شیپ ینهذنم نیا هک یسرت ره ًالصا
 .تسا وید تمحازم نیا ،تسا وید گناب اهنیا ؛دیسرتن ًالصا »"!!!دربب ناتسرامیب ار وت تسین یسک يوشیم ضیرم ،تخبدب یباوخیم
 
 ،یهدیم تسد زا ار نآ ،یهدیم تسد زا ار نیا« :دیوگیم کچوک ینهذنم ینعی ناتنهذ قیرط زا گرزب ینهذنم ینعی نوعرف رگا
 و ،ونشن ًالصا ،ینکیم ررض دیوگیم ناتنهذ رگا .مهاوخیمن ،رُبِب ارم تاناکما ،نکب یهاوخیم يراک ره وگب »!یهدیم تسد زا ار تتاناکما
 .ُ»ریَضال« نزب هرعن ،منکیمن ررض نم ،منکیمن ررض نم وگب

 
 ِزکرم زا ار یگدینامه ره نیاربانب .تسا ندنک ناج عقاورد اهیگدینامه ِبسحرب نتسیز سپ ،میتسین ینهذنم نیا ام هک میدیمهف نآلا ام
 .دننکب ،دننک نوریب ام
 
 ندنک ناج زا ام ِناج هک ،نک عطق )تسا نهذ ِياهرازبا نامه هک( ار ام ياپ و تسد ،نوعرفيا کنیا ناه .دسریمن ام هب يررض چیه«
 ».تفای تاجن

 
 
 راک نیا رد .دیزرلب اج زا دیابن ،دناسرتب ییاونیب زا هچ ،دهد بیرف نداد هدعو اب ،دنک عیمطت ار امش دهاوخب هچ ،وید گناب زا امش هجوچیه هب
 .دینکب هبلغ ناتینهذنم سرت و بیرف رب ییاشگاضف اب دیاب امش
 
 رکشتاب

 
 ناملآ زا زانلا


