
 .مالس ضرع اب
 
 »دجنگب زیچهمه رحب نیا رد«
 
 زونه اهناسنا زا يدایز دادعت و نایفارطا و هداوناخ .منکیم راک مدوخ يور مراد و تسا رارق هچ زا هیضق مدیمهف و مدش انشآ روضح جنگ اب
 .دنتسین هاگآ عوضوم نیا زا

 
 دنچ ًاقافتا .دراد دوجو مه يرگید دید و یگدنز کی هک دنتسین هاگآ ،میتسین ینهذنم ام هک دنتسین هاگآ ،هچ ینعی ینهذنم هک دنتسین هاگآ
 .مدش انشآ انالوم و روضح جنگ ۀمانرب اب ادخ فطل هب یلو ،مدوب هتسد نامه وزج و متسنادیمن مه نم دوخ ،شیپ لاس
 
 درد طقف شاهجیتن و تسا ینهذنم يور زا هک دننکیم ییاهراک تعاس ره و زور ره نایفارطا .ماهدرک تفرشیپ و ماهدرک رییغت یمک نونکا
 هکلب ،دننکیمن لمع اهنتهن .دننکیمن لمع میتفرگ دای ام هک يدیدج ِدید قبط هصالخ و تسا درد شاهجیتن هک دننزیم ییاهفرح .تسا
 .دنناشکیم ینهذنم ِدید هب مه ار نم
 
 ار ریز تیب ایآ مسرپیم دوخ زا ؟منک راتفر اهنآ اب هنوگچ دیاب ،مراد راکورس اهنآ اب و منک یگدنز مروبجم اهیضعب اب ؟تسیچ فیلکت الاح
 ؟ماهدش هجوتم
 
  دجنگب زیچ همه ،رحَب نیرد رحَب نیرد
 دیناردم نابیرگ ،دیسرتم ،دیسرتم
 637 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و ردپ هک يراک ره .متشاد منادیم ِّسح و مدلب هک مدرک سح ،مدرک مدوخ يور ندرک راک هب عورش روضح جنگ همانرب اب یتقو تسا مدای
 .درک لمع روطنالف دیاب و تسا هابتشا متفگیم نم ،دندرکیم نایفارطا ای و مردام
 
 دوب لامک ِرادنپ نیا و مدزیم فرح لامک رادنپ اب منهذ رد طقف ،مدرکیمن لمع متفگیم هک یگنشق ياهزیچ نیا هب مدوخ نم ًاعقاو یتح
 ؟دوب هچ نم داقتنا و يریگداریا همهنیا ۀجیتن .دزیم فرح تشاد هک
 
 و فرح نیا هک دهدیم ناشن اهنآ ِتبحص نیمه .»!؟يدرک عورش مه زاب« :دنتفگیم نم هب اهعقوم یضعب هزات و تشادن ًالصا هجیتن
 .دندزیمن ار فرح نیا هنرگو ،هدوب ینهذنم زا نم لمع
 
 :زا دنترابع هک موشب مهابتشا هجوتم هک دش ثعاب لماوع يرس کی

 
 هیقب شنکاو ثعاب هزات و درادن ياهجیتن چیه مدیدیم نینچمه .مدشیم نامیشپ مه شدعب و موشیم یلاخ مدوخ هک مدیدیم  -1
 .دوشیم
 
 ياهتبحص و روضح جنگ ياههمانرب دعب هب اجنیا زا .منکیم هابتشا مراد دنکن متفگیم و متشاد ینامگدب و کش مراک نیا هب مادم  -2
 .يزابهش ياقآ زا ساپس .دوب نم ِيرادیب يارب يزابهش ياقآ

 
 متسنادیمن ،هچ ینعی لامک رادنپ متسنادیمن ،هچ ینعی »ینهذنمِ منادیم« هک متسنادیمن ًالصا نم هک دوب نیا لماع نیرتمهم  -3
 دندرک تبحص تاعوضوم نیا دروم رد ناتسود و يزابهش ياقآ ردقنیا .هچ ینعی دیدح نم دص ِسومان و وربآ متسنادیمن ،هچ ینعی تواضق
 .مدش يزیچ هجوتم و مدرک کش مدوخ هب هرخالاب ات دندز لاثم و
 
 دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک
 دیدپان ِدنب هب هتسب یسب يا

 3240 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،دنتسه ناهنپ مه ًاعقاو .دنتسه ناهنپ دنب اهنیا دیامرفیم انالوم و دنتسه مه اب »ینهذنم سومان« و »لامک رادنپ« ،»ینهذنمِ منادیم«
 .مراد لکشم نم هک دنکیمن کش شدوخ هب ًالصا مدآ

 
 متفگیم دندادیمن شوگ رگا و دنهدب شوگ هک متشاد مه راظتنا و مهدب دای هیقب هب مورب دیاب نیاربانب ،مدلب و ماهدش داتسا مدرکیم رکف نم
 و تسا كانرطخ یلیخ راک نیا دندومرف يزابهش ياقآ تسا مدای .مدرکیمن کش مدوخ هب ینعی ،دنهدیمن شوگ هک تسا بیجع یلیخ
 .منکیم كرد ار ناشیا فرح يدودح ات نآلا

 
 ثعاب نوریب رد نم ياهراک ایآ هک دیسرپب ناتدوخ زا امش هک تسیبوخ رایعم کی نیا دندومرف يزابهش ياقآ ریخا ياههمانرب رد  -4
 ؟دوشیم نارگید تمواقم
 
 .دنکیم راک نم رد دراد هک تسا ینهذنم هک مدش هجوتم نیاربانب ،دش نارگید رد تمواقم ثعاب نم لمع و فرح
 



 ثعاب هک تسا تیامح و قیوشت نیا هکلب ،دهدیمن و هدادن باوج ینامز چیه ،شنزرس و تمالم و داقتنا هک متفرگ دای يزابهش ياقآ زا  -5
 .میراد تیامح و قیوشت هب زاین ام ۀمه هک دندومرف ناشیا .دوشیم تفرشیپ

 
 هب و دننک رییغت دنناوتیم اهناسنا ۀمه ًاعطق .دنورب ورف ینهذنم ربج رد رتشیب و دنکشب هیقب ِرپ و لاب هک موشیم ثعاب يریگداریا اب نم
 .دوشیم عنام نهذ ياهتیدودحم و ربج یلو ،دنسرب دنهاوخیم هک يزیچ
 
 ینعی .دوشیم يدیماان و تمواقم و یناوتان و یکچوک و یشزرایب ساسحا و نهذ رد ناسنا ندش قرغ ثعاب داقتنا و يریگداریا الاح
 .ندرک تحیصن و نتسناد هن ،دوشیم مدآ ندش مرن ثعاب هک تسا ندرکن تواضق و نتسنادن .تسا كانرطخ رایسب »ینهذنم منادیم«
 .رورغ و ربکت ساسحا هن ،دیایب ام زکرم هب یگدنز دوشیم ثعاب هک تسا دوخ ِندرک کچوک نیا

 
 دصق هک یسک .میتسین نارگید رییغت رکف رد .نیمه ،میرادیم هگن نشور و مینکیم نشور ار نامعمش طقف ام دندومرف يزابهش ياقآ  -6
 تحت ًاعطق ،تسا نارگید رییغت رکف رد هک یسک .دوشیم نارگید رد یگدنز ندمآ الاب ثعاب دوخهبدوخ ،تسا نشور شعمش و درادن رییغت
 .دروآیم الاب ار نارگید ِینهذنم نوچ ،دراد سکع ۀجیتن شراک و تسا ینهذنم ۀطلس


