
 رگهضرع

 

 .دهد داب رب ار مایمهوت و ینهذ نم تیثیح دراد دصق رگید يهقیقد دنچ ات مایلصاِ نم

 

 ...دنک رود متلاصا زا ارم هک درادن ار نیا ِشزرا میارب ایند نیا رد يزیچ چیه

 .ندوب رکیپ وردیب ینعی اهيزورما لوق هب .يا هشیریب ینعی ،یلوصایب ینعی تلاصا زا يرود

 .ریغال و تسوا هب ندنام هدنز و ،ندش هدنز زین مراک لصا سپ .ریغال و تسوا نم لصا

 بسا و انالوم ياپزیت ریش فطل هب هتبلا دص .درک مهاوخ شالت اوق مامت اب ،تسواِ ریغ هچنآ ره ندز شتآ رد ،نیاربانب

 .روضح جنگ يوردنت

 

 ار نانیمطا نیا نم هب میانالوم هک ارچ .منکفایم شتآ رب یمامت هب ار دوخ و مشکیم دوجو مامت اب ار ریضال يهرعن ،سپ

 .دیسر دهاوخن يررض چیه وت ِلیصا رهوگ رب زگره هک تسا هداد

 

 ... یلع ای ،سپ

 

  ؟يوشب هدید یهاوخیم ایآ :دندیسرپ و دندرک هاگن منامشچ هب نویزیولت رد 909 يهمانرب رد يزابهش ياقآ

 

 ینالف رد ار وگلا نیا یلو .متسین ندش هدید لابند هب ناونع چیه هب هک نم :هک مداد خساپ نانیمطا اب و گنرد نودب

 .منیبیم حوضو هب )مناکیدزن زا یکی(

 

 تایبا بیکرت يراذگرثا و ،مزکرم رب همانرب زیگناتفگش حرط ندش يراج و یظفاحادخ ات مالس زا 909 يهمانرب ندید اب

 .درک راک هب عورش نم رد هلصافالب ناداتسا ِداتسا و دش هدوشگ هاگآوخان منورد هاگراک ياضف ،بختنم

 شدنگ يوب و رهاظ هک دروآ الاب منورد لالز ارهاظ يهمشچ يور رب ار یتافاثک وا .دروآ تریح هب ارم وا میقتسم ِراک

 مورب و موش بآ متییادخ ربارب رد تلاجخ زا متساوخیم هک درک مرجزنم دوخ ینهذ نم زا نانچ نآ .دز مه هب ار ملاح

 .نیمز ریز

 مشکب نآ زا ار دوخ يهدنز یگدنز أعیرس و ،شمدید هک منک رکش متفرگ دای .منکن تمالم ار دوخ هک متفرگ دای اما

  .منکن دوجو سح نآ اب رگید ات ؛مناهرب شررض و یشکدوخ زا ار مدوخ ات نوریب

 رد و ،ناوخب ارم هظحل ره ...ناوخب ارم هتفگ شدوخ .یگدنز يهدنشخب شوغآ هب مدرگرب و مودب ار هار مدق ود نیمه

  .درگرب و ایب تدوخ هب دوز .تمشخبیم .درگرب یتسه هک یتلاح ره

 ملصا زا ارم دهاوخیم طقف و تسا تکرح ربارب رد نهذ تمواقم و ،نداد شک و یسرنیا نامه ،تمالم هک متفرگ دای

  ...تسین جنر و یهانپیب و درد زج مه وا زا يرود .دراد هگن رود

 

 



 :مدیدیمن دوخ رد هظحل نامه هب ات هک مدید اههچ هک منکیم المرب ناتیارب الاح نیمه و درک لاعف ار مرظان دید یگدنز

 

 .دنهد ناشن تشگنا اب ارم اجهمه و ،موش فورعم متشاد تسود .موش رگیزاب متشاد تسود یناوجون زا نم هک مدید

 ایلارتسا سوهارپا نلاس رد يزور هک دوب نیا ،یقیسوم هب هقالع زا رتشیب ،ونایپ نتخاون يریگدای رد میاهفده زا یکی

 ملامب ار دوخ لیبیس ربکت اب سپس و .دننزب فک و دنوش دنلب میارب تیعمج نیا ،رخآ رد و مزاونب یچاشامت رفن رازه يولج

  .موش رورغ تسم و

 

 ار دوخ لابس دلام ربکت زا هک سک نآ

 دشاب رینتسم نوچ ییایربک رون زا

 839 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 !منوریب و نورد یکیرات رد دوب یبجعت هچ سپ

 

 

 لابند هب نم نیاربانب ،مدرک كاپ تدم همه نیا ار ممارگاتسنیا و كوبسیف نم هک مدوب رادنپ نیا رد شیپ لاس هس زا

 هب یسرتسد نینچمه و طابترا يرارقرب يارب يرازبا .مارگلت هب مدش تیاده رظان دید اب ناهگان !متسین ییامندوخ

  .روضح جنگ ياهلاناک

 و لدم و اهشیارآ اب مدوخ زا سکع ات 16 هک مدید و مدرمش .درادن یقرف چیه سکع موبلآ اب هک ...مدید ار ملیافورپ

 انالوم تایبا زا ات دنچ الهبال نآ هک دنامن هتفگان .ماهتشاذگ توافتم ياهتسژ و فلتخم ياهسابل ،فلتخم ياهوم گنر

 درکیم لصاح نانیمطا هک یسوواط( .دناوخیم زین انالوم ،سوواط نیا ،هبهب دنیوگب لد رد ناگدننیب هک مدوب هتشاذگ زین

 و راکتشپ ،میاهسکع ندرک لدب ضوعرد و مدوب هدرکن محر زین پاستاو هب )!دنوش ادیوه شتشز ياهاپ ادابم هک

 .مدادیم جرخ هب یبیجع تموادم

 

 شوتور و تیدا و نتفرگ ملیف و سکع ياپ .يرگهضرع ياپ درک فلت تقو تساپسان يهدنب نیا ردقچ !نم يادخ

 »ال« فرص ات یتشاذگ شرایتخا رد وت هک ییاهبنارگ تقو .نآ و نیا هب نداتسرف ای ،لیافورپ يارب اهنآ باختنا و ندرک

 ... دنک تدوخ رون هب ندش نشور و شیاهیگدش تیوهمه ندرک

 

 نک ال شیوخ هجاوخ يا نک اهر يرگهضرع

 دشاب رینم سمش تدوجو هرذ ات

 839 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و مدرکیم دییات و هجوت بلط نارگید زا ممادنا و هرهچ يهطساو هب ،دوخ نورد رهوگ ییازفارون يور رب راک ياج هب نم

 .دربب دوخ اب ار مدوب هدرک عمج تمحز اب هچره و دیایب هک متشاذگیم زاب ،دزد شوم يارب یتحارب ار رابناِ رد هنوگنیدب



 

 مطباور رد ارچ ؟منکیمن تفرشیپ ارچ ؟هدب ملاح ارچ نم هک دوب متسد زین منک هچ منک هچ يهساک هک تساجنیا بلاج

  ؟موشیم ریقحت و مرادن مارتحا و تزع

 

 نم يور اههاگن يهمه هک دشیم لصاح نانیمطا نیا دیاب .دوب ندش هدید ،میاهنتفر ینامهم يارب نم فادها زا یکی

 ندوب مشچ وت زا فورعم لوق هب ،بسانمان ششوپ و ظیلغ شیارآ اب هاگنآ .مشاب عمج نآ رد نز نیرتابیز نم و دشاب

 ،هزناپناش کی نیع رخآ ات لوا زا و متسشنیمن میاج رس مه هقیقد 2 نم ،ینامهم ره رد انثتسا نودب .مدرکیم فیک

 هدید و يرگهولج هب نیشتآ لیم نیا رگا :ناتسود دییوگب امش .مدوب ندیرپ نییاپ الاب و ندیصقر لاح رد یلاق لگ طسو

  ؟!تسیچ سپ ،تسین ندش

 

 ارچ ،تسا ینتفر نیب زا و چوپ هک ار ترهاظ لاب و رپ سپ ،یشاب هتشاد روضح سنج زا یلاب و رپ هک يراد بلط رگا

 ؟ینکیم هولج

 

 تلاب و رپ ياشگم تلامج نکم هولج

 دشاب ریطتسم ناج ییادخ رپ اب ات

 839 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 یتح ،نادان نم نیا .مشاب هداتسرفن ار مماوقا و ردارب ،ردپ ،مدوخ یگدنزاون ياهویدیو وا يارب هک مسانشیمن ار یسک

  .دوش هدید تساوخیم زین نارگید رنه يهطساوب

 

 هک دوب مدوخ ریوصت يور مهاگن مادم ،میهافم يور رب زکرمت ياج هب ،مایقشع ناشیوخ اب يریوصت ياهتسشن رد نم

  ؟!نیا زا رتالاب یلوصایب .موشیم هدید روطچ اهنآ هاگن زا منیبب

 

 مناوتیم يزابهش ياقآ لثم مه نم هک مدوب هدش مهوت و لامک رادنپ راچد رعش تیب دنچ طقف ندش يراج زا سپ

 منم یگیم يدش دنلب ؟!طسو نیا وت یگیم یچ ،لوضفلاوب هلبا هخآ .يونثم ياهناتساد نایب رد مشاب هتشاد یحرط

  ؟متسه

  ...متسین وت سنج زا نم ...تاج رس نیشب

 فلت و ینادنز هابتشا هب وت رد هک ار متییادخ نینزان و كاپ يرایشوه يورین الاح نیمه و موشیمن هارمه رگید وت اب نم

 .ریمب و ورب ؟!ینامب هدنز یهاوخیم روطچ منیبب الاح .نوریب مشکیم ،مدوب هدرک

  .متسین رود زین هاگترپ زا ،مکیدزن ادخ هب هک یمدق ود نامه ...ناطیش ياههاگنیمک تسا روآ تشحو

 

 شیوخ ِّدح رد یلو ،وت ینینزان

  شیب ،دح زا هنم اپ هللا هللا



 3305 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تدوخ زا رتنینزان رب ینز رگ

 تدرآ ریز ،نیمز متفه گت رد

  3306 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 

 دوخ دح زا ار تیاپ رگا تلاح هب ياو و رادرب مدق ینتورف اب و یگتسهآ هب .يوش لامک یعدم و ربکتم و شکرس ادابم

  .يراذگب رتارف

 

 ناشیا هک میوگیم نالا اما .دشکن تلاجخ مه یلیخ یکلفط ،ماینهذ نم هک مدرک هدافتسا هتشذگ لاعفا زا نتم نیا رد

 يرایشوه هک یعقاوم رد و رگید ینهذ ياهنم اب یهارمه و ،یگتفرگوج عقاوم رد مه زاب .دنکیم اهراک نیا زا مه زونه

 .دهدیم همادا یچاشامت ندرک عمج يارب شیاهیزاب کقلد هب ،دشابن شرظان مروضح

 

 .مدوب هتخادنن ملق زا زین ار نامدیع يهرفس شیامن یتح هک مدید رظان دید اب زورون دیع نیمه الثم

 ؟!نیا زا رتالاب یتسپ و تراقح

 

 

 رطخ گنز اج نامه ،يرادن ار یگدش تیوهمه نالف يدرک اعدا هاگره سپ نیز ،مرتحم ًاتبسن ِموناخ هک متفرگ سرد

 اب .يدشن نآ ییاسانش يهیده قیال زونه ای هدماین الاب طقف ،تسه وت ردً امتح ،نآ هک شاب نئمطم و ونشب نورد زا ار

  :تفگو تخیر متسد يور ار یکاپ بآ هک انالوم تیب نیا هب دانتسا

  

 تسا وت رد ،تِّلم ود و داتفه هلمج

 تسد وت زا درآ رب نآ ،يزور هک هو

  3288 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 طقف توکس رد و نییاپ زادنب ار ترس ،دنبب ار تنهد سپ .تسه وت رد مه راکتیانج و یناج و لتاق یتح ،مزیزع ینعی

  .يوشیم ملاع ياوسر و درک دهاوخ ور ار تتسد ناکفنک ،ینک اعدا .نک راک

  

 .درک مهاوخ سح مشود رب ار یتیلوئسم ،زیزع ناگدنونش و راوگرزب يزابهش ياقآ روضح رد اهتبحص نیا اب

 ار راب نیا وت هک هداد هدعو نم هب انالوم .مشکیم شود رب لیم لامک اب ار تیلوئسم راب هک میوگب مهاوخیم اجنیمه

 نیگنس راب و دیآیم رابدرب ربلد ،هرادن هار نآ هب تصقان لقع هک یهار زا هک نک هراظن دعب و شکب شود رب نانکهدنخ

 .دنامن یقاب وت رد ییامندوخ هب یلیامت یتح رگید هک نانچنآ ؛دربیم و درادیمرب تشود زا ار



 

 یشک وکین ار راب نیا نوچ کیل

 یشوخ تدنشخب و دنریگرب راب

 3450 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

  :سپ

 ... مشکیم يرآ ،تسود يا مشکیم

 1663 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 :هک منزب دایرف قوذ اب زاب ات

 

 نم تشپ ز نارگ راب نم تشرد هر هتفر

 نم راب هدرب هدمآ نم رابدرب ربلد

 1837 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ایلارتسا زا ناجرم مناخ-


