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 یفاّشلا وه

   َدَرخاو ّتقح ،گنج نیز رگم ای
   َدرَب تگنر کی حلص ِناهج رد
 55 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب نآ و نیا اب نورد رد مادم و دهدیمن تسد زاً الصا دوش مهارف شیارب تصرف رگا .تسوخهزیتس و رگهزیتس ینهذنم
 دهد شیامن مادم ،دیامن گرزب ار شدوخ لامک رادنپ دنکیم یعس ًارثکا اهاوعد و گنج نیا رد و دزادرپیم اوعد و گنج
 !هن اوعد رگید فرط و دنادیم وا هک

  ؟َدوُب یماد ِبحاص هنامز رد
  ؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه
 407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يارب هدنبوک یخساپ هشقن ،ینهذِ رادوریگ نامه رد و !دروخیم مه تکش یلایخ ياهاوعد نیا رد یهاگ هک تسا بلاج
 !دح هچ ات تهالب !دشَکیم ار رگید ییورایور و فاصم

 يور ،منک زکرمت مدوخ يور ،يزابهش ياقآ بانج تاشیامرف هب هجوت اب و هناهاگآ و ِدج هب ماهتفرگ میمصت تسیتدم
 ،نآ زا سپ و دهد خر ییاسانش ات منک شهاگن طقف .دنکیم راکهچ فلتخم طیارش رد هک ماینهذنم ياهراتفر ِءزجءزج
 ِراظتنا ،عّقوت ِتیهام ،ینورد ياهاوعد و گنج نیا رتشیب منیبیم .يدازآ اب تسيواسم ییاسانش نوچ ،دوشیم تحار راک
 !هدرک هچ دیوگب مدآ و ملاع همه هب دهاوخیم الاح و هداد ریش نَم هُن ،ّعقوتم ِینهذنم .دنراد هجوت و دییات ،ندش هدید
 .هتشادرب ناشیارب یمدق دیاش هک یناسک ،نایفارطا ًاصوصخم

 و طیارش ،اهمدآ همه دشاب تساوح :میوگیم مدوخ هب راب نیدنچ زور ره هناهاگآ .مروخیمن شین اهخاروس نیا زا رگید
 تشز ياهراتفر اب يداد ماجنا يراک رگا .ینکن یبدایب هاش يولج دشاب تساوح ،هدمآ تغارس هک دنتسه هاش ،تاقافتا
 هملک کی ِندینش يادگ ،هاش روضح زا ندرب تذل ياجهب و مداد ماجنا ار راک نالف نمً الثم هک يرواین هاش يورهب
 !ینامب يرازگساپس و رکشت

 سانش هش دشاب هک مهاوخ ياهدید
 سابل ره رد ار هاش دسانش ات

 سانشان رعاش-

 رد تسا هاشداپ ،دتفایم قافتا شنورد هک يزیچره و هظحل نیا ،سکهمه و زیچهمه هک تسه مساوح یتقو و
 زا و تسا تشادمشچ و تنمیب مهدیم ماجنا هک يراک ره ،دوریم شیپ تذل اب زیچهمه ردقچ ،نوگانوگ ياهسابل
 .ملاحشوخ و یضار شنداد ماجنا

 ای تسا هدینامه اهنآ اب ،دراد تیساسح فورعم لوقهب هک ییاهمدآ ای تاقافتا يور ،رسهریخ ِشومچ ِینهذنم نیا اما
 مدوخ هب هظحلره رد مادم هکیتلاح رد یتح ،دنتسه تاقافتا و اهمدآ نیمه وا نایز و ررض یلک لماع دنکیم رکف
 رد منیبیم زاب ،تسین زیاج ییراکبلط و ندرک زان چیه و تسا هاشداپ هظحل نیا قافتا هک منکیم يروآدای هناهاگآ
 دیاب و تسوا اب قح دهد ناشن ات هدش ادیپ شاهلک و رس دراوم نامه رد دیدج هدیا و فرح کی اب هیناث زا يرسک
 ... و نیبب ار نم :هک دروایب ناشیور هب و دنک يراکبلط

 نیا ،هظحل نیا قافتا سابل رد هاش مهم هتکن يروآدای دوجو اب و ینهذنم شالت یلک زا دعب ،دوب بلاج رابنیا اما
 رباربرد اوِتصْنَا و توکس هنارایشه درد هناهاگآ مه نم و درکیم یجارو مادم ینهذنم و دوبن شخبرثا نادنچ يروآدای
 دش یبآ و تسب شقن منهذ رد ریز تیب هرابکی هب هکنیاات ،متفرگ شود هب ار ینهذنم ياهيراکبلط و اهشهاوخ
 :ینهذنم شتآ يور
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   َدَرخاو ّتقح ،گنج نیز رگم ای
   َدرَب تگنر کی حلص ِناهج رد
 55 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ماینهذنم .مدرک بجعت مدوخ هک تسشن مبل يور يدنخبل و تخیر مناج رد یشمارآ نانچنآ هرابکی ،دوب بیجع
 یناهجنیا یسنج هک قیمع ییداش ،دوب ضحم تیاضر ،دوبن مرس يوت ياهمزمز چیه ،دمآیمن رد شیادص ،دش ردوپ
 .هتشاذگ ینهذنم منهج هب مدق دنوادخ مدوب هاگآ اما .دوش نایامن نوریب رد هک تشادن

  ناکمال زا دهن يو رب مََدق ،قح
 ناٰ◌َکف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ 
 1381 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .منادیمن مه زاب ؟هچ اما ،هدرک رییغت منورد يزیچ مهاگآ ،تسین مهم مه شندیمهف .دش هچ مدیمهفنً اتقیقح

 نیا اب فاصم رد هک نادرگم بیصنیب مه ار نم .تسا همه لاح لماش وتِ تیانع لاح همه رد و هشیمه ،اراگدرورپ
  .مدنمزاین وت تیانع و فطل هب ،راکبلط هشیمهِ يوررپِ ّعقوتمِ ساّیس ِینهذنم

 يراب فطل نودب ،نم ِیهاگآ و شقافتا و هظحل نیا هب مندوب رایشوه یتح مدرک كردً الماک ،هداس رهاظهب قافتا نیا رد
 و دروآیم نوریب یخاروس زا رس هظحلره و متفایم ریگ ینهذنم هلت رد رتشیب ،اهتنایب یشکاشک رد و تسا چیه یلاعت
 .ددزدیم ار نم روضح

 .يزاسیم دیدپان ار ینهذنم تالایخ و رکف مامت ياهظحلهب ،تناکفنک اب و يراذگیمن نامیاهنت هک مرازگساپس ،ایادخ

 .مالسلاو

 

  میرم-


