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،زیزع ناتسود و يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب

:قافتا نیرتمهم

 و موش یم رادیب باوخ زا هک ینامز زا ینعی .مشاب رظان و رضاح ًامیاد دیاب هک متفرگ دای ار نیا روضح ِجنگ زا
ِ قیرط زا دنوادخ ات مراد هگن مدع ار مزکرم شا هظحلره ،مدنب یم ار منامشچ هک ینامز ات ،منک یم زاب ار منامشچ
 دادعت نیمه ِنیع ،متسه رادیب تعاس17 ای16 ًالثم زور هنابش ِلوط رد رگا یترابع هب .هنک لمع و رکف نم
.ینهذ نم هن ،هشاب لاعف مزکرم رد وا مدب هزاجا و مشاب دنوادخ هب هاگآ ،ار تاعاس
 زیهرپ نآ زا ًاعیرس و منک ییاسانش ار ینهذ نم ًامیاد ،منک ییاشگاضف ًامیاد دیاب هک متفرگ دای روضح  ِجنگ زا نم
 .اجک یلمع ِندرب راک هب و اجک نتفرگدای بوخ اّما .منک
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 ار مدش هجاوم نآ اب لمع رد هک ار یتایبرجت و تاکن نم سپ .مینادب ار عوضوم نیا همه دیاش هک يروئت تروصب
 .ددرگ عقاو دیفم هک دشاب .مراذگ یم كارتشا هب امش اب
 انب دوخ رد دیاب ار ییاه تخاسریز يرس  کی هک مدش عوضوم نیا ِهجوتم متفر شیپ یلماکت ِریسم رد هک رورم هب
 تیولوارد ،تسادیپ ناشمان زا هک روطنامه هک ییاه تخاسریز .دهدب هویم یبوخ هب روضح ِتخرد نیا ات مینک
 نامدوخ يور ندرک راک ِماگنه رد دیاب ام هک دنتسه يراک نیرتمهم و نیلوا عقاو رد و دنتسه نیرتمهم و دنتسه
.میهدب ماجنا

:تسا نیا تیرومأم و راک نیرتمهم و نیلوا هک مدش هجوتم

؟میایب نم هک تسه یلاخ تزکرم ایآ :دنوادخ
:مگب يروطنیا هرتهب ای
؟ممدب ار مدرخ و قشع هک تسه یلاخ مزکرم ایآ :دنوادخ
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.تسا دنوادخ طقف .میرادن امش و نم لاحره هب نوچ
 ،میا هراک هچتسین مهم ًالصا .میتسه یتیعضو هچ رد تسین مهم ًالصا .تسا راک نیرتمهم .تسا نیرتمهم نیا
 ناهج نیا ياجک ؟میراد یصاخ ۀفرحً الصا ایآ ،میراد یلغش و هفرح هچ ،میراد لوپ ردق هچ ،میتسه يداژن هچ
 ای میتسه ناریا رد ،ییاتسور ۀبلک کی ای مینک یم یگدنز جرب رد ،مییاتسور ،میرهش زکرم ؟مینک یم یگدنز
 ریگ یصخش اب یگدینامه ِبالجنم رد .میتسین ای میتسه يراک ِراشف ِتحت .هگید ةرایس کی رد ًالصا ای اکیرمآ
 رد ًامیاد.تسین مهمً الصا میراد هک یتیعضو ره هصالخ .میتسه يزیچ و مدآ عون ره زا اهر و اهنت ای میا هداتفا
 ،)شدوخ زا عقاو رد( میتسه ام هک شدادتما زا دراد لاوس نیا ای قافتا نیا دنوادخ ِبناج زا هیناث زا يرسک
 و دش دهاوخ هدیسرپ هظحل نیرخآ ات لاؤس نیا و ؟میایب نم هک تسه یلاخ مزکرم ایآ :هک دوش یم هدیسرپ
.تس یمیاد
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 اوقَّتِا و ال يوراج ًامیاد و میشاب هتشاد رظن رد ار نام هدش ییاسانش ياه یگدینامه ِتسیل دیاب ام هکنیا ینعی نیا
 تسهيونعم ياهرازبا نیا و یهاوخرذع و رکش و ربص و مزح و زیهرپ و ییاسانش اب نوچ .دشاب نامناتسد رد
 .منک یم يراذگ مان )1( ةرامش ار مهم ِتخاسریز نیا نتم نیا رد نم .مینک یلاخ ار زکرم میناوت یم هک
؟ممدب ار مدرخ و قشع هک تسه یلاخ مزکرم ایآ :دنوادخ :ینعی )1( ةرامش سپ

 .دشاب یم )يدام و ینورد-يونعم( یلک ياه تیعضو ةرابرد )1( ةرامشِ دنب تشپ ِمهمِ قافتا هک مدش هجوتم سپس
:دیوگ یم هک

 ار نامه ًاقیقد ؟مهد تروص دیاب يراک هچ ؟تسیچ هظحل نیا ِتیعضو ؟تسیچ هظحل نیا قافتا لاح :دنوادخ
.مهد ماجنا مهاوخ یم
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 مینادب دیاب ام لاحره هب .تسا قافتا کی شدوخ ،تسیچ هظحل نیا ِقافتا ًاعقاو هکنیا عقاورد .تسا بلاج یلیخ
 بوخ دیاب ار هلئسم ِتروص هک دنا هتفگ مه میدق زا .دیایب زین نآ ِلح ِهار ات تسیچ ام ِیگدنز ِقافتا و تیعضو هک
.دیایب شهارمه زین نآِ باوج ات ،میوش هجوتم

 .تسا لک ِدرخ و مولع ِعبنم نوچ ؟ارچ ،دسرپ یم ،میتسه ام هک شدوخ ِدادتما زا ،شدوخ زا ار لاوس نیا دنوادخ
 رد زین ار نآ لح ِهار ؟منکب دیاب هچ :هک دنک یم ار نیا ِبلط و دسرپ یم شدوخ زا یتقو .تسا لک ِلقع شدوخ
 :دنوادخ :ینعی )2( ةرامش سپ .منک یم يراذگ مان )2( ةرامش ار رگید ِمهم ِقافتا نیا نتم نیا رد .دراد شنماد
 مهاوخ یم ار نامه ًاقیقد ؟مهد تروص دیاب يراک هچ ؟تسیچ هظحل نیا ِتیعضو ؟تسیچ هظحل نیا قافتا لاح
.مهد ماجنا

 هرابود و دیآ یم )1( ةرامش ًاعیرس ینعی .هفقو ِنودب .دنیآ یم مهرس تشپ .دوش یم راد همادا هخرچ نیمه و
.دراد همادا هخرچ نیا روطنیمه و )1( ةرامش سپس و دیآ یم )2( ةرامش شدنب تشپ
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:دوش رت فافش عوضوم ات مهد یم حیضوت نام یگدنز ۀنازور ياه قافتا زا لاثم دنچ ِبلاق رد

یگنشت عفر :لاثم

.هرمزور ةداسِ قافتا کی .میوش یم هنشت و میتسه هناخ رد مینک ضرف
 و تسا یمیاد و یگشیمه )1( ةرامش .دراد دوجو )1( ةرامش همه زا لوا هشیمه متفگ الاب رد هک روطنامه بخ
 ور زکرم ات مینک شالت دیاب ام بوخ .تسا مهم و يدج شیارب دنوادخ ِلصا و نطاب نوچ .تیولوا رد هشیمه
 هک قافتا بوخ .دیآ یم )2(ةرامش ًاعیرس ،مینک یمن ای مینک یم یلاخ ور زکرم ایآ هکنیا هب هتسب الاح .مینک یلاخ
 نم ۀظحل نیا ِینوریب ِقافتا نیا .منک فرطرب ار ما یگنشت دیاب و ما هنشت نم :تسا نیا قافتا .تسا صخشم
 مرب ًالثم .تسا صخشم باوج بوخ ؟مهد تروص دیاب يراک هچ لاح .تسا نم ۀظحل نیا ِتیعضو .تسا
 .دتفا یم قافتا نیمه مه هشیمه و .دشونب بآ دهاوخ یم هظحل نیا رد ًاقیقد دنوادخ سپ .مشونب بآ هناخزپشآ
 .میفاکشب ار هداس ِقافتا نیمه یباسح دییایب
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 .هناخزپشآ مسرب ات مورب هار مدق دنچ دیاب-
 .منک زاب ار لاچخی رد هناخزپشآ لخاد-
.مرادرب ناویل تنیباک لخاد زا سپس-
.مزیرب ناویل رد بآ سپس-
.مشونب سپس-

 نوچ .دیآ یم الاب )1( ةرامش مه رس تشپ .هدش لیکشت رگید قافتا اه هد زا یگنشت ِعفر ِلمع کی نیمه ناتسود
 هک دیآ یم الاب )2( ةرامش ًاعیرس و .تسین مهم ًالصا تیعضو .هلحرم ره رد دشاب یلاخ نامزکرم دیاب ام هشیمه
 اه نیا همه نیبام و .هریغ و مرادرب ناویل و منک زاب و تنیباک رد ،مورب هار دیاب نالا الثم .تسیچ قافتا دیوگب
 طوبرم ًامیقتسم )1( ةرامش و .مینک زاب اضف ناشفارطا و میریذپب دیاب ار لحارم  نآ کت کت نوچ .تسا )1( ةرامش
.تسییاشگاضف هب
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 میوش یم هنشت یتقو هک میناد یم یعیبط تروصب همه .دراد دوخ رد ار لح ِهار شدوخ هک دوب هداس قافتا کی نیا
 و تسد دوخ يارب یسابل دیاب دوشب نامدرس رگا ای میروخب اذغ دیاب میوشیم هنشگ رگا ای .میورب دیاب بآ غارس
 دیاب هک دنوش یم لیکشت هظحل رد قافتا اهدص ای اه هد زا هداس تاقافتا نیمه ،میتفگ هک روطنامه یلو .مینک اپ
.میشاب هاگآ دنوادخ زا ًامئاد میناوت یم هک تسا هنوگنیا .مدق ره رد مینک تیاعر ار )2( و )1( ةرامش ًامئاد
.هقیقد دنچ طقف هن .یعطقم هن .مینیبب ار قوشعم يور ًامئاد
.یعطقم طقف هن .میشاب یکی دنوادخ اب هظحلره رد یمئاد  هک میسرب ییاج هب دیاب ام لاحره هب
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.تسین هدش نییعت شیپ زا شباوج هک یقافتا ِغارس میورب لاح

 .تسا هدش مک نامتورث زا يدایز رایسب رادقم ام نآ قبط هک هدیسر يربخ :قافتا
 قافتا نیا رطاخ هب ام و تسین یلاخ ام ِزکرم ًامامت ًاضرف .)1( ةرامش غارس میورب میقتسم همه زا لوا بوخ
 و )ینورد-يونعم قافتا( ندش دارم یب زا یشان درد :تسیچ قافتا .دیآ یم الاب )2( ةرامش لاح .میا هدش دارم یب
 .منک تیاعر ار )1( هرامش دیاب نامنورد ِدرد يارب ؟مهد تروص دیاب يراک هچ لاح .)يدام قافتا( لوپ ِندش مک
 نوچ .دهد یم ماجنا نامیارب راکدوخِ ییاسانش و دوش یم تشهب ِزووالق يدارم یب اجنیا رد( .مینک زاب ار اضف ینعی
).دهد یم ناشن ار یگدینامه .دهد یم ناشن ام هب ار بیع
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 میهد تروص دیاب دنک یم روبع ام زا هک يدرخ و طیارش ِعون هب هتسب یلح هار کی مه لوپ ِندش مک يارب سپس
 هب درخ و قشع ات مینک تیاعر ار نآ دیاب ام و دیآ یم الاب )1( ةرامش ،مدق ره رد مگب هرتهب ای ،هلپ ره رد هک
 .دنهد یم ششوپ ار رگیدکی ،مه رس ِتشپ )2( و )1( ةرامش .دزیرب رتشیب و رتشیب ام ياه لح هار

 یلو ؛دشاب هتشاد يرت ینالوط و رت هدیچیپ ياه لح هار و دشابن هداس دیاش )یگنشت عفر( ِلاثم ِلثم نیا بوخ
.تسین ام ینوریب ِتیعضو ِيورگ رد هک تسا مهم ام يارب )1( هرامش تیاعر نوچ .دشاب هچ تسین مهم ًالصا
.مینک زاب اضف و مینک یلاخ ریوصت هنوگره ِدوجو زا ار زکرم دیاب ام دشاب هچره تیعضو
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:هگید لاثم کی غارس میورب

.نادرگرس و میفیلکتالب ًالماک :لاثم

 ِتلاح نیا رد نم بوخ دیوگب یسک تسا نکمم .مینک تیاعر ار )1( ةرامش دیاب همه زا لوا هشیمه لثم بخ
 مزکرم ماوخب هکنیا هب هسرب هچ منک ییاسانش یبوخ هب منوت یمنً الصا ،مینبب منوت یمن ور مزکرمً الصا یفیلکتالب
 میهد ماجنا ار هتسکش اپ و تسد ِشریذپ و ییاسانش نامه ناوت ّدح رد .هرادن یلاکشا ًالصا بوخ .منک یلاخ ور
 هب ور ام يا هطقن کی رد )2( ةرامش نیمه و .دنتسه لصو مه هب هرامش اتود نیا نوچ .)2( ةرامش غارس میرب  و
.دناسر یم ،تسا همه زا رتمهم هک )1( ةرامش
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 .میهاوخیم هچ یگدنز زا میناد یمن هک تسا نیا اجنیا رد قافتا :تسیچ قافتا هک دیوگ یم )2( ةرامش
؟تسیچ لح هار بوخ .مینادرگرس ًالماک
 .میهاوخ یم هچ یگدنز نیا زا هک مینک ادیپ و مینک يزیر همانرب دوخ يارب مینیشنب هک دشاب نیا دناوت یم لح هار
 .نوم یگدنز ِداعبا ِمامت يارب .مینک يراذگ فده .میهاوخب دیابن ار ییاهزیچ هچ و

 راک کی طقف ،میدش نومینهذ نم ِریسا و میا هلصوح یب یلیخ یلیخ هگید و میرادن مه ار نیا ۀلصوح یّتح رگا
 .نیمه طقف ،میدب شوگ روضح ِجنگ تعاس3،4 لقادح يزور هکنیا .راک کی طقف ،میدب ماجنا
 مینوت یم تحار ام و دایم قشع و درخ یناکچ هرطق تروصب من من .هشیم زاب اضف من من هتفه ود یکی زا دعب
 میونش یم )1( هرامش رد ار دنوادخ يادص هظحل ره رد همه زا رت مهم و میهد ماجنا زین ار نام يدام ِيراذگ فده
 دنچتسیفاک طقف .دوش یم لح ام ِتالکشم ِیمامت من من و تسا هظحل ره رد ام ِزکرم ِندش یلاخ ِناهاوخ هک
 .مینک راک و میزادنیب دوخ يور ار نکفا رون ناوت دح رد و .مینیبب ار همانرب تباث ،تعاس
 .میتسیا یم نامدوخ ياپ يور مک مک
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بدا یب و لکش هتفخ و كول و گنَل
بلط یم ار وا و ژیغ یم وا ِيوس
980 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 نامدوخ يور ناوتّ دح رد ،تاکنِ لامعا و اه همانرب ِندید و نامدوخ يور راک و نامتکرح هب ،هدش مه ناگنل ناگنل
 .هنادهعتم و رمتسم .میهد همادا
.تفرگ دهاوخ ار ام تسد و تسا دلب ار شراک انالوم ،میشاب هارمه انالوم اب رگا .مینک دامتعا انالوم هب دیاب ًاعقاو

 مراودیما .مدب حیضوت ،دشن فافش یلیخ رگا دیشخبب .نامدوخ ِیگدنز زا دندوب ییاه لاثم اهنیا ناتسود بوخ
 نوچ .هفلاخم )1( ةرامش اب ًالک وا .هراد ور شدوخ ياه هرامش مه ینهذ نم هک مگب ار نیا رخآ رد .هشاب هدوب دیفم
 ِساسا رب ار شیاه لح هار مه )2( ةرامش رد و .هریم نیب زا مینک مدع رگا نوچ .مینک مدع داوخ یمن ار نامزکرم
.هنک یم تساوخرد ،هدنام اج هب نامزکرم رد )1( ةرامش زا هک ییاه یگدینامه
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 نیشب هگیمن .نکراک تدوخ يور و نیبب روضح ِجنگ ورب هک هگیمن ،یفیلکتالب و ینادرگرس و یگفالک ِعقوم ًالثم
 ياه هقالع و اه یگ دینامه ِندرک اضرا ِتهج یهار ِلابند هظحل ره ضوع رد .نک یگدنز دنمفده و نک يزیر همانرب
 .هدرگ یم شا يدام
 .باوخب ورب .روخب اذغ ناروتسر زور ره ورب .روخب بورشم ورب .شِکب داوم ورب هگب هنکمم
 و نک ادیپهگید رسپ هی ای رتخد هی ورب .شکب راگیس .نک فلت ور تتقو رونآ رونیا هتفه ود تاتسود اب ورب
 .هیچ هک همهف یمن ور )1( ةرامش ًالصا ینهذ نم .اه داهنشیپ روجنیا زا و وش تیوه مه نوشاهاب
 نوا هک .هدارماب مه یهاگ .هدارم یب ًامیاد و .متفگ هک ندوب نیمه شاه لح هار و )2( ةرامش يوت هریم فاص
 مدع ،ییاشگاضف ینعی .تسا )1( ةرامش ِتیاعر رد یلصا ِدارم نوچ .هیدارم یب روج هی روضحِ دید زا شیدارماب
 ور شدرخ و قشع و هنک لمع و رکف ام زکرم رد هک دنوادخ هب نداد هزاجا و دنوادخ اب ندش یکی و زکرم ندرک
.هنک نایب
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ناهج ِقلخ نیا تسا راهظا ِرهب
ناهن اه تمکحِ جنگ َدنامن ات

ونش ًاّیِْفَخم تفگ ًازَْنک ُتٌْنک
وش راهظا ،نَکم مَگ دوخ ِرهوج
3029 و3028 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 هکلب ،ناشوپم ار دوخ ینورد ِرهوگ سپ .مدوب یفخم و ناهن یجنگ نم :دومرف قح ترضح هک ونشب ار لوق نیا
.نک راکشآ ار نآ

 ،دیشاب داش
ناردنزام زا ناکشا
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.روخم ار هتشذگ سوسفا دنکیم تیصو هک یغرم ناتساد هب یهاگن

 دوجویتیمها زئاح و هجوت لباق تاکن دهد دوخ دایص هب دنپ هس ،يدازآ يازا رد تسا رارق هک یغرم ناتساد رد
 ياه هلت رد ماد و رکم اب ار نامناج غرم هک میتسه ام دوخ دایص ،هداتفا ماد هب ام ِروضح و يرایشوه ِغرم .دراد
 دیایب نوریب ینهذ نم ياه هلت زا یتحارب دناوت یم اریز تسا رتاناد و رترایشوه غرم اما .میا هدرک ریسا ینهذ نم
.ینورد نوکس و توکس اب ،ناج شوگ اب هک ،رس شوگ نیا اب هن ،مینک شوگ شیاه فرح هب يا هظحل ام رگا
 هچ ضابقنا نیا :دیوگیم هک میونش یم ار غرم يادن اما ،میا هدرکن ییاشگاضف زونه ام و تسام ناتسد رد غرم
 دیاش رهاظ رد روضح غرم !؟دوشیم ریس کچوک یغرم ندروخ اب رگم دشاب رقبلا عوج راتفرگ هک یسک ؟دراد دوس
.دیامن هاگآ دوخ دَرِخ زا ار ام دناوت یم رایشوه و هاگآ اما دیایب روطنیا ام ینهذ نم مشچ هب ای دشاب کچوک
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 زا مک مک ؛دنک یم زاب ار شناتسد ،تسیگدنز ياهدنپ ندینش قاتشم و هدش شناج غرم يادن  هجوتم هک یناسنا
 اب هک هظحل نامه زا ام ِروضح غرم .ددرگ یم یهار ییاشگاضف و طاسبنا تمس هب و دوشیم جراخ ضابقنا تلاح
 لیم و فیح زارتاهبنارگ و رتدنمشزرا رایسب شنانخس دهد ناشن ام هب هکنیا يارب دنک یم تبحص هب عورش ام
 لاح نامه رد ،مینک ییاشگاضف وا اب زین ام و دشکب رپ وا میهد هزاجا دنک بیغرت ار ام هکنیا يارب و تسوا ندرک
.دهد یم ام هب دنمشزرا يدنپ ،میتسه ییاشگاضف تمس هب هناهاگآ ياه شالت لاح رد زونه ام هک

 تمس هب امتیاده يارب ،دوش یم هداد ام هب یگدنز فرط زا یقیقح و نیتسار ییاشگاضف زا لبق زونه هک يدنپ
 لاحُم يرما ،میمهفب دیاب روطچ اما .نکم رواب ار لاُحم رما تقو چیه :دیوگ یم هک یمایپ ،تسا يدازآ و ییاهر
 :دیوگب و هدرک تبحص هب عورش دناوت یم یتحارب ینهذ نم هظحل نیا رد ؟تسا
 هک دهدب زردنا و دنپ ناسنا هب و دیوگب نخس یغرم لاحبات هدید هک ،نکم رواب ار یلاحم تقو چیه ،تسا تسرد
 یقیقح ناسنا بلاق رد ار شدوخ ینهذ نم ( ار ناسنا يوت هک ییاهدنپ هزات !؟دشاب شیمود فیحن غرم نیا
 لقع ناونعب )ینهذ نم( نم ،تسا روطنیا رگا بخ !قلاخلا لج !!دناسرب یتخب کین و تداعس هب )دهد یم ناشن
.مهدب زردنا و دنپ مناوتیم رتهب ،مناد یم اهزیچ یلیخ هک وت ِلک
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 ؟دزاس یم اهر ار وا و دریگ یم غرم زا ار تفز دنپ نیا دایص هک دوشیم روطچ و ؟تسیچ لاُحم رما زا غرم روظنم
 رظن هب نکممریغ و لاُحم ینهذ نم لقع اب هک تس يرما لاحم رما .درادیمرب ییاشگاضف تمس هب یمدق ینعی
 .دناد یم نکممریغ و لاحم ار نآ ینهذ نم قطنم هک يزیچ ًاقیقد ،دسرب

 دنپ و نتفگ نخس ینهذ نم قطنم و لیلد ،قوف لاثم لثم تسرد نوچ ،تسا نهذ لولعم و تلع هدییاز هچنآ همه
 و تلع اب ار نآ تینهذ نم هچنآ :دیوگ یم ام ناج ِغرم سپ .دنادیم نکممریغ و لاحم ار ناج غرم زردنا و
 هب یناوت یم هظحل ره وت دنک رواب دناوت یمن تینهذ نم .نکم رواب ،دناد یم نهذ زا رود و لاُحم دوخ ياه ببس
 هدبهزاجا ،نکم رواب ار شیاهفرح وت ؛تسا نکمم ریغ و نهذ زا رود ،بیجع شیارب ،يوش هدنز یگدنز و روضح
.دنیشنب ماب رب و دوش دازآ وا رکم و ماد زا ینهذ نم تامهوت ندرکن رواب نیمه اب تناج غرم
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 و دنپ ات يا هدرک اهر ار غرم هکنیا زا تینهذ نم دیاش و يا ه درک ییاشگاضف ،يا هدش هاگآ یمک وت هظحل نیا ات
 ار وا هرابود هک دنالوبقب وت هب ات دنزیم راوید و رد هب ار شدوخ و تس ینابصع یباسح یهد شوگ ار وا زردنا
،يا هدش وا يدیلک تاکن ۀتفیش نورد زا و يونش یم ار شیادن مه زونه ،دشاب غرم هب تساوح دیاب وت اما ،يریگب

:دیوگیم تناج غرم .هدب شوگ دنپ نیمود هب سپ
 ییاشگاضف یتسناوت یم هک هتفر تسد زا هک یتصرف ره ،هدوب هک هچره .تساطخ ندروخ سوسفا هتشذگ رب
 .هظحل نیا هب شاب هاگآ ،روخم ار شسوسفا ،درادن لاکشا يداد تسد زا رگا ار يوش هدنز روضح هب و ینک
 هابتشاسوسفا و ینامیشپ و تمادن ساسحا عون ره ،نک هدافتسا نآ زا هظحل نیا رد و ریگب سرد نآ هبرجت زا
 و ینارگن چیه نودب ،هظحل نیا رد اهر و شاب دازآ ،درادیم هگن ینهذ نم ماد رد ار تناج غرم زاب و تسا
.یسوسفا
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 هتکن اما ،دوش یم دراو يرگید ةرتسگ هب دراد وا و هدش زاب اضف یمک .دوش یم فوعشم ،دنپ ود ندینش زا دایص
 ییاشگاضف هب عورش و هتفرگ رارق  تخانش و  یهاگآ ضرعم رد هک ار یصخش ،یگدنز .دراد دوجو اجنیا رد یمهم
 و دنک یم هدافتسا اه یهاگآ زا ًاتقیقح صخش نیا ایآ دوش صخشم ات دهد یم رارق شیامزآ هتوب رد ار هدومن
!؟دراد ،ندرک هفاضا ینهذ نم شناد و ملع هب و نتسناد رتشیب ناجیه طقف ای دربیم راکب ًالمع
 رارق شیامزآ دروم ،دوش یم هداد وا هب هک ییاه یهاگآ اب اهراب و اهراب ییاشگاضف و تفرشیپ ریسم رد صخش
 لوا تسد و هدش لصو یگدنز هب ًامیقتسم ،هدرک ییاشگاضف100% دهاوخ یم ًاتقیقح دوش صخشم ات دریگ یم
.ریخ ای دیامن تفایرد یگدنز زا ار دنادب دیاب هچنآ مامت

 و دنمشزرا يرهوگ دیوگ یم و دنکیم شیامزآ ار دایص ،لوا دنپ ود نداد زا دعب ًاعیرس غرم مینیب یم ناتساد رد
 دایص اتتسیفاک هلمج کی نیمه و يداد تسد زا ار نآ وت و دوب نم نورد ریظن مک و اهبنارگ ،نیگنس رایسب
 .دتفیب شینهذ نم ياه ندرک دب و بوخ و اهزاین ،اه تساوخ ماد هب و ددنبب ار اضف هرابود
 .تفر تسد زا وکین تصرف نیا ،فیح ردقچ هک دهد رس هلان و هآ
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 )هلماحنز لثم تسرد ( دشک یم درد دایص ،دنک یم ناغف و هلان هب عورش و هدرمش تمینغ ار تصرف ینهذ نم
 لمع درم وا ایآ دنیبب دهاوخ یم یگدنز هدیمهفن زونه .تس ینهذ نم يدرخ یب ِيور زا هک ،هنارایشه ِدرد هن اما
 رارق هچ زا ناتساد دناد یمن و تسین هاگآ یفاک هزادنا هب زونه دایص هنافسأتم و ریخ ای هدینش ًاتقیقح و تسه
.تسا

 رواب روطچ !؟نکم رواب ار یلاحم رما چیه و روخم ار هتشذگ سوسفا متفگن رگم :دوش یم رکذتم دایص هب غرم
؟دشاب هتشاد دوجو منورد نم نزو زا رتنیگنس يرهوگ يدرک
 هبنج ًاملسم دیوگ یم شناج غرم هک يرهوگ.دوش یم هاگآ مک مک و دهد یم شوگ غرم يادن هب هرابود دایص
 هبنج زا ار رهوگ نآ دایص نوچ يدرک رواب ار یلاحُم روطچ دیوگ یم غرم هک تسا تهج نیمهب و دراد يونعم
 .دَروخ یم ار شنداد تسد زا سوسفا ،نیمه يارب و هدش روصتم يدام
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 هک روضح سنج زا هکلب ،يدام لکش هب هن اما ،تسه وا نورد دنمشزرا يرهوگ ،هدومن ناونع ار تیقیقح ،غرم
 و ینهذ نم لقع اب یگدنز یگدنشخب و فطل و روضح رهوگ .تسین ینهذ نم لقع و قطنم اب يریگ هزادنا لباق
 نیگنسو کبس و تفرگ هزادنا يدام تروصب ار يونعم تفرشیپ دوش یمن و تسین شجنس لباق وا ياهوزارت
 .درک

:هک دوش یم روآدای دایص هب ار يرگید مهم هتکن دراد زین ناحتما نیمه رد غرم نیاربانب
 هک دنک كرد ار نیا دناوتیمن وت ینهذ نم .تسا وت ینهذ نم قطنم و لقع ياه هجنس زا رتشیب رایسب نم شزرا
 سایقم نیا وت یلو میوگ یم نخس كرد لباق سایقم زا یعون هب ،وت ناحتما هتبلا و وت هداس كرد يارب مراد نم
 دیاب ،يوش هدنز نآ هب دیاب .تسین يریگ هزادنا لباق ،تساهنیا يارَو نم يدوجو تقیقح نوچ ،نکم رواب مه ار
 تفگ وت هب تینهذ نم هچنآره تقونآ ،دنک زاورپ هرابود دناوتب تناج غرم ات ینک زاب مه زا ار تناتشگنا يریگب دای
.نکم شرواب وت تسا لاحم

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

نارهت زا میرم مناخ886 تمسق-قشع  ماغیپ



 یطیارش ره رد هشیمه و دنک یم راک لولعم و تلع و لالدتسا و لقع اب هشیمه هک ینهذ نم هک تساجنیا بلاج
 نورد دناوت یمن ینیگنس نیا هب يرهوگ يدام ظاحل زا هک هدشن هجوتم ار هتکن نیا دناد یم لک لقع ار شدوخ
 زا ار هِرِس یگدنز درخ و لقع دیاب هک ییاج هشیمه".دوب نیبوچ نایلالدتسا ياپ" !دشاب یکچوک نیا هب یغرم
.دوش یم سکعرب زیچ همه و دنکیم لمع وید دننام اقیقد و هدرک تلاخد ینهذ نم ،دهد صیخشت هرِسان

تسا دب اجنیاک وت سفن دیوگ هچره
تس هدمآ دض وا راک نوچ ،شَُونشم
2266 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،دهد یم تسد زا ار وکین یتصرف دایص و دنزیم گنل اجنیا رد شتیارد و شوه و لقع مامت اب ینهذ نم لالدتسا
 ام هب هک ییاه سرد ایآ هک دیامزآ یم ار ام یگدنز هظحل هب هظحل نوچ ،تسین ندروخ سوسفا نامز مه زاب اما
!ریخ ای میا هتفرگارف یبوخ هب ار دهد یم
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 اماتسا كریز و لقاع غرم هدش هجوتم نوچ تسا موس دنپ ندینش قاتشم ،غرم تاحیضوت زا دعب دایص
 .تسا مزال لمع ،دنک ییاشگاضف دیاب هدومن شومارف
 هزاجا وبایرد ار هتسشن تناج شوگ هب هک ییاهادن ،شاب هاگآ ،نک لمع ،تس یفاک ندنام رظتنم و ندز فرح
 نتساوخ زردنا و دنپ ینهذ نم اب ،دورب راذگب .يریگب تعسو تیاهنیب ات وا اب مه وت ات دنک زاورپ تناج غرم هدب
.نیمه ،يوش هدنز یگدنز هب دیاب ،تسا هدیافیب

 یلو دنک هفاضا دوخ"مناد یم نم" رب دراد تسود طقف هک یسک هب هدوهیب زردنا و دنپ هک دوش یم رکذتم غرم
.دیآ یمن تسدب نآ زا يرمث چیه و تسا  ندرک فلت تقو و ثبع ،هدوهیب دیامنن لمع
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 غرم میراذگب دیاب .میراد هنیس نورد سونقق نوچمه ،دنمدرخ و ابیز ،هوکش اب اما کچوک یغرم ام زا مادک ره
 هک دنچره ،میشاب شیاهزردنا و دنپ رظتنم مادم تسین زاین ،دورب دهاوخ یم هک اجره ات و دنک زاورپ نامناج
 و ادخ اب ندش یکی و روضح كرد میریگب دای دیاب اما .مینک یم لمع شیاه هتفگ هب هک ینامز ،تسا یگشیمه
 .تسا نتفرگ لکش لاح رد ام نورد زیچ همه بان هظحل نیمه ،دهد یم خر هطساو نودب یگدنز
ادج روظنم و رظان ،تس یکی عبنم نوچ تسا مه اب باوج و لاوس .دونش یم مه شدوخ و دیوگ یم یگدنز
 و زیچ چیه نیبیتوافت هک دریگ یم لکش ریظن یب یتدحو و هدش هدینت مه رد همه هدش هدوشگ ياضف رد ،دنتسین
 هک ییاج ات ،اه تسدرود ات تفر و تفرگ رپ دیاب سپ ،لکش نارازه رد تسوا ِدوخ همه .درادن دوجو سک چیه
؟اجک و یک ،هنوگچ ،روطچ ،ارچ ؛دنکن لاوس یسک چیه

نارهت زا میرم-
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