
 ؟تسیک تایبا بطاخم
 
 دیاب اما دسریم دایرف هب هاگنزب ِرس ندرک ظفح و رارکت نیمه دنچ ره .تسین اشگهار تایبا دنت دنت ِندناوخ ًافرص منکیم يروآدای مدوخ هب
 ینادب هکنیا نودب ندرک ظفح ار يونثم رتفد شش و سمش ناوید هنرگو .دهد خر مدوخ رد شاکنک و ربص و لمأت اب ندرک ظفح و ندناوخ
 ،يونعم یهاگآ و شناد زا يراب هلوک اب امنيونعم یصخش هب هک متفیب ینهذِنم ِماد رد مهاوخیمن !؟دراد هدیاف هچ تسیسک هچ تایبا بطاخم
 .موش لیدبت اهنآ زا قیمع تفایرد و كرد زا یهت اما

 
 »؟تسیک تایبا بطاخم« :مسرپیم مدوخ زا هرابود
 
 ،ماهدید و هدش عوضوم نیا هجوتم تسیتقو دنچ .ددنویپیمن عوقو هب دهد خر منورد دیاب هک يرییغت ،مشابن نم ِدوخ شبطاخم هک ینامز ات
 ،فیلکت عفر تهج هب ًافرص و !تسا راورپ تاهج زا یلیخ رد !دنادیم وا نوچ ،دنادیم تایبا بطاخم زا هتفاب ادج هتفات و ازجم ار شدوخ مینهِذنم
 ،متفگ هک روطنامه دنچ ره .مناوخیم ار تایبا ،منکیم لمع يزابهش ياقآ بانج شیامرف هب هلب هک نم ِیشوخ لد يارب اهنت و فّلکت يور زا
 ،دشابن ریگتخس و دهد هزاجا دح نیمه رد رگا دنادیم بوخ وا اما ،منک یگداتسیا ینهذنم ولج هدش ثعاب یطیارش رد مه ندرک ظفح نیمه
 سرخ مینهذنم هکنیا هصالخ .درک مهاوخن فذح مدوخ زا لماک روطب ار وا ًاتقیقح و دش مهاوخن دراو تایبا یناعم قمع هب نیا زا رتشیب مه نم
 .متسه نم ِدوخ تاملک کت کت بطاخم هک ماهدشن بلطم نیا هجوتم زونه اما منک رارکت و مسیونب ار تایبا دهدیم هزاجا ،هدش ینابرهم
 
 .متسه نم ِدوخ ابیز لزغ نیا بطاخم مدید ناهگان ،3067 هرامش لزغ اب 936 همانرب رد
 
 يراتسد و شفک بیترت هلیقع رد وت
 يرآ تسدب ار راوخنارگ لطر هنوگچ
 
 هظحل کی يآ تابارخ هب نم ناج هب
 يراد ناج و یمدرم ،يایمدآ زین وت

 3067 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 کی دیاب ،وت ِدوخ ،وت« :دیوگب هنوگچ .يریسا ینهذنم هلیسوب هدش هتخاس ینهذ كراپ ِدنب رد ،وت ِدوخ ،وت هک دنک ورف نم شوگ هب روطچ یگدنز
 .»!یمدآ مه وت هکنیا هن رِخآ ،ییایب تابارخ هب هدش هک مه هظحل
 یلیخ هکلب ،یتسین گنل اهنت هن ،اهيرگهلیح نیا زا نوریب ایب !ياهدش ینهذنم ربج و یلهاک ریسا و ياهدز یگنل هب ار تدوخ ارچ ،وت ِدوخ ،وت
 .يراوهر مه
 
 ریگ نم نماد هک تتسد ود داد يادخ
 يریگ نامسآ هار ات هک لقع دادب

 3057 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 بدایب و لکش هتفخ و كول و گنل
 بلطیم ار وا و ژیغیم وا يوس
 980 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 هدش هدناوخ ار شیوخ  تسوا يوراد ار شیر ندرک بیع
 تسومَحرِا ياج تشگ هتسکش نوچ
 3037 تیب ،مود رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 شیوخ هتسب شابم و رای ِرَب ورب ،الد
 یتسَدیَرج و کباچ و کبس و حیاس هک
 3081 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .دنکیم هراشا نم ِدوخ هب زاب ،میقتسم ریغ تروصب مه اهاج یضعب و تسا نم هب باطخ ًامیقتسم اهاج یلیخ منیبیم
 
 تخانش و دید ار شیوخ صقن هک ره
 تخات هبسا ود دوخ لامکِتسِا ردنا

 3212 تیب ،لوا رتفد ،يونعم يونثم ،يولوم-
 
 ات منکیم رارکت اهراب و اهراب و دنیوگیم مشوگ هب یگدنز ای انالوم ِدوخ راگنا ،مناوخیم يروط ار تایبا« :دندومرف هک مالیا زا قداص ياقآ لوق هب
 رارکت و ناوخب يروط ،متسه مدوخ فورح کت کت بطاخم هک منکیم يروآدای مدوخ هب مه نم .»دنیشنب رمث هب منورد و موش رابرپ و ینغ



 نیا ًاقیقد هلب« :هک دوشیم رهاظ تنامشچ ولج يدرف هرهچ ،یتیب ندناوخ نیح رد و یلامک رادنپ رد زونه رگا .ینیبب ار تدوخ طقف و طقف هک نک
 یقاب ياههبش و کش چیه هک ناوخب مشوگ رد ياهنوگ هب ،ناوخب مشوگ هب وت« :وگب یگدنز هب ،نک رارکت هرابود »تسا درف نیمه قادصم ،تیب
 نایب ار متاهابتشا و تاداریا کت کت و دنکیم تبحص نم اب رواشم و ماهتفر هرواشم هسلج کی هب ایوگ .متسه نم تایبا نیا بطاخم هک دنامن
  .»دنکیم
 ار هتسویپ ياهییاشگاضف و قیمع ياهییاسانش ولج ،دنفرت نیمه اب و هدمآ رد شزاس ِرد زا منابرهم سرخ .تسا سب هسرخ هلاخ نیا اب یتسود
 منوماریپ یقافتا ره .نم هب طقف و طقف ،دهدیم نم هب هزات یسرد هظحل ره یگدنز منادیم .مهدیمن شوگ شیاهراکهار هب رگید .هتفرگ نم زا
 زا يدنفرت و هلیح ره هن و نتشذگ يرسرس هن ،ندرک ینس و ربح هن ،رگید سک هن تسیگدنز هب نم ندش هدنز يارب و یگدنز يزاب دهدیم خر
 .ینهذ نم
 
 !اراگدرورپ
 "منادیمن" یهن ممان وت هک مَسَک نآ نم
 مناریم ِریما سپ مَاوت ریسا نم وچ
 1746 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 نارهت زا میرم مناخ-
 


