
 ،مالس اب

 

 .روضح جنگ 897 هرامش يهمانرب ،سمش ناوید زا ،يولوم ،560 يهرامش لزغ ریسفت

 

 ؟دَوُب ارچ ایَح و مرَش ،ارم ِرَبْلِد ِقشاع  )1

 ؟دَوُب ارچ افَو ِمسَر ،دَوُب نیا ْلامَج هک نوچ

 

 »لامج« ،كاپ یلد يهنیآ رد هک تسا ْقشع نیا نوچ و !؟دنُک ایَح و مرَش ،دوخ هب تَبسِن ْقشع هک دَوَشیم رگَم

 ایَح ،مرَش ِلعف وت سپ .دشاب راک رد ،رادنَم ِنهذ هکنیا رگَم !؟دَوُب ارچ »افو ِموسُر و مسَر« رگد ،هدروآرد هدید هب ار

 !رَوایَم باسح هب ،رادنم ِنهذ کی رد ...لاعفا يرِس کی زا شیب ،یلعِف ِلاح رد ار افَو ِمسَر و

 

 هک اجنآ زا !دَسَرَن ییاج هب ،دَناخرَچِب ْنهذ رد ار افَو ِمسَر و ایَح ،مرَش ...مه ْنامز ِرخآ ات رگا ،یهاگآان رد يرایشه

 رد اهنت قشع ِرون ،...هدَروآرد ْقشع هب ،)دیآرد ْنهذ رد شِدرَگ هب هکنآیب( یتسه يهبرجت رد ار ْقشع ،قشع طقف

 .افَو ِمسَر و ایَح ،مرَش ِلعف زا كاپ یتح ...يرآ ؛دشاب ْكاپ »لاعفا ِیمامت« زا شاهنیآ هک دیآرد ساکعنا هب یلد نآ

 
 ؟دوش نوچ قْلَخ ِتَمْسِق ،یشَکرَس و فطُل همه نیا  )2

 ؟دَوُب ارچ ام ِتُب رب ،يرَبْلِد و نسُح همه نیا

 

 زونه نوچ ؟هدیشَک ازارِد هب هزادنا نیا ات ،)هدُش قْلَخ ِتَمْسِق ،اضق ِناونع هب هک( رهَق و فطُل ِنارود ارچ ینادیم

 هب هاگن کی نوچ ؟تسام ِتُب رَب ،يرَبْلِد و نسُح همه نیا ارچ ینادیم و ؛هدُشَن »لاعفا« زا كاپ ،لد ار قْلَخ

 !وا ِلعف هب ،ندَمآرد ِيارب دَوُب سَب ار ْقلخ ،»وا ِلامج«

 

 ؟دَسَر نوچ ْيان هب هلان مَشَک نم ْقارِف ِدرَد  )3

 ؟دَوُب ارچ اتود ْگنَچ ،مَرَب نم ْقشع ِشتآ

 

 ِياضق درد ؛دَسَرَن ْيان هب ْقشع ِمَد ،یشَک ازارد هب رگا ار درد ؛دمآ ْقارِف ِدرَد ار لد .تسا لد ِنارکیب ِياضف ،يان

 ِتمکح سپ !؟هچ ِيارب اتود مه ْگنَچ ،دوبن ْقشع ِشتآ ار لد رگا هک ؛»تسیشتآ« اروت ینادب وت ات ،دُش لد

 قشع ات ،میلست و هدیمخ تسوا :دروآ دورُف ْقشع ِلعف رب میلست ِرَس ،ور نیا زا ْگنچ !دُش مه ْگنچ ِلماش ،قشع

 .درآرد شزاون هب ار وا

 

 وا مان تسهدُش ْقشع ،تسياهنارَکیب ِتَّذَل  )4



 ؟دَوُب ارچ افَج هن رَو ،تسا تَیاکِش دوخ ْهدِعاق

 

 ْقشع .تسهدُش ْقشع ،نارَکیب ِتَّذَل نآ َمان :تسین ینایاپ ،زگره ار نآ هک تسا تَّذَل کی اهنت ،یتسه يهبرجت رد

 تیاکش شزاوآ مه هدِعاق !تسهدُش »راک« ِدراو هدِعاق هک نادب ،يدید راک رد افج رگا سپ ؛دشابن افج ،شزاون رد ار

 !؟دُش راک ِدراو افج ارچ سپ ،يراد نیا رد کَش رگا .تسا

 

 دنُک شُرُت نانُچ ْيور ،دوخ ِجْنَغ و زان ِرَس زا  )5

 ؟دَوُب ارچ ازَف ْحور وا ِيور ِّیشُرُت نآ

 

 ْيور نیا اما !دنُک شُرُت »نانُچ« ار ْيور ْقشع ،جْنَغ و زان ِرَس زا ،نیاربانب !دُش وت زاوآ دراو افج و تیاکش سپ

 ...ناد اوَر و شخَبیگدنز وت ،ار ْقشع ِندرک شُرُت
 

 دوشیمَه تَفِصربا ،وا ِيور ِّیشُرُت نآ  )6

 ؟دَوُب ارچ ایگ و غاب یمَّرُخ و تایَح هن رَو

 

 !تسام رَب رابِب ...زاوآ ،يرآ !؟تسیچ »زاوآ« ار هایگ و يزبس ،هتفرگ رَب رَد راب رُپ يربَا ،ار نامسآ هک ماگنه نآ رد

 ،دوبَن یتسه يهبرجت رد ام ِلاح ِلماش ،وا »ماعنا« رگا هک ؛دوشیمَه تَفِصربا ،قشع ِيور ِّیشُرُت هک تسور نیا زا

 ...یمَّرُخ ار هایگ و غاب هن ...دوب تایَح ار ام هن

 

 ،مارتحا اب

 اکیرمآ زا هدازآ


