
 ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مانب
 
 :اضق راک رد تلاخد و اضف ندرکن زاب ياههبرجت زا یکی

 
 يرتشُماخ بش ز ینعم رد هک يا
 ؟يرتشُم ییوج دنچ ار دوخ ِتفگ
 3190 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ینَس و ربَح ار ریغ َرم ینک ات
 ینکیم یلاخ و وُخدَب ار شیوخ
 3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 اناد ،دنمشناد :ربَح-
 هبترم دنلب ،عیفر :یَنس-
 
 رخآ رد و ،بوخ رهاظ هب تین اب مه نآ هزات و ،مینزیم هبرض اهنآ هب شیاه منادیم و ینهِذنم اب میوشیم در نارگید رانک زا زور ره ردقچ ام
 .دنمهفیمن و دنتسه دب اهنآ مییوگیم
 و کیربت ياج هب لاح ،دنک كرت دهاوخیم و هدرک فصن ار شفرصم هک تشاذگ نایم رد نم اب تشاد ردخم داوم هب دایتعا هک یسک الثم
 هزات :متفگ وا هب و ،وا كرت هب دهدب تعرس تساوخیم بوخ رهاظ هب تین اب ینهِذنم هک ارچ .دش وربور نم داقتنا اب ،نم ِنتفگ توق ادخ
 .اه تحیصن روج نیا زا و !این نوریب يدرکن كرت ات و باوخب پمک ورب ،!؟يدرک فصن
 يدرد ،مدرک یهاوخرذع ادخ زا و مدرک ییاسانش و مدروآ دای هب ار ینهِذنم لمع نیا ،شزرو عقوم رد ات ،تشذگ نآ يور زا یتعاس دنچ
 تشم ای و یتساوخ یکمک رگا :متفگ و مدز یگنز ،مشاب هدرک تفس و یگنس ار وا زکرم و هشاب هدش رید هنکمم هکنیا اب و .مدیشک هنارایشه
 رظن هب عورش و دراد قح نابز هک دنزیم مهوت ینهِذنم هرابود نوچ ،دوب دایز مرس زا مه نیمهِ نتفگ هتبلا !مایب ات وگب مهب يزیچ یلام و
 .دنکیم شناد اب ییامندوخ و ،ییامنهار و نداد
 ینابرهم و توکس اب مأوت نتسنادن ام راک اهنت و .دروآیم شیپ هزور ره ام ِناحتما يارب ناکف نک و اضق هک تسا ییاهعوضوم اهنیا و
 .دوبیم یفاک صخش نآ يارب ،هناقشاع دنخبل کی ،هظحل نآ باوج يارب دیاش ،نداد رظن نودب کمک ینعی ،تسا
 هظحل نآ رد ادخ فرح و رکف اریز ،دنکیم بارخ ار راک اهلوق لقن نیرتهب و تالمج نیرتهب اب یتح ینهِذنم ییازفا راک ،هصالخ روط هب
 اما ،دنکیم زاب ادخ ِندرک لمع يارب ار هار زیهرپ و رکش و ربص .ینهِذنم اب هدرک ظفح یتالمج هن ،دزیخرب مدع و تکاس زکرم زا دیاب
 .دشاب ناهج نامرهق و دهدب رظن ادخ زا لبق دهاوخیم و دنکیم هلجع ینهِذنم
 و مشاب رایشه ات ،دهدیم ناشن نم هب یگدنز ار اهندش فرحنم نیا هک منکیم رکش ار ادخ و .دروآ نم يور هب ادخ ار ییاسانش نیا لاح
 .مشاب هتشاد دص رد دص لکوت و مشابن يزیچ چیه نارگن و منادب یفاک ار ادخ سک ره يارب و ،ار دوخ منادن ْقح ِنابز و ،منک توکس
 
 تسا هتشادنپ یمه هک رَک نآ وچمه
 تسَج سکعرب نآ و درک ییوکن وک
 
 ماهدرک تمدخ :هک شوخ هتسشن وا
 ماهدروآ اجب هیاسمه ِّقح
 
 تسا هتخورفا یشتآ وا دوخ ِرهب
 تسا هتخوس ار دوخ و ،روجنر ِلد رد
 3388 ات 3386 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 
 104 و 103 تایآ ،)18( فهک ۀروس ،میرک نآرق

 
 )103(».اًلاَمْعَأ َنیَرسَْخأْلاِب ُْمکُئِّبَُنن ْلَه ْلُق «

 »؟دوب ناشنایز هب همه زا شیب ىناسک هچ رادرک هک مینک هاگآ ار امش ایآ :وگب «
 
 )104( ».اًعْنُص َنُونِسْحُی ُْمّهَنَأ َنوُبَسْحَیْ ُمَهو اَیْنُّدلا ِةاَیَحْلا ِیف ُْمُهیْعَس ََّلض َنیِّذَلا «
 ».دننکىم وکین ىراک دنتشادنپىم و دش هابت ایند ىگدنز رد ناشششوک هک ىیاهنآ «
 

 
 همه زا ساپس اب
 نارهت زا یلع


