
 »زیهرپ« ای »اوقّتا « ��

 

 و مینکیم ییاسانش یکییکی ار اهیگدینامه تلاح نیا رد ،دوشیم مدع و زاب ام زکرم ییاشگاضف رثا رد یتقو 

 درد مینادیم نوچ ،مینک داجیا دیدج یگدینامه ای و میوش هدینامه یسک ای يزیچ اب میرادن لیم رگید ،میزادنایم

 هک یسک يارب زیهرپ ،دراد دوجو ام تاذ رد و دیآیم مدع زکرم زا زیهرپ ،مینکیم زیهرپ نیاربانب .تشاد دهاوخ

 .دوشیم ماجنا کیتاموتا روط هب هظحل ره و تسا یعیبط ًالماک دنکیم ییاشگاضف

 

 عقوم ره ،دوشیم رارکت بترم »اوقّتِا« حالطصا نآرق رد ،دنکیم هدافتسا فلتخم ياهاج رد زیهرپ ترابع زا انالوم

 دیاب ام ،تسا مهم رایسب »زیهرپ« ای »اوقتا« سپ ،میاهدش هدنز ادخ هب هک دهدیم ناشن میراد زیهرپ تردق ام

 تسابیز اعقاو زیهرپ اب یگدنز ،میشاب هتشاد زیهرپ اب ماوت یگدنز ینعی میریگب راک هب نامیگدنز رد ار زیهرپ بترم

 تروص هب رارکت و نیرمت رثا رب یلو دشاب تخس زیهرپ لباوا دیاش ،دهدیم هیده ام هب ریذپان فصو یشمارآ و

 .تسا ببسیب يداش اب هارمه هک دیآیمرد ابیز تداع کی

 

 تلاح ینعی .دهدیم ماجنا ار زیهرپ ام رد هک تسه رظان کی تلاح نیا رد ،مینکیم زیهرپ يدراوم ره رد یتقو

 نهذ رب ار ام هناهاگآ زیهرپ هنوگ نیا ،میراد تراظن نهذ رب رظان ِروضح ناونع هب ،میتسه هاگآ و میراد ياهدهاشم

 .دهدیم ام هب رایتخا و باختنا تردق ،هدرک طلسم

 

 ،تسا هدیشخب ام هب دنوادخ هک تسیباختنا و رایتخا ِتردق زا هدافتسا هکلب ،تسین تیمورحم ینعم هب زیهرپ

 ینعی زیهرپ دنکیم رکف و دریگیم داریا میاد ،دوشیم یکاش ،مینکیم زیهرپ یتقو ،درادن تسود ار زیهرپ ینهذنم

 .تسین نیا زیهرپ زا روظنم ،هن ،ندرک یگدنز ادگ تروص هب و بوخ یگدنز زا ندوب مورحم

 

 اهزیچ يرکف لکش ندروآ زا ینعی زیهرپ ،میشابن هدینامه اهنآ اب یلو میشاب هتشاد ار اهزیچ نیرتهب میناوتیم ام

 ،نتفرگن يدج ار تاقافتا و نتشادن راک تاقافتا ای ینعی زیهرپ ،مینیبن اهنآ بسحرب و مینک يراددوخ نامزکرم هب

 .دنکیم عنم ار دراوم هنوگنیا زیهرپ  ،اهنآ ندرکن تواضق ای و ندادنرارق یگدنز يانبم ار تاقافتا

 

  ،عمط و صرح ردام ندینامه ،نآ راثآ و یگدینامه زا زیهرپ ،تسا دیدج شنامه زا زیهرپ ینعم  هب زیهرپ ای اوقتا

 لیم و يریذپان يریس تلاح ،ییوج ماقتناسح ،تداسح ،مشخ ،سرت ،شجنر :لثم ییاهدرد ِردام ،تسا درد ِردام

 یلو ،هداوناخ رد تردق ای یسایس ،يداصتقا تردق :لثم ،میراد تسود ار تردق ام ،ینهذنم ناونع هب ،تردق هب

 هدوشگ ياضف زا هک تسا يونعم تردق ،یعقاو ِتردق ،تسا ربتعم ینهذنم يارب نیا ،تسین یعقاو ِتردق نیا

 لثم یناگرزب تسد هب ار شرایتخا تسا رتهب دراد یگدینامه یسک رگا ،ددنبیم ار اضف ندینامه یلو ،دیآیم هدش

 :دنک باختنا شدوخ ،هدش هدوشگ ياضف نیا زا و هدرک زاب ار اضف ای ،دراپسب انالوم



 

 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا

 اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخ ِکلام

 649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا

 

 دنک مدع ار شزکرم ییاشگاضف اب دناوتب و هتشاد زیهرپ ییاناوت هک ،تسا بوخ یسک يارب باختنا ِتردق و رایتخا

 اوقتا ياضف رد ،مینکیم ییاشگاضف یتقو ،دورن نآ يوس هب درک بلج ار شهجوت نوریب رد يزیچ کی رگا و

 ای و دنکیم گنرمک ام یگدنز رد ار ینهذنم روضح ،زیهرپ اب یگدنز ،میریگیم رارق اهیگدینامه زا زیهرپ ینعی

 دنوادخ هک ار تاقافتا ،مینکیمن دب و بوخ رگید ،تسا زاب اضف تلاح نیا رد ،دوشیم  مک یلیخ ینهذنم تردق

 .میریگیمن يدج و مینادیم یگدنز يزاب دروآیم دوجوب

 

 راهنیز ،يوقت و ظفح دشابن نوچ

 رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

 650 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هیبنت ۀملک ،شاب رذح رب :راهنیز

 

 منادیم و تردق هب لیم لثم اهیتشز باکترا يهلیسو هک شاببظاوم ،يرادن زیهرپ و يرادنتشیوخ ییاناوت رگا

 رارق ییامندوخ ۀیام ار یگدینامه کی ینهذنم راذگن ،نک اهر ار لمع يدازآ و رایتخا عون نیا ،ینک رود دوخ زا ار

 .منادیمن مییوگب و ،میریگب کمک انالوم لثم یناگرزب زا و مینک اهر ار رایتخا دیاب تروصنیا رد ،دهد

 

 ونِش نم ز ،مههب ود ره ،تَدَیاب رون و هیاس��

 اوُقَّتِا ِتخرد ِشیپ وش زارد و هِنِب رس

 2155 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یگدنز حرط نیا ،تسا مزال ود ره ،مدع زکرم ینعی رون مه یشاب هتشاد ،ینهذنم ،هیاس مه ،دیاب وت ،ناسنا يا

 ،میتسین هیاس نیا ام هکنیاو هیاس ییاسانش اب سپس ،دوش تسرد هیاس ینعی ،میشاب هتشاد ینهذنم ام هک هدوب

 روصت و یشاب نهذ رد هکنیا ياج هب  ،ونشب نم زا ،شابن بلطلامک سپ ،دنک وحم ار ینهذنم هیاس ،روضح ِرون

 هب و شکب زارد »اوقّتِا تخرد« ریز ،وش میلست ،راذگب نیمز رب ار تاینهذنم رَس ،رون ای یتسه هیاس هک ینک



 یلاخ اهیگدینامه زا ار تزکرم ،نکن داجیا دیدج یگدینامه و نک زیهرپ ندشهدینامه زا ینعی .ریمب ینهذنم

 .دشاب تزکرم رد دنوادخ زاریغ يزیچ هکنیا زا ،سرتب و هدرک

 

 

 اوقَّتاِب ینک دنب ار مشچ زور هس ود رو��

 ینک نایع رُد رحب ار سح مشچ همشچ

 2465 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رد ،ینکن داجیا دیدج یگدینامه و ینک ییاشگاضف بترم ،هدرک يرادوخ تزکرم هب اهزیچ ندروآ زا یتدم رگا

 مشچ ،اهزیهرپ هنوگنیا اب هک دید یهاوخ ،يریگن يدج ار قافتا و یشاب هتشادن تمواقم هظحل نیا قافتا لباقم

 ،دوشیم رهوگ و ّرد يایرد هب لیدبت و هدش زاب تنورد رد اضف ،دوشیم زاب مدع مشچ و دش دهاوخ هتسب ینهذنم

 ،رکش ،ربص طقف ،دوشیم تایگدنز دراو و دنکیم ادیپ نایرج ،یگدنز یشخبافش يورین و درِخ ياههتسب

 .دنکیم کمک ام هب هک تسا زیهرپ و ییاشگاضف
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