
 مالس ضرع اب

 

 »همانرب ياهلکش«

 

 زا اهتبیـصم و اهیتخبدـب ماـمت هـک تـسانعم نیدـب نـیا .دنتـسه اهیگدـینامه یـنعی اهنیچهـطقن ،همانرب ياهسکع ِزکرم و طسو رد ،میشاب هدرک هجوت رگا

 .دنتسه اهیگدینامه ،یلصا ۀیضق عقاو رد .دنوشیم عورش اهیگدینامه

 

 دوجوهـب اهیگدـینامه زا ام ِیضیرم هک تسانعم نیدب نیا .دنتسه تواضق و تمواقم ثلثم ياهعلض و دنتسه اهیگدینامه ،طسو ةریاد رد ،شنامه ثلثم ردً الثم

 .تسا تواضق و تمواقم ،اهیگدینامه نیا مئالع زا و هدمآ

 

 اـم تالکـشم سأر رد یـنعی .تـسا يزاـسنمشد و يزاـسعنام ،يزاـسهلئسم نآ ياهعلض .دنتسه اهنیچهطقن لکش ِبلق رد ،ینهذنم ۀناسفا لکش رد ًالثم ای

 .دنوشیم يزاسعنام و هلئسم ثعاب اهیگدینامه نیا و دنتسه اهیگدینامه

 

 رـگا الاـح .هدـش یلاـخ زکرم و دنتسین رگید اهیگدینامه ای اهنیچهطقن نآ ینعی مدع .دراد دوجو مدع ،لکش زکرم رد ،ناسنا يدوجو تقیقح لکش رد ،لباقم رد

 .دنتسه لیطتسم ياهعلض هک دوشیم اضر و شنیرفآ ،ببسیب يداش هب رجنم ،دوشب مدع زکرم

 یـنعی اهنیچهـطقن نوـچ ،رـیخ ؟تـسا نـکمم يزـیچ نیـنچ اـیآ .رکـش و اـضر و يداش میسیونب لیطتسم عالضا يور ،ینهذنم ۀناسفا لکش رد مینک ضرف

 .دنتسه زکرم رد اهیگدینامه

 هاـگن اب طقف ام .میورب هلاسکی ار هلاسدص ِهار دوشیم ثعاب و دوشیم ناسآ نامراک رایسب رایسب اهلکش نیا اب ام .تساهیگدینامه نتخادنا ام راک ِلصا ،نیاربانب

 نارـبج نوناـق تیاعر و ام بلط مه نآ و دنامیم رگید ِمدق کی طقف نیاربانب .مینکیم ادیپ ار هار و میوشیم هیضق هجوتم اهلکش نیا يور ندرک لمأت و ندرک

 .تسا

 اـب لـمع نیا دیاب ًاتدعاق سپ .يزادنیب ار اهیگدینامه هکنیا رگم تسین یهار چیه دنیوگیم و دننکیم تحار ار ام لایخ اهلکش نیا مامت و میراد لکش اتهدزناپ

 .میراد رس ام نوچ ؟دوریمن ارچ یلو ،دورب ولج یبوخ تفرشیپ کی

 . ... و میـنک ثـحب و لالدتـسا ،میورـب رـتکد ،میـشاب هتـشاد یـصاخ رواـب ،مینک اعد میهاوخیم ًالثم .میورب ربنایم هار زا و میراد هگن ار یگدینامه میهاوخیم ام

 .مینک زاب اهیگدینامه زا ار نامتسد و مینک اهر میسرتیم

 

 هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج

 هانپ دمآ نآ ،و دنسرت مدع زک

 822 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،ىولوم-

 

 .دننکیم ناسآ ار راک یلیخ اهلکش نیا یلو ،تسا تخس یلیخ ینهذنمِ منادیم و ینهذنم ِرس ندرک اهر

 نوـچ ،تـسا فـیح نـیا دیوگیمن و درادیمن هگن ار رواب ،دنکیمن شالت نآ يارب و دوریمن هجوت و دییأت لابند رگید ،دوش هجوتم بوخ ار اهلکش نیا یسک رگا

 .میوشیمن اهر و تشاد میهاوخن یبوخ ِیگدنز ،دنتسه ام زکرم رد اهنیچهطقن نیا ات و دنتسه نیچهطقن کی مادک ره اهنیا دنادیم

 

 ؟دَوُب یماد ِبحاص هنامز رد

  !؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه

 407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و میبـسچب مـکحم ار اهیگدینامه رگا ؟میراذگیم ماد نامدوخ يارب مه زاب ،اهلکش نیا دوجو اب ام ایآ ؟دراذگب ماد شدوخ يارب هک تسه مه یسک ایآ دیوگیم

 .هلب مینکن اهر

 ندـش رتتفـس ثـعاب اـهنیا نوـچ ،نکن اعدا و ادصورس ردقنیا و ورن تهج نآ و تهج نیا هب و نکن یفلتتقو و رپن نییاپ و الاب ردقنیا دنیوگیم اهلکش نیا

 .دنوشیم اهنیچهطقن

 ماد و تـسا نیچهـطقن کـی شدوـخ نیا .دنهد تاجن ار ام تافارخ نیمه هک میراد دیما و مینکیمن اهر ار اهنآ و میراد یبهذم تافارخ لثم ،فلتخم تافارخ ام

 ؟دیسر يداش هب نیا اب دوشیم هنوگچ ،تسا

 



 ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ

 انَع دص نیا تسا مراد ِمَهو ز هک

 2334 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .تسا راک يهراچ اهیگدینامه ندرک اهر طقف و طقف ینعی

 

 ساپس و رکشت اب

 ناتسزوخ زا داشرف-


