
 اهدارمیب تشهب
 
 مدرم زا يرایسب ،تیعمج يدایز زا .دندوب هدمآ درگ دجسم رد یگرزب ِنانخس هب نداد شوگ يارب يرایسب مدرم يزور
 راضح هب ،دنبای روضح دجسم رد دنناوتب همه هکنیا يارب دجسم مداخ .دوب ياهلغلغ نوریب و دنوش دجسم دراو دندوب هتساوتن
 هک دندیسرپ وا زا .درک متخ ار هسلج و دش اپ خیش ،دندش رقتسم دارفا يهمه هک یتقو ».دیورب ولج هب مدق کی همه « تفگ
 « :تفگ اهنآ هب خساپ رد خیش ؟ینکیم كرت ار سلجم هتفگن ینخس چیه ،دناهدش عمج اجنیا وت يارب مدآ همه نیا خیش
  ».تفگ رتدوز دجسم مداخ ،میوگب زورما متساوخیم نم هک هچنآ

 
 هکنیا .دیآیم تکمک هب شیالعا ءالم اب ،دنوادخ ًاعقاو ،مهاوخن يزیچ یسک زا رگا هک مدوب دهاش ،917 يهمانرب يهتفه رد
 تسا نیا ،يزیچچیه ،یسکچیه زا و ،یهاوخن ار ادخ ریغ ادخ زا هکنیا طرش هب ،ییایبرب یناوتیم ینف ِتالکشم سپ زا
 !تشهب

 
 .متفرگدای 917 يهمانرب رد هزات ار رفص عقوت .دشاب رفص دیاب عقوت دنیوگیم يزابهش ياقآ مدینش اهراب

 
 .اهدارمیب ِتشهب هب تسا وت ِهرمه لصا رد ،تسا تخس نهذ ِدید زا هک هچنآ هنوگچ هک مدید نیا رد ار تشهب زووالق

 
 نآ .دراد »نتساوخ« نهذ نوچ .درک كرد ناوتیمن نهذ اب ار نیا .یهاوخیمن »چیه« ینعی ،یشاب هتشادن هک يدارمچیه
 .تسا »نتساوخ« عون کی ،مه یهاوخن یناوتیم هنوگچ هک ینادب یهاوخب هکنیا .رتهب ،رتشیب هچره مه
 
 .متفرگ دای همانرب نیا رد هزات ار میلست

 
 .مراد نایب ار دنداد ناکت ارم رایسب هک ار امش يهلمج دنچ دیهدب هزاجا يزابهش ياقآ

 
 چیه هک هچنآ هب .دیتسه ًاعقاو هک هچنآ هب ؛ناتینهذ نم هب هن .دینک راختفا ناتدوخ هب .دیشاب هتشادن مرش دیدومرف اهراب
  .تسا قشع .تسا دارمیب .تسا لماک .تسه طقف .دهاوخیمن

 
 منادنخ رانا ؟مشوپب هدنخ هنوگچ
 یقامس دومن دناتن دنق و تابن

 3101 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ردقنیا ارچ امین يوت ؛مروخب ار ماهدنخ مناوتیمن ،یگدنز ِيداش تدش زا نم هک دیامرفیم انالوم دننام یناسنا دیدومرف
 ؟يرَکَپ
  !متسه نوچ ؛مناوتیم نم .متسین مدیلپ ِراکفا نم هک مدیمهف .داد تّزع نم هب نیا

 
 رتخد تسود هک متفرگ دای .دینکن یتسود رد تنایخ ،هنایماع ترابع هب ای .دینکن عورش هدرکن مومت ار ياهطبار هک دیدومرف
 .دنکیم مدآ بیصن ّمنهج طقف و طقف هک تسا دارم یعون هکلب ،چیه هک دهدیمن یگدنز دایز ياهنتشاد
  :یگدنز ِنتشاد يارب نآ زا ندیشک هریش و هدافتسا و یگدینامه هب ندیسر ینعی ،توهش هک دیدومرف

 
 ْگنَب وچ و تسْرمَخ وچ توهش ره هکناد
 گند تسوز لقاع و تسشوه ٔ◌هدرپ

 3612 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هک دشابن نیا نمِ دارم .مسریمن یگدنز هب ،روجف و قسف ِماجنا و بورشم ِندروخ و ،گارد و ُلگ ِندیشک اب هک مدیمهف سپ
 .تسا یشوخِ نیع نآ هک ،»نآ« رد مشوخ هکلب .مشاب یشایع و هتفه رخآِ رکف هب هتفهِ طسو
 



 نومه یلو !منکیمن لمع مه ناگرزب ياهشزومآ و امش ياهفرح زا دصرد 99 میوگب ای دصرد 90 هب نم ،يزابهش ياقآ
 هب هجوت و يریگدای طقف مه دصرد کی نوا .دجنگیمن راتفگ رد ًاعقاو هک تسا هدرک مایگدنز دراو قشع رایسب ،دصرد کی
 ،دیدومرف ناتدوخ هک هنوگنامه ،مهاوخن نارگید زا هک یچیه .دنامب مندرگ رب يزیچ ِنیِد مراذگن هک ،تسا ناربج نوناق
 .تسوا ماّسَق هک دهدیم نآ ار مدزم
 
 لاوس هک یباوج .متفرگ ار شباوج .مدرک هبرجت و مداد تصرف مدوخ هب لاسکی .مدیسرپن چیه لاسکی تّدم هب و مدرک ربص
 !تشادن

 
 مدرک كرت زور هس ود ار دوخ ِدارم تَیپ ز
 دماین مّرسیم هک سپ ناز دنام دارم هچ

 770 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 لمع :دوب زیچ کی رد طقف شتسود و دیزیابِ قرف ،رقاب ياقآِ لوق هب یلو .مرادن اهنآِ تابثا رب یلیلد .تسین هوای اهفرح نیا
 .رگهتخودنا هن ،مشاب رگلمع هک منکیم )هللاءاشنا ...هللاءاشنا( ار مشالتِ یمامت !ندرک
 
 نوخرپ تسیتشَط ،نیمز نیا تسکاخ هن
 تامَهشِ مخز و ناقشاعِ نوخ ز

 336 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 ینعم نیدب هکلب ،منزب مرس وت و مریگب هحون هک تسین ینعم نیدب نیا .تسین ینارذگشوخ ياج ناهج نیا هک دیدومرف
ِ جنرطش رد یهاوخن هکنیا ینعی يدارمیب .دش یهاوخ دارمیب ،یهاوخب دارم ات .تفرگ دارم ناوتیمن ایند نیا زا هک تسا
 ،ینک راکش یهاوخب ایند نیا زا ردقچ ره .يزیرب ار تیاهیگدینامه ِنوخ يراذگب .یشاب هتشادن دُربِ دارم .يربب ادخ زا یگدنز
 .يوشیم راکش لصا رد
 
 !یتشرسشوخ تسا نیا .دراد ياهزم هچ ندوب دنوادخ دادتما هک یمهفب ات ،ینک دارمیب ار دوخ يرایتخا هک رتهب هچ سپ
 :هک دسرپیم وت زا هظحلره رای تقونآ

 
 ؟یشکیم تمایق ات مغ نیا :تفگ
 مشکیم ،يرآ ،تسود يا مشکیم

 1663 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 ياهزیچ هب و دوش مک میاهدرد هک تسین نیا مدارم یتقو ،منیشنیم ناگرزبِ تبحصِ رس دارمیب و نتسناد ِنودب یتقو سپ
 نیا .دوریم رتالاب و الاب مایهاگآ ،موشیم رظان هکلب ،منکیمن هاگن ار روضح جنگ يهمانرب یتقو ینعی ،مسرب ییایند نیا
 .اهدارمیبِ تشهب تسا

 
 هلا زا ّتنج هک ربمغیپ تفگ
 هاوخم يزیچ َسک ز ،یهاوخیمه رگ
 333 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تشهبِ زووالق دش يدارمیب
 تشرسشوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِّتَُفح
 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین-


