
 .دنمجرا و زیزع يزابهش ياقآ بانج امش تمدخ مالس اب و ادخ مانهب
 
 شیپزاشیب يژرنا و یتمالس و رمع لوط امش هب دنوادخ .تسا رصاق دیاهدرک ریقح لاثما ِیگدنز رد هک یگرزب کمک زا رکشت رد منابز ًاعقاو
.دیامرف اطع  
 
 هک ینهذنم نآ و دینک یفرعم ار یمدآ نمشد نیرتكانرطخ و نیرتدب ،زیزع يانالوم ياههزومآ و یهلا مالک دانتسا هب دیتسناوت قحهب امش
 ییامش نوچ نابز زا شزومآ رارمتسا و نایب اما ،ماهدوب هتبلا هک مدوب رادروخرب تبهوم نیا زا یناوج رد شاک يا .دشاب هراٌمَا سفن انامه
.دوبن  
 
 .مشاب هدوب يدادادخ تشهب رگهراظن متسناوتیم هکنآ لاح و متشاد اور دوخ رب تایبدا نیا دوبن رد هک ار یئاهبوشآ و اهدرد اهیتخس هچ
 فک هب ار یشارخ هاگ ،تصش زا دعب نس رد زورما و دیداد  متسد هب ياهشیت ،ناکد نیا يارِک دعوم ندمآرس زا لبق هک رکش ار ادخ زاب یلو
.رتمک یلهاک و رتشیب راک دیما هب .منکیم مامشتسا ار شوخ يرطع يوب و مشکیم ینهذ ناکد نیا  
 
 کنیا و دیتخومآ ام هب هداس هچ ار طارص لپ زا نداتفا ياههار هک امش زا نارکیب رکشت و انالوم كاپ ناور هب دورد ،ناناوج لاح هب اشوخ
.مینیبیم ار ناطیش هدرتسگ ماد ،يراک ره ماجنا هناتسآ رد لقادح  
 
!هظحل نیا قافتا سابل رد هظحل نیا هاش نتخانش تسابیز هچ و یسانشهلبق تسا بوخ هچ  
 
:مینک لاؤس دوخ زا دیاب اهنارحب رد هاگ  
 
؟دش اضق نم زامن هک دش اجک ماهلبق خر  

- ٢٨٣١ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
  
:هک یئاجنآ زا و  
 
یناحتما وت و نم هب هرامه دسر اضق ز  

- ٢٨٣١ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
.میدماین نوریب قفوم کیمادک زا هک مینک هجوت دوخ یگدنز هلحرم هب هلحرم و يراج ياهناحتما هب  
 
 یتح و تاداع ،ایدم ،اهملیف ،اهباتک ،کیدزن دارفا :شعون ره زا نیرق و سنوم .نیرق رثا رب دیکأت رادقم نیا رد امش زا نارکیب ساپس
.دوشن هتسب ام رب وا تایانع و هبذج هار و میریگن رارق تیب نیا قادصم زگره  مراودیما .میاهدش هتسباو اهنآ هب تدشهب هک یمولع  
 
تسدش کیل قرُط تسه نارود و سایق زج  
دودسَم مِّجنِتُم و بیبط و هْقِفْلاوُلُوا رب  
 
 اب ادابم .ددرگیم نکمم روضح نابدرن  زا دوعص  ،تمالم مدع و موادت ،بلط نآ لابند هب و  هبوت ،دوخ تخانش اب روضح جنگ ریسم رد
.مینک طوقس اهیگدینامه نیمز هب هدمآالاب هلپ نیدنچ زا ًاددجم ای و میسرن ماب هب ،اهمنادیم و هظحل نیا قافتا لباقم رد تمواقم  
 
.درک یهاوخنً انیقی هک نکم غیرد ام زا ار دوخ هبذج و تیانع و دنبم ام رب ارنآ ،ياهدوشوگ ار نیگآرطع کشم نیا برد هک لاح ادنوادخ  
 
 هک تسین يرورض روضح هب ندیسر يارب هک تسا نیا دینکیم يروآدای ار نآ اهراب یلاعبانج و درک شومارف دیابن هک مه ار يا هتکن
 موهفم و تیب دنچ هب لمع هاگ ؛میریگب یصصخت يارتکد اهنآ رد و مینک ظفح و میناوخب ار يونعم يونثم و تایلزغ زا تیب رازه اههد ًامتح
.دش دهاوخ هداد صیخشت نهذ کیرات ياههلوقیب زا تسار هار ،نداد رارق دوخ هار سوناف رد غارچ نغور نوچمه ار اهنآ  
 
 راذگریثات تایبا نیا ،میدرگرب لزنم هب یتحارهب ات تسا مزال زاین دروم لئاسو و هقوذآ نتشادرب رفس رد هک هنوگنامه دسریم رظنهب هصالخ
 ياهبوشآ و اهیمگردرس رد ات میشاب هتشاد دوخ هظفاح سرتسد رد ،ینیمز هرطاخُمرپ رفس نیا رد دوخ هار هشوت و هشقن نوچمه ًامتح ار
.درک دهاوخ نمیا دب نیرق ياهمخز زا ار ام ،رپس نیا هب ندوب زهجم .میوشن دوبان نهذ رابتملظ  
 
میناوخیم نآرق رد  

«... همِکحلا و باتکلا مُهَمِّلعُی و مُهّیکَُزی ...» 
- ٢ هرامش هیآ زا یشخب ،)۶٢(هعمج هروس ،میرک نآرق-  

 
 .مینک گنیفورپتر ًاحالطصا و میسانشب ار دوخ رابنا  ياهشوم يراک ره زا لبق .تمکح بسک و يزومآملع هاگنآ و یشکتفآ و هیکزت لوا
 هک تسا طیارش نیا رد .دیدج ياهیگدینامه زا زیهرپ سپس و مینک هبوت هاگنآ ،میسانشب ار دوخ بویع ،میزادنیب دوخ رب نکفارون دیاب لوا
.دوب دهاوخ راذگریثات ناگمه رب و دوخ رب و دراد روضح يوب میهد ماجنا يراک ره  
 



.تشاد دهاوخن لابندهب یتخبدب و تکالف زج ياهفرح ره هب ندش زهجم ،دشاب ام زکرم رد »منادیم« و »نم« ات  
 
 ار دوخ هابور مُد ،مینک زیهرپ دوخ سوواط ياهرپ نتشاذگ شیامن هب زا ،طاسبنا و یئاشگاضف رتسب رد يونعم و يدام ناربج نوناق تیاعر اب
.میسرب يریپ نارود هب ینهذنم اب میهدن هزاجا و مینادن دوخ تاجن هلیسو  
 
تشذگ اهادرف هک ،ادرف وگم نیه  
تشَک ِمایا درذگن ّیلکب ات  

- ١٢۶٩ تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-  
 
نارهت زا اضرمالغ ،رکشت اب  

 


