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"؛ "ژهلا مرسمه یارب

شیاه ینابرهم و یروبص رطاخ هب

"؛ وتسرپ " مرتخد یارب و

تسا ینتشاد تسود و زیزع هک
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" هاگآراک "

www.takbook.com



حبش

www.Takbook.com

ار رگید زور کی ندش عورش ، دایز یادص رسو اب تعاس

زا نتساخرب اب دنچره هک یزور درک؛ یم عاالم

هچ نایاپ یارب دوبن مولعم اما تشگ یم زاغآ باوختخت

دش یم رارکت زور ره لا ور نیا . تشاد دهاوخ یا هصق

یاهامعم لح رد هبرجت اه زاسلا سپ یمیلس هاگآراک و

شمرن کاوسم ؛ دوب هدرک وخ نآ ،اب ییانج ی هدیچیپ

هعلا طم زور،و یاهراک رورم هناحبص فرص و شود

هاگآراک نیا ی هرمزور روما کفنی ال وزج راک، زاغآ زا شیپ

و شیپ هتفه دنچ ، هتبلا وبد هدش هبرجت واب دنمشوه

هک اجنآ وزا شا یگلا س هاجنپ دلوت تبسانم هب

یکدنا ،اب تشادن تسد رد یگدیسر یارب ای هدنورپ

تفگ ناوتب دیاش اه؛ تدم زا سپ اهو همانرب رد رییغت

اش باوختخر زا رترید تعاس کی سلا، هدزناپ لقادح

اتهب دوب هدش مهارف یتصرف هک نیا وزا دمآ نوریب

باوخ زا حبص تفه تعاس شش، تعاس یاج

اب یمیلس . دوب هدرک هبرجت ار ینیریش تذل ، دوش رادیب

هک یفاص یاهوم و ذفان و زیر نامشچ و کچوک ی هثج

یاه هگر شهایس گنر یور هب کدنا کدنا نامز تشذگ
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تواکذ و دنمناوت نهذ دوب،زا هدرک هفاضا دیفس

یاه هدنورپ یارب نلومعم . دوب رادروخرب یا هداعلا قوف

ندروآ تسد هب رد زین اه هاگآراک نیرت هدبز هک هدیچیپ

هدافتسا وا ،زا دندوب وربور لکشم اب اپدر ای خنرس

اه نآ لح هب رداق تیقفوم اب مه هشیمه و دندرک یم

یارب ار یا هرطاخم رپ یگدنز هک اج نآ زا دش یم

صخش ات تشادن تسود و دوب هدرک باختنا شدوخ

مه نیمه یارب دروخب دنویپ یگدنز عون نیا اب یرگید

و یناوجون نینس رد وا هک دنچ ،ره دوب هدنام درجم

لا صو نودب هک یقشع ؛ دوب هدرک هبرجت ار قشع یناوج

و یراج شدوجو رد نانچ مه اما دوب هدیسر نایاپ هب

دوب هدنز

نیلوا لح یارجام رد شا هداوناخ هب دصق ءوس هتبلا

ردارب مشچ کی نتفر تسد زا هب رجنم هک هدنورپ

دنک باختنا ار درجت هک نیا مه،رد دوب هدش شرتکچوک

زین دیایب شا هدنیآ رسمه رس رب بالیی جاودزا اب ادابم ات

دصق ءوس یارجام زا دعب . دوبن ریثات یب میمصت نیا رد

شردارب و دندوب هتشاذگ هلت وا دوخ یارب عقاو رد هک
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درک لا قتنا یاضاقت نارهت زا تفرگ رارق همعط یهابتشا

دش نکاس و دمآ یرگید رهش وهب

داجیا اش نایفارطا یارب یرسدرد روط نیا لقادح

نکمم هظحل ره هک یثداوح اب دوب شدوخ دشو یمن

لکشم یاهامعم لح زا دعب دنک دیدهت ار شناج دوب

و تیامح یصاخ لکش هب وا زا زین سیلپ ، ییانج

و تسناد یم ار نآ زین یمیلس و درک یم تبقارم

دوب هتفریذپ

ار یسک هناخ روما ماجنا یارب ات تسناوت یم وا دنچ ره

قتف و قتر هب شیارب یگتفه ای هنایهام هک دنک مادختسا

ات تساوخ یم ، یصخش هبداللی اما دزادرپب هناخ روما

رب عالهو نیاربانب ، دهدب ماجنا شدوخ اشار یاهراک مامت

ماجنا مه اشار لزنم تفاظن روما وزپ، تخپ و دیرخ

اشمه لغش هک یساوسو و طایتحا اب هتبلا داد. یم

ورد دیرخ یم نوریب زا اذغ یهاگ هاگ درک، یم باجیا

هتسناوت هک دوب سلا جنپ دودح . درک یم فرص هناخ

نآ رد هک ار ینامتراپآ ، نکسم ماو تفایرد اب دوب

لقن رهش نیا هب هک یتقو .زا درخب ار تشاد تنوکس
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لحم هبترم دنچ ، شیپ سلا جنپ وات دوب هدرک ناکم

نیا ات دوب هداد رییغت دوب یا هراجا هک اشار تنوکس

زا یدایز یایازم تباث ناکم کی نتشاد درک ساسحا هک

ارهب هناخ هراجا ی هغدغد نتشادن و یرکف زکرمت هلمج

رابکی ،سیلا ضوع رد هک دنچ ره تشاد دهاوخ لا بند

تباب زا لقادح اما دنک تخادرپ تایلا اتم دوب روبجم

نلماک شلا یخ نتفر هاگنب و هراجا دیدمت و ییاجباج

وبد هدش تحار

عقاو رهش زا یجند ی هشوگ رد یلوسر هاگآراک نامتراپآ

ار هعومجم کی هاگتسد تشه زا دحاو کی وا دوب هدش

گنیکراپ ، انبریز عبرم رتم داتشه هک دوب هدرک یرادیرخ

نینکاس زا کیره تقیقح .رد تشاد نکلا وب یرابنا

دندوب هدرک یرادیرخ شورف شیپ تروص اهارهب دحاو

رتشیب سلا جنپ عومجم رد هناخ نیا رمع وزا

رتفد ناونع اهارهب قاتا زا یکی ، یلوسر تشذگ یمن

و مظنم رایسب نامدیچ و دوب هتفرگ رظن رد شراک

هناخباتک بسانم یزیمآ گنر . دوب هداد اجنآ هب یلیکش

هعجارم عقاو ایرد نامهم شریذپ یاضف و راکزیم

بسانت رد رگیدکی اب یا هداعلا قوف زرط ،هب ناگدننک
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لوغشم رتشیب و تشادن نامهم دایز وا هک دنچره دندوب

هکالمز مه یتقو و دوب اه هدنورپ یسررب و هعلا طم

رس ات دنداتسرف یم نیشام لااش بند هب دش یم

یگدننار داد یم حیجرت وا دورب مرج عوقو ی هنحص

یصخش روما یارب و موزل عقوم رد نیاربانب دنکن

هدافتسا یمومع ی هیلقن لیاسو وای یسکات ایزا

وا ندوب درجم دروم رد هک راب دنچ هتبلا . درک یم

نتشاد ، دوب هدومن ناونع ار نآ لیلد و دوب هدش تبحص

یخرب . دوب اش یوزرآ همه زا شیب هک دوب دنزرف

رد رتشیب هک دندوب شدوخ هب رصحنم یمیلس یاه تداع

درک یم هدافتسا اه نآ زا مرج ی هنحص

یور یگشیمه و ریذپلد دنخبل اب شمارآ یوخ و قلخ

طابترا یو هکاب ییاه نآ نیب دوب هدش ثعاب اش نابل

نابل زا دنخبل هک دوب اج کی ،اهنت دشاب بوبحم دنتشاد

هب درک یم سح هک دوب ینامز دشونآ یم وحم وا

دنا هتفرگ ار یناسنا ناج ای هدش عیاض یقح قحان
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" امعم "
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یهاگآ ی هرادا رد یلوسر هاگآاک حبص هن تعاس سار

وا زا یمهم و هدیچیپ ی هدنورپ دروم اترد تشاد روضح

ناهاگآراک تالش هظحل نیا ات نوچ دوش، هتفرگ تروشم

اهارهب نآ دناوتب هک یلوبق لباق خنرس نتفای یارب

هدماین تسد دنک،هب لح ار امعم نیا و دناسرب هجیتن

دوب

هک دندش یقاتا دراو ناهاگآراک زا نت ود اب گنهرس

زاسالمو سپ و دوب هتسشن راظتنا هب یلوسر

یلا یرس یاه تیانج صوصخ رد هلصاف بال یسرپلا وحا

دندش وگتفگ و ثحب دراو

مظنم و شوهاب لتاق تسا ملسم هک هچنآ تفگ گنهرس

دوخ راکش غارس هب اجک و روطچ یک، دناد یم و تسا

دورب

هک دیتسه نئمطم اجک زا گنهرس بانج دیسرپ یلوسر

دنز یم تیانج هب تسد هدش باسح و متسیس نیا وااب

نینچ هب لقادح ای تسین نیا مطابنتسا هک نم نوچ

مدیسرن یا هجیتن

عقوم یب یاه شسرپ و یلوسر راک شور هکاب گنهرس
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ناوتس دز،اما یدنخبل اهنت تشاد ییانشآ شفراعتمان و

یتایلمع میت هب یگزات هب هک یناوج رسفا یدارم

تدش هب لا وئس نیا زا دوب هتسویپ ییانج ناهاگآراک

دش بجعتم

ثحب دراو ات تساوخ هزاجا گنهرس زا یدارم ناوتس

دیهاوخ یم هیچ؟ امش داهنشیپ دیسرپ یلوسر وزا دوش

؟ مینک شریگتسد االن نیمه

هنیمز نیا رد هک روپرهم ناورس و یلوسر ، گنهرس

دندیدنخ مه اب دنتشاد هبرجت

و اهراتفر نیا هب زونه امش یدارم ناوتس تفگ گنهرس

نیمه اما دیرادن تداع یلوسر هاگآراک یاه شسرپ

نهذ هتسنوت دراوم رثکا رد هجومان رهاظ هب یاه لا وئس

هجوت اه نآ هب هک اه هدنورپ زا یکیرات تاکن هب ور ام

وهب هنک فوطعم میدوبن زکرمتم نآ یور ای میتشادن

میسرب یلوبق لباق یاه خنرس

تعرس هکاب نیا وزا دیشک تلا جخ یمک یدارم ناوتس

تساوخ شزوپ هدز ار یفرح روطنیا یسررب نودب و

ی هرابرد امش ، یدارم ناوتس بانج بخ، دیسرپ یلوسر
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درک گنهرس هب ،وور نفطل دیراد یرظن هچ هدنورپ نیا

مه گنهرس ، گنهرس بانج ی هزاجا اب هتبلا داد همادا و

داد ناشن تسد واب داد ناکت ار شرس دییات هبعالتم

امعم نیا صوصخ رد درب تیاو هتخت یور یدارم هک

دهد حیضوت

و دتفا یم قافتا زاریش رد طقف اه لتق نیا تفگ یدارم

نز ای درم تسا نکمم هک نیلتاق ای لتاق یاه همعط

هدزای نونکات و دنوش یم باختنا اهدرم نایم زا دنشاب

زا هک تساه نآ هب قلعتم اه سکع نیا و میراد ینابرق

یصاخ رشق فده نیاربانب و تسا عونت یاراد ینس رظن

لتاق هجوت دروم نویاقآ اهنت ارچ هک نیا ،اما تسین

تسین صخشم زونه دنتسه

هشابن راک رد یلتق دیاش هتبلا تفگ دزو یدنخبل یلوسر

رهش کی رد دادعت نیا ؟ هنکمم روطچ داد خساپ گنهرس

نایرج زا هتبلا و هاگآراک دنا هدش دیدپان یزومرم روط هب

درذگ یم هک تسا سلا ود زا شیب ینابرق نیلوا ندشمگ

یمادقا چیه تدم نیا یوت ارچ سپ دیسرپ یلوسر

؟ هتفرگن تروص
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تساوخ هزاجا گنهرس زا هک دوب رهمادخ ناورس راب نیا

عقوم طاالعهب مدع هلمج زا یددعتم داد،داللی خساپ و

یم زاب ناش هدشمگ هک دیما نیا اههب هداوناخ یخرب

دادعت شیازفا ات عوضوم ندش هتفرگن یدج وای ددرگ

ناینابرق هباشم

و تساخرب شیاج زا دعب ، تفر ورف رکف هب یمک یلوسر

رگید رسفا وود گنهرس درک، هاگن اهار سکع تقد هب

تفگ دهاوخ هچ دننیبب هک دنتشاد رظن ریز ار وا زین

دهدب همادا ات تساوخ یدارم ناوتس زا یلوسر

زا یکی هک داد ناشن یلوسر ارهب یا همان یدارم

دوب هتشون شندش مگ زا شیپ بش کی ناگدش دیدپان

اب درک هفاضا گنهرس ، دناوخ ار همان تقد اب یلوسر

دوب همان نیا و دارفا نیا ندش دوقفم تهباشم هب هجوت

میراد رسوراک یشوهاب مدآ اب متفگ هک

ار همان نیا زا هخسن کی تسه نکمم دیسرپ یلوسر

ار یا هدنورپ روپرهم هاگآراک شباوج رد هک مشاب هتشاد

اه سکع یپک و لماک حرش تفگ و درک زارد وا یوس هب

مدرک هدامآ نوتارب ور کرادم و همان
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ناورس بانج امش تقد زا نونمم تفگ یلوسر

تسه هدنورپ لخاد مه امیپاوه طیلب تفگ گنهرس

زاریش میرب یتسیاب سپ تفگ دزو یدنخبل یلوسر

ار امش روپرهم ناورس رفس نیا رد تفگ یدارم ناورس

درک دنهاوخ یهارمه

لمحت یتخل دعب ، دورب هک تساخرب شیاج زا یلوسر

تسین راک رد مه یدسج چیه مولعم رارق زا تفگ و درک

هک امعم نیا لح و خنرس ندرک ادیپ اماررد راک نیا و

هنک یم رت لکشم تسیک لتاق

امش هک هدوبن ییامعم اتحاال تفگ و درک یمسبت گنهرس

هک متسه نئمطم ،نم یلوسر هاگآراک دیشاب هدرکن شلح

دش دیهاوخ قفوم مه راب نیا ادخ یرای اب

کی ی هدنورپ اب یظفاحادخ زا دعب و درک رکشت یلوسر

فلتخم نینس رد دوقفم درم هدزای هک هدیچیپ یامعم

زا ییاپدر هنوگچیه نتشاد نودب و رهش کی نورد

هب شا هناخ تمس هب تشاد دوخ اررد یلا متحا نیلتاق

نئارق یخرب و تایبرجت و همان هب هجوت ،وااب داتفا هار
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هدیسر هجیتن نیمه هب زین ناهاگآراک ریاس هک هنوگ نامه

هدیچیپ یامعم نیا لح یارب یخنرس لا بند هب دندوب

الت وهجم نتشاد اب نآ لح یارب هک ییامعم ؛ تشگ یم

رد ناینابرق دادعت ینعی مولعم کی لباقم رد ناوارف

تسناد یم اما دش یم ادیپ یخساپ یتخس هب شرظن

ماد رد یرگید ناهانگیب تسا نکمم دبنجب رید هک رگا

هتشاذگن یاج هب دوخ زا ییاپدر چیه هک دنتفیب یحبش

تسا
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هدنورپ ی هعلا طم ارهب بش رتشیب یلوسر هاگآراک

زیامتم رگید یاه هدنورپ ارزا نآ هک یزیچ و تخادرپ

نیلوتقم زا یدسج وای هناشن چیه هک دوب نیا درک یم

شدوخ زا ییاپدر مه لتاق دنچ ،ره دوب هدشن ادیپ

نیدب ، دوبن هقباس یب دروم نیا اما دوب هتشاذگن یاجرب

تیانج الن ماع هک هدنورپ دنچ اب مه رت شیپ هک بیترت

تشاد رسوراک دندوب هتشاذگن یاجرب ناشدوخ زا یدر

و هدرک ادیپ تسد هجیتن هب دوب یبیترت ره وهب

نیا یلو دوب هدرپس تلا ودع نوناق تسد اهارهب نآ

کی مکح شیارب ناینابرق زا یکردم دوبن لیلد هب هدنورپ

دوب هدرک ادیپ ار مگ رد رس کالف

یهاگحبص کنخ میسن ندیزو عورش اب حبص یامد مد

دش نیگنس شیاه کلپ ، راهب عوبطم و زیگنا لد یاوه رد

دنامب رادیب ات درک یم تمواقم اما

ندنورپ نیا یارب هک نیا هب هجوت واب هاگآدوخان

رد هتشذگ تارطاخ درک یم رفس زاریش هب یتسیاب

رد رهش نآ هب رفس ی هرطاخ تفرگ ناج شنهذ

نامز اهزا سلا تشذگ دوجو هکاب یقشع و یناوجون
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هدرک ظفح ار شا یباداش و توارط شدوجو رد هراومه

باوخ اترب درک یعس دشو طلسم شدوخ هب دوب

یارب تشاذگ رانک ار هدنورپ نیاربانب دنک هبلغ یگدولآ

ار اتوا دوب هدرک هدام هکآ وهقهیا سک زافال شدوخ

شتارطاخ رتفد دعب درک، اررپ شناجنف دراد هاگن رادیب

نتشون هب عورش وحلا روش زا راش ورس تشادرب ار

درک

منک یمن شومارف تقوچیه ور سلا نوا راهب

ردپ هارمه وهب مدوب هدرک مومت ور میگلا س هدفه هزات

مرهاوخ و دوب رتکچوک نم زا سلا ود هک مردارب و ردامو

و جنران راهب رطع . میتفر زاریش هب تشاد سلا هس هک

یناوج ییایور داب، رد ناتخرد صقر و یراهب ی هحیار

ات متشاد هلجع رتشیب همه زا درک یم رتریذپلد ار ما

سلا مامت رد وا یاهرعش نوچ ، منیبب ور ظفاح ی هربقم

تذل میارب تشذگ یم منتفر هسردم نامز زا هک ییاه

زا مردپ هک یبسانم لته رد تشاد هارمه هب ییاهتنا یب

یارب مه رهظزا دعب و میدش رقتسم دوب هدرک ورزر لبق
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نیبرود اب میتفر ظفاح ی هربقم ندید و شدرگ و دیرخ

تشگزاب نامز ات مدرک یم تبث ار تاظحل مامت مکچوک

ندید یلا حشوخ .زا مهدب ناشن میا هسردم ناتسود هب

اباتک وت ور نوشمان هشیمه هک ظفاح و یدعس هاگمارآ

ترایز .هب مدیجنگ یمن دوخ تسوپ ،رد مدوب هدنوخ

هب یدایز داقتعا مردام هتبلا ، میتفر مه غارچ هاش

اجنآ هک دوب لا حشوخ همه زا شیب و دراد ینید مسارم

تحارتسا ات میتشگرب لته هب بش . تسا هتفر ترایز هب

.ام میدرگب ار رهش لخاد میناوتب مه ار دعب زور هک مینک

شنیشام مردپ نوچ ، میدوب هدامآ رفس نیا هب امیپاوه اب

یسکات زا رهش رد نتشگ یارب نیاربانب ، دوب هدرواین ار

یم هدایپ مه ار ییاهریسم وای میدرک یم هدافتسا

دوب ابیز یلیخ ، زاریش مینیبب رتهب ار رهش ات میتفر

دنتخورف یم یهایگ یاه تبرش هک دندوب ییاه هزاغم

نیا مامت اب اما دیبسچ مهب و دوب هزمشوخ یلیخ هک

هک هچنآ هداوناخ هارمه یراهب زیگنا لد رفس اهو ییابیز

مرادهگن هدنز ما هرطاخ رد نانچمه ار راهب نآ دش ثعاب

هک یقشع ؛ دوش یم ما یگدنز رد قشع نیلوا هب طوبرم

رکف و درک ضوع هشیمه یارب ار متشونرس مرظن هب
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دایز یلیخ لا متحا ،هب دوبن قشع نیا هک رگا منک یم

رد تروص ره درک،هب یم هبرجت ار یرگید ریسم میگدنز

تسب شقن منهذ رد یتارطاخ یراهب زیگنا لد لصف نآ

شومارف ار نآ متایح هظحل نیرخآ ات زگره لقادح هک

مهارف نآ ناکما مه گرم زا دعب رگا یتح و درک مهاوخن

تشاد مهاوخ دوخ اراب یزیگنا لد یایور نینچ ، دشاب

یابیز رهش ،رد یناوج مایا زا نامز نیرتهب رد تسرد

و داتفا اقل هم هب ممشچ ییابیز و قشع رهش ؛ زاریش

هجوتم مردپ یتقو دنچره ، دمآرد شپط هب مبلق نامزمه

رد دیاب درم هک تفگ و دیدنخ نم هب دش عوضوم نیا ی

هک زورما اتهب نم هتبلا و دنک ظفح ار شدوخ عقاوم نیا

هتکن نیا متسه داماد و دنزرف و هداوناخ بحاص مدوخ

قشاع نم هک نوچ متفاینرد ار تفگ نم هب مردپ هک ار

مدوب

ام قاتا یوربور شردام و ردپ و شرهاوخ اهنت اب اقل هم

و اریگ ینامشچ دنلب، دق اب یرتخد ؛ دنتشاد تماقا لته رد

نآ مدوجو اب هنارتخد ششوپ نتشاد دوجو هکاب ییابیز

مدرک یم سح ار
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هک مدوب ناوخ سرد و ریز هب ،رس یتلا جخ یرسپ نم

خالهص ودناوکت هاگشاب هب نتفر رد محیرفت اهنت

میاه یس ال کمه واب متشادن یدایز ناتسو د هتبلا دش یم

اجنآ ،زا متشاد هدوارم سرد رورم یارب دحالمز رد اهنت

ات دندرک یم هعجارم اه هیاسمه مدوب یزاتمم درگاش هک

تایضایر صوصخ هب ندناوخ سرد رد ناشنادنزرف هب

کمک نم زا مه لحم یاهرتخد یتح منک، کمک

و مدرک ادیپ اه نآ هب یسح چیه زگره یلو ، دنتفرگ یم

باتک مدوب طابترا رد یسرد لئاسم ییامنهار دح رد اهنت

ارهب متقو و متشاد تسود ار یملع و یلیخت یاه

دنمشناد تایرشن زا ینویسکلک ، مدرک یم یرپس هعلا طم

ارم یاه یدنمق عال هعومجم نرو ژلو یاه باتک و

نم رد زیچ همه اما اقل هم ندش ادیپ داد،اب یم لیکشت

رهش رد راذگ و تشگ هب یا عالهق یتح دش، نوگرگد

یم هناقشاع ناتساد و لته رد مدنام یم ، متشادن

یبوخ یاشنا ییامنهار نارود زا هک میرذگب ، متشون

ی هناهام ی هیرشن رد میاه ناتساد یتح و متشاد

نم یارب قشع نونکا اما دیسر یم پاچ هب هسردم
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یتح و کاروخ و باوخ ، یگدنز یلصا عوضوم

دوب میاه هتشون

میور یم و منزیم هناوج رذب کی لثم هک مدرک یم سح

هدش زیگنا ومغ زیگنا لد میارب ایند منک، یم دشر و

تعیبط ییابیز و تعیبط راهب رطاخ هب هن زیگنا دوب؛لد

هدرک لولح هک یقشع سح یارب هکلب رفس و شدرگ وای

نوچ ؟ زیگنا مغ ارچ و دیشک یم هنابز منورد ورد دوب

سح هک متسناد یمن و مشاب اقل هم رانک رد متسناوتیمن

وایهن،ایآ دراد تسود ارم وایآ تسیچ نم هب تبسن وا

ناکما نیا ای دش مهاوخ مرسمه و دیسر مهاوخ وا هب

هاگن و متشون یم و متسشن یم ، تشاد دهاوخن دوجو

هک مردام ، منیبب ار ووا دیایب اقل هم دیاش ات مدرک یم

مه شدوخ دیاش و دوب هتفگ شهب مردپ هک نیا زا دعب

اتهب درک یم یعس دروآ یمن شیور وهب تسناد یم

یم ،هچ دهدب رییغت اقل هم ارزا نم هجوت هدش یلکش ره

ار متشونرس نتشاد تسود نیا تسناد یم دیاش مناد

رسپ تفگ یم نم هب نیمه یارب داد دهاوخ رییغت

،اما دتفین یزیچ ره ماد رد دوز و دشاب لقاع یتسیاب
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دوب مولعم و دیسر یم رظن هب یبوخ یلیخ رتخد اقل هم

هچ ما هداوناخ تفلا خم لیلد سپ تسا نم نس مه هک

دوب؟

نامز نآ زا شتارطاخ یلو ، دیسر نایاپ هب شا هوهق

هب وا تیرومام هک نیا وزا دوب هدنام یقاب نانچمه

ار ماجرفان قشع نآ تارطاخ ات دوب هدش ثعاب زاریش

عورش نفلت انثا نیمه رد دوب لا حشوخ شلد رد دسیونب

،رد تخیر مه ارهب شراکفا ی هتشر دزو گنز هب درک

اما دش ردابتم شنهذ هب یتوافتم راکفا هظحل کی

دناوت یم هک حبص تقو نیا ؛ دوب نیا یلصا شسرپ

لزنم ی هرامش درک؛ هاگن یشوگ هب هلجع ؟اب دشاب

دوب شردپ

طخ یوس نآ ،زا تشادرب ار یشوگ یروف نیمه یارب

دوز دیجم ، تفگ یم هک دینش ار شردام نازرل یادص

تسین شوخ نلصا تاباب حلا نوسرب ور تدوخ

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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رارق نایرج اررد گنهرس هک دوب نیا هاگآراک راک نیلوا

داد ماجنا مه ار راک نیمه و دهدب

و دنورب نارهت هب هاگآراک و روپرهم ناورس دشات نیاربانب

زاریش هب هلصاف بال یلوسر هاگآراک ردپ حلا دوبهب زا دعب

نیلوا اب یدارم ناوتس مه هلصاف نیا ،رد دننک زاورپ

ی هرادا اب یگنهامه نمض ات تفر دهاوخ زاریش هب زاورپ

هاگآراک تیرومام نامه ای رفس تامدقم اج نآ یهاگآ

دیامن مهارف ار یلوسر

و تیرومام نیا یارب زاریش هب رفس ینامز مه زا یلوسر

ادتبا ردپ یرامیب نامز ومه هتشذگ تارطاخ دیدجت

یعس دشو طلسم شدوخ رب دوز یلیخ یلو درک بجعت

دنک ادیپ شنهذ شسرپ نیا یارب یقطنم لح هار کی درک

تیمها شردپ دوبهب عطقم نیا رد همه زا شیب هتبلا

تسا نکمم هک درک یم ار شرکف یتقو دنچره تشاد

تیانج ی همعط و ینابرق هک یدارفا دادعت رب هظحل ره

دش یم هدوزفا شا ینارگن رب دندرگ یم ناراک

قاچاق هلمج زا یرگید ناکما ره تسناوت یم هدنورپ نیا

و سدح اب یلو دشاب هتشاد زین ار ندب یاضعا ای ناسنا
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هب درک ادیپ تسد یعطاق ی هجیتن هب دش یمن نامگ

دوقفم زا دعب یا هناشن و اپدر چیه هک نیا صوصخ

دوب هدماین تسد هب ناینابرق ندش

اب هملا کم نمض هاگآراک ، نارهت ات زیربت زا رفس لوط رد

درک رورم زین ار هدنورپ ، شردپ لا وحا وطاالعزا ردام

هعلا طم ار هدنورپ هک نیریاس یارب دیاش هک هتکن کی

هدرکن نآ هب یهجوت وای دوب تیمها یب دندوب هدرک

دروخ یمن مشچ هب هنیمز نیا رد یتشادای چیه و دندوب

نیب وزا زاریش رهش تیانج لحم اهنت هن هک دوب نیا

و دندوب اجنامه یلحم مه ناینابرق مامت ، هکلب دوب نایاقآ

لا بند هب یلیلد ره هب ناراک تیانج هک دوب انعم نادب نیا

ال طصا ایهب دندمآ یم اجنآ هب زاریش جراخ زا هک یناسک

ات دوب یبوخ یاپدر کی نیمه بخ، دندوبن اه هبیرغ ح

دوب نکمم اما تسا زاریش رد یلصا زکرم تفایرد لقادح

دنشاب یرگید روشک یتح ای رهش زا ناراکهبت

یاه کلپ دشات ثعاب هار یگتسخ و لبق بش یرادیب

تفر باوخ وهب دنهدب تسد ارزا ناش تمواقم هاگآراک
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و درک زاب مشچ روپرهم ناورس ی هتسهآ یادص اب

رد مد ات یسکات اراب وا ناورس دنا هدیسر دندش هجوتم

رگید یسکات کی سپس و درک یهارمه شردپ لزنم

دش لته یهار و تفرگ

هب رت عیرس دناوتب ردپ دوبهب اتاب دوب راودیما هاگآراک

دیامن لا بند ار هدنورپ و دورب تیرومام لحم

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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هدش عمج مه رود شا هداوناخ هک نیا ندید زا ردپ

بسانم شلا ح دنچ وره درک یم تیاضر ساسحا دندوب

ظفح ار شا هیحور تشاد یعس اما دیسر یمن رظن هب

دنک

ناش ییاد و ومع ندید زا هاگآراک رهاوخ و ردارب نادنزرف

وگتفگ و پگ هب وابوا دندمآ یم رظن هب لا حشوخ

شردارب زا دش ادیپ هک یتصرف رد هاگآراک دندش لوغشم

دشو ایوج یکشزپ تیعقوم ظاحل ارهب ردپ حلا

تسین یرتسب ناتسرامیب رد ردپ ارچ دنادب تساوخ یم

اب تفگ و درک ناونع ار یبلق ی هتکس ی هضراع مه ردارب

ردپ عاضوا جیردت هب وراد عقوم هب فرصم و تبقارم

نامز ره ات هلا سم نیا هک دنچ ره درک دهاوخ ادیپ دوبهب

ردارب ، دنام دهاوخ راگدنام ابوا دشاب تایح دیق رد هک

ردپ یلا حشوخ ثعاب و دوب هدمآ وا هک نیا زا هاگآراک

مشچ کی هب هاگن اب هاگآراک درک ینادردق دوب هدش

دوب هداد خر قافتا نیا وا رطاخ هب هک شردارب یعونصم

مه زاب هثداح نیا یارب وا دشوزا رطاخ ناشیرپ یمک

وت زا ریصقت تفگ و دیدنخ شردارب درک یهاوخ رذع

و مدرک یمن یشوگیزاب مدوخ ناج،رگا دیجم دوبن
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االنهی مرایبرد یزاب سیلپ وت یاج هب متساوخ یمن

یشچ هی مدوبن روبجم و دوب شاجرس مه مرگید مشچ

هدنخ ریز دندز ود وره تمنیبب

دزات یم ادص ار شنارسپ یدنسرخ هکاب ردام یادص

مامت همین ار ردارب ود تبحص دنورب راهن فرص یارب

تشاذگ

هرضاح اذغ دییایب ناج دیمح ناج، دیجم درک ادص ردام

نوا یارب یچ؟ میرم ، نامام دیسرپ یخوش هب دیمح و

؟ یتفرگن رظن رد یراک چیه

تسناد یم ار شرسپ یعبط خوش ی هیحور هک شردام

راک وزج مندروخ اذغ اتحاال یک او،زا داد خساپ

بوسحم

وت هرسکی ادخ هدنب نوترهاوخ نمض ؟رد ردام هش یم

هک تسا هنوخزپشآ

شمه امش ،حاال هبوخ هبوخ داد باوج یخوش هب دیمح

نامام ریگب ور ترتخد هنود هی فرط
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دوسح دوسح تفگ و دموا نوریب هنوخزپشآ زا مه میرم

دوساین زگره

و لخ هنود هی یکی وگب ونیا ریخ هن تفگ مه دیمح

هنوید

ردام دیتسه یچ ودات امش سپ ، دیمح او، تفگ شنامام

؟ نوج

دندرک ندروخ اذغ هب عورش و هدنخ ریز دندز یگمه و

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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هاگآراک و درک ادیپ دوبهب زور هس تدم فرظ ردپ حلا

دورب شدوخ تیرومام لحم هب تسناوت یم رگید

دوب سامت رد ناورس و گنهرس اب بترم اما تدم نیا رد

هعلا طم نمض ورد دیامن ادیپ طاالع دیدج رابخا اتزا

تسرد درک یم لا بند مامت تیدج اب مه ار هدنورپ یور

هداوناخ و ردام و ردپ اب یلوسر هک ینامز و موس زور رد

هاگدورف هب زاریش هب زاورپ یارب ات درک یظفاحادخ شا

داد طاالع ار یدنیاشوخان ربخ وا هب روپرهم ناورس دورب

راب نیا تسا هدش دوقفم زین یدارم ناوتس هک نیا و

رد بترم ارچ هک دوب هدش بجعتم یتسار هب یلوسر

ددرگ یم داجیا یا هرگ هدنورپ نیا لوط

تیرومام نیح ورد زاریش رد ناوتس هک تهج نیا زا

؟ایآ دریگب تسناوت یم یا هجیتن هچ دوب هدش دوقفم

در ناراکهبت

؟ تسه هدنورپ نیا تشپ یسک ؟ایآ دندوب هدز اهار نآ

اهنت نتخادنا ماد یهب هیضرف هلا سم نیا اب روطنیمه و

تاعطق یتسیاب دشو یم هدیشک شلا چ هب یلحم دارفا
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رد هک ارچ درک یم یزاسزاب ون زا هرابود ار شنهذ لزاپ

یارب ار یرگید ریسم شدوخ تاروصت اب تدم نیا

خلت ی هلا سم نیا و دوب هدرک باختنا هدنورپ نیا یریگیپ

داد یم نایاپ زین ریسم نآ هب

امیپاوه راوس روپرهم ناورس هارمه و دیسر هاگدورف هب

دندش

مه اراب ایاضق ات دنتشاد یکدنا تصرف زاورپ لوط رد

رس رب تسا نکمم هچبالیی دننیبب ادتبا ورد دننک رورم

دورو ودب نامه رد نیمه یارب ، دشاب هدمآ یدارم ناوتس

دندرک رازگرب ار یا هسلج زاریش یهاگآ ی هرادا اب

زاریش یهاگآ و سسجت ی هرادا سییر یدابآ درگرس

ناورس و یلوسر هاگآراک هب ییوگ دمآ شوخ نمض

و درک فسات راهظا یدارم ناوتس ندش دوقفم زا روپرهم

تال مامت هتشذگ تعاس تشه و لهچ تدم یط ام تفگ

هب یا هناشن چیه نونکات اما میا هتسب راکب ار نام ش

یلوسر هاگآراک روضح اب مراودیما و میا هدرواین تسد

هتسب هشیمه یارب دارفا یناهگان ندش دوقفم ی هدنورپ

دوش
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لا متحا منک یم روصت نم هک روط نیا داد همادا درگرس

و دشاب رفن هدزای زا شیب هثداح ناینابرق دادعت دراد

تسا لا متحا کی اهنت نیا هک منک یم دیکات

یراب نیرخآ درک لا وئس و داد ناکت یرس یلوسر هاگآراک

هدوب اجک ورد یتعاس هچ هدش هدید یدارم ناوتس هک

داد ناشن ار هملا کم نامز و لحم درگرس ؟ تسا

رکف وهب درک رورم ار زیچ همه تقد اب یلوسر هاگآراک

ات دندوب هدرک توکس مه هسلج رد نیرضاح تفر ورف

و رکف یتدم زا دعب نلومعم ، تفگ دهاوخ هچ وا دننیبب

یقیمع سفن دیسر یم یلوبق لباق جیاتن هب توکس

دندوبن اهنت نوشیا هک منک یم رکف دیسرپ و دیشک

؟ هتسرد

سسجت نارسفا زا یکی نم نلماک هلب، داد خساپ درگرس

مدوب هدرک هارمه نوشیا اراب

یلوسر هاگآراک هک نیا زا شیپ و هلجع اب روپرهم

بخ؟ تفگ دنک یشسرپ

هک یلحم نیمه اررد رگیدمه یلو داد همادا درگرس
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ناوتس زا مه دعب هب نوا وزا دنا هدرک مگ ما هداد ناشن

تسین تسد رد یربخ یدارم

؟ دنا هتشگرب نوشیا هک ینعی دیسرپ روپرهم ناورس

ام هب میس یب اب هلصاف بال تقو نومه هتبلا هلب درگرس

یلو دش مازعا زا زین یرگید هورگ و دنداد طاالع

دوب هدیاف یب تالشاه هنافساتم

هب رگا ینعی ؟ هاگآراک یچ ینعی نیا هاگآراک هب ور روپرهم

راچد دوب هدمآ اج نیا امهب زا مادک ره ناوتس یاج

دش؟ یم هثداح نیمه

تسه یچ ره تفگ و داد ناکت ار شرس یلوسر هاگآراک

تسین شدوخ یاج رس یزیچ کی نایم نیا

و رگیدکی هب تریح اب روپرهم ناورس و یدابآ درگرس

دندرک هاگن هاگآراک هب سپس

هاگآراک مدشن هجوتم حضاو ور نوتروظنم دیسرپ درگرس

نیب یطابترا نم رظن هب هک هنیا مروظنم تفگ یلوسر

شلا بند ام هک یرگید ی هدنورپ اب ندش دوقفم نیا

درادن دوجو میتسه
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؟ دیتسه نئمطم نلماک دیسرپ روپ رهم ناورس

دوخ هب عقاوم روجنیا اررد شدوخ لومعم تس ژ هاگآراک

اهنت و تسیچ شخساپ دز سدح دش یمن هک تفرگ

انشآ یوا هیور هب ناورس هک دنچره ، تسناد یم شدوخ

مدشن هجوتم ور نوتروظنم دیسرپ یدابآ درگرس یلو دوب

هاگآراک

تکرح درگرس روطچ هک یروخلد اب یلوسر هاگآراک

مدوخ زونه شتسار داد خساپ هدزن سدح ار وا بیجع

یارب وجتسج هب یتسیاب مرظن هب متسین نئمطم مه

میهدب همادا ناوتس نتفای

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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دندوب هتفرگ رظن رد شیارب هک یقاتا رد هاگآراک بش

روپرهم ناورس درک یم راک هدنورپ یور و دوب هتسشن

و هملا ،کم هدنورپ یسررب لوغشم رواجم قاتا رد مه

دوب زاریش یهاگآ ی هرادا اب روط نیمه و زکرم اب هبتاکم

ناوتس شراکمه و تسود اتزا درک یم تالش رتشیب و

ود یکی هکات تسناد یم نوچ دنک، ادیپ یربخ یدارم

دناوتن هک نیا روصت دشوزا دهاوخ ردپ هدنیآ ههام

،وا دوب نارگن و نیگمغ دنیبب ار دوخ دنزرف نیلوا یتح

درک یم اعد تشاد هک یا یبلق داقتعا ربتالشاب عالهو

هداوناخ شوغآ هب وسملا حیحص یدارم ناوتس رتدوز ات

هچ دش یمن رامیب هاگآراک ردپ رگا عقاو ،رد ددرگ زاب شا

دوب هدش هثداح نیا راچد ناورس دوخ اسب

دش قرغ شا یناوج یایور رد رگید رابکی یلوسر هاگآراک

شناج و حور رد یباداش نامه اب زیگنا لد تارطاخ ونآ

دز هناوج

رهش اجنآ درک،زا هاگن ار نوریب لته قاتا ی هرجنپ زا

یایور هب رود زا تسناوت یم دشو یم هدید نلماک

دشکب کرس رهش رانک و هشوگ وهب ددرگزاب یناوج
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نآ زا شیب دوب هدناشک رهش نیا ارهب وا هک یا هدنورپ

زا یرثا وا یارب دشاب هتشاد تیانج و مرج زا ییاپدر هک

و درک زاب ار هرجنپ ، دوب یگدادلد و یناوج وحلا روش

نورد هب یهاگماش کاپ یاوه و دیشک یقیمع سفن

مه وزاب سفن مه ،زاب دندش هداد له شیاه شش

یکی ، تسا یریطخ تیرومام رد تسناد یم ،،، هرطاخ

مولعم هک اه ناسنا زا یدادعت و هدش دوقفم نارسفا زا

یتحاران روط نیمه و هدمآ ناشرس هب هچبالیی تسین

هک دز بیهن شدوخ وهب دمآ دوخ هب یتخل ردپ، بلق

هدفه ناوج نآ رگید ؟وت تساجک تساوح هاگآراک یه

دنبیاپ ار اتوت تسین نایم رد مه یقشع و یتسین سهلا

شنورد ییادن اما سرب تراک وشوهب دنلب دنک

عورش ار هتشذگ بش دنچ هک ار یتارطاخ لوا تفگ یم

ناسرب نایاپ هب یدرک

و درپس شوگ شنورد یدوهش یادن هب زین ووا

نتشون هب درک عورش و درک زاب ار شتارطاخ ی هچرتفد

www.takbook.com



حبش

www.Takbook.com

لدب درو سردآ مه دشواب تسود اقل هم ردپ اب مردپ

دیاش منود یم هچ دننیبب ار رگیدکی نارهت اترد دندرک

و مسرب اقل هم هب نم ات درک یم یراک تشاد تشونرس

یام هداوناخ مه راب کی موش ایند درم نیرت تخبشوخ

کراپ یوت و نوریب میتفر انیا اقل یهم هداوناخ اب

دوب ما یگدنز زور نیرتهب هک هآ میدرک یزاب نوتنیمدب

طقف و متشادن عالهق قشم و سرد هب قباس لثم رگید

امارهب هک متساوخ یم ادخ ،زا مدرک یم رکف اقل هم هب

دوب نامز نآ رد نم یوزرآ نیرتگرزب نیا دناسرب مه

و درک تبحص نم اب مردپ دش یدج هیضق هک یتقو

کیره اما یدش یدب درد راچد هک منود یم مرسپ تفگ

اه دعب یلو میا هدرک هبرجت ار قشع نینس نیا امرد زا

دنریگب ار ترود تنادنزرف و رسمه و ینکب جاودزا یتقو

یهاوخ هبرجت ار یقیقح قشع تذل هک تسا تقو نآ

هب مه التت یصحت اتاب سرب تاسرد وهب وشاپ سپ درک

یارب ار ینیریش ی هدنیآ ومه ینکب تمدخ تروشک

ینزب مقر تا هدنیآ ی هداوناخ و تدوخ

متخادنا نییاپ ار مرس و مدش خرس تلا جخ زا
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یدب راک هک وت یشکب تلا جخ تسین المز داد همادا مردپ

یسب قشع ، یشب هدنمرش شرطاخ اتهب یدادن ماجنا

یم تداعس نآ هب ندش بیصن و تسا یگرزب راختفا

ات ینک تسرد ار تا یگدنز لوا یتسیاب اما دهاوخ

نوا هب یهاوخب ،رگا ینک تخبشوخ ار تقشع ینوتب

یاج هب ینک لمحت تنحم و جنر یراد شتسود هک یسک

یهاوخدوخ دوش یم یقشاع

قطنم قشع اما دوب یقطنم و تسرد مردپ یاه فرح

منک شومارف ار اقل هم متسنوتیمن ونم تخانش یمن

ار دشووا هتخاون هاگآراک قاتا رد هب هبرض دنچ ناهگان

ار تارطاخ رتفد ، دروآ نونکا نامز هب نیریش یایور زا

هب یدارم ناوتس یادص ؟ هلب دیسرپ و تشاذگ یرانک

هاگن رد یمشچ زا مارآ درک یمن رواب اما دیسر ششوگ

ناورس هارمه یدارم ناوتس دوب تسرد شسدح درک،هلب

دندوب رد تشپ روپرهم
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مراهچ لصف

" خنرس "
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زکرم یهاگآ یورین ود هارمه هب یلوسر هاگآراک دعب زور

ادیپ و ندش مگ نایرج صوصخ رد یدابآ درگرس رتفد رد

دنتساوخ یم و دنتسشن وگتفگ هب یدارم ناوتس ندش

هدمآ تسد هب یخنرس وایآ هداتفا یقافتا هچ هک دننادب

ایهن تسا

یلوسر هاگآراک هک نیا هب هراشا اب یدابآ درگرس هتبلا

و یدارم ناوتس ندش مگ نیب یوا هدیقع هب دوب هتفگ

دوب هدش هتفرگ مان حبش ی هدنورپ رگید هک یا هدنورپ

ات دوب هدش کیرحت شا یواکجنک سح تسین یطابترا

ادتبا تسا هداد ار رظن نیا یلوسر هاگآراک روطچ دنادب

زا سپ و دوب هدید بیسآ یاپ هیحان زا یمک هک ناوتس

دوب هدمآ تیرومام همادا یارب هرابود اوادم رصتخم

داد هئارا لبق زور هس نوماریپ یتاحیضوت

یرایدنفسا هاگآراک و نم هک یماگنه تفگ یدارم ناوتس

رد میدوب ناشورف داوم رارقتسا لحم یسررب لوغشم

و داد له ولج ارهب نم یکی یغولش ورد هظحل کی

ات متشگرب هک نیمه درک ادج یرایدفسا هاگآراک زا ادتبا

هب یمکحم ی هبرض تشپ زا هداتفا یقافتا هچ منیبب

نیمز یور و مداد تسد ارزا ملداعت هک دروخ میاپ
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نم دوبن مولعم ناش هرهچ هک رفن ود هلصاف ،بال مداتفا

یاج وهب دنتخادنا دنمس کی بقع قودنص لخاد ور

دندرب یمولعمان

یتخل ، دراد درد نانچمه یدارم ناوتس هک دوب مولعم

داد وا هب بآ یناویل ییورشوخ اب درگرس و درک لمحت

رکف داد، همادا بآ ندیشون زا سپ و درک رکشت ناوتس

هتبلا ، دوب گرزب ی هبورخم یرابنا ای هاگراک کی منک یم

دندوب هتسب ور ماپ و تسد و مشچ و نهد نوچ

ییاج وهن منک ییاسانش ور نامجاهم هن متسنوت یمن

یاهادص و سدح یور زا اما دندوب هدرب ور نم هک ور

یا هبورخم یرابنا رد دیسر مرظن هب روط نیا طیحم

رفن جنپ هب نوشدادعت مه نامجاهم مدوب

تبحص رگیدکی اب یلحم ظیلغ ی هجهل واب دیسر یمن

میاپ هک اج نآ ،زا دوب موهفمان نم یارب هک دندرک یم

نیا اترد متساوخ تشاد درد و دوب هدید بیسآ تدش هب

ممخز هرخ بال تعاس مین زا سپ هک دننک یکمک دروم

ناویل کی اب مه ار یصرق دشو نامسناپ همین و هفصن

متفر شوه زا هک دنداد نم هب نکسم ناونع هب بآ

www.takbook.com



حبش

www.Takbook.com

تراک یور زا هک متفایرد روط نیا مدمآ شوهب هک یتقو

متسه سیلپ نم هک دنا هدش هجوتم مکرادم و ییاسانش ،

رصع زورید یلو منود یمن ور دنتشکن ور نم ارچ هک نیا

اهر تولخ ینابایخ ورد دندرک شوهیب ور نم هرابود

دندمآ مکمک هب مدرم هک دندرک

لتق زا ندوب سیلپ لیلد هب هک نیا دیسرپ یدابآ درگرس

زا هک منک یم رکف نوچ تسا دیعب دندرک رظنفرص امش

دنتسه نانآ یاپدر لا بند نارومام دندوب هدرب یپ ادتبا

؟ تسین روطنیا

تفگ و داد ناکت ار شرس دییات هبعالتم یلوسر هاگآراک

کی هتبلا مقفاوم نلماک درگرس بانج شیامرف اب مه نم

دراد دوجو مه ییاما

دهاوخ هچ هاگآراک دننیبب دنتخود مشچ بجعت اب ناگمه

تفگ

یتس ابژ دعب تفر هار یکدنا ، تساخرب شیاج زا هاگآراک

مدز یم سدح هک یروطنامه تفگ دوب شدوخ صاخ هک

هرادن دوجو یطبر چیه حبش ی هدنورپ و قافتا نیا نیب

؟ دیتسه نئمطم ردقنیا اجک زا دیسرپ یدابآ درگرس
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ور نیمه مه نم نقیقد داد همادا مه روپرهم ناورس

نیا ینک مگ در یارب دیاش هک نوچ منودب مهاوخ یم

دنشاب هداد ماجنا ار راک

و درک یفن ار هتفگ نیا رس ابعالتم یلوسر هاگآراک

یور میراذگب ور نومزکرمت ادتبا دییایب نم رظن هب دوزفا

هچ مینیبب دعب دیتشادن لوبق ار نم رظن رگا قافتا نیمه

؟ دیقفاوم درک دیاب

یچ؟ دوب ام نداد بیرف نوشدصق رگا اما تفگ درگرس

دیهدب هزاجا امش رگا درگرس بانج تفگ رهمروپ ناورس

یور یلوسر هاگآراک رظن قبط ادتبا ات مقفاوم نم

اب ییاهن رظن هتبلا مینک راک یدارم ناوتس ی هلا سم

تسامش

اپارس ام هاگآراک دییامرفب بخ، رایسب تفگ درگرس

میشوگ

هک یناسک تسا نیا نم سدح تفگ و درک رکشت هاگآراک

یکانرطخ و یوق دناب دندوبر ار یدارم ناوتس بانج

رد دنرادن یطابترا چیه حبش ی هدنورپ اب اما دنتسه
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ی هیضق امزا هک دنتشادن ندرک مگ در هب یزاین عقاو

ات دنتسناوت یم حاالمه نیمه ، میرادرب تسد یلبق

ور نوشیا ناج هدرکان یادخ هتبلا یتحار ارهب ناوتس

ماجنا ار راک نیا ارچ هک تساجنیا لا وئس دنریگب

؟ دنا هدادن

حرج و برض ام هتبلا تفگ یعونصم دنخبل اب درگرس

میهاوخ لا بند ار ونآ میریذپ یمن مه ار سیلپ یورین

درک

شلا بند ام هک یا هدنورپ اب رگا داد همادا روپرهم ناورس

اراب ناوتس لقادح دنتسناوت یم دندوبن طبترم میتسه

دننک هلدابم نوشناینادنز زا یکی

هروطنیمه هلب تفگ درگرس

داوم دناب اه نیا متسه نئمطم نم تفگ یدارم ناوتس

دندوب ردخم

هب یطبر هشیمن نیا رب لیلد دنشاب تفگ درگرس

دنشاب هتشادن حبش ی هدنورپ

تسه نکمم تفگ روپرهم ناورس
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یزیچ ولبات یور دشو دنلب دنخبل اب یلوسر هاگآراک

یعس طقف مدرک ادیپ نم تشون ولبات یور ،وا تشون

دیشاب هتشاد هقرفتم یاه تبحص دینک

رد یلوسر هاگآراک دندرک هاگن رگیدکی هب بجعت هباب همه

درک یم هراشا یدارم ناوتس یاهاپ هب تسد هکاب حیلا

یراک مرظن هب رهحلا هب هک ندز فرح هب درک عورش

رکش ، میریگب ور شلا بند تسین یزاین و هدش هک تسا

تسا بوخ مه ناوتس حلا ادخ

یزاساج نفورکیم ناوتس یاپ یوت تشون هتخت یور دعب

هدش

و یزاس یداع هب دندرک عورش و دندش هجوتم هیقب هزات

ندز یداع یاه فرح

جراخ قاتا اتزا تساوخ ناوتس زا طایتحا اب درگرس

جراخ یارب ار المز تاروتسد دزو نفلت هلصاف وبال دوش

یدارم ناوتس یوناز رد هدش یزاساج نفورکیم ندرک

یلوسر هاگآراک هب ور یزیمآ تیاضر دنخبل واب درک رداص

رد یلوسر و دیدروآ تسد هب ور خنرس امش کیربت تفگ

ریخ زونه تفگ باوج
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نیا و میدرک ادیپ ور نفورکیم ام اما تفگ درگرس

تسه یمکحم لیلد شدوخ

ردخم داوم یایفام لا بند هب رگا هلب داد خساپ یلوسر

حبش ی هدنورپ اب یتیخنس چیه یلو هروطنیمه دیتسه

هرادن

؟ دیدب حیضوت رتشیب تسه نکمم تفگ روپرهم ناورس

ود نیا مگیم ور نیا زا دینیبب ، هتبلا هلب تفگ هاگآراک

رکف ادتبا نامرجم نیا هک دنتسین یکی مه اب هلا سم

ماد ابهب دعب و تساه نآ بیقعت رد سیلپ دندرک یم

هک یتاطابترا اهو سامت نلا متحا و ناوتس نتخادنا

لا بند وا هک دنسر یم هجیتن نیا هب دنراد و هتشاد

اجنیا یموب ناوتس یفرط وزا تسا یرگید ی هدنورپ

رد سپ دنک ییاسانش هتسناوتن مه اهار ونآ هدوبن مه

هدوبن ناش عفن هب ناوتس نتشک تیاهن

؟ روطچ ضیوعت دسرپ یم روپرهم ناورس

ای سپ درک، مهاوخ هراشا هلب دهد یم همادا هاگآراک

یکی وایاب دندرک یم دازآ زور نامه ار ناوتس یتسیاب
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ییایفام دناب هک اجنآ زا اما هلدابم دنبرد نایچقاچاق زا

ار ناش ناگورگ ات دنداد حیجرت دنسر یم رظن هب یگرزب

هتشاد مه یدربراک اه نآ یارب هک یوحن هب اما دننک دازآ

دشاب

نفورکیم ناوتس یاپ لخاد رد سپ تفگ درگرس

دننک یم یراذگاج

؟ دیشک لوط زور هس ارچ سپ دیسرپ روپرهم ناوتس

نوچ تفگ و داد ار شسرپ نیا خساپ درگرس راب نیا و

هب ندروخ شوج و یزاساج لمع ات هدوب المز نامز

دسرب تیقفوم ی هلحرم

و هلب تفگ درگرس یاه تبحص دییات اب یلوسر هاگآراک

نونکات تیانج الن ماع ای لماع حبش ی هدنورپ رد هتبلا

زا سپ دوب دیعب و دنا هتشاذگن یاجرب ییاپدر چیه

ماجنا ار ییاطخ نینچ یناهگان سلا ود زا شیب تشذگ

دنهدب

ناگورگ ار ناوتس هک نیا رطاخ امهب اما تفگ درگرس

ام اتزا دنتشاد یعس و دندرک شحورجم و هتفرگ

ناش تحار میناوت یمن دننک تاع طاال بسک و یسوساج
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میراذگب

ییاج وهب تسرد میمصت هلب تفگ مه روپرهم ناورس

تسا

و تسا یتسرد میمصت هک هتبلا تفگ یلوسر هاگآراک

ی هرادا ی هطیح رد دیدج ی هدنورپ نیا ندرک لا بند

یور مهد یم حیجرت نم و تسا ردخم داوم اب هزرابم

تسد رد نآ زا یخنرس چیه زونه هک منک راک یا هدنورپ

تسین

زا یکی و دمآرد ادص هب درگرس قاتا رد ماگنه نیا رد

ار یذغاک مارتحا یادا زا سپ دشو لخاد یهاگآ لنسرپ

دش جراخ درگرس ی هزاجا واب داد درگرس تسد هب

اب قح تفگ و درک هعلا طم ار ذغاک تقد اب درگرس

تسد ارهب هگرب هک ردحیلا دعب و هاگآراک تسامش

رگید یدوقفم کی تفگ داد یم یلوسر هاگآراک

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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دیشون یم هوهق و درک یم هاگن نویزیولت تشاد هاگآراک

ادیپ طاالع شردپ حلا یدوبهب رتزا لبق هقیقد دنچ

یعس یفرط زا اما درک یم تیاضر ساسحا و دوب هدرک

دناسرب هجیتن ارهب هدنورپ نیا رت عیرس هچ ره تشاد

اب هدنورپ یسررب و زاریش تارطاخ نتشون نیب بترم

مامتا هب سح ارچ تسناد یمن ، تفر یم راجنلک شدوخ

دوب هدش عورش زاریش زا هک یقشع تارطاخ ندناسر

ات تشاد تداع وا یلو دندوب هدش مهم ردقنیا شیارب

دنک لح شلد واب یسررب شزغم اراب لئاسم

ار نویزیولت ، تساخرب دوخ یاج زا مه نیمه یارب

شتارطاخ نتشون هب درک عورش و درک شوماخ

نم لد نیا اب یدرک هچ وت زاریش ،یآ زاریش

رت قشاع رتو لقاع و رتگرزب ونم تشذگ یم اهزور

ناش یاج قشع و لقع هک دندوب هتفگ دنچره مدش یم

تسین اج کی

مقشع ای دیشک یم دق ملقع تشاد متسناد یم هچ
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مه مدموا یمن زاریش هب رگا هک دوب نکمم ایآ میرذگب

ارچ اقل هم قشع هک نیا اما دیاش ؟ مدش یم قشاع

رگا عوضوم لصا رس مریمن ارچ مریم ههاریب شمه

رخآ ارات مدوخ هچ؟ دنک جاودزا یرگید درم اب اقل هم

؟ درک مهاوخ یگدنز هک نیا ؟ای دیشخب مهاوخ رمع

؟ دوب دهاوخ یگدنز نم یارب یگدنز نآ ای

هب ایند نیا زا یدایز زیچ نم رگم ؟ دنمهف یمن ارم ارچ

؟ مهاوخ یم اقل هم زج

سملا هدجه االننم متفگ مردپ وهب ایرد هب مدز ور ملد

منک جاودزا مراد میمصت و هدش مومت

یچ؟ هاگشناد تفگ و دیدنخ مردپ

مر یمن متفگ

یرب دیاب هک ونوا ؟ یچ یزابرس دیسرپ وا

مر یم متفگ

مناخ سورع جرخ ، یسورع ی هنیزه بخ دیسرپ مردپ

هراد جرخ یگدنز هرخ ؟بال هنوخ هراجا
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منک یم راک ومه تمدخ مر یم مه متفگ

مشوخ تزا هن تفگ دزو ماه هنوش هب یتسد مردپ

حاال بخ یتسه یگدنز و هداوناخ درم همولعم دآ یم

؟ تسه یک تخبشوخ مناخ سورع نیا

نیا ؟ دینک یم یخوش نم اب دیراد امش اباب، متفگ

هیدج مه یلیخ مدز هک ور ییافرح

هدجه هگید امش تسین یدج متفگن هک نم تفگ مردپ

رگا مه ام هتدوخ اب تیگدنز میمصت و هدش مومت ستلا

مینک یم تکمک و ییامنهار یهاوخب

دینک یم مکرد هک نونمم متفگ

تسین یتحار راک قشاع کی کرد تفگ مردپ

دیسرپ مزا زاب دوب وعیلا راد انعم مردپ کالم نعقاو

؟ یراد رظن رد ور یک ؟ یتفگن

اقل هم ردپ بخ همولعم متفگ

اقل؟ هم دیسرپ ردپ

اب زاریش وت هک یرتخد نومه اقل، هم هلب متفگ
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هگید میدش انشآ نوش هداوناخ

شومارف منوت یمن ور هنحص نوا رمع رخآ ات تقو چیه

تقو چیه منک

تسد دش روبجم و دمآرد ادص هب هاگآراک قاتا رد ناهگان

فرص یارب ات دوب هدمآ روپرهم ناورس ، درادرب نتشون زا

نم تفگ وا هب هاگآراک دنورب لته ناروتسر هب ماش

نارهت ردپ یرامیب یارب هک ییاهزور رب عالهو یتسیاب

منک در یصخرم مه زور کی مدوب

لا بند بترم هک امش ارچ؟ دیسرپ بجعت اب ناورس

دیتسه هدنورپ

یاهراک اههب تقو یضعب اما هلب داد باوج یلوسر

مسر یم مدوخ یصخش

رتهب نوتدوخ دروم نیا رد تفگ روپرهم ناورس

هک نم دینک لا وئس مه گنهرس بانج زا هتبلا دینود یم

تسه یچ یصخش راک زا نوتروظم منود یمن

مسیون یم یناوج نارود زا ور متارطاخ تفگ یلوسر
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طوبرم مزاریش رفس هب هک ور یتمسق نوا طقف هتبلا

تسه

هک مه تیرومام رد نم رظن هب تفگ روپرهم ناورس

روما اتهب میراد هزاجا ور نومتقو زا تمسق کی میشاب

دینود یم نوتدوخ تروص ره رد میسرب نوم یصخش

یور تقو مامت تیرومام نیا زا لبق ات نم تفگ هاگآراک

یلو مدرک یم راک دش یم لوحم نم هب هک ییاه هدنورپ

کی هدنورپ نیا نتفرگ تسد ابرد هدش روطچ منود یمن

نارود هب نآ زا یرتشیب شخب هک مراد یبیجع سح

ددرگ یم رب رهش نیا هب رفس و یناوجون

هبوخ یلیخ هک نیا تفگ روپرهم ناورس

نیا نیب یبیرغ سح هی ناورس دینود یم تفگ هاگآراک

یچره یلو هراد دوجو ما یناوجون ی هرطاخ و هدنورپ

مه نیمه یارب مسرب شهب منوت یمن منک یم یعس

نتشون هب مدرک عورش تسه

شرازگ اهنت هک نم هاگآراک وهللا مگب یچ روپرهم ناورس

شزومآ و تسه مراک صتخم مه نوا و مدلب ور یسیون

مدید ونوا
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دوبن امش هب مروظنم هلب هلب تفگ هدنخ اب هاگآراک

تمس وهب دندرک مامت ار ناش ماش ود ره سپس

دندرک تکرح ناش قاتا

؟ یدارم ناوتس زا ربخ هچ یتسار دیسرپ یلوسر هاگآراک

ات تشگرب ، هرتهب رکش ار ادخ داد باوج روپرهم ناورس

هشب اوادم هک نارهت

ریخ هب بش رگیدکی وهب درک رکش ار ادخ یلوسر هاگآراک

تفر شدوخ قاتا هب کیره و دنتفگ

ضوع رد تفرن شتارطاخ نتشون غارس هب رگید هاگآراک

کی ندش هفاضا اب دیشیدنا و درک یسررب ار هدنورپ

دوش ادیپ یخنرس یتسیاب هدنورپ هب دیدج دروم

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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عجار ات دندوب عمج یدابآ درگرس قاتا رد یگمه دعب زور

وگتفگ و ثحب دوب هدش هتفرگ مان حبش هک هدنورپ هب

دننک

ییانج ی هریاد سییر یدابآ درگرس هتبلا همه زا روظنم

و هاگآراک و روپرهم هاگآراک ناورس ، زاریش یهاگآ ی هرادا

دروم کی ندش هفاضا هکاب دوب یلوسر سیلپ رواشم

ره ات دنتشاد یعس تشذگ یم نآ زا زور ود هک یدوقفم

دنسرب هجیتن هب رت عیرس و رتهب هچ

و دیدج دروم هب هجوت اب تشاد هدیقع دابآ درگرس

دیعب طابترا لا متحا هداتفا یدارم ناوتس یارب هک یقافتا

وا رظن ینمض روط هب مه روپ رهم ناورس هتبلا و تسین

رضاح یلوسر هاگآراک اما نایم نیا رد درک یم دییات ار

نینچ رگا تفگ یم دنچ ره دریذپب ار هیضرف نیا دوبن

ماد ارهب نیمرجم و دننک مادقا دنناوت یم تسه

دنزادنیب

ییاسانش ار یگرزب دناب مه ردخم داوم اب هزرابم ی هریاد

و یهاگآ ی هرادا کمک اتاب دوب هدرک یزیر همانرب و

ی هدنورپ رد هدمآ تسد هب کرادم و دانسا ساسارب
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رد نفورکیم بصن روطنیمه و ندش حورجم و هدوبر

دننک مدهنم ار نآ یدارم ناوتس یاپ

نامه حبش رگا هک دوب نیا لا وئس فاصوا نیا اب

ود لوط رد دنتسه ردخم داوم فوخم دناب نیمرجم

چیه زا ارچ دنا؟ هدرک هچ دوخ ناینابرق اب یدنا و سلا

؟ تسین یربخ کی

للملا نیب سیلپ ی هرادا دیسرپ درگرس زا یلوسر هاگآراک

؟ هدش ماجنا الم عتسا ؟ایآ یچ

راک نیا هک داد ناشن وا ارهب یا هگرب هلصاف بال درگرس

تسا هدش هتفرگ تروص

تسین دوجوم هگرب نیا ینم هدنورپ رد اما تفگ هاگآراک

دنهدب هاگآراک هب یپک هخسن کی ات داد روتسد درگرس

هرادا یارب مه هخسن کی ات دوب رتهب تفگ روپرهم ناورس

دنشاب نایرج دشاترد یم لا سرا زکرم یهاگآ

یارب یروف ار یا هخسن ات داد روتسد نفلت اب درگرس

دننک سکاف نارهت
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دیدج یدوقفم تاصخشم و سکع یلوسر هاگآراک سپس

و زاریش لها سهلا، وود تسیب یناوج درک؛ تفایرد ار

تسا هدوب مه راکیب مولعم رارق زا هک درم هتبلا

تفرگ رارق یسررب دروم یوا هداوناخ و قباوس مامت

دنک وگتفگ و رادید وا ردپ اتاب دراد لیامت تفگ هاگآراک

داد ماجنا ار المز یاه یگنهامه نفلت اب مه یدابآ درگرس

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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هارمه هب روپرهم ناورس و هاگآراک دعب تعاس ود

و یماظتنا ناشن نودب هتبلا و یهاگآ ی هرادا ی هدننار

دنمجرا رباص ی هناخ رد یلومعم دارفا حتلا هب نلماک

دنتشاد روضح

لوق هاگآراک و دندرک یم یبات یب یلیخ رباص ردام و ردپ

راک هب ناشرسپ نتفای یارب ار دوخ تالش مامت هک داد

ایوج ناشرسپ یاهدمآ و تفر ی هوحن دروم رد وا ددنبب

تایصوصخ و تاطابترا ، ناتسود دروم دشورد

دروآ تسد هب یتاع طاال رباص خاالیق

دروم زین ار یلبق دروم هدزای و دنتشگزاب هرادا هب سپس

اه نآ یگمه یارب زیچ کی نبیرقت و دنداد رارق هعلا طم

دندوب هتفر کراپ هب هک نیا دش؛ صخشم

دروم کراپ کی رد کیره هک دنچ ره تفگ یلوسر هاگآراک

دناوت یم یبوخ خنرس نیمه دوخ یلو هتفرگ رارق همعط

دشاب

دش؟ ادیپ خنرس هرخ بال سپ دیسرپ درگرس

هلب تفگ هاگآراک
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متمدخ رد اوق مامت اب تفگ و دیشک یتحار سفن درگرس

دسرب هجیتن هب هدنورپ نیا ات

اب هدنورپ نیا نیب یطابترا سپ تفگ روپرهم ناورس

دوجو داتفا یدارم ناوتس یارب هک یقافتا و ردخم داوم

درادن

دهاوخ رت نشور راک داعبا جیردت هب تفگ یلوسر هاگآراک

هک تشاد رظن دم یتسیاب ار هلا سم کی طقف دشو

هس نبیرقت رگیدکی اب نیدوقفم نتخادنا ماد یهب هلصاف

تسا هام راهچ یلا

؟ هخآ ارچ درک لا وئس روپرهم ناورس

مرجم زا هک یتسیاب ور نوا داد باوج هدنخ اب هاگآراک

دیسرپ

دندیدنخ هس وره درک رییغت یمک اضف فرح نیا اب

؟ مینک عورش دیاب اجک زا دیسرپ درگرس

بصن اه کراپ رد هک ییاه نیبرود مامت تفگ هاگآراک

زور ود هب طوبرم هتبلا مینک کچ یتسیاب ور دنتسه

دعب هب رهظ زا دعب وزا هتشذگ
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نرایب ور المز یاه ملیف مگیم االن نیمه تفگ درگرس

پیکا کی اب مه امش تفگ روپرهم ناورس هب هاگآراک

درومره و دیرب رباص ی هنوخ فارطا یاه کراپ هب نفطل

رد تسه المز رگا وای یسررب دیدید هک ور یکوکشم

دینک وج و سرپ نآ دروم

هورگ کی مگیم االن نیمه تفگ ناورس هب باطخ درگرس

نایب نوتهارمه

داتفا وهار درک رکشت مه روپرهم ناورس

مینیب یم اهار ملیف مه امش و نم تفگ هاگآراک

تسه روطنیمه هتبلا تفگ درگرس

میمهف یم یدوز هب منک یم رکف نم تفگ یلوسر هاگآراک

تسه یرارق هچ زا ارجام و هداتفا یقافتا هچ هک

یارب مراودیما و رتهب رتدوز هچ ره تفگ درگرس

دشاب هداتفاین یقافتا ناگدشمگ

یام همه تفگ و داد ناکت یرس فسات اب یلوسر

دسر یم رظن هب دیعب رظن هب اما میراودیما

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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ییاپدر تسناوتن مه کراپ رد وجتسج اهو ملیف ندید

ادیپ ار ارجام خنرس دنناوتب ات دهدب ناهاگآراک تسد هب

هاگآراک نایم نیا رد اما دننک لح ار حبش ی هدنورپ و

دوب هلا سم نیا لح هب راودیما یلوسر

زکرم یهاگآ ارزا یماغیپ مه روپرهم ناورس یفرط زا

رثکادح ات دوب هدش دیکات هک دوب هدرک تفایرد

هداد راک تفرشیپ زا یشرازگ هدنیآ هتعاس تشه و لهچ

ینامز ی هزاب نیا رد رگا هک دوب انعم نادب نیا ، دوش

یرگید هورگ یوق لا متحا هب دیاین تسد هب یتیقفوم

تسد ارهب هدنورپ دشو دنهاوخ یلعف هورگ نیزگیاج

تفرگ دنهاوخ

هب ماش فرص یارب هک روپرهم ناورس اب یلوسر هاگآراک

رد یتدم دندوب هتفر ناش تماقا لحم لته ناروتسر

دندرک تبحص مه اب هدنورپ دروم

رفن کی هکاب مدیسر هجیتن نیا هب نم تفگ هاگآراک

وا دایز یلیخ لا متحا وهب هورگ کی هن میتسه ورب ور

تسه مه رهش نیمه لها هتبلا و تسا درم کی
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دراوم راکش رد هک یمظنم نبیرقت ی هلصاف هب هجوت اب

هچ اه نآ هکاب تسا شسرپ یاج دراد دوخ رظن دروم

؟ دنک یم

یاه هیضرف اب امش هک نیا داد باوج روپرهم ناورس

اما تسا عیلا یلیخ دیدیسر یبسانم خنرس هب دوخ

تیصخش نینچ مینوت یم روطچ ،ام تسین یفاک

؟ مینک ادیپ ار یلوهجم

مولعم هب یلوهجم ره لیدبت یارب داد خساپ هاگآراک

دراد دوجو یهار هشیمه

؟ هار نوا و دیسرپ روپرهم ناورس

هک میراد سکیا ات دنچ اجنیا ام داد خساپ یلوسر هاگآراک

حاال دوش یم سکیا دنچ مینک عمج مه اهاراب نآ رگا

یتقو و مولعم ددع کی اب تسا یواسم سکیا دنچ نیا

دیآ یم تسد هب لوهجم مینک لح ار هلداعم ام

هب درک یعس دوب هدشن هجوتم یزیچ هک روپرهم ناورس

درواین شدوخ یور
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مهاوخ رکف شدروم اررد بشما تفگ و دیدنخ هاگآراک

ادرف سپ یاج اتهب مرضاح مدیسرن هجیتن هب ورگا درک

موشب نارهت یهار ادرف نیمه

مراد تیقفوم یوزرآ نوتارب تفگ روپرهم ناورس

ناش یاه قاتا هب مه هب ریخ هب بش نتفگ وداب ره

دنتفر

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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فلتخم یایاوز یسررب ارهب بش زا یدایز تدم هاگآراک

هلسلس ارزا ینامدیچ شنهذ رد بترم ، دنارذگ هدنورپ

وهب داد یم ناماس هتشذگ سلا ود دارفا و تاقافتا

اما هدش هتسخ درک ساسحا دیسر یم یفلتخم جیاتن

شدوخ یارب مه نیمه یارب درادرب تسد تساوخ یمن

هرابود درک، هاگن ار رهش هرجنپ درک،زا تسرد هوهق

رتفد غارس وهب تخادنا گنچ شناج هب یا هسوسو

نتشون هب درک عورش و تفر شتارطاخ

یمن چیه و درک یم هاگن نم هب توهبم و تام مردپ

هنوگنیا ارچ هک مدوب هدش بجعتم وا راتفر نیا زا تفگ

یتدم زا دعب دیوگ یمن یزیچ چیه و هدز لز نم هب

؟ هدش یزیچ اباب، مدیسرپ

هن تفگ و دشاب طلسم شدوخ اترب درک یعس مردپ

؟ هشاب هدش یزیچ دیاب ارچ مرسپ

هدرب نوتتام یروطنیمه هخآ متفگ

یم تبحص مه اب هگید تقو هی یارب میراذب داد باوج

اباب مدز شادص دورب دشات دنلب دعب ، مینک
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؟ مناج تفگ

امش دینک یم یروجنیا ارچ اباب متفگ

زونه هدوز مرسپ تفگ مردپ

؟ یچ متفگ

تسین امش جاودزا عقوم زونه ، جاودزا تفگ

هرب متسد زا مسرت یم هخآ متفگ

؟ یچ تفگ

هگید مگ یم ور اقل هم یک نیسرپب هن یچ متفگ

طقف هنک تبحص هراب نیا رد تسین لیام مدرک ساسحا

ینوم یمن نز نودب هرخ حاالبال تفگ یرسرس یلیخ

دینک رواب مراد تسود ونوا طقف نم اما متفگ

هخآ یکی ندید زور دنچ اب یلو منک یم رواب تفگ مردپ

هبیجع مارب

اما شمنیبب متساوخ یم نم بخ متفگ

هدوب تلا یخ وت طقف تدم نیا یوت یچ؟ اما تفگ مردپ

مگ؟ یم تسرد
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یم ور شسکع مه کوب سیف یوت رهحلا هب متفگ

مدب مایپ شهب هک مدیشک یم تلا جخ اما مدید

مزیزع مرسپ تفگ ینابرهم اب مردپ

؟ شدعب متفگ

زا یهوبنا و مدنام نم و تفر و تفگن یچیه ردپ

سکع هب مه وزاب درب یمن مباوخ بش نآ اه شسرپ

یرییغت شا هحفص هک اجنآ زا مدرک یم هاگن اقل هم

و منیبب ار وا مناوتب نانچمه مدوب راودیما دوب هدرکن

مروایب شتسد هب هشیمه یارب

ار یهاگشناد شیپ نایاپ ناحتما نیرخآ زور نآ یادرف

روکنک یارب هتبلا مدمآ هناخ هب یدنسرخ واب مداد مه

منک ناحتما ار مدوخ سناش ات مدوب هدرک مان تبث مه

مدوب هتشون متارطاخ زا یرگید یاج رد رتشیپ هک نیا

ار هنحص نآ مناوت یمن مه مرمع رخآ وات تقوچیه

تفگ نم هب مردپ هک دوب هنحص نیا منک شومارف

مریذپب اهار تیعقاو و مشاب عاجش یتسیاب

یره ملد ناهگان دعب ؟ تسیچ شروظنم مدوب هدنام
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متسد زا مقشع و درک جاودزا اقل هم داد یا هک تخیر

تفر

هدش نم یگدیرپ گنر و حتلا رییغت ی هجوتم هک مردپ

ریدقت و تشونرس تفگ و دنک مارآ ور نم درک یعس دوب

وا یاضر هب اضر و میلست یتسیاب و تسادخ تسد ام

دوب

هگید دیگب دیرن هرفط نفطل ردپ متفگ

هشاب یوق دیاب درم نیبب تفگ ردپ

اباب متفگ یروخلد اب

میریگب رظن رد تارب ور هگید رفن کی نلصا ایب تفگ

ینک جاودزا هک میتسه قفاوم تنامام و ؟نم هبوخ

یکچیه ای اقل هم هنای هن هن متفگ

هش یمن مرسپ هش یمن تفگ

؟ دیدرک تبحص شاهاب امش مدیسرپ

هن تفگ

؟ شردپ اب مدیسرپ
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هن هن هن تفگ ردپ

تفگن یزیچ دشو تکاس مردپ ؟ هدرک جاودزا متفگ

؟ هدرک جاودزا اقل هم متسه امش اب اباب مدیسرپ هرابود

هجوتم رگید دز هقلح مردپ نامشچ رد کشا ناهگان

و نوریب مدز هنوخ رد زا تعرس دشاب یچ هک مدشن

ارهب مدوخ متشاد هک یسردآ هب هجوت اب راب نیلوا یارب

وا توف ی عاالهیم ندید واب مدناسر نوش لزنم مد

مدش ولو نیمز یور اجنومه

ایند زا میخدب یزغم روموت رثا رب هک مدش هجوتم اه دعب

ی هرطاخ زورما واتهب نانچمه هک دوب نیا و تسا هتفر

هک تسا نیمه و مراد منهذ و حور اررد اهرادید نامه

دنک یم یعادت میارب ار اقل هم زاریش

دنچو دوب هدیسر نایاپ هب نارود نآ زا هاگآراک تارطاخ

و دندیزغل شیاه تشاددای یور شنامشچ زا کشا هرطق

درک همزمز ار ظفاح رعش نیا دوخ ،واب دندنام راگدای هب
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رتشوخ مدیدن قشع نخس یادص زا

دنامب راود دبنگ نیا رد هک یراگدای

یقشع و نارود نآ زا شتارطاخ هودنا و ضغب نایم رد

ناهگان دوب هدنام یقاب یخلا رد نتساوخ دح رد اهنت هک

شا هدنخ و داتفا نارود نآ رد یزاریش کی زا یفرح دای

یم اه راوخ مدآ لثم وت دوب هتفگ یرگید هب هک تفرگ

شیاج دز،زا هقرج شنهذ رد یزیچ ناهگان ، ینوم

بال ناورس تفرگ سامت روپرهم ناورس واب تساخرب

هداد یور یقافتا هچ دنادب تساوخ و داد خساپ هلصاف

مدرک شادیپ تفگ هاگآراک باوج ورد تسا
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مجنپ لصف

" حبش "
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سییر قاتا رد هسلج هتشذگ تاعفد لثم مه راب نیا

هاگآراک یاه تبحص اتهب دوب رارقرب زاریش یهاگآ

ارف شوگ تسا هدرک ادیپ ار خنرس دوب هتفگ هک یلوسر

دنهد

و یدابآ درگرس و یلوسر هاگآراک رب عالهو هسلج نیا رد

یهاگآ ی هرادا زا یرایدنفسا هاگآراک ، روپرهم ناورس

تشاد روضح زین زاریش

ات ادتبا زا هدنورپ دروم رد یرصتخم یدابآ درگرس ادتبا

هدزای عاالموهب رگید یدوقفم کی هرابود هک لبق زور ود

هاگآراک سپس درک، تبحص دوب هدش هفاضا رگید دروم

داوم اب هزرابم ی هرادا اب یراکمه صوصخ رد یرایدنفسا

زا یسوساج هب مادقا و حرج و ییابر مدآ دروم رد ردخم

روآدای ار یتاکن دش یم یدارم ناوتس اب طبترم هک سیلپ

ی هرادا زا یگدنیامن هب مه روپرهم ناورس هاگ دش،نآ

و یسررب رد هتفریذپ ماجنا تامادقا هلسلس زکرم یهاگآ

دومن وگزاب ار حبش ی هدنورپ هب عجار مادقا

یلوسر هاگآراک یاه تبحص عورش زا شیپ و همادا رد

ار هدش رکذ دراوم یدابآ درگرس رگید رابکی
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یطابترا هنوگ چیه هک دش روآدای درک،وا یدنب عمج

ی هدنورپ اب نایچقاچاق هب طوبرم ی هدنورپ و قافتا نیب

هاگآراک یاه هتفگ نیاربانب و هدماین تسد هب حبش

المز تامادقا دنچ ره دریگ یم رارق دییات دروم یلوسر

تروص یدارم ناوتس شیابر لماوع اب دروخرب یارب

ی هرادا یراکمه اب ییادج ی هدنورپ ناونع وهب هتفرگ

دشاب یم یریگیپ تحت و نایرج رد ردخم داوم اب هزرابم

زا اپدر دروم اترد دوب یلوسر هاگآراک هب تبون کنیا و

دیامن تبحص حبش ی هدنورپ نیمرجم

دیسرپ و درک زاغآ شسرپ کی حرط اراب شتبحص وا

رد یراوخ هایگ و یراوخ تشوگ نیب قرف امش رظن هب

؟ هیچ

درک بجعت تدش هب لا وئس نیا حرط زا یدابآ درگرس

رد شدرواتسد زا تیروف هب هاگآراک تشاد عقوت هک ارچ

اب نیاربانب دروآ نایم هب نخس هدنورپ نیا صوصخ

هچ دییامرفب نفطل هش یم هاگآراک ، تفگ یخلت تاقوا

یتسیاب و تسه دودحم ام تقو نوچ ؟ دیراد یروظنم

بقع نامز زا یلیخ اتحاالشمه مینوبنجب تسد
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بلطم لصا رس دیرب منک یم شهاوخ میتسه

و دوب هدش بجعتم مه یرایدنفسا سسجت رسفا هتبلا

هراظن و دوب هتسشن مارآ هک نیب نیا رد یدرف اهنت

هاگآراک ی هیحور هکاب دوب روپرهم ناورس درک یم

تشاد ییانشآ نلماک یلوسر

ام سانشان مرجم متسه نئمطم داد همادا یلوسر هاگآراک

دز دهاوخن راکش هب تسد دشابن هنسرگ ات حبش نامه ای

هاگآراک تفگ نانک رغرغ یدابآ درگرس

کی اب عقاو امرد تفگ دشو دنلب دوخ یاج زا هاگآراک

ییاهنت ارهب شراک هک میتسه وربور کانرطخ یناور

ندرک ادیپ دوب یهورگ راک نیا رگا نوچ دهد یم ماجنا

راک اترد میناد یم یام همه ، دوبن یراوشد نیا هب نآ در

هک نامرجم یخرب هزب لصا لیلد وهب هنامرجم یهورگ

دنتفا یم راکهبت یاهدناب ماد هب رابجا ایهب هتساوخان

هب عوضوم نیمه و دنوشب لوحتم ییاج رد تسا نکمم

و یدارفنا راک رد اما درک دهاوخ کمک خنرس ندرک ادیپ

نآ یاه هنومن ،زا تسا توافتم هلا سم نیا قیقد هتبلا

هک درک هراشا بش شافخ فورعم ی هدنورپ هب ناوت یم
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یاجرب شدوخ زا ییاپدر چیه یناج لتاق اه تدم ات

دوب هتشاذگن

و داد ناکت ار شرس دییات ی هناشن هب روپرهم ناورس

تفگ مه هاگآراک ، دسرپب یلا وئس ات تساوخ هزاجا

ناورس هیچ نوتلا وئس دییامرفب

بش شافخ راکش هک تساجنیا هلا سم تفگ ناورس

امااالن دنداتفا یم وا ماد رد هنافساتم هک دندوب یناوناب

و هاجنپ ات کی و تسیب نینس ورد درم هدزاود ام دروم

درم همه نیا ییاهنت هب هتسنوت روطچ ، دنتسه سهلا ود

؟ دنک راکش ار

هک تسا شیرپ ناور کی وا داد خساپ دزو دنخبل هاگآراک

دنک یم هیذغت ناسنا تشوگ زا

ات درک تساوخرد راب نیا یرایدنفسا سسجت رسفا

یقرف تشوگ اب تشوگ رگم دیسرپ و دنک حرطم یلا وئس

مدآ وا هک دشاب تسرد هیضرف نیا رگا هتبلا ؟ دنک یم

؟ دور یم نویاقآ غارس هب اهنت ارچ تسه راوخ

هراشا یبلا یج هتکن هب داد خساپ دنخبل اب مهزاب هاگآراک

نویاقآ اب طابترا نوچ ، یرایدنفسا هاگآراک دیدرک
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یتحار هب رگید ییاقآ اب اقآ کی ینعی ، تسین هدیچیپ

دروم رد راک نیا هک ردحیلا دنک رارقرب طابترا دناوت یم

اهنت لتاق و تسوربور یرتشیب یگدیچیپ اهاب مناخ

زا نیاربانب دروایب تسد ارهب شیاذغ ات دشیدنا یم

دنک یم یراددوخ رتشیب رناژی فرص

دوب هدمآ دجو هب دونش و تفگ نیا زا هک یدابآ درگرس

درک لا وئس هاگآراک زا هک دوب یرگید رفن

رد رهحلا هب اما رامش تشگنا دنچ ره دیسرپ درگرس

هب هک دنراد دوجو مه یجراخ نانز ام مدرم نایم

لتاق بخ دنا، هدرک ادیپ ترهش ینابایخ یاه نز

هنک هدافتسا اه نوا زا تسنوت یم

نوتدوخ هک هنوگ نامه درگرس بانج داد خساپ هاگآراک

و تسا رامش تشگنا نانز نیا دادعت دیدومرف هراشا مه

تیاکح هدنورپ نیا رد نایاقآ ندوبر اهزا شرازگ هتبلا

دراد

رفن کی اهنت لتاق دش صخشم سپ تفگ روپرهم ناورس

یم هیذغت ناسنا تشوگ وزا دراد یشیرپ ناور ، تسا
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ناش یاه ناوختسا اهو سابل یلو لوبق اجنیا دنک،ات

؟ دوش یم هچ

نیا یارب تفگ و داد ار شسرپ نیا خساپ یدابآ درگرس

هچ ای طایح ای هچغاب زا یتمسق ات درادن یراک لیبق

و لیاسو و سابل نفد هب ور هنوخ زا ییاج هی منود یم

دنهدب صاصتخا اه ناوختسا

نقیقد تفگ ناورس یاه هتفگ دییات رد یلوسر هاگآراک

لیاسو هک تشاد یدام ی هزیگنا رگا نوچ ، هروطنیمه

اه نآ نفد یارب هک نیا ای دناسرب شورف اهارهب ینابرق

رگا یتح ای دیامن هدافتسا هناخ زا ریغ ییاج زا

هدش ریگتسد اتحاال دوب نانآ یاضعا شورف شا هزیگنا

دوب

هیچ؟ شلغش و دمآرد سپ دیسرپ یرایدنفسا هاگآراک

؟ هنودب اجک زا هاگآراک ور نیا هخآ تفگ یدابآ درگرس

یتایضرف اه نیا مامت عقاو رد تفگ دنخبل اب هاگآراک

هک دنا هدش یخنرس ندمآ تسد هب ثعاب هک دنتسه

میسرب هجیتن هب رتدوز مراودیما هلیسو نیدب
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یناج هکلب هن هک مدآ نیا لغش دروم رد نم عقاو رد

وا مدیسر هجیتن نیا وهب مدرک رکف مه یناور کانرطخ

نوچ هشاب هتشاد یبوخ تیعضو یتسیاب میلا رظن زا

زا یتح ییاپدر چیه دش حرطم هک روط نامه

و هدماین تسد هب مه نیلوتقم هارمه لوپ یاه لا یرس

مه ار نیلوتقم یاه لوپ یتح وا هک دهد یم ناشن نیا

نآ تشاد یزاین لوپ هب رگا هک یتروص رد درب یم نیب زا

درک یم جرخ رازاب اررد

لتاق هک تسا نیا ام سدح سپ ، تفگ رورپرهم ناورس

یدام ی هقیضم ، دراد یناور الل تخا ، تسا رفن کی

؟ هگید ی هتکن ، تسا راوخ مدآ و درادن

یاه همعط و تسا رهش نیمه لها تفگ یلوسر هاگآراک

دنک یم ادیپ رهش نیا رد نکاس دارفا نیب زا زین ار دوخ

رتشیب مدرم نیا یاه تنس و تایصوصخ هب نوچ

اه مناخ غارس ندوب هلصوح مک رطاخ وهب دراد ییانشآ

یرتشیب نامز ناش نتخادنا ماد هب یارب هک اه هبیرغ وای

اذغ هب جایتحا یتقو ات روط نیمه و دور یمن دراد زاین

دنز یمن تسد یا هزات راکش هب دنکن ادیپ
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هاگآراک عیلا یلیخ تفگ یدابآ درگرس

منونمم تفگ یلوسر هاگآراک

یلوسر هاگآراک تسا نکمم رگا دیسرپ یرایدنفسا هاگآراک

و دشاب تسرد امش تایسدح هک نیا ضرف اب دییامرفب

زا دنک قدص لتاق دروم رد دیتفگ هک یدراوم نیا ی همه

نایرج نیا رد نز کی درم، کی یاج هب هک مولعم اجک

طسوت دارفا نیا دراد ناکما رهحلا ،هب دشابن لیخد

حرطم امش هک روجنوا وحاال هدش لا فغا مناخ کی

دشاب هدش هدروخ ناشتشوگ ای هدیسر لتق هب دیدرک

تسا نکمم هلب تفگ و درک دییات مه روپرهم ناورس

؟ هیچ نوترظن هاگآراک بخ تفگ یدابآ درگرس

سلا ود اهرد ینابرق ددعت هب هجوت اب تفگ هاگآراک

تسا رفص نبیرقت لا متحا نیا هتشذگ

و شدوخ یلبق یاه تبحص دییات رد یدابآ هاگآراک

قفاوم امش رظن نیا اب نم تفگ هرابود رگید یاه هاگآراک

دوش یمن دراوم دادعت هب دانتسا فرص هب نوچ متسین

کیزیف نتشاد اب ینز اسب هچ داد لتاق تیسنج هب مکح
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یراک نینچ هب تیانج و لتق رد یتاذ دادعتسا وای یوق

دروم هک تسه لمتحم نیاربانب دشاب هدیزرو تردابم

مکحم الل دتسا اب امش هک نیا رگم دشاب نز کی هدنورپ

دییامن تباث ار خالفنآ

رد دوجوم ی همان تفگ و درک رکف یکدنا یلوسر هاگآراک

و دروآرد ار همان سپس ؟و دیا هدرک هعلا طم ار هدنورپ

نآ رد هک دندوب هدناوخ ار همان قافتا هب یگمه داد ناشن

ییاقآ کی نامهم ماش فرص یارب دوب هدرک عاالم ناوج

تسا هدش انشآ ابوا یگزات هب هک تسا

لزنم هب نتفر ناوج نیا دیاش تفگ یرایدنفسا هاگآراک

دراوم نیا زا رهحلا هب دشاب هدرک نامتک ار نز کی

؟ هاگآراک مگ یم تسرد میا هتشاد

رس نداد ناکت اب یدابآ درگرس و روپرهم ناورس دنچ ره

هاگآراک اما دندرک دییات ار یرایدنفسا هاگآراک یاه هتفگ

دوبن قفاوم یلوسر

دییوگ یم امش هک دوب هنوگ نیا رگا تفگ یلوسر هاگآراک

رسو یب یلیخ ، دسیونب یا همان ات تشادن مه یلیلد

تفر یم ادص
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رییغت شا هدیقع دیسر یم رظن هب هک روپرهم ناورس

نلصا دیسرپ یلوسر هاگآراک فرح دییات نمض هدرک ادیپ

؟ هدوب همان نتشون هب یزاین هچ

و هتشاد سرت مه هک هدوب صخشم تفگ یلوسر هاگآراک

هدش ماجنا لمع کی ورد هتشادن نتفر هب یا مهعالهق

تسا هتفرگ رارق

اهار ینابرق هک هنیا نوتروظنم دیسرپ یدابآ درگرس

؟ هدرک یم روبجم

اما تسین رابجا زا یا هناشن تفگ یلوسر هاگآراک

لصا رب یریثات عوضوم نیا رهحلا هب دیاش یتیاضران

درادن ارجام

مقفاوم هلب تفگ یدابآ درگرس

هتشون همان نیا رد ارچ سپ دیسرپ یرایدنفسا هاگآراک

یارب هک ییاج زا یسردآ ینعی تسا توعد اجک هدشن

نیا زا میرذگب ؟ هدرکن رکذ ار هتفر یم دیاب ماش فرص

لتاق اب ییانشآ لحم و هوحن هب مه یا هراشا چیه هک

هدرکن
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ار همان نیا یتقو ناوج نیا دینیبب تفگ یلوسر هاگآراک

هناخ رد وا ماوقا ای نیدلا زاو مادک چیه هک هتشون

دیشابن نارگن دهدب طاالع هتساوخ عقاو ورد دنا هدوبن

تاییزج هب نیاربانب متسه توعد ییاج ماش یارب نم

رد هارمه نفلت اب هدز سدح شدوخ شیپ و هدرکن هراشا

نامه و دوب دهاوخ سامت رد هداوناخ اب موزل عقاوم

نیا ایهنواب دورب هدوب ددرم یفرط زا متفگ هک یروط

تسا هتشون قیرط نآ ارهب همان هزیگنا

ار یتوص طبض مه رورپرهم ناورس دندرک توکس یگمه

دوب هدرک نشور شرازگ ی هیهت یارب هسلج یادتبا زا هک

درک شوماخ ار

ی همادا زا شیپ منک یم داهنشیپ نم تفگ یدابآدرگرس

تحارتسا ار هقیقد دنچ یلوسر هاگآراک یاه تبحص

مییامن حرطم ار دیسر نومنهذ هب یلا وئس رگا ات مینک

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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هجیتن یارب یگمه ددجم هاتوک تحارتسا کی زا دعب

دندش عمج هسلج قاتا رد ییاهن یریگ

هاگآراک ی هیضرف ساسارب اجنیا ات تفگ دابآ درگرس

زا هک راوختشوگ و لتاق و لومتم یدرم اماب یلوسر

وا هک نیا اما میتسه وربور تسه مه رهش نیمه یلا ها

روط اتهب تسا المز نیاربانب میناد یمن زونه ار تسیک

میناوتب ات میسرب لماک یدنبعمج کی هب عیرس خالهصو

یلوسر هاگآراک زا نیاربانب ، میهدب ماجنا ار المز مادقا

هئارا ور نوشدوخ راک وهار ییاهن رظن ات مهاوخ یم

نیا یارب یرظن ای لا وئس مه رگید ناهاگآراک ورگا دنهد

دنیامن هئارا دنراد هدنورپ

بانج یدنب عمج زا رکشت نمض تفگ یلوسر هاگآراک

شراگن ردحلا یتقو هتشذگ بش ،نم یدابآ درگرس

ی همدخ وزج هک مداتفا یدرم دای ناهگان مدوب متارطاخ

هک زور کی نم درک یم یراوخ هایگ یاعدا و دوب لته

نوریب قاتا زا دندوب هتفر نوریب شدرگ یارب ما هداوناخ

زاباال قافتا بسح رب هک منزب مدق ورهار اترد مدمآ

هک مدید ار درم ونآ داتفا هناخزپشآ ی هرجنپ هب ممشچ

ورد دروآ یم نوریب ار یزیچ تشروخ گید زا دنت دنت
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وا مدش هجوتم مدرک تقد هک بوخ دزیر یم باقشب

دروآ یم نوریب ار تشروخ گید لخاد یاه تشوگ

دوب هدرک یفرعم راوخ هایگ ار شدوخ وا هک اج نآ زا

یاه یواکجنک اب یناوجون نینس رد صوصخ هب نم یارب

رس هچبالیی ممهفب دوب جبلا نس نیا هب صوصخم

؟ درک هچ دینزب سدح ، دروآ یم اه تشوگ

؟ دیسرپ یم یلا وئس تسیب تفگ یدابآ درگرس

درک؟ هچ تفگ روپرهم ناورس

دروخ ور همه داد همادا یلوسر

؟ دروخ دنتفگ تریح مهواب اب یگمه

درک هفاضا و داد ناکت دییات ارهبعالتم شرس هاگآراک

یاعدا ام رظن دروم صخش هک مدیسر هجیتن نیا هب نم

،وا تسا راوخ مدآ هک ردحیلا دنک یم یراوخ هایگ

زا یوق لا متحا وهب دشوپ یم کیش سابل ، تسا درجم

وهب دوش هدید رتمک شا هرهچ ات دنک یم هدافتسا کاله

ادیپ کراپ اررد دوخ ناینابرق دصرد وهن دون لا متحا

دنک یم
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میدید اهار کراپ ملیف یتقو ام یلو تفگ یدابآ درگرس

درکن بلج ار نام هجوت یزیچ

رفن ندش هفاضا اب اما هلب عقوم نوا تفگ یلوسر هاگآراک

شهاوخ دیدج یاه خنرس روطنیمه و نیدوقفم هب دیدج

رتشیب تقد مهواب اب یگمه هگید راب کی ات منک یم

میدرگب صخش نیا لا بند

ار رهش یاه کراپ ملیف نیرتدیدج ات داد روتسد درگرس

دنتسشن اه ملیف یاشامت هب تقد اب یگمه و دنروایب

ریوصت یور یلوسر هاگآراک هک دوب دعب تعاس ود دودح

اب دعب دینک گرزب ار نیا نفطل تفگ و داد ناشن ار یکی

دوب ناهنپ کاله ریز شا هرهچ هک یدرم ریوصت هب تقد

هشدوخ تفگ و درک هراشا

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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روط هب زونه هتبلا تسیک حبش دوب هدش مولعم اجنیا ات

لتاق نامه دص رد دص وا هک دنیوگب دنتسنوت یمن یعطق

و داللی ساسارب طقف تسا حبش ای رظن دروم ی هدنورپ

دندوب هدیسر هجیتن نیا هب یلوسر هاگآراک تایبرجت

دننک تیاعر ار طایتحا بناوج مامت ات دوب المز نیاربانب

و اپدر دوجو هب نآ رد هک دش سکاف یا همان نارهت هب

تلهم ات دوب هدیدرگ تساوخرد و هراشا یلا متحا مرجم

نایاپ هب زور نامه عقاو رد هک هتعاس تشه و لهچ ررقم

دننک دیدمت رگید زور هس ارات دیسر یم

ریواصت لماک یسررب اتاب دنتشاد زاین نامز نیا اههب نآ

یاه خیرات اهو کراپ ریاس رد رظن دروم صخش زا

هکات ار وا دنناوتب دارفا یدوقفم رب ینبم هدش شرازگ

دنهد صیخشت هدیناشوپ ار شا هرهچ یدایز دح

یم دندوب راوخ هایگ هک یدارفا دروم رد نینچمه

ریثات دوب نکمم دنچ ره دمآ یم لمع هب قیقحت یتسیاب

هب یدابآ درگرس تروص ره هب اما دشاب هتشادن یدایز

مامت هک لیلد نیا هب زاریش یهاگآ ی هرادا سییر ناونع

دنسرب هجیتن هب رت عیرس و یسررب دوجوم یاهراک هار

دوب هدرک رداص ار روتسد نیا
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ی هدبز و دنمشوه ، هبرجت اب نارسفا نایم نیا رد

مادقا هک دنتسناد یم یهاگآ ی هرادا ییانج ی هریاد

دوب دهاوخ ناشررض هب هزادنا هچ ات اجبان و عقوم یب

ریگتسد ار یصخش یهابتشا رگا هک ینعم نیدب

و ینوناق ناوارف الت کشم دوبن مرجم هک دندرک یم

ناسنا کی یوربآ ندرب تهج هب یناسنا یتح و یا هناسر

تشاد هارمه ارهب

ار یسک ی هناخ هب دورو قح زین زوجم نودب اه نآ

واب دندرک یم ادیپ مه ار زوجم نیا رگا هزات و دنتشادن

یرابنا و هچغاب و هناخ نتخیر مه هب یتح و وجتسج

و سوکعم ی هجیتن دندرک یمن ادیپ ار یزیچ

همه رد شربخ هک نآ رب فاضم تشاد ار یدنیاشوخان

راکش هب تحار نونکات هک یلصا مرجم و دیچیپ یم اج

رتشیب ندرب نیب زا یارب ار یراکره تصرف دز یم تسد

ار وا هک یهار ره وای کیتکات رییغت و تیانج و مرج راثآ

مامت و درک یم ادیپ ار دناهرب هکلهم زا تسناوت یم

دش یم هبنپ دندوب هدیسیر هک ییاه هتشر
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زا ناونع چیه ارهب طایتحا بناج یتسیابن نیاربانب

و تقد واب بوخ تاکن مامت وهب دنداد یم تسد

دندرک یم تقد هک یتسیاب یم هنافاکشوم

هب دندرک عورش حلا نیع ورد تعرس اب تهج نیا زا

هاگآراک هک دوب یصخش اب طبترم هک یریواصت یسررب

دوب هدرک یفرعم حبش ناونع هب یلوسر

اهو هتفگ هب هجوت هکاب دوب نیا رگید ی هتکن

مه یقطنم رظن هب هک یلوسر هاگآراک یاه الل دتسا

راکش هب تسد یتقو لتاق هک نیا رب ینبم دیسر یم

دنچ هک اج نآ وزا دشاب هتشاد زاین اذغ هب هک دز دهاوخ

رظن هب دیعب دوب هتخادنا ماد اررد یکی لبق زور

ددرگب یدیدج وسژهی لا بند هب یتدم ات دیسر یم

ی هرادا رگا ینعی درک یم رتراوشد ار راک هیضق نیمه

تفای یم ار رظن دروم صخش اهریوصت ساسارب یهاگآ

دش یم نئمطم یدایز دودح ات یتح و قیقحت زا سپ و

مه زاب دش رکذ هک هبدالیلی هجوت اب تسوا مرجم هک

دمآ یمن رظن هب یا یقطنم راک وا تشادزاب
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رارق تروشم دروم مه صوصخ نیا رد یلوسر هاگآراک

تفرگ

مادم ار صخش هک نیا یکی دراد دوجو هار ود تفگ وا

دورب دوخ یدعب راکش غارس اتهب میشاب هتشاد رظن ریز

تسا نکمم ومه دشاب وطالین دناوت یم مه راک نیا هک

صیخشت رد یدصرد مین یتح هابتشا لا متحا رطاخ هب

ی هجیتن هب هام دنچ نامز تدم فرص زا سپ مرجم

دسرن بولطم

یسانشراک رظن زا هک نیا زا سپ هک تسا نیا مود هار

هک دنچ ره تسا حبش درف نیمه هلب هک دش لصاح نیقی

اب یتسیاب دعب تسوا هک متسه نئمطم نبیرقت نم

ریسم رد همعط ناونع ارهب یصخش تواکذ و یدنمشوه

هب رتدوز هاوخلد ی هجیتن رظن کی زا هک داد رارق وا هار

همعط یتسیاب رگید تهج وزا تسیلا وع دیآ یم تسد

هب ررقم دعوم زا رتدوز هک دنک بلج ار شهجوت نانچ

دوش ثعاب رگا اطخ هنوگره هک دنچ ره دنزب تسد راکش

دوز یلیخ هدش یحارط یا هشقن شیارب دربب ییوب وا هک

دنز یم مه اررب زیچ همه
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لماک تقد اب رگا هک دوب هار ود نیا زا یکی باختنا

یارب ار حبش ی هدنورپ تسناوت یم دش یم ماجنا

ددنبب لماک روط وهب هشیمه

یلا متحا تیوه هب دنتسناوت هرخ اهبال ملیف یوجتسج اب

ادیپ زین ار وا سردآ و مسا و دننک ادیپ تسد حبش

دنیامن

ورد هتسشنزاب و سهلا شش و هاجنپ وا مولعم رارق زا

جاودزا لبق سلا نیدنچ هتبلا دوب درجم رضاح حلا

زا دنزرف نتشاد نودب و دوب هدرک هبرجت زین ار یقفومان

تشادن مه میلا زاین و دوب هدش ادج شرسمه

ی هرابرد یتسیاب و دوب تسرد زیچ همه راک یاجنیا ات

نیا هک دندرک یم لصاح نانیمطا زین وا ندوب راوخ هایگ

روط وهب یسیلپ یاهدرگش زا هدافتسا اب مه راک

یلوسر هاگآراک رظن و ماجنا زور ود نامه رد سوسحمان

دیدرگ دییات
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یداهنشیپ هار ود زا یکی ات دنتشاد تصرف زور کی اهنت

دنیامن باختنا ار یلوسر هاگآراک

؟ روطچ دشو یم باختنا یتسیاب هار مادک یتسار هب

و تفرگ صوصخ نیا اررد ییاهن میمصت یدابآ درگرس

درک رداص زین ار ییاهن روتسد

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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اب یماظتنا یاهورین زا یکی ؛ دوب یساسح یاه هظحل

درک یم یراکمه یهاگآ ی هرادا

حبش هار رس ات درک یم ششوک دوب قاچ یکدنا هک وا

نتشادهگن یفخم یارب و دوب وامک یلصا مسا هک

ومان مان ففخم زا لماک ندش نشور واات تیوه

دریگب رارق دوش یم هدافتسا وا یگداوناخ

مه هب زیچ همه درب یم یپ وا دوصقم هب حبش رگا

تفر یم رده هب میت مامت تامحز و تخیر یم

هب هجوت واب شور نیا هب نادنچ هن دیما دوجو اب

فلتخم طاقن یاه کراپ رد حبش طسوت ینابرق باختنا

تلع هب دیدج راکش یارب هزیگنا نتشادن وزین رهش

هجیتن هب هشقن نیا هک دوب دیعب ییاذغ ی هریخذ نتشاد

دورب

زکرم اب ررکم سامت اب روپرهم ناورس یفرط زا

و حبش ییوجزاب زوجم هک دوب هدرک تدعاسم تساوخرد

یتسیاب هتبلا دوش رداص یو لزنم یسرزاب روط نیمه

رهحلا رد هک درک یم تقفاوم راک نیا اب مه زاریش رهش
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تشاد یپ اررد وطالین یدنور

اب حبش تنوکس لحم ی هچوک رد سیلپ رومام

وا هک ینامز تسرد و هدش نییعت شیپ زا یزیر همانرب

ار دوخ دش یم جراخ هناخ زا یراک ماجنا یارب لزنم زا

دومن کمک تساوخرد هب عورش دزو نیمز رب

یارب نیریاس روضح لا متحا حتلا نیا رد هک اج نآ زا

ی هرادا ییانج ی هریاد نارسفا تشاد دوجو وا هب کمک

ات دندوب رقتسم فارطا رد یصخش سابل اب یهاگآ

دننک کمک هشقن تیاده هب دنناوتب

هب المز یاه شزومآ تعاس راهچ هسات تدم لوط رد

وحن ارهب تیرومام ات دوب هدش هداد سیلپ یورین

دناسرب ماجنا هب یضتقم

هب انب زین ییاه نیبرود تعرس واب تدم نیمه رد

رت فرطنآ هچوک کی و دندوب هدش بصن زاین و بسانت

تیزنارت یارب رهاظ هب هک یگرزب نیشام رد یدابآ درگرس

هدش هدامآ سیلپ یفخم یاه تیرومام یارب اما دوب راب

درک یم تیاده لماک طایتحا و تقد اراب تایلمع دوب

www.takbook.com



حبش

www.Takbook.com

یدابآ درگرس رانک رد مه روپرهم ناورس و یلوسر هاگآراک

تیقفوم اب رگا هک یتایلمع ؛ دندوب تایلمع ماجنا دهاش

ار هانگ یب یرگید دادعت ناج مه دیسر یم هجیتن هب

تسناوت یم یلوسر هاگآراک ومه دیشخب یم تاجن

دنک تحارتسا یکدنا

تسناد یم هدش مامت ار راک نیا دوخ شیپ هاگآراک هتبلا

ادیپ و یریگتسد ات یلو دنا هتفای ار مرجم تشاد نیقی و

درک یم ربص یتسیاب مرج کردم ندرک

سلا ود تدم هک دیشیدنا شدوخ اب ادتبا یلوسر هاگآراک

اب هنوگچ ، دندرک قیقحت هدنورپ نیا یارب یا هدروخ و

هک دنناسرب ماجنارس ارهب نآ ات دنهاوخ یم تیروف نیا

باوج شدوخ دعب ؟ تسا هدرک نییعت نامز تدم زکرم

رثکادح هکاب هدوب نکمم راک نیرتهب نیا داد؛ ار شدوخ

تفرگ ار هجیتن نیرتشیب تعرس و ورین

بولطم یلکش ره هب ساسح تیرومام نیا تسکش اما

هک دوب یراوخ مدآ مرجم رب یزوریپ نآ هار اهنت و دوبن

دوب هدز مه اررب هانگ یب یاه ناسنا تینما
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نیا رد ناگدننک تکرش یگمه و تشذگ یم نامز

دنتشاد یبیجع ی هرهلد تیرومام

یتح و هبرجت ار یگرزب یاه تیرومام درگرس دنچره

شرما تحت دارفا ی هیقب رتزا مارآ و دوب هدرک تیاده

دوبن رانکرب ناجیه نیا زا مه وا اما دیسر یم رظن هب

نامه دشواب مکزاب نامه ای حبش ی هناخ رد ناهگان

دمآ نوریب بترم و کیش یاه سابل کالهو

ار شدوخ راک رظن دروم رومام هک ات دوب یبسانم تصرف

دوجو داد؛اب ماجنا مه ار راک نیمه و دهدب ماجنا

یاپ یولج تیرومام نیا ماجنا رطاخ هب نزو ینیگنس

رد تروص اب تسرد و دتفیب نیمز اتهب تفرگ اپ شدوخ

داتفا نیمز هب حبش یاهاپ لباقم

ساسحا وا اما دزیخرب دوخ یاج اتزا درک کمک زین حبش

دورب هار دناوت یمن تفگ یم و درک یم یناوتان

اما دریگب سامت اه تیروف زکرم اب درک داهنشیپ حبش

طقف مشب رتهب دیاش منیش یم اجنیمه هن تفگ رومام

دیدب نم هب بآ ناویل هی یکشاک
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مدرگرب ات شاب رظتنم سپ تفگ حبش

لخاد ارهب رومام هک تساوخ یمن ای وا مولعم رارق زا

صخش هک نیا ای تشادن یو هب یزاین نوچ دربب هناخ

دوب وا زا ریغ یکی رظن دروم

گنچ شناج هب دیدرت یلوسر هاگآراک هک دوب راب نیا

یچ؟ دشاب هدرک هابتشا رگا درک ساسحا و تخادنا

و اهاپ هب رومام دمآ نوریب بآ ناویل اب حبش هک نیمه

هگید متسه تشوگ رپ تفگ و درک هراشا شدوخ مکش

تسین یا هراچ

رظن وهب داتفا راوخ مدآ ناج رد یا هسوسو هملک نیا

داتفا بآ شناهد تشوگ یرپ هملک ندینش زا دیسر

هاگآراک هک دوب اجنیا درک، رومام هب یا هنارادیرخ هاگن

یسانشردقرس زا یهاگن زین درگرس و دیشک یتحار سفن

رس نداد ناکت واب تخادنا یلوسر هاگآراک هب مارتحا و

تسا هداتفا ماد رد حبش هک درک دییات

هچ دنیبب کیدزن وزا دوش لخاد دوب المز رومام هتبلا

دتفیب وا دوخ روضح اتاب تسا رارق ای هداتفا یقافتا
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؟ هیچ تراک دیسرپ وا زا حبش

مدرگ یم راک لا بند تفگ رومام

رد مه اب ومه نک تحارتسا مه وت ایب سپ تفگ حبش

طقف منک تکمک منوتب دیاش مینزب فرح راک دروم

یدموا نشن هجوتم هشاب اه هیاسمه ردو هب تساوح

یام هنوخ

ارچ؟ دیسرپ رومام

منم و ننک یم نیج نیس دعب یچیه داد باوج حبش

و منک کمک یکی هب متساوخ هک مگب ور شتسار یتسیاب

منک ادیپ شارب راک

هراد مباوث هک تسین دب هک نیا تفگ رومام

باوث یاوخ یم اه تقو یهاگ یلو بخ هلب تفگ حبش

بترم نتسین نک لو هگید نوچ یش یم بابک ینک

منیبب منک ادیپ نوشارب راک هک ندیم لیماف و کف تسیل

نیج نیس روط نیمه ای وت یایب یاوخ یم حاال

؟ ینک یم

مشابن محازم عقوم هی تفگ یدرسنوخ اب رومام
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کمک قشاع نم همودک افرح نیا مناج هن تفگ حبش

متسه نورگید هب ندرک

یدابآ درگرس و یلوسر هاگآراک رایتخا یب وا فرح نیا زا

تفرگ نوشدنخ روپرهم ناورس و

و رود هب هک وردحیلا تفرگ ار رومام لغب ریز حبش

ارهب وا دشابن اه هیاسمه رظن ریز ات درک یم هاگن فارطا

نیبزیت نامشچ لبق زا هک نیا زا لفاغ درب هناخ لخاد

دراد رظن اررد وا تاکرح ی همه نوناق

نفورکیم رومام اههب تیرومام هنوگ نیا لا ور قبط

اب حبش ادتبا نامه زا هک نیا زا لفاغ دوب هدش لصو

هب هک یبآ ناویل لخاد یشوهیب فیعض یوراد نتخیر

لزنم طایح دراو هک نیمه دشات ثعاب دوب هداد رومام

دوش شوهیب وا دندش

دوب هدرک برطضم ار یگمه نیا و دمآ یمن رومام یادص

دندوب رقتسم فارطا و هچوک نآ رد هک یهاکآ یاهورین

دندوب یدابآ درگرس نامرف رظتنم

دمآ یم شخ شخ یادص نفورکیم زا
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دش هریخ یلوسر هاگآراک هب تشحو اب یدابآ درگرس

رپزا هچوک هظحل کی داد،رد هلمح نامرف هلصاف بال دعب

باال راوید زا تقو توف نودب دشو سیلپ و نیشام

زاب ار دوب یلا مش ی هناخ کی هک ار طایح ورد دنتفر

دندرک

هک دوب ینامز تسرد و دندیسر عقوم هب هناتخبشوخ

دوب رومام رس ندرک ادج ی هدامآ وقاچ اب حبش

نیمز ار وقاچ ات درک روبجم ار وا هحلسا اب یهاگآ رسفا

دنبتسد وا درک،هب ار راک نیا هدز تهب زین ووا دزادنیب

ی هرادا تمس وهب دندرک شراوس نیشام لخاد و دندز

دنداتفا هار یهاگآ

نیا هتسناوت هک درک رکشت یلوسر هاگآراک زا درگرس

دنک لح ار هدنورپ

نایاپ و تفرگ سامت زکرم اب مه روپرهم ناورس

درک ارعاالم حبش ی هدنورپ

هب سن ال وبمآ اب دوب هدش شوهیب هک مه سیلپ رومام

دش لقتنم یماظتنا یورین ناتسرامیب
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وا لا قتنا زا سپ هلصاف هکبال حبش ی هناخ زا وجتسج رد

وزین آالتتقهلا تفرگ تروص یهاگآ ی هرادا هب

یدنب هتسب تشوگ نینچمه و هدش نفد یاه ناوختسا

نیرخآ هب طوبرم تفر یم لا متحا هک ناسنا ی هدش

دش فشک دشاب وا راکش

ناورس و هاگآراک هدنورپ نیا ندش هتسب اب بیترت نیدب

دندرگرب ناش یاه هناخ هب تحار یخلا اب دنتسناوت یم

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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دوبهب رطاخ اتهب دوب هتساوخ وا زا یلوسر هاگآراک ردام

دنک ادا ار یرذن و دورب غارچ هاش ترایز هب شردپ

هب سپس و ترایز هب ادتبا هاگآراک و روپرهم ناورس

دنتفر یدعس و ظفاح ینعی گرزب رعاش ود هاگمارآ

نوچ و دندیرخ زاریش یاه یتاقوس زا یمک مه اج نآ زا

ار ایاده شا هداوناخ یارب هاگآراک دوب زیربت ناشدصقم

درک لا سرا یتسپ

اقل هم یناوجون رد هک تفر یلته هب هرطاخ دیدجت یارب

دوب هدش وا قشاع و هدید ار

رایتخا ،یب دروآ دای ارهب نارود ،نآ تسب ار شنامشچ

دیطلغ ورف شیاه کلپ رب شنامشچ ی هشوگ زا یکشا

لته وهب دناوخ یا هحتاف اقل هم حور یداش یارب دعب

روپرهم ناورس هارمه وهب تشگزاب ناش تماقا لحم

دشدن هاگدورف مزاع زیربت هب تمیزع تهج

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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هاگآراک هارمه نفلت دندمآ نوریب هاگدورف زا هک نیمه

ار گنهرس ی هرامش و درک هاگن هرامش هب دروخ گنز

تخانش

میدیسر ام تفگ یسرپلا وحا زاسالمو سپ هاگآراک

تحار نوتلا یخ

متسه نایرج رد هلب تفگ گنهرس

هب دیرضحتسم هک مه حبش ی هدنورپ دیسرپ هاگآراک

تفرگ رناژی یلیخ دنچ ره دیسر هجیتن

منونمم امش وزا متسه نایرج رد منوا هلب تفگ گنهرس

یا هدنورپ ره امش ادخ فطل هب مدوب هتفگ هک روط نامه

دینک یم لح ور

منک یم رکشت و مرازگساپس امش دامتعا زا تفگ هاگآراک

دیتفرگ سامت هک

روظنم ی هلصاف بال هاگآراک و درک یا هدنخ گنهرس

؟ ینعی تفگ نیمه یارب دش گنهرس

دیدز سدح تسرد هشیمه لثم هلب داد باوج گنهرس

تفایرد یارب ادرف اما دینک تحارتسا ور زورما هتبلا
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و تسه هتخوس دسج کی هب عجار هک دیدج ی هدنورپ

دیرایب فیرشت هرادا هب میرادن مه ییاپدر

مه ناورس ، تخادنا روپرهم ناورس هب یهاگن هاگآراک

هاگآراک زا گنهرس تخادنا ارباال شیاه هناش

درک یظفاحادخ

دیدج تیرومام تفگ روپرهم ناورس

ادرف زا منوا تفگ هاگآراک

نیا وت منم هگا هش یم بوخ ردقچ تفگ روپرهم ناورس

مشاب امش رانک رد تیرومام

و هوهق ناجنف کی هب نلعف تفگ یلوسر هاگآراک

مراد زاین تحارتسا

تمس ارهب هاگدورف و دندش یسکات راوس دعب

دن درک کرت ناش یاه هناخ

نایاپ

هنودونودصیسورازهکی هامدادرخ
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زیزع ناگدنناوخ امش یهارمه زا ساپس اب

یدعب نامر رد یدیدج ی هدنورپ اب یلوسر هاگآراک

دهاوخ ییانج یاه ناتساد هب نادنم عالهق امش هارمه

و ناتسود گنهرف امش یونعم تیامح وبد

پاچ دنور رد عیرست "هب حبش زا" مرتحم ناگدنناوخ

درک دهاوخ ینایاش کمک هعومجم نیا زا یدعب باتک

ی عالهق نازیم نداد ناشن نمض ات مدنمشهاوخ اذل

اب زین ار داقتنا و داهنشیپ هنوگره نآ دییات اب دوخ

یناشن هب هدنسیون یکیرتکلا تسپ سردآ

Email:bookpost@t-online.de

دیراذگب نایم رد

داب نوزفا ناترهم
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