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 لالج ات کاخ زا

 هفشاکم یهمدقم -٢۵ سرد ،دیدجدهع

 

 ناجیه زا یکی مرظن هب هک میـسریم یـشخب هب الاح .میـسریم لالج ات کاخ زا ،سدقم باتک رورم سرد ینایاپ شخب هب الاح

 ،ــرصتخم روط هب ام .هلالج ِشخب نیا نوچ ،هنومــسرد لک رد اهشخب نیرتکانرطخ ،لاح نیع رد و ،نیرتباذج و نیرتزیگنا

 تالاؤـس زا یـضعب هب ـرصتخم روط هب و ،هدرک هدامآ شاـسیلک و موق یارب ادخ هک میـشیم هدنیآ لالج و ینایاپ لئاـسم سرد ِدراو

 .هشیم حرطم هفشاکم باتک اب هطبار رد هک میزادرپیم یلصا

 ،شمـسا هک میراد تایهلا رد یـصاخ یهعومجمریز کی ام و مدرک تبحـص ینایاپ لئاـسم یهدیا یهرابرد شیپ هظحل کی الاح

 توکلم نایاپ هب طوبرم هک یلئاـسم ،هینایاپ لئاـسم هب طوبرم ملع نیا .هنکیم زکرt هدنیآ رب یـسانـش ترخآ و .هیـسانـش ترخآ

 زیخاتـسر ،ندـش هدوبر ِلثم یتالاؤـس هب .مینکیم یگدیـسر حیـسم یوناث تـشگزاب ای "ایـسوَرپ" نوچمه یتالاؤـس هب ام .تـسادخ

 هتـسد یـسانـش ترخآ ناونع تحت یگمه هک مینکیم یگدیـسر تالاؤـس عون نیا و ،منهج و ن�ـسآ ،حیـسمدـض روهظ ،گرزب

 .دندش یدنب

 قیدـصت قفاوت و یگنه�ه زا ینازیم اب هتـشذگ یاهدادیور ریـسفت .هراد دوجو نایحیـسم نیب یدایز تافالتخا ،شخب نیا رد

 نیا شزرا تابثا یارب شالت و یتوبن بلاطم یهرابرد تبحــص و ،هزیچ کی ،رظن قافتا زا یــصاخ عطقم هب یبایتــسد و هدــش

 .تسه هگید زیچ کیً ابیرقت ،اهتوبن

 یعون هـب هـک هدـــش هـئارا اـم هـب یبدا بـلاـق رد هـک مینیبیم سدـقم باـتک یهراـبرد ور یداـیز یتوبن یاـهییوگـــشیپ یتقو الاـح

 ،میدید ور لایقزح و لایناد ینامز رخآ بتک تایبدا ،قیتع دهع رد ًالثم ؛هشیم رتمیخو ام یارب لکـشم نیا ،هراوـشد نوـشریـسفت

 .هشیم هدیمان نامز رخآ عیاقو هک میشیم هجاوم هفشاکم باتک اب ،دیدجدهع رد

 هـک یناـبز ،هـتفیم قاـفتا یلیثt راـیـــسب ناـبز یهـنیمز رد اـما ،یرادرب هدرپ اـی ندرک فوـــشکم ینعی "ناـمز رخآ عیاـقو" یهـملک

 هدنــسیون و هدــش هتــشون دیدــش یافج نامز رد هفــشاکم باتک  ًالثم هک دندرک لالدتــسا دارفا یــضعب .هنیدا� رایــسبً ارهاظ

 رارقرب طابترا ،دندوب شکمـشک رد )یـسایـس نارومأم تـسد زا( زیمآ تموـصخ طیحم رد اقب یارب هک شناـرصعمه اب تـساوخیم

 ییاـشگزمر تیعطق اب هک میرادن یدیلک ،لاح نامز رد ام هک هنیا لکـشم و هدـش هتـشون زمر تروـص هب باتک نیا ،عقاو رد .هنک

  .مینک

 تفای ریواـصت هک هنیا ،هفـشاکم باتک ریـسفت یارب هار نیرتنما ،نامز رخآ تایبدا ریـسفت یارب هار نیرتنما :مگیم نم هچرگا

 نوچ ،هدــش هدافتــسا سدقم باتک زا هگید یاهاج رد یلیثt نابز نیا روطچ مینیبب و مینک هعلاطم ور اهباتک نیا رد هدــش

  .هتفر راکب یگنه�ه رد یلیثt نابز ًالومعم

 رخآ و هدنیآ تاعوــضوم یهرابرد یاهدرتــسگ تفلاخم هک مینیبیم ،متفگ هک روطنومه ،میــسریم هفــشاکم باتک هب یتقو الاح

 شیپ ِرظن ِلـثم ینوگاـنوگ یرکف بـتاـکم یهدـنهدـنوـــشن هـک دـیدـینـــش ونیا هـب طوبرم تاـحالطـــصا دـیاـــش و ،هراد دوجو ناـمز

 و ،یخیراـت ییارگ هرازهشیپ ،ییارگ هرازهشیپ تاـیهلا رد یتح و تــــسه ییارگ هرازهاـن اـی ییارگ هرازهسپ اـی ییارگهرازه

 زا سپ و میظع تبیــصم نایم رد و میظع تبیــصم زا شیپ ،ارگ هرازه شیپ رادو� رد یتح و ،تــسه یراودا ییارگ هرازهشیپ

 .نشیم مگردرس و جیگ ،نوگانوگ یناعم نیا اب یضعب و دیونشیم ور نیوانع نیا یهمه و ،دیراد ور میظع تبیصم

  ریــسفت فلتخم یاهشور و هفــشاکم باتک فلتخم یاههاگدید هب هنوتیم یــسانــش ترخآ ماظن رد اهتوافت نیا زا یلیخ الاح

  .منک تبحص دروم راهچ یهرابرد ارذگ روط هب ماوخیم زورما نم و ،هدرگرب هفشاکم باتک

 هتفریذپ یارب هک،دنتسه یلصا لکش راهچ نیا اما ؛تسین رظن راهچ نیا طقف هتبلا ؛هفشاکم باتک یسررب رد هیلوا شور راهچ

 هاگدید یمراهچ و ارگ خیرات هاگدید یموس ،ارگهدنیآ هاگدید یمود ،تسه ارگهتشذگ هاگدید یکی ،دننکیم تباقر مه اب ندش

 .تسارگنامرآ
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 هک هنیا رد نوـشقرفً اـرصتخم و .دندیدج دهع باتک نیرخآ ریـسفت یارب توافتم شور راهچ یهدنهدنوـشن حوـضو هب اهنیا الاح

 ًالوـصا ور هفـشاکم باتک .هدیـسر ققحت هب هتـشذگ ردً اـساـسا هک هنکیم ریـسفت یروط ور هفـشاکم باتک ،ارگ هتـشذگ هاگدید

 رد میلـشروا یدوبان هب هراـشاً اتدمع هک ،دنداتفا قافتا مکی نرق یهدودحم رد عوقولا بیرق یاهدادیور هک هنکیم ریـسفت یروط

 .هناهج رسارس رد نایدوهی یگدنکارپ و یدالیم داتفه

 .هتفیم قافتا یسیع تشگزاب زا شیپ هک هنیبیم ییاهدادیور هعومجم یلک یهشقن ور هفشاکم باتک ،ارگ هدنیآ هاگدید

 شـش باب زا لقادح ،هداتفین قافتا زونه ،هدـش تبث ام یارب هفـشاکم باتک رد هک ییاهزیچ دندقتعم نایارگ هدنیآً اتدمع سپ

 .هداتفین قافتا باتک رخآ ات

 یلحم یاهاـسیلک هب مکی نرق یروف هجوت اب هفـشاکم باتک هک هدیم میلعت اهدادیور یخیرات بیترت هاگدید ای ارگ خیرات هاگدید

 فلتخم یاهنارود رد هک مینیبیم ور ییاهدادیور فیــصوت زا یحرط ،باتک رخآ ات شــش باب زاغآ زا اما ،هــشیم عورش رقتــسم

  .دیراد اسیلک خیرات لک هب یرادو� یسرتسد کی سپ ،هداتفا قافتا ناهج خیرات رسارس

 یتارجاـــشم عفر و هرجاـــشم نارود یهرابرد و هنودیم نیدا�ً اـــساـــسا ور باتک نیا هک تـــسارگ نامرآ هاگدید ،مراهچ شور و

 ور یـصاخ یاهدادیور یخیرات بیترت هک هدـشن یحارط باتک نیا و ،هتفیم قافتا اـسیلک خیرات رد هـشیمه هک هنکیم تبحـص

 و هرجاـشم ناورد رد ور حیـسم توکلم و لیجنا یزوریپ یـساـسا ماغیپ هکلب ،هدب ام هب ،داتفا دهاوخ قافتا صاخ یاهنامز رد هک

 زا یکی زا هدافتـسا اب و هفـشاکم باتک اب صخـش دروخرب یهوحن روطچ هک دینک روـصت دینوتیم سپ .هنکیم لقتنم ام هب افج

 .هشیم باتک نیا ماغیپ زا توافتم ًالماک کرد هب رجنم ،اهماظن نیا

 مینک یعـــس هـک هـنیا ،ناـیناربع باـتک کرد دروم رد تالکـــشم زا یکی ،متفگ ناـیناربع باـتک دروم رد ًالبق هـک روطنومه الاـح

 هنوتیم یتـشگنارس تاعالطا نیا و ،هدـش هتـشون یطیارش هچ تحت و یناـسک هچ یارب ،هتـشون ونیا یـسک هچ هک مینک صخـشم

 .هنک کمک یلیخ ،مینک ریسفت میاوخیم هک یتایبدا ماغیپ کرد هب

 صخــش نیرخآ وا و ،دــش هتــشون لوــسر یانحوی طــسوت باتک نیا هگیم هدرتــسگ رظن قافتا کی ،هفــشاکم باتک دروم رد الاح

 ،اهشخب یــضعب رد هچرگا ،تــسین نیا ام لکــشم اجنیا .درک یگدنز یگلاــس دون ات و ،دوب یــسیع نالوــسر عمج زا هدنومیقاب

 .میراذیم رانک ور عوضوم نیا نالا .هتفرگ رارق ثحب دروم باتک نیا اب هطبار رد وا یگدنسیون

 هگیم نومهب ،لاؤــس نیا هب ام یهدخــساپ یهوحن و ؟دــش هتــشون ینامز هچ هک هنیا هفــشاکم باتک اب هطبار رد گرزب لاؤــس

  .مینک ریسفت ور باتک نیا رد دوجوم تاعالطا یروطچ

 یایند ،اـــسیلک خیرات رد فلتخم یاهنامز رد مگب منوتیم نم و دنراد رظن فالتخا لاؤـــس نیا یهرابرد ناققحم ،هرابود الاح

 رانک ،دوب یفورعم هاگدید هک یزیچ و ،دــشیم هدیــشک شلاچ هب رظن قافتا نیا دعب اما ،دیــسریم رظن قافتا هب یهاگــشناد

 رمُع ،میتـشاد هک یرظن قافتا نیا اما ؛دنتـشاد رظن قافتا نیا دروم رد و ؛تفرگیم وـشاج هگید هاگدید کی و ،دـشیم هتـشاذگ

 هتـشون مکی نرق رخاوا رد ،یدالیم شـش و دون و ،جنپ و دون نیب نیا هک هنیا هفـشاکم باتک یتنـس هاگدید اما .تـشادن یدایز

 .دش

 هک ور ریــسفت ماظن راهچ زا یکی لقادح ،هدــش هتــشون یدالیم داتفه ای جنپ و دون زا دعب هگا یتــسرد هب نوچ ،همهم نیا الاح

 بلقت هدنیآ یاهدادیور ¡ـشون رد هدنـسیون هکنیا رگم ،هفـشاکم دروم رد ارگهتـشذگ شور ینعی ،هنکیم فذح ،میدرک فیـصوت

 جنپ و دون رد باـتک نیا هـگا دـینیبیم اـما .دـنداـتفا قاـفتا ًالبق عقاو رد یلو ،دـنتفیم قاـفتا هدـنیآ رد اـهنوا هـک راـگنا .هـــشاـب هدرک

 ًالـصا نیا .هنک ینیب شیپ ای ییوگـشیپ داتفیم قافتا یدالیم داتفه رد هک ور ییاهدادیور تـسنوتیم یتخـس هب ،هدـش هتـشون

 .دشی� هدنیآ توبن

 رد ،هدــش هتــشون جنپ و دون زا شیپ یلیخ باتک نیا هک دننکیم لالدتــسا یعمج شالت اب ناققحم یــضعب ،ام نامز رد الاح و

 ونوا ،دننودیم نوا زا رتلبق ونوا یتح یـضعب ،تـشه و تـصـش ای تفه و تـصـش لاـس رد دیاـش .هدـش هتـشون تـصـش یههد



https://fa.ligonier.org    
 
 

 3 

 یدالیم داتفه رد ،میلـشروا طوقـس زا شیپ نیا هک دننکیم لالدتـسا لاحره هب اما ؛دننودیم تـصـش یههد لیاوا هب قلعتم

  .دش هتشون

 قیدـــصت زا یکی ،ناتـــساب یایند یهگید یاهدادیور اب هـــسیاقم رد ،میلـــشروا طوقـــس یارب ،یدالیم داتفه خیرات ً،اقافتا و(

 ).هصاخ دادیور نیا ِتسرد خیرات نیا مینک ضرف هک هنماً اتبسن سپ ،تساهخیرات نیرتهدش

 ود و ،مینکیم میـــسقت هتـــسد ود هب ور کرادم ،میزادرپیم سدقم باتک رد باتک کی یراذگ خیرات لاؤـــس هب تقو ره الاح

 زا جراخ دارفا تداهـش هبً اتدمع ،ینوریب کرادم .هینورد و ینوریب کرادم شمـسا ،دنزادرپیم شهب ناققحم هک یکرادم هتـسد

 رفن کی دیاش و ،دندرکیم یگدنز باتک ِندش هتشون ِنامز هب کیدزن هکیناسک ای نارصعمه .هنکیم یگدیـسر باتک یهدودحم

 ».تشون یدالیم ٩ رد ور شاهمان سپیلیف هک همدای نم ،هلب« ،هگب

 هیلوا یاـسیلک خیرات زا ور هدنومیقاب دانـسا ًالثم دیاـش ای .میراد صاخ دنـس کی یراذگ خیرات یارب ینوریب عجرم کی اجنیا الاح

 روـصت ای دننکیم لوق لقن هفـشاکم باتک زا ور ینالوط تارابع ،دانـسا نیا و دندـش هتـشون مود نرق رد مینودیم هک مینک ادیپ

 ،هدـــش هتـــشون مود نرق رد ،هنکیم لوق لقن هفـــشاکم باتک زا هک یتایبدا نیا مینودب هگا و ،دنراد هفـــشاکم باتک زا یلطاب

 کرادم یــسررب یارب ناققحم .تــسین موــس نرق دانــسا وزج و هدــش هتــشون اهباتک نوا زا لبق هفــشاکم باتک هک مینئمطم

 .ندیم ماجنا ور هناهاگآراک یاهراک عون نیا ،ینوریب

 خیرات کی ،عقاو رد و هنکیم یفرعم ور شدوخ صخـش هک درک ادیپ ییاج رد هـشیم ور دنـس کی شراگن یهرابرد ینورد کرادم

 ردً اـصخـشم هک هنکیم هراـشا دنـس نیا رد ییاهدادیور هب حوـضو هب صخـش ای ،مـسیونیم لاـس نیا رد ور نیا نم« ،هگیم و هدیم

 یـــصـــصخت لئاـــسم نیا غارس هب هکنیا نودب سپ .همهم یلیخ یراذگ خیرات یارب نیا ،هداتفا قافتا صاخ ینامز یهرود کی

 .میزادرپب اهباتک یراذگ خیرات یهیلوا شور ود نیا هب طقف دییایب ،میرب

 هک یلـــصا ینوریب کردم هکلب ؛تـــسین ینوریب کردم اهنت نیا ؛یلـــصا ینوریب کردم ،مینکیم هاگن هفـــشاکم باتک هب یتقو

 شدوخ نامز ِمرتحم نانادیهلا زا یکی وا .دنتـسنود هفـشاکم باتک هب ،سوینِریا ،اـسیلک ردپ یهراـشا ،یخیرات ظاحل هب ناققحم

 هب طوبرم هک هنکیم تبحـص نوا یهرابرد یتاحالطـصا اب و ،هنکیم هراـشا سومطپ یهریزج رد انحوی یایور هب سوینریا و .دوب

 .هنودیم دون یههد ور باتک نیا نامز هک هنایتیمود روطارپما تموکح

 ،هتفر راکب نابز رد یتاماهبا هک هنیا ،هدنمـــشزرا یلیخ یخیرات ظاحل هب و ،میراد سوینریا عجرم نیا اب هک یلکـــشم اهنت الاح

 قافتا نایتیمود تموکح نارود رد ،درک تفایرد انحوی هک یاهفـــشاکم هگیم وا ایآ هک هنکیم داجیا ور لاؤـــس نیا و هراد دوجو

 نیا رد ،ناـیتیمود تـموکح نارود رد شدوخ ،درک تـبث هـفـــشاـکم باـتک رد و درک تـفاـیرد ور تاـعالطا نیا هـک یـــسک اـی ،داـتفا

  .هدش هتخانش و هدش هدید ع�تجا

 ایور نیا یدالیم تفه و تـصـش رد انحوی مینک ضرف و درک یگدنز یگلاـس جنپ و دون ات انحوی هگا ًالثم ؟دینیبیم ور شقرف ایآ

 نارود رد اـنحوی روـــضح یهراـبرد اـجنیا ،سوینریا سپ ،درک یگدـنز ناـیتیمود تـموکح نارود اـت اـنحوی و ،درک تـبث و تـفاـیرد ور

 یگدیـسر لاوـس نیا هب یدج روطهب یارب مه زونه .نامز نوا رد هفـشاکم باتک تلاـصا یهرابرد هن ،هنکیم تبحـص نایتیمود

 .هدشن

 ریـسفت یارب هک یزیچ هـس ای ود .هـشیم رهاظ یاهگید تالاؤـس ،مینکیم هاگن هفـشاکم باتک ینورد کردم هب یتقو ،هرابود اما

 ور اهنوا زا یدادعت هک ،هدش هدنکارپ باتک نیا رسارس رد هک تسه یعجارم ینامز بوچراچ ،یکی .همهم یلیخ هفشاکم باتک

 هجاوم شاهاب باتک نیا یراذگ خیرات رد هک ور ییاهیراوـــشد معط ات منک وگزاب ور اهنوا زا یدادعت طقف دیراذب اما ،مینیبیم

 .دیشچب ،میشیم

 رب ،دوـش عقاو دوز دیابیم هک ار یروما ات داد وا هب ادخ هک حیـسم یـسیع هفـشاکم« :هـشیم عورش ت�لک نیا اب هفـشاکم باتک

 و ادخ مالک هب داد یهاوگ هک ،انحوی دوخ مالغ رب دو� رهاظ ار نآ ،هداتـسرف دوخ یهتـشرف یهلیـسوب و دزاـس رهاظ دوخ نامالغ
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 هچنآ و ،ار توبن نیا مالک دنونـشیم هک ینانآ و دناوخیم هکیـسک لاحباـشوخ .دوب هدید هک یروما رد حیـسم یـسیع تداهـش هب

 ».تسا کیدزن تقو هکنوچ ،دنرادیم هاگن تسا بوتکم نیا رد

 ود ره اما ،دنتـــسین تـــسرد ای قیقد نوـــشمودک چیه ،هراد دوجو ینامز بوچراچ یارب عجرم ود ،نیزاغآ یهینایب نیا رد الاح

 هراـــشا ً،امود .هنک تبث ،هتفیم قافتا یدوز هب هک ور یزیچ یایور هک هدـــش هتفگ انحوی هب لوا .دنراد نامز یهرابرد ییا�رود

 .هکیدزن نامز نیا هک هنکیم

 باتک رسارس رد اهاج یلیخ ،عقاو رد ؛مینیبیم ور ینامز یاهبوچراچ نیا هفــشاکم باتک رد هک تــسین ییاج اهنت نیا الاح

 الاح .هـــشیم ماجنا یدوز هب و هکیدزن ،هعوقولا بیرق هک میراد ینامز بوچراچ نیا اب هطبار رد ور ترورض ماغیپ نیا ،هفـــشاکم

 لالدتـسا ،هداتفین قافتا زونه هک هنکیم تبحـص ییاهدادیور یهرابرد راگنا هک دنریگیم رظن رد یروط ور باتک نیا هکیناـسک

 .دندشن عورش زونه اما ،نریم شیپ تعرس هب دندش عورش اهنیا یتقو هک ،هتاقافتا نیا ِتعرس هب هراشا رد نابز نیا هک دننکیم

   .هلاس رازه ،دنوادخ دزن رد زور کی هگیم ام هب سرطپ هک دننک لالدتسا دیاش ای

 رد هک ییاهزیچ و عجرم نیا لثم ،ینامز بوچراچ هب طوبرم عجارم ِرطاخ هب هک دیراد ور دقتنم رایــسب ناققحم ،هگید فرط زا

 یاهییوگشیپ یسیع یتقو .دنتفرگ ازهتسا هب و هدرک هرخسم ور سدقم باتک رابتعا ،تساسیع میلاعت رد نوتیز هوک یهظعوم

 ».تشذگ دهاوخن هفیاط نیا ،دوشن عقاو همه نیا ات میوگیم �ش هب هنیآره« ،هگیم و هنکیم نایب ور یعطق

 یتخس هب نوچ ،ههابتشا هفشاکم توبن و ههابتشا سدقم باتک و ،درک هابتشا یسیع« نگب هک دنرادن ابا جنس هتکن نادقتنم و

 هـشیم یروطچ ،دننکیم هراـشا ،دـش هداد توبن نیا هک ینامز زا ،رتشیب ای شیپ لاـس رازه ود هب اهنیا یهمه هگا تفگ هـشیم

 ؟"دوب کیدزن" شنامز ای دندش ماجنا "یروف" ای "هاتوک تدم" زا دعب اهنوا هک درک روصت

 نیرتمهم ،دوب عوقولا بیرق هک هنودیم ینارحب هب هراـــشا ور اجنیا بلاطم یهدمع هک تـــسارگ هتـــشذگ ِرظن توق یهطقن نیا

 یحیـسم یاـسیلک الاح ،یرواد نیا اب و ،همیلـشروا یرواد ،هتفیم قافتا دیدجدهع زا جراخ هک یراگتـسر و تاجن یخیرات لمع

 .هینورد عجارم زا یکی نیا ،لاحره هب اما ؛هشیم رهاظ حیسم ندب ناونع هب شدوخ تیوه اب

 راگنا هک تـسوگتفگ نیا رسارس رد باتک نیا نابز ،دنریذپیم ور رتولج خیرات هک همهم یناراداوه یارب هک ینورد عجرم نیمود

 یتخـس هب ،دـش ناریو تدـش هب دبعم هکنیا زا دعب ینعی ،دوب هدـش هتـشون جنپ و دون ردً اعقاو باتک نیا هگا ،تـساپرب زونه دبعم

 .داد حیضوت ونوا دشیم

 تخس ترابع کی دیراذب ،مدب �ش هب ور باتک نیا ریسفت و یراذگ خیرات رد شالت یراوشد زا یاهدیا هکنیا یارب طقف ،یموس

 هوک تفه ،رس تفه نیا .دراد تمکح هک ینهذ تـساجنیا« ،تـسه هن یهیآ ،هفـشاکم باتک هدفه باب رد نیا .مدب نوتهب ور

 ».تسا هتسشن اهنآ رب نز هک دشابیم

 نیا« ،میگیم ام و ،هدش هراشا اهنیا یهمه و شحو یهثحابم ،لباب یهشحاف هب .دیشیم هجاوم ییاهدا� نینچ اب �ش الاح

 تفه ،رس تفه« ،هگی� نوچ .رخآ یلا و »؟همور ؟همیلـــشروا نیا ؟هیچ هپت تفه رهـــش ؟هیک شحو ؟هیچ لباب ؟هیک هـــشحاف

 هچ هاــشداپ تفه نیا ».تــسه مه هاــشداپ تفه« ».همور یروطارپما ،رس تفه نیا« ،هگی� ،»هتــســشن اهنوا رب نز هک یهوک

 دوب هک شحو نآ و .دنا یکدنا دیابیم دیآ نوچ و تـسا هدماین زونه یرگید و تـسه یکی و دناهداتفا جنپ « ؟دنتـسه یناـسک

 ».دوریم تکاله هب و تسا تفه نآ زا و تسا نیمتشه ،تسین و

 هظحل کی ،نگیم و دننکیم هاگن شهب ناققحم ،دینیبیم اما .دیریگیم دردرس ،مداد نوتهب هک هیآ دنچ نیا ریواــصت اب �ــش

 ،هـشاب مور هب هراـشا هنوتیم طقف هپت تفه هک دننکیم داهنـشیپ یـضعب و ،هـشاب مور ای میلـشروا هب هراـشا دیاب نیا ،دینک ربـص

 .دوب فورعم هپت تفه ِرهش هب ناتساب نارود رد و دوب هدرک ریسا ور ادخ موق هک یرهش ،دوب رصع نوا ِلباب ،مور

 رد یناوارف عجارم هچرگا ،دندرکی� باطخ هاـــشداپ ور نوـــشناربهر ،نایمور اما ،هنکیم تبحـــص ناهاـــشداپ یهرابرد ،بُخ

 ــرصیق زا ریغ« ،دنتفگ نایــسیرف یتقو دیدجدهع رد یتح .هدرک باطخ هاــشداپ ور یمور ناروطارپما هک تــسه ناتــساب نارود

 .هدرک باطخ هاشداپ ور روطارپما هک میراد یعجرم دیدجدهع رد یتح سپ ».میرادن یهاشداپ
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 هک دنتــسه هاــشداپ تفه« .هراد همادا هناهاگآراک یاهراک نیا ؟تــسه یک هاــشداپ نیا الاح هک دیریم لاؤــس نیا غارس هب دعب

 هدنیآ نامز رد یکی ،هدیم نوـشن هتـشذگ نامز لعف اب ور هاـشداپ ات جنپ سپ ».هدماین زونه یرگید و تـسه یکی و دناهداتفا جنپ

 .هلاح نامز رد یکی و

 الاح .هنکیم نوتکمک یلیخ باتک نیا خیرات نییعت رد نیا ،هلاح نامز رد وا هگا و ،دوب یک هاـشداپ نیا دیتـسنودیم هگا الاح

 سویلوژ زا ور مور ناروطارپما هگا و ،هـشاب مور ناروطارپما هب هراـشا ناهاـشداپ هگا اما .تـسه دروم نیا رد یفلتخم یاههیرظن

 و ؛تـسه نورن هک یهاـشداپ ای ،دیـسریم هاـشداپ شـش هب ،دندرک ور راک نیا یمیدق ناققحم ¯کا هکنانچ ،دینک باـسح رازـس

 یافج لوط رد هک هزادرپیم ییاهدادیور هبً اتدمع باتک نیا هک همولعم سپ ،هدش هتشون نورن تموکح لوط رد باتک نیا هگا

 .همیلشروا ییاهن یدوبان و یدوهی گنج زا شیپ وا دیدش

 کرادـم لـیلحت و هـیزجت و یباـیزرا یارب شالت دـنیارف ،یروطنیا اـم مگیم طقف نم ،هـبلطم نیا موهفمً اـعطق نیا مگی� نم الاـح

 و هـپت تـفه ،لـباـب تـیوه یهراـبرد یداـیز تالاؤـــس ،دـینیبب اـجنیا زا دـینوتیم هـک روطنومه .میدیم ماـجنا ور ینوریب و ینورد

 هک یاهناهاگآراک ِراک نیرتهب ،مینکیم اجنیا ام هک یراک ،هـشب بوـسحم عطقم مودک رد دیاب هاـشداپ مودک و ،تـسه ناهاـشداپ

 هـب یگدـیـــسر فلتخم یاـهشور هـچرگا هـک میزادرپب عوـــضوم نیا هـب ،هدـنومیقاـب ناـمز رد مراودـیما اـما ،میدـب ماـجنا مینوتیم

 یلــصا ماغیپ نوچ ،میــشب دیما ان دیابن ،هنیمز نیا رد یتح ،هنکیم اطخ یکیً اعطق و ،دنتــسه هگیدمه ریاغمً ابیرقت ،هفــشاکم

 و هدوب اـسیلک یهنیجنگ ،زورما هب ات مکی نرق زا هک ،هتفیم قافتا یهوکـشاب زرط هب باتک نیا رد وا یهاـشداپ و حیـسم یزوریپ

 .دنشکیم جنر ادخ نانمشد تسد زا هک هدیم یناسک یهمه هب ور ادخ یمرگلد


