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 لالج ات کاخ زا

 ادخ لالج -٢٧ سرد ،دیدجدهع

 

 تــشم کی شیــشک هک میدید ،هزانج عییــشت مــسارم رد و میتفر یزیزع رازم هب نومیگدنز یوت ینامز کی ام یهمه منئمطم

 نیا هک هتبلا ».رتــسکاخ هب رتــسکاخ زا و ،کاخ هب کاخ زا« ،درک مالعا ور یتنــس تXلک و تخیر توبات یور و تــشادرب کاخ

 مـسا ؟هن هگم ،تـسین نیا ناتـساد لک یلو ؛میدرگیمرب کاخ هب و میدموا کاخ زا ام هکنیا ؛هنکیم مالعا ور یمهم زیچ مـسارم

 هکیناـــسک و هدیرفآ کاخ زا هکیناـــسک یارب ادخ فده هکنیا ؛هنکیم تیاده یاهگید ریـــسم هب ور ام ،یـــشزومآ یهرود نیا

 ام یارب .نریم لالج هب کاخ زا اهنوا هکلب ،دندرگرب کاخ هب هـــشیمه یارب هرابودً افرص هک تـــسین نیا ،هداد تاجن ور اهنوا

 .مینک ظفح ،هتشاذگ شموق یارب نXسآ رد ادخ هک ور یلالج معط هک همهم یلیخ نایحیسم

 هدوبر هب طوبرم حالطــصا اب وا و ».عفن ندرم و تــسا حیــسم xــسیز ارم هک اریز« :تفگ وا ،تــشون ور تXلک نیا لوــسر سلوپ

 هبً اقیقد .هراد یموهفم هچ حیـسم روـضح هب ندـش دراو ،ادخ لالج هب ندـش دراو ،یحیـسم صخـش یارب هک درک تبحـص ندـش

 شهاوخ هکنوچ ،متــسه راتفرگ تخــس ود نیا نایم رد« ،هگیم سلوپ هگید یاج رد دعب و ؛تــسام عفن هب ندرم ،لیلد نیمه

 ».تسا رتمزال Xش یارب ندنام مسج رد نکیل .تسا رتهب رایسب نیا اریز ،مشاب حیسم اب و منک تلحر هک مراد

 یکیرات قXعا هب ،میـشیم لقتنم یدعب یایند هب ایند نیا زا یتقو هک مینیبیم ور سدقم باتک نیـسدقم هاگدید هرابود سپ

 تذل شَزا ایند نیا رد مینوتیم هک تـسه یاهگید یازیچ زا رتارف هک میـشیم دراو یتـسه زا یهاگیاج هب هکلب ،میری� ضحم

  .میربب

 میتـسه یجراخ ناکم کی رد تالیطعت قاتـشم هک میتـسه ینارفاـسم لثم ًالومعم ام هک درک راهظا روطنیا زدراودا ناتاناج اما

 فقوت لته ای هنوخرفاـسم کی رد ،هار لوط رد دیاب ،مینک دیدزاب میاوخیم هک ییاج ره ای یتـشهب یهریزج نیا هب رفـس یارب و

 .مینک

 دراو شرفــس لوا زور ،هراد ور یزیگناتفگــش تالیطعت نینچ یایؤر هک یلقاع ناــسنا مودک« ،دیــسرپ ور لاؤــس نیا زدراودا و

 وا اما »؟هرب ییاهن دـصقم فرطهب هکنیا یاجهب ،هنک یرپـس اجنوا ور شتالیطعت ِلک هریگیم میمـصت دعب و هـشیم هنوخرفاـسم

 هکنیا ات مینک لمحت ور صقاون نیا میدیم حیجرت .میبـسچیم شهب ام .میراد یلیا� نینچ ایند نیا یهرابرد ًالومعم ام تفگ

 .مینودی� شدروم رد یزیچ ،ریپسکش ِلوق هب هک مینک زاورپ یاهگید یاجهب

 هب هعجارم اب ،میتـشاد سدقم باتک زا هک ور یرورم لیلد نیمه هب و میراد هگن نومور شیپ ور نو�Xیا دیما و دـصقم دیاب اما

 نXــسآ یهرابرد هک میــسریم لوــسر یانحوی یایؤر زا شخب نوا هب ودوتــسیب باب رد .مینکیم یدنبعمج هفــشاکم باتک

 .هدیدج نیمز و دیدج

 و تـشذگرد لوا نیمز و لوا نXـسآ هکنوچ ،دیدج ینیمز و دیدج ینXـسآ مدید و« ،هگیم کی یهیآ ،کیوتـسیب باب رد انحوی

 ،هگیم دیدج نیمز و دیدج نXــسآ یهرابرد هک یزیچ نیلوا هک هزیگناتفگــش یلیخ نم یارب نیا الاح ».دــشابی� رگید ایرد

 .تسایرد دوجو مدع

 رانک هب xفر ،تالیطعت دـــصقم نیرتهب ،ام زا یلیخ یارب نوچ ،تـــسین یهوکـــشاب زیچ نیا ،گنهرف نیا رد مدرم یارب الاح

 .میراد تسود ور ایرد ًالومعم .میربیم تذل اهنیا یهمه و یراوسقیاق یهبرجت و نش و جوم زا ام .تسایرد

 و شکمـشک و یدوبان ریوـصت ،یتنـس روطهب ،ایرد ریوـصت ،یربع رعـش رد و دـش هتـشون لیئارسا رد تXلک نیا هـشاب نوتدای اما

 و کانرطخ یلیخ نوـشیلحاـس طوطخ نوچ ،دنتـشادن ییایرد یهلماعم زگره .دنتـشادن ییایرد یورین زگره دوهی موق .دوب درد

 دوبان ور نوـشتالوـصحم و دمویم هنارتیدم یایرد زا هک دوب یکانتـشحو یاهداب ،دنتـشاد ایرد زا هک یزیچ اهنت و دوب یاهرخـص

 .اهینیطسلفً اصوصخم و اهیاهیقینیف و دندمویم نودیص و روص زا هک ینارگتراغ و ؛درکیم
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 ،هاچ ،رهن ،هنوخدور ،یربع رعــش رد سپ .هنکیم تبحــص شوــشم و کانبــضغ و ناــشورخ یایرد یهرابرد سدقم باتک سپ

 اما ،هیگدنز طیارش ،یــشوخلد یهیام اهنت ،ریاب ینابایب یهقطنم کی رد نوچ ،دنتــسه ندوب کرابتم و یگدنز ریوــصت اهنیا

 .دوب زاسلکشم طقف ،نامز نوا نایدوهی یارب ایرد

 شروظنم ».دـشابی� رگید ایرد« ،هگیم ،هنیبیم ور دیدج نیمز و دیدج نXـسآ و هنکیم هاگن نXـسآ هب انحوی یتقو الاح سپ

 .تشاد دهاوخن دوجو ،میدیشچ ور شمعط ایند نیا رد هک ییاهیدوبان و بوشآ و گنج ِدیدهت هگید هک هنیا

 هک یــسورع نوچ هدــش رضاح ،دوــشیم لزان نXــسآ زا ادخ بناج زا هک مدید ار دیدج میلــشروا سدقم رهــش و« ،تفگ وا دعب

 ناــشیا اب و تــسا نایمدآ اب ادخ یهمیخ کنیا« :تفگیم هک مدینــش نXــسآ زا دنلب یزاوآ و .تــسا هتــسارآ دوخ رهوــش یارب

 نXـشچ زا یکـشا ره ادخ و .دوب دهاوخ ناـشیا یادخ ناـشیا اب ادخ دوخ و دوب دنهاوخ وا یاهموق ناـشیا و دوب دهاوخ نکاـس

 ».تشذگرد لوا یاهزیچ هک اریز دو� دهاوخن ور رگید درد و هلان و متام و دوب دهاوخن توم نآ زا دعب و ؛درک دهاوخ کاپ ناشیا

 دوب رارق هگا .هــشاب تــسار هنوتی� هک هبوخ ردقنوا نیا هک هنیا ام یروف شنکاو و میونــشیم ور یماغیپ نینچ تاقوا یهاگ

 نومهب ور گرم و جنر و درد زا یدـبا شیاــــسآ یعون یهدـعو هـک مینک عادـبا ور یبهذـم میاوخیمً اـعطق ،مینک عادـبا ور یبهذـم

 .هدب

 ریــشمــش و هنداتفا و طوقــس یهدامآ هظحلره و هقلعم نXــسآ رد هک میراد ور ِسلکوماد ریــشمــش ریوــصت ،نانوی تایبدا رد ام

 ور تایح و میاهدنز تادوجوم ام الاح .هنکیم دوبان ور ام یداـــش هک تـــسه یدیدهت ی اد عبنم یهدنهدنوـــشن ِسلکوماد

  .میداتسیا گرم فص رد ام زا کی ره یلو ؛میراد تسود

 هـچ مینودی� اـم .هـنومراـظتنا رد نوممکح یارجا ،هدـنیآ رد ،یعونهـب مینودیم اـم زا کـیره .میگرم هـب موکحم اـم زا کـی ره

 نومرس یالاب ،گرم ریـشمـش نیا ،ِسلکوماد ریـشمـش اما ،دوب دهاوخ یروطچ نومگرم تیعقوم مینودی� .هـشیم ارجا یلکـش

 هــشیمه اما ،مینک بوکرس ونوا مینکیم یعــس هچرگا و هتخادنا هیاــس نومشخبیداــش تاراظتنا و اههــشقن یهمه رب و هقلعم

 .هنو�دوب یناف زا ام یهاگآ نیا ،تساجنوا

 رد ور گرم یهـتـــشرف یهدزرس تاـقالم حبـــش هـکنیا ؟تـــسین روطنیا ،هـنکیم مک ور یگدـنز یـــشوخ و ناـجیه ،هـک یعونهـب

 یگرم هگید ،لالج رد نوچ .دـش دهاوخ دوبان نمـشد نیرخآ ،خیرات زا هظحل کی رد هگیم ام هب اجنیا ،بُخ ؟میراد نومیگدنز

 راـب ننوتی�ً اـفرص هـکیناـــسک ،مینیبب مدرم یوزرآ باـتزاـب ناونعهـب ونیاً اـفرص مینوتیم ،متفگ هـک روطنومه الاـح .دوب دـهاوخن

 رد هک میتـسین یتوـس یادـص نارگن طقف اجنیا اما ،هدـش نوزیوآ یناـسنا ره ندرگ یالاب هک دننک لمحت ور ِسلکوماد ریـشمـش

 .هشیم هتخاون یکیرات

 تایآ شرازگ رد نوچ ،میدیـشچ ور لالج ام .تـسام رد هک یدیما رطاخ هب :هگیم ام هب سدقم باتک نوچ .تـسه یلیلد کی

 وا هک داد هدعو و تشگرب و درک ور راک نیا ،دوب اجنوا هک یسک ،داد تسکـش ور گرم هک میراد ور یـسک تداهـش ،سدقم باتک

 حرط زا یحیــسم زیخاتــسر ،زیخاتــسر ؛هیحیــسم نXیا یــسدقم باتک دییأت رد یــساــسا رما کی نیا .هناگتفخ یهمه ربون

  .هنکیم یوریپ حیسم زیخاتسر

 یهدنهدنوـــشن نیا و درک مایق ادخ یهدعو قبط وا هکلب ،درک مایق شدوخ تیناقح تابثا یارب حیـــسم هک تـــسین نیاً افرص

 نXـشچ زا یکـشا ره ادخ« ،هگیم ام هب ریوـصت نیا رد .دـش میهاوخ میهـس زیخاتـسر نیا رد مه ام هک تـسه هدعو نیا تیعطق

  ».درک دهاوخ کاپ ناشیا

 ،مدــشیم یمخز و مدرکیم یزاب نوریب متفریم ،مدوب هچبــرسپ یتقو :منکیم هراــشا xم نیا هب ریوــصت نیا ابً ابلاغ نم الاح

 زونه ،مدرکیم هـیرگ ولوچوک یاـهدازون لـثم تـقو ره .مدرکیم هـیرگ و یزیچ ره اـی ،مدـیبوکیم ییاـج ور مرس ،مدروخیم نیمز

 ».ماوخیم وَ�امام نم« :دوب نیا ،دیسریم منهذ هب یگچب رد هک یاهملک نیلوا همدای

 هب و نوَ�وخ متفریم تسارکی ،داتفایم مارب قافتا نیا یگچب رد تقو ره سپ .دوب درفهبرصحنم ماهتساوخ نیا منکی� رکف

  .دوب هدش هتسب شرمک ِرود هک شدنبشیپ اب هنوخزپشآ رد ،منک ادیپ ور منامام متسنوتیم اجنوا نوچ ،متفریم هنوخزپشآ
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 شدنبشیپ یهـشوگ اب و دـشیم مخ دعب و درکیم لغب ونم ،متفریم شـشیپ هیرگ اب تقو ره ،دوب نابرهم رایـسب هـشیمه وا و

 ».هشیم تسرد زیچهمه« ،تفگیم و دیسوبیم ور متروص دعب و ؛درکیم کاپ ور ماهکشا

 .هنک کاپ ور هگید ناـسنا کـشا ناـسنا کی هک هـشاب نیا زا رتگرزب یزیچ ،اهناـسنا نیب تبحم ندرک لدبودر رد منکی� رکف

 مخ تخت یور هک متـشاد ور راختفا نیا ،ناتـسرXیب تخت رانک رد ،دنتـشاد درد هک مدوب یغلاب دارفا و نالاـسگرزب رانک رد نم

  .منک کاپ ور یکشا و مشب

 ماهکـشا ًالمع وً اعقاو مردام یتقو هـشیمه نم و .هراد دوجو یناـسنا لمع نیا رد یفیطل و یـصخـش ،یمیمـص رایـسب زیچ کی

 نوا ،دادیم یلــست ونم هظحل نوا ،یناــسنا لمع نیا هچرگا ؟دــشیم یچ دینزب سدح اما ؛متفرگیم یلــست ،درکیم کاپ ور

 کاپ ماهکــشا هرابود دیاب و متــشگیمرب هنوخزپــشآ هب دعب زور .دوبن یگــشیمه نیا اما ،تفرگیم ور ماهکــشا یولج عقوم

 .هنک کاپ ور اهنوا هک تسین اجنیا مردام و هنکیم سیخ ور ماههنوگ ،ماهکشا زونه و ؛دشیم

 ،هنکیم کاپ ور نوتاهکـشا و هنکیم فطل ادخ یتقو هک هنیا ،مینوخیم هفـشاکم باتک زا xم نیا رد اجنیا هک یریوـصت اما

 هکنیا زا دعب ،هگیم انحوی و ؛نــشیم کاپ دبا ات اهنوا ،هنکیم کاپ ور نوتاهکــشا ادخ یتقو .هنکیم ور راک نیا رابکی طقف

 .دوب دهاوخن یکشا و متام هگید ،هنکیم کاپ ور اهکشا ادخ

 ندـش هزات ،نیمز و نXـسآ ددجم زاغآ ،یزاـسزاب ،ینیرفآزاب ،مینیا رظتنم ام و ».مزاـسیم ون ار زیچهمه لاحلا« :تفگ ادخ نوچ 

 xفای لXک ،یمیدق یاهزیچ xخاـس هزات ،هیمیدق یاهزیچ یایحا هکلب ،تـسین یمیدق یاهزیچ یدوبان نیا .هنهک یاهزیچ

 .هیمیدق یاهزیچ xفای لالج و یمیدق یاهزیچ

 انحوی اب هک تـــساـــسیع نیا ».تـــسا تـــسار و نیما مالک نیا هک اریز ،سیونب« :تفگ و« ؟هنیبیم یچ هگید انحوی اجنیا الاح

 .منکی� راکــشآ ور اهنیا وت یــصخــش یانب و وت یدرف عفانم یارب طقف نم .سیونب ونیا ،انحوی« ،هگیم وا .هنکیم تبحــص

 نوـشن وت هب هک ییاهزیچ نیا و مدرک مالعا نم هک یتXلک نیا ننودب یناکم ره و نـس ره رد نم موق ات یـسیونب ونیا ماوخیم

 ».دینک هیکت نوشهب دینوتیم .دینک باسح اهنوا یور دینوتیم .هنیما و تسار ،مداد

 ».داد مهاوخ تفم ،تایح بآ یهمشچ زا ،دشاب هنشت هکره هب نم .متسه اهتنا و ادتبا و ای و فلا نم !دش ما�« :تفگ ارم زاب«

 ات ایب« :تفگ ،هتخاـــس بطاخم ارم و دمآ ،دنراد ار نیرخآ یالب تفه زا رپ هلایپ تفه هک هتـــشرف تفه نآ زا یکی« :هن یهیآ رد

 ».مهد ناشن وت هب ار هرب هحوکنم سورع

 و دوــشیم لزان ادخ بناج زا نXــسآ زا هک دو� نم هب ار میلــشروا سدقم رهــش و درب دنلب گرزب یهوک هب ،حور رد ارم هاگنآ«

 ناونعهب ،دیدج میلـــشروا اما ،دـــش لیدبت کاخ هب هک دوب کاخ رهـــش ،میدق میلـــشروا ،لالج ات کاخ زا ».دراد ار ادخ لالج

 .هدش هتسارآ ادخ لالج اب سورع

 ،دینک هاگن شهب نوتدوخ مراودیما و منک یگدیــسر شرصانع یهمه هب مرادن تقو نم .هلالج نیا ِقیقد ِفــصو ،نوا یهمادا و

 و ؛نیرولب مـــشی نوچ ،اـهبنارگ رهاوج دـنناـم شرون و دراد ار ادـخ لالج« ،هـگیم وا هـک ،دـینیبب ـــرصتخم روطهـب اـجنیا طقف اـما

 ».دراد ساــسا هدزاود رهــش راوید و« ،رخآیلا و »هتــشرف هدزاود اههزاورد رس رب و دراد هزاورد هدزاود و دراد دنلب و گرزب یراوید

 .هنکیم مالعا ور شاههزادنا و هدش هتخاس عبرم لکش هب رهش

 رهاوج عون ره هب رهــش راوید داینب و ؛دوب یفــصم هــشیــش نوچ صلاخ رز زا رهــش و دوب مــشی زا نآ راوید یانب« ،هگیم دعب و

 ،مــشــش و یقیقع عزج ،مجنپ و درمز ،مراهچ و دیفــس قیقع ،موــس و دوبک توقای ،مود و مــشی ،لوا داینب هک دوب نیزم اهبنارگ

 دـیراورم کـی دـینک روـــصت ».دـیراورم کـی زا هزاورد ره ،دوب دـیراورم هدزاود ،هزاورد هدزاود و« .رخآیلا و »دـجربز ،متفه و قیقع

  .هشاب رهش نیا یهزاورد هنوتیم هک هگرزب ردقنوا

 روطنومه ،بُخ ».فافـش هـشیـش نوچ صلاخ رز زا ،رهـش ماع عراـش و« .میریگیم اجنیا زا ور »دیراورم یاههزاورد« حالطـصا ام

 هنکیم هدافتـسا ییاهدا� و هدنز ریواـصت زا هک مینیبیم ور یبدا کبـس کی ،مینکیم هاگن هفـشاکم باتک هب یتقو ،متفگ هک

 ور هتفر راکب یاهدا� نیا ،دح زا شیب تیدج اب هک میـــشاب بقارم دیاب و هدـــش هتفرگ سدقم باتک فلتخم یاهشخب زا هک



https://fa.ligonier.org    
 
 

 4 

 هراـشا شدوخ زا رتارف یتیعقاو هب هک هنیا ،دا� کی درکلمع ؛مدب داهنـشیپ نوتهب ور یزیچ هی دیراذب اما ،میریگن رظن رد یعقاو

 .هنکیم هراشا تیعقاو نوا هب هک هیدا� نیا زا رتشیب شتدش هشیمه ،هنکیم هراشا شهب دا� کی هک یتیعقاو و ،هنک

 ؟دوب دهاوخ روطچ تیعقاو هک دینک روـصت دینوتیم ،دنتـسه فیـصوتلباقریغ لالج و ریذپانفـصو ییابیز ،ریواـصت نیا هگا سپ

 ادخ منکی� بجعت دینودیم هک منکیم رکف تاقوا یهاگ ،مــشیم هدزتفگــش تاقوا یهاگ هچرگا .مینوتی�ً اعقاو ام ،بُخ

 .صلاخ یالط زا هکلب ،هلوچهلاچ و شرفگنـس ،ریق زا هن ؛هـشاب هدـش هدیـشوپ الط زاً اعقاو شاهنوبایخ هک هربب یرهـش هب ور ام

 یهیآ .هرادیم هگن بلطم یهمادا یارب ور ناکم نیا فیــصوت نیرتهب وا مرظن هب اما .هــشیــش لثم ییالط .هفافــش هک ییالط

 رد« .هنک بارخ ور یدوهی رادنXیا یهیحور هنوتیم نیا !دینک ربص هظحل کی !هن ،هآ ».مدیدن سدق چیه نآ رد و« ،ودوتسیب

 هبرجت ادخ هب ور یـصاخ یکیدزن اجنوا .میدوب شقاتـشم و میتـشاد تـسود هک تـسه یلحم ،دبعم ؟تـسین یدبعم چیه نXـسآ

 چیه اجنوا هگا ،میــشاب لاحــشوخ نXــسآ رد مینوتیم روطچ .دوب شموق نایم رد ادخ روــضح یهدنهدنوــشن دبعم .میدرک

 ».تسا نآ سدق هرب و قلطم رداق یادخ دنوادخ اریز مدیدن سدق چیه نآ رد نم« ،تفگ انحوی »؟تسین یدبعم

 جایتحا رهـــش« .هـــشیم دا� نیا نیزگیاج ،تیعقاو و ؛هدا� نیا .تـــسادخ ِدوخ تیعقاو یرهاظ یلجتً افرص ،دبعم ،دینیبیم

 نوا رد هاـم و باـتفآ هـک هدـیدـج نیمز و دـیدـج نXـــسآ رد ییاـج روجهـچ نیا الاـح ».دـهد ییاـنـــشور ار نآ هاـم اـی باـتفآ هـک درادـن

 داـجیا مه اـمرگ هـکلب ،هـنکیم مهارف رون ،باـتفآ اـهنتهـن .هـنکیم راـک یچ هراـیـــس نیا یارب باـتفآ هـک دـینک رکف نیا هـب ؟تـــسین

 ناکم یهایـس رد خی یتح و هـشیم لیدبت ضحم یناریو و خی هب هک دیراد یاهرایـس تروـص نیا رد ،دینک دوبان ور باتفآ .هنکیم

 .تسین یرون چیه اجنوا هگی� وا اما .هشیم تخس ،هدش هتشاذگاو

 ار نآ ادخ لالج هک اریز« ؟هگیم یچ نوچ ،تـسین هام هب یزاین و تـسین باتفآ هب یزاین نوچ ،تـسین هام ،تـسین باتفآ ،هگیم

 شــشخرد و ییانــشور ،دیریم هار یتقو هک مرب ییاج هب ماوخیم .اجنوا مرب ماوخیم نم ».تــسا هرب شغارچ و دزاــسیم رونم

 و مینیبیم اجنوا هک یـشـشخرد هک دینک کرد و ؛مینکیم هبرجت ایند نیا رد هک تـسه یباتفآ زا رتنـشور هک هدایز ردقنوا نوا

 عـشعـشت اب اهنیا یهمه ،هدـش سکعنم ،هتـسارآ ور رهـش هک ییاهبنارگ یاهگنـس و دیراورم یاههزاورد و الط یاهنابایخ رد

 .هدش نشور هرب و ادخ لالج

 ،دـنراد ور ادـخ لالج دورو زا یلXجا رظن کـی مدرم ،میدـید فلتخم یاـهاـج و تاـجن خیراـت رسارس رد هـک روطنومه هراـبود

 ونیا تئیه لیدبت هوک رد نادرگاــش هک روطنومه ،دندرک هبرجت ونیا محلتیب زا جراخ یاهتــشد رد اههتــشرف هک روطنومه

 .دیشچ ور شمعط انیس هوک رد یسوم هک روطنومه ،دندرک هبرجت

 تدــش اب نوچ ،دیدــشی� نوا یهجوتم Xــش ،دوب باتفآ اجنوا هگا .دوب دهاوخ ادخ لالج یهتــسویپ و نایاپیب شیا� الاح

 هتشاک شریسم رد هک ور یناتخرد رهن نیا و تسه رهن کی اجنوا .دشیم تیمهامک ،هشیم یراج ادخ ِدوخ دوجو زا هک یرون

  .دوب دهاوخن یگنج هگید و تساهتلم یافش یارب شاهگرب هک یناتخرد ،هنکیم هیذغت ،دندش

 حیـــسم هب هک هیناـــسک یهمه دـــصقم هک یلالج .میدـــش هدیرفآ کاخ زا نوا یارب ام هک هیلالج نیا اما ،هلالج زا یمعط نیا

 ؛»لالج ات کاخ زا« ،میگیم ام .هناتـــساد نایاپ ،»رتـــسکاخ هب رتـــسکاخ زا ؛کاخ هب کاخ زا« ،میگی� ام ،هن .نرایم نXیا

 .هنیا ناتساد


