
 یريشلگ

 رشتنم قرش رخآ ی هحفص رد ،فذح یدایز رادقم اب )دادرخ ١٧( هبنشراهچ زورما ریز بلطم
:ما هدرک هايس ریز رد ار هدش فذح یاھ هلمج .تسا هدش

 قيقد خیرات اتح .دنام یم ناشدای ناش ناسک تشذگرد ای دلوت خیرات هک متسين اھ مدآ تسد نآ زا نم
 ،یسک یتقو دنراد یتيمھا هچ اھ خیرات نیا اما .دنروايب مدای هب دیاب یناتسود مھ ار یريشلگ نتفر
 لاس همھ نیا اعقاو( لاس هدراهچ نیا رد شتسار و ؟نام یگ هدنز رد دراد یمئاد روضح ،شدوبن رد اتح
 نآ و نیا اب ار شفرح انايحا و مشاب هدرکن یريشلگ زا یدای هک هدوب یزور رت مک )؟شدوبن زا هتشذگ
 ات تسين یسک هک اھ لاس نیا و اھزور نیا .یرگید ِنامز رھ زا رت شيب مھ اھزور نیا .مشاب هدزن

 ناشن و دنکب مدآ تالاوحا زا یلاوس اھ مشچ هب هريخ و ینامدوخ و راو همزمز و کیدزن دروايب ار شرس
 و نتشون هب ای  ،تسھ شاھ یربورود لاح هب شساوح مھ اھ تيعضو نیرت غولش رد دھدب
 و دنک یخوش ای ؟یسیون یمن ارچ ای ؟هدش تا هچ دسرپب .ناش یگ هدنز ِتيعضو الصا ای ،ناش نتشونن

؟یدش نالف دنکن دیوگب نادنخدنخ

 اھزور نیا ،منيب یم یتمھ رت مک و تسھ نام تايبدا یارب هدنام نيمز رب ِراک همھ نیا هک اھزور نیا
 یسک رت مک و دنا هدرک عمقو علق ار ناماھ باتک همھ نیا هتشذگ لاس دنچ ی همادا رد هک

 یی هعومجم نآ سپ زا مھ نادرم تلود شالت و تساوخ راگنا اتح و ،هدمآرد شزا ییادص
 طقف یی هدنسیون رھ هک اھ لاس و اھزور نیا و  ،تسا شدنیآرب داشرا باتک ی هرادا هک دیآ یمنرب

 ،دشاب شدوخ یبساک یوت الصا دیاش و ،راک یوت شرس و دشکب بآ زا ار شدوخ ميلگ دنک یم یعس
 تکلمم نیا یبدا دقن تساوخ یم هنت کی هک وا یارب ،دوش یم گنت یريشلگ یارب ملد همھ زا رت شيب
 رد ،دھدب ناماسورس اھ هدنسیون )یصخش اتح یھاگ و( یفنص لئاسم هب ،دنک دنم شور و یدج ار
 یاھ باتک یاج هب ار شورفرپ ای یقرواپ یاھراک یتقو ،دشاب راذگريثات روشک یگنھرف تالوحت دنور
 ار تیادھ "روک فوب" یتقو  ،دوش نتشون دقن راک هب تسد شدوخ ،دننز یم اج لوا هجرد

 ار شدوخ نت زا یی هراپ هک راگنا( دنک ضارتعا و دشکب دایرف ،دننک یم شخپ هدشروسناس
 ار شادص یسک رھ زا رت شيب وا ،دنشک یم ار هدنیوپ و یراتخم ،شناتسود یتقو ،)دنا هدنک
 طقف نتخادنا هار یبدا ی هلجم و نتخادنا هار هزیاج دصق هک رگید راک اھ هد و ،دنک دنلب
 مھ ناهج یسیون ناتساد تالوحت نیرخآ زا دھاوخب هزات و .تسا هدوب نآ زا یکچوک یاھ شخب
 ی هبل رب شدوخ لوق هب و دنک عادبا ای اديپ ار یناریا ی هويش هب یسیون ناتساد و دشاب ربخاب
.دسیونب ار ناهج یاھ ناتساد نیرت هب و دنک تکرح مھ ناهج یسیون ناتساد

 یاج همھ رد یلاخ یاج همھ نیا هک تسا هتفر ام زا دعب ِلسن انايحا و ام لسن رب هچ اعقاو مناد یمن
 مناد یم اما ،دنوش اديپ یريشلگ لثم ییاھ مدآ ات دوشب دیاب هچ هرابود مناد یمن  .تسھ نام تايبدا

 هوجو زا یرايسب اب ار وا هک نم لثم ییاھ مدآ مک تسد و تسا یلاخ اھالاح الاح و زور رھ شاج
 تمھ اب رفن نیدنچ دیاش هک ،رفن کی هن هک دنناد یم ،دنا هدید )اھ نآ ی همھ هن هتبلا و( شا یتيصخش

 تسا نیا ؟دنچ نآ زا رفن کی اتح وک اما .دننکب ،درک یم وا هک ار ییاھراک ی همھ ات دنوش اديپ دیاب وا
.دوش یمن رُپ مھ تقو چيھ مناد یم و تسا یلاخ شاج منيب یم زور رھ هک
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 ی هرابرد هک یناتسود عالطا یارب
 ما یسیون ناتساد یاھ سالک
 یارب العف نم یاھ هاگراک :دنسرپ یم
 مھ تقو رھ و تسا یسیون نامر
 نآ ربخ ،منک عورش ار یھاگراک مھاوخب
 .منک یم مالعا اج نيمھ ار
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