نوخیو ۀراب رد

رارق روما ۀمه نوناک رد نات تارّوصت و امش .تسا یرگراک ۀیداحّتا کی نوخیو
یلغش تفرشیپ یاتسار رد امش هک ار هچ نآ ۀمه مینکیم یعس ًاکرتشم ام .دیراد
ء.مینک مهارف ،دیراد ترورض نآ هب شیوخ
مدع دراوم رد مه و نات یاهتفرشیپ نامز رد مه :دوب دهاوخ دیفتسم ام یوفرح ۀیامح و هرواشم زا امش
زا رظن عطق و هراومه ،امش هک یوحن هب ؛تسا راک رازاب اب ماگمه ام ۀعسوت و دشر .نات تیقفوم
ء.دیشاب دنم هرهب ام تامدخ زا ،دنیآ یم رظن هب هنوگچ نات یراک طئارش هک نیا
یماگنه .دوریم رامش هب زایتما کی نیا و ؛تسا دایز ،دننکیم راک نوخیو رد ام اب هک یناسک رامش
نیا .میشاب هتشاد یراذگرثا و هدز راکتبا هب تسد میناوتیم رتناسآ ،دشاب دایز ام رامش هک
یعیسو ۀکبش هب امش .دنوش رتهب بتارم هب نات یراک طئارش ات دش دهاوخ ثعاب هبوّنلاب رما
رد ،دارفا نیمه .دنا راک هب لوغشم امش یراک ۀحاس نامه رد هک تفای دیهاوخ یسرتسد یناسک زا
ء.دش دنهاوخ لّدبم نات یارب یدنمشزرا یاه هطبار هب ،رما تیاهن
سامت ام اب ،دشاب رتبسانم نات یارب یناکم و ینامز ظاحل زا هک یا هوحن ره هب دیناوتیم امش
تاقالم کی بیترت هک دوشیم ثعاب رما نیا .میراد روضح روشک رساترس رد ام .دیریگب
رگا ،هتبلا .دش دهاوخ رتناسآ ،روما رد امش رتشیب مازتلا ،نانچمه .دوش ناسآ نات یارب یصخش
ء.دوب دهاوخ نات دوخ باختنا هب ،نات یریگمهس ۀوحن .دیشاب هتساوخ نات دوخ
ۀیداحتا کی ینعی ــ میتسا یناهج ۀکبش کی هکلب ،هدوبن یّلم داهن مادک ای یلحم ۀسّسؤم مادک ام
ار ام یراک ۀحاس ،ایاپ یتسیز طیحم نتشاد ّقح و ،یهدنامزاس دوخ ّقح ،رشب قوقح .روحمشزرا
دیهاوخ میهس ام اب رتهب یناهج نتخاس رد ،دیشاب ام عمج زا یوضع امش هاگره .دهدیم لیکشت
ء.دوب
زا ،ناکمالا یّتح ،امش :هک نیا مه نآ و تسا هلأسم کی طقف ندش وضع زا فده :هک نیا رخآ مالک ،اّما
ء.دیشاب هتشاد یرتشیب یرادرب هرهب ،شیوخ یراک یگدنز

زاتشیپ یا یرگراک ۀیداحـّتا
یراجت یاهتکرش رد و ؛دنراد هدهع رب ار یهافر روما تیریدم و هعسوت ،یربهر نوخیو ءاضعا
زین نانآ زا یدایز رامش .دنا راک هب لوغشم اهاسیلک ای یتیالو یاهاروش ،اهیلاوراش ،یصوّصخ
رد ام وضع رازه تشه و تصش و دص کی .تسا ناش رظن حمطم ،هافر ۀحاس رد راک هک دنا ینیلّصحم
غراف ام .دنهدیم لیکشت ار یدنمشزرا ۀکبش ً،اکرتشم ،و هتشاد روضح یوفرح ۀفلتخم ۀحاس اهرازه
ء.میراد تیوضع )یوفرح نادنمراک یزکرم نامزاس( .وا .یس .یت رد و هدوب یبزح یگتسباو زا

؟ددنویپب ام هب دناوتیم یسک هچ
زین امش صخش .دنشاب هتشاد تیوضع نوخیو رد دنناوتیم راک یاج رد لغاش دارفا یمامت ًابیرقت
کی یارب ای و دیشاب هتشاد تقوم مادختسا ای ،دیشاب تباث یراک یاراد هچ :دیشاب ام اب دیناوتیم
تروص هب امش هک نیا زا رظن عطق ،دیشاب ام زا یئزج دیناوتیم امش .دیشاب هدش مادختسا هژورپ
،دیشاب نوخیو وضع دیناوتیم زین ،دیتسا لّصحم هک ییامش .دینک راک تقوساپ ای تقو مامت
ء.نات یلیصحت نامز ت ّدم و یلیصحت ۀتشر زا رظن عطق
،رینجنا ،سیئر :ناونع هب لاثم روط هب ؛دننکیم یگدنیامن هفرح رازه راهچ رب غلاب زا ام ءاضعا
لوؤسم ،ینامرد کولس رواشم ،شیشک ،ناد داصتقا ،یعامتجا تانیمأت رواشم ،یدنمراک روما لوؤسم
تالیصحت یاراد ام ءاضعا زا یدایز رامش .نادند کینیلک راتسرپ و ،یّحص روما رواشم ،یرادا روما
و یتلود روتکس رد زین و ،یهافر روما زا تیامح ۀحاس رد دنا یلغاشم یاراد نوخیو ءاضعا .دنا یلاع
یاسیلک رد ام ءاضعا .دنراد راک هب لاغتشا یهافر روما اب طبترم یراجت و یصوّصخ یاهتکرش رد
ءاسؤر تیوضع بسانت هب .دنا راک هب لوغشم زین لقتسم یاهاسیلک شخب رد و ندیوس یمسر
ء.دوریم رامش هب ندیوس یرگ راک ۀیداح ّتا نیرتگرزب نوخیو ،یتلود یاهتکرش رد لغاش
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