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 ردعلاوذ قدصع یا رپ

 راهب داد رهم : هنشون

 یلاقثم دیشرف : یشاقن

 تاراشتنا نامز

 ناناوجون و ناک دوک یرکق شرورپ نوناک

 . نارهت ۰ ۱۰ هرامش «راهب نابایخ

 ۱۳۴۶ نمهب



 دوبن گن دود یک

 ؛دوبن یکچیه ادخ زاریغ

 یگ رزیهب نمز . دیرفآ نامس نایم ار نیمز دعت . دیرفآ ار ناسا نیا ادخ

 قو نشجوک نایک دوش فپ اهژور نیا

 . دندوب دنلب یلیخ هک دی رفآ ار اههوک « ثکچوک نیمز رود ات رود ادخ

 . دش همشچ زا رب «دش هزبس زا رب اهنیمز ؛دبرفآ هایگ ؛ دی رفآ بآ نمزیور

 . دی رفآ ار مدرم و اههدنرب , اهگس « اهدنفسوگ ؛ اهواگ ادخ دمی

 اههدن رب « اهگس , اهدنفسوگ: اهواگ هاشداب ار وا ودب رفا ار دیشمج ادخ دعب

 .درک مدرم و

 هناش یور شنیچ ْنیچ یاهوم . دوب مادن تشرد و هدن زرو « دنلن دف دیشمج

 هشیمه . دناشوبیم ار شاههنوگ و ندرگ شدنلب هایس شیر و تخیر یم شیاه

 . تشاذگیم رس رب الط زا یجات و تشاد شود رب دنلب و گن ریناوغرا یاهبجخ

 حمص زا . تشاد تسود یلیخ ار شمدرم و اههدنرب « اه کس , اههلگ دیشمح

 یرتپب یاذغ هک دوب رکف نیا رد شاهمه؛بش رخآ ات ؛دشیم اب باوخ زا هک

 .دنوشن هتسخ و دنشاب هتشاد یرتپب یاج و دن روخب







 و دوب یدنلب هیت یالاب هک شرصق ماب یور تفریم دیشمج دشیم هک حبص

 درک یه زادیب هدناذوب باوخ زد اهم ردنک وز رصقماب رود اه روم هک ار اههیلخ

 « .دینک رادیب ار دره و دی ورم ه: تفگ یه و

 باوخ زا اههلچلچ زاوا اب ندرت یم دید دیس رصق رب و رود هک مدرم

 اهرازغرمهب و دنتسشیم ار ناشیور و تسد اههمشچ رس دنتفریم . دندشیم رادید ۱

 رود زا ریز یادص اب اههرب و دندناوخیم زاوآ ناشمبیادص اب اهواگ .دنتفریم

 اهگسو دندرک یم یزابخاش مه اب یلاحشوخ زا اهدنفسوگ.دندادیم باوج اهناهب

 زا اههلگ و مدرم رهظ یاهیکیدزن . دوشن مگ یاهلاسوگ اب یاهرب هکدندوب بظاوم

 اهتخرد و اهگنسهتخت هیاس ریز و دندیسریم « اههوک هب « نیمزوت هب فرط ره

 و دود اهنا بظاوم شرصق ماب یور زا دیشمج « دندوب تاوخ یتقو . دندیناوخیم

 -ثگنت ناشهمه یارب شلد رصع یاهفرط . درکیم هاگن فرط رههب رود زا

 جو تعهد اب دود ها او اهنآ هک دوب زور شک تسرد رخآ . دنشیه

 « دوشیم بش دراد : هک دادیم مافیب مدرمهب «داتسرفیم ار اههلچلچ . دوب 1

 .دنوشیم روگ و مگ لگنچ و هوک یوت دنفسوگ و واگ یاههلگ هن رگ ء دیدرگ رب

 ربا وخزا اهگس و اهدنفسوگو اهواگ .دن دزیم تکللین دن دشیماب اهناب وچ تقونا



 9 نگ ها نادبق .دورمپ شو دو هو دندش یفا زادص زوراهمیت

 یاهبت الاب مقتلد دود یرصق . دون ادیت اح

 ظ.لحا رز

 ی 9 ۱ ب ی دن دش ماشگی د ز اههلک و مدرمیتفو

 و شیناو > اب ۱ نوری رصق زا شیناوغرا هخ اب نیشمح

 و ته ِ و ی و دش م بدنقس تا 7 اوت یه

 «دیسرب یهارناشلاح« تفریم اهنا شیب

 د هب و دیسوب یم ار اهکس و اههرب

 اهکس اههلک , مدرم؛ تشذگ اهلاس

 راک ژور رد و دن دودلاحشوخ همه اههدن رب و



 ,ناتسات هئ و دوبناتسمز ۹ دیشمجیهاشداب

 -دصس دیشمح و ک رم هن و دود یرامیب هن

 هک رک یهاشداب نام

 ,اهدنفسوگ « اهواک زا نیمز مکمک

 یوررد و دش رگ مدرم و اههدن ۳1 «اهکگس

 .دونهدن امت ندد رچ یارب ییاج ه نیمر

 هچره و دندوبهدب رج دوبفلع هچره اههلگ

 ؛دندویهنس رگ مدرم و دن دودهد درک مامت دوب ی

 نان هک هئاد هت و ین هث و دوب ریش ه نوچ

 دن روخب و دننک

 اهدنفسوگ ,دندزیمن ین اهنایوچ رژ

 اههلگ لان داد اهگگسو نقد کز یه یزاخاش

 هچ تست کیف 0 دروخیم هصع دیشمح

 او نیمز یتسنافتیمن هک وا رقم و فلش
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 ندش دایز زا تسا وخیب یژفک ها ها تگ رزد



 .دنک یرگولج مدرم و اههلگ

 دهاوخب وا زا و دورب,نابادخ یادخ « دزُغره شیب هکدیسر شرکف هب تبقاع

 با اب + هورب اهناس [هب روطج اما هدنابف هتسرک یک ات دکب یر کد هک

 . تفر نامس |هب شن هل

 : تفگ اهناهب « اهباقع شیب تفر ماجنارس

 ,اههلگ « مدرم یارب ات درس دزمره شیب اره دی رضاح !نم یاهباقع یا »

 « ٩ منک هیهت یرتشیب یاذغ و رتشیب یاج اههدنرب و اهکس

 : دنتفگ و دندد رب اج زاهدندینش هک ار اذغ مسا یلو « دندوب هتسخ اهباقع

 « . می رضاح « هلب هلب «

 باقع ود یاب نآ ٌةشوگ رههب و درب رصق ماب رب اریهاش نیرز تخت دیشمج
 ۱  تسناو

 . تشاذگ تخت یور یفاک یاذغ اهباقع و دوخ زارد و رود رفس یارپ

 ناقع اتراپچ زا ودرک یظفاحادخ شیاههدن رپ و اهککس و اههلگ و مدرم اب

 دیشمج وتخت ٌةشوگ ثکب مادکره رگید باقع راپچ و دنره هک تساوخ

 . دنتفر نامس هب اهناقع و دیشمج و دش دنلب « رصق ماب یور زا تخت





 رک تروصهب نیمز دمت .دندشیم رتکچوک اههلگ و مدرم و رصق مکمک

 یاتراپچ زا « دناهدش هتسخ تافع اتراپچ هک دید دیشمج یتقو . دم ارد یکچوگ

 اهناقعروطنیمهو دنتسشن تخت یور یلوا یاتراپچ نآ و دن بت هک تتسا و ی ق

 هنناد رگ یه رد یگتسخو دندرگ یم ضوع اج

 براق زا یوش فور وه کس زات ها تو فرار یر کفر ای کیم

 : دز دابرف رود زا . دیسر هام ثکیهزنهب بش گکب ات « دش نشور و دش

 ارم . دزمره شیب مورب مهاوخیم . منیمز واش « دیشمج نه ! هام یا »

 ٩« یربیم

 : تفگ دور یهاتت واهب هام

 رتشپ تیاهباقع اب اب .منیبیم بشره اروت عکچوک نیمز . مسانشیم اروت»
 « .مربب دزهره شییاروتات نیشنب نم

 و تسشن هام رک تخت . هام تشب دندب رب اهباقع و درک رکشت هام زا دیشمح

 : تفگ , دیسر اههوک هب ات تفر و تفر و تفر هام

 ار[ کاظمی اهجزاس سا رنده هاب ماه هفت

 « . دن رب یم دزمره شیب اروت و دن |یم



 اههراتس .دز ادحاز اههراتس و تفر هوک هب ۶ تخت رب راوس اه باقعاب هه

 . هاش دیشمج رب و رود دنتخب رز

 : تفگ دیشمج

 اره «دوهرخ شف مورب مهاوخیم . منیمزماش « دیشمج نم ! اه هراتس یا »

 «؟ دد رد یه

 : دنتفگ اههراتس

 نیشنب اه تشپ یور ایب. مينيبیم بشرهارونککچوک نیمز . میسانشیم اروت»
 .« مر اروت ات

 ی تفو دور اهنامس عفت مراتب اههواخشزا یر شا یور دی رد دیشمج

 . دیسر ناشکپک هب ات تفر

 «؟تسیچ نیا » : دیسرپ دیشمج

 : تفگ هراتس

 «. تسا هزمره هناخ شرفگنش نیا »

 تخت رب هک دیدار دزمره اه تسد رفت ناو ناشکپک یور دن رب دیشمج

 : تفگ و درک یمیظعت « دیسر دزمره تخت هدأت دیود و دود و دیود . هتسشن





 ابز اههدن رب و اهکگس «اههلگ « مدرم وتسا ثکچوکوت نیمز ! دزمره یا »
 ؛نکب یراک تکی نت اهتسش ۳ همه . تسین أاج« تسیث ب 1 عید خب اه 
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 و رتداشد هک تا دزم ره روتسد را ۱ نم ز یا

 و اههدن رب :اهکگ یک براههلح اات .یوش رت نه

 . دش عمج شراهمشچ رد

 .تشذگ ناشک را فو زا ناود ق ناود و و تشد رب

 احنامه « دون هدروا 3 وا هک یاهراتس نامه دید

 :تفد و هراتش شد دی رب . تسو رظتنم





 شیاهباقع اب و درک رکشُت هام زا هاشدیشمج . دروآ شرضق یالاب و درک راوس

 هک دید ار اههدن رب و اهنگ اههلک ناسا زار اب درک زاورب نیمز یوس

 اِ دم ا دورف شرصق ماد یور دیشمح . دندود هداتفا رصق رب و رود«هتسرف و هتسخ

 تفرگ تسدهب ار یبالاطهتسد قالش . دش شیسا راوس تفر و دد رد نییاب تی

 4 تافد فح نیمز هب ار قالش تی ات وس رههب و

 7 ف هافگ هک تسا دزمره روتسد نا ۱ نیمز یا ]
 و اههلگ ات یوش رتنپب

 جد یاج وت رب ارمدرم و اههدن رب و اهگس ٍِک 4 ۷ (

 و دندش رود و دن دش هاتوک «تندرگ رمحس شم اهموک هر اههو هی ۳ قالش
 ۱ ی 5

 -یاه نیمز زا ناپگ ان . دش ککرزب موسکب و دش رتنپد و دش نپد نیمذ

 -یاهنیمز یوسهب ناداش اههلگ.دم آ نوریب با.دها نوریب فلع«هزات

 اهکسو اههلگاب و دندیشک یداش ٍداب رف اهنادوچ .دندبود هزات

 هکنیا اب . تفریم وسرههب دیشمج و دنتفرارحص و اههوک هب ۱

 بک هنگ رفت او میر هاو هکر یی طبخ / وتا
 : تفگیم اهن اه « دنورب هزات یاهنیمز ۱ ۳

 . تساهدشفگ رزن ایند هدش مامت ی تا !نم نادن زرف» ۱

 «۱ دیشاب داش ود ورب





  دنتفر هز زا یاه ۰ نیمد یوس هد ناداش اههدن رب و اههلگ و و مدرم همه یتقو

 ر اهلاس هکنیا لات داتفا شتخن یور و تشک رت شرصقهب اپنت و هتسخ هاشدیشمخ
 و

 هتسخ وا راذجب : دوب داش شلد اما ؛دوب هدشن هتسخ ردقننا زگ ره ! دون هدش رب

 . دنشاب لاحشوخ و داش مدرم اما دوش ربب

 هدش رود یلیخ اههوک . درک هاگن سد رود هب « مان رسهب تفر رصع یاهفرط

 6 اههلک , مد رم یار كد »شد درک ساسحا . دندوب هدیس رث اینده هب زونه اههلگ و دندوب

 ط اهنآ و دنورب ات دن نا اههلچلچهب تساوی یکی اههدن رد و اهککس

 شیاههلگ و دن امت ۳9 وا تسا رتپد « هک: درک رکف ۳۳ دندرگ رد هک دننک رخ

 نیمزوت هب اههلک ات ِم لوط زور ود و دون هدش کر زی نیمز ز. دن رچب بوخ

 هک اجن اهب ؛اهتسد زود هب و تسشن شرصق یالاب دیشمج راچان . هر

 اههلچلچهب دعک و درک هاگنب دن دود هدش مث  اههوک ٌهباس رد مدرم واه هلک

 .یم ثکیچ ککیج مهاب ودندوب هتسشن ماب یور شرب و رود هک

 تاتفا هک حیص ادرف نوک مدرمهب وددورب » : تفط دیو رکا

 .دنسرب اجناهب رصعات دندرگ رب ودنتفْیءار ناشاههلگایدم | الاب

 «! تفر هار ایند نیأ یوتدوشیمن هک شاهمه و دنوشیم هتسخ رخ آ

 تن سمح مشچزا ناسا یوسف 1 رداهنا بفص و دنتفر اههلجلچ



 ابنت شرصق رد دیشمج هک دود یبش نیلوا نیا و دون هدش بش رخید .دش دی دد اف هاش

 . دینشیمن بو هرغگدت ظ 1۳ ناشاههل و هو اهدنتسوگ و اهواگ یادص و دن امیم

 «تسین هنس رد سسچیه ره د تششات اد یه «دوب لاحشوخ مه زاب اما «دوب هتف رگ شلد

 ِِ دن وسیه دنلد هتش هعشذط لتم دنراد اهفلع و تسا رب با اههمشچ یوت تشن اویم

 . درب شیاوخ رصق ماب یور اجنامه
 . دند ود لاحش هخ واواش همه .: دنتشد زاب مدره و اه اههلک رصع ۳۳

 یادص اب اههرب « دندنآوخیم زاوا نامی یادص اب اهواگ « دندزیم ین اهنابوچ

 یزابخاش مه اب یلاحشوخ زا اهدنفسوک و دنداديم باوج اهنآهب ناشریز

 نت د رده

 یرامیب هن «ناتسات هن ودوب نأتسمز هن دیشمج یهاشداب رد. تشذد اهلاس

 .درک یهاشداب رگید لاس دصثش هاشدیشمج و کک رم هن ودوب

 داج نیمز یور رد و دش رب مدرم و اههدنرب اهکس «اههلگ زا نیم زاب

 من ین اهنادوچ کد .دوب هدنامن ندب رچ یارب

 .دنتفریمن اههلگ لابثدم اهکس و دندرکیمث

 ی یزاتهاع اهنشتوک کند دندز

 تف ۲ ی 2 2 ۱ هام اب و تفر هام غا سد اهناتع اب ده تقفر اهیاقع خارسدب زای دنش

 « دود ناتکبک یور شتخت هک « دزمره شیب یا راتس اب و تفر اههراتس اتس غارسهب





 : تفگ و درگ میظعت « دیسر دزمرههب ۰ دیود نافکپک یوررتا ..اتنفر

 اهگس « اههلگ « مدرم و تسا هدش ککچوک زاب و نیمز ! دزمره یا »

 ار نیمز «دناهتسرگ همه . تسین بآ «تسین اذغ رگید .دنامدش دایز اههدنرب و

 « . نکگگرزب

 نیا ءدرگ رب نیهزهب » : تفگ و نیمیس هتسد اب داد یقالش واهب دزمره

 رتداشگ هک تسا دزمره روتسد نیا ! نیمز یا : رک و نزد نیمذ تشم رک ار قالش

 < قوش گنبد و

 کگ رزب اد نیهذ و تشگ رب نیهزهد شیچ هعفد قم,« دش لادشوخ نیقمح

 و زی موسود نیم ودندش رتهاتوک و رترود اه هوک : درک

 زاب .دش دنلب اههرب ریز زاوآ و اهواگ مب زاوا . اهنابوچ شکل یادص زاب

 تمسهب فلعرت وازبش یاههگلج آب رد همه و دند رگ یب مر عزاضاش اهدنفسوک

 هرابود ات دیشکیم لوط زور راپچ هس رگبد الاح اما «دنتفریم نیمز ون یاههوک

 فو اما ! دروخیم هصغ یلیخ «دوب اپنت یلیخ دیشمج . دندرگ رب دیشمج شی

 . دشیم لاحشوخ «دنداش همه شی اههدن رب و اهکس , اههلگ « مدرم هک دیدیم

 و اههلگ و مدرم امآ « مشاب امتق يابنت نم راذگد « درادن یبیع: فک یه شدوخ اب



 ! دنشاب ریس و داش ماههدنرب و اهکگس

 یرامیب هن «ناتسبات هک و دوب ناتسمز هّت دیشمج یهاشداب رد ؛ تشذگ اهلاس

 . درک یهاشداب رگید لاس دصبت دیشمج : دندوب داش همه , گک رم هن و دون

 و هتسخ همه زاب و دندش دایز اههدنرپ و اهککس « اههلگ , مدرم مه زاب

 هک تساوخ دزمره زا رابنیا اما « تفر هزمره شیب دیشمج زاب و دندنام هنسرگ

 چیه اههدن رب و اهکس و اههلگ و مدرم هک ردقن | ؛ دنک یگرزب یلیخ ار نیمز

 . دب این مک اج تقوچیه و دننامن هنتس رگ تفو

 : تفگ ودز یدنخبل دزمره

 بوهارخ عیار روم دوخ یهک رد یی یک رک ه ياو
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 «نییاب تخبر هصغ زا شلد ! تسا ابنت یاپنت هک درک ساسحا ناهگ ان دیشمج و

 : تفا شدوخب اما

 ؛ مدرم مه یتخبشوخ اب تسا رتمپم رفناکب وت یتخبشوخ !دیشمج یا »

 هچ,یشکب یتخس اهنآ رطاخهب وت دشاب مزال رگا ؛ اههدنرب و اهکس , اههلگ

 نتازاد تتسادق روت اهنآ ۰ نتک مت شومارف ۳ وتآ اهنا.هتشذگنیا زاودرادیلاکشا





 ٩ دیناد ه ات هد

 «. نک کگ رزب یلیخ ار نیمز وت اما « مریذبیم ن رم ! دشاب » : ِِ»ِ»ِ

 و دنزب نیمز تشب رب ات داد نیدالوب هتسد اب یقالش واهب دزمره رابنیا

 : تفگ وا هو دوش رترود و رتنپد هک دهاوخب

 يور . دنسریمن نآ هک هب دنورب ردق ره « دوشیم گ رزب یلیخ نیمز راب نیا »

 ۸, تیر ماه لک جت | یاد و

 یدنلب و دیپس یاهوم . دوب هدش زیب رفس نیا رد . تشگ رب لاحشوخ دیشمچ

 هدشمخ يمط شف دیسریم شاهنیس ات شدیپسش ر . دوب هتخب ر شی اههناش یور

 : دز داب رف دیسر رصق مابهب یتقو. دود

 « !دینک رضاح ار مسا»

 راوتسا اههناش رب ار شیناوغرا ٌهبج. تفرگ تسدهب ار نیدالوبهتسد قالاش

 اههوک و نیمز تشب رب قالاش اب. تخاتوتخات و تخات و تسشن بسا رب درک

 : دیشکیم دادرف و دزیم

 «مدرم یارب و دیوش نپب « دیوش رود : تسا نایادخ یادخ دم نامرف نیا »

 «! دینک زاب هزات یاج اههدن رب و اهکس ,ءاههلگ

 نیمز اهاح یضع . دن دشیم دود ودندب ودیم و دن درک یم مخ ار ناشتفد اههوک و



۳۳ 

 رابدنچ . تخب ریم اهیدوگ رد ناشکد داب رف اهدور ی و تسشن یم ورف « دشیم نپ»

 .دندم | نوریب اب رد زا تمحزهب 0 اهبآ نابم رد شسا و دیشمح

 ِه ورف اههوک شداب رف زا . دشیم زبس اهلگنج «نیمزرب 6 دیشمج رس شب

 . تخاتیم و تخاتیم وس رههب وا و تخبر

 هداتسا دیشمح ور اههدن راه اهل ء مدرم

 نا دید دیشمح 0 دش رود و دش یگ رزب و دش یک درد نیمز هک دن دید « دن دود

 و

 رصع . تسا هدش ی ٍك رد اب هدش قرع اب دیشمح هک دندرک نامگ همه. دشن

 . دند رد یم هب رد 5 مار امار را ت اهنز . دمایت دیشمج « دش حیص .دهابن دیشمح « دش 9

 همه . دروخیمن یزیچ سکچیه . دنتخب ریم کما اههدن و اهکس « اههلک

 2 ۲ ی 9 ی . دود ددس ص دیشمح . دن دیس رث یه

 یوسهب هتسخ و مار مک دن دب دار دیشمج بس رود زا حبص زور کی ماجنارس

 یقالش كک ون و تسا ار را وس ره زا شاهتسد و هداتفا بسا یور 4 ۳ دیشمج هک دن دن د ِِ زا و دندب ود شیی۵ب و دن دیشک داد رف همه . دن ایم رصق

 دوش مت هد رب « هدنام شتسد





 یراتسرب هناهزور و دندرب رصقهد .دندزو ادورف بسا زا ار دیشمج

 « مد ره یتقو « در زاب ار شراهمشچ و دش رتهد ت 5 ننتخاد رب وا

 : تفگ «دید دوخ رب و رود ار اههدن رب ۲ اهککس ,اههلک

 ام یارب ار نیهز «دیورب دن اب ار و درنگ یم هج اجنا «

 «. دینامیم هرکه ریو ورم دوز !یگ رزب یلیخ« ماهدرک یک رزب

 . دنتفر می مک و دندش داش وا تمالس زا مدرم

 اههدن رب واهکس ءاههلگ ؛ مدرم و تفر شرصق یالابهب دیشمج

 رود زا و دن وریم ناب ابیب و خارف یاهتشد رب وسره زا هک دید ار

 ار اه و اهلوگنز و اههرب ريز یادص « اهواگ مب یادص

 ۰ دشیم رث رود و دشیم رود هک دن ش

 . دنام رص مات رب دیشمح و دش یکی رات اوه مکمک

 اههلگ « مدرم زا یربخ و تشذگ ادرفس « تشذگ ادرف

 .دشيمن دنلد یبادص اهتشد یاج یه زا . دشن اههدنرب و اهیکس



 .ناب ها تگ وب همهنیا نیمز هک درک من رگف دیشمج

 : تفگ « دندوب شرب و رود هک یباههلچلچهب

 هک دییوگب اههدنرب و اهککس , اههلگ « مدرم هب ودیورپ»

 6 ههنوزگارف

 دت دب یسک هک دوبهنش گک رزب ردقن | نیمز.دنتفر مه اههلچاچ

 هند رک رف ات دیسریمن ن

 برد هنسرگ و هتسخ و رد . ده یمن ناب رصق مان زا دیشوج

 یالاب ار شتسد . دون هتسشن شنرز تخت یور . دون هدنام احت |

۳ 
 ی 5 ج ی دم دانا ِم هاگن اهتسدرود هب و دود هتف رف اتم

 . دیدیمن ار ییاح دیشمح یاهمشچ شف .تشذگ اهلاس

 اهکگس ء اههلگ , مدرمهب و دود هتسشن رصق یالاب روطن امه اما

 ور تکی و درک يم رکف شراههدن رب و ار ناشهار هک «هلجاج ود زور

 . دندید ار دیشمح رصق ژود زا « دن نود هدرگ م

 دونهدش زبس رصق یاههرجن و اهراوید یور هایگ و لگ ردقن



۳/۸ 

 فک یمونعب یارا هما ناتتشوخ لک موک نیا زا همای

 « . مینیفش هوک نا یالاب مورب اب ناح رهاوخ »

 یاههلچلچ , اههلچلچ » : دز داب رف و دیهچ اج زا . دینش ار اهنآ یادص دیشمج

 «؟ دیاجک ؛ نم

 شیاههناش یور-دندم | وا یوسهب «دندبد اروا هکدمب و دندیسرت لوا اههلچلچ

 : دنتفگ واهب و دنتسشن

 «؟ یتسه یک وت »

 ؛ اههلگ ؛ مدرم ماش ؛ هاشدیشمج نم ؟دیسانشیمن ارم ! نم » : تفگ دیشمج

 « . اههدن رب و اهگس

 : دندیسرب تجعت اب وادندرگ یهاگت اب دعن و مههب لوا اههدن رب

 لوق زا هنال یوت اهبش نامردام میدوب ککچو ام یتقو ؛ یهاش دیشمج وت »

 « .یاهدوب یوق و مادناتشرد وت تفگیم وا اما « تفگیم ام یاربار ون هصق شردام

 : تفگ و دیشک یه دیشمح

 و دریگیمارمغارس یسک هن و ماهدش ریب الاح . تشذگ اهتقون | اما ! هلب»

 ۳ میاههدن رپ و اهاگگس ؛ اههلگ « مدره رسهب هچ منادیمن» مراد یسک زا یرضهن

 6 ..نختتنا





 . دننوخ همه » : دنتفگ اههدن رب

 بس 2 # ۳۹4 0 ۰ ننه و توها قاره: شافگن ةیفمجب

 « دند 3 رد وت شید دنهاوخیم ودناوت رکف شاهمه اهنا«هن» : دنتفگ ًاههدن رب

 دنورب ایئد هت هب دن روبجم اهنا رد نوت ی رگید و دناهدش داب ز یلیخ اما

 «. دن ریهیه یگنشق خشت رگ زا همه هن ۳ و دشاب ناشهار رد یرتشیب یاهنیمز ۳

 یلو « دیدیمن ار اهنآ زی وا سس . دننوگیم تسار تورو ترک کف دیشمح

 : ترک « ین شوخ اهنآ هک درک کف یو

 « ٩ دینکب یراک نم یارب منک شهاوخ دوشیم سپ »
 « . ًامتح ؛ هلب » : دنتفگ اههلچلچ

 دوم و دینی نم شیب .دب رواید یربخ لاس ره نم یاری » : تفگ دیشمج

 ک . دن روطچ میاههدن رپ و اهنگس , اههلگ « مدرم

 دیشمح رصق رک و زود اهنآ و دیسوب ار اهنآ دیشمچ و دنتف رب دن اههلجلج

 .دنتفر و دندز رک و دندز یخرچ

 7م دن وریم دعب و مدرم ناب نجف هک يه رفس اههلیلچ لاس ره «تقونآ را

 ۷ ۴ 9 لس اههدن رب و اهککس , اههلگ  مدرم هک دنهدیم ربخ دیشمجهب و

7 
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 1 . تسا شوخ ربخ نیمههب دیشمج لد و





 تاراشتنا نامزاس

 ناجود ناکد ری شی نو 1

 یرس زا.نوناک تاراشتنا نامزاس باتک نیتسخن « هاش دیتمج»

 شیپ لاس اهرازه زا هک ییاههناسفا : تسا یناریا نهک یاههناسفا

 .تسا هدنام راگ دای هب ام یارب

 شور و خیرات اب ؛نیشنلد و نیریش یاههناسفا نیا ندناوخ اب

 .دیوشیم انشآ رود یاههتشذگ رد :ناریا مدرم یاههدیقع و یگدنز

 لاید ۴۰ زیمش دلج اب

 و

 تسفا یماهس تک رش پاچ


