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 ٢٠٢٠ ربماسد ١۶ ھبنشراھچ                                                      یرونا دیمح       

تخاب نادجو اما ،تفای رز ھک یدرونھر  
 

 تسیھار ھتبلا نیا .تفاتش یقاب راید ھب و دیشکرب یناف راید زا تخر تبقاع ،بایرز درونھر مظعا

 زا غراف و تحار ناور ،هدوسآ نادجو اب ھک دندنویپ یم یگنادواج ھب ینانآ اما ،میناور ھمھ ھک

 ھک غیرد و درد اب اما ،دننیشن یم اھ لد ھب دبا یارب و دنوریم اھ هدید زا ،گنن و مان یاھ ھسوسو

 ناتسود یضعب لد زا ،دش ناھنپ اھ هدید زا ھکیزور دنچ و دوبن عمج نآ زا ،بایرز درونھر مظعا

 نانطومھ لد رد هاگچیھ ،دوخ یاھ درکراک ھب رظن وا ھک تسیلاح رد نیا و دوریم مھ دوخ نایانشآ و

 .تسناوتن هدرک ھنال ؛ام درد اب

 و تیصخش دروم رد ھتخیرگ و ھتسج ،یزیچ زیچ ،ھتشذگ یاھ لاس رد ھتسکش ملق نیا زا دنچرھ

 بلاطم و هدومن وج و تسج کی زین تنرتنا رد مدرک شالت اما ،دوب هدش ھتشون وا یاھ درکراک

 .مروآ درگ ار دوخ نانطومھ زا مھ رت حرشم و رتشیب

 یزور دنچ نوچ و مدروخرب ناوارف نیماضم و اھ ھتشون ھب ،تنرتنا رد وج و تسج نیمھ نایرج رد

 رتمک و تسا تیلست و ھحتاف و اعد رد و انث و حدم رد نیماضم رثکا ،تسا ھتشذگن بایرز گرم زا

 .تسا هدش ھتخادرپ دروم رد یداقتنا یاھ ھتشون ھب

 تشاد ھناسفا و ھصق لکش ،وا زارد و هاتوک یاھناتساد رتشیب و دوب سیون ناتساد ،بایرز درونھر

 نابابرا متس و ملظ زا ،تفگن مدرم درد زا یھاگچیھ وا .تشاد ھلصاف اھ گنسرف ھب مسیلائر زا و

 ....و دادن رکذت مھ یا ھملک راتشک و گنج و مجاھت و زواجت زا ،تشونن مھ یرطس ،تردق

 تشاد قفو شلاوحا و عاضوا ھب تخس ھک دیزگرب یصلخت دوخ یارب ،یدوب مان ار وا "مظعا" ھک وا

 .سب و دوب "رز" نتفای یارب طقف وا "یدرونھر"ھکنیا ینعی ،درک یم تیاکح وا یبلق تانونکم زا و

 زا غراف ،درک ھشیپ یدرونھر ،دومیپ هر رتاوتم و هزادنا و دح یب ،تشاذگ مدق رایسب هار نیردنا وا

 درونھر ،دومیپ هر ،...و یراظن یاروش و یمچرپ و یقلخ ناشورفنطو اب وا .گنن و مان یاھ ھشیدنا
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 رھ رد وا لقاال ،مولعم قح یادخ ھب ھک دشاب ھتفای هار نیردنا ناوارف "رز"،مھ دیاش و دوب نانآ هار

 .تخاب نادجو اما ،تفای "رز" و دوب "رز" هار درونھر ،تلاح رھ و طیارش

 و تسا هدش ھتفرگ تنرتنا زا ھک مروآ یم ار نطومھ کی ۀتشون زا یئاھ تمسق ،اما تمسق نیا رد

 هراپ نخی وا گرم رد ھک ینانآ ھن ،مرازگ یم دوخ شغ و لغ یب و بوخ نانطومھ ھب ار تواضق

 .دنا هدوب وا ناتسلگ و ھبامرگ قیفر ھکینانآ مھ ھن و دننک یم یسیون هرطاخ و دننکیم

 »بایرز درونھر زیگنا تقر یسولپاچ و ریونت میلح نینوخ زنط«
 ناملآ ـ ر .میلس

 طوقس دودح ات دیا ھتفرگ شیپ رد ار یا ینالوطً اتبسن هار امش ،بایرز درونھر مظعا دروم رد ..."

 ینطو یارگداینب نامیخژد و ناریا راكتیانج میژر ربارب رد یسولپاچ و یبلط میلست رعق رد ار وا

 یارب ار شدوخ ات دسیون یمن نارھت پاچ )»اراخب« الاح( »كلك« ھیرشن یارب طقف وا .دییامن تباث

 زا .یكلسمدب ای یكلسم یب و یگراچیب و یلدزب رد وا ،دزاس »لالح« ھیقف تیالو یتسیرورت میژر

 دنلاھ پاچ »ردبلا« مانب یا ھیرشن ھب یتح ھتفرگ تقبس اكرش و نامثعمركارتكاد و یرتخاب فصاو

 یناوخا )ناركف كیرات دیناوخب( ناركفنشور زا یا هدع كرتشم ناگرا دیھاگآ ھچنانچ ھك دسیون یم مھ

 دھد یم »طخ« و دروآ لمع ھب »داقتنا شایبلاط و یداھج ناردارب« ھب ھك تساپورا رد دنلاھ میقم

 بقل نتشاد ھب ھك یسك یتسار .ریونت میلحدمحم روتكد ھب موسوم تسا ینیدبلگ یدرف نآ ۀراك ھمھ و

 ینیدبلگ یا ھیرشن رد ندز ملق زا ارچ ،دیامن راختفا ناشورفنھیم یوس زا »گنھرف ھتسیاش دنمراك«

 ؟دزرو ابا ریونت میلح رتكاد لباقم یسولپاچ یادا رتفیثك نآ زا و

 زنط زا یریوصت« روبزم ھیرشن )٢٠٠٠ یرونج( ٧٢ و ٧١ یاھ هرامش رد بایرز درونھر ۀتشون

 میلح باتك زا شیاتس ھب ،زنط هرابرد ییاسرفملق زا سپ نآ رد ھك دراد ناونع »ریونت یاھزنط و

 یداخ ناتسد ھب ملق ھیلك یاھناتسب و هدب لصا قبط ار وا و »گنھرف یب رخ« مانب دزادرپ یم ریونت

 رد نوخ یاھھكل ھب هراشا نیرتكچوك نودبً اعبط ،دیاتس یم یروآ عوھت زرط ھب ،نیاخ و یداھج و

 یاھناتساد ایوگ ھك نیا زا تسا شوخ ام »گنھرف ھتسیاش دنمراك« .راكھبت بزح »نكر« نیا نماد

 ھب« و »قفوم« ار نآ یارگداینب ۀدنسیون و هدروآ شكرابم ناھد رب ییاھ دنخبل »گنھرف یب رخ«

 اپ شنادجو و فرش رب وا رگا ھك تسا نشور ھتفگان .دمان یم هریغو »ریظن یب« و »هدیسر تیوھ

 ولمم ،ایند دیاش و روشك رد یمالسا بزح نیرتراكتیانج لماوع زا یكی باتك ندناوخ زا دیاب ،دھنن

 ھتساخرب یدرف ھنوگچ ھك دز یم ھقلح شروك نامشچ رب كشا ،دنخبل یاج ھب و هدش ترفن و مشخ زا
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 ھیرك ۀرھچ رب »زادرپ زنط« و »هدنسیون« ھماج رد دھاوخ یم نونكا ،تاذدب و شكمدآ یھورگ زا

 .دنزب »یگنھرف« و »یقازم« یكسام شاینیدبلگ

 ھب ریونت میلح یاقآ »دازآ« ملق و تیصخش و »یركف دازآ« زا یریوصت ھك نآ یارب ،ییاج رد ھتبلا

 :دیارآ یم ار وا نینچنیا ،دھد تسد

 دنویپ نیا یاھ هولج دوش یم و تسا هدوب رایتمكح نیدبلگ یمالسا بزح ھب ھتسباو دوخ ریونت میلح«

 یمالسا بزح ریما ھب یكشین ،ناتساد نیمھ رد ،مھ نیا اب .درك ساسحا باتك نیا یاج ھس ود رد ار

 :تسین كاندرد نادنچ شین نیا دنچ رھ دنز یم مھ

 یمالسا بزح ربھر شدوخ ھك یلثم )تریغ( شداماد .رایتمكح ۀناخ )متفر( و متفرگ هر رتوم«

 :تفگ كگنلك اب ،ھشاب

 تاقالم زا دعب .هراد تاقالم یبندمحم بحاص یولوم یارمھ .سا فورصم رایسب بحاص رینجنا

 !هرادن تخو مھ

 :متفگ

 :متفگ دوخ شیپ و .مدوب هدمآ ناش مالس كی یرب ،هریخ

 »!ھتخاس دوخ رتركس هدوخ داماد رایتمكح ھك دوب تاق رفن یمالسا بزح هد یمھ

 و ھتخورف دوخ یا هدنسیون تقو نآ و دنك یم ینابز نیریش شراداب اب ،میخژد نیاخ كی ركون ،یرآ

 نیا دیاب داد یمن جرخ ھب ینادجو یب رگا ھكیلاح رد .دھد یم زان ار وا رطاخ نیمھ ھب رگ ھلماعم

 دادیم ناشن و هدومن اشفا شا»زادرپ زنط« لماع طسوت ار تسیرورت شاپ بازیت ندرك شیارآ عون

 ریما ھب »یكشین« باسح ھب ار توترف و یلباك ویدار ،ھنھك ،لذتبم یاھندز»كشین نانچ كی ھك

 یداع یا هرھچ ندیشارت و ندیشاپ مدرم مشچ ھب كاخ ،یبیرفماوع طقف ندروآ یمالسا بزح بحاص

 یم یناوخا كی قوذ و روعش و داوس حطس رد »زنط« زا تناعتسا اب اكرش و نیدبلگ یارب یناسنا و

 .سب و دشاب

 كی یاھ»كشین« زا ھك تسھ شلاحلامولعم تیصخش نآ اب وا طقف ھك دنادب دیاب بایرز درونھر

 یم یك یلو .دمان یم »ریظن یب نام رصاعم تایبدا رد« ار نآ و هدرك فیك ،نیدبلگ ھب ینیدبلگ

 ربارب رد و دشورف یم رخف ایند ناشورفنھیم نیرت لیلذ زا بقل نتفرگ ھب ھك یا هدنسیون زا دناوت

 نیا ندید اب ھك دشاب ھتشاد راظتنا ،دنك یم مخرس ینیدبلگ بزح »یگنھرف« ناشكمدآ و ناریا میژر

 زا یتسیل و درادرب ملق ،دریگ ارف شتآ ار شناج ،رگید »ردارب« ھب ردارب كی یناوخا یاھ»كشین«

 زنط« كدرم نیا بیرف ھك دناوخب ارف ار مدرم و دھد ھئارا ریونت ناخ میلح یاقآ بزح تایانج
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 نیگنن ھقباس زا ات و دكچ یم شملق زا دیشر ركفنشور نارازھ و اھدص نوخ ھك دنروخن ار »زادرپ

 كانلوھ تایانج ھلسلس زا ار شباسح ات و ،هدركن یھاوخرذع مدرم زا نیدبلگ بزح ھب یگتسباو

 ھمكاحم ھب یبلاط و یداھج ناراكتیانجرس ھیلك ھك ییادرف رد ھك »دیآ یم شھب« ،هدركن ھیوست شدناب

 .دشاب نیدبلگ یولھپ رد تسرد شیاج ،دنوش یم هدناشك

 یداھج ـیمچرپ رصح و دح یب یدنت نیا ؛بایرز درونھر یاقآ تسین »دنت« زگرھ ،»ریونت زنط«

 یدج ،دبای یم »دنت« ار اھ نآ ھك تسا ارگداینب نانیاخ اب امش یا ھنامرش یب یاھیرگ ھلماعم و امش

 اھنآ رد ناوت یم ھك دناد یم ییاھریوصت رترابترفن ھمھ زا و دوش یم لیاق اھب اھ نآ ھب ،دریگ یم

 .»تفایرد ار نام روشك و مدرم ۀمانمغ قمع«

 ناوت یمن یزنط چیھ اب ار اھینیدبلگ و نیدبلگ تایانج زا یشان »نام روشك و مدرم ۀمانمغ قمع«

 غارس ناتسناغفا رد ار یتیحالص اب و وربآ اب یسیونزنط چیھً اتلاجع ھكً اصوصخم .دیشك ریوصت ھب

 كی زنط اب ار نایدوھی ھیلع اھ یزان و ناریا یمالسا یروھمج تایانج قمع دوش یم رگم .میرادن

 ناباصق عیاجف قمع ھب ناوتب الاح ھك تفایرد یزان یادنسیون ای ناریا میژر ھب ھتسباو هدنسیون

 ھشیپ تیانج یاھ هورگ نیرتدیلپ زا یكی ناگدركرس زا یكی یا هدولآ و ریجا ملق ھب ینطو یارگداینب

 ؟درب یپ

 اب یرگ ھلماعم و ییادصمھ اما ،درب دای زا و دیشخب ناوت یم ار رگید زیچ رھ ای ندش رخ

 !زگرھ ار ارگداینب نادالج

 ھلادسا شوغآ رد تسد و دیدوب نامداش نطو لاغشا نامز رد ھك یروطنامھ اھ ینمجنا ھیلك اب امش

 و دیدیدنخ یم ...و اھیرخف نیسح ،اھقیال نامیلس ،اھماردپ فیطل ،اھیریشجنپ ریگتسد ،اھبیبح

 .دیدنخب دیراد عسو ردق رھ »ریونت میلح رتكاد ردارب« یاھزنط اب دیناوت یم مھ الاح دیدرك یم یتسم

 راكتنایخ بزح تسد ھب ،ناش نادنزرف نوخ ندش ھتخیر مغ زا ،روسان یاھ غاد اب ام مدرم اما

 .ھبساحم زور رظتنم و دنا راوگوس نانچمھ ،نات »سیونزنط«

 یدنخبل »گنھرف یب رخ« باتك زا یلوق لقن چیھ ندروآ اب دوش یمن قفوم بایرز درونھر رگا یلو

 ار هدنناوخ ھك نآ رب هوالع ،ناگدنسیون ۀیداحتا عشعشم خیرات زا یا ھشوگ ركذ اب ،دروایب ام بل رب

 نونك ات ھك دیامن یم الم رب ار یتاكن ،دزاس یم انشآ ھیداحتا رد »نارخ نامزاس« تیدوجوم ھب

 :دسیون یم »گنھرف ھتسیاش دنمراك« .دنشاب هدوب علطم نآ زا یدایز دادعت منك یمن روصت
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 ،مداد ربخ ینمادھوك گنریب ھب "گنھرف یب رخ" باتك ندناوخ زا یتقو ھك مروایب زین ار ھتكن نیا«

 گنھرف یب دناوت یم ھنوگچ رخ ھك منیبب ات تسرفب نم ھب امتح ار باتك نیا :تشون شیدعب ۀمان رد

 !دشاب

 ار )!( یمسر ریغ نامزاس نیا .دوب ناسارخ نارخ نامزاس یاضعا ،انامھ ،رخ زا وا روظنم ھتبلا

 رد ناگ هدنسیون ۀیداحتا نورد رد )!( یمسر ریغ تروص ھب ،یدیشروخ یرجھ تصش ۀھد رد ام

 دنتفگیم قیفر ار رگید كی قلخ كیتاركومید بزح یاضعا ھك ھنوگ نامھ .میدوب هدروآ دوجو ھب ،لباك

 ،میتشاد مھ یرومان و گرتس نارخ ھك قحلاو .دندیمان یم رخ ار رگیدمھ ،نامزاس نیا یاضعا

 یارب هژیو ھب ار ھتكن نیا دیاب زین ...و یصاعراھق رخ ،یردان وترپ رخ ،یرتخاب فصاو رخ :نوچ

 نارخ نامزاس مرتحم یاضعا اب یدنویپ چیھ ریونت میلح رخ ھك مزاس نشور ـ ینمادھوك گنریب

 ».دباوخب مارآ اھ بش و دشاب تحار شرطاخ ات درادن ناسارخ

 و ھتخورفدوخ یا هدنسیون تقو نآ و دنکیم ینابز نیریش شراداب اب ،میخژد نیاخ کی رکون

 نیا دیاب دادیمن جرخ ھب ینادجو یب رگا ھکیلاح رد .دھدیم زان ار وا رطاخ نیمھ ھب رگ ھلماعم

 ناشن و هدومن اشفا شا»زادرپزنط« لماع طسوت ار تسیرورت شاپ بازیت ندرک شیارآ عون

 باسح ھب ار توترف و یلباک ویدار ،ھنھک ،لذتبم یاھندز»کشین« نانچ کی ھک دادیم

 و ندیشاپ مدرم مشچ ھب کاخ ،یبیرفماوع طقف ندروآ یمالسا بزح بحاص ریما ھب »یکشین«

 داوس حطس رد »زنط« زا تناعتسا اب اکرش و نیدبلگ یارب یناسنا و یداع یا هرھچ ندیشارت

 .سب و دشابیم یناوخا کی قوذ و روعش و

 ركف لاح ات !یدنادنخ ار ام تا یعقاو نیریش ھصق نیا اب ماجنارس ھك »ھتسیاش دنمراك« یشابهدنز

 ناتسد ھب ملق زا یعمج ،یداخ ناتسد ھب ملق زا ریغ ،یلاشوپ ناگدنسیون ھیداحتا یاضعا میدرك یم

 رد ناش تلود و ربھر قالفنا زا دعب میدید ھك دوب برشم نوملقوب و بلط میلست و تزعیب و وسرت

 تنایخ زا یرگید ۀلحرم ھب و هدنگفا یداھج ناراكتیانج یاپ ھب هدناوخ »یمالسا« ار دوخ ١٩٩٢

 ھك دندید یم بسانم ،ركفت و قیقدت نمض نانآ ھك میوش یم هاگآ امش فطل ھب كنیا اما .دنداھن مدق
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 رخ ار رگیدمھ ایآ .تفگ یم زین ار ھیمست نیا ھجو »ھتسیاش دنمراك« شاك !دنمانب »رخ« ار رگیدكی

 دھعت و دوب مخ نات یلاشوپ ناربھر راب ندیشك اب نات رمك اھ تقو نآ ھك دیتسناد یم اریز دیدیمان یم

 نانآ رتنیگنن و رتنیگنس راب ندرب زا ،ارگداینب ناراكھبت ندیسر تردق ھب درجم ھب ھك دیدوب هدرپس

 ؟تسج دیھاوخن ضارعا مھ

 حیجرت ار رگیدكی ندرك باطخ »رخ« ،قلخ و مچرپ نتفگ »قیفر« لباقم رد :تسا نیا رگید لاوس

 ھك نیا ای دھد یم هزم ار امش ،نات یبلاط و یداھج نابابرا نتفگ »ردارب« ایآ ،روطچ زورما .دیداد

 ؟دیدنسپ دیھاوخ ار »ود تقاط ھب رخ« ای »رخ ِ ِرخ« لثم یزیچ

 یم مناتسود زا یا هدع و نم ھب طوبرم ھك ییاج ات یلو ،تشاد دنھاوخ رظن ھچ نارگید مینادیمن

 هداس رایسب ھكلب ،ھن »رخ« ار اكرش و امش ،ام ھك بایرز درونھر یاقآ دیشاب ھتشاد دای ھب دیاب دوش

 ات ار یگیامورف زورید رگا ھك میسانش یم یراعیب و راكشزاس و نوبج اما غلاب و لقاع نانزملق

 نایلاشوپ و اھسور زا باقلا نتفرگ و »روھمج سیئر ۀداوناخ روضح رد« ندش ھتفریذپ دحرس

 نارازھ ار امش نیا و .دیور یم شیپ ارگداینب ناراكتیانج یاپ كاخ ندیسوب ات زورما ،دیدوب هدیناسر

 دیشخب ناوت یم ار رگید زیچ رھ ای ندش رخ .دزاس یم دورطم و راوخ ،اھب مك ،رخ زا رتشیب راب

 !زگرھ ار ارگداینب نادالج اب یرگ ھلماعم و ییادصمھ نكیل ،درب دای زا و

 ھب داخ و یایآیس و یبیجیك هرابرد یا یھاكف ركذ اب رگید ییاج رد »گنھرف ھتسیاش دنمراك«

 یم شومارف ناشیا یلو .شبوبحم میژر یشكمدآ و ھجنكش هاگتسد ھب دنز یم »یكشین« شدوخ معز

 یناج ناسومان یب و داخ اب ندوب رگج و ناج لاس ٢٠ یا ھكل ایآ ،هدش رید یلیخ رگید ھك دنیامرف

 و ییورود ایآ ؟دیامن كاپ شیور زا یكگ یھاكف ھئارا اب ناوت یم ار ناش یسور ناگدننیرفآ و داخ

 یراوخ و تراقح جوا رد نانچنآ وس كی زا ھك تسھ نیا رت هرخسم لاح نیع رد یا یدایش و یدنر

 ؟تفگ دب ار شداخ رگید یوس زا یلو ،دیلاب شورفنھیم یاسؤر یوس زا هدش هداد بقل ھب

 ماندب و رومان نارخ نات دوخ لوق ھب عیمج و امش رگا ھك دینكن شومارف ،»گنھرف ھتسیاش دنمراك«

 رد لاس ٢٠ دیتسناوت یمنً ادبا ،دیدمآ یمن تسار ھكت ھب ھكت و دوب یمن امش زا داخ و داخ زا ھیداحتا

 .دیشورفب رخف مھ نآ یا ھفیج ھب و دیشاب نآ تمدخ

 یداھج نادالج هایس تفآ لوزن فصو اب داخ سوباك ؛دنراد داخ زا یزوس ناوختسا یاھ غاد ام مدرم

 یاھیعبط شوخ نینچ كی اب ار سوباك نیا و غاد نیا .تسا ھتفرن مدرم نھذ زا زونھ ،یبلاط و

 یوزاب نیرتكافس ھب امش دروخرب ،سكعرب .دیناوت یمن راومھ مدرم لد رد ھنادنسپ یداھج ـ یداخ

 داخ و دیھد فیفخت ار ھیضق ات تسا نآ رطاخبً اساسا ،یھاكف كی بوچراھچ رد نات عوبتم میژر
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 اج نآ رد مھ قمحا یمك دارفا طقف و تشادن یرگید مھم بیع ھك یھاگتسد تروص ھب ار یمنھج

 هریغو دنمتشك ھلادسا لثم یراكتیانج ناگیامورف و داخ ریھطت لثم تسرد .دییامن میسرت ،دندوب ھتفرگ

 هانپ رد و میژر اب ھك امش ،دیناد یمن امش ھك یلاح رد .نامثعمركا رتكاد نات یمچرپ یاتمھ طسوت

 فصو اب میتفگ ھچنانچ ھك دنا هدیشك ھچ داخ تسد زا ام نطومھ رازھ نارازھ ھك دیناد یمن دیدوب داخ

 مچرپ ناشورفنھیم ھك دننك یم دای دنگوس و دنروخ یم ناكت نآ دای زا ،یداھج نوعاط ندرك ھبرجت

 .دیناسر دنھاوخ ناش لامعا یازس ھب و دیشخب دنھاوخن ار قلخ و

 شتایانج و داخ مھ امش ،دنك یم لمع شنیاخ بزح دروم رد ریونت میلح رتكاد بانج ھك یروطنامھ

 زا لاس ١۵ زا یگرزب لصف هدیدپ نیا ھك یلاح رد .دییامن یم كبس یھاكف كی حطس رد ار

 یرایسب ،رگید یاھیتخب هریت ھلمجنم ھك دور یم رامش ھب ناتسناغفا خیرات یاھ لاس نیرترابھودنا

 ھیداحتا رد و هدش هدیرخ یسور ناراكزواجت طسوت شنارعاش و ناگدنسیون ،ناراگن ھمانزور زا

 !دندش ھتخاس لكشتم ناگدنسیون

 ناتسود لوا تروص نیا رد ؟دیریگرب داخ تایانج زا هدرپ دیراد دصق یھاكف نآ لقن اب امش ایآ ،یراب

 دیاب ار نارگید و بیبح ھلادسارتكاد ،ماردپ فیطل ،یبیان ھلادبع ،نامثعمركا رتكاد نات ناكیرش و

 رد ار نات یاھ ھتشون ھمھ ھك نیا مود و دیرادرب تشاددای امش و دنزاس اشفا ار اھزار ات دیراداو

 اھ نآ رد یداھج و یلاشوپ نانیاخ دادیب زا نوچ ،دنا اھب یب و چوپ اریز دینزب شتآ ھتخیر یناد ھلابز

 ھب ییاھناتساد یط ار ام مدرم روآ تشحو ھمانگوس زا شخب نیا و دینیشنب تقو نآ و تسین یربخ

 لمع رد ار نات یا ھتشذگ ،دیتسین ربخ یب مدرم رب اسرفناور یاھ متس زا دوش تباث ھك دیروآ ملق

 ناراكتیانج ربارب رد ،دشاب یمن نایلاشوپ شیپ شیاپ ای رس ھك دیتسھ یسك ھجیتن رد و دییامن یم نیرفن

 ھناھب ھب و دناوخ یمن ار ناریا میژر یانث ،ییارسك شوایس دای ھناھب ھب ،هدرواین دورف رس ارگداینب

 نیا ھن ،دزادرپ یم یو راوخنوخ و نیاخ بزح و هدنسیون یاشفا ھب ینیدبلگ لماع كی باتك یفرعم

 اب یرگ ھلماعم رد نارای و امش ییوگ اما .دنامب ِ خپ یكحضم زرط ھب شناھد ،ود رھ ربارب رد ھك

 ".تفات دیھاوخن رب ور نآ زا رمع رخآ ات و دیا هدنام گنس یبلاط و یداھج نونكا و یلاشوپ نامیخژد
 
 

 


