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 مجرتم راتفگشیپ
 
 رواشم صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین

 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 مکی و تسیب لصف 
 )ھمادا( اسیلک لوصا
 اسیلک طابضنا و هرواشم

 
 عوضوم نیا ھب عجار ما ھتسناد مزال ،دراد یحیسم ٔهرواشم رد یدایز تیمھا اسیلک طابضنا نوچ
 اسیلک طابضنا .مھدب صاصتخا نآ ھب ار لصف نیا )دشاب یم ونً الماک یرایسب یاھاسیلک یارب ھک(
 هانگ ات دنک یم کمک اسیلک اضعا و نیمداخ قیرط زا ھکلب ،دنک یم ظفح ار اضعا تینوصم اھنت ھن
 .میھدن وا ھب ار نآ میرادن قح ام ؛داد راک هانگ ھب ار قح نیا حیسم یسیع .دروآ ھبوت بناج ھب ار راک
 رد ،دنا هداد ماجنا ار دراد ناکما )راک هانگ( ھلئسم لح یارب ھچنآ دننک یم رکف نایحیسم زا یرایسب

 اب اسیلک طابضنا ھب عجار دیاب نارواشم .دنا هدرکن زاغآ یتح ار ھتفگ حیسم یسیع ھچنآ ھک یتروص
 .دننک تبحص نایضاقتم
  .دننکن رواب تسا نکمم یتح .دننک یم بجعت ،دینک یم اسیلک طابضنا زا تبحص یتقو
 
 لکشم عفر یارب راک ھمھ نم و ،میا ھتشاد یگرزب ٔھلئسم لاح ھب ات مرھوش و نم .منیبب دینک ربص”
 )شیشک ای( میحیسم تسود اب نآ ھب عجار یتح نم .مھد ماجنا هدنامن یرگید راک !راک ھمھ ،ما هدرک

 ماجنا تسا نکمم ھچ رھ نم تفگ و درک رکف .منکب مناوت یم راکچ رگید مدیسرپ و مدرک تبحص
 .“ما دھاد
 ،میوگ یم نم باوج رد
 نامرد .تسھ ھشیمھ ھلئسم لح هار ،دشاب یم یحیسم امش رھوش رگا ،دیشاب یم یحیسم امش رگا”
 .“تشاد دیھاوخن مک ھلئسم لح تاناکما زا هاگچیھ امش .تسا امش سرتسد رد درد
 

 تسد ار زیچ ھمھ نم” ،میئوگب ھک تسین یزیچ .تسین یصخش تاروصت ای نافرع رد ھلئسم لح
 ادخ ھک یناسک تییریخ یارب زیچ ھمھ ،لاح رھ ھب .دریگب ماجنا یبوخ ھب مراودیما و مراذگ یم ادخ
 یم نایحیسم ھب ار شیاسآ و دشاب یم یلاع رایسب ٔھیآ نیا ھتبلا .“دریگ یم ماجنا ،دنراد تسود ار
 ھک تسین یرگید راک ھلئسم نیا لح یارب” ،میئوگب میناوت یم نایحیسم ام ھک تسھ زین ینامز .دھد
 نابز ھب ،تسھ رادنامیا ود نایم ھک یا ھلئسم ھب تبسن ناوت یمن ار فرح نیا ،اما .“داد ماجنا ناوتب
 ،دروآ
 

 ١٢ نایمور
  ،دراد ناکما رگا :١٨

  ،دوش یم طوبرم امش ھب ھک اجنآ ات  
 .دینک یگدنز افص و حلص رد ھمھ اب   

 
  .تسا نامیا یب و یحیسم کی نایم ھلئسم ھک ،تفگ ار نیا ناوت یم ھک ینامز اھنت 
 لح ،تسا نکمم ریغ ناشلح رطنب ھک یلئاسم ھنوگچ دھد یم ناشن ام ھب ١٧ ،١۶ ،١۵ :١٨ یتم
 یم وگزاب ار ادخ مالک زا یمھم تمسق ھکنآ دوجو اب ،هدش ھتفرگ هدیدان ھک تسا یبناج نیا .دنوش
  .تساسیلک طابضا ھب طوبرم .دنک
 
  “!؟اسیلک طابضنا دیتفگ”
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  .اسیلک طابضنا ،ھلب
  .“دنوش یم جارخا اسیلک زا ھک تسا یناسک ھب طوبرم اسیلک طابضنا !دینک یم یخوش”
 
 یم تشادرب ھنوگنیا ار اسیلک طابضنا ینعم زین امش رگا .دنراد مدرم رثکا ھک تسا یتشادرب نیا
 .دریگب ماجنا دروم ود رھ رد یدج یرییغت تسا مزال ،دشاب یم ھنوگنیا امش یاسیلک تشادرب ای ،دینک
 و حلص داجیا فدح ،راک ماجنا زا ھلحرم رھ رد .تسین یسک ندرک نوریب اسیلک طابضنا روظنم
 ،دیرگنب رظن دروم تایآ ھب رت قیمع یردق لاح .تسا یتشآ
 

 ١٨ یتم
  ،دزرو هانگ وت ھب تردارب رگا« :١۵

  ورب شدزن  
  .نک دزشوگ وا ھب ار شیاطخ وا و تدوخ نایم و   
 ؛یا ھتفای زاب ار تردارب ،تفریذپ رگا    

  ،تفریذپن رگا اما :١۶
  ربب دوخ اب ار رگید رفن ود ای کی  
 .“دوش تباث دھاش ھس ای ود یھاوگ اب ینخس رھ” ات   

  ،دھد شوگ زین نانآ ھب تساوخن رگا :١٧
  ؛وگب اسیلک ھب  
  ،تفریذپن زین ار اسیلک رگا و   
 .نک یقلت ریگجارخ ای یبنجا ار وا هاگنآ    

 
 یتالکشم و لئاسم زا یرایسب .یدودعم دادعت اما ،دنا هدرک تفرشیپ هزادنا نیا ات نایحیسم یضعب ھتبلا
 مدق یتح ھک تسا نیا رطاخ ھب ،)دشک یم ازارد اھ لاس یتح و اھ هام ھب و( میراد نارگید اب ام ھک
 یمن تروص یتشآ چیھ ھجیتن رد .تسا هدرک ام اب یدروخرب دناد یمن یتح وا .میا ھتشادن رب ار لوا
 یا ھلئسم دناد یمن وا یلو ،دیایب ام دزن راک فالخ ھکنآ رظتنم و میا هداتسیا دوخ یاج رد ام .دریگ
 نایم رد وا اب ار عوضوم و دورب هدرک هانگ ھکنآ شیپ دیاب هدش هانگ وا ھب ھک یضاقتم .هداد خر
 ماجنا دولآ مشخ ٔھیحور اب ار راک نیا دیوگ یمن “نک دزشوگ وا ھب ار شیاطخ” ،اما .)١۵ ٔھیآ( دراذگب
 ،دیئوگ یم یضاقتم ھب ادتبا .نک یلاخ وا شیپ ار تُرپ لد و ،ورب ھک تسین نیا ھیآ روظنم .هدب
 .دشاب یم لوا مدق نیا .“ورب شدزن”
 ھب راک هانگ ات ورب دیوگ یم .مینیب یم ھیآ رخآ تمسق رد ار “ورب شدزن” دیوگ یم ھکنآ لیلد و
 یم ھچ دونشب راک هانگ دھاوخ یم وا .)دنک عفر ار نآ هدوب مھافتوس رگا ای( دنک فارتعا شھانگ
 .“یا ھتفای زاب ار تردارب ،تفریذپ رگا” ،دیوگ یم .دننک یتشآ دنناوتب ود رھ ات دیوگب دھاوخ
 اسیلک طابضنا مدق نیلوا ً،اتجیتن .دنک جارخا ار یسک ھکنآ ھن ،دھاوخ یم رواشم ھک تسا یزیچ نیا
 ،تفریذپ رگا” :دراد ار روظنم و فدح کی اھنت مادقا نیا .دشاب یم مصاختم نیفرط یمسر ریغ سامت
 .“یا ھتفای زاب ار تردارب
 “؟منک شنزرس ار وا مناوت یم روطچ .مشاب مرھوش عیطم دیاب نم یلو” ،دسرپب یضاقتم تسا نکمم
 حلص دیھاوخ یم ھکنآ ھب فدح اب دینک تبحص وا اب  هدمآ شیپ ھلئسم ھب عجار ؛دش ھتفگ ھک روطنامھ
 اھنت ھن ندوب عبات .دنتسھ یفلتخمً الماک عوضوم ود ندوب عیطم و شنزرس .دوش رارق رب هرابود
 وا اب نتورف ٔھیحور اب رگا .دینک یم زین ارنآ ھنوگچ ھکلب ،دینک یم ھک تسا یراک ھچ ھب طوبرم

 یتشآ داجیا فدح فالخ یتبحص رھ تروص نیا ریغ رد .دوب دھاوخ زیاج شنزرس ،دینک تبحص
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 دوش یم رداص ادخ زا ھک یتردق .درک شنزرس ار دوواد یبن ناتان ،دیشاب ھتشاد دایب .دوب دھاوخ
 .تسا ادخ مالک ھب دودحم
 حلص دھاوخ یم ھک دشاب ھتشاد نانیمطا دیابً البق .دورب یرگید دزن ینتورف اب دیاب امش یضاقتمً اتجیتن
 رھ ھب عجار دناوت یم ،دوش وربور دوخ لباقم فرط اب نتورف ٔھیحور اب رگا .دوش رارق رب یتشآ و
 .دنک تبحص دشاب ھک یا ھلئسم
 یضعب اما ،مینک جراخ اسیلک زا ار یسک ھک تسین نیا اسیلک طابضنا زا روظنم ،میتفگ ھک یروطب
 .تسادخ ھب راک هانگ ندنادرگزاب فدح .تسین نآ فدح نیا یلو .دوش یم عقاو نینچ عقاوم
 نک ربص دیوگ یمن .دیورب وا شیپ درک هانگ امش ھب یرگید رادنامیا تقو رھ دیوگ یم حیسم یسیع
 حیسم یسیع اما .دیایب تسا بجاو زین وا ،دشاب هدوب شھانگ ھجوتم رگا دنچ رھ .امش شیپ دیایب وا
ً اتجیتن .دشک یم ار درد و دناد یم ار ھلئسم ھک تسوا .درادرب مدق دیاب هدش هانگ وا ھب ھکنآ دیوگ یم
  .دورب تسا روبجم تفگ ناوت یم
 یلو ،دیایب دیاب وا ھتبلا .“دیایب دیاب فلختم .تسین تسرد نم رظنب نیا” ،دیوگب یضاقتم تسا نکمم
 رد و ،دش دھاوخن لح ھلئسم سپ دشاب نینچ رگا .تسا هدش فالخ بکترم دناد یمن وا مینک ضرف
 دوخ رد رگیدکی ھب تبسن ار یخلت و جنر اھ لاس یتح و اھ ھتفھ اسیلک یاضعا ھک تسا ھجیتن نیا
 .)دنوش یم زین هانگ بکترم دوخ ھک مینیب یم و( دنا ھتشادن رب ار ھیلوا مدق نیمھ نوچ ،دنراد یم هاگن
 وا ھب ار شیاطخ وا و تدوخ نایم و ورب شدزن ،دزرو هانگ وت ھب تردارب رگا” ،دیوگ یم ادخ مالک
 )“وا و تدوخ نایم”( تسا مزال رتدوز ھچ رھ ار راک نیا ھک دیشاب ھتشاد دایب نینچمھ .“نک دزشوگ
  ،دناسر ماجنا
 

 ۴ نایسسفا
  ،دیشاب نیگمشخ :٢۶

  دیراذگم ،دینکم هانگ اما 
 ،دسر رس ھب مشخ رد ناتزور  

 .دیھدن لاجم ار سیلبا و :٢٧
 
 ضرف .دوشب زین رتنیگمشخ دیاش ای .دھدن شوگ امش یاھ فرح ھب هدرک هانگ ھکنآ تسا نکمم اما
 چیھ متفگ نم و اجنیا دیا هدمآ راب شش ای جنپ امش .مرادن ار امش لمحت رگید نم ،نیبب” ،دیوگب دینک
 ؟درک دیھاوخ ھچ تقونآ .“منیبب ار امش مھاوخ یمن رگید نم .تسا یفاک .درک مھاوخن یراک
 رگید” ،تفگ مرجم یتقو اما .دشاب هدرک هدافتسا ھیلوا مدق تاناکما ٔھمھ زا یضاقتم دینک یعس ادتبا
 ینخس رھ ات ربب دوخ اب ار رگید رفن ود ای کی ،تفریذپن رگا اما” :دینک عوجر ١۶ ٔھیآ ھب ،“این اجنیا
 .“دوش تباث دھاش ھس ای ود یھاوگ اب

 شقن و دنریگ یم رارق مصاختم ود نایم ود نیا .درب یم دوخ اب ار )یجنایم( رفن ود یضاقتم لاح
 نآ نایم یتشآ و حلص ات درب دنھاوخ راکب ار تسھ ناشناوت رد ھچ رھو ،تشاد دنھاوخ ار رواشم
  .ددرگ داجیا ود
 دوخ اب ار اسیلک خیش ای شیشک ورب .وشن درسلد یدشن قفوم رگا” ،دیوگ یم حیسم ،رگید ترابع ھب
 .تسا مود مدق نیا .“دینزب فرح عوضوم ھب عجار و دینیشنب مھ اب رفن راھچ ای ھس .ربب
 ظاحل رد اما .دوب دھاوخن مود مدق ھب یزاین ،دشاب ھتفرگ ماجنا حیحص ٔھنوگب لوا مدق رگاً الومعم
 ،دیوگب تسا نکمم .تسین یرگید ناکما .دوش ھتشادرب زین مدق نیا دش دھاوخ مزال ،یدودعم دادعت
 بناوج دیراذگن .“دش دھاوخ رتنیگمشخ ھجیتن رد وا” ای ،“داد دھاوخن شوگ زین دارفا نیا ھب وا”
 مصاختم تسد رد زیچ ھمھ .درک دھاوخ راک ھنوگچ ادخ دناد یمن وا .دوش ھتفرگ هدیدان ھیضق یناحور
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 ،دشاب ھچ رھ ھلئسم .دنک یم مک ار سدقلا حور راک ناکما ،دنک یم تواضق ھنوگنیا یتقو .تسین
  .تشاد دھاوخن ار راک ٔھنیمز سدقلا حور ،دوشن ھتشادرب مدق ات و ،دراد یحور یانبریز
 ،تفگ دوخ حیسم یسیع

 ١٨ یتم
  ،دنوش یم عمج نم مان ھب رفن ھس ای ود ھک یئاج اریز :٢٠

 .مرضاح ناشیا نایم رد اجنآ نم  
 
 .دنک یم اسیلک طابضنا زا تبحص وا .میھد لیکشت اعد تاسلج و میوش عمج ھک تسین نیا روظنم
  ،دیوگب دناوت یم رواشم
 
 ھنیک و ظیغ و لیدبت نامز رورم اب ،دنوشن ھتشادرب نایم زا رتدوز ھچ رھ رگا یدرف نایم لئاسم”
 اب ھطبار و هداوناخ ،یئوشانز یگدنز رد( دش دھاوخ رتمیخو ھطبار و رتگرزب ھلئسم و دندرگ یم
 رگا یتح و ؟دیناد یم اجک زا .دش دھاوخ رت دب ھلئسم دیورب هرابود رگا دیئوگن نمب .)رگید اضعا
 ار دوخ ٔھفیظو امش لقع دح هاگنآ .دیھد ماجنا ار ھتفگ حیسم ھچنآ دیاب امش ،دوش رتدبً اتقیقح ھلئسم
 .“دیا هداد ماجنا
 
 هرخالاب و دنور یم وا شیپ راب جنپ ای راھچ دینک ضرف ؟ھچ درکن شوگ زین دارفا نیا ھب رگ اما”
 .“دیدرگن رب رگید و نوریب دیورب اجنیا زا .ما هداد تسد زا ار ملمحت رگید نم ،دینیبب” ،دیوگ یم
 

 اسیلک ھب ،دھد شوگ زین نانآ ھب تساوخن رگا” ؛دھد یم ناشن ١٧ ٔھیآ رد ار موس مدق حیسم یسیع
 .“نک یقلت ریگجارخ ای یبنجا ار وا هاگنآ ،تفریذپن زین ار اسیلک رگا و ؛وگب

 مان رد ات وگب اسیلک خیاشم و شیشک ھب ینعی ،وگب اسیلک ھب دیوگ یم .دراد یئانعم ھچ مینیبب لاح
 ھجیتن وا جارخا ھب تسا نکمم ھن رگا و درادرب یرگزیتس زا تسد ھک دنھد رادشھ وا ھب حیسم یسیع
 .دبای
 دھاوخ ھتساوخ اسیلک یاضعا زا و ددرگیم جارخا وا تقونآ ،دش نادرگ یور زین اسیلک زاً اتیاھن رگا

 یسیع یاسیلک لباقم رد ھک یربکت رطاخب ھکلب ،هدرک ھک یھانگ رطاخ ھب ھن ،دننک درط ار وا دش
 عطق یتح .میشب صالخ شتسد زا ھک تسین نیا روظنم ،لاح نیا اب اما .هداد ناشن دوخ زا حیسم
 .ددرگ هداوناخ ھب وا تشگرب ثعاب تسا نکمم زین ھطبار
 

 ٢ نایتنرق مود
  ،هدش لامعا وا رب امش رتشیب یوس زا ھک یھیبنت :۶
 .تسا یفاک  

  دیشخبب ار وا دیاب رگید نونکا :٧
  ،دیھد )١(یرادلد و  
  ،دح زا شیب هودنا ادابم   
 .دروآ رد اپ زا ار یو    

  مراد اعدتسا امش زا ،نیا رب انب :٨
 .)٢(دیزاس نعمطم دوخ تبحم زا ار وا  
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 ھطبار ،جارخا زا سپ ھک ھنوگ نامھ .تسا تبحم زاربا نامز لاح .“تسا یفاک” ،دیوگ یم سلوپ
  .ددرگ زاربا وا ھب دیاب ھمھ تبحم ،تشگرب زا سپ ،دوش یم عطق ھمھ بناج زا

 لاحب ات رگا .تسا ھتخاس مھارف یدرف نایم لکشم لح یارب ار یدنیارف حیسم یسیع ،بیترت نیا ھب
 ٔهرواشم .دیربب راکب ار ھتخاس مھارف ادخ مالک ھک یلوصا .دینک عورش زورما ،دیا هدرکن هدافتسا نآ زا

 .تشاد دھاوخ نآ ھب یگتسب امش
 
 یرگید ھلئسم نیا ھلب .“تفر دھاوخ یرگید یاسیلک ھب هدش جارخا ھک وا ،تسا روطنیا رگا بوخ”
 لیلد نیا ھب .دننک یم فیعضت ار اسیلک مادقا ساسا و ھیاپ ھتساوخ ان ،راوجمھ یاھ اسیلک ھک تسا

 نایم رد اھنآ اب ار عوضوم و ،تفرگ سامت تسھ لحم رد ھک یرگید یاھ اسیلک اب دوب دھاوخ مزال
 وا دنک یعس و دنک تبحص وا اب ھطبار نیا رد دیاب زین هدش قحلم نآ ھب ھک یرگید یاسیلک .تشاذگ
 اسیلک طابضنا ھک تسا یتروص نینچ رد اھنت .ددرگرب دوخ ٔھلگ ھب ،تساوخ رگا و هدناشک ھبوت ھب ار
  .دوش یم قفوم
 
 دراد قح مدآ !تسین یتسرد راک نیا مدرک یم رکف نم ؛دینک یم تواضق دیراد ار مدرم امش یلو”
  .“دشاب دھاوخ یم ھک یروجنآ

 دیوگ یم ام ھب ادخ یلو ،دیا ھتفای ایند زا امش ار قح نیا .ریخ مھ و تسا ھلب مھ ،لاؤس نیا باوج
 ،مینک یم تواضق ھتخومآ ام ھب حیسم یسیع ھک ھنوگنآ ام” .دھد یم قوس منھج ھب ار امش هار نیا
 ،)طابضنا ٔهرود زا سپ( هدش نوریب اسیلک زا ھک یسک تواضق .هدرک عونمم وا ھک یا ھنوگب ھن ھتبلا
 یراک نیا .دشاب یم یتسرد راک )“نک یقلت ریگجارخ ای یبنجا ار وا هاگنآ”( هدش عطق وا اب ھطبار و
 دناوت یم اھنت ناسنا ؛مینک یمن تواضق ار تسوا لد رد ھچنآ ام .تخومآ ام ھب حیسم یسیع ھک تسا

 یمن حیسم یسیع لام ار اسیلک ھکنآ .دراد ار ناسنا لد ندید یاناوت ھک تسا ادخ اھنت دنیبب ار رھاظ
  .داد رارق نامرفان حور ضرعم رد دیابن ار اسیلک یاضعا .تسین اسیلک رد شیاج دریذپ
 
 مزال ،دنوش یم راکب تسد عوضوم نیا ھب یگدیسر یارب ھک یدارفا رگید و شیشک .رادشھ کی اما
 ،)ناشضارتعا و نیضرتعم( دنونش یم ھچ رھ تیحالص ات دنھد جرخب ار طایتحا رثکا دح تسا
 ،تاعیاش .دیآ تسدب شلح هار ات دشاب ھتشگ نشور دیاب عوضوم .ددرگ یبایزرا ادخ مالک اب قباطم
 تابثا رد دناوتب ھک یتروص رد( تداھش .دنرادن تیحالص ،ھنالوجع میمصت ،یوناث دھاوش ،تبیغ
 لقع دح دیاب ،میرادب زین لوبق ار نآ میھاوخب رگا اما ،دومن دراو ناوت یم ار )دشاب ھتشاد یشقن ماھتا
 .دشاب ھتشاد دوجو زین نآ ھب دھاش ود
 ،دنک یم داجیا ار افص و حلص ھک تسا تبحم تیاھن رد ھک مینک شومارف دیابن اما
 

 ١٣ نایتنرق لوا
  اب تبحم :٧
  ،دنک یم ارادم زیچ ھمھ  
  ،دراد دامتعا هراومھ   
  تسا راودیما ھشیمھ    
 .دنک یم یرادیاپ لاح ھمھ رد و     
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 مکی و تسیب لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 ینانوی ٔھملک .اسیلک رد تیوضع ھب هرابود ینیزگیاج ،روظنم .تسا یقوقح حالطصا ٔھملک نیا )١(

parakalo دراد زین ار کیدزن ،شیاسآ ،قیوشت ینعم هدش ھمجرت “یرادلد” یسراف ھب ھک. 
 .دوش یم هانگ بکترم دوخ دنک تبحص عوضوم ھب عجار سپ نیا زا ھک رھ )٢(


