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 نیھاش و هاشداپ

 ناریا

 ھک تشاد ینیھاش هاشداپ نیا. .دوب راکش قشاع ھک  ،ناریا زا دوب یھاش میدق یاھ نامز رد

 تشاد تسود مدرم زا رتشیب ار نیھاش هاش  .تشاذگ یم رس تشپ ار یا هدنرپ رھ زاورپ رد

 .داد یم اذغ وا ھب شدوخ تسد اب و

 هاش. .دش ادیپ نزوگ کی ناھگان ،درک یم راکش رازنمچ رد شنیھاش اب هاشداپ ھک زور کی

 یم دنت ردقتآ .تفر نزوگ بیقعت ھب تعرس و ناوارف قوش اب دوخ یاپ کبس بسا رب راوس

 و دریگب ار نآ تسناوت یمن ،تفاتش یم ار ایند لک ھظحل کی رد ھک حبص داب یتح ھک تفر

 راکش دی اب هاشداپ و دش یمن هدید رگید نزوگ یتدم زا دعب .دندنام بقع شنایفارطا ھجیتن رد

 ھب رازفلع فرط رھ رد ھلجع اب دیشک یم باذع نازوس یگنشت  زا ھک وا .درک یم اھر ار

 .تشگیم بآ لابند

 دوخ اب ھک ار یناجنف وا .دکچ یم هوک زا یلالز بآ ھک دید و دیسر یھوک ھنماد ھب ماجنارس

 یم وا ھک یماگنھ .درک رپ دمآ یم نییاپ هرطق هرطق ھک بآ زا ار نآ و تشادرب ار تشاد

 یتقو .دز یرب نوریب بآ دش ثعاب و دز ناجنف  ھب دوخ لاب اب نیھاش ،دشونب نآ زا تساوخ

 یارب قافتا نامھ ،دشونب بآ درک یعس هرابود و درک رپ هرابود ار ناجنف تینابصع اب هاشداپ

 .دش رارکت مود راب

 .تشک و دز نیمز ار نیھاش دوب ینابصع نیھاش راتفر زا و دیشکیم باذع یگنشت زا ھک هاش

 و دروآرد یا ھمقمق .درک ادیپ هدرم ار نیھاش و ھنشت ار هاش و دیسر هاش ھمدخ ھظحل نآرد

 یبآ نیا زا مرادتسود نانچمھ یلو" :تفگ هاش .داد هاش تسد ھب و درک رپ بآ زا ار هاش ناجنف

 هوک زا دیاب .تسا یتخس راک دکچ یم طقف ھک اجنآ زا اما .مشاب ھتشاد تسیراج اھ هوک زا ھک

  ".ھن ای  تسا هدش بآ ندش یراج دس و عنام یزیچ ایآ ینیبب و یورب الاب

 رد گرزب یرام .دمآ یم بآ یناکچ هرطق طقف ھک دید ار یا ھمشچ و تفر الاب هوک زا ھمدخ

 بآ اب و دوب هدش طولخم بآ اب شمس و دوب هدش ھیزجت باتفآ رثا رد و دوب هدرم ھمشچ یولج



�

�

 ھچ ھک تفگ هاش ھب و دمآ نییاپ هوک زا تشحو  و سرت اب ھمدخ .دوب هدش یراج هوک نییاپ ھب

 .تسا هدید

 وگزاب ار ناتساد هاش و دیسرپ هاش  زا ار ھیرگ لیلد  ھمدخ .دش یراج هاش نامشچ زا کشا

 ."منکیم ھیرگ نیھاش هابتشا نتشک یارب نم " :تفگ و درک

 مدرم ھمھ و داد تاجن گرزب یتخبدب زا ار وت نیھاش نیا، !هاشداپ ،یا " :داد باوج ھمدخ 

 بآ اب ار دوخ مشخ شتآ و دیتشک یمن ار وا تعرس نیا ھب دوب رتھب .دنراد ناوارف ساپس وا زا

 یا هدیاف ینامیشپ یلو منامیشپ دوخ لمع زا " :تفگ خساپ رد هاشداپ  .دیدناشن یم ورف میالم

  " .تشاد مھاوخ ار تمادن نیا باذع ھشیمھ ما هدنز ھکینامز ات و درادن

 یاھناتساد ،بش کی و رازھ :رد ."شنیھاش و هاشداپ ناتساد : ساسا ارب .رنستتت .ل :عبانم

 نتم  ،١٨۴١ دروفسمآ ،یبرع یلصا نتم زا هدش ھمجرت حیحص و راب نیلوا یارب .یبرع

 ییابطابط ھشفنب زا یسراف


