
 یاهورین ءهلمح دروم )نانبل بونج رد( اناق ءهدكهد هك دوب ۱۹۹۶ لیروآ رد لوا راب :مجرتم تشاددای  
 هب دندوب هتفرگ هانپ دحتم للم یاهورین هب هتسباو رقم کی رد هك یماظنریغ یلاها زا یعمج و تفرگ رارق یلیئارسا
 ندرك موكحم راتساوخ تینما یاروش  .دوب یمخز دص زا شیب و هتشك ۱۰۶ ،تیانج نیا لصاح .دندیتلغ رد نوخ
.درك وتو ار نآ اكیرمآ یلو دوب لیئارسا

 هتشك ۵۵ زا .تفرگ تروص رگید یراتشك زاب و دش هلمح اناق هب هرابود لاسما ءهیئوژ رد ،دعب لاس ۱۰
!دوبن راكرد یتیموكحم مه راب نیا .دندوب کدوك نت ۲۷ زا شیب

 دومحم ،نیطسلف گرزب رعاش ءهنازور یاه تشاددای زا تس یا همجرت دیناوخ یم ریز رد هك یروطس
:ریز سردآ :عبنم .درب یم رس هب )نیطسلف( هللا مار رهش رد هك ،شیورد

http://www.alkarmel.org/prenumber/issue88-89/darwesh.pdf 
                   

اناق
 ]دیدج تشونور[

شیورد دومحم
رصان یفطصم :یبرع زا همجرت

 :دناشوپ لمع ءهماج ار دوخ عطاق یماظن یرترب لیئارسا تلود ،هیئوژ ما یس ،زورما مد هدیپس
 ملاس هك دندید یم باوخ و دندوب باوخ رد ناكدوك .درك هكت هكت ار نانآ و ،دش زوریپ ناكدوك رب اناق رد
 نیا رب دندید یم ار کچوك حلص کی باوخ مه دیاش .دندرگ یم زاب ،دوخ یلصا باوختخر و رتسب هب
 یم باوخ ،دنور یم هسردم هب زیئاپ لوا و دنوش یم گرزب مارآ مارآ هك دندید یم باوخ .کچوك نیمز
 .یفارغج سرد زا ندمآ گنت هب لیلد هب لب ...اهامیپاوه سرت زا هن اما دننك یم رارف هسردم زا هك دندید
 باوخ و دندوب باوخ .دننز دایرف و دنسرتب سپس و دنوش رادیب هكنآ یب دندش هتشك باوخ رد اما
 ینامز رید  .دوب هدش عطق ناش اهتسد مه یخرب ،دوب ناشاه هنیس یور اهنآ زا یخرب یاهتسد ...دندنام
 یم تسود ار ما هدرم هك دنك یم داش ار ینانآ مكشا مدیمهف هك نامز نآ زا ،میرگ یمن رگید هك تس
 تسمرس ....دننك یم ینامداش ناش یزوریپ زا تسمرس زورما دنهاوخ یم هدرم ار ام هك نانآ اما .دنراد
 ریش ،هن .تسا هدش  زوریپ ناشناردام هب ناكدوك قشع تشرس رب ناگیار ِلتق و ترفن هزیرغ هكنیا زا دنا
 نودب و هانگ ساسحا نودب منك هیرگ راب نیا راذگب سپ .هدیكشخ و تسا ناور نوخ ریش .تسین هایس
 راب مینك شومارف هكنیا سرت  زا دندش بكترم ار لوا یاناق هك اهنامه ،نالتاق .نآ و نیا تمالم زا ساره
 هك نامناكدوك یاهایؤر هك دنك رواب ام زا یسك ادابم ،دننك یم راركت ار راتشك یارجا و شیامن رگید
 مهتم ار نانآ یسك ادابم ات ،دنتساوخن یشزوپ راب نیا .تسا نكمم و ینتفای تسد دننیب یم حلص باوخ
 نم زا ات میوگب نخس یسك اب مناوت یمن هن .دنا لئاق یقالخا یربارب لوتقم و لتاق نیب ایوگ هك دنك
 ار نابز .درادن قالخا یاورپ ،فیصوت رد دنادب شیوخ فده ار تغالب ،نابز رگا ؟یسیون یم هچ :دسرپن
 داسجا یاه هراپ هكت شیاجنگ ار ریوصت نیا ،دزادرپب ریوصت نیا حیرشت هب هك تسین یگتسیاش نآ
 و دیارسب یرعش زورما هك سك نآ ؟دناجنگ لیامش کی رد ناوت یم ار کچوك حیسم دنچ .تسین ناگتشرف
 یتلود دیع نیا .تسا راكهزب ....دهدارف شوگ یقیسوم هب ای و دناوخب ار ینامر ای و دنك یشاقن ولبات ای
 و راتشك نیا نیب تسا یهاتوك تحارتسا سب شتآ هك دروآ نامدای هب و دش زوریپ ناگتشرف رب هك تسا
!دعب راتشك
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