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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

 
   سليمی نعيم
 ٢٠١٨ دسمبر ١٠

  

 پيدا نو سوداگری شوکت از شکسپير ھای شکوه
  

 و ساده کار پيرسکش ويليام مورد در زدن سخن يا و نوشتن

 ۀقل بلندترينه ب را انگليسی ادبيات او زيرا ؛ نيست سانیآ

 مانند او " ؛ بود نيازيده دست نآ از قبل که رسانيد نآ شامخ

 و شد پرتاب سپھر سویه ب )چخماخ( چقماقی سنگ ۀشعل

 پرتو ما تاريخ از دورانی يک در را جاللی پر ئیروشنا

 يک : شکسپير مرگ از سال چھارصد ( " نمود افگنی

 از دفاع در ۀمجل ، اول قسمت – اتادبي در انقالبی

 بين . ) ٢٠١٦ مبرسپت ٩ مورخ ، وود الن ، مارکسيزم

 انگليسی ادبی منتقد و بازيگر ، شاعر ، نويس درامه جانسن

  . ناميد " ھا زمانه ۀھم مشمول انسانی " را او

 در انگليسی ادبی و سياسی تيوريسن ، نويسنده وود الن

 اثر از اقتباس در دخو الذکر فوق ۀنوشت اول قسمت

 نويسد می ) ١٩٢٤ ( " انقالب و ادبيات " نام زير تروتسکی

 ، کند نمی خلق نآ غازآ از را فرھنگ تمامی جديد ۀطبق "

 نآ باالی الخرهاب و بخشد می انتظام را نآ دوباره ؛ نمايد می تصنيف و تفکيک ؛ ورد آمی دسته ب گذشته از را نآ بلکه

 انسانی ھای دستاورد بلند ھای قله ۀمثاب به گويته با را ارسطو تروتسکی " که اين دھد می ادامه ودو الن ؛ " نمايد می بنا

 يونان ۀاسطور ِتراژيدیۀ نمايشنام به اشاره ( Oedipus Tyrannose تيرانوس اديپوس درامه ؛ کند می ئیشناسا

 نتيجه وود النًء بنا . " نمايد می بررسی ، دھد می زتبار " را دمیآ تمام وجدان " که تمثيلی ۀمثاب به را ) اديپوس باستان

  . داد انجام شکسپير ويليام انگليسی ۀنويسند مورد در توان می را ارزيابی و قياس عين که اين نمايد می گيری

 . استا شده گفته اندکی ھای چيز بزرگ مرد اين زندگی به راجع که اينجاست الن ۀعقيد به اور تعجب و دلچسپ ۀنکت

 . نيست دسترس در دقيقی معلومات گرديده متولد او زمانی چه که اين ولی دارد وضاحت پيرسکش گذشت در معلوم رارق
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- Stratfotd در ١٥٦٤ اپريل ٢٦ تاريخه ب زمان نوقتآ مسيحيت عادت و رسوم حسب او که دھند می نشان مدارک

upon-Avon  تجارتی و فرھنگی مرکز از دور لندن بغر جنوب ۀفاصل مايلی صد در واقع کوچکی شھرک يک در 

 غسل ( تقديسی شوی و شست مورد تولد از بعد روز سه خوار شير اطفال که ئینجاآ از . گرديد تعميد غسل انگلستان

 نيز وی مرگ روز به مصادف حال عين در که اپريل ٢٣ در شايد او که شود می گفته ًءبنا ؛ گرفتند می قرار ) تعميد

 وجود نظر اختالف نآ صحت و سقم مورد در که باشد يافته تولد ، نمود وفات روز درين سالگی ٥٢ سن به که است

 تنيده اسرار ۀپرد در نيز او ۀنام زندگی ترتيب ھمان به ، باشد می برانگيز جنجال وی تولد تاريخ که ھمانگونه . دارد

 که بود نيامده دنيا به ثروتمند اشرافیۀ خانواد کي در او که اين دارد وضاحت اقل حد درينمورد کهه نچآ ولی ؛ است شده

  . گرديد مبدل جھان در نويسنده مشھورترين به ھمه اين رغم علی

 کش دست ۀپيش در شاگردی از شکسپير پدر پيرسشک جان که است نآ از حاکی شکسپير بيوگرافی به مختصر نگاه يک

 که انسانی ۀمثاب به او . گرديد بافی پشمينه و کشاورزی خشب کاردر مشغولً بعدا و نمود غازآ ) چرمگری( دباغی بافی

 و بود زمين جريب ٦٠ مساحت به فارمی يک دارای که کشاورز يک دختر با نمود می معيشت امرار خودش زحمت با

 طفل ھشت ۀجمل از سوم فرزند ) شکسپير ( ويليام که نمود عروسی آردن ماری نامه ب داشت خوبی رونق بارش و کار

  . باشد می ، بود ازدواج اين ۀثمر که

 کسب برای بعدی ھای پيشرفت از مانع کمبودی چنين ولی ؛ بودند محروم نوشتن و خواندن نعمت از ويليام والدين

 استفاده قلمی امضای عوض در را خويش ۀگون نما قطب ھرُم، جان . نگرديد نھاآ برای جامعه در در مھم ھای موقف

 جو آب نوشابه و نان کنترول در ناظر يا و ولؤمس حيث به واداری ملکی ھای مقام در يگرد جانب از او ؛ نمود می

 برای ئیبسزا اھميت از سمت اين . گرديد انتخاب و نيتعي نموديم ياد نآ از باال در که سترادفورد ۀقصب در ) بير(

 قصه . مد آمی حسابه ب آب از تر طمئنم نزمانآ در انگلستان مردم برای بير نوشيدن زيرا ، بود برخوردار ھا انگليس

 مراحل در وی گار روز الخرهاب که اين تا ؛ نمود می دنبال ديگر پی يکی را ترقی ھای پايه پته شکسپير جان که کوتاه

  . داشت خود با نيز ويليام زندگی در را ناگواری اثرات البته که انجاميد انگيزی ملول ھای یتلخکام به زندگی بعدی

 يا و معقول معاذير بنابر که را نانیآ ؛ نمود می بازی انگلستان زندگی در را ئیبسزا نقش نزمانآ در ذھبم و دين

 ين ابنابر . نمودند می تعجيز ئیھا جريمه وضع با بروند کليسا به و بپيمايند توانستند نمی را دور ھای فاصله مريضی

 بوده متعلق کاتوليک ۀفرق به زمينی زير و مخفی شکل به خودش ھم شايد و شکسپير پدر که است ين ابر نظر را برخی

 عدم از ناشی ميلی بی چون ديگری داليل کليسا به حضور عدم دليل ھم شايد ؛ است گمان و حدس ۀجمل از که باشند

 جلوگيری غرض من که باشد بوده نمود می تأنش مالی ورشکستکی از که فاميلی ھای مقروضيت و ديون پرداخت توان

  . شوم می منصرف نآ از موضوع شدن والنیط از

 زبان دستور محلیۀ دانشکد راھی جوانی عنفوان در وی که شد ورآ ياد بايد شکسپير تحصيالت و طفوليت مورد در

 شايد و التين زبان دستور ، منطق تدريس بهً عمدتا که گرديد King’s New School شاھی جديد ۀدانشکد " به موسوم

  . اختپرد می يونانی ھم

 اضافه و زياد چندان او معلوم قرار از ولی ؛ نيست دسترس در چندانی معلومات شکسپير مکتب ۀدور سالھای مورد در

 که طوری "نام زير وی کميدی ۀنمايشنام الیه الب از توان می را مطلب اين . است نبوده مدرسه مشتاق معمول حد از

  : نمود مشاھده " اش پسندی می

  نمايد می زاری و نالد می ، بکسش با مکتبی بچه"

  خزد می حلزون مانند ؛ دم سپيده تابان ۀچھر با و
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  ". ندارد را مکتب به رفتن يارای

 وی مشھور ھمعصران از يکی جانسن بن . نرفت دانشگاه به شکسپير ، مارلو کرستوفر نويسش درامه ھمکار خالف "

 يک ۀمثاب به عملی ۀتجرب از بيشتر شکسپير " . داشت يونانی و ينالت زبانھای به اندکی دسترسی " او که نوشت چنين

 زندگی خود از اوضاع و مردم به نسبت وی گھیآ دانشگاه به نرفتن وصف با . رسمی تحصيالت از تا فراگرفت بازيگر

 ليتفعا او ، شود می معلوم که طوری . نوشت ، "بازار و کوچه سر" ھای توده برای شکسپير . گرفت می سرچشمه

 ثيرأت رسمی چنين و نمود غازآ ، انگلستان ۀملک ھمرکابان از يکتن چون سيار بازيگر يک مانند را خويش ادبی ھای

  . ) اثر ھمان ھمانجا، (" .. بجاگذاشت وی ھای درامه نوشتار باالی را ئیبسزا

 نمونه با نجاآ در وی يقينا که است اين نمود کيدأت شکسپير ۀدانشکد دوران سالھای با دررابطه توان می که را نچهآ ولی

 نمايشنامه و ھا نوشته در بعدتر که باستان تاريخ و فرانسوی ، رومی ھای کميدی ، يونانی ھای افسانه ھای مدل و ھا

 غير و انگليسی ادبیۀ آميز يک فردی به منحصرۀ شيو به نآ ۀنتيج در که نمود حاصل ئیشناآ ، يافتند بازتاب ھايش

 پلوتارک مانند رومی نالفؤم از وی متواتر ھای اقتباس و ھا نقل چنانچه ؛ گذاشت وجود عرصه به پا بياتاد در انگليسی

  . ادعاست اين مصداق غيره و

 مارکس کارل کهای  مرحله در متوسط ۀطبق معمولی بالنسبهۀ خانواد يک در شکسپير ، مدآ گفته نچهآ جمعبندی برای "

 والز طرفه ب فيودالی سيستم . گذاشت وجود ۀعرص به پا نامد می " سرمايه ۀاولي انباشت " دوران ۀمثاب به را نآ

 شخصی زحمت با که شکسپير جان . بود ظھور شرف در نوين مساعی و اجندا با متوسط جديد ۀطبق و بود شده رھسپار

 تاريخ در جديد دوران يک از بود تمثالی ، داد دست از را نآ دوباره و کرد وصلت پول با ؛ نمود بنا را بزنسی اش

 ھای شکوه " را مقال اين عنوان چرا من که اين ۀانگيز بود واين ؛ ) نوشته ھمان و ھمانجا بازھم ( " جھان و انگلستان

 در را ھا شکوه اين بازتاب نوشته اين بعدی قسمت در که نمودم عنوان ، " نوپيدا داریه سرماي شوکت از پيرسکش

  .کنيم می دنبال وی غزليات و  ھا امهنمايشن از برخی ھای ديالوگ

***** 

ه ب که نمودم می مرور گاردين ۀنشري در ميسن پال نويسندگی به اواخر ين ادر را یا گونه رساله و طويل مضمون

 ؛"موخآ من به مارکسيزم ۀبار در شکسپير را چيزی چه "داشت جالبی عنوان که بود شده منتشر ٢٠١٤ مبرنو ٢ تاريخ

 نوشتن به نآ سرحد الخرهاب که بزنم شکسپير پيرامون نيز ديگری نشرات سلسله يک به سری تا واداشت امر عنوان اين

  . انجاميد وکوتاه مختصر مضمون اين

 نمود مطرح شکسپير مورد در را افگنی مرد حرف ميسن خود گيرای و دلپذير ، ادبی زيبای جستار مقدمه و غازآ در

 را نچهآ ديگر تعبار به " .نمود تشريح را کاپيتاليزم غازينآ ظھور و فيوداليزم لاضمحال او ، مصطلحات فھم بدون"

 توسط آنھا والز از بعد وسطی قرون جوامع تشريح برای که بودای  کلمه فيوداليزم "که است اين کند می ادعا ميسن که

 نآ ۀاولي شکل شاھد تنھا شکسپير ، گردد می مربوط کاپيتاليزم به که ئینجاآ از ولی .گرديد اختراع ١٧ قرن رخينؤم

  ."داد وضاحت بدرستی را نآ ھمه اين وصف با ولی ، بود

 موسوم انگلستان پادشاهۀ درام از ديگری پی يکی را شکسپير ھای نمايشنامه انسان که وقتی قضيه ظاھر در ھم براستی

 سريال يک به اوليه سطحی ديد يک در مايدن دنبال کشور اين ديگر پادشاه ھشتم ويليام تا را نآ و نمايد غازآ جان به

 سردر ھای وويرانگری خشونت با مأتو ھا جنگ ، ھا کشتار مانند مرکزی بازيگران نقش نآ در که ماند می داری دنباله

 و اشراف و شاھان بين کشمکش و مشاجره گويا نمايد می مرور و کند می تماشا بيننده را نچهآً ظاھرا و شده برجسته گم

 دھد می تذکر ، نموده اشاره " توليد شيوه " که يعنی مارکس کارل اقتصادی مقوالت از  يکی به ميسن . باشد بوده نجبا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 شما که را نچهآ . نمايد می پيدا وضاحت شکسپير معانی درک نصورتآ در چيست توليدۀ شيو که بدانيد شما که زمانی"

 ۀشيو " نويسد می مطلب ۀادام در او . " باشد می کاپيتالزمۀ اولي مراحل ظھور و فيوداليزم اضمحالل کنيد می تماشا

 از مطلب اين ئیتدابا تصور : گيرد می سرچشمه مارکسيستی اقتصاد از که است ئیھا هايد ترين نيرومند از يکی توليد

 ولی ؛ گرديد ريزی طرح نمود تقسيمات " معيشت اقل حد ھای شيوه " اساس بر را اقتصادی تاريخ که سمت دمآ جانب

 شکل گذشته به نسبت را ما تصور ، نگريستند تاريخ به ماترياليستی ديد با که بعدی رخينؤم و مارکس خود دستاورد

  . "داد

 که بود مکلفيت بر مبتنی اقتصادی سيستم يک فيوداليزم که است اين نمايد بازگو ما برای خواھد می ميسن پال را نچهآ

 و بدھند تحويل زمين کينمال به را خويش دست ۀآبل ۀشد توليد محصوالت از تیقسم تا بودند مجبور ناناقدھ نآ حسب

 صورت در و بپردازند ماليات ادشاهپ برای عوض در ھا فيودال و دھند انجام نھاآ برای ) سربازی ( را نظامی خدمات

 نمايش به را سوم ريچارد گليسان پادشاه داستان نامبرده مثال طور . نمايند نظامی خدمت ۀمادآ برايش را سربازان نياز

 مبنای بر نآ ۀانگيز که نمايد می سالخی واقعی گیزند در را خودش فاميلی خاندان تمامی چطور و چگونه که گذارد می

 : بود استوار ،دھد می تشکيل اندوزی زر و " پول " را نآ ۀشيراز که اقتصادی قدرت ۀالود ۀشبک مکلفيت و اجبار

 بانک کمک به ھا جنگ ، مدآ میء اجرا ۀمنص به پولی وستد داد با نظامی خدمات ؛ شدند می تپرداخ پول با ھا کرايه

 نآ از فوق در که را پول نقش شکسپير . گرديد می تمويل ،بودند شده کشانيده امستردام تا فلورانس از که فرامرزی ھای

 اولين برای که ) دل زنده زنان ( Ford , the Merry Wives کميدی ۀنمايشنام دوم ۀصحن دوم قسمت در يافت تذکار

  ." گردند می باز دروغ ھای روزنه تمامی ، نمايد پيدا لويتوا پول اگر " دارد می بيان چنين گرديد منتشر ١٦٠٢ در بار

 ١٦ قرن " : کنم نقل شکسپير درگذشت سالروز چھارصدمين مناسبت به را وود الن ديدگاه تا دانم می الزم ينجا ادر

 باالی ملکيت بر وسطی قرون ثروت شد گفته نچهآ معکوس . بود تجارت و پول بر متکی اقتصاد جديد وعن ظھور شاھد

 سود برای قرض دادن از مسيحيان و نمود می تلقی ھالکتبار گناه يک را سودخوریو  سود کليسا . بود استوار زمين

 يھود ( سمتيزم انتی ظھور برای ار اساسی توضيح که نمودند می بازی يھوديان را نقشی چنين . شدند می ممانعت

  . " دھد می تشکيل نزمانآ در ) ستيزی

 کرکتر يک نقش در را ئیجو سود مطلب اين the Merchant in Venice وينيز تاجر ۀنمايشنام در شکسپير ويليام

 شيالک . است گرفته تمثيل به نآ زيبای وجه به نمايد میء ايفا يھودی سودخور شيالک نامه ب شخصی را نآ که منفی

 در را وی بدن از گوشتی پوند يک تقاضای خويش مسيحی قرضدار يک از انگيزی نفرت طوره ب که است کسی

 قرض بين که یزشت و قبيح واقعی روابط ۀکنند بازگو موضوع اين . نمايد می طلب مقروضيتش پرداخت عدم صورت

 که نمايد می ترسيم بخوبی را است داشته وجود باستان ھای زمانه از نآ متفاوت اشکال به که مقروضين و گاندھند

 نرخ وضع با که نمود جو و جست کنونی يونان با رابطه در اروپا ۀاتحادي بانکداران برخورد در توان می نراآ ۀنمون

  . اند گرفته گروگان به را نآ مالی و اقتصادی و اجتماعی گیزند تمامی گزاف ۀبھر

 نآ که " فلسفی و اقتصادی ھای نويس دست " نام زير خود ماندگار ثارآ از يکی در مارکس کارل که نيست جھت بی بنا

 وگديال " پول قدرت " نآ دھم چپتر با رابطه در ،وردآ در تحرير ۀرشت به ١٩٤٤ اگست / اپريل ھای ماه ۀفاصل در را

 و مال و تيمن امنه ب آتنی ثروتمند شھروندان از يکتن به راجع که )Timon of Attens آتنی تيمن(شکسپير ۀنمايشنام

 برای را بود گرديد منشر ١٦٢٣ سال در بار اولين برای و شده نوشته ١٦٠٦ – ١٦٠٥ سالھای حوالی در که وی منال

  : نمود اقتباس داری،ه سرماي ۀجامع در پول قدرت نقش ساختن برجسته

  ، درخشان ، زرد ، ؟ طال
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  ، خدايان ، نخير ؟ قيمتی طالی

  ! کنيد صاف را ھا سمانآ مسير : نيستم یا بيھوده کاھن من

  ، زيبا را زشت ، سفيد را سياه که حدی نآ تا

  ، زيبا را سفله ، راست را خطا

  . سازيد می دالور را بزدل ، جوان را پير

  چنين و چرا ؟ خدايان شما ، است چه اين ؟ است چنين چرا ! خدايان شما ، آھا

  ، راند یم تان پھلوی از را شما خدمتگذاران و روحانيون

  را ھا انسان شجاعت ھای گاه تکيه

  : کند می بيرون نھاآ سر زير از

  زرد برده اين

  گسلد می و بافد می

  را گانشد نفرين ، اديان

  ، مرزدآ می

  ، ستايد می را مھجور جزامی

  سازد می جاه جاب را نآ دزد

  ، نمايد می اعطا القاب نھاآ برای

  کند می تمجيد و تعظيم

  کرسی در که یئھا سناتور با

  است ھمين فقط : اند نشسته

  پاکدامن زن ) طال( آن

  ؛ سازد می مزدوج دوباره را بيوه

  جزامی ۀشفاخان که است کسی او و

  التھابی ھای زخم و ھا

  و بآ و ھا نماد چنين با

  بلعد می را وی ، تاب

  ) مترجم – است اپريل ماه دروغپراگنی روز به اشاره ( . اپريل شوخی روز در دوباره

  ، کن ملوث را زمين و بيا

  ، بشر نوع عمومی ۀفاحش تو

  ھای ريشه ميان در

  ، کنی می ايجاد فرق ھا ملت

  طبيعت حقيقت سرشت من و

  . سازم می برمال را تو

 در خود ماندگار اثر در را پول ۀبرجست ۀمشخص دو شکسپير ھای ياداشت پيرامون بيشتری توضيحات با مارکس کارل

  : دھد می قرار بررسی مورد درونمايه لحاظ از شدم ورآ ياد نآ از فوق در که پول باب
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 معکوس و متضاد روند مسير در طبيعی و انسانی خصوصيات تمامی ۀاستحال بر مبنی پول تقدسی ًظاھرا سرشت -١

 را سنگ که تاس چيزی پول ما ۀعاميان المثل ضرب تعبار به . سازد می ممکن را ناممکن ھای چيز که مادی دنيای

  . رقصاند می

  . نمايد می ءايفا انسانھا ميان را اقتصادی یفحشا و دالل جھانی نقش انسانھا دنيای در پول که اين ديگر - ٢

 ديگری وقت ھر از بيشتر ما دوران در مطلب اين صحت ؛ سازد می نمايان را داریه سرماي ذاتی سرشت مطلبدو اين

 دينی نصايح رغم علی که است اين موزدآ می ما به شکسپير که را نچهآ ديگر تعبار به . نمايد می پيدا مصداق

 يک در را ايمان و معبوديت جايگاه پول ، امثالھم و صدقه و خيرات و ختم با رابطه در اسالم و بوديزم ، مسيحيت

  .است نموده اشغال مدرن اصطالح به جامعه

 به ؛شناسد نمی را یسرحد و نبوده ئیباآ سرزمين دارای سرمايه ھمچنان ؛ شناسد نم را دينی ھم يا و نژادی ھيچ سرمايه

 سرمايه امر واقعيت در . کند نمی تفکيک صواب از را خطا و نيست ) جان ( قلب و روح دارای سرمايه ترتيب ھمين

 در را بشر نوع تمامی که باشد می باستان مصر آمون خدای چون روحی و بيجان بتی يا و الھه ھمان شکسپير ديگاه از

 از شکسپير ھای شکوه پيام خالصه طوره ب است ھمين . نمايد می حراجی خود سوده ب را نآ و وردهآدر خود ۀسيطر

  . سرمايداری شوکت

 نآ در که دارند وجود شکسپير ويليام غزليات و منظوم ثارآ در نيز ديگری موارد بسا ھا نمايشنامه و ھا درامه بر عالوه

 منعکس و گرفته نکوھش به را دمیآ افسون و حرص شيرازی حافظ و بلخی الدين جالل موالنا ، دھلوی بيدل مانند وی

 Poetry Foundation ادبی ۀنشري در که را وی ٢٩ شماره غزل از قسمتی کنم می سعی ينجا ادر من . سازد می

  : نمايم وریآ ياد است شده منتشر

  مال و ثروت را ھا دمآ ھای چشم که وقتی

  ، سازد می حيا بی

  ، ريزم می اشک خويش ۀوازد حالت هب من

  ، آزارم می اثرم بی ھای ناله با را فلک گوش و

........  

 ناموال حضرت معنوی مثوی غازسخنآ سر از ابياتی نمودم می ترجمه را شکسپير غزل از قسمتی اين من که زمانی

  : مدآ يادم رومی بلخی الدين جال

....  

 نشد در پر نشد قانع صدف تا    دـنش پر حريصان چشم ۀکوز

....  

 ملکوتی عرفانی عروج عالم ۀمقايس مقصد برای وجه ھيچ به مثنوی ابيات از تذکاری که است وریآ ياد به الزم البته

 را تفصيلی و جداگانه ۀنوشت يک ايجاب مطلبی چنين کاوش زيرا ، باشد نمی و نيست شکسپير ويليام با بلخ خداوندگار

 ياد توان می اندک جستار اين گيری نتيجه در که را نچهآ اما ؛ باشد می بيرون اضرح مضمون ۀحوصل از که نمايد می

 را موالنا توان می ، اند ناميده انگليسی زبان ادبيات شامخ ۀقل ترين بلند را پيرسکش که ھمانگونه : است اين شد ورآ

 شکسپيرمتعلق/ موالنا ادبی شخصيت ھردو که گفت توان می ھمچنين و دانست فارسی /دری ادبيات و زبان ۀقل بلندترين

  . ھستند فرازمانی ،انسانھا از تباری چنين فرھنگی حماسی ھای شخصيت ديگر تعبار به . باشند می ھا زمانه ۀھم به

  پايان
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*****  

  : اددھانیي

 بسا ستکاري وی غزليات از ئیھا قسمت يا و شکسپير ھای درامه ديالوگ ، ادبی متون ۀترجم که اين نظرداشت در با

 ۀترجم که است اين به باور را زيادی ۀعد ًاصال که گردد می ناشی نجاآ از دشواری اين قسمت يک ودشوار؛ مسلکی

 خيالی نازک ترجمه جريان در که زيرا ،نيست ممکن اصال اشعار خصوصه ب ، ديگر زبان به زبان يک از ادبی متون

  . ابند ينمی نتقالا است الزم که شکلی به و شوند می لفت معانی عالم ھای

 می مشاھده راستا درين را یکاستي و کمی اگر تا نمايم می التماس ينمورد ادر گرامی گانخوانند از قبل از من ًءبنا

  . دارند معذور را اينجانب خود بزگواری به ،نمايند

  احترام با

  سليمی ن

  


