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 زیچ چیه ِرهب زا دَروخ مغ رازه هتفخ
 ینزهر ِفوخ ای ،دنیب گرگ ،باوخ رد
 
 نانس دص و غیت دص دنیبب ناج ،باوخ رد
 ینزوس هلمج ناز دنیبن ،دش رادیب

 43 هرامش عیجرت ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هب یلیخ ار نهذ يزاسنمشد و يزاسهلئسم تیب ود نیا .تشاذگ رثا نم يور رگید تایبا زا شیب تیب ود نیا ،43 راذگریثأت رایسب عیجرت زا
 نیا .دروخیم مغ زیچ چیه ِرطاخب ،هدش دود زا رپ شزکرم ۀناخ و هتفر باوخ هب نهذ رد هک یسک :دیوگیم تیب ود نیا .داد ناشن نم
 رظن زا ،دنَّردیم ار رگیدمه و ناشدوخ شرطاخ هب اهناسنا و دنیآیم رظنب يدج ردقنیا نهذ ِباوخ رد هک اهیگدینامه نیا و يدام ناهج
 .تسا مهو ،تسا زیچ چیه                 انالوم ترضح
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 تسرد ار مدق نیلوا و هظحل نیا رد روضح ِياجب ،میوریم دیدج راک ِرس ام .میراد نزهار فوخ ای مینیبیم گرگ ای ام نهذ باوخ رد
 .مینکیم ریسفت و ریبعت نامدوخ ررض هب ار نامسیئر راتفر ره ،دننک جارخا ار ام تسا نکمم هظحل ره مینکیم رکف .میسرتیم مئاد نتشادرب
  .دنکیم رارقرب طابترا شاینوریب نانمشد اب نازرل تفاب کی هکلب دنک رارقرب طابترا یگدنز اب یگدنز مینکیمن زاب ار اضف ام
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 تیب نیا .تسا سرت و ندید دَب رب ینتبم ،مینکب رارقرب طابترا یسکره اب و مینکب يراک ره ،میورب ییاج ره میراد ینهذنم ام هک ینامز ات
 ینکیم رکف هکنیا ،تسا وت ررض هب هظحل نیا قافتا و تیعضو ینکیم رکف هکنیا ،ینیبیم نهذ رد هک ییاهگرگ نیا دیوگیم ینشورهب
 .تسا باوخ همه ،دننزیم بیسآ وت هب و دنراد لکشم وت اب اهناسنا
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 نهذ ِباوخ رد ام ،تسا ناشتسد نانس و غیت دص نارگید دنکیم رکف شتالایخ و تامهوت رد ینهذنم دیوگیم انالوم ترضح تیب نیا رد
 .تسین یسکِ تسد مه نزوس کی یتح هک مینیبیم میوش رادیب نهذ باوخ زا رگا اما ،مینکیم نامفارطا ِياهناسنا هرابرد ار اهرکف نیرتدب
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 رگنس رد یسکره .تسا گنج نادیم هیبش رتشیب ینهذنم رد ام جاودزا .دنکیمن رارقرب طابترا یگدنز اب یگدنز اما ،مینکیم جاودزا ام
 هب بسانم ِتقو رد تسا هدامآ و دنکیم ریبعت كانرطخ ياهلولگ ار يرگید راک و فرح ره ،دنیبیم نمشد ار يرگید ،هدش میاق شدوخ
 هظحلره ،دنوشیم هطبار دراو مه اب دردرپ تفاب و منادیم اتود .مینک شخپ ار یهلا قشع هک مینکیمن جاودزا ام .دنک کیلش يرگید
  .دنزب اهنآ هب یبیسآ لباقم فرط دنکن دنتسه نارگن هظحلره و دنتسه رترب دننک تباث رگیدمه هب دنهاوخیم
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 ،دروخب ررض دهاوخب هک درادن دوجو ییوت ًالصا ،دنکیمن دیدهت ار وت يزیچ ینیبیم ینک زاب هظحل کی ار اضف رگا :دیوگیم انالوم ترضح
 الاب نم ِتروصب رگا .میاهدمآ الاب نم ِتروصب ام هک تسا یتقو لام همه ،اهناسنا زا سرت ،ندروخ مخز زا سرت .دنیبیمن یبیسآ هک ادخ
 و دنک کچوک ،دنک دیدهت ار ام دناوتیم يزیچ ره يرگهشیش ِهاگراک رد .میتسه يرگهشیش هاگراک رد سپ ،میدش جراخ ادخ ِهاگراک زا میدمآ
  .دنزب بیسآ ام هب

 
 وت ِتامهوت نیا هک نیبب و وش ادخ ِهاگراک دراو ،وش رادیب ،یتفر نهذ ِباوخ هب :دیوگیم یتیعضو ای یسک زا یسرت ره ،يدولآدرد ِرکف ره
 رطاخب يراد و ياهتخادنا تايرایشه ندرگ رود هب ار بانط نیا ،ياهتخاس یمهوت ِبانط کی درد و منادیم نم بیکرت زا وت .تسین یعقاو
 عافد ینهذنم زا بش ات حبص یتسین روبجم .تسین مدرم ِتسد مه نزوس کی یتح هک نیبب و وش رادیب .یشکیم ار تدوخ تامهوت نیا



 لئاسم ۀمه درادن دوجو سرت يارب یلیلد نیبب و وش رادیب .يریگب ار هدننزررض تفاب نیا ندش کچوک ِولج هک یگنجب مدآ و ملاع اب و ینک
 .تسا هدننز ررض تفاب نیا هدییاز
 
 نارهت زا ادلی ،رکشت اب


