
 .روضحجنگ مرتحم ةداوناخ ياضعا مامت هب توق ادخ و مالس ضرع اب 
 

 »ربص « ِباب رد یتایبا■ 
 
 هَلُک رَس دبایب نامیا زا ربص
 هَل َنامیا الَفَ ربص ال ُثیَح
 600 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .درادن نامیا ،دشاب هتشادن ربص هک یسک اما .دراذگب ار یهاش جات دوخ رس رب دناوتیم ،تسه يوق ادخ هب شلکوت و دراد ربص هک یسک
 
 دادن نامیا شادخ :ربمغیپ تفگ
 داهَن رد دشابن يربص ار هک ره
  601 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 .درادن نامیا تروصنیا رد ،درادن ربص شدوخ نورد رد یسک ره
 

 :ثیدح#"
 »ُ.هَل َنامیا ال ُ،هَلَ ربص ال نم «
 ».دشابن نامیا ار يو ،دشابن ربص ار سک ره «
 
 تسیمد وکین مه ربص :نامقل تفگ
 تسیمغ اج رهِ عفاد و هانپ هک
 1852 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار یهودنَا و مغ ره هک تسا ربص نیا و .دیآیم دنوادخ ای یگدنز فرط زا هک ،تسياهدننک هدنز میسن کی و وکین مد کی ربص :تسا هتفگ نامقل
 .دوشیم لصاح هجیتن نآ زا هک تسا ربص نیا ،میوش صالخ درد مامت و هودنا و مغ ِتسد زا میهاوخیم ام رگا سپ .دنکیم عفد
 
 نالف يا درک نیرَق قح اب ار ربص
 ناوخب هگآ ار رَصعلاَو رخآ

 1853 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رد ات ناوخب یشیدنارود و لمات اب هناهاگآ ار رَصعلاَو هروس ورب سپ ،یتسه يراکنایز رد هشیمه و ینادیمن يزیچ ربص دروم رد هک یسک يا
 رارق مهِ يولهپ ود رد ،ادخ و ربص ینعی ،ود نیا هک ارچ ،دشابیم وا سنج زا و هدش نارِق قح اب ربص هک نادب مه ار نیا و .یشابن يراکنایز
 .دناهتفرگ
 
  دیرفآ قح ایمیک نارازه دص
 دیدن مدآ ربص وچمه ییایمیک
 1854 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 .دشیم الط دندزیم سِم هب تسا ياهدام :ایمیک-
 
 لیدبت ار دوجو يرایشوهِ سم هک ،تسا ایمیک نیمه .دوشب روضح يرایشه هب لیدبت شایمسج يرایشه ،دننزب ناسنا هب ار ياهدام دروم نیا رد
 ،میدش مگ نآ رد و میتخاس قرغ ،اهیگدینامه ینعی لسلسم طخ رد ار دوخ ردقنآ ،ینهذنمِ يرایشوه ناونع هب ام اما .دنکیم روضح يالط هب
 .دراد دوجو مه مدآ ربص نوچمه ییایمیک مینکیمن رکف چیه الصا هک
 
 نارکُنم اب ایبنا ۀلمج ربص
 نارِقبحاص و قح ِصاخ ناشدرک
 1410 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دراد یبوخ ۀجیتن مه ربص هک میشب هجوتم یبوخ هب دیاب لاح .دهدیم ناشن ام هب ار ربص ۀجیتن تیب نیا رد ■
 اب و دندشیم یکی و گنامه دنوادخ اب وکین يربص اب ،ناشیگدنز ياهیتخس و جنر رد ءایبنا هک: دوب نیا رد نارکنم اب ءایبنا همه نیب قرف سپ
 هتسناد دوخ یگرزب بحاص ار اهنآ و دراد ءایبنا هب یصاخ هقالع دنوادخ هک ،تسا نیمه رطاخ هب .دندوب نکاس يدبا هظحل نیا رد رطاخ تینما
 .ناشربص لیلد هب ،تسا



 .دوب ناشيربصیب لیلد هب مه نآ ،دادیمن ناشن یهجوت چیه ،دنتشاد هک یتیاضران و تیاکش و هلگ اب نارکنم هب دنوادخ اما
 
  تسرُد ۀماج یکی ینیب ار هک ره
 تسُج بسَک و ربص هب ار نآ وا هک ناد
 1411 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .تسا هداد هجیتن هک هدوب ششالت و ربص نامه لیلد هب نآ سپ ،تسا هدیشوپ ییابیز و تسرُد سابل کی يدید ار یسک ره
 
 اونیب و هنهرِب يدید ار هک ره
 اوُگ نآ واِ يربصیب رب تسه
 1412 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
  
 .تسا هدوبن شخبهجیتن هک ،دشابیم وا يربصیب ةدنهد ناشن نامه نآ هاوگ و دهاش سپ هدیشوپ یتشز و تسردان سابل يدید ار هک ره
 
 شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ يروک
 شاب لضفِ راظتنا رد و شُماخ
 2723تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،یشاب شوماخ یناوتیمن رگا .وشن دنلب ینهذنم تیاکش و هلگ اب یگدینامه قیرط زا هظحل ره ینعی ؛نکن شاف ای ءالمرب ار دوخ ینهذنم يروک
 رد ینزب فرح رگا .دسرب وت هب بیغِ فرط زا يدزیا ششخب ات نیشنب یمدِ رظتنم و رگنب لک درخ هب رظان يروضح اب طقف و نزن فرح لقاال
 .يوشیم مورحم يدزیا لضف زا و ینامیم رود هب دوخ لصا زا و هدش هکیت هکیت نهذ
 
 ؟وک زور :نتفگ زور نایم رد
 وج زور يا تسا ندرک اوسر ار شیوخ
 2724 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رد نونکامه وت هک یلاح رد .شیوخ ندرک اوسر ینعی نیا »؟وک زور « :ییوگب بترم و يدرگب زور لابند تنهذ اب یهاوخب رگا وت !وج زور يا
 و يدرگیم زور لابند هب تنهذ اب اریز ؟ارچ ؛ینیبیمن تسرد رظاح لاح رد اما ،تسا رارقرب تنورد رد ییادخ شمارآ و ياهتسشن نشور زور طسو
  .يدش رود هب شیوخ تقیقح زا ،كاخ و درگ ندرک داجیا اب

 
  تسا تمحرِ بوذج یشوماخ و ربص
 تسا تّلعِ ناشن ،نتسج ناشن نیو
 2725 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .تسا دنوادخ تمحر هدننک بذج ِیشوماخ و ربص 
 رد نتسُج ناشن نیا و .دنک بذج شیوس و تمس هب ار ام دنوادخ ِتمحر و دتسیاب لماک روط هب نهذ روتوم ات مینک ربص و میشاب شوماخ سپ
 .درادن یناشن چیه هک دشابیم وا ِناشن زا ،مه نامنهذ
 

  .درادن دوخ زا ياهناشن چیه هک تساهیناشن یب رد ،ادخ ِناشن سپ#"
 
  وت ناج رب ات ،ریذِپب اوتصنَا
 اوتِصنَا يازج ،ناناج زا دیآ

 2726 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تیوس هب یتهج ره زا ،ناناج شاداپ هاگنآ .يریگربرد ار زیچهمه ات ،شاب يراج زیچ ره رد ادخ نارکیب يایرد رد و ریذپب ار ندوب شوماخ
 .یباییم یصالخ نت نادنز زا و دیآیم
 
  جرَح زا لان مَک :میتفگ یمه ام
 جَرَفلا ُحاتفِم ُربَّصلَاِک ،نک ربص
 3894 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار اضف و نک ربص هکلب ،نکن تیاکش و هلگ یگدنز يانگنت زا :دننکیم دزشوگ ام هب اهراب ،نامراوگرزب ردپ ای و ناج يانالوم ترضح ای یگدنز
 .دوشیم زاب هک تسا ندرک ربص اب ،ام ةدروخ هرگ ياهراک ۀمه ِشیاشگ دیلک هک ؛اشگب



 
 ؟دش هچ نونکا ار ربصِ دیلک نیا
 ؟دش هچ؟نوناق دش خوسنَم بجع يا

 3895 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 

 .تسا یتواضقیب و یتمواقمیب :ربص ،ادخ ِدیلک&%$
 نونکا سپ ،تسیگدنز نوناق ربص نیا هک دنیوگیمن رگم ،تسین ربص ادخ دیلک رگم :دیوگیم شنهذ اب دراد تواضق و تمواقم هک یناسنا اما
 هب دهاوخیم نهذ ِدید اب ،هن .ماهدرک ربص و ماهتشاذگ ادخ هب ندش هدنز هار رد ار مناوت مامت هک نم ؟دوریمن شیپ یتسرد هب مراک ارچ ؟دش یچ
 .تسا هدنام باوجیب و هدشن هجوتم تسرد ار ربص ینعم سپ !دوش هدنز وا

 .مینک لمع و رکف ینهذنم اب نوچ ،دهدیمن باوج تسرد ینهذِ راشف و لمحت اب ربص دشاب نامدای #"
 .دریگیم تروص هک ،تسا تواضق زا لبق طرش و دیقیب میلست ای و نهذ یشوماخ اب ربص ،تسرد باوج اما

 
 : يرایشوه لیدبت رد ربصِ يریگهجیتن -,+*()

 
 و میشوکب تیدج اب يونعم دشر رد و مینک لمع ییاشگاضف اب طقف دیاب ام ،روضح يرایشوه هب یمسج يرایشوه لیدبت يارب سپ #"
 ار ام صلاخان ِسم جیردتهب شدوخ ات هدوب يزاوم یگدنز اب هکلب ،میشابن قح هبذج فوقوم الصا و میشارتب و میشارخب رخآ َِمد ات ار اهیگدینامه
 .دنک صلاخ ِرز هب لیدبت
 هریغ و رکش ،زیهرپ و اضر ،ربص هارمه هک ارچ ،دوریم شیپ وکین يربص اب طقف و طقف ،دیدج ۀفرح نیا رد ام باوج مامت هجیتن دشاب نامدای✔
 .دنتسه مه ردارب همه اهنیا و دنیآیم مه رس ِتشپ
 تقو نآ .میشاب تکرح رد ولج تمس رد یگتسهآهب یگدنز نیناوق ندرک تیاعر اب هکلب ،مینک ياهلجع چیه دیابن ام ،يدزیا تاکرب نیا اب سپ 
 تیاعر اب رگا اما .میوشیم قیمع ،ادخ یگرزب تیاهنیب هب ام و هدش هتشابنا ،مدع زکرم قیرط زا ،ام رد روضحيرایشوه هیامرس روطچ هک مینیبیم
 یهاتوک و یفطلمک نارگید و نامدوخ قح رد مه میراد هک دشابیم ام ینهذنم ِبرخمِ راک نیا ،مینک لمع و رکف ،یگدنز نیناوق ندرکن
 یگنرز اب میهاوخیم هکلب ،مینکیمن زاغآ ییاشگاضف اب ار هظحل ره و میشکیمن تسرد ،لماک روط هب ار هناهاگآ درد ،يربصیب اب اریز .مینکیم
 لاعف ار نهذ روتوم ،ادخ زا راظتنا و باتش اب و میوشیم هدروخرس تقو نآ .میوش کیرش راک لصاان نآ اب ،دوخ يرایشوه لالخا ِثعاب ،ینهذنم
 رادقم اب میهاوخیم زونه نوچ ؟ارچ .دزادنیم بقع هب ار ام هک ،دشابیم ام ِینهذنم ِییاونیب ِقیفوتیب ِدهج و يراگیب نامه نیا و مینکیم
 .دوشیم هابت مهف و هتفر نهذ حطس هب تروصنیا رد .مینک مهف ندرک مسجت اب نهذ رد ار روضح يرایشوه ،كدنا یشالت
 
 ؟هن ای میاهدنز روضح يرایشوه هب هظحل نیا رد ام هک مینادب ،ندیشک تمحز هدوهیب اب و نهذ شکطخ اب ار راک ۀجیتن میهاوخیم ارچ
 »!!!تسین نیا لامک راک الصا «
 
  سب و تسنیا لامک ،الصا شابم وت
  سب و تسنیا لاصو ،وش ال وت ز وت

 الع و لج یلاعتيراب دیحوتلایف ،ریطلاقطنم ،راطع-

 ار ینهذنم واگ میراد و تسا باختنا نیرتهب نامباختنا نیا مینکیم رکف و هدش نیرق هرمگ نآ قشع اب هک تسا نامدوخ تلفغ زا نیا سپ✔
 اب تقو نآ .دریگیم تروص ام ِدوخِ يربصیب ِساسا رب هک ،تسا نتشاک كوپ ماداب طقف اهراک نیا ۀمه هن .مینکیم ینابرق تسرد دوخ لایخ هب
 رگم !!؟دش یچ ام ربص کنیا ،میدرک ربص یفاک هزادنا هب ام « :میوگیم یگدنز نوناق هب هناراکبلط ،شیوخ يدوجو تقیقح زا كرد نتشادن
 ِشزرا و میناشوپیم ار لصا يور و مینکیم لمع هدزباتش يرایشوه لیدبت رد اریز »!!؟میدنام هجیتن یب ام ارچ سپ ؟تسین ربص یگدنز نوناق
 .مینادیمن ،تسا سدقم و بان هک ار ییالط ۀظحل نیا ِلاح
 

 ؟میزیریم ناج وا رب بیغ زا و میرادیمن هگن دوخ ِشیپ ار نهذ هجوت مامت ارچ .
  ار راک ،ینوریب لماوعِ ندرک نینچ و نانچ اب هک ،میربب رس هب نهذ رد ،»؟میدنچ و نوچ « اب هدنیآ رد و هتشذگ رد مادم میهاوخیم ارچ/

 ؟میروایب رد تسرد
 

  !؟دریگب ار ام ردقچ رگید ادخ اعقاو و ؟مینک سح اروف ار نامنورد ندوب یلاخ و وخدب میهاوخب راب نیدنچ اتقیقح .
 !؟تسین نامسب رگید ؛نتفرگ يراوس ام زا رخ و نوریب ياهزیچ ندرک ناحتما 0
 !؟دریگیمن تروص نامدوخِ يربصیب و یسانشانسم زا هدوهیب ياهراک نیا ۀمه ایآ 0

 
 عطق اهیگدینامه هب ندرک هجوت اب ،میلصتم وا اب هک هظحل نیمه رد ار دوخ يرایشوه دادتما و ؟میزیرگیم ابیز هظحل نیا ِلاح زا مادم ارچ /

 !؟مینکیم
 



 يربص اب روضحيرایشوه يوس هب رظان و رضاح و میریگب هدیدان ار یمسج يرایشوه دیاب ام ،ینهذنم واگ ندش ینابرق تسرد يارب سپ ■
 .میهد رارق يراک ره ۀحولرس ار نآ و میشاب تکرح رد وکین

 
 ،شتمدخ رد ادخ ياضر ِضحم يارب طقف ،ناوارف يدیما اب ،هللارصن قجنس مچرپ نتشارفَا رب اب نامنابرهم ردپ هارمه ،ام همه هللااشنا 
 .میشاب وا یعقاو رازگتمدخ
 
  وت و نم ناویا رد مینیشن هک مَد نآ ُکُنخ
 وت و نم ناج یکی هب تروص ود هب و شقن ود هب

 2214 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 مارتحا اب
 ❤ لمآ زا هرهز


