
 ناتسود همه تمدخ مالس اب

 تیربک و عمش لیثمت رطاخهب يزابهش ياقآ زا ساپس و رکشت اب

 

 :دندومرف يزابهش ياقآ ،902 همانرب رد

 هدیشک من ،دوشیمن نشور ای ام ياهتیربک یلو ،مینک نشور ار عمش میهاوخیم و میراد تیربک هک تسا تسرد«

 .دوشیمن نشور غارچ مینکیم کیدزن ای ،تسا

 

 .دنوشیمن هجوتم ییوگب مه هچره ،دنتسین غاب نیا رد ًالصا دنتسه ياهدع کی -1

 عمش هب ،دوشیم نشور تیربک ینعی .دننک نشور ار عمش دنناوتیمن یلو ،دنمهفیم دنتسه ياهدع کی -2

 .دوشیمن نشور تسا خی یلو ،دننزیم

 .دراد من ،دننزیم یِه ،دننک نشور دنناوتیمن ار تیربک ًالصا مه ياهدع کی -3

 نشور ار يرگید عمش دیاب دننادیمن ،دنتسین مه ندرک نشور تیربک و تیربک لابند دنتسه مه ياهدع کی -4

 ».دنک حرطم ار شدوخ دیاب اهیگدینامه اب تیربک نیمه دننکیم رکف .دننک

 

 .دنوشیمن هجوتم ییوگب مه هچره ،دنتسین غاب نیا رد ًالصا دنتسه ياهدع کی -1

 

 دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ

 دَنَتیم یگرم ِيوس هدنز ِسفن

 550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هب ندز ررض هب مینکیم عورش یگلاس هدزاود هد نامه زا ،مینکیم عورش ار ینهذنم اب یگدنز یگچب زا یتقو

 و مشچ ،تسا یگدنز لقع ناملقع و تسا كاپ نامنورد ،میتسه هچب یتقو .مینکیم تسرد درد مادم و نامدوخ

 ،ناملقع زورهبزور ،مینکیم رتگرزب ار ینهذنم و میوشیم رتگرزب هک یه .میتسه داش و تسا زاب ناملد شوگ

 و مشچ لماک روطهب رگید هک میسرب ییاج هب میهدب هزاجا دیابن نیاربانب .میوشیم رتروک و دوشیم ماسجا لقع

 نانچ نامراکفا رد هک دسرب ییاج هب میراذگب دیابن .دنامن نامیارب يدرخ و لقع هنوگچیه و دوش روک ناملد شوگ

 ِياهیگدشیطرش و اهرواب يرس کی اب طقف و میهدن صیخشت ًالصا ار طلغ و تسرد هک يروطهب ،میوش جیگ

 .مینک رس ار نامرمع يدیلقت

 

 تشذگ اهادرف هک ،ادرف وگم نیه

 تشک ِماّیا درذگن یّلک هب ات

 1269 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم



 هب راذگن ،نکن لطعم .یسرب یتخبشوخ هب ادرف هکنیا دیما هب دیورن ولج ینهذنم اب .دینکن ادرف ادرف دیوگیم

 .ینیبب بیسآ ،يوش هدوسرف ،يوش ریپ هک دسرب ییاج

 
 دنک قمحا ار درم هِد ،ورَم هِد

 دنک قنور یب ،و رون یب ار لقع

 517 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .تسا ییاتکی ياضف دامن رهش و تسا ینهذنم و اهیگدینامه ناهج دامن هِد

 تَرَس رد یگچب زا هک ییاهرواب نیا .ورن اهنآ زا نتساوخ یتخبشوخ و اهیگدینامه لابند ردقنیا .ورن هِد دیوگیم

 .دننکیم روک ار لقع و دننکیم قمحا ار مدآ اهنیا نوچ .ریگن يدج و زیرب ار دناهدرک

 
 یبَتجُم يا ونش ربمغیپ ِلوق

 اتسور رد نطو دمآ لقع ِروگ

 518 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 لقع ندرم ثعاب ینعی .تسا لقع ِروگ ،ینهذنم ینعی اتسور رد ندرک تماقا دندومرف هک ونشب ار ربمایپ نخس

 .دوشیم

 اتسور ردنا دشاب یهام هکنآو

 امَع و لهج شدشاب يراگزور

 521 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دوشیم ینادان راچد شرمع لک رد ،دنک یگدنز ینهذنم دید اب ،ینالوط تدم ینعی هام کی هک یسک

 
 اوه ددزد ار بآ كدنا كدنا

 امش زا قمحا مه ددزد نینچ نید

 2596 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ،ینهذنم ینعی قمحا روطنیمه .دهاکیم نآ رادقم زا و دنکیم راخب ار بآ ینعی ،ددزدیم ار بآ ًاجیردت اوه

 رگید هک میهدب همادا ییاج ات ار ینهذنم دید اب ندرک یگدنز دیابن نیاربانب .ددزدیم امش زا ار نید و لقع مکمک

 .دنامن یلقع چیه

 



 عمش هب ،دوشیم نشور تیربک ینعی .دننک نشور ار عمش دنناوتیمن یلو ،دنمهفیم دنتسه ياهدع کی -2

 .دوشیمن نشور تسا خی یلو ،دننزیم

 مامت هک منادیم ،دروخیمن یگدنز دردهب و درادن یتسرد لقع ینهذنم هک منادیم ،مدرک هابتشا هک منادیم نم

 ،تسا روضح عمش ندرک نشور يارب تیربک ناونعهب ینهذنم هک مدیمهف ،تسا ینهذنم رطاخهب میاهیتخبدب

 .دوشیمن نشور روضح عمش ،منکیم ییاشگاضف و منکیم نشور تیربک هچره یلو

 

 رد هدشناهنپ ياهدرد اهخی نیا .تسا هدرک هرصاحم امرس و خی زا گرزب يهیال کی ار عمش يهلیتف فارطا

 نیا .دناهدش هتشابنا نم دوجو رد اهلاس هک تسا یتافارخ ياهرواب ،اهخی نیا .تسا هدش هتشابنا هک تسام نورد

 هسیاقم هب یگدش یطرش ،ندوب رترب و هجوت و دییأت نتفرگ هب یگدش یطرش .دنتسه نم ياهیگدش یطرش اهخی

 دناوتب هک درادن هلعش ردقنآ ماییاشگاضف ِتیربک .اهمدآ و اهزیچ زا نتساوخ یگدنز هب یگدش یطرش ،تداسح و

 نشور تیربک ردقنیا ،مدوخ يور منک راک ردقنیا ،منک ییاشگاضف ردقنیا دیاب .دنازوسب اجکی ار خی هوک مامت

 و دنوش بآ اهخی نیا ات منک ییاشگاضف طقف و منک ربص دیاب نیاربانب .دنوش بوذ و دنوش بآ اهخی نیا ات منک

 .دوش نشور روضح عمش

 

 تقو هب منادرگب ار دوخ ِتداع

 تقو هب مناشنب ،شیپ زا رابغ نیا

 1627 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .شاب هتشادن يراک ،نک ییاشگاضف طقف .نکن هجوت تنهذ هب و نک ییاشگاضف ،نکن هلجع دیوگیم تیب نیا

 نآلا ینهذنم .دنکیمن لو ار ام مه نآلا ،تسا هدرک هتشابنا لبق زا هک ییاهخی رب هوالع ،ینهذنم یفرط زا

 ینهذنم یِه ،مینکیم عمج مدنگ ام یِه .دنکیم رثایب ار ییاشگاضف ياهتیربک و دتسرفیم درس ياهداب مه

 .ددزدیم

 تسام رابنا رد دزد یشوم هن رگ

 تساجک هلاس لچ لامعا مدنگ

 382 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هک تسین ینعم نیا هب یلو ،مینازوسب ار نآ میهاوخیم و میراد ینهذنم هک میاهدش هجوتم هک تسا تسرد ام

 .دنیشنیم راکیب مه ینهذنم

 و دوشیم راک نیا دراو ًالثم .ددزدیم مدنگ دیآیم مادم ناملبق ياهیگدش یطرش ساسارب نامدوخ ِینهذنم

 اهنآ اب ام نوچ و دنراد ینهذنم مه نارگید ،رگید فرط زا .دریگب هجوت و دییأت شور نیا زا هعفدنیا دهاوخیم

 .دننکیم رثایب ار ییاشگاضف و دننکیم دیلوت درس داب مادم ،میتسه نیرق



 نامزکرم و تسا تکاس نامنهذ ،میناوخیم ار انالوم ياهرعش و میتسه دوخ تولخ رد یتقو ،میشاب هدرک هجوت رگا

 ،دوشیم زاب ام ياهشوگ ،دوشیم زاب ام ِیسح ياهمشچ ،مییآیم رد دوخ تولخ زا هکنیمه یلو ،دوشیم  یلاخ

 فلتخم ياهفرح ،مینیبیم ار اهندرک تسرد درد ،مینیبیم فلتخم ياهمدآ ،مینیبیم فلتخم ماسجا نوریب رد

 زاب و دوش رونمک ام ییاشگاضف هک دوشیم ثعاب ،تسا نهذ هب طوبرم اهنیا يهمه نوچ و ،مینیبیم ار اهمدآ

 .دوش داجیا درس داب مه

 

 هک میراذگب راک نیا يارب ار ناميژرنا مامت و میریگب هدهع رب دیاب ار ناميرایشه تیفیک تیلوئسم نیاربانب

 ،میدش رایشه هک نآلا لقادح رگید ،دوش نشور عمش میهاوخیم لد هت زا ًاعقاو رگا .دنزن ررض مه زاب ینهذنم

 .دنک دیلوت درس ياهداب ینهذنم میراذگن هک مینکب ار نامشالت مامت دیاب

 

 دوَخ ِنامشچ زا وت نک ناهنپ ،راک

 دَب ِمشچ زا میلس تَراک دَوُب ات

 1501 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دزُم ِماد رب نک میلست ار شیوخ

 دزُدب يزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

 1502 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دراد من ،دننزیم یه ،دننک نشور دنناوتیمن ار تیربک ًالصا مه ياهدع کی -3

 

 میهدیم تلاخد ار نهذ مه زاب نوچ ،مینک ییاشگاضف میناوتیمن ینعی ،دوشیمن نشور ام تیربک تاقوا یهاگ

 .میرادرب تسد اهزیچ لرتنک زا میسرتیم ،مینک اهر ار اهیگدینامه میسرتیم .مینکیم ییاشگاضف ینهذ روطهب و

 نهذ رد دوشیم ثعاب اهنیا و میرادیمنرب نارگید يور زا ار نامزکرمت ،مینکیمن اهر ار قطنم و وگتفگ و ثحب

 رون و دروخیم هقرج یهاگ ای و .دوشیمن نشور یلو ،مینکیم تیربک ندرک نشور يارب يدایز شالت .مینامب

 .دنک بآ ار ینهذنم ِخی ِهوک دناوتیمن و دوشیم شوماخ داب نیرتکچوک اب یتحار هب مه نآ هک ،دراد یمک رایسب

 ار راک نیا ام هک تسا نیا مینک ییاشگاضف میناوتیمن ام و دوشیمن نشور ام تیربک هک ییاهتلع زا یکی دیاش

 مینکیمن لمع و مینکیم دییأت ار بلاطم .»هک درادن يراک ،تسه تصرف الاح« مییوگیم و مینادیم ناسآ رایسب

 .میشکیمن تمحز ،مینکیمن شالت یلیخ نیاربانب .میتسه دلب مینکیم رکف ای و

 هب ار نیا طقف .میرادن ار ییاشگاضف و تیربک ندرک نشور دصق هناقداص ام هک تسا نیا شرگید تلع دیاش ای

 .میریگب هجوت و دییأت انالوم اب میراد یعس و مینکیم هفاضا نامیاهیگدینامه

 



 نشور ار يرگید عمش دیاب دننادیمن ،دنتسین ندرک نشور تیربک و تیربک لابند دنتسه مه ياهدع کی -4

 .دنک حرطم ار شدوخ دیاب اهیگدینامه اب تیربک نیمه دننکیم رکف .دننک

 

 ام ِدرد هچ هب ،مینکیمن هدافتسا اهتیربک زا مادک چیه زا و میراد تیربک زا رُپ گرزب هناخراک کی دینک روصت

 .دزوسب هک تسا نیا يارب تیربک هفسلف ؟دروخیم

 تسام تیربک ینهذنم .میراد زاین تیربک هب راک نیا يارب یلو ،مینک نشور ار روضح عمش هک میدمآ ایند هب ام

 هتخاس هک يزیچ يارب و میدرک گرزب و میتشاد هگن ار ینهذنم ام یلو .میزاسیم ینهذنم ام نیمه يارب و

 .میدرکن هدافتسا دوب هدش

 و دزوسب تسا فیح میتفگ ام یلو .مینک نشور دیاب ار روضح عمش ،تیربک نیا اب هک تسا نیا مه یگدنز نوناق

 تلع .درد اب منکیم ناتروبجم ،دینازوسن ار تیربک رگا تفگ مه یگدنز .مینک شدایز و میراد هگن میهاوخیم

 .تسا نیمه مه ام یگدنز یبارخ
 دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ

 دنتیم یگرم يوس هدنز سْفَن

 550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دادعت اب و میدرک دایز ار اهتیربک ،مینک نشور ار روضح عمش و مینازوسب ار ینهذنم ِتیربک هکنیا ياج هب ام

 !!میدرکیم يزوریپ و يرترب ساسحا ،دوب رتشیب یتقو و میدرک هسیاقم نارگید ياهتیربک

 هکنیا نودب تیربک هناخراک کی ؟تسا ینهذنم ندرک گرزب ؟تساهتیربک نیا ندرک دایز یگدنز روظنم ایآ

 و لوپ و كردم ؟دوشیم يرترب و شزرا ثعاب ،نتشاد دایز تیربک ایآ ؟دروخیم ام درد هچ هب دزوسب دشاب رارق

 ِتیربک دهدیمن هزاجا یگدنز نوچ ،دوشیم رتشیب درد ثعاب طقف .دوشیمن هن ؟دوشیم يرترب و شزرا ثعاب ماقم

 روضح ِعمش رتشیب ِندز خی ثعاب ،هجوت و دییأت و يرترب و لوپ و كردم اب یگدینامه .میراد هگن ار ینهذنم

 .دوشیم رتشیب بترم مه ام درد نیاربانب ،دوشیم

 
 يروخیم نان وت هک يرادنپ وت ای

 يروخیم ناج شهاک و رام رهَز

 3457 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رکشت اب

 داشرف


