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 يراخِب قاّشُع ِرَس تمحر ز هک مَد نآ کُنُخ

 يراهب ِداب نازخ ز دیآرب هک مَد نآ کُنُخ

 

 و دییات و ترهش ،ماقم ،لوپ ینعی رایغا رد ار قشع هک میتسه اهناسنا ام همه قاشع و تسا هظحل نیمه مد نآ

 .میاهدیسر یگدنز ِنازخ هب میاهتفر هابتشا ار هار ساسا زا نوچ و میاهدرک وجتسج رگید ياهناسنا ِهجوت

 

 ردقچ انالوم ؛دمآ دهاوخ نازخ ِیپ زا ًاعطق راهب و تسیگدنز ِلگنج ِمظن زا ياهلحرم و لاس زا یلصف نازخ اما

 و تمالم ياج تسا هدوب زاین نازخ نیا هب ینعی ...يراهب داب نازخ ز دیآرب هک مد نآ کنخ دیوگیم شخبدیما

 ِهجوتم میتسین نازخ و ینهذ ِنم هکنیا ِییاسانش زا ام .تسا هدوب مزال راهب ِییاسانش يارب نازخ ،تسین تیاکش

 .میوشیم راهب و دوخ ِییادخ لصا

 

 ره ام هک تفگ لوسر ترضح رب روخرپ ِبرع نآ ِندش نامهم ِناتساد رد انالوم مه يونثم مجنپ رتفد ِلیاوا رد

 ینادنز نهذ رد رتشیب تسا نکمم میروایب زکرم هب يرتشیب ياهیگدینامه ینعی میروخب رتشیب ینهذ نم رد هچ

 و یگتسبلد رد ام يراشفاپ تیاهن رد و میشکیم دنگ هب نّفَعِتُم ياهدرد اب ار تسادخ ِرتسب هک هظحل نیا و میوش

 .درک دهاوخ اوسر ار ام نامیاهتب اب یگدینامه

 

 يرتمک هنیزه و درد اب میناوتیم ام اما میدرگرب ادخ هناخ هب تبقاع هک دنیچیم يروج ار تاقافتا یگدنز ینعی

 .میرخن ناج هب مه ار ییاوسر ِگنن و میدرگرب

 

 یندب ًالثم ؛مینکیم ینالوط ار نازخ ینعی مینکیم تلاخد یگدنز ِقیقد ِماظن رد ام هک دوشیم بارخ ییاج زا راک

 و اهرکف ِرثا رب ام اما دراد تحارتسا و باوخ هب زاین بش رد یعیبط ِتروص هب ،تسا هدش هتسخ زور ِلوط رد هک

 .میریگیم نآ زا ار باوخ یپ رد یپ ياهینارگن

 

 نیکسِم ِقشاع ایب هک ییوگب هک مَد نآ کُنُخ

 يرادن رایغَا ِرَس ییام هتفشآ وت هک

 

 تسا نکمم ینعی تسیلاخ تراب هلوک هک هراچیب ِقشاع يا دیوگیم ؛دنکیم ییوجلد ام زا یگدنز هظحل نیمه

 ریگ نم ِشیپ تلد وت ،يرادن رارق و يداش هک ینکیم ساسحا و یتسین یگدنز هب هدنز اما یشاب هتشاد زیچ همه

 .تسا



 

 :انالوم سمش ناوید ،323 لزغ

 

 تسوت ِرارق ِبلط زا تَیرارقیب هلمج

 تَدَیآ رارق هک ات وش رارقیب ِبلاط

 

 .ياهدش رارقیب و هتفشآ هک ياهدرک بلط اهزیچ نیا زا ار تابث و رارق وت

 

 :773 تیب ،انالوم يونثم مجنپ رتفد

 

 نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا

 نتساک یّلُک و تس ینوزفا ّنَظ

 

 .ياهدش نیکسم و ياهداتفا زور نیا هب هک ياهتساوخ ار ادخ زا ریغ یگدنز زا وت

 

 دنک نامزاینیب هک مینک بلط ار وا طقف و میوش دنوادخ يراهب ِداب ِبلاط ؛دیزو دهاوخ یگدنز ِبناج زا يراهب ِداب

 .تسیفاک ار ام وا ِدوخ طقف و

 

 مرادن تشِک لد وت هب دیوگب هک مَد نآ کُنُخ

 يراکِب هچ ره وت ِیپ دَیورِب هک ییوگب وت

 

 عضو ،تسا ناریو مطباور ؟تسا بارخ اهتیعضو اما ییوگیم هچ منادیم ایادخ میوگب ادخ هب نم هک یتقونآ اشوخ

 !مرادن چیه ینعی تسا هدش رامیب ممسج و تسا بارخ ما یلام

 

 ؟منک هچ بیرخت همه نیا اب

 

 :دیوگیم 2219 لزغ رد انالوم

 

 مسرتیم رگد ِزیچ زا نم قشع يا متفگ

 وگم چیه ،رگد تسین رگد ِزیچ نآ تفگ

 



 تسا هابتشا میوریم هک یهار مینادیم .میزادنایب قیوعت هب ار يونعم ِراک هک مینکیم هناهب ار زیچ همه ام ینعی

 .میهد ماجنا يراک میهاوخیمن لمع رد اما تسیچ تسرد ِهار هک میاهدش هاگآ ناگرزب هلیسو هب و

 

 هدشن تلصاح چیه و یتشاک ینهذ ِنم اب همه نیا تسین سب هک ییوگب وت هک یمَد نآ اشوخ دیوگیم انالوم

 ؟تسا

 

 ؟بعت رپ یلاخ هسیک و تفر رمع

 

 دص هشوخ کی و ربارب نیدنچ يراکب هچ ره هک راکب نم اب ،نک عورش هظحل نیمه زا هک ییوگب وت مه زاب و

 .دهد لوصحم هشوخ

 

 تسا هدش نیا هب راودیما و هنشت مناج اما تسا هدش هابت متاهابتشا تباب همه مراد رگا ای مرادن چیه ایادخ میوگیم

 .ياهتشاک كوپ هناد اما ياهتشاک ای يراد لوصحم ِعّقوت هک ياهتشاکن وت ییوگیم هک

 

 …راکب ون زا هظحل نیا ،تسین وت رب یتمالم ،هظحل نیا تسا شوخ درادن یلاکشا ،نم ِنیکسم قشاع يا

 

 ناردنزام زا ماسح ،امش دنمتدارا


