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 :منکیم ناتروضح میدقت ار 913 همانرب تایبا زا يا هدیزگ
 
 داد تخب نیا ارم يرامیب :تفگ
 دادماب نم ِرب ناطلس نیا دماک
 2254 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ار ناملاوحا دنوادخ ات ،میراد طباور و یگدنز رد ییاهشلاچ و تداسح ،بارطضا ،ینارگن ،میراد یگدشتیوهمه هک مینک فارتعا هکنیا
 .دسرپب

 
  راک راهظا یپ ناداتسا هلمج
 راسکنا ياج و دنیوج یتسین

 
 دمص ناداتسا داتسا مرجال
 دوب ال و یتسین شهاگراک
 
 تسا رتنوزفا یتسین نیا اجک ره
 تسا رس نآ شهاگراک و قح راک
 1470 ات 1468 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 میوشب میلست سپ .میوشب لیدبت میناوتیمن یلو ،میتسه ادخ سنج زا هک مینک رارقا ،مینک راکنا ار ینهذنم ،میراد ینهذنم هک مینک رارقا 
 هسیاقم نارگید اب ار نامدوخ و میوشیم دنلب هظحل ره نوچ ،دنکیمن راک ام يور ادخ ینعی ،مینکیمن رییغت ام رگا .میوشب ادخ هاگراک ات
 .تسادخ هاگراک مدع زکرم و دیایب نامزکرم ادخ میراذگیمن و میتسرپیم ار یمسج کی سپ ،مینکیم
 
 وش تام ياهدمآ هش يولهپ
 نم تام ینم تام ینم ِتام
 2111 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 یگدنز اب ،دنزب فرح ام قیرط زا یگدنز میراذگب و میشن دنلب ینهذنم ناونع هب ،میشن نهذ سنج زا ،منودیمن میگب ،مینزن فرح ینعی
 .میونشب ار یگدنزِ گناب ات مینکن لدج و ثحب ،مینکن يزاب جنرطش
 
 رخب یناریح و شورفب یکریز
 رظن یناریح و تساّ نظ یکریز
 1407 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 یکریز و مینکن لوبق ار ینهذنم یکریز تفخ راب هکنیا .ناربج نوناق نتشاذگ اپ ریز هلمج زا ینهذنم ياهراک مامت و ینهذنم لام یکریز
 هب ناکف نک و اضق و .مینکیم زاب ار اضف هک یتقو ،دوشیم ماجنا يروجچ اهراک هک مینبب و مینک زاب ار اضف ،میرخب ار یناریح و میشورفب ار
 ندش رکف و نظ سنج زا یکریز .هنکیم لمع یگدنز و مینودیمن ام یتقو هک ،مینومب نهد هب تشگنا هکنیا ینعی یناریح .دایم نومیگدنز
 یتحار هب ار اهراک هدش هدوشگ ياضف مینیبیم هکنیا و مینامیم نهد هب تشگنا یتقو ،تسا یناریح ندش رظن يرایشه سنج زا .تسا
 .دهدیم ماجنا

 
 ؟تسیک مخز وگب هک مدومن تسد
 نم ناتسد و نمُ تسد ُز :تفگ
 
 تسهدش نوخ نیبب هک مدومنب لد
 نم ِناِتسْلد دیدنخب و دید
 
 نک رکش ورب :هک هدنخ هب تفگ
 نم نابرق هدش يا ،ارم دیع
 2114 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 ،يداد ناشن ار تدوخ نم لباقم رد هکنیا يارب ،تسه نم ریبدت و مدرک نم :تفگ ؟تسا هدرک یمخز یسک هچ هک مداد ناشن ار متسد
 وت هب هک متسه اجنیا نم :تفگ و دیدنخ ،هدش نوخ نیبب :متفگ ،مداد ناشن ار ملد .دوب راک رد تینهذنم تسد ،دنک راک نم تسد یتشاذگن
 ،يوشب نم نابرق هک ماهدید كرادت تیارب دیع کی هکنیا يارب نک رکش ورب ،ياهدیبسچ بابسا هب و ياهدرک لو ارم وت ،منک کمک
 و هدش هدوشگ ياضف ،ینک هدافتسا نم لقع زا ،يوشب میلست ،موشب تزکرم نم يراذگب دوب رارق ،يوشب انف ،ینک ینابرق ار تینهذنم
  .نکن اهر ار نآ ،موشب هدنز مدوخ هب وت رد نم هک تسا نمِ دیع وتِ لیدبت



 
 نم هک نمآ و غراف و شاب داش
 نمچ اب ناراب هک وت اب منک نآ

 
 روخم مغ وت مروخیم وت مغ نم
 ردپ دص زا مرتقفشم نم وترب

 
 وگم سک اب ار زار نیا ناه و ناه
 وجتسج سب دنک هَش ،وت زا هچ رگ
 174 ات 172 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 رد و مییوگن یسک هب ار اهنیا و دسریمن اهنیا نتسش هب متسد نم مییوگب و میهدب ناشن ادخ هب ار نامیاهدرد و مینکب ییاشگاضف سپ
 قفشم وت هب ردپ دص زا نم ،روخم مغ وت مروخیم ار وت مغ نم دیوگیم ،هدش هدوشگ ياضف قیرط زا ادخ .مینک توکس ،میراد هگن نامدوخ
 .نک زاب ار اضف طقف نکن تبحص سک چیه اب ار زار نیا ، مرت

 
 ❤مارتحا و قشع اب
ژورن زا سگرن'()*  


