
 درک ربصیب ار قشع ،مربج ظفل
 درک ربج سبح ،تسین قشاع هکنآو
 1463 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 

 دوبک ۀشیش ممشچ شیپ و دوب روک منامشچ هک ییاجنآ زا اما میارب تشاد یحرط یگدنز .مدش دنله روشک دراو هتساوخان هک دوب ملاس 28
 زا يرادیب هک ،دنوادخ يزیرهمانرب و حرط هجوتم رتمک هچره رطاخ نیمه هب .مدشیمن دنوادخ يزیرهمانرب و حرط هجوتم ،دوب اهیگدینامه
 هکلب هاش راکش هن اما ،مدشیم راکش رتشیب مدرکیم شالت رتشیب هچره .مدشیم قرغ نهذ بالجنم رد رتشیب ،مدشیمن دوب نهذ باوخ
 .نارگید و دوخ ینهذنم راکش
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 1463 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار ییاهیتخس دای .متفر هتشذگ نامز هب ياهظحل .درک بلج ار مرظن یلیخ »تسین قشاع هکنآو«  رابنیا یلو مدوب هدینش ار تیب نیاً البق
 .مداتفا مدیشک دنله روشک هب مدورو ودب رد هک
 
 ،لغب رد يدازون اب .دوب یکاندرد و تخس رایسب یگدینامه و یگتسباو هک رسمه زا ییادج .مدوب هدش وربور اهشلاچ نیرتتخس اب دوز یلیخ
 .مدوب هدنام اهنت مزکرم رد يدیلقت و یطرش ياهوگلا و رس رب یباجح
 
 یساپسان و يرکشان هب هک ،ندوبن قشاع زا ،دوشیم عورش اجک زا ،نهذ ربج رد ینادنز ،یگتسباو و سرت زج مدیدیمن يزیچ مدوخ يوربور
 .دوشیم متخ
 
 لاح رد رگید تسبنب ۀچوک هب نهذ تسبنب ۀچوک کی زا .مدوب ندش هل لاح رد ینهذنم طلغ ياهيریگدای و اهوگلا یهوبنا راب ریز
 .منامب بقع یسک زا ادابم هک مدوب ندیود
 
 .دشیمن زاب هار ،مدشیم دنلب ،مدروخیم نیمز .مزومایب ار دنله گنهرف و يدنله نابز مدرک یعس لغب رد يدازون اب

 
 ةرود دیاب دنله رد یلغش ره هب دورو يارب .مدوب یفلتخم ياهشزومآ لابند هب ،یلغش ندروآ تسدهب يارب يدنله نابز يریگدای یمک زا دعب
 .متفرگ ار مملپید و مداد ماجنا لاس ود رد هک مدش هلاس هس یشزومآ ةرود کی دراو ،دناوخ یسرد و دید يایشزومآ

 
 لاح رد زورهنابش مه مدوخ و مدرک گرزب كدوکدهم و هسردم رد ار وا ،مرتخد یگلاس 12 نس ات .مدوب ندیود لاح رد بش ات حبص زا
 .دشیمن زاب هار نانچمه یلو .مدوب نهذ رگید تسبنب ۀچوک هب تسبنب ۀچوک کی زا ندیود
 
 ره ارچ .دوشیمن زاب هار ارچ یلو منوسرب ییاج هب ًالثم یعامتجا ظاحل هب ار مدوخ ،منکیم شالت همهنیا هک نم ایادخ متفگیم مدوخ هب
 .دوشیم متخ مه شجنر و درد هب یلک هزات ،چیه دسریمن هک هجیتن هب منکیم عورش ار یفده و يراک
 
 ؟ارچ رخآ ،تسکش یعامتجا ياههطبار رد ،تسکش یلغش تیعقوم و راک رد ،تسکش یگداوناخ یگدنز رد .دیماان و مدوب هدش هتسخ
 
 اههد و متسین دلب نم ،متسین بوخ نم ،مرادن سناش نم ،اباب نک لو :تفگیم هک دوب يدیماان باوج و ،مدرک رس ارچ نآ اب لاس ياهلاس
 .رگید يارچ
 
 عقوم نآ هتبلا .تسین ریذپناکما رییغت ًالصا !اباب هن هک مدوب هتفرگ تفس ار »ربج« ياپ نوچ ،مدوبن »قشاع« نوچ :دوب باوج کی طقف اما
 .مدیدیم یعامتجا ياهتفرشیپ رد طقف ار رییغت

 
 يراک ره هب تسد رگا هک مدیمهفیمن !تاقافتا هب هن نک هاگن نم هب دیوگب هک درکیم دارمیب ار نم اهلاس ادخ هک منک كرد متسناوتیمن
 .ینهذنم اب هن ینک راک قشع اب دیاب ،دشاب اجنآ دیاب قشع لوا منزیم
 یشابن قشاع یتقو .دیسر یهاوخن ییاجهب مه زاب ییودب ینهذنم اب مه نیا زا دعب لاس دص هگا .دراد يرازگساپس ،دراد ربص و رکش قشع
 نهذ روگ رد هک تسه نهذ ربج ،هزیتس نامه و ینکیم هزیتس و تمواقم يرازگساپس و رکش ياجهب ،ینکیمن عورش شریذپ و اضر زا
 .مدوب هداتفا ریگ نآ رد نم هک یتسبنب هچوک نامه ینعی ،یخرچیم تدوخ رود یسوم موق لثم يراد و يداتفا
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 یگدنز ،درادن ناکما تفرشیپ ،درادن ناکما رییغت ،هن متفگیم مدوخ هب طقف رگید هک مدش نهذ یلهاک و ربج راچد نانچنآ نارود نآ زا دعب
 .مدوب منهذ ربج ریسا نوچ .متشادن ربخ ندش قشاع زا نوچ ارچ .هرادن ناکما تحار و بوخ یگداوناخ
 
 .مدش هدنز یلو ،مدوب هدرم هکیلاح رد .مدش هدنیاپ تلود و دمآ قشع تلود هکنیا ات



 
 تساضر نامسآ رب تیانع ربا رازه
 مراب تَرَس رب ربا نآ زا ،مرابب رگا
 1723 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 طیارش نیرتتخس رد هک دوب مزال ایآ !مشکب یتخس همهنآ هک دوب مزال ایآ ،مدوب هاگآ و متشاد ربخ تیب کی نیمه زا طقف اهزور نآ هگا
 ممسج هکیلاح رد مرایب تسدهب يرتشیب لوپ هک منک باختنا ار اهلغش نیرتتخس ای و !؟منک گرزب دوب دنوادخ هیده و تمحر هک ار مرتخد
 .متشادن ربخ اضر و ربص و رکش زا .متشادن ربخ ینهذنم ربج زا هکنیا لیلدهب طقف ؟ارچ .مشکب ار هگید يراتفرگ اههد و .مدربیم نیب زا ار
 ةدعاق هصالخ .یشب ینابصع ،ینک دادیب و داد دیاب ،يدرواین تسدهب یهاوخیم هک ار يزیچ نآ هگا مدرکیم رکف .مدوب راکبلط هشیمه
 .دوب ینهذنم تیاکش رب میگدنز
 زاب دناوتیمن ار نآ يدیلک چیه هک تسا مکحم و تفس ردقنآ نهذ لفق هکارچ ،تسادخ تمحر ربا يدنمتیاضر .تساضر تمواقم دیلک
 .دنک

 
 ادخ هدنیاشگ ،و تسَتفَز ِلفق
 اضر ردنا و نز میلست رد تسد
 3073 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 .يرازگرکش و ربص ،میلست ،اضر زا رتمهم یمایپ هچ و دهدب نم هب یمایپ تشاد دصق یقافتا ره اب دنوادخ
 
 اب الاو .نک عورش میلست و اضر اب و ،نک عورش يدبا ۀظحل نیا زا ،ینکیم عورش ار يراک هگا هک دیوگب نم هب تشاد یعس هظحل ره
 .دوب دهاوخ كوپ ماداب تاهماداب مامت .درک یهاوخ تشادرب شجنر و درد و یتشاک ینهذنم

 
 نوبَز مدوبیمه یهاچ ِنُب رد
 نونک مجنگیمن مَلاع همه رد
 2313 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 ادخ يا اداب وت رب اهنیرفآ
 ادج مغ زا ارم يدرک ناهگان
 2314 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 نابز دبای نم يوم ره ِرَس رگ
 نایب رد دیاین وت ياهرکُش
 2315 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 
 .درک زاب يدحات ار ماینهذ نم روک نامشچ هک راگدرورپ زا يرازگرکش و ساپس اب

 
 دنله زا هدیرف رکشت اب"#$%& 


