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ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مان هب

 روضح جنگ916 همانرب زا یتایبا

تشهب زووالَق دش يدارم یب
تشرس ْشوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِتَُّفح
4467 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
رکشل ِورشیپ ،گنهآ شیپ :زووالَق-

 مدع و یلاخیلیخ زکرم هک منک یم رکف تسا مارآ عاضوا و تسین یقافتا یتقو مدش هجوتم ،یصخش هبرجت زا
 هنرگو ،تسا رپ مزکرم زونه ،هن هک منیب یم ،دوش یم زبس ،گرزب رهاظ هب ای و کچوک قافتا کی یتقو اما ،هدش
 .دمآ یمن الاب نم رد رفنت و عقوت و ربکت سح ،دز یم قوب مرس تشپ یسک یتقو
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 عوضوم کی نیمه زا رگا اما مشک یم هنارایشه درد و مهد یمن ناشن شنکاو و مدرک دشر هلحرم کی هک هتسرد
 .مشکب هنارایشه درد مهاوخب نم هک دیآ یمن مه الاب سح نامه یتح رگید ،موش یلاخ
 تسا زیچان قوب کی نیا لاح .تفر و دش مامت منک رکف قوب نیا ندش لح زا دعب دیابن مشاب قداص رگا سپ
 هک ییاهتفلاخم و نیهوت و دقن و داریا ای و هشیم نم اب ناکیدزن فرط زا هک ییاه يدنت هب هسرب هچ رگید
.هدشن زبس زونه هک ییاهزیچ رگید و اه نداد تسد زا و يدارمان ای و دنراد نم زا هک ییاه عقوت ای و مونش یم

 اب ار نم ،شدوخ حالص و شدوخ یلاع ياههار زا یگدنز و مشاب هتشادن ندوب مدع مهوت نم دنک ادخ سپ
 ییورود و ییامندوخ و صرح و عمط و ربکت و مشخ و رهق و رفنت و ناجیه ره زا نم ات دنک وربور رگید ییدارمان
 رستشپ و ندرک ربص زا سپ و دنک ییاسانش ار يدارمان و دوش دارمان هک یسک لاحب شوخ و .موش یلاخ
 طابترا ادخاب و دوشن هتسخ يزاب نیا زا و دشاب يدعب يدارمان يارب گنز هب شوگ و رضاح ،يدارم ان نآ نتشاذگ
.دشاب هتشاد
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 کی یتح .دوب يدارم یب کی هب ندش میلست هدامآ هظحل ره و دز الاب ار اه نیتسآ ندش هدنز يارب دیاب سپ
 و اه مناد یم و اهرواب لثم يزیچ چیه هب رگا مدش هجوتم ار نیا ،دناشکب  ینهذ نم هب ار ام دناوت یم یگدروخامرس
 هب يزاین رگید ،مشاب هدیبسچن رگید يزیچ ره و هداوناخ و لغش و هناخ و لوپ ،اهناسنا ،یمسج لایما ،اه اعدا
 .دنوش یم تکرب ام ياه هتشاد و هدش گنهامه و وسمه ادخ اب ام نوریب و نورد و تسین درد و يدارم یب
 ،دشاب ییدارم یب مه رگا و .میشاب هدرک فلت ار نارگید و دوخ ،صرح اب و میا هدیبسچ اهنآ هب هک ییاه ییاراد هن
 هک میدرک يونعم شزرو اهنآ اب طاسبنا و ییاشگاضف اب ردقنآ هک اریز ،دیآ یم باسح هب قشع و تکرب رگید
.دنا هدش تمعن نامیارب
 ندیشک و زیهرپ و ربص و رکش و ییاسانش اب ار قافتا و اضق نآ ياجب و میشاب هتشادن ندش دارم یب عقوت سپ
 .مینیبب نتفر ادخ تمس هب يارب ییا يزاب ار همه و میریذپب هنارایشه درد

:ثیدح
»ِ.تاََوهَّشلاِب ُراَّنلا ِتَُّفحَو ِهِراَکَمْلاِب ُۀَّنَجْلا ِتَُّفح«-
».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان ياهزیچ رد تشهب«
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داد الَب ار وت یتهج ره زا
تَتاهَج یب هب دِشکزاب ات
368 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک يدوجوم :تاهَج یب-

 ار دوخ لصا ویگنوگادخ ،دنک هجوتم ار ام دهاوخ یم یگدنز هک دنک یم رایشه ار ام الاب تیب لثم يدیلک تیب نیا
 و دریگ یم فده ار یتهج نیا ربانب .میدرک دودحم يزیچ هچ رد ار دوخ یتیاهن یب و میدرک جرخ ییاهزیچ هچ رد
 اب هنارایشه درد ندیشک و ربص و ییاسانش اب و هنارایشه هتبلا ،نادنز نآ زا ار دوخ ات دنز یم يا هبرض نآ هب
 و صرح رد ندش فلت و تیدودحم زا ام يدازآ يارب تسا یتمعن اما دراد درد هک هتسرد سپ .مینک دازآ تیاضر
.يدیلقت و بذاک و یبلقت نم ياهدرد رگید و نتشادن اور و یشیدنا مک و تداسح و عمط
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دوبک هشیش یتشاد تمشچ ِشیپ
دومن  یم تدوبک مَلاع ،ببس نآ ز

شیوخ ِز ناد يدوبک نیا ،يروک هن رگ
شیب وت ار سک وگم ،وگ دب ار شیوخ
1330 و1329 هرامش تایبا ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دنک یم رکف هک تسا ییاه کنیع زا رپ هک هتفرگ لکش ام رد رگید ینم هک میش یم هجوتم میلست و ییاشگاضف اب
 وازا هک میدرک تداع مه ام و دنک تیاده ار ام و دراذگب ام لیصا سنج يور دناد یم حالص هک ار مادک ره دیاب
 و کنیع ام يور ردقنآ وا .میتسه یبلقت نم نآ ،مینک یم رکف و میدرب دای زا ار لیصا دوخ و میهاوخب کمک
 ،هصالخو تاعالطا و ریبدت و مناد یم و شناد اب ار يزیچ ره و میدش روک ابیرقت ام هک هتشاذگ ار اهیگدینامه
 و هسیاقم و تباقر اب ام ات هنزب ام مشچ هب ار نآ دیاب هک دراد یکنیع الثم .مینیبب دیاب وا هدیسوپ ياه کنیع
 باسح مدآ ونداد زپ و ییامندوخ اب هک مینزب رگید یکنیع ،نآ ندروآ تسدب اب و میشاب لوپ لابند هب تداسح
 رگا هک دناسرت یم ار ام هک رگید یکنیع ،هصالخ و میریگب هجوت و میوش قیوشت و میرایب تسدب ار نارگید ،ندش
.مینک فلت ار نارگید و دوخ و مینک تسرد عنام و هلئسم و مینیبب نمشد و دب ار نارگید ،اه هتساوخ نیا هب میسرن
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شابم نمیا ،دوبن تبیع نامه رگ
شاف زین ددرگ وت زا بیع نآ كوب

3038 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
هک دشاب ،اسب يا :كوب-

ره و يرازآ مدرم ،رهق ،علو ،دایتعا ،ینار توهش ،تساسخ ،یشیدنا مک ،عمط ،صرح ،رفنت ،نارگید رد رگا
 .مینک تمالم اراهنآ نابز هب ای و نهذ رد و میتسه رترب اهنآ زا و میرادن ار اهنآ ام مینک رکف دیابن ،مینیب یم يزیچ
 رد ياپ زا ار ام لامک رادنپ هک اریز ،میوش یم ریگلفاغ ام هتبلا و دنک یم وربور اهنآ اب ار ام یقافتا اب یگدنز هک اریز
 و اضق اب سپ میشاب هتشاد ار اهنیا ام هنکمم :مییوگب یگدنز هب میوش میلست نامدوخ هنارایشه رگا یلو .دروآ یم
 ره هظحل نیمه زا سپ .دنوش زاب اهنآ یگدنز دوخ کمک اب ات نک وربور ار ام ،تسا ام حالص هب هک یناکف نک
 و میوش وربور نآ اب هناقداص و مینک ادیپ دوخ رد ار نآ ات مینزب دوخ نورد هب هجریش اروف ،میدید یسک رد يداریا
.میشاب هتشادرب نونملا بیر نودب نآ نتخادنا يارب ار لوا مدق
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نت هدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج
4678 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و یتسه لک اب ار قشع و ببس یب يداش و هدش یکی ادخ اب ینهذ نم زا ییاهر زا دعب ات میدمآ ناهج نیا هب ام
 زا دعب ،تسا اه یگدینامه مامت نتخادنا و یگدنز هب ندش هدنز ام راک نیلوا سپ ،میوش کیرش تادوجوم یمامت
.دراد یسح و معط هچ لیصا یگدنز هک میوش یم هجوتم نآ
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زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و رازُگاو تناما نیا

182 و181 هرامش تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اب ینعی ،درکن محر نآ هب و تخادنا هظحل کی رد مکحم يدهعت اب و قیمع یتخانش اب دوش یم ار یگدینامه ره
 و ربص اب نآ زاسپ و یگدینامه نیا ندید تباب ،رکش هک مییوگب ادخ هب نآ ییاسانش و یگدینامه ره ندش زبس
 نهذ رد روظنم ،زیچ ره ندرک زاب هتبلا .میا هدیبسچن نآ هب رگید ام هک اریز ،دنک یم زاب ام زا ار نآ یگدنز زیهرپ
 دوز هک تسا ام اب باختنا لاح .دناشکب ییادگ هب ار ام و دنک بلج دناوت یمن ار ام هجوت رگید نآ زا سپ و تسا
 تقو هک میشاب هتشاد مهوت ،یناهج نیا رمع رخآ ات ای و مینک زاغآ ار یقیقح یگدنز و میدرگرب دوخ لصا هب
.میزادنیب شوگ تشپ ،ار راک نیرتمهم نیا و تسه
یلع ،همه زا ساپس اب-
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��بدا ضرع و مالس اب

ار هدنخ نیا يراد ناهن دنچ
ار هدنخرف هدنبات هم نآ

253 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هولج لیالد مامت هدهاشم يارب ناسنا نورد زا ینکسا و يرایشه اب يرایشه تبحص920 همانرب و253 لزغ
 .تسا ناسنا رد ببس یب يداش ندرکن
 .یگدنز هب نتسویپ رد نهذ مرش و دیدح نم دص ،نهذ يزاس ببس ،لامک رادنپ هب هنافاکشوم یهاگن
 ندیسريارب ینهذ نم یبلطدارم و ام دوجو رد فلتخم ياه هبنج زا لامکرادنپ یسررب ،اه  یگدینامه زا یبلط دارم
 و تلع شنیچ و لامک رادنپ و دیدح نم دص رثا رد ینهذ نم يوربآ .يونعم هنیمز رد یتح ،لامک رادنپ نیا هب
 .روضح هب ندیسر یتح يارب لولعم
 هکنیا نتفایرد و اه يدارم یب رثا رد ناکف  نک نوناق ریز لامک رادنپ فلتخم ياه تمسق ییاسانش و یحارج
.تسا دوخ رد یگدنز هدنخ نتفای و اضف ندرک زاب و یگدنز زا نتفای دارم نیع ،ناهج زا يدارم یب
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 یتسه هک اجنآ ،تسا رضاح تفیرح
يراد مرش دیوگب رگ نکیلو
2666 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نتشاد هکیتروص رد .دریگ یم ار ام هدنخ يولج تیعضو ای ام صقن شیامن و نهذ مرش و يزاس ببس اب نهذ
 زا ندش جراخ ،ناهج زا يدارم ان رثا رد ،یفنم تاناجیه تروصب ام ندش دنلب و دیدح نم دص و لامک رادنپ
 عشعشت ابهک میتسه ام نیا میوش هدنز یگدنز هب ام رگا هکیتروص رد .تسا ناکف نک نوناق و یگدنز هاگراک
.میهد یم هئارا تانئاک هب ار یگدنز يداش ،دوخ
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نامسآ رد تسا نادب هتسب
ار هدنیاشگ وت نوچ دشکب ات
253 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هدنیاشگ ناونع هب یگدنز هجیتن رد ،تسا ناهج زا ندیسر ماک هب نامساوح نوچ ،تسا هتسب نورد نامسآ رگا
 و ییاسانش ار دوخ لامکرادنپ زا یتمسق ،يرایشه هلیسوب تیاضر و ییاشگاضف اب ات دنک یم دارم یب ار ام
 و دنا هتخادنا ماسجا يور اهابتشا ار قشع نیا یلو دنتسه یگدنز قشاع لصا رد اهناسنا مامت و .میزادنایب
 دیاب ام و ناهج نیا رد هن ،تسا هدش هدوشگ ياضف رد یعقاو ماک هک دهد یم ناشن ام هب ام ییاشگاضف اب یگدنز
.ار یناهج نیا ياذغ هن ،میروخب ار نامنورد رون ياذغ هظحل نیا
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تسرضاح منص و تسلاصو ِزور
ار هدنیآ ِّتدم اپم چیه
253 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 مه و دوخ هب مه ،ینهذ نم ندرک رفص اب طقف ،میتسه وا دوخ ام هکارچ ،تسیگدنز اب ام لاصو هظحل ،هظحل نیا
 ،ربص مزلتسم ندش رفص نیا .دوش شعترم نوریب هب ام نورد زا نورد يداش نیا ات مینک فطل ،یگدنز
 تیاهن یب نآ هجیتن و ؛تسا هنارایشوه و تیاضر اب یگدینامه زا ندنک و ناهج زا یماکان فارطا رد هنارایشه درد
.نوریب هب تسام زا یگدنز ياخس فک ندش هدوشگ و هظحل نیا رد ام ندش تیدبا و
 ،هتخاس لولعم و تلع و يزاس ببس اب نهذ هک ییارجام فارطا میریگ یم یگدنز زا ییاشگاضف اب هک یشمارآ اب
 هظحل نیا ردو مینک تفایرد نورد زا یماغیپ میناوت یم ،ندیهج نیا اب .میهج یم ارجام نیا زا و مینک یم زاب اضف
 ارجام هبام ندناشک اب نهذ هک ارچ ،میوش یم دحتم یگدنز اب و میوش یمن ینهذ مرش راچد ،نهذ يزاس یفن اب
 اب میناوت یمو میتسه یگدنز سنج زا هظحل نیا هکیلاح رد .دنک یم نیقلت ام هب تیافک مدع سح و ریقحت ار ام
.میوش مئاق یگدنز يور اضف ندرک زاب و ندش تهج یب اب ،هدنهد درد و هدینامه يرکف ياه تهج ییاسانش
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 لامک رادنپز رّتب یتلع
لالَد وذ يا وت ناج ردنا تسین

 دور نوخ سب تا هدید زا و لد زا
دور نوریب یِبجعُم نیا وت ز ات

تس هدب يریخ انا سیلبا تلع
تسه قولخم ره سفن رد ضرم نیا

3216 ات3214 هرامش تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ندیسر يارب ،اهیگدینامه زا یبلط دارم و یبلط رارق ،ام نورد رد یقیقح يداش هولج مدع يارب نهذ ياه هلیح زا
.تسا هدش هدوشگ ياضف رد بلط و دارم میوش یم هجوتم يدارم یب اب هک تسا لامک رادنپ هب
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 هکارچ ؛تسیگدنز هاگراک زا ندش نوریب دوخ نیا ،مینک لماک ار دوخ هک میوش یم دنلب نم تروص هب یتقو اما
 ات میوشتواضق یب و تمواقم یب ،میوش رفص دیاب ام هکیتروص رد ،دوش یم و وشب دیوگب دهاوخ یم ینهذ نم
.دوش یم و وشب دیوگب یگدنز

 الاب و یهاوخ دوخو ینیب دوخ نیا ات مینک زاب اضف ،میوش رفص ،میشکب هنارایشه درد و میشکب تمحز دیاب سپ
 .دور نوریب ام زا ،يدام ناهج زا نتفرگ ماک و يدام تروص هب ندمآ
 نآ لقع و لامک رادنپ لک هکیتروص رد ،تسا لماک ملقع و ملماک نم هکنیا و تسا مناد یم نم ،ینهذ نم يرامیب
.میوش هدنز ادخ هب ات دورب دیاب
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قلطم ِّیتسین رب ،ار ام تسه وت یتسب
يدارم یب ِطرش رب ار ام ِدارم یتسب

2935 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ربارب رد هک میشاب رظان سپ ،تسا يدارم یب رد تسا یگدنز هک ام دارم و میراد تسه میوش یم تسین یتقو ام
 .میورب یگدنز يوس هب یگدنز تروصب و میشاب یگدنز سنج زا هک مینک زاب اضف يدارم یب
 ییاسانش ار رییغت مدع و یهاگآ شیازفا ،ندرک ربص ،ندرک لمع ،كرد رد ینهذ نم تمواقم ،زکرم ندرک مدع اب
 قدص ام رد هنوگچ انالوم تایبا هک مینیب یم و میشک یم بقع و میهد یم رارق نکفارون ریز ار دوخ و مینک یم
 .مینک یم دوخ ریسم هحولرس ار ربص و میهد یم انالوم تایبا هب ار دوخ رایتخا و دنک یم
 نیرتمهم نیا و میشخبب ار نارگید و دوخ دنک یم باجیا ام رد بلط نیا و دوش یم رت قیمع ام رد بلط ،ربص اب
 هک یگرزب سومان اب لامک رادنپ هک ارچ .مینک شومارف و میریگب دای ،میدرک هتشذگ رد یهابتشا رگا و تسا زیچ
 یلو دوشبارخ ام لاح دهاوخ یم و میشخبن و مینکن لمع دیدح نم دص ياضتقا ریغ ،دنک یم لیمحت ام هب دراد
 و هدرک لیمحت ام هب ار شا هطلس یگدینامه کی مینیب یم رگا و مینامب لامکرادنپ ربج نیا رد میتسین روبجم ام
.میوش یم یکی یگدنز اب و مینک یم زاب اضف و میزادنا یم ،مینک یم ییاسانش ، هدروآ ام يارب تیدودحم
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:تسا نآ ندرک زان ،لامک رادنپ زا يرگید هبنج

 رکش زا دیآ رتشوخ ندرک زان
 رطخ دص دراد هک شیاخ مک ،کیل

زاین هار نآ تسدابآ نمیا
زاسب هر نآ اب و ریگ شزان ِكرت
544 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک زاین هار اب هدش روط ره ،دراد يدایز رطخ و تسا ندرک زان يدارم یب لباقم رد يدنب اضف هک ،دشاب نامساوح
 یگدنزتمحر هب ،مراد جایتحا میگدنز رد ناکف نک و اضق تلاخد هب نالا نم هک میزاسب تسا ییاشگاضف
.مراد زاین
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 تشهب ِ زووالق دش يدارم یب
 تشرس  ْشوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِتَُّفح
4467 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وداعل او در و موش یم رادیب سپ ؛مور یم تورپه هب مورب نهذ يزاس ببس هب رگا  اه يدارم یب رد هک میشاب رظان
 و میرپ یم نوریب تساه یگدینامه ندش مک و دایز ساسا رب یتحاران و یلاحشوخ لماش هک ارجام زا و منک یمن
 .میوش یم هدوشگ ياضف تشهب دراو و هدش هاگآ ادخ زا ییاشگ اضف اب هکلب ،میوش یمن خلت يدارم یب رد
 دید ِسکع دیاب و دراد لمع و رواب ،كرد هب زاین نوچ ،تسا تخس ینهذ نم دید ياهتداع و اه وخ زا ندیهج
 .مینک ربص ،دناسرت یم و دهد یم درد ام هب ینهذ نم یتقو و مینک لمع ینهذ نم
 منهج هب و دنک یم تخبدب ار ام نتفر لامک رادنپ تمس هب و اه یگدینامه دید اب ندیسر دارم هب تروصنیا ریغ رد
 .دزادنا یم نهذ

 و مینک زاب اضف یگدنز رد هعفدکی یتح رگا و دنک نامرد دناوت یم روضح هب هدنز ریپ و یگدنز ار لامک رادنپ نیا
.دریگ یم رظن رد ار نآ یگدنز ،مینک لمع ربص و مزح اب و مینک ینهذ نم راک هب تراظن
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:تسا يونعم هار رد ،ردص نتفرگ رظن رد ،لامک رادنپ زا يرگید هبنج

هاگراب نیا تسا ترضح تیاهن یب
هار تسوت ردص ،راذگب ار ردص
1961 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هدنز نیا ،میور یم هار طقف ام میسر یمن روضح هب ام هکیتروص رد ،دسرب روضح هب دیاب دنک یم رکف ینهذ نم
 ناونع هب دهد یم ناشن نهذ هک يزیچ نآ و تسا لامک رادنپ زا یتمسق يونعم ردص .درادن تیاهن الصا ندش
 ،مینک یم زاب اضف بترم ام .تسا یلاع میسرب اجنیا هک میروخن ار نهذ لوگ و میزادنیب رود دیاب ار ردص
.مینک یم تسرد ار نهذ رد یگنهامه ان و میزادنا یم و مینک یم ییاسانش ار یگدینامه
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درد و يداش یتشآ دندرک هکنوچ
 درک رادیب ام كرت ار نابرطم
663 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رد یگدنز برطم و دنک یم یتشآ ام رد ،درد و يداش و درب یم یگدنز تمس هب ار ام اضف نیا ،اه ییاشگاضف نیا اب
 لام ، یبایمک سح ره . مینکن هقیاضم و مینک شخپ دیاب ار ببس یب يداش نیا و دنک یم ندز هب عورش ام
 .دوش رتدایز ات دنک شخپ ار شدرخ دیاب تسا دنمدرخ یسک ره و دراد ررض و تسا ینهذ نم
 یگدنزبرطم زاوآ هب طقف دیاب ام رگید ،دنک یم عورش برطم و هدش یکی ادخ اب و مینک یم زاب ار اضف یتقو
.میهد شوگ
 مه و ندش نارگن تروص هب ام ینهذ نم مه ،ام رد ببس یب يداش و برطم ندز اب هک مینک هجوت دیاب
 ار دوخ يداش اهنآ لباقم رد نیاربانب ،ینک یمن هجوت لئاسم و اهدرد هب ارچ هک ،دیآ یم ناشدب رگید ینهذ ياه نم
 ،مینک یم يرود و زیهرپ اهنآ زا میناوت یم هک اجنآ ات و مینک یمن اهنآ هب هجوت و میروآ یم ناغف و گناب و ناهنپ
 هک میشاب اه نیرق بظاوم یلو تسام يداش اب ادخ عنص هک ارچ ،میدنخب نورد رد یلو میوش یم خلت ور ای
 .دندنبب ار ام مدع مشچ دنناوت یم
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 يزیرگ ماخ ره بل و هدعم ز هک یهاوخ
ایرد وچ شاب یمه ،خلت ور و  رهوگ رپ
96 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

:تسا يدیما ان لامک رادنپ رگید هبنج

 لوغ ِزاوآ ناد تیدیم ون و سرت
لوفُس ِرعق ات وتِ شوگ دشک یم

 دیشک الاب ار وت هک ییادن ره
دیسر الاب زا هک ناد یم ادن نآ

دَرَوآ صرح ار وت هک ییادن ره
 دَرَد مُدرم وا هک ناد یگرگ گناب

1959 ات1957 هرامش تایبا مود رتفد ،يونثم٫يولوم-
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 زا ینیرق ای نورد زا ییادص و دزرس ام زا یشنکاو و دمآ الاب زورما يدرد رگا میتسه هار رد همه ام هک مینادب
 ،يا هدیسرن ییاج  چیه هب شنکاو نیا اب سپ ینک یم راک دوخ يور تساهلاس وت هک داد رس يدیماان گناب نوریب
 هتشاد راظتناو مینک ییاسانش ار درد نیمه و مینک زاب ار اضف دیاب ام طقف ، تسینهذ نم يادص نیا هک مینادب
 اب دیابنو میوش تحاران دیابن طقف .میتسین لماک ام و دش دنهاوخ رهاظ يرگید ياه درد زاب هار نیا رد میشاب
 و هدش هدوشگ ياضف ،دوخ يور زکرمت اب طقف هکلب ،مینک مرن هجنپ و تسد ینهذ نم ياهشلاچ اب ،لامک رادنپ
.میسرب يدازآ و نما ياضف هب ات مینک دوخ يادتقم ار روضح هب هدنز ناسنا

تسرب دزاس ادتقم ار وا هک ره
تسشن يدازآ و نما ماقم رد
2867 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

❤مارتحا و قشع اب
��ژورن زا سگرن
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��داتسا و ناتسود تمدخ مالساب��

 .متشون مدوخ هب ار مایپ نیا دوب هتفرگ ار مناج هک یشمارآ رد همانرب اب راک عقوم

 نهذ هکيزیچ ره و تیاهوزرآ و اه هتساوخ مامت ،اهنآ يریگ لکش یگنوگچ و یتخانش ناور ياهزاین هب شاب هاگآ
 وت ،دنا هتشاد هگن بارس رد اروت و دنا هدرک رود لصا زا ار وت اه نیمه و دشاب یم یتخانشناور زاین کی ،هدیم نوشن
 .تسا هداوناخ صوصخ هب نارگید اقلا و سکع ًامامت ،دنا هدرک گنل و جیگ ار
 کی لیکشتببس هک اقلا ره( تسا حیضوت هب زاین . تسا هدرک ریگ کیرات قاتا نیا رد و هدرک رواب و هدینش نهذ
 تسینكرد لباق نهذ اب و تسا تخس شا شریذپ ).تسا یکیرات قاتا دننام هتفرگ وزرآ ناونع هک بذاک زاین
 .ینک يروآدای ار تلصا مادم و يوش هاگآ دیاب وت یلو
 ،یلصا دوصقم کی ياراد ،یتسه روعش و یگدنز سنج زا ،تاقولخم فرشا ،یتسه یبیجع و دیدج دوجوم وت يرآ
 نهذ هک هچنآ زا رتارف ،یشاب یم یتسه ِناهج اب طابترا رد وت .یهد ماجنا يراک تسا رارق ، يا هدمآ یفده اب
 .ییاتکی و ریظن یب ،صاخ وت ،هظحل نیا تیاهنیب و تیدبا سنج زا ، دمحم انالوم سنج زا . دنک روصت
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 رگمدیوگ یم نهذ ؛ تسا تخس ششریذپ .تدوجو کیرات ياه قاتا هب ، نهذ چوپ و بذاک ياهزاین هب شاب هاگآ
.یشیدنایب وت هک هچنآ ره زا رتالاو یهار و فده ،تسه يرآ ؟تسا نیا ریغ یفده و یهار
 ، يرفاسم وت ،ینامهموت ، یتسین هدنور وت ،یتسین هدننک لمع و هدنریگ میمصت ،یتسین يا هراک وت شاب هاگآ الصا
 نامرف تشپ زگره رفاسم ،دنیب یمن ار تاکرادت شدوخ زگره نامهم ،دنک یمن لاوس ییاریذپ عون زا زگره نامهم
.دنیش یمن
 وت رب تا یتخانشناور ياهزاین مامت ندوب چوپ شتقو هب ،راد هگن ار تدوخ ،نیشنب شمارآ و توکس رد شاب هاگآ
 نکفارون ،تدوخ يور نک زکرمت ،تدوخ يور نک راک ،نک راک طقف وت .... دوش یم نایامن وت رب هار ،دوش یم المرب
 ، لمع تردق ،تینما سح زا ولمم ،تسا یناوارف سنج زا تسا کین ناهج تاذ شاب هاگآ...ناباتب تدوخ يور ار
.درخ و لقع

ناتسود امش و زیزع داتسا زا ساپس
دزی_یلع دیس-
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