
داستان جالب بوقلمون هایی که پز / دست نوشته های یک سزمایه گذار موفق 

 کشیدند

 

اگش دس عبل ُبی اخیش ًبم . سّاًؾٌبعی ثبصاس عِبم یکی اص سّػ ُبی هْفمیت دس ثبصاس عِبم اعت
َ گزاساى هؾِْسی ُوچْى ّاسى ثبفت، جْسجی ؽْاستض ّ  َث گْؽتبى خْسدٍ، … ثشّتوٌذاى ّ عشهبی

. دتوب هی داًیذ کَ ثخؼ هِوی اص هْفمیت ایي افشاد َث سفتبسُب ّ ؽخصیت آًِب هشثْغ ثْدٍ اعت
ٍ ُب خصیصَ دیگش ُوَ هتغیشُبی هِوی اعت کَ هی تْاًذ  َ کبسی ّ د تشط، غوغ، ُیجبى، هذبفظ

/ ثِتشیي خجش دس ثبصاس عشهبَی چیغت؟  .دس هْفمیت ؽوب دس ثبصاس عِبم اثشگزاس ثبؽذ
 !!!ثْللوْى ُبیی کَ پش کؾیذًذ

 
ً گذار مُفق در   ٌای یک سزمای  ً در ادامً سلسلً مطالة رَاوشىاسی، دست وُشت

ٌای جٍاوی اس وظزتان می گذرد  :تُرس 
 

کَ تجشَث دیشت اًگیض فؼبلیت دس  (1929اص جولَ ثیؾتش سّصُبی عبل )اکٌْى چٌذیي عبل اعت 

ٍ ام ٍ ام، ثلکَ عْد ُن ثشد دتی اگش صیبى . ثبصاس عِبم سا داسم ّ دس اغلت هْاسد ًَ تٌِب صیبى ًذیذ
هی کشدم هبجشای ؽگفت اًگیضی ثْد صیشا ایي ؽبًظ سا داؽتن تب ّیژگی ُب ّ ًمبغ ظؼف غجیؼت 

دسعت هثل سفتي َث کبلج ثب . اًغبًی سا دس ثضسگ تشیي آصهبیؾگبٍ ثؾشی سّی کشٍ صهیي ثؾٌبعین

اگش فؼبالى . ؽِشَی سایگبى تْام ثب پبداػ ُبی هتٌبّثی کَ َث هٌظْس تؾْیك َث هي دادٍ هی ؽذ
ّال اعتشیت عْدی ثیؾتش اص آًچَ اًتظبسػ سا داؽتن َث هي ثبصگشداًذًذ، فکش هی کٌن َث ایي دلیل 

ثْد کَ تْام ثب کٌجکبّی عیشی ًبپزیش خْد ثشای ؽٌبخت آًچَ افشاد ثؾشی هبیل َث اًجبهؼ 

 .ُغتٌذ، ثبصاس عِبم سا اص دیذگبٍ سفتبس جوؼی ًگبٍ کشدم
 

دس ایي هطلت عؼی داسم َث ؽشح رٌُیبت هشدم ثپشداصم، رٌُیبتی کَ اغلت هْجت صیبى دیذى آًِب 
هذط . اهیذّاسم ثتْاًن ًؾبى ثذُن کَ چگًَْ هی تْاى اص ثْسط عْد ثشد. دس ایي ػشصَ هی ؽْد

خبغش خْاًٌذگبى ثی صجش، اکٌْى ُیچ ظشسی ًذاسد کَ ثگْین َث ًظش هي کلیذ پیشّصی ایي اعت کَ 
 .َث ػجبست دیگش، ثبیذ هتعبد ثبؽین! دلیمب ثشخالف آًچَ دیگشاى اًجبم هی دٌُذ ػول کٌین

 

ثب ایي دبل هی داًن، ایي فشهْل آًمذس عبدٍ َث ًظش هی سعذ کَ ُیچ کظ اص آى پیشّی ًخْاُذ 
اگش ُوَ عؼی . دس ّالغ اگش ثغیبسی اص هشدم هطبثك آى ػول هی کشدًذ کَ دیگش کبسعبص ًجْد. کشد

تٌِب . هی کشدًذ ّلتی لیوت ُب پبییي اعت الذام َث خشیذ کٌٌذ، دیگش هؼبهلَ خْة ّجْد ًذاؽت

هؼذّدی اص افشاد لیوت ُبی هٌبعت سا پیذا هی کٌٌذ صیشا اکثش هشدم ُشگض لیوت ُبی هٌبعت سا 
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دس ّالغ اؽتجبٍ جوغ ایي . جوغ ُویؾَ صیبى هی کٌذ صیشا ُویؾَ دس اؽتجبٍ اعت .ًوی ؽٌبعٌذ
َث ًظش هی سعذ اًگیضٍ ُوغْیی دس ثبصاس عِبم دس ّالغ دؽوي . اعت کَ هؼوْلی سفتبس هی کٌذ

َ گزاس اعت . َث ُویي دلیل اعت کَ هْفمیت دس ثْسط تب ایي دذ دؽْاس اعت. هْفمیت عشهبی
اگش فکش هی کٌیذ هی تْاًیذ َث آعبًی ّ دائوب هخبلف ثب آًچَ اص ًظش دیگشاى دسعت اعت ػول 

دس ُش هشدلَ، فشد ّعْعَ هی ؽْد آًچَ سا کَ هٌطمی َث ًظش . کٌیذ، ایي کبس سا اهتذبى کٌیذ

 ..اهب ایي کبس غیشػبلالًَ اعت. هی سعذ اًجبم دُذ
 

 تٍتزیه خثز در تاسار چیست؟

 
ّلتی هبجشاُبیی سا کَ دس اثتذای فؼبلیت دس ثبصاس عِبم داؽتین هشّس هی کٌن، اص ایٌکَ چطْس 

خیلی چیضُب سا . جشات کشدٍ ثْدم دس کوبل ثی تجشثگی لذم دس ایي ساٍ ثگزاسم هتؼجت هی ؽْم
ًوی داًغتن ُشگض دتی َث ایي ًکتَ فکش ًکشدٍ ثْدم کَ خجش خْة دس هْسد عِبم یک ؽشکت ایي 

 .اعت کَ لیوت آى پبییي ثبؽذ
 

ٌُْص ًتْاًغتَ ثْدم  .ُویي غْس ًوی داًغتن کَ اخجبس ثذ هی تْاًذ ثبػث ثبال سفتي لیوت ُب ثبؽذ

دالیل هؾخصی پیذا کٌن کَ ًؾبى دُذ چشا کغبًی کَ َث کبس عِبم هی پشداصًذ ثیؾتش ثبصًذٍ اًذ 
ػبهلی کَ ًمؼ هِوی دس صیبى ُبی فؼبلیت دس عِبم ثبصی هی کشد ٌُْص ثشای هي یک . تب ثشًذٍ

گوبى خیلی ظؼیفی داؽتن کَ خطش ثبختي دس ثبصاس عِبم دس سّصُبی . کتبة هِش ّ هْم ؽذٍ ثْد

ُویي غْس ًوی فِویذم چشا افشاد هبیلٌذ اّساق ثِبداس اسصؽوٌذ . اّل ُفتَ ثیؾتش اص ُویؾَ اعت
ّلتی دیذم لیوت ُب دسعت دذّد عبػت یک ثؼذ اص . خْد سا ثفشّؽٌذ ّ کن اسصػ ُب سا ًگبٍ داسًذ

 .ظِش دس پبییي تشیي عطخ خْد ُغتٌذ، فکش کشدم ایي یک فشهْل غالیی ّالؼی اعت

 
هي هی فِویذم ػبهل ثشد ّ ثبخت افشاد کوتش َث اّظبع التصبدی ّ ثیؾتش َث سّاًؾٌبعی اًغبًی 

چشا . ثشخی خصْصیبت رٌُی کَ تمشیجب دس ُوَ ّجْد داسد، هبًغ هْفمیت هب ُغتٌذ. ثغتگی داسد

ّلتی فشّػ یک دعتَ اص عِبم ثشاین عْدآّس ثْد، آى سا ًفشّختن؟ چشا صجش کشدم ّ ثب ایي کَ 
ؽبُذ پبییي سفتي ثیؾتش لیوت ُب ّ دس ًتیجَ کوتش ؽذى عْدم ثْدم، دتی پیؾٌِبد فشّػ 

 …عِبم خْد سا اسائَ ًذادم ّ عْاالتی اص ایي دعت
 

ٌایی کً پز کشیدود  داستان جالة تُقلمُن 
 

اّ . هي َث ایي ًکتَ پی ثشدم کَ سفتبسم کبهال هثل پیشهشدی ثْد کَ دس دّساى کْدکی هی ؽٌبختن

یک تلَ ثْللوْى داؽت ّ یک ًمؾَ اثتذایی، ؽبهل یک جؼجَ ثضسگ کَ دس لغوت ثبالی آى یک 
ایي دس ثب یک پؾت ثٌذ، ثبص ًگَ داؽتَ هی ؽذ ّ یک تکَ سیغوبى َث آى . دس ثب لْال ًصت ؽذٍ ثْد

َ ُبی رست . هتصل ثْد کَ اًتِبی آى صذ هتش آى غشف تش َث یک اتبلک هی سعیذ یک سد ثبسیک اص داً

ّلتی َث جؼجَ . دس هغیش ثْللوْى سیختَ هی ؽذ کَ آًِب سا َث عوت جؼجَ ُذایت هی کشد
َ ای کَ چٌذ ثْللوْى . هی سعیذًذ، دس داخل آى همذاس خیلی صیبدی رست هی دیذًذ دسعت دس لذظ

 .َث داخل جؼجَ کؾیذٍ هی ؽذًذ، دّعتوبى پؾت ثٌذ سا هی کؾیذ ّ دس سّی جؼجَ هی افتبد

 
عپظ . یبدم هی آیذ یک سّص کَ ثب اّ ثیشّى سفتَ ثْدم، دیذم کَ دّاصدٍ ثْللوْى دس جؼجَ اػ اعت

ػجت ای کبػ ّلتی ُوَ دّاصدٍ »: پیشهشد گفت. یکی اص آًِب ثیشّى جِیذ ّ هبًذ یبصدٍ ثْللوْى

یک دلیمَ صجش هی کٌن، ؽبیذ اّى یکی ُن … ثْللوْى تْی جؼجَ ثْدى سیغوبى سا هی کؾیذم
 .اهب ّلتی هٌتظش ؽذ تب دّاصدُوی َث دسّى جؼجَ ثبص گشدد، دّتبی دیگش ُن ثیشّى جغتٌذ« ثشگشدد
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ُویي کَ یکی دیگَ ثشگشدٍ، . هثل ایٌکَ ثبیذ َث ُوبى یبصدٍ تب لٌبػت هی کشدم»: پیشهشد گفت
 «.سیغوبًْ هی کؾن

 
اّ کَ یک ثبس هْفك ؽذٍ ثْد دّاصدٍ . ثبص ُن پیشهشد هٌتظش ؽذ. اهب عَ تبی دیگش ثیشّى پشیذًذ

اصال . ثْللوْى سا َث دام ثیٌذاصد، دبال ساظی ًوی ؽذ ثب کوتش اص ُؾت ثْللوْى َث خبًَ ثشگشدد

ًوی تْاًغت اص ایي فکش صشفٌظش کٌذ کَ چٌذ تب اص ُوبى ثْللوْى ُبی اّلی دتوب َث جؼجَ 
هٌتظش هی هًْن تب ایي »: عشاًجبم ّلتی فمػ یک ثْللوْى دس جؼجَ هبًذٍ ثْد، گفت. ثش هی گشدًذ

 «.یکی ُن ثیشّى ثشٍ یب یکی دیگَ ُن ثیبد تْی جؼجَ ّ ثؼذػ دیگَ هی سم

 
تٌِب ثْللوًْی کَ دس جؼجَ هبًذٍ ثْد ُن ثیشّى پشیذ ّ َث عبیش ثْللوْى ُب پیْعت ّ پیشهشد دعت 

. فکش کشدم ایي هبجشا ثی ؽجبُت َث ثبصاس عِبم ًیغت. اص پب دساصتش ساٍ خبًَ سا دس پیؼ گشفت
 78 دالس هی سعذ، دلن ًوی خْاعت آى سا دتی َث ًشر 80ّلتی هی دیذم ًشر ّادذ یک عِن َث 

.  دالس ثفشّؽن77 تٌضل پیذا هی کشد هبیل ثْدم آى سا َث 75دالس ثفشّؽن ّ ّلتی ایي سلن َث سلن 
 دالس ثفشّؽن، دس ػجت ثْدم اص ایٌکَ چَ 65ّلتی ُن ثبالخشٍ هججْس هی ؽذم ُش عِن سا َث ًشر 

 .ػبهلی هْجت ؽذٍ ثْد ایي لذس هٌتظش ثوبًن

 
 

ً گذار کىجکاَ تاشید  یک سزمای
 

ػلت ػاللَ هي َث ثبصاس عِبم دس هشدلَ اّل ایي ثْد کَ َث غْس غجیؼی توبیل چٌذاًی َث تالػ 

صیبد ًذاؽتن، دلیل دّم ایي دمیمت ثْد کَ تمشیجب ُش چیضی کَ ُش کظ َث غْس اتفبلی دس هْسد 
َ ای ًبدسعت اص آة دس آهذٍ ثْد ّ ُویي اهش کٌجکبّی ام سا  عِبم َث هي گفتَ ثْد، َث غشص ًبثبّساً
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 .تذشیک کشدٍ ثْد
 

ٍ کبس دس ایي ثبصاس َث تجبست خْد هؾغْل ؽذم، هثل توبم افشاد دس  ُوچٌبى کَ َث ػٌْاى یک تبص
 .هؼشض پٌذُب ّ ساٌُوبیی ُب لشاس هی گشفتن

 

ظبُشا ثؼعی اص ایي پیؼ ثیٌی ُب َث دمیمت هی پیْعت ّ هي تؼجت هی کشدم اص ایٌکَ چشا تمشیجب 
ثشای اسظبی کٌجکبّین، َث . توبم کغبًی کَ هی ؽٌبختن، اًجبؽتَ اص اغالػبت ًبدسعت ُغتٌذ

َ ُب ّ تجبدل ًظشات افشاد َث ظبُش ثبُْػ دس  غشص هشهْصی ؽشّع کشدم َث یبدداؽت کشدى توبم تْصی

ثْسط؛ اگش دّعتی هی گفت کَ ثشای یک دشکت عشیغ، عِبم ؽشکت یًْبیتذاعتیتظ اعتیل سا 
 .ثخشم، ایي پیؾٌِبد سا دس کتبثچَ خْد هی ًْؽتن

 
ٍ ُب ثؼذ یبدداؽت ُبیی سا کَ َث ایي تشتیت جوغ آّسی کشدٍ ثْدم هْسد ثشسعی، لشاس دادم تب ایي  هب

ُویي اهش هْجت ؽذ هطوئي . اغالػبت پیؾگْیبًَ سا ثب آًچَ ّالؼب اتفبق افتبدٍ ثْد همبیغَ کٌن
ؽْم توبم دذط ُبین هجٌی ثش ایٌکَ غبلت ًکبتی کَ دس هْسد ثْسط هی ؽٌیذم هغبیش ثب دمیمت 
ثْد، دسعت ثْدٍ اعت، دتی ثب دزف اغالػبت افشاد غیشهغّْل یب کغبًی کَ َث ًظش هی سعیذ 

خْدؽبى ُن چیض صیبدی اص اظِبس ًظشاتی کَ هی کٌٌذ ًوی داًٌذ، اگش فمػ دٍ عِن اص عِبهی سا 
 .کَ َث هي تْصیَ هی ؽذ خشیذٍ ثْدم، صیبى خیلی صیبدی هی کشدم

 

ّلتی هتْجَ ؽذم آى دعتَ اص فؼبالى ثْسط کَ تصْس هی کشدًذ عْد هی کٌٌذ ثذّى اعتثٌب صیبى 
َ ای سا دس ایي صهیٌَ آغبص کٌن تب َث دلیل آى پی ثجشم آیب دلیل آى ایي . هی کشدًذ تصوین گشفتن هطبلؼ

ثْد کَ افشاد توبیل داؽتٌذ َث جبی خشیذ عِبم ثی سًّك، عِبم پش سًّك سا دس صهبى ًبهٌبعت 

خشیذاسی کٌٌذ؟ دس کوبل تؼجت هتْجَ ؽذم َث ُوبى سادتی کَ ثب خشیذ عِبم ثی سًّك هتعشس 
 .هی ؽْین، خشیذ عِبم ثب سًّك ُن هی تْاًذ َث صیبى هب توبم ؽْد

 

َ ُبی تجبسی، ؽشایػ صٌؼتی ّاکٌؼ ُبی  غی یک دّسٍ صهبًی غْالًی، جشیبًبت ثْسط، چشخ
دّساى افضایؼ لیوت دالیل ّ تبثیشات گًْبگْى سا هْسد هطبلؼَ لشاس دادم ّ دسیبفتن کَ ّلتی لیوت 

هگش ایٌکَ ثذاًین ایي اسصاًی تْام ثب اسصًذگی  .عِبم َث غْس ًغجی اسصاى اعت ُیچ اسصؽی ًذاسد
کغی کَ عِبم »: هی گْیذ (یکی اص ثْسط ثبصاى هؼشّف)آیشص .ُوبى غْس کَ کلٌل لئًْبسدپی. اعت

یک ؽشکت سا صشفب َث دلیل آًکَ لیوت آى ظبُشا اسصاى اعت هی خشد هثل کؾبّسصی اعت کَ 
َ ُبی  دهبعٌج داسد، اهب ُیچ تمْیوی ًذاسد ّ فکش هی کٌذ یک سّص گشم پبییضی، هْلغ کبؽت داً

 «.ثِبسی اعت

 
 !شثاٌت تُرس تا آب َ ٌُا

 

اگش ؽوب َث هذت چٌذ عبل . ُوچٌیي کؾف کشدم کَ ثبصاس ثْسط تب دذی هثل ؽشایػ جْی اعت
گشم تشیي سّصُب سا تذول کٌیذ، ایي فکش کَ فشدا دتوب ُْا خٌک تش خْاُذ ثْد ؽوب سا خْؽذبل 

هی کٌذ، َث ػالٍّ ّلتی لیوت عِبم َث غْس غیش ػبدی افضایؼ هی یبثذ، افشاد فکش هی کٌٌذ دتوب 

 .هذتی ثؼذ لیوت ُب کبُؼ خْاٌُذ یبفت
 

کن کن هؼبهالتی فشظی دس ثبصاس ثْسط سا . ایي هطبلؼبت ثیؼ اص پیؼ هشا َث هْظْع ػاللَ هٌذ کشد

ّلتی اغالػبتن دس . دس رٌُن هجغن کشدم ّ آًِب سا َث دلت دس دفتشچَ یبدداؽتن ثجت ًوْدم
خصْؿ یک دعتَ عِبم هؼیي ّ ؽشایػ ثبصاس دسعت َث ًظش هی سعیذ، الذام َث خشیذ کشدم، 

َ ای هی سعیذ کَ َث هیضاى لبثل لجْلی ثبال ثْد،  عپظ ّلتی لیوت ُب افضایؼ هی یبفت ّ َث ًمط
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افضّى ثش ایي، ّلتی یک دعتَ عِبم سّ َث تٌضل هی سفت ّ َث ًظش  .الذام َث فشّػ هی کشدم
 .هی سعیذ کَ ایي سًّذ ثذّى تغییش اداهَ خْاُذ داؽت، آى سا هی فشّختن

 
هي ًغجت َث ُوتبیبًن کَ ثب پْل ّالؼی ثبصی هی کشدًذ، ّظغ ثِتشی داؽتن، صیشا ایي هؼبهالت 
کبغزی ُیچ تشط سّاًی َث هي ّاسد ًوی کشد ّ اص غشفی، خطش توبم ؽذى عشهبَی هذذّد ًیض 

 .ّجْد ًذاؽت
 

 اَلیه تجزتیات یک تاسي کار

 
ُش ّلت صیبى هی کشدم، عؼی داؽتن َث ػلتؼ پی ثجشم ّ اص اؽتجبُبتن َث ًفغ خْد اعتفبدٍ 

ثؼذ اص چٌذ ُفتَ یب چٌذ هبٍ کَ ثبالخشٍ ثب دسدعش فشاّاى اص دّعتبًن عْاالت صیبدی دس هْسد . کٌن
 .ثْسط پشعیذم، تْاًغتن دس کبُؼ دادى صیبى ُب دس ػولیبت فشظی ام هْفك ؽْم

 
هبٍ ثؼذ اص آى ًیض هؼبهالتن همذاسی .  دالس کغت کشدم200دس یکی اص هبُِب عْد خبلصی ثیؼ اص 

پیذا ثْد کَ َث تذسیج ثب تشفٌذُبی کبس ثْسط آؽٌب هی ؽذم اهب اص آًجب کَ اجذادم . عْد ًؾبى داد

اعکبتلٌذی ثْدًذ ّ توبیل ًذاؽتن دس هبجشاُبیی کَ پبیبى آًِب َث صیبى ختن هی ؽْد ؽشکت کٌن، 
عشاًجبم دس اًتِبی یک . َث ُوبى خشیذ ّ فشّػ فشظی کَ دس دفتشچَ یبدداؽتن ثْد، اداهَ دادم

عبل، اص ایي کَ دیذم اص غشیك ثبصی یک ًفشٍ کْچک تخیلی خْد َث چَ تئْسی ُبیی دعت یبفتَ 

 .ام، ؽگفت صدٍ ؽذم
 

یکی اص دعتبّسدُبی ایي تجشَث ایي ثْد کَ کن کن توبیل پیذا کشدم ثب پْل ّالؼی عِبم ثخشم؛ 

همذاس ًبچیضی اص پظ اًذاص اًذک خْد سا اص ثبًک گشفتن ّ اص دّعتی خْاعتن تب هشا َث یک کبسگضاس 
ٌُگبم ّسّد صیش چؾوی اغشافن سا . ثب دبلتی ؽشم آلْد ّاسد دفتش کبسگضاس ؽذم. ثْسط هؼشفی کٌذ

َ ای هشهْص . هی پبییذم، اص ایي هی تشعیذم کَ آؽٌبیی سا دس آى جب ثجیٌن خیبل هی کشدم ُوَ َث گًْ

 «.یک عبدٍ لْح دیگش ُن اص ساٍ سعیذ»: هی گْیٌذ
 

َ ای گشفتن،  آى سّص ثؼذ اص ظِش ّلتی لیغتی اص عِبم ؽشکت ُبی هختلف سا خشیذاسی کشدم ّ ّسل
کبهال اًتظبس داؽتن کَ یب توبم عِبهی کَ خشیذاسی کشدٍ ثْدم تٌضل کٌذ ّ کل عْدم اص ثیي ثشّد یب 

.  دالس عْد کشدم300اهب هتْجَ ؽذم کَ دذّد . ایي کَ ؽشکت کبسگضاسی ًبگِبى ّسؽکغتَ ؽْد
ػجت هغخشٍ اعت کَ ایي ُوَ عبل صدوت کؾیذم، ثجیي اّظبع اص کی َث : ثب خْدم فکش کشدم

 .ایي هٌْال ثْدٍ اعت

 
سّص ثؼذ هٌتظش ًؾذم تب ًْعبى لیوت ُب سا دس سّصًبهَ ثخْاًن اهب ُش ثیغت دلیمَ َث کبسگضاسم تلفي 

ُوبى هْلغ فِویذم خشیذ عِبم ّ ُوضهبى ثب آى، فکش کشدى َث هْظْػی دیگش چمذس . هی صدم

ثبیذ اػتشاف کٌن کَ اّلیي تجشثیبت هي دس ثْسط َث ًذْ ؽگفت  اًگیضی َث ًفغ اداهَ . عخت اعت
سّ َث )اّایل ثیؾتش اص صیبى عْد هی کشدم چْى دس یک ثبصاس گبّی . فؼبلیتن دس ایي ثبصاس سلن خْسد

اگش صیبى ُبین ثیؾتش ثْد ادتوبال اص فؼبلیت دس ثْسط صشف ًظش . َث ثبصاس ّاسد ؽذٍ ثْدم (صؼْد

هی کشدم ّ اص غشفی اگش عْدُبین خیلی صیبد ثْد، ایي اهکبى ّجْد داؽت کَ ثیؼ اص دذ َث کبسم 
 .هطوئي ثبؽن ّ ثشای یبدگیشی ثیؾتش، تالؽی ًکٌن

 

خالصَ ایٌکَ ثخت ثب هي  یبس ثْد تب دس اّلیي توبط ُب ثب ّال اعتشیت اص ایي غْل ثی ؽبر ّ دم 
َ هٌذ ؽْم غی هؾبُذاتی کَ دس ایي عبل ُب داؽتن، . ًتشعن ّ َث تذسیج ثیؾتش َث آى ػالل

فِشعتی ثلٌذ ثبال اص خطبُبیی کَ تمشیجب ُش کغی دس ثبصاس ثْسط هشتکت هی ؽْد، تِیَ کشدم 
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اؽتجبُبتی کَ هی تْاى آًِب سا ًْػی سفتبس جوؼی تلمی کشد خذا هی داًذ کَ هي ُن َث عِن 
 .خْد اؽتجبُبتی کشدٍ ّ ٌُْص ُن هی کٌن
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