
 ��روضحجنگ هارمه ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس

 

 »✨زکرم ِندرک مدع «ِدحاو ِمغ✨

 2996 لزغ و 907 همانرب

 

 یسک رگا و .دربیم نایم زا ار وا ِيویند ياهمغ دنوادخ ،دنک دودحم دحاو یمغ هب ار شیاهمغ سک ره«

 .»ددرگ كاله نیمزرس نیمادک رد هک درادیمن ییانتعا وا هب دنوادخ ،دشاب هتشاد یفلتخم ياهمغ

 )ثیدح(

 رییغت مه نم لاح دنوشیم دایز و مک یتقو ،دنامهم میارب هک دنتسه ییاهنامه ،زکرم رد هتسشن ياهنیچهطقن

 .دنکیم

 تبسن هک یتیساسح ات هدرک یخوش و يزاب ردقنآ میرایشه اب اهنآ ،دهدیم رارق میرادیب ِرومأم ار اهمغ یگدنز

 .دزیرن مهب ارم رگید و دورب نیب زا مراد اهنیچهطقن هب

 

 یملوژَپ مغ ره ِيزاب تسد ز نم رگ��

 یملوگ ،دنمدرخ و یمدوبن كریز��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ِینادان و تقامح و منامب یقاب دنمدرخ و كریز و مزیرن مههب مغ ره ِیخوش زا نم دوشیم ببس هک ییاهیهاگآ

 :منکن میرایشه ِهارمه ار ینهذنم

 .شبات لاحرد هشیمه ،یتسه قشع باتفآ وت هک نادب -1

 لَحُز نوچ ،میدوبن قشع ِباتفآ رگ��

 یملوزُن رد هگ و ،هُدنَا ِدوعص رد هگ��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 مناج رب ار یمغ ،هتفرگ ار مدع ياج و زکرم رد هدمآ نوچ ،تسیلصا ِناج يارب مغ و هودنا کی یگدینامه ره

 .دنکیم لیمحت

 هک ینیبیم ،يَربِب رتالاب نهذ ِنیمز زا )ار تهجوت ینعی( -یتسه هدنز هجوت و يرایشه وت هک- ار تدوخ رگا

 ،ندیشک درد و لوزن و »یگدینامه ِندشمک« ِبش و ،ندرک يداش و دوعص و »یگدینامه ِندش دایز« ِزور نیا

 .ياهدش نآ ِراچد ،نهذ رد يرایشه ِنداد رارق تلعهب هک تسیمّهوت اهنت

 



 .تسییاتکی ياضف يوسهب میامنهار ،دسریم مناج ِماشم هب هدشهدوشگ ياضف رد هک قشع يوب -2

 

 یتسین زووالق ،قشع ِرصم ِيوب رو��

 یملوغ ِراتفرگ ،صرِح ِهیت ِلها نوچ��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 هک ،منکیمن اهر امنهار نودب و اهنت صرح ِنابایب رد ار میرایشه ،هظحلنیا ینوریب و ینورد ِقافتا رد سپ

 هنارایشهان ِدرد يههاریب هب و دریگب طلغ ِسردآ هک ،دوش ینهذ ياهنم رگید و مدوخ ِینهذنم ياهلوغ ِراتفرگ

 ات ،رتشیب و رتشیب هچره منکیم زاب ار اضف .دوش رترود و رترود ییاتکی نما يهناخ زا و دورب نداد درد و ندیشک

 .موش ییاتکی ياضف دراو تمالسهب نآ ِلابندهب و هدرک سح رتيوق و رتيوق هچره ار قشع يوب

 

 عولط يهزاجا مناج ِباتفآ هب ،مهجوت ِزکرم رد مدع نداد رارق و اضف ندرک زاب اب -میرایشه و هجوت هک- نم -3

 .مناسرب ماجناهب ار »قشع ِراک ندرب ولج« ِتیرومأم و هدشن نیشنهناخ ات ،مهدیم ار هدشزاب ياضف رد

 

 يدُب نیشنهناخ ،اهناج ِباتفآ رو��

 یملوخد و جورخ و باب ِحتف ِدنبرد��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و وجتسج و ندرک لاؤس و رکف تشپ رکف و هلئسم ِلح« ِینادرگرس ِيداو هب ندش دراو ،هلئسم ِرد ندرک زاب 

 هلئسم نیا نوچ هک عنام هب ندش لیدبت و هدشن لح يهلئسم ندنام یقاب- هلئسم زا ندش جراخ رخآ رد و »...

 .دنکیم روجنر و هتسخ ار مناج و هداد رده ار زیزع ِرمع ياههظحلنیا -منک یگدنز مناوتیمن نم سپ دشن لح

 

 ياهنم زا نتفرگ کمک اب ای منهذ رد سیلبا یتقو .مریگب ماینهذنم زا ار يزاسهلئسم تیصاخ هک ملوئسم نم

 ار مهجوت مامت ینعی ،دنکیم رحِس ارم و دوش لح دیاب هک دهدیم ناشن ار ياهلئسم ،نوریب رد نارگید ینهذ

 :دسریم میرایشه ِدادهب رحسِ عفد ِدنمتردق تیبمین نیا ،عوضوم نآ تمسهب دعلبیم

 

 یهتنم يا ریگ هداشگب ار هدقع��

 560 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 !نک ضرف هدشلح ار هلئسم !هدیسر اهتناهب يا

 



 و انالوم سرد ياپ هچنآ دنیبب ات ،دهدیم رارق هظحلنیا قافتا ِشیامزآ يهتوب رد ار مناج نابرهم یگدنز -4

 .منکیم هدایپ هنوگچ لمع رد ،ار ماهتفرگ دای رادیب و هاگآ ياهيرایشه و يزابهش ياقآ

 

 زاون نَحَتمُم يدبن ناج ِناتِسلُگ رو��

 ؟یملوسر یک ،افو ِغاب ز ابص نوچ نم��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ِتیسنج ینعی ،متفین ینهذنم ماد هب و هدشن هدیشک نهذ هب ،مربب راکب ار میاههتخومآ متسناوت لمعرد رگا

 .موشیم ییاتکی ياضف و افو ِغاب ِدراو تمالسهب ،منک تسلا هب يافو و هدرک ظفح ار تسا تییادخ هک مایلصا

 .دباییم نایاپ دوب هدیشک هک ییادج ياهدرد و هتفای شزاون ریظنیب ِییاتکی نآ رد مناج

 ،تساهتینما سح و اهشزاون نیا يهنشت هک ار مناج ،هظحل ِقافتا رد »زاوننحَتمُم« ییوداج تغل ِيروآدای

 .دنکیم قیوشت ،ناحتما ِشتآ رد ندش دراو و تسلا هب يافو ِغاب تمسهب

 بلاق رد نآ ِنایب اب مه نم و دوشیم هتفگ مناج ِشوگ رد ،متفرگ ناحتما نیا زا هک یمایپ و دیدج يهبرجت

 .دش مهاوخ یگدنز ِروآمایپ ،يونعم ماغیپ

 

 .تسيداش اب تکرح و صقر لها هراومه قشع -5

 یتسین هاوخ ْفد و هراب عامس را قشع��

 ؟یملوخُش یک لزغ ،گنچ و يان وچمه نم��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 ،ناجیه ،رکف هب( منکیم نایب هظحلنیا هک هچنآره دیاب »مرَبِب ولج ار قشع ِراک« تسا رارق هک مه نم سپ

 .دشاب هارمه تیقالخ و لیصا يداش اب و فیطل همه )راتفر و راتفگ

 

 ياهتبثم يور طقف دیاب مهجوت ینعی ،منک بلط يداش بابسا طقف دیاب -ماهدنز ِهجوت و يرایشه هک- نم

 هب ار يداش رگا سپ ،تسيداش سنج زا ادخ نوچ ،مهدب هار منورد هب ار يداش طقف ات ،دتفیب دارفا و اهتیعضو

 .ماهداد رارق مزکرم رد ار ادخ ،مهدب هار مزکرم

   ادخ = يداش = نم

 .ماهدرکن تسلا هب يافو ،ماهداد رییغت تییادخ زا ار مسنج منیگمغ هاگره سپ

 ،مریگب ار نآ يولگ دمآ یمغره ینعی ،شمزادنیب تیمها يهجرد زا دیاب ؟هنوگچ ،مَنَکب ار مغ لیبس دیاب نم

 .يرادن ار مهجوت زکرم هب دورو يهزاجا و یتسین مهم وت هک مناتسب وا زا ار مَداد



 ینعی ،هداتفا دشاب مهجوت زکرم رد هکنیا زا و میرایشه زا مه یگدینامه دوخ ینعی ،دتفیب یگدینامه ِمغ یتقو

 .دزیریمن مهب ارم شایخوش رگید

 

 يوراد دراد هظحلره ادخ :هک تسا نیا ماهدش نآ ِراچد هک ینهذنم ِماکز ِنامرد يارب گرزب ِيراودیما -6

 .دنکیم ماهظحل نیا ِدراو ار دعُبراهچ ِیتمالس

 یهبرف ِيوراد يدادن رگ میقاس��

 یملوحُن رد ،حدق و جاجز ِبل نوچمه��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 یلصا ناج و هدرک ناج شون ار »ندوب« يوراد ات ،نورد هب منادرگرب نوریب ناهج و نهذ زا ار مَیور تسیفاک

 .دنک ادیپ شیازفا

 لضف و فطل ،هداد تسدزا ار یتمالس يوراد ،مدش اهیگدینامه یخوش و مغ يزاب ِلوغشم و مدنام نهذ رد رگا

 .دوریم شهاک رد یلصا ِناج و هدرکن تفایرد مه ار ادخ

 

 رد وا ِروضح هب یهاگآ ِتکرب زا مزیچهمه و اهتیعضو و دعُبراهچ و دتفایم مرس رب ادخ يهیاس ییاشگاضف اب -7

 .دوشیم نادابآ ،منورد

 

 وا ِعورف و يدُبَن نمچ يهیاس رگ��

 یملوصایب ،ناسخ ِتخب ِتخرد نوچ نم��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دننام و هدش اهمغ يزاب دراو ارچ ،منک دراو میگدنز ياج همه رد مناوتیم ار وا هب هجوت و قشع راثآ یتقو

 لوصا هک تساجک محور يدنمرخ و یکریز سپ ؟موش نادرگرس صرح ِنابایب رد ،راخ يهشیریب يهتوب

  ؟دنکیم باختنا ندرک یگدنز يارب ار ینهذنم لوصا و هدرک شومارف ار شیوخ

 

 زا کیره اب ات ،تسا هدش راذگاو )میگدنز ياهتیعضو و دعُبراهچ( نم يدام تمسق ِشود رب ادخ تناما -8

 .مرَبِب ولج ار قشع راک اهنآ

 یتفاتن رگ قح ِتناما نم ِكاخ رب ��

 یملوهَج و مولَظ ،كاخ ِجازم نوچ نم��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 ؟ار مادک درِخ و لهج نیب و ؟منیزگرب ار مادک رون و یکیرات نیب هک تسا رایتخا يهوق ادخ تناما

 زا ،مورب اهینهذنم هار هب ،مسج رد وا يهدنیامن و متسه ادخ ِناتسد هک هدش هداد نم هب هک یتردق نیا اب رگا

 ارم یسانشانردق همهنیا ؛منکیم هدافتسا مندوب مسج تیصاخ زا اهنت و هدرکن هدافتسا مایگنوگادخ تیصاخ

 ؟تسا هتفر اجک مايدنمدرخ و یکریز سپ ،تسا هدرک نادان رایسب و هارمگ رایسب

 

 .تسه هار ،ام تمسهب ادخ يوسزا و ادخ يوسهب ام يوس زا -10

 لامش ِيوس زا نیمی هب یتسین هار رو��

 یملومَش و بونج ِفیرح نمچ نوچ یک��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 و کبس نمچ دننام دیاب نم ،درادن یهیجوت چیه يدیماان و موشیمن هدنز و مسریمن نم هک هصغ و مغ سپ

 ياهلگ و رتزبس ارم ات ،مهد رارق اضق و ناکفنک يهدننکهدنز میسن ضرعم رد ار مدوخ و هدوشگ ار اضف اهر

 .دننک افوکش نم رد ار تکرب نارازه و تیقالخ ،ناماس ،دیما ِگنراگنر

 

 .تسا هدییور دنوادخ تمحر و لضف ِنشلگ رد نم يرایشه يهناد -11

 ؟یمَتفُکِش یک ،يدُبَن مَرَک ِنشلگ رگ��

 نیا ِییابیز رب ،دوش هاگآ و رادیب هک يرایشه ره و دوشیم افوکش دنوادخ تمحر و لضف ِنشلگ رد ام يرایشه

 .دراذگیم ریثأت ،دنکارپیم هک یقشع يوب و نشلگ

 ِضرعم رد و هدرب اضر نامسآ ِریز رد ار مدوخ ،یتیاضران و مغ رد مروضح ِلگ ِندرک هدرمژپ ياجهب مه نم سپ

 يوب ات ،دوش زاب مندوب و روضح ِلگ ات مهدیم رارق مرس رب ادخ تیانع و ششخب ِربا نارازه زا ناراب شزیر

 .دشاب اهيرایشه رگید يامنهار ،منکارپیم فارطا هب هک یقشع

 

 .تسه و هدوب ملاح لماش هشیمه ادخ ششخب و فطل -12

 یملوضف نم ،يدُبَن قَح ِلضف و فطل رو��

 زاب ار اضف هنارایشه درد ندیشک اب هک هاگنآ ،منک یگدنز تمحر و ششخب يهتسیاش و قیال ار مدوخ دیاب نم

 دنمشزرا تانئاک نیا رد مه نم هک منکیم مالعا ،ماهدرک زاب مایگدنز هب ادخ لضف دورو يارب ار نزور ،منکیم

 زاب ار اضف سپ ،منک ادخ تمحر و لضف يهیده ِقیال ار مدوخ دیاب .ماهدشن هدیرفآ هفاضا و دئاز و متسه

 .مریگب ار ینهذنم ياهییوگهوای و اهییوگهدایز يولج ات منکیم

 

 .دنتسه ون هب ون ياهیگدنز عولط لحم ،دنوشیم دراو مایگدنز يوج رد هک ون هب ون ياههظحل -13



 صصق ِعلطَم ونش باتفآ ز ،نک سب��

 یمَلوفُا رد نم ،يدوبن را علطَم نآ��

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نامسآ رد هک یباتفآ ات ،مزادنایم یگدنز ناور يوج رد و هدرک مامت ار لبق يهظحل رابمغ ناتساد هظحلنیا

 .دیوگب مناج شوگ هب ار يداش يهصق و ون ياهظحل يهدژم ،هدرک عولط منورد

 ناج لوفا و شهاک ثعاب هکاریز ،مهدیمن میرایشه و هجوت يهدودحم رد ار یمغ چیه دورو يهزاجا رگید سپ

 .دوشیم مییادخ

 

 .مراد هگن مدع روطچ و منک مدع ار مزکرم روطچ هک دشاب نیا دیاب نم ِّمغ و ّمَه مامت هظحلنیا

 

 ❣.دیشاب تمالس و داش

 دابآفجن زا هیضرم


