
 .ناربج نوناق مرتحم ناگدننک تیاعر و زیزع يزابهش ياقآ زا ناوارف ساپس اب و مارتحا میدقت دورد اب

 

 ییزاس برط درک نامز رخآ رد رای

 ییزاب وا رهاظ ،ّدج ّدِج وا ِنطاب

 

 تشک ملع نیدب رای ار قاّشع يهلمج

 ییزاّنط وت ِلهج ،ناه و ناه دنکن ات

 

 3013 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،مدرک یم تراظن ار ما ینهذ نم ياهراک ،رظان ناونع هب یتقو و مدوخ يور زکرمت و قوف تایبا رد قمعت اب

 هب رداق دوب هتخادنا هار نهذ هک یکاخ و درگ رد هک تفرگ تروص ،منهذ رب رظان ِيرایشه يهلیسوب ییاهییاسانش

 .مدوبن اهنآ ندید

 

 درادیم هگن هدنز ار شدوخ نآ رد ینهذ نم هک یتخانشناور نامز ینعی ،تسا نامز رخآ ،تیب هب هجوت اب هکنیا یکی

 .دشاب هدیسر نایاپ هب دوش جراخ نهذ زا دهاوخ یم هک يرایشه ناونع هب نم يارب دیاب

 .تسا هدشن داجیا نم رد زونه یتلاح نینچ ًاعقاو یلو

 .منامب هظحل نیا رد هک دهدیمن ناما نم هب رکف تشپ رکف و مرب یم رسب هدنیآ ای هتشذگ رد تاقوا بلغا نوچ

 

 .دنک يزاس برط نم قیرط زا دناوت یمن و درادن یسرتسد نم هب دنوادخ ،یتیعضو نینچ اب

 

 يارب رای ِرهاظ زونه ینعی ،مهد یم ناشن هدش یطرش ياه شنکاو دهد یم ناشن منهذ هچنآ هب یتقو ،یفرط زا

 ِرهاظ منک یم میمرت ار ما ینهذ نم و مهد یم ناشن شنکاو نارگید ياهفرح هب زونه یتقو .تسین يزاب نم

 .تسین يزاب میارب رای

 

 نآ هن مریگب يدج هک دشاب يزیچ اهنت دیاب ،تاقافتا فارطا ياضف ینعی رای ِنطاب ،قوف تیب قبط هکیتروص رد

 .دهد یم ناشن منهذ هک يزیچ

 .دشاب شزومآ نیا رد هتکن نیرت يدیلک دیاش ،بلطم نیا

 :میراد باختنا ود ،هظحل نیا رد ام نوچ

  ،دهد یم ناشن نامنهذ هچنآ هب ندرک هجوت یکی

 .تسا نآ اب نتشادنراک و دهد یم ناشن نامنهذ هچنآ فارطا رد ندرک زاب ار اضف ،رگید باختنا



 .دنک یم نییعت هظحل نیا رد ار ام تشونرس مینک باختنا ار هار مادک ام هکنیا

 

 .دروخ یم مقر ام يارب هظحل نیا رد ،یلصا تیقفوم ینعی

 

 ار ام بش و زور رد يدُب نیّدلا سمش قشع هن رگا

 ار ام ببس زا و ماد ز يدوب اجک اه تغارف

 

 دوخ ِبات ز ام زا رامد يدروآرب توهش تب

 ار ام بت و بات يدوبن شقشع شبات زا رگا

 

 71 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 لولعم و تّلع يهخرچ رد و میتفا یم ماد هب مینک هجوت ینهذ ياه ببس هب ینعی مینک باختنا ار نهذ هار رگا

 یببس ماد هب ار ام یببس ره نوچ و دننک یم نییعت اه ببس ار ام تشونرس ،تلاح نیا رد .میوش یم راتفرگ اه

 .میرادن یشیاسآ و تغارف چیه دزادنا یم رگید

 

 .میوش یم رقتسم هظحل نیا نما ياضف رد و میروآ یم ور ببسم هب مینک باختنا ار ییاشگاضف هار رگا

 

 و تسا ندرک دب و بوخ و تواضق لاح رد هشیمه نهذ هک تسنیا تسا تیمها زئاح اجنیا رد هک يا هتکن

 .تسا ینهذ تلاح ود ره لماش دهد یم ناشن نهذ هک يزیچ ِنتفرگن يدج و نتشادن راک و ییاشگاضف

 نهذ میراذگب دیابن ،دشاب دارم قفو رب زیچ همه و دشاب بوخ نهذ دید اب ینوریب لاوحا و عاضوا رگا یتح ینعی

 .دنکب شدوخ نایاپ یب ياه هتساوخ ندرک هدروآرب لوغشم ار ام و دهد بیرف ار ام

 نودب نهذ نامه عقاو رد هک ینهذ نم باسح و دح یب ياه نتساوخ ینعی ،»توهش تب« هک میراد مه تیب رد

 .درب یم منهج رعق ات ار ام و دروآ یم رد ام راگزور زا رامد دوش اهر شدوخ لاح هب رگا هک تسا يزمرت یب و رظان

 

 .میا هتفرگ يدج ار هظحل نیا رهاظ ،تروص نیا رد ،میریگب شیپ ار لوا باختنا رگا

 .تسا يدج و مهم نامیارب هظحل نیا ِنطاب ینعی ،میریگب شیپ ار مود باختنا رگا

 

 يزیچ اب نتشادن راک ،نآ و دهد یم هئارا ار ادخ ای یگدنز اب ام تدحو و ندش یکی راکهار ،لوا تیب رد انالوم سپ

 .دنک فوطعم نآ هب ار ام هجوت دهاوخ یم هظحل نیا رد نهذ هک تسا



 رد ،بیترت نیا هب و دنا هداد رارق دوخ هحولرس ار مود باختنا ،ناقشاع يهمه هک دنک یم دیکأت ،مه مود تیب رد

 .دنایازب نهذ زا ار اهنآ و دنک راک اهنآ يور هک تسا هدرک ادیپ تصرف وا و دنا هتفرگ رارق ادخ سرتسد

 

 هظحل نیا قافتا ینعی مینک هجوت رای رهاظ هب رگا هک تسنیا میریگب میناوت یم قوف تایبا زا هک يا هجیتن سپ

 رظان نودب ینهذ نم کی تلاح نیا رد .میوش یم يزاس ببس لوغشم و میتفا یم نهذ ماد هب میریگب يدج ار

 .درب یم انف و يدوبان تمس هب ار ام تیاهن رد و دش دهاوخن اضرا تقو چیه هک دیآ یم دوجوب شهاوخ زا رپ و

 

 رد مینک لمع و رکف اضف نیا زا رکش و زیهرپ و ربص اب و مینک ییاشگاضف ینعی ،مینک هجوت رای نطاب هب رگا یلو

 تسا دنوادخ هب ندش هدنز هک نام یلصا دوصقم هب مه و دوش یم شخبرمث و رابرپ نامیاهراک مه تروص نیا

 .هللااشنا ،میسر یم

 

  

 رکشت اب

 كرامناد زا یلع

 


