
 مالس ضرع و ادخ مان و دای اب
 
 ینوفمسرتسکرُا نیرتهوکشاب و نیرتگرزب
 
 ره مدینش و مدید مدرک تقد ،یگدنز هب انیب و مدش رادیب نهذِ باوخ زا یتقو ؟منکیم افیا ار یشقن هچ ینوفمس نیا رد مسرپیم مدوخ زا
 ناگدنرپ ییارُسهمغَن و هراظن هب هک منیبیم نامسآ رد ار هام ،تعاس ِکیت کیت اب .دوشیم هتخاون یگدنز ینوفمس باتفآ عولط زا شیپ زور
 .تسا هتسشن
 
 ...و اهمدآ ِشوجوبنُج ،دوشیم زاغآ یگدنز ِيوپاکت دیشروخ عولط اب
 
 ،دناهتفرگ هدهعرب هنادهعتم و اوُق ِمامت اب ار هوکشاب رتسکرُا نیا ِيربهر یگدنز ۀلیسوهب هک نامزیزع يزابهش ياقآ نیشنلِد ياوَن و ادص اب
 .دنوادخ ِروضح هب ندش هدنز ینعی یشقنیب ِشقن .دننکیم افیا ینوفمس نیا رد ار یشقن مادک ره مزیزع ِناتسود نینچمه و دوشیم هتخاون
 .ناجِ نارای و ناهارمه ۀمه و ناج يزابهش ياقآ ،ناج ِيانالوم ،یگدنز زا ساپس
 
 نم .تسا دَلَب بوخ ار شَراک ،یگدنز ،وا منکن تلاخد رگا ،دوشیم هرادا یصاخ ِمظن اب هک منکیم هدهاشم ار مندب ،هدنب شقن اما و
 .مراپسِب یگدنز ِتسد هب ار مدوخ مامت میلست اب و منادیمن چیه هکنیا يدبَا ۀظحل نیا رد ندوب رضاح و ندش رفص اب طقف
 
 شدوخ هک هنوگنآ مهد هزاجا و مریگب رارق دنوادخ ِناتسد رد ملق و ِینِ دننام هک تسا نیا ِمزلتسُم یگدنز ینوفمس اب ندش يزاوم نیاربانب
 .دزاونب و دنک هرادا ارم دنادیم حَالص
 
 لیدبت و لمع ،نابز و ناهد ،شکاوَه ،هکَنپ
 
   هکنپ :عوضوم
 نامه هک هیشاح هب منهذ زا ار اهیگدینامه و اهرابغ ات تسا نشور ماُدم و هراومه هک ،منکیم روصت یتانئاک ُِلک ِدرخ و يدزیا ِمد ار هکنپ
  .دناریم تسا ملد زکرم
 .دنکیم تیاده نوریب هب ار اهشقن و تاّقلعت ،اهیگدینامه ياهرابغ نیا ات ماهدرک نشور یمئاد یشکاوه زین ملد ِزکرم رد و
 
  شکاوه ،اوه ۀیوهت :عوضوم
 
 .دوش زیمت و كاپ اوه ات دراد اوه ٔ◌هیوهت هب جایتحا دراد دوجو عوبطمان يوب ای و اوه یگدولآ هک ییاهاج و اههاگراک ،اههناخراک رد
  
 زا ار اهیگدینامه ِرابغ و اهیگدولآ ات میراد هگن نشور هشیمه ار نآ و مینک بصن اوه ۀیوهت ِهاگتسد کی دیاب نامنورد رد زین اهناسنا ام 
 نامنورد ياوه ات دراذگن ياجرب رِضُم و هفاضا ِزیچچیه و ار همه و همه ...و هزیتس تمواقم ،تواضق ِلثم .دنک كاپ هظحلهبهظحل نامنورد
 .دشاب یشیالآ ره زا رود و كاپ
 
 یشومارف و تلفغ زا ینهذنم ،میراذگب ینوریب ِلفآ ياهزیچ يور ار نامزکرمت رگا هظحل مین ،نآ کی ام یتقو میوگب مه ار نیا هتبلا
 و بظاوم لاح همه رد و هشیمه ام نیاربانب .دنکیم هدولآ ار ناملد زکرم طیحم و دنکیم شوماخ ًاعیرس ار شکاوه و دنکیم هدافتسا ام
 .ددزَُدن ار نامروضح هنایزوم ینهذنم ِشوم نیا ات میتسه نامیرایشه ِبقارم
 
 نابز و ناهد ،نابز و ناهد ِشقن اما و
 بوخ !دشاب دناوتیم ياهشیدنا ره میهد اهب نامیاهرکف و اههشیدنا هب رگا دننکیم افیا روضح يرایشه هب ام لیدبت رد ییازسهب ِشقن ام
 دنکیم لیدبت يزیچ نامه هب ار ام و .دراذگیم یقیمع یلیخیلیخ ریثأت ام ِدرکلمع رد میزاس يراج نامنابز رب ار اهنآ و ابیز ای تشز ،دب ای
 .تسا هدش جراخ نامناهد زا هک
 
 یپ مهم نیا هب ام هک الاح یفنم ای تبثم .دنراد ار دوخ يژرنا و راب یگمه مینکیم يراج نابز رب ام هک یتاملک و تالمج نیاربانب
 نهذ ِمنهج يارَقهَق رد ار ام اههّقح و اهدنفرت نیا اب ینهذنم ات مینکیم تیاعر ار اوتِصْنَا و وّقتِا ،زیهرپ ،مادم و هظحلهبهظحل سپ ،میاهدرب
 .دناشکن تسا تکاله و یتسین نامه هک
 
 لیدبت و لمع 



 
 هک یگدنز و یتسه نیناوق هب نامنورد ِیعقاو ِيادن اب و شوجدوخ هکلب ینوریب لماوع و نهذ تلاخد نودب ام یتقو ،لیدبت و لمع اما و
 نامه هک لیدبت ِلمع و دوشیم راکهب تسد مه یگدنز مینکیم لمع هفقویب و هناصلاخ ،تسا اههنیمز ۀمه رد ناربج ياهنوناق ،لماش
 .هللاءاشنا .دریگیم تروص ناکف نک ،دوشیم وشب
 
 :دیامرفیم انالوم 
 
 نامیشپ ِلد نآ و وت ،ناشیرپ ِنَت يا ورب
 دماین مرگید ِلد ،متسَرَن ات ود ره ز هک
 770 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 
 كاپ ۀعرزم نیا رد كاخ نیا رد كاخ نیا رد
 میراکن مخت رگِد قشع زج هب رهِم زجب
 1475 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 
 ناوارف ساپس"#$% 
 نارهت زا هرهاط


