
 ادخ مان هب

 

 .يروضح جنگ ناتسود مالس ،يزابهش ياقآ مالس

 

 911 همانرب زا 2582 لزغ زا ياهصالخ

 

  یتسَتفرگب میاپ ،اجنیز مور هک مهاوخ

  یتسَتسَشنب لد رد ،یتسَدوبرب ار لد

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

ِ يرایشه هب یمک یتقو ینعی ؛مورب يراذگیمن و ياهدرک فرصت ار نم ِزکرم ،ادخ يا وت اما ،مورب مدع ِزکرم زا هک مهاوخیم

 ار نمِ زکرم اریز ؛مدرگرب یمسجِ يرایشه هب ،نم يراذگیمن رگید وت هک ماهدش هاگآ عوضوم نیا هب ،ماهدش لیدبت روضح

 .ياهتسشن اجنآ رد و ياهدوبر

 

 دش اپ یب و َرس یب لد ،دش ادوس ِهرخُس َرس

 یتَستفگ هک زار نآز ،یتسَدومن هک هم نآز

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 لفآِ زیچ ره زا یلاخ ینعی ؛اپیب و رسیب ام ِزکرم و دیآیم رد قشع فرصت رد ام ِلقع ،مینک زاب یقیقح ِروط هب ،ار اضف یتقو

 .دوشیم راکشآ ام رب یناهن ِياهزار و لحِ هار و دهدیم ناشن ام هب ار شدوخ دنوادخ هک تسا تروص نیا رد و دوشیم

 

 هزوریپ ِدبنُگ نیز ،هزور َِرپ هب رپرب

  یتسَتُفخن هک بش سب ،ادوس نیا رد هکنآ يا

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .اُوقَِّتا ینعی ،زیهرپ ینعی هزور

 

 .تسا رتهب رتشیب هچ ره ِرکف رد طقف و دسانشیمن ار زیهرپ ،هجو چیه هب ینهذ ِنم اریز ؛میریگب راک هب ار زیهرپ ِرَپ دیاب ام

 :میسرپب هناقداص دوخ زا .مینک زیهرپ نارگید و دوخ ِینهذ ِنم زا ،نامزکرم ِندرک مدع و میلست و ییاشگاضف اب دیاب ام نیاربانب

 

 ؟نارگید و دوخ ِندرک تواضق زا مینک زیهرپ میناوتیم ام ایآ

 ؟مینکن تبیغ و مییوگن ار مدرمِ بیع و مینیبن ار مدرم ِبیع هک مینک زیهرپ میناوتیم ام ایآ

 ؟ترفن و هنیک ،مشخ زا مینک زیهرپ میناوتیم ام ایآ

 ؟نارگید ِندرک ییامنهار و ینس و ربح زا مینک زیهرپ میناوتیم ام ایآ

 



 ،نهذ ِبش رد لیلد نیا هب مینادب دیاب و هظحل نیا ِتاقافتا ِربارب رد مینک ییاشگاضف طقف هک میریگب یعطق ِمیمصت دیاب ام

 .میرادن زیهرپ و تسا ینهذِ نمِ سنج زا نامزکرم نوچ ،میاهداتفا درد هب و تسا هدش هتفشآ نامباوخ

 

 مزووالق هک اتفگ ،مزوسیم هک دید نوچ

  یتسَتفَرَن هار ناک ،مزومایب تیهار

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دنوادخ هک دوب اجنیا ،مزوسیم مراد ،وا اب ندش یکی و شقشع ِبلط رد و مراد ار وا هب ندش هدنز ِبلط هک دید دنوادخ یتقو

 ،الاح ات وت هک مهدیم ناشن وت هب یهار نم نالا ،يوش هدنز نم هب هک يراد هناقداصِ بلط وت نوچ :تفگ و دش نمِ يامنهار

 ار هنهکِ ياهرواب و نارگید زا دیلقت اب اریز ؛مهدیم ناشن وت هب ار هار نیا نم هک تسا ییاشگاضف اب طقف و ياهتفرن ار هار نآ

 .مهد ناشن وت هب ار هار نیا مناوتیمن نم ،ندیتسرپ

 

 يراویدِ سپ هچرگ ،رضاح مَاوتِ شیپ نم

  یتسَتُفج وت روج اب هچرگ ،َماوتِ شیوخ نم

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 هب و ياهتفر ینهذ ِنم ِراوید ِتشپ وت یلو ،مشاب ادج وت زا ،نم هک هدوبن عقوم چیه و متسه وتِ شیپ هشیمه نم :دیوگیم دنوادخ

 .ياهدرک شومارف ار نم و ياهدیبسچ ...و لوپ ،نیشام ،هناخ ،لیماف ،رسمه ،دنزرفِ لثم ایند نیا ِلفآ ِياهزیچ

 .متسه نم وت ِیلصا ِلیماف هک یتروص رد ؟يدش قیفر ینهذ ِياهنم اب ارچ وت

 

 تسا قشع نم ِلصف و لصا ،مردپ ،مردارب

 یَبسَن ِیشیوخ هن دنامب قشع ِشیوخ هک

 3049 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 رکف ودِ نیب هلصاف هب و مینک شوماخ ار نهذ ،ییاشگاضف اب عقوم ره .تسا قشع مه نآ و میراد لیماف و دنواشیوخ کی طقف ام

 .مینکیم هبرجت ار تسام ِیلصا ِسنج هک قشع ،تروص نیا رد ،میوش هاگآ

 .تسا دنوادخ ام ِیلصا ردپ اریز ،تسا یَبسَن هطبار نیا اما ،میراد ردام و ردپ هک تسا تسرد

 

 هلمج منک تسار نم ،هلمح شوخ ِبلاط يا

  یتسَتخُپ هک گید ره ،یتسَدید هک باوخ ره

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ییاشگاضف ِقیرط زا یناوتیم وت اریز ؛یتسه هلمح شوخ ِبلاط وت هک یتسنادیم ،ینکیم راک يراد تدوخ ِيور هک یقشاع يا

 تزکرم رد هک یلفآ ِياهزیچ ِکت کت هب یناوتیم یگدنز َِدرِخ اب وت اریز ؛تسابیز وت هلمح تلع نیا هب .يوش هدنز یگدنز هب

 ِهدننک هدنز َِمد دنوادخ ،تروص نیا رد .ینک هلمح ییاشگاضف اب ...و هنیک ،تداسح ،مشخ ،نارگید زا شجنر ِلمح ِ:لثم ،تسا

 .دنکیم دازآ اه یگدش تیوه مه  نیا همه زا ار وت و دتسرفیم ار شدوخ



 ییامندوخ ،مدرمِ هجوت و دییاتِ لثم ،ینهذِ نم ِياهاذغ ،ناهج نیاِ گید رد هظحل هب هظحل و یشاب ینهذِنمِ باوخ رد رگا اما

 .دنکب وت هب دناوتیمن یکمک چیه دنوادخ ،يروخب و يزپب ار ...و ندرکن توکس عمج رد ،ندرک

 

 يدرف وزک تس يرمع ،يدرک مگ هک رای نآ

 یتسَتسُجن هناخ رد ،یتسَتسُجب شنوریب

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 رد رمع کی و ياهدش تیوه مه یناهج نیا ِياهزیچ اب اریز ؛ياهدرک مگ ار تدوخ تقیقح رد ،ياهدرک مگ ار یگدنز کی نآ وت

 ای یهاوخیم تینما ِسح تلوپ زا و يروآیم تسد هب يدایز ِلوپ نوریب رد ًالثم .ینکیم وجتسج ار یگدنز کی نآ ،نوریب

 ار لیصا ِقشع نآ ینوریب ِياهزیچ رد ینعی ؛دنک تخبشوخ ار وت دناوتیم وا ینکیم رکف و يوشیم فلاخم ِسنج کی ِقشاع

 روضح ِيرایشه نامه ،دنامیم وت اب هک يزیچ اهنت و دنوریم نیب زا ینوریب ِياهزیچ نیا اریز ،تسا لاحم نیا و ینکیم وجتسج

 .تسا

 ار قافتا سپ .دوشیم رسیم قافتا رهِ ربارب رد ییاشگاضف اب اهنت ،ینوردِ يوجتسج نیا و نک وجتسج نورد رد ار دنوادخ نیاربانب

 :اریز ؛دنزب فرح وتِ قیرط زا ،یگدنز کی نآ راذگب .نزن فرح تنهذ اب .نک شوماخ ار تنهذ .نکن تواضق

 

 تسه ملاع رد هچ ره تسین وت ز نوریب

 ییوت هک یهاوخ هچنآ ره بلطب دوخ رد

 1759 یعابر ،تایعابر ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نتُسج نیا رد تسوت اب ،ربلد نآ هک هفُرط نیا

  یتسَتشَگب هک اج ره ،وا تس هتفرگ وت ِتسد

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 هتفرگ ار امِ تسد هظحل هب هظحل و ًامئاد ،دنوادخ اما ،مینکیم وجتسج ار دنوادخ ینهذِ نم اب ،ام هک نیا اب ،هک هبیجع یلیخ نیا

 عطق ام ِتسد زا دنوادخ ِتسد هک میوشیم ثعاب ،مه َِرس ِتشپ ِياهرکف اب ،هنافساتم ام اما ،دنک هدنز شدوخ هب ار ام ات ،تسا

 .دوشیمن مدع نامزکرم هک تسام ِریصقت هک میریذپب ار تیلوئسم دیاب ام .دوش

 

 وجیم و هدش هرمه ،وا اب وا ِنتسُج رد

  یتسَتُفهن هک ییوگ ،ییادیپ ز تسود يا

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 هب هنارایشه ام هک دوشیم ثعاب هظحل هب هظحل ِییاشگاضف نیا و مینک ییاشگاضف هظحل نیا رد طقف ،یگدنز ِبلط رد دیاب ام

 .تسا هدش ناهنپ مینکیم رکف ام و دوشیمن هدید تسا کیدزن ام هب ،دنوادخ هک سب زا مینادب دیاب و میوش هدنز دنوادخ

 

 رهم یهلا ابیرف ،امش دنمتدارا

 


