
ریخلاوبا دیعس وبا

 یم ار زاین نیا ،یناریا ِدنمجرا ی هدنیارُس و رَوشِنیب ،ریخلاوبا دیعس وبا ِیگدنز هب نتخادرپ زا شیپ *
 ی هنوگ هب منانابرهم امش اب ار ینخس هک منیب
. مراذگب نایم رد ،هناتسود یلد درد  
 
)ندرک یپک ای( یرادرب تشونور
.درادن زیچ چیه زا یهاگآ ،دوش یم هداز ردام مکش زا هک یسک *
 )هعماج( نامزاه رد اهرت سپس ،دزومآ یم هداوناخ رد و ردپ ،ردام زا تسخن ،شَیگدنز یازارد رد ینت ره *
 .دوش یم هدوزفا شیاه هتسناد رب
دیارُس یم ردام شیاتس رد ازریم جریا داش ناور *

ردام داز وچ ارم دنیوگ
تخومآ نتفرگ نهد هب ناتسپ

نم ی هراوهاگ َِرب اه بش
تخومآ نتفخ و تسشن رادیب

درب اپ هب اپ و تفرگب متسد
تخومآ نتفر هار ی هویش ات
منابز رب فرح ود و فرح کی

تخومآ نتفگ و داهن ظافلا
نم ِبل رب داهن دنخبل

تخومآ نتفکش لگ ی هچنغ رب
تسوا ِیتسه ز نم یتسه سپ
تسود شمراد ،تسه و متسه  ات

 هچ .تسا ینتخومآ زیچ همه ناهج نیا رد هک دیوگ یم ام هب شا هدورس نیا رد هتخیهرف یازریم جریا *
 !یفرژ ِشزومآ
 یسک .هزادنا یب یاه یدب مه و رایسب یاه یبوخ مه .تسه زیچ همه مینک یم یگدنز ام هک یناهج رد *
 ،اهنآ ی همه اب دهن یم ناهج نیا هب یاپ هک
 .دوش یم وربور ،یرگید زا سپ یکی  
 هاگآ و دنمدرخ ینت یگرزب رد ،دزیرگب اه یدب زا و ددرگِب اه یبوخ دِرگ هب هک سک نآ ،تسادیپ هتفگان *
 .دش دهاوخ
 اب ار شیاه هتخومآ یلاسگرزب رد ،دشاب هتشاد نتفگ نخس رد یناوت ای و نتشون رد یتسد رگا نت نیا *
  یارب و دروآ یم ذغاک یور رب دوخ ی هشیدنا ِشور
.دناسر یم نارگید شوگ هب اه ینارنخس رد ای و دراذگ یم راگدای هب ناگدنیآ و نادنزرف  
 .تسا نیا یگدنز ِنییآ ،میشاب هتشادن تسود ای هتشاد تسود هچ ،میهاوخن هچ ،میهاوخب هچ ام *
 وگزاب دناوت یم هک هنوگ ره هب ار شیاه هتخومآ و دناسانشب ناناوجون هب ار شنیمزرس ناگرزب یسک رگا *
زا هک دز ار بسچرب نیا  وا هب ناوت یمن ،دنک
  .)هدرک یپک ای ( .تسا هتشادرب تشونور نارگید ی هتشون  
 نآ شناد ِتخرد ره زا و هدناوخ ار نوگانوگ و دنچ ییاه هتشون ،یناگرزب ی هراب رد هک یرگشهوژپ *
 اه هژاو اب اه رت سپس و هدیچ یا هشوخ ناگِتخیهرف
 تشونور سک نامهب ای و نالف زا هک ،وا هب ِندز بسچرب ،تسا هتشون ار یا هتشون شدوخِ یراتشون ِشور و  
.تساوران ،هتشادرب



 تشونور سک نامهب ای و نالف زا هک ،وا هب ِندز بسچرب ،تسا هتشون ار یا هتشون شدوخِ یراتشون ِشور و  
.تساوران ،هتشادرب
 مه هب ندز بسچرب زا و هتفرگ شیپ رد ار درِخ ِهار دوخ یاه نتشون و نتفگ نخس رد هک تسنآ رت تسرد *
.مینک یراددوخ ناشیدنا مه و نانابز
 هتفرگ رب رد ار نامنیمزرس هک ییاه یناماسبان و اه یدب رب هک میشاب راودیما میناوت یم مینک نینچ رگا *
،دش میهاوخ هریچ
 .تخیر میهاوخ نمشد بایسآ هب بآ رگیدمه نایم نتخادنا ییادج گنس اب هنرگو  

یهنِب ، یراد رس رد هچنآ
یهدب ،یراد فَک رد هچنآ و

 یهََجن ،دیآ وت رب هچنآ و

 نم « :میناوخ یم ، ناهرب زا ماگشیپ ِروشنیب ،ریخلاوبا دیعسوبا مان هب یکسن ِراتفگشیپ رد *
»؟متسیک
 نیا رد هدنیارس نیا ِراک یگژیو .دهد یم روخرَد یخساپ شسرپ نیا هب شیاه هدورُس اب رو هشیدنا نیا و
 نادند تسا یخساپ نیا و دنا هدش هدورس یسراپ یابیز یاه هژاو اب همه و همه شیاه هدورس هک تسا
 یسراپ ِنابز ،میشکب نوریب یسراپ نابز زا ار یزات یاه هژاو رگا دنیوگ یم هک یناسک هب نکش
!!؟دریم یم
 ریخلاوبا دیعسوبا خیش هب هزاوآ رُپ ینهیم میهاربا نب دمحم نب دمحا نب هللا لضف دیعسوب *
 نامز زا .تسا هتسیز یم یهام مجنپ ی هدس زاغآ و مراهچ ی هدس نایاپ رد ،رابت یناریا تسیدنمشنیب
 و یشوهَرف مک مک دیسر یگدنلاب هب وا هک یماگنه .تسین تسد رد یهاگآ نادنچ وا یناوجون و یکدوک
 .دندرک ییامندوخ شیاه یگتسیاش
 شهاگداز نامه رد ۴۴۰ نابعش مراهچ رد و هدش هداز هنهیم رد یدیشروخِ یتفراَرف ۳۴۶ هامرذآ ۲۱ رد وا *
.تسبورف ناهج زا هدید
 هتفرگ یاج ،دابآ قشع کیدزن ،)تسا ناتسنمکرت کاخ رد نونکا( ،درویبا و سخرس نایم هنهیم *



.تسبورف ناهج زا هدید
 هتفرگ یاج ،دابآ قشع کیدزن ،)تسا ناتسنمکرت کاخ رد نونکا( ،درویبا و سخرس نایم هنهیم *
.تسا
 رد هک )مهم( نیهِم یدادیورِ یپ رد .تخومآ ار ثیدح و هقف سخرس و ورم رد یناوجون یاهلاس رد وا *
.دروآ یور )نافرع( یسانش نادزی هب و تسویپ نایفوس هورگ هب و هدرک اهر ار شزومآ دادخر شَیگدنز
 و یسخرس لضفلاوبا خیش ِدزن شزومآ و نایفوس ی هگرج هب ندش نورد زا سپ دیعسوبا خیش *
.تشگرب دوخ هناخ هب و هنهیم هب یلمآ باصق سابعلاوبا
 ار یراپسهَر هک دوب هلاس ۴۰ وا .دیزگرب ار نتفر ورف دوخ رد و ینیشن هشوگ لاس تفه هک دوب ماگنه نیا رد
 ار وا اب یراگِزاسان ِرس )یملع و یعرش ناگرزب یا هتفگ هب ای ( اهدنوخآ اجنآ رد .تفر روباشین هب و دیزاغآ
 و یو ربارب رد و هتفر نایم زا اه)تفلاخم( یزرَوداپ نیا هک دییاپن یدنچ یلو .دنتشادرب
.دندروآ دورف رس شیاه هشیدنا
 .دهد یم تسد یرادید انیسروپ و ریخلاوبا دیعس وبا نایم روباشین رد * *

یرگن منوچ ،نم هب دوش وکن وت مشچ
دید دناوتن هک نآ ره ،دوش روک ات

ناتسد یب نیا ِتسد ز ،نک مدازآ
ادخ ِتسد یا ،وت ناماد و نم تسد

ام ِربلد یب شابم ،ام َِرب ،لد یا
ام َِرب ،لِد دس ود هک هِب ،ام ِربلد کی

یراب ،یرادن نیب یادخِ مشچ رگ
تسرپ هلاسوگ هن ،وش تسرپ دیشروخ

ناسآ نتفگ و ندرک َدوُب راوشد
تسین مراوشد چیه و رایسب ناسآ

یور َدنادرگِب وت زک یسک ،زورما
تَیور دنیب یور مادک هب ،ادرف

 رونم نب دمحم وا ی هون .درک یم یرپس شناوریپ نداد شزومآ هب ار دوخ ِنامز ِرتشیب ریخلاوبا داتسا *
 زا دیحوتلا رارسا مان هب )یباتک( یکسن رد
:تسا هدمآ ،هزاوآرپ تسا یکسن هک کسن نیا رد .تسا هتشون ،شگرزب ردپ یگدنز ِینوچ و دنچ
 یم نخس )تولخ( تفُهَن رد و دندوب رگیدکی اب زور هنابش هس .دندش هناخ رد خیش اب انیس یلع ِروپ .…
 ندش نورد ی هناورپ یسک هب هن ود نآ .دنتفگ
 زا انیسروپ زور هنابش هس زا سپ .تعامج ِزامن ماجنا یارب زا رگم ،دندمآ یم نوریب دوخ هن و دنداد یم
 یم ام هچ ره « :دوب نیا خساپ ؟یتفای هنوگچ ار خیش دندیسرپ انیسروپ زا نادرگاش .تفرب دیعسوبا دزن
».دناد یم وا ،مینیب
 ِلها و ریپ ره اریز تسا هزاوآرپ اباب هنم هب اجنآ رد .تسا ناتسنمکرت رد ریخلاوبادیعسوبا هاگمارآ *
.دنمان یم اباب دنوسپ اب ار یلد

ندرک ناوتن رامش ار وت ناسحا



ندرک ناوتن رامش ار وت ناسحا
درک مناوتن رارق یمد وت یب یم
درک ناوتن رازه زا وت ِرکُش کی
ییوم ره دوش نابز نم ِرَس رب رگ

 

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ تشهبیدرا
)یدالیم( ییاسرت ۲۰۲۱ هم هام اب ربارب


