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نالوئسم هفیظو
نانآ ینارون یاه لد و مدرم لاح هب ندروخ هطبغ

تسا هدرک اطع ناریا نمؤم تلم لابق رد ادخ هک یتیلوئسم رطاخ هب یرازگرکش

 قادصم
اه هناشن

 ناناوجون و ناناوج تبغر و قوش اب یراد هزور
یراوخ هزور هب نانآ قیوشت یارب نمشد همانرب مغریلع

لاس یاهزور نیرت مرگ رد و امرگ لمحت اب هارمه یراد هزور

یربهر رادشه
 ضرغم یاه تسد شالت هب مدرم داحآ و نالوئسم هجوت موزل

هدنیآ لسن یدوبان و نید زا روشک یگدنلاب هب ور لسن ندرک رودینید یب و یراوخ هزور جیورت یارب ثیبخ و نمشد فده

 روشک رساترس رد لاسما سدق زور میظع ییGیپهار
نGلسم یاهروشک زا یرایسب رد و

یریگ هجیتن
 ندرک هدنز یارب نانمشد ی همه لباقم رد یگداتسیا یارب ناریا تلم یگدامآ

نیطسلف ی هلئسم
نیطسلف نامرآ هب نGلسم یاه تلود یخرب تنایخ

نGلسم یاه تلم یربخ یب و یهاتوک و تیمها هناشن

تیمها
 روشک یاهرهش یضعب رد اوه یالاب ترارح رد مدرم روضح

روشک یبونج یاه ناتساٌ اصوصخم

 یعمج تروص هب نآرق یناوخءزج تاسلج
تاسلج نیا زا مدرم لابقتسا وهفّرشم دهاشم رد

 اه  هلحم ،اه نابایخ ،اهدجسم ،اه هینیسح رد یمدرم یاه یراطفا یرازگرب
رگید یاهرهش و نارهت یاه هچوک یتح و

هقباس
تشاد دوجو یمدرم یاه یراطفا هتشذگ یاه لاس زا

تشاد دوجو رگید یاه لاس زا رتشیب لاسما اما

یوضر سدق ناتسآ دننامهفّرشم دهاشم رد یمومع یاه یراطفارگید ی هنو[

یسانش بیسآ
 اه لته رد ماظن لوئسم یاه هاگتسد یخرب یراطفا

دنرادن یراطفا هب مه یزاین هک یدارفا و

لباقم هطقن
جرخُرپ و هنافرتم   یاه یراطفا
راطفا قحتسم دارفا هب هن مه نآ

قشاع یاه نادرگ هچوک ناونع هب مدرم یاه هناخ رد نداد یراطفا

 رازم یتح اه هینیسح و دجاسم رد اهرحس ات اه بش تاجانم و اعد تاسلج
ءایحا یاه بش رد صوصخ هب ادهش

ناضمر هام رخآ ی ههد فاکتعا

ناضمر هام یاهزور و اه بش زا یخرب رد یتاولص یاه تبابط

یریگ هجیتن
دراد دوجو مدرم تاقبط ی همه نیب رد تشذگ و راثیا

تسا یهلا تمحر بلج بجوم یناضمر هام نینچ
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اه یگژیو

ازع هب هقطنم مدرم دیع لیدبت
یلعج مالسا ناجورم و اه تسیرورت تسد هب

قادصم
دادغب رد هداوناخ دص دنچ ندش رادغاد

رگید یاهروشک و شدالگنب ،لوبناتسا رد یتسیرورت یاه مجاهت

تلع
 یتینما یاه هاگتسد ی هلیسو هب مسیرورت شرورپ
سیلگنا و اه تسینویهص ،اکیرمآ نماان یاه تسد و

اه تسیرورت ناگدنهد شرورپ دوخ ندید بیسآ
هجیتن

اه تسیرورت یلصا نابابرا مرج ندشن شومارف

یمالسا یاهروشک یخرب رد گنج شتآ دوجو
رگید یاهاج و یبیل ،نمی ،هیروس دننام

تلع
 اه تردقربا تلاخد اب یلخاد گنج هب یسایس تاعزانم لیدبت

هیروس رد صوصخ هب

قادصم
iهتشذگ هام هس و لاس کی لوط رد نمی مدرم ناراب

اهنآ هب رابکتسا هک یثداوح رد هیروس مدرم یراتفرگ
تسا هدرک لیمحت

 زا یربهر یبایزرا
نمی تیعضو

 ییGیپهار نآ دنتسناوت سدق زور رد هک نمی هنGیکح یربهر و مدرم هب ابحرم
دنزادنایب هار ار میظع

یریگ هجیتن
،یلخاد یاه یریگرد داجیا زا نمشد فده

تسا نیطسفلف ی هلئسم ندرپس یشومارف هب

تلع
یتسینویهص میژر یارب یتصرف داجیا

ناشزیمآ تیانج فادها یریگیپ یارب

یمالسا هزرابم کی نیطسلف یدازآ یارب هزرابم
تسا یناگمه و

نالطب لیلد
 دنناوت یم یلکش ره هب ایند یاج همه رد هک تساه نGلسم همه هفیظو

دنهد همادا ار یتسینویهص میژر اب هزرابم

رکذت
یبرع یلخاد هلئسم کی هب نیطسلف هلئسم mساکورف

تسا یطلغ بلطم
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اه یگژیو
لاملا تیب زا یموجن یاه تشادرب

تسا یمالسا ِبالقنا ِیاه نامرآ هب تنایخ و هانگ ،عورشمان

مزال تامادقا

تسا هتفرگ ماجنا هتشذگ رد هک ییاه  تلفغ و اه یهاتوک ناربج

 مینک ماr ار ایاضق دعب و مینکب ادصورس هک دشابن روجنیا
میراپسب یشومارف هب و

 ار هلئسم دنا هدش دهعتم رگید هوق ود مرتحم یاسؤر و مرتحم روهمج سیئر
دوش لمع دهعت نیا هب تیدج اب دیاب ،دننک لابند

دوش هدنادرگرب لاملا تیب هب دیاب عورشمان یاه تفایرد

دنوش تازاجم دنا هدرک ینوناق یب هک یناسک

دنوش رانکرب و لزع یتسیاب نوناق زا ناگدننک هدافتساءوس

یمالسا ماظن هیلع عوضوم زا هدافتسا رب ینبم نمشد همانربرادشه

نالطب لیلد
ناریدم ی هعومجم هب تبسن یموجن قوقح نابحاص مک دادعت

لوئسم یاه هاگتسد قداص و کاپ نانکراک و

لاملا تیب زا هدننک هدافتساءوس ناریدم دوجو گرزب بیع ندو[ فرطربهلباقم هار

یمالسا ماظن یاه هاگتسد ی همههلباقم لوئسم

هجیتنهعماج رد لمجت و فارسا ،یرگ یفارشا جیورت هشیر
لاملا تیب زا همعط ندروآ تسد هب یارب یمومع لیم

لاملا تیب زا اه مکش ندرکرپ و

یتوافت یب هجیتن
یمالسا ماظن هب تبسن مدرم یدGتعا یب ی هعجافلGها و

هطوبرم زکارم رد روضح یارب ناگدننک هدافتساءوس یتقایل یبلیلد


