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:لسٕت اَٚ  

؟؟ ضؽي يبضك: پفسيؽ ؼٚستب٘ٓ اق يىی ـٚقي   

ثٍٓ زی ٔيػٛاْ وٝ ثٛؼ خٛاثٓ ٔٙتهف يديت ٍ٘بٜ يه ثب ..    

 ٌفتٓ ثٍيفٜ، خجٟٝ ؼـٔمبثّٓ اِٚص ضبيؽ ثٍٓ ٞفزی.. ثؽْ خٛاثی زٝ وٝ وفؼْ فىف ِطهٝ زٙؽ

 ثّٝ : ٌفتٓ ٚ قؼْ ؼـيب ثٝ ؼَ ِٚی ثطٝ، يٛؼ ثٟٓ ٘سجت ؼيؽش ضبيؽ ثٍٓ ـٚ ضميمت ثؿاـ

.ضؽْ يبضك   

...ضؽْ يبضك ٌفتٓ وٝ ثٛؼ قضتی وبـ اَٚ ٍ٘بٜ ؼـ ضبيؽ     

 ؟؟ ٍ٘ٓ زفا  اْ زطيؽٜ ـٚ يطك قًٓ وٝ ٔٙی. ٘كؼْ ٞٓ ثؽي ضفف وٝ ؼيؽْ تبُٔ وٕی ثب ِٚی

؟؟ يبضميٓ ثفٟٕٝ وسی ٔيتفسيٓ وٝ ٞست ٚخٛؼٖٔٛ ؼـ تفسی يٝ زفا   

ؼيٍٝ؟ ٘فف يه ثٝ ايٓ ثستٝ ؼَ ؼاؼيٓ، ا٘دبْ سٍٙيٙی خفْ اٍ٘بـ    

....ضبَ ِٛؼاؼ٘ٝ  ؼـ ٚ وفؼٖ غفٝ ضبَ ؼـ ِطهٝ ٞف وٝ اي ٔدفٔب٘ٝ ضس   

 ٔكٕئٙبً وٙٝ ٍ٘بٜ ق٘بٖ ِجػٙؽ ٚ ضبؼ ٌٍٟبٞی ٚ غٍٕيٗ ٚ يجٛس زٟفٜ ايٗ ثٝ ٘ففِيبضك يه اٌٝ

.ضؽيٓ يبضك ؼَ غؽ ٘ٝ، ؼَ يه وٝ ٔيفٟٕٝ   

 يبضك ٚ ٟٕٔٝ ضؽٖ يبضك ؼـست :ِٚی ؛ غٛثٝ يبضمی ثّٝ غٛثٝ، غيّی يبضمی ٚ يطك

 ـاٜ آغف تب اٌٝ.. ٘ىٙٝ ٍ٘بٜ سفضٛ پطت ؼيٍٝ ٚ ٘ؿاـٜ تٟٙبتٖٛ وٝ ؛ ٟٕٔٝ ؼـست يه ضػعِ

 ٔيٍؿـٜ غٛش ثٟتٖٛ ثيطتف وبظ غؽتب اق غفاة، اي اخبـٜ ي وّجٝ تٛي ق٘ؽٌی ثبضٝ، وٙبـتٖٛ
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 وٙيؽ ا٘تػبة ؼـست پس خٟٕٙٝ وٙی ق٘ؽٌی ٘ؽاـي ؼٚسص وٝ وسی ثب ٞب وبظ ثٟتفيٗ تٛ ٌٚف٘ٝ

(..٘ػيطت)ثطيؽ يبضك ؼـست ٚ    

 اغالً وٝ وسی سٕت ٔيفٜ آؼْ ؼَ ِطهٝ يه. ٘يست ٞب آؼْ غٛؼ ؼست ضؽٖ يبضك ٔتأسفب٘ٝ

 ٘فف ؼٚ ايٗ ثيٗ ضسی ٞير لجُ ي ِطهٝ زٙؽ تب وٝ ثٟص ثٙؽٜ ٔی ؼَ ٚ ٘ؽاـٜ ثٟص اي ياللٝ

 يه ٔيبؼ ٚخٛؼ ثٝ ضػع ايٗ خبٖ ٚ ؼَ ؼـ ضس ايٗ قؼٖ ثٟٓ زطٓ يه ثب ٍ٘بٜ يه ثب ِٚی ٘جٛؼ

 ِٚی ضؽٜ يبضك خٛا٘ی تٛ..  ثفٜ ثيٗ اق ضس ايٗ وٝ ٔيىطٝ قَٛ ٞب سبَ ِٚی ضس ايٗ ِطهٝ

....ِٚی ثفٜ ضس ايٗ تب ٔيىَّٙٝ خٖٛٚ ،قفف ٘ىفؼٜ ففأٛضص ٔفي ٔٛلى تب   

...ضؽْ يبضك ثّٝ  

 پبـن ي ٌٛضٝ ِطهٝ يه ضؽْ ثبـٖٚ غيس وٝ ضؽيؽ ثبـٖٚ قيف قٔستٛ٘ی سفؼ ـٚق يه تٛ 

 لجُ ثب٘يٝ زٙؽ ي ٌؿضتٝ ثب ق٘ؽٌيٓ وٝ ضؽ ثبيث ِطهٝ يه ٕٞبٖ غٛـؼ ٌفٜ ثٟٓ ٍ٘بٕٖٞٛ

 ؼيٍٝ ٘فف يه ثٝ ؼَ  اي قٔيٙٝ پيص ٞير ثؽٖٚ ضؽْ يبضك ٘بغٛؼآٌبٜ ٔٗ ثّٝ.. ثىٙؽ ففق غيّی

.. ؼٚ٘فف ضؽْ ثّىٝ ٘ؽاـْ، ٚخٛؼ ؼيٍٝ ٔٗ ؛ ٘يستٓ پيص ِطهٝ زٙؽ يّی ٕٖٞٛ ؼيٍٝ ٔٗ.. ثستٓ

(..ثٟتفيٗ ضس )ؼيٍٝ ٘فف يه ثفاي ثٛؼ ضؽٜ ٞبيٓ ٘فس ؛ ٔيكؼ ؼيٍٝ ٘فف يه ثفاي لّجٓ  

ٞستيٓ ٞٓ ضجيٝ زمؽـ ٔيػٛـؼيٓ، ثٟٓ.. ثٛؼ يىی زيكٖٔٛ ٕٞٝ اَٚ، ٍ٘بٜ ؼـ ضبيؽ وٝ وسی  
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:لسٕت ؼْٚ  

 اٖٚ ؼـٔٛـؼ وفؼٖ غطجت ثب ٍٔٝ ٘ؽاـٖ، ٘هف يه ٘يست ٚ ٞٓ ضجيٝ ؼٚ٘فف ٘هف ٚلت ٞير

؛ وٙٗ پيؽا ضّی ـاٜ يه ثتٛ٘ٗ ٔطىالت   

 ٚ ٔيؽٚ٘ستٕص غٛؼْ ي وٙٙؽٜ وبُٔ ٚ ؼيؽٔص ٔی غٛؼْ ي آيٙٝ ٔٗ ٌفتٓ؛ وٝ ٕٞٛ٘كٛـ

 ، ثطٝ غب٘ٛٔٓ اٌٝ وٝ. ٔيىفؼْ پفؼاقيٟب غيبَ ، ٍ٘بٜ يه ثب اٚ٘ٓ. ثٛؼ ٌٕطؽٜ ي ٘يٕٝ يه ثفاْ

... ٚ  ٔيطيٓ ؼاـ ثسٝ  ، ٔيػفيٓ ٔبضيٗ ٔيػفيٓ، غٛ٘ٝ ، ٔيىٙيٓ تالش ثبٞٓ  

 غفق ٚ وٙٓ ٍ٘بٜ ثٟص ٔٙٓ ٚ ثطٝ ـؼ وٝ ثطٓ ؼيؽ٘ص ٔٙتهف پبـن ٕٖٞٛ تٛ ثفْ ثٛؼ ضؽٜ وبـْ

 ؼـ غبغص، ٞبي ٍ٘بٜ ثب ؼاـٜ، ياللٝ ثٟٓ اٚ٘ٓ وٝ ثٛؼْ فٟٕيؽٜ ثيص ٚ ثطٓ؛وٓ غٛؼْ افىبـ

ضٙيؽْ ٔی قؼ ٔی وٝ ضففبيی ؼٚستبش وٙبـ .   

ٌفتٓ ٚ خّٛ ـفتٓ ؼـغؽي غؽ لػؽ ثب ـٚق يه تب ٌؿضت ٚ ٌؿضت ٞب ـٚق    

ؼاـْ وٝ ٚلتٝ زٙؽيٗ ٚ ضؽْ يبضمت ٍ٘بٜ يه ثب. ؼاـْ ؼٚسِت ٚالًبً ٔٗ     

 ؼاؼٜ ثٟٓ يديجی لؽـت تٛ يطك ؛ ٔيطٓ ثيؽاـ ٚ غٛاثٓ ٔی تٛ فىف ثب ـٚق ٞف ٚ ٔيىٙٓ فىف ثٟت

....آيٙؽٖٔٛ ثٝ فىف ثيطتف، ٚـقش ، ثيطتف ٔكبًِٝ لؽـت ،   

ثؽتفيٗ ضس وٝ )ٌؿضت ٔؽتی. ٔيؽْ خٛاة ثًؽاً  وٙٓ، فىف ثبيؽ: ٌفت قيبؼي ثسيبـ تأُٔ ثب

(غؽايب ٘تيدٝ زی ٔيطٝ    
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. ثؽٜ خٛاثٕٛ تب ـفتٓ ٕ٘ی ؼيؽٔص ٔی ٚلت ٞف وٝ پبـوی سٕت ثٛؼْ، خٛاثص ٔٙتهف وٝ ٔٙٓ 

 تبخٛاة وٙٓ پيؽا ثيطتفي ضٙبغت ثبيؽ ٚ ٕ٘يطٙبسٕت وٝ: ؼاؼ خٛاثٕٛ ثًؽ ٞفتٝ يه ثٟفضبَ

ثؽْ ـٚ لكًی   

 ٚ وٙيٓ غطجت ٚ ثجيٙيٓ ـٚ ٕٞؽيٍٝ تب ضؽ، ٕٞيطٍی پبـن ٕٖٞٛ ٞب ضٙجٝ پٙح ٔب ي ٚيؽٜ

ثؿاـيٓ خفيبٖ ؼـ ٞبـٚ غٛ٘ٛاؼٜ ثًؽش ٚ ثطيٓ آضٙب ثبٞٓ ثيطتف  

 

  

ؼيؽاـ اق لجُ ـٚق يه    

..ثفْ ًٔطٛلٓ پيص ٚ ثٍيفْ اي ٞؽيٝ غٛاستٓ ثبـ اِٚيٗ ثفاي ٔٗ   

يه ٞؽيٝ ٘بلبثُ ثفاش  تٛ٘ستٓ تب ٌطتٓ غفٚة ٘كؼيىبي تب نٟف اق ـٚ ثبقاـ تٕبْ لجّص، ـٚق يه

....ثٍيفْ ،اق خيت غبِيٓ وٝ ٍ٘ٓ غػػع ٚ اق ٞؽيٝ ٞبي ٌفاٖ لييٕت    

 ٟ٘بؼْ اق قال  ي ٞؽيٝ غفيؽ ثفاي پَٛ ٘ؽاضتِٗ ضسفتِ آِٜ ؼيؽْ، ٔی وٝ ففٚضیُ قال ٞبي ٔغبقٜ

ٔيطؽ ثّٙؽ   

 غبِی خيت ٚ ليٕت ٌفاٖ ٞبي اؼوّٗ ؼيؽٖ ثب ٚ ٔيطؽْ  وٝ ـؼ.. ٚ آـايطی ٞبي ٔغبقٜ خّٛيِ اق

ٔيطؽْ ٘بـاضت ثيطتف   
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 آغفيٗ يٙٛاٖ ثٝ خّٛ ـفتٓ ٔيىفؼ؛ ٌفي خّٜٛ ثفاْ اي ٔغبقٜ يه زفغيؽٖ سبيت زٙؽيٗ ثب غالغٝ

 ضسفت وٝ ليٕتی ٞبي سًٙ ثب ٘مفٜ ٌفٖٚ ٌفؼ٘جٙؽٞبي اق ؛ ثٛؼ ففٚضی ٘مفٜ ٔغبقٜ يه ، ٔغبقٜ

افتبؼ آٔيٗ ٔفٌ ٌفؼ٘جٙؽ يه ثٝ زطٕٓ ِطهٝ يه.. ثٛؼ وفؼٜ ؼِٓ ثٝ   

 ثبيؽ اٚ٘ٛلت ٔيٍٝ ليٕتی االٖ: ٌفتٓ ؼِٓ تٛ.. ثٍيفْ ليٕت ٚ ٔغبقٜ ؼاغُِ ثفْ ٕ٘يطؽ ـْٚ

ثطٓ ضفٔٙؽٜ وّی ٚ ثجػطيؽ ثٍٓ ..  

.غفيؽٔص ٚ ثٛؼ ٔٙبست ليٕتص غؽاـٚضىف. وفؼْ ليٕت ٚ تٛ  ـفتٓ غدبِت، وّی ثب غالغٝ    

 وسی ٘ؿاضتٓ ٚ وفؼْ پيسص غٛاثٍبٜ،وبؼٚ اٚٔؽْ ٚ ٌففتٓ زست ٚ وبؼٚ وبغؿ ـاٞٓ سف

 قفف يه ثفٟٕٗ ؼٚستبْ ٔجبؼا وٝ وبـي پٟٙبٖ قفف، يٝ پَٛ ٘ؽاضتٗ ٚ سػتی غفيؽ ثفٟٕٝ؛

ثٛؼ تف سػت ٔفضّٝ ايٗ وٝ ثٛؼ ؼيٍٝ ..   

 ٚ يطك تٕبْ ثب ففؼا وٝ وفؼْ لبيٕص ٚ پير وبؼٚ ٚ ثفٟٕٝ وسی ٘ؿاضتٓ ٔىبفبت ٞكاـ ثب

(ثبالغفٜ پيؽا وفؼْ)ثؽْ ًٔطٛلٓ ثٝ ٘بثٓ اضسبس  
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سْٛ_لسٕت  

آضٙبيی لفاـ اِٚيٗ  

 ٚ پٛضيؽْ ِجبسبٔٛ ثٟتفيٗ ٌففتٓ، ؼٚش فٛـي. ضؽْ ثيؽاـ غجص8 سبيت ضٙجٝ پٙح ـٚق غجص

ضؽْ ـفتٗ ي آٔبؼٜ   

ٜ  ٘طٝ،يىٓ ؼيفْ وٝ ضؽْ آٔبؼٜ اي يدّٝ ايٙمؽـ  لسٕتی.  وٙٓ ففأٛش غٛؼٔٓ ثٛؼ ٔٛ٘ؽ

تی، آـ ثی ثب ـٚ ـاٜ ثميٝ ٚ ـفتٓ ٔتفٚ ثب ٔسيفٚ   

 پيص وبـي يٝ ٌفت ٚ قؼ قً٘ وٝ ثٛؼْ ًٔطٛلٝ اٚٔؽٖ ٔٙتهف ٚ ٕٞيطٍی پبـن ثٝ ـسيؽْ

ٔيىطٝ قَٛ ثًؽاقنٟف 2 تب اٚٔؽٜ   

 زی وٝ پفسيؽْ ٚ قؼْ قً٘ زٟبـ، سبيت ضؽ ؼٚ سبيت ٘ؽاـٜ اضىبَ ٌفتٓ ٚ ٔٛ٘ؽْ ٔٙتهف

 ثٛؼ؛ غفٚة ٘كؼيه ـسيؽ تبغيف سبيت زٙؽيٗ ثًؽاق غالغٝ ٔيفسٝ، ؼيف ٚ تفافيىٝ : ٌفت ضؽٜ؟؟

ٌؿضت ؼاـي ؼٚسص وٝ وسی ؼيؽٖ ٔٙتهف وٝ قٔستٛ٘ی ـٚق يه   

 قؼيٓ، لؽْ وفؼيٓ ـفتٗ ـاٜ ثٝ ضفٚو ثًؽش ٚ قؼيٓ ضفف ؼليمٝ زٙؽ ٚ ـسيؽ ٞب سبيت ثًؽاق

ثبقش وفؼ ٚ ٕٞٛ٘دب غٛؼْ ...وٝ ٕٞٛ٘دب ٌفؼ٘جٙؽ ـٚ ثٟص ٞؽيٝ ؼاؼْ  پف٘ؽٌبٖ ثبٌ ـفتيٓ

...ٌفؼ٘ص ا٘ؽاغتٓ  
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 وٝ غٛـؼيٓ ؼاغی ضيفوبوبئٛ ٚ ـفتيٓ ثٛؼ، پبـن ؼاغُ وٝ ٔبـوت سٛپف يِ ثٝ ثٛؼ، سفؼ سفؼ ٞٛا

 ٞٓ ٌففت،اق ضؽت ثبـٖٚ ٚلتی قؼيٓ لؽْ ؼٚ٘ففي ثبـٖٚ، قيف اي ؼليمٝ زٙؽ ٚ ٌففت ثبـٖٚ

.ـفتيٓ ٞبٖٔٛ غٛاثٍبٜ سٕت ثٝ ٚ وفؼيٓ غؽاضبفهی   

تب )ثك٘يٓ ٚضفف ثجيٙيٓ ٕٞٛ ثًؽ ٞفتٝ ٌؿاضتيٓ لفاـ ٘ىفؼيٓ؛ غطجت قيبؼ ثٛؼ، يديجی ثسيبـ ـٚق

(..اٖٚ ٔٛفى وٝ ٔٗ ٘ػف خٖٛ ٔيطؽْ    

 غٛـؼٕ٘ٛ٘ٛ وبوبئٛ ضيف ٚ قؼ٘بٖٔٛ ضفف ثفؼاضتيٓ، وٝ ٞبيی لؽْ ته ته ثفٌطتٓ وٝ ٚلتی اق

...ثب وّی غستٍی ٚ ؾٚقِ ؼيؽٖ ٔدجٛثٓ غٛاثٓ ثفؼ.....وفؼْ ٔفٚـ ؾٞٙٓ تٛ   
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:زٟبـْلسٕت   

 ثك٘يٓ؛ ضفف ثبٞٓ ٚ ثٍيفيٓ ؼست ٌٛضی ٕ٘يطؽ ٚ ثٛؼيٓ والس غجص ٞطت اق ثًؽ، ـٚق غجص

 تب ٔب ٞفؼٚي ٔتبسفب٘ٝ ِٚی ثك٘يٓ، ضفف ٚ ثك٘يٓ لؽْ ثبٞٓ ثبضيٓ ثيفٖٚ ـٚق ٞف ٔيػٛاست ؼِٓ

 يه ٟ٘بـ ٔٛلى فمف ٚ ؼاضتيٓ والس ٞٓ ٞب ثًؽاقنٟف ٌبٞی ٚ ؼاضتيٓ والس زٟبـضٙجٝ غٛؼ

 تب ضٙجٝ ثبضيٓ اـتجبـ ؼـ ٕ٘يتٛ٘ستيٓ ؼيٍٝ ضبْ ثًؽاق ضت تب ٚ ٔيطؽ ثؽَ ٚ ـؼ پيبٔی

 پٙح غجص ٕٖٞٛ أتطبٖ ؼٚتب ٞٓ ٔٗ ضب٘س اق ٚ ثجيٕٙص پٙح ضٙجٝ ثٛؼ لفاـ ٌؿضت زٟبـضٙجٝ

 ثفْ تب ٚ ثؽْ أتطب٘بٔٛ تب ٔيطؽْ ًٔكُ ؼٚسبيتی ضؽالُ غجص ٔيففتٓ ثبيؽ ؼاضتٓ ضٙجٝ

؛ ٔيىطيؽ قَٛ غيّی ّٔت پبـن  

غبِص قاؼٜ أبْ لفاـ ؼٚٔيٗ   

 ٔب ٕٞيطٍی لفاـ وٝ ّٔت پبـن سٕت ثفْ ثفٌطتٓ تب ٚ ضؽ تْٕٛ أتطب٘ٓ ٘يٓ ٚ ؼٜ سبيت

 آـأص ٚ ٔتب٘ت ثب ثٛؼ، آٔبؼٜ قؼْ قً٘ پبـن ايستٍبٜ ـسيؽْ تب ٚ 12:30 سبيت ضؽ ،ثٛؼ

 تی آـ ثی سٛاـ ٔيطؽ، آـْٚ ؼيؽ٘ص ثب وٝ ثٛؼ قٛفب٘ی ؼـيبي ٔثُ ٔٙٓ ؼَ ٚ ٔيٛٔؽ غبغی

  ٕ٘بق ثًؽ ٚ غٛ٘ؽيٓ ٕ٘بق ـفتيٓ ٚ غبِص قاؼٜ أبْ ضفْ قيبـت ضؽ ٔب ؼيؽ٘ی خبي اِٚيٗ ٚ ضؽيٓ

 قؼٖ لؽْ ثٝ ضفٚو ٚ  ثيفٖٚ اٚٔؽيٓ ضؽيٓ ثّٙؽ. قؼيٓ ضفف ٚ ٘طستيٓ ضفْ تٛ سبيتی ٘يٓ

  وفؼٜ سٍٙه ٖ٘ٛ ٞٛس ؼِٓ ٌفسٕٙٝ وٝ ٔٗ ٌفتٓ ٚ سٍٙه ٘ٛ٘ٛايی يه تب اٚٔؽيٓ وفؼيٓ،

 ـستٛـاٖ يه ثفيٓ الوسفيب اق غيّی ٔثُ وٝ ٘ؽاضتٓ اْ قيبؼي پَٛ وٝ ثٛؼ ايٗ ٔٗ ؼيٍٝ ؼِيُ)

 ييٗ ٚ ثفيٓ ثًؽ ثػٛـيٓ، ضٛ وٓ يِ  ٚ ثؽيٓ ٔبٞيسٝ زّٛ سفبـش ٚ ضىيُ ٚ ٌفٖٚ ثسيبـ

ٝ ٚؾى ٞبيی غٛ٘ٛاؼٜ ثب ثٛؼيٓ ضٟفستب٘ی ؼا٘طدٛي خفتٕٖٛ ٘جبضٝ غيبِٕٛ٘ٓ  ثٝ ٔتٛسف ٔبِی و
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 ( ٘يبؼ فطبـ ٞب غٛ٘ٛاؼٜ ثٝ وٝ آٚـؼيٓ ٔی پبييٗ  غفخبُٖٔٛ ٔيتٛ٘ستيٓ تب ثبيؽ ٚ ؼاضتٙؽ پبييٗ

 ثٛؼ، ِٚيًػف غيبثٖٛ تٛ وٛزيه ثسيبـ پبـن يه. ٌففتٓ ٖ٘ٛ ؼٚ٘ٝ يِ ٚ ٘ٛ٘ٛايی ؼاغُ ـفتٓ

 سٍٙه ٖ٘ٛ ثٝ قيبؼي ياللٝ اٚ٘ٓ: ٌفت ثٟٓ وٝ غٙؽيؽيٓ غيّی ٚ غٛـؼيٓ ٖ٘ٛ اق وّی ٘طستيٓ

..ؼاـٜ  
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پٙدٓ_لسٕت  

 

 ٞبيی زىبـ وٝ قؼيٓ ٔی ضفف آيٙؽٜ اق ٚ ـٚي پيبؼٜ ثٝ وفؼيٓ ضفٚو سٍٙه ٖ٘ٛ غٛـؼٖ ثًؽاق 

...ثبضيٓ ؼاضتٝ غٛثی ق٘ؽٌی وٝ ثؽيٓ ا٘دبْ   

 ثٝ ـسيؽيٓ وٝ  ثٛؼ غفٚة ٘كؼيىبي ، اٚٔؽيٓ پيبؼٜ ٚلفٝ ثؽٖٚ ّٔت پبـن تب تدفيص ٔيؽاٖ اق

.پبـن اٍ٘بـ تبقٜ ٔيػٛاستٓ ضفٚو وٙٓ ثٝ پيبؼٜ ـٚي ،اغال اضسبس غستٍی ٕ٘يىفؼْ   

 اق لجُ ثبيؽ ؼيٍٝ زفغيؽيٓ، پبـن تٛ ؼٚـ يٝ ثًؽ وفؼيٓ استفاضت ؼليمٝ ؛زٙؽ ٘طستيٓ پبـن تٛ 

..ٔيطؽ ؼـؼسف ثفأٖٛ ٌٚف٘ٝ ـفتيٓ ٔی غٛاثٍبٜ ؼـة ضؽٖ ثستٗ   

 اٚٔؽ، سفاغٕٖٛ ثٝ تٍٙی ؼَ ٚ ؼٚـي اضسبس ٚ (ثؽتفيٗ ِطهٝ)ضؽ غؽاضبفهی ٔٛلى ثبقٞٓ

..ٌطتيٓ ثفٔی ثبيؽ ثٙبزبـ ِٚی ثطيٓ ؼٚـ ٞٓ اق وٝ ٕ٘يػٛاست ؼِٕٖٛ ٞفزٙؽ  

 وٙٓ ٌٛش آًٞٙ يىٓ وٝ قؼْ ٞٙؽقففي ثفسٓ، ٔتفٚ تب اـتی ثی ٘طستٓ ٚلتی ضؽيٓ خؽا ٞٓ اق

 تب ٚ ؾٚلٓ تٛ غٛـؼ ثؽخٛـي ، ضؽ غبٔٛش ٌٛضيٕٓ ؼليمٝ زٙؽ ثًؽ ثفسٓ؛ ٚ ثٍؿـٜ ٚلت تب

 ٔطجٛثت ثب ـٚي پيبؼٜ وّی ، سػت ثسيبـ أتطبٖ ؼٚتب ٔيىفؼْ فىف أفٚقْ ثٝ غٛاثٍبٜ، ـسيؽْ

غٛاثٍبٜ ، تب ـسيؽْ ثسٝ ٞب ٌفتٗ ضبْ ٘ٛثت تٛيٝ غػػع أطت  تب ثفٌطتٗ تٟٙبيی آغفضٓ ٚ

...٘ٛثت آضپكيٓ ثٛؼ ،زٖٛ وبـٞب ـٚ ثيٗ غٛؼٖٔٛ تمسيٓ وفؼٜ ثٛؼيٓ  

 ايٙىبـٖٔٛ ٚ ضست ٔی ـٚ نففب يىيٓ ٚ ٔيىفؼ ٞبـٚ غفيؽ ؼيٍفي ٚ ثٛؼْ آضپك ٔٗ ـٚق يه ٔثالً

ٔيٙؽاغتيٓ لفيٝ ٚلتب ثًؿی ضتی ثٛؼ زفغطی  . 
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 ٘فف غفيؽ ؼْٚ ٘فف ٔيىفؼ استفاضت اَٚ ٘فف ٔيىفؼيٓ ثبقي ٔٙر ٔيطؽ تف خبِت غيّی ٚلتب ثًؿی

ٔيىفؼ ِٚی أطت ثؽٖٚ لفيٝ ٚ ثبقي ٔٗ ثبيؽ آضپكي ٔی  آضپكي زٟبـْ ٘فف ضستٗ نفف سْٛ

. وفؼْ   

.ضؽْ وفؼٖ ؼـست ٔطغَٛ ـفتٓ وٙٓ ؼـست وٝ ثٛؼٖ ٌففتٝ  پيتكا پٙيف ٚ لبـذ ٚ قٔيٙی سيت   

...ثفؼ غٛاثٓ غستٍی اق ثًؽش غٛـؼْ وٝ ضبٔٛ  
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ضطٓ_لسٕت  

 ضفْ ثفيٓ ٌؿاضتٓ لفاـ ٞب ثسٝ ثب. غٛـؼْ ٔػتػفي غجطب٘ٝ ي ٚ ضؽْ ثيؽاـ ؼٜ سبيت

  (يّيٝ اِسالْ)يجؽاًِهيٓ

 زٙؽ ٚ ٘طستيٓ ضفْ ضيبـ تٛ اي ؼليمٝ زٙؽ وفؼيٓ قيبـتی ٚ ضفْ ـفتيٓ ٚ ضؽيٓ آٔبؼٜ وٓ وٓ ..

ا٘ؽاغتيٓ يبؼٌبـي يىس تب   

 سف قٞفا ثٟطت  ثفيٓ وٝ ؼاؼ پيطٟٙبؼ ؼٚستبٖ اق يىی وٝ غٛـؼيٓ سب٘ؽٚيسی فٛؼي فست ـفتيٓ

 وٝ ضٟؽايی اق تب زٙؽ سفٔكاـ ٌطتيٓ، وّی قٞفا، ثٟطت ـفتيٓ ، ثٛؼٖ ٔٛافك ضٟؽا،اوثفيت لجف

 ضٟؽاي ٚ زٕفاٖ ضيؽ ٚ ٔيؽاؼ ٌالة ثٛي لجفش وٝ پالـن اضٕؽ سيؽ ضٟيؽ ؛ٔثال ثٛؼٖ ًٔفٚف

 ٌففتبـ ٚلت ٞف ٚ ؼاـْ ٌٕٙبْ ضٟؽاي ثٝ ضؽيؽي ثسيبـ ياللٝ وٝ ٌٕٙبْ ضٟؽاي ٚ ت72ٗ

ٔيطٓ ٔتٛسُ  ٌٕٙبْ ضٟؽاي ثٝ ٔيطٓ  . 

 ٕ٘يطؽ، ثؽَ ٚ ـؼ غبغی ضففبي. ؼاؼْ ٔی ٞبيی پيبٔه غب٘ٛٔٓ ثٝ ٌبٞی اق ٞف ٞٓ ثيٗ ايٗ

...؟ ايٗ ضففب ثٛؼ  ودبيی ؟ ٔيػٛ٘ی ؼـس ؟ ٔيىٙی زىبـٞب ايٙىٝ ثٝ ثيطتف   

ثفٌفؼيٓ،٘كؼيه غٛاثٍبٜ وٝ  ٌففتيٓ تػٕيٓ وٝ ثٛؼيٓ قٞفا ثٟطت ثًؽاقنٟف5 سبيت تب

.ـسيؽيٓ ثفاي ضبْ غفيؽ وفؼثٓ تب آٔبؼٜ اش وٙيٓ   



15 
 

 وٙيٓ ثبقي ٔٙر ٌفتٗ ٞب ثسٝ اق يىی وٝ ثپكٜ وی ٌفتيٓ ضبْ وفؼٖ ؼـس لجُ غٛاثٍبٜ اٚٔؽيٓ

 ٘ٛضبثٝ ثٛؼ ـفتٝ يبؼٖٔٛ.. ٘طؽْ  آضپك ٔٗ غؽاـٚضىف ، وفؼيٓ ثبقي ثطٝ ًّْٔٛ آضپك تب

.ثٍيفٜ ٘ٛضبثٝ ثفٜ وی وٝ وفؼيٓ ثبقي ؼيٍٝ ؼست يه ثٍيفيٓ   

 ثٛؼيٓ وفؼٜ ٘ػت ٌٛضی تٛ وٝ ٔٙر ثبقي ايٗ ٘جٛؼيٓ تٙجُ ٚالًب ٔب: ثٍٓ اي ٘ىتٝ يه ايٙدب) 

 ثىص ، ثىص غالغٝ ، ٔيىطيؽ قَٛ ؼليمٝ زُٟ ثبالي ثبقي ؼست يه ٌبٞی ثٛؼ خؿاة غيّی

(ثٛؼ خؿاة غيّی ؼاضتيٓ وطتٍی پؽـ ثٛؼ اٍ٘بـ  

 ويفی زٝ ثٍيفْ ٘ٛضبثٝ ٘ففتٓ ٚ ضؽْ لٟفٔبٖ ٔٗ ، آٚـؼْ ضب٘س ثبقْ وفؼيٓ، ضفٚو ثبقيٛ ثّٝ

ٕ٘يىٙی وبـ ٚ ٔيطيٙی ٚلتی ٔيؽٜ   

 وفؼٜ ؼٚپيًٙ ٕ٘يؽٚ٘ٓ.وفؼيٓ ثبقي زبي وفؼٖ آٔبؼٜ ثفاي ؼيٍٝ ؼست يه ٚ غٛـؼيٓ ضبٔٛ

 يبضمب٘ٝ ٞبي پيبٔه ٚ ثٛؼْ ؼست ثٝ ٌٛضی ٔٗ ثيٗ ايٗ ؛ ٘ىفؼْ وبـ ٔٗ والً ضت اٖٚ ثٛؼْ؛

 تب قؼيٓ ضفف وّی ٞب ثسٝ ثب ثًؽ وفؼْ غؽاضبفهی ثبٞبش.غٛـؼْ زبي  وٙبـضٓ ففستبؼْ ٔی

غٛاثيؽيٓ ثٟفضبَ ٚ ضت ٘يٕٝ 2 سبيت   
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ٞفتٓ_لسٕت   

..ـسيؽْ قٚؼتف اي ؼليمٝ ؼٜ ضؽْ، والس ـاٞی ٚ آٔبؼٜ سفيى ٚ ضؽْ ثيؽاـ ٞفت سبيت غجص  

 وٝ آٚـؼْ ؼـ ضبظ تًدت اق ، ثٛؼٖ وفؼٖ ضٛغی ضبَ ؼـ ٚ ثٛؼٖ اٚٔؽٜ ٞب ثسٝ اق ٘ففي سٝ ؼٚ

ثٛؼ ثبضبَ ٚالًبً خٛوبضٖٛ غٙؽيؽْ، وّی ٔٙٓ ٚ سفضبِٗ زمؽـ غجص   

 ٞب ثًؽاقنٟف ٞٓ ٚلتب ثًؿی ؼاضت، والس غجص غب٘ٛٔٓ ؼاضتٓ، والس 12 سبيت تب أفٚق

 ؼـس ٚ والس وٝ ٚلتبيی ثيطتف.  ٘جٛؼيٓ اـتجبـ ؼـ ٞٓ ثب ٔٛالى اٖٚ ؼـ ٕٞيٗ ٚاسٝ ؼاضت،

ثٛؼيٓ تٕبس ؼـ ٞٓ ثب ، ٘ؽاضتيٓ   

(ثٛؼ ضؽٜ ثيطتف تالضٓ ٚ ٔكبًِٝ وّی اٚٔؽ، ق٘ؽٌيٓ تٛ وٝ ٚلتی اق ا٘ػبفبً)  

 سبيت ؼٚ ٚلتب ثًؿی. ٔيكؼيٓ ضفف تّفٙی ٚ ٔيىفؼيٓ زت ضجٟب فمف زٟبـضٙجٝ تب ضٙجٝ اق

ٔيىفؼيٓ خجفا٘ص ضت ٕ٘يكؼيٓ ضفف ـٚق قَٛ ٞفزی ٔيىفؼيٓ خجفاٖ ٚ ٔيكؼيٓ ضفف تّفٙی   

تب ثٟٓ آـأص ثؽٜ ٚ يه ٞفتٝ ؼٚـي ٚ..  ؼَ ٚ قيجب ـظ ثبقْ وٝ ضٙجٝ پٙح تب ٔيىفؼْ غجف ثبيؽ 

ثجيٙٓ ـٚ ٘طيٙص   

.وٙيٓ خجفاٖ ـٚ تٍٙی ؼَ   

 تبقٜ . ٕ٘يىفؼْ فىف زيكي ٞير ثٝ ٚ ٔيىفؼْ ففأٛش ٞبٔٛ غػٝ ٚ غٓ وُ ٔيؽيؽٔص ٚلتی

ٔيىفؼْ  ِٕس ـٚ وفؼٖ ق٘ؽٌی ٚ يبضمی ٚ يطك ضيفيٗ ي ٔكٜ  .... 
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ٞطتٓ_لسٕت  

 وّی ؼِجف ِٚی ؛ ثفيٓ ثيفٖٚ وٝ ٌؿاضتيٓ لفاـ ٚ ضؽ پٙدطٙجٝ ثبق تب ٌؿـٚ٘ؽيٓ سػت وّی.. غالغٝ 

.ثؽيٓ ا٘دبْ وبـٞبشُ ٚ ثفيٓ ٞٓ ثب تب ثٛؼ لفاـ ٚ ؼاضت وبـ   

 ٚ ٔيىٙٝ غكٛـ يكيك ٔػبقت ضٕب ؾٞٗ ثٝ لكًبً ٍ٘فتٙص وٝ ثٍٓ ـٚ اي ٘ىتٝ القٔٝ ٕٞيٙدب

 يبضك ٚالًبً ويٕيب ٚ ٔٗ ضبِيىٝ ؼـ..وٙٝ خّٜٛ سبؼٜ ثبقيِ ؼغتف ؼاستبٖ يه ثفاتٖٛ ايٙىٝ، اٖٚ

 يب ٚ ؼٚـ ؼٚـ لػؽ ثٝ فمف ٞب ثًؿی ٔثُ ٘ٝ ٚ ثٛؼ اقؼٚاج ٘يتٕٖٛ ٚ لػؽ ٚ ثٛؼيٓ ٞٓ

 غٛ٘ٝ تٛ ـٚ لفاـ ٟ٘بيت ٚؼـ ثٍيفيٓ ٕٞٛ ؼست ٚ ثفيٓ ثيفٖٚ ٞٓ ثب ٚ ثبضيٓ ؼٚست غٛضٍؿـٚ٘ی

 ٘ؽاضتٗ اْ غٛ٘ٛاؼٜ يب ٕ٘يػٛـيٓ ٞٓ ثؽـؼ ثٍٝ ؼغتفش ؼٚست ثٝ پسفٜ آغفضٓ.. تٕبْ ٚ ثؿاـٖ

٘جٛؼٜ اقؼٚاج لػؽضٖٛ اٟٚ٘ب زٖٛ.. اِىی ي ثٟب٘ٝ ٞكاـاٖ ٚ ٘ؽاـْ ضغُ يب غٛاستٍبـي ثيبْ تب ..  

 ؼٚسِت ٟ٘بيتص. ٕ٘يكؼيٓ ٞيدؽٜ ٔثجت ضففبي ويٕيب ٚ ٔٗ ٚلت ٞير وٝ ٔيؽٚ٘ٝ غٛؼش غؽا 

ثٛؼ آٔيك ٔطجت اِفبل ٚ ؼاـْ   

غٕيٙی أبْ پبـن سْٛ لفاـ �  � 

 سٛاـ ، تدفيص ٔتفٚ ـفتيٓ  آـتی ثی ثب ثيفٖٚ اٚٔؽ غٛاثٍبٜ اق وٝ ؼ٘جبِص ـفتٓ ؼٜ سبيت ٔٗ

 ٞٙؽقففي قفف يٝ ٚ ٌؿاضتٕص ثٛؼْ، وفؼٜ ؼاّ٘ٛؼ ثٛؼ اٚٔؽٜ ثتبقٌی پب ٞكاـ فيّٓ ضؽيٓ، ٔتفٚ

غٙؽيؽيٓ فمف غٕيٙی أبْ ٔتفٚ تب. ثٛؼ ٔٗ ٌٛش ؼـ ؼيٍفش قفف ٚ ثٛؼ خب٘ٓ ثب٘ٛ ؼـٌٛش   

 ٞكيٙٝ ؼـ تب وفؼيٓ استفبؼٜ ثٛؼ ضؽٜ غبؼـ ؼا٘طدٛيبٖ  ثفاي وٝ ٔتفٚ وبـتٟبي ٔتفٚ،اق ثٝ ـسيؽيٓ

وٙيٓ خٛيی غففٝ ٞب   
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 اٖٚ وٕی  ضؽ ثّٙؽ ٔسدؽ ٞبي ٔٙبـٜ اق اؾاٖ غؽاي وٝ ٘طستيٓ غٕيٙی أبْ پبـن ٘يٕسبيتی

. وفؼيٓ پيؽا ضٛاِی ٕٖٞٛ وٛزٝ يه تٛي لؽيٕی ٔسدؽ يه وٝ ٌطتيٓ ٔسدؽ ؼ٘جبَ اقفاف

 ضؽ ثفٌكاـ غفب ثب ٚ ُٔسِٗ ـٚضب٘ی يه أبٔت ثب خٕبيت ٕ٘بق. ثٛؼ آـأص اق پف ٔسدؽ فؿبي

 ٔٙتهف. ٘طستٓ ٔسدؽ لؽيٕی ضيبـ تٛ ٕ٘بق، ي البٔٝ اق ثًؽ. ؼاضت ثػطی آـاْ غؽاي وٝ

 ضٛاسص ِطهٝ يٝ  ٔيبؼ پبييٗ ٞب پّٝ اق آـْٚ آـْٚ ؼيؽْ وٝ ثفيٓ؛ ثبٞٓ تب ثيبؼ يطمٓ وٝ ثٛؼْ

 سفيى وٝ ثػٛـٜ قٔيٗ اغفي ٞبي پّٝ ـٚي اق ثٛؼ ٘كؼيه ٚ افتبؼ پبش قيف ثٝ زبؼـش ٚ ضؽ پفت

 ؼـس ؼـٔٛـؼ ٘طستيٓ أبْ پبـن تٛ ـفتيٓ ثبٞٓ. پيطٓ اٚٔؽ ٚ وفؼ خٛـ ٚ خٕى غٛؼشُ

. وٙٗ لجَٛ تب وٙيٓ ـاؾی ٞبُٖٔٛ غٛ٘ٛاؼٜ زكٛـي ايٙىٝ ٚ وفؼيٓ غطجت ٖٔٛ آيٙؽٜ ٚ غٛ٘ؽ٘ص

 ٚ تدفيص ـفتيٓ ٚ ضؽيٓ سٛاـ ٚ ٔتفٚ سٕت ثفٌطتيٓ. وطيؽ قَٛ ضففبٖٔٛ سبيتی يه ضؽٚؼِ

اٚٔؽيٓ پيبؼٜ ِٚيًػفٚ غيبثٖٛ ؼٚثبـٜ   

 ـا٘ی ٚ ويه  ٚ ضؽيٓ ثمبِی ٔغبقٜ ٚاـؼ ٔيطؽْ، ثيٟٛش ٌفسٍٙی ٚ ؾًف اق ؼاضتٓ وٝ ٔٗ

 ثفؼاضتيٓ تب زٟبـ سٝ ثفؼاـيؽ، غفٔب آلب: ٌفت آلبيی يٝ وٝ ثيفٖٚ ٔيٛٔؽيٓ ؼاضتيٓ.. غفيؽيٓ

 غٛـؼٖ ثًؽِ ٚ اٖ ٘ؽيؽٜ غفٔب ٔيٍٝ ؼاـٜ ٔغبقٜ االٖ ٌفتيٓ غٙؽيؽيٓ؛ وّی ٚ ثفٜ ؾًفٕٖٛ وٝ

ؼاؼيٓ اؼأٝ ـإٖٞٛ ثٝ ـا٘ی ٚ ويه   

 ؼغتف يب ثٛؼ ش غبِٝ ٕ٘يبؼ يبؼْ ؼليك ؛ الٛأص اق يىی ي غٛ٘ٝ ثٛؼ ؼيٛت ضبْ ويٕيب زٖٛ

 ـفتيٓ پيبؼٜ ضبَ ايٗ ثب ٟٕٔٛ٘ی؛ ثٝ ثفسٝ ثطٝ آٔبؼٜ وٝ ٌطتيٓ ٔی ثف سفيى ثبيؽ وٝ ؛ غبِص

 ؼيٍٝ، سبيت ٘يٓ ٌفتيٓ ٔی ٞی!!! ؼ٘جبِت ثيبيٓ ضؽي آٔبؼٜ وٝ ٔيكؼٖ قً٘ ٞی ٚسف ايٗ ٚ

ثفسيٓ ٔٛلى ثٝ وٝ ؼٚييؽيٓ ـاُٜ اق لسٕت يه   
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 لٟمٝ ؼٚييؽٖ، ضيٗ ٔب ٚ ضؽٖ ؼيٛ٘ٝ ٔيٍفتٗ ؾٞٙطٖٛ تٛ ٚ ٔيىفؼٖ ٍ٘بٕٖٞٛ ٔفؼْ اق ثًؿی

 ٚ قؼٖ قً٘ ثٟص ويٕيب غبِٝ ؼغتف وٝ غٛاثٍبٜ ٘كؼيىبي ـسيؽيٓ ؛ ثٛؼيٓ سفغٛش ٚ ٔيكؼيٓ

 ثٝ تب ـفتٓ آـتی ثی ايستٍبٜ سٕت ثٝ ٚ وفؼْ غؽافهی ٔٙٓ..  غت ثيب غٛاثٍبٞٓ خّٛي ٌفت

ثفْ غٛاثٍبٜ  .... 
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ٟ٘ٓ_لسٕت  

ضؽ ضت غٛاثٍبٜ ثٝ ثفسٓ تب    

 ِٚی ٔيىفؼ اـٚٔٓ وٙبـش ٚ ثٛؼ ٘بپؿيف غستٍی وٝ ثٛؼْ وسی وٙبـ ؼـستٝ ، ثٛؼْ وٛفتٝ ٚ غستٝ

 20 ثبالي ثًؽاقنٟف ضص تب غجص ؼٜ سبيت اق ٔيىفؼْ وٝ اٍ٘طتی سف وتبة ، ضسبة يٝ

 پب سف ثػبقف غستٍيٓ ثيطتفيٗ. ثٛؼ وٙٙؽٜ غستٝ غٛؼش ايٗ ٚ ؼاضتيٓ ـٚي پيبؼٜ ويّٛٔتف

 ثفؼ غٛاثٓ ٔتفٚ تٛ غستٍی ففـ اق ضتی.ٔيىفؼْ تطُٕ ثبيؽ ضّٛغی ثػبقف وٝ ثٛؼ ٞبيی ايستبؼٖ

غٛـؼْ وٝ ثٛؼ ؾؽضبِی ثؽتفيٗ ضؽْ، ثيؽاـ ٚلتی. وفؼْ ـؼ ايستٍبُٜ ؼٚتب ٚ   

 ٔتفٚ ٔٙتهف ٚ ثفٌفؼْ تب ثٛؼْ وفؼٜ ـؼ ـٚ ايستٍبٜ ؼٚ زٖٛ ٚ ٔيىفؼْ يٛؼ غف ثبيؽ ايٙىٝ ثفاي 

ضؽْ ًٔكُ سبيت ٘يٓ ضؽٚؼ ثٕٛ٘ٓ   

 فمف ثٛؼْ؛ ضٍَٙٛ ٚ ضبؼ غيّی ـٚضی ٘هف اق ٚ ثٛؼ خسٕی غستٍی غستٍيٓ وٝ ثٍٓ ايٙٓ ِٚی

ثٛؼ تی آـ ثی ٚ ٔتفٚ تٛ ٞبي ايستبؼٖ سفپب ثفاي وٕفؼـؼْ ٚ ؼـؼ پب   

وفؼيٓ ٚ  ثبقي ٔٙر ؼست يه غٛـؼيٓ وٝ ضبٔٛ ٚ ثٛؼٖ وفؼٜ ؼـس ضبْ ٞب ثسٝ غٛاثٍبٜ ـسيؽْ

....ؼـ ٕٞيٗ ضبَ ثٛؼيٓ وٝ   

قؼ٘ؽ؟ ثُفؼ ـٚي وٝ ؼيؽيؽ ـٚ أتطب٘ی ثف٘بٔٝ ": ٌفت ٞب ثسٝ اق يىی وٝ " 

أتطب٘ٝ ٔٛلى زٝ غؽاااا اييی ٌفتٓ ٚ  ثٛؼ ٔٛ٘ؽٜ ٚااا ؼٞٙٓ ٔٗ اِػػٛظ يّی ٕٞٝ  
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 ٔكبًِٝ  ؼٚسبيت أتطبٖ ضت فمف ٘جٛؼْ، تفْ قَٛ ؼـ غٛ٘ؽٖ ؼـس اُٞ أب ٘جٛؼْ تٙجُ

. ثٛؼ 15 ثبالي ٕ٘فاتٓ ٔٛالى اوثف ٚ ٔيػٛ٘ؽْ اي ـٚق٘بٔٝ ٔؽَ ايٙىٝ خبِت.. ٔيىفؼْ

ثٛؼ ٔتًدت ٕ٘فاتٓ ٚ غٛ٘ؽ٘ٓ ؼـس اق ٕٞىالسيبْ . 

ٌففتٓ استفس ٚ ثٛؼْ تفسيؽٜ ٚالًب ؼاضتٓ سػتی  أتطبٖ زٟبـضٙجٝ ٚ ؼٚضٙجٝ غالغٝ  

 

� أتطبٖ لجُ ـٚق يه  � 

 وٝ ضؽٜ تدفثٝ يه ثفاْ ٚ ٔيىفؼْ، غفاة ٔيػٛ٘ؽْ غيّی ايٙىٝ ثػبقف إِٚٛ أتطبٖ ٕٞيطٝ

 أتطب٘بت ثميٝ ثٝ ٘سجت ـٚ ٕ٘فٜ وٕتفيٗ ِٚی وطٓ ٔی اِٚٓ أتطبٖ ثفاي قضٕتُ ثيطتفيٗ

ٓ  ٔی ٌففت  

 ـٚ وتبة وُ  وٝ ٔيىفؼْ اضسبس ٚ ٔيػٛ٘ؽْ أتطبٖ ثفاي ؼاضتٓ ثىٛة لجُ ـٚق ؼٚ اق غالغٝ

ضؽْ ضفم   

....ثٛؼ غجص ٘ٝ سبيت ففؼا غجص وٝ ضؽْ أتطبٖ آٔبؼٜ   
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ؼٞٓ_لسٕت  

☀️ أتطبٖ ـٚق غجص  � 

 وٝ ـٚ اَٚ أتطبٖ سبثمٝ ٚ ثٍيفْ ـٚ ٕ٘فٜ ثٟتفيٗ تب غٛ٘ؽْ ٚ غٛ٘ؽْ ٚ ٘ػٛاثيؽْ غجص غٛؼ تب 

وٙٓ پبن ٚ ٔيىٙٓ غفاة   

 زيكٚ ٕٞٝ وُ ؼستٓ،ثكٛـ ـسيؽ ثفٌٝ ٚلتی ؼاؼٖ، ـٚ ٞب ثفٌٝ ٚ ٘طستٓ سفخّسٝ ضؽ ٘ٝ سبيت

وفؼْ ففأٛش   

 ـٚ ثفٌٝ فمف ـثى ضؽْ يه ٘بـاضت وّی ، ضؽ ثؽثػتی زٝ غؽا اي وٝ ٔيٛٔؽ، ؼـ اْ ٌفيٝ ؼاضت

ثطٝ اي افبلٝ ضبيؽ وٝ ٔيىفؼْ ٍ٘بٜ   

 ٔيطؽيٓ ٘كؼيه أتطبٖ آغف ثٝ ٞفزمؽـ ٚ افتبؼ يبؼْ ٘يٕٝ ٚ ٘ػفٝ سٛاَ يه ـثى يه ثًؽاق

 تٛ _ثٛؼ وفؼٜ يفق ثؽ٘ٓ وُ ؼـسی، ٚاضؽ اٖٚ ٘طؽٖ پبس تفس ٚ استفس اق ٔيفتبؼ؛ يبؼْ ثيطتف

 ٚ ٔيىفؼ ثّٙؽ ٔٙٛ ٚ اٚٔؽ ٔی ٞٓ ٘بنف ٚسف ايٗ اي ؼليمٝ زٙؽ ٞف _ٔيىفؼْ يفق ٔٗ سفؼ ٞٛاي

 ٚ ؼاؼْ أتطبٕ٘ٛ ثؽثػتی ثب. ٔيجفؼٖ پی اضتجبٞطٖٛ ثٝ ثًؽاً ٚ ٔيىٙٓ تمّت ٔيىفؼ غيبَ

ضؽ؟؟ ايٙدٛـي زفااا غٛ٘ؽْ غٛة وٝ ٔٗ ؛ غٛـؼْ غػٝ وّی ٚ ٔيفتٓ ضتٕبً ٔيىفؼْ اضسبس  

 يٝ ٚ ضؽْ ثّٙؽ ، غٛاثيؽْ غفٚة ٘كؼيىبي تب. افتبؼْ خٙبقٜ ٔثُ ـسيؽْ غٛاثٍبٜ ثٝ وٝ ٕٞيٗ 

 زِٕٗ قٔيٗ يه وٝ غٛاثٍبٕٖٞٛ ٘كؼيهِ پبـن ثٝ ٚ پٛضيؽْ ٚـقضيٕٛ ِجبسبي ، غٛـؼْ غؿا وٓ

ثبقي وفؼْ فٛتجبَ پبـن ٞبي ثسٝ ثب ٚ ـفتٓ ؼاضت ٔػٙٛيی   
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 ـٚ خؽيؽ وتبة. ٌففتٓ ؼٚش ٚ ضْٕٛ پفيؽْ فٛـي ٚ  غٛاثٍبٜ ثفٌطتٓ ضؽ، آـْٚ ؾٞٙٓ لؽـي

 غجف اقش غجص اق ٔٗ ٚااي وٝ افتبؼْ ويٕيب يبؼ وٝ غٛ٘ؽ٘ص ثٝ وفؼْ ضفٚو ٚ ٌففتٓ ؼستٓ

 ثٟص ٚ ٌٛضی سٕت ـفتٓ فٛـي.. ثبضٝ ٘يفتبؼٜ ثؽي اتفبق ٘يست، اقش غجفي اٚ٘ٓ ٚ ٘ؽاـْ

ثك٘يٓ ضفف ٔيبْ ثًؽش ٘ٛثتٕٝ، ٔيطٛـْ ـٚ نففب ؼاـْ: ؼاؼ خٛاة ثًؽ ٘يٕسبيت ، ؼاؼْ پيبْ   

 ضفف ثبٞٓ ٚ ثطْٙٛ غؽاتٛ ٔيػٛاْ ": ٌفتٓ ٚ ؼاؼ خٛاة ؼاؼْ پيبْ ثٟص ٌؿضت ٘يٕسبيت ..

 " ثك٘يٓ

 ٚ قؼْ قً٘ ثٟص ضيبـ، تٛ ثك٘ٓ ـفت ضفف ثتٛ٘ٓ تف ـاضت تب ضيبـ تٛ ثفْ ثؿاـ ثبضٝ ٌفت

قؼيٓ ضفف ؼٚسبيتی   

 ٚ افتبؼٜ اتفبلبتی يٝ اٍ٘بـ ٔيٍيفٜ فبغّٝ ؼاـٜ اقْ ٚ ضؽٜ خٛـي يه وٝ ٔيىفؼْ اضسبس

 أتطب٘بش اٚ٘ٓ ثػٛ٘ٝ ؼـسبضٛ ثفٜ وٝ ٌفتٓ ٚ ٘ىفؼْ اغفاـ ٔٙٓ ، ضؽٜ زی ثٍٝ ثٟٓ ٕ٘يػٛاؼ

ثطٓ ؼـسص ٔكاضٓ ٕ٘يػٛاستٓ ٚ ثٛؼ ضؽٜ ضفٚو   

 ضت يبقؼٜ سبيت ثػٛ٘ٝ تب ؼـس ـفت ٔكٕئٙبً اٚ٘ٓ ؼـسٓ سفاٌ ـفتٓ ٔٗ وفؼيٓ لكى ـٚ تّفٗ

غٛاثيؽيٓ ٚ وفؼيٓ ثبقي ٔٙر ؼست يه ٞب ثسٝ ثب ثًؽش غٛ٘ؽْ ؼـس   
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يبقؼٞٓ_لسٕت  

 ثتٛ٘ٓ ـاضت أتطبٖ ضت وٝ ثٙٛيسٓ وتبة اق خكٜٚ ي تٛ٘ستٓ أتطب٘ی ي ففخٝ اَٚ ـٚق تٛ

 ٔفٚـي يه أتطبٖ ضت فمف ٚ ثٛؼ آسٖٛ أتطب٘ٓ ٔٗ غٛة ضب٘س اق ثٍيفْ ٕ٘فٜ ٚ ثػٛ٘ٓ

غٛاثيؽْ ـاضت ثًؽش  وفؼْ،   

أتطبٖ خّسٝ سف ثفْ ضؽْ آٔبؼٜ ٚ وفؼْ خكٜٚ ثٝ ٍ٘بٞی ي ضؽْ ثيؽاـ6:30 سبيت غجص   

 ٘ففي زٙؽ ٕٞيطٝ  ِٚی سفخّسٝ ٔيفسٓ ؼاـْ وٝ ٘ففْ اِٚيٗ ٔٗ ٔيىفؼْ غيبَ ٕٞيطٝ

ٔيفسٗ اَٚ ٘فف وٝ ٔيفتٗ ـاٜ زٙؽ سبيت ٕ٘يؽٚ٘ٓ اغالً ثٛؼٖ سفوالس يب سفخّسٝ   

:وفؼْ ٔی استفبؼٜ اضًبـ اق ٚ ثٛؼيٓ اـتجبـ ؼـ ٞٓ ثب ٌبٞی اق ٞف ثيٗ ايٗ   

ثبضٓ تٛ ٌففتبـ ثبضٓ تٛ يبـ غٛاْ ٔی  

ثبضٓ تٛ ٔبَ فمف ؼِؽاـ ٕٞٝ ايٗ اق  

ـاقْ ٔطفْ ثطی ٘بقْ ٌُ اي غٛاْ ٔی  

ثبضٓ تٛ غٛاـ غٓ يٕفْ غٓ آغفيٗ تب  

زطٕبت ثفٜ ٔی ؼَ زٝ ضففبت ضيفيٙٝ زمؽـ  

ِجٟبت ق ثٛسٝ ثؽي ٔٗ ثٝ اٌٝ ضٝ ٔی زی  

ِت ثف اٚٔؽٜ خٖٛ ضت، زٖٛ ضؽٜ ـٚقْ  
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سيبتٝ زطٕٖٛ ٌفؼش اق سيٝ ثػتٓ  

ٔبتٓ ٕٞٝ ايٗ اق غٓ ايٗ اق ٔفؼْ ٔٗ  

ضيبتٝ آة ٔٗ ٚاسٝ ِجٟبت ق خفيٝ يه  

زطٕبت ثفٜ ٔی ؼَ زٝ ضففبت ضيفيٙٝ زمؽـ  

ِجٟبت ق ثٛسٝ ثؽي ٔٗ ثٝ اٌٝ ضٝ ٔی زی  

 پٙح وٝ ٌفتٓ ٚ ٘جٛؼ قؼٖ ضفف قيبؼ ففغت ِٚی ؛ ٘ؽاضت تٕٛٔی ٔب يبضمٛ٘ٝ ضففبي ؼيٍٝ ثّٝ

 غٛؼت ِٚی ٔيؽٚ٘ٓ ٌفتٓ ؼاـٜ ؼـس وٝ ٌفت اِٚص ؼِتٍٙطٓ غيّی ٚ ثجيٕٙص ثبيؽ ضتٕبً ضٙجٝ

 ٚ ضؿٛـت ثػبقف ٔٗ لّت ايٗ ٚ  ٔيىُطٝ ٔٙٛ ٘يبي اٌف ثٟت قيبؼْ ي ياللٝ ايٗ وٝ ٔيؽٚ٘ی

ٔيٍيفٜ ٘جبضی اٌٝ ٔيىٙٝ وبـ ؼيؽ٘ت   

(غػع)ثجيٕٙص ثيبؼ وٝ ضؽ ـاؾی قضٕت وّی ثب غالغٝ   

.....ثٍٓ ثٟص وٝ ثجيٕٙص وٝ وطيؽْ ٔی ـٚ ضٙجٝ پٙح ـٚق ا٘تهبـ زٟبـضٙجٝ ـٚق ثًؽاقنٟف اق   
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ؼٚاقؼٞٓ_لسٕت  

 ٍ٘بٜ ؼـ يطك يب ٘ؽاـٜ ٚخٛؼ يطك ٔيٍٗ وٝ يكيكا٘ی ثٝ ثٍٓ ايٙٛ خؽيؽ لسٕت ضفٚو اق لجُ)

ٓ يه ٔٙٓ غٛؼ ٚ وفؼ اٍ٘بـ ٕ٘يطٝ ـٚ ٔيؽٜ ق٘ؽٌی ثٝ يطك وٝ ٌفٔبي ِٚی ٔيىٙی اٍ٘بـ ـٚ اَٚ ٞ 

 وٝ ٞبيی ياللٝ اثفاق ٚ ٔيطٗ خٌٛيف ؼٚ٘فف ٘ؽاـٜ ٚخٛؼ يطك ثبثب ؼاضتٓ ـٚ ٘هفيٝ ايٗ ٔؽتی

 االٖ ٚ ثٛؼٜ اضتجبٜ ؼـغؽ غؽ ٘هفْ ٔيٍٓ ٕٞيٙدب االٖ ٔيطٝ وطيؽٜ غٛاة تػت ثٝ فمف

ْ ثب ففق وّی ٚ ٌؿاضتٝ ق٘ؽٌيٓ ـٚ قيبؼي ثسيبـ تبثيف يطك ايٗ ٌفٔبي (...ٌؿضتٝ وفؼ   

ْ وٝ ـٚ ضٙجٝ پٙح ـٚق ا٘تهبـ ثّٝ ثّٝ ثٍٓ ثٟص ٔيىطيؽ   

ؼاـْ ؼٚست  .... 

ضٙجٝ پٙح غجص  ... 

ّٔت پبـن  پٙدٓ لفاـ   

 تٛ اٚٔؽ ضًف ايٗ ثيبؼ تب ٔيؽاضت ثف لؽْ ٚلتی اق ٔيٛٔؽ ؼاضت وٝ ثٛؼْ ٘طستٝ پبـن تٛ

:ؾٞٙٓ   

پبت غؽاي ٔيبي ٚلتی   

ٔيبؼ ٞب خبؼٜ ٕٞٝ اق  

ؼٚـ ضٟف يٝ اق ٘ٝ اٍ٘بـ   
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ٔيبؼ ؼ٘يب ٕٞٝ اق وٝ  

ضٝ ٔی ٚا ؼـ ٚلتی تب   

ـسٝ ٔی ؼيٗ ي ِطهٝ  

قٔيٗ ـٚ س خبؼٜ وٝ ٞفزی   

ـسٝ ٔی ٔٗ ي سيٙٝ ثٝ   

وَسَٓ ٕٞٝ تٛيی وٝ اي   

َ٘فَسَٓ ٔيٍيفٜ تٛ ثی   

ثبضٓ ؼاضتٝ تٛـٚ اٌٝ   

ـسٓ ٔی ٔيػٛاْ ٞفزی ثٝ   

 ؼٚسسستتتت ٌفتٓ !!! ثّٝ ٌفت ؟!؟ يطمٓ ٌفتٓ ثٟص وفؼيٓ يّيه سالْ تب ـسيؽ، وٝ ٕٞيٗ

  ؼاــــْ

ثك٘يٓ لؽٔی ضٛ ثّٙؽ ٌفتٓ ٔيىفؼٖ ٍ٘بٜ ٞی ثٛؼٖ ٘طستٝ ٔب اٚ٘كفف غبْ٘ٛ تب زٙؽ   

 . ؼاـْ ؼٚست ٚ ٌُ ايٗ ٔٗ ٌفتٓ غب٘ٛٔب اٖٚ ثٝ.. ثفٌطتٓ وٝ ضؽيٓ ـؼ غب٘ٛٔب ٕٖٞٛ خّٛ اق

(٘ؽاـٜ ؼٚستٓ ٌفتٓ ضٛغی ثٝ )٘ؽاـٜ ؼٚستٓ ٚ ٔيىٙٝ اؾيتٓ زفاا ٕ٘يؽٚ٘ٓ ِٚی  

ضيفٝ ٚاال غٛثيٝ ايٗ ثٝ پسف ثبضٝ غؽاش اق ٌفت يىيطٖٛ ؼيؽْ   
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ثفؼي آثفٚٔٛ ؼيٛ٘ٝ قضتٝ وٝ ؛ قؼ ثٟٓ ٔطت يٝ اٚٔؽ   

ٞست ضٛاست . ٌفت زی وٝ ؼيؽي ٌفتٓ ٔی ٚ غٙؽيؽْ ٔی فمف ٔٙٓ   

 ثٛؼْ ٘طستٝ ٕٞيٙدٛـي ٔٙٓ.. ثبٞبت لٟفْ ٌفت ؛ ؼيٍٝ غٙؽِی ـٚ ٘طست ؛ـفت ضؽ ؼِػٛـ اقْ

 ٘ؿاـ لطٍٙيٝ ؼغتف ثيبـ ؼـ ؼِص اق ضٛ ثّٙؽ : ٌفت ثٟٓ اٚٔؽ ٔيب٘سبِی غب٘ٓ يه وٝ غٙؽِی ـٚ

 غيّی ٔيؽٚ٘ی وٝ غٛؼت يكيكْ ٌفتٓ پيطص ـفتٓ سفيى ٔٙٓ غٛة.. پسف ثؽٚ اقت، ثبضٝ ؼِػٛـ

ٔيٕيفْ وٝ ٘ىٙی لٟف ثبٞبْ ؼاـْ ؼٚست قيبؼ غيّی   

 اق وٝ ثٛؼ پبـن ؼاغُ وٛزيه ؼـيبزٝ يه. ٌطتيٓ پبـن ؼاغُ ٚ ضؽيٓ ثّٙؽ ٚ وفؼ آضتی ثبٞبْ

 وٝ ثٛؼ ثبـي ؼٚٔيٗ ايٗ ٌففت؛ ثبـٖٚ وٝ ٔيطؽيٓ ـؼ ؼاضتيٓ ثٛؼ، ٞٓ پيبؼٜ يبثف پُ يٝ ـٚش

 وٝ غٛاثٍبٜ ثفٌفؼيٓ ثٛؼيٓ ٔدجٛـ أب.. ؼٚ٘ففٜ ٚ يبضمب٘ٝ ثبـٖٚ. ٔيطؽيٓ غيس ثبـٖٚ قيف ثبٞٓ

ثٛؼ آٚـ ـ٘ح ٚ سػت غيّی وٛتبٜ ٚ ٔمكًی ِٚٛ خؽايی ايٗ ٚ.. ٘طيٓ ٔفيؽ .  

 ٔيكؼيٓ ٖٔٛ ؼيٍٝ غفخبي يىسفي  اق ثبيؽ ؼاضت غٛؼضٛ ثؽثػتيبي ضؽٕٖ٘ٛ ٔفيؽ ايٙكففٓ اق

 ثف ٔطىّی يه ثٝ اٌٝ ٚ ٘ؽاضتٗ غٛثی ٔبِی ٚؾى وٝ ثٛؼ ٞبيی ؼا٘طدٛ ٔطىالت ثيطتف ايٗ ٚ

 خّٛي ٘ىطی غدبِت وٝ ثٍؿـٚ٘ی ثتٛ٘ی وٝ ثؿاـي وٙبـ ـٚ غفخب يىسفي ثبيؽ ٔيػٛـؼٖ

ؼيً ؼا٘طدٛٞبي . 

 ؼاـٜ، غفٚـ ٔيطٝ ؼا٘طٍبٜ ٚاـؼ وٝ ؼا٘طدٛ زٖٛ ؼاـٖ ضك ؼٚ ٞف غٛ٘ٛاؼٜ ٞٓ ؼا٘طدٛ ٞٓ

٘طٝ ؼاـ غؽضٝ غفٚـش تب ٘يبـٜ وٓ ٕٞٝ خّٛي ؼاـٜ ؼٚست ؼاـٜ، ضػػيت  

 ؼا٘طٍبٜ غفج ٕٞطٛ ٕ٘يطٝ ٔيبـٖ ؼـ پَٛ وٙؽٖ خٖٛ ٚ قضٕت ثب زٖٛ ؼاـٜ ضك ٞٓ غٛ٘ٛاؼٜ

وٙٗ ففق٘ؽضٖٛ   
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ٔيٍؿـٚ٘ؽٖ قيبؼي سػتی ثب ٚ ثٛؼ ثؽتف ٚؾًطٖٛ غيّی ثًؿبً ضٟفستب٘يٓ ؼٚستبٖ  غٛؼْ ٔٗ 

٘يبؼ فطبـ غٛ٘ٛاؼْ ثٝ تب ٔيىفؼْ وبـ سػتی وّی ثب ـٚ تًكيالت ٚ تبثستٛ٘ب  ...... 
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سيكؼٞٓ_لسٕت   

 ضففبْ ٔتٛخٝ ٔيىٙٗ تطػيُ ؼيٍٝ ٞبي ضٟف ٞبي ؼا٘طٍبٜ ؼـ ٚ ٞستٗ ضٟفستب٘ی وٝ ؼٚستب٘ی

  ٔيطٗ

 ٕ٘يتٛ٘ی ضجب ٚ پِٛی ثی ؼـؼ تب ثٍيف غٛؼت ٞبي قثٖٛ ٞٓ ٘ؽاضتٗ ٚ غفيجی ٚ غب٘ٛاؼٜ اق ؼٚـي ؼـؼ

ايٕٙطىالت ـٚ اوثف ؼا٘طدٛٞب تدفثٝ .....ٚ خٛا٘ی ٞبي لفاـي ثی ٚ ٔكٜ ثؽ ٞبي غؿا ٚ ثفي ثيفٖٚ

  وفؼٖ ٚ ٔيؽٚ٘ٗ زمؽـ سػتٝ 

ضٙجٝ وٝ أتطبٖ ٘سجتب سػتی  ـٚق أتطبٖ ثفاي ٔيطؽْ أبؼٜ ثبيؽ ٚ  غٛاثٍبٜ ثفٌطتٓ ا٘فلي پف

  ثٛؼ 

٘ػٛـؼْ ٞٓ ضبْ ضتی غٛاثيؽْ غجص غٛؼ تب ٚ ٌففت غٛاثٓ غستٍی ٚ ضٛق اق غٛاثٍبٜ ـسيؽْ تب  

 زست ؼَ غجطٛ٘ٝ يه اٚٔؽْ ٚ ٌففتٓ ٖ٘ٛ ـفتٓ ٚ ٌبق ـٚ ٌؿاضتٓ ـٚ وتفي ضؽْ ثّٙؽ قٚؼ غجص

  غٛـؼْ

...غٛ٘ؽْ ؼـس ٟ٘بـ ٔٛلى تب ٚ  وفؼْ غٛ٘ؽٖ ؼـس ثٝ ضفٚو غٛ٘ٝ وتبة ـفتٓ   

 ؼـس أيؽ ثب ٚ ؼاضتٓ غٛثی ضس يه غٛ٘ؽْ ؼـس ٕٞٝ ايٗ وٝ ثٛؼ اٚـ تًدت غٛؼٔٓ ثفاي ثّٝ

....ٚ ؼـس تٛ ٘ؽاـٜ ضفف س ٕ٘ٛ٘ٝ البت ثٍٓ ٚ ثؽْ پك ٚ ثطٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ضبٌفؼ وٝ ٔيػٛ٘ؽْ  

ؼاضتٓ ٔتبّٞی ضس يه ؼيٍٝ ثّٝ    

ٕ٘يطيٓ ٞٓ ٔبَ ويٕيب ٔٙٛ ٔيٍفت ٚ ٔيكؼ ثٟٓ ضبِی ؾؽ ثؽي ضس يه ٌٍٟبٞی ِٚی   
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ٔيىفؼ غفاة ضيفيٙٛ ِطهبت وُ ؾٕٞٙٛ تٛ ٔيٛٔؽ فمف ٚزكٛـي زفا ٕ٘يؽٚ٘ٓ  

٘جٛؼْ ؼـس اُٞ اغال وٝ ٔٗ غٛ٘ؽٖ ؼـس وّی ثب ٌؿضت غٛثی خًٕٝ   

ضؽ أتطبٖ ـٚق   

 ضؽٚؼ ٚ أتطبٖ خّسٝ سف ـسيؽْ وٝ ثٛؼْ ؼٚٔی ٘فف ـفتٓ قٚؼتف سبيت ٘يٓ ؼفًٝ ايٗ

ٕ٘يجفؼ غٛاثٓ ؼيٍٝ ثؽخٛـيٓ ضؽ ضٌّٛ ٚ ٕٞٛ٘دب غٛاثيؽْ اي ؼليم40ٝ   

ضؽْ أتطبٖ أبؼٜ ضستٓ غٛـت ٚ ؼست ـفتٓ    

ْ فىف تطٛيُ ثفٌٝ تب ؼاؼٖ ـٚ ٞب ثفٌٝ ٚلتی اق  ٞٓ اَٚ ضبٌفؼ ضؽٜ ٚ ؼٚستبٖ ؼليم20ٝ وٙٓ ؼاؼ

ٚ  سٛاال ٘ىٙٝ ٘بلال وفؼي زىبـ ٔيپفسيؽ ٔيٛٔؽ ثيفٖٚ ،ٞفوی اٚٔؽٖ ٔٗ ثًؽ ـثى ي  ٔٙٓ ؼاضتی ـ

..ٔيػٛـؼٖ ضفظ وّی ٚ ؼاضتٓ اـٜ ٔيٍفتٓ ٔيىفؼْ ٔسػفضٖٛ     

 يه قؼيٓ، اِجتٝ ضفف ؼاؼٖ ٟ٘بـ وٝ ٚلتی تب غٛـؼيٓ ٚ وفؼْ ؼـس زبيی يه ٚ غٛاثٍبٜ ثفٌطتٓ

 ايٙمؽـ ٕ٘يٍؿضت ٔب ٔفٜ ـٚق ٘ػف ٘جٛؼ ٔٙر ايٗ ثٍٓ ثبيؽ وفؼيٓ، ايٙٛ ثبقي ٞٓ ٔٙر ؼست

 ثٍؿـٜ غٕٖٛ٘ٛ وٙبـ اق ضفيف تيٓ ثٛؼ، ٕ٘يؿاضتيٓ ثىص ثىص ٚ تيٓ ؼٚ ٔيطؽ ٔيطؽيٓ خؿاة

 ٔففش ثبقي ٔيٍؿـٚ٘ؽيٓ يه ايٙدٛـي اٚلبتٕٛ٘ٛ ثيطتف ٔيىفؼيٓ وّی ويف ضفيفٛ ٔيىطتيٓ

.....قيبؼ ضبؼي ؼـغؽ ثب ٚ ٞكيٙٝ ثؽٖٚ  
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زٟبـؼٞٓ_لسٕت   

.ايٕٛ ٚ وّی لفثٖٛ غؽلٝ ٞٓ ٔيففتيٓ  ٔيٍؿـٚ٘ؽيٓ وتبة ثب ؼٚضٙجٝ تب ٘ؽاضتٓ أتطبٖ ؼيٍٝ 

  ٔيكؼيٓ ضفف تػٛيفي ثبٞٓ سبيت ٘يٓ ـٚقي

 اضتجبٜ اٚلبت ثًؿی  (سٛيفْ سٙی) ٔيٍفتٓ ...ؼاـْ ؼٚست ثٍٓ وٝ ثٛؼْ ٌففتٝ يبؼ تفوی

 غيّی ٚ ٔيىفؼْ ياللٝ اثفاق ثٟص ٔػتّف ٞبي قثبٖ ثٝ ٚ ٔيىفؼ ؾٚق ٚ ٔيػٙؽيؽ وّی ٔيٍفتٓ

ٔيىٙٝ زىبـا ٚ غجفٜ زٝ ثجيٙٓ وٝ ايٙستبٌفأطٛ ٔيىفؼْ زه ثٛؼْ ضسبس ـٚش   

....ٔيطؽْ تف ٚاثستٝ ثٟص ـٚق ثٝ ـٚق   

 ؼيؽ٘ص تطٙٝ ايٙدٛـي ٔيطيؽ تف تطٙٝ وّی ٔيطٝ وٝ افكبـ ٘كؼيه ٔيٍيفيؽ ـٚقٜ ٚلتی ؼيؽيؽ

٘بٔٓ ثٝ قؼٖ سٙؽ ٔٙٝ ٔبَ ؼ٘يب اٍ٘بـ وٝ ٔيىفؼْ ؾٚق ايٙمؽـ ؼاـْ ؼٚست ٔيٍفت وٝ ثٟٓ ثٛؼْ   

ثجيٙيٓ ٕٞٛ ٌؿاضتيٓ لفاـ ٚ ؼاؼيٓ ـٚ أتطب٘ب ٔيٍؿضت ٚ ٔيٍؿضت ـٚقٞب   

ّٔت پبـن ٞٓ ثبق ضطٓ لفاـ   

ثجيٕٙص ثيبؼ تب ضؽْ ًٔكُ پبـن تٛ سبيتی ٘يٓ   

:خبِجٝ ثفاْ غيّی وٝ ؼاستبٖ خبي ايٗ ثٍٓ اي غبقفٜ يه   

 ضؽْ والفٝ ٔٗ ؼاؼ قِٛص سبيتی ٘يٓ يطمص ثب لفاـ سف ثفٜ وٝ ـفتيٓ ؼٚستٓ ثب ـٚق يه)

(وفؼْ ٘ثبـضٖٛ ضفف وّی . ٔيففتٓ ٚ ٔيىفؼْ َٚ ثٛؼْ ٔٗ ٌفتٓ    

٘جٛؼ ثيص اي ثب٘يٝ ثفاش ٔٗ ٞبي سبيت زفا ٔيفٟٕٓ ٚ ٔيىٙٓ ؼـوص االٖ   
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ٕ٘يطؽْ ٘بـاضت ٔيٛٔؽ ؼيف ؼٚسبيتٓ اٌٝ    

ؼاـٜ ٞٓ ـٚ ٕٞيٙب ؼيٍٝ ثطی وٝ يبضك ٕٞيٙٝ ثّٝ   

 ثسيبـ ضس يه ٚ  ثغّٓ تٛ ٌففتٕص ٘بغٛؼاٌبٜ ـسيؽ وٝ ٕٞيٗ اٚٔؽ سبيت ٘يٓ ثًؽاق ثّٝ

ثٛؼ وٙٙؽٜ ؼيٛا٘ٝ ٚ ؼاضت يديجی   

 اق سفيى وٝ وفؼْ ثغّص قيبؼْ ثسيبـ ٔطجت ٚ ياللٝ ـٚي اق ٘ؽاضتٓ ثٟص خٙسی ضس ٞير ٔٗ

 ثؿاش وٝ ؼاؼْ ضك ثٟص ٍ٘ففتٓ سػت ثٟص ٔٗ يمت ـفت لؽْ يه ٚ ثيفٖٚ اٚٔؽ ثّغٓ

 ثٝ وٝ ـفتيٓ ـاٜ وّی ـفتٗ ـاٜ ثٝ وفؼيٓ ضفٚو وفؼْ غٛاٞی يؿـ اقش ٚ وبـ ايٗ ثبضٝ سػت

 ٞبي ِؿت ٘ٝ . ثٛؼْ ٌففتٝ ؼستبضٛ وٝ ثٛؼ ثػص ِؿت زمؽـ ٚ ٌففتٓ ثبـ ي ؼستطٛ سػتی

ثبضٝ ٔفيؽ ٍٔٝ ٕ٘يؽٜ ثٟص خٙسی ضس ٌففتٗ ؼست ثب ٞيسىس زٖٛ ٞيدؽٜ ٔثجت   

٘طستيٓ پبـن تٛ ثفٌطتيٓ ٚ اقفف ٕٖٞٛ زفغيؽيٓ يىٓ  

ـفتيٓ؟؟؟؟ پبـن يه ٕٞيٗ فمف زفا ثيبؼ پيص ثفاتٖٛ سٛاَ ضبيؽ  

 ثيفٖٚ ؼيفٚلت تب اٌٝ ٚ ثٛؼ غٛاثٍبٞطٖٛ ٘كؼيه تفيٙص ٟٔٓ وٝ ؼاضت ؼِيُ تب زٙؽ

 اق قٚؼتف غيّی ٔٛالى اوثف ٚ ثفسٝ غٛاثٍبٜ ؼـة ثستٗ اق لجُ ٔٛلى ثٝ ٔيتٛ٘ست ٔيٕٛ٘ؽيٓ

٘يبؼ پيص ٔطىّی وٝ ٔيطؽيٓ خؽا ٞٓ  

.لطًٙ ٚ ثكـٌيٝ وٝ ٔيطٝ سبغتٟب اٚ٘دب ٚلت ٌؿـٚ٘ؽ غيّی پبـن ؼيٍٝ ؼِيُ   
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پب٘كؼٞٓ_لسٕت   

 غيّی ٔيػٛـؼْ، ٚالًب ٚ ٔيٍففت ٞب ـٚ  پستٝ پٛست ثفاْ ثٛؼ اٚـؼٜ ثبؼْٚ ٚ پستٝ وّی ثفاْ

...ٔيػٛـي ٚ ٔيىٙٝ ؼٖٚ پستٝ ثفات ثبيطك يىی ثػطٝ ِؿت    

 سفٖٔٛ ـٚ ـيػت اة يٟٛٚ ٔيؽاؼٖ آة ٞب زٕٗ ثٝ ؼاضتٗ غٙؽِی ـٚي ثٛؼيٓ ٘طستٝ ٕٞيٙدٛـ

 غت ٌفتٓ ثفاش ٘ىفؼْ وبـي زفااا وٝ ٔيػٛـؼ ضفظ اٚ٘ٓ ٚ ٔيػٙؽيؽْ ٔٗ ٚ ضؽيٓ غيس ٚ

.ٔيػٙؽيؽْ ٚ ٔيٛٔؽٜ ثف اقْ زىبـي   

 سٝ سبيت ضؽٚؼ . خفتٕٖٛ غٛاثٍبٜ ثفٌطتيٓ ٚ ثفسٝ ؼـسبش ثٝ ثفٜ وٝ ٕ٘ٛ٘ؽيٓ ثيفٖٚ قيبؼ

 تٛ وفؼْ ثبقي فٛتجبَ ؼٚسبيتی يىی ـفتٓ وفؼْ يٛؼ ِجبس ،سفيى غٛاثٍبٜ ـسيؽْ ثًؽاق نٟف

ٓ  وٛفتٝ ٚ ثٛؼ غستٝ غٛاثٍبٕٖٞٛ ٘كؼيه لجال، ٌفتٓ وٝ ٔػٙٛيی زٕٗ قٔيٗ ٕٖٞٛ  ؼٚش ـفت

.وٙيٓ ؼـست ضبْ ـٚ ثٍيفيٓ وٝ ضبْ  تب ٚسبيُ ٔٛـؼ ٘يبق ـفتيٓ ٞب ثسٝ ٌففتٓ ٚ ثًؽ  ثب   

(٘ىتٝ يه)  

 ٔيپػتيٓ ٚالًب ضبْ غٛؼٖٔٛ ٔٛالى اوثف ثٛؼ ويفيت ثی زٖٛ ِٚی ؼا٘طٍبٜ تٛ ٔيؽاؼٖ ضبْ

  ٔيػٛـؼيٓ اٌٝ ثٛؼيٓ ٔدجٛـ اوثفا ثٛؼ اٚـ تٟٛو ٚ افتؿبش  غيّی ؼا٘طٍبٜ ٞبي غؿا ثًؿی

 ثٝ ٔدجٛـ ايٙدب ِٚی ثٟص ٕ٘يكؼيٓ ِت ٚلت ٞير ٔيؽاؼٖ ثٟٕٖٛ غٛ٘ٝ تٛ ـٚ ٞب غؿا ٕٞيٗ

. ثٛؼيٓ سىٛت   

...غٛاثيؽْ غٛـؼٔٛ ضبْ   
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ضؽْ ٚ قجك ـٚاَ ٕٞيطٝ اَٚ اق ٕٞٝ غبستٓ سفي ثٝ غفطٝ ايٙستبٌفاْ يطمٓ سف  ثيؽاـ غجص

 ٕٞٛ٘ٛ ثٛؼ البيی يه وٝ فبِٛـاش اق يىی ٚ ايٙستبٌفاْ تٛي ٌؿاضتٝ استٛـي ؼيؽْ ثك٘ٓ 

ثٛؼ اٚـ تًدت ثفاْ وٝ ٌؿاضتٝ   

...ٔيطٝ زی ثجيٙٓ وفؼْ سىٛت فًال ٚ ثٛؼ اتفبلی ضبيؽ ٌفتٓ ، ٍ٘فتٓ  ِٚی ثب ايٗ ضبَ ٞيسی  

٘ٝ يب ٞستص ا٘اليٗ ثجيٙٓ ٔيىفؼْ زه ِٚی ٕ٘يؽاؼْ پيبْ ثٟص ـٚقي يه ...   

ٓ  ٕ٘يؽٜ پيبْ يه ضتی ٚ ا٘اليٙٝ ؼيؽْ ؟ زفا وٝ وفؼْ ضه يىٕی ثٟ  

....ثٛؼ ؾٞٙٓ تٛ وٝ خٛاة ثی سٛاَ؟؟؟ وّی ثب ؟؟؟ ٘بـاضتٝ زی اق  

ثك٘يٓ  ضفف ؼـٔٛـؼش ففغت سف ٚ ٘جبضٓ ٔكاضٕص ٚ وٙٝ فىف ثكاـْ ٔؽت ي ٌففتٓ تػٕيٓ   

ؼاـْ ثبٞبت ٟٕٔی وبـ ثيب ضتٕب ٞفتٝ ايٗ ٌفتٓ ثٟص  
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ضب٘كؼٞٓ_لسٕت  

غبِص أبٔكاؼٜ ٚ ّٔت پبـن ٞفتٓ لفاـ  

 پبـن تٛ اٚٔؽ قؼْ قً٘ ثٟص ّٔت پبـن ثٝ ـسيؽْ ؼليمٝ زُٟ اق ثًؽ افتبؼْ ـاٜ ٟ٘بـ ثًؽاق

ثفٌفؼيٓ ٚ غبِص أبٔكاؼٜ ثفيٓ ٌفتيٓ ٚ ٘طستيٓ يىٓ   

أبٔكاؼٜ  ـسيؽيٓ تب وطيؽ قَٛ سبيت يه ثٛؼ ضّٛغٓ غيبثٛ٘ب يىٓ ٚ ضؽيٓ اتٛثٛس سٛاـ   

 ثبٞبش پسفٜ اٖٚ اـتجبـ وٝ ثٛؼ ايٗ ٔطغَٛ ؾٞٙٓ ٞٙٛق ِٚی ٌفؼي ثبقاـ ـفتيٓ ٚ وفؼيٓ قيبـتی

 ٌفؼي ثبقاـ سبيتی ايٙدٛـيٝ يه وٝ ؼاـٜ ـثكی ضتٕب وٝ ؼاضتٓ يديجی ثسيبـ ضس يه زٖٛ زيٝ

..ـسيؽيٓ ّٔت پبـن ٘كؼيىبي تب وفؼيٓ ٚ ثًؽ ثفٌطتيٓ؛     

؟ ق٘ؽٌيتٝ تٛ ؼيٍٝ وسی ايب ٔٗ اق غيف ثٝ ايٙىٝ اقش پفسيؽْ سٛاِی يه  

 ٔٗ ٚ يىٓ ؼاـيٓ ياللٝ ثٟٓ ؼاؼوٝ تٛؾيص ثٝ ضفٚو ٚ ٞست يىی اـٜ ٌفت ِجػٙؽي يه ثب ؼيؽْ

ضؽْ يػجی   

ثسٝ ٌفتٓ  

ٚ ٔٗ وٝ ٔغكْ سٛت ٔيىطيؽ ٚ ؼـ وٕبَ ٘بثبٚـي ثٛؼْ ٚ ؼـ ....ٚ غٛثيٝ پسفٜ اـٜ ؼاؼ اؼأٝ

 .ٕٞيٙطبَ ثٛؼ وٝ

 ٔطىٕی سيّی وطيؽْ ؼستطٛ ٚ ٔيىٙٝ تٛٞيٗ ضًٛـْ ثٝ ؼاـٜ وٝ ٞكاـ ـٚ ـفت يػجب٘يتٓ

ضٛ غفٝ ٕ٘يٍٓ ٍٔٝ ٌفتٓ ٚ قؼْ ثٟص  
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٘طستٓ ـٚ پيبؼٜ ٌٛضٝ ثًؽش   

ثؽٚ٘ٓ، ٔٗ وٝ  ٍ٘فت ثٟٓ زفااا قٚؼتف  وٝ ؼاضتٓ غفٍی اضسبس ٚ ثٛؼ ثؽ ضبِٓ غيّی  

ضؽْ ثّٙؽ ثكٚـ ٌففت ؼستٕٛ اٚٔؽ ٘طستٓ ؼليمٝ ايٙدٛـي ؼٚسٝ ٚ   

 

 وٙٓ ففأٛضص ٔيػبْ ٚ ؼاـْ ؼٚس ثيطتف تٛـٚ االٖ وٝ ؼاؼ تٛؾيص ٚ ٘طستيٓ پبـن تٛ ـفتيٓ

ٔيؽْ خٛاة ثٟت ٚ وٙٓ فىف ثكاـ ٌفتٓ ٟٕٔی، ثٟص ثفاْ تٛ ٚ   

ثيبؼ ثبيؽ سفْ ثال ايٗ وٝ وفؼْ زىبـ ٔٗ وٝ: ٔيىفؼ ٚ ثب غٛؼْ ٔيٍفتٓ ؼـؼ سفْ ايٙمؽـ تٛـاٜ   

  ٌففتٓ غجفي ٘ٝ قؼْ قً٘ ثٟص ٘ٝ ـٚقي ؼٚ

 ايٙىبـٚ ثبضٝ اغفت ثبـ ٚ ٔيجػطٕت ؼفًٝ ايٗ ٔيٍٓ ثٟص وفؼْ ثب غٛؼْ ٌفتٓ فىفأٛ وٝ 

..ٔيىٙی   

 ٚ ثجيٙٓ ؼيٍٝ ثبـ اٌٝ ٚ ثبضٝ اغفت ثبـ ٚ ثػطٕت ٔی ؼفًٝ ايٗ وٝ ٌفتٓ ٚ قؼْ قً٘ ثٟص

تٕٛٔٝ ثطْٙٛ   
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ٞفؽٞٓ_لسٕت  

 

 ٟٔٓ اٚ٘مؽـ ٚ ٘ؽاضتٓ ؼٚسص سبثك ٔث ؼيٍٝ ٚ ثٛؼ وفؼٜ ففق غيّی ثٟص ٘سجت اضسبسٓ

 اق ٌؿضتٓ ٚ ثػطيؽٔص ٕٞيٗ ثفاي ٚ ؼاضتٓ ؼٚسص ٞٙٛق ِٚی ثفاش ثؽْ خٕٛ٘ٛ وٝ ثفاْ ٘جٛؼ

...قضتص ثسيبـ ـفتبـ   

 وی ٌفتٗ غٛاثٍبٜ ثسٝ ٞبي ٚ ٔٛ٘ؽ اٍ٘طتبتت خبي ٌٛضٓ تٛ قؼي وٝ ـٚقي ٌفت قؼ قً٘ ثٟٓ

...يّی قؼٖ ضفف ثٟت ،وّی ٌفتٓ ثٟطٖٛ ٚالًيت ـٚ ٔٙٓ ـٚ، تٛ قؼٜ   

ٞبااااا ٔمػفْ ٔٗ سفش قؼْ ؼاؼ ٚ ضؽْ يػجی ثبق ٔٙٓ   

...ـٚ ضففب ايٗ ٌفتٗ ؼٚستبْ ِٚی ٔمػفْ وٝ غٛؼْ ٔيؽٚ٘ٓ  ٘ٝ :ٌفت  

 ٞٙٛق ِٚی ثٛؼ ضؽٜ وٕتف ٞب ياللٝ اثفاق ٚ ثٛؼ ضؽٜ وٕتف أؽأٖٛ ٚ ـفت ٚ ٌؿضت ٔبٞی يه 

ؼاضتٓ ؼٚسص  

 غٓ ٚ ؼٚـي ثٛؼيٕٛ ٔٛ٘ؽٜ ٔب ٚ تًكيّی ؼـضبَ ٞب ؼا٘طٍبٜ ٚ ثٛؼ ٔٛ٘ؽٜ ييؽ ثٝ ـٚقي زٙؽ ...

   ؼٚـي

 ٔطىٛن ٞٓ ثبق ٚ ثٛؼٜ ثيؽاـ سٝ تب ؼيؽْ ٚ قؼيٓ، ضفف ضت ؼٜ  ييؽ تب ثٝ ثٛؼ ٔٛ٘ؽٜ ـٚق سٝ

  ضؽٜ، خٛـي يه ٚ ٔيؽٜ خٛاة ثٝ ؼيف ؼيف ٔيؽْ پيبٔٓ ثٟص ٚ ثيؽاـٜ سٝ تب زفااا وٝ ثفاْ ثٛؼ

 ثٟص ؼاؼْ پيبْ ؼٜ سبيت ٚ ثٛؼ لجُ اق ثؽتف ؼفًٝ ايٗ ؼاضتٓ لجال وٝ ضسی ٚ وفؼْ ضه ثٟص

؟؟ غجفيٝ  ٕ٘يؽي پيبْ ٚ ا٘اليٙی زفااا وٝ  
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 ضؽْ ثيؽاـ غجص ٞطت سبيت ٌففت ٚ غٛاثٓ ٔٗ ضؽ، ثطثٕٖٛ زٟبـ سبيت تب ٚ اٚـؼ ثٟٛ٘ٝ

 ٔفؼْ ؼغتف ٔكاضٓ زفا ٔيٍٝ ؼيؽْ غٛ٘ؽٔطٖٛ ـفتٓ ؼاؼٜ پيبْ تب ثيست غفيجٝ ضػع يه ؼيؽْ

...ٔيٍٝ زفت زفا وٝ ؼـاٚـؼْ ضبظ ضففبي ثی ؼـ ٚ پيىف ، ايٗ اق ٚ ضؽي   

ٓ وی ثجػطيؽ ٌفتٓ ٓ  ويٕيب ٌفت ضؽْ ٔكاض  ثفٚ ٘ؽاـْ ضٛغّتٛ ٔيٍی زی ٌٕطٛ ثفٚ ٌفتٓ غب٘

ثؽٜ ؼيٍٝ خبي ـٚقيتٛ غؽا   

؟ ويٝ ٔفؼٜ ايٗ ٚ ضؽٜ ايٙدٛـي وٝ زيطؽٜ وٝ ٌفتٓ ٚ ؼاؼ ْ پيبْ ويٕيب ثٝ ـفتٓ  

 ضبظ ٔٗ وٝ ثٛؼ ويٕيب ٔٙٛ زت ضبت اسىفيٗ وٝ ففستبؼ يىس سفي يه البيٝ اٖٚ ٚسف ايٗ

  ؼـاٚـؼْ

 ؼاضت وٝ ؼـؼ٘بن ٚ ثؽ ثسيبـ ضس ؼيٍٝ يه خبي ـفتٝ ٚ اٚٔؽٜ ؼـ خبش اق لّجٓ  وفؼْ اضسبس

 ثّٝ وٝ ضؽ ثبٚـْ وٓ ٔيطٓ ،وٓ ثيؽاـ االٖ ٚ غٛاثٓ وفؼْ فىف ٔيٍففت، اٚالش ٚخٛؼٔٛ وُ

.....ؼيٍٝ يىی ثب ـفتٝ ٚ ثٟٓ وفؼ غيب٘ت ثبقْ   

ثٍٓ وٝ ٘طؽ ِٚی ثٍٓ ثٟت ٔيػبستٓ ٘بٔكؼٔٝ ٌفت ؼاؼ پيبٔٛ خٛاة ويٕيب   

٘طيؽ ٔكاضٓ ؼيٍٝ  

 زطبْ تٛ اضه ٚ ثٛؼ ٌففتٝ ٌّٛٔٛ ثغؽ ٚ وفؼْ سىٛت فمف ٚ ثٟص ثٍٓ زی ٔٛ٘ؽْ ٔٗ

ثٛؼ قؼٜ ضّمٝ   

٘كؼْ ضففی ؼيٍٝ   

٘ػٛـؼٖ غؿا ٚ ٌفيٝ ٚ ٌفؼي ضت ثٛؼ ضؽٜ وبـْ وفؼْ، ٕٞص وٓ وي8ّٛ تًكيالت ٔؽت ايٗ    
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 ٚ ٔيطؽْ ثّٙؽ ٚ ٔيىفؼ ٌيف ٌّْٛ تٛ غؿا ِمٕٝ ي ٚ ٔيٍففت ثغؽ ٌّٛٔٛ سففٜ سف ٔيٙطستٓ

ثيفٖٚ ٔيففتٓ   

:ٔيٍٝ ضبيف   

ؼا٘ستٓ ٕ٘ی ثٛؼ ؼـؼسفي يبضمی  

ٕ٘يؽا٘ستيٓ ثٛؼ خٍفي غٖٛ ضبغّص  

افتبؼيٓ ؼاْ ثٝ ثبق ِٚی پفٌففتيٓ   

ٕ٘يؽا٘ستيٓ ثٛؼ پفي ٚ ثبَ ثی ، ضفـ  

تٛ اق ٔب ِٚی ؼاضت غجف تٛ اق آسٕبٖ   

ٕ٘يؽا٘ستيٓ ثٛؼ غجفي ثی سٟٕٕبٖ  

ثٛؼ ضبٞؽ ٔب غب٘ٝ ؼـ خبـٚي ٚ آة   

ٔيؽا٘ستيٓ                                  ثٛؼ ٌؿـي ٔب ثف تٛ اق  

غبثف غفاسب٘ی:ضبيف  

 

 ايبْ تٛ ٕٞٝ ؼـٔيبٚـؼٖ ضبظ ؼاضتٗ تًدت اق اتبليبْ ٞٓ غٛاثٍبٜ ثفٌطتٓ تًكيالت اق ثًؽ

..ثٛؼْ ضؽٜ الغف وّی ٔٗ ِٚی ٔيبـٖ ؼـ ضىٓ ٚ ٚقٖ اؾبفٝ ييؽ   
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 وبـت ايٗ پسف ٘طٛ يبضك ٔيٍفت لجال ثٟٓ ٔيؽٚ٘ست ضؽٕ٘ٛ يبضك خفيبٖ ؼٚستبْ اق يىی

 ثٟت ٍٔٝ ٌفت ثٟٓ ضؽيٓ وٝ تٟٙب . وٗ ِٚص ثًؽ ثجف اقش ِؿتتٛ ثفٚ يكيكٔٗ ٘ىٗ غفيتٝ

وٙی زىبـ ٍ٘فتٓ ٍٔٝ ٘طٛ يبضمص وٝ ٍ٘فتٓ   

....وٙی تطُٕ ثبيؽ ٚ سػتٝ يبضمی   
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ٞدؽٞٓ_لسٕت  

 ٚ ٔيؽاؼْ ؼِؽاـي غٛؼٔٛ وفؼ غيب٘ت ضمٓ ؼـ زٖٛ ِٚی ففأٛضص ثٛؼ اٚـ يؿاة ٚ سػت غيّی

وٙٓ ففأٛضص ٔيىفؼْ سًی   

ؼاضتٓ ؼٚسص ٞٙٛق ِٚی وفؼْ فىف ـفتبـش ثٝ غٛـؼٔٛ غػٝ ٚ وطيؽْ ؼـؼ فمف اَٚ ٔبٜ يه  

...ضؽ وٕتف ؼْٚ ٔبٜ   

...وٕتف سْٛ ٔبٜ  

...ٌؿضت سبَ يه   

 فىف ثٟص ؼيٍٝ ٞٓ ٔٗ غٛؼضٝ ٞبي ٌؿـا٘ی غٛش پی اٖٚ ؼيؽْ ِٚی ؼاضتٓ ؼٚسص ٞٙٛق

..ؼاـْ غٛثی اضسبي ثٟص ٞٙٛقٜ وٝ ٞٙٛق ِٚی ٕ٘يىٙٓ   

 ففأٛش وٝ غٛـؼْ ؼَ غٖٛ ِٚی وفؼ ففأٛضص قٚؼ زمؽـ ثٍيؽ غٛا٘ٙؽٜ يٙٛاٖ ثٝ ضٕب ضبيؽ

..وٙٓ   

 ٔفٚـ غبقفاتطٛ ؾٞٙٓ تٛ ؼيٍٝ وٝ ـٚقا٘ٝ غّٛات غتٓ ثب ٌففتٓ تٛسُ ؼيبي ٚ يبضٛـا قيبـت زّٝ

٘ىٙٓ ؼق ٚ ٘ىٙطٓ يؿاة وٝ ٘ىٙٓ   

قؼ ثٟٓ ٘بٔكؼضٝ ٔيىفؼ اؼيب وٝ ثٛؼ پسفٜ اٖٚ ثب  ٔٗ اق ثًؽ ؼاضتٓ أبـضٛ خٛـايی يه   

...ؼيٍٝ يىی ثب ـفت  

ضؽ ؼٚست ٘كؼيىٓ ؼٚستبٖ اق يىی ثب ـفت اٚ٘ٓ اق ثًؽ  
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ٔيػٛـؼ ثٟٓ اقش ضبِٓ ؼيٍٝ    

ٓ ٚ وسی غٛاستٍبـي ويٕيب اق ثًؽ   ٘طؽْ ٔٙؽ ياللٝ ٞٓ وسی ثٝ ضتی ٘ففت

 

 

 ثٟتفٜ غيّی ثطيؽ يبضمص ٘بٔكؼي ؼٚـاٖ ِٚی ثػص ِؿت ثسيبـ ضؽٖ يبضك وٝ ايٙٝ ٔٗ تدفثٝ

 ٔيفٟٕٓ االٖ ٚ ٔؽتٝ وٛتبٜ ٞبي يطك ِؿت ثفاثف زٙؽيٗ ِؿتص ٚ ٔيفسيؽ يطمتٖٛ ثٝ زٖٛ

 افتبؼْ يمت ق٘ؽٌی اق غيّی... ضؽْ وسی ثؽ يبضك ٚ ٔٛلى ثؽ زٖٛ ثٛؼ اضتجبٜ ضؽ٘ٓ يبضك

 ٚ اضه ثٝ غٛـت ايٗ غيف ؼـ ٚ يبِيٝ اقؼٚاخص ثًؽ يبضمی ٚ يطك وٝ ـسيؽْ تدفثٝ يه ثٝ ِٚی

ٔيفسيؽ غػٝ ٚ غٓ ٚ ٘بِٝ    

 ثكاـيؽ ضؽ٘تٛ يبضك ٚ ٘ىٙيؽ تدفثٝ ٚلت ٞير ـٚ ثؽ ضس ايٗ غٛا٘ٙؽٜ يكيكاٖ ضٕب أيؽٚاـْ

...ثفيؽ ٔی ِؿت ق٘ؽٌيتٖٛ ِطهبت ته ته اق وٝ اٚ٘ٛلت ٘بٔكؼيتٖٛ ؼٚـاٖ  

:ٔيؽْ پبيبٖ ـٔبٖ ايٗ ثٝ الٞٛـي الجبَ اق ضًف يه ثب   

ثبش غٛؼت الجبَ ي ؼِجستٝ ٚ ؼيٛا٘ٝ  

ثبش غٛؼت اضٛاَ يبضك غٛؼت سفٌفْ  

٘ؽاـي وٝ ـا آٖ ضسفت ٘ػٛـ ِطهٝ يه  

ثبش غٛؼت ٔبَ لّٓ زٙؽ ٕٞيٗ ثٝ ـاؾی  
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ثبضؽ تٛ ؼ٘جبَ وٝ ثبش وسی ؼ٘جبَ  

ثبش غٛؼت ؼ٘جبَ ثٝ ٘يست اٌف ايٍٙٛ٘ٝ  

ٚٔٙت غٓ ثی ِٚی است لطًٙ پفٚاق  

ثبش غٛؼت ٚثبَ ٚپف غيف اق ٘ىص ٔٙت  

ٌؿـا٘ی ثٕب٘ی ق٘ؽٜ اٌف غؽسبَ  

ثبش غٛؼت سبَ ٚٞف ِطهٝ ٞف ضبوف پس  

غٛة                  ٞبي ـٚق أيؽ ثٝ                               

 

 

 

 پبيبٖ 
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