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  ��م 	� در ��ل �و 

  ��ل �و ��ل ا	�د ا�ت �� در��ر دا

  ��� ط	� 	� و�دت و ���  ا�ت �� �د��ر

  (واھب)

*��ی د�و �ردی در )�'ب در��ن %$ و  ��ول ��ل �و آ"�ز � د�د ���ت ط���ت ا�ت،
*ر��ن، در .ی د���ن ��	�  �ن ز	���ن، �رد و 'رزان �� ا��-��ل ��ل  وان و ,ر از ا�ر + 	+ 
%���د،  وا�4 	وزون و دل آراِء روز�1ران ر����ز ط���ت را در ,ر�و ��0ران ا'ط�ف داو�دی 

  ���ت اداء 	��0د. �� آ"وش 	+ 6%د و �� دادن آر�ن ��س، ��	ش را در 5�6

ز	�ن ��س ��زه 	+ 6%د، ;>� ا;�رد1+ ��ل ,�ر را از آ4��5 آ�	�ن 	+ روز آ;ر��ش دو��ره،  در�ن
 ھ�ی ,و��دۀ %�ن را 	�ر�ز�د و �رای%و�د، �ک �<	�ش را دو��ره ا���ء 	��0د. در��ن �رگ 

ز�را ھ�B  ،د�Aردھ��� آھ��� آ	�دۀ ��ر 	��زه ��س آ	�ده 	+ %و�د. ز	���ن آ���ت �رگ ھ�ی 
��ل �و ا	�د رو%ِن ھوای �� آ'وده ا�ت �6 آرزو ھ�ی دوِر دور  ز	����+ ,��دار و  �و�دا�+ ���ت.

  د�دی ا�ت �6 � ر�4 آن در �طره ھ�را در ��ور 	� ����ر 	��0د. ��ل �و آ"�ز ا;���4 
�وا���+ 	� �� آن �د ���ت �6 �رای ط���ت �6ری 6رده �م و )�	ت 	� را در�ن 	��ن اداء ��6م. ا1ر � 	� ھم ����5د �و�دا�� 	�%ود. 

و �زه ھ�ی را در ذ�ل �رای ��وا��م، �د ا)ل �رای ود، ��س ود و  �	�4 ود �6ری ���0م �6 . ا)ل و دان را�ت دا%�� ��%�م. 
  *	ل �ر آن ���ت ا����+ را �	���د1+ 	��0د.��ن �-د�م 	�دارم �6 

   .�ت ا�ت و'و �6 �وأم �� درد ھ�ی ط�)ت ;ر�� ��%د��	ت ھ�ی 6وD$ را %0ر 6ردن ;>� •
• +A�  ود در �� ��  +�6 Bواھ+ �وا��ت. آ%�+�� ھ��   
  . ، ا�دی  �� �و ا��رام �واھد 1ذا%ت�روی ود ا��رام �Aزار�+�� ود �� ھو�ت و آ •
  زردن �طرت �Aردد. د'�ل آھ�B �6+ را از ��Aه ود )>�وت �0ن، �� )>�وت د�Aران  •
را دا �را%�دن %رک ا�ت، %رک *	ل %�ط�ن ا�ت، ,س  �+ ا%���ه دا�ت، ود ا���ن ا�ت، ا���نِ  ��4ا%���ه  •

  �ھت را �,ذ�ر �� ا����ت �%	�ر�د.ا%��
  ا�ت، �� *	ل ز���ن �وا���+ دا����ن.�� ��رت ز���ن *	ل  �ھ<ن  •
د %�و ��ش، از ا��-�د د'�Aر 	%و ز�را ا�دو�� ات را �� د�Aران %ر�$ ��ز، از ا*	�ل د�Aران ���	وز، 6م �رف و ز�� •

  ا��-�د ��6د ,�%ر;ت ا�ت.
واھ+ ���ه و ���دش ��ن Dون %�م و ون )وس )زحواھ+ ر���Aش ���ن D ،�و ����� ا�تر���A+ د��� در D%م  • ،

 ��ر.

 و)�+ ا���س 	��0+ ;0ر �0ن، و)�+ ;0ر 	��0+ ا����ت را ;را	وش 6ن. •

 .6ن ���ود را �� ا راء *	�0رد در *	لای �6ش  •

 و)�+ ا%���ھ+ �0رده �+، %	�Aن و د'�ره 	��ش. و)�+ ا%���ھ+ 6رده �+ >روت �� %	�Aن %دن و ">ب ���ت. •

  �و�دا�� ���ت و'و �6 )�رون ��%د.ای و)ت دار�د1+ د�ت ��دار ��Aر �6 ھ�B دار�ده در  •

، 6و%ش 6ن در ز	�ن ز�د1+ ��%+ �ھ+	 ,ر�ده ��%+، در آب %��  �6 +�6	Gل �+  �6	Gل6و%ش �0ن در آ�	�ن ,رواز 6 •
 .��%+ ا���ن و �6+

 ا	روز ا�ت. ارد و ���� �Dزی �6 در د�ت ا�ت، ;ردای و ود �دا�ت ھر1ز ;را	وش �0ن �6 د�روز 1ذ%�� •

	��د ز�د1+  ز�ده 	��دن ط+ 6ردن راھ+ ا�ت �6 ازل را �� ا ل و�ل 	+ ��زد، در�ن 	��ن � ر�� ای �6 ��)+ 	+ •
 6ردن ا�ت.

و ��دق 	��ش، �� �5ن و;�دار، �� ��Aدل 	�ر��ن، �� دزد ھم �ظر، �� 	��رف ھ	��ر، �� ظ�'م �� درو"A ھر1ز •
 �� "	�ز ھ	راز. ، و	ظ�وم ھم *-�ده، �� *�ب  و 	���بھ	دوش، �� 

 �� ��%� ای �6 ,�ی ودت را �%�0د د��� 	��د. •

• ���A�� %0ن. ،�رای �د�ت آوردن دل	ودت را  دل از 

 �ت "�ر، د�ت از ود را رھ� 	0ن.�رای 1ر;�ن د •

 از ھ�J �6+ �و)� �دا%�� ��ش، ��ورت را 	�روش، ا*�	�د �� ودت را د�ت 6م 	�Aر. •

 ھ	�%� �� ��د دا%�� ��ش �6 ھ	ت �و ��.�ر از �رات د�Aران ا�ت. •

 .د�1ری 	���ورت ز��� را 	 و، )�ب ,�ک و وب را در��ب. ز�را ھر ز���ی زود 1ذر ا�ت و'+ ھر و�+ ز��� •

ز�د1+ ���ت، ��س 6%�دن  ��ت، آرزوی ز�د1+ 6ن �6 ز�ده 	��دنھر1ز آرزوی 	رگ �0ن، ز�را 	رگ �$ ا	ر ��	 •
 ا�ت.
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 *�ب  و5+ ود *�ب ا�ت از آن �,رھ�ز. •

�6+ را �6 از ��د �رده �+ ��ز  و  ،آ��D ��رت و ا�ز �ر را در �و ا� �د 6رده ;را	وش 6ن، آ��D )��ت را ���0% ��ش •
 �6 در ��6ر داری )در 6ن. و آ�+ را

 آ�+ را �6 دو�ت داری �را�ش �Aو و آ�+ را �6 ��رت داری دو�ت �دار. •

�ط�ت را و)�+ 	���	��+ �6 �� ز��ن ودش �� او 	�0'	� �6+. •	 

ر 6ن، 	%وره را Dون �ر	��� ��ظ 6ن، از *	ل د�Aران )�ل از ��1ن ;�0دا���� ات را �,رس، ا%���ھت را �,ذ�ر،  •
 ت.، *	ل را *�دت، ��0و�+ را ��رت و 	�را�+ را ���ت,�د را �ر	%-ت ��ز، *�و را ����*�رت �1ر، 

 آ�را در *	ل ,��ده ��ز. *�م ���	وز و •

ود واه 	��ش �6 ا� �	ش ������5ت. • 

 ��Aدد. ،�� دا���A+ ات آ�-در 	Lرور ���ش D �6ون 	�وۀ ,�� ای %�خ ���د •

 �6 ھو�ت ا��+ را 	+ �	����د.���ل  	��وی ات فِ �� ا'-�ب 	��ز �6 ھو�ت ظ�ھر��ت، �� او�� •

 از )در�ت �رای ظ�م ا����ده 	0ن، از �وا��ی ات �رای �را�دا�ن �6خ ظ�م ��ره ��ر. •

 آ��D ����+ �%�ن 	ده، آ��D ھ��+ ,���ن 	0ن، آ��D داری )��*ت 6ن و آ��D �داری ��رت 	�ر. •

 	رو. آ��D داری )درش را �دان، آ��D را از د�ت دادی د���'ش •

 از 	دح ��6ن 	Lرور 	%و. %0ر 6ن، ���ود1+ را ارزش 	ده و در ��+ ھ� 1ذ%ت دا%�� ��ش، در ��	�ت •

��ل ,ر از و%+ ھ�، ��� و �	�	�ت، ��ت و �<	�+، ���دت و و%��+، و�دت و ھ	���A+ و آرا	ش �طر �رای ھر 
دی و *�ری از ر�J و ا'م �رای ھ	� ا�%�ن ھ� ����ً ا;�Lن �$ %	� *ز�زان �	�� �	وده، آرزو 	��رم ا�ن ��ل، ��ل آزادی و آ��

 ھ�ی �را�ر 6رۀ �6+ و �رز	�ن درھم ,�%�دۀ 	� �وده،  ور%�د 	ر�	ت داو�دی ����ده �ر ھر ذرۀ �ک آن ��%د.   

 


