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	ر �زل���س    
 
��ر	��در وا��  
 


 ���ل ��ش ر��ن  ���ش �س آ�دن ا�ت       ا���دن ھ�ی �����ول 	��� دو�دن ا�ت	 
ز'د&
 ار	�ب ���ت را'��ر &��ن ا�ت         	���ر از���دن ا�ت %�خ رادر	�غ ��وهء  

در ,�رت  ز���ن ھر + ظ( ای او �ردن ا�ت                      
 

 راه 	( ا/��م �ور%�د 	ردن از دل درو�ش &�ر      ازدھن ��ر د'دان واز�ن -,رب '�ش &�ر
ر��ش  &�ر           'رد	�ن �و�%�ن %ووآ���ن در�و�ش &�ر��2 ��زی ھ�را ازط	0 آزاد د  

�ن 	( ذ+ت دادن ا'در 	�34
 ا��ردن  ا�ت                      
 

د          ره 	( �وی � رای 6��7ت 	رد ��	�ر�رد�د دھن ��'
  آ�د ا�'��  در  ����ر �ر  
 /�ر در�� واوج آ���ن &%ت  ����ر  �رد          ��%( در ��ی  وادث ��ز'د   �د	�ر   �رد


 7'د ����ر -�+م  ھر ��7 اھل �ن ا�ت                       �  
 


  ار��ل  7ن  آ��'( را ��;�ل  7ن             ��:�م 	'د&
 	( -رش در���ی ذھن ��+2���  

 ھ�   �ر���(ء ا��7ل 7ن               ازز	و'
 	3زرو اد	�ر را  ا/	�ل  7ن+��7 
	 
�' 

ط	ل �ردی &ر 'وازی >رخ در آ	��ن ا�ت                        
 

 ��ر  وادث را در  ��ت  �ردان '3ر               �
 %<'د 	�%�ر؛&ر د��( از�ود 	�%د �	ر
-ز�زم �2 'ظر           >رب ط	��''د زھ�ت؛ �	ر&ردون را ��ر م 	��@در-�ق ا�ن ���و  

ا��ن از آ�ش 	��'د �� �'	( در رو�ن ا�ت                           
 

از -,�ب 	وم            ��'( ای %�ر 	� '��ن درد و/ت  ھ�وم؛-,�ب �
 ��زدرا 
ھر	و�  
�وم از �و6د &�رد  �
 7'د �و6د �وم 	%
 راه  &م 7'د �� ا/��ی  روم                     

ط�'ت �رد /وی  دل ھ�ت �وش آھن ا�ت                           
 

 ��ر 	�غ �'�ن �واھ
 در �م آ	�د زی              �'��
 از��و �ن در���(ء �
 %�د زی
	� او��د  زی             �� 	( ھ�ت '( �رازو �<د�
 آزاد زی �د�ت ر'دان �را	�ت 7ن  

	رده 	ودن  از د'�ءت ھ� '�س دزد�دن ا�ت                         
                         

�ردم ��'دی 	ر7دورت؛ر���ن ا�ت رطل آب       &ر	��زی 	� � ��ب '%( ھ� در ����ب ��ب      
ر%�( در /��ش �2 ر'3
 ���وا'
 ��ب داد          �ر�ت '��وس و ''A آ�د زو دت رو ���ب   

زا'<( در ��و'د و ھ��و%
 	( �ودا�زودن ا�ت                        
 

 >ون %�0 &ر 'ور	�%�ی � �ل ��ران %وی         �	زه و&���ی ���ن را  /طره ا�%�ن %وی
ت �ردم در د��ت در ��ر7( �'دان روی       	3زراز�ود 3��7
 �ود را 	( ��ران 7ن /وی�د   

7( او �2 &ردن ا�ت 	( �� �وزد %�0 ازان �ر��                        
 

/و�
 در� '( د�دم �ر�� 	( �� آ+وده ا�ت           در+	�س ر%2 و �7ن ��&ر�	�ن �ر�وده ا�ت    
+�<�ن �رد �رد �'د ز�ن 	د��� ��+وده ا�ت           ��� ت �7%�ن ز�7ن ھ�<'�ن آ�وده ا�ت    

ا�تھر7را �� و �ن  ��ر ��ی �و�ش �7رد                       
 
�رس آ�( ���ت                    �ر��د %��د ��ل؛ 	�ی ذ'ب /��ت ؛ 	ر��زو از 	
 &'�ه   
 
�7	( ای �ر	��( را ��'د دل 	
 ��ر�ت       	�ب �:�رت 	ر/��ل ��ق 	�ز '��ت ھ���3ھ  

��'( ای آ��'( را '�زم 7( �,�ش روزن ا�ت                       
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'�م %ود          در 	 ر  ,�,ت ا��د؛ در ,�,ت  &م %وددو��دار�����ن 	ر�ر از��ه وا    

 ھ� '��
 ای �ردم %ود درطور رو%'��
 ھ� 	� ق در�<�م %ود      از &ز'د 	رده   &  

ھر7را از �ر�و 	�'ش ��4ر  رو%ن ا�ت                         
 

در ورا >ون -'د+�ب �و �د؛ ��ز ا'( ا+ ق �را     �� 	دا'
 �وب �ر راز ,�,ت را     
�دا ���ن ات در���د و در��'
 	ر�B     ر��م ��دان >و &%�
 ر��م ��'
 	را    

ر��م ��'
  >و %�0 طور را�ش رو%ن ا�ت                        
 

آب ر��( از �و �2 روزی �
 آ�د 	�و     ��%'��د د%�ن 	( آب �رد ده %�ت و %و     
ھ�ی د%�ن ���ل �%و �ر �و    ��C؛ �'A د�3ری 	�%د 	( ��م �7'( �و از7دورت     

�'	0 زھر ا�ت �� د'دان ��ر در �ن ا�ت                      
 

-د�م �� ��7 ��	د  �ل ا/��م -دم از     از��,ل آ'<( 	%'��ت �رق  �دث از /د�م     
+	�'د '��م �وف آ�ش '��ت در ا�داد    +�2 �%<ل ا���د�ت �� دراز 7ردن از&��م     


 7دورت ��ز	�ن &�%ن  ا�ت                   	 C�� رد�  
 
 

''A ��'��ت &ر 	�وا'
 %�ر  %�ر        -�ق ا �,��ت ا&ر ��ر را 	%'��
 ��ی ��ر     
   
    �%'( ��رد وا��
 آ	
 '���واھد ز �4ر    ��3ر ا��Bط د%�ن و دو�ت آ��ن !�روغ 

�� ا&ر ��	د 7( آ'�� ��'( ای اھر��ن  ا�ت                      
  
  
   �7٠٢/١٢/٢٠١۶	ل :    م.ش. �روغ      
                 

�ر7%ور ا�ت . �رد �رد و /'�-ت ا�ت��%�رای  '<�( �'K و 	� ���,( ای ��وC�4 و �	��ن : ا���د ��ر	��در وا��
 از            
ا�ت . دهء ادب �ر%ت در 7%م 	د�%�ن �� 	( -ر�( ای ھ��
 &زا%�(�ور%�دی در �2 ��'وا  ١٣١۶	��ر   �و�وف در آ��ز           
�در       
%�ن -��( ا+ر �( ��ر� �د '	
  وا�ف از -�ر��ن و %�رای 	� '�م و/ت 	وده و �ن �و%	���'( در ا��م �وا'
 ام 7( در و+�وا+  
�ر ��'
 و�ر%وری ازان روز&�ران) %:ل د�وا'
 دا%�م از � 4ر %�ن �����ض 	ودم. ��طرات در د��ر ��+وف %�ان (7%م 	د�%�ن        

دارم.         
       
�%ت �ر &زا%�( ��O 	( ��ت -4وء ���س '�	( &�ن %:ل 	�رور و �,دس  ��ر	��در وا�� 
ا���دی را در �7'ون ھ�ی �ر	��  
        '� 
از آوا'�<( 	( �ط اول �� ل در��ی �ر�Bطم -�ر  (-'�وان ) ��2 ا�ت . �'�ب %�ن(���س  �'� ) 	( وظ��( ا'��'
 و �رد�  

      

 '3ر���'د &و�� 	( %�&ردی �<�ب ا	وا+���'�  
�� &ذا%�'د در ط
 دوران � ���
 از روزن آ��'(ء -واطف -�%,�'( 	( ��دا�ش ھ��  
ت  //  آ',در �ون 7( ر'A -�+م ر��تآدم ر�� 	�دل  '�ت 	��'د 7( �
 &�ت    -%ق از �%ت ��ک         

 'دار'د       �/ر� ( ای �ر�وش %�ر و ادب در وی �وش زد  و ا�روز از %�رای  �وا'�'د 7%ور �� ا��'د.	( %�رت و '�م �را&'
 د+>�  
.   .   .   وق %�رت ھ� د+�ل �طرت ��م ا�ت و 	سذت 	( 	�دل �<�( دارد 7( �
 &�ت  در ��'و�� &و��        
�Bق و %�د %�ن و � �وای د+<ش  %�ری %�ن و/ت ���واھد  و ا�ن ����ر ���ل آ'را 'دارد.زوا��ی ط	0  �7وش و �ردازش 	(        
�ف ��ور ����
 و 'ظ��
 7%ور  ��  �ل �( ا;�راز �'�ب وا��
 	� و        
و �وم �ردا�ت 	(  <���ت  ا'�	�ھ
    �� ( ٣٧٩در 	( 'ظم روان   �� (    دوم  	ر&ردان  ���7( و د�'(  �۶۵٧<
 د�وان  %�ر  	(  �م  -        

 را ا+,�ء ��<'د ٢٣٨در   <��ت ھ�  )  �	ز+,��ن  <�م � ت -'وان  (در 	�%(ء      ��� 

 و �ر	��'���� (   7( ھر7دام  �وارد اد	
 و -ر  
  	( ط	0 ر��ده و 	( دو��داران ادب و -ر�� ن  ��%<ش %ده ا�ت .      

 
%�ن دراز و �ر	�ر 	�د  .       م.ش. �روغ ر	رای �وا'�ن و ھ�( ��Bق 7%ور ا�ت    -� آ�وزش   ��ض آ;�ر �'	0         
       

 
                        

 


