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رسخن رسدبی   

 ورم ورمک می رسد ایىک بُار...

 بٍ وام خدای بُار آفریه     بُار آفریه را َسار آفریه

مشید ي آییه پاکش دريد     کٍ وًريز از اي ماودٌ در بٍ ج

 یاد بًد

هت توبهی عضیضاى،کتبثذاساى ٍ کتبة دٍستبى ثب سالم خذ  

خذاًٍذ سا ضبکشم کِ ثبس دیگش ایي فشصت دادُ ضذ تب ثب 

ضوبسُ ای جذیذ اص فصل ًبهِ ی تخصصی کتبثذاسی 

داًطگبُ علَم پضضکی ثَضْش دس خذهت ضوب عضیضاى ثبضین. 

ل اص ّش چیض پَصش ثٌذُ سا ثبثت تبخیشی کِ دس تْیِ ایي قج

ضوبسُ اص ًطشیِ سخ داد، پزیشا ثبضیذ ٍ اهیذٍاسم کیفیت 

 هطبلت ثِ گًَِ ای قبدس ثِ ججشاى ثذقَلی هب ثَدُ ثبضذ.

ثب تَجِ ثِ ًضدیک ضذ ثِ سٍصّبی پش خبطشُ ثْبسی، ثش خَد 

 گزسا، سشی ثِ یٍاجت داًستن دس ایي ضوبسُ، ثِ صَست

ثْتشیي سٍصّبی صًذگی صدُ ٍ ثِ گًَِ ای خبطشاتوبى سا 

هشٍس کٌین. تشجیح هی دّن ثِ جبی ًَضتي هتي ّبی کلیطِ 

ِ ثب ضٌیذى ایي عجبست ثِ ای اص ایي آئیي ثبستبًی، آًچِ سا ک

 خطَس هی کٌذ، خذهتتبى ثبصگَ کٌن. رٌّن

یبد ایبم کَدکی ثخیش؛ ًَسٍص خالصِ هی ضذ دس خشیذ 

دى ضیشیٌی ّبی خَضوضُ ٍ هتٌَع ٍ اص ّوِ پَضبک ًَ، خَس

هْن تش، عیذی گشفتي اص ثضسگبى ثِ ٍیژُ اص پذسثضسگ ّب ٍ 

هبدسثضسگ ّب کِ اًصبفب عیذی آى ّب خبظ ٍثِ یبد هبًذًی 

ثَد. اسکٌبس ّبیی کِ الی قشآى هجیذ گزاضتِ هی ضذ ٍ تب 

صدى آ ى ّب هصبدف ثَد ثب اص ثیي سفتي اسصش هعٌَی آى. 

کِ حقیقتب ایي گًَِ ثَد. چیذى سفشُ ّفت سیي ثشای ثٌذُ 

کِ جبی خَد ساداضت. ًوی داًن چِ حکوتی ثَد، اهب ّویطِ 

ّفت سیي دقیقِ ًَد کبهل هی ضذ. ٍاقعب یبدش ثخیش. 

ضیشیٌی ٍ ضکالت ّب ، کال ثسبط پزیشایی سا دٍس اص دستشس 

ثچِ ّب قشاس هی دادًذ. چشا کِ ثچِ ّب اص خَسدى آى ّب سیش 

ذ ٍ احتوبال تکشاس عبدت آى ّب ٍسضکستگی پذس سا ًوی ضذً

ثِ ّوشاُ داضت. اهب پٌْبًی خَسدى آى ضکالت ّب چٌبى 

لزتی داضت کِ تَصیف کشدًی ًیست.اهب اکٌَى عیذ دیگش 

بی سًگبسًگ هعٌب ًوی خشیذ لجبس ًَ ٍ گشفتي عیذی ّ

تٌْب دیذى عضیضاًی است کِ یک سبل ثشای آى ّب  ضَد. ثلکِ

دُ این. چشا کِ دغذغِ ّبی صًذگی هجبلی لحظِ ضوبسی کش

کٌین ٍ  ثِ هب ًذادُ، حتی لحظِ ای ثشای خَدهبى صًذگی

هسئلِ ّبی صًذگی ثَدُ این.  ّوَاسُ دس تکبپَی حل

اهیذٍاسم ّوَاسُ حبل ٍ َّای ًَسٍص ثشای ضوب ّوبى حبل ٍ 

 َّای کَدکی ثبقی ثوبًذ.

یطگی خَة ٍ ّوشاُ ّوایي فصل ًبهِ سا ثِ توبهی هخبطجبى 

هجلِ سا اص  دٍستبى،تقذین هی ًوبین ٍ اهیذٍاسم  خَد

 ًظشیبت اسصضوٌذ خَد ثی ثْشُ ًسبصًذ.سٌّوَد ّب ٍ 

دست َایم آن قدر بسرگ ویست کٍ چرخ دویا 

بچرخاوم را بٍ کامتان  

تاساما یکی َست کٍ بر َمٍ چیس تًاو  

 از اي تمىای لحظٍ َای زیبا برایتان دارم

 پیشاپیش عیدتان مبارک

سا دخصسب  


