
 يونثم و سمش ناوید زا یتایبا حرش��

 

 دنک ورنمشد کین ،تریغ ز ار قشاع ،قشع��

 دنک وا اب ور قشع ،شدرک قلخ در هک نوچ

 742 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هک دنتسه یناسک قشاع ،تسادخ اب ندش یکی و ناهج زا يرایشه نتشگرب تسا دنوادخ اب ددجم تدحو ،قشع

 دراذگیمن ینعی دنکیم ورنمشد ار اهنآ )ادخ(قشع ،دنوش هدنز ادخ هب دنهاوخیم نوچ دننکیم راک ناشدوخ يور

 و میوشیم فرصمیب نارگید يارب ،میشابن هدینامه یسک ای يزیچ اب یتقو ،دنشاب تیوهمه یسک ای يزیچ اب

 ياهنم (مدرم دردهب رگا ،دنکیم ور امش هب قشع دننک در ار امش مدرم هک ینامز ،دننکیم در ار ام )مدرم(قلخ

 .دوشیم امش مدمه دنوادخ هکلب ،دیتسین ینهذنم مدمه رگید ،دیروخیم )ادخ(قشع درد هب ،دیروخن )ینهذ

 

 

 نابز تفگ زا هن ،نامیا نک هزات��

 ناهن رد هدرک هزات ار اوه يا

 1078 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ام نهذ مینکیم ییاشگاضف عقوم ره ،نک یلاخ ار تزکرم هکلب ،ندز فرح اب هن ،نک هزات ار تنامیا ،ناسنا يا

 و هدرک تفایرد هنارایشه ار درِخ و يژرنا رونآ زا ،مینکیم ادیپ سامت ادخ اب مینک زاب ار اضف رگا ،دوشیم شوماخ

 ندرک رکف دنتدنت اب ،ناهن رد ،مینکیم ناهنپ ار ناملصا ای ادخ ،ندز فرح و ندرک رکف اب ،دوشیم هزات ام ِنامیا

 سفن ياوه و یتسه رتهب رتشیب هچره لابند تزکرم رد ،مییوگیم يرگید يزیچ نابز رد و میناشوپ یم ار ادخ

 .ینکیم هزات ار تنامیا ینکیم رکف و يراذگیم ارجا هب ار ینهذنم ياهشهاوخ ،ینکیم هزات ار

 

 تسین هزات نامیا ،تسهزات اوه ات��

 تسین هزاورد نآ لفق زج ،اوه نیک

 1079 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینهذنم ،تسین هزات ،دشاب دنوادخ ِدید دیاب هک وت نامیا ،ینکیم هزات تزکرم رد ار اه یگدشتیوهمه ینعی اوه ات

 ام زا ار یگدنز يورین اهنآ ،میوش تیوهمه زیچ ره اب ،تسا راک رد امئاد شنتساوخ روتوم ،تسا هدنز نتساوخ هب

 ،تسا میلست ام دورو هار ،میراد ياهزاورد ای و دورو ِهار ،دنوادخ يوس هب ام همه ،دنوش دایز دنهاوخیم و دنریگیم



 شلفق میهاوخیم رتشیب هچ ره ،تسا لفق هزاورد ،میهاوخیم سب زا ام یلو ،دنوش دراو میلست اب دنناوتیم همه

 .دوشیم رتمکحم

 

 درک شنادنخ و لگ ِشوگ رد تفگ��

 درک شناک ِقیقع و گنس اب تفگ

 1451 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 گنس ،درک شیافوکش و دناوخ نوسفا لگ شوگ رد ابص داب اب دنوادخ ،دنکیم نادنخ و زاب ار خرس لگ ،ابص داب

 و تمواقمیب رگا مه ام ،دریذپیم تروص ناکَفنُک يورین اب شاهمه هک ،دش رهاوج و قیقع هب لیدبت اراخ

 و میوشیم عنام ،میراذگیمن ام یلو ،دنکیم راک هظحل ره ،دنکیم راک مه ام يور ناکَفنُک ،میوش تواضقیب

 .میشکیم درد

 

 تسا هتفشآ وا هک ره دُّدَرَت رد��

 تسا هتفگ امعم وا شوگ هب قح

 1456 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هب نوچ ،درادن نیقی و تسلاحهتفشآ ،تساهیگدشتیوهمه و نهذ ياضف رد ،یلدود و کش رثا رد هک یسک

 يا :هک تسا نیا اّمعم نآ ،تسا هدناوخ ییامعم وا شوگ هب ادخ ،دنکیم راک تمواقم و هزیتس اب ،تسین لصو ادخ

 یهد هزاجا دیاب ،دشاب هتفشآ و بارخ تلاح و ینک ریِس نهذ ياضف رد مئاد هک مدیرفاین نیا يارب ار وت نم ،ناسنا

 .دش یهاوخ هدنز نم هب ،تاقافتا شریذپ اب ،میلست و ییاشگاضف اب ،منک تتیاده و مهد ناشن وت هب هار نم هک

 

 چیپ چیپ ناهج ردنا ؟میاهک ام��

 چیه چیه ؟دراد هچ دوخ وا ،فلا نوچ

 14 15 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ایآ ،درادن يزیچ چیه هک میتسه فِلَا لثم ام ؟میتسه هک اعقاو ام دهدیم ناشن نهذ هک چیپ رد چیپ ناهج نیا رد

 رد ،مینیبب دیاب یلو ،مینیبیمن ؟درادن يزیچ چیه و تسا تخل هک ،فلا طقف ؟مینیبیم »فِلَا« ار نامدوخ ام اعقاو

 .میشاب دنوادخ تیشم ِمیلست ًالماک دیاب ،دشاب هتشاد دیابن چیه هک میتسه یفِلَا لثم ام ،چیپ چیپ ِناهج نیا

 

 دَشَر رد هگ و هرمگ هگ يوریم��



 دشکیم تَک نآ ،و هَن ادیپ هتشر

 1322 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یهاگ و يوریم تیاده ینعی دَشَر يوس هب تلاح نیا رد ینکیم زاب هظحل نیا قافتا فارطا رد ار اضف یهاگ

 ارهاظ ،يوریم ،تسا ینهذنم و نهذ هار نامه هک یهارمگ تمس هب و يوشیم مسج سنج زا ،يدنبیم ار اضف

 ای یگدنز ،هدنشک ،نادب یلو ؟يوشیم هدیشک هنوگچ و دشکیم ار وت یسک هچ هک تسین صخشم و ادیپ هتشر

 .دشکیم دوخ يوس هب ار وت هظحل ره هک تسا دنوادخ

 

 نیهر وت راهم يروک رتشا��

 نیبم ار تراهَم ،نیبیم ششِک وت

 1323 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هدش هداهن ورگ :نیهر

 

 یشاب هتشاد نیبتقیقح مشچ رگا ،تسا دنوادخ ینعی نابراس تسد هب وت راسفا هک یتسه يروک رتش دننام وت

 و دب قافتا ،نیبن ار قافتا ،نک اهر ار ببَس ،نیبب ار بِبَسُم ،ینکیمن هاگن راسفا هب و دشکیم ار وت یسک ینیبیم

 دناوتب و دهد ناشن وت هب ار یگدشتیوهمه کی ات دروآیم دوجو هب ار تاقافتا هک نیبب ار اضق نوناق ،نکن بوخ

 .دشکب نوریب نآ زا ار تايرایشه

 

 ناتسلگ زا رورس :مارتحا و ساپس اب 


