
 همه و راوگرزب ردپ امش رب مالس و قشع مان هب
  .یهلا لامج و نسح ناقشاع 

 
 ریقف یصخش نینچ نوچ . میزادنین تسه ینهذ نم هک يا هدرم شقن شیپ ار يونعم ياذغ هک دندومرف ام هب زیزع يانالوم لوا رتفد رد
 هب یلو دراد قلعت ییاتکی ياضف يایرد هب یهام لثم شلصا هک تسا یکاخ یهام دننام وا . تسا یناهج نیا يهمقل دنمزاین وا . تسین قح
 یهام ای يدرف نینچ . تسا هداتفا ریگ نهذ یکشخ رد و هدنام رود ییاتکی ياضف نآ زا ماسجا اب ندش هدینامه و كاخ رد ندنام رطاخ
  . دشاب یم نازیرگ ییاتکی ياضف زا و تسه نان شیورد
 کی نوچ . درادن زاورپ تیصاخ و دباوخ یم اجنآ مه و دراذگ یم غرم مخت دوخ تافاثک يور هک تسا یگناخ غرم هیبش یناسنا نینچ نیا
 و دشاب رظان روضح دناوت یمن یتحو . درادن زاورپ حور غرمیس نآ دننام و دنک یم داجیا دوخ هک تسا ییاهدرد  راتفرگ هشیمه ینهذ نم
 شخب تذل رهاظ هب هک تسا ناهج نیا روآ درد ياذغ قشاع وا . دنک تفایرد یهلا ياذغ اضف نامه زا و دنیبب نورد نامسآ زا ار شیاذغ
    . دسرب تدحو هب وا اب ات تسین ادخ لامج و نسح قشاع شناج .تسوا شیاشخب و اطع رطاخ هب ادخ قشاع یتح ینهذ نم نیا . دنتسه
 
                          قح رقف ین ، وا دراد همقل رقف
  قَبَط هِن مک يا هدرم ِ شقن شیپ

 
                             نان شیورد َدوُب یکاخ یهام
  نامَر ایرد زا کیل ، یهام لکش
 
                     اوه غرمیس هن ،وا تسا هناخ غرم
   ادخ زا دشونن ،وا دشون ، تول

 
                              لاوَن ِرهب وا تسا قح قشاع
  لامج و نسح قشاع شناج تسین

 
 2756 ات 2753 تایبا ، لوا رتفد ، يونثم ، يولوم
 
 و زییمت تردق اهنآ نوچ درمش یم هدوهیب راک لیلد نیا هب لها ان ياه ناسنا دزن ار يونعم نانخس ِنتفگ ناج يانالوم مراهچ رتفد رد
 هک تسا نیا لثم دتفیب شلها ان تسد هب راب رهوگ نانخس نیا رگا تسا دقتعم وا . دنهد یمن صیخشت لطاب زا ار قح و دنرادن صیخشت
  . درادن زییمت تردق نوچ . دنک یم ضوع یتحار هب بیس کی اب ار نآ و دناد یمن ار شردق هک یهدب یکدوک تسد رد ار اهبنارگ يدیراورم
 ار نانخس نآ ردق اهنآ نوچ . دناد یم نخس بحاص و نخس نآ هب نیهوت ار قیالان  دارفا هب یلاع نانخس نیا نتفگ یتح زیزع يانالوم
  . دنوش یم در ناشرانک زا اوه هب رس و هدوب انتعا یب اهنآ هب تبسن و دنناد یمن

 
                           سک هب ار ناطلس ّرس ییوگن ات
 سگم شیپ ار دنق يزیرن ات

 
 20 تیب ،مود رتفد ، يونثم ،يولوم
 
 يوب زا تشذگ یم ناشورفرطع رازاب زا هک یماگنه و . دوب هدرک تداع تاناویح عوفدم هب هک دروآ یم ار یغابد تیاکح مراهچ رتفد رد و
 کمک وا هب تساوخ یم یعون هب یسکره ناتساد نیا رد . داتفا نیمز رب ناهگان و داد تسد وا هب عوهت تلاح و هدش هفالک اهرطع زیوالد
 يرامیب تلع . دوب مه شوهاب رایسب هک تشاد يدنمورین ردارب غابد نیا . دنداد ربخ شا هداوناخ هب سپ . دننک نامرد اروا دنتسناوتن یلو دنک
  . درک نامرد اروا و . درب گس عوفدم ای نیگرس يرادقم دوخ اب سپ . تسناد یم مه ار وا
 يوب اذغ نیاو هدرک تداع یناهج نیا توق هب هک ینهذ نم کی ماشم يارب یهلا ياذغ :دیوگ یم ام هب زاب ناتساد نیا رد ناج يانالوم
 دوش یم نیرق دوخ سنج اب یسنج ره و . تسا هدرک تداع نآ هب هک تسا يزیچ رد وا نامرد . تسین راگزاس دراد مه روآ دردو زیگنا نفعت
  . تسین وا رگنامرد و درادن یگنهامه نیگرس هب داتعم ینهذ نم ناسنا اب يونعم ياذغ ای ربنع و بالگ سپ .
  . میناوخب ار هیآ نیا هک دنک یم شرافس ام هب و
 
  زا بوخ نانز و دندیلپ نادرم ِنآ زا دیلپ نانز»
 « . دنبوخ نادرم ِنآ

 
 25 هیآ ، رون هروس
 
                             ناوخب ار نیثیبَخلِل تاثیَبخلَا
  ناوخ زاب ار نخس نیا ِ تشپ و وُر
 
 280 تیب ، مراهچ رتفد ، يونثم ، يولوم
 
                     :دنیامرف یم مراهچ رتفد رد زاب ای

 



                               تابّیط دزاسن ار ناثیبخ رم
  تاِقث يا دشابن قیال و روخ رد
 
 282 تیب ، مراهچ رتفد ، يونثم ، يولوم
 
                                  دامتعا دروم نارای :تاقث
  . تسین راگزاس ناکاپان جازم اب كاپ ياهزیچ ینعی

 
                                    ساپس و مارتحا لامک اب
 سولاچ زا تخدرهم
 


