
 هناگیب ياپورسیب ،هراچیب ِدارمیب

 

 :دندومرف يزابهش ياقآ 911 يهمانرب رد

 

 »تساهدرک گنج ِدیلوت طقف خیرات ِلوط رد ینهذنم ِییزج ِلقع«

 

 ،مدوب هتشاذگ یقشاع و قشع ار شمسا .مدش هدینامه ،دوب رتگرزب لاس 6 مدوخ زا هک یمناخ اب شیپ لاس 10ً ابیرقت

 مرکف طقف و طقف تاظحل ِیمامت و بش و حبص .ناوختسا و تشوگ و تسوپِ قمع ات مه نآ ؛دوب »یگدینامه« یلو

  .مایگدنز تیروحم و دوب ناشیا

 

 صوصخلایلع و نایفارطا يهمه .متفرگ مناخ نآ اب جاودزا هب میمصت ،متشادن جاودزا ِدصق عقوم نآ ات هاگچیه هک ینم

 ًاعقاو اما !مدرکن عوجر هک ياهفسالف هچ هب ،مدرک اههیرگ و مدیباوخن اهبش رایسب .دندادیم ناشن دیدش تفلاخم مردام

   .تسا گنجً امامت ،دشابن يدزیا ِقشع هک یتقو

 

 حالطصا هب هک ياهطبار رد شنت ِتشپ شنت .دادن باوج اهيزابتسایس و اهغورد و اهکلک .دادن باوج هرواشم

ِ هار میناوتب مه لقع ِنتشاذگ اب هک مدزیم فرح حبص ات یتسود اب هک ییاهبش هچ .تشادن یلکشم چیه هک ياهناقشاع

 زا نارکفنشور و هفسالف زا هک ياهبنلس هبنلق ِتالمج هچ .رتهدیدبیسآ و رتفیحن زورهبزور .دشن هک مینک ادیپ یلح

  .دشن هک دشن یلو ،مدوب ظفح

 

 …زور کی هک ات

 

 مدرک كرت زور هس ود ار دوخِ دارم تیپ ز

 دماین مرسیم هک سپ ناز دنام دارم هچ

 770 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ،زین ار ناشیا و ارم تیب کی نیمه .مدرک اهر ار ،مناخ نآ اب تلصو ،مدارم .مدرک اهر ،دوب تخس رایسب رایسب هکنیا اب

  .تیب کت کی نیمه طقف ،يرآ .داد تاجن

 

 .تسا هتفهن اهيراوگان و اهیتخس رد تشهب هک یهز یلو ،هیرگ تشپ هیرگ ،درد ِتشپ درد

 

 ینک يزومآهراچ ار ناج هک یحبص نآ داش 

 ینک يزور یگراچیب ُشت هک دبای وا هراچ

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 

 ار شردق هک دنامن هتفگان .مدش نشور یمک و دیبات منهذِ بش هب رون ياهکیراب ،مدرک رارقا مایگراچیب هب یتقو هکً اعقاو

 زا ییاهر يهزم اّما ؛یگدنز يدعب ياهشلاچ رد گنج تشپ گنج و متفرگشیپ زاب ار ینهذنمِ لقع ِهار و متسنادن

 .مدیشچ یکدنا ار یگتسناد

 

 ِشزومآ هک دوبن یبلط و سح ؛دوبن اّما .حبص نامه ینعی یگراچیب هب هنارایشه ِرارقا هک متسنادیم نامز نآ شاک

 :هک قحلا .دبلطب ار یقشع

 

 دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا

 دور نوریب یبجعُم نیا وت ز ات

 3215 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 شرس دیان الب ِراوید هب ات

 شرک ِشوگ نآ لد ِدنپ دونشن

 2063 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 مدرکیم رکف .درکیم هاگن اهنآ هب رازبا مشچ هب و دوب رازیب یثنوم سنج ره زا هک مدوب هدش یعفا يرام رگید نونکا

 .مریگب ماقتنا دیاب

 

 :هکً اعقاو ...يرآ

 

 ».تساهدرک گنج دیلوت طقف تالکشم ِّلح يارب ینهذ نم ِلقع«

 

 میاکیرمآ يازیو یتقو .دوب هدشن مبیصن هک ییاهدارم هچ ،هزور ِرَپ کی اب طقف هک تفر مدای .تفر مدای يدارمیب

 زا جراخ مورب مدش روبجم و جراخ مورب متساوتن هک یتقو .مدادیم ادخ هب هک ییاهازسان و اهشحف هچ ،دش تکجیر

 رد تشهب هک تفر مدای .دزاسب ارم هک تسادخِ فطل نیا هک متسنادیمن ،منک راک ریوک طسو رد هناخراک کی يوت ،رهش

 .تسا هتفهن اهیتخس ریز

 

 .اداناک مدمآ نم و دش زاب ییاههار ،تشادن ربخ مه مزاسگنج ِلقع هک ییاج زا ،مدرک فارتعا مایگراچیب هب زاب یتقو

  .درک شومارف ار یشونلسع نآ مایساپسان و یسانشنردق زاب یلو

 

 ندیشک و ،روجف و قسفِ جرخ ار شالت و تمحز و لوپ مامت .مدشیمن مدآ زاب ّاما .درک لصو روضح جنگ هب ارم شتیانع

  .مسرب قلطم ِیگراچیب هب ات دش ملاح لماش شتیانع مه زاب .مدرکیم ازمهوتّ داوم و گارد



 

 ار زار نآ هیناث ره و تفگ نم هب زار کی .مهاوخیمن و متساوخن يدارم وا زج رگید ،داتفا مرس رد شیادوس یتقو يرآ

 ناغمرا هب میارب ار تذل نامه مه شهام یلو ،مرادن ار دیشروخ رد هاگن ِبات .منکیم شیادص و منکیم هاگن و مسوبیم

 :دروآیم

 

 دش اپیب و رسیب لد ،دش ادوس ةرخُس رس

 یتَْستفگ هک زار نآز ،یتْسَدومن هک هم نآز

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 میارب ار امین نآ ،نم »ِریضال« يهرعن یلو ،دیسارهیم ،تشاد يزرل و سرت ،نتم نیاِ نتشون ماگنه هتشذگ يامین نآ

 :دارمیب ياهراچیب ،اپورسیب ياهناگیب يرآ .تساهدرک هناگیب

 

 لایخ ای تسا باوخ هک مشچ ود نیا ملامیم

 منم نیاک تسود يا بجع منکیمن رواب

 1708 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .تشگ مهاوخنرب بقع هب زگره نم ،يرآ

 

 ،مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین ـ


