
  
 روضح جنگ مرتحم ناھارمھ و زیزع یزابھش یاقآ زا ناوارف ساپس اب و مارتحا میدقت و دورد اب
 
 ٢٢٧٩ ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 آرب ،ور نآرق ِوَْلد رد ،ناھج نیا روش ِهاچ زا
 هدمآ هاچ رد ِولد نیا تسوت رھب رخآ فسوی یا
 
 هاچ رعق رد رتشیب میا هدش تیوھ مھ ناھج نیا یاھزیچ اب ھک جیردت ھب ام ھک ،تسا مھم یرگنشور نیا رگنایب قوف تیب
  .میا ھتفر ورف اھنآ زا لصاح یاھدرد و رکف
 ایند نیا ِهاچ یکیرات رد ندنام ،عمج زا دیلقت نینچمھ و افرع یاھییامنھار ھب ھجوت مدع و یھاگآان و تلفغ لیلد ھب
  .تسا هدش یداع نامیارب
 
 ٢٧٢۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
 شنکسم دشاب روش ِبآک ،غرم
 ؟شنشور ِبآ ِیاج دناد ھچ وا
  
 ٢٧٢5 تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم-
 تاج تسا روش ةمشچ ردنا ھک یا
 ؟تارف و نوحیج و ّ طش یناد ھچ وت
 
 
 ناھج نیا ھک تسا یروش بآ زا ندیشون میا هدیشک ھک یجنر و درد ةمھ تلع ھک میوش یم ھجوتم راعشا نیا ندناوخ اب
  .میشونب میناوت یم ھک تسا یبآ نیرتھب نیا ھک میا هدرک رکف ام و تسا هداد ام ھب
 
 ٨١۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 دنا لد یمَعا ببس نآز ایند ِلھا

 دنا لِگ و بآ ةباروش ِبِراش
 
 یھاچ نورد ار دوخ و تسا هدش نشور تایبا نیا ِزوس هدرپ ِرون اب ناملد ِمشچ اھ هزومآ نیا اب ییانشآ زا سپ یلو
 هاچ زا و میوش لسّوتم نآ ھب میناوت یم ھک میا هدید مھ ار هاچ رد نازیوآ ِولد ھناتخبشوخ یلو .میا ھتفای قیمع و کیرات
 .مییایب نوریب
 
 
 
     هاچ رد ھکیلاح رد ینعی .دھد یم بیرف ار ام نھذ و مینک یمن ییاشگاضف تسرد ،قافتا لباقم رد تاقوا یھاگ یلو 
 رتفد ،یونثم ،یولوم .دشکب لوط اھتعاس تسا نکمم تلاح نیا و میا ھتشادرب تسرد ار مدق مینک یم رکف میا هداتفا
 ٢٣١١ تیب ،مجنپ
 نم ِهآ دش نَسر نوچ ،مدرک هآ
 نم ِهاچ رد نسر نازیوآ تشگ
 
 ٢٣١2 تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم-
 مدش نوریب و متفرگب نسر نآ

 مدش نوگلگ و ھِبرف و تفز و داش
 
 و مینزب گنچ نسر نیا ھب میا ھتسناوت لوا مدق نتشادرب تسرد و ییاشگاضف اب ھظحل نیا رد ھک میا هدرک ھبرجت ام ةمھ
 یم هاچ نورد ھب رتمک ،دوش رارکت یھجوت لباق نازیم ھب اھییاشگ اضف نیا رگا و .میشکب الاب نھذ ِهاچ زا ار نامدوخ
 .میتفا
 
 :مروآ یم ما یصخش ةبرجت زا یلاثم ،بلطم نیا ندش نشور یارب



 داد داھنشیپ ار یتشک اب ھتعاس دنچ روت کی مرسمھ اھزور زا یکی رد متشاد هداوناخ هارمھ ھب ھتفھ نیا ھک یرفس رد
 یلو مدرک ییاشگاضف مدوخ ِلایخ ھب .مدش هارمھ اھنآ اب دوجو نیا اب ،متشادن ار روت نیا ھب نتفر ھب لیامت یلیخ نم یلو
 نتشگرب زا سپ .متشادن اجنآ رد یرثؤم ِروضح چیھ و مدوب ھتسشن یتشک زا یا ھشوگ کی رد تعاس دنچ نیا ِلوط رد
 شدوخ و دوب ھتفرگ تسدب ار نامرف ھک دوب ما ینھذ نم ،تدم نیا ةمھ رد یلو ،مدوب مدوخ یاوھ و لاح رد مھ روت زا

 :دوب هدز اج ،قافتا شریذپ یاج ھب ار
 

 نیعل ِسیلبا لاس نارازھ دص
 نینمؤملاریما ِلادَبا دوب
 ٣٢٩6 تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم-
 
 تشاد ھک یزان زا مدآ اب دز ھجنپ
 تشاچ ِتقو نیگرس وچمھ اوسر تشگ
 ٣٢٩7 تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
 
 زا یھاوخرذع اب ترودک یکدنا زا سپ و ما هدروخ ار ما ینھذ نم بیرف ھک مدش ھجوتم ،ھبقارم و تایبا نیا ندناوخ اب
  .مدرک فارتعا مدوخ هابتشا ھب مرسمھ
 
 و متسناد یم بناج ھب قحً الماک ار مدوخ ،تاقافتا لیبق نیا اب ھھجاوم رد قباس لثم اسب ھچ متسناد یمن ار تایبا نیا رگا
 .دوب نادیم زات ھکی نانچمھ ما ینھذ نم
 
 میتسھ مرف یب یرایشھ نامھ لصا رد ام ھک میا هدیمھف و تسا ھتفرگ رارق نامرایتخا رد اھیرگنشور نیا ھک رکش ار ادخ
 نام یلصا تلاح ھب تشگرب کرادت رد و میوش یم تلاح نیا ھجوتم دوز میوش یم ییور ھیس و ضبق راچد یتقو و
 .مییآ یمرب یعقاو ییاشگاضف و طاسبنا ینعی
 
 ٨١٨ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
 تسا هدوسآ ناز یگنز ،یھایس رد
 تسا هدوب یگنز ،لصا و داز ز وک
 
 ٨١9 تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم-
 دَوب ور شوخ و دھاش یزور ھکنآ
 دَوب وج کرادت ،ددرگ ھیس رگ
 
 ٨20 تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم-
 نیمز رد َدنام وچ هدنّرپ غرم
 نینح و درد و ھصغ ردنا دشاب
 
 :مناوخ یم ار ریز تایبا نایاپ رد و
 
 ٧١ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
  ار ام بش و زور رد یُدب نیدلا سمش قشع ھن رگا
 ار ام ببس زا و ماد ز یدوب اجک اھ تغارف
  
 ٧١ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم-
 دوخ ِبات ز ام زا رامد یدروآرب توھش تب
 ار ام بت و بات یدوبن شقشع شبات زا رگا
 
  رکشت اب

 کرامناد زا یلع
 


