
 ��بدا ضرع و مالس اب

 :منکیم هئارا ناتتمدخ ار 908 همانرب رد هدش نایب تاکن یخرب زا يا هصالخ

 

 ییاقل ابیز و یفیطل هچ رگا

 ییاوه ناج ز ور اقب ناج هب

 3120 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ردقچ يزیچ هچ زا هک هدننک میظنت لماع و هدش تسرد نتساوخ ساسا رب هک تسا ینهذ نم ناج ،ییاوه ناج

 يزیچ امئاد .تسین هنزاوم ،رتهب رتشیب هچ ره ،میوشیم تیوه مه زیچ ره اب هکنیا ،تسا هداد تسد زا ار مهاوخب

 نتساوخ نیا هک ،دوشیم رگید تاناجیه و مشخ ،شجنر ببس نامفارطا و دارفا زا اهزیچ نتساوخ نیا و میهاوخیم

 دوشیم رجنم ینهذ نم سومان هب هک تسه هجوت و دییات زا ندشن ریس ،نتساوخ نیا زا يا هنومن .دوش یمن عابشا

 .دوشیم ینهذ نم يوربآ ثعاب و

 

 رییغت و لفآ ماسجا زا ار تردق و تیاده و تینما سح و لقع ام ،تسا هدننک هنزاوم لماع ادخ اب طابترا هکیلاح رد

  .میوشیم اهدرد هیقب و سرت راچد هجیتنرد میریگیم هدننک

 

 هب هجیتن رد ،میتفایم دوشیمن مامت عقوم چیه هک يزاین و ییاهنت ،ییادج هب ینهذنم یگدنز کبس هجیتن رد

 و نتفگ بیع و ندید بیع و ییوج بیع هب و میوش یضار و میهد ناشن رترب نارگید زا ار دوخ ات هداتفا هسیاقم

 ره هجیتن رد و میهدیم تسد زا ار یگدنز یگرزب نآ ،میروآیم ور مدرم ندرک کچوک و تبیغ و ییوگدب

 ،ماقم هب هقالع ،صرح ،ندشن ریس تداسح ،بارطضا ،ینارگن ،مشخ ،شجنر لثم دنکیم داجیا درد یگدینامه

 سح ،میتسه هتشذگ رد یتقو ای ؛میاهداد تسد زا هتشذگ رد هک يزیچ نآ زا ،ماسجا زا یگدنز نتساوخ امئاد

 رد و دنک رارقرب هطبار دناوتیمن کبس نیا اب ینهذ نم نیا .تسا ینهذنم یگدنز کبس نیا و میراد هانگ ،فسات

 راظتنا و نتساوخ رتشیب و ییادج ،یبلط تردق ،هسیاقم ساسا رب نوچ دروخیم تسکش ییوشانز طباور هجیتن

 .تسا

 

 يدبا هظحل نیا هب مییایب و میوش عمج هدنیآ و هتشذگ زا شاوی شاوی و مینک زاب اضف ییاوه ناج نیا فارطا دیاب

 .میوش رقتسم

 

 لامعا و راتفر زا نامنادنزرف نوچ ،مینکن تسرد مغ رگشل نامنادنزرف يارب نامیاه یگدینامه اب مینک شالت دیاب

 .دنوشیم تیوه مه هناهاگآ ان تروص هب میتسه تیوه مه ام هچنآ اب و دننکیم يرادرب وگلا ام

 



 رییغت قشع و تشاد اور و ششخب ،یناوارف يوخ هب ینهذ نم يوخ زا ار دوخ يوخ دیاب زکرم ندرک مدع اب

 نامزکرم هک میرادن ییا هراچ سپ .میشاب هتشاد ییادخ يوخ میناوتیمن مه میهاوخب رگا ینهذنم رد اریز ،میهد

 میناوتیمن ینهذ نم اب ام دریگیم تروص یگدنز دوخ هلیسو هب لیدبت نیا و دنک لیدبت ار ام یگدنز ات مینک مدع ار

 .دش میهاوخ ینادنز نامنهذ رد و میهد رییغت ار ینهذ نم

 

 دراد دوجو یشزغل طاقن تیاهن یب و يدبا هظحل نیا رد رارقتسا ینعی ، ییاقب ناج هب ییاوه ناج زا نتفر يارب

 :هلمجزا

 

 یگدینامه دنوادخ زا عقوم چیه ام ،تسا یفاک ام يارب شریبدت مه شتکرب مه ، شقشع مه مینک زاب ار اضف یتقو

 .تسا یگدنز مامت نداد داب رب ینعی تسا نتساک یلک هک مینک تیاکش ،مینک هلگ دیابن ،میهاوخب دیابن

 
 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا

 نتساک یلک و تسا ینوزفا نظ

 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 
 هللااب یفک ار هدنب يدب سب

 تسین تیافک و شناد نیا شکیل

 499لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 شزغل ، مینک ییاشگاضف میتسناوت رگا و مینک ییاشگاضف تسا یفاک راک نیا يارب ،نک لیدبت ار ام مییوگب ینعی

 هک ؛میزیهرپب يزاس بابسا و يزاس تلع زا و مینک شومارف و میزادرپب ار شا هنیزه ،مینک لوبق ار نامهابتشا و

 يزاس ببس ینعی ،دوشیم يروطنیا مینک ار راک نیا رگا ای تلع نیا هب و تلع نیا هب هداتفا نم يارب قافتا نیا

 .میوشیم یقفوم مدآ ،میراذگب رانک میناوتب رگا ار نهذ

 

 ار ام شزغل يارب ،تسا تمحر شاهمه یگدنز ،ناکف نک و اضق ،دنکیم لیدبت روطچ ار ام یگدنز میناد یمن ام

 شاهنیزه ،میریذپب تیلوئسم و مینک فارتعا نامدوخ هب لقادح و میریگب دای دیاب نامهابتشا زا طقف .دنکیمن هیبنت

 .مینک شومارف یلو میهدب ار

 

  :تسا نتساوخ ییاقب ناج هب و ییاوه ناج زا نتفر رد شزغل هطقن نیرتمهم

 

 هلا زا تنج هک ربمغیپ تفگ



 هاوخم يزیچ سکز یهاوخ یمه رگ

 333 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ، مشخ ، سرت ،میشخبب دنراد نتساوخ رد هشیر همه هک زین ار دوخ ياه شجنر و میهاوخن يزیچ سک چیهزا

 و قشع هب ار ام نتساوخن يزیچ یسک زا .دریگیم تاشن نتساوخ مادک زا هک مینک یبای هشیر ار دوخ شجنر
  .دناسریم شمارآ

 

 دنکیم کمک دنوادخ لقع و میهاوخ یم ار شدوخ ، میهاوخ یمن یگدینامه مه دنوادخ زا و میهاوخن یسک زا

 .دوشیم تسرد ناهج اب نام هطبار

 

 :تسا ینهذ ياه نم اب ندش نیرق ،ییاقب هب ییاوه ناج زا نتفر رد رگید شزغل هطقن

 

 سانش نابیتشک و حون ار یلو ره

 سانش نافوط ار قلخ نیا تبحص

 

 رن ياهردژا و ریش زا زیرگ مک

 رذح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

 

 دنربیم تراگزور یقالت رد

 دنرچیم تا یبیاغ ناشاهدای

 22227 ات 2225 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 زکرم دراذگیمن اهنآ زا یشان راکفا هبقارم ماگنه نامییاهنت رد و دوشیم فلت نامتقو ینهذ ياه نم اب تاقالم رد
 . میهاوخیم اهنآ زا يزیچ نوچ ؟مینک اهر میناوتیمن ار اه مدآ یضعب ام ارچ ، مینک مدع ار

 

 هطبار هلت هب و مینک تاقالم ار اهنآ میورب میروبجم ، میهاوخیم يزیچ دنراد ینهذنم هک ياهدع زا یتقو ام

 عمج مشخ و شجنر نامدوخ اب و دوشیم هداس مدرم اب ام هطبار میهاوخن يزیچ رگا هکیتروص رد ،میتفایم

 .مینکیمن

 

 ییوت مه ترورض یتفم تفگ

 يوش مرجم يروخ رگ ترورض یب



 

 هب زیهرپ مه تسه ترورض رو

 هجب ناسآ قاطیال رارف رد

 

 531"530 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یمن مدع ار زکرم یلو میتسه ترورض هدنهد اوتف ام هک تسا تسرد ،مینکیم هابتشا نیرق و دیلقت قیرط زا ام

 ریثات رد رگا لاح ؟مهاوخب صخش نیا زا ار زیچ نیا تسا مزال ؟تسا مزال راک نیا ایآ هک میسرپب دوخ زا هک مینک

  .یخلت اب هن میهدب ار شا هنیزه تیاضر اب دیاب میدرک هابتشا نیرق

 

 مه رگا و هن مییوگیم ،میرادن مزال رگا هک مینکیم اشامت ار دوخ ینهذنم ياه هتساوخ امیاد رظان ناونع هب سپ
 ماقتنا نتفرگ مدع و تیاضر اب نداد نامض ،مینک لمحت ار شبقاوع دیاب يدروخ رگا ،هب زیهرپ تسه مه ترورض

 مه رگا ، هجب ناسآ سپ میرادن ار زکرم هب يزیچ ندروآ تقاط ام نوچ میهجب ناسآ دیاب ام .ینهذ يزاس ببس و

  .نکن تسرد نمشد هلئسم و ورن تلع لابند هب و هدن تسد زا ار اضر و رکش و هدب اضر يدیهجن

 

 

 دیلقت و میتسه عمج ذوفن ریز اهاجک ،دراذگیم ام رد يرثا هچ ینیرق هچ هک میشاب نامدوخ لاح بقارم میاد

 .مینکیم

 

 و میوشیم لیدبت ینهذ نم هب هجوت و دییات لثم ییایند بارش ندروخ و ینهذ نم اب ندش نیرق رثا رد الثم

 .میربب الاب ار دوخ يرایشه حطس میناوتیمن

 

 بارش نآ تورام و توراه رد هکلب

 باب دس دش ناشخرچ جورع زا

 1696 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 لیاز ام زا تمواقم و تواضق ،اه یگدینامه بارش رثا رد هک دنتسه ام رد درخ و لقع دامن تورام و توراه
 .میتفایم یمسج يرایشه هب و دوشیم

 



 نامرپ ندش هتسب ببس هک تردق و هجوت و دییات هب زاین الثم ،تسین یعقاو زاین ،تسا یتخانشناور تساوخ اوه

 ام ياهدرد ، دوریم ینهذ نم رد ام يوربآ و میوشیم خرس شیاهدرد رد و میتفا یم هب نتساوخ رثا رد ،دوشیم

 .ام ینهذ نم ياه نتساوخ رثا رد تسا یگدنز مشخ

 

 :تسا یتسرپ لایخ ییاقب هب ییاوه ناج زا نتفر رد رگید شزغل هطقن

 

 لوح زا رمع همه نم مدرک هلبق

 لجا رد دش مگ هک یتالایخ نآ

 1453 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ار اه رکف میریگیم دای ،دناهدرک ریسا ار ام تالایخ ،مینک مدع ار نامزکرم ام هظحل کی دنهدیمن هزاجا اه رکف

 نالا میراذگب بوخ ،تخیر دنهاوخ ورف همه ندرم عقوم میتسرپیم هک ییاه رکف نیا هک مینادیم و مینک مارآ

 .میوش هدنز یگدنز هب و دنزیرب

 

 :تسا نآ زا ندیهجن و نتفر یگدینامه هصغ ریز رگید شزغل هطقن

 

 وج خاروس دش شوم شناج غرم

 اوجرع وا ناکبرگ زا دینش نوچ

 3977 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 کبس دیاب ، ینهذ نم یگدنز کبس فالخ رب و میورن اهنآ هصغ ریز و میهجب اهنآ زا اه یگدینامه ندش مک اب

 ار دوخ ،میبسچن هتشذگ قافتا هب ،تسا نتساوخ زا تیاکش هک ارچ ،میهدب رییغت تیاضر هب تیاکش زا ار یگدنز

 .میریگب دای هابتشا زا و مینکن تمالم

 

 ؛تسا ندرک اعدا ، ییاقب ناج هب ییاوه ناج زا نتفر رد رگید شزغل هطقن

 

 سرپب ار یقاب داتسا زا رخآ

 سرُخ و دنناروک هلمج ناصیرح نیا

 

 همه زا يدنام زاب یتسج هلمج

 همر هلبا نیا دنناگرگ دیص



 

 نامجرت هتشگ هدینشب یتروص

 نایطوط نوچ دوخ تفگ زا ربخ یب

 1427تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 سنج زا هک دننکیم ناحتما ار ام یگدنز و نافراع مینادب و مینکن اعدا ناگرزب زا يریگدای و تاعالطا رصتخم اب

 اهر صقان نوناق دنچ يریگدای اب ار دوخ يور ندرک راک و میتفرگدای مییوگن ؟ینهذ نم ای اعقاو میتسه یگدنز

 شزغل ياهاج ندرک ادیپ و فلتخم تایبا ندناوخ ،هبقارم مزلتسم نامیاهيریگدای يریگ راک هب هکارچ ،مینکن

 و قل رکف و دهدب ناشن ام هب ار تسرد راک و یلمع رییغت و دوش نشور غارچ هک مینک رارکت ردقنا ار تایبا .تسا

 ربص دیاب سپ ،مینکیم نهذ اب ار يونعم ياهراک یلیخ ام .مینیبب تایبا ياه غارچ هلیسوب ار نامدوخ دب لمع

  .ددرگیم رب ام هب مه همیرج ناونع هب هتفر تاناکما تسا نکمم روطنیا ،مینکن تیاکش و مینک

 

 

 وج ران ور ان تسم رس اسب يا

 وا دناد قلطم رون ار نتشیوخ

 

 قح بذج ای ادخ دنب رگم ای

 قرو دنادرگب دناد شهراو

 

 هیران لایخ نآ دنادب ات

 هیراع الا تسین تقیرط رد

 

 1368 ات 1366 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یگدنز ای روضح هب هدنز فراع ات میهدب شوگ و مینک رارکت ار تایبا دیاب مینکیم شخپ درد و میراد درد هک ام

 کی اهدرد و اهزیچ اب یگدش تیوه مه و درد لایخ نیا مینادب و دنادرگب ار ام قرو و دنک کمک ار ام نورد زا

 هب قح بذج ای روضح هب هدنز فراع کی دیاب میناوتیمن نامدوخ یهتنم ،میزادنیب رود دیاب هک تسا یضرق زیچ

 .دنک کمک ام

 

 کبس و مینک ییاسانش ات مینک رارکت ار تایبا نیا ، میهد رارق یگدنز میسن ضرعم رد ار دوخ ییاشگاضف اب دیاب

 .میرادنایب رود ار ایند زا هدش لیمحت



 

 

  ❤مارتحا و قشع اب

 ��ژورن زا سگرن


