
 .ناراوگرزب همه رب مالس و ادخ مان هب

 

 ادخ هب ندش هدنز ریسم رد ریپ باختنا تّیمها

 

 ربارب رد ام ندش میلست و یپایپ ییاشگاضف رثارد هک يریپ یکی :دنکیم یفرعم ام هب ار ریپ عون ود زیزع يانالوم

 اب شدوخ هک تسا يریپ مود .دنکیم نشور نامیارب ار هار و دنکیم ام هب یتاماهلا نورد زا ،شناکفنک و اضق

  .میزومآیم و میریگیم ماهلا شراثآ زا ام ای دوشیم ام هار غارچ ادخ هب ندش هدنز و ییاشگاضف

 هک دنتسه هامریت لثم مدرم و دننیشنیم رمث هب نآ رد اههویم هک تسا ناتسبات لثم ریپ دیوگیم ناج يانالوم

             .دنک ندیسر هب عورش و دریگب گنر نآ رد دناوتیم هویم

 ریپ کی روضح نودب ،دوشیمن ندروخ هدامآ و هتخپ مه ياهویم ،دشابن شیامرگ و ناتسبات هک روطنامه رگا سپ

 نهذ یکیرات رد بش لثم و دنتسه ینهذنم رد هک يداع مدرم ،اهنآ اب ندش نیرق و هدیسر روضح هب گرزب و

 غلاب و هتخپ یناتسبات هویم نوچمه و دنبای تاجن یکیرات و لهج و نهذ باوخ نیا زا دنناوتیمن ،دنربیم رسب

                           .دنوش

 هامریت ،ناقلَخ و ناتسبات ،ریپ

 هام ،ریپ و دنابش ِدننام قْلَخ

 2939 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هب و هدرکور وا هب لاصو یتخبشوخ نیا هک یسک ره ،دشاب ریپ ینس رظن زا ًامتح هک تسین انعم نیا هب ریپ

 يدبا و یلزا هک مه ام نورد ریپ یتح .دوشیم هدیمان ریپ کی دشاب ینس ره رد ،هدش هدنز ادخ تیدبا و تیاهنیب

 رایسب هک دسریم ام هب ریپ نیا فرط زا یبارش ،میوش هدنز وا هب ام رگا ،درادن ناهج نیا رد يریظن و زاغآ و تسا

 هدناشچ ام هب دوب مدع نامزکرم هک تسلا زور زا بارش نیا .یبیغ ای یندل بارش مانهب تسا هدننکتسم و اریگ

 بارش نآ معط و میدیشچ ار ییایند بارش نیلفآ اب ندش هدینامه و ناهج نیا رد نتشاذگ مدق اب ام اما ؛دوبهدش

 و یندل بارش نیا ،مینک ییاشگاضف بترم و میوش نیرق یگرزب و ریپ نینچ اب رگا الاح .میدرک شومارف ار

  .ناج يانالوم نوچمه ؛مینکیم شعترم مه نارگید هب و میشچیم هرابود ار ببسیبيداش

 

 ریپ ،مان ار ناوج ِتخب ماهدرک

 ریپ ،ماّیا زا هن ،تسا ریپ قح ز وک

 2940 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تسین زاغآ شِک تسا يریپ نینچ وا

 تسین زابنا ،میتی ِّرُد نانچ اب



 2941 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .هناد کی دیراورم ،اهبنارگ دیراورم ،دبای شرورپ فدص نورد رد ییاهنت هب هک رادبآ و تشرد دیراورم :میتی ِّرُد

 درادن يدننام :تسین زابنا

 

 نُهَک ِرمَخ دوشیم رتيوق دوخ

 نُدَل ْنِم دشاب هک يرمخ نآ هصاخ

 2942 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هنهک بارش :نُهَک ِرمَخ

 هللا بناج زا :نُدَل ْنِم

 

 ؛مینکن تکرح ریسم نیا رد ییاهنتهب و مینک باختنا ار يریپ امتح تیونعم ریسم رد دنکیم دیکات زیزع يانالوم

 ،دنکیم جیگ و درادیم هگن نهذ رد رد رتشیب ار ام ،ینهذنم رس نیا .تسا كانسرت و كانرطخ رایسب اریز

 نامیاهرکف رد ردقنآ .میاهداد تسد زا مه الاح ات هک میهدیم رده ار رمع ،مینکیم داجیا يرتشیب درد و ییازفاراک

  .میرادن ار ریپ ياهمایپ تفایرد يارب اونش شوگ و انیب مشچ هک میدش مگ

 

 رفس نیا ریپیب هک ،نیزْگب ار ریپ

 رطخ و فوخ و تفآ رُپ سب تسه

 2943 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ياهتفر وت اهراب هک یهر نآ

 ياهتفشآ نآ ردنا ،زوُوالق یب

 2944 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تسرد ندش هدینامه زا هک ینهذنم و سفن لوغ نیا ،میباین شرورپ ناگرزب و ناریپ نیا هیاس ریز رد ام رگا

 ياههسوسو اب ام .دناشکیم يدام ناهج يوسهب و دهدیم بیرف ار ام فلتخم قرط زا و هدرک هتشگرس ار ام میدرک

 رد ار لفآ ياهزیچ و ندش هدینامه رتشیب هچره اب و مینکیم لمع و رکف ،دهدیم ناشن ام هب نهذ هک يرکف

                  .مینکیم تسرد نورد يادخ و دوخ نیب يرادنپ هدرپ ،نداد رارق زکرم



 ار سفن وید لوگ و دندش فرحنم ،دندوب ام زا رتاناد هک ییاهناسنا زا يرایسب و تسا تیعقاو کی بلطم نیا

 رایشه و یمسج دید اب و دندوب اوشیپ نودب هک یناسک ماجنارس هک دینیبب و دیناوخب ار نارق نانیمطا يارب .دندروخ

                       ؟دش هچ،دندوب هدرک هارمگ مه ار نارگید و دندیدیم دوخ یمسج

 هک ناتینهذنم ناگتشذگ زا هک دنتسه يراثآ اهنت اهنیا .دینک هاگن ناشیاهوم و اهناوختسا هب دیوگیم نآرق

 ار دوخ ینهذنم ای رخ ندرگ دیناوتب ات دیریگب تربع اهنآ زا امش الاح و هدنام ياجرب دندوب لفاغ و رگهزیتس

 .دنتفر ادخ هب هدنز ناورهر و نانادهر هک یهار نامه ،دیناشکب تسرد هار يوس هب و دیریگب

 
 لوُگ وت رب وا يهیاس دشابن رگ

 لوغ ِگناب دراد هتشگرس ارت سپ

 2946 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 
 دنَزَگ ردنا دنکفا هَر زا تلوغ

 دندُب سب هَر نیرد رتیهاد وت زا

 2947 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 قمحا ،نادان :لوُگ

 كریز و اناد :یهاد

 

 ناورهر ِلالَض ونشب یبُن زا

 ناور ْدب ِسیلِب نآ درک ناش هچ هک

 2948 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 نآرق :یبُن

 یهارمگ :لالَض

 ناطیش ،سیلبا :سیلِب

 تاذ دب :ناور دَب

 

 ».ٍداَه ٍمْوَق ِّلُکِلَو…«

 ».تسا ىربهر ار ىموق ره و…«

 7 هیآ ،)13( دعر هروس ،میرک نآرق

 

 



 ثیدح

 .دوریم ورف ،دشاب تجح نودب نیمز رگا

 
 رود هداج زا هار هلاس نارازه دص

 روُع و رابدِا ناشدرک ،و ناشدرُب

 2949 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 لابقا ندینادرگ يور ،یگتشگرب تخب :رابدِا

 هنهرب :روُع

 

 ناشیوم و نیبب ناشاهناوختسا

 ناشیوس ،رخ نارَم و ریگ یتربع

 2950 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ».َنیِبِّذَکُمْلا ُۀَبِقاَع َناَک َفْیَک اوُرُظْناَف ِضْرَأْلا یِف اوُریِسَف«

 36 هیآ ،)16( لحن هروس ،میرک نآرق

 .»تسا هدوب هنوگچ ،دندادىم تبسن غورد هب ار ناربمایپ هک ىناسک ِراک ِتبقاع هک دیرگنب و دیدرگب نیمز رد سپ«

 

 شَک هار ِيوس و ریگ رخ ِندرگ

 شوَخ ِنانادْهَر و نانابْهَر ِيوس

 2951 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دشاب ترس رد بترم تاینهذنم شناد رگا :دیوگیم و دنکیم ام هب ییابیز تحیصن ناج يانالوم هک تساجنیا

 یگدنز تسرد لقع ینعی ؛یهدیم تسد زا ار تایعقاو رس و دوشیم ترورس شناد نیا ،يوش هدینامه نآ اب و

 .تشاد یهاوخن ار ندرک

 نیا يارب .شاب هتشاد ینتورف و عوشخ ،نک رفص ار تاینهذنم ینعی ؛شاب ياپ ،دورب ترس مه یهاوخن رگا

 وت .،دنکیم لمع و رکف تسرد و دراد ار ادخ دید و رظن هک یسک ،یشاب رظنبحاص گرزب هانپ رد دیاب مه روظنم

 تیارب تیاهرواب و اهرکف رگا .نکن افتکا تدوخ شناد هب ،نیبن وا زا رتالاب ار تدوخ یشاب هاش و اناد مه ردقچره

 وت ياهرکف اریز ؛نک تفایرد ناریپ و ناگرزب نیا زا ار ینیریش و تابن و راذگب رانک ار اهنآ ،دنتسه لسع و دهش

 ناگرزب نیا درخ و اهرکف طقف .تسا یبلقت وت دقن و ياهدش هدینامه اهنآ اب لبق زا هک دنتسه ییاهشقن طقف

 تیاهرکف اهنآ اب ندش نیرق اب .تسا هناقالخ راکفا و ایمیک زا راشرس ِندعم ناشدقن و دشخبیم ناج هک تسه

  .ینکیم هظحل رد ار



 

 دَوَد رَس ردنا هک شناد اسب يا

 دَوَر رس دوخ نآ دب ،رَورَس دوش ات

 1983 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 شاب ياپ وت ،دور هک یهاوخن رس

 شاب يارْ بحاص ِبطق ِهانپ رد

 4198 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نیبَم وا ِقوف ِشیوخ ،یهاش هچ رگ

 نیچَم وا ِتابن زج ،يدهش هچ رگ

 1985 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ناج تسوا ِرکف ،و تسا شقن وت ِرکف

 ناک تسوا ِدقن ،و تسا بلق وت ِدقن

 1986 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

  ناوارف ساپس اب

 سولاچ زا تخدرهم


