
 
  ناج ناهارمه و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب
 
 .منکیم نایب ار ،دادیم ناشن ار شدوخ همانرب نیا رد تارهاوج لثم و دوب راذگریثات رایسب تایبا يواح هک 919 همانرب زا یتشادرب
 
 هک نالا اما مدرک ییاسانش ار اهکنیع مه هدنب و دینک ییاسانش ار دوخ ینهذنم ینعی نوعرف ياهکنیع هک دنتفگ يزابهش ياقآ همانرب رد
 ار ام دوجو نوعرف ياهکنیع مامت دنناوتیم اهکنیع نیا دوشب لاعف رگا و تسه ام دوجو رد هک ییاهکنیع مهاوخیم ،مسیونیم مراد
 وراج نامدوجو زا ار اهیصلاخان نیا هظحل ره ،دشاب كاپ و رهطم دیاب هک ار ناملد هناخ میناوتیم ام و مراذگب كارتشا هب ار دنهدب ناشن
 میسرب تدحو هب دنوادخ اب و مینک
 
  .تسا مدع کنیع :دوخ تخانش کنیع نیلوا
 
 هرابود ناملصا اب میناوتیم ام هک ،یهاگآ نیلوا اب ،هدش نفد ماسجا اب یگدش تیوهمه اهراورخ ریز رد یلو دراد دوجو ام زکرم رد الصا مدع
 .دهدیم ناشن ام هب ار شدوخ مینک رارقرب طابترا

 
 472 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 َدرَدرب لد هدرپ َدرَوآ صقر هب هکنآ
 تسادج دوخ واِ ندید ،دنک ِشیوب همه نیا

 
  .تسا اوتصنا کنیع :دوخ تخانش کنیع نیمود
          
 یکدوک ناوا زا طقف ام هب .تسا دنوادخ سنج توکس هک میتسنادیمن الصا هک نامنورد توکس اب طابترا ،نهذ ندرک شوماخ ،اوتصنا
 لاق و لیلق رد ردقچ میوشن هجوتم هک دش ثعاب نیمه و میدش گرزب لاور نیا اب و میتفرگ رارق قیوشت دروم و مینزب فرح هک دنداد نامدای
 دوجو هب ... و یشورفرخف ،یبلط يرترب ،دوخ هسیاقم ،دوخ ندرک فیرعت ،ندز فرح نیمه زا نامدوجو ياهدرد مامت و میدش ینادنز نهذ
 تسه مدع نآ رد يزیچ کی میدید ،دش شوماخ نامنهذ ،راب نیلوا يارب میدید نامزکرم رد ار  مدع یتقو .میدیدیم مرف ار زیچ همه ،هدما
 .دوب ام يارب دنیاشوخ ردقچ و میدرک هبرجت ار توکس و یشوماخ راب نیلوا يارب .دوب مدع توکس مه نآ و میدوب هدرکن هبرجت الاح ات هک
 
 1604 و 1603 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 لیق و لاق ِلغش هب لفاغ مدُب نم
 لیقث یجنر نینچ نطاب رد دوب
 
 یمدآ دشاب لوغشم ِدج هب نوچ
 یمَع دشاب دوخ ِجنر ِدید ز وا

 
  .تسا تسلا کنیع :دوخ تخانش کنیع نیموس
 
 :مکبر هب تسلا
 ام و ؟هن ای یتسه نم سنج زا وت ،راک درم يا :دش لاوس ام زا ،میدیزگ یشوماخ و میدش مدع ياضف دراو یتقو ؟متسه وت راگدرورپ نم ایآ
 رد یتدم يارب طقف و تسا يدبا و یلزا تسا تییادخ نامدوجو مامت هک میدیمهف هک دوب اجنآ و میتسه وت سنج زا ،یلب میداد باوج اجنآ
 مه و تواضق و تمواقم ،تسین یگدنز زا نیا ،نکن ای نکب ار راک نیا هک دنکیم ءاقلا ام هب ینهذنم هک هچنآ مامت سپ .میتسه مسج
 .میتسه ینادنز ینهذنم هاچ رد نیمه رطاخ هب و شدوخ ياقب يارب تسا ینهذنم زا ندش تیوه
 
 1645 و 1644 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 دَوُب ییار رگد ار لد نامز ره
 دَوُب ییاج زا کیل ،يو زا هَن نآ
 
 لد ِيار رب يوش نمیا ارچ سپ
 ؟لِجَخ رِخآ يوش ات يدنب دهع
 
  .ناکف نک و اضق کنیع :دوخ تخانش مراهچ کنیع
 
 دیاب هک میدش هجوتم ،نامدوجو نوعرف هاچ زا ییاهر يارب تقونآ ،میتفگ کیبل ار تسلا و میدش شوماخ و میدش مدع ياضف دراو یتقو
 هاگن طقف ار دزادنیب نوریب ار نآ ياهلاغشآ و دنک وراج ار ناملد هناخ و دنک کمک ام هب دهاوخیم هظحل ره رد هک یهلا ياضق میهدب هزاجا
  و مینک
 
 
 
 



 هلیسو هب ام زکرم و دوشیم و وشب هک دهدیم روتسد ناکفنک هب تقونآ ،دید ار اهنیا ادخ یتقو و میشکب هنارایشوه درد و مینکن داد و لیق
 .تسین ام فرط زا يراک چیه هب زاین و دوشیم صلاخ و كاپ ناکفنک
 
 1687 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 ار شین نیا ببس منادیم :تفگ
 ار شیوخ ِهانگ نم مسانشیم
 
  .تسا ملقلافج کنیع :دوخ تخانش کنیع نیمجنپ
 
 ار نامزکرم ناکفنک هک میدیمهف و میداد راک هزاجا ناکفنک و اضق هب و میتفگ کیبل ار تسلا و شوماخ و میدش مدع ياضف دراو یتقو
 اب ار شدوخ هیده ام هب نامزکرم ندرک كاپ و هنارایشوه درد و نامیلصا سنج تخانش و یشوماخ تباب دنوادخ عقومنآ ،دنکیم كاپ
 ییادخ لقع و تردق و تینما و مزح و ربص و رکش شمه هگید .هدش یلاع یلیخ نوریب و نورد رد اهراک هک مینیبیم ام و دهدیم ملقلافج
 .مینکیم سح رتشیب ار
 
 2520 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 ببس ِعطق رد تسه نآرق هلمج
 بهلوب ِكاله ،و شیورد ِِّزع
 
  .تسا ییاشگاضف و میلست کنیع :دوخ تخانش کنیع نیمشش
 
 و میلست کنیع تبون ،دش هداد ام هب اوتصنا و ملقلافج و ناکفنک و اضق شریذپ و تسلا کیبل و مدع قیرط زا دنوادخ هیده یتقو
 ياهرکف ای نوریب رد هچ و نورد رد هچ دتفایم هک یقافتا ره و مینکیمن ادج دوخ مشچ زا تعاس ره و هظحل ره رد هک تسا ییاشگاضف
 و کچوک ینهذنم ینعی مهوت نیا هک دوشیم ثعاب و مینکیم هاگن کنیع نیا اب طقف ار هدنیآ دروم رد ای هتشذگ زا دروآیم نهذ هک
 .یگدش تیوهمه چیه نودب .دنکیم ادیپ ققحت .دینک كاپ ار ماهناخ :یْتَیب اّرَِهط ناملد هناخ رگید يزورکی و دوشیم کچوک
 
 434 هرامش تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 تسا یکاپ نایب یْتَیب اّرَِهط
 تسا یکاخ شمسلط را ،تسا رون جنگ
 
  .تسا یکاخ مسج ،نآ مسلط هچ رگا ،تسا یهلا راونا هنیجنگ ،يرصنع دبلاک ،درک كاپ اهيدیلپ زا دیاب ار لد هناخ 
 دش هدناوخ میلست       
 1745 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 جازِم زو نَت زا دیرجت زا رتشوخ
 جیگ ماهلایب ِنوعرف يا تسین

 
 .)ادخ یناوارف و تشادیمارگ( رثوک و انمرک کنیع :دوخ تخانش کنیع نیرخآ
 
 همه هتبلا ، تسا اوتصنا و ییاشگاضف و ملقلافج كرد و ناکفنک ماجنا و اضق شریذپ و تسلا هب کیبل و مدع زکرم باتزاب رثوک و انمرک
 نامدوخ یمرفیب ،مرف نامه رد و مینک رارقرب طابترا هدیشوپ مرف سابل هک مدع اب دیاب هکلب ،مینزب مشچ هب هک تسین یکنیع اهکنیع نیا
 یتسه رد ار قشع ، میدش نابرهم و تسین يربخ ینهذنم يایح و مرش زا و میدش شیدنا یناوارف ام هک میوشیم هجوتم و مینک كرد ار
 هب نامدوجو زا ار اهنیرتهب و مینیبیم ار یگدنز هولج یتسه مامت رد و میراد تسود ار یتسه همه ،میرادن يراک یسک هب ،مینکیم يراج
 .میهدیم ماجنا ار نامدوخ لیدبت لحارم و میزیریم یتسه
 
 1753 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 مهن شنیب ِرس زا ار مدق ره
 مَهراو نداتفوا ،و راثِع زا
               
 نارهت زا ارهز ،ساپس اب


