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 613 لزغ
 اغوغ رپ هناخ نیز ،ازفا راک مدرم نیز

 دمآ رخ رُخآ نیاک ،اولح دروخن یسیع

 

 یم رگید رکف هب يرکف زا و میدرک تسرد ینهذ نم يدرف روط هب ام .دنراد ینهذ نم نوچ دنتسه ازفا راک مدرم
 هب ام رس رد ییاغوغ هجیتن رد دوشیم رتگرزب و گرزب ام ینهذ نم ،نارگید ینهذ ياه نم اب ینیشنمه و میور
 ام هب یگدنز بآ زا یکیراب طشن اهنت و میهد یم تسد زا ار دوخ باختنا و صیخشت تردق و دیآ یم دوجو

 ار نآ نامدوخ و مدرم ییازفا راک لیلد هب یلو دراد دوجو يداش و تکرب ي همشچ ام نورد هک یلاح رد دسریم

 لیدبت ار یگدنز هجیتن رد دزیرب ام لمع و رکف هب ار شدرخ یگدنز ییاشگ اضف اب میهد یمن هزاجا ام .میا هتسب

 رتدب و دب نام عاضوا ،نامطباور ،ناملاح زور هب زور و مینک یم يراذگ هیامرس اه درد و نمشد ،هلئسم ،عنام هب
  .دوش یم

 

 4298 تیب ،موس ،يونثم
 نیا زا تس هدوب ناهج ات ردام :تفگ

 نیمز ردنا دندب نایازفا راک

 

 دنمجرا يا نک شیوخ راک وت نیه

 دننکیم رب دوخ شیر ناشیاک دوز

 

 و دننک ترپ ار وت ساوح دنهاوخ یم هک ییاه ناسنا .نکن نارگید توس هب هجوت وت :دیوگ یم بسا هرک هب ردام

 شدوخ بسا هرک یتقو .دننک یم فلت ار دوخ راگزور اهنیا .دنا هدوب هشیمه هک دنتسه ینایازفاراک ،دنناسرتب ار وت

 راک هب ار دوخ باختنا و صیخشت تردق دیاب ام اجنیا رد .درادن ندز توس هب جایتحا رگید دروخب بآ تسا دلب

 تیمها اهنا هب ای موش ازفا راک مه نم و مراذگب نایازفاراک يوس ار هظحل نیا هدنز هجوت مراذگ یم ایآ هک میزادنیب

 ار درادن یترورض و ینزب دیابن هک ار یفرح ارچ دیامرف یم انالوم .مهد یم ماجنا ار دوخ تسرد راک و مهد یمن

 زا نوچ و یهد یم ماجنا ار تسین طوبرم وت هب هک يراک ارچ ؟يوش نارگید ای تدوخ شجنر ثعاب هک ینز یم

 ماجنا دوش یم هقیقد جنپ ضرع رد هک يراک ؟يوش یم تحاران وت و دوش یم بارخ راک نا ییآ یمن رب شسپ

 ؟یهد یم لوط هقیقد هاجنپ ار داد

 



 تسناد یم هک يراک نآ زا و هتشاد هجوت نایازفا راک هب هناسفا هک تسا اهلاس ؟مناد یم و مدلب ییوگ یم ارچ

  .درک هاگآ ارم انالوم هناتخبشوخ یلو دوب هدش رایع مامت يازفاراک کی زین دوخ و هدیشک تسد تسا تسرد

 
 خارف بآ دوریم و گنت تقو

 خاش خاش يدرگ رجه هکنآ زا شیپ

 

 ،دنا هدش نم هارمه يزابهش بانج و انالوم تسا لاس تفه دودح مداد تسد زا ار يدایز ياه تصرف مدیمهف

 تسد زا مناد یم دوخ ار رصقم و منیب یم ار دوخ ییازفا راک یلو متسه ازفا راک زونه هچرگ ،دنا هدش نم غارچ

  .نارگید زا هن موش یم تحاران مدوخ

 

 تایح بآ رپ تسا زیراک هرهش

 تابن وت زا دمدرب ات ،شکبآ

 

 ار ناهج ات داد رگید یشنیب ،رگید یمشچ ارم انالوم تایبا اب روضح جنگ همانرب .تسا هتفای ار زیراک هرهش هناسفا

  .منیبب مدوب هدرکن هبرجت لاح هب ات هک يدید اب

 هب نیا و مونشب ینیهوت وا فرط زا رگا یتح دیآ یمن مدب یسک زا هکنیا اهنآ زا یکی ،دییور نم زا زبس یناهایگ

  .تسا مزکرم ندش ور و ریز نامه هک تسا هزجعم نم رظن

 نیا یلو نهپ هدند و لایخ یب ای یتریغ یب ای تسا نکمم روط هچ دیوگ یم ،میوگب ینهذ نم کی هب ار نیا رگا

 ور و ریز و هدش نیرق انالوم اب هک یسک تسا نکمم روطهچ .هدرک ور و ریز ارم زکرم انالوم هک منادیم نم ار

 و مشخ و ترفن و لاکشا و داریا زا رپ ینهذ نم هب هرابود و دشکب تسد هار نیا زا دهاوخب هدید ار شزکرم ندش

  .تسا رخ رخآ يزکرم نینچ دیامرف یم انالوم هک ددرگرب ...و تداسح و هنیک و شجنر

 

 4608 تیب موس رتفد ،يونثم
 تسم قاتشم يا تسا راک نآ راک

 تسا شوخ تگرم دسر را راک نآ ردناک

 

 رد هظحل ره میوش یم رادیب هک حبص ،هک تسا نیا دوش یم دراو نارگید و ام هب ررض نیرتمک هک یعقاو راک

 ،تواضق نودب مینک زاب اضف تسا دنیآ شوخ ان و دنیآ شوخ نهذ يارب هک یقافتا ره ،یفرح ره ،يراک ره لباقم

 یشنکاو یب .میوش یم دازآ ام و دریم یم همادا رثا رد و دوشیم کچوک یشنکاو یب زا ینهذ نم .مینکن دب و بوخ

 ناتسود نایازفاراک فرح هب .شکب لیم لامک اب ار هنارایشوه درد ،تسا تخس راک نیا و تسام ندوب قداص ناشن

 ار وت هک تسا حون نافوط نامه مدرم فرح نادب و دنراد ینهذ نم اهنآ یناد یم نوچ .هدن شوگ ناشیوخ و



 ییاتکی یتشک راوس دننک یم کمک وت هب اهنآ اریز نک دوخ يامنهار ار انالوم لثم یناگرزب .درک دنهاوخ قرغ

  .يوش

 

 2225 تیب مشش رتفد ،يونثم

 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

 

 تساوشیپ قشع یلو تسالب زا رپ یهار

 

 ،ناوارف ساپس اب
 ناهفصا زا هناسفا 


