
 880 هرامش همانرب

 

 یماج قشع ز ناتسب يداش و یکرابم هب

 یماکخلت تساجک هک شبارش دنک ادن هک

 

 :انالوم سمش ناوید زا 2834 هرامش لزغ

 

 راهچ زا و ،هدنز دوخ لصا هب ینهذ و ینوریب هطساو نودب هک يدنمزاین ناسنا كرابم هبرجت و هناهاگآ باختنا 

 .تسا هدش اهر یگدینامه باجح و ،یماکخلت هنوگره خیم

 

 یلیاع وت زا داش وت زا هدنز

 یلیاح یب و هطساو یب يذتغم

 

 لامک يا ین لصفنم ین لصتم

 لالتعا و هنوگچ و نوچ یب هکلب

 1340 و 1339 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 دنمزاین = لیاع-

 

 .ییادج و لصو فیصوت و یگنوگچ و نوچ نودب و فیصوت لباق تیفیک نودب یلاصتا

 دید ییاسانش و نهذ رب ندوب رظان اب اهنت و دوش یمن هدیجنس و مسجت نهذ اب هک یکرابم و ببس یب يداش

 .دوش یم هدنز ناسنا رد ییاهر بلط و قوش ،نآ هابتشا

 
 نسح هدعو نآ فطل زک دوب ات

 نم رفک خیم راچ ددرگ تسس

 

 منتغم ياه هدعو شوخ نآز هک وب

 منم دص رفک لفق دیاشگ رب

 2516 و 2515 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 



 ربص اب ،اهنآ زا زیهرپ و تداسح و شجنر و هنیک نوچ ییاهدرد صیخشت اب و هدینامه زکرم ییاسانش اب هک دشاب

 .ددرگ تسس نهذ رد ییادج و رفک خیم راهچ ،رکش و

 
 ییامزآ یم ارچ ار ییادج

 دیامزآ نوچ ار رهز رم یسک

 682 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تقیقح هب ،هظحل نیا قافتا ربارب رد ییاشگاضف و میلست بارش هطساو هب نهذ لفق زا ییاهر هدعو هک دشاب

 .ددنویپ

 

 رز نوچ دنک وت راک رغاس نیا زا هرطق کی

 ار نیرز رغاس نیا دشاب ادف هب مناج

 81 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یم تواضق و تمواقم یخلت زا و ینوریب ياهیتسم یخلت زا ار ناسنا ییاشگاضف و میلست بارش زا يا هرطق

 .تسا زیگنا برط و هدنزاس ،شاعترا قیرط زا نآ ساکعنا هکیروطب دنک یم هدنز یشیوخ یب ینیریش هب و دناهر

 

 دشورف رکش نم هب هک مراد شورف رکش هچ

 مرادن رکش ورب هک يزور ،رذع تفگن هک

 1620 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هب و هدنز ار ییاشگاضف و یگدنز هب ناسنا یعقاو زاین و قوش هک ییاسانش و تفرعم بارش نیا زا ساپس و رکش

 .دنک یم هاگآ كرابم و يدبا هظحل نیا
 یتمدخ یب ،یتلع یب ،یتمحر

 یتعاس كرابم ایرد زا دیآ

 3624 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ره ییاشگاضف و رتشیب هچ ره ییاسانش بلط قوش و قوذ و ییاشگاضف هبرجت هک یبارش ماج زا ساپس و رکش

 .دشخب یم ییاهر یماک خلت و ماک هنوگ ره و نوریب قافتا هب زاین هنوگ ره زا و هدیناشچ ناسنا هب ار رتشیب هچ

 

 ماد سوحنم نیا خیم نم منکرب



 ماک خلت مشابن یماک یپ زا

 762 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 دنمزاین ناسنا هب ییاشگاضف و نهذ رب تراظن نیریش هبرجت ،نآ هطساو هب هک میلست بارش زا ساپس و رکش

 .دوشیم هدیناشچ

 

 مناوتن نتسیز بان یم یب نم

 مناوتن نت راب دیشک هداب یب

 

 دیوگ یقاس هک ممد نآ هدنب نم

 مناوتن نم و ریگب رگد ماج کی

 132 هرامش یعابر ،مایخ

 

 یتناک جنروا زا میرم مارتحا اب


