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  تّیشم ِناگوچ : عوضوم

 

 وَگ رد هگ و الاب یهگ ،ود یم شوخ هاش ِشیپ هب

 ییوگ وت و ناگوچ وا هک ،تمدخ وت ز ،تبرض وزا

 )883 همانرب( 2553 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هب تمدخ و ندیود لاح رد هک میتسه ییوگ اهنت ام و تسادخ ِتسد هب روما ِتّیشم ِناگوچ دیامرف یم انالوم

 .تسا یگدنز

 :لاثم روطب .میا هدرک مگ ار ادخ ِتّیشم ِناگوچ ام یلو 

 .تسا صخش نالف ام ِیتحار و ییاهر ِببس ای و دمآ ینالف زا میئوگیم ،دسر یم ام هب يدرد ای یتحاران یتقو

 ِلابند هب نهذ رد ام و دروخیم مقر يرگید ِروج نامروما ،اهراک ِندیجنس و اه يزیر همانرب ِمامت دوجو اب یتقو

 .میدرگ یم رصقم ای لیلد

 ام و تسا هتفرگرظن رد نامیارب رگید یحرط ای رگید ِراک یگدنز ةدارا اما مینک یم راک يا هفرح رد اهلاس یتقو

 .مینک یم تمواقم رییغت هب تبسن

 زا یلو دنوش یم اه يرامیب ِنامرد ِببس اهوراد ای و دنهد یم يژرنا ام هب هک دنتسه اهاذغ نیا میئوگ یم یتقو

 .میا هدرک مگ ار ادخ ِتّیشم ِناگوچ ،میربخ یبرثوم ِیشخبرثا و یفاّشلا وه ِياضف

 

 و اه هرگ ِندش هدوشگ ،اه میمصت ندش هتسسگ هلیسو هب ار دنوادخ :دنیامرف یم هغالبلا جهن رد یلع ترضح

 .متخانش اه هدارا ِضقن

 

 يا هدیناّرپ تسار ِيوس ،ریت

 ؟يا هدید ،تریت تس هتفر پچ ِيوس

 3683 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 .دوش یم عنام هک تسه اه هدارا ِقوفام يا هدارا کی هک دهد یم ناشن ،ام ِمزعِریت ِتهج ِرییغت

 

 رفس ِرهب ینک یم تمیزع دص

 رگد ِياج ار وت رم دناشک یم

 

 ماگِل نآ وس ره هب دنادرگب ناز



 ماخ ِبسا ،*سِراف ز دبای ربخ ات

 4457 و 4456 تایبا ،موس رتفد ،يونعم يونثم

  

 بسا رب راوس :سِراف *

 

 .دوشب دوخ ِراوس هجوتم بسا ات دشک یم یفرطره هب ار بسا ِراسفا ،راکراوس ًالثم

 

 .تسا هدنسیون ِتسد رد ملق هک روطنامه ،تسا راگدرورپ ِتشگنا ود ِنایم زین ناسنا ِلد و هدید یفرط زا

 یهلا ِخسف و مزعزا میوش یم فرصنم و میریگیم میمصت ای و مینک یم هبرجت ار يرّیغتم ِیحور ِتالاح یتقو

 .دوش یم یشان

 
 نیَعَبصِا َنیَب تسه لد و هدید

 نیَسُح يا بتاک ِتسد رد ملق نوچ

 

 تسوا ِخسن زا تاه لاح ِفورح نیا

 تسوا ِخسف و مزع ز مه تخسف و مزع

 2781و 2777 تایبا ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 

 دریگب يرگید ِمیمصت ،نآ ِبجوم هب ات ،دیآ یمرد بآ زا تسرد اهراک رد ناسنا ياهریبدت و تامیمصت یهاگ اما

 ناسنا ِتامیمصت و اه هدارا ۀمه هک دوب نیا رب رارق رگا یلو .دنکش یم مهرد ار ناسنا ِمزع ،رگید ِراب دنوادخ یلو

 .دراکب شلد رد ار دیما ِرذب تسناوت یمن و دش یم دیما ان اعطق ،تسکش یم مهرد ادخ طسوت

 

 ارَجام رد اهدصق و اه مزع

 ار وت دیآ یم تسار یهاگ هاگ

 

 دنک تّین تلد نآ ِعْمَط هب ات

 دنکشب ار تتّین رگید ِراب

 

 یتشاد تدارُم یب یّلک هب رو

 ؟یتشاک یک *لَمَا ،دیمون يدش لد

 4464 ات 4462 تایبا ،موس رتفد ،يونعم يونثم



 

 وزرآ و دیما :لَمَا

 

 ؟دوش یم هچ ناسنا ِرایتخا ِفیلکت :دسرپب یسک تسا نکمم

 هب رایتخا ِبابسا ۀنتف و رایتخا ۀنتف زا دیاب ناسنا هک دهد یم حیضوت هراب نیارد 210 تیب زا مشش رتفد رد انالوم

 و انف ِماقم هب و هتخاس یناف ،دنوادخ ةدارا رد ار دوخ ةدارا ،دنا هدش هدنز یگدنز هب هک ییاه ناسناو دربب هانپ ادخ

 .دنا هدیسر یشیوخ یب

 

 ار راومهان ِلْمِح نم زا نگفِب

 ار راربَا ۀضور منیبب ات

 

 دوج ِغاب زا فهک ِباحصا نآ وچمه

 **دوقُر مُه ْلَب ،ین *ظاقیَا ،مَرَچ یم

 

 راسَی رب ای نیمَی رب مشاب هتفخ

 رایتخا یب وگ وچ زج مدرگنرب

 218 ات 216 تایبا ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 نارادیب :ظاقیَا *

 ناگدیباوخ :دوقُر **

 

 ِتمس هب یهاگ و دناشک یم ینهذ ِنم ِتمس هب یهاگ ار ام هک ،رادرب نامِشود زا ار رایتخا ةوق راومهان ِراب ادنوادخ

 دوب ایند رد ناشمسج هک فهک ِباحصا دننام .مینک هدهاشم ار روضح هب هدنز ِياه ناسنا ِرازلگ هنوگنیا ات .یگدنز

 ،ناگوچ ِيوگ ِدننام میهاوخ یمزین ام ،دش یم دنم هرهب تناسحا و فطل ِغاب زا ،ییاتکی ِياضف رد ناشحور یلو

 .وت ةدارا هب رگم مینکن یتکرح

 دیایبرد ینهذ ِنم ِتمدخ رد رایتخا نیا رگا .نآ ِضرع رد هن تسا دنوادخ ةدارا ِلوط رد ناسنا ةدارا ،نیاربانب سپ

 ات دیآیم رب رتهب ،رتشیب هچ ره ِلابند هب و دوش یم لئاق دوخ ِيارب لقتسم يدوجو ،دتفا یم »مناد یم« هب

 .دنک هدنز شدوخ هب ار یمدآ ات تخیر دهاوخ مهب ار یمهوت ِدوجو نیا یگدنز یلو دوش هدوزفا شرایتخا

 

 انف وا ددرگن ات ،ار سک چیه

 ایربک ِهاگراب رد هَر تسین



 

 یتسین نیا ؟کَلَف ِجارعِم تسیچ

 یتسین نید و بهذم ار ناقشاع

 233 و 232 تایبا ،مشش رتفد ،يونعم يونثم
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 نارهت زا هنامس


