
  مالساب

  فص ِلوا

 

 دبات رد ترَهُگ نوچ مدوش ایرد وچ لد✨

 نم ِرَس يراخِب هکنوچ مدَسَر نودرگ هب رَس

 2001 لزغ ،سمش ناوید
 

 و دوش یم تیاهنیب ایرد لثم نم ِنورد ياضف دنک یم ندیبات هب عورش مدع ِزکرم تروص هب یگدنز رهوگ یتقو

 هب ارم دناوت یمن رگید اهنآ هبذاج يورین هک موش یم رود اه یگدینامه زا ردقنآ ینعی ،دسر یم نودرگ هب نم ِرس

 .دراذگب رثا نم يور و دشکب دوخ يوس

 .دناسرب ام هب ار شتایانع یگدنز هک میروآ یم دوجوب ار ناکما نیا ام ییاشگاضف اب

 .دنک کمک ام هب دهاوخ یم یگدنز هک میراد لماک ِلکوت ام سپ

 

 مامت ِمیلست هک زُج ،لکوَت زج✨

 ماد و تسا رکَم همه تحار و مغ رد

 468 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 یگدنز هب لماک دامتعا و هظحل نیا ِقافتا فارطا رد ییاشگاضف میهد ماجنا دیاب و میناوت یم ام هک يراک اهنت سپ

 نیا زا و دشک یم يزاجم نامز هب ار ام نآ قیرط زا هک تسیماد نهذ ياهتواضق میا هدش هجوتم رگید و تس

 .دنکیم رود هظحل

 
 لعَل هداب نم يوس يرایب هک مَد نآ کُنُخ

 نم ِرَز نوچمه ِخر شرارَش ز دشخردب

 2001 لزغ ،سمش ناوید

 

  دشخردب رز دننام نم يور ،یِم نآ شتآ زا و یهدب نم تسد هب ار لعَل هداب نآ وت هک يا هظحل نآ يارب اشوخ

 

 ماوت تابارخ ِفاقوا ز هک مبارخ ناز✨

 نم ِربخَم ندش ترامع تسیبارخ رد

 2001 لزغ ،سمش ناوید



  

 یم تسم ردقنآ ،منکیم ییاشگاضف یعقاو ینعم هب یتقو ،مشاب وت هناخیم ِفقو هک يدرک قلخ ارم وت ادنوادخ

 نم ِنورد رد هک یلاشوپ ِخاک نیا ما هدیمهف رگید ،مهدب صیخشت ار تاقافتا شیب و مک مناوت یمن رگید هک موش

 ِراکتمدخ ام میتسین ناهج نیا هدرب و رگراک ام ،ددرگ نادابآ وت روضح زا مزکرم ات دوش ناریو دیاب هدش هتخاس

 .میتسه ادخ هناخیم

 

 عمج ِیقاس يا یهَد نافیرَح هب هکنآ زا شیپ

 نم ِرقاس نآ هدب ،نم مرت هنشت همه زا

 2001 لزغ ،سمش ناوید

 

 یناگدنشاب همه نایم رد عمج یقاس يا ،میا هدش ریس مرف ناهج زا نتفرگ دییات و درد ِمومسم يژرنا زا رگید ام

 .میرت هنشت همه زا ام يا هدیرفآ وت هک

 .میا هدنام بیسن یب وت ِیم زا تساهنرق ام و هدرک عطق وت اب ار ام طابترا یلکب ام ِزکرم رد اه یگدینامه ِنتشابنا

 

 نیمز رد مدیدب متسُج نامسآ زا هچنآ هک متفگ✨

 يا هراچیب هراچ دش يدزیا لضف هاگان

 

 مفک رد يدنه ِریشمش ،مفص لوا رد تسا رکش✨

 يا هراسخُر لگ ّرَف زا ،مفکشب ترصُن غاب رد

 2439 لزغ ،سمش ناوید

 

 منیب یم نالا مداد رده ار متقو ینهذ ِتافیصوت اب و مدرک یم وجتسج همه نیا نامسآ رد نم هک ار يزیچ نآ

 و لضف ناهگان تفر نیب زا متمواقم و مدش تقیقح نیا هجوتم یتقو ،تسا نم رد و مرف رد اج نیمه و نیمز رد

 .دش هراچیب نم هراچ يدزیا ششخب

 

 .دراذگ یم رانک ار یتسرپ رواب و ددرگیمن ادخ لابند هب شنهذ رد رگید درذگ یم دنیآرف نیا زا هک یسک

 يرضاح وت ایآ موش هدنز مدوخ هب وت رد مهاوخ یم نم هک یتسه يا هدنشاب نیلوا وت ناسنا يا ،دیوگ یم ادخ

 ؟ینک انف ار ینهذ نم



 هظحل نیا ِقافتا ِفارطا رد ییاشگاضف اب ،تسام روضح نیمه هک هداد ام هب يزیت ِریشمش راک نیا يارب یگدنز

 و ترصُن غاب رد ام اجنآ رد و دریگ یم رارق ام رایتخا رد تس یگنوگادخ و درخ زا رپ هک زیت رایسب ریشمش نآ

 .تفکش میهاوخ ابیز ِلگ کی لثم و میتسه يزوریپ

 

 .دنکیمن هدافتسا ریشمش نیا زا دناد یم دوخ هیامرس ار هدیسوپ ياهرواب و دسرت یم دنک یم تیاکش هک یسک

 

 ماک هب دنام یسک رَب فَص ِلوا✨

 ماد دنب دنیب هناد دریگن وک

 

 دار ِنیب نایاپ ِمشچ ود اذبح✨

 داسف زا ار نت دنراد هگن هک

 1357 و 1356 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم

 

 شزکرم رد و دریگ یمن ار هناد و دنیب یم ار ماد ِدنب هک تس یسک دوش یم لاحشوخ ناهج نیا رد هک یسک نیلوا

 یم ار اه تمعن مه و شا ینهذ نم و مسج مه و دراد دنمدرخ مشچ ود هک یسک ِلاح هب اشوخ و دراذگ یمن

 .دوش یم رت هدنز ادخ هب هظحل ره ییاشگاضف اب و دنک یم هدافتسا اهنآ زا ندش هدینامه نودب و دنیب

 

 دنا هدروآ رب یتیگ ود زا ار وت✨

 دنا هدورپب یجنایم نیدنچ هب

 

 رامُش ِنیسپ ترطِف نیتسخن✨

 رادَم يزاب هب ار نتشیوخ ییوت

   1 شخب باتک زاغآ ،همانهاش

 

 مرف یب يرایشه زا مه و ییایمیش داوم زا مه ینعی يراد درف هب رصَحنُم يدوجو وت ناسنا يا :دیوگ یم یسودرف

 اب وت الاح ،یتسه وت هدش لیدبت هدنشاب نیرتلماک هب نالا و دش ادج ادخ زا هک يا هدنشاب نیلوا ،يا هدش هتخاس

 ؟هدوب نیا وت ِتقلخ زا یگدنز روظنم ًاعقاو ایآ ،يا هدش لوغشم يزاب هب تیاه یگدینامه

 

 ییزاس برط درک نامز رخآ رد رای✨



 ییزاب وا رهاظ ،دِجّدِج وا نطاب

 

 تشُک ملع نیدب رای ار قاشُع هلمج✨

 يزانَط وت ِلهج ،ناه و ناه دنکن ات

 3012 لزغ ،سمش ناوید

 

 رییغت نامز اب رگید و دوش هدنز ادخ تیاهنیب هب دناوت یم وا و هدیسر نایاپ هب ناسنا رد يزاجم نامز یلک روط هب

  .تسا نامز رخآ ینعم نیا دنکن

 و تسوا يزاب و دنوادخ رهاظ هک تسا قافتا هظحل نیا رد تسام دوجو هک يزیچ ره و ام ِنهذ ام ِندب رییغت

 .تسیدج الماک و تسا دنوادخ نطاب دوش یم هدوشگ هظحل نیا قافتا فارطا رد ام شریذپ و میلست اب هک ییاضف

 ینهذ نم هب تبسن هظحل ره هک میتسه وا ناقشاع ِعزُج سپ میریگ یم بارش هدش هدوشگ ياضف نیا زا ام رگا

 .میریمیم

 

 .دشُک یم ملع نیمه اب ار شناقشاع همه وا و

 

 مزیرگب رادلد زا هک مرادلد هرهب یب نآ هن

 مزیرگب راکیپ نیا زا هک مراد فک هب رجنخ نآ هن

 
 دراد اهراک رگورد نم اب هک هتخت نآ منم

 مزیرگب رامسِم زا هن مدرگ نوبز هشیت زا هن

 

 مشیدنن هشیت ِفالخ مشیوخ یب هتخت ِلاثم

 مزیرگب راجَن زا رگ ار شتآ هک زُج میاشن

 

 مجنگ یمن رد مهنم هک مجنر یمه دوخ زا نآ زا

 مزیرگب راتسد زا رگ دجنگ یمن رَس نوچ دَزِس

 

 دیآ شیپ هب تلود نیا هک دیاب یم نرق نارازه

 مزیرگب راب نیا رگا شراب رگد مبای اجک

 

 نم باوج دیوگ ملد ،نک سب الد میوگ یمه



 مزیرگب راثیا ز ارچ مقرَغ رَز ِناک رد نم هک

 1429 لزغ ،سمش ناوید

  

 

 ✨�� دیشاب يرفولین

 نادمه زا هنازرف


