
 .مراذگیم كارتشا هب نازیزع امش اب هک ،متشاد ياهبرجت ،روضح جنگ زیزع ناتسود همه و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب

 هناخ لیاسو و هناخ هیهت يارب مردپ میدرکیم عورش رفص زا ار زیچ همه هرابود دیاب هکنیا لیلد هب میتشگرب ناریا هب هیکرت زا هکنیا زا دعب 

 ار شدوخ راک و دروآ تسد هب يا هیامرس هرابود دناوتب ات دنک راک وا شیپ دناوتیم هک ،دنتفگ مرسمه هب نینچمه  ،دندرک کمک ام هب رایسب

 هار شدوخ يارب يراک و دیآ نوریب راک نآ زا هک هتفرگ میمصت مرسمه و درذگیم نامز نیا زا هام دنچ و لاس کی تدم نالا .دنک عورش

 .دزادنایب

 مرسمه راک اب ردقچ هک مدش هجوتم ،درک نم رد سرت داجیا و تمواقم هب عورش ینهذ نم هنوگچ هک مدید میمصت نیا نتفرگ زا دعب 

 .ندرک ادیپ ار هلئسم لح هار و يزاس هلئسم و ریبدت هب درک عورش ما ینهذ نم ،متسه هدینامه

 ؟یچ دزادنایب هار ار يراک تسنوتن نوریب دموا رگا بوخ

 .تسوا ببسم و هدروآ دوجو هب اضق ار اه قافتا نیا همه هک مدرک شومارف یتدم يارب .نم ندناسرت يارب رگید ياهلاوس نارازه و

 امش اب ار دندرک کمک رایسب تلاح نیا رد نم هب هک ار یتایبا موش یم راکش مراد مدید .ناج يانالوم هدننکرادیب تایبا رطاخ هب رکش ار ادخ 

 .مراذگیم كارتشا هب

  دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت��

 دنامن دنوادخ ریدقت هب ریبدت    

 652 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دنیب هچ تسادیپ ،دشیدنیب وچ هدنب ��

 دناوتن ییادخ کیل ،دنکِب هلیح     

 652 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 

 تسداهن تسار واک دیآ نانچ ود یماگ ��

 دناشک شاهاجُک هک دناد هک هاگناو     

 652 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 
 .منیب یمن قافتا نیا رد ار دنوادخ ریدقت و منک یم ریبدت منهذ اب مراد ،مدش هجوتم تایبا نیا اب

 موس تیب .دنک راکش و دزادنایب هلت هب ارم ات ،دننک درد و هلئسم داجیا و دناسرتب ارم دنهاوخ یم روطچ هک مدید ار ،ما ینهذ نم ياه هلیح 

 تبقاع یتدم زا دعب ،اما يور یم       تسرد ار هار ینک رکف و يریگب میمصت نهذ اب هشیمه لثم ،هاوخن هرابود هک ،داد ار ماغیپ نیا نم هب

 .دشاب ییازفا راک و يراکنایز راک نآ

 

 ارَجام رد اهدصق و اه مزع��

 ار وت دیآ یم تسار یهاگ هاگ    

 4462تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دنک تَّین تلد نآ ِعمَط هب ات ��

 دنکشب ار تَتَّین رگید راب     

 4463تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-



 

 یتشاد تدارم یب ّیلُک هب رو ��

 ؟یتشاک یک َلمآ ،دیمون يدش لد     

 4464تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 

 هب هرابود ار يراک یتح ،دهدیم هزاجا نم هب ییاشگ اضف اب هک ،دنداد ناشن نم هب  متامیمصت ربارب رد ار یگدنز ییاشگ اضف ،تایبا نیا 

 زا ات ،دوش یم هجاوم تسکش اب یتدم زا دعب اما ،هتفر شیپ بوخ و تسا تسرد منک یم رکف ،ینهذ ظاحل هب هک يراک .مهد ماجنا هابتشا

 رایسب میاه یگدینامه و نم ربارب رد یگدنز دید ،هدوبن مدرکیم ادیپ لح هار و مدرکیم رکف نم هک ییاهزیچ رد يدارم هک مریگب سرد نآ

 .تسا عماج

 ،دنک عورش ار شراک مرسمه تشاذگ مهاوخن ،منک ییادخ و منادیم میوگب مهاوخب نم رگا .تسا ناحتما کی مرسمه و نم يارب قافتا نیا

 .دریگب ار شماغیپ و دنک هبرجت ار قافتا نیا وا دوخ و ،دنک ناحتما ار وا هک دهدب وا هب یتصرف دهاوخ یم یگدنز دیاش

 یم مرسمه راک هب تبسن ارم هک نیا ،تسا ندش دارم یب ،نم يارب یگدنز ماغیپ .دشاب مدوخ يور دیاب نکفارون و منک تلاخد دیابن نم 

 .مشاب ینوریب ياه ببس لابند هب دیابن نم و ،دناصقر یم  شایبیغ داب اب ار هخاش ره هک تسوا ،دهد سرد نم هب ات ،دنک دارم یب دهاوخ

 

 

  ناصقر خاش ددرگ هک هویش ره هب��

 يراهب ِداب زا بیاغ دشابن     

 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .اه ببس و ینوریب تاقافتا ای ،نم ینهذ نم هن ،دنک یم تسار و تسرد ار زیچ همه هک تسوا هک منادب دیاب

 هلمج منک تسار نم ،هلمح شوخ ِبلاط يا��

 یتسَتخُپ هک گید ره ،یتسَدید هک باوخ ره    

 2582 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .مدیدن ار وا ریبدت و مدرک شومارف ار ببسم هرابود هک مدید ار دوخ یساپسان رگید راب

 .تسین ریذپ ناکما راک نیا وت نودب ،ینک یم متاهابتشا هجوتم ،هظحل ره ار نم هک رکش ار ادخ 

 

 داب نیا تسوت راک هب ناتسَد َدص هب��

 يرازگ قح ِيوخ تسین دوخ ار وت    

 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 وت راک هب نم ات ،شاب رود و شاب شوماخ سپ ،يرادن ار نم ِدَرِخ و لقع و یتسه نهذ رد زونه وت رگا دیوگیم نم هب تایبا نیا اب یگدنز

 .تا ینهذ ِنم يوزُج لقع اب وت هن ،مزَپِب نم ار وت ِگید و مزادرپب

 درَب ،وت یناد یمن ار شتآ لعف ��

 درَگَم شناد نینچ اب شتآ ِدرِگ     

 1378 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 



 ار وت دوبن را شتآ و گید ملع��

 ابَا هن دَنام گید هن رََرش  زا     

 1379 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 زین گنهرف و دیاب رِضاح بآ ��

 زیزَا رد ملاس ِگید نآ َدزَپ ات     

 1380 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 شاب رود =درَب

 گید رد بآ ندیشوج=زیزَا

 

 

 و ،نکن راک دوخرَس و ناوخب انالوم و شاب رود و ورب ،دنک راک دیاب قشع شتآ هک یناد یمن و یناد یمن ار ینهذ نم لامعا و رکف راثآ رگا

 درد اب هک ،تسا گید نتخوس نآ هجیتن ،ینک لمع و رکف تدوخ يوزج لقع اب رگا نوچ .درَگَن صقان شناد نینچ اب ینهذ نم ِشتآ ِدرِگ

 گید هک دوب رادروخرب ،تسا روضح هک ناهج نآ گنهرف مه و ناهج نیا تاناکما زا مه دیاب شلاچ ره ندرک لح يارب .تسا هارمه رایسب

  .منک لمع و رکف نم راذگب و شاب رود يرادن ار گنهرف نآ یتقو .دزپب تسرد

 ياهداد ماجنا ،تايوزج لقع اب ار يراک ره هک ياهدید ،ياهدید ار نآ بقاوع و ياهدرک هبرجت ،تا یگدنز رد اهراب ار عوضوم نیا

 .هدوب نتشاک كوپ ماداب و قیفوت یب شاهجیتن

 

 

  دوب قیفوت یب وچ ،ینوعرف دهج ��

 دوب قیتفَت نآ تخود یم وا هچره     

 840تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 فاکش=قیتفَت

 

 .تس ینهذ شالت اهدص زا رتهب هک يورب شیپ وا تیانع و َدرِخ ،لقع ،یگدنز کمک اب دیاب 

 داهِتجِا نوگ دص ِز هِب تیانع کی ��

 داسَف نوگ دَص زا تسَفوخ ار دهَج     

 3839 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و شمارآ رد ار وت هظحل ره دناوتیم هک تسوا .ینوریب لفآ ياهزیچ و تا ینهذ نم هن ،تسا یگدنز تسد وت دارُم اهنت هک شاب نئمطم 

 .دهدب ار شدوخ لقع و درخ وت هب و دنک تسَم شتَکرَب

 

 يداُرم ره رخآ هب یبای وا زا ��

 يرایشوه مه ،دهد یتسم ومه     

 2666 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 کی و دنتسه زور کی ،دنتسه لفآ هک ار تیاهیگدینامه هصغ و مغ و نک تفایرد ،دوش یم ریزارس وت يوس هب هظحل ره هک ار يدزیا مد 

 .روخَن ،مک زور کی و دندایز زور کی ،هن زور

 

 تسهدیسر یحور نِم هیف ُتخَفن��

 نک اهر ار مک مَغ و شیب ِمَغ    

 1905 لزغ ،سمش ناوید ،يونثم ،يولوم-

 

 راب ریز ،ریذپب ار تتاهابتشا و شاب میلست و دننک یم تتاهابتشا هجوتم ار وت هک ،يراد ار انالوم و یگدنز هک ،نک رکش ار ادخ ،شابداش 

 .دنک راک وت يور دیدج ریبدت اب هظحل ره ناکف نک قیرط زا یگدنز راذگب و ورب تیلوئسم

 و مرت قِفشُم وت رب ردِپ زا نم اریز نک اهر ار هصغ و مَغ .زبسرس و دنک باریس ار وا ناراب دهد یم هزاجا تمواقم نودب نمچ هک روطنامه

 .نک اهر و روخَم ار تیاه یگدینامه ،روخم مَغ وت ،متسه وت ياه یگدینامه و اهمغ یچراکش و مروخ یم نم ار وت مغ

 

 نم هک نمیا و غراف و شاب داش��

 نمچ اب ناراب هک وت اب منُک نآ     

 172تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 

 روَخَم مغ وت ،مروخیم وت مغ نم ��

 رَِدپ َدص زا َمرَتقِفشُم نم وت رب      

 173تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 یگدینامه .يوشن راکش و ینک رذگ ناما رد تسوت نیمک رد هک ییاه هلت زا هظحل ره یناوتب ات ،نک تهار دیلک ار مزَح و زیهرپ و ربص

 .شاب اه نآ رظان و ریذپب ار اهنآ و نک یهاوخ رذع و نیبب ار تیاه

 

  تسَجَن سَک یمَزح و ربص یب نیَمک نیز��

 تسد و اپ دمآ ربَص ،دوخ ار مزَح    

 213 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 :اریز نکن تمالم و شنزرس و شخبب ار تدوخ ،منک یم راک وت يور مراد نم و یتسین لماک ریذپب 

 

 

 دیرُم يا ددرگ کشم یکشُپ هک ات ��

 دیرَچ هضور نآ رد دیاب اهلاس     

 2472تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 کی تیارب ،ینالوط و هلاس دص هار نیا دیاش ،ینکزاب اضف تاقافتا ربارب رد ،ینک يراکمه نم اب و ینکن تیاکش و یشاب یضار رگا اما 

  .دوش هظحل



 

 

 تسا رَّسَیُم مدکِی هب زارد نینچ ِهَر نیا��

 تساضر ار وت ربهر وچ ،تسین رود هضور نیا    

 25 تاعیجرت ،سمش ناوید ،يولوم-

 

  زاتب و رازگب تسا راک نامز کی ��

 زارد دوخ رب نکَم ار هتوک راک     

 181 تیب،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ ��

 ناهراو و راذگاو تناما نیا      

 182 تیب،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 زاریش زا ماهلا ساپس اب


