
 

 

  ولوچوک باتفآ ِلیدبت ِتعنص

 

 رد نم و دوب شش تعاس ناملآ تقوهب یناتسمز یبش هبنشود دندشیم يراج دنتشاد ناگژاو لیس منادب نم هکنآیب

 و دنتشگیمرب راک زا نم لثم هک يرگید ياهمدآ زا دوب رُپ راطق .مدوب راطق رد هناخ تمسهب تروفکنارف زا تشگرب لاح

 يرگید تفریم رو شایشوگ اب یکی .دادیم ماجنا تشاد ار يراک و هدیزخ يایلدنص يور رب ياهشوگ رد یسک ره

 يدلج اب دینک رّوصت ار ياهچرتفد .مدرک زاب ار میاهلزغ يهچرتفد مه نم .دندزیم یترچ مه یخرب و دناوخیم یباتک

 روضحجنگ 771 همانرب زا بیترتهب سمش ناوید ياهلزغ و 5آ يهزادنا رد هدروخ روشاه ییاههگرب ،یمیس ،نشور مرک

 ياهشوگ هب .دشابیم مرمع زا ریخا لاس هس هب کیدزن نیا رد نم ییاراد و راغ و رای اهنت هچرتفد نیا .دناهدش هتشون نآ رد

 .منکیم رورم ار روضحجنگ 905 همانرب رد هدش ریسفت 308 لزغ و مریگیم مارآ هرجنپ تمسهب راطق زا يایلدنص يور

 يرون ياهرذ ییوگ یمتا ِبمب کی دننامه دنازرلیم ارم لزغ .دش يراج کشا لیس هک دوب دعب هب مدنچ راب زا منادیمن

 .میهد رییغت ار ناهج میناوتیم ام .میهد رییغت ار ناهج میناوتیم ام دیوگیم مشوگ رد ییادن و دوشیم رجفنم منورد رد

 ماهنیآ ایادخ ییوگب و ییوگب بر ای دیاب .يوید تدوخ ینکن باتش تاینهذنم وید ندرک اوسر هار رد رگا تفگیم لزغ

 ناگنلناگنل كاخ لثم روضحجنگ اب ماییانشآ نامز زا اپ و تسدیب ردقچ نم و .ینُک زاین ساسحا و تسا راگن و شقن زا رُپ

 هدنسب تولوچوک شوخ ياهلاح هب تسا رظتنم وت يارب یبالقنا ایوپ يا رشب يا ییوگیم ربص اب هنوگچ وت و ماهدمآ

 ار وت و دنهدب تاجن نهذ سفق دنب زا ار تاتولوچوک باتفآ ات دناهدمآ نایقاس یتفگیم یه وت و دمآیمن دنب مکشا .نکن

 ناتساد هب دربیم ارم بارخ يهژاو .دیوریم بارخ زا قشع ِجنگ و شاب شوماخ مه تیاهن رد و دننک يدمحم ِکشم

 زا هک دیاب .لامک رادنپ نامه ای یمدآ رد ضرم نیرتدب نیا نامرد يارب َدرَبیم ناغمرا یتسین يهنیآ نامهم هک فسوی

 ات دراد صقن و تسا یتسین هکنیا هب ندرک فارتعا ینعی .ددنبرب تَْخر لامک رادنپ ات دور رایسب نوخ یمدآ يهدید و لد

  .دروآ نوریب ار ییابیزِ یبوچ يهزاس وا تخرد يهنت زا رگورد و دنُک راک وا يور رب بط تعنص لامج

 

 رازَن ِروجنر تسین نوچ ،دوش یک

 ؟راکشآ بط ِتعنص ِلامج نآ

 3208 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 762 لزغ روضحجنگ 906 يهمانرب رد ات دیخرچیم منهذ رد میاهصقن و ماهتشذگ هب فارتعا و منهذ رد تعنص ِلامج

 روضحجنگ نابرهم يهداوناخ اب و منُک رورم ار ماهتشذگ نم ات دوب یصالخ ریت 762 لزغ .ياییوگ دمآشوخ بجع و .دمآ

 اهنویلیم هک ییوکس تسا هتشاذگ ام رایتخا رد تنم نودب یگدنز هک تسا یتمعن روضحجنگ يوکس .مراذگب كارتشا هب

 هب نامندش هدنز فده يارب اهنت و هناصلاخ ار نامتاهابتشا و اهصقن هکنیا يارب ییوکس .دنونشیم ار وت يادص مدآ

 اولح يرگید و دروآیم شآ یکی هک يردب 13 يهرفس دننامه .میریگب دای رگیدمه زا و میراذگب كارتشا هب مه اب روضح

  .دش نایب 1335 لزغ يهلیسوهب هتفه نیا هک تسا ندیشک ار هتشررس نامه نیا .ناجنسف مه یسک و

 يولوچوک دیشروخ ات منُکیم نایب ار لِگ هب ياپ و لد هتسخِ نم ِشقن و شقن رُپ يهناخ نیا ،ناگدننیب امش يهمه اب نم

  .دنُک عولط ملجخ



 

 

 

 يايزاسدالوف تعنص ای و هناخراک روضحجنگ 906 همانرب رد هدش ریسفت 762 لزغ و نتم نیا اب رتتحار یهارمه يارب

 مود يهلحرم ،نهآ گنس جارختسا لّوا يهلحرم .دراد ار یتوافتم لحارم دوخ دیلوت طخ رد هناخراک نیا .دیریگب رظن رد ار

 يارب یتعنص لیفورپ کی تیاهن رد و يرگهتخیر لحارم ات هریغ و دالوف شمش دیلوت موس يهلحرم و دالوف يهیفصت

 تالآنیشام ار روضحجنگ يهمانرب و انالوم راعشا دینک روصت هناخراک نامه ار ناهج .ندرک دیلوت نامتخاس رد نتفر راکهب

 ياهلیفورپ شلوصحم و تسا قشع شمسا هناخراک نیا .دیلوت طخ نیا نامدیچ تعنص ای و رنه ار یگدنز و هناخراک نیا

 شندروآ ربخ اب یگدنز و مردیم ار منهذ نَفَک نم و مینکیم رورم مه اب ار 762 لزغ راتشون نیا رد .تسا ولوچوک باتفآ

  .دروآیم شهج هب ار ایوپ يولوچوک باتفآ

 

 بعص و تسراوشد هچ نداشگب همان

 بعک نالفط هن تسنادرم راک

 1568 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم،يولوم

 

 

 2016 لاس ناملآ :دیلوت طخ لّوا يهلحرم

 دیآرب روگ ِرس هب ،ار نفک	هدرم دَرَدِب

 دیآ ربخ نم ِتُب ز ار ام يهدرم نآ رگا

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يهرود زا لیصحتلاغراف هزات هلاس 23 یناوج .مدرک ترجاهم ناملآ هب هک دوب شیپ لاس ششً ابیرقت ِهام تشهبیدرا رخاوا

 و رذگ دوز ياهیشوخ و نابرهم يهداوناخ و دایز ياهتسود و لوپ و نیشام تشاد زیچ همه دوخ روشک رد وا .سناسیل

 يرتسبمه لاحرد هک يدارفا زا ییاهملیف یسراف هب ای و یفارگونروپ هب شبیجع دایتعا و هتخانشان ياهدرد زا يرابهلوک

 یبوخ هب ار اهزور نیلّوا .دش اهنمرژ راید ِیهار شنتفای يارب .دوب رارق و شیاسآ و شمارآ تشادن هک يزیچ .دنرگیدکی اب

 تسُرُد هاگباوخ و هاگشناد ياهراک ات مدوب نکاس عبرمرتم 4 ًادودح کچوک رایسب یقاتا رد لّوا هتفه کی مروآیم دای هب

 .میدرکیم هدافتسا یکیرش یتسود اب ار یعبرم رتم 12 یقاتا ،مه لّوا هام کی ات .موش لقتنم يرگید رهش هب نم و دوش

 .درکیم عورش رفص زا ار زیچ همه دیاب ییایند نیا مالقا مامت اب هدش تیوهمه يرایشُه کی مرواین درد ار ناترس هصالخ

 ار همانرب .داد رارق مریسم رد روضحجنگ اب ار انالوم ،ینابرهم و فطل زا تسا رُپ اّما هک یگدنز .دوب یبیجع رایسب راشف

 يور هب مدرک عورش نم و داتفا زاسراک همانرب هک دوب اضق ياگنت رد ییوگ یلو متخانشیم مدوب ناریا رد هک یماگنه

 يرگید زیچ یگدنز یتخادنایم ار یکی نیا .دوبن اتود یکی هک یگدینامه یلو تشاد همادا ندرک راک .ندرک راک مدوخ

 ادتبا زا ار یلام ناربج نوناق رکش ور ادخ یلو !تشادن یمامت دردِ یگتشابنا و یگدینامه خارف تشد نیا .دادیم ناشن

 زاغآ وروی 10 اب لیاوا نامه زا مراد دای هب یبوخ هب .تفرگ ارم تسد مه نآ .مدرکیم جرخ مدوخ يارب و مدرکیم تیاعر

 دوخ يور ندرک راک .دیسر دهاوخ مه نویلیم هب هک مراد نامیا .تسا هدش ربارب نیدنچ مناوت زورما رکش ور ادخ ات مدرک



 

 

 2016 لاس رخاوا 638 شوح و لوح ياههمانرب زا یکی رد دیآیمن مدای تسُرُد هکنیا ات تشاد همادا يدنلب و یتسپ اب

 ناتساد زا دوب هدش لیکشت همانرب ِيونثم يولبات یلو مروآیمن رطاخ هب ًالصا ار همانرب لزغ .داتفا یبیجع قافتا يدالیم

 :تفگیم 1930 هرامش لّوا رتفد زا شتایبا نیح رد انالوم .یگنچ ریپ ناتساد و حوصن يهبوت ریظنیب

  

 ایلوا دناتقو ِلیفارسا هک نیه

 ایح و تسا تایح ناشیز ار هدرُم

 1930 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نت ِروگ ردنا ،هدرُم ِياهناج

 نفک ردنا ناشزاوآ ز دهجرب

 1931 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تسادج اهاوآ ز ،زاوآ نیا :دیوگ

 تسادخ ِزاوآ ِراک ،ندرک هدنز

 1932 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 میتساک یّلکب و میدرُمب ام

 میتساخرب همه ،دمآ قح ِگناب

 1933 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 بیجِحیب و باجح ردنا ،قح ِگناب

 بْیج ز ار میرم داد وک ،دهد نآ

 1934 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تسوپ ِریز ِناگدیسوپ انف يا

 تسود ِزاوآ ز مدع زا دیدرگزاب

 1935 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 يا هک تفگیم نم هب ًامیقتسم انالوم .درک بلقنم روجدب ار ملد هدننیرفآ و قلاخ لباقم رد یگنچ ریپ و حوصن راز يهیرگ

 !تسیچ ماییاهر هار متسنادیمن و مدوب هدیسوپ و مدربیم جنر نیرید يدایتعا زا زونه هک ینم !تسوپ ریز ِناگدیسوپ انف

  .دیلوت طخ مود يهلحرم هب میورب دیراذگب دیوش هجوتم رتهب ار ناتساد هکنیا يارب

 



 

 

 

 

 

 غولب و یناوجون نارود ناریا رود ياهلاس :دیلوت طخ مود هلحرم

!
 ؟يزیچ دبای وزا وچ هدنز و هدرم دنک هچ

 دیآ رتشیپ دهجب ،دنیبب هوک رگا هک

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 تسا یساّسح رایسب نارود غولب نارود .داتفا شهج زا مهوک و دش لیدبت هدرم هب ماهدنز هک دش هنوگچ ًالصا دیآیمن مدای

 طیحم .دوب یبهذم رایسب هک مدش گرزب ياهسردم رد نم .دنکیم هبرجت شندب رد ار یصاخ تارییغت يرس کی یمدآ و

 مان هب يايداع و یتایح عوضوم دروم رد میوگب هناقداص یلو تشاد ياهزیکاپ تیریدم و دوب ملاس يدایز دح ات هسردم

 درک سبح ناوتیمن هک ار ناوجون شکرس حور یلو .دوب وگن فرح ای و وبات کی نآ و دشیمن یتبحص یسنج يهطبار

 ،سرتسدرد ِيژولونکت ياهزاغآ نیلّوا اب دوب هدش هارمه نم یگدنز زا نارود نیا نینچمه .درک دهاوخ ادیپ ار یهار وا

 توافتم ياههکبش و تعرس مک هیلّوا ياهتنرتنیا ینیبب نآ رد ار اهویدیو یتسناوتیم هک ياهیلوا ياهیشوگ ینعی

 اهنآ دشن هئارا هنشت ناناوجون هب تاعوضوم نیا دروم رد هسردم فرط زا یشزومآ یتقو هک دش روطنیا .ياهراوهام

 مرظنهب طیارش .دندرکیم فیرعت يژولونکت نیون ياهرازبا قیرط زا رگیدکی يارب و دندرک فشک ار يرگید طلغ ياههار

 ای و هابتشا ياههطبار اب و يریگندای ار نتشاد یسنج ِیقشع و ملاس يهطبار یعیبط عوضوم کی هک دش هدیچیپ ییاج زا

 ناناوجون ام يور رب یسنج يهطبار ِیمهوت ِریواصت يایند هصالخ .ینُک طولخم )یفارگونروپ نامه ای( یمهوت ياههطبار

 نیا .دنتشاذگیم رثا نیرق نوناق قبط رب رگیدکی يور رب ناناوجون نآ و دشیم هدوزفا نآ عونت رب مه زور ره و دش زاب

 .درکیم اشامت تساوخیم هک ار يزیچ ره دوخ تولخ رد و دشیم رتگرزب و گرزب یمدآ و دش هارمه مه نم اب عوضوم

  .دیلوت طخ موس يهلحرم هب میورب دیراذگب لاح

 

 

  2016 لاس رخاوا ناملآ :دیلوت طخ موس يهلحرم

!
 دیآ وت ز تمالم هک مزیرگن تمالم ز

 دیآ رَکِش ِمعط همه ار ناج وت ِیخلت ز هک

  يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

762 

 تمالم و تسین یگدنز یعقاو تمالم نیا هک مراد رواب هک ارچ تفر شیپ هنوگنیا ارچ نم یگدنز هک منکیمن تمالم

 .مزادنیب رود ار مطلغ و هدش یطرش تاهابتشا و تاداع نم ات درک رتتخس نم رب ار هار یگدنز هک دوب ییاج یگدنز یعقاو



 

 

 زا و دهد تاجن ار وا دناوتیم یگدنز هک تسنادیم وا رگا یلو .تسا راچد يدایتعا هب یسک هک دونشب یمدآ هک تسا خلت

 تسین ردخم داوم هب اهنت دایتعا .دشیم هدوشگ وا يور هب مه دیما زا یمیظع ياههچیرد دراد هار شاعم هب تامم نیا

 یمدآ زکرم رد تفس و مکحم يزیچ هک دوشیم زاغآ ینامز دایتعا .دنادن دوخ و دشاب يزیچ هب داتعم دناوتیم یناسنا ره

 یناملآ رد یلو دوب دودحم یفارگونروپ هب یسرتسد ناریا رد .دنُک عوجر شدایتعا نآ هب يراک ره يارب ناسنا نآ و دبسچب

 اب لیصحت یط رد نم .دوب یلمع الاب تعرس اب و تحار رایسب یسرتسد 2016 لاس رخاوا رد مدرکیم یگدنز نم هک

 دومنیم رتنکمم ریغ عوضوم نیا ردقچ ره .دومنیم نکمم ریغ میارب نآ زا روبع هک مدوب هدش وربور راوشد رایسب یسرد

 و دنکیم راک هچ دنادیمن شدوخ رگید یمدآ ًالصا دعب هب ییاج زا .دشیم رتشیب یفارگونروپ هب نم هاگیب و هاگ عوجر

 .دندیسر مداد هب حوصن يهبوت و یگنچ ریپ ناتساد هکنیا هصالخ .دنکیم عوجر یبرخم نیا هب يزیچ هب ًالصا هچ يارب

 مدوخ لباقم رد ار يزابهش ياقآ يهدشهدوشگ ياضف نآ .مدرک حرطم ار عوضوم و مدز گنز همانرب هب و مدرک یتمه نم

 ساسحا کی .یهدب نایب ِناکما و یهد اضف وا هب و يریذپب دراد هک یلاکشا ره اب ار یسک ره هکنیا .منکیمن شومارف

 یقرت ناکلپ کی عمج رد فارتعا تسا تبهوم کی عمج رد فارتعا .يورب نوریب نآ زا یهاوخیمن هک یتوکس و امرگ

  .روضح هار رد تسا يربنایم هار عمج رد فارتعا .تسا ینهذنم رس رب یگرزب ریجنز کی عمج رد فارتعا .تسا

 

 

  انورک زاغآ زا شیپ ات ناملآ :دیلوت طخ مراهچ يهلحرم

!
 هریخذ ِرهب زا لِهَم ،تدیسر هک ار نآ روخب

 دیآ رگد يدروخب وچ ،یناور ِيوج رب وت هک

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 راک دوخ يور رب مدرک عورش رتتخس و رتتخس نم و دش هدنَک يدایز رایسب دح ات یلو دشن عطق هرابکی هب نم دایتعا

 و يداش و رون مه یگدنز مدرکیم هبرجت رتشیب ار ییاشگاضف و مدرکیم یگدنز رتشیب ار یگدنز نم ردقچ ره .ندرک

 و تساسخ رگید ،تسا هتسشن یبآ يوج رس رب هک دنُک كرد یمدآ رگا .تخیریم نم رس رب رتشیب ار شتنمیب قشع

 يدایز ياهالاب و نییاپ ینهذنم دید هب ،نم یلیصحت ریسم لوط رد .دشخبیم و دروخیم .دریگیمن راک هب یتسدگنت

 زا دعب و موش لوبق متسناوتن مدرک ار شتبحص هک ار یتخس ناحتما نآ .دوب فطل میوگب مناوتیم اهنت نم یلو دمآ شیپ

 فرص ار يژرنا و منکن هریخذ ار یگدنز يژرنا مدوب هتفرگ دای نم راب نیا یلو .مدش جارخا هاگشناد زا نداتفا راب هس

 .مدرک زاب ار هاگشناد زا مایجارخا يهمان مریرحت زیم تشپ منکیمن شومارف تقوچیه هک یتوکس اب .منک ییاشگاضف

 یمتا بمب کی دوب ،مندوب وجشناد طرش هب هتسب ناملآ رد مندیشک سفن و مراک و تماقا يهزاجا مامت هک ینم يارب

 و متسیرگن ار همان توکس رد زیم تشپ .اشگب ار اضف تخادنایم نینط هملک کی اهنت نم نهذ رد یلو .دشیم بوسحم

   .هدب ناشن نم هب ار هار وت ایادخ متفگیم دوخ اب

 

 



 

 

 انورک زاغآ و ناملآ :دیلوت طخ مراهچ يهلحرم

!
 شبولق ِیحو ونشب ،شبوخ ِتعنص رگنب

 دیآ رظن زا قوذ همه ،وش رظن ِرون یگمه

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 زا ًابیرقت ار زیچ همه دیاب یلو مداد لاقتنا ار میاهدحاو زا یخرب و مدش لوبق يدیدج هاگشناد رد یگدنز یحو و فطل اب

 رب نیالنآ ار سرد همه نآ هنوگچ منادیمن ًالصا نم .ندنام هناخ رد و انورک اب دش فداصم طیارش .مدرکیم عورش ون

 ِیلیصحت يهرود .دندیسریم نایاپ هب یبوخ تارمن اب اهسرد تیاهن رد و .رعش و مدناوخیم سرد بش ات حبص و متشادیم

 يدیدج ياهناسنا اب .دسانشیمن یمدآ ار یگدنز بوخ تعنص هک یتسارهب .مدناسر نایاپ هب مین و لاس کی رد ار هلاس هس

 رون یگمه دیاب مکمک تفگیم نم هب یگدنز ییوگ .دندوب رثؤم نم لیدبت تعنص رد يوحن هب مادک ره هک مدش انشآ

 مدوخ هب ار وت مناوتیم هنوگچ يونعم يایند رد نیبب مربب شیپ ار وت مناوتیم يدام ناهج رد ینیبیم هک الاح يوش رظن

 ینانچنآ نیرق رگید .درک ربارب دنچ ارم تعرس ندنام هناخ و انورک نیا .مزیرب نوریب ار مدوخ قوذ مامت وت زا و منک هدنز

 هولج نکممان ندرک ظفح ار اهتیب و ندرک ظفح لزغ میارب لیاوا .نم نیرق دشیم انالوم و دعلبب ارم يژرنا هک دوبن

 اب .تسا تمواقم ییابیز نیا هب يراک رد یندشن ره منکیم رارکت یندشن ره ینیبیم ییاشگب هک ار اضف یلو .دومنیم

 هب ییاج زا .یبلطیم شوخ هک بلطب تفگیم وا و نُک مکمک وت منک ظفح تیب مناوتیمن نم هک مدرکیم تولخ انالوم

 ای و ییامن عبات تروصهب هکلب .دوریمن ولج یطخ تروص هب تايریگدای تعرس ینیبیم ینکیم رارکت تیب هک دعب

 .دوریم ولج ندیسر ناوت هب میوگب رتهداس

 

 

  رخاوا نیمه ناملآ :دیلوت طخ مجنپ يهلحرم

!
 دماین رای و دشب مرمع هک دیموا رُبَم

 دیآ رحس رد همه هن ،هگیب و يو دیآ هگ هب

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ،دشیم رتشیب هار نیا رد میاهمدق و مندرک تنمیب تمدخ ،روضحجنگ رد مدوخ ندرک ریگرد و نم تقو فرص ردقچ ره

 .دش مهاوخن اهر متسه نآ رد هک يدایتعا نیا زا و بالجنم زا نم دیوگب دوخ اب یسک دیاش .دشیم رتشیب مه نم دیما

 دهاوخ همه يارب ار شدوخ راک یگدنز منادب نم هکنآیب هگیب منئمطم .تسا ام نهذ ياهتیدودحم ًامامت اهنیا یلو

 ریسم مرواین درد ار ناترس .مدوب راک لابند يدایز تدم هب نم و دیسر نایاپ هب لبق هام 8 ًادودح تیقفوم اب نم سرد .درک

 متشادرب هک یمدق ره رد .دمآ دهاوخ هگان هب مینادب ام هکنآیب رای یلو دوب وربور ییاهيدنلب و یتسپ اب مه مایبایراک

  .دوشیمووشب .مدید مه ار مشتازجعم و منک ییاشگاضف مدرک یعس



 

 

 

 

 نونکا ناملآ :دیلوت طخ مشش يهلحرم

!
 هگان هک هاگیب و هگ ،هگآ و وش بقارم وت

 دیآ رصب رد ام ِهش	يزیَزُع ِلحُک لَثَم

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ایرد وچ مشچ نیا دوش	،دیآرد مشچ نیا رد وچ

 دیآ رهگ شبآ همه وا درگن ایرد هب وچ

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دوخ ِرهگ دنادن هک هدرم ِرهوگ نانچ هن

 دیآ روناج یگمه ،ایوج همه ،ایوگ همه

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 زا زیهرپ و تبقارم هک تسا ییاضف روضح ياضف .میتفاکش 906 همانرب رد ار ندوب بقارم .هگآ و دوب بقارم دیاب

 .راگدرورپ فطل اب مبقارم رایسب اهزور نیا مه نم .دتفایم قافتا يدوخهبدوخ تروصهب نآ رد یمدآ حور هب ندناسربیسآ

 نم یلو منک زاب ار یتیاسبو هرابود هک دوشیم هلمح نم هب اهراب .دراد لابند هب ار یضراوع دوخ اب يدایتعا ره عبط هب

 يهطبار یناوتب هکنیا .ماهتفر یتیاس ندرک رورم هرابود زرم ات هدش اهراب .موشیم اپ رتویپماک ياپ زا و مدنبیم عیرس

 ار تاهدش هدولآ دید هکنیا یُنکن یندب زیلانآ و یسررب هاگن ره رد ار اهناسنا هک نیا یُنکب رارقرب ملاس و یقشعِ یسنج

 هدیسر دصقم هب هک درکن رکف ارسناوراک ره رد و درک شالت و دیشک جنر اههیام دیاب هک یتسارهب .دربیم نامز يروشب

 کلام نم ًالصا هک مدیمهف نم تشاذگ نم نامشچ رب ار شیاپ یگدنز هک یماگنه .دسرب ایرد هب یمدآ هرخالاب ات تسا

 .مربیم راک هب ار اهنآ يریسم هچ رد ای و یهار هچ رد هک مشاب بقارم دیاب و متسین هدش هداد تناما ياهمشچ نیا

 هب یمدآ دپتب یسک رد یگدنز یتقو یلو .تخانشیمن ار شدوخ تیرهوگ و شزرا هک دوب هدرم يرهوگ یتسارهب مدوجو

 انالوم مدق ره رد هک نم يارب تسا رواب لباقریغ ًالصا .دنکیم ام يهمه اب انالوم هک يراک .دوشیم روناج و هدنز هرابکی

 میاهمایپ رد مدوخ یگتفه نایب يارب منابز مکمک نم و درک رود نم زا ارم بسانمان ياهنیرق و ارم طلغ تاداع هنوگچ

 .دش ایوگ

 

 



 

 

 نفلت ياپ رد نم :دیلوت طخ ییاهن يهلحرم

!
 ؟یناج هچ و یناک هچ هک یناد هچ وت ،یناد هچ وت

 دیآ رشب زک يرنه دنیب و دناد ادخ هک

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 وزارت وچ نک وخ هلَه ،بلیب ِنتفگ نخس وت

 دیآ رذگ ایند ز وچ نادند و بل دَنامن هک

 762 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ای و هدنام یگدینامه نآ يهدنامهت متفگیم یگدنز اب .درک شدوخ وحم ارم هک دوب لزغ نیا زا تیب نیلّوا !یناد هچ وت

 دیفم و يدبا یشقن تسناوت مهاوخ هنوگچ ایند نیا رد متفگیم .یناد هچ وت تفگیم بترم یگدنز .یگدینامه یکی نآ

 دوشیمن مرواب .نُک لمع طقف نادن ًالصا تفگیم یگدنز هصالخ ؟یناد هچ وت تفگیم ؟منکب ار راک نالف ای و مراذگب

 كارتشا هب ناتسود امش اب نم و دریگیم لکش منهذ رد هتفه ره لزغ زا ییادتبا دنچ ره یحرط هنوگچ هتفه ره هک

 يارب ،مدوب ریگرد نوخ و تسوپ و تشوگ اب نآ اب هک ار یبلطم نیا مناوتب هک دشاب نم رنه كدنا نیا دیاش .مراذگیم

 يرشب يداع ياهزاین زا یکی هک سکس دروم رد ندرک تبحص ارچ هک مدیمهفن یگدنز رد تقوچیه نم .منک وگزاب امش

 عوضوم نیا اب ام ناناوج زا دصرد دنچ منادیمن ًاتقیقح .مینزن فرح نکسم زاین دروم رد هکنیا لثم .دش دنسپان و وبات دوب

 مه نارگید هب ًامتح درک کمک نم هب انالوم هک روطنامه ات منکب نایب ار نآ هک منادیم دوخ تلاسر یلو دنا طابترا رد

  .دننُک بلط ناشدوخ اهنآ رگا اهنت و اهنت دنک کمک تسناوت دهاوخ

 نیا زا یکاح اهرامآ وجتسج ياهروتوم طسوت هدش رشتنم ياهرامآ قبط مینادب هک تسا بلاج یلو دوشن ناترواب دیاش

 اب و ینوناق ًالماک ناشراک هک دراد دوجو یفارگونروپ هحفص جنپ ،تنرتنیا يور بلطم هحفص کی ره يازا هب هک تسا

 لوپ تعنص نیا رد دشکیم توس رشب زغم هک یسایقم رد مکی و تسیب نرق ناسنا و .دنتسه تیلاعف يارب تلود زوجم

 .دروآیب ام ياههداوناخ هب ار تسُرُد شزومآ و دوشن ییازفاراک فرص تسناوتیم هک یلوپ .دنُکیم جرخ

 و رتداش مایگدنز رد ینامز ره زا و میوگیم نخُس بلیب اهزور نیا .اهراب منکیم رکش ياههدجس و مرکاش ور ادخ

 منکیم راک نوریب رد تعاس 9 ،منکیم شزرو ،موشیم دنلب باوخ زا مین و جنپ تعاس زور ره راگدرورپ فطل اب .مرترکاش

 .مسیونیم یگتفه مایپ ،منکیم طبض قشع ماغیپ .مزادرپیم مايونعم ياهراک هب راک زا دعب هناخ رد و ریسم رد

 دهاوخب وید ات دورن رده هب هدوهیب تقو ات يرگید يونعم راک ره ای و منکیم هیهت روضحجنگ يارب ییاهنشیمینا

 ممهفب نم هکنآیب مه تیاهن رد .تافآ ریخأتالایف و تسا كدنا تقو هک یتسارهب .دنُک همزمز مشوگ رد ار شیاههسوسو

  .ون زا يزور ون زا حبص و دربیم مباوخ دنامب یقاب ینادند و بل و

 

 



 

 

 منونمم نایاپ رد .دهد ناشن وا هب ار عولط هار و دهد رییغت دناوتیم لیدبت تعنص اهنت و اهنت ار ام يهصق يولوچوک باتفآ

 يایح و مرش ندرک اوسر و نامیگدنز يهرمزور ياههغدغد مامت نایب يارب ار یگداوناخ و مرگ ياضف نیا هک امش زا

 نوناق ود .مبایب انالوم و امش کمک هب ار بسانم لحهار هاگآان ناوج کی ناونعهب مناوتب نم هک دیدرک داجیا نامیگتخاس

 منونمم مه مرهاوخ و مردام و مردپ زا نامکچوک يهداوناخ زا .دندرک ربزوریز ارم یگدنز امش زا هتفرگدای نیرق و ناربج

 هک .يزاسنمشد نوچمه منکیم راک مرگید ياهیگدینامه يور رب مراد .دنریذپیم و هتفریذپ متسه هک هنوگره ارم هک

 ماود مه عمج نیا رد عقوم چیه نم دندوبن ،هداوناخ میوگب تسا رتهب ای هورگ نیا ياشگاضف و اشوک ياهناسنا رگا

 .مدرواین ماود يزاسنمشد نودب یعمج چیه رد مه هتشذگ رد هک هنوگنامه .مدروآیمن

 

 

 وید لعف تسه نآ هک باتش نکم یتفگ

 باتش وت يوس دنکنیم هک دَوُب وا وید

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 زاین ِهگرد رب منیبب ،منک بر ای

 باوج نآ ِقاتشم ،بر ای رازه نیدنچ

 308 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نیسمَخْلا َعَم ُسمَخْلَا رگید یلزغ کنیا

 رَتبَالا َکَیِناش :هِک مناوخرَب هِک شیپ ناز

 1173 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 یقاب ِهِب ُشْیَعْلاَو ،یقاّسلا َوُه ُّبَّرلَا

 رَذحَتال ُفِیاخ ای ،یقاّرلاَوُه ُدعَّسلاَو

 1173 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .هدم هار لد هب سرت ناسرت يا ،تسا شخبیقرت یتخبکین و تداعس .تسا نادیواج شیع سپ تسا دنوادخ یقاس

 

 راک نیا ات رای ز مدیشک جنر هیام هچ

 رارق تفرگ رگج نوخ و هدید بآ رب

 1138 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 قشع شمان و تسمغ و دود و شتآ رازه

 رای شمان و الب و غیرد و درد رازه

 1138 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 

 

 هللا مسب ،تسدوخ ناج نمشد هکنآ ره

 راز نتشک يالَص و ناج نداد يالَص

 1138 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ناملآ - ایوپ

 

   

 


