
 ��بدا ضرع و مالس اب

 
 دمآ زاب و دمآزاب هراوآ هدنب نآ

 دمآ زادگ و زوس رد وت شیپ هب عمش نوچ

 614 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ندرک مدع و ییاشگاضف اب ،مدوب میاهدرد و اهیگدینامه زا ینهذ ياهریوصت نیب هراوآ منهذ رد هک ناسنا ِنم

 و اهشجنر و اهیگدینامه ات مدرک هضرع مدع هب ار دوخ ینهذنم و مدمآ یگدنز هاگرد هب زاب هظحل نیا ،زکرم

 .دوش هتخادگ مدع عشعشت رد اهینارگن و تابارطضا و اهسرت

 
 ناجيا دنخب شور رد ،ناجيا دنق و رهبع نوچ

 دمآ زاین هب اریز ،ناجيا دنبمب ار رد

 614 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -

 

 مدع ار مزکرم و نک زاب نم رد ار اضف و نک هبرجت قشع و درخ و يداش تروص هب نم رد ار تدوخ یگدنز يا

 .مدنمزاین ندش مدع و ییاشگاضف هب دوجو مامت اب نم اریز منامب نهذ رد راذگم .نک

 

 رس دهنب وت مکح رب ،رد يدنبب هکناز رو

 دمآ زان همه ار هش ،دمآ زاین هدنب رب

 614 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 رب و مهدیم همادا تموادم و دهعت اب زاب ،دوشن لماک ماییاشگاضف و دوشن مدع مزکرم هظحل نیا رگا یگدنز يا

 مدوجو مامت نم هکارچ ،منکیم هضرع تموادم و زیهرپ و رکش و ربص اب وت رب ار مزاین زاب هظحل نیا و مدنییاپ وت

 .تسا مدع و یگدنز هدنزارب ندرک زان و تسوت هب زاین

 

 هدید ینشور دش هدیزادگ عمش ره

 دمآ زار مرحم وا ،دمآ زادگ هک ار ناک

 614 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 هدیشک زا زیهرپ و نهذ رب تراظن ،یگدینامه زا ییادج هنارایشهدرد و زیهرپ و ییاسانش ،اهیگتسباو زا ندنک

 زا یگدنز يژرنا ندش دازآ و اهیگدینامه ندش هتخادگ و مدع دید ییانشور ثعاب نوکس ظفح ،شنکاو هب ندش

 .دوشیم یگدنز هب ندش هدنز زار مرحم و هاگآ دوخ رب يرایشه و دوشیم اهدرد و ینهذ ریواصت

 

 یم زا منک قرف رگ يو تسد ز بارهز

 دمآ زاجم هب هّللاو مناج ناج هر رد سپ

 614 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و ییاشگاضف اب .تسا نم يرایشه لماکت رد يریس دنکیم نم قیرط زا یگدنز هک ياهبرجت ره هظحل نیا رد

 تواضق و ضابقنا تروص رد هکارچ موریمن هظحل نیا هبرجت ِندرکدب و بوخ يارب نهذ ییود هب رکش و ربص

 .تسا ینهذ و هتشادن قدص یگدنز هب نم دهعت ،هظحل نیا

 

 ؟دشون اجک ز ناویح ار شناویح بآ

 ؟دمآ زارف هک یمشچ ار شیور دنیب یک

 614 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ندیشون يارب یناهد ینهذنم ار یگدنز یناوارف و مظن ،تکرب رپ نامجرت رازه و ببسیب يداش ،شمارآ ،نوکس

 .تسا توکس و مدع و یگدنز هب روک شمشچ هکارچ ،شندید يارب یمشچ و درادن

 
 نکاس مدش رای اب ،مدرک رفس كرت نم

 دمآ زارد رمع ناک نمیا مدش گرم زو

 614 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 كرت ،منک رگید ینهذ ریوصت هب ینهذ ریوصت کی زا رفس كرت نم هک دریگیم تروص ینامز لماک ییاشگاضف

 هظحل نیا هبرجت مامت و مدع و توکس رد یگدنز اب و رگید ناکم هب یناکم زا ،رگید تیعضو هب یتیعضو زا رفس

 ندش دایز و مک و درد ،ناجیه چیه و موش نمیا ینهذ ياهگرم مامت زا ات مشاب رکاش و یضار ،دونشخ ،نکاس

 .موش لیدبت هدننک رظان هب و هدوب شنکاویب و دنزن مهب ار توکس نیا یگدینامه

 

 ؟ییوجیم هچ بآ سپ ،ییوج نیا رد وچ لد يا

 دمآ زامن ماگنه ؟ییوگ ابص دنچ ات

 614 لزغ سمش ناوید ،يولوم-



 

 ریواصت زا و هتفر نهذ هب هک تسین زاین و میتسه مدع ياضف نیا کفنیال زج ام زکرم ندرک مدع و ییاشگاضف اب

 لابند هب ینهذ تروص هب و مینک ینس و ربح ار نارگید ای دوخ و مریگب تینما و تیاده ،قشع و درخ ،ینهذ

 هظحل ،هظحل نیمه .میشاب يرایشه رب يرایشه ندش مئاق و یگدنز هب ندش هدنز هب نارگید ای و دوخ توعد

 .تسا هنادواج و يدبا تاذ هب یهاگآ و يرایشه رب يرایشه قابطنا

 

 :متشاد هتفه نیا هک یتایبرجت

 

 رییغت يارب ینهذ شالت زا ،یبلط لامک زا ندرک رفس كرت ،دوب امنهار نم يارب رایسب مدرک رفس كرت نم غارچ-

 مدوخ ندرکداش يارب شالت ،نارگید و مدوخ هب يرگ ششخب يارب شالت ،نتساوخ روتوم كرت ،عاضوا و طیارش

 .تسا هظحل نیا رد نم يارب نیرتهب هک تسه هچنآ ره زا رکش ،يدونشخ و تیاضر ،نارگید و

 

 .اضف ندرک زاب و ربص ،اهتیعضو ،اهناسنا رد یگدنز رتشیب ندید و شمارآ و نوکس هبرجت -

 

 ییامنهار غارچ و دنتفرگ ار نم تسد یگدنز تخس لحارم مامت رد هک منینزان داتسا زا يرازگساپس و رکش -

 عورش زا دعب یتقو هچ ،دش نشور روضح جنگ هب ممشچ نادهاز رد راب نیلوا يارب یتقو هچ ،ندش نم یگدنز

 تماقا طیارش زاب و متخادنا اهشلاچ رد ار دوخ ینهذنم اب هکینامز ،دنتفرگ ار نم تسد اهشلاچ رد ژورن رد لیصحت

 ،دوب ندیشاپ مه زا لاح رد نم یگداوناخ یگدنز هک ینامز ،داتفا رطخ هب يراک و یلیصحت تروص هب ژورن رد ام

 و نینزان يزابهش ياقآ تسد هب یگدنز تاظحل نیا مامت رد ،دنتشاد ینابیتشپ و کمک هب زاین منادنزرف هکینامز

 رب رتشیب مزکرمت هکنیا زا و مرازگساپس و رازگرکش رایسب و دنتفرگ ار نم تسد يونعم نارای و روضح جنگ همانرب

 ناربج نوناق تیاعر و دهعت اب مناوتب مراودیما و مهاوخرذع اهشلاچ ای یگدنز رد هچ ،اه مایپ رد هچ هدوب ینهذنم

 .مشاب یگدنز رازگتمدخ

 
 درد و يداش یتشآ دندرک هکنوچ

 درک رادیب ام كرت ار نابرطم

 

 كانباوخ یتیب دیزاغآ برطم

 كاراال نم ای َساکْلا یِنلِنَا هک

 

 .هدب نم هب زیربل یماج ،منیب یمن ار وت هک یسک يا

 



 هارا ال نا بجعال ،یهجو تنا

 هابتشالا باجح ِبرقلا ۀیاغ

 

 .تسا هدش نم ياطخ و هابتشا و باجح ،برق تیاغ اریز ،منیبن ار وا هک تسین یبجعت و ینم تقیقح وت

 

 كرا مل نا بجعال یلقع تنا

 کبتشملا سابتلال روفو نم

 

 .تسین یبجعت چیه ياج منیبن ،هدیچیپ مه رد و وت رد وت تاهابتشا ترثک زا ار وت نم رگا ،ینم لقع وت

 

 667 ات 664 تیب زا ،مشش رتفد ،يونثم

 

 ❤مارتحا و قشع اب

 ��ژورن زا سگرن


