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 يریحز راذگب ،وش قشاع و وش قشاع
 ؟يریسا دنچ ات ،رخآ ياهچبناطلس
 2627 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 هلان ،هچیپلد :يریحز-
 هدازهاش :هچب ناطلس-
 
 يزادرپایور اهنآ اب و مینکیم بوخ و دب و مینکیم لابند ار اهنآ ،رکف هلیسو هب هک تسا ییاهیگدینامه ام ندنام نهذ رد و ندیشک درد تلع
 اب ام هک یتروص رد .مینکیم ینادنز و دنبرد و ریسا ار دوخ و مینامیم نهذ رد تروص ره رد و میروخیم ار اهنآ نتشادن ترسح ای و مینکیم
 ،میشچیم ار ببسیب يداش هک تسا تقو نآ و مییآیم نوریب و مینکیم زاب ار نهذ رد ،هدننک رما سفن زا ندرکن تعاطا و راکفا ندرکن لابند
 هدید و ییامندوخ يارب هتشذگ لثم رگید ام يارب ندرک شزرو ،دراد طاشن و يداش ام يارب یلومعم رهاظ هب يورهدایپ کی هک تسا تقو نآ
 هنال و ناتخرد گرب ندروخ ناکت ندید و اهنت و کت ،كراپ یلدنص کی يور نتسشن یتح ،میتسه ببسیب ِداش ام یتکرح ره اب و تسین ندش
 روبع هک ییاهناسنا رگید ،میاهدرک ادیپ فافش يدید و تسین هتشذگ لثم ناتخرد گنر رگید ،دنکیم وربور ببسیب يداش اب ار ام ،اههدنرپ
 زا ندمآ نوریب و دوخ نهذ زا يدازآ رطاخهب اهنیا يهمه و .میاهدش لیدبت رورس و مسبت هب و مینکیمن لیلحت و هیزجت و تواضق ار دننکیم
 هلصاف نآ زا ،كرد و هنارایشه درد و رکش و زیهرپ اب میراد هفیظو	،هدرک نهذ رد راتفرگ ار ام یگدینامه کی رگا یتح ،تسا اهیگدینامه مامت
 .میوش دازآ ام و دسرن اذغ ینهذ ياههتساوخ نیا هب مک مک ات ،مینکن لابند ار راکفا و میریگب
 
 تسراع همه يریزو و ریم ار هچبناطلس
 يریگن زیچ رگد قشع زج هب ،راهنز
 2627 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هدینامه يزیچ اب درادن تسود میتسه شدوخ سنج زا هک مه ار ام و تسین هدینامه يزیچ اب دنوادخ ،تسا ام يهمه نورد رد ادخ و یگدنز
 لیدبت مشخ و یگدنرد و توهش و تداسح و هنیک و ساوسو و نونج و یگدرسفا و ترسح و مغ و درد هب ام هک تسا نیمه يارب ،میوش
 یترهش ،میشاب هتشاد یماقم هک میروخیم ترسح و مینزیم اپ و تسد الثم ،تسین هدازهاش هتسیاش هک میروخیم ملاسان ییاهاذغ اریز .میوشیم
 صرح اب ،ار تسین ام يارب هک ییاهزیچ ای و ،میشاب ینارگید و نادنزرف و رسمه کلام ،میشاب هتشاد یناتسود ،میشاب هتشاد یکالما ،میشاب هتشاد
 یناجم و تفاطل اب و ببسیب يداش زا میناوتیم ،میهاوخیم اهنیا زا هک يايداش هک یتروص رد ،مینکب ناوتان و ضیرم ار دوخ و میهاوخب علو و
 ،تسین هسیاقم لباق یمسج تاذل و ینارتوهش چیه اب ،تسین هسیاقم لباق يزیچ چیه اب هک يايداش ،میریگب هتعاس راهچ و تسیب و ررضیب و
 ات مینک هدهاشم ار راکفا و ار دوخ طقف سپ .تسین علو و هسیاقم و تباقر و ندرک فلت يژرنا و بارطضا و سرتسا و تمالم نآ ریز رد اریز
 نوریب نهذ زا ،نآ ندرکن لابند اب ،نآ ندوب لفآ تخانش و كرد اب ات دنکیم دیدهت ار ام ِیهاشداپ و دنکیم بذج ار ام يزیچ هچ مینک ییاسانش
 .مییایب
 
 وا تسا لجا ِریسا ،تسین لجا ِریم نآ
 يریزو ِيادوس همه دماین رزو زج
 2627 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 ینارگ ،هانگ :رزو-
 يزیچ ره نداد تسد زا سرت ،دریگیم رب رد ار وا سرت ،دش يدیلقت و مود تسد و یمهوت و یبلقت نم کی هب لیدبت هک یتقو زا ،یناسنا ره
 و یلصا ناسنا هک یتروص رد .هدیبسچ نآ هب هک يزیچ ره 	و هفرح و تابصعت و اهدایتعا و اهناسنا و رهاظ و ترهش و تاراختفا و ءایشا لثم
 تسدهب ار دوخ راسفا ینعی نیا ،درادن تیاکش و یگِلگ و دوریم ولج یگدنز تساوخ اب و دراد دص رد دص یلکوت ،یگدنز و ادخ هب هدنز
 کشخ تاوهش و تاذل و تسا یفاک شیارب ببسیب يداش و تسا هجوتیب هدننک رما سفن هب و دهدیمن یناهج نیا ياهزیچ ای و ینهذياهنم
 شوگ یگدنز هب ،نهذ و بلق مامت اب طقف و دنکیمن دیلقت نارگید زا و درادن علو و عمط و ترسح اهنآ يارب و دنکیمن بلط ار تخمز و هدننک
 هب ندوب هدنز ياعدا ،هدنز ناسنا .دوشیمن نارگید محازم و دنکیم راک شدوخ يور طقف و درادن مدلب و منادیم ياعدا و لامک رادنپ و دهدیم
 تخمز و سحن یسنج هب لیدبت ،ندش نیگنس و اهزیچ هب ندیبسچ اب هک هدش هجوتم هدنز ناسنا ،دنکیمن ییامندوخ تایونعم اب و درادن یگدنز
 .دوشیم سرت و تمواقم هب لیدبت و دوشیم
 
 نک بلط حور ،ياِهن هبامرگ ِتروص رد
 ؟يریذپ حور اجک ز یشقن ِقشاع ات

 2627 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار لصا سنج نیاربانب و دندرک شباطخ نارگید هک ییاهزیچ و اهدیلقت و هتشذگ و اههبرجت يانبم رب دنکیم فیصوت ار شدوخ بذاکنم
 هظحل ره دیاب سپ ،هدنام مورحم ببسیب يداش و یگدنز ِیتیاهنیب زا و هدیبسچ اهشقن هب و هدش دودحم ییاهشقن هب لیدبت و هدرک شومارف



 هک يزیچ ره دیاب لوا لصا و قشع هب تشگرب يارب و ؟یبلقت و ینهذنم ای ؟متسه قشع و تیاهنیب و یگدنز سنج زا ایآ هک میسرپب دوخ زا
 و لرتنک و ییامندوخ و هسیاقم و يرکشان و تواضق و تبیغ و دیلقت و هنیک و علو و عمط و ترسح دیاب ،میزادنیب ار میتسه نآ مینکیم رکف
 .میوش هدنز و دنوش هتخادنا اهنآ ات مینک ییاسانش ار اهزیچ رگید و نتشادن و نداد تسد زا سرت و ندوبن یسک زا سرت و تاوهش
 
 یکاپ ِرهوگ وت هک ،زیمایم كاخ رد
 يریش و رّکِش وت هک ،زیمایم هکرس رد
 2627 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و شزرایب و دودحم و میربیم دای زا ار صلاخ و هنوگادخ و لیصا سنج ،نوریب هب ندیبسچ و یناهج نیا ياهزیچ اب ندش یکی و سنجمه اب
 سنج زا يربهر و هاشداپ یتح ای و سانشرس و فورعم و تخبشوخ رهاظ رد رگا یتح لاح ،میوشیم دنمدرد و شیدنامک و برطضم و هتفرگ
 .مینکیم سح ار یچوپ و یگنت و یتخبدب نامدوخ ،میشاب لامک رادنپ و ینهذنم
 
 دننادن قلخ ار وت يوس نیزا دنچ ره
 يریظن و لثمیب هچ ،تسین وس هک يوس نآ

 2627 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دوخ هب ار ام دنتساوخ رگا و میهدیمن رارق اهنآ ضرعم رد ار دوخ و مینکیم زاب ار اضف اهنآ ربارب رد میشاب یبلقت و ینهذياهنم هجوتم رگا ام
 و یگدنز زا دیاب ام ،دنهدب ام هب ار تسا ینمشد و تابصعت و اهلدج و ثحب و اهرواب و تاوهش هب ندیبسچ هک ار ناشدوخ هار ای و دننک بذج
 راک ،میدشن مدع و هداشگ ییاضف یتقو ات هک تسا نیا مهم هتکن .میریگب کمک ،دنتسه مدع يزکرم هک ،انالوم لثم یناسک ای و مدع زکرم
 دنکیم زاب ار اضف یتهج ره زا هک تسا یسک رب ادخ نیرفآ هتبلا و .میشاب نمیا اهنآ تابرض زا ات مینک یفخم ینهذياهنم زا ار دوخ يور ندرک
 .درادن یسرت ندوب یلاخ زا و دراد یگدنز هب دص رد دص لکوت و
 
 
 یناف ِملاع نیرد و تسگرم ِملاع نیا
 ؟يریمن هک نیا تسا سب هن ،يریم هن هکناز رگ
 2627 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دهدیمن تسد زا ار دوخ قمع و توکس و نوکس ،نداد تسد زا و نتشادن و نتشاد زا هدنز ناسنا هک تسا نیا یبلقت ناسنا و هدنز ناسنا توافت
 یلو .دنکیم یگدنز ،ندرک بوخ و دب و سرت و تیاکش و تواضق نودب و دراد یگدنز هب دص رد دص لکوت و تسین نتشاد و ندش هب هتسباو و
 .دنکیم یگدنز نتشاد يزیچ و ندش يزیچ هطساو هب و هدرک شومارف ار دوخ یگرزب یبلقت ناسنا

 
 همه زا ساپس اب

 
 نارهت زا یلع

 


