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882 هرامش همانرب

ینایقاس هاش وت هک ،هداب زیر فازگ ز
ینامسآ قلخ ز وت ،ناقلخ سنج زيا هن وت

:انالوم سمش ناوید زا2835 هرامش لزغ
 بلط .رتشیب هچ رهییاشگاضف و ییاسانش يارب نایقاس هاش زا ،تیاهن یبیی ا یتسم و مادم برش و هداب بلط
 ییاسانش زایمیظع يورین هک ینهذياهلالدتسا تلاخد و تواضق نودب هظحل نیا قافتا شریذپ و میلست هداب
 ولد هدنرب نیب زا و هدش يراج تمواقم و تواضق مدع ضحم هب ،نورد زا هکيا هداب بلط .دروآ یم دیدپ لد رد
.تساه نآ دب تاشاعترا و اهدرد هدنرب نیب زا و ،نارفک وعینشت هدنرب نیب زا و ،هدشتیوه مه و يدام زکرم

 رز وچمه یبارش هد رد ،نقذ نیمیس دهاش يا
رظن رون دوش نوزفا ،دوش نشوراه هنیس ات

1015 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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نادخنز ،هناچ = نقذ
 دید هب تواضق وتمواقم دید هدنهد رییغت ،یقیقح رکشهدنناسانش و یگدنز تمکح هدننک نایب هک یبارش بلط
ییاشگاضف ومیلست هدنهد صیخشت هک رظن دید اب ییاسانش رون سنج زا یبارش .تسا زیهرپ و رکش و ربص
.تسا ینهذییاشگاضف و میلست زا یعقاو

رامش یب یقرف ود نیا نایم رد
رارسلاب ملعاهللاو وج همرس

1465 تیب ،مشش رتفد ،يونثم-
.رظن دید اب هنادواج و رادیاپییاریگ و يداش ،مادم یتسم زا شخب دیونيا هداب بلط

رصب رد ار نت هلمج نیازادگرد
رظن رد ،ور رظن رد ،ور رظن رد

1463 تیب ،مشش رتفد ،يونثم-
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 رییغت زا ریغ هب ینهذ لح هار و شنیب هنوگچیه هک مینادب و هدرب یپ نهذ هابتشا شنیب و دید هب هک دراد نآ ياج
 اشگ هارنانآ ياهشزومآ هب ندرک لمع و ناگرزب اب ینیشنمه و تبحاصم زا ریغ هب نوریب زا یکمک چیه و دید
.دوب دهاوخن

مرکقارغس رادرب ،نالد نشور یقاس يا
مدع يارحص ز ار اميا هدروآ نیا رهب زک

1382 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

بارش ماج =قارغس-
 واه یگدینامه ندناسانش رد یعس دوختیاهن یبیگدنشخب و تمحر و تفاطل اب ناسنا زکرم یقاس هناگی
.دریگ تسد هب ار ناسنا لمع و رکف رظن دید ،نهذ تواضق و تمواقم دید رییغت اب ات دراد زکرم ياهدرد
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ار ام دنز مهب ات ناج یقاس تساجک
ار ادرف و يد رکف ام لد زا دبورب

233 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 تمواقم نودبمیلست و يراد اضف اب هک یناسنا  .تسا نهذ باوخ زا هدش رادیب و هدش لیدبت ناسنا ،نایقاس هاش
 و هتشذگ ماد زا ،هتفای تسد نوکس و شمارآ وببس یب يداش هب نورد زا هظحل نیا قافتا ربارب رد تواضق و
 و لصا هب هدش هدنز ناسنا ناج یقاس .دهد یم لاقتنا تانئاک یمامت هب ار نآ دوخ تاشاعترا اب و هدش اهر هدنیآ
 رد نتفر زا .دنک یم ششوکاه یگدینامه رتشیب هچ ره ییاسانش هار رد رارکت و دهعت اب هک تسا دوخ یلصا تاذ
.دنک یمن ییوگدب ایعینشت و هدرک زیهرپ تمعن نارفک و نداتفا هدنیآ و هتشذگ ماد هب و نهذ
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 نزم هدوهیبعینشتننملاوذ ماج هدروخ يا
رفک نمباخ هک اریز ،رکش نم زاف هک اریز

1015 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

اهناسحا بحاص =ننملاوذ-
ندرک ییوگدب =عینشت-
 هک اریز .نزمعینشت هظحل نیا قافتا ربارب رد هزیتس و تمواقم اب ،میلست وییاشگاضف تمعن بحاص يا سپ
 ربارب رد تمواقمو تمعن نارفک و ،يراگتسر ببس هک تسا میلست وییاشگاضف تیصاخ زا هدافتسا ینعی رکش
.تسا يراتفرگ و يدیماان ببس هظحل نیا قافتا

یتناکجنروا زا میرم ،مارتحا اب-
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 لمع و رکف اب هناروکروک ات میریگب تسد هب ار یشیدنا رود و مزَح ياصع ظفاح و انالوم تایبا رارکت اب ادخ مان هب
.میتفین ایندياه ماد هبینهذ نم

 حون یتشک نیا تلود هدم تسد زا ظفاح
تداینب دربب ثداوح نافوطهنرَو

18 هرامش لزغ ،ظفاح-

 و امینهذ نم ،ام داینب و هشیر هکدنهد یم رادشه ام هب ،دنا هتشاذگ اجب رشب يارب هک يدرخ ابنامناگرزب
 و لقع و تینماهک نآ تاکرب و مدع تلود زامیناوت یم نهذ یشوماخ و میلست اب هکلب ،دنتسیننامیاهیگدینامه
 یتشک راوسمیناوت یم ناگرزب درخ زا ینادردق و ناربج نوناق يارجا اب سپ ،مینک هدافتسا تسا تردق و تیاده
.مینامب ناما ردنونملابیَر ثداوح نافوط زا و میوشب حون
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یی هنمَد نیا روخرد ،هدرُسِف وت
یین هچرگ ،یی هن نورقمرَکِش اب

3870 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 تسارکِشیِن زایلاخ هکییا یِن لثم ومیوش یمن يدزیامَدۀتسیاش ومیدنب یم ار اضف ،میدیماان و هدرسفا یتقو
 نیرق رگا ،دروآ یم نییاپ ار يرایشوه هکمیوش یمیبّرخمياه ناجیه و سرت راچد ندرک رکفدنت دنت اب
.مینک یم تسیگدنز تاکرب هک رکشین زا رپ ار نامناجیِن میوش انالوم نوچ یناگرزب

 اوه رهدیابُر ارناهیفَسرَم
اوُقّینارگناشدَوبن هکناز

4310 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 و يوزجلقع زا ارشتّیوه و تّوق نوچ وددنب یم ار اضف ودنک یم تمواقم ،درادینهذ نم هکتس یناسنا ،هیفَس
.دنک یفنم ياهناجیه و شنکاو راچد و دروایب رد هشیر زا ار وادناوت یم ینوریب قافتا رهدریگ یمهدینامه زکرم
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 دنک الابهَر ،دراد کبس رَپ
دنکاهینارگ دش ولآلِگ نوچ

3829 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 ،صرحلثم اریگدینامه يال ولِگ دیاب مینک زاورپ کبسيا هدنرپ لثم و دور الاب ام يرایشوه میهاوخب رگا
 كاپ سفنياه هتساوخ ینیگنس زا ات میروشب نام زکرم زا ار هسیاقم و دیلقت ،هنیک ،شجنر ،مشخ ،تداسح
.میوش

 يربدَبّنَظ هک دشاب نآ مزَح
يرَبدَب زا يوش و يزیرگ ات

267 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 نورد نمشد نیرتگرزب هک مینادب نیقی و میوش نامگدب نامدوخینهذ نم هب هک تسا نیا یشیدنا رود ای مزَح
دهد یم امهب يرکش ان و تمواقم رثا ربینهذ نم هک ییاهدرد زا اتمیوش یم نهذ رظان امییاشگاضف اب ،تسام
.میوش كاپ يدب ره زا و میزیرگب
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لوسر نآ تسا هتفگنظلاؤس ،مزَح
 لوضف ياناد یم ماد ار مدق ره

268 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 ،رادرب مدق یشیدنا رود اب و شاب هتشاد کشتا ینهذ نم هب هکدهد یم ماغیپ ام هب انالوم نابز زا لوسر ترضح
.دوش یمیماد تیاربأنیقیيراد یم ربینهذ نم ییوگ هدوهیب ینعی یلوضف اب هک ناهج نیا رد یمدق ره

دم و رزج ردنا هک دشاب نآ نمؤم
دروخ ترسح وا نامیا زا رفاک

3355 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 يارب تاقافتا هک دراد نیقی ،دنک یمن دب و بوخ ار یگدنز تاقافتا و دراد یعقاو نامیاتساشگاضف هک یسک
 اب هک یناسکینعی نارفاک و ،دنتفا یم نهذ باوخ زا ام يرادیب يارب تاقافتا ،دنتفا یمن ام یتخبدب و یتخبشوخ
.دنروخ یم ترسح و دندنب  یم ار اضف هشیمهدننیب یمیگدینامه کنیع
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ار لالدتسا و مزح ياصع نآ
 اوشیپنک یم ،دید يرادن نوچ

277 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 یقطنمياه لالدتسا ابهناروک روک ،میرادن تسانامینهذ نم هب ینامگدب هک یشیدنارود و مزح ياصع ام رگا
 تسا رتهب سپ ،میتفا یمتسیگدینامه دید بسح رب هک یلمع و رکفياه ماد هب ومیراد یم رب مدقناعَتُسم
.دنک ضوع ار ام دیددناوت یم و تسا هدیشچ ار روضح معط هک مینک باختنا دوخ ياربییاوشیپ

 تابث و نیکمت و توق هدنهد يا
 تاجن هدیتابث یب نیز ار قلخ

1197 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 يارب ومیزیهرپب اهزیچ اب ندشهدینامه زا میناوتب ات هدبیتّوق ام هب و نک ضوع تدوخ دید اب ار ام دید ادنوادخ
 ار یشیدنا یناوارف و تیاضر ،میلست ،دهعت ،ربص ،رکش ،ناربج نوناق ،میشاب هتشاد تابث یگدنز نیناوق يارجا
  .نادرگ ناسآ نامیارب

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جرک زا ابید مناخ471 تمسق-قشع  ماغیپ



ضوعلامعن وا دید ار ام دید
 ضرغ لک وا دید ردنا یبای

922 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 و روظنم یتح .مینیب یميا هدنشاب ره رد ار ادختیاهن یب حور ومینک یم ادیپ ار ادخ دید تسا مدع ام زکرم یتقو
   .میرببیِپ میتسه هک هچ نآ هب میتسین هک ییاهزیچ ییاسانش اب هک تسا نیا ایند هب ام ندمآ زا یگدنز ضرغ

 يور دنادرگب هک اشاح وت روج زا ظفاح
 مدازآمٱوت دنبرد هک زور نآ زا نم

316  هرامش لزغ ،ظفاح-
 عطق مدعو یگدنز اب ار نام لاصتا ،تسا هدیسر ام هبینهذ نم روج اب هک ییاهدرد رطاخب ادابمدیامرف یم ظفاح
.مدش دازآ ،مدرکن عطق وت هب ارملاصتا و مدش دازآینهذ نم دنب زا هک زور نآ زا نم :دیوگ یم و مینک

جرک زا ابید
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؛یقوقد و زامن تدارا ضرع و مالس اب

 یگدنز ماد رد و ،هدینش ار تسلا نامیپ هک تسا یناسنا دامن وا .تسا يونعم هار ناورهر هصق ،یقوقد هصق
 هدرکوا هارمهدنرب یم دوس ،وا هدارا زا هک ار تانیاک مامت و یگدنز ،تسلا نامیپ ماجنا رب وا هدارا .تسا هداتفا
 هک هتسناد وا .دشاباشگاضف و دراذگب دوخ يور ار زکرمت و دراد هگن مدع ار دوخ زکرم ،هک هدرک هدارا وا .تسا
 ار وانهذ هک هتسناد ودنک یم راک دوخ يور .تسا نهذ تلاخد نودب میلست ،یگدنز اب وا تدحو و لصو هارهاش
 نیا رد .دنک یملیدبتشا یلصا سنج هب ار واشا ییاشگاضف اب هک تسا یگدنز نیا هکلب ،دناسر یمن روضح هب
 ،امن  يونعمینهذ نم هک تسنیا زا لفاغ اما ،دنک یم »ال« ار اهنآ و هتخانش ار دوخینهذ نم تایصوصخ ،يونعم هار
!دزاس یم
 هظحل نیا رد هن ار روضح .دناد یم رت يونعم و رترب ار دوخ یهاگ ودنک یم ییامندوخ .دنک یم هلجع لیدبت رد وا
 یتخس و دایز زیهرپ اب هک ار امن  يونعمینهذ نم نیا هک تسین رضاح و .دنک یم وجتسج هدنیآ رد هکلب ،يدبا
 !دنک یم امن  يونعمینهذ نم اب یتحار ساسحا ودناد یم دوخ تاراختفا زا و !دهدب تسد زا  تسا هدرک تسرد
 و ،دنک یم راکینهذ بابسا و للع اب .دنک یمشا  هنیس رد یگتفرگ و ضبق ساسحاببس یب يداش ياج هب یهاگ
 ردببس یب يداش زا یتایبرجت وا ؟مدرک تیاعر ار هار نیا لوصا همه هک نم !؟مراد ضبق ارچ ؛دسرپ یم دوخ زا
 . دراد ار هظحل نیا
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 اشنم هکدنک یم دوخ نورد رد زکرمت !دنک ادیپ یصالخ نآ زادهاوخ یم ودهد یم رازآ ار وا ضبق نیمه يارب و
 عمج ار روضح هیامرس ودهد یم اضر دوخ ضبق هب ودنک یم شریذپ سپ .دنک یمن ادیپ یلو ،دنک ادیپ ار ضبق
 ار نآ ،تسا هتخاسامن يونعمینهذ نم هک هدرک ییاسانش هکیلاح رد دنک لمع رگید یعون هبدناوت یم وا .دنک یم
 وا هک تاظحل زا یکی رد .دنک یم يونعم نیناوق رد دایز شالت ودهد یم همادا دوخ يور راک هب و ،دنک یمن شریذپ
 مامت ،» تیاضر« ،هظحل نیا رد .دنسر یم تدحو هب یگدنز و وا ،دسر یم یگدنز زا تیاضر و یتشآ تلاح هب
 هب و هدیسر روضح هب ياهناسنا و ایند نیا رد هدیسر روضح هب ياهناسنا .دروآ یم وا کمک هب ار یگدنز و تانیاک
 ادیپ میرکت ردقنآ و هداتسیا زامن هب )يونعم کلاس( ینعی ،یقوقد نونکا .دنیآ یم وا کمک هب مه هتفاتش یقاب راید
.تسا هدش تسه هچنآ ره و هظحل نیا میلست وا !تسا هدش زامن شیپ هک هدرک

 روضح هب وا دنراذگن ،هدش روج رهدنهاوخ یمو ،دنوش یمن راکیب ینهذ ياهنم هدش هریخذ يژرنا وینهذ نم
 و رس( ؟هدوب هابتشا مراک ياجک .دهد یم رازآ ار واهنارایشه درد و ،دنک یم ساسحا هنیس رد یضبق سپ .دسرب
 تاناجیه راشف زا تسا دوخهنارایشه درد رظان وا .)دوش یم عورش اهنآکمک کمک دایرف و یتشک لخاد يادص
دیما ان ارم ضبق نیا .هدب تاجن اهدرد نیا زا ار نم یگدنز يا ؛دیوگ یمودنک یم تعافش هب تسد وا ،يونعم
 اریذپ ارهنارایشه درد و ضبق نیا ودنک یم »ییاناد« هظحل نیا رد وا !شُکبینهذ نم هب ار نم ایادخ .هدرک
 .تسین
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 دوخمٌلسم قح ،الاح هک تسا هداد يونعم تذل وا هب ینوریب و ینورد روما شیاشگ وببس یب يداش ردقنآ
 هدیسر روضح هب ياهناسنا و یگدنز زا ار دوخ روضح يژرنا هک هدرک شومارف وا !!دسرب روضح هب هکدناد یم
!هدروخ نیمز هب تسا هدرک لمع و رکف »نم« اب و هدش دراو نهذ اب هاگ ره و ،هتفرگ

ییتشک وا دید جومِنایم رد
ییتشز و الب رد و اضق رد

میظعِجوم مه و ،ربا مه ،بش مه
میبِباقرغ زا ،و یکیرات هس نیا

2180 و2179 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،دندوب یکی ادخ و وا ،تسا هتشاد لماک تیاضر وییاشگ اضف هک هظحل نآ رد نوچ و هدرک تعافش وا رگید اما
 ياهناسنا و یگدنز ياهکمک یلودور یم وا ضبق و اهدرد .تسا هدرک تباجا مه و هدرک اعد مه شدوخ ادخ سپ
!!دور یم مه تانیاک مامت و هدیسر روضح هب
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زامن هضیب زا رآ نوریب هِچب
زاس ومیظعت یب غرم نوچ نزم رس

2175 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 باختنا اب .مینک باختنا ار مادک هک میراد باختناٌقح و دازآ هدارا ام ودوش یم رارکت تاظحل نیا هظحل ره
 ام »یگدنز« وهدش هتفاکشینهذ نم هتسوپ هکدوش یم دایز امییاشگاضف ورُپ ِروضح هیامرس ردقنآ نام تسرد
 نامه ام رظان يژرنا  .تسوا هب روضح يژرناندنابات وامن يونعمینهذ نم هب تراظن ام راک اهنت .دنک یم دازآ ار
.مینکن ناهنپ ار وا .مینکن هزیتس يونعمینهذ نم ابدنک یم ار دوخ راک و تسا یگدنز يژرنا

وجب ار لد ،لِهِب ار لد هزیر
وا زا یهوک نوچ هزیر نآ دوش ات

2271 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 هدمآدوجوب اهنآ هب تبسن تمواقم و ینوریب و ینورد تاقافتا اب هک دوخ ياهدرد هب ام يامن يونعمینهذ نم
 هب ار شتشگنا ،هداد دوخ بناج هب قح ،میوش یکی ادخ ابمیهاوخ یم هک هظحل نیا رد ودنک یم هزیتس ،تسا
 »تٌیوه« مه وا مینادب دیاب ! مدرکییاشگاضف و زیهرپ یلیخ .موش لیدبت هک تسنم اب قح هکدشک یم ام يوس
.دوش وحم یگدنز رد ات مینک شهاگن هنانابرهم رظان روضح اب و دراد

دنک هضرع نوردِز ،تداهش وچ ناج دهاش
نم رفاک درخ درآ رب تشگنا دوز

2001 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ترصن ،رکشت اب
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879 همانرب زا یتشادرب

 يدیزگ هشوگ نم ز وت ،مدیسر وت رهش هب وچ
 يدیدنمیعادو هب متفرب وت رهش ز وچ

2820 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 تسلازور رد هک مه یتقو ،يدش ناهنپ نم زا و يدیشک رانک ار تدوخ وت ،مدیسر وت رهش هب هکینامز ادنوادخ
 دنک  یمهراشا يرفس هب تیب نیا رد انالوم .يدرکن یظفاحادخ نم زا وت ،مدش ادج وت زا و مدرک زاغآ ار رفس نیا
 هک يرایشوه .دنک یم زاغآ ،هدام و مرف ناهج هب انعم ویمرف یب ناهج زا ،تسادخ دادتما هک يرایشوه هک
 لماکت ناسنا هب ناویح زا دعب و ناویح هب تابن زا و تابن هبدامج زا ودوش یم مرف دراو دوبنامز یب ولکش یب
 روضح هلحرم نیرخآ نهذ ودوش یمتیوه مه ینهذ مالقا اب ودوش یم نهذ دراو ناسنا رد يرایشوه .دبای یم
. تسا مرف رد يرایشوه
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 نمز ردناما هدیشوج یتدم
 نت گید نورد رگید یتدم

4205 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ندمآزا وا روظنم هک ،دسر یم یگتخپ کی هب اهنآ زا ندش ادج و اهزیچ اب ندشهدینامه رثا رد يرایشوه نهذ رد
 دوخ لصا هبهنارایشوه هرابود ،ییادج و تیدودحم هبرجت اب دناوتب ات ،تسا یگتخپ  نیا هب ندیسر ،ناهج  نیا هب
.ددرگ زاب

 يوش هتخپ ،ینک هجرف ،يورب یبیرغ هب نوچ
يرنهرپ ،يربخ اب نطو هبییایب زاب

2458 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 دنهاوخ ار رگیدمه هرابود ،یگتخپ هب ندیسر و تیدودحم و ییادج هبرجت زا دعب هک هداد هدعو ناسنا هب دنوادخ
.دش دنهاوخ یکی مه اب و دید
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 نیاربانب ،دوش ادج مرف زادناوت یم یتحار هب و تسا كزان و لش رایسب ناسنا رد ،مرف هب يرایشوه ندیبسچ
 نایاپ هبدناوت یم ناسنا رد رفس نیا ینعی ،هدیسر ادخ رهش هب هرابود يرایشوه ناسنا رد ،انالوم نخس قبط
 دوخ رب يرایشوه و دوش هدنز دنوادخ هبدناوت یم هظحل نیا رد یناسنا ره و ،دسرب ارف ناسنا تمایق و دسرب
 تروص لاصو نیا ،تسوا رهش رد هکنیا اب و هدش ناهنپ وا زا قوشعم هک تساجک راک لاکشا اما .دوش مئاق
 اب ندشهدینامه رثا رد نهذ رد ناسنا هک تسا نیا راک لاکشا ،ناگرزب یمامت و انالوم نخس قبط .دریگ یمن
 سنج زا هک ار شدوخ هیلوا يرایشوه وتساهمسج ندید هب رداق طقف و هدرک ادیپ یمسج يرایشوه اهمسج
 .تسین دنوادخ ندید هب رداق نیاربانب ،هداد تسد زا ،دوبیمرف یب و مدع

شزکرم هرابوددیاب ،دنک تاقالم قوشعم اب و دوش لیدبت شدوخ هیلوا سنج هب هرابود دناوتب ناسنا هکنیا يارب
 رهش .دریگ یم تروص نآ فارطا ردییاشگاضف و هظحل نیا قافتا شریذپ اب راک نیا و دنک مدع سنج زا ار
 يارب .دریگ یم تروصییاتکی ياضف رد دنوادخ اب ام ددجم رادید و تساییاتکی ياضف و مدع رهش ،دنوادخ
 کی  هب کی ییاسانش اب و دنک رفسهدینامه زکرم زا دیاب ناسنا ،ام رب وا ندش نایع و ادخ ددجم تاقالم
 نیا رد انالوم هک يرگید هتکن .دریگب تروص ادخ اب تاقالم و دنک زاب ار نورد نامسآ ،اهنآ نتخادنا واهیگدینامه
 ینعی ،هدرکن یظفاحادخ ،ناسنا ینعی شدوخ دادتما زا هاگ چیه دنوادخ هک تسا نیادنک یم هراشا نآ هب تیب
.تسا مهوت ،دنوادخ زا ناسنا ییادج
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 رد وا ،تسین ادج هدیرفآ زا راگدیرفآ و قولخم زا قلاخ و تسا ناهج دوخ وا هکلب هدرکن قلخ ار ناهج دنوادخ
يراج ام دوجو رد ار شدرخ هکهتساوخ یم هظحل ره و هدوب ام اب رفس نیا لوط رد وا ،دراد دوجو ملاع تارذ مامت
 يدزیا ییاناد زا ار ام هک ،نآ یئزج لقع وینهذ نم اب دوخ نتسناد یکی ،هدش راک نیا عنام هک يزیچ اما دزاس
 .تسا هدرک مورحم

بَرقَاُنَحن رضاح تسوت اب ادخ
 هناش وچهگآ یب ویفلُز نآ رد

2346 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
یتاّیلجت ردتسوا دوخ زیچ همه و تسادخ اهنت ،درادن دوجو ییام و تسام دوخ وا و تسام اب هشیمه ادخ
 .نوگانوگ

نایم رد ام ییوت رخآ و لوا
 نایب رد دیاین هک یچیه چیه
3501 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 نم شوگ رد دور یک تیعم نآ
نمز نارود درگ مدرگن ات

 زار مهف تیعم زا نم منک یک
 زارد ياهرفس دعب زا هک زج

4179  و4178 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زا و مینک زاب ار اضف هکنیا رگم ،تسین مهف لباق نهذ اب ،میشاب هک اج ره تسام اب ادخ ینعم هب هک تیعم هژاو
 .نورد هدش هدوشگ ياضف هب مینک رفساهیگدینامه

 تسا وت نآ وت نیا هن اما ،تسا وت وا
 تسا وش نوریب فقاو رخآ رد هک

3774 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 زا دیاب هک هدیمهف هظحل نیا رد هک ،وت یلصا يوت نآ هکلب ،ینهذ نم ناونع هب وت هن اما تسا وت ،دنوادخ
 ندرکیط و تسا نورد ياضف هب ندش رت هدوشگ وینهذ نم هب ندش کچوک ام رفس .دنک یظفاحادخینهذ نم
 نیا قافتافارطا ردییاشگاضف و طرش ودیق یب میلست اهنت ام راک ودریگ یم تروص وا دوخ طسوت رفس نیا
.تسا هظحل

تسلزنم رازه دنچ ،رشب ات كاخ دح زا
تمنامنهَر رس رب ،تمدرب رهش هب رهش

322  لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
.ینامبمراذگ یمن ار وت مه اجنیا رد و مدرب هلحرم هب هلحرم ار وت ،نهذ اتدامج و كاخ هلحرم زا

 تسه تدای رگا لزنم یسب ز یتشذگ رب
يرذگ رب مههبطَصم نیزکهزیتسا نکم

2873 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
هاگیاج :هبطَصم-
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 رشب زا مریمب رگید هلمح
 رس و رپکئالم زامرآ رب ات

3903 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

.مروآ رد يرس و لاب و رپ ناگتشرف هبترم رد اتمرذگ یم زین ناسنا نهذ زا رگید هلحرم رد

 رفس رد یشاب دنچ ات ،رهگ شوخ كاپ ناج يا
اشداپ ریفص يوس ،رپ زاب یهاش زاب وت

26 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
1837 لزغ زا تیب دنچ ،رخآ رد و

 اجک لد و ناج هناخ ،اجک لگ و بآ هناخ
 نم راید و نم رهش ،دشموزرآ بر ای
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 هدنام هریت لگ رد ،هدنار رهش لد نیا
 نمرابَت ومَشَح وک ،ادخ يا هکنانک هلان

یمدیدب و دوخ رهش ،یمدیسر رگا برای
نم رای رهش همه ناو ،نم رایرهش تمحر

 نمتشپز نارگ راب ،نم تشردهَر هتفر
 نم راب هدرب هدمآ ،نم رابدرب ربلد

1837 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

                                         يزکرم ناتسا زا نیورپ رکشت اب
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