
 ناتسود همه تمدخ مالس اب

 تمه

 مامت زا و مراذگب رانک ار مایلبق دید مهاوخیم هناقداص و هناصلاخ ،ًاعقاو نم هکنیا ینعی تمه ؟هچ ینعی تمه

 ینعی تمه .منک دازآ ار مدوخ ،مهاوخیم یتخبشوخ اهنآ زا و تسا هدش هتسب میاپ هب هنزو لثم هک ییاهزیچ

 نآلا و ماهدرک هابتشا هک مرادن یکش ،مرادن يدیدرت ینعی تمه .ماهدرک هابتشا هک مریذپیم هناقداص نم هکنیا

 .منک فلت مه زاب ار تقو و منک تمالم ار دوخ مهاوخیمن رگید

 
 تشذگ اهادرف هک ،ادرف وگم نیه

 تشک ِماّیا درذگن یّلک هب ات

 1269 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تیعضو دوبهب هب مه يدیما کی هک تسین روطنیا و مزادنیب ار یگدینامه مهاوخیم لد هت زا هکنیا ینعی تمه

 تصش هکنیا هن ،مزادنیب مهاوخیم لد هت زا ًاعقاو ،متسه درد زا رپ هطبار کی رد رگا .مشاب هتشاد اهیگدینامه

 نم هچرگا هکنیا ینعی تمه .مشاب هتشاد یگدینامه ندش رتهب هب دیما دصرد لهچ یلو مزادنیب مهاوخیم دصرد

 دازآ و موش هتخپ ات مشکب هنارایشه درد مهاوخیم نم یلو ،دراد درد و تسا تخس اهیگدینامه نتخادنا منادیم

 .موش

 

 لوگ ِناجیگ يا شتآ دزیم گناب

 لوبق ۀمشچ منم ،شتآ مَین نم

 435 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 سب زا مدش هتسخ .مدش هتسخ ینهذنم دید اب یمهوت ِیگدنز نیا زا .مدش هتسخ رگید نم هکنیا ینعی تمه

 منکیم يراک ره هکنیا زا مدش هتسخ .دندادن اهنآ و متساوخ یتخبشوخ اهنآ زا و مدیود اهمدآ و اهزیچ لابند

 زا مدش هتسخ .دوب ینهذنم ساسارب هک ییاههطبار زا مدش هتسخ .دوشیم درد هب رجنم ،منزیم یفرح ره و

 .موشیم هدیشک فرطنآ و فرطنیا هب ،دزویم هک يداب ره اب هکنیا

 

 دیلپ سفن نیزا ار ام ،رَخ زاب

 دیسر ام ِناوختسا ات شَدراک

 2445 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 و دییأت لابند هب هظحلره هک مریذپیم .تسیگدینامه زا رپ منورد هک مریذپیم نآلا ًاعقاو نم هکنیا ینعی تمه

 ،دنشاب نم زا رتهب نارگید مرادن تسود هک مریذپیم ،متسه دوسح هک مریذپیم ،متسه ندوب رتهب و نتفرگ هجوت

 يزیچ چیه زا و موش میلست مهاوخیم ،منک زاب ار اضف مهاوخیم نآلا یلو ،تساهدرد عاونا منورد هک مریذپیم

 .مهدیمن ناشن اهیگدینامه هب شوخ ِيور رگید هکنیا ینعی تمه .مسرتیمن

 

 دنیب دوخ ِشیر ِيازس ،بشما مَدَیآ باوخ رگا

 دنیب دگَل و تشُم همه نیلاب و شَرْفَم ياجهب

 582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تایبا ندناوخ و دوخ يور ندرک راک ،هرابود هک مهدیمن هزاجا و مهدیمن ور ینهذنم هب رگید هکنیا ینعی تمه

 تیونعم زا ینهذنم هک مهدیمن هزاجا رگید .دریگب هجوت و دییأت نآ زا و دنک یگدینامه کی هب لیدبت ار انالوم

 .متسه قداص راک نیا رد هکلب ،دریگب تیوه نآ زا دهاوخب و دزاسب ینهذ ریوصت کی مه

 

 نارگید راک رد ورب دیوگیم ینهذنم یتقو .منک تاعارم ار ینهذنم دید مهاوخیمن رگید هکنیا ینعی تمه

 نم هارمه رگا و ،دنامب نم هارمه دوشیم ثعاب ندرک تاعارم نوچ .منک تاعارم مهاوخیمن رگید ،نک تلاخد

 .درک مهاوخ گرم يوزرآ ،دنامب

 

 دنَکفا اهطلغ رد ار وا ،وت ِتاعارم نآ

 ینک یتالیَو هّصغ زو ،وا ددرگ مِزالُم سپ

 2808 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

 مامت رگا .منکیم عورش هبنش زا مییوگب ًانهذ هک تسین يروطنیا ،دیآیم هدشزاب ياضف زا ،دیآیم نورد زا تمه

 هک مینیبب و مینک هاگن ار نامنهذ رظان تروص هب و مینک عمج ار نامساوح و میراذگب نامدوخ يور ار نامزکرمت

 ار اضف یتقو نوچ .دوشیم رتشیب ام تمه زور هب زور تروصنیا رد ،دنکیم ییاهراک هچ و دنکیم ییاهرکف هچ

 مه نتشاد هگن هیناث کی شزرا و ،میتسین ام ینهذنم نیا هک میوشیم هجوتم ،مینیبیم ار نهذ و مینکیم زاب

 .مینکیمن کش مه دصرد کی شنتخادنا رد ،درادن ندرک تاعارم شزرا ،درادن

 

 يرَبیم ینارگ سب یلاوَج نوچ

 يرگنب يو رد هک ،مک دیابن نآز

 1574 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم،يولوم



 

 ؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد يراد هچ هک

 شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ

 1575 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم،يولوم

 

 لقادح ،مینکیم لمح نامزکرم رد ار اهدرد و اهیگدینامه زا ینیگنس رایسب يهسیک رگا هک دیوگیم تیب ود نیا

 لمح شزرا رگا و مینکیم لمح ار يزیچ هچ دوخ اب هک مینادب و مینک هاگن نآ تایوتحم هب و هدرک زاب ار نآ دیاب

 .میشکب شود هب ار نآ دراد ندرک

 

 اب یگدنز دیوگیم انالوم نوچ .مینکیم ادیپ تمه و دوشیم زاب نامنورد رد اضف ،میناوخیم ار انالوم راعشا یتقو

 .دنکیم راکش شوم هک يزاب ینعی ،ندرک دیص هدرم ینعی ،نتفرگ رارق زواجت دروم ینعی ینهذنم

 

 اب هدنرپ دیوگیم 136 ات 134 تایبا ،مشش رتفد رد .تسا هدرک تبحص تمه يهرابرد فلتخم ياهاج رد انالوم

 ،دشاب مه ریظنیب رگا زاب دیوگیم .نک هاگن اهناسنا تمه هب وت ،تسا تمه ناسنا ِرپ .درپیم دوخ ۀنایشآ هب رپ

 .تسا ریقح دشاب شوم شدیص رگا

 

 نایشآ ات درپیم رَپ اب غرم

 نامدرم يا تسا تّمه مدرم ِّرَپ

 134 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رش و ریخ رد دش هدولآک یقشاع

 رگن تّمه رد وت ،رگنم رش و ریخ

 135 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ریظنیب و دیپس دشاب رگا ،زاب

 ریقح دش دشاب شوم شدیص هکنوچ

 136 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .میوشیم ریقح ،دنشاب ام راکش اهیگدینامه و اهزیچ رگا یلو ،میتسه ریظنیب ،میتسه زاب ناسنا ناونعهب مه ام

 شوم نامراکش ،مینکیمن شومارف ار فرح نآ لاس تسیب ات ام و دنزیم ام هب يدب فرح کی رفن کی یتقو

 تسد زا رفن کی اب ندوب هدینامه رطاخهب ار نامشزرااب ياهزیچ و ناملقع ،ناميداش ،نامیتمالس یتقو .تسا



 دیص ،میراذگیم صاخ مارتحا شیاهیگدینامه رطاخ هب ًافرص رفن کی هب یتقو .میاهدرک شوم راکش ،میهدیم

 زا اهكردم نیا رطاخهب هک مینکیم رکف و میراد يرتکد ای سناسیل قوف ،سناسیل كردم یتقو .میاهدرک شوم

 كردم زا نوچ ،میاهدرک دیص شوم هک میتسه يزاب .میاهدرک شوم دیص تروصنیا رد ،میتسه رترب نارگید

 .میتسین دلب يزیچ هک مینادیم نامدوخ هنرگو ،میاهدرک ضرق شزرا

 

 هب هکلب ،نکن هاگن دنکیم اقلا ینهذنم هک تندوب فیعض هب وت هک میراد موس رتفد 1438 تیب رد روطنیمه

 .یتسه فیرش ناسنا کی وت هک نک هجوت تتمه

 

 فیعض ای يریقح وت هک نآ رگنم

 فیرش يا دوخ تّمه ردنا رگنب

 1438 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هب شزرا و میرادن مه اب یقرف و میتسه ناسکی اهناسنا ام ۀمه هک ماهدرک كرد نم هکنیا ینعی تمه

 تخس منادیم هکارچ ،متسه تایح بآ بلط رد طقف و منکیمن هجوت اهزیچ نیا هب نیاربانب ،تسین اهیگدینامه

 .متسه بل کشخ

 

 بلطیم یشاب هک یلاح ره هب وت

 بلْکشخ يا ًامیاد وُجیم بآ

 1439 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رکشت اب

 داشرف


