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يراخبقآّشع رس تمحر هب هکمَد نآ کنخ
يراهب داب نازخ ز دیآ رب هک مد نآکنُخ

2814 هرامش لزغ ،سمش ناوید ، يولوم-

 نیا زا هکيا هظحل نآ هب اشوخ .ینک شزاون ارم رس و یهد رارق تدوخ تمحر و فطل دروم ارم یگدنز يا وت هکيا هظحل نآ هب اشوخ
ياهزیچ اب ودیآ یم ناهج نیا هب يرایشوه تروص هب ناسنا .دنک یم راهب و نازخ زا تبحص انالوم.دیایب نوریب يراهب داب ،نم نازخ
 زا هک ار ناسنا زکرم ،اهزیچ اب ندشهدینامه .دنک یم تسرد تسا رکف زا هدش هتخاس هکینهذ نم کی ودوش یم تیوه  مه یناهج نیا
 ییافوکش تیاهن هب یناوج نس رد ودنک یم دشر هب عورش دوخ دعب راهچ رد ناسنا . دنک یم لیدبت مسج هب ،دوب مدع ویمرف  یب سنج
 نازخ و زییاپ.دوش یم بصغینهذ نم طسوت دشاب یگدنز تمدخ رد دوب رارق هک ناسنا ییافوکش و دشر همه ،هنافساتم اما ،دسر یم دوخ
 ییافوکش و تفرشیپینهذ نم رد ام هک ار هچنآ ینعی ؛دیآ یم باسح هب راهب ،ینهذ نم دید زا هکتسیدام داعبا رد ناسنا ییافوکش تلاح
.میور یم ارقهقيوس هب میراد ام و تسا نازخ یگدنز دید زا ،میور یم تیقفوم و یتخبشوخ تمس هب میراد هکمینک یم رکف ومیناد یم
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يروخ یم نان وت هک يرادنپ وت ای
يروخ یم ناج شهاک و رام رهز

3457 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیا زا ودهن یم انب ییامندوخ و هسیاقم بسحرب ار شیگدنزياه هیاپ ودنک یم هفاضاشزکرمياهیگدینامه هب رتشیب هچ ره ناسنا
 یناث و دسافتشک هب تبسن و دوشیم کشخ یگدنز هشیر و لوا تشک هب تبسن ،دشود یم ریش مدرم هجوت ودییآت واهیگدینامه
 زا الماکناسنا هکتساهیگدینامه و اهدرد رد یگدرشف تلاح ناتسمز .درب یم ناتسمز يوس هب ار وا نازخ نیا همادا ورت هزاتینهذ نم
 رایسب وا ردیگدنز شاعترا ودنیب یم نمشد و هلئسم و عنام تروص هب ار یگدنز و تسا هدش مگ اهدرد و اهرکف رد و هدش عطق یگدنز
 .تسا نییاپ

 نآ زا بش و زورتسگرب اب وچ نت
نازخ وتسزیرگرب رد ناج خاش
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 دوز تسناجیگرب یب نت گرب
دوزف ار نآ نتساک دیابب نیا

146 و145 هرامش تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وا ناج ياونو گرب زا ،دوش یم تیوقتینهذ نم هب تبسن ناسنا ودوش یم هفاضااهیگدینامه هب ینعیینهذ نم ياون و گرب هب هچ ره
 تاکرب ریاسو شمارآ و يداش ودوش یم هتسب شنورد ياضف ینعی ،تسایگدرمژپ و نتخیر گرب لاح رد شناج خاش ودوش یم هتساک
میناوت یم هنوگچ اما .دبای شیازفاتناج ات ینک مکاهیگدینامه ياون و گرب زا دیاب ،تناج تیوقت يارب سپ ،دوش یم مک وا رد یگدنز
 نازخ نیا رد دیوگ یم انالوم .میوش هدنز راهب هب و مینک روبع نازخ نیا زا ،ینهذ نم هناسفا رد ندش کشخ و ناتسمز هب ندیسر زا لبق
 راهب ،نآ فارطا ردییاشگاضف و ،دوخ نازخ تیعضو شریذپ و رارقا ابدناوت یم ناسنا و تسا هدش هدیشوپيزیگنا تفگش راهب ،ینهذ نم
 هدنز ار ام ودزو یم ام دعب راهچ هب اضف نیا زا يراهب داب ،زکرم ندش مدع و  هظحل نیا قافتا شریذپ اب ،دنک دلوتم نازخ لد زا ار دوخ
.دنک یم



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

525 تمسق-قشع  ماغیپ يزکرم ناتسا زا نیورپ مناخ

 نازخ ردناتسرمضُم ناراهب نآ
  نآ زازیرگم نازخ نآ تسراهب رد

2264 هرامش  تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 راهب زا دروخیتبرش ،دش نازخ رامیب هک ره
 نم رامیبدهجرب ،ددنخب نم راهب نوچ

1945 هرامش لزغ ،سمش ناوید ، يولوم-

 و اهدرد اب هدشهدینامه يرایشوه ینعی ،نازخ رامیب ،دوش یم ناسنا دعب راهچ دراو هدش هدوشگ ياضف زا هک يراهب تبرش ندروخ اب
 اب هک ار يراهبدابدیرمش تمینغ :دیامرف یم ربمایپ .دوش یم هدنز یگدنز هب ودهج یم رب اج زا ودبای یم زاب ارشیتمالس ،اهیگدینامه
 يزییاپ داب ،امش ناتخرد اب هک دنک نآ امش ياهدبلاک اب هکینازخ يامرس زا دیزیهرپب و ،امش ناتخرد اب هک دنک نآ امش ياهدبلاک
.دنایور یم يراهب داب ودنازوس یم
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 راهب يامرس ز ربمغیپ تفگ
 راهنیز نارایدیناشوپم نت

دنک یم نآ امش ناج اب هکناز
دنک یم ناتخرد اب ناراهب ناک

 نازخ درس زا دیزیرگب کیل
نازَر و غاب اب درک وک دنک ناک

2048 ات2046 هرامش تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 ،دنک یمناج یب و کشخ ار ناسنا و تساهدننازوس ،دزیخ یم رب شنکاو و تواضق و تمواقم زا ودزو یمینهذ نم نازخ زا هک يدرس داب
 يارب نیاربانب .دنک یم نادابآ و زبس ار ناسنا و تسا هدننک هدنز ،دزیخ یم رب هدش هدوشگ ياضف و مدع زکرم زا هک يراهب درس داب اما
 ار ام زییاپ وا كاپسَفَن ات ،دش نیرق انالوم نوچیلقعلا لماک ناسنا کی اب دیاب ،راهب دلوت وینهذ نم نازخ و یئزج لقع نیا زا ییاهر
 سفن رب و دنک لصو لک درخ هب ار ام یئزج لقعدناوت یم هک تسا ناگرزب كاپ سفن اهنت .دنک هدنز ار ام دعب راهچ و دنک لیدبت راهب هب
.دنزب ریجنز و لغ ام
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 ناهج رد يوزج تسا یلقع ار وت رم
ناهج ردنا وجبیلقعلا لماک

 دوش یّلک وا لک زا وت وزج
 دوشیّلغ نوچ سفن رب لک لقع

 كاپسافناک دوب نیالیوآت هب سپ
 كات و گرب تایح و تسراهب نوچ

4054 ات4052   هرامش تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و یتشرد اب هچ ناگرزب .مینادرگن رب يور اهنآ زا و میراپسب ناگرزبياه هتفگ هب لد دیاب ،راهب هب ندیسر و نازخ نتشاذگ رس تشپ يارب
 ویگدینامه و درد شتآياه هنابز زا ام ییاهر ببس و تسام نید نابیتشپ اهنآ نانخس ،یمرگ و شمرن اب هچ ،دنیوگب نخس ام اب يدرس
 .تسیگدنز راهب ون هب ندیسر
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 هاگ ،یگدینامه رد ام طارفا تروص رد و ،بوخ تاقافتا اب و فطل يور زا هاگ ،دیوگ یم نخس ام اب يدرس و یمرگ اب مه دنوادخ هچنانچ
 .نونملابیر تاقافتا اب و رهق يور زا

 ریگب شوخ ،دیوگ درس ،دیوگ مرگ
ریعَس زایهجب درس و مرگ ز نآ ز

شتآياه هلعش :ریعَس-

405 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 رکش نوچ دیوگ فطلشهاگهنحِش
رتَب هچ ره دنکدزیوآ ربهَگ

 ریدقتهغوراد روظنم :هنحِش-

2959 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

تسایربِکهنحِش فطل ناراهب نآ
 تسادخ دیدهت وفیوخت نازخ نآ و

2959 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يزکرم زا نیورپ رکشت اب
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879ةرامش همانرب عوضوم-
سمش ناوید2820ةرامش لزغِتشادربِهصالخ

يدیزُگ هشوگ نم ز وت ،مدیسر وت ِرهش هب وچ-1
يدیدنمیعادِو هب ،متفَرب وت ِرهش ز وچ

 .مدشن هک لوغشمشاورانياهتلاخد اب اسب هچ ،مینهذ نم تلفغ اب هک ارچ ،تفرگ هرانک نم زا-)ادخ(- وا مدیسر دنوادخ ِرهش هبهکیتقو
نم زا تقوچیه هک مدیدن و دوب نم اب هشیمه وا هک یتروص رد .مدرب دای زا ار-) ادخ(- وا يوزج لقع نتفرگ اب ،تروصنیا رد
تسلَا زور نامیپ هبمندش روآدای تهج هب ،ردقنارگ يزابهششیافو اب رای و ناجيانالوم ابمییانشآ ضحم هب اما .دورب و دنک یظفاحادخ
 يدج میمصت هتسویپ نیب مدع زکرم اب نیاربانب .تساه  مرف ناهج رد ،هظحل نیمه رد ،نونکا مه و اج نیمه رد ادخ ِرهش هک مدیمهف
.موش یکی وا اب و کیدزن رای رادید هظحل ات ،زیهرپ دیدجياهیگدینامه اب ،ینهذ نم زا و مشاب منهذ رگاشامت طقف مرف راکنا اب متفرگ
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ینیک رس رب رگا و ،ّینیزُگ فطل رگا وت-2
يدیعِشیارآ همه ،یناجِشیاسآ همه

2820ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هک نم اما .ار وا يافج مدنبب ار اضف مهاوخبمتمواقم اب رگا و هدید ار وا فطل ،منک مدع ارمزکرم يراد اضف اب هظحل نیا رد نم رگا
هنارایشوه ار یگدنز هدننک هدنز يورین  کی اهنت ،شرهق و فطل رد هچ ینعی ،قیمع يراد اضف اب دیاب تروص ود ره رد هک مدش هجوتم
 .دوش یم نم دیع شیارآ همه و ناج شیاسآ همه وا تروصنیا رد .منارب هیشاح هب اراهیگدینامه و منیببمزکرم رد

ین رگا و یناهن هکنآ ،تسوتِتریغِببس-3
يدیدپ هّرذ ره ز هکینایعِدیشروخ همه

2820ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 تیلوئسم رابِریز ،ینهذ نم نتشاد هگن اب ،ام هک ارچ ؛تسا هدش ناهن اهرکفِریز هتفر امتیئادخ هک ،تسا یگدنزِتریغ ببس زا
 ینعی ،يدش نایع دیشروخ همه سپ ؛تسین نینچنیا هنییوگ یم رگا و .میلوغشم نانچمه برخم ياهراک هب ومیور یمن يرایشوه
 رادیدپ یهلا قشع زا هک ،وت يازجا زا هرذ ره ردیهد یم هزاجا یگدنز هب مدع زکرم ندروآ اب وییاشگ یم ار نورد ياضفهنارایشوه
.ینک شخپ و شعترم نوریب هب تسا

يریم و هشوگرگِج وت ،يریگب هشوگ رگا وت-4
يدیرَد هدرپ ار همه ،وتيرَدهدرَپ رگا و

2820ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رد ادخِریم و هشوگ رگج ومیریگ یم ار یگدنز درخ ،مینک ییاسانش زکرم رد اراهیگدینامه مدع زکرم ندروآ اب و یپایپ يراد اضف اب رگا
 هدرپمیهد یم هزاجا یگدنز هب ومینک یم شوماخ ار نهذ تواضق و تمواقم نودب ،اضر و يدونشخ اب ،سپ .میوش یم یتسه ناهجِلک
 رد تواضق وتمواقم اب ،ینهذ نم يردهدرَپ اب هکنیا هن .مینیبب ار ابیز قوشعم يور اهنت مدع زکرم هنارکش هب ات ،درَدِب ارنامینهذ نم
.هن ،میوش اوسر و راخ ناگمه شیپ هک میهاوخباهیگدینامه
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شوَختَیِم هب نامیاِرَس ،شَّوَشُم وت زارفُکِلد-5
يدیشک شوگ ار همه ،يدوبُر شوه ار همه

2820ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و نارگن ینعی ،شَّوشُم وت زا نیاربانب .دریگ یم ارینهذ نم شوهشیدنب اضف اب بترم ،هدشاهنیچ هطقن زا رپ ،ینعی تسا رفاک هک یلد
 ار لک درخ لقع ،قیمع يراد اضف اب مد ره هک ارچ ،هدرک ادیپ یقیقح نامیا وا هدش شوخ يدزیاِیم زا يرس رگا ودوش یم برطضم
.دشک یم دوخ تمس هب ار همهِشوگ و هدیدزد اراه شوه همهِشوه ،لکِدرخ لقع ،ینعی دنمشوهِلقع تروص ود ره رد .دریگ یم

یمِورگاهرَس همه ،يِدِورگاه لُگ همه-6
يدیرخ گرمِفک ز ار نآ مه و ار نیا مه وت

2820ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 اب دیاب ندش زاب يارب نیا ود ره ،ینعی .تسا هدیرخ گرمِفک هب ،ار ام هتسبینهذ نم رس مه و هتسب هچنغ لگ مه ،دنوادخ :دیوگ یم
 رب یناسنا يرایشوهدروم رد یگدنز نوناق ،سپ .دنوش افوکش و زاب ات دنورب راهبِداب راظتنا هب ،ناتسمز ینعیِيد زا ،زیهرپ و رکش و ربص
.دوش یکی وا اب و قبطنم يرایشوه رب يرایشوه ،يدزیاِدرخ نتفرگ اب ات دریمب نادنخاهیگدینامه هب تبسن هک تسا قادصم نیا

لُکِيوس تسین یهر وچ ،لُگ رددَوْبَن افو وچ-7
يدیمَع ويدامِع هک ،لّکوت تسوت رب همه

2820ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 اما .میرادنلُک يوس هب یهار و هتشادن افو الصا ،تسا ملسم بوخ ،میوش یمهدینامه تدش هب يوزج لقعيدرخ یب رد امهکیتقو
 وا هب زیچ همهرخآ و لوا هکدناد یم نیقی عطق هب وا هک ارچ ،دنک یم لکوت وا یگرزب تیاهنیب هب ًامامت هک دراد هار لک يوس هب یسک
.راوتسا تسا ینوتس وا و هدش متخ
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دندیرُبِبفَک يرفن فسویةرهچ زا رگا-8
يدیرُب لقع و لد ز ار ناجِفسوی دص ود وت

2820ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و لقع ،وا هاگن هشوگ  کی اب هک تسا نایب لباق ریغ قوشعم ییابیز ینعی ،دنربب ار ناشتسد اهنآ هدش ببس فسوی هرهچ ندید اب هچ رگا
 ظفح ار دوختیفسوی قیمع يراد اضف اب مد ره دیاب هکلب ،مشاب یکتم دوخ مسج هب یتح دیابن نم ،سپ .درب یم نایم زا ار یسک ره لد
 .دهدب نم هب ارشیهاگآ و كاپینهذ نمِتامهوت ره زا ار ملقع و لد وا ات مراد هگن ملاس و
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یصخشِتروصینُک وت ،ینوخ ز وّيدیلپ ز-9
يدیلپِيوب زا يو گنسرف ود هب دزیرگ هک

2820ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دوخ يدیلپ و نفعتم يوب نینچ زا ناسنا نامه هک ؛ینیرفآیم ییابیز هب ار ناسنا تروص و مسج ،ینوخ و يدیلپ زا شنیرفآ تقلخ رد وت
لعفی وقلطم رداق وا ینعی !؟یناسرب روضح يرایشوه هب ار امینهذ نم یناوتن وت روطچ لاح .تسا يرارف ،هدش قلخ زیچ نامه زا هک
.تساءاشی ام هللا

��  هرهز-
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 ،880ۀمانرب .جرک زا متسه هنازرف ،توق ادخ ،روضح جنگ نارای و ناتسود همه و يزابهش ياقآ منابرهم و يونعم ردپ تمدخ مالس اب
2834 لزغ

یماج قشع ز ناتسب يداش و یکرابم هب
 ؟یماکخلت تساجک هکشبارش دنک ادن هک

 .ببس یب يداش و یگدنز سنج زا یتفایرد و قشع سنج زا ینتساوخ .ینهذ نم سنج زا هن ،روضح سنج زا ینتساوخ ،نتشاد بلط
 سنج زا ینتساوخ .اه یگدینامه زا لصاح ياهدردةدنهد افش و شخب يداش بارش ،نیرفآ یتسه و شخب ناجِبارش ماج نتفرگ
 نیا ،هدش هدوشگ ياضف نیا رد نوکس و توکس ،يدبا بان هظحل نیا رد نتفرگ رارق ،طاسبنا سنج زا ،مدع زکرم و هدش هدوشگ ياضف
 ياپ يور ربنداتسیا ،ییاتکی رحب رد روانش .ینهذ نم هب تبسن انف ،ندش تسود لامج وحم .تسا یگدنز اب تدحو سنج زا هک هظحل
.نورديوزارت ندوب نازیم ،روضح عمش ندش نشور .ندوب تاذ هب مئاق و روضح
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 هکيا هظحل .يرادن ییاناد چیه هکیناد یم هکيا هظحل .لک درخ ناتسد هب تدوخ ندرپس و زکرم رد هاش تنطلس تختییاپ رب
 .ادختیاهن یب و تیدبا سنج زا ،یتسه یکی وا اب تاذ رد و وا دادتما هکلب ،یتسه ادخ دوخ و قشع سنج زا هکینک یم ییاسانش
 ای ویبرقم هتشرف چیه و وا و یتسه وت طقف هکيا هظحل .درادن ینایاپ هکيا هظحل .دوش یم زاغآتنورد رد قشع یهاشداپ هکيا هظحل
 یبلط نینچ اب ،هظحلنیاببس یب يداش و هوکش .تسا ندش تسلا نامیپ سنج زا ،ندش یکی هظحل .تسین امش نیبيا هدیزگرب ربمایپ
.دوش یم يدبا یگدنز دوخ زا قشع بارش ماج نتفرگ و

 يادن هب ،یتفرگ یگدنز زا ار یفاص یم ماج ،ییاشگ اضف اب هک لاح .سب و ار شدوخ طقف یگدنز زا هاوخب ،» ناتسب « :دیوگ یم انالوم
ره زا دنک كاپ و دهد افش ارتزکرم ،دهد تاجن یماک خلت زا ار وتدهاوخ یم !.نک هجوت ،دنک یماوجنتناج شوگ رد هک یگدنز
 رد و روضحيداش نیا و ندش هدنز و ندرم نیا تسابیز هچ .شدوختیاهن یب و تیدبا هب دنک هدنز وینهذ نم هبدناریمب ،یگدینامه
 هب ار تدوخ و شاب طقف وت ،دنک لیدبت ار وت ات ،نکن لاؤس ،نامب یقاب هدش زاب ياضف نیا رد و نک توکس سپ .ندوب یگدنز رضحم
.دنک لیدبت هتخپ رز هب ار وت ات ،راپسب واناکف نک
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 دوخلباقم رد و هدب وا هب ارتیاه درد و شاب یضار ،نک ربص ،نک نازیمتزکرم هب مدع ندروآ اب ارتنورديوزارت ،نکن دب و بوخ
 قشع شزاون اب ارتزاورپ لاب و رپ ودهد یم افش ارتیاهدرد .دنک یم اهریتّینم ره زا ،یفاص بارش زا یماج اب ار وت وا .ریگب ار یگدنز
.تسود رب ات نک زاورپ و راذگب هار نیا رد مدق رظان روضح اب هدش هدوشگ ياضف نیا رد لاح .ینک زاورپییاتکی ملاع هب اتدزاون یم

 تسد ود ره وت ًامئاد نز بلط رد
تسا ربهر وکین هار رد بلط هک

979 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 تسین هار نداشگ رد نیادیلک یب
 تسین هللا تنس ،نانبلط یب

2387 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

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

1197 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دیشاب داش
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 .قشع ناناوجون و ناکدوک هژیوب نازیزع همه تمدخ تدارا و مالس ضرع اب و ادخ مان  هب

                     رایتخا و ربج
 تسه هکيروط  نیمهمتیعضو و منک رییغتمناوت یمن نم :مییوگب و میهد همادا دوخینهذ نم ياهراک هب و مینامب نهذ رد ام یتقو
 هدافتساتسرد هداد ام هب دنوادخ هک يرایتخا تردق زا ادخ دادتما ای يرایشه ناونع هب و میتسهینهذ نم لرتنک رد سپ ،دشاب دیاب
 ،میهد یم رده ار دوخ تقو ومیشک یم كرس بترم یعامتجاياه هناسر هب ای ومینیب یم ار ینویزیولت همانرب ره یتقو ًالثم .مینک یمن
 .مینام یمهرهب یب ،دننک یم نشور ام يارب ار زیهرپ غارچ هک رایتخا تردق و ییادخ درخ زا و میداتفا ریگینهذ نم ربج رد سپ

 رایب یقرفِیپ لد يا لاثم کی
 رایتخا زا ار ربج ینادب ات

1496 هرامش تیب ،لوا رتفد-،يونثم ،يولوم-
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 وت زا مه هک هدش ام ریگ  نابیرگ هک تسا یتخبدب هچ نیا ایادخ :مییوگ یم دعب ومیهد یم رارقشربج وینهذ نم عاعش تحت ار دوخ ام
 هدرکبیصن یب ادخ يا ،وت نوچ يردپ زا ار ام نهذ رد ندنام .تسوت اب ام رادید ببس هکنامنید زا مه ومیا هدنام ادج هدش مدع لد و
 ار یتسرپ درد و یتسرپ رواب رگید فرط زا یلو مینک تاقالم ار وت میهاوخب و میشاب وت اب ندوب یعدم تسا نکمم روطچ .میا هدش میتی و
 تمحز یلیخ دیاب .تسین نکمم نیا هن .دنوش یم ام كاروخ بترم هدنیآ و هتشذگياهرکف یتح و ،میهد یم رارق دوخ یگدنز يوگلا
 .دور نوریب ام زا زاس درد و هاوخدوخینهذ نم نیا ات میشکبهنارایشه درد و میشکب

 ؟میرک يا ار ام تسا یتخبدب هچ نیاک
میتیوت یب ام هدنام نید و لد زا

558 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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دَوَر نوخ سبتا هدید زا و لد زا
دَوَر نوریبیبِجْعُم نیا وت ز ات

3215 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ینیبدوخ :یبَجْعُم-
 یشاب وت هک سنج کی زا نامیارباه مدآ همه و زیچ همه ،مینیب یم وت قیرط زا یتقو .تسا شخب  تذل وت دید قیرط زا ندید ردقچ اما
ما یگدنز رد تسايا هبرجت نیا .دوش  یم ام یگدنز مکاح ییابیز و یتسود و حلص زا راشرسِناهج .يدرد هن و تسه یمشخ هن .دنتسه
 تلاح نیا ات میشاب بظاوم یلیخ هکدنهد یم ام هب ییابیز رایسب دنپ زیزعيانالوم اما .میایب رانک شمالک و یصخش ابمتسناوت یمن هک
 یلیخ هکمیوش یم هجوتم دعب ،مینک تبحص یسک اب نورد هدش هدوشگ ياضف نیا دروم رد رگا ًالثم ؛میهدن تسد زا یتحارب ار شیاشگ
                    .مینک تفرشیپ رتشیبییاشگاضف و يونعم ریسم نیا ردمیناوت یمن و میتفرگ رارق ینهذياه نم دید یفنم رثا ریثات تحت دوز
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دش هدید ار ملد نوچ وت هدید
دش هدیدِقرغ ،هدیدانِلد نیا

99 هرامش تیب ،مود رتفد-،يونثم ،يولوم-

تفگب وت ار ناشن نیاروایم نیه
تفهن لد ردنا راد ار نخس نیو

1678 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار نآ ردق ارچ .تسا اهب نارگ یلیخ سپ ،تسا هدش هتشون مظعا مسا شتشپ رد هک تسام يرتشگنا متاخ هدش مدع لد نیا یتقو
 رگا مینادب ؟دوشهدینامه هرابود و دیآ رد سفن ناطیش راکش هب ام هدش مدع لد هک میهد هزاجا ارچ ؟میهدب تسد زا یتحار  هب و مینادن
 .میا هداد تسد زا ار دوخ رایتخا ومیا هدشینهذ نم ربج راچد ًامتح نیاربانب ،دنک راکش ار ام متاخ نیا ،ناطیش
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راد شوه وتسلد نیا وت ِمَتاخ
راکشمَتاخ ار وید ددرگن ات

1151 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 نیامیناوت یمنینهذ نم اب میریذپب دیاب ،میدرک هدولآ ار دوخ زکرماه یگدینامه قیرط زا ندید و نهذ رد نتفرگ رارق اب هک لاح
 قافتا فارطا ردییاشگاضف اب ،ندرک زیهرپ و دوخ رایتخا تردق يریگ راکب اب هک تسه دنوادخ تایانع نیا هکلب ،مینک كاپ اراه یگدولآ
 .دنک یم كاپ ام زکرم زا اراه یگدینامه نیا مه ادخ ،مدع زکرم هب ندش دهعتم و هظحل نیا

لِهِب وت ارثَدَح نیامییوشِب ام
لدِراک هنطَمَن نیا تسا تسدِراک

                                    نیگرس ،عوفدم :ثَدَح-
ندیلِه ردصم زا رما لعف ،نک اهر :لِهِب-
                                 بولسا ،شور ،عون :طَمَن-
111 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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تتردق رپ ناتسد ردییاه نامک ام .شخبب ار تدوخ درخ و ریبدت امینهذ نم هتشگرس لد نیا هب و نک کمک ام هب تدوخ !ایادخ سپ
 يریت نوچمه ارترکب درخ و هناقالخياهرکف مه وت و مینکییاشگاضف بترم هکمیهد یم لوق ام .یتسه وت یعقاوزادناریت .میتسه
 دیفمو قالخ امياهرکف ،میشابینهذ نم رد یتقو ات نوچ ،مینک لمع و رکف تسرد ناهج نیا رد ات نک باترپ ام هدیمخ نامک زا
 هنوگچ میدرکتقد نونکات ًاعقاو ام ایآ .منک یم نوریب تلد زا اراه یگدینامه نیا هنوگچ نم ،نک هاگن :دیوگ یم ام هب مه ادخ .دنتسین
 رادیب اتیشک یم درد و یتسهتا ینهذ نم ربج رد ای :تفگ و داد ناشن ام هب ار هار ود ؟دنک یم نوریب ناملد زا اراه یگدینامه دنوادخ
 زا اراه یگدینامه مه نم تقو  نآ .ییآ یم نم يوس هب ندومن زیهرپ و رایتخا تردق زا هدافتسا اب و ندرکییاشگاضف اب هناهاگآ ای يوش
 تسا يراج ادخ تاکرب و لضف نآ زا و هدش زاب هک یلد .تسا یکین وّرب و رون زا رپ لد نینچ رظتنم دنوادخ سپ .منک یم رودتزکرم
 .تسه زاس درد هکینهذ نم ضبقنم و یگنس لد هن

شخب ریبدت ار هتشگرسِلد نیا
 شخب ریت اروُتودياهنامک نیو

371 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 منک نوریب شلد زا نیا رگم ات
 منک نوچشعفد هک نک اشامت وت

285 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ّرِب و رونرُپِلد نآ يارب زا
رظتنم اهلدِناطلس نآ تسه

                                                         یکین :ّرِب-
888 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

سولاچ زاتخدرهم ،مارتحا و رکشت لامک اب
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