
 
 ��بدا ضرع و مالس اب
 
 :مراذگب كارتشا هب مناتسود اب متساوخیم هک سرخ ناتساد زا ییاهغارچ
 
 ،تایبا رارکت ،همانرب ندرک شوگ اب بلط نیا ،نامیرایشه حطس نتفر رتالاب بلط .درد هب رارقا ،متسه اهدژا ناهد رد هکنیا هب فارتعا .1
 .دوشیم یلمع يونعم نارای ياهماغیپ ندرک شوگ
 
 ددم ملاع رد دننادرم ریش
 دسر نامولظم ناغفاک نامز نآ

 1933 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نزور ندنامزاب يارب ینهذنم ياهنیرق زا زیهرپ ،تمواقم و تواضق مدع ،يونعم نارای ،ناگرزب ماغیپ ندینش يارب نهذ ندرک توکس  .2
 .شوگ ندیشون و ماغیپ شاعترا نتفرگ و نورد
 
 شوگ ز نک نوریب ساوسو هبنپ
 شورخ نودرگ زا دیآ تشوگ هب ات

 1943 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ماکز ینیب زا و زغم زا نک عفد
 ماشم رد دیآ رد هللا حیر هک ات

 1945 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يارب بسانم نامز نییعت و یتولخ ندیزگ ،تایبا ندینش ،همانرب ندرکاشامت ياهبقارم تلاح و ییاشگاضف اب ینعی ،ییاشگاضف رد بلط .3
 .دوش هتفرگ نامتسد ات اهماغیپ ندرک شوگ ،همانرب لماک ندید
 
 رپ فطل هبعک هب یناتیمن رو
 رگهراچ رب یگراچیب نک هضرع
 1950 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .ینهذنم يدیماان سح ربارب رد ربص ،ینهذنم یشیدنا یبایمک ربارب رد ربص ،ینهذنم يربصیب ربارب رد ربص .4
 
 ربا ناشفا ریش و داب يوه يوه
 ربص وت تعاس کی دناام مغ رد
 
 ییهدینشن مکقزرلا امسلا یف
 ییهدیسفچ رب هچ یتسپ نیردنا

 
 لوغ زاوآ ناد تیدیمون و سرت
 لوفس رعق ات وت شوگ دشکیم
 1957 ات 1955 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 لح هب ینهذ تروص هب دراوم يرایسب رد و مینکیم يونعم راک هب عورش نهذ اب هک ارچ ،دوخ صیخشت رب ناگرزب نخس نداد تیولوا .5
 .دنراد لماک يدید ناگرزب هکیتروص رد ،میزادرپیم دوخ شلاچ
 
 هدش هدناوخ دور                      دود رس ردنا هک شناد اسب يا
 دور رس دوخ نادب رورس دوش ات

 
 شاب ياپ وت دور هک یهاوخن رس
 شاب يار بحاص بطق هانپ رد
 1984 و 1983 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 
 
 ناج تسوا رکف و تسا شقن وت رکف
 ناک تسوا دقن و تسبلق وت دقن

 1986 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-



 
 .دوخ يور ندرک راک رب ندش لیاق تیولوا و ندرک يونعم و یلام ناربج و ندوب ناگرزب تمدخ رد .6
 
  ار وت رم دناهر يداتسا كوب
 ار وت رم دناشک نوریب رطخ زو
 
 نیه تسین تروز وچ نکیم يراز
 نیب هار زا شکم رس يروک هکنوچ
 1990 و 1989 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 زین نارگید و دوشیم ام رد یفنم شاعترا شهاک ثعاب ،دوخ يروک و صقن و يزاوآ تشز هب رارقا .لیاس يروک ناتساد زا ییاهغارچ .7 
 .دنشاب اریذپ ار ام و هدوب اشگاضف ام ربارب رد دننکیم یعس
 
  دینک اتود ار محر يروکود رب
 دینک اجنگ ار جنگان نینچ نیا

 
 هلگ نیز دش مک زاوآ یتشز
 هلد کی تمحر هب يو رب دش قلخ
 2000 و 1999 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رارکت و اهماغیپ ندینش و همانرب ياشامت رد دهعت هب همادا هنارایشهدرد ندیشک اب و ییاسانش و دوخ يور راک يارب ینهذنم راکنا ياشامت .8
 ندنام و ماغیپ نتشون رد دهعت اب .میناریم دوخ زا ار سرخ ياهلیح ره هب هنوگنیا هب ،دنکیم همادا رد تمواقم نهذ ياهلحرم رد نوچ .تایبا
 .يونعم هورگ رد
 
 تسینمشد زا رتب هلبا یتسود
 تسیندنار یناد هک هلیح ره هب وا

 2015 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ندرپس یشومارف هب يارب نهذ شالت و ام هب ام روضح شخب ياهکمک راکنا و يدرکن تفرشیپ وت هک نهذ ندرک دیماان ياشامت .9 غارچ
 .اهيوس هب ام نتخادنا و ام رد سرت داجیا و یناوتان سح نیقلت و تاقافتا ییامنگرزب و نهذ رد جاجاوعا و ام روضح هجو
 
 يدمآ گنت هسوسو و لایخ زا
 يدزیم مايربمغیپ رب نعط
 2039 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دنزادنایم نهذ هخرچ هب ار ام ،ام ینهذنم کیرحت اب هک ینهذنم ياهنیرق زا زیهرپ .10 غارچ
 
 ؟دروآ قشع اجک فسوی رب گرگ
 دروخ ار وا ات رکم زا رگم زج
 2057 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ژورن زا سگرن ،مارتحا و قشع اب

 


