
 و مینک يراکمه یگدنز اب رگا ،تسا روضح يرایشوه هب یمسج يرایشوه لیدبت ،رشب تقلخ زا یگدنز دوصقم

 .میرب یم هرهب قشع ۀنارک یب تذل زا ،درد ياج هب مییاشگب ار اضف

 
 راک رخآ تسشنب يراک هب داتسا یک ره

 تسشنن نآ بلط زک ، نآ دراد نآ راک

 سمش ناوید 413 لزغ

 

 یم و يداتسا ياعدا هار نیا رد ،تسا روضح يرایشوه هب یمسج يرایشوه لیدبت ،ام تقلخ زا یگدنز روظنم

 هک تسا نیا یقیقح بلط ،میریم یم ینهذ نم اب رخا رد و دریگ یمن تروص لیدبت نیا هنرگو مینکن مناد

 .مینک میلست نیرفآ ناج هب ار ناج میهاوخب

 
 چیپم وا راک و دزد سفن درِگ

 چیه تسا چیه ،قح ِراک هن نآ هچ ره

 1063 تیب يونثم مود رتفد

 

 زا یگدنز دوصقم ،دنرادن ینامیشپ و درد زج یلوصحم اریز مینک يرود دنتسه یکی ود ره هک ناطیش و سفن زا

 میشاب ینهذ ياه نم ياه شوم نابهگن ،میراد هک يدازآ ةدارا و صیخشت ةّوق اب هک تسا نیا ناهج هب ام ندروآ

 .دندزدن ار نامیرایشوه مدنگ ات

 
 نک شوم رش عفد ناج يا لوا

 نک شوج مدنگ عمج رد ناهگناو

 380 تیب يونثم لوا رتفد

 
 نم شوگ رد دسر یم شبآ گناب

 نم شوه و ریمض ددرگ یم تسم

 3266 تیب يونثم مراهچ رتفد

 

 شوگ اب قشع شاعترا نیا ،میراد ییالاب یتایح يژرنا و میناوخ یم زاوآ ،میصقر یم ،میداش لیلد یب ام یهاگ

 یتسم هب میناوت یم هظحل قافتا شریذپ اب و دونش یم ار ادخ يادص تسا ناهنپ ام ریمض رد هک ییونش توکس

 .میوشن هدینامه يزیچ اب و میشاب مدع زکرم بقارم رگا ،میسرب ببس یب يداش و

 



 ریذپب تخفن ز ور ، تدهد ناج وا مَد

 للع فوقوم هن ،تسا نوکیف نک وا راک

 سمش ناوید 1344 لزغ

 

 تسا نداد هدژم تفگ نیا ،مهَو شیپ

 تسا نم دقن ،هچ هدژم :دیوگ لقع

 3270 تیب يونثم مراهچ رتفد

 ینهذ نم تامهوت =مهَو

 

 و مینک کین ياهراک رگا :دیوگ یم و دناد یم هدژم ای هدعو کی ار ادخ روضح ،تسین شیب یمهوت هک ینهذ نم

 وا هب میناوت یم دقن هظحل نیمه و تسا تیئادخ ام لصا هک یلاح رد ،میسر یم ادخ هب ،مینک نانچ و نینچ ای

 .میوش هدنز

 

 دیشیوخ شتآ نآ مزیه امش زورما

 دیئادخ رون امش ، درم ناتشتآ ای

 سمش ناوید 656 لزغ

 

 دزادنایب شیاهیگدینامه رگید و هسیاقم ،عقوت ،صرح ،شجنر ،مشخ ،شتآ رد مزیه ینهذ نم اب دناوت یم ناسنا 

 رون اب و دنک شوماخ ار شنورد شتآ يرازگرکش اب و دیاشگب ار نورد ياضف دناوت یم ای ،دنازوسب ار شا یگدنز و

  .دوش یکی ادخ

 

 نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ

 ناهراو و رازگاو تناما نیا

 182 تیب يونثم مجنپ رتفد

 

 ،مینک كرت ار ایند راب کبس و مینک رازگاو دیاب یماو نوچمه میدش هدینامه اهنآ اب هک ار ییاهزیچ مینادب دیاب ام 

 هظحل کی ای و میشکب شود هب لاس دص ار تناما راب میهاوخ یم هک دراد یگتسب ام لمع  تردق و رایتخا هب نیا

 .مینک كاپ ادخ ریغ زا ار نامزکرم و میوش میلست

 

 يوش هگنآ قح روظنم الد وت

 يور دوخ لک يوس يوزج وچ هک



 2243 تیب يونثم موس رتفد

 

 ار زیچ همه و دوش وخ رحب ات دورب ییاتکی يایرد يوس هب تمواقم نودب هرطق نوچمه هک تسادخ روظنم یلد

 يوس هب زگره و دنام یم ییامندوخ و صرح و درد يوخ رد تسیگدینامه ۀتشابنا هک یلد اما ،دهد ياج دوخ رد

 .دور یمن لک

 

 انف ات لّتبت تاماقم زا

 ادخ تاقالم ات هیاپ هیاپ

 4235 تیب يونثم موس رتفد

 

 نیا يارب و میتسین ینهذ نم ام ،تسا روضح يرایشوه هب یمسج يرایشوه لیدبت ،رشب تقلخ زا یگدنز روظنم

 میلست یناسآ هب ایند ياهزیچ يریذپانف لباقم رد ات میریمب دراد یمسج يرایشوه طقف هک ینهذ نم هب دیاب لیدبت

 .میسرب ادخ تاقالم و حور یگنادواج هب و میوش

 

 دوجو دص دنیب گرم ردنا هکنوچ

 دوجو دنازوسب هناورپ وچمه

 3966 تیب يونثم لوا رتفد

 

 میتسین رضاح رگید و میشچ یم ار یگدنز نیریش معط ،میریمب ینهذ نم هب و مینک ییاشگاضف هظحل کی رگا

 .دنزوسب نامیاهیگدینامه ات میدرگ یم مدع رون رود هب هناورپ لثم ام ،میوش عطق یگدنز ینیریش زا و میدنبب ار اضف

 

 ار درز و دوبک ۀشیش نآ نکشب

 ار درم و ار درَگ یسانش ات

 3959 تیب يونثم لوا رتفد

 

 ،اهدرد زمر هک ار درَگ و ،مینک یم هاگن ینهذ نم درز و دوبک ۀشیش تشپ زا ار ناهج نوچ تسا طلغ ام دید

 .میهد یمن صیخشت ،تسیگدنز و روضح زمر هک درَم زا تساهرواب و اهرکف

 

 دوبک ۀشیش یتشاد تمشچ شیپ

 دومن یم تدوبک ملاع ببس ناز

 1329 تیب يونثم لوا رتفد



 

 دَوب وت لاح دقن تمایق سپ

 دوش لَدبم نیمز و خرچ وت شیپ

 3262 تیب يونثم مراهچ رتفد

 هدنوش لیدبت = لَدبُم

 

 ار نامه مینک یم لمع و رکف ای میراک یم نونکا هک هچنآ ،تسا هظحل نیمه تمایق ،تسین هدنیآ رد تمایق

 ةدننک لیدبت دناوت یم ،دنک یم ییاشگاضف هک یناسنا ،میوش یم هدنز تاذ نامه يور رب و مینک یم تشادرب

 .دشاب شناهج و مسج نیمز و شنورد نامسآ

 

 دیشک تسناوتن تناما راب نامسآ

 دندز هناوید نم مان هب راک ۀعرق

 184 لزغ ظفاح

 

 یهاگآ نیا ،دشاب هاگآ ،شا یهاگآ زا و دوش هدنز ادخ تیدبا و تیاهن یب هب دناوت یم هک تسیا هدنشاب اهنت ناسنا

 يدزد ام تناما زا ات میشاب ینهذ نم ياه شوم بظاوم دیاب ام و دراد هنارکیب یتذل و تسا قشع تناما نامه

 .دننکن

 

 وا مان تسدش قشع ،تسیا هنارک یب تذل

 ؟دَوب ارچ افج هنرَو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

 سمش ناوید 560 لزغ

 

 و درخ و قشع تذل نورد ياضف ندوشگ اب ات درپس وا هب ار قشع تناما دنوادخ هک تسیا هدنشاب اهنت ناسنا 

 دوخ يادخ هب میهدن شوگ ،تسافج و یساپسان و تیاکش هک ینهذ نم دعاوق هب ام رگا ،دشخبب وا هب ار شتمحر

 .میا هدرک افو

 

 ��یمارگ نارایمه و روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ساپس اب

 جرک زا ابید


