
 ��بدا ضرع و مالس اب

 

  نیعل سیلبا لاس نارازه دص

 نینموملاریما لادبا  دوب

 3296 تیب ،لوا رتفد ،يولوم-

 

 تشاد هک يزان زا مدآ اب دز هجنپ

 تشاچ تقو نیگرس وچمه اوسر تشگ

 3297 تیب ،لوا رتفد ،يولوم-

 

 ینهذنم هب لیدبت ام ینهذ نم و مینکیم راک ینهذ نم اب میراد ینهذنم نوچ مینکیم راک دوخ يور یتقو اهتدم ات

 ار ام لمع و رکف و دنزیم اج روضح ناونع هب ار شدوخ اهتدم ات تسام رد سیلبا هدنیامن هک ینهذ نم ،دوشیم يونعم

 زا یهاگ و تسا ینهذ نم زا ام لمع و رکف یهاگ درادن تیعطق و تسا یبسن نوچ ام يرایشه و دنکیم نییعت

 .تسا روضح يرایشه

 

 اب ام هکنیا .دیآیم الاب اهدرد و اهشلاچ نامز رد رگید ياهناسنا نورد روضح و ام نورد رد  روضح اب ینهذنم ندز هجنپ

 سنج دروم رد ام ردام زا هک يدرد ای دشاب ام هتشذگ زا يدرد روآ دای وا لعف ره ینعی ،مینیبب ار دوخ رسمه درد کنیع

 ياهراتفر يرس کی هب هشیمه ارچ هک ،میمهفب میناوتیمن دوخ ام و تسه ام رد کنیع تروص هب و هدیسر ام هب درم

 .میهدیم ناشن شنکاو ای دوشیم داجیا ام رد تمواقم ای ،میراد تیساسح نامرسمه

 

 نینچمه ارچ مینادیمن و هدیسر ثرا هب ام هب یگچب زا هک نامیاههچب ياهشلاچ و اهراتفر ندید درد کنیع اب روطنیمه

 .میهدیم ناشن نامکدوک راتفر هب تبسن يدیدش شنکاو

 

 یهاگ .دیجنسب دوجوم تیعقاو اب ار دوخ شنکاو هراومه دیوگیم نآ رد هک تسه یمومهفم يورپدنزرف یسانشناور رد

 و تسا دوجوم تیعقاو زا رتشیب رایسب ،میهدیم وا حیحصت يارب نامکدوک راتفر هب تبسن ام هک یشنکاو مینیبیم تاقوا

 هک میشاب نامنادنزرف هب دوخ شنکاو و دوخ راتفر رظان دیاب و دیآیم شیپ درد کنیع رثا رد نهذ جاجوعا هک تساجنیا

 ،تسا هتشذگ زا يدرد و هنیک زا نیا ای و نامکدوک تیبرت يارب تسا قشع و ییاشگاضف و تیلوئسم سح يور زا ایآ

 .تسا هدیسر نامردام و ردپ ای ردارب ای رهاوخ زا الثم هک

 

  ناینیشیپ نآ قالخا تسه وت رد

 نامه یشاب وت هک یسرت یمن نوچ

 3114 تیب ،مود رتفد ،يولوم-

 



  درک هچ رخآ فیعض نآ ار ناوع نآ

 درد و رجز هنیک هب ار وا دهد هک

 4663 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ییاهدرد ای اه یتخس تلع هب دیآیم الاب يدرد یتقو اهشلاچ رد ،تسا تروص نیمه هب زین اهتیعضو و نامدوخ دروم رد

 ندید اب و تسا مدآ ای روضح اب سیلبا ای ینهذنم ندز هجنپ ،دیآیم الاب درد ياضف یتقو ،میاهدرک هبرجت هتشذگ رد هک

 .میراد دوجوم تیعقاو و تقیقح اب بسانتمان یلمع و رکف ای شنکاو و میوشیم نهذ جاجوعا راچد درد کنیع اب تیعضو

 

 هار و ینهذ ياهنم هب ندرک عوجر زا تدش هب ندش جیگ و اهدرد ندمآ الاب نامز رد هتشذگ رد متشاد هک یتایبرجت زا

 یخرب .میاهتشاد اهنیرق زا زیهرپ و میاهدرک راک دوخ يور یتدم هک ام اصوصخم ،میزیهرپب دیاب اهنآ زا نتفرگ لح

 تسرد و یقطنم رایسب هتسوپ رد یبسانمان لح هار دوخ درد و هنیک اب تسا نکمم هک دنتسه ام فارطا ینهذ ياهنم

 .تسا رهز الماک ام يارب هک دننک ناممیدقت

 

 نوناق قبط یتح هک تسا هدش امش هب هک یملظ رطاخ هب ،تسا یقطنم الماک رهاظ رد و دراد ماقتنا يوب هک یلح هار

 هب ندیسرن و نآ زا دعب ینامیشپ و نادنزرف یگراوآ و یگدنز کی یگدیشاپ مه زا زج نآ هجیتن یلو تسا تسرد نیا زین

 .تسین تخبشوخ یگدنز هلضاف هنیدم

 

 هن ناکیدزن روضح يرایشه يور زکرمت و ندیشخب و عقوت ندرک رفص ،هنارایشهدرد ندیشک و ییاشگاضف و ربص اب

 هن تسا درد هدوت و مهوت رب ،تسا ینهذ نم رب طقف ریصقت ،تسین سک چیه تسد ریصقت هک نیا و اهنآ ینهذنم

 درد زا هتفرگ تأشن  راکفا و لامعا و درد تکرح نیب مدع مشچ اب و مینکیم زاب ار اضف یتقو .ام ناکیدزن ای ناسنا

 و مینتیم نایفارطا و دوخ فارطا رد ار ینمیا زا ياهلاه هظحل نامه رد ایوگ مینیبیم نایفارطا و دوخ رد ار ناگتشذگ

 نشور هب کمک ،هدش هدوشگ ياضف زا يژرنا و دروخرب و لمع اب .میوشیم نارگید و دوخ رد درد مهوت شزیر ثعاب

 .مینکیم هظحل نیا ندش

 

 

 ار مشچ دیاشگ هک تیانع زج

 ار مشخ دناشن هک تبحم زج

 838 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

ً اتجیتن مدمآ رد شنکاو هب تدش هب نم و دمآ شیپ مرسپ و مرسمه نیب یشلاچ هتشذگ هتفه ،متشاد هک يرگید ۀبرجت

 یتقو متشاد ار هبرجت نیا اهراب .مدرک ساسحا ار سرت دوخ رد زاب و مدش مرسمه رد يرتشیب ياهدرد ندمآ الاب ثعاب

 رت نیگمشخ و نیگمشخ ياهبرگ دننام اسب هچ و دیآیم رتالاب درد و هنیک زین لباقم فرط رد يوش یکی سرت اب

 .تسا مشخ هدننک کیرحت سرت دوخ ایوگ و دهدیم شیازفا ار مشخ درد يژرنا ،سرت درد يژرنا نیا ایوگ .دوشیم



 دوجوم قافتا تقیقح زا رتالاب یلمعلا سکع زاب و تسا نهذ جاجوعا نیا هک یمهفب و ینیبب ار دوخ سرت هک نآ کی

 یم شکورف وا مشخ و دوش یم شعترم مه لباقم فرط هب و دوشیم نیزگیاج شمارآ ،دنکیم شکورف سرت ،تسا

 .دوش یم فقوتم ندش رتشیب زا لقادح ای دنک

 

 هاگن یتقو یلو تسا هدیسر ام هب ندش هتفرگ رارق تنوشخ و هلمح تحت ای و ندرم زا سرت يارب ناگتشذگ زا ام سرت

 .دوریم نیب زا نآ مینکیم

 

 يادص یلو نم ،دنک ریگلفاغ تساوخ ار نم زور کی و دوب هتفرگ یعونصم کسوس کی شدلوت يوداک يارب مرسپ

 ،مدیشک بقع ار دوخ ياپ و مدید دوخ رد ار سرت ،دش کیدزن نم ياپ هب یتقو مه زاب یلو مدینشیم ار يزاب بابسا

 تتسد يور میرازب  میراذگب تسا یعونصم کسوس نیا نیبب نامام هک دندرکیم رارصا نم هب مرتخد و رسپ دوب بلاج

 رد یبش هک مدوب هدرک کسوس زا هک یتشحو زا یکدوک تارطاخ رطاخ هب نم زاب نیا دوجو اب یلو تتروص يور ای

 متسشن عبر کی و تفرگ لکش نم رد ییاسانش هظحل کی ،منک ار راک نیا متسناوت یمن ،دوب متروص يور هناخ تایح

 .تسا تروص نیمه هب زین نم ياه سرت مامت مدید

 

 َرَطخْلا َو ُءاتشلا َلاز َرَطبلا َو ُعیّبرلا َءاج

 َرَفْتغُت ایاَطخْلا ُُلک ُهَدِنع ِّبَر ِْلضَفْ ِنم

 1172 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .دوشیم هدوشخب ششیپ ناهانگ همه هک يراگدرورپ لضف زا ،دش عفر رطخ و ناتسمز ،دمآ يداش و راهب

 هکنیا اب ،دشیم عنام نورد سرت ای و تشحو نآ و مراذگب متسد يور ار یعونصم کسوس نآ متسناوتن زور نآ

 او تمواقم و ضابقنا و شنکاو هب ار نم هک نم ياهدرد و سرت مامت مدیمهف .تسا یعونصم نیا مدیدیم و متسنادیم

 راکفا مامت .درادن یتردق چیه و تسا نم درد و مهوت هدرپ زا یعونصم کسوس نیمه لثم ،تسا یعونصم مه دراد یم

 .تسا تردقیب ام يرایشه هب تبسن مه ام نایفارطا مشخ ای ام روآ درد

 

        مشخ نآ کی و دراذگیم ریثات ام نایفارطا و دوخ هب و دوشیم شعترم ام رد شمارآ هطقن جاجوعا نیا ندید اب اهنت

 .دوشیم نیزگیاج شمارآ و دوریم مه سرت و دنیشنیم ورف

 

 دوش رکش زا رپ ادرف ام رهش

 دوش رت نازرا تسا نازرا رکش

 2528 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناییاولح يا دیطلغ رکش رد

 ناییارفص يروک یطوط وچمه

 2529 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-



 

 سب و تسنیا راک دیبوک رکشین

 سب و تسنیا رای دیناشفارب ناج

 2530 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ❤مارتحا و قشعاب-

 ��ژورن زا سگرن-


