
 

 ؟تسهدش هچ ار هناد و یسرپب دنچ ماد ز

 ؟تسهدش هچ ار هناخ و ییآرب دنچ ماب هب

 492 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ؟تساجک هناد میسرپیم هزات میتفایم یگدینامه ِماد هب هلجع اب اهزیچ ِراکش يارب ام یتقو

 

 .تسا هدرک دساف ار فده هلیسو رگید ینعی

 

 .تسین هناد زا يربخ ،هدوب چیه يارب هلجع و ترارح همهنیا

 

 .میاهتفرگ هابتشا لوا زا ار اه هناد هک نوچ

 

 .تسا هدوب یگدنز ياتکی ِتقیقح یلصا هناد

 

 ...درک اهر مه اب دیاب ار هناد و ماد الصا

 

 ...درک اهر مه اب دیاب مه ار هناخ و ماب

 

 ...دیوجب ار وت شدوخ ایرد ات شاب شوماخ

 

 

 وج وچمه نتفگ و تسرحب یشماخ

 وجم ار وج ار وت دیوجیم رحب

 2062 تیب ،يونثم مراهچ رتفد ،يولوم

 

 هطساو هب هظحل نیا وت تهج ره هب ؟ینک لیلحت و هیزجت ار اه ببس و اه تّلع یهاوخیم یک ات دسرپیم انالوم

 .ياهدش راتفرگ یگدنز ِماد رد اهیگدینامه زا نتشگ هاگآ

 

 لصا هک یگدنز نطاب ِراک چیه نوچ ورن ینهذ لیالد ِلابند هب .نک اهر ار الاح ارچ و نینچ نیا ارچ و نم ارچ

 .درادن یتهابش و يراگزاس تسيزاب هک یگدنز ِرهاظ اب تسا



 

 .دشکیم هظحل نیا ِتدحو يوس هب ار وت شاهناقشاع و هنالداع مکح و اضق هطساو هب یگدنز

 

 ؟يرپب ات دروایب اهیگدینامه ماب هب ار وت یگدنز دیاب راب دنچ

 

 ؟ینکیمن اهر ار اهیگدینامه ِکیرات و گنت هناخ ارچ

 

 …تمواقم و تواضق نیا زا ناهر مزاب ایادخ

 

 …منک زاب یگدینامه ِنیگنس ياههدنک زا اپ ات نک اطع یتماهش و تعاجش اراگدرورپ

 

 نیرخآ نیا هک منک شالت مهاوخیم دوخ زا وت دادتما ِناونع هب اما ،تسیهارمگ وت يارب فیلکت ِندرک نییعت ایادخ

 .مروخیم هطوغ ینهذ نم ِمّنهج ِرعق هب زاب و میآیمرب ِماب هب هک دشاب يراب

 

 ؟شیوخ ِیتسه ِنایم ینیشن دنچ هدرسف

 ؟تسهدش هچ ار هنابز و قشع ِشتآ ِرونت

 492 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مینکیم رکف اهنآ هب میراد دنت دنت و میاهتفر میاهدروآ زکرم هب هک ییاهزیچ ِراشف ِراب ِریز ام هک یتروص نیا هب

 .دش میهاوخ یشاپورف راچد ماجنارس

 

 .دروآیم نییاپ ام رد ار يرایشوه و دنکیم هدرسفا ار ام ضابقنا و تمواقم

 

 نارگید و دوخ زا ام هک تسا يزاجم ياهریوصت هب طوبرم تسین یعقاو میاهتخاس نامدوخ زا ام هک یتسه نیا

 مه ربتعم اهرکف نیا رگا یّتح .دندرگیم اهریوصت نیا ِشوح و لوح هک تسا ییاهرکف هب طوبرم و میاهتخاس

 ،مینک لوغشم نآ هب ار دوخ و مینک رکف نآ هب اهتعاس ام رگا تسا مسج ِیعیبط ِزاین هک ندروخ اذغ لثم دنشاب

 .تسین هنادنمدرخ

 



 ًالثم میهد ماجنا يراک نوریب رد دیآیم شیپ ام ِمرف و مسج يارب هک ییاهشلاچ ّلح يارب میشاب روبجم رگا ام

 ندرک رکف اهتعاس اما تسا مسج ِیعیبط ِزاین نیا ،تسیعیبط مینک هعجارم هاگساپ و هاگداد هب یّقح ِقاقحا يارب

 .تسین حیحص تسا هظحل نیا ِيزاب هک قافتا نیا هب عجار

 

 اما دنراد هظحل نیا رد ام ِشریذپ و نوکس و یگدنز ِدرخ اب ام ِیلمع ِمیمصت هب زاین و دنربتعم ینوریب ياهزیچ

 .دننک ریسا دوخ ِگنچ رد هظحل نیا ار ام ِروضح و ام ِيرایشوه هک تسین تسرد و دنتسین لصا ،دنتسین مهم

 

 ؟هن ای مینکیم راک دوخ يور تسرد میراد ام هک تسا نیا ِشجنس يارب نازیم کی و هنیآ کی تاقافّتا

 

 .مینکیم راک دوخ يور تسرد میراد ام سپ میدرکن لثم هب هلباقم یشلاچ ّلح يارب ام رگا

 

 هلصافالب و مینک لمع دنوشیم ریزارس یگدنز هب ام ِدامتعا ِرثا رد هک ییاه لح هار زا هدافتسا و شریذپ اب رگا

 .مینکیم راک دوخ يور تسرد میراد ام سپ ،میهد همادا دوخ يور راک هب و مینک فّقوتم ار قافتا نیا هب ندرک رکف

 

 نم ِتفلاخم اب هشیمه و تسا هارمه ییابیکش و ربص و هنینأمُط اب هشیمه یگدنز ياه لح هار هک مینک هّجوت

 شلاچ هدش نییعت شیپ زا و یمیدق ِیناجیه ياهشور زا هدافتسا اب و هلجع اب دهاوخیم هک دوشیم هجاوم ینهذ

 .دنک لح ار

 

 هب تساوخ و دش ییورود و بیرف و غورد هب لّسوتم ینهذ نم رد یهاوخ هدایز ِرطاخ هب یسک لاثم يارب رگا اما

 و اهتعاس هجیتن رد و میشاب هتشاد دوخ زا ندرک عافد رد یعس بیرف و غورد اب مه ام لباقم رد دناسرب ررض ام

 ام سپ ،مینک تمالم ار دوخ و نارگید هتسویپ و میوش تمواقم و تواضق راچد ،مینک رکف تاقافتا نیا هب اهزور

 .مینک يرگنزاب دوخ ِشور رد دیاب و مینکیم راک دوخ يور هابتشا میراد

 

 دشاب ياهطساو ات دنهدیم شرورپ ار وا و دناهداد هیده ار مسج یتّدم ییادخ ِيرایشوه هب ،تسا نیمه تقیقح

 .مرف ِناهج رد یگدنز ِتاکرب ِندرک يراج يارب

 

 ؟شیوخ یتسه نایم ینیشن دنچ هدرسف دیوگیم انالوم

 ؟يدش نیگمغ و ضبقنم هظحل نیا ِقافتا شریذپ ِمدع و اهشنکاو رد ردقچ هک تسه تساوح ینعی

 

 ؟يدرکیم هک ياهناقشاع ياهاعدا نآ دش هچ

 



 ؟ینکیمن هدافتسا تسا ندیشک هنابز ِرظتنم وت ِنورد هظحل نیا هک قشع ِشتآ زا ارچ

 

 .دنکیم بوذ ار محازم ياهیصلاخان و تسا شخب یتسه قشع ِرونت

 

 يدرگیم رود ز شقشع ِشتآ ِدرِگ هب

 ؟تسهدش هچ ار هنایم ،یفاص هرقن وت رگا

 492 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 

 ؟تسیچ يارب مسج ِفدص رب ندیزرل نیا سپ میراد نامیا میتسه ادخ ِدادتما هکنیا هب ًاعقاو ام رگا

 

 .دیادزیم وا زا ار اهیصلاخان و دهدیم ناشن ار وا ِرایع هک ارچ تسا شتآ ِقشاع هک فاص هرقن

 

 .تسا تعاجش و هسامح ِياج ،تسین ندوب رگهراظن و ندز فرح گنشق ياج هک اجنیا

 

 وجیم رگد مخز ور ،ور رب يروخ مخز رگ

 ار نیرسن و لگ هتسد فص رد دنک هچ متسر

 81 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 يارب ار يداش مسارم یگدنز هک تسا نئمطم ،دیوجیم ار ادخ ياضر تاقافتا رد ،دلانیمن اهشلاچ زا هک متسر

 .تسا هداد بیترت وا

 

 نک اهر ار مغ یقشاع وت رگا

 نک اهر ار متام و نیب یسورع

 1905 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یصلاخان و تسا نامرد ار هرقن ،شخب یتسه شنطاب و نازوس شرهاظ ،تسا شخبافش هک تسا قشع ِشتآ نیا

 .نایاپ ار

 

 یلئاسم و هتسویپ یباذع هک یبارس .تسا درد زا ینازوس فت شنطاب ،تسا بارس دهدیم ناشن نهذ هک یبآ

 .دراد هارمه هب باوج نودب و راوهسلس

 



 .تسینهذ نم هلیح نآ رد ندنام اما تسا هارمه یگدنز ِماغیپ اب شندمآ هک مغ ِباب رد يرصتخم اما

 

 ریگب وا يولگ دیآ یمغ رگ

 شاب داد ِریما ناتسب وا زا داد

 

 کلف نوچ ردارب يا تسا نیا لصاح

 شاب داینبون هنهک ِناهج رد

 1258 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هظحل رد و يریگب مغ رد ار یگدنز ِماغیپ هک تسا نیا تلادع .دراد دوخ اب یماغیپ دیآیم مغ یتقو دیوگیم انالوم

 .یشاب داش

 

 نک رافغتسا وت ینیب مغ هک نوچ

 نک راک دمآ قلاخ ِرما هب مغ

 

 دوش يداش مغ ِنیع دهاوخب نوچ

 دوش يدازآ ،ياپ ِدنب ِنیع

 837 و 836 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 

 .دیآیم ام ِطلغ ِشور ِحالصا يارب یگدنز هلیسو هب مغ

 .دش میهاوخ يداش ِقرغ و دیهر میهاوخ اهیگدینامه ِدنب زا میریگب ار شماغیپ رگا

 

 .دنکیم نیگمغ ار ام اه یگدینامه هب ندیبسچ

 

 .نک راک شیپ زا شیب دوخ يور و هناگی يا ار ارجام نک اهر هک دروآیم ار یگدنز ِماغیپ دوخ اب و دیآیم مغ

 

 هب ییاهیگدینامه یلیلد ره هب و میتسه ییادخ ِصلاخ ِيرایشوه هک مینک صخشم دوخ يارب ار زیچ کی دیاب ام

 .تسا هدیبسچ ام

 



 نآ هک دهاوخیمن .دروایب نوریب لالز و فاص ار شدوخ هرابود و دنازوسب ار اهیگدینامه نیا دهاوخیم یگدنز

 .دروایب نوریب ام ِزکرم زا ار اهنآ ینهذ ِریوصت دهاوخیم ،دنک عیاض ار اهتمعن و ادخ ناگدنب

 

 .دراذگب شدوخ ياج رس ار زیچ همه دهاوخیم

 

 .دریگیم شیپ رد ار ریبادت نیرتبسانم و دنکیم ریدقت شدوخ

 

 .تفر نادیم هنایم هناریلد دیاب و درک تیاکش دیابن

 

 لولم مدش نایرگ ِتیاکشرپ ِقلَخ نیز

 تسوزرآ مناتسم هرعن و يوه ياه نآ

 

 افویب تسا لیس وچ خرچ بآ و نان نیا

 تسوزرآ مناّمُع مگنهن میهام نم

 441 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و قیمع ،تساجرباپ یگدنز يایرد اما تفر دنهاوخ ًامتح .دنوریم ناشورخ و دنیآیم ناشورخ ناهج نیا ياهزیچ

 .میتسه نایاپیب يایرد نیا زا یندشن ادج یگنهن ام و تسا تیاهنیب

 

 ناردنزام زا ماسح ،امش دنمتدارا


