
 :انالوم يونثم مشش رتفد زا »دیریمب یعیبط گرم هب هکنآ زا شیپ دیریمب« ثیدح زا يریسفت

 

 :724 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 مامت ندنک ناج تسین يریمن ات

 ماب هب ییان نابدرن ِلامک یب

 

 ِروظنم هب و ییآرد تداعس ِماب هب یناوتیمن يوشن شنکاو یب اهیگدینامه و ینهذ نم هب تبسن ات دیوگیم انالوم

 .يوش هدنز تاتقلخ زا دنوادخ

 

 نآ يونعم ِراک رد و دناسر دهاوخن ماب هب ار وت دشاب هتشاد مک هیاپ ود طقف رگا دشاب دنلب هک مه ردقچ ره نابدرن

 .تسینهذ نم هب ندرم هیاپ ود

 

 

 :730 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 زارد ندنک ناج تشگ يدرمن نوچ

 زارَط ِعمش يا حبص رد وش تام

 

 یب ِیگدنز و تسا ندیشک رجز و ندنک ناج همه مینک يّدام ِرمع هک مه ردقچ ره میدرمن ینهذ نم هب نوچ ام

 دوشیم قورفیب و قنور یب حبص ییانشور ِندیسر اب هک عمش نوچمه دیاب سپ ،تسا ناوارف ياهدرد اب تیفیک

 .زیهرپ و ربص و تاقافتا ِتواضق یب ِشریذپ هلیسو هب ،مینک تام قح ِرون رد ار ینهذ نم

 

 

 :731 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 ناهن ام ِنارتخا دنتشگن ات

 ناهج ِدیشروخ تسا ناهنپ هکناد

 



 دیشروخ دنوش شوماخ و غورفیب اههراتس هک یتقو .تسا بش هک نادب نیقی دشاب هراتس زا رپ نامسآ هک ینامز ات

 هک مینک درس اهنآ رب ار لد و میزادنیب ار یگدینامه ياههراتس نیا دیاب سپ .داد دهاوخ ناشن ام هب ار شدوخ

 .دنیافویب نیلفآ

 

 

 :737 و 736 تایبا ،انالوم يونثم مشش رتفد

 
 یکشیب دشاب تسه ّدض ،یفن

 یکدنا ینادب ار دض ،دض ز ات

 

 تسین مالعا ،دض ِیفن زج نامز نیا

 تسین مادیب یمَد تأشَن نیردنا

 

 یگدنز ِتقیقح ِییاسانش يارب وت رد نآ يریگلکش اما تسا روضح ّدض کش ِنودب ینهذ نم دیوگیم دنوادخ

 .تسا هدوب مزال

 

 وت .منک هاگآ شنیرفآ زا یلصا ِروظنم هب ار وت ات مرادن ینهذ نم یفن زج یهار لماکت زا هلحرم و نامز نیا رد اما

 دعب هب نیا زا ینهذ نم اب یگدنز همادا هک منزب رانک تنامشچ يولج زا ار باجح و هدرپ نیا نم ات نکن تمواقم

 .دوب دهاوخن رطخ و ماد ِنودب ياهظحل رگید

 

 

 :739 و 738 تایبا ،انالوم يونثم مشش رتفد

 
 بابُلوذ يا نآ دیاب تباجحیب

 باجح نآ ردرب و نیزگب ار گرم

 

 يوَر يروگ رد هک یگرم نانچ هن

 يوَر يرون رد هک یلیدبت ِگرم

 

 و یقیقح یگدنز ِزاغآ اهیگدش تیوه مه هب يرایتخا ِگرم و یمسج ِگرم زا لبق تیناسفن و تّینم هب ندرم

 .تسا لیدبت



 

 .ینهذ هدش یطرش ياهشنکاو هب ندرم هکلب یمسج ِندرم هن

 

 .اهتیعضو و صاخشا ،اههدیدپ يور زا لرتنک ِنتشادرب ینعی

 

 .یگدنز ِلگنج ِمظن ِشریذپ و طرش و دیق ِنودب تاقافّتا ِشریذپ ینعی

 

 هرادا و دنزیم مقر راتخاس نیرتوکین رد ار زیچ همه هک تسا دنوادخ و منادیمن نم هکنیا هب ندش فقاو ینعی

 .دنادیم یسک ره زا رتهب ار یتسه

 

 .تسام ِییادخ و ینارون ِتایح ِزاغآرس هک تسیگرم نیا

 

 اهمرف و اههدیدپ همه لک ِروطب و اهناسنا همه هک دنکیم هراشا دعب هب 761 تایبا زا و ناتساد نیا همادا رد انالوم

 .دوشیم عورش مه شگرم ،شدّلوت اب نامزمه یمسج ره و دنتسه شیاسرف و گرم ِلاح رد هظحل هب هظحل

 

 

 :761 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 دنانز و درم رگا مَلاع همه رد

 دناندرم ردنا و عزَن رد مَد هب مَد

 

 .دنگرم ِلاح رد صوصخ هب و ینوگرگد و لّوحت لاح رد تادوجوم همه لک روطب و مدرم همه دیوگیم

 

 

 :763 و 762 تایبا ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 رَمُش اهتیصو ار ناشنخس نآ

 رسپ اب مَد نآ رد دیوگ ردپ هک

 

 نیدب تمحر و تربع دَیورب ات

 نیک و کشَر و ضغب ِخیب دّرُبِب ات



 

 يردپ ِدننام تسرد يونشیم هک تسا ناشتبحص نیرخآ نک ضرف يونشیم اهناسنا زا هک ار ینانخس دیوگیم

 .دنکیم تیصو ار شرسپ گرم هظحل رد هک

 

 نادب سپ .دیشابن مسج نیا رد تنایفارطا مه و تدوخ مه تسا نکمم رگید ياهظحل هک دوشب وت ِتربع ثعاب ات

 .ینکیم راتفر هنوگچ و ییوگیم هچ هک

 

 وت .دوشیم داجیا تبحم و رهم اهنآ هب تبسن وت ِلد رد و دوشیم گنرمک وت رد یناسفن ِضارما و راثآ نینچمه

 شراتفر و نانخس هب ردق نیا ًاعطق درم دهاوخ رگید یتاظحل ینکیم ضرف دوخ ِنمشد هک یسک یّتح ینادب رگا

 .داد یهاوخن ناشن شنکاو

 

 

 :764 تیب ،انالوم مشش رتفد

 

 ابِرقَا رد رگن تّین نادِب وت

 ار وت لد دزوسب وا ِعزَن ز ات

 

 يرپس ار دوخ ِیگدنز ِتاظحل نیرخآ و دنگرم ِلاح رد هک نک هاگن تناکیدزن و ناتسود هب تّین نیا هب وت دیوگیم

 .دیایب محر هب و دزوسب ناشیارب تلد ات دننکیم

 

 .دننکیم راتفر ام اب هنوگچ نارگید هک تسا نیا ام يارب ینهذ نم ياهیشارتلکشم و هرمزور ياهشلاچ زا یکی

 نیرخآ ِندرک يرپس و ندرم ِلاح رد اهنآ نک ضرف وت دیوگیم :تسا نیا دهدیم ام هب انالوم هک یسرد نیرتمک

 .يوشن تحاران ناشرادرک زا و دزوسب ناشیارب تلد ات دنتسه ناشرمع ِتاظحل

 

 :765 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 ناد دقن ار نآ ،تآ ٍتآ ّلُک

 ناد دقَف ردنا و عزَن رد ار تسود

 

 وت و دناهدرم هظحل نیمه تناتسود هک نک رّوصت نینچ سپ ،دمآ دهاوخ ًاعطق دشاب یندمآ هک زیچ ره دیوگیم

 ؟ینزیم ار ایند لام ِصرح ای يوشیم تحاران يزیچ يارب رگید ایآ .یگرم ِلاح رد مه



 

 

 :766 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 باجح ددرگ رظن نیا اهضَرَغ رو

 بیِج ز نکفا نورب ار اهضرغ نیا

 

 نیا ،ینکن هاگن هنوگنیا تدوخ و مدرم هب هک دوشیم ثعاب تداسح و صرح ،عّقوت دننام ییاهوگلا يدید رگا

 .ددرگن وت ِنیب مدع هدید ِباجح ات زیرب نوریب تبلق زا ار اهضرغ

 

 

 :768 و 767 تایبا ،انالوم مشش رتفد

 

 تسیاَم يزجَع رب کشخ ،يراین رو

 تسيزِجعُم هدیزُگ زجاع اب هک ناد

 

 داهن تریجنز ،تسا يریجنز زجَع

 داشگ دیاب هِنریجنز رد مشچ

 

 و وشن دیماان ینک ییاشگاضف یتسناوتن و يدش زجاع تاینهذ نم اب تمواقم و تواضق و اهشنکاو ِرطاخ هب رگا

 يرهاق ِزِجعُم کی اجنیا رد و تسا هدننک زجاع کی يزجاع ره اب نادب و شابن راکیب و لعفنم یکشخ ِبوچ ِدننام

 .دراد دوجو یگدنز ِمان هب

 

 طقف یگدنز ِفده اما درادن میلست و شریذپ زج ياهراچ نآ ِعوقو هظحل رد ناسنا هک تسا دنمتردق ردقنآ هزجعم

 و ییاناوت و تردق و يوزج ِلقع ِیناوتان ِهجوتم ار ام هک تسا نیا يارب هکلب تسین هداعلا قراخ يراک ِنداد ناشن

 .دنک یگدنز هدارا

 

 

 :769 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 تسیز ِيداه يا هک نک عّرَضَت سپ



 ؟تسیچ ز نیا متشگ هتسب مدوب زاب

 

 مداد ناشن شنکاو هعفدکی قافتا نیا ِربارب رد دش روطچ مدوب بوخ نم یتسه ِرگتیاده يا وگب و نک هلان سپ

 ؟متسب ار اضف و

 

 

 :771 و 770 تایبا ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 مدق رش رد ماهدرشفا رتتخس

 مَد هب مَد ترهق ز مرسُخ یفَل هک

 

 ماهدوب رک وت ياهتحیصن زا

 ماهدوب رگتُب و يوعد نکشتب

 

 

 ؟ماهدرشف رتمکحم ار اهماگ يراکنایز رد ارچ ادنوادخ

 .دیآیمن منازیزع و مدوخ ِغارس هب تقوچیه گرم مدرک رکف و مدرک فلت ار تقو ارچ

 

 ار نارگید هشیمه .موشن هدینامه اهزیچ اب مناوتیم هک مدرکیم لایخ و هدوب نیگنس وت ياهتحیصن زا مشوگ

 تب اپ کی مدوخ هک وگن ،دنراذگیم اپ ِریز ار تیناسنا و تفارش ایند ِماقم و لام يارب ارچ هک مدرکیم تمالم

 و دناهدوب درد و شقن و رواب و رکف ِسنج زا ناشنیرتمک هک ماهتخاس ینیگنس ياهتب مدوخ يارب و ماهدوب شارت

 .ماهدرکیم ینکشتب ياعّدا طقف

 

 

 :772 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 ؟گرم ِدای ای رتضرَف تَعنُص دای

 گرب ِلصا وت ،نازخ ِدننام گرم

 

 زا تبقاع اهزیچ نیا همه هکنیا دای ای تسا رتبجاو ام ِنهذ و تسد ياههتخاس نیا و هیوناث ياهتشک نیا ِدای

 ؟مینک اهزیچ نیا ِینادنز ار يرایشوه دیابن و تفر دنهاوخ نیب



 

 !دنازوس دهاوخ ار ام ِكراپ ياهگرب اضق ِداب ،میوریم شیپ ام هک بیترت نیا هب

 

 :773 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 دنزیم کَلبَط گرم نیا اهلاس

 دنکیم شبنج هاگیب وت ِشوگ

 

 .دهدیم رادشه دراد گرم نیا اهلاس دیوگیم انالوم

 

 هتسکش و ریپ و دنکیم رییغت نامز لوط رد ام ِمسج یتقو ،دننکیم توف ام ِنادنواشیوخ و ناکیدزن هک یتقو

 .دوشیم شماغیپ ِهجوتم رید ام ِشوگ اما تسا هدروآ رد ادص هب ام يارب ار شاب رادیب ِلبط گرم عقاو رد ،دوشیم

 

 :775 و 774 تایبا ،انالوم يونثم مشش رتفد

 
 گرم ،هآ ،ناج زا عزَن ردنا دیوگ

 ؟گرم هاگآ دوخ ز تدرک نامز نیا

 

 تفرگ هرعن زا گرم يولگ نیا

 تفِگِش ِبرض زا تفاکشب وا ِلبط

 

 دیسر مه ام تبون هکنیا ِلثم ياو يا مییوگیم نداد ناج ِماگنه هک میریگیم هدیدان ار گرم ِرادشه يادص ردقنآ

 .تسا هدش رید یلیخ رگید اما میورب دیاب و

 

 :ظفاح کی هرامش لزغ

 

 مَد ره نوچ ،شیع ِنما هچ ،ناناج ِلزنم رد ارم

 اهلِمحَم دیدنبرب هک درادیم دایرف سَرَج

 

 :انالوم سمش ناوید 2021 هرامش لزغ

 



 ناوج يا زیخرب دوز دش مدحبص

 ناوراک رد سَرِب و دنبرب تخر

 

 ؟ياهتفُخ لفاغ وت و تفر ناوراک

 نایز رد ،ینایز رد ،ینایز رد

 

 :776 تیب ،انالوم يونثم مشش رتفد

 

 یتفابرد ار شیوخ قیاقد رد

 یتفایرد نامز نیا ندرم ِزمر

 

 و مینکیم ارجا ار ینهذ نم ِتاروتسد تفارظ اب و وم هب وم و میوشیم یحطس و تیمها یب ِروما ِلوغشم ردقنآ

 تصرف يّدام ِتایح و مسج نیا دوریم نامدای هک مینکیم قیقد ِيزیر همانرب اهیگدینامه زا زکرم ِنتشابنا يارب

 .تسا هدوب روضح ِيرایشوه هب یمسج ِيرایشوه زا لیدبت يارب یناکما و

 

 ناردنزام زا ماسح ،امش دنمتدارا


