
 ادخ مان هب

 ؟تسیک هتخپ و ؟تسیک ماخ مینادب انالوم تایبا کمک اب

 

 دنبسچیم دنتسه نان نتخپ و لیدبت ۀمزال هک اه گنس هب و تسا ماخ دورب شتآ رونت هب هکنیا زا لبق دیریگب رظن رد ار کگنس نان ریمخ

 شریذپ ردقچ ره و میبسچیم اهیگدینامه هب و میتسه ماخ ینهذ نم رد مه ام ،دوشیم ادج اهگنس زا دوشیم هتخپ شتآ اب هک مک مک یلو

 و ناشندرک یگدنز داش رد اهناسنا یگتخپ و یگزمشوخ ناشن ،میوشیم رتهزمشوخ و رتهتخپ ام دوش رتشیب ام رد هنارایشوه ياهدرد شتآ

 .تساهنآ تواضق و تمواقم مدع

 

 ار نت ریمخ وت رگ هیامریمخ نآ یب

  دشاب ریطف شنان ،يراد مرگ لاس دص

 839 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ندروخ اب و دوشیم ریطف ام یگدنز نان هنرگو تسیرورض ینهذ نم یماخ يارب هک تسا ییاشگاضف و میلست ،هیام ریمخ ؟تسیچ هیامریمخ

 .مینکیم لقتنم مه هب ار اهدرد لاسدص و مینزیم بیسآ نامنازیزع و دوخ هب نآ

 

 دنلب ام زاوآ دشن رگ تسا یگتخپ زا

 دنلب ادص ددرگ هتخوس دنپس زا یک

 4212 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،يزیربت بئاص-

 و اهیتخس لباقم رد هک میتسه یماخ ةویم ام ،تسایند هب ام ندمآ یلصا روظنم هک روضح يرایشوه هب یمسج يرایشوه لیدبت ۀلحرم رد

 ياهرازبا ،لیدبت ۀلحرم رد رگا ،میسرب یگتخپ هب یماخ زا مدع تردق اب و مینک ییاشگاضف و توکس دیاب دننکیمن رکف ام لثم هک ییاهمدآ

 .مینامیم یگدنزگ و یخلت و یماخ رد و دسریمن ام هب يرون چیه و دوشیم هتسب اضف میریگب يدج اهرواب و درد ،رکف لثم ار ینهذ نم

 ؟تسمادک وکن يور ،تسماخ ثیدح نیا :تفگ

 

 ییافویب و تسرکم ،تسماد شقن و گنر نیا

 2964 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نآ اب و میتفایم اهشقن رگید و يرسمه ،يردام ،یسدنهم ،يرتکد ،يداتسا لثم ییاهشقن ماد رد و میتسه ماخ میراد ینهذ نم یتقو ات

 ار ادخ رون میناوتیم مدع زکرم اب هک تسا شقن یب و فاص ياهنیآ ام لصا ،میریگیم تیوه اهنآ زا و مینکیم فیصوت ار دوخ اهشقن

 .مینک سکعنم

 

 دوخ ِفاصوا زا نک یفاص ار شیوخ

 دوخ ِفاص ِكاپ ِتاذ ینیبب ات

 3460 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 موش نایرع نم هک دمآ نآ تقو

 موش ناج رسارس ،مراذگب شقن

 613 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 وت زا لد يوب دیاین یماخ ات هک لد يا زوسب 



 دمآ دوع يوب ار یسک شتآیب هک يدید اجک

 579 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ياهدرد شتآ رد ار اهمزیه رتدوز هچ ره دیاب و دوشیم کشخ مزیه لثم ام لد میراذگیم نامزکرم هک یگدینامه ره هکنیا زا یهاگآ 

 و دزوسیم عمش لثم هدش یکی مدع اب هک یلد ،میهدیمن قشع ِیگتخپ يوب ماخ ینهذ نم رد ،میوش هتخپ و مرن ات ،مینازوسب هنارایشوه

 .دنکیم شخپ ار یگدنز رطع دوع لثم

 

 متام یهن دنچ ات مغ نیا روخمب نیدنچ

 يراد ام ششخب رگ مه رخآ وش گنرمه

 2594 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دنک کمک ام هب دهاوخیم وا هظحل ره و میراد ار ادخ ششخب ام ،میوشیمن یگدنز گنرمه تمواقم و تواضق اب و میدنبیم ار اضف ارچ

 رگیدمه تسکش زا و مینکیم هسیاقم نارگید اب ار دوخ یگدنز و مینزیم دوخ مشچ هب ار ینهذ نم يرظن گنت و اهدرد کنیع ام یلو

 .میوشیم لاحشوخ

 

  نیا رازمدنگ و رازلگ دوش یک

 نیمز نیا ناریو و تشز ددرگن ات

 2344 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 گنت و لخب و تداسح رد مینک هسیاقم اه مسج رگید اب مسج تروص هب ار نامدوخ و میربن یپ ینهذ نم لمع و رکف ِیتشزِ قمع هب ات

 .دیوریمن ام زا مدع رازلگ مینکن ناریو ار ینهذ نم نیا ات و ،مینزیم بیسآ مه هب يرظن

 

 دَبنَخیم هک گرَب ره ،دَبنُجیم هک هّرَذ ره

 نیشنِب کلَف ِشوگ رد :یتفگ نابز و ماکیب

 1863 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ةٌرذ ره ،دنکیم زاب اضف و دونشیم ار یگدنز يادن اهیگدینامه زا نتفرگ ماک و تمواقم نودب هک تسام ِيونش توکس شوگ ،کلف شوگ

 .نهذ ِیکراپ نامدیچ هن دنکیم راک لگنج نوناق اب هکیمظن ،دبنجیم کلف ِمظن رد و دصقریم گرب لثم هدش هدوشگ ياضف رد ام يدوجو

 میوگن رگد منکب مراد لاؤس کی وت ز

 یماخ ز ؟ام ناج و لد هتخپ رز تشگ هچ ز

  2834 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 درد شریذپ اب طقف ،میبسچیم اهیگدینامه هب و میماخ ینهذ نم رد :دیامرفیم انالوم ؟یِک ات ؟یچ يارب ؟ارچ میلاؤس زا رپ ینهذ نم اب

 .میوشیم صلاخ رز لثم و دنکیم هتخپ ار ام ناج و لد یگدنز شخبافش يورین هک تسا ربص و هنارایشوه

 
  شوگ هار زا دوش هبرف یمدآ

 شون و قلح زا دوش هبرف روناج

 291تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،دوشیمن داش و هبرف ایند ياهزیچ اب و دنکیمن لمع هزیرغ و توهش ساسا رب و هتفر رتارف یناویح ۀلحرم زا دنکیم ییاشگاضف هک یناسنا

 .دریگیم مدع زا ار ششمارآ و دونشیم ار توکس و یگدنز نابز وا شوگ

 

 ماوت داش و شوخ و تسم ماوت دابرپ و هبرف

 موشن ناطیش هدنب ماوت دازآ و هدنب



 1398 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 تباتفآ بات رد میماخ ياههویم ام

 ینازپیم وت اریز یصقر مینک یصقر

 2960 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و هدش هتخپ مدع باتفآ اب ام ۀتفای شرتسگ زکرم ،میروایب بات و مینک زاب اضف اه یتخس ربارب رد رگا میتسه ماخ مییآیم ایند هب ام هک ادتبا

 .مینکیم هبرجت ار ببس یب يداش

 

  دوب یماد بحاص هنامز رد

 ؟دنک دوخ دیص هک قمحا ام وچمه

 407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک سوسفا یلو مینکن دیص اهیگدینامه هب ندیبسچ اب ار دوخ یگدنز و میوش هتخپ و مینک ییاشگاضف ات تسا هداد صیخشت ةّوق ام هب ادخ

 .مینکیم دیص ار نامدوخ یگدنز و میوشیم مینکیم نهپ دوخ يارب هکیماد بحاص نامقمحا ینهذ نم اب

 

 یتذل مرادن وتیب یتدم مدومزآ نم 

 وت نایاپیب حلمیب دوب تذل ار رمع یک

 2138 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 کمن :حلِم

 هار هک دوب انالوم کمک اب اهنت ،متفاین و مدرک وجتسج هناخ ساسا و هناخ اب یگدینامه و ندش راد هچب ،جاودزا ، لیصحت رد ار یگدنز نم 

 دوشیمن نهذ اب هک تسیگدینامه زا زیهرپ و رکش و میلست رد یگدنز کمن ،مدیشچ ار ادخ اب ندش یکی تذل و متفرگ شیپ ار ییاشگاضف

 .تسین ینایاپ ار تذل نیا یلو درک نایب

 

 نامسآ ات دوش رپ ربنع و کشم زا نیمز رگ

 تسین دوس ینیب هار ار یمدآ دشابن نوچ

 389 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هک یناسنا حور ماشم ،دشاب روک ام ییایوب سح یلو دریگ ارف ار نامسآ اهنآ رطع و دوش وبشوخ ياهلگ زا ُرپ نیمز مامت رگا هدیاف هچ

 .دشچیمن ار ادخ يوب و تسا روک تسیگتشابنا زا رپ شزکرم

 

	دراد وه و ياه خرس لگ غاب نایم
	دراد وب هچ ارم ناهد دینک وب هک
  934 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ار قشع يوب دناوتیم اهنرق زا دعب انالوم تایبا ،دندش هدنز ناشتیئادخ هب هک ییاهناسنا و انالوم لثم دندییور یخرس ياه لگ ناهج غاب رد

 .مینک نامرد انالوم تایبا ندناوخ اب تساودیب درد هک ار ینهذ نم ماکز يرامیب رگا هتبلا ،دناسرب ام حور ماشم هب

 

 دیهن وا شیپ هب اهيدیماان

 دیهج نوریب اودیب درد ز ات

 3387 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 راکِدرم ياِک ادن ترضح زا دمآ



 راودیّما ام هب یجنر ره هب يا

 1865 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ار وت شوخ يدیما ،و تسا ّنَظ ِنسُح

 آ رترب َمد ره هب دیوگ ار وت هک

 1866 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تدشاب ندناوخ دصق هک نامز ره

 تدیاب تئارِق اهفحصُم ز ای

 نآرق :فحصم

 1867 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ،يراد دیما تراگدرورپ هب اه یتخس و جنر رد و یتسه راک درم هک يا» ایب رتالاب « :دیوگیم و دناوخیم دوخ يوس هب ار ام ادخ هظحل ره

 ..یبایب ار دیآیم نم يوس هب هک یهار و یناوخب ار نآ و ینک زاب ار اضف ات متشاذگ تناما نآرق باتک لثم تنورد ار ییابیز و نسُح نم

یمارگ نارایمه و روضح جنگ زاس ناسنا ۀمانرب زا ساپس اب"#$% 

 

 جرک زا ابید


