
   مالس اب

            879 همانرب زا یتشادرب

    
 يدیزگ هشوگ نم ز وت ،مدیسر وت رهش هب وچ

 يدیدن میعادو هب متفرب وت رهش ز وچ

 2820 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تسلا زور رد هک مه یتقو ،يدش ناهنپ نم زا و يدیشک رانک ار تدوخ وت ،مدیسر وت رهش هب هکینامز ادنوادخ

 . يدرکن یظفاحادخ نم زا وت ،مدش ادج وت زا و مدرک زاغآ ار رفس نیا

 

 ناهج هب انعم و یمرف یب ناهج زا  تسادخ دادتما هک يرایشوه هک دنک یم هراشا يرفس هب تیب نیا رد انالوم
 .دنک یم زاغآ ،هدام و مرف

 هب ناویح زا دعب و ناویح هب تابن زا و تابن هب دامج زا و دوش یم مرف دراو دوب نامز یب و لکش یب هک يرایشوه

 .دبای یم لماکت ناسنا

 

 يرایشوه روضح هلحرم نیرخآ نهذ و دوش یم تیوه مه ینهذ مالقا اب و دوش یم نهذ دراو ناسنا رد يرایشوه

 . تسا مرف رد

 

 
 نمز ردنا ما هدیشوج یتدم

 نت گید نورد رگید یتدم

 4205 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 

 زا وا روظنم هک ،دسر یم یگتخپ کی هب اهنآ زا ندش ادج و اهزیچ اب ندش هدینامه رثا رد يرایشوه نهذ رد 

 لصا هب هنارایشوه هرابود ،ییادج و تیدودحم هبرجت اب دناوتب ات ،تسا یگتخپ نیا هب ندیسر ،ناهج نیا هب ندمآ

 . ددرگ زاب دوخ

 

 

 يوش هتخپ ،ینک هجرف ،يورب یبیرغ هب نوچ

 يرنه رپ ،يربخ اب نطو هب ییایب زاب

 2458 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 دنهاوخ ار رگیدمه هرابود ،یگتخپ هب ندیسر و تیدودحم و ییادج هبرجت زا دعب هک هداد هدعو ناسنا هب دنوادخ 

 . دش دنهاوخ یکی مه اب و دید

 

 نیاربانب ،دوش ادج مرف زا دناوت یم یتحار هب و تسا كزان و لش رایسب ناسنا رد ، مرف هب يرایشوه ندیبسچ 
 دسرب نایاپ هب دناوت یم ناسنا رد رفس نیا ینعی ،هدیسر ادخ رهش هب هرابود يرایشوه ناسنا رد ،انالوم نخس قبط

 .دوش مئاق دوخ رب يرایشوه و دوش هدنز دنوادخ هب دناوت یم هظحل نیا رد یناسنا ره و ،دسرب ارف ناسنا تمایق و

 

 . دریگ یمن تروص لاصو نیا ،تسوا رهش رد هکنیا اب و هدش ناهنپ وا زا قوشعم هک تساجک راک لاکشا اما

 

 اهمسج اب ندش هدینامه رثا رد نهذ رد ناسنا هک تسا نیا راک لاکشا ،ناگرزب یمامت و انالوم نخس قبط

 یب و مدع سنج زا هک ار شدوخ هیلوا يرایشوه و تساهمسج ندید هب رداق طقف و هدرک ادیپ یمسج يرایشوه

 . تسین دنوادخ ندید هب رداق نیاربانب ،هداد تسد زا ،دوب یمرف

 

 ار شزکرم هرابود دیاب ،دنک تاقالم قوشعم اب و دوش لیدبت شدوخ هیلوا سنج هب هرابود دناوتب ناسنا هکنیا يارب

 . دریگ یم تروص نآ فارطا رد ییاشگاضف و هظحل نیا قافتا شریذپ اب راک نیا و دنک مدع سنج زا

 

 . دریگ یم تروص ییاتکی ياضف رد دنوادخ اب ام ددجم رادید و تسا ییاتکی ياضف و مدع رهش ،دنوادخ رهش

 کی هب کی ییاسانش اب و دنک رفس هدینامه زکرم زا دیاب ناسنا ،ام رب وا ندش نایع و ادخ ددجم تاقالم يارب

 . دریگب تروص ادخ اب تاقالم و دنک زاب ار نورد نامسآ ،اهنآ نتخادنا و اهیگدینامه

 

 ینعی شدوخ دادتما زا هاگ چیه دنوادخ هک تسا نیا دنک یم هراشا نآ هب تیب نیا رد انالوم هک يرگید هتکن

 دوخ وا هکلب  هدرکن قلخ ار ناهج دنوادخ ،تسا مهوت ،دنوادخ زا ناسنا ییادج ینعی ،هدرکن یظفاحادخ ،ناسنا
 نیا لوط رد وا ،دراد دوجو ملاع تارذ مامت رد وا ،تسین ادج هدیرفآ زا راگدیرفآ و قولخم زا قلاخ و تسا ناهج

 ،هدش راک نیا عنام هک يزیچ اما دزاس يراج ام دوجو رد ار شدرخ هک هتساوخ یم هظحل ره و هدوب ام اب رفس
 . تسا هدرک مورحم يدزیا ییاناد زا ار ام هک ،نآ یئزج لقع و ینهذ نم اب دوخ نتسناد یکی

 
 بَرقَا ُنَحن رضاح تسوت اب ادخ

 هناش وچ هگآ یب و یفلُز نآ رد

 2346 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



  .نوگانوگ تاّیلجت رد تسوا دوخ زیچ همه و تسادخ اهنت ،درادن دوجو ییام و تسام دوخ وا و تسام اب هشیمه ادخ

 

 نایم رد ام ییوت رخآ و لوا

 نایب رد دیاین هک یچیه چیه

 3501 تیب ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 نم شوگ رد دور یک تیعم نآ

 نمز نارود درک مدرگن ات

 

 زار مهف تیعم زا نم منک یک

 زارد ياهرفس دعب زا هک زج

 4179 و 4178 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 زا و مینک زاب ار اضف هکنیا رگم ،تسین مهف لباق نهذ اب ،میشاب هک اج ره تسام اب ادخ ینعم هب هک تیعم هژاو

 .نورد هدش هدوشگ ياضف هب مینک رفس اهیگدینامه

 

 تسا وت نآ ،وت نیا هن اما تسا وت وا

 تسا وش نوریب فقاو رخآ رد هک

 3774 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 نم زا دیاب هک هدیمهف هظحل نیا رد هک ،وت یلصا يوت نآ هکلب ،ینهذ نم ناونع هب وت هن اما تسا وت ، دنوادخ
 . دنک یظفاحادخ ینهذ

 وا دوخ طسوت رفس نیا ندرک یط و تسا نورد ياضف هب ندش رت هدوشگ و ینهذ نم هب ندش کچوک ام رفس

 . تسا هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف و طرش و دیق یب میلست اهنت ام راک و دریگ یم تروص

 

 تسلزنم رازه دنچ ،رشب ات كاخ دح زا

 تمنامن هَر رس رب ،تمدرب رهش هب رهش

 322 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 . ینامب مراذگیمن ار وت مه اجنیا رد و مدرب هلحرم هب هلحرم ار وت ،نهذ ات دامج و كاخ هلحرم زا

 



 تسه تدای رگا لزنم یسبز یتشذگ رب

 يرذگ رب مه هبطصَم نیزک هزیتسا نکم

 2873 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هاگیاج :هبطصَم

 

 رشب زا مریمب رگید هلمح

 رس و رپ کئالم زا مرآ رب ات

 3903 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 

 . مروآ رد يرس و لاب و رپ ناگتشرف هبترم رد ات مرذگ یم زین ناسنا نهذ زا رگید هلحرم رد

 

 رفس رد یشاب دنچ ات ،رهگ شوخ كاپ ناج يا

 اشداپ ریفص يوس ،رپ زاب یهاش زاب وت

 26 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 اجک لد و ناج هناخ ،اجک لگ و بآ هناخ

 نم راید و نم رهش دش موزرآ بر ای

 

 هدنام هریت لگ رد ،هدنار رهش لد نیا

 نم رابَت و مَشَح وک  ادخ يا هک نانک هلان

 

 یمدیدب و دوخ رهش ،یمدیسر رگا برای

 نم رای رهش همه ناو نم رایرهش تمحر

 

 نم تشپز نارگ راب ،نم تشرد هَر هتفر

 نم راب هدرب هدمآ ،نم رابدرب ربلد

 1837 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

  رکشت اب

  يزکرم زا نیورپ



 


