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 هراخ ِگنس وچ تلد هتشگ يا

 ؟هراچ تسیچ گنس و هراخ اب

 

 رد فلتخم ماسجا نتشاذگ نآ و دنک یم نایب ار میا هدش التبم نآ هب نامز رورم هب ام هک يا هضراع ،تیب نیا

  .تسادخ و مدع هاگیاج لصا رد هک یلد ؛دشاب یم ناملد

 تکرح یگدنز یلماکت حرط فالخ رب میراد هک ارچ ،میوش یم ادخ رهق راچد ،راک نیا اب هک میا هدوبن هجوتم ام

 نامدوخ يهرادا ظاحل زا و میدش تیوه مه یناهج نیا مالقا اب یکدنا هکنیا زا سپ دیاب ،نآ ساسا رب هک مینک یم

 .میراپسب یگدنز تسد هب ار نامتیاده ناکس و مینک یلاخ ،یگتسبلد هنوگره زا ار زکرم ،نآ زا دعب ،میدش لقتسم

 
 تسادخ رهق یقمحا جنر :تفگ

 تسالتبا نآ ،رهق تسین يروک و جنر

 2592 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 نامدوخ رد ار گرزب بیع نیا میناوتب و دوش ام ِلاح لماش یگدنز و ادخ تیانع رگا ،عوضوم نیا كرد زا سپ

 .مییآ یمرب نآ عفر ددصرد يدج روطب هک تسا تقو نآ ،مینک ییاسانش

 

 تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هکره

 تخات هبسَا ود دوخ ِلامکِتسِا ردنا

 3212 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 یب ياه نتساوخ نامیاهجنر و درد همه يهشیر هک میربیم یپ ،نامدوخ يور زکرمت و انالوم تایبا زا هدافتسا اب

 و يداش دیاب هک یتروص رد ،دنک یم بلط يداش و تیوه ینوریب ياهزیچ زا هک تسام ینهذ نم يهزادنا و دح

 .دنک باریس ار نامدعب راهچ و دشوجب نامنورد زا تایح بآ

 

 رانک یب ،وت رد تسریش يهمشچ



 ؟راغت زا ییوج ریش یم ارچ وت

 1069 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 درد تالم اب تینم ياهرجآ نتشاذگ رطاخب ام یلو دراد دوجو ام نورد رد تایح بآ يهمشچ نیا ،قوف تیب قبط

 .تسا هدنامن یقاب ،بآ جورخ يارب يذفنم چیه هک میا هدرک روک ارنآ نانچ ،مه يور

 هدوب رارقرب یگدنز يهمشچرس اب ناملاصتا ناهج نیا هب دورو ماگنه رد و مییادخ دادتما هک ام ،رت هداس ترابع هب

 .تسا هدش عطق ادخ اب نامطابترا یلکب هک ییاج ات میا هدش ادج نآ زا جیردت هب ،تسا

 

 .تسوا يوسب ام تشگزاب و هبوت ،دوش رارقرب لاصتا نیا ًاددجم ات دهدیم هئارا انالوم هک یلح هار

 ؟تسا ریذپ ناکما راک نیا روطچ مکحم و تفس لد نیا اب یلو

 :دیامرف یم انالوم 2502 لزغ رد .ادخ اب ام ددجم تدحو ینعی ؛تسا قشع ،هراچ هار اهنت

 

 ار ام ْناور همشچ دنک اراخ زا قشع ِياصع

 يراّقب شیب نیز نکم ،ارای رقَبْلا ُعوج نیز وت

 

 فقوتم ار ینهذ نم ِریذپان يریس ياه نتساوخ و صرح هک تسنیا مینک هبوت یعقاو روطب میناوتب هکنیا ِطرش

 .مینک

 یمن مینک روصت میناوتب نهذ اب هک يزیچ ره هک تسا عوضوم نیا قیمع ِكرد و یئاسانش مه راک نیا يهمزال

 .دهدب یگدنز ام هب دناوت

 اب هک تسا هدش تباث ًالمع میارب و دنز یم همانرب نیا و انالوم ياه هزومآ رب دییأت رهم نم یصخش يهبرجت

 یبرخم تارثا نم يور دناوت یم نویزیولت ياه همانرب زا يرایسب ياشامت ًالثم هک بلطم نیا ینهذ ندیمهف

 .منک كرت ار نتساوخ نیا متسناوتن ،دشاب هتشاد

 ادج نم ِلد زا یلکب ار لیم نیا هک دوب یگدنز ِدوخ نیا ،مراد هگن میرایشه رد ار یهاگآ نیا متسناوت هکنیا زا دعب

 .میرادن نویزیولت هناخ رد ام هک تسا لاس تفه دودح نالا هکیروطب درک

 اهنت هن هک میوش یم هجوتم نآ كرت زا سپ دهدیم ناشن ترورض کی ارنآ ام نهذ هک ار ییاهتداع زا يرایسب

 .دراد نامیارب يدایز دیاوف شندوبن هکلب تسا هدوبن ترورض کی

 شدوخ ،يرایشه ؛تسا قشع ِراک نیا .دوش یم هدنک ام لد زا تروص نیمه هب مه لایما و اهشهاوخ يهیقب

 .دنک یم ادج یگدش تیوه مه زا ار شدوخ ،شدوخ و دنک یم یئاسانش

 

 دیاب یم ام ِناج ِنورد ز يراک

 دیاشگن يرد ار وت اه هیراع زَک



 

 هناخ ِنورد زا بآ يهمشچ کی

 دیآ نوریب ز نآ هک ییوج ناز ْهِب

 777 یعابر ،سمش ناوید

 

  .میشاب یقیقح ياورنامرف نآ نامرف تحت دیاب ،دوش رقتسم ام زکرم رد قشع هک میتسه نآ ناهاوخ ًاعقاو رگا

 .مشاب وت نیمزرس ياورنامرف نم ات نک یلاخ تسا نم ریغ هچره زا ار تلد هک تسنیا هظحل نیا رد وا نامرف

 شدوخریغ هچنآره دراد دصق و تسا تکرح رد نآ یپ زا ردتقم يریما هک تسنیا ِناشن دبوک یم هک مه نهذ ِلبط

 تکرح زا نهذ ِنابز ،نآ فصو زا هک گرزب ییادج ؛دهد نایاپ شدوخ و ام نیب قارف نیا هب و دنک تراغ ار تسا

 .دتسیا یم

 
 هرامِالا ُۀقیقَح ُقشِعلَا

 هرامَالا ُۀَلابَط ُرعِّشلاَو

 

 ٌریغُم انُریمَأَف رَذْحِا

 هراغ ِهْیَدَل ٍرَحَس ُّلُک

 

 ًاقارِف ْفِص َو اذه ْكُرْتُا

 هَرابِعْلا ِهِلْوَهِل ُّقَشْنَت

 2357 لزغ ،سمش ناوید

 

 ،رکشت اب

 كرامناد زا یلع


