
 ادخ مان هب

 .میوش رون سنج زا ات میهد همادا و میبایب ار رون نزور نامدهعت اب و مینک كاپ ار نامزکرم انالوم تایبا رارکت اب

 
 وت زا لد يوب دیاین یماخ ات هک لد يا زوسب

 دمآ دوع يوب ار یسک شتآ یب هک يدید اجک

 سمش ناوید ، 579 لزغ

 

 لیدبت نیریش و هتخپ يرایشوه هب ار ینهذ نم یماخ هنارایشوه درد ،دیوگ یم هنارایشوه درد زا انالوم رگید راب 

 .تسیگدنز شوخ رطع و مدع رون زا رپ ،هدش یلاخ اهیگدینامه زا هک یناسنا زکرم ،دنک یم

 

 نز گنس رب وبَس وج رد آردنا

 نز گنر ردنا و وب ردنا شتآ

 4081 تیب ،يونثم مجنپ رتفد

 

 یم مرن ،تسا هدش گنس تمواقم زا هک ار تلد يدزیا بارش ،ایب قشع يوج هب ییاشگاضف اب :دیوگ یم یگدنز 

 .يوش یم زاین یب اهنا يوب و گنر و اهیگدینامه ۀبذاج زا هک دناسر یم يدرخ و شمارآ هب و دنک

 

 داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ

 داب تسین ،درادن شتآ نیا هک ره

 9 تیب ،يونثم لوا رتفد

 

 و داب زا انالوم تایلزغ و يونثم تایبا ،دنازوس یم ار ینهذ نم ياهوگلا و رشب لهج هک تس یشتآ ناگرزب جنگ 

 زا هک یسک و دیآ یم ییاتکی ياضف زا یگدنز هب ام ندش هدنز روظنم هب تایبا نیا ،تسا هدماین یناسفن ياهاوه

 .تسا شندوب زا رتهب شندوبن ،دنک یمن يراکمه یگدنز اب و دزیرگ یم شتآ نیا

 

 یتسیلالجِا رگ رگنب ملق يا

 ؟ یتسیک ِنیَعَبْصِا نایم هک

 2779 تیب ،يونثم موس رتفد

  ناتشگنا = نیَعَبْصِا

 



 یملق لثم ام ،دنک یلجتم دروآ یم شزکرم هب ییاشگاضف اب ار مدع هک یناسنا زا ار شهوکش و ّرَف دهاوخ یم ادخ

 .دسیون یم ییابیز هب ار ام یگدنز باتک زیهرپ و ربص و رکُش رهوج اب هک میتسه وا ناتشگنا نایم رد

 
 رفظ ناشیا لد رب دباین سَک

 رهُگ رب ین ،ررض دیآ فدص رب

 3496 تیب ،يونثم لوا رتفد

 

 ياهیگدینامه فدص ایرد ياه جوم لثم ینوریب تاقافتا ،دور یم نیب زا لاس دون ،داتشه زا دعب تیاهن ام مسج نیا

 سک چیه ،تسام نورد هک يرهوگ هب و میتسین ینهذ ۀتسوپ و فدص سنج زا هک میمهفب ات دنکش یم ار ام

 .درادن یسرتسد

 
 نایم رد ام ییوت رخآ و لوا

 نایب رد دیاین هک یچیه چیه

 3501 تیب ،يونثم مراهچ رتفد

 

 میتسه ادخ دادتما ام ،تسا شدوخ لابند هب يرایشوه نیا ،تسا تیئادخ و يرایشوه کی زیچ همه رخآ و لوا

 ینهذ نم و میدش هدینامه و میدروخ ار ایند ياهزیچ بیرف نایم نیا رد یلو میتفگ یلب یگدنز هب تسَلَا زا هک

 ام زا ار اه چیه ۀمه ناکف نک و اضق نوناق و دیآ یمن نایب هب هک تسا چیه ردقنآ ینهذ نم نیا ،میداد لیکشت

 .میریمب چیه ینهذ نم هب دوخ لیم اب هک رتهب هچ سپ دریگ یم

 

 تس یسَخ اج زا دور يداب زا هکنآ

 تس یسب دوخ قفاومان داب هکناز

 3810 تیب ،يونثم لوا رتفد

 

 نمشد و عنام و هلئسم و دچیپ یم ام يرایشوه ۀقاس رود هب یسَخ ای و یتفآ لثم ،تسا تسس ینهذ نم ۀشیر

 .دزیخ یم رب گنج و اوعد و ثحب هب یقفاومان داب ره اب و تسا درد سنج زا ینهذ نم ،دنک یم تسرد

 
 دهد یم نیبوچ ریشمش دوخ روپ تسد هب يزاغ

 ازغ رد دریگ ریشمش دوش اتسوا نآ رد وا ات

 سمش ناوید ،27 لزغ

 گنج =ازغ



 ،دهد یم ینهآ ریشمش وا هب سپس دوش يوق و دنک يزاب ات دهد یم یبوچ ریشمش شرسپ تسد هب ادتبا وجگنج

 اب یگدنز دربن نادیم رد و میهد صیخشت هاچ زا ار هار ایند رد ات دهد یم ار نهذ یبوچ ریشمش ام هب لوا ادخ

 روضح ریشمش نتفرگ قیال و مینارب بقع هب ار اهیگدینامه ات میهاوخب کمک وا زا و مینک زاب اضف قفاومان تاقافتا

 .میوش

 

 شوه هب ونشب تمیوگ تیاکح کی

 شوگ دنب دش عَمَط هک ینادب ات

 578 تیب ،يونثم مود رتفد

 

 :دیامرف یم انالوم ،تسا رک ینهذ نم شوگ هتبلا دیوگ یم ام هب ار یگدنز تیاکح ناوارف ياه لیثمت اب انالوم

 رد هبنپ ییایند ياهزیچ عمط و صرح ات زیهرپب ندش هدینامه زا و نک زاب ار اضف ،یتسه يرایشوه وت ناسنا يا

 .ددنبن ار تیرایشوه ياپ و دنکن تشوگ

 

 دشن رُپ ناصیرح مشچ ةزوک

 دشن رُد رُپ دشن عناق فدص ات

 21 تیب ،يونثم لوا رتفد

 

 ییامندوخ و ترهش و لوپ اب یگدینامه بآ زا دهاوخ یم صیرح يا هزوک لثم و دوش یمن ریس ینهذ نم مشچ 

 میلست و یشوماخ فدص زا شاک يا ،میوش یم رت هنشت میروخب بآ نیا زا ردقچ ره ،دوش رپ مدرم هجوت و دییات و

 .میوش هدنز ادخ هب یقافتا ره رد ینعی مینک لیدبت دیراورم هب ار يا هرطق ات میزومایب ار تعانق و

 

 تسا یملاع حیسم ام زا کی ره

 تسا یمهرم ام ِفک رد ار مَلَا ره

 47 تیب ،يونثم لوا رتفد

 درد = ملَا

 

 اضف و مینک يراکمه یگدنز اب رگا ام زا کی ره ،میدش يرایشوه حیسم نتسبآ ام و دیمد ام رد ار شحور دنوادخ

 .دهد یم افش ار ام ياهدرد و دیآ یم هدش هدوشگ ياضف رد تسا حیسم هک ام ياهدرد مهرم ،مینک زاب

 

 ار شوه دنشکن ات ار شوحو نیا نک رود

 نیا و نآ نایذه زا ار شوگ میهن هبنپ



 1839 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دامن ،ندرک شوگ رد هبنپ ،دنشُک یم ار ام يرایشوه و دننک یم هلمح ام هب هنایشحو اهدرد ،اهرواب ،اهرکف

 .تسا ینهذ نم نایذه ندرک یثنخ و هظحل قافتا فارطا ییاشگاضف

 

 ؟متام یهن دنچ ات ،مغ نیا روخمب نیدنچ

 يراد ام ششخب رگ ،مه رخآ وش گنرمه

 2594 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ام هب دهاوخ یم هظحل ره ادخ ،میرادن ار ادخ ششخب ام رگم ،میوش یمن یگدنز گنرمه و میروخ یم هصغ ارچ

 .میتسرپ یم ار اهدرد و مینک یم تمواقم هک مییام نیا ،دنک کمک

 

 وش كاپ تهارِک و نیک زا لد يا

 وش كالاچ ،ناوخ دمحْلَا ناهگناو

 1736 تیب ،يونثم مراهچ رتفد

 

 دیاب میهاوخ یم ار یگدنز یتسمرس و قوذ رگا ،میا هنیک زا رپ و یضاران یلو میناوخ یم دمَح ةروس نابز هب

 .دوش کبس و یلاخ ام زکرم ات دنورب میهدب ار اه هنیک و اهشجنر

 
 نک رافغتسا وت ینیب مغ هکنوچ

 نک راک ،دمآ قلاخ رما هب مغ

 826 تیب ،يونثم لوا رتفد

 

 و رکش اب و مینک یهاوخ رذع ادخ زا دیاب هک میا هدینامه يزیچ هچ اب نامزکرم رد ام هک دراد یماغیپ یمغ ره

 .دیآ یم ادخ رما هب هظحل نیا قافتا ،مینک بذج ار ادخ تیانع و مینک راک نامدوخ يور زیهرپ و ربص

 

 دوش رتمک تا یگنس ات نک دهج

 دوش رونا وت گنس ،یلعل هب ات

 2038 تیب ،يونثم مجنپ رتفد

 



 ،میزادنایب و مینک ییاسانش ار اه ضرم رگید و ترسح و هنیک و شجنر ياهگنس ،دوخ يور زکرمت و ششوک اب

 .دهد یم رون ار ام گنس لد یساملا لثم مدع رون و دوش یم زاب هظحل نیا نزور ییاشگاضف اب

 
 یسک رگ ،نَک یم كاخ نک هَچ وچمه

 یسَر یبآ رد هک یکاخ نت نیا ز

 2044 تیب ،يونثم مجنپ رتفد

 

 دوخ يور ندرک راک اب ،تسا میلست و اهیگدینامه نتخادنا رد تردق ،تسین ماقم و لوپ ندروا تسد هب رد تردق

 و درخ ۀمشچ هب و میزیرب نوریب ار اهیگدینامه كاخ ،نَک هاچ لثم .میسر یم يرتشیب تینما و يداش ،تورث هب

 .میوش لصو نامنورد یناوارف

 
 شابم نآ شوگ هب وت نک یم راک

 شارت یم ار هَچ كاخ كدنا كدنا

 2046 تیب ،يونثم مجنپ رتفد

 

 مک مک ام ،دنک نامدیماان هک مینکن شوگ ینهذ نم ياهفرح هب و میشکن تسد دوخ يور ندرک راک زا يا هظحل

 نوریب نامنورد ۀمشچ زا دیاب ار بآ ،دنهد یمن یگدنز ام هب اهیگدینامه هک میوش یم هجوتم و مینک یم رییغت

 .میشکب

 
 شارخ یم و شارت یم هَر نیا ردنا

 شابم غراف یمَد ،رخآ مَد ات

 1822 تیب ،يونثم لوا رتفد

 

 تاقافتا ربارب رد ات میشاب قاتشم و میشکن تسد دوخ يور ندرک راک زا ناسنا يدوجو تقیقح هب ندیسر هار رد

 نم ناطیش بظاوم رخآ سَفن ات و مینارب بقع هب میریگ یم مدع زا هک یتردق اب ار اهیگدینامه و مینک زاب اضف

 .میشاب نام ینهذ

 
 ناد رهز رپ نخان دب ترکف

 ناج يور قمعت رد دشارخ یم

 557 تیب ،،يونثم مجنپ رتفد

 



 و دننک یم هلمح ام هب هسیاقم ،تداسح ،عقوت ،شجنر ،هنیک :لثم دایم یگدینامه زا هک راد نم ةدیسوپ ياهرکف 

 .دنشارخ یم ار ام حور و ناج قامعا ات رهز زا رپ ینخان لثم

 
 زیرگ ردنا منم مه ممصخ هک نم

 زیخ زیخ دمآ نم راک دبا ات

 670 تیب ،يونثم مجنپ رتفد

 

 مینز یم بیسآ نامدوخ هب میراد ینهذ نم ات ،دزومایب نتفر هار ات دزیخ یمرب و دروخ یم نیمز ردقنآ اپون كدوک

 .میوش مئاق دوخ يرایشوه ياپ يور ات میزیخرب دنت دنت دیاب دبا ات یلو ،میروخ یم نیمز و

 

 دَوب نابنج مگر ات مزیرگ یم

 ؟دَوب ناسآ نتشیوخ زا رارف یِک

 668 تیب ،يونثم مجنپ رتفد

 

 رد نوخ هک ینامز ات ایادخ ،میزادناین نارگید ندرگ هب ار نامدوخ تاهابتشا و مینک کش نامدوخ ینهذ نم هب

 .مزیرگب شیوخ سفن ياه شهاوخ زا ات نک ییاشگاضف قاتشم ارم دبنج یم میاهگَر

 

 دَرَباو نامیرک زا وید ار هک ره

 دروخ وا ار شرَس دبای شسَک یب

 2165 تیب ،يونثم مود رتفد

 

 تبسن ار وا دناوت یم یتحار هب تسا ناهج ینهذ ياه نم يژرنا هک ناطیش ،دشاب هتشاد ینهذ نم یسک رگا 

 هک ییاهناسنا اب ینیشنمه ،دروخب ار شرس :فورعم لوق هب و دنک درسلد روضح هب هدنز ياهناسنا و ناگرزب هب

 .دنک یم ادج ادخ زا و سک یب ار ام هک تس ینادان نیع ،دنراد ییاناد ياعدا

 

 رصتخم يدید وچ ار فک شدرگ

 رَگِن رد ایرد هب دیاب تتریح

 2907 تیب ،يونثم مجنپ رتفد

 



 ردقچ و میتسه یعضو هچ رد ام هک دنهد یم ناشن و دنتسه ارذگ و تابث یب ایرد ياه فک لثم یگدنز تاقافتا

 ندید ياج هب مینک زاب اضف و میریگن يدج ار تاقافتا رگا ،تسا تیاهن یب ایرد لثم ام حور ؟مینک یم زاب اضف

 .میوش یم ایرد یتفگش ناریح اه فک

 

 ��روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ساپس اب

 جرک زا ابید


