
 ادخ مان هب
 
 938 همانرب ،سمش ناوید 3099 لزغ ۀصالخ
 
 يداتسا ز قشع ِداتسا مدنپ دادب
 يداد ودب لد هک سک ره ز سرتب ،نیه هک

 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 سرتب .دهدیم ناشن ار نآ تنهذ هک یسک ره و زیچ ره زا سرتب و شاب هاگآ هک ،دهدیم دنپ وت هب شايداتسا زا دنوادخ ینعی قشع ِداتسا
 یشزرایب ِساسحا ،هانگ ِساسحا ،نارگید زا هنیک ِلمح ،شجنر و درد ِلمح ،هناخ ،نیشام ،لوپ ِلثم ییاهیگدینامه زا ُرپ ،تزکرم هکنیا زا
 .دشاب
 و ادج تایقشع ِناهارمه زا هک يزور زا سرتب .ینکن هبرجت ار تسادخ هک رکف ود ِنیب ۀلصاف و ینک مه ِرس ِتشپ ِياهرکف هکنیا زا سرتب
 تسود تاینهِذنم ِسرخ اب نانچمه اما ،ینکیم يونعم ِراک تدوخ ِيور يراد هک ینک رکف هکنیا زا سرتب .يوَش هارمه تاینهِذنم اب
 .یلوغشم نارگید و دوخ ِندرک تمالم ،ندرک تمواقم و تواضق ،ندید ار نارگید ِبیع ،ندرک تبیغ هب و یتسه
 
  يدیشونب وا ِشون زا وت هک یسک نآ ره
  يداّصَف توا ِشین دَنُک ،شون ِدعَب ز

 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 ینز گر :يداّصف-
 
 ار نیا ،یهاوخب یگدنز سک نآ و زیچ نآ زا ینعی ،یشونب لسع ،يداد رارق تنورد و زکرم رد ،ادخ ِياج هب هک یسک ره و زیچ ره زا وت رگا
 ینوریب ِياهزیچ زا دیابن هک ینادب و ینک زاب ار اضف ات ،دیشِک یهاوخ درد وت و دنکیم راوگان ِثداوح ِراچد ار وت یگدنز یتدم زا سپ هک ،نادب
 .یهاوخب یگدنز و تیوه
 .دشوجب تنورد زا ،یگدنز َِدرِخ و تکرب ،ییابیز ،قشع ،يداش ات ،ریذپب ار هظحل نیا ِقافتا و نُک ییاشگاضف هظحل نیا ایب نیاربانب

 
 َتشوگ رد هقلح درک یسک ِتسم ِمشچ وچ
 يدازآ يوجم ،نُک نورُب هبنپ شوگ ز

 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 :دیامرفیم انالوم ِترضح
 يراذگب تزکرم رد ،ار دراد ینهذنم هک ،یناسنا کی ِریوصت و يراد ینهذنم وت رگا هک ،ونشب ار نم ِتحیصن و نُک زاب ار اضف هظحل نیا ایب
 .ياهدش ینادنز تاینهذنم رد و یتسین دازآ رگید وت ،ینیبب مسج کی ار وا و
 ،دنزرف ،رسمه ِلثم ،لفآ ِزیچ ره زا ،ییاشگاضف اب ینعی .يوش دازآ یگدش تیوه مه ره زا ،وت هک تسا نیا يدازآ نیلوا هک ،نادب ار نیا
 هدنز وا هب و دنکیم دازآ اهیگدش تیوه مه نیا يهمه زا ،ار وت دنوادخ هک تسا تروص نیا رد ؛یهاوخن یگدنز نیشام ،لوپ ،ماقم
 .يوشیم
 
 دیسر هدنخ ِلخَد وچ ار دوخ ِلد هِنِب نیرَب
 يداش ِنمرَخ ز ،ترشُع دیوجن مغ هک

 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 حرط یگدنز هک یتاقافتا اب و يوَش رقتسم و نکاس ،هظحل نیا رد و ینک زاب ار اضف وت رگا هک ،نک زکرمتم عوضوم نیا ِيور ار دوخ ِلد
 زا ار وت دناوتیمن تاینهذنم ینعی ؛دریگب تایلام ،يراد تنورد رد هک یببسیب ِيداش زا دناوتیمن ینهذنم ِمغ رگید ،ینکن رییغت ،دنکیم
 ینعی ،دریگب تایلام وت زا و دنک مغ ِراچد ار وت دناوتیم تاینهذنم ،يریذپن ار هظحل نیا ِقافتا و يدنبب ار اضف رگا اما .دنک یلاخ روضح
 .ددزدب ار وت ِببس یب ِيداش و روضح دناوتیم
 
  ناطلس ار وت دهد َمّلَسُم ِنیمز رگم
 يدادغب ِدینج و رشِب هب داد هکنانچ

 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 .تسیزیم دادغب رد هک فورعم یفوص ،یفاح رشب رصنوبا :رشِب-
 .دوب گرزب نافراع زا و دادغب مدرم زا :يدادغب ِدینج-
 
 ،هظحل هب هظحل ینعی ،دنکیم هدوشگ ار وت ِنورد دنوادخ ،يوَش یگدنز ِرما ِمیلست و ینک زاب ار اضف ،هظحل نیا ِقافتا ِربارب رد هشیمه وت رگا
 .دندش هدنز دنوادخ هب ییاشگاضف اب ،دندوب یگرزب ِنافراع هک يدادغب ِدینج و رشِب هک روط نامه ،يوشیم رتهدنز وا هب

 
 مغ ِندرگ تسکش ،دمآ تبهوم ِقوط وچ
  يدادیب درُمِب و ادخ ِداد دیسر

 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 ششخب ،اطع :تبهوم-



 
 شخپ درد ًامئاد هک تاینهذنمِ مغ ِندرگ و يدنبیم ار یهلا ِفطل ِدنبندرگ ،يوَش هدنز روضح ِيرایشه هب و ینک زاب ار اضف وت یتقو
 .دریمب تنورد رد ینهذنم ِمتس و ملظ و يدادیب هک دوشیم ثعاب و تسا دنوادخ ِتلادع و داد ِنیع نیا و ینکشیم ،ار دنکیم
 
 دباتیم وت رب هام يَور هک اجک ره هب
 يدابآ و بارخ رب ناشف رون تَسهم

 3099 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 ِيداش و قشع ِيژرنا و ینیبیم نیب مدع ِمشچ اب و دباتیم تنورد زا ادخ ِرون ،يورب اج ره ،يوَش هدنز ادخ هب و دوش زاب تنوردِ ياضف یتقو
 .ینکیم رتشیب ار یناوارف و ،دابآ ار دوب بارخ هک اجک ره و یناباتیم یسک ره و يزیچ ره رد ،ار ببسیب

 
 تسا زور زا هِب ار وت بش ،يدش هام ِمالغ
 يداو ره ِنایم دشاب وت ِرادتشُپ هک

 3099 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 تسود ،ایند ِبش نیمه رد ،دنوادخ ِدادتما ِناونع هب ،دباتب تنورد زا روضح ِرون و ینک ییاشگاضف هظحل هب هظحل ینعی ،يوَش هام ِمالغ رگا
 ینابیتشپ و تیامح وت زا ،یشاب هک یتیعضو ره رد ،دنوادخ هک تسا تروص نیا رد ،ینک کمک همه هب ،يداش و قشع ِشخپ اب هک يراد
 .دنکیم
 
 ار وت ِناهرمه هلمج کُنُخ و ار وت کُنُخ
 يداتفا تخبکین و يربکا ِدعس هک

 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 یگدنز اب وت نوچ اریز .دنتسه تسود و هارمه وت اب ،هک یناسک ِلاح هب اشوخ و وت ِلاح هب اشوخ ،يدش هدنز یگدنز هب ییاشگاضف اب وت رگا
 هک اجک ره و يوشیم نمُی شوخ و ینکیم قَلخ ون هب ون و دزیریم تلمع و رکف هب لیصا ِدَرِخ و قشع ،هظحل هب هظحل ،ياهدش یکی
 .درادن يرثا وت رد نوریب ِناهج و یتسه لاحشوخ ،یتسه هک یتیعضو ره رد و دتفایم بوخ ِتاقافتا ،يورب
 ریثات وت رد ،مراد تسود ار وت ای دیآیم مدب وت زا :دیوگب وت هب ترسمه رگا ای يوشیمن تحاران ،دوش دایز ای مک تلوپ رگا لاثم ِروط هب
 .يرادن یهجوت نآ ِتاقافتا و ینوریب ِيایند هب و ياهدش نکاس تنورد رد وت اریز ،یهاوخیمن یگدنز ترسمه ای و لوپ زا رگید و  دراذگیمن

 
 ناج يا نُک دامتعا ششوخ ِياه هدعو هب
 يداعیم تسار هب درادن لثِم هاش هک
 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 نامیپ هب ندوب رادافو :يداعیم تسار-
 
 شجنر و هنیک ،یتسه دوسح ،يراد مشخ ،یتسه هک یتیعضو ره رد وت :دیوگیم هک نُک دامتعا دنوادخ و یگدنز ِهاش هب هظحل نیا ایب وت
 نیا هب ،رظان ِروضح ِتروص هب ،ییاشگاضف اب .درادن یلاکشا ؛ياهتشاذگ تنورد رد ار نیشام ،هناخ ،لوپ ،تدنزرف ،ترسمه نم ِياج هب ،يراد
 نیا يهمه زا ار وت ،مدوخ يهدننک هدنز ِمَد اب نم ات ،شاب هتشاد ربص و نکن رارف هنارایشه ِدرد ِندیشِک زا و نک هاگن تیاهیگدش تیوهمه
 .متسه لوق شوخ ،درک مهاوخ هدنز مدوخ هب ار وت هک ماهداد وت هب هک ياهدعو رد نم هک ،نادب ار نیا و .منک دازآ اهیگدشتیوهمه
 
 هاش دیوگب نیا ِریسفت همه وت ِشوگ هب
  يداح دنز اوَن ار دوخ ِرتشُا هکنانچ

 3099 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم -
 
 ِيارب هک ینابرتش ِدننام ،يوشیم گنهامه یگدنز ِمظن اب و دیوگیم وت هب دنوادخ ،ار لزغ نیا ِیلصا ِریسفت و انعم ،ینک ییاشگاضف رگا
 .دنوشیم كوک وا ِزاوآ اب اهرتش و دَناوخیم زاوآ شیاهرتش
 
 رهم یهلا ابیرف ،امش ِدنمتدارا

 


