
 ��بدا ضرع و مالس اب

 

 ینک يزومآهراچ ار ناج هک یحبص نآ داش

 ینک يزور یگراچیب شت هک دبای وا هراچ

 2777 هرامش لزغ سمش ناوید ،يولوم-

 

 يارب ،زکرم ندرک مدع زا ریغ ياهراچ هک مینکیم ادیپ نیا هب یهاگآ ،هظحل نیا رد رارقتسا و ناگرزب اب ندش نیرق اب

 لامعا و اهرواب و اهناکم ای رگید ياهمدآ زا ار دوخ لیدبت میناوتیمن ام و میرادن دوخ ینوریب ياهشلاچ روطنیمه و لیدبت

 ندرک مدع هار اهنت ،میهاوخب میناوتیمن ینهذ يادخ و مدرم و راک و لوپ زا ار دوخ ياهشلاچ هراچ ام .میهاوخب یبهذم

 .زیهرپ و ربص و توکس اب دوخ رد هدینامه ياهرواب ییاسانش .تساهیگدش یطرش زا نتشادرب تسد و زکرم

 

 دنزیم هیخب لقع ،دناردیم هماج قشع

 ینک يزودلد وت نوچ دردب هرهز ار ود ره

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .میشاب دوخ تارییغت دهاش میناوتیمن نهذ یئزج لقع اب ام ،یگدنز شاعترا نتفرگ اب ،میوشیم ناگرزب نیرق یتقو

 هک شمرک و فطل اب و دوشیم ام ياهیگدینامه ییاسانش ببس هظحل نیا رد و دزیریم ار ام ياهدرد ،هناقشاع یگدنز

 هک يزیچ .دزودیم مه هب و دنکیم دازآ هرذ هرذ اهیگدینامه و اهدرد زا ار ام يرایشه ،دوشیم ام بیصن ییاشگاضف اب

 .تسا ناریح شلباقم رد ینهذ لقع و تسین نآ كرد هب رداق نهذ

 ياپ اج یگدنز یلو دنک لمع هدش یطرش يوگلا و رکف اب زاب ای و دنک لیلحت و هیزجت هک دنکیم شالت نهذ دنچ ره

 .روضح هب هدنز ناسنا فاق هوک دننام ،درادن دوخ زا ینهذنم نتفرالاب يارب

 

 ینز لد ِهار و یشوپ رد رهق ِسابل هگ

 ینک يزووالق ییآ ،سابل ینادرگب هگ

 2777 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

 

 يداش یتایبا ،تسا نکمم یهاگ و دشابن دنیاشوخ نهذ جازم هب تسا نکمم ،انالوم تایبا و ناگرزب ییاسانش یهاگ

 رد لمات و رارکت و نآ هناقداص شریذپ و دنتسه لیدبت هب ام يامنهار تروص ود ره رد یلو دشاب هدننکشوخ و شخب

 ار دوخ مایپ ،هظحل نیا قافتا سابل اب یگدنز هظحل ره یگدنز رد هک نانچمه .دنکیم يزووالق لیدبت هار رد ار ام اهنآ

 رد يرییغت هچ مینک ییاسانش و مینک ییاشگاضف دیاب ام ،نهذ رظن زا دنیاشوخان هچ ،دنیاشوخ هچ .دناسریم ام شوگ هب

  .میهدب دیاب دوخ رد دوبهب تهج

 

 :دوخ رد ربک ییاسانش الثم



 

 مهم نوناق هب ندرکن هجوت و یگدنز زا يزاینیب رد ربک ،هظحل هب هظحل ییاشگاضف مدع و یگدنز زا يزاینیب رد ربک-

 .هجوت و دییات نتفرگ و ینهذ شناد اب یگدینامه رثا رب ینیبرترب دوخ رد ربک ،نیرق

 

 .ناربج نوناق تیاعر مدع و يرکشان و ربک ندید -

 

 راچد و نتساوخرب هزیتس و تواضق هب یگدنز روضح رد هک نداد هزاجا دوخ هب و ندوب نیتسار مدع رد ربک ندید-

 .ندش مشخ و ضابقنا

 

 .نداد ناشن رگید هنوگ هب ار دوخ و نتشاد ینهذنم يوربآ رد ربک ،ندرکن یهاوخ ترذعم و يراکناهنپ رد ربک-

 

 هب يزاینیب سح ربک نیرتگزب یلو ،میتسین نآ زا هاگآ زین دوخ هکیروطب ،تسه هتفهن ام لامعا زا يرایسب رد ربک-

 هدش یطرش و هنهک دیاقع و راکفا زا ییوجهراچ و اهشلاچ لح و زکرم ندرکن مدع و ناگرزب اب ندش نیرق و تایبا رارکت

 .دنک نایب ام زا ار شدرخ دناوتیم ون هب ون هظحل نیا رد یگدنز هکیلاح رد ،تسا

 

 تردق ام هظحل نیا رد هکیلاح رد نتفرگ درخ و تینما اهنآ زا و تساهزیچ و دارفا اب ندش هدینامه ،ربک نیرتگرزب -

 .میراد ار زکرم ندرک مدع و ییاشگاضف

 

 دوب رابکتسا ز داب نآ ار داع

 دوب رایغا ،دنتشادنپ دوخ ِرای

 

 نیتسوپ هگان دینادرگب نوچ

 نیرقلاسئب نآ تسکشب ناشدرخ

 

 داب تسهنتف سب هک نکشب ار داب

 داع وچمه وا دنکشب تک نآ زا شیپ

 4679 ات 4677 هرامش تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هک ینزن فرح هکنیا ،ینکن فارتعا دوخ شلاچ و صقن هب و ینک عمج رد توکس هکنیا ،ینهذنم سومان ینعی ،ربک

 .دنوشن تیاهصقن هجوتم نارگید

 

 دیدح نم دص ار سومان قح هدرک

 هدش هدناوخ اسب   دیدپان دنب هب هتسب یسب يا



 3240 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و اهراب ار تایبا یتقو ،يزابهش ياقآ تبحص قبط یلو ،دینیبب دوخ رد ار اهبیع دناوتیمن و تسا سومان ياراد ام نهذ

 هب ناشیا هتفگ نیا .مینیبب دوخ رد ار اهییاسانش و اهبیع نآ میناوتیم و دوریم رانک ینهذ سومان ،ینکیم رارکت اهراب

 لیامت رتشیب زور ره ،مینکیم رارکت ار تایبا یتقو .تسا رارکت رد هزجعم ،مدش هجوتم .تسا هدرک کمک یلیخ نم

 ،زور ره .دنوشیم رتادج ام زا دب ياهنیرق ،زور ره .مینک رارکت هک مینکیم ادیپ تقو رتشیب ،زور ره .مینک رارکت میراد

 رد ار تایبا تاملک ییاسانش و ندش هدنز ،دعب و مینکیم ادیپ رتشیب ياهرارکت يارب تصرف و دنوشیم رتشوماخ اهرکف

 .مینکیم سح دوخ

  تسا یفاضا زا  

 یگرزب بیبط تسد طسوت یصاخ قایس هب هک همانرب تایبا رارکت و تسا هتفرگرب رد الخ ای یگدنز زا ار ام دصرد 99.99

 نامرد ار ام ياهدرد فلتخم ياهوراد زا ییاههخسن نتشون اب هک یمسج نارتکد دننام ،هدش بیکرت يزابهش ياقآ لثم

 .دنتسه ام حور هدننک نامرد زین یهلا ناکشزپ ،دننکیم

 

 میهاوخن دزم سک ز ،میهلا نابیبط

 میدیلپ و عامط هن میناور كاپ ام هک

 

 تسهلیلب و تسهلیله زین نیا هک رادنپم

 میدیشک سودرف ز ریقاقع هرهش نیا هک

 1474 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 هب عورش و مسیونب ییاههگرب يور رد ،دوشیم ارجا همانرب هک يزور عورش زا مدرک یعس تاقوا یخرب ار همانرب ره تایبا

 رد ار اههگرب نیا .هدنیآ هتفه ات منک يزابهش ياقآ طسوت هدش يروآعمج تیب دص لوا زا ،تیب ره زا ،راب 50 الثم رارکت

 .منکیم رارکت هتفه زور دنچ یط رد بیترت هب ار تایبا و مرادیم هارمه دوخ اب اج همه ،هناخ ،نابایخ ،راک لحم ،ورتم

 رخآ ات تروص نیمه هب ،يدعب تیب 20 دعب زور و منک رارکت راب 50 ار تیب ره مناوتب ار لوا تیب 20 زورما دیاش الثم

 هتبلا .تسا هتشاد نم رد اهییاسانش ای همانرب ندش هدنز رد يدایز رایسب رثا و منک رارکت لمات اب ار تایبا متسناوت ،هتفه

 كارتشا هب دوخ نارای اب متساوخیم و هدوب زاسراک نم يارب شور نیا هک تسا هدش تباث نم هب طقف ،مرادن ییاعدا

 .مراذگب

 

 اهناشن دندید هک اهنآ زا دیسرپب

 میدیهر هچ زا ام هک دنیوگب رکش ات هک

 

 نابیرغ رود هر ز نابیبط دندیسر

 میدیدن هک اهاود دندومن هنابیرغ



 

  میبورب هناخ زا مغ ،میبوکب هصغ رس

 میدیع هم نوچ همه ،میبوخ و دهاش همه

 

 1474 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ❤مارتحا و قشعاب

 ��ژورن زا سگرن


