
 905 همانرب زا یتشادرب

 

 باقن رمق يا اشگب ،ياهتسبب مباوخ

 باتفآ تشیپ دنک رکُشُ ِياههدجس ات

 308 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نهذ باوخ زا میناوت یم هنوگچ و ارچ هکنیا و دنکیم نایب ار نهذ باوخ ندش هتسب تلع ،انالوم ،308 لزغ رد

 .میوش رادیب

 

 .دروآ رد شوج و بنج هب و دنک نامدازآ جنر و درد زا دهاوخیم هکنیا يارب ؟تسا هتسب ار نامباوخ دنوادخ ارچ

 .روضح هب لیدبت يارب ،ندش تیدبا و تیاهن یب يارب ،ببس یب يداش و برط هب ندیسر يارب یشوج و بنج

 

 ندرک ییوکین ِيارب ؟نم ِباوخ وت یتسب ارچ

 يراهظا ِدصق ردنا و یناهنپ ِجنگ اریزا

 

 نیرسن و لگ زا رتیهب ،نیریش ِیباوخیب یهز

 يراوخشوخ و ّینیریش هب رَّکِش زا و دهش زا نوزف

 2533 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 :میراد مشش رتفد ،يونثم رد روطنیمه و

 

 رای تسب ار اههار ،ناقیفر يا

 راکش ِریش وا و میگنل ِيوهآ

 

 ؟ياهراچ وک اضر و میلست هک زج

 ياهراوخنوخ ِرن ِریش ِفک رد

 

 باتفآ نوچ ،روخ و باوخ درادن وا

 باوخ و دروخیب دنکیم ار اهحور

 

 نم ِيوخمه ای شاب نم ایب هک



 نم ِيور یّلجت رد ینیبب ات

 

 ؟يدش ادیش نینچ نوچ ،يدیدن رو

 يدش ایحا ِبلاط يدوب كاخ

 576 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ؟میروآ یم اجب رکُش هدجس ایآ ؟میتسه رکاش ایآ ،میوش رادیب نهذ باوخ زا دیاب هک میا هدش هجوتم هک الاح

 جنر و درد رد هک میاهدش هاگآ عوضوم نیا هب ام و تسا هدش شودخم نامنهذ باوخ هکنیا يارب رکش هدجس

 ؟میتسه لماک میلست و مینک یم ییاشگ اضف ایآ ؟میتسه

 

 مامت میلست هک زج لکوت زج

 ماد و تسرکم همه تحار و مغ رد

 428 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

رارطضا و یگدنب و عوضخ زج  

رابتعا درادن ترضح نیردنا  

1323  - تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ای و ؟مینکیم لمع نآ هب و میا هدرک كرد ار ندرک رکُش موهفم ایآ ؟مینکیم رکُش هزادنا هچ میتسه رکاش رگا

 میراد هک ییاه تصرف زا ایآ .میراد یلمع يزیهرپ و یلمع يربص ،یلمع يرکُش ایآ ؟میاهدیمهف ینهذ نم اب اهنت

 و مینک یم شزرو زور ره ایآ .نامنَت لثم ؟منادیم میراد هک ور ییاهزیچ مامت ردق ایآ ؟مینک یم هدافتسا تسرد

  .نام ینهذ ناج و یناجیه ،يرکف ،یمسج ياهدعب ؟مینک یم راک نامدعُب راهچ يور

 

 ؟دراد يدایز تیمها مه نامدعُب راهچ يور ندرک راک هک ما هدیسر یهاگآ نیا هب ایآ

 

 زونه ای ؟مینک یم زیهرپ ینهذ نم هلجع زا ؟مینکیم تیاعر ار هعرزم نوناق ایآ ؟مینکیم یلمع ِربص ایآ	
 رفص تواضق ات و نامدوخ دروم رد تسا یتواضق دوخ نیا هک ؟میریگیم هزادنا نهذ شک طخ اب ار نامتفرشیپ

 	.دریگیمن تروص لیدبت ،دوشن
 

 مَعِن رکش ای ربص ای ،شور رد دمآ هر ود نیا



 ار هار ود نیا رم ندید ،ناتن وت يور عمش یب

 2533 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يارب هچ يزاس نمشد و يزاس هلئسم ،يزاس عنام زا زیهرپ ،تواضق و تمواقم زا زیهرپ ؟میراد یلمع زیهرپ ایآ

 .نارگید يارب هچ و نامدوخ

 

 ؟یگدنز هب زاین ساسحا ،مینک یم زاین ساسحا ایآ

 نم تسد اب ؟مینک یم نایب ار نامزاین و میتفرگ ار ادخ و یگدنز ناماد ،یتسد هچ اب مینکیم زاین ساسحا رگا

 ؟روضح يرایشوه اب ای ینهذ

 

 ؟مینک لیدبت برط هب ار بلط دیاب ای تسا یفاک ،نتشاد بلط ایآ

 رد ییاشگ اضف هظحل ره اب ،يزاس ببس زا زیهرپ اب ؟مینک لیدبت يزاس برط هب ار نام بلط میناوتیم هنوگچ

 .نامدوخ رد روطنیمه و يا هدنشاب ره رد یگدنز و قشع ندید اب ،هظحل نیا قافتا فارطا

 تسرد ماد نارگید و نامدوخ يارب و میتسه اه ببس رد ای میریگیم ار مدع و قشع درخ و قشع يامرگ ایآ

  ؟دراد تیمها نامیارب دهدیم ناشن نامنهذ هک ییاهزیچ زونه ایآ ؟مینکیم

 

 دیاب نامیاهدرد و اهمغ ندرک كاپ و وا هب ندش هدنز و ببس یب يداش هب ندیسر يارب هک میاهدرک كرد ایآ

 ندرک دیماان و ام هب ندز ررض يارب ینهذ نم ياه هلت زا یکی یلبنت و یلهاک هک میاهدش هجوتم ایآ ؟مینک شالت

 	؟تسه ام

 
 ربص و رکشیب یلهاک زا دنام هک ره

 ربج ياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 

 درک روجنر دوخ دروآ ربج هک ره

 درک روگ رد شیروجنر نامه ات

 1068 و 1067 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

	 
 تسا هتخاس دهج ِز ار امش ِّرَپ يادخ

 دییامْنِب دْهَج و دیبنُجِب دیاهدنز وچ

 



 دَسوپیم دیما ِلاب و رَپ یلهاک هب

 ؟دییاش ار هچ رگِد دَزیرب لاب و رَپ وچ

 945 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهج

 دوش نوریب نت هاچ نیز تلد ات

 1737 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ناشن نهذ هک تسا ییاه یگدینامه بارس لابند هب نامنامشچ زونه ای ؟تایح بآ هنشت ؟میتسه یعقاو هنشت ایآ	
 یم رارکت ار انالوم زا یتایبا زورره ایآ ؟مینک یم زاربا ار نام یگنشت هنوگچ میتسه یعقاو هنشت رگا ؟دهد یم

 ره نامندب هک روطنامه هک میاهدرک كرد ار نیا ایآ ؟مینکیم رورم ار میتفرگ دای نالا ات هک ار ییاهسرد و مینک

 اب اهنت دوشیمن هک روطنامه و دراد زاین حور ياذغ هب زور ره ،مه ناميونعم دعب و حور ،دراد جایتحا اذغ هب زور

 ياذغ و تایبا رارکت هتفه رد راب ود اهنت اب ،میشاب هتشاد ملاس یندب راظتنا ،ندروخ اذغ راب ود ای کی يا هتفه

 ینیناوق ؟مینک یم تیاعر ار یگدنز نیناوق ایآ ؟مینک يزاس برط و میوش لیدبت میناوتیمن مه ندروخ يونعم

 .ناربج نوناق ،ربص نوناق ،هعرزم نوناق لثم

 

 تحاران ای لاحشوخ ،اهرکف ندمآ الاب اب و مینکیم تواضق ار نامیاهرکف میتسه نامنهذ رظان هک یتقو ایآ

 دنراد ام يارب یماغیپ و ناکَف نُک و اضق فرط زا تسا ینامهم اهرکف نیا هک میهاگآ عوضوم نیا هب ای ؟میوشیم

 .مینکن تواضق و میریگب ار ناش ماغیپ دیاب اهنت ام و

 
 ناوج يا نت نیا هناخنامهم تسه

 ناود دیآ ون فیض یحابص ره

 

 مندرگ ردنا دنام نیک وگم نیه

 مدع رد درپ زاب نونکا مه هک

 

 شوبیغ ناهج زا دیآ هچره

 شوخ راد ار وا تسفیض تلد رد

 3647 ات 3645 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 



 منادیم هب ینعی ،مینک یم تواضق ار نارگید و نامدوخ و تاقافتا ،نامیاهرکف یتقو هک میتسه هاگآ نیا هب ایآ	

 	؟مینادیم ادخ و یگدنز زا رتشیب مییوگیم و ؟میور یم نهذ
 نتفای يارب شالت و وپاکت رد یگدنز ياه تیانع و اه تکرب تفایرد هنشت هک يا هدنشاب نارازه دننام مه ام ایآ 

 یتخانشناور نامز رد ندش ریسا و نهذ هب نتفر رطاخ هب كاخ لثم هن ای .مینکیم برای برای ،دنتسه یگدنز بآ

 و روضح هب ناملیدبت و میا هداد تسد زا یهلا بارش نتفرگ و ندیسر يارب ار نامیگدنز ياپ و تسد ،ناکم و

 ار ناتیاهیگدینامه یکی یکی یتقو .درادن یلاکشا مه زاب دیوگیم انالوم .میاهتخادنا ریخات هب ار نامندش هدنز

 ،ررکم ییاشگ اضف اب و دینک تفایرد ار یگدنز يورین دیناوتیم و دوشیم زاب يا هنزور ،دیوش کبس و دیزادنیب

 میناوت یم مک ياهرون نیمه اب .دنوش یم رتگرزب و رتگرزب و رتشیب و رتشیب ،قشع و رون ياه هنزور نیا هتفر هتفر

  .ناگنل	گنل یتح ،میرادرب یهلا تمحر ربا نتفای یپ رد و یگدنز يوس هب ار ییاه مدق
 

 بدا یب و لکش هتفخ كول و گنل

 بلط یم ار وا و ژیغ یم وا يوس

 980 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .میوشن دیماان و میوش میلست هرابود و

 

ونِش نم ِز ،مه هب ود ره ،تَدَیاب رون و هیاس  

اوُقَّتِا ِتخرد ِشیپ وش زارد و هِنِب رَس  

 2155 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 کمک يارب ار شناگدنشاب مامت و هدش لاحشوخ ام شوج و بنج و شالت نیا زا دنوادخ هک تسا عقوم نآ رد	

 ینایب هک درادن یموزل یگدنز هب زاین زاربا .دنکیم هناور ام يوس هب ار شتیانع و تمحر ياهربا و دتسرف یم ام هب

 هناور ام يوس هب ار شتیانع و تمحر ياهربا وا و دسریم وا هب ام ياهدرد يوب ،ام هدش بابک لد يوب .دشاب

 .دنکیم

 

 ار قرب گنل نآ ِکت زا دریگ هدنخ ات

 باطخ شوخ ِدعر نآ دیآ تعافش ردنا و

 

 دیهَجرب :هک دیوگب ربا ِنایقاس اب

 بارطضا دیشوجب كاخ ِناگنشت زک



 308 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نیا و دنک تفایرد ار یهلا تکرب و تمحر نیا ،شزاین هزادنا هب ،دراد لیامت هک يا هزادنا هب دناوت یم یسک ره و

 بلط ردقچ ره .مینکیم صخشم يدزیا بارش و یگدنز يورین تفایرد يارب ار نام فرظ هزادنا هک میتسه ام

 وا هب لماک روط هب هک ییاج ات ،دوشیم رتگرزب و گرزب ام فرظ هزادنا ،مینک شالت هار نیا رد و میشاب هتشاد

  .میوش لیدبت

 
 دنوش ناور مد نامه ربا ِنایقاس سپ

 بارشرپ ِکشَم اب و هنینِق و هّرَج اب

 308 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ،تسه تیاهن یب هک ار يدزیا بارش میناوت یم زیهرپ و ربص و رکش اب ،لماک میلست و ییاشگ اضف تیاهن یب اب

 .دنک ام راثن ار شیاهتیانع هک تسام رظتنم هظحل ره یگدنز هک مینادب و مینک تفایرد رتشیب هچره

 

	 
 شاب رادلد یپ رد یقشاع رگا لد يا

 شاب رای رظتنم بش و زور لد رد رب

 

 تسا رضاح لد رد رب امیاد وت ربلد

 شاب رادیب و رضاح ياشگرب لد رد ور

 418 لزغ ،راطع-

 

 .میبایب ار نامروضح جنگ و مینک بارخ ار نامینهذنم كراپ ات

 

قشع ِجنگ يوجیمه بارخ رد و شوماخ  

بارخ زا دییورب راهب رد جنگ نیاک  

308  - لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 

	 

 :نایاپ رد و	



	 
 دیاین تسار نانچ تشگ نینچ و تشگ نانچ

 دیدنچ هک دینادم ،دینوچ هک دینادم

 638 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 	،ساپس و قشع اب
 شیرتا زا رپهش

 

 


