
 879 هرامش همانرب

 

 يدیزگ هشوگ نم ز وت مدیسر وت رهش هب وچ

 يدیدن میعادو هب متفرب وت رهش ز وچ

 

 :انالوم سمش ناوید زا 2820 هرامش لزغ

 

 یهارمه نیا زا هدش هدینامه نهذ رد ناسنا تداسح و ینیب هتوک اما و ،ناسنا رب دنوادخ ندوب فرشم و یهارمه

 .تیعم و

 هدنام لفاغ یگدنز اب تدحو و یهارمه زا و هتفاین رد ار یگدنز دوصقم هکنیا و نهذ رد ناسنا هابتشا دید ییاسانش

 .تسا هدرکن عادو ناسنا اب و هدرکن تلفغ چیه ناسنا یهارمه رما رد دنوادخ .تسا

 

 ار وت زگره راگدرورپ هک درب یم ورف شمارآ رد ار زیچ همه هک یماگنه بش هب دنگوس و زور ییانشور هب دنگوس«

 .»هتفگن عادو

 3 یلا 1 تایآ یحضلاو هروس

 

 ؟زار مهف تیعم زا نم منک یک

 زارد ياهرفس دعب زا هک زج

 4179 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 .تسا تواضق و تمواقم دید رییغت و ییاسانش فوقوم دنوادخ یهارمه و تیعم نیا

 .تسا زیهرپ و رکش و ربص هطساو هب ناهج رد قح روهظ و روضح زا يا هولج تیعم نیا

 
 تسین ربج و تسا قحاب تیعم نیا

 تسین ربا نیا تسا هم یلجت نیا

 1464 تیب ، لوا رتفد ،يونثم

 

 .تسا نامگ و نظ ربا هنوگچیه نودب حیرص و نشور ،هام روضح و یلجت دننام هکلب تسین ربج یهارمه نیا

 و تلفغ ناسنا زا هاگچیه یگدنز اما ،هتسنادن زیاج ارنآ و هدرک تلفغ روضح و یلجت نیا زا ناسنا هک دنچ ره

 .هدرکن یظفاحادخ

 



 شاف شیدندیدن یم هک یهش ناک

 شاعم ردنا ناهن ناشیا اب دوب

 

 تنت رب فرشم تسوت اب درخ نوچ

 تندید نیا دوب رصاق وز هچ رگ

 3678 و 3677 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 اما دراد طلست و فرصت دوجو رب ،هک تسا ناسنا مسج رد لقع دننام ناهنپ روطب دنوادخ تیعم و یهارمه نیا

 .تسا زجاع و هاتوک نآ ندید زا رهاظ مشچ

 

 نالف يا وا ندید رصاق تسین

 ناحتما رد تشبنج و نوکس زا

 3679 تیب ،مراهج رتفد ،يونثم

 

 و هدید ار ناسنا لمع و رکف هنوگ ره ینعی ناسنا شبنج و تانکس مامت هکلب تسین لفاغ ام ندید زا لقع

 .دهد یم رارق ناحتما دروم و هدیجنس

 

 زین لقع نآ قلاخ رگ بجع هچ

 ؟زیجتسم وت يا هن نوچ ؟دشاب وت اب

 

 ؟یناد یمن رما نیا زیاج ار دوخ ارچ و .دشاب وت رد و وت اب زین لقع قلاخ هک تسین یتفگش ياج سپ

 

 ین لقع ،تلقع ز لفاغ يدش وت

 یندرک تمالم ،شتسروضح زک

 3682 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 ،نتخود ینوریب للع و بابسا رب مشچ اب و هظحل نیا قافتا ربارب رد تواضق و تمواقم اب هک تسا ناسنا نیا سپ

 .هدیزرو تلفغ یگدنز زا

 

 هب هظحل نیا زا تیاضر و میلست و شریذپ اب ات تسا لک لقع روضح رب ناشن لقع شهوکن و تمالم عقاو رد

 :هک میدرگرب یگدنز يوس



 

 .تسین لفاغ دینک یم هچنآ زا دنوادخ

 85 هیآ ،هرقب هروس

 

 مراک رد هشیمه غراف وت راک ز مین

 مراد رت زیزع نم ار وت هظحل هظحل هک

 

 متنطلس باتفآ و نم كاپ تاذ هب

 مراد رب فطل هب مراذگن ار وت نم هک

 1723 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یتناک جنروا زا میرم ،مارتحا اب


