
 .مراذگیم كارتشا هب ،نازیزع امش اب ار ینتم ،روضح جنگ ناتسود همه و ،زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب

 

 :لاحُم و مََّلسُم

 ار نآ دناوتیم یگدنز ای رای قشع و لضف اهنت هک ،تسا منورد رد يرامیب ،مدش هجوتم هک یَنم ،متسه مدوخ اه هتشون نیا همه بطاخم

 .دنک نامرد

 يزورفالد ارم ِرای دمآ ّملسم

 يزور یهز ،قحِ لضف ارم داد قشع هچ

 3074 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و یمتح هک يزیچ ینعی ،مّلسُم .تسا لاحُم زین يزیچ هچ ،هک دهدیم ناشن و دنکیم راکشآ ،تسا مََّلسُم هک ار يزیچ تیب نیا رد انالوم

 لد و ،موشیم هدنز وا هب وا تیاده و تردق و تینما سح ،َدِرخ اب و ،دنوادخ ای یگدنز قیرط زا اهنت و اهنت ،هک تسا نیا نآ و تسا یعطق

 نیا مراهچ رتفد رد انالوم .موش هدنز ،وا هب مناوتیم اه یگدینامه و ینهذ نم هلیسو هب منک رکف ،هک تسا نیا لاحُم و .دوشیم نشور نم

 .دناهدرک نایب غرم ناتساد رد ار لاحُم رمَا

 

 نُخس نآ تسنیا تستسد رب هچنآ

 ُنکم رواب سک ز ار یلاحُم هک

 2251 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و تشگزاب دوخ لصا هب ناوتیمن ینهذ نم اب ،هکنیا رواب و لوبق ،لوا دنپ .دننکیم دزشوگ نم هب ار یساسا دنپ ود هصق نیا رد انالوم 

 و ینوریب ياهزیچ و ینهذ نم رد موش هجوتم یتقو اریز ،ینهذ نم زا يدازآ يارب ،تسا یعورش ییوگ ،دنپ نیا كرد اب .دش هدنز

 يوس هب ار نم هک ،تسا ياهچیرد ،متشاد يرایسب ياهییازفا راک و مدرک يرپس ار دوخ تقو هدوهیب اهلاس و ،تسین یگدنز اه یگدینامه

 يزور ،تسا يزور رسارس و ،تسا يدزیا لضَف و قشع زا نخُس نآ رد هک یناهج ،تسا نم نورد رد هک ،دنکیم تیاده رگید یناهج

 ،هک یناهج .تسین ریذپ ناکما ،نآ لقع و ینهذ نم اب نآ كرد هک ییاهزیچ نآ همه ،تینما سح ،تکرب ،تردق ،ببسیب يداش :نوچ

 نیا ۀمه ،َمَوش اهر اه یگدینامه ندرک عمج و اه يزود هالک و اه یگدینامه نآ همه زا و َمَهِدب ار دوخ ینهذ نم َِرس مَوش رضاح رگا

 .درک مَهاوخ تفایرد ار اه يزور

 

 تسوا رس ارم ،ورب وگ ،دورب مرس رگ

 يزودهَُلک و َرس زا و هَُلک زا مدیهر

 3074 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يدنپ ،هظحل ره و دش دهاوخ نم ییامنهار یگدنز ،مشاب هتشاد بلط و رارطضا و موش میلست ینعی ،منک يوگ ار ینهذ نم ياپ و رس رگا

 ،روخَن ار تاهتشذگ ترسح و هّصُغ ،نک شوگ ،میوگیم وت هب رگید يدنپ ،دیوگیم و دروآیم نم شوگ هب ناهد و ،داد دهاوخ ون یهار و ون

 ،دنوشیم هچ میاهیگدینامه هک ،روخن ار نیا هصُغ ،مدوب هدرک ادیپ ار ناهج نیا رتدوز ،شاک يا هک روخن ار نیا هّصُغ ،رگنِب ار نونکا

 و رظان اهنآ هب تبسن و نیبب ار اه نآ ،یتسین لماک هک ریذپب ،يراد يدایز تاهابتشا هک روخَن ار نیا هصغ ،روخَن ار لفآ ياهزیچ ترسح

 .شاب هاگآ



 رَوخم مغ هتشذگ رب:	رگید تفگ

 رَبَم ترسح نآز ،تشذگب وت ز نوچ

 2253تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و تدوخ مه وب نیا ات ،منک ُرپ دوع و کشُم اب ار نآ ياج ،باذع و درد ياج هب و مزیرب ار تیاهیگدینامه نوخ و منک کمک وت هب راذگب

 .دنک تسَم ار نارگید مه

 

 کشُم همه دوش وت ِنوخ ینتخ ِيوهآ وچ

 يزوپشوخ هب ام ز وت يرچب یمد رگا

 3074 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ،رگید ات ،نک يروآدای تدوخ يارب زورره و ،نکن شومارف ار نآ ،تسا مََّلسُم نیا هک ،يدید ار تدوخ ِناج ِناج ،ناهج نیا رد هک نونکا

 .يوشن رحِس و لوغشم تیاه یگدینامه ندرک عمج هب هرابود و یشِکَن ار نت و ناج ِگَنن

 

 ؟یشک هچ نت و ناج ِگنن ،ياهدش ناج ِناج وچ

 ؟يزودنا هچ ییهّبح ،ياهدش رز ِناک وچ

  3074 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 زین نارگید ات منک شخپ ،ار ماغیپ و قشع و يداش نیا وت قیرط زا راذگب ،مناسرب لمع هب ناهج نیا رد ار مدوصقم وت قیرط زا راذگب

 ینیریش و یتسَم دنوش هجوتم ات ،دسرب تکرب نیا زین نارگید هب راذگب .درک ادیپ یسرتسد تایح بآ همشچ و یگنادواج هب ناوتیم دننادب

 .منک شخپ ناهج نیا رد ار بانِ باَرش نآ وت قیرط زا ات راذگب ،تسین راگدنام و تسا رذگدوز ینوریب ياهزیچ

 

 ار نافیرح شکب نابوخ ِسلجم ِيوس هب

 يزووالق	نکب ناویح همشچ و رضخ هب

  3074 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يروگنا تسین تسهدیسر لعل بارش

 يزوخ َرکِش نیا تسین و دش راثن َرکِش

  3074 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يَرپِب ییاتکی ناهج نیا هب یکاخ ملاع نیا زا ات ماهداد وت هب نونکا نم هک ار ياهرابود َرپ و لاب و ریِمب نآ صرح و اوه و نهذ هب تبسن

 .يزاب وت اریز ،ینکن فلت ار تقو و ینازوسن اه یگدینامه رد هدوهیب

 

 يزاب وت تسا یشتآ یکی صرح و اوه

 يزوسیم هچ ار لاب و رپ فازگ ،رپب



  3074 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .دش دهاوخ ندیشک درد و ناهج نیا هبات رد ندش خرس وت تبقاع ،ینکن انش ییاتکی يایرد يوس هب و ینامب یکاخ ملاع نیا رد رگا

 

 ياهبات تشپ هب ،شتآِ رس رب

 ياهباوخمه وا تشگ تقامح اب

 2281 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هب درد هک ،یشکب درد ردقنآ هرابود و ینک شومارف ار اهنآ یهاوخب هک تسا تقامح ،يدید ار راک تبقاع و يدینش ار اهدنپ نونکا هک ییوت

 یشومارف نآ هجیتن اریز ،يونشب ار اههتفگ نیا نهذ اب هاوخن و شاب شوماخ و نک توکس نونکا .يوریم هابتشا ار هار هک دنک يروآدای وت

 يزوریپ و ،ینهذ و یکاخ ملاع نیا هزوریپ نیب قرف یناوتب ات ،دوش يراج تنورد رد اهدنپ کت کت ،ات نک رارکت ار تایبا نیا ردقنآ .تسا

 .ینک كرد تنورد رد ار روضح و ییاتکی ملاع نیا

 

 اَدص ز ار گناب دننادن قلخ هک شمخ

 يزوریپ ز ار هزوریپ یناد هک ییوت

 3074 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ناوارف ساپس اب

 زاریش زا ماهلا-


