
سفن حالصا رب زيچ همه ندوب همدقم

تّلع

ترورض

رهظم

رمع ي هظحل هب هظحل نتفر تسد زا

قيداصم تيمها

تيمها
 زامنرد يربهر عضاومزا تيامح مالعا

هعمج

ديؤم

اهرايعم

»رسخ ىفل ناسنالا ّنا«

ينيمخ ماما همان تيصو

تدابع
هزرابم

تاررقم داجيا
بوخ قالخا هب هيصوت

ءايبنا تازرابم

بجر هام

 تانايب
 راديد رد
 ناگدنيامن

سلجم

ناگدنيامن زا ركشت

هب يتاركذت
سلجم ناگدنيامن

رمع ي هيامرس و اه تصرف ينادردق حلاص لمع و نامياانعمهمزال

بجر هام تصرف ينادردققادصم

تاحلاصلا اولمع و اونماء نيذّلا اّلا«
»ربصلاب اوصاوت و ّقحلاباوصاوت و

لسوتقيداصم

هجوت و اعد

رافغتسا

ايند يگدولآ زا يكاپهجيتن

ترورض
يدام تاكرحت رد ام يگدولآ و ندوب قرغ

دراوم

فده و هاگتساخ هب نامز مه هاگن انعم

نيناوق يتسرد و تحص
هجيتن

نيناوق يدمآراك

رد نيناوق نتشادن تلاصا و تيعورشم
بالقنا ياه شزرا زا ييادج تروص

بالقنا ينابم رد رورم
همزال

)هر(ماما تارظن نتشاد رظن رد و رورم

داعبا

ترورض

راتفر و قالخا لباقتم ريثأتتّلع

قيداصم
يكرمگ نيناوق

يا هداج لقن و لمح نيناوق

يداصتقا نيناوق
يجراخ تسايس نيناوق

تيمها

تيمها

يتفرعم و يقالخا تاسلج ليكشتهمزال

ترورض

قادصم

و نآرق توالت زا يرادرب هرهب
سلجم نحص رد نآ ي همجرت

ديؤم

نآرق ي هملك ره اب ينورد بالقنا داجيا ناكماتيمها

نآرق اب سناهمزال

نآرق زا ندربن هرهب

هجيتن

 تسا وگتفگ و هرواشم لحم سلجم
ترورض

تفلاخم تروص رد لدتسم ندرك در تامازلا
يلمع و يقالخا ،مارآ ،بوخ يوگتفگ

لماك روط هب فلاخم رظن ندرك شوگ

سلجم ياهوگتفگ ندنام رتباهجيتن

قادصم

تيساسح

يسانشبيسآ يگبلط ياه ثحبهباشم دروم

تجاجل زا زيهرپ

تسرد ياه فرح زا تيعبت

لمحت ندرب الاب

داعبالح هار
يصخش تجاجل

يحانج و يبزح تجاجل

ديؤم

اه ثحب نديسرن رخآ هببيسآ

نانخس يشخبرثا زا يريگولجفده
نيعمتسم نهذ رد ناشيا

تلود اب يراكمه و تاشامم ،ارادم

!تسا همه يارب نوناقيراذگ نوناق رد روشك لك هب هاگن ترورض

روشك هرادا رد تلود و سلجم تكارش

ترورض

كاكطصا زا زيهرپ
انعم

هناردارب و هنانمؤم ،هناميمص دروخرب
اهاطخ ربارب رد ضامغا مدع نيع رد

ديؤم

قادصممدرم يگتسخ و يتحران

و صخاش هب ام روشك زورما زاين
روما مامت رد نوناق ندش باطخلا لصف تيمها

مدرم يگدنز ندش ناور هجيتن

مدرم حلاصم ندش لاماپ

همزال

قادصم

زمرق غارچ كي ندركن تياعرقادصم

هناهب

جياتن
هك يسك ندش لكشم راچد

دنك ميظنت ار راك دياب

مدرم و ماظن نتفرن روز راب ريزليلد

يروتاتكيد

نورد يروتاتكيد يحور ي هنيمزءاشنم
نورد تسم ِليف و اه ناسنا

رگيد عماوج رد يروتاتكيد داجيادهاش
نوناق زا فلخت رثا رب

هلباقم هار

ييارگ نوناق

دبعت

ديؤم

تيمها
يمالسا بالقنا لوصا و ينابم

مالسا تارظن هدش يدنب عمج

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
يرادنيدرگيد هحفص رد حرش

رافغتسا هب ربمغيپ يتح ،همه زاين


