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 پنجرٌ ای سو هب ردیا 

 

 مجوىهع اشؼاس 

 

 خىػ نظر ( صرها ) حزیى 

http://hazzin.blogfa.com/ 

 

تصؾیر شذٌ  
   (و اشؼاسی ذًذ ،  دل  نىشتٍ اه نثش ادبی  ،  مجوىهع اشؼاس حذیث  نفظ  هب انضمام )  نسخٍ ی 

 1394پایخض عال    
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 (زافظ )   خىاو هک تى دانیمى ایى حروف نىشتن ذًاو هک غخش نذانسج                                                                 تى هن ص سوی طرامج ذًاو ب

 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحیم

 بو نام خداوند بخشنده مهربان

َرْ  بِاْاِم  َبِّبَ  الَِّ   َخ َ   ﴾١﴿َق ااْقْ

بو نام پرو د گا ت کو خداي آفريننده عالم اات  بخوان 

 ﴾٢﴿َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق 

 آن خدايي کو آدمي  ا از خون بستو بیافريد 

َرْ  َو َبَُّ  األْکَرُم    ﴾٣﴿ااْقْ
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 ترين کريمان عالم اات پرو دگا  تو کريم( بدان کو)بخوان و 

  ﴾٤﴿الَِّ   َعلََّم بِاْلَقَلِم  

 آن خدايي کو بشر  ا علم نوشتن بو الم آموخت

 ﴾٥﴿َعلََّم اإلْنَساَن َما َلْم يْقْعَلْم 

 دانست تعلیم داد بو آدمي آنچو  ا کو نمي

 اولیى صرهاو رپوسدگاس کائًاث « خىانذو  » و  

. و خىانذو ػادثِ خاسیِ بىدنؼ ،  اهی نبض سویشؼ بىد و طحظٍ ،  اػ بىد هک خىانذو صنذگی او  و

. هستی خىد کخابی رپ اص زغل و قصیذٌ و رتاهن و سباعیو 

. هک جز انم او نبىد ،  و کخابِ آصرینؼ رپ بىد اص حکراس انم او ، او بىد  و کالم ،  خذا بىد و کلمٍ

رد دسخاو او،  عضن و کخاب  طبیج  مٍ رپ اص آیاث او، و هلن خاسی 

گارد،نقشمینىیغذ، می می  ، وخطسرنوشت،والفبایزندگی،دشووکلمهکالممی،زندن

: اوسج هک صرمىد  و باطى صیستنماو خىد،  و ظاره حیاث  ،  و پایاو ساٌ ،  و آؿاص ساٌ

   ُىَو اأْلَوَُّ  َواْاِخُر َواللَّاِىُر َواْلَ اِانُ 

 اوات اّو  و آخر و ظاىر و باان، 

. اضراء بخىاو
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 . شىد و دسخانؼ ظرم می، گخشد  کًذ، با نىس انظ می جرهب میکًذ، شؼلٍ سا ث خىانذ، حکراس می می او  و

 
 .واوگرمخواندن،خوردو ذشمانؼ با کالمج ویپنذ می ،  گخشد و او خاو می،  سقصًذ  اه رد او می خىانذ، شؼلٍ و او می

. انم تى رهظز و خىانذو بی

 ، و سوذ ردددًذ و  بیقاسػ سا ،اػ سا  دامى آغىدٌو  ،اػ سا  و رد صری باساو سحمتج، خاو تشنٍ ، خىانذ انم تى سا می

. شىیذ تى بىدو، اص غخش تى می اص ره هچ غباس، اص ره هچ بی 

. خىانذ هب انم رپوسدگاسػ و او می، گخشنذ  شىنذ و باال می اه گستشدٌ می و شؼلٍ

 . خىانذ و او می ،سقصًذ اه می و شؼلٍ،گخشد  و نىس باال می،شىد  و انمج نىس می

. و سوذ ردددًذرت و  بیقاسرت ،سىصد و غباس می ، سىصانذ کًذ، هک می وانذو لهیب آتؼ اسج هک ظرم میو خ 

. اه  بیقاسرت و خانؼ رد دیاو شؼلٍ ،گستشنذ اه می و شؼلٍ

. هب انم رپوسدگاسػ هک انغاو سا آصریذ ،خىانذ و او می

. تى خىانذ هب انم و او می ،کؾذ و آتؼ صباهن می ،سود و نىس باال می

. دانسج آمىخج هب انم خذایی هک هب انغاو آنچٍ سا نمی 

 ،  سىصانذ اه می و شؼلٍ،شىد  و صمیى ظرم می ،کؾذ و نىس هب آسماو بال می
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و آمىختى سىختنی هکرس، ،  اػ بىد و او هک سىختى آئیى صنذگی 

..... اها ردووِ سنح ،  هستی  ٌ ی و آمىختى سوشًایی خاو رب گستش 

 ،  اشرنجصهن و آمىختى صیبارتیى چراؽ هستی، و آتؼ. و صیستى رد نىس سنح مضاعق،  ادػ بىد و سنح هک  مز

. شىد و صنذگی اص ردوو سنح صادٌ می

اه سقصیذو، روب شذو، غباس اص دل صرو شستى، سىختى و  و ساٌ نجشدو رد نىس، ردوو شؼلٍ،و خىانذو و آمىختى 

. اػ ووِ سنح آئیى صنذگیو صیستى رد ،خاکستش شذو، دیى او و مزهبؼ

اه هب نىس  و طحظٍ ،  نجشد و ساٌ می ،  شىد و صنذگی اص ردوو ایى شىم صادٌ می ،  کؾذ ، خانؼ اص ردد و شىم سش ربمیاو  و 

. بًذد هستی نیؼ می ٌ ی تى رب گستشو انم  ،  ؽکلذ و گل کلماث می ،  خىسد ویپنذ می

 شىد  و صمیى اص انمج صنذٌ می ،  باسنذ و ارباه انم تى سا می ،  خىانًذ و انم تى سا میو رپنذگا، کنًذ  اه انم رتا حکراس می و کىٌ

. اهی نبض حیاث و انم تى رب انذام ره ردختی رپ اص ؽاهخ،

. رد ضشباو ره گلعضن و نبل ،  رد سگ ره ربگ  عضن و خىو ،  سمز حیاثعضن و ،  هستی  ٌ ی دىره عضن و

هستی   ی و اص ظردوهن،و اوج ظرفتى  ،  رپ گضىدو عضنو هب سىی ،  بال و رپی سىختٍ  رپواص با،و خىانذو و آمىختى 

. نهایت رذٌ شذو و رد دل ایى بی،  خاسج شذو 
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،رودسوزد،میگیرد،میشىد، اوج می و رذٌ هک سبكباس می

 .خوردوقطرههبردیاویپندمی

 

 

گاسم اص عًایت اوط  ثهب انم حضشث دوسج هک ره هچ می ن
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 حىك انذیشٍ ی مى یک دهف ردیا می شذ                                                     کاؽکی پنجرٌ ای بىد دلن وا می شذ                                            
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 .....کاػ می شذ  مٍ اػ اص تى  نىیسن ، کاػ 

 .تمام واژٌ اه ربای نىشتى انمج کن اسج 

 .  سوی نبضینٍ ی ره ربگ  ، انم تى سوی سشخی ره گل  نیؼ بستٍ اسج انم تى 

 . صنذگی حیاث و  انم تى یعنی انم تى مهخاب تمام ضب اهی صمیى ، انم تى نىس آسماو اه و صمیى ، 

ىم  
 .یا حّی و یا قیّ

 .و خىد صنذگی سج ،  نذگی انم تى نبل ص.مذام حکراس می شىد ػاشوانت تمام واژٌ اه اص آو تىسج ،انم تى رد هلب اهی 

 . شواین و دضج رپ می شىد اص خىوو صمیى اص انمج صنذٌ می شىد ، می باسد ، صرو  انم تى باسانی اسج هک اص آسماو

سا رد خىیؼ  ػاشوانتانم تى آتشفؾانی سج هک مذام شؼلٍ می کؾذ و دل اهی .شىد  دل کىٌ آب میانم تى اص هیبت 

 .روب می کًذ 
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 .و نمی تىانن .... اص تى  نىیسن ، کاػ کاػ می شذ فقظ 

 .سقن خىسد  ضىهن و  میى ذًذ سطر هن چگىهن بگىین هک چ.هب انم تى هک می سسن هلن اتب نمی آوسد ، الل می شىد 

گاضج  عضنانم بػًذ تى سا بایذ با هلن   . م تى سا چگىهن  نىیسن بی ارو تى  ان.و مقکب خىو ن

 صمیى اص انمج صنذٌ می شىد ، و ٌ می کؾذ ، می سىصانذ ، تطهخش می کًذ ،انم تى نىس اسج ، انس اسج ، شعل

 .حیاث نبض  و انم تى رب انذام ره ردختی رپ اص نبضینٍ اهی 

 .انم دیگر تىسج  عضن و

 واژٌ اه  مٍ اص آو تىسج ، انم تى سا چگىهن  نىیسن ؟با کذام واژٌ ؟

 ،  تىئی هلنو  ،  و کالم تىئی،  کلمٍ تىئی و ، واژٌ تىئی 

 مخضاو تىئی ،و  ،  و خىانًذٌ تىئی ،  و کاتب تىئی ،  و دفتش تىئی ،  و کخاب تىئی ،  و انس تىئی ، و نىس تىئی 
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 .هچ  نىیسن  ات هچ صرهائی   

گاسد   .و واضولن و ها یسطروو  سىگًذ هب هلن و آنچٍ می ن

 ،  سىگًذ هب انم صیبای تى 

گاسنذٌ تىئی ،  هب تىئی و خغا،  خطیب تىئی  خظ تىئی ، و  هک  ،  مخاطب تىئی و ،  و ن

 . ،  مٍ اص تىسج  و سماع هلن ،  و آواص هلن،  و انهل اهی خانصىص هلن ،  و صریاد هلن 

 ....و سبضج ظرفتى اهی ؽاو ، و ،  و صق کشیذو اهی کلماث ،  و سپیذی کاؼز و دفتش و دیىاو  

گاشتٍ می شىنذ،  و سپیذی کاؼز ،و سیاهی هلن . اص تىسج  مٍ ، و ره هچ هک نیسج  ،  هسج هک   مٍ ، ره هچ   .  و سطىس اص پی هن ن

 اکش هلن بىسیذنی سج  ، و بىی هلن بىئیذنی سج   ، ذنیى اسج هک   و 

 .و خای پای هلن سجذٌ گاٌ فاحبذالو 
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 یغذ ، و هلن  لؿًاو بی اتب و بی  ضراس  ، سوی سینٍ سپیذ کاؼز می دود ات فقظ اص انم تى  نى 

  ....و بگىیذ، و بخىانذ ،  و  حرف زبنذ،و صریاد زبنذ،  و نمی تىانذ 

گاس الل شذٌ ام ،  گاس الل شذٌ اسج   ، ان  ان

گاسد،  گاشتٍ می شىنذ و  ، ارو تىسج هک کلماث خاو می گخشنذبا  و و ایى دسج تىسج هک می ن  ،ن

 .....چرخًذ  و می،و می چرخًذ ، و می چرخًذ ،و می سقصًذ، و می خىانًذ  

 .....و ،  و عاص می شىنذ ، و سىص می شىنذ  ، و آواص می شىنذ ،  و شعق می شىنذ ،  آٌ اص ایى کلماث  هک فتنٍ ايگخض می شىنذ

 .....اها بی فذای بی فذا 

گاشتٍ می شىد رب صحبفٍ ی دل   ....و بی فذای بی فذا انمج ن

 ، و می چرخذ دیىاهن واس ، و می سقصذ دیىاهن واس ،  و می سقصذ ، خىانذ  و می، و خانی اتصٌ می یابذ ،  و دل صنذٌ می شىد 
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 ،  و هلن بی اتب و بی ضراس و مسج  ،  و کالم مسج ،  و کلمٍ مسج .  و مسج می شىد

 .....آوسدٌ اسج  رد مذاس خىیؼ هب ظردػ و چرخؼ ردانم تىسج هک جهانی سا مسخاهن دل اهگخض و ایى عکر 

 یىس ره دفتش و دیىانی ،و انم بػًذث نىسی رب اتسک هستی ،و انم صیبای تى ص

 .و جهاو و رههچ رد آو اسج اص انم تىسج هک حیاث یانتٍ اسج 

ىم تىئی،  و حّی تىئی ، هک حیاث تىئی 
 .  هیامج تىئی  دل آسای  و اقمج  ،  و قیّ

 .شًاسذ و مقگ نمی ،  و ابذی سج ،  و حّی اسج ،  اص انم تىسج هک صنذٌ اسج  عضنو 

 ....و بیذل تىئی تى  ،  و دلذاس تىئی ،  و دل تىئی،  تىئی  معضىمو ، تىئی  ػاشنو ،تىئی  عضنهک 

 ...ردبذس و رغیب ،  هنىص هک هنىص اسج بذنبال واژٌ اه  سشظردانن  ، ات با کذام کلمٍ انم صیبایت سا اگنبسم   و مى 
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اکش مهخاب  

   و کسی اص هاٌ نجشسیذ چرا تنهائی ؟

 .و کسی تنهائی اػ سا باوس يکرد  

ایى رعوط صیبای ضب اهی کىری ، هچ آعاو ، و هچ بیذسیؾ نىس بی صروغؼ سا هک حتی اص خىدػ نیسج  ، هب  مٍ خا ، و  مٍ 

 .کظ ایثاس طردٌ اسج 

 مهخاب هب تى ره کىٌ ،  و ره دضج  ، ره دنگل و ره ردیا ، ره گل ، ره رپنذٌ ، ره ردخج  و ره ربگ  ،

 .نىس و  مهربانی پىؽانذٌ   اسج   ظباسی اص حرری  نیقٌ ای

 .و خىدػ تنهارت اص  میشٍ ، و صیبارت اص  میشٍ ، سوی پلٍ ی سخاسٌ اه نشستٍ و می خًذد 

 .و بىی مهخاب  مٍ خا سا رپ طردٌ اسج 

 .و اکش مهخاب  مٍ خا سا خیظ طردٌ اسج 
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 .حتی صری هخشوانی اه سا سوی ااقهیا ، الی ضب بىاه ، آغىػ معطر یاط ، و 

 .اکش مهخاب ساص تنهائی اوسج 
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کسی هک دثل هیچکظ نیسج  

 / یک نفق می خًذد / یک نفق می خىانذ / سوی گلبىهت ی ضب   

/  مهرباو می آیذ / رنم و آسام و سبک / هب طنؼ مخمل نبض / یک نفق دثل نسین 

و رد باغچٍ ی حیاث / می صزاسد عضن با ؽطر  انو / دل ی  و سش سفقٌ /  کسی هک دثل هیچکظ نیسج / یک نفق می آیذ 

/ رعیاو نمی هانذ  و ػذاظت دیگر/ میسقت می کًذ  عضنو /گل اهی مهربانی و ػذاظت می کاسد 

/ خىیؼ سا هب حراج نمی صزاسد نبض  صنی ؽصكج  /  و رد ضب دلتنگی و فیق/ دنتسین پا ربهنٍ   دیگر ظرسنٍ و  کىدکاو کاس و 

/ و اتسیکی می ظرزید / نىس می آوسد / می آوسد هب اسمـاو  با خىدػ صبر  /  کسی هک می آیذ 

/  و فیق رد شیپ پای ػذاظت آو ػذاظت گستش ربر می شىد / دلتنگی سا هب مزبر می ربد و  

/ اثنیٍ اه سا می شماسد  /ره صبر و ؽام / و جهاو رد ااظتنس قذومؼ / کسی هک دثل هیچکظ نیسج / یک نفق می آیذ 

/  آیا صبر زندیک نیسج ؟ / الیظ اصصبر بیقیب / ششاب ااظتنس می نىشذ  و  
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و خذاونذ  میشٍ آيالیى اسج    

/  تى بایذ رد دنتشط باشی / و خذاونذ  میشٍ آيالیى اسج  

/  او با شماسج ره کدا هک باشیذ / و هى مؼکن اینما کنتن 

/  وسیذ ال حبل اظیٍ مى  اضرب نحى   و /و اص سگ ظردو زندیک رت 

/   و هن پاسخ می دهذ/ و هن می شنىد /  ماو طحظٍ هن می ضیًذ / دسخانت سا هک هب آسخانؼ بػًذ می کنی  

/ باشذ  هک دل اهیماو وریوط ظرنتٍ يكًذ / زاال چرا ها اص ردیانت پاسخ او انتىانین بمانذ 
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/  حتما یادهاو می کًذ /  یاد کنین اص طمین هلب  او سا هک / اوسج  آنتی وریوط دل  اهیماو فقظ یاد  

/  مقا یاد کنیذ ات شما سا یاد کنن / ارطرونی ارطرکن 

   /بخىانیذ مقا ات اخابت کنن شما سا / ادعىنی اسػجب لکن / و 

/  خذاونذا  

/ مقا ردیاب / دلن وریوط ظرنتٍ اسج 
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 (مىالان )                                                            ضىیذم دًذیؼ جز دیذاس مى                                                                                        اقنیٍ انذیشن و دلذاس مى                 

 سینٍ اص انذوٌ لبشزی و دلن بی اتب دیذاسث 

 بستشی اص خاک می خىاهن 

 و دیذاسی 

 وسای نبض و آبی اه 
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 ی دوباسٌ و دیالد

 اه  شواین رد                                         

 اه  شواین با                                                                           

 سشخ سشخ                                                                                                                      

 لبشزیم  عضن و مى اص

 هب دیذاس تى می انذیشن و 

 رد ااظتنس نبض صردااه                                                                                                       

گاهج سا   و آبی ن

 عضن دیاو خام سشخ 

 با گلىاژٌ اهی نىس                                                                                  
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 می نىشن                                                                                                                                                              

 لبشزیم عضن و مى اص 

 دلن بی اتب دیذاسث                                                                                          

 و مى گلىاژٌ اهی نىس 

 می نىشن رد ره خام ،                                                                                                        

 

 / دثل ندىای نسین / رب رد باغی بىدم / منتظر / ل اه بىد هک مى عا

/ نتن سیشٍ هب سیشٍ می با/ واژٌ اه سا / با سش ااتشگنو مهرباو خیال / و پىد شىم /با اتس روم / عال اه بىد هک مى 

 / ؽاهن می صدم / زهاس باس / و با مژگاو خیظ اص اکش  
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 / و ره هچ هک می تىانذ / ات ره هچ هک می خىاهذ / صری پای مهرباو هلن انذاختٍ ام / ایى صرػ صیبا سا / و امقوص 

  /هک اکش هلن  بىسیذنی سج / و بگریذ / و بؼًذد / و باصی کًذ / و بـػخذ / و بذود / سوی آو ساٌ ربود 

 . و خای پای هلن سجذٌ گاٌ فاحبذالو / و بىی هلن بىئیذنی سج 

 

 / هب سوین باص شذٌ اسج /هک ردیچٍ  ای  /   هک هن  رد باؽ / و اینک ... 

و خام الهل اسج هک دسج هب / و  مٍ خای باؽ رپ شذٌ اسج اص بىی یاط / ردیچٍ سا می بىسن و سجذٌ ؽکر می صزاسم 

 /باساو  و رپ می شىم اص غقاوث / باسد  و باساو می/ دسج می شىد 

 /سا هب سوین گضىدٌ اسج  عضنباغباو هستی ردیچٍ ی  

 / ...نشستٍ اسج عضن و شمظ موابل دیذگانن رب عکىی / هنىص حغام الذیى رد کًاس اوسج / مىالان کًاسم می دنیشن  
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 /اص شواین / اص رنگظ / اص ضب بى / اص مقین  و رپ می شىد/ و تمام دفتشم رپ می شىد اص بىی یاط و گل اهی سشخ محمذی 

 / و اص نیلىصراو آبی / اص  نفشٍ  

  

 

 ایندا دنی سج

 /ایندا دنی سج / اسج  عضنایندا مزبر  

 /و دل هب ردیای مؾبتؼ بسپاسی /    عشیؼ و سش هب تبؾ/ بایذ هک دل اص خىیؼ ربگخشی  

 /عضن سشصمیى / ایندا دنی سج  

 / او ضىسپًذی اص مهر هب فذهی اث خىاهذ صرسخاد / و دل هب تبؾ مؾبتؼ بسپاس  سش هب قذومؼ بگزاس 
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َوَفَديَناُه ِبِ ْبٍح َعِلیٍم 

 

 مسیر عضن 

 /با اتدی اص خاساهی مغیالو / یهىدای خائى نفظ سا هب فلیب بکؼ /  عضنای مسیر  

 /یهىدا سا هب فلیب کؼ با دیخ اهی آهنیى دػا  

 /هب رعوج آسماو صرسج / ددًذث سا خاو رد/ و مسیر خىیؼ سا  

 /او رد رعوج آسماو اهسج / مسیر رهظز مقلىب يگشتٍ اسج  
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/ سا  عضن نىاصنذ صیبارتیى آوای اهىسائی / رد کلیغای خاو اهىسائیت / بی اهاو و بی وكفٍ / بگزاس ات انقىط اهی یاد او  

س ااننیت دنحىط نفظ خىیؼ سا اص ظردو خانت بگؾا 
ّ

 /صان

س 
ّ

 /هب ظردو ضبًذ و خاو سا ساهیی بخؼ  عضن صان

 

 كفظ تى ؽکستنی سج 

/ هب آغىػ رپ مهر آسماو رپاتب طرد / مقا اص دنیای رهى / انگهاو باصی نسین با مىاهین / رد هدىم بی اهاو انذوٌ و خستگی 

 /س تىسج آسماو ذشن ااظتنبی ردیؾ  آبی / دستن سا بگخش و با مى بیا  / چرا رپواص نمی کنی ؟: رپسیذ 

گاهی  سشاپا شىم / با ذشمانی باسانی /  ماو آبی مهربانی هک زهاساو باس    /و منتظر بىدی / هب او می يگریستی / و ن

 /نتظر تىسج /  اینک  / آو دالسام /آو صیبای بی نهایت / ا مى بیا ب 
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 .... /ات / و نیاص عضن زب ات سش صمیى ط/ دیذاس ات سىختى رد آتؼ / رپواص ات بػًذای خىسشیذ / رپواص کى  

 / ....تى هب خاک بسپاس و بیا /  نی سج كفظ تى ؽکسج/ ای رپنذٌ ی رغیب  

 

 بىی پایخض 

 / صبر بىد 

/ او سا رد آغىػ ظرنت / هک هىای سشد و اربی و ظرنتٍ ی سوصاهی آخر پایخض / و  صو پنجرٌ سا هنىص کاهال باص يکردٌ بىد 

 / بی اختیاس عرصیذ 
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گاهی هب حیاط انذاخج  پنجرٌ سا  هک / ضىهش و کًاس حیاط رپ شذٌ بىد اص ربگ اهی صیبای پایخضی ظردو   و ذسب / کاهال باص طرد و ن

خیلی سشد  هىا  /هن امقوص نمی تىانن / :  با خىد انذیشیذ / آهی کشیذ و پنجرٌ سا بسج / و ساه سوی صمیى   / دیگر نچسب بىدنذ

کمی اخن اهی خىد سا باص کًذ و هب خىسشیذ اخاصٌ ی ظبؼًذی  حتی  کمريگ بذهذ  بضىد   ؽایذ اظر ایى آسماو اربی/ اسج 

 ...... / اها زاال هک / کاسی طرد 

هک ره ذًذ ربایؼ لزتی / مشغىل  ماو سوصمقگی اهیؼ بىد / رد آهجضخاهن  /صو دثل  میشٍ     و/ زندیک ظهر بىد  ....... 

کاسػ بخشوو کشیذ و رد اهیانىسی هک/ اها هب آو ػادث طردٌ بىد / نذاضج   فذای صریاد مقد او سا اص فضای هم ظرنتٍ ی اف

 /  انذاخج  نذ رد آو شًاوس بىدهک هانًذ اسواحی سشظرداو حکٍ اهی زبسگ و دنجمذ خی اص 

 اوو ظباط سفیذٌ مى کداسج ؟ : دوباسٌ مقد  صریاد کشیذ 

 /و می سزید / خرد می شىد / نذ می کش/ هک صو احغاط طرد چخضی رد ردونؼ کًذٌ می شىد 

 / ...دثل  ماو ربگ اهی ذًذ سيگ و صیبای پایخضی  
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/ یک ظباط دیگٍ   پىػ / هىا خیلی سشد شذٌ  ذًذ سوصٌ هک/ هنىص نشستٍ ام : هب ااتم آمذ و با طؾنی آسام و ششدًذٌ گصج 

 / .....ػ می کنن امقوص آهادٌ ا

گاٌ رپ اص خشن مقد دثل پنجرٌ ی صبر   / هک سشها سا هب خانؼ می سیخج / بىد اها ن

 ....../ دعؼ اربی بىد / هىا اربی بىد 

 /و  مٍ خا بىی پایخض می داد  
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 اقب ؽکستٍ 

و دوسج داشتى سا اص صطحٍ ی صنذگی ؽاو پاک /  فذاهت  /  مذلی  / واژٌ اهی محبج  / هب ساستی چرا بعضی اص آدم اه

 /سج ؟ آیا بی محبج می تىاو صی  /  طردٌ انذ 

 /  کذام ظبؼًذ فاداقهن  /  هب شىم سودییو کذام غنچٍ ی ؽاداب  /  نباشذ  عضنهک اظر 

 /  هک مؾام خاو سا نىاصػ کًذ  /  بىئیذو کذام گل معطر  هب شىم 

 /  ره صبر هب ظرمی آنخاب حیاث بخؼ صنذگی ظبؼًذ زبنین

 / دنیا هچ اسمـانی ربای مغاصراو رغیبؼ داسد؟

 /  رد شطرنح سیاٌ و سپیذ صنذگی   و  مٍ هاث  /  سشباصاهی ذىبی ادیذ /  سهچ ای ضىهش ی ااتم گلهای ضرمز پا 

 /  فذاهت عکٍ ای سج هک دری صهانی اسج بی اعتباس ضىهش ی اتمچٍ ی دل اه خاک می خىسد 

 /می تىاو صیسج ؟  عضن چگىهن بی
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  / دیگر هچ کسی سىدای بىدییو گلی داسد  / و دوسج داشتىعضن بی 

 /می سپاسد ؟ صیبا   ضىػ خاو هب آواص رپنذٌ ای هچ کسی   و 

 /  ؽطر گلی می تىانذ تى سا هب باغی ببشد ، دوس  دوس   

 /  ؽاو عغل اهی مسوىم   و ردوؽ اه/ اسج   بعضی آدم اه حرف اهی ؽاو سشب مزاب 

 /  گاهی فذایت دثل آواص هاهی اه می شىد هک چیه کظ نمی شنىد 

 /  بیذلی صیبارت اسج /  مسوىم شما یک دل داشتن هک بخشیذم هب شمااص ایى دنیای 

 /  گاهی اانس دظت زهاس پاسٌ می شىد

  / گاهی گػین پاسٌ ی دظت رپ اص خىانهب می شىد 

 /  با چیه کظ میسقت نمی شىد  /  بغل اهیت  /  حرف اهیت  / گاهی تنهایی اهیت 

 ....... /  بگزسین ....... / گاهی 
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 /  رد اقب ؽکستٍ ی رهى مى /  تصىری دیگری اص ایى دنیا  ایى هن 

 

 ( سؼذی ) دوسج هک حکراس می کنن    مى ره هچ خىانذٌ ام اص یاد مى ربنت                                                                                   االّ حذیث

 

 

 گلزاس هستی 
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 آخر ایى مقؽ ذمى نغمٍ ص خایی داشتٍ                                                                               داشتٍ                        آخر ایى گلزاس هستی باغبانی

گاسی داػ  هت رب خزاو ظر سيگ غن پاشیذٌ نواػ كلک                                                   ایى بهاس مسج هن صىسث ن

گاسی داشتٍ  عضنارب هن رد آسماو                                                                                 ارب سحكج ظر بباسد رب صمیى فذ باس گصج                 ن

 خاهن بگىیذ ایى ذمى هن باغبانی داشتٍ رب ذمى دسج كلک فذ ؽطر و سيگ گل نهاد                                              گل ص گل

 الهل صاس باؽ جنج خىنبهائی داشتٍ                                                                                     بػبلی سشمسج اص خام و سبىی الهل گصج                    

 ذشن سىی آسماو رب ظب دػائی داشتٍ                                                                   خىػ نظر سشمسج اص خام می و ؽطر حضىس              
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 ػاشىسا 

  

 کاػ صمیى قصٍ می گصج

 کاػ صمیى شعق می سشود

 اظر صمیى قصٍ می گصج

حسیىقصٍ خىو   

  

سود   ادخذاد   قصٍ نخل اهی سىختٍ رد  
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کام و تشنٍ   قصٍ نخل اهی ؽعشًاک   

حسیى و خىو   

   خاسی رد سگ صهاو                 

رد بستش صمیى                                           

  

 و طربال

یک دضج سىختٍ   

الهل ی  رپ اص خام اهی ؽکستٍ                      

  

 و خىسشیذ رب سش نخضٌ

نىس ربظبانؼ و آیاث متبشک   
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 و صینب 

نىسی   تفسخش آهی                                                              

و اقمج خمیذٌ یاط                                                                                   

سىضىاس نىس                           

آینٍ اه  و  بانىی آب اه                                             

  

  

صمیىی   و گهىاسٌ   

حسیىی   بستش خىنیى کىدک شؼ هاهه   

عضناص گلىی  و خىو   

هب آسماو فىاسٌ می صنذ                              
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 و ظیال 

 ضیخاب و بی ضراس

دالسای سشو خىیؼ   رب اقمج  

 رب اقمج پسش ذشن دوختٍ اسج

 و ابىاضظضل

،  ، قمر اضعشخشة  ، زامل اللىا  باب اطحىائح   

عضنسشداس افتر دیذاو   

نخضٌ اه و   و تخش   و دنذاو   رد کاس مؾک   

 و دسج ػلمذاس طربال

عضنرد کاس  بیج سشخ   
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 و صراث

و خجل  ششمغاس                  

اهالهل    دیذاسی    تشنٍ                                       

 و صینب

 رد کًاس خیمٍ اه

سعا و  دتی دلکؼ با اق                           

و محزوو رت اص دیذٌ شفن   

بی سش و   اهی رپ رپالهل هب   

شواینخىو هب   

هک دضج سا گلگىو طردٌ اسج                                         

تطهخشی  هب کىدکاو آهی   

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


رواطؽًاذ هب   

عضنخالی  ی  هب گهىاسٌ  

افتر  صهیذاوهب خیمٍ اهی صرو نخادٌ   

باساو نخضٌ اه  و   هب سقـ شمشخش اه   

سهیٍ  هب رنگظ مسج   

هک هب شبنن نشستٍ اسج                 

، نیایؼ عضن ، هب   هب آسماو  

، هب سخایؼ  ، هب انهل اه هب ؽعؼ   

 هب هلب خىیؼ

گاٌ  هب ضىدال هخل

 هب خىسشیذ هک رب سش نخضٌ نشستٍ اسج
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ضرآو ص  هب آهی اهی صرو نخادٌ   

 هب واعشمظ و اصضحی

 هب شن اضقمر

(کهبعـ)   هب کاف ، اه ، یا ، عیى ، فاد  

 هب ایتها النفظ النطمئنٍ

سبک هب اسدعی الی   

 هب ساضیت مقضیٍ

ادخلی جنتی  و  هب افدخلی فی عبادی  

نىس ی  هب سىسٌ  

 هب نىس ػلی نىس

واضوذس ی  هب سىسٌ  
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 هب تحضل المالئکٍ و اعروذ

 هب واضؼادیاث

 هب اضواسهع

 هب واضعصش

 هب کىرث

اخالؿ هب تىحیذ و  

اهللهب یقخلىو فی سبیل   

 هب ال تحسبى الزیى

یستبششوو
 هب 

 هب اجر ؽظین

هب چاٌ هب یىسق   
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هب حىث  هب یىنظ  

، هب نىذ هب مىسی ، هب عیسی   

هب هىد ،  هب یاسیى ، هب عااه  

هب نجن،  هب سجذٌ ،  هب صراقو   

هب لجر ، هب افغق، هب ػمراو   

و الزاسیاث واظیل   و هب واعشمظ   

، هلن ، ػادیاث  هب واظتیى  

 هب واعغابقىو

 هب قذ اكلر الوىمنىو

و مذرث ، هب صق   هب هلک  

 هب تىهب ، مزمل ، هب کهق
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 هب عاسم ، ربوج و ػلن

هاعىو، كلن   و  هب حکىری  

هب انط،  هب مىمى ،  هب انغاو   

هب یاط ،  هب اسشی  ،  هب افغق  

هب االنشوام،   هب یىنظ  ،  هب اػلی  

، محمذ، هب االنظغاس هب سحماو   

 هب آیاث  بشی 

  هب ضرآو بی سش

 هب عیى ؽعؼ ، فاد صبش

 هب سداد و سجذٌ ، هب سىص ؽعؼ

هب سوی  نفؼ،   الهلهب  ، هب سىسى  
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کبىدی سیلی  گلی  سخغاسٌ هب   

 هب گلزاس صرها، سخ  لذىنیلی

هب هاتن هب غن،  هب اکش  نفشٍ   

 سخ صعفقانی هب ردد و الن

هب ذشن قمر   و   سو هب تی   هب مؾک  

دذا اص بذو هب دسخاو گلگىو   

خىوهب خىسشیذ و  ،  هب هاٌ و سخاسٌ  

ضىو الهلسخ   هب خانباصی گل  

 هب ؽام رغیباو 

 هب اکش یتیماو

هب دضج بال،  هب گلهای رپ رپ   
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طرب وبالصهیذاو هب هاٌ   

بال هب تبؾ ،  هب اصغق ،  هب ظیال   

هب خنجر ، هش طربال،  هب آتؼ   

خىوو خشن و اص آتؼ   سانیهب با  

خىوشذٌ سینٍ اػ مىج ردیای    

رب شفن   مىج صد خىوو ردیای   

هب خام كلن وگلهای نیلی   

هب خام بال  سبى اهی مسخاو   

رد طربال  عضن ی   و خلخاهن   

  

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


:  و ژپواک نىس و مىج فذایؼ رد دل اتسخی می دچیپ هک،  خاهم صبش رد رب خىیؼ ،  و صینب عالم اهلل ػػیها   

(.مى چخضی جز صیبایی نذیذم)  ها سایت اال دمیال  

.،رب بػًذ رتیى نقطٍ امکل انغانی خىیؼ ،نظاسٌ ظر چگىهن صیستنماو ، و چگىهن بىدنماو صهیذػاشىسا ، و ػاشىسائیاو  صهیذاوو   

 

 مؼلن 

 

 مؼلن شهغ خانصىصی ، تى سسىل نىس و پاکی 

  لنعم باساو نىسی ای ،  ف خذا صظ ذشمٍ ی 
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وی و ادب  آسماو رپ صروؽ ػلن و تن

 ــمؼلن جهلی  ٌ ی مج رب کىری تشىارب سذ

 و دانشی نىس مـلع ، چلچراؽ صبش و ایماو

 مؼلننىسی  ٌ ی و معقنت سش ذشنعضن خاو 

دگی  دادی با کالمج حرف حرف صو   یاد

  ـمؼلن رپوسػ دادی سوانن با کالمج ای 

ساط مستقین  سهنوىنن طردٌ ای سىی ؿ

 مؼلن دی دا معًای اطحنخمذ تى حمذ ذ

مى جهل و سیاهی  تى سسىل نىس و پاکی دػ

 مؼلن سآنی تفسخش م و هلن  نىو ٌ ی سىس

لک فىاسٌ صد  دث ات فٌکىرث دانؼ ص ج
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 مؼلن ػ اػالییوص هلک باالرتی ربرع

ـؾذٌ  شى اص شؼاع شهغ تى زبم ادب سو

  مؼلن انیزبم ػاسافو و خاو این ـشهغ 

هش اػ صبقل ظرنت اص مهر تى  خىػ نظر انذی

 مؼلناسث ای داتبًاک ایى ضىره شعقم و

 

  نیایؼ  
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 دسن و تى مى خاک شذ 

 خانن ربرِ اكالک شذ

اص تى ساه طردی مقا  

اص خىد ربوو طردی مقا  

خام و می و پیماهن سا  

رد سوذ و خانن سیؼتی  

آمىختن  عضن مى شىس 
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مى دسن خىد سا سىختن 

  

ها   آو یاس بی  مخای

آو دلبش هخشیى ها  

رد ها نظر اه می کًذ  

آو سيگهای ضىهن ضىو  

بخشيگ ظردیذٌ کنىو  

آو دلبش یكخای ها  

بی  مخای ها   عضنآو 

با فذ نىا فذ شىس و شیذا می کًذ  

  

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


ها سىی یاس می سوین  

رد آو دیاس واپسیى  

گاس می سوین   سىی ن

  

اینک کنىو مى نیستن  

ایى دسن خاکی خاک شذ  

او   عضن او صنذٌ شذ اصج

  

خام وفال دوسج سا  

با جرهع جرهع خىو دل  

با اکش دل با سىص دل  
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ره طحظٍ مى سش می کشن  

  

آو یاس بی  مخای ها  

آو دلبش هخشیى ها  

رد سوذ و خاو و دسن ها  

ره دم نىایی می کًذ  

ره طحظٍ عاصی می صنذ  

  

عاص دلن عاص خذا  

ایى شعق آواص خذا  

اد خذا یاس دلن ی
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شعق دلن شعق خذا  

اول خذا آخر خذا  

 3 –حذیذ    هىاالول و االخر و اصظاره و اظباطى   ظاره خذا باطى خذا 

با ایى دل اكالکین  

ره طحظٍ مهماو خذا 

  

دلن   عضنبا مهر او 

با عاص او سقـ دلن  

با انص او سىص دلن  

با انس او مى بیذلن  
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مى یک گِل و خاکی بُذم  

دم خاکی بُذم  یک گِل بُ

اص انص او اص عاص او  

اینک مى سسىا ببیى  

دل  بیقاسی می کًذ  

با سىص صاسی می کًذ  

گاس انصنیى   وصل ن

اص مى تمًا می کًذ  

  

مى انص او سا می خرم  

مى انس او سا می خرم 
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مى عاص او سا می خرم  

مى سىص او سا می خرم  

ج چرا ؟ 
ّ
جن

مى دوصخؼ سا با دل و خاو می خرم 

  

خاو سىی او رپ می کؾذ  

رپ سىختٍ دل سىختٍ  

و انص و شىم او   عضن اص

هن بال و هن رپ سىختٍ  

آتؼ هب خاو اصروختٍ  
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ایى سوذ مى شیذا شذٌ  

سشگشتٍ و سسىا شذٌ  

ایى دسن صاس و ان تىاو  

ره طحظٍ رد یاد خذا  

  

بایذ بصىصد ایى تنن  

بایذ بًالذ ایى دلن  

ای دل بصىص و انب شى  

اكالک شى   ٌ ی رد رپد

ای تى بصىی خاک شى  

ای دل بصىی انس شى  
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ایى انس او نىسسج و بظ  

ایى سنح هخشیى اسج و بظ  

ای تى بصىص و پاک شى  

و بظ      سنگیى اسج عضن ایى

  

با شعق مى خاو سىختٍ  

بال و رپ دل سىختٍ  

اینک مقا سنح سفق  

اتب و تىانن سىختٍ  

  

   می کنن عشقباصی مى 
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اانس باصی می کنن  ب

با عاقی دیخاهن اه  

با سىص صاسی می کنن  

  

اینک تى و ایى دسن مى  

اینک تى و ایى خاو مى  

ای دلبش صیبای مى  

  

اینک نی ای دسج تىام  

یا ذنگ رد ذنگ تىام  

سا  عضن با نی نىای 
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سا   عضنبا ذنگ عاص 

سا   عضنبا دل نماص 

سا   عضنبا خىو وضىی 

سا   شنعبا اتس و پىدم 

اص نى بباف و پاسٌ کى  

  

ردُدی کؼ دیخاهن ام  

دیىاهن ای آواسٌ ام  

تى   عضنمسج ششاب 

مى بًذٌ ای آصاد تى  
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هن عاقی و ؽاهذ تىئی  

هن زاضش و ؿائب تىئی  

ایى داؽ آتؼ سىص سا  

هن ردد و هن ردهاو تىئی  

  

ایى ردد سینٍ سىص سا  

ایى آتؼ ره سوص سا  

ا  آو خام خاو اصروص س

سا عضن خام بلىس 

سا  عضن صهذ ششاب 

با عاقی کىرث  
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سا سش می کشن   عضنجنىو 

ره صهاو  ،  ره خا  ، ره طحظٍ

سا سش می کشن   عضنمى 

  

بػبل نىائی می کًذ  

دل  بیقاسی می کًذ  

  

یاسب دػائی می کنن  

مى  بیقاسی می کنن  

ساٌ سفق  وىاس کى  

بانىس خىد   ، دستن بگخش و سىی خىد

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


ساهن بذٌ   ،  ضرب خىدرد 

خاو و دلن سا نىس کى  

  

آندا هک دلها سىختٍ  

بال و رپ دل سىختٍ  

یک طحظٍ مهمانی ببش 

  

طربال   صهیذبا آو 

یا ضنت پاک مصطفی  

 ......... یا دختش هخش خذا 

  

سوین سیاٌ و تى خجل  
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رغم گًاهن وای دل  

ای وای دل ای وای دل  

رد انس مهمانی سوم  

هانی سوم  با یاس هم

تى مهربانی می کنی  

تى مخض بانی می کنی  

  

تى سا بصىص و سىص دل  

خاو سا بصىص و سىص گِل 

ات خام اه پؼتٍ شىد  

ات بًذاه پاسٌ شىد  
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ات واسهن اص خاو خىد  

اص ایى سشا و آو سشا  

تنها خذا ضىین خذا  

تنها رتا دىین خذا  

  

اینک مى و سوی خجل  

اینک تى و ایى آب و گِل 

اینک مى و احغاو تى  

ششدًذٌ ام اص مهر تى  

تى رپ می کشن   عضناص 

با نىس تى   ،  با انس تى ، با مهر تى
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می کنن  ػاشقی اه مى 

با بػبالو ضینىا  

مى  منىائی می کنن  

 

 رپواهن  
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     طرم رد پیلٍ ی تنهائی خىیؼ                                                                                          

 خىاب رپواهن شذو می ضیًذ

 

  

 صهیذ

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


 

  صهیذ اص ظبانن می رتاود ره صهاو انم

  صهیذ غنچٍ ی دل می ؽکىفذ اص بهاساو

 صهیذ عاص دل ره دم صنذ فذ نغمٍ اص انی 

  صهیذ نغمٍ ی بػبل هن اص باؽ دماساو

 دنگل نبض خذا  ،  کىٌ و ردیا ،  دضج و صحرا 
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  صهیذ دل گلبىهت اه ؽطر دالسایرد 

  صهیذ رپ شذٌ دضج و دمى اه بىی سشخ ره

  صهیذ اه اص سشخی خىو آالهل سشخی

 اگش پاک دلبشاو  ،  اگش خىاره ، ره يگیى اکش هارد

  صهیذ می ردخؾذ آسماو نىس باساو

 صهیذ ستبٍ ی شعقم شذٌ باال هب امضای 

  صهیذ داؽ دل داؽ شواین ایى دلن طفل دبسخاو

  صهیذ خىػ نظر شذ دضج غن اص سوی گلگىو

  صهیذ ی سشخ الهل ضىو اص الهلدضج دل شذ 

  صهیذ شذ دلن باؽ جنىو اص هجر خانصىص
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صهیذ  سوسیاهن ای    کى شلااج خىػ نظر سا 

 

 الهل اه داؽ   

 اه سا می شًاسن  آالهل ػاشقنمى  

 اه سا می شًاسن  الهل فذ سینٍ داؽ

ی رد ط
ّ  ینٍ داسم مى داؽ فذ صخن ول

 حظ رغیب نی ظبک سا می شًاسن 
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 اه فذ قصٍ داسد  الهل نی اص حذیث

 شًاسنجنىو سا می  حذیث رپ  مى ایى

 

 

 

 

 

 واضطجر سشخ الهل اه

 اه الهل لجر خىو سيگ شفن دیالد سشخ 

 اه  الهلدضج فکٍ بستش سشداس سشخ 
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 شذ عضن بػبل اص هجراو یاساو نىهح خىاو 

 اه  الهلسشخ صبش هن رپ سىختٍ اص داؽ 

 شذنذ  ػاشىسا خیل  یاساو یاوس سشداس 

 اه  الهلحن رد خام سشخ سشداساو  خىو 

 مسج طردٌ خاو ؽاو  صهادثصهذ هخشیى 

 اه  الهلسشخ  واضطجر  ػاشواوحدلٍ گاٌ 

  عضن  منصیى عاقی کىرث شذنذ یاساو

 اه  الهلواضطجر سشخ  ػاشواو وػذٌ گاٌ

 شذ شن عخىػ نظر اص داؽ یاساو نىهح خىاو 

 اه الهل خىو خانباصاو حن رد خام سشخ
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 اکش گل 

 

 شذ  خىوآو ؽاهخ ی گل خام دعؼ رپ 

 شذ  خىوی مسج و رپ ششس رد  الهل آو
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 فذ خام و سبى ص اکش گل رپ می شذ 

 شذ خىو هن خام ؽکسج و هن سبى رپ 

 آو ؽاهخ ی گل ؽکسج رد خام شفن 

 شفن سپیذٌ هن گلگىو شذ  خىواص 

 ص سیلی باد خزاو  رد باؽ و ذمى

 شذ  خىو فذ ؽاهخ ؽکسج و تى گل رد

 

 صوسم
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 صوسقی ؼمگیى رت اص انذوٌ 

 با دو پاسوی ؽکستٍ                                                                                 

 واژضىو رب سینٍ ی ردیا                                                                                                                                

 هاهی ظب تشنٍ ای آسام می مخشد 

 پشج یک مقداب                                                                                                                           

 گیى آسماو اربی غن
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 ضىهن اهی خیظ ردیا سا نىاصػ می کًذ                                                                    

 ره ضب                                                                                                                                                                                                           

 مى هچ پائخضی ربگ می سزیم                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 بغل مهخاب 
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 کىهچ اه خالی رت اص تنهائی سج 

 و بلىس اؽکی 

 هک هب صیبایی مهخاب خذاسج                                

 ظرم سوی ضىهن                                                                                                                              

 مهرباو می ؿػخذ                                                                                                                                                                    

 شعق می خىانن مى 

 ب اه و دیاو ل
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 ایى بلىس صیبا                                                            

 انگهاو می ؽكًذ                                                                                               

 دثل بغل مهخاب                                                                                                                                                               

 

  

 

 اکش زغل  

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


 

 باؽ بلىس سینٍ ام فذ گل اکش می دهذ 

 ذشن رتم ذى آسماو بلىس اکش می دهذ 

 ذشن رتم قذذ شذٌ خمر ششاب مى شذٌ 

 خمر ششاب ذشن مى بادٌ ی اکش می دهذ 

 ایى دل رپ اص ششسم خام می و سبى شذٌ 

 ایى ششس خام و سبى شؼلٍ هب اکش می دهذ 
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 شؼلٍ ی ذشن رت مى انس  مٍ جهاو شذٌ 

 انس هب جنج دل و سىص هب اکش می دهذ 

 خام می و سبىی مى رپ ص ششاس غن شذٌ 

 ایى غن دل هب آسماو صرهٌ ی اکش می دهذ 

 اکش  مٍ سبىی مى اکش ایپهل ام شذٌ 

  و سبىی مى مستی اکش می دهذ ایپهل

 هب دضج رپ ششاس دل اکش زغال مى شذٌ 

 هب کىٌ و دضج ذشن مى زغال اکش می دهذ 

 اکش زغل ذى رپ کًذ ایپهل و سبىی مى 

 ایى دل رپ نغمٍ ی مى زغل هب اکش می دهذ 
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 تنهائی 

 

 دنن و تنهائی 

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


 دنن و ظرمی اکش                               

 سپیذی هک هب دیىاس حیاط دنن آو یاط 

 دثل یک خظ سیاٌ                                                                                                                         

 رد کخاب پایخض                                                                                                                                                                                    

 مهرباو خؾک شذٌ سج                                                                                                                                                                                                                      

 دنن آو قطرٌ ی اؽکی هک ص ذشن دنیا 

 سشد و عاکت انخاد                                                                                                                                 

 م آو ربگ خزاو دیذٌ ی صسد مى

 هک ص بی مهری باد                                                                                                                             

 ضىهش ی باغچٍ ی صنذگی اػ                                                                                                                                                                            
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 رد خىدػ می ؽكًذ                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 دنن آو سشخی سوی ضىهن 

 دنن آو سشدی آٌ 

 دنن آو صوسم تنهای نشستٍ رد آب 

 دنن آو طرم هک بیهىدٌ هب رپواهن شذو داضج دػا 

 

  

 صیادی پیماهن 
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 «مى مسج و تى دیىاهن ها سا هک ربد خاهن » 

 بی بادٌ و پیماهن  عشقنمى مسج غن 

 هن مسج تىئی ای دل هن خاهن تىئی ای خاو 

 دیىاهن رتم اص تى با ایى دو هس پیماهن 

 مستی و می ام اص تىدیىايگی ام اص تى 

 شىس و ششسم اص تى ای عاقی پیماهن 
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 هن زاضش و ؿائب تى  هن عاقی و ؽاهذ تى

 هن خاو و دلن اص تى ای مستی پیماهن 

 هن سىصػ شهعی تى هن سىصػ رپواهن 

 رپواهن رتم اص تى مى هستی پیماهن 

 ایى هستی مى اص تى پیماهن ی مى اص تى 

 اص تى ای سشخی پیماهن  عضن هن ایى غن

 صیادم رد دام تى انخادم  ػاشن مى

 آو دام هک افكًذی آصادی پیماهن 

 آصاد هکى ای دل آصاد نمی خىاهن 

 آو دام و صیادی پیماهن  ػاشنمى 
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 (مغلغ شعق اص مىالانسج  ) 

 

 

 

 

 

 

 نماص عضن 
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سا عضن با خىو دل طردم وضى خىانذم نماص 

ره حمذ مى یک خام می ره سجذٌ ام یک خام می 

ره دم فذا طردم تى سا صریاد می طردم تى سا 

می  ره سکعتن یک خام شذ صریاد مى یک خام

رد خام مى رد خاو مى آو دیذٌ ی ظریاو مى 

رد دیذٌ ی ظریاو مى ره اکش مى یک خام می 

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


خام دلن رپ شذ ص می عقل اص سشم سنت دسج می 

سکیج هب آخر می سسیذ می عاختن اسشاس می 

سا  عضندادم عالم    سا  عضنخىانذم نماص 

با ره نماصم خام می با ره عالمن خام می 

ص اظتهاب خام می سدادٌ آتؼ می ظرنت ا

مُهرم ؽکسج اص عارغ صهبای می 

دیگر مى و می ها شذین هن عاقی و کىرث شذین 

سيگ سُخن یک خام شذ خىو دلن یک خام می 

شذ آتؼ ره سوص مى  ،  سشمستی آو خام می

آو ذشن مى آو اکش مى صد آتشی رب خاو می 
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آتؼ شذٌ آو خام می خرمى شذٌ آو خام می 

اکش مى رد خام می آتؼ هب خرمى می صنذ آو 

هن عارغم شذ سشيگىو خىنن ردوو خام می 

خاکستش دسمن دظر آخر ؽکسج آو خام می 

 

 

 

 بايگ سحیل
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 «یاس هم پیکر خىد نخش نذیذین و ربنت»

اص گلسخاو دعؼ غنچٍ نؿیذین و ربنت  

ره غقف می شنىم بايگ سحیل اص پظ و شیپ  

کاسواو می سود و یاس بؼًذیذ و ربنت 

خؼ بیذل و رپر کًذٌ شذم  مى هک اص هجر سُ

وؽاو خام  نىشیذ و ربنت  الهلاو هک با 

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


خؼ سشا رپدٌ ی خاو خیمٍ صدٌ مِهر س هب

یاس مسخاهن رد ایى باؽ خرادیذ و ربنت 

خاو بخشیذ    ػاسك و ذشن خماسػ  مٍ خا 

ؽطر گل رب مى بیذل شذٌ بخشیذ و ربنت 

 (مطلع شعر از خواجه حافظ شیرازی ست ) 

 م خمینی رهبرای رحلت اما

 

 

 ذنگ 
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خال یکی ذىو تى مهی شؼلٍ هب خانن فكًذ 

آتؼ ایى شؼلٍ ی تى سىص هب خانن فكًذ 

آتؼ تى خًذٌ ی تى نغمٍ ی خاو رپوس تى 

شؼلٍ کًذ هلک دلن رب  مٍ ػالن فكًذ 

اص ظب رپ خًذٌ ی تى نغمٍ ی خاو رپوس تى  
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شىس و ششی رد  مٍ ی هلک ودىدم فكًذ 

و ودىد تى صها عاهی شىد رب سش مى سش

نبض کنی خاو مقا عاهی رب ػالن فكًذ 

مسج کنی مسج شىم سقـ کنی سقـ شىم 

ظرهی کنی ظرهی شىم ظرهی ی مى انس هب ػالن فكًذ 

انس تىیی یاس تىیی ضىره ضب اتب تىیی 

ره ضىره خًذٌ ی تى نىس هب ػالن فكًذ  

عاص دنن ذنگ دنن ظر  نىاصی تى مقا 

الن فكًذ سقـ کًذ حىس و رپی فتنٍ رب ع
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 مهمانی 

 

امشب هب مهمانی ها آو هاٌ اتباو آمذٌ  

خىسشیذ سخؾاو سا يگر هخشاصٌ ی خاو آمذٌ  

مهرػ ص مهر اصزوو رت اسج آو نجن صیبا آمذٌ 
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آو مهر با اتبًذگی سىی رثیا آمذٌ 

هن کػبٍ ام سوشى شذٌ هن محللن گلشى شذٌ 

خاو و دلن سوشى شذٌ آو هم هچ صیبا آمذٌ  

نؼاو ها سىی صظیخا آمذٌ آو یىسق ک

هخشیى رت اص هخشیى دعؼ با مهر صراهد آمذٌ 

هن یىسق خاو آمذٌ هن خاو خاانو آمذٌ 

با آواص صیبا آمذٌ     هن بػبل شىسیذٌ 

آو خاوِ خااننن يگر هخشاصٌ ی خانن يگر 

هخشیى رت اص خانن يگر با مهرصراهد آمذٌ 

امشب هب مهمانی دل هن سوی گل هن بىی گل 
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ی بػبل اص ایى آواص صیبا آمذٌ فذ نغمٍ 

آواص بػبل سا يگر هخشاصٌ ی گل سا يگر 

سى آو گل خاهن ام فذ باؽ و بسخاو آمذٌ ذاص 

ایى شىس و مستی سا يگر صیبا رپستی سا يگر 

با ایى شواین اه دلن مخوىس و شیذا آمذٌ 
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 سنگ دلا 

 

تخش صنی سش يکشن کشتٍ شىم ربای تى 

رهث فكنن تخش تى سا امکو شىم ات سش م

اتس صنی شعق شىم نغمٍ شىم ربای تى 

نغمٍ ی دل عاص کنن ات سش مهرث فكنن 

ظر بکشی نیؼ مقا نیؼ صنن ربای تى  
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نیؼ تى سا خاو بذهن ات سش مهرث فكنن 

ظر زبنی سنگ دلا هشیش شىم ربای تى  

سنگ تى سا  بىسن و رب سش مهرث فكنن 

مهر شىم هاٌ شىم نىس شىم ربای تى 

 شىم ات سش مهرث فكنن خًذٌ شىم ظرهی

 

گاهن اص خى  یشن کًذ عاقی بذٌ آو خام سا طز خىیؼ بی خىیشن کًذ                                                         سشمسج ظردانذ مقا بی
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 حیذس بابا 

 

 حیذس بابا آو ؽارع هخشیى سخى کى صهریاسم 

 آو عاقی دیىاو ها آو پخش ها کى صهریاسم 
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 بابا آو رتک ها آو دلبشم سىی کدا شذ  حیذس

 آو یىسق اص کنؼاو ها آخر کدا شذ 

 آو کى هک شعق اص عارغػ فذ خاو ظرنتٍ 

 خاو سخى اص او دو فذ معًا ظرنتٍ 

 مسخاو کىیؼ دم هب دم فذ خام خىسدنذ 

گاو اص عارغػ مهخاب خىسدنذ   آو تشن

 حیذس بابا اص کىچ او خاو سخى سىخج 

 او خاو زغل سىخج حیذس بابا اص هجر 
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(  هب دًاسبت عالگرد ردصزضج اسخاد صرصاهن صهریاس سخى ) 
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عضن  

 یعنی آشًایی یافتى  عضن

 اص ودىد خىد ساهیی یافتى 

 یعنی گل ، رپنذٌ ، آسماو  عضن

 یعنی نىس آیاث نهاو عضن 

 یعنی خاو هب خاانو باختى  عضن
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 وص ردوو خىد نهانی اتختى 

 بىی مهربانی می دهذ عضن 

 گلهای ااققی می دهذ  بىی

 

 خذاونذا 

 /  کاػ اص خىیصتى ساه می شذم / و صنذانی ظلكج خىیصتنن /  و مى مغاصرم و  بیقاس

 / نفظ مقا هب خاک می خىانذ  / بخابذ و مقا اص ظلكج خىیؼ رباهنذکاػ نىس معقنتی رب مى 

گاو ضىسسخاو اه گاو ضىسسخاو نفظ خىیشج/  انخشاو خاک هائین هن خفت  /  نین ها خفت
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گاسيگ خىیشین   /  خاک مقا هب خىیؼ می خىانذ/  ها محبىط چاٌ ویل هىط اهی سن

 

 /  و آٌ هچ بگىین هک ػزاب خىسدو گًذم هچ طرد با انغاو

 /هک تبعیذی خاک شذین  / هک صمینی هاو طرد /  هک اص آسماو دذایماو طرد  /  هک اص بهشج سانذهاو  

   / هک ضىعاهل رپسج شذین /  عامقی نفظ شذین   ی ضىعاهل ٌ ی ا بسجدلگخش صمیى دسج و پ هک رد رغبت  

 /  دیگر اص هائذٌ اهی آسمانی خبشی نبىد هک کًذو و شیاس صمیى شذ کاس ره سوصِهاو

 /  هک نمرود ااناطحن می ضىیذ /  و صرعىو رد ردونماو قصش می عاصد 
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 /  ....  و کداسج زالج ات رب خاکستشػ بىهس صنین

 

 

 ا خذاونذ

و ذشمانماو سا هب دیذاسث /  و دل اهیماو سا هب مهرث نىسانی/ و هلب اهیماو سا هب نىسث هذایت / صبانماو سا هب رطرث ضىیا

 /  هاو سا و مماث   و مقگ  /  و صنذگی و حیاث هاو سا /  و نبىدنماو سا /  و تمام طحظٍ طحظٍ اهی بىدنماو سا  /  سوشى  
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 /  رد اختیاس خىدث بگخش /  نچٍ هک نذاسین و ره آ/  و ره آنچٍ هک داسین  

  /  ها سا هب ها وا هگزاس /  و آنی و کمتش اص آنی  

لِلَِّو َ  ِّب اْلعاَلمینَ   َو َمْحیاَي َو َمماتي  َو ُنُسکي  ُاْ  ِإنَّ َصالتي  

  ه وماز و عبادت و زودگی و مرگ مه برای پروردگار جهاویان استبگى به درستی ک
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 : مسفق صنذگی ام  و     مسش ایى دفتش توذین هب   و 

 عضن رد ػالن نمی گنجذ خذاسج

 .ادؿام طرد یکذیگر  هک هب ساحتی  تىاو رد حسیى و صرها تنها دو واژٌ دنتسین

 .اص ها حزیى عاخج عضنو تجرهب و لمظ هکرس و طحظٍ هب طحظٍ عال صنذگی رد کًاس یکذیگر  42عابقٍ شیب اص 

      .نخض عضنحرفهایماو ؽایذ بعضی وهتها بىی حزو بذهذ اها بىی 

ی  دیىاو صنذگی سا با یکذیگر نىشتین گاهی با اقنیٍ و بعضی دیگر بی اقنیٍ ، صیاد مهن نیسج ، اها کخاب صنذگیماو سشؽاس اص سایحٍ 

 .ای گستشدٌ آو اسجهب معى عضندل ايگخض 
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 و هب بهاس دظت مهماو طردٌ اسج ، مقا می سویانذ ، هک داهن ی دلن سا رد خاک تى کاشتٍ اسج ،،  و باغباو... 

 .... ردسج کًاس تى ، صری عاهی ی نبض تى 
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http://www.aparat.com/v/AYoL5 

 

 ( يک باال کػیک صرهادیی صطلا سوی لی)

ره / ایى  مٍ سا جبشاو / دادی نصكج اهی بی پایاو / سوص و ضب غخش اص انم تى هب ظبن رنود / رب تى زهاساو ؽکر / خذایا 

/ نضىد / هچ کنن 

عامی یىسق  / اطحمذ هلل  
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گاٌ رپ مهر خذاونذ بذسهق ی صنذگی و  توذین هب هلب اهی مهرباو اتو    . نبض اتو   ن

 

 

گاٌ کنین / فقظ کافی سج / خذا دل انصک اسج   / ػاشواهن هب آسماو ن
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http://www.aparat.com/v/8VmX4 

عامی یىسق  / مىهبت عضن 

  . اظتماط دػا هب هلب اهی رپ مهراتو  

کایت  لؿًاو باقی سج   هب پایاو آمذ ایى دفتش ح
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