
۲۹۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتراشا ربلدِ یوس دنک لد هک مَد نآ
یتراشا رس اب و رسیب هب دسر رس ناز

دوب تسلا ِزور هب هک یتراشا گنر ناز
یتراشا رفاک و نمؤم ِناج هب دمآک

دیسررد رحب نازک فطل و رهق هک اریز
یتراشا رهوگ هب و تسیتراشا گنس رب

شاب شیوخ ِلاح رب هک ،تسیتراشا گنس رب
یتراشا رگید  ،مَد ره تسرهوگ رب

تسوا دنب شقن نآ و یشقن هدرک گنس رب
یتراشا )۱(رزآ ز شقن ِیوس هظحل ره

وا تخادُگ ،تراشا دیسر رهگ رد نوچ
یتراشا رّونم هچ ،نیرفآ ،تنسحا

شوج رازه دص رهگ درک زادگ زا دعب
یتراشا رذآ ِفَت زا دیسریم نوچ

تفرگ ناهج رد ناهج و تشگ رحب و دیشوج
یتراشا ربکا ِدزیا ز شدمآ نوچ

نید ِسمش و زیربت ز تسیتراشا ار ام
یتراشا رثوک ٔهمشچ ز ار هنشت نوچ
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۱۲۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شاب شیوخ ِرای ،رای یباین رگ ،ییانس یا
شاب شیوخ ِراک ِدرم ،یراک و درم ره ناهج رد

۱۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شنتفگ اما ،دنام رگید زیچ
َشنَم یب دیوگ سْدُقْلا ُحور ،وت اب

mشیوخ ِشوگ هب مه ییوگ وت ،ىن
نم وت مه یا ،نم ِریغ ىن و نم ىن

۸۰۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسیب ییآ هک تروص ره هب وت
یتسین وت نآ oاو ،نیا منم ،هک

قلخ ز وت ینامب اهنت نامز کی
قلح هب ات ینام هشیدنا و مغ رد

یدَحَْوا نآ وت هک ؟یشاب یک وت نیا
یدوخ ِتسمرس و ابیز و شوخ هک

شیوخِ ماد ،یشیوخ ِدیص ،یشیوخِ غرم
شیوخِ ماب ،یشیوخ شرف ،یشیوخ ِردص

تسا دوخ اب میاق هک دشاب نآ رهوج
تس هدش واِ عرف هک دشاب ،ضَرَع نآ

تْسََلا
 .دنکیم نییعت یگدنز دادتما ناونع هب ار ام سنج »تسََلا«

 و ؟میتسه یگدنز سنج زا ایآ :تسا هتفرگ نامیپ ام زا یگدنز .میاهدش هدینامه یگدنز ای ادخ اب »تسََلا« رد ام
 دهع هب افو یارب .»هظحل نیا قافتا هب mفگ هلب« اب ،دوشیم ققحم هظحل نیا رد »تسََلا« .هلب میتفگ ام

 افو دوخ دهع هب ام ،مینک تمواقم و هتفریذپن ار هظحل نیا قافتا رگا .مییوگیم هلب هظحل نیا قافتا هب ام ،»تسََلا«
 دهاش ،یرایشه ناونع هب ام ینعی »تسََلا«.تسا نامدوخ هب ملظ و افج نیا و ؛میا هدرک افج هکلب .میا هدرکن



 افو دوخ دهع هب ام ،مینک تمواقم و هتفریذپن ار هظحل نیا قافتا رگا .مییوگیم هلب هظحل نیا قافتا هب ام ،»تسََلا«
 دهاش ،یرایشه ناونع هب ام ینعی »تسََلا«.تسا نامدوخ هب ملظ و افج نیا و ؛میا هدرک افج هکلب .میا هدرکن
 .میرادن زاین ناهج زا یزیچ چیه هب ام ،یگدنز دادتما ناونع هب دوخ تیسنج ییاسانش یارب .میتسه دوخ ندوب

 .درادن زاین مه ندرک رکف و نهذ هب یتح یرایشه ،یگدنز دادتما ناونع هب دوخ هنارایشه ییاسانش یارب
 هدید و هبرجت طقف تقیقح نیا ...تسیک هک دنک نییعت هکنیا هن ،دنکیم هدافتسا شنیرفآ یارب نهذ زا یرایشه

 ادخ سنج زا ام .تسا هدیزگب و لماک ،هیلوا تشک نامه »تسََلا« .تسین نهذ اب حیضوت لباق ...دوشیم
 یب :دنوادخ یاهتیصوصخ .تسین تسرد ،میهد همادا ار ینهذ نم میهاوخیم درد و روز اب هکنیا .میتسه

 ام هب نهذ هک یزیچ چیه هکنیا ؛یراد هشیر و قمع ،ییاشگاضف تیاهنیب ینعی تیاهنیب .تسا تیدبا و تیاهن
 عمج ،یدبا هظحل نیا زا یهاگآ ینعی تیدبا .دروآیمن رد یرایشه ناونع هب دوخ نوکس زا ار ام ،دهدیم ناشن
 ادخ هک نیا ؛میتسه رایشه »oاِب یَفک« هب ام ،»تسََلا« هب افو رد ...هدنیآ و هتشذگ یتخانش ناور نامز زا ندوب
 ناهج زا تشگزاب و شنامهاو یارب شدوخ ،مینکن یراکبارخ و تلاخد یگدنز راک رد رگا .تسا یفاک یگدنز ای

 زا ،ریخات و لاکشا ...دوشیم ماجنا درد نودب و یعیبط تروص هب یگدنز روظنم نیا و ؛تسا یفاک
 .تسا هدش یشان ینهذ نم ناونع هب ام یاهیراکبارخ

روظنم

 و قشع هب ندش هدنز ،دوخ لصا هب ندش هدنز ،»تسََلا« هب ندش هدنز اهناسنا مامت ینورد و یلصا »روظنم«
 ،ام ینوریب »روظنم« .دوش هتخانش هنارایشه دراد تسود و تسا ناهن جنگ یگدنز .تسا یگدنز تیاهن یب هب ای

 هب ،یگدنز تمدخ رد و هدش ق�خ ،دنکیم یراک ره رد سک ره .تسا ناهج هب یگدنز هدنز یژرنا نیا mخیر
 تسا یلاناک کی ام راک و لمع .درک داجیا عنام و دس یگدنز نایرج یولج ناوتیمن .دنکیم تمدخ زین نارگید

.دشاب یراج ام راک و لمع رد یگدنز تکرب و درخ دیاب .دوش یراج یگدنز یژرنا هک
 هب مه و میزیریم یگدنز درخ و تکرب تاقافتا هب مه ام ،یگدنز تکرب و درخ ساسارب راک و لمع اب ،عقاو رد
 رد ،ندش هدنز یارب ام »دوصقم« و »روظنم« هک مینک هجوت .دنتسه میهس قافتا نیا رد هک ییاهناسنا مامت
 یاهراک ماجنا یارب ام .تسا نامز رد فده .تسا »روظنم« زا توافتم فده .دوشیم ققحم »هظحل نیا«

 .مینکیم یزیر همانرب و یراذگ فده یناهج

» مناد یم « یرامیب 

 رب ینهذ نم رد .تسا لک درخ ؛درادن »منادیم« یرامیب دنوادخ .تسا ینهذ نم یرامیب »منادیم« یرامیب
 میاهدرک ادیپ ییزج لقع کی .میا هتخودنا ینهذ شناد ،دیلقت و بابسا و تلع ناهج رد اهیگدش یطرش ساسا

 .میرب یم راک هب وا اب تفلاخم رد دوخ تواضق اب و ،یگدنز لک لقع ربارب رد ار نآ و
.تسا ینهذ نم »منادیم« یرامیب زا ،مینکیم تمواقم نآ ربارب رد و مینکیم تواضق ار هظحل نیا قافتا هکنیا

 میراد »منادیم« یرامیب ساسا رب زاب ،میتسه قفاوم نآ اب ام و تسا نهذ دنیآشوخ قافتا هک ییاج یتح
 ار ام »منادیم« .دنکیم داجیا درد و تسام تمواقم و تواضق هشیر »منادیم« .مینکیم تمواقم و تواضق
 ،ینهذ نم »منادیم« اب اما .تسین یدج و تسا یگدنز یزاب هظحل نیا قافتا .دنکیم هظحل نیا قافتا ینابرق
 ییاهدرد ؛مینکیم هبرجت ار ینهذ نم هن�هاج یاهدرد ،یگدنز یداش و برط یاج هب و میوشیم نآ ینابرق ام
 یگدنز هب ار mسناد یتقو .مینادیمن هک تسا یتقو ام یارب دشر تصرف نیرتگرزب .هریغ و ،شجنر ،مشخ ریظن



 ییاهدرد ؛مینکیم هبرجت ار ینهذ نم هن�هاج یاهدرد ،یگدنز یداش و برط یاج هب و میوشیم نآ ینابرق ام
 یگدنز هب ار mسناد یتقو .مینادیمن هک تسا یتقو ام یارب دشر تصرف نیرتگرزب .هریغ و ،شجنر ،مشخ ریظن

 ملع زا یگدنز ،دشاب راک رد ینهذ نم »منادیم« تلاخد نودب یگدنز درخ ،میهدیم هزاجا و مینکیم راذگاو
 mسناد یاعدا رگا مه یدام یاههنیمز رد یتح .دشخبیم تعسو ار نامنورد یاضف و دزومآیم ام هب دوخ
 .میهدیمن شوگ نوچ .میریگیمن دای ام دنهدب دای رگا یتحو ،دهدیمن دای یزیچ ام هب یسک ،میشاب هتشاد
 ،میونشب تسرد ،میونشب ار ناشفرح هکنیا زا لبق .میهدیمن شوگ مدرم فرح هب ،میراد »منادیم« یرامیب یتقو

 هب .میهدیمن شوگ مه ناگرزب فرح هب »منادیم« اب .مینکیم دییات ای در ار ناشفرح ،مینک لمات نآ رد و
 ،»منادیم« یرامیب اب ام و دهدیم یمایپ ام هب هظحل نیا قافتا اب یگدنز .میهدیمن شوگ مه یگدنز یاهمایپ
 ار دوخ شناد همه یعمج رد رگا .دوشیم دیلقت بجوم .تسا یرسم یرامیب »منادیم« .میوشیم مورحم مایپ زا
 نداد ناشن زا ام .»منادیم« مه نم .»منادیم« مییوگب میهاوخیم و میتفایم دیلقت هب مه ام ،دنراذگب شورف هب
 دیاب هظحل نیا رکف .دریگیم ار دنوادخ یراگدیرفآ و عنص یولج »منادیم« .میریگیم دییات و هجوت »منادیم«
 هدافتسا هتشذگ یاهرکف زا ام ،ینهذ نم mسناد لبق زا و »منادیم« مدوخ یاعدا اب .دوش قلخ هظحل نیا
 راو لسلسم راکفا .ددنبیم ار اهرکف نیب هلصاف »منادیم« .هظحل نیا رد یگدنز یراگدیرفآ زا هن ،مینکیم
 اهریبدت نیا و ،مینکیم ریبدت »منادیم« ساسارب لیاسم لح یارب نامدوخ .تسا »منادیم« نیا زا هدش یطرش
 شناد اب ینهذ نم !مینکیم هفاضا ینهذ نم »منادیم« هب ار یونعم شناد یتح ام .دنیرفآیم دیدج لیاسم
 دنیآشوخان یقافتا ،لاثم ناونعهب .دنک لفاغ هظحل نیا قافتا یارب ییاشگاضف زا ار ام دناوتیم ،دوخ یونعم
 و هتفرگ ار یدنباضف و تمواقم بابسا ینهذ نم ،هظحل نیا قافتا یارب ییاشگاضف یاج هب .دتفایم ینهذنم
 روطنیا ملق هک یدرک یراک ارچ هک .دنک یم ریبعت دوخ هاوخلد هب ار »مَلَقْلا�فَج« و :دنکیم ام تم�م هب عورش
 هدوشگ یاضف نیا رد .تسا ییاشگاضف ،تسا مدقم زیچ ره رب هک ،ام راک نیلوا هکیلاح رد !؟دوش کشخ
 مایپ و سرد ،زین ام ؛دهدیم ماجنا ام یمرفیب و مرف رییغت یارب ار شراک »ناکَفْنُک« و مینیبیم تسرد ام ،هدش
 »منادیم« ساسا رب ینهذ نم هچنآ هن ،تسا یگدنز رظن رد هچنآ ؛میریگیم دای تسرد ،قافتا نیا زا ار یگدنز

 دنلب اضَق یولج ؛دوشیم قیمع mسناد زا عنام ،یحطس mسناد اب ینهذ نم .دنکیم روصت دوخ یونعم
 ام .تسا هتشذگ ینهذ نم رارکت نامه ام یگدنز ،دوش هدوشگ ام یاه»منادیم« ساسارب یگدنز رگا .دوشیم

 .دوش هدوشگ اضَق هدارا و لک لقع ساسارب ،ام یگدنز میهدب هزاجا .مینک رارکت ار اهدرد میهاوخیمن
 ار هظحل نیا یگدنز »منادیم« اب .دزادنایم ماد هب بابسا و تلع رد ار ام .تسا »تسََلا« هب افج »منادیم«
 و هلاسم ،عنام ،درد همه نیا تدوخ یارب ارچ ،ینادیم رگا !منک یگدنز یروج هچ »منادیم« :مینکیم فلت

؟یاهتخاس نمشد

 » ندرک زان « یرامیب
یگدنز کمک زا یزاین یب سح

 رایسب هطبار »منادیم« اب »ندرک زان« .هظحل نیا رد ادخ ای یگدنز کمک زا یزاینیب سح ینعی »ندرک زان«
 قافتا ربارب رد یتقو ؟ینهذ نم »منادیم«زا ای مینکیم هدافتسا یگدنز درخ زا اهشلاچ رد ام ایآ .دراد یکیدزن
 نیا ؛مهاوخ یمن ار قافتا نیا :مییوگیم دوخ تمواقم اب �مع ای و نابز هب هچ یتقو .مینکیم تمواقم هظحل نیا

 لایخ یتقو .»ندرک زان« یرامیب ینعی ؛مرادن یزاین لک درخ هب و تسا رتهب یقافتا هچ »منادیم« نم ینعی
 اب �مع ای و نابز هب هچ یتقو ،مینک هدافتسا نامدوخ یاه»منادیم« زا میناوتیم اهشلاچ لح یارب هک مینکیم



 لایخ یتقو .»ندرک زان« یرامیب ینعی ؛مرادن یزاین لک درخ هب و تسا رتهب یقافتا هچ »منادیم« نم ینعی
 اب �مع ای و نابز هب هچ یتقو ،مینک هدافتسا نامدوخ یاه»منادیم« زا میناوتیم اهشلاچ لح یارب هک مینکیم

 یگدنز کمک هب نم ینعی نیا ؛مشکب نوریب بآ زا ار مدوخ میلگ مناوتیم مدوخ :مییوگیم ،ندرک رکف دنت دنت
 ینهذ نم یتقو .»ندرک زان« یرامیب ینعی ؛مرادن یگدنز درخ زا هدافتسا و ییاشگاضف هب زاین .مرادن یزاین
 و رود یاهناسنا .دوشیم رتدیدش مه »ندرک زان« یرامیب ،دوشیم گرزب و دریگیم رارق هجوت و دییات دروم
 درد یسک ره .دننکیم رتدیدش ار یرامیب نیا ،تسام ینهذ نم هق�ع دروم هک دوخ یاهقیوشت و دییات اب نامرب
 »ندرک زان«  هجوتم ار ام هک دنیآیم ررکم ییاهیتخس و اهیخلت تاقوا .»دنکیم زان« یگدنز یارب ینعی ،دراد
 :میجنسب درد رظن زا ار دوخ لاح تیفیک هظحل نیا رد !میوشیمن هجوتم ام و ،دننک یگدنز زا نامیزاینیب سح و

 سح ینعی ،ناهج هب ام یدنمزاین اقافتا ؟مراد ناهج هب یدنمزاین و ینارگن ،سرت سح هظحل نیا رد نم ایآ
.ینکیم یگدنز زا یزاینیب سح ینعی ،یدنمزاین ناهج هب رتشیب ردقچره .یگدنز کمک زا یزاینیب

 » یبلط لامک « یرامیب

 ندوب لماک عقوت و راظتنا ینهذ نم نآ بجوم هب هک تسا هظحل نیا رد ندوب لماک یمهوت سح »یبلط لامک«
 یم زین نارگید و مدوخ راتفگ و راتفر لماش هک،دراد ار هظحل نیا قافتا هژیو هب ،نارگید و مدوخ یونعم و یدام

.دریگ رب رد ارم یگدنز یاه هبنج مامت ،تسا نکمم ،هتفرشیپ تلاح رد ، یبلط لامک یرامیب .دوش
 نارگید و دوخ زا یریوصت کی .دماجنایم هریغ و ندرک لرتنک ،تم�م ،شجنر دننام ییاهدرد هب »یبلط لامک«
 و میا هدیچ دوخ نهذ رد ،لماک یگدنز زا یمظن و یتسیل کی ،ینهذ نم یاهوگلا ساسارب .میاهتخاس نهذ رد
 اضق هلیسو هب هک،هظحل نیا قافتا ربارب رد تمواقم ضحم هب .مینکیم تمواقم ،نآ ظفح و ندروآ تسد هب یارب
 رگا ؛مینکیم »یبلط لامک« زین دوخ یونعم راک رد ام .مینیبیم بیسآ نآ ضراوع و »یبلط لامک« زا ،دتفا یم

 لوکوم هدنیآ هب .تسا »یبلط لامک« زا نیا ،میتفایم شنکاو هب ام و دوشیم دنلب نارگید و ام رد ینهذ نم
 ریخات هب نیمه اب یرامیب نیا .تسا »یبلط لامک« زا ،نآ ندش لماک هناهب هب یراک ره رد ریخات و ندرک

 لامک« یرامیب هلمج زا ،بلاطم نیا مامت .دنزیم بیسآ مه هظحل نیا رد ندوب هدنز و ام یونعم راک هب ،mخادنا
 لهج و ینهذ نم مهوت کی ،هظحل نیا قافتا زا لامک راظتنا .درک لامعا ،»هظحل نیا« هب هجوت اب دیاب ار »یبلط

 اب ینهذ نم لهج اما .دشاب دیاب و تسا تقیقح نیا ،دوشیم هدید هظحل نیا رد هک یزیچ اقافتا .تسا نآ
 تقیقح اضَق .تسا اضَق ربارب رد ینهذ نم هن�هاج مهوت نیا .دشاب یرگید روج دیاب ،دیوگیم »یبلط لامک«
 و مینیبب دیاب ار هظحل نیا تیعضو و مرف .تسا تسرد و تساضَق نآ قافتا و هظحل نیا ،تسه هک یزیچ .تسا
 دای ار نآ ،هدش هدوشگ یاضف رد دیاب .میتشادن ار ششناد ینعی ،میدرک یهابتشا رگا .مینکزاب اضف شفارطا

 ینابصع دیابن .دوشیمن ضوع شا هجیتن ،مینکیم رارکت مئاد ار هابتشا راک کی رگا اما .میرذگب و میریگب
 کراپ مظن »یبلط لامک« .تسین تسرد »یبلط لامک« .مینک ح�صا ار نامراک و شور و میریگب دای دیاب ،میوش
 نیا زا ییزج شخب کی زا یریوصت ،دوخ مهوت و لهج اب ینهذ نم .تسا لگنج مظن ،یگدنز و اضَق مظن .تسا
 یمهوت و ینهذ یگدنز کبس نیا ؛دروایبرد کراپ مظن هب ،دوخ »یبلط لامک« اب ار نآ دهاوخیم ،هتفرگ ار لگنج
 لامک« .دروآیم یگدروخرس و یدیماان تیاهنرد و مشخ ،شجنر لثم ییاهدرد »یبلط لامک« هویش نیا !تسا

 ار اهنآ ام ،ناشیاهشقن و اهناسنا یاهبسچرب ساسارب .دوشیم اهناسنا هب ندز بسچرب ثعاب »یبلط
 و نهذ یاهدیابن و اهدیاب زا ،هدش هدوشگ یاضف درخ زا هدافتسا یاج هب ،اهنآ اب طابترا رد و مینکیم تواضق

 یرامیب رد .دوشیم دیدش یاهشنکاو و ییادج ثعاب »یبلط لامک« .مینکیم هدافتسا هتخاسشیپ یاهراتفر
 رایسب یاه شنکاو ،هظحل نیا لماکان تیعضو ای و نارگید ،دوخ لماکان راتفر ربارب رد ام ،»یبلط لامک«



 یرامیب رد .دوشیم دیدش یاهشنکاو و ییادج ثعاب »یبلط لامک« .مینکیم هدافتسا هتخاسشیپ یاهراتفر
 رایسب یاه شنکاو ،هظحل نیا لماکان تیعضو ای و نارگید ،دوخ لماکان راتفر ربارب رد ام ،»یبلط لامک«

 هابتشا ای لماکان ،ام هدیقع هب هک یطیارش نآ زا هن ،مینیبیم بیسآ دیدش یاهشنکاو نآ زا ام .مینکیم یدیدش
!دنتسه

هلیح
یلصا روظنم یاجب ینهذ یدام یاه روظنم mشاد

 بوخ تاقافتا داجیا یارب و دنکیم بوخ و دب ؛دریگب یگدنز تاقافتا زا دهاوخیم ،دوخ یاه»هلیح« اب ینهذ نم
 دوخ هب و هدش راک لصاان ام تلاح نیا رد .تسا »هلیح« ینهذ نم رد ام یاهmساوخ مامت .دنکیم »هلیح«
 هک یزیچ ندروآ تسد هب یارب یتقو .تسا »هلیح« ،اهیگدشتیوهمه ساسارب ام شنیب و رکف ره .مینزیم ررض
 .میاهدش ینهذ نم »هلیح« راچد ،میهدیم تسد زا ار هدش هدوشگ یاضف و هدش ضبقنم ،دهدیم ناشن نهذ

 نآ لابند هب ،هظحل نیا رد یگدنز یاج هب ام .دنکیم ریخست ار ام هظحل نیا رد یگدشتیوهمه کی رکف
 »هلیح« ینهذ نم یاهراک مامت .تسا ینهذ نم »هلیح« نیا .میتسه هدنیآ رد نآ ظفح ای و یگدشتیوهمه

 ،رگید رکف هب یرکف زا ندیرپ .دزادنایم نامز هب ار ام و دزدیم ام زا ار هظحل نیا یگدنز ،بیرف و رکم اب ؛تسا
 ،رکف زا ام فده ینعی ؛میراد قافن و ییورود ؛تسا »هلیح« ،مینکیم ینهذ نم رد یراک ره !تسا »هلیح«
 ام هب رهاظ هب ینهذ نم .درادن یگنهامه و تقباطم ،میهدیم ناشن رهاظ رد هک هچنآ اب ،نامراتفر و راتفگ

 و اهمهوت ،رکف نآ اب ؛دنکیم »هلیح« ؛یسریم یتخبشوخ و یگدنز هب وت ،قافتا ن�ف اب هک دیوگیم
 .دنکیم مورحم هظحل نیا رد یگدنز زا ار ام ،شیاهساوسو

ییاشگ اضف و میلست

 نیا« قافتا شریذپ ینعی میلست .تمواقم مدع ینعی ؛یتشآ و حلص ینعی ؛ندوب تم�س رد ینعی »میلست«
 و دیق نودب و هدید ار هظحل نیا قافتا ،یرایشه ناونع هب ام یتقو .یتواضق چیه نودب ،طرش و دیق یب ،»هظحل

 مدع ،یدنباضف مدع ام راک .تسا یعیبط »ییاشگاضف« .مینکیم هبرجت ار »ییاشگاضف« ،میریذپیم طرش
 و ،دزیریم هظحل نیا قافتا هب یگدنز تکرب و درخ ،هدش هدوشگ یاضف نیا زا ،مینکن تمواقم رگا .تسا تمواقم
 ندش ریسا و ینابرق ینعم هب ار »میلست« ینهذ نم .مینک هدافتسا تیعضو رییغت یارب ،درخ نیا زا میناوتیم ام

 هظحل نیا قافتا ینابرق ،تمواقم اب ام اقافتا .تسین ندش هظحل نیا قافتا ینابرق »میلست« .درادنپیم
 و »میلست« اب ام .میوشب قافتا کی ریسا و ینابرق هکنیا هن ،میوشیم یگدنز »میلست« ام .میوشیم
 ساسارب هن ،یگدنز درخ زا هدافتسا اب اما ،میتسه لاعف هظحل نیا تیعضو رییغت یارب ،»ییاشگاضف«
 نم اما .تسا یگدنز راک »ییاشگاضف« .تسا یعیبط »ییاشگاضف« .ینهذ نم یاه»هلیح« و اه»منادیم«

 مدع و ،تلاح نیا رد ام هنارایشه ربص .دنک یدنباضف و تمواقم دهاوخیم »منادیم« و »هلیح« اب ینهذ
 مرف و تیعضو .میتسه هظحل نیا رد ام .میتسین فلتخم تاظحل رد ام .تسا مهم رایسب ،یگدنز راک رد تلاخد
 ام هب اهقافتا تروص هب ار هظحل نیا تیعضو ام نهذ .دنکیمن رییغت هظحل نیا یلو ،دنکیم رییغت هظحل نیا
 هکنیا دننام .مینیبب ار ،هظحل نیا ،ار اهنآ نیب زاب یاضف ام ات دنرذگیم و دنیآیم اهقافتا .دهدیم ناشن
 و دنشابن مهم نامیارب اهغ�ک رگا هتبلا ؛مینیبیم ار نامسآ تمظع و ییابیز ام و دنرذگیم نامسآ رد اهغ�ک



 هکنیا دننام .مینیبب ار ،هظحل نیا ،ار اهنآ نیب زاب یاضف ام ات دنرذگیم و دنیآیم اهقافتا .دهدیم ناشن
 و دنشابن مهم نامیارب اهغ�ک رگا هتبلا ؛مینیبیم ار نامسآ تمظع و ییابیز ام و دنرذگیم نامسآ رد اهغ�ک
 ،تاقافتا mشذگ اب ،مینکن قافتا بذج ار دوخ هجوت مامت ام رگا ،تروص نیمه هب .دننکن بذج ار ام هجوت مامت
 ام هجوت مامت قافتا ،تسا مهم هظحل نیا قافتا مینک رکف رگا .مینیبب ار اهنآ نیب نکاس و زاب یاضف میناوتیم
 هک میریذپب !تسا یدج و مهم اضف .تسا یزاب قافتا .تسین مهم قافتا هک مینک کرد اقیمع .دنکیم بذج ار

 هبرجت یارب ایناث و ،تسین مهم �وا ،هظحل نیا قافتا .تسا لطاب ،دشاب هچ ره قافتا دروم رد ام تواضَق
 .دنکیم لیدبت دوخ یلصا سنج هب ار ام ،ییاشگاضف ؛تسا قافتا نیرتدیفم ام رد »ییاشگاضف«

  .تسا »تسََلا« دهع هب افو »ییاشگاضف«

ناکف نک و اضق

 تردق ،»دوشیم سپ ،وشب نامرف« ینعی »ناکَفْنُک« و ؛تسا لک لقع ساسارب ،هظحل نیا رد یهلا هدارا »اضَق«
 لامک« اضق ؛تسا دامتعا لباق �ماک ؛تسا قیقد و عماج �ماک »اضَق« حرط .تسا یگدنز لیدبت و شنیرفآ
 ار تانئاک لک هک تسا یلک درخ ساسارب اضَق .تسا تقیقح هکلب ،تسین مهوت سنج زا.تسین ینهذ نم »یبلط
 لیدبت یدنمناوت ؛تسا هظحل نیا رد ام ییافوکش یدنمناوت »ناکَفْنُک« .دنکیم هرادا ار هظحل نیا ،دنکیم هرادا

 و دابآ ام مرف ،مینک »ییاشگاضف« هک یتروص رد .تسه اهناسنا همه تاذ رد یدنمناوت نیا .تسا رییغت و
 یراکمه �مع »ناکَفْنُک« و »اضَق« اب ،»ییاشگاضف و میلست« اب ام .دوشیم رادهشیر و عیسو ام یمرفیب
 و تلع زا غراف »ناکَفْنُک« یدنمناوت .تسا ،بابس�ا ببسم ،یگدنز رب دامتعا و لکوت نامه نیا و ؛مینکیم
 داجیا مرف ناهج رد »ناکَفْنُک« هک ینادابآ و تارییغت میناوتب نهذ اب ام ،تسا نکمم یهاگ .دنکیم راک بابسا
 نیا .دناهدش توارطاب هچغاب یاهلگ ،ندیراب ناراب زا سپ مینیبیم ابلاغ �ثم .میهد حیضوت بابسا اب ،ار دنکیم

 »ناکَفْنُک« .دراد زاین مرف ناهج رد یببس هب ،شراک ماجنا یارب »ناکَفْنُک« هک دزادنیب هابتشا هب ار ام دیابن
 یفاک و اناوت زیچ همهرب وا و ،تسا یگدنز ای ادخ »ناکَفْنُک« و »اضَق« تشپ .تسا »دوشیم سپ ،وشب«
 دوخ ،ار دنکیم کرد ام نهذ هک یبابسا ماظن مامت .تسا حیرص تقیقح کی .تسین یخوش و هیانک نیا .تسا

 راک ینهذ نم یاه»منادیم« اب »ناکَفْنُک و اضَق« .دنزب مه هب ار نآ دناوتیم و ،تسا هدرک قلخ یگدنز
.مینک اهر ار ینهذ نم  »منادیم« و میوش »میلست« هکنیا زا میسرتن و تسا یفاک یگدنز هک میریذپب .دنکیمن

رثوک و انمّرک
 .دنکیم هراشا یگدنز یناوارف تیاهنیب هب »رثوک« و ،ناسنا ماقم تشادگرزب هب »انْم�َرک«

 ،ناسنا .دنک هدنز ،اهناسنا همه رد ینعی ،ناسنا رد ار شدوخ تیاهنیب نیا دهاوخیم و تسا تیاهنیب دنوادخ
 مامت نیب رد هکنیا .تسا مرف راکنا لصا رد و دراد مرف کی ینعی ؛هتشرف صاوخ مه و دراد ار ناویح صاوخ مه

 ماقم ،دوش لیدبت یگدنز تیدبا و تیاهنیب هب هنارایشه دناوتیم هک تسا یاهدنشاب نیلوا ناسنا ،ناگدیرفآ
 سپ ار ،هیوناث تشک ،ینهذ نم هک تسا نیا یگدنز یلماکت نابرض و لیم .تسا »انْم�َرک« ماقم .تسا یگرزب
 ام یاهندیشک درد تلع .میشکیم درد و مینکیم تمواقم ینهذ نم ناونع هب ام .دنک دشر ام رد شدوخ و دنزب
 و صرح ،هق�ع و مینکیم ییاسانش ار دوخ هنارایشه .میتسه یکی یگدنز هاش اب ام ینعی »انْم�َرک« .تسا نیمه

 »رثوک« و یناوارف تیاهنیب ام ،دوش نینچ نیا یتقو .دوشیم عطق اهیگدشتیوهمه و ناهج هب ام یدنمزاین



 و صرح ،هق�ع و مینکیم ییاسانش ار دوخ هنارایشه .میتسه یکی یگدنز هاش اب ام ینعی »انْم�َرک« .تسا نیمه
 »رثوک« و یناوارف تیاهنیب ام ،دوش نینچ نیا یتقو .دوشیم عطق اهیگدشتیوهمه و ناهج هب ام یدنمزاین
 هبرجت رتقیمع ار تشاداور و یناوارف ،میوشیم هدنز یگدنز تیاهنیب هب رتشیب هچره .مینکیم هبرجت ار یگدنز
 و صرح ،»یبلط لامک« .تسا »رثوک« نیا .میرادیم اور نارگید و دوخ یارب ار یگدنز تاکرب مامت .مینکیم
 یناوارف هن ،تسا یشیدنا یبایمک ،تسا تیدودحم دید ،ینهذ نم لک عقاو رد .تسا دودحم ناهج هب یدنمزاین
 داجیا ؛دوشیم نارگیدو ام یرادروخرب و ناهج نیا رد یگدنز تاکرب شخپ زا عنام تیدودحم دید نیا .»رثوک«
 هزادنا ،تیاهنیب رد .دنکیم جلف ار نهذ شک طخ اب یریگ هزادنا »رثوک« و »انْم�َرک« .دنکیم تداسح و هسیاقم
 .تسا یلاع حرط کی ناسنا یارب یگدنز حرط .تسه اهناسنا همه یارب یگدنز تیاهنیب و ؛درادن ینعم یریگ

 ،دوبن اهنآ راثآ و ام یاهیراکبارخ یوشتسش رد یگدنز تیانع رگا .مینکیم بارخ ار نآ دوخ نهذ اب ام
.میدوب هدرک دوبان ار نامدوخ

مَلَقْلا aفَج
…دش کشخ ملق بکرم

 یتیفیک هچ هتسیاش هظحل نیا .یتسه شراوازس هچنآ هب ،دش کشخ ادخ شنیرفآ و عنص ملق ینعی »مَلَقْلا�فَج«
 هتشون هنوگچ ام نوریب و نورد ؟دنکیم راک هنوگچ ام یور »ناکَفْنُک و اضَق« ؟میتسه یمرفیب و مرف زا

 مینک »ییاشگاضف« رگا .دوشیم هتشون )دب ینعی ( یروج کی ،مینک یدنباضف و تواضق ،تمواقم رگا ؟دوشیم
 .تسام هفیظو زین تیلوئسم لوبق و تسام قح یریگ میمصت ،باختنا .دوشیم هتشون )بوخ ینعی ( یرگید روج

 ام !دراد هظحل نیا رد تیلوئسم لوبق و باختنا ،صیخشت هب یگتسب ام رییغت و تکرح تهج و تشونرس
 یتراشا یگدنز هب دوخ طاسبنا ای ضابقنا اب ام .میشاب رثوم رایسب نامیگدنز تیفیک و دوخ لیدبت رد میناوتیم
�فَج« زا ینهذ نم مهف .مینکیم تفایرد زین تراشا عون نامه زا و میتسرفیم  هتشذگ تاقافتا هب ار ام ،»مَلَقْلا
 ار ام هظحل نیا رد »مَلَقْلا�فَج« زا هنارایشه یهاگآ .تمواقم و تم�م داجیا یارب هکلب ،یریگدای یارب هن ،دربیم
 هک مینکیم دامتعا و ،مینکیم باختنا ار »ییاشگاضف« هنارایشه ام هظحل نیا .دنکیم بیغرت »ییاشگاضف« هب

 .دنکیم ییامنهار روضح یرایشه هب یمسج یرایشه زا ار ام قیقد یامنبطق کی دننام »مَلَقْلا�فَج«

نونeَاُبیَر
کش هدن�ُرب

 .میرادن اضَق هب دامتعا .میراد کش ،مینکیمن س¡ و مینیبیمنً انیع ار یگدنز نوچ .تسا کش هدنُرب »نونَ¡اُبیَر«
 زا تسد میراد کش .مینک اهر ار اه یگدینامه هک میراد کش سپ ؛میوشب هدنز یگدنز هب هک میرادن دامتعا
 ار دوخ تسد هروج همه ،ینهذ نم ناونع هب ام هک یوحن هب ،دنتفایم یدب تاقافتا .میرادرب ینهذ نم »منادیم«

 زا هک میوشیم هجوتم .میوشیم یگدنز کمک هب دوخ زاین هجوتم هرخ�اب ات ؛مینیبیم هتسب دب قافتا عفر یارب
 ،دوخ »منادیم« اب .دننک یمن راک رگید ،میتخانشیم نهذ اب هک ییاه ببس .دیآیمنرب یراک ام یوزج لقع
 ،ام یاهریبدت زا رت�اب رایسب هک یدرخ و ورین رد ام کش هک تساج نیا رد .مییایبرب نآ هدهع زا میناوتیمن
 یارب ار ندرک یگدنز هک یراوگان ثداوح .تسا »نونَ¡اُبیَر« اهگنج .دوشیم فرطرب ،دنکیم هرادا ار ام یگدنز
 ینهذ نم »نونَ¡اُبیَر« هب ندیسر ات ام تسین مز� .تسا »نونَ¡اُبیَر« ،دننکیم نکممان و گنت ینهذ نم رد ام



 یارب ار ندرک یگدنز هک یراوگان ثداوح .تسا »نونَ¡اُبیَر« اهگنج .دوشیم فرطرب ،دنکیم هرادا ار ام یگدنز
 ینهذ نم »نونَ¡اُبیَر« هب ندیسر ات ام تسین مز� .تسا »نونَ¡اُبیَر« ،دننکیم نکممان و گنت ینهذ نم رد ام

 رگا .ددنسپیم ار برط و یداش ،ناسنا رد دوخ ندش هدنز یارب یگدنز یعیبط حرط اقافتا .میهد همادا ار
 هبرجت نودب میناوتیم ،»مَلَقْلا�فَج« زا mفرگ ییامنهار و هدافتسا اب ،میشاب »ییاشگاضف و میلست« هب دهعتم
 .میوش نیقی نیع ؛میوش هدنز یگدنز هب میناوتیم ،مینک س¡ ار نآ و مینیبب ار یگدنز ،بیهم نینچ نیا یاهدرد
 هب یی�ب رگم ،تسین ام رد کش ندرک عطق یارب یرگید هار چیه ،مینکیم رارصا ینهذ نم همادا رد یتقو یلو

 ار ام یگدنز یرگید لقع هک میسرب نیقی هب ام و دوش شوماخ رابجا هب ینهذ نم »منادیم« هک دیایب نامرس
 نیب زا نامکش و مینیبب ار یگدنز ،یگدنز تیانع هب ات ،تسین میلست زج یاهراچ هک تساجنیا .دنکیم هرادا
 عاضوا تماخو زا هکنیا زا سپ ای ؟مینکیم هدافتسا یرادیب یارب یتصرف ناونع هب »نونَ¡اُبیَر« زا ام ایآ .دورب
 تسد زا میناوتیمن ،ینهذ نم ناونع هب نامدوخ ام ؟میدرگیمرب ینهذ نم رد دوخ کش هب هرابود ،میدمآ نوریب
 هبرجت زا لبق هک تسا هنادنمدرخ .میشاب هتشاد قلطم دامتعا یگدنز هب ،نیقی اب دیاب .میوش ص�خ ینهذ نم

 .مینک دامتعا یگدنز هب »نونَ¡اُبیَر«

وتِْصَنا
شاب تکاس

 رد هظحل نیا قافتا ینعی توکس .تسا دنوادخ هب ام تلاح نیرت کیدزن توکس .دیشاب تکاس ینعی »اوتِصَْنا«
 فارطا نوکس و توکس یاضف هب هکلب .مینکیمن هجوت هظحل نیا قافتا هب ام نوچ .دنکیمن داجیا وهایه ،ام نهذ
 هب ام رگا .تسا ینهذ نم »هلیح« زا ندروخن بیرف و زیهرپ ،نهذ ندرک تکاس .مینکیم هجوت نآ هدنریگربرد و
 طقف ،ندرک تبحص زا زیهرپ و یرهاظ توکس .دیوگیم نخس ام قیرط زا یگدنز ،میوش تکاس ینهذ نم ناونع
 ام قیرط زا و ام رد یگدنز ،میوش شوماخ و تکاس ینهذ نم ناونع هب ام رگا .تسا »اوتِصَْنا« زا هبنج کی

 .دنیرفآ یم و دنکیم شاعترا

نیرق

 ار ام سنج و ،تسام »نیرق« ،مینکیم بذج یژرنا نآ زا ام و تسام اب طابترا رد هک یعوضوم ای ناسنا ره
 و ،یاهدش ینهذ نم کی شاعترا »نیرق« رگا .تسا ییاسانش هلیسو و وزارت کی »نیرق« .دنکیم نییعت زین
 »ییاشگاضف« اب .تسه تدوخ زکرم رد »ینهذ نم« سنج زا هک ریذپب ،دنکیم داجیا تمواقم وت رد وا شاعترا

 هتسیاش ام و هدرک دازآ تیمسج نآ زا ار ام یرایشه »ناکَفْنُک« ،نآ شریذپ و هطوبرم یگدینامه ییاسانش و
 ام لد .تسه مه لیدبت یورین کی »نیرق« .میشاب هتشاد یگدنز هب شاعترا رظن زا یرتوکین »نیرق« هک میوشیم

 ،یرایشه لیدبت دنیآرف رد یگدنز اب ،دوخ »نیرق« هنارایشه باختنا اب میناوتیم ام .دزدیم وخ »نیرق« زا
 »نیرق« زا هنارایشه و میوش »نیرق« یگدنز هب هدنز یاهناسنا و یگدنز اب هنارایشه دیاب ام .مینک یراکمه
 اهناسنا یکیزیف هلصاف ندرک مک قیرط زا اموزل ندش »نیرق« هک مینک هجوت .مینک زیهرپ ینهذ نم اب ندش

 ار دوخ هک یماگنه .میاهدش وا »نیرق« ،میهدیم رارق یسک شاعترا ضرعم رد ار دوخ ام یلکش ره هب .تسین
 نیرتهب .تسین ینهذ نم »هلیح« و رکف و تمواقم قیرط زا تاجن هار ،مینکیم ادیپ ینهذ نم کی »نیرق«
 هبرجت هب .تسا هدش هدوشگ یاضف نیا رد یگدنز دوخ اب ندش »نیرق« و تسا »ییاشگاضف« ام باختنا



 نیرتهب .تسین ینهذ نم »هلیح« و رکف و تمواقم قیرط زا تاجن هار ،مینکیم ادیپ ینهذ نم کی »نیرق«
 هبرجت هب .تسا هدش هدوشگ یاضف نیا رد یگدنز دوخ اب ندش »نیرق« و تسا »ییاشگاضف« ام باختنا
 دوخ یور هنادهعتم هک یسکره هب وید .درادن تسود ار روضح وید هک میاهتخومآ هار ناگرزب زا ای و یصخش

 ،هنایفخم یاههلیح اب وید هک میشاب رایشه رایسب !دنکیم هلمح امتح .دنکیم هلمح ،دنکیم یونعم راک و زکرمت
 هب ار ام اسب هچ و هتخادنا ریگ نهذ نابایب رد اهنت ار ام هنرگو ؛دزادنین ادج نامیونعم یاه»نیرق« زا ار ام
 و ،دوخ یونعم هار هب نارگید توعد و غیلبت زا زیهرپ تیمها .دنراد یزاسدرد و درد شاعترا هک دزادنیب ییاهعمج

 .دوشیم نشور رتشیب اجنیا رد  طباور باختنا رد تقد

ناربج نوناق
…ناتسب و هدب

.ناتسب ار رظن ای روضح یرایشه و هدب سپ )ادخ( یگدنز هب ار ینهذ نم :یونعم ناربج
.زادرپب ضوع یونعم شناد mفرگ ضوع رد :یدام ناربج

یگنهامه و دهعت نوناق

هدب همادا و نک مکحم ار دهعت و وش دهعتم نورد ییاشگ اضف هب ناربج نوناق یارجا اب

۱۲۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شاب شیوخ ِرای ،رای یباین رگ ،ییانس یا
شاب شیوخ ِراک ِدرم ،یراک و درم ره ناهج رد

۴۹۹ ص ،هقیدح ،ییانس رعش

یراب ناهج رد تسدیدپ هک
یراک ره درم و درم ره راک

۱۲۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دننز هر ار دوخ ِتخر رم ناوراک نیز یکی ره
)۲(شاب شیوخ ِراب ِشیپ و ناشن سپ ار mشیوخ

دنرخیم یناف ِقشع و دنهدیم یناف ِنسُح
شاب شیوخ ِرابیوج ،رذگب کشخِ یوج ود نیز

یتسین ات ناتسود نیا تسد تسد تدنشکیم



یتسین ات ناتسود نیا تسد تسد تدنشکیم
شاب شیوخ ِرایتسد و ناشتسد زا دزد تسد

دنلد ِناراگن نآٔ هدرپ ِشقن ناراگن نیا
شاب شیوخ ِراگن اب ور رد و رادرب ار هدرپ

شاب شیدنا بوخ ِبوخ و شاب شیوخ ِراگن اب
شاب شیوخ ِراید رد و شاب شیب ملاع ود زا

رورغ دیاز وزک یرمخ نآ زا یتسم نکم ،ور
شاب شیوخ ِرایشوه و نیب یور نآ )۳(هّرُغ

میهاربا یومع ای ردپ :رزآ )۱(
.نک تبظاوم دوخ روضح و یگدنز زا :شاب شیوخ ِراب ِشیپ )۲(
یناشیپ ِینشور و یدیفس ای یناشیپ :هّرُغ )۳(


