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۲۲۱۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ورم وت ،ناج و درخ و لقع و هدید دور رگ
ورم وت ،ناشیا زا رتهب وت ندید ارم هک

تسوت هیاس َِفَنک ردنا کلف و باتفآ
ورم وت ،نابات رتخا و کلف نیا دور رگ

فیطل عبط زا رتفاص تنخس دْرُد هک یا
ورم وت ،نادنخس عبط نیا توفص دوَر رگ

دنتمتاخ مد فوخ رد همه نامیا لها
ورم وت ،نامیا هش یا تسوت ]فر زا مفوخ

رب دوخ اب ارم ناج یورب رگ ،ورم وت
ورم وت ،ناوخ نیا زا دوخ اب یربنیم ارم رو

تسا ناتسب و هچغاب ناهج وزج ره وت اب
ورم وت ،ناتسب قنور دورب رگ نازخ رد

تسا لد گنس سب وت رجه ،امنم مشیوخ رجه
ورم وت ،ناشخدب گنس وت ز لعل هدش یا

دیشروخ یا »ورم وت« :دیوگ هک هرذ دوب یک
»ورم وت« :ناطلس وت هب دیوگ هک هدنب دوب یک

یهام ناقلخ همه ،یتایح بآ وت کیل
ورم وت ،ناسحا و تمحر و مرک لامک زا

دبا یزارد هب نم لد راموط تسه
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دبا یزارد هب نم لد راموط تسه
ورم وت ،نایاپ یوس ات شرس ز هتشونرب

تیب دص مناوخب وت لlم ز مسرتن رگ
ورم وت ،نارازه هدجه زو رتهب دص ز هک

--------------

.تسهروبع یارب یهار مه گنس لد رد یتح هک دنزومآ یم ام هب اه لنوت
هار هك اجنآ " .گنس ِلد زا یتح تسه هار ؛دنيوگيم تسار اه لنوت

".دياشگ یم ار هار دنوادخ ،تسين

:تسا نشور یگدنز رونت
؟دراذگ یم رونت نورد و دنک یم نهپ ار کگنس نان ریمخ روطچ اونان یدید

رت هتخپ هچ ره نان اما !دبسچ یم اهگنس هب ریمخ !؟دتفا یم یقافتا هچ
.دوش یم ادج اهگنس زا،دوش یم

؛تسا نیمه اه مدآ تیاکح
رت هتخپ ار ناسنا هک تساهیتخس نیا .تسا رونت ترارح ،ایند نیا یاهیتخس

.دریگ یم دوخ هب یرتمک گنس دوشیم رت هتخپ ناسنا هچ ره و ،دننکیم

؛دنتسه ییایند تاقلعت اهگنس
دننک جراخ رونت زا ار نان تسا رارق هک تقونآ ...نم هناخراک ،نم هناخ ،نم نیشام

!دنریگ یم نآ زا ار اهگنس

؟یا هدیبسچ هچ هب یگدنز رد وت
؟تسا مادک وت دوجو گنس

؛تسا ندرک یشاقن لثم تسرد یگدنز
دینک کاپ شمارآ اب ار تاهابتشا ،دیشکب روضح یرایشوه و دیما اب ار طوطخ

.دينزب گنر قشع اب و .دینک رو هطوغ ربص رد ار وم ملق

۱۶۱ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح
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۱۶۱ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

زیگنا لایخ کلک نیز یمهف دنکن وک ره
دشاب نیچ رگتروص دوخ را مارح هب ششقن

۵۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرپ عمج زا مدینشب ید رهش نیا رد رب نم
دشن قشاع ام رهش رب وا هک اداب هدب ش هناخ

دتف یکشخ رب هتسویپ وا هک یهام نآ یاو یا
دشن قشاع ایمیک رب وا هک یسم نآ یاو یا

لَجتعُم شصlخ دوبن ،لجا هار دوب هتسب
دشن قشاع ار گرم مه ،دبن قی{ ار شیع مه

۳۰۷۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نورب دراذگن رحب ار نایهام
نورد دراذگن رحب ار نایکاخ

تسلِگ زا ناویح و بآ یهام لصا
تسلطاب اجنیا ریبدت و هلیح

ادخ هدنیاشگ و تستفز لفق
اضر ردناو نز میلست رد تسد

اهحاتفم دوش رگ هرذ هرذ
ایربک زا زج تسین شیاشگ نیا

شیوخ ریبدت دوش تشومارف نوچ
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شیوخ ریبدت دوش تشومارف نوچ
شیوخ ریپ زا ناوج تخب نآ یبای

دننک تدای ،یدوخ شومارف نوچ
دننک تدازآ هگنآ ،یتشگ هدنب

۴۰۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

باتفآ ْزور ار قشع دمآ رای
باقن نوچمه ار یور نآ باتفآ

رای یور زا باقن دسانشن کنآ
رادب یو زا تسد تسا سم�شلا ُدِباع

وا مه قشاع یزور و وا زور
وا مه قشاع یزوسلد ومه لد

بآ نیع زا دش دقن ار نایهام
باوخ و وراد و هماج و بآ و نان

۴۰۶۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

منت و ناج دوب یوعد نیز هدنز
؟منز نت هنوگچ یوعد نیزا نم

هن باوخ رد یلو ،منیبیم باوخ
هن باَّذک یلو ،متسه یعّدُم

ینز ندرگ وت راب دص ارم رگ
ینشور مزورف رب معمش وچمه

سپ و شیپ دریگب نمرخ را شتآ
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سپ و شیپ دریگب نمرخ را شتآ
سب هام نآ نمرخ ار ناوربش

یَبتْخُم و ناهن ار فسوی هدرک
یبن بوقعی ز ناوخِا تلیح

ییزاستلیح هب شدندرک هیفُخ
ییزاّمَغ نهریپ رِخآ درک

رَمَس رد تحیصن شدنتفگ ود نآ
ربخیب ار دوخ راطْخَاز نکم :هک

کمن ام یاهشیر رب هنَم نیه
کش و یدْلَج رب رهز نیا روخم نیه

ریبخ یخیش یکی ریبدت هب زج
ریصب یبلق تدَْوَبن نوچ یور نوچ

رپ هدییوران هک یغرم نآ یاو
رطخ رد دتفا و جوا رب درپ رب

یرپ و لاب ار درم دشاب لقع
یربهر لقع ،لقع درادن نوچ

شاب یوجر�َفظُم ای ر�َفظُم ای
شاب یوجرَوَْرظَن ای رَوَْرظَن ای

باب عرَق نیا دَرِخ حاتفِم ز یب
باوَص یور زا هن ،دشاب اوه زا

اوه زا نیبیم ماد رد ی�اع
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اوه زا نیبیم ماد رد ی�اع
اود گنرمه یاهتحارَج زو

گرم وچ هنیس رب تس هداتْساِ رام
گرب فرگْشاِ دیص رهب شناهد رد

تساپب وا یشیشح نوچ شیاشَح رد
تسایگ خاش وا هک درادنپ غرم

گرب یور رب روخ رهب دنیشن نوچ
گرم و رام ناهد ردنا دُتفرَد

زاب شیوخ ناهد یحاسمِت هدرک
زارد نامِرک شاهنادند دِْرگ

دنام شنادند رد هک ،روخ ٔهیقب زا
دناشن نادند رب و دییور اهمرک

ار توق و مرک دننیب ناکغرم
ار توبات نآ دنرادنپ جْرَم

ناهگان وا غرم ز دش رپ ناهد نوچ
ناهَد ددنب ورف و ناشْدَشَک رد

نان ز رپ و لُْقن ز رپ ناهج نیا
ناد حاسمت نآ ِزاب ِناهد نوچ

شارتیزور یا همُعط و مِْرک رهب
شابم نمآ رْهَد حاسمت نف زا

کاخ ریز ردنا نهپ دتفا هبور
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کاخ ریز ردنا نهپ دتفا هبور
کانْرکَم بوبُح شکاخ رس رب

نآ یوس لفاغ غاز دیایب ات
نادرکم نآ رکم هب دریگ وا یاپ

تسه وچ ناویح رد رکم نارازه دص
؟تسا رتهم وک رشب رکم دوب نوچ

نیدباعلاُنیز وچ ،فک رد یفَحْصُم
نیتسآ ردنا رهق رپ یرجنخ

»نم ی{وم یا« :هک نادنخ تدیوگ
نف و رحِس ُرپ یلِباب وا لد رد

ریش و تسا دهش شتروص لتاق رهز
ریبخ ریپ تبحصیب ورم نیه

قَْرز و تسا ْرکَم اوه تاّذَل هلمج
قرب رون درِگ تس یکیرات و روس

زاجَم و ْبِذک و هتوک ِرون ِقرب
زارد وت هار و تامُْلظ وا دِرگ

ندناوخ ینات همان شرون هب هن
ندنار یناد بسا لزنم هب هن

قرب نهر یشاب کنآ مرج کیل
قرش راونا دشک ردنا ور وت زا

لیلدیب تَقَْرب رکم دناشکیم
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لیلدیب تَقَْرب رکم دناشکیم
لیم ْلیم بش یِمْلظُمٔ هزافَم رد

یتفوا یوج رد و هاگ یتفا هُک رب
یتفوا یوس نادب هگ وس نیدب هگ

وجهاج یا لیلد وت ینیبن دوخ
وزا ینادرگب ور ،ینیبب رو

لیم تصش هر نیرد مدرک رفس هک
لیلد نیا دیوگ هارمگ ارم رم

تفگش نیا یوس شوگ نم مهن رگ
تفرگ دیاب رس ز مهار وا رْمَاز

ورگ مدرک دوخ رمع هر نیرد نم
ورب هجاوخ یا ،داب اداب هچره

قرب وچ َّنظ رد کیل یدرک هار
قرش وچ یحوِ یِپ ،نک هر نآ رْشُع

یاهدناوخ )َقَحْلٱ َنِم ينْغُی{ �َنظ(
یاهدنام یقرش ز یقرب نانچ زو

دَنَژن یا ام یتشک رد آرد یه
دنبب یتشک نیرب یتشک نآ وت ای

؟راد و ریگ مریگ کَرت نوچ « :وا دیوگ
»؟راوروک تَْلَیُفط رد نم مور نوچ
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۳۶  هیآ ،سنوي )۱۰( هروس ،میرک نآرق

...ًاْئيَش �قَحْلا َنِم يِنْغُي َ{ �ن�ظلا �ِنإ...

یسراف همجرت

...دنادرگن زاینیب قح زا ار یسک ،نامگ انامه ...

یسیلگنا همجرت

…truly fancy can be of no avail against truth ...

:نبروس هاگشناد رد شا یگتسشنزاب نشج رد "هسام یرناه"
نارکفنشور و ناداتسا امش هب هکنیا یارب .مدرک یسراف تایبدا فقو ار مرمع نم
: هک میوگب و مزادرپب هسیاقم هب دیاب ،تسیچ تایبدا نیا هک مناسانشب یوسنارف

.وا زا رترب و تسا ینانوی رموه یاتمه و گنس مه ،یسودرف
.دروآ یم ام دای هب ار سنارف لوتانآ ،یدعس

 و ظفاح درگاش ار دوخ هک تسا سایق لباق ىنا�آ ی هتوگ اب ظفاح
.درامش یم ،هدیسر شماشم هب وا ناهج زا هک یمیسن هب هدنز

نآ هب ار ان{وم ناوتب هک درادن دوجو یا هرهچ چیه ،ناهج رد...ان{وم اما
...درک هیبشت


