
 .هارمه نازیزع همه و راوگرزب ردپ امش رب مالس و ادخ مانهب

 

 ؟دخرچیمن بوخ ام یگدنز بایسآ ارچ

 

 و تایح بآ هب زاین مه ام ،دنک درآ ار اهمدنگ و دخرچب ات دوش يراج بایسآ ياهخرچ رب دیاب بآ هک روطنامه

 ذوفن ریز نتفرگ رارق اب ام اما .دوش هل و درخ ام ینهذنم و دخرچب تسرد ام یگدنز خرچ ات میراد یهلا درخ نآ

 اهیگدینامه نتشابنا اب و مینکیم بارخ ار دوخ هظحل نیا یگدنز هک مینیبیم دهدیم ناشن نهذ هچنآ و ینهذنم

 .مینکیم رتگرزب و  رتشیب ار اهدرد

 

 دنزیم یخرچ زین وا ،دنکیم نادرگ شیبآ

 اج ز دبنجیمن مه وا ،دنک هتسب ار بآ قح

 21 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هب و مینکیم هیجوت عیرس دنیبب ام رد يداریا یسک رگا ًالثم ،میراد تواضق و تمواقم ام دیآیم یشلاچ یتقو

 نیا ببس رگید یلماع ای رگید یسک زا هابتشا هک مییوگیم و میهدن هولج رصقم ار دوخ ات میزادرپیم يزاسببس

 تایح بآ هک میتسین هجوتم یلو ؛مینک اهر هلئسم زا ار دوخ میهاوخیم ام ندرک هیجوت اب یتح عقاورد ،هدش هابتشا

 سپ .تساجک زا لکشم میمهفب ات میریگب ار داریا نآ مایپ هک میهدیمن هزاجا و میاهتسب دوخ رب ار یهلا درخ نآ و

 .دوشیمن درُخ ام ینهذنم و دتفایم راک زا ام  بایسآ خرچ ینهذ هیجوت و يزاسببس اب

 

 لثم ام نایفارطا لوا هکنیا رگم میتسین رییغت لباق مینکیم رکف و میوشیم ینهذنم ربج راچد ام تاقوا یهاگ

 اهنآ ندرک لرتنک و  ناشراتفگ و راتفر هب ندرک موز اب سپ .مینک رییغت مه ام ات دننک رییغت ردام و ردپ ای رسمه

 ،راک نیا ماجنا عقوم و تسا ینهذنم راک کی نیا یلو ،دنوش تسرد اهنآ میهاوخیم ندرک تحیصن مه دعب و

 لمع نامیمسج دید زا و میدنبیم دوخ رب ار تایح بآ نوچ .دنکیمن لمع تسرد ام روضح يرایشه ای رظان

 .مینکیم رتدب ار عاضوا و دتفایم راک زا هرابود ام یگدنز بایسآ هجیتنرد ؛مینکیم

 

 هک اهتلصخ نیا اب ار نامیگدنز بایسآ خرچ ،میرادن تیاضر یگدنز رد و میوشیم رکشیب و ربصیب یتقو یتح

 :دیامرفیم دنوادخ .میزادنایم راک زا دوشیم يدنباضف ثعاب

 

 تساضر نامسآ رد تیانع ربا رازه

 مراب ترس رب ربا نآ زا مرابب رگا

 1723 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 هنوگچ ،درابیمن ندوب یضاران رطاخهب ام رب مه تمحر ربا و میدنبیم ار نورد ياضف يرکشان اب ام یتقو سپ

 ياهراک هب تسد و میوشیم مورحم یهلا درخ ای بآ نآ زا هک تسا مولعم !؟دخرچب ام یگدنز بایسآ خرچ

 و مینکیم فلت تقو و هداد شِک ار نآ ،مینک مامت عقومهب میناوتیم ار يراک کی یتقو ًالثم ؛مینزیم ینهذنم

 ربج و یلهاک و میتسه ساپسان نیاربانب ؛مینکیمن هدافتسا تسرد هتشاذگ نامرایتخا رد دنوادخ هک ینامز زا

 تکرح زا ام بایسآ خرچ و هتخیرن ناملمع و رکف هب يدزیا درخ نآ ینعی نیا .میاهتفرگ شیپ رد ار ینهذنم

 .تساهدنامزاب

 

 ربص و رکُشیب یلهاک زا دْنام هک ره

 ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 1068 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یلبنت :یلهاک

 

 زا ،دومن تیاکش شاهریج ندش مک زا و تشون همان هاش هب هک مالغ نآ لثم اضق و  ثداوح لباقم رد ام یتقو

 ناشن دنوادخ هب میراد سپ ، مینک تمالم ار دوخ و نارگید دعب و میهد ناشن شنکاو ینعی ،مینک تیاکش دنوادخ

 اب و میرادن قافتا نآ فارطا ياضف زا یکرد و میتسه دوخ ياهیگدینامه رکف هب طقف اریز ؛میقمحا هک میهدیم

 هدوشگ  ياضف نآ لصا و دنتسه عرف هک میتسه ینم و ام يهدرم یترابع هب ؛مینکیم تیوقت ار ام و نم راک نیا

 ار بایسآ خرچ هجیتنرد ؛مینکیمن تفایرد ار هظحل تایح بآ نامشنکاو رطاخهب نوچ .میغراف نآ زا هک تساهدش

  .تسام یگدنز ياهدرد نامه هک دنیآیم رد ادص هب یکشخ زا ام ِبایسآ ياهخرچ و میرادیم زاب تکرح زا

 

 ینم و ام يهدرُم و تسا قمحا

 ین ،لصا ِغارف ،شعرف ِمغ زک

 1868 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 اب عیرس نهذ ،بوخ ؟تشاد هگن تکرح رد مادم ار یگدنز بایسآ خرچ نیا دوشیم روطچ ؟تسیچ راک هراچ لاح

 دیاب نوچ ،هن ًاملسم ؟درک كرد نهذ اب دوشیم ار ییاشگاضف نیا ایآ اما .نک ییاشگاضف :دیوگیم شیاههتخومآ

 .مینک سح ار نآ و دزیرب ناملمع هب

 و يدام هچ ار ناربج نوناق .میوش دوخ نهذ رظان و مینک لکوت دنوادخ هب هک تسا نیا طقف ام هفیظو نیاربانب

 مه دنوادخ ات مینک راک دوخ يور يرادرب هتکن اب و مینک شوگ بترم همانرب هب .مینک تیاعر يونعم هچ

 .میزادنیب وا کمک هب و دهد ناشن ام هب دراذگیم ام یگدنز ریسم رد هک یتاقافتا و تایبا نیا اب ار نامیاهیگدینامه



 هدوشگ ياضف نیا طقف هک میشاب نئمطم و مینکن ینهذ يزاسببس رگید .میوش اهیگدینامه زا یلاخ رورم هب و

 اب ام هچنآ و تسادخ مه زاسببس هک مینادب و دناسریم تسادخ هب ندش هدنز هک نامیلصا روظنم هب ار ام هدش

 .تسا نکمم شناکفنک و دنوادخ فک رد ،مینیبیم نکمم ریغ نهذ

 

 رتبوخ لّکوت زا یبسک تسین

 ؟رتبوبحم دوخ ،میلست زا تسیچ

 916 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نیب ناطلس نآ ِییاناد و يزاسببس وت

 نیب ناکما وا ِفک رد ،دوُبَن نکمم هچنآ

 2002 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

  مارتحا و رکشت اب

 سولاچ زا تخدرهم


