
 فاق ات فلا زا

 

  فاق ِفرح و دنر يهجاوخ تیاکح

 

 يزیچ تسنادیم .دوخ يهتشگمگ لابند هب ،رذگ رد يرهش هب يرهش زا .هتشگرس دوب يدنِر يهجاوخ ینامز رد

 بآیب يارحص ِباتفآ ِشبات ای و امرس ِزوس .درکیم یط ار اههندرگ .تسنادیمن ؟ار زیچ هچ اما ،تسا هدرک مگ ار

 نزرب و يوک ِناکدوک .دنتخانشیم ار نونجم يادیش نآ ناگمه .راز و فیحن شمسج .دوب هدش لمحتم ار فلع و

 وا هب رخسمت هب مدرم تاقوا یخرب .دندرکیم شتیذا ،دندزیم گنس وا هب ؛دندرکیم هرخسم ار وا يرادگ هاگ

 تشاد نیقی .تشاد تسد رب بلط ِدیلک .دوب مّمصم وا اما .ار ياهدرک مگ وت هچنآ میدرک ادیپ ام هک ایب :دنتفگیم

 .ددرگیم شلابند هب هک ار هچنآ تفای دهاوخ هک

 

 .دوب هدیسر طاقن یصقا هب وا يهزاوآ ابیرقت .درکیمن تماقا زور هس ود زا شیب ییارسناوراک و هِد و رهش ره رد

 :دنتفگیم وا هب يو ِناکیدزن و ناتسود

 

 ؟دنناجنرب ار وت و دنیوگب دنتساوخ هچره یهدیم هزاجا ارچ ؟ياهداد رارق نآ و نیا ِتسد يهچیزاب ار تدوخ ارچ

 

 :تفگیم نانآ باوج رد

 

 ندیزرو قشع هب مرهَش يهرهُش هک منم

 ندید دب هب ماهدولاین هدید هک منم

 

 میشاب شوخ و میشک تمالم و مینک افو

 ندیجنر تسیرفاک ام ِتقیرط رد هک

 393 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 .دوب یکاخ شقَلد ِیمامت .تشادن ییابِا ،درَگ و كاخ زا .دیشک زارد و تسشن یتخرد ِریز رد یگتسخ ِطرف زا يزور

 ِراتخاس ،مظنم و هچراپکی یلو ادج مه زا هنوگچ هک دید ار ناتخرد ياهگرب .دز لز تخرد ياههخاش هب یکدنا

 هچ هک دیدیم ار تخرد يهنت .دوب دنمدرخ رایسب اما ،نونجم و ادیش ام ِناتساد ِدنر .دندادیم لیکشت ار تخرد

 .راوتسا شیاههشیر طسوت و تسا مارآ و نکاس ،مکحم ،نیمز رد دنمونت

 



 ناریو اههناخ ِ یمامت .دوب هدش ياهلزلز ناهج رد .دید كانلوه یباوخ .دباوخب تفرگ میمصت و دوب کیدزن بش

 .دنتفریم ورف نیمز ِرعق رد هک ییاهبوکرم و اهجنگ و اهرصق هچ .دندیودیم وس نآ هب وس نیا زا مدرم .دندشیم

 یمامت ًالک و مدرم و دمآیمرب هوک نیا زا ییاههگر .درکیمن یشزرل كدنا ،هلزلز نیا زا هک دوب هوک کی اهنت

 نیمز .دوب هدز شکشخ و هداتسیا رهش ِطسو هتشگرس و ناریح زین هجاوخ .دادیم رارق دوخ ِهانپ رد ار تادوجوم

 ...دز وا هب یمکحم ِیلیس و دمآرب هوک زا یتسد هاگان هب .دعلبب ار وا ات دوب هدرک زاب ار شناهد

 

 

 

 رگد نیا :هک دیشیدنایم دوخ اب .زونه دوب بش مین .دیزرلیم شندب مامت .دوب هتسب شقن شایناشیپ رب درس قرع

 .نایرگ و دوب نالان ؛دوبن ناریح و هتشگرس طقف رگید لاح ؟هدش ادیوه وا رب هک تسا يدرد هچ نآ ؟دوب یباوخ هچ

 ،یلیس کی هنوگچ .تسا هدش یّلجتم وا رب هنوگچ يرامیب نیا هک تسنادیمن زونه .دوب هدش ادیپ يايرامیب ار وا

 .دنک نوگرگد ارو نینچ نیا دناوتیم ،باوخ کی رد طقف مه نآ

 

 تسهدش ادیپ ییرامیب بش مین زا ار هجاوخ نآ

 تسهدزیم رَس نتشیوخیب ام راوید رب زور ات

 

 هدش نالان شاهلان زو هدش نایرگ نیمز و خرچ

 تسهدکشتآ رد هک ییوگ هدش نازوس وا ياهمد

 

 بت ِجنر ین رَس ِدرد ین بجع دراد ییرامیب

 تسهدمآ شنامسآ زک نیمز رد درادن هراچ

 321 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .دوب مرگ هدکشتآ نآ ِشزوس زا شلد .تسوت راظتنا رد هلق ِحتف .ورب شیپ .سرتن :هک تفگیم وا هب ینورد ییادن

 هدیدن ملاع رد ار شریظن یسک چیه هک یحالس .تشاد تسد ِفک رد حالس کی اهنت .دیسارهیمن اهیتخس زا

 :هک تشگیمن زاب بقع هب و درکیمن ریخات ياهظحل .تفریم و تفریم و تفریم .ربص ِحالس .تسا

 
 مرگتشپ دشاب دیشروخ زا هکره

 مرش هن ار وا میب هن ،دشاب ورتخس

 4139 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 دندیودیم هوک يوس هب نانز دایرف هک دروآ دای هب ار مدرم .دننامیب دوب یهاشداپ ار هوک نآ هک دوب هدید شباوخ رد

 :هک دندزیم هرعن ،هتسب یناهد اب هک یمدرم .اهیبارخ نآ زا ییاهر ِدیما هب

 
 فالخیب یهاشداپ ار ام تسه

 فاق ،هوک نآ تسه هک یهوک ِسپ رد

 ناغرم عمجم ،ریطلاقطنم ،راطع

 

 هک هچره .دوب هتفرگ ار شدوجو یمامت فاق ِقشع .دوب هتفرگ ار شمیمصت .تفریم شیپ فاق ِهوک نآ لابند هب

 ار وا مه زاب و دیایب ياهگر دیاش ات هناقشاع درکیم يرامق .تخاسیم اهر دوخ زا ،درکیم رود فاق ِهار زا ار وا

 هناخنامهم هب هک ار ملاع نیا و یناف ِناهج نیا .دناشنب رانک رد و دریگرب ار وا فاق هوک ِهاشداپ زا یتسد .دنابنجب

 .انعم ِفاق ِرادید يارب دوب هدرک ياهناخرامق نونکا ،دوب هدربیپ هک دوب لاس ياهلاس ،شندوب

  

 ملاع يهناخرامق رد هدب هقرخ

 يرامق كاندوس و یفیرح بوخ

 3029 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رد فاق ِقشع يادوس .درکیم ادف ار دوبن و دوب هک هچره ،فاق ِهار رد .تخانشیمن ار دوخ رگید ام ِناتساد ِدنر

 و توکس اب ،نانز هرعن ،دنلب دنلب و شدوب هچنآ تخابیم و تفریم ریسم رد .لد رد هاشداپ ِرادید ياغوغ و ،رس

 :دناوخیم نایرگ ینامشچ و هتسب ینابل اب و هناشومخ

 

 تسا شوخ ادوس نیا تقشع زا مرس رد

 تسا شوخ اغوغ نیا تقوش زا ملد رد

 

 وت ِفصو رد دش گنگ منابز رگ

 تسا شوخ ایوگ نم ِدولآنوخ ِکشا

 

 مَرَب رد لد ینکیم نینوخ وت نوچ

 تسا شوخ اما ،مدزوسیم لد هچرگ

 

 دوب مه نآ رگ تسا یناف ناهج نیا

 تسا شوخ اتکی نآ هَم نیا هَم ،یسب وت



 

 شابم وگ ملاع ود ره دشابن رگ

 تسا شوخ اهنت ماوت اب یمامت وت

 71 هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

 

 سوه ،قایتشا :ادوس -

 لال :گنُگ -

 هن :هَم -

 

 همه زا .دوب هدش »چیه« .اشوک و یعاس يرازن هتبلا .دوب هدرک رازن ار وا ،ام ِناتساد دنر يهناقشاع ِرامق ،فاق ِقشع

 .دوش »وا« يهدنرَب ات دزابب دیاب ار همه تسنادیم .هدنخرف همه اب یلو اهنت

 

 تقشع ،فلا دننام چیه يرادن وت هچ رگا

 يراد نآ هک ور ناز ؟ارچ ،دراد اهفرح ردص هب

 2536 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رد شیاههشیر هک یتخرد نوچمه .راوتسا فلا دننام .گرزب و راوتسا یهوک .دوب هتخاس یهوک وا زا قشع ِمغ 

 نآ و فرط نیا هب شیاههخاش .دصقریم نیگمهس ياهداب رد هک یتخرد .تسا مارآ و نکاس و دوریم ورف نیمز

 يراوتسا ِتخرد نینچ يهیاس ریز هک دمهفب .دور شاهشیر هب تخرد ِهجوت ات دزیریم ار شیاهگرب و دنوریم فرط

 ياهلزلز .دنکیم نابنج ار وا ياهلزلز هک تسا یباوخ نینچ زا سپ .هدننک رادیب یباوخ .دیباوخ دوشیم هک تسا

 .قشع سنج زا و ورتخس یهوک طسوت

 

 

 ار دوخ ام ِناتساد دنر .دوشیم لماک هک تسا ناج ِرامق ِفاق اب ،قشع ِفاق اما ،دراد نایز و دوس ایند يهناخرامق

 نایز و دوس ره زا غراف .قشع ِفاق يهریاد رد نازوس .نابنجگر و ،نکاس ،راوتسا ؛فاق هوک رانک رد  دید یهوک

 :سب و رامق ِفاق ِقشع رد قرغ و

 
 يداتف یشتآ رد يدازب لگ و بآ زا

 ییام ِرامق رد نوچ ناد یکی نایز و دوس

 2965 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



 ،ار شاینایرع .تفر و داد مه ار هنهک ِیکاخ ِقلد نامه وا يرآ .دوب هداد ار شباوج ،شلد ِشتآ ِزوس هرخالاب

 :نابنجگر و ناصقر یلو ،دش قلخ ِماندب .درُب لصا رد یلو ؛تخاب ار مدآ و ملاع رخسمت

 
 ناج يهناخ رامق هب یتسم قلد ِنایم هب

 یمانکین شرع يوس ،دب وا ِمان قلخ ِرَب

 2844 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ...متفای :دزیم دایرف و دیودیم نابایب و تشد رد نایرع و دش جراخ راّمخ يهناخ زا ،قشع ِیم ِتسم ام ِناتساد ِدنر

 ).ینانوی دنمشناد سدیمشرا دننامه( ...متفای

 

 تخر همه ِیم ِورگ زا دندتساو نایفوص

 دنامب راّمخ يهناخ رد هک دوب ام ِقلد

 178 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 اب ،يدرک عورش رامق فاق اب .وش فلا و نک اهر دیوگیم .دسیونب رتشیب دهدیمن هزاجا هدنراگن هب ام ِناتساد ِدنر

 .ربب نایاپ هب قشع فاق

 

 میرامق نینچ نیا ِسوه .دزابب مه »ارم« دیاش ،دیایب ات منیشنیم .دیابرب ار ملقع هک تسا هار رد ،منیبیم ياهلزلز

 .تسوزرآ

 

 نیا شلقع دَنادن هک سکنآ ِدزن

 نیمز ِتاراخُب زا تسه هلزلز

 3720تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ،مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین


