
 ام ِتسم ِغامِد نآ و وت ِینهذ ِنم نیا

 اجک نآ و اجک نیا اما ،دنریگریش ود ره

 

 هوقلاب دوشیم حرطم ای و هدناوخ ،هتشون ،نایب انهذ هک يزیچ ره ینعی .تسا یگناگود و ییود ناهج ،نهذ ِناهج

 .ددرگ داریا نآ يارب تفگ و توص ،فرح سنج زا يداضتم ای و دوش نآ زا توافتم یتشادرب هک دراد ار نیا تیلباق

 

 :تسا انعم ود هب ریگریش

 .دنک راکش دناوتیم ار لگنج ریش هکنآ ای و عاجش -1

 .دریگیم يژرنا ریش زا و تسا ریش شیاذغ یترابع هب ای و دشونیم ریش هکنآ -2

 

 دنک ینعم دوخ ياهیگدینامه ياتسار رد و دوخ ِعفن هب ار موهفم کی و هملک کی هک دراد ار تیلباق نیا ینهذنم

 و تسا فقاو الماک عوضوم نیا هب ،درگنیم تانئاک هب ماب ِرانک و ناویا زا هک اجنآ زا ،انالوم .دریگب راک هب و

 ار راتخاس نیا هکدنکیم نایب توافتم یتشادرب اب و یصخش ره نابز زا ار ینافرع یناعم یتح و تاموهفم ،تاملک

 دای یکزیچ و ینکیم يدرگاش يونعم هار نیا رد و یسیونیم يزیچ هک وت امین ياقآ هک دیوگیم الثم .دنکشب

 :يا هدش یسک هک درادن تَرَب رود ،يدرک ادیپ یهاگآ و یتفرگ

 

 ریگم دوخ زا سایق ار ناکاپ راک

 ریش و ریش نتشِبِن رد دَنام هچ رگ

 263 تیب لوا رتفد ،يونثم

 

 .دشونیم ناطیش ِریش زا ،تسا ینیبدوخ و تینم راچد هک یعقوم ات وت ینهذ نم نیا هک دیوگیم انالوم ترضح

 ،مدرم نیسحت و هجوت ،دییات ،ینیبگرزبدوخ ،ربک ،رورغ دننام ،تسا تاینهذ ِنم يهیذغت هک يریش یهاوخیم رگا

 عقوم نآ .نک تسم ار تدَرِخ و غامِد ادخ ریش زا و رُبِب و ریگب ار دوخ ،ریش نیا زا عیرس ،دناشکن نازخ هب ار وت

 :ددرگیم ادج وت زا مغ و يوشیم ییادخ ِتسم هک تسا

 

 نک زاب ناطیش ِریش زا ناج ِلفط

 نک زابنا کَلَم اب شنآ زا دعب

 1640 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 



 ناج ِشوگ اب ار قشع مایپ .تسیچ هب یچ هک يوشیم هاگآ هزات ،یشونب یهلا ِریش نیا زا هعرج کی طقف یتقو

 ار تانئاک ،رگید تسد رد رگید حدق اب و یشونیم ،تسد هب حدق کی عقوم نآ .ینیبیم مدع ِمشچ اب و يونشیم

 :درک یهاوخ قشع ِیم ِتسم و ادج مغ زا زین

 

 يدرَگ ریگریش و شوخ ،يدروَخب نوچ ود یحدَق

 یمایپ ام ِریش و هش دَتسرف وت ِغامد هب

 2834 لزغ ،سمش ناوید

 

 نییایب مراد حدق نم سانلا اهیا يآ ییوگب و يرادرب ار حدق ینهذِنم اب دیابن ینادب هک تسا مهم مه یلیخ

 ِتسمرس و تسم .يوش تسمرس و تسم تدوخ لوا و ینک راک تدوخ يور طقف دیاب .نیربب ور شلاح نیروخب

 و قشع راگدیرفآ هناگی نامه ِیّلجت زیچ همه رد .ینمشد هن ،تسا هدش فیرعت شیارب ینهذ ِیتسود هن رگید ادخ

 هدش رود وا زا مشخ هب لاس رازهدص رگا یتح دنیآیم قشع نیا يوس هب هوقلاب تانئاک يهمه .دنیبیم ار یهاگآ

 .تسوا زیچ همه ياهتنم هک اریز .دنشاب

 میاهیگدینامه كرچ و نوخ زا هنوگچ و مدوب هچ نم هک منک يروآدای مدوخ هب ار هتکن نیا هشیمه یتسیابیم سپ

 ِیتفم ،مزح و زیهرپ اب طقف و مشونیم یهلا ریش زا ،ناگرزب ياهشزومآ و ادخ فطل هب نونکا .مدرکیم هیذغت

 :مراذگب تانئاک و مدوخ ناهد رد ار قشع يهمقل ات متسه مراتفگ و لامعا و راتفر یمامت ترورض

 

 دش ریش شااذغ نوخ ِماطِف زا

 دش ریگهمقل ،ریش ِماطِف زو

 51 تیب ،موس رتفد يونثم

 

 رگید زیچ زا يزیچ ندرک ادج ًازاجَم :ماطِف -

 

 ؟مشکب درد ردقچ ؟دوشیمن ریش نوخ ارچ ؟دش هچ :هک میوگن یه و مشاب هتشاد ربص هک تسا مهم یلیخ یلیخ

 ؟منکیمن هبرجت ار ببسیب يداش نم ارچ

 

 دش ریخات يونثم نیا یتدم

 دش ریش نوخ ات تسِیاب یتلهم

 1 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 



 هظحل نیا زا ارم ،ینهذ ِنم ِوید مراذگن و منامب ناور و نکاس يدبا يهظحل نیا رد زیهرپ و رکُش و ربص اب رگا

 یتمعن یگدنز رد رگا .دنوشیم ریزارس ناشدوخ اهتمعن ،دنک نآ نیزگیاج ار درد ،یتسمرس ياج هب و دنک ادج

 ،ربص و شالت اب دیاب ار نیا .مشونیم مراد وید ِریش زا امتح امتح ،مراد جنر و تمقن ،تمعن ياج هب و منیبیمن

 ِریش هب دایتعا ِّرش زا ات ؛منک هشیپ اوقت و منک زیهرپ .مشکب هنارایشه درد .مسرپن لاوس .منک ادیپ مدوخ رد مدوخ

 :مبای ییاهر ناطیش

 

 يرُباو ار نت ،وید ِریش ز رگ

 يروخ تمعن یسب وا ِماطِف رد

 3748 ،موس رتفد ،يونثم

 

 رگید زیچ زا يزیچ ندرک ادج ًازاجَم :ماطِف -

 

 هکنیا زا .تشادن شزرا يزیشپ ،درکیم اقلا نم هب ینهذ ِنم هک یندوب عاجش و ریگریش هک ممهفیم رگید نالا

 ،ریگریش و عاجش دنیوگب نم هب ،مزادنایب بغبغ رد يداب و دنربب باسح نم زا ،یکیزیف تردق ای و ماقم رطاخ هب

 اهتَّینَم نیا ات مزادرپیم متسین هک هچنآ یفن هب .دوب مهاوخن تییادخ و روضح لابند مه منهذ اب .میوجیم يرود

 .ددرگ وحم ینیبدوخ نیا ات دورب نوخ ماهدید و لد زا یسب دیاب .مرُبب نوخ زا لوا ار مدوخ دیاب يرآ .دنورب نم زا

  :دهدیمن هار روضح ِلگنج هب ارم ادخ ِریش ،متسه نهذ و نت يوهآ نیا رد هک یعقوم ات هک اریز

 

 ورب يوهآ هردان :ارم رم تفگب ریش

 تمناردرب هک ؟زیت يودیم هچ نم یپ رد

 322 لزغ ،سمش ناوید

 

 

 ،ناگرزب ياهشزومآ و یگدنز ِریش هب ندوب مرگ تشپ و ناطیش ِریش زا ندیرب اب .تسا ناطیش ریش ،ندش دیماان

 تسادخ تیانع و فطل طقف هک موشیم هاگآ .مباییم عقوم نآ ار مندوب ریش .منکیم ادیپ ییاهر نت يوهآ نیا زا

 نیا دیاب .تسا راک نامز کی هک ممهفیم هک تسا عقوم نآ .دهدیم ییاهر رادنپ يهدرپ و باجح نیا زا ارم هک

  .دشکن ازارد هب ،مهاتوک راک ات نیمز مراذگب و مسانشب ار ینهذنم

 

 ؟ناهن يوهآ نت رد ياهدازریش وت هک ین

 تمنارذگب ههر کی يوهآ باجح ز نم

 322 لزغ ،سمش ناوید



 

 نآ .موشیم ریقف ،مریگب یگدنز نآ زا هک دیوگیم و دهدیم ناشن تورث نهذ هک هچنآ و اهیگدینامه يهمه زا

 :نم وا و میوا نم .تسا نم نآ ،هدنهد تمعن و تمعن و مرادیم رب مدق میقتسم طارص رد هک تسا عقوم

 

 تسار هار ردنا دییآ ریقف نوچ

 تسامش نآ دوخ ،ریش دیص و ریش

 3139 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 ناطیش يهلت اهنیا .مدیسر روضح هب نم و دش مامت هک میوگب دیابن ،مدش هدنز یهلا قشع هب یتاظحل مه رگا

 .منامب زاب ادخ و اهنآ ِهار رد تمدخ و ناگرزب ياهشزومآ زا دیابن زگره .دهدب ریش ام هب ات هداسیاو رظتنم .تسا

 :مشاب اهنآ يهیاس ریز رد هشیمه دیاب

 

 لیلدیب هر يوَر نوچ يریش هچرگ

 لیلذ و یلالض رد و نیبشیوخ

 543 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 امنهر :لیلد-

 رورغم و نیبدوخ :نیبشیوخ-

 هارمگ :لالض-

 تسپ :لیلذ-

 

 باتک اپراهچ يور رگا هک روطنامه .ثدحم هن و متسه دنمشناد هن ،مروایب ثیدح و فرح مه ردقچره هک الِا و

 و نورد ِنامسآ هب یبایهار ،ییاشگاضف ،نهذ ندرک شوماخ ِّنف هب هاگا دیاب .دوب دهاوخن وا ملِع رب لیلد ،دنراذگب

 هساک و ،وید ِریش نامه ریش و مورب نهذ باوخ رد اهنآ يور شلاب لثم مناوتیم هک هن رگا .موش یهلا مایپ ِندینش

 :هساک نامه

 

 دَوب نف نآ باتک زا دوصقم هچرگ

 دوشیم مه ینک شلاب شَوت رگ

 2989 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 



 و شاب هتشاد بدا« :میوگب مدوخ هب هظحل ره و منکن شومارف ار ناشتیانع و فطل و اهنآ ياهشزومآ و ناگرزب

 تنهذ ياپراهچ شود زا ار راب ،هدیسر روضح هب ياهناسنا ».وش ریگریش و نک تعاطا .سرپن و وگن چیه

 يراهب داب و دشونب مه تنت يوهآ راذگب .ناشونب حدق و شونب حدق و صقرب ،نک قشع .ياهدش کُبس .دناهتشادرب

 وت ناسنا يا .دزادنایم ،تسا دزم ِماد هک شدوخ ماد رد ار شدوخ قشع راگدیرفآ هناگی تقونآ .ینک سح ار

 ... دورن تدای رکُش .تدوجو ياراوگ ؛تناج شون ؛یتسه شقیال

 

 نم تشپ ز نارگ راب نم تشرد ِهر هتفر

 نم راب هدرب هدمآ نم رابدرب ربلد

 

 نم ریش ز دَروخ ریس نم ریگریش يوهآ

 نم ِراکش دَوب هتشگ ،وا ِراکش منم هک نآ

 1837 لزغ ،سمش ناوید

 

 مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین


