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 یملوژَپ مغ ره يزاب تسد ز نم رگ

 یملوگ ،دنمدرخ و ّیمدوبن كریز

 

 2996 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هب لوغشم ار وا يزیچ ِرکف هک دشاب بقارم ًامئاد هک تسا كریز و دنمدرخ یناسنا انالوم رظن زا ،قوف تیب قبط

 رارق یگدینامه کی ِرکف ِذوفن تحت ،هظحل ره و هدش جراخ مدع تلاح زا شزکرم ،تروصنیا رد اریز ،دنکن شدوخ

 .دریگ یم

 صلاخ تروصب هک میتسه يرایشه نامه ام تسا هدرک نایب فلتخم ياهتروص هب انالوم هک هنوگنامه عقاو رد

 .تسا يرایشه نیا تاذ رد يزاین یب و يدنمدرخ ،یکریز و میا هدش ناهج نیا دراو

 نیا ياهزیچ يادگ ،تلفغ و ینادان يور زا و میا هدش ناهج نیا هب دنمزاین ردقنیا ام ارچ هک تسنیا لاؤس لاح

 ؟میا هدش یناهج

 

 :دشاب اشگهار لاؤس نیا باوج ندرکادیپ رد يدایز دودح ات دناوت یم ریز تیب

 

 شوپ شوه یقاب و ّیشوه نآ وت هک

 شوکم هوای ،نکم مگ ار نتشیوخ

 

 3611 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ناهج نیا هب ندمآ زا سپ ار اهزیچ هک هزادنا ره و میتسه یگدنز ِییاناد و شوه هب زهجم ام ،تیب هب هجوت اب سپ

 .تسا هدش مک ادخ دادتما ناونعب ام ِییاناد و شوه زا هزادنا نامه هب میا هدنابسچ دوخ هب نامنهذ و رکف يهلیسوب

 

 هولج رتهب و مینک تیوقت ار ینهذ نم نیا ات مینک یم راد نم راکفا داجیا اب ام هک یشالت نیا دیوگ یم انالوم

 .درادن ییادخ ِشوه نآ ندناشوپ و اهرکف رد ندش مگ زج يا هجیتن و تسا هدوهیب ششوک ،میهد

 یم تسد زا رتشیب تسا يزاین یب میتفگ هک ار شا یلصا تیصاخ دوش رت فیعض يرایشه نیا ردقچ ره لاح

 تیوقت ام رد تسا ناهج نیا زا ییادگ هب شهجوت يهمه هک اهزیچ هب هتسباو و صقان ِلقع کی ضوع رد و دهد

 .دوش یم



 مینک یم ضیوفت ،دنمزاین ِصقان ِلقع نیا هب ،زاین یب يرایشوه نآ ناونع هب ار نامدوخ ِرایتخا ام هک هتفر هتفر

 .تسا هدش انب »رتهب رتشیب هچ ره« رایعم ساسا رب هک دوش یم داجیا ام رد یشنیب کی

 .میوش یم نیگمغ دنوش مک اهنآ یتقو و میوش یم لاحشوخ دوش دایز ام ياهیگدینامه تقو ره ،شنیب نیا اب

 اهیگدینامه رتعیرس هچ ره ام هک تسنیا لابند هب ادخ .تسا ینهذ نم طلغ شنیب اب ریاغم ًالماک یگدنز ِحرط یلو

 .دوش دازآ اهدرد رد هداتفا هلت هب یگدنز ات مینک يراکمه وا اب هنارایشه درد ندیشک اب و مینک ییاسانش ار

 شیپ ام يارب یشلاچ رگا .دراد صیخشت تردق ،ناج نیا و دشخب یم تّوق ار ام ِیلصا ِناج ،اهدرد نیا زا يدازآ

 ،درک میهاوخ باختنا ار تسرد هار ًانیقی دنک لمع و رکف یگدنز ِشوه نآ میهدب هزاجا ییاشگاضف اب ام و دیایب

 .دهدب يرگید يوتف ،نام ینهذ نم ِیتفم هک دنچ ره

 

 :منک هراشا مدوب هدش وربور نآ اب ًاریخا هک یشلاچ کی هب مهاوخ یم لاثم ناونع هب

 

 هثرو نیب هک دوب یتقو دنچ .دوب هدیسر ثرا هب میاهرهاوخ و ردارب و نم هب مردپ زا هک دوب یکلم شلاچ عوضوم

 .مینک رظن فرص نامدوخ مهس زا يرادقم زا ،ثارو زا یکی عفن هب ام دوب رارق اریز ،دوب رظن فالتخا

 میمصت ًاتعیبط و دوبن يا هنالقاع راک لوپ زا یشوپ مشچ تسا »رتهب رتشیب هچره« شراعش هک ینهذ نم دید اب

 .دوب مدوخ مهس زا ندماین هاتوک ینهذ نم دید زا هنالقاع

 لوپ نیب ،رگید ترابع هب .دوب یگدینامه کی زا رتمهم يدنواشیوخ يهطبار ،یناوارف دید اب و یگدنز هاگن زا یلو

 .مدرک یم باختنا ار یکی دیاب هطبار و

 يّدج ار يزاب نیا یتدم يارب .منک ییاشگاضف نآ لباقم رد نم هک دوب هدروآ شیپ ار يزاب نیا یگدنز ،هصالخ

  .تسوت قح لوپ نیا ،این هاتوک هک دروآ یم راشف ینهذ نم .مدرک یم تمواقم و مدوب هتفرگ

 .دوش لصف و ّلح یناسآ هب عوضوم دراذگن ،لالدتسا و قطنم اب و هلئسم نداد ناشن مهم و گرزب اب تساوخ یم

 .دادیم رازآ ارم ،مزکرم رد یگدینامه نیا نتشاذگ زا لصاح ِمغ یتدم يارب اریز  ،دوب هدش قفوم يدودح ات و

 

 هتسب لفق هک دندرک یم لمع يدیلک دننام و دندوب اشگهار رایسب انالوم راعشا يور زکرمت و ندناوخ ،نایم نیا رد

 :دیاشگ یم ار يا

 

 نک رافغتسا وت ینیب مغ هکنوچ

 نک راک دمآ قلاخ رما هب مغ

 

 836 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ناهج رد يدرگ داش يو زا هچره



 نامز نآ شیدنیب وا غارف زا

 

 دش داش سک سب داش یتشگ  هچنآز

 دش داب نوچمه و تسَج يو زا رخآ

 

 هنم يو رب لد وت ،دهجب مه وت زا

 هِجب وت يو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

 

 3697 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هدینامه يزیچ اب ام هک تسین يزاین رگید دوش هدرب راکب عقوم هب رگا هک تسا یلمعلاروتسد مه یئالط تیب نیا و

 :میزادنیب ار یگدینامه نآ ناوارف تقشم و جنر زا دعب و میشکب ارنآ مغ و درد و میوش

 

 هِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ

 هجِب ناسآ قاطُیال ِرارف رد

 

 496 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و يزاس هلئسم هب دناوت یم عوضوم نداد شک هک تفرگ تروص ییاسانش نیا ،یگدنز فطل و يرای اب تیاهن رد

 .تساه هزومآ نیا هب ندرک لمع و ناحتما تقو نالا مه یفرط زا و دوش متخ يزاس نمشد تیاهن رد

 .تفای همتاخ یشوخ و یبوخ هب هیضق و درک هبلغ یئزج لقع رب یگدنز ِشوه هک رکش ارادخ

 

 شلاچ کی ندمآ شیپ عقوم رد هک دنک یم لمع يرون دننام اهنآ يور قمعت و تایبا نیا ندناوخ هک یتسار هب

  .میهد صیخشت میناوتب تسردان زا ار تسرد هار میا هدنام زجاع لئاسم ّلح زا نهذ یکیرات رد هک ینامز و

 و يزاس ببس زا ّلک درخ زا هدافتسا و ییاشگاضف اب دناوتب هک تسا هدش ناسنا ِبیصن یگرزب تبهوم نینچمه

 .دنامب ناما رد نهذ ماد

 
 ار ام بش و زور رد يدُب نیدلا سمش قشع هن رگا

 ؟ار ام ببس زا و ماد ز يدوب اجک اه تغارف

 

 دوخ ِبات ز ام زا رامد يدروآرب توهش ِتُب



 ار ام بت و بات يدوبن شقشع شبات زا رگا

 

 71 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رکشت اب

 كرامناد زا یلع

 


