
 مارتحا میدقت و دورد اب

 

 )2( تشگزاب ریسم رد

 

 زا ار هدننک تحیصن ،)ناهج ردص لیکو( قشاع ،موس رتفد 3830 تیب زا ،ناهج ردص لیکو ناتساد يهمادا رد

 یمن ار قشع ،وت شناد و لقع اریز ،دنک یم رت قاتشم هار يهمادا هب ارم ،وت دنپ دیوگیم و دنکیم عنم ،نداد دنپ

 .دسانش

 

 ره ،میشچ یم ار یگدینامه کی زا ندش دازآ ِنیریش معط یتقو ،اهیگدینامه نتخادنا و تشگزاب ریسم رد مه ام

 زا سپ یکی ار ام ياهیگدینامه ادخ میهدب هزاجا ،میلست و هناهاگآ ِدرد ندیشک اب هک میوش یم رت قاتشم هظحل

 ار ام نارگید و نامدوخ ِدنمشناد ینهذ نم دنچ ره ،دنادرگ كاپ اهنآ دوجو زا ار ام زکرم و دریگب هناشن يرگید

 .دننک دیدهت و دنناسرتب

 

 نم هک نتشُک زا دیدهت نکم وت

 نتشیوخ ِنوخ هب مراز يهنشت

 

 تس یندرُم ینامز ره ار ناقشاع

 تسین عون کی دوخ ،قاّشُع ِندرُم

 

 وُر ْتسود نآ نم ِنوخ دزیرب رگ

 وا رب مناشفارب ناج نابوک ياپ

 

 تس یگدنز رد نم ِگرم مدومزآ

 تس یگدنیاپ ،یگدنز نیز مَهَر نوچ

 3833 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

 

 روط نیا هک میا هدرک شیامزآ ،يرکف ياهتروص زا نتساوخ یگدنز و ادخ زا ییادج و قارف درد ندیشک زا دعب ام

 .نیلفآ اب یگدینامه زا لصاح ياهدرد داجیا و نهذ رد ندرم ینعی ،ندرک یگدنز

 میهدب هزاجا نانک صقر دیاب مه ام و تساهمرف صقر و یگدنز يزاب هظحل نیا قافتا هک میسرب كرد نیا هب رگا

 .دیسر میهاوخ یگنادواج و رای اب تدحو هب تقو نآ ،دنک دازآ اهمرف نیا زا ار هداتفا هلت هب یگدنز ،دنوادخ

 



 رظن ّدم دیاب ییاتکی ياضف هب تشگزاب هار رد ام هک دنک یم هراشا يرگید مهم يهلئسم هب انالوم ،يدعب تایبا رد

 .تسا »هار نیا رد ندرکن ینهذ لالدتسا و و ندیسرپن لاوئس« نآ و میشاب هتشاد

 
 ار وت سک دسرپب را سیک يهلئسم

 اه هسیک رد قح ِ جنگ دجنگن :وگ

 3851 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 ندرک لاوئس اب دهاوخب یسک رگا ینعی ).دنراذگ یم رانید و مهرد نآ رد هک تسا يا هسیک ینعم هب ًاظفل ،سیک(

 دیاب شباوج رد ،دیسر روضح هب دوش یم روطچ و تسا هنوگچ يرایشه لیدبت دنیآرف هک دمهفب ینهذ لالدتسا و

 ِنابنا هب ینهذ مولع ریاس دننام ارنآ ناوت یمن و دجنگ یمن یئزج لقع و نهذ يهسیک رد روضح جنگ هک تفگ

 .درک هفاضا نهذ

 

 :دنیامرف یم انالوم زین 3852 تیب رد

 

 دور یم ارابُم و عْلُخ ِمَد رگ

 دور یم اراخب ِرکذ ،نیبَم دَب

 

 ).تسا قالط عون ود ارابُم و عْلُخ(

 

 و یئادج روظنم ،دنک یم ییادج و قالط زا تبحص فراع کی ،ییاتکی ياضف هب تشگزاب ریسم رد رگا ینعی

 دوخ زکرم رد و اهنآ اب ندش تّیوه مه زا هک تسنیا فراع يهیصوت هکلب ،تسین يدادادخ تامعن زا تیمورحم

 .میوش هدنز مه ادخ هب میشاب هتشاد راظتنا و میراد هگن ار اهیگدش تیوه مه دوش یمن ؛مینک زیهرپ نداد رارق

 

 يارب »يونعم شناد« نتسنادن یفاک و »تریصب و شنیب« تیمها يهرابرد تیب دنچ انالوم ،ناتساد يهمادا رد

 ملع عبنم يوس هب ینعی ،اراخب يوس هب قشاع نیا هچرگا دیوگ یم و تسا هدروآ نام یلصا يهناخ هب تشگزاب

 .دور یمن اجنآ هب يرهاظ مولع بسک يارب اهنت یلو ،دور یم یقیقح تفرعم و

 میتسه نیا لابند هب هکلب ،تسین يونعم شناد بسک ،نامدوخ يور هبقارم و انالوم ندناوخ زا مه ام فده سپ

 .دوش انف تسود ِدید رد ام ِدید و دریگ تروص »لیدبت« هک

 

 هار تفای شنیب هب تولخ رد هک ره

 هاگتسد دیوجن اه شناد ز وا



 

 یی هساکمه دش وچ ناج ِلامج اب

 یی هسات شناد و رابخا ز شدشاب

 

 ارَف بلاغ دَوب ،شناد رب دید

 ار هماع دبرچب ایند یمه نآز

 

 نیَع دننیب یمه ار ایند هکنآز

 نْیَد دنناد یمه ار یناهج نآو

 3856 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

 

 .دسر یم نامَالاُراد هب و دوش یم اراخب دراو ناهج ِردص ِلیکو ،ناتساد يهمادا رد

 

 نامداش اراخب رد دمآ ردنا

 نامَالاُراد ،و دوخ قوشعم ِشیپ

 3872 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 .درک هیصوت اجنآ كرَت هب و درک وا شنزرس هب عورش دید اراخب رهش رد ار وا سک ره ،نآ زا دعب

 
 زیخ :تفگ ،اراخب رد شدید هک ره

 زیرگ ،نیشنم ،ندش ادیپ زا شیپ

 

 نیگمشخ هش نآ دیوج یم ار وت هک

 نیک هلاس هَد وت ِناج زا دَشَک ات

 3874 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

 

 نامدوخ ینهذ نم ،میراد یمرب مدق دنوادخ اب لاصو هب ندیسر يارب شالت و اهیگدینامه نتخادنا هار رد هک مه ام

 لقع و یگنرز سپ ،تسا تقامح اهراک نیا دنیوگ یم و دننک یم عنم راک نیا زا و دنناسرت یم ار ام نارگید و

 ؟تسا هتفر اجک تیلبق

 

 لَیِح دص اب یتخیرگب الب زا



 ؟لَجَا ای اجنیا تدروآ یهلبا

 3879 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 ؟لَجَا ای دروآ اجنیا ار وت تقامح ایآ ،يدوب هتخیرگ تازاجم زا لغد و هلیح عون دص اب الاح ات ینعی

 

 ربص ایآ ،میتفا یم ضابقنا تلاح هب و دیآ یم الاب ام رد درد کی یتقو مینیبب مینک یبایزرا ار نامدوخ دیاب مه ام

     ؟میزیرگ یم درد زا ینهذ نم ياهدنفرت اب هن ای ،میریگب ار نآ ماغیپ ات میشک یم هنارایشه درد و مینکیم

 

 رد شریبادت و یئزج لقع هک تسنآ زا یکاح و تسا هدروآ یهلا ياضق دروم رد تیب دنچ انالوم ،تایبا يهمادا رد

 دنک رادیب نهذ باوخ زا ار ام هک دهاوخ یم تسا دنوادخ تساوخ هک اضق و تسا تسکش هب موکحم ،اضق لباقم

 .میوش یم لیدبت قمحا مدآ کی هب یهلا ياضق لباقم رد میشاب مه مدآ نیرت شوه اب رگا هک دنامهفب ام هب و

 

 دنک قَد دِراطُع رب تلقع هک يا

 دنک قمحا اضق ار لقاع و لقع

 

 وجریش دشاب هک یشوگرخ ،سحن

 ؟وک تیکالاچ و لقع و یکریز

 

 اضق ياه نوسف نیدنچ دص تسه

 اضَفْلا َقاض اضَقْلاَءاج اذِا :تفگ

 

 تسار و ّپچ زا دَوُب صَلْخَم و هَردص

 تساهدژا وک ،دوش هتسب اضق زا

 3880 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

 

 و متسه تایح بآ يهنشت نم هک دیوگیم ناگدننکدیدهت هب خساپ رد ناهج ردص لیکو ،ناتساد ینایاپ تایبا رد

 ؟دزیرگب بآ زا هک دیا هدید ار يا هنشت چیه لاحب ات

 .تسا هتخیرگ وا مشخ و رهق زا و تسا هدرک هلیح شقوشعم لباقم رد هک دنک یم ینامیشپ راهظا وا نینچمه

 

 دَشَک مبآ میقسَتْسُم نم :تفگ

 دشُک مبآ مه هک مناد یم هچرگ



 

 بآ ز دزیرگنب یقستسم چیه

 بارخ و تام دنک شراب دص ود رگ

 

 متخیگنا رکم هک منامیشپ نم

 متخیرگب وا مشخ ِدارم زا

 3884 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

 

 يهراّما سفن ای ینهذ نم هک تسنیا نآ و دنک یم وگزاب ار ناتساد يهجیتن و هدیکچ ،تیب دنچ رد انالوم نینچمه

 ریس رد يرایشه هک دنک یم نایب و دوش ینابرق دیاب قوشعم هب تشگزاب هار رد هک تسا يواگ يهلزنم هب ام

 نهذ رد نونکا هک هلحرم نیا هب ات ،تسا هدرک رذگ هلحرم نآ زا انف اب تسا هدش عورش دامج زا هک ،دوخ یلماکت

 .دریذپ تروص لوحت ات دوش یناف دیاب ،زین هلحرم نیا زا رذگ يارب و هداتفا ریگ ناسنا

 

 رَقَبلااْذه اوحَبْذِا ،یمارِک ای

 رَظّنلا ِحاورا َرْشَح ْمُتْدَرَا ْنِا

 

 مدش یمان و مدرُم يدامَج زا

 مدز رب ناویح هب مدرم امُن زو

 

 مدش مدآ ،و یناویح زا مدرُم

 ؟مدش مک ندرُم ز یک ؟مسرت هچ سپ

 

 رشب زا مریمب رگید يهلمح

 رس و ّرپ کیالم زا مرآ رب ات

 

 وُج ز نتسَج مدیاب مه کَلَم زو

 ُ هَهْجَو اّلا کِلاه ٍءیَش ُّلُک

 

 موش نابرق کَلَم زا رگید راب

 موش نآ دیان مهو ردنا هچنآ

 



 نونَغرَا نوچ مدع ،مدرگ مدع سپ

 نوعِجار ِهْیَلِا اّنِا :هک مدیوگ

 

 زیر يوج ردنا هزوک ،يدید يوج

 ؟زیرگ دشاب یَک ،يوج زا ار بآ

 

 دوش وج ِبآ رد نوچ هزوک ِبآ

 دوش وا وج ،و يَو رد ددرگ وحم

 

 اقب شتاذ و دش یناف وا فصو

 اقلدَب هن ،دوش مک هن سپس نیز

 

 :دیسر شیوخ قوشعم لاصو هب ،تسشب شیوخ ناج زا تسد نوچ ،قشاع نآ تیاهن رد و

 

 دید رون ار رَرَش ،هناورپ وچمه

 دیرُب ناج زا ،داتف رد هناقمحا

 

 تسین عمش نآ نوچ ،قشع ِعمش کیل

 تس ینشور ردنا نشور ردنا نشور

 

 تس یشتآ ِياه عمش ِسکع هب وا

 تس یشوخ هلمج و شتآ دیامن یم

 3900 تیب زا ،موس رتفد ،يونثم

 

 

 رکشت اب

 كرامناد زا یلع


