
 روضح جنگ 922 همانرب زا سمش ناوید 43 لزغ حرش
 
 و ییازفاراک هب ار میگدنز و رمع متشادان و لهاک ینهذنم اب ردقچ و مدوب هچ منکن شومارف ات تخادنا مزایا قُراچ دای هب ارم ابیز لزغ نیا
 تسا مدوخ ِینهذنم نیا مدیمهف و داد ناشن نم هب ،دوب مدوخ نورد هک ار یعقاو نمشد ،روضحجنگ ۀمانرب و انالوم .مدرک فلت یگدوهیب
 .مشچب مدع زکرم اب ار یگدنز ِینیریش دراذگیمن هک
 
 ارم دروآرد راک ،مدُب تشادان و لهاک
 ارم دروَخ رکِش وچمه وا ۀشیدنا ِیطوط
 43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 ردق یگدنز زا تیاکش و يراکبلط و یلبنت رد ،نمِ تشادان و لهاک ِینهذنم و مدش راتفرگ ینهذنم ربج هب يربصیب و يرکُشیب زا
 لامک رادنپ ساسا رب و متخانشیمن ار ناربج نوناق ینهذنم رد .دوب يداع شیارب اهنآ نتشاد و تسنادیمن ار یگدنز ياهتمعن و اههتشاد
 .مدزیم فرح
 .مدیشچ ار یگدنز رکِش و ینیریش ییاشگاضف اب و مدش وا ۀشیدنا یطوط ،تسا توکس و یشوماخ هک اوتصنا شریذپ اب

 
 ناهج و ناج شرورپ ،لزَا دیشروخ شبات
 ارم درورپب و تخپ رکِش هب لُگ ِتفص رب
 43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 ارم ناهج و ناج و دباتب هظحل نیا نزور زا مدع رون شبات هک متشاذگیمن و مدوب هتفرگ ار ادخ رون شبات يولج یگدینامه زا هتشابنا زکرم اب
 !؟دوشیم لیدبت نیریش يرکشلُگ هب رکِش اب نتخپ رد و دوشیم افوکش ندزفرح نودب هک تسا یلُگ زا رتمک نم ِتفص رگم .دهد شرورپ
 .مبای شرورپ و موش هتخپ ناهجِ گید شوج رد ییاشگاضف اب و تسا لزَا دیشروخ ۀنشت هک مشاب مروضح لُگ رظان و دهاش سپ

 
 مَین وت يافج درَم ،کلف خرچ يا :متفگ
 ارم درَم نیا هرَس يا رگم تفای نوبز :تفگ
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
 و یمهفب ارم تردق یناوتیمن تاینهذنم اب وت :تفگ ادخ ؟میآرب اهیگدینامه نیا ةدهع زا مناوتیم هنوگچ ناوتان و زجاع ِنم ایادخ متفگ
 ارم نتخپ و شرورپ نهذ اب وت ،ینم دادتما و صلاخ يرایشوه وت ،نک زاب ار اضف و شاب شوماخ طقف وت  !يرادن رواب و ینیبیم نوبز ارم
 .یتفایم نم زا ییادج هب و يوشیم تسپ و نوبز ،ینک شوگ تاینهذ ياهلیلد و اهببس هب رگا .ینکیمن كرد
 
 ار وت درُب ،ارم تام کلف جنرطش هَش يا
 ارم درن نیا ۀتخت ،ار وت تخت نآ کلَم يا
 43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 ،میربب ادخ زا میناوتیمن ام .میوشیم وا تام و میزابیم هلصافالب ام و تسیگدنز هاش ادخ اریز مینکن يزاب جنرطش ادخ اب یگدنز يزاب رد
 نهذ هب زاین هک جنرطش يزاب .میگنجیم رگیدکی اب و مینکیم تسرد درد یعمجهتسد ام نیمه يارب و !مربیم نم :دیوگیم ینهذنم یلو
 .دنک لیدبت و دزپب ار ام شناکفنک اب و دزیرب سات وا ات مینک زاب ار اضف و میوش هتخت ام ،مینک يزاب درن هتخت ادخ اب و میراذگب رانک ار دراد
 
 کنانُچ رحب يا ما هتشَگ ،وت یقستسُم و هنشت
 ارم دروَخرد دشاب مروخب رَا طیحم رحب
 43 لزغ ،سمش ناوید
 
 ردقچ ره .تس یهلا قشع اب ندش یکی و تایح بآ ۀنشت اهر و دازآ هک متسه يروانش مدع رحب رد ،مراذگیمن مزکرم هب ار يزیچ یتقو
 .تسا يرَب ییایند ياهزیچ هب يریذپ قلعت زا مدع رحب طیحم .موریم وا يوس هب رتشیب ،منکیم ییاشگاضف رتشیب

 
 ناهج ود ِبیرغ درک ،ارم وت بیرغ ِنسُح
 ؟ارم درف ناگمه زا دنکن نوچ وت يدرف
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
 اب طقف و ماناهج نیا رد یبیرغ قشاع لثم متسه وت دادتما و صلاخ يرایشوه هک نم ،درک كرد دوشیمن نهذ اب ار وت يریظنیب و ییابیز
 .دنکیم ریظنیب و اتکی مه ارم وت ییاتکی ،هدش هدوشگ ياضف نیا رد هک مراد نامیا و موش هدنز وت ِلامج هب مناوتیم ییاشگاضف

 
 نازگ تسد ،نازَر يوس ،نازخ ماگنه متفر
 ارم درز قرو ره ،دش وت رجه رگ هحون
 43لزغ ،سمش ناوید
 



 همه ،ناگتسب و ناتسود ،دمآرد و لغش ،ییابیز ،یناوج ،دنتخیر و دندش درز همه اهیگدینامه ياهگرب هک مدید ،دیسر مرمع زییاپ یتقو
 مکشا و دیوگیم نخس وت يرود زا همه تسیگدینامه چوپ ياههتشون زا رپ هک مباتک درز ياهقرو .مدنام نازگتسد و نامیشپ نم و دنتفر
 .یشکب نوریب ماینهذنم زا ار روضحِ بان بارش ات يدرک لام دگل و یتخپ و يدیچ ار مدوجو روگنا و يدرکن میاهر وت یلو .دوشیم يراج
 
 ار وت زور نوچ خُر نآ دنک قاشع ۀنتف
 ارم درگبش ِلد نیا دنک قافآ ةرهش
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
 نانچ اب و ددزدیم ار مدرگبش نونجم ِلد هک تسا قشع ۀنتف نیا .منیبیم ار یلیل يابیز تروص و نشور زور منکیم ییاشگاضف یتقو
 .دسریم تانئاک مامت هب نم قشع شاعترا هک منکیم تکرح یگدنز رد یقوش
 
 اوه ز منانک صقر تمَلَع ّۀَقش وچ تسار
 ارم درَوَْنم و شوخ شوخ اشگزاب ارم ِلاب
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
 قشع ياهلاب ییاشگاضف و میلست رد !؟منکن یتشآ یگدنز اب و موشن یگدنز نیتسار مچرپ نم ارچ سپ ،تسا یتسار و افو سنج زا یگدنز
 و ینیبعنام و يزاسهلئسم اب ارم نهذ ات منامیم رادیب و بقارم ،وت اب ندش یکی ِقشع ياوه رد نانکصقر و دوشیم زاب مدرخ و
 .ددرَوَن رد و دشِکن یشارتنمشد
 
 دنَز دیشروخ ِیِپ زا ،دنز درس َِمد حبص
 ارم درسِ سفن نیا تسَوت دیشروخ ِِیپ زا
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
 ِندمآ الاب زا ربخ هک يدرد و مغ ِيدرس زا روطچ سپ ،دهدیم ار باتفآ ندمآ الاب ربخ یهاگحبص میسن و درس َمد دیشروخ عولط زا لبق
 و قشع يامرگ زا ات ،میرادن رب بلط زا تسد و مینک زاب اضف دیاب ،دنکیم دیما ان ار ام هک يدرس سَفن ره ؟میسرتب دهدیم ام روضِح باتفآ
 .میریگب ماک روضح باتفآ

 
 دیآرب نم ماک ات مرادن بلط زا تسد
 دیآرب نت ز ناج ای ناناج هب دسر نت ای
 233 هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح
 
 دنک درد ،وت ِنت زا دیرب وچ يوزج ز وزج
 ؟ارم درد دَوبن نوچ ،درُبب لُک زا نم ِوزج
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
 وضع ینهذنم ِيوزج لقع ،دوشیم هدیسوپ و دساف کچوک وضع نآ و دشکیم درد ندب ۀمه دننک عطق ار ندب زا یکچوک وضع رگا
 الب و درد راچد و میدش ادج لک لقع زا ینعی مینک منادیم ياعدا رگا .نوگنرس یهاگ و تسا هریچ یهاگ و تسا یلک لقع زا یکچوک
 .مینامیم ناما رد دب ثداوح زا میوش یلک لقع میلست رگا یلو ،میوشیم
 
 نوگن هَگ ،هریچ هاگ يوزج لقع
 نونَملا بیَر زا نمیا یلک لقع
 1143 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 دنک هدرزآ هنگیب ،ارم هک منآ ةدنب
 ارم درزایب هک هَم نآ زا دراد یتفص نوچ
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
 هانگ کی یگدینامه ره و .میدش هدینامه اهنآ اب و میتشاذگ نامزکرم ار نآ میتخانش هک ار يزیچ ره یهاگآان رطاخهب و هتساوخان نونک ات ام
 ات میوشیمن اهیگدینامه ةدنب ،میتخومآ ار ییاشگاضف انالوم زا هک لاح .میوشیم نایافویب يادف ام و دنکیم رامیب و هدرزآ ار ام هک تسا
 .دشکب تّنج رون و هام يوس هب ار ام ،اهيدارمیب زا یگدرزآ

 
 يوشیم نایافویب يادف نوچ
 ؟يوریم وس نادب ،دب نامگ زا
 338 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 تسا ردق و اضق مسِق یسوه ار یکسَک ره
 ارم دروآهَر هیده ،اضق دروآ يِو ِقشع
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  



 
 اب و میدرک هابتشا ام یلو .دنک لیدبت روضح يرایشوه هب ار ام یمسج يرایشوه و دهد شرورپ ار ام ات هدروآ ناهج نیا هب ار ام ردق و اضق
 نم ،مرغال ای مقاچ نم ،مملعم نم ،مردام نم لثم میتسه یسَک ،میتخاس ینهذنم اب ار دوخ ندوب سَک و میدش هدینامه ایند ياهزیچ
 و هیده ام هب میلست اب دناوتیم ،دنکیم هدینامه زیچ نارازه اب ار ام هک ییاضق نیمه میتخومآ انالوم زا الاح .منابرهم نم ای و مینابصع
 .دنک نامرد ار نامناج یهلا درخ ندروآ و صیخشت ةّوق اب هک دهد يدروآهَر
 
 دنک ناج دصق راب دص اضق رگ
 دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه
 1259 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 نکَم درَگ ناج هَر رد ،نارَم شیب نخس بسا
 ارم درَگ نآ دمآ ناج ۀمرُس دوخ هک هچرگ
43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم  
 
 ندرک تمواقم و ندز فرح اب دیابن ام و ،دزاتب  ییاتکی ياضف و مدع يوس هب دراد لیم ،تسا راوس نآ رب یگدنز هکیبسا نوچمه ام ناج
 ِتوکس اب دیوگیم نخس ام قیرط زا یگدنز میشاب شوماخ ردقچ ره .مینک لمح ار اهیگدینامه یگدنز ياج هب و مینک اپ هب كاخ و درَگ
 .دشکیم ام نیب مدع ياهمشچ هب همرس یگدنز ،نهذ
 
 اوتصنا دیشاب شوماخ امش سپ
 وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات
 3692 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ��یمارگ نارای و روضح جنگ زاسناسنا همانرب زا ساپس اب
 جرک زا ابید


