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 »لوکن هدرک ار شیوخ ِلوصا ،حور« : عوضوم

 450 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

  

 ندرک شومارف : لوکن *

 

 ؟تسا هدرک شومارف ار شدوخ ِیتاذ ِلوصا ام ِحور ایآ

 یگدنز هب تبسن بدا تیاعر :مکی لصا

  

 :دیامرف یم 72 هیآ بازحا هروس رد دنوادخ .تسا قشع ِتناما ندرک ادا ،بدا هجو کی .1

 ،ناسنا هکیلاح رد .دندز زاب رس نآ نتشادرب زا یلو ،میتشاد هضرع اههوک و نیمز ، اه نامسآ رب ار دوخ تناما ام«

 .»تسا نادان و راکمتس یسب تناما ءادا رد مه ناسنا هک دیشک شود رب ار تناما راب نیا

 تناما نیا رگا و دوش یکی یگدنز اب هنارایشوه ات هدمآ ناسنا ینعی .تسا يرایشوه لیدبت ،قشع ِتناما زا روظنم

 لیلد نیدب ناسنا ینادان و يراکمتس .دسر یمن ناهج نیا هب شندمآ ِروظنم هب و دنام یم نهذ رد دنکن ادا ار

 .دنک یمن افو تسلا دهع هب و دنیب یم اه یگدینامه قیرط زا وا هک تسا

 

 نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ

 ناهر او و رازگاو تناما نیا

 182 تیب ،مجنپ رتفد ،يونعم يونثم

 

 مدع ِتاذ رد رکش و دسانش یم ار رکش ،ادخ ِدادتما ناونع هب ناسنا ِتاذ .تسا يرازگرکش ،بدا رگید يانعم .2 

 ِزکرم رد رگا ،لباقم رد .ندش رد هن هتفای ندوب رد ار یعقاو ِرکش ،تسه هدنز مدع و نوکس هب هک یناسنا .تسا

 هب رداق یتح تاقوا یهاگ و دنک یم رکش ینوریب ياه تمعن ندش دایز تهج هب اهنت ،دشاب یگدینامه ناسنا

  .دربیم رسب دوبمک و صقن ِّسح کی رد امئاد و تسین مه تامعن نیمه ندید

 ورف اهنآ رب نامسآ زا یتمحز و جنر چیه یب یهلا ِيزور و قزر هک هدش هراشا یسوم موق ِناتساد هب هطبار نیا رد

 .تسین یفاک اه تمعن نیا دنتفگ یسوم هب و دنداتفا یساپسان هب موق نیا اما دیراب یم

 

 دیسر یم رد نامسآ زا هدیام

 دیرخ یب و تخورف یب و عادُص یب

 سک دنچ یسوم ِموق ِنایم رد



 ؟سدع و ریس وک :دنتفگ بدا یب

 81 و 80 تایبا ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 

 .دوش یم هاتوک شرمع یساپسان ببس هب دشاب يدام ،قزر نیا رگا .دوشیم هتفرگ ام زا مینادن هک ار زیچ ره ردق 

 ات دوشیم بجوم ،هظحل نیا رد یتسه ادبم هب لاصتا و ندوب هب تبسن یساپسان ینعی دشاب يونعم ِقزر مه رگا

 هب تبسن بدا ِتیاعر داعبا زا یکی يونعم هچ و يدام هچ ناربج نوناق تیاعر سپ .میتفویب نهذ نادنز هب هرابود

 .تسیگدنز

 

 نامسآ زا ناوخ و نان دش عطقنم

 نامساد و لیب و عرز ِجنر دنام

 82 تیب ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 

 چیه هب ،دایمرد صقر هب يدزیا يورین اب و تسا هدش هدنز شدوخ ِلصا و روضح ِيرایشوه هب هکیسک : موس دروم

 رد دریگ یم یگدنز زا هظحل نیا ار شلمع و ملع و بدا ناسنا نیا .دوشیمن تیوه مه و دبسچیمن ناهج رد زیچ

 .دناد یم بدا ار اهنآ تیاعر و تسا هدیبسچ هدش تیوه مه ِبادآ و لوصا يرسکی هب ینهذ ِنم هکیلاح

 

 لمج صقر نیبب دنتسدش تسم نارتش

 لمع و ملع و بدا دیوج هک تسم رتشا ز

 

 وا ي هداج ام هر و وا ي هداد ام ملع

 لَمَح دیشروخ ز هن شمرگ ِمد ام ِیمرگ

 1344 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ناتساد هب هطبار نیا رد انالوم .تسا ندربن هانپ ادخ ریغ هب و نتساوخن ار ادخ ِریغ ،ادخ زا ،بدا رگید هجو .4

 دزن ات تساوخ کمک وا زا ،دوب نادنز زا ندش دازآ لاح رد ناینادنز زا یکی هکینامز .دنک یم هراشا فسوی ترضح

 هک دش هچ سپ میتشاذگن اهنت ار وت یلاح چیه رد ام هک دمآ ماغیپ یگدنز فرط زا و دنک دای فسوی زا رصم هاشداپ

 .یتساوخ کمک ینادنز کی زا

 

 صانتقا رد یینادنز دهد یک

 صالخ ار رگید ِینادنز ِدرم

 3403 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم



 

 هک مه ام ینعی .دنام یم نادنز رد رتشیب لاس دنچ و دوش یم هیبنت ،ریغ زا نتساوخ کمک نیا ِببس هب فسوی و

 و میوش یم هیبنت ،میهاوخ یم یگدنز هظحل نیا قافتا زا و مینزیم هیکت هدیسوپ ياهزیچ هب ،نهذ زا ییاهر يارب

 .دماجنا یم لوط هب نهذ رد نامتماقا

 

 داتسوا مرج نیدب شدرک بدا سپ

 دامع هدیسوپ ِبوچ زا زاسم هک

 3413 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 نامرف عیطم لاح همه رد ینعی ،دنتسه دنوادخ اب هنارایشهان ِتدحو تلاح رد تادوجوم ریاس و تعیبط :ینایاپ هتکن

  .دنشابیم یگدنز

 

 کَلَف نیا تسا هتشگ رون رپ بدا زا

 کَلَم دمآ كاپ و موصعم بدا زو

 91 تیب ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 

 اجنآ زا و .ییاتکی ياضف رد ای دشاب نهذ رد هک دنک باختنا دناوت یم هظحل نیا رد ،دراد باختنا ِتردق ناسنا اما

 ِتیعضو رگا .تسوا ِباختنا يهدنهدناشن ینوریب تیعضو ،دنک یم راک دنوادخ ملق ناسنا باختنا اب باسنتم هک

 نک ِداب ِيولج و دنراد تواضق و تواقم هظحل نیا رد اه ناسنا هک تسانعم نیدب نیا تسا بارخ عمج ِینوریب

 .میا هدرکن تیاعر ار بدا یعمج تروص هب ینعی دنا هتفرگ ار ناکف

 

 ملقلا فج دوب نآ ینعم هکلب

 متس و لدع نم شیپ ناسکی تسین

 

 رش و ریخ نایم مداهنب قرف

 رتب زا مه دب ز مداهنب قرف

 

 بدا ینوزفا وت رد رگ ياهرذ

 بر لضف دنادب ،ترای زا دشاب

 3140 ات 3138 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونعم يونثم

 



 تناما سلاجم دیامرف یم انالوم .میتسه یگدنز نامهم نآ رد ام هک تسه یسلجم کی دننامه ایند ،نیاربانب

 ِظفح رد یعس ینعی مینک تیاعر دیاب ار سلجم ِتناما سپ )2346 لزغ ... ۀنامالاب سلاجم یتسدینش( دنتسه

 .دشاب یگدنز مظن اب تهج مه ام ِراتفگ و راتفر و میشاب هتشاد مدع ِزکرم

 

 بدا ِقیفوت مییوج ادخ زا

 بر ِفطل زا تشگ مورحم بدا یب

 

 دب تشاد ار دوخ هن اهنت بدا یب

 دز قافآ همه رد شتآ هکلب

 79 و 78 تایبا ،لوا رتفد ،يونعم يونثم
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 نارهت زا هنامس


