
 ندوب رظان و دهاش
 )921 همانرب زا تایبا (-
 
 وُجران و ران ِتسمرس اسب يا
 وا دناد قلطم ِرون ار نتشیوخ
 
 قح ِبذج ای ،ادخ ةدنب رگم زج
 قرو دَنادرگب ،َدرآ شهر اب

 
 هِیران ِلایخ ناک دنادب ات
 هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد
  1368 -1366 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 نیشتآ :هیِران-
 یضرق :هیراع-
 
 رب و هرابکی هب دناوتیم درد زکرم .دننادیم راختفا مه ار درد شخپ یتح و تسه درد ناشزکرم هک ام نوماریپ دنتسه يدایز ياهناسنا
 اما ،مشاب راکزیهرپ و رادنید رایسب یناسنا ،رهاظ هب مناوتیم نم .دهدب ناشن ار شدوخ ،درد زا ندرب تذل هب تداع و اهیگدشیطرش ساسا
 و ،هتفایمن ام هب هک میدنخن دایز ،میرادن سناش ام .هنادیم مارح شدوخ رب ار یشوخ الصا و هرادن ار یشوخ ناوت ینهذنم .ینهذ نم رادنید
 تاجن دناوتیم انالوم نوچمه ییاهناسنا نیرق ای و دوادخ تیانع طقف ار یناسنا نینچ کی .هراد درد شخپ يارب هناهب اههد هصالخ ،هریغ
 .رکف تشم کی زج تسین يزیچ ،هدش لقتنم ام هب لسن هب لسن هک هعماج و هداوناخ زا هدش هتفرگ ضرق ياهوگلا .هدب

 
 
 نید ِيادوس ار راّفک اسب يا
 نیا و نآ و ربِک و سومان وا ِدنب

 
 رَتَب نهآ زا کیل ،ناهنپ ِدنب
 ربت دَناّرَدِب ار نهآ ِدنب
 
 ادج ندرک ناوت ار نهآ ِدنب
 اود سک دنادن ار یبیغ دنب
  3248 -3246 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 رد ار نوا يادوس طقف مه ادخ هب ندش هدنز رد هک امتح ،دنادیم مه راختفا ار درد شتسرپ یتح و تسه یتسرپدرد شزکرم هک یناسنا
 نیزا يدرد هچ و .هدش هتسب يرایشوه ياپ و تسد هب هرتنیگنس مه نهآ ولیک دص زا هک یسومان و ،ینهذنم رورغ و ربک .دنارورپیم نهذ
 ینامرد و اود و رتکد مادک ؟هراد ار یبیغ دنب نیا ياود یسک هچ .هشاب ناهنپ تیرایشوه مشچ زا اهنوا و یشاب هتشاد یگدینامه هک رتدب
 ؟انالوم ترضح راعشا نیمه رگم زج ،هنک زاب يرایشوه ياپ و تسد زا ار یبیغ و ناهنپ دنب نیا هناوتیم
 
 لامک رادنپ ز رّتب یتلِع
 لالَد وُذ يا وت ناج ردنا تسین

 
 دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
 دور نوریب یبِجعُم نیا وت ز ات

 
 تسهدُب يریخاَنا سیلبا تلع
 تسه قولخم رهِ سفن رد ضرم نیو
 3216 -3214 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 هک میتسه وربور ییاهشلاچ اب نانچمه اسب هچ اما ،ینکیم فارتعا شیب و مک مه تدوخ تاهابتشا هب الثم و یتسه لماک هک ینک رکف
 نیا هب !؟مینک دیلوت رکف تشپ رکف و مینک تبحص مه اب عوضوم نوا هب عجار مادم الثم ؟هیچ لح هار اعقاو .هدش ام ریگنابیرگ تساهلاس
 الثم و همه يارب شلاچ ندرک حرطم اب طقف اعقاو .هنک هزاب ار ام لکشم و راک هرگ هک هگب یبلطم ای يزیچ یسک دیاش شور نیا اب هک دیما
 .مینک ییاسانش ار ینهذنم لامک رادنپ دوخ يور هب نکفا رون نتخادنا اب هک هرتهب سپ .هن هک هتبلا دص ؟هشیم ادیپ لح هار ,ندرک لد و درد
 
 لامکرادنپ ییاسانش يارب ،دیتسه یعمج رد یتقو :تفگیم هک مداتفا 922 همانرب رد يزابهش ياقآ تبحص دای مدوب یعمج رد شیپ زور دنچ
 تلاح نوا ات میشاب رظان تروصب ؟دننزیم فرح يروج هچ دننزیم فرح یتقو مدرم هک دینیبب و دیشاب رضاح سلجم رد رظان تروصهب طقف
 مدوخ هک متفرگ میمصت ,مدوب رضاح )دوب هرفن هسِ عمج کی هتبلا هک ( عمج نوا رد یتقو رطاخ نیمه هب .مینک ییاسانش مه نامدوخ رد ار
  .مشاب اهتبحص هب رظان و دهاش و منک شوگ طقف هک منک یعس و ،بقع مشکب ار
 



 ياهببس و تلع .دوب يدام ناهج زا يدارمیب همه و همه هصالخ و هزیتس ،تمواقم ،تیاکش ،هلان :مدینشیم هک ییاهزیچ اهنت هلب
 مدوخ هکارچ ،مدیدیم بوخ ردقچ ار منادیم و لامکرادنپ ياپ در .دوب هناگیب گنهرف و فارطا طیحم و رهوش و دنزرف ،همه مه اهيدارمیب
 هدنرب دیاب هک مدوب نم نیا ،یگدنز هن متسنادیم هک مدوب نم نیا .مدوب هدرک هبرجت ار اهنوا روضحجنگ همانرب هب دورو زا لبق ِیگدنز رد مه
 یبوخ هب يرفن هس کچوک عمج نیمه رد .دنندوب یناهج نیا ياهدارم هب نم ندیسر و یتخبشوخ عنام هک دنندوب نارگید ،هاش هن مدشیم
 هب ار رایتخا لامک رادنپ لوغ .دننک نییعت و دنریگب تسد هب ناشدوخ ار ناشدوخ تشونرس هکنیا زا دندش زجاع دارفا روطچ هک دید دشیم
  .هنکیم یهدنامرف و هتفرگ تسد
 
 دشاب لفق دص ود ،ام ِلد رب رگا
 ییاشُگ ار رد و یتسرف يدیلک
 
 یغارچ نشور هک ،ام ِلد رد آرَد
 ییایتوت شوخ هک ،هدید ود رد آرَد
 
 درآرد یهایس مغ ِرکشل رگا
 ییاوَل بحاص و یمزر ِدیشروخ وت
  3120 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 سپ .تسه مه يدیلک ینعی تسه یلفق هک اج ره .هدش هدز يرایشوه دید رب هک ،لفق يور لفق ینعی ینهذ ياهدارم اب هارمه لامک رادنپ
  :هک میدب ار مایپ نیا یگدنز هب ،يرازگساپس و رکش ,شریذپ و میلست اب

 
  یغارچ نشور هک ،ام لد رد آرد
  ییایتوت شوخ هک ،هدید ود رد آرد
  3120 ۀرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 
 رکشت اب
 �� دنله زا هدیرف


