
 مالس اب

 

 يارب يزیر همانرب ،يراودیما ،فده نییعت یشخرچ ياه هرود ام زا کی ره ،میشاب هتشاد لاس دنچ تسین مهم

 زا یشان توکس ،تیاکش و هلان ،درد و ألخ سح سپس و ،تقوم يداش سح ،نآ هب ندیسر ،فده هب ندیسر

 .يا هدرک هبرجت ار هخرچ نیا رارکت و رگید ییوزرآ نتفرگ لکش هاگنآ و زجع

 

 مدع زا یشان هک ألخ ساسحا اب هجاوم رد اهناسنا ام ،دیوگ یم انالوم ،سمش ناوید 2974 ةرامش لزغ رد ییوگ

  .مینکیم راتفر هنوگ ود هب ،تسا شیوخ یلصا تیوه زا تخانش

 

 مگردرس نم ارچ« :میسرپیم یگدنز زا و دوخ زا بترم و مینکیم تیاکش و تمواقم ،ألخ سح لباقم رد یهاگ

 بلغا میهد یم اه لاوس نیا هب هک یباوج و ،»؟منکیم شالت یلیخ هک نم ؟درادن ناماس نم یگدنز ارچ ؟متسه

 ،دنک يرای ارم ما هتفرگ شیپ هک یهار رد ای ،دهدب ناشن نم هب ار تسرد هار تسین یسک نوچ« :هک تسا نیا

 عقاو رد .هریغ و ،»مدوب تخبشوخ مدش یم دلوتم يرگید روشک ای ،يرگید ةداوناخ رد رگا ،مرادن سناش نم الصا

 میسانشیمن ار دوخ تیوه هک دنزیم رس ام زا ینامز ات راتفر نیا ار نایفارطا مه و مینک یم شنزرس ار دوخ مه

 یعامتجا و یگداوناخ ياه بوچراهچ ساسا رب هکلب دوخ ینورد تساوخ ساسا رب هن مینک یم نییعت هک یفادها و

 خساپ .میوشیم هدنامرد دییأت مدع ای تسکش نیلوا اب و میرادن تفرشیپ يارب یفاک ةزیگنا هجیتن رد و ،تسا

 یم طلغ هب ار هار میوش هجوتم هکلب ات ،دوش یم رتشیب درد هب رجنم هک تسا یتاقافتا بلغا ،راتفر نیا هب یگدنز

 و هآ رد رمع مامت ،میوشن رادیب درد رثا رد رگا لاح .میا هتفرگ رارق یگدنز رهق دروم ییوگ یتلاح نینچ رد .میور

 .درک میهاوخن دشر زگره و درب میهاوخ رس هب یناماس ورس یب و ترسح و یتیاضران و هلان

 

 دادعتسا نیا مناوتیم هنوگچ نم ؟مراد يدادعتسا هچ نم « :میسرپب ،یگدنز زا ،دوخ زا ،ألخ سح ربارب رد	رگا اما

 هب ار تالاوس نیا خساپ ،دروآیم دوجوب هک یتاقافتا اب یگدنز ،»؟منک تمدخ مناوت یم هنوگچ نم ؟منک افوکش ار

 .مینکیم ادیپ یگدنز رد ار دوخ هار هجیتن رد و دهدیم	ام

 

 هب دنچ ره ،یقافتا ره هب هجیتن رد و مینادیم لیدبت يارب یتصرف ار یگدنز میسانشب ار دوخ یقیقح تیوه یتقو

 باوج و میسرپیم تسرد ياهلاؤس دوخ زا ،یگدنز زا و مینکیم هاگن دشر يارب یتصرف مشچ هب راوگان رهاظ

 ،شنیب نیا و تسا یلاعت و دشر هار عورش ،طوقس ای تسکش هک مینادیم تلاح نیا رد .مینکیم تفایرد تسرد

 یگدنز میشاب هتشاد يراتفر نینچ رگا دیوگیم يولوم .دنکیم راومه	نامیارب ار هار یتخس و ناسآ ار درد شریذپ
 میوش لیدبت هک درک دهاوخ کمک ام هب و داد دهاوخ رارق فطل دروم ار ام هکلب درک دهاوخن اهر دوخ لاح هب ار ام

 .میشخردب رتشیب زور هب زور و



 

 یتراشا ربلد ِيوس دنک لد هک مَد نآ

 یتراشا رَس اب و رَس یب هب دسر رَس نآز

 

 رد یمایپ یگدنز زا ،مایپ نآ روخ رد و ،میتسرفیم یمایپ یگدنز هب دوخ راتفر ای و راتفگ و رکف اب هظحل نیا رد

 یمن هک مینادب ینعی ،میشاب »رس یب« انالوم لوق هب و دشاب هدش هدوشگ ياضف زا ام شسرپ رگا .مینک یم تفای

 دوش یم يراج ام نهذ هب قالخ راکفا لیس ،دهدب ناشن ام هب ار تسرد ریسم میهاوخب »وا« زا توکس رد و میناد

 اهنت و میشابن میلست و مینک تمواقم ینعی ،میشاب »رس اب« رگا اما .دنک یم تیاده دشر ریسم هب ار ام یگدنز و

 هتشگمگ و میدنبیم دوخ رب ار قالخ راکفا دورو هار ینعی .مینکیم مورحم یگدنز فطل زا ار دوخ ،مینک تیاکش

 .مینزیم اجرد قافتا رد نادرگرس و

 
 دوب تسَلَا ِزور هب هک یتراشا گنر نآز

 یتراشا رفاک و نمؤم ِناج هب دمآک

 

 دوجو مامت اب هک يزیچ ،تسا شاعترا عون زا ،دنک یم ءاقلا ام هب و دزادنا یم ام لد هب هظحل ره یگدنز هچنآ

 ره ،میربب رس هب روضح رد و ،میشاب	هتخومآ ار ییاشگاضف ینعی ،میشاب نموم هظحل نیا رد رگا ،مینک یم شسح
 ،میشاب رفاک رگا یلو ،مییوگیم هلب نآ هب ،دشاب هتشاد تافانم ام ةدش یطرش ياهرواب اب مایپ نیا هک مه ردقچ

 .مینکیمن سح ار شاعترا نیا ،میوشیمن میلست و مینکیمن توکس رگا ،میشابن یگدنز سنج زا هظحل نیا رد ینعی

 

 دیسررد رحب نآ زک ،فطل و رهق هک اریز

 یتراشا رهوگ هب و تسیتراشا گنس رب

 

 یم ام هب ییاتکی يایرد زا یجاوما نوچمه ،لک درخ ،یگدنز فرط زا	هظحل ره هچنآ ندوب فطل و رهق هک ارچ
 رهق دروم ییوگ ،مینک تمواقم گنس نوچ رگا .میشاب یسنج هچ زا هظحل نیا رد ام هک دراد نیا هب یگتسب دسر

 .میریگیم رارق فطل دروم ییوگ ،میشاب میلست و یگدنز مظن اب يزاوم	ینعی ،رهوگ نوچ رگا و میریگیم رارق

 
 شاب شیوخ ِلاح رب هک ،تسیتراشا گنس رب

 یتراشا رگید ،مَد ره تسا رهوگ رب

 



 ار درد هک یتقو یلو .دنکیم اهر دوخ لاح هب ار ام مینکیم تمواقم و میتسه تخسرس	هکیتقو ،یگدنز ییوگ
 .دتسرفیم ام يوس هب اشگ هار و دیدج یمایپ هظحل ره ،مینکیم توکس و میریذپیم

 

 تسوا دنب شقن نآ و یشقن هدرک گنس رب

 یتراشا رَزآ ز شقن ِيوس هظحل ره

 

 اهراب و اهراب قافتا نآ ییوگ ،قافتا يروآدای اب و میتفایم هلت هب قافتا رد ،مینکیم تمواقم قافتا لباقم رد یتقو

 .دوشیم رارکت

 

 وا تخادُگ ،تراشا دیسر رَهُگ رد نوچ

 یتراشا رَّوَنُم هچ ،نیرفآ ،تنسحَا

 

 یگدنز ماغیپ و میوش یم شعترم قشع هب ،میریذپیم هناهاگآ ار درد و میوشیم میلست قافتا لباقم رد یتقو اما

 .»!يرثوم و یلاع ییامنهار هچ ،نیرفآ ،تنسحا« :مییوگ یم یگدنز هب باطخ و مینکیم تفایرد قافتا زا ار

 

 شوج رازه دص رَهُگ درک زادگ زا دعَب

 یتراشا رذآ ِفَت زا دیسریم نوچ

 

 هظحل ره ینعی .میشوجیم دسر یم ام هب یگدنز فرط زا هک یقشع ترارح رد ،میوش یم شعترم قشع هب یتقو

 رکف و میوشیم کیدزن دوخ يدوجو تقیقح هب رتشیب هچ ره ام و دوشیم يراج ام رد قشع و میوش یم میلست

 .دنوشیم رت قالخ و رت هتخپ ام ياه

 

 تفرگ ناهج رد ناهج و تشگ رحَب و دیشوج

 یتراشا ربکا ِدزیا ِز شدمآ نوچ

 

 و یمسج دعُب هک دنک دشر ردقنآ ام يونعم دعُب و دریگ تروص لیدبت ات دنک یم ادیپ همادا ،ندیشوج نیا ردقنآ و

 .مینک تفایرد ار یگدنز	مایپ یقیرط هب ام هک دتفا یم قافتا یتقو همه نیا و .دریگب رب رد ار ام ینهذ

 

 نید ِسمش و زیربت ز تسا یتراشا ار ام

 یتراشا رثوک ۀمشچ ز ار هنشت نوچ



 

 ۀمشچ هب و درک تفایرد ،هدیسر روضح هب ناسنا کی ،سمش قیرط زا ار یگدنز مایپ دوب یهاگآ ۀنشت هک انالوم

 هب ات مینک نیرق هدیسر روضح هب ياهناسنا اب ار دوخ زین ام هک دشاب .تفای تسد یگدنز نایاپ یب قشع و درخ

 .اهر ،مغ زا و میوش هدنز قشع

 

 مارتحا اب

 ��هوکش


