
 رما ِتعاطا ،مزح ِقوذ

 

 وا هک تفگ وا هب داتسا .دریذپب يدرگاش هب ار وا هک تساوخ وا زا و دیسر يايونعم داتسا هب یصخش يزور

 لاح ،دَشاب« :تفگ و دش یضار داتسا ،صخش ناوارف يهبال و سامتلا زا سپ .درادن ار وا يدرگاش یگتسیاش

 درگاش .دهد ماجنا هک تفگ وا هب و درک فیدر راک هملاع کی سپس ».یهد ماجنا یتسیاب ار میوگیم هک ییاهزیچ

 داتسا ،منکب راک دیاب نم هک همهنیا«:دیسرپ داتسا زا .دایز مه ردقچ و تسا تخس راک ردقچ هک تفگ دوخ اب

 مهاوخیمن نم سپ« :تفگ هلصافالب درگاش ».دنکیمن اهراک نیا زا داتسا «:تفگ داتسا »؟دنک راک هچ یتسیاب

 »!موش داتسا هنوگچ هدب دای نم هب ؛منک يدرگاش هنوگچ مریگب دای

 

 تسد تسود یگدنب تدادن نوچ

 ؟تساهتساخ تااجک زا یهاش لیم

 3339 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 نزن راج .يا هدش یسَک هک درادن تَرَب رود ؟یتفرگ دای یک زا نادب ،یتفرگ دای یملع رگا دنیامرفیم انالوم ترضح

 ار تدوخ .نک مزح .درادن يریثات هظحل نیا رد نم نوکس رب يزیچ چیه و مداتسا و ماهدش هدنز ادخ هب نم رگید

 :نکن هجوت بلج .هدن ناشن

 

 رادیم شنماد ریز هب رادیب ِلد نیا تسا غارچ

 دراد رش و روش شیاوه ،رذگب اوه و لاح نیا زا

 563 لزغ ،سمش ناوید

 

 ،ادخ نانخس زا ،تايونعم داتسا زا دیاب ؛يریگب دزم ادخ زا یهاوخیم رگا هک دننکیم دیکات زین ظفاح ترضح

 ،يوزج لقع اب دنکیم هتکید وت هب تاینهذ ِنم هچره و یتفویب یگدینامه قودنص يوت هکنیا هن .ینک تعاطا

 .قشع رپ ندش زاب .نورد نامسآ هب یبایهار و اهیگدینامه زا ندنک ،تشاعترا نتفر الاب ینعی مه دزم .ینک تیعبت

 :رکف يور زا هن ،لد يور زا نتفگ مشچ .طرش و دیق نودب ،هظحل نیا قافتا شریذپ

 

 یسرن ییاج هب هار نیا رد هدرُبان یعس

 ربب داتسا تعاط یبلطیم رگا دزم

 250 لزغ ،ظفاح ناوید

 



 ،اهندیسرپ لاوس نیا یپ زا هک نیبب رتدوز ینعی .شاب هتشاد مزح لاوس ندیسرپ زا ،يونعم هار رد امین ياقآ

 ِراشف نیا رود هک ییاضف قیرط زا و مدع زکرم اب ،دروآیم راشف تنهذ هک هچره .دوشیم هدییاز رگید ياهلاوس

 هک وگن .نک رارقا دوخ ياهمنادیمن هب هشیمه .شاب هتشاد ربص .وگم چیه و نک هراظن ،هدش هدوشگ ینهذ ِنم

 .وشن لفاغ هدمآ شیپ ِتصرف نیا زا .منادب مهاوخیم هک وگن یتح .منادیم ار زیچهمه نوچ مسرپیمن لاوس

 راشرس و سفن بحاص هک یعقوم ات نادب و شاب هتشاد اوقت .ینهذ ياهنم ياهنیم يور دوریم تاپ ،ینک تلفغ

 :تاینهذ نم يارب هک هتبلا .تسا رهز تیارب دیآیم شیپ هچره و یمهفیمن ار تعاطا قوذ ،یتسه یگدینامه زا

 
 روخیم نوخ كاخ نایم لفاغ يا یسفن بحاص وت

 دشاب نیبگنا نآ ،دَروخ يرهز رگا لد بحاص هک

 264 لزغ ،راطع ناوید

 

 زا تبوخ لاح شیب و مک زین و هدش مدع هچمین زکرم نیا هکنیا زا سرتب .نک هشیپ اوقت .نک رما تعاطا طقف 

 يهدید نیزگیاج ار رظن يهدید .دهد ناشن وت هب ار دوخ و درادرب خر زا هدرپ رای ،یمَد ،دیاش عقوم نآ .دورب نیب

 :ینکیم اهیگدینامه کنیع تشپ زا دودحم

 
 هدید تَمَد کی ددرگب ،اوقت يهطقن زا رگا

 دشاب نیشتآ لیم هدیدرگ يهدید يازس

 264 لزغ ،راطع ناوید

 

 الصا .مهاوخیمن وت زج یچیه نم .متسه اهیگدینامه زا نایرع نم ،ایادخ ییوگیم وت هک تسا مد نامه نیا

 !نک افج ورب یهاوخ ،اشخبب ایب یهاوخ ،ماوت رما يهدنب .مهاوخیمن مه نامه

 

 ؛ییادج نیا زا هتسخ و هدروخ مخز .مرادن یشناد چیه ،مرادن یتشِک چیه ایادخ میوگیم هک تسا یمد نامه نیا

 نابنجب رس :ییوگیم تیاهنیب ِقشع اب و يراخیم ار مَرَس عقوم نآ .ناور ملد زا نوخ ،يراج منامشچ رب کشا

 .وگم چیه رس هب هک زج یلب هک

 

 مرادن تشِک :لد وت هب دیوگب هک مَد نآ کنخ

 يراکب هچنآ وت ِیپ دَیورب :هک ییوگب وت

 2814 لزغ ،سمش ناوید

 



 یمامت .منکیم تعاطا اوقت و زیهرپ و رکش و ربص و مزح اب ،ینک رما ؛وت رما يهدنب موشیم نم هک تسا عقوم نآ

 نامه .درک دنهاوخ يرای ارم مه یناگدنشاب .مربیم راک هب قشع و تقادص اب ،ناهج هاش هب تمدخ هار رد ار مناوت

 نهذ بش نیا رد هک دنیآیم نم کمک هب العا ءالم زا ،نورد نامسآ زا ،هدش هدوشگ ياضف زا هک ییاهيژرنا

 :موشن مگ

 

 قداص و دوب رن وک قشاع نآ هدنب نم

 دبای یهلُک هَم زا يزیخبش و یتسچ زک

 

 دشاب هَم هرمه بش دشاب هش تمدخ رد

 دبای یهپس هَم نوچ العا ءالم زا ات

 599 لزغ ،سمش ناوید

 

 مرگ تشپ دشاب دیشروخ زا هکره

 مرش هن ،ار وا میب هن ،دشاب ور تخس

 4139 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 نم .مرش هن ، مراد سرت هن ،دنشاب هتشاد ارم نتخادنا دیدرت و کش هب دصق ،دنریگب هرخُس هب ارم نارگید هکنیا زا

 :ماهتشاذگن اپ ریز ار تسلا هظحل نیا رد

 
 اجک زا تسکش و مرش ،اجک زا تسم ِقشاع

 ییتسلا يورگ رگ ،ییدوب حیقو و گنش

 2484 لزغ ،سمش ناوید

 

 

 :ماهدرک ادیپ هار ادخ ِرظنم هب نم .درادیمن زاب هار زا ارم ادخ رما ِتعاطا اب هارمه ،مزح قوذ

 

 وت هک رما نآ رد هصاخ مَاوت ِرما ةدنب

 نم ِرظنم ِيوس هب نک رظن ،زیخ :مَاییوگ

 2001 لزغ ،سمش ناوید

 

 



 :دریگیم تاشن رما قوذ نیا زا هک نامه .مروآیم دای هب ار ادخ رمَخ ياهوج نآ

 

 رمَخ ياهوج نآ ِسکع زک دَوُب ای

 رما قوذ زا مَرَب وب مدرگ تسم

 2519 تیب ،مراهچ رتفد يونثم

 

 :امین ياقآ هک میوگیم دوخ هب رخآ رد

 

 ناتتفا رد دوش زجاع نوچ وید

 نایسنا نیز وا دیوج تناعتسا

 1221 تیب ،مجنپ رتفد يونثم

 

 زا یناسک هچ دشاب تدای .دوش هتسخ وت زا لد ِلها ِلد ادابم هک يوشن یچیه هب رورغم هک دشاب تساوح و سرتب

 گس يهزادنا امین ياقآ .یتسه یناسک هچ نویدم مه ار تکدنا ِیهاگآ ردق نیمه و دندروآرد ار وت یبالجنم هچ

 ؟هن هگم ،يدلب ار يرادافو و تفرعم هک

 

 ناوختسا يدروخ هک لوا ِرد نآ

 نامم ار نآ رازگ قح و ریگ تخس

 316 تیب ،موس رتفد يونثم

 نکن كرت ار اج نآ :نامَم ار نآ-

 

 رسارس ینامع يایرد رگا

 يدیکچ يو زک رگن يربا نآ رد

 2663 لزغ ،سمش ناوید

 

 مارتحا و قشع اب

 

 اداناک زا امین


