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 شروز دوب نکفا درم هک مهاوخ یم خلت یبارش

 شروش و رش و ایند ز میاسایب مد کی ات هک

 278 لزغ ،ظفاح

 

 هدش ام یگدنز ي هراک همه ییوگ لاح و میتخاس دوخ هک ینهذ نم ؟دسر یم ینهذ نم هب شروز بارش مادک

 ،دنک یم دب و بوخ و تواضق ار اه تیعضو هنهک ياهرواب ساسا رب .دنیشن یمن راک زا يا هظحل و تسا

 هکنیا يارب همه نیا ،دناجنر یم و دجنر یم ،دنک یم هلداجم ،هملاکم ياجب ،دنک یم موکحم ،دنک یم تمواقم

 .دنک هولج رترب

 

 نانچ ار ام هک یبارش ،دنکیم »ناسکی« بارش بلط یگدنز زا ،سمش ناوید 1702 ي هرامش لزغ رد انالوم

 نامه تسرد .اهشقن زا غراف میوش قفاوم و عمج همه و مینک اهر ینم و ییام زا دوخ تسد ود هک دنک تسم

 یسک ره .دنریگ یم رارق یناسکی تیعقوم رد همه ییوگ دسر یم ارف هک گرم ،دتفا یم گرم ماگنه هک یقافتا

 رگا هک دشاب عوضوم نیا زا یهاگآ بارش ،ناسکی بارش دیاش سپ .دورب و دنک اهر ار زیچ همه دیاب گرم ماگنه

 زا یهاگآ .درادن يرترب يرگید رب سکچیه ،میریمب اه ییاراد و ،اه تفص و اهرواب و اه شقن ي همه هب تبسن

 .دنراد هرهچ کی همه ناتسداد و لیکو ،دهاش ،یضاق ،مهتم ،یکاش یهلا لدع هاگداد رد هکنیا

 

 یم رتشیب ار دوخ هن نارگید اب دروخرب رد رگید ،مینک رظن رگید ياهناسنا هب و یگدنز هب هاگن نیا اب یتقو

 رب نامیاهرواب هک يدب و کین ياه باقن هن ،مینیب یم ار »وا« دوجو ییابیز همه رد رگید ،رتمک هن و مینیب

 تاذ هک ،میزرو یم قشع اهنت .مینکیمن داجیا درد و ،میشک یمن درد ،میجنر یمن رگید هاگنآ ،دناهدز ناشهرهچ

 .چیه رگید و تسا قشع ام

 
 میشاب عمج هلمج ات ،ناسکی ِبارش هِدرَد

 میشارَتورف کیکی ار دوخ ياهشقن ات

 1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 چیه هک نک داجیا اهناسنا کت کت رد ار یهاگآ نیا ،نک رپ یهاگآ و قشع زا ار ام ي هظحل ماج ،یگدنز يا

 ،تیسنج ره اب ،نابز ره اب ،تسوپ گنر ره اب ،نییآ و کلسم ره اب یناسنا ره هک ،درادن يرترب يرگید رب سک

 ان ياه تیوه نیا ،ار یتیراع ياه شقن نیا مه کمک اب و میسرب تدحو هب مه اب همه ات .دراد یگدنز قح

 .میوش اهر ییادج جنر و درد زا و میدنویپب »وا« هب ، رگیدکی هب ات .میشارتب ،دناهدرک ادج مه زا ار ام هک ار لصا



 

 میدرگ بآ ِگنرمه میدرگ باوخ شیوخ زا

 میشاتهجاوخ هلمج ام ،میتخرد کی ِخاش ام

 1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،هزیتس و تمواقم زا تسد و ،میوش دوخیب دوخ زا ات ،دورب باوخ هب ینهذ نم ات نک تسم قشع بارش زا ار ام

 مه اب همه اهناسنا ام هک .مینک روبع اه توافت رانک زا ایوپ و ناور بآ دننامه و ،میرادرب رظن هتوک ياهمهف زا

 تخرد زا يا هخاش کی ره ام ،درادن يرترب يرگید رب کیچیه هک ،تخرد کی ياه هخاش نوچمه ،میربارب

 تمدخ رد همه و .یگدنز سنج زا ،»وا« دادتما ،قشع سنج زا ،میتسه سنج کی زا همه ام ،میتسه یگدنز

 .یقشاع راک رد و میتسه یگدنز

 
 میراکشآ ِناهنپ ،میراد قشع ِعبَط ام

 میشاف قشع ِيوک رد ،ناهنپ قشع ِرهش رد

 1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .تسا هدش رگ هولج ناسنا تروصب هک ،میتسه یندیدان روضح يرایشه نآ ام ،تسا قشع ام ي همه تاذ هک

 تروص ،ام شقن و ،تسین ندید لباق ،تسا ناهنپ ،روضح ياضف رد ،قشع رهش رد ،ام يونعم دعب ،ام لصا

 .راکشآ ،قشع يوک رد ،ایند نیا رد ام رهاظ

 
 مینیشِن دوخ ِروگ رب ،مینیب هدرُم وچ ار دوخ

 میشارخ ور هحون رد ،مینیب هدنز وچ ار دوخ

 1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

 یم يا هحتاف شمارآ رد و هتسشن دوخ روگ رس رب ،مینیبب هدرم بذاک ياه تیوه هب تبسن ار دوخ هک نامزنآ

 یعقاو تبیصم هک ارچ .میشارخ یم دوخ تروص یتحاران زا ،مینیبب هدنز دوخ رد ار ینهذ نم هک هاگنآ و میناوخ

 .دشاب هدنز و رادیب ام نورد رد ،ینهذ نم هک تسا نیا
 ام ِلد ۀنیآ رب دَیور هک یتروص ره

 میشالَق ام هک اریز ،دراد شالَق ِگنر

 1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



 یگدش تیوه مه زا يراع و زاین یب ،يونعم ناسنا ،تسا تروص و شقن ره زا يراع فراع ناسنا لد ي هنیآ

 .تسین شیب یبیرف هک دناد یم ،دنیب یم دوخ لد رب یشقن رگا سپ ،تس اه

 
 مینار بآ ِيور رب ،مینایهام ِعمج ام

 میشاپ كاخ ِيور رب ار سَوَهلاوُب ِكاخ نیا

 1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هک میا هدروآ رطاخ هب یلو ،دناهدش اهر یکشخ رد هک میراد ار ینایهام لاح ،يدام يایند رد اهناسنا ام

 سپ ،میشاب روانش قشع و روضح ياضف رد یهام نوچ دیاب و ،تسا تفرعم و درخ سونایقا ،ام یلصا هاگتسیز

 و دازآ و میهد یم سپ یکاخ يایند نیا هب ،دنارورپ یم دوخ رد هزات سوه کی راب ره هک ار یکاخ نهذ نیا

 .میراپس یم قشع سونایقا بآ هب نت ،اهر

 

 میناسِلفُم ِلیخرَس ،میدید قشع ِکلُم ات

 میشامُقیب ِراّجُت ،میدید قشع ِدقن ات

 1702 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هب ار ام ات ،میدش ناسلفم يهتسد رس و میدرک اهر ار يدام تاقلعت ،میدید ار قشع تکلمم لالج و هوکش ات هک

 ،دقن ،دوش یم ار ببس یب يداش هک میتفایرد یتقو ،میدید ار »وا« نوکیف نک ،قشع دقن ات .دنریذپب هاگراب نآ

 یم هدنیآ رد یتخبشوخ ندروآ تسدب ي هیامرس هک ار اه یگدش تیوه مه ،درک هبرجت هظحل نیمه رد

 ي هیامرس اب هک تسا نکمم ینامز اهنت ،قشع تراجت هک ارچ ،هیامرس یب يرجات نوچمه ،میدرک اهر ،میتسناد

 .میشابن تیوه مه دوخ يدام
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