
  مالس اب

 

 .دنک یم تیلاعف هب عورش هدش یطرش نهذ ،دنک یم تواضق دب ای بوخ ار نآ نهذ هک دتفا یم یقافتا یتقو

  »يدب« قافتا ،نهذ رظن زا ،قافتا رگا ،دنک یم رورم ار تسا هدش قافتا نآ هب رجنم و تسا هتشذگ هچنآ بترم

 رد ار شزیگنا مغ ناتساد و دزادرپ یم نارگید و دوخ شنزرس هب و دنک یم مشخ ای طبخ ساسحا ناسنا ،دشاب

 و اه تیقفوم فال و ،دنک یم رورغ ساسحا ناسنا ،دشاب »یبوخ« قافتا ،قافتا رگا و .دنک یم لقن یعمج ره

 هچ ،تلاح ود ره رد ناسنا نهذ نمض رد .دوش یم تیوه مه قافتا نآ اب حالطصا هب و دنز یم ار شیاه هتشاد

 نینچ ،دش هنوگنیا هک لاح هک ،هدنیآ دروم رد ندیشک هشقن هب دنک یم عورش ،بوخ هچ و دنک یبایزرا دب ار قافتا

 یم دیما و میب ياهناجیه راچد ،قافتا ندوب بوخ ای دب بسح رب و ،نانچ و دش دهاوخ نینچ و منک نانچ و منک

 .دوش

 

 زا ،دننک یم رود دوخ لصا زا ار ناسنا هک نهذ توکس مدع و نهذ ياه تیلاعف نیا ي همه مینک تقد رگا

 ،نابز و نهذ توکس مدع مهم لماع کی سپ .قافتا ندوب دب ای بوخ دروم رد تواضق .دنوش یم عورش تواضق

 میتشاد هطاحا یتسه لک هب رگا هک ارچ ،میزیهرپب تواضق زا هک دننک یم هیصوت هشیمه نافراع و تسا تواضق

 .تسا یبسن رما کی تاقافتا ندوب دب و بوخ هک میدید یم

 

 لباقم رد یتقو ناسنا اما ،تسا نکمم ریغ يرما یمسج ساوح هب هیکت اب و نهذ اب یتسه لک هب نتفای هطاحا

 دوخ اب ،دنک یم ربص ،دهد یمن ماجنا ار نهذ هدش یطرش لمعلا سکع ینعی ،دنک یم ییاشگاضف قافتا کی

 ،شنکاو مدع و ثکم تاظحل نیا زا یکی رد تسا نکمم ،دزادنا یم هفقو خساپ و قافتا نیب و دنک یم تولخ

 يورین کی دوجو هب وا و دورب رانک اهرواب و نهذ ي هدرپ ،نآ کی رد ینعی ،دوش هدز شلد رد یهاگآ ي هقرج

 تفگش تفایرد نیا و .درب یم یپ دنک یم طبترم یمسج ساوح زا رتالاب یحطس رد یتسه لک هب ار وا هک یئرمان

 نتسناد نامیا و رفک ،اه ندید انشآ و هبیرغ ،اه ندرک دب و بوخ و اه تواضق ي همه هک دوش یم ثعاب زیگنا

 شدوخ نیب يا هلصاف و توافت چیه صخش و دنورب نیب زا اهداضت ي همه لک روط هب ،اه ندیمان ابیز و تشز ،اه

 .دنکن ساسحا  رگید ياهناسنا و

 

 .دنوش یم وحم و دنزوس یم مه اب نآ رد ،اهداضت ي همه ینعی ،کشخ و رت هک تسا قشع شتآ نامه ،شتآ نیا

 اه هشقن و اه شقن ي همه ،دور یمن هدنیآ و هتشذگ هب رگید نهذ ،دنک یم ادیپ يرگید يانعم زیچ همه رگید

  .دنهد یم تینما سح و شمارآ هب ار دوخ ياج و دندنب یم رب تخر ناسنا لد زا دیما و سرت و دنزیر یم مه رد

 

 :دیوگ یم نخس شتآ نیا زا ،890 ي همانرب عوضوم ،سمش ناوید 538 ي هرامش لزغ رد انالوم

 



 

 دنز رفاک و نمؤم رب ،دنزرب لد ِشتآ رگ

 دنز رَپ ینعم ِغرم رگ ،دوش ناّرَپ همه ْتروص

 

 یم هزاجا یگدنز هب ،یهدن ناشن شنکاو ،ینک لمات يا هظحل ،ییاشگب ار اضف هظحل نیا قافتا لباقم رد رگا 

 یتقو .دنک نشور تلد رد ار یهاگآ و قشع شتآ و دنک ادیپ یسرتسد وت لد هب ،ثکم ي هظحل نآ رد ات یهد

 تسد ندرک تواضق زا رگید ینعی  ،دنازوس یم دوخ رد ار يرواب ره ،دوش نشور وت لد رد یهاگآ و قشع شتآ

 غرم یتقو .ینز یمن تشز و ابیز ،رفاک و نموم ،دب و بوخ بسچرب سک چیه و زیچ چیه هب و ،يراد یم رب

 .دنوش یم دیدپ ان و دنشک یم رپ دب و بوخ زا وت تاروصت ي همه ،دنک هنال وت لد رد یهاگآ

 

 
 دوش نافوط ۀقرغ ناج ،دوش ناریو همه مَلاع

 دنز رهوگ رب بآ نآ ،دش بآ واک يرهوگ نآ

 

 ،يدوب هتفرگ رظن رد یناکم و یشقن یسک ره يارب نآ رد و يدوب هتخاس تدوخ يارب هک ینهذ كراپ ،نهذ  ملاع

 نیا لد رد هک ارچ ،یسرت یمن رگید وت و دوش یم ناریو هدش هدوشگ ياضف رد هدش داجیا یهاگآ نافوط رد

 درک یم یعس هک ،یمسج شوه ،ینهذ نم .يا هدش »هظحل رد روضح« شخب تاجن یتشک رب راوس ،نافوط

 ،دوش یم دیدپان روضح يرایشه رون عشعشت رد دروآ رد دوخ راهم رد ار سک همه و زیچ همه وت ياقب ظفح يارب

 هلعش ترارح رد ،یتسناد یم دنمشزرا هک يرواب ره  و دور یم نیب زا دیشروخ عولط اب بش یکیرات هک هنوگنامه

 ،دوش یم بوذ هک يرواب رهوگ ره ءازا رد و ،دوش یم بوذ تسا هدش نشور تلد رد هک یهاگآ و قشع شتآ ي

 دوجو رد قشع عشعشت ،دوش یم رتمک راد »نم« راکفا ششخرد هچ ره .ددرگ یم رتفافش و رتکاپ وت بلق رهوگ

 .دوش یم نایامن رتشیب وت

 
 ناهج ِشقن دوش ناریو ،ناهن ِّرس دوش ادیپ

 دنز رضخا ِدبنگ رب ناهگان دیآرب یجوم

 

 هچنآ ي همه ریز رد هک یبای یم رد ینعی .ینیب یم هنوگرگید ار ناهج و ،دوش یم راکشآ وت رب ناهنپ زار هاگنآ 

 یگدنز چیپ رد چیپ ي هکبش رد زیچ همه نآ رد هک ،ییرمان تسه ییایند ،ینک یم كرد دوخ یمسج ساوح اب

 جوم ناهگان .ینیب یم ایند نیا رد ار نوناق نیا يارجا یلجت وت و دوش یم هرادا قشع نوناق اب و تسا هتفات مه هب

 تفایرد زا .دبوک یم هودنا و مغ دوبک دبنگ رب و دریگ یم جوا ،دزیخ یم رب وت لد فرژ سونایقا زا كاردا و یهاگآ



 اهنآ هب طوبرم ياه ناجیه و اه رواب و يوش یم هدز تفگش ناهگان ،توکس تردق هب ندرب یپ اب ،يزار نینچ

 .ینک یم ادیپ هار روضح نامسآ جوا هب وت و دننکش یم مه رد هرابکی هب

 
 دوش دوَخیب یهگ ذغاک ،دوش ذغاک ملق یهاگ

 دنز رجنخ ياهظحل ره ،دوش دب و کین ِمصخ ناج

 

 یم تلد و نهذ ي هحفص رب »وا« عنص ملق ،دوش یم كاپ اه هنیک زا وت لد و اه رواب زا وت نهذ هک هاگنآ و

 ياهناجیه ي همه ياج یگدنز هب قشع روش و دنتسین هدش یطرش و راد »نم« رگید وت ياه رکف ینعی ،دسیون

 ،ینک یم ادیپ یگدننیرفآ تردق و يوش یم قالخ وت ینعی ،دنوش یم یکی ذغاک و ملق ییوگ هاگ  .دریگ یم ار وت

 یعس رگید ،یشاب هتشادن هسیاقم و تواضق هب یلیامت یتقو هک ارچ .يریذپ یمن تیوه ینیرفآ یم هچنآ زا و

 لکش وت نهذ رد »یتواضق« ره و يوش یم ندرک تواضق نمشد ییوگ .ینک هفاضا دوخ ياه هتشاد هب ینکیمن

 .يروآ یم رد اپ زا »تراظن«  رجنخ اب ار دریگب

 

 دوش یهاش ِتولخ رد ،دوش یهّللا هک ناج ره

 دنز رثوک رب كاخ زا ،دوش یهام ،دَوُب يرام

 

 یم هار ،یگنر یب ملاع هب ،ییاتکی ياضف هب ،»وا« تولخ هب ،دشاب هتشادن تینم ینعی ،دوش هنوگادخ هک یناج ره

 ات ناسنا ینعی .دوش یم ییاتکی يایرد یهام لاح ،يدام ناهج نابایب رد دوب يا هدنزگ رام نونک ات رگا و .دبای

 درد شدوخ مه ،نابایب رام نوچمه و تسا مورحم لک درخ هب یبایتسد زا ،يونعم يایند هب دورو زا ،دراد »نم«

 نوچمه ،یهام نوچمه ،دوش یم اهر »ام« و »نم« زا یتقو اما ،دناسر یم بیسآ نارگید هب مه و دشک یم

 .ددرگ یم هدنهد شرورپ و شخب تکرب شدوجو و ددرگ یم زاب تدحو سونایقا هب ،نافراع

 

 دوش ادیپ ناکمال رد ،دوش اجیب ِيوس اج زا

 دنز ربنَع رب و کشُم رب ،نیا زا دعب دتفا هک وس ره

 

 و نامز هب اه هتشاد نآ نوچ دوش یم ناکم و نامز ریسا دسانش یم  يدام ياه هتشاد اب ار دوخ ناسنا یتقو

 يایند نامه ینعی »ناکم ال« دراو ناسنا اهنآ زا ییاهر و اه یگدش تیوه مه ییاسانش اب اما ،دنراد قلعت ناکم

 ترسح هن ،دور یمن هدنیآ و هتشذگ هب رگید ینعی .دراد قلعت یصاخ ناکم هب هن و نامز هب هن هک دوش یم يونعم

 يراک ره هب دنک یگدنز یمامت هب ار هظحل نیا رگا دناد یم هک ارچ .دراد ار ادرف ي هغدغد هن و دروخ یم ار زورید

 .تسا تیقفوم نیع نیا و دریگ یم دوخ هب ار قشع ي هنادواج رطع دنزب تسد

 



 دنک یشیپ نارتخا رب ،دنک یشیورد رقف رد

 دنز رَجْنَس شَرَد ْيهقلح ،دَوُب ناقاخ شَرَد ِكاخ

 

 اب دهاوخب هک دنکیمن هسیاقم یسک اب ار دوخ رگید هک ارچ ،تسا تسیز هداس و تسین هاوخ هدایز ،یناسنا نینچ

 ینعی ،يدام يایند ناگراتس زا رتالاب یناسنا نینچ ماقم  هک .دیآ رد رترب نارگید رب يدام مالقا ندرک عمج

 نیرتدمآ راک و  دنتفا یم كاخ هب شدرخ لباقم رد نایاناد نیرتاناد  .تسا نادنمتورث و ،نادنمتردق ،نادنمشناد

 يدوجو تقیقح هب هک یناسنا ییاناوت و شناد ینعی .دنیآ یم شیارس رد رب نتساوخ ییامنهار يارب نادمآ راک

 .تسا رتالاب دننک یم یگدنز ینهذ نم ي هناسفا اب هک ییاهناسنا زا تسا هاگآ دوخ

 

 لد هب دیآ ادن مَد ره لِعتشم ِباتفآ زا

 دنزرس تعمش زاب ات ،لِهِب ار رَس نیا ِعمش وت

 

 یعمش اب رگا ،دنکیم نشور ار هار یعمش نوچمه و دوش یم يراج لد رب قشع ماغیپ روضح ياضف زا هظحل ره و

 هظحل ره ،دربب ار هنهک ياه رواب ي هلیتف رس یگدنز يراذگب و يوشن تیوه مه ینک یم نشور تروضح اب هک

 .دوش یم اریگ وت عمش

 

 ؟ینک ناهنپ ارچ ار رَس ،ینک ناناج ِتمدخ وت

 دنز رگرز ناک مخز زا ،دوش رتشوخ یمَد ره رز

 

 هبرجت ره رد روضح يرایشه .یسرتب ندش ناحتما هرابود زا ،ندش ون زا دیابن یتسه یگدنز تمدخ رد رگا سپ

 ششزرا دریگب رارق رگرز تسد ياه هبرض ریز رتشیب هچ ره الط هک روطنامه و دوش یم رتشزرا اب و رت هتخپ

 .ددرگ یم رت یلاعتم ییاشگاضف راب ره اب ،هبرجت ره ي هبرض تحت زین وت يونعم دعب ،دوش یم رتشیب

 
 لزغ نیا شوخشوخ تفگیم ،لزا ْيهداب زا دوخیب لد

 دنز رتشوخ نیا زا مَد نیا ،شَمَد دریگورف یم رگ

 

 رگا اما ،دوب هظحل نیا رد روضح بارش زا دوخیب و شوخرس لد هک دندش يراج نابز رب یلاح رد تاملک نیا 

 .تسا رترثوم و رتشوخ نانخس نیا زا رایسب هک دوش یم يراج هظحل نیا رد »وا« مد ،منک توکس

 

 ،مارتحا اب
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