
 ��روضحجنگ هارمه ناتسود و��زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس
 
 2777 لزغ و 910 همانرب

 
 ✨یگراچیب هراچ✨ 

 
 نیا .منک یگدنز شهت ات و لامک و مامت ار یگدنز مراد قح نم ،موش هنداواج ات مهاوخیم ونهبونِ یگدنز هظحلره و ماهدنز نم
 و يرادیب زا یحطس هب ندیسر روظنم نیا يارب نم هراچ .دنکیم ادیپ ققحت ادخ ِتیدبا و تیاهنیب هب نم ندش لیدبت اب هتساوخ
 :هک مسرب هجیتن نیا هب و منک كرد ًاتقیقح هک تسيرایشه
 
 .نوریب مرپب نهذ زا دیاب سپ ،تسین متسه هدنز يرایشه و هجوت هک نم يارب یگدنز ياج نهذ -1
  .دنهدب نم هب هک دنرادن یندوب و یگدنز چیه دتفایم نآ يور مهجوت و يرایشه ینعی دهدیم ناشن نم هب نهذ هچنآ -2
 
 
 ینک يزومآهراچ ار ناج هک یحبص نآ داش��
 ینک يزور یگراچیب شُت هک دبای وا هراچ��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .هدش یهاگآ و يرایشه زا حطس نیا هب کیدزن یلیخ ناسنا هک ،هداد ار کیدزنِ حبص نیا دیون زیزع يانالوم
 
 .منک یگدنز ،مامت و رُپ روطچ هک دوشیم هتخومآ مناج هب هظحلنیمه هظحلنیاِ یگدنز = هظحلنیا هراچ
 :دهاوخب ار شدوخ طقف ادخ زا هک دوشیم یسک بیصن یقیقحِ یگدنز نیا
 هدشهدوشگ ياضف = ادخ
  
 بلطم هس نیا هک موش رایشه ردقنآ مهاوخیم طقف ،منکیم تفایرد يرمتسم و مهس و يزور ناونعهب ار یگراچیب طقف ادخ زا
 :دوش لاعف و هدنز منورد رد
 .تسین یگدنز ياج نهذ -1
 .درادن یگدنز دهدیم ناشن نهذ هچنآ -2
 .درادن تقیقح دهدیم ناشن نهذ هچنآ -3
 
 
 دنزیم هیخب لقع ،دناردیم هماج قشع��
 ینک يزودلد وت نوچ ّدردب هرهَز ار ود ره��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .یگنادواج و تایح هراچ ِنتفای دیما هب ،دوشیم دنلب يرکف اب هارمه و هدش نهذ ِدراو بترم ،حطس نیا هب ندیسر زا لبق يرایشه
 تاجن نهذ لاگنچ زا ار يرایشه و هدرک هراپ ار رکف سابل ،دنادیمن لوبق لباق يرایشه يارب ار ّتلذ و يراخ نیا هک قشع اما
 .دهدیم
 دیدج رکف اب ار رکف یگراپ نیا و هتسنادن لوبق لباق ار ینهذنم هب ندش کچوک و مدع ياضف رد ندوب ،شیدنارودِ لقع یفرطزا
 !دور شهاک رد ینهذنم ِناج ادابم ات دزودیم
 
 ؟؟؟... ،فطل و رهق ،فطل و رهق ِیک ات
 يادخ يا وتِ روضح زا هچراپکی مزکرم یتقو ،دریگیم تسدهب ار زکرم و هتشاذگ لقع و قشع نیب هزیتس نیاِ نادیم رب مدق قح
 ار هزیتس زا هراپهراپ ِلد وت و هدمآ شیپ »تقوهللاعمیل« ،دنوریم هیشاح هب ،روضح نیا تمظع زا لقع و قشع ،دش ریظنیب
 .يزاونیم و يزودیم
 
 دود وچمه مدرگ تسین و دوع وچمه مزوسب شوخ��
 ؟ینک يزوسلد وت نوچ ،دشاب هچ شزوس زا رتشوخ��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 



 يداش اب منامیم ،روظنمِرظان و يدتهمِيداه ،یضرِمیضار ِتلاح و يرایشه رب يرایشه قابطنا ِكرابم تقو نیا رد هچره
 .دوشیم هدنکارپ مدعب راهچ رد قشع يوب ،موشیم »تسین« ینهذنم یّمهوت دوجوهب و مزوسیم
 .متسه اهندش رادناج و اهنتخوس نیا قاتشم نم .دنازوسیم ار همه دیسر مایگدینامه زا رپ زکرم و لد هب هک قشع شتآ

 
 
 ینز لد ِهار و یشوپرد رهق ِسابل هگ��
 ینک يزووالق ییآ ،سابل ینادرگب هگ��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 كاپ ياهناج هک یهار ای و دریگیم شیپ رد ار يراکبارخ و ینهذنم هار ای :دراد باختنا ود هظحل ِقافتا اب ههجاوم رد يرایشه
 .دناهداد سردآ
 :تسا مهارمه باختنا ود ره رد ادخ
 ههاریب هب يراد هک هدش دراو میرایشه رب )... و سأی ،شجنر ،مشخ ،درد ،یگتفرگ ،ضبق( لثم دولآرهق هرهچ اب ینهذنم هار رد
 !اهيوشیم رود ییاتکی تشهب و هظحلنیا زا يراد !اهيوریم
 سپ ،يوریم ههاریب هب يراد ،تسین بوخ تلاوحا و لاحِ عاضوا هک يوشیم هجوتم وت و دنزیم ار لد ِتسردان ِباختنا ِهار سپ
 .میقتسم طارص رب درگرب و هدرک هبوت ،تیاکش و هلان ياجهب

 
 رب تکرب نارازه و ببسیب يداش و رهم و فطل تروصهب ادخ رابنیا ،مدیزگرب ار حور ِلوصا و رون و ینشور هار رگا اما و
 ،تسوت يامنهار ،نورد رد فیطل رون و فیرظ يوب نیا ،ییآیم تسرد يراد وت و تسا نیمه هار !هلب :هک دوشیم دراو میرایشه
 .ایب و ریگب ار شلابند
 
 نئمطم ِسَْفن ِشخبربنع ِواگ يا رچب شوخ��
 ینک يزوپ شوخ وت را تسا لالح لحاس نینچ رد��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هدیدنسپ ینعی :یضرم« و ،»زیچهمه و سکهمه زا دونشخ ینعی :یضار« هک نونکا !هتفاینانیمطا و هتفرگ مارآ سفن يا
 رد !درگرب ،تسيرایشه نما هناخ هک ییاتکی ياضف هب ،تراگدرورپ يوس هب نهذ نماان هناخ زا ،یتسه »زیچهمه و سکهمه
 ره و ياهدش ادخ سنج زا وت نوچ ،تسا لالح دتفیب نآ يور تهجوت ینعی يروخب هک هچره ،هدشمدع ِزکرم اب یشاب هک اجنیا
 ار اهيرایشه هیقب تشاعترا و ینکارپیم قشع يوب ،ینکیم تکرب و رون هب لیدبت ار همه ،تسا سنج نامه زا زین ترکف و راک
 .دنکیم يزووالق مه
 و يداش نیا و شاب شوخ سپ ،يدوب نهذ نماان هناخ رد هک دوب ینامز يارب زیهرپ ،درادن انعم اجنیا رد يزیهرپ چیه رگید
 !تنایفارطا و تدوخ ِدوجو ياراوگ تکرب

 
 ینک يزات ِبکرم و بسا ِعمط هک ،يایطوط��
 ینک يزوت هماج و رعَش ِلیم هک ،يایهام��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ترَس رد راویطوط و هتخومآ نارگید زا ار همه ،دمهفیمن مه ار مادکچیه هک ،دنزیم تنهذ رد هک فرح همه نیا اب ینهذنم
 هدنیامن مه وا ،هدیسر نایاپ هب يرایشه هب تمدخ يارب شنارود رگید هک دیوگب ینابزیب ِنابز هب دهاوخیم ،دنکیم رارکت دراد
 هب شساوح طقف هک ینهذنم رخ زا وت ات ،دنک شیاهيراکبارخ زا دیماان و هتسخ ار وت دهاوخیم ،دنکیم راک وا يارب و تسادخ
 زا ،هدرک رود یلصا ریسم زا ار وت اهگنسرف یگدینامه کیِ ندروخ عمط هب هک هدش رایسبهچ و تسا ریسم فارطا ِناهایگ ِندروخ
 .دناسریم ییاتکی ِلزنم هب ار وت هلمح کی هب و تسا َکتشوخ هک يوش روضح بسا راوس و هدش هدایپ ینهذنمِ رخ نیا

 
 شیدنیم هر زو وش قشع راوس��
 دشاب راوهر سب قشع ِبسا هک��

 
 دناسر لزنم ار وت هلمح کی هب��
 دشاب راومهان هار هچ رگا��

 662 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 662 لزغ



 ،تدحو و قشع نایب يارب يوشیم ادخ نابز ،یگدنز نابز شوخِ یطوط رابنیا یلو یتسه یطوط مه زاب يدیسر هک ییاتکی هب
 .یتلغیم ینیریش و رکِش نیا رد و يوشیم یگدنز روآماغیپ و هدروآ تاملک بلاق رد ار دیاین نایب هب هچنآ
 نوچ ،تفیاظو و شقن و یناسنا ِیگدنز نادیم رد اما و تسا مسج رد تییادخ هدنیامن ناونعهب وت هفیظو زا یشخب ییازفارون نیا
 يارب ،اهخن نیا زا هدافتسا اب و هتفرگرب ایرد نآ زا ار اهتیقالخ و اهرکف ،يوشیم اشگراک ،یتسه ییاتکی يایردِ یهام
 دراو نآ رب تمرف اب هچنآره يارب و ،دنتسه تفارطا رد هک ییاهناسنا يارب ،تفارطا تسیز طیحم يارب ،تیگدنز ياهتیعضو
 يارب فرطنآ زا ار ناماس و دوبهب و رثوک و یناوارف هیده ،يزودیم یکین و ریخ و تکرب يابیز و فیرظ سابل ،يوشیم
 .يروآیم ناغمرا هب فرطنیا

 
 تسمْریش ِناوهآ تراکش و یتسم ِریش��
 ؟ینک يزوی اجک یناف هدنگِ رینپ اب��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هک يوشیم یگدنز تسم ِریش ،دزیریم تیاهکش و اهسرت مامت ،يداد تاجن نهذ ِنادنز ِنیلفاسلاُ لفسَا زا هک ار تیرایشه
 :تسا ندشراکش ِقاتشم و دنمزاین ِناوهآ راکش اهنت شراک
 و دنتسه ندش راکش رظتنم ،دوخ ِلصا زا ییادج اهلاس ِراوآ ریز رد و هدشن یگدنز ِراکش زونه هک تنورد زا ییاهشخب
  .دننک رترادناج زین ار وت و دندنویپب یلصا ناج هب و هدش دازآ دیاب هک ياهداتفاهلت هب ياهیگدنز
 هلمج زا ،دندوب روضح هب هدنز ِتسم ِریش کی ِطسوت ناشنورد ِیگدنز ییاسانش ِرظتنم یکدوک زا هک ییاهناسنا نینچمه
  .تنادنزرف
 شجنر نیمه و دندیجنر هتساوخان )ناشردام( ینعی ایند ِشوغآ نیرتنما و نیلوا طسوت ناشلصاِ ندشن ییاسانش نیا زا تنادنزرف
 .دش ناشزکرم رد ینهذنم ياهدرد نتفاب زاغآرس
 :مالک کی رد هصالخ و
 
 درمْریشِ راکش دش ینابرهم��

 1938 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 1938 تیب ،مود رتفد
 
 ِكاروخ اهنیا ،درادن دوجو »لفآ ِنایافویب و هدنیآ ياهینارگن ،هتشذگ ياهدرد« :هدیدنگِ رینپ ندروخ يارب ییاج چیه رگید سپ
 !یگدنزِ ریش هن ،تسوسرت و زوی ینهذنم
 
 تسا ياهلبق ار یکی ره بشماک ؟هلبق میوگ دنچ��
 ینک يزورفابش وت رگ ،یکی ددرگ اههلبق��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ّيرحت و دهدیم ناشن ار اهزیچ و دنزیم فرح مادم نهذ .میناوخب زامن فرطنآ هب دیاب هک دهدیم ناشن ار ادخ هناخِ تهج هلبق
 .دنک ادیپ هلبق يرایشه يارب ات دنکیم وجتسج و
 .تساهنداد ناشن و اهرکف نیمه ِریز یلصا هلبق هک یتروصرد
 نامهجوت و يرایشه و میاهداتسیا ناشتمس هب و دهدیم ناشن نهذ هک ییاههلبق هک دنامهفب ام هب هتساوخ تیب نارازه اب انالوم
 :تسا تمس کی هب طقف هلبق نهذ کیرات بش رد ،دنتسین یلصا هلبق ،میاهداد رارق ناشیور ار
 
 ادخِ دوخ = هلبق :سپ ،تسا ناکمال هک ادخ ،ادخ هناخِ تهج = هلبق
   هدشهدوشگ ياضف = هلبق :هجیتنرد هدشهدوشگ ياضف = ادخ :یفرط زا
 اضف ندرک زاب = هلبق تمسهب ندناوخ زامن و
 
 يوسهب ور هک نادب ،يربیم ولج ار اهراک ییاشگاضف اب و ینکیم زاب ار اضف يراد عقومره ،يدام مه و يونعم راک ره رد سپ
 .دش دهاوخ هتفریذپ تلامعا مامت و ياهداتسیا یقیقح هلبق

 
 هدش مدع زکرم = ادخ هناخ :یفرطزا

 
 تزامن یناوخب زامن هک فرطره هب و ادخ هناخ رد ياهدمآ یتسه يرایشه هک وت ینعی ،دشاب مدع تهجوت ِزکرم هاگره سپ
 .دش دهاوخ هتفریذپ تلامعا مامت ،هدشمدع زکرم اب ینعی ،تسا تسرد
 



 ياهیام یبایب يزیربتِ سمشِ لعل ز رگ��
 ینک يزوریپِ خرچِ زارف هیاپ نیرتمک��

 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 رد تاهتفر داب رب شزرا و ینک سح ار وا روضح زا ياهیام و دنک سمل ار تبل ياهسوب يارب ،يدبا و یلزا ِقوشعم بل تسیفاک
 نآ اب یناوتیم هک ياهیامرس .دوشیم تايرادیب و روضح هیامرس ،ندش هتفریذپ و يدنمشزرا سح نیمه ،ینک ادیپ ار ینهذنم
 ییاجنآ ات ،يوش رتقیمع و رتقیمع ،تلد غارچ نتشاد هگن رادیب و روضح هیامرس ندرک عمج اب و ،يورب تایدام ناهج ياَرو
 .دیآرد زاورپ هب اهر و دازآ ییاتکی نامسآ رد تناج و هدش اهر ینهذنم و نهذ هبذاج زا تروضح ياپ هک يورب شیپ

 
 ❣دیشاب تمالس و داش
 دابآفجن زا هیضرم
 


