
 	مالس اب

 ياهاطخ ،یشوگیزاب ،ندوب هظحل رد یمامت هب ،يداش ،يواکجنک ،یکدوک نارود :راهب ،دنرذگ رد یگدنز ياه لصف

 نارود ،ناتسبات سپس ،کشا نیلوا ،هیبنت نیلوا ،دیابن و دیاب و دب و بوخ نتفرگ دای ،ینادان يور زا و دمع ریغ

 ،ندش یبتکم و يرواب ای ،راذگ ریثات یتیصخش بذج ای و رگید یناسنا هب قشع ي هبرجت و ینهذ و یمسج غولب

 هطساو هب زکرمت و هجوت مامت ندش هدوبر هجیتن رد و ندش مادنا شرورپ ای رنه و ملع يریگ ارف ي هتفیش ای و

 یتینما سح نتفرگ لکش و ،نتفرگ ماک و ندرب تذل و لد دبعم نورد هب »ریغ« نداد هار یعون هب ،ششک نیا ي

 و اه یگدش تیوه مه نتخیر ورف عورش ،زییاپ زا ناغف يا و ،زییاپ سپس و ،ییادوس رس رد يرورغ و لد رد

 يزاس تشونرس و مهم لصف زییاپ .یمگردرس و یگدرسفا ،دسح ،سرت ،مشخ ناروف هجیتن رد و رایغا نتخیرگ

 زا و دنک تمواقم اه یگدش تیوه مه نداد تسد زا لباقم رد و دبنجب رید رگا هک یلصف ،تسا یمدآ یگدنز رد

 نونملا بیر راچد و دتفا یم مغ و درد ناتسمز هب و دنز یم رس يو زا اطخ تشپ اطخ ،دریگب نامرف شتاناجیه

 یگدینامه ياه گرب دهدب هزاجا و ،دونشب ار یگدنز ماغیپ رگا یلو ،دزیخرب یناتسمز باوخ زا یک زاب ات دوش یم
 زا ،دیوشب ریغ زا لد ي هناخ و دنک ییاشگاضف رگا ،دوش یگدنز میلست و دنکن تمواقم و تواضق رگا ،دنزیرب ورف

 مه رابنیا ،دشخب یم هرابود يدلوت ار یمدآ و دنک یم ندیزو هب عورش يراهب داب ،هتفرگ لد و درس زییاپ نیا لد

 هدش هتخپ و تسین نادان رگید هک توافت نیا اب اما ،هتسسگان و هفقو یب ،دنک یم ینامداش یکدوک نارود لثم

 .دناتسن يداش یم »وا« تسد زا زجب و دراکن قشع زجب ،دشاب »وا« ناشیرپ دیاب اهنت هک دناد یم رگید .تسا

 یقاس هب ارنآ تیاضر اب دریگب لکش شلد رد نتشابنا صرح رگا و تسا زییاپ لصف عورش ،عمط هک هتخومآ رگید

 شراهب هک ات .دوش هداد وا هب هظحل ي هناخیم هب دورو ي هزاجا زاب ات ،دهد یم هتفرگ رارق شهار رس هک یگدنز

 .مادم شا یتسم و ددرگ هنادواج

 

 :سمش ناوید 2814 ةرامش لزغ ي هصالخ
 

 يراخِب قاّشع ِرَس تمحرهب هک مَد نآ کُنُخ

 يراهب ِداب نازخ ز دیآرب هک مَد نآ کُنُخ

 

 مه ندوب یناف و نتخیر ورف هک ماگنه نآ ،ما یناگدنز زییاپ لصف رد فطل رس زا هک هظحل نآ اشوخ یگدنز يا

 ،یشکب مرس رب شزاون تسد ،مهار رس رب هدیسر روضح هب ياهناسنا نتشاذگ اب ،منیب یم ار میاه یگدش تیوه

 هب و ینارذگب تمالس هب ،نهذ دمآ و تفر رپ و هبیرغ ياه نابایخ زا و يریگب دوخ تردق رپ ناتسد رد ار متسد

 هدننک دابآ میسن دور یم انف هب ور زیچ همه هک رمع نازخ لد زا هک هظحل نآ اشوخ .یناسرب قشع يانشآ نمأم

 .دریگب ار وت روضح يوب و گنر ملد و دریگب ندیزو راهب ي

 

 نیکسِم ِقشاع ایب :هک ییوگب هک مَد نآ کُنُخ



 يرادن رایغَا ِرَس ،ییام ۀتفشآ وت هک

 

 توکس قمع رد ار وت يادص و دوش شوماخ راکفا ي همهمه و بوشآ زا منهذ هک هظحل نآ تسا نومیم هچ

 يرود زا وت هک ایب ،اه یگدش تیوه مه زا تسد یهت قشاع يا ایب« :هک ،دنک یم باطخ ارم هک مونشب هظحل

 .».يرادن ،اه یگدش تیوه مه هب ،رایغا هب لیم رگید و یتسه ناشیرپ و هتفشآ هک تسا نم

 

 تفطل نماد رد دزیوآ رد هک مد نآ کنخ
 يرازَن ِتسَم يا ،نم ز یهاوخ هچ :هک ییوگب وت

 

 یهاوخ یم هچ نم زا«:یسرپب نم زا وت و دزیوایب وت فطل ناماد هب یناگدنز زییاپ رد نم حور هک هظحل نآ اشوخ

 .مهاوخ یمن چیه وت قشع بارش زا ریغ هب هک میوگب نم و	.»؟رامخ تسم يا

	 

 سلجم ِیقاس نآ دَهدرَد الَص هک مَد	نآ کُنُخ

 يراوس هداب ِحدق یقاس ِفک رب دَنک هک

	 

 دنادرگب سلجم رد ار درخ و ،يداش ،تینما ،قشع ي هداب ياه ماج و دهدب لصو ي هدژم یگدنز سلجم یقاس و

 .دناشچب ناگمه هب و

 
 یقاب ةداب نآ زا شوخ ،ام نت ِيازجا دوش

 يراوخهدیام ِمغ ز عماط ِنت نیا دَهَرب

 

 صرح و عمط زا و ،ددرگ داش و شوخرس تیاضر و شمارآ و قشع راگدنام بارش زا ام نت يازجا کت کت و

 .دهرب اه یگدش تیوه مه نتشابنا

 

 ضراوع تسود دَبلط ناتسَم ز هک مَد نآ کُنُخ

 يراذِع بوخ و شَک هب ام زا ورگ دَناتِسب

 

 ار لقع ییورشوخ و یبوخ اب و دناتسب ناتسم ام زا میراد ار نآ عمط هچ ره هناخیم رد رب تسود هک یتقو اشوخ
 .دریگب ورگ هب

 



 دَروشب وت ِفلز ِرَس یتسم ز هک مَد نآ کُنُخ

 يرامشهقلح سوههب دریگب هراچیب ِلد

 

 رد کی کی نم قشاع لد و ،دوش نوگرگد ملاح ،دوش ناشیرپ )یگدنز( وت فلز رس یتسم زا هک هظحل نآ اشوخ

 .يرایشه تقو هب اه یگدش تیوه مه ندرمش ياجب ،درامشب ار )یگدنز( وت فلز ياه هقلح یتسم لاح

 

 مرادن تشِک :لد وت هب دیوگب هک	مَد نآ کنخ

 يراکب هچنآ وت ِیپ دَیورب :هک ییوگب وت

 

 هب زجع اب ملد و مربب یپ متشاک یمسج يرایشه اب ،دوخ لقع اب هک ییاه رذب ندوب كوپ هب هک هظحل نآ اشوخ

 نیا زا هچ ره هک ،راکب هدش هدوشگ ياضف زا لاح« :ییوگب وت و ،».مرادن نتشاک يارب يزیچ نم« :هک دیوگب وت

 .».داد دهاوخ رمث و دییور دهاوخ ،يراکب اضف

 

 شوخ تَبش :هک دیوگب رجه ِبش هک مَد نآ کُنُخ

 يراهن ِرون نآ دنک تمالس هک مَد نآ کُنُخ

 

 .دیوگ مالس ار نم روضح زور رون و دیوگب عادو نم اب نهذ بش هک هظحل نآ اشوخ

 

 تیانع ِربا اوه هب دیآرب هک مَد نآ کُنُخ

 يرابب فطل ِرهُگ ارحص هب ربا نآ زا وت

 

 وت و ،دریگ لکش ملد نامسآ رد وت تیانع ربا و دهد تیاضر یهاوخ یم میارب وت هچنآ هب مبلق هک هظحل نآ اشوخ
 .يرابب رهم و فطل ياه رهگ نم قشع ي هنشت لد يارحص رب ربا نآ زا

 

 	،مارتحا اب

 هوکش


