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 لثم ياهناشن یمسج یگدروخامرس هک روطنامه .تساه هناشن هب ندرک هجوت ،ینهذ ِنم ِتخانش ياه هار زا یکی

 ندیسرت ،ندرک اعدا ،ندیزرو تداسح ،نتفگ غورد نوچ یمئالع زین ام ِروضح ِيرایشوه ِنداتفا هلت هب ،دراد بت

 هب زاین هک دنک یم هراشا نامزکرم رد یگدینامه ِيرامیب هب اه هناشن نیا هک دراد هارمه هب ار نارگید ِندناسرت و

 .دراد نامرد

 يهطساو هب ات دوخ ِيور يونعم ِندرک راک هب مینک یم عورش ،میدرک ییاسانش نامدوخ رد ار مئالع نیا یتقو ام

 .دوش نامرد يرامیب نیا یگدنز ِناکف نک و ام ِییاشگاضف

 

 .دراد قادصم يونعم و يدام ِدعُب ود رد شور نیا .درب یپ لکشم هب ناوتیم اه هناشن قیرط زا سپ

 :منک یم نایب ،هنیمز نیا رد ار يراک ي هبرجت کی 

 

 تایبرجت ،عاضوا ندوب بوخ زا امیاد یلام تیریدم .مدش راکب لوغشم ینامزاس دزمتسد و قوقح دحاو رد لبق یتدم

 ییاههناشن ،فیراعت نیا زا ادج اما .دندرکیم فیرعت ،دنتسه دنمناوت یلام روما رد میت ياضعا ردقچ هکنیا و ناشدوخ

 ،رگیدکی اب یلام فلتخم ياه شخب طابترا مدع ،یمظن یب دننام .دوب داضت رد فاصوا نیا اب هک تشاد دوجو

 اب ،دارفا راک ِیجورخ ندرک لرتنک ياج هب ،یمتسیس هن دوب یتسد راک ي هدنهدناشن هک ینالوط راک تاعاس

 ماجنا تسرد ار ناشراک هلیسو نیدب ات دنتشاد اهنآ لرتنک رد یعس لنسرپ ندناسرت و تینابصع نوچ ییاهراتفر

 یهابتشا تیعضو نیا اب درادن ناکما هک مدیسر هجیتن نیا هب متسیس اب ندرک راک زور دنچ تشذگ زا سپ .دنهد

 نوا يور هک دوب زور دنچ نم و دندوب هتساوخ ار یشرازگ نم زا ناشیا .مدشیمن هابتشا هجوتم اما ،دشاب هدادن خر

 دادیم نم هب ار شرازگ نیا يا هقیقد 5 یلبق تسرپرس دنتفگ نم هب رخسمت تلاح اب هکنیا ات ،مدرکیم راک شرازگ

 باوج رد و مدادن ناشن یشنکاو چیه فرح نیا ندینش اب نم ،دیتسه عوضوم نیا ریگرد هک تسه زور دنچ امش و

 نامز هب مه رگید زور دنچ لیلد نیمه هب ،منک راک متسیس اب متسین دلب نم الامتحا ،دییامرفیم تسرد هک متفگ

  .مراد زاین

 ،دشیم رتشیب اه تریاغم دادعت روطنیمه ،مدرک لابند ار تمسق نومه ،داد ناشن ار شدوخ تریاغم نیلوا هرخالاب

 دمآ مرظن هب و تسا هداد خر دحاو نیا رد هدرتسگ سالتخا کی دش صخشم هک دیسر ییاج هب و رفن 20 رفن 10

 دراو ادتبا زا رفن 500 تاعالطا و دنک رییغت یلام رازفا مرن ات تسه زاین و تسین حالصا لباق تاداریا نیا رگید هک

 .دوش دیدج رازفا مرن

 

 اهنت ،نارگید و نامدوخ ِینهذ ِنم زا ییاهر ِدیلک هکنیا هلمج زا تشاد میارب يدایز یلیخ ياه سرد قافتا نیا

 ام ِراک اهنت ،دهد یم ماجنا یگدنز ِدوخ ار اهراک هکلب میهدب ماجنا يراک تسین رارق ام و تسا یشنکاو یب



 ندرکن لوبق زا ،مینک لوبق ار ناشساسا یب ياهاعدا ات دننک اقلا ام هب دنهاوخیم نارگید یتقو و تسا ییاشگاضف

 .میسرتب دیابن ،نامدید توافت و

 

 هب دیاب و دهد یم ناشن ار اه فرح یتسرد ،ینوریب لاوحا و راثآ هک دزادرپیم عوضوم نیا هب یناتساد رد انالوم

 .درک هجوت اه هناشن نیا

 

 :دیوگ یم ناتساد نیا رد

 هکنیا اب دیوگ یم صخش نیا ،دنسرپ یم نطو زا يرود ياهزور زا شناتسود ،دیآیم رفس زا هنهک یسابل اب يدرف

 دص هک دیشخب نم هب رخاف سابل تسد هد هفیلخ نوچ دوب هدنخرف رایسب نم يارب رفس نیا اما مدوب نطو زا رود

 .دشاب وا راثن انث و حدم

 
 قارِع زا دمآ ،قلد اب یکی نآ

 قارِف زا نارای دندیسرپ زاب

 

 رفس ّالا ،قارف دُب يرآ :تفگ

 رو هدژم ،كرابم سب نم رب دوب

 

 ارم تعلِخ هَد داد هفیلخ هک

 انث و حدم دص داب شنیرق هک

 

 1741 ات 1739 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 دهد یم ناشن وت ِيرهاظ لاوحا و عاضوا دنتفگ شناتسود یلو ،دنارذگ دح زا ار هفیلخ يانث و حدم ،صخش نیا

 .یتفرگ دای ای ینکیم دیلقت یسک زا ای ییوگیم هک ییاهرکش نیا و تسا غورد یتفگ هک هچ ره هک

 

 درُمِش یمرب اه حدم و اهرکش

 درُبِب هزادنا و ّدح زا رکش هک ات

 

 دنژَن ِلاوحا هک شدنتفگب سب

 دهد یم یهاوگ وت غورد رب

 



 هتخوس ،هنهرب رس ،هنهرب نت

 هتخومآ ای هدیدزد ار رکش

 

 1744 ات 1742 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 تیاکش وا زا تدوجو ياپارس هکیلاح رد دیوگ یم ار هاشداپ رکش ،تنابز طقف هک دنهدیم همادا شناتسود زاب و

 .دنکیم

 

 دنک یم هش نآ ِحدم تنابز رگ

 دنک یم تیاکش تمادنا تفه

 

 دوج ِناطلس و هش نآ ِياخَس رد

 ؟دوبن يراولش و ّیشفک ار وت رم

 

 1747 ات 1746 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 میسقت نادنمزاین نایم ار متفرگ ریما زا هک ییایاده نم هک دهد یم همادا نتفگ غورد هب نانچمه صخش نیا

 .متسه يدهاز درف نم هکارچ متفرگ ینالوط رمع ادخ زا ملام ندیشخب اب و مدرک

 
 ریما زا اهاطع هلمج مَدَتسب

 ریقف رب و میتی رب مدرک شخب

 

 زارد ِرمع مَدَتسب ،مداد لام

 زابکاپ مدوب هک اریز ،ازج رد

 

 1750 ات 1749 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 
 

 :دنتفگ وا هب دندوب یکریز دارفا هک درف نیا ناتسود

 بجوم يداد هک يا هقدص ؟تسیچ زا تاهنیس نورد زوس و دود نیا اما يدرک قافنا ار تلام هک تسا كرابم

 ؟دشاب يداش ي هناشن هودنا هک تسا نکمم روطچ .یتحاران ردقنا ارچ سپ دوش یم وت لام تکرب



 

 تفر لام ،كرابم :شدنتفگب سپ

 ؟تْفَت و دود نیا تنطاب ردنا تسیچ

 

 راخ وچ وت ِنورد رد تهارک دص

 ؟راشتبا ِناشن هُدنَا هدُب یک

 

 ؟اضر و راثیا و قشع ناشن وک

 یضَمام یتفگ هچنآ تسا تسرد رگ

 

 1753 ات 1751 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 هن دوش سکعنم ام ِنطاب و رهاظ رد تسیاب یم يونعم راک ي هجیتن هک میوشیم هجوتم ،انالوم ناتساد نیا زا

 رد ینهذ ِنم راثآ زونه رگا سپ .تسا هدرکن یقرف چیه ناملاوحا هکیلاحرد مینزب فرح نآ هب عجار طقف هکنیا

 میا هداد ماجنا ینهذ ِنم اب هک ییاهراک رثا ات مینک ربص دیاب هکنیا ای و مینک یمن راک تسرد ای تسه ام لامعا

 .میسرب ،تسه لمع و فرح ،رکف ِندوب یکی هک نامدوجو یگچراپکی و تیمامت هب تیاهنرد ات دورب نایم زا
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