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 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و میوش میلست ات تسا زاین ام يراکمه هب هار نیا رد ،دوش نشور ناسنا رد دهاوخیم و دراد دوجو اهناسنا همه رد یتیاهنیب و ادخ ،یگدنز
 دوش يراج ام رد لک درخ شناد ات میوش كاپ كاپ ات میزادنیب ار ندز صرح و نتساوخ و ینارگن و یگتسباو ره و میراد زکرم رد هک هچ ره
 يداش سنج زا یتاکرب و دوشیم عورش هدش رفص و چیه و مدع و یلاخ زکرم نیا اب یگدنز و ؛دناشکب شدوخ يوس و تمس هب ار ام و
 اما .تسا ادخ سنج زا هک تکرب تیاهنیب و ندوب لاح نامز رد ،ششخب ،دوخ يارب ندوب یفاک سح ،تینما سح ،یشیدنا ناوارف ،ببسیب
 و اهردخم و هطبار ددعت و يریذپانيریس و علو و عمط و صرح بجوم ،دهدیم ادگ و هتسباو و هدینامه زکرم هک يایبلقت تکرب و يزور
  ؛دزاسیم هنوگ ادخ سنج يور گرزب یتفاب هک دوشیم اهسرت و اهدرد
 ار ادخ هب ندش میلست و زیهرپ اجنیا و دنکیم شزیر تفاب نآ ،مینک عطق و ییاسانش ار راو لسلسم راکفا و میهدن وا هب كاروخ رگا و
 قمع هب و مینک زاب ار سفق رد ،میتسه هدنز رگید زور کی رگا یتح ،میتسه هک یلاس و نس ره رد و مینکن فلت ار تقو ،سپ .دبلطیم
 درد و ندید يزاب و تاقافتا شریذپ ،زیهرپ ،ربص ،رکش ،ییاشگاضف هب مکحم دهعت زا ار تینما سح و يداش ات مینزب هجریش ادخ نامسآ
  .مینک تفایرد ،ندیشک هنارایشه
 ،لوپ لثم یناهج نیا ياهزیچ اب دهاوخیم و هدیدزد ار تیاهنیب يرایشه ینعی ؛تسا نیمه ینهذ نم ندشن ریس تلع میشاب هجوتم سپ
 و دوشیم ریس ادخ اب طقف يرایشه هک یتروص رد .دنک ریس ار نآ ءایشا لثم اهزیچ رگید و اهردخم ،هطبار ددعت ،ترهش ،هجوت ،ماقم
 و لفآ هتبلا و ،دنتسه مهوت و چیه ادخ ربارب رد دنشاب دایز هک مه ردقچ ره و ،دوشیم درد و يرامخ ثعاب یناهج نیا ياهزیچ هب ندیبسچ
 اپ شیپ اهنآ دوخ هب دوخ میشچب و میوش هجوتم ار نیا رگا و ؛دنتسین هسیاقم لباق دنوادخ ببسیب يداش و اذغ اب و .هدننک رامخ و ارذگ
  .دنوشیم یلومعم و هداتفا

 
 تسوا رس ارم ،ورب وگ ،دورب مرس رگا
 يزودهَلُک و رَس زا و هَلُک زا مدیهر
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هتساوخ ،اهرواب ،شناد ،هتخادنا ار ینهذ نم ياهریبدت ،دهدیم یگدنز ار یهار ره و رکف ره و زیچ ره هدش هجوتم و هدش میلست هک یناسنا
 و دزادنیب ار يزیچ ات ،لک درخ زا تعاطا يارب رضاح هظحل ره و ؛دوشیم ناکف نک و اضق اب گنهامه و هتخادنا ار تمواقم و اهنتساوخن و
 رد دص لکوت .دنکیمن فلت ندمآرد رتهب و ندز ولج يرگید زا و ترهش و ماقم و اهيزاببابسأ يایند اب ار یگدنز رگید .دوش مدع و كاپ
 نم اب و ییامنيونعم یتح رگید .دربب و دروشب یگدنز ار نآ ات دهدیمن اذغ یبلقت و ینهذ نم هب و دشکیم هنارایشه درد و دنکیم دص
 ات دنزیمن لگشوخ فرح و نامرآ ینهذ نم اب و دراذگیم رانک ار نارگید ندرک ضبقنم و ینارنخس و تحیصن و ندرک یهاوخریخ ینهذ
 هب نیا و رتروک ار اهنآ ینورد همشچ ،ینهذ نم اب نارگید ییامنهار و لرتنک هدش هجوتم هک اریز .دنک كاپ ار شدوخ یگدنز همه زا لوا
 هک !ینک كاپ ار نارگید روطچ ینادیمن وت و مینادیم و میدلب و میتسه يونعم ام ،مییوگیم دنوادخ هب هک اریز .دنکیم تیارس مه شدوخ
 وا و دنک هدنز ار وا ادخ ات هدشن رفص زونه ینعی ،اهنآ هب لمع نودب گنشق تالمج لماح طقف و تسا دیدج یلکش اب دیدج ینم نتخاس نیا
  .دنک نشور ار نارگید لد رون دناوتب ،ندز فرح نودب شروضح هک دنک یشاعترا هب لیدبت ار
 
 مشوگ رد تفگ و دروآ نم ِشوگ هب ناهد
 يزومایب ،تمزومایب ثیدح یکی
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و هتشاد زیهرپ و ربص و میوش میلست و مینک رکش اهترسح و اههتساوخ و اهیگتسباو و یگدینامه ییاسانش اب و میونشب ار ادخ يادص رگا
 و عمط و صرح زا صالخ ،میونشب ار یگدنز يادص ات میشاب رظان و رضاح ،یلاخ و كاپ و مدع زکرم اب هظحل ره و میشکب هنارایشه درد
 ،قشع رسارس هک میوشیم لیدبت لیصا و تیاهنیب سنج هب و میوشیم اهدرد و هدننک رامخ ياهیشوخ و بارطضا و تداسح و ییامندوخ
 يادص ،میشاب یگدینامه زا رپ شوگ اب و هتشاد ینهذ نم رگا اما .تسا گنهامه یگدنز و دنوادخ اب و تسا توکس و نوکس ،تدحو
  .دنکیم فلت ار ام هک میونشیم ار یناهج نیا وید و يدیلقت

 
 کشُم همه دوش وت ِنوخ ینتخ ِيوهآ وچ
 يزوپشوخ هب ام ز وت يرچب یمد رگا

 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
  
 و ینیببیع ،يزاس هلئسم زا ندش رود و ندش هدنز ثعاب و دنکیم یگدنز هب هدنز ار ام هک یگدنز شخبشمارآ و وبشوخ نوخ ام زکرم رد
 شاعترا ات ،میوشن فلت ات دشاب يراج دیاب ،دهدیم دص رد دص لکوت و تعاجش و تینما سح ،ببسیب يداش ام هب و دوشیم يراکبارخ
 و توکس و هتشاد یبلق و مکحم دهعت هک تسا یتروص رد نیا و .ادخ و لک درخ اب گنهامه و میشاب ناهج و نارگید هب یگدنز شوخ يوب
 ،تسا ادخ تسد رد ناشتسد هک دشاب یناگرزب تسد رد نامتسد و میشاب هتشاد هارمه تیاضر و طاسبنا اب ار هنارایشه درد ندیشک و شریذپ
 زکرم رد عقوت و يرکشان و ندز باقن و ییامندوخ و رفنت و تمواقم و یتخبدب سح و اهدرد سنج زا ینوخ اما .میوش ادخ هب لصو مه ام ات
 ای و هزیتس و ینارگن و لرتنک ببس ینهذ نم نوخ نیا و .میهاوخب یگدنز اهیگدینامه زا و میشاب هتشاد ینهذ نم رگا ،دوشیم يراج ام



 و اههدننک هارمگ عمج و دهدب مه اهنآ هب ار ینهذ نم دب يوب و دهد رییغت ار اهنآ ات هداتفا نارگید ناج هب و هدش ییامندوخ و لامک رادنپ
  .دنک دایز ار اههدنوش هارمگ
 
 
 نوخ ات میهدن اذغ ینهذ نم هب ،اهیگدینامه كرت اب و متسین دلب و منادیمن هب فارتعا و لکوت و توکس و ندش رفص و میلست اب دیاب سپ
 یتیعضو ره هک يروط هب .دنک توارط اب و هدنز ار ام ات ،دوش يراج ام یگدنز ياهگر رد ادخ سنج زا ییاراوگ و صلاخ و فافش و فاص
 ياجک ره رد ای و ،درم هچ ،نز هچ ،داوسیب هچ ،داوساب هچ ،دنمراک هچ ،سیئر هچ ،ناوج هچ ،ریپ هچ ،لوپ اب هچ ،لوپیب هچ ،میشاب هتشاد
 و نارگید زا دیلقت يور زا ،اهیگدینامه رد ندیرچ زا و میشاب هتشاد دوخ اب ار ندوب یکی و مدع زکرم ییوبشوخ نیا ،میشاب هک نیمز هرک
  .مینک در ییاشگاضف اب ار اهنآ توعد و میشاب رایشه ،اهنآ اب ندش نیرق

 
 ؟یشک هچ نت و ناج ِگنن ،ياهدش ناج ِناج وچ
 ؟يزودنا هچ ییهّبح ،ياهدش رز ِناک وچ
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و تینما سح و ببسیب يداش و نتشاد اور و یناورف و تدحو و قشع و میدرک طوقس ینهذ نم رد و میدرب دای زا ار دوخ لصا و یگدنز ام
 ياهنم اب تباقر و نارگید زا دیلقت اب و میاهدیبسچ یناهج نیا ياهزیچ هب هک اریز .میدرک شومارف ار دوخ يدبا و تیاهنیب سنج و تیاده
 میوشب اهیگدینامه نتخادنا و دوخ یتیاهنیب هجوتم رگا اما .میدش کیدزن ندش فلت رطخ و یتخبدب و درد هب و میدش ادج یگدنز زا ،ینهذ
 اب سپ نآ زا و هدش دوخ لصا تخانش ببس نیا و ،هدیشچ ار هتعاس راهچ و تسیب و ببسیب يداش ،میوش یگدنز و دنوادخ هب لصو و
 تسد زا و اهندروآ تسد هب و اهندش دایز و مک و تاقافتا رگید و ؛میوریم یناهج نیا لفآ و هدننک رامخ و ارذگ ياهزیچ يارو هب میلست
 مکحم يدهعت و رارکت و تموادم اب رما نیا هتبلا و ؛دنرادن يریثات ام نوکس و توکس و قمع و ام ببسیب يداش و ام زکرم يور اهنداد
  .دشاب هتشاد دیابن ییاج ندز صرح و هلجع ،هار نیا رد و دوشیم یلمع
 
 
 ار نافیرح شکب نابوخ ِسلجم ِيوس هب
 يزووالق نکب ناویح همشچ و رضخ هب

 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ندرک تابثا و تحیصن و غیلبت و حیضوت و ثحب و هزیتس ياجب و مینک دروخرب یسک ره اب رگا ،هظحل هب هظحل طاسبنا و ییاشگاضف اب
 تلاخد ادخ و يرگید راک رد و دشاب دیاب مدوخ يور نیبرود« :مییوگب نهذ رد یتح و مینک توکس رگا ،اهنآ هب دوخ شناد و اهرواب
 رد ار قمع و توکس و قشع دنناوتب ات ،ناشدوخ لصا تخانش و اهنآ نتفر نورد هب يارب دوشیم هاگآدوخان یتوعد رما نیمه ،»منکیمن
 تسد و مینک روبع اهنآ يور زا و هتشاد ینهذ نم ياههتساوخ و اهیگدینامه ییاسانش تباب رکش و میشاب میلست رگا .دننک سح نورد
 رادنپ و لرتنک نودب و مینکیم شاعترا مه نوریب هب ار ببسیب يداش و شمارآ و توکس ،میشاب هتشاد زیهرپ و ربص و مینکن اهر ار یگدنز
 نیا ییامنيونعم و نامرآ و تحیصن و فرح چیه اب ،دنهاوخن رگا و .دنهاوخب رگا هتبلا ،دنریذپیم ار ادخ توعد نارگید ،ندز روز و لامک
 ار اهنآ میهاوخب و میوش نارگید نیرق روز هب یتقو و .دننکیم سح نارگید ار ام ینهذ نم ای قشع و ار ام زکرم هک اریز .تسین یندش
 هک مه یسک روطنیمه و .تسین یندش ،نک كرت دیوگب يداتعم هب هک يداتعم الثم .میوشیم لیدبت ینهذ نم هب نامدوخ ،میهد رییغت
 یناور و یمسج یتمالس اما .دراد ار شدوخ ناکف نک و اضق سک ره اریز .دنک تحیصن دناوتیمن و نک كرت دیوگب دناوتیمن ،هدرک كرت
 میشاب هجوتم سپ .يرگید داتعم يارب دشاب هتشاد یششک دیاش ،صخش نآ دیدج دلوت و دیدج یگدنز زا وا ینورد تیاضر و بوخ سح ،وا
 رکاش و میهاوخن يزیچ و میشاب تکاس ،میورب دوخ نورد هب دیاب مه زاب ،يرگید رییغت يارب ینعی .تسا ام دوخ رییغت مزلتسم نارگید توعد
 .مینکن کش ادخ ناکف نک هب و میشاب یضار و
 
 يروگنا تسین تسهدیسر لعل بارش
 يزوخ رَکِش نیا تسین و دش راثن رَکِش
 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 یشیدنا ناوارف و تینما سح و دنکیم داش ببسیب ار ام و دوشیم يراج ام رد تیاهنیب ياضف و یگدنز فرط زا هک لیصا بارش ایآ
 و اهزیچ زا هک یناهج نیا هدننک رامخ و هدننک شوهدم و خلت بارش ای ،تسا ام يزور ،دهدیم شمارآ و توکس و ششخب ناوت و دهدیم
 صیخشت ،میریگیم ینارسوه و ندز صرح و ندیبسچ و ییادگ زا هک یلفآ ياهیشوخ زا ار ببسیب يداش میناوتیم ایآ ؟میهاوخیم اهمدآ
 میتسه نارگید و اهزیچ کلمت و ترهش لابند هب و ؟مینکیم فلت ندینش فیرعت و ندش دییات و یبلطهجوت يارب ار یگدنز تقو ایآ ؟میهد
  .ندش يونعم صرح يور زا هن ،بلق هت زا مه نآ ؟میهاوخیم ار ندش یکی وا اب و ار ادخ طقف ،مکحم دهعت و دوخ ندرک رفص اب ای و
 هدننک رامخ ياهبارش لابند و مینکیم عطق ار بارش ،میدنبب ار اضف رگا و دوشیم هتخیر ام رد یهلا بارش ،مینک زاب ار اضف رگا لاح
 صرح و و مشخ هچ ،دشاب هار ره زا ام ندرک یطاق دهاوخیم لاح .مینکیم بارخ و صلاخان ار نآ و مینکیم یهلا بارش یطاق و میوریم
  .ییامنيونعم و ییامندوخ و لرتنک هچ ،هزیتس و عمط و
 
 
 يزاب وت تسا یشتآ یکی صرح و اوه
 يزوسیم هچ ار لاب و رپ فازگ ،رپب

 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 



 
 ار ام یشتآ لثم نیا و ،تسا یشیدنامک و ینارگن و سرت يور زا و تسا عمط و تداسح ،توهش ،علو ،صرح اب ینهذ نم اب نتساوخ
 ار ینهذ نم تاروتسد و اههتساوخ و راکفا و میورب نورد هب میناوتیم ،ربص و رکش و زیهرپ و ییاشگاضف اب ام .دربیم نیب زا و دنازوسیم
 ببس نیا و ؛دنورب نایم زا ییاذغیب زا ای و دنریگب هلصاف ام زا ات میوشن اهنآ بذج ،هنارایشه درد ندیشک اب و میوش ادج اهنآ زا ،مینیبب
 ،دوخ ندرک گرزب ،یبلط هجوت يارب نارگید کلمت و یناهج نیا ياهزیچ زا ینهذ نم .دنکن جلف ار ام و دزوسن ام جورع لاب و رپ دوشیم
 و ادخ هب ام ندش لصو اب هک یتروص رد .تسا طلغ نیا و دنکیم هدافتسا رگید بذاک و یمهوت تاناجیه و هسیاقم ،نارگید ندرک کچوک
 ره و لداعت دح رد هکلب ،ینهذ نم طلغ فادها يارب هن اما ،درک یگدنز یناهج نیا ياهزیچ اب ناوتیم ،اهزیچ هب صرح زا ام ندش یلاخ
 و دوشن ام لصا ندرب دای زا ثعاب و دوشن ام لاب و رپ نتخوس ثعاب و دنادب حالص لک درخ هک هزادنا ره و دشاب لک درخ تساوخ هک هچ
  .دشابن نآ رد ندیبسچ و صرح چیه
 
 
 
 ادَص ز ار گناب دننادن قلخ هک شمخ
 يزوریپ ز ار هزوریپ یناد هک ییوت

 3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و هسیاقم و عمط و صرح يور زا دیلقت هچ ،تسا هسیاقم و دیلقت زا همه ،دب و بوخ و رهاظ هب هچ ام ياهراتفر و اهراک ینهذ نم اب
 ،میشاب رما نیا هجوتم رگا .مدلب و منادیم ياعدا و نداد نارگید هب ار تاعالطا و شناد زپ و ییامنيونعم يور زا هچ ،ندمآرد رتگرزب
 شدوخ ناکف نک و اضق اب ار اهیگدینامه همه یگدنز ات مینکیم رفص ،منادیمن هب فارتعا و زیهرپ و ربص اب ار دوخ و میوشیم میلست
 زا ار ام ،یقیقح ندش رفص و میلست نیا .دوشیم راولسلسم رکف و درد ره نتفرگن يدج و تاقافتا ندید يزاب بجوم نیا و ،دربب و دروشب
 یگدنز ببسیب يداش و تینما سح و تیاده نآ رد هک نونکا هظحل ینعی ،دربیم دوخ قمع و نورد هب نوریب زا ییادگ و هدنیآ و هتشذگ
  .دوشیم یمیدق ای و دیدج یگدینامه ره زا نتفرگ هلصاف و دص رد دص لکوت ،یشیدنا ناوارف ،يزاینیب سح ثعاب هک ،تسا يراج
 
 همه زا ساپس اب
 یلع
 


