
 ،ار ام بش و زور رد يدُب نیدلا سمش ِقشع هن رگا

 !؟ار ام ببس زا و ماد ز يدوب اجک اهتغارف

 71 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 هب یتقو .دنتسه ماد دنکیم داجیا هک ییاهتیعضو مامت و ینهذنم .دنکیم ریسا ار هدنشاب هک تسا يزیچ ماد 

 نییاپ ناميرایشه حطس ،دوشیم عطق یگدنز اب نامطابترا ،میریگیم هلصاف ناملصا زا میتفایم ینهذنم ماد

 ادخ دادتما ناونعهب ام .تسا یشزرایب ماد اهماد نیا زا یکی .میوشیم قرغ یمهوت ریواصت و ماهوا رد و دیآیم

 دعب ات میوش هدینامه یهاتوک تدم ییادج يریگدای يارب هک دوب ساسا نیا رب یگدنز حرط ،میدش ناهج نیا دراو

 تسلا ،میتسه یسنج هچ زا تفر نامدای .میدرک مگ ار هار ام اما میوش نامیلصا سنج زا و میدرگرب هنارایشه

 یعقاو شزرا هک یسک .یشزرایب ماد دش اهیشومارف نیا همه لصاح و تفر نامدای نامندمآ روظنم ،تفر نامدای

 اجهباج اهمسج داب اب ،دوریم اجک هب و هدمآ اجک زا دنادن هک یسک ،درادن ینمأم ایند زجهب ریزگان دسانشن ار شدوخ

 هک يراک ره ،هظحل ره میاهدرک شومارف ار نامیلصا سنج و شزرا هک ام دوشیم ثعاب یشزرایب ماد .دوشیم

 هبرجت ار قوذ نیع ،مینکیمن راک نآ دوخ يارب ار يراک تقو چیه .میشاب ندش دنمشزرا لابند طقف مینکیم

 وا درخ و میوش ادخ ملق ام دوب رارق .تسا هدش راکلصاان نامیارب رگید اهتیعضو و اهزیچ و اهراک .مینکیمن

 ًافرص میدناوخ سرد .میدرک شزرا بلط يزیچره و سکره زا میداتفا هار ام اما دوش شخپ ناهج رد ام ِقیرطزا

 تسدهب یماقم هچ هبهب دیوگب هداوناخ هکنیا يارب میتفرگ راک .ندش دنمشزرا يارب ندمآرد رترب يارب ،دییأت يارب

 همه .میوش دنمشزرا مه ام ناهج رد وا تفرشیپ اب ات میداد ماجنا نامهچب يارب ار اهنیرتهب ،میدش راد هچب .دروآ

 .نوزفازور درد و ام رتشیب ندش مگ دش لصاح ،دنداد تسد زا ار ناشیلصا درکراک اهتیعضو همه و اهراک

  
 منم تانشآ هک اجنآ ورم تمتفگن

 منم تایح همشچ انف بارس نیا رد

 1725 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 باختنا .تسا نامیلصا شزرا ندرک شومارف رطاخهب ناهج یلک روطهب و اهتیعضو و اهزیچ زا نتساوخ شزرا

 سح نیا زا یمک هکلب ات میروایب تسدهب رتشیب و رتشیب ،میراذگب فده ،مینیچب كراپ هک تسا نیا نهذ رد ام

 ینهذ ِياهحرط نیا ناکفنک و اضق اب ادخ تسد رگید فرط زا .هن ؟دوشیم ناربج ایآ اما .دوش ناربج یشزرایب

 یکمک مه شندوبن ای ندوب لماک ،دیتسین یمهوت ینهذ ِریوصت نیا امش دنک یلاح ام هب ات دزیریم مه هب ار ام

 .دیتسین دیودیم ناشلابند زور و بش هک ییاهمرف امش ،دیتسین اهتیعضو امش ،دنکیمن امش ِندش دنمشزرا هب

 . دیتسه نم سنج زا دیروایب دای هب هک دیسریم یعقاو ِيدنمشزرا هب ینامز اهنت امش

  

 سرپم هک رظن یکی ار امش داد يادخ



 دیربخیب رکُس هب مَد نیا رظن ناز هچ رگا

 954 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 یتیصاخ ره ،يراد ار نم تیدبا و تیاهنیب وت ،یتسه نم دادتما وت هتفگ ام هب ،هداد ام هب ار رظن يرایشه ادخ

 یمسج يرایشه اب ،دنامن ییوت رگید و يوش یکی نم اب هنارایشه هکیتلاحرد اما يراد مه وت ار مراد نم هک

 هب ندش هدنز شزرا اهیگدینامه دید اب .نکن لاؤس مه تدوخ یلصا سنج ةرابرد ،نکن لاؤس نم سنج هرابرد

 .میربخیب رظن نآ زا هدشیطرش ياهرواب و اهدرد یتسم ِرطاخهب هظحل نیا ام اما .جنسن ار تدوخ لصا شزرا و نم

  :دسرپیم ام زا انالوم ترضح

  

 ؟ارچ ینام نوبز وت تلود ِریشمش نینچ اب

 ؟ارچ ینامورف یگنس زا و یشاب يرهوگ

 137 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 عمج ناکم و نامز زا ینعی تلود ریشمش .دیآیم اضف نآ زا هک یتکرب ره و هدش زاب ِياضف ینعی تلود ریشمش

 ریشمش .نک شخپ و تفایرد ار یگدنز تکرب و درخ تابث و يرادهشیر نیا اب و وش رقتسم هظحل نیا رد و وش

 میدرک اهر ار ریشمش نیا ام ارچ .شنیرفآ تیاهنیب ،تردق تیاهنیب ،درخ تیاهنیب ،شمارآ تیاهنیب ینعی تلود

  ؟میریگب کمک ینهذ ياهببس زا میهاوخیم ارچ ؟میدرب هانپ تسا ام ِنمشد هک ینهذنم هب و

  

 دوخ ِبیع دشوپب ات دریگ وت ِبیع همه وا

 ؟ارچ ینادیم و يزیر ناج بیغ زا ورَب وت
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 و مینک دابآ ار نامدعب راهچ نآ هلیسوهب ات دهدیم رارق نامرایتخا رد ادخ هک ار يدزیا بان ِيرایشه هظحل نیا ام

 هزادنا هب ،يدب ،یشزرایب :دیوگب ام هب ات میهدیم رارق ینهذنم رایتخا رد مینک شخپ ناهج رد ار ینادابآ نیا

 ِياهفرح هب نداد شوگ ایآ ؟تسا بدا ِنیع نیا ایآ ؟ارچ .دوشیم بارخ ینک يراک رگا ،یتسین بوخ یفاک

  :دسرپیم ام زا زاب انالوم ترضح ؟تسا بدا ینهذنم

  
 اهینیب هقیقد زا تسُرِب يوم هدید ز

 دیرگنیمن ششوخ ِيور هب و يوم هب ارچ
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 راگزور زا رامد هظحل نیا شدرد و هتسر يوم ام ةدید زا ینهذنم ِياهینیبهقیقد ِرطاخهب .تسا اجنیا لکشم سپ

 .دروآیمرد ام

 

 هک یحطس ِياهراک نیا و لفآ ياهتیعضو نیا مینکیمن هاگن ارچ ؟دیرگنیمن ششوخ يور هب و يوم هب ارچ

 ياج نوچ ؟میریگیم ادخ ياجهب ار هظحل نیا تیعضو ارچ ؟دنتسین یگدنز لصا دنیآیم مهم ام يارب ردقنیا

  .تسا هدش ضوع نامیارب يزاب و يدج

  
 ییزاس بَرَط درک نامز رخآ رد رای

 ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

 3013 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 ِلصا ینهذنم ،دنرادن یگدنز اهزیچ میدرک شومارف ام ،میتفرگ يدج دح زاشیب ار ندش هدینامه و ینهذنم ام

 هدش یخوش نامیارب یگدنز هب ندش هدنز ،میتشاذگ لک ِدرخ ياجهب ار وا صقان ِدید ،تسین یچیه ًالصا تسین ام

 هب هک هدش نیا شلصاح .مینادیم لصا دروخب مههب دناوتیم هظحل ره هک ار يویند ةرخسم ياهراک نیا ،تسا

 ام شنیریش شسرپ اب انالوم ترضح نابز زا یگدنز .دزیریم نآ هب درد مینکیم يراک ره و مینکیم هاگن هچره

  :دروآ نامدوخ هب ار

  

 شرَظَن ِزیت ِشتآ ،شَرَف و ّیبوخ و يزْغَن

 ارم راتفرگ درک ،شَرَکِش نوچمه ِشسرُپ

 »!؟وک وت ِّرَف !؟وک وت ِگنَر !؟وک وت ِرهِم« :ارم تفگ

 !؟ارم رادید ِتعاس ،وب و دَنام اجک ،گنَر

 39 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 هب هک تسا یملظ نیمه ترهم ؟وک ترهم ،ياهداتفا ادج نم زا تاینهذنم رطاخهب وت دسرپیم ام زا یگدنز

 گنر ؟نارگید هب و تسا تدوخ هب وت رهم نیا ؟ینکیم دراو تدوخ هب هک تسا يراشف نیمه ؟ینکیم تدوخ

 زکرم اب ینک شخپ ار نم ِّرَف دیاب وت ؟وک نآ ،ینیبب نم هلیسوهب ینعی ،وت ِگنریب کنیع نآ ،تسا یگنریب نم

 .دیوشب کچوک و گرزب دیهاوخب یه هک ؟دیریگب لفآ ياهزیچ زا ار رف دوب رارق یک !؟وک ،مدع

 :دنکیم هیصوت ام هب ینابرهم اب انالوم ترضح

  

 نینچ دیرگنم راو یمجع انشآ رد

 دیرشَب نَت هب رگا ،ینعم هب دیاهتشرف



 دیراد رظتنم ِرادناج و بِجاح رازه

 دیرَفَس و هر رد کیل ناتتمدخ ِيارب

 954 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 دیرپب شایعونصم شزرا و ایند ماد نیا زا ،دیتسه تیدبا و تیاهنیب ،دیتسه ادخ سنج زا ،دیتسه ادخ دادتما امش

 اهر ار رفس .دنتسه امش دوجو زا ادخ و قشع ششوج ياشامت رظتنم همه .دنتسه امش رظتنم تانئاک مامت هک

 راویمجع انشآ رد رگید دیریگب میمصت .دیرادن یناهج نیا شزرا هب يزاین دینک ییاسانش هشیمه يارب رابکی ،دینک

 و دیورن نآ اب رگید ،دینک هاگن نآ هب دیآیم امش یشزرایب بلاق رد ینهذنم زا یمایپ هک هظحل نیا .دینکن هاگن

 و ادخ ِسنج زا ،دیاهتشرف ینعم هب اما دیتسه رشب نت هب هچ رگا .دریگب تسد هب ار امش یگدنز ِلرتنک دیراذگن

 رظتنم رادناج و نابرد نارازه .تسا یفاک رگید یگدینامه هب یگدینامه کی زا ندرک رفس رگید .دیتسه وا دادتما

  .دینک شخپ ار تکرب و دیسرب روضح هب امش ات دنرظتنم تانئاک همه و دننک تمدخ امش هب دنتسه

  

 دوخ ِندید زا یبیاغ ،يرز ِدقن ناک ِلد رد

 سرتم و راک نیا زا هجرَب ،نانزهلعش ،نانکصقر

 1204 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 يزیچ ندیهج نیا .هجرب نانزهلعش ،هجرب يداش اب .سرتن و نزب ریضال هرعن ،ناهج زا نتساوخ شزرا زا هجرب

 یناوتیمن ار تدوخ اما ،یتسه صلاخ يرایشه ینعی یتسه صلاخ رَز ندعم لد رد .ياهدمآ شیارب هک تسا

 زکرمت نآ يور هچره .نآ میوشیم ام ،تیاهنیب دوشیم زاب مینک زکرمت شیور رگا ام ِلد رد ادخ ۀناشن .ینیبب

 رد ،تسا ندعم ام تیعضو ای ام ینهذنم نیا .میتسه نآ سنج زا میوشیم هجوتم ام و دوشیم رتزاب نآ مینکیم

 .تسا اهیگدینامه هب شساوح يرایشه تسین هاگآ يرایشه زا يرایشه یلو میتسه صلاخ يرایشه ام نآ لخاد

  

 شاب شیدنا بوخ ِبوخ و شاب شیوخ ِراگن اب

 شاب شیوخ ِراید رد و شاب شیب ملاع ود زا

 1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 ،دوشیم زاب اضف یتقو دوشیم رقتسم هظحل نیا رد دوشیم عمج نامز زا يرایشه یتقو ،شاب تدوخ رای اب

 هب دوشیم مئاق ،دتسیایم شدوخ ياپ هب ،دوشیم شدوخ يرایشه و دنامیمن ینهذِ نم دنامیمن یگدینامه

 نامدوخ راگن اب ام دوشیم رقتسم يدبا هظحل نیا رد و دوشیم هدنز شدوخ هب ام رد ادخ ینعی ادخ تیاهنیب

 رگید ام نهذ و دنکیم رکف ام قیرطزا یگدنز دوخ هکنیا يارب .شیدناابیز مه ،میتسه ابیز مه عقومنآ و میتسه

  .میتسه شیدناابیز يابیز هجیتن رد میتخادنا ار ینهذِ نم ِرس هدش رسیب ،درادن رَس



 رگا ،دوبن انالوم ترضح زوسوید ياهتیب رگا ،دوبن روضح ياضف يامرگ رگا ،دوبن نیدلاسمش قشع رگا تیاهنرد

 نیا هک رکش ؟میدشیم دازآ ینهذنم ياهدرد ماد زا يروج هچ ام دوبن يزابهش ياقآ هدننازوس قشع و دهعت

 .دشکیم نوریب ینهذنم هدرم زا ار ام تبحم و قشع

  

 دوش نیریش اهخلت ،تبحم زا

 دوش نیّرز اهسم ،تبحم زا

 

 دوش یفاص اهدرُد ،تبحم زا

 دوش یفاش اهدرَد ،تبحم زا

 

 دننکیم هدنز هدرم ،تبحم زا

 دننکیم هدنب هاش ،تبحم زا

 1531 ات 1529 تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

  

 نارهت زا متسه ادلی


