
 ؟هاکراک يازف حور ای ،هاکناج يازفاراک :تسام اب باختنا

 

 کی ،ایند نیا يزابهش ياقآ لوق هب .تسا لمع ِنادیم ،یمسج مرف نیا ،یکاخ يهرک نیا ،يّدام ِناهج نیا

 يهفیظو ؟تسیچ هاگراک نیا هب ندمآ زا دوصقم ؟تسا یهاگراک عون هچ هک تساجنیا لاوس لاح .تسا »هاگراک«

 ؟تسانعم هچ هب »راک« يهژاو ِدوخ رتمهم همه زا و ؟تسیچ ام ِراک ؟تسیچ هاگراک نیا رد ناسنا ناونع هب ام

 

 سب و تسا شوپور ،داب و ناوختسا

 سک تسین نادزی ِریغ مَلاع ود رد

 1023 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یشوپور و ییود ،دوشیم هدناوخ و دوشیم هتشون ،دوشیم هتفگ هک ییاهفرح یمامت هک تسا نیا مهم يهتکن

 ِمرف رد نادزی ِیّلجت اهنت ِناونع هب ،تاقولخم ِفرشا ِناونع هب ،ناسنا .ییهدنشاب ره ِيدوجو ِتقیقح رب تسا

 هب ناوتیمن هک ار هچنآ دسانش و دنُک اهر ییود ِشوپور و باجح نیا زا ار دوخ هک دراد ار تصرف نیا ،یکیزیف

 .دروآرد راتفگ و راتشون

 

 .دیامیپب ادبم هب ار دوخ ِهار ،ییاتکی يایرد زا هدش ادج يهرطق ِنامه ،حور هک تسا یهاگراک ِناونع هب ایند نیا

 ؛ادج ،دنکیم ریسا ،هاگراک نیا رد ار وا هچنآ زا هک دشاب نیا دیاب دنکیم هک يراک ره و ناسنا ِبلط و درد ِیمامت

 نامه ای و نادزی زا ریغ ملاع ود رد هک ییاجنآ زا .دیازفیب دنکیم کمک شايدوجو ِلصا نامه ای حور هچنآ هب و

 دوخ .دوش هاگآ دوخ ِدوصقم هب ،ناسنا هک تسا ییاج ،ایند ِهاگراک نیا ،درادن دوجو یهاگآ و قشع ِراگدیرفآ هناگی

 :هک دراذگب رانک ار ییادج و دنیبب یکی ناگدنشاب رگید اب ار

 

 ار مَلاع ِهاگراک نیا نم ات

 مرادرب ،تسا قح ِباجح وک

 1756 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ياتسار رد دیاب طقف ،مهدیم ماجنا ي»راک« رگا یترابع هب ای ،دنزیمرَس نم زا هاگراک نیا رد هک یلمع ره سپ

 .لوغشم و موش هاگراک نیا يهتسباو و ریسا رتشیب هک نیا هن ؛دنک کیدزن دوخ ِيدوجو ِلصا هب ارم هک دشاب نیا

 

 یفص ،تسا درس رایسب اوه .تسا زیل اهنابایخ .درابیم نیگنس فرب نوریب .ماهتسشن نیشام رد کیفارت ِتشپ

 تسا هدز امنهار پچ تمس ِنیال زا ینیشام .دنوش جراخ نابوتا ِیجورخ زا ات دناهداتسیا اهنیشام هک تساینالوط

 :دیآیم مدای يزابهش ياقآ ِفرح نیا .دوش میاهداتسیا ام هک ینیال ِدراو هک



 

 ».هدب ماجنا ار شسکعرب و نک تروشم وا اب .نکن هزیتس نآ اب ،دیوگیم تاینهذ ِنم هچره«

 

 هزاجا یکلا .تسا هداتسیان فص رد هک هدرک دوخیب .دوش ریسم دراو راذگن و هدب زاگ عیرس دیوگیم ماینهذ نم

 ینامهفب وا هب ار نوناق دیاب .دنک تیاعار ار نارگید ِقوقح دیاب دمهفب ات دشکب یتخس راذگب .دنک عیاض ار تقح هدن

 … و و و دریگب سرد ات دهدن هار وا هب یسک و دنامب امرس وت دیاب .یهدب شدای و

 

 :متفایم يرگید فرح دای

 ».هلایپ هلایپ مه نآ ،ینک شخپ بارش هک تسا نیا وت يهفیظو«

 

 :دندومرف هکنیا ای

 

 ».ینکیم تفرشیپ يراد هک نادب تقو نآ ،يدیدنخ تاینهذ نم هب تقوره«

 

 .دریگب رارق نم يولج رد و دیایب نیشام مهدیم هزاجا و منکیم ياهدنخ ،تسا یجاّرو لوغشم ماینهذنم زونه

 …ناهگان

 

 دنک شُرُت نانچ يور دوخ ِجنَغ و زان ِرَس زا

 ؟دَوُب ارچ ازفحور وا ِيور ِّیشُرُت نآ

 560 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نینچ رگا هک درکیم هتکید مه ِرس ِتشپ ماینهذنم هک يراک همهنآ زا .لاحشوخ و مداش و میرگیم و مدنخیم

 و نوریب ِتخس يامرس زا بّکرُم مزاسیم ینیبجنکس ،»زیهرپ« کی اب ،نک نینچ ،دش نانچ رگا و نک نانچ دش

 .نورد ِرّکِش و امرگ

 

 اکرس ار وت ارم رم ادخ داد بارش

 ؟ار وت و ارم رم تسگنج هچ تستمسق وچ

 

 دش دهاوخن شُرُت وت لد ِرهب ز رَکِش

 اولح ِلد رَکِش ِماقم و اج تسه هک



 

 زین نم زا وت يرَّکِش شُرُت تسَدُب رگا

 ازفم ار لاحم هن را شُرُت يا نک عمط

 229 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .مزیتسن .منک قشع سنج زا ار همه .منک هدنکارپ قشع راغات راغات هک مراد هفیظو ،ایند نیا رد ناسنا ِناونع هب

 قشع و دندنخب و دنصقرب مه ناگدنشاب يهمه ات ،منک قشع و مصقرب و مدنخب .دوش مبیصن ششخب ات میاشخبب

 .دنشاب دیاش دیاب مه نارگید و مشاب داش دیاب نم .تسا نم ِّقح .تسا نم ِتمسق نیا .دننکب ور ایند ِفیک و دننک

 ِزان نیا .منک ییازفحور نم هک تسا نیا يارب ،ینکارپهکرس و دننکیم یشرت نارگید رگا .ازفحور منک يراک دیاب

 هلب ؟مشکیم ار شدرد .هلب ؟دراد درد .تسا قوشعم

 
 ؟یشکیم تمایق ات مغ نیا تفگ

 مشکیم يرآ ،تسود يا مشکیم

 1663 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ازفحور اهنتهن مادکره هک دیایب دوجو يرگید راک اتدص شسپ زا هک منکیمن يراک .میازفایمن ار لاحم سپ

 و لیلد ات رازه اب ماینهذ نم رگا یتح .هاکناج ِییازفاراک ینعی نیا .دنراد لابند هب ار ناج ِشهاک هکلب ،دنتسین

 منادیم .مهدیم ماجنا ار شفالخ تفگ هچره و منکیمن هزیتس وا اب ،تسوا اب قح هک دنک تباث دهاوخیم قطنم

 يدوجو ِلصا زا دراد هک لطاب لایخ یهز یلو ؛دهدیم ناج ِنان دراد .دهدیم توق نم هب دراد هک درادنپیم وا هک

 :دنکیم رتریسا و ریسا هاگراک نیا رد ارم و دنکیم رود ارم

 

 

 يروخیم نان وت هک يرادنپ وت ای

 يروخیم ناج ِشهاک و رام ِرهز

 3457 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 فرحنم ریسم زا ارم و دریگب تسد هب منهذ ار مایتشک ِناّکس مراذگن هک تسا نیا ،مدرد ِمامت ،مبلط ِمامت سپ

 دهدیم شهاک ار مناج هک ار هچنآ ،دنکیم گنت ار اضف هک هچنآ .دیوگیم نم هب یگدنز هک منکیم ار يراک .دنک

 .زرم و دحیب و زاب و هدوشگ دیآیم ییاضف زا هک منکیم ار يراک نآ ضوع رد .مهدیمن ماجنا

 



 هب منیقیلاملع .تسا یهاگآ و یملع يهلحرم رد زونه رگا یتح .مراد نیقی نآ هب و تسین نادزی ِریغ ناهج ود رد

 ؛دراد درد منیبیم ادج مدوخ زا ار ناگدنشاب رگید هک نیا .تسا نیا ممغ و ّمه مامت .دش دهاوخ لیدبت نیقیلاّقح

 :تسا نیمه راک ِلصا .ازفحور تسا يدرد نیا یلو .اسرفتقاط مه نآ

 

 تروص زج رگد ِزیچ وجب قشع ِخُر زا

 يوش دردمه وت قشع اب هک تسا نآ راک

 2865 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 يهدنیازفا و ینهذنم زا تسا يراک امتح ،تسا هاکناج هک هچنآ .دشاب ازفحور هک میازفایم ار يراک نآ سپ

 نم ِتمسق هک متسه یبارش نیا ِتسم .دماجنیب ماینهذ نم ِگرم هب هک ممانیم راک ار نآ .گنج و هکرس و درد

 هن ،تسا هاکراک يازفحور هک هچنآ هب موشیم لوغشم ،ایند ِهاگراک نیا رد .مرامشیم تمینغ ار تصرف نیا .هدش

 ِزان .مناج ِشون .مرخیم مناج هب .مروخیم و منزیم .ریش دننام .موریم شیپ هناقاتشم .هاکناج يازفاراک هک هچنآ

 .شاهزمغ و هوشع يازا رد ماینهذنم ِگرم .مرخب دیاب ،تسا قوشعم

 

 تسم ِقاتشم يا تسا راک نآ راک

 تسا شوخ ،تگرم دسر را راک نآ ردناک

 4608 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تیانع يهیاس رد طقف نیا هک هاکب تساز درد هک هچنآ زا و رادب اور نم رب ار تسازفحور هک يراک نآ ،ادنوادخ

 تدوخ ياتسار رد ار نم تّمه و تساوخ سپ ؛یشوکیم نآ ِ یپ رد تدوخ و یهاوخیم ار نیا وت .تسا نکمم وت

 :مراد نامیا دوخ ياهمنادیمن هب نم هک رادب ناما رد دیدرت و کش زا ارم .هدب رارق

 

 ناهگان یجنگ تفای ینالف نآک

 ناکد هَم و راک هَم مهاوخ نامه نم

 

 تسا ردان مه نآ و نآ تسا تخب ِراک

 تسا رداق نت ات درک دیاب بسک

 

 ؟تسایک عنام ار جنگ ندرک بسک

 تسا یپ رد دوخ نآ ،راک زا شکم اپ

 



 رگا ِراتفرگ وت يدرگن ات

 رگد نآ ای یمدرک نیا رگا :هک

 

 736 ات 733 تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ،مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین


