
  
 زیزع و قشع ناکدوک و زیزع ناتسود همه و نابرهم و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ ناوارف دورد و مالس ضرع اب

 
 860 همانرب زا یتایبا

 
 فاوَط َمرآ وت ِدرِگ ،ییوت اهناجْ هبعک
 فاوط مرادن چیه بارخ رب ،َمِین دغج
 1305 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 فاوط وت ِدرِگ نم .یتسه ّتیدبا و تیاهنیب وت .یتسه هنادواج وت .یتسه مرفیب يرایشه وت .یتسه هدنز ياهناج هبعک وت ،یگدنز يا
 .متسین میاهرکف نیا نم .متسین یمسج يرایشه نیا نم .متسین ینهذنم راکبارخ و نوگشدب دغج نیا نم .مخرچیم وت ِدرِگ منکیم
 .مدرگیمن دنکیم داجیا مینهذنم هک یمظنیب و یناماسیب و یبارخ و يراکبارخ روحم لوح نیاربانب

 
 دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
 دنتیم یگرم يوس هدنز سفن
 550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 تلاح نیا و .»دنزیم همطل شدوخ هب ًامئاد یگدرم نیا .دنکیم نوریب ار شدوخ ینهذنم یگدرُم نیا زا نوچ ،یگدنز« :دیوگیم دنوادخ
 .داتفا دهاوخن میارب بوخ تاقافتا مشاب هتشاد ینهذنم رگا و تسه ماینهذنم ینوگشدب و تیدغج
 
 يراد یلد رگا نک لد هبَعک ِفاوط
 هدشن هدناوخ هچ يرادنپ هچ لِگ وت ،ینعم هبعک تسَلِد
 3104 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 لد ،یعقاو و يونعم هبعک ،ینعم هبعک نیا نوچ .يدرک زاب ار اضف ،ار لد رگا ینعی ،»يراد یلد رگا درگب لد هبعک رود وت« :دیوگیم سپ
 ؟دوشب اهیگدینامه ای ِلگ سنج زا دیاب نیا هک يدرک رکف ارچ وت .تسه مدع و یلاخ
 
 مَد هب مَد ياههّصغ نیا تسوت لعف
 مَلَقْلاَّفَج ْدَق ِّینعم دَوُب نیا
 3182 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 مَد ياههّصغ .تسیگدینامه مزکرم رد نوچ ،متسه يروج کی نالا .دنکیم میسرت نوریب رد هچ و نورد رد هچ ارم یگدنز دنوادخ هکنیا
 .تسا نوگشدب مینهذنم نیا ماهدیمهف هک ارچ ،دیآیم شیپ تسا ینهذنم بسحرب هک ملمع و رکف رطاخ هب َمد هب

 
 دومرف نادِب َتَقح تروص هبعکِ فاوَط
 يرآ تسد هب یلد نآ هطساو هب ات
 3104 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 يروطچ مریگب دای نوچ .تسه هنوگدامن نیا نوچ ،دیدرگب راب تفه شرود ار هبعک نیا و ،هکم دیورب دنتفگ امش هب لیلد نیا هب :دیوگیم
 ار نارگید هن ار مدوخ هن رگید عقومنآ ،مدع و یلاخ لد کی ینعی ،مروایب تسد هب ار یعقاو یلد کی مریگب دای و ،مدرگب لد هبعک فارطا
 .مناجنریم
 
 ینک هبعک ِفاوط هدایپ راب رازه
 يرازایب یلد رَگ دوَشَن قح لوبق
 3104 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 میورب .میراد هگن ار اهیگدینامه نیا میهاوخیم و میدش هدینامه اهرواب و اهرکف و اهزیچ اب میدمآ .دوب یلاخ و مدع لوا ام زکرم :دیوگیم
 وت ،درادن ،هن« :دیوگیم .دراد باوث نیا مینکیم رکف و میشکیم رجز و درد میوریم مه هدایپ و دنامب اهیگدینامه ،میدرگب نآ رود و هکم
 هن و ار نامدوخ هن تروصنیا رد .»يرایب تسدب تسه )ادخ( نآ هب هدنز ینعی ،تسا مدع و ألخ سنج زا هرابود هک یلد و ینک زاب اضف دیاب
 .میهدیم رازآ ار نارگید
 
 .دننکیم يرای ار همانرب نیا ،گرزب هار نیا رد هک يزیزع ناتسود همه و نابرهم و زیزع يزابهش ياقآ زا مرازگساپس و نونمم
 �� مارتحا اب��
 نامرک زا نیهش ناتدرگاش��


