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 »یگدنز ِناویا « : عوضوم

 

 کی تعیبط الثم .دنراد لماعت رگیدمه اب كرتشم ِفده کی هب ندیسر يارب هک تسازجا زا يا هعومجم متسیس

 .دنکیم دشر و دنز یم هناوج هناد ،دوش یم هزات كاخ ،دراب یم ناراب .تسا متسیس

 درکلمع هب رجنم و دراذگیم رثا يرگید يور اضعا زا کی ره ِراک هک تسا متسیس کی ناسنا ِندب روطنیمه

 .تسا متسیس کی یتسه ملاع مامت تیاهن رد و .دوش یم ندب ِبسانم

 

 نیرتمهم و ادخ ِدادتما ِناونع هب ار شدوخ ،ناسنا دهاوخ یم و دزومآ یم ام هب ار يرگن لک و یمتسیس ِدید انالوم

 .دنیبب شنیرفآ لک زا وضع

 .نک هاگن زیچ همه هب الاب زا و ایب هظحل نیا ي هدش هدوشگ ياضف هب ینعی ایب ناویا هب دیامرف یم انالوم

 .دنک ادیپ تعسو ناسنا ِدید ات دوش یم بجوم ،ندرک هاگن يدام ِناهج هب ناویا زا

 

 و ازجا یقبام زا یلو منیبیم ار نآ طقف نم هک تسا یگدنز ِیلک ِحرط زا ءزج کی هظحل نیا ِقافتا لاثم روط هب

 و تسا لصتم مه هب يدایز ِيازجا ،دتفا یم نم ِصخش يارب هک یقافتا نیا ِریز رد تقیقحرد .مربخ یب تاقافتا

 .منک داجیا یگنهامهان و تیزاراپ یگدنز ِمظن رد و منک تواقم و تواضق نآ هب تبسن ینهذ ِدید اب مناوت یمن نم

 و 80 ایند نیا هب رفس رد ام ِتماقا ینعی .مینیبب ار نامدوخ راک ِنایاپ میناوت یم ،مینک هاگن ناویا زا یتقو یفرط زا

 تیدبا و تیاهن یب هب ندش هدنز هک نامندمآ ِیلصا ِروظنم هب مه تسیاب یم تدم نیا رد و تسا لاس 90 ای

 يرثا قلخ و ناهج نیا هب یگدنز ِقشع و يژرنا ،درخ ِندرک يراج هک نام یعرف ِروظنم هب مه و میسرب ،تسادخ

 .میناشوپب لمع ي هماج ،تسه هدنزاس

 

 رتدوعسم وا ،رت نیب نایاپ هک ره

 رب دید نوزفا هک دَراک وا رتدج

 2988 تیب ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 رد ،میراد رایتخا رد هظحل نیا رد هک یتاناکما ِمامت زا و هظحل نیا هب مییآیم ،مینیبیم ار راک نایاپ هک نونکا سپ

 .مینک یم هدافتسا روظنم ود نیا ِتهج

 

 ناد زورما ار شیوخ ِراگزور

 دور یم ادوس هچ رد ات شرگنب

 823 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 ات میراذگیم نامدوخ يور ِندرک راک ِتهج رد هک ینامز و تقو .تسا نامز ،یگدنز ياه هیده نیرتمهم زا یکی

 دنراد يوق ِینهذ ِنم هک ییاه ناسنا ِفرص ای و مینک جرخ ینهذ ِنم ِهار رد دیابن ار مینک بسک روضح ي هیامرس

 .دنناشکب فلتخم تاهج هب ار ام دنهاوخ یم و

 

 ارم درآرد هار ندز هر ِتهج زا

 ارم دراپس زاب نانز هر ِفک هب ات

 

 هلفاق دص ود ِهار یمد ره دنز هکنآ

 ارم درآ هچ هب وا وا ِشیپ منز هچ نم

 208 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هابت تسردان ییاههار رد ار لوپ ینهذ ِنم .تسا لوپ ،دراذگ یم ام ِرایتخا رد یگدنز هک یتاناکما زا رگید یکی

 ِنم روطنیمه و دننک یم ناهج ِبیرخت و گنج ِفرص ار ینالک ياه هیامرس گرزب ِینهذ ياه نم یهاگ .دنکیم

 هتفریذپ یگدنز فرط زا مادک چیه هک دهد یم رده ملاسان و يرورضریغ ییاههار رد ار لوپ ام ِصخش ینهذ

 .دوش یمن

 

 هب قافنا زک كاسما اسب يا

 هدم قح ِرما هب زج ار قح ِلام

 2226 تیب ،لوارتفد ،يونعم يونثم

 

 ییاسانش ار نامیاهیگدینامه رگا .تسا یگدنز ياه تناما رگید زا ام ِیمسج و ینهذ ياوق ،ینورد ياهدادعتسا

 هب هک هدوهیب ییاههشیدنا و راکفا رد روضح ِيرایشوه ات دوش یم بجوم مینارن نوریب نامزکرم زا ار اهنآ و مینکن

 .دسریمن رمث هب و هدشن افوکش نام یتاذ ياهدادعتسا هنوگنیا و دوش میسقت ،دزرایمن هاک رپ کی ي هزادنا

 

 تاهِج رب يدرک عیزوت ار شوه

 تاهّرُت نآ یی هّرت دزرین یم

 

 راخ ِخیب ره دشک یم ار شه ِبآ

 ؟رامِث يوس دَسَر نوچ تشوه ِبآ

 1085 و 1084 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونعم يونثم



 

 سونام یناسنا ره اب دیابن سپ ،دشاب روضح ِتهج رد زین ام ِیناسنا ِطباور ات دوش یم ثعاب ام ِینیب نایاپ روطنیمه

 راب نیتسخن هک روطنامه دییآ اهنت ام دزن هک یتسارب و« :دیامرف یم 94 هیآ ماعنا هروس رد دنوادخ . میوش

 .»... ناتمیدیرفآ

 

 ندنام مهاوخ درف ،رِخآ هب نوچ

 نز و درم ره اب درک دیابن وخ

 443 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 ياضف نیا زا و میسرب یگدنز ِناویا هب اه ناسنا ام ي همه هک يا هظحل لاح هب اشوخ ،دیامرف یم انالوم نایاپ رد

 ،ینهذ ِنم ِناشیرپ ِتافارخ زا رود هب و تسا قشع و يداش زا ولمم هک ییاضف .مینک هاگن ناهج هب هدش هدوشگ

 .میریگب نشج ار نامندوب مه اب ِتصرف

 

 وت و نم ناویا رد مینیشن هک مد نآ کُنُخ

 وت و نم ناج یکی هب تروص ود هب و شقن ود هب

 

 قوذ ِرس زا میوش عمج وت و نم یب وت و نم

 وت و نم ناشیرپ تافارخ ز غِراف و شوخ

 2214 لزغ ،سمش ِناوید ،يولوم

 

 �🜷� ناوارف ساپس اب

 نارهت زا هنامس


