
 اوتصنا ای لق
 ؟مشاب نکاس و تکاس دیاب ای ،مهدب ماجنا ار یلمع ای و منزب فرح دیاب ایآ

 
 ینَس و ربَح ار ریغ رم ینک ات
 ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ
 
 نََدع نآ اب َتلِد ُدش نوچ ِلصَّتُم
 ندُش یلاخ زا سارْهَم وگِب نیه
 
 نیتسار ياک شدمآ نیز لُق رما
 نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک
 
 غال هب ار َتبآ هک ینعی اوِتصْنَا
 غاب تسا کشُْخبل هک ،نُک مَک فَلَت نیه
 3199 ات 3196 ٔ◌هرامش تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یلمعیب .متسنادیم یکی یلمعیب اب ار میلست و مشاب میلست دیاب منکیم راک دوخ يور مراد نم هک لاح هک مدوب يریگرد نیا رد هشیمه
 .قافتا فارطا ياضف هب هن ،قافتا هب مشاب هتشاد شریذپ هکنیا و دشیم ینهذنم یلهاک هب لیدبت
 .دناهدرک صخشم ار فیلکت ًاحیرص انالوم بانج الاب تایبا رد
 
 لمع ینهدنم اب رگا هکنیا ینعی .يوش یلاخ و وخدب رخآ رد دوشیم ثعاب ،ینکیم ینس و ربح ار نارگید ای و تدوخ ینهذنم رگا ،هلب
 رد میدرک زاب ار اضف رگا یلو .داد دهاوخن یتبثم ٔ◌هجیتن ،تسه قافتا و لباقم فرط هب نهذ ٔ◌هدشیطرش شنکاو نوچ رخآ رد ،مینک
 صقن سح زا ای و ندشن دییٔ◌ات ای و نتفرگ رارق تواضق دروم زا .میسرتب دیابن و میگب دیاب ،ندع نآ اب تلد دش نوچ لصتم ،قافتا فارطا
 و ناملمع اب میسرتیم و تسا هدوب نهذ اب طقف ام ٔ◌هبرجت نوچ .تسا سرت ،مینکن لمع و میگن دوشیم ثعاب هک یلماع .نتشاد
 .مینکیم هریخذ و میراد یشیدنایبایمک و تصاصخ يوخ و دوش مک يزیچ نامفرح
 
 میتسه لصو ایرد هب ام نامز نآ رد .مینک لمع و مینک زاربا ار نامدوخ مینزب فرح ینعی .وگب هتفگ شناگرزب هب هک روطنامه وگب هتفگ ادخ
 ره و هظحل ره رد ینعی .اوتصنا هرابود ،تسا فیرظ رایسب تلاح نیا دشاب نامدای یلو .دنکیم لمع و فرح ام قیرط زا هک تسا ایرد نیا و
 .دوشیم هفاضا اهییازفاراک هب دراد هظحل ره و هدش کشخ غاب نوچ .مینکن یلمع و میشاب شوماخ دیاب میوش جراخ ندوب لصو زا هک مد
 .یقشع نارای مامت و زیزع يزابهش ياقآ زا ناوارف ساپس اب

 
 دنالنف زا ارهز-


