
 مالس ضرع اب

 

 »786 و 894 همانرب زا )هغابروق( زْغَچ و شوم ناتساد«

 

 دامن شوم .دنتسه ادج و دنتسین مه سنج زا ود نیا ینعی .بآ رد هغابروق و دنکیم یگدنز یکشخ رد شوم

 هک هغابروق هب و هداتسیا يوج بل رب شوم .تسا روضح يرایشه دامن هغابروق و تسا ینهذنم و اهیگدینامه

 میهاوخ لاحشوخ و تخبشوخ هشیمه يارب ،میسرب مه هب ام رگا و متسه وت قشاع نم دیوگیم تسا بآ نورد

  .دوب

 

 هدینامه اهنآ اب و اهزیچ ندرک دایز هب مینکیم عورش نیاربانب ،تساهزیچ رد یتخبشوخ هک میریگیم دای یگچب زا

 نم« دیوگیم و دهدیم بیرف مادم ار ام ینهذنم و دنتسه گنشق یلیخ رود زا ناهج نیا ياهزیچ .میوشیم

 ».دش یهاوخ تخبشوخ ،يدیسر نآ هب و يدش هدینامه زیچ نالف اب رگا و متسه وت قشاع

 

 تَمَناوخیم ْناج هب نم وج ِبل رب

 تَمَحرَم ،تَباجِا زا مَنیبَنیم

 2728 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تمحرم زا یناشن یلو ،مناوخیم ار وت ،ناج و لد اب هظحل ره و ماهداتسیا وج ِبل رب نم دیوگیم هغابروق هب شوم

 ام زکرم هب و دهد هولج ابیز ار زیچ کی هک دنکیم شالت و تسا لوغشم مادم مه ینهذنم .منیبیمن وت ِهجوت و

 .دروایب

 

 

 دُش هتسَب نم رب ،ْبآ رد ندمآ

 دُش هتسُر یکاخ ِز مَبیکرَت هک ناز

 2729 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رگا و تسا هدییور كاخ زا نم بیکرت هک اریز ،تسا هتسب نم ِيور هب بآ هب دورو ِهار دیوگیم هغابروق هب شوم

 .میوش ییاتکی ياضف دراو میناوتیمن ،میراد هگن ار ینهذنم رگا ام هکنیا ینعی .مریمیم میایب بآ رد

 

 دَدَم نُک ،یناشِن ای ،یلوسَر ای

 دنُک ْهَگآ نم ِگناب زا ار وت ات



 2730 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 تقو ره ات ،هدب رارق ام نیب یتمالع ای یلوسر ،میایب بآ رد مناوتیمن نم هک الاح دیوگیم هغابروق هب شوم

 ادخ هب .میسرب ادخ هب میهاوخیم اهناشن و اهببس اب ،ینهذنم رد مه ام .دنک رادربخ ار وت ،مدرک تیادص

 ».مهاوخیم وت زا اهزیچ یلیخ و ،يونشب وت هک منکیم يراک کی ،منکیم تدابع و منکیم اعد نم« مییوگیم

 

 رای ود نآ ْراک نیرَدْنَا دندرک ثْحب

 رارَق دمآ نآ ،ْثحَب نآ ِرِخآ

 2731 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 زارد ۀتشر کی دْنَرآ تسد هب هک

 زار ،ْفشک ددرگ هتشر ِبْذَج ِز ات

 2732 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ،نآ ندش ندیشک اب ات دننک مهارف دنلب یخن هک دش رارق و ،دندرک ثحب عوضوم نیا هرابرد هغابروق و شوم

 شوم .دوش هتسب هغابروق ياپ هب رگید فرط و شوم ياپ هب خن فرط کی دش رارق ینعی .دوش لح طابترا لکشم

 .دهدیم ناکت ار خن نآ ،دنک تاقالم ار هغابروق تساوخ تقو ره

 

 رکف قیرط زا طقف و تسین ام سنج زا ینهذنم .یکشخ رد ینهذنم ،میتسه ایرد رد ام .تسام ياهرکف ،خن نیا

 نیا تسا یفاک نیاربانب .میوشیم ینهذنم سنج زا ،اهرکف هب ندیشخب تیوه سح اب ینعی .دوشیم لصو ام هب

 .مینک عطق ار اهرکف ِخن

 

 و میداد تیوه سح اهنآ ِینهذ ریوصت هب و میدش هدینامه اهنآ اب ،دنراد یگدنز اهزیچ مینکیم رکف نوچ ام

 ياهرکف قیرط زا و میدش هدنیآ و هتشذگ ِنامز سنج زا مه ام ،دننکیم رییغت نامز اب و دنتسه لفآ اهنیا نوچ

 .میدرک تسرد رکف ِخن ،ینهذنم ِشوم و نامدوخ نیب نیاربانب .میداد لیکشت ار ینهذنم ،اهزیچ نیمه هب طوبرم

 

 لیلد نیا هب و تسا رکف کی طقف نیا ،میریگیم هنیک و میوشیم تحاران ازسان فرح کی اب یتقو ،لاثم روطهب

 رادیب باوخ زا حبص یتقو ای .مینک اهر ار نامسیر تسا یفاک .میاهتفرگ مکحم ار نامسیر نیا نآلا هک تسا

 ینهذنم ِشوم زا ادج ام .تسا رکف ِنامسیر کی طقف نیا ،يزاسهلئسم هب دنکیم عورش ینهذنم و میوشیم

 .میوشیم نآ سنج زا ،مینکیم هجوت دهدیم ناشن نامنهذ هک يزیچ هب نوچ یلو میتسه

 



 ياهرکف هلیسوب هک ینهذنم ِشوم نیا دیوگیم .دیوگیم ار ام ياهجنر و درد مامت تلع انالوم ،ناتساد همادا رد

 ،دینادیم ناتناج لثم ار اهیگدینامه نیا امش و هدش لیکشت امش ياهیگدینامه طسوت ،تسا لصتم امش هب رادنم

 ام ياهیگدینامه ،شناد و لوپ و ناتسود و هداوناخ .دیاهتسب شوم هب ار دوخ مکحم رایسب بانط کی اب ینعی

 ،یناهگان روطهب زور کی هرخالاب یلو .میاهتسب اهنیا هب ار دوخ ،ینهذ ریواصت و رکف قیرط زا نورد رد ام و دنتسه

 لایخ تیب نیا ینعی .دنکیم راکش ار ینهذنم شوم نیا و دیآیم ،تساهیگدینامه ِگرم ِدامن هک ییادج غالک

 .تفر دنهاوخ امش تسد زا زور کی و دنتسه لفآ اهیگدینامه نیا هک دینکن کش دیوگیم و دنکیم تحار ار ام

 
 ناهگان دمآ نْیَبْلاُبارُغ دوخ

 ناکم نآز شدرُب ،و شوم ِراکش رد

 2944 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 ییادج ِغالک :نیَبْلاُبارُغ

 

 

 :میراد ام زا اهنآ ِندش ادج و اهیگدینامه ندوب لفآ هرابرد روطنیمه

 
 ناهج رد يدرگ داش يو زا هچره

 نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

 3697 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 
 دش داش سَک سب ،داش یتشگ هچنآز

 دش داب نوچمه و تسَج يو زا رخآ

 3698 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 
 هِنَم يَو رب لد وت ،دهجب مه وت زا

 ْهِجِب وت يو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

 3699 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نآ زا میهاوخیم و میهدیم تیوه سح نآ هب ام هک يرکف ره و دهدیم ناشن ام نهذ هک يزیچ ره ینعی

 .دوشیم راکش ییادج غالک طسوت هک تسا ینهذنم ِشوم نامه نیا ،میریگب یگدنز و يداش

 

 :دتفایم رطخ هب یگدینامه ینعی ،دنکیم راکش ار ینهذنم ِشوم ییادج غالک .دراد دوجو تلاح ود لاح



 

 اب ،هغابروق ناونعهب مه ام تروص نیا رد هک ؛تسا هدش هتسب مکحم رایسب ینهذنم شوم و ام نیب ِخن ای -1

 .میتفایم جنر و درد هب و میوشیم نازیوآ اوه رد و مییآیمرد روضح ِبآ زا و میوشیم هدیشک ،شوم ِراکش

 

 بارُغ زا شوم اوه رب دمآرب نوچ

 بآ ِرعق زا زین زْغَچ دش بِحَسْنُم

 2945 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 .هدش هدیشک :بِحَسنُم

 

 مه زْغَچ و غاز ِراقنِم رد شوم

 مَتَر رد اپ هتخیوآ اوه رد

 2946 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 خن ،هتشر :مَتَر

 

 ار شوم غالک یتقو هک هدش هتسب لُش یلیخ ای و میاهدرک عطق ار ینهذنم ِشوم و نامدوخ نیب ِخن نیا -2

 .مییآیمن رد روضح بآ زا ام و دوشیم زاب خن نیا ،دربیم

 

 .میاهدیبسچ نامینهذنم هب ،تسا نامرسمه ِینهذ ریوصت هک خن کی اب ینعی .میتسه هدینامه نامرسمه اب ،ًالثم

 نامنهذ هب و میشاب هدینامه نامرسمه اب رگا .دمآ ییادج غالک ینعی ،دنزیم يدب فرح ام هب نامرسمه هعفدکی

 .میتفایم درد هب و میوشیم قلعم اوه رد ،مینکن زاب ار اضف و مینک هجوت

 

 رد بترم ام نیاربانب .دنوشیم راکش ییادج غالک طسوت اهنآ يهمه دصرددص .میراد یفلتخم ياهیگدینامه

 بانط نیا ام هک تسا نیا يارب و دروآیم دوجوب اضق ار اهندش قلعم نیا .میتفایم درد هب و میوشیم قلعم اوه

 زاب رگا .نک اهر ار یگدینامه بانط هک تسانعم نیا هب ،دوشیم تسرد درد مادم هطبار کی رد رگا .مینک اهر ار

 رتمکحم دیاب میدرکیم رکف ًالبق هکیلاح رد ،دتفایم يرتدب قافتا و دوشیم رتشیب درد ،میبسچب رتمکحم مه

 .میتشاذگیم ماد نامدوخ يارب ینعی ،دنکن رارف نامتسد زا ات میریگب

 
 ؟دَوُب یماد ِبحاص هنامز رد

 ؟دنک دوخ ِدیص هک قمحا ام وچمه

 407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 رد رگا .دنکیم قلعم یگدینامه نآ نتخادنا رطخ هب اب ار ام بترم اضق ،میتشاد هگن ار یگدینامه کی هک ینامز ات

 تسرد رگید وا هک تسین يروطنیا ،میهدب ار وا باوج مکحم یلیخ و میهد ناشن شنکاو نامرسمه فرح لباقم

 رارق هلمح دروم ار نامرسمه اب ام ِیگدینامه نیا ،رگید قیرط زا مه زاب ییادج غالک .دوش بوخ هطبار و دوش

 .دهدیم

 

 هب و میوشیم اهر یلو ،میشکب هنارایشه درد تسا نکمم ،مینک اهر ار بانط رگا ،میدش نازیوآ اوه رد هک راب ره

 .میوریم روضح بآ نورد

 

  مارتحا و رکشت اب

 ناتسزوخ زا داشرف


