
 مالس اب

 

 »هایس جوم ییاسانش«

 

 ار هدنز غرم راچ نیا ُرِبب رس

  ار هدنیاپانِ قُلخ نک يدمَرس

 42 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

  سورخ و تسغاز و تسسواط وّ َطب

 سوُفن ردنا قلُخ راچ لاثم نیا

 43 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

  تستوهش نآ سورخ و تسصرح ّ،َطب

  تستّینمُا غاز ،و سوواط نوچ ،هاج

 44 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

  زاس دیموا َدُوب هک نآ َشَتیُنم

 زارد رمع ای دیبأتِ ِعماط

 45 تیب ،مجنپ رتفد يونثم ،يولوم-

 

 ارچ ؟دیآیم مغارس هب دوشیم هک رصع زور ره بلق شپت و سرتسا ارچ ؟مرارقیب ردقنیا ارچ مدیسرپیم مدوخ زا

 مراد هک نم .دوب هتخانشان میارب ؟منک ییاسانش مناوتیمن ارچ ؟تسا يزیچ هچ رطاخ هب ممهفیمن و موشیمن هجوتم

 هک تسیچ »هایس جوم« نیا ؟منک ییاسانش مناوتیمن ارچ سپ .مربیم راکب مراد ار مایعس مامت !منکیم راک مدوخ يور

 رتشیب زاب یلو ،دوب هدش رتمک یلیخ لبق هب تبسن هتبلا ؟دریگیم ارف ار مدوجو مامت و دیآیم مغارس هب رصع زور ره

 نم رد ییاسانش نیا ات ینک مکمک یناوتیم طقف وت ایادخ .تشادیمنرب نم زا تسد دشیم هک رصع ًاصوصخم اهزور

  !دوشب داجیا

 .دنکیم دب تدش هب ار ملاح هک يردق هب ؟دوشیم داجیا شمشک منورد رد ردق نیا ارچ

  تسه وت رد تلم ود داتفه هلمج

 تسد وت زا درآرب نآ يزور هک هَو

 3288 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 لد نآ يارب و مدوخ زا رارف يارب یهار کی و تفرگیم تدش هب ملد ،دشیم هک بورغ هشیمه یگچب زا تسه مدای

 ،مدش گرزب هک اهدعب.مریگب مارآ و دوشب مرگ مرس ات مدرکیم ادیپ مبلق شپت و اهسرتسا ،اهیگلصوح یب ،اهیگتفرگ



 هدش تداع میارب و تشاد همادا لاور نیمه شیپ لاسکی نیمه ات .مدوب هتفرگ دای رتهب ار مدوخ زا رارف هار هتفر هتفر

 ریغ ياهدیرخ مه یهاگ و مدیخرچیم نادرگرس و فالع رازاب هب متفریم ای مدوخ زا رارف يارب و تفرگیم ملد ،دوب

 و تبیغ هیقب و مه رس تشپ و میشکب نویلق و مینیشنب مه رود ات ماوقا ۀناخ متفریم هک نیا ای مدادیم ماجنا يرورض

 هک متشاد مه اعدا ،مدربیم تذل ،گرزب ار مدوخ و مدرکیم کیچوک ار نارگید هک نیا يارب ردقچ هزات .مینک ییوگدب

 .متسنادیمن یلو متشاد لامک رادنپ ،منیبیم ار روضح جنگ همانرب نم نوچ ،منکیم قرف هیقب اب نم

 

 ار مهار هک رکش یهلا یلو مراد مه نالا مشاب هتشادن نآلا هک نیا هن ،مدوب هدرک تسرد يونعم نم کی مدوخ يارب

 .مدرک ادیپ

 دب و بوخ رایسب و ،تشاد تمواقم ،دیدش تواضق ،درکیم تبیغ و تفگیم غورد ماینهذ نم هک دوب اجنیا بلاج

 نوچ ،موریم اطخ مراد هک موشب هجوتم متسناوتیمن و دادیم ماجنا ار اه راک نیا ياهفرح و هنایذوم روط هب ،درکیم

 یضار دوخ زا مه ردقچ .مدوب هتشاذگ ینهذ نم صرح نتساوخ و اهزیچ يور ار مزکرمت مامت و دوب نوریب هب مهاگن

 همانرب هتبلا .دهدب بیرف ار ام ات تسا هافتسا ءوس لابند مادم و دنکیم مامت شدوخ عفن هب ار زیچ همه ینهذ نم .مدوب

 کیً ابیرقت هک نیا ات .مدرکیم راک هتخیرگ و هتسج .مدرکیمن راک مدوخ يور يدج یلو ،مدرکیم هاگن ار روضح جنگ

 هب دیدش بلق شپت و اهسرتسا نامه مه زاب دشیم هک رصع زور ره یلو .مدرک عورش ار مراک تیدج اب شیپ لاس

 ؟تسیچ هک مدشیمن هجوتم و درکیم هلمح مهب یغیت هجوج لثم ؟درکیم شنت زا رپ ار مدوجو و دمآیم مغارس

 اله مه وت نزم ار دوخ الب ره تشپراخ رب

 اَضفلا قاض اضَقلا ءاج ناوخ درو نیو نیشن نکاس

 20 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نیشنمه منارباص اب نیملاعلبَر دومرف

 اَنرَبص انَیَلع ِغرفَا نارباص نیشنمه يا

 20 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 مدوخ اب و  متسیاب مدوخ رانک مدوب هتفرگ میمصت رگید .متشادن ندرک رارف يارب یلیامت و دوب هدش رتشیب مربص رگید

 .مشاب نابرهم یمک

  َدُوب نابُنج مگر ات مزیُرگیم

 ؟دوب ناسآ نتشیوخ زا رارف یِک

 668 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هب طقف و ،مدرکیم رارکت ار يدیلک ياهتیب و متسشنیم میاج رس ،درکیم هلمح مهب یغیت هجوج نیا هک رصع زور ره

 ناشن مهب ار یگدینامه نیا ات متشاد بلط ادخ زا مدوجو مامت اب و مدشیم زکرمتم منورد هب و ،مدرکیم هاگن مدوخ

 .مریذپب مناوتب ،مدوب شرظان ًابیرقت هک يدرد نیا ناوت و تردق ات متساوخیم کمک ادخ زا یلو تشاد يدایز درد .دهدب

 هک متسنادیم .مشاب شرظان و مشکب هنارایشه ار سرتسا و دیدش بلق شپت و درد نیا ات مدربیم راکب ار مایعس مامت

 ؟تسیچ هک ممهفب ،متسناوتیمن یلو منورد رد تسه يزیچ کی



 

 ياهماغیپ متشاد هک یتقو رصع زور کی ،مهدیم شوگ راب دنچ و منکیم ویس ار ینفلت ياهماغیپ اههعمج هتفه ره

 ار میهاربا غرم راهچ تایبا نتشاد یتقو ،دش زکرمتم منهذ اداناک زا میرم مناخ ماغیپ هب دیسر مدادیم شوگ ار ناتسود

 روطچ هک مدید منورد رد و تفرگ ارف ار مدوجو مامت یتوکس و مدش مارآ و دش ریزارس منامشچ زا کشا مدید دندناوخیم

 ...دعب هظحل و دعب هظحل و دربب هظحل نیا زا دشکیم ارم دراد باتش و هلجع اب و درک هلمح داب دِرگ لثم هایس غاز نیا

 هدنیآ هب و هداد بیرف رتهب و رتهب طیارش و عاضوا و یتخبشوخ لابند هب شنیغورد ياههدعو اب ار ارم اهلاس هک یغاز

 زج و منک ادیپ هدنیآ رد ار يداش و شمارآ و یتخبشوخ هب ات مدوب رتشیب و رتهب هچ ره ِیپ رد و متفریم مامت تعرس هب

 .مدرواین تسد هب يزیچ بارس و مهوت

 و دنک جراخ شمارآ و توکس نیا زا ات دیشکیم ارم و ،درکیم داجیا درد منورد رد اهندوبن و اهنتفر و اهندیشک نیا

 ...يدعب راک و يدعب راک ای دعب هظحل هب دربب

 ار دوب هدیدزد یناهنپ ار میاههظحل اهلاس هک یهایس غالک ناتسود ياهماغیپ و ریظنیب همانرب نیا و یگدنز فطل هب

 متخومآ هک ساپس و رکش یهلا .مریذپب متسه هک هنوگنامه ار مدوخ دیاب هک متخومآ یگدنز فطل هب .مدرک ییاسانش

 ولج نامه منامب ،مورن هرفط و منکن رارف دیآیم الاب هک يزیچ ره ای سرتسا ای یگلصوح یب ای يرارق یب ای یمغ یتقو

 .موشب شرظان و منک شهاگن

 ،مینزیم قرب زیرپ هب ار ياهکنپ ۀخاشود ام یتقو هکنیا لاثم .منکیم يروآدای مدوخ يارب دمآ منهذ هب یلاثم کی

 اههرپ هب ام تشگنا رگا و میوشیمن نآ ياههرپ نیب  ۀلصاف هجوتم هک يروط هب دخرچیم مامت تعرس اب دنکیم عورش

 .دراد دوجو نامتشگنا ندش عطق ناکما ای دوشیم یمخز ای ًاعطق دنک تباصا

 زا هک ياهکنپ .مینیبب ار اههرپ نیب ۀلصاف میناوتیم و درادن نامیارب يرطخ رگید میشکیم قرب زا ار هخاشود یتقو یلو

 .دتسیا هب تباث شیاههرپ ات دشکیم لوط هیناث دنچ ،دوشیم هدیشک قرب

 ،موشن دیماان ،منک ربص ،مشاب هتشاد زیهرپ .مشاب شرظان و مهدب نامز مدوخ هب دیاب هایس غالک ییاسانش زا دعب مه ام

 .منک تیاعر ار يونعم و یلام ناربج نوناق ،مشاب هتشاد رارکت و نیرمت ،مشاب هتشادن باتش و هلجع

 زا و دتسیاب تباث هکنپ ياههرپ نیمه لثم منهذ ات ،تسا رتمهم زیچ همه زا زیهرپ مدش هجوتم نوچ زیهرپ مه زاب

 .مسرب تابث هب و موش عمج هدنیآ و هتشذگ

 

  تاُبث و نیکمت و توق هدنهد يا

 تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ

 1197  تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ناشیاه ماغیپ اب هک یناج ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ و انالوم ترضح و یگدنز فطل هب هک ساپس و رکش یهلا

 .میوشب نامنورد ياهیگدینامه هجوتم ار ام ات ،دننکیم کمک

 

 هجب اهنادند مخز زا ،هرگیب و شاب بآ نوچ

 مییاسیم و یبوکیم نیقی مراد هرگ ات نم



 1387 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 

 رکش و ربص هشیت هب وت يدرگن هدیشارت ات

 نورُباصلا ّالِاو ناوخیم ورف اهاّقلُیال 

 1948هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 وش میلست شوخ ،تسیک تسدب هشیت نیا رگنب

  نوُبلاغلا ُنحَن هک ،هشیت اب زیتسم هرگ نوچ

  1948هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دییوشب اهرابغ ز تمکح بآ هب ناج و لد

 دنامن نادکاخ يوس ترسح مشچ ود ات ِهلَه

 771 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

  داد الب ار وت یتهج ره زا

 تتاهج یب هب دشک زاب ات

 368  ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

  ساپس اب

  نارهت زا اراس-


