
 نم تقایل ،مغ ِیناطلس��

 

 ملد زکرم رود دوه لثم و تسشن ملد طسو و تفر اهنآ زا یکی اما .ماهتفرگ دای زیچ نارازه يزابهش ياقآ دوخ زا

 رد ینیب مک دوخ و تمالم هچ و ،نارگید و مدوخ ِینهذ ِنم ياههسوسو هچ ،رَصرَص ياهداب زا هک دیشک یطخ

 .مشاب ناما

 
 منادنخ رانا ؟مشوپب هدنخ هنوگچ

 یقاّمُس دومن دناتن دنق و تابن

 3101 لزغ ،سمش ناوید

 

 یشرت :یقامُس-

 

 يوت .مریگب ار یگدنز يداش يولج مناوتیمن ،مهاوخب مه رگا نم هک دیوگیم انالوم لثم یناسنا ،دنتفگ ناشیا

  ؟يرازیب نامز و نیمز زا و یتفرگ نشرپد یناوج ناوفنع وت و یتفرگ لقب مغ يوناز ارچ ؟هتگرم هچ امین

 

 نم .مناوتیم مه نم !يرآ ،متفگ .مدش راودیما مدوخ هب رایسب .داد ناکت ارم رایسب امش يهلمج نیا يزابهش ياقآ

 نامسآ سنج زا وت ،ناسنا يا هک دیتفگ و دیدرک ارجا همانرب 882 .تسین راوشد اهراک نامیرک اب .متسه شقیال

 هچنآ ینعی .یتسین ناقلخ سنج زا وت .دنکیمن تواقم زگره .تسا ییاشگاضف و تیاهنیب سنج زا نامسآ .یتسه

 .یتسین دهدیم ناشن تنهذ هک

 

 :دومرف ادخ ِنابز زا نم هب انالوم

 
 ناکمال و ناکم ناج ،ناک لعل و ییرهوج

 ؟اجک وت و اجک قلخ ،ياهنامز يهردان

 45 لزغ ،سمش ناوید

 

 يددع نارگید میوگب و مشابن هدنب ار ادخ .مشاب هتشاد ینهذ نم رورغ و لامک رادنپ هک تسین انعم نیدب نیا هتبلا

 .متسه یسک مدوخ يارب یلیخ نم و دنتسین

 

 دهد زاب دروخب رو ،دروخن متفن و شتآ

 يددعیب دهد زاب ،دروخب ار يددع نوچ



 2461 لزغ ،سمش ناوید

 

 تسا نیا ،یکیزیف مرف نیا رد یلجت نیا زا مدوصقم مه و مناوتیم هوقلاب مه ،ناسنا ِنم هکنیا ینعی تقایل نیا

 راک مدوخ يور طقف .منک زکرمت مدوخ يور رب .منک ییاسانش رگید ياهناسنا ِیمامت و مدوخ رد ار تقایل هک

 هبوت و منک یهاوخرذع ،ماهدرک یهابتشا رگا .منکن بارخ ار یسک زگره و زگره .منک مزح ندرک ییوگدب رد .منک

 .مشاب هتشاد یکیزیف مرف زا ندش هدنز ریسم هب تشگزاب ای

 
 یهش مدآ ینب انمّرَک ز وت

 یهن اپ ایرد هب مه یکشخ هب مه

 3773 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 
 تسین هار ّرب يوس ار کیالم رم

 تسین هاگآ رحب ز مه ناویح سنج

 

 کَلَم زا یناج هب ناویح نت هب وت

 کلف رب مه نیمز رب مه يوَر ات

 3776 و 3775 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 زا و »تسلا« هک دنک كرد دناوتیمن .تسا یعازتنا رایسب نهذ يارب يزابهش ياقآ ِیعادبا یعلض 6 زا علض 5

 ببس نهذ اب دوشیمن الصا هک مه ار »دوشیم وشب و یهلا ياضق و ادخ مکح« .تسا يروجچ ندوب ادخ سنج

 راتفر هب ییزج لقع نتخیر و ینهذ ِنم اب ياهراک يهرمث الصا هک »نونملا بیر و ملقلا فج« .دیمهف زاس

 ینعی هک مه »اوتصنا« .تسا ینهذ ِنم يدنباضف ِشیارگ فالخ الماک هک مه »ییاشگاضف و میلست« .تسام

 منهذ اب مناوتیم هک ار نیا لقاال .ادخ یناوارف و انمرک علض دنامیم .شاب شوماخ و نکن هدافتسا ار تنهذ الصا

 :میوگب و منزب لز مدوخ نامشچ هب هنیآ رد مناوتیم .منک كرد

 

 ».مراد تسود ار مدوخ .منکیم راختفا مندوب ناسنا هب ،متسه قیال ،مراد تقایل«

 

 و یبوخ تانئاک يهمه يارب .منکیمن تمالم زگره .مشخبیم ار مدوخ یلو .درک مهاوخ و منکیم هابتشا ،يرآ

 .دنبای تسد ادخ رثوک و یناوارف هب همه منکیم وزرآ و مهاوخیم ار یشوخ

 



 هیناث کی هک ییاهیضیوعت هب یتح .دوشیم ادها الط لادم نامرهق میت ياضعا ِیمامت هب ،لابتوف یناهج ماج رد

 یقشع ِناشیوخ اب رگا سپ .دهاوخیم تقایل ،ندوب یناهج ماج هب یلاسرا ِلابتوف ِمیت وضع .دناهدماین نیمز هب مه

 جوم منورد تداسح رگا .منکیم تفرشیپ مراد نم ،دننکیم تفرشیپ دنراد اهنآ رگا هک منادیم ،متسه نیرق

 يارب ار اهنیرتهب نم .مقیال ار ادخ ِیناوارف نم .متسین وت نم میوگیم مارآ ِتراظن اب و منکیم شهاگن ،دنزیم

 وا هب زاب ،دننکیم تفرشیپ دنراد نارگید و یناوتیمن وت هک دیوگیم نم هب ماینهذ ِنم مه رگا .مهاوخیم همه

 مراذگیمن .موشیمن نهد هب نهد وت اب نم .ییوگب ریخ هب بش و يورب وت هک تسا نیا ممغ و ّمه نم ،میوگیم

 ار متاهابتشا .ینک هتکید نم هب ار ینامیشپ مراذگیمن و منکیمن تمالم مه ار مدوخ .ینکب ناشیرپ ار نم

 تیاهنیب ،دید نیمه .منیبیم مدیدیمن البق هک ار اهداریا نیا هک منکیم رکُش .منکیم راک مدوخ يور و مریذپیم

 .دراد رکُش

 

 نامیشپ لد نآ و وت ،ناشیرپ نت يا يورب

 دماین مرگید لد ،متسرن ات ود ره ز هک

 770 لزغ ،سمش ناوید

 

 

 مغ مراذگیمن .منکیم تابثا مدوخ هب يروطنیا ار مدهعت .دراد تیولوا میارب يونعم ِراک نیا ،ادخ مغ نیا

 ،متسه ناقلَخ سنج زا ،دشاب مسج هک مزکرم .متسه بوخ لاح قیال نم اریز .دنک لاغشا ار مزکرم ،اهیگدینامه

 تمالم و هانگ ندیشخبن .مزاسیم نمشد هن ،منکیم ینمشد هن .دنکیم رییغت ملاح نامز اب و متسه نامز سنج زا

 ِقشع رطاخ هب ار نارگید هدوهیب و فازگ هب .مرادن لد رد ياهنیک چیه .درادیم هگن نامز رد ارم زین نارگید

 .ینهذ لیلدیب و هدوهیب .مراد تسود ناشدوجو رد ییادخ

 

 ؟ارچ

 

 اب .تسام يهیلوا قح .دهاوخیمن تقایل یتخبشوخ .دنتسه ادخ هب ندش هدنز و قشع راوازس اهناسنا يهمه نوچ

 رد يزیچ هچ تسین مهم .دوشیمن ادج ام زا زین میوش اهر یمسج مرف نیا زا ات و ؛تسه ام اب ،ام ندمآ ایند هب

 نم ؛ات 1000 ای تسا نآ رد غالک ات 5 هک تسین مهم نامسآ يارب هک روط نامه ،میروآیم تسد هب ناهج نیا

 .متسه قیال و لباق .متسه نامسآ سنج زا مه

 

 اه مغ ناطلس نیا ،قشع ِمغ نیا طقف .اه یگدشتیوهمه زا ییاهر .تسا یگتسناد نیا زا ییاهر مغ طقف ممغ

 .دناهریم اهیگدینامه مغ زا ارم هک تس

 



 ؟یشِکیم تمایق ات مغ نیا تفگ

 مش ِكیم يرآ ،تسود يا مشِکیم

 1663 لزغ ،سمش ناوید

 

 مدوخ اب ،منک دیدش تداسح رگا ،دیایب الاب يدرد وهکی رگا ،موش نیگمشخ رگا ،دنزب رس نم زا یهابتشا رگا

 رگا ؛هدزیم مه و متسه تسم مه هوقلاب تروص هب .متسه »ناسنا« نم اریز .منزیمن هدوهیب عینشت .منابرهم

 ياهنیرمت رد تکرش و یقشع يهداوناخ و انالوم ياهشزومآ طسوت مدوخ يور راک اب .مشاب هتشاد ینهذ ِنم یتح

 .منکیم مَرَب زیوآ ار كانیطعا قوط ،روضح لابتوف ِمیت

 

 ؟درکن دای یسک چیه ارم هک يدید

 داب مغ رب نیرفآ نارازه هک مغ زج

 انالوم تایعابر

 

 تخس میارب يزیچ رگا .رما ِتعاطا ،مزح ِقوذ .متسه میلست ،لالدتسا لبق .مراد تیاضر و رکش و لکوت طقف

 هب هار زا يراذگیمن ارم خلت مکح اب هک رکُش ار ادخ .تسا یلاع هک منادیم قشع اب ،تسا دب منهذ ِدید زا ،تسا

 .مورب هاریب

 

 ربب دوخ ریغ ز ار ام ،رُم مکح نکیم قشع يا

 یشکیم ایرد هب ار ام ،رغب يرغیم لیس يا

 28 تاعیجرت ،سمش ناوید 

 

 خلت مکح :رُم مکح-

 

 ییود دید شخبب .شخبب وت ،ییادخ وت .مهدیم تسد زا ار ملکوت هک شخبب .منکیم هابتشا رگا شخبب ارم ،ایادخ

 زا ییادج نیا و تسا ینهذ نم شناد نیا زا ییاهر ممغ و مه و مریگیم راک هب ار مدهعت ،مراد تقایل نم .مراد

 هسیک هب رز نافراع و هدیسر روضح هب ياهناسنا رد یلجت اب هک يراوگرزب ردق نیا اما .ترذعم .وت و تانئاک

 :ییوگیم و ینکیم شخپ عمط یب ،چیه هک يربیمن

 

 مرگ تشپ دشاب دیشروخ زا هکره

 مرش هن ار وا میب هن ،دشاب ور تخس

 4139 تیب ،موس رتفد ،يونثم



 

 تسوت اب نید سمش زیربت رخفم کیلو

 ؟يرای نینچ اب کین و دب ز يروخ مغ هچ

 3069 لزغ ،سمش ناوید

 

 مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین


