
 

 

 قشع ِكریس

 
 نوچ یتاملک هب لاثم يارب !؟دیاهدشن هدزتفگش انالوم نوچ يدنمرنه ناتسد رد یسرافنابز ندوب مار زا لاحهب ات ایآ

 لعف ود بیکرت هدیلوژپ لعف ایآ دسرُپیم شدوخ زا لزغ يهدنناوخ .دینک تقد یملوط ای و یملوخُش ،یملوگ ،یملوژپ

 ای دیلوخُش ار لزغ کی ناوتیم اهنت ایآ .دیریگب رظن رد ار ندیلوخُش لعف ًالثم يرگید لاثم رد ای ؟تسا هدیلوژ و هدرمژپ

 راک هچ يراد دسرُپیم يرگید زا یکی یتقو تسود ود نایم يهنازور يهملاکم کی رد ایآ ؟دیلوخُش مه ار هنارت دوشیم

 هکنیا هصالخ !ملوخُشیم مراد دهدب باوج دناوتیم دشاب برط و قشع زا رُپ ینتم نتشون لاح رد تسود نآ و ینکیم

 رد تسا يرازبا اهنت ،یسرافنابز هک تسا نیا تسا حضاو هک يزیچ یلو دنادیمن یسک ار اهلاؤس نیا ِیعطق باوج

 شرتسگ ار رازبا دوخ یگدنز ناونعهب وا دنُک یهارمه دناوتیمن رازبا ییاج رد رگا و .یگدنز نایب يارب انالوم ناتسد

  .دهدیم

 

 كریس دای هب ار هدنسیون روضحجنگ 907 همانرب رد هدشریسفت 2996 لزغ رد یسرافنابز رازبا اب انالوم ییامنرنه نیا

 شزومآ تاناویح ،اهکقلد ،نارگوداج ،اهزابدنب ،اهتابورکآ ،اهکقلد طسوت هک تسا شیامن زا ياهنوگ كریس .دزادنایم

 اب تسا یکریس زا یلاثم مه 2996 لزغ .دیآیم رد ارجا هب…  و اهزابهدبعش ،ناگدنصقر ،یقیسوم ناگدننک ارجا ،هدید

 مینُکیم رورم ار 2996 لزغ مه اب .دهدیم ام هب ار ياهدننکرادیب ياهسرد نآ رد انالوم هک یگدنز ای و قشع عوضوم

  .میرادرب هدرپ ار قشع كریس نیا رد انالوم ياهییامنرنه زا یکدنا میناوتب دیاش ات

 

 :اهزابدنب لّوا يهفرغ

 

 یملوژَپ مغ ره ِيزاب تسد ز نم رگ

 یملوگ ،دنمدرخ و یمدوبن كریز

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ام تاساسحا و اهرکف بلاغ رد دناوتیم هظحل نیا مرف .دریگیم شدوخ هب يدبا يهظحل نیا هک یمرف ره ینعی مَغ ره

 هظحل نیا زا یمرف ره اب دوب رارق یمدآ یقیقح و ریذپانفیرعت تاذ رگا .دشاب ام زا نوریب رد یقافتا کی دناوتیم ای دشاب

 ِدوجو هک ییاجنآ زا سپ .دوبیمن ریذپانانف ام دوجو نیا رگید ،دوش هدیلوژپ یمغ ره ِيزابتسد اب مییوگب تسا رتهب ای و

 ام هک ینامز اهنت و اهنت .میدنمدرخ و كریز هشیمه ام تسا ناما رد جراخ دنزگ زا ایند نیا رد ناسنا ناونعهب ام یقیقح

 جراخ يزیچ هب كریس ياهزابدنب نوچمه ار دوخ يرایشُه و میوشیم جراخ دوخ رفص و مدع زکرم زا يرایشُه ناونعهب

  .میتسین دنمدرخ رگید و میاهدرک هلبا ار دوخ و میاهدروخ لوگ هک تسا نامز نآ رد میزیریم دوخ زا

 

  :اهتابورکآ مود يهفرغ

 



 

 

 لَحُز نوچ میدوبن قشع ِباتفآ رگ

 یمَلوزُن رد هگ و ،هُدنَا ِدوعص رد هگ

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ریسا نارگید و شدوخ ینهذنم ياههلت هب یمدآ رگید دوب نشور قشع يهدنهد صیخشت باتفآ یمدآ نورد رد رگا

 ار شاینهذنم ياههلت شدوخ يارب اهنت و اهنت سک ره هک تسا نیا روضح هار رد هیلّوا ياهماگ زا یکی .دشیمن

 ییاسانش یمدآ ینعی دوشن هتشادرب مدق نیا رگا .دشیدنیب هراچ هار انالوم و یگدنز کمک اب اهنآ يارب و دنُک ییاسانش

 هب دناوتیمن دهدب شیازفا ار شروضح هک دنکیم یعس مه ردقچ ره سپ ددزدیم مدنگ شرابنا زا یشوم هچ هک هدرکن

 ندیسر و ندز وراپ لاح رد و مشاب یقیاق رد نم هکنیا لثم .دبای تسد نهذ زا لماک ییاهر ِیشرپ و یباترپ يهطقن نآ

 بآ قیاق زا لطس اب منکیم عورش مشیدنیب ياهراچ خاروس يارب هکنیا ياج هب لّوا نم دوشیم خاروس قیاق و لحاس هب

 لاثم انالوم هک تسا نیمه يارب .دناسرب دصقم هب ارم دناوتیمن هاگچیه هخرچ نیا هک تسا یهیدب .منکیم یلاخ ایرد رد

 روضح هار رد يرادیاپان زا ناشن ندش نییاپ و الاب نیا .لوزن رد یهاگ و تسه دوعص رد یهاگ هک دنُکیم حرطم ار لحز

 .دیآیمرد شرپ هب اهنآ يارو هکلب دوشیمن نییاپ و الاب تاقافتا لوزن و دوعص اب هک تسا يزاب تابورکآ ،ناسنا .دراد

  

 :اهزابهدبعش موس يهفرغ

 

 یتسین	،زووالق	ِقشع ِرصم ِيوب رو

 یملوغ ِراتفرگ ،صرح ِهیت ِلها نوچ

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 اههزومآ نیا هب ام رگا .دنتسه قشع رصم زا ییوب نوچمه روضحجنگ يهمانرب ،نیمز ناریا ناگرزب يونعم ياههزومآ

 رد دشاب هتشادن امنهار یمدآ روضح هار رد یتقو .میبایب ار نهذ زا ییاهر تسُرُد هار میناوتیمن هاگچیه مینکن يزادناتسد

 بقارم دیاب رایسب رایسب .دنامیم سبح دبا ات نابایب نیا رد و دوشیم قرغ مکی و تسیب نرقِ طلغِ يونعمِ ياههزومآ نابایب

 ناهج رد .دنیزگیمرب امنهار و هدننکتیاده ناونعهب ار یشزومآ هچ ای و یسک هچ شدوخ يارب سکره هک دوب رایشُه و

 روضح هب ار ام ندش هدنز و شمارآ يهدعو يزابهدبعش نوچمه هک دنراد دوجو هدننکهارمگ يونعم ياههزومآ رایسب زورما

  .تسا هدرک هابتشا ردقچ هک دباییمرد ،دوشیم هارمه اهنآ اب یمدآ هک ینامز یلو دنهدیم

  

  :نارگوداج مراهچ يهفرغ

 
 يدب نیشنهناخ اهناج ِباتفآ رو

 یملوخد و جورخ و باب ِحتف ِدنب رد

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 

 

 

 رب هوالع و دشاب نیشنهناخ رظان و رادیب يرایشُه نآ رگا .تسام يهمه نورد رد رادیب و رظان يرایشُه نآ اهناج باتفآ

 .دنکیم دادیب درد و یمظنیب ناهج رد هک دوشیم نیمه دشاب هدشن هشیش رد نوناق يهلیسوهب مه ام ینهذنم وید نآ

 رد .میلوئسم ام هب هدش هداد تناما هب نیمز يهرک نیا يور رب یکشوم يهلولگ ره یبیرخت ره يارب ناسنا ناونعهب ام

 و يزاسنمشد و يزاسهلئسم یه شنایفارطا و شدوخ يارب مدآ هک نیمه ینعی ندوب لوخد و جورخ و باب حتف دنب

 زا دباییم نایرج دراد یگدنز هک هظحل نیمه رد هظحل نیا رد هک مسرُپیمن مدوخ زا نم ارچ رخآ .دنکیم يزاسعنام

 اهنآ باتفآ مهدیم هئارا اهناسنا رگید هب هک يرهم و قشع اب ینعی .مزیرب باتفآ نوریب هب دیاب نم نوریب هب نم نورد

 اهنت وید راهم يارب .دننک ریگ لوخد و جورخ و باب ِحتف دنب رد دیابن هنوگچ هک دننادیم نارگوداج .مروایبرد ششوج هب ار

 يزاسعنام و يزاسهلئسم هب دنکیم عورش یندز مههب مشچ هب یمدآ زیهرپ زا ریغ .تسا ياهراچ هار هک تسا زیهرپ اهنت و

  .يزاسنمشد و

 

 :اهنادرگهچغاب مجنپ يهفرغ

 

 زاوننَحَتمُم يدبن ناج ِناتِسْلگ رو

 ؟یملوسر یک افو ِغاب ز ابص نوچ نم

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ایآ هک میربب عوضوم نیا هب یپ میتسناوتیم اجک زا ام دومزآیمن ار ام زکرم هظحل نیا قافتا اب هظحل نیا رد یگدنز رگا

 ییایند نیا مالقا اب زونه نامزکرم هک مینادن رگا ؟تسا یقاب يزیچ زونه ای تسا هدش كاپ اهیگدینامه زا ًامامت ام زکرم

 رگا .مینک ینیرفآ ناتسلگ و یناسر مایپ ناهج نیا هب هدام ریغ يایند زا ابص داب نوچمه میناوتیمن مه عبطهب تسا رُپ

 انالوم .دنُک رظن دیدجت یمک شمیمصت رد دشاب رتهب دیاش دروآیم ماغیپ يرگید ملاع زا انالوم هک دراد کش ياهرذ یسک

  .دروآیم ناغمرا هب ناتسلگ ملاع نآ زا و دنکیم ینادرگهچغاب ام يارب تنمیب هک تسا يروآمایپ و لوسر

 

 

 :یقیسوم ناگدننکارجا مشش يهفرغ

 

 یتسین هاوخ ْفد و هراب عامس را قشع

 ؟یَملوخُش یک لزغ ،گنچ و يان وچمه نم

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ینعی هرابعامس دوب هدش هدنز نادب وا هک یگدنز کی نآ ای و قشع رگا دیوگیم انالوم !ندیلوخُش يابیز لعف هب میدیسر

 میوگب تسا رتهب ای .دلوخُشب ار لزغ نیا تسناوتیم هنوگچ وا ،دوبن یقیسوم رد قرغ ًامئاد ینعی هاوخفد و صقر رد ًامئاد



 

 

 و فسلف گر اب هک دنُک اعدا شدوخ رگا یمدآ هکنیا زا هک دریگیم يدهاش ار لزغ نیمه وا سپ .تسناوتیمن .دنیرفایب

  .تسا هابتشا رد تخس دنیرفایب يرثا نینچنیا دناوتیم شصقان نهذ

 

  

 :اهزابهشیش متفه يهفرغ

  

 یهبرف ِيوراد يدادن رگ میقاس

 یملوحُن رد حدق و جاجز ِبل نوچمه

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ماج و هشیش يهبل نوچمه وا دیناسریمن ار ندش هدنز يوراد رگا ناسریندیشون نامه ای یقاس دیوگیم همادا رد انالوم

 اب ای و دنُک تبحص ینفلت یتسود اب رگا هک دنکیم رکف یسک رگا ینعی ؟هچ ینعی .دشیم رغال و فیحن و كزان بارش

 نامه ای و یعقاو بوخ لاحً اساسا .تسا هابتشا رد تخس دش دهاوخ بوخ شلاح دورب ترفاسم هب یهورگ يدایز ناتسود

 نوریب زا يزیچ هب يزاین شبوخ لاح يارب هک دنُک كرد ناسنا ینعی .دزیخرب یمدآ نورد زا دیاب و دیاب یهبرف يوراد

  .لماک ِلماک .تسا لماک شدوخ هک ارچ .درادن

 

 :اهکقلد متشه يهفرغ

 

 وا ِعورف و يدُبَن نمچ يهیاس رگ

 یملوصایب ناسخ ِتخب ِتخرد نوچ نم

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 مه ییاشگاضف نآ عورف ای و تاکرب زا دنُک ییاشگاضف تسناوتیمن هظحل نیا رد یمدآ رگا ینعی دوبن نمچ يهیاس

 .تسا نقتم درخ و ببسیب يداش ،تینما سح ییاشگاضف تاکرب ؟تسیچ ییاشگاضف تاکرب دینادیم .دشیمن رادروخرب

 هب دهدن ماجنا و دنزب رود ار ییاشگاضف دناوتیم هک دنُکیم ساسحا دوخ اب هک سکره درک ییاشگاضف دیاب هار نیا رد

 روضح هب هیلّوا لوصا ینعی .دمانیم لوصایب و سخ و تخبیب تخرد ار وا انالوم هک دنادب دیاب سپ دسریم روضح

 ار ندیسر روضح هب يادا هک یکقلد لثم .تسا لوصایب سپ دنکیمن ارجا ار تسا ییاشگاضف نامه هک ار ندیسر

 تخبشوخ تخرد درک مدع ار زکرم و دوشگ ار اضف یسک رگا لباقم رد .تسین يربخ روضح زا تیعقاو رد یلو دروآیمرد

 .دوشیم لوصااب ِناسک

 

 :هدید شزومآ تاناویح مهن يهفرغ

 



 

 

 یتفاتن رگ قح ِتناما نم ِكاخ رب

 یملوهَج و مولَظ ،كاخ ِجازم نوچ نم

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 شتیهام ساسارب هظحل رد تسه مه ریذپانف هک ام یکاخ مرف نیا داتفایمن ادخ دادتما ِيرایشُه نآ ام یکاخ مرف رب رگا

 یهارمگ زج هب هظحل نیا قافتا لباقم رد یتمواقم ره نهذ يهتسب ياضف رد یندنام ره ینعی .دنامیم لوهج و مولظ

 هب و دوش وسمه تانئاک شپت اب دناوتیمن دیاشگب دناوتن ار اضف رگا هظحل نیا رد یمدآ .درادن لابند هب ار يرگید زیچ مدآ

 نیا هب نامندمآ یلصا دوصقم و فده زا ام ینعی دناسریم لهج هب ار ام ندرک متس نیا .تسا هدرک رایسب متس شدوخ

  .میوشیم لفاغ ناهج

 

 

 :ناگدنصقر مهد يهفرغ

 

 یتسین هار رگا تّنج ِيوس روگ زا

 ؟یملوط و ضرع اب و شوخ ارچ نت ِروگ رد

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .تسا هار دازآ يرایشُه کی هب نهذ رد هداتفا هلت هب يرایشُه کی تروصهب یگدنز زا ینعی .تسا هار تنج يوسهب روگ زا

 هک الاح بُخ .دنهدب ناشن ام هب ار ریسم راکشآ هنوگ نیا دنتسناوتیمن دناهدش هدنز انالوم دننامه هک يدارفا دوبن هار رگا

 دننامه ؟دیاهدرک ریگ هظحل نیا قافتا اب تواضق و تمواقم و تیاکش رد زونه ارچ سپ دسرُپیم انالوم تسه هار میتسناد

 و يرارکت ياهرکف ياضف رد ای .نت روگ رد هن و دیایبرد تکرح هب یمدآ هدش هدوشگ ياضف رد دیاب یعقاو ناگدنصقر

 یبوکیاپ و صقر هب دیابن دیآیم نآ زا رارکت يوب هک يراک ره هصالخ و نایفارطا هب يرارکت ياهرغرغ و يرارکت تاداع

 .تخادرپ

 

 

 :ولوقود ناردارب مهدزای يهفرغ

 
 لامِش ِيوس زا نیمی هب یتسین هار رو

 ؟یملومَش و بونج ِفیرح نمچ نوچ یک

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 

 

 قیفر و هارمه نمچ نوچمه ام ارچ سپ تسه هار هدش زاب ياضف هب مه ایند زا و تسه هار ایند هب هدش زاب ياضف زا رگا

 رد لامِش و تسار تمس ینعی نیمی ؟میریذپیمن تسه هک هروجره ار هظحل نیا ارچ ینعی .میوشن بونج و لامش داب

 نیا شدوخ هک ییاضف زا هک درادیم نایب انالوم .یسراف هب لامُش ینعی لومُش مه مود عرصم رد .پچ تمس ینعی یبرع

 نوچمه دتفایم راک هب ناهج نیا رد هک يرایشُه و روضح يرایشُه .تسه هار شسکعرب و ایند هب هدروآ ار ماغیپ همه

 ندرب یپ يارب .درک دنهاوخ راک اضق ياتسار رد میربب یپ اهنآ تقیقح هب ام رگا اهنت و اهنت هک دنتسه ییولقود ناردارب

 .دوش هداد ناشن ام هب هار ات دوب میلست هظحل نیا قافتا لباقم رد دیاب مه

 

 

 :وگهوای درم مهدزاود يهفرغ

 

 ؟یمَتفُکِش یک ،يدُبَن مَرَک ِنشلگ رگ

 یملوضف نم ،يدُبَن قح ِلضَف و فطل رو

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .تسین ریذپناکما و یندش و تحار یگدنز مرک نشلگ نودب نتشاد دهعت و ندرک ارجا ار روضحجنگ يهمانرب و نتشون نتم

 شیب ياییوگهوای ییاشگاضف نامه ای و یگدنز لضف و فطل نودب ناهج نیا رد ملمع ره هک ماهدیسر نامیا نیا هب

 يابیز ِینومراه تقوچیه و دنُک یگدنز مناوتیم نم و منادیم نم و درد رد لاس 90 یمدآ هک تسین كاندرد .تسین

 ناهج رد ندرک ییوگهوای اهنت و اهنت یگدنز نینچ نیا .تسا كاندرد هک یتسارهب ؟دُنکن كرد ییاشگاضف رد ار یگدنز

  .ندرک یلوضف مه و ندرک ییوگهوای مه .تسا شنیرفآ يابیز

 

 :میموتناپ ناگدننک ارجا مهدزیس يهفرغ

 

 صصِق ِعلطَم ونش باتفآ ز ،نک سب

 یَملوفُا رد نم ،يدوبن را علطَم نآ

 2996 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ماهدننک تیاده دنوادخ رون رگا مه نم .تسا نکمم راگدرورپ رما هب اهنت باتفآ عولط دننام هب ینتم ره زاغآ و عولط

 مالکیب هک اهزابمیموتناپ دننام هب سپ .دیدینشیمن طخ يور زورما ارم يادص و دشیمن هدیرفآ مه نتم نیا دوبیمن

 .دزیرب امش ناج رب شلزغ زا شدوخ انالوم ماغیپ ات مدنبیم ناهد و بل مه نم دنیوگیم نخُس

 

 نُک هدامآ یگدنز يزابهدبعش يارب ار تدوخ .تسا بلط یلو شدیلک .تسا لفق قشع كریس يدورو رد هک میوگن رگید

 .بلط نآ ندش هدروآرب شدعب و بلط .تسا نیا ادخ تنس هک نُک بلط و



 

 

 

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب

 تسین هللا تنس نان بلطیب

 2387 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ناملآ - ایوپ


