
 اکیرمآ زا متسه هدازآ ،بدا ضرع و مالس اب

 

 لد نیا زا ادُج ،مه یگدنز و تسیگدنز نیمه »لد ِریما« ،تفُگ ناوتیم ایآ ؟تسیک لد ِریما مَنادِب مهاوخیم

 ؟دُش ییاتکی ِتکرح رَب رظان و تفای ییاهر ْنهذ رد شِدرَگ زا ،ياهظحل ناوتیم ایآ ؟تسین

 

 ...مراذُگیم كارتشا هب ،دُش زاب لد رد ،لزغ نیا زا هچنآ ��

 

 ...روضح جنگ 886 يهرامش همانرب زا / 2502 يهرامش لزغ

 

 يراد یلد وت رَگ ،ار وت دیوگیمَه لد ِریما )1

 يرازیب هماج و نان ِز يریگ ات شاب قشاع هک

 

 دیآیم دوخ هب و ددرگیم صالَخ ییادُج تکرح زا ياهظحل ،یتسه يهبرجت رد ْقشع دادتما / يرایشه / یگدنز

 هدروخَن تسد و كاپ ِياضف نیا رد ،)...يراد ًامتح هک( يراد یلد رگا :دناوخیم دوخ رب مالکیب و )...تاذ هب(

 ْقشع ِزکرم زا ات ،رگد ِترابع هب ؛يدرَگ كاپ هماج و نان زا ات ،آرد »هجوت« هب ،)...نورد / لد يهدُش مدع ِياضف(

 )!...یبلط شناد و تردق و یهاوخ هدایز( هماج و نان زا هن ؛ییآرد تکرح هب

 

 يزاّبَخ وت ِقشع دنُک ،دشاب نان ِطْحَق رَگ ار وت )2

 يراتسَد وت ِقشع دنُک ،تَراتسَد تشگ مُگ رَگَو

 

 سَب ییاتکی ِتکرح ،)...يدام ِتاکرح هب ندوب »هتسباو« زا ییاهر( یگدازآ و ییاهر رد ،ار وت هک نادِب دیوگیم

 ِلقع نیا ینعی( ياهدیچیپ رَس رود رب دَرِخ ناونُع هب هچنآ رگا !دنُک »ییاونان« ْقشع ،دشابَن نان رگا ار وت .تسا

 !تسا سَب »لُک« ِدَرِخ ًامتح ار وت ،دَوَرِب نایم زا ْقشع اب دنویپ رد ،)...يوینُد ِياهشناد و يوزُج

 

 هماکدوخ و راّیَط و شوخ ،هماجیب و نانیب نیبِب )3

 يراگْنَز ِناویا نیرَب ار اهناج و ار کیالَم

 

 نانآ .دناهدمآرد تکرح هب ...قشع زا و هدمآرد اضف نآ هب هبرجت نیا رد شوخ هچ ،دناهتشگ کُبَس هک نانآ نیبب

 يرایشه ِتکرح زا هن( هتفرگ همشچرس ناکمال زا ،یگدازآ رد نانآ ِتکرح :)هدیهر( دنایکاخ ِناهج رب رظان ،الاب زا

 )...یکاخ ِنهذ رد

 



 ینغَتْسُم و دازآ دوش ،ینرُف نیزا و تول نیز وچ )4

 يراز و هشیدنا ار وت ،دَتْفُا رَگِد یکْلُم ِیِپ

 

 رَگِد یکْلُم ِیِپ ،لقَتسُم و دازآ ار دوخ ،ددرَگ كاپ اهیصلاخان زا ،یتسه يهبرجت رد يرایشه وچ :دیوگیم سپ

 زا ،مَد نیا رد وت ؛رگنب ار دوخ وت ،لاح .قشع ِتکرح :تسا هتفای هار ناکم هب ناکمال زا هک یتکرح ِیِپ ؛دباییم

 ...یکْلُم مادُک ِنآزا هک دَوُب ادیپ »وت ِلاح« زا ؟ياهدمآرد تکرح هب کْلُم مادُک

 
 یناحور ِرای دیایب ،ینام نان ِدنَبرد رَگَو )5

 يرای شَندرَک يرایَن ،نُک يرای هک دیوگ ار وت

 

 ،دوخ ِشوَر قیرط زا ار وت یگدنز ،)يویند ِياهزیچ »ِدنبرَد« و تایدام هب »هتسباو« ینعی( یشاب نان ِدنبرَد رگا و...

 وت سپ .یگدنز ِيراکمه اب تسا ربارب ،وت ِيراکمه !دَسرَن رَمَث هب »راک« ،يراکمه ِنودِب اریز ؛نُک يرای :هک دیوگ

 ینیبب یناوتیم ایآ !تسین وت ِدوخ زا ادُج یتکرح ،وت ِندرَک يرای ِيارب مه یگدنز ِشوَر و ،یتسین یگدنز زا ادُج

 ؟دناهکس کی ِيور ود تقیقح رد ،مه ِتسد رد ْتسد ود ره هک

 
 ار ام ْناوَر همشَچ دنُک اراخ زا قشع ِياصَع )6

 يراّقَب ْشیب نیز نُکَم ،ارای رقَبْلا ُعوج نیز وت

 

 ییاهر رد( لد يهدُش مدع ِياضف رد هک تسیتکرح نامه روظنم ؟تسیچ ْناوَر همشَچ و ْقشع ِياصع زا روظنم

 .)...یتسه يهبرجت هب ْقشع زا ؛...ناکم هب ناکمال زا( ددرگیم يراج یتسه يهبرجت رد ،)یگدازآ و

 

 نوچ !؟يدرگیمن »ریس« ،هدُش اپِب ْنهذ رد هک یهاوخ رایسب و يراوخ رایسب نیا زا وت ارچ ینادیم :دیوگیم لاح

 هک نادِب !ینُک رُپ »يوینُد ِياهزیچ« اب ار نآ ِیلاخ ِياج یهاوخیم ،یهاگآان رد وت و ؛هدنام مورحم ْقشع زا ْناج
 يراّقَب نیا زا شیب و درَگزاب »دوخ ِلصا« هب ،تسا نینچ هک لاح سپ ؛دنُک زاینیب ار ْناج دناوتیم ْقشع طقف

 !نُکَم

 

 هبال دنُک کی ره ارم ،لد رد نَخُس دزیرورف )7

 يرایسب ِز مَنام شُمَخ ،میآ نورُب نم لَّوا هک

 



 نم لَّوا :دیوگ نَخُس ره ِرون ارم ؛ناوارف ...تمکح رُپ ِياهنَخُس و تسيراج ْقشع ِناکمال زا همشچ ،مَد نیا رد

 ْنایاپ ار ْقشع يهمشچ هک ...يرایسب ِز مَنام شُمَخ نم هک تسیناوارف نانُچ ؛نُک وگزاب ْنارای ِيارب ،مالک رد ار

 ...دشابَن

 

 يراج یِف َنْسُحْلا ُتْیَاَر ِراّدلا َبِحاص ای الَا )8

 يران ُهُروُن یّفَطُی ًاران انَنْیَب ْدِقْوَاَف

 

 دیوگ یسراپ مَشوگ هب ،میوگیمَه يزات نم وچ)9

 يرآیمن وس نیا ور هک مدرک یتَمدِخدَب رَگَم

 

 وا ِماع ِماعْنِا یلو ،ور ْهَم يا مرُج يدرکن )10

 يراع یسک دَوْبَن ات هک ،دزاس یلُگ یغاب ره هب

 

 رد ینعی( هناخ ِكاپ ِياضف رد نم ،)یتسه ِناهج يهبرجت رد ینعی( هبرجت نیا رد ؟تسیک ،یلد نینُچ ِبحاص

 »ْقشع« طقف ات زورفارب یشتآ »ام« ِنایم ،دُش نینچ هک لاح ؛مدید ار »ْقشع« ِلامج ،)هدُش مدع یلد يهنیآ

 .)...دزیر ورف ییادُج ِمُهَوَت ِراوید ،قشع و نم نایم ات( سَب و دَنامِب

 

 زا اهنخُس ،نوگانوگ ِياهنابز هب ...یتسه ملاع رد .تفرگ ار نخُس »ِرون« ،ناوَتِب ات درک روبع تاملک زا دیاب

 بآ نآ رد هک ،دیورِب لُگ تسناوَت یغاب نآ ؛دَوَش هتشاک قشع يهناد ،یموق ره ِلد رد ات دُش نایب ْقشع يهمشچ

 ...دیبات رون شیور رب و دُش يراج

 

 

 یگنَز وا دراد نامالُغ ،یموُر وا دراد نامالُغ )11

 يراکرُت هب و ودْنِه هب ،دَیامْنِب ْيور تَبون هب

 

 هُدْنَا ْشَایگنَز ِمالُغ ،يداش ْشَایمور ِمالُغ )12

 يرالاس و نامرف دَهَد ار نآ یمَد ،ار نیا یمَد

 

 ْهَم و باتفآ ِفیرَح ،دَوْبَن نیمز ِيور همه )13

 يرات ْنیمز ِيور دوش نشور نیمز ِتشُپ ْبش هب

 



 نیا ِلاصو نآ ِقارِف ،دشاب نآ ِزور نیا ِبش)14

 يرامیب و اهتَّحِصِز ،ددرگیم رود رد حَدَق

 

 رد( باوخ رد مه ،)...هتسویپ ْقشع ِتکرح هب و هدیهَر ْنهذ رد تکرح زا( هدُش رادیب مه ؛دراد ینامالُغ ْقشع

 هک مه ار وا ؛دشاب یتبون ،تسا باوخ هک ار وا ؛دَیامْنِب ْيور تَبون هب ،مادُک ره رب ْقشع .)...هتفر ورف ْنهذ ِیکیرات

 .یتبون ،رادیب

 

 هک اریز( هودنا ار ْشَباوخ ِمالُغ و )...تسا نایرج رد ْقشع ،مَدَع ِلد رد هک اریز( دریگ رَبرَد يداش ار شَرادیب ِمالُغ

 ،دهد نامرف ار نیا یمَد ْقشع .)...هدمآرد تکرح هب ،کیرات و گنت ِنهذ کی رد و هتسب دوخ رب ار مدع ،لد نآ

 هک وا .یکیرات ِفیرَح يرگید و ؛هتشَگ ْهَم و باتفآ ِفیرح یکی ،یتسه يهبرجت رد اریز !يرالاس ار نآ مه یمَد

 .نشور ،هدوشُگ رون رب يور هک وا ؛مورحم رون زا ،هدرک رون رب تشُپ

 

 رد مکح زور يرگید يارب ،هدش مکاح بش یکی يارب هک یلاح رد ،)...یتسه ناهج هبرجت( هبرجت کی نیمه رد

 باسحیب هن اما ،ددرگیم رود رد حَدَق سپ .هدمآ لاصو ار يرگید ،هدنام قارِف رد یکی هک یلاح رد .هتفرگ تسد

 )!يرامیب زا ،يرگید و اهتَّحِصِز یکی(

 

 نوحاط نیزا مدنگ رَبَم ،تَبون یبش دَوْبَن تَرَگ )15

 يراج وا ِيوج دَوْبَن هک ینیب ایسآ رایسب هک

 

 ِكاپ و شُمَخ ِياضف زا ار تاهجوت ،هتشگَن يراج ْلد رد همشچ نآ و هتفرگن ارف قشع تکرح ،زونه ار وت رگا سپ

 ِيوج( يراج وا ِيوج دَوْبَن هک ینیب ایسآ رایسب هک ؛رَبَم رَگِد ِياضف هب ،)نورد ِیشُمَخ / مَدَع ِیشومَخ زا( ییاتکی

 .)...سب و ددرگ يراج ،تسهدُش مَدَع ِلد ِصلاخ و كاپ ِياضف رد طقف ،قشع

 

 ار شزْغَم زغَن يا وگب ،متفگ نَخُس ِرشِق نم وچ )16

 يرابرُد و ّیناشفارُد ،دزومایب ایرد ات هک

 

 هب ،ار شزْغَم وگ دوخ وت ْقشع يا ؛)...دروآ مالک رد ناوَتَن ار تقیقح اریز( متفگ ار نَخُس ِرشِق ،نابز و مالک رد نم

 .يرابرُد و ّیناشفارُد ...دزومایب دوخ ،هدُش مدع ِلد نآ ات ؛هدرک يراج مَدَع ِياضف رد ار هجوت ،مَد نیا رد هک یلد نآ

 

 ،مارتحا و ساپس اب

 اکیرمآ زا هدازآ


