
 ارَچ يارِچ ،ارِچ يارَچ��

 

 هب و هچ يارب ِینعم هب مه ارِچ و تسا رازفلع رد راوخفلع ِتاناویح ندروخ فلع ِینعم هب ندیرَچ ِردصم زا ارَچ

 ياهزیچ زا یگدنز نتفرگ يانعم هب ندیرَچ يروضح جنگ تایبدا رد .تسا شسرپ و لاوس دامن لک رد و تهج هچ

 و تاقافتا ِندرک یبایزرا نهذ اب يانعم هب ،نتفگ ارِچ و ؛اهیگدش تیوهمه زا شزرا و تیوه بسک و ییایند نیا

 .تسا هدینامه ِنهذ اب ندیسرپ لاوس

 

 :)ندیسرپ لاوس و نتفگ ارچ ِندیرَچ( ارِچ يارچ��

 

 باوج مه ردقچ ره .تسا لاوس ِهاگارَچ نهذ اریز .تسا ندیسرپ لاوس ،يونعم ِكولس ِهار ياههندرگ نیرتگرزب زا

 ییاهر يزیچ زا ،دنک عابشا ساسحا هک دسرب ياهلحرم هب رگا یتح .درادن يریس مه زاب ،دَرَچب اهباوج زا و دبایب

 انالوم ِترضح ِدید زا ،دوخ هک دوشیم یبلط لامک سپس و منادیم ِيرامیب راچد هکلب ،چیه هک دنکیمن ادیپ

 .تساهيرامیب و اهتلع ِنیرتدب

 

 ؟منکن ارِچ وگم اجنیا رد وت نُکم ارَچ

 هدرپ ارچ نیا ،تساهتسب ار ناج مشچ هک

 2414 لزغ ،سمش ناوید

 

 شزرا اهنآ زا نهذ اب هک هچنآ زا تیوه نتفرگ و اهیگدینامه زا ندیرَچ لابند یناف يایند نیا رد هک دنیامرفیم

 نهذ اب ار تیونعم تفرشیپ .نکن یبایزرا نهذ اب ار تدوخ .نکن باوج و لاوس یه مه نهذ رد .شابن یهاوخیم

 روضح هب نم ات هدب باوج نم ياهلاوس هب دایب یکی .مراد لاوس بخ ؟منکن ارچ« :وگن مه تینم و رورغ اب .جنسن

 دنیامرفیم انالوم ترضح .متسه نآ زا ندیرَچ لاح رد و ماهدرک روصت منهذ وت يزیچ هی مه روضح هزات ».مسرب

 رد یگناگود هک یمشچ نامه ،دنیبیم ار ادخ رون هک یمشچ نامه ،نیب مدع ِمشچ نامه ،ناج ِمشچ نیا هک

 ،ینهذ ياهندیسرپ لاوس و نتفگ ارِچ و ،لفآ ياهزیچ زا ندیرَچ طسوت ،دنیبیم ار یگدنز زیچهمه رد ،درادن تقلخ

 .ناج ِمشچ نآ رب تسا هدش ياهدرپ ،ندیسرپ لاوس و ییایند نیا ياهزیچ اب یگدینامه .تسا هدش هتسب

 

 :لح هار لاح��

 
 ور ادخ ِهاگارَچ هب ،ور امَس هب لد يا هله

 يدیرَچ دنچ یکی وچ ناروتُس ِهاگارَچ هب



 2820 لزغ ،سمش ناوید

 

 ار تدوخ ینهذ ِنم و ینُک هدوزفا شناد نهذ اب و ینادب یهاوخب یه هکنیا ياج هب هک دیوگیم انالوم ترضح

 هدوشگ ياضف هب .نک عوجر تلد ِنامسآ هب .ورب امس هب .شاب هاگآ ینعی ،هله .زادرپب یهاگآ ِبسک هب ،ینُک هبرف

 زا یسک هک هنوگنامه یترابع هب .دهدیم خساپ ار تتالاوس یمامت هک تسا نورد هب نتفر و ییاشگاضف .ورب هدش

 ناروتس دننام .وجب نورد زا تدوخ ار تتالاوس باوج زین وت ،دهدب دای ار هخرچود تخاس ناسنا هب هک هدماین خیرم

 ياهزیچ زا نارگید وگن .شاب ققحم .نکن دیلقت .شکن شود هب ار رگید ياهناسنا ِینهذ راب زین وت ،دنربیم راب هک

 .مرَچب دیاب اهنآ لثم مه نم سپ ،دنتسه شزرااب و دنریگیم شزرا ییایند نیا

 

 نابنجب ار قشع رپ ،تسنورد نامسآ هر

 دنامن نابدرن مغ ،دش يوق نوچ قشع رپ

 771 لزغ ،سمش ناوید

 

 انَل َملِع ال يوگ کئالم نوچ

 انَتمَّلَع وت تسد دریگب ات

 1130 تیب ،موس رتفد يونثم

 

 انَل َملِع ال هک وگ کئالم نوچ

 انَتمَّلَع ام َریغ یهلا ای

 3175 تیب ،مود رتفد يونثم

 

 اشگب ار تقشع ِرپ .نک عوجر تنورد ِنامسآ هب و راذگب ار تاینهذ نم .شاب رفص .سرپن لاوس ناگتشرف دننام

 نآ .دهد باوج مه شدوخ و دسرپب وا راذگب .دزیرب ناهج هب ار شدرِخ وت زا و دریگب ار تتسد ادخ هک راذگب و

 لرتنک ار تانئاک لک هک يراد يایهاگآ هب یسرتسد هک تسا عقوم نآ .یشچیم ار شنیرفآ قوذ هک تسا عقوم

 .دنکیم

 

 دوش تفشک رتدوز یسرپن نوچ

 دوب رتناّرپ هلمج زا ربص ِغرم

 

 دوش لصاح رترید یسرپب رو

 دوش لکشم تَیربصیب زا لهس



 1848 و 1847 تایبا ،موس رتفد يونثم

 

 مناج يهدید زا هدرپ ؛دنک شکورف يوزج لقع هک منکیم ربص .دنابنجیم ار قشع رپ هک تسا ربص غرم نیا سپ

 .ددرگ رادیدپ ادخ ِهاگارَچ و دیدپان نهذ ِهاگارَچ ؛دورب

 

 :)ندیرَچ ِلیلد و ییارِچ( ارَچ يارِچ��

 

 هَل َلام ال نم ُلاملاو ،هَل َراد ال نم ٌراّدلا

 منک يراتفگ وت رهب ینک شماخ رگا شماخ

 1376 لزغ ،سمش ناوید

 

 هب یتقو سپ .درادن لانم و لام هک تسا یسک يارب لانم و لام نینچمه و درادن هناخ هک تسا یسک يارب هناخ

 طقف مه نآ مزاجم ار لاوس کی طقف .مراذگب رانک هب ار ماینهذ ِنم ِيوزج لقع هک مراد یسرتسد لک درِخ نیا

 نم ایآ ؟منکیم لامعا مدوخ يور رب ار انالوم ياهفرح نم ایآ ؟منادیم قیال ار دوخ نم ایآ هک ؛مسرپب مدوخ زا

 ار منهذ نم ایآ ؟منکیم ناراب لاوس ار رضخ ،یسوم دننام ای منکیم شوگ ار شفرح ،مراد يايونعم ِداتسا رگا

 دوخ رب ار نآ ،مناوخیم هک تیب کی ایآ ؟دنزب فرح نم ِنابز زا و دهد نم هب ار شملع ادخ هک منکیم شوماخ

 ایآ ؟منیبیم ار ماینورد رابنا ِشوم ایآ ؟مرَچب اهنآ زا و مناوخب دیدج ياهتیب مورب یه مهاوخیم ای منکیم لامعا

 ار ندیرَچ ِییارِچ نیا ؟ماهتخودنا یمدنگ و هتشاد یلصاح ،ماهدرک تدابع و يونعم راک و ماهتشاذگ تقو همه نیا

 .یگتسناد زا ییاهر و بدا نیع اب .ادخ ملع و مدع ياضف اب .یلک لقع اب مدوخ مه نآ ؛میوگب خساپ دیاب

 

 بیقر رکُش و نیا زا دعب اضر ماقم و نم

 تفگ نامرد ِكرت و درک وخ وت ِدرَد هب لد هک

 

 لبقم يهدنب هک مد ارچ و نوچ ز نزم

 تفگ ناناج هک نخس ره ناج هب درک لوبق

 88 لزغ ،ظفاح ناوید

 

 لابند .متسه طرش و دیقیب میلست .منکیمن یبایزرا منهذ اب و مراد رکش و تیاضر .منکیم هشیپ اوقت مئاد سپ

 اب .منکیمن هزیتس مه ینهذ ِنم ِبیقر نیا اب .درک وخ نارجه ِدرَد نیا هب دیاب .متسین نهذ اب ،درَد نیا ِنامرد

 ،دراد او ندیسرپ لاوس ای و اهیگدینامه زا ارَچ هب ارم دهاوخیم هاگره و منکیم شاهراظن ناج ِمشچ نامه

 نیا اب نم هک دراد ترورض اعقاو ایآ میوگیم .مجنسیم هدش هدوشگ ياضف زا ییارِچ ندیسرپ اب ار نآ ِترورض



 مقشع ِرَپ ،ربص و زیهرپ و رکُش تقو نآ ؟مسرپب و میوگب ار زیچ نیا نم دراد ترورض الصا ای و موش هدینامه زیچ

 و یلب هک منابنجیم رس دنیوگ هک هچره .تسین يربخ ارچ و نوچ زا رگید اجنآ .دنربیم امس هب و دننابنجیم ار

 .تفگ مهاوخن چیه رس هب هک زج

 

 تفگ مهاوخ ناهن ياهنخس وت شوگ هب نم

 وگم چیه رس هب هک زج یلب هک نابنجب رس

 2219 لزغ ،سمش ناوید

 

 یلب يوگیم و رَس نابنجب وت نیشنب هله

 لزغ ِرارسا وت هب دیامن زیربت سمش

 1344 لزغ ،سمش ناوید

 

  مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین


