
 مالس ضرع اب
 
 »مزح«
 
 تسا لمتحم و ناسآ رایسب رایسب هظحل نیا رد هک مشاب نایرج رد و مشاب بقارم و مشاب هجوتم نم هکنیا ینعی مزح
 .دوش نم تمواقم ثعاب و دخرچب زیچ نآ لوح میاهرکف و دیایب نم زکرم يزیچ هک
 
 تشهب ،وس نآ طارِص ِلوپ نوچ ربص
 تشز ِيالال کی ،بوخ ره اب تسه
 3147 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 کیراب رایسب ،تسا هدش هدیشک ینهذنم ِمنهج يور هک تسا یلپ طارص لپ .تسا هدرک هیبشت طارص لپ هب ار ربص
 ربارب رد دیاب تشهب هب نتفر يارب .تسا نهذ نیمه منهج ؟تساجک منهج .منهج رد دتفایم مدآ ناکت رصتخم اب ،تسا
 .مینک ال ار اهنآ و مینک ربص اهیگدینامه ششک
 
 دیاب سپ ،تسین مزکرم رد يزیچ رگا ؟تسا مزکرم رد يزیچ نآلا ایآ هک مسرپب مدوخ زا هظحل ره نم ینعی مزح
 .مشاب شاهجوتم مدوخ هکيروطهب ،دشاب شوماخ منهذ و مشاب لصو و مشاب هتشادن یتمواقم
 
  وت رادیب و یشاب بقارم رگ
  وت رادرکِ خساپ َمد ره ینیب

 2460 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .درذگیم منورد رد عقاوم نیا رد يزیچهچ منیبب و منیبب ار منکیمن و منکیم زیهرپ هک ینامز نیب قرف ینعی مزح
 
 نیاربانب .دنیایب مزکرم هب دنهاوخیم هظحل ره هک دنتسه یماسجا زا رپ مفارطا هک مشاب هجوتم نم هکنیا ینعی مزح
 .مراد ندرک زیهرپ هب زاین
 
 ار وت دبیرْفن هک دشاب نآ ،مزح
 ارس نیا ِياهماد و شون و برچ
 
 وا ،شون َین ،و دراد شبرچ هن هک
  وا ،شوگ رد دمدیم ،َدناوخ رحِس
 220 و 219 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ، يولوم-
 
 ربارب رد یتمواقم ایآ و دراد رثا نم يور ایآ ،درذگیم نم نهذ زا نآلا هک ياهدینامه رکف هک منیبب نم هکنیا ینعی مزح
 ؟دوشیم نم رد ناجیه ثعاب و مراد نآ

 
   َّرَمم ِشقن رب درسفا سح ِمشچ
  َرَقْتُسم وا ،و ینیبیم رَمَم شُت

 818 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نکمم و تسا ناهنپ و زیر عقاوم یلیخ ،هدینامه ياهرکف هب نداد تیوه سح و تمواقم منادب نم هکنیا ینعی مزح
 .موشن تمواقم رثا رب دوخِ ندش نییاپ و الاب هجوتم نم تسا

 
 .تسارذگ و لفآ نآ ياهرکف و اهیگدینامه مامت هک منک يروآدای مدوخ هب بترم نم هکنیا ینعی مزح
 
 تسهدیسر یحُورْ ِنمِ هیفُ ْتَخَفن
 نک اهر ار مک ِمغ و شیب ِمغ
 1905 ٔ◌هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 
  ٰ◌يَرْتشُاَهللا تسام ِّيرتشُم
  آ رترب نیه يرتشُم ره ِمغ زا

 1463 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 مهوت ،تسا نهذ يزاسببس زا یشان هک هدینامه ياهرکف نیا هک منزب رگنلت مدوخ هب هظحل ره نم هکنیا ینعی مزح
 .تسا

 
   رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
  رونِ رونِ رونِ رونِ رونِ رون

 2146 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 لصو هظحل نیا رد رگا یلو ،تسا تخس هن ای تسه مزکرم يزیچ هکنیا صیخشت اهعقوم یضعب منادب ینعی مزح
 .دشاب ناهنپ تسا نکمم هک تسا مزکرم يزیچً امتح سپ ،تسین بوخً الماک ملاح و متسین

 
  ياهریت و لولم و کیرات وت ات
 ياهریشمه نیعل ِوید اب هک ناد 
 1641 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ییاهرکف هچ ؟مراد هگن ار ندوب رظان روضح نیا مناوتیم ایآ ؟مراد رظان روضح ایآ هک منک یسررب نم هکنیا ینعی مزح
 ؟دننکیم جراخ ندوب رظان روضح زا ارم و دننکیم ترپ ارم ساوح یتاعوضوم هچ و
 
 يرادلد ِمشچ تسهدید ود ِنابهاگن
 يرای رگد ِخُر زا رظن راد هاگن
 
 ربلد نآِ ریغ هب َدیآرد هنیس هب َرَگو
  يراوخرگج زا مسرَت یمَه هک ورُب :وگب

 3069 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 يدج و منک فقوت ،دوشب دب ملاح ای و مریگب یشوخ نورد رد دش ثعاب یقافتا کی مدید هکنیمه هکنیا ینعی مزح
 رد ،دوش نییاپ و الاب ام لاح دوشیم ثعاب هک يدیدج قافتا ره ینعی .مزکرم دیایب عوضوم نآ مهدن هزاجا و میریگن
 .تسام زکرم هب ندمآ ٔ◌هناتسآ

 
 هب تسا نکمم هظحل ره و میتسه نیم يور راگنا هک میورب ولج هظحل ره دیاب يروط ینعی مزح دیوگیم ریز ياهرعش
 .میشابن هجوتم نامدوخ و دیایب نامزکرم يزیچ یتحار
 
 يَرب َدب ِّنَظ هک دشاب نآ ْمَزح
 يَرب ،دَب زا يوش ،و ّيزیُرگ ات

 
 لوسر نآ تسهتفگ نظلاءُوس ،ْمَزح
 لوضَف يا نادیم ماد ار َمدَق ره
 
 خارف و راومه تسه ارحص ِيور
 خاتسُوا نار مک ،تسا یماد مدق ره
 
 ؟وک ماد هک َدَود یهوک ُِزب نآ
 ولگ رد دتفا شماد ،دزاتب نوچ
 270 ات 267 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 



  رکشت و ساپس اب
 ناتسزوخ زا داشرف

 


