
 ار منورد ِياضر رازنمس ندش هتفشآ و ناردنزام ربا ندمآ یقیاقد يارب نم دروخ ار ام لوپ يرادقم یسک هتفه نیا

 ياهدیاف هچ مدوخ يور نم ندرک راک مدیسرپیم مدوخ زا .دش مکاح نم رب هک يدیماان نآ ِلابند هب و مدرک هدهاشم

 هشیمه .تسا ینهذ ياهنم تسد تردق .تسا ینهذنم زا رپ ایند ؟دراد ياهدیاف هچ نامدوخ يور ام ندرک راک ؟دراد

 :دمآ مدای يدیماان جوا رد .دنتشاد ار الاب تسد ینهذ ياهنم

 

 منم تانشآ هک اج نآ ورم تمتفگن

 منم تایح همشچ انف بارس نیا رد

 1725 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نیا وت هک يرازهود نورق هی نیا ،دسریم رظنهب یعقاو ردقنیا هک ییایند نیا .متسه انف بارس بیکرت قشاع ردقهچ

 دوجو هک يزیچ نیا الاح .درادن یعقاو دوجو بارس .تسا انف بارس انالوم ترضح رظن زا دیآیم يدج ردقنیا ناهج

 مهوت نیا هب دوخن کی الاح ؟ماهدش هتفرگ لفآ مهوت ِرطاخهب مسرپیم مدوخ زا .لفآ مهوت کی .تسین مه یقاب درادن

 .مناوخیم مدوخ يارب راب نیدنچ ار لزغ ؟دنکیم یقرف هچ دوشب مک نآ زا ای دوشب هفاضا لفآ

 

 تهج هچ زا هدنب راک وگم هک تمتفگن

 منم تاهجیب قالخ دریگ ماظن

 1725 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .منکیم تسرد نم .دوشیم تسرد عاضوا يروطهچ وگن :تفگ لوا .داد مه رس تشپ دعب اجنیا زا ار نم خساپ یگدنز

 ایند هب يراک .نک راک تدوخ يور وت ،نک نشور ار تدوخ غارچ وت :تفگ دعب .تسا نم تسد تیقالخ و لمع تردق

 .شاب هتشادن ینهذ ياهنم هیقب و

 ؟دیآ هچ نم ِحلص ز و دنگنج هب همه وگم وت

 زورفارب دوخ ِغارچ وت ،يرازه ،ياهن یکی وت



 

 رتهب هدرم رازه ز نشور ِغارچ یکی هک

 زوک ِتماق رازه ز شوخ ِدق کی تسا هب هک

 1197 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 !دوشب هچ هک منک راک مدوخ يور نم الاح دنیوگیم غورد همه ،دننکیم يدزد همه ،دنگنجیم همه وگن :تفگ یگدنز

 نهذ اب .يوشیم تیاهنیب يوشب هدنز نم هب یتقو .يرازه یتسین یکی وت ًالوا .نک نشور ار تدوجو عمش وت

 ات رازه زا نشور غارچ کی لاحره هب .یشاب مه غارچ کی رگا یتح ًایناث .ریگن هزادنا ار روضح تردق تشیدنادودحم

 ریز نارگید لثم مه وت :تفگ یگدنز .تسا رتهب هدیمخ تماق ات رازه زا تسار تماق کی .تسا رتهب شوماخ غارچ

 هب رگا وت ؟يروخیم نم ِدرد هچ هب دوشب مخ تتماق ،متخبدب نم ریز ،هلان ریز ،تیاکش ریز ،تمواقم ریز ،رابخا ِدرد

 تغارچ ینعی ،يوش ناور نکاس ،دشاب یگدنز ندوب ،دشاب یگدنز نوکس تلامعا و تیاهرکف تشپ و يوش هدنز ندوب

 ار همه دناوتیم دنزیم نم ِزاس ِفلاخم هک یسک داد همادا یگدنز .یتسه رتهب ینهذ نم ات رازه زا ،تسا هدش نشور

 .دنک فرحنم

 

 فلاخم دنز یکی وچ برطم تسیب ِنایم هب

 زوالَق دش هزیتس وچ ار هر دننک مگ همه

 1197 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 اب دیاب دنتسه برطم اهناسنا .دنک هارمگ دناوتیم ار همه دنک هابتشا یکی ،دنزب فلاخم یکی هدنزاون ات تسیب نیب

 ناشهار همه دوشب ربهر ینعی زووالق هزیتس و تمواقم رگا ،دشاب ینهذنم یکی اهنآ نیب رگا دنصقرب یگدنز گنهآ

 .دننزیم جراخ ناشدوخ ینهذنم اب ،دننک شخپ ار ییادخ تکرب و يداش دیاب هک ناسنا اهنویلیم .دننکیم مگ ار

 ینهذنم اب مینکیم رکف ام .دنکیم شیاهدرد و ینهذنم هب لصتم و هدرک عطق نآ يداش و یگدنز زا ار ام تمواقم

 يارب :تفگ یگدنز .مینک یگدنز مه رانک رد میناوتیم ینهذنم اب مینکیم رکف .مینک ادیپ ار هار و مینک رکف میناوتیم

 ،منکیم هرادا نم ار تانئاک مامت هک روطنامه راذگب .دصقرب نم گنهآ اب تیاهمرف راذگب .نکن تمواقم ًالصا وت نیمه



 ِلباقمرد هظحل نیا تاینهذنم اب وت ادابم .درادن ار نم اب هزیتس تئرج ياهدنشاب چیه نیبب .منک هرادا مه ار وت یگدنز

 .یتسیاب تسا نم میمصت هک اضق

 

 هاش اب دزیتس هک درادن هرهَز ناهج نوچ

 يزیتسَن ناهج ِهاش اب وت هک هَللَا هَللَا

 2862 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 اب ار هظحل نیا هک دشاب تساوح وت ادخ ار وت ادخ ار وت درادن ار یگدنز اب هزیتس ناوت ياهدنشاب چیه هک ییاجنآ زا

 .يزیتسن دهدیم ناشن وت هب ار شدوخ هظحل نیا قافتا لکش هب هک ناهج هاش اب هظحل نیا ،ینکن عورش تمواقم

 یفنم ناجیه ره و وت سرت ،وت مشخ ،وت شریذپ مدع ،وت تیاکش ،وت هلان .تسادخ اب هزیتس هظحل نیا قافتا اب هزیتس

 .تسا تمواقم يانبم ای تسا تمواقم ای ،دریگیم تروص ینهذنم اب هک وت تواضق ره ،وت تبثم ناجیه ره ای وت

 ییاشگاضف هظحل نیا قافتا ِلباقمرد يراد قح طقف وت .یهدن شیک هاش هب و يوشن يدج هظحل نیا دشاب تساوح

 .يریگیم درد لد هنرگو ینک

 

 تَدَریگب یلد ِدرَد تقفاوم ینُکن رگ

 سَفَن کی زیرگم نیه ،شوخ تسا شوخ یسَفَنمه

 1205 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .دوشیم هتفشآ اضر رازنمس ،يریگیم لد درد يریگب يدج ار قافتا و ینکن عورش ییاشگاضف اب ار هظحل نیا رگا

 ،نوریب رد هچ ،تنهذ رد هچ ،دوشیم دیلوت هظحل نیا رد یتیعضو ،دیآیم يرکف کی ،دیآیم ینامهم هظحل نیا رگا

 .یتفایم نهذ هب و دیآیم تزکرم هب درد ینعی دریگیم درد تلد ،يوشب ضبقنم و ینکن زاب شفارطا رد ار اضف رگا

 .دنبن ار اضف مه سفن کی یتح .وشن رود متسه تلصا هک نم اب یسفنمه زا مه هظحل کی یتح ،سفن کی یتح

 

 نکیمه تقفاوم وت ،شکیمه تفلاخم وت



 زودیم لصو ِسابل وت ،دننارد وت ِسابل وچ

 1197 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هظحل نیا :تفگ یگدنز .زودب لصو سابل وت .نک تقفاوم وت ،زادرپن هزیتس هب وت ،هدش ملظ تهب ینکیم رکف رگا یتح

 وت رای نم .منک رادیب اهیگدینامه باوخ زا ار وت ات ددنسپیمن وت نهذ هک مروآیم دوجوهب يروجکی ار تاقافتا نم

 اما یتسه ینهذنم هطلس ریز هک تسا تسرد .دناسرب نم هب ار وت دناوتیمن مهوت نیا هک يوش هاگآ دیاب و متسه

 .دورب بآ و دوش هدیرد ینهذنم سابل راذگب نک زاب ار اضف .نکن هزیتس ،نکن تمواقم ،نکن تفلاخم .نک زاب ار اضف

 تندش هدنز نازیم ادابم .دوش دازآ هداتفا هلت هب یگدنز و دوش هدیرد ینهذنم سابل راذگب :تسا وت يدازآ لومرف نیا

 ادابم ،ینیبن هظحل نیا قافتا تشپ ار نم ادابم .يوش ادج نم زا تمواقم و تواضق اب ادابم .يریگب هزادنا نهذ اب ار

 .يوش شراغراغ و یتشز ریسا و ینیبب ار غالک ادابم .يوش ببس ریسا

 

 رادم ناهنپ هِحَورِم ،يدومن بَر ای ار داب

 هدش ناکاپ هنیس ِغارچ ندید هِحَورِم

 

 تسَرَپ تروص نیقی دشاب ،ببس وا دنیب هک ره

 هدش ناد ینعم ِرون بِّبسم وا دنیب هکنآو

 2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 .موش مگ تاقافتا رد راذگن .منیبب ار یتسه ببسم هک ییوت راذگب هدب ناشن مه ار نارداب ،يداد ناشن ار داب ایادخ

 ،نم ياههرگ ات يدروآ شیپ وت ار هظحل نیا قافتا .منیبن ار یتسه ببسم هک ییوت و موش ببس ریسا راذگن

 بآ لثم ات مهدیمن ناشن شنکاو نیاربانب .مراد هرگ نم نوچ دنتفایم تاقافتا .یهدب ناشن ار نم ياهیگدینامه

 .موشب هرگیب ات منامیم دجسم نیا رد ردقنیا مه نم .درادن ياهرگ نوچ دوجب دناوتیمن ار بآ یسک .موشب هرگیب

 

 هجب اهنادند مخز زا هرگیب و شاب بآ نوچ



 مییاسیم و یبوک یم نیقی مراد هرگ ات نم

 1387 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 ینهذنم زاوآ يدیماان و سرت .منیبب تسا يدیماان داجیا نامه هک ار ماینهذنم ياهرکم زا یکی مناوتیم رخآ رد

 .دشکیم يرایشه حطس نیرتنییاپ ات ار نم هک تسا

 

 لوغ زاوآ ناد تیدیمون و سرت

 لوفُس ِرعَق ات وت شوگ دشکیم

 1957 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینهذ ياهنم نیا يور مناوتیم يریثأت هچ تردقیب ِکچوک ِ مدآ کی نم :دیوگیم هک تسا ینهذنم رکم نیا

 هب مه يزابهش ياقآ و هدیشک شتآ هب ار یناهج انالوم ترضح .نزن ار فرح نیا رگید زگره :تفگ یگدنز ؟مراذگب

 ياهنم ردقهچ تسین مهم نیاربانب دناهدش لگ همه نیا ندش افوکش ثعاب و دناهدروآ ار یتشک نیا اجنیاهب ات ییاهنت

 ادخ ینهذنم رظن زا تیمهایب رهاظهب درف نیا تشپ .منکیم نشور ار مدوخ عمش نم دنتسه دنمتردق ای دایز ینهذ

 لالتخا یگدنز راک رد مهوت نیا اب و دنک هرادا ار نم شلک لقع اب یگدنز مراذگیم سپ .تسا هتسشن یگدنز ،هتسشن

 ظاحلهب هچ تردق ظاحلهب هچ دوش نشور مغارچ یتقو نم متیمهایب هک میوگیمن ینهذنم دید اب نم .منکیمن داجیا

 .دروآیمرد شاعترا هب رگید ياهناسنا رد ار یگدنز کی نامه نم نورد یگدنز .متیاهنیب دادعت

 

 ؟دیآ هچ نم ِحلص ز و دنگنج هب همه وگم وت

 زورفارب دوخ ِغارچ وت ،يرازه ،ياهن یکی وت

 

 رتهب هدرم رازه ز نشور ِغارچ یکی هک

 زوک ِتماق رازه ز شوخ ِدق کی تسا هب هک



 1197 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نارهت زا ادلی


