
 منادیمن

 

 ینیب هفیلخ ِيور ،یسَر دادغب هب مه

 يزیتسَن نادمه رد ،رفس ِمزع ینُک رگ

 845 همانرب ،2862 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 زا رپ ِيامرس زا دیاب ام .تسا ینهذنم ینعی درس ياج دامن نادمه و ادخ دامن هفیلخ ،ییاتکی ِياضف دامن دادغب

 قافتا ،دنادیم دنکیم رکف نوچ ینهذنم ره ،میاهدرک ریگ نهذ ینادزیچهمه رد اما مینک رفس دادغب هب نهذ درد

 هک یسک .دوشیمن مه میلست نیاربانب دسانشیمن دیدج سیبلت رد هظحل نیا ار ادخ ،دریگیم يدج ار هظحل نیا

 زا زاینیب ار دوخ و درادن مه رفس مزع تسا تیوهمه اهدرد و اهرواب هعومجم اب و دنادیم ار زیچهمه دنکیم رکف

 ،نم ،دیوگیم ،دوشیم دنلب ینهذنم تروصهب ندش میلست ینعی ،ندش ناملسم عقوم درف نیا .دنادیم یگدنز

 .متسه مه نم

 

 دنک هضرع نورد ز تداهش وچ ناج ِدهاش

 نم ِرفاک ِدَرِخ دَرآرب تشگنا دوز

 881 همانرب ،2001 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 اج هب ار تسلا دهع ام دراد راظتنا و دیآیم ام دزن تسا هظحل نیا قافتا هک يدیدج سابل اب هظحل نیا یگدنز

 یگدنز ِلباقمرد نامدودحم لقع ای ،نامرفاک درخ اب ام اما میتسه یگدنز سنج زا هک میهد تداهش و هدروآ

 نآ دیاب شیاجهب و دتفیب قافتا نیا دیابن متسنادیم نم ؟يدز مههب ار نم ینهذ كراپ ارچ مییوگیم و میتسیایم

 دسرپیم ام زا انالوم ترضح .دسیونب ار ام نوریب و نورد هظحل نیا دهاوخیم یگدنز ِملق .داتفایم قافتا یکی

 یگدنز اب ارچ سپ ؟ییایب نوریب نهذ دودحم و درس ۀلیپ نیا زا یهاوخیمن رگم ؟یسرب دادغب هب یهاوخیمن رگم

 ؟ینکیمن يراکمه

 

 یفرح ورَد دنیب مک هک شتسد دَهَن اج نآ ملق

 ؟يدرگیمن مک یفرح وت شحیحصَت ِقشع زا ارچ

 885 همانرب ،2500 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

 ياهرکف زا رکف کی وت دنک يراج وت زا ار شدرخ و دنک كاپ ار تزکرم وا ینعی شحیحصت قشع زا ارچ

 ِلباقم رد و يوشیم دنلب رفاک درخ تروصهب هظحل ره ارچ ؟منادیمن ییوگیمن ارچ ؟ینکیمن مک تراولسلسم



 لوط رد .میزانیم یلیخ نامدوخ ِیباستکا ِيدیلقت شناد هب نوچ ؟میدرگیمن مک یفرح ارچ ؟یتسیایم یگدنز

 ِياضر ضحم .مینکیم تردق سح و میاهدینت نآ لوح و میاهدرک عمج هسیک رد میاهدینش و هدید هچره رمع

 ؟میاهدرک قلخ ام ار مینادیم هک ییاهزیچ نیا ایآ ؟مینادیم هچ ًاعقاو مینیبب مینکیمن زاب ار هسیک نیا رابکی ادخ

 ؟دناهدرک دودحم ار ام ای دناهدناسر دوس ام هب رتشیب ایآ يدام یگدنز رد یتح ؟دناهدرک ام هب یکمک اههتسناد نیا ایآ

 

 

 يرَبیم ینارگ سب یلاوَج نوچ

 يرگنب يو رد هک ،مک دیابن نآز

 

 ؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد يراد هچ هک

 شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ

 

 گنس ز ار تلاوج نک یلاخ هنرو

 گنن و راگیب نیا زا ار دوخ رخ زاب

 899 همانرب ،1576 ات 1574 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دنک یلاخ تسا گنس ای یفاضا زیچ رگا دنک هاگن ار هسیک نورد دیاب ،دنکیم لمح ار ینیگنس ۀسیک یسک یتقو

 نیا زا ار تدوخ دیوگیم انالوم ترضح ؟مینادیم ًاعقاو يزیچ هچ مینیبب مینک زاب ار ینیگنس نیا هب هسیک نیا

 ياضف زا هظحل نیا هک یتیاهنیب ۀمشچ هب ار نهذ دودحم و هدولآ بآ ام هک تسا گنن نیا .نک اهر گنن و راگیب

 ِياضف درخ زا رتهب و رترب ار شدودحم ياههتسناد منادیم دیوگیم هک یسک .میهدیم حیجرت دوشیم يراج مدع

 طقف دریگیمن دای اهنآ زا دهدیمن شوگ تقداب ناگدننیب ماغیپ هب منادیم دیوگیم هک یسک ،دنادیم هدشهدوشگ

 منادیم هک یسک ،دریگیمن کمک ناگرزب و نارگید زا دراد منادیم هک یسک ،دنزب ار شفرح شدوخ دهاوخیم

 منادیم هک یسک ،دنکیم لیوأت و ریسفت شدوخ ياهیگدینامه ياتسار رد ار ناگرزب و يزابهش ياقآ نانخس دراد

 اما دراد هناهاوخریخ و هنوگتبحم رهاظ لرتنک نیا اهتقو یلیخ دنکیم لرتنک و ینس و ربح ار نارگید دراد

 نیا ِقافتا ِلباقمرد دراد منادیم هک یسک ،تسا منادیم رتهب ار وت ریخ نم ،ممهفیم نم ،منادیم نم شریز

 ناشن و دنزب فرح عیرس تسا رظتنم تسین مه یبوخ هدنونش دراد منادیم هک یسک ،دراد هزیتس و تمواقم هظحل

 ًالثم دراد هدش نییعت شیپ زا یناجیه ياهوگلا فلتخم ياهتیعضو يارب دنادیم هک یسک .دنادیم ردقچ دهدب

 رکف هک میمهفیمن ام .ماهدوب يروطنیا هشیمه نوچ ؟ارچ ،موشب ینابصع دیاب اجنیا ،مسرتب دیاب اجنیا دیوگیم

 هدشهدوشگ ِياضف زا هظحل نیا دیاب همه و همه ام راتفر ،میهدیم طیحم هب هظحل نیا هک یخساپ ،هظحل نیا

 موهفم ِتروصهب مه ار ...و ییاشگاضف ،رکش ،ربص لثم يونعم میهافم منادیم دیوگیم هک یسک .دوش قلخ

 يزیچ نآ ؟هچ ینعی منادیم نم .منک ربص دیاب هک منادیم نم ،منک زاب ار اضف دیاب هک منادیم نم ،دروآیمرد



 ربص دیاب منادیم مییوگیم یتقو سپ .درادن ییاشگاضف و رکش و ربص هک ینهذنم ،تسا ینهذنم دنادیم هک

 .میرادن مه ربص ًالصا ًاقافتا و مینزیم فرح نهذ اب میراد ینعی مشاب هتشاد

 

 نارگید اب ار شايونعم تفرشیپ هک یسک ،دراد منادیم دریگیم هزادنا نهذ اب ار شايونعم تفرشیپ هک یسک

 هلجع نهذ اب هک یسک .دراد منادیم دتفایم صقن سح ای طبخ سح ،يدیماان ،تداسح هب و دنکیم هسیاقم

 ،دزادنایم ریخأت هب ار ییاشگاضف ،دنکیم لوملوم هک یسک .دراد منادیم مسریمن روضح هب ارچ دیوگیم و دنکیم

 منادیم دریگیم هزادنا ار نارگید ینهذنم ای روضح نهذ اب هک یسک .دراد منادیم دوشیمن میلست هظحل نیا

 هناشن اهنیا ۀمه ،دراد منادیم دنزیم مخش ار شدوخ و دنکیم ییاسانش ینهذ میهافم و نهذ اب هک یسک ،دراد

 .دزادنیب ار شبذاک منادیم دسرتیم ،دراد ار رس نداد تسد زا سرت ای میب ،دراد رس هک یسک .تسا نتشاد رس

 

 دشاب شَمَه رَس ِمیب شدَوُب رَس هکنآره

 تساغَو ِریش هکنآره دشابن میب ِفیرح

 900 همانرب ،483 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 گنج :اغَو

 

 .درادن ینهذنم ِرس نیا نتخادنا زا یسرت رگید ،هدیشچ ار یگدنز درخ ةزم هک یسک ،تسا اغو ِریش هک یسک اما

 

 لد هب دیآ ادن مد ره لعتشم ِباتفآ زا

 دنزرس تعمش زاب ات ،لهب ار رس نیا ِعمش وت

 

 ؟ینک ناهنپ ارچ ار رس ،ینک ناناج ِتمدخ وت

 دنز رگرز ناک مخز زا ،دوش رتشوخ یمد ره رز

 890 همانرب ،538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

 شکچ ياههبرض زا الط .ریگب ار نم تکرب و درخ و نک اهر ار ینهذنم رس دیوگیم ام هب یگدنز هظحل نیا

 رتشزرااب یگدنز ياههبرض اب میتسیان یگدنز ِلباقم رد هظحل نیا منادیم اب رگا مه ام دوشیم رتشزرااب رگرز

 صیخشت هوق هدشهدوشگ ِياضف ،مینکیم زاب ار اضف یتقو ام .میوشیم تیاهنیب ،میوشیم وا ِدوخ ًالصا ،میوشیم

 دهدیم ناشن ،دوش ضوع ام رد دیاب يزیچهچ دهدیم ناشن ،دهدیم ناشن ام هب ار ام ياهیگدینامه ،دراد

 نهذ اب ییاسانش قرف دهدیم ناشن ار رگید ياهزیچ یلیخ و دنراد ینهذنم ردقچ دنتسه ام فارطا هک ینارگید

 یناجیه مدع زکرم اب ییاسانش رد .تسا طاسبنا ای ضابقنا هدشهدوشگ ِياضف ِقیرطزا ییاسانش اب نهذ منادیم و



 سح کی نهذ منادیم اب ییاسانش رد اما .تسه يداش ،دنادب هک درادن دوجو ینم ،تسه یناور ،دیآیمن الاب

 یگدینامه هک دنکیم ییاسانش نهذ اب هک یسک .تسه نارگید ای دوخ تمالم ،تسه درد ،تسه ینیبرتربدوخ

 اب ندرک راک و ییاسانش رد .دهدب تسد زا ار شیاهتیفیک دهاوخیمن نهذ نوچ دزادنیب دهاوخیمن ًاتقیقح دراد

 .تسه یقیمع منادیمن و رّیحت مدع زکرم

 

 تسین هاگآ یتعاسیب زا تعاس

 تسین هار رّیحت زج وسنآ شک نآز

 893 همانرب ،2076 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نیمه يارب ،دریگیم هزادنا ار اهمسج رییغت منادیم اب و دنادیم مسج ار شدوخ دنکیم راک نهذ اب هک یسک

 یگدنز سنج زا و دنکیم زاب ار اضف هک یسک اب درف نیا لاح ،دتسیایم یگدنز ِلباقم رد و دوشیم ضابقنا راچد

 دهدیم یگدنز داب تسد هب ار شرس ناتخرد دننام دنکیم زاب ار اضف هک یسک .دراد قرف نامسآ ات نیمز دوشیم

 ندرک دازآ لاح رد یگدنز هظحل نیا .دنیبیمن يزیچ ییابیز زج و دنیبیم مدع دید اب هظحل نیا ،تسا شوخ و

 ؟نیا زا رتابیز يزیچ هچ و تسا شدوخ

 
 نم داب هب ناتخرد وچ ماهدادب رَس را مشوخ

 دوش نابغاب مرظن وت ِلامج ِغاب هب هک

 

 ؟موش نارگرس و فِرَخ تَیتسَم ز رگ بجع هچ

 دوش نارگرس دَزَپب شاهویم هک یتخرد وچ

 862 همانرب ،965 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 اب نامرس میراذگب و میزادنیب ار ینهذنم رس نیا دیاب مه ام دنکیم تکرح داب اب ناشرس ناتخرد هک روطنامه

 فیثک بآ نیا ًاقافتا ندش رسیب زا میسرتن ،میزادنیب ار هدشیطرش ياهوگلا و اهرواب نیا ،دنک تکرح ناکفنک داب

 نابغاب نامرظن مه ام ادخ ییابیز و لامج غاب اب .دوشیم يراج یگدنز تیاهنیب و نیریش يوج مینک اهر ار

 یگدنز داب هب رس ندرپس .میتسین نارگید و نامدوخ ینهذنم و اهنت بقارم رگید میراکیم درخ و ییابیز ،دوشیم

 هدشهدوشگ ِياضف نیا ،میسرتن اما ،دوشیم جراخ ام تسد زا دراد لرتنک مینکیم سح ام ،تسا راوشد شلوا

 نمشد ینهذنم میراد رواب رگا .تسا هدشهدوشگ ِياضف نیمه ام ِظفاح و ام رای ،ام تسود اهنت ،دراد روعش

 شلقع هک میاهدرک ییاسانش رگا ،دورب يدوبان ِيوسهب هک هدش يزیرهمانرب میراد رواب رگا ،تسا ام هدروخمسق

 رس نتخادنا زا ارچ سپ هدز ررض ام هب اجنیا هب ات میراد رواب رگا ،درادن یتسرد لقع و تسا رتهب رتشیب هچره



 نیا کتکت ام ایآ مینیبب مینک یسررب رتهناقداص و رتهنامیمص دراد اج دیاش ؟میسرتیم شمنادیم و ینهذنم

  ؟میراد لوبق ار دراوم

 یعقاو منادیمن نتفگ و نهذ هب تبسن ندش تفرخ نارگن رگید ام دوشیم تسم يدزیا یم زا ًاتقیقح ام رس یتقو

 .مالسلاو .میدشن مه تسم زونه منادیم مییوگیم زونه رگا سپ .میتسین

 

 نارهت زا ادلی


