
 ،مالس اب
 
 هناخراک دنچ ای ،میشاب هتخاس نارگید ای دوخ يارب هناخ دنچ تسین مهم ،میشاب هتخودنا تورث ردقچ و میشاب هدناوخ سرد ردقچ تسین مهم
 ات ،میاهتشاذگن اپ دوخ يدوجو تقیقح تخانش هار رد یتقو ات ،میربیم رسب نهذ رد یتقو ات .میشاب هتشاد دنزرف دنچ و ،میشاب هدرک سیسات
 ات ناسنا .تسین ياهشیلک تبحص کی و دراد تقیقح عوضوم نیا .میاهتخودناین چیه و میاهتخوماین چیه ییوگ ،میاهدرکن هشیپ یقشاع یتقو
 یتسس زا ،روضح جنگ 922 يهمانرب عوضوم ،43 يهرامش لزغ رد انالوم .هرهبیب شمارآ زا و تسا هراوآ و نادرگرس ،دزادرپن دوخ نورد هب
 یگدنز و دوش هدش یطرش ياهرواب و نهذ رد هتشگمگ ناسنا لاح لماش دناوتیم یگدنز تیانع روطچ هکنیا و دیوگیم نخس نهذ لهج و
 لمع هب و دزیمآیم قشع رکش اب ،روضح دیشروخ شبات ریز رد یمدآ دوجو لگ روطچ .دهدب ناماس ورس و دشخبب ینعم و وب و گنر ار وا
 زا ندش لیدبت و هنارایشه درد ندیشک رد ناسنا ییاناوت زا انالوم .ار نارگید مه و دهد افش يرود جنر و درد زا ار ناسنا دوخ مه ات دیآیم
  .دیوگیم نخس روضح يرایشه هب یمسج يرایشه
 زا ،لک یهاگآ زا ییزج و دادتما ناونع هب ناسنا تقیقح رد اما .درادن رییغت ناوت هک درادنپیم و تسا ربخیب ییاناوت نیا زا نهذ رد ناسنا
 رب هیکت اب دنکن یعس و دشاب هاگآ نهذ زجع و فعض زا دیاب اهنت .دیآیم رب یشلاچ ره سپ زا هک تسا رادروخرب ییاهتنایب يهدارا و تردق
 هب و دراپسب یگدنز تسد هب ار دوخ دیاب هکلب .دوش دربن دراو ،درب دیما هب یگدنز اب ،دنیبیم ادج ار دوخ هکیلاحرد و دوخ دودحم شناد و نهذ
 رد .دنک هبرجت ،تسا يرهاظ ياهتخاب و درب نیا يارو هک ار هنادنمتداعس یگدنز و دوش ناسکی شیارب تخاب و درب ات دنک دامتعا یگدنز
 نوچمه .دزیمایب تقیقح اب و دوش تقیقح زیگنا تفگش ییابیز وحم .دشاب تفرعم ریذپان يریس يهنشت و دوش مگ اهقافتا ینعم رحب
 داش تاذ رد هک بان بارش هب دنوشیم لیدبت و ،دنوشیم فاص و دنشوجیم ،دنوشیم لامدگل و دنزیمآیم رکش اب هک روگنا ياههشوخ
 رطاخ هب ار ییادج نامز یناماسورسیب و مغ زا رپ ياهزور ،درذگیم روگنا غاب زا رمع نازخ رد یگدنز تسم نیا نوچ و .روآيداش و تسا
 ات تسیفاک .تسا هدمآ ناسنا رس رب هچ هتشذگ رد تسین مهم اما .دناهدش هتشون يراز هب هحون نوچ ،وم ناتخرد درز گرب رب هک دروآیم
  .دوش ماع و صاخ دزنابز يداش زا و دربب رطاخ زا ار هتشذگ درد و مغ ات دتفیب درگبش تسم نیا تروص ورس رب روضح دیشروخ عاعش نیلوا

 
 ارم دروآرد راک مَدُب تشادان و لهاک
 ارم دروَخ رَکِش وچمه وا هشیدنا ِیطوط
  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 نیا متساوخ هک نامزنآ زا و .داهن »یقشاع« يهفرح رس رب و تسناد قیال ارم »وا« .ناماس ورس هن و متشاد راک هن ییوگ ،مدوب نهذ رد ات
 .مدشن ریس يونعم ياهشزومآ زا مه نم ،دوشیمن ریس رکش زا هک یطوط نوچمه ،مزومایب ار هفرح
 
 ناهج و ناج ِشرورپ ،لزا ِدیشروخ ِشبات
 ارم درورپب و تخپ رَکِش هب لگ ِتفص رب

  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار نم ییاناد ،دنزپیم رکش اب ار لگ هک هنوگنامه ،تسا ناور و مسج يهدنهد شرورپ و شخب ورین هک ،قشع نابات هشیمه دیشروخ شبات
 و ؛دوش راکشآ نم رب تقیقح ات دز دنویپ یهاگآ يایرد هب ار نم شناد يهرطق ینعی .منک ادیپ یشخبافش تیصاخ ات درورپ و تخپ یهاگآ اب
 نایفارطا درد و مغ ،دوخ روضح اب و ؛منک ادیپ افش و موش اهر ،تسا ناور و مسج تلوهک و جنر و درد اب مأوت هک ینهذ نم مهوت و لهج زا
  .مهد شهاک زین ار
 
 مَیِن وت ِيافج ِدرم ،کلف ِخرچ يا :متفگ
 ارم درم نیا هرس يا رگم تفای نوبز :تفگ
  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 نیا وت ياهدرک رکف رگم ،كاپ رون يا« :تفگ نم هب باطخ یگدنز و ،مرادن ار یگدنز ياهشلاچ تقاط نم :متفگ یگدنز هب ،هار يادتبا رد
 نم دید اب ،رس مشچ اب رگم ؟ییآیمن رب اهشلاچ سپ زا هک یتسه فیعض و دودحم نهذ نیا و روزیب مسج نیا ،رصتخم كاخ تشم
 رد وت و ؛رهوگ رب ین ،ررض دیآ فدص رب هک يدرک شومارف رگم ؟یسرتیم اهشلاچ زا هک ینکیم یبایزرا ،ار نم دادتما ،ار دوخ ینهذ
  »!؟فدص هن ،یتسه راوهاش
 
 رصتخم مکاخ تشم هن ،رسپ يا مکاپ رون نم
 مدمآ راوهش رد نم ،متسین نم فدص رخآ

 
 نیبب رس مشچ هب ار ام نیبم رس مشچ هب ار ام
 مدمآ رابکبس اجنآک نیبب ار ام ایب اجنآ

 1390 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
  رفظ ناشیا لد رب دباین سک
 رهگ رب ین ،ررض دیآ فدص رب

 3496 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار وت درُب ،ارم تام ،کلف ِجنرطش ِهش يا
 ارم درن نیا هتخت ،ار وت تخت نآ کِلَم يا



  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 يزاب لاح رد هک منکیم یگدنز نانچ ییوگ و منیبیم ادج »وا« زا ار دوخ هک متسه هدننکش و فیعض یتقو نم هک موشیم هجوتم نم و
 هکنیا نودب و متسه میلست هک منکیم مالعا ،یگدنز هب عوضوم نیا كرد اب و ؛متسه يزاب نیا عرتخم و نامرهق ،جنرطش هش اب جنرطش
 تخاب مالعا ،موش وربور یگدنز ياهشلاچ اب ،ندرک ریبدت اب ،هدش یطرش ياهرواب رب هیکت اب منک یعس هکنیا نودب ،موش جنرطش يزاب دراو
 جنرطش وت اب ینهذ نم رورغ و لهج رد رگید ،متسه وت ریدقت میلست نم تسا وت نآ زا درب هاگیاج ،هاش يا :میوگیم یگدنز هب .منکیم
 رظان اهنت نم و ،نک يزاب و زیرب سات وت .مشاب اهشلاچ و اهقافتا يهنیمز ،درن هتخت يزاب يهتخت نوچمه نم ات راذگب .منکیمن يزاب
  !مریگن سات و مناوخن يرکرک مهدیم لوق ،منکن تلاخد مهدیم لوق .دوب مهاوخ
 
 ندناوخ زجر :ندناوخ يرُکرُک-
 

 
 کنانچ رحب يا ماهتشگ ،وت ِیقستسم و هنشت
 ارم دروَخ رد دشاب مروخب را طیحم ِرحب

  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 زا( یهاگآ بآ ندروخ زا و ماهدش روهطوغ تفرعم يایرد رد بآ يهنشت کی نوچمه ،مدش انشآ نافرع و دوخ يونعم دعب اب یتقو زا نم
 نهذ نیا هک یهاگآ ییایرد لک رگا تسین دیعب نم زا و .موشیمن هتسخ و ریس )يونعم ياهماغیپ و همانرب هب نداد شوگ ،اهرعش ندناوخ
 !معلبب ناوارف شطع زا اجکی ار تسا هتفرگ رب رد ار نم کچوک مسج و دودحم
 
 ناهج ود ِبیرغ درک ،ارم وت ِبیرغ ِنسُح
 ؟ارم درف ناگمه زا دنکن نوچ وت ِيدرف
  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دوخ يدوجو تقیقح زا یتقو ینعی ؟دنک اتکی ار نم دناوتن وت ییاتکی روطچ ،درک هناگیب يونعم و يدام ناهج ود اب ار نم ،وت ریظنیب ییابیز
 رتشیب نم یهاگآ هک روطنیمه .مدیدن مه زا يادج ار يونعم و يدام ناهج رگید و دراد دوجو تقیقح کی اهنت هک مدیمهف ،مدش ربخاب
 و درادن دوجو یهاگآ کی زج يزیچ .دنکیم یکی وت اب درگرب وربیب ار نم ،وت ییاتکی .دید مهاوخن ادج نارگید و وت زا ار دوخ رگید ،دوشیم
  .مشابن مناوتیمن و ،متسه یهاگآ نیا ،منیبن ای منیبب ار تقیقح نیا هچ ،مهاوخن هچ مهاوخب هچ نم
 
 نازگتسد ،نازَر ِيوس ،نازخ ِماگنه متفر
 ارم درز ِقرو ره دش وت ِرجه ِرگهحون

  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 تقو هب .دناوخیم نم يارب ار وت زا ییادج يهحون ،ییوگ روگنا تخرد درز گرب ره و ،متفر روگنا غاب يوس هب ینامیشپ اب ،زییاپ لصف رد
 ،يدرک لامدگل ار نم یگدنز ياهشلاچ و تاقافتا اب و ،يدیشاپ نم رب قشع رکش ،يدیچ تخرد يهخاش زا روگنا نوچمه ارم وت ،ندیسر
 یتسم نیا رد و .موش تقیقح تسم نم و ،دوش روضح يرایشه ،بارش هب لیدبت ،رکش ،نم یمسج يرایشه ات ،موش لیدبت ات يدرورپ و
 هحون و دندوب هدرسفا و درز وت زا ییادج رد هک ار مایگدنز رتفد ياهگرب .نادرگرس و سران و شرت ،مدوب لبق اهلاس هک متفر اجنآ هب یبش
  .متسنادیم ار هدش راکشآ نم رب نونکا هچنآ ،نامزنآ رد شاکیا هک مدیزگ تسد و مدز قرو ،ناوخ
 
 ار وت زور نوچِ خر نآ دنک قاّشع هنتف
 ارم درگبش ِلد نیا دنک قافآ هرهش
  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ،یکیرات رد ردقچ تسین مهم هک مدید .مدمآ دوخ هب ،یهاگآ دیشروخ وترپ نیلوا اب زاب .دوبر ار نم لد وت يابیز و نشور زور نوچ تروص اما
 یگدنز تقیقح هک نامزره ،منیبب ار وت يابیز يور هک نامز ره ؛ماهدرک يدرگبش و یتسم دب ،نهذ رد ردقچ ،ماهدرک یگدنز یهارمگ رد
 يدوجو داعبا يهمه رد قشع نیا .دسریم قافآ يهمه هب نم قشع ترهش نونجم نوچ هک موشیم یگدنز قشاع نانچ ،دوش راکشآ میارب
 .دوشیم ماع و صاخ دزنابز نم شمارآ و يداش و دنکیم هنخر نم
 
 اوه ز منانک صقر تَملَع هّقش وچ تسار 
 ارم درَوْنَم و شوخ شوخ اشگزاب ارم ِلاب

  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و نک زاب يداش اب هرابود ار نم يهتسب ياهلاب یگدنز يا ،قشع يا .مصقریم وت قشع ياوه رد تسار ،وت مچرپ يهچراپ نوچمه نم
 رد دوخ هب نهذ رد هرابود راذگن ،یگدنز يا سپ .دشاب يداش و قشع و حلص زا یلبنس نم یگدنز مهاوخیم نم .چیپن مه رد نهذ رد ارم
 .مراذگب شیامن هب ار يداش و قشع و مصقرب وت ياوه رد دازآ راذگب .مچیپب درد و مغ
 
 دنز دیشروخ ِیپ زا ،دنز درس ِمد حبص
 ارم درس ِسََفن نیا تسَوُت ِدیشروخ یپ زا



  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 عوقولابیرق عولط زا ناشن مه نم سفن يدرس و هودنا و مغ نیا ،تسا درس ،دیشروخ عولط زا لبق تسرد ،یهاگحبص ياوه هک روطنامه
 زور هرابود هک منادیم نوچ .موشیمن دیماان منکیم سح ار ییادج يامرس و ،موریم نهذ بش هب یهاگ رگا نم .دراد روضح دیشروخ
 .موشیم رادروخرب یهاگآ و قشع يامرگ زا نم و دوشیم
 
 دنک درد ،وت ِنت زا دیرُب وچ يوزج ز وزج
 ؟ارم درد دَوبَن نوچ ،درُبب لک زا نم ِوزج
  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 لک یهاگآ زا ،دراد دوجو ام داهن رد هک یشناد يهرطق ،ام یهاگآ مه یتقو .تسا كاندرد ،دوش هدیرب ام زا ام ندب ياضعا زا يوضع یتقو
 .میشکیم درد هنوگنامه و مینیبیم ادج ار دوخ ،مینکیم هاگن ایند هب نهذ دودحم و کچوک يهچیرد زا اهنت یتقو ،دوشیم ادج
 
 دنک هدرزآ هنگیب ،ارم هک منآ هدنب
 ارم درزایب هک هم نآ زا دراد یتفص نوچ
  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .درزآ ار نم هک دراد ییورهام نآ زا یناشن هک ارچ ،درازایب ار نم یهانگ چیهیب هک متسه یقافتا و یسک يهدنب نم
 ینهذ نم يهناسفا باوخ هب و میاهدش رود دوخ يدوجو تقیقح زا ،دوخ لصا زا هک دنکیم يروآدای ام هب تاقافتا زا لصاح جنر و درد
 زا دیابن اهنت هن سپ .میوش رادیب نهذ باوخ زا ات دوش داجیا ام رد درد و شجنر نیا ات دنوشیم ياهلیسو رگید ياهناسنا یهاگ .میاهتفر
  .دندرک رادیب ار ام يرگنلت اب ،میدوب لامک رادنپ و مهوت رد و نهذ باوخ رد یتقو هک مینک رکشت ناشیا زا دیاب ،لد رد هکلب ،میجنرب اهنآ

 
 تسا ردق و اضق ِمسق یسوه ار یکَسَک ره
 ارم دروآهر هیده اضق دروآ يو ِقشع
  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
  .تسا هدروآ هیده میارب ار اضق »وا« قشع یلو ،تسا ییوزرآ ،ردق و اضق زا یسک ره مهس
 و قشاع يارب اما .دسرب لد ماک هب ات ،دخرچب وزرآ نآ ندش هدروآرب يوسب کلف خرچ هک لد رد يدیما و دراد ییوزرآ نهذ رد سکره
 ،اهشلاچ رد ییاشگاضف و میلست و ریسم رد نتفر هکنیا هب هراشا .تسا يونعم رفس يهجیتن و هیده ،اضق دوخ ،یقافتا ره ،تفرعم هار کلاس
 ،دیوگیم انالوم یترابع هب .دنک هبرجت ار يدنمتداعس ات تسین یصاخ دصقم هب ندیسر رظتنم فراع و تسا قشاع یگدنز زا روظنم دوخ
 .تسا هتخومآ ار ییاشگاضف ،نتفر هار تسرد وا ،دیایب شیپ قشاع هار رس رب هچ تسین مهم
 
 نکم درَگ ناج ِهر رد ،نارم شیب نخس ِبسا
 ارم درَگ نآ دمآ ناج همرس دوخ هک هچ رگ
  43 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 انیب ار نارگید و وت مشچ همرس نوچمه كاخ و درگ نیا رگا یتح ،نکن كاخ و درگ یگدنز هار رد و نارم ار نخس بسا نیا زا شیب رگید
 .دنک
 رد و دنکیم اپ رب كاخ و درگ و دزاتیم هک میتسه يراوس بسا نوچمه ،مینزیم فرح یتقو ات .تفر شیپ توکس اب دیاب قشع هار رد
 اما .دنکیم اپ هب كاخ و درگ شیاهفرح انالوم .دزادنایم ریخات هب ار يونعم تفرشیپ و ،دنکیم داجیا تمحازم نارگید و دوخ دشر ریسم
 .دنک توکس هک دنکیم يروآ دای دوخ هب لاحنیا اب یلو ،دوشیمن هدنونش یهارمگ ثعاب و دنکیم رتهب ار کلاس ییانیب ،كاخ و درگ نیا

 
 ،مارتحا اب
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