
 ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مانب

 

 روضح جنگ 897 همانرب لزغ

 

 ؟َدوُب ارچ ایح و مرش ارم ِربلد ِقشاع

 ؟َدوُب ارچ افو ِمسر ،َدوُب نیا لامج هکنوچ

 560 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 طقف .تسین رواب و شناد و لومرف لمح هب يزاین و همهم یلاخ و مدع زکرم طقف هنوگادخ و لوا لصا هب تشگرب يارب

 مینکیم لیمحت نارگید و دوخ رب هک یکروز شناد و رواب .ندرک توکس و نتشاذگ نیمز ار يوزج لقع و ندش رفص

 يرواب و شناد طسوت ندش ینادنز هرابود و تسا ینهذ مسر و هار نیا .دنرادن یکمک ییازفا راک و يراک هفاضا زج

 ینعی یقیقح قشاع .دوبن حطس و فرح و نهذ رد دوب لمع رگا هک اریز لمع هن تسا فرح و رکف حطس رد هک يدیلقت

 مسجت ار ادخ طقف هک تسا یسک ینهذ نم قشاع و تسا هدش رفص و دنکیم تیاده ار وا ادخ هک ياهدش میلست

 ،دنتسه تیدودحم و مسج سنج زا اهرواب نیا هتبلا هک ،تسا يزاس رواب و يزاس لومرف و ییازفاراک لاح رد و دنکیم

 روظنم ،تسین ندوب ینهذ نم يایح و مرشیب روظنم هتبلا .مینکیم سبح نآ رد ار دوخ هک یبوچ راهچ و دنتسه یلدب

 هک یگدنز و ادخ اب ندش یکی و ود نیا يارو ینعی تسا ینهذ نم ییایح و مرشیب هن و ینهذ يایح و مرش هن

 ییاسانش ،ییاشگاضف ،میلست مزلتسم نیا هک نوکس و توکس ،یقیقح منادیمن هب ندش لیدبت .تسا قمع تیاهنیب

 اریز ندرک بوخ و دب و ارچ و نوچیب تاقافتا شریذپ و زیهرپ ،ربص ،ییاسانش تباب رکش و اهییازفا راک و اهیگدینامه

 و تسا یفاک ندش رفص میشاب هجوتم سپ ،دنتسین يدج و دنتسه يزاب و اضق اهنیا دیوگیم ام هب مدع يدید هک

 یسک ره .تسا يدیدج یگدینامه دوخ نیا و میوشیم راتفرگ تیدودحم و لاوس و کش رد اریز میدرگن لومرف لابند

 میشاب مدع و نوکس و توکس سنج زا دیاب نارگید و دوخ لیدبت يارب هچ و دراد ار شدوخ صوصخم ناکف نک و اضق

 هدیدزد ام هجوت رگید و دوشیم کش و سرت نداتفا بجوم هک دص رد دص لکوت و هظحل هب هظحل میلست ینعی

 و رارکت و یبلق و مکحم دهعت مزلتسم مه زاب و دنهدیمن ناکت ار ام اهرواب و میوشیم چیه هب لیدبت و دوشیمن

 ار ام اهیگدینامه و یناهج نیا ینهذ ياهنم اریز تشادرب دیابن مدع زکرم و ادخ تسد زا تسد هک اریز تسا تموادم

 و ناهج رد و هنکیمن لمح يرواب و مسج چیه و هبسچیمن يزیچ چیه هب هک یسک هصالخ روط هب .دننکیم هرصاحم

  زییمت هوق اریز هدش یکی ادخ اب طقف و هدیمن تیمها نهذ فرح هب هک یسک ،هنکیم تکرح ناهج زا لاب کبس و ادج

 دوخ نتشاد تسود يارب یطورش و طرش چیه هک یسک ،لک قشاع و تسا ندوب یکی و تدحو رد و هتفرگ لکش وا رد

 .هتفر مسج و رهاظ و لکش يارو هب و دنیبیم یگدنز ار همه و درادن نارگید و

 

 

 

 ؟دوش نوچ قلخ ِتمسق ،یشکرس و فطل همه نیا

 ؟َدوُب ارچ ام ِتب رب يربلد و نسُح همه نیا



 560 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 لوا لصا زا ندش ادج و ام تلاخد و یشکرس ام درد و طوقس تلع و تسا یگدنز لک و همه قح و مهس قشع و فطل

 تداسح ،اه جنر ندش هدیبوک رطاخب اهنآ ندش ینالوط و اهدرد سپ ،تسا يدیلقت نم و ینهذ نم هب ندش لیدبت و

 یتح ام میدش راچد اهدرد نیا هب ندرک عمج اب ام .تسا اهعمط و اهصرح ،اههتساوخ ،اههسیاقم ،اهرفنت ،اهترسح ،اه

 هجوتم نالا هک یتروص رد میداتفا نهذ و لومرف ماد هب یبلط هجوت و ندرک گرزب دوخ يارب شناد ندرک عمج اب

 ات مدع و یلاخ زکرم زج يزیچ چیه هن اهناسنا هب هن ماسجا هب هن میبسچب شناد هب هن و میشکب بقع طقف دیاب میدش

 ،يزاس عنام ،رسدرد هب ار ام دنوادخ تیاده هک اریز دنک كاپ ار اهدرد و دنک نشور ار ام ادخ تیاده و قشع و فطل

 کمک لد هت زا و میدرک ریگ یتسب نب رد یگدنز رد هک یضحم هب میاهدید ام و ،دربیمن يزاس نمشد و يزاس هلئسم

 بذج و میدرک اهر ار تسد و میدرک شومارف هنافساتم ام اما درک تیاده ار ام یگدنز میدش میلست و میتساوخ

 همادا ررکم ياه میلست اب ات تسا ام اب باختنا سپ .میدرک ینیرفآ یتشز و ییازفا راک هرابود و میدش رگید يایگدینامه

 .میدرک افج و یشکرس نیا ریغ رد مینامب یکی و میوش یکی یگدنز اب ات میهد

 

 ؟دسر نوچ يان هب هلان ،مشک نم قارف ِدرد

 ؟َدُوب ارچ اتود گنچ ،مرب نم قشعِ شتآ

 560 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ام و درک قلخ ییادص و دیمد نآ رد ناوتیمن ین ندوب رپ اب اما میشاب نیشنلد ییادص ات میشاب یلاخ وت ین لثم دیاب ام

 ییامندوخ ،هدننک راخ و هدننک کشخ ياهيزاب سوه و هطبار ددعت ،عمط و صرح ،ءایشا و ماسجا اب ار دوخ زکرم نوچ

  زا ،میدرک رپ رگید زیچ رازه و رازه و اهدرد و راکفا و مدلب و منادیم و ییامن دنمشناد و ییامن يونعم و هجوت بلج و

 يادص .میدش هدننز و يدیلقت و بذاک و تشز يادص قشع يادص ياجب نیاربانب و میتفرگ هلصاف ادخ هدننک هدنز سفن

 و ،نارگید و دوخ بیرف و غورد و ینار توهش يادص ،لرتنک و سرت يادص ،ینیبدب و تیاکش يادص ،یگدرسفا و مغ

 میدش رایشه يزابهش ياقآ هنادواج ياهکمک اب و میداد انالوم نوچ یگرزب تسد رد تسد هک رکش رازه و رکش ار ادخ

 ین نورد زا ار هچ ره یگدنز رگا و میوشن سبح ینهذ نم نادنز رد و مینکن هجوت ینهذ نم صیرح ياههتساوخ هب هک

 هتشاد ربص و میشاب میلست ،میشاب هتشاد رکش و اضر و هدیشک هنارایشه درد دریگب ام زا ار يزیچ و دنک كاپ تساوخ

 چیه هب سپ .میوش ینوریب و ینورد قشع زا رپ و دوش هدیمد ام رد یگدنز یقیقح و قیمع قشع و یتیاهنیب زا ات میشاب

 .میرب هانپ ناگرزب هیاس ریز هب و میریگرب نآ زا يور هنارایشه درد اب ییاسانش زا دعب و مینکن محر یگدینامه

 

 

 

 وا ِمان تسهدش قشع ،تسا ياهنارکیبِ تّذل

 ؟َدُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

 560 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 

 و تسین هسیاقم لباق یناهج نیا يارذگ و لفآ یشوخ چیه اب هک تسا تیاهنیب قشع و ببسیب يداش ام لیصا سنج

 تسا دنوادخ نامه سنج نآ و میشاب هتشادن زاین یناهج نیا زیچ چیه هب هک يروط هب تسا یگشیمه و يدبا شسنج

 نیا هک اریز دش لیدبت عمط و صرح و يزاس رواب و لومرف اب دوشیمن نیا يارب و تسا زکرم ندرک مدع مزلتسم نیا و

 نهذ رد هصالخ روط هب .دیدج يدرد و تواضق و تیاکش و سای و تمالم و صرح و سرت دیلوت و نتفر نهذ هب ینعی

 لک درخ زا و مینکیم تسرد ییازفاراک و تیلوغشم و میرادیم هگن ار ینهذ نم بوخ رهاظ هب يرکف ریگرد یتح ندوب

 ،دراد تیاهنیب    یتماهش و دص رد دص لکوت و میلست هب زاین نیا و تسا یفاک لک درخ هک یتروص رد ،میوشیم ادج

 گرم زا  ار وا يرامخ نیا درد رگا یتح و هشکیم يرامخ دهعت اب هک يداتعم لثم میسرتن ندرم زا یتح هک يروج

 یقشع ،رگید يدلوت لکوت نیا باوج و دنکیم وحم و درخ ار بذاک سرت ،وا دص رد دص لکوت و مکحم دهعت ،دناسرتب

 ،ندروخ لثم ییاهتذل رگید ندش رایشه ياهرذ و ییاشگاضف اب ام .تسا زیمت یبلق و نهذ ،تمالس یندب ،سفن هزات

 نآ اب دروخرب اب و مینیبیم رضم و هداتفا اپ شیپ و تیمهایب ار یندز صرح ره و هطبار ددعت ،ندرک عمج ،ندیرخ

 ادیپ نیب مدع و دیدج يدید یترابع هب !اجک امش و اجک ندوب یکی ادخ اب و ببسیب يداش مییوگیم ؟یچ هک مییوگیم

  ار یسک هچ و يزیچ هچ ینیبب ات شاب رایشه و بقارم هظحل ره رد لاح .هدش هدنز ام رد صیخشت هوق و میدرک

 ای ماقم مادک زا ،ياهناخ ای نیشام مادک زا يرسپ ای رتخد مادک زا ،ینک ییادگ یگدنز شزا و يربب زکرم هب یهاوخیم

 تساوخ و مدع زکرم اب اهنیا رگا هک تسا ینعم نیا هب تسین نتفر راغ رد ینعم هب نیا هتبلا .رگید ییاهزیچ و یترهش

 هک هتبلا دص بخ دشاب ندمآ رد رتگرزب و ندرک مک ور و تباقر و هسیاقم و صرح اب رگا اما تسابیز دنیایب شیپ یگدنز

 . دریگیم ام زا ار یگدنز هب ندش هدنز تصرف و دوشیم ناسنا رد یگدنز هدننک دوبان و هدننک کشخ

 

 

 

 دنک شُرُت نانچ يور دوخِ جنَغ و زان ِرس زا

 ؟َدوُب ارچ ازفحور وا ِيور ِّیشُُرت نآ

 560 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ندش ادج زا اهدرد نیا هک یتروص رد مینکیم ریسفت یگدنز یتفرعمیب هب و میشکیم هنارایشهان درد ینهذ نم اب ام

 و درد ره ندمآ اب ،میوشیم نیا هجوتم یتقو و ،تسا ام ندرک ادص ،تسا یگدنز فطل ،تسا ین نورد زا اهیگدینامه

 لیوحت ار یلدب سنج بوخ و دب نودب و ارچ و نوچیب شریذپ و زیهرپ و ربص اب و مینکیم رکش یگدینامه زا ییادج

 .دنک شوماخ ار ام تمواقم و منادیم و دنک نشور ام رد ار تیاهنیب درخ و روعش یگدنز ات میهدیم یگدنز

 

 دوشیمه تفصربا وا ِيور ّیِشُُرت نآ

 ؟َدوُب ارچ ایگ و غاب یمّرخ و تایح هن رو

 560 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 ام لیصا سنج و لوا لصا يروآدای يارب ،تسا ام ندرک مدع يارب تسا ام يرادیب يارب یگدنز یشرت و اضق نداتسرف

 تیعضو و قافتا ره و میشاب رفص و میلست هیفاک طقف و دنک افوکش و مرخ و داش ار ام دهاوخیم يربا لثم یگدنز ،تسا

 و نهذ و مسج یتدم زا دعب و مینیبب زکرم نتشاد هگن مدع ار مهم زیچ اهنت و مینادن مهم ،میریگن يدج ،مینیبب يزاب ار

 و هزیتس و مشخ و شنکاو ياجب و میشاب میلست هک هصالخ سپ .میوشیم قشع اب و فیطل یناج و تاساسحا و بلق

 و عوضوم زا زیهرپ و ربص اب و مینک رکش ییاسانش نیا يارب و میشکب هنارایشه درد یتدم ای و هظحل دنچ ،ندیبسچ

 ،توهش ،عمط ،صرح ،مشخ ،یتیاضران ياجب ار یگدنز تفاطل و قشع و ببسیب يداش و میریگب هلصاف رکف و قافتا

 .ندش فلت ای و ندش هدنز ینعی تسا ام هنادازآ باختنا نیا و ،مینک هدنز علو و رفنت

 

 نارهت زا یلع ،همه زا ساپس اب


