
  
 ؛هارمه ِناتسود و يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب
 
 
  دنک اهتیانج وک ،یتسم نوچمه
 دوخ ِز نم مدوب روذعم :وا دیوگ
 
 راکتشز يا ببس نکیل شدیوگ
 رایتخا نآ نتفر رد دُب وت زا
 
 يدناوخ شُوت ،دوخ هب دمان يدوخیب
 يدنار شُوت ،دشن دوخ ترایتخا

    4107 ات 4105 هرامش تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و رارکت و ظفح یتدم زا دعب .منک رارکت ار اهنآ زور ره مدرک یعس و مدرک ّلُمات ،دنتشاد يزابهش ياقآ هک يدیکات رطاخ هب تیب هس نیا رد
 ِنم هب ار ترایتخا هظحل نیا ایآ هک دهدیم ناشن ادخ دادتما ناونع هب ار ام ندوب هظحل رد یگنوگچ تایبا نیا متفایرد ،اهنآ رد ّلُمات
 ؟یهدیم وا دوجو ِّسح و رورغ ياهّتیصاخ زا تسم و تاینهِذنم هب ار ترایتخا ای یهدیم تایلصا
 
 قیوشت ار نم هشیمه ینهذنم .مدرپس یگدنز هب ار شلاچ نیا ِّلح ،دوخ يور زکرمت و راک اب هک متشاد مرسمه اب شیپ لاس دنچ یشلاچ
 !تسنادیم دوخ زا ار تیاده و رون یترابعب و »!نیرفآ ،يدمآرب شلاچ نیا لح زا يدید« ؛تفگیم و درکیم
 
 دوجو سح زا یشان هک ،طبخ سح ینعی ،ینهذنم ياهتیصاخ نآ زونه دنک دزشوگ نم هب هک دروآیم شیپ یتاقافتا ،هاگ هاگ یگدنز
 !شاب زیت ،مروآیم دوجوب نهذ باوخ زا وت يرادیب يارب هک یتاقافتا رد سپ .يدشن قلطم ِتسین  وت و دراد دوجو وت رد ،تسا ینهذنم
 مرسمه ینعی ،داتفایم ًاررکم تاقافتا نیا اضق زا و دریگب تسد هب ار تایلصا نم رایتخا و دنک شوهیب و تسم ار وت تاینهذنم راذگن و
 دوب مه يدراوم نیب نیا رد یلو مدرک ییاشگاضف مساسحا و راتفر نیا ربارب رد اهراب .درکیم کیرحت ار نم طبخ ِسح هک تفگیم ینانخس
 !دوب هتفرگ تسد هب ،مدوب هدش تسم دوجو سح زا هکیلاح رد ار نم رایتخا ینهذنم هک
 
 تسَجن سک یمزح و  ربصیب نیمک نیز
 تسد و اپ دمآ ربص دوخ ار مزح
 
  تسایگ نیرهز نیک ،دروخ زا نک مزح
 تسایبنا ِرون و روز ندرک مزح
  
 دهج يداب ره هب وک دشاب هاک
 دَهَن ینزو ار داب رَم یک هوک
 215 ات 213 هرامش تایبا ،مّوس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ياهدرد یلو یتخادنا ار تیاهیگدینامه ،ینک رکف یتح رگا .درادیمنرب ام رس زا تسد یتحار نیا هب و تسام نیمکرد هشیمه ینهذنم
 هظحل ره و يراد درد ینادب و ینک لّمات ینعی ،یشاب هتشاد مزح دیاب و تسا هدشن هتسش لماکروطب تناج زا اهیگدینامه نیا ریثات زا هتفهن
 هلیسو نیا هب و يوش رظان روضح ،دیآیم الاب تیاهدرد هک یتاظحل رد دیاب نیا يارب و .یهدن رارق تزکرم رد ار تدرد اب یگدینامه
 ِرون و اهنآ رارکت ات ،یناوخب ار تیعضو نآ هب طوبرم تایبا ،ینک لاعف ار ترظان روضح یناوتیمن رگا ای .یهدب یگدنز تسد ار ترایتخا
 و ییاسانش تردق ینعی »رون« اضف نآ رد و دیتسه نآ رد یگدنز و وت هک يوش ییاضف دراو و دنک لاّعف ار وت رظان ٍروضح ،اهنآ زا هدمآرب

 ار دوخ لمع و رکف ندش رظان روضح اب و میهدن ینهذنم هنادرخبان ياهشنکاو هب نت و .يریگب یگدنز زا ار دوخ لمع تردق ینعی »روز«
 .میهدب یگدنز تسد
 
 یتحار هب ار ام ،دننکیم کیرحت ار ام تاناجیه هک یتاقافتا و دوشیم قیمع نامیلصا يرایشه رد ام ياههشیر ،ندش رظان روضح نیرمت اب
 اب بیترت نیا هب و میراد دوخ یلصا يرایشه رد قیمع هشیر ،یهوک دننام ام هکلب .میهدب اهنآ تسد ار نامتارایتخا هک دننکیمن دنلب اج زا
 :دیوگیم ام هب یگدنز هاگنآ و مینکیم دازآ اهنآ زا ار دوخ يرایشه ،لاعف تاناجیه هب ییوگخساپ مدع
 
 نت هدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
 نم هب درآ ور هک دشاب نم ِناج
 
 مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
 مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج
 
 تسود يور دنیبن مرحمان ِناج
 تسوا يوک زا وا ِلصاک ناج نامه زج
 4680 ات 4678 هرامش تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-



 
 هب يرایشه ،دیآیم دوجوب ربص و انالوم تایبا رارکت زا هدافتسا اب هک ّلُمات و مزح زا هدافتسا و ینهذنم تاناجیه و رکف هب رایتخا ندادن اب
 ار ام رظان يرایشه ،ام رد روضح يرایشه یگتشابنا .ددنویپیم نامیلصا يرایشه هب و دوشیم دازآ یفنم راکفا و تاناجیه نیا رد هداتفا هلت
 .دنکیم نایامن ار دوخ رتدوز تاقافتا رد و دنکیم عیرس و زیت

 
 لمع و فرح و دوشیم ام لمع و رکف دراو وا تینما سح و تیاده و تردق و لقع و میتسه یکی ادخ و ام ،ینهذنم رب رظان يرایشه رد
 .دنوشیم نهذ باوخ زا ام يرادیب ثعاب تاقافتا بیترت نیدب و میهدیمن ماجنا هنادرخبان
 رظان روضح تاظحل هک مینکیم ادیپ لیامت رتشیب و دهدیم تسد ام هب عضاوت و رکش تلاح ،کیتاموتا تروصب ،یگدنز ششخب نیا رطاخب
 .مینک رتشیب ار دوخ
 
 ام ياهیگدینامه و درد رتشیب و رتشیب ،دوخ رون اب یگدنز ینعی ،ندش یگدنز مرح دراو .میوشیم یگدنز هناخ ینعی مرح دراو ،تروصنیا هب و
 ینوریب ياهشنکاو دادعت یتدم .دهدیم ام هب ار اهنآ نتخادنا تردق و دنکیم رادروخرب ار ام دوخ ییاسانش و تیاده رون زا و دهدیم ناشن ار
 کیرحت مدش هجوتم هاگنآ و دنکیم کیرحت هب راداو ارم هک مدید »يونعم ياهنزو« تروص هب ار مرسمه یتقو .دوب هدش مک نم ینورد و
 ریغ هچنآ تسد ار دوخ رایتخا هک متسه يرایشه نآ ،نم منادیم و منکیم هاگن ار ود ره و دنتسین یگدنز ِسنج زا هدنوش کیرحت و هدننک
 .مهدیمن تسا یگدنز
 
 فال و قیفوت و مهاوخ قح زا تّوق
 فاق ِهوک نیا مَنکرب نزوس هب ات

 1388 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
  
 »ییاشگاضف« اب هکینامز نآ و میآیمنرب ینهذنم نتخادنا ِسپ زا ،دنکن نم بیصن یگدنز ار ربص تراسج و تردق و ییاسانش رون رگا
 هک ینامز ات سپ !دمآ مهاوخرب نآ ِسپ زا و تسین نیگنس و راوتسا ،هوک دننام نم يارب رگید ینهذنم ،دوش نم بیصن تردق و رون نیا
 و منکیم هشیپ ار مزح و ربص و مهدیم همادا انالوم تایبا رد لّمات و ظفح و رارکت هب منیبیمن دوخ رد یتسرد هب ار ییاشگاضف ییاناوت
 .مریگیم وا تاناجیه و اهدرد و ینهذنم زا ار رایتخا و مهدیم انالوم تایبا تسد هب ار مرایتخا

 
 رایع يا ینیبن رگ ار ناظفاح
 رایتخایب نیبب ار ترایتخا

 2081 هرامش تیب ،مّوس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 جدننس زا ترصن- ،رکشت اب

 


