
 ،مالس اب

 

 دوخ ي همانسانش هک دوب هار ياجک ؟میدنخب هزادنا و دح یب و مینک يداش هناهب یب میدرک شومارف نامز هچ زا

 »تسه« نامیارب تسین ِناهج نیا هنوگچ ؟تسا یقشاع نامراک و میتسه ناج دنزرف تفر نامدای و ،میدرک مگ ار

 	؟ناهنپ ام زا تسه ناهج نآ و ،دش

 

 بارش میا هدمآ هک ،نایقاس هاش ،میتسه »وا« دادتما ام هک دروآ یم نامدای هب 2835 ي هرامش لزغ رد انالوم

 ندب و مسج هلمج زا ،يدام ناهج نیا رد زیچ ره هک دروآ یم نامدای هب .مینک شخپ ناهج رد ار یهاگآ و قشع

 هجوت رتشیب دوخ دعب نیا هب هک دنک یم قیوشت ار ام سپ .تسا هنادواج هک تسام يونعم دعب نیا و ،تس یناف ،ام

 .میدرگ هنادواج و میوش عقاو رثوم و میزروب قشع میناوتب ات ،مینک

 

 ینایقاس ِهاش وت هک هداب زیر فازگ ز

 ینامسآ ِقلخ ز وت ،ناقلَخ ِسنج ز ياهِن وت

 

 نایقاس هاش وت هک ،هدب نم تسد هب هناهب چیه یب و نک رپ یماج قشع و يداش تیاهن یب عبنم نآ زا و ایب

 .یقلاخ دوخ هک ،قلخ سنج زا هن وت .یتسه

 

 تواضق نیا و ،یتسین بوخ یفاک يهزادنا هب هک دناوخ یم وت شوگ هب تنایفارطا ای و تدوخ نهذ نم یهاگ رگا

 ،تسا هتشاذگ وت شود رب نهذ هک یفیاظو ماجنا يارب زگره وت هک روایب رطاخب ،دنک یم داجیا وت رد درد و مغ

 .یتسه یلاع و یفاک يا هتشاذگ اپ ایند نیا هب شرطاخب هک یلصا ي هفیظو يارب هشیمه اما ،دوب یهاوخن یفاک

 يدوجوم وت زا درک یعس نهذ مکمک و مسج کی بلاق رد يدمآ ایند هب لکش یب و مرف یب حور کی تروصب وت

 بلاق رد نتفرگ اج روز هب و دوخ لصا زا ییادج درد هب ،يداتفا درد هب و ،یعامتجا ياهشزرا قباطم دنک قلخ

 لکش هب »وا« زا ادج هن یتسه قلاخ سنج زا ینعی »وا« سنج زا »وا« دادتما وت هک نادب .نهذ کشخ ياه

 يزاب بش همیخ کسورع هکنیا ياجب و .نک قلخ دوخ ار دوخ ياهرکف و وش لصو »وا« هب زاب ایب سپ .قولخم

 .یناگدنز مزب رد یهاگآ و قشع ماج ندنادرگ رد شاب »وا« تسد ،يوش نهذ

 

 وت ۀعرج هب دسرن ،هداب ِبنُخ رازه ود

 یناج ِبارش اجک ز ،یکاخ ِبارش اجک ز

 



 ،یناهج تیبوبحم و ترهش ،تورث اهدرایلیم ،یلیصحت كردم اه هد ،یگدش تیوه مه بارش ي هرمخ رازه ود

 هک .دنک اطع تداعس و يداش وت هب یناتس یم »وا« تسد زا وت هک یبارش زا يا هعرج ي هزادنا هب دناوتیمن

 .اجک یگدش تیوه مه بارش و اجک ،یهاگآ و قشع ،ناج بارش

 

 يایند بذج رتشیب هچ ره هکیلاحرد ،میشاب یقفوم ناسنا دیاب ،میشاب ینتشاد تسود هکنیا يارب هک میرادنپ یم

 رود تسا قشع هک دوخ يدوجو تقیقح زا رتشیب ،میزادرپ یم اه یگدش تیوه مه نتشابنا هب و میوش یم يدام

 دتفین قافتا نیا هکنیا يارب .دوش یم رتمک ندش رتشیب ياجب ام يداش میوش یم رتقفوم هچ ره ییوگ .میوش یم

 و میراذگب تقو هنادهعتم نآ يارب و میراذگب دوخ ياهشزرا تیولا رد ار دوخ يونعم دعب هب هجوت تسیاب یم

 .دننک دشر ام يونعم دعب ي هیاس رد ام رگید داعبا هکیروطب ،مینک هنیزه

 

 وجب ار لد ،هنب ار لد ي هزیر

 وا زا یهوک نوچ هزیر نآ دوش ات

 2271 ي هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 درادن افو ،ناهج وچ ،یناهج نیا ِلقُن و یم
 ینادواج تسادخ وچ ،ییادخ ِرغاس و یم

 

 ،تسا يدام ناهج رد هچ ره لثم ،اه یگدش تیوه مه ندروآ تسدب زا لصاح يداش و قوذ ،ایند نیا لقن و یم

 طقف .رادیاپ و دنتسه ینادواج ادخ نوچ ،ییادخ قشع بارش و هظحل نیا ماج اما .تسین راگدنام و تسا یناف

 .میتسه ینادواج و لماک میرب یم رسب روضح رد یتقو

	 
 تحالم نآ ِيادفهب ،ناج و لد دص و ناج و لد

 ؟ینام هچ نایکاخ هب وت ،يراد هک یتروص ِزُج

 

 ،دنراد هک یمسج يهطساو هب رهاظ رد طقف ییوگ ،دنتسه نیشنلد و حیلم و فیطل هدیسر روضح هب ياهناسنا

 یتحالم نینچ هب ندیسر دیوگ یم انالوم ییوگ .دنتسین ییوگ یلو دنتسه انالوم لوقب .دنتسه ناهج نیا هب قلعتم

 .ینک ادف ار یگدینامه اهدص ،ناج و لد دص هک دراد ار نیا شزرا
 

 يرارقیب ِناهج هب يراد هک یشتآ نزب

 یناخُد ۀّبُق ِلد دوخ ِشتآ ز فاکشب

 



 اب و ،شکب شتآ هب ار اه یگدینامه یناف ناهج ،تسا هدش نشور وت لد رد هک یهاگآ و قشع هلعش اب و ایب سپ

 ار تسا هدنکفا هیاس وت یگدنز رب هک یهودنا و مغ دوبک دبنگ لد ،يزورفا یم هک یشتآ نیا ياه هلعش ي هنابز

 	.وش اهر و فاکشب

 
 دش رَپهتسکش یسب هک ،ار ناج شخب لاب و رَپ

 یناد هک یتمکح ِیپ ،یتسکش ناج ِلاب و رَپ

 

 هک ،مدش لفاغ دوخ يونعم دعب زا و مدرک اه یگدش تیوه مه ندروآ تسدب فرص ار دوخ ناج ردقنا ،یگدنز يا

 دای هب میدق دهع ات ،منکن زاورپ سوه نامسآ رد هدوهیب رگید ات ،یتسکش ار نم ناج لاب ورپ تمکح يور زا

 .مدرک زاب تشوغآ هب ات ،شخبب هرابود یناج ،هتسکش لاب و رپ نیا هب و ایب لاح ،مدرگ رب وت يوسب و مروایب

 

 ناج يا درادن یکمن ،يرایشوههب منخس
 یناتِس نخس نم ز وچ ،نُک تبهوم ود یحدَق

 

 وت زا یهاوخ یم نم زا رگا ،دنوش یمن عقاو رثوم منانخس ،تسا یمسج يرایشوه دح رد نم يرایشوه یتقو	
 دنب زا ات نک اطع ارم تقیقح و قشع بارش زا ماج هس ود و هدب رارق تدوخ تیانع دروم ار نم و ایب میوگب نخس

 .میوگ زاب رارسا و موش اهر لقع
 

 دشاب هتفگ هداب همه دیوگ تسم هچنآره هک

 ینابداب هداب ِزُج ناج ِیتشَک هب دنُکن

 

 تیاده یِم نابداب اهنت ار تسم ناسنا ناج یتشک و ،تسا بارش نخس همه دیوگ یم قشع تسم هچ ره هک

 .دنوش یم تیاده »وا« طسوت ام ياهرکف و تس »وا« نخس ،ام نخس ،مییوگب نخس روضح رد یتقو .دنک یم

 

 متسد هب حدَق نآ هدِب ،متسممین هک يددم
 ینارگ و یلولَم ز مَتسَر وت ِتلود هب هک

 

 اه مغ يرایسب زا و ما هدرک زاب اضف اهنآ فارطا رد و هتخانش ار اه یگدش تیوه مه زا يرایسب وت فطل هب نم	
 تراسا دنب زا لماک روط هب زونه اما ،ما هدیشچ يدودح ات ار روضح يرایشوه ي هزم و ما هدش اهر اه شجنر و

 هب ،هدب نم تسد هب ار روضح و قشع ماج و ایب ،تسا تسم همین هک مراد ار یسک لاح ییوگ ،ما هدشن اهر نهذ



 و منک هبرجت ار هتسسگان و ببس یب يداش ات ،اهر نهذ دنب زا و موشب روضح تسم یمامت هب ات نک کمک نم

 .دوش رارقرب نم لد رد ریذپان انف یشمارآ و حلص

 

 

 هبوت ِيابق نارَدِب ،هبوت ِيالب يا هله

 یناهگان ِياضق هک ؟هبوت ِياج هچ وت ِرَب

 

 اه تداع و اه یگدش تیوه مه زا نهذ اب متساوخ اهراب ،مدرک هبوت سپس و مدش تیوه مه ،اه راب یگدنز يا

 يزومایب نم هب ات ،يدز مهرب دوخ ریدقت اب مدرک ریبدت هچنآ ره و ،یتسکش ار نم ي هبوت راب ره وت اما ،موش اهر

 ایب لاح ،يوزج لقع هب هن ،منک لکوت وت هب دیاب ،مشاب روضح تسم دیاب اه یگدش تیوه مه زا ییاهر يارب هک

 روضح رد هک .مشکن هنارایشه درد زاب ات ،موشن تیوه مه زاب رگید هک نک يراک و زادنارب ار هبوت موسر و مسر و

 هب ینادرگ یم ار دوخ تداع هک يا .للع فوقوم هن ،تسا نوکیف نک وت راک هکارچ ،دوش یم انعم یب هبوت وت

 .ما هدرک فارتعا دوخ زجع هب رگید ،تسا هدیسر نآ تقو رگید هک ،نادرگب زین ار نم تداع و ایب ،تقو

	 
 یناموناخ ِيالب وت ،یناکُد ره ِبارخ وت
 یناشَکیمه رتش وچ ،يریگ فاق ِهوک ِهِز

 

 هداد ناماس ورس نهذ اب هچنآ و ،یتسکش مه رد ناهگان ياضق اب ار متشاذگ شیامن هب و متشابنا هچره هک ارچ

 اه یگدینامه زا مه یهوک رگا هک ،منک ور دیابن وت يور ي هلبق يوس هب زج ممهفب ات ،يداد انف داب هب ار مدوب

 .یشک یم دوخ يوسب و يریگ یم رتش راسفا نوچ ارنآ ،مشاب هتشابنا

 

 دیاینیم تفگ هب هک میوگب رگد نآ بجع

 ینایبرَکِش ِهش هک ،رتشوخ وت زا هک وگب وت
 

 يا سپ ،دنتسین فیصوت لباق مالک اب هک تسا هدنام یقاب يرگید زیگنا تفگش رارسا زونه اما ،متفگ ار اهنیا

 نیریش یهاش وت هک ،دیوگب نخس وت زا رتابیز دناوت یم یسک هچ هک ،نک راکشآ همه رب دوخ ار اهنآ و ایب یگدنز

 .ینخس
 

 ،مارتحا اب

 	�� هوکش


