
 ،مالس اب

 میزادنا رغاس رد یم و میناشفا رب لگ ات ایب

 میزادنا رد ون یحرط و میفاکشب فقس ار کلف

 دزیر ناقشاع نوخ هک دزیگنا رگشل مغ رگا

 میزادنا رب شداینب و میزاس مهب یقاس و نم

 

 374 ي هرامش لزغ ،ظفاح

 

 ییاهنت سح .درب یم جنر ییاهنت سح زا هک تسا یناسنا ینورد يوگتفگ ییوگ سمش ناوید 2357 ةرامش لزغ

 .تسا هدش داجیا يو رد اهیگدش تیوه مه زا شتاعقوت ندشن هدروآرب زا هک

 اهیگدش تیوه مه زا ار شدیما رگید یتقو ،دنک یم تولخ دوخ اب يا هشوگ رد یگدرسفا و درد جوا رد یتقو

 :دیوگ یم ششوگ رد ییادن ییوگ ،دنک یم عطق

 

 هراخ ِگنس وچ تلد هتشگ يا

 ؟هراچ تسیچ گنس و هراخ اب

	 

 ؟تسیچ ینیگنس و یتخمز نیا ي هراچ ،تسا هدش تخس گنس لثم تلد هک يا

 همه دنک یم رکف و دبسچ یم دوخ ياهرواب هب یتسد ود هک دوش یم تخس و تفس گنس نوچ یتقو ناسنا لد

 نیا .تسین ییاشگ اضف هب رداق و درادن یفاطعنا هنوگچیه یتقو .ددنسپ یم وا هک دتفیب قافتا هنوگنآ دیاب زیچ

 زین ار دوخ یگدنز مهم ياهناسنا و دوخ شقن و تسا هدرک مسجت نهذ رد یتخبشوخ زا قیقد يریوصت صخش

 روصت شیپ زا فلتخم طیارش رد ،ددنسپ یم دوخ هک هنوگنآ ار تاملاکم یتح .تسا هدرک نییعت ریوصت نیا رد

 ؟دتفا یم یقافتا هچ لاح .تسا هدرک

 
 ؟ار اههشیش هراچ هچ هراخ اب

 هراپهراپ دنوش هکنآ زج

 

 زین صخش نیا ینهذ ياه ریوصت ،دنکش یم مه رد و دنامیمن ملاس یگنس ي هبعج رد هشیش راب هک روطنامه

 .دنرادن ندش هکت هکت زج يا هراچ وا فاطعنا نودب لد رد

 راچد شطباور رد مک مک و ،دنک یم بلص شنایفارطا و شدوخ زا ار يدازآ ،ییاشگاضف مدع اب صخش نیا ینعی

 دوخ یگنس لد رد ناشیا زا هک تسا يریوصت ي هتفیشلد هک رگید ياهناسنا قشاع هن وا هکارچ .دوش یم لکشم



 وا لد ،ریوصت نیا ندش هتسکش اب و ،درادن تقیقح نوچ ،دروخ یم كرت یتدم زا سپ هک يریوصت ،تسا هتخاس

 .دنکش یم مه

 
 قداص ِحبص وچ يدنخیم نآز

 هراتِس دهد ناج وت ِشیپ ات

 

 یم شربارب رد یهاگآ رون يوسب يا هنزور یگدنز ،دبلط یم يرای یگدنز زا یگتسکشلد درد و مغ رد یتقو و

 رهاظ رد هچنآ و .دنا هدوب شیاهرواب هک ،شلد هن ،تسا هتسکش هدرک یم روصت هچنآ هک دوش یم هجوتم .دیاشگ

 « هن هک دبای یم رد .تسا هدوب بوخ ي هطبار کی زا وا روصت هک ،شنایفارطا اب وا ي هطبار هن ،تسا هدش بارخ

 تروص رب يدنخبل مک مک و دنک یم راودیما ار وا تفایرد نیا .ریذپ بیسآ »قشع« هن و تسا ینتسکش » لد

 ،دوش یم رهاظ شلد رد ،اهرواب ياه هبارخ قفا رد روضح دیشروخ ي هدنخ یتقو .ددنب یم شقن شکشا زا سیخ

 یم تسد زا ار دوخ غورف ،دندیشخرد یم شلد رد ییاهنت بش یهایس رد ییاه هراتس نوچ هک ریواصت نآ مک مک

 اه یگدش تیوه مه مک مک ،دوش یم شتاهابتشا رظان یتقو ،دشاب تیوه مه دیابن دمهف یم یتقو ینعی .دنهد

 .دراد یم تسود و دریذپ یم ،دنیب یم دنتسه هک هنوگنآ روضح رون رد ار اهناسنا رگید .دنوش یم گنرمک

	 
 داشگب شیوخ ِرانک قشع ات

 هرانک رب تخیرگ هشیدنا

 

 .دنزیرگ یم يرانک هب راد نم راکفا ،دنک یم زاب ار ششوغآ قشع ات

 

 شرس رد برخم ياهرکف رگید هک دوش یم هجوتم ،دنک یم هبرجت ار یگدش تیوه مه نودب یعقاو قشع یتقو

 .دنریگ یمن لکش

 
 تمیزَه نآ دیدب ربص نوچ

 هراوسکی تسَجب زین وا

 

 .دندنب یم رب تخر گنرد یب ،دنیب یم ار اه رکف تمیزع ،نهذ رد يراگدنام ،ربص یتقو

 

 .نامه نهذ زا ندش جراخ و نامه راد نم راکفا ندش شوماخ ینعی

 

 ادوس دْنامب دَرخ و ربص دش



 هرارَح دنکیم و دَیرگیم

 

 زا ار قوش کشا قشع و .چیه رگید و دنام یم یقاب قشع اهنت ،نهذ زا ندش جراخ و اهرکف ندش شوماخ اب

 .دنک یم يراج اه بل رب ار يداش ي هنارت و اه مشچ

 

 و یناوارف و تاناکما زا رپ ،تسه هک هنوگنآ ار یگدنز .دنک یم هبرجت ار یقیقح قشع ،نهذ زا هدش جراخ ناسنا

 هبرجت نوریب و نورد زا هک یحلص و قشع زا مک مک .دنیب یم یگدنز سنج زا زین ار نایفارطا و ،دنیب یم ییابیز

 .دوش یم هدز تفگش ،دنک یم

 

 تریصَع ِییادج ز یقلَخ

 هراصُع نوچ هداتف هار رب

 

 یگدنز هار همین رد ،یهاگآ و قشع بارش يرود زا ،وا دوخ دننامه رگید ي اهناسنا روطچ هک دنیب یم هاگنآ و

 .دنا هداتفا اپ زا و دنا هدش دمجنم و هدرسفا

 

 سنج زا هک روگنا بآ لثم ،میراذگ یم اپ ایند هب هیلوا سنج کی زا اهناسنا ام ي همه هک دیوگ یم انالوم ییوگ

 روگنا بآ دیلوت عبنم زا هک روگنا بآ رگا لاح .دوش یم يراج و دیآ یم دوجو هب روگنا ندرشف اب و تسا روگنا

 و ،دوش هداد رارق تبوطر و امد رظن زا بسانم یطیحم طیارش کی رد صوصخم ي هرمخ کی رد ،دوش یم ادج

 یقشع ي هعماج و هداوناخ رد رگا ،ناسنا لثم .دوش یم بارش هب لیدبت یتدم زا سپ ،دوش هفاضا نآ هب رمخم

 وا يونعم دشر و دوش یم هداد وا هب روضح يرایشه هب یمسج يرایشه لیدبت يارب مزال شزومآ ،دوش گرزب

 اما .تسا شخب شمارآ و شخب حرف شدوجو هک ملاس و يونعم ناسنا کی هب دوش یم لیدبت و ددرگ یم لماک

 ،بآ ریخبت رثا رد مک مک ،دریگب رارق باتفآ ضرعم رد و دوش اهر دوخ لاح هب روگنا زا هدش ادج روگنا بآ رگا

 ظیلغ یلیخ رگا و دنمان یم روگنا ي هریش هک يزیچ ،دوش یم مک نآ یناور و تکرح و دوش یم رتظیلغ و ظیلغ

 و دوش اهر دوخ لاح هب و دوشن گرزب یقشع ي هعماج و هداوناخ رد رگا مه ناسنا .دنک یمن تکرح رگید ،دوش

 لوط رد مک مک ار دوخ یگدنزرس و لاح و روش و ،دور یم نهذ هب ،دنک یمن دشر يونعم رظن زا ،دنیبن شزومآ

 لیدبت ياج هب ،دوشن جراخ نهذ زا و دنکن راک دوخ يونعم دعب يور و دبنجب رید رگا و دهد یم تسد زا یگدنز

 .دهد یم تسد زا ار دوخ ي وپاکت و شوج و بنج ،یناور تیصاخ ،یهاگآ و قشع بارش هب ندش

 

 :تسا هدشن رید زونه هک دهد یم دیون انالوم اما

 

 ناشرگج نوخ تسهدش دنچ ره



 هراکَچ و هر نیا رد دنتسُچ

 

 دنراد ار تیلباق نیا اما ،دنا هدیشک رایسب رجز دنچ ره .تسا هدش نوخ ،قشع زا هدنام رودب ياهناسنا لد دنچ ره

 راک دوخ يور هفقو یب و مکحم دهعت اب و دننیبب شزومآ ،دنراذگب اپ يونعم هار رد ،دنتسه هک یلاح ره رد هک

 .دریگب تروص روضح يرایشه هب یمسج يرایشه زا لیدبت و ،دنیایب نوریب نهذ زا کباچ و تسچ و ،دننک

 

 راک نیا ِرهب میدش هناگیب

 هراکرازه ِلد و لقع اب

 

 طقف ناش هشیپ و دنتسه ناج دنزرف هک دنروآ یم دای هب .دنوش یم هناگیب هراک همه لد و لقع اب راک نیا يارب

 اب ،يداش و قشع عبنم هب ندش لصو اب و دنراذگ یم يونعم دعب يور راک يور ار دوخ زکرمت سپ .تسا یقشاع

 .دنوش یم یهاگآ و قشع بارش هب لیدبت ،نهذ زا ندش جراخ

 

 هَرامِاْلا ُۀقیقَح ُقْشِعْلَا

 هرامَاْلا ُۀَلابَط ُرعِّشلا َو

 

 روضح زا يا هدننز لبط نوچمه ،قشاع ناسنا نخس ،رعش و ،تسا قشع ناسنا یگدنز یقیقح ياورنامرف	
 .دهد یم ربخ قشع ياورنامرف

 

 رب هک دنتسین هنهک ياه رواب نیا رگید .دوب دهاوخن اه رکف تراسا رد رگید ،دنک یم شوماخ ار رکف ناسنا یتقو

 یم رکف رگا و ،دوش یم شدوخ یگدنز ياورنامرف ،نهذ زا هدش اهر ناسنا هکلب ،دننک یم تموکح ناسنا یگدنز

 .تسا قشع روضح رب نداد یهاوگ يارب اهنت نخس و رکف نآ ،دنار یم نابز هب ینخس و دنک

 

 ٌریغُم انُریمَأَف رَذحِا

 هراغ ِهْیَدَل ٍرَحَس ُّلُک

 

 ره و ،تسا رگتراغ ،تفاطل نیع رد ،قشع ریما هک ارچ ،نک يراددوخ نهذ رد يریوصت ره نتشاذگ زا و ایب سپ

 .درب دهاوخ جارات هب هظحل ره ،دشاب وت هشیدنا رد ،تقیقح زج ،»وا« زج هچ

 

 ًاقارِف ْفِص و اذه ْكُرْتُا

 هرابِعْلا ِهِلْوَهِل ُّقَشْنَت



 

 .دتفا یم تنکل هب ییادج تشحو زا نابز دنچ ره ،هدب حرش ،ار تقیقح زا ،لصا زا ییادج و راذگب نخس نیا

 
 نِّذؤم يا ماما تخیرگب

 هرانَم زا ورورف شوماخ

 

 تسا رتهب ،تسا هدش شوماخ ییوگ وت نورد يوگنخس ،ینک یم توعد قح نخس ندینش هب ار اهناسنا هک يا

 .ییایب نییاپ هرانم يالاب زا و يوش شوماخ زین وت

 

 ،مارتحا اب

 ��هوکش


