
 ادخ مانهب
 .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب
 نادایص و یهام هس ناتساد ،913 همانرب

 
 .دنیآیمرب ناشدیص كرادت رد عیرس ،اهنآ ندید اب نادایص يزور هک دندرکیم یگدنز يریگبآ رد یهام هس
 
 
 هب ار ام يرایشوه هک یگدینامه ره دامن دایص و تسیناسنا ره يرایشوه فلتخم لحارم ای و اهناسنا ام فلتخم ياههورگ دامن یهام هس
 .دوشیم نهپ ناسنا يارب هظحل ره ماد نیا و درتسگیم يرایشوه نیا يارب یماد هظحل ره و دنکیم بذج فلتخم ءاحنا

 
 لوسر نآ تسهتفگ ّنَظلاءوس مزح
 لوضف يا نادیم ماد ار مدق ره
 268 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دریگیم شیپ رد رگید ياههورگ اب فلتخم یهار ،دوخ يرایشوه نازیم هب هتسب ناسنا ره لاح
 
 ار زیرگ ترورض .درادن نارگید اب تروشم و روش و هفاضا يوگتفگ يارب یتقو ،دنادب و دنک رارف ماد ندید اب ،یلقاع ناسنا ره هک تسیعیبط
 .دزیرگب و دزیرگب طقف يرکف چیهیب و هفقویب ،تسا هدش گس راکش دصق هک ییوهآ نوچ و دهد حیجرت کشیب رارق رب ار رارف و دنادب

 
 دوب گس وا یپ زک وهآ وچمه
 دوب گر کی شنت رد ات دودیم
 
 تساطخ یپ ردنا گس و شوگرخ باوخ
 ؟تساجک هدنسرت مشچ رد دوخ ،باوخ
 2236 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و یشوخ كدنا اب و دنیبیم نماان و رطخرپ ياج ار نهذ ریگبآ .دهدیم صیخشت ار تمیزع نیا ترورض ،گنردیب و هفقویب لقاع ناسنا
 يدبا و یلزا و نارکیب يایرد هب نتسویپ ،نما هانپ و نمأم اهنت دنادیم هک ؛دزادنایمن ریخأت هب ار دوخ رفس و دتفایمن یلهاک هب ،لفآ يداش
 .تسا تسود
 
 نوگن هگ ،هریچ هاگ يوزج لقع
 نونملابیر زا نمیا یلک لقع
 1145 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 :دراذگیم نادیم هب اپ و دنکیم هار مزع سپ

 
 درک هار مزع دوب لقاع هکنآ
 درک هاوخان ِلکشم ِهار مزع
 2206 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اما ؛دراد شیپ رد بعص و راوشد یهار هک تسه هجوتم ،دباییمرد ناج قمع اب ار نهذ رد ندنامن و نتفر ترورض هک ،لقاع کلاس ینعی
 .تساوشیپ ار وا ،اضف نیا لاثمیب ِششک و هدوشگ ياضف ِقشع
 
 هُن هک ثوغلادبع نوچ ؛دنک يرپناهنپ ،نایفارطا اب تروشم و تبحص نودب دیاب و تسوا راکش یپ رد ناهج دایص هک دنادیم لقاع کلاس
 و شدوخ ینهذنم عقاو رد و تفرگ يرسمه هب ار يرگید صخش ،وا نز و دندرک دیما عطق وا زا شاهداوناخ و دندوبر ار وا اهيرپ ،لاس
 ،شمارآ و حلص رد تاقافتا شریذپ اب هراومه ،دوخ نهذ مشچ زا ناهنپ رگا ینعی ؛دنتشادرب شرس زا تسد و دندرک دیما عطق وا زا شنایفارطا
 مدع هب دهعت اب ،دوخ هار هب افخ رد و مارآ ،ینهذ ياهنم رگید اب تروشم و روش و دوخ ندرک سایق و ندز فرح نودب و دوخ تواضق نودب
 و میوشیم ّرقتسم ،دنوادخ نما هانپ رد ناهج ياهیگدینامه و نهذ ساوسو زا هرخألاب ،مینک يرپناهنپ و میهد همادا ،زکرم نتشادهگن
 .میباییم نوکس
 
 يهدوشگ ياضف زا ار درخ و ار لقع ،دنزیمن مد ینهذياهنم شیپ رد دوخ كولس و ریس زا ،كریز یهام و ثوغلادبع نوچ ،لقاع کلاس
 ندرک يراز و هلان نودب ،نهذ تمواقم و تواضق نودب ،قافتا شریذپ اب ؛هدش یطرش و هدیسوپ و هنهک ياهرواب و لقع زا هن ؛دریگیم نورد
 و گنرد نودب تکرح نامرف و دباییم ار شیوخ نرود رون اب ندش نیرق هزاجا !دمآ نم رب هک دوب یتبیصم هچ رگید نیا و !مسناشدب هچ ،هک
 هک ینامرف ؛دوشیم رداص نورد رون زا ،تسس و لهاک ياهیهام رگید و دوخ یکاش نهذ اب هفاضا تواضق و تبحص چیهیب ،ریخأت نودب
 .دنکیم ییاتکی يایرد یهار ار وا ،هار تالکشم رب یهاگآ اب ،گنردیب ،شاهداعلا قراخ تردق و ورین ریثأت تحت ،یهام
 
 نک هار نیه تروشم تقو تسین
 نک هاچ ردنا هآ وت یلع نوچ



 2232 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نارکیب يایرد یهار و نهذ ریگبآ زا ندنک و هدینت ناشناج رب موب و داز رهِم هکارچ ؛دنزیم ار شهار ،اهیهام رگید اب تروشم هک دنادیم
 عاونا و دناسرتب ار وا نهذ هک دنکیمن تواضق و ور و ریز ار ناتساد ،دوخ نهذ شیپ یتح ؛تسا راوشد و تخس ناشیارب رایسب ،ندش
 ار وا نتفر رد و دنیب كرادت شیارب ار شزیزع ياهیگدینامه اب عادو زیگنامغ يویرانس و دشکب فص هب شمشچ يولج ار اهیگدینامه
 تمینغ ار تقو و دتفایم هار و دنکیم يرپناهنپ ،مامت میلست اب و ،تیاکش و هلان نودب و یتواضقیب اب زین دوخ نهذ زا ؛دنک تسس و لهاک
 .درمشیم
 
 تروشم مرادن اهنیا اب تفگ
 تردَقم زا دننک متسس نیقی هک
 ییاناوت و تردق :ترِدقَم-
 
 دَنَت ناشناج رب موب و داز رهم
 دنز نم رب ناشلهج و ّیلهاک
 
 وکن دیاب ياهدنز ار تروشم
 ؟وک هدنز نآو دنک هدنز ار وت هک
 
 نز يار رفاسم اب رفاسم يا
 نز ِيار دراد گنل تیاپ هکنآز
 
 تسیام رذگب نطَولاُّ بح مد زا
 دوشیمن هدناوخ ناج هملک  تسین يوس نیا ناج ،تسوسنآ نطو هک
 2211 یلا  2207 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دنیبیم ؛دوش نادایص دیص تسا نکمم هظحل ره هک تسین یکیرات و گنت و کچوک ریگبآ وا نطو هک دنادیم نادایص ندید اب كریز یهام
 .رطخرپ کچوک ریگبآ نیا زا دزیرگب و دروآ دایهب ار شیوخ یلصا نطو قشع و بح و درذگب نهذ يهنال زا دیاب هک
 
 طَش يوس نآز رذگ ،یهاوخ نطو رگ
 طلغ ناوخ مک ار تسار ثیدح نیا

 2212 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم يولوم-
 
 يدوصقم يارب هک دنادیم و دنکیمن هصالخ اهیگدینامه رد ار زیچهمه ،طلغ ياهرواب و عمج ریثأت تحت ،كریز یهام نوچ ،مزاح کلاس
 هبرجت یکاخ مسج نیا رد ار دوخ یقیقح نطو رگید راب ات هدمآ وا ؛تساهدمآ رشب ییادتبا ياهزاین رگید و ندیباوخ و ندروخ زا رتالاب رایسب
 و کیدزن ایرد نیا هب مد ره ،ییاشگاضف اب و دبلطیم ددم رادیب ياهناج رون زا سپ ؛دشکب نوریب ار یتیاهنیب ،هرذ نیا لد زا و دنک
 .دوریم شیپ ناج رون اب ،نهذ بابسا و ببسیب و درخیم ناج هب ار هار تارطخ و دوشیم رتکیدزن

 
 روذَح نآ تفریم تخاس اپ ار هنیس
 رون رحب ات رطخ اب ماقم زا

 2235 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 هدننک زیهرپ رایسب :روذَح-
 
 دوخ نهذ مشچ زا رود ،توکس رد و یناهنپ تکرح رب هتسویپ ؛دیوگیم هار تارطخ زا و دنکیم هاگآ ار کلاس مدره ،انالوم ترضح لاح و
 و اهتنایب و دیدپان يهنارک و قمع زا و دهدیم راذنا ینهذياهنم رگید زین و دهدیم رس هلان و دشکیم سایق هب ار ناسنا هظحل ره هک
 .مینک هار مزع لقاع یهام نوچ و مییآ رد یلقعیب زا هکلب ات ؛دیوگیم قشع يهنارکیب تذل
  
 سب تسا بایمک ،هآ نآ مرحم
 سَسَع نوچ نک يور ناهنپ و وربش
 
 ریگبآ نیز نک مزع ایرد يوس
 ریگ بادرگ نیا كرت و وج رحب

 2234 و 2233 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دصق یمسج يرایشوه زا و دروآیم لمع يهلحرم هب تفایرد و كرد زا سپ ،گنردیب ار اهترورض نیا مامت ،رادیب کلاس ای لقاع یهام و
 و يداش رد قرغ و هاگآ ناهگان يرایشوه زا يرایشوه و دوشیم رقتسم ،نارکیب يایرد نیا رد و دنکیم روضح تیاهنیب جنگ هب تمیزع
 شوختسد ،ثداوح داب راذگهر رد هک دنیبیم يدزیا تامعن عاونا زا هتخیمآ یتشهب ،ازَج ار رفس نیا جنر و دیادزیم نت زا رابغ ،يدزیا درخ
 .دنامیم اجرب راوتسا و تباث و روآخیب هردِس تخرد نوچ و دوشیمن ینوگرگد چیه
 



  تفرگ ایرد هر ،یهام نآ تفر
 تفرگ انهپ هنهپ و رود هار
 تبقاع و دید رایسب اهجنر
   تیفاع و نما يوس رِخآ تفر
 2239 و 2238 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و دشیدنایم ياهراچ و دوریم رکف هب نادایص ندمآ و كریز یهام نتفر رثا رد اما ؛دباییمنرد ار نتفر ترورض دوز ،لقاعهمین یهام اما و
 زا هلحرم نیا رد زین وا .دوش راک هب تسد تسه نونکا هک یطیارش و اجنیمه رد گنردیب دیاب و درادن ندرک فلت يارب یتقو هک دنادیم
 زا يراک و مهد اضر عضو نیا هب دیاب و هدوب نیا تمسق !هلب هک دوشیمن نهذ ربج و یلهاک راچد و دزیهرپیم تمادن و هودنا و ترسح
 !دیآیمنرب متسد
 
 ار وا شتمعنیلو و درک عمط دوخ تمعنیلو رتخد رب هک جرف نوچ ،راک نیا رد و میاهدنارذگ دح زا ار راک اهیگدینامه نتشابنا رد اهناسنا ام
 و هدرک تراسج هک ،نهذ موش باوخ زا يرادیب يارب ،یگدنز ياجنیدب ات زین ام ،تخیرگیم زین رتخد يهیاس زا رگید هک ،بدا ياهنوگهب
 درمَا ِگنِک زواجت دروم و هدرک افج دوخ رب رایسب ،میاهدنام زاب دوخ تمعنیلو هب یگدنب و تمدخ زا و میاهدش تسه وا رد هچره و ناهج ریسا
 ایآ اما ،میاهدید دوخ رس يالاب رب ار ایند نادایص زین ام .میاهدرک گرم يوزرآ و میاهداد رس تلفغ نیا زا اههلان جرف نوچ و میاهتفرگ رارق ایند
 يا ،هنوگ رازه و مینک تمالم ار نارگید و دوخ و میوش هتشذگ تاقافتا لصف و لح و یجالح ریسا اهتدم هکنیا نودب لقاعمین یهام نوچ
 هبات یهام رد ،دش نادایص راکش هک  لقعیب یهام نوچ دیاب !هن ای !؟میاهدرم اهیگدینامه زا هرابکی هب ،میزیرب دوخ راک رد رگا و اما و شاک
 !؟دوش رارکت هرابود و هرابود جرف ناتساد و میوش خرس
 
 ایند نیا هب ناسنا یشومارف ِتشذگرس نوچ ،نایهام رگید اب ینیشنمه رثا رد اما ،تشاد ربخ ییاتکی يایرد نارکیب و تعسو زا ،لقاع یهام
 دوخ هب ،نادایص ندرک رذگ ینعی تمالع نیرتکچوک اب هک دوب رادیب شناج ردقنآ اما ؛دوب هدرپس یشومارف تسد هب ار نآ ،طلغ ياهشزومآ و
 !تسیعیسو و نارکیب يایرد هچ یهار دنادیم هکارچ درخب ناج هب ار تارطخ مامت و دردرب ار یشومارف هدرپ و دیآ
 .دنک هار مزع هک دنیبب دوخ هب کیدزن رایسب ار الب دیاب لقاعهمین یهام اما

 
 ینادایص نامه دیاش ،دهدیم خر نامنازیزع و ام يارب هک تشرد و زیر ثداوح کشخ و خلت و هرمزور یگدنز رد ،اهيدارمیب و تاقافتا عاونا
 !درگزاب دوخ یلصا نطو يوس ؛تسین يوس نیا نطو هک دننک نامیلصا روظنم هجوتم ار ام هک هداتسیا ام هب کیدزن رایسب هک دنتسه
 
 ياهدیاف ندنام هودنا و ترسح رد هک دنادیم نانچمه و هدرک اطخ هک دریذپیم و دوشیم تصرف نداد تسد زا هجوتم ادتبا لقاعمین یهام
 .دریگب »منادیمن« هب رارقا و شریذپ رون زا ،شیوخ نورد ِرون زا ار هار يهراچ و دنک لمع دیاب و درادن

 
 ار هصرُف مدرک توف نم ،هآ تفگ
 ؟امنهر نآ هرمه متشگن نوچ
 تصرف :هصرف-
 
 تفر هکنوچ نکیل ،و وا تفر ناهگان
 تفَت هب یپ رد ندش متسیاببیم
 باتش اب :تفَت-
 
 تساطخ ندروآ ترسح هتشذگ رب
 تسابَه نآ دای ،هتفر دیآن زاب

 .تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،هدنکارپ رابغ و درگ :ابه-
 2244 یلا 2242 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ترسح رد دیابن دنادیم مه زاب اما ،دوشیم نیمغ رایسب ،دنیبیم ادج لقاع یهام ییامنهار و تبحاصم رون زا ار دوخ هک لقاع همین یهام
 یگنرز و یکالاچ و یلبق دنور زا لُک هب و دنز دوخ رب دیاب .دنک هار مزع رتعیرس هچره دیاب و دنامب یلقاع تسود نینچ یسانشانردق و هتشذگ
 ،دزیگنارب ار نادایص فسأت و ترسح دیاب .دریمب دیاب ،دنناوخیم رتهب یهام ار وا هک نادایص رظن زا هکیروط ؛دزاس هدرم ار دوخ و دهد افعتسا
 .دبای تاجن ات دنیبب ار نادایص دیما عطق دیاب

 
 الب تقو رگد ّیهام تفگ
 ادج لقاع هیاس زا دنام هکنوچ
 
 قیتَع مغ زا و دش ایرد يوس وک
 قیفر وکین نانچ نم زا دش توف
 هدش دازآ :قیتَع-
 
 مَنَز دوخ رب و مشیدنن نآز کیل
 منک هدرم نامز نیا ار نتشیوخ
 



 رَبَز رب دوخ مکشِا مرآرب سپ
 رَب بآ رب موریم و ریز ،تشپ

 مکش :مکشا-
 
 دور سَخ هکنانچ يو رب موریم
 دور سَک هکنانچ یحاّبَس هب ین

 2270 یلا 2266 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 نارگانش ندرک انش :یحابس-
 
 یهام .مهدیمن شِک ردقنیا ار راک نامز کی و مرچیمن جنر نآ زا یمد و جنگ نیا زا یمد ،مشاب لقاعمین یهام نوچ نم رگا لاح و
 و هبهب رگید .دوشیم هدرم و دهدیم افعتسا ندوب یهام زا لُک هب ،دوشیم نادایص رطخ هجوتم یتقو ،شلقع هرذکی نامه اب لقاعمین
 اب قباس لاور نوچ دهاوخب رگا ،راظتنا رد ار وا یمرگ يهباتیهام هچ دنادیم هک دهاوخیمن ار دننادیم رتهب یهام ار وا هک نادایص هچهچ
 !؟دنک یحاّبَس بآ رد شیاههجروو هجرو
 
 دش نادایص راکش هک موس یهام نوچ !هن ای مهد تاجن نهذ دایص ماد زا ار دوخ ،لقاعهمین یهام نوچ »مهاوخیم« ایآ مسرپیم دوخ زا
 و اینّدلاَ رِسَخ« وزج دتفارد اههدرپ هک ،ترسح زور رد و ؛مربن يزیچ دوخ اب هودنا و ترسح زج و مزوسب ایند نازوس يهباتیهام رد دیاب
 و یشوخ دوخ رب ملاع ود رد هک مشاب یناسک وزج و ماهدنارذگ دح زا ار راک و هدرک فارسا شیوخ رب نایصع و نایز رد هک مشاب »ةرِخألا
 !؟مشاب ناگدنام نهذ رد و ناراکنایز وزج و هتشادن اور ار دنوادخ تمحر و ریخ
 
 یتَف يا تسنما ،گرم زا شیپ ِگرم 
 یفطصُم ار ام دومرف نینچ نیا

 درمناوج :یتَف-
 
 نَا ِلبَق نِم مُکُّلُک اوُتوُم :تفگ
 نَِتفلاب اوتوَمت ُتوملا یتأی
 2273 و 2272 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 :ثیدح
 اوتومَت نَا لبَق اوتوم-
 .دیریمب ،دیاهتشاذگ ناتزکرم رد دنوادخ زج هچنآ ره و اهیگدینامه زا ینعی دیریمب ،)یمسج گرم ینعی(گرم زا لبق :دومرف ربمایپ

 
 دنگف الاب مکش و درُم نانچمه
 دنلب هَگ و بیشن شدربیم بآ
 درب هصغ سب نادصاق نآز یکی ره
 درمب رتهب یهام اغیرد هک
 2275 و 2274 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 .دش دهاوخن نادایص راکش رگید و دش دیما عطق وا زا هک لاحشوخ ردقچ لقاع همین یهام و
 
 غیرد ِتفگ نآ زا وا دشیم داش
 غیت ز متسر ،مايزاب نیا تفر شیپ
 دنمجرا دایص کی شتفرگ سپ
 دنگف شکاخ رب و درک فت وا رب سپ

  2277 و 2276 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 
 
 .درک هبوت دصق و داد رس يراز و ناغف هباتیهام رد و دش نهذ لهج و قمُح ماد راتفرگ هک لقعیب یهام اما و
 
 دنام ماد ردنا و دندنگفا ماد
 دناشن شتآ نآ رد ار وا یقمحا
 ياهبات تشپ هب شتآ رس رب
 ياهباوخمه وا تشگ تقامح اب

 2281 و 2280  تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یهام ،دایص رذگ اب لقاع یهام هک یماغیپ ؛دشیم هتشرب ردقنیا دیاب ،یگدنز ماغیپ ندینش يارب و تخوسیم شتآ ترارح زا ،لقاعمین یهام
 نطو هک دنادب و دونشب ات دشیم هتشرب هبات یهام رد هنوگ نیا دیاب وا ،دینش لقاع یهام نتفر و دوخ رس يالاب رب دایص ندید اب لقاعهمین
 !دینشیم نونکا ار هدماین وت دزن ياهدنهد رادشه و هدنهد میب ایآ ،هک ار دنوادخ ماغیپ !تسین يوس نیا تسوس نآ

 



  ریعَس ّفَت زا دیشوج یمه وا
 ؟ریذن کتأی ملا شتفگیم لقع
 2282 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 باهتلا ،ترارح :فت-
 شتآ هنابز:ریعَس-
 ؟دماین وت شیپ ایآ :کتأی مَلَا-
 هدنناسرت ،هدنهد رادشه :ریذَن-
 ار يرادیب سوک ناکفنک و اضق اب فلتخم قُرط هب ،میاهدرک شوخ اج ،نهذ ریگبآ رد هک هاگنآ هک تسا تاقافتا نامه هدنهد رادشه
 .مینادیمن و میهدیم تسد زا ار روضح جنگ و رهوگ و ّرُد تقو و مینکیم ادرف و زورما نانچمه ،نهذ یلهاک و لهج اب ام اما ،دبوکیم
 
 دوبن تايزور هک رُد يدرک توف
 دوجو رد رُد نآ لثم دشابن هک
  وت نادنزرف تخب وت تلود
 وت ناج قح هب رهوگ نآ دوب

 2256 و 2255 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 شوخ اج ریگبآ رد هک ماگنه نآ ،نادایص رذگ و هدیسر وا يارب یگدنز ياهکمک مامت هک !لصاحیب یینامیشپ هتبلا و !نامیشپ و مدان وا و
 یمد هب ،دشیم هدنادرگرب ریگبآ نآ هب هرابود رگا کشیب و ریذپان وفر نهذ تلاهج و قمح يهدرپ اما و میب و راذنا نامه ،دوب هدرک
 .درکیم شومارف ،ار دوب هدرک هتشرب ار شناج هک مرگ هباتیهام ،ار شرس رب هدیراب ياهتبیصم
 
  كانباوخ لوهج اب نتفگ دنپ
 كاخهروش رد دوب ندنکفا مخت
 وفر دریذپن لهج و قمح كاچ
 وگدنپ يا شهد مک تمکح دنپ

 تلاهج و یقمحا :قمح-
 سابل حالصا و ندرک تسرد :وفر-
 2265 و 2264 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هب زین ار ناسنا يهتخودنا هرذ هک درادن دوس اهنت هن يدنپ چیه ،ار دزیخنرب نهذ باوخ زا ایند نازوس و مرگ يهباتیهام اب هک یناسنا سپ
 !دنکیم شمدنگ رابنا یهار ار شوم و دهدیم داب

 
 نایاپیب يایرد هب هر ،تمالس هب ،قشع هب ناگدنز و ناگرزب ناماد نتفرگ اب ،ناهج رد یهاگآ و يرادیب همه نیا رون وترپ رد زین ام هک دیما
 .میرب تسود
 .هللاءاش نا

 
 مالسلاو-
 �� زاریش زا رورس ،مارتحا اب-
 


