
 دورد و مالساب��

 نارهت زا زانلا✍

 

 منآ يدوخیب ردنا هک ،مَناز يدوخیب ِمالغ��

 ییوس نآ وت مَیوس نیا نم ،دوخ ِيوس هب میآزاب وچ��

 2553 لزغ ،سمش ناوید ،انالوم��

 

 

 تخانشان زا رَتَب دَوبَن یتفآ��

 تخاب قشع ینادن و رای ِرَب وت��

 یکی وا اب ،متسه ادخ سنج زا يدوخیب عقوم .)رکف و نهذ اب ندوبن هدینامه( ندوب دوخ نودب ینعی يدوخیب��

 )تیاهنیب ییاشگاضف ( يدوخیب تلاح رد نوچ .منک یم هبرجت ار وا و متسه وا منک یم سح ؛متسه وا ،متسه

 تلاح رد نونکا مهاوخیم سپ مسر یم ناهج هب مندمآ روظنم هب هنوگنیا و متسه ما یلصا دوخ ، متسه ادخ دوخ

 . مشاب يدوخ یب

 

 

 تسَیاج كرابم هچ دوخ مدع نیا��

 تسا مدع زا دوجو ياهددم هک��

 ياهشقن و یمسج تروص زا رگید ینعی ،متسه ممرف یب ِدوجو ینعی ملصا هب هدنز و ناکمال رد يدوخیب رد��

 تلاح نآ زا المع و مریگیمن یتسه و تیوه ،یتسه اهنیا وت دیوگیم نهذ هک یتخانشناور ياهتفص و یعامتجا

 هدوشگ ياضف زا طقف ار یگدنز یلصا تکرب راهچ و متسه رادیب نآ هب و هاگآ هناگی ِتروص یب و شقن یب ِيدوجو

 .منکیم تفایرد

 

 هار دندرک طلغ نیز ملاع هلمج��

 هانپ دمآ نآ و دنسرت مدع زک��



 نم هب منادرگرب يور یکرحم هب شنکاو يارب مهاوخب هکنیمه متسه ناکمال رد يدوخیب تلاح رد یتقو��

 هب متفا یم و هدش بیاغ ملصا زا سپس ؛ددرگ یم لاعف تمواقم ای تواضق طسوت ینهذ يوگلا کی اروف ینهذ

 »ینهذ ِيوَر باوخ« رد هک ییاهشنکاو اب و مور یم »ینهذ ِباوخ« هب و هدش »ندوب صخش« ِمهوت راچد و مرف

 .منکیم لیدبت »ینهذ نم منهج« هب ار یگدنز مهد یم ماجنا

 

 نایم رد ام ییوت رخآ و لوا��

 نایب رد دیاین هک یچیه چیه��

 يدبا يرایشوه و دزیر یم ورف مرف مه رمع رخآ )هدینت ار مرف ادعب( هدوب مرف نودب يرایشوه ،دلوت زا لبق��

 هب و دریگیم ار یگدنز رون هک هدش لیکشت يزاجم تینهذ کی ندب رد ؛ییایند رمع هنایم نیا رد .تسا یقاب

 هک تسا رکف کی طقف نم نیا هک دهد یم شیامن »نم« ناونع هب و هداد لکش هیقب زا ادج زیچ کی تروص

 .تسین مه مسج یتح و مسج زا زاجَم اهنت

 

 تسَلَوحَا دید فاصوا ییود نیا��

 تسلوا رخآ رخآ لوا هَنرو��

 تروص هب مه نآ مینیب یم ار اهنآ يرکف يزاجم ریواصت و ماسجا طقف مینبیب یم یمسج کنیع تشپ زا نوچ��

 روصت نهذ رد ادج ِزیچ کی تروصب مه ار نآ و میناوتان تسا اتکی و زیچ هن هک ناملصا ندید زا و ،مه زا هناگادج

 دید یتقو ار نیا ،تسا هچراپکی و اتکی ناکمال و ناکم تسین يا ییادج چیه و ییود چیه تقیقح رد .مینک یم

 .دید میهاوخ انیع دوش یشالتم نیب مرف

 

 نیفد دمآ يرگید رد وت ِيوت��

 نینچ ینیبدوخ درم مالغ نم��

 زا هک مراد رایتخا و ما هدش يزاجم ِریوصت کی ِخسم طقف نم و تسا مهوت ییادج نیا مدیمهف هک الاح سپ��

 مراد دوخ ایآ هک دشاب نیا هجوتم هظحل نیا رد مساوح مامت و مشاب دوخ نودب دیاب رگید سپ ،موشب جراخ مهوت

 !؟هن ای

 

 تسورد تلع یسب نوچ ام ي هدید��

 تسود دید رد دوخ دید نک انف ور��



 زا ندید و نتخاس دوخ زکرم رد اهزیچ نتشاذگ .تسا ندید رد یگدولآ و رادنپ کی طقف یگدنز زا ادج ِدوخ��

 .تسا نتشاد نم ای دوخ اهیگدینامه قیرط

 ییاشگ اضف لمع اب هک دناهتفرگ رارق مدع يرایشوه دید يور هک دنتسه یگنر ياه کنیع لثم اهیگدینامه

 ي همجرت یب و هطساو یب يدوخ یب رد میناوتیم ینعی .میوش دوخیب و ناشمیرادرب ناممشچ يولج زا میناوتیم

 .میدرگ هاگآ هظحل نیا تیعضو زا نهذ

 

 شاب وت مه ونشب وت مه وت وگب مه��

 شارت نیدنچ اب میا یِشال همه ام��

 و نهذ رگا .متسه دوخ یب سپ مدرک زاب ار اضف ،مرادن میوگ یم و مناد یم و تواضق و تمواقم اعقاو رگا��

 دناوت یم رگید وا تروصنیا رد .متسه وا ،متسه يدوخ یب رد سپ منکیم تیاعر ار اوتصنا و دنا شوماخ منابز

 .دنارتسگب ار قشع و دنکب لمع و رکف مرف نیا قیرط زا بان و لک ِشوه دوخ ینعی ؛دنکب ار شراک
 

 يوُکین نآ مه تسوت زا بلط مه��

 يوُت رخآ يوُت لوا مییِک ام��

 ندش رت هدوشگ اب و دنک یم ادج مرف اب یگدینامه زا ار شدوخ دراد شدوخ اتکی دحاو تروصب یگدنز عقاو رد��

 ي هزاریش ای كرتشم لصف ناونع هب هک تسا رکف کی طقف »نم« طسو نیا .الاب درب یم ار نامیرایشوه اضف

 مه »دوخ ای نم« رگید یگدینامه ياهگرب مامت ندش ادج اب هک ،هدش تیبثت و هتفای لکش نهذ رد اهیگدینامه

 .دنکیم ییاسانشزاب ار دوخ نام هیلوا تشرس و ددرگ یم وحم

 

 متفایرد یسَکان رد یسَک نم��

 متفابرد یسَکان رد یسک سپ��

 مدوخ سپ .دوش یم هاگآ شدوخ زا لک ِشوه نآ رد هک تسا يا هدنشاب مدآ ،تسا ندوب دوخ یب رد ندش مدآ��

 میوگ یم و منک یم رفص یئاشگ اضف اب دنتسه چوپ اتقیقح هک ار اهیگدینامه تساوخرد و شناد و دید ینعی ار

 هدننک بذج تاصخشم مهاوخیمن یتح ای مشاب هتشاد یصاخ تیصخش عمج ياهشزرا قباطم مهاوخیمن رگید نم

 .متسین یصاخ ِسَک کی رگید نم .مشاب هتشاد ار نارگید هجوت و دییات

 

 



 روبجم ناهج كاخ زا هک تفشآ ترطف��

 دش ادیپ يرگندوخ ینکش دوخ يرگدوخ��

 ار اضف هظحل نیا هکلب ،منکیمن لمع ما ینهذ نم تیصخش و شقن قباطم رگید ناهج اب شنکمهرب يارب��

 هدینامه یتح مه خساپ نآ اب ؛ددرگیم قلخ بسانم خساپ و هدش يراج مدع زا تردق و تیاده و منکیم زاب

 .موشیمن

 

 ��ساپس اب


