
 مالس اب

 

 هب انالوم و تسا تاقافتا ییارچ لابند هب هک منیب یم ار ییورهر ،سمش ناوید 2370 يهرامش لزغ يهنیآ رد

 زا ینکن ییاشگ اضف نآ لباقم رد رگا و دراد یتمکح یقافتا ره و ،تسا راک رد »وا« تسد هک ،دیوگ یم يو

 لیلد يور رب زکرمت ياجب هک دهد یم همادا انالوم سپس .يرب یم رس هب درد رد و ینام یم ربخ یب نآ تمکح

 »وا« هب مینک یم بلط عقاو رد .دهدب ناشن ام هب ار دوخ هک میهاوخب »وا« زا و میدرگب ببسم لابند هب ،تاقافتا

 شقن يهطساو یب ار دوخ هک دنک یم هیصوت انالوم .مینیبب ار وا میناوت یم تروصنیا رد طقف نوچ ،میوش لیدبت

 هار يهدنیوپ يارب و ،دیوگ یم نخس هار نیا ياه شلاچ زا سپس و .میسانشب ار »وا « ات میسانشب و مینیبب اه

 	.دنک یم تفرشیپ يوزرآ

 

 

 هدش نایوپ نامسآ زا تسا رَصرَص ِداب هچ نیا )1
 هدش نادرگرس و تسم يو زا یتشَک نارازه دص

 

 و تسا هتفای نایرج و هتساخرب کلف لد زا ییوگ ناهگان هک تسا ییاغوغ و روش هچ ،تس يدنت داب هچ نیا زاب

 	؟تسا هدرک نارگن و مگ رد رس ار یموق و ناداش و تسمرس ار یعمج

	 
 ره و ،دزادنا یم یتسه يهمه دوجو رد يروش و دزیخیمرب قشع سنج زا یشاعترا ،یگدنز لد زا هظحل ره

 تمواقم دشاب قشع نامرف هب رگا نهذ یتشک .دنک یم مهف و كرد ار نآ دوخ یهاگآ يهجرد بسح رب يدوجوم

 قشع داب لباقم رد دشاب هدش یطرش و هنهک ياهرواب نامرف رد رگا و ،دصقر یم قشع داب اب تسمرس و دنک یمن

 .دوش یم داضت و یمگردرس و یجیگ راچد و دنک یم تمواقم

 

 رگا و دروآ یم ناغمرا هب شمارآ و شیاسآ ،تکرب و يداش ،دریگب رارق قشع رایتخا رد یتقو رکفت تردق و نهذ

 .دروآ یم راب هب ینادرگرس و یناماسبان ،دشاب اهنآ زا تظافح و نتشابنا و اهیگدش تیوه مه ورگ رد

 

 داب ز یتشَک ۀقرغ و داب	ز یتشَک ِصَلخَم )2

 هدش ناجیب ودِب مه و تسهدش هدنز ودِب مه

 

 قشع يورین تسد هب ود ره ،تسا راد نم راکفا رد قرغ هک وا مه و هتفای ییاهر نهذ یتشک زا هک وک نآ	
 .هتشک قشع تسد هب يرگید و تسا هدش هدنز قشع هب یکی ،دندش نانچنآ و نینچنیا



 

 

 وت ِرما رد سَفَن نوچ نادزی ِرما ردنا داب )3
 هدش ناوختَحدِم وت زو ،هتشگ مانشد وت ِرما ز

 

 ای ددرگیم داقتنا وت رما هب مالک هک روطنامه .وت نامرف رد تسا سفن نوچمه »وا« نامرف رد قشع داب

 نامرف هب و تسد رد ،هن ای دیایب شوخ وت قاذم هب قافتا هکنیا ،دهد خر یقافتا هچ هظحل ره هکنیا	،نیسحت

 .وت شنیب و كرد روخ رد و تس»وا«

 

 ناد ریدقت ْيهِحَورِم زا فلتخم ار اهداب )4

 هدش ناریو ابو اب ،مَلاع ْرومعَم ابص زا

 

 .ناریو ،ابو جوم زا و دوش یم نادابآ ناهج ابص داب سفن زا هک ،نادب ریدقت نزبداب تکرح زا ار فلتخم تاقافتا داب

 و هدنزاس یقافتا رهاظ رد دنچ ره .تسا هتفهن یتمکح نآ رد و تس »وا« نامرف و روتسد هب دتفا یم یقافتا ره

 .دراد وت ییاشگاضف نازیم هب یگتسب قافتا ندوب رش و ریخ و .رش و برخم رگید یقافتا و دسر یم رظن هب ریخ

 

 :دیوگ یم هرابنیا رد يرگید ياج انالوم

 

 یهش اب تراهب و ناتسمز بیترت تسین

 دنک ناتسبات وت رب يد دنک ار مد نیا نم رب

 

 راخ كون زا وا هک دمآ یکی ششیپ لگ و راخ

 دنک ناتسب یسک رگید رب و راخ سک یکی رب

 

 دوش شتآ وا رما ز دزیرگ یبآ رد هک ره

 دنک ناحیر وا رهب زا دوش شتآ رد هک ره

 729 يهرامش لزغ ،سمش ناوید

 

 دعس و كرابم وت رب هظحل نیا قافتا »نوکیف نک« رما هب ینک ییاشگ اضف و یشاب میلست رگا هک ینعم نیا هب

 یگتسب قافتا يهجیتن اما تسا ربج قافتا دوخ یترابع هب .درد رپ و موش و كرابم ان ،ینک تمواقم رگا و دوب دهاوخ



 دشر ثعاب قافتا ،تس »وا« ،دب هچ و بوخ رهاظ هب هچ ،یقافتا ره ببسم ینادب رگا .دراد وت درکلمع و شنیب هب

  .درک یهاوخ داجیا درد ،ینادب قافتا لیلد ار يرگید ای دوخ رگا و دوش یم وت يدنمتداعس و تفرشیپ و

 

 رادم ناهنپ هحَورِم ،يدومن بَرای ار داب )5

 هدش ناکاپ ۀنیس ِغارچ ندید هحَورِم

 

 هب ،نکن ناهنپ نم زا ار دنک یم داجیا ار داب نیا هک ینزبداب ،یهد یم رارق تاقافتا داب ضرعم رد ار نم هک يا

 .تسا كاپ ياهناسنا لد غارچ شنیب نیا هک ،منیبب قافتا ره تشپ ار وت تسد ات هدب ار شنیب نیا نم

 

 تسَرَپتروص نیقی دشاب ،ببس وا دنیب هکره )6

 هدش نادینعم ِرون بِّبسُم وا دنیب هکنآو

 

 شلاح و دوش یم قافتا يهدنب و ،دنیب یم ار قافتا رهاظ عطق روط هب ،دروآ یم یلیلد یقافتا ره يارب هک سک ره

 یم قافتا ره رد ار قافتا يهدنروآ دوجو هب ِ تسد ینعی ،ببسم هک سکنآ رگید فرط زا .دنک یم رییغت قافتا اب

 دهد یم انعم قافتا هب هک دوش یم يرون دوخ ،دوش یم قافتا ببسم سنج زا هک ،قافتا سنج زا هن عقاو رد ،دنیب

 .دوش یم دوخ یگدنز مکاح بیترت نیا هب و دهد یم تهج ار قافتا ریسم و

 

 ییهَّبَش ِيوزرآ زا دنهد ناج تروص ِلها )7

 هدش نازرا اهّرُد ینعم ِرحَب ِلها ِشیپ

 

 ياهب هب ار شزرا یب یلو قارب یگنس ییوگ ،دننک یم وجتسج اه شقن رد ار تداعس و یگدنز يانعم هک اهنآ

 سح نتشاد و یتخبشوخ يوجتسج ياج هب هک اهنآ هکیلاحرد .دننک یم يرادیرخ دوخ شزرا اب رمع فازگ

 ،شیاسآ و شمارآ ،یتخبشوخ و تداعس ،دننک یم یگدنز قشع اب هظحل رد ،اه شقن و اه فده رد يدنمشزرا

 .دنروآ یم تسد هب نازرا یلیخ و یتمحز چیه یب ار ، نوریب و نورد حلص

 

 دَنک ناشیا ز اهلقَن ،نادرم ِكاخ دِّلَقُم دش )8

 هدش ناشیا ریز ِریز ،هدرک شوماخ رگد نآ و

 

 ،دور یم نهذ هب راچان هب ،دنک فیصوت اهنآ زا دیلقت هب و ناگرزب نابز زا ار یگدنز و ،ادخ دنک یم یعس هک سکنآ

 ،یشوماخ قمع قمع رد و دنک یم شوماخ ار نهذ ،دنک یمن وگتفگ و ثحب ینعی ،دوش یم شوماخ هک یسک و

 .دوش یم هدنز یگدنز هب و هبرجت ار قشع



 دیچِبیم هضارُق ،هدنیوپ تشاد هَر رب مشچ )9

 هدش ناک رد نونک نیب ار هر ِنیچهضارُق نآ

 

 رد هک یسک نوچمه ،درک یم وجتسج اه یگدش تیوه مه رد ار دوخ تیوه ،هار يادتبا رد یگدنز هار رفاسم

 تسد هب تمحز هب اه یگدش تیوه مه نوچ ،ددرگ یم ،الط ياه هزیر هدروخ ،هضارق لابند هب تمحز هب كاخ

 رد ار یتخبشوخ هک نیا ،نیچ هضارق نیا هک نیبب لاح .دننک یم داجیا یکدنا رایسب تیاضر سح اما دنیآ یم

 یپ شیوخ یقیقح تیوه هب ،تسا هتفای هار يدنمتداعس يالط ندعم هب ،درک یم وجتسج اه یگدش تیوه مه

 .تسا هدرک هبرجت ار روضح ،تسا هدش لصتم شیوخ لصا هب .تسا هدرب

 

 شیوخ ِنامیا رب میزرَل ،هچب رب ردام وچمه )10

 هدش نامیا رَسهبرَس ِفیرظ نآ دزرل هچ زا

 

 بات و بت رد هک يردام نوچمه ،میا هدروآ نامیا شیوخ یلصا تیوه هب و میا هدرک هبرجت ار روضح هک لاح و

 مه یعقاو يانعم هب رگا اما .دوش لزلزتم ام نامیا ادابم هک میزرل یم دوخ رب ،تسا شیوخ دنزرف نداد تسد زا

 رگید ،میشاب نامیا رسارس یتقو ،میشاب یگدنز سنج زا ،فیطل سنج زا و میشاب هداد تسد زا ار اه یگدش تیوه

 	؟میسرت یم هچ زا

 

 يرکشلرَس ِمغ رد يزادُگیم یهام وچمه )11

 هدش ناطلس مَشَحیب ،یباتفآ نوچ تمنیب

 

 لهج بش رد و ینک یم تفایرد ،هدیسر روضح هب ناسنا زا ،دیشروخ زا ار یهاگآ رون ،یتسه هار يادتبا رد زونه ات

 ینک ساسحا ات دنشاب وت دیرم و دنریگب ار وت رود هایس بش نیا رد ناگراتس نوچ یناسک یهاوخ یم و ینابات یم

 روضح هب ناسنا کی دوخ منیبب هک دسرب يزور مراودیما .ینک تردق ساسحا قیرط نیا زا و یتسه يا هدع دارم

  .دشخرد یم تردق جوا رد ،ناگراتس رگشل زا زاین یب ،دیشروخ نوچمه هک ،یهاگآ سنج زا ،یتسه هدیسر

 

 شُمَخ ؟شتآ رب تسا ناهرب دود ییوگ دنچ )12

 هدش ناهرب و هتشگ شتآ دود یب تمنیب

 

 .».متسه سپ ،منک یم رکف نم «:ییوگب یهاوخ یم یک ات ؟تسا شتآ دوجو لیلد ،دود ییوگب یهاوخ یم یک ات

 ؟یشابن هدنز عقاو هب و ؟ینک تابثا نهذ اب یهاوخ یم ار تا »ندوب« یک ات ... ».متسه سپ ،مراد تورث نم«



 ،تندوب اب ،ینهذ لیلد چیه یب ،يرکف چیه یب وت و ،تسا هداتفا تدوجو ین رد قشع شتآ يزور منیبب مراودیما

 .ینک یگدنز قشع اب ار یگدنز ،یگدنز دروم رد یفاب هفسلف ياج هب ینعی .ندوب يارب یشاب یناهرب

 

 وگب ،ناویک تَرَس رب ددرگ دنچ و تشگ دنچ )13

 هدش ناویک ِرَس رب احیسم نوچمه تمنیب

 

 ،سحن و نیگنس ،ناویک يهرایس نوچمه ،تنهذ رد راکفا شدرگ يا هداد هزاجا هک تسا لاس دنچ وگب نم هب

 یپ تسا وت یلصا رهوج هک قشع تردق و تمظع هب منیبب هک دسرب يزور مراودیما ؟دنزب مقر ار وت تشونرس

 .يا هتفر قشع نامسآ جوا هب ،لقع يوسارف هب ،ناویک يارو حیسم نوچمه و يا هدرب

 

 رایب نآ و رایب نیا هک نم ز وجهبیصن يا )14

 هدش نآ و نآ و نآ و نیا زا هتسَر تمنیب

 

 

 دسرب يزور مراودیما ،ینک یم تیوه بسک یسک ره و یقافتا ره زا و یتسه یمهس لابند هب زیچ ره رد هک يا

 .يا هدش »وا« ِدوخِدوخ و اهر نآ و نیا زا هک

 

 وگرایسب ِقطان دِبرَعُم ِتسم يا نک سب )15

 هدش نازیم ْيهفک نوچ نایوگ ِشوماخ تمنیب

 

 یتح ،یتسه ندرک رکف لاح رد ،ینز یم فرح ات هک !فرح رپ يوگنخس يا ،شک هدبرع تسم هک يا نک سب

 تفگ یب ینعی ،یتسه ایوگ اما شوماخ ،منیبب هک دسرب يزور مراودیما .ینک تبحص روضح یتسم دروم رد رگا

 .وزارت يهفک نوچمه ،دشاب روضح زا ییوگلا ،وت دوجو
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