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م�ین  ِد دل�ب�زدم! ا�یران، سر�ز م�ز دم! هو�ش �ز زر�ز �

رد  د�یری  �که  �کهن  �بس  اس�ت  زی  � م�ی سر�ز ما، 

ر�ین  اد�ت �ب �آ و  ر�ین  ر�گ �ت رز
�ب  ، و�یسش �ز �ز  ار�ی �ت ای  �ز ردا�ز

ه ا�یران ما را  �چ �ز ؛ ل�یک �آ هان �بوده اس�ت ور �ب �ک�ش

دا می دارد و  هان، �ب ورهای �ز�یروم�زد �ب �گر �ک�ش ا�ز د�ی

م�ین  ور ما همواره سر�ز ن اس�ت �که �ک�ش د، �آ �برمی �ک�ش

 . گی �بوده اس�ت � �ت �ز ه�ی
زر گی و � � ا�ز زر�ز زّر و �زرو�ز و � ِد � �ز س�چ

ه �به مردی و  �یوس�ت �گر مردمان، �چ ا د �ی ان �ب �ی را�ز
ا�ی

�که  �یس�ت  �ز هوده  �ی �ب د؛  می �کرده ا�ز ار  ز�ت ر� ی  ا�ی دا�ز و  داد 

م�ین زی سر�ز ام�زد �که �به مع� م�ین   ما  را »ا�یران« می �ز  سر�ز

ادگان. اد  �ز �ز ادگان اس�ت و �آ �ز  �آ

م�زد 
�زد و ار�ب اِم س�چ ن �ز

د�ی م�ین را �ب ار، ا�ین سر�ز ا�چ �یره رای و �ز�یره روی ما �ز�یرز �به �ز م�زان �ت د�ش

ر�ین  ر�ین و �گرامی �ت د�ین سان �بر�ت �زد. �ب ا�ی ان، می س�ت گی سش اد� �ز اس �آ ان را �به �چ �ی را�ز
ام�زد و ا�ی می �ز

 . زره�زگ �بوده اس�ت ه و �زرد و � د �ی�ش م�ین ها، ا�ز �گر سر�ز ان ا�یران �به د�ی ارم�ز
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من،  امٔه  د�ش ان و �ز �ب ن اس�ت �که �بر �ز ا�یسش �آ ر�ین س�ت ر�ین و اس�توار�ت زی �که �بر�ت َم! می دا� �گرام�ی

�تی و  لسش �تی و �چ سش رز �ز زی �که �ب م� . د�ش ال�یسش ه ا�ز هر �آ �یراس�ت ی اس�ت �چ ا�ی�ش �یرا س�ت ود؛ �ز روان می �ش

زی را  د؛ ه�زگامی �که ا�یران و ا�یرا� واهد د�ی د و �زمی �ز وا�ز دی �زمی �ت اراس�تی و ددی و �ب کاس�تی و �ز

ان  �ب ورد و �ز زرود �آ ی ا�ین دو، سر� گی و واال�ی ر� رز
ده اس�ت �که رد �برا�بر �ب ار �گرد�ی ا�چ د، �ز ا�ی می س�ت

د.  ا�ی لگ�ش ا�یسش �ب �به س�ت

ن  ا�ی ان،  ن را�ی رو�ش و  ان  ا�ی دا�ز و  �زردان  �بِ گاه  اس�ت �ز ا�ین  ما،  �کوهم�زد  سش هن  م�ی ری،  �آ

زی  ا� ه�وا�ز �یران، �چ ُردل، دل�یران و سش الِن �چ رد، �ی
ور مرداِن �گُ زی و راس�تی، ا�ین �ک�ش � کا�زون روسش

م.  �ی زرا�ز م و سر ا�ز هم�گ�زان �برمی ا� �ی ا�ز دان می �ز زی اس�ت �که ما �ب � م�ی امدار، سر�ز �ز

�یرا  ان، دوس�ت می داری؛ �ز ُن �ب
و ا�یران را ا�ز �ب گما�زم �که �ت ی � د م! من می دا�زم و �ب �ز زر�ز �

�زا�ک  ا�ب ان ا�ز مهر ا�یران �ت ا�ز�ش اکان �که �ب ن �چ اده هس�تی؛ ا�ز �آ �ز اده و �آ اِن �زرش �ی را�ز
ار ا�ی �ب و ا�ز �ت �ت

ک�زون  ال �که  �زاس  �تن سش و�ی�ش �ز ادالن  دا�ز ن  �آ ا�ز  د؛  �چ می �ت ا�یران  اد  �ی و  ام  �ز �به  ان  د��ش و  اس�ت 

و  دار  ا�ی �چ �که  هس�تی  زی  ا� د�ی�ش اد   ا�ز �ز �آ ن  �آ ا�ز  و  �ت دد.  �یو�ز می     �چ ن  �آ ر�زرو�ز  �چ ٔه   �ت سش �گدز �به  را  ا�یران 

د، �به  ده ا�ز ه سش گا�ز �ی و�یسش �ب ان را �که ا�ز �ز �ی را�ز
ن �گروه ا�ز ا�ی �زد �که �آ ون �کوه، می �کوسش �زس�توه، اس�توار �چ

�زد.  اسا�ز �ز سش ود �ب د و �به �ز ور�ز �آ ا�ز �تن �ب و�ی�ش �ز

و ا�یران را دوس�ت می داری؛ ل�یک  �یس�ت �که �ت ن �ز زی رد �آ گما� � ن  کم�تر�ی � دم! مرا  �ز زر�ز ای �

دان سان �که  ن را �ب �توان �آ �ب ا  �زا�ز�ت �ت د سش ا�ی ؛ ا�یران را می �ب �یس�ت س�زده �ز
�تن، �ب دوس�ت داسش

ده  و �زهاده سش اری اس�ت �که �بر دو�ش �ت د. ا�ین، �ب �زاسا�ز �گران سش اوار، �به د�ی ه اس�ت و سرز س�ت ا�ی سش
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�بر  �ت س�ت سش �ک�زد، م�گر �چ ک�زد و ردهم می سش �ت را �زُرد می ل سش د �که هر �چ زی دماو�ز اری �به �گرا� ؛ �ب اس�ت

ی!  و  �ی د ا�یران �که �ت �ز زر�ز و ُس�توار و �ز�یروم�زد �

ا�ز�ت  �ب واهد  �ز دان  �ب �زاسد، دل  سش �ب �به ردس�تی  را  ا�یران  �که هر�کس  می دا�زم  �زه،  �ی �آ هر 

ی و  �یرو�ز ی، �چ ا�ی وا�ز ی و �ت ا�ی �کو�ز ادی، سش �ز ادی و �آ �ب د �که رد �آ �ی واهد �کوسش وان، �ز ر�ت ان و �چ وسش و �ب

د.  َور�ز �ز �ز د و رد  �ی زما�زَ � ا�ز کا�چوی �ب ال�ش و �ت �چ �ت ن ا�ز ه�ی ی �آ هرو�ز �ب

اوری  مده ا�ز �ب ر�آ
م؛ ا�ز سِر �آ  گاهی اس�ت و �ب و می �گو�ی ا �ت ه من �ب �چ �ز ا�ش �که �آ دان و �آ  گاه �ب �ب

م  �ش ود و �چ زرز واهی ا� زّر و �زرو�ز ا�یران �ز ی �که �بر � و   �ی زی. �ت �ک� د �ب ا�ی زی و می �ب و می دا� ه �ت �چ دا�ز اس�توار، �ب

دود.  واهی �ز گی را �ز � گا�ز �ی ود �ب �زاسی و ا�ز �ز �تن سش و�ی�ش ا�ز گٍی �ز �یر   � د و �ت ا�ز واهی �ک�ش گی �ز ان را �به �ز�یر   � �ی ها�ز �ب

هان، زی؛ و رد �ب را�ز ا�یرا� م و �چ �ش گار، �چ �یرا رد ا�ین رو�ز وار   مدار! �ز �تن را �ز و�ی�ش  هان و هان! �ز

د�ین س�زن،  ا�ک سا�ز و �بَِرهان و �ب و�یسش  �چ ارٔه  �ز گمان رد�ب ال�یسش و � ه �آ زی؛ �چس دل ا�ز هر�گو�ز ر�ی�   �گرامی �ت

�یران هس�تی.  ِر سش �ی ه را سش د �ی�ش زره�زگ و اد�ب و ا�ز ٔه  � �ی�ش د ا�یران و �ب �ز زر�ز ور �که � اور �آ �ب

ار؛  �گرز اس �ب ا�ک را س�چ روردگار �چ �زاس و �چ سش ود را �ب �چوی و ا�یران و �ز وی و �ب �ب وان و �ب �ز �ب

د.  �ی د ا�یران �بر�گرز �ز زر�ز و را � �که �ت �ز اس �آ �به �چ

 . واهی سا�ز�ت ان �ز هن را رد�ز�ش �زدٔه  م�ی �ی ی �که �آ و  �ی ری، �ت �آ

اد!  ادان �ب �ب ه�ز�ت �آ د و م�ی �ز ی �گرز ا�ز�ت �ب هن؛ �تن و �ب و و م�ی اِه �ت �ز �ت و �چ سش ، �چ ر�گ رز
دای �ب �ز

فرزند ایران، با کاهش و اندکی تغییر 
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1. برترین و گرامی ترین ارمغان »  ایران« به دیگر سرزمین ها چیست؟

2. دو تن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند؟

3. به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

. ............................................................................................................................... .4

همان طور که در سال گذشته خواندید، یکی از عناصر زیباسازی سخن، کاربرد »تکرار« در 
کالم است. آهنگ حاصل از این تکرار، گوش را می نوازد و بر موسیقی متن و تأثیر آن می افزاید.

نمونه های زیر را با هم می خوانیم:

   کشور ما، همواره سرزمین  سپند فّر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.

لَختی بخند، خندۀ گل زیباست    لبخند تو خالصۀ خوبی هاست  

در عبارت و بیت باال، کدام حروف، بیش از بقیه تکرار شده است؟

  بهره گیری از تکرار حروف، کالم را دل نشین تر می سازد و سبب روشنی و رسایی سخن
ت( در عبارت یا بیت، »  واج آرایی« یا   می شود. به تکرار یک حرف یا صدا )صامت، مصوِّ

»  نغمۀ حروف« گفته می شود.

1. شعری از فردوسی، دربارۀ عظمت و بزرگی ایران بیابید و درکالس بخوانید.

2. دربارۀ تکرار حرف و نقش آن در بیت زیر، گفت و گو کنید.

»خیزید و خز آرید که هنگام خزان است       باد خنک از جانب خوارزم، وزان است«

                                                                              »منوچهری دامغانی«

واج آرایی )نغمۀ حروف(
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1. غلط های امالیی را در عبارت های زیر بیابید و اصالح کنید. 

 الف( ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه 
خود به زانو در می آورد. 

  ب( فرزندم، تویی که فّر و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره گی
خواهی کشاند.

 پ( دل از هرگونه آالیش و گمان دربارۀ خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس  بگذار.

2. کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید. 

همگان: ........................     ارمغان: ........................       

رادان: ........................         ادب: ........................   

3. در متن درس، دو جمله بیابید که در آنها »  تکرار حروف« بر موسیقی کالم افزوده است.

4. مفهوم کلّی عبارت زیر را بنویسید.

»  تویی که در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران«.

دونده،  راننده،  »  زنده،  نظیر  واژه هایی  پایان  به  ی«  »  ان/  پسوند  هرگاه 
دوندگان،  رانندگی،  »  زندگی،  می شوند:  نوشته  این گونه  شود،  افزوده  پرنده« 

پرندگان«
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ا�ز  �یرى  �ت و�بٔه  �چ ان  م�ی ن  �آ و رد  می داد  �زد  �چ را  ود  �ز دان  �ز زر�ز � ی  زرما�زروا�ی �

ی  د�ک �ز�یرو�ی د«. �به ا�ز ک�ز�ی � : »�ب�ش ان داد و �گ�ز�ت د و �به ا�ی�ش �ی �یرون �کسش �یردان �ب �ت

�زد. لک��ت زی سش سا� ا�ز �به �آ ار دو عدد داد. �ب �گر �ب د. د�ی ه سش لکس�ت سش

ن گاه  د. �آ �ی �یسش ا�ز ده رسا�ز ا �به �ب ود �ت زرز و�ب ها ا� �داد �چ �ی�ب �بر �ت ر�ت ن �ت د�ی �ب

د. د�ز ن ردما�ز لکس�ت �آ ان ا�ز سش ما�ی �ز ور�آ �ز

گی  د� �ز ما رد �ز دان، �اِل �ش �ز زر�ز � : »اى  �گ�ز�ت �کرد و  دان  �ز زر�ز � �به  روى 

د �بر  وا�ز من �زمی �ت د، د�ش �ی اسش ان هم �ب �ب �ی �ت �ش اور و �چ ا ه�زگامی �که �ی . �ت �ین اس�ت �ز ا�ین �چ

د«. �زرم�زد �به سر �بَر�ی �یرو�ز و �ز د �چ �ی وا�ز ان ردا�ز می �ت ود و سال�ی �یره �ش ما �چ �ش

 جامع التّواریخ، خواجه رشیدالّدین فضل اهلل
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د  وان �زمی دا�ز : »ا�ز�وس �که �ب ه اس�ت می �گ�ز�ت ک�ی ��

�زدهای �چ و  ز�زان  س� ان  م�ی رد  د«.  وا�ز �زمی �ت �یر  �چ  و 

اد �به کار می رود:  �ی ار�ت �ز رها، ا�ین ع�ب ر�گ �ت رز
 �ب

ما  �به  �ک�ی  م،  �بود�ی وان  �ب و�ت�تی  »ای کا�ش 

ه  ه »ا�گر �ک�ی �به من می �گ�ز�ت �چ �ک �ز ا ا�ی م« �ی �ی اسش ه �ب �ت ه�تری داسش � �ب �زده و�ز �ی ا رد �آ م �ت ک�ز�ی ه کار ل ، �چ می �گ�ز�ت

�تم«.  ه�تری داسش � �ب ن ��تمًا و�ز ک�زم، االآ کار ل

 ،» اس�ت ه  ا�ز �ت �گ�یری  �ب �ب  �آ ا�ز  و�ت�ت  هر  را  »ماهی  م:  �ی �گو  �ی �ب ها  �ز �آ �ر�ز  �به  اس�ز  �چ رد  ا�گر 

«. راس�ت هم  �یس�ت زی رد ما �ز وا� ی �ب ن �ز�یرو و ا�زر�ش �گر �آ �زد: »ِهی! د�ی �زد و می �گو�ی ��زدی می �کسش ه    �ب �آ

، ما را  مار ساع�ت ه �ش ا�ز�ی د. هر �رلک�ت �ش ادی را ا�ز دس�ت داده ا�ز �ی �زها �زرص�ت های �ز �زد. �آ می �گو�ی

ک�زد.  ، دور می ل ارمان هس�ت ی �که رد ا�ز�ت�ی ا�ز �زرص�ت ها�ی

ا�ز  و  د  ک�ز�ی � �ز �گو�ش  ان  �ت رها�ی ر�گ �ت رز
�ب �ر�ز  �به  ا  �ی ید  �گ�یر  � �ب مس�زره 

را  عمر  ان  ا�ب �ت سش ِر  �گدز ادا  م�ب

�گری  ا �به د�ی ود �ی �گر، �به �ز �یس�ت سال د�ی ا �ب ده �ی ا�زرز د، �چ ک�ز�ی �ین ل �ز �گ�یر �ید. ا�گر �چ هره �ز ان، �ب �ز ر�به های �آ �ب �ت

م �که …«. �ی �ت : »ای کا�ش �ک�ی را داسش د �گ�ز�ت واه�ی �ز
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ه  د. �چ �زده �برو�ی �ی ود �به �آ ال �ز در�ت �ز�ی ا �ت د. �ب ک�ز�ی �کر ل �گر �ز ا ��تّی سی سال د�ی �یس�ت �ی ا �ب ده �ی ا�زرز �به �چ

د.  �ی سش د�ی �یر�ین و مو�زّ�ت می ا�ز گی سش د� �ز ی، �به �ز ا�ی ن �تصو�یر رٔ��ی د؟ ��تمًا رد �آ ود دار�ی �زدٔه  �ز �ی �تصّوری ا�ز �آ

اری �که �برای  �ب ک�زد. �به ا��ترام و اع�ت ما می ل مدی عا�ی �زص�ی�ب �ش د �که رد�آ ک�ز�ی �کر می ل ی �ز و�ب ل �ز �ز �به �ش

د.  �ی د�یسش د، می ا�ز ود �کس�ب �کرده ا�ی �ز

ود.  ل �ش د�ی �ب ال�ت �ت دا�ز ی عا��زه و �ب زی  �ب �زده �به ا�ز�ا� �ی د �که رد �آ �ب گ�ز ال �ک�ی �زمی ل زی، هر�گرز رد �ز�ی وا� و�ب  رد �ز

 . ّ�ت اس�ت �ی �ت و عا��زه و ا�ز�ا�ز ار ا�ز ع�ش ی و سرسش زی، م�زط�ت رما� گی �آ د� �ز �زده �یک �ز �ی �تصّور همه ا�ز �آ

 . اس�ت ��زر  �یک  گی،  د� �ز �ز دارد.  ا�ز  �ی �ز ی  رو�ش ها�ی و  اصول  گ�یرِی  ادل �ی �به  �کردن  گی  د� �ز �ز

. ا�گر  �ی�ب اس�ت زرا�ز و �ز�ش ر� زی و �چ �گر طوال� کم و �برای عّده ای د�ی مّد�ت ا�ین ��زر �برای عّده ای �

ود  زر دا�ٔمی را رد �ز گی های �یک م�ا� � رش
د و�ی ا�ی �ب م،  اور�ی �ی �ب �به ��ا�ب  زر  ود را �یک م�ا� ه �ز هم�ی�ش

�زسش �کردن  �ب
�ت  واری های ��زر و لدزّ کم �کردن د�ش م را �برای � م و مهار�ت های ال�ز ک�ز�ی اد ل �ب ا�ی

م.  �ی امو�ز �ی ن �ب �آ

ود  �ز همراه  را  وردی  �کوه �ز �برای  م  ال�ز ار  رز
ا�ب د،  �برو�ی ان  �کوهس�ت �به  د  واه�ی می �ز ما  �ش و�ت�تی 

رلک�ت  « سش ا »�زما�ز �بماع�ت کم�یل« �ی ل »دعای � ی، م�ش ه�ب د رد مراسم مدز واه�ی �ز د. هرگاه �ب می �بر�ی

�برد،  �ب اال  �ب ما را  ی �ش ه�ب �که �ّس و �ال مدز اس م�زاس�ب  اص و ل�ب دا�ب �ز ا �آ �ب ود را  د، �ز ک�ز�ی ل

د.  �ی ه می سا�ز راس�ت �آ
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�تّ�ت  رم�ش �چ �زده،  �ی �آ گی  د� �ز �ز �زها،  �آ دون  �ب �که  ا�ز دارد  �ی �ز ی  �به مهار�ت ها�ی گی هم  د� �ز �ز ��زر 

�یر:  �ز ی �ز واهد �بود، مهار�ت ها�ی �ز

ود  ع�ز های �ز ها، اس�ت�دادها و �ز ا�ز �ی ی ها، �ز ا�ی وا�ز �زا�ز�ت �ت ود�آ    گاهی: سش    �ز

�گران  ا د�ی ده �ب �ی �ب اط ردس�ت و س�ز �ب اط مٔو�شّر: ار�ت �ب    ار�ت

گی  د� �ز ّ�ت های مهّم �ز ع�ی �یر م�زاس�ب رد مو�ت د�ب گ�یری: �ت م ل �تصم�ی
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1.  چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

2.  علّت اصلی بحران های زندگی چیست؟  

3.  برای حّل مشکل کم رویی یا گستاخی، چه باید کرد؟ 

. ...........................................................................................................    .4

 ، �ت �زد ع�ش ما�ز ا�گون،  �گو�ز : مهار ا��اسا�ت  ا�ت �با�ز ه�ی �بر ا��اسا�ت و  گی  �یر� �چ      

ادی  رس و ��تّی سش ، �ت �زر�ت م و �ز �ز�ش

د  د�ی وی راه �ل های �ب س�ت و�ب وری، �ب و�آ �ز و �ز : مهار�ت رد �ک�ش اّل�ت ر �ز
�کّ �ز     �ت

 . کال�ت ا مسش ی �ب ارو�ی �برای رو�ی

گی  د� �ز م و �ز �ی ا�ب �تر �به ا�ین مهار�ت ها دس�ت �ی �یسش ال�ش �ب روردگار و �ت وّکل �به �چ ا �ت م �ب وا�ز�ی ما می �ت

م.  ک�ز�ی ی ل ا�ی �کو�ز ی و سش ادا�ب ار ا�ز طراو�ت و سش ود را سرسش �ز
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استفاده  از »جمله«  یا خواننده  به شنونده  پیام  انتقال  برای  آموختید که  سال گذشته 
می کنیم. آن بخش از جمله که دربارۀ انجام عمل، رویداد یا ایجاد حالت، اطالعاتی به ما 
می دهد، » فعل« جمله است. فعل، اصلی ترین بخش جمله و محور معنایی آن است. معنی 
فعل ها  از  برخی  در جمله ظاهر شوند.  باید  دیگر  تعیین می کند که چند بخش  فعل،  هر 
مانند »رفت« تنها با گرفتن نهاد کامل می شوند؛ بعضی دیگر مانند فعل »خواند«، عالوه 
بر نهاد، به مفعول هم نیاز دارند تا جملۀ کاملی را تشکیل دهند؛ گروهی دیگر از فعل ها 
مانند »خرید« عالوه بر نهاد و مفعول، متّمم هم می گیرند تا معنی کامل تری را به شنونده، 

انتقال دهند. 

فعل اسم 

متّمم مفعول نهاد 

رفت ــــــــفرهاد 

خواند ــــرا داستان نرگس 

خرید فروشنده از را کتاب  مینا 

در جدول باال به کلماتی که در ستون نهاد، مفعول و متّمم آمده اند، توّجه کنید. 
کلماتی مانند »فرهاد، نرگس، مینا، داستان، کتاب و فروشنده« برای نامیدن کسی یا 
چیزی به کار می روند و »  اسم« هستند. اسم می تواند در جایگاه نهاد، مفعول و یا متّمم قرار 

گیرد و به ترتیب نقش نهادی، مفعولی و متّممی پیدا کند. 
با نگاه دقیق تر به اجزای جمله، می توان نتیجه گرفت که اجزای اصلی تشکیل دهندۀ 
دیگر  در  اسم  اما  می گیرد؛  قرار  فعلی  جایگاه  در  فقط  فعل،  هستند.  اسم  و  فعل  جمله، 

می پذیرد.  را  مختلفی  نقش های  و  می آید  جمله  بخش های 

یادآوری اجزای جمله و معّرفی اسم 
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1. روایت »  َمن َعَرَف نَفَسه، َفَقد َعَرَف َربَّه: هرکس خود را بشناسد، خدای خویش را شناخته 
است«، با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟ 

2. برای دوست یابی و حفظ دوستان خوب، به چه مهارت هایی نیاز داریم؟ 

اعداد، در متن امال همیشه با حروف نوشته می شوند؛ نظیر »هفت آسمان«، 
»چهارده معصوم«، »بیست« و…

1. شکل درست کلمه های زیر را بنویسید.

»استئدادها و ضعف ها، محارت های الزم،  بهره و نسیب، احساسات و حیجانات، نضیر و مانند«

2. بخش های هریک از جمله های زیر را در جدول قرار دهید؛ سپس اسم ها را جداگانه در یک 
سطر بنویسید. 

   ندا آمد.
   حسین سیب خورد.

   علی روزنامه را به دوستش داد.

فعلمتّمممفعولنهاد
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! اس�ت ان  ��ی ُر�نم  نه  ور� ی،  ا�ب ح�ب �نود  و  �ت ا:  �ت �ن �گ

! ان اس�ت ی �ن�ش �ب  ، وی 
�ک ن  ی، �آ رس �چ ه  ان �چ �ن�ش ا:  �ت �ن �گ

! اس�ت ادمان  �ش رن  �ی �ن م  �ن ما،  ره  رد  ه  �ک ا:  �ت �ن �گ

!؟ ان      اس�ت �ن ا �ن ا�ه  ،   �ی ی �ن
ک

، او را، � �ت ه سو�ن ن �ک : �آ �ت �ن �گ

! اس�ت ان  �ب و  �ت ا�نهٔ   م �ن �ن  ، گاه دار�ش �ن ا:  �ت �ن �گ

هان اس�ت �ن را  ن �چ ، ا�ن م �نو�ب�ت ه روی  �ک �تم:  �ن �گ

و�ی�ت
�ک اِن  �ن�ش ا  ا�ن �ب رسم،  �چ ه  �ک ا�ن  ه  �ک �تم:  �ن �گ

ی ادما�ن �ش �ن  ر  �نو�ش �ت و،  �ت م  �ن مرا  �تم:  �ن �گ

ها�نم �ن  ِ �ت�ش �آ ا�ن  ا�نم،  �ب �ت  سو�ن ه  �ک �تم:  �ن �گ

دارد ه  �ک ان  �یم �ب �ن ن  ا�ی ر،  �ی دن �چْ �بِ  » �ی�ن  �ن  « �ن  �تم:  �ن �گ

فیض کاشانی


