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 )4(روضح جنگ 930 همانرب زا یتایبا

 
 ياهداد نادزد هب ار رز ،ياهداس کین ِدرم وت
 وش راّرط ،وش راّرط ،ار دزد ینادب یهاوخ
 2133 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ددزدیم ام زا ار يرایشه رگید ياهزیچ و اههسیاقم اهتباقر ،اهینارگن اههتساوخ ،راکفا هلیسو هب و هدش گرزب ام ینهذ نم رضاح لاح رد
 و ربص و شنامهاو ،رکش ،میلست ،ارچ و نوچیب شریذپ ،زیهرپ اب میناوتیم میتسه دنور نیا زا هاگآ ام هک الاح اما دراد هگن هدنز ار شدوخ ات
 ،تسا ناج و لد اب هنارایشه درد مزلتسم دوخ نیا هک میشکب نوریب دیدج ياهیگدینامه و یلبق ياهیگدینامه زا ار دوخ يرایشه ،لکوت
 مینک ظفح ار يرایشه و مینک زیهرپ دمع هب یتح میوش تکاس و نکاس ات تسا ینوریب و ینورد تیعضو و قافتا ره زا ندوب رایشه مزلتسم
 اپ شیپ و تیمهایب ياهزیچ زا ندز اپ و تسد و ییادگ هب يزاین هک يروط ،دنک ببسیب داش و تیفرظ اب و هدنز ار ام یگدنز و دنوادخ ات
 .دشابن هداتفا

 
 میُنکیم مدنگ ،رابنا نیرد ام
 میُنکیم مُگ ،هدمآ عمج ِمدنگ
 شوه هب ام رِخآ میشیدنینیم
 شوم ِرکم زا تسا مدنگ رد َللَخ نیک
 تسهدز هرفُح ام رابنا ات شوم
 تسهدش ناریو ام ِرابنا شَنَف زو
 نک شوم َِّرش ِعفد !ناج يا لوا
 نک شوج مدنگ ِعمج رد ناهگنآو
 380 ات 377 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 لادوگ :هرفُح-
 ریوزت ،یگدنبیرف ،ییاناد ،تعنص و رنه و ملع :ّنَف -
 
 ینهذ نم دشابن رگا رارکت و تموادم اما دنک زاب ار ام ياضف میهدیم هزاجا یگدنز هب زیهرپ و ربص و شریذپ اب و میدش میلست ام هک هتسرد
 رهاظ هب رکف ره هلیسو هب ینهذ نم ددنبیم و دنکیم کچوک ار ام ياضف مه زاب اهندش نیرق ای و ناهنپ ياهیگدینامه و راکفا هلیسو هب
 لقع و راکفا و ینهذ نم هب و مینکن دزمیب راک هک میشاب بقارم سپ .دنامب هدنز دناوتب ات دریگب ام زا ار يرایشه دهاوخیم دب و بوخ
 يونعم شناد میشاب هجوتم هک تسا مهم هتکن نیا هتبلا .میهدن ار روما رد تلاخد هزاجا نیب بیع و رکشان و نیب یحطس و یبلقت و يدیلقت
 بیع و لرتنک و ییامندوخ ،مهوت هب ار ام لمع و دهعت نودب يونعم شناد و تسا توافتم لمع و فرح و رکف رد يونعم دهعت اب ،نتشاد
 .دناشکیم نارگید زا ییوج
 
 نانزمد زا يونشب ات نَزَم َمد
 نایب رد و نابز رد دمان هچنآ
 باتفآ نآز يونشب ات نَزَم َمد
 باطخ رد و باتکرد دمان هچنآ

 1306 و 1305 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 
 
 ات مینک ناحتما ار ناگرزب اب یهارمه و ربص و توکس یتقو دنچ يارب هیفاک میاهدرکن ناحتما ار یقیقح نوکس و توکس لاح هب ات ام
 لقع و یلعف لقع اب میشاب هجوتم هک همهم هتکن نیا هتبلا مینیبب ببسیب يداش نتفرگ و نامدوخ رییغت رد ار دنوادخ تردق و یگدنز تردق
 ار تانئاک اب ندوب هارمه و یگدنز یقیقح معط و ددرگرب ام هب يرایشه ات میشاب میلست هیفاک میشاب هجوتم ار نیا میناوتیمن ینهذ نم
 .میوش هجوتم
 
 
 نالف ياک دش وا ِشیپ یلاغش کی
 نالدشوخ زا يدش ای ،يدرک دْیَش
 یهَجرَب رَبْنِم هب ات يدرک دْیَش
 یهد ترسح ار قلخ نیا ،فال ز ات

 727 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 ندرب راک هب بیرف و گنرین :ندرک دْیَش-
 
 رد ایآ هک میشاب رایشه دوخ زا ًاقیمع هظحل ره دیاب اما هسرب رظن هب ،داش و دنمدرخ اهباقن و شناد هلیسو هب ناسنا نارگید رظن زا دیاش
 و میراد هناقشاع ربص و هنارایشه درد ،زیهرپ ،توکس ًاتقیقح هکنیا ای میتسه ییامنبوخ و یبلط هجوت و ییامن گرزب ییامنيونعم لاح
 .میراد ندرک يزاب شقن و نداد زپ و نداد نامرآ و زیهرپ و ندش هدنز فال طقف ای ،میاهدرک میلست ار ینهذ نم و مینکیم  ییاشگاضف



 
 مِلَتْحُم يا پسُخم ژک ردنا فهک
 ِمقَْتساَف و امناو يراد هچنآ

 741 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .شاب میقتسم و تسار نیاربانب .هدب ناشن اراکشآ يراد هچره و ،باوخم جک ،راغ نایم رد ،لفاغ يا

 
 لیدبت مینکن ناهنپ ار دوخ صقاون و مینکن يزاب شقن ،مینزن باقن نارگید ندش هتفریذپ رطاخ هب و مینیبب ار میتسه هک ینامه هشیمه رگا
 زا ندش هاگآ تلع هب طقف ار راک نیا اما میرادیمرب برخم ياهتداع و اهیگدینامه نتخادنا يارب ار هلپ نیلوا و میوشیم قداص یناسنا هب
 زا نارگید هکنیا رطاخ هب هن ،میهدیم ماجنا ندش هدنز و توکس و شمارآ و ادخ و یگدنز اب ندش هارمه يارب اهنآ نتخادنا و اهیگدینامه
 .دنریذپب ار ام و دننک فیرعت ام
 
 شُمَخ يراب ،دوخ ِبیع ییوگن رو
 شُکَم ار دوخ َلغَد زو شیامن زا
 ناهد اشگم ،یتفای يدقن وت رگ
 ناحتما ياهگنس ،هر رد تسه
 743 و 742تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تقو نیا هک میهدیم ناشن يونعم و گرزب ار دوخ هکلب مینکیم ناهنپ ار دوخ بیع اهنت هن دوخ زا غیلبت و ندش هتفریذپ يارب اهناسنا ام
 و توکس و دوشیم زاب ام رد ییاضف و مینکیم راک دوخ يور و میتسه يونعم یهار رد یتح رگا الاح تسا دوخ ندش فلت و ندرک فلت
 نامرآ اهنآ هب و میروآرد اعدا تروص هب نارگید يارب ار اهنیا میناوتیمن ،میشچیم ار ببسیب يداش یهاگهگ و مینکیم هبرجت ار ینوکس
 هک اریز .متسه مشخ نودب ای و تمواقم یب تواضق یب ،روبص ،قداص ،راکزیهرپ ،يونعم رگید نم مییوگب و مینک غیلبت ار دوخ و میهدب
 و اضق نیاربانب و دنادرگرب هار هب دوخ يزاب و ناحتما اب ار ام میتسه فارحنا لاح رد و میوریم جک ام رگا ات تسا رظتنم هظحل ره یگدنز
 نیا تباب میوش هجوتم ار یگدنز دنور نیا رگا و میوش فارحنا هجوتم ام ات دنزب گنس هب ار ام رس ات دروآیم  شیپ یقافتا و نونملا بیر
 و دنکیم فلت ار ام یگدنز هک ياینهذ نم و وید اب ندش هارمه و ندز اج و ندش هتسخ و تمواقم ياج هب مینکیم رکش یگدنز تبحم
 ،تسین ادرف و تسه زورما هک يذغاک هجوت تشم کی يارب .چوپ و چیه يارب مه نآ دوشیم ام ندش قیمع و تیاهنیب و ندش هدنز عنام
 ببسیب يداش و یقیقح یگرزب ندید عنام هک هدننکنیبدب و هدرسفا و هدننک فلت و هدننک کشخ و ارذگ و بذاک حیرفت تشم کی تباب
 ضرعم رد ای و میراد یگدینامه یتقو ات هک میشاب هجوتم سپ .تسا دوقفم نآ رد ییادگ و یبلط هجوت هک ياهتعاس راهچ و تسیب یقیقح
 .میوش كاپ و مینک میلست ار زیچ نآ و میوش هجوتم ات دربیم قافتا و شلاچ و يزاب هب ار ام یگدنز میتسه ندش هدینامه
 
 نارهت زا یلع ،همه زا ساپس اب

 


