
 ⭐بدا ضرع و مالس اب⭐

 
 مامه يا یعمش هک لیلَل مُق نیه

 مایق ردنا دوب بش ردنا عمش

 

 1456 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رد سپ ،دوش نشور ایند نیا بش رد دیاب تروضح عمش ،یتسه تانئاک عمش وت ،شاب هاگآ !راوگرزب ناسنا يا

 قافتا فارطا رد یپ رد یپ ،بترم ار اضف ، وش دنلب يرایشه ناونع هب ،وش رادیب ،زیخرب ایند بش رد ،نهذ بش

 هدش هدوشگ ياضف نیمه زا دنوادخ و دش دهاوخ نشور ناتروضح عمش ،امش ياه ییاشگاضف زا ،اشگب هظحل نیا

 .درادیم ینازرا تانئاک هب ناهج هب ار شتکرب نارازه

 

 روضح جنگ 767 همانرب را هدش هصالخ -راهب مناخ يدیلک تایبا زا هتفرگرب

 
 تسا لزنم رازه دنچ رشب ات كاخ دح زا

 تمنامن هر رس رب ،تمدرب رهش هب رهش

 323 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يرایشوه ،میدوب دامج سنج زا ،میدوب كاخ سنج زا ادتبا ام .دنکیم نایب ار يرایشه لماکت لحارم تیب نیا

 دش تیوه مه يرایشوه !ناسنا نهذ هب ناویح زا و میدمآ رد ناویح تروص هب تابن زا ،دش تابن ،درک یقلت دامج

 هب دوشیم لیدبت ،دش اهر يرایشه مه هلحرم نیا زا .دش شخپ رواب نارازه رد ،درد نارازه رد ،زیچ نارازه رد

 دیاب ناسنا .دنارذگیم یفلتخم لحارم زا ار يرایشوه دنوادخ یترابع هب .تسا هدنز دنوادخ تیاهن یب هب هک يرشب

 هزاجا .تسا دیدج راک رد هظحل ره دنوادخ .دشاب رفص تواضق و تمواقم ،دوش میلست ،دنک يراکمه یگدنز اب

 .داد دهاوخ رییغت ار ام هتسویپ ،مینامب هار رس رب ام دهدیمن

 

 روضح جنگ 715 همانرب را هدش هصالخ -راهب مناخ يدیلک تایبا زا هتفرگرب

 

 ار گید ياشگم رس ،نکم فک و وگم چیه

 تمنازپ یمه هک ناز ،نک ربص و شوجب کین

 322 لزغ ، سمش ناوید ،يولوم

 



 ناشن شنکاو ،نکم فک ،نکن تیاکش ،نکن لاعف ار نهذ ،اشکب ار اضف ،دروآیم دوجو هب ار تاقافتا ،اضق نوناق

 تاراخب هک یهدیمن ناشن شنکاو امش اما ،دروآیم راشف نهذ ،دوش هتسب دهاوخیم اضف ،ار گید ياشگمرس ،هدن

 درد ،دیشوجیم کین ،دینکیم ربص امش تلاح نیا رد .دوش رت تخس ،دوش رترید وت ندیزپ دوش جراخ گید

 يرایشوه ،دیراد هگن هدش هدوشگ ار اضف رگا .دییآ رد یمسج يرایشوه زا ،یماخ زا ات دینکیم لمحت ار هنارایشه

 .دیوشیم دازآ امش و دوشیم دازآ درد نآ زا یگدش تیوه مه تلاح زا امش

 

 روضح جنگ 715 همانرب را هدش هصالخ -راهب مناخ يدیلک تایبا زا هتفرگرب

 

 التبا ردنا شوجیم دوخن يا

 ار وت دنام دوخ هن و یتسه هن ات

 4178تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 درد دیاب .دنامن یتیدوجوم چیه وت يارب و ،يوش هتخپ ات گید هت ورب دنزیم دوخن رس رب ،دزپیم شآ وناب دک

 ،ددنبب ار اضف دهاوخیم نهذ تسا تخس یهاگ تاقافتا فارطا رد اضف ندرک زاب ،دیراذگب رس تشپ ار هنارایشه

 .تسا هارمه هنارایشه درد اب نیا .دیرادیم هگن زاب ار اضف امش اما

 

 روضح جنگ 725 همانرب را هدش هصالخ -راهب مناخ يدیلک تایبا زا هتفرگرب 

 

 فال و قیفوت و مهاوخ قح زا توق

 فاق هوک نیا منکرب نزوس هب ات

 1388 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هزیر .منکب ار ینهذ نم هوک ،هظحل نیا نزوس اب ات ،مهاوخیم قیفوت ،ریبدت ،ورین دنوادخ زا و میاشگیم ار اضف

 ،دوشیم ارجا ناکف نک نوناق هظحل ره ،مزادنایم و منکیم ییاسانش ار میاهدرد و اهیگدش تیوه مه ،هزیر

 .دوشیم سپ !يدوب هک يرایشوه نآ شاب ینعی

 

 تسا هد یخلت ،اوه كرت نیا کشال

 تسا هب قح دعب یخلت زا کیل

 1768 تیب ،مشش رتفد يونثم ،يولوم

 



 ،دهدیم ام هب دنوادخ زا ندش رود هک یخلت اب هسیاقم رد اما تسا خلت ینهذنم ياه هتساوخ كرت کش نودب

 و یخلت و میوش کیدزن ادخ هب ات مینک يرود ینهذنم ياههتساوخ زا هنارایشوه دیاب نیاربانب .تسا زیچان رایسب

 .دبای دوبهب ناملاح يدب

 

 راهب مناخ يدیلک تایبا هصالخ زا هتفرگرب

 

 نشخ و تسا تخس ،موص و داهج رگ

 نحتمم دعب ز رتهب نیا کیل

 1769 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نشخ و راوشد يرما هچ رگ ،مینک زیهرپ ،میسانشب ار دوخ یگدش تیوه مه ات میریگب راکب ار نامشالت مامت رگا

 تیمورحم .تسا زیچان رایسب ،دوشیم هداد ام هب هدننک ناحتما دنوادخ يرود زا هک ییاهدرد اب هسیاقم رد اما تسا

 .تسا كاندرد رایسب دنوادخ ببس یب شمارآ و يداش زا

 

 راهب مناخ يدیلک تایبا زا هتفرگرب

 

 نم لد يالبز رپ حدق دروآ وت قشع

 نم لد يارب تفگ ،مروخنیم یم متفگ

 1814 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یلو ،ارم يدام لد نیا تخیر دهاوخیم مه هب و تسا نم يدام لد يالب هک دهدیم نالا ام اب یبارش وت قشع

 روخب هک یتفگ نم هب وت یگدنز يا یلو مروخیمن متفگ شلوا ؟تسا هدوب يروج هچ بارش نیا اب نم دروخرب

 سح و متسه تیاهن یب هک مدوخ ،ار يدام لد ،مزیرب مه هب ار لد نیا مهاوخیم نم هکنیا يارب ،نم لد رطاخب

 و مینک یتشآ هظحل نیا قافتا اب هک میریگیم میمصت نالا ام سپ .مهدب رارق وت زکرم رد متسه يدبا یگدنز

 اب ار يدام زکرم نیا ات ،رکف باوخ زا میوشب رادیب ات دوشیم هچ هک مینیب یم و دوشب هدولاپ ام هب یم میراذگب

 تکرب نایب تردق و ،شمارآ ،يداش زا رپ هک مینک ادیپ يدیدج زکرم کی و مینک یشالتم یگدنز يراکمه

 .تسادخ

 

 شتفص میوگب وت اب شتفرعم یم داد

 نم لد يافو وچمه ،شوخ و هدنراوگ و خلت

 1814 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 هاگن الثم ،میتسین ام هک ییاهزیچ نآ دهدیم ناشن ام هب هکنیا يارب ،تسا خلت میشچ یم ار وا یم هک راب نیلوا

 درد ،شجنر الصا میدرکیم رکف ام تسا روآ جنر شلوبق الوا ،يزادنب دیاب ار اهنیا يراد شجنر ات دص وت نک

 ام هن هک مینیبیم دیآیم وا ییاسانش یتقو ،میتسه یلماک و ملاس مدآ ام ،مینکیمن تبیغ ام ،میرادن هنیک ،میرادن

 شلوبق .ناما یناوج اب ،نامتیسنج اب نیتسه نامرسمه اب میتسه نام هچب اب تیوه مه ،میتسه لوپ اب تیوه مه

 تدرد ینکیم ییاسانش ،دوشیم روآ يداش ،دوشیم شوخ دینکیم ییاسانش دیریذپیم یلو تسا تخس یلیخ

 هک اذغ دننام هک دوشیم یعقوم مضه ،میاهدرکن مضه ار اهدرد ام ،ینکیم شمضه ،يزادنایم ار تدرد ، ار

 مینکیم دازآ ار هداتفا هلت هب يژرنا ،اهدرد ،اهشجنر نآ زا مه ام مینکیم عفد ار شاهیقب و مینک بذج ار يژرنا

 هک دینیبیم و تسا شوخ و هدنراوگ و خلت وا یم نیا سپ .رود دیزادنایم ار شا هیقب و دینک یم ناتدوخ بذج

 دنکیم افو هک هتفر هتفر ،دوشیم هدنز وا هب و هدوب تسلا سنج زا دنکیم ییاسانش نالا ام لد ،ام لد يافو دننام

 ؟یتسه نم سنج زا وت هک هدیسرپ ،میدشیم ادج وا زا یتقو تسا هدیسرپ یگدنز لوا زور رد ادخ هک دهع نآ هب

 یم مه نالا .میا هتشاد هشیمه میتسه وا سنج زا هک نامدوخ رد ار ادخ ییاسانش تردق ام ینعی !هلب میا هتفگ ام

 مه اه یشوخ نیا و میوشیم لدبم وا تیاهنیب هب و دوشیم زاب نام هنیس شاوی شاوی مینک افو المع میهاوخ

 ام لد ،تسا لح هار زا رپ تسا درخ زا رپ مه تسا فیطل مه و شخب مارآ و روآ يداش مه تسا شخب تذل

 .دوشیم تیاهن یب هب لیدبت دوریم تایدام نآ و دوشیم یشالتم ام زکرم

 

 روضح جنگ 693 همانرب زا هدش هصالخ -

 

 ناج رارق و برط يا وت رذع هب ما هدمآ

 ناج راثع و هنگ زا رذگ رد و امن وفع

 

 لد و لقع ياشگ لفق وت ياضر زج هب تسین

 ناج راختفا و هلبق وت ياوه زج هب تسین

 

 1833 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ��مارتحا و قشع اب

 ��ژورن زا سگرن


