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  .دندرک بلج ار مرظن دنمتردق رایسب ِتیب هس 933 همانرب رد
 
  .دنکیم شاعترا هب عورش ْنورد رد یگدنز ِرادتقا و تماهش ،اهنآ رارکت و يروآدای اب هک دنراد يدنمتردق ِشاعترا نانچ تایبا نیا
 .میزادنیب همهاویب ار نامیاهیگدینامه ،یهلا ِتردق رب هیکت اب »راوردیح« میناوتیم اهنآ هب لمع تروص رد هک یتایبا

 
 نم راوردیح هک دمآ نآ ِتقو
 نَدَب مزادرپب ای ،مریگ کلُم
 
 ایک ياِک دَزرَب گناب و دیهَجرَب
 ایب يدرم رگا کنیا ،مرضاح
 
 مسلط نآ ،زاوآ ز تسکشب نامز رد
 ْمسِق ْمسِق وس ره دیزیریمه رز
 4354 یلا 4352 هرامش تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .)ع(یلع ترضح بقل ،ریش :رَدْیَح-
 .مهدب تسد زا ار مناج ینعی :ندب مزادرپب-
 
  .دناهدش هدیشک نوریب يدربراک و هدنزومآ رایسب یتیاکح لد زا ،موس رتفد زا رهاوج هس نیا

 
 :شکنامهم ِدجسم تیاکح
 هب یمیب ،هدشن درسلد نارگهسوسو تائاقلا و سفن ِتادیدهت گناب زا ،یگدنز هب ندش هدنز و كولس ریسم رد هک فراع يدرم زا یتیاکح
 .دنکیم ادیپ یسرتسد روضح جنگ هب تیاهن رد و دهدیمن هار دوخ
 .مینک لمع درم نآ دننام و هدرک يرادرب وگلا ناتساد نیا زا ،دوخ یگدنز رد میناوتیم ام زا کی ره
 
  :تسا رارق نیا زا ناتساد
 
  .درُمیم اجرد سرت زا ،كانلوه ياهادص ندینش اب ،تفریم دجسم نآ هب هنابش سک ره هک دوب يدجسم يِر رهش فارطا رد
 ار دجسم نآ ِغارس ،ندشهتشک زا همهاویب و هدیسر هار زا بیرغ يدرم ،یبش هکنیا ات .دندوب كانمیب رایسب دجسم نیا زا هموح ِمدرم
  .دریگیم
 .دوشیم دجسم نآ ِدراو هنابش ،لماک ِنانیمطا اب تیاهن رد ،یلاوح نآ ِمدرم ياهتفلاخم دوجو اب درم نآ
  .دش یهاوخ هتشُک وت هک زیمآدیدهت ییادص .دسریم ششوگ هب راب دنچ یکانلوه يادص ناهگان هک ،دنزب یترُچ ات دشکیم زارد اجنآ رد
 هدامآ و مسرتیمن نم هک دز دایرف و دش دنلب رطاخ ِنانیمطا اب ،تهج نیا زا .دوب مه لاحشوخ هکلب ،دیسرتن گناب نیا زا اهنت هن درم نآ
  .مگرم
  .دش ریزارس وا يوسب الط زا یهوبنا فرط ره زا و هتسکش ُشکنامهم ِدجسم نآ ِمسلط ،وا هناناج هرعن رثا رب هظحل نامه رد
 
 .يونعم قزِر ِلبمس رَز و ،دشاب نهذ ِبش لبمس دناوتیم بش و ،اهناسنا ام نورد ِياضف لبمس ،دجسم
 نورد رد و مینک زاب ار اضف راویلع ْدرم نآ دننام ،دریگیمارف ار نامدوجو يدیماان و سرت نیگمهس هرعن هک ینامز ،نهذ ِکیرات ِبش رد
  :هک مینزب دایرف

 
 نم راوردیح هک دمآ نآ ِتقو
 نَدَب مزادرپب ای ،مریگ کلُم
 4352 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دیدهت ار ام هفقویب نامنورد رد هک دولآصرح ییادص ،دهدیم دای ار ناطیش ِيادن زا ندیسرتن ِناکما ام هب هدننکرادیب ِتیب نیا رد انالوم
  .دوشیم يدیماان هب رجنم هک ییادن .دزادنایم تشحو هب ار ام اهیگدینامه ِنتخادنا زا و دنکیم
 
 ایک ياِک دَزرَب گناب و دیهَجرَب
 ایب يدرم رگا کنیا ،مرضاح
 4353 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و میسرتن ادص نآ زا ،مینک زاب ار اضف ریخأت نودب ینعی !میهجرب هک تسا نآ ِتقو ،میونشیم نورد زا ار كانلوه ياهادص هکنیا ِضحم هب 
  .میوش دنلب یگدنز ياپ يور تماهش اب

 
 ِرهوگ رب زگره هک دهدیم ام هب ار نانیمطا نیا انالوم .میسرتیمن ینداد تسَد زا چیه زا و میشکیم ار »ریضال« هناناج هرعن ام راب نیا 
  .دوشیمن دراو يررض ام ِدوجو



  .دنکیم نایب ار یساسا ياهتکن و تسا مهم رایسب يدعب ِتیب
 
 مسلط نآ ،زاوآ ز تسکشب نامز رد
 ْمسِق ْمسِق وس ره دیزیریمه رَز
 4354 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نهذ ِربج ِمسلط ،میریگن يدج ار نهذ يادصورس و مینک هبلغ سرت نیا رب راوردیح ،یگدنز ِيورین اب ام هکنیا ِضحم هب هک مینادب دیاب سپ
 .يونعم ِنارکیب شاداپ ِقیال و میوشیم روضح ِيرایشه ِصلاخ ِرز نامهِ سنج زا ام و دوشیم هتسکش
 
 ایلرتسا زا ناجرم مناخ-


