
 زیزع يزابهش ياقآ تمدخ دورد و مالس اب

 .ناج يروضح جنگ ناتسود و

 
 دمآ زاب و دمآ زاب هراوآ يهدنب نآ

 دمآ زادگ و زوس رد وت شیپ هب عمش نوچ

 614 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ياهدرد روطچ هک مدید رس مشچ و لد مشچ اب ار یتازجعم هک نیا اب مدش انشآ روضح جنگ همانرب اب هک یتقو زا

 مدوب هتفر رتکد اتدنچ شیپ هکنیا اب .دش فرطرب شتآ يور بآ لثم یلکب مایناور ،یحور و یمسج و ینالضع

 ؟تسا يزیچ هچ رطاخب مایمسج و ینالضع ياهدرد نیا هک دنهدب صیخشت دنتسناوتیمن و

 .دوب هدش فرطرب مایناور ،یحور و یمسج ياهدرد و ،دش بوخ یلک هب ملاح مدرک هاگن ار همانرب هک هام جنپ

 .منک بوخ مدوخ لاح لثم مه ار نارگید لاح ات ندرک ینس و ربح لابند متفر و مدرک اهر ار همانرب

 

 ینَس و ربَح ار ریغ رم ینک ات

 ینکیم یلاخ و وخ دب ار شیوخ

 

 نَدَع نآ اب تَلِد دش نوچ لصّتُم

 ندش یلاخ زا سارهَم وگب نیه

 

 نیتسار ياک شدمآ نیز لُقرمَا

 نیا تسایرد وگب دش دَهاوخن مک

 

 غالب ار تبآ هک ینعی اوتصْنا

 غاب تسکشخ بل هک نک مک فلَت نیه

 3205 ات 3208 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ياقآ ياهفرح و انالوم ترضح تایبا اب مناوتب ،مدشیمن قفوم و ،مدوب هدش رود یلیخ همانرب زا رگید نیاربانب

 مدوب هتفر نوچ ،منیبب ار همانرب هرابود مناوتب هک دشیمن ایهم میارب طیارش رگید.منک رارقرب طابترا زیزع يزابهش

 .مدوب هدرک تسرد اهیلبق نیزگیاج مه يدیدج ياهیگدینامه و مدوب هدش مرگ رس میاهیگدینامه اب

 .ددجم جاودزا و رگید درف اب ییانشآ لثم

 



 صرحز يدرک اهر ار رد نیا زاب

 سرخ وچ يدرگ یمه ناکد ره ِدرِگ

 294 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ار شفطل هرابود یگدنز.نوُنَملا ُبیر و تاقافتا و ناهج نیا ياه زواجت و همانرب نیا زا ییادج لاس شش زا دعب

 هاگن ار همانرب طقف لاس هس .منیشنب همانرب ياپ مناوتب ات دمآ شیپ میارب یتاناکما و یطیارش .درک ملاح لماش

 ناشیا يادص یتح .دنیوگیم هچ يزابهش ياقآ هک مدیمهفیمن و مدشیمن هجوتم همانرب زا يزیچ چیه .مدرکیم

 تایبا هجوتم ات ،دنک فیطل و مرن ار مگنس لد هک متساوخیم یگدنز زا طقف .مدرکیم هاگن طقف .مدینشیمن مه ار

 .موشب زیزع زابهش ياقا ياهفرح و انالوم ترضح

 .دوب هدش رتتخس و رتتفِس مه گنس زا ملد راگنا یلو

 

 کی هک يزیچ اهنت مدوب رود همانرب زا هک لاس شش نیا لوط رد دنامن هتفگان یلو !روک منامشچ و رَک میاهشوگ 

 نیا .مدرکیم زیراو مدوب هدید هک یتازجعم رطاخب همانرب هب مک یلیخ غلبم هام ره متشاد همانرب يور يدهعت مین

 مدوخ ،مدوخ تسد اب مدوخ مدرکن هک اه یساپسان هچ همانرب زا رود ياهلاس نیا رد نم .دوب یگدنز فطل زا مه

 دیییات ندرک ینس و ربح قیرط نیا زا ات مراذگب شیامن هب ار مدوخ ات متفر و مدرک ادج نارکیب سونایقا نیا زا ار

 .مریگب هجوت و

 

 وت یشومارف و یساپسان

 وت یشون لسع نآ دروآن دای

 

 دش هتسب وت رب هار نآ مرَجال

 دش هتسخ وت زا لد لها لد نوچ

 

 نک رافغتسا بایرد ناشدوز

 نک راز ياههیرگ يربا وچمه

 310 ات 312 تایبا موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .متسنادن ار يزابهش ياقآ و انالوم ترضح و همانرب نیا ردق نم

 

 رکش زا دیآ رتشوخ ندرک زان

 رطخ دص دراد هک شیاخ مک کیل



 

 زاین هار نآ تسدابآ نمیا

 زاسب هر نآ اب و ریگ شزان كرت

 544 _ 545 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یلام طیارش هکنیا ات منکیم هاگن ار همانرب .متسه ماخ و گنخ ینهذ نم رد ردقچ مدش هجوتم شیپ تقو دنچ

 هرخالاب و . ...ای ،دوش رتهب ماهاب شقالخا ای ،دشاب هتشاد تسود ارم مرسمه هکنیا ای !دنک ادیپ دوبهب ماینوریب و

 مهاوخب نم هک،تساهفرح نیا زا رتانعم رپ و رتقیمع و رتگرزب یلیخ همانرب نیا موهفم و روظنم هک مدش هجوتم

 ؟منک بوخ ار ملاح طقف تایبا نیا اب

 

 ینم رب قشاع هن یلاح قشاع

 ینتیم نم رب لاح دیما رب

 

 دَوُب لماک یمَد ،مک مَد کی هکنآ

 دَوُب لفآ لیلخ ِدوبعم تسین

 

 نیا و نآ هَگ و دشاب لفآ هکناو

 نیلفالا ُّبِحُا ای ،ربلد تسین

 1428 ات 1430 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دناشن همانرب ياپ ارم و تفرگ هناناج ار مشوگ راب نیا یگدنز هک رکش راب نارازه ار ادخ یلو

 

 تمناشک ناشک شوگ دوخب ات هک ماهدمآ

 تمناشن ناج و لد رد منک تدوخ یب و لد یب

 

 لگ تخرد يا وت شیپ شوخ راهب ماهدمآ

 تمناشفیم و شوخ شوخ ،تمریگ رانک هک ات

 

 ارس نیا رد مهد هولج ار وت ات هک ماهدمآ

 تمناسر کلف قوف ،ناقشاع ياعد وچمه

 322 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 ناشیا یتوص ياهلیاف و ،مدش انشآ زیزع ناج ابیرف مناخ و قشع سنج زا یناتسود اب هک ساپس و رکش یهلا

 .روضح جنگ يهمانرب رانک رد تسا يوق رایسب ِلمکم

 مبلق رد تایبا هک دهدیمن هزاجا و دراد تمواقم همه نیا هک تسا نم نهذ نیا مدرک ییاسانش یگدنز فطل هب

 .دنک ذوفن

 

 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا

 نتساک یلک و تسینوزفا نظ

 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 يونعم و یلام ناربج نوناق تیاعر .مشاب هتشاد تموادم ،دهعت ،رارکت هار نیا رد دیاب مدش هجوتم یگدنز فطل هب

 .منک تیاعر مه ار هعرزم نوناق و .منک ارجا ار

 مزیزع رتخد يارب مه یغلبم .منکیم هفاضا میاهتفرشیپ يارب یغلبم هام ره هک تسه یتدم یگدنز فطل هب

 و ،مدرک قیرزت هتسنادان و ،هتساوخان شدوجو رد ،درد ،شجنر ،تداسح لخب ،ترفن ،هنیک ،مشخ ،ردقچ هک فدص

 .مدرک سبح هاچ رعق رد ار شتیفسوی

 

 و یعس ،رتشیب تیّدج اب مناوتب ات درک ایهم میارب ار ییالط تصرف نیا هرابود یگدنز هکنیا زا ساپس و رکش یهلا

 نم و ناهج نیا زا اصوصخم مهاوخیمن يزیچ ینوریب ياهزیچ و نوریب زا رگید راب نیا .مریگ راکب ار مشالت

 یگدنز فطل هب یلو دراد ار اهزیچ نتساوخ صرح و دشکیم ارم هنامحریب نهذ روطچ هک منیبیم هتبلا !ینهذ

 لیدبت طقف و مهاوخیمن ار شدوخ زا رتمک .مهاوخیم ار شدوخ لوا .تسا نهذ ِراک ،موشیم هجوتم تاقوا رتشیب

 هک مهاوخیم یگدنز زا و ،منیبب مدوخ رد ار شدوخ و ،موش هنییآ .تسا مهم میارب یگدنز هب ندش هدنز و ندش

 .دنادرگ یشالتم ار منهذ و دوش یّلجتم نم رب و ،دنک روهلعش مدوجو رد ار شقشع شتآ

 
 مهاوخیمن تخت نم ،مهاوخیمن جات نم

 مهاوخ نیمز يور رب ،هداتفا تتمدخ رد

 1469 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 امش زا ساپس اب

 سانشان


