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 )روضح جنگ 908 همانرب زا هتفرگرب( امنهار تایبا و نهذ رد شزغل رطخ ياهغارچ

 ییاورنامرف مک مک و مینکیم هاگن نهذ هب طّلسم و رظانروضح تروص هب ام هکلب ،دنک یهاشداپ ام هب دناوتیمن نهذ

 .میروآ یم دای هب وا هب ار دوخ

 هب ار نام هیلّوا سنج ینعی بیس يوب تروصنیا هب و .تسریذپناکما نهذ رد یپرد یپ ياهییاشگاضف اب راکنیا

 بیس يوب ندییوب قاتشم رتشیب ،مینک ییاشگاضف دهد یم ناشن نهذ هچنآ فارطا  رتشیب هچره .دروآ یم رطاخ

 .میوش یم دوخ هیلّوا سنج هب لیدبت تیاهن رد و

 

 لمع ادخ تسد رد يا هطساو ناونع هب و تسام لیدبت لحم نهذ هکنیا اب هک دراد دوجو يرطخ ياهغارچ هچ

 ؟دوش  رد  ام لیدبت عنام ،دنکیم

 

 هابتشا تلع لابند ینعی ...نامدوخ هظحل نیا يرایشوه تیلوئسم نتفریذپن و هابتشا شریذپ مدع  ؛لّوارطخ غارچ

 نامشزغل ینهذ ياهببس و اهتلع لابند هب و میریذپب ار دوخ هابتشا دیاب .مینادب دوخ هابتشا لؤسم ار نارگید ات میشاب

 نام يرایشه رد و میریگب سرد تاهابتشا نآ زاو مینکب تاهابتشا فارطا رتشیب هچ ره ییاشگاضف هکلب، میدرگن

 .دراد یم هگن نهذ رد ار ام ببس و تلع يوجتسج یلو ،میتسه دنوادخ و ام هدش هدوشگ ياضف .میراد هگن

 

 هللااب یفک ار هدنب يدُب سب

 تسین تیافکو شناد نیا شکیل

 492لزغ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نیا تیاضر تلاح زا هک دوشن ببس نآ زا دعب تاقافتا و شزغل  ؛اضر و رکش تلاح نتفر نیب زا؛ مّود رطخ غارچ

 مدع .میشاب رازگ رکش دیاب هک دهد یم ناما ینهذ نم زا يدیدج ياهییاسانش ،شزغل هکلب، میوش جراخ هظحل

 .مینام یم نهذ رد رتشیب ام و هدرک لاعف ار نهذ اضر

 

 تساضر نامسآ رد تیانع ربا رازه

 مراب ترس رب ربا نآ زا مرابب رگا

 1723لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تلاح هب )یگدینامه(ییاوه تلاح زا دوشیم ثعاب نیا...دنوادخ زا اهیگدینامه ظفح تساوخرد ؛مّوس رطخ غارچ

 .مینامب نهذ رد هدینامه زکرم ابو میوشن لیدبت)مدع زکرم(ییاقب



 

 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا

 نتساک یلکو تسا يوزفا ِّنظ

 773تیب ،مجنپرتفد ،يونثم ، يولوم

 

 لیامتم نارگید زا هّجوت و عّقوت و راظتنا هب ار ام هک يزیچ نآ ...میهاوخب يزیچ نارگید زا ؛مراهچ رطخ غارچ

 .مینامن نهذ رد ات مینکن هجوت ینهذ نم ياه هتساوخ هب .تسا نامدوخ ینهذ نم و ینورد ياوه ،دنکیم

 

 هلا زا تّنج هک ربمغیپ تفگ

 هاوخم يزیچ سک ِز یهاوخ یمه رگ

 323 تیب،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینهذ نم ياه هتساوخ هب هتفای غلاب ِناسنا ناونع هب...ینهذ نم ياه هتساوخ هب تبثم خساپ ؛مجنپ رطخ غارچ

 ،درادن شزکرم هب ار اهزیچ ندروآ تقاط ناسنا .دهدیم شوگ نامفرح هب میشاب عطاق وا اب رگا .مییوگب »هن« دوخ

 .دنامن نهذ رد ات دنک رارف ینهذ نم ياه هتساوخ زا دیاب و

 

 هب زیهرپ یتّوق دشابن نوچ

 هِجِب ناسآ قاطُی ال ِرارف رد

 496تیب،مشش  رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ؛دوجو زاربا و ندرک نم نم ؛مششرطخ غارچ

 گنج دراو ادخ اب ،دهدیم رازآ ار ام نورد رد يزیچ و مینک یم نم نم و مییآ یم الاب ینهذ نم ناونع هب تقو ره

 .دراد یم هگن نهذ رد ار ام وا و !!میوش یم

 

 رکش زا دیآ رتشوخ ندرک زان

 رطخ دص دراد هک شیاخ مک کیل

 544 تیب،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ؛ندرک تیاکش و هلان ؛متفه رطخ غارچ

 یم ار دوخ یتخانشناور ياهزاین و دیآ یم اوه زا هک تسا هدش انب تیاکش يور رب ینهذ نم رد یگدنز ِکبس

 .درادیم هگن نهذ رد ار ام نارگید و یگدنز زا هلان و تیاکش .دهاوخ



 

 وا ِمان تسا هدش قشع ،تسا يا هنارکیب تّذل

 دَوُب ارچ افج هن رو تسا تیاکش دوخ هدعاق

 560لزغ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

 دای ار انالوم ياه هزومآ ینهذ نم اب...!نتشاد داتسا ساسحا و انالوم ياهشزومآ ندرک اهر ؛متشه رطخ غارچ

 شاعترا نودب تایبا ظفح و ینهذ شزومآ .تسا یگدنز ياهشلاچ رد ندرک لمع تسرد، یعقاو نومزآ ،میریگیم

 .دراد یم هگن نهذ رد ار ام دیآ یم دوجوب تایبا رارکت اب هک اهنآ زا یگدنز

 

 فوقو یب ِلوگ قاّزر اسب يا

 فوص ِریغ هدیدن نادرم ِهر زا

 1423تیب،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 عالطا یب؛فوقو یب ،هدننک هلیح؛قازر

 

 ؛نهذ هب ددعتم ياهتشگرب ؛مهن رطخ غارچ

 ددجم و میرادن یفاک دهعت یلو ،مینکیم كرت هظحل نیا قافتا هب نتفگ هلب و ییاشگاضف اب یتاظحل رد ار نهذ 

 «!دوش هتسکش دیابن يزیچ چیه طسوت مدع زکرم هب تبسن نم دهعت« ؛مییوگب دوخ هب .میدرگیم رب نهذ هب

 

 نایع ار بّبسم وا دنیب هک نآ

 ناهج ياه ببس رب لد دهن یک

 3787تیب،مّود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینهذ ياهرازبا زا هدافتسا و هلجع ..؛مدع مشچ يور زا یگدینامه ياه هدرپ نتشادرب رد هلجع ؛مهد رطخ غارچ

 ِمشچ يور زا  اه هدرپ نتشادرب يارب باتش .دراد یم هگن نهذ رد رتشیب ار ام و دناسر یم بیسآ ام روضح هب

 ربص ردقنآ دیاب هنرگ و .میشاب هدش دازآ نهذ زا و هدرک ییاشگاضف يدایز یلیخ رادقم هب هک تسا زیاج ینامز مدع

 .دنامن نهذ رد يدوجو ساسحا هک مینک

 

 التبا ردنا شوج یم دوخن يا

 ار وت دنام دوخ هن و یتسه هن ات



 4178تیب،مّوس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینهذ نم یلدب تیثیح و یعونصم يوربآ زا میهاوخن رگا. ..ینهذ نم یلدب سومان ظفح  ؛مهدزای رطخ غارچ

 ،دیا یم دوجوب يدبا هظحل نیا هب نامندش کیدزن اب هک، تسا دنوادخ دزن یلصا يوربآ،مینام یم نهذ رد میرذگب

 .میوشیم رتکیدزن ناملصا هب نوچ

 

 نید يادوس ار راّفک اسب يا

 نیا و نآ و ربک و سومان وا دنب

 3245تیب،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دوریم ار ینهذ نم ِهار و دوریمن ار تسرد ِهار یفسلف ؛لیدبت رد لیلد و هفسلف زا هدافتسا  ؛مهدزاود رطخ غارچ

 فیرظ شمارآ و ببس یب يداش سح قیرط زا)یفص(درادن دوجو سح و هدش فاص هک یسک یفسلف سکعرب.

 لیلد لابند هب ینورد ياضف ندش زاب يارب و دنکیم وب ینعی .دربیم یپ شا یلصا سنج دوجو هب شیاهرکف ریز

 .تسین قطنم و

 
 یفسلف طیاسو رد دیازف یم

 یفص شسکع رب زاب لیالد زا

 569تیب،محنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ار اهنآ ای میا هدنام نهذ رد و میدرکن هجوت رطخ ياهغارچ نیا هب ایآ مینیبب و مینک یبایزرا ار دوخ هظحل ره

 ؟میا هدرک زاب اضف نآ فارطا و هدرک ییاسانش

 

 ناود برغم يوس تشاّفُخ ّسح

 ناور قرشم يوس تشاپرُد ّسح

 47تیب،مّود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 دوخ ندرپس .میورن نهذ هب و میراپسب ناکف نک داب هب ار دوخ و دنک راک نامشاپرُد ّسح هک تسنیا رد،  ام یناور

 .تسامش يارب شاداپ نیرتهب نیا و دهد یم تاجن ینهذ نم زا و دنک یم گرزب ار امش ِلد ناکف نک و اضق هب
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