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 :روضح جنگ 891 يهمانرب زا ،سمش ناوید ،790 ِلزغ زا ياهصالخ

 

 دوشُگ قشع يهسردم ات دَمرَس ِفِقاو 1

 دوبن قوشعم و قشاع نوچ ْلکشُم ییقرِف

 

 زُج تَفِرعَم ار قشع هک اجنآ زا ،دوشُگ قشع يهسردم ِناونُع هب ار ناسنا ِلد هکنآ ضحم هب ،نادواج ِهاگآ نآ

 !ار ام تسا هدوبن ،قوشعم و قشاع نوچ لکشُم ياهقرِف هک دُش مولعم ،تسین ْقشع

 

 تسدُش کیل قُرُط تسه نارَوَد و سایق زُج 2

 دودْسَم مِّجَنَتُم و بیبَط و هْقِفْلاولوا رب

 

 ار قشع هک اجنآ زا یلو ؛هدش راک دراو »ییود و ییادُج« ِبلاق رد ینوگانوگ ییاهشور و هار ،قشع ِتخانش يارب

 ...و ...و مِّجَنَتُم و بیبَط و هیقَف رب هسردم نیا رد تقیقح ،دروآرد تخانش هب ناوتیمن یشِوَر و هار چیه ِبلاق رد

 .هدش هتشادزاب ...و

 

 زیت ِتَرْکِف سب تروص نآ و تروص نیردْنَا 3

 دومِنِب اضیَب ِدَی رُّکفَت و ثحب ِیِپ زا

 

 ثحب ،هسردم نیا رد .هدرک نادرگرس ...زیت ِتَرْکِف رد سب ار ام ،ندناشَک تروص نآ و تروص نیا رد ار يرایشه

 ار ام هک :دومِنِب اضیَب ِدَی یسوم ،نیمه یپ زا !؟دمآرد تفرعم هب »نورد« زا ناوتیم یتقو دیآ راک هچ هب رُّکَفَت و

 !نورُب زا هن ،تفرعم ِرون دشاب نورد زا ار ام هک :ناشخرد یتسد دشاب ،كاپ ریمض رد

 

 تسَبِب هار ناشعِماج یسب دنتفگ قرَف 4

 دوزُف قرَف دص ود دنداهَن وچ عماج هب ور

 

 رد قشع ِدَرِخ سپ !دنتفگ »قرف« یسب و دندرک هراشا »نورُب« هب ،دندرگزاب »نورد« هب هکنآ ياج هب ،نانآ اما

 !دُشَن يراج ،ناشهقرفت ِبلاق

 



 يور زا هرابود زاب مه »ندروآ ور« نیا هک اجنآ زا اما ؛دندروآ »عماج« هب ور ،دندید »ییادُج« رد دوخ ِزجع نوچ

 !دُش شیب دص ود هکلب ،تفرَن نایم زا »قرف« اهنت هن ،تشاد همشچرس ینوریب تاکرح و شِوَر ،هار ،رکف

 
 دَحیب قِراف و عِماج و دُب دودحَم ْرکف 5

 دودحَمان زا دُش وحَم نآ ،دُب دودحم هچنآ

 

 »نآ« ،تسا قراف و »عماج« هچنآ اما ؛تسا دودحم و هدنکارپ ،هدمآ نایم هب رکف زا هک یتاکرح مامت اب هارمه ،رکف

 قِراف دح زا دیاب .تخانش دودحم طسوت ناوتیمن ار »دحیب« سپ !دجنُگیمن رکف رد »نآ« ور نیا زا ؛دشاب دَحیب

 .ددرَگیم وحَم و دوریم نایم زا دودحم هک تسا »دودحمان« رد ،اذل ؛دیامنب ور »دحیب« ات دُش

 

 نیقی ْوحَص دَوُب وحَم ِسَپ ،تسرْکُس ْوحَم 6

 دودْمَم ّْلِظ دَوُب دنچ ْرَا دَوُب بِقاع سمَش

 

 سپ .هتفر نایم زا ییود اریز ؛تسا نیقی يرایشه ،وحَم ِلابنُد هب ور نیا زا .)...دودحمان رد ،وحم( تسیتسم ،وحم

 »نآ« زونه ،مه نخُس نیا اما .تسا نیشناج ار هیاس »رون« ،دشاب هدرتسُگ ْنهذ یکیرات رد هیاس هک مه دنچ ره

 !تقیقح هن ،تسا فرح طقف نخُس :تسین

 

 یکْحُیال ْنابز هب يوْطُی هک تسا نآ زا نیا 7

 دوجو ِیفن دَوُب هتکُن نینُچ ِتابثا هک ناز

 

 یفَن ِز تسباجِح و تسدوجو ِعرَف نَخُس نیا 8

 دودرَم زُج دَوُبَن شَباجِح هب يزیچ ِفْشَک

 

 نایم زا دودحم ،ناهگان هک تسیگدیچیپ نیا ِنتخیر ورُف رد .هدُش هدیچیپ ،دوجو ِبوچراهچ يالهبال يرایشه

 .تسا دوجو ِیفن رد ،هتکُن نینُچ ِتابثا .دَنامَن ،قشع زُج و دَوَرِب

 

 ِطُسَوَت زگره ام يهلئسم هک تسا نیا !دوجو زا یشخب و تسا نخُس زونه ،دشاب دوجو ِیفن زا رگا یتح ،نخُس

 ،شباجِح ِطُسوَت يزیچ ندرک فشک ،قشع يهسردم رد اذل ؛ار یفن دمآ باجح ،نخس !ددرگیمن لَح نخُس

 !لوبق ِلباق ِریغ تسيراک

 

 صالَخ ْلوبْقَم ِز هن ،يزیرُگ ْدودرَم ِز هن 9



 دورُس هن و ثحب هب هن دَجْنُگن هک ار نیا لِهِب

 

 ناوتیم »لوبق ِلباق ِریغ« زا هن ،نهذ بوچراهچ رد هنوگچ ینیبیم !؟لوبق ِلباق تسیچ سپ :یسرُپیم الاح

 سپ !تسا دَر هسردم نیا رد مه هدش لوبق ،نیاربانب !تفای یصالخ ناوتیم هدش »لوبق« هچنآ زا هن ،تخیرُگ

 !دورُس هن و ثحب هب هن دَجْنُگن هک ،ار نیا راذگُب

 

 دَلِهَن »نآ« ار وت ْکیل ،یلِهِب ار نیا ْسَپ وت 10

 دوعُق هب و مایق هب دَهْجَن هدعاق نیا زا ناج

 

 !؟یتفای ییاهر يرادنپیم ،نخُس نیا »نتفگ« اب وت یلو !مدرک اهَر ار »اهنیا همه« اَّلُک نم سپ :ییوگیم وت لاح

 ،هدمآرد دوعق هب و مایق هب »هدعاق« زا هک یناج !دَلِهَن نآ ،ار وت کیل و تسا »هدعاق« عون کی ،مه اهنتفگ نیا

 !هدمایَن رد مایق هب »تقیقح« زا ْناج نآ

 

 ؟دَوَرِب نایم زا »هدعاق« رگا دَوَش هچ ار ْناج ،لاح

 
 مایق ِيوس دَشَکِب شَنآ ،دَرآ دوعُق ْناج 11

 دوجُس ِيوس دَشَکِب شَنآ ،دَرآ مایق ْناج

 

 ،نتسشن نینچ ؛)نهذ ِنایاپ ؛تسا گرَم ِدننام ،نَتسَشِن نیا( درآ »دوعُق« ْناج ،هدعاق ِبایغ رد ؛هتفر نایم زا هدعاق

 دَشَکِب ار ْناج ،)هتساخرب هدعاق زا هک مایق نآ هن( مایق نینچ ؛دزیخرَب ،یگدازآ رد ْناج سپ .مایق ِيوس ار ْناج دَشَکِب

 .دوجُس ِيوس

 

 یهَرِب ْيِو زا هک تسهناگود هن ،هناگی نیا 12

 دوهُش ِز ْناج دَهَرَن دُّهَشَت هب و مالس هب

 

 دَوَر هلیلْحَت هب هن ،دَمآرَد همیرْحَت هب هن 13

 دوشُگِب شَمالَس هن و تسَبِب هریبْکَت هب هن

 

 ،يرایشه( دوهُش ِز ْناج دَهَرَن ،دُّهَشَت هب و مالس هب نیاربانب و دَدرَگَن ییود ِریگرد رگد ،هناگی ِتکرح رد قرغ ناج

 رد تکرح زا هن ،دیآیم نایم هب قشع زا ،قشع دَرِخ و رون ندش يراج .)...نآ رد ریگرد هن ...تسا »راک« رب رظان

 !دورب نایم زا »يزیچ« اب دهاوخب لاح هک هدمایَن نایم هب رگد يزیچ زا ،تسا »قلطم« هچنآ سپ ؛نهذ



 

 دَبَا ِغود نیرَد داتفارَد حور ِسگم 14

 دوهُج هن ،و رْبَگ هن و اسرَت هن و ناملسُم هن

 

 تسا سگم نآ ِندز رَپ ،نَخُس هک وگیم هلَه 15

 دورُف ،غود دَوَر وچ ،دَنامَن زین ندز رَپ

 
 دَوُب زین رگا دشاب رَگِد ِعون ندز رَپ 16

 دوبَک ِخرَچ ِرَبَز رب تَدَوُب ردان ِصقَر

 

 ِغود نیا رد داتفارَد ،قشع ِمایق زا »ناهگان« هک ...وس نآ هب و وس نیا هب درُبیم ار »هجوت« مد ره ،حور ِسگم

 .هتشگ راکشآ هناگی نآ ؛هتفر نایم زا ییود !؟هدنام رگد يزیچ ،هقرف نآ و هقرف نیا زا ایآ ،لاح !دَبَا

 

 نایاپ هب ،غود رد »دورف« زا ،سگم نآ ِندز رپ ،لاح !تسا حور ِسگم »ِندز رَپ« ،نَخُس :وگب و شاب هاگآ سپ

 ِنامسآ يالاب رب هک ردان تسیصقر ،ندز رپ عون نیا :دشاب رگد یعون زا حور ِندز رپ ،سگم ِبایغ رد سپ !هدیسر

 ...هدمآرد مایق هب ،لد

 

 هدازآ ،مارتحا اب


