
 :بیس يوب

 روضح جنگ 885 همانرب هب طوبرم ،يونثم مشش رتفد 95 ات 84 تایبا زا یتشادرب

 
 دنک ناتسبیس هک یناحبُس كاپ

 دننک ناهنپ ناشفرح ِمامَغ رد

 84 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 
 يوگ و تفگ و فرح و گناب ِمامَغ نیز

 يوب ریغ دیان بیس زک ياهدرپ

 85 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 زا ریغ و هدش هدیشوپ هدینامه راکفا ربا ریز رد نهذ رد ناسنا دوجو رد ییاتکی يابیز ملاع ینعی دنوادخ ناتسبیس

 .هدنامن یقاب ادخ ناتسبیس اب يرگید لاصتا ،دسریم ناج ماشم هب هک هدننک هدنز و فیرظ یشاعترا ینعی بیس يوب

 یگدنز يوب ،قشع يوب ،بیس يوب زا ،ینهذ ياهوگتفگ و اهفرح همه نایم رد هک دهدیم ار هجوت نیا انالوم

 عطق ینهذ دتمم يوگتفگ هک یتاظحل نامه .تسانالوم تایبا ةدننک هدنز شاعترا نامه بیس يوب .وشم لفاغ

 .یگدنز اب ناسنا لاصتا ۀتشر نامه .دنامیم »ندوب« اهنت و دوشیم

 

 شوه هب ار وب نیا وت شَک نوزفا يراب

 شوگ هتفرگب درب تلصا يوس ات

 86 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 رس تشپ راکفا هن و تسا فیرظ شاعترا نیمه دربیم یگدنز يوس هب ار وت هک يزیچ نآ هک دنکیم هیصوت انالوم

 ،اضف نتشاد هگن زاب و یگدنز هب ندنام لصتم تیلوئسم هک دنهدیم ار یهاگآ نیا يوحن هب تایبا نیا .ینهذ مه

 هک دنهدیم رادشه نارگید و نامدوخ ینهذ نم اب ندش نیرق برخم رثا دروم رد يدعب تایبا .تسا ناسنا اب

 .دنک ماکز راچد ار ناسنا ماشم دناوتیم

 

 نهذ زج ناسنا نیا .دوشیمن هجوتم ار یگدنز بیس يوب ،تسا ماکز راچد ،دراد هدش تیوه مه زکرم هک یناسنا

 ناتسمز زا شنورد ياوه ناسنا نیا انالوم نایب هب .دریگیم رارق نهذ رد ندنام ِضراوع ضرعم رد و دنیبیمن یهار

 .تسا رتدرس زین

 

 .ینک ظفح ار تدوخ اهنآ ياز يرامیب شاعترا زا ینعی یناشوپب اهناسنا نیا زا ار تدوخ دیاب وت دیوگیم



 

 ماکز زا زیهرپب و رادهگن وب

 ماع درس دوب و داب زا شوپب نت

 87 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 رثا ز ار تماشم دَیادنین ات

 رتدرس ناتسمز زا ناشاوه يا

 88 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 فرَگِشنت و هدرسف و دندامَج نوچ

 فرب ِّلت زا ناشسافنا دهجیم

 89 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 لاصتا هتشر رس نتشاد هگن و نتشاد هگن زاب ار اضف هک دهدیم ناشن ناتسمز درس داب لباقم رد بیس يوب لیثمت

 ناسنا تشگزاب راظتنا رد دنوادخ ناتسبیس وس کی زا .دراد ناسنا ۀظحل هب هظحل تبقارم هب زاین ردقچ یگدنز اب

 رگناریو و برخم ،دزیخیمرب اهناسنا زکرم رد یگدینامه و درد يورین زا هک یناتسمز درس داب رگید يوس زا و تسا

 .تسا

 

 نیمزرس رگا مینک هچ هک دیآ یم شیپ لاوس نیا اجنیا رد .دنراد ناشزکرم رد یگدینامه و درد امومع اهناسنا

 ؟دش دامجنا راچد اه یگدینامه و اهدرد نیگنس فرب ریز رد ،نارگید و نامدوخ ینهذ نم درس داب زا نامدوجو

 

 یشان دامجنا و فرب و دنکیم نازوس و مرگ هرابود ار تدوجو دیشروخ ،يونثم تایبا نیشتآ ریشمش دیوگیم انالوم

 يریثات ،دنتسه دننام یب و زیگنا تفگش دنراد ناسنا دوجو رب انالوم تایبا هک يریثات .دنکیم بوذ ار درد شاعترا زا

 مایتلا هک تسا یناهنپ یحارج غیت نامه انالوم تایبا اتقیقح .تساه یهاگآان و اهدرد ةدننازوس هک قیمع و هدنّرُب

 دای »نیّدلا ماسُح دیشروخ غیت« مان هب نآ زا انالوم هک تساهناسنا ینورد ياهدرد و اهمخز ةدنهد افش و شخب

 .دنکیم

 
 نفک دشوپ رد فرب نیز نیمز نوچ

 نزب نیّدلاماسُح دیشروخ غیت

 90 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 



 ار هللافیَس قرش زا رآ رب نیه

 ار هاگرد نیا قرش ناز نک مرگ

 91 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 باتفآ نآ دنز رجنخ ار فرب

 بارُت رب اه هُک ز دزیر اهلیس

 92 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 ناسنا دوجو ییوس زا هک ،رطع شوخ ناتسبیس نامه ،تسا ناسنا نورد روضح ياضف نامه »هللا فیَس ریشمش«

 نیّدلاماسُح دیشروخ غیت« .تسا دنمدرخ و دنمتردق اه یگدینامه يورین اب لادج رد رگید يوس زا و دنکیم تسم ار

 هار رد هک یناسنا ره دهدیم ناشن هک تساهناسنا هب انالوم میقتسم هیصوت »ار هللافیَس قرش زا رآ رب« و ،»نزب

 .دراد ار ییاشگاضف هار زا يراذگریثات نیا ییاناوت تسانالوم شزومآ کمک هب یسانشدوخ

 قشع و درخ ناور ِبآ هب ،انالوم تایبا زا هتساخرب یگدنز باتفآ ترارح رثا رد ناسنا ینورد دامجنا هک یماگنه

 باریس ار یمدآ دوجو نیمزرس كاخ و دنشوجیم ناسنا دوجو رد تیقالخ و تایح يورین ياه همشچ ؛دش لیدبت

 .دننکیم

 نیا دیوگیم ناسنا هب شعولط ۀظحل رد هک هچنآ و ،دسانشیم ار ینهذ نم دامجنا اب هلباقم هار دوخ باتفآ نیا

 »نیلفآلا ُّبحا ال« هب لیلخ دننامه و ؟یتشاذگ تزکرم رد ار لفآ يا هراتس ،یگدنز تقیقح ياج هب ارچ هک تسا

 .يدشن هدنز

 ینهذ نم و تسا هدرک هیبشت ،تسین رگتیاده هک يا هراتس ای يده یب ِمجن هب ار اهیگدینامه تایبا نیا رد انالوم

 .دنشاب شا هلبق دنناوتیمن هک تسا ییاهیگدینامه ندرک ادیپ لابند هب امیاد نهذ رد ِناسنا ینعی .مِّجنم هب ار

 هک تسیلفآ ریواصت رد یگدنز و یتخبشوخ هب ندیسر لابند هب .دنکیم وجتسج اهنآ رد ار دوخ تخب و تشونرس

 .دنناسریم درد هب ار وا تیاهن رد

 وحم تینم يور زا اریز تسا تسپ ینهذ نم .دنادیم ناسنا رد ندینامه لماع ار ینهذ نم يروک و یتسپ انالوم

 .تسا نادواج و دوشیمن هداز هک یتقیقح .دنیبیمن ار تقیقح اریز تسا روک و دوشیمن ییاتکی رد

 

 وا تسیبرغ ال و تسیقرش ال کناز

 وا تسیبرَح بش و زور مّجنم اب

 93 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 :دیوگیم نهذ رد ناسنا هب انالوم نابز زا یگدنز

 



 يدهیب موجن نم زج ارچ هک

 ؟یمع و یمیئل زا يدرک هلبق

 94 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 نیمَا نآ لاقَم دیان تشوخان

 نیلِف الا ُّبِحُا ال هک یبُن رد

 95 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 مارتحا و ساپس اب

 اداناک زا ندال


