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 .دناسریم ارف ار قاّشع نامز رِخآ و دشکیم ار قاّشُع اهنآ قیرط زا یگدنز هک یملع ود :عوضوم

 
 دبای یم ار نم ،دنک بلط ارم هک سک نآ

 دسانشیم ار نم ،تفای ارم هک سک نآ و

 درادیم تسود ار نم ،تخانش ارم هک سک نآ و

 دزرو یم قشع نم هب ،تشاد تسود ارم هک سک نآ و

 مزرویم قشع وا هب زین نم ،دیزرو قشع نم هب هک سک نآ و

 مشکیم ار وا ،مدیزرو قشع وا هب نم هک سک نآ و

 تسا بجاو نم رب وا ِياهبنوخ ،مشکب نم هک ار سک نآ و

 .مشاب یم وا ياهبنوخ نم دوخ سپ ،دش بجاو نم رب شیاهبنوخ هک سک نآ و

 یسدق ثیدح

 

 :میتشاد ،دش ریسفت روضح جنگ 871 همانرب رد هک سمش ناوید 3013 لزغ رد

 

 ییزاس بَرَط درک ،نامز رِخآ رد رای

 ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

 

 تشُک ملِع نیدِب رای ،ار قاّشع هلمج

 ییزاّنَط وت ِلهج ،ناه و ناه دنکن ات

 

 یناسنا يرایشه .دسریم نایاپ هب یتخانشناور ِنامز هک يا هظحل .تسا نامز رِخآ زا نخس ،لزغ نیا لوا تیب رد

 رد و ،دسریم یگدنز اب تینادحو هب ناسنا .دوشیم قبطنم یگدنز يرایشه رب و ،دوشیم عمج هدنیآ و هتشذگ زا هناهاگآ

 .دبای یم رارقتسا تیاهنیب هظحل نیا

 

 یملع زا نخس لزغ نیمه مود تیب رد انالوم ؟دبای یم ققحت هنوگچ نامز رِخآ نیا و زیگنا تفگش هظحل نیا اما و

 	.دسریم ارف قاشع نیا نامز رخآ ات دشکیم ار قاّشع ،ملع نیا قیرط زا یگدنز هک دنکیم

 

 .دوخ ینهذ ِنم اب ام هن ،دروآ یم مهارف ار اهناسنا نامز رِخآ هک تسا یگدنز دوخ نیا الوا سپ
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 .دریمب ینهذ ِنم هب لماک وا هکنیا ینعی ،تسا قشاع ندش هتشک ،هظحل نیا ندیسر ارف طرش امود

 .دشکیم ار قشاع ،ملع نآ اب هک دراد یملع دنوادخ هکنیا اموس و

 

 ؟تسا یملع هنوگچ ملع نیا اما و

 

 .دنکیم یهلا ملع ود زا نخس ،3013 لزغ لوا تیب رد انالوم

 

 .تسا قشاع ندش هتشک همزال يزاس برط هکنیا مود ملع و ،يدج نطاب و تسا يزاب رهاظ هکنیا لوا ملع

 

 :لوا ملع هب میزادرپب الاح

 

 یلک روط هب و تاساسحا و اهرواب و راکفا یمامت ،یمسج ياهمرف مامت ،ناهج نیا رد تسا رهاظ و تروص هک هچ ره

 ام ياهیگدینامه همه و ام ینهذ ِنم سپ .تسین لصا و تسا هتسوپ و رهاظ ،درک مسجت نهذ اب دوشب هک يزیچ ره

 نیا هب ندمآ زا ام دوصقم لک الصا .تسا يّدج الماک نطاب نیا .تسا مرُف یب یگدنز لصا و نطاب اما .دنتسه يزاب

 تسا يدج رایسب تانئاک قلخ زا دوخ دوصقم نیا رد ادخ اما و .یگدنز هب ندش هدنز و تسا لصا نامه هب ندیسر ایند

 .دنک هدنز دوخ هب ار ام دهاوخیم .تسا راک نیمه لابند تعاس ره و هظحل ره یگدنز .تسا هتفرگن يزاب هب ار نآ و

 

 تسارجام ناج و لد اب ار رادلد مئاد

 دوریم امش شیپ کنیا تسینورب تسوپ

 

 نیا تسا آرد گناب ،نیا تسا اقس بسا

 دوریم اقس بسا نورب زک نانک گناب

 898 لزغ ،سمش ناوید

 

 :میراد رگید ياج رد ای

 رسپ يا نامحر دومرف نیا ِرهب

 رسپ يا ناش یِف َوُه ِموَی ُّلُک

 1821 تیب ،لوا رتفد
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 درآ ون هویش کی تعاس ره و هظحل ره

 شنیشیپ هویش ناز رت ردان و رت نیریش

 1227 لزغ ،سمش ناوید

 

 

 يزاب رهاظ صیخشت ملع ،دنکیم هدنز دوخ هب و دشکیم ینهذ ِنم هب ار ناسنا نآ قیرط زا دنوادخ هک یملع نیا سپ

 	.تسا يدج نطاب زا هنوگ

 

 	؟تسا مهم ردقنیا تخانش و ملع نیا ارچ هک تساجنیا لاوس الاح

 

 	.میوشیم هدنز ،تسا يّدج هچ و تسا يزاب هچ هک مینادب ام رگا هک تسا نیا شلیلد

 

 هظحل کی ،میراذگیم دوخ مسج و ندب فلتخم ياضعا يور رب ار دوخ هجوت و مینکیم هاگن دوخ ندب هب یتقو ام

 هنیآ رد یتقو .دنکیم سمل و دنیبیم ار مسج نیا دراد هک میتسه يرایشه نآ ام ،میتسین مسج و نت نیا ام هک مینیبیم

 میتسه "يزیچ هن" نآ ام هکلب ،میتسین مسج و نت و یکیزیف مشچ نیا ام هک مینیبیم ،مینکیم هاگن دوخ نامشچ هب
 هک تسا یملع ،نطاب زا رهاظ صیخشت سپ .دنیبیم ار مشچ ود نیا و ندب و نت نیا ام نامشچ تشپ زا دراد هک

 ،میهدیم صیخشت نطاب زا ار رهاظ و ،میوشیم هد صیخشت و هد زییمت ام تقو ره و دهدیم رارق ام رایتخا رد یگدنز

 ره .میراد دوخ دوجو رد ار ملع نیا ام اما و .میوشیم هدنز ادخ هب و میریمیم تسا يزاب و رهاظ هچ ره و ینهذ ِنم هب

 ییادخ ملع نیا یلمع ِيریگ راک هب لاح رد هظحل نامه رد ،میوشیم دوخ راکفا و نت رظان و میشکیم بقع عقوم

 .میتسه

 

 برط ِملع ،دنکیم هدنز دوخ هب و دشکیم ار قاشع ملع نآ اب ادخ دیوگیم و دربیم مان نآ زا انالوم هک یمود ملع اما و

 ام هک دنکیم هدافتسا دوخ ییازفا يداش و يزاس برط ملع نیمه زا و ،تسا يداش و برط زا رپ یگدنز .تسا يزاس

 .دنک هدنز ار

 

 درد ندش دراو قیرط زا اهناسنا زا یلیخ و ،تسا هدش مکاح يرایسب درد ناهج لک رد رضاح لاح رد هک تسا تسرد

 نامدوخ ام .دنک هدنز دوخ هب درد اب ار ام هک تسین نیا یگدنز دصق اما .دنروآ یم ور تایونعم و یگدنز هب ،دنراد اهنآ هب
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 ام .میا هتشاذگن یقاب یگدنز يارب ،ندش هدنز يارب ام هب نداد درد زج يرگید هنیزگ هک ،میا هدرک تمواقم ردقنیا

 هک میا هدش انالوم تیب نیا قادصم

 

 شرس دیان الب ِراوید هب ات

 شرک شوگ نآ لد ِدنپ دونشن

 

 دنوادخ هک مینیبب ات ،مییاشگب دوخ نورد رد ار اضف یمک ،میوش میلست یمک ،میوش یگدنز مار یمک تسا یفاک اما

 ،دراذگب درد زا ام ندش هدنز ریسم هک تسین يزاین هک دید میهاوخ عقوم نآ رد .تسا تکرب و تمحر و فطل امامت

 رترکاش و رتداش ام ردقچ ره .درذگیم ببس یب يداش و برط زا ادخ هب ندش هدنز عیرس هار ،سکع رب اقافتا هکلب

 	.میوشیم هدنز ادخ هب رتعیرس ،میشاب

 

 نیا رد ،مییاشگیم ار اضف ام یتقو .تسا ام نورد هدش هدوشگ ياضف دزم ِماد .دیوگیم نخس دزم ِماد کی زا انالوم

 هدش هدوشگ ياضف نامه ای ماد نیا رد رگید تکرب رازه و ببس یب يداش .دسریم ام هب یگدنز دزم هک میتفیم یماد

 نورد ياضف یتقو .میدزدیم ار یگدش تیوه مه کی ،دمهفب ینهذ ِنم هکنیا نودب دوخ ینهذ ِنم زا تقو نآ .تسا

 .دهدیمن ام هب يدرد اهیگدینامه نداتفا رگید تقو نآ ،میتسه ببس یب يداش و دزم ِماد نیا رد و میا هدرک زاب ار

 

 دزُم ِماد رب نک میلست ار شیوخ

 دزدب يزیچ دوخ ِز یب دوخ زا هگنآو

 1502 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 هب مدع ندروآ و ییاشگاضف اب و ،دشکب ار ام ینهذ ِنم دهاوخیم هک یگدنز ِرای و میوشب دوخ ینهذ ِنم نمشد ام رگا

 دید میهاوخ ،دشُکُب ار ام یگدنز يایرد جوم هک میهد هزاجا تمواقم یب و ،میوش قرغ یگدنز يایرد رد ،دوخ نورد

 اب ار ام یگدنز هک دید میهاوخ.دوب دهاوخ شوخ و نادنخ و نیریش مه یلیخ ام يارب ینهذ ِنم ناج نیا نداد هک

 .درد اب هن ،دشکیم اولح و دنق و دهش

 

 دَشُک یم ار ام هکنآ ِرای و میشیوخ ِنمشد

 دشُک یم ایرد ِجوم ار ام و مییایرد قرغ
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 میهد یم نیریش ِناج ام شوخ و نادنخ نینچ ناز

 دَشُک یم اولح و دنق و دهَش هب ار ام کِلَم ناک

 728 هرامش لزغ ،سمش ناوید

 

 :میتشاد 592 هرامش لزغ رد روطنیمه

 

 انانیَع ُروُن مُتنَا و انیلاوُح مُتفُط نِاَو

 مُکایحَا َشیَعلا ّنِاَف ،اّنِم وسَایَتسَت الَف

 

 ."دنکیم نات هدنز شیع هک دیوشن دیما ان ام زا ،دیتسه ام مشچ رون امش هکیلاح رد ،دینک فاوط ام درگدادرگ رگا" ینعی

 

 هدننک هدنز دیآ یم یگدنز فرط زا هک لیصا و یقیقح شیع و ببس یب يداش	هکنیا رب دراد يرگید هراشا تیب نیا

 و شیع کی هب ،میروآ یم دوخ نورد هب ار مدع و هدرک ییاشگاضف ینعی ،مینکیم فاوط یگدنز لوح رب یتقو .تسا

 تسا عماوج رد جیار دیاقع زا يرایسب فالخ رب تسرد نیا .تسا هدننک هدنز هک مینکیم ادیپ یسرتسد یببس یب يداش

 هدننک هدنز ببس یب يداش هک دنکیم دیکات انالوم .دنکیم لصو ادخ هب ار ناسنا ینهذ ِنم ِدرد و مغ دوشیم روصت هک

 و اهصرح هلمج زا اهیگدینامه ،ندیشک درد نودب نآ رد هک میتسه يدزم ِماد رد ببس یب يداش عقوم رد .تسا

 ندروآ اب و دنتسه تریصب بسا رب ِراوس هک میوش یموق قادصم میناوتیم و ،دوشیم هتفرگ ام زا یکی یکی اهتوهش

 يداش نتشاد اب و دزم ِماد نیا رد ندوب اب اهناسنا نیا .دننکیم هاگن یگدنز هام يور رب رابغ و ربا یب ،دوخ نورد هب مدع

 هدرک رذگ عیرس تخس ياههاگرذگ زا و دننزیم شتآ اهیگدینامه و صرح و توهش ياه هناد رب عیرس یلیخ ،ببس یب

 .دنوشیم هدنز و

 

 دننک رفس تریصب ِقارُب رب هک یموق

 دننک رظن هَم نآ رد رابغ یب و ربا یب

 

 دوز دننز شتآ ،یتوهش ياه هناد رد

 دننک رَبَع کَت کی هب ،بعص ِهاگماد زو

 862 لزغ ،سمش ناوید
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 دیاب ،میوشب هدنز ادخ هب و میریمب دوخ ینهذ ِنم هب هک میهاوخیم و ،هار نیا رد میتسه قداص اتقیقح رگا ام سپ

 میریمیم ینهذ ِنم هب هکنیا زا مه ام و دسرب ینهذ ِنم هب ام گرم نآ رد هک میشاب يراک لابند هناقاتشم و هنارایشه

 .میشاب داش

 

 تسم ِقاتشم يا ،تسراک نآ راک

 تسا شوخ ،تگرم دَسَر را ،راک نآ ردناَک

 

 ناوج يا نامیا ِقدص ِناشن دش

 نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

 

 نینچ ناج يا وت ِنامیا دشن رگ

 نید ِلامکا وجب ور ،لماک تسین

 

 ،مارتحا اب

 اداناک زا اسیرپ

 


