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 دمآزاب و دمآزاب ،هراوآ يهدنب نآ )1

 دمآ زادُگ و زوس رد ،وت ِشیپ هب عمش نوچ

 

 زا ار »شاهجوت« ،ینآ ِيارب ْقشع رگا هک ؛قلطُم نآ ِدنَمزاین مییام ،یتسَه يهبرجت رد نوچ ؟هدنب دیوگیم ارچ

 هچ ْقشع زا دَوَش »لفاغ« ،یهُجوتیب رد هدنب رگا ،الاح اما !دْنام دهاوخَن ياهبرجت ار هدنب نیا رگد ،درادزاب هدنب

 .هراوآ يهدنَب ...دَوُب هدنب ،تروص نآ رد ؟دَوَش

 

 راب نارازه ،هدنب نیا نوچ ؟دیوگیم راب ود ار »دمآزاب« يهملک ارچ .دمآزاب و دمآزاب ،هراوآ يهدنب نآ :دیوگیم سپ

 ِشیپ هب »عمش« نوچ ،هدنب :دیوگیم راب نیا یلو !تفر اینُد زا هراوآ ،نهذ رد راب ره و دمآرد یتسه يهبرجت هب

 ییاهر یگراوآ زا ،دَزیخرَب »هجوت« رد ،هدنب نیا رگا هک ؛دمآ زادُگ و زوس رد هکلب ،دمآ نینچنیا اهنت هن ؛دمآ ْقشع

 .قشع ِيور رب تسا ْقشع ِهجوت ،قشع ِيور هب »هدنب ِهجوت« اریز ؛تسهتفای

 
 ناج يا دنَخِب شْور رد ،ناج يا دنَق و رَهْبَع نوچ )2

 دمآ زاین هب اریز ،ناج يا دْنَبَمِب ار رَد

 

 رَس دَهْنِب وت ِمْکُح رب ،رَد يدنَبِب هکناز ْرَو )3

 دمآ زان همه ار ْهَش ،دمآ زاین هدنب رب

 

 ،تَفاطِل رد هک دیاشْگُب یناج ِيور هب ار رَد ْقشع هک ؛شاب نیریش ،دنَق نوچ و فیطل ...سگرن نوچ ،ناج يا

 نیا رد ،دوخ ِيور هب ار رَد سپ ؛نیریش سَب مه و فیطل مه ،تایگدازآ رد ییوت و ؛دراد بَل ِرَب ْنیرَکش يدنَخبَل

 *.دمآ زاین هب هک ،ناج يا دنَبَم دودحم و کیرات يهناخ

 

 ِيور هب ار رَد وت رگا سپ .هدُش اپب نهذ ِیکیرات رد هک تسیمُهَوَت زا ،ییادُج نیا ؛یگدنز زا یتسین ادُج ،وت [*

 مه ار ْقشع ِمکُح و !دشاب هتسب وت ِيور هب ار رَد ْقشع هک دشاب نآ ِدننام ،يدنَبِب کیرات يهناخ نیا رد ،دوخ

 ] !زان همه ار هش و ؛دمآ »زاین« ار هدنب ،یتسه ِملاع رد هک تسا نیا !داهن رَس دیابیم

 

 هدید ِینشور دُش ،هدیزادُگ ِعمش ره )4

 دمآ زار ِمَرْحَم وا ،دمآ زادُگ هک ار ناک



 

 ِینشور ،مه هدیزادُگ ِعمش ره .دُش هدیزادُگ ْقشع ِدَرِخ ِيامرگ زا ...وا ِعمش ،دیسَر یهاگآ ِشَتآ ،نآ هب هک یلد ره

 *.دُش زار ِمَرْحَم وا ،دمآ »زادُگ« نینُچ هک ار وا !دُش هدید

 

 کین ،ار هتخادنا هار رابُغ هک وا و ریگِب ار رابُغ ِدَر ؟تسا دولآرابُغ ،لد ِریمض ایآ :نُک یهاگن ،دوخ نورد رد [*

 زا ار وت ایآ ،لاح !دشاب نیبود ،مه رونیب يهدید .هدرَک یهاگآ ِرون زا مورحم ار هدید ،سْفَن ِرابُغ هک ؛نُک ییاسانش

 ] !نیبود ِنم نیا هن ،دنیبِب »ییانشور« رد ار باوج ،رِظان ِروضح طقف ؟هن ای دمآ ییاهر ،ییاسانش نیا

 

 »یِم« نوچ ،قشع ِتسَد ِز مه بارهز .دشاب بارْهز ار وا ،وت ِصلاخ ِتراظن هک ؛وش رظان ،ار نیغورُد ِنم نیا سپ

 مایق تانیغورُد ِنَم اب ،ناج ِهَر رد سپ ،يدید قرف رگا هک !؟دیآیم ْقشع زا هچنآ ِز ینیبیم قرف وت ایآ ؛دمآ

 :نیریش و فیطل ِناج اب هن ...ياهدرک

 

 ْیم زا منُک قرف رَگ ْيِو ِتسد ِز بارْهَز )5

 دمآ زاجَم هب ْهّللاَو مَناج ْناج ِهَر رد سَپ

 

 نآ اب هارمه ،وت ِناج هک نادِب ،يدید »قرف« وت رگا سپ !دشابن قرف یِم اب ار نآ ،دشاب ْقشع ِتسد ِز هک بارْهَز

 .)...رابُغیب و صلاخ هن( دمآ نیغورُد ِنَم

 

 ؟دَشون اجک ِز ناویح ار شَناوَیَح ِبآ )6

 ؟دمآ زارَف هک یمشَچ ار شَیور دنیب یِک

 

 ار ْقشع ِيور دشاب ناوت ،تسا دولآرابُغ ،هدید هک ار وا رگم !؟دَشون اجک زا ار تایح ِبآ ،نیغورُد ِنَم نیا رخآ

 تایح ِبآ ،درَک »رَظَن« وا رد ْقشع هک ،ار یلد نینُچ و ؛دنیب كاپ یلد يهنیآ رد ْقشع طقف ار ْقشع ِيور !؟ندید

 ...دمآ

 

 نِکاس مدُش رای اب مدرک رَفَس ِكرَت نم )7

 دمآ زارد ِرمُع ْناک نمِیا مدُش گرم ْزَو

 

 ...یتسه يهبرجت رد ،مدرک رَفَس ِكرَت نوچ و ؛)مدرک رَفَس ِكرَت( ماهتشادرب تسَد ،یکاخ ِنهذ نیا رد تکرح زا نم

 هک ؛رونُم و درَک رونُم و درک رونُم ار لد ریمض ،تقیقح ِرون و تفَر نایم زا »رابُغ« ،نوکُس نیا رد ؛نِکاس مدُش

 .دمآ نایاپیب ِرمُع نآ هک ،نمِیا مدُش گرم زا سپ .نایاپ هن و تسيزاغآ هن ار ْقشع



 

 وچ ،)یتسه ملاع رد( هبرجت نیا رد ،قشع ِنارکیب ِيایرد زا ،نادواج و ون یتکرح ،»نیغورُد ِنَم نآ« ِرتسکاخ زا

 :يراج دُش نَمیب ِنم زا ییوج

 

 ییوجیم هچ بآ سپ ییوج نیرَد وچ لد يا )8

 دمآ زامن ِماگنه ییوگ الَص دنچ ات

 

 الَص دنچ ات !؟چیه »لمَع« و »فرح« یهاوخیم دنچ ات !؟ییوجیم هچ بآ سپ !يوج نیا رد ییوت ،لد يا

 شومَخ( ...و ییوج نیا رد قرغ هک ،یبایِب یقیقح ِزامن ِلعف رد ِیمَد نآ رد ،ار دوخ وت !؟دمآ زامن ِماگنه هک ،ییوگ

 !)قشع ِتکرح رد ،نکاس/ناوَر و

 

 هدازآ ،مارتحا اب

 اکیرمآ زا


