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نابرهم هدنشخب دنوادخ مان هب

ناج ياه يروضح جنگ و زیزع داتسا تمدخ مالس اب

904 همانرب زا عامس ِتهج ار رفاسم همیهب نایفوص ِنتخورف ِناتساد زا یتایبا

 دیسر هر زا هاقناخ رد ییفوص
 دیشک رُخآ رد و درُب دوخ ِبکرَم

 شیوخ ِتسد زا فلع و داد شَکَبآ
 شیپ میتفگ ام هک یفوص نانچنآ هن

 طابُخ و وهس زا درک شطایتحا
؟طایتحا تسدوس هچ ،دیآ اضق نوچ
516 یلا514 تیب ،مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 ریقف و دندوب ریصقت نایفوص
 ریبُی ًارْفُک یعَی ْنَا ٌرْقَف َداک

 دنَخم نیه ،يریس وت هک رگناوت يا
دنمدرَد ِریقف نآ ِّيژک رب

 هَِمر یفوص نآ ریصقت ِرس زا
 همه نآ دنتفرگ رد یشورف رخ

 حابُم يرادرُم تسه ترورض زک
حالص دش ترورض زک يداسف سَب

520 یلا517 تیب ،مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 هفولع و بآ شیارب تَسب رُوخآ هب ار نآ ،تشاد يرخ درک قارتُا و دیسر یهاگ تحارتسا هب رفس رد ییفوص
 رثا رد دراد ناکما هک دوب هدرک هبرجت .دشاب هدرکن شومارف ار وا ياذغ و بآ هک دوب بظاوم و تشاذگ يدایز
 هک دنناد یم بوخ ریقف ِنامدرم رقف رثا رد نوچ دهدب تسد زا ار وا ،ندرکن طایتحا و ندادن اذغ و بآ و یشومارف
 . دسرب رفک هب ناسنا دوش یم ثعاب رقف .دنوش ریقف ادابم ات دنشاب ناشلاوما بظاوم دیاب

 هک شاببظاوم و شاب رایشُه ،يا هدش لماک هک ینک یم رکف و ینک یم يریس ساسحا ینهذ ِنَم رد هک یسک يا
 نهذ هب و نکن رکف ،ینکن هرخسم ار دهد یم ناشن شدوخ زا ار يراتفر نینچ یلام رقف و طایتحا رثا رد هک یسک
 .دشاب رتدب نآ زا وت لاح عضو ینامز کی دیاش ، یناوت یم و یناد یم هک ورم
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 رخسمت دروم دیاش و دناسر یم تسب نب هب ار ام ینامز کی هرخالاب میدرگب روضح لابندب لامک رادنپ رد ام رگا
 رد دنسپان ياهراک یلیخ و دوش یم حابُم هدرُم تشوگ يراچان رثا رد تاقوا یهاگ هک، میریگب رارق ینهذ ياه نَم
. هدیدنسپ يراچان

 منک هچ هب تنهذ ياه مناد یم نم زا و يوشن ینهذ ياه ینادان راتفرگ ناحتما ماگنه هب شاب بظاوم سپ
.یتفین
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دنتخورفب كرخ نآ مد نآ رد مه
 دنتخورفا عمش و دندروآ تول

 هقناخ رَدنَا داتفا هلولو
  هَرَش و تسعامس و تول نابشماک

 ؟دنچ هزوی رد نیا و لیبنز نیزا دنچ
دنچ هزور هس نیزا و ربص نیزا دنچ

ام میراد ناج و میقلخ زا مه ام
 ام میراد نامهیم بشما ْتلود

 دنتشاک یم نآ زا ار لطاب مخت
دنتشادنپ ناج ،تسین ناج نآ هکناک
525 یلا521  تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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  زارد ِهار زا زین رفاسَم نآو
زان و لابقا نآ دید و دوب هتسخ

 دنتخاونب کی هب کی شنایفوص
 دنتخاب یم شوخ ِياه تمدخ ِدرن

يو هب ناشنالیَم دید یم نوچ تفگ
؟ یک درک مهاوخن بشما برط رگ

 درک زاغآ عامس و دندروخ تول
درَگ و دود رُپ دش فقس ات هقناخ
529 یلا526  تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جرک زا دادح مناخ 745 تمسق-قشع  ماغیپ

 هک دنتفرگمیمصت و دنتخورف ار غالُا ًاروف ،دندید ار رخ هک یماگنه هناخرفاسم نآ نارفاسم و ناریقف و نایفوص
 زا .تسا یناوارف و يداش و يروخرُپ و عامَس و اذغ بشما هک داتفا هار هب يا هلولو .دنریگب نشج ودنَشُکِب ار رخ
 ِتقاط ،دوب هدشن یسک بیصن لاح ات یتسرد ياذغ هکنیا زا ،دوب هدیسر نایاپ هب همه ِربص يرادن و رقف راشف
 يداش نیا رد میراد قح و میراد ناج ، میناسنا مه ام هک ، دندوب نشج رظتنم هنسرگ همه و دوب هدش مامت همه
.مینک تکرش

 ، دوب هدمآ رود هار زا هک هتسخ ِرفاسم نآ .دندرک یبوکیاپ هب عورش و دندش ارسنامهم دراو تسد هب هساک کی ره
ینابرهم نوچ مه وا ،دندرک یم تمدخ مارتحا اب وا هب همه ،درک یم اشامت ار يزور و ششخب و يداش همه نآ
 اذغ هب عورش یتقو نیمه يارب ،ما هدرک ررض منکن تکرش اه نآ يداش رد رگا :تفگ دوخ هب دید یم ار اه نآ
.درک تکرش مه وا دندرک یبوکیاپ و صقر و يداش و ندروخ
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 نتفوک اپ نآ ِدرَگ ، خبطَم ِدود
 نتفوشآ ناجِ دجو و قایتشاِز

دنتفوک یم مدق ناشفا تسد هاگ
 دنتفور یم ار هّفُص هدجس هب هگ

 راگزور زا زآ یفوص دبای رید
 راوخ رایسب دوب یفوص ببس ناز

 قح ِرون زک ییفوص نآ رگم زج
قَد ِگنن زا تسا غراف وا دروخ ریِس

 دنیفوص نیز یکدنا نارازه زا
دنَیِز یم وا ِتلود رد نایقاب

534 یلا530 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 نینچ رد نوچ نیمه يارب ، دندوب هدمآ قوش هب همه ،دوب هدش دنلب اذغ يوب و ترارح و امرگ و دود هناخزپشآ زا
 يزیچ ره رد ینهذ ياه نَم . دندرک یم يروخرُپ ،دنراد ار ندرک تکرش هزاجا یتخس هب یلیخ ناریقف ینشج
 . لاَحم دیاش ای دننک یم راوشد رایسب ار ناشدوخ يارب تشگزاب هار هک دننک یم يور هدایز ردقنآ و دننک یم طارفا
 .باریس و دنشاب هدنز قح رون هب دنناوت یم ، دنتسه ریقف ینهذ ِنَم هب هک یناسک اهنت

 باریس و دنتسه هدوسآ راک نیا زا اهنآ هکلب ،دننک یمن ییادگ ار یشوخ ینهذ ياه نَم زا ای و نوریب زا ای یسک زا
 هک دنراد هدش َمدَع و فاص و یلقیص یلد هک دنتسه یمک هدع هدیسر روضح هب ياه ناسنا نارازه زا اما . قشع
.ناجيانالوم دننامه دنوش یم تیاده و دننک یم یگدنز یناگرزب نینچ هیاس رد ییاه ناسنا نینچ مه زاب
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نارک ات لوا ز دمآ عامس نوچ
نارگ ِبرض کی دیزاغآ برطم

 درک زاغآ تفرب رخ و تفرب رخ
درک زابنا ار هلمج هرارَح نیز

رَحَس ات نابوک ياپ هرارَح نیز
رسپ يا تفرب رخ و تفرب رخ نانز فک

نیمه یفوص نآ دیلقت ِهر زا
نینَح ردَنَا درک زاغآ تفرب رخ
538 یلا535 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 ، تفرب رخ وتفرب رخ : هکنیا نتفگ هب درک عورش دنلب يادص اب برطم دیسر یم نایاپ هب تشاد اهنآ صقر نوچ
 ودندناوخ ار رعش نیمه حبص ات و ،دندرک رارکت ار نامه و دندرک یهارمه وا اب نایفوص و ناریقف نآ مامت
.تفرب رخ و تفرب رخ : تفگ یم اه نآ اب ادص مه ،ربخ یب زیچ همه زا و اونیب رفاسم نآ اضق زا .دندیصقر

عامس نآ و شوج و شون نآ تشذگ نوچ
 عادَوْلَا دنتفگ هلمج و تشگ زور

 دنامب یفوص و دش یلاخ هقناخ
 دناشف یم رفاسم نآ تخر زا درَگ

 وا دروآ نورب هرجح زا تخر
وج ْهارمه نآ ددنب رب رخ هب ات
541 یلا539 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 تفاتش یم وا ، ناهرمه رد دسر ات
 تفاین ار دوخ رَخ ، رُخآ رد تفر

 تسا هدرب شبآ هب مداخ نآ تفگ
تسا هدروخ رتمک بآ شود رخ هکنآز
543 و542 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-

 عقوم نآ.اهنت یفوص نآ و دش یلاخ هناخرفاسم نآ رگید و دنتفر و دندرک یظفاحادخ همه حبص ندیسر ارف اب
 راب هک تفر رخ غارس هب و دروآ نوریب هرجح زا ار شلیاسو رفس همادا و تکرح يارب و داتفا رخ رکف هب هک دوب
 دوب راکفا نیا رد و تسا هدرب ندروخ بآ يارب ار نآ مداخ دیاش :تفگ شدوخ اب ، دیدن اجنآ ار غالا اما ،ددنب رفس
.دمآ مداخ هک

 ؟تساجک رخ یفوص تفگ،دمآ مداخ
تساخب یگنج ،نیب شیر مداخ تفگ
544 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 ما هدرپسب وت هب ار رخ نم تفگ
 ما هدرک لِّکوم رخ رب ارت نم

 وت هب مداد نم هچنآ مهاوخ وت زا
 وت هب مداتسرف هچنآ هِد زاب

 رایم تجُح ،نک هیجوت اب ثحب
راپس سپاو ار وت مدرپسب هچنآ

 درب هچ ره تتسد هک ربماغیپ تفگ
 درپس سپاو تبقاع رد شدیاب

 نیدب یضار یشکرس زا یی هنرو
نید ِّیضاق هناخ وت و نم کن

549 یلا545 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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تلاجخ تشیر نیا زا ،تدوخ زا ومع يا :تفگ مداخ ؟تساجک مرخ دیسرپ و دش رخ ناسرپ مداخ زا یفوص
 تبظاوم نآ زا هک مدوب هدرپسن وت هب ار غالا نم رگم :تفگ یفوص ، دش زاغآ اوعد هک ؟تسا یلاوس هچ نیا شکب
 ؟يدرک راک هچ ار رخ نآ هک هدب حیضوت تسرد و هدب سپ ار مدوب هدرپس وت هب هک ار يزیچ لاح ؟ینک
 .یهدب سپ هک تسا مزال ماجنارس ،يا هتفرگ تسد اب هچره :هک تسا هدومرف ّْمَلَس َو ِهِلآ َو ِهیََلع هّللَا یَّلَص ربمایپ
.میورب عرشیضاق شیپ هب دیاب سپ ،یشاب هتشادن لوبق ارم فرح و يوشن یضار یمرن هب رگا :تفگ یفوص

 نایفوص ،مدوب بولغم نم تفگ
 ناج ِمیِب مدوب و دندروآ هلمح

  ناگبرُگ ِنایم يدنب رگج وت
ناشن ناز ییوج و يزادنَا ردَنَا

 یی هدرِگ هنسرگ دص ِنایم رد
یی هدرمژپ هبرگ گس دص ِشیپ
552 یلا550 تیب ،مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 دَندَتسِب ًامُلظ وت زک مریگ تفگ
 دندش نیکسم ِنم ِنوخِ دصاق

 ارم رم ییوگن و ییاین وت
 ؟اون یب يا دنرَب یم ار ترخ هک

 مرِخاو نم دَُوب هک ره زا رخ ات
 مَرَز ناشیا دننک یعیزوت هنرو

 دندُب رضاح نوچ دوب كرادت دص
دندش یمیلقا هب کی ره نامز نیا

؟مرب یضاق ارک،مریگ ارک نم
مرس رب دمآ وت زا دوخ اضق نیا

557 یلا553 تیب ،مود رتفد ، يونثم ، يولوم-



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جرک زا دادح مناخ 745 تمسق-قشع  ماغیپ

 ار اه نآ اب هزرابم ییاناوت نم و دندرک هلمح نم هب نایفوص نآ مامت و مدوب رفن کی نم :تفگ هراچیب مداخ
 هنسرگ دصنایم رد ؟دراذگ یم یقاب نآ زا يراثآ ایآ دنیبب ار رگج و لد هبرگ ایآ مدش اه نآ میلست سپ ، متشادن
؟دراد یتاجن هار هراچیب هبرگ کی گس دص نایم رد ؟ تسیفاک نان صرق کی رگم

 عالطا نم هب يدماین ارچ وت ،دندرک تخبدب ارم و دنتفرگ وت زا ار غالا هناملاظ نانآ هک مینک یم ضرف :تفگ یفوص
 ، متفرگ یم اه نآ زا ییالط ای یلوپ هکلب مناد یم هچ ای ،مرخب ار غالا نم هکلب ات ؟دنرب یم ار ترخ دنراد هک یهدب
 هچ هقی نم ،دنا هتفر يراید هب مادک ره نالا یلو ،دش یم ادیپ لح هار دص دندوب اه نآ رگا ؟ منک راک هچ نم لاح
 يدماین ارچ ،هدمآ مرس رب هک تسوت رطاخ هب یتخبدب و الب نیا ؟مربب یضاق دزن ار یسک هچ و ؟مریگب ار یسک
.متفرگ یم ار الب نآ يولج هکلب ات ییوگب نم هب

 اهراب نم مدمآ هللاَو تفگ
 اهراک نیز منک فقاو ار وت ات

رسپ يا تفر رخ هک یتفگ یمه وت
رت قوذ اب ناگدنیوگ همه زا

560 و559 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 تسفقاو دوخ وا هک متشگ یم زاب
 تسفراع يدرَم ،تسیضار اضق نیز

شوخ ،دنتفگ یم هلمج ار نآ تفگ
شنتفگ دمآ قوذ مه ارَم رَم

 داد داب رب ناشدیلقت ارَم رَم
 داب دیلقت نآ رب تنعل دص ود هک

 نالصاح یب نینچِ دیلقت هصاخ
نالفآ رَب اب میهاربا ِمشخ

564 یلا561 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جرک زا دادح مناخ 745 تمسق-قشع  ماغیپ

 رخ یتفگ یم هک مدید یم نارگید زا رت لاحشوخ ار وت اما ، میوگب وت هب هک مدمآ اهراب نم ادخ هب :تفگ مداخ
 یفوص . تس یضار ًامتح سپ ،دراد ربخ یچ همه زا ،تس يراوگرزب درم بجع متفگ یم دوخ هب ،تفرب رخ و تفرب
 يداش زا مه نم ،دنلاحشوخ و دنیوگ یم ار نانخس نیا يداش اب دنراد همه مدید یم نم ،متسناد یم هچ نم تفگ
 هک تسا دیلقت نیا هک ، داب دیلقت نیا رب تنعل يا هک ،تفرب رخ و تفرب رخ متفگ یم و مدوب هدمآ قوذ رس رب اه نآ
 .هدش فلت هک تسا دیلقت رطاخ هب مه طقف هک میا هدرک فلت ار رمع کی هک ام دننامه .هدرک هراچیب ار همه

 چیه ،تسا هدرک دوخ ریسا ار ام و هدیراب ام رس رب يرابگر تروصب و رکف نودب هک يا هناروکروک  ياهدیلقت
 زا يرابجا مهو هدوب لیم اب مه هک اه دیلقت نیا لباقم رد يراک ای یفرح چیه ،يرکف چیه ،یمیمصت چیه ،ییا هدارا
 دیلقت ، میدرک جاودزا و میدرک باختنا رسمه میدرک دیلقت ،میدناوخ سرد میدرک دیلقت ،میا هدادن ناشن دوخ
 حیرفت ،میدرک راک، میدرک تدابع میدرک دیلقت ، میدرک تیبرت دنزرف میدرک دیلقت ،میدرک يرادرسمه میدرک
.میتفرگ ازع ،میتفرگ نشج میدرک
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 هدرک ادیپ نیلفآ نامه ،ناتسرپ تب هورگ هب تبسن هک میهاربا ترضح مشخ دننامه یمشخدیاب ًاصوصخم سپ
 ، اه سرت ،اهرکف نامه ،نامکیرات هتشذگ و اهرواب و اهدرَد و اه یگدینامه نامه نیلفآ هک، میهد ماجنا ار دوب
 یفوص .میداد تیمها و اهب اه نآ هب رمع کی هک دنتسه نامینهذ بذاک يوربآ و نیغورد ياه یشوخ و اه مشخ
.مدرک یم يداش و تسیچ زا يداش نیا متسناد یمن هناروکروک اهنآ يداش رثا رد نم : تفگ

 نارگید و دوخ كاله ِبِبسُم ،يا هندرگ ره رد ، عمج لابندب و میا هداد ماجنا هناروکروک ياهراک یگدنز رد ام ردقچ
.میا هدرک يوریپ ناد یچ همه ِنهذ زا نوچ ،میا هدوب
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 يدز یم تعامج نآ ِقوذ ِسکع
 يدش یم یقوذ سکع ناز ملد نیو

  شوَخ ِنارای زا دیاب نادنچ سکع
 شَک ْبآ ْسکع یب ْرحب زا يوش هک

 ناد دیلقت نآ وت ،دز لّواک ْسکع
 نآ قیقحت دوش ، دش یپایپ نوچ

 رَُبم نارای زا قیقحت دشن ات
 رُد هرطق نآ تشگن ، لِسگم فدص زا

 ار عمس و لقع و مشچ یهاوخ فاص
ار عْمط ياه هدرپ وت نارَد رب

569 یلا565 تیب ،مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 عمط زا یفوص ِدیلقت نآ هکناز
 عَمُل و رون زا تسب رب وا لقع

عامس و قوذ نآ عمط و تول عمط
عالطِا ِز ار وا ِلقع دمآ عنام
571 و570 تیب ،مود رتفد ، يونثم ، يولوم-

 باتزاب هک تسا شزرا اب ییداش سپ ،دهد یم ناشن ار سکع نامه بآ ،دتفا یم بآ رب هک يزیچ ِسکع دننامه
 دیلقتینامز .دنک داش نورد زا ار وت و دشاب فافش و یقیقح ردقنامه شسکع دننامه وت نورد رد شساکعنا و
 هب دناسر ایرد هب ار وت هک ینامز دیاب نآ زا دعب اما ،دنک ییامنهار قشع هنارک یب يایرد هب ار وت هک تسا دنمدوس
 هن ،دنکققحم هب لیدبت ار وت هک تسا شزرا اب يدیلقت نآ . يوش هنارکیب يایرد دراو تدوخ ریوصت نآ ياج
.دوش یم دلُقم و دنک یم دیلقت کقلد دننامه هک یسک دننام
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 و ینک شالتدیاب اما ،درادن یعنام دشاب هاتوک دیلقت نآ رگا .نادب دیلقت ار راک نآ وت يدرک یشهج رگا راک لوا رد
 وت يدشن ققحم هک ینامز ات .يوش ققحم کی هب لیدبت رارکت اب و تدوخ ِموادم راک اب ات یشاب هتشاد موادم راک
 ییاتکیياضف ِفدص رد یتسه يا هرطق دننام و ،یتسه هار لوا رد وت نوچ وشم ادج انالوم دننام یقیقح نارای زا
 زونه هک یتسه يا هرطق و يدشن روضح دیراورم زونه یلو ، يدش دراو هنارکیب ياضف نآ هب ییاشگاضف رثا رد هک
 نآ دیاب دوش كاپ تزکرم و یشاب هتشاد هزیکاپ ِشوگ و لقع و مشچ یهاوخ یم رگا و يدشن رُد هب لیدبت
.يوش اهر و ینک هراپ ار ِتینهذ ِنَم ِعمط ياه هدرپ

 ییالب زا تسناوتن هک دوب هدمآ رد زاوآ و صقر و يداش تلاح هب دوب هدرک ادیپ اذغ هب هک یعمط رثارد یفوص نآ
.دوش هاگآ دیآ یم شرس رب هک
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یتساخرب هنیآ رد عمط رگ
 یتسام نوچ هنیآ نآ قافن رد

 لام هب يدوب عمط ار وزارت رگ
 ؟لاح ِفصو وزارت یتفگ یک تسار

 افص زا موق اب تفگ ییبنره
 امش زا ماغیپ ِدزُم مهاوخن نم

 يرتُشم ار امش قح، ملیلد نم
يرَس ود ره میلاّلد ، ْقح داد
575 یلا572 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 رای ِرادید ؟ نم راک ِدزُم تسیچ
رازه لچ دشخب رکبوب دوخ هچ رگ

 نم ِدزُم دشابن وا ِرازه لچ
؟نَدَع ِّرُد هَبَش ِهْبِش دوب یک

577 و576 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-

 لام هبرگا مه وزارت هکنیا ای ،دهد یمن ناشن ام هب ار تیعقاو و دوش یم ُوروُد ام دننامه دنک ادیپ عمط رگا هنیآ
 ؟دریگ یم هزادنا یتسرد هب رگید ایآ دنک ادیپ عمط
 امش زا یشاداپ و ما هدروآ ار قح ماغیپ امش يارب نم :هتفگ یم و هدوب وگتسار دوخ ِّتمُا يارب يربمایپ ره
 رس ودزا ارم يربمایپ قح وا هک تسامش رادیرخ و يرتشم دنوادخ هک متسه امش يامنهار طقف نم .مهاوخ یمن
 رکبوبا هک دنچ ره .رای ندید ،قوشعم ندید ؟تسیچ نم راک ِدزم .ایند نآ رد مه و ایند نیا رد مه ،تسا هتخادرپ
 ِهْبِش ِهایس ِگنس ایآ .دشاب نم دزم دناوت یمن وا رانید رازه لهچ اما ،تسا هدیشخب نم هب رانید رازه لهچ
؟دشاب َنَدعِ یتشهب دیراورم دننامه دناوت یم
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 شوه هب ونشب تمیوگ تیاکح کی
 شوگِ دنب دش عمط هک ینادب ات

 دوش نَکْلَا ،عمط دشاب ارک ره
؟دوش نشور لد و مشچ یک عمط اب

 رز و هاج ِلایخ وا ِمشچ ِشیپ
 رصب ردَنَا يوم هک دشاب نانچمه

 دوب رُپ قح زا هک یتسم رگم زج
دوب رح وا اه جنگ یهدِب هچرگ

 دش رادروخرب رادید زا هک ره
دش رادرُم وا ِمشچ رد ناهج نیا

582 یلا578 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
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 دوب رود یتسم ز یفوص نآ کیل
دوب روکبش وا ْصرح رد مرجال

 صرح ِشوهدم دونشب تیاکح دص
صرح ِشوگ رد یی هتکن دیاینرد

584 و583 تیب ، مود رتفد ، يونثم ، يولوم-

 . ددنب یمار شوگ هار هنوگچ عمط هک یمهفب ات یهد یم شوگ بوخ یشاب لقاع رگا ، میوگ یم وت يارب یناتساد
؟دشابهتشاد نشور یلد و مشچ دناوت یم یک عمط دوجو اب ناسنا دریگ یم شنابز دشاب راک عمط هک سکره
تدش هب دراد هک یعمط زا و هدرک هیهت شدوخ يارب رواب و درَد و یگدینامه زا يرابنا عمط رثا رد ینهذ ِنَم
 تسانانچ وا رکف و لقع و مشچ رد رز و لام ِعمط ، ماقم ِعمط ،دنوشن مک ای دنروخن  همدص هک دنک یم تبظاوم
 قح دوجو زا هک یسک رگم اهنت ،دنک یم درَد و مخز زا رُپ ار وا و دهد یم رازآ هظحل ره ار وا مشچ رد يوم دننام هک
 ،یهدب وا هب ار ایند ياه جنگ یمامت رگا هک تسا شوهدم ردقنآ هدش باریس
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 هار شنورد هب ار درَد و یگدینامه زا يا هّرذ و دوش یمن هدینامه اهنآ اب و دبسچ یم هن و دنک یم هاگن هن اه نآ هب وا
 شرظن رد يا هدرُم هشال دننامه ناهج نیا و هدش باریس و رادروخرب قح لامج زا وا دید و زکرم نوچ ،دهد یمن
.دوش یمن بلج اه نآ هب شا هجوت و تسا

 هدرک ادیپ هک یصرح و عمط رثا رد هرخالاب ،دوب روضح يداش و یتسم زا رود وا يداش هک ام ِناتساد یفوص اما
 نیا :هکدنتفگ یم شیارب مه ناتساد دص رگا .دوب هدروخ ار عمط و صرح بیرف و هدش روک روک بش دننام ،دوب
 نامشچ ندرک یشوخ ِعمط نوچ ، تشادن يا هدیاف وا يارب و درک یمن رثا وا هب اهربخ نیا زا مادکچیه تسوت رخ
.دوب هدرک روک ار وا

جرک زا متسه دادح ، مارتحا و رکشت اب
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       غارچ جنپ

.روضح يرایشوه تشک ،لوا تشک :لوا غارچ

               هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
هلا هتشک نآ دَیور رَب تبقاع

        تسخن تشک رب دیراک ون تشک
تسرد لوا نآ و تسا یناف مود نیا

          تسا هدیزگُب و لماک لوا تشک
تسا هدیسوپ و دساف یناث مخت

1059 ات1057 تایبا ،مود رتفد ،يونثم
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 هدینامه دیدج ياهزیچ اب هرابود ام و دنتفا یم اه یگدینامه .میدش هدینامه اهزیچ اب و میدمآ ناهج نیا هب ام
 نیا ینهذ نم تیرومام اهنت یلو .میشخب یم توق ار تسا یمهوت ینهذ نم نامه هک مود تشک و میوش یم
 يرایشوه ویگدنز ینعی لوا تشک سنج زا هکلب میتسین لفآ و ینهذ نم ام هکنیا هب دنک هاگآ ار ام هک تسا
.میوش هدنز ادخ یناوارف و تیاهن یب هب دیاب و میتسه روضح

.تسا يدیدج راک رد هظحل ره رد یگدنز ای ادخ :مود غارچ

      درآ ون هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ هویش ناز رتردان و رت نیریش
1227 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نیاقافتا فارطا رد دیاب ام و دنک دازآ ینهذ نم تسد زا ار ام دهاوخ یم يدیدج هویش اب هظحل هب هظحل یگدنز
.دنک هدنز شدوخ هب و دهد ناماس ار ام یگدنز شدیدج هویش اب دناوتب یگدنز ات مینک زاب اضف هظحل
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ریغص باب :موس غارچ

       ریغصِ باب ،رد سدق یسوم تخاس
ریحَز موق رس دنرآ دورف ات

                 زارفرس و دندُب ناراّبَج هکناز
زاین و تسا ریغصِ باب نآ خزود

2997 و2996 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 مخار تسا هدننک تمواقم و شکندرگ هک ینهذ نم رس دیاب ام و تسا ریغص باب هظحل نیا رد يدادیور ره
 و مینک ربص و رکش .میوش میلست روضح اب و مینکن هزیتس هظحل نیا قافتا اب و مینک زاب ار اضف ینعی مینک
.میوشن درد راچد ات دنک راک ام يور ناکف نک و اضق میراذگب
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نیرق :مراهچ غارچ

                 وا يوگتفگ و لوق یب نیرق زا
وا يوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

2636 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

              اه هنیس رد اه هنیس زا دور یم
اه هنیک و حالَص ناهنپ هر زا

1421 تیب ،مود رتفد ،يونثم

ادََشک نیرق ِيوس ار نیرق هک نآ رایب
ادََشک نیمز ِبناج کلف ز ار هتشرف
228 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 ییاه ناسنا و ادخ اب سپ .دنک یم ذوفن رگید هنیس هب يا هنیس زا ،تبحص نودب درد شاعترا و یگدنز شاعترا
 تیاهن یب ویگدنز هب مه ام ات میوش نیشنمه ،دنا هدش هدنز وا تیاهن یب هب هک زیزع يزابهش ياقآ و انالوم نوچ
.میدرگ هدنز نآ

ییاشگ اضف : مجنپ غارچ

           طاِسب ام رهب درتسگ قح مکح
طاسبنا قیرط زا دییوگب هک

2670 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 رد و هتفگ رهرد و مینک ییاشگاضف هظحل ره هک هدرک مکح ام هب ادخ و تسام یلصا راک ییاشگ اضف هب لاغتشا
 رد ار مشخ وسرت هلمج زا یفنم تاناجیه ضابقنا هک .ضابقنا اب هن مینزب فرح طاسبنا قیرط زا ادخ اب ،لمع ره
 رد هداتفا هلت هب یگدنز نیا دناوتب دنوادخ ات مینک مدع ار نومزکرم و مینک زاب ار اضف سپ .دروآ یم دوجوب ام
.میوش هدننیرفآ و دشوجب نامدوجو قامعا زا ببس یب يداش و دنک دازآ ار اه یگدینامه
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قشع نایاپ یب يایرد زا تسیبآ نخس نیا
دنک ناج ار اه مسج ،دشخب بآ ار ناهج ات

729 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ناوارف ساپس اب

شیرتا زا رپهش
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