
  ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مانب

 

 روضح جنگ 875 همانرب هدننک هدنز لزغ

 

 هدش نایوپ نامسآ زا تسرَصرَص ِداب هچ نیا

 هدش نادرگرس و تسم يو زا یتشَک نارازه دص
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 ینورد و ینوریب تاقافتا قیرط زا هشکب نوریب یبلقت ینهذ نم زا و دنک هدنز شدوخ هب ار ام هکنیا يارب یگدنز

 یب داش و هدنز مینک توکس و میریگن يدج ار يزاب و میوش هجوتم ار نیا رگا و دناشکیم ناحتما هب ار ام راکفا و

 و ندرک اهر و نتشذگ زا ام رییغت ریسم ،میوشیم قرغ میوش تمواقم و هزیتس و شنکاو رگا و میوشیم ببس

 میلست ینعی نیا هک تسا زیهرپ و رکش اب مأوت هنارایشه درد ندیشک و ربص مزلتسم هک تسا تاقافتا نتفرگ يزاب

 دراو یتقو زا ام ،لک درخ هب دص رد دص لکوت ینعی تواضق و ندرک دب و بوخ نودب و ارچ نوچ یب شریذپ و

 ییاسانش ار اهنآ دیاب و میدش هدینامه يرکف ره و سک ره و زیچ ره اب و میدرک شومارف ار مدع زکرم میدش ناهج

 بقع دیاب و میوش یکی نآ اب دیابن داتفا هک یقافتا میشاب هجوتم دیاب ،میوش كاپ ات میراپسب یگدنز هب میلست اب و

 لثم يا یگدینامه ندوب میلست نیا اب و ،میزاسن تواضق و هزیتس اب ام ار يدعب هظحل ات میبسچن نآ هب و میشکب

 نیا هتبلا و ،دوشیم رترود ام زا يزیچ ره ای و اهردخم ،اهرواب ،لرتنک و ییامندوخ و منادیم ،رفنت ،مشخ ،صرح

 یتسکش رگا یتح ،انالوم نوچ یناگرزب تسد رد تسد و تسا رارکت و تموادم مزلتسم تاقافتا نتفرگ يزاب

 یب يداش و ادخ هب هدنز ات مینک تموادم نتفر هار نتفرگ دای يارب یکدوک لثم و میدرگرب هظحل هب زاب میدروخ

 طلغ دید ،ینیب نمشد ،ینیب هلئسم ،ینیب عنام زا دنک نامکاپ ادخ ات ربص دعب و ییاسانش لوا سپ ،میوش ببس

 یلصا شزرا و میوشیم لیدبت تروص نیا رد و نداد تسد زا ای و نتشادن سرت و ینیب مک و هدنیآ و هتشذگ

 .میوشیم هارمه لک درخ تساوخ و یگدنز اب و مینیبیم دوخ رد ار 	یگدنز

 

 

 داب ز یتشَک 	يهقرغ و داب ز یتشَک ِصَلخَم

 هدش ناجیب ودِب مه و تسدُش هدنز ودِب مه
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 دناوتیم روطنیمه و ادخ و یگدنز دوخ سنج زا و دنک ببس یب داش و اهر و دازآ ار ام دناوتیم تاقافتا و یگدنز داب

 رگا ،تسام اب میلست و تمواقم نیب باختنا و رایتخا لاح دنک یتخبدب و ینهذ ساوسو و راکفا رد دوبان و قرغ

 مینادیمن هک مینادب و میشاب هتشاد هنارایشه درد و ربص اب هظحل نیا قافتا شریذپ ،رکش ،زیهرپ ینعی میشاب میلست

 .میوشیم قرغ تیاکش و هلگ و منادیم ياعدا و هزیتس و تمواقم رگا و درد و یگدینامه زا دازآ

 

 

 وت ِرما رد سَفَن نوچ نادزی ِرما ردنا داب

 هدش ناوخ تَحدِم وت زو ،هتشگ مانشد وت ِرما ز
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 دیاب میبایرد ار دوخ يدوجو تقیقح و مینک یگدنز ار ببس یب يداش و هدش هدنز یگدنز هب میهاوخیم رگا

 و اه هتساوخ زا نوکس و توکس اب طقف و میسرتن تاقافتا زا و میریگب هدهع هب ار میلست و ییاشگاضف تیلوئسم

 کیدزن ادخ هب زور هب زور و دوشیم هدنز ام رد رکش ییاسانش نیا رطاخب و میوشیم هاگآ ینهذ نم ياه هتشاد

 .میوشیم رت گنهامه یگدنز اب و رت

 

 

 ناد ریدقت 	هِحَورِم زا فلتخم ار اهداب

 هدش ناریو ابو اب ،مَلاع ْرومعَم ابص زا
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 سپ میدیبسچ اه یگدینامه عاونا هب ام ،دنوشیم حرط اه یگدینامه زا ام ندرک كاپ يارب یگدنز ياهداب و قافتا

 هرابود نیارب انب ،ام تمواقم ینعی اهنآ لح يارب ینهذ شالت و ام تفلاخم و دوشیم حرط مه یفلتخم تاقافتا

 ،مینامیم راتفرگ درد هخرچ نیا رد میوشن هجوتم ام یتقو ات و دنک حرط رگید یقافتا ام يارب تسا روبجم یگدنز

 نارگید 	و دوخ ندرب الاب و اه ییامندوخ ،ماقتنا و هسیاقم و تداسح و رفنت و عمط ،لوپ هب صرح ،هطبار کی زا جنر
 یتمکح هجوتم دیاب دراد قح دیوگیم نهذ هک مه ردقچ ره هتبلا و اه یگدینامه زا رگید یلیخ و ندرب ریز هب ار

 يرایشه یگدنز يارب اریز تسام ررض هب اه ندیبسچ زا یلیخ اریز میوش میلست و میشاب دنادیم لک درخ هک

 .يزاب اه یگدینامه و یمسج يرایشه و يدج و همهم روضح

 



 

 رادم ناهنپ هِحَورِم ،يدومن بَر ای ار داب

 هدش ناکاپ 	يهنیس ِغارچ ندید هِحَورِم
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 هک مینیبیمن ار ناکف نک و اضق ،مینیبیمن هدرک حرط ار قافتا هک يدنوادخ و مینیبیم ار قافتا طقف ینهذ نم اب

 اب قح رهاظ هب رگا یتح میزادنایم ار ندرک لرتنک و هزیتس میوش هجوتم رگا و هنکیم راک ام ندش هدنز يارب

 رد دص لکوت اب و مینکیمن رصقم ار نارگید و مینکیم شوماخ ار تواضق و میرادن یسک هب يراک مه زاب تسام

 کی ار میلست و میدرک ادیپ هار دنوادخ شوغآ هب اریز دناسرت یمن ار ام نداد تسد زا میسرتیمن يزیچ زا دص

 .ینهذ نم فرط زا یلمع ار عافد و ندرک تباث و ندز اپ و تسد و تمواقم و مینیبیم یهلا لمع

 

 

 تسَرَپ تروص نیقی دشاب ،ببس وا دنیب هک ره

 هدش ناد ینعم ِرون بِّبسم وا دنیب هکنآو
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 روما و دنشاب دیابن تاقافتا هک هنکیم رکف ینهذ نم اما تسا ام ندرک هدنز و میلست يارب یببس هظحل نیا قافتا

 رد الثم دوشیم قافتا سنج مه و دزادرپیم هزیتس هب قافتا اب نیاربانب و دنوش حرط دهاوخیم وا هک يروج دیاب

 ار ینهذ نم و درادیم هگن ماقتنا سح تروص هب لد رد هشیمه ای و دنکیم لثم هب هلباقم یسک نیهوت ربارب

 و زیهرپ و ربص و رکش اب و هدیشک بقع قافتا زا و هدش میلست میوش هجوتم رما نیا زا یمک رگا اما دنکیم گرزب

 و مینک ییاسانش ار یگدینامه ندروآ تسد هب و نداد تسد زا و میوش ادخ تسد رد تسد هنارایشه درد ندیشک

 .میوش لیدبت ببس یب يداش هب درد ياج هب و مینک ییاسانش ار دوخ یلصا سنج

 

 

 ییهَّبَش ِيوزرآ زا دنهد ناج تروص ِلها

 هدش نازرا اهِّرُد ینعم ِرحَب ِلها ِشیپ
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 یگدنز و هنیبیمن یگدنز ار نارگید و دوخ هنیبیمن يزیچ مسج ریغ و تسا لوغشم راولسلسم راکفا اب ینهذ نم

 ار روضح ینعی نیا و تسین یگدنز نتشاد اما ،دنادیم زایتما ار اهنیا و دنادیم نتشاد رتشیب و رتهب و نتشاد رد ار

 ،تباقر ،ماقتنا ،صرح زا تسا نیب مدع دید و یگدنز هب هدنز هک یسک اما ،ندیرخ ار درد و ندرک ضوع مسج اب

 .تسا یفاک شدوخ و تسا هدش ادج اه یگتسباو و ییامندوخ

 

 

 دنُک ناشیز اهلقَن ،نادرم ِكاخ دِّلَقُم دش

 هدش ناشیا ریز ِریز ،هدرک شوماخ رگد نآو
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 یسک و هشیم يدنمدرد و يدنک ثعاب و هبسچیم هنکیم قلخ و هنیبیم هک يزیچ ره هب و تسا دلقم ینهذ نم

 دوخ لام و هبسچیمن زیچ چیه هب تسا هدیشچ ار ببس یب يداش معط و هتخانش ار ینهذ نم و تساشگ اضف هک

 اضر و نوکس و توکس اب و ،هشیم ادج وا زا تداسح و رفنت و هسیاقم و ییامندوخ و صرح نیارب انب و دنادیمن

 لکوت و دص رد دص میلست ،دشاب هک اجک ره و دراد هک یطیارش ره اب دنکیم یگدنز طقف یگدنز فیصوت نودب

 نیب دیابن و تسا مسج شدوخ رکف هشاب نامدای و طرش و دیق یب میلست و دریگن رارق ادخ و ام نیب یچیه ینعی

 .هشاب ادخ و ام

 

 
 دیچبیم هضارُق ،هدنیوپ تشاد هَر رب مشچ

 هدش ناک رد نونک نیب ار هَر ِنیچ هضارُق نآ
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 و توکس رد ار یگدنز هکنیا ياج هب و مینک یگدنز میهاوخیم ار اه یگدینامه و میتسه ادگ ینهذ نم اب ام

 و درد تلع و میدرک شومارف ار یلصا ندعم و میدرک ناهج هب دودحم ار دوخ مینک یگدنز یتیاهن یب و نوکس

 و دوبن یفاک دوب ام يارب مه یسمش هموظنم لک رگا یتح و ،تسا نیمه ام ياه يراکبارخ و راولسلسم راکفا

 يزیچ نتشاد و نتساوخ زا لبق میدش هجوتم ار نیا یتقو و ینهذ نم تیصاخ تسا نیا و میتساوخیم رتشیب زاب

 و یگدنز ریسم رد ای ؟سوه و عمط و صرح يارب ؟مهاوخیم ار نیا یچ يارب میسرپیم دوخ زا و مینکیم ربص

  ؟ینهذ نم نودب

 



 

 شیوخ ِنامیا رب میزرل ،هچب رب ردام وچمه

 ؟هدش نامیا رَس هب رَس ِفیرظ نآ دزرل هچ زا
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 رد ههبج و هشیم تمواقم و هزیتس و رواب هب لیدبت نیاربانب و هدب تسد زا ار دوخ نامیا هک هسرتیم ینهذ نم

 ،هدشن مدع زونه و تسا یمسج نامیا نیا و دزادرپیم ییامن يونعم و ینارنخس هب و هریگیم نارگید نیهوت ربارب

 .هنزب همدص ادخ هب هنوتیمن یسک اریز درادن عافد و تظفاحم هب يزاین یگدنز و ادخ اما

 

 
 يرکشلرَس ِمغ رد يزادُگیم یهام وچمه

 هدش ناطلس مَشَح یب ،یباتفآ نوچ تمنیب
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 یگدنز اریز تسا يراکبارخ و ندرک فلت یگدنز نیا و تسا تمواقم و شالت رد یگرزب و یسیئر يارب ینهذ نم

 الاب و ینهذ نم ندرک کچوک و ندرک اهر ،تشذگ ،توکس هجوتم رگا و مینکیم دوبان و کچوک ار روضح و

 لابند و مینکیمن بوخ و دب و میهدیم قشع و میباتیم یسک ره هب و هدش نشور و مرگ باتفآ لثم میوش ندماین

 یسک اب و تسا يدرف رییغت میوشیم هجوتم هک اریز میوریمن ندرک عمج رادفرط و ییامن يونعم و ییامندوخ

 .دشابن یتقو دیاش ،میراذگیم دوخ يور ار هجوت و میرادن راک

 

 
 شمخ ؟شتآ رب تسا ناهرب دود ییوگ دنچ

 هدش ناهرب و هتشگ شتآ دودیب تمنیب
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 دهعت اب دیاب هکلب دش روضح هب لیدبت و تخانش ادخ هشیمن شیاهدیلقت و اه منادیم و اهرواب و ینهذ نم دید اب

 یتقو 	،دوش هتخادنا میهد هزاجا ربص و هنارایشه درد ندیشک اب و درک ییاسانش ار 	یگدینامه زکرم ندرک مدع هب
 هک یتقو و میوش كاپ رکش و هنارایشه درد ندیشک اب و هتشاد شنکاو زا زیهرپ و ربص و میلست میتسه نیگمشخ



 نودب میراپسیم یگدنز هب ار یگدنز و میوشیم یگدنز دوخ میدش منادیم و یفاب هفسلف چیه نودب و میدش یلاخ

 .یباتک باسح چیه

 

 

 وگب ،ناویک تَرَس رب ددرگ دنچ و تشگ دنچ

 هدش ناویک ِرس رب احیسم نوچمه تمنیب
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 ای و هدنز یگدنز هب ار ام شتایوتحم اب دناوتیمن ینهذ نم ینعی تسین رتگرزب مدع زکرم و یگدنز زا يزیچ چیه

 رکف هب یهار ره زا زور هب زور و میدیرفآ ار ینهذ نم نامدوخ ام و ،ریخ ،دشخبب تیاهن یب یقمع و دنک داش

 نم میراد هک مینادیمن و میتسه دوخ غیلبت و نارگید بذج لابند هب تنرتنیا اب یتح میتسه نآ ندرک گرزب

 رد ار تسد و مییآیم نوریب ینهذ نم زا دهعت اب میوش هجوتم یتقو و ،مینکیم فلت ار یگدنز و گرزب ار ینهذ

 باترپ ادخ شوغآ هب حیسم نوچمه و میوش لصو ات میهدیم دنتسه لصو ادخ هب هک انالوم نوچ یناگرزب تسد

 نتخادنا ،هدننک کشخ و لفآ ياه سوه نتخادنا تسا اه یگدینامه نتخادنا یکی یکی مزلتسم نیا و میوش

 ثعاب و میتشاد ار نآ ساوسو و دنکیم بذج دوخ هب ار ام هک يزیچ ره و اه منادیم و ییامن يونعم ،صرح

 لرتنک و رواب لثم ،یتداسح و هسیاقم لثم یصقن سح و ترسح لثم ،يا هنیک و ماقتنا لثم دوب ادخ زا ام يرود

 .رگید ییاهزیچ یلیخ و یندرک

 

 

 رایب نآ و رایب نیا هک نم ز وج هبیصَن يا

 هدش نآ و نآ و نآ و نیزا هتسَر تمنیب
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 نیا و دهاوخیم مه رتهب و رتهب و رتشیب و رتشیب و دهاوخیم یگدنز یقافتا و يزیچ و سک ره زا ینهذ نم

 عورش و میوش هجوتم فال و فرح نودب رگا و دوشیم هدننک کشخ و هدننک هناوید و راو لسلسم راکفا بجوم

 زا رگید و هتخادنا ار ییادگ ،هشیم يراج ام رد یهلا و ببس یب يداش و هدش كاپ مینک زیهرپ و ییاسانش هب

 .میتسه یفاک طیارش ره رد دوخ يارب دوخ هتشادن مارتحا و لوپ و تبحم عقوت نارگید

 

 



 

 وگرایسب ِقطان دِبرَعُم ِتسم يا نک سب

 هدش نازیم يهفک نوچ نایوگ ِشوماخ تمنیب
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 نتشاد يارب و ،شهاوخ و بارطضا و سرت زا رپ میتسه هنهک ياهرواب و يدیلقت شناد زا رپ ام اه یگدینامه اب

 میوش هجوتم رگا و ،ییامن يونعم و ییامندوخ هب الثم میبسچیم يا هلیح ره هب اهنآ ندادن تسد زا ای و نارگید

 یم دوخ ریگرد ار ام هک یتاقافتا و راکفا زا نیا زا دعب و میشاب یفاک دوخ يارب و میوش هنیآ و وزارت نوچمه و

 مینک زیهرپ نارگید بلج و ییامن يونعم و ینارنخس و فال زا و مینیبب یگدنز يزاب ار اهنآ و میریگب هلصاف دننک

 ینارنخس هن تسا شاعترا لصا میشاب هجوتم و ،دنکیم فلت ار یگدنز و دوشیم گرزب هار نیا زا ینهذ نم هک اریز

 .میوش یم یگدنز و ادخ هب هدنز تقونآ و ،ندرک داجیا هلصاف و ندز فرح و

 

 همه زا ساپس اب

 نارهت زا یلع

 


