
۱

 هدازدنخا ىهسوم د
موحرم دمحم ضيف الم

 يچ و تخو هغد ،يرل تيمها هراك يك تضهن هپ يبژ وتپ د هرود ناخيلعرېش ريما ترضحيلعا د
 هروپ هت يبژ يلپخ ترضحيلعا هغه وا ،هوس لخاد لوډ يمسر هپ يك وتاليكشت يركسع وا يكلم هپ هنومون وتپ
.هدولرد هجوت

 ريما موحرم د يچ ورل ءارعش وا لاوكيل ه ږوم وا هـللاپ هبژ وتپ مه وواملع ونتپ يك وتخو ېد هپ
.يد يوس اديپ هتسورو رصع رت ناخ دمحم تسود

 هدازدنخا دمحم ضيف الم موحرم دولرد ېي ماقم ړول يناحور وا ترهش رېډ يچ هخ وواملع وغد هل وي
.دولرد ترهش بحاص دنخا هپ يهسوم د ېك وكلخ هپ وا و يهسوم د رول د يچ ئد لېخ نيسح

 وروهشم د نطو د ېي ليصحت وا ،ىكوز يك ودودح هپ )ـه۱۲٥۰( د ىس يناحور وا ملاع موحرم اد
 رېډ وا ،و ىس دهاجم ىد ،و داتسا ېي بحاص روفغلادبع الم ملاع روهشم تاوس د ،و ىك يك هقلح هپ وواملع
 ينطو هپ وا و هركفمه وا راكمه وا ىرلم ،دنخآ نيدلا مجن الم موحرم د ،هدولرد ېي نيصلخم وا ناديرم
.هدولرد هخرب مه ېك وتادهاجم

 هراك نا ىا ره يك تايح هپ ىود د هزيرغ اد وا ئد ىوق رېډ سح هاوخ لالقتسا د ونتپ د
 هپ ۍدازآ د لت يوك ېي ينامجرت وا يد يكډ هخ وتاساسحا د وماوع د يچ ېران وا ۍنل يلم ىود د ،يوك
.يېك هراك يك هننمن هپ لالقتسا د مه تاساسحا وواملع وا وناهوپ وا وصاوخ د ىود د ،يو يك ولياتس

 ل سرد وي ينتاس د لالقتسا د وا يوك هراك سح كاولپخ د تلم ېد د يچ هخ وراثآ وغه هل وي
 وتپ د وا ىوس لدنوم ىعس هپ كاوژپ يلغا د يك ورو ېد هپ يچ ئد باتك وي بحاص الم د يهسوم د يېك
ئد ىوس يدنوخ يك هناخباتك هپ ينلو.

 ل اوخ يرعش وا يلم فلم موحرم د وا نساحم باتك ېد د يك ل هپ وريهاشم وا ووارعش ونتپ د هتلد هز
ه ريس هن رېه اچ د وا يس هزات داي رعاش يلم ېد د يچ ،مودن.

 ـه۱۳۳۷( هپ هخسن اد ،يرل يكيل )۱۲( ېي خم ره ،ئد هخم )۱۳٥( ،يېمون "نيدهاجملا هضور" باتك اد
 د ېي بتاك يچ ،هد ېوس لك هراپ هل يزلپوپ ناخ ليعمسادمحم ءاملعلا بحم د طخ هپ يمون ناضمر د )ق
 هنطلسلا بيان ناخ هلارصن رادرس موحرم د ناخ ليعمسادمحم وا ئد يلك د دابآ مالسا د ېرد د نشيلا د نامغل
.و رظان

 ىوس مظن يونثم نل وتپ هپ وا ىوس لك يك قيوشت هپ داهج د اوخ هل موحرم فلم د ًاساسا باتك اد
 يلغار يك قيوشت هپ داهج د يچ ثيداحا وا هنوتيآ كرابم هغه فلم موحرم ،يېك هتيب رز مين وي ًانيمخت لو ،ئد
.يړوار يونثم هپ همجرت هموظنم وتپ ون هتسورو ،يوك همجرت ېي رثن يسړاپ هپ وا ،يلخا ار وي وي يد

: يېك عورش يساد باتك
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: يياو يساد اوخ هد د مه وا يوك هنياتس ناخيلعرېش ريما د وا نايب ولكيل د باتك د هتسورو

 يچ يېمولعم يساد وا يوك هخ انيو هل موحرم ريما د انب باتك د بحاص الم موحرم لوډ ېد هپ
 انيو ريما د وا يس متخ هچابېد هغد يچ هك ،ئد ىك مظن اوخ هل هغه د رما هپ ريما د هد باتك اد ًاصوصخم
: يوداي يساد نا بحاص دنخا موحرم ون يس هصالخ

 ،ئد ناور مه وا هناملاع رعش وا انيو بحاص دنخا موحرم د ،يېك عورش دصقم لصا باتك د لوډ ېد هپ
.يوك لوډ ه هپ يك مظن وتپ هپ همجرت وتايآ د ميظع نآرق د وا يياو ه هبژ يرعش هپ دصقم لپخ

: يياو ىا وي الثم ،يموم هيلح يغيلبت وا يار مه نيماضم يقالخا ىا ىا يك باتك هپ

زيچ ره هپ ئد رداق يچ
نايب هپ اك هوپ ېي ايب
وقياقد د اك راهظا

زيزع ىول د همان هپ
ناسنا يدناك اديپ ىد
وقياقح هپ ملاع يش

مي يعاد مالسا مامت د
هنوفينصت يك داهج هپ
ناسآ وتپ يسراف هپ
يك نآرق هپ يد دراو يچ
هوش ريرحت يسراف وتپ هپ
هماع و صاخ رت يسر و
اك برط ثيدح تايآ هپ
يش ناغفا دا هب وتپ هپ
هك يوق مالسا لك يد مه
"يلعرېش" هپ يمسم
وناعباتم ترضح د
هت ترفغم و هلا د
وبارخا د ئد مزاه وا
ورارشا د ىكنووراوخ

مي يعاس رېډ يك داهج هپ
هنوباتك يك اچ رون
نايب ثحبم اد هك ام
يك ناش ېد هپ هنوتايآ
هوش ريسفت حضاو رصتخم
همامت يش ېي هدياف يچ
اك برع يكپ رظن هك
يش نابيسراف ښوخ يسراف هپ
هك يسروماږومز يد بر
يلجم نيد د ريما اد
ونانمم يياو يساد
هت تعاط وي يوش اديپ
وبابحا د ئد مصاع ىد
وراربا د ئد راددم

اعد هل هدورد هل
 دمحم د شوب هقلح

انث هل هدمح هلسپ
دمحم ضيف يياو يساد
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 هت داحتا وا يلاووي لو ىود وا ئد عبنم هناي قافتا د ونتپ د وا يلاووي د تلم لپخ د بحاص الم
: يېك لقنار و وي لوډ هپ ېنومن د هتلد يچ يرل راعشا هږاوخ يخرب يرېډ باتك د يك هرال ېد هپ وا يلوبار

 يونايب بتارم يتاس تكلمم وا يو هتارپ دحرس رپ يچ وكلخ وغه وا ويكنوتاس د تكلمم د بحاص الم
: يياو ،يوك هراك يك مالسا هپ هبترم هړول تيركسع د وا

وتاوهش هپ هكم تبغر
هك زېر رېډ هداسف هل
هريبك هك يو كمك هك
هناميا هل يساب ىس

وتاهبش هل هك زارتحا
هك زېهرپ لت ههان هل
هم هان هريقح ه
هناج هان د فافختسا

ئد يلاو هد د هلا كاپ
يك نايز هپ ئش هپ عقاو يچ
يش ږوخ هب رطاخ نمد د
نت وي هكل ئش يساد
ئش دوصقم د يك بلط هپ
ئد اديوه هت ملاع لك
يش نجمغ هړاو لك تروص
مادنا ېد د تهج هپ
هريما هل ئك هم فالخ
نامرف هد د ئك لوبق

ئد يلاع هتريچ ره نموم
يك نايم لپخپ ئك هم فالخ
يش ږوك هب لامش ترصن د
نتلپ هك ېي اياعر
ئش دوجو وي هړاو همه
ئد اد تيصاخ دوجو د
يش نم رازا يچ مادنا وي
مارآ هن يو تحار ېن
هريبك رت هريغص هل
ناملسم هړاو يلك
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 ،يرل هړا تيركسع هپ ثحابم رېډ ېي هك ون ،ئد ىيا "نيدهاجملا ضور" مون باتك د بحاص الم
 يي قالخ وا تافص هغه ىا وي .يونايب لوډ ه هپ مزاول وا بادآ تيركسع د ون و ىس دهاجم مه ىد هلپخپ
 ،يوك كموك مه يك وتامولعم وا وقالخا يركسع هپ نطو د پاتك اد ون ،يد مزال هرس هرشم يركسع هوي د يچ
: يوك ريوصت ه هن تافص رشم يركسع ناملسم هوي د هنوتيب هغد الثم

هرورو يرو ېپش ېوي رت
ئد رتشوخ هن يش ره هل مه
يو رهو ېي هك رد ېي هك
همايص هل تشايم ېوي د
يك مادم بر د تدابع
يك رطاخ هپ يك هن رېت يه
يمورد ىد هت و تنج وخ
يدناك تمايق د ځرو بر و
يموم تمعن هړاو ېب مه
يش تاجن هت و هد هب اد
هن اتف هل نما هب يش

هرو ردنب رپ تماقا
ئد رتهب ناهج مامت رپ
يو ربنع ېي هك كشم ېي هك
هماهف ېا ئد رتهب مه
يك مايق ېي يك وپش هپ يچ
يك ردنب هپ يش م كو هك
يموم هب باوث ازغ د
يدناك تدايز ېب لمع ره
يموش هب بارش تنج د
يش تافو ببس ره هپ هك
هناطيش هل هك صالخ ېب ىادخ

يو روالد يچ دياب ىم
يو رارج يك ونوفص هپ
يو ركذم هرادنيد ه
يو حلاص يرل فاصنا مه
هك دادما هرس ركل هل
يو هن ليخب وا ملاظ مه
يو هن لفاغ هرادركدب
يو رنهاب يك راك لپخپ
يو هن ىودب ىلوخچوپ مه
يو ركاش بر د تمعن هپ
يو هن يغاب هن هلا هل
يو تسار تعاط هپ هلا د
يو يناج هن يروخ توشر هن
ربارب يو باتك هپ
هك ړوم يدنابرو نا لپخ ىد
هك رس هپ يرواخ روتخم لپخ

يو رسفا يچ يك ركل هپ
يو رارك يرل تعاجش
يو ربدم وا لقاع مه
يو حصان يرل يزوسلد
هك داد ه يرل تواخس
يو هن ليقث يو كالاچ تسچ
يو هن لهاج وا نجربك
يو ربخاب هركل هل
يو هن ىوخ دب هرامتس
يو رباص يدناك هن هتېت
يو هن يغاط هناطلس هل
يو تسار تمدخ هپ هاشداپ د
يو يناز هن يروخ بارش هن
رسارس ېي تموكح
هك لو تلود يچ هن يساد
هك رد هپ رد هړاو ملاع
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 يسه ېك باتك لپخپ ،ئد ىس وي نمږوخ درد هپ موق لپخ وا نطو لپخ د بحاص الم لوډ ېد هپ
 موق لپخ وا ،و هوپ جايتحا هپ رصع لپخ د ىد ون ،و ړا هت وربخ وغه موق هد د يچ يد يك لو حياصن وا ظعاوم
.ئد ىللبار هت تظافح لالقتسا د وا ينتاس نطو د لت ېي

 وا ،هد ېلكيل همتاخ هنارعاش يروپ هړز هپ هوي ېي بحاص الم وا ،ئد ىوس مامت )ق ـه۱۲۹۳( هپ باتك
ورو يلم لويياو يسه وا يړاوغار هت لمع ه :

 ملاع ييادخ ېد يچ ئس ىالومولعم يسات هخ ېد هل وا ېتسولو يړول وم ېنومن رعش د بحاص الم د
نوا ،دولرد ركف حالصا د ه نلوك يدناړو هبژ هلپخ هپ هت موق لپخ قياقح ېي ه.

 وا و هخ وناديرم وا ونا هتفاي ضيف هل ريپ روهشم د تاوس د بحاص الم يچ يد يوس لدېورا يساد
ك رېت يك وداهج ينطو وا نيقلت هپ قح د ېي رمع لوئد ى.

هلال امز هو ېنس د
هزيزع نا هل نموم هپ
هبوغرم لاق و ليق ره رت
ئد راز هلال هړاو هضور
يك غامد هپ هيوب رطع
يد ناحير لبنس نمساي
وغ ه وا ېړوغ لي
ئد نمس سرن ره نادنخ
ئد ناشف لكاك لبنس ره
يو روت هړز ېي هغاب ېد هل
ونال ېد هل دنوخ ئلخاو
ولبنس د ئلخاو ېچنغ
ئك يناوخشوخ يك نمچ هپ
ېك لوصو ېي هت ناوضر اتس
ېك بيبح امز يضار مه
ېك يلاو د ېي تنوعم
ېكرو تلود و هاج لابقا
هنادنخ يرل لت رت لت
ك نيچام نيچ رت رېت ېي لې
ېك رونم ېرپ نيمز ىور

هلاك يون ېرد هوس هود رز
هزيجو ه هوش هلاسر
هبوبحم لام وا لايع رت
ئد رازل هت وبيلدنع
يك غاب ېد هپ ئش  ئشار
يد نال هزات هفوش
يېل ميسن تنج د
ئد نمچ ره هيوبربنع
ئد ناشفا رطع بال ره
يو روخ رادرم اي هغراك يچ
ونالبلب ئك هم هفرص
ول ېد هل ئسوي ياپ
ئك ينارماك و شيع برط
ېك لوبق وك امز هبر
ېك بيصن امز راديد اتس
ېك يلاع تايار نيد د مه
ېكرو ترصن و حتف رفظ
هنابات هضور اد هبر
ېك نيچ بال ېي ماع و صاخ
ېك رطعم ېرپ ناهج لك
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 يبونج لباك د يك يهسوم هپ ىد يچ هد هراك ينود وخ ،مولعم ئد هن خيرات تافو د هد د هت ام يتسد سوا
.)۱(يرو رېډ كلخ ېي هت رازم وا ئد خ يك هقالع هپ رول د هت اوخ

.هنوخم ۳٤ -۳۲ ،ه ېمول ،لاك ش۱۳۲٤ ،هلجم لباك )۱(


