زن حارث
در تعزيهء طفالن مسلم
ايا مطيٌ زىٌ ذُ٘ ــــس اظ غـــٌ ٍؽيٌ
تٔ تْـــگ آٍـــسٓ اظ زاغ ٗ ٍاتٌ ٍؽيٌ
تفـــــس ـٖيس ٍؽـــــيٌ ّساٌّ اي غفّاض
چٔ ــــــس زٗ طفــو غطيثؿ تٔ حاىت افگاض

ذسا ت٘ ضحـــٌ َّا تط زٗ طفيل ظاضؾ
چ٘ ـس ـٖيس پسضـاُ تف٘ ٍسزماضؾ
ايا مْيع تطفتٔ اؼت صثط ٗ طاقت ٍِ
چگّ٘ٔ ؼـط تٌْٖ تٔ تؽتط فطاغت ٍِ
ايا مْيع تساُ گفـتٔ اؼت ٗقت صالت
تگيـــــط ظطف ت٘ ضٗ مُِ تؽ٘ي ـــط فطات

تيـــاض آب مُْ٘ تا مٔ ٍِ ٗض٘ ؼاظً
زٍَي تٔ شمط ذـــــساّٗس گاض پطزاظً
تگيـــــط ٍقْعــــٔ اظ ٍِ مٔ ٍژزگاّي ت٘ؼت
َٕيِ ٗؼـــــيئ ّجـــاتي ظ ظّسگاّي ت٘ؼت
تسٓ ّفـاُ ت٘ تٔ ٍِ آُ زٗ طفو غــٌ ظزٓ ضا

مجـــــا ٍناُ تَْ٘زّس گ٘ مجـــــا ٍأٗا
آقا زاده ها سالم
ؼالً ٍِ تٔ ـَا اي زٗ قَطياُ جْاُ
ــــسيس اظ چٔ ؼثة ظيط ايِ ـجـــــط پْٖاُ

تيــــاٗضيس مُْ٘ ضٗ تؽ٘ي ذأّء ٍِ
صــــــفا زٕيس ظ ّ٘ض ذ٘ز آـيأّء ٍِ
ٍؽـــاظيس ذ٘ف اي ّ٘ض زٗ چفـــَاُ
ــــــَا ضا ٍي مٌَُْ چُ٘ گْج پْٖــــاُ
طعـــــاً حاضـــط ُتَ٘ز جاّا تْ٘ــــــيس
ظ تاب تفـــْگي مَتـــــط ذطٗــــــيس

آتئ  :تاٗه
فطاغت  :آؼ٘زگي
غسّاض  :تي ٗفا
ٍعجط  :ضٗؼطي  ،چاضقس
ٍيث٘غ  :جأٍ  ،پ٘ـاك

فــساي ؼـــــطٗ قــس ٕـــــط زٗتاتاُ
اىٖــي آّــنٔ ٍـــِ گطزً فـــــساتاُ
زىٌ ؼـــــ٘ظز تــٔ حـــــاه ٍازضتاُ
مٔ آگٔ ّيؽـــت اظ چفـــــٌ تَطتاُ
اگط زاّؽتي آُ ٍحــعُٗ ّاــــــاز
تٔ مي٘اُ ٍي ضؼاّسي آٓ ٗ فـــطياز
َّاييـــــس صــــثط  ،قطتاُ ؼـــط ِتاُ
تفـــــ٘يٌ گيؽــــــ٘اُ عْثـــــطتاُ
ظ گطز ٗ ذاك ضٓ اي ذ٘ؾ غـــعاالُ
غثـاض آى٘زٓ گفـــــتٔ زض تيـــــاتاُ
+
اي مْيـــعك طفـــــت آٗض زض َتطًَ
تا تفـــــ٘يٌ ص٘ضت ايِ طفـــيناُ
تي پسض تُ٘ ذسايا ٍفـــــنو اؼت

ٍي ظٌّ ــــــأّ تٔ ظىفـــــاُ ــــــَا
اي ذـــــسايا تط يتيَـــــاُ ضحـــــٌ مُِ
ٍي ضؼــــس حاضث مْيــعك ،اي ذــــسا
ٍِ َتطًَ زض ذـــــأّ پْٖـاّفاُ مَُْـــــٌ
مُْ٘ تؽـــــتط ُتَ٘ز حاضط تر٘اتيـــــس
مٔ اظ تي ذ٘اتي اّسض پيــچ ٗ تاتيـــــس
تر٘اتيـــــس اي زٗ طفـــــالُ عــعازاض
زٗ چفـٌَ ظيِ ٍصيثت گفتٔ ذّ٘ثاض
ضؼـــــيس حاضث َٕيـِ زًَ اي ععيعاُ
ــــــَا ضا ٍي مَُْــــٌ چُ٘ گْج پْٖاُ

حاضثا ايِ ٕـــــط زٗ ٍَٖاُ ٍْْــس
ّ٘ ضؼـيسٓ تط ؼـــــط ذ٘اُ ٍْْــس
ضآ ضا گــــٌ مطزٓ ايْجـــــا آٍسّــس
ذــــــأّء ٍا ضا پْــــــآ آٗضزٓ اّــس
پايفـــــاُ پُط آتئ پُط پيـچ ٗ تاب
ضـــعف مطزّس ضٗي آٗضزّس تٔ ذ٘اب
ٍٖطتاّي مُِ تٔ ايفـاُ تا ذ٘ـي
مػ ّگطزؼت زض جٖاُ ٍَٖاُ مُفي
ذــأّ ات ٍِ زؼت پا ؼ٘ظاّسٓ اً
مطزٓ ذسٍت ذُ٘ زىٖــا ذ٘ضزٓ اً
ٍِٖـط ذ٘ز ضا ٍي مٌَُْ تط ت٘ حاله
تگصض اظ ايِ م٘زماُ ذُـــــطز ؼاه

مجا ت٘زي تَُ٘ز حاىت چْيِ افؽــــطزٓ اي ـٕ٘ط

پايان

مجـــا ت٘زي ت٘ اي حاضث مٔ ضذؽاضت غثاضيِ اؼت
زٗچفَاّت پُط اظ ذُ٘ تيٌُْ ضّگت چ٘ ٍفگيِ اؼت
ظ چٔ حاىت پطيفاُ تاـــــس ضٗيت چ٘ غَگيِ اؼت

اىٖي م٘ض گطزز ٕـــــط زٗ عيْــــٌ
ــــــَا ضا تا چْيـــــِ حاىي ّثيٌْ
تٔ چفــــــٌ گط ظّسٓ ٍاّسً ٍي ضؼاٌّ
اىٖـــــي آّنٔ ٍـــــِ ظّسٓ َّـــــاٌّ
+
تيـــا حاضث حيـــا اظ ٍصطفي مُِ
تٔ ٍطغاُ حــطً مَتط جفـــــا مُِ
مؽي زض ذأّ ٍَٖـــــاُ ضا ّنفـــــتٔ
مطاضاً زض مــــــالً حـــق ّ٘ــــــتٔ
مٔ تط ٍَٖــــاُ ٍحثت ٗاجة اىفطض
ج٘اب حق تٔ ٍحفـط چٔ مُْي عطض
حـــــاضثا ينسًَ ت٘ تْفـــيِ اظ ٗفا
تا تگـــــ٘يٌ ؼـــــطگصـت طفيٖـــــا

ت٘ ضا چٔ ماض تٔ اٗالز عتطت اطٖـــاض
مُْي ظ ذ٘يؿ ضؼ٘ه ِ ذساي ضا تيعاض
ّر٘اّسٓ اي ت٘ قــــطآُ ِ آه پيغَثـــــط
ّ٘ــــتٔ اؼت " فَاٍَا اىيَتيٌَ ال تَقَٖط"
ّٖاضت حاضـــط اؼت اي ظـت مطزاض
تيـــــا تْفـيِ تر٘ض اي ـً٘ غـــــسّاض
ذـــــسا آتؿ تثــــاضز تط ؼــــط ت٘
َضَٗز تاز فْــــــا ذامؽـــــــتط ت٘
مجـــــا ت٘زٓ پي٘ ٗ ترـــــٌ ٍطغت
مٔ ٍـــِ ذ٘ز ذ٘ضزٓ زٗغ آضًَ تَط ِ ت٘
تگيط ـيفـــٔ ٍِي اظ مفٌ ت٘ اي غسّاض
ظ زؼت ٍِ تَْـــــا حاىيـا ت٘ ظٕطٍاض

ٕـــــط آّچٔ مؽة مُْي زض ظٍأّ اي غـــسّاض
ت٘ ّصف ٍِي ذطي ّصف زيگطؾ ؼـــيگاض

زگط تٔ فنط ٍِ ٗ ذأّ ات َّي تاـي
تٔ فنط چـــازض ٍيث٘غ ٍِ َّي تاـي
مٔ م٘زماُ ت٘ عـــــطياُ تٔ م٘چـــٔ ٗيالّْس

ظ ؼ٘ظ ؼــطزي ٗ گطٍي ٍساً گطياّْس
ؼـــــتاُ ظ ٍِ ّي قيياُ ؼتَــگط زه ؼرت

ٍياُ م٘فٔ ّثاـس ظّي چ٘ ٍِ تسترت
ايا ؼتَگط مصّاب اظ جٖــــاُ ؼـــــيطً
ظ حطفٖاي زضـتت َّ٘زٓ اي پيـــــطً
ّٖـــــازً ٍتّنآيت اي تساذتـــــط
فنْـــــسً تؽتطت اي ـً٘ مافط
چــــطا تا آه حيسض زض ؼتيعي
تر٘اب اٍيـــسٗاضً تطّريـــــعي

[ ٌٕ ذ٘اّي تا مْيع ]

ٍا جــــــاي ٍازض اظ زه ذطٗـــــــــيٌ
تط پيـــــنطتاُ مفــــــــِ تپ٘ــــــــــيٌ
زض عـــــعازاضي اظ جــاُ تن٘ــــــــيٌ
تي ضحــــــٌ حـــاضث ٗاي ٗاي تط ت٘ زذيييٌ
[ ٌٕ ذ٘اّي تا مْيع ]

ذــساّٗسا زٗ طفــــالُ ذ٘اض ٗ ظاضّس
تٔ زؼـــــت ّاّجية اىيـــــٔ ٗ امـــــثط
[ ٌٕ ذ٘اّي تا مْيع ]

ذــــــسايا م٘زمـــاُ ٍـــــازض ّساضّــــس
ت٘يي ِّعــــــٌَ اىَُجية اىيـــــٔ امــــــثط

ظ ضٗي تاب ٗ ٍازض تـــي ّصـــــــيثْس
ظاىٌ  ،ايِ ٕطزٗ يتيَْس اظ غـــٌ زه زّٗيَْس
[ ٌٕ ذ٘اّي تا مْيع ]

زض ظٍاُ ت٘ َٕيفــٔ ظذـــــٌ زه ّاؼ٘ض ت٘ز
ٕيـــــچ ٗقتي ٍِ ّسيسً جاٍــٔ ٍِ ج٘ض ت٘ز

گآ چازض زاــــــتٌ پاي تطْٕٔ ت٘زٍي

تطحـــٌ مُِ ىعيــــِ تط ايِ يتيَـــــــاُ

گآ مففٌ ٍي ذطيسي ٍعجَط اظ ؼط زٗض ت٘ز
گآ ٍعجـَــط ٍي ذطيسي چازض اظ ّ٘ پاضٓ ـس
ٗصــئ اؾ ضا ٍي ذطيسي زائَاً ّاج٘ض ت٘ز

ت٘ ضا يل اٍفـــــثي ت٘زّس ٍَٖـــــــاُ

ذ٘اؼــتگاضي ٕـــــٌ مٔ چْستاض آٍسي

ظاىٌ  ،ايِ ٕطزٗ يتيَْس اظ غـــٌ زه زّٗيَْس
ظاىٌ  ،ايِ ٕطزٗ يتيَْس اظ غـــٌ زه زّٗيَْس
[ ٌٕ ذ٘اّي تا مْيع ]

اي زٗؼـــــــتساضاُ اظ زاغ طفــــــالُ
ضيعيس اــــل ٗ ذُ٘ اظ زٗچفَــــاُ
يا ضبّ ضحـــــَي تط ايـــِ يتيَـــــــاُ
تي ضحــــــٌ حـــاضث ٗاي ٗاي تط ت٘ زذيييٌ

ٍِ ت٘ ضا ذ٘إاُ ّث٘زً ضٗ تتط اظ ظٗض ت٘ز

ّثاــــس ايِ ذطٗؾ ٗ آٓ ٗ غ٘غا
تساُ اي ٍَـــــطز اّسض ذـــــأّء ٍا
صـــــساي تچٔ ٕا تيْي عياُ اؼت
تساُ اظ ذـــــأّء َٕؽايگاُ اؼت
تر٘اب اي ٍَطز اظ چــٔ تي قـــــطاضي
چٔ ضخ زازٓ مٔ آضاٍـــــؿ ّساضي

صـــــسا اظ ذـــــأّء َٕؽـــائ آيس
صـــــسا اظ جْثـــــؿ گٖـــ٘اضٓ آيس
مٔ زض ذ٘اتْــس ٍازضٕاي ايفـــــاُ
تطاي ــــــيط ٍي ؼــاظّس افغـــــاُ
[ ٌٕ ذ٘اّي تا مْيع]
پطزٓ اظ ماضً فنْـــــسي اي فيل ضؼ٘ا ـَ٘ي
ضيفــٔ اً اظ تيد مَْسي اي فيل ضؼ٘ا ـَ٘ي

حـــــاضث ايْٖا ٍيَٖاّْــــس ٍيَٖاُ
زيفة اّسض ذــــــــأّء ٍا آٍسّس
حـــــاضث ايْٖــا ضٕگصاضّس ضٕگصاض
ٕــــط زٗ ٍي گفتْس يتيَيٌ ٍا يتيٌ
آّقـــــسض زاّــٌ مٔ اّــسض ٍاتَْـــــس
ٕط مٔ ٍي تاـْس اظ ايفاُ زضگصض

ٍيَٖاُ ضا مػ ّنفتٔ اي پييـــــس
اي ذسا اظ ايِ ىعيِ زازً تگيــــط
ضؼاّسي اي فيل تط عـــطؾ زٗزً
عجة ٍَٖــــــاُ ّ٘اظي ٍِ َّ٘زً
ضؼــــــاُ ٍطگ ٍطا اي حيّ زاٗض
ّثيـــــٌْ ايِ زٗ طفالُ ظيط ذْجط
اىٖــــي م٘ض گطزً اظ زٗ زيسٓ
چ٘ ٍِ ٍَٖ ،اُ ّ٘اظي  ،مػ ّسيسٓ
اگط پطؼـــــس ظ ٍِ ظٕــــطا ظ طفالُ
چٔ گ٘يٌ اظ ذجاىت اي عـــعيعاُ
[ ٌٕ ذ٘اّي تا مْيع ]

ٍعُ حــــاضث مٔ ايِ طفــــالُ يتيَْس
ظاىٌ  ،ايِ ٕطزٗ يتيَْس اظ غـــٌ زه زّٗيَْس

