انام  :مرتمان

ّ
عمر ابن سعد ابن ابۣی هقاح

تف  :گرمۣی  ،حراثت

رد تعزیوء حبیب ه ص
ملم

ج ّماثه  :ستر ئندثه
ِخیعه  :ناة
ّرداعو  :فنا
ثئة  :گمان
سزثه  :خشمیاک
طمطراق  :نمابش شکهه ه رالل
ّ
ِعمرانی  :منسهت یو عمران کو نام ابهطالة غم
دصرت ثشهل ه ندث دصرت غلۣی بهته ه دصرت
غلۣی این ابۣی طالة ثا غلۣی عمرابۣی می گهئید.

لدهه  :ینسها
مس
تحصر  :اگاه ه نا ذتر
تفتر  :سینهث

گهئیا اث ثه ثسید این لحظو ،سرتاث ِ تلیر
ط
بل ِ ط ّیاالن یو غ ّرج امده،دهن سرثه شیر
فی الیقین  ،هاثت شده اندث ثمین ئینها
نا شکهه ه طمطراق ،اۣی ناهثان شمر سریر
یک ثمان شالة شهند اث هاۣی ه ههۣی ،اۣی لشکرم

ئی
نا ینم اث چو شه اند ،صداۣی تاث ه لیر
میر ط ّیال اث کجک ،این تم دهابش شاث کن
ثهره ثا رد ثقص اث ،اث ناۣی ثّثین ه تفیر
ناهثان،مرته یو ما گر ثشد انص ّ
اءاّل
ان ّ
اءاّل
ص
مرتهء فتح ه ظفر  ،گر ثشد
غم تیرئنو کو نگداخت ده مهم ،این تل ما
ث تف صعلو هثی  ،هاثهد انص ّ
اءاّل
اۣی دهج ان تم ،یرشد مرته کو می اند شمر
صلح ه خیۣگ  ،گرچو شهت  ،می شهت انص ّ
اءاّل

ْ
نگیر نامو انا شبب این ِثتع ّی ،به ابشاء کن

یره یو خیمو ات ،اۣی بهث ذشم فخر انام

یو من دکائة ِ این رلم  ،اشکاثا کن

نگ
ث شهث گریو ه ثاثۣی  ،تمی یز اثام

ق
ئنان نما به نگند ه صتح  ،اۣی سرهث

دطاب من یو شما،اۣی سران اهل فشات

مس
کو من شهم ث دکاناب ِ رلم ،تحصر

دصهح شبب ه شمر ه شیان دهج ئییات

خ
کی نمی تانم یین غرح جالفی ثا نمهت

ط
غ
لم یو رکهه رد اثند ه نل ئنهاثند

رد دصهث شاظط بهثج ،کو اندههم فرهت

نمام  ،جائة مندان  ،شمید کین ناثند

رد ضمیر مهر یرهیرج ،خبین نی ثئة ه ش ۣک

ث ثهۣی لینو انا گهفیان ئیۣک ایین

خ
ثفنو ان دصرب  ،کو من بهشیده ام شم اث نمک

یو ،خبین ئنهت کو یر اه لسنو اشت جاطربشان
الغرح اۣی شبت ،فرمان ِ همابهنی بحهان
+
کی یو غرح اقدج غاکی ثشائید این سخن
صل
ش
ذین این غلۣی تاثت یو من
کو سر حی
م
ج
ناثگه تنکر به لم ان ا یز جم ردم
ش
نا من اۣی شهم تم لسیر  ،چو ئیمهته ثقم

ن
خی
هند ثه یو شهۣی ۣمهء امام مبین
ئ
انا گرهه یز ه شیۣگ انداثند
ق ق
نهال قامب ائیان لم لم شاثند

نانان

اث این مقدمو نگدث  ،امام یشنو رگر

ج
ناث دهان ان لم هاال ثا به اۣی شهم سراث

ن
کو ینست هز به ثاهی رد این ثمین تنکر

ن
نا یو تقد مش نکهسم من ث جان رد ثهثگاث

امان یراۣی به ئنهت رد این شت اث ثه خبگ

ه
تشمن ان خیعهء هاالۣی شاهنشا تم

جکهیو ثه تهمب ،نا ثهۣی یو شمت فریگ

ه
ً
گر ندین فرمابشات ،اصال بهت اگا تم

ئیغم
همین عماموء یز اشب می تانم

جاه کی نهر خسین ثت ،اندث این تشب نال

همین ّرداعوء ان سرهث اشب می تانم

ب
کی مرا ثشها نمهته  ،اث ثه جل ه زفا

م
ء
ش
ذم ثشهل خناثۣی
به بهث تنده

+

ب
بگایو گههز حز علی ِ ِعمرابۣی
یو به امان ندهم اۣی سه نگید افیال

ئ
ش
ذین گه  ،یو مکر ثاتهء یغمیر ماشت
ا ین
یو مکر یر گکهیش بهسه ثته خیراکنشاء

امان یراۣی به امسب ندان کو هسب محال

اث م ّرهت یو جهان تهث بهت ،کشین اه

م
حرا کو گر تهمب هگة اندث این صخرا

بش بهت یر تل ِ اه تاغ غریران قگاث

ش
یو هز گهفو  ،ثهت جایو ام یو نات فنا

ن
هز تئنا ،ئنهان تات فیامب یر نات

ش
ذین ِ غلۣی این ثمان ث ثهۣی هقا
انا

ل
جدمب این ثنات  ،این لحظو من اث جان تم

یراۣی جاطز بصرابۣی  ،اۣی امام هدۣی

ل
یو قگۣک امرهث اث مرگ خسین  ،گرنان تم

ه م
ت تم هگة امسب  ،کو نا ثهۣی ث گرم
لنی هتاغ ،نمامی اهل ئیب ه ذزم

مس
گر بهت یشیاث کل ،کشین ال ثشهل
ل
مسک
تل ثصا شاثم یو فیلش ،لم اشان تم

دطات من یو به ،اۣی بهث تندهء خندث
یره نکه یو ذشین  ،ان امام یشنو جکر

کو نا سییده تمیده اشب  ،اۣی امام مبین

ثمین ث دهن به شاثنم  ،دهن صف ق ثنگین

ش
كم یو ران یرند  ،اۣی گرندهء تاهث

س
ئیا ه ردگدث اۣی بهدهان اث این خنان

ّ
سز اث ین به ئیرم  ،ث ضرئة ختخر

مکن به عخر یو ما ینش اث این ،کو ینست امان

ل
استر می تم این لحظو ،ثئیب گرنان

س
امان محهاه ث ما ه اث ابن حن نگدث

ل
یم ث لینو شهاث ج ّماثهء غرنان

کو کنسب ثنده ه کی مرته نا صیاة تگر

نکه شگینو ات اث فحض ِ ات ،دهاهد مرت

یره نکه یو ذشین ،اۣی سه شپهر هقاث

یو شهر شام  ،بصدق ث جک ق  ،دهاهد دهثت
نگ
لی
ستر
یز ناموء این ثنات یه ِ
ِئیر نده یو ذشین  ،ان امام یشنو جکر
خ

یین ندان به انا قدههء معاسر ناج

خی
ئنا ث ۣمه یرهن ه تگر نهایو مناث
م
اگر لنهن به نکرتۣی طیط امر یرند
رد این ثمین نال ،ناندب یو دهن غگیند
خ
یین ندان به انا بهث ذشم غاگمیان

یرارد جلف مربضی علی عناج

ن
م
کو ینست هگنی اث هزبه رد این میدان

کو نهر سرهث لة بسنگان  ،امانی ینسب

جهان یو تندهء من ثین قصنو ناثیک اشت

امان یراۣی ذشین ِغلۣی  ،ثمانی ینسب

گدشت مهسم صلح ه جدال یرتیک اشت

یره نکه یو ذشین ِغلۣی  ،کو رد این شب

م
طمط مداث ث ما  ،هگة ه تم تنکر

خی
ردای ث ۣمه یرهن ه امان ث ما مطگة

امان یراۣی به ئنهت یو ذز تم ختخر

