اشکِ فراق

باااز مَاام روزِ همَااه اَناادَن و طاعَاات مِیاانَم وَصا ِ گ ا ْ نَ ارگسِ گلاازارِ وَیَاات مِی انَم
ِشاانَم شااعرلِ خمگفتَااه کتاباات مِیاانَم
باز مَم روزِ همَاه اَنادَن و باای اَشاکِ فاراق م ِ
خاصاه اِسایت عَااراِ اِرادَت مِیانَم اِ فراقاات همَااهیَ ندبَااه قرائَاات مِیاانَم
آغااهون َ
ندبه چون مِرْبَمِ سَر اَزبارَه بای صاوتِ حَازین نَذرِ 1اَندِن تاو دو صاد آیَاه تَا وَت مِیانَم
ِش انَم اِ سِ اَندِن تو م مِی شاایَت و بایَات مِیانَم
واق 2و غَمزِی ادَه اِ گااردِهی هانَمااازم م ِ
لو گزَک مِینَم و بقکِردَه اِ بای اَما و عَیاال قِصّهی غیبت و نَنادِن تاو حکایَات مِیانَم
قصااهی دیااریِ تااو بَسااکه مَ لانگیاازَن که شِ بای دِل پر و بای گِیرَه رَوایَت مِینَم
ّ
هَمکاارانَم کااه مِ ایَم شااوقِم و ذوقاام مَمِاانن کااه مِسام هِلاوِهی نااازِ تااو زیااارَت مِیانَم
م اِ شوقِ تو اِگار َساهله 3بِایَم خَساه و خارد بااه خاادا اَزباااره احساااسِ رنااایت مِی انَم
اگه دیتِن تاو اِسایم قِسامَت و تَرادیرا نَباوت سِ نَدیتِن تو اِ خت عَاراِ شاکایت مِیانَم
اگااه لااو تِشاانِه مِ هااامِ لَوَلاات ساایرِ نَبااوت اِ لااوَل نَاارگسِ باااقِ تااو قَناعَاات مِیاانَم
م اگاار مااردَم و دیااتِن تااو نَصاایبم وانَباای باااورم مِاان کااه زیااارِت تِ قیامَاات مِی انَم
م اِ شااوقِ یِ دَمااون 4ساای ِ تااو در روزِ هَاازا دَردِ مِجارِ تااو اِ بااای گِیارَه طَبابَاات مِیانَم
اِ سِ دیااتِن تااو اِ فااردای قیامَاات بااه خاادا پاایشِ مااادر تااو تمنّااایِ وساااطَت مِیاانَم
تِشْکِ عمر اَندِنِ لاو باون و دِ نیسام م رَمَاق م اِ زماارا و تااو دَرخااواسِ شاافاعت مِی انَم
سراینده :محمد امیری اردکانی
 -1در گویش عامیانهی اردکان به نذر ،نَرذ ( )narzنیز میگویند.
 -2واق  =vãqمات و مبهوت ،حیرت زده
 -3مسجد سهله ،در اطراف کوفه ،در دو کیلومترى شمال غربى مسجد اعظم کوفه ،کهنترین مکان منتسب به امام زمان (عج) است که
بهعنوان اقامت گاه شخصى آن حضرت در عصر ظهور معرّفی شده است.
 -4یِ دَمون  = ye damunیک دم ،یک لحظه

