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 تاریخ بر دو  راهی     
 

نویسنده  شاعر و     استاد  محمود فارانیبمناسبت  روز  میالد  خجسته حضرت محمد مصطفی  )ص(  شعری  را از  پدرم  

به دوستان  پیشکش می کنم  تحت عنوان  بیاد بزرگترین  سالها  قبل سروده اند که بخاطر این روز بزرگ و تاریخساز

 زنجیر شکن  تاریخ !

قدم مبارک  حضرت   بشریت  همین روز  تاریخساز است  که با آمدن     و سیاره   تاریخ   در بزرگترین حوادث   از  واقعا 

و اسالم  پناهگاهی  برای مظلومان  دنیا گردید  و قران   ا  دریده  شد و زنجیر  ها شکست ریکی هتارسول اکرم )ص( 

 چون شمشیر برنده  ای  در برابر  ستمکاران  درخشید و جهان را تکان داد  

ان را در زنجیر این  روز سر آغاز  مبارزه  در برابر   بردگی  ،  ظلم ،  بی عدالتی  و بر ضد استبداد  بود  که گردن  انس

 نداخت.اپرتو دنیا  یهاکشیده بود ، طلوع سپیده  آزادی بود  این روز درخشان  نوری بود  که بر تاریکی 

از نشانه های  بزرگ  این روز سترک  در ان  زمان   خاموش شدن آتشکده  پارس  و  شکاف برداشتن  قصر کسری  بود  

  .که  عالم را متوجه  ظهور یک قدرت  نوین ساخت

حضرت نبی اکرم ) ص( نه تنها مسلمان  را زیر شعاع  میگیرد بلکه  غیر مسلمان  از مسیحی ، یهودی و    شخصیت

چون  که  قرار می گیرند تاثیر و تابع  ان شخصیت وال   و تحت می کند  غیره  را نیز  جذب و  و روشن  بودایی و 

 ند حضرت محمد مصطفی ) ص(  معلم  اخالق و آموزگار  همه انسانیت  بود

در اخر  این روز سترک  وعظیم  در تاریخ  این سیاره  را به  همه مسلمانان  جهان از اندویزیا تا مراکش  و همه مومنین  

سالم  در پنچ قاره  دنیا  تبریک وتهنیت  میگویم  وامیدوارم  همه ما از خدا  توفیق بخواهیم  تا از  ان  حضرت  پیروی 

 نماییم . 

 تاریخ بیاد  بزرگترین  زنجیر شکن

 تاریخ بر دو راهی  تاریک سرنوشت 

 ایستاده بود چشم به ظلمت  سپرده بود  

 او آمد وچراغ  مقدس  بدست  او

 راه نجات  را بدل تیرگی  گشود   

 ..... 

 انسان بزیر  خرمن  زنجیر میخزید 

 دربند بود  گردن  آزاد  آدمی  
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 خم گشته  بود  پشت جهان  زیر بار جور 

 رنگی نبود  زآدم  وبوئی  زمردمی  

 ..... 

 انسان  باستان  خدایان  سنگ وگل   

 برخاک  می نهاد  سر پر غرور را  

 در معبد زمانه   بمحراب  قرنها  

 را  )زور( و    )زر( میکرد  بوسه  پای بت   

    

 بس کاخ  های مرمر وبس قصر  های زر

 بر پشته های جمجمه ها  ایستاده بود  

 در بزم  میگساری  ودر خلوت  هوس  

 خون کسان  بجام خسان  جای باده بود

  

 

 آن  بدست  او او از حجاز  آمد  و  قر

 تاج کرامتی  بسر آدمی  نهاد 

 آواز  پای  او همه  زنجیر  ها شکست   ز

 برکاخهای  سر بفلک لرزه افتاد 
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