
 �� مالس اب

 ) اراوگ و ناور ِبآ ( نیعَم ِءام : عوضوم

 

 ِبآ نیا ِنایرج و تسا لصتم یگدنز ِبآ ۀمشچرس هب یتاذ روط هب ،دراذگیم ناهج نیا هب مدق ناسنا هکینامز

 هدهاشم ناوت یم ناکدوک ۀمه رد ار تلاح نیا .دوش یم شدعُب راهچ ِییافوکش و دشر ِبجوم هک تسه ناور

 ندیدنخ ِلاحرد ًامئاد .تسین يدج اهنآ يارب یقافتا چیه .دنتسه یشوگیزاب و یگدنزرس ،توارط زا راشرس اهنآ .درک

 ِمغ زا و دنا لصتم اهزیچ ِلصا ِزیراک و مدع ِزکرم هب هک دهد یم ناشن اهنآ ِببس یب ِيداش .دنا ندرک يزاب و

 .غراف اه یگدینامه

 

 اهزیچ ِلصا ِزیراک اذَّبَح

 اهزیراک نیا زا دَرآ تغراف

 3596 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 ۀمشچرس و ادبم هب وس کی زا بآ ۀمشچ .دنک یم هیبشت زیراک ای بآ ۀمشچ هب ار یگدنز ِتاکرب ِنایرج انالوم

 .بآ ِدصقم هب رگید ِيوس زا و دوش یم طوبرم بآ

 یمن ،میتسه دصقم هک ام هب ارچ اما دوش یم يراج یگدنز زا هظحل ره ناور ِبآ ینعی تسا تباث هشیمه ادبم

 یمن ساسحا نامدوجو رد ار یگدنز ِبآ ِنایرج رگید ،نامندشرتگرزب و یکدوک ِياهزور ِندرک يرپس اب و دسر

  ؟مینک

 

 لاوس نیا ِباوج ،هدش هدروآ 4292 تیب زا مشش رتفد رد هک بسا نانابهگن و شردام ،بسا هّرک ِناتساد رد انالوم

 .دهد یم ار

 بسا ِنانابهگن .دندوب بآ ِندروخ ِلوغشم يا همشچ ِرس رب دوخ ةّرک اب هک دنز یم لاثم ار یبسا ناتساد نیا رد

 .دنروخب بآ هک دنیوگب اه بسا هب هلیسو نیدب دنتساوخ یم و دندز یم توس ،مد هب مد

 

 رفن نآ مَد ره دندیلوخُش یم

 روَخ بآ نیه اله هک نابسا ِرهب

 4293 تیب ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 .تسا ندز دایرف يانعم هب ندیلوخُش

 



 روخشبآ زا رس دینش یم ار توس ِيادص هکنیمه ،دروخ یم بآ یعیبط ِروط هب ،توس ِندینش زا شیپ هک یبسا هّرک

 یم نارگن و يرادیمرب بآ زا رس ارچ :دسرپ یم شردام .درک یم هاگن فرط نآ و فرط نیا هب و تشادیم رب

 ؟يوش

 

 دیسر یم هّرُک هب ندیلوخُش نآ

 دیمر یم روخ زا ،و تشادرب یمه رس

 

 ارچ هّرُک ياک دیسرپ شردام

 ؟اقتسا نیز یتعاس ره یمر یم

 4295 و 4294 تایبا ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 و هدوب ناهج ات دیوگ یم باوج رد شردام .دراد یم مَرَب سرت نانابهگن نیا ِتوس ِيادص زا  :دیوگ یم بسا هّرُک

 ،هدب ماجنا ار تدوخ راک و شاب هتشادن اهادص نیا هب يراک وت یلو دنا هتشاد دوجو محازم ياه مدآ نیا زا تسه

 .دنهد یم رده ار دوخ ِرمع دنراد راک نیا اب نانیا هکارچ

 
 نیا زا تس هدوب ناهج ات :ردام تفگ

 نیمز ردنا دندُب نایازفا راک

 

 دنمُجرا يا نک شیوخ ِراک وت نیه

 دنَنَک یم رب دوخ ِشیر ناشیاک ،دوز

 4299 و 4298 تایبا ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 و رس و وهایه ،هدرک رود ،دوب نآ ِندروخ ِلاح رد يرطف ِتروص هب هک یگدنز بآ زا ار ناسنا هک يزیچ نآ سپ

 اه یگدینامه ِلبط رب هظحل ره و دنک یم ندش هدینامه هب قیوشت ار اهناسنا هک یناهج .تسا ناهج نیا ِيادص

 كدوک ِنایّبرم زا يدامن دناوت یم بسا ِنانابهگن .دزادنایب هار شدوخ ِلابند هب زین ار نارگید دهاوخ یم و دبوک یم

 هتخانشن ار ناشیاه یگدینامه و ینهذ ِنم ،ناشدوخ نوچ اما دنراد هدهع هب ار وا ِتیبرت و میلعت ِتیّلوئسم هک دشاب

 یم ،تسا دیلقت و کش ،درد زا رپ ییاج هک نهذ ِمطالت رپ ِياضف هب ار ناکدوک ،دنا هدشن هدنز قشع هب و دنا

 .ناکدوک زا يریگداریا هب دننک یم عورش و دنزادنا

 

 ِنایامنهار رگا زین ناسنا ِدروم رد .دتفویب دیلقت و کش هب وا ات دوش یم عنام بسا هّرُک ِردام ِیهاگآ ،ناتساد نیا رد

 یلو داتفا دهاوخن نوریب ِناهج ياه ندز توس ِماد هب ،دنراکب شلد رد ار قشع و یهاگآ ِرذب یگدنز ِيادتبا رد وا



 تیّرشب ِشخب تاجن ،یگدنز هب رادیب و هدنز ياه ناسنا و انالوم نوچ ینافراع ِیهاگآ ،تسین ای هدوبن روطنیا رگا

 نیا .دننک تیاده شا ینورد ِتوکس و نوکس هب نوریب ِياه ندز توس زا ار رشب هّجوت ات دنا هدیشوک اهنآ .تسا

 .دنهد یم تاجن نهذ رد ندرُم زا ار اه ناسنا ،دنا لصتم تایح ِبآ ۀمشچ هب هک دارفا

 

 تایح ِبآ نآ ِعوبنی منم کَن

 تامَم زا ار ناقشاع مناهر ات

 4289 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 

 .تسا بآ ۀمشچ يانعم هب عوبنی

 

 و درخ ِبآ زا و میوش لوغشم ندروخ بآ هب بسا هّرَک نآ دننام دیاب زین ام هک دیوگ یم ناتساد ۀمادا رد انالوم

 .میشاب هتشادن یهّجوت نارگید ياه هنعط و اهداقتنا هب و میوش باریس ،تسا هدش يراج هک افرع قشع

 :دیامرف یم هک دنک یم هراشا هدئام ةروس 54 ۀیآ هب هطبار نیا رد و

 

  ».نارگتمالم ِتمالم زا دنسارهن و ادخ ِهار رد دننک راکیپ «

 

 میروخ وج ِبآ مه هّرُک نآ وچ ام

 میرگنن نِعاط ِساوسو نآ ِيوس

 

 رَپِس هَر ،یناربمغیپ ِوریپ

 رَمُش يداب همه ناقلخ ۀنعط

 4319 و 4318 تایبا ،مشش رتفد ،يونعم يونثم

 

 و ییاشگاضف و میلست اب دیاب اه ناسنا طقف ،تسه یناسنا ره ِنورد روضح ِيرایشوه ِبآ هک میریگیم هجیتن سپ

 و ناور ِبآ ،تسا هدش تخس و تفس هراخ گنس نوچ هک اه یگدینامه ِلد زا ،یگدنز ناکف نک اب يراکمه

 .دنشِکب نوریب ار یگدنز ِياراوگ

 
 دَشَچ وا دح یب ِدنق ناز ،دَشَر نیا دبای هک سکره

 نیعَم ِءام وا هراخ زا دَشَکرب یسوم دننام

 1800 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



  �� ناوارف ساپس اب

 نارهت زا هنامس


