
 :دلب يهروس و 537 لزغ ،روضح جنگ 889 يهمانرب زا هتفرگرب

  

 :دلب يهروس

 

 ».رهش نیا هب مسق« :1 هیآ

 

 یگدنز ِتیدبا و تیاهنیب .تسا هتفرگ رب رد ار تانئاک ِمامت و ار ناسنا هک ییاضف .تسا ییاتکی ياضف رهش نیا

 رد ار دیشروخ و ناشکهک اهدرایلیم هک تسا ییاضف ،اضف نآ ِینوریب ِریوصت زا يدامن .دوشیمن كرد نهذ اب هک

 .تسا هتفرگ رب

 

 ».يا هتفرگ انکس رهش نیا رد وت و « :2 هیآ

 

 ناسنا .دشابن رایشه نآ هب رگا یتح ،هتفرگ انکس ییاتکی ياضف رد )تسا هظحل نیا هشیمه و( هظحل نیا ناسنا

 ییاهرکف ،دزاسیم رکف مه ِرس ِتشپ ،دوشیم مگ کچوک رکف کی رد ،دوریم وس نارازه هب نهذ ِيزاجم ياضف رد

 ياضف رد هکنیا زا دوشیم لفاغ ناسنا بیترت نیا هب .رادیاپان رایسب و دنتسه ضقانتم و دننکیم رییغت ًامئاد هک

  .تسا هظحل نیا هشیمه هکنیا زا دوشیم لفاغ و تسا هدیزگ انکس ییاتکی

 ياضف زا یئابیز و تکرب ،تایح يهمه .تسین مرف سنج زا یلو تساهمسج يهمه يهدنریگربرد ییاتکی ياضف

 ياهرکف هلمج زا تکرب اب ياهمرف اضف نآ ،توکس نآ .تسه اضف نآ رد یگدنز ییانیب و توکس .دیآیم ییاتکی

 ییاتکی ياضف زا ،توکس ياضف زا نیرفآيداش و هدنز ِتیقالخ و کین ياهراتخاس .دنکیم قلخ تکرباب

 .دنزیخیمرب

 

 هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج

 هانپ دمآ نآ و دنسرت مَدَع زَک

 822 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 تسیاج كرابم هچ دوخ مدع نیا

 تسمدع زا دوجو ِياهددم هک

 435 لزغ ،سمش ناوید

 

 هب تادوجوم يهمه .دنتسه یگدنز کی نآ شیاتس ِلوغشم تانئاک رد تادوجوم يهمه ،ناسنا ِ ینهذ ِنم زجب

 ناشراک و دناناصقر ،دنریگیم بارش یگدنز زا اهنآ .دنتسه لصو وا درخ هب و یگدنز ِتسم ناسنا ِ ینهذ ِنم زا ریغ



 ِلگ ،درابب هنوگچ دنادیم ناراب ،دوش لیدبت الط هب هنوگچ دنادیم گنس کی .دنهدیم ماجنا لکش نیرتابیز هب ار

 و دندرگیم ییاتکی ياضف اب لماک ِ یگنهامه رد اهوک و اههناخدور ،تاناویح ،اهلگنج ،دوش زاب هنوگچ دنادیم زر

 .دننکیمن دیلوت هصغ و درد اهنآ زا مادک چیه .دننکیم راک

 

 هک تسا ناسنا ِ ینهذ ِنم نآ و دنک ادج ییاتکی ياضف زا ار شدوخ دناوتیم یمهوت هدنشاب کی اهنت تانئاک رد

 ًامئاد ار دوخ هک ییادص و رس رپ و برخم ِلقع ینعی ینهذ ِنم .هدش هتخاس رظان ِنودب و هدینامه ياهرکف زا

 ًامئاد اریز دنکیم شیاتس ًالمع و دتسرپیم ار اهرکف نآ ،دنکیم سبح زاسدرد و هدیبسچ مه هب ياهرکف لخاد

 .دنکیم دیلوت درد و ینمشد ،هلاسم قیرط نیا زا و ددرگیم اهنآ ِدرگ هب

 ياضف زا ریغ ییاج .تسین هاگآ نآ زا طقف تسا هدیزگ انکس ییاتکی ياضف رد مه ینهذ ِنم رد هدش مگ ِناسنا اما

 زا دیاب هک تسا نیا ناگدنشاب يهیقب اب وت ِقرف ، وش هاگآ سپ .ياهدیزگ ینکس رهش نیا رد وت و .تسین ییاتکی

 رهش نیا درگ هب و هدرک كرت ار ینهذ ِنم یناسنا ِرایتخا و هدارا اب و هنارایشه دیاب ینعی ینک روبع تخس ِهاگرذگ

 .يدرگزاب ییاتکی

 

 شکمشک رد نادهاش اب ،شوخ ِرهش ِدرگ درگیم

 دَلَبلا اذه اذَّبَح ات ،ناهن ْمِسْقُاال وت ناوخیم

  537 لزغ ،سمش ناوید

 

  ».رهش نیا هب مسق« ینعی » .ِدَلَبْلا اَذَهِب ُمِسْقُأ ال«

 
 ».دروآ دیدپ هک ینادنزرف و ردپ هب مسق و « :3 هیآ

 

 یطوط کی دنزرف .دنتسه سنج کی زا یگدنز ینعی راگدیرفآ و ناسنا .شنادنزرف اهناسنا و تسا یگدنز ردپ

 یلجت هب ناسنا سپ .تسا یگدنز کی نآ ای دناودخ ،راگدیرفآ دنزرف ناسنا .تسا ریش ریش کی دنزرف ،یطوط

 هنارایشه هکنیا ِطرش هب ،دنوشیم نایب و دننکیم روهظ ییادخ ياهتیفیک ناسنا رد .تسا تیسنج نآ يهدنروآرد

 هتفرگ رب رد ار تانئاک هک ییاتکی ِرهش درگ )تسا هظحل نیا هشیمه هک( هظحل نیا و دنک روبع تخس ِهاگرذگ زا

 .ددرگب تسا

 
 ناهج ِقلخ نیا تسراهظا ِرهب

 ناهن اهتمکح ِجنگ دَنامن ات

 3028 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 



 درک كاچ يّرُپ ز دُب یفخم ِجنگ

 درک كالفا زا رتنابات ار كاخ

 

 درک شوج يّرُپ ز دُب یفخم ِجنگ

 درک شوپسَلطَا ِناطلس ار كاخ

 2862 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 
 ناهن هرذ یکی رد یباتفآ

 ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

 4580 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 .دروآ دیدپ هک ینادنزرف و ردپ هب مسق و يا هتفرگ ینکس رهش نیا رد وت و ،رهش نیا هب مسق

 

 ».میا هدیرفایب تنحم و جنر رد ار یمدآ هک « :4 هیآ

 

 یگدنز ِحرط نیا .تسا هاگآ ناسنا ِ ینهذ ِنم ِدوجو زا یگدنز .تسا تنحم و جنر رد ینهذ ِنم رد هدش سبح ِناسنا

 ار ینهذ ِنم هنارایشه ینعی ،دنک روبع تخس ِهاگرذگ نآ زا هنارایشه سپس و دزاسب ینهذ ِنم ناسنا هک تسا

 .ددرگزاب دوخ ِتکرب اب ِلصا ای ردپ ياضف هب ،ییاتکی ياضف هب و هدرک كرت

 

 ِنم ِسبح رد یگدنز .دهدیم ناشن ار نآ ناسنا ِنهذ هک يزیچ ِنتفرگ يدج ،اهرکف رد ندش مگ ینعی ینهذ ِنم

 هب دهدیم ناشن ای دیوگیم وت هب هظحل نیا تنهذ هک يزیچ نآ هیاپ رب ینک انب ار هظحل نیا ِ یگدنز ینعی ینهذ

 ینعی ینهذ ِنم .تسا هتفرگ رب رد ار دهدیم ناشن نهذ هک يزیچ هک ییاضف نآ هیاپ رب یگدنز ِندرک انب ياج

 هک یگدنز تیاهنیب و تکرب زا رپ ياضف نآ هب ،تسین توکس هب هظحل نیا وت ِساوح و شوه و شوگ ،وت ِهاگن

 هب ،هدش مگ یئزج ِرکف يدادعت رد وت ِهاگن هکلب ،تسین اضف نآ هب وت ِساوح ،هتفرگ رب رد ار وت ياهرکف يهمه

 نییاپ و الاب تراقح ِسح و تداسح و مشخ ،سرت ِلثم یتاناجیه و اهرکف نیمزریز رد ینهذ ِنم نآ .هدیبسچ اهنآ

 نیبمدع و ونشتوکس ياضف نآ زا ،دنیبیمن ار يرکف ياهنامتخاس لک هدنریگربرد ياضف ، ار ماب ِتشپ ،دوریم

 ییازفاراک .دراد هصغ .تسا يدنمزاین و یگراچیب رد .تسا تنحم و جنر رد هک تسا ینهذ ِنم نیا .دریگیمن تکرب

 هک یلئاسم لح هب دنک عورش زاس هلاسم ِلقع نامه اب دوشیم روبجم و دننکیم داجیا هلاسم شیاهراک .دنکیم

 هبرجت ار تنحم و جنر شایگدنز ياههبنج همه رد ،شراک ،شرسمه ،شاهچب اب شطباور رد وا .هتخاس شدوخ

 .دنکیم

 



 دوبک يهشیش یتشاد تمشچ ِشیپ

 دومنیم تدوبک ملاع ،ببس نآ ز

 1330 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 تسا نزور یب نآک هناخ نآ تس خزود

 تسا ندرک نَزوَر هدنب يا ،نید ِلصا

 2404 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 »؟ددرگن هریچ وا رب سک هک درادنپیم ایآ « :5 هیآ

 

 هرادا یئابیز هب ار تانئاک ِمامت هک ار ییورین وا .تسا ناکف نک و یگدنز يورین ِراکنا لاح رد ًامئاد ینهذ ِنم

 ِلقع هب نآ ياج هب .درادن دامتعا نآ هب ،تسین یکتم ییاتکی ياضف ِدرخ نآ هب ینهذ ِنم .دنکیم راکنا دنکیم

 .درادن ییاتکی ياضف زا يزیرگ هک دنادیمن و تسا یکتم شدوخ ِزاسدرد

 

 هب تسا نکمم ای متسرپیم ار ادخ دیوگب نابز هب تسا نکمم .دیوگیم هچ نابز هب ینهذ ِنم هک تسین مهم

 ،دنکیم انب شدوخ ِزاسدرد ياهرکف يهیاپ رب ار شایگدنز ِساسا لمع رد وا اما دیوگیم تسار انالوم دیوگب نابز

 .تسا هریچ وا هب ًامئاد ییاتکی ياضف هک تسا هدرکن كرد لمع رد و دسرپیم اهرکف نآ زا ار هراچ هار

 

 داد الَب ار وت یتهج ره زا

 تَتاهَجیب هب دشِکزاب ات

 368 لزغ ،سمش ناوید

 

 رای تسب ار اههار ناقیفر يا

 راکش ریش وا و میگنل يوهآ

 ياهراچ وک اضر و میلست هک زج

 ياهراوخنوخ يرن ریش فک رد

 576 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 ناکَف ْنُک ِمکح ياهناگوچ شیپ

 ناکمال و ناکم ردنا میودیم

 2466 تیب ،لوا رتفد ،يونثم



 

 ».مدرک هابت ار ناوارف یلام :دیوگیم « :6 هیآ

 

 و دنکیم هابت ار یگدنز ِيدام ِتاکرب و ار شدوخ ِناج وا .تسا هدنزاس ٍهجیتن و تکرب ِنودب شراک ینهذ ِنم

 یگدنز ناهج نیا ياهمسج زا هک وا .تسا یضاران یگدنز زا و شدوخ زا راک ِرخآ ینهذ ِنم .دنامیم دارمیب

 هابت مه ار یناهج نیا ياهمسج نآ شدوخ ِبرخم ِيژرنا اب وا و دندادن یگدنز وا هب اهنآ هک دنیبیم تساوخیم

 یناوارف وا .دنکیم تمالم ار نارگید و دوخ وا و .دش هابت شیناوج ،شلوپ ،شراک ،شرسمه و هچب اب شطباور .درک

 ابیز ِتعیبط و نیمز وا .دزاسیم هزیتس و گنج عمج و درف حطس رد وا .دنکیم لیدبت یهابت هب ار یگدنز ِتکرب و

 .مدرک هابت ار ناوارف یلام دیوگیم .دنکیم بارخ ار

 

 نیه ،کشُپ یمین ،و تسکشُم وت ِمین

 نیچ ِکشُم ازفا ،کشُپ ازفیم نیه

 2479 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 عوفدم :کشُپ -

 
 »؟تسا هدیدن ار وا یسک هک درادنپیم ایآ « :7 هیآ

 

 رد وا یلو .دنیبیمن ار یگدنز ،تسا روک شدوخ ینهذ ِنم .تسا هدیدن ار وا یگدنز هک دنکیم رکف ینهذ ِنم

 ،هدش سبح ینهذ ِنم رد هک یتقو ات يرایشوه .تسا قرغ تسا هدرک هطاحا ار وا هک یگدنز ییانیب تیاهنیب

 نوریب يارب ام ییاشگاضف و ام ِشالت نینچمه یگدنز و .دنیبیم ار ینهذ ِنم یگدنز یلو .دنیبیمن ار یگدنز

 .دنیبیم ار ینهذ ِنم زا ندمآ

 

 ْمُکایافَخ انْجَرْخَاَو ْمُکانْیَأَر ْمُکانْیَأَر

 ْمُکاّیِاَو اناّیِاَف اهْنَع اوُهَتْنَت ْمَل ْنِاَف

  592 لزغ ،سمش ناوید

 

  دیدوب هدرک ناهن هک ار هچنآ و میدید ار امش ،میدید ار امش

 .امش و مییام دیتسیانزاب نآ زا رگا ،میدروآ نوریب

 

 :9 و 8 هیآ

 »؟میا هدیرفاین مشچ ود وا يارب ایآ «



 »؟بل ود و نابز کی و «

 

 ِبل و نابز و مشچ نیا هب هک تسا مدع ِيرایشوه روظنم هکلب تسین یمسج ِبل و نابز و مشچ نیا روظنم

 ِنم زا هنارایشه میناوتب هکنیا يارب هداد رییغت و ییاسانش ِرازبا اهناسنا ام هب یگدنز .دوشیم يراج زین ام ِ یکیزیف

 .مییآ نوریب ینهذ

 و یگدنز ِسنج زا دنیبیم ار ینهذ ِنم هک یمشچ نآ .مینک ییاسانش ار یگدنز میناوتیم نیبمدع ِمشچ اب

 ینهذ ِنم هب رظان ًامئاد ،دریگیم رارق نهذ ِنم ِفارطا هک تسا ياهدش هدوشگ ياضف مشچ نآ .تساشگاضف

 کچوک ار ینهذ ِنم هدش هدوشگ ياضف ِییانیب رد ندنام اب و تسانیب امئاد يرایشوه .دراذگیم رثا نآ يور و تسا

 .دنکیم

 هدافتسا تاناکما نیا زا ینهذ ِنم رد یلو .مینک نایب ار یگدنز و میمهفب ار یگدنز ِنابز میناوتیم اضف نآ رد ام

 .مینکیمن

 

 نیا نادردق ینهذ ِنم ایآ ؟تسه دزیریم ناسنا دعب راهچ هب هک يدزیا ِتمحر ِناراب سانش ردق ینهذ ِنم ایآ

 ِنم ایآ ؟دنک هضرع مه ناهج هب ار تکرب و یتسم نیا و دوش تسم یگدنز ِتکرب زا دناوتیم ناسنا هک تسا

 تکرب نآ هک دراد یبل و نابز ینهذ ِنم ایآ ؟دنک ییاسانش ار ییاتکی ياضف ِتمحر ِناراب نآ هک دراد ییانیب ینهذ

  ؟دنک نایب ار

 

 »؟میداهنن شیاپ شیپ هار ود و « :10 هیآ

 

 يهدارا و باختنا قح ناسنا هب و .ینهذ ِنم ِهار و روضح ِهار .تسا هداد رارق ناسنا ياپ شیپ رد ار هار ود یگدنز

 .تسا هداد دازآ

 

 ».داهنن مدق تخس هاگرذگ نآ رد وا و« :11 هیآ

 

 نآ هب و دنکیم رارصا ینهذ ِنم نتشاد هگن هب ناسنا و ،تسا ییاتکی ياضف هب ینهذ ِنم زا نتفر تخس ِهاگرذگ

 .دراذگیمن مدق تخس ِهاگرذگ

 
 لزنم نیا ِياهیتخس ز ،لد ناسرتم ،لد ناسرتم

 دناریمَن زگره اتُب ناویح يهمشچ ِبآ هک

 592 لزغ ،سمش ناوید

 



  »؟تسیچ تخس هاگرذگ هک یناد هچ وت و « :12 هیآ

 

 دنکیمن كرد ینهذ ِنم .دنکیم هیکت شدوخ ِزاسدرد و کچوک ِلقع هب وا .دسانشیم ار ینهذ ِنم طقف ینهذ ِنم

 و میسرپب دیابن ینهذ ِنم زا .دنک روبع هدینامه ِنهذ ِهاگرذگ زا و دوش لصو ییاتکی ياضف هب دناوتیم ناسنا هک

 .مسرپیمن وت زا سپ ،تسیچ ییاتکی ِرهش هب نتفر ینادیمن وت ینهذ ِنم يا .دنک كرد ار هاگرذگ نیا هک میهاوخب

 

 ؟تسیچ تخس ِهاگرذگ هک یناد هچ وت و
 ».تسا هدنب ندرک دازآ « :13 هیآ

 

 .دنک اهر هدینامه نهذ ِدنب زا ار دوخ ،دهدیم ناشن هظحل نیا شنهذ هک هچنآ فارطا ییاشگاضف اب ناسنا هکنیا

 .دنرذگیم شرس زا هک تسا ییاهرکف هدنب ،تسا تاقافتا ٍهدنب هدینامه ِنهذ رد ناسنا

 

 ِلاح هدینامه ياهرکف هک ینامز ات .دننکیم نییعت ار شایتخبشوخ و ار وا ِ یگدنز هک دنتسه اهرکف و تاقافتا نیا

 ِهاگرذگ زا روبع و .تسا ینهذ ِنم هدنب وا تسین لصو هدش هدوشگ ياضف ِتکرب هب وا و دننکیم نییعت ار ناسنا

 رد ياضف هب و دنک دازآ اهدرد و اهرکف رد تراسا زا ار شدوخ ناسنا هکنیا .تسا هدنب نیا ِندرک دازآ تخس

 .ددرگ زاب تسا ییاتکی ِرهش هک اهرکف يهدنریگرب

 

 ».یطحق زور رد نداد ماعط ای «:14 هیآ

 

 .تسا یطحق زور رد نداد ماعط تخس ِهاگرذگ زا روبع

 هشیمه وا ،تسا یطحق رد هشیمه تقیقح رد ینهذ ِنم رد ریسا ِناسنا ؟دیآیم اجک زا ماعط و ؟تسیچ یطحق

 ،دوش مک شلوپ دسرتیم ،تسا هنسرگ وا .دهدب تسد زا ار شیاههتشاد هک دسرتیم ای ،هدمآ شریگ مک يزیچ

 ماعط شدوخ هب هدش دازآ ینهذ ِنم ِدنب زا هک یناسنا .دنکیم ینماان ساسحا وا ،دورب تسد زا شیابیز ،شیناوج

 ماعط .دهدیم مه نارگید هب و دروخیم نآ زا و دراد ار ماعط هشیمه وا هکنیا هب دنکیم هراشا نداد ماعط .دهدیم

 زا دنکیم زاینیب ار ناسنا ،دنکیم باریس ار ناسنا ِدعب راهچ و دیآیم ییاتکی ياضف زا هک تسا یتکرب و بارش

 و دروآیم لح ِهار نوریب لئاسم يارب ،دهدیم تیقالخ يورین ناسنا هب بارش نیا .ناهج زا یشوخ ِندرک ییادگ

 .دنکیم يداش و قشع زا راشرس ار ناسنا حور

 

 .دهدیم یگدنز ِدرخ و رون ماعط رتشیب رگید ياهناسنا و دوخ هب دوشیم هدنز رتشیب ردقچ ره ناسنا نیا

 

 ناگیاسمه يا ،تمحر ناز ،ناگیار یبارش دمآ



 دَلَو رب قفشم و نیریش ناگیاد نوچ نایقاس ناو
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 نابرهم :قفشم -

  دنزرف :دلو-

 

 .دنیآیم ناسنا ِتمدخ و يرای هب تانئاک يهمه ،هدش گنهامه ییاتکی ياضف اب و تسا مدع ناسنا زکرم یتقو

 
 ربا ِناشفاْریش و داب ِيوُه يوُه

 ربص وت تعاس کی ،دناام ِمغ رد

 1955 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 تسیچ تخس ِهاگرذگ هک یناد هچ وت و

 تسا هدنب ِندرک دازآ

 یطحق زور رد نداد ماعط ای

 
 :16 و 15 هیآ

 ».دشاب دنواشیوخ هک یمیتی هب هصاخ «

 ».نیشن كاخ نیکسم هب ای «

 

 دشابیم ییاتکی ِرهش و یگدنز هک شردپ هب وا ،هداد تسد زا ار شردپ اریز ،تسا میتی ینهذ ِنم رد ریسا ِناسنا

 میتی ینهذ ِنم رد هک اهناسنا نیا و .تسا هداتفا ادج شسک نیرتمهم زا ،تکرب همشچرس زا وا .تسین لصو

 .میدنواشیوخ رگیدکی اب همه اهناسنا ام اریز ،دنشابیم دنواشیوخ ِمیتی ناشهمه دناهدش

 

 ،دراد ماقم ردقچ ،دراد شناد ردقچ هک تسین مهم .تسا نیشنكاخ ِنیکسم تسا ریسا ینهذ ِنم رد هک یناسنا و

 ،تسا جاتحم وا .تسا نیشنكاخ ِنیکسم کی دننام دنکیم یگدنز هدینامه ِنهذ رد هک یناسنا .دراد لوپ ردقچ

 هک قشع ِبارش هب وا .دنکیم فعض ساسحا شدوجو قمع رد ،دسرتیم ،تسا هلاسم زا رپ شفارطا ،تساون یب

 .دراد جایتحا دریگیم ییاتکی ياضف زا روضح هب هدنز ِناسنا

 

 نهذ دنب زا دهدیم ناشن نهذ هک هچنآره ِفارطا ییاشگاضف اب ار دوخ هک تسا نیا تخس هاگرذگ زا روبع سپ

 زا زین ار اهنآ و میهدب زین اهناسنا يهیقب هب و میشونب نامدوخ ار نآ و میریگب بارش یگدنز زا ،مینک دازآ هدینامه



 هب دوخ دیاقع ِلیمحت و وگتفگ اب هن دریگیم تروص یگدنز هب شاعترا اب راکنیا و مینک باریس یگدنز ِتکرب

 .نارگید

 
 ور تسمرس ،يور اج ره ،وش تسمرس نیا زا لد يا

 دهد رگید ار وت وا ات ،نک تسم ار نارگید وت
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 اهناسنا زا یضعب .دنکیم دزشوگ نارگید ندرک تسمرس هراب رد مه ار شزغل هطقن کی انالوم 537 لزغ رد

 شینهذ ِنم یناسنا هک يدید اج ره سپ .دنتسین ندش تسمرس يهدامآ زونه اریز ،دنوش تسمرس دنهاوخیمن

 ِبقارم و نک توکس ینعی نیا .دنیبن بیسآ ات نک میاق دمن رد ار نآ و شاب تدوخ هنیآ بظاوم اجنآ ،هدمآ الاب

 شناشن ار تاهنیآ و نیشن ششیپ دنکیم شاعترا قشع هب مه وا هک يدید یناسنا اج ره یلو .شاب تیشوماخ

 .دوش ربارب نیدنچ مه يوربور هنیآ ود لثم یگدنز هب امش ِشاعترا ات نک نایب ار تدوخ ینعی ،هدب

 

 نیشن ششیپ هنیآ نوچ ،يدهاش ینیب هک اج ره

 دَمَن رد شکرد هنییآ ،یشوخان ینیب هک اج ره
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 ورابیز :دهاش -

 .تسا نداهن مه رب مشچ و نتفات يور روظنم :ندیشک دمن رد هنییآ-

 
 ».شیاشخب هب و دنا هدرک شرافس ربص هب ار رگیدکی و دنا هدروآ نامیا هک دشاب یناسک زا ات « :17 هیآ

 

 نامیا ًاتقیقح هک دشاب یناسک زا یگدنز ِيرای هب دناوتیم ،دنکیم روبع تخس ِهاگرذگ زا هک یناسنا نینچنیا

 و مشخ ،سرت لثم برخم ِتاناجیه فارطا ،شنهذ تمواقم ِفارطا ،هدیشچ ار ییاتکی ياضف معط وا .دناهدروآ

 یناسنا نینچ نیا .هدیشخب نارگید هب ار یگدنز ِ یناوارف و هدرک ربص اهنآ يهبذاج ربارب رد و هدرک زاب اضف تداسح

 .دنکیم قیوشت شیاشخب و ییاشگاضف و ربص ،نامیا هب مه ار نارگید

 

 ».دنتداعس لها نانیا « :18 هیآ

 

 .دنتسه دنمتداعس اهناسنا نیا .دننکیم یگدنز ییاتکی ِرهش رد هنارایشه و روبع هدینامه ِنهذ ِهاگرذگ زا اهناسنا نیا

 .دنوشیم رادروخرب تکرب نیرتهب زا یگدنز ياههبنج يهمه رد و دنکیم هرادا ار اهنآ ِيدوجو ِداعبا يهمه یگدنز

 هکلب دنتسین ینهذ ِنم يزاسهلاسم و ییازفاراک ِتمدخ رد رگید سپ ،دیآیم رد یگدنز ِتمدخ هب اهنآ ِلمع و رکف



 تمدخ رد .دننکیم قلخ تکربرپ و درد ِنودب ياهراتخاس و اهمرف اهنآ .دهدیم هویم نوریب رد ناشلمع و رکف

 هدنب رگید اهنآ .دنریگیم یگدنز ِبارش وا زا و دنتسه دهدیم هدننکهدنز ِبارش تانئاک همه هب هک یگدنز ِ یقاس

 يهدنب و دهدیم ناشن ناشنهذ هک يزیچ يهدنب اهنآ ،دنتسین يدیلقت ياهرواب و ناشنهذ تواضق و دب و بوخ

 ِرهش رد نانآ .دنوش اهر دب و کین زا دهدیم ناشن ناشنهذ هچنآ ِفارطا ییاشگاضف اب دنناوتیم ،دنتسین تاقافتا

 .دنتسه دنمتداعس ییاتکی

 

 دوخ ِّیقاس ِتمدخ زج ،ردپ يا میرادن يراک

 دب و کین زا میهراو ات ،حدق هد نوزفا یقاس يا

 

 ياهشیپ رد قح دروآ ناهج رد ار یمدآ ره

 دزمان ار ام تسدرک یگشیپیب يهشیپ رد
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 دناهدش هاگآ اهنآ اما ،نامتخاس ِرگراک ای دنتسه کشزپ الثم ،دنراد ناهج رد یلغش و هشیپ کی یفرط زا اهناسنا نیا

 ناشیلصا ِراک هکنیا يارب هدرک باختنا ار اهنآ یگدنز ینعی .دنتسه دزمان یگشیپیب يهشیپ رد دحاو ِنآ رد هک

 اهشقن و اهمرف هب تاکرب يهمه اجنآ زا هک تسا ییاتکی ِرهش رد هنارایشه ِندوب یگشیپیب .دشاب یگشیپیب

 .تسین مهم و يدج شیارب یمرف و قافتا چیه ،هدیبسچن یشقن چیه هب هک مدع ِزکرم ،یلاخ ِزکرم ینعی .دزیریم

 .تسا لصا تاقافتا اب ندشن یطاق ای یگشیپیب نیا

 
 يدهْدن ار ام هداب نیز ،يدهاوخ رگ ام ز يراک

 ؟دَرَخ ای دشورف یک وا ،دور یِم نیاک يرس ردنا
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 یبیغ بارش :ییادخ يهداب -

  دنوادخ ياهمان زا یکی ،زاین یب :دمص-

 

 شدوخ زکرم رد تسا لصو ییاتکی ياضف هب هک ار تایح يهمشچرس ،هدرک ادیپ ار یقیقح ِیتسمرس ناسنا نیا

 ار نوریب ِشورف و دیرخ دناوتیم هنوگچ هتخانش ار یلصا ِیتسم نیا وا هک لاح .دریگیم یتسم نآ زا و هدرک ادیپ

 و شورف و دیرخ تاقافتا يهلیسو هب وا ِشزرا ،وا ِ یگدنز ینعی دنکیمن شورف و دیرخ یگدینامه وا .دریگب يدج

 .دوشیمن نییاپ و الاب

 

 درذگب یپسخب بش نوچ ،ناهج نیا يهداب ّیتسم



 دَحَل رد دیآرد وت اب دحا ِقارغَس ِّیتسم
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 راد هلول هزوک و هساک ،گرزب ماج :قارغَس -

 ربق ،هاگمارآ :دحل-

 

 يدوز هب و تسا ماود یب دیآیم نهذ رد اهزیچ مسجت زا هک یتسم هک هدرک كرد ًاتقیقح دنمتداعس ِناسنا نیا

 یتسم نآ ،دنامیم ناسنا اب نادواج و تسافواب ًاتقیقح ،دیآیم ییاتکی رهش زا هک یتسم یلو دراذگیم اهنت ار ناسنا

 .دوشیمن مک نآ زا ،دوشیمن مامت

 

 .دنتداعس لها نانیا

 :20 و 19 هیآ

 ».دنتواقش لها دنرفاک ام تایآ هب هک یناسک و «

 

 ».تسا هدیشوپ شرس ود ره زا هک یشتآ تساه نآ بیصن «

 

 ار یگدنز ِنابز ،دنکیمن زاب ار شنیبمدع ِمشچ ،دنکیمن هدافتسا هدش هدوشگ ياضف تکرب نیا زا هک یناسنا

 دیآیمن ییاتکی ِرهش هب ،دنکیمن روبع تخس ِهاگرذگ زا هک یناسنا ،دنکیمن نایب مه ار یگدنز ِقشع و دمهفیمن

 رد ،دنکیم ملظ دوخ هب .تسا تواقش لها لمع رد ناسنا نیا ،دنکیم مورحم قشع ِناگیار ِبارش زا ار دوخ و

 و هفاضا ار اهدرد شلمع و رکف اب هکنیا زج درادن ياهراچ ییاتکی ِرهش زا ییادج ،ردپ زا ییادج و ینهذ ِنم سبح

 اهدرد نیا اب دیاش .دنریگیم رب رد ار وا هک دنوشیم دایز ردقنیا اهدرد ًاتیاهن .دنک هابت ار یگدنز ِناوارف ِتکرب

 .دوش يرادیب هب روبجم

 

 .دنکیم لیدبت هزیتس و گنج هب و نمشد و هلاسم ،عنام هب ار یگدنز هک تسا ینهذ ِنم هناسفا نیا

 

 هب ندش انیب و ییاشگاضف اب و دهدن رده ار یگدنز تکرب ،دهدن همادا ار تواقش هک تسا نیا ناسنا يهراچ سپ

 رپ نآ قشع هب هدنز ياهناسنا و انالوم ِتایبا ِتحیصن .دیاشگب ار قشع لاب و رپ ،دهدیم ناشن شنهذ هچ نآ ره

 هدرک اهر ار اهرکف ِفارطا شدرگ میناوتیم مه ام هکنیا ییاسانش هب مینکیم زاغآ ام و دنکیم يوق ام رد ار لاب و

 .میدرگب تسا نام یلصا يهناخ هک ییاتکی رهش درگ هب و

 

 شکمشک رد نادهاش اب ،شوخ ِرهش ِدرگ درگیم

 دَلَبلا اذه اذَّبَح ات ،ناهن ْمِسْقُاال وت ناوخیم
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 ».رهش نیا هب مسق« : » .ِدَلَبْلا اَذَهِب ُمِسْقُأ ال« -

 دلب يهروس هب هراشا اب روضح ِجنگ 889 يهمانرب 537 لزغ

 

  ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشع اب -

 


