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شیاه شکخیم و خیمراچ

همدقم

یخیم راچ و یسوه ؟وا یب تایح دَُوب هچ
یمالغ نیمک ،یَلغَد ؟ناج وا ِشیپ هب دَُوب هچ
2834 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یگدنز ینعی ؟دراد یشزرا هچ و تسیچ دنوادخ نودب یگدنز ای تایح :دیامرف یم مود تیب2834 لزغ رد انالوم
 هژاو ود انالوم خساپ ؟تسیچ اه یگدینامه يروآ عمج ي هغدغد نتشاد اهنت ای و اه یگدینامه زا رُپ يزکرم اب
 اهنت هک دوش یم راکشآ ام يارب یگدنز نایاپ رد لفآ ياهزیچ زا نتساوخ یگدنز ینعی .خیمراچ و سوه ،تسا
 .میا هدرک یگدوهیب اهنت فرص ار دوخ ياهبنارگ رمع ام و تسا هدوبن شیب یسوه
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 لصا هک دنوادخ هاگراب رد هک:دنک یم حرطم ار مود لاؤس ،عوضوم ندش حضاو يارب انالوم ّلوا عرصم ي همادا رد
 رت نشور مه حبص زا انالوم خساپ ؟دراد یشزرا هچ و تسیچ ینهذ ِنم ِناج ،تسا لفآ ياهزیچ زا يرب و یگدنز
.تسین شیب یمالغ نیرتمک و یلغَد اهنت دوخ یعقاو تّیوه هب نتشادن یهاگآ و ینهذ نم رد ندرک یگدنز .تسا
 ینعی .تسا مالغ نیرتمک روضح هب هدنز فراع هاگدید زا ،ییایند نیا یگدنز رد نآ اب ندرک راک و ینهذ نم
 هک دسانش یم مالغ نیرت هنیمک ناونع هب ار ام یبلقت ینهذ نم نیا ،دوخ تکرب و درخ ندش يراج يارب یگدنز
 یمالغ نیمک تلاح هب ار ام هک یخیم راهچ نیا هک تسا نیا لاؤس لاح .دُنک نایب نآ قیرط زا ار دوخ دناوت یم
؟دنتسه هچ انالوم هاگدید زا شیاه شکخیم يریبعت هب ای و اه خیم نیا زا ییاهر هار و ؟دنمادک ،دنزادنا یم

 ِریَّطلا َنِم ًۀَعَبْرَا ُْذخ ِریسفت« شخب ینعی ،يونعم يونثم مجنپ رتفد مود شخب هب خساپ نتفای يارب راتشون نیا
 راتشون نیا هک تسا دیما .دنک یم عوجر ،دوش یم نایب نآ غرم راهچ و میهاربا ناتساد نآ رد هک »َکیلِا َّنُهْرُصَف
 ،دنکرتشم اه ناسنا ام ي همه رد هک شیاه شکخیم و خیمراچ نیا ياه ییاسانش هار رد یکدنا ار هدنناوخ دناوتب
.دنُک یهارمه
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غرم راهچ ،خیمراچ یفرعم

شُْهدیشروخ يا یتقو ِلیلَخ وت
شُکِب ار نَزَْهر ِرایْطَا راهچ نیا

شَو ْغاز اه نیزا یغرُم ره هکنآز
شَک هدید ار نالقاع ِلقع تسه

لیَلخ ِناغرُم وچ ،ْنَت ِفْصَو راچ
لیبَس ار ناج دَهَد ناشیا ِلمِْسب

33 ات31 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 راهچ نیا ،تسا وت يامنهار و شخبرون دیشروخ نوچمه وت روضح يرایشُه هک نتم نیا ي هدنونش و  هدنناوخ يا
نیا زا مادک ره هک ارچ .رادرب هار رس زا ار خیمراچ نیا و شُکِب ،دننز یم ار تروضح هب ندیسر هار هک ار غرم
،دنتسه ام روضح هار ياه خیم هک ینهذ نم تفص راهچ .دنیامن یم روک ار روضح ِلقع ِمشچ اه خیم و اه غرم
 ،نتفگ هللا مسب اب اهنت اهنآ ندیرب رس هک .دنتسه ،تسا ادخ هب هدش هدنز يرایشُه هک میهاربا ِناغرم نوچمه
.دش دهاوخ دازآ ام يرایشُه ناج نآ يازا رد و تسا نکمم ندرک مدع ار زکرم ینعی

وخ راچ ِماقم دش نَت نیا هکنآز
وج هنْتِف ِغرُم راچ دش ناشمان

دَبَا یهاوخ یگدنز رگ ار قَلخ
دَب ِموش ِغرم راچ نیز رُبِب رَس

نَزْهار ِّيونْعَم ِغرم راچ
نَطَو ْناقلَخ ِلد ردنَا دنا هدرک
40 ،38 ،37 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 لابند هب نامدرم رگا .تسا وج هنتف غرم راهچ اهنآ مان هک تسا هدش وخ و ْقُلخ راهچ نیا تماقا لحم ینهذ نم
 راهچ نیا .دنربب ار غرُم راهچ نیا رس هک دیاب ،دنشاب هتشاد دوخ رمع نایاپ ات يا هدوسآ یگدنز هک دنتسه نیا
 هار هک دنتسه يا ینطاب و ینورد ِيدامریغ یگژیو هکلب ،دنتسین ینامسج یتایصوصخ هک یخیم راهچ ای و غرم
 دنا هدرک نطو اه ناسنا زکرم رد نوچ .دننک یم راوشد ار ینهذ نم زا ییاهر هار ینعی .دننز یم روضح رد ار نامدرم
.دنا هدیزگ ینکُس و

سورخ و تسغاز و تسسواط و ّطَب
سوفُن ردنا قُلخ راچ لاثم نیا

تستوهش نآ سورخ و تسصرح ،ّطَب
تسّتینمُا غاز و سواط نوچ ،هاج
44 و43 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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سورخ و تسا صرح دامن یباغرم .دنتسه سورخ و غاز ،سوواط ،یباغرم ینهذ نم خیم و يوخ راهچ نیا لاثم
.تسا نتشاد ینالوط يرمع يزورآ زا يدامن غالک نامه ای غاز و تسا یبلط هاج لاثم هب ار سوواط .توهش دامن

 صرح :ّلوا غرم ،ّلوا خیم

نیمز رد شَکون هک دمآ صرح ْطَب
نیفَد دَیوج یم ْکشُخ رد و رَت رد
46 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیمز رد ،میشابن هاگآ نام ینهذ نم رد نآ دوجو هب رگا ار ام روضح ِيرایشُه ،تسا صرح خیم نامه هک یباغرم
 اهنآ رد مینک یم رکف هک یناهج نیا کشخ و رت ره رد هک دنک یم راداو ار ام و دراد یم هگن ورف یخیم نوچمه
 رتفد ردصرح خیم ياه یگژیو لماک نایب يارب انالوم .میدرگب تّیوه و یگدنز لابند ،تسا هدش نفد یگدنز
 .دنک یم نایب ار یتوافتم ياه ناتساد و دهد یم صاصتخا عوضوم نیا هب ار394 تیب ات48 تیب ،مجنپ
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 ار هناخ لها ي هنابش ماش مامت ،ندروخ دایز ِصرح ِطرف زا و دوب ربمایپ نامهم بش هک يرفاک ناتساد  هلمج زا
 دعبحبص رد و دوش یم قاتا رد شدوخ ندرک تحار هب روبجم قاتا رد شندش سبح لیلد هب تیاهن رد و ؛دروخ
 رفاک هنحص نیا ندید زا و دنک یم زییمت ار وا راک ،شدوخ ناتسد اب دراد ،شلد یگتفرگ نودب ربمایپ هک دنیب یم
.دنک یم یهاوخرذع ربمایپ زا و دپت یم و دزرل یم دوخ هب

 وا ،دشابن نامرفاک ینهذ نم هب نامساوح رگا ،میزیخ یمرب باوخ زا هک يزور ره رد نامدوخ یگدنز رد مه ام
 هظحل نیا قافتا ربارب رد تمواقم و نتفریذپن اب و دُنک يراکبارخ هظحل نیا قافتا لباقم رد هظحل نیا رد دناوت یم
 نیا رد انالوم .دنکارپب نیمز يوررب ار رگید تاناجیه عاونا و سرت ،مشخ ،درد و دنک يراکبارخ نیمز يور رب
.درب یم ام زا ار شوه و لقع ییاهدژا نوچمه هک دشک یم ریوصت هب ار صرح ي هرهچ ناتساد
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درُب صرِح شمرَش ،دوب نیمرَش هچ رَگ
درُخ تس يزیچ هن ،تساهردژا صرِح
120 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رد ار دوخ و میشاب هدیدن يا هزومآ ام رگا ،دتفا یم ام ینهذ نم دوجو رد يزیچ نتساوخ صرح یتقو هک یتسار هب
 ،دنک راداو یکانمهس ياهراک هب ار ام و دنیشنب ام زکرم رد نانچنآ دناوت یم ،میشاب هدرکن هدامآ صرح خیم لباقم
 ار اهدژا ي هرهچ رگید یمدآ تسد هب یمدآ ندش هتشک ایآ !میریگب دوخ عون مه زا ار تایح تصرف هک ییاج ات
.دراد دوخ نایب يارب یکانتشحو ياهرازبا صرح ياهدژا هک هتبلا ؟دهد یمن ناشن
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اهَد زو تَلیح ِز دراد نوسُف دص
اهدژا تسه رَگ ،هّلَس رد دنُک هک
165 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناهنپ دبس رد ار هنوگاهدژا یگژیو نیا دناوت یم و دنک هدافتسا صرح خیم زا ات دراد هلیح و نوسف دص ینهذ نم
 و تشاد یمن ربخ دبس نورد رد رام زا یسک رگا و دنتشاد رام دوخ دبس رد هک میدق رد ناریگرام نوچمه .دنک
 شوگ انالوم نانخس هب رگا و میتسین عافد یب ام ،صرح خیم لباقم رد .دش یم هدیزگ ،درک یم دبس رد تسد
 نامنهذ ياهردژا و میرادرب تسد يراوخ هدایز صرح زا ،روخ رُپ رفاک نآ نوچمه تیاهن رد میناوت یم ،میراپسب
.مینک ریس كدنا یتوق اب ار
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دش ریزرَس يرِفاک ِمَْهو و صرِح
دش ریس يروم ِتوق زا اهدژا

283 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دهد یم هئارا ام هب ار يّددعتم ياه شکخیم يریبعت هب ای و ینهذ نم صرح نامرد لح هار تایبا نامه رد انالوم
.دنتسه لصتم رگیدکی هب یقیرط هب هک منک یم افتکا شکخیم ود نایب هب اهنت اجنیا رد نم

انالوم هژیو هب نیمز ناریا ناگرزب اب تروشم .1
تْسَلَا نامیپ نتشاد دای هب .2

 و اروش هب ام ندرک رما هب ربمایپ نخس و نُک رای یلقع اب ار لقع ،دیامرف یم رتفد نیمه167 تیب رد انالوم
.شاب هتشاد رظن رد ار تروشم
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ُنک رای يرای ِلقع اب ار لقع
نُک راک و ناوِخب يروش ْمُهُرْمَا

167 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دریگ یم ارصرح ساسا رب ام يریگ میمصت تردق ًالوا هکنآ يارب ؟تسا بسانم یشکخیم لح هار نیا ًاساسا ارچ
 يراک مه ناگرزب نینچمه .دناهر یم دوخ ینهذ نم کنیع اب ندید رطخ زا ار ام و دهد یم عاجرا ناگرزب هب ار ام و
 رد نامیپ نیا ندروآدای اب ام .دننک یم يروآدای تسلا نامیپ هب ناشراتفگ و راتفر اب ار ام هک نیا زج دننک یمن
 وتاهجوت بسک يارب نامندز صرح هک دنام یم نشور غارچ نیا هشیمه ناملد رد ،هظحل نیا قافتا لباقم
 هک ایند نیا رد ام هک عوضوم نیا يروآدای ینعی ،تسلا .تسا يزاب اهنت و تسین شیب یمّهوت يویند ياه هتساوخ
 سنج زاو تسین ایند سنج زا ناملصا هک میا هدمآ عوضوم نیا هب نداد تداهش يارب اهنت ،تسا ینالاد نوچمه
 و فرحو دش میهاوخ اه ناحتما ام ،نالاد نیا رد .دراد تیاهن یب يروضح و تسین یناف هک یسنج .تسا يرگید
 ار شکخیم سپ ،میروآ یم رطاخ هب ار نامیپ هک میداد تداهش رگا .دوب دهاوخ ام راتفر رگنایامن و رگنایب ام لمع
 راتفرگ نالاد رد ،دشن روط نیا رگا یلو .میوش یم اهر نالاد زا و میشک یم ار صرح خیم و میا هتفرگ تسد هب
 دیابن ،نآ ماجنا رد ام هک تسا هاتوک راک کی تسلا نامیپ ندروآدای هک دنک یم نایب یگداس هب انالوم .مینام یم
 .میبای يدازآ میناوتب ات میهدب دیاب ار تناما نیا و مینک یچیپرس و للعت
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اضَق ِّیضاق ِزیلهِد نیا رد ام
یَلب و میتْسَلَا ِّيوعَد ِرَْهب

174 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناِحْتما ِز ار نآ و میتفگ یَلب هک
نایَب و تسا دوهُش ام ِلْوَق و لْعِف
175 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

؟میدز ْنَت یضاق ِزیلْهِد رد هچزا
؟میدمآ یهاوگ ِرَْهب ام هک هن

176 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هاُوگ يا یضاق ِزیلْهِد رد دنچ
هاگِپ زا تداهش ْهِد ؟ یشاب ْسبَح
177 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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وت هک ات ،اجنیدب تدندْناوِخب نآز
وُتع يرآن و یْهدِب یهاوگ نآ

178 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

دیهَش يا یهاوگ نآ یْهَدِنب ات
؟دیهَر یهاوخ یِک زیلْهِد نیا زا وت
180 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

زاتب و رازگُب تساراک نامز کی
زارد دوخ رب نُکَم ار هَتوک ِراک
181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناَهراو و رازگاو تناما نیا

182 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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شنایب لاجم هک نوگانوگ ياهرش و ریخ زا تسا رُپ یباغرم ناتساد هک دیوگ یم392 تیب زا انالوم ،نایاپ رد
 زکرم زا لیلخ میهاربا نوچمه دیاب ،ار تشاد دهاوخن یپ رد ندش انف زج یماجنارس هک صرح خیم .تسین رگید
.میشکب نوریب دوخ

مدع زا مدرک هلان ،دُب اَور رَگ
مدزْ نَتْ َکن ،ینتفگ نیا دوبن رو
392 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

تس ینَْثنُم ِصْرِح ّطَب ِنایَب نیا
تس ینتشُک ْطَب نآک ْزومآ لیَلخ زا

393 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

رَش و ریخ سَب نیا ِریغ ْطَب رد تسه
رگِد ِياه نَخس ِتوف زا مَسرَت
394 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 ینبم راگدرورپ ي هویش زا و مریگ یم تسد هب ار شکخیم ،موش اهر خیم نیا زا ات مشاب هتشاد بلط رگا نم سپ
.دخرچب لفق رد دیلک هک دشاب ؛مرازگ یم ارجا هب تکرب وا زا و تکرح نم زا،رب

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلک یب
تسین هللا تنس نان ،بلط یب

2387 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

هاج :مود غرم ،مود خیم

گَنر ود ِسواط هب نونکا میدمآ
گنَن و مان ِيارب هْوِلج دنُک وک
395 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

رَش و ریخ زا ،ْقَلخ ِدْیص وا ِتَّمِه
رََبخ یب نآ ي هدیاف و هجیتن زو
396 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 زایناشن سوواط هک درک هراشا انالوم لبق رد .تسا سوواط هک مود خیم نامه ای مود غرم هب میدمآ نونکا
 گنن و مانبسک و نارگید هجوت و دییأت زا تّیوه نتفرگ يارب ام ینهذ نم .دشاب یم ینهذ نم نتشاد هاج ِیگژیو
 هب ،مه اريونعم هار و روضح هار رد راک هک دور یم شیپ ییاجنآ ات یتح ام ینهذ نم .تسا وپاکت و شالت رد ًامئاد
 زا نتفرگن دییأت لابند هب و عوضوم نیا اب ندش هجاوم هدنسیون يارب هصخش هب .دنز یم هرگ نتفرگ هجوت و دییأت
 هک ییاه هداوناخ نآ رد و نونکا هب ات هتشذگ زا .مدوب هدش وربور نآ اب هک دوب یتاعوضوم نیرت یتایح زا ،نارگید
 هاگآ نادب ام هکنآ یب ،دیآ یم باسح هب یلصا نْکُر کی نتفرگ رارق قیوشت دروم ،میوش یم گرزب نآ رد ام ي همه
 و ناتسود زا نتفرگ هجوت و دییأت ،نامناداتسا و ناملعم زا نتفرگ هجوت و دییأت يارب ندناوخ سرد .میشاب
 ندنام نهذرد ،دوشن زاب یمدآ مشچ هک یماگنه ات اه نیا ي همه ،میتسه یقفوم و اشوک ناسنا ام هک نامناکیدزن
 رد و دزادرپ یم عوضوم نیا هب ًالصفم764 تیب ات395 تیب زا مجنپ رتفد رد انالوم .تسا ندش دوخ ماد ریسا و
.دیاشگ یم هدنناوخ يارب ار یمیظع سب میهافم مه نآ نمض

 نیمه راتفرگ زین دوخ و مینک یم نهپ میظع سب یماد ،نارگید زا نتفرگ هجوت يارب زا هنوگچ ام هک نیا مومهفم
 ؟دتفیب ،دنیچ یم شدوخ هک یماد رد یمدآ هک دوش یم نیا زا رت هناقمحا ایآ ،دسرپ یم وا .میوش یم دوخ ماد
 زغم ات دناوت یمن ار عوضوم نیا یتسُرُد و یگداس ،دشاب هدشن زاب شنامشچ ناسنا هک ینامز ات هک یتسارب
.دنُک كرد شناوختسا
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دالِو تقَو زا تس هدوب نیا تراک
دادو ِماد زا ندرک مدرَمِ دیِص
400 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

؟دَُوب یماد ِبِحاص هنامز رد
؟دنُک دوخ ِدیص هک قَمْحَا ام وچمَه
407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک یتروص رد ،دنور یم ناود ناود نآ يوس هب مدرم و دنک یم هولج یبآ نوچمه نتفرگ دییأت نیا هک نیا موهفم
 یشتآ نوچ مه نایفارطا و نارگید ،هداوناخ زا نتفرگن دییأت رگید فرط زا و .تسا ناهنپ شتآ ،بآ تشپ رد
 ام رب شتآ .دراد نطب رد ار ادخ هاگشیپ رد ام یلوبق زا یبآ ي همشچ تقیقح رد هک نآ لاح ،دنک یم هولج ام يارب
 هجوت شتآ تمسهب نیا .مینیبب ار تمظع نیا هب توافت نیا میناوت یمن ام و دنا هدرک يدنب مشچ هک دنز یم گناب
 نُب زا ارخیم نیا و میورب شتآ رد هناراو میهاربا شلباقم رد دیاب ام هک ،تسام ینهذ نم ي هعدخ ،نتفر نارگید
.میشابن گنن و مان و فیرعت زا نتفرگ تّیوه لابند هب هجو چیه هب ینعی .مینکب
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لوگ ِناجیگ يا شتآ دز یم گناب
لوبَق ي همشچ منم ،شتآ َمیِن نم
435 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

رَظَن یب يا دنا هدرک يدنب مشچ
رَرَش زا زیرگم چیه و يآ نم رد
436 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

تسین دود و رارَش اجنیا لیَلخ يا
تسین دورمن هعْدُخ و رْحِس هک زُج
437 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

يا  هنازرف رگاْ قَح ِلیلخ نوچ
يا هناورپ وت و تسوتِ بآ ْشتآ

438 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناملآ زا ایوپ ياقآ 591 تمسق-قشع  ماغیپ

 رپ دیوگ یم انالوم .میزادنا یم دب مشچ ماد و نیمک رد ار دوخ هنوگچ ام و تسیچ دَب مشَچ هک نیا موهفم
 هتخیر اهرکف رد و دوش یم دنلب ام زا یهاگآ يورین و روضح و هّجوت .هدن رابتعا نآ هب ینعی ،نیبن ار تا یسوواط
 !تسین زیگنا تفگش نیا ایآ .میوش یم ،میا هتخاس نامدوخ هک ییاهرکف نیمه ریسا دوخ ام دعب .دوش یم
 .تسین ماجنا لباق نهذ اب عوضوم نیا ییاسانش و كرد هک یتسارب

نیب ياپ ،و نیبَم تَسواط ّرَپ
نیمک دیاشگن ْنیَعلا ُءوس هک ات
498 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اب هک یناسنا .دراذگ یم شیامن هب ار یسوواط رَپ هک تسا راد نم نهذ لاجنج ای هنتف نیا ،دیوگ یم انالوم
 سپ زا و دشاب هسیاقم لابند هب هک دنیب یمن رگید ياه ناسنا و دوخ نایم یتوافت ،دنیبب دناوتب نیب مدع نامشچ
 رگیدياه ناسنا اب ار لزَا زا ینعی ،دوخ یتوکلم و یسدق كارتشا ناسنا نآ .دهاوخب هجوت و دییأت ،هسیاقم
.دنزاب یم گنر ینهذ نم فرط زا هدش راهظا ياه توافت هک تسا نامز نآ .دنک یم ییاسانش
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تا یسوواط رَپ نیا تسوت هنْتِف
تا یسّودُق و دیاب تکارتشا هک
535 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و ؛دَنَک یم ار دوخ ياهرَپ دراد هک دُنک یم نایب مه يرگید رظنم زا ار سوواط ناتساد هک تسا انثا نیمه رد انالوم
 و ؛ینَک یم ار رپ نیا هک دیآ یمن تغیرد وت هنوگچ هک دسرپ یم سوواط زا و دنیب یم و دوش یم در اجنآ زا یمیکح
 نوریب موهفم ،ندرک زان موهفم هلمج نم .دراد یم نایب ار یساسا و يدربراک رایسب ياه تیب زا يا هعومجم
 ،يزاس عنام رد ینهذ نم ي هناسفا رد ام هنوگچ هک نیا موهفم ،ام رادیاپ روضح زا ینهذ نم ي هدرم ندیشک
 میتسهيا ینهذ نم اب نامراک ياه هرگ ای و اه هدقع نداشگ لابند هب و میا هدرک ریگ يزاس نمشد و يزاس هلئسم
 نیارد يدنوادخ ياه تمعن زا و ندرک قافنا موهفم .تسا هدوب اه یتخس نیا ي هدنروآ دوجو هب و ببسم دوخ هک
 يرایتخا وا هب نوچ ،درادن یتردق ام رد ینهذ نم هک نیا موهفم .دنک یم نایب ار ندرکن فارسا و ندرب هرهب ناهج
 نادند نهذ گس يوم ره هنوگچ ،دبای رادتقا و دوش ناحتما تقو رگا ام ینهذ نم هنوگچ و ؛تسا هدشن لوحم
.درد یم ار مدرم و دوش یم
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رایتخِا دشاب طرش ار ناحِتماک
رادِتْقِا یب تدَْوبَن يرایتخِا

625 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

دنَا هتفُخ ِناگس نوچمَه اه لْیم
دنا هتُفْهنِب رَش و ریخ ناشیَردْنَا

626 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدُش نادنَد یگس رهِ يوم هب وم
هدُش نابنُج ْمُد هلیحِ يارب ْزَو
631 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یِپ رد نیمه يارب .دوش یم الب دص دورو لحم نتفرگ هّجوت و دییأت لاب نیا هنوگچ دراد یم نایب سوواط نایاپ رد
.تسا هدمآ رب دوخ رپ ِندَنک
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الَب دص وس ره هک ینیب یمن نآ
؟اه لاب نیا ِیِپ دیآ نم ِيوس
642 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار هاج خیم و میربب یپ الب دص ِدرد نیا هب اهتنا رد میناوت یم سوواط نوچمه مه ام ایآ هک تساج نیا لاؤس لاح
 ار شریسمنارگید زا نتفرگ دییأت اب شا یگدنز لحارم مامت رد هک یناسنا هنوگچ یتسار هب ؟میشکب ياج زا
 رد ار ام هک یساسا شکخیم ود هب اهنت اج نیا رد هدنسیون ؟دورب ار يرگید هار دناوت یم نونکا ،تسا هداد همادا
.دنک یم افتکا ،دنناسرب يرای دنناوت یم هار نیا

 نتفگ هن نامه ای ندرک ال ،نآ زا ییاهر هار .تسا سوکعم ینهذ نم يزاب هک عوضوم نیا هب نتشاد یهاگآ-1
شیاه هتساوخ هب تسا

نتشاد زیهرپ نامه ای اوقتا-2
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 هکتسا سوکعم يا يزاب ،هاج زا نتفرگ تّیوه يارب ینهذ نم يزاب هک دیوگ یم رتفد نیمه467 تیب رد انالوم
 زا یشان هک ار دوخ ي هلیح هک تسا نیا نآ شکخیم و .دزادنا یم ریگ جنرطش رد دنب نیزرف تکرح نوچمه ار ام
 نودب اضق ای و تخب ،لابقا تسد هب اهنت نامندش اهر هک مینادب و مینک مک ،تسا نامینهذ نم مناد یم يرامیب
 تّیوهنیا نم هک تفگ و درک ال ار دهد یم شیامن نهذ هچ ره و دوب دیاب لماک میلست سپ .دوب دهاوخ ام تلاخد
 زا ار ینیبود ِروکِ دید هک یقشع ینعی ،تفز زوس تکرش قشع نم .متسین ،دنک یم اقلا نم هب هعماج هک يدییأت
.متسه ،درب یم نیب

تخس ِدنَب ْنیزرَف و تسا سوکْعَم ِبْعَل
تَخب و تسا لابْقِا ِراک نُک مَک هلیح
467 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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دْنارِب َقح ِریغ لْتَق رد ال غیت
دْنام هچ ال ِدعَب هک سَپ ناز رَگِن رَد
589 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

تفَر هلمُج یقاب ،ْهللا اَّلِا ْدنام
تْفَز ِزوس َتکرِشِ قشع يا شاب داش
590 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.زیهرپ و زیهرپ و تسا زیهرپ ،تسا زیچ همه زا رت یساسا هک مود ي هدننک لیمکت شکخیم
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ار ماخ تَکالَه دمآ ،رنُه سَپ
ار ماد دَنیَبن ،هنادِ یِپ ْزَک
648 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

وا هک دشاب وکِن ار نآ رایتخا
اوقَّتِا َرْدنَا دشاب دوخِ کِلام
649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

راهنیز ،يوْقَت و ظْفِح دشابن نوچ
رایتخا زادنَیِب ،تَلآ ُنک رود
650 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

تسارَپ نآ مرایتخا و هاگ هوِلج
تسا رَس دصَق رد هک ار رَپ مَنَکرَب

651 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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سپ رد هدش ناهنپ ماد راک يادتبا نامه زا ،یسرن تکاله هب ماخ نوچمه و یشاب هتشاد رنه یهاوخ یم رگا
 ینعی .دشاب دوخ کلام ،ندرک زیهرپ رد دناوتب هک تسا هتسیاش ار یسک نآ نتشاد رایتخا .نیبب ار هاج ي هناد
 سپ ،يرادن يزیهرپ نوچمه رگا .تقو هللا عم یل تیفیک اب یندرک زیهرپ .دنکن تلاخد شزیهرپ رد شا ینهذ نم
 یخیم سوواط رپ هک نادب .راپسب انالوم نوچ یگرزب هب ار ترایتخا و زادنایب دشک یم نهذ هب ار وت هک ار يرازبا
 رگید ،ْدَنک ار رپ هک ماگنه نآ زا یلو .دیبلط یم تّیوه و درک یم هضرع نارگید هب ار رایتخا ،نآ قیرط زا هک دوب
.دوب دهاوخن ینهذ نم ای دایص يارب يا همعط شرس

 ای هاج ،دیوگ یم هک اجنآ هژیو هب .نُک یتقد نآرق تایآ رد و شاب اه شکخیم هب هاگآ هک دیوگ یم انالوم نایاپ رد
.دراد لابند هب ار دسح و صرح هک تسا یبانط نوچ مه نارگید زا نتفرگ هجوت و دییأت

دََسح و تسا صْرِح هک یْلبَح نیا لُکِْسب
دََسم ٌلْبَح اِهدیج یف ُنک دای
764 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 مرضاح نم ایآهک ییاهن لاؤس دنام یم اهنت و تسا هدیسر نایاپ هب هدنسیون ییاناوت كدنا اب مه خیم نیا نایب
 .مروایب يور ادخ تنس هب و مهد نایاپ نارگید زا نتفرگ هّجوت ي هلاس نیدنچ ي هدیسوپ تنس زا ییاهر يارب
 رد نم ،یبایییاهر ات ینک بلط تزکرم اب هک ینامز نآ زا هک نادب .شاب و ُنک بلط وت اهنت :دیوگ یم هک یتنس
؟ینَکرب ار خیم نآ و یناخرچب هاج لفق رد ار دیلک يرضاح ایآ .اهتنا ات دوب مهاوخ راک

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلک یب
تسین هللا تنس نان ،بلط یب

2387 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
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تّینمُا :موس غرم ،موس خیم

غارف و نایاپ تسین ار نَخُس نیا
؟غاز وت یتُشک ارچ َقح ِلیَلخ يا

765 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

؟دوب هچ نامرف ِتَمْکِح ،نامرف ِرْهَب
دومِن دیاب نآ ِرارسا ز یکدنا

766 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هایس ِغاز هرْعَن و غاک ْغاک
هاوخرُمع ایند هب دشاب امِیاد
767 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 نیا انالوم .تسا ندرک لصاح یب رمع بلط و نتشاد وزرآ دامن هک تسا غالک ای غاز نامه موس غرم ،موس خیم
 یلبق خیم دروم رد نتفگ نخس .دهد یم طسب و حرش رتفد نیمه937 تیب ات مجنپ رتفد765 تیب زا ار عوضوم
 دیاب عوضومنیا رارسا زا ؟یتشُک ار غاز نآ ارچ وت هک وگزاب نامیارب لیلخ میهاربا يا .تسین نایاپ دوب هاج هک ار
 دنیب یمیمسج يرایشُه اهنت ار دوخ هک تسا عوضوم نیا يارب زا ًامئاد غالک راقراق يادص .درک راکشآ ار یکدنا
 نتفر نیب زا هک ارچ .دنکن كرت يدوز هب ار ایند نیا و دوش هدوزفا شرمع هب هک دبلط یم رمع دنوادخ زا و
.تسا هدربن یپ دوخ ندوب تیاهن یب هب زونه یلو .دنیب یم ار ناشندوب لفآ و اه مسج

تسا نَدرورَپ ْناج ،ْبرُق رد ،شوخ ْرُمع
تسا ندروخ نیگرَس ِْرهَب زا غاز ِرُمع
777 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 يرمع نآ .تسا شوخ رمع نآ ،مینک یم فرص دنوادخ هب ندش هدنز يارب نیمز نیا رد ام هک ار يرمع لمع رد
 رد يدزیا ماغیپ ندینش لابند هب مامت ندش شوگ و اضف ندرک زاب اب و میتسه ادخ نامرف لابند هب هشیمه ام هک
 رد اهنت و تسا ریسا شیغاز تیصوصخ رد هک ناسنا رمع .تسا تداعس اب و شوخ رمع نآ ،میتسه نامبلق
 لباقم رد ام هک يا هظحل ره رد تقیقح رد .تسا ندروخ عوفدم نامه ای نیگرس ًامامت ،درب یم رس هب ینهذ نم
 رتمکحم ام رد خیم نیا و مینک یم لمع غاز نوچمه میراد ،مینک یم تواضق ای و تمواقم هظحل نیا قافتا
.دوش یم

شاب زاب ،ناج نیا ْغاز يا هِدِب نیه
شاب زاب ناج ادخ ِلیدبت ِشیپ
808 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 ام يدازآ ثعاب نیمه ،میدرک ییاسانش یتقو .نک ییاسانش دوخ رد ار تیغاز یگژیو دنک یم هیصوت ام هب انالوم
 يا هدنرپ ،زاب .مینک رپ ندوب زاب یگژیو اب ار خیم نیا خراوس ای و ار یگژیو نیا ياج میناوت یم نآ زا دعب و دوش یم
 نکاسدنوادخ رب رد ،هظحل نیا رد نامزکرم ندرک مدع اب میناوت یم مه ام .دنیشن یم ناهاش تسد رب هک تسا
 ندرک عمج يارب دوب میهاوخن ادخ زا رتشیب یهاوخ رمع لابند هب رگید ،میروآدای ار ندوب زاب یتقو .میوش
 .زاب زاورپسنج زا یشالت .مینک یم شالت روضح هب ندش هدنز و ندش لیدبت يارب اهنت هکلب ،اه یگدینامه
 ،تیاکش ،تمالم ،مغ ،درد هلمج زا میراد هک ار هچنآ ره و میهدب ناج هظحل نیا رد میرضاح ییوگ هک هنوگ نآ
 و میوش زاورپ ي هدامآ و لاب کبس میناوتب ات میزابب .میزابب ار نامی هتشذگ ياه ناتساد و ،ینیبرترب دوخ ،تمواقم
.میرپب ،دهد یم روتسد ادخ ای هاش هک ییوس ره هب

اه غاز عِیابَط و تسزاب ،حور
اه غاد نادْغُج و ناغاز زا دراد
843 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 نتفر ورفهب هن ،دشیدنا یم اه یگدینامه يور زا ندیرپ هب زاب .تسا زاب ي هدنرپ ام دوجو تقیقح ،ام لصا ،ام حور
 الاب و ینتفر نیب زا و دنا لفآ ینعی .تسا غاز سنج زا ام دعُب راهچ و ام ياه عبط .نتساوخ یگدنز اهنآ زا و اهنآ رد
 نیا .نامرگید ياه عبط روط  نیمه و تسا رییغت رد ام کیزیف ،دنوش یم الاب و نییاپ ام تاناجیه .یندش نییاپ و
 اه مخز ،نامینهذ نم دغج ندرک یگدنز هبارخ رد و وا ندیبلط هدوهیب رمع و غاز خیم زا ام لیصا يرایشُه ،حور
 هچ ،مینک لمع نآ قیرط زا مینک یم یعس و میور یم نهذ هب ام هک مد ره هظحل نیا هاگشیپ رد .تسا هدروخ
 ياه وگلا رد نوچ .تسا ندوب دغج و ندوب غاز عبط نیا ،ایند نیا رد یگدنز يارب هچ ادخ هب ندش هدنز يارب
 هظحل ره،مد نیا .تسا هزات و ون هک میتسه يا هظحل نیا قافتا يارب خساپ لابند هب ،نهذ ياه هبارخ و يرارکت
 و هناراودغج ،مینک لمع نهذ ياضف زا هظحل نیا قافتا لباقم رد و میشاب نهذ رد ام رگا .دسر یم ون هب ون
 خساپ نآ يارب هدمآ قافتا هک ییاضف نامه زا میتسناوت ام و دش زاب اضف رگا یلو ،میا هدرک لمع هناراو غاز
.میا هدرک ییاسانش ار دوخ حور ندوب زاب ماگنه نآ ،میروایب
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غاز ِرهش ایند ،و تسزاب وا هکنآز
غاد ْسْنِجان رب سْنِجان ِندید
896 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زا ایند .ار دوخ سنجان ِسنج ؛تسا هدرک ییاسانش ار دوخ یلصا سنج ،دش زاب و درک زاب ار اضف هک یسک هک ارچ
 ام حور يارب یگرم ،مه نت گرم زا سپ ینعی .تسا اریمان ام ِزابِ حور یلو ،تسا یندشدوبان هک تسا غاز سنج
 سنجان يارب سنجان ندید .تسین ریذپ ناکما نهذ کنیعِ دید اب ام حور تیسنجان نیا ندید اما .تسین روصتم
 ییاسانش ار یگدنز اهنت اه ناسنا رگید رد ام نامز ره ینعی .تسا لصا کی ًاساسا عوضوم نیا .تسین نکمم
 ترسح ،هلان ،درد ،مغ ،تداسح ،مشخ ام رگید ناسنا رد رگا یلو .میا هدش یگدنز سنج زا ًامامت ام ینعی ،میدرک
 رد زونه مه سنج نامه زا ینعی سپ ،تخادنا شنکاو هب ار ام نآ و میدرک ییاسانش ار اه یگژیو رگید و
.میوش رگید سنجان ات میا هدشن ادج اهنآ زا ام و دراد دوجو ام ینهذ نم
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وجرادرُم ِسَخ ِغاز نیا هکنآز
وت هب وت دراد رْکَم نارازه دص
899 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نامه ای نیلفآ زا نتفرگ یگدنز لابند هب ینعی .تسا هدنیوج رادرم و تسا شزرا یب غاز خیم نیا هک ارچ
 میا هتخاس اریم داوم زا دوخ ار نآ ام هک يا هناخ دراد ناکما هنوگچ .درادن ناکما تیعقاو رد هک یلمع .تساهرادرم
 اّما .تسا ریذپان ناکما و راد هدنخ ًالمع عوضوم نیا !دیازفا ار ام يداش و دهدب یگدنز ام هب دناوتب ،میا هدرک قلخ و
 نیا دراذگن ات دراد هلیح و رکم نارازه ینهذ نم ِغاز هک ارچ .میبای یمنرد ار عوضوم نیا ام هک ترسح و فیح دص
 اب ار ام ِیعقاو ِدوخ هک يریسم .دشاب دناوت یم وت هب وت رایسب ،ییاسانش ریسم .دوش راکشآ ام يارب عوضوم
.درک دهاوخ وربور ایند نیا زا نتساوخ یگدنز و نتشاد وزرآ زا یفلتخم ياه هیال
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 و تیب کی هب اهنت هدنسیون ،نامروضح يرایشُه ياپ زا وت هبوت ریسم نیا رد خیم نیا ندروآ نوریب يارب
.دنک یم افتکا شکخیم

نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
نتساک یُّلک و تس ینوزْفَا ّنَظ
773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هدش ییاشگزمر و رارکت همانرب رد اهراب و اهراب هک دشاب یم شخب نیا ياه تیب نیرت یساسا زا یکی تیب نیا
 کی اهنت هک دراد یم نایب وا .دیوگ یم تلاح نیرت نشور هب ار ام نهذ ِغاز راک لاکشا ،تیب نیا رد انالوم .تسا
 هب ندش هدنز نتساوخ .تسا يرادیب نتساوخ نآ و دزادنا یمن نهذ هب ار ام و تسا اور ایند رد هک تسا نتساوخ
 ادج نآ زاهک يرون اب ندش یکی ِنتساوخ .دوخ يدوجو لیصا تقیقح هب ندرب یپ ِنتساوخ .هّیلوا ییادخ لصا
 همه اه نتساوخ رگید و تسا شخب ییاهر هک تسا نتساوخ نیا .نتشاد و ندش هن و ندوب نتساوخ .میا هداتفا
 ام يارب اه یگدینامه ندرک عمج يارب ینالوط رمع نتساوخ اهنت هن .تسا ینهذ نم بذاک تّیوه ندوزفا يارب زا
 .غاز نوچمه ،دنک یم نفد مه یناوارف ياهدرد رد ار ام هکلب ،درادن يدازآ و ییاهر
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 هک مینک یمنامگ اهنت ام .میا هدش نآ راچد یگدنز زا دوخ یلصا دوصقم نتسنادن لیلد هب اهنت و اهنت هک ییاهدرد
 مسج .تسین شیب یلطاب لایخ نیا .دروآ میهاوخ تسد هب ار یگدنز ،میروآ تسد هب ار يایند نیا تاقلعتم رگا
.دهدب یگدنز میشاب ام هک مسجان هب دناوت یمن

 هک ار یقیقح ندرک بلط و نتساوخ نآ ایادخ ،منک یم همزمز دوخ اب نم و تسا هدیسر نایاپ هب مه هتفه نیا خیم
 یبلط ،ندرکن جرخ ندرک عمج رد هدوهیب ار رمع بلط ،يرادیب ِبلط .نایامنب نم هب ،درادن یپ رد ار نتساک یلک
 تیاهن رد وراد نم نهذ لفق رد دوش یم يدیلک بلط نیمه هک مناد یم .دشاب هتشاد لابند هب ار ریضال ي هرعن هک
.بلط ندروآرب وت زا و ندش یکی بلط نم زا :تسا نیا وت ي هویش و تنس هک ارچ .دش دهاوخ زاب رد

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلک یب
تسین هللا تنس نان ،بلط یب

2387 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
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سورخ :مراهچ غرم ،مراهچ خیم

سوُحن رُپ ِغاز وچمَه ییوگ دنچ
؟سورخ یتُشک هچ ِرَْهب زا لیَلخ يا

938 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تبحص سحن زا رُپ غاز زا ردقچ ،تسا سب هک دیوگ یم انالوم .تسا سورخ مراهچ غرم نامه ای رخآ خیم
؟یتُشک ار سورخ وت ارچ لیلخ میهاربا يا .ینک یم

تسَرَپ تْوهَش ْسَب ،و وا تسَا یتَْوهَش
تسَم ْژاژ كانرَْهز ِبارش نآز
940 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 ناونع هب یسنج توهش هچ( توهش خیم نامه ،سورخ هک دراد یم نایب شتاحیضوت عورش رد انالوم همادا رد
 و رهز زارُپ ِبارش زا سورخ .تسا )تردق و ماقم و ُکِلم هب يرگید تاوهش هچ ای و یگدینامه نیرت هدننک ریگرد
.تسا تسم توهش ي هدوهیب و تسپ

 نیاهک نیا و درامش یم رب ار توهش اب یگدینامه ياه یگژیو ،مجنپ رتفد961 تیب ات941 تیب زا انالوم همادا رد
 هب ور )سیلبا( گرزب ِیگدینامه ِيورین .تسا رت تفز رگید ياه یگدینامه ياهورین اب هسیاقم رد هزادنا هچ ورین
 .مزادنایب ماد رد ار ناسنا مناوتب نآ اب ات هدب ناشن نم هب ار يا هدنبسچ یگدینامه ایادخ :تفگ و درک دنوادخ
 .دش هدیشُرُت ور و دیچرب ار شیاهبل گرزب یگدینامه يورین .داد ناشن ار نیشام و اه یگدینامه هدرخ دنوادخ
يا ینعی( نیعُمْلا َمْعِن يا :تفگ گرزب یگدینامه يورین ،داد ناشن ار اهرهوگ و الط ياه ندعم دنوادخ سپ
 .هدب رت نوزفا نیا زا )اه هدنهد تمعن نیرتهب
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گرزب یگدینامه يورین ،داد ناشن ار یمشیربا ياه سابل و اه بارش عاونا و نیریش و برچ ياهاذغ دنوادخ
 .منزب هرگ مکحم بانط نامه ای »دَسَم ْنِم ٍلْبَح« هب ار اه ناسنا زکرم مناوتب نآ اب هک هدب ار يزیچ ایادخ :تفگ
 تعاجش اب ،دننک یم شالت اه یگدینامه زا یهاوخ تیوه زا نتفای تاجن هار رد هک ییاشوک ياه ناسنا هک ارچ
 داوم دنوادخ .دوش ادج درمان زا یعقاو ِدرم نآ اب هک هدب ناشن ار یماد .دننک یمن ریگ اه ماد نیا رد و دنهر یم
 گرزب یگدینامه يورین .دش داش مین و دز يا هدنخ مین گرزب یگدینامه يورین .داهن شیپ هب ار یقیسوم و ردخم
 نآ فک زا و دنفاکش یم ار یگدینامه يایرد یسوم نوچ مه اه ناسنا زا یضعب ایادخ هک تفگ و درک ادخ هب ور
.زاس نایامن نم هب ،هنتف يایرد ياهتنا زا ار يرت يوق یگدینامه .دنبور یم ار رابغ

 .دوبر یم نادرم رس زا ار شوه و لقع هک داد ناشن گرزب یگدینامه يورین هب ار نانز ییابیز دنوادخ ماگنه نآ
 نآ یتقو گرزب یگدینامه يورین .مدیسر مدارُم هب هک هدب رتدوز ایادخ تفگ و دز ینکشب گرزب یگدینامه يورین
 رد دنپسا نوچ مه نادرم لد هک ناربلد یکاپ و افص نآ ،دنُک یم بات یب ار درخ و لقع هک ار رامُخ رُپ ياه مشچ
 نآ سپ رد قح ییوگ هک ار قیقع رهوگ نوچ ِبل و وربَا و لاخ و هرهچ نآ ،تخوس دهاوخ نآ اب ندش هدینامه
.دنک یم یّلجت نانز نآ كزان ي هدرپ سپ رد قح هک تسناد و تسَجرب عیرس ،دید ار هوشع نآ و دنک یم هولج
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 يارب ار یلح هار ای و شکخیم ،مجنپ رتفد968 تیب زا همادا رد شزیگنا تفگش يزاسریوصت نیا زا سپ انالوم
 دنسپان رما اهنت .تسین دنسپان دوخ يدوخ هب ییایند مالقا چیه هک تشاد رظن رد دیاب .دهد یم هئارا توهش خیم
 یشتآ و بآ ره هب ،نآ ندروآ تسد هب يارب و میراذگ یم ار يزیچ نامزکرم رد ام هک دیآ یم دوجو هب یتقو
.میبلطب تیوه نآ زا ات مینز یم

 هولج رامسوس تشپ نوچ مه هک رگنب يریپ ماگنه رد ار دوب ابیز هام هیبش هک ار يا هرهچ نآ ،دیوگ یم انالوم
 هک هراوق و دق نآ .دزیر یم شیاهوم و تسا شوخان يریپ ماگنه رد ،تسا هدنبات هک ییابیز و رس نآ .دنک یم
 خرس گنر .تسا هدش هدیمخ نامک ي هحلسا نوچ مه هک رگنب يریپ رد ار تسا نکش فص ریشمش نوچمه
 هدش یکدنا تعاجش نوچ نونکا شریش روز و تسا هدش نارفعز يدرز نوچ نونکا هک نیبب ار شنوگ هلال
 .تسا
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راو هام دُب وا ِبات هک یخُر نآ
رامْسوس ِتشُپ وچْمَه يریپ هب دُش
968 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدُش عَشْعَش ِشَگ ِقرَف و رَس نآو
هدُش عَلْصَا و شوخان يریپ ِتقَو
969 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

نانِس نوچ نازان ّرَد فَص ِدَق نآو
نامَک نوچمَه ات ود يریپ رد هتشگ
970 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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نارَْفعَز ِگنَر هتشگ ،هلال ِگنَر
نانز ي هرْهَز نوچ هتشگ ،شریش ِروز
971 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

نَف هب يدرک لَغَب رد يدرَم هک نآ
ندُش ِتقَو ْلْغَب شَْدنَریِگب یم
972 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .ناشندش هدیشک يدوبان يوس هب شاب هاگآ .ناشتارییغت هب شاب هاگآ و نیبب ار اه نیا هک تسا نیا شکخیم
 و تسا هدش هدنز وت رد یسنج ینعی ،ینُک ییاسانش ار ندش دوبان نیا یناوتب يرایشُه ناونع هب وت یتقو سپ
 دراوم ي هیقب .تسا وت يدوجو تقیقح ،سنج نآ .تسا اریمان دوخ یلو ،دهد یم صیخشت ار لاوز هک رادیب
 دوبان ام .بَسَچن ام هب هک تسا نیا ناشمایپ .دنروآ یم یمایپ وت يارب هک دنتسه یگدرمژپ و مغ راثآ اهنت يرهاظ
.دوش یمن دوبان وت یعقاو دوخ یلو ،میوش یم
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تس یگدرُمژَپ وَمغِراثآ دوخ نیا
تس یگدرُمِلوسَراهنیز یکی ره
973 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .مشاب رازگساپس ار راگدرورپمناوت یم هنوگچمناد یمن نم و دیسر نایاپ هبشیاه شکخیم وخیمراچ بلطم
 و یقیقح ندش لیدبت يارب اهنت ،منک یم شالت ناشندرک راهظا يارب هتفه ره هک ینهذياه حرط نیا ایادخ
یگدینامه يوریني هلمح تاظحل رد هکدنوش یمییاهدیلکاه حرط نیا .تسا روضح هار رتشیب هچره ییاسانش
 ماجنانم قیرط زا وت مه ار ندرک بلط نیا هک راد هگن نداد مایپ بلاطهنوگ نیمه ارم .دنسر یم مداد هب گرزب
.دسرب لاصو وت زا ات منک بلطاه هزومآ هب لمع اب روضح هار رد تسا مولعم هک مه وت تنس .یهد یم

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلک یب
تسین هللا تنس نان ،بلط یب

2387 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناملآ-ایوپ-
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