
  ادخ مان هب

 روضح جنگ 890 همانرب زا سمش ناوید 538 لزغ حرش

 و مشاب شوماخ دیاب اهنت ،منزب شتآ ار یگدینامه ياهتروص و اهشقن مناوتیمن ینهذ نم اب مدیمهف ،مدناوخ راب 50 ار ابیز لزغ نیا یتقو

 .دنک نشور ار مروضح عمش ،مدعِ باتفآ ات منک زاب ار اضف

 

 دنز رفاک و نمؤم رب ،دنزرب لد ِشتآ رگ

 دنز َرپ ینعمِ غرم رگ ،دوش ناّرپ همه تروص

 538 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ،دنوشیمن نشور و دنراد من اه تیربک یهاگ ،مینک نشور ار نامروضح عمش ات میشکیم تیربک هکنیا لثم مینکیم ییاشگاضف هک راب ره

 .مینکیمن زاب ار اضف و میاهدینامه اهزیچ يِرس کی اب زونه ام ینعی

 رفاک هک ینهذ نم رگتواضق دید و دورب نیب زا اهنآ یگدنبسچ و دنوش ُلش اهیگدینامه ات مینک نیرمت هرمزور ياهشلاچ اب ار ییاشگاضف دیاب

 .دّرپِب نوریب نهذ سفق زا يرایشوه غرم ات دنوش رَپَرپ ینهذ ياهتروص و اه شقن ۀمه و دورب نیب زا دنیبیم نمؤم و

 

 دوش نافوط يهقرغ ناج ،دوش ناریو همه ملاع

 دنز رهوگ رب بآ نآ ،دش بآ واک يرهوگ نآ

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 لثم ششزرایب ياهرهوگ و ینهذ نم درد ُرپ ناج ،هدش زاب ياضف نیا رد ،دوشیم زاب اضف اهیگدینامه ملاع و ینهذ نم ندرک ناریو اب

 .دوشیم نایامن روضح رهوگ نآ زا دعب و دوریم نیب زا و هدش حون ِنافوط قرغ یبلط لامک و ییامندوخ

 

 ناهج ِشقن دوش ناریو ،ناهنّ ِرس دوش ادیپ

 دنز رضخا ِدبنگ رب ناهگان دیآرب یجوم

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ار نارگید میهاوخیم یسیئر ای يداتسا ،يردپ ،يردام شقن اب »منادیم « :مییوگیم و مینکیم تسرد دوخ کی ،میتیوه مه یشقن اب یتقو

 دوشیم زاب نامسآ ةزادنا هب نورد ياضف ،متسین اهنیا نم :مییوگب و مینک دازآ اه شقن زا تسا تیئادخ هک ار نامیلصا دوخ رگا ،مینک ضوع

 .مینک يروآدای مه نارگید هب ار قشع میناوتیم دیآیم ادخ فرط زا هک يدرخ اب و دزیریم ام زکرم هب ییاناد جوم و

 

 دوش دوخیب یهگ ذغاک ،دوش ذغاک ملق یهاگ

 دنز رجنخ ياهظحل ره ،دوش دب و کین ِمصخ ناج

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ییاههتشون ،دسیون یم ام زکرم يور شنیرفآ ملق هک میوش یم يذغاک ،تسا نورد ألخ دصرد 99 نامه هکیمُرف یب و يدوخ یب ياضف رد

 .میوشیم ادخ ماغیپ تفایرد عبنم انالوم لثم و مینکیم ییاشگاضف روضح رجنخ اب هظحل ره ،درادن دب و کین تواضق هک

 



 دوش یهاشِ تولخ رد ،دوش یّهللا هک ناج ره

 دنز	رثوک رب كاخ زا ،دوش یهام ،َدُوب يرام

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ؟تسیچ یهّللَا ناج

 .تسادخ رظتنم مدع تولخ رد اهیگدینامه دنب و دیق زا رود و تسا هدش لیدبت روضح يرایشوه هب هک یناج

 هک ره هب رام لثم و متخانشیمن ار مزاس درد ینهذ نم هتشذگ رد نم ًالثم ،مینکیم رییغت میوشیم نیرق انالوم نوچ یناگرزب اب یتقو

 لثم و منکیمن هجوت ماینهذ نم ياهادا هب روضح جنگ ياه هزومآ اب ادخ فطل هب نونکا یلو ،مدرکیم شخپ درد و مدزیم شین مدیسریم

 .مدش لصو یگدنز یناوارف و رثوک هب یشیدنا یبایمک كاخ زا ناربج نوناق تخانش اب ،منکیم ییاتکی يایرد میلست ار مدوخ یهام

 

 دوش ادیپ ناکمال رد ،دوش اجیب ِيوس اج زا

 دنز	ربنع رب و کشم رب ،نیا زا دعب دتفا هک وس ره

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 شوخ يوب و دیآیم مدع زکرم زا هدش هدنز ناج لمع و رکف ،تسا مدع و ناکمال رارقیب و دریگیمن اج نهذ رد ادخ تیاهن یب و یهّللَا ناج

 .دهدیم يدیماان و مشخ و اهشجنر ،اهدرد دب يوب هک ینهذ نم لمع و رکف سکعرب ،دنکیم شخپ ار قشع

 

 دنک یشیپ نارتخا رب ،دنک یشیورد رقف رد

 دنز	رجنس شرد يهقلح ،َدُوب ناقاخ شرد كاخ

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ذغاک و ملق ییاشگاضف ناسنا نینچ ،تسوا راختفا اهیگدینامه هب رقف و تسا هدرک ناریو ار اهتروص و اهشقن هک تس یناسنا دامن شیورد

 .دراد جایتحا انالوم نوچ یناگرزب درخ هب ،دشاب مه هاشداپ ناقاخ و رجنس لثم رگا دنادیم وا ،تسادخ

 

 لد هب دیآ ادن مد ره لعتشمِ باتفآ زا

 دنزرس تعمش زاب ات ،لهب ار رس نیا ِعمش وت

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 :دسیونیم مزکرم رب ار یگدنز ماغیپ و دوشیم مناج دراو هظحل نیا نزور زا مدع رون و لعتشُم باتفآ ،مشاب میلست رگا مدیمهف انالوم کمک اب

 .دسیونب نامزکرم هب ار شناهن رارسا ادخ ات »منادیمن« مییوگب هظحل ره دیاب ،دینک نشور ار ینهذ نم ِرس ِعمش يونعم شناد اب ادابم

 

 ؟ینک ناهنپ ارچ ار رس ،ینک ناناج ِتمدخ وت

 دنز رگرز ناک مخز زا ،دوش رتشوخ یمد ره رز

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 ییالط لثم میشکیم یهاگآ اب هک يدرد یلو دراد هنارایشوه درد دنچ ره ،ریگب ار یگدنز َِرس و رُبب ار ینهذ نم َِرس ناناج تمدخ هار رد

 .تسا روضح ِرایع ندرب الاب يارب یگدنز ياه هبرض ،مینکیمن تسرد َرس دوخ يارب رگید و دوشیم رتصلاخِ رگرز ياه هبرض اب هک تسا

 

 لزغ نیا شوخ شوخ تفگیم ،لزا يهداب زا دوخیب لد

 دنز رتشوخ نیا زا َمد نیا ،َشمَد دریگورفیم رگ

 538 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ،منزن َمد و منک شوماخ ار منهذ رگا منادیم و متفگ شوخ شوخ ار لزغ نیا يدوخیب ياضف زا نم :دیامرفیم هنانتورف انالوم رخآ تیب رد

 هک تسا نیا نم يارب تیب نیا ماغیپ .میوگب لزغ و ماغیپ اهنیا زا رتشوخ مناوتیم و دزیریم مناج هب تسا يراج هظحل ره هک یگدنز ِیم

 شوماخ مه نم ،تسا سب رگید يدیمهف :دیوگیم بلط تصرفِ ینهذ نم اریز موش َدر و منک ینعم ار انالوم تایبا مهاوخن نهذ اب طقف

 .دسیونب ون ،ون ياه ماغیپ و دوش يراج ملد ذغاک رب شنیرفآ ملق زا ادخ ِیم ات منکیم زاب اضف و موشیم

 

 ��یمارگ نارای و روضح جنگ زاس ناسنا ۀمانرب زا ساپس اب

 جرک زا ابید


