
 مالس اب

 روضح جنگ 908 همانرب زا یتشادرب ندش نهذ بذج

 

 رد ییاهغارچ هظحل کی .مدینشیم هک دوب 908 همانرب ،دندرک ندینش هب عورش میاهشوگ ،مدرک زاب ار ممشچ هک هکنیمه حبص

 مه نازیزع امش زا و مدرکیم رارکت مادم ار یتایبا .مدرکیمن ار شرکف ًالصا هک ،متشاد یشلاچ هک دوب يزور دنچ .دش نشور منهذ

 هب شدوخ اب ار نم یقافتا .نک ظفح شلاچ نیا رد ور ام تدوخ ایادخ هک ،متشادیمرب مه ندرک اعد هب تسد یهاگ هک ناهنپ هچ

 ات .دربیم نهذ هب شدوخ اب ونم رظن دروم قافتا زاب هک دیشکیمن یلوط یلو دشیم بوخ ملاح یهاگ تایبا رارکت اب ،دوب هدرب نهذ

 .هروخن و هنیچن تخرد زا ار نوا یبالگ ندیسر ات دوب هدرک دهع هک يدرم ناتساد .دیسر مداد هب 908 همانرب مود تمسق هکنیا

 نوشن ار شدوخ هظحل نیا قافتا هلیسوب هک دنوادخ مکح هب میلست و نتفگ هلب ،نتسکشن ار نامیپ ،تسلا دهع هب ندنام رادافو

 عورش تالکشم و يوشب نهذ بذج هکنیا زا رتدب یناوات هچ و میدب ناوات هک دیاب مینکشب هظحل نیا هب ار دوخ دهعت هگا و .هدیم

 دوب شلاچ نیا تشپ هک ار ناکف نک و اضق هکلب ،مدوب هدش نهذ بذج اهنت هن هک هدوب هدش گرزب ردقنآ مارب هداتفا قافتا ،هلب .هشب

 .مدوب هدش نهذ يزاس ببس راچد و مدیدیمن

 ،یشیم ناحتما ادخ هلیسوب يراد اسب هچ .هدب دای وت هب يزیچ ات هدموا دیاش هک ،نیبب ار ناکف نک و اضق قافتا نیا تشپ ناج اباب

 يور زا ماهجوت .مدموا مدوخ هب ياهظحل !؟ینکیم ییاشگاضف و یشیم میلست هکنیا ای ،دش یهاوخ نهذ بذج شلاچ نیا رد هک

 هجوت قافتا هب رتشیب ردقچ ره .نوریب مدموا نهذ زا عقاو رد و مدرگرب هظحل نیا هب هک دش ثعاب لکوت و میلست و دش هتشادرب قافتا

 ياهيراتفرگ هیقب و يزاس ببس ،اوداعل اودر نامه ینعی میوشیم نهذ بذج رتشیب و مینکیم رتگرزب ار قافتا نوا ياضف میدیم

 .نهذ هب نداتفا

 

 نایع ار بِّبَسُم	وا دنیب هکنآ

 ؟ناهج ِياهببس رب	لد دهن یک

 3787 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هراد ار انالوم ترضح تیب نیمه ینعی .دتفایمن یفداصت ای و يدوخیب یقافتا چیه :هگیم هک تسه یلثملابرض دنله گنهرف رد

 یگدنز ای ادخ مان هب ياهداعلاقراخ يورین کی قافتا نیا تشپ و ،يروظنم رطاخب هدموا قافتا .دنکیم ینعم يروج کی عقاو رد

 و میلست  نیرمت زج تسین يزیچ مه شسرد نیلوا و هدب ام هب یسرد هدموا قافتا .دنوادخ ناکف نک و اضق نامه ینعی ،هراد دوجو

 دهعت هصالخ و ندش نهذ بذج و ندرک يزاس ببس ياج هب ،..هنکب ار شراک یگدنز ناکف نک و اضق میدب هزاجا هک ،ییاشگاضف

 .ندرکن تسلا هب

 تسد هب ار نامدوخ ،هشپ نوا ناتساد لثم سپ .ام ندش هتخپ و نتفرگ دای هتبلا و ،تسام ندش ناحتما یعون عقاو رد اهنیا مامت

 لمع رد یلو میگب نابز هب ار اهنیا دیاش هتبلا .مینک يراکمه یگدنز اب نتفرگ یتشک و ندرک تمواقم ياجهب میراپسب ناکف نک داب

 .تسهگید زیچ کی نآ ندرک هبرجت و نآ ندرک هدایپ

 ادیپ شمارآ سح مدآ ،دنزیرب شتآ يور هک یبآ لثم ،تسه راک رد یگدنز تسد تاقافتا مامت تشپ مینک كرد ًاعقاو هک نیمه

 ًالصا مه دیاش و .هنومیم ناما رد مه يزاس ببس و نهذ يزاس نمشد زا و هدرگیمن رصقم لابند هگید .هنکیم اهر هگید و هنکیم



 هگید هکنیا همهم هک يزیچ یلو ،هشن لح ،هنکیم يزیر حرط نومارب لح هار و هدیم نوشن ام هب نهذ هک روطنآ رظن دروم شلاچ

 .هدیم تسد زا ار شدوخ یتخس و یتفس نوا قافتا

 ار میدروآ تسدب نوریب هب نهذ زا ندیرپ رثا رد هک ار یکبس و شمارآ سح ،هریم شیپ يروطچ شلاچ هک هنکیم یقرف هچ ًالصا

 .هنکب ار شدوخ راک یگدنز میهدب هزاجا ار هیقب ،میبسچب تفس هظحل نیا

 

 تسَلِزنم	رازه	دنچ	رشب	ات	كاخ	ِدح	زا

 تَمَنامَن	هَر	رس	رب	،تمَدرُب	رهش	هب	رهش

 322 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ار	گید	ياشگم	رس	،نکم	فَک	و	وگم	چیه

 تمَنازَپ	یمه	هک	ناز	،نک	ربص	و	شوجب	کین

 322 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 هک ینکیم رکف ارچ سپ .مدادن روبع یناویح و یتابن و يدامج زا هرذ هرذ ار وت نم هگم هک ،هدیم ار مباوج تیب نیا نابز زا یگدنز

 .ادخ هب نک دامتعا ،یشب نارگن و یسرتب ،ینک تمواقم هک وشن دنلب و نک ربص طقف وت .تمراذگیم اهنت اهشلاچ رد

 

 التبا	ردنا	شوجیم	دوخن	يا

 ار وت	دَنام	دوخ	هن	،و ّیتسه	هن	ات

 4178 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دهاوخیم دنوادخ هکیلاح رد .هنکیم يدهع دب راچد ار ام ،هظحل نیا قافتا قیرط زا دنوادخ مکح هب نتفگن هلب ،تسلا دهع نتسکش

 اهر ار تاقافتا دنرادن یگدنز تاقافتا .مینک اهر و میسانشب ار نامیمهوت یتسه نیا هگید هک هزپب و هناشوجب ،تاقافتا گید رد ار ام

 .مینک یگدنز هظحل نیا ار یگدنز و مینک

 

 �� دنله زا هدیرف رکشت اب


