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 روضح جنگ 875 همانرب عوضوم ،سمش ناوید 2370 لزغ حرش هصالخ
 

 هدش نایوپ نامسآ زا تسرَصرَص داب هچ نیا
 هدش نادرگرس و تسم يو زا یتشَک نارازهدص

 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 نافوط ،زاوآدنلب داب ،درس و تخس داب :رَصرَص داب*

 
 هک یتشک نارازه دص و دزویم ًامئاد ناسنا دوجو قامعا زا ،ییاتکی ياضف نامسآ زا هک تسيدنت داب هچ نیا
 »دوشیم و وشب« ،ناکفنک داب نیا شزو اب دنتکرح رد هظحلنیا ییاتکی يایرد يور رب و تساهناسنا دامن
 فارطا رد هک ییاضف بسانت هب سکره یترابع هب ؛دنوشیم هدیشک ییوسهب کیره و هدش نادرگرس و تسم
 زا شايرایشه و هدش تخبشوخ و داش ،تسم یگدنز يورین و داب نیا شزو اب دیاشگیم هظحل نیا قافتا
 هار ،هدش نادرگرس و قرغ شراکفا رد هظحل نیا مرف اب هزیتس و تمواقم اب هکنیا ای دوشیم دازآ اهیگدینامه
 .دیامنیم نمشد و هلئسم ،عنام هب لیدبت ار یگدنز يورین و دنکیم مگ ار دوخ
 

 داب ز یتشَک ۀقرغ و داب ز یتشَک ِصَلخَم
 هدش ناجیب ودِب مه و تسهدش هدنز ودِب مه
 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 ییاهر لحم ،تاجن و صالخ لحم :صَلخَم*

 
 اب ندش يزاوم و ناکفنک داب زا شتاجن و ییاهر هک دنادیم ییاتکی يایرد يور رد یتشک تروصهب ناسنا
 یگدنز يژرنا اب ناسنا يرایشه یترابع هب .تسا داب نیا زا مه شندش راتفرگ و ندش قرغ و تسیگدنز يژرنا
 تمواقم رثا رد يژرنا نیا ۀلیسوهب مه و دهریم ینهذِنم زا ینعی دوشیم هدنز دیآیم هدش هدوشگ ياضف زا هک
 رد ار اضف رگا ،دراد هظحل نیا رد ناسنا باختنا هب یگتسب ینعی ؛دریمیم نهذ رد هظحل نیا قافتا و مرف اب
 تمواقم رگا و دهدیم تاجن اهیگدینامه زا ار شايرایشه ناکفنک دعاسم داب دیاشگب هظحل نیا قافتا فارطا
 .دریمیم نهذ رد و هدش قرغ شیاهرکف لسلست رد دنک تواضق و
 

 وت ِرما رد سَفَن نوچ نادزی ِرما ردنا داب
 هدش ناوختَحدِم وت زو ،هتشگ مانشد وت ِرما ز

 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 نوچمه ؛دوشیم وا رهق و فطل هب لیدبت وت يدنباضف ای و ییاشگاضف اب و تسادخ هدارا و نامرف رد یگدنز داب
 رگا ینعی دوشیم نیسحت ای مانشد هب لیدبت نارگید راتفر رثا رد ؛دیآیم رد مالک هب هدوب وت رایتخا رد هک سَفن
 ام ینعی ؛ینکیم شهوکن ار اهنآ دشاب دب رگا و هدرک نیسحت ار اهنآ تسَفَن و مالک اب وت دشاب کین ناشراتفر
 دنوادخ نیسحت و فطل دروم هراومه ات میریگب هدهع هب ار هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف تیلوئسم دیاب
 .میشاب
 

 ناد ریدقت ْيهِحَورِم زا فلتخم ار اهداب
 هدش ناریو ابو اب ،مَلاع ْرومعَم ابص زا

 )2370 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 دیآیم رد شدرگ هب ناسنا دوجو قامعا رد ینزبداب نوچمه اضق نوناق اب هظحل نیا هک ییاهيژرنا و اهداب
 و دایز ار نآ دناوتیمن ینهذنم شناد و لقع .دنکیم رییغت و دخرچیم لک درخ و ادخ تساوخ اب و هدوب فلتخم
 .دنکیم نییعت ار يژرنا نیا عون و نازیم تاقافتا فارطا رد يدنباضف و ییاشگاضف طقف هکلب دنک مک
 يورین ابَو اب و هدش نادابآ مَلاع دیآیم هدش هدوشگ ياضف زا هک یگدنز هدننکهدنز يورین ینعی ابص داب اب 
 .دوشیم ناریو ناهج ینهذنم تمواقم و برخم
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 ناهج و یگدنز و هدش ابص هب لیدبت يدزیا مد و داب نیا ات هدرک مدع ار نامزکرم ییاشگاضف اب دیاب ام سپ
 .دیامن نادابآ و تسرد ار ام نوریب و نورد
 

 رادم ناهنپ هحَورِم ،يدومن بَرای ار داب
 هدش ناکاپ ۀنیس ِغارچ ندید هحَورِم

 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 ار ام ياهیگدینامه و تخیر مه هب ار ام ینهذ كراپ هک يژرنا و داب ،يداد ناشن ام هب ار ناکفنک داب ،ادنوادخ
 مه ار تدوخ و هدرک راکشآ زین ار يژرنا نیا هدننابنج اضق نوناق نامه ،نزبداب میهاوخیم وت زا دروآ رد هزرل هب
 ؛یهد ناشن
 ،هدرک لکوت وت هب ،دننیبب وت دید اب دنناوتیم هدش هدنز ياهناسنا ،تسا ناکاپ ۀنیس غارچ وت يور ندید هکارچ
 .دنوش وت سنج زا و دنیاشگب ار اضف
 

 تسَرَپتروص نیقی دشاب ،ببس وا دنیب هکره
 هدش نادینعم ِرون بِّبسُم وا دنیب هکنآو

 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 وا دنادب تاقافتا ندروآ دوجوهب لماع ار ینوریب ياهببس ای يدعب تاقافتا ببس ار هظحل نیا قافتا هک یسکره
 ياضف و دیاشگیم تاقافتا فارطا رد ار اضف هک یسکره و دشابیم ینهذنم و تسرپ هدام ،تسرپتروص انیقی
 .تسا لک درخ سنج زا و يرایشه ،نادینعم رون وا ،دنادیم يدعب تاقافتا بّبسم ار هدش هدوشگ
 

 ییهَّبَش ِيوزرآ زا دنهد ناج تروص ِلها
 هدش نازرا اهّرُد ینعم ِرحَب ِلها ِشیپ

 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 یتنیز ياهگنس زا ،قَبَش :هَبَش*
 تشرد دیراورم :هِّرُد*

 
 هک ار یگدنز هدنز ناج دنراد یمسج يرایشه و دننیبیم اهیگدینامه قیرط زا هک ینهذ ياهنم ،تروص لها
 ار یگدنز المع و هدرک فلت اهیگدینامه شزرایب و قارب گنس ندروآ تسد هب يوزرآ رد دننک یگدنز دیاب
 یشزرا اهیگدینامه اهنت هن ؛دنتسه ییاتکی يایرد رد هک اشگاضف ياهناسنا ،انعم لها يارب اما دننکیمن هبرجت
 هب هظحل نیا رد ار یگدنز اهنآ ینعی تسا سرتسد لباق و نازرا یگدنز شزرااب ياهرُد اهنآ يارب هکلب هتشادن
 .دننکیم یگدنز  لماک روط
 

 دَنک ناشیز اهلقَن ،نادرم ِكاخ دِّلَقُم دش
 هدش ناشیا ریز ِریز ،هدرک شوماخ رگد نآ و
 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 هک دنزیم فرح رایسب ادخ هب عجار وا ؛دنکیم لقن يزیچ دنوادخ زا و دنزیم فرح ًامئاد ینهذنم ِدلقم ناسنا
 شوماخ ار نهذ ،هتفر اهرکف ریز ياضف هب ییاشگاضف و میلست اب رگید یناسنا اما ؛تسین ریذپنایاپ شیاهفرح
 .دوشیم ادخ سنج زا دنکیم
 

 دیچِبیم هضارُق ،هدنیوپ تشاد هَر رب مشچ
 هدش ناک رد نونک نیب ار هر ِنیچهضارُق نآ
 )2370 ،ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 سلفم ،دنمزاین ،راوخهزیر :نیچهضارُق*
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 :شاب هاگآ ،ناسنا يا
 ینعی الط و نهآ ياههدارب ،هضارق یتساوخیم طقف ،يدوب هدننکوجوتسج و هدنیوپ ،ادگ ،ینهذنم رد وت 
 .يدوب ناهج نیا يادگ سپ .يریگب یگدنز یمک رادقم اهنآ زا و ینک دایز ار اهیگدینامه
 هب يرکف زا رگید ،يدرک شوماخ ار تنهذ ،تاقافتا فارطا رد ییاشگاضف ،اهیگدینامه ِییاسانش اب هظحلنیا اما
 ًاهابتشا هک يرایشه نامه کنیا ،یتشاذگ رانک ار ییادگ نیا و یهاوخیمن يزیچ ناهج زا ،يرپیمن رگید رکف
 ياضف ینعی یگدنز ندعم دراو ییاشگاضف اب ،تساوخیم یگدنز اهنآ زا و دیچیم هضارُق ،اهیگدینامه زا
 .دش ییاتکی
 

 شیوخ ِنامیا رب میزرَل ،هچب رب ردام وچمه
 ؟هدش نامیا رَسهبرَس ِفیرظ نآ دزرل هچ زا
 )2370 ،ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 ام ؟دتفیب دنکن ؟تساجک :هک دزرلیم شاهچب رب و تسا نارگن امئاد و دراد کچوک هچب يردام هک روطنامه
 .درادن ياهدیاف چیه هک .میراد ینهذ ِنامیا هکنیا يارب .دورب نیب زا نامنامیا میسرتیم مه
 ؟دسرتیم يزیچهچ زا ،هدش لیدبت یقیقح نامیا هب ،ادخ هب رسهبرس ،تسا میلست و هدرک زاب ار اضف هک یسک 
  ؟دنک نیهوت ای دنزب بیسآ ادخ هب دناوتیم یسک
 

 يرکشلرَس ِمغ رد يزادُگیم یهام وچمه
 هدش ناطلس مَشَحیب ،یباتفآ نوچ تمنیب
 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 رد زین وت تسا ناگراتس رکشلرس هک دنکیم رکف و تسا هارمه هراتس يدایز دادعت اب بش رد هک یهام نوچمه
 زور رد هک باتفآ دننام هک ،تمنیبب مهاوخیم نونکا .يوشیم کچوک و يزادُگیم يرکشلرَس ِمغ رد نهذ بش
 يور رب تزکرمت هکنیا نودب ینعی ،مَشَح و مَدَخ نودب زین وت ،تسین شفارطا رد ياهراتس چیه و تساهنت
 مدع ار تزکرم و ییاسانش ار اهیگدینامه ،ینک لرتنک ار اهنآ و يوش هدینامه اهنآ اب و دشاب رگید ياهناسنا
  .يزادنیب ناهج رب ار تروضح رون و يوشب هدنز ادخ هب باتفآ لثم و هدرک
 

 شُمَخ ؟شتآ رب تسا ناهرب دود ییوگ دنچ
 هدش ناهرب و هتشگ شتآ دود یب تمنیب
 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 دوجو ناشن و لیلد ینهذنم ینعی ،دود هک ینک لالدتسا تاینهذنم لقع اب و یشاب نهذ رد یهاوخیم ردقهچ
 لقع نودب ،تمنیبب مهاوخیم .وش لیدبت ادخ هب و نک اهر ار ینهذنم ِدود ،شاب شوماخ .تسا دنوادخ
  .ياهدش ناهرب تدوخ و هتشگ هدنز ادخ قشع شتآ هب اهیگدینامه و اهدرد نودب ،ینهذنم
 

 وگب ،ناویک تَرَس رب ددرگ دنچ و تشگ دنچ
 هدش ناویک ِرَس رب احیسم نوچمه تمنیب
 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 ياهرکف اب ،تسا ربکا ِسحن هک ینهذنم ینعی ناویک ردقهچ وگب ادخ دادتما و يرایشه ناونعهب :ناسنا يا
 ،هدرک تاقافتا ربارب رد شنکاو هب راداو ار وت و هدیخرچ ترس يالاب ،درد و يرود ِسح داجیا و نیگنس ةدینامه
 .تسا هدرک نییعت ار وت یگدنز و هدروآرد دوخ هطلس ریز
 نآ ییاشگاضف و میلست اب هدرک اهر ار تاینهذنم ؛ياهتفر ناویک ِرس يالاب احیسم لثم هک تمنیبب مهاوخیم
 هب نتفگ هلب اب ار یگدینامه نآ و هتفگ هن دعلبب ار وت هدنز هجوت دهاوخیم هک یگدینامه ره هب .یتخادنا ریز هب ار
 .ینکن لمع تاینهذنم راکفا هب هجوت اب و یشاب نآ زا رتالاب تدوخ ،يراذگب اپریز هظحل نیا قافتا
 

 رایب نآ و رایب نیا هک نم ز وجهبیصَن يا
 هدش نآ ِنآ و نآ و نیا زا هتسَر تمنیب
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 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 وجهرهب ،مهس ةدنهاوخ :وجهبیصَن*

 
 .یهاوخیم يزیچ تاقافتا و نارگید زا هشیمه و یتسه مهس ةدنهاوخ ،وجهبیصن ینهذنم رد هک ناسنا يا
 تیصاخ نیا زا هک تمنیبب مهاوخیم .دنروایب ار یتحار و يداش ،شمارآ ،زیچ نآ و زیچ نیا تیارب ییوگیم
 ِنآ ات یهاوخب یگدنز زا هدش هدوشگ ياضف نیا رد ار زیچهمه ،ینک زاب ار اضف ؛يوش اهر ینهذنم هناتفصادگ
 .يوش هدنز دنوادخ هب هدش نآ ِنآ
 

 وگرایسب ِقطان دِبرَعُم ِتسم يا نک سب
 هدش نازیم ْيهفک نوچ نایوگ ِشوماخ تمنیب

 )2370 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 شکهدبرَع :دِبرَعُم*

 
 فرح رایسب و یشکیم هدبرع تزکرم ياهیگدینامه ساسارب ،يرورغ تسم ینهذنم رد هک یناسنا يا
 شوماخ ار تنهذ و زاب ار اضف ؛يزادنیب ،هدرک ییاسانش ار تزکرم ياهیگدینامه هک تمنیبب مهاوخیم .ینزیم
 .دنزب فرح وت قیرط زا ادخ ،يوش وزارت و هنیآ هب لیدبت نهذ یشوماخ و توکس ،نوکس تلاح رد ؛ینک
 

 
 ،رکشت اب
 همطاف

 
 )يزابهش زیورپ داتسا( روضح جنگ 875 همانرب :عبانم

روضح جنگ ياه همانرب نتم یسیون هصالخ هورگراک :رکشت اب
 


