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روضح جنگ891 همانرب عوضوم ،سمش ناوید790 لزغ حرش هصالخ

 دوشگ قشع ي هسردم ات دَمرَس ِفقاو
دوبن قوشعم و قشاع نوچ لکُشم ییقرِف

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 .تسا دنوادخ روظنم .تسا هاگآ هشیمه هک یسک :فقاو-
 یگشیمه ،دیواج :دَمرَس-
 یهورگ :ییقرِف-
هدنروآرد تروص و لکش هب :لکشم-
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 دهاوخ یم و  هدرک زاب ناهج نیا رد ار قشع هسردم هاگآ هشیمه يرایشه ،دنوادخ ،دمرس ِفقاو هک نامز نآ زا
 ،قوشعم و قشاع داحتا هک قشع زا رتزادنا طلغ یعوضوم چیه نونکات دوش هدنز شدوخ هب ناسنا رد هنارایشه
.تسا هدوبن ،تسا دنوادخ اب ناسنا داحتا

 ،دنیب یم یمسج يرایشه اب یناهج نیا ياهزیچ اب ندینامه رثارد و هدوب نهذ رد يرایشه ناونع هب  ناسنا هک ارچ
 نیاو هدروآرد لکش تروص هب ،هدرک مسجت ار دنوادخ اب ددجم ندش یکی و ینهذ نم زا ندش رادیب نیاربانب
 هدنزقشع هب ًالمع قشع هسردم رد دیاب و تسادخ سنج زا ناسنا هک یلاحرد ؛تسا هدنهد بیرف و هدننز لوگ
 هدوشگ اب جیردت هب .دریگ یم تروص هظحل نیا قافتا طرشو دیق یب شریذپ ،میلست قیرطزا اهنت راک نیا و دوش
.تسا یکی قوشعم و قشاع هک دنک یم كرد ناسنا ،نورد ياضف ندش
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تس دش کیل ،قُرُط تسه نارَوَد و سایق زج
دودسم ِمَّجنَُتم و بیبط و هْقِفْلاوُلوُا رب

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
هسیاقم :سایق-
 رگید زیچ نوماریپ يزیچ ندرک شوگ ،يزیچ رود ندیدرگ :نارَوَد-
ناهیقف ،اهقف :هْقِفْلاوُلوُا-
ِمَّجنُم ،سانش هراتس :ِمَّجنَُتم-
 هب ندش ه دنز يارب مه يرگید ياه هار يدام ياهروحم روُد نتشگ و يرکف  مالقا اب ندش هدینامه ،هسیاقم زا ریغ
 ،يرکف ياهوگلا اب دننک یم رکف اهقف هک ارچ ،تسا هدش هتسب ناسانش هراتس و نابیبط ،اهقف رب هک دراد دوجو ادخ
 و كالفا شدرگ ناسانش هراتس و مسج نتشاد هگن ملاس نابیبط ؛دش  هدنز ادخ هب ناوت یم یباتک شناد و اهرواب
ِنامسآ رد یگدنز هب ندش هدنز ياه هار هک یلاح رد .دنناد یم رثؤم ادخ هب ناسنا ندش هدنز رد ار ناگراتس
 رکف دیابن ام نیا رب انب .دریگ یم رارق ناسنا رایتخا رد تاقافتا فارطارد ییاشگ اضف اب و تسا نورد هدش هدوشگ
.میسر یم ادخ هب اه شور و اه نییآ زا یخرب يارجا و اهرواب ،اهراتفر ،یگدنز ياه کبس اب ندش تیوه مه اب مینک
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زیت ِترکف سب تروص نآ و تروص نیردنا
دومنب اضیب ِدَی رّکفت و ثحب ِیپ زا

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
.دیشخرد یم ،دروآ یم نوریب و درب یم شنابیرگ هب ار شتسد یتقو هک یسوم ترضح ي هزجعم :اضیب ِدی-

 رایسبناشزکرم ياهرواب و اه یگدینامه ساسارب و دنداتفا ینهذ نم رد فتلخم ياه شقن و اه تروص رد اه ناسنا
؛دنسر یمن هجیتن هب و دنزاس یم نمشد و هلئسم ،عنام ،دننک یم لدج و ثحب  مه اب و هدرک رکف قیقد و زیت
 هک درک تیاده ار اه نآ و داد ناشن اه ناسنا هب ار نورد هدش هدوشگ  ياضف ،اضیب دی دنوادخ ،قشع ملعم هرخالاب
 ناشلمع و رکف هب دناوت یم نورد هدش هدوشگ ياضف تاکرب ینعی »ندش هب ندوب« ،ییاشگ اضف اب هظحل نیا رد
 دراو دناوت یم دنک یم هرادا ار تانئاک مامت هک یگدنز ِدرخ ،دینک زاب ار اضف امش رگا رگید ترابع  هب.دوش يراج
.دنک یم هدافتسا درخ نآ زا ناتلمع بترم نوچ تسامش  ياضیب دی نامه نیا .دوش  ناتلمع و رکف
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تسبب هار ناشعماج یسب دنتفگ قرف
دوزف قرف دص ود دنداهن وچ عماج هب ور

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
هدننک عمج :عماج-

 دنوادخنیاربانب دنا هدز نماد هقرفت هب و  هدرک هجوت ینهذ ياه قرف و اه توافت هب طقف دندش هدینامه اه ناسنا
 و يرکف ياه توافت هب طقف و دندش مگ ناش ياهرکف رد ،دنداتفا درد هب اه نآ و تسب ناشیا رب ار یگدنز هار
 دیکأت اه توافت هب اه ناسنا هک تلاح نیا رد .دندرکن ادیپ ار ادخ هب ندش هدنز هار  و هدرک دیکات ناشی اهرواب
 دش هدوزفا اه توافت رب زاب یلو دنداهن یگدنز يوس هب ور ناشزکرم ياه یگتشابنا و اه یگدینامه اب ،دندرک یم
 رد ار ییاتکی هار ییاشگاضف و میلست اب دیاب هک داد ناشن اه نآ هب دنوادخ و دندوبن یگدنز سنج زا اه نآ هک ارچ
.دنوش هدنز ادخ هب المع و دنریگب شیپ
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دح یب قراف و عماج و دُب دودحم رکف
دودحمان زا دش وحم نآ ،دُب دودحم هچنآ

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رکف تسا مسج سنج زا و هدوب دودحم هک شزکرم ياه یگدینامه ساسارب وا هک ارچ ،تسا دودحم ناسنا رکف
 هک ناسنا ِ نورد هدش هدوشگ ياضف ،قراف و عماج اما .تس هاگآ اه مسج زا طقف و دراد یمسج يرایشه و دنک یم
 زیچ نآ دوش یم هدوشگ نورد ياضف یتقو .دشاب یم دودحمان تسا هدنراذگ قرف و هدننک عمج و ادخ سنج زا
 ِياضف  نآ رد جیردت هب و دنک یم ندش رت کچوک ،شزیرورف هب عورش رظان روضح اب ینهذ نم ینعی دودحم
 .میریگب رارق نارگید دییات و هجوت دروم و میوش هدید میهاوخ یمن ام تلاح نیا رد .دوش یم وحم مدع ِدودحمان
 مینیب یم یگدنز شیدنا ناوارف و تیاهن یب ،دودحمان ِدید اب و هدش صالخ نهذ تیدودحم ِدید زا ام بیترت نیدب
.میوش یم دازآ و
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نیقی ْوحَص دَوُب وحم ِسپ ،تسرکُس وحم
دودَمم لِظ دَُوب دنچ رَا دَُوب بقاع سمش

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
یتسم :رکُس-
کلاس ِروضحِ يرایشه تلاح :وْحَص-
نیشناج ،هدنیآ ِیپ زا :بقاع-
هدرتسگ  هیاس :دودمَم ِّلِظ-
 میهد هزاجا دیابن ام .دیآ یم روضح يرایشه ،ْوحَص ًانیقی ،وحم لابند هب اما .تسا یتسم ،ینهذ نم ندش رفص ،وحم
 و تاعقوت ،تایصوصخ رظان روضح اب دیاب هکلب ،دنک وحم و هدرک کچوک ار شدوخ ایر و ییامندوخ يارب ینهذ نم
 نورد ياضف و هدش وحم ینهذ نم ات مینک زیهرپ اه نآ نداد شیامن زا ،هدرک ییاسانش ار ینهذ نم تاناجیه
 ندرک عولط و ندمآ الاب  لاح رد ینهذ نم دنلب هیاس دوجواب یگدنز باتفآ ،سمش تلاح نیا رد .دوش هدوشگ
   هبِ يرایشه وددرگ یم باتفآ هب لیدبت ام ِییاسانش اب ،هدش نشور یگدنز باتفآ لباقمرد ینهذ نم هیاس و تسا
.دوش یم دازآ هداتفا  هلت
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یکْحُیال نابز هب يْوطُی هک تسنآ زا نیا
دوجو ِیفن دَُوب هتکن نینچ ِتابثا هکناز

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 ندز فرح اب هلأسم نیا .تسا لفآ ياهزیچ ياهرکف اب ناسنا یگدینامه  هل أسم روظنم ،دوش یم هدیچیپ :يْوطُی-
.دوش یمن لح
.دوش یمن لح وگو تفگ اب هک ،تسا ناسنا يرایشه لیدبت  هلأسم روظنم ،دیآ یمنرد نابز هب :یکْحُیال-

 مرف يال هبال رد یمرف یب زیچ کی هک ارچ ،دوش یمن لح وگ و تفگ و ندز فرح اب يرایشه لیدبت هلئسم نیا
 نآ زا ییاشگ اضف اب دیاب و تسا  هدش نیجع اهدرد و فلتخم ياهزیچ  رکف اب ناسنا يرایشه ینعی هدش هدیچیپ
طرش هک یلاح رد ؛دراد دوجو ینهذ نم مینز یم فرح ام یتقو ،دریگب تروص ًالمع دیاب راک نیا و ددرگ دازآ
 ای یفنلداعم ادخ هب ندش هدنز ،يا هتکن نینچ تابثا لیلد نیمه هب .تس ینهذ نم دوجو مدع ادخ هب ندش هدنز
 ؛ددرگ یفن لماک روط هب ای هدش رفص ینهذ نم نیا ًاتقیقح دیاب .تسا ام ینهذ  نم ،یمسج دوجو ندش وحم
 روضح يرایشه هب یمسج يرایشه لیدبت هب یکمک ،ییاهنت هب نآ فیصوت و ینهذ نم ینابز یفن نیاربانب
.دنک یمن
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یفن ز تسباجح و تسدوجو عرف نخس نیا
دودرم زج دَُوبَن شباجح هب يزیچ ِفشک

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رکف هبيرکف زا ،دنز یم فرح ینهذ نم هک  ینامز ات .تسام یعرف دوجو دوش یم هتفگ ینهذ نم اب هک نخس نیا
 و میتسین ینهذ نم  مییوگ یم ام هک تسا تُسرُد ینعی ؛تسا تقیقح هیاس ،یفن ِباجح ،دور یم رگید
 ینهذ  نم هلیسو هب ام عقاورد ؛میهد یم همادا ار ینهذ نم نانچمه ام یلو دنشاب نامزکرم رد دیابن اه یگدینامه
 زیچ هظحل ره هک نآ باجح اب يزیچ فشک .دور یمن نیب زا ینهذ ندیمهف اب ینهذ نم و مینک یم  نایب و میمهف یم
 ار ادخو یگدنز يور هظحل هب هظحل ندز فرح اب ینهذ نم ،تسا لوبق لباقریغ دنک یم ناهنپ ار وج و  تسج دروم
 اب دهاوخ یم ینهذ نم.درک فشک ار ادخ ،دناشوپ یم ار یگدنز يور هک يزیچ اب ناوت یمن نیاربانب ؛دناشوپ یم
 زاب تاقافتا فارطا رد ار اضف دیاب ام .تسادخ هب ندیسر عنام شدوجو هک یلاحرد ،دسرب ادخ هب ینهذ ياه رازبا
.میوش هدنز ادخ هب ام و دنک وج و تسج ار شدوخ سنج هدشزاب ياضف نیا و  هدرک
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صالخ لوبقم ز هن ،يزیرگ دودرم ز هن
دورس هن و ثحب هب هن دجنگن هک ار نیا لِهِب

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
نک اهر :لِهِب-
 ناکما ،دیوش هدنز ادخ هب اه نآ هب لمع اب دیهاوخب و دینک نییعت ار دودرم و لوبقم نهذ رد  ینهذ نم اب امش رگا
 ای دیناد یم دودرم ار اه نآ لباقم ياهزیچ و هتسناد لوبقم ار اهراتفر و اهرواب يرس  کی امش لاثم ناونع هب .درادن
 یکی فذح اب دنتسه مه اب اه نیا و هدرک تحاران ار امش شبطق ،دنک یم لاحشوخ ار امش هک يزیچ  نآ هک نیا
 بوخ نهذ هک ار ییاهراتفر يرس کی هداوناخ رد ام ًالثم.دننک یم ظفح ار رگیدمه هکلب ،دور یمن نیبزا يرگید
 هرابود و هدش دب زیچ هب لیدبت بوخ زیچ نیا هعفد کی یلو مینک یم زیهرپ اهدب زا و میراد یم  هگن دهد یم ناشن
 شنیب نیا دیاب ام هکلب ،میوش دازآ اه بطق نیا زا ینهذ ياه شور اب میناوت یمن نیاربانب ؛دنک یم داجیا هلئسم
 یعقاو ِلوبقم .دجنگ یمن ،زاوآ و گنهآ ،دورس و ثحب رد دنوادخ .میوش هدنز ادخ هب ات مینک اهر ًالک ار ینهذ نم
 ادخ هب ییاشگ اضف اب ًالمع دیاب ام .دسانش یمن ینهذ نم ار هدش هدوشگ ِياضف نیا یلو تسا هدش هدوشگ ِياضف
.میروآ رد شاعترا هب نارگید رد ار یگدنز و میوش هدنز
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دِلَهن نآ ار وت کیل ،یِلِهب ار نیا سپ وت
دوعُق هب و مایق هب دْهَجن هدعاق نیا زا ناج

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
نتساخرب :مایق-
نتسشن :دوعُق-

 هگن اربوخ ِزیچ هک تسین روط نیا .دنک یمن اهر ار وت وا اما ،ینک یم اهر ار ینهذ نم ،ینهذ نم ۀلیسو هب وت رگا
 دوش یمن ینهذ نم ِياضف ِساسارب .تسا  هدیبسچ وت هب نآ ،دتفا یمن دب زیچ نآ ،يزادنیب ار دب ِزیچ و يراد
 هب دنک یم لاعف ار ینهذ نم زونه هک ام ِناج .دسر یمن دوعق و مایق هب هدعاق نیا اب يرایشه .درک اهر ار ینهذ نم
 ریذپ ناکما نیا و دسرب ادخ هب دهاوخ یم ینهذ  نم اب نیاربانب ؛تس یگدنز سنج زا هک هدیسرن صیخشت نیا
 ورف ار اهرکف رابغو درگ و هدش مئاق شا یلصا تاذ و يرایشه يور رب دناوت یمن ینهذ نم اب يرایشه ینعی تسین
.دنیشنب و هدرکن لاعف ار ینهذ نم رگید و دناشنب
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مایقِ يوس َدشَکب َشنآ ،درآ دوعُق ناج
دوجسِ يوس دَشَکب َشنآ ،درآ مایق ناج

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نیا ؛دنیشنبو دراذگب رانک ار تمواقم و تواضق ،ینهذ نم ِصیخشت دناوتب ییاشگ اضف اب امش يرایشه ،ناج رگا
 اب داحتا و تاذهب مئاق ،رظان ِيرایشه ناونع هب امش ینعی دشک یم مایق هب ار امش ینهذ نم ندش رفص و نتسشن
 تسادخسنج زا هک دوش یم هجوتم ،دتسیا یم شتاذ يور يرایشه ،ناج یتقو تلاح نیا رد .دیوش یم دنلب ادخ
 زکرم ساسا رب و دنک یم میظعت و هدجس ادخ يوس هب وا و دناشک یم یعقاو میلست و هدجس هب ار وا ،مایق نآ و
 هدینامه ،هدرکن هدجس دهد یم ناشن نهذ هک یناهج نیا ياهزیچ لباقمرد رگید و دیامن یم لمع و رکف مدع
.ددرگ یمنرب نهذ هب هرابود و دوش یمن
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یهرب يو زا هک تس هناگود هن هناگی نیا
دوهُش ز ناج دهرن ّدهشت هب و مالس هب

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
نهذ ِراک ِندوب ییود هب هراشا :هناگود-
ندوب نهذ رظان :دوهُش-

 یکی ادخاب و هدرک مایق تلصا و یگدنز  ياپ يور وت و دش رفص تا ینهذ نم یلک  روط هب و تواضق و تمواقم رگا
 يدرگ یمنرب نهذ هسوسو و ندز فرح دوجو اب تسا تلصا تخانش اب هارمه هک یگناگی نیا زا زگره رگید ،يدش
 و هدش زاب نورد ياضف ، هتفرگ لکش وت رد رظان روضح ،دوهش هک ارچ ،درک یهاوخن لاعف ار ینهذ  نم هرابود و
 ورف رظان دهاش ای دوهش نیا ینهذ نم ندز فرح اب ینعی »دهشت هب و مالس هب« نیاربانب ؛تسا هدش مدع تزکرم
.يراد یمنرب  تسد تییادخ زا وت و دنیشن یمن
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دَوَر هلیلحت هب هن ،دمآرد همیرحت هب هن
دوشگب شمالس هن و تسبب هریبکت هب هن

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
.دوش یم عورش زامن نآ زا سپ هک ریبکت راهچ ،مارحالا ةریبکت :همیرحت-
رخآ رد زامن مالس :هلیلحت-

 ،رظان روضح ،دوهش نیا ].تسا زامن رخآ مالس ،هلیلحت و دوش یم عورش زامن نآ زا سپ هک ریبکت راهچ ،همیرحت[
 ینعی .دور یمن مه نآ اب  و تسا  هدماین ینهذ نم تادابع و تاکرح اب هدش هدوشگ ياضف ،یگدنز هب ندش هدنز
 .ددرگ وحم دنزب یفرح  مه دعب و هدش راکشآ رظان روضح نیا دیوگب ییاهزیچ کی ینهذ نم هک تسین روط نیا
 هک ییادخ  هب نیتسار هدجس و ناتتاذ يور امش مایق و ینهذ نم هب تبسن امش نتسشن اب دوهش نیا ًاتقیقح هکلب
. دهد یم ناشن ار شدوخ دیا هدنز نآ هب
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دبا ِغود نیا رد داتفارد حور ِسگم
دوهج هن و ربگ هن و اسرت هن و ناملسم هن

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 تسا  هداتفا روضح يرایشه غود رد ینهذ نم ندش رفص ،ییاشگ اضف اب ]تسا تبثم اجنیا رد سگم[ حور سگم
 همه رد هکتس يرایشه کی طقف دید نیا اب ؛دینیب یم هدش هدوشگ  ياضف دید ،مدع دید اب امش تلاح نیا رد و
 همه هک یلاح رد ؛دنا هدمآرد يدوهی ،رفاک ،یتشترز ،یحیسم ،ناملسم تروص هب حطس رد هک دراد دوجو اه ناسنا
 نایدا رد نادنمرواب ياه هزیتس نیاربانب .دنتسه یکی و هدوب ادخ دادتما ناشنید و اهرواب زا رظن فرص اه ناسنا
.تسا مهوت همه فلتخم
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تسا سگم نآ ِندز رَپ نخس هک وگ یم هله
دورف غود َدَور وچ ،دَنامن زین ندز رپ

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 سگم نیا یفاکهزادنا هب رگا و تسا حور سگم ندز   رَپ ،نتفگ نخس هک وگب و شاب هاگآ ،نک يداش ،ناسنا  يا
 رگید،دوش دنوادخ سنج زا ناسنا و هدش  هدوشگ نورد  ياضف یفاک هزادنا  هب رگا ینعی ،دور ورف روضح غود رد
 تشپ زا دیابن دهد یم صیخشت يرایشه هک ارچ ؛دنام یمن اه یگدینامه ساسارب ندز فرح ،سگم ندز رَپ
.دنک راهظا ار ینهذ نم و دنزب فرح اه نآ ساسارب و هدرک هاگن ناهج هب اه یگدینامه
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دَُوب زین رگا دشاب رگد عون ندز رپ
دوبک ِخرچ ِربز رب تدَُوب ردان ِصقر

790 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 قیرطزا یگدنز تلاح نیا رد ینعی ؛دوب دهاوخ رگید عون زا يرایشه ندز فرح راب  نیا دشاب مه یندز فرح رگا
 هدش هدوشگ نامسآ ،دوبک خرچ يالاب رد يرایشه ،حور هک تسا يزیگنا تفگش صقر نیا .دیوگ یم نخس امش
 ساکعنا نآ و هدرک ادیپ یساکعنا ،درادن »یتینم« چیه هک نهذ رد صقر نآ .دنک یم ییاتکی ياضف رد نورد
.دنک یم نایب امش قیرطزا یگدنز دوخ هک تسا  ییاه فرح

:رکشت اب
راهب
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