
 يرَپناهنپ

 

 2974 تیب زا و هدمآ يونثم مشش رتفد رد ناتساد نیا .دش ریسفت	ثْوَغْلاُدْبَع	ناتساد روضح جنگ 894 يهمانرب رد	

 نایب ار ياهدننکرادیب و زیمآرارسا تاکن هک دشکیم ریوصت هب ار ولبات دنچ انالوم تمسق نیا رد .دوشیم زاغآ

 .مراذگیم كارتشا هب دنتشاد يدایز ریثات نم يور هک ار تمسق نیا زا هتکن دنچ اهنت همادا رد .دننکیم

 

 :يونعم هار رد يرَپناهنپ و تولخ -1

 

 ناهنپ شنادنزرف و نز زا لاس 9 تدم هب وا و دنیابریم ار وا اهيرپ هک دیوگیم	ثْوَغْلاُدْبَع	ِمان هب يدرم زا انالوم

 ياهراک لوغشم شنز و اههچب تدم نآ رد .تسا هدوب يرَپناهنپ هب لوغشم تدم نیا رد هکیلاح رد ،دوشیم

 گرگ ًالثم دیاش و هدرم	ثْوَغْلاُدْبَع	هک دننکیم رکف اریز دنکیم جاودزا يرگید ِدرم اب شرسمه و ،دناهدوب ناشقباس
 .دشاب هدرخ ار وا

 

 يرپ ِسنجمه ثْوَغْلاُدْبَع دوب

 يرَپناهنپ رد لاس هُن ،يرپ نوچ

 

 رگد ِيوُش زا لسن ار شنز دش

 رَمَس رد شگرم ز شَنامیتی نآو

 

 ینزهر ای ،دز گرگ ار وا رم هک

 ینَمْکَم ای یهَچ ردنا داتف ای

 

 تسم ،لاغشَا رد شْنادنزرف هلمج

 تسهدُب ییاباب هک يدنتفگن دوخ

 2977 ات 2974 تیب مشش رتفد يونثم

 

 لاح رد مینکیمن دیلقت اهنآ زا و میرادن يراک عمج هب ،مینکیم راک نامدوخ يور زکرمت اب و ییاهنت یتقو

 و هنهک تلاح کی نامدوخ ِ ینهذ ِنم و عمج .دشابیم زین نامدوخ ِ ینهذ ِنم عمج نیا وزج .میتسه يرَپناهنپ

 ِرظان ِروضح ِناونع هب ام هکیلاح رد ،دنتسه لوغشم یمیدق ياهوگلا و یگدنز ِکبس ،اهراک نامه هب ،دنراد تباث

 ياهناسنا ،روضح لبمس يرپ .مینکیم رییغت ون هب ون یگدنز ییایوپ اب زور ره .میاهدش نیرق نایرپ اب و هدش رادیب



 يرایشه .تسا ناهنپ ینهذ نم دید زا یلو تسابیز يرپ لثم روضح .تسایگدنز ِدوخ ًاتیاهن و روضح هب هدنز

 .دنکیم هراشا نایرپ اب ندش نیرق و يرَپناهنپ راک تموادم هب انالوم .دنک ییاسانش ار روضح دناوتیمن یمسج

 يرپناهنپ نیا .میشاب رود همه زا و میورب نابایب ای لگنج کی هب دیابن ام .دوب يرپناهنپ ِلاح رد لاس 9 وا دیوگیم

 ام و ،دنتسه مدرم نامفارطا ،میوریم راک ِرس هب ،میتسه هداوناخ عِمج رد هکیلاح رد ،تساینورد ِتولخ کی

 .مینکیم يرَپناهنپ مه عمج رد تروص نیا رد ،تسا نامِيرایشوه تیفیک و يونعم ِنیرمت يور طقف نامهجوت

 

 حرطم نارگید اب ینهذ يوگتفگ رد ار نامینعم نیرمت و تایبرجت هک دشاب نیا دناوتیم يرَپناهنپ رگید يهبنج

 کی هک مینک میظنت يروط ار یگدنز کبس هکنیا نینچمه .مینک راک ناموخ يور توکس و یشوماخ رد و مینکن

 تمسق نیا رد انالوم .میهد دوخ هب ار ینیبزاب و لمات تصرف و میشاب اهنت نامدوخ يارب زورهنابش زا ییاهنامز

 نامدوخ ياهیگدینامه لثم دنتسین روضح ای يرپ سنج زا هکیناسک موادم يرَپناهنپٍ  هجیتن رد هک دهدیم ناشن

 .دنوریم و دنوشیم دیماان ام زا ،دنرادیمرب ام ِرس زا تسد رورم هب

 

 نیا رد میرایشه تیفک متیلوئسم نیرتمهم« هکنیا و ،»تسا مدوخ يور طقف نم ِزکرمت« نوناق يرَپناهنپ ترابع

 .دروآیم دای هب ار رییغت ثلثم يرپناهنپ لاس 9 نینچمه .دروآیم دای هب ار »تسا هظحل

 

 :لحز اب سیردا ندش مدقمه .2

 

 مه تمسق نیا رد .دیوگیم نخس هتفای ار نادواج یگدنز هک تسیربمایپ هک سیردا زا انالوم يدعب يولبات رد

 و اهعولط رد .دوب مدقمه لحز اب لاس 8 سیردا دیوگیم و دنکیم هراشاینالوط ِنامز تدم رد راک هب انالوم

 نیمز هب سیردا تدم نیا زا دعب .دوب هدش وا راثآ مرحم و هارمه لحز اب اهینوگرگد و تلاوحا يهمه رد ،اهبورغ

 .دنوشیم رضاح وا سرد ِسالک رد ناگدنشاب يهمه ،دوشیم موجن ِسردم نیمز رد و ددرگیم زاب

 

 موجُن زا سیردِا رد تّیسنج دوب

 مودُق رد دُب لَحُز اب وا لاس تشه

 

 وا ِرای ،براغم رد ،قراشَم رد

 وا ِراثآ ِمرحم و ثیدحمه

 

 مودُق وا دروآ هکنوچ ،تبیغ ِدعب

 موجن ِسرد وا تفگیم ،نیمز رد

 



 هدزفص شوخ ناگراتسِا وا ِشیپ

 هدش رضاح وا ِسرد رد نارتخا

 

 موجُن ِزاوآ ،قلخ هکنانچنآ

 مومع زا و صوصخ زا دندینشیم

 2989 ات 2985 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 اب ندش مدقمه و .دشاب انالوم دناوتیم میطابترا رد روضح ِجنگ اب هک ام ِدروم رد لحز اما .تسا دنوادخ دامن لحز

 زا دعب .دشاب روضح جنگ یگتفه و هدنز ياههمانرب هنادهعتم و موادم يریگیپ دناوتیم براغم و قراشم رد وا راثآ

 روضح ِجنگ ياههمانرب هتفه ره میاهتسناوتیگدنز کمک هب هتشذگ لاس رد هکنیا مدش هجوتم تایبا نیا ندناوخ

 کی میهدن تسد زا ار ناتسود ياهماغیپ اههعمج و مینک رارکت هتفه هب هتفه ار انالوم ياهسرد تایبا و مینیبب ار

 .میتسه لحز راثآ مرحم ام .دراد يدایز شزرا و تسا تداعس هکلب تسین هداتفااپشیپ عوضوم

 

 اب دراد قرف هدرک لمات همانرب ره تایبا يور و هدینش لاس کی رد ار روضح جنگ ياههمانرب يهمه هکیسک

 .میاهدوب يزابهش ياقآ و انالوم ِراثآ مرحم صوصخب و ثیدحمه ،مدقمه عقاو رد ام .هدرکن ار راک نیا هکیسک

 هب و دعلبب ام تقو هتسناوتن شاهبزاج و ناهج ینعی میاهدش راک نیا هب قفوم رگا ؟مینادیم ار تمعن نیا ردق ایآ

 ياقآ و انالوم راثآ اب هفه هب هتفه ِندش نیرق و ندش مرحم ِتمعن نیا .يرادن تیونعم يارب تقو هک دنالوبقب ام

 .دشابیم اهبنارگ رایسب يزابهش

 

 ناگراتس و داد دهاوخ موجن سرد نیمز رد ًاتیاهن ،دهد همادا لد ِهت زا و هناصلاخ ار راک نیایسک رگا دیوگیم انالوم

 و روصت اب نیا .میاهتسشن انالوم سرد سالک رد هک ام لثم .دش دنهاوخ رضاح شسرد رد تادوجوم يهمه و

 دوخ هب دوخ دوشیم لیدبت هکیناسنا .تسا توافتم رایسب نداد سرد نارگید هب و ندش داتسا هبینهذ ِنم ِلیم

 .دنکیم نایب دوخ زا اریگدنز ِشخبافش شاعترا

 

 مایپ رود ياتسور کی زا ًالثم ،ایند ياج يهمه زا هک یناتسود .مینیبیم روضح ِجنگ رد ار هدیدپ نیا مه زورما

 اب و دنراد ار قشع ِيراذگرثا اهنآ يهمه ،دنشاب هتشاد ای دنشاب هتشادن يدایز ِ یباتک ِشناد تسا نکمم و دنهدیم

 کی هب ناشدوخ راک و هداوناخ طیحم رد اهنآ زا يرایسب ًانئمطم و دنراذگیم رثا ام ِزکرم يور ناشدوخ ِصاخ نایب

 .دناهدش لیدبت درخ و رون يهمشچ

 

 .دوشیم ام کت هب کت هب طوبرم عقاو رد ینالوط تدم هب لحز اب سیردا ندش مدقمه و ثْوَغْلاُدْبَع	يرپناهنپ

 .میشاب اهنآ نیع دیاب مه ام دیوگیم



 

 :ندرک عمج يونعم ِشناد هن تسا ندش لیدبت لصا -3

 

 شنوردیلو دراد هوکشاب رپ ات دص هکیشاب بهشا ِزاب کی وت دنکن .دهدیم رادشه کی انالوم يدعب يولبات رد

 لیدبت زونهیلو دنکینارنخس مه بوخیلیخ و دسیونب انالوم يهرابرد باتکیسک تسا نکمم .تسا شوم يوخ

 بهشا ِزاب يوخ و قلخ ام ِنورد هک تسا نیا مهم ،دنرادن تیمها يونعم ِشناد لثم ینوریب ياهرپ .دشاب هدشن

 .دشاب

 

 يرخ ِياهتفص وت رد دهن نوچ

 يرپ رُخآ رب ،تسه رگ تَرَپ دص

 

 راوخشوم دمآین تروص ِیپ زا

 راوخْشوم ِنوبز دش یثیبخ زا

 

 تسَرَپتملظ و نیاخ و يوجهمعط

 تسم ،باشود و	قُتسُف و رینپ زا

 

 شوم ِيوخ دشاب وچ ار	بَهْشَا زاب

 شوحُو ِراع و دشاب ناشوم ِگنن

 3002 ات 2999 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 :لیدبت و هیاسمه تیمها .4

 

 ادیپیگدنز هب هدنزینعی وخشوخ ناسنا کی يرب دیاب وت هک دنکیم ار يریگهجتن نیا مه زاب نایاپ رد انالوم

 نیا .هناخ دعب هیاسمه لواینعی :دنکیم هراشا	راّدلا َّمُث ُراجْلَا	لثمبرض هب .یشب نیرقینعی هیاسمه وا اب وینک
 نامنورد نامسآ و هتشاذگ رثا اهناسنا زکرم يور روضح جنگ همانرب قیرط زا هک دشابیم انالوم وخشوخ هیاسمه

 .دهدیم ناشن ام هب ار

 

 نیشن وخشوخ اب و شاب وُخ یپ رد

 نیبب ار	لُگ ِنغور يریذپوُخ



 

 فرش دبای مه درَم زا روگ ِكاخ

 فک و يور ،لد وا ِروگ رب دهن ات

 

 كاپ ِمسج ِّیگیاسمه زا كاخ

 كانْلابقا و دمآ فَّرشُم نوچ

 

 وگ	راّدلا َّمُث ُراجْلَا مه وت سپ

 وُج رادلد ورب ،يراد یلد رگ

 

 دوشیم ناج ِتریسمه وا ِكاخ

 دوشیم نازیزع ِمشچ يهمرُس

 

 راوْكاخ هتفخ روگ رد اسب يا

 راشتنا و عفن هب ایحَا دص ز ْهب

 3012 ات 3007 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

  ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشع اب


