
مانــــككـــنو       يك      ا
شظظزاديبسس           







شظظنشاه  ما  ايك  عايل  شان  حمل  ما  ايك  فارس ين واديو  
خوبصورت دكريو ساهتسس خوش حال زندككي بسر   2اهنا  

كرتا هتا بادشاه اهين سخاوة شجاعة انسس بردباري واسطسس 
 .مشهور     هتا عامل ما 

نسس  ككهنا مظظرزاد  انسس  شظظزادي  شظظربانو  بادشاه  اهين   بسس     
شفقة   سي  راكهتا  ايك  دن بادشاه  اهنا  باغيححه ما  بيضضهي  نسس 

  -خيال  كرسس ؛  هك  اهين   بسس  دكريو  مهوضضي هتئي ككئي ؛ 
؛ مككر هجي لكك  يسس بيوسس واسطسس ثثظظنححي  شادي نا عمر نسس 

 ...  مانككنا  نتهي ْايا



  بادشاه  نا حبشه  هك ؛ كرسس عرض وزير  اهنا   ما   اتنا

  بادشاه نسس ُسين  ْا  ؛ موكلو  مانككنو نو شهزاده  اهنا هي

  هتائي   فكر امي  ساهتسس  انسس! ككئي ْاوي  ححمك   ما  ْانكهـ نا

 .؛ 2 شظظزادي انسس  ؛ ايك مانككنو ؛



انسس   هي  بيوسس  نا  مزاج ككهنا  الكك  ؛  انسس بيوسس هي قسم قسم 

نا فنون ما  مظظارة حاصل كيدي ؛   مهرزاد  تري  اندازي 

نسس  ثثكاوانو  شوق  ؛  ايك  نسس   شظظربانو  ما  ماهر  ؛  تو 

تفريح  نو  شوق  ؛  تو  بيجا  قعر  البيت اختيار  كرسس ؛  

ايك حسن اخللق  سي  هبرثثور  ؛ تو  بيجا  حسن و مجال  

 .سي  ماالمال ؛

 





  هي ْاثث  هك  ؛   ْاثثسس  رأي  وزير  ما  اتنا  فكر؛  مثل  ْا  نسس  شظظنشاه
  هي  شظظنشاه  هتائي سظظل  و كرؤ  اختيار  هك تا  لو امتحان  نو بيوسس
 .كيدو  امر  كروانو   شروع امتحان  انسس  كيدي  قبول  نسس رأي

    

  نسس  ُبالوي  نسس  شظظزادي بيوسس شظظنشاه دن بيسرسس    
  درميان  نا بيوسس  متارا   هك  ؛  كهسس  هوا  كرتا  خرب  ين  امتحان

  ثثظظال      هج  ما  بيوسس  متارا ...ْاؤسسس  ما  كروا  مسابقة  ايك
 .هتاسسس  فائز  هي  ولسسس  حمل  لئي  اينضض  تني  ين  سونا

 



ين وي   ما جوش  شظظزادي   بيوسس   نسس  ْاُس   بيجا  ايك ْا

 “ !هتئيس  فائز  ميطط !هتئيس  فائز  ميطط”  :؛  كظظسس نسس

   ...؛ نكلسس  واسطسس  مسابقة شظظزاديو بيوسس

  اينضض تني  تني  نسس بيوسس  ما  عرصة {هتورا                           

 كرسس  كوشش  ثثظظنححواين  حمل  جلدي  بيوسس  ككئي ملي

   نا   هج ككئي  ثثر  اينضض ححوهتي  نظر ين  بيوسس  ما اتنا ؛

س ل ثثاس ْا لَد        ؛   َد



 هك  ؛ كرسس خيال امي ديكهي نسس  اينضض  ْا  شظظربانو   تو
 حمل هوا كرتا قناعة هي تو ؛ نو  اينضض   3  تو مسابقة

ككل نسس ا ليو اينضض هوا كرتا لحح ال مظظرزاد مككر ككيا طرف  ْأ
 انسس ككيا ثثهنسي ما دلدل هي سبب نا اللحح انسس ودها
ـكاروا واسطسس مدد وي سي شتايب شهربانو تو الككا ثُث  ْا

 .ليدا بححاوي نسس
  شظظزاده نا حبشة سي دور منظر متام اْ   

 . هتا رهيا ديكهي





 نا  فارس  نسس ا مانككو   هاهتـ  نو  شظظربانو  شظظزاده انسس
   كرسس؛ سؤال شظظنشاه تو . ْايا  نزديك   نا   شظظنشاه

  كام سوطط نسس   شظظربانو   سي  ما  شظظزاديو بيوسس متيطط  -
  كرسس؛ خرب  هي بنو  هج شظظزاده تو   كيدا؟  اختيار

 نا  عادة ين قناعة ين     شظظربانو ميطط هك ؛ كظظسس امي انسس
 كروا شادي انسس ححهوطط كروطط ثثسند اهنسس  سبب

 .ححهوطط ححاهوطط

 



 هتاتا خوش دن نا شادي ين شظظربانو شهنشاه نا فارس
    جائزة ْا  متنسس  سبب نا قناعة  متارا هك  ؛ كظظسس امي هوا

  ؛  فرماوسس صلع اهلل رسول   جيم -؛ هتيو حاصل
...   



 ِعش  َقِنًعا  َتُكن  َمِلًكا



 من الكلمات النورانية  
 كظظي هن- هن تو  ْاوسس  نسس لئي مانككنو  واسطسس دكريو متاري- مانككنو
   نظظيطط، ؛ ثثئيساتو ؛ غريب الؤنار اْ هك ديكهجو هن امي دجيو،

 هتا، راوت ككهنا ْاج،  ححهوطط  كروطط ذكر ين علمدار عباس -شجاعة
 نا املؤمنني امري هيت، شجاعة سي وقت هت ححهوضضي، ككهين هبي عمر

   عباس، شظظزاده
 ما فكر ين كاجل يا اسكول والدين اهنا  نسس فرزند كوئي - امتحان

 ما امتحان نا فرزند هي  متنسس تو موكلسس، هن ما جملس دن نا عاشوراء
 مارا اْ ثثححهي موت هك نتهي فكر هي  متنسس تو ؛، فكر ين كاميايب

 جائي ما جنة فرزند



 وسعة عجب امها انسس ؛، حسنة  قناعة - قناعة
 كهضضسسس وقت كوئي هج ؛ خزانة اهوا هي انسس ؛،

 .نظظيطط
 بقاء  متيطط سبب نا راكهوا باقي مامت نو حسني- عامل

 رهسو باقي مهيشه  نسس ثثظظنححي طرف عامل نا

 ما جنة مطلقني دعاة حدود سككال- خوش
 هك ؛ هتائي خوش سككال هي ححكا، ثثظظنححي
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