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مالس اب

 قوشعم هدعو دیما رب دمایب بش هک قشاع نآ تیاکح
. دوش یم زاغآ مشش رتفد593 تیب زا ناتساد نیا

 یعس هار نیا رد و تسا شقوشعم لاصو راظتنا رد اه لاس هک دنک یم نایب ار یقشاع هصق ناتساد نیا رد انالوم
 رایسب قشاع . میایب نم ات شاب رظتنم اج نالف رد هک دهد یم ماغیپ وا هب قوشعم هکنیا ات دنک یم دایز شالت و
 . دور یم باوخ هب یگتسخ طرف زا ، دشک یم لوط وا راظتنا تدم نوچ یلو دور یم رارق رس هب و دوش یم لاحشوخ
 وا بیجرد ودرگ يرادقم لیلد نیمه هب ، دنیب یم باوخ رد ار قشاع یلو دیآ یم رارق رس هب دعب یقیاقد قوشعم
. دنک یم كرت ار اجنآ و دزیر یم

 دنوادخو میتسه اه یگدینامه اب يزاب لوغشم نهذ قاتا رد هظحل نیا رد ام . یگدنز قوشعم و میتسه ام قشاع
 و ، اه یگدینامه و اهرکف باوخ رد ای میهاگآ هظحل نیا هب و میتسه رادیب ام دنیبب ات دنز یم رس ام هب هظحل ره
 نیاياه تیلوغشم و اهودرگ اب يزاب هب هقالعو میتسه یناهج نیا ياهزیچ باوخ رد زونه ام ، هن هک دنیب یم
 تروص رد راک نیا و تسا نهذ قاتا نیمه رد دنوادخ اب ام تاقالم لحم هک دهد یم ناشن نیا .میراد یناهج
 . دریگ یم تروص هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف و نهذ رب ندوب رظان و ام يرادیب
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 شیپ مایا رد تس هدوب یقشاع
 شیوخ دهع ردنا دهع نابساپ

 دوخ هام لصو دنب رد اهلاس
دوخ هاشنهاش تام و تام هاش

 دوب هدنبای هدنیوج تبقاع
دوب هدنیاز ربص زا جرف هک
595 ات593 تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يوجتسج رد و درب یم رس هب تنحم و جنر رد ، وا زا ییادج و قارف زا و تسا دنوادخ قشاع دوخ تاذ رد  ناسنا
ینهذ يوجتسج هب و دنک یم لیدبت مسج هب مه ار ادخ وا . دهد یم ماجنا نهذ اب ار وجتسج نیا اما . تسوا
نیا همه اما ، دسرب دنوادخ هب يرهاظ ياه تدابع و کین لامعا ماجنا و ناسحا اب دهاوخ یم ناسنا . دزادرپ یم
. تسین شیاهراک رد ي روضح چیه و دهد یم ماجنا یمسج يرایشوه و ینهذ نم اب ار اهراک
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 هلئسم و عنام هب لیدبت وا یگدنز و دنک یم یگدنز تام ار ناسنا ، یگدنز زا ییادج و اه یگدینامه بسح رب ندید
 و جرف اریز ، تفای دهاوخ ار وا و تسا هدنبای هدنیوج ناسنا ماجنارس هک دهد یم هدژم انالوم. دوش یم نمشد و
 . دریگ یم تروص ربص قیرط زا شیاشگ
 اب و دریگ یم تروص میلست و ربص و هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف قیرط زا ، تسرد يوجتسج اما
 میلست و ربص و نهذ قاتا رد يرادیب . د رک تاقالم ار ادخ ناوت یمن ینهذ نم ياه تدابع و ینهذ يوجتسج
 رد روضح يرایشوه هک ینامز و تسه هدعولا قداص ام قوشعم و دناسر یم تسود رادید هب ار ناسنا ماجنارس
 رادید هظحلات نیاربانب ، دنک یم هدنز یگدنز هب ار ام و دیآ یم رارق رس هب وا دوش یمسج يرایشوه زا رتشیب ام
 ياهودرگ ات میشاب نامزکرم بقارم و میشاب رادیب الماک دیاب دوش زاب الماک ام نورد رد اضف هک ینامز ات ینعی
. دوشن نامزکرم دراو دیدج

ایب بشماک وا رای يزور تفگ
 ایبول وت یپ زا متخپب هک

 بش مین ات نیشن هرجح نالف رد
 بلط یب نم بش مین میایب ات
597و596تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 ایبولوا يارب و دیایب وا ات دنیشنب رادیب نهذ قاتا رد هک دهاوخ یم وا زا و دهد یم رادید هدعو قشاع هب قوشعم
 دنوادخ ینهذ يوجتسج هب نهذ رد یتقو ناسنا هک تسیناهج نیا ياه تمعن ایبول زا روظنم دیاش . هتخپ
 هن ياذغ کی دح رد ار یگدنز و تسا شیاه هتساوخ ندش هدروآ رب لابند هب طقف ادخ اب لاصو زا ، دزادرپ یم
 . دروآ یم نییاپ هزمشوخ نادنچ

 یتقوینعی ، دزیر یم وا بیج رد ودرگ يرادقم و دبای یم هتفخ ار قشاع یگدنز ینعی قوشعم ناتساد نیا رد
 اه نآ اب ات دراذگ یم وا زکرم رد یگدینامه يدادعت هرابود ، دنیب یمن نهذ رب رظان و رایشوه ار ناسنا دنوادخ
 ناسنا هقالع. درادن ار یگدنز هب ندش هدنز تقایل و هدیسرن لماک یگتخپ هب زونه دنامهفب وا هب ات دوش لوغشم
 يدرف و یعمج تروص هب اه ناسنا هک تساه یگدینامه ریاس و تردق ، اهدرد و اهرواب هب هقالع نامه ، اهودرگ هب
. دنتسه لوغشم اهنآ اب يزاب هب
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 درک بیج ردنا شدنچ یناکدرگ
 درَن زاب یم ، نیا ریگ ، یلفط وت هک

 دیهج رب قشاع ، باوخ زا رحس نوچ
 دیدب ار اه ناکدرِگ و نیتسآ

 تسافو و قدص همه ام هاش تفگ
 تسام ز مه نآ ، دسر یم ام رب هچنآ

604 ات602 تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

رحس . تسا هداد تسد زا ار قوشعم اب تاقالم تصرف هک دوش یم هجوتم و درپ یم باوخ زا رحس رد قشاع
 دنچ زج یلصاح و هدش فلت هدوهیب شدنمشزرارمع دوش یم هجوتم ناسنا هک دشاب يریپ غولب نارود دناوت یم
 دوش یم هجوتم ناسنا و دوش یم یشالتم ناسنا نهذ هک دشاب گرم نامز دناوت یم ای و هتشادن شزرا یب يودرگ
 قوشعم هب وا ندش هدنز و هجوت زا عنام ، اه یگدینامه هب هجوت و اهودرگ اب يزاب یلو هدوب وا اب هشیمه دنوادخ هک
. تسا هدش
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 و یتسه رادیب هک نم لد يا ، دیوگ یم دوخ لد هب باطخ و دزادرپ یم ناتساد زا يریگ هجیتن هب همادا رد انالوم
 ، میتسه نمیا اهودرگ اب يزاب زا ام ، یتسه  هظحل نیا رد تدوخ يرایشوه تیفیک لوئسم و یتسه تسلا نابساپ
 رگید و میا هدیشک درد یفاک هزادنا هب ام و هتسکش یگدنز بایسآ نیا رد ام ياه یگدینامه ینعی ، ام ياهودرگ
. میشکب درد نیا زارتشیب میتسین رضاح

 مینمیا نیز ام ، باوخ یب لد يا
 مینز یم کبوچ ماب رب سرَح نوچ

 تسکش نَحِطم نیرد ام ناکدرگ
 تسا كدنا دوخ مغ زا مییوگ هچ ره

 ارجام يالص نیا دنچ الذاع
ار هناوید نیا زا دعب هد مک دنپ
607 ات605 تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
نانابهگن ینعم هب سراح عمج : سرح-
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 زا رگید نم . یناشکب لدج و ثحب و تمواقم و هزیتس هب ارم یهاوخ یم ردقچ ، رگ هزیتس ینهذ نم يا ینعی الذاع
 ناحتما ار ینهذ نم ياهوگلا و اه هار مامت نم . متسه قشع هناوید نم هک ارچ ، هدن دنپ نم هب ، منک یمن تیعبت وت
 متسین رضاح رگید نیاربانب ، دوش یم متخ یگدنز زا نم رتشیب ییادج و درد هب طقف اه هار نیا هک مدید و مدرک
 و ربصو ییاشگاضف و میلست زا ریغ مناد یم نالا ، مروخ یمن ار ییادج بیرف رگید ، منک ناحتما ار اه هار نیا
. دوش یم یگدنز زا نم يرود و ییادج ثعاب طقف یگدنز هب ندش هدنز هار رد رگید لمع ره ، رکش

دونش نارجه ي هوشع مهاوخن نم
 دومزآ مهاوخ دنچ مدومزآ

 تس یگناوید و شروش ریغ هچ ره
 تس یگناگیب و يرود هر نیردنا

609و608  تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

601 تمسق-قشع  ماغیپ يزکرم ناتسا زا نیورپ مناخ

 راع ندشکچوک زا هک ینهذ نم یلدب تیثیح و سومان اب دنوادخ اب ندش یکی و ییاشگاضف دیوگ یم انالوم
 هک یلآهدیا ریوصت و یلدب سومان نیا زا هک هدیسر شتقو سپ . دنتسه مه دض ود نیا و دیآ یمن رد روج ، دراد
 رود و يروآ رد ار نیغورد سابل نیا و يوش نایرع ، ینک یم راک همه نآ يرادهگن يارب و یتخاس مدرم نهذ رد
. یهد ناشن همه هب یتسه هک روط نآ ار تدوخ و يزادنیب

 تسین تسار ردارب يا سومان و قشع
 تسیام قشاع يا سومان رد رب

 موش نایرع نم هک دمآ نآ تقو
 موش ناج رسارس مراذگب شقن

613و612 تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیا همه سپ ،دش دهاوخن داش ام لد دنزوسن اه یگدینامه نیا ات و تسا دنوادخ لزنم ام لد دیوگ یم انالوم
  .منک یمن یتفلاخم چیه نم و زوسب ار اه یگدینامه
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 زوسب يزوس یمه ار دوخ هناخ
؟ زوجی ال دیوگب هک سک نآ تسیک

 تسم ِریش يا ار هناخ نیا زوسب شوخ
 تسا رتیلوا نینچ قشاع ي هناخ

 قشع قرغ ناقلخ یتشک نیا رگنب
قشع قلح ییوگ تشگ ییاهدژا

 وزا دش هگاک راطع ره لقع
 وج بآ ردنا تخیر ار اه هلبط
 .625و623و619و618  تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 زا هک سک رهو دعلب یم ار ینهذ نم هک تسا ییاهدژا دننام هدش زاب ياضف نیا ، ینک یم زاب اتقیقح ار اضف یتقو
 .دوش یم در ییاشگاضف رثا رد هک یبآ هب دزیر یم ار یگدینامه ياه قودنص همه هنابلطواد ، دوش هاگآ عوضوم نیا
 وا هب و مینک زاب ار اضف المع ینعی میسرب تابثا هب و میرذگب ینهذ ندرک ال هلحرم زا هک دهاوخ یم ام زا انالوم
 هلحرم زا دیاب ، ینک ال ار اه یگدینامه ینهذ تروص هب و ینامب نهذ رد یهاوخ یم یک ات دیوگ یم . میوش هدنز
 اضف مک مک ینعیینک یفن تابثا اب دیاب ، يوش هدنز یتسه هک يزیچ نآ ینعی مناد یم هب و يرذگب ینهذ مناد یمن
 . يوش هدنز مّویق ّیَح يادخ نآ هب المع و ینک زاب ار
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آ رب یمورحم و قرَز ياَبو زا
آرد یمّویق و ّیَح ناهج رد

 دوش منیب یمه ، منیب یمن ات
 دوب مناد یم ، تاه منادن نیو

 ؟ تسیچ رهب منادن نآ و منادن نیا
 تسیک ، میناد یم هکنآ ییوگب ات

 نخس رد دشاب تبث رهب یفن
 نک زاغآ تبث ز و راذگب یفن

640و639 و629و628 تیب ، مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناوارف ساپس اب
يزکرم ناتسا زا نیورپ
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 مالس اب

890 همانرب زا یتشادرب

 قشع هطساو ناسنا

.دهد یم ماغیپ هظحل ره هدیسر تدحو هب یگدنز اب و هدرک مدع ار شزکرم هک یناسنا هب یگدنز نابات دیشروخ
.نکن تسرد رس و وشن هدینامه اه ماغیپ نیا اب وت ،دوش دیلوت نم هلیسوب دیاب هظحل ره وت ياهرکف
.تسا نم لقع نیا دیوگب و هدرک دوخ لام و دبسچب اهرکف نیا هب دراد تسود ینهذ نم
 دوش هدیچ اهرس نیا میهدب هزاجا ام دهاوخ یم یگدنز ،دوش یم نشور ام دوجو رد یعمش دننام یگدنز ياه ماغیپ
.دباتب رت رون رپ ام دوجو عمش و دیایب الاب ام یقیقح ِرس ات

.دنوش یم قالخ و هدمآرد ناناج تمدخ رد دننک یم مدع ار ناشزکرم هک یناسک
 و رزندش رتشزرا اب ببس رگرز ِشکچِ تابرض دننام هک دهاوخ یم هنارایشه درد شنیب نیا ندمآرد ارجا هب
.دوش یم  یگدنز هب تبسن ام ندش رت قیمع
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 لد هب دیآ ادن مَد ره لعتشُم باتفآ زا
 دنز رَس تعمش زاب ات ،لِهب ار رَس نیا عمش وت

 ینک ناهنپ ارچ ار رَس ،ینک ناناج تمدخ وت
 دنز رگرز نآ هک مخز زا ،دوش رتشوخ یمَد ره رز
538 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

.دیارس یم هناتسم ار لزغ نیا تسا هتشگ شیوخ یب و تسم رس یلزا هداب زا هک یلد
  هب عورش تسا رتاون شوخ رایسب هک یگدنز مَد دوش شوماخ و دنام ورف ندیمد زا ینهذ نم رگا ،دیوگ یم
.درک دهاوخ نتخاون
راهچ و اهرکف هب درخ و قشع يوج روبع رگاشامت امامت ام و هدش یکی روظنم و رظان تلاح نیا رد عقاو رد
.دوب میهاوخ نامدعب
 .دمآ دهاوخ مه ِرس تشپ اه ماغیپ نهذ يوهایه یشوماخ اب
 نیا زا ینهذ نم میهد یمن هزاجا و میراپس یم اضق هدهع هب ار ناشورخ دور نیا روبع مظن ام دنیآرف نیا رد
 .دراذگب شزکرم رد و هدش هدینامه اه نآ اب و هدرک هدافتسا ءوس اه تفایرد
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 لزغ نیا شوخ شوخ تفگ یم ،لزا ي هداب زا دوخ یب لد
دنز رتشوخ نیا زا مد نیا ،شمد دریگورف یم رگ
538 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 يوک هب هک میتسه یناگدنشاب اهنت ام یلو میا هدش مگ اهدرد و اهرکف رد ام هچ رگا هک دهد یم دیون ام هب انالوم
.میراد هار ادخ
 ردو میرادن اه نآ نداد ناماس يارب یهار چیه ام هک تس ییاه  تیعضو دهد یم ناشن ام هب ینهذ نم هک يزیچ
 هدرک کمک ام هب یگدنز مینک ربص رگا و هدوب یتقوم نهذ رد ام ندش مگ هک میا هدش  هجوتم ام ،میا هدش مگ اه نآ
.مینک یم ادیپ ار هار ام و

 نم ینعیراگزور ،شتآ نیا ییانشور رد ام و تسا قشع شتآ عقاو رد هک دریگ یم شتآ ام لد ییاشگاضف رثا رد
 مگ ناشدوخ هک یلاح رد دننک یم تیاده و هداد بیرف ار ام هنوگچ هک مینیب یم ار هدش یطرش ياه وگلا و ینهذ
 تروص هب و میسرب تدحو هب یگدنز اب و هدرک ییاشگاضف ینعی میراخب ار هنتف رس ام رگا .دنا هشیر یب و هدش
 يزیچ ره ینعی ،یلقع هن و تشاد میهاوخ ینهذ نم ناونع هب يرس هن رگید مینک هاگن ناهج هب رظان يرایشه
.داد دهاوخ تسد زا ار شتیمها دنک یم يربهر ار ام ناهج نیا رد و میا هدرک قیرزت دوجو سح نآ هب ام هک
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 میراگزور ناگدشمگ رگ
 میرای يوک ِناگتفای هر

 ام نوچ راگزور ددرگ مگ
 میرامگ وا رب لد شتآ رگ

 ار وا لقع هن ،دنام رَس ین
 میراخب ار هنتف ِرِس ام رگ
1572 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

.هدوب مهوتمیریگ یم ازع و میسرت یم نآ رطاخ هب و میمان یم گرم هک يزیچ مینیب یم میوش یم رت هاگآ ردقچ ره
 گرمزا ِسرت عقاو رد و تس ییاریمان سنج زا ام ِلصا یلو دش دهاوخ یشالتم ام ینهذ نم و ندب تسا تسرد
.دیآ یم دوجوب ام رد نآ شنیب و نهذ لیلد هب
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 درد همه نیا ام هکنیا لیلد میا هدیرخ ار تشهب و هتخورف دنوادخ هب ار نامناج و لام ناهج هب دورو زا لبق ام
 ماو هنابلطواد دیاب هک یلاح رد میهد یمن ار نامیاه یگدینامه و میزادرپ یمن ار دوخ ماو ام هک تسا نیا میشک یم
 ای میوش یم هدنزیگدنز هب مینک اهر ار یگدینامه نیا رگا میناد یمن ام ینعی دشاب رامق هکنیا ولو میزادرپب ار دوخ
 رامق ام يوریگدنز هک روطنامه مینک یمن ییوج هفرص اه یگدینامه نتخادنا رد میتسه یگدنز دنزرف ام رگا ؟هن
.مینک اهر ار ینهذ نم و مییایب لقعرِس دیاش ات دنک یم کمک ام هب هظحل ره و دنک یم
 شناج نیاربانب دنک هدافتسا اه یگدینامه زا دناوت یمن رگید ینهذ نم مینک ییاسانش ار ینهذ نم ياهرازبا ام رگا
.میوش یم هدنز یگدنز هب و مینک یم مامت ار ماو نیا ام و دریم یم مک مک و هدش مک
 تسوا ي همقل قلخ هک گرم نیا
میرادن مغ و مینک همقل کی

 يرامُق نیا ِماو ي هقرَغ وت
میرامُق نیا ِراذگ ماو ام

 ماو نیاِ نهَر تس هدنام یناج
میرازگرب و میهدب ار ناج
1572 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 رارق ناکمال و ناکم رد ییوگ دننام دنک یم زاب اضف دهد یم ناشن وا هب نهذ هک ییاهشلاچ ربارب رد هک یسک
.دریگ یم تسدب ار وا رایتخا و درب یم دوخ اب و دنز یم ار وا یگدنز هک دریگ یم
 ؟هدنیآ و هتشذگ يزاجم نامز ای ؟هظحل نیا تساجک ام لمع أدبم
 رب ینهذنم ِتاناجیه هدینامه ياهرکف رثا رد رگا ،دننک یم ییامنهار ار ام و دنریگ یم لکش ام رس رد ام ياهرکف
 ار ام نامه میشاب هتشاد شمارآ و قشع ساسحا رگا و درب یم دوخ يوس هب ار ام زکرمت و هجوت دوش یم بلاق ام
 و دنتسه یکی دولوم و دلاو هک دید میهاوخ مینک زاب ار اضف و میشاب هدشلد و قشاع رگا.درب یم یگدنز يوس هب
.تسا هتفر نایم زا ییود
 تسوا نایاپ نیا و نادیم ِرس ،نآ
 تسوا ناگوچ رد ،يوگ نوچ هدش لد

   دور اجنآ شوگ ،تسه هچنآ رس رد
دوش ادوس نآ ،تسارفص را رس رد

   دنور یشوه یب هب ود نیا نآ زا دعب
دنوش کی اجنآ دولوم و دلاو

663 یلا661 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 ام هکنیايارب .میتسه مرف ناهج ینعی ناهج نیا و ادخ ینعی انعم ناهج لپ فیرعت هب انب ناسنا ناونع هب ام
 تیفیک اب میهد یم ماجنا يراک ره و میشاب رضاح هظحل نیا رد دیاب میوشب ناهج نیا و دنوادخ نیب هطساو
.دشاب روضح يرایشه
 هظحل نیارد نامیرایشه تیفیک بظاوم هک میوش یم رادیب یعقوم شخب يداش برُطم تروص هب ام زا مادک ره
.تسا هظحل هب هظحل ییاشگاضف مزلتُسم راک نیا هک میشاب
 ناشن ام هب فده ناونع هب نهذ هک يزیچ و دراد رارق تیولا رد هظحل نیا رد ام يرایشه تیفیک و روضح تیمها
باوخ رد ام برُطم میشابن ناهج ود نیب یتسرد هطساو ام رگا و دراد هیوناث تیمها تسا نامز رد و دهد یم
.دنک یمن رادیب ار وا یگدنز و دنام یم

 درد و يداش یتشآ دندرک هکنوچ
درک رادیب ام ِكرُت ار نابرُطم
664 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 رگید هدب زیربل بارش ماج کی نم هب یتسه وت زیچ همه ناج هک مراد نامیا یلو منیب یمن ار وت هکنیا اب ادنوادخ
 بیاغ .یتسه نم نیع وت يرتکیدزن نم هب ندرگ ِگر زا وت و یتسه وت نم لقع و متسه یکی وت اب هک ما هدیمهف
 و مدید یم موهفم تروص هب ار وت نوچ منیب یمن ار وت هک تسین یبجعت ،هدش نم هابتشا ببس نم زا وت ندوب
 اب ار وت ارچ سپ موش هدنز وت هب دیاب نم .دناشوپ یم ار وت يور یباجح دننام نم یپ رد یپ ياهرکف بترم
؟مهد یم رارق باطخ دروم مسج کی دننام ار وت و منک یم ادص دراد يرود رب تلالد هک یتاملک

.دوشب ادخ هاگراب دراو دناوت یمن دنک یم ظفح ار ینهذ نم یسک ره دنک یم باجیا نافراع و یگدنز تریغ نوناق
؟تسیچ ناهج نیا هب نم ندمآ زا دوصقم هک دهدب صیخشت دوخ یصخش روعش اب دراد هفیظو یناسنا ره
.دراد یم هگن ییود و ییادج تلاح نامه رد ار وا یگدنز تروص نیا ریغ رد

.میتسه يدزیا ییاناد و قشعروبع هطساو ام هک میسرب یهاگآ و كرد نیا هب دیاب ام همه
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 هارَا ال نَا بََجعال یهجَو ِتنَا
هابتش ِالا ُباجح ِبرُقلا ُهیاغ

كرَا مَل نِا بََجعال ،یلَقع َتنَا
 َکبَتشُملا ِسابتلِال ِروُفُو نِم

 دیرَولا لبَح نِم َتنَا برقَا َتئِج
 دیعَبلِل ءادِن ای ،ای لُقَا َمک
668 یلا666 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نانچمه ام یلو میراد ار نآ زا هدافتسا ییاناوت ام همه هک دراد دوجو یگدنیاشگ تیصاخ ام زا کی ره هنیس نورد
 هب ار ام هک دراد دوجو ینزور ام هنیس رد.میوش یم رت ضبقنم زور هب زور و میرب یمراکب ار ینهذ نم ياهرازبا
 یمسج يرایشه يوج زا بآ ندش يراج رظتنم کچوک يریگبآ دننام ام یلو دنک یم لصُتم ییاتکی يایرد
 ؟تسین گنن ام يارب نیا ایآ میا هتسشن
 نانچمه ینهذ ِتاحیضوت اب ارچ ،میا هداد حرش وت يارب ار بلَطم تقیقح حَرَشن مَلَا هیآ رد ام ،دیوگ یم دنوادخ
 ؟یتسه ناهج زا کمک يادگ
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 ار تا هنیس و ینک راکیب ار تا ینهذ ياهرازبا تس یفاک هاوخن يزیچ یسک زا تسوت رد يراد زاین هک يزیچ نآ
؛دیامرف یم هک ،يریگن رارق قح ترضح هنعط دروم ات ینک زاب

:1 هیآ ،حارشنا هروس
؟میا هداشگن ار تا هنیس ایآ

:21 هیآ ،تایراذ هروس
؟دینیب یمن ایآ ،تسامش نورد قح ِتایآ

:85 هیآ ،هعقاو هروس
.دینیب یمن ار ناگتشرف و ام امش اما میرتکیدزن وا هب امش زا ام ،دیرگنب تسا گرم لاح رد هک یسک هب

 میا هداد تَحرَش هنیس نورد هک
 میا هداهنب تا هنیس ردنا حرش

1067 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 ریگبآ يا ،رحب هب يراد يذَفنَم
ریدَغ زا نتُسج  بآ زا راد گنن

 زاب تسه تَحرَش هن حَرشَن مَلَا هک
؟زاس هیُدک و وج حرَش وت يدش نوچ

 نوردنا رد لد حرش رد رگن رد
نورِصبُتال هنعَط دیاین ات

1072 یلا1070 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

؟يا هتفر اجک نم مشچ ییانشور يا متفاین و مدرک وجتسج اه یگدینامه رد ار وت رایسب نم ادنوادخ
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 لیدبت درد ناد شتآ ِنَحص هب وت زا ییادج و يرود زا نم زکرم.دوش یم انیب و رون رپ نم مشچ وت ندمآ اب هک ایب
 نیا هب نم نورد زا ناشورخ يا همشچ دننام وت تمحر بآ يراذگ مدق نم زکرم هب مدع تروص هب وت رگا ،هدش
.درک دهاوخ ناروف ناهج

 ایب یتفر اجک رخآ ،ایتوت ار ناج مشچ يا
 ام ِنادشتآِ نحص زا دنزرب تمحرِ بآ ات

29 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دیشاب زوریپ و رادیاپ

نادمه زا هنازرف
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تسوا زا میراد یچ ره هک تسود مان هب

روضح جنگ گرزب هداوناخ و زیزعيزابهش ياقآ و ناج يانالوم رب نارکیب دورد و مالس

 و شالت اب و منک یم تیاعر ار ناربج نوناق لوا هام زا .مدش انشآ همانرب اب هک تسا لاس هس زیزع يزابهش ياقآ
 زا عقوت رگا و مشاب هتشاد یسک زا عقوت دیابن رگید مدیمهف هک رکش ار ادخ و منک یمراک مدوخ يور ششوک
.مرادن یسک زا مه درد و جنر و هنیک مشاب هتشادن یسک

 ياه تیب و همانرب اب ار متقو همه . مصقر یم اه یقیسوم اب و مداش نورد زا و مراد شمارآ یلیخ رکش ار ادخ
 ناربج نوناق هک متسرف یم مایپ یلو منزب نفلت متشادن تداعس زونه ملاحشوخ یلیخ و منارذگ یم ناج يانالوم
 زا .مسوب یم ار همه کت کت تسد .دنک یم کمک نم هب یلیخ یلیخ ناتسود ياه مایپ و مشاب هدرک تیاعر ار
 لاعتم يادخ زا کمک هشیمه و متشاذگ مدوخ يور ار نکفارون و متفرگ دای ار اه زیچ یلیخ ناتسود ياه مایپ
.دنک میاهر ینهذ نم زا هک مهاوخ یم
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 مین و لاس کی ابیرقت .مدرک یم هدافتساراشف صرق و متشاد نوخ راشف نم هک متفگ اهراب زیزع يزابهش ياقآ
ترضح دنوادخ هکنیا ي ارب منک یمرکش ار ادخ .مرادن یتحاران هنوگ چیهو مدرک كرت ارراشف صرق هک تسه
 مناشن هار يا هدناوخ ارم هک يا : میوگ یم هشیمه و تسا هدادرارق نم هاررس اريزابهش ياقآو ناج يانالوم
،: هدب

 دوش زاب نم لد ات ! نم بل يا وگم چیه
 يربن ناشخ دب لعل یلد گنس ات وت هکناز
2455 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و مریگ یمتوکس هزور مور یم ییاج یتقو و منک یم توکس اه تقو رتشیب مناد یمن چیه نم زیزع يزابهش ياقآ
 منک شوگ ار همانرب تعاس24 رگا مراد تسود ار ییاهنت مورب ییاج مرادن تسود رگید مناد یمن چیه میوگ یم
هک دهدب تزع اب ینالوط رمع دنوادخ كرابم تدلوت شیپاشیپ.منک یم   رکش راب نارازه ار ادخ موش یمن هتسخ
  هللاءاش نا ینک هاگآ و تسار هار هب ار تیرشب همه

ناتسزوخ زا ونابرهش امش دنمتدارا
 رادهگن ادخ
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