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،مالس اب

 اهنآ تشپ ياه رواب واهرکف ،تاناجیه رتشیب هچ ره و ،منک یم هراظن دوخ رد رتشیب هچ ره ،یگدنز ياه شلاچ رد
 ياه زیلهد رد و تسا ییاغوغ هچ نم نورد رد هک نیا زا ناریح .موش یم ریحتم رتشیب ،منک یم ییاسانش ار
 دازآ وموش اهر و منک دشر ات تسا یگدنز حرط درذگ یم هچنآ ره هکنیا و !تسین هک اه ربخ هچ مدوجو رامش یب
 ،روبص و اشگاضف زور  کی .رورغ رد قرغ رگید يزور و متسه روضح قرغ زور  کی هنوگچ هک ناریح .منک یگدنز
 ییوگ رگید يزور و دریگ یم ناماس و رس ،منز یم تسد هچ ره هب زور کی .هلصوح یب و ضبقنم رگید يزور و
 رگید زور و قشع هار زووالق زور کی .مغ زا هدرسف زور کی و داش زور کی .دوش یمن دنب مه يور زیچ چیه
 .ربقلا هلیل زور کی و ردقلا هلیل زور کی .هشیدنا يور هلابند
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مدرک یمهاگنتاقافتا هبیگدنز رون عبنم هبتشپهکارچ ،دیماانهاگ ومدش یمجیگ داضت همهنیا زاهتشذگ رد
هک،»وا«تمکح ردناریح و رون هب ورنونکا اما .منیبب ار قافتا و لاح رهتمکحتشاذگ یمن نهذي هیاس و
 و ،تسا »یگراچ یب« رد »هراچ«هنوگچهکناریح .دنک یم منت رب و ار روضحي هماجدزود یم ودرب یم دوخهنوگچ
هنوگچ ودناوخ یم هار هب ارم ،مور یمههاریب هبیتقوهنوگچهکناریح .»يزوسلد« رس زاشا»ندنازوس لد«
راک هبتسد ،تیاضر ونانیمطااب نم و ،دوش یمتکاس و مارناهگان نامرفنیا لباقم رد ادص و رسرپ سفن
ناحیر ولگ زایتقو اتهکمناد یم ومرچ یم نافرعهاگارچ رد ،راکي هجیتني هغدغد یبتقو نآ و !منز یم لاحم
.دوبدهاوخوکین ،مراذگباج هب دوخ زاهچ ره ،منکهیذغتناگرزب نانخس
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:روضح جنگ910 ي هرامش ي همانرب ،سمش ناوید ،انالوم2777 هرامش لزغ ي هصالخ

ینک يزومآ هراچ ار ناج هک یحبص نآ داش
ینک يزور یگراچیب شُت هک دبای وا هراچ
2777 هرامش لزغ  ،سمش ناوید ،يولوم-

 رد ،اه شلاچ زا ییاهر ي هراچ هار هک مبایرد و میاشگب مشچ ،موش رادیب نهذ باوخ زا هک حبص نآ اشوخ
.تسا یعامتجا رابتعا و یلام ياه هناوتشپ ،اه عمج ،دارفا زا نتساوخن کمک و لالقتسا و يزاین یب
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دنز یم هیخب لقع ،دَنارد یم هماج قشع
ینک يزود لد وت نوچ دّردب هرهَز ار ود ره
2777 هرامش لزغ  ،سمش ناوید ،يولوم-

 يروابنهذ هنوگچ و درد یم مه زا ار هنهک ياه رواب ي هماج قشع روطچ هک منک هراظن و منیشنب هک نامز نآ اشوخ
 نتسسگ نیا اب روطچ هک ،دننیب یم دوخ ي هدارا تشپ ار وت تسد یتقو ،ار ود ره نیا یناریح منیبب و .دزاس یم ون
 عمج هراپ هراپ ،دنا هداتفا هلت هب تاقافتا و اه رواب رد هک ار ما یگدنز ياه هکت ،اه لصو و عطق نیا اب ،نتسویپ و
.ینک ایهم میارب ،هدنز یمامت هب و روضح زا هچراپکی یلد ات ینک یم

دود وچمه مدرگ تسین و دوع وچمه مزوسب شوخ
؟ینک يزوسلد وت نوچ ،دشاب هچ شزوس زا رتشوخ
2777 هرامش لزغ  ،سمش ناوید ،يولوم-

 درد شتآ رد تیاضر اب زین نم ،دنکارپ یم شوخ يوب و دزوس یم شتآ رب هک دوع نوچمه ،شنیب نیا اب و
 وندنازوس لد نیا مناد یم هک ارچ .موش یم تسین دود نوچمه و منازوس یم ار دوخ تینم و رورغ ،هنارایشه
.ماقتنا و مشخ هن ،تسا »يزوسلد« و »مرک« رس زا ،»وا« ندناسرت
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ینز لد ِهار و یشوپرد رهقِ سابل هگ
ینک يزووالق ییآ ،سابل ینادرگب هگ
2777 هرامش لزغ  ،سمش ناوید ،يولوم-

 ضوع هرهچ هاگ و دنک یم فرحنم ریسم زا ار ام و دوش یم رهاظ رهق سابل رد هاگ ،ام ییامنهار يارب یگدنز هک
 ،قافتا کی ي هطساو هب هک دنتسه ییاه هظحل نامه یگدنز رهق ياه هظحل .دنادرگ یمرب هار هب ار ام و دنک یم
 تسا هاگنآ لصو هظحل و ...دنرب یم دوخ اب ار ام و دننز یم رس اج نارازه هب ،دنریگ یم لکش ام رس رد اه هشیدنا
.میور یم شیپ و مینک یم روبع قافتا زا و میوش یم اهر هشیدنا زا هک
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نئمطم ِسْفَن ِشخبربنع ِواگ يا رَچب شوخ
ینک يزوپ شوخ وت را تسا لالح لحاس نینچ رد
2777 هرامش لزغ  ،سمش ناوید ،يولوم-

 ات لحاس رد و دنک یم یناشفا وترپ و دیآ یم نوریب ایرد زا هاگنابش دنیوگ یم هک »شخب ربنع واگ« دننامه تقونآ
 زاب ار اضف هک هاگنآ زین ام ،دهد یم نوریب ربنع رطعم ي هدام و دنک یم هیذغت رطعم هایگ و لگ زا و درچ یم دناوت یم
 هچنآره نانیمطا اب .مینک یم قرغ يونعم ياه هزومآ و راعشا رد ار دوخ و میوش یم جراخ نهذ مطالت زا ،مینک یم
 حلصو يداش و نسح زج هجیتن هک تسا لاحم و .میروآ یم رد لمع هب تیاضر اب و مینک یم بذج ار میزومآ یم
.دشابن
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ینکيزاتِبکرم و بسا ِعمطهک ،يا یطوط
ینکيزوت هماج و رعَشِلیمهک ،يا یهام
2777 هرامش لزغ  ،سمشناوید ،يولوم-

 ردیتقویتح ناسنا .يدام دعب مه و دراديونعم دعب مههکيدوجوم اهنت ،تسايزیگناتفگش دوجوم ناسنا
 و روضح بسا رب ندش راوس بلط رد دوخ دوجو قمع رد ،دنک یمرارکت اراه روابیطوطنوچمه و تسا نهذ
 ،دنک یم انشیهاگآيایرد ردهنادازآیهامنوچ ودرب یمرس هب روضح ردهکهاگنآ و .تسايونعمریسم ردنتخات
 .دنک یمرکف مهيونعم ناسنایتح .تسا هدشهتخاسهشیدنا زاشدوپ و راتهک دراديا هماجندیشوپ هبلیم
.دریگ یمن ار واییایوپ وتکرحيولج و تساكزان وکبسيونعم ناسناراکفاي هماجدنچ ره
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تسمریشِناوهآتراکش ویتسمِریش
؟ینکيزویاجکینافٔهدنگِرینپاب

2777 هرامش لزغ  ،سمشناوید ،يولوم-

ناوهآ وتراکش ویتسه روضح تسمریشهکنکنشومارف .نکنشومارف ار دوخيدوجوتقیقح وایبسپ
 .عبانمنیرتبوغرم زا مه نآ ،ینکراکشهزات وون هبون ار دوخيونعميزور ،زور رهدیاب وت .تیونعمریش زا تسم
!ینکریس،دنوش یم رضم و دساف دوزهکهنهکياهروابي هدیدنگرینپاب ار دوخمکشهکیتسینگنلپزوی لثم وت
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تسا يا هلبق ار یکی ره بشماِک ؟هلبق میوگ دنچ
ینک يزورفا بش وت رگ ،یکی ددرگ اه هلبق
2777 هرامش لزغ  ،سمش ناوید ،يولوم-

 رد هک ؟دنک تیاده یتخبشوخ و تداعس يوس هب ارم هک مدرگب یهار و بتکم هناگی نآ ،هلبق لابند هب دیاب یک ات
 سک ره ،کیرات قاتا نیا رد .تسا رازگزامن ییوس هب ،یلصا ي هلبق زا ربخ یب سک ره ،نهذ کیرات بش نیا
 ار روضح رون شاک يا .تسوا نآ زا تقیقح هک درادنپ یم و تسا هدرک سمل ار تیعقاو زا یتمسق شرکف تسد
 زا هدش كاپ لد رد مه نآ و دراد دوجو ،هلبق کی ،تقیقح کی اهنت هک دننیبب ات یتخورفا یم ناگمه لد رد
!دوش یم نایامن اه یگدش تیوه مه
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يا هیامیبایبيزیربت ِسمش ِلعلزرگ
ینکيزوریپِخرچ ِزارفهیاپنیرتمک
2777 هرامش لزغ  ،سمشناوید ،يولوم-

اب ار دوخرگا اما .دوش یمراوشد ،یعقاوي هلبقندرکادیپ ،طلغ زا تسرد هارتخانش ،داضت همهنیااب ،يرآ
 جوا وینک یمزاورپ وینابنج یم ار قشعرپهرخالاب ،ینک سح ارناشروضح شاعترا وینکنیرق »وا«نارای
.ینیشنبکلف قوف رد وینکشب رمق قوطهک تسانیا وتيزوریپنیرتمک و .يریگ یم

 ناور لصاکی زا ود رهنیا اما .تسه ام دوجو رد همه ،نیریش وخلت ،رون  وهیاس ،ابیز وتشز ،دب و بوخسپ
 ار ام اتدروآ یم دوجو هّبیگدنز ار همههکدید و ،درک روبعدیابندرکتواضق وندرک دب و بوخ خزرب زا .دنتسه
.دپط یمهک تسایگدنز بلقنیا ،طسبهاگ و ضبقهاگ .دنک هدنزشدوخ هب

،مارتحا و رهماب

��هوکش
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تسود هسناتساد

 ارناشیاه مانیمکدیراذگب .دندوبکَشم وهنینِق و هّرَجياه مان هبیمیمصتسود هس ،میدقرایسبياه نامز رد
یفرظای ویحارُصيانعم هب مههنینِق .دیریگبرظنردکچوکي هساککیای و وبسینعی هّرَج .منک انعمناتیارب
 زايرتشیب مجحهک دوب ناتسودنایمنیرتگرزبکَشم و .تسارتگرزب هّرَج زا نآي هزادناهک تسه بارشيارب
 .دُنک لمحتسناوت یم دوخاب ار بارش

دنتسناوت یمن تحار و دوب هدشهتفشآناشباوخهک دوبنیا نآ ودنتشادكرتشملکشمکیتسود هسنیا
دندوبهتفشآ،دننک عورشيداشابدنتساوخ یمهک اریگدنز زايا هظحلرهمیوگب تسا رتهبای بش ره .دنباوخب
 ودندناتسابیزنارسمه ودنتخودنارایسبلوپ ودنتشگ ارایند مامتاه نآ !تسیچلح هاردنتسناد یمن و ؛راتفرگ و
 ودندرک ضوع ارناشتیلم ودنتفایرایسب ناتسود ودندرک عمج الابیهاگشنادكرادم ودندیرخ للجمياه هناخ
ودندروآيور ردخم داوم هب ،دندرک ضوع اریفلتخمیسایس ویبهذمياهرواب ودندرک ضوع ارناشتیوه
.دوشفرطربناشلکشمدیاش اتدندرک ناحتما ارزیچ همه هصالخ
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 رد یتدم .دندرب یم جنر رایسب نمزم یباوخ یب زا اه نآ .دشن هک دشن .دشن فرطرب ناشباوخ لکشم یلو
 زا دعب .دندش وربور روضح جنگ905 همانرب رد هدش ریسفت انالوم308 لزغ اب ات دندرک يرپس زاین و یگدنامرد
 .دوبن باوخ رد یگتفشآ نآ زا يربخ رگید ،308 لزغ نتفای
 و دندید هچ اه نآ مینیبب ات مینک یم رورم ار308 لزغ مه اب مه ام سپ .تشادن دوجو ادتبا زا ًالصا درد نآ ییوگ
 گولاید کی تیب ره نایاپ رد نم و مینک هبرجت ار نآ میناوتب مه ام دیاش .دندش نوگرگد هنوگ نیا هک دنتفای هچ
 :هک منک یم رارکت ار اهنآ زا

 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کَشم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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باقن رمق يا اشگب ،يا هتسبب مباوخ
باتفآ تشیپ دنک رکُشِ ياه هدجس ات
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ام ي همهیگدنز رد .دندرک یم مرن هجنپ و تسد نآ اب کشَم و هنینِق و هّرَج هک دوب یلکشم ندش هتسب باوخ
 یمدآ ،قافتا نیا زا شیپً الصا ای و داتفا قافتا تلاح نیا یتقو .دوش یم گنت اضف و دیآ یم اضق هک دسر یم ینامز
 زا ار یگدینامه ینعی .منک یم رکش ي هدجس وت شیپ رد نم ایادخ هک دیوگب و دنک راگدرورپ هب ور دناوت یم
 ندرک عولط نامه نیا .ییآ مزکرم هب و يرادرب باقن دوخ خُر زا ،یگدنز يا وت ات مهد یم لُه هیشاح هب مزکرم
  .تسا یمدآ نورد رد باتفآ
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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یتفاتب متسد و متفرگ وت ِناماد
باتم افو زا يور ،مدیشکرد تسد نیه
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یلو .دننزب دنوادخ و روضح و یگدنز ناماد رد تسد و دنوش هدنز ادخ هب دوخ نهذ اب هک دنتساوخ تسود هس نآ
 دیورب .دیروایب لد دیورب تفگ و دنادرگرب ار اه نآ تسد یگدنز .دومیپ نهذ اب ناوت یمن ار هار نیا هک نیا زا لفاغ
 .دیشابناتدوخ لامعا رظان هظحل ره و دینک شالت و دینک راک دوخ يور و دیورب .دیروایب هدش مدع و یلاخ زکرم
 یگتفشآ زا ییاهر و ندش هدنز وت یب هک نادرگمرب يور ام زا .تسا وکین وت نخس ،بر ای دنتفگ یگدنز هب اه نآ
 .تسین نکمم نامباوخ
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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وید ِلعف تسه نآ هک باتش نکم:یتفگ
باتش وت ِيوس دنکن یم هک دَُوب وا وید
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هک تسا یتمواقم ،نهذ اب یندش هدنز ره هک دینکن باتش لیدبت و روضح هب ندش هدنز هار رد هک تفگ یگدنز
 رد رگا،دیتفای ار تُسرُد هار هک یماگنه نآ یلو .تسا وید كانرطخ ي هلت نیا و دزادنا یم نهذ هب هرابود ار یمدآ
 هک تسا لاس20زا شیب راگدرورپ فطل هب روضح جنگ نویزیولت ،میوگب هداس .دیتسه وید ،دینکن هلجع هار نیا
 هک تسه يرگیدِ یصخش ِنویزیولت هچ میا هدیسرپ دوخ زا لاح هبات .دهد یم ماجنا ار دوخ راک دراد هیشاح یب
 و دور یم ورفرکف هب یمدآ !تسین يرگید زیچ ،میوگ یم ناگدنونش امش هب نم .دشاب هدرک یط ار یهباشم دنور
 ي هحولرس ار نویزیولت نیا ي هبرجت دیابن ام ایآ ؟تسیچ نویزیولت نیا تیقفوم زمر سپ بُوخ ،دسرُپ یم دوخ زا
 باتش ریسم نیا رد ،نویزیولت نیا اب ندش هارمه رتشیب هچ ره و ندرک راک دوخ يور هار رد و مینک دوخ راک
 باتش انالوم تایبا ندرک ظفح رد هک ار نام یگدنز زا يا هظحل ره ؛میتسه وید ،مینکن رگا .مینکب دیاب هک هلب .مینک
.میتسه وید ،مینکن باتش طاسبنا و ییاشگاضف رد هک ار يا هظحل نیا .میتسه وید ،مینکن
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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زاین ِهگرد رب منیبب ،منک بر ای
باوج نآ ِقاتشم ،بر ای رازه نیدنچ
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نویزیولت ياپ رد هک یسک يا رگید وشاپ ینعی .دندز ادص هنازجاع ار ادخ و دنتفگ بر ای تسود هس نآ
 نیا رد.وگب دوخ اب مکحم بر ای کی ،يا هدرکن زونه رگا ؟مدرک ییاشگاضف یک نم وگب دوخ اب ،يا هتسشن
 ار اضف تسناوت مدآ یتقو .تسا زاین هگرد نیا .اشگب ار اضف شلباقم رد ،یتسه وربور یشلاچ اب هک يا هظحل
 بجع .دنتفگ یم هچ روضح جنگ رگید ناگدنهد مایپ ،رگید ياه مدآ دنیب یم ،دنک مارآ یمک ار شنهذ و دیاشگب
 يارب ار یفاصي هنیآ و دنسانشب ار دوخ ياه یگدینامه نیرتکچوک ات دننک یم راک دوخ يور رب دنراد هک یناقاتشم
 .دنربب ناغمرا هب یگدنز
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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نیشتآ ِياه ناج و لدرتشیب كاخ زا
بآ بآهک هتفرگ هزوکهنایقسَتُسم
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رس هب هکحبص زور ره تسا یفاک .دننادن ناشدوخ دیاش .تیونعم و حور ياذغ ي هنشت .دنا هنشت ایند نیا مدرم
 دادعت هک يوش یم وربور يا هنحص اب .ینک اشامت هنوگدهاش و رظان يدید اب اهنت ار نارگید ،يور یم راک
 ات دننک یم نییاپ و الاب ار هحفص تشگنا اب اهنت و دنراد دوخ هارمه نفلت ای و یشوگ رد رس ،مدرم زا يرامش یب
 هتخیر يزیچ اهنت هن هک نیا زا لفاغ .دزیرب یگدنز اه نآ هب ،یعامتجا ياه هکبش نیا زا یکی رد یمایپ زا دیاش
 هار هک میتسناد یم اجک زا ام ،دوبن انالوم و روضح جنگ .دش دهاوخ هدیدزد مه ناشیگدنز كدنا هکلب ،دش دهاوخن
 ،دوبن انالوم رگا .یمارگاتسنیا ياه تسپ زا هن ،دوش يراج نوریب هب دیاب یگدنز هک تسا ام زا ؟میا هدمآ هابتشا ار
 اب تلد قامعا رد يراد مه وت سپ ،ینویزیولت ياپ رد زونه رگا ؟میدرک یم باریس ار نام هنشت ناج اجک زا ام
  .هدب بآ انالوم ؟وک بآ ،ما هنشت نم ینز یم دایرف تدوخ
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناملآ زا ایوپ ياقآ735 تمسق-قشع  ماغیپ



وا رصنع راچ نیا زا هک نک محر كاخ رب
بالقنا و ریس رد دمآ رتاپ و تسد یب
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نوچ مه و ؛میکاخ نوچ مه ام ،یگدنز يا :دنتفگ یگدنز هب ،دش یم زاب ناشنامشچ تشاد مک مک هک تسود هس نآ
 یمدآ هک تساجنیا هتکن یلو .میشاب عیرس لیدبت ریس و ندش بلقنم و لوحت رد هک میتسین شتآ و داب و بآ
 اهنت و ما هدومیپ هابتشا ار یگدنز هار اج نیدب ات نم یگدنز يا هک دنیب یم یگدنز لباقم رد تیب نیا رد ار عوضخ
 ره و میامیپب ار یلبق ریسم مهاوخ یمن سپ نیا زا یلو .ما هدرک تمواقم و تواضق هظحل نیا قافتا لباقم رد
  .مراذگب اپ قیمع ِییاشگاضف هار رد و منک یط ار دیدج هار مهاوخ یم مارآ مه ردقچ
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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تسواِياپ ،داب نآ ،دوشکبس واهکیتقو
باحسِیپیماگ هس وددهجربهناگنل
308 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

دندشکبسهک مهیتقو .دشناشندشکبس و تاجن هارهک دوبیگدنز هب تبسنتسود هس نآ زجعنایبنیا
هکنآ یب ارناشیاهراک ودیآ یمدوش یم و وشب رازبااب اضقینعی .دوشباه نآياپ اتدتسرف یم ار دوخ دابیگدنز
 شالت ،ندش هدنز هارنیا ردینعی ،اه نآندیوداز ناراب ربایپ ردهناگنلنیا .دنک یم تُسرُد ،هنوگچدننادباه نآ
هک تسانیا ،هنایمیهج یم ربایپ رد امهک نیايارب شجنسنیرتهب .درکاه نآياپ ار دابهک دوباه نآِندرک
  .میراذگ یميونعمشزومآ وییاشگاضفيارب ار دوخيژرنا و نامز زاردقچهرمزوریگدنز ردمینیبب
 ،منکییاشگاضفهنوگچ :تفگکَشم هب مههنینِق ؟مناوت یمن ،منکییاشگاضفهنوگچ :تفگهنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذاب ارییاشگاضف :تفگکَشم ؟مناوت یمن

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناملآ زا ایوپ ياقآ735 تمسق-قشع  ماغیپ



ار قرب گنل نآِکت زا دریگ هدنخ ات
باطخ   شوخِ دعر نآ دیآ تعافش ردنا و
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و دید ارکَشم و هنینِق و هّرَج ینعی تسود هس نآ نتشادرب مدق هناگنل نآ ،قربودعر سابل رد راب نیا یگدنز
 تسد يارب سپ .دنتسه دوخ ي هتفشآ باوخ يارب یخساپ لابند هب ،کش نودب اه نآ هک تسناد .تفرگ شا هدنخ
 یسک ایآ ؟باطخ شوخ ارچ .داتسرف ار باطخ شوخ ي هقعاص نامه ای دعر یگدنز ،اه نآ هب ندرک کمک و نتفرگ
 اج دناوت یم یسک ایآ ؟دنز یم یعقوم هچ رد و دنز یم اجک هب دنز یم هک هقعاص هک تسا هدیسرپ دوخ زا لاح هب ات
 هقعاص یتقو ،مه ام یگدنز رد .دشاب یفنم خساپ منک یم نامگ .دُنک ینیب شیپ ار دعر دروخرب قیقد ناکم و
 ،تسا نامز نیرتهب ،قافتا نآ نداتفا قافتا نامز اهنت هن هک مینادب دیاب ،دیآ یم نامدرد هک ییاهاج هب دنز یم
 .تسا هدرک تباصا ام یگدش تیوه مه و یگدینامه ای و امِ يراتفرگ ای ام شجنر زا یتسُرُد ياج رد هقعاص هکلب
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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دیَهجرب:هک دیوگب ربا ِنایقاس اب
بارطضا دیشوجب كاخ ِناگنشت زک
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،دنیبب ار ناگنشت تکرح و شوج بنج و بلط ینعی ،بارطضا هک یندیشون ي هدننک شخپ ای و یقاس ره
 دید یگدنز .دوبن نیا زا ریغ مه کشَم و هنینِق و هّرَج يارب .دناسرب بآ اه نآ هب ات دوش یم راک هب تسد دوخ هبدوخ
 اه نآ هکتسناد سپ .دنتسین اه یگدینامه رد و نوریب رد ناشباوخ یگتفشآ خساپ لابند هب رگید اه نآ هک
 کی نآهک دندوب هدرک عوجر دوخ زکرم هب سپ .دهد یمن یگدنز نوریب و دگنل یم راک ياج کی هک دنا هدرب یپ
 .دتسرفب ار شیاز ناراب ياهربا و دونشب ار اه نآ يادص دوب هتسناوت مه یقاس
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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دسر یمن رخآ ،میوگن نم هک مریگ
؟بابک ِلد ِيوب تمحر ِماشم ردنا
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

و ییازفادرد همه نیا رخآ ،دوبن مه ناتساد نیا هک میریگ ،دیوگ یم تسود هس نیا ناتساد يوار انالوم
 .دیوگ یم هک تسا مولعم ؟دگنل یم راک ياج کی هک دیوگ یمن ام هب ناهج رد ام یتخس رد یگدنز و ییازفاراک
 ؟دُنک عمج دوخ اب مخز و شجنر و درد شا همه و دُنک رمع لاس90 یمدآ هک تسا یشنیرفآ فده هچ نیا رخآ
 نیا رد هنوگچ اه نآ هک دید یگدنز .دیسر یگدنز ماشم هب دوب بابک هک تسود هس نآ لد يوب ،دیوگ یم انالوم
 ثعاب هک تسام میلست و تیاضر نیا .دنراد لماک ياضر هظحل نیا قافتا هب تبسن و دنیاشگ یم ار اضف هظحل
 رگید هک یناد یم و یفاک ي هزادنا هب هدش بابک وت لد ایآ لاؤس .دسرب یگدنز ماشم هب نامبابک لد يوب دوش یم
؟دنرادن بابک یقیقح يوب اه یگدینامه
 ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ کشَم هب مه هنینِق ؟مناوت یمن ،منک ییاشگاضف هنوگچ :تفگ هنینِق هب هّرَج
 !دینکن انعم نهذ اب ار ییاشگاضف :تفگ کشَم ؟مناوت یمن
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دنوش ناور مد نامه ربا ِنایقاس سپ
بارشرپِ کَشم اب وهنینِق وهّرَج اب
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ناشباوخ ارچ هک دندوب خساپ لابند هب رد هبرد و يرگیپ ردقنآ کشَم و هنینِق و هّرَج .دش دیاب یم هچ نآ ،دش سپ
 یگدنز اب و دنتشادن ینهذ نم تسود هس نآ رگید .دمآ یگدنز نامه ای و هدنهد بارش و هدنهد بآ هک هدش هتفشآ
 ،هناتشگنا کی ي هزادنا هب یکی .دندش یگدنز بارش ي هدننک شخپ و هدنروآ ناشدوخ سپ .دندوب هدش یکی
 اه نآ .دندوبن نهذ اب ییاشگاضف ندیمهف لابند هب هنینِق وهّرَج رگید هک دوب اج نیا .هکشب کی ي هزادنا هب يرگید
 رادقم هچ هب نم هک تسا نیا لاؤس .ییاشگاضف سپ دوب نیا ،اباب يا دنتسناد و دندوب هدش هدوشگ ياضف نامه
 ؟منک یم شخپ ار ییاشگاضف و يداش و تبحم و قشع یگدنز نیا رد
 کَشم .منک یمن انعم ار ییاشگاضف :تفگ کشَم هب مه هنینِق .منک یمن انعم ار ییاشگاضف :تفگ هنینِق هب هّرَج
.دیدمآ شوخ قشع ِجنگ ِراهب هب :تفگ

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناملآ زا ایوپ ياقآ735 تمسق-قشع  ماغیپ



قشعِ جنگ يوج یمه بارخ رد و شوماخ
بارخ زا دییورب راهب رد جنگ نیاک
308 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و هّرَج تیقفوم زمر .تسا هدش توکس هب ییوگدمآ شوخ تقو رگید .دیسر نایاپ هب اج نیمه تسود هس ناتساد
 هک اریز .دندوب ییاهر و تاجن هار و انعم لابند هب ،ناشنونکا ِیگدنز ياه هبارخ رد هک دوب نیا رد کَشم و هنینِق
 يا هتسشن هچ سپ .تشاد دهاوخ لابند هب ًاعطق ار راهب دوخ یپ رد سپ ،تسا هدمآ رگا ناتسمز دنتسناد یم
 ار اضف و درازآ یم ار وت هک ار يرکف نآ ره ،ُنک شوماخ .تسا هدمآ هظحل نیمه مه وت راهب هک هدنونش يا ،دیماان
 .یبایب ار قشع ِجنگ ات اشگب
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 ِیگتفشآ ِرد ِلفق هک دنتسناد یم اه نآ .دوب بلط قیرط زا ،قشع ِجنگ اب ناشییانشآ ي هوحن ام ي هصق تسود هس
 ار تتسد بلط نیمه اب .تسا نیمه مه ادخ تنس .دنشاب هتشاد بلط هک نیا رگم ،دش دهاوخن زاب ناشباوخ
 .تنتفگ بر ای نیمه اب ،دریگ یم

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلک یب
تسین هللا تنس نان ،بلط یب

2387 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناملآ- ایوپ
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905 هرامش همانرب

باقن رمق يا اشگب ،يا هتسبب مباوخ
باتفآ تشیپ دنک رکش ياه هدجس ات
:انالوم سمش ناوید زا308 هرامش لزغ

.نهذ هتفشآ باوخ زا هدش رادیب و رظان ناسنا رکش ياه هدجس لصاح
 نوچییاه یگتفشآ بقارم و رظان هک تواضق و تمواقم زا یلاخ و روضح دید اب ناسنا رکش ياه هدجس لصاح
.تسا اه ندروآ تسدب رد هلجع و باتش و ، مشخ ،هنیک و شجنر ،تداسح ،هسیاقم ،سرت
.هظحل نیا هب هاگآ ناسنا نوزوم زکرم زا روضح باتفآ رکش هدجس لصاح
 ياه یناد هار و اه ییامنهار و یمسج يرایشه ذوفن ریز زا ار ناسنا هک یگدینامه زا یلاخ يزکرم رکش هدجس
.دنک یم اهر بذاک
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تفاتب اه هنیس رد لد زک باتفآ نآ
تسکرابم ارضخ دبنگ و شرف و شرع رب
451   هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و تداعس و دوخ یلصا سنج هب ندش هدنز و ییاسانش یکرابم و تداعس ،میلست ناسنا نورد زا باتفآ عولط
.دراد هارمه هب ار زیهرپ و ربص و رکش یکرابم
.ییاشگاضف و میلست تیصاخ زا هدافتسا ییاناوت رکش ،دید رییغت ییاناوت رکش
.تساه یبوخ هلمج و تیاده و تردق عولط ،تینما سح ،درخ عولط یکرابم و تداعس ،میلست ناسنا نورد باتفآ
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دباتبنیمز ربنوچیبوخباتفآ نآ
تسانامسآز رتهب ،یکاخنیمز مد نآ
440 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

.تسا ندوبیگدینامه و دردراتفرگ و نهذ ردندنامیلهاکنایاپ و بورغ ،ناسنانورد زا روضحباتفآ عولط
 وزیهرپو ربص ورکشدید هبتواضق وتمواقمدیدرییغت عولط ،میلست ناسنانورد زا روضحباتفآ عولط
.تسایگدنزيور هب ردندوشگ

؟وکنشور زور :ییوگ ويدنبورفهدید ود وت
اشگب رد وت ،نمکنیاهکتمشچ ربدیشروخ دنز
54 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

نیا قافتا فارطا اضفندوشگ و دوخيورندرکراک وزکرمت ببس ،میلست ناسنانورد زا روضحباتفآ عولط
 زازیهرپو ندوب نهذ رظان .تسارکش هدجس وببس یبيداش وتیاضر ببس روضحباتفآ عولط .تسا هظحل
 ذوفنریز زا ار ناسناهک تسايرکش هدجس،نآتاناجیه زازیهرپ ورگیدرکف هبيرکف زایپرد یپياه شدرگ
.دهد یم رارقیگدنزرایتخا رد ودنک یم دازآ نآ رضمياه لح هار و نهذشدرگ
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دنام  ورفشدرگنیزا نم دوجوخرچرگا
دنادرگب ارنودرگهکسکنآ ارمدنادرگب
592هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

 هب اریگدینامه و نهذراتفرگ ناسناهک تسایسانش هار و ناد هار اهنتمیلست ناسنانورد زا روضحباتفآ
 هار ردهنارایشهیبلط .دنک یمرتشیبهچ رهییاسانش بلاط ،قداصنایامنهار وناگرزبتبحاصم ونیرقيرای
.ازفا ناجدیشروخ هب ندش هدنز هار ردباتش وزیهرپ ورکش و ربص

ازفا ناجدیشروخ نادب ،امیپ هر هارياورب
اریمالساجنآ رببادوسرپ نونجمنیزا
66 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

یتناکجنروا ،میرم-
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