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2-مجنپ شخب ،روضح جنگ945 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

؟ارَمدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدعدُب هنوگچ هچ
يداهن وکن سب وت هک ارَمدَق نیلّوا رگن

2842ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :َمدِق
 ار مدع تنهذ رد سپ ،يرادن یگنوگچ یتسه مدع سنج زا هک زین وت ،درادن یگنوگچ مدع هکروط نامه
 تسا بوخ هشیمه تلاح یگدنز دادتماناونع هب وت .درگنتتعیضو و لاح تیفیک نییعت لابند  هب و نکنراد ناشن
 ؟يروآ یمرد ناشن هب ار دنوادخ سنج ینعیَمدِق ويوش یم ضبقنمهظحلره ارچ سپ ،یتسه يداش سنج زا و
.يرادرب یتسرد  هبییاشگاضف اب ارَمدَق نیلوا هک نک هاگن بوخ
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نمِرای و نیرق وت يا :ار قشع شود متفگ
نمِرانک نیا زا بیاغسَفَن کی شابم چیه
1829ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

  هبً البق نم .ینهذ نم هن ،یتسه وت نمِنیرق و رای اهنت متفگ دنوادخ هب و مدرک زاب ار اضف هظحل نیا رد نم
 زا ار دب نیرقنیایناوت یم هک یتسه وت اهنت مدش هاگآ هک نونکا اما ،مدوب هدرک نیرقینهذ نم اب ار دوخ هابتشا
 نم رانک زا ادابم اتموش یمن ضبقنم ومدنب یمن ار اضف مه هظحل کی یتح ،ینک دازآ نورد زا ار نم و يربب نیب
.يوش بیاغ

 واِيوگو تفگ ولوق یبنیرَق زا
واِيوخ زا ناهن لد ددزدب وخ
2636 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیرق وا اب هک ارینیشن مهِيژرنا و وخ ،شاعترا قیرط زا و یناهنپ روطب ،ییوگو تفگ چیه نودب ناسناِلد
 اریز تسا مزالاشگاضفِناقشاع يارب ینهذياه نم زا ندرک يرود و زیهرپ نیاربانب[ .ددزد یم ،تسا  هدش
 ].دراذگ یماشگاضفياه ناسنا يور يدب تاریثأت ،ینهذياه نم اب ندرک ترشاعم
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اه هنیس رداه هنیس زا دور یم
اه هنیک و حالص ،ناهنپِهر زا

1421 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب یناسنأهنیس زا شاعتراِقیرط زا و یناهنپ روط هبینهذ نمدَب  يژرنا ای هنیک وییاشگاضف و قشع ای حالص
 .دنک یم ادیپ هار رگید ناسنأهنیس

 نیقی ،دَبِسفنتس هدّنردِگرگ
 ؟نیرق ره ربیهن یم هناهب هچ
4856 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دیابن سپ .دنک یم هابت ار ناسنا ،نورد زاهدّنرد یگرگنوچ مه هک تسا يدب نیرقینهذ نم نیقی و عطقروط هب
دننک یمکمک وت هب و دنتسه وت نیرق ،یقشاعياه ناسنااسب هچ[ .تخادنا ینوریبياه نیرقِندرگ ارزیچ همه
].يوش یمن نانآ هجوتمراک بارخینهذ نم اب اما
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تفِص ردازفَم شیوخِنیرق رب
تبقاع رد نیقی درآ قارفنآک
3514 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نتفگنخس لاجم ،دنوادخ ،تا یلصا نیرق هب و نکرت هتسهآ ارتا ینهذ نم اب ندرک تبحصِتعرس ،ناسنا يا
 شهاکتیاهدرد و دوش لحيا هتخاسینهذ نم اب هک یلئاسم دنک کمکدهد یم وت هب هکییاه ماغیپ اب ات هدب
.دبای

ینَس ورْبَح ار ریغ رم ینک ات
ینک یم یلاخ وُوخدب ار شیوخ
3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اناد ،دنمشناد :ربَح
هبترمدنلب ،عیفر :ینَس
 تلاحزا ويوش یموخدب ،ینک دنمشناد و گرزب ار نارگید و يورب نارگید غارستا ینهذ نم اب یهاوخب وت ات
 يارب یگرزب عنام نارگید يوررب وتِزکرمت و هدشرت يوقتا ینهذ نم تلاح نیا رد .يوش یم جراخ یقشاع
.دش دهاوختا يونعم تفرشیپ
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 واتس هدرک اهر ار دوخٔهدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔهدرم
151 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

دهاوخ یم و تسا نارگید حالصالابند هب ،دوخ هب نتخادرپياج هب و هدرک اهر ار شدوخِبویعمِینهذ نم ، ناسنا
 شتسدزا یکمک چیه ودنک یم فلت ار نارگید و شدوخ تقو طقف راک نیا اب وا[ .دنک وفر ار نانآِینهذ نمٔهدرم
].دنک حالصا ار شدوخ دیاب ادتبا هکارچ ،دیآ یمنرب

يرگ هحون ،نارگید رب ،آ هدید
يرِگ یم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم
479 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هیرگ نارگیدلاح هب نونک ات ،نم مشچ يا ]:دیوگب شدوخ اب دیاب تسا نارگید حالصالابند هب هک یناسنا[
.دشاب تدوخ هبتساوح طقف ،نک هیرگ تدوخِراز لاح هب و نیشنب یتدم نونکا ،يا هدرک



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

سیمراپ مناخ 1101 تمسق-قشع  ماغیپ

نابَتلَق يایهَچ رد وّيوگ رد
نارگیدِلابِس زا راداو تسد
2235 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

لادوگ :َوگ
لیبس :لابِس .تریغ یب ،ّتیمح یب :نابَتلَق
 قرغ تدوخ ياهدرد رد و یتسه راتفرگهک یلاحرد سپ ،یتسهینهذ نم هاچ و لادوگ رد تدوخ وت ،تریغ یب يا
.رادرب نارگید لیبس زا تسد و شاب هتشادن مدرم هب يراک رگید ،يا هدش

شَوخ و ابیز یسریناتُسب هب نوچ
َشک و ریگناقَلخِناماد نآ زا دعب

2236 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب و وربهاگ نآ ،يدش هدنز روضح هب و يدیسر یشوخِناتسب کی هب و يدرک تسرد ار تدوخ یگدنز عقوم ره
.نک کمک نارگید
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شَش و جنپ و راچِسبحِمیقُم يا
شَکب مه ار نارگید ،ییاجزغن

2237 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 شش و سح جنپ ودعُب راهچ لادوگ و هاچ رد هک یسک يا ]:دیوگ یم ینهذياه نم هب باطخ هیانک هب انالوم[
 ،یتسه یبوخ ياج بجع ،يا هدش سوبحمتا ینهذياه يراتفرگ و اهدرد رد ینعی ،یتسه ییایفارغج تهج
 .ربباج نآ هب مه ار نارگید

:رکشت اب
سیمراپ :نتمهدننک میظنت
سیمراپ :هدنیوگ
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مشش شخب ،روضح جنگ945 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

 ساپسان ارهِدزییمت يوش نوچ
سانش هلبقِتَرطَخ وت زادَهِجب

2629 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .تسا تفرعم و تخانشٔهّوقٔهدنهد هک یسک :هِدزییمت
 هشیدنا ،درذگ لد رب هکهچ نآ ،زییمتٔهوق :تَرْطَخ

 یساپساندیآ یمتسد هبییاشگ اضف اب هکتنوردٔهدش هدوشگ ياضف نامه ینعیهدنهد زیمت هب  تبسنهاگره
.دوش یم هتسبتنورد ياضف ودهج یم وت زا یسانشادخ ویسانش هلبق تیصاخ ،ینک
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 يرایرهشِلاّمح يرایتخا ِناپسا
ندوک ودُنکِنابسا نیگرس و دنشک نالاپ
2043ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

راتخم ،هدیزگرب :يرایتخا
 يور رب اما ،دنهد یم يراوس دنوادخ ینعی هاش هب ،دنور یم هار یبوخ  هبییاشگ اضف اب هکيا هدیزگربياه بسا
 نیا رگا رگیدترابع هب[ .دننک یم هدافتسا دردِعوفدم لمح يارب ودنراذگ یم نالاپ ،دنتسه ربج رد هکییاه بسا
 لمح درد اتدنراذگ یم نالاپ ام يور رب ،میدنبب ار اضف رگا و میتسه دنوادخ رایتخا رد ،مینک زاب ار اضف هظحل
].مینک

 دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت
دَنامن دنوادخِریدقت هب ریبدت
652ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هکینهذ نمِریبدت و رکف .تسیچشریدقتدناد یمن یلو ،دنک یم ریبدتاه یگدینامه وینهذ نم ساسارب ناسنا
 .دوب دهاوخنوا »ناکَف نُک و اضق« ینعی ادخ ریدقت هیبشهجوچیه  هب و هدوب طلغ ،تسا نهذ  يزاس ببس ساسارب
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 »ناکَف نُک و اضق« قیرط زا هظحل نیا رد دنوادخ هک يدادیور هب نداد نت ینعی ،تسا ریدقت رد ام حالص[
میوش یم هجوتم ومیریگ یم ار نآ ماغیپ و هدرک زاب نآ فارطا رد ار اضف ،دتفا یم ام يارب یقافتا یتقو .دنیرفآ یم
].مینک یمن لمع و رکف ،نهذِيزاس ببس قیرط زا رگید نیاربانب ،هدوب طلغینهذ نم رد ام ریبدت هک

 تسا یماخّبصعت ويریگ تخس
تسایماشآ نوخ ،راک ،ینینَج ات

1297 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک یتقو ات .تسا یماخۀناشن ًاعقاو ،تقیقحِنتسناد ویشیدنا تسرد ياعدا و اهرواب ردّبصعت ويریگ تخس
 درد و نوخِندیشون وتِراک ،يدشن هدازتا ینهذ نم زا هک  ینامز ات ینعی ،یتسهنینَجتروص هب ردامِمکش رد
 .تسا ندیشک
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 دجنگب زیچ همه ،رحب نیرد ،رحب نیرد
دیناردم نابیرگ ،دیسرتم ،دیسرتم
637ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و نکن داقتنا  سپ .دجنگ یمزیچ همههدش هدوشگ ياضف وییاتکی رحب نیا رد ،ینک زاب ار اضف یتقو ،ناسنا يا
.اشگب تاقافتا فارطا رد ار اضف طقف و طقف و وش زکرمتم تدوخ يور

 لصا ز يرود رارَب یم ،یپایپ ،یپ
 لصوِيوسَدرآتیدرَمِگر ات
3698 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِگر نیاجیردت هب ات نکییاشگاضف هتسویپ و بترم ،يا هدنام رودتلصا زا و یتسین لصو دنوادخ هب رگا
.دروایب دنوادخ هب ندش لصوِيوس هب ار وت ،ییاشگ اضف ابتس یگدنز هب لاصتا نامه هکتَّتیناسنا
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 ؟يا هدناوخرَثَوکَكانیَطعَا وت هن
؟يا هدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ
1232 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

یترابع هب[ ؟يا هداتفا ریگ نهذِیگنشت و یکشخ رد ارچ سپ ؟يا هدناوخن ار »میدرک اطع وت هب رثوک«ٔهیآ وت رگم
 هنشت و کشخهنوگ نیانامنهذ رد ام ارچ سپ ،تسا هدرک اطعاه ناسنا ام هب ار دوخِیناوارفتیاهن یب دنوادخ
]؟میتسه

لین وچ رثوک وینوعرف رگم ای
لیَلع يا ،شوخان وتس هتشگ نوخ وت رب

1233 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

دنمدرد ،روجنر ،رامیب :لیَلع
 دور[تسدشراوگان و نینوخ ،لینِدورِدننام وت يارب رثوک هک یتسهینهذ نمِنوعرفِدننام ،لد رامیب يا وت دیاش ای
دوش یم لیصايداش و درخ هب لیدبت بآ نیادننک یم زاب ار اضف هکیناقشاع يارب وتس یگدنز رابیوج دامن لین
].دوش یمتداسح و سرت ،مشخ ،درد ینعی نوخ هب لیدبت ،دننک یم لمع و رکفینهذ نم اب هکینالقاع يارب و
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وَدع ره زا وش رازیب نک هبوت
ودک رد رثوکِبآ درادن وک
1234 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

سکره زا ینعی .وش رازیب ،درادن دوخِدوجويودک رد ار ادخ یناوارف ینعی رثوکِبآ هک ینمشد ره زا و نک هبوت
 ودنک یم بارخ اراه نآ یگدنز و هدرک تلاخد مدرم راک رد ،دنیببدناوت یمن ار مدرم یتخبشوخ ،درادینهذ نم هک
.نک يرود ،درادنتشاداور

بل کشخ رثوک ز يدید ار هک ره
بت و گرمنوچ مهراد یم شنمشد
1237 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دننام ار وانیاربانب ،درادینهذ نم وا هک نادب ،تسابل کشخ وبیصن یب دنوادخ یناوارف زا هک يدید اریسکره
.وش رود وا زا و نادب دوخ روضح يرایشه نمشد ،بت و گرم

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

رورس مناخ1101 تمسق-قشع  ماغیپ



وتِمام و تسا وت ياباب هچرگ
وتِماشآ نوخ تسه تقیقح وک
1238 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ردام :مام
.تسوتماشآ نوخ ًاتقیقح وا ،دشاب وت ردام و ردپ صخش نآ رگا یتح

هیتِّرَح ردنا یسومِموق وچمه
هیفَس يا لاس لچ ،ياج ربیی هدنام
1788 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ترارح ،امرگ :ّرَح
.تسا انیس يارحص زا یشخبهیت يارحص ،فلع و بآ یب وراز نشِنابایب :هیت
درخ یب ،نادان :هیفَس
.يا هدنام دوخ ياج رب نهذ ياهدرد و نابایب يامرگ رد لاس لهچ یسوم موق دننام وت ،درِخبان يا
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هلَورَه بش ات زور ره يور یم
هلحرم لوا ردینیب یم شیوخ
1789 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

  ندیود و نتفر هار نیب یتلاح ،نتفر هار دنت :هلَورَه
 ادخٔهناخ هبیناوت یم روطچ هکینک یم رکف عیرس یلیخ تنهذ اب و يور یم شیپ باتش اب بش ات حبص زا زور ره
تلوا ياج رسو هتفر رگید تیعضو هب یتیعضو زا طقف نهذ رد هکینیب یم ،ییآ یم تدوخ هبهک نیمه اما ،یسرب
 .يا هدروخن ناکت و یتسه

 هارِتّقشم رد ماش ات ماب
هاگپِدادماب هکاج نامه بش
ادخهد

ياهرکف وینهذ نم ساسارب نوچ اما ،دنتسه هارتّقشم رد ودننک یم راک بش ات حبص زااه ناسنا رتشیب
.دندوب هدرک تکرحاج نآ زا دادماب هک دنتسهییاج نامه هرابود بش ماگنه ،دننک یم لمع و رکفهدش تیوه مه
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دیردنا ضقانت ،ٰیّتَش مُکُیعَس
دیرَد یمرب بش ،دیزود یم زور
256 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ودیزود یم زور هکنانچ ،دیا هدش راتفرگ ضقانت ماد رد امش و تسا نوگانوگ و هدنکارپ نهذ رد امشياه شالت
 و لهج هب نتفر اب ،میزود یم یبوخ زیچ کیییاشگ اضف اب یتقو دیابن ام رگید ینایب  هب[ .دیرَد یم ار نامه بش
 امشىاه ششوک انامههک«»ٰ.ىَّتَشَلْمُکَیْعَسَّنِإ« )4ٔهیآ ،)92( لیلٔهروس ،میرک نآرق( ].میرَدِب ار نآ نهذ یکیرات
».تسانوگ هنوگ و هدنکارپ ]ینهذ نم رد[

 دوبقیفوت یب وچ ،ینوعرف دهج
دوبقیتفت نآ ،تخود یم وا هچره
840 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نتفاکش :قیتفَت
 مه زا یگدنز طسوتتخود یم هچره ،دوبقیفوت یب و هدوهیبتس ینهذ نم دامن هک نوعرف شالت و دهج نوچ
.دش یم هتسسگ
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دیدن ار یکاپ ،و دازنوُت ردهک نآ
دیدپ یجنر وا ربَدرآکُشمِيوب

256 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،یگدینامه ،درد اب و هدش هدازینهذ نم واه یگدینامه ياضف رد ینعی ایند نیاِنیکرچٔهناخ شتآ رد هک یسک نآ
 باذع اروا درخ و قشع شوخ يوب نیاربانب ،تسا  هدیدن ار یکاپتقو چیه ،دوش یم گرزب لرتنک و لامک رادنپ
.دنک یم تحاران و هداد

:رکشت اب
هیمس :نتمهدننک میظنت
رورس :هدنیوگ
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.رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم  و زیزع ردپ تمدخ مالس اب ادخ مان هب
»یغاب رد تخیرگ سسع زا هک قشاع نآ تیاکح«

 وتس یگدینامه ره زا دازآ و صلاخ وا يرایشه ادتبا رد .دوش یم ناهج نیا دراو دنوادخ دادتماناونع هب ناسنا
تسد هبشا يدوجو تقیقح و هدش نهذ بذج يرایشهمارآ مارآ اما ،تسارُپ »هللا حیر« زاشماشم ًالماک
 ،هتشگ ناریح و هلاو رادید نآ رد و هدید ار شیوخ قوشعم راب کی هک یقشاع ناوج ناتساد رد .دور یم یشومارف
.هدش اهزیچ بذج طلغ  هب يرایشه نآ زا سپ و هتفایرد و هدید ار یقیقح قوشعم هکتس یناسنا یگدادلدٔهصق

رثا رد واِدید اما ،دراد یبوبحم و قوشعم هکدناد یم و تسا قشاع هکدناد یمینهذ نم ناسناناونع هب وا
 وسومان هب یهاگ ،صاخشا هب یهاگ ،اهرواب هب یهاگ ؛دنیب یمن بوخ و هدش لکشم راچد اهزیچ ابندینامه
 هکدوش یم زاغآاج نیا زا وا يرادیب ناتساد لاح .دنک یموج و  تسجاه نآ رد ار یگدنز ودبسچ یم رگید ياهزیچ
 وا رس زاتسد و درک دهاوخ رادیب باوخ نیا زا رابجا  هب ای رایتخا هب ار وا وتسوا يرادیب یپ ردناکف نک و اضق
 وا شنیچ و هدوب قفوم رایسبشا یگدنز زاییاه شخب ردینهذ نم ناسنا ناونع  هب وا دنچره ؛تشاددهاوخنرب
.تسا رطاخ هدوسآ وا ودیآ یمرظن هب قیقد رایسب ینهذ كراپ رد
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 وأهدنخ تسس هب هرغ نم
تسا شومخ وا هک متشگ نمیا

380ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

.دسرارف نآ نامز هک يزور اتدهد یم تلهماه ناسنا مامت هب دنوادخ اما
»ٌ.نیهُمٌباَذعُْمهَلَواًمْثِإاوُدادْزَیِلُْمهَلیلْمُنامَّنِإْمِِهسُْفَنألٌرْیَخُْمهَلیلْمُنامَّنَأاوُرََفکَنیذَّلاَّنَبَْسحَی ال«
اه نآ هب ام هک یتلهم هک دننکن نامگ ،دنتفر )اه یگدینامه ابيدوجو تقیقح ندناشوپ( رفک هار هب هک نانآ«
 دوخیشکرس و هانگ رب اتمیهد یم تلهم )ناحتما يارب( اراه نآ هکلب ،دوب دهاوخ رتهب نانآ لاح هبمیهد یم
178ٔهیآ ،نارمع لآ هروس ،میرک نآرق ».تسا هدننکراوخ یباذع ار نانآ و ،دنیازفیب

 و انگنت زانونملا بیر ندمآ اب ،دوش یم هتخاون ،تخس رایسب اضق طسوت يرادیبياه ماگ یناسنا نینچ يارب سپ
 ردهجو چیه  هب هکدوش یم هدوشگ شیور هب یهاگآ زا رگیديا هچیرد ودوش یم ادج يدح ات نهذ تیدودحم
 .دنک تفایرد و كرد ار نآتسناوت یمن نهذ بذاک غارف و یتحار
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 نآ شتآ و دراد ار بوبحم رادید قوذ هراومه ،شقوشعم زا قارف و ییادجاه لاس زا سپ ناوجْناتساد نیا رد
 سپ ،دنک شرادیب اتتسوا یپ رد زین اضق ،دَرَب لاصو هب هر اتتسواتّیعَم رد و شناج رب هراومه نیتسخن رادید
 دورو و سسع مشخ ینامزمه .دروآ یمرد رس یغاب زا قافتا نیا رثا رد ودوش یم سسع ایهغوراد بضغ راچد
 ناسنا هکارچ ،تس یشیاشگ و یناسآيا یتخس ره هارمه :دشاب یم »يرسُیِرسُعلاَعَمَّنا«ٔهیآ دومنْغاب هب ناوج
 يارب یتح نهذ روتوم نداتفا راک زا نامه ،هدنبوک ثداوح شقن و درادن ار انعم ملاع غاب هب دورؤهزاجاینهذ نم
 .هدنام لفاغ نآ زااه لاس هک دنک يدوصقم هجوتم ار وا هکتس یقیاقد

 غاب دراو ،دنیب یم دوخ ولج ار یغاب زیرگ و بیقعت نیا رد ودزیرگ یم سسع مشخ اب نامزمه قشاع ناوج
عون هلصافالب .دنک یم ترایز ارشا هدیدناه لاسِقوشعم ،همادا رد ودور یمورف یجنگ رد شیاپ ،دوش یم
 رکش هب تلاح نیارثارد ودوش یم اهر یتاظحل يارب نهذٔهیالگ و هلان و تواضق زا ،دوش یم ضوع وا يرایشه
 اسب هچ :مُکَلُریَخ وه وًائیَشاوهرکتنَایَسع« :هک نیادبای یم رد ار نهذ دیدیگنوراو و ار عیاقو قمع ،دتفا یم
 ».دشاب نآ رد امش ریخ و ار يزیچ دیراد شوخان
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:دنک یم سسع ياعد هب عورش و

سفن نآ قوذ زادرک یم نیرق سپ
سسع نآ ياعد ،قحيانث اب

54 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

زیرگ زا ار سسع مدرک نایز هک
زیرب يو رب ،رز و میس نادنچ تسیب

55 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

نک دازآارو رمیناوع زا
نک داش ار وا ،مداش هکنانچنآ

56 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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ناهج نآ و ناهج نیا شراد دعس
ناهر اوشا  یگس ،وّیناوع زا

57 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ایند نآ و ایند نیا رد ،دبای ییاهر یگنهرس تلاح نیا زا سسع ایهغوراد هکدهاوخ یم ادخ زا ،قشاع ناوج
 نیا ردهکدنک یم هراشاناوع دبياه تلصخ هبعقاورد ناوج .دوش هتفرگ وا زاشا  یگس يوخ و دوش دنمتداعس
وترارش هب ار وا هراومه وتس یمدآ ناج رد هکتس ینمشد نامهناوع نیا اما ،هتخیرگ شتسد زا ناتساد
 و لخب و دسح شتآ زا وتسوا تاذتشاداور مدع ویشیدنا تیدودحم و یبایمک ؛دهد یم نامرف يدب
.دزوس یم هراومهيرظن گنت

 ادخ يا تسهناوع نآ يوخ هچرگ
الب دهاوخ ار قلخ هرامه هک
61 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم،يولوم-



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

زاریش زا رورس مناخ 1101 تمسق-قشع  ماغیپ

داهن یمرج هش هک دیآ ربخ رگ
داش و تفز وا دوش ،ناناملسم رب

61 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم،يولوم-

 و یقیقح شیاسآ و یتحار ودنز یم نهذ شتآ رب ار کنخ بآ نیا ،دروآ یمییاتکی غاب هب ور هک یناسنا ره لاح
 زا ار نهذ رازبا مامت و دوش صالخ نهذ زا هشیمه ياربدهاوخ یم ادخ زا ،دنک یم هبرجت اضف نیا رد ار تینما
.دزادنیب راک

نک دازآارو رمّیناوع زا
نک داش ار وا مداش هکنانچنآ

57 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هشیررایسبشدوجو رد نایسن و یشومارف يوخ هکيرفسون هتساخرب باوخ زا هزات ناسنا و تسزارد هر اما
.تسا تسس قاثیم و هبوت رد هکدوش یم »وداعَلوّدُر«ٔهیآ لومشمتعرس هب ،هدناود
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تسوت راکاوداعَلوّدُر شدیوگ
تسس قاثیم و هبوت ردنا وت يا

3158 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رتشگنا .تس يرتشگنا لابند هب و دراد تسد رد یغارچ هک یلاح رددنیب یم ار شیوخ قوشعم قشاع ناوج
 زا امهک نیا زا لبق ،زین ناسنا شنیرفآ ناتساد رد .تسا قوشعم و قشاع نیب لاصتا يرارقرب و یهاش ناشن
 نامه يرادیبِبلط نیا و تسام قشاع هک تسا دنوادخ ،شیوخ دوجو رب قشاع و میوش هاگآ شیوخ تقیقح
 شیوخ نتشیوخاه یگدینامه زیچان ياهب هب ناسنا اما ،دهد ناشن وا هب ار شدوخ ات یمدآ ناج ردشناگورگ
.دوش یمناراک نایز ونیرساخ وزج ودشورف یم

 دید رد دوخِدید هکنیاياج هب دوز یلیخ اما هدید ار مدع زکرم ،هدش زاب قشاع ناوج يارب یکدنا اضف ،اج نیدب ات
شیاه یگ دینامه جرخ ار رادید نیا زا لصاح یشوخ ودتفا یماه یگدینامه تجاح هب هرابود ،دنک اهر تسود
.درب یم اضاقت هب تسد اهزیچ ندرک هفاضا رد ودنک یم
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درم هداس نآ دیدبشیاهنت هکنوچ
درک هسوب و رانک دصق وا دوز

راگن نآ تبیه هب دز يو رب گناب
راد شوه ار بدا ،خاتسگ ورم :هک
120 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نتسیز اب زینینهذ نم ناسنا .راد هگن بدا هکدنز یم گناب و دوش  یمهتفشآرب ناوجِیبدا یب تدش زا قوشعم
 قوط« هک يدنوادخعقاورد ودریگ یم رارقباِتع دروم دنوادخ فرط زا هراومهشهابتشا دید زرط و یتخرد
.ددنسپ یمن ودراد یمن اور وا رب ار نتسیز عون نیا ،هتخیوآ ناسنا ندرگ رب »انمَّرک

سیفن جنگ نیز وت اب مدرک هچ نم
 سیسخ يوخ زا نم اب يدرک هچ وت
4774 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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.دنک یم باطخ ادگناسیسخ ارینهذ نم ناسنا هورگ دنوادخ

ازسمیامنب :تفگ دوخ اب کیل
ادگناسیسخ يا ار امش رم
3031 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 وا يرایشه ودتفا یم هجردنیرت لزان هب شیوخيدوجو يالعا بتارم زا کنیا ،هدوبکیالمدوجسم هک یناسنا
.دنک یم طوقس نآ زارت نییاپ هکلب و ناویح دح رد

».َنُولِفاَغْلاُمُهَِکئَلوُأُّلَضَأْمُهْلَبِماَعْنَأْلاَکَِکئَلوُأ...179 هیآ ،فارعا هروس ،میرک نآرق-
».دنا لفاغ هک دنتسه یمدرم نامه اهنآ ،دنرت هارمگ یسب هکلبدننایاپراهچ دننام اهنآ...«
 قوشعم گناب زا سپ هک تسا نیا زارت نادان رایسب ،تس ینهذ نم ناسنا نیمهٔهدنیامن هک ناتساد قشاع ناوج
 هک اضقياه هناشن زا غراف اهزیچ ندرک هتشابنا و ندروآرب رد هکاه ناسنا ام نوچ ،دزیخرب باوخ زا و دوش هاگآ
.تسا دنوادخ دودرم هتبلا هک میرادهیجوت ؤهناهب و لیلد نارازه ،دیآ یم ام ربمدره
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:دیوگ یمنینچ نیا راد هاگن بدا هکدنز یم گناب وا رب هک قوشعم هب باوج رد ناوج

ین ،قلخ وتس تولخ رخآ :تفگ
ینم نوچمهیی هنشت ،رضاح بآ

122 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

داب هک زجاج نیا رددبنج یمن سک
؟داشگ نیز عنام تسیک ؟رضاح تسیک
123 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نشور ندوزفا و نتساوخ روتوم هشیمه ،تسا هنشت هشیمه هکدنک یم هراشاینهذ نم ناسنا رگید تلصخ هب وا
 ار وا همادا رد هک نتساوخ و نتشاد :دنک یم راک و تسا نشور هفلؤم ود نیمه اب نهذ روتومٔهیذغت ًالصا و تسا
 ار داب ،دنیب یمن ار بابسأهدننابنج امادنیب یم ار بابسا مامت هکنیا رگید .دنک یم لیدبت ساپسان یصخش هب
.تسا لفاغ هدرک مهارف ار قوشعم اب رادید تصرف و هدناشک غاب نیدب ات ار وا هکنابنجداب زا اما ،دنیب یم
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يا هدوب هلبا وت ادیش يا :تفگ
يا هدونشن نالقاع زو ،یهلبا

124 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

نادب ،دبنج یم هک يدید ار داب
نارداباج نیاتس ینابنجداب

125 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رایسب هکاه ناسنا ام نوچ ؛يا هدینشن مه نالقاع زا ایآ یتسه هلبا دوخ رگادیوگ یم قشاع ناوج هب قوشعم
 هکمیا هدیدراک رد ار بابسا و للع و رگیدياه ناسنا ومیا هتفرگن یتربع اما ،میا هدید نارگید و دوخ رب تبیصم
.میا هدنام لفاغللعلا تلع وبابسالا بِّبُسم زا و هتخیوآ بابسا نارازه هب ودش یمنروط نیا ،دوبنروط نیا رگا
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شدزیا عنصفیرصتٔهحورم
شدنابنج یمه ،و داب نیرب دز
126 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هجوتم دوخ راک رد وا ،تسوا يرادیب ددصرد قوشعم هچره ،دوش یمن متخاج نیا رب قشاع ناوجیبدا یب اما
ماگ هب ماگ ار وا دنوادخ ات تسا ناسنا لیدبت زاغآٔهطقن هک میلست و شریذپ ياج هب ،تسایشارت لیلد و هیجوت
مناد یم ولضف راهظا زونه ،ینامیشپ راهظا و یتسین هب رارقاياج هب ،دنک دابآ ارشدوجوياه یبارخ و دربب ولج
 نتشادنهک یلاحرد ،ما هدوب وت لاصو بلط رد هشیمه و متسه افواب رایسب اما ،مرادن بدا رگادیوگ یم ناوج .دراد
 ودنک یم دهع ضقن هک یناسنا نامه ینعی درادن بدا هک یناسنا ،تس یناسنا کین تافص رگید ضقان دوخ بدا
 ،چیه يرادن هک بدايا هرذ ینعی میدید ار وت بدادیوگ یم وا هب باوج رد قوشعم .تسا تسس زین بلط رد
.تسینتَراک یتسرد و حالص هب يدیما چیه ینعی یتسه تخسرس دوخ تمواقم رد مه رایسب
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دش هدید هک دوخ دوب نیا بدا :تفگ
ّدل وت یناد یمه دوخ ار رگد نآ

157 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ثداوح تمس هب ار وا نورد ردّرِسناوع نیا هک درادن دوجو یمدآ دوخ زارت تخسرس ینمشد چیه تقیقح هب و
 دایالوهجًامولظ ناونع  هب وا زا و تسا دنوادخباِتع دروم میرک نآرق رد هک یناسنا هچ ودرب یمنوگشدب و موش
 نیا رد ،دشاب هتشادن ار نهذ باوخ زا يرادیب دصق هک یمادام و تسا نادان و رگمتس دوخ رب رایسب هکدوش یم
مالسلاو .دنام دهاوخيربخ یب و لهج

زاریش زا رورس :مارتحا اب
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