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،مالساب

یپ ردهراومه ،دنک یمفیرعت ودسانش یم دوخ سفناب ار دوخ و تساربخ یب دوخيدوجوتقیقح زاهکیناسنا
 .دهاوخ یمرتشیب ورتشیب  وا ،دنکب ارشتاعارمرتشیبهچ رههک نیا زا لفاغ .تسا »ینهذ نم«ندرکیضار
 تسانکممهکینعمنیا هب .تسهزینبلط عونت ،تساهاوخ هدایز اهنت هنهک تساهنوگنیا ناسنا نهذهکارچ
 هبررض یبیتذلي هبرجت قوش هب ناسنا ودسربرظن هبررض یبرایسب ،دنک یمتساوخرد و سوههچنآادتبا
هکلب ،تسینشخبتذل اهنت هن نآ ماجنارگید ودوش یميداعزیچ نآ ،یتدم زاسپ اما .دوشهدیشک نآ تمس
هچنآندرکكرتینعی .تساهارمهیمسجای ویناور دردابشندادن ماجنایفرط زا .تسهزینراب تلاسک
 هتشاديرتزیگنا ناجیهي هبرجتهکددرگ یمییاه هارلابند هب ناسناهجیتن رد .دوش یملکشم ،هدش تداع
 ناسناهک يروط هب ؛دوش یمرارکتناتسادنیا ودنوش یم رودرطخ یب ویعیبط لاور زارگیداههارنیا ودشاب
شیاربندرکیگدنزرگید تسانکممهک ییاجات .دزادنا یمیگدرسفا و دردبالجنم رد ار دوخرتشیب ورتشیب
.دوشلکشم
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 زايوریپ رد ار ناسنالکشم ،روضحجنگ892ي همانرب عوضوم ،سمشناوید2808ي هرامش لزغ رد انالوم
هکدهد یمحیض وت انالوم .دنک یمفیصوت تداعكرت زا لصاح درد  و تداعنتفرگلکش وینهذ نمياه هتساوخ
ياه هتساوخ تسانکممیتح ،ندیشکنهنارایشه درديارب ناسناهک تسالکشميردق هباه تداعنیاكرت
اه هتساوخنیا هب ات ،دنک لافغايونعم رهاظاب ارنارگیددنکیعس ودنکهیجوتيونعم رظن زا ار دوخيدام
 و ،هدیسر روضح هبياه ناسناابینیشن مه ،یگدنزيرای هبهنارایشه دردندیشک ارییاهر هار انالوم .دسرب
.دناد یم دوخابندرک تولخ

ینکیتاعارم وت اریسَخیتسم ردهچرگ
ینکیتابثاهچرگ ،دشاب ضحمِیفنهکنآو
2808 هرامش لزغ ،سمشناوید  ،يولوم-

ابهسیاقم ردهکینک ار دوخيدام دعب تاعارم ویهدبتیمها نهذياه هتساوخ هب ،يرایشه مدع ردهکمریگ
 وت دوجوضحمیفنهک ارهچنآ ،دوخ »ندوب« تابثايارب و ،تساسونایقا حطس ربیهاکنوچمه وتيونعم دعب
 ورتشیب اردیابر یم وت زا اریگدنزهچنآ ،یگدنز هبندیسرياربینعی ،ینکتیوقت ار دوخيدام دعبینعی ،تسا
؛ینکوجتسجرتشیب
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شیوخياه ینورد دَب زاتس لد ِّدر واهکنآ
ینکیتاماطهکای ،يرآشَشیپیقافنرگ
2808 هرامش لزغ ،سمشناوید  ،يولوم-

اب ار ،دنتسینیگدنزدییأت دروم ،لد لوبق دروم ،دنرادهکیموش بقاوع رطاخبهک سفنياه هتساوخهکمریگ
؛ینکلابند ویهد هولج هجوم ،دوخيونعمياه تمارک دروم ردهفازگ و فالاب و ،يونعمي هماجندناشوپ

یمَديزاسرَک وروک واِ َدب زا ار دوخ وت رو
ینکیتاّلَزِكرَتای ،واِتشز ِّرس ِحدم
2808 هرامش لزغ ،سمشناوید  ،يولوم-

 و ،يونشن ،دننکهاگآاه يدبنیا زا ار وتدنهاوخبهچ ره و ،يدنببینهذ نمياه يدب رب ار دوخمشچهکمریگ
 تداع و ،ینکيرودشزغل زا دوخلایخ هبیهاوخبای  ،يزادرپب اهنآ حدم هب وینیببابیز اراه یتشزنیاهزات
؛ینکنیزگیاجيرگید تداعاب اریبرخم
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وا ِّیتشز نآ رخآ ،دشاب دنچ فّلکت نآ
ینک یتاهیه و يزیرگب وت ات دیآ رس رب

2808 هرامش لزغ ،سمش ناوید  ،يولوم-

 نیا تشز تبقاع ،یعقاو ي هرهچ هرخالاب ؟یهدب همادا يونعم يزاس رهاظ نیا هب یناوت یم یک ات ینک یم رکف
.يروخ یم سوسفا و يزیرگ یم ینهذ نم زا وت و دوش یم راکشآ وت یگدنز رد نآ یفنم راثآ ،راک

میکح يا شَراد رود ،دیاشن اه تبحص هب وا
ینک یتاجاح ِعفد ،وگ اضق ،شَجنر رد هک زج
2808 هرامش لزغ ،سمش ناوید  ،يولوم-

 و  ینهذ نم كرت هچ رگا .نک رود دوخ زا ار وا .تسین وت یتبحصمه ي هتسیاش و روخ رد ینهذ نم ،دنمدرخ يا
.ینک عفد دوخ زا ار وا ياهزاین یناوت یم ،یگدنز زا کمک بلط اب یلو ،تسین ناسآ شیاهزاین هب ندادن خساپ
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وا مدمه دشابن وا اب ار وت ِتاجانم رم
ینک یتاجانم قح اب شتجاح يارب زج
2808 هرامش لزغ ،سمش ناوید  ،يولوم-

 .دنک یمن کمک وت هب و دوش یمن هارمه وت اب ،ییاهر يارب کمک بلط نیا رد ،تاجانم نیا رد ینهذ نم هتبلا و
 اب اعد و تاجانم رد یتقو اهنت سفن هک ارچ .تشاد دهاوخ مه زاب ار وت هکلب ،دنک یمن یهارمه ار وت اهنت هن ینعی
.يوش اهر وا زا یهاوخب هکنیا هن ،یهاوخب وا يارب يزیچ هک دنک یم یهارمه وت
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َدنکفااه طلغ رد ار وا ،وت ِتاعارم نآ
ینکیتالیو هّصغ زو ،واددرگ ِمزالُمسپ
2808 هرامش لزغ ،سمشناوید  ،يولوم-

رگید وا ودزادنا یم هابتشا هب اريو وتراکنیا ،یهدب نتشیاه هتساوخ هب وینکب ارینهذ نم تاعارم وترگا و
 صقن ،دنک یمتلاخد وتياهراکي همه ردرتشیب زور ره.دهاوخ یمرتشیب ورتشیب زور ره و ،دنک یمن اهر ار وت
 زارگید وتهک يروط هب ؛يوشنیگمغهکدنک عناق ار وت اتدروآ یمكردم ولیلد رازه و ،دنک یم ضارتعا ،دنیب یم
يوش یمهدرسفا ،يرب یمن تذلتطباور زا ،تراک زا ،یگدنز زا ،دندش یمتا يدونشوخ ثعابهکییاهراک ماجنا
.ینک یمگرميوزرآ و
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دنامجنَلوقنوچشیپ رد وا ،تشذگب برط نآ
ینکیتالیحهکای و قاثو زايزیرگ ات
2808 هرامش لزغ ،سمشناوید  ،يولوم-

 و ،يوش یمیمسج ویناور دردراچد ،دشابنسرتسد رد تذل لماع ات و تسارذگدوزهیلّوا تذل نآهکینیبیم
يا هراچ وییایبنوریب نهذ سفق زا وت ات ،دنکرادیب نهذ باوخ زا ار وت اتدیآ یم دوجوبنیايارب دردنیا
.یشیدنیب

یمّرخ وجنرِهاگ ردواک ،شاب اریسک نآ
ینکیتاهِشک روحنوچ و تّنجنوچمه تسه
2808 هرامش لزغ ،سمشناوید  ،يولوم-

تشهب رد ار وت ،مغ ویشوخ ردهک شاب »وا«مدمه ،یگدنزمدمه ،ینهذ نماب ندوبمدمهياجبایبسپ
 هبرجت اردرد یب وببس یبيداش  وشیع ،یعقاويانعم هبشناماد رد وت و ،دهد یمشرورپ قشعاب دوخشوغآ
.ینک یم
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دَُوب نّیدلا سمش مودَخم نآ ِناهاوخاوه زا
ینک یتال نوچ هک ای یتسرپ رگ ار وا دیاش
2808 هرامش لزغ ،سمش ناوید  ،يولوم-

 زیزع هناقشاع ار ییاهناسنا نینچ رگا تسا هتسیاش هک نک ترشاعم نافراع اب ،یگدنز ناراداوه اب یناوت یم رگا
.ینک شیاتس و يرادب

افص ِزیربت هب ات سک رگد زا زیرگب هن رو
ینک یتالاح و قوذ و لامج زا تسم يوش ات
2808 هرامش لزغ ،سمش ناوید  ،يولوم-

شوغآ هب ،دوخ تولخ ي هشوگ هب ،»وا« ناهاوخاوه و »وا« ریغ زا ،دنتسین وت سرتسد رد يدارفا نینچ رگا و
.ینک سمل ار لیصا يداش و يوش روضح تسم ات ربب هانپ توکس

��هوکش ،مارتحا اب
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 .مهد هئارا متساوخ یم و مدوب هدرک هدامآ يا هئارا دیدج يراک يارب .مدز فرح مداتسا اب لاس ود زا دعب هتفه نیا
 هک نیا نودب نم .درک یم لسنک یلیلد هب داتسا راب ره نوچ .دوش رازگرب هئارا هسلج نیا ات دیشک لوط هتفه ود
 یلسنک نیرخآ .مدوب هتشاذگ مراک ماجنا يور ار مزکرمت ًافرص و مدوب هدرک روبع اه یلسنک نیا رانک زا ممهفب
 کی تعاس کی نآ رد نم .نزب گنز رگید تعاس  کی ،متسه دیرخ :تفگ داتسا هک دوب هئارا زا  لبق تعاس کی
 ینامزو مدز گنز داتسا هب دعب .مدرک نیرمت مدوخ يارب ار ما هئارا رگید راب کی مدرک عورش و مدروخ بآ ناویل
 .مدید ار تازجعم هزات ،دش مامت مداتسا اب ما هسلج هک
 ود ِنم .دنک لقتنم داتسا هب ار درد تیاهنرد و دجنرب اه یلسنک نیا زا مادک ره رد تسناوت یم شیپ لاس ود ِنم
 راتفر و اهراک تواضق و داتسا يور ار زکرمت ،شا هظحل نیا ِيرایشه و شراک يور زکرمت ِياج هب شیپ لاس
 داتسا رگید هک تساوخ یم و درک یم یشزرا یب ِسح ،داتسا ياهراتفر نیا اب شیپ لاس ود ِنم .تشاذگ یم داتسا
.دش در عناوم رانک زا بآ لثم و درک ییاشگاضف نم رد یکی ،اه نیا همه ضوع رد اما .دنیبن ار

هجب اه نادند مخز زا ،هرگ یب و شاب بآ نوچ
مییاس یم و یبوک یم نیقی ،مراد هرگ ات نم
876 همانرب-1387 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 اهنت ؛مدرب تذل نآ زا نم هک دوب يا هئارا نیلوا نیا .مدید ار ناربج نوناق هزجعم نم .مدید ار هزجعم نم و
 مدرکیعس شندرک هدامآ لوط رد نم هک دوب يا هئارا اهنت ؛دوب هدنام ناما رد لامک رادنپ دنزگ زا هک دوب يا هئارا
 یعس هک دوب يا هئارا اهنت ؛دشاب نیریش مه داتسا يارب حیضوت رد و دشاب  شخب تذل و هداس مدوخ يارب بلاطم
 اهنت ؛مدرک هدافتسا زیچ همه زا زاین ردق هب ًافرص ،مهدب رارق ریثأت تحت ار داتسا ما يرتویپماک ياه تراهم اب مدرکن
 ،میوگب داتسا هب مناد یمن رگا مدوب هدامآ و متفگ مدوب دلب هچره ،متشادن نتسنادن زا یسرت نم هک دوب يا هئارا
 هابتشا زا نم هک دوب يا هئارا اهنت نیا .منک ادیپ ندش کچوک سح هک نیا نودب ،منک قیقحت رتشیب دیاب مناد یمن
 نودب ،دییوگ یم تسرد امش داتسا ًاقیقد متفگ ،مدیدنخ ،درک حیحصت ار نم داتسا یتقو و متشادن یسرت ندرک
 لوط مامت رد و مدرک تیاعر ار ناربج نوناق ناوت مامت اب نم هک دوب يراب اهنت نیا .دزیرب مه هب منورد هک نیا
 ار يا هئارا نم هک دوب يراب اهنت نیا .متشاد هاگن منورد هدش هدوشگ ِياضف يور ار مزکرمت طقف ،مین و هام کی
 ماجنا نم يارب شا هجیتن .مدید ار قشع نیا هجیتن نم و مداد ماجنا قشع اب و ینهذ نم فلکت تلاح نودب
 مدوخ تیاهن یب دوجو هب نم نوچ .دوب ینهذ نم یناجیه ياه تلاح نودب و تذل اب ،شمارآ اب ،يداش اب راک نداد
 و متشادن ندش کچوک سرت یتح .منک تباث مدوخ یتح ای داتسا هب ار مدوخ هک مدوبن نیا ِلابند .متشاد نامیا
 .متساوخ یمن یچیه ،متساوخ یمن راک ،متساوخ یمن رکشت و دییأت ،متساوخ یمن داتسا زا يزیچ
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 .دوب زیگنا تفگش مه داتسا يور شا هجیتن و .دزیرب راک نیا هب دیاب یگدنز درخ هک دوب نیا يور مزکرمت حبص ره
 مهبم شیاربهک یطاقن کی .دوب بوخ یلیخ تفگ ،درک رکشت،درک یم هرخسم و ریقحت ار نم هشیمه هک يداتسا
 مردارب ابمتشاد یتقو ،هئارا ندش مامت زادعب .تسا داتسا نامه نیا دوش یمن مرواب .دوب هدش زاب شیارب ،دوب
 ود و مدیسرت یم وا زا ،مدرک راک داتسا نیا اب هک یلاس هس مامت نم .ملد هب دمآ یمغ هظحل کی مدرک یم تبحص
 رفنتموا زا و دوب هدش هدیبوک شجنر يور شجنر لاس جنپ ینعی .مدوب هتخاس وید منهذ رد وا زا شدعب لاس
 رس يوت مبوکب نودلگ اب دهاوخ یم ملد نم ،مدوب هتفگ مسانشناور هب هک دوب هدیسر يا هجرد هب نم رفنت .مدوب
 .شندید زا مربب تذل نم و دزیرب شتروص زا نوخ ،داتسا
 ،دوب داتسا رجز ندید هب یضار هک دوب هدش تفس ردق نیا هنیک و شجنر زا شلد هک ییادلی منک یمن رواب نآلا
 :مردارب لوق هب .دنیب یم رگید زیچ کی الاح
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دوبک هشیش یتشاد تمشچ ِشیپ
 دومن یم تدوبک ملاع ،ببس  نآ ز

شیوخ ِز ناد يدوبک نیا ،يروک هن رگ
 شیب وت ار سک وگم ،وگ دب ار شیوخ
1330 و1329 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار اضف ام رگا اما .دننک یم شخپ مه درد و دنراد ارچ ،دنرادن ینهذ نم اه ناسنا میوگ یمن .دوب نم زا يدوبک نیا
 مینادب هک نیا نودب ،میوش یم در منهج يور زا ؛دسر یمن ام هب یمخز و میوش یم در ناور بآ لثم ،مینک زاب
 يدب قافتا ره هک دوب نیا نم يارب اه سرد نیرتگرزب زا یکی اما .دیآ یم زبسرس یغاب ام رظن هب منهج و ؛هنوگچ
 .دوب ما هراخ زکرم ،دش ضوع مدید نم اج نیا رد هک يزیچ و دوش ضوع دیاب نم رد يزیچ کی ،دتفا یم
 اب شنامه .دوش یم درد ببس شنتسکش و دنکش یم ،تسین ریذپ فاطعنا ؛تسا درد هراخ لد هصخشم نیرتمهم
 .دوب هدرک تفس ار نم لد تمواقم و لفآ ياهزیچ
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 .دنتسه لد ندش تفس ياهرازبا مشخ و شجنر .میجنر یم رتشیب ،دشاب رتشیب ناهج زا نامیاه هتساوخ هچره
 مریذپب مدوبن رضاح ًالصا ،دوب هدش هراخ ملد هک نم .دننک یم بذج اوعد يارب هراخ لثم ياه لد،ار هراخ لثم لد
 دای نمهب يزابهش ياقآ و انالوم ترضح اما .تسا مدوخ لد یتفس زا یشان میاهدرد مامت و هدش تفس ملد هک
 رگا .منیبب ار مدوخ هراخ و تفس ِلد دیاب ،اه نآ تمالم و نارگید هب ندرک هاگن ياج هب ،مدیجنر یتقو دنداد
 .دوش یمن لصاح يرگید زیچ نارگید و مدوخ يارب مس و درد زج ،منک لمح ار هشیش راب نیا مهاوخب

هراخ ِگنس وچ تَلِد هتشگ يا
 ؟هراچ تسیچ گنس و هراخ اب

887 همانرب-2357 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 اب دهاوخ یم یگدنز .میتسین مه تسم و میتسین ناور ،میتسه تفس ام ،هدش هراخ ام لد هک نهذ یکشخ رد
 هظحل نیا دهاوخ یم یگدنز .میتسه ییادج رد و میداتفا ریسم رب هلافت لثم ام تقو نآ .دنک  تسم ار ام شبارش
 ياج زا ات دَنَک یم ار اه یگدینامه نیاربانب .دنک شخپ ناهج رد ام ِقیرط زا و دزیرب ام دعب راهچ هب ار شتاکرب
 رت تفس و میور یم نهذ یکشخ هب تواضق و تمواقم اب ،يراز و  هلان اب ام اما .دیایب الاب شدوخ نآ یلاخ
 .میوش یم

ناویح ِبآ تگنس ز مدرک ناور
یتشگ هراخ ،یتفر کشخِ يوس هب

73 ،753 ،816 ياههمانرب-2660 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 هک نیا مه نآ ،دراد دوجو هراچ کی اهنت .دنکش یم ،هن ییوگب هک نیا ِضحم هب .تسا اضاقت زا رپ هدینامه لد
 ،میدیجنر دوخ یب ،میتشاد عقوت دوخ یب مینادب .میدرک تسرد نم دوخ یب .مینک یلاخ ار هشیش راب نیا هراب کی
 هراخ و میدیجنر ،میتشاد عقوت ،میتساوخ نام يواگ یگنسرگ ِرطاخ هب ام .میدیبوک مه يور ار اه شجنر دوخ یب
.میدش

ار ام ْناور همشچ دنک اراخ زا قشع ِياصع
يراَّقب شیب نیز نکم ،ارای رََقبْلا ُعُوج نیز وت
886 همانرب-2502 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
ینارچواگ ،يرادواگ :يراّقَب-

 لد و تفس ینهذ نم ،اراخ گنس زا دناوت یم ،تسا تاقافتا فارطا رد ییاشگاضف دامن اج نیا رد هک قشع ِياصع
 ناواگ دننام نیا زا رتشیب ام هک نیا  طرش هب .دنک يراج ار یگدنز ِناور ِ بآ همشچ ،ام ِدرد و یگ دینامه زا رُپ
 هب رظان روضح ناونع هب هکلب .مینکن لاعف ار ینهذ نم نتساوخ روتوم و مینکن ارَچ یناهج  نیا ياه فلع زا هنسرگ
 مادم تروص نیا ریغ رد .مینک زیهرپ نآ زا و هدرک ییاسانش ار ینهذ نم يریذپان يریس تیصاخ و مینک هاگن نهذ
 .مینکش یم
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؟ار اه هشیش هراچ هچ هراخ اب
 هراپ هراپ دنوش هکنآ زُج
887 همانرب-2357 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ام ،یتفس و هراخ اب .دیآ یم درد و دنکش یم هظحل ره و هدش تسرد هشیش زا اما .تسا هراخ هک تسا تسرد
 گنس زا هک میتسه ییوبس لثم ،نامتفس ینهذ نم رد ام .مینکش یم بترم طقف .میرادن ناهج نیا رد يا هراچ چیه
 و نهذ يوبس نتسکش زا میسرتن رگا اما .تسا اضق و ناکف نک نوناق اب یگدنز تابرض گنس .میسرت یم
 زا .دوش یم ناور همشچ نهذ ِدودحمِ يوبس زا ،دوش ردوپ ینهذ نم نیا میراذگب ،مینادن یکی نآ اب ار نامدوخ
 .دوش یم يراج تاکرب ،تسا تیاهن یب هک مدع زکرم
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همشچ دوش وچ اما ،دسرت وبس گنس زا
هراخ يوس هب نازات دیآ وبس هظحل ره
691 همانرب-2306 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نتسکش هزم یتقو .دوش یم دازآ دراد هداتفا ماد هب یگدنز هک میشاب لاحشوخ دیاب دنور یم اه یگدینامه رگا
 یگدنز .دنک درُخ و دنکشب یگدنز میهدب ار نهذ هزوک لک میهاوخ یم ودب ودب میشچ یم ار نهذ هزوک زا یشخب
 .دنک يراج همشچ میهدب ار نهذ هزوک ام تسا رظتنم

مرک نارازه هاش تمرک يا
ار هراخ رگج یتسرف همشچ
135 همانرب-254 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ام دراذگ یمن و تسا یتکرب و تمعن ره ناک یگدنز .دشکب نوریب ار یگدنز ،یگدرم نیا زا دهاوخ یم شدوخ ادخ
 يارب.دنک يراج ار شتاکرب دهاوخ یم نوچ .میهد همادا نهذ رد راب تبکن و شیدنادودحم یگدنز کبس نیا هب
 یتقو یگدنز تفص .دهد یم ماجنا ینیریش اب ار راک نیا .دنک یم یلاخ ار ام زکرم اضق ياهریت اب نیمه
 .تسین ناهج رد نآ ریظن هک تسا فیطل ردق نیا ،مینک یم ییاشگاضف
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؟وا ِتفص تفاطل هب دراد هک بآ دَُوب هک
هراخ و رَمرَم ِلد ز َدرآرب همشچ دص ود هک
876 همانرب-2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 مامت ،هدیبوک شجنر اه لاس ،تسا دایز شیاه یگدینامه ،تسا تفس شلد هک دشاب دیماان دیابن سک چیه
 ییاشگاضف رگا دهد یم دیون انالوم ترضح ؛هتفر الاب شنس ،هدید بیسآ شندب ِياضعا ،هدش بارخ شطباور
 .دسر یم هراخ زکرم نیا ِداد هب یمرن اب یگدنز فطل ،ینک یقیقح هدجس ،ینک

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

نارهت زا ادلی مناخ600 تمسق-قشع  ماغیپ



رَب دیشروخ نادِب هدجس نیا :متفگ ،مدرک هدجس
ار هراخ ِياهگنس رم دنک رَز شبات هب واک
859 همانرب-143 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،میشاب هتشاد نآ اب يراک دیابن نیاربانب ،میهاوخ یمن يزیچ چیه هظحل نیا قافتا زا هک مینک ییاسانش هک نیمه
 دیشروخ شبات هک روط نامه .دبات یم ام مدع زکرم ِقیرطزا یگدنز و درب یم یگدنز دزن ار هدجس نیا مدع هراتس
 رونشبات ار یگدینامه زا رپ و هدش گنس لد نیا ،دنک یم الط هب لیدبت ار هراخ ياه گنس نیمز تاراشف و
.دنک یم روضح رز هب لیدبت یگدنز

ادلی-
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قشع ِلیس

 رد زورید .مدرک  یم لغش لابند هب هدرشف روط هب هک تسا هام ود دودح و تسا هدش مامت ناملآ رد نم سرد
 هب لوغشم اج نآ نم دایز لامتحا هب یلو ،دندوب رگ هبحاصم یفیرش رایسب ياه ناسنا .متشاد يا هبحاصم نُب رهش
 ار شدوخ895 همانرب رد هدش ریسفت480 لزغ ات دش يا هچیرد نارگ هبحاصم زا یکی لاؤس .دش مهاوخن راک
 ًاتقیقح نم ؟دینیب یم اجک یلغش هدنیآ ِلاس جنپ ای هدنیآ ِلاس هَد رد ار ناتدوخ هک دوب نیا لاؤس .دنُک زاب میارب
 دوجومامت اب مهاوخ یم ،دسرپ یم ار لاؤس نیا یسک تقو ره ًاساسا و ؛تسیچ لاؤس نیا هب خساپ مناد یمن
 مامت اب ،مشاب هک یبصنم ره رد هک تسا نیا مناد یم هک يزیچ اهنت .مناد یمن مناد یمن مناد یمن هک منزب دایرف
 .مهدب قشع مراد تسود مفارطا تانئاک هب و ناهج هب اه ناسنا هب دوجو



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناملآ زا ایوپ ياقآ 600 تمسق-قشع  ماغیپ

 ناتدوخ امش هک نیا لاؤس و .درادن انعم نامز مان هب یمومهفم ًاساسا هک میا هتخومآ زیزع يانالوم ياه شزومآ رد
 نطب رد480 هرامش لزغ هک يرت مهم لاؤس یلو .تسین اشگ هار ،دینیب یم اجک يونعم ي هدنیآ لاس10 رد ار
 اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش هک تسا نیا ،دسرپ یم ار نآ ام زا مه نآ تیب ره رد و دراد ناهنپ دوخ
 شیپ ارلزغ تایبا مه اب .ناهج نیا هب درد ندرک هفاضا لاح رد ای دیتسه ینکارپ قشع لاح رد ایآ ؟دینیب یم
 ام يونعم دعب هب مه و ام يدام دعب هب مه لاؤس ود نیا دیاش .مسرُپ یم لاؤس ود تیب ره نایاپ رد نم و میور یم
:میسرب خساپ هب رگیدمه اب دیاش مه تیاهن رد و .دنهدب تُسرُد تهج
؟دینیب یم اجک يراک ِلاس هد ي هدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1
؟دینیب یم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2
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بآ ِّلوا لغلغ

تسین وت ِيالَو زج هب لد نیارد هکنآ ِّقحهب
تسین وت ِيایلوا ز واک ،موشن وا ِّیلَو
480 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 مزکرم رد هظحل نیا رد هک متسه شلابند هب و مدنب یم دهع و مروخ یم مسق دوجو مامت اب ،منابرهم يادخ يا
 هک يا هدنونش ره ینعی .مشاب هتشادن ار وت اب یتسود زج هب يزیچ تبحم ای و یتسود ای الو نم و دشابن يزیچ
 دوخ تیوه يزیچ زا ایآ ینعی ،تسا تیوه مه يزیچ اب ایآ دسرپب دوخ زا دناوت یم ،دهد یم شوگ ار مایپ نیا دراد
 هک تسه ناهج رد یسک ای و يزیچ رگا .تسا ناسآ ًابیرقت مه لاؤس نیا نتفای ِخساپ .هن ای ؟دنک یم تفایرد ار
 رد نم.يریگ یم تیوه سک ای زیچ نآ زا يراد هک نادب سپ ،دروخ یهاوخ هصغ یهدب شتسد زا ،هدنونش يا وت
 .دوشن رادیب ینهذ نم ات مهد یم خساپ ادخ هب توکس رد و ملد اب و مسرُپ یم ار لاؤس نیا دوخ زا هظحل ره
؟دینیب یم اجک يراک ِلاس هد ي هدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1
؟دینیب یم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2
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بآ ِمود لغلغ

تسین وت ِيادف رگا ،مغ یب مناج دابم
تسین وت ِياقس رگا ،نشور ممشچ دابم
480 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دهاوخ رُپ هودنا و مغ زا ماگنه نآ هک دشاب وت یب هک دنُکن ادخ ،دش زاغآ هک يا هظحل نیا رد ما یگدنز اراگدرورپ
،ینامتخاس هاگراک رد يزیر نتب هچ ،دشاب نتخیر ياچ هچ ،منُک یم هک يراک ره رد ،هظحل ره رد رگا .دش
 ،مروخ یم هک یبآ ناویل ره رگا .دسرب نایاپ هب ما یگدنز هک تسا رتهب ،دشابن ممشچ ینشور قشع ندنکارپ
.تسا رتهب میارب گرم ات یگنشت ،مشاب هتشادن رظن رد مرانک رد ار رترب رظان روضح
؟دینیب یم اجک يراک ِلاس هد ي هدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1
؟دینیب یم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2
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بآ ِموس لغلغ

تسا وت ِریغ هب رگا مدیما ،دابم افو
تسین وت ِيارب رگا ،مدوجو داب بارخ
480 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 زج هب يزیچ هب رگا ،نآ اب ندش وربور يارب ،يراذگ یم ملباقم رد اضق نوناق اب هک یقافتا يارب هظحل نیا رد رگا
 بارخ مدوجو ،مشاب هتشاد دیما يرگید زیچ هب هدش هدوشگ ياضف زج هب رگا و میوج لسوت هدش هدوشگ ياضف
 .یناف و دشاب

؟دینیب یم اجک يراک ِلاس هد ي هدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1
؟دینیب یم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2
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بآِمراهچ لغلغ

؟تسا َوُتِسکع هن نآهکیلامج و نسُحمادک
؟تسین وتِيادگ واهکيریما و هاشمادک
480 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

رواب دوجو مامتاب امرگا .تساراگدرورپ زايا هولج ،دیآ یمابیز ام رظن هبهکیندوب ره ،يدبلاک ره ،یمسج ره
 زاهکیقَلخ ره رد .درکمیهاوخ هبرجت مهنامفارطا رد ارتیاهن یبنیاسپ ،تساتیاهن یبدنوادخهکمیراد
 زا ومینیب یم ار ادخ لامج و نسُحتیاهن یب ،يزیچ ره رد ،يا هشپتکرح ره رد ،یهایگ ره رد ،دنز یم رسیسک
 هاش صخش نآدنُک یمنیقرف .دنیرفآ یمیسکرهقیرط زا ،دهاوخبهکهنوگرهدنوادخ .میراد یمرب تسد داقتنا
 ،يا یقیسوميا هعطقهچ ،يا هژورپياربیلح هارهچ ،دنیرفیبدهاوخ یمیتقوهکدناد یمیسک ره .ادگایدشاب
چیهدیوگ یم انالومهکدنادب ،دناد یمنرگا و .دوش لصو هدشهدوشگياضف هبدیاب ،یتخسيریگ میمصتهچ
 هب نهذ ردزونههک سرتبيرادکشرگا .دشابندنوادخ زاشا همشچرسهکتسین هدام ناهجنیا ردیتقلخ
!يرب یمرس
؟دینیب یماجکيراک ِلاس هدي هدنیآ رد ارناتدوخ امش .1
؟دینیب یماجک رد هظحلنیا رد ارناتدوخ امش .2
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بآ ِمجنپ لغلغ

ددرگ نانمشد ِماک ملد هک هدم اضر
تسین وت ِياضر زجب نم ِلد ِماک هک نیبب

480 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 تسد هب ار ما یگدنز ي هظحل هب هظحل ندش يرپس نم هک هدن اضر وت ،نم رد اضر ي همشچرس يا ایادخ
 زج هب نم لد رد هک نیبب ایادخ .منزب فرح وت اب میلست و ییاشگاضف قیرط زا هک مشابن دلب و مراپسب ینهذ نم
 زا هظحل نیا رد هک ییاه زیچ نآ مامت زا نم شنامهاو ؛تسا مولعم هک مه وت تیاضر .درادن اج يزیچ وت تیاضر
 .مبلط یم تّیوه دوخ يارب اه نآ

؟دینیب یم اجک يراک ِلاس هد ي هدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1
؟دینیب یم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناملآ زا ایوپ ياقآ 600 تمسق-قشع  ماغیپ

بآ ِمشش لغلغ

تشذگ وت یب هک یمد ،ندرک مناتن اضق
تسین وتِ ياضق زج رودقم هک ؟هراچ هچ یلو
480 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 درد امفارطا رد .تسا دوخ رد ببس یب يداش و روضح ظفح يونعم هار لیاوا رد ایند ياهراک نیرت تخس زا یکی
 .ددزدب ار ام يداش زا يا هرذ دهاوخ یم ،دشاب هدشن هاگآ دوخ یعقاو لصا هب یسک ره و دنک یم دادیب هصغ و مغ و
 ندوبقرغ نیا .منک يرپس تسناوت مهاوخن وت رَکِش يایرد رد ندوب قرغ نودب ار يا هظحل یلو نم ،اراگدرورپ
 تیاضق نوناق اب وت ات ما هدامآ نم ،هظحل ره رد .منیب یم ما یگدنز ي هظحل هب هظحل رد يراج تینما سح رد ار
 لامک اب اریگدینامه نآ هک ما هدامآ نم .ینَکِب نم زکرم زا ار يا یگدینامه و ینک ارجا ترَدَق اب و يریگب میمصت
.موش اهر ات مهدب لیم
؟دینیب یم اجک يراک ِلاس هد ي هدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1
؟دینیب یم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2
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بآ ِمتفه لغلغ

؟يزرل یمهچ وا رب ،ار ناج وت زابب الد
؟تسین وتِيادخ ؟دشهچنک ادف ،زرلم وا رب

480 هرامش لزغ ،سمشناوید ،يولوم-

دیوگ یممیقتسمتیبنیا رد انالوم ،رود دزادنیبدیابدریگ یمتیوه نآ زاهک ارهچنآهک تشادکشیسکرگا
نییاپ و الابابهکيزیچ ره رب ؟يزرل یميزیچهچ ربینادبیهاوخ یم .نُک اهريزرل یم نآ ربهک ارهچنآهک
 ،ندشنیگمشخ لثم ،يوش یم دبهچ و بوخهچناجیهراچدینعی ؛يوش یمنییاپ و الاب مه وت ،شندش
 .ینک ادف ارتیاه یگدینامههکریگبمیمصتنونکانیمه زا ،هدنونشيا .هریغ ونتفرگیشوخ سح ،ندیسرت
کی اهنتهکدنُکنیقرفشلبقاب ،ندادشوگروضح جنگ همهنیا زا دعبتا هدنیآ لاسکی و هامششهکدوشن
.يا هدیزرلندرک ادف رد وت .درادینعم
؟دینیب یماجکيراک ِلاس هدي هدنیآ رد ارناتدوخ امش .1
؟دینیب یماجک رد هظحلنیا رد ارناتدوخ امش .2
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بآ ِمتشه لغلغ

دنزرل نارگید وت رب ات دوخ رب زرلم
تسین وتِ يارو ینمشد ار وت هک وت ِناج هب

480 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 کی اهنت ،تسا هدشن یبوریال دنکارپ یم انالوم هک یقشع ِلیس همه نیا زا تلد زونه و يا هدمآ لزغ نایاپ ات رگا
 مایپ نوریب هب نآ قیرط زا تا ینهذ نم و هدشن هداد لقیص هک تسه تلد ي هنیآ يور رب ییاج زونه .درادن انعم
ار يراد هک يا هناخ وشاپ .شخبب ار يراد هک یشجنر وشاپ .دنزگ یم قیرط نامه زا ار وت مه مدرم و دهد یم
 ار تدنزرف وشاپ .ناسرب نایاپ هب ار دزیر یم رهز نآ زا هک يا هطبار وشاپ .نُک کمک تدوخ ي همانرب هب و شورفب
.تسا هدش مامت لزغ هک نُک يراک و وشاپ ،وشاپ ،وشاپ .سرتن تتاهابتشا يارب یهاوخرذع زا و ریگب لغب رد
؟دینیب یم اجک يراک ِلاس هد ي هدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1
؟دینیب یم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2
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 رد ار نیا نم .يا هرجنپ هن و دنام یم هتسب يرد هن .دنام یمن زیچ چیه و درب یم دوخ اب ار زیچ همه ،دیایب هک لیس
 هک دش يراب دنچ ،هبحاصم لوط رد یلو .مدشن هدنرب ار راک هک تسا تُسرُد .مدید ما يراک ي هبحاصم
.موشب نیدمک دیاب دیاش .متخادنا ههقهق هب ار نارگ هبحاصم
 هک مراد یتیمانید .دوش بارخ نآ يور هدش هتخاس دس ادتبا هک تسا زاین ،لیس ندش يراج يارب یلو،میرذگب
 یلیس ،یناخرچب رد رد هک ار نآ .تسا بلط دیلک تیمانید نآ .دنک یم بیرخت يدایز دح ات ار تدس ،عورش يارب
 تیارب ،یهاوخ یم قشع لیس وگب .تسا دنوادخ ي هویش و نییآ تیهام نیا .دش دهاوخ يراج تیارب قشع زا
 .دنک یم يراج قشع لیس

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

2387 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناملآ ،ایوپ
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