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 روضح جنگ همانرب زیزع ناهارمه یمامت و راوگرزب يزابهش ياقآ بانج تمدخ دورد و مالس اب
روضح جنگ905 ةرامش ۀمانرب زا هتفرگرب

ربص و رکُش یب یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

1068 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شا يروجنر نامه ات
1069 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 بولطمان تیعضو رد دراد هقالع ینهذ نم ،دنک رییغت دهاوخ یمن دنامب شدوخ تیعضو رد دهاوخ یم ینهذ نم
 و رکش و مینک مدع ار نام زکرم هک مینک رییغت میناوت یم ام یتقو .دهد یم شک ار تلاح نیا و دنکن رییغت و دنامب
.تسا يرکش یب لداعم رییغت مدع و یلبنت و یلهاک و تسا ربص و رکش اب هارمه رییغت نیاربانب ،مینک ربص
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 اتمیا هدش راچد  يرامیب هب ومیا هتفرگ ار ربج ياپ ومیا هدش ینادنز نهذ رد روطچ هک مینیبب نامدوخ رد دیاب ام
يدنباضف و اميربص یب ويرکش یب زا مه نیا ومیرب یم ار نهذ رد ندوب ینادنز نیا روگ مد ات ،هک ییاج
 رییغت ار نامدوخ دیاب ام میمهفب ات هدروآ دوجو هب دنوادخ اريربص یب ويرکش یب روگ نیا هک هتبلا ،تسام
 هکمیدرک یم رکف نهذ يزاس ببس اب ومیا هدنام راتفرگهدینامه زکرم رد و میدرکن ار راک نیا ومیداد یم
 و ،میناوت یمنزگرهاه یگدینامه لقع اب و ینهذ نم لقع اب هکمیتسناد یمن ،مینک تسرد ار نامیگدنزمیناوت یم
 نوچ میوش جراخ ندوبربص یب ورکش یب و یلبنت زا دیاب رتدوز هچ ره .میدرک روجنر و رامیب ار نامدوخ
.میوش نوفدم نهذ روگ رد و میشاب رامیب و روجنرمیهاوخ یمن

ار وتیحوُرنِمِهیفُتخَفَن ات
آ رترب :دیوگ و نیزدَناهراو
3203 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 دوخ هانپ رد ار ام و دناهربیگدینامه يراتفرگ نیا زا ار ام يدزیا مد ،ربص و رکش اب ومینک یم زاب ار اضف ام
.دناوخب
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:دیامرف یم29 ۀیآ ،)15(رجح ةروس ،میرک نآرق رد دنوادخ
».دیتفیب هدجس هب وا ِربارب رد ،مدیمد نآ رد دوخ ِحور زا و مدرب نایاپ هب ار ششنیرفآ نوچ«
 لوا زاو دنک یم هدنز ار ام و دوش یم ام دوجو دراو يدزیا سفن نامزکرم ندرک مدع و ییاشگاضف اب میناد یم ام
روبجم مه دنوادخ هک میا هتفرگار يدزیا مد  يولج ندش هدینامه اب نامدوخ اما ،دوش یم هدیمد يدزیا مد مه
.دراد دوجو دنوادخ هک میمهفب ام ات دزادنیب زادنا تسد هب ار ام ياهراک تسا

تشهب زووالق دش يدارم یب
تشرس شوخ يا ونش هنجلا تفح
4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 جراخهجوتم ار ام دهاوخ یم ادخ هک مینادب و میوش رادیب دیاب هک تسا یتمالع نامدوخ ياه فده هب ندیسرن
 و مینیب یمن ار اهنآ یشوخ زاب میسرب مه نامیاه فده هب ام هتبلا .دنک نامیاه یگدینامه هلحرم نیا زا ندش
.میتسه جنر رد نانچمه
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 زکرم رد دیاب مدع اهنت ینعی ،دشاب ام زکرم رد ات دهد ناشن ام هب ار شدوخ دهاوخ یم یگدنز هک میریگ یم هجیتن
 لصاح يداش و دوش یم تسرد نوریب رد مه و نورد رد مه نامیاهراک هک تسه نامزکرم ندوب مدع اب ،دشاب ام
.دسر یم ام هب مه اهنآ زا
 چیه هک مینیب یم میهدب ماجنا ار نامیاهراک تمواقم و يدنب اضف اب نانچمه رگا دور یم رتالاب ام نس هک ینامز
 نامدوجو یتقو نوچ ،دنک رادیب ار ام دهاوخ یم هک تسه يدارم یب نامه نیا ،دنک یمن لاحشوخ ار ام زیچ
 نامزکرم رد ار ادخ و دشاب مدع نامزکرم ًامتح دیاب ،مینک یمن سح ار زیچ چیه هزم تسه هدینامه و یکیتسالپ
.تسا هدش هدیچیپ اه یتخس رد تشهب هک مینادب و دناهرب ار ام وا مد ات میهدب رارق

ریذپب ُتْخََفن ز ور َتدَهَد ناج وا ِمَد
للع ِفوقوم هن ،تسا  نوکیَف ْنُک وا ِراک
1344 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
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 و دنک یم لمع ناکف نک و اضق اب وا راک ،ام ییاشگاضف اب و دناهر یم ار ام و دهد یم یگدنز ام هب وا مد هظحل نیا
 طقف میوشن تحاران ای لاحشوخ ینهذ ياه تلع اب هک مینادب دیاب ام نیاربانب ،ینهذ ياه تلع و اه فوقوم اب هن
.دوش یم و وشب دیوگ یم هظحل نیا رد هک تسادخ ةدارا هک ناکَف ُنک و اضق اب طقف هک ارچ مینک زاب ار اضف دیاب
:دیامرف یم117 ۀیآ ،)2(هرقب ةروس ،میرک نآرق رد دنوادخ هک
».دوش ىم دوجوم زیچ نآ و .وش دوجوم :دیوگ ىم ،دنک ىزیچ ةدارا نوچ .تسا نیمز و اهنامسآ ةدننیرفآ«
 هک مینک كرد و مییایب الاب دیشروخ تروص هب هک مینک زاب ار اضف ام دیاب .تسام نورد  ياضف ةدننیرفآ ام دروم رد
 دنوادخ هکتسه نورد  ياضف نتشاد هگن زاب طقف ام ۀفیظو ،تسه ام يدام زکرم رطاخ هب ام باوخ یگتفشآ نیا
.دهدب ماجنا ار دوخ راک شَناکَف نُک و اضق اب مه
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هلا زا تّنج هک ربمغیپ تفگ
 هاوخم يزیچ سک ز ،یهاوخ یمه رگ
333 تیب  ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

��ناوارف ساپس اب-
ناردنزام زا همطاف-
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 بدا و مالس ضرع اب
دوش یم ثعاب يزیچ هچ سپ ،تسا هدمآ ایند هب ندرک يداش و ندیزرو قشع يارب ناسنا هک تسا نیا هن رگم
 ؟میوش تالکشم و لئاسم راچد ندمآ ایند هب زا سپ ام هک

شرز و میس دز هار كدنا كدنا
شرس ردنا داتف ونِکسَج و گرم
1255ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دیابن هتبلا ،دنک یم فیصوت ناهج هب رشب دوروۀظحل زا ار ناسنايرایشُه تشذگرس ،لزغ نیا رد انالوم
 دلوتم ناهجنیا رد )مرف یبيرایشُه (يرایشُه ياضف ناونع هب ناسنا .مینک یصخش و يدرف ار رشب تشذگرس
 ای امش ای نم صخش هب نیا .دبای یم شرتسگ نآ قیرط زا وددرگ یم بذج شنهذ طسوت سپس ودوش یم
 .دوش یم در دنیارف نیا زا یناسنا ره هکلب ،تسین طوبرم كدوک و نز ،درم ای و صاخ داژن ای تکلمم کی یلاها
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اه ناسنا مامت ردیگدش تیوه مه نیا ینوریب تارثا ودنک یم قدص یناسنا ره دروم رد انالوم نانخس نیاربانب
 ناسنا تروص هبيرایشُه هک تسا رطاخ نیدب ،دیراديا هلئسم یگدنز رد ًاصخش رگا هجیتن رد ،دبای یم زورب
 تسا نکمم هک دیتسین امش طقف .تسا هدش تیوه مه ،امش ینهذ ياه مرف اب و هتشگناتنهذ دراو و هدش رهاظ
 فلتخمياه يرامیبهب سرتسا رثا رد هک دنتسین نایناریا طقف ،دیشاب هتشاد هلئسمناتراکمه ای دنزرف ،رسمه اب
 راچد زین ...واه ینپاژ ،اه ینیچ ،اه ییاکیرمآ ،اه ییاقیرفآ هکلب ،دنوش یم راچد ناطرس و یبلق ضارما هلمج زا
مرف یب دیابمه هشیمه و تسامرف یبيرایشُهناتلصا ومینک یم تبحصيرایشُه هرابرد نیاربانب .دندرگ یم
.دریگ یم مرف ،مرف یبيرایشُه نیا هکدندرگ یم داجیا رطاخ نیدب تالکشم و لئاسم .دنامب یقاب

شرز و میس دز هار كدنا كدنا
1255ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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مینیب یم ردام مکش رد ار نامدوخ هعفدکی ،يرایشُه ناونع هب ام ؟دوش یم ناهج نیا دراويرایشُه هنوگچ لاح
:دبای یم شرتسگدعُب راهچ رديرایشُه نیا ، میوش یم دلوتم ناهج نیا ای نهذ رد سپس
 .دنک یم ادیپ شرتسگ و دشر ،يرایشُه ناونع هب ام مسج :یکیزیف دعب-1
 ام ودنروآ یم دوجو هب ریوصت ودنوش یم بیکرت رگیدمه اب نامرس رد سح جنپ .تسام رکف نامه :ینهذ دعب-2
 ار اهنآ ،میبسچبنامیاهرواب هب نهذ قیرط زا ،مییامن تواضق ندرک رکف زا سپ هک میتفرگ دای .مینک یم رکف
.میهد دنویپ اهنآ هب ار دوخ و هدش تیوه مه نانآ اب سپس مینک هفاضا نامدوخ هب و مینیبب مسجتروص هب

.سرت و مشخ :لثمدوش یم دیلوت ناجیهنامنت يور ،نامیاه رکف رثا رب عقاو رد :یناجیه دعب-3
 شومارفاه ناسنا رتشیب رد نونکا دعب نیا .مینک هدنز ار نآ و هدرک هجوت نآ هب دیاب و تسام لصا :يونعم دعُب-4
شاعترا شمارآ یتقو ،تسا شمارآ و يداش زا ام تاذ ینعیدشاب یم لیصا يداش ،يونعم دعب .تسا هدش
 رادیاپان یشوخ اب ودیآ یم ام تاذ زا يداش نیامینک یم هبرجت اردوخ،يداش ناونع هب ،دبای یم
 .تسا يداش زا ام تاذ یلودشاب یم رادیاپان ،تسا رکفِسنج زا هک يزیچ ره .دراد توافت )تاناجیه(ینوریب
 .دوش یم ناهج نیا دراو كدنا كدنايرایشُهدیوگ یم انالوم
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 .تسا یمهم رایسب رازبا نامیارب و میسانشب ار ناهج هک میتخومآنامنهذ قیرط زا ،ناسنا ناونع هب ام نونکا
 ردهک نیمهدیوگ یم انالوم .مینک یم هدافتسا ءوس نآ زا یلو تسا تبثم يرازبا و تسین یفنم هجو چیه هب نهذ
 ییاهزیچ نامه نآ اما ،میریگ یم راک هب ارنامنهذ ،میدومن زاغآ ار ناهج نیا ییاسانش و میدش دلوتم ناهج نیا
دیوگ یم ودرب یم راک هب نآ يارب ار قودنص حالطصا انالوم .میا هتفر اهنآ رد و هدرک مسجتنامنهذ رد هک تسا
 رگید قودنص دراو و هدش جراخ نآ زا سپس ،میوش یم نآ دراو ومیزاس یم رکف زا یقودنص هظحل نیا
 رخآ رد مهزاب ودهد یم حیضوت ار تشذگرس نیا انالوممیور یم رگید رکف هب رکف نیا زا نیاربانب ،میدرگ یم
:دیوگ یم

نیزادیاناو و مرش درادن رگ
1255ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ماجنا دیابيراک هچيرایشُه ناونع هب ام ؟تسا هدش هتخاس هچ ياربنامنهذ مینیبب و مییایب نامدوخ هب دیاب
 ؟میهد
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 باوخ ردنونکا هک( ،میوش رادیب روضحيرایشُه هب ناهج نیا رد هک تسا نیا امش و نم هفیظودیوگ یم انالوم
 میهد ماجنامیناوت یم هک تسا يراکنیرت مهم و تسام تیلوئسم نیرتگرزب نیا ،مینامب رادیب و )میتسه رکف
.دشاب نامراک نیرتمهم دیاب و تسام اب راک نیا تیلوئسم .مینامب رادیب و میوش رادیب ینعی
 زینشدوخ و تسام يارب مهم ياهزیچ لبمس هک هرقن و الط ینعی رز و میس ،»شرز و میس دز هار« :دیوگ یم
؟هچ ینعی ،دندز ارنامهار مارآ مارآ وكدنا كدنا يویند تاقلعتم و لوپ ،تسا مهم
میهد یم هزاجا هظحل نیا رد امش و نم .دندوبر ار نآ اما مینامبرایشُه هک میدوب هدامآيرایشُه ناونع هب ام ینعی
 و هدنز يژرنا هک هدنز هجوت نیا .ددزدب ار ام هجوت ويرایشُه مامت ،دیآ یم دیدپ نامرس رد نونکا هک يرکف نآ
 نامیارب صلاخ و روضحيرایشُه ناونع هب يزیچ و تسا نامرس رد نآلا هکدوش یم يرکف بذج ،تسا یگدنز
 :دیوگ یم انالوم رطاخ نیمه هبددرگ یم نهذ بذج همه ودنام یمن

شرز و میس دز هار كدنا كدنا
1255ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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؟دنا هدوبر ار امشيرایشُه و هدز ارناتهار ییاهزیچ هچ دینیبب

شرس ردنا داتف ونِکسَج و گرم
1255ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 .تسايرایشُه نامه دوصقم هک داتفا شرس رد گرم و یشوخاندیوگ یم .تنحم و جنر ،یشوخان ینعیکسج
 نم هکيزیچ نیا ،میوش لیدبتناج یب مرف هب ینعی گرم .تسایقشع یباه گرم نیرتدب ؟هچ ینعی گرم
 .درادن ناج و تسا هدرمدیآ یم دیدپ نهذ رد يرایشه بذج رثا رد ومیمان یم ینهذ
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 دوجویگرم و یشوخان نینچ يرایشه ناونع هب ناسنا تاذ رد .دوبن نینچشتاذ رد و تسا ون نیادیوگ یم
 ،میوش صالخشَّرش زامیناوت یم تسیننامتاذ رد نوچ نیاربانب ،داتفا شرس رد هک دوب يدیدج زیچ و تشادن
.دیآ رظن  هب رگید یتروص هب و دهد رییغت ار دوخ رگیديا هنوگ هب قشع دش ثعاب راک نیا

نیتسوپ وا اب دینادرگ قشع
شرش و روش زا هجاوخدزیرگ یم
1255ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ناهفصا زازاناس ،قشع و مارتحا اب
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هار دندرک طلغ نیز ملاع هلمج
هانپ دمآ نآ و دنسرت مدع زک
822 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ار وت مداهنب تخت رب ار وت مداز مدع زا نم
ینک وخ ام اب هک دشاب ار وت مداد یی هنییآ

2436 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

تسیاج كرابم هچ دوخ مدع نیا
تسمدع زا دوجو ِياهددم هک
435 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

یتشادنپ ار هدولآ نیا وت لد
یتشادرب لد لها ز لد مرجال
2263 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
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رب و رون رپ لد نآ يارب زا
رظتنماه لد ناطلس نآ تسه
888 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار دوخ روضحيرایشُه ومینک یم هدافتسا ینهذ نم ضابقنا حالس زا ام ارچ هظحل ره ردییاشگاضف حالس اب
 ای نامدوخینهذ نم ،میوش یم ببس اهیگدینامه نتشاد هگن رطاخ هب ارچ میتسه دنوادخ زاب هک ام ؟میُشک یم
.دننک هکت هکت ار ام يرایشه ،نارگید
 یمسج يرایشه دید هب زاب نارگید ای دوخ ینهذ نم زا دیلقت رطاخ هب ارچ ،میا هتفای نیب مدع هدید رگید ام
؟میوش یم هدز تلاجخ ،نتشاد نیب مدع دید زا ومیور یم
 رهوگ رب ومینک یمن اهر ارچ ،تسین رادیرخ تانئاک رد يدوجوم چیه هک ار امیگدینامه و درد زا رپِینهذ نم
؟ میهد یمشا یشیب دوخ روضح
 دادتما ام هک یلاح رد ،دزیرب رهز ام ناج رد اهدرد و اهیگدینامه زا روآ گنن و هایس مهوت نیامیهد یم هزاجا ارچ
؟میتسه نیقی و تسلا و ادخ
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؟میوش یم نازرل ،اهدرد و اهیگدینامه یمهوتۀیاس نیا زامییادخ دادتما و روضح ناج هک ام ارچ
 ندمآ نییاپ يارب ،ام هب درد قیرزت و ندرک کچوک و ام هب بیع و صقن سح نیقلت ،ینهذ نم ياه هبرح زا یکی
؟مییآ یم رد واۀبرح  نیا ریخست هب ام ارچ .تسوا ییاسانش يارب ام زکرمت مدع و يرایشه
 هن هکمییوگ یم و هدش هدنمرش ،مینک یم نایب ار دوخ وا تروص هب ومینیب یم ار دوخ ینهذ نم ندمآ الاب هک یتقو
 ای ،هانگ سح اب ًالثم ،هتفر وا هطلس تحت رگیديا هنوگ هب دعبيا هظحل ارچ یلو ،متسین دوخ ینهذ نم ،نم
؟مینک یمن یفن ار وا ومیریگ یم رارق واۀطلس تحت رگید ینهذ راتخاس ای صقن سح و تمالم
 زونه ومیراد زونهییاهیگدینامه و اهدرد کی ره یلو ،میا هتسویپ مه هب یقشع ناج اب یگمه يونعم نارای ام
 لفاغ دوخ يرایشه وییاشگاضف زا زاب ارچ ،دنیآ یم الاباه نآ یتقو ،تسه ام رد اهدرد واه یگدینامه يایاقب
؟میوش یم
 سپ ،دنتسه نوریب و نورد هاش اهنت ،نوریب رد روضح هب هدنز فراع و نورد رد تاذ هب يرایشه و ام نورد مدع
.مینک یم راکنا ار یلصا هاش و ؟مییآ یم رد ینوریب ای ینورد ینهذ نمۀطلس تحت زاب ارچ
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 يونعم نارای و روضح جنگ همانرب هبًاموادتم دیاب مهم نیا يارب ،دوش لیدبت قیقحت هب دیلقت دیاب ،ریسم نیا رد
.مینک ییاسانش ار اهیگدینامه دیاب مینک ادیپ نیب مدع دیدمیهاوخ یم رگا و میشاب لصو
 هب ام روضح يرایشه بناج زا هکیتالاؤس رد و مینک شوگ قیقحت اب وییاشگاضف اب هارمه ار روضح جنگ همانرب
.دنراد دوخ رد زین ار باوجاه نآۀمه هک ،مینک لمأت ،دوش یم هدناوخ ام شوگ
 رتعیرسسپ ،تسا هار رداه نآ درد ونونملابیر مینادب میتسه شوخ اهیگدینامه ییافوکش رطاخ هب نآلا رگا
.میوشهدینامهاو ات مینک ییاسانش دیاب
 زا ام و تسا مدع ام هانپ اهنت هک مینادب دیاب ،میدش یمنهدینامهاو ومیدیسرت یم مدع زا هابتشا هب نونکات رگا
 ،هدش نایع ام هب ینشور هبییاشگاضف تاظحل رد تقیقح نیا ،میتسه دوخ نورد هاشداپ ومیا هدش هداز مدع
 هرابودسپ  ،تسام يرایشه ناج هب کمک و تکرب رازه ناکم ،مدع نیا اهنت هک ارچ ،مینامب رادافو مدع هب سپ
 و یگدنز هکارچ .میوشن رود يونعم نارای و دوخ روضح يرایشه زا اهیگدینامه دید اب و میوشن هابتشا بکترم
 ارچ ،یگدنز هب شاعترا و درخ نایب يارب دنتسه امةدشهدینامهاو  و هدش مدع لد رظتنم روضح هب هدنز فراع
 زا لماکشنامهاو و لد ندرک مدع مهم ،مینک جرخ دوخ ياهیگدینامه زا مه ردقچ ره یگدنز يارب هک
.تساهیگدینامه
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 فده لک .نهذ یکیرات رد اهدرد و اه یگدینامه و اهرواب رب رارصا هن ،تسا هظحل نیا قافتا شریذپ مهم
 یگدنز هب قلعتم ام ناج نیا تسا هدوب ادخ هب ام لیدبت و ندوب یگدنز رایتخا رد و لماک شریذپ ،ام شنیرفآ
 نیا و یگدنز تصرف نیا و .دجنگ یمن ،وا اب ام تدحو و ییاتکی هظحل رد یگدنز و ام نیب یگدینامه سپ ،تسا
 ندش هدنز روضح هب ای لامک رادنپ و مینک راک دوخ يور دیاب رت يدج سپ .تسام لیدبت تصرف اهنت هظحل
 تراغ ار ام روضح لصاح ،ینهذ نم شوم ،ام دوجو رد زونه نوچ ،میشاب هتشادن يونعم ینهذ نم رد بذاک
.دنک یم
 نیا يارب ام روای تانئاک لک هک ارچ .میهد همادا دیاب ،راوتسا یمدق اب ،تموادم و دهعت ،ییاشگاضف و ربص اب سپ
 فراع نانخس و یلک لقع رب هیکت اب ،میراد یئزج لقع رطاخ هب ییاه نازیخ و ناتفا رگا یتح و دنتسه لیدبت
 ةدننک هدنز بارش زا ارام موادم روط هب روضح هب هدنز فراع و یگدنز هکارچ .مینک قیرط یط ،روضح هب هدنز
 و ییاشگاضفِ یپ اهنت و مینکن هفاضا اه یگدینامه یناف و هدیسوپ ِتشک رب سپ  .دننک یم باریس یگدنز
.مینک رتشیب ار نورد مدع و میشاب شنامهاو و ،رتشیب ییاسانش
 رگید سپ ،میا هدش فقاو تسا لیدبت هک یگدنز زا دوخ فده هب و هدش هدرتسگ ام ۀنیس ییاشگاضف اب هظحل ره
.میشاب دوخ ۀفیظو و فده يارب دییأت يایوج نوریب زا تسین يزاین
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 ار دیدجيا هدیرفآ زا ندنک لد و شنیرفآ ،شنامهاو وشنامه ،ون یمدق هظحل ره ریسم نیا رد هک میشاب هاگآ
 ندش اتکی يارب رتالابيا هلپ هب ام جورع يارب ،تاقافتا و ام قیرط زا یگدنز هظحل ره هک ارچ ،دوب میهاوخ دهاش
.دراد یپ رد يدیدج راک ،شدوخ اب ام
 ام درد نیا مینادب ومیتفیبییاشگاضف و نورد رتشیب ندرک مدع دای هب ،میدششنامهاو درد راچد زاب رگا اهنت
 و همانرب زا يرود هب عورشنوملاح ندش رتهب و ییافوکش اب ادابم و تسا يرگیدیگدینامه دوجوۀناشن
 و ندوب رفص ریسم نیا رد نما هار اهنت و هدشنونملابیر راچد هک ،مینک دوخ يونعم تانیرمت وییاشگاضف
.تساییاشگاضف و یگدنز هب یمئاد زاین راهظا
 سپ ،میورن نهذ نوریب هب و مینامبییاتکی ياضف ردمیناوت یم مدع و روضح هب هدنز فراع اب دش نیرق اب اهنت
 تانیرمت هب .دنشکن نوریب ار امییاتکیۀناخ نیا زا ات نارگید ای دوخ ینهذ نم اب ندش نیرق زامینک یم زیهرپ
 و جیاتن ندیشچ اب و هدرک یلمع ار اهنآ نیب مدعيا هدید اب ات ،نهذ اب هن ،میهد یم هماداییاشگاضف اب دوخ
 ندوب هطساو و لیدبت وییاشگاضف ناهج هب ندمآ زا ام فده اهنت مینادب و هدش رت يدج هار نیا رد نآ تاکرب
 لیبرغ هب عورش و هدوب اه یهاگآ نیارازگ ساپس و مینکن یساپسان سپ .تسا تانئاک هب یگدنز درخ يارب
.دنک نایب ام زا ار دوخ یگدنز و هدش نایع ام روضح و مدع رهوگ ات مینک اهیگدینامه زا دوخ يرایشه
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 هطساوو میوش لیدبت ات هدیزگرب ار ام و داد رارق ام هار رس رد ار روضح هب هدنز فراع و روضح جنگ ،یگدنز رگا
 رکاش سپ ،تسا هتشاد یمارگ ار ام و تسا هداهن ام ياه هناش رب ار دوخ قشع راب و میوش تانئاک هب وا ریخ
 یگدینامه و درد شزیر هن ،دشاب وا هب ندش لیدبت ام تساوخرد اهنت و ،میهاوخب ار شدوخ ادخ زا اهنت و میشاب
 و زاین یب یلمع تروص هب سپ .دشاب یگدنز اب ندش اتکی و قشع ام ۀتساوخ اهنت هکلب ،یگدینامه شیازفا ای و
.میوش مئاق دوخ ياتکی و زاین یب تاذ هب و هدش نوریب ناهج زا لقتسم

��ناوارف مارتحا و قشع میدقت اب��
ژورن زا سگرن

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
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،مالس اب
 !داشِحبص
…روضح جنگ910 هرامشۀمانرب ،سمش ناوید زا ،يولوم ،2777ةرامش لزغ زا یغارچ
 هراچ چیه ارم رگد و متسه یلاح نینچ رد !دنا هدیسرن رمث هب مادک چیه یلو ؛ما هدومزآ اراه شور واه هار یمامت
!تسا هدنازوس قشع ارمیاه مناد یم یمامت !تس هدنامن
اه باوجۀمه وما هدنابوک ار رد نآ مه ،ما هدز ار رد نیا مه !ما هدروآ يور )يرادیب يارب(يا هناخ ره هب ،رَس اب نم
 سپ !هدنامن مه هرطق کیِيارب ياج رگد هک…ما هدروخ ار شنادِكاروخ ردقنآ .ما هدرک دوخِكاروخ و عمج ار
 هدرک خلتمَیارب ار شنادةزم و معط ،قشعما هداتفايوینُدِياه شنادِندروخ زا رگد و متسه یلاح نینچ رد
!تسا
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 ،قشع اما )يرادیب يارب…یشیدنا هراچ و شنادِعمج(ما هدرک نینچ…ار رمع رازه هکلب ،رُمع کی هن نم !يرآ
 زاشناد هن تسا نیریش »تقیقح« طقف :دزاس »هاگآ« يزیچ زا ارم ات هدناشک شتآ هب ار نم لاعفا راب ره
؟دشاب هچ »هراچ« ،نمِیگراچ یب رد ارم ،لاح !تسین »نم«ِتسد رد هراچ سپ !تقیقح
!هراچ ددرگ دوخ و دنادرگ »هراچ«یب ار نم »قشع« هک دشاب نیمه هراچ
نیا هن( دروآرد لعف هبدناوت یم »قشعِتراظن« طقف ارما یشوماخ نوچ ودهاوخ یم ار »نم«ِیشوماخ ،قشع
!دنادرگ خلت ار »نیغورُدِنم«ِلاعفاةزم ودَناشک شتآ هب قشع ،)نیغورُدِنم
ِنم«ِبایغ رد »یشومَخ« هکمَد نیا رد نونکا سپ !؟دنامب شوماخ دناوتب هکيا هدید ار »ینم« مادک ،رِخآ
.هتفای ییاهر »شا نیغورُدِنم« زا هک ار یناج نآ دنک يزومآ هراچ »قشع« ،هدمآرد لعف هب »نیغورُد
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:دیوگ یم سپ

ینکيزومآ هراچ ار ناج هک یحبص نآ داش
ینک يزور یگراچیبشُت هک دبای وا هراچ
2777ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،تسوا داش اما !تسا »یمُهَوَت دوخ« سرتسد رداه هراچ ،تقیقح هب يرادیبِيارب هکدنک یم رکف »نیغورُدِنم«
 اهرْناج ،)ینهذِنم ینعی(نیغورُدِدوخِزجع هبندرُبیِپ رد .دشابهدرُب یپ ،شا یمُهَوَتِنم نیاِیگراچ یب هب هک
.نآ زاددرگ یم
 قشعهاگنآسَب وتس هراچ اريِوْقشع طقف هکتس هدرُب یپ هک ینهذ :دشاب ایوج ار ینهذنینِچ ،قشع !يرآ
.دروآرد قشعِلعف هب ،ار ینهذ نینچ
،مارتحا و ساپس اب
…اکیرمآ زا هدازآ
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دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب
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