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مالس اب

       يراد یلد وت رگ ار وت دیوگ یمه لد ریما
يرازیب هماج و نان ز يریگ ات شاب قشاع هک

2502 هرامش لزغ

 رگا ناسنا يا هک ،دهد یم ماغیپ ام زکرم هب هتسویپ روط هب هظحل هب هظحل هک ،تسا یگدنز ای دنوادخ لد ریما
 اه یگدینامه زا ار تزکرم نیاربانب .یسرب تدحو هب وا اب و ،يوش یکی لد ریما اب و یشاب قشاع دیاب يراد یلد
.يوش یکی هنارایشه یگدنز اب ات ،نک مدع ًاددجم ار تزکرم هظحل نیا قافتا شریذپ اب و ،نک كاپ
 رکف هب يرکف ندیرپ زا هک یسابل و يا هتشاذگ تزکرم رد و يا هدش هدینامه اهنآ اب هک يویند تاقلعت همه زا
  هدنزارب روضح سابل و یتسه وا سنج زا و ادخ دادتما وت نوچ .نک يرازیب ساسحا اهنآ زا ،يا هدرک تسرد رگید
 .يونشب ار لد ریما ماغیپ ات ،نک زاب تیاهن یب ار تلد نامسآ .تسوت
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رون ِيایرد نآ ریغ دشابن لد
؟روک هاگنآ و ،ادخ ِهاگرظن لد

2269 تیب ،موس رتفد ،يونثم-
 و میلست اب ام هک ،تسا عیسو و هدش زاب نامسآ یعقاو لد اما .تسا درد زا رپ و روک ،ضبقنم اه یگدینامه لد
 هاگن دنوادخ هک تسا يا هرجنپ و ،تسا ادخ رون يایرد مدع لد نیا نیاربانب .مینک یم راک نآ يور ییاشگ اضف
 .دشاب روک و ،هدش مسج دناوت یمن یلد نینچ .دنک یم

لیلد ار یباتفآ دشابن دوخ
لیطَتسُم ِباتفآ ِرون هک زُج

3718 تیب ،موس رتفد ،يونثم-

 باتفآ لیلد ،مینیب یم نامسآ رد هک یباتفآ نیاربانب .تسا شدوخ شلیلد دنوادخ .میوش باتفآ هب لیدبت دیاب ام
 لیلد دوش زاب ام نورد نامسآ ،دوشب مدع ام زکرم رگا .تسا نابات هدرتسگ و میظع تروص هب هک ،تسا شدوخ
 .میتسه هدنز ادخ هب هنارایشه و ،میا هدیسر تدحو هب ام هک تسا نیا رب
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 نآ تسا دودعم و تسا دودحم هکنآز
نادب ،دح دشابن ار لد هنیآ

3488 تیب ،لوا رتفد ،يونثم-

 ،مینک یم زاب اراضف یتقو نوچ .دنتسه دودحم رایسب نام نورد هدش زاب ياضف لباقمرد نامزکرم ياه یگدینامه
 ،تسینیعقاو لد نیا ،مینک یم تیدودحم سح رگا سپ .درادن دح و ،تسا تیاهن یب و هدرتسگ هدش زاب لد نیا
 .تسا ینهذ نم لد
وگو تفگ دناد هچ ،نت دشابن لد
وجو تسج دناد هچ ،نت دیوجن لد

837 تیب ،مود رتفد ،يونثم-
 تدحو هب هنارایشه وا اب رگا و ،میوشن یگدنز سنج زا ام و ،دیاین ام زکرم هب یگدنز و دشابن مدع ام زکرم رگا
 زا اه یگدینامه و ،میرپ یم رگید رکف هب رکف کی زا .میتسین دلب ار ندز فرح نهذ رد ام تروص نیا رد ،میسرن
 دیاب میشاب هتشاد میهاوخ یم ار یلصا لد رگا نیاربانب .تسین ناسنا يوگو تفگ نیا هک دننک یم تبحص ام قیرط
 .مینک زاب هظحل نیا قافتا فارطا رد ار اضف و ،میهدب نت اضق نوناق هب
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مشچ ود ِربا و لدِ قرب دشابن ات
؟مشخ و دیدهت ِشتآ دنیشن یَک

1655 تیب ،مود رتفد ،يونثم-

 ناحتما ار ییاشگ اضف هظحل نیا و هدرکن مدع ار نامزکرم ات .میراد ار مشخ و دیدهت ياهدرد ینهذ نم رد ام
 و ،دیاین نوریب ام زا تفاطل نیا و دوشن نشور شمرن و درخ ،ییاسانش ،تیقالخ هقرج یگدنز فرط زا و ،مینکن
 و میزادنیب و ،مینک جالع ار ینهذ نم ياهدرد میناوت یم روطچ ام دوشن ام دعب راهچ دراو یگدنز هدننک هدنز میسن
.میشکب هنارایشه درد

ار هام دشابن هولج ،بش هب زج
ار هاوخلد وجم ،لد ِدرد هب زج

1849 تیب ،مود رتفد ،يونثم-
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 .تسادخ اب ام تاقالم لحم اه یگدینامه نیمه یلو ،میدش هدینامه نهذ بشردو،میدمآ ناهج نیا هب ام
 نیاربانب .تسا اه یگدینامه بش نیمهرد مه یگدنز هام ،دوش یم هدیدو ،دنک یم هولج بش رد هام هکروطنامه
 ،دوش روک ینهذ نم هک یطرش هب ،مینک وجو تسج ار یگدنز میناوتب ات ،مینک مدعار نامزکرم ییاشگاضفاب دیاب
 .دنیبن ار بش نیا و

نآ تسین لد ،لد ِرون دشابن نوچ
نآ تسین لِگ زج ،حور دشابن نوچ

2878 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم-

 نیا ،دشابنام زکرم رد اه یگدینامه و ،میشاب هتفاین تسد نورد نامسآ هب و ،دشاب هدشن زاب ام نورد ياضف رگا
 رد ،دشابن هنارایشه ام اب یگدنز دوخ حور رگا و تسین هتساوخ ام زا ادخ هک یلد نآ و ،تسین ام یلصا لد ،لد
؟میشاب درد زا رپ و يژرنا یب و ،حور یب لِگ میهاوخ یم ام ایآ .میتسه لِگ و ینهذ نم طقف تروص نیا
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دارم دص لد رد تسه ار یکی ره
دادو و قشع بهذم دشابن نیا

4043 تیب ،مشش رتفد ،يونثم-

 رد نهذ تروص هب هک تسا اهنآ زا یکی مه دنوادخ و ،دنراد دارم ای یگدینامه روج دص ،هدینامه زکرم رد اهناسنا
 .دننک یم وجو تسج نهذ رد و هدمآ
 قشع بهذم نیا يرکف زیچ کی تروص هب ،دشاب اهنآ زا یکی مه ادخ قشع و ،دشاب یگدینامه زا رپ لد نیا
 .نامزکرم ندرک مدع ینعی قشع بهذم .تسین
 قشع ،ام قیرط زا یگدنز درخ ات تسادخ هب ندش هدنز و نامزکرم ندرک مدع ام هتساوخ نیرتهم و نیلوا نوچ
 .دزیرب نام یگدنز ياه تیعضو هب يداش و
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 یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ،لد
یتشادرب لد ِلها ز لد مَرَجال

2263 تیب ،موس رتفد ،يونثم-

نیا ار ام زکرم و ،درک میهاوخ ررض ،میرادنپب لد ار هدولآ نیا ام رگا.تسین ام یلصا لد هدینامه زکرم
 میور یم ییاه ناسنا يوس هب ام ،هدش مسج سنج زا ام لد نوچ تروص نیا رد .درک دنهاوخ نییعت اه یگدینامه
 زاب تیاهن یب ناشلد ینعی ،دنتسه لد لها هک ناگرزب و انالوم بانج لثم ییاهناسنا زا .دنراد دنمدرد ینهذ نم هک
 .میوش یم ادج هدش

 ینَغ يا يرایب رز ِلاَوج دص
ینَحنُم يا رایب لد دیوگب قح

881 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم-
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 دنمتورث هک ینک یم رکفو يا هتشاذگ تزکرم رد ار اهنآ و،يا هتشابنا تلد رد يدایز ياه یگدینامه ناسنا يا
 يا ،مهاوخ یم هنیآ لثم یلاخ و فاص لد نم :دیوگ یم ادخ هک یلاح رد .یسرب ادخ هب یناوت یم اهنآ اب و ،یتسه
 دهاوخ بارخ ار اه یگدینامه همه .میراد هگن ار هدینامه لد ام ات داد دهاوخن هزاجا ادخ نیاربانب .تسردان ناسنا
.درک

رِب و رون رُپ ِلد نآ ِيارب زا
رظتنم اه لد ِناطلس نآ تسه

888 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم-
 و رون زا رپ ،تسا هنیآ لثم فاص ییاشگ اضف و میلست رثا رب هک تسا یلد رظتنم ،تساهلد ناطلس هک دنوادخ
 .تسا تکرب و یناوارف و یکین

لیبدرا ،هیقر روضح جنگ همانرب زا نوارف ساپس اب
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 ادخ مان هب

 روضح جنگ889 همانرب زا سمش ناوید537 لزغ حرش

 دَوخ یقاس تمدخ زج ردپ يا میرادن يراک
دب و کین زا میهراو ات حدق هد نوزفا یقاس يا

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یتقو ام ،تسا تیدبا و تیاهن یب هک تسادخ ردپ و میتسه ردپ دنزرف ام :دنک یم يروآدای انالوم ابیز لزغ نیا رد
 مینک ییاشگاضف هکنیا زج میرادن يرگید راک ام :مییوگ یم یگدنز هب باطخ میتسین ینهذ نم نیا میوش یم هاگآ
 و نهذ ینیبود زا ار ام ات دهد یم یبارش ام هب ردپ مینک یم ییاشگاضف ام یتقو .مینکب تمدخ ردپ و یگدنز هب و
 دوخ یقاس هب و مینک یم ییاشگاضف ردقچ ام هک تسام ناحتما ینوریب تاقافتا ۀمه ،دنک دازآ اه ندرک دب و بوخ
؟مینک یم تمدخ

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جرک زا ابید  مناخ592 تمسق-قشع  ماغیپ



 يا هشیپ رد قح دروآ ناهج رد ار یمدآ ره
 دز مان ار ام تسدرک یگشیپ یب ۀشیپ رد

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یکی ،تسا ملعم یکی ،رگراک یکی ،تسا کشزپ یکی ،تسا يا هشیپ و راک لوغشم ناهج نیا رد یناسنا ره
 ار ام ادخ ات مینکن راک ینهذ نم اب ینعی دشاب یگشیپ یب دیاب میتسه ردپ تمدخ رد یتقو ام ۀشیپ اما ،درگاش
 و میهد یم قشع یتسه ناهج هب تسا هداد ام هب هک يراک قیرط زا ایآ هک دنک ناحتما ار ام و دنک شدوخ دزمان
 و میروایب رد يرتشیب لوپ کی میهاوخ یم طقف و میتسه هدینامه نامراک اب ای ؟مینک یم لمع و رکف مدع ساسا رب
.میشاب هدنیآ نارگن ای و مینک ییامن دوخ

 ایض نآ شیپ هب ناصقر اه هّرذ نوچمه زور ره
َدخ هام رای فاوط نارتخا لاثم بش ره

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 يا هرذ نوچ و مینک یم کچوک ار دوخ نم رظان روضح اب و ،میتسین نهذ کیرات بش رد ام هک تسا نیا دامن زور
 نتفر نهذ هب دامن هک بش رد و مینک یم یقاس تمدخ اهر و ناصقر ،یگدینامه چیه نودب مدع رون عاعش رد
 و میهد یم ماجنا ار دوخ راک مینک یم زاب ار اضف دنریگ یم رون هام زا هک ییاه هراتس لثم ام ياه یگدینامه تسا
.مینک  فاوط مدع رون درگ هب ات میدرگ یم رب هرابود

 يدَهْدَن ار ام هداب نیز يدهاوخ رگ ام ز يراک
؟درَخ ای دشورف یِک وا ،دور یِم نیاک يرس ردنا

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 اب ینهذ نم روتوم ،میرادن يراک ییایند ياه بارش و هداب هب دشاب ادخ تمدخ يارب میهد یم ماجنا هک يراک رگا
 تسیگدنز هک ردپ تروص نیا رد .دیایب شریگ دهاوخ یم يزیچ کی يراک ره لباقم رد و دنک یم راک نتساوخ
 و رکف دراو یهلا درخ و يداش ،دنک یم راک ینهذ نم نتساوخ نودب هک يرس یلو ،دهد یمن بارش ام هب رگید
 زکرم رد اهنآ ندرک رتشیب و اه یگدینامه شورف و دیرخ فرص دسر یم ام هب فرطنآ زا هک یبارش ،دوش یم شلمع
.دنک یم قلخ ابیز ییاهراتخاس و دوش یم جرخ یتسه ناهج هب تمدخ تهج رد هکلب دوش یمن ام
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دنک یِم هک دنک نآ تسم ،دنک یِک يراک تسمرس
 دمص ات ار ناهج ود ره دنک یط ییادخ ةداب

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دنک لح ار هلئسمو دنک تسرد هلئسم یِه هک دنک یمن ییازفاراک ینهذ نم اب تس یگشیپ یب شا هشیپ هک یسک
 تسا هدروخ هک یبورشم رثا زا شراتفر و اه فرح دروخ یم یبورشم هک یسک .دزاسب نمشد و دنیبب عنام ای
 ياه مان زا یکی دمص ،تسا ناهج ود ره رد ادخ ریغ زا يزاین یب ییاشگاضف اب یهلا بارش رثا و دشاب یم
ناهج و نهذ ناهج ود ره و میوش یم رادیب یفرطنآ یِم ندروخ اب مه ام و تسا يزاین یب ینعم هب و تسادخ
.مینک یم یط یگدنز شوخ و تسم ار روضح و تیدبا

 درذگب یپسخب بش نوچ ناهج نیا ةداب یتسم
 دحَل رد دیآرد وت اب دحا قارغس یتسم

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 میریگ یم نامیاه یگدینامه زا هک یتسم سپ تسا هدنور نیب زا ایند نیا زیچ همه . تسا ربق و روگ ینعم هب دحَل
 ییاه یشوخ یتسم ،نامطباور یتسم ،ناملوپ یتسم .دنور یم نیب زا میوش یم رادیب اهنآ باوخ زا هکنیا ضحم هب
 اهنت ،دروآ یم نییاپ ار ام يرایشوه و درپ یم دوز میریگ یم لذتبم ياه یخوش و ندرک هرخسم ،ندرک تبیغ زا هک
 ام يارب دبا ات یتسم نیا و دیآ یم اه یگدینامه زا زیهرپ و ییاشگاضف رد دنک یم یگدنز تسم ار ام هک یبارش
.میتسه هنادواج و تیاهن یب حور ام اریز ،دنراذگب ربق رد ار ام مسج رگا یتح دنام یم

 ناگیاسمه يا تمحر نآز ناگیار یبارش دمآ
دلَو رب قفشُم و نیریش ناگیاد نوچ نایقاس نآو

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 مسجرد هک میتسه يرایشوه کی ام ۀمه ،دنک یم باطخ ناگیاسمه ار ام ۀمه و دهد یم ام هب یشوخ ربخ انالوم
 و ناگیاد تسد هب ار بارش ینابرهم و یگدنشخب و تمحر اب یگدنز حرط اما .میداتفا هقرفت هب اه نهذ و اه
 ،دهد یم اه هیاسمه مامت هب ناگیار هب ار شیاهبنارگ ياهرهوگ و درخ نیا انالوم و دهد یم انالوم نوچ یناگرزب
.دننادب ار تّقفش و تکرب نیا ردق هک ینانآ تداعس هب شوخ
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 ور تسمرس يور اج ره ،وش تسمرس نیا زا لد يا
دهد رگید ار وت وا ات ، نک تسم ار نارگید وت

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ینابساپ اریتسمرس نیا دینک یم یتسمرس و دیوش یم هدنز ادخ هب هاتوک یتاظحل يارب یتح هک ییاه لد يا
 امش زا ینهذ نم ياه ضرم رگید و یبلط لامک ای و اه سرت ،اه ینارگن اب ار نآ ینهذ نم ياهدزد دیراذگن و دینک
.دیهد هعسوت ار یتسمرس نیا ییاشگاضف اب ،دنریگب

 هب هدنز ياه لد بوخ يژرنا و بارش نیا ۀنشت دنراد ینهذ نم هک ییاه ناسنا زا يرایسب و ناگیاسمه اریز
 و بارش زاادخ و دسر یم مه نارگید هب ام يژرنا شاعترا مینک ییاشگاضف ام رتشیب ردقچ ره و دنتسه روضح
.دهد یم ام هب رتشیب شدرخ
نیشن ششیپ هنیآ نوچ يدهاش ینیب هک اج ره
 دمن رد شکرد هنییآ یشوخان ینیب هک اج ره

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جرک زا ابید  مناخ592 تمسق-قشع  ماغیپ



 تسا رظان و دهاش وا دناسر یم وت هب ار یگدنز یتسم و رون شاعترا و هدش هنیآ شزکرم هک يدید ار یناسنا رگا
 یمکحم و تخس ینهذ نم هک يدید ار یناسنا رگا اما ، دنک هنیآ سنج زا مه ار ام زکرم ات دنک یم کمک ام هب و
.دننکن شوماخ ار تنشور غارچ ینهذ ياه نم ات نک ناهنپ تنماد ریز هب ار تا يرایشوه دراد

راد یم شنماد ریز هب رادیب لد نیا تسا غارچ
563 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

شکمشک رد نادهاش اب شوخ رهش درگ درگ یم
دَلبْلا اذه اّذبَح ات ناهن مِسقُا ال وت ناوخ یم

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رد هک یناگیاسمه و نادهاش اب .نک فاوط تسا مدع زکرم هک شوخ رهش رود و شاب رادیب و بقارم هظحل ره
 مدع زج هک روخب مسق ناهن رد هظحل ره و شاب نیشنمه دننک یم فاوط ییاتکی رهش رود هب روضح جنگ ۀقلح
 تنورد نامسآ و مدع ياضف هب و دنک ادج مغ زا ار وت ناهگان ادخ ياه نیرفآ ات مراذگ یمن مزکرم رد ار يزیچ
.دنک تیاده
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 مروآ کشخ منک شماخ مرس یِم نیز دش هریخ نوچ
 ددع رد دیاین رد ناک  مرمشن ار مرَک و فطل

537 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ینهذ نم اب مهاوخ یمن رگید هک موش یم نآ تسم و یگدنز هب هریخ نانچ شریذپ و میلست و ییاشگاضف اب
 نهذ اب دیآ یمن  رد ددع هب هک ار ادخ ناگیار بارش و اه تمعن ای و منزب رثا یب و دمجنم و کشخ ياه فرح
.منکتمدخ یگدنز یقاس و مردپ هب هک مرادن نیا زا ریغ هب يراک رگید ،مرامشب ما يدیلقت و شیدنا دودحم

یمارگ نارایمه و روضح جنگ همانرب زا ساپس اب

جرک زا ابید 
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مالس اب

 .دنک ظفح ار اه یگدینامه هلیسو نیدب ات تسا هزیتس لاح رد امئاد ،دراد یگدینامه شزکرم رد ناسنا یتقو
 هشیمه ینهذ ِنم ینعی تسا"نمشد" ناونع هب نارگید ِندید ،دنک یم داجیا تلاح نیا هک ییاه تیصاخ زا یکی
 ای راوگان ِتاقافتا  زین ناکف نک و اضق نوناق .دننزب ررض يو هب ات دنا هدرک هئطوت نارگید هک دراد ار مهوت نیا
.دنک شدوخ ینهذ ِنم ِهابتشا ِدید هجوتم ار ناسنا نیا ات دتسرف یم ار نونملا ُبیر

 ياه نم یلو دنا هدش هدنز یگدنز هب امامت هکنیا ای دنا ییاشگاضف لاح رد امئاد هک دنتسه ییاه ناسنا ،لباقم رد
.دنزیخرب هزیتس هب زین اهنآ اب دنراد دصق ینهذ
 دنوادخ هک دننک یم اعد هدش هدوشگ ياضف اب هکلب دننیب یمن نمشد ناونع هب ار اه نآ رادیب و هدنز ياه ناسنا اما
.دهد ناشن نانآ هب ار نهذ زا ییاهر هار

 بابک لد تناملاظ نیا شتآ ز
باِطخ دُب یموق ِدهِا هلمج وت زا

1871 تیب ،مود رتفد ،يونعم يونثم-
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 دنک یم راک روج کی دراد ینهذ ِنم هکیسک يارب اضق هکلب ،تسین نونملا بیر اب هارمه هشیمه یهلا ياضق سپ
.تسا توافتم مه اب قافتا ود نیا و رگید روج کی مه اشگاضف ِناسنا يارب و

:دنک یم هراشا فسوی ترضح و حون ترضح ناتساد ود هب انالوم ،عوضوم نیا اب طابترا رد

 رادشه نیا ،دید یم ،دوب هدمآ نانآ يارب یگدنز فرط زا هک یماغیپ هب تبسن ار شموق هزیتس یتقو حون ترضح
 ِراکنا اب امش .تسادخ ِمد نم ِمد و ما هدش هدنز یگدنز هب نم نوچ دینک یمن هزیتس نم اب امش هک داد یم ار
.دینز یم ناتدوخ هشیر هب هشیت و دینک یم مکحم ار نات ینهذ ِنم هتسوپ دیراد ،هدش هدوشگ ياضف

  رَشَبلاوبِ ساوح زا مدرُمب نوچ
َرصَب و كاردِا و عمس دش ارم ،قح

 تسوه ز ،مَد نیا ،متسین نم نم هک نوچ
تسوا رَفاک ،دز مَد هک ره ،مَد نیا ِشیپ

3126 و3125 تایبا ،لوا رتفد ،يونعم يونثم-
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 شتآنوچمه وا هک ارچ تشاد هگن ار وا ِتمرح دیاب سپ دریگ یم ددم وا زا و تسادخ ِریش ،لماک ِناسنا یفرط زا
 ِلاح ِلماش یهلا رهق ،دندرکن ادا ار حون ِقح ینهذ ياه نم نوچ دیوگ یم انالوم .نمرِخ نوچ ملاع نیا و تسا
.تسا هدیدن ریخ ،نهذ رد تماقا اب یناسنا چیه و تسا هدش ینهذ ياه نم همه
ِ نمِ نمرخ هب هک تسا رداق ،دوش لصتم شمدع زکرم هب هک یناسنا ره مییوگب میناوت یم رگید هیواز کی زا ای و
.دراذگن یقاب نآ زا يرثا و دنزب شتآ شا ینهذ

* يدَمرَس ِریش ،حون يدوبن رگ
؟ يدز مهرب ارچ ار یناهج سپ

 ینت رد وا دوب ریش نارازه دص
ینمرِخ ،مَلاع و دوب شتآ وچ وا
 تشادن وا ِرُشعِ ساپ ،نمرِخ هک نوچ
تشامگ نمرخ نآ رب هلعش نینچ وا

ادخ ریش ،قح ریش :يدمرس ریش *-
3131 ات3129 تایبا ،لوا رتفد ،يونعم يونثم-
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 تسود نآ و دیآ یم فسوی رادید هب یمیدق تسود کی يزور هک دنک یم هراشا فسوی ترضح ناتساد هب همادا رد
 .دنک یم يروآدای ار شناردارب تداسح و روج
.ریش دننام زین ام و دوب يریجنز دننام تداسح نآ :دیوگ یم باوج رد فسوی

 نابرهم ِرای ،قافآ زا دمآ
نامهیم دش ار قّیدص ِفسوی

 دسح و ناوخا ِروج شداد دای
دَسَا ام و دوب ریجنز نآ تفگ

3159 و3157 تایبا ،لوا رتفد ،يونعم يونثم-

 همه هب تبسن مه زاب ،دوش هتسب مه ریجنز اب ریش ندرگ رگا نوچ تسین روآ گنن ریش يارب ریجنز تقو چیه
 و یگدنز تساوخ هب قافتا نآ :دیوگ یم فسوی .دنک یمن رییغت شا هناریش تیهام نوچ تسا رترب نازاسریجنز
 .میرادن یتیاکش و میتسه یضار نادب زین ام و تسا هداتفا یهلا ياضق
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 هلِسلِس زا ار ریش دَْوبَن راع
هلگ قح ياضق زا ار ام تسین
 دوب ریجنز را ندرگ رب ار ریش
دوب ریم ،نازاسْریجنز همه رب

3161 و3160 تایبا ،لوا رتفد ،يونعم يونثم-
 دننام دیوگ یم فسوی ؟دوب هنوگچ تلاوحا اجنآ و يدرک راک هچ هاچ و نادنز اب :دسرپ یم رگید راب تسود نآ
 نایاپ هب قاُحم ماجنارس اما .مدرب یم رس هب ناصقن رد یتدم زین نم ،دوش یم هدیمخ و ناهنپ زور دنچ هک یهام
.دشخرد یم نامسآ رد ،لماک صرُق تروص هب هام و دسر یم

 ؟هاچ ز و نادنز ز يدوب نوچ :تفگ
هام ،تْساک و قاُحم رد نوچمه :تفگ
 اتود ددرگ ون ِهام را قاُحم رد
؟امس رب ددرگ رَدب رِخآ رد ین

3163 و3162 تایبا ،لوا رتفد ،يونعم يونثم-
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 هدعاق نیا زا مه ناسنا .دسر یمن لامک هب ناصقُن هبرجت ِنودب ناهج نیا رد يا هدیدپ چیه نیاربانب سپ
 هکینامز ات و دریگب دوخ هب تیلعف تروص ،یمدآ هوقلاب ياهدادعتسا هک دوش یم ثعاب اه صقن .تسین ینثتسم
 و يوق ردقچ هک دوش یمن هجوتم ،دنکن هبلغ اهنآ رب شزکرم رد مدعِ تردق ِددم هب ناسنا و دیاین شیپ اه شلاچ
 هب دناوت یم هک تسه تسد نیا زا یلاثم زین دنک یم ییاشگاضف هک یناسنا اب ینهذ ياه نم هزیتس .تسا دنمناوت
.دوش لیدبت مدع ِزکرم هب ندرب هانپ و یحورِ دشر يارب یتصرف

 تسوت ِيوراد ودع ره تقیقح رد
تسُتِ يوجلد و عفان و ایمیک

 الخ رد يزیرگ ردنا وزا هک
ادخ ِفطل زا ییوج تناعتسا

95 و94 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم-

 ناوارف ساپس اب
نارهت زا هنامس-
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روضح جنگ ناتسود و نابرهم يزابهش داتسا هب مالس اب

883 همانرب2553لزغ زا یتشادرب

 ؟ییوگ یمن ،يدرک یم هک ینامیپ و دهع دش اجک
 ؟ییوج یمن ،دیوج ار وت لد و ناج هب وک ار یسک

2553 هرامش لزغ ،سمش ناوید ، يولوم-

 لیدبت عنام و هلئسم هب ار یگدنز و يداد هار تزکرم هب ار اهزیچ رکف ردقنآ ناسنا يا :دیوگ یم انالوم لزغ نیا رد
 وت هک هتفرتدای الصا هک ینک لح نتسش نوخ هب نوخ ینعی هدینامه رکف اب ور تلئ اسم یتساوخ زاب و يدرک
 یلصا سنج هب و يدرگ زاب دیاب ندینامه ، یمک زا دعب و یتسه وا سنج زا هک یتسب نامیپ ادخ اب تسلا زور
 هک یتاقافتا اب یلو ،دنک یم ربص هک تسا تسرد ،دنک یمن اهر دوخ لاح هب ار وت ادخ هک نادب یلو يدرگرب تدوخ
.دیوج یم ار ناسنا ینعی شدوخ سنج تقیقح رد دروآ یم شیپ وت يارب شََردَق و اضق اب
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 اضف قافتافارطا و نک شوماخ ار تنهذ سپ دتفا یم ایند بحاص طسوت تاقافتا هک یتفریذپ و يدش هجوتم رگا
 وت نابزنیا ادخ ،ینک تمالم و ینادب رصقم ار نارگید و دوخ و ینک تواضق ار تاقافتا نهذ اب رگا نوچ ،نک زاب
.دسانش یم ار مدع ياضف زا هدمآرب لمع و رکف و توکس نابز طقف وا ،دناد یمن ار

 مدع مشچ یلو يدرکن تمواقم و يدش وس مه اضق ریت اب و يدوشگ اضف اهراب رگا هک نادب ار نیا ناسنا يا
تهار هب دنتسه دایز تی اه یتیوه مه و تاهدرد ،يراد راک اهالاح الاح هک تسانعم نآ هب نیا ،يدرکن ادیپ
 اهنت وت .وش دهاش ار تاقافتا صقر توکس و ییاشگ اضف اب هکلب وشن نییاپ و الاب تاقافتا اب ،هدب همادا نانچمه
 همه .سانشب ار تدوخ یتسه وا دادتما امامت وت ،تسا هیبش نایکاخ هب تتروص طقف هک یتسه يدوجوم
 نم ویعقاو دوخ اجنآ نوچ ،دنتسه مدع ياضف زا و ینهذ نم هاگدید زا دب تاقافتا زا يرارف هدینامه ياه ناسنا
 ،درادن ار وت ربهبلغ ناوت ینهذ نم رگید و یتسین ینهذ نم هک یبای یم رد وت و دننک یم تاقالم ار رگیدکی ینهذ
.ینز یم شناهد رب توکس رهم وت نوچ

 ياضف نهذتواضق و قافتا عون هب هجوت یب و نکب وک و وک هظحل ره یتسه ریش لابند هب هک یتسه ییوهآ وت
.دنک دیص ار وت ینهذ نم مدع ياضف ات نک زاب ور مدع
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            هتخادرپ ناهج راک همه زا
هتخاف نوچ ناج هب وگ یم وک و وک

2303 ، موس رتفد ، يونثم ، يولوم-
 همه نیاو درادن افو ایند يدیسر هجیتن نیا هب ،ینود یم افو یب ار اه مدآ ،يدش دنم درد و روجنر هچرگ ناسنا يا
 هدژم انالوم .دسر یمن نم داد هب سکچیه و درد و يرهم یب و بارطضا زا رپ شرخآ ،ندیود و تمحز و راک
 اب اجنیا ،ایند بحاص ،تسادخ ،هظحل نیا قافتا فارطا ییاشگاضف اب هظحل نیا ،مدرک ناحتما مه نم دهد یم
 وت ینهذ كراپ و وت ینهذ نم تذل اب راک افج نیا ات راپسب شدوخ هب و نک اهر ار زیچ همه شمارآ و نهذ توکس
.وش هیده قیال سپ ،دهد هیده وت هب درخ و يداش و شمارآ و ینیریش ضوع رد و دزیرب مه هب ار

       دیسر وت يوک هب هدنب بلط نیز
دیشک نُب امرخ هب ار میرم درد

98 تیب ،مود رتفد ، يونثم ، يولوم-
نارهت زا ارهز-
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