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)2( مجنپ شخب ،روضح جنگ948 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

دوبقیفوت یب وچ ،ینوعرفِدهج
دوبقیتفت نآ ،تخود یم وا هچره

840 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

نتفاکش :قیتفت

 هک  هچره اب ناسنا سپ ،تسالصاح یب وقیفوت یبيرمَا ،ینهذ نم اب شالت ینعی »ینوعرفِدهج« هک اجنآ زا
 و رکف رهینهذ نم اب[ .دش دهاوخ هتفاکش »ناکف نک« و اضق طسوت تیاهنرد ،دزودب شنهذ اب و دوشهدینامه
 زا و دریگبرارق ام زکرم رد یگدنزییاشگاضف اب رگاهک یتروصردمینز یم همطل نامدوخ هبمینک یم هک یلمع
].دزیر یم ناهج نیا هب ارشتاکرب و درخ ،دنک لمع و رکف ام قیرط



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

رورس مناخ 1145 تمسق-قشع  ماغیپ

تَسمِقاتُشم يا تسا راک نآ راک
تسا شوخ تگرم دسر را ،راک نآردناک
4608 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

اه یگدینامهٔهتسب لد تداع يور زا یلو یتسه ادخ هب ندش هدنز قاتشم و هدرکییاشگاضف هک تسم قشاع يا
 ای هدش کچوکینهذ نمهب تبسن وت هک دوش ثعاب و یهد ماجنا مدع زکرم اب هک تسا دیفم يراک نآ ،يدش
.دشاب دنیاشوخ تیارب گرم نآ و يریمب

ناوج يا نامیاِقدصِناشن دش
نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

4609 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يروط و ییاشگب ار اضف هناقداص هک تسا  نیا ادخ هب ندش هدنز و مدع زکرم ،نامیا قدصِناشن ،ناسنا يا
.دشاب اراوگ و شوخ وت يارب ینهذ  نمهب تبسن ندش کچوک و ندرم هک ینک راک تدوخ يور
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نینچ ناج يا وتِنامیا دشن رگ
نیدِلامکِاوُجب ور ،لماک تسین

4610 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وت نامیا هک  نادبتروص نیارد ،تسین اراوگ تیاربینهذ نم گرم و يرادن قدصتنامیا رد رگا ،نمِناج يا
.نک لماک ارتنامیا و نید ورب سپ ،  ینک یمنییاشگاضف تسرد و هدوبن لماک زونه

نیعلِسیلبا لاس نارازه دص
نینِْمؤُمـْلاریمَاِلادْبَا دوب

3296 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

نیشناج ،َلدَب :لادْبَا
 ناسناتییادخ و روضح ياج  هب لاس رازه اهدص تسا درد و یمسج يرایشه وینهذ نم دامن هکنوعلم سیلبا
.تسا هدرک شومارف ار دوخ یلصا  نم و تسا  ینهذ نمدنک یم رکف ناسنا و هتسشن
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تشاد هک يزان زا مدآ اب دز هجنپ
تشاچ تقونیگرِس وچمه ،اوسر تشگ
3297 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

تشذگ باتفآ زا یتعاس ،زورِلوا :تشاچ
 اوسر وتخادرپ مدآ ترضح اب هلباقم هب ،دنوادخ هب جایتحا مدعِسح و لامک رادنپ نامه ای ربک يور زا سیلبا
 هظحل  ره ام رد[ .دوش یم شخپاج همه رهظ ماگنه دیشروخ رون شباترثارد نآ يوب هکنیگرِس دننام .دش
 يوسب یلصا  نم ودِشک یم ناهج نیا و نهذ هب ار ام يرایشهینهذ نم .دزیتس  یم روضح و یلصا  ِنم ابینهذ نم
 ام ،دوش یماوسرینهذ نم ومینک یم هاگن نهذ هب رظان روضح اب ،مییاشگ یم ار اضف ام یتقو .ییاتکی ياضف
  ].میتسینینهذ نم نیا ام و تسا مهوت شیاهدرد وینهذ نم نیامیوش یم هجوتم

دنا هدوب نت  کی ود ره ،ناطیش و سفن
دنا هدومنب ار شیوخ تروص ود رد
4053 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
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یکی ،دنا هدش نایامن توافتم تروص ود هب رهاظ رد اما ،دنا هدوب سنج کی زالصارد ود ره ناطیش و سفن
 هک تسا ناهج ردیگدینامه يورین نامه ناطیش[ .ناطیشتروص هب مه يرگید و ناسنا ردینهذ نمتروص هب
درد  هب ینهذ لقع نیا هک دنک هجوتم ار امدهاوخ یم بیرخت داجیا اب مادم و تسا نآٔهدنیامن امینهذ نم
].دروخ یمن

دندُب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ودشاه تمکح ِرهب

4054 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

عقاورد[ .دنا هدرک هولج تروص ود هب یهلاياه تمکح لیلد هب ودنا هدوب رهوج کی زا هک لقع و هتشرف نوچمه
 هب دنوادخ اب هرابودنامزکرم ندرک مدع وییاشگاضف اب هک تسامِرظان يرایشهِدامن لقع و دنوادخِدامن هتشرف
 ].دسر یم تدحو
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شیوخِّرِس رد نینچ يراد ینمشد
شیک و ناجِمصخ ،وتس لقعِعنام
4055 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیدو یلصاِناج نمشد و هدوب لک لقع زا وت هدافتسا عنام هک يرادینهذ نم نوچمه ینمشد ،دوخ نورد رد وت
 هرادا ار تانئاک مامت هک ار دنوادخِلقع ینعی لکِلقع ،تسا ناطیش سنج زا هک امینهذ نم .دشاب یمتنامیا و
 ،تسامِيرایشهِنمشد هکینهذ نم لقع ای يوزج لقع هب ار ام و هدرک لیاز ،دشاب مه ام لقع دیاب ودنک یم
.مینیبب ار دنوادخ يوردراذگ یمن و  دناِشک یم

شات هجاوخ يا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا
شابم هبذج نآِفوقوم ،نک راک
1477 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شات هجاوخ-
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 ار امش دنوادخ ودییاشگ یم ار اضف امش ینعی ،تس یهلا هبذج ادخ هب ندش  هدنز هار رد لصا هک تسا تسرد
 ،هبقارم ،تایبا رارکت و نتفگ رکذ ابیناوت یم ات و نک شالت وت ،نم هارمه و تسود يا اما .دنک یم بذج
.شابن دنوادخ هبذج رظتنم طقف و راذگب راک نیا يور ارتَیعس مامت ،رظان ِروضح ظفح وییاشگ اضف

قح تفگًالابَخْمُکوُداز هکنآز
قَرَونادرگرَب ،تسُسِقافِر زک

4021 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناهارمه ،نارای ،هقفر عمج :قافر-
 قرو .نکم یتسود نانآ اب و نادرگرب نانآ زا ار دوخ بلق هحفص ،نادرگرب يور ینعی اجنیا رد :قرو نادرگرب-
 زج ینهذياه نم« :دومرف دنوادخ اریز .تسا راک ندش نوگرگد ینعم هب هک یسراف رد تسایَلَثم نتشگرب
ناشلامعا واه فرح هیاپ هکرصنع تسُسِناهارمه و ناتسود زا وت نیاربانب .»دنیازفین امش رب يدرسلد و یهابت
.نکن يونعم راک نانآ اب و وش نادرگیور ،تسا  ینهذ نم
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وَدع ره زا وش رازیب نک هبوت
ودک رد رثوکِبآ درادن وک
1234 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نک زیهرپ و ایبتس يراج نآ رد یگدنز یناوارف و رثوک هک هظحل نیاِییاتکی ياضف هبییاشگاضف اب و نک هبوت
 بسحرب ندید اب و  درادینهذ نم ینعی ،تسارظن گنت و درادن یناوارف تینهذ ،دنک یمن زاب ار اضف هکیسکره زا
.دراد یمن اور نارگید و شدوخ هب ار یگدنزاه یگدینامه

وُر خرس رثوک ز يدید ار هک ره
وخ ریگ وا ابتسوخدمحم وا

1235 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نابرض و هدش هدنز ادخ هب ینعی ،تسا خرس شتروص ،نوردهدش هدوشگ ياضف یگرزب زا هک يدید ارسکره
.دنک تیارس وت هب وا يوخ راذگب و وش نیرق و قیفر وا اب .دراد يدمحم يوخ وا ،دنز یم وا ردتعرسب یگدنز
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باسح رد ییآهَِّلـلَّبَحَا ات
بیستسوا اب يدمحاِتخرد زک
1236 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ادخ يارب تشاد تسود :هَِّلـلَّبَحَا-
ياضف و یگدنز قیرط زا وتيزرورهم و نتشاد تسود ینعی ،ییآرد ادخ ناقشاع و نارادتسودِرامش رد ات
 تخرد زا یگدنزِیناوارف و هویم هک ارچ .دهد یم ناشن وت هب تنهذ هظحل نیا هک يزیچ هن .دشاب هدش  هدوشگ
 زا و يرایشه هک  رطاخ  نیا هب اراه ناسنا ودننیب یم رظن يرایشه اب هکتسیناسک رد و تسا روضح يرایشه
.دنراد تسود ،دنتسه ادخ سنج

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

 دننام ار وا ،تسا بل  کشخ و هدوببیصن یب هدش  هدوشگ ياضف و مدع زکرم یناوارف زا هک يدید ارسکره
.نادب روضح يرایشه نمشد ،بت و گرم
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وتِمام و تسا وت ياباب هچ رگ
وتِماشآ نوخ تسه تقیقح وک
1238 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

  ردام :مام-
 عقاو رد ،دراد دردشزکرم رد ودنیب یمینهذ نمتروصب ار وت نوچ ،دشاب وت ردام و ردپ صخش نیا رگا یتح
 .دراذگ یم برخم رثا وت يور نیرققیرط زا و تسوتِیگدنز »ِماشآ نوخ«

شورخ  مک ،ُشماخ ،تسا  کیدزن حبص
شوکَم ،وت ،وتِیپ مشوک  یمه نم
411 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و نتساوخ .شاب شوماخ .تسا کیدزن یگدنز هب ندش هدنزِحبص ،ناسنا يا« :دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم
ندش یکی يارب ،ناکف نک و اضق نوناق اب نم اریز ،نکن لمع و رکفتا ینهذ نم اب و راذگب رانک ار نهذ اب نتسناد
.»شوکنتَا ینهذ نم اب وت .مشوک یم وت اب
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ناوَد برغمِيوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشمِيوس ،تشاپرُد ِّسِح
47 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناسناِیناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمهدنشاپ ،دیراورمهدننکراثن :شاپرُد-

 ،تا ینهذ نمِسح ،تا يرهاظ سح ،ینیب یماه یگدینامه قیرط زا ويدنب یم ار اضف هک يا هظحل ،ناسنا يا
ییاشگاضفاب هظحل نیا رد  یتقو یلو .دور یم گرم و بیرخت يوسب ینعی برغم يوسب ناباتشیشافخ دننام
 دناشک  یمییاتکی ياضف يوسبتعرسب ار وت ،تا ینطاب سح ،ینیب یم رظن يرایشه اب وینک یم مدع ارتزکرم
 .دنک یم عولطتنورد رد یگدنز باتفآ و

برغم وچمه وتِلَجَا ،قرشم وچمه وتِمدع
دَنامن نامسآ هب هک رگید نامسآ يوس
771 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 رد ودنک یمعولط قرشم زا هکتسیباتفآ دننام وتِیلصاِ يرایشه ،دوش یم مدعییاشگ اضف ابتزکرم عقوم ره
 .تس ینهذ  نمِگرم ای لجاِلداعمْمدع ینعی .ینک یم بورغ ،ینهذ نم ،یمسج يرایشه هب  تبسن وت لاح  نیع
 زا رتارف يزیچ وتس یهانتیال ياضف کی هکدوش یم زاب وت نورد رد ینامسآ کیینهذ نمِگرم اب نیاربانب
.دهد یم اج دوخ رد اراه تیعضو و تاقافتا مامت هک تسا نامسآ

باوخ دننیب یسب ،ناشاّفخ وت نوچ
باتفآ زا میتیَدنام ناهج نیک

2083 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ینهذياه نمینعی ،تسا  هدنام مورحم باتملاعِباتفآ زا ناهج نیا هکدننیب یم باوخ رایسب وت لثم »یناشافخ«
 سکچیهینعی .دشاب کیرات و دریمب تیاده باتفآ هکدننک یم وزرآ ،دنراد تسود ارینهذ نمِلهج و یکیرات هک
 هدنز دنوادخ هب ناسنا دهاوخیم یگدنز یلماکت نایرج هکیلاح رد دبای هماداینهذ نم رد ندنام و دسرن روضح هب
 .دوش
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ات هک ارملِهِب هن رو ،وگب ایب ادخ ِرهب
وتِنابز زامَهَدرَب یبیان هب نخس ود کی
2152 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

نک اهر :لِهِب-
 سپینک یمن ار راک نیا رگا .نک عولط اهنآ زکرم زا دیشروختروصب و نک تبحصاه ناسنا ۀمه رد و ایب ،ایادخ
.دیوگ یم اراه نخس نیا هک تسوتِنابزهک یلاح رد ،میوگب هملک دنچ وت زاتباین هب نم هدب هزاجا

نُکم بیع نمِلد دشنورُب هدرپ زا رگا
دنامب رادنپ هدرپ رد هن هک دزیاِرکُش
178 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح-

 رگید وت ،منک یم شاف ار یگدنز رارسا نم و هدش ادخ ،مدع سنج زاییاشگ اضف ابمزکرم رگا« :دیوگ یم ظفاح
 رد اهنآِنتسناداب هک مینک رکش ایب نیاربانب .دنک یم نایب نم قیرط زا ار قیاقح ،دنوادخِدوخ هک ارچ ،ریگن داریا
 .»میدنامنینهذ نم مهوت هدرپ
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رتِرهَز نیاتسُر هک ارحص نآ ردنا
رسپ ياقایرِتتس هدییور زین

4076 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

  .رهزداپ ،هتفر یم راکب مسّدض و دردّدض ناونع هب میدقّبط رد هک ّردخم ونّکسم ياهوراد زا یبیکرت :قایرت-
هدییور زین رهزداپ ،هدییوراه یگدینامه دید وینهذ نم لقع ینعیرَتِرهز نیا هک نهذ يارحص رد ،ناسنا يا
 انالوم تایبا هعلاطم وییاشگ اضف اب ار نآ هک تسیگدنز هب لاصتا و  هدش  هدوشگ ياضف نامه رهزداپ .تسا
 رهز و درد زا ار امش صلاخِيرایشه نیا ودنک یم دازآ ار امش نورد يرایشه انالوم تایبا رارکت .يروآ یم تسدب
.دنک یم ظفح ناهج نیاياه یگدینامه

رَپسُوج نم زا :قایرتتدیوگ
رت کیدزن وت هب نممرهز ز هک
4077 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وت هبینهذ نمِرهز زا نم هک ریگب کمک نم زا« :دیوگ یم وت هب دنوادخ هب لاصتا وهدش هدوشگ  ياضف ،قایرت
.»یتسه نم دادتما وت و متسه وت سنج زا نم هک ارچ ،مرتکیدزن
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وتِیناریو وتسرحس ،واِتفگ
واِرحِسِعفد وتسرحس ،نمِتفگ

4078 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رد .دوش یم وت یناریو و تکاله بجوم ودنک یمرحِس ار وت ،درذگ یم نهذ زا هکهدینامهِياهرکف ،ینهذ نمِتفگ
رحِسهکتس يرحِسدیآ یم نافراع و ناگرزب مالک زا ای و نورد هدش  هدوشگ ياضف زا هک نمِنانخس هکیلاح 
.دنک یم عفد ار نآِیناریو وینهذ نم

اه همانرب نتميزاس هصالخهورگراک :رکشت اب
رورس :هدنیوگ
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نیتوطخ

لاصِو اتهَر نیا دوبینْیَتوطُخ
لاس تصشتَتسَش زهَر ردما هدنام

1549 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.يریگیهامّبالق ینعی مه )نیس اب( تسش .مدق ود ینعی تغل رد نیتوطخ
 ،یهاگآ و قشعِراگدرورپ هناگی اب ندش یکی ،لاصو هک دندقتعم یتسه ناهجِناگرزب یمامتًالک و ،انالوم ترضح
 هک یمدقکی نامه .میوشن جراخ ریسم نیا زا هکنیا رگید و ،میوش ریسم دراو هکنیا یکی .تسا مدق ود طقف
 .مینامب طقف هکلب ،مینک یسررب ارشا يدنچ و هنوگچ نهذ اب هک نیا هن مه نآ .میهنب وکن دیاب
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؟ارَمدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدعدُب هنوگچ هچ
يداهن وکن سب وت هک ارَمدَق نیلّوا رگن

2842 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 لاصوِهَرنیا زا اهراب هک دش هچ هک میوگبمهاوخ یم هکلب ،تسین نتشادرب ار مدق هنوگچ ربمثحب اجنیا رد
ِقراچ منک يروآدای مدوخ هب هک تسا نیا ياربمیاهفرحِمامت .مدنام یگدنز يریگیهامّبالق رد ومدنامزاب
 رایسب ایند نیا هک نادب ،ینک »منم منم« .درادنترب لوه هک دشابتساوح ،امین « :هک میوگب مدوخ هب .ارمزایا
 مود مدق .دوش هتشادرب مود مدقدراذگ یمن .درادب  زاب ریسم نیا زا ار وت هک درک دهاوخ ادیپ یهار و تسارگ هلیح
 هلاس18 !هللاءاشنا .»ینک زیهرپدراد یمزاب ریسم نیا زا ار وت هچ ره زا و ینامب ریسم نیا رد ،ینامب ینعی مه
 تسد نآ هب هک دوب ییایور ،ناریاياه هاگشناد نیرتهب زا یکی رد ندش لوبق و روکنک یمقر هس  هبتر و مدوب
 هب عیرس یلیخ ار روکنک تشپ لاس رد هدش  عمجياه یبرچ مامت .نتفر هاگشاب هب مدرک عورش .مدوب هتفای
.مدرک لیدبت هلضع
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 هب بل یتح نم یلو ،دندیشک یم راگیس ًابیرقت مناتسودِیمامت .متفر یم هاگشاب زور4يا هتفه ،لاس4 تدم هب
 مهراگیس هب بل نم هک تفگ مهاوخ مدنزرف هب يزور کی« :هکمتفگ یم مدوخ هب ومدز یمن يرضاح ياذغ
 .هدید و لد نوخ ابّالا ،دور یمن نایم زا یتحار نیا هبیبجعم و لامک رادنپ نیا هک لطاب لایخ یهز .»مدزن
 هب نانچ ینعی مه نآ .تفرگ ماک دیاب لاح ،ما هدناوخ ارمیاهسرد نم ،تسا یشایع تقو الاح «:متفگ یم
 تاقوا یخربهک دوب يدج منتفر هاگشاب ردقنآ .»یتفا یم یگدنز زا یهدن ماجنا رگا راگنا هک يزادرپبینار توهش
 ياهردینار توهش یلو .هاگشاب متفر  یم دعب ومدز یم یترچ کی هاگشاب گنیکراپ يوت هاگشناد زا دعبمتفر یم
 ومدیدنخ یم نم .»يدش يراگیس يدیرخ ار راگیس تکاپ یتفر تقو ره« :متسود لوق هب .درک زاب ار شرگید
 .دیدنخ یم مه وید فرط نآ زا یلو .»موش یمن فرحنم ریسم زا ،هصخشممریسم نم .هتسرد مراک  نم« :متفگ یم

 همه هکلب ،شزرو اهنت هن .تفرگ ار شزرو ياجینار توهش و بورشم و راگیس واناوجیرام هک دش هچ مدیمهفن
 ،ندرک راک و نتفرگ دای تراهم ،ندرک شزرو ،ندز زاس ياج هب .ایند زا نتفرگ ماک دوب هدشمکنیع رگید .زیچ 
25  هدنگ رسپ کی .ما هیلک و دبک هبمدز یم ررض ای وما هیر يوتمدرک یم دود ومتفرگ یم ماباب نامام زا ار لوپ
.دوب یمسج زاینياضرا و هنت  نییاپ هب ،لقع ياج هب شرکف زور و بش هک هلاس
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 جنر ،تسا درد ،تسایگدینامه ،يا هتشاذگ قشع ار شمسا هک یقشع نیا ،رسپ اقآ «:هک دیوگب دوبن یسک
 هنیآيوت ،تساتا یگدنز تیعضو لوئسم هکینوا ؟ینک یم هاگن ارترب و رود یچ يارب ،يدرک تدوخ .تسا
گارد دناوتب اجک زا هک دوب نیا شرکف نیلّوا ،جراخ هک دمآ ،دش یم شندوب یباسح  مدآ ياعدا هک یسک .»تسا
 نیا رکف هب طقف ،زور و بش هک ییاج ات ؟تفر اجک ات .دروآ مه ارشنتفرگ ماک و یشایع شدوخ اب .دنک هیهت
 يارب هک ییاج مه نآ .منک هیهتاز مهوتياه گارد واناوجیرام ینارذگشوخ يارب مناوتب هنوگچ و اجک هک مدوب
 ،تفر یم مه نامسآ تفه اتشاعدا و دوب هدزن راگیس هب بل یگلاس23 ات هک یسک .مدوب هدمآ ندناوخ سرد
 زاب هار زايروطنیا ناهج نیا يرآ .»تسین روآ دایتعا « :تفگ یم هک دوب هدش يزیچ نآ ریسا تخبدب و تبکن الاح
.دراد یم

 یمک ،دروخًاقافتا .دروخب گنس هب مرس هک درکما یگدنز دراو ار يزابهش ياقآ و روضح جنگ ،ادخ تیانع و فطل
 ارزییمت تردق .تفرگ رخ ارم و دمآ وید مه زاب یلو .مدرک راک مدوخ يور ،مدش مدآ و رانک متشاذگ .مدمآ دوخ هب
يرخ دوخ يارب و يونعمِناسنا تسژ اب ،رتدب هعفد نیا .هساک نامه هساک و شآ نامه شآ و تفرگ نم زا
.ندش
 مه ار شرکف هک یناسک هکما هدید .مسرت یم گس لثم نوچ ؟منک یم رارکت ار دراوم نیا همهنیا ارچ لاح
 اب مدوخ ارمود مدق هکمناد یم مدوخ یلو ،منک یمن تواضق .دندش فرحنم .دنتفر .دندنام زاب ریسم زامدرک یمن
 .موش یم تخبدب ،مرادرب هک نهذ
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 ار مود ،یتشادرب هک ار لوا مدق هک هنوگنامه .دنامب دیاب .ددرگربتکسب پوت لثم دیابن دروخب هک گنس هب رس
 ومسرت یم و نازرل تخرد گربِلثم .میآ یمنربشیاه هسوسو و ناهج نیا سپ زا چیه .يرادنرب »نم«ِناونع هب
 شیپ رد ار نهذ يارقهق ،ینکن زیهرپ ریسمِكرت زا و ینامب هک هار زا .مروخ یم لوگ تحار یلیخ هکمناد یم
 رد و نامه ندش ادج ریسم زا .ما هزوفر هدرکن ناحتما نم هک ارم نکن ناحتما ادنوادخ .رجز و تبکن و يراد
!هللاءاشنا !هللاءاشنا ...منامن زاب ریسم نیا زا ات نک مکمک وت .مناوت یمن نم...نامه نداتفا یگدنزّبالق

لاصِو اتهَر نیا دوبینْیَتوطُخ
لاس تصشتَتسَش زهَر ردما هدنام

1549 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،مارتحا و قشع اب
اداناک زا امین-
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 مالس اب
 .تسام ياهسرت همه ردام ،يزابهش ياقآلوقب هک تسا گرم زا سرت ،اهناسنا ام ياهسرت نیرتگرزب زا یکی
 تسد زا کسیر ات میهدب رییغت ار اهنآ یگدنز هوحن میهاوخبدوش یم ثعاب ،ناکیدزن گرم زا ام سرت نیا یهاگ
 ار یگدنزمیهد یمن هزاجا ،ناشیاه باختنا هب نتشاذگن مارتحا اب و   راکنیا اب عقاو رد اما .مینک مک ار ناشنداد
 همانرب هب طوبرم2627 هرامش لزغ رد .میریگ یم اهنآ زا ار یگدنز یعون هب و دننک هبرجتدنهاوخ یم هک هنوگنآ

:دیوگ یم دروم نیا رد انالوم940

وا تسا لجا ریسا ،تسین لجا ریم نآ
يریزو يادوس همه دماینرزو زج
2627 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،انالوم-

 یلصاح جنر و درد زجب عاضوا لرتنک يارب شالت و ،تسا گرم ریسا هکلب ،درادن گرم ربییا هطلسینهذ نم
 اب اما ،دنک يریگولج گرم عوقو زادناوت یم عاضوا لرتنک اب هکد رادنپ یمینهذ نم هک ینعم نیا هب .تشاد دهاوخن
 مدوخ اب،دراد دوجو انالوم نخس نیا رد هک یتقیقح دوجو اب .ددنب یم یگدنزياه هظحل نتشک هب رمک راک نیا
:دیوگ یم لزغ نامه رد انالوم هک ،مریذپب ار گرممناوت یمن مه زونه نم هن ،منک یم رکف
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ییادخ ریش وت مدآ ینب شقن رد
يریلد وشیلاچ و هلمحنیرد تسادیپ
2627 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،انالوم-

 نیا رد ار دوخ ینامرهق و ،یتسه یگدنز ناتساد نامرهق ،ادخ ریش وت ،مسج تیدودحم رد ندوب دوجو اب
 ناتساد دای هب .میراپسب وا هب ار دوخاه شلاچ رد هک تسا نیا یلصا ینامرهق عقاو رد .یهد یم ناشناه شلاچ
ناشبیصن راکش هس ،ریش یهارمه نمی هب .متفا یم اهنآ اب ریش ندش هارمه و هابور و گرگ نتفر راکش هب
 واگ« :دیوگ یم گرگ .دنک تمسق اراهراکش هکدهاوخ یم گرگ زا ادتبا ریش ،راکش میسقت ماگنه ودوش یم
 دزشوگ وا هب ار گرگیبدا یب و یخاتسگ ریش .»هابور يارب شوگرخ و نم يارب زب ،دشاب امش مهس یشحو
 تربع گرگ تشونرس زا هک هابور .دنک میسقت ار راکش هکدهاوخ یم هابور زا هاگنآ .درد یم ار وا سپس ودنک یم
 شوگرخ و دینک لیم راهان يارب مه ار زب ،دشاب امش هناحبص يارب واگ ،هدیزگرب هاش يا« :دیوگ یم ،تسا هتفرگ
!»ماش يارب مه ار

:تسا زیگنا تفگش ریش باوج و
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ورگ یتشگ ام قشع رد نوچ تفگ
ورب و ناتسب وریگ رب ار هس ره
3110 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

يدش ار ام یگلمج نوچاهبور
يدش ام وت نوچمیرازآتنوچ
3111 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هکلاح ،يدش نم نآ زا یمامت هب وت هک لاح هابور يا .وت يارب راکش هس ره ،یتسه نم قشع ورگ رد هک لاح
 ام هک تسا هچنآ ره لبنس ناتساد نیا رد راکش ؟مناسرب يرازآ وت هبمناوت یم روطچ ،ییا هدش نم دوخ وت
 ناتساد نیا اب انالوم .میهدب تسد زا ار اهنآ هک تسا نیا مه ام هغدغد الومعم و .میمان یم یگدنز درواتسد
 نآ رگا ،يدرکراکش هک لاح و يروایب تسدب چیهیتسناوت یمن وت ،دوبن هارمه وت اب ،ادخ ،ریش رگا هک « :دیوگ یم
 رگا اما.يراذگب رانک ار یسیسخ و ینامگدب يوخ نیا اتدهد یم یسرد وت هب یگدنز ،يراپسن یگدنز هب ار
 یکی »وا« اب هک تسا هاگنآ ،دشاب »وا« يارب يراد هچ ره و ینادن دوخ نآ زا ار زیچ چیه و یشاب دنمدرخ
 .»دسر یمتیاه هتشاد هب هن و وت هب هنیبیسآ رگید ويوش یم ریش ،يوش یم
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:دیوگ یم انالوم یگنچ ریپ ناتساد زا يرگید تیب رد و

 هلو زا هللا  ناک نم يدش نوچ
  هلهللا ناک هک مشاب ارت نم
1939 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

947 هرامش همانرب رد اما و .دوب دهاوخ وت نآ زا زین »وا« ،يوش »وا« يارب هناقشاع و دوجو مامت اب هک نامزنآ
:مدرک باختنا ار ریز تیب اهنآ نایم زا هک دندش ریسفت يزابهش ياقآ طسوت ،گرم اب هطبار رد يرایسب تایبا

گرمِراسخر هن تسوت تشزِيور
گرَب ،گرم ،و تخرد نوچمه وتِناج
3442 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

گرم ماگنه رد دوخینهذ نم تشز هرهچ اب ندش وربور زا ،یسرت یمن گرم زا لصا رد  وت« :دیوگ یم انالوم
 .دنک یم نییعت ار وت گرم تیهام ،دشاب هنوگ ره وت یگدنز  .یسرت یم
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  ود ره یمسج گرم  و ،ینهذ نم گرم ،دشاب يوقتا يونعم ناج و یشاب هتشادن گرزبینهذ نم رگا وت ینعی
.»دوب دهاوخ زیگنا  مغ تیارب گرم ،یشاب فیعض يونعم رظن زا زونه رگا اما .دوب دهاوخروآ يداش تیارب
 .تشادمیهاوخن یساره و ترسح یمسج گرم عقوم ،میشاب هدرک یگدنز تسرد یگدنز لوط رد ام هگا روطنیمه
 یگدنز بوخ دیاب ،نتشاد بوخ گرم يارب نیاربانب .مینک یم رارف گرم زا ،میشاب هدرکن یگدنز ار یگدنز رگا اما
 نوچمه ،تسا یگدنز هبرجت دادتما رد گرم هبرجت !درمینهذ نم هب تبسن دیاب ندرک یگدنز بوخ يارب و درک
 زا لیدبت وینهذ نم ندش کچوکاه سرت ریاس و گرم زا سرت زا ییاهر هار .دیور یم تخرد زا هک تخرد گرب
 !اه لفق همه يارب يدیلک .تسا روضح يرایشه هب یمسج يرایشه

 و تساهدرک سمل يوحن هب ار مبلق هک یسک ره گرم و ار شیوخ مسج گرم ،ارینهذ نم گرم مریذپب هک دیما
 و میدش ادج رگیدکی زا و »وا« زا .تسا لصو »وا« هب و نم هب کیدزن ای رود ،یگدنز هدیچیپ مه رد هکبش رد
 »وا« اب و مه اب لصا رد یلو دش میهاوخ ادج مه زا رهاظ هب زاب يزور ،میدرک ادیپنامیاه بلق هار زا ار رگیدمه
 ادج مه زا ار ام،یشاقن دیفس ذغاک يور گنرمک طوطخ لثم هک نت سابل نیا اهنت میتسه یکی .میوش یم یکی
 .دوش یم كاپدنک یم

��هوکش ،رهم اب
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دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب
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Parvizshahbazi.com روضح جنگ

مجنپ و لهچ و دص و رازه تمسقنایاپ-قشع  ماغیپ




