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زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مالس

روضح جنگ هارمه ناتسود و

تیاکش و  هلگ زا حوصن هبوت

 درک بت مرسپ لبق بش .دش یم رازگرب مه مرسپ ناحتما نیرخآ ،دش یم ارجا918 همانرب هک يا هبنشراهچ زور
 رتفد نوچ یلومیوگب ریدم هب متشاد دصق لوا ،متفر هسردم هب ییاهنت تشه تعاس حبص .دوب رادیب حبص ات و
 ناحتمامرسپ زا ًالعف هک مدرک شهاوخ ملعم زا .مراذگب نایمرد ملعم دوخ اب متفرگ میمصت ،دوب غولش ریدم
.دریگن

 زا ارسوریو مدش نئمطم و دوب هدمآ هسردم هب و هتشاد بت مرسپ هک دوب هتفگ اه هچب زا یکی ردام نمضرد
 زومآ شناد نآ لاح زورید تفگ و درکن لوبق ،هتفرگ ار يرامیب شتسود زا مرسپ متفگ هک ملعم هب .هتفرگ هسردم
 .دهدب ار شناحتما ات دیروایب ار ناترسپ هد هب عبر کی تعاس .دنک یم هابتشا شردام و هدوب بوخ



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

دابآ فجن زا هیضرم مناخ 889 تمسق-قشع  ماغیپ

 مرسپ لابند11 تعاس یتقو .مدروآ هسردم هب تشادن يدعاسم لاح هک یلاحرد ار مرسپ و مدرک لوبق مه نم
 .دنراد درد لد و ولگ شزوس و تسین بوخ ناشیاه هچب لاح دنتفگ یم دندوب هدمآ هک ییاهردام همه ،متفر
 همه نیا :متفگ و مدش ریدم رتفد دراو تینابصع تلاح اب ،دمآ رتالاب و الاب یتیاضران و مشخ هظحل هب هظحل
 ؟تسا مزال لوا سالک زومآ شناد يارب يریگ تخس
.هلب :تفگ ریدم

؟دنوش رامیب اه هچب همه هک دهدب ناحتما و هسردم دیایب دیاب راد بت هچب ،دنتسه ضیرم همه اه هچب :متفگ
.دهدب ناحتما هناگادج ییاج رد دیاب هن :تفگ
 ملعم ارچ ،دنک یم رامیب ار همه سالک کچوک طیحم رد دیایب هک رامیب زومآ شناد کی ،هدرکن لوبق ملعم هک متفگ
؟دنریگ یم ار يرامیب وا زا مه هیقب ،دیاین مرسپ هک درکن لوبق

.دییوگ یم دیدمآ نآلا ،حبص دیدماین نم شیپ هک امش :تفگ مه ریدم
 شرورپ شزومآ هب ؟میوگب یسک هچ هب مورب دیاب نم :متفگ دایرف اب و تفر رتالاب نم يادص هک نیا هصالخ
؟مهدب شرازگ
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 دیورب :تفگ ،درک یمن مه هاگن یتح و داد یمن متبحص هب یتیمها چیه هک یلاحرد يدرسنوخ لامک اب مه ریدم
.دییوگب دیهاوخ یم یسکره هب ییاجره

 مه زاب،دوب هدش حبص زا رت غاد متشاذگ شتسد رد هک تسد ،نوریب دمآ سالک زا و دش مامت مرسپ ناحتما
 هب نازومآ شناد لیوحت لاح رد هک مدید رد مد ار ریدم ،هسردم زا نتفر نوریب عقوم و مدش لبق زا رت نیگمشخ
 اه هچب یتمالس زا رت مهم دیاب سرد ارچ ،هدش بت ِغاد هچب دینیبب :متفگ دایرف و داد اب .دوب ناشیاهردام و ردپ
؟دشاب
.دییوگ یم دییآ یم نآلا ،دیدماین هک نم شیپ حبص دنتفگ یهجوت یب تلاح نامهاب مه ناشیا

 اوعد یسکاب عمج يولج هاگ چیه هک نیا همه زا رتدب ،دوب دب ملاح و مدوب هدروآ الاب يدایز شجنر و مشخ ،سرت
 و میدرک یم تچ رگید ناردام اب ،مدوب اوه و لاح نیا اب يزور هسود .دوب ارجام نیا دهاش مرسپ و مدوب هدرکن
.دنک ادیپ تدش ،مدب لاح و یتیاضران دش ثعاب و دندوب یضاران هسردم زا همه

 هنارسپ سرادم زا یکی ریدم مه نآلا و دوب مداتسا البق هک هسردم يانمُا تأیه ياضعا زا یکی هب مدز گنز
 رظن هب یتیمها چیه ریدم ارچ ،مداد يأر امش  هب نم هک مدرک هلگ مه ناشیا زا .مدرک حرطم ار عوضوم و تسا
 ؟دهد یمن اه هداوناخ
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 هک میدرک تیاکش شرورپ  و شزومآ هب ام رگا متساوخ ناشیا زا و روما رد دنشاب هتشاد تکراشم مه ایلوا دیاب
.دیوش هسردم نیا ریدم و دینک لوبق ،دش ییاج هباج داهنشیپ و دوش ضوع دیاب ریدم

 هب یتیمها ریدم ،تسا هدوب نیدامن تاسلج مامت و میتشادن یشقن چیه ام دنتفگ و دندوب یضاران مه ناشیا یتح
 ملعم و هسردم هک نیا اب میوگب ردق نیمه ،دراد زارد ِرس ملعم راتفر زا یتیاضران ناتساد( .دنهد یمن مه ام رظن
 شسالکشیاه یسالکمه زا یکی .تفر یم هیرگ اب و مور یمن هسردم هب نم تفگ یم زورره مرسپ ،دندوب هنومن
.دماین هسردم هب رگید مه اه هچب زا یکی ،درک ضوع ار

.تشاد شیاه هشقن ماجنا يارب هجوم لیالد و مالک ذوفن و تردق هک دوب هدش ینوعرف ینهذ نم

 ،دایز فیلاکتو دیدش مظن ،يریگتخس همه نیا اب هک دوب هجوت لباق میارب اهردام زا اتود راتفر اهنت ناردام نیبرد
 هب مدز گنز لوا هبنش حبص .دنداد یم ماجنا ار ناش  هفیظو تناتماب هشیمه و دندرک یمن یتیاکش و هلگ هاگ چیه
 و درک دییأت ،مدرک ناونع هک يدراوم ندینش اب مک مک ،داد یمن عوضوم هب یتیمها لوا هک وا .ناردام نیمه زا یکی
 لقتنم ار ما یتیاضران( .تفگ ار ناشرسپ يارب ملعم هناریگتخس و هنابدؤمان راتفر زا یتیاضران زا يدراوم مه وا
).مدرک
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 يریگتخس مه یمک الاح ،تسه یبوخ هسردم هک دنتفگ و دندوب یضار عومجم رد ،مدز گنز هک مود ردام اما و
 هیرظن يارب دش یضقن لاثم و درک مارآ ارم ناشیا ياه تبحص .درک ضوع ار اه هچب هسردم دیابن یلو دراد
.دوش ضوع دیاب ریدم و دنتسه یضاران همه تفگ یم هک ما ینهذ نم

 مدشن همانرب مامت ندید هب قفوم ،دنتشاد ناحتما مرسپ و رتخد نوچ ،دش ارجا918 همانرب هک يا هبنشراهچ زور
 هب قفوم هبنشزور ات هک دوب بیجع .منیبب ار همانرب هیقب بسانم یتصرف رد ات مدرک دولناد ار اهوئدیو زور نامه و
).منیبب ار همانرب و منیشنب دعب ات دش یم ادخ یحارط و تاقافتا نیا لوا دیاب( .مدشن همانرب همادا ندید

نابز زا اه لاس لوط رد اهراب ار »حوصن هبوت« .منیبب ار موس شخب918 همانرب همادا ات متسشن ،اه سامت زا دعب
 دننام ناهگان ،دنتفگ يزابهش ياقآ هک راب نیا یلو مدوب هدینش مه روضح جنگ زا لبق یتح و يزابهش ياقآ
 لک هظحل کی رد و دش هدز ناتساد نیا ِقرب زیرپ هب ما يرایشه ِخاشود ،دننک یم لصو قرب هب هک یغارچ لهچ
.دش نشور ،اه ناسنا و اه تیعضو اب میاهدروخرب و تاقافتا و ما هتشذگ ِلاس لهچ و مدوجو
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»یتیاضران« :دش ییاسانش ،گرزب شوم

:مدرک نتشون هب عورش و هدرک عطق ار وئدیو شخپ ،دش مامت ناتساد هک عقوم نامه

 ،یصخش ،یناکم ره زا ،هظحل نیا ،هتشذگ زا يا هبنج ره رد .دوش یم اضرا تیاکش و هلگ اب نم ِینهذ نم
 ددرگ یم ،تسا یناهج نیا و دهد یم ناشن منهذ و موش یم نآ ِدراو يرایشه ناونع هب نم هچ نآ ره رد ،یتیعضو
:تیاکش و هلگ نآ ِلابند هب و دیوگ یم و دنیب یم ،هدرک ادیپ ار شناهنپ تمسق ،ار شبیع

نورد رد مدوخ هب-1

رفن کی هب صخش نآ ِرس ِتشپ-2

عمج رد صخش نآ ِرس ِتشپ-3

ییاهنت صخش نآ ِدوخ هب-4
عمج رد صخش نآ ِدوخ هب-5
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 ار اضف ات هدروآ شیپ ییدارم یب ادخ هک ییاج رد مامح رد ،دوش یم اضرا يا هزادنا هب لحارم نیا زا کی ره رد و
 ار وا ياهزاین و ینک یم ینار توهش ینهذ نم رد يراد وت ،ییوشب ار تدوخ و دوش يراج تمحر بآ و هدوشگ
.ینک یم اضرا

 ای صخش يارب نینچمه و تیاکش و هلگ ِدروم ِصخش نآ يارب ای ،ییاهنت رد تدوخ يارب هک يدبِ لاح
 هب راداو و هدرکنامیشپ ار وت ،ینک یم داجیا ،دنونش یم هتساوخان ای هتساوخ ار وت ياه تیاکش و هلگ هک یصاخشا
.دنک یم هبوت

 و تسا یتقوم ،هتفرگ تروص ضابقنا و دب ِلاح و درد ِتلاح رد ،تشگرب و نتفرگ سرد و هبوت نیا نوچ اما
 ،شدوخ هدننک كاپ ِمد و شدوخ ِناتسد اب ار هیقب و تدوخ ِتیاکش و هلگ ِدرد هب هدولآ ِزکرم ادخ هک نیا ِضحم هب
 و قاثیم ،هدرک »اوداعَل اوّدُر« زاب .دنک ناحتما ار وتِ قاثیم و هبوت ات دروآ یم شیپ يرگید يدارم یب ،دیوش یم
.ددنخ یم تتابث نیا رب قشع و ینکش یم ار اه نامیپ

 و تدوخ ِنهذ رد و يرَبِب ار هدرک ملظ وت هب دهد یم ناشن دراد ینهذ نم هک ،یناسنا کی يوربآ ردق نآ دیاب ایآ
 ِزووالقدش يدارم یب«ِ دنپ تَرَکِ شوگ و دروخب الب ِراوید هب ترس ات ،ینک شکچوک و ریقحت هیقب و شدوخ
؟دونشب ار »تشهب
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 و بیع زا تسا رُپ و دونش یم ار دیآ یم نوریب ینهذ نم ِرخ ِهاگنمیشن زا هک ییادص طقف تَرَکِ شوگ هک یتقو ات
.دونشب ار ناج ِناتسود و يزابهش ياقآ و انالوم ِدنپ دناوت یمن ،تاقافتا رد هتفهن ياه تیاکش و هلگ و داریا

 حرطم ار اه  تیاکش و هلگ و اهداریا و بیع ،تا ینهذ نم اب ادص مه هک يا هدش يدنمدرد ياه ناسنا ِنیرق ًالعف وت
.دنراد ار یگدنز و ییاهر و تشهب ِيوب ِراظتنا ،ینهذ نم ِيادصدب و درد يوبدب ِهاگنمیشن زا و هدرک

 ات ،دنتسه رازگرکش و یضار ،هظحلِ قافتا زا رظن فرص هک ییاه ناسنا هب ینز یم گنز هک يا هدش لوغ تدوخ وت
.ینک ییامنهار تیاکش و هلگ ِنابایب هب مه ار اه نآ و یهدب مه اه نآ هب ار تدوخ ِنهذ ياه تواضق ِطلغ ِسردآ

 دنا هدرکداجیا هظحل نیاِ قافتا رد نارگید و تدوخ ِینهذ نم هک ییاهدرد ِتفاثک رد يا هدرک ار روضح ِلیب نیّرز وت
 ارنآ نارگید و تدوخ ِنهذ هک يا یمهوت هلئسم ِندرک لح رد یعس ،نآِ دبِ يوب ِرت شیب ِندنکارپ اب يراد و
.ینک داجیا مه يدیدج لئاسم اسب هچ ؛ینک یم ،دنا هتخاس
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 و صخش نیا !هلب« هک يا هدرک رواب ار دنا هتفگ تَشوگ رد نیرق ِینهذ ياه نم و تدوخ ِنهذ هک ار یلاحم نیا وت
.يا هدرک رواب ار ».دیوگ یم تسرد عمج !هلب« هک لاحم نیا نینچمه و ».دنک یم ملظ ام هب دراد متسیس نیا

 هک ینهذ ياه نم هب نداد هزاجا و »ترورض ّیتفم و اوقتا و اوتصنا«ِ کسام ِندزن اب ار »تیاکش و هلگِ سوریو« وت
 هدنشک ِسوریو نیا هب هدولآ ار تدوخ وت .يدرک تناج ِدراو ،دنهاوخب رظن وت زا و دنوش »تا ینورد ِمیرح« ِدراو
.يدرک ،تییادخ ِناج رد ینهذ نمِ یگدنز هدنهد همادا و ناج

 و لاؤس و نارگید ینورد ِمیرح هب ندش کیدزن اب »ترورض ّیتفم و ندرکن ینس و ربح« ِکسام ِندزن اب یفرط زا
 »شناتسدریز و ریدم و دوجوم عضو زا تیاکش و هلگ« ِسوریو نیا هب هدولآ مه ار اه نآ ،اه نآ زا یهاوخرظن
.يدرک

 و918 همانرب ،دَنَت یم وت رب مه زاب تا ینهذ نمِ يراکبارخ همه نیا اب یتح و تسَّرپ هشیمه هک یگدنز ِتمحر اما و
 ،فلتخم ياه تیعضو رد يراد مه وت هک دنک هاگآ ار وت ات ،دنک یم ارجا تیارب يزابهش ياقآ ِنابز زا ار حوصن هبوت
 هب ناهد تیاکش و هلگ ِنایب اب ،ینک یم اضرا ار تا ینهذ نم ،يداع و لوئسم و یضاران و یضار زا فلتخم ِدارفا اب
 روک ار تنیب مدع ِمشچ و رک ار  ونش مدع ِشوگ »مناد یم نم« ِتوهش .نهذ هب نهذ و شوگ هب شوگ و ناهد
.تسا هدرک
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!هدش مگ تدوجو ِتکلمم رب تا یهاشداپ ِرهوگ

 وتدوخ كاپ ياه ناجِ نتسخ وت هشیپ و يوش هارمه عمجِ ینهذ ياه نم و تدوخِ ینهذ نمِ يراکبارخ اب یِک ات
؟دشاب تنایفارطا

 و يوق ،شیاه بیع ِندش ادیپ و روضح جنگ همانرب اه لاس ِندینش و ندید اب هک نم ینهذ نم  نیا يوربآ ات ایادخ
نآ زا هیقب و مدوخ هک هدش كانرطخ ردق نآ .دیآ یم الاب دیدج یهار زا مشابن بقارم هک رابره و هدش كریز
 ات هدش ضوع ریدم دیاب هک دنک دعاقتم ار هیقب بناج هب قح ياه فرح اب دناوت یم هک هدش يوق ردق نآ ،دنسرت یم
 روضح جنگ نم ،منک یم راک مدوخ يور مراد نم هک هدشن المرب نم ِبیع نیا ات ،دوش تسرد و حالصا زیچ همه
 مامت ار هلئاق نیا تدوخ ،ما هدربن ار شناگدننیب و روضح جنگ يوربآ ات ،ما هدرک یفرعم مه همه هب و منک یم شوگ
 رگید تیعضو چیه زا هکلب ،تسا هاشداپ رتخد هک تیعضو نیا زا اهنت هن ،تیاکش و هلگ رگید مهد یم لوق .نک
.موشن اضرا و هدرکن یتیاضران مه
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 هب ما هدش شوه یب هک الاح .هدب تاجن ارم منک یم شهاوخ ،تسین يرگید سک چیه ،مییاهنت وت و نم ایادخ
.دشاب حوصن هبوت راب نیا ما هبوت و منیبب و منک ادیپ ار مدوجو رهوگ ایادخ ،دهد یم ناشن و دیوگ یم هچنآ و نهذ

 و دوب هدمآ نم رابدرب ربلد .دندوب هتشادرب مشود يور زا ار هقبطدنچ نامتخاس کی ایوگ ،اه  ییاسانش نیا زا سپ
 و ناتساد ندینش هتعاس کی »ِراک نامز کی« ضرعرد مه نآ ،ارم یتیاضران و تیاکش و هلگ اه لاس ِراب دوب هدرب
 تلاح نانچ .مدیشخب یگدنز هب ینهذ نم اب راکیپ زا تمینغ ناونع هب و متشاذگ ار یتیاضران .شیاه سرد نتشون
. درک یمن تیذا و یضاران ارم يزیچ چیه هک متشاد یحور کبس

وا ِمان تس هدش قشع ،تسا يا هنارک یبِ ّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

560 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
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 اه هنیک و اه شجنر همه .مدشن اه یتیاضرانِ هارمه و هتفگن ییاج رگید و مدرپس یگدنز هب ًالک ار هسردم عوضوم
 هب ار ینهذ نم شوم نیا هک مدش ناشنادردق و هدیشک شوغآ رد ار اه نآ نورد رد ،داتفا مرسپ ملعم و ریدم زا
.منک ناربج مه نوریب رد ات منک ادیپ تماهش مراودیما .دنداد ناشن نم

 ادیپ ار »دوخ زا یتیاضران« اه نآ همه سأر رد ،مراد یتیاضران اهاجک نم هک اه ییاسانش همادا اب دعب زور دنچ
 مایپ ،میاه فرح ،دوخ يور ندرک راک ،درکلمع ،تفرشیپ زا یتیاضران :دش ادیپ میاه يدیماان و سأی هشیر .مدرک
 رس و اه تفرشیپ يور زکرمت ،اه صقن و بیع ندیدن اب« .تفرگ یم داریا ینهذ نم هک مراکره رد و میاه نداد
.»دندش اضر هب لیدبت ،زایا قراچ هب ندز

 ،يونعم ِنارای هب ندیشخب يارب هویم نداد و دوب هدمآ هک یطسب ِنتسشن رمث هب يارب ندیشک هنارایشه ِدرد اما و
:دوب متیرومام همادا

هِد بآ ار دوخ ِطسب ،يدید طسب
هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ

363 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
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 ار ینهذ نم ،هلگنیا اب دیابن نم متفگ یم ،دمآ یم مغارس هب یصخش ای تیعضو زا هک یتیاکش و هلگ نیرت کچوک
 و یتیاضران دروم اهدص زور لوطرد ،مدید یم نکفارون ریز ار مدوخ هظحل هب هظحل ،زیر و قیقد یتقو .منک اضرا
.موش اضرا اه نآ قیرط زا و هدرک هجوت اه نآ هب نم ات هظحل نیا ِمامح رد دندوب هدمآ هک مدید یم ار یماکان

 ،مهم سرد نیا زا سپ مه ناکف نک و اضق ،میدوب باتک رورم لاحرد و تشاد ناحتما مرتخد هک زور کی
:دوب هتفرگ رظنرد میارب یناحتما

 هک يرتخد دیاب ارچ هک دمآ الاب ادخ زا یمیدق و هلاس17 یتیاکش و هلگ .تفرگ یمن دای ار يا هداس بلطم مرتخد
؟مرادن ربص هک نم هب ارچ !؟یهدب نم هب دراد ینهذ یگدنام بقع

 ًاصوصخم و هیقب و مدوخ يارب هک یجنر و درد اه لاس ِدای هب ،دز هقلح منامشچ رد کشا و تفرگ مضغب عقوم نامه
.مداتفا ،مدوب هدرک داجیا ارجام نیا ِرس مموصعم رتخد
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 ،مدش یم شرصق ِدراو و هداد تیاضر رگا .موش شا یصاصتخا كالد درک یم تساوخرد و دوب هدمآ هاشداپ رتخد
 تیاکش و هلگ :مدرک یم اضرا ار ما ینهذ نم اه نیا همه اب و هدرک یکالد مه ار شناراکتمدخ و اه همیدن ِمامت دیاب
 ایند هب ار مرتخد هک يرتکد زا ،دروآ یمرد ار مکشا اهراب و اهراب میرادراب رد شیاه يریگ تخس اب هک مداتسا زا
 وهداجنر ارم اهراب اهرظن فالتخا اب هک ینایفارطا ،داد نم هب باصعا يوراد یهدریش عقوم هک يرتکد و دروآ
.دنا هدش وا ِنتفرگن دای ثعاب و تسا هتشاد مرتخد هک ییاه  ملعم ،دندوب هدنایرگ

.یبایرصقم و يزاس ببس هصالخ و

 و مدرک در ار هاشداپ رتخد ِتساوخرد .دسرب مداد هب و دیایب ات مدرک توعد ار رظان ِرضاح و هدش رادیب و رایشه
 .تسین یمیدق و هنهک درد نیا نامرد ،رصقم ندرک ادیپ و تیاکش و هلگ دیشخبب ،هدنمرش :متفگ
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 نآ رد .مدرک لوکوم يرگید تصرف هب ار سرد همادا و نوریب مدمآ مرتخد قاتا زا سپ ،مدوب ترورض ّیتفم
 عمج هک یتیاکش و  هلگ و هاشداپ رتخد اب هک ما ینهذ نم هب مدادن هزاجا اما ،متشادن یتّوق نوچ مدرک زیهرپ هظحل
 . دوش اضرا ،دنداد یم قح نم هب مه

 مدوخ =نابرهم ِیگدنز« هب یضار هللاءاش نا ات منک یم مکحم ار مدهعت ،هاگآ و رادیب ياه يرایشه عمج رد نونکا
.موش اه نآ ِیضرم ات موش »سک همه = زیچ همه =

دیشاب تمالس و داش

دابآ فجن زا هیضرم
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. نینزان يزابهش ياقآ و یتسه ملاع تانئاک یمامت رب  ساپس و دورد اب
2325  یلا2301 ،تایبا ، يونثم مجنپ رتفد زا حوصن هبوت تیاکح

 قشع دنوادخ مان هب

 تسا نیشنلد و نیریش نانچنآ و دجنگ یمن اه نابز رد نآ نتفریذپ تذل هک هناقشاع یتشگرب و هبوت : حوصن هبوت
: هک تسا یعقوم یعقاو هبوت و دیآ یمن يدنیآرف چیه رد هک

 لابند ار حوصن هبوت هک746 همانرب رد . مینک هاگن ار نام نهذ رظان يرایشوه تروص هب و هدرک زاب ار اضف
 ردو مدومن تفایرد نآ زا ار يدایز ياه سرد و اه ماغیپ هک ارچ . دوب هدنهد ناکت میارب ردقچ هک مدید ، مدرک یم
 یلو دش یم نامیشپ دوخ تشز ياهراک زا و درک یم فسات راهظا هراومه حوصن . مداد رارق ینیبزاب دروم ما یگدنز
 ، دنراد یناوارف هبذاج تردق اه یگدینامه و دوب هدینامه هک ییاج نآ زا یلو . داد یم ماجنا ار راک نآ هرابود
 و اه تهج زا و بلاق نم رب یگدنز تالکشم و اه یتخس هک یتقو مه نم و دریگب ار شسفن يولج تسناوت یمن
 اهالب راوید هب و دونشب تسناوت یمن مّرَک شوگ دنادرگ تاهج یب ارم هک دش یم دراو الب نم رب فلتخم ياهوس
 رد و  مدرک یم تشگرب و عوجر ما هنوگ رامیب نهذ هب هرابود و دش یم تسس قاثیم و هبوت رد و درک یم دروخرب
.شزرمآ و ترفغم بلط وا زا و ادص ار دنوادخ میاه تاجانم
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 و اهراب هک مدوب نیا زا لفاغ یلو ؟یهد یمن ار مخساپ هک يونش یمن ار میادص رگم : ادنوادخ هک یکاش اسب هچ و
 هک متسناد حوصن هبوت ناتساد هب نداد شوگ اب .مدرک یمن تفایرد یباوج و هدرک رارکت ار هویش نیا اهراب
 يا همان زارت هک متفرگ میمصت .منک ملد هناخ نامهم ار دنوادخ مه و مشاب هتشاد یگتشابنا مزکرم رد مناوت یمن
 ملامعا و راکفا یمامت هک ارچ .ما هدز مدوخ هب مدوخ ار بیسآ و تراسخ نیرتشیب هک متسناد .مسیونب دوخ يارب
 نمو هتشاد فطل نم هب وا ردقچ و میادخ و متسناد یم مدوخ طقف و دوب هتفرگ تروص ما ینهذ نم ساسا رب
.متسناد یمن

نم راتس نآ و مناد یمه نم
 نم رادرک یتشز و اه مرج

2304 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک اسب هچ و مزادرپب میاه یگدش تیوه مه ییاسانش هب هک داد یم تصرف نم هب منابرهم و زیزع راگدرورپ و
 نیا رد نم یلو . دریگب تروص رتهب و رت تحار ما ییاسانش هک دروآ یم دوجو هب ار ییاهردق و اضق و ثداوح
 سرد مه ار سیلبا هک متفر یم شیپ ییاج ات دوخ صاخ ياه یگنرز و نآ زا لصاح ياهرکف و اه یگتشابنا
.مداد یم
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 دوب داتسا ارم یسیلبا ، لوا
دوب داب مشیپ سیلبا نآ زا دعب

2305 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .موشن هدز تلاجخ و هدنمرش نم هک درک یم یشوپ مشچ و دید یم ار اهنیا همه دنوادخ یلو

درک هدیدان ، ار هلمج نآ دیدب قح
 درز يور تحیضف رد مدرگن ات

2306 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

و هدنامرد و زجاع و مدوب هدش هتسخ مدوخ یکبآ ياه ترفغم و اه هبوت زا و ندوب یکاش و ندیگنج زا رگید
 وا زا يرازو عرضت تلاح رد و دنک هدنز مدوخ هب ارم هک راوتسا و مکحم حوصن هبوت سنج زا متساوخ یم يا هبوت
.دریذپب ارم هبوت راب نیا هک متساوخ یم
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رگد راب نیا ریذپب ما هبوت
رمک دص هبوت رهب مدنبب ات

2266  تیب ، مجنپ رتفد ، يونثم ، يولوم-

 زا و مریگب یعطق میمصت یتسیاب موشب حوصن هبوت سنج زا هکنیا يارب : متخومآ  حوصن هبوت ناتساد زا هجیتن رد
 ات . منک هشیپ ربص و مراذگب تقو و مهدب ماجنا یقیمع ییاسانش هک مهاوخب وا زا هنامیمص و تقادص اب و لد هت
 .مسج راکنا هوالعب ممسج نم هک مزادرپب مدوخ تخانش هب مناوتب

 راد هشیر و قیمع ییاسانش نیا و  متسین دشاب یم طلغ ياهرواب و اه جنر و اهدرد لماش هک اه یگتشابنا نیا نم و
 ياضف و دوشگ ار مدرخ نابز و ابیز ار ما یگدنز و قشع نسوس و دازآ ورس دننام ارم و تفرگ تروص نم رد
. دروآ ناغمرا هب میارب یبوخ تاقافتا و درتسگ ار منورد
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 درک دازآ منسوس و ورس وچمه
درک داشلد متلود و تخب نوچمه

2309 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ییاشگاضف رگا ما هداد ماجنا هتشذگ رد ییاه شزغل و اهاطخ هچ هک درادن يراک نم قباوس هب دنوادخ : متخومآ
 طقفدنوادخ يارب دسیون یم كاپ ياه ناسنا تسیل رد ارم مان مشاب هتشاد ار هظحل قافتا شریذپ و منک
.ندوب دوخ نهذ رب رظان و دشاب یم مهم هظحل نیا رد ندرک یگدنز و ییاسانش

 تشون ناکاپ همان رد نم مان
تشهب مدیشخبب مدوب یخزود

2310 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ، هآ نیا اتمهدب ماجنا تقادص لامک اب لد هت زا یهآ یتسیاب مبای ییاهر نهذ کیرات هاچ زا هکنیا يارب : متخومآ
. ددرگ اه یگدینامه هاچ زا ندمآ نوریب و ، نم لاصتا ثعاب و دوش روضح نسر
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نم هآ دش نسر نوچ مدرک هآ
نم هاچرد نسر نازیوآ تشگ

2311 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دنمتردق و قالخ ارم و دوش یم نایامن مدعُب راهچ رد درخ و شمارآ و ببس یب يداش روضح بانط نیا اب : متخومآ
. دزاس یم

 مدش نوریب و متفرگب نسر نآ
 مدش نوگلگ و هبرف تفز و داش

2312 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وناج يانالوم راعشا و تایلزغ ندناوخ و دنوادخ کمک اب و مدوب هدش تسپ و ریقح نهذ هاچ هت رد : متخومآ
. مجنگ یمن ملاع همه رد هنارایشوه درد ندیشک
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نوبز مدوب یمه یهاچ نُب رد
نونک مجنگ یمن ملاع همه رد

2313 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک دنچ ره موش یم یگدنز سنج زا رتهب و رتدونشوخ مشاب دنوادخ رکاش و رازگساپس رتشیب هچ ره : متخومآ
.مروایب اجب ارتسا لیصا و هنالاعف ییاشگاضف نامه هک ار وا یقیقح و یعقاو رکش مناوت یمن و تسا رصاق منابز

 نابز دبای نم يوم ره رس رگ
نایب رد دیاین وت ياهرکش

2315 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رد نم ودنک یم ناحتما فلتخم لماوع اب ، نآ ندش لوبق و هبوت ماکحتسا يارب ارم هظحل ره راگدرورپ : متخومآ
 . دیامن بذج و دشکب دوخ فرط هب ارم ینوریب لماوع ، دناوت یمن رگید و هدرک هبوت دنوادخ هاگشیپ
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 ادخ اب تقیقح مدرک یی هبوت
ادج نت زا ندش ناج ات منکشن

2324 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هرادا مه ار ارهز نم کچوک یصخش یگدنز تسا راک مرگرس تانئاک ياهتنم یب درخ هک یتقو : نایاپ رد و
.دنک یم

 تسا یهت نان زا تسد هک هدرُم مغز يا
؟تسیچ سرت نیا میحر و تسا روفغ نوچ
3087  تیب ، مود رتفد ، يونثم ،يولوم-

.دینامب ملاس و يژرنا رپ
امش رادهگن ادخ ، نونمم یلیخ

 نادهاز زا ،یتمالس ارهز-
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،مالس اب
…روضح جنگ911 هرامش همانرب زا ،سمش ناوید ،يولوم2582 هرامش لزغ زا یغارچ

یتْس هتفرِگِب میاپ ،اج نیز مَوَر هک مهاوخ
یتْس هتسَشِنِب ْلد رد ،یتْس َهدوبُرِب ار لد

2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

اپب رَس رد هک ینامز رد هن ،تسا رَس رد هن ما هشیر یلو ؛مدرگ نهذ ِبذج ،لد ِزکرم زا مهاوخ یم »هناهاگآان«
!یتْس هتسَِشنِب لد رد ،هدوبُر ار لد و یتْس هتفرِگِب میاپ :میوگ یم ور نیا زا ؛هدُش

 رد يرایشه هشیر هک اجنآ زا ؟تس هتسَِشِنب نآ رد و هدوبُر ار لد ِزکرم و تس هتفرگ ار میاپ هک تس یْک نیا ،لاح
 رد تکرح« زا ار يرایشه »وا« .هدُش یتسه ِراک ِدراو نامزال و ناکمال زا هک دشاب »وا« دیاب یم سپ ،تسین »رَس«
*تاذ ِيوس هب ،لصا ِيوس هب نامزال و ناکمال ِيوس هب ؛دناَشک یم »ییوس یب« ِيوس هب ار لد و دراد یمزاب »رَس
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 ور نیمه زا .ددرگ یم اپ    و رَس یب ،لد نیاربانب ؛ددرگ یم ْقشع ِتکرح ِبذَج ،شا یگدازآ رد يرایشه سپ
:دیوگ یم

 ،رَس زا یگدازآ رد لد ِزکرم دُش اپ یب   و رَس یب   ْلد ؛لد ِتسد رد تس يرازبا رَس ،مَد نیا رد دُش ادوس هرخُس رَس
 »زار« ودُش رََوُنم ،تقیقح ِرون زا لد ،َمَدعِ ياضف رد یتْس هتُفگ هک زار ناز ،یتْس هَدوِمن هک ْهَم ناز ،دمآرد َمَدع هب
.راکشآ ،ییانشور نآ رد

 تفرعم هب »لد رد« ار »زار« و ؛درَک نابات لد رد ار رون ْقشع !دیآ تفرعم ِرون ،ار هتشگ اپ یب و رَس یب هک یلد سپ
:دناسَر

 ،رَس رد تکرح اب وت یهاگآان رد هچرگ و ؛يدُش یمُهَوَت ِنم ِمیظع ِراوید ِراتفرگ وت هچرگ ،رضاح مَاوت ِشیپ نم
 »نم« وت ِشیوخ هک دُش راکشآ ،ییانشور نیا رد اما یتفرگ »دوخ«ِ ياج هب ار ینهذ ِنَم ینعی يدرَک تفُج ار دوخ
.يدرک اپب نهذ رد هک یمُهَوَت ِنم نآ هن ،متسه
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 ره هلمُج منُک تسار ،»شیوخ« زا »شوخ« هلمح کی اب ،یتشگزاب »شیوخ« هب و یتَسر »ییود« زا هک لاح سپ
 و…راک هب دَرَوآ یم قلطُم ِمظَن هک تسا »قشع« ِتکرح و هلمَح طقف اریز یتس هتخُپ هک گید ره و هدید هک یباوخ
.تسا »راک« رد هچنآره دشخب یم ناماس

نتسُج نیرَد تسوت اب ،رَبْلِد نآ هک هفرُط نیا
یتْس هتشَگِب هک اج ره وا تس  هتفرگ وت ِتسد

2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 زا نوریب رد ار وا يرُمع و…یتشگ ادُج وا زا تس يرمُع و يا هدرک مُگ هک ار يرای نآ هک دُش راکشآ رَگِد !يرآ
 رد ،ینتشادرب »ماگ« ره رد ،قشع هک تسا زیگنا تفگش هچ !تس هتسَْشنِب لد هناخ نیمه رد ،یتُسج »شیوخ«
 هدُش اپب نآرد هک ینامز رد و رَس ِناکَم رد ،نیا زا شیپ وت هکنیا اب !تس هتفرگ ار وت ِتسد و تسوت اب اه نتسُج
.يدوب تقیقحِ يوجتسُج رد ،رَس رد یمُهَوَت ِنم کی ِناونع هب ،دوب
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.نتُسج نیا رد »راکشآ« تسا اتکی ِربلد ،ییود ِمُهَوَت بایغ رد لاح

وج یم و هدُش هَرمَه وا اب وا ِنتسُج رد
یتْس هتُفَهن هک ییوگ ،ییادیپِز تسود يا

2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،»ییادیپ« زا وا ییوگ هک ،ییاتکی رد / اپ یب و رَس یب نانُچ وج یم و وش یم هَرمَه وا اب نانُچ ،وا ِنَتسُج رد
.تس هتفهن

اکیرمآ زا هدازآ ،مارتحا اب
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