
 روضح جنگ ناج ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ رب مالس
 
 بانج زا زورما هک ار هچنآ و میتخومآ یکدوک زا هک ار ییاعد اما دوب  ندرک اعد میدش انشآ نآ اب یکدوک زا هک یتاعوضوم زا یکی
 اب ماییانشآ مینولاسود لوط رد هک ار ییاهاعد هک مدش نآرب تسه هلصاف اهگنسرف میونشیم يزابهش ياقآ نایب زا و انالوم
 :منک نایب ار مدرک يروآعمج يزابهش ياقآ نیریش ریسافت و انالوم يابیز راعشا زا روضح جنگ همانرب

 
 ار مناهانگ ایادخ :متساوخیم مدوب هدرک شروصت منهذ رد هک يدنوادخ زا میاهاعد رد هشیمه همانرب نیا اب ماییانشآ زا لبق ات
 هب رتمک مدرکیم اعد هچره اما ،نک ریخبتبقاع ار منادنزرف ،نک دایز ار ملام ایادخ ،نک اطع نم هب ینالوط يرمع ایادخ ،شخبب
 .دشیم هارمه ياهصغ و یگنتلد ای سرتسا ای درد اب هلصافالب مدیسریم ییوزرآ هب مه رگا هزات ،مدیسریم میاهوزرآ

 
 نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا
 نتساک یلُک ،و تسینوزفا ّنظ
 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار ممدع زکرم يور و مدوب هدرک هتشابنا مدوجو رد اهلاس هک ییاهیگدشتیوهمه زا هتساخرب ،دوب ماینهذنم زا هتساخرب میاهاعد
 اهدرد و دش رتيوق ات تفگیم و تفگیم وا .مایعقاونم هن درکیم اعد ماینهذنم .مدوب هدناشوپ تفس و تخس ینامیس نوچ
 .رتشیب و رتشیب

 
 تسا ندرورپ ناج ،برق رد ،شوخ رمع
 تسا ندروخ نیگرس رهب زا غاز رمع
 777 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 مروخیم هگ ات هک هد مشیب رمع
 مرهوگدَب سب هک هد منیا میاد
 778 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ناهد هدنَگ نآ تسا راوخُهگ هن رگ
 ناهراو مغاز يوخ زک يدیوگ
 779 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دش مبیصن يرتشیب تافاثک ات مدیبلطیم رتشیب رمع تیاکش لاح رد مادم ،مدوب هدینامه هکسب ،مدوب رهوگدب هکسب
 :.مهاوخیم یگدنز زا هچنآ و متخومآ »اعد« هرابرد روضح جنگ همانرب اب ماییانشآ زا دعب هچنآ اما

 
 اَنرَبص انَیَلع ِغرفَا انََّبر
 لوُحولَاذ یف اَنماْدقَاْ ِلُزت ال
 17 هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .هدم رارق هدنزغل ياج رد ار ام ياهماگ و هدب ربص ام هب ایادخ
 .میوش میلست و مینک زاب ار اضف تسا رتهب میراد ظفاحم هک الاح تسام رس تشپ هشیمه ادخ تظفاحم
 
 رخب ار ام ،ام تسد زا ریگ تسد
 ردم ام هدرپ ،و رادرب ار هدرپ

 2444 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دیلپ سفن نیا زا ار ام ،رخ زاب
 دیسر ام ناوختسا ات شدراک
 2445 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تخس دنب نیا ناگراچیب ام وچ زا
 ؟تخت و جاتیب ِهش يا دیاشگ هک
 2446 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دوَدو يا ار ناِرگِ لفق نینچ نیا



 ؟دوشگ وت لضف هک زج دناوت هک
 2447 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .شاب هتشاد ار ام ياوه میفیعض ام ،ربن ار ام يوربآ و رادرب ار ینهذنم هدرپ نیا ،رخب ار ام ینهذنم تسد زا ایادخ
 و درد نامیارب ینهذنم نیا ردقنآ میاهداتفا دیلپ سفن نیا هب و هتشگ هدینامه و ناهج نیا هب میدمآ ،میدوب وت سنج زا ًالبق ام
 وت مییآیمن رب دیلپ ینهذنم هدهع زا هک میاهتخانش ار نیا ام .میرادن ار درد تقاط رگید هک هدرک داجیا نمشد و عنام و هلئسم
 .میشاب هتشاد یگدینامه دیابن ینعی میتختوجاتیب مه ام سپ ؛یتختوجاتیب هاش
 
 ار اهیگدینامه نیا دیاب میتسه وت سنج زا هک مه ام سپ يرادن ار رگید یگدینامه نارازه و تداسح و شجنر و هنیک وت 
 تتشذگ و لضف اب یناوتیم وت اهنت هار نیا رد و دشابیم نامزکرم ندرک مدع و ییاشگاضف نآ هار اهنت و مینک كاپ نامزکرمزا
 قشع و شمارآ تیدبا و تیاهنیب قمع ات ار ام و يزاس يراج ام هدش هدوشگ ياضف رد ار تلمع و رکف و ینک کمک ام هب
 .يزاس لصتم
 
 رحس ات نزیم هدرپ نیا رظنبحاص برطم يا
 ؟منک يرادرم دنچ ات ،َرس هدنز مشاب هدنز ات

 1376  هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم--
 
 زا نم ات دوش هتخاون يداش و قشع هدرپ حبص ات هدب هزاجا ،موشیم میلست نم !رظنبحاص يا و مدوجو شخبيداش يا !ادنوادخ
 هب منکیم شاعترا یگدنز هب دوشیم مدع میلست و ییاشگاضف اب مزکرم یتقو .میایب نوریب نهذ بش زا و موش رادیب نهذ باوخ
 ياهرواب هب رگید .میآیم مدوخ هب و مهدیم تسد زا ار ینهذنم رس رگید .دنکیم رس یگدنز لقع اب مرس و هدش هدنز یگدنز
 .مونشیم وت شوگ اب و منیبیم وت دیداب ،مناریم مزکرم زا ار اهیگدینامه و مبسچیمن هنهک و طلغ
 
 رس هب رس موش مخز را نک محر
 ربب مجنر و هد مربص مهرم
 1170 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .هدرک داجیا درد میارب ماینهذنم و تسه مزکرم رد اهیگدشتیوهمه نیا هکنیا هب مدش رایشه يدودحات نم ایادخ
 .یهد نم هب ار دشابیم نم شخبافش هک ربص مهرم مهاوخیم وت زا ایادخ 

 
 ناهج رد ار ام هدرک رسیم يا
 ناهر او ار ام ،راگیب و هرخُس
 466 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار ام رگید هدینامه رکف هب هدینامه رکف کی زا ندیرپ ینعی دزمیب راک نیا زا ياهدرک ناسآ ام رب ار اهراک ناهج رد هک یسک يا
 ایادخ ،میرادن شمارآ درادن ناماس نامیگدنز یلو میدیشک تمحز ،میدرک راک ،میدرک عمج يدایز هوجو یگدنز رد ام .هدب تاجن
 .بایرد ار ام
 
 تْسَش هدوب نآ و ام هب هدومنب همعط
 تسه هک ار نآ ام هب اْمنب نانچنآ

 467 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دندوب هلت اهنیا یلو دوب همعط ام رظنهب .میتشاذگ نامزکرم رد ینهذنم دید اب ،دوب شزرااب نامرظنهب هک ار اهیگدینامه بترم ام
 ام هب تسه هک روطنآ ار اهزیچ وت ایادخ .میداتفا شاهلت رد و هدش هدینامه دمآ نامشوخ هک يزیچ ره اب و میداتفا اهنآ ماد هب و
 .میوشن دزمیب راک راچد ات مینیبب رظن يرایشه دید اب ات هدب ناشن

 
 انَل َملِع ال :هک وگ کئالم نوچ
 اَنتمََّلع امَ ْرَیغ یهِلا ای
 3175 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،ملقع ینعی مینکیم ارجا ارنآ ییوگ هچره ام هب وت یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ادنوادخ وگب ناگتشرف دننام
 .دیآ یم وت زا هظحل نیا رد متردق و متینما سح ،متیاده
 
 دانک مرن يادخ ار تلد نآ



 نک نیمآ تسا شوخ ياعد نیا
 2100 هرامش لزغ  ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار اهیگدینامه نآ ینعی دنک مرن ادخ تسه مه وت لد هک نم لد نآ دیوگیم .نک مرن ارم لد ایادخ هک تسا نآ شوخ ياعد
 نم هب نک دایز ار ملوپ ایادخ میوگن .راذگب مزکرم رد ار تدوخ ایادخ .درادرب دناوتیم ادخ ای یگدنز اهنت هدش تخس و تفس هک
 اهر ینهذنم زا ارم و راذگب مزکرم رد ار تدوخ وت و دوشب مدع سنج زا مزکرم ایادخ میوگب طقف .هدب ار نآ هدب ار نیا هدب ماقم
 .دنکیم شمارآ رد قرغ ار مدوجو رسارس هک تسییابیز ياعد اهنت نیا و نک
 
 تسوت میلعت و ششخب مه اعد نیا
 ؟تُسر هچ زا ناتسلگ ،نخلگ رد هنرگ
 2449 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 يدبا شمارآ اب و مینک وگتفگ دوخ دوبعم اب هظحلهبهظحل میناوتب ات تخومآ ام هب ار اهاعد نیا هک ساپس رابنارازه ار یگدنز
 .میوش هارمه
 
 .دنتسه میهس يوحن ره هب روضح جنگ همانرب يارقرب رد هک ینازیزع مامت و زیزع يزابهش ياقآ تامحز زا رکشت

 
 ناتسلگ زا نیرسن--


