
» سکعهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

مراهب نم  مالس !
تشهبیدرا ١٣٨٩

مراهب نم  مالس !

هرامش ١٠٢

هلاقم

هسامح رابت  زا  یدرم 

دیعس وبا  - یناریا نارعاش  اب 
هنهم

میشاب هارمه  هاگرذگ  اب 

هاتوک هراشا  کی 

 – ناتسرامیت زا  یئاه  همان 
ءانمتسا متفه –  همان 

نم تیرومام  ردب و  هدزیس 

زبس ضغب  اولب –  لاس 

یاه لتق  تراکب و  هدرپ  یوبات 
یسومان

رب زاب  یشوگ  مشچ و  اب 
نهذ یوکس 

شنیبطاخم هاگرذگ و 

دروم رد  نم  رصتخم  رظن 
مناخ هتشون  یگالبو  زنط  باتک 

ردص ایور 

دقن و باتک : هب  یا  هراشا 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

تسا شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  تسازاریغ  شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  زاریغ 
تسین رادیاپ   یتلزنم   چیه   تسیننارود    رادیاپ   یتلزنم   چیه   نارود   

یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 
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هسامح رابت  زا  یدرم 
تشهبیدرا ١٣٨٩ ناگدنسیون -  یاروش 

افش نیدلا  عاجش  رتکد 

نامروشک خیرات  گرتس  نادرم  زا  یکی 

: هک شهار  موادت  دیما  هب 

یرگنشور یزیتس و  تافارخ  یشیدنا –  درخ 

تشاذگ اهنت  ار  ام  تسا 

دومیپ میهاوخن  دوب  امنهار  وا  هک  یهار  زج 

هاگرذگ ———————————-

. تسا هتسشن  گوس  هب  ناریا  گنهرف  قشاع  ناوخ ، باتکو  ناریا  یادرف  لسن  داژن ، کاپ  نایناریا  زورما 

(٢۵۴٢-٩۴۵٨  ) ١٢٩٨-١٣٨٩ افش : نیدلا  عاجش 

نیدرورف ٢۵۴٩ دیش ٢٨  ناویک 

. تسین ام  نایمرد  رگید  هنامز  یسودرف  نابدرخ ، افش ، نیدلا  عاجش  رتکد  داتسا 

ار یناریا  یلم  یاه  دامن  گنهرف و  نخس ، یئاویش  اب  لوا  هیسداق  یپ  رد  شیپ  لاس  یدنا  ورازه  یسودرف  هکنانچنآ 

داتسا هنامز  یسودرف  لاس ١٩٧٩ ، زا  سپ  مود  هیسداق  یپ  رد  دش ، نومنهر  رگید  یا  هرازه  هب  ارام  تشاد و  ساپ 

یرادیب لعشم  ات  دش  نآ  یپ  رد  دوب  نامروشک  ناناوج  هب  ور  هک  ینخس  اب  هشیدنا  یئاویش  اب  افش  نیدلا  عاجش  رتکد 

نایمرد هرابود  یشیاز  رگید » یدلوت   » باتک تیاور  هب  یتسارب  افش  نیدلا  عاجش  دراد . هاگن  نشور  ار  نایناریا 

سیراپ نامز  هب  دادماب  راهچ  هک  زورما  ات  ارنآ  لعشم  داد و  جاور  مدرم  نایم  رد  ون  یا  هشیدنا  دروآ . دیدپ  نایناریا 

. تشاد هاگن  نشور  تسب  ناهج  زا  مشچ 

. درادب ساپ  یناریا  ناناوج  رانکرد  ار  ناریا  یدازآ  تشاد  وزرآ  درک و  ملعدق  هنامز  ناکاحض  هیلعرب  یئاهنت  هبوا 

یلو دننک . رازگرب  ار  ناشتامدخ  زا  یرادساپ  مسارم  ناشندوب  هدنز  رد  دنتشاد  وزرآ  مه  ناشهار  ناورهر  ناراتسود و 

تیرابج لیلحت 

نز عونمم  یادص 

ناتساد ناتساد و  رب  یلخدم 
بونج ناسیون 

سپ رد  تقیقح  ندرک  ناهنپ 
هدوهیب مالک 

میا هدرک  تیاعر  ار  ناسنا  ام 
ار قشعو 

یمالسا یروهمج  رد  ناسنا 

کرم رعاش  ره  هتفگن  رعش 
؟ تسوا

میشک و تمالم  مینک و  افو 
میشاب شوخ 

ناتساد

دیما میب و 

اه کزود  شفک 

عمش کی  تداهش 

رعش

هدورس جنپ 

هم هام  لوا 

یاه ندیمد  ون  زا  هدورس :  ود 
 – قشع نخس  ناهنپ – 

نادرگ باتفآ  لگ ِ  راکنا -

راهب یب 
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. دشن مهارف  یتاناکما  نینچ  هنامز  دب  زا 

یهار تسا . هدنام  هدنز  نایارس  هماکچ  ناگدنیوگ و  ناراگن ، خیرات  ناگدنسیون ، نارونخس ، اب  ناریا  یلم  هسامح  خیرات 

. دنا هدوب  نآ  رادلعشم  افش  نیدلا  عاجش  داتسا  وا  دننامهو  یسوت  یسودرف  هک 

نانچمه داژن  کاپ  نایناریا  نایناروت و  ناینایک ، نارود  زا  یناولهپ  نایشنماخه و  هرود  زا  گنهرف  زا  یرادساپ  نارود 

نارود هکدش  یم  هدز  هنامگ  نانچ  هناگیب ، هب  هتسباو  نایکاحض  شروی  زا  سپ  تشاد ، همادا  یولهپ  نارود  نایاپ  ات 

، یولوم ظفاح ، یسودرف ، لثم ، یناسک  یلو  دشاب ؛ هدمآ  رس  زین  یلم  یاه  شزراو  گنهرف  زا  یرادساپو  یناولهپ 

یاه گنس  هک  افش و و .. نیدلا  عاجش  یریشمش ، یدهم  یراصنا ، دوعسم  ضیفریما ، هاش ، اضر  ماقم ، مئاق  ریبکریما ،

. دنا هدرک  یرادساپ  ام  یلم  یاه  شزرا  گنهرف و  خیرات ، زا  یناناولهپ  دننامه  دنتسه ، ناریا  گنهرف  خاک  نیداینب 

مان هراومه  تسا  هتسیاش  ورنیا  زا  دوش ، یم  تسس  گنهرف  داینب  دنشابن  مدرم  نایم  رد  اه  هنومن  نیا  زا  یکی  هاگره 

. دوش هتشاد  هاگن  هدنز  نانآ 

اه ناتساد  نیا  زا  یکی  همانهاش  رد  شوایس  گوس  دنراد ، کیژارت  هیامنورد  هک  میراد  ناریا  گنهرف  رد  ییاه  ناتساد 

. تسا

ناریا خیرات  یاه  انثتسا  افش  نیدلا  عاجش  لثم  یناسک  دراد  یریظن  یب  تیصخش  همانهاش  رد  متسر  هک  روطنامه 

. دنوریم رامشب 

نارواگنج و تسا  رادومن  نآ  یاه  هلپ  دیشمج و  تخت  یاه  رالات  یاه  راوید  رب  هدیواک  یاه  هرهچرد  هک  روطنامه 

دنتسه یناناولهپ  هر  ـَــ ف دنا ، هدوبن  نایاورنامرفو  ناگدازهاش  زا  ناریا  یلم  یاه  شزراو  گنهرف  نارادساپ  ناناولهپ و 

. دنا هتفر  یهاشداپ  هر  َــ یرای ف هب  هک 

عاجش مود ، هیسداق  ناتساد  رد  دور ، یم  یهاشداپ  هرف  تاجن  هب  تسا  یناولهپ  هر  َــ دامن ف هک  متسر  سوواک ، ناتساد  رد 

ناریا یاه  هروتسا  زا  رگید  یکی  یلجت  افش  نیدلا  عاجش  دور . یم  یناریا  هر  َــ تاجن ف هب  مامت  تعاجش  اب  افش ، نیدلا 

. تسا

. تسا هتسشن  گوس  هب  ناریا  گنهرف  قشاع  ناوخ ، باتکو  ناریا  یادرف  لسن  داژن ، کاپ  نایناریا  زورما 

(٢۵۴٢-٩۴۵٨  ) ١٢٩٨-١٣٨٩ افش : نیدلا  عاجش 

نیدرورف ٢۵۴٩ دیش ٢٨  ناویک 

باوخب مارآ  هدورس –  ود 
رواین ینهاریپ  میارب  اکرول – 

؟ دراد ورس  زونه  شغاب 

شالت

یدازآ ساسحا  اجنآ  نمرعشو 
دنک یم 

مینک هدنخ  ایب 

رعش یاه  هژاو 

سکع

مراهب نم  مالس !

تشذگ لاس  یباختنا  سکع  هس 
ه

یشاقن هاگشیامن  زا  راهب – 

هرامش هب  هاگرذگ 

هرامش ١٠٢

هرامش ١٠١
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. تسین ام  نایمرد  رگید  هنامز  یسودرف  نابدرخ ، افش ، نیدلا  عاجش  رتکد  داتسا 

ار یناریا  یلم  یاه  دامن  گنهرف و  نخس ، یئاویش  اب  لوا  هیسداق  یپ  رد  شیپ  لاس  یدنا  ورازه  یسودرف  هکنانچنآ 

داتسا هنامز  یسودرف  لاس ١٩٧٩ ، زا  سپ  مود  هیسداق  یپ  رد  دش ، نومنهر  رگید  یا  هرازه  هب  ارام  تشاد و  ساپ 

یرادیب لعشم  ات  دش  نآ  یپ  رد  دوب  نامروشک  ناناوج  هب  ور  هک  ینخس  اب  هشیدنا  یئاویش  اب  افش  نیدلا  عاجش  رتکد 

نایمرد هرابود  یشیاز  رگید » یدلوت   » باتک تیاور  هب  یتسارب  افش  نیدلا  عاجش  دراد . هاگن  نشور  ار  نایناریا 

سیراپ نامز  هب  دادماب  راهچ  هک  زورما  ات  ارنآ  لعشم  داد و  جاور  مدرم  نایم  رد  ون  یا  هشیدنا  دروآ . دیدپ  نایناریا 

. تشاد هاگن  نشور  تسب  ناهج  زا  مشچ 

. درادب ساپ  یناریا  ناناوج  رانکرد  ار  ناریا  یدازآ  تشاد  وزرآ  درک و  ملعدق  هنامز  ناکاحض  هیلعرب  یئاهنت  هبوا 

یلو دننک . رازگرب  ار  ناشتامدخ  زا  یرادساپ  مسارم  ناشندوب  هدنز  رد  دنتشاد  وزرآ  مه  ناشهار  ناورهر  ناراتسود و 

. دشن مهارف  یتاناکما  نینچ  هنامز  دب  زا 

یهار تسا . هدنام  هدنز  نایارس  هماکچ  ناگدنیوگ و  ناراگن ، خیرات  ناگدنسیون ، نارونخس ، اب  ناریا  یلم  هسامح  خیرات 

. دنا هدوب  نآ  رادلعشم  افش  نیدلا  عاجش  داتسا  وا  دننامهو  یسوت  یسودرف  هک 

نانچمه داژن  کاپ  نایناریا  نایناروت و  ناینایک ، نارود  زا  یناولهپ  نایشنماخه و  هرود  زا  گنهرف  زا  یرادساپ  نارود 

نارود هکدش  یم  هدز  هنامگ  نانچ  هناگیب ، هب  هتسباو  نایکاحض  شروی  زا  سپ  تشاد ، همادا  یولهپ  نارود  نایاپ  ات 

، یولوم ظفاح ، یسودرف ، لثم ، یناسک  یلو  دشاب ؛ هدمآ  رس  زین  یلم  یاه  شزراو  گنهرف  زا  یرادساپو  یناولهپ 

یاه گنس  هک  افش و و .. نیدلا  عاجش  یریشمش ، یدهم  یراصنا ، دوعسم  ضیفریما ، هاش ، اضر  ماقم ، مئاق  ریبکریما ،

. دنا هدرک  یرادساپ  ام  یلم  یاه  شزرا  گنهرف و  خیرات ، زا  یناناولهپ  دننامه  دنتسه ، ناریا  گنهرف  خاک  نیداینب 

مان هراومه  تسا  هتسیاش  ورنیا  زا  دوش ، یم  تسس  گنهرف  داینب  دنشابن  مدرم  نایم  رد  اه  هنومن  نیا  زا  یکی  هاگره 

. دوش هتشاد  هاگن  هدنز  نانآ 

اه ناتساد  نیا  زا  یکی  همانهاش  رد  شوایس  گوس  دنراد ، کیژارت  هیامنورد  هک  میراد  ناریا  گنهرف  رد  ییاه  ناتساد 

. تسا

ناریا خیرات  یاه  انثتسا  افش  نیدلا  عاجش  لثم  یناسک  دراد  یریظن  یب  تیصخش  همانهاش  رد  متسر  هک  روطنامه 

. دنوریم رامشب 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

نارواگنج و تسا  رادومن  نآ  یاه  هلپ  دیشمج و  تخت  یاه  رالات  یاه  راوید  رب  هدیواک  یاه  هرهچرد  هک  روطنامه 

دنتسه یناناولهپ  هر  ـَــ ف دنا ، هدوبن  نایاورنامرفو  ناگدازهاش  زا  ناریا  یلم  یاه  شزراو  گنهرف  نارادساپ  ناناولهپ و 

. دنا هتفر  یهاشداپ  هر  َــ یرای ف هب  هک 

عاجش مود ، هیسداق  ناتساد  رد  دور ، یم  یهاشداپ  هرف  تاجن  هب  تسا  یناولهپ  هر  َــ دامن ف هک  متسر  سوواک ، ناتساد  رد 

ناریا یاه  هروتسا  زا  رگید  یکی  یلجت  افش  نیدلا  عاجش  دور . یم  یناریا  هر  َــ تاجن ف هب  مامت  تعاجش  اب  افش ، نیدلا 

. تسا

ام هفیظو  نیا  لاح  دراد ، ینابهاگن  یرادهاگن و  هب  زاین  هک  تسا  یهارهاش  هدرک  زاغآ  افش  نیدلا  عاجش  داتسا  هچنآ 

. ددرگ شوماخ  لعشم  نیا  میهد  هناورپ  یتسیابن  مینک . لابند  اروا  هار  ات  تسا 

نادنزرف هب  ناشیا ، یِمارگ  رسمه  هب  یئوجلد  یارب  هتسشن و  گوس  هب  راوگان  رایسب  زور  نینچ  رد  ناگدننک  اضما  ام 

: میوش یم  نامیپ  مه  ناشهار  ناورهر  ناراتسود و  و  افش ، مرتحم  هداوناخ  و 

ام هفیظو  نیا  لاح  دراد ، ینابهاگن  یرادهاگن و  هب  زاین  هک  تسا  یهارهاش  هدرک  زاغآ  افش  نیدلا  عاجش  داتسا  هچنآ 

. ددرگ شوماخ  لعشم  نیا  میهد  هناورپ  یتسیابن  مینک . لابند  اروا  هار  ات  تسا 

وا هتخیهرف  رای و  درخ  ناوریپ  زا  یهورگ  یوس  زا 

تسا ح ک )  هدازآ (  رایناریا  اویش ، نتم  نیا  هدنسیون 

هنهم دیعس  وبا  - یناریا نارعاش  اب 
تشهبیدرا ١٣٨٩ ریوک -  دومحم 

تسین یگنس  نارواخ  تشد  رس  ات  رس 

تسین یگنر  ورب  هدید  لد و  نوخ  زک 

تسین یگنسرف  چیه   نیمز و  چیه  رد 
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تسین یگنتلد  هتسشن   تمغ  تسد  زک 

*

زا دیعسوب  تسا . یناریا  یناتسابرعش  همادا ی  یتیب  ود  تسا . یسراپ  رعش  هدیشارت ی  ساملا  لسع و  یهدیکچ  یتیبود ،

یروآون وا  درک . رایسب  یاهینوگرگد  راچد  ار  یناریا  نهک  نافرع  یسراپ و  رعش  دیعسوب  تسا . نادیم  نیا  ناروآون 

. تسا جرا  رپ  یرعاش  دننام و  مک 

لها رادتسود  دوب و  راطع  شردپ  دیشک . کاخ  باقن  رد  یور  زین  اجنامه  دوشگ و  ناهج  رب  مشچ  هنهم )  ) هنهیم رد 

شزومآزا سپ  دش . انشآ  فوصت  یاههیامنب  اب  تشادیم ، اپربردپ  هک  ییاهتسشن  رد  دیعسوبا  بیترت  نیدب  فوصت و 

روباشین و رد  یملس  نمحرلادبع  یلعوبا  سخرس ، رد  یسخرس  نسح  نب  دمحم  لضفلاوبا  دزن  یبدا  ینید و  مولع 

هب روباشین  هنهیم و  رد  دوخ  هاقناخ  رد  سپس  تخادرپ . کولس  تضایر و  هب  ناسارخ  لمآ  رد  باصق  سابعلاوبا 

. دروآ تسد  هب  فلتخم  تاقبط  نایم  رد  یدننام  یب  ذوفن  تخادرپ و  داشرا 

مکو زاتمم  رایسب  یماقم  نافراع  نایم  رد  ریخلاوبا  دیعسوبا  دنتساخرب . اه  تفلاخم  هب  وا  اب  روباشین  نارادمنید 

، دریگیم رارق  مایخ  یولوم و  رانک  رد  وا  یسراپ  رعش  رد  تساهتفای . یگتخیمآ  رعش  نافرع و  اب  وا  مان  دراددننام و 

نسحلاوبا یماطسب و  دیزیاب  جالح ،  رانک  رد  ینافرع  یاههشیدنا  خیرات  رد  دشاب . هدورس  ینادنچ  رعش  دوخ  هکنآ  یب 

یناورسخ تمکح  ناتساب و  هفسلف  ناگدنهد  همادا  ار  اهنآ  یدرورهس  هک  یناسک  نامه  تسا . هداتسیا  یناقرخ 

دیآ وت  رب  هچنآ  یهدب و  یراد  فک  رد  هچنآ  یهنب و  یرادرس  رد  هچنآ  : » دنادیم نینچ  ار  فوصت  یو  . دناوخیم

ایناپسا ات  نامز  نامه  رد  وا  یاهیرگیلاباال  ماهتا  دوب و  یبهذم  نامشچ  گنت  موجه  راچد  یناگدنزرد  هکنیا  اب  .« یهجن

زا تسا  یدرم  روباشین  رد  ام  راگزور  هب  هک  میاهدینش  دیوگیم : وا  باب  رد  یسلدنا  مرخ  نبا  دوب . هتفر  سلدنا  ای 

هاگ تسا ، مارح  نادرم  رب  هک  ریرح  سابل  ینامز  و  دشوپیم ، هنیمشپ  هماج  هاگ  هک  ریخلاوبا  دیعسوبا  هینک  اب  نایفوص 

. تسا ضحم  رفک  نیا  یبحتسم و  زامن  هن  درازگیم  بجاو  زامن  هن  ینامز  درازگیم و  زامن  تعکر  رازه  زور  رد 

. یهارمگ نیا  زا  ادخ  رب  هانپ 

رظن فرص  هکلب  دوریم ، رامشهب  هنایفوص  رعش  نیرید  داتسا  اهنت  هن  یو  : » دسیونیم هتا  نامره  ، یناملآ سانشرواخ 

: تسا ظاحل  ود  زا  رعش  عون  نیا  رد  وا  راکتبا  تسناد . یعابر  نیرکتبم  زا  ار  وا  ناوتیم  شنارصاعم ، یکدور و  زا 

هنادواج شقن  نآ  هک  دز ، ون  زا  یشقن  ار  یعابر  هکنآ  مود  دورس . یعابر  اهنت  هک  تسا  یرعاش  نیلوا  یو  هک  نآ  یکی 
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هب رعش  رد  رگید  راب  هنافراع ، تاراشا  تایانک و  هک  تسوا  راعشا  رد  راب  نیلوا  نایزات ، شزات  زا  سپ  دنام . یقاب 

. تسا هتفر  راک 

زا وا  بیترت  نیا  هب  تفرگ و  یم  هرهب  دوخ  راعشا  زا  هاگ  رگید و  نارعاش  راعشا  زا  هشیمه  دوخ  سلاجم  رد  دیعسوبا 

. دشاب یم  راطع  ییانس و  ورشیپ  هدیشوپ و  یم  رعش  هماج  ار  دوخ  هشیدنا  هک  تسا  هیفوص  ناگرزب  نیتسخن 

هب دیحوتلا  رارسا  هک  ار  یعابر  دنچ  دراد . نامگ  یاج  هک  دنا  هداد  تبسن  دیعسوبا  هب  یسراف  یبرع و  هب  یرایسب  راعشا 

. تسناد وا  زا  ناوت  یم  ار  رگید  یاهاج  زا  دنچ  ییات  تسا و  هداد  تبسن  وا 

زین رونم و  نب  دمحم  زا  دیعس “ یبا  خیشلا  تاماقم  یف  دیحوتلا  رارسا   ” یاهباتک رد  ریخلا  یبا  دیعسوبا  لاح  حرش 

تاقبط رد  زین  و  دنتسه - وا  ناگداون  زا  ود  ره  هک  دمحم - نیدلا  لامک  زا  ریخلاوبا “ دیعسوبا  خیش  نانخس  تالاح و  ”

. تسا هدمآ  هیفوص 

ادایرف او  قشع ، ادایرف ز  او 

اداتفا راگن  هفرط  یکی  هب  مراک 

اداد اداد ، هتسکش  نم  داد  رگ 

اداب اداب ، هچ  ره  قشع  نم و  هنرو 

*

تسیرگب ممشچ  تشگ و  کشا  همه  ممسج 

تسیز دیاب  یمه  مسج  یب  وت  قشع  رد 

؟ تسیچ قشع ز  نیا  دنامن  یرثا  نم  زا 

؟ تسیک قشاع  مدش  قوشعم  همه  نم  نوچ 

*

درک مهاوخ  ربخ  ار  وت  یا  هعقاو  زا 

درک مهاوخ  رصتخم  فرح  ود  هب  ار  ناو 

دش مهاوخ  ناهن  کاخ  رد  وت  قشع  اب 

درک مهاوخ  رب  کاخ  رس ز  وت  رهم  اب 
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. دوب یونزغ  دومحم  ناطلس  روهظ  نایناماس و  طوقس  اب  نامزمهدیعسوبا  خیش  ترهش  زاغآ  یناوج و  نارود 

ارادم و گنهرف  دوب . هداد  یراد  نید  هب  رهاظت  یمشچ و  گنت  هب  ار  دوخ  یاج  یناماس  نارود  یراوخداش  یشنمدازآ و 

درگارحص ناگناگیب  یشیدنا  کشخ  یدنمزآ و  تنوشخ و  ربارب  رد  یملع  یگنهرف و  زیخاتسر  راگزور  نآ  رهم 

. دندرک یم  یگداتسیا  نوگانوگ  یاهشور  هب  ناماسبان  ناماسبان  راگزور  نیا  ربارب  رد  نامدرم  . تفر سپزاب 

هناهب هب  ار  یهاوخ  یدازآ  یادص  ره  یطمرق ، یلیعامسا و  یعیش و  مدرم  هدازآ و  نایناریا  راتشک  اب  دومحم  ناطلس 

لد هنایفوص و  عامس  صقر و  یراوخداش و  اهینامهم و  نداد  بیترت  اب  دیعسوبا  درک . هفخ  دادغب  هفیلخ  اب  تفلاخم 

دیشوک یم  دیعسوبا  داد . یم  ناشن  ساره  سرت و  یاضف  نآ  هب  ار  نارگید  دوخ و  ییانتعا  یب  مورحم ، هدوت  زا  ییوج 

مدرم هک  دوب  یرگید  هلیسو  داد ، شرتسگ  هاقناخ  رد  وا  هک  نایفوص  صقر  عامس و  دراد . هگن  راودیما  داش و  ار  مدرم 

زاوآ صقر و  یقیسوم و  رعش و  هاگهانپ  هاقناخ  درادب و  اجرب  یاپ  ار  بصعت  موجه و  هلمح و  زا  ناساره  هدرسفا و 

. دیدرگ

زا دناوخ و  یم  لزغ  تیب و  ربنم  رس  رب  دیناود . نافرع  یاهگر  رد  ینوخ  نوچ  ار  ینامداش  شالت و  راک و  وا 

ار نانآ  هتسناد و  تسیاشان  ار  نارو  هشیدنا  نایاناد و  نتسیز  اهنت  یریگ و  هشوگ  ایند و  کرت  تفگ . یم  نخس  قشع 

. دناشک مدرم  نایم  هب 

داد دزیخرب و  دنیشنب و  مدرم  اب  هک  تسا  نآ  درم  تفگ : تسیک ؟ یعقاو  ناسنا  دیسرپ  وا  زا  هک  یسک  باوج  رد  راب  کی 

. دَوُبن لفاغ  ادخ  دای  زا  مد  کی  دنک و  دتس  و 

تمحر یادخ  تفگ : ولج  نآ  زا  یکی  دندوب . هداتسیا  اه  یلیخ  دوب و  غولش  دجسم  دورب . ربنم  هب  تساوخ  یم  زور  کی 

، مییوگب میتساوخ  یم  ام  هچ  ره  تفگ : تفرن و  ربنم  هب  دیعسوبا  دراذگ . شیپ  ماگ  کی  دزیخرب و  هک  ار  سک  ره  دنک 

. تفگ درم  نیا 

تکزینک یشاب و  نینموملاریما  هک  یهاوخ  دنتفگ : ار  وا  هرهز . شمان  دوب  یکزینک  ار  ییبارعا  تسوا :  نانخس  زا 

. دوش هتفشآ  هدیروش و  تما  راک  دشاب و  هتفر  نم  هرهز  هک  اریز  مهاوخن . تفگ : دریمب ؟

تریصب هب  دنک و  عمج  ار  اه  یأر  همه  دیآ ، دیدپ  شراک  نوچ  هک  تسا  نآ  دنمدرخ  دیوگیم : ییاناد  درخ و  شزرا  رد 

دوش مگ  یرانید  ار  یسک  هک  نانچمه  دنک ، هلی  ار  رگید  دنک و  نوریب  وا  زا  تسا ، باوص  هک  هچ  نآ  ات  درگن ، نآ  رد 

دیدپ رانید  ات  دراذگورف  یلابرغ  هب  دنک و  عمج  دوب ، یلاوح  نآ  رد  هک  ار  کاخ  همه  دشاب ، کریز  رگا  کاخ : نایم  ردنا 
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. دیآ

خیش یا  تفگ :  دمآ و  ام  خیش  شیپ  رازفا  یاپ  اب  نانچمه  دیسر و  هنهیم  هب  یشیورد  یزور  یسانش  : دوخ  یهراب  رد 

یا و هدرک  وت  رفس  تسین . بیجع  چیه  تفگ : خیش  . میدید ار  یا  هدوسآ  هن  مدوسایب  هن  مدوسرف  مدق  مدرک و  رفس  رایسب 

وت هب  نارگید  مه  یدوسایب و  وت  مه  یتفگب  دوخ  کرت  هب  مدق  کی  ییدوبن و  رفس  نیا  رد  وت  رگا  . یتسج دوخ  دارم 

. یدندوسایب

. دیسر دارم  هب  داهن  نوریب  نادنز  زا  مدق  نوچ  تسا  درم  دوب  درم  نادنز 

شهوژپ یارب  دراد . یدننام  مک  ییاویش  ییابیز و  هیامنورد و  دیحوتلا  رارسا  هنایفوص ، راثآ  نایم  رد  دیحوتلا : رارسا 

زا یهاگآ  اب  هارمه  باتک ، نیا  رد  تسا . مهم  یعجرم  باتک  نیا  ناتسبد  نیا  لوصا  زا  یهاگآ  نافرع و  فوصت و  رد 

تالیکشت و زرط  تاداع و  موسر و  اب  تسا ، هدش  هتشون  نیریش  راو و  ناتساد  هک  ریخلا  یبا  دیعس  وبا  لاح  حرش 

، هقرخ صقر ، عامس ، تبقارم ، تضایر ، تولخ ، نانوچ  یناگژاو  اهبیکرت و  یعقاو  موهفم  هیفوص و  تاعامتجا 

مشش مجنپ و  نرق  یعامتجا  عاضوا  یخیرات و  یاهدادیور  یخرباب  زین  طسب و  ضبق ، لاح ، دجو ، هیواز ، عقرم ،

. میوش یم  انشآ  ربتعم  خیاشم  افرع و  زا  یخرب  لاوقا  لاوحاو و 

اشنا و یناور  دسیونیم : دنادیم و  یسراپ  رثن  ریذپان  راکنا  یاهراکهاش  زا  ار  دیحوتلا  رارسا  افص  هللا  حیبذ  داتسا 

هدیسر دوخ  یالعا  دح  هب  باتک  نیا  رد  تغالب  تحاصف و  نیزاوم  مامت  مات و  تیاعر  تارابع و  ماکحتسا  ماجسنا و 

یرثا یور  چیه  هب  هتفای ، شراگن  عونصم  کبس  یالیتسا  هرود ی  ینعی  مشش  نرق  رخاوا  رد  باتک  هکنآ  اب  تسا و 

تابیکرت تاملک و  نتفر  راک  هب  اهنآ و  یمامت  اه و  هلمج  یهاتوک  تسین . دوهشم  نآ  همدقم ی  رد  زج  عنصت  راثآ  زا 

یگدنریگ هک  تسا  هدش  تیاکح  تراهم  نانچ  اب  اهتشذگرس  تسا و  دوهشم  باتک  نیا  یاج  همه  زا  یسراپ  لیصا 

. دراد یم  هاگن  بوذجم  اج  همه  ار  هدنناوخ  اهنآ  صاخ 

هک تسا  نیا  دوش ، یم  لماش  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  دیحوتلا  رارسا  زا  هک  یفصو  نیرتهب  دسیون : یم  راینمهب  داتسا 

هب ات  نامز  نیا  رد  لوادتم  موهفم و  رثن  هب  هزات و  نانچمه  شتاجردنم  درذگ و  یم  نآ  فیلأت  زا  نرق  تشه  هب  کیدزن 

نیرترهام ملق  زا  هک  یرثن  نیرتاویش  ندناوخ  هب  هک  دنک  یم  روصت  نآ  هدنناوخ ی  هک  تسا  کیدزن  هیبش و  یدح 

. دراد لاغتشا  تسا  هدش  یراج  ریخا  نرق  هدنسیون ی 

ارس روباشن  هام  منم  هک  یتفگ 
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ارت روباشن  روباشن  هام  یا 

ارت زین  ام  نآ  ارت و  وت  نآ 

ارچ تموصخ ز  هک  ییوگنب  ام  اب 

*

تسام یهنیس  شتآ  یررش ز  خزود 

تسام یهنیجنگ  لد  نیز  یرثا  تنج 

شاب شوخ  لد  یا  خزود  تشهب و  غراف ز 

تسام یهنیرید  رای  هک  شمغ  درد و  اب 

*

تسین شیاسآ  یاج  قشع  روشک  رد 

تسین شیازفا  تسا  شهاک  همه  اج  نآ 

تسین نامرد  عقوت  ملا  درد و  یب 

تسین شیاشخب  دیما  هنگ  مرج و  یب 

*

تسام خلسم  ناهج  میقشع و  یهتشک  ام 

تسام خبطم  ناهج  میباوخ و  روخیب و  ام 

کنآ زا  سودرف  یاوه  دوبن  ار  ام 

تسام خزود  نآ  زا  رتالاب  هبترمدص 

*

تسود ندید  زا  رپ  همه  مراد  یمشچ 

تسورد تسود  نوچ  تسشوخ  ارم  هدید  اب 

ناوتن ندرک  قرف  تسود  هدید و  زا 

تسوا دوخ  هدید  ای  هدید  نورد  تسوا  ای 
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*

تسود یا  تسود  یا  تسود  یا  تسود  یا 

تسوکن وت  یور  هک  مشکنآ  زا  وت  روج 

تسود ای  یهاوخ  تشهب  دنیوگ  مدرم 

تسوکن تسود  اب  تشهب  ناربخیب  یا 

*

دش لگ  مدآ  کاخ  قشع  منبش  زا 

دش لصاح  یاهنتف  تساخرب  یروش 

دندز حور  گر  رب  قشع  رتشن  رس 

دش لد  شمان  دیکچ و  نوخ  یهرطق  کی 

*

مونشیم یم  یوب  زاب  هک  تاهیه 

مونشیم یه  یوه و  یاه و  یهزاوآ 

مد ره  یهلا  رس  ملد  شوگ  زا 

مونشیم ین  یلو ز  دیوگیم  قح 

*

نم ادیش  نم و  هناوید  نم و  قشاع 

نم اوسر  نم و  هناسفا  نم و  هرهش 

نم اسرت  نم  تسرپ  تب  نم و  رفاک 

نم اه  نیز  رتب  راب  دص  نم و  اهنیا 

*

. دراد رایسب  یاهیروآون  نافرع  رعش و  رد  هک  دوب  هدازآ  یدنمشیدنا  هنادواج و  ییارسهنارت  دیعسوب 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

میشاب هارمه  هاگرذگ  اب 
تشهبیدرا ١٣٨٩ ایلارتسا -  ناگدنسیون - یاروش  وضع  هداز  رظان  هیفص 

دیاقع و دروخ  رب  لحم  تایبدا ، دروم  رد  صوصخب  هک  تسا  کینورتکلا  یاه  هناسر  ردان  زا  یکی  یتسار  هب  هاگرذگ 

زا هک  دیدج ، مرف  رد  صوصخب  تسین ، کنیل  یدادعت  اب  یا  هحفص  ود  یکی  یتیاس  هاگرذگ  تسا . تایرظن  ارآ و 

زا و  تسا . هدش  هدوزفا  نآ  هب  زین  یراذگ  رظن  شخب  هتفای و  یساسا  لکش  رییغت  هرامش ١٠١ “  لاسما “  هام  نیدرورف 

 “ هام تشهبیدرا  لوا  هرامش ١٠٢  دعب “  هرامش 

.“ دوب دهاوخ  بلاطم  همه ی  یارب  اه  هاگدید  شخب  نیا 

. دراد ناتساد  شخب  هاگرذگ 

دربراک هب  هک  ینامز  هرامش ۵٧  زا  ویشرآ “  هب  هک  دیراد  کیلک  ود  هب  زاین  طقف  لوا ، هحفص  ندرک  زاب  زا  سپ 

ره ناتساد  شخب  هب  هعجارم  اب  دیشاب و  هتشاد  تحار  یسرتسد  هرامش “  نیمه  ات  دروآ ، یور  دک  ینوی  فورح 

. تشاد دیهاوخ  یسرتسد  یناتساد  راثآ  زا  یا  هنیجنگ  هب  لک  رد  هرامش ،

یدادعت هک  تسا . هداد  نادیم  ار  یقوذ  شوخ  ناوج و  ناگدنسیون  دوخ ، یدنا  لاس و  هن  رمع  رد  هاگرذگ  اتسار  نیا  رد 

. دنا هتفر  ترهش  هار  هب  یعون  هب  اه  نآ  زا 

دراد رعش  شخب 

توافتم و یاه  هنیمز  رد  دنلب و  هاتوک و  یاه  هدورس  زا  یناتسلگ  ناتساد ، شخب  دننامه  زین  هناسر  نیا  رعش  شخب 

رعش باتک  طقف  هک  تسا  یا  هناخباتک  هب  دورو  اه  نآ  هب  دورو  هک  تسا  هداد  یاج  دوخ  رد  ار  یرعش  یاه  بلاق  عاونا 

. دنا هدرک  زاغآ  ار  زاورپ  هاگرذگ  یوکس  زا  هک  یئاه  هدنیارس  و  دراد .

. دراد دقن  هاگرذگ 

هس نونک  ات  اه  نآ  هعومجم  زا  هک  تالاقم ، یا  هراپ  رب  دقن  اتح  و  ناتساد –  کت  رب  هچ  باتک –  رب  هچ  رایسب ، دقن 
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. دنراد یاج  هاگرذگ  هناخباتک  یاه  هسفق  رد  اه  باتک  نیا  تسا . هدش  رشتنم  باتک 

دراد هناخباتک  هاگرذگ 

ار امش  هناخباتک  نیا  توکس  دیشاب ، هدنناوخ  تفای . یرگید  یاج  رد  ناوت  یمن  ار  اه  نآ  زا  یا  هراپ  هک ، یئاه  باتک  اب 

تسا و هدنلاب  هناخباتک  نیا  فلتخم . یاه  عوضوم  اب  دراد ، ناوارف  ندناوخ  یاراوگ  بآ  ناگنشت  یارب  دنک . یم  یرای 

. دوش یم  هدوزفا  نآ  دادعت  رب  بترم 

تسا باتکرشان  هاگرذگ 

درد و  دراد ، هزاجا  بسک  تالکشم  هک  یئادص  ندناسر  یارب  کینورتکلا  رشن  زا  ناوت  یم  هک  دوخ  داقتعا  هیاپ  رب  و 

PDF تروصب میظنت و  بیترت و  زین  ار  دنچ  یئاه  باتک  نونک  ات  تسا و  هدش  یزادنا  هار  هاگرذگ  رشن  پاچ ، رس 

. تسا هدرک  رشتنم 

تساسر ان  صقان و  دنک و  بلغا  هک  ار  عیزوت  تالکشم  تسین ، زرم  دیق  رد  دسانش ، یمن  روسناس  کینورتکلا  رشن 

. درادن

باتک نلثم  تسا . روآ  بجعت  دنا ، هتشاد  هک  ینیعجارم  دادعت  تسا ، هدش  هضرع  بیترت  نیدب  نونک  ات  هک  یئاه  باتک 

یندم و نیرسن  مناخ  روش  هدرم  باتک  هدنسیون ،”  زا ٢٢  ناتساد   ٢٢ نامک “  نیگنر  باتک  یئارحص ، یاقآ  یاه 

هتشون ره  فده  نوچ  و  درادن ، هنیزه  کینورتکلا  رشن  … دنا هتشذگ  هدننک  هعجارم  رازهتسیب  زرم  زا  نمامت  …

 “ دش یمن  رشتنم  هتشون و  هنرگو  تسا “  ندناوخ 

. تسا ناسر  یرای  کینورتکلا  رشن 

نآ نیلوئسم  و  درادن ، رارق  جاع  جرب  رد  تسا . زاب  قات  راهچ  همه  یور  هب  شرد  هاگرذگ  هکنیا ، همه  زا  رتمهم  و 

. دنرگن یمن  دنتسه  تایبدا  تمدخ  رد  لاح  رهب  هک  یئاه  نآ  هب  الاب  زا  دنناد و  یمن  هتفاب  ادج  یاه  هتفات  ار  دوخ 

نوچ یئاه  هناسر  هفیظو  دراد . کمک  هب  جایتحا  تسا  راشف  تحت  تخس  هک  ههرب  نیا  رد  صوصخب  ام ، تایبدا 

دنرادهگن ششوج  رد  ناگدنسیون  رد  ار  قوش  شالت  همه  اب  دنکشب و  شرمک  هک  دنراذگن  دننک و  یرای  هک  تسا  هاگرذگ 

.

. دهد یم  بیترت  لگوگ  زین  اه  هنیمز  همه  رد  ار  نآ  رامآ  تسا و  یلمع  لگوگ  رد  هاگرذگ  بلاطم  یوجتسج 

هدنزاس ام  یارب  کش  نودب  هک  دوخ  تایرظن  زا  و  دینک . یرای  ار  نآ  وحن  رهب  هک  مراد  اضاقت  نازیزع  امش  همه  زا 
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. دیشاب هتشادن  غیرد  تسا 

کنیرتلیف دیراذگن  دینک و  زاب  ار  نآ  وحن  رهب  هک  دینک  ششوک  ناریا  رد  و  دیهدب . کنیل  هاگرذگ  هب  دوخ  اه  تیاس  رد 

. دوش قفوم  نلماک 

. دیشاب ادص  مه  ام  اب  تسا . نامروشک  تایبدا  دنمناوت  یاهادص  زا  یکی  هاگرذگ  هناسر 

هاتوک هراشا  کی 
تشهبیدرا ١٣٨٩ نایرفص -  دومحم  رتکد 

باتک

تسین وت  لثم  هک  ینز 

یندم نیرسن  مناخ 

دراد یاج  هاگرذگ  هناخباتک  رد  کنیا  هک 

دوش یم  زاغآ  نینچ 
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. تسا راک  مک  میهف  هیام و  رُپ  هدنسیون ی  نیا  هک  سوسفا 

رتشیب ناگدنسیون ، تساوخ  نهذرد و  اوران  یاه  تلاخد  و  یگدنلاب ، ندیشک  ریز  هب  تیمکاح ِ  هنامز ی  رد  دنچ  ره 

یرای هب  ناوت  یم  کینورتکلا  رشن  تنرتنیا و  زا  یرای  اب  یلو  دنراکیب ،” ! هک “  راک  مک  اهنت  هن  نامبوخ  ناگدنسیون ِ 

. تساخرب

. تشون یم  رتشیب  شاک  تسام . تایبدا  زاین  قوذ  شوخ  هدنسیون  نیا  یاه  ناتساد 

نایرج زا  یناشن  ناشیاه  گولاید  و  دراد ، یگزات  ریذپلد  یوب  ناشیاه  هژوس  دینک ، هاگن  هعومجم  نیا  یاه  ناتساد  هب 

. تسا یراج  ناشرثن  و  تسا ، یگدنز  هرم  زور  یاه 

روانش شنوخ  وت  یئانمت  شتآ . لگ  یراگنا  شا  هنوگ  تسا . یتخبشوخ  هدشن ی  هتفکش  یاه  هفوکش  زا  رپ  شهاگن  “ …

…“ شوشغم مهبم و  زا  هتشگ  بات  یب  و 

: دوش یم  کح  هک  یتافیص  وت  زا  راشرس  و 

ار سفن  دجنرب و  وا  نت  ادابم  دپتن  دنت  دنت  هک  مبلق ، اب  منک  یم  زاغآ  گنج  نم  ما و  هنیس  هب  دنابسچ  یم  ار  شتشپ  “ 

لوز هچب  ناتساد  زا  ار “ . شتفگ  همه ی  مپاقبو  ار  شیادص  مونشب  رتهب  ات  منک  یم  سبح 

. تسا یراج  زاونلد  یئادص  اب  شیاه  ناتساد  یمامت  رد  ابیز  تالمج  راشبآ  نیا  و 

“ ؟ یجبآ منزب  بلژر  نیا  زا  “ 

: دیرپ اوه  یب  رهاوخ  ناهد  زا 

. “ تساه بارخ  نز  لام  طقف  نآ  هن ، هن ،  “ 

“ ؟ یچ ینعی  بارخ  نز  “ 

“ ینعی … ینعی … “ 

. دوب هدنادرگربور 

؟ وگب ؟  رگید وگب 

. دنتسین وت  لثم  هک  ییاه  نز  ینعی 
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“ ینز ؟ یم  بلژر  نیا  زا  راک  رس  یور  یم  تدوخ  ارچ  “ 

. “ دنراد تسود  اهنآ  رخآ  نم … … نم “ 

“ ؟  اه یک  “ 

دوب هداد  باوج  هلصوح  یب 

تسین وت  لثم  هک  ینز  ناتساد : زا  رگید “ . اه  سیئر  مناد  یم  هچ  “ 

وت هب  یسک ، ینوناق ، یسیلپ ، هدز . شبیغ  اجک  ترهاوخ  دسرپب  دماین  یسک  زور  دنچ  نیا  وت  اضر ! ییوگ  یم  تسار  “ 

؟ دزن دنبتسد 

: تفگ نئمطم  رسپ 

نویلیمود یکی  شقوف  میدرک . شکاپ  دوب  گنن  هکل ی  مییوگ  یم  دیمهف  مه  یسک  دشاب  صرق  تلد  تفگ  شاداد  اباب ، هن  “ 

نامه زا  میدرک “ . مک  ار  امش  راسگنس  تمحز  ام  میتفگ  یم  میدیرخ  یم  ار  شمکح  یضاق  تسد  فک  وت  میتشاذگ  یم 

ناتساد

هک یا  هعماج  راد ، هلابند  ناتساد  زا  تسیا  هدیرب  یندم ، مناخ  راثآ  ریاس  نوچمه  تسین ، “  وت  لثم  هک  ینز  ناتساد “ :

. میراد روضح  نآ  رد  مه  ام 

لمد شملق  رتشین  اب  هدنسیون  و  نامفارطا …  روآ  هیرگ  موش و  هیزعت  نادرگ  هدرپ  هاگ  تسا و  نامدوخ  یارجام  هاگ 

یم نوریب  هب  ار  یعوهم  نفع و  نوخ  هچ  و  دناکرت ، یم  هتسشن ، نامطیحم  مادنا  یاج  یاج  رب  هک  ار  ینیکرچ  یاه 

! دناوارت

: ناتساد نم  رظنب 

اه عانعن  رطع  نایم  زا  یسک 

. دور یم  جوا  یوس  هب  نآ  رد  یزادرپ  لایخ  تسا و  کیتنامر  دراد . ار  یرگید  یاوه  لاح و  هعومجم ، نیا  رد 

. “ دنهد یم  هلی  ار  ناش  نت  یناتسمز  لبنت  باتفآ  ریز  ادرف  سپ  ادرف  مه  هچنغ  دنچ  تسا و  هداد  لگ  ییاقیرفآ  هشفنب  “ 

سابل همه  نآ  ندروآرد  زا  مدآ  یداب و  دنت  ای  یناراب  هزیر  یتح  هن  تسا و  راک  رد  یفرب  هن  اما  تسا  ناتسمز  “ 
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. “ دوش یم  هدنمرش  اهدمک  اهوتسپ و  یرابنا و  نادمچ ِ  وت  زا  یناتسمز 

اب نیریش  زمرق و  یاهوبل  هلحم . رو  نآ  نابایخ  یوت  دش  یم  میقم  هک  شورف  وبل  یاهوبل  یوب  اب  تشاد  یسنا  ناتسمز  “ 

مادک هک  میداد  یم  ناشن  مه  هب  هک  نامزمرق  یاه  نابز  ناماه ، نابز  ناش و  نت  زا  دش  یم  دعاصتم  هک  یراخب 

. “ اه یلاقاب  مرن ِ  تشوگ ِ  یور  دوب  رَپلگ  رطع  و  رتزمرق ،

… دورب تیعقاو  یوس  هب  دناوت  یم  هک  هچنآ  اب  دنک  یم  ادیپ  یریذپلد  یقالت  یئاج  رد  و 

دنامن مدای  ینشور  نآ  هب  یناتسمز  چیه  نم  اما  شتاوارک . پیپ و  زج  دنامن  مدای  نم  هک  رگید  یاه  فرح  یلیخ  ”…… 

. “ دشن ناتسمز  نآ  یناتسمز  چیه  دنامن و  ملاس  یدادم  هنوک ی  چیه  نآ  دعب ِ  و 

فرب و همه  نآ  زا  دوب ،  هتفرگ  اوه  یگتفرگ  همه  نآ  زا  ملد  مدش . دنلب  هارکا  اب  قاتا . کوس  مدرک  ترپ  ار  مباتک  “ 

.. “ هرجنپ نآ  … ناتسمز نآ   .. زور نآ  مه . فرط  هب  شباترپ  فرب و  ندرکن  هلوگ  ناتسود و  ندیدن  سرادم و  یلیطعت 

رب ایور  یوس  نآ  هب  یماگ  شا  هدرپ  ندرک  شیپ  سپ و  اب  دناوتب  ات  دهد  یم  زاورپ  رپ  لایخ  هب  هک  تسا  هرجنپ  نیمه  و 

. دراد

یمک شا و  یتحار  یلدنص  یور  دش  یم  هلی  داد و  یم  سوق  شک و  ار  شا  نت  دروآ  یم  رد  مشچ  زا  ار  کنیع  ”… 

یم ار  مرس  دش . یم  زاغآ  شهاگن  تهج  رس و  تکرح  نم و  یزاب ِ  کشاب  میاق  تقو  نآ  هرجنپ . تمس  دمآ  یم  دعب 

هبال زا  مدیدزد و  یم  رس  مدرک و  یم  دنلب  رس  تفاب . زیر  یروت  دوب ، یروت  هک  یا  هدرپ  تشپ  مدش  یم  میاق  مدیدزد . 

ار هدرپ  هشوگ ی   . ناش هچغاب  تمس  هب  دروخ  یم  بات  هک  شرس  تکرح  شمدید و  یم  یکبشم  رثکتم و  روت ، یال 

 … “ تفرگ و یم  هتسرد  یلکش  شتیمسج  مجح  تقو  نآ  مدز  یم  رانک 

. دراذگ یم  شیامن  هب  دوخ  باق  رد  ار  تیعقاو  هک  شیاه  هدرپ  و  تسا ، هرجنپ  ناکامک  و 

اتا ِروژابآ  ِیوس  مک  رون ِ  هک  هعمج  بش  اصوصخ  اه  بش  یهاگ  دوبن . کزان  نمیشن  پچ ِ  تمس ِ  قاتا  هدرپ ی  ”… 

مدرک یم  زاب  هتسهآ  ار  هرجنپ  مدرک و  یم  شوماخ  ار  مقاتا  پمال  دنام ، یم  نشور  یدنچ  ات  نمیشن  پچ ِ  تمس ِ  ق ِ 

 ِِ یوعبغب اه و  هبرگ  یونرم ِ  اه و  هرشح  یراوس ِ  هب  درک  یم  هلیپ  منهذ  و  لعتشم ، مجح  نآ  هب  مدز  یم  لز  و 

یم نآ .  سوق  شک و  نت و  شمرن  کنیع و  و  دنق ، زا  ریغ  یزیچ  اب  دوبن  یاچ  دوبن . باتک  اجنآ  متسناد  یم  اهرتوبک .

اهرکیپ ناکت  دوب و  اه  تسد  دوب و  دنق  زا  رت  نیریش  یزیچ   . دوبن باتک  زا  مک  شا  ششک  هک  اجنآ  دوب  یزیچ  متسناد 
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…“ و

: دوش یم  هتخاون  اه  هژاو  همخز  اب  هک  هدنسیون  نیا  نیشنلد  هنارت ی  دنچ  هب  مینک  شوگ 

…“ دش رت  رهاوخ  کشا  بارش  زا  رتخد  تسد  فک  ”…

 “ دز رپرپ  هلیتف  هلعش ی  لثم  مهرس  تشپ  راب  دنچ  داتفا ، تنکل  هب  رسپ  یاه  مشچ  کلپ  ”… 

تسین وت  لثم  هک  ینز 

…“ درک نامهم  ینادعمش  یاهلگ  تبرغ  هب  ار  دیشروخ  “ …

عمش کی  تداهش  تسا “… یفاک  نم  یارب  هرجنپ  کی  “ 

شا هدام  یور  رن  تفج  هک  مدرک  یم  ییاه  هرشح  لابند  راگنا . مدوب  هدش  تسم  راهب  ناتسمز ، نآ  زا  دعب  راهب  ”… 

. “ نت یادوس  تشاد و  یگدنهاوخ  یوب  هک  هچ  ره  لابند  دوب .  راوس 

هدیشک شین  شا  هنهک  هتسوپ ی  وت  یا  هناوج  هک  یا  هدیکشخ  تخرد  لثم  یزیچ  دوب  نیوکت  فرش  رد  یزیچ  ”….

اه عانعن  رطع  نایم  زا  یسک  دشاب “ .

… سوسفا اما 

هدنار هلصوح  لاح و  کیرات  یوتسپ  هب  زین  ار  قشع  قوش و  هک  تسا  هتشاداو  شدرگ  زا  ار  اه  ملق  اهنت  هن  روسناس 

هب ام  تایبدا  دیایب ، قوش  رس  رب  نخس  بحاص  ات  عمتسم ، دنشاب و  یتسیاب  هک  ناگدنناوخ  یگتفرگ  قمر  اب  تسا .

زا یتسیاب  هک  ناگدنسیون ، نتفر  یاپ  یلو  تسا ، هار  یوسکی  کینورتکلا  رشن  تسا . هدش  هدناشک  یراوگان  یبیشارس 

. تسا یرتمهم  هیوس  دریگب ، هیام  ناشناج  لد و 

رب یناج  هک  تشاد  دیما  ار  یئاحیسم  مد  تسا  هدشن  لماک  درس  شقاجا  زونه  هک  هموک  نیا  زا  ناوت  یم  مناد  یمن 

. دوش یم  مگ  لاذتبا  یوهایه  رد  دراد  زیچ  همه  ای  تمد ؟ هب  نامتایبدا  نادنبخی 

نایرفص دومحم  رتکد 
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ءانمتسا متفه –  همان  ناتسرامیت –  زا  یئاه  همان 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یربنق -  دیجم 

؟ دنیوگیم یسکهچ  هب  هدروختسکش  ینادیم  هچ ؟ ینعی  نتشادن  نتفر  یارب  ار  اجچیه  نتفگ و  یارب  ار  سکچیه  ینادیم 

رفص ریز  اهگنسرف  یاهطقن  هب  شاسفن  هب  دامتعا  هک  یسک  ینعی  نم ،  ینعی  هتسکش ،  مهرد  ینعی  هدروختسکش 

 . دشاب هدرک  طوقس 

نیا هب  یروآیمرد .  اجنیا  زا  رس  هک  تسا   تقو  نآ  یورب ،  یناوتب  ات  ییاج  ای  ییوگب  شایارب  ات  دشابن  یسک  یتقو 

 . ینک هاگن  نوریب  ِلماک  ملاس و  یایند  هب  هرجنپ  زا  هاگهگ  یناوتیم  طقف  یوشیم و  بوکخیم  تخت  قاتا و 

ِلمع لثم  تسرد  قوشعم ،  اب  هقشاعم  ای  یرگید  اب  وگتفگ  ِضوع  رد  دوخ ،  یارب  نتشون  یسیونب .  نتفگ ،  یاج  هب  و 

ءانمتسا ِهار  زونه  هک  تسا  بوخ  ردقچ  یسیونب .  یناوتیم  هک  تسیقاب  شرکش  یاج  زونه  هزات  ءانمتسا .  عینش 

الماک گرم  شیوشت  هکنآ  زا  شیپ  مهاوخیم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا .  هدشن  هتسب  رگید  یاههار  یرایسب  سکعرب 

 .“ منک لیدبت  اههژاو  زا  ییایند  هب   ” ار دوخ  دزادنیب  مایاپ  زا 

نآ قلطم  یدیماان  نم  رظن  هب  هن ،  قلطم . “ یدیماان  ینعی  نتشون   ” دیوگیم هک  یتقو  متسین  قفاوم  فلو  اینیجریو  اب  نم 

هچایرد یوریم .  رتولج  هظحلره  یراذگیم و  ماگ  نآ  رد  مارآ  مارآ  هنهرب  ییاهاپ  اب  وت  هک  تسییابیز  یهچایرد 

نآ زا  دعب  یوشیم و  یکی  هچایرد  اب  رگید  هکنآ  ات  یوریم  ورف  رتشیب  رتشیب و  وت  دوشیم و  رتقیمع  قیمع و 

نآ دناشکیم و  سیراپ  ات  ار  وت  هک  تسیبیرغ  سح  نآ  قلطم  یدیماان  قلطم .  شمارآ  زج  تسین  چیه  رگید 

یهمه نآ  زا  لبق  هکیلاحرد  یناریگیم ،  ار  تراگیس  نیرخآ  یشکیم و  زارد  نآ  تخل  فک  رب  هک  تسیاهناخزپشآ 

و دیسرب .  اهتنا  هب  نامزمه  تراگیس  وت و  لکش  نیا  هب  ات  یاهدرک  زاب  ار  زاگ  ریش  یاهتسب و  تقد  هب  ار  اههرجنپ 

ندوب ییاج  ره  وت  یوزرآ  هک  یاهظحل  رد  مه  نآ  اجنیا ،  اجنیا و  نایم  دشاب  یلپ  دناوتیم  قلطم  یدیماان  رخآ  تسد 

اجنیا زا  هشیمه  یارب  ار  دوخ  دازآ ،  یطوقس  اب  لپ  یهنایم  رد  هک  دنامیمن  یاهراچ  تقو  نآ  و  اجنیا .  زا  ریغ  تسا 

اپوتسد تسا ،  شالت  نیرخآ  نتشون  مدنسپیم .  رتشیب  نتشون  یارب  ار  انمتسا  ریبعت  نم  هن  ینک .  اهر  اجهمه  و 
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اب طابترا  داجیا  یارب  ماجنارسیب  یندنک  ناج  دوش .  قلطم “  ” هکنیا زا  لبق  یدیماان “  ” زا رارف  یارب  نیسپاو  یاهندز 

“ . دناشوماخ هطبار  یاههچیرد   ” هک یناهج  رد  مه  نآ  یرگید ، 

یاهدنیارف “ ، ” دابزُر  ” یهدنوشرارکت مادم  یاههژاو  رانک  رد  هک  دش  عورش  هداس  ِلاوس  ود  زا  زیچ  همه  نم  یارب 

دیاش دروآرد .  دوخ  لاغشا  هب  لپ “ ِسوباک   ” هارمه هب  ار  مانهذ  مامت  هتفرهتفر  تفرگ و  لکش  و . . .  ریذپانتشگرب “

هک دوب  لاوس  ود  نیمه  منکیم  رکف  نم  یلو  دسرب  رظن  هب  هناقمحا  هرخسم و  رگید  یاهیلیخ  وت و  یارب  لاوس  ود  نیا 

 . تخادنا اپ  زا  ارم  هرخالاب 

اجنیا نم   ) دشاب هدمآ  دوجو  هب  نیمز  یور  رب  شیپ  لاس  نویلیم  راهچ  دودح  یزیچ  تایح  هک  مینک  ضرف  رگا 

سپ مینکیم ) ضرف  طقف  لیلد  نیمه  هب  دنکیمن .  ماکمک  مه  ماشوشغم  یهظفاح  مرادن و  یعبنم  چیه  هب  یسرتسد 

زورره زیچهمه  دخرچیم و  دوخ  رود  هب  تسا و  تکرح  رد  لکش  نیمه  هب  نیمز  هک  تسا  لاس  نویلیمراهچ  مِکتسد 

ناسنا هک  مه  دعب  تسا .  هدرک  بورغ  بشره  عولط و  زورره  دیشروخ  هک  تسا  لاس  نویلیمراهچ  دوشیم .  رارکت 

اب ندرک  هزرابم  ندیگنج و  رتمهم  همه  زا  ندرک و  لثم  دیلوت  ندیباوخ و  ندروخ و  اب  و  تسا ،  هدیسر  هصرع  هب 

ییاج ات  تسا و  هدرک  رارکت  ار  دوخ  تسا .  هداد  همادا  زورما  هب  ات  شیپ  لاس  نویلیم  ود  زا  الثم  تعیبط ،  اب  دوخ و 

ِکتکت مدرک .  رورم  دوخ  نهذ  رد  ار  لاس  نویلیمراهچ  نیا  یمامت  نم  تسا .  هدیشک  دنگ  هب  ار  زیچهمه  هتسناوت  هک 

ضرقنم هک  ار  رگید  تادوجوم  مامت  مدید و  ار  اهروسانیاد  مدروآرد .  روصت  هب  ار  نآ  فلتخم  یاههرود  اهزور و 

 : تفرگ لکش  اجنیمه  لوا  شسرپ  دنامن .  یقاب  اهنآ  زا  یرثا  چیه  رگید  دنتشگ و 

هدوب اجک  نهذ  نیا  روعش ،  نیا  تیصخش ،  نیا  نم ، “  ” لاس نویلیمراهچ  نیا  رد  ماهدوب .  اجک  نم  تدم  نیا  مامت  رد 

؟ درادن شاندوببیاغ  ندوبن و  نیا  زا  یساسحا  چیه  ارچ  و  تسا ؟

نآ هب  دوب و  هدرک  لاغشا  ار  مانهذ  لوا ،  شسرپ  زا  شیپ  اهتدم  زا  دوبن و  شسرپ  الصا  عقاو  رد  هک  مود  شسرپ  و 

دنراد دوجو  نیمز  یور  رب  نونکامه  هک  ییاهناسنا  زا  کی  چیه  رگید  ِلاس  دص  طقف   ” هک دوب  تیعقاو  نیا  مدیشیدنایم 

 .“ دوب دنهاوخن  شیب  یاهدرم  یگهمه  تشاد و  دنهاوخن  دوجو  رگید  دننکیم  یگدنز  دناهدنز و  رهاظ  هب  ، 

 ، همه همه و  مربهر . . .  مروهمج ،  سیئر  ماهرادا ،  سیئر  ماقشع ،  مایاقفر ،  ناتسود و  مامت  ماهداوناخ ،  مامت  نم ، 
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 . دوب میهاوخن  هدیدنگ  هدیسوپ و  ییاههشال  زج  یزیچ  رگید  لاس  دص  ات  طقف 

رکف تسیچ ؟ یبصع  یهلمح  کی  ینادیم  چیه  یتسار  دش .  عورش  مایبصع  یاههلمح  هک  دوب  اجنیا  زا  منکیم  رکف 

دشاب اهراک  نیرتراوشد  دیاش  یبصع  یهلمح  کی  حرش  یشاب .  هتشاد  نآ  ِیرگناریو  ِنازیم  زا  یروصت  یتح  منکیمن 

 ، مزیزع ِرواشم  وت ،  یارب  اهنت  وت ،  یارب  مهاوخیم  یلو  مهد .  حیضوت  تسرد  متسناوتن  مه  ماناکشزپ  یارب  یتح  . 

 . مسیونب

یلیخ دشاب . ) هک  هچره   ) هدننکتحاران ِکچوک  ِزیچ  کی  تلالم و  یگهلصوحیب ،  یگهفالک ،  یمک  تسین .  چیه  ادتبا 

لبم یور  دعب  یدرگیمرب .  یوریم و  ار  قاتا  لوط  نتفر ،  هار  هب  ینکیم  عورش  لوا  دوشیم .  عورش  هتسهآ 

عورش الاح  ینکیم .  لفق  مهرد  ار  تاناتسد  یاههجنپ  یراذگیم و  تایاهوناز  یور  هب  ار  اهجنرآ  ینیشنیم ، 

هب الامتحا  یاهداد و  هیکت  تاهدش  لفق  مهرد  یاههجنپ  رب  ار  ترس  یاهتسشن ،  تلاح  نآ  رد  هک  ینامز  تسرد  دوشیم . 

کی مرن ،  رایسب  زیچ  کی  یدام ،  ِریغ  ِزیچ  کی  ینکیم  سح  یاهدنام .  هریخ  تایاپ  یهنهرب  جوعم  جک و  ناتشگنا 

یلو یسرتیم  دیآیم .  الاب  تایاهقاس  زا  مارآ  مارآ  ددرگیم و  تاندب  دراو  تایاهاپ  ناتشگنا  کون  زا  قیقر  ِتشحو 

تشحو و ات  ینامب  رظتنم  ینک و  لمحت  دیاب  راچان  هب  یرادن  نتخیرگ  یارب  ار  ییاج  نتفگ و  یارب  ار  سکچیه  نوچ 

 . دریگب رب  رد  ار  تدوجو  رسارس  بارطضا 

یوس هب  تایاهگر  نورد  زا  هک  تسوت  نوخ  یاههرطق  هرطق  هکلب  تسین  یدام  ِریغ  عقاو  رد  هدننک ،  ذوفن  ِدوجوم  نآ 

هرطق تامادنا  مامت  رد  رگید  هیناث ،  دنچ  زا  دعب  تسا .  هتفای  نایرج  دنیاشوخان ،  تاقافتا  یمامت  زکرم  ینعی  تزغم ، 

عمج ترس  رد  تسا  هدروآ  دوخ  اب  هک  یتشحو  بارطضا و  ِسح  هارمه  هب  تاندب  ِنوخ  یمامت  دنامیمن .  یقاب  ینوخ 

 . دنکیم ندش  درس  هب  عورش  ندب  لباقم  رد  و  دوشیم ، 

نزوسنزوس تاتسوپ  دنوشیم .  سحیب  درس و  تاناتشگنا  دوشیم .  زاغآ  تایاهتسد  ناتشگنا  کون  زا  الاح 

هدرک فرصم  لکلا  هزادنا  زا  شیب  هک  ینامز  لثم  دشاب .  هدش  یگهتفر  باوخ  راچد  تانت  مامت  هکنیا  لثم  دوشیم . 

تَرَس رد  تسه  هچره  راگنا .  یرادن  ندب  رد  ینوخ  ینکیم .  ندیزرل  هب  عورش  یوشیم و  درس  نورد  زا  یشاب . 

ندروخ مه  هب  ِموش  یادص  هک  یلاح  رد  دناردب .  ار  اهگر  دهاوخیم  دروآیم .  موجه  تزغم  هب  راشف  اب  نوخ  تسا . 
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زا ار  نآ  دنکیم و  لاغشا  ار  تزغم  مامت  راشف  اب  نوخ  دریگیم .  رُگ  ترَس  ِسپ  یونشیم ،  ار  امرس  زا  تایاهنادند 

رد سوکعم ،  یریسم  رد  تراکفا  الاح  تراکفا ؟ زج  تسه  هچ  رگم  زغم  رد  اما  دزاسیم .  یهت  رگید  زیچ  ره 

یتح الاح  تایاپ .  ناتشگنا  ِکون  ات  دنوشیم ،  شخپ  تایاهمادنا  رساترس  رد  دنباییم .  نایرج  یلاخ  یاهگر 

 . ینک رکف  ترگید  ِتلآ  ره  اب  ای  تاناتشگنا  اب  یناوتیم 

ِندب دوشیم و  راشف  رُپ  مرگ و  ِنینوخ  یوگ  کی  تزغم  دناشوپیم .  ار  تاتسوپ  حطس  یاهلولس  یمامت  تراکفا 

اهتنایب ِیلاخ  کی  زا  ساره  و  بارطضا .  تسا و  تشحو  طقف  دعب  و  شوشغم ،  مهرد و  یراکفا  زا  هتشابنا  تدرَس 

ای دشاپیمورف  تانامشچ  لباقم  رد  تسرد  راگنا  هک  یلاشوپ  یناهج  تسا و  هدوشگ  ناهد  تالباقم  رد  شوالویه  هک 

رد تیانج  هب  ِلیم  ِلثم  دنایانشآ ،  نآ  اب  همه  هک  تسا  هلمح  ِینوریب  ِتارهاظت  رگید  دعب  هب  اجنیا  زا  دزیریمورف . 

 . بیرخت هب  ِلیم  لثم  یلاخ ،  ناتسد 

 . یشاب هدرک  هاگن  تقد  اب  ریقح  یهچضوح  کی  طسو  بآ  یهراوف  کی  تاکرح  هب  یشاب و  هتسشن  هدش  الاح  ات 

یهطقن ات  راشف  اب  دوشیم و  هدیشک  هراوف  ِگنت  ِیزلف  درس و  یهلول  نورد  هب  یراچان  ِرس  زا  هدارایب و  یبآ ،  یهرطق 

تارطق هوبنا  ِنایم  رد  دریگیم .  جوا  راشف  اب  هرطق  دوشیم .  باترپ  الاب  هب  نآ  یهکرحم  یورین  هب  هتسب  یجوا ، 

دسریم و جوا  یهطقن  نآ  هب  هب  هک  نیا  ات  باداش .  تسا و  لاس  مک  راگنا  دسریم .  قمحا  داش و  رظن  هب  رگید ، 

ای هدرک  طوقس  یهرطق  اهنویلیم  نایم  هب  هچضوح ،  نورد  هب  نییاپ  هب  رس  اب  دشکیم و  هَت  شاهکرحم  یورین  ناهگان 

هدیشک هَت  شاهکرحم  یورین  مه  نم  سوباک  کرتخد  دیاش  دازآ .  طوقس  کی  دنکیم .  طوقس  رگید  یهتفرگن  جوا  زونه 

 . منادیمن دشاب . 

طشن ماقاتا  هب  ییاهادص  نآ  میخض  یهدرپ  ِدوپ  رات و  ِنایم  زا  ماقاتا و  یاههرجنپ  زا  یکی  ِنایم  زا  هک  دوب  بشید 

ادیپ یسک  ای  یزیچ  یلو  دش  رتحضاو  اهادص  مدز ،  رانک  ار  هدرپ  راگنا .  دندرکیم  تبحص  مه  اب  رفن  دنچ  درکیم . 

 . درکیم فیرعت  یناسک  ای  یسک  یارب  ار  ییارجام  تشاد ،  ناوج  ییادص  هک  رفن  کی  دوب .  کیرات  اجهمه  دوبن . 

نم لثم  دزیم .  فرح  هجنکش  وجزاب و  نابنادنز و  زا  شاهمه  نوچ  دشاب .  هدش  دازآ  نادنز  زا  هزات  هک  دوب  نیا  لثم 

فارتعا وت  یارب  طقف  ار  زیچهمه  متسه و  مدوخ  ِرگهجنکش  وجزاب و  نابنادنز و  دوخ ،  نم  هک  توافت  نیا  اب  یلو 

 . رگید سکچیه  هن  منکیم و 
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هدینش مهزاب  ادص  یلو  مدرک ،  ناهنپ  وتپ  ریز  ار  مرس  مدرب .  هانپ  ماتخت  هب  مدیشک و  ار  هدرپ  مونشب .  متساوخیمن 

 : درکیم فیرعت  هک  مدینشیم  دشاب ،  هتسشن  مرانک  هک  راگنا  ار ،  درم  ِناوج  یادص  نم  دشیم و 

هک ممهفب  منیبب و  مدنبمشچ  ِنییاپ  زا  ماناوتب  ات  متفرگ  الاب  یمک  ار  مرس  تفگیم  شدندوب .  هدرب  یکچوک  قاتا  هب  رفن  ود 

یزابشقن نارگهجنکش  دوب .  هدیمهف  ار  زیچهمه  و  قاتا ،  طسو  ار  یبوچ  هاتوک  یهیاپراچ  دوب  هدید  و  متسه .  اجک 

 . درکیم افیا  ار  فلاخم  شقن  یرگید  دنک و  مامت  ار  راک  رتدوز  هک  تساوخیم  یکی  دندرکیم . 

 . دشیمن هک  دهد ،  حیضوت  ار  نآ  درکیم  یعس  دوب و  هدش  شراچد  هک  دزیم  فرح  یبصع  یاهلمح  زا  ناوج  یادص 

 : دادیم حیضوت  یراوشد  هب  ناوج  ِیادص  اما  تسین .  حیرشت  لباق  یبصع  یهلمح  کی  هک  متفگ 

یداع تلاح  رد  هک  دیزرلیم  ییاهاج  درک .  ندیزرل  هب  عورش  ماندب  مامت  یتاظحل  یارب  هک  میوگب  ار  نیا  طقف  ”

 .“ تسا نکممریغ  مه  شروصت 

 . دندیزرلیم شایاهلولس  کتکت  یتح . شایاههیلک  هدعم و  ای  شایاههدور ،  دندیزرلیم ،  شایاههیر  امتح  هلب ، 

همادا رگیدکی  اب  ناشیعنصت  نتفر  راجنلک  نارگهجنکش و  یزاب  زونه  یلو  شدندوب  هداتسرف  هیاپراچ  یالاب  ماجنارس 

قلعم قاتا  فک  فقس و  نایم  وا  دوریم و  رانک  شایاپ  ریز  زا  یبوچ  یهیاپراچ  هک  دزرلیم  ردقنآ  ادص  اما  تشاد . 

 .“ داتفا شریگب ،  ودب ،   : ” دوب هتفگ  نارگهجنکش  زا  یکی  هک  دوب  هدینش  ردقنیمه  طقف  دنامیم . 

 . قلطم ِچیه  چیه .  رگید  دعب  و 

 .“ درب ماباوخ  راگنا  مدیمهفن و  چیه  رگید  مدش ،  لو  نم  تفر و  رانک  هیاپراچ  یتقو   : ” داد همادا  ادص 

ندش شوهیب  یارب  دیاش  نوچ  مدش .  شوهیب  تفگن  یتح  باوخ . “  : ” دوب نیمه  هژاو  نیع  نک  رواب  درب !؟ ماباوخ 

هکنیا لثم  دوب .  شالولس  رد  دوب  هدرک  زاب  مشچ  هرابود  یتقو  یلو  منادیمن .  دشاب .  هتشاد  دوجو  دیاب  یدرد  هرخالاب 

 . دشاب هدش  رادیب  ینالوط  یباوخ  زا 
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نوچ دش .  مامت  نارگهجنکش  ررض  هب  الماک  یروص  مادعا  مسارم  نداد  بیترت  ینعی  هجنکش ،  نیا   : ” تفگیم ادص 

طقف متشاد ،  تشحو  نآ  زا  همهنآ  هک  یگرم  مدیمهف   دش .  مرتشیب  تمواقم  گرم و  زا  نم  تشحو  ِنتفر  نیب  زا  ثعاب 

 .“ نیمه طقف  تسا .  باوخ  کی  هیبش  یزیچ 

ینامز ماجنارس  هکنیا  ات  دریگب  جوا  دوش و  هدیشک  هراوف  نورد  هب  اهراب  اهراب و  دیاش  هچضوح  نورد  ِبآ  یهرطق 

چیه رگید  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دنامیم و  یقاب  دکار  هچضوح ،  رد  هرطق  تقو  نآ  دوش .  شوماخ  هراوف  یلیلد  ره  هب 

باوخ لثم  گرم  رگا  اما  ددنگب .  دیاش  ای  دوش ،  کاخ  دیاش  دوش ،  راخب  دیاش  زیچان .  یهرطق  کی  یتح  دوب ،  دهاوخن 

جوا نآ  رد  میاهداد ،  ماجنا  دوخ  یرادیب  ِنامز  کدنا  رد  ام  هک  ییاهراک  الصا  ایآ  یدبا ،  ِباوخ  کی  لثم  دشاب ، 

میاهدیشیدنا هچ  ام  میاهتفگ ،  هچ  ام  میاهدرک ،  هچ  ام  دنکیم  یقرف  هچ  دش ؟ دنهاوخن  رثایب  چوپ و  یگهمه  الثم ،  اهیریگ 

؟

لثم دوب .  دنهاوخن  رثایب  ینعی  هن ،“  ” هک میوگب  تحارص  هب  مناوتیم  مسیونیم ،  وت  یارب  ار  نیا  مراد  هک  نالا  اما 

ار تفیش  نیا  راتسرپ  هدازیلع .  مناخ  یاهتبقارم  ریثات  ای  دشاب  اهوراد  ریثات  دیاش  تسا .  هدش  رتهب  مالاح  هک  هکنیا 

 . مدیدن ای  مدناوخن  ار  شاکچوک  مان  مدناوخ .  شایاهمرس  یوتنام  یور  ِبسچرب  رب  ار  شامسا  میوگیم . 

یعون هب  دیاش  ای  شراک ،  ِعوضوم  طقف  وا  یارب  نم  و  مراتسرپ .  ینعی  دشاب  هدازیلع  مناخ  دناوتیم  طقف  وا  نم ،  یارب 

رود مادم  مدآ  نامشچ  هک  تسه  ییاهتقو  یلو  تسین .  نامکچوک  یاهمان  نتسناد  هب  یزاین  هن ،  شَرَس .  ِدرد 

 ، انشآ یهاگن  نتفای  لابند  هب  سکره .  ای  همه  لابند  هب  اهزیچ .  نیرتیئزج  هب  دننکیم .  هاگن  فارطا  هب  دنخرچیم . 

 . نتخیرگ یارب  ییاج  هن  و  ندینش ،  نتفگ و  یارب  تسه  یسک  هن  راگنا  اما  ناهد .  کی  ای  شوگ  کی  طقف  دیاش  ای 

طابترا وا  اب  مناوتب  دیاش  درک .  مهاوخ  ار  مایعس  امتح  دیایب ،  مایاهوراد  قیرزت  یارب  هدازیلع  مناخ  هک  زورما  اما 

 . منک رارقرب 

نامِهار هک  زور  نآ  ات  لقادح  تسا ،  رتهب  انمتسا  ریبعت  نامه  العف  دشاب .  دناوتیمن  تسین ،  قلطم  یدیماان  نتشون  هن ، 

 . دنادیم هچ  یسک  دوشن ،  مه  دیاش  ای  دوش  متخ   یلپ  ای  یاهناخزپشآ  یاهچایرد ،  هب 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

نوچمه منکیم  سح  یلو  دوکر ،  ای  طوقس  ای  یریگجوا  لاح  رد  متسه ،  دوخ  یگدنز  زا  یاهلحرم  هچ  رد  منادیمن 

باترپ ینشور  رون و  تمس  هب  راب  رگید  دیاش  ات  موشیم  هدیشک  کیرات  گنت و  ییارجم  ِنورد  هب  مه  زاب  یاهرطق 

! مدرگ

هار یتح ،  رفص  یهطقن  هب  ندیسر  ات  هک  منادیم  یلو  تسا  هدمآ  الاب  یکدنا  ماسفن  هب  دامتعا  ِکبرقع  هک  نیا  لثم 

 . مراد شیپ  رد  یزارد 

ناتسبات ٨٨

نم تیرومام  ردب و  هدزیس 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یتاره -  جریا 
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نم تیرومام  اداناک و  رد  وتنوروت  رهش  نیدرورف “  هدزیس  ردب “ هدزیس 

یتاره جریا 

. متسین دلب  مه  ار  شمسر  هار و  ما و  هدرکن  یرگشرازگ “  یرتروپر “  زگره  نم 

. مداتفا هار  مدرک و  لوبق  دشاب ، شدوخ  یاپ  شدب  بوخ و  هکنیا  طرشب  مه  نم  دوب ، هتساوخ  هاگرذگ  ریبدرس 

. بلطم لصا  رس  مورب  میوگب و  ار  هتکن  ود  نیا  نلبق 

بآ هرانک  یاه  رهش  رد  نیدرورف  هدزیس  دای  هب  ارم  و  دوب ، یلاعزارتهب  یمک  اوه  لاس ، نیدنچ  زا  سپ  لاسما  هکنیا 

جیلخ هیشاح  ردانب  اهرهش و  همه  ات  نادابآ  رهش  رد  دور  دنورا  هیلع  اهتنم  زا  هک  تخادنا ، نامروشک  بونج  یاه 

. رتمرگ یمک  هتبلا  …و  تشاد ار  اوه  لاح و  نیمه  نامع ، یایرد  زاغآ  بانیم و  رهش  یالاب  ات  سراف و 

هد زا  شیب  هک  تسا  نیمه  یارب  و  دنرفن . رازه  دودح ۵٠٠  وتنوروت  رهش  یاه  یناریا  یتیاور  هب  هکنیا  رگید  و 

عون دنچ  زا  هک : دراد  دوجو  دننک  یم  فرطرب  ار  اه  یناریا  یاه  یدنمزاین  همه  هک  یشورف  رابراوخ  لصفم  هاگشورف 

هویم و  راب و  هرت  عون  همه  وگیم و  یهام و  تشوگ و  ات  هتفرگ  یکشرز “  هریت و  زمرق  ات  نشور  زمرق  کشرز “ 

رپ مه  همه  و  دنراد . ار  اهشروخ و “… عاونا  نیچ و  هت  ات  بابک  هجوج  عاونا  بابکولچ  عاونا  یناروتسر “  یاه  اذغ 

. دنتسه یرتشم 

. ردب هدزیس  دنورب  هک  دندوب  هداتفا  هار  هوبنا  تیعمج  نیا  زا  یمین  زا  شیب  زورما  و 
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هک تیعمج  همه  نیا  یارب  هن  یلو  تسا  یا  هنومن  رهش  یهافر ، تاناکما  همه  اب  تشدنرد  یاهکراپ  ظاحل  زا  وتنوروت 

هعمج تبسانم “  هب  یمومع  یلیطعت  اب  دوب  هدش  فداصم  و  دندوب . هتساخرب  هدزیس  زیخاتسر  هب  زور  کی  رد  همه 

Good friday بوخ – 

زورما موجه  دح  رد  هن  یلو  دراد  دوجو  بابک  هیهت  یارب B.Q و  یئاهقاجا  هلگ  هب  هلگ  نلومعم  اه  کراپ  رد 

زورما موجه  دح  رد  هن  یلو  دراد  دوجو  لیبموتا  کراپ  یارب  یئاه  هطوحم  هلگ  هب  هلگ  اهکراپ  رد 

اب دنناوتب  مه  دوشب و  ناشبیصن   B.Q یاه قاجا  مه  هک  دندوب  هداتفا  هار  رحس  هلک  زا  اه  یناریا  ناوراک  رطاخ  نیمهب 

. دنروایبریگ کراپ  یاج  کراپ و  نورد  دنورب  لیبموتا 

هدرک دودسم  ار  کراپ  هب  لیبموتا  دورو  رد ِ  سیلپ  نوچ  مدیسرن ، اه  نیا  یودره  هب  مدوب ، هدیبنج  رید  یمک  هک  نم  و 

. مدش هناور  هدایپ  مدروآ و  ریگ  یئاج  کراپ ، زا  رترود  رایسب  راچان  تسا “ رپ  اه  گنیکراپ  تیفرظ  هک  ارچ  دوب “ 

. تسا هتشاد  نینچ  یعضو  وتنوروت  یاه  کراپ  همه  هک  مراد  عالطا  و 

 “ دوبن نتخادنا  نزوس  یارب  یئاج  یلو  مدوب  هتفر  اه  کراپ  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  نم  دوب . هلغلغ  مدش  هک  کراپ  دراو 

 “ درک نهپ  طاسب  یتخردراس  هیاس  ریز  ناوتب  هک  یئاج 

ین ات  هتفرگ  یغاب  هچوک  زا  هدنز  کیزوم  یادص  دمآ و  یم  یراون  یقیسوم  یادص  یعمجو  هورگ  هشوگ و  ره  زا 

. اه نوزیولت  ویدار  ناگدنناوخ  یاه  گنهآ  عاونا  دندروآ و  یم  اج  ار  لاح  هک  یکرت  یدرک و  یقیسوم  زا  یشان ، شان 

. دوب هدرک  هرفسمتا  ود  ار  کراپ  نامسآ  بابک ، دود  وب و  و 

زا هتساخرب  یاه  وب  همه  نیا  زا  مه  مدرک . یم  هانگ  ساسحا  تدش  هب  مه  متشاد ، چیودناس  ما ، یتسد  فیک  رد  هک  نم  و 

. مدش یم  هفالک  متشاد  بابک  عاونا 

زا یکی  هب  ار  مدوخ  مدرک و  هدافتسا  دوب  هداتفا  میاپ  یولج  هک  یپوت  زا  متفرگ و  سکع  رو  نآ  رو و  نیا  زا  یرادقم !!

غاد و بابک  زا  دندرک و  ما  هرخسم  مچیودناس  ندید  درجم  هب  هک  دش  ثعاب  نیمه  و  مدرک . کیدزن  هداوناخ  نارازه  نیا 

. دنتشاذگن ما  هرهب  یب  لاعز ، یور  رب  هدش  هایس  تسوپ  هجوگ 

. تسا هدش  رادفرط  رپ  هتفرگ و  قنور  تسا  یتدم  هک  یکگنس  نان  و 

هچ نیا  هک  مدرک  رکف  و  دوب . غاد  غاد  یسایس  ثحب  زین  مدز  رس  هک  ار  رگید  هداوناخ  نیدنچ  هکلب  هورگ  نیا  اهنت  هن 

. دراد یمن  رب  مه  نامیاه  یداش  زا  تسد  اتح  تسا و  هدش  هتخود  ام  مدرم  تماق  رب  تساهلاس  هک  تسیا  هماج 
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زا مه  ناشرثکا  هک  دراد  دوجو  نیکمن  مادنا و  شوخ  لگشوخ و  رتخد  همه  نیا  وتنوروت  رد  هک  متسناد  یمن  نم 

. هتسارآ هچ  دنا و  هدش  میهف  شنم و  اب  هچ  هک  ینارسپ  دنتسه و  اههاگشناد  رترب  نایوجشناد 

صوصخب اه و  یناریا  یداش  یاه  زور  زا  تشاد  هقالع  هک  یدح  رد  مدرک و  زاب  ار  تبحص  رس  اه  سیلپ  زا  یکی  اب 

. مدرک فیرعت  شیارب  دنا  هدرک  ریخست  ار  کراپ  هک  یئاه  یناریا  هوبنا  نیدرورف و  هدزیس  زا 

رد زین  ار  ملبیموتا  مدوب و  هتسخ  رایسب  هک  نم  دناشک و  یم  ازارد  هب  ار  ثحب  شنشور  باوج  هک  درک  حرطم  یلاوس 

ار شباوج  تسرد  درک . یم  مرت  هتسخ  یلیخ  دوب و  مه  یئالاب  رس  تشگ  زاب  ماگنهب  هک  مدوب  هدرک  کراپ  رود  یئاج 

. مدادن

نیئاپ ناشناناوج  و  دنا ، هدرک  لیصحت  مارآ و  نارذگ و  شوخ  یتلم  هک  دنفورعم  سیلپ  هرادا  رد  هک  یئاه  یناریا  “ 

…“ دنراد لکشم  سیلپ  اب  یدماشیپ  ره  رد  ناریا  رد  ارچ  دنراد ، ار  فالخ  لامعارامآ  نیرت  

مدوبن و هتسخ  الاح  منکن  کراپ  رود  همه  نیا  موشب و  کراپ  دراو  لیبموتا  اب  نم  هک  دیدوب  هداد  هزاجا  امش  رگا  “ 

 “ مداد یم  حیضوت  لماک  ار  شتلع  تیارب 

“ ؟  یا هدرک  کراپ  اجک  رگم  “ 

…“ دسر یمن  اجنآ  هب  بابک  یوب  هک  یئاج  “ 

“ تفگ دیدنخ و 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

! ” یا هدرک  کراپ  رود  یلیخ  سپ  “ 

زبس ضغب  اولب –  لاس 
تشهبیدرا ١٣٨٩ ولماش -  یرهپس  همیهف 

درذگ یمن  یلو  زور ، دنچ  دوش  یم  مناد  یمن  درذگب  هک  بشما 

! میدرک یم  ار  نامیگدنز  میتشاد  ام 

هک دوب  یفیثک  کچوک و  یاه  هبرگ  رکف  هب  تشگ و  یم  رب  هناخ  هب  تفر و  یم  هاگشناد  هب  زور  ره  نیسح “ ”

Fast Foodsو اهدوف –  ” تسف  هسوسو “  اب  هزرابم  رکف  هب  تشادن . ناشتسود  وا  هزادنا  هب  ایند  نیا  رد  سکچیه 

یور دیاب  مک  مک  هکنیا  شمرت و  نایاپ  تاناحتما  رکف  هب  دنک . رتمک  ار  شنزو  دیاب  هکنیا  اه و  ینیریش  اه و  یبرچ 

. دش یم  فیرعت  اجنیمه  اعطق  هک  یا  هدنیآ  رکف  هب  دتسیاب و  شدوخ  هنادرم  یاهاپ 

! میدرک یم  ار  نامیگدنز  میتش  اد   ام 

هنارتخد یایند  درخب و  دیاب  هک  دوب  ییاهسابل  رکف  هب  تشگ و  یم  رب  هناخ  هب  تفر و  یم  هسردم  هب  زور  ره  ایحم “ ”

یاه  y اه و  x رکف هب  دوب ، شلاس  رخآ  تاناحتما  رکف  هب  دنشاب . گنهامه  مه  اب  دیاب  هشیمه  هک  شیاهلدم  اهگنر و 

کش یب  هک  یا  هدنیآ  رکف  هب  درک و  یم  ادیپ  شخب  تذل  یرورغ  اب  ار  اهنآ  تیوه  هشیمه  وا  هک  یتالداعم  لوهجم 

. دش یم  فیرعت  اجنیمه 

! میدرک یم  ار  نامیگدنز  میتشاد  ام 

فرظ هنادنمزوریپ ، هدشن ، فاشتکا  ورملق  کی  حتف  رورغ  اب  بش  رهظ و  متفر و  یم  ما  هناخزپشآ  هب  زور  ره  نم “ ”

مدوب و ما  هتفه  رخآ  ینامهیم  رکف  هب  متسش و  یم  سابل  متسشن … یم  هرفس  رب  متفرگ و  یم  تسد  رد  ار  مدیدج  یاذغ 

طقف مدناوخ . یم  همانزور  باتک و  هتخومآ ، شناد  کی  ناونع  هب  مردام  هرمزور  یگدنز  اب  زیامت  حطس  نیرتالاب  رد 
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رد یدازآ  هریاد  هک  تشاد  یطابترا  هچ  نم  هب  الصا  دروخب ! ناکت  ما  هبرف  مارآ و  یگدنز  رد  یزیچ  هکنآ  یب  نیمه !

یرسمه دوجو  نمی  هب  نام  هناخ  یمیمص  کچوک و  ورملق  رد  هک  نم  تسا ؟ رتم  دنچ  شعاعش  ایند  هشوگ  نالف 

کی یاذغ  هریج  هک  دوش  یم  دلوتم  یکدوک  رت  فرط  نآ  نابایخ  دنچ  هک  دراد  یطبر  هچ  نم  هب  مدوب . دازآ  شیدنادازآ ،

نم تشاد ؟ یطابترا  هچ  نم  هب  اهنیا  ام ! نموم  فیرش و  هیاسمه  زور  کی  یاذغ  هریج  اب  دنک  یم  یربارب  شلاس 

یدازآ و هیاپ  نالف  هک  تشادن  یطابترا  چیه  نم  هب  مدوب و  نامدوخ  یگدنز  هناقشاع  راقواب و  ابیز ، یانب  یاشامت  ریسا 

… دوش یم  لزلزتم  دسوپ و  یم  دراد  یتسه  زا  هشوگ  نالف  رد  رشب  قوقح 

! میدرک یم  ار  نامیگدنز  میتشاد  ام 

یگدنز ام ، بیرفلد  مارآ و  یاه  یگدنز  تازاوم  هب  هک  میدرک  یمن  رکف  ناممادکچیه  هن … نم و  هن  ایحم ، هن  نیسح ، هن 

ام  ” هک میتسناد  یمن  زونه  اهزور  نآ  تسیراج . نامیایند  هشوگ  هشوگ  رد  زین  یرگید  دنموزرآ  ناوج و  یاه 

. دوب کچوک  یلیخ  زونه  نامیایند  و  میرامشیب “

! میدرک یم  ار  نامیگدنز  میتشاد  ام 

اب ار  راهب  هک  میدوب  هدرک  تداع  ام  دندرک و  یم  روبع  ام  زا  دوخ  یرارکت  یگشیمه و  رارکت  راد  ریگ و  رد  اهلصف 

. میشاب هتشاد  تسود  ار  شیاوه  لاح و  میسانشب و  ششخب  حرف  ابیز و  یزبس 

هب ما  هناخ  هناخزپشآ و  هرتسگ  زا  ار  متاحوتف  ورملق  مهاوخ  یم  هک  متفایرد  متخیرگ و  ما  هناخزپشآ  زا  نم  هک  دوب  راهب 

! منک حتف  ار  ایند  مناشکب و  نوریب 

اذغ تفر  شدای  یتح  هاگهگ  درک و  اهر  ار  شکچوک  یاه  هبرگ  دز و  ایرد  هب  ار  شلد  هرابکی  نیسح  هک  دوب  راهب 

. دش زبس  هرابکی  هب  شنامشچ  ناوج  هایس و  کمدرم  درک و  مگ  ار  شتاناحتما  خیرات  دورب و  شسالک  هب  دروخب و 

یلاش اب  ار  شگنر  شوخ  یاهسابل  درک و  مگ  ار  شا  یگنر  هناکدوک  یایند  رگید  دیباوخ و  بش  کی  ایحم  هک  دوب  راهب 

یاهلاس دندوب و  شتایضایر  باتک  زا  جراخ  هک  دبایب  ار  ییاه   y اه و  x تیوه ات  داتفا  هار  دز و  قاط  ایر  یب  زبس و 

. دندروخ یم  کاخ  لاس 

! درک زبس  ار  ام  هک  دوب  راهب  ریصقت  شا  همه  دوب ! راهب 

شیاهمدآ ایحم  نیسح و  نم و  طقف  رگید  هک  یگنرشوخ  زبس و  یایند  هب  میتسب  لد  میدرک و  مگ  ار  نامزور  بش و 

یب ار  ام  زا  رفن  نارازه  بلق  بش  ره  زور و  ره  هک  میدوب  هدش  یتقادص  بوذجم  دوب . هدش  رامشیب  نامیایند  میدوبن .
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همه ام  دز . یم  دنویپ  مه  هب  هتفگان  یمالک  زبس و  یهاگن  اب  اهنت  میونشب  مه  زا  یمالک  مینادب و  مه  زا  یمان  هکنآ 

یور رب  نامیاه  هناخ  ات  داتس  رهمرپ  زبس و  یاهریسم  رد  هتخانشان  یقشع  ناجیه و  زا  بش  ره  میدوب و  هدش  قشاع 

هدش یلیدب  یب  زبس  راهب ، نآ  رد  ردقچ  میدیراب و  یم  هناقشاع  مه  دنتشادن  نامتسود  یتح  هک  ییاهنآ  تروص  رس و 

… میدوب

… درذگب ام  رب  یلاس  هکنآ  یب  میدش ، یم  گرزب  میتشاد  یروآ  ماسرس  تعرس  اب  همه  ام  دنتشذگ و  یم  ام  زا  اهزور 

ناتسبات زاغآ  تسا و  راهب  نایاپ  دادرخ  هک  میدوب  هدرک  شومارف  ام  و  رگید ، دوش  یم  مامت  زور  کی  یلصف  ره  اما 

هناملاظ یقطنم و  مظن  ایند  هک  میدرک  شومارف  مینک . فقوتم  راهب  رد  ار  ایند  دبا  ات  تسا  رارق  میدرک  نامگ  راب . شتآ 

نیا هک  هنوگنآ   - دشاب و هدمآ  نامغارس  هب  یشومارف  هکنیا  هن  تسا . هناگیب  ساسحا  بلق و  اب  هک  دنک  یم  لابند  ار  یا 

ار تیعقاو  هک  میشاب  هدش  یبیرفلد  باذج و  یزاب  ریگرد  دنیوگ - یم  نام  ینابصع  یاهرتگرزب  زا  یخرب  اهزور 

رامشیب و ردقنآ  میدوب و  هدرکن  شا  هبرجت  زور  نآ  ات  هک  میدش  یراهب  راچد  ام  هن ! میشاب . هدیعلب  هدوب  هچنآ  زا  رتگرزب 

ار ناتسمز  زییاپ و  ناتسبات و  میهاوخب  هکنیا  هن  مینک ! فقوتم  راهب  رد  دبا  ات  ار  ایند  میتسناوت  یم  هک  میدوب  نابرهم 

دنشیدنا یمن  ام  دننام  هک  ییاهنآ  یمامت  دادعت  هب  هک  میتسناد  یم  میدوب و  هتفریذپ  ار  اهنآ  ریزگان  رذگ  ام  هن ! مینک . دوبان 

. مینک شا  یزبسرس  راهب و  قشاع  ار  همه  میتساوخ  یم  طقف  ام  اما  دراد . دوجو  زین  لصف 

نامدرس ام  هک  دوب  ناتسبات  هدننازوس  هلچ  تسرد  مینک و  شوماخ  ار  نامناتسمز  یاهیراخب  میدرک  شومارف  ام  راهب  نآ 

دوب نامدرس  همه  تسا ! هدش  زاغآ  اولب  لاس  هک  میتفایرد  دمآ و  ناممشچ  هب  اهیراخب  خرس  هلعش  ناهگان  میدیزرل و  دش ،

دوب هدش  اولب  مینامب . راهب  راظتنا  رد  نام  یاهیراخب  رانک  رد  هرابود  ام  ددرگرب و  بقع  هب  نامز  میتساوخ  یم  راگنا  و 

یاهیگدنز تازاوم  هب  هک  یرگید  دنموزرآ  ناوج و  یاهیگدنز  تسکش و  یم  یرگید  زا  سپ  یکی  هک  ییاه  ضغب  و 

ار ایند  هنادالج  محر و  یب  مظن  اب  ام  نداتفارد  هنیزه  دندز و  یم  خی  ناتسبات  نآ  یناهگان  یامرس  زا  ام  بیرفلد  مارآ و 

هب زورید  ات  هک  میتخانش  یم  ار  یا  هتخانشان  یاهمدآ  دش . یم  رترامشیب  زور  ره  نامرامشیب  یایند  دنتخادرپ . یم 

. دنتشاد وزرآ  دندرک و  یم  یگدنز  ام  تازاوم 

شونایک هک  میتسناد  یم  هن  میدوب و  هدینش  ار  ناکشا  مان  هن  ار ، ناوج  بارهس  هن  میدوب و  هدید  ار  ادن  هن  زورید  ات 

نوریب هک  اهنآ  دش و  یم  رترامشیب  زور  ره  نامیایند  دنز . یم  دایرف  شزاس  اب  ار  شیاه  یگتسخلد  هک  تسا  یرسپ 

دنتشذگ یم  اهزور  میوش . یم  مک  میراد  ام  دنا و  هتفرگ  هناشن  ار  ام  هک  دندرک  یم  نامگ  دندوب  ام  زبس  یایند  هریاد  زا 
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. میوش گرزب  میشکب و  دق  اهزور  زا  رذگ  اب  هک  میتفرگ  دای  مینامن . اج  اهنآ  رد  میرذگب و  اهنآ  زا  هک  میتخومآ  زین  ام  و 

یب عاجش و  میشخبب . هرابود  ناج  اهیزبس  هب  ات  یتصرف  ره  لابند  هب  دوب … هدش  زورید  اب  توافتم  نامیایند  الاح 

… تفرگ ارف  ار  ام  هک  دوب  یقشع  یاه  تیصاخ  اهنیا  میدش و  اباحم 

… تسا هدنام  رگید  یراهب  زاغآ  ات  تعاس  دنچ  اهنت  منک . یم  هاگن  ار  تعاس 

رگید هک  تسا  هام  هن  منک . یم  لمح  دوخ  اب  ار  یا  هتفکشن  ضغب  هک  تسا  هام  هن  نم  دیآ و  یم  راهب  دراد  هرابود 

هب ارم  یگنر  یاهلفلف  رگید  دنا . هتفر  رتارف  هناخزپشآ  یاهراوید  زا  میایند  یاهزرم  ما . هتفرن  ما  هناخزپشآ  هب  هناقشاع 

، هانگ یب  هناموصعم و  هک  متفا  یم  ما  هدیدن  ناتسود  دای  هب  زیگنا  برط  داش و  یاهینامهیم  همه  رد  دنروآ و  یمن  دجو 

. دندرک تخادرپ  ار  میاه  یگرمزور  هب  نم  یاه  یگتسبلد  هنیزه 

ندیسر یارب  و  دربب ! تشهب  هب  دوخ  اب  روز  هب  ار  همه  دهاوخ  یم  هک  متسه  نامنموم  فیرش و  هیاسمه  نارگن  الاح 

. دتسرف یم  تنعل  ام  یابیز  زبس و  ریسم  رب  دنک و  یم  روبع  اه  خالگنس  زا  شتشهب  هب 

زونه هک  زونه  دننز و  یم  مهب  ار  شلاح  اهدوف  تسف  رگید  تسا . هدرک  شومارف  ار  شیاه  هبرگ  هک  تسا  هام  هن  نیسح 

یم رکف  یا  هدنیآ  هب  اهزور  نیا  هک  منک  یم  نامگ  نم  و  تسا . هدرک  بجعتم  ار  همه  هک  دراد  یا  هتفکشن  ضغب  تسا 

! دوش یمن  فیرعت  اجنیا  رگید  اعطق  هک  دنک 

هن وا  دشیدنا ! یمن  شتایضایر  باتک  زیگنا  لالم  یرارکت و  تالداعم  هب  اهنت  رگید  اما  دور  یم  هسردم  هب  زونه  ایحم 

گنهامه و یایند  هک  تسا  هام  هن  دنک ؟ لح  دیاب  هنوگچ  ار  بیهم  هنالداعان و  هلداعم  نیا  دنک  یم  رکف  هک  تسا  هام 

موجه رد  وا  منیب  یم  هک  یتقو  دریگ  یم  ما  هیرگ  نم  تسا و  هدش  هرصاحم  یندشن  رارکت  یزبس  رد  شگنر  شوخ 

دراد ایحم  منک  یم  ساسحا  اهزور  نیا  نم  تسا و … هدنام  زبس  هناتخسرس  یناوج  عونتم  هدنزرس  داش و  یاهگنر 

! دوشن فیرعت  اجنیا  رگید  دیاش  هک  دنک  یم  میسرت  ار  یا  هدنیآ 

… تسا هدنام  راهب  هب  رگید  تعاس  دنچ  اهنت 

هک ییاه  هزبس  مامت  یزبس  هب  هدش و  لامدگل  یاه  هزبس  مامت  یرامشیب  هب  میا  هتخادنا  یا  هزبس  لاسما ، نیس  تفه  رد 

ناش هرهچ  تسا و  زبس  ناشیاه  هشیر  دنا ، هدرکن  سمل  ار  رون  شبات  هک  تساههام  ناشراصح  هدولآ  نفع و  یاوه  رد 

تسا لاس  ره  زا  رتزبس  نام  نیس  تفه  لاسما  یلاخ ! ناشاه  هناخ  مرگ  زبس و  یاه  هرفس  رانک  رد  ناشیاج  درز و 

. لاس ره  زا  رتدرز  ناملد  اما 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

… دتفا یم  قافتا  رگید  تعاس  دنچ  ات 

! مشاب شرظتنم  دیاب  هنوگچ  مناد  یمن  هک  ار  یراهب 

… دوش یم  کیدزن  دراد  دنک . رت  فیطل  ار  اوه  دیایب و  راهب  ات  مرظتنم  نم  تسا و  هدش  نیگنس  ایند  یاوه  رخاوا  نیا 

راظتنا رد  هک  ییاهنآ  همه  هب  شکشیپ  دنبات و  یمن  رب  ار  شزبس  گنر  یتح  هک  ییاهنآ  همه  هب  شکشیپ  راهب  نیا 

! دنا هزات  ییاوه 

Greenvoice تیاس : زا 

یسومان یاه  لتق  تراکب و  هدرپ  یوبات 
تشهبیدرا ١٣٨٩ ینامحر -  مارهب 

یدازآ اتح  هک  یعماوج  رد  دنرامش . یب  هعسوت  لاح  رد  هدش و  هتشاد  هگن  بفع  عماوج  رد  هژیو  هب  یعامتجا  یاهوبات 

یاهرطنراهظا اه  نآ  ندوب  طلغ  ای  تسرد  دروم  رد  دنریگ و  یم  رارق  دقن  دروم  اهوبات  نیا  دراد  دوجو  یدنب  مین  یاه 

رد اما  دشاب . هتشاد  اه  نآ  هرابرد  یا  هناهاگآ  تسرد و  تواضق  دناوتب  هعماج  یمومع  راکفا  ات  دوش  یم  فلتخم 

ار اهوبات  دقن  تارج  یسک  اهنت  هن  دراد  تیمکاح  نآ  رد  یدبتسم  یعاجترا و  تموکح  هک  ناریا ، نوچمه  ییاهروشک  

اهوبات راو و  هفارخ  یاه  تنس  رب  یرایسب  ساسا ، نیا  رب  تسا . نیرفآ  هفارخ  زاسوبات و  تموکح  دوخ  هکلب  درادن ،

. دنتسرپ یم  ار  اه  نآ  دننک و  یم  یراشفاپ 

یکی هک  یناریا ، هعماج  رد  تراکب  هدرپ  تمالس  هب  طوبرم  یاه  سرت  اه و  شیوشت  هب  دوش  یم  شالت  هتشون  نیا  رد 

دقن دروم  تسا ، هداوناخ  رد  هعماج و  رد  اه  نز  هیلع  تنوشخ  تالالتخا و  یناسناریغ و  طباور  زورب  مهم  لماوع  زا 

یبهذم و یاه  تنس  همادا  رب  هوالع  اه ، تنوشخ  اه و  سرت  نیا  ام ، هعماج  ینونک  طیارش  رد  دریگ . رارق  یسررب  و 

یارب هژیو  هب  ینیگنس  رایسب  یاضف  هدش ، نیجا  زین  یمالسا  تموکح  نزدض  نیناوق  اب  لاح  نیع  رد  یرالاسدرم ،

هیلع هزرابم  اه و  تنس  نیا  هبناج  همه  دقن  یرگنشور و  زج  هب  تیعضو  نیا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ناوج  نارتخد 
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هار هعماج  رد  لومش  ناهج  یناسنا  یاه  شزرا  یرشب و  شناد  هعسوت  ناسنادض و  نزدض و  یمالسا  تموکح 

. درادن یرگید 

یگرکاب رب  رارصا  تسا . تراکب  سکس و  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنراد  دوجو  یدایز  یاهوبات  ناریا  لثم  یا  هعماج  رد 

یم بوسحم  مرج  یسنج  طباور  رد  یدازآ  هلمج  زا  هک  یا  هعماج  رد  یتسرپ  سومان  یبهذم و  تاداقتعا  ساسارب 

لح ار  یلکشم  دناوت  یم  یرالاسدرم ،»  » و بهذم »  » و تراکب » «، » ینمادکاپ  » ایآ دریگ . یم  ینابرق  هراومه  دوش ،

؟ دنک

هرکاب بصعتم و  یدارفا  یبهذم ، نارتخد  هک  دننک  روصت  نینچ  نیا  دنهاوخ  یم  یخرب  ای  دوش و  یم  روصت  هنوگ  نیا 

ات دنریگب  ار  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  یولج  یگدنز  رساترس  دنا  هتسب  دهع  دوخ  اب  هک  دنتسه  ییارگ  نورد  یاه 

یشک تضایر  لطاب و  تاروصت  نینچ  المع  دنشالت  رد  ناریا ، رد  ناناوج  دیدج  لسن  هک  یلاح  رد  دنورب . رهوش  هناخ 

دوخ بهذم  زا  یفرح  دنوش و  یم  رهاظ  هعماج  رد  نردم  یرهاظ  اب  دنرت و  هاهاگآ  نارتخد  نیا  دنهد . رییغت  ار  یسنج 

زا یهاگآ  اب  دنهد و  یمن  یتیمها  یرالاسدرم  یبهذم و  تافارخ  هب  هک  دنتسه  یدایز  یاه  نز  نیاربانب ، دننز . یمن 

جاودزا زا  لبق  یسنج  طباور  زا  نییاپ  نینس  رد  یسنج  طباور  ضراوع  یتبراقم و  یاه  یرامیب  یریگشیپ  یگنوگچ 

هک نیا  رب  هوالع  نیاربانب ، تسا . هدش  مک  ناش  یناسنا  یاه  شزرا  زا  یزیچ  دننک  ساسحا  هک  نیا  نودب  دنرب ، یم  تذل 

هدرپ اتح  هک  یا  هرود  رد  مه  نآ  تسا  ییارگ  سپاو  یمیدق و  تراکب » هدرپ  دوخ و  تیسنج  زا  تظفاحم   » رب رارصا 

. تسا هدش  ناهج  فلتخم  یاهروشک  رازاب  دراو  زین  نازرا  تمیق  اب  هدامآ  هریغ  ینپاژ و  ینیچ و  یعونصم  تراکب 

هدرپ نتشادن  مرج  هب  یرامش  یب  نارتخد  هکلب  تسا ، وبات  کی  تراکب  هدرپ  اهنت  هن  ام ، روشک  رد  زونه  هنافساتم 

دشک یم  قالط  هب  ناشراک  یسورع  لوا  بش  رد  یجوز  ای  دنسر و  یم  لتق  هب  یباوج  لاوئس و  چیه  نودب  تراکب 

هارمه هب  یشکدوح  تراکب ، هدرپ  یگدید  بسآ  ای  و  تسا . هدشن  یراج  وا  زا  ینوخ  هرطق  یباوخ  مه  زا  سپ  هک  نوچ 

نآ ناموت  رازه  دنچ  اب  دوش  یم  هک  تسوا  تراکب  هدرپ  رد  رتخد  کی  فرش »  » ندوب و کاپ » هناشن « زونه  دراد .

 … درک میمرت  هرابود  ار 

هب تسا  ینانوی  هژاو  کی   Hymen دناشوپ . یم  ار  نژاو  هناهد  زا  یتمسق  ای  مامت  هک  تسا  ییاشغ  تراکب  هدرپ 

ناینانوی تسا . هدش  هتفرگ  هیراع   God Hymen ناینانوی یسورع  جاودزا و  ههلا  مان  زا  هک  هدرپ  ای  تسوپ  یانعم 

، دندرک یم  هدافتسا  دراکیرپ ،)  ) دنک یم  هطاحا  ار  بلق  هک  یا  هدرپ  هلمج  زا  اه  هدرپ  عاونا  یارب  هژاو  نیا  زا  ناتساب 
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اقیقد تسا و  یسنج  مادنا  یجراخ  شخب  تراکب ، هدرپ  دیدرگ . دودحم  تراکب  هدرپ  هب  نآ  دربراک  نامز ، تشذگ  اب  اما 

. دراد رارق  نژاو  هناهد  یدورو  رد 

هک یلاح  رد  تسا ، خاروس  نودب  ناشتراکب  هدرپ  رگید  یضعب  دنرادن ، تراکب  هدرپ  دازردام  نارتخد  یضعب  اتح 

زا ات  دشاب  زاین  کشزپ  کمک  هب  نآ ، ندرک  هراپ  یارب  تسا  نکمم  هک  دنراد  یمیخض  رایسب  یاه  هدرپ  رگید  یخرب 

نیلوا یط  ناکشزپ ، هتفگ  هب  دنمان . یم  هدرپ  ندیرب  ار  هویش  نیا  دوش ، یریگولج  یسنج  طابترا  ماگنه  رد  درد  زورب 

ایند هب  یدازون  نز ، هک  ینامز  ات  ابلاغ  دوش ، یم  میسقت  هعطق  دنچ  هب  هدش و  هراپ  اج  دنچ  رد  تراکب  هدرپ  لوخد ،

هک یتروص  رد  دنسر ، یم  غولب  نس  هب  هک  ینارتخد  رد  تشاد . دهاوخ  دوجو  نژاو  هناهد  رد  هدرپ  هدنام  یقاب  دروایب 

یاهدرد زورب  ثعاب  هجیتن  رد  دوش  جراخ  دناوت  یمن  هدش و  عمج  نآ  تشپ  یگدعاق  نوخ  دنشاب ، هتسب  هدرپ  یاراد 

نوخ هدرپ ، حطس  رد  یشرب  داجیا  یحارج و  لمع  یط  ات  دننک  هعجارم  رتکد  هب  دیاب  دارفا  هنوگ  نیا  ددرگ ، یم  دیدش 

. دوش جراخ  نآ  زا  یگدعاق 

. دشاب ندز  لوگدوخ »  » کی طقف  دناوت  یم  لمع  نیا  ماجنا  نیاربانب ، تسین . میمرت  لباق  یکشزپ  رظن  زا  تراکب  هدرپ 

دناوت یمن  هرابود  دوش  یم  هراپ  یتقو  تسا . یطاخم  تفاب  کی  درادن ، قورع  هک  نوچ  تسین  میمرت  لباق  تراکب  هدرپ 

ات دننک  یم  رت  گنت  ار  نآ  یمک  دنهد  یم  ماجنا  تراکب  هدرپ  میمرت  هرابرد  ناکشزپ  هک  یراک  ددرگرب . شلوا  لکش  هب 

یم تقد  یمک  اب  دهدب  یهاوگ  تسا  رارق  هک  ینوناق  کشزپ  ساسا ، نیا  رب  دشاب . هتشاد  یزیرنوخ  یدعب  یکیدزن  رد 

هتشاد یزیرنوخ  یسورع  بش  رد  هک  دنک  یم  شوخ  لد  نیا  هب  طقف  درف  نیاربانب ، تسا . مولعم  میمرت  یاج  هک  دنیب 

. دنک یم  داجیا  یزیرنوخ  دوش و  یم  هراپ  هرابود  هدش  هتخود  هک  یلحم  نامه  دوش و  یم  گنت  نوچ  دشاب ،

کشزپ و هب  یزاین  دیاش  تسا ، هدش  اهالاک  رازاب  دراو  ینازرا  تمیق  اب  زین  فرصم  راب  کی  تراکب  هدرپ  هک  نونکا 

ناسورعون یارب  یعونصم  یگرکاب  هدرپ  هضرع  اب  ینیچ  تکرش  کی  دنامن . یقاب  تراکب  هدرپ  میمرت  یارب  یحارج 

دوز  » یناملآ همانزور  شرازگ  هب  تسا . هتخیگنارب  ار  روشک  نیا  راک  یبهذم  هظفاحم و  نارادمتسایس  مشخ  یرصم ،

نآ هضرع  اما  تسا ، غاد  اقیرفآ  رد  یعونصم  یگرکاب  هدننک  هضرع  ینیچ  یاه  تکرش  رازاب  گنوتیاست ،» هچیود 

خیش دنا . هدش  نآ  شورف  تیعونمم  ناهاوخ  یرصم  راکهظفاحم  نارادمتسایس  تسا . هدش  زیگنارب  ثحب  رصم  رد 

رد الاک  نیا  هضرع  هک  تسا  دقتعم  نیملسملا ،» ناوخا   » یمالسا بزح  هرفن  نویسکارف ٨٨  وضع  رکسع ، دجاس 

یاملع زا  یکی  تسا . روآ  مرش  تلود  یوس  زا  نآ  تیعونمم  مدع  دوش و  یم  نانز  رت  شیب  هسوسو  بجوم  رصم ،
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زا یسنج ، شزیمآ  هک  تسا  هدرک  دیکات  هدش و  یعونصم  یگرکاب  هدرپ  ناگدننکدراو  تازاجم  راتساوخ  زین  یمالسا 

. تسا زاجم  جاودزا  زا  سپ  اهنت  مالسا ، رظن 

رد فلتخم  تالوصحم  ناگدننکدیلوت  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  نیچ  تشون : بلطم  نیا  نایب  اب  راوجلا  یربخ  هاگیاپ 

هدیمان فرصم » راب  کی  تراکب  هدرپ   » ار نآ  هک  هدرک  دیلوت  یعونصم » تراکب  هدرپ   » اریخا تسا ، ناهج  رسارس 

شیب دنیوگ ، یم  یعونصم  یالاک  نیا  ناگدننکدیلوت  تسا . رالد  دودح ١۵  الاک  نیا  زا  کی  ره  تمیق  دوش  یم  هتفگ  دنا .

… هدرک لابقتسا  لوصحم  نیا  زا  یمالسا  یبرع –  یاهروشک  نیرت 

هدرپ هدوب و  هرکاب  جاودزا  ماگنه  هب  رتخد  هک  دراد  تیمها  یلیخ  هلاسم  نیا  هدنام  بقع  یعاجترا و  یاه  گنهرف  رد 

یلاح رد  تسا . هتشادن  یسنج  طابترا  جاودزا  زا  لبق  یو  هک  تسا  ینعم  نیدب  هدرپ  عماوج ، نیا  رد  دشاب . هتشاد  تراکب 

طابترا نتشاد  زا  لبق  ار  هدرپ  نیا  نانز ، رت  شیب  اریز  تسا . یعقاو  تراکب  یارب  یفیعض  هناشن  تراکب  هدرپ  هک 

یخرب رثا  رد  الثم  یسنجریغ ، عیاقو  رد  ای  یتشادهب ،) راون  یعون   ) سکپمات زا  هدافتسا  یئاضرادوخ ، رثا  رب  یسنج 

. دنهد یم  تسد  زا  ثداوح ،

زا لبق  رتخد  ایآ  هک  دنک  نییعت  دناوت  یم  یسک  هچ  تراکب  هدرپ  نتشاد  دوجو  اب  اتح  هک  تساج  نیا  مهم  لاوئس  اما 

. دشاب درف  ندوب  هرکاب  رب  یلیلد  دناوت  یم  یسورع  بش  رد  یزیرنوخ  ابلاغ  ریخ ؟ ای  تسا  هتشاد  یسنج  هطبار  جاودزا 

مدع ای  نز و  شمارآ  لیلد  هب  هلمج  زا  هک  ارچ  تسا . هدش  در  یکشزپ  تاعالطا  طسوت  هیرظن  نیا  هک  یتروص  رد 

یرارقرب یاه  هار  نیا ، رب  هوالع  دشاب . هتشادن  دوجو  دناوت  یم  یزیرنوخ  نیا  دازردام ، روط  هب  تراکب  هدرپ  دوجو 

یاه هار  زا  تراکب  هدرپ  ظفح  اب  دناوت  یم  رتخد  هکلب  تسین ، نژاو  هب  درم  یلسانت  تلآ  لوخد  طقف  یسنج  طابترا 

لمع اب  ندوب ، هرکاب  هب  رهاظت  یارب  تراکب  هدرپ  ندش  هراپ  دوجو  اب  اتح  ای  دشاب و  هتشاد  یسنج  طابترا  فلتخم 

دناوت یمن  امومع  تراکب ، هدرپ  دوجو  مدع  ای  دوجو  لیلد  نیمه  هب  دنادرگرب . لوا  تلاح  هب  هرابود  ار  نآ  یحارج ،

دننام یروشک  رد  صوصخ  هب  نادرم  دنسپ  هرکاب  شرگن  هک  نیا  هتبلا ، دشاب . درف  یگرکاب  نییعت  یارب  یربتعم  کردم 

یتنس رکفت  زا  یشان  دنا ، هتشاد  یسنج  طابترا  جاودزا ، زا  شیپ  ناشدوخ  ابلاغ  هک  دوش  یم  دیلوتزاب  یلاح  رد  ناریا ،

، دشاب هتشاد  یصقن  رگا  تسا ، هدیرخ  هک  ار  ییالاک  دنک  یم  روصت  یتنس  درم  یعماوج  نینچ  رد  تسا . هعماج  رب  مکاح 

نینچ زین  یتموکح  یاه  ناگرا  نیناوق و  دراد و  دوجو  هعماج  راشقا  همه  دزن  رد  یرکفت  نینچ  دهد . سپ  ار  نآ  دیاب 

رکفت نینچ  مه  اه و  نآ  نیناوق  اه و  تموکح  طسوت  هک  یعاجترا  یرکفت  تسا . هدرک  تیوقت  شیپ  زا  شیب  ار  یشیارگ 
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. ددرگ یم  دیلوتزاب  یرشب  هعماج  زا  یرایسب  رد  یرالاسدرم 

. دهد یم  تسد  زا  لماک  روط  هب  ار  دوخ  ییالاک  شزرا  رگید  دشاب ، صقان  رگا  هک  تسا  یا  هیامرس  تراکب  هدرپ 

ای دزادنا و  رود  هب  ار  نآ  دیاب  ای  الاک  بحاص  تسا ، هدش  بارخ  نیاربانب ، تسین  لوا  تسد  یالاک  کی  الاک ، نیا  رگید 

یم تشاد و  رایتخا  رد  هک  ار  هچ  نآ  ره  یوق  سنج  دمآ ، دوجو  هب  تیکلام  هب  شیارگ  هک  ینامز  زا  عقاو  رد  دنک . دوبان 

هب درم  لاوما  هرمز  رد  فیعض  سنج  هباثم  هب  زین  نز  دروآرد . دوخ  تیکلام  هب  دوش ، بحاصت  روز  هب  تسناوت 

رب تیکلام  دننام  دیلوت ، یارب  نیمز  رب  تیکلام  دننام  دیلوت ، یارب  یسنج  ناونع  هب  ار  نانز  نادرم  بلغا  دمآ . رامش 

یم راصح  دوخ  نیمز  هناخ و  رود  هک  نانچ  مه  دش ، رادروخرب  قح  نیا  زا  درم  نیاربانب ، دنتسیرگن . لزنم  یایشا 

یم رد  دوخ  راصحنا  تیکلام و  هب  هک  زین  ار  ینانز  نز و  زا  تظافح  دننکن ، زواجت  اه  نآ  میرح  هب  نارگید  ات  دشک 

، نادرم اب  یسنج  هطبار  لیلد  هب  نز  دیامن . سوبحم  هناخ  رد  اتح  دنک و  راتفر  اه  نآ  اب  تساوخ  یروط  ره  دروآ ،

. دیآ یم  باسح  هب  هبرجت  اب  لیلد  نیمه  هب  تسرد  درم  اما  دوش ، یم  هدرمش  دساف 

وا محر  ندب و  زا  رادیرخ  ینعم  نیا  هب  دراد  یتمیق  زین  یرتخد  ره  دنشورف و  یم  الاک  دننام  زین  ار  رتخد  عقاو  رد 

دیلوت دیآ ، یم  ایند  هب  هک  یدنزرف  هک  دشاب  نئمطم  دهاوخ  یم  ییوس  زا  دیوج ، یم  هرهب  دوخ  لسن  یاقب  ظفح و  یارب 

. تسا وا  دوخ 

نیا هتبلا  دریگ . یم  رارق  ناردام  یاپ  ریز  زین  نیرب  تشهب  دوش و  یم  سدقم  یردام  شقن  هک  تسا  یشرگن  نینچ  رد 

یردام و قح  رگید  دهد  یم  قالط  ار  وا  هک  نیمه  اما  دهاوخب . ار  نز  درم ، هک  دراد  رابتعا  ینامز  نآ  ات  شقن 

هداوناخ سییر  ناونع  هب  هک  تسا  درم  نیا  دراد و  قلعت  ردپ  درم و  هب  قح  نیا  هک  ارچ  دور . یم  نیب  زا  وا  تیسودق 

. دراد زاین  نز  یورین  ندب و  هب  مه  ندرب  تذل  یارب  هتبلا  لیلد و  نیمه  هب  دهد و  همادا  ار  دوخ  ینوخ  لسن  دهاوخ  یم 

یشک هرهب  طلست  بهاذم ، تایقالخا ، اه ، شزرا  اه ، تداع  اه و  تنس  هک  تسا  هدش  هتخاس  یگنهرف  یرتسب ، نینچ  رد 

دروم یتلود  هاگتسد  مد و  اه ، هعموص  دجاسم ، اهاسیلک ، طسوت  یعامتجا  یگدنز  تانوئش  یمامت  رد  ار  هنارالاسدرم 

. دریگ یم  رارق  غیلبت  جیورت و 

زا رت  تحار  رایسب  نارتخد  یفرط  زا  دراد . دوجو  ناریا  رد  هناگود  یتیعضو  نونکا  مه  هک  تساج  نیا  بلاج  اما 

رب نانچ  مه  تراکب  هدرپ  یوبات  رگید ، فرط  زا  دننک ، یم  هبرجت  ار  کرتشم  هطبار  هدش و  تسود  نارسپ  اب  هتشذگ 

، هعماج رد  یعاجترا  یوبات  نیا  نتسکش  یارب  یفاک  ناوت  نتشاد  مدع  لیلد  هب  هجیتن  رد  دنک . یم  تموکح  هعماج 
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، دوخ تراکب  هدرپ  میمرت  اب  دننک و  هعجارم  دامتعا  دروم  حارج  کی  هب  جاودزا  زا  لبق  دنوش  یم  روبجم  یرایسب 

یلیلد ره  هب  هک  ینارتخد  ناور  مسج و  رب  اهنت  هن  تیعضو  نیا  دننک . انب  غورد  کی  یانبم  رب  ار  دوخ  هدنیآ  یگدنز 

یشکدوخ ای  نتشک و  اب  لضعم  نیا  اضعب  اتح  هنافساتم  دراذگ و  یم  ءوس  ریثأت  دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تراکب  هدرپ 

. ددرگ یمن  رشتنم  زین  ییاه  شرازگ  دننک و  یم  توکس  یرسارس  یاه  هناسر  بلغا  هراب  نیا  رد  دبای . یم  نایاپ  رتخد 

وبات ار  تراکب  ناریا ، نانز  تیاس  رد  یداقتنا  یا  هلاقم  جرد  اب  نانز  قوقح  لاعف  سیون و  گالبو  یروم ، الیل  اما 

اب ار  نارتخد  تراکب  یناریا  یاه  هداوناخ  یخرب  یروم ، مناخ  هتفگ  هب  تسا . هدیشک  شلاچ  هب  ار  نآ  هدرک و  دادملق 

زا هک  دنهاوخ  یم  رتخد  هداوناخ  زا  رسپ  هداوناخ  جاودزا ، زا  شیپ  دننک و  یم  قیقحت  هتشذگ  زا  رت  نردم  یا  هویش 

: دیوگ یم  وا  دنک . دییات  ار  رتخد  تراکب  هک  دنروایب  یا  همان  کشزپ 

مناوت یم  یلو  دنراد  فلتخم  یاهرکف  زرط  اهرسپ  مینک ، هاگن  مشچ  کی  هب  ار  یناریا  یاهرسپ  همه  میناوت  یمن  » 

ناش لد  الصا  دشاب و  هرکاب  ناشرسمه  ناش  جاودزا  بش  دهاوخ  یم  ناش  لد  هک  تسا  یناسک  اب  زونه  تیرثکا  میوگب 

 « تسا هدرک  هبرجت  ار  یسنج  هطبار  یرگید  سک  اب  البق  هک  دننک  جاودزا  دنهاوخ  یم  یسک  اب  هک  دننادب  دهاوخ  یمن 

هدوب یزیچ  دیاب  دنا  هتشون  هک  هدرک  تفایرد  درم  ناگدنناوخ  زا  ییاهرظن  دوخ  گالبو  رد  دسیون ، یم  یروم ، الیل 

هطبار جاودزا  زا  لبق  نانز  هک  هدوب  نیا  یارب  نمتح  هتشاذگ ، نانز  یارب  ار  یا  هدرپ  نینچ  دنوادخ  تعیبط  رد  هک  دشاب 

. دنشاب هتشادن  یسنج 

یگنهرف تالوصحم  اه و  هناسر  هب  هدنیازف  یسرتسد  یمومع و  تالیصحت  حطس  شیازفا  یروم ، الیل  هدیقع  هب 

تفگ ناوت  یمن  اما  دشاب  هدرک  لوحتم  تراکب  هب  تبسن  دیاش  ار  یناریا  ناوج  نادرم  دیدج  لسن  هاگن  ناریا ، رد  یناهج 

. تسا هدرتسگ  یلیخ  یلوحت  نینچ  هک 

غیت هب  لسوت  اب  ناریا  رد  دناوت  یم  ایآ  دشاب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تراکب  یلیلد  ره  هب  انایحا  یتخب  مد  رتخد  رگا  الاح 

؟ دوش دیپس » ور   » فافز بش  دبلط ، یم  وا  زا  هعماج  هک  هنوگ  نآ  دنک و  ناربج  ار  هعیاض »  » نیا حارج ،

اما دوش  یم  ماجنا  ناریا  رد  تراکب  میمرت  یحارج  لمع  ناریا ، رد  صصختم  کشزپ  اینورسخ ، جریا  رتکد  هتفگ  هب 

. تسا ینوناقریغ 

: دیوگ یم  اینورسخ  رتکد 

نیا دراذگب ، هالک  هدنیآ  داماد  رس  رب  دهاوخ  یم  دنک  یم  تراکب  میمرت  هک  یسک  هک  تسا  نیا  رب  شروصت  تلود  » 
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یصوصخ و یاه  بطم  رد  تسا  نکمم  هکلب  دریگ ، یمن  ماجنا  ناتسرامیب  رد  دوش و  یمن  تبث  ییاج  اه  لمع  هنوگ 

« دریگب ماجنا  ینوناقریغ  یاهاج  رد 

بوسحم زاس  هنیزه  تلاح ، نیرتهب  رد  زیمآ و  هرطاخم  یرما  زونه  یناریا  نارتخد  یارب  جاودزا  زا  لبق  سکس  سپ 

؟ تسا هتشاد  زاب  جاودزا  زا  لبق  یسنج  هبرجت  زا  ار  یناریا  نارتخد  اه ، هغدغد  نیا  ایآ  دوش . یم 

: دسیون یم  یروم ، مناخ 

تسد زا  ینارگن  زونه  ناش  نهذ  سپ  یلو  دننک  یم  هبرجت  جاودزا  زا  لبق  ار  یسنج  هطبار  اهرتخد  زا  یلیخ  نآلا  » 

.« تسا مهم  ناشیارب  نانچ  مه  تراکب  ینعی  دراد ، دوجو  تراکب  نداد 

نتشاد هگن  هاگآان  هلاسم و  نیمه  تسا . هدشن  جراخ  وبات  لکش  زا  ناریا  رد  یتیسنج  شزومآ  سکس و  زا  وگتفگ  اتح 

مرش زونه  هک  تسا  تیعقاو  نیا  دبای . شرتسگ  ناریا  رد  یشزیمآ  یاه  یرامیب  هک  هدش  ببس  یسنج ، طباور  زا  نانوج 

. تسا یسنج  یاه  یرامیب  یعقاو  رامآ  یرامیب و  ندنام  ناهنپ  رد  مهم  لئاسم  زا  یکی  یسنج  لئاسم  زا  ندرک  وگتفگ 

اب یشزیمآ  یرامیب  هک  تسا  نآ  زا  یشان  یعامتجا  حطس  رد  دشاب  طوبرم  درف  تیصخش  هب  یدراوم  رد  مرش  لیلد  رگا 

اب نیاربانب ، درادرب . رد  راسگنس  دح  ات  ینوناق »  » مرج دوش و  یم  هداد  دنویپ  جاودزا » زا  جراخ  طباور   » ای انز » »

یناور یمسج و  یاه  یرامیب  راچد  دننام و  یم  هاگآان  ناناوج  یشزومآ ، ینوناق و  یعامتجا و  یاه  تیدودحم  هب  هجوت 

. دنشاب هتشاد  ار  نآ  نایب  تارج  هک  نیا  نودب  دنوش  یم  یتبراقم  یاه  یرامیب  و 

نادنز یعون  هب  عقاو  رد  تراکب  هلاسم  دراد و  یپ  رد  ار  درف  رت  شیب  هچ  ره  لرتنک  تراکب ، رب  دیکات  اساسا 

هک دنتسه  اه  نآ  ناردام  نارتخد ، تراکب  هلاسم  یلصا  نابهگن  هنافساتم  تسا . هداوناخ  هعماج و  رد  نانز  یعامتجا 

نارتخد هب  اهنت  هن  هک  دنتسه  ناردام  نیا  امومع  دنا . هتفرگ  رارق  یبهذم  یرالاسدرم و  یاه  هزومآ  ریثات  تحت  اقیمع 

رب زین  یکدوک  رد  ار  نارتخد  راتفر  هکلب  دننک ، زیهرپ  فلاخم  سنج  اب  طابترا  زا  هک  دنهد  یم  شزومآ  دوخ  ناوج 

تسج و دنرپب و  دیابن  هک  دننک  یم  دیکات  دوخ  نارتخد  هب  ناردام  دنهد . یم  رارق  دیدش  لرتنک  تحت  تراکب  ظفح  ساسا 

. دنیبن بیسآ  ناش  تراکب  ات  دنیامن  یراوس  بسا  ای  دننک و  زیخ 

راشف تحت  ار  نانز  نارتخد و  روشک  جراخ  رد  اتح  سومان ،» زا  عافد   » رد اه  هداوناخ  یخرب  یعاجترا  گنهرف 

لتق دنچ  لاثم ، یارب  دننک . یم  تیدودحم  راچد  دوخ  هقالع  دروم  درم  اب  ییانشآ  یارب  ار  اه  نآ  دنهد و  یم  رارق 

نیمه طسوت  یا ، هیکرت  ینیطسلف و  یدرک ، یناریا ، یاه  هداوناخ  طسوت  ییاپورا  رگید  یاهروشک  دئوس و  رد  یسومان 
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. تسا هدش  یحارط  رالاسدرم  یبهذم و  یاه  هداوناخ 

هب دور و  یم  رامش  هب  جاودزا  زا  لبق  تراکب  ظفح  هب  یدنبیاپ  دامن  یعون  هب  برغ  رد  یا  هرقن  هقلح  ندرک  تشگنا 

تفع و هلاسم  غیلبت  هب  رگید  راب  ناتسگنا و ،… اکیرمآ ، رد  یحیسم  یاه  هورگ  هک  نیا  ای  تسا . روهشم  تفع  هقلح 

. دنا هدروآ  یور  تراکب  تیمها 

هب یتلود  سرادم  نازومآ  شناد  قیوشت  یارب  رالد  درایلیم  مین  رب  غلاب  یا  هجدوب  اکیرمآ  هرگنک  لاس ١٩٩۶ ، رد 

یتلود سرادم  رد  ییاه  سالک  تالایا  همه  رد  ابیرقت  رضاح ، لاح  رد  داد و  صاصتخا  یسنج  یاه  تیلاعف  زا  زیهرپ 

. تسا هتفای  صاصتخا  یسنج  یرادنتشیوخ  غیلبت  هب 

“ دیوگ : یم  تسا  یشزومآ  تسایس  نیا  ناعفادم  زا  هک  اکیرمآ  یلیجنا  یاسیلک  روهشم  غلبم  نروب ، یر  تربار  شیشک 

جاودزا و زا  شیپ  یسنج  طابترا  هنوگره  باتک  نیا  مینک ، یگدنز  ییاسراپ  تفع و  اب  هک  دنک  یم  مکح  ام  هب  لیجنا 

دراد یمن  اور  یضامغا  چیه  دنوش ، بکترم  یناهانگ  نینچ  هک  یدارفا  تیموکحم  رد  دناد و  یم  مارح  ار  هنصحم  یانز 

«

هب زین  اکیرمآ  اپورا و  رد  تراکب  هدرپ  میمرت  یحارج  لمع  یارب  اضاقت  هک  تسا  هدش  ببس  اه  تسایس  نیا  عقاو  رد 

. دنک ادیپ  شیازفا  نیرجاهم  یاه  هداوناخ  رد  هژیو 

هجوم ای  یقالخا  صوصخ  رد  یوسنارف  ناکشزپ  رظن  فالتخا  یشرازگ  رد  زمیات ، ییایناتبرب  همانزور  شیپ  یدنچ 

. تسا هداد  رارق  ثحب  دروم  تراکب  هدرپ  میمرت  یحارج  ندوب 

: دیوگ یم  تراکب  میمرت  یحارج  یارب  اضاقت  شیازفا  تلع  دروم  رد  شرازگ ، نیا  هدنسیون  جیس ، مادآ 

لیامت ود  لخادت  هجیتن  تراکب  هدرپ  میمرت  یاضاقت  هک  دندقتعم  مدرک  تبحص  ناشیا  اب  نم  هک  یناسک  ناکشزپ و  » 

یارتخد هک  نیا  یرگید  ناناملسم و  رت  یمیدق  یاه  لسن  یاه  تنس  هب  تشگزاب  هب  شیارگ  شیازفا  دیاش  یکی  تسا ؛

دنا و هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تراکب  یبرغ  هویش  هب  یگدنز  ناشرسپ و  تسود  اب  طابترا  لیلد  هب  رت  ناوج  یاه  لسن 

.“ دنوش ربور  یتالکشم  اب  جاودزا  ماگنه  تسا  نکمم 

تراکب یمیمرت  یحارج  عون  نیا  نایرتشم  رگید  زا  زین  ناملسمریغ  رابت  یدنه  نانز  ناملسم ، ناوج  نانز  رب  هوالع 

. دنوش یم  بوسحم 

نز ییاهر  رما  امومع  اما  تسا  هتخاب  گنر  تراکب  سکس و  یوبات  یدودح  ات  یبرغ  یاهروشک  رد  تروص  ره  رد 
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دوش یم  هتشاذگ  تکاس  تسا ، مکاح  اه  نآ  رد  یمالسا  نیناوق  هک  ناریا  نوچ  ییاهروشک  رد  هدنهدرازآ  یاهوبات  نیا  زا 

یدازآ هن  تسا  نز  تراسا  تهج  رد  بلغا  دریگ  یم  رارق  ثحب  دروم  نانز  هب  طوبرم  لیاسم  ییاج  رد  مه  رگا  ای  و 

هاگدید رکف و  دریذپ ، یم  ماجنا  یسایس  یبهذم و  یاه  هاگدید  نیزاوم و  ساسا  رب  هک  روسناس  رب  هوالع  اریز  وا .

ار نانز  هک  نیا  دنز و  یم  جوم  هریغ  اه و  باتک  یللملا و  نیب  یرسارس و  یاه  هناسر  تاغیلبت  رد  زین  یراد  هیامرس 

، اه ملیف  اه ، لیلحت  تاشرازگ ، رابخا و  یالبال  رد  فلتخم و  نیوانع  هب  دنادرگ  زاب  یراد  هناخ  هناخ و  هب  هرابود  دیاب 

. ددرگ یم  دیلوتزاب  دیکات و  هریغ  اهارس و  هعموص  اسیلک ، دجاسم ، نیناوق ، اه ، ناتساد 

نآ هب  دهد و  یم  بیترت  سرادم  رد  تفع  غیلبت  غلاب و  هزات  نارتخد  فیلکت  نشج  لیبق  زا  یمسارم  یمالسا ، تموکح 

اب ترشاعم  رد  دوخ  راتفر  بظاوم  دننک و  تیاعر  ار  یمالسا  نیناوق  دنفظوم  دنا و  هدش  غلاب  هک  دهد  یم  رادشه  اه 

. دراد یرت  شیب  باوث »  » دورب رهوش  هناخ  هب  هدشن  غلاب  ات  رتخد  هک  دننک  یم  غیلبت  رگید ، یوس  زا  دنشاب . نادرم 

دناوت یم  رتهب  دوش ، اهر  یبهذم  یاهدنب  دیق و  زا  رشب  رگا  نیاربانب ، رشب . قوفام  هن  تسا  رشب  تخاس  تسد  نید 

هرک نیمه  یور  رب  ار  دوخ  هتسیاش  یگدنز  دهد و  رارق  یرادرب  هرهب  یسررب و  دقن و  دروم  ار  دوخ  یدام  ناهج 

هب رهاوخ  هب  نز و  هب  ردام و  هب  و  دیوج . یرود  تسا ،» ناردام  یاپ  ریز  تشهب   » نوچ یتافارخ  زا  دنک و  انب  یکاخ 

، تلود زا  نید  ییادج  هطبار  نیا  رد  دنتسه . شیوخ  یگدنز  مسج و  بحاص  هک  درگنب  لقتسم  یاه  ناسنا  ناونع 

یسنج و یرترب  گنهرف  ددرگ و  یم  لیدبت  یمومع  تساوخ  کی  هب  ییاضق  یاه  هاگتسد  شرورپ و  شزومآ و 

یم یقلت  یصوصخ  الماک  یرما  نید  نیاربانب ، ددنب . یمرب  تخر  هعماج  هداوناخ و  زا  نامز  رورم  هب  زین  یرالاسدرم 

. دنک یمن  ءافیا  یشقن  چیه  یتلود  هاگتسد  هعماج و  یگداوناخ و  یگدنز  رد  هک  دوش 

یاه نیمزرس  هب  نآ  شرتسگ  ناتسبرع و  هریزج  هبش  رد  تموکح  کی  ناونع  هب  مالسا  هاگیاج  تیبثت  اب  نامز  مه 

تدش نامز  رورم  هب  دندش و  جیار  زین  هدنام  بفع  یاه  تنس  اه و  شزرا  یمالسا ، یروطارپما  ییاپرب  فارطا و 

نانز باختنا  نانز و  ریخست »  » یارب بسانم  یاه  تصرف  ندمآ  مهارف  تورث و  شیازفا  اب  دنتفرگ . یرت  شیب 

یمالسا یاه  شزرا  اهرایعم و  هک  دوب  هدرب  نانز  تراجت  هعسوت  گنج و  شرتسگ  نینچ  مه  و  رت ،» بولطم  »

. درک ءافیا  ناگدرب  شورف  رد  یمهم  شقن  زین  تراکب  مک  مک  بیترت ، نیدب  دندش . یناسنا  یاه  شزرا  نیزگیاج 

یکی دوخ  یتلود ، بسانم  لغاشم  اب  هدرک  لیصحت  ردام  ردپ و  نتشاد  دوجو  اب  یرصم ، هدنسیون  یوادعسلا ، لاون  مناخ 

تارطاخ زا  یتمسق  - ١٣۵٩ ناهبزور ، رشن   - برع نز  یامیس  باتک  رد  وا  تسا . رصم  رد  نانز  هنتخ  ناینابرق  زا 
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: دنک یم  لقن  تروص  نیا  هب  ار  نادوس  رد  تبابط  هفرح  هب  لاغتشا  ماگنه  دوخ 

نآ لاح  دندرک  یم  هدنسب  سیروتیلک  عطق  هب  رصم  رد  دوب . رت  هنایشحو  رصم  ربارب  دنچ  نادوس  رد  هنتخ  لمع  »… 

یم عطق  زین  ار  ینورد  کچوک  هبل  ود  نینچ  مه  ینوریب و  هبلود  سیروتیلک و  هک  دوب  لکش  نیا  هب  نادوس  رد  هک 

تدش هب  یلسانت  یارجم  ات  دز  یم  مه  یفاضا  هیخب  دنچ  حارج  هکلب  تفای ، یمن  همتاخ  تمسق  نیمه  رد  لمع  دندرک .

ای یحارج  یوقاچ  اب  ات  دوب  مزال  جاودزا  بش  رد  هجیتن  رد  دنامب . یقاب  اج  ضیح  نوخ  جورخ  یارب  طقف  دوش و  گنت 

قالط نامز  رد  هک  دوب  اج  نیا  بلاج  دوش . زاب  لوخد  هار  هتفاکش و  ار  هناهد  یاهتنا  یلومعم  یچیق  کی  یهاگ  اتح 

.« دنتسب یم  هرابود  ار  هناهد  دنک  رارقرب  یسنج  هطبار  نز  دنکن  هک  نیا  هناهب  هب  زین 

هطبار نتشاد  ینعم  هب  تراکب ، هلاسم  رب  هوالع  هک  تسا  یصاصتخا  تیمها  یاراد  تراکب  هدرپ  یعیش ، هقف  رد 

. تسا یسنج 

نادرم نآ  زا  ار  ناسنا  لومش  ناهج  قوقح  یسارکومد و  یربارب ، یدازآ ، نوچ  یمیهافم  هک  یناسک  همه  بیترت ، نیاب 

ار نانز  نادرم ، زا  یرایسب  اریز  دنناسر . یم  یرای  نز  یناسنا  قوقح  بلس  درم و  یروتاتکید  هب  عقاو  رد  دنناد ، یم 

یم رطخ  هب  نانآ  هاگیاج  دنریگ ، تسد  هب  ار  شیوخ  راک  روما  مامز  نانز  رگا  دننک  یم  رکف  دننیب و  یم  دوخ  بیقر 

. دننک عافد  دوخ  قوقح  زا  تسناوت  دنهاوخ  ناگمه  دتفا و 

یراد هیامرس  یرالاسردپ و  ماظن  اه  نآ  رد  هک  دننک  یم  یوریپ  یتموکح  راتخاس  نآ  زا  ناریا ، نوچ  ییاهروشک  رد 

یکدنا هورگ  تسا . هدش  انب  داژن  هدیقع و  گنر ، تیسنج ، یعامتجا ، تاقبط  رد  مدرم  نایم  هقرفت  ضیعبت و  ساسارب  هک 

ار یرادمامز  تموکح و  روشک ، یعیبط  عبانم  زا  یریگ  هرهب  هژیو  هب  هیامرس و  تراجت و  هحلسا و  روز  هب  هک 

، ام هعماج  دنا . هدرک  رت  لمحت  لباقریغ  رت و  تخس  رت و  خلت  نانز  هژیو  هب  اه ، ناسنا  هب  ار  یگدنز  دنا  هدرک  هضبق 

یم بوسحم  هیامرس  تشابنا  یاهرازبا  زا  یکی  نز ، هک  دنک  یم  هبرجت  ار  رامثتسا  متس و  زا  یدیدج  هرود  زورما 

هداوناخ و میظنت  هعسوت و  یاه  هصرع  رد  ینالک  یاه  همانرب  یارجا  اب  ییاه  تیمکاح  نینچ  رد  نز ، یدازآ  دوش .

ار نادنمتورث  رتدنمزاین و  ار  نادنمزاین  دنک و  یم  تیوقت  ار  یرالاسدرم  هک  تسا  هدش  هارمه  یعامتجا  یاه  حرط 

هیامرس ام ، روشک  رد  ینعی  دنتسه . نانز  زین  یگنهرف  یداصتقا و  رقف  نیا  ناینابرق  نیرت  شیب  دنک و  یم  رتدنمناوت 

رجنم تلود  یاه  هیامرس  نینچ  مه  تردق و  شیازفا  هب  مه ، تسد  رد  تسد  شا  یرالاسدرم  تلود و  نید و  اب  یراد 

همکاح تایه  ای  یتیلم  دنچ  یاه  تکرش  هب  یناسر  تامدخ  یارب  زین  یناهج  یلاربیلوئن  یداصتقا  یاه  همانرب  دوش . یم 
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عناوم دوجو  اب  اما  دننزب . بیج  هب  یرت  شیب  دوس  ات  دنوش  یم  تهج  مه  اه  نآ  یناسناریغ  نیناوق  اهروشک و  نیا 

یربارب تسدیهت و  نادرم  ناناوج و  نانز و  نآ ، رادفرط  یاهورین  تیمکاح و  اب  یمدرم  هزرابم  رامش ، یب  ناوارف و 

هک ییاج  ات  دزیتسب  نیون  یراد  هدرب  اب  دناوت  یم  هک  یشبنج  تسا . هداد  رارق  یتازرابم  دنمتردق  فص  کی  رد  ار  بلط 

یبهذم یسایس و  یاهرواب  تیلم ، تیسنج ، هب  هجوت  نودب  ناسنا  هتسیاش  یا  هعماج  دیامن و  علخ  تیمکاح  زا  ار  اه  نآ 

یدام و تاناکما  قوقح و  همه  زا  ربارب  ناسکی و  روط  هب  اه  ناسنا  همه  هک  یا  هعماج  دزاسب . یگداوناخ  تیعقوم  و 

. دنشاب رادروخرب  یونعم 

ار لاس  ریز ٢۵  ناناوج  ناریا  تیعمج  دص  رد  تصش  زا  شیب  دنراذگ ، یم  رس  زا  ار  یگرزب  لوحت  کی  ام ، هعماج 

نآ نتسکش  یارب  یتصرف  ره  زا  دنرادن و  لوبق  ار  یمالسا  تموکح  نیناوق  اه و  مرن  اهرایعم و  هک  دنهد  یم  لیکشت 

. دننک یم  هدافتسا  اه 

یسایس یعامتجا و  یناسنا و  تابسانم  طباور و  برغ و  یایند  اب  یناریا  ناناوج  زا  یرایسب  تنرتنیا ، نمی  هب  زورما 

یورین نیا  اب  رگا  دنریگ . یم  سکس »  » هراب رد  هلمج  زا  دنشاب  هتشاد  تسود  هک  ار  یتاعالطا  ره  دنوش و  یم  انشآ 

یرت شیب  راب  فسات  بقاوع  ضراوع و  دریگن  تروص  یسنج  شزومآ  هصرع  رد  هژیو  هب  یتسرد  دروخرب  میظع 

دننک ادج  هتفرشیپ  ناهج  زا  ار  ناریا  هعماج  هک  دنا  هدرک  شالت  ههد  هس  لوط  رد  رگبوکرس  نامکاح  دروآ . یم  راب  هب 

یتخس تسکش  هارمه ، نفلت  رتیوت ، کوب ، سیف  تنرتنیا ، بالقنا  اب  دنزاس ، اپرب  ار  دوخ  یمالسا » هلضاف  هنیدم   » ات

یارب یرگید  یاه  هار  اه  نآ  دننک ، یم  بوکرس  ریقحت و  ار  ناناوج  یماظتنا ، یورین  اه  نابایخ  رد  یتقو  دنا . هدروخ 

ینادنز و ندز و  قالش  رگید  دنزادرپب . ار  اهب  نیرت  مک  هک  دننک  یم  وج  تسج و  فلاخم  سنج  ود  یسنج  دازآ  طابترا 

اه و هاگشناد  سرادم و  اه و  هناسر  رد  دیاب  ناناوج  هلاسم  نیاربانب ، درادن . ناناوج  مزع  رد  یریثات  ندرک  همیرج 

ره دوش . هتفرگ  یسنج  طباور  بقاوع  ضراوع و  ولج  قیرط  نیا  زا  ات  دریگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  اه  هداوناخ 

هب یتبراقم  یاه  یرامیب  دایز  شرتسگ  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  ینارگن  یتشادهب ، نیلوئسم  زا  یخرب  یهاگ  دنچ  زا 

. دنهد یم  رورب  سیلفس و … کازوس و  زدیا ، صوصخ 

رد ناتسزوخ  رادناتسا  رواشم  روط  نیمه  ییاضق و  ماقم  کی  نانخس  تاشرازگ ، نیا  نیرتادص  رس و  رپ  زا  یکی 

یرازگربخ طسوت  ریخ ، نیا  دوب . لاس  نیا  یادتبا  رد  هام  هلصاف ٢  رد  طقف  لتق  دادخر ۴۵  رب  ینبم  لاس ٨٢ 

یراج هام  دادرخ  لوا  هتفه  تشهبیدرا و  رخاوا  ات  نیدرورف  یادتبا  نیب  : » دش رشتنم  لکش  نیا  هب  ناریا ، نایوجشناد 
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لاس ریز ٢٠  یسومان  لتق  دروم  دودح ۴۵  هفیاط ، کی  رد  افرص  نارادنامرف  نیرواشم  زا  یکی  هتفگ  دانتسا  هب 

نامز نامه  دنا ». هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  مکح  یارجا  هب  دوخ  ومع  نارسپ  ناردارب و  ومع ، ردپ ، تفرگ و  تروص 

، دریگ یم  تروص  رکفت  نودب  هک  یناجیه  یاه  لتق  زا  سپ  : » دش لقن  هاشنامرک ، یرتسگداد  ییاضق  نواعم  لوق  زا 

دوخ هب  هاشنامرک  رد  ار  دنوش  یم  عقاو  یلبق  میمصت  اب  الومعم  هک  ییاه  لتق  دادعت  نیرت  شیب  یسومان  یاه  لتق 

.« تسا هداد  صاصتخا 

حیضوت یارب  شرتخد  توکس  لابند  هب  یردام  : » دوب هداد  شرازگ  هام ١٣٨۵ ، رهم  رد  ناریا ، نایوجشناد  یرازگربخ 

ساملس یزرم  گنه  هدنامرف  یناخمیرک ، میهاربا  گنهرس  دناسر . لتق  هب  ار  یو  کوکشم ، یاهراتفر  صوصخ  رد 

هفخ زا  سپ  هلاس  رتخد ٢٠  نیا  ردارب  ردام و  : » تفگ ربخ  نیا  حیرشت  رد  انسیا ، ثداوح »  » راگنربخ اب  وگتفگ  رد 

مادقا یو  هک  دنتشاد  ناعذا  لوتقم  هداوناخ  : » داد همادا  یو  دندیشک ». شتآ  هب  ناش  لزنم  هلیوط  رد  ار  وا  دسج  شندرک ،

گنهرس دنا ». هدرپس  کاخ  هب  یجنیس  یاتسور  ناتسربق  رد  ار  شدسج  تسا و  هدرک  یشکدوخ  یزوسدوخ و  هب 

نیا دندش و  لتق  عوقو  هجوتم  هراب  نیا  رد  قیقحت  یریگیپ و  زا  دعب  یزرم  گنه  نارومام  : » درک حیرصت  یناخمیرک ،

.« دندش یراوتم  ناوج  رتخد  ردارب  و  لتق ) هب  مهتم   ) ردام لتق ، تلع  فشک  ربق و  شبن  زا  سپ  هک  دوب  یلاح  رد 

هب مهتم  یسیلپ ، یاه  یسررب  رب  انب  : » دوزفا درک و  رکذ  یقالخا  لیاسم  ار  لتق  تلع  ساملس ، یزرم  گنه  هدنامرف 

لیلد هب  اما  دهد ، حیضوت  هراب  نیا  رد  هک  دهاوخ  یم  یو  زا  شرتخد ، یاهراتفر  هب  تبسن  ندش  کوکشم  یپ  رد  لتق 

.« دناسر یم  لتق  هب  ار  یو  شرسپ ، یتسدمه  اب  مهتم  ناوج ، رتخد  توکس 

، ناتسدرک نارتخاب ، ناتسزوخ ، نوچ  یزرم  یاه  ناتسا  رد  اه  لتق  نیا  ندوب  هدرتسگ  دوجو  اب  هک  تسا  دیکات  هب  مزال 

یکشزپ هنیاعم  تساوخرد  زواجت و  لابند  هب  تیاکش  دراوم  نیرت  شیب  ناسارخ  ناتسچولب و  ناتسیس و  رهشوب ،

یرازگربخ تیاس  زا  هدش  هئارا  شرازگ  هب  انب  : » تسا هدوب  نارهت  ناتسا  هب  طوبرم  تراکب  هلازا  رطاخ  هب  ینوناق 

هلازا اب  هطبار  رد  نارتخد  هداوناخ  تیاکش  ای  فنع  هب  زواجت  هب  طوبرم  رامآ  رظن  زا  دنفسا ٨۴  رخاوا  رد  باختنا 

یم داجیا  یناریا  نانز  یارب  ار  رفن  رازه  هد  رد  جنپ  هنارس  هک  هدش ، ماجنا  شیامزآ  رازه  هدفه  دودح  نایم  زا  تراکب 

مود هبتر  دروم ، دودح ٩  اب  نیوزق  ناتسا  تسخن ، هبتر  ینارهت ، نز  رازه  ره  رد  دروم  هد  دودح  اب  نارهت  ناتسا  دنک ،

یاه شیامزآ  رد  ار  مراهچ  موس و  یاه  هبتر  نز  رازه  هد  رد  دروم  تشه  دودح  اب  زین  نالیگ  نانمس و  یاه  ناتسا  و 

، ظاحل نیا  زا  ناجنز  مالیا و  ناتسچولب ، ناتسیس و  یاه  ناتسا  تسا ، ینتفگ  دنتسه . اراد  تراکب ، هلازا  هب  طوبرم 
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.« دنراد ار  رخآ  یاه  هبتر 

روط هب  هک  داد  لوق  هیئاضق  هوق  زاوها ، رد  شردپ  تسد  هب  یا  هلاس  رتخد ٧  رس  ندیرب  شرازگ  لابند  هب  شیپ  یتدم 

رد دوب  هدمآ  اهربخ  رد  اهدعب  اما  دشن . رشتنم  نآ  هب  یگدیسر  جیاتن  زا  یربخ  ادعب  اما  دنک  یگدیسر  هدنورپ  نیا  هب  هژیو 

رد وقاچ  تابرض  اب  ار  وا  رگید  درم  اب  عورشمان  هطبار  رطاخ  هب  شنز  زا  تیاکش  نمض  هک  یدرم  همکاحم 

یو اهنت  تسنادن و  صاصق  قحستم  ار  لتاق  قافتا  نیا  زورب  هنیمز  هب  هجوت  اب  یضاق  دناسر ، لتق  هب  لحم  یرتنالک 

. درک موکحم  هید  تخادرپ  هب  ار 

تحت ناریا  رد  هک  تسا  نیا  رد  مهم  توافت  اما  دهد  یم  خر  زین  رگید  یاهروشک  رد  ییاه  لتق  نینچ  هک  دنچ  ره 

! تساه نآ  یماح  نوناق  اریز  دنرادن . ینوناق  عجارم  بیقعت  زا  یسرت  نالتاق  یمالسا ، تیمکاح 

رگید درم  اب  یکیدزن  هقشاعم و  ماگنه  ار  دوخ  نز  درم  رگا  اهنت  ناریا ، یمالسا  تازاجم  نیناوق  رد  ینوناق  رظن  زا 

( یمالسا تازاجم  نوناق  هدام ۶٣٠   ) دنک هذخاؤم  وا  زا  ییاضق  هاگتسد  هک  نآ  یب  دراد  ار  وا  لتق  هزاجا  دنیبب 

هک نآ  یب  دناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  دنزرف  دناوت  یم  یردپ  دج  ای  ردپ  یمالسا ، تموکح  ییاضق  نیناوق  قباطم  نینچ  مه 

لتق هید  تخادرپ  هب  دوش و  یمن  صاصق  دشکب  ار  دوخ  دنزرف  هک  یردپ  دج  ای  ردپ  هدام ٢٢٠ ـ   ) دشاب صاصق  قحتسم 

( دش دهاوخ  موکحم  ریزعت  لوتقم و  هثرو  هب 

دروم رد  ور ، نیا  زا  دشاب  یم  مد  ءایلوا  تیاکش  هب  طونم  لتاق  صاصق  ناریا ، یمالسا  تموکح  ییاضق  نیناوق  قبط 

یفتنم لتاق  صاصق  ناکما  یو  تیاکش  مدع  اب  هدوب  مد  ءایلوا  وزج  اعون  زین  لتق  رمآ  هک  اج  نآ  زا  یسومان  یاه  لتق 

یکاش ای  هتشادن  یکاش  دوش و  دمع  لتق  بکترم  سک  ره  دش . دهاوخ  ریزعت  موزل  تروص  رد  رثکادح  دوش و  یم 

یرجت میب  ای  هدش و  فوخ  ای  هعماج  مظن  رد  لالخا  بجوم  یو  مادقا  دشاب و  هدرک  تشذگ  صاصق  زا  یلو  هتشاد 

.( یمالسا تازاجم  نوناق  هدام ٢٠٨  . ) دوب دهاوخ  لاس  ات ١٠  زا ٣  یریزعت  سبح  بجوم  ددرگ  نارگید  ای  بکترم 

هک دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  هدش و  طرش  یصاخ  تفص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  «: » یندم نوناق   » هدام ١١٢٨ قبط 

حیرصت دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ  دوب  دهاوخ  خسف  قح  لباقم  فرط  یارب  هدوب  دوصقم  فصو  دقاف  روکذم  فرط 

ماگنه هک  یجوز  : » تسا هدش  هتفگ  یندم ، نوناق  زا  هدام  نیمه  اب  طابترا  رد  دشاب ». هدش  عقاو  نآرب  انیابتم  دقع  ای  هدش 

ملاس و تراکب  هدرپ  دنچره  هدش  عامج  هجوز  اب  هک  دوش  مولعم  جاودزا  زا  دعب  رگا  دشاب  هدومن  تراکب  طرش  جاودزا 

تسا یکیدزن  نامه  لوا  هجرد  رد  تراکب  زا  روظنم  اریز  دوب ، دهاوخ  خسف  قح  یاراد  دشاب  یوقلح  عون  زا  دوجوم و 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

قح جوز  ناکامک  تشاد و  دهاوخن  هیضق  رد  یریثات  دشاب  مه  فنع  هب  رگا  تراکب  ندش  لیاز  نز و  هارکا  الوا  اذل 

ای رتخد  عالطا  مدع  اب  هریغ  یدنلب و  زا  نداتفا  ای  دشاب  یرامیب  رثا  رد  هچ  تراکب  هلازا  ایناث  تشاد ؛ دهاوخ  خسف 

. درادن جوز  یارب  خسف  قح  رد  یریثات  شا  هداوناخ 

یم روبجم  ار  درم  یضاق  دنک ، یم  زواجت  یرتخد  هب  یدرم  یتقو  ناریا ، یراج  یمالسا  نیناوق  رد  اه ، نیا  رب  هوالع 

. دنراپس یم  زواجتم  یناج  تسد  هب  ار  ینابرق  انوناق  امسر و  راب  نیا  دنک و  جاودزا  رتخد  اب  ات  دزاس 

اه و پاپ  اه و  شیشک  ناربمایپ و  ناماما و  ثیداحا و  هب  نآرق ، هب  نهک ، یاه  هروطسا  هب  یزاین  چیه  یزورما  ناسنا 

ادج الماک  یایند  یمالسا  هشیدنا  اب  هریغ  ینالقع و  مسیرالوکس ، یربارب ، یدازآ ، نوچ  یمیهافم  درادن . اه و … ماخاخ 

نآ هب  تبسن  یبهذم  شیارگ  نیا  هک  دنهد  ناشن  هعماج  هب  دننک  یم  شالت  هک  یناسک  ور ، ¬ نیا زا  دراد . یداضتم  و 

تاشیارگ ظفح  رد  هک  نیا  ای  دنهابتشا و  رد  تخس  تسا  رت  لداعتم  رت و  یقطنم  رت و  ینالقع  رگید ، یبهذم  شیارگ 

. دنراد یتاقبط  یعامتجا و  یسایس و  عفانم  یبهذم 

سرام ٢٠١٠ ما  یس  نیدرورف ١٣٨٩ –  مهد 

هاگدید تیاس  عبنم :

نهذ یوکس  رب  زاب  یشوگ  مشچ و  اب 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یدنوامد -  لامک 

 “ تسین وت  لثم  هک  ینز  “ 

یندم نیرسن  زا : یباتک 

فقوت کی  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  و  متسه ، انشآ  هناسر  نیا  رد  شناتساد  نیلوا  رشن  نامز  زا  ناشیا  یاهناتساد  اب  نم 

. ما هدید  ماحدزارپ  وهایه و  رپ  ینابایخ  رد  هاتوک 
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ار نیرباع  ینیشنب و  تنهذ  یوکس  رب  یئاشگب ، شوگ  مشچ و  هک  دنک  یم  تراداو  ینک  یم  عورش  هک  ار  مادک  ره 

. دزادنا یم  ناوت  زا  ار  تلمحت  شا  هدنهد  رازآ  یوب  هک  دنز  یم  مهب  ار  هعماج  بالجنم  نانچ  هاگ  ینک . اشامت 

دایز تسد !! نوچ  هک  تسا  نیا  شیاه  هغدغد  زا  یکی  اتح  دنک و  یم  یشورف  نت  یئوجشناد  رتخد  هک  ینیب  یم  یتقو 

“ نم هدکشناد  یپسور  ناتساد   ” رد تسا … هدمآ  نیئاپ  خرن  هدش 

زا تبقاع  یشاب و  نارگید  ترفن  دروم  دیاب  موصعم  رتخد  وت  دراد ، ار  اهلغش  نیرتبجاوزا  یکی  تردام  هکنیا  زا  ای 

“ روش هدرم  ناتساد  رد “ یوش .… مورحم  مه  لیصحت 

عفر هک  یهاوخب  بآ  ندروخ  اب  یورب و  یروخبآ  هب  یگنسرگ  عفر  یارب  هاگشناد  طیحم  رد  مه  نآ  یلوپ  مک  زا  ای 

چیودناس هکیلاح  رد  ینک  یرادیرخ  هفوب  زا  چیودناس  فصن  یناوتب  طقف  مه  یرادلوپ  نامز  رد  و  ینکب ، یگنسرگ 

…. درک یمن  یگنسرگ  عفر  مه  شا  هتسرد 

“ یناموت دصناپ  سانکسا  ناتساد “  رد 

: ناتساد رد  هرخالاب  و 

تسین وت  لثم  هک  ینز 

…. تسا هدش  هتفرگ  نآ  زا  مه  باتک  مان  هک  باتک  نیمه  رد 

؟ دشک یم  انگنت  هب  ار  سفنت  دراد  هک  تسین  نام  دنمتورث  روشک  هعماج  دنگ  یاه  وب 

؟ دنکارپ یم  ار  دنیاشوخان  یاهوب  نیا  هک  تسین  وا  ملق  رتشین  نیا  و 

یارب اذل  درادن ، ار  داشرا  ترازو  زا  هدز  نوریب  هدش ی  شال  شآ و  یپاچ  باتک  نوچ  دنچ  ره  یندم  نیرسن  مناخ 

هب نیعجارمرامآ  هیاپ  رب  نیاو  تسانشآ . نلماک  یمان  کینورتکلارشن  یایند  رد  اما  تسین  هدش  هتخانش  ناریا  رد  ناگمه 

. تسا هتشذگ  مه  رازه  تسیب  زرم  زا  هک  تسا  روش “  هدرم  باتک “ 

یندم نیرسن 

…. دشاب یم  نیشنلد  اریگ و  شیاه  هژاو  نامدیچ  تسا و  باذج  ششک و  رپ  شرثن  انشآ ، درد  اناوت و  تسا  یا  هدنسیون 

: دنمشزرا باتک  رظن  نیا  دهاش 

“ تسینوت لثم  هک  ینز  “ 

. تفرگ دهاوخ  یاج  هاگرذگ  هناخباتک  هسفق  رب  لامتحا  هب  دوش و  یم  رشتنم  یدوزب  هک  تسا 
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. تفرگ دهاوخ  یاج  هاگرذگ  هناخباتک  هسفق  رب  لامتحا  هب  دوش و  یم  رشتنم  یدوزب  هک  تسا 

. منک یم  هیصوت  ار  نآ  ندناوخ 

شنیبطاخم هاگرذگ و 
تشهبیدرا ١٣٨٩ رگزرب -  گنشوه  ریما 

نادنزرف و اب  تسناوت  یم  یمرگ  تفلا  هچ  دندوب ، هتسبن  ار  شناهد  و  دوبن ، دنب  رد  شدوخ  روشک  رد  هاگرذگ  رگا 

یوس هب  یورهر  قافتا  هب  دننک و  یم  یرادرب  عنام  ناننکش  راوید  مه  الاح  دنچره  دنک . رارق  رب  شهاگداز  ناتسود 

میهد یم  همادا  هاگرذگ  نیا  زا  ار  رون 

قفا یوس  هب  نامروشک  یدروجال  نامسآ  رد  دنهاوخ  یم  هک  ار  اه  رپ  وشن  یولج  ات  دنواک ، یم  ار  هلیپ  ارچ  اجنآ  رد 

؟ دنراد فراعتم  هاگرذگ  کی  زا  روبع ، ربعم  کی  زا  هک  تسیا  همهاو  هچ  نیا  دنریگ ؟ یم  دننک  زاورپ  عولط 

میب زا  نینچ  دراد  یزرو  رهم  یاعدا  هک  یتموکح  ارچ  سپ  دخرپ ، یم  تایبدا  رعش و  منرت و  مرن  یولگ  رد  ام  نابز 

نابز مه  نارازه  اب  یتیگ  هرتسگ  رد  هک  الاح  رگم  تسا ؟ هدش  ناهنپ  رتلیف  رگنس  رد 

تسین نیا  و  تسا ؟ نیوکت  فرش  رد  هعجاف  نیمادک  دوش و  یم  جراخ  دوخ  یلصا  هنشاپ  زا  دراد  رد  مادک  میتبحص  مه 

. دنساره رد  هک  تسا  ناشدوخ  هیاس  زا  نانیا  هکنیا ، زج 

دندوب هک  دنتسه  یئاجامه  رد  زونه  یلو  دنا  شالت  رد  هک  تسا  لاس  دص  راهچ  رازه و  تسین  یزیچ  هک  لاس  یس 

. دش دنهاوخن  نامنابز  فیرح  هک  هنوگنامهب  دنا  هدشن  ام  ینهیم  یاه  تنس  زا  کی  چیه  فیرح  زونه  …

هناشن ار  ناشیدنا  کیرات  بلق  یباهش  وچ ن  و  تسامش ، رهم  یاه  مدق  یناغارچ  هاگرذگ ، نیا  هک  تسا  لاس  هد  دودح 

. دراد یم  ام  تمحز  هکنیا  زج  دربب  شیپ  زا  یراک  تسا  هتسناوتن  رتلیف  دیق  و  تسا ، هتفر 

نویلیم کی  زا  شیب  دیتسناوت  یم  هک  یروشک  رد  رگا  تفگ : یم  میتشاد . رگوجتسج  فورعم  تیاس  کی  زا  یلیم  یئ 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/ba-chasm-va-goshi-baz/#respond
http://www.gozargah.com/maghaleh/gozargah-va-mokhatebinash/


» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

. میشاب هتشاد  امش  اب  میتسناوت  یم  یبوخ  یراکمه  دیدوب ، هدشن  رتلیف  دیشاب ، هتشاد  بطاخم 

نیبطاخم عمج  هب  دشاب  مه  رایسب  دیاب  هک  ناشدادعت  هنافساتم  یلو  دنیآ ، یم  هاگرذگ  هب  نکش  رتلیف  اب  یرایسب  میناد  یم 

، هطساو اب  نیعجارم  تیعقاو  هب  هجوت  اب  ام  یلو  دنسامت . رد  امش  اب  میقتسم  ریغ  قیرط  زا  نوچ  دوش ، یمن  هدوزفا  امش 

. میهد یم  یاج  دوخ  رد  میراد و  یم  ساپ  ار  امش 

. دشاب نازاب  رتلیف  یارب  یبوخ  ربخ  دناوت  یمن  نیا  و 

ایور مناخ  هتشون  یگالبو  زنط  باتک  دروم  رد  نم  رصتخم  رظن 
ردص

تشهبیدرا ١٣٨٩ نایرفص -  دومحم 

. تساام تایبدا  هنادرد ی  زنط  هک  ارچ  مدوخ ، تشادرب  رظن و  هیاپرب  سیون  زنط  زنط و  هب  مراد  یا  هراشا  لوا 

. زیت رایشوه و  مه  دوب و  هدامآ  مه  تسا  مزال  نآ  اب  دروخ  رب  رد  هک  تسا  یمد  ود  ریشمش  زنط 

. دراد دوخ  رد  ندرک  یلاح  یارب  ار  هبرح  نیرت  یراک  و  دناروخ ، یم  تبرش  ماج  رد  ار  گنرش  زنط 

. دناسر یم  یبوخ  هب  دراد  هک  ار  یمایپ  و  تسا ، دمآ  راک  هاتوک و  تسین . ریگ  هلصوح 

قوذ و دش ، سیون  زنط  دوش  یمن  مه  شالت  هعلاطم و  اب  اتح  تحار و  تسوگ . هیانک  نیب و  فیرظ  ناد و  هتکن  زانط ،

ام تایبدا  ناگبخن  اه  نآ  عقاو  هبو  دش ، دلوتم  نآ  یتاذ  هریمخ  اب  دیاب  …. دهاوخ یم  یصاخ  تراهم  شنیب و  قوش و 

. دنتسه

، تسا یگدنز  حیرفت  گنز  زنط  تسا . خلت  ینیریش  همه  اب  تسا و  نیریش  یخلت ، همه  اب  و  ذفان ، ناسر و  مایپ  زنط ، و 

 ”. دوب بظاوم  دیاب  یلو  “ 

. دشاب هتشاد  ف “  ندید “  اب  ار  دازحرف “  هب “  نتفر  تعرس  دیاب  زین  زنط  هدنناوخ 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

. میوگب کیربت  یگالبو  زنط  یراکتبا  دیفم و  هناگی و  باتک  شراگن  یارب  ردص  ایور  مناخ  هب  متساوخ  یم 

اب دنناوخ  هک  هدمآ  رد  راک  زا  نانچ  تسا ، هدوب  تمحز  رپ  ریگ و  تقو  رایسب  هدنسیون  یارب  کش  نودب  هک  باتک  نیا 

دوخ هب  ار  شهجوت  مامت  و  دنک ، یزاب  وا  ساسحا  اب  دناوت  یم  هنوگچ  زنط  هک  دبای  یم  رد  نآ  هحفص  دنچ  ره  ندناوخ 

. دراد یم  لوغشم 

ان اه  درگبو  یارب  اتح  تسا ، هدمآ  یندناوخ  نیریش و  باتک  نیا  رد  هک  یئاه  گالبو  رتشیب  دوبن ، وا  ناوت  تمه و  رگا 

هدرشف کیفارت  ماحدزا  رد  نلامتحا  درب و  یمن  یپ  ناتسگالبو  رد  زنط  دوجو  تقیقح  هب  یسک  دیاش  دنام و  یم  هدید 

. دندش یم  مگ  اه  گالبو 

. دنک یم  اقلا  هدنناوخ  هب  باتک  نیا  دلوت  ار  یقوذ  هچ  هلصوح و  هچ 

دروم ره  رد  هک  اه  کالبو  زنط  یاه  هکت  باختنا  دریگ  یم  تاشن  راشرس  یقوذ  زا  هک  ردص  مناخ  صاخ  دید  رطاخب 

. تسا هدرک  اریگ  رادناج و  ار  باتک  ناشیا ، یاه  یفاکشوم  اب  تسا  هارمه 

. منک یم  هیصوت  تسا  دوجوم  فا  . ید . یپ تروصب  هک  ار  نآ  ندناوخ 

هعجارم اه  نآ  هب  دش  یم  ات  دندوب ، هدش  هداد  قیقد  سردآ  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  زنط  تمدخ  رد  یاه  تیاس  شاک 

گالبو تقیقح  رد  دنا و  هدیشک  نیئاپ  ار  هرکرک  ادرف “  یلو “  دنتسه  زورما “  اه “  گالبو  زا  یرایسب  هک  مناد  یم  درک .

زور هب  زا  یرو  هرهب  دنهد “  یم  همادا  دنتسه و  هک  یئاه  نآ  یارب  ناشسردآ “  نتشاد  اما  دنشاب ، یم  تقوم  یاه 

. درک یم  ریذپ  ناکما  ار  ناشندش 

تیرابج لیلحت  دقن و  باتک : هب  یا  هراشا 
تشهبیدرا ١٣٨٩ اه -  هدش  هتشون  ان  تیاس :

ههد رد  یگلاس و  نس ٣٢  رد  ار  باتک  نیا  یناملآ  سانشناور  نیا  ربرپشا . » سنام   » هتشون تیرابج » لیلحت  دقن و  “ 

وا تسا . هتشاگن  دناشکب ، مود  یناهج  گنج  ماک  هب  ار  ناهج  رلتیه  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  شیپ ) لاس  داتفه   ) یدالیم  ٣٠
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ماجنارس رلتیه  لثم  یسک  هک  تسا  هدرک  ینیب  شیپ  اهروتاتکید ، راتفر  یناور  لیلحت  یور  زا  دوخ  باتک  رد  یتح 

، اهیزان مشخ  زا  ندنام  نوصم  یارب  دش  روبجم  اهنت  هن  شا  هدنسیون  دش  رشتنم  باتک  نیا  یتقو  درک . دهاوخ  یشکدوخ 

دندرک و عونمم  ار  باتک  نیا  ندناوخ  زین  نیلاتسا  وریپ  یاه  تسینومک  یتح  هکلب  دروآ  یور  یناهنپ  یگدنز  هب 

. دندرک یم  زیهرپ  مه  باتک  نیا  هب  ندز  تسد  زا  یتح  ناشناوریپ 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  دنوامد  تاراشتنا  طسوت  لاس ١٣۶٣  رد  همجرت و  یسراف  نابز  هب  میصق  میرک  طسوت  باتک  نیا 

دوب لاس ١٣۶۴  رد  باتک  نیمه  موس  پاچ  زا  سپ  دیسر و  موس  پاچ  هب  لاس  کی  فرظ  باتک ، زا  لابقتسا  تلع  هب 

. دش لیطعت  دنوامد  تاراشتنا  تیلاعف ، لاس  هس  زا  سپ  هک 

ناشن نارابج ، راتفر  تیصخش و  یتخانشناور  لیلحت  اب  دراد ، باذج  ناور و  رایسب  ینتم  هک  باتک ، نیا  رد  ربرپشا 

یوخ قلخ و  هک  دنتسه  ییاه  هدوت  راتفر  لوصحم  اهنآ  هکلب  دنوش  یمن  رابج  دوخ  یدوخ  هب  نارابج  هک  دهد  یم 

دیاب ددنبرب  تخر  یا  هعماج  زا  هشیمه  یارب  یروتاتکید  تیرابج و  هک  نآ  یارب  تساهنآ . دوجو  زا  یشخب  تیرابج 

دورب نیب  زا  اه  هدوت  تیرابج  هیحور 

زا ار  وا  دبای و  یم  لوحت  نامز  لوط  رد  جیردت و  هب  رابج  کی  یناور  تیصخش  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  ربرپشا 

یدعب لحارم  رد  و  یرازآ ) رگید   ) مسیداس راچد  جیردت  هب  رابج  هک  یا  هنوگ  هب  دنک  یم  مورحم  یلومعم  یگدنز  کی 

یوهایه رد  ناشیرامیب  هک  دنتسه  ینارامیب  نارابج  ربرپشا ، رظن  زا  عقاو  رد  دوش . یم  یرازآدوخ )  ) مسیخوزام راچد 

. دوش یم  هدناتس  اهنآ  زا  زین  نامرد  تصرف  تلع  نیمه  هب  دنام و  یم  یفخم  نارگید  یارب  ناشدوخ و  یارب  اه ، هدوت 

یگرزب شخب  عقاو  رد  دنتسه و  یمجاهت » سرت   » راچد نارابج  هک  دهد  یم  ناشن  سرت  عاونا  یدنب  هتسد  اب  ربرپشا 

ره یراگنا  نمشد   » هدیا یشارت و  نمشد  هب  دایتعا  تسا  دقتعم  ربرپشا  تسا . سرت  عون  نیا  زا  یشان  اهنآ  راتفر  زا 

یم نوطالفا  لوق  زا  وا  تسا . هتفهن  اهنآ  دوجو  رد  هک  تسا  یقیمع  سرت  لوصحم  نارابج  یوس  زا  تسین » ام  اب  سک 

لیلحت اب  ییابیز و  هب  شدوخ  دعب  و  رابج .» درف  الا  دشاب ، عاجش  تفص  هتسیاش  دناوت  یم  سک  ره   » دسیون

تسا یگژیو  تیرابج  هک  دهد  یم  ناشن  عقاو  رد  تسا . قیقد  ردقچ  نوطالفا  نخس  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  یتخانشناور 

هلحم و سیلپ  هرادا ، سیئر  ملعم ، ردپ ،  ) تردق حوطس  همه  رد  راتفر  نیا  و  دوش . یم  تعاجش  نادقف  نیزگیاج  هک 

ار وا  دننک و  یم  یهارمه  نارابج  زا  یکی  اب  عقاو  ملاع  رد  رابج  ًاتیصخش  یاه  هدوت  داحا  یتقو  اما  دراد . دومن  ….( 

. دنزاس یم  روتاتکید  ینعم  مامت  هب  مکاح  کی  وا  زا  دننک ، یم  تیامح 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

سح یاضرا  یارب  اه  هدوت  هاگنآ  دوش و  یم  لیدبت  ترفن  هب  نامز  لوط  رد  سرت  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  ربرپشا 

تلع هب  اه  هدوت  هک  دسر  یم  ینامز  هرابود  دعب  و  دنک . دوبان  ار  نانآ  ات  دننک  یم  یرای  ار  یرابج  یا ، هدع  زا  ناشترفن 

. دنراپس یم  راد  هبوچ  هب  یرگید  رابج  کمک  هب  ار  وا  رابج ، نیمه  زا  ترفن 

ریغ اما  دنسپ ـ  هماع  یاه  لح  هار  یگدنز ، هدیچیپ  لئاسم  هدرک  هداس  اب  نارابج  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  ییابیز  هب  وا 

هار یتقو  دنا  هتخومآ  هک  ارچ  دنتسین  دوخ  یاه  هدیا  نیا  یارجا  تیلباق  مدع  نارگن  مه  الصا  دنهد و  یم  ارجا ـ  لباق 

تیلوئسم نتخادنا  اب  دنناوت  یم  یتحار  هب  دیسرن  هجیتن  هب  ناشلح 

ناشنانمشد هک  دنهد  ناشن  ات  دننک  یتصرف  هب  لیدبت  ار  یماکان  نیا  یضرف ،) نانمشد   ) نارگید ندرگ  هب  یماکان  نی 

. دنسرب ناشفادها  هب  اهنآ  ات  دنراذگ  یمن  دنا و  دنمتردق  ردقچ 

یاهروتاتکید راتفر  زا  ار  شیاهلاثم  یخرب  اما  دنک  یمن  یصاخ  یسایس  تیصخش  هب  فوطعم  ار  شلیلحت  هتبلا  ربرپشا 

ار نیلاتسا  رلتیه و  مان  یتقو  هک  تسا  نیا  هب  باتک  نیا  ییابیز  لاح ، نیا  اب  دروآ . یم  رلتیه ) نیلاتسا و   ) شا هنامز 

نیمه ار  اهنآ  ربرپشا  ایوگ  تسا ، هزات  لیلحت  ردقچ  مینیب  یم  میراذگ  یم  ار  یرگید  روتاتکید  ره  مان  مینک و  یم  فذح 

. تسا هتشون  هنامز  نیا  یاهروتاتکید  راتفر  لیلحت  یارب  زورید و 

نز عونمم  یادص 
تشهبیدرا ١٣٨٩ داژن -  یلع  حیسم 

زگره متفر ، ناریا  یسایس  تیصخش  تفه  غارس  عونمم ، شسرپ  تفه  حرط  یارب  هک  یزور 

اب یا  هنایم  هک  منک  تفایرد  یدرم  زا  ار  عونمم  یاه  شسرپ  نآ  زا  یکی  خساپ  هک  متشادنپ  یمن 

هب مه  تسایس ، زا  هدزلد  مدرم  زا  ولمم  نلاس  نایم  رد  فرگش  یتسایس  اب  اما  درادن  تسایس 

هداس شسرپ  تفه  نآ  همه  ندراذگ  خساپ  یب  لیلد  مه  دهد و  یم  خساپ  هعونمم  شسرپ  کی  نآ 

. دنک یم  هدنز  ممشچ  شیپ  هرابود  ار  هعونمم 
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رعش و اب  درک  ینابزیم  ار  نانابزیم  ییابیز  هب  دوخ  اما  دوب  ناتسلگنا  میقم  نایناریا  نامهیم  ناریا ، بان  یادص  بحاص 

. دیراب هناخ  زا  رود  نارفاسم  یاه  یگنتلد  کشخ  تشد  رب  مارآ  یناراب  نوچ  هک  یزاوآ 

ریبعت هب  تشگ ، یم  هدیچیپ  یموهفم  یپ  اما  دومن  یم  هداس  مشسرپ  یناجنسفر ، یمشاه  ریبعت  هب  دوب ؟ هچ  اما  شسرپ 

، یبورک یدهم  خیش  ریبعت  هب  دیبلط ، یم  ییوگخساپ  یارب  ار  ماما  تراسج  اما  دوبن  عونمم  شسرپ  یمتاخ ، دمحم  دیس 

خساپ یگدیچیپ  هب  هن  شسرپ و  یگداس  هب  هن  نایرجش ، اما  داد ، دهاوخ  خساپ  نامز  رورم  اهنت  ار  عونمم  شسرپ  نآ 

ندرگ تسشن ، نارای  هقلح  نایم  مارآ  دنام ، نامز  رظتنم  هن  درک و  بلط  نارگید  زا  تراسج  تعاجش و  هن  دز ، هنعط 

زا کی  چیه  ناریا ، تسایس  ناوخ  تفه  رد  هک  دشاب  شسرپ  نامه  یوگخساپ  دوخ  ات  درک  مخ  یوس  کی  هب  ییابیز  هب 

. دوبن ییوگخساپ  یارای  ار  تردق  رد  نادرم  نآ 

توعد دراد : ینعم  کی  اهنت  نیا  دنک  یم  مخ  ییوس  هب  ندرگ  ناگدنزاون ، هقلح  رد  نادیم و  هنایم  رد  زاوآ  داتسا  یتقو 

هک دنادرگرب  یزاوآ  مه  یوس  هب  رس  نایرجش  رابنیا  اما  نارای . ییاونمه  زا  هناداتسا  شیاتس  نتخاون و  هب  هدنزاون 

یم توعد  شرتخد  زا  هناروسج  هناردپ و  هناداتسا ، نایرجش  تسا . هعونمم  یادص  ناریا  هلاس  یس  خیرات  رد  شیادص 

 . دوش نادیم  ناوخ  کت  وا  دیاشگب  شخ  یب  یادص  نیا  ندوب  لالح  یارب  یهار  ردپ ، مب  یادص  هکنآ  یب  ات  دنک 

نامسآ رد  دنا ، هدراذگ  فیلکتالب  عونمم و  ناکامک  ار  ادص  نیا  هک  نانآ  هزاجا  نذا و  یب  ار  نز  عونمم  یادص  نایرجش 

. درک یناوخکت  اهلاس ، نیا  همه  دننامه  یناوخمه  یاج  هب  اسر  اما  زوس  اب  نایرجش  ناگژم  دروآ و  رد  زاورپ  هب 

یرایسب یاه  هناخ  رد  زین  ناشیادص  دنا و  هدرک  یناوخکت  یرایسب  نانز  عونمم ، یاهلاس  نیا  مامت  رد  هک  تسا  تسرد 

یمسر رفم  دنا  هدرک  یعس  اهلاس  نیا  مامت  رد  زین  نازاس  میمصت  ناریگ و  میمصت  همه  اما  دوش  یم  هدینش  نایناریا  زا 

هب هک  ییاجنآ  ات  دنا و  هتسکشن  مسر  زین  یتنس  یاهزاوآ  دیتاسا  زا  یرایسب  دنیاشگن و  نز  یناوخکت  یارب  ینوناق  و 

. یناوخکت هن  درک  یم  یناوخمه  ردپ  اب  ناگژم  زین  هتشذگ  یاهلاس  رد  تسه  مرطاخ 

هب اساسا  ای  دنا و  هتفرگن  یدج  ار  عوضوم  نیا  نادنچ  زین  تیاس  تردق و  گنهرف و  هزوح  ناگرزب  وس  رگید  رد 

یبهذم رد  یتح  هعماج و  یاج  یاج  رد  نز  زاوآ  یادص  کنیا  یمالسا  روشک  کی  رد  هک  دنرواین  مه  ناشدوخ  یور 

. دراد هژیو  یهاگیاج  مه  اه  هداوناخ  نیرت 

هب دیرضاح  ایآ  هن  رگا  دیناد و  یم  هعونمم  یادص  زونه  ار  نز  یادص  امش  ایآ   » هک هداس  شسرپ  نیا  لیلد  نیمه  هب 

هننقم و یاوق  سار  رد  هک  یرادمتسایس  هس  یبورک ، یمشاه و  یمتاخ و  رظنم  رد  دیهد » شوگ  نز  کی  زاوآ  یادص 
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ای خساپ و  یب  ار  اه  شسرپ  شوماخ و  ار  اه  طبض  هک  دومن  یم  زاس  نارحب  راوشد و  ردقنآ  دنا ، هدوب  روشک  هیرجم 

اب اساسا  لداع  دادح  فابیلاق و  یناجیرال و  داژن و  یدمحا  نوچ  یناسک  هتبلا  دندوب و  هدرک  مالعا  راشتنا  لباق  ریغ 

هدش هعماج  گرزب  یاه  لاوس  هب  لیدبت  یسایس  الماک  یاهتلاخد  اب  هتبلا  هک  یسایس  ریغ  الماک  یاهلاوس  تسیل  ندید 

هدرک وغل  ار  هبحاصم  رارق  دننک و  زاب  هعونمم  یلو  هداس  یاه  شسرپ  نیا  حرط  یارب  یا  هنزور  دندشن  رضاح  تسا ،

. دندوب

یاهزور رد  هک  یسک  ددرگ .  یمرب  ناریا  مادک  هب  دیآ و  یم  ناریا  مادک  زا  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  ناریا  زاوآ  داتسا 

مه نایوجزاب  یاه  میج  نیس  هب  رهش  یلومعم  مدرم  دننامه  دوب و  نابایخ  رد  مدرم  یاپمه  تاباختنا ، زا  سپ  ینارحب 

یارب تسین  رالاسدرم  تیمکاح  کی  زا  نتفرگ  هزاجا  راظتنا و  لصف  رگید  کنیا  هک  دناد  یم  بوخ  تسا ، هداد  خساپ 

. دنک یم  ایهم  ار  نز  یارب  یناوخ  کت  تصخر  نز ، اب  یناوخمه  یاج  هب  هتشذگ  یاهلاس  فالخرب  نیمه 

دشابن گرزب  قافتا  کی  نیا  تسا  هدش  ناش  یگدنز  کفنیال  زج  نز  زاوآ  یادص  رگید  هک  یا  هعماج  رظنم  زا  دیاش 

هچراپ نام  ناگدنزاون  یقیسوم  تالآ  رازبا و  رس  رب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  زونه  هک  ییاضف  رد  اما 

شخب یادص  ار  هنانز  زاوآ  یادص  نیا  دیاب  دیآ ، رد  شیامن  هب  نویزیولت  رد  عونمم  رازبا  نیا  ادابم  ات  دزادنا  یم 

. تسا هدنامن  تیمکاح  زا  هزاجا  نذا و  رظتنم  رگید  هک  تسناد  ناریا  ضرتعم  هعماج  یادص  زا  یرگید 

وا یادص  تفگ ، داتسیا و  اتدوک  تلود  سییر  یور  هبور  ناریا  زبس  شبنج  اب  نابزمه  هک  یزور  نامه  زا  نایرجش 

تحت یامیس  ادص و  لیلد  نیمه  هب  دناد و  یم  ینتفر  ار  اهنآ  داژن  یدمحا  هک  تسا  یکاشاخ  سخ و  نامه  یادص 

کی زگره  ناریا  کاشاخ  سخ و  یادص  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  درادن ، ار  ادص  نیا  شخپ  هزاجا  زین  یربهر  تراظن 

یم تیمکاح  یاه  رتلیف  زا  هک  دشاب  ییادص  اب  سنجمه  دناوت  یمن  رگید  ادص  نیا  هک  تسناد  یم  تسین ، هنادرم  یادص 

ات درک  توکس  هناراوگرزب  دزاسب . نز  کی  یادص  یارب  یششوپ  ار  دوخ  یادص  دشن  رضاح  رگید  نیمه  یارب  درذگ 

لاس یس  هک  دشاب  ینز  زاونلد  یادص  دنیشن ، یم  دنمدرد  تلم  کی  لد  رب  هرفن  رازهود  نلاس  رد  هک  ییادص  اهنت 

هزاجا ات  دیشک  یم  کدی  دوخ  اب  ار  یدرم  دیاب  مادم  تشادن و  ندش  اهر  اهنت  هزاجا  لاس  یس  تشادن ،  ندوب  اتکی  هزاجا 

. تفای یم  دایرف 

زا یرایسب  هک  دنناد  یم  بوخ  تسایس ، نادرم  یتقو  تسا ؛ نم  باوج  یب  یاه  شسرپ  نآ  همه  خساپ  نایرجش 

دیاب هک  تسا  دنمرنه  نیا  دنتسین ، تلم  اب  یهارمه  هب  رداق  رگید  یلیلد  ره  هب  اهنآ  اما  تسا  هدش  ضوع  مدرم  یاهرواب 
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. دزاس مدرم  اب  یهارمه  هب  ریزگان  ار  تسایس  نادرم  دنک و  افیا  ار  شا  یخیرات  شقن 

یب ایر و  یب  دنا ؛ تولخ  رد  هک  دنشاب  نامه  تیمکاح  ربارب  رد  دنتفرگ ، یم  میمصت  نادنمرنه  تیرثکا  ای  همه  رگا 

شسرپ نیرت  هداتفا  اپ  شیپ  نیرت و  هداس  هب  هک  دوب  رداق  یربهر  روهمج و  سییر  چیه  مه  زاب  ایآ  ساره ، یب  غورد و 

مه ار  نآ  حرط  هزاجا  اساسا  دنک و  هاگن  هعونمم  یاه  لاوس  ناونع  هب  شا  نادنورهش  قوقح  دروم  رد  یلومعم  یاه 

؟  دهدن

هداس قوقح  ادتبا  یسایس  بلط  هنوگره  زا  شیپ  دنداتسیا و  یم  تیمکاح  ربارب  رد  هناراکبلط  روشک  نادنمرنه  رگا  ایآ 

زاب دنداد ، یمن  یتمیق  ره  هب  اقب  ایر و  هب  نت  زین  اهنآ  نارادمتسایس  ندادن  نت  تروص  رد  دندرک و  یم  بلط  ار  مدرم 

؟ دندنام یم  اهنت  یناشف  ناج  یگداتسیا و  هام  هن  زا  دعب  مدرم  مه 

هزوح رد  تاحالصا  دنمزاین  اهنت  روشک  کی  نشور  فادها  هب  ندیزای  تسد  یمدرم و  شبنج  یزوریپ  یارب  ایآ 

نادنورهش نادنمرنه و  نیا  ای  میتسه ؟ تسایس  نادرم  ییاجباج  یرانکرب و  تردق و  هضرع  رد  بالقنا  ای  یسایس 

ناکامک دنهدن ، رییغت  ار  تلم  ناج  یاهب  هب  اقب  یتمیقره و  هب  ندنام  هویش  رگا  هک  دنتسه  روشک  کی  یلومعم 

؟  دنام دنهاوخ  یقاب  شیوخ  ینوناقریغ  هاگیاج  رد  راوتسا  مکحم و  زین  نارادمتسایس 

تیعورشم تیبوبحم و  ات  داد  دهاوخ  یتسیلوپوپ  یاه  هویش  هب  نت  ردقنآ  هداتفا ، ماد  هب  تلود  کی  اهزور  نیا  هچ  رگا 

زین تلود  نمیه  لد  رد  ناریا ، هب  داتسا  تشگزاب  زا  شیپ  هک  تسین  نهذ  زا  رود  یلیخ  اذل  دبای و  زاب  ار  هتفر  تسد  زا 

تسا رگید  نانز  نز و  کی  هدش  دازآ  یادص  تسا  مهم  هچنآ  اما  دنک  رداص  ار  نز  یناوخکت  زوجم  دوش و  ادیپ  یسک 

. دریگ یم  بلط  یربارب  تلم  کی  زا  نذا  بلط ، تصرف  نارادمتسایس  زا  هزاجا  یاج  هب  ندش ، اهر  یارب  هک 

کی نادنمرنه  هک  یمادام  ات  دراد و  تیعقاو  نیا  هنافساتم  اما  دشاب  ارجا  لباق  ریغ  هنایارگنامرآ و  هاگن  کی  نیا  دیاش 

یاه هکل  ناونع  هب  اهنآ  زاوآ  زاس و  رازبا  هب  مه  هک  دنهد  ییامیس  ادص و  یاه  نیبرود  ربارب  رد  نتسشن  هب  نت  روشک 

مارح ماظن ، نامزاس و  نیا  نازیر  همانرب  هاگن  رد  نانآ  هنانز  هارمه  زاوآ و  مه  یادص  دوش و  یم  هاگن  مارح  گنن و 

. دیشک راظتنا  ار  تیمکاحرد  گرزب  تارییغت  ناوت  یمن  زگره  دشاب ، عونمم  و 

دنناد یم  ینشور  هب  ار  هعماج  هندب  رد  رنه  یعقاو  هاگتساخ  اهزور  نیا  هک  نادنمرنه  زا  یشخب  نامه  ای  همه و  رگا 

هنتالاب زا  یرادرب  ریوصت  هب  زاجم  اهنت  روشک  یمسر  یاه  نیبرود  یتقو  دنناد  یمن  شیوخ  ناش  نود  ناکامک  اما 

هب دنهد  یم  نت  ای  دوش و  رهاظ  نویزولت  باق  رد  ناش  هچنامک  راتیگ و  رات و  هس  رات و  ادابم  هک  دنتسه  ناگدنزاون 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

دوش یم  هقشود  هدولآ و  ایر  هعماج  هاگنآ  دننک  یم  عونمم  هنادرم  یاه  تیزاراپ  اب  ار  هنانز  یادص  هک  یناسک  میمصت 

مالعا عونمم  نانچ  ار  نز  یادص  لاس  یس  دناوت  یم  تیمکاح  هک  تسا  موادم  یاه  یگداد  نت  یگراپ و  ود  نیا  رد  و 

زا هتسد  نآ  خساپ  دوش و  یقلت  ملسم  مرج  کی  دننامه  زین  ملسم  قح  نیا  دروم  رد  یرگشسرپ  یتح  هک  دنک 

دنامب یقاب  ویشرآ  رد  اه  تواضق  نیمه  ساره  زا  دنرادن  مه  ینادنچ  داقتعا  ادص  نیا  ندوب  عونمم  هب  هک  ینارادمتسایس 

.

هنادرم زا  ناریا  رد  یرگید  هزاوآ  دنلب  نانز  اهراکماک و  هدازیلع و  داتسا  نوچ  یرگید  گرزب  نادنمرنه  هچ  رگا  *

مخز کی  نیا  زونه  اما  دنا  هتشاد  ار  نز  زاوآ  یادص  نداد  زاورپ  تراسج  زین  اهنآ  هدرک و  داقتنا  ناریا  یقیسوم  ندوب 

هک بلطم  نیا  رد  رگا  نیمه  یارب  دنک . یم  بلط  یهارمه  یارب  ار  ناریا  رامشیب  نادنمرنه  یهارمه  هک  تسا  هنهک 

نتشاگنا هدیدان  یانعم  هب  نیا  کش  یب  تسا ،  هدشن  یا  هراشا  رگید  بان  دراوم  هب  تسا  نایرجش  دروم  رد  اصخشم 

درک ریدقت  دنا  هتخادنا  شخ  هلاس  یس  راصح  نیا  رب  هک  یناسک  همه  زا  دیاب  تسین و  نادنمرنه  گرزب  یاهراک 

بونج ناسیون  ناتساد  ناتساد و  رب  یلخدم 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یبویا -  دمحم 

بونج ناسیون  ناتساد  ناتساد و  رب  یلخدم 

یبویا دمحمزا 

یارب ییاپ  یریش –  هار  لطاب - فیط  هتخوس - بونج   - یاهباتک نونک  ات  یبدا  دقتنم  سیون و  ناتساد  یبویادمحم   

یهاگن اب  هلاقم  نیا  رد  یو  تسا . هدش  پاچ  هام –  نادازمه  همانشیامن  و  گنس –  نتفکش  نایاپ - یب  یثاریم  ندیود – 

. دزادرپ ىم  بونج  ناسیون  ناتساد  یناتساد و  تایبدا  هب  هزات 
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رب دنتسم  منخس  تسا . هدوب  موب  زرم و  نیا  یناتساد  تایبدا  یافوم  دعس  ناتسزوخ  ًاصوصخم  بونج و  میوگ  ىم  رگا 

تساعدا کحم  گنس  ، یسیون ناتساد  رصاعم  خیرات  تسین . هدوبن و  زگره   ، تفم کشجنگ  تفم و  گنس  بصعت و 

ناسیون هصق  رتشیب  هک  تسا  یداوس  رصاعم ، خیرات  هب  شاهتفرگ  تفخ  هشیمه  یهلصوح  رد  راید  نیا  قباوس  و 

لوا لسن  هبرجت ، نیا  رد  هدش و  لیدبت  مظعا  داوس  هب  هک  قشمرس  یارب  دناهتشون  طخ  هدوسم  نیا  زا  ردق  نآ  ، یبونج

هچ امش  زا   ) دناهدیزگ یرود  یناطلس  نوباص  زا  دناهدرک و  هشیپ  یرباص  یاهتنا  یب  ریوک  ناسیون ، ناتساد  مودو 

دوخ و مدرم  دوخ و  هب  نیمه  یارب  دتفا ) ورمع ، کبوچ  ای  دیز  یایرد  هب  ناشزاین  هک  دنا  هتشادن  نت  رب  ینهریپ  ناهنپ ،

. دناهدیشخب یناهج  یتغارف  تصرف و  دوخ ، تیاکح  نابز و 

تفن نامیلس و  دجسم  یلال و  یتفن  یاههاچ  نادابآ و  هاگشیالاپ  نطاب  رهاظ و  راتخاس  هب  هک  هدش ، یلم  تفن  تیاکح 

رد اه  یسیلگنا  توکس  بناجا و  دادرم  یاتدوک ٢٨  هب  دسر  ىم  هودنا ، فسأت و  اب   ، دماجنا ىم  لکتفه و .… دیفس و 

رد دوش و  ىم  ریخ  ببس  ودع  تسام  نخس  ساسا  هک  دروم  نیا  رد  میروایب . دای  هب  اما  ، نادابآ ًاصوصخم  ناتسزوخ ،

دریگ و ىم  راب  ناتسادو ، رعش  رد  یسراف ، یوب  شوخ  درت و  یهنیزبس  رامعتسا ، زا  یعون  یمنهج  نازوس و  ریعس 

دنیوگ و ىم  ریخلا  حابص  ندورس ، نتشون و  هب  یناسنا  یدرد  جنر و  فعاضم و  راشف  رد  نارعاش ، ناگدنسیون و 

نارکفتم ناگدنسیون و  رگا  بارعا . طسوت  ناریا  حتف  تسخن  نرق  ود  هب  هیبش  دیآ  ىم  شیپ  یتیعضو  بیرقت  اب  زتب 

نتفرگ دای  هب  دنریذپ و  ىم  ار  مالسا  دننک و  ىم  شنرک  قح  رب  ینید  ربارب  بارعا  یهلمح  رد  یرجه  هیلوا  نورق 

ار ناشاههتشون  دربراک  ات  دنسیون  ىم  نآرق  ناسل  هب  ینالوط  ینوکس  زا  دعب  ار  ناشاههتشون  دننک و  ىم  تمه  یبرع 

یاتدوک ٢٨ یزاسراک  زا  دعب  ریبک  یایناتیرب  یتقو  دریگ . ىم  لکش  طورشم  یعافد  نانچ  زین  راب  نیا  دننک ، نیمضت 

تفن موش  اما  هناد  کی  رهوگ  ات  دننک  ىم  قارتا  نادابآ  رد  ، حالصلارهاظ یاهرهچ  دنفاب و  یماظن ، هلمح  نودب  دادرم ٣٢ 

دشاب و تفن  شیالاپ  جارختسا و  رب  ناشیتفن ، ناگربخ  یهناسانشراک  نیبزیت و  هاگن  دنشاب و  هتشاد  رظن  ریز  ار  ام 

، اهرتداوس اب  ًاصوصخم  نادابآ و  مدرم  رتشیب  اما  دنریگ . ىم  مه  شحوت  قح  یناودع ، فرصت  نیا  یارب  هک  نآ  هفرط 

مدرم نیا  باسح  هتبلا  دنیآرب . لقاال  ناشنابز  سپ  زا  هدناوخان ، نانامهم  دوخ  حالس  اب  ات  دنوش  ىم  زهجم  یسیلگنا  هب 

راختفا هنامداش  هک  دناهدوب  ییاهمدآ  هشیمه  مینک . ادج  اهیجراخ  هتفیش  گنرف و  تسم  نارهاظتم  باسح  زا  دیاب  ار 

، مدرم یسیلگنا  نتفرگ  دای  مه  اج  نیا  تسا . هدز  ناشادص  هتخوس  ردپ  هدرک و  فطل  اهنآ  هب  هاش  اضر  هک  نیا  هب  دننک 

ار یسیلگنا  تایبدا  نابز و  هک  میراد  تراشا  یناهاگآ  هب  نم و  نامگ  هب  تسا  هدوب  عافد  یعون  نادابآ  مدرم  اصوصخم 
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قح هک  نانچ  ار  یناتساد  تایبدا  ات  دندرک  فرص  یسراف  تایبدا  راک  رد  دنتفرگ و  نمشد  فک  زا  یحالس  لثم  تسرد 

. دنهد تاجن  گرم  زا  تسه  هدوب و  نآ 

ندیشخب قمع  راک  زاغآ  رد  مهم  لصا  دریگ . ىم  اپ  هناتسد  یرفن و  دنچ  ییاههلحن  اههورگ و  نادابآ  رد  هک  تسا  نینچ 

نینچ تفگ ، مهاوخ  دنروایب و  ماود  دنناوتب  ات  یرعش  یناتساد و  تایبدا  رد  تبثم  یراک  ماجنا  تساهیتسود و  هب 

. دنریگ ىم  اپ  مه  نامیلس  دجسم  زاوها و  رد  ییاههورگ 

لوپ دنوش و  ( ١) کنیرد هاگشیالاپ  تفن و  یوب  زا  دننک و  یگدنز  نادابآ  رد  دنوش  ىم  روبجم  تقو  یسیلگنا  تارضح 

مه حیرفت  هب  زاین  نایشحو  نایم  ناریا و  رد  یگدنز  یراکادف  ضوع  اهنآ  هک  دننالوبق  ىم  دوخ  تلود  هب  دننک ، وراپ 

یاههنهرب اپ  ندید  اب  دنتفا و  رود  ینوسکاسولگنا  یوخ  قلخ و  زا  ناشاههچب  دنرادن  تسود  هک  ًاصوصخم  دنراد ،

دتفا و ىم  هار  تارضح  یارب  رگید  یاهامنیس  دعب  و  جات ، للجم  یامنیس  نیمه  یارب  دنیایب . راب  تیبرت  ىب  بونج ،

، هتفاب ادج  یاه  هتفات  یارب  ریخأت  یمک  ای  ندنل  اب  نامز  مه  ار  سیلگنا  پاچ  یاهباتک  ًابیرقت ً  هک  یفلا » » یهناخباتک

ار ناهج  تایبدا  یاهراکهاش  هک  دنوش  ىم  رادهناخباتک  اههاگشاب ، یگنرف و  یاههاگشون  یمامت  کمک  مک  دنروآ و  ىم 

. دنراذگب نارورس  رایتخا  رد  یسیلگنا  هب 

دنرب و ىم  دوس  اراکشآ  هاگ  هنادنر و  هاگ  اههناخباتک ، اهامنیس و  نیمه  زا  نادابآ ، نکاس  نارکفنشور  ناهاگآ و  اما 

ىم زور  یناتساد  راثآ  یهمجرت  هب  تسد  دننک و  ىم  انشآ  ایند  بوخ  یاهناتساد  اب  میشاب  ام  هک  ار  هرود  نآ  یاهناوج 

. دننز

ىم انشآ  بوخ  ملیف  مه  نآ  ملیف ، یهلوقم  اب  ار  یردان  ریما  ییاوقت و  رصان  لثم  ییاهمدآ  هک  تسا  جات  یامنیس  نیمه 

. دوش ىمن  طوبرم  ام  ثحب  هب  هک  دننک 

یاهیسیلگنا یهاوخدوس  روز و  اب  رهشمرخ ، دعب  نادابآ و  ندش  ییاپورا  زا  شیپ  هک  تسا  لمأت  لباق  مه  هتکن  نیا 

دوبن امرگ  رقف و  لیلد  هب  نادابآ  هدش ، هتشاد  هگن  بقع  یاهروشک  یتفن  نداعم  یهربخ  نادداصتقا و  سانش و  تفن 

خرس نابز  اب  نامز ، نآ  یاهتلود  یارب  هک  ییاهمدآ  دمآ و  ىم  باسح  هب  مورحم  یاهقطنم  ، یگدنز یارب  مزال  لیاسو 

دندش ىم  دیعبت  نادابآ  هب  دندرک ، ىم  داجیا  لاکشا  دناهتشاد  ساره  نآ  زا  هملظ  هشیمه  هک  ملق  ای  هداد ، داب  رب  زبسرس 
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تقو رد  هاگ  زاوها , نادابآ و  هب  ار  اهنیرترطخ  مک  دندرک و  ىم  دیعبت  شیک  سابع و  ردنب  هب  ار  اهمدآ  نیا  نیرتمهم 

هناهب نیا  اب  دنتشادىم  لیسگ  زاوها  نادابآ و  هب  زاغآ  نامه  زا  ، ًاصوصخم شرورپ  شزومآ و  رد  اه  مدآ  نیا  مادختسا 

. میراد زاین  ریبد  ملعم و  هب  نادابآ  رد  طقف  ام  ًالثم  هک 

رگید ییاج  هب  ار  ناگدش  دیعبت  دش  ىمن  رگید  دش ، زکرم  ناتردق  ردق  نایاقآ  هاوخبلد  ییاپورا و  نادابآ  یاضف  هک  دعب 

. داتسرف

نادابآ رد  خیرات ، تایبدا و  ملعم  ود  اتسپ  نسح  و  ینارهت )  دازآ  فرشم  دومحم  رعاش (  دازآ  م . میسرب . بلطم  هب 

نیا دوش . ىم  رصاعم  هب  هتشذگ  تایبدا  لاصتا  ىهلقح  یعون  یقماو  جریا  دننک و  ىم  حرطم  اهسالک  رد  ار  ون  تایبدا 

اتسپ دازآ و  هک  دنتسه  ییاههسردم  نادرگاش  ، یریشلگ گنشوه  ییاوقت و  رصان  زابهاط و  سوریس  هک  تسا  ینامز 

. دنتسه نادابآ  سرادم  نازاتهکی  عقاو  رد 

رکف و شوخ  یناداتسا  رکفنشور و  ییاهنادیسیلگنا  ، تفن تکرش  رد  یردنبایرد  فجن  ناتسلگ و  میهاربا  دوجو 

هک منک  هراشا  هداز  ىقت  ردفص  نایرفص و  یلع  دمحم  هب  دیاب  هورگ  نیا  زا  دننک . ىم  ناشاههتسناد  بذج  ار ، دنمشیدنا 

رتناوج ناوج و  لسن  هب  یردنبایرد –  فجن  دومنهر  هب  دبال  ار –  ایند  زور  یناتساد  تایبدا  دوخ  یاههمجرت  اب 

هب نکمم  تروص  نیرتابیز  هب  ار  نیاوت  کرام  یوگنیمه و  ناتسلگ ، میهاربا  یردنبایرد و  فجن  دندناسانش . بونج ،

یاهفرب ایرد و  درمریپ و  ربمکوم و  سیسنارف  هاتوک  شوخ و  یگدنز  نیفیرب و  لکه  دننادرگ . ىمرب  یسراف 

نیمه یارب  قاتشم ، ناوج  ناسیونناتساد  یارب  دوش  ىم  یقشم  رس  رگید  رایسب  یاهراک  اهگنز و  وراجنامیلک و 

 ( درک مهاوخ  هراشا  شاییارچ  هب  هک  دومحم  دمحا  زا  ریغ   ) زاوها نادابآ و  ناتساد  یهصرع  نارادمان  رتشیب  هک  تسا 

یاه همجرت  رد  هداز ، یقت  نایرفص و  دعب  ناتسلگ و  یردنب و  ایرد  نوچ  دنسر . ىم  رظن  هب  هدز  یوگنیمه  عورش  رد 

نیمه دنریگ و  ىم  راک  هب  هناداتسا  ار  یسراف  نابز  یاهتفارظ  ، ندنادرگرب رد  دنراد و  رظن  رد  ار  همجرت  رنه  دوخ 

ىم نتشون  قشم  اه  سالک  نیمه  رد  ناوج  ناگدنسیون  دننک و  ىم  ادیپ  یسیردت  یقمع  درب و  هک  تساهنآ  راک  یهبنج 

یردنب و ایرد  فجن  نوچ  تسا . رتیدربراک  رتقیمع و  هتبلا  هدازیقت ، ردفص  نایرفص و  یلع  دمحم  یدوجو  رثادننک 

راک رتفد  دنام . ىم  نایرفصو  هدازیقت  شود  رب  راک  ودنوش  ىم  لقتنم  نادابآ  زا  اتسپ ، دازآ و  ناتسلگ و م .  میهاربا 
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یاچ و نآ  رد  هک  هناتسود  باذج و  یسرد  سالک  هب  دوش  ىم  لیدبت  دوز  یلیخ  تفن  تکرش  رد  نایرفص  یلع  دمحم 

ناهج زور  تایبدا  زا  دننز و  ىم  رس  رتفد  نیا  هب  هاگیب  هاگ و  ناتسزوخ ، ملق  لها  یاههچب  دوش . ىم  ورس  مه  هوهق 

ییاهلصف ندرک ، شرت  یور  ای  تسخ و  چیه  نودب  اهراب  نایرفص  دنوش . ىم  ربخ  اب  سیلگنا  اکیرما و  ًاصوصخم 

اهرتناوج ام  یارب  دوب ، هتسشن  شاهمجرت  هب  رشان  اب  داد  رارق  قبط  ًالومعم  هک  ار  شاهدشن  پاچ  زونه  یاههمجرت  زا 

نیمه داد و  ىم  ناشن  ردص  یهعس  دوب و  هدامآ  تایبدا  هراب  رد  ام  یقطنم  نانخس  شریذپ  رد  بیجع  دناوخ و  ىم 

اما درک ، ىم  لابند  ار  طخ  نیمه  مه  هدازیقت  ردفص  هتبلا  دروآ .  ىم  راب  ریذپ  دقن  ار  ام  یهشیدنا  نهذ و  اهوگتفگ ،

اما تفرگ  ىم  تروص  رتمک  وا  هب  بونج  یاههچب  یسرتسد  دش و  لقتنم  نارهت  هب  نایرفص  زا  رتدوز  یلیخ  ردفص ،

ماجنا نارهت  هب  لاقتنا  یارب  یتیلاعف  چیه  مناد  ىم  هک  ییاج  ات  تشاد و  تسود  ار  نادابآ  ًاصوصخم  بونج ، نایرفص 

هب یتح  درک  ىم  تروپاس  اهیزورما  لوق  هب  تسناوت  ىم  ات  تشاد و  تسود  ًادیدش  ار  اهرتناوج  ام  نایرفص  دادن .

یلع موحرم  دش و  ىم  طبض  نادابآ  نویزیولت  رد  دیاب  رتائت  هلت  تروص  هب  هک  مدوب  هتشون  یشیامن  مروآ  ىم  دای 

زور دیهش  نیا  هب  یزور  شنارادمدرس  دیاب  تسا و  نویدم  وا  هب  ناتسزوخ  مامت  رتائت  هک  ) درک ىم  راک  ار  نآ  یدایص 

لال و هک  ناتساد  یهلاس  هدراهچ  هدزیس  رتخد  شقن  یارجا  دروم  رد  یدایصو  نم  و  دننک ) نید  یادا  گنج ، تسخن 

نیا رد  میشاب و  هتشاد  مک  هشیپرنه  دوب  هدش  ثعاب  ناتسرهش  یهتسب  یاضف  نوچ  میدوب ، هدنامرد  هدوب  هدنام  بقع 

همه دنتشادن  تسود  دوجوم  یاههشیپرنه  دوش ، شخپ  یرسارس  یهکبش  زا  رتائت  دوب  رارق  نوچ  صوصخب  دروم 

ناش یلغش  هدنیآ  رد  دندرک  ىم  نامگ  دوب و  ناشناش  رسک  عقاو  رد  دننیبب . هداتفا  بقع  یشقن  رد  ار  اهنآ  ناریا  یاج 

نیا بلاج  دنک و  یزاب  شیامن  رد  هک  درک  یضار  ار  شرتخد  دید  ار  ام  یراتفرگ  یتقو  نایرفص  دراد  بولطمان  یریثأت 

یاضاقت رتخد  زا  نارهت  نامز  نآ  رتائت  ناگرزب  زا  یرایسب  دش ، شخپ  یرسارس  یهکبش  زا  شیامن  یتقو  هک 

ناتسرهش رد  هک  دوب  یشیامن  نیلوا  شیامن ، نیا  تفریذپن . تشاد  یزاب  زا  ریغ  یرگید  فده  نوچ  هک  دندرک  یراکمه 

حتف یدعب  یاهشیامن  رد  یلحم  یاههجهل  زا  هدافتسا  دیشخرد و  شوخ  دش و  ارجا  ناتسرهش  نامه  گنهرف  هجهل و  اب 

. تشاد مان  زاس » دهد  ىم  هیرگ  هک  ماگنه   » شیامن دش ، باب 

نایرفص دنتشاد . یلحم  رابخا  یناتسرهش ، یاههکبش  اهزور  نآ  مرذگب . منک و  هراشا  نایرفص  رگید  بلاج  راک  هب  ای 

. ایند رد  باتک  رنهو و  تایبدا  رابخا  هب  دنهد  صاصتخا  ار  یقیاقد  رابخا  یاهتنا  رد  هک  دنالوبق  نادابآ  نویزیولت  هب 

دوخ اب  نامزمه  اهیناتسزوخ  ام  هجیتن  رد  تسشن ، ىم  ارجا  هب  وا  دوخ  درک و  ىم  همجرت  ار  زور  رابخا  درم ، دوخ 
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هب ار  هقیقد  دنچ  نیا  یتدم  زا  دعب  هک  دوب  دیفم  ردق  نآ  همانرب  میدش . ىم  ربخ  اب  سیوج  سیلوا  راشتنا  زا  نیلبود  ًالثم 

. دوش شخپ  یرسارس  هکبش  زا  ات  دنداتسرف  نارهت 

منتغم تصرف  اج  نآ  رد  شاهلاس  دنچ  یگدنز  نادابآ و  هب  یناسارخ ) ثلاث  ناوخا  یدهم  ) دیما یرابجا م. زیرگان و  ندمآ 

ندروآرد لوپ  لثم  ) میدوب هدیشک  طخ  ار  یگدنز  یاهزیچ  یلیخ  رود  ناتساد  ملق و  رطاخ  هب  هک  ام  یارب  دوب  یرگید 

رد دوب . هدش  نامبآ  نان و  تایبدا  هوکش  یتسین » یریپ و  دوب  تبیصم  » میدرک ىمن  رکف  دبال  نامنالسن ) مه  زا  یلیخ 

ناشطاسب رد  یزیچ  دنتفر ، ایند  زا  یتقو  ناشاه ، یلیخ  میدید  دعب  دندوب . هتخومآ  ام  هب  نامناتوسک  شیپ  ار  نیمه  عقاو 

نیا هب  دیاب  راگزور  نآ  ملق  لها  سیون و  ناتساد  هورگ  زا  یهدب . تسا و  ضرق  هدنام  یزیچ  رگا  ناشاهیلیخ ، هدنامن و 

ماظن یدجسم ، زیورپ  نذؤم ، رصان  یفیرغ ، ناندع  راسکاخ ، میسن  راسکاخ ،, روصنم  ییاوقت ، رصان  منک : هراشا 

یگدنز هک  روپ ، یسراپ  شونرهش  یواحیبر و  یضاق  هدازلگ ، یلع  روپ ، یوسوم  هزمح  یوانیم ، دوعسم  ینکر ،

پاچ دوب و  هتشون  نادابآ ، رهشمرخ و  رد  رتشیپ  درک ، جاودزا  ییاوقت  رصان  اب  هک  دش  عورش  یتقو  شایرنه 

. دوبهدرکن

رقف راشف  ردق  نآ  مدروآ . یور  رعش  نتشون و  هب  نتسیز  یارب  هک  مدوب  ناوجون  میوگب : زاوها  ناسیون  ناتساد  زا  اما 

اهیزاوها ام  یهمه  ًابیرقت  هرابرد  نیا  دشاب و  صوصرم  یناینب  هک  متساوخ  ىم  یزیوآ  تسد  عقاو  هب  هک  دوب  جنر  و 

. تشون ىم  تفگ و  ىم  رعش  دوب و  رتگرزب  ام  زا  یلاس  هس  ود  هک  دوب  یحالصا  رهچونم  زاغآ ، رد  دنک  ىم  قدص 

اپرس شاهناخ  یولج  میدناوخ . ىم  یحالصا  رهچونم  نیمه  یارب  ار  ناماه  راک  مشمشق  نیسح  یرّلل و  دمحم  نم و  ام ،

هب دمآ  رهشهام  ردنب  زا  یدهاز  زیورپ  میدش و  رتگرزب  یمک  ات  مینیشنب ، مه  رود  هک  دوبن  ییاج  یتح  شوگ ، اپارس  و 

رکف هب  طقف  دوخ ، فارطا  هداوناخ و  یگدنز  یهلصوح  رد  هک  دوب  دب  ردق  نآ  نامعضو  دریگب . ار  شملپید  ات  زاوها 

. دشابن نایم  رد  یلاخ  نان  هغدغد  ات  میوش  ملعم  ًالثم  نآ  اب  هک  میدوب  ملپید  نتفرگ 

ییاوقت رصان  درک . یفرعم  ملق  لها  یهعماج  هب  ار  روشک  بوخ  نادنمرنه  زا  یرایسب  شرآ  راشتنا  اب  زابهاط  سوریس 

هب ار  شایفرعم  یگنوگچ  هدازیقت ، ردفص  بانج  هک  دوب  نادنمرنه  نیا  زا  یکی  یبونج  بوخ  زاسملیف  هدنسیون و 

. مرذگ ىم  نآ  رارکت  زا  تسا و  هتشون  شرآ  زابهاط و 

 PDFmyURL.com



اب بیج ، جرخ  هب  میداتفا  زاوها  رد  یگنُج  راشتنا  رکف  هب  یحلاص ، دمحم  ییامه و  ینب  یدهاز و  زیورپ  نم و  راب  لوا 

روصنم هک  مروآ  ىم  دای  هب  میدروآرد  ار  هزخ  دش  ىم  پاچ  زاوها  رد  هک  یاهمانزور  زا  هدافتسا  اب  تقشم ، یلک 

همانهام نادابآ  رد  اهنآ  هک  میسرب  قفاوت  هب  مه  اب  ات  دندمآ  زاوها  هب  نادابآ  زا  اپسو  روتوم  اب  ینکر  ماظن  راسکاخ و 

میراذگب ار  لصفم  بلاطم  میشاب ، کیرش  هیرشن  ودره  تخاس  رد  همه  مینک و  رشتنم  یلصف  ار  هزخ  ام  دنروایبرد و 

روصنم تفرگ و  مان  بونج  تایبداو  رنه  همانهام  نیا  دیایب . رد  نادابآ  همانهام  رد  ار  رتهاتوک  یاهراک  هزخ و  یارب 

ار شرشن  پاچ و  یاهراک  ییاوقت  رصان  درک و  ىم  نیمأت  ار  شجراخم  جرخ و  یدرمیاپ  یشوک و  تخس  اب  راسکاخ 

ار یاهمانزور  مان  دیاب  مه  همانهام  هک  هناهب  نیا  هب  تفر و  روسناس  غیت  ریز  هزخ  اما  تفرگ . هدهع  رب  نارهت  رد 

یهمانهام مان  اب  نوچ  دوب  هناهب  نیا  هتبلا  هک  دیایب . رد  هزخ  مان  اب  دیابن  دوش و  ىم  رشتنم  نآ  زایتما  اب  هک  دشاب  هتشاد 

رد راگدنام  یراک  قحلا  هک  دمآرد  هرامش  شش  بونج  تایبدا  رنه و  اما  میهدب ، همادا  ار  راک  میتسناوتن  مه  هیرشن  نامه 

همادا ار  راک  دندرک و  عورش  تایبداو  رنه  هزخ و  اب  زاوها  نادابآ و  رد  هک  یناسیون  ناتساد  تسا . ناریا  دیارج  خیرات 

ناندع راسکاخ ، میسن  راسکاخ ، روصنم  یدهاز ، زیورپ  ییاقآ ، دمحا  دومحم ، دمحا  درک : هراشا  ناوت  ىم  اهنیا  هب  دنداد ،

رتدعب هدازلگ و  یلع  تمحر ، نیسح  یدجسم ، زیورپ  نذؤم ، رصان  روپ ، یسراپ  شونرهش  یوانیم ، دوعسم  یفیرغ ،

…… ولراهب و دمحم  یهللادبع و  رغصا  یواحیبر ،  یضاق  یرهاط ، دمص 

مارهب ینایفش ، رهچونم  تفرگ . اپ  ناتساد  رعش و  رادگنفت  هس  یتسود  تمه و  هب  دیدج  تایبدا  نامیلس  دجسم  رد  اما 

دجسم ًاصوصخم  بونج  یاهاتسور  زا  هک  دوب  یاهتخپ  ملق  نیلوا  ینایفش  رهچونم  یگنلراهچ . گنشوه  یرواد و 

هک درک  ادیپ  یرایسب  نادلقم  رهچونم  وز د  یلیخ  درک . پاچ  نارهت  رگید  تالجم  هشوخ و  رد  تشون و  یلال  نامیلس و 

تشذگ دیلقت  زا  شراک  تساریپ و  ار  شرثن  دوز  یلیخ  یردیح  مارهب  ینیبمم و  هللا  ظیفح  دندش  روآمان  نادلقم  زا  نت  ود 

. تساعدم نیا  هاوگ  اهاپ ، هدرم  اهاپ و  هدنز  متشک و  هک  سکره  مشک  ىم  هک  ادخ  هب  یلال ، یاهباتک  دیسر . قلخ  هب  و 

اما تسام . یمیلقا  یاهناتساد  هعومجم  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  هک  یردیح ، مارهب  یلال  ناتساد  هعومجم  ًاصوصخم 

قلخ ناوت  رگا  درب و  ىم  یپ  دوخ  یدیلقت  یاهراک  هب  یزور  سیون  ناتساد  ًاملسم  درک . اهر  ار  ناتساد  راک  هللا ، ظیفح 

. دنک ىم  اهر  ار  راک  دشاب ، هتشادن 

رعش راک  رد  نامز  هک  یرایسب  یهدع  دنوش و  ىم  قحلم  هرفن  هس  هورگ  هب  دعب  یگنلاچ ، دیشمج  این و  ىیادف  دارمیلع 
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هک دندیسر  رعش  هب  ام ، زا  دعب  لسن  مه  نادابآ  زاوها و  رد  هک  روطنامه  ) میرادن راک  اهنآ  هب  ًالعف  دنهن و  ىم 

(. رگید ینامز  یارب  دنام  ىم  شلقن  دندوب و  دعاسم  الیژ  شوهم و  ناشنیرتمهم 

یاههاگشاب هب  دنتسناوت  ىم  اههچب  ًالومعم  هک  ارچ  دیسر  ىم  رظن  هب  رتتحار  مه ، رود  اه  هچب  ندش  عمج  نادابآ ، رد 

یارب دندوب  مورحم  یتصرف  نینچ  زا  اهتدم  ات  زاوها ، رد  اما  دننیبب . ار  مه  دنروخب و  ینازرا  ماش  دنورب و  یرگراک 

ود الاح  تشاد و  یشورفباتک  هک  ناتسوب ، بجر  ًالثم  لاس  نس و  رظن  زا  رتگرزب  یاههچب  داهنشیپ  هب  نیمه 

ناریا رصاعم  تایبدا  دوب و  هدرک  ومنو  دشر  زاوها  رد  اما  دوب  یناهفصا  شلصا  هک  یمار  نشور  دراد و  یشورفباتک 

دنوش عمج  اههچب  زا  یکی  هناخ  هتفه  ره  دش  رارق  تخانش ، ىم  تسناد و  ىم  وخ ب  ار  ییاپورا  یاهروشک  یضعبو 

نانآ زا  یرایسب  یارب  رخآ  راب  دندرک و  هبرجت  ار  یفخم  سیلپ  موجه  یتدم ، زا  دعب  تسا  ملسم  رپ  دنناوخب  ناتساد  و 

ناینادنز هارمه  مایق ۵٧ ، اب  هک  دندنام  نادنز  رد  ردق  نآ  اهیضعب  دندیرب . ینالوط  ییاهنادنز  هتسب ، یاهرد  تشپ 

. دندش دازآ  رگید 

مناوت ىم  دندنام  زاب  نتشون  زا  اما  دندرک  عورش  بوخ  یلیخ  هک  بونج ، رد  تسا  ییاه  هچب  راک  تسا  ینتفگ  هچ  نآ 

زا یرایسب  ناناوج  یارب  دوب  هتخادنا  هار  یسیون  ناتساد  هقباسم  نارهت  رد  یاهلجم  منک  هراشا  دروم  ود  یکی  هب  اهنت 

یناسک دندرک ، عورش  ناناوج  تاعالطا  هلجم  نیا  زا  ار  ناش  یدج  راک  میوگب ، رتهب  ای  ار  ناشراک  زورما ، ناروآمان 

نیلوا هدنرب  رگید  یرایسب  یبویا و ..… دمحم  ولناپس ، یلع  دمحم  یرایط ، دومحم  یدار ، ربکا  زابهاط ، سوریس  نوچ 

شیارب هزیاج  نیا  هنافسأتم  اما  شاهکرعم  بوخ  ناتساد  اب  دوب  ناتسزوخ  زا  یاهدنسیون  یرهاط ، هزمح  هقباسم  هرود 

هک ینایفش ، رهچونم  ای  دسیونب . دیسرت  رگید  هک  تفرگ  الاب  نانچ  نآ  شراک ، زا  شعقوت  ایوگ  دوبن  نمی  شوخ 

ىم شایخوش  تروص  رب  شایدج  یهیام  هت  هتبلا  هک   ) یخوش هب  هاگ  دوب و  هتخیمآرد  ناتساد  اب  تخس  شایگدنز 

رد تردق  یناوج و  جوا  رد  هنافسأتم  یلو  مربب . ار  تایبدا  لبون  هک  دوب  مهاوخ  هک  یاهدنسیون  نیلوا  تفگ  ىم  دیبرچ )

ىمن یزیچ  هب  هایس ، ریدقت  زج  ار  نیا  تفر و  هناشن  وا  هب  گرم  تسد  اتسور ، زا  شنتشون  دیشروخ  ندمآرب  زاغآ 

! فیحو دیزخ  یسیون  همانشیامن  هب  هک  یدهاز  زیورپ  زا  مربب  مان  ای  مهدب ، تبسن  مناوت 

ناراذگریثأت نارگ و  زاغآ 

 PDFmyURL.com



یهزوح رد  هدمآ  فک  هب  فرش  تسا و  دومحم ) دمحا  ) اطعا دمحا  اب  ناتسزوخ  رد  ناتساد  عورش  تسا ، ملسم  هچ  نآ 

. تسا ماوت  وا  مان  اب  ناتساد ،

رازاب رد  یساکعنا  نکل  دنک  ىم  رشتنم  راک  زاغآ  رد  رد  تسا ، مارآ  زونه  ایرد  لوم و  ناتساد  هعومجم  دومحم  دمحا 

هب ار  یناتسرهش  دنمرنه  تحار  نارود ، نآ  رد  اه ، ینارهت  لوا  نشور : لیلد  ود  هب  دننک ، ىمن  ادیپ  یناتساد  تایبدا 

مارآ زونه  ایرد  لوم و  ندوب  یدیلقت  لوا ، هتکن  زا  تسا  رتمهم  یلیخ  نم  نامگ  هب  هک  مود  دروم  اما  دنریگ  ىمن  یزاب 

زا یضعب  عوضوم  طخ و  یتح  تسا . کبوچ  قداص  دلقم  تخس  تخس  دومحم ، باتک  ود  نیا  رد  هدوب . دومحم  تسا 

یکایرت رتنا  ناتساد  ًالثم  هنومن  یارب  تسا . کبوچ  هاگن  یتح  عوضوم و  هیبش  رایسب  هعومجم ، نیا  رد  شیاهناتساد 

، دوب هدش  ینافوط  ایرد  ارچ  مان  هب  دراد  یناتساد  کبوچ  ای  دشاب ، ىم  دوب ، هدرم  شایطول  هک  یرتنا  نامه  دومحم ،

صاخ هاگن  زا  یاهناشن  مه  رگید  یاهناتساد  رد  دنک  ىم  تسا  مارآ  زونه  ایرد  یهیام  تسد  ار  عوضوم  نیمه  دمحا 

. منیب ىمن  اههیاسمه  هدنسیون 

هب ًاصوصخ  هفسلف ، هب  هتشاد  یعس  هک  یدنلب  ناتساد  دنک  ىم  رشتنم  ار  یگدوهیب  تسا ، مارآ  زونه  ایرد  لوم و  زا  دعب 

. تسین هدوبن و  وا  راک  دوش ، کیدزن  ییارگ  چوپ 

راک دنک و  ىم  کرد  مه  بطاخم  ار  ششخرد  نیا  دهد و  ىم  ناشن  ار  دوخ  یتاذ  ششخرد  هک  تساههیاسمه  اب  دومحم 

تسا رما  هجوتم  مه  وا  دوخ  تساه و  هیاسمه  زا  هدنسیون ، دلوت  هک  تسا  نیمه  یارب  دبای . ىم  ار  دوخ  رایسب  نابطاخم 

. داب یگشیمه  شدای  دنک . ىم  تیبثت  هجرد  رفص  رادم  رهش و  کی  ناتساد  رد  ار  دوخ  یناتساد  راک  و 

ار وا  ناتساد  دنچ  ، زابهاط سوریس  دنک . ىم  قلخ  ار  شایناتساد  لاخ  کت  لاس  نامه  ناتسبات  اب  ممه  ییاوقت  رصان 

اما تسا . هدش  هتخانش  دوخ  نابطاخم  یارب  شاهدنسیون  دیآ  ىمرد  هک  باتک  نیمه  یارب  هدرک و  پاچ  شرآ  رد  رتشیپ 

، دنیب ىم  ندنل  ناتسود  امنیس  اب  نامزمه  زور  نآ  یاهملیف  نیرتهب  جات  امنیس  رد  رصان  هک  ینامز  زا  زاغآ ، نامه  زا 

رد شمارآ  هدرک و  قداص  لثم  راگدنام  ییاهراک  اب  دوش  ىم  امنیس  بذج  نیمه  یارب  دراد . رس  رد  امنیس  یادوس 

. نوئلپان ناج  ییاد  لایرس  دعب  نیرفن و  نارگید و  روضح 

سراف و جیلخ  هیشاح  بونج و  هرابرد  بونج ، ناگدنسیون  همه  زا  رتشیب  اما  تسین ، یبونج  یدعاس ، نیسحمالغ  رتکد 
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ام ًاصوصخم  یدعاس ، زا  دعب  یناریا  ناسیون  ناتساد  مامت  نم  نامگ  هب  نیمه  یارب  دراد . ناتساد  نامع  یایرد 

راب نیمدنچ  یارب  نید  نیا  هب  ات  میروایب  دای  هب  ار  وا  یاهیزاب  لال  ناشن  مانیب و  یاههمهاو  مینویدم . وا  هب  اهیبونج 

. میربب یپ 

طخ و هک  دوش  ىم  پاچ  ینامز  همرد ، شوپ  لنش  تسا . یفیرغ  ناندع  بونج ، ناتساد  رد  ناراذگریثأت  زا  رگید  یکی 

، ناتساد هعومجم  نیا  اب  ناندع  هدش ، هیبش  مه  هب  بونج ، ناسیون  ناتساد  رتشیب  نابز  گنریپ و  عوضوم و  گنر و 

ار ناسیون  ناتساد  رتشیب  دیاش  ناسیون ، ناتساد  رثکا  یرارکت  یاهحرط  همه  یاج  دزادنا ، ىمرد  رادناج  ون و  یحرط 

ریز دور و  ىم  رنکاف  غارس  هب  یرایشوه  اب  ناندع  اما  مینیبىم ، یوگنیمه  ذوفن  ریز  هم ، رد  شوپ  لنش  ندمآرد  ات 

کت رگا  یتح  هم ، رد  شوپ  لنش  منامگ  هب  هک  تسا  نیمه  یارب  دریگ  ىم  کمک  هب  مه  ار  اکفاک  یاهراک  قیمع  یانب 

. تسا هدش  هک  دش ، ىم  راگدنام  یراک  تشاد ،  ىم  مه  ار  لخن  ردام  ناتساد 

ماود اهلاس  یسیون ، ناتساد  دیامن . ىم  مزال  ندرک  نیگنس  کبس و  یارب  رگید ، ینامز  یارب  دنام  ىم  ام ، زا  دعب  لسن 

هک یلدگیب ، دمحا  هب  مرذگب ، منک و  هراشا  لسن  نیا  زا  یکی  هب  هراشا  هب  اهنت  دناوخ . شسیون  ناتساد  ناوتب  ات  دروایب 

یب نم  ای  ) دزادنا ىمن  هار  مه  ییوهایه  دنک و  ىم  ار  دوخ  راک  وا  رلو ، یلوفزذ  یزاوها ، یناهفصا ، ایوگ  تسا  یاهمغلم 

(. دزادنا ىم  هار  رگا  مربخ ،

دمحا منک  ىم  نامگ  دراد ، بوخ  ناتساد  دنچ  ما  هدش  ناریو  نم  شمود  هعومجم  اما  ماهدیدن ، ار  شناتساد  هعومجم  نیلوا 

ار شیوخ  یاه  عوضوم  هاگ  رما  نیمه  دشک و  ىم  ار  شیاهراک  تخادرپ  تمحز  تسا  مزال  هک  یدح  زا  شیب  یلدگیب ،

هک دراد  لماک  یدقن  هب  زاین  وا  راک  دشابن : تسرد  نادنچ  دیاش  تسا و  یلک  یفرح  نم ، فرح  نیا  دزادنا . ىم  هیاس  هب 

ور هب  ور  یرسرس  ییاهدقن  هاگ  یفرعم و  اب  رتشیپ  میاهدیدن . یزیچ  تاعوبطم  رد  ناتساد ، دقن  زا  تساهتدم  هنافسأتم 

. تسین یربخ  اهنآ  زا  زورما  هک  میدش ، ىم 

باسح رد  ثحب  لخدم  دیاب  هک  یبلطم  روخ  رد  هنالوجع و  مه  نآ  ماهدزرس ، ناتسزوخ  رهش  هس  هب  طقف  هلاقم ، نیا  رد 

زا قشاع  یلوک  نادابآ و  رد  تسا  یکشزپ  نادند  هک  یحلاص  یلع  زا  ماهتفگن . یدایز  یزیچ  اهرتناوج  زا  ًالثم  دیآ و 

لماوع ناتساد و  زا  یناشن  هک  هچره  هب  دشک  ىم  لوجنپ  یتسرد  هب  دراد و  نتفرگدای  هچیپ  لد  تخس  هدش و  رشتنم  وا 

 PDFmyURL.com



. دشاب هتشاد  شنتشون  هنوگچ  نآ و  یهدنزاس 

لوسر کبوچ و  قداص  روشناد ، نیمیس  دوجو  هک  یتروص  رد  ماهتفگن  چیه  چیه  ردانب  رهشوب و  زاریش و  زا  زین  و 

ناریا مامت  راک  هزاتو  ناوج  ناگدنسیون  یارب  تمه  هدوب و  یهاگشناد  کبوچ  یاهراک  کت  کت  ًاصوصخم  یزیورپ ،

یناگدنسیون دناهتفرگ . اپ  ناتساد  ملاع  رد  یناتسدربز  روشناد ، نیمیس  یشتآ و  رهچونم  ًالثم  اهمدآ و  نیمه  رانک  زا  و 

لوسر حلاص  ردنت ،  خرهاش  یدازریش ، رغصا  یلع  روپ ، یناور  رینم و  یورسخ ، بارتوبا  روپ ، یندنم  رایرهش  لثم 

. دروم نیمه  رد  ملق  نیمه  یدعب  تشاددای  یارب  دنام  ىم  زین  نیا   …….. حور و نیورپ  الهش  نایدابآ ،

. رتناوج نم  زا  یلاس  دنچ  تسا و  ناندع  نالسن  مه  زا  میسن  منزن . یفرح  راسکاخ  میسن  زا  رگا  تسا  یفاصنا  ىب 

زا شیپ  رد  شنداتفا  نادنز  هب  تسوا و  یراتفرگ  ات  لوا  یهرود  مینک .  میسقت  هرود  ود  هب  دیاب  ار  وا  یسیون  ناتساد 

تسا راگزور  نامه  ناتساد  رب  مکاح  یتسیلایسوس  مسیلائر  ریسا  رگید ، یرایسب  لثم  مه  میسن  هرود ، نیا  رد  بالقنا .

ادیپ یا  هتسیاب  مزال و  قمع  شراک  فدوش  ىم  دازآ  رگید  یسایس  ناینادنز  هارمه  یتقو  نادنز ، یاهلاس  زا  دعب  اما 

. مفرح رب  تسا  یهاوگ  شاهرود  نیا  رگید  یاهناتساد  دیدع و  یارب  یخرسلگ  دنک . ىم 

یاهدرد زا  دناهتشابنا  اهراک  تسین . یحطس  رگید  مسیلائر  نیا  اما  تسا  مسیلائر  میسن  مه ، مود  نارود  یاهراک  رد 

هک تسین  اهنآ  یاپ  ریز  ییوگ  دنایدایز و  راگنا  هک  دمآردمک  یمیمص  اما  هداس  مدرم  ناهنپ  راکشآ و  یاهدرد  بونج ،

یارب ناشمادک ، ره  هک  ییایرد  تاناویح  زا  دنتسه  ینیازخ  شدنورا  ریشنمهب و  نوراک و  دشوج و  ىم  هایس  یالط 

اهینارهت اهزور  نآ  هک  تسا  وگیم » » ییایرد یاههنیجنگ  نیا  زا  یکی  تسا و  یفاک  شاهرانک  یاهمدآ  یدام  تداعس 

. دنتسناد ىم  بیجع  اهیناتسزوخ  طسوت  ار  شندروخ  دندرکىم و  نامگ  شخلم 

هدرواین و درد  هب  رتشیب  ار  ملد  بیاغ ، رضاح و  زا  معا  هدنسیون ،  نارای  مامت  تارطخ  تارطاخ و  ات  منک  مامت  یراب ،

. تسا هدرکن  مباترپ  یندشن  سومارف  یاهداب  یاهتنا  ىب  یایرد  هب 

تشهبیدرا ٨٢

: تشاددای
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

هشیمه هک  تهج  نیا  هب  دیاش  دتفاىم  هداتفا  اج  نادابآ , ًاصوصخم  ناتسزوخ , هماع  گنهرف  رد  یتح  حالطصا  نیا  - ١

Drink دننیب . ىم  شوناشون  لاح  رد  ای  تسم  ار  اهیجراخ 

هدوهیب مالک  سپ  رد  تقیقح  ندرک  ناهنپ 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یئابطابط -  دمحا 

نادرمتلود هک  ییاه  تیدودحم  دنا . هدش  علطم  یناریا  یاه  کناب  یرابجا  یاه  تیدودحم  زا  نونک  ات  ناگمه  کش  یب 

یللملا نیب  متسیس  قباطم  هویش  نیدب  حالطصا  هب  ات  دنا  هدرک  دادملق  یرادکناب  یللملا  نیب  نیناوق  زا  هدمآ  ار  اهنآ  ناریا ،

نیب نیناوق  زا  یوریپ  فال  دناوت  یم  ناز  یم  هچ  ات  ناریا  تلود  یتسارب  دننک . یریگولج  لوپ  قاچاق  زا  یرادکناب ،

؟ دنک ضقن  ار  یعامتجا  یدرف و  هداس ی  ننیناوق  نینچ  نیا  ناریا  یاهزرم  زا  جراخ  لخاد و  رد  دنزب و  ار  یللملا 

، تلود یگتسکشرو  هب  ور  یرادکناب  متسیس  تسا . صخشم  لوا  هاگن  نآ  زا  مه  هتبلا  زین  تلود  یاعدا  نیا  ندوب  یهاو 

ار شناربراک  یعامتجا  لومعم  یگدنز  ندرک  هرادا  یارب  مزال  یگینیدقن  یتح  هک  دنز  یم  یللملا  نیب  نیناوق  زا  مد  هاگنآ 

دصیس یعمج  یلایر  نویلیب  رازه  داتشه  دصراهچ و  نالک  ماو  زا  ربخ  مج  ماج  همانزور ی  هتشذگ  هامدنفسا  درادن . مه 

رد راربا  همانزور ی  هتشذگ ، هام  نمهب  رد  نآ و  زا  رت  شیپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  داد . روشک  یاهکناب  هب  هرفن 

شیازفا دصرد  تفه  هاجنپ و  لاس ٨٨  لوا  هام  شش  رد  تلود  یراکهدب  هک  درک  ناونع  شا  یداصتقا  هژیو ی  شرازگ 

هب دانتسا  اب  هک  تسا  هنوگنیا  تسا . هدیسر  لایر  نویلیب  رازه  جنپ  داتشه و  لداعم  ینازیم  هب  تسا و  هدرک  ادیپ 

مادک ره  دنتسه و  ور  هبور  یموجن  یاه  یراکهدب  اب  یناریا  یاهکناب  ناریا ، یلخاد  تاعوبطم  یداصتقا  یاه  شرازگ 

. دنراد رارق  یلام  یگتسکشرو  هناتسآ ی  رد  یا  هنوگ  هب 
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زا تموکح  سرت  مدرم و  اب  تموکح  یتساران  تسا . هدیشوپ  ناگمه  رب  عقاو  هب  ناریا  رد  یگنیدقن  یعقاو  نازیم  هتبلا 

 “ تروص هب  یا  هنوگ  هب  زین  عوضوم  نیا  اب  تلود  نارس  ات  تسا  هدش  ثعاب  هار  رد  یداصتقا  نارحب  زا  مدرم  یهاگآ 

رد ار  روشک  رد  یگنیدقن  دشر  نازیم  ارگلوصا ، حانج  هب  هتسباو  یاه  همانزور  هک  ییاج  ات  دننک  دروخ  رب  یتینما “ 

نیا دننک . یم  ناونع  دصرد  کی  تسیب و  لدعم  یمقر  داصتقا ، یلاها  زاب  فسا  تیعضو  ریخا و  یداصتقا  هحوبحب ی 

نویلیب رازه  تشه  لداعم  یمقر  ار  تلود  هب  هتسباو  یاه  تکرش  یهدب  نازیم  راربا  همانزور ی  هک  تسا  یلاح  رد 

یهدب ناشتیفرظ  نازیم  ربارب  راهچ  روشک  یاهکناب  هک  دنک  یم  ناونع  نارهت  یراد  هنیزخ  سیئر  دناد و  یم  لایر 

اهراب و زین ، یزکرم  کناب  نیلوئسم  یداصتقا و  ناسانشراک  هک  تسا  یا  هنوگ  هب  روشک  یداصتقا  طیارش  دنراد .

. دنا هدرک  ینارگن  زاربا  دوجوم  طیارش  زا  اهراب 

یتآ لاس  رد  یکناب  هرهب ی  خرن  هک  دنا  هدرک  ناونع  یروهمج  تسایر  هدرتسگ ی  راشف  ریز  یزکرم  کناب  نیلوئسم 

رد دننک . ناونع  مروت  نازیم  زا  رتالاب  یمقر  ار  هرهب  خرن  روشک  یاهکناب  هک  تسا  یعیبط  دوب . دهاوخ  دص  رد  هدزاود 

یتسار هب  ایا  اما  دش . دهاوخ  اهکناب  هجوتم  هنییآ  ره  لوپ  ندش  شزرا  یب  زا  یشان  یداصتقا  ررض  تروص  نیا  ریغ 

یتروص رد  ارجام  نیا  تشاد ؟ دنهاوخ  ار  دصرد  ریز ١٢  مروت  ندرک  هرادا  ییاناوت  روشک  یداصتقا  ناراذگ  تسایس 

زین ار  اه  هنارای  یدقن  تخادرپ  زا  یشان  یاه  یناماسبان  ریخا ، تالضعم  هب  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  رت  یدج  گنر 

؟ تسا هدنام  یقاب  یتآ  تالکشم  اب  هلباقم  یارب  مزال  ناوت  ناریا  داصتقا  ناج  همین  هرکیپ ی  رد  یتسارب  مینک . هفاضا 

. میسر یم  هنیمز  نیا  رد  یرت  یا  هشیر  تالکشم  هب  نارهت  هاگشناد  رد  یناحبس  نسح  رتکد  ینارنخس  هب  یهاگن  اب 

ات داد . دنهاوخ  تسد  زا  ار  ناشدیرخ  ینونک  تردق  زا  دصرد  لهچ  ناریا  مدرم  لاس ٨٩ ، رد  هک  دنک  یم  ناونع  یو 

هدزناپ نیمه  ات  دش  دهاوخ  هفاضا  ناریا  یرادکناب  نیناوق  رب  زین  یرت  هزات  یاه  تیدودحم  ناوارف  لامتحا  هب  هک  ییاج 

، نامیوگغورد زادرپ و  لایخ  روهمج  سیئر  ات  دشاب  دوش . هتفرگ  مدرم  زا  رگید  یا  هناهب  هب  زین  هنازور  لوپ  نویلیم 

. دنک یفخم  هدوهیب  مالک  یوتسپ  رد  ار  تقیقح  شلایخ  هب  ات  دنک  هشیدنا  هدنیآ  تاقافتا  یارب  هزات  یا  هناهب 

ییابطابط دمحا 

وداتشه نیدرورف  متسیب 
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ار قشعو  میا  هدرک  تیاعر  ار  ناسنا  ام 
تشهبیدرا ١٣٨٩ هدازددم -  منبش 

هدازآ ناسنا  کی  ناسنا ، کی  همان  زا  یئاه  هکت 

، یگدنز قشاع  ندوب ، قشاع  نبگنس  مرج  هب  هک  یرتخد  زا 

دنامب نادنز  رد  اهلاس  دیاب  ناسنا  قشاع  یدازآ و  قشاع 

تدحو میکحت  رتفد  نارهت  یاروش  ریبد  بیان  هدازددم ، منبش 

یاهلولس رد  ندنارذگ  اذیا و  هجنکش و  اه  تدم  زا  سپ 

… دوش یم  موکحم  نادنز  هب  یدارفنا  کیرات  گنت و 

: دیوگ یم  نخس  مدرم  اب  دراد 

———————————————-

ار روآ  باذع  رمتسم و  یاه  ییوجزاب  زور  نیلوا  تقو  چیه  تسا . تاعالطا  ترازو  نایوجزاب  اب  منخس  یور  ….. 

ترازو هب  تیگدنز  مامت  رد  راب  کی  دیتفگ  نم  هب  لوا  زور  رد  هک  تسا  ناتدای  درک . مهاوخن  هدرکن و  شومارف 

نخس دامتعا  مادک  زا  مراد ، ار  لاوس  نیا  امش  زا  نونکا  نمو  نک ، دامتعا  ینک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یروشک  تاعالطا 

زا ییوجزاب  تعاس  زا ۵  مردارب ؟ دوخ و  متش  برض و  زا  یدارفنا ؟ هام  هس  زا  یفیلکت ؟ الب  لاس  کی  زا  دییوگ ؟  یم 

؟ دینز یم  فرح  دامتعا  مادک  زا  رهش ؟ ییاجر  هب  دیعبت  اب  مکح  لاس  زا ١٠  ای  هاگداد ؟ رد  ما  هدروخلاس  رامیب و  ردام 

 . منک یمن  هدرکن و  دامتعا  امش  یاه  فرح  زا  مادک  چیه  هب  مشاب  هتشاد  تسود  ار  یدامتعا  یب  هکنآ  یب  نم  و 

هظحل نآ  رد  تسا  نم  لاس  نس و  مه  ناترتخد  هک  دیدز  یم  فرح  میارب  ناترتخد  زا  امش  هک  یتقو  سانشراک ! یاقآ 

هک مدیشیدنا  یم  منیمزرس  نارسپ  نارتخد و  یمامت  هب  هک  مدوخ  هب  هن  نم 

 “ تشم رد  ادرف  دیما و  زا  چیه  تشپ و  رد  هتسخ  ناردپ  مانشد  شیپ و  رد  محرت  یب  ریدقت  قالتاب  “ 

دنک و یم  رپ  رپ  دفکشب  هکنآ  نودب  ار  ناشیگدنز  یابیز  لگ  اباحم  یب  هک  تسا  ینافوط  همجه ی  یگدنز  زا  ناشمهس  و 
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دنک و یم  رپ  رپ  دفکشب  هکنآ  نودب  ار  ناشیگدنز  یابیز  لگ  اباحم  یب  هک  تسا  ینافوط  همجه ی  یگدنز  زا  ناشمهس  و 

هظحل نآ  رد  یروایب و  رد  وناز  هب  ییاهنت  ربارب  رد  ارم  ات  یتشاد  هگن  یدارفنا ٢٠٩  یاه  لولس  رد  ارم  هام  هس  یتقو 

رپ روشرپ و  بلق  یاهرات  اب  دندوب و  ناگدنز  نیرت  قشاع  هک  متسیز  یم  یناسک  هرطاخ  دای و  اب  نم  اهنت ، رهاظ  هب  ی 

 . دنا هتخاون  ار  اه  لسن  همه  یارب  یگدنز  گنهآ  ناششپت 

. دیدیرد رب  اهنت  اما  تسه ، زین  مسبت  یارب  نادند  دیتسناد  یم  امش  وجزاب ! بانج 

فرح هب  فرح  شیپاشیپ  ارم  همان  مغ  دیتسه و  هاگآ  هعجاف  زا  هک  ییاه  امش  میوگ ،  یم  نخس  امش  اب  میناتسبد ! نارای 

دناوخب دورس  میارب  نادنز  یاهراوید  نیچ  گنس  ریز  هدنیآ  لاس  جنپ  ات  یگدنز  تسا  رارق  هک  نونکا  دیسانش .  یم  زاب 

زا ممهس  منیب و  یم  ملظ  یتلادع و  یب  یاهراصح  هنخر  زا  اهنت  ار  ناهج  رظنم  نم  نونکا  میوگ .  یم  نخس  امش  اب 

نامز نیگنس  جوم  نیا  و  تسا . رادراخ  یاه  میس  اب  هدش  ینادنز  نامسآ  نیوا و  یاه  هپت  رادراخ و  یاه  میس  ادخ  نیمز 

 : هک میربم  دای  زا  همه  نیا  اب  میوگ . یم  نخس  امش  اب  نم  درذگ .  یم  نم  رب  هک  تسا 

.“ ار قشعو  میا  هدرک  تیاعر  ار  ناسنا  ام  “ 

هب قشع  تیناسنا ، هب  قشع  قشع . میتشاد و  کچوک  یلد  اهنت  ام  قامچ . هن  میراد  گنفت  هن  ام  اه ! یسالک  مه  یآ 

. شمنارذگ یم  نیوا  درس  یاهراوید  تشپ  زا  راب  نیمود  یارب  لاسما  هک  یراهب 

یزور تسا  نم  دایرف  باوج  امش  کاپ  یاه  بلق  دنام .  یمن  باوج  یب  نم  دایرف  مناد  یم  تسا و  نتسیز  دایرف  نم  رد 

. تفای دنهاوخ  رد  ار  ام  روضح  رهش  مامت  هک  دمآ  میهاوخ  رب  نانچ 

دناوخ دهاوخ  یدورس  یدازآ  یزور 

… هنارت زا  رت  یندنام  لزغ و  ره  زا  رت  ینالوط 

هجنکش نادنز و  ریجنز ،  همهنیا  یزور 

داز دهاوخ  یدنزرف 

یدازآ مان  هب  یدنزرف 

نیوا نادنز  ناوسن  دنب 

٨٩ راهب
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یمالسا یروهمج  رد  ناسنا 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یفارص -  نارماک 

. ایند تسا  تیمه  یب  تفص و  یب  هچ 

یبو فیفخ  هچ  هک  یاو  .…؟ دننک یم  راکچ  راوگرزب  فیرش و  یاهناسنا  اب  دنراد  یمالسا ، تموکح  نازاب  کریس 

رس هالک  دوخ  یاه  ادا  اب  دنا و  تکاس  نینچ  یناسنا  فرش  هب  نیرواجتم ِ  نیا  ربارب  رد  هک  ایند !! یاسئور  دنرادقم 

نیا زا  یشک  تقو  اب  دنا و  هنسرگ  ناگرگ  نیا  قوشم  تقیقح  رد  زین  اهنآ  رتشیب ، عفانم  یارب  و  دنراذگ . یم  مدرم 

: دیناوخب تسا  یناسنا  تمارک  هب  نیرساجتم  راتفر  زا  یا  همومت  نیا  … دننک یم  تیامح  ادخ  نادرمان 

اب هتشذگ  زور  ار  هموح  نارهت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  یاکیدنس  هریدم ی  تایه  سیئر  ولناسا ، روصنم 

. دندرب جرک  یاه  ناتسرامیب  زا  یکی  رد  ینوناق  یکشزپ  نویسیمک  هب  یکشزپ  تانیاعم  تهج  دنب  اپ  دنب و  تسد 

دندش هنتفشآ  رب  تحاران و  تخس  هنحص  نیا  ندید  اب  ناکشزپ  ناریا  رد  یسارکمد  رشب و  قوقح  نیلاعف  شرازگ  هبانب 

هکلب تیناسنا  هب  نیهوت  اهنت  هن  هک  ییاهراتفر  دریگ . یم  تروص  الاو  ییاهناسنا  اب  یزیمآ  ریقحت  راتفر  نینچ  هک 

دنباپ و ولناسا ، یحور  یمسج و  نداد  رارق  راشف  تحت  یارب  شرازگ ، نیا  ربانب  تسه .  زین  یکشزپ  هعماج  هب  نیهوت 

نیا دندوب و  هدرک  بلس  نارگراک  ربهر  زا  یدایز  دح  ات  ار  کرحت  ناکما  هک  دندوب  هتسب  یروط  ار  یو  دنب  تسد 

. دش یو  یاپ  چم  ندش  یمخز  ثعاب  هلئسم 

نویسمک لیکشت  تفرگ . رارق  یکشزپ  یسررب  تانیاعم و  دروم  تعاس  زا ٩  شیب  ولاسا  دیازفا : یم  شرازگ  نیا 

. تسا هتفرگ  تروص  جرک  تشدرهوگ  نادنز  یرادهب  ناکشزپ  تساوخرد  هبانب  ینوناق  یکشزپ 

هک یدرد  رمک  یبلق ، داح  یرامیب  اهنآ ؛ هلمج  زا  هک  درب  یم  جنر  یمسج  داح  ددعتم و  یاه  یرامیب  زا  ولاسا  روصنم 

. دشاب یم  مشچ  یتحاران  دراد و  یحارج  لمع  هب  زاین 

هب تسا و  هدش  رداص  رفیک  لمحت  مدع  یهاوگ  ینوناق  گشزپ  طسوت  راب  زا ٣  شیب  ولاسا  روصنم  یارب  لاح  هب  ات 

رطاخب هک  یناسک  دوجوم  نیناوق  قبط  تسا . هدش  لاسرا  نادنز  نیلوئسم  بالقنا و  هاگداد  ماکحا  یارجا  بالقنا ، هاگداد 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

نادنز زا  جراخ  یاه  ناتسرامیب  رد  دنناوتب  ات  دنوش  دازآ  تسیاب  یم  دنریگ ، یم  رفیک  لمحت  مدع  یمسج ، یاه  یرامیب 

. دنریگ رارق  نامرد  تحت 

رارق دیدش  یحور  یاهراشف  تحت  ریخا  یاه  هام  رد  هکلب  تسا  هدش  مورحم  نامرد  هنوگره  زا  اهنت  هن  ولاسا  یاقآ 

لاح رد  تسا . هدش  هداتسرف  یئاطسو  نورق  طیارش  اب  یدارفنا  یاه  لولس  هب  ینالوط  تدم  یارب  اهراب  هتشاد و 

دننام کانرطخ  یاهیرامیب  هب  التبم  ارثکا  داتعم و  نآ  ناینادنز  دوش و  یم  هدیمان  نوداتم  دنب  هک  دنب ۵  هب  ار  وا  رضاح 

. دنا هدرک  لقتنم  دنشاب ، یم  زدیا  تیتاپه و 

دراد تسد  رد  ار  وا  هدنورپ  هک  تاعالطا  ترازو  یوجزاب  روتسدب  نامرد ، زا  تعنامم  اهرازآ و  تیذا و  اهراشف ،

سیئر یجرف  ینامرک و  ، نادنز نواعم  سیئر و  یدمحم  یلع  ، مظاک جاح  یلع  دننام  یدارفا  طسوت  دریگ و  یم  تروص 

دوش یم  هدروآ  رد  ارجا  هب  جرک  تشدرهوگ  نادنز  تاعالطا  نواعم  و 

؟ تسوا کرم  رعاش  ره  هتفگن  رعش 
تشهبیدرا ١٣٨٩ نایرفص -  دومحم 

دیزگرب و ار  ندوبن “  هتساوخ “  دوخ  ندوب ، “  رگشالت “  و  تمواقم ، رهوج  زا  رپ  زرابم و  رعاش  راسکاخ ، روصنم 

میدیمهفن ارچ  . میدیمهفن  و  …… تشاذگ اهنت  میتسه  وا  راگدنام  راثآ  رادماو  میتشاد و  یم  شتسود  هک  ار  ام  و  تفر .

طقف هک  یناج  دیوش . یم  ناج  زا  تسد  هک  دوش  یم  یفعض  نانچ  ریسا  هنوگچ  تمواقم  هقباس  همه  نیا  اب  یدرم  ارچ 

. دوبن اهنت  شدوخ  هب  قلعتم 

هدش هتخانش  یتلاح  هک  ینارحب  هظحل  نامه  ریثات  تحت  ای  دیشک  ، یم  ار  یا  هشام  نلثم   ینارحب ، تلاح  کی  رد  رگا 

یفاک تصرف  اب  هکنیا  اما  یفرح  ، تخادنا  یم  ریز  هب  یدنلب  زا  ار  دوخ  دشاب ، یم  عافد  لباق  یئاروج  کی  تسا و 

. دراد یدیما  ان  لماک و  ساب  زا  ناشن  یدنبب ، ار  شیاه  هبنس  خاروس  تقد  اب  یشکب و  رس  رب  کیتسالپ  هسیک 

یم هدش  هتشون  شدروم  رد  رایسب  هک  یا  هقباس  نآ  ابو  دشاب  شنادنزرف  ملعم  یتسیاب  یم  نس  نیا  رد  هک  یدرم 
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

هکنیا هب  دسرب  هچات  تسین  عافد  لباق  یور  چیه  هب  هک  دروآ  یم  رد  اپ  زا  ار  شدوخ  یلکشب  دشاب ، قشم  رس  تسناوت 

: یاه رتیت  دننیرفایب و  هسامح  زین  شگرم  زا  دنهاوخب 

 “ درک یشک  دوخ  درم “  هنانامرهق  وا 

دورس یا  هزات  رعش  شیوخ  گرم  اب  وا 

دننزب مقر 

تسا بوخ  تسا   مرگ  رازاب  ات  دوش ، یم  هقردب  یباقلا  نینچ  اب  دشاب  فعض  هناشن  دیدرت  یب  دیاب  هک  یشک  دوخ  رگا 

. میوش راکب  تسد 

“ ندوب لخن “ ِ  جوا  زا  ناگتشرف  رهش  رد  مارآ  سونایقا  هرانک  رد  تساخرب و  نادابآ  رد  دور  دنورا  هرانک  زا  روصنم 

. درب ورف  دوخ  باختنا  تهب  رد  ار  همه  تخادنا و  ریز  هب  ار  دوخ 

میشاب شوخ  میشک و  تمالم  مینک و  افو 
تشهبیدرا ١٣٨٩ تیاس -  کی  زا 

دوخ لولعم  رامیب و  رسمه  هب  ندیسر  یارب  ار  رتمولیک  رازه  هلاس ١٣  همه  زیگنا  تفگش  یلمع  رد  رن  کل  کل  کی 

لاسما هتشذگ  یاهلاس  دننامه  رن  کل  کل  نادور “ ، ” راهب ندیسرارف  اب  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب  دنک . یم  زاورپ 

هک ار  دوخ  رامیب  رسمه  ات  تشگزاب  یساورک  هب  یبونج  یاقیرفآ  زا  یرتمولیک  رازه  ریسم ١٣  کی  یط  زا  سپ  زین 

. دنک تاقالم  دراد  مان  انلام “ ”

. دهد ماجنا  ار  ینالوط  دح  نیا  ات  یترجاهم  تسین  رداق  یمیدق  تحارج  کی  ببس  هب  هک  تسا  یا  هدام  کل  کل  انلام ،

حیضوت صوصخ  نیا  رد  دزادرپ  یم  هدام  کل  کل  نامرد  هب  لاس ١٩٩٣  زا  هک  یسانش  تسیز  کیکوف “ ناپیتسا  ”

هدوب رادافو  انلام  هب  اهلاس  نیا  مامت  لوط  رد  ددرگ و  یم  زاب  یساورک  هب  دوخ  تفج  ندید  یارب  لاس  ره  نادور  : ” داد
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» هلاقمهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

یچراکش دنچ  طسوت  لاس ١٩٩٣  رد  انلام  لاب  کی  ما “. هدوب  هرظنم  نیا  دهاش  هک  تسا  یپایپ  لاس  نیمجنپ  نیا  تسا .

“ انلام نادور و   ” قشع یارجام  لاسما  دنام . زاب  زاورپ  زا  هشیمه  یارب  هدام  کل  کل  نیا  بیترت  نیا  هب  دش و  یمخز 

نیا رادید  هظحل  تبث  یارب  رفن  اهدص  لیلد  نیمه  هب  هتفرگ و  رارق  نادنم  هقالع  ناراگنربخ و  دایز  رایسب  هجوت  دروم 

نیا هب  هجوت  نودب  نادور “  ” اما دندوب  هدمآ  مه  درگ  یساورک  قرش  رد  سوراو “ یکسدورب   ” هدکهد رد  قشاع  جوز 

یرازگربخ شرازگ  ساسارب  درک . زاورپ  دیشک  یم  ار  وا  راظتنا  انلام  هک  ییاج  رد  هنایشآ ، یوس  هب  امیقتسم  دارفا 

هب هدنیآ  زور  شش  جنپ  فرظ  تفج  تفج  تروص  هب  اهکل  کل  ریاس  : ” تشاد راهظا  تاورک  سانش  تسیز  نیا  ایلاتیا ،

هناخ رد  انلام “  ” نوچ دسر  یم  دصقم  هب  هک  تسا  یکل  کل  نیلوا  نادور “  ” هک یلاحرد  دندرگ  یم  زاب  دوخ  یاه  هنایشآ 

هجوج جنپ  راهچ  هدنیآ  هام  ود  فرظ  هتشذگ  لاس  جنپ  دننامه  ققحم ، نیا  هتفگ  هب  دشک “. یم  ار  وا  راظتنا  هناربص  یب 

هب رداق  انلام “  ” نوچ تفرگ ، دهاوخ  هدهع  هب  ار  اهنآ  هب  زاورپ  نتخومآ  هفیظو  نودار “  ” دش و دنهاوخ  دلوتم  کل  کل 

یلاحرد دننک ، یم  زاورپ  یبونج  یاقیرفآ  یوس  هب  دوخ  ردپ  اب  اه  هجوج  ناتسمز ، ندیسر  ارف  اب  سپس  تسین . نآ  ماجنا 

. دنام دنهاوخ  هنایشآ  رد  دوخ  رادافو  نادور “  ” تشگزاب راظتنا  رد  هدنیآ  راهب  ات  انلام “  ” هک

دیما میب و 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یئارحص -  سابع 

مشش لصف 

نیلوراک اب  ماش  نامر 

نییعت هدنورپ  میظنت  هیلوا  یسررب  تهج  اوعد   نیفرط  تاقالم  یارب  هک  یضاق  ِراک  للجم  همین  گرزب و  رتفد  هب  یتقو 

  “ یاقآ هک  یدح  رد  مدرک  ادیپ  یا  هدروخ  رس  رکپ و  لاحو  تفرگ ، هلصاف  یتحار  زا  مسفن  مدش ، دراو  دوب  هدش 

: تفگ مشوگ  رد  هتسهآ  دش و  هجوتم  گنیدراه “ 
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 ”. شاب تحار  مارآ و  “ 

هداد رارق  رود  هب  ار  هرفن  کت  یاهلبم  یلدنص  یاجب  یئاضق . هیلوا  یگدیسر  ات  دوب  ینامهم  بسانم  رتشیب  قاتا  نییزت 

. دندوب هدید  کرادت  یلبم  یا  هدش  راضحا  ره  یارب  و  دوب ، هنمیه  رُپ  زیم  کی  تشپ  نلاس  یالاب  رد  یضاق  یاج  دندوب .

. دندوب هدمآ  متخانش  یمن  هک  رگید  رفنود  و  نوسرفج “  یاقآ “  گنیدراه  ،”  یاقآ  ملیکو  نم و  ام “  زا  لبق 

هن طاسب و  نیا  تسشن و  نیا  یناب  نیلوراک و  لیکو  نیترام “  ناج  هن “   تشاد و  روضح  یضاق  هن 

. تفرگ یمن  ناماس  راک  وا  روضح  نودب  زورما  هک  نیلوراک   ِ دوخ

. دوب هتخیر  مناج  رد  یصاخ   یرارقیب  ارچ  مناد  یمن  یلو  دوبن  مهم  یگدیسر  نیا  هجیتن  نم  یارب 

نونج کی  لثم  ارچ  دمآ و  شیپ  ارچ  مناد  یمن  نم  هک  یئارجام  نآ  زا  سپ  تدم و  همه  نیا  زا  سپ  نیلوراک  ندید 

. دشاب هعقاو  کی  تسناوت  یم  دناشک ، یدنیاشوخ  ان  لمعلا  سکع  نانچ  هب  ارم  یراودا 

رت دایز  ار  امرگ  هجرد  دیئامرفب  تسا  نکمم  تسا ، درس  همه  نیا  اجنیا  ارچ  گنیدراه  بانج  “ 

“ ؟ دننک

. درک منامیشپ  نتفگ  زا  وا  دنخبل  هاگن و 

نفلت اب  دش  هک  شعقوم  یشاب . اه  دودح  نامه  ینزب و  تتروص  هب  مرگ  بآ  یمک  یئوشتسد و  یورب  تسا  رتهب  “ 

…“ منک یم  تربخ 

. مدرکن لوبق 

…“ دوش هتفرگ  هک  یمیمصت  ره  زا  هن  منارگن .  نیلوراک  اب  ندش  وربور  زا  نم  “ 

 : مدرک هفاضا  بل  ریز  و 

  ”. مدرک دب  وا  هب  “ 

تفرگ

“ ؟ یتشاد وا  هب  هک  یا  هقالع  همه  اب  “ 

 “ نوسرفج یاقآ “  یاههاگن  ینیگنس  و  دش . هجوتم  ملیکو  مدش . ناشیرپ  حضاو  نیلوراک ، نودب  نیترام “  ناج  ندمآ “  اب 

. تخیر میور  ورس  هب  مه  
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. منک ارجا  مرگ  بآ  اب  متروص  نتسش  یارب  ار  ملیکو  داهنشیپ  هدماین  یضاق  ات  تسین  دب  مدید 

هاگن ینیگنس  و  میاج . رس  متفر  یبل ، ریز  یشزوپ  اب  دوب . هدمآ  یضاق  متشگ  رب  نلاس  هب  هداد  افص  یور  رس و  اب  یتقو 

. مدرک ساسحا  یگدنمرش  اب  دوش  دراو  یسک  ناشندمآ  زا  سپ  یتسیابن  هک  ار  وا 

. درک تبحص  دش  یمن  مه  چپ   چپ  اب  دوب . مکاح  نلاس  رب  یا  هدنهد  باذع  توکس 

ملیکو تروص  هب  گرزب  لاوئس  تمالع  کی  نوچمه  ار  متروص  مامت  مدیدن . نیلوراک  زا  یرثا  مدرک  مشچ  مشچ  هچره 

: تشون ذغاک  یور  میارب  متخود .

 ”. شکن کرس  یلو  هتسشن ، ولج  یولج  نآ  “ 

. مدیدن ار  یسک  یلو  مدیشک ، کرس 

 ”. مینک یم  عورش  دنا . هدمآ  دنا ، هدش  توعد  هک  یئاهنآ  همه  منک  یم  نامگ  “ 

. دمآ دورف  مرس  رب  ناشفورعم  شکچ  نوچمه  هک  دوب  یضاق  یادص  نیا 

. مدرک ناهنپ  میاهتسد  رد  ار  متروص  مدروخ . ناکت  دیچیپ . اضف  رد  نیلوراک  یانشآ  یادص  ددجم ، یتوکس  زا  سپ 

: داد مراشف  هنانابرهم  رایسب  هک  مدرک  ساسحا  میاهاپ  یور  ار  گنیدراه  یاقآ  یاهتسد 

 ”. شاب مارآ  ریما  “ 

. منیبب اهنت  ار  یناحبس  یاقآ  عورش ، زا  لبق  مدنم  هقالع  نم  دنهدب ، هزاجا  بانج  یلاع  رگا  “ 

…“ رگید یزور  یارب  دنامب  یگدیسر  نیا  منک  شهاوخ  دوش  یم 

امش خساپ  هب  یگتسب  نامراک  عیرس  نایاپ  ای  همادا  هکنیا  نمض  مینک  . شدیدمت  میناوت  یمن  تیمسا . مناخ  ریخ  هنافساتم  “ 

“ . منک حرطم  دیراد  یگدامآ  رگا  دراد . نم  لاوئس  نیلوا  هب 

. مدوب هتفرگ  ار  متروص  ناک  امک  نم  و  توکس . دندرک و … هاگن  مه  هب  همه 

. درک روبع  مزغم  هحفص  زا  یندرکن  رواب  یتعرس  اب  ارجام  همه  نآ  و 

اجک متسناد  یمن  تسرد  هک  ار  نیلوراک  یادص  نددجم  نم  دنتخادنا و  مهب  ار  یرذگ  دوز  هاگن  گنیدراه  نوسرفج و 

. دش دنلب  مبلق  لبط  یادص  نآ ، اب  هارمه  مدینش و  تسا  هتسشن 

….“ ما هدامآ  نم  بانج  یلاع  دیئامرفب  “ 
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هک دنوشب  هجوتم  رتهب  تیمسا  مناخ  ات  مسرپب  یناحبس  یاقآ  زا  ار  یلاوئس  نم  لوا  دیئامرفب  هزاجا  بانج  یلاع  “ 

 ”. تسیچ عوضوم 

راشف تیمسا  مناخ  هب  یهاو  یئاعدا  اب  یناحبس  یاقآ  هک  دیا  هدرک  تیاکش  امش  دینکن . هدیچیپ  ار  عوضوم  نیترام  یاقآ  “ 

“ ؟ تسین روطنیا  تسا . هدروآ  یحور 

 ”. بانج یلاع  هلب  “ 

 ”. تسین یناحبس  یاقآ  زا  امش  لاوئس  هب  یموزل  رگید  دنک . نشور  ار  فیلکت  دناوت  یم  تیمسا  مناخ  باوج  بخ  “ 

“ ؟ دشاب لاوس  نیرخآ  ننمض  دناوت  یم  تیمسا  مناخ  خساپ  ایآ  بانج   یلاع  “ 

 ”. دورب شیپ  راک  دیاب  هک  هنوگنآ  دیراذگب  دینکن  نشور  فیلکت  نم  یارب  امش  گنیدراه  یاقآ  “ 

“ ؟ دیتسه یناحبس  ریما  یاقآ  دزمان  امش  تیمسا  ! نیلوراک  مناخ  “ 

. مدش یم  هفخ  متشاد  هدش ، لقتنم  مناهد  هب  مبلق  مدرک  ساسحا  نیلوراک ، باوج  هب  هدنام  هیناث  دنچ 

 ”. بانج یلاع  هلب  “ 

ار یخساپ  نینچ  راظتنا  ایوگ  هک  زین  یضاق  و  تخیر . نوریب  ادص ، اب  اجکی و  اه  هنیس  رد  هدش  سبح  یاهسفن  مامت 

: تفگ دوب  فراعتم  زا  رت  دنلب  یمک  هک  یئادص  اب  تشادن 

“ ؟ دیتسه یناحبس  ریما  یاقآ  دزمان  هک  دیتفگ  مدینش ؟ تسرد  تیمسا  نیلوراک  مناخ  “ 

 ”. میتسه دزمان  یناحبس  ریما  یاقآ  نم و  دیدینش  تسرد  بانج  یلاع  هلب  “ 

 : دیسرپ درک و  نم  هجوتم  ار  شهاگن  یلطعم  نودب  یضاق  و  

“ ؟ دیدینش حضاو  ار  تیمسا  نیلوراک  مناخ  خساپ  نم و  لاوئس  یناحبس  ریما  یاقآ  “ 

 ”. بانج یلاع  هلب  “ 

: مسرپ یم  امش  زا  الاح  “ 

“ ؟ دیتسه تیمسا  نیلوراک  مناخ  دزمان  امش  یناحبس ! ریما  یاقآ  “ 

: متفگ هدرمش  عطاق و 

 “ . بانج یلاع  هلب  “ 
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“ ؟  دیا هدیدن  ار  رگیدمه  تسا  یتدم  ارچ  سپ  “ 

 ”. مشاب رود  وا  زا  یتدم  متفرگ  میمصت  مدش و  تحار  ان  وا  زا  لیلد  یب  ارچ  مناد  یمن  نم  “ 

 ”. دیشاب وا  اب  نددجم  دیهاوخ  یم  تسا و  هدش  مامت  یتحاران  نآ  دینک  یم  رکف  الاح  و  “ 

 ”. بانج یلاع  هلب  “ 

دوز یلیخ  هک  مدوب  نئمطم  یلو  دنازوس . یم  ار  متروص  تشاد  شتآ ، هلولگ  ود  لثم  نسرفج  گنیدراه و  یاههاگن 

 . دش دنهاوخ  عوضوم  هجوتم 

“ ؟ دیتفگن نیترام  یاقآ  هب  ار  عوضوم  یناحبس  یاقآ  لیکو  ناونعب  امش  ارچ  سپ  گنیدراه ! یاقآ  “ 

! بانج یلاع  “ 

رایسب تدم  مامت  رد  ناشیا  هنافساتم  یلو  میتشاد  ار  یراک  نینچ  دصق  هدکشناد ، تسایر  نسرفج  لیب  یاقآ  مه  نم و  مه 

رد ناشیا  اب  ار  عوضوم  نیا  حضاو  رایسب  یناحبس  یاقآ  هکنیا  نمض  دنداد ، یمن  تبحص  تصرف  دندوب و  یبصع 

هار ار  ارجام  نیا  لوبق ، یاجب  نیترام  یاقآ  اما  دنتشاذگ  نایم 

. “ دنتخادنا

“ ؟ دیرادن یفرح  امش  نیترام  یاقآ  “ 

 ”. موش یم  نونمم  منزن ، یفرح  دیهدب  هزاجا  دوبن .… هنوگنیا  ناتساد  هک  مناد  یم  یلو   … بانج یلاع  ریخ  “ 

 ”. منک یم  مالعا  ار  یئاضق  تسشن  نیا  متخ  بوخ . رایسب  “ 

: تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  دمآ و  ولج  نوسرفج  یاقآ 

یناد یم  شغارس . یورب  یهاوخ  یمن  تسا . یتفص  اب  ساسحا و  اب  مناخ  بجع  نیرفآ ، نعقاو  “ 

“ ؟ تسا راد  خرچ  یلدنص  یور  وا  هک .…

؟ تسا رادخرچ  یلدنص  یور  رب  نم  نیلوراک  هچ  یارب  هدش ؟ هچ  مناد ، یمن  هن  رادخرچ ؟ یلدنص  “ 

.…؟ دیئوگ یم  نم  هب  الاح  ارچ  دیتسناد ؟ یم  عقوم  هچ  زا 

….“ درک دهاوخ  فیرعت  میارب  شدوخ  نمتح  تسین . مهم  یلو 

…؟ ارچ تسا ؟ هتسشن  رادخرچ  یلدنص  رب  ابیز  یریثا  مادنا  نآ  نم ، یادخ  هآ 

… راکهانگ یراکهانگ  ریما 
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…. مدوخ هناخ  هب  شمرب  یم  لکش  ره  هب  شغارس و  مور  یم  امش  یاهتبحم  همه ی  زا  ساپس  اب 

…“ مورب اهنت  دیراذگن  دینک ، یهارمه  وا ، اب  مدروخرب  نیلوا  رد  ارم  امش  یود  ره  منک  یم  شهاوخ 

  ”. میتسه مه  دنم  هقالع  نمتح . “ 

هب هچ  هکنیا  ندیمهف  یارب  مه  وا و  ندید  یارب  مه  متشاد  ، ناجیه  دح  زا  شیب  نیلوراک  . فرطب  هب  میتفر  قافتا  هب  و 

…“ تسا هدمآ  شزور 

 ”. شخبب ارم  موش ، دنلب  تیاپ  یولج  مناوت  یمن  ریما  “ 

وت … دراد تتسوپ  یبوخ  یگزاتو  رت  هچ  یقباس ، زا  رتلگشوخ  ردقچ  یدرک ؟ راکچ  مبوخ … نیلوراک  !… نیلوراک “ 

…  “ یمدوخ نیلوراک 

. دش ریزارس  دز  مشتآ  هک  شکشا  تشادهگن و  شنماد  رد  ار  مرس  مدیسوب . ار  شتسد  مدش  مخ  و 

***

. میدز فرح  حبص  اه ی  یکیدزن  ات  ار  بش 

ینیب یم  اما  مشاب ، هدرم  دیاب  … نابایخ طسو  متفر  رایتخا  یب  مدز ، یم  اپ  تسد و  وت ، ندرک  مگ  رکف  رد  متشاد  یتقو  “ 

تتسود ردقنآ  متسه . وت  اب  ندوب  رکف  رد  هن  مشاب و  وت  دزمان  مهاوخ  یم  هن  رگید  مزیزع ، ریما  یلو  … ما هدنام  هک 

“. منکن بارخ  ار  تا  یگدنز  هک  مراد 

. دنادرگرب ار  شتروص  و 

. مه نم  یتسه و  نم  دزمان  هک  یدرک  فارتعا  یضاق  رضحم  رد  وت  نیلوراک ! یلو  “ 

یناوتب رگا  وت  و  مراد ، تسود  ار  وت  تیصخش  نم  مرادن . وت  اب  نتارام  یود  هقباسم  دصق  هک  نم  ینک ؟ یم  رکف  هچ 

…“ منیب یمن  ار  یلکشم  نم  یشاب  هتشاد  تسود  یشخبب و  تشذگ  هک  هچنآ  همه ی  اب  ارم 

یم تاشن  اجک  زا  مناد  یمن  هک  ار  یا  هرهلد  شتوکس  اب  دوب و  هتفرگ  نیئاپ  ار  شرس  دنک ، هاگن  نم  هب  هکنیا  نودب 

… تخیر یم  مناج  رد  تفرگ 

ار اهنآ  ردقنآ  دنراد و  هدامآ  ار  درم  نیدنچ  دوخ  ساسحا  یوزارت  رد  درجم ، اهمناخ ی  بلغا  هک  یناد  یم  وت  ریما  “ …
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 “ طوقس زا  سپ  یتقو  نم  یلو  دنتسهرونت ، هب  یئاهن  ندنابسچ  بسانم  نیمادک  هک  دنبای  رد  ات  دننک  یم  نیگنس  کبس 

نولت چیه  یب  یا ، هلیپ  هلیش  چیه  یب  مدید ، یم  ار  وت  طقف  متفرگ  مارآ  یمک  وا ، دوبن  هدنهد ی  باذع  درد  لمحت  و  ناج “ 

. میوگ یم  هچ  هک  یناد  یم  بوخ  یا ، هدیزگ  رام  نوچ  وت  و  یگنرین ، غورد و  چیه  یب  یساسحا و 

تفایرد و کرد و  ندز و  فرح  زا  هک  متفگ   وت  هب  حضاو  اتح  مدرک و  تداع  هک  مدش  دنم  هقالع  اهنت  هن  وت   هب  نم 

. دوب قشع  هب  فارتعا  عون  کی  نیا  هک  نک  لوبق  تسا و  هدمآ  مشوخ  دوجو  مامت  اب  تروعش 

“. دشن هک  … میشاب مه  اب  هشیمه  یارب  ات  مهاوخب  وت  زا  شیادرف  مدوب  رکف  نیا  هب  میدش  هک  ادج  بش ! نآ 

مدش ثعاب  ار  دشن “  نیا “  یرکف  نارحب  هظحل ی  کی  رد  نم  مریگ . یم  ندرگ  هب  نم  ار  ندشن  نیا  هانگ  نیلوراک  “ 

…“ شخبب ارم  …

هدناشک اجنیا  هب  ار  ام  هک  هچنآ  دروم  رد  دهاوخ  یمن  هک  مدش  هجوتم  فرح ، ریسم  رییغت  اب  دادن و  همادا  ار  عوضوم 

. میدش هجوتم  یفاک  هزادنا  هب  ود  ره  مه  هلمج  ود  یکی  نیمه  رد  دنچره  دبای ، همادا  تبحص  تسا 

تا هناخ  هب  مندروآ  یارب  هک  یرارصا  زا  یتشاد و  نم  اب  ار  یلاع  دروخ  رب  نآ  الکو  روضح  رد  هکنیا  زا  ریما  “ 

 ”. منک یم  رکشت  هنامیمص  ملاحشوخ و  یلیخ  دندید ، یدرک و 

نم نیلوراک  مدرکن . راتفر  باسح  یور  زا  ورکشت  یارب  نم  دهد . یم  یگناگیب  یوب  یلیخ  هکنیا  ینک ؟ یم  رکشت  “ 

. دمآ شیپ  وت  نتفای  یارب  مشالت  لابند  هب  زین  زورید  یارجام  نیمه  مدرک و  وت  نتفای  یارب  یناوارف  شالت  مراد . تتسود 

زین دوخ  ناشیا  هکنیا  زا  ربخ  یب  متسه ، تدزمان  هک  میوگب  مدش  راچان  دادن  هار  نیترام  ناج  یاقآ  تلیکو  مدرک  راک  ره 

…“ درک اپ  هب  نافوط  لیلد  نیمهب  تسا و  هدرک  ریگ  شیولگ 

نیلوا مه  نیا   . متفرگ هسوب  هب  ار  شیاهبل  مدیرپ و  گنهآ . نامه  هدنخ و  نامه  دوب . تدم  نیا  رد  وا  هدنخ  نیلوا  نیا 

مندرگ رود  ار  شیاهتسد  یتقو  داد . همادا  هزاجا  لمعلا  سکع  یب  و  دروخ ، اج  یمک  دوب . نامیئانشآ  نامز  زا  هسوب 

هقلح مندرگ  رود  هب  شناتسد  هک  روطنامه  نایاپ ، اب  و  متفای . یرگید  شوخ  لاح  داد  ار  مباوج  ساسحا  مامت  اب  دناچیپ و 

زا ار  شتسد  مدرک  سمل  ار  شیاه  هنیس  یتقو  … تشگ یم  هچ  لابند  مناد  یم  تخود و  منامشچ  هب  ار  شهاگن  دوب 

: تفگ نتگ  مارآ  درک و  ادج  مندرگ 

! “ ریما “ 
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. دادن همادا  و 

…“ مدرک یم  یور  هدایز  متشاد  مناد  یم  یدش ؟ تحاران  … یئوگب یهاوخ  یم  هچ  یچ  ؟ ریما  “ 

…“ یلو مراد . تسود  ار  وت  طقف  نک ، رواب  مراد . تتسود  ریما ! “ 

 ”. مه الاح  مرادن و  تسود  ار  اه  یلو “  نیا “  عقاوم  زا  یرایسب  رد  نم  نیلوراک  یچ ؟ یلو  “ 

…“ میشاب مه  اب  میناوت  یمن  یلو  میشاب ، مه  یارب  میناوت  یم  ام  ریما  ”…

؟ یا هدش  رت  دب  هک  وت  الاح  ینز ، یم  فرح  هدیچیپ  همه  نیا  هاگ  ارچ  یتفگ  یم  نم  هب  هشیمه  وت  “ 

یم باتک  یئاهنت  رد  سب  زا  تسا ؟ یساسحا  هنوگچ  رگید  مه  یارب  هن  یلو  مه  اب  … ؟ هچ ینعی  هدیچیپ  یفسلف  هلمج  نیا 

“.…؟ یدرک یطاق  ارچ  نیلوراک  … یناوخ

ود هشیمه  یارب  میناوت  یم  ام  … میوگ یم  هچ  هک  یمهف  یم  بوخ  یلیخ  هک  مناد  یم  مسانش و  یم  ار  وت  نم  ریما  “ 

راصحنا رد  وت  هک  مهاوخ  یمن  نم  ینعی  میشاب   . مه  رانک  راوج و  رد  میناوت  یمن  یلو  میشاب  مه  یارب  بوخ  تسود 

زگ ره  یلو  مدرگ ، یم  رب  ادرف  یارب  نم  یریما . نامه  زونه  وت  یلو  متسین  مدوب  هک  ینیلوراک  نآ  رگید  نم  یشاب . نم 

“. میوگ یم  هچ  مهفب  منک  یم  شهاوخ  منک . یمن  شومارف  ار  وت 

یخساپ رظتنم  هک  دیسر  یمن  رظنب  موش . یم  هیبنت  مرن  میالم و  مراد  هک  متفایرد  مدرک و  شهاگن  توهبم  تکاس و 

. داد یم  مباذع  رتشیب  نیا  دشاب و 

ریما نآ  رگید  نم  یلو  رتابیز . مه  یمک  یدوب و  هک  ینامه  وت  نم  رظنب  یتسین ؟ یدوب  هک  ینیلوراک  نآ  رگید  وت  ارچ  “ 

یحور یگدرسفا  یوس  هب  ار  شدوخ  تخادنا و  زور  نیا  هب  ار  وت  دش و  ینآ  ینونج  راتفرگ  ناهگان  هک  یریما  متسین .

…“ درک دهاوخن  میاهر  هانگ  ساسحا  نیا  دش و  مهاوخن  بوخ  زگره  یورب  رگا  هک  مناد  یم  دناشک .

اب هک  تساهتدم  نم  منامب . مهاوخ  یمن  وت ، هب  هقالع  نمض  لیلد  نیمهب  و  مرادن ، محرت  هب  جایتحا  نم  نکن  هابتشا  ریما  “ 

…“ متسین مهاهنت  هک ، میوگب  متساوخ  یمن  ما و  هتفرگ  وخ  مدیدج  یگدنز 

مناج رد  هچروم  نارازه  نوچمه  تینابصع  اب  ماوت  یتحار  ان  مندرگ . سپ  تسا  هدز  یناهگان  یسک  مدرک  ساسحا 

. دش هجوتم  منک . لرتنک  ار  مدوخ  متسناوت  لکشم  تخیر 

مراذگب مناوت  یمن  نم  و  درادن . دوجو  یدرک ، یم  نیسحت  وت  هک  ار  یمادنا  نآ  رگید  مرادخرچ ، یلدنص  یور  نم  ریما  “ 

…“ یزیرب نم  یاپ  هب  ار  تدوخ  قنور  رپ  داش و  یگدنز  وت  هک 
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یرثا وا  رد  نم  یاهفرح  هک  دوبن  یطیارش  رد  نیلوراک  تسین ، حالص  هب  یتیعقوم  نینچ  رد  تبحص  همادا  متفایرد 

. مدرک ضوع  ار  ثحب  دراذگب .

؟ یشاب هتشادن  نتفر  یارب  هلجع  همه  نیا  وت  و  میشاب ؟ مه  اب  ار  موس  ماش   بشما  منک  شهاوخ  مناوت  یم  نیلوراک ! “ 

مناخ اقآ و  اب  یرگید  ماش  مهاوخ  یم  زین  هتفه  رخآ  ، دوب میهاوخ  مه  اب  وت  نم و  طقف  هک  بشما  ماش  رب  هوالع  نوچ 

ناوت نم  هب  هک  ملیکو  گنیدراه  یاقآ  متفای و  یمن  یا  هرابود  یگدنز  نم  دوبن  ناشیاه  یهارمه  رگا  هک  نوسرفج 

“. میشاب هتشاد  داد ، ار  وت  اب  ندش  وربور 

کرادت رد  هک  مدیمهف  دوش ، یم  مهرد  دراد  مدید  درک . یمن  هاگن  نم  هب  ندناخرچ ، ار  شناتشگنا  درک  عورش  تکاس 

نادرگرس خساپ  خزرب  رد  رتشیب  هک  مدش  عنام  مدادن و  تصرف  دنکن . متحاران  میاضاقت  در  نمض  هک  تسا  یخساپ 

. دنامب

هچرتفد رد  ما  هدرکرکف  وت  هب  ای  ما و  هدوب  وت  اب  هک  ار  یا  هظحل  هب  هظحل  هک  یراد  یاج  نم  رد  نانچنآ  وت  نیلوراک  “ 

یمن تیاهن  رد  هک  ام  یئانشآ  زاغآ  زا  دشاب  یا  همان  دای  و  دنوش . هاگآ  وت  هب  نم  قشع  زا  همه  ات  ما  هدرک  شراگن  یا 

. دیماجنا دهاوخ  اجک  هب  مناد  

 . یوشب تدوخ  دروم  رد  مرظن  ساسحا و  هجوتم  رتهب  یناوخب و  هک  وت  هب  شمداد  یم  یتسناد  یم  یسراف  رگا 

، مینک دیدجت  ار  نآ  میا ، هدوب  مه  اب  هک  ار  یماش  ود  دای  هب  ات  ینامب  رتشیب  بش  دنچ  متشاد  رظن  رد  متفگ  هک  روطنامه 

همه اب  مناوت  یم  نم  مشوپ . یم  مشچ  ما  هتساوخزا  یدرگ  رب  رت  دوز  هک  یدنم  هقالع  وت  منیب  یم  هک  یئاجنآ  زا  یلو 

. منک لمحت  ار  وت  دوبن  مدوخ  هب  راشف  اب  مراد ، وت  هب  هک  یا  هقالع 

هک مسرپ  یمن  و  یئوگب . نم  هب  یا  هتساوخن  مه  وت  هک  ار  یئاج  یدرگ ، یم  رب  اجک  هب  مسرپب  وت  زا  اتح  مرادن  میمصت 

. یتشاد وا  هب  یفیرظ  هراشا  تدوخ  هک  ار  یسک  تسوت . راظتنا  رد  یسک  هچ 

یارب ای  تسا  نم  هب  قشع  رطاخب  محرت ؟ ای  تسا  هقالع  یور  زا  تسیچ ؟ یارب  وت  کشا  هک  مناد  یمن  نم  نیلوراک 

. تدوخ یاضرا 

مه اب  یشخب و  یم  ار  مهانگ  میا  هدیسر  مهب  لکش  رهب  بیشن و  زارف و  همه  نیا  زا  سپ  هک  الاح  دوب ، نیا  رب  نم  نامگ 

. مراذگ یم  مارتحا  نآ  هب  نم  یراد و  یئادج  نتفر و  هب  لیامت  رتشیب  وت  اما  مینام ، یم 

، مرازگساپس یدش  میدیفس  ور  یناب  یدرک و  یفرعم  نم  دزمان  ار  تدوخ  یراک  ادف  اب  یدمآ و  هکنیا  زا  رگید  رابکی 
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“. منکن شومارف  دراد  هنال  مدوجو  رد  هک  تقشع  اب  هارمه  ار  وت  تبحم  نیا  مهد  یم  لوق 

یمن مه  ندیشک  سفن  هزاجا  ینک  یم  عورش  یتقو  هدب ، تصرف  مه  نم  هب  تسا  هدش  مامت  تا  ینار  نخس  رگا  ریما  “ 

. یزود یم  یرب و  یم  یهد ،

تسا نیا  مساسحا  الاح   و  یراد . لوبق  یتسه ، هک  یشاب  فصنم  رگا  ما ، هداد  ناشن  وت  هب  ار  مقشع  رتشیب  رتهب و  نم 

تسد یرگید  راک  هب  وت  هک  مراد  میب  نوچ  مدرگ ، یم  رب  و  مدرگ ، رب  رت  دوز  هچره  نم  هک  یدنم  هقالع  رتشیب  هک 

 ”. دناشکب مدوخ  رد  رتشیب  ارم  هک  ینزب 

ینک یم  صالخ  نم  یناهگان  یاهمیمصت  تسد  زا  ار  تناج  یراد  تقیقح  رد  یراد و  کش  نم  لقع  تمالس  هب  سپ  “ 

”  ؟ تسا هدش  داجیا  یا  هلصاف  هچ  .…؟

. متشاد یجیو  جیگ و  لاح  مداد . یمن  صیخشت  ار  اهمیمصت  طلغ  تسرد و  منک . یم  هچ  متسناد  یمن 

. داد یمن  ناشن  ار  شدوخ  درک  یم  یرای  یئاهانگنت  نینچ  رد  نلومعم  هک  مساسحا 

میمصت زا  الاح  منیشنب و  شرانک  رد  منک و  ادیپ  ار  نیلوراک  هک  مدوب  یزور  نینچ  راظتنا  رد  ار  ینالوط  رایسب  ینامز 

. مدوبزجاع تسرد 

زا یگدرزآ  لد  یتحاران و  زا  یشان  نماب ، ندوب  یارب  وا  هقالع   زاربا  یهارمه و  مدع  ندیشک و  رانک  نیا  متسناد  یمن 

ندرگ هب  شهانگ  مه  نآ  تیاهن  رد  هتبلا  هک  تسا ، رادخرچ  یلدنص  یور  هکنیا  زا  ای  تسا  ما  هتشاد  هک  یراتفر  نم و 

رد هک  داد  یمن  ناشن  هکنیا  نمض  مدید  یمن  رارصا  رد  ار  حالص  مه  نم  و  دنامب . تساوخ  یمن  دوب  هچ  ره  دوب . نم 

. دشاب رارصا  شهاوخ و  راظتنا 

زورما نیمه  وت  شمارآ  مدوخ و  یتحار  یارب  تسا . هدش  رید  یمک  هنافساتم  یلو  مراد ، تسود  ار  وت  مه  نم  ریما  “ 

“. مشاب سامت  رد  وت  اب  رتشیب  هک  منک  یم  ششوک  اما  مدرگ ، یمرب 

متسناوت دیاش  نک ، میاهر  مدوخ  لاح  هب  یشابن . سامت  رد  نم  اب  هک ، نک  ششوک  منک  یم  شهاوخ  مزیزع ! نیلوراک  “ 

تخس نم  یارب  رتشیب  نامیود و  ره  یارب  هک  مناد  یم  موشب . ساناتنوم “  ناروتسر “  رد  نیلوراک  اب  ماش  زا  لبق  ریما 

 ”. دوش مامت  راذگب  یلو  تسا ،

. دوب گنیدراه  یاقآ  متشادرب ، دز  یم  گنز  هک  ار  نفلت 
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» ناتسادهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

… یشوگ … بوخ رایسب  ددرگ .… یم  رب  دراد  زورما  نیمه  یلو  تساجنیا  هلب  گنیراه . یاقآ  مالس  “ 

…“ دنک تبحص  وت  اب  دهاوخ  یم  نم ، لیکو  گنیدراه  یاقآ  نیلوراک ،

. درک هاگن  نیمشن  قاتا  فارطا  نم و  هب  تکاس  یتدم  تشاذگ  نیمز  هک  ار  یشوگ 

“ ؟ دوب هچ  شمسا  هدرک  کمک  وت  هب  مه  یلیخ  هک  هدکشناد  سیئر  یتفگ  “ 

! “ نسرفج “ 

“ ؟ یهدب نم  هب  ار  شنفلت  یناوت  یم  “ 

 ”. یشاب هتشاد  ار  نآ  ات  مسیونب  تیارب  ذغاک  هکت  نیا  یور  راذگب  هلب ، “ 

 ”. مراد زاورپ  بش  تشه  تعاس  هاگدورف ؟ یربب  ارم  یناوت  یم  ریما  “ 

 ”. موش یم  مه  لاحشوخ  “ 

“ ؟ ندوب نم  اب  رتشیب  یارب  ای  مور ؟ یم  مراد  هک  یچ ؟ زا  “ 

. درشف یم  ار  میولگ  یروج  ان  ضغب  … مدادن ار  شباوج 

رد مدزن . فرح  وا  اب  رگید  هملک  کی  اتح  میدش ، ادج  مه  زا  هک  یتقو  ات  و  ددنبب . ار  شکچوک  نادمچ  ات  مدرک  شکمک 

یب درک و  مهاگن  شکشا  ساملا  یارو  زا  وا  اما  مدنادرگ ، رب  یور  هک  دز  یم  هناوج  مکشا  تشاد  یظفاح  ادخ  هظحل 

. درک تکرح  زاورپ ، کرمگ  فرطب  دنادرگ و  رب  ار  شیلدنص  یظفاح  ادخ 

. مدرب شوه  زا  ار  مدوخ  روآ  باوخ  صرق  کمک  هب  هناخ و  متفر 

اه کزود  شفک 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یربنق -  دیجم 

ار شیوتنام  یدیفس  طقف  دنیشنیم .  مرانک  دوشیم و  راوس  دیوگب  یزیچ  هک  نآ  نودب  متسیایم ،  هک  زمرق  غارچ  تشپ 
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ییاج ره  ای  ناتسرامیب و  ای  امنیس  زا  الثم  مدرگیم ،  رب  ییاج  زا  تقو  ره  مشاب .  هدرک  شهاگن  هک  نآ  یب  منیبیم ، 

 . دندرگیمرب اجنامه  زا  زین  مفارطا  ِمدرم  یهمه  منکیم  رکف  تشگرب  ریسم  رد  رگید ، 

همه دندرگیمرب .  یزیزع  یراپسکاخ  مسارم  زا  ناشیاهرفاسم  اههدننار و  اهلیبموتا و  نیا  مامت  منکیم  رکف  مه  نالا 

دنسرب ناشیاههناخ  هب  دننک ،  تکرح  غارچ  ندش  زبس  اب  ات  دنرظتنم  دناهداتسیا و  زمرق  غارچ  تشپ  یبصع  رادازع و 

یارب دیاش  منکیم .  تکرح  منزیم و  اج  ار  کی  هدند  دوشیم ،  زبس  هک  غارچ  دننک .  یکیدزن  دوخ  هدعاق  نانز  اب  و 

 . مور یم  اجک  هب  منادیم  مراد و  یفده  راب  نیلوا 

» ؟  تسین شوخ  نوتلاح  اقآ ،  یه  - » 

 « هن میوگیم « :  مدرگیمرب و  شفرط  هب  مارآ 

هب یهاگن  یگشیمه  تداع  قبط  تسا .  هدرک  یدنت  شیارآ  هتسجرب .  یناوختسا  یاههنوگ  اب  دراد  یاهدیشک  تروص 

سوه هتسجرب و  شنابسچ  نیج  راولش  رد  شرپ  یاهنار  تسا و  زاب  شاشوپور  یاههمگد  مزادنایم .  شاهنت  نییاپ 

 . « یتفین سپ  وهی  یدینش ،  ور  تمیق  یتقو  ات  نک  مزادنارب  بوخ  دیوگیم « :  یدنول  اب  دنزیگنا . 

هتسشن هدند  رس  یور  هزات  هک  متسار  تسد  یور  دراذگیم  ار  شدیفس  کزان و  تسد  دعب  ددنخیم .  دیوگیم و  ار  نیا 

 . دش کشخ  مناهد  هن  دیزرل ،  منت  هن  مرادن .  یساسحا  تسا . 

 . « نموت تسیب  هار  هی  دیوگیم « : 

» ؟  یتسه دسرپ « – :  یم  دننکیم .  نشور  ار  رهش  یرتسکاخ  یاضف  نابایخ  یاهغارچ  دوشیم و  کیرات  اوه  مکمک 

» !؟ یچ ینعی  هار ،  هی   « ـ

مه دعب  دایب .  تبآ  ات  یآیم  یریم و  ردقنیا  ینعی  دیوگیم « :  هوشع  اب  دربیم و  نییاپ  الاب و  متسد  یور  ار  شتسد 

 . « امش ظفاحادخ  یدیم و  ونم  لوپ 

هشیمه اب  راب  نیا  یلو  منک .  هاگن  هتفرگ  مرظن  ریز  هناحیقو  روط  نیا  هک  شهایس  تشرد و  یاهمشچ  رد  مناوتیمن 

مه لوپ  ندیم ،  ماجنا  یسک  ره  زا  رتهب  مدوخ  یاتسد  هک  ور  نیا  اما  مورب « :  طخ  رخآ  ات  مراد  دصق  دنکیم .  قرف 

 . « ترفن اب  تذل و  اب  دننکیم ،  هقالع  اب  ور  راک  نیا  هزات  ناوخیمن . 

هک مه  نیا  زا  دعب  راگنا « :  میوگیم  مدوخ  اب  دوریم .  ولج  نانچمه  دفاکشیم و  ار  بش  یکیرات  لیبموتا  یاهغارچ 

؟  یچ تدوخ  سپ  نم .  یارب  هار  هی  تذل ؟  ِظیلغ  یهرطق  دنچ  نیمه ؟  طقف  ینعی  یریم .  یراذیم و  وت  مدش  اضرا 
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تفر مه  اب  دیاب  ور  هار  هی  نیا  نم  رظن  هب  تسین .  یاهنالداع  یهلماعم  هن ،  هشابن .  مه  هار  موس  هی  وت  یارب  نیا  دیاش 

. «

یمهفیم هنکیم ؟  رییغت  یزیچ  هچ  تذل  یهشعر  نوا  زا  دعب  اما  مهدیم . . . « :  همادا  نم  دنکیم و  مهاگن  بجعت  اب 

 . « یتح کچوک  ردقچ  ره  هشاب .  هک  یچ  ره  قافتا ،  هی  طقف  منزیم ؟  فرح  یچ  زا 

شهاگن شیاههناش .  یور  دروخیم  رس  شدنلب  لاش  یلدنص .  یتشپ  هب  دهدیم  هیکت  ار  شرس  دنیشنیم و  بقع 

ار متسد  میاهدیسر .  نابوتا  یضراوع  هب  دنکیم .  ینیگنس  شایتشوگ  کچوک و  نابل  رب  یدنخبل  یهزانج  منکیم . 

منک تکرح  هک  نیا  زا  لبق  مهدیم .  لوپ  یاهشیش  کقاتا  نورد  درم  هب  هار ،  کی  تمیق  یهزادنا  هب  مربیم و  نوریب 

» ؟  یربیم اجک  ونم  یراد  یه !  دوشیم « :  دنلب  شیادص 

تعرس مهدیم و  راشف  زاگ  لادپ  یور  ار  میاپ  میتسه .  رهش  زا  ندش  جراخ  لاح  رد  هک  هدش  هجوتم  هزات  راگنا 

 ، سرتن مشاب « :  اهنت  مهاوخیمن  منکیم .  تشحو  دورب ،  دوخ  هار  هب  دوش و  هدایپ  هک  نیا  زا  هظحل  کی  مریگیم . 

ور شهار  یدب  هزاجا  هک  طرش  نیا  هب  طقف  مدیم ،  لوپ  تهب  هار  هی  تباب  یاوخب  مه  ردقچ  ره  نم .  یالیو  میریم 

 . « منک باختنا  مدوخ 

ای یاهنووید  ای  وت  نم  رظن  هب  ینودیم ،  میدیسر .  قفاوت  هب  هک  نیا  لثم  نک .  باختنا  تدوخ  ور  شهار  هشاب ،   « ـ

 . « یدنر یلیخ  هک  نیا 

ردام گرم  مکح  دینک » .  اضما  ار  نیا  دیاب  : » تفگ تشاذگ و  متسد  ولج  یذغاک  حارج  رتکد  میدوب .  هدیسر  قفاوت  هب 

ار ممسا  مشکب و  مه  رد  طخ  راهچ  ای  هس  هک  ردقنیمه  طقف  میدوب .  هدیسر  قفاوت  هب  مه  اب  همه  نوچ  مدرک  اضما  دوب . 

نیرخآ ردام  دشیمن .  طوبرم  نم  هب  الصا  راگنا  مشاب .  یزیچ  نارگن  هک  دوبن  مزال  مامت .  مسیونب و  شریز 

 . نم تقفاوم  اضما و  اب  دیشک  دهاوخ  ار  شیاهسفن 

قرف ییاروج  هی  وت  راگنا  اما  مشب .  جراخ  رهش  زا  شاهاب  دوب  لاحم  دوب ،  یاهگید  سک  وت  زج  هگا  ینودیم ،   « ـ

مدرک شلو  دعب  یلو  مدوب  یراتسرپ  یوجشناد  نم  تقو  هی  ینودیم ،  هراد .  تبقارم  هب  جایتحا  هک  هچب  هی  لثم  یراد . 

هشوگ هی  رمع  مامت  متساوخیمن  منک .  روگ  مگ و  ور  مدوخ  متفرگ  میمصت  مدرک .  لو  ور  زیچ  همه  هعفد  هی  ینعی  . 

 . « مشاب یچاشامت  هی  طقف  هک  نیا  هن  مشاب  یگدنز  زکرم  رد  متساوخیم  منک .  اشامت  ور  یگدنز  مسیاو و 

هداج تسار  تمس  یهرد  دوریم و  الاب  دچیپیم و  هوک  رود  هب  کیراب  یهداج  میوشیم .  جراخ  مه  نابوتا  زا  الاح 
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هتخت زا  فارطا ،  یاههرخص  زا  لیبموتا  یاهغارچ  رون  موریم .  تعرس  اب  نم  دوشیم .  رتقیمع  قیمع و 

دیفس و ِتینارگ  تخس  یاهگنس  زا  تسا  رپ  هوک  ملع  یالاب  دزاسیم .  کانتشحو  ـی  یاهریوصت رکیپلوغ  یاهگنس 

دروخیم لقیص  تخس  هچ  لاگند .  قاتا  کی  مجح  یهزادنا  هب  هچراپکی  ییاهگنس  یتمیق .  بایمک و  یاهگنس  هایس ، 

 . گنس نیا 

هوک متفریم  تقو  ره  امیدق  مگیم .  ور  زمرق  یاهکزودشفک  یدرک ،  تقد  اهزودهنیپ  راتفر  هب  الاح  ات  میوگیم « : 

زا نریم ،  الاب  یزیچ  ره  زا  انوا  مدرکیم .  هاگن  اهکزودشفک  تاکرح  هب  اهتعاس  مدرکیم و  ادیپ  یتولخ  یاج  هی 

هک ییاج  نسریم .  هقاس  ای  هخاش  نوا  کون  هب  ات  نریم  الاب  مورآ  مورآ  اهفلع .  یهقاس  زا  ای  کزان  یاههخاش 

تشگنا مدشیم و  دنلب  دعب  متشاذیم .  متسد  تشپ  متفرگیم و  ور  نوشیکی  یهاگ  نرب .  ننوتیمن  نوا  زا  رتالاب  هگید 

ِنخان یهطقن  نیرتالاب  یور  نتفر .  الاب  متشگنا  زا  درکیم  عورش  کزودشفک  متفرگیم .  نومسآ  هب  ور  ومهراشا 

نومسآ هب  ور  ماهراشا  تشگنا  مدوب ،  هوک  یهلق  یالاب  نم  هرب .  هک  تشادن  ور  ییاج  هگید  داتسیایم ،  ماهراشا  ِتشگنا 

هک یتقو  تسرد  درکیم و  عمج  شانت  ریز  ور  شاهاپ  کزودشفک  دعب  ریقح .  کچوک و  زود  هنیپ  هی  متشگنا  کون  و 

 . . . « ییاهر یدنلب و  یمهفیم ؟ زاورپ . . .  دیرپیم .  هعفد  هی  یتشادن  ور  شراظتنا 

هیقب اب  لثم  وت  اب  ماوخیمن  مدیم .  تزاورپ  بشما  مدوخ  فوسلیف ،  یاقآ  شابن  نارگن  الصا  دیوگیم « :  تنطیش  اب 

 . « مشاب

یاهیتشادهب راون  زا  تسا  رپ  اههتوب  یال  ای  اهگنس  رانک  مه ،  اههلق  نیرتدنلب  یالاب  الاح  اما  مهدیم « :  همادا  خلت 

ندش هباوخمه  یهسوسو  و  گرم ،  شیاز و  هشیم ،  عورش  نفعتم  ِگنر  یتروص  نوخ  نیمه  زا  زیچ  همه  ینوخ . 

اج همه  نوخ ،  رارکت .  یگهرمزور و  هنازور ،  ِتداع  هناهام ،  ِتداع  تفاثک .  نوخ و  ِنویم  غلابان  کرتخد  هی  اب 

 . « تسا نوخ  زا  هدیشوپ 

نایم یدوگ  زا  مارآ  مارآ  هبانوخ  درکیم و  لُقلُق  شنوخ  زا  رپ  ِناهد  دیشکیم  هک  سفن  دوب .  هدنام  زاب  مردام  ناهد 

شیاههنیس نایم  یدوگ  هب  ندرگ  یور  زا  دمآیم و  نوریب  نژیسکا  کسام  ریز  زا  دشیم ،  ریزارس  شاهناچ  اهپُل و 

لبق بش  یزاب  قشع  هب  تسام .  رادید  نیرخآ  نیا  هک  متسنادیم  مدرکیم و  هاگن  طقف  نم  هبانوخ .  نوخ و  دیودیم . 

ناهد رانک  تشاددهاوخ ،  نایرج  نانچمه  نوخ  داتفا و  دهاوخن  یقافتا  چیه  رگید .  رگید و  یاهبش  مدیشیدنایم و 

شراکمه اب  راتسرپ  رتخد  تسا .  نیمه  یزاب  یهدعاق  نم .  یهدیدنگ  یاهگر  نورد  مرسمه و  یاهاپ  نایم  مردام . 
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راوس ای  دوب  یرتشم  رظتنم  ینابایخ  رانک  امتح  دوبن  اجنآ  رگا  متسنادیم  درکیم .  مهاگن  یمشچ  ریز  درکیم و  چپچپ 

هلاچم یلسانت  تلآ  فرط  هب  میوناز  یور  زا  ار  شتسد  درکیم  یعس  نالا  و  نم ،  رانک  رد  دوب ،  نم  دوخ  لیبموتا 

 . دنازغلب گنت  راولش  رد  ماهدش 

اب ینزیم ،  سفن  سفن  زونه  ینکیم ،  نشور  راگیس  هی  هک  شدعب  یچ ؟  شدعب  اما  میوگیم « :  مدوخ  اب  راگنا 

هک یتخل  شعن  هب  ینوتیمن  یتح  یشیم .  رفنتم  هدرَم  ای  نز  یچ  ره  زا  قرع .  زا  سیخ  ِنت  هدرک و  زو  یاهوم 

هن هشاب و  نز  هن  هک  مدآ  هی  یارب  تلد  تقو  نوا  دنگ .  یوب  هتفرگ ،  هگ  یوب  تندب  ینک .  هاگن  هداتفا  تخت  یور  ترانک 

 . « یچیه یمهف ؟ یم  هشابن ،  یچیه  شاهاپ  طسو  هک  مدآ  هی  هشیم .  گنت  درم 

 ، راب هی  مدوب .  رفنتم  ناشود  ره  زا  نم  دزیریم « :  نوریب  رتخد  ناهد  زا  یدنلب  سفن  اب  هارمه  تاملک  ناهگان 

رون یلو  دوب  کیرات  اج  همه  نوریب .  مدموا  مقاتا  زا  مدوب .  هدینش  ییادص  هک  نیا  لثم  مدیرپ .  باوخ  زا  بش  یاههمین 

 . لاه یوت  مدیشک  کرس  نییاپ و  متفر  اههلپ  زا  یکشاوی  دشیم .  دایز  مک و  مادم  هک  دوب  هداتفا  اههلپهار  هب  یفیعض 

یور وشاتسد  دوب و  هدش  مخ  رتفرط  نوا  یمک  ماباب  دوب .  هدرک  زک  هپاناک  یهشوگ  یاهدروخسرت  یهبرگ  لثم  نامام 

 . دوب یشحو  هدنگ و  ِلیروگ  هی  لثم  ماباب  دوب .  هدز  لز  نویزیولت  ینارون  هحفص  هب  تذل  تقد و  اب  دوب و  هتشاذگ  وناز 

 . دشیم ماشدنچ  دزیم ،  تسد  نم  هب  شاهدنگ  ولامشپ و  یاتسد  اب  یتقو  دوب .  دوبک  نامام  نت  زا  ییاج  هشیمه 

 . هرذگیم تخس  یلیخ  اهبش  دنچ  ره  مایضار ،  شاهیتخبدب  مامت  اب  مدازآ  ِیگدنز  زا  نالا  مرایب .  الاب  متساوخیم 

یکی همه  همه و  هنکیمن .  قرف  سدنهم  اقآ  ملعم و  اقآ  رگراک و  دنمراک و  نشیم .  مه  لثم  همه  اهبش  ینودیم ، 

 . « نشیم هصالخ  نوشاهگنِل  ِطسو  نز  درم و  ناوخیم .  زیچ  هی  طقف  همه  ماباب .  لثم  فیثک  یشحو و  نشیم ، 

دنت یبیش  زا  مراذگیم و  رس  تشپ  تراهم  اب  ار  اهمخو  چیپ  مریگیم و  تعرس  مهدیم .  راشف  زاگ  لادپ  یور  ار  میاپ 

چیه هدرشف  لغب  رد  هک  یرامشیب  یاهدسج  شدوخ و  نت  زج  هک  تسا  یرتخد  مرانک  موریم .  الاب  بش  لد  رد 

ناتسد دیدنخیم .  ناوج  راتسرپ  هدیسر .  نم  هب  بشما  اجنیا و  ات  تسا  هدمآ  ییاهر  لابند  هک  یکزودشفک  دنادیمن . 

زا هک  یتشوگ  یپ و  گر و  دوبک ،  ناوزاب  یکیتسال ،  یاههلول  دیدنخیم .  ار  ماسیخ  یاهمشچ  ای  دیدیم  هک  ارم  نازرل 

هک یایگدنز  دوب .  یگدنز  یهناشن  اهنت  هک  یکینورتکلا  مه  رب  مه و  رد  طوطخ  درمیم و  ورف  تخیریم ،  ورف  نورد 

یوت مزیریم  نم  هک  یمرپسا  شیاز .  یهوقلاب  ناکما  اب  هفطن  اهنویلیم  نارازه و  دوشیم .  زاغآ  نم  یاهمرپسا  زا 

تسناوتیم هک  ییاهمرپسا  مرپسا .  زا  تسا  رپ  رهش  نیا  تلاوت  یاههاچ  مرسمه .  ندب  یوت  ای  ییاجره  نز  کی  ندب 
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مدوخ زا  دعب  لسن  دنچ  ینودیم  نم ،  ِدوخ  میوگیم « :  رایتخایب  دروآدوجو .  هب  ار  وت  نم و  لسن  لثم  لسن  نیدنچ 

» ؟  ماهتخیر حارتسم  هاچ  وت  ور 

 . . . مئاد بارطضا  مینوسرب .  حبص  هب  یمدآ  روج  هچ  ریز  دیاب  ور  بش  مینودیمن  تقوچیه  ام !  لغش  زا  منیا   « ـ

 . « هروشلد

 . « هنکیم بوشآ  رپ  ور  مدآ  لد  دآیمن و  هک  یربخ  لثم   « ـ

گنر زبس  ما و»ی  یب   » هی اب  نوشیکی  راب  هی  نشیم .  ام  یرتشم  مه  اهنز  اهتقو  یضعب  هشیم  ترواب   « ـ

تفلک ندرگ  یادرم  نیا  اب  هک  تسین  وت  فیح  تفگ  متفگ ،  شهب  ور  تمیق  یتقو  دوب .  نوبرهم  یلیخ  درک .  مراوس 

 . . . « تشادن یدایز  عقوت  دوب .  یرسدردیب  تحار و  راک  یباوخب . 

هشیمه دوریم .  شیپ  هب  تعرس  هب  ام  نشور  کقاتا  دنوریم و  رانک  کیکی  بش  یاههدرپ  یکیرات ،  یاههدرپ 

یوت دوشیم .  مامت  مه  نم  بارطضا  دوشیم ،  کیرات  اج  همه  دریمیم و  دیشروخ  هک  نیمه  ماهدوب .  بش  قشاع 

 . دوریم ورف  منت  هب  نزوس  لثم  ناشیاههاگن  دنیاپیم و  ار  مانییاپ  الاب و  مرحمان  مشچ  نارازه  راگنا  زور  ییانشور 

زا دش و  ناهنپ  هشیمه  یارب  دوشیم  یکیرات  یوت  اما  منک .  راک  هچ  میاهتسد  اب  منادیمن  موشیم و  گنم  جیگ و 

کیرات اب  دیوگیم « :  شدوخ  یارب  راگنا  دوب .  ناما  رد  زیچ  همه  زا  گرم ،  زا  یگدنز ،  زا  لوضف ،  یاههاگن 

نوا هیگشیمه .  یدج و  دیدهت  هی  ندنوم  اهنت  مینکن .  ادیپ  ور  یسک  بشما  هنکن  هتفایم ،  نومنوج  هب  هروشلد  اوه  ندش 

 ، تشاد هگن  نوماپ  ولج  ور  شالیبموتا  ای  دز  قوب  هک  یسک  نیلوا  اب  میروبجم  هریم و  تسد  زا  باختنا  قح  تقو 

شاهراکمه اهتسود و  ماباب .  لثم  یضوع  هی  ای  فرحنم ،  ضیرم و  مدآ  هی  ای  هشاب  یناور  هی  مدآ  نیا  هنکمم  میرب . 

روج نیا  دوب .  یکرچ  رادبآ و  یاهشوج  زا  رپ  نوشتروص  زونه  هک  ینووج  یاهرسپ  ندموایم .  نومنوخ  دایز 

هک نامدیدج  راکمه  تسا ،  ینالف  یاقآ  نیا  تفگیم  اباب  دیباوخیم .  ام  قاتا  وت  نامام  دموایم ،  شیپ  مدایز  هک  اهبش 

ام درکیم .  یفرعم  ور  اهنوا  روط  نیمه  هشیمه  هیگنرز .  بوخ و  رسپ  هنک ،  راک  ام  اب  هگید  زور  دنچ  زا  هرارق 

زا ور  مرهاوخ  قاتا ،  یوت  بش  تخوسیم .  هراچیب  رسپ  یارب  نوملد  میدرکیم ، هاگن  اههلپ  یالاب  زا  یکدزد  هک 

هراچیب رسپ  هک  متسنودیم  مدیسرتیم .  مونشب  ییادص  هک  نیا  زا  مادم  متسبیم .  وماهمشچ  مدرکیم و  لغب  تفس  تشپ 

درخ اباب  یولامشپ  هدنگ و  لکیه  ریز  شاتیوه  شامسج ،  شاحور ،  هشیم .  هِل  اباب  یاپ  تسد و  ریز  عقوم  نومه 

مدرکیم رکف  ینووج  رسپ  هب  مدادیم و  راشف  مرهاوخ  نت  هب  ور  مدوخ  نت  تخت  یوت  هشب .  یراکمه  یهدامآ  ات  هشیم 
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» ناتسادهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

هب هک  اهدعب  هشب .  هدامآ  هناقداص  تمدخ  رمع  هی  یارب  ات  دشیم  هداد  زرَو  ردپ  یهلیسو  هب  ریمخ  هکیت  هی  لثم  هک 

یتح دیزرلیم .  منت  نم  ندزیم ،  فرح  مه  اب  نوشهدنیآ  لغش  یهرابرد  هگید  یاهوجشناد  یتقو  متفر ،  هاگشناد 

تبیه اب  رفن  هی  شیپ  مرب  ندش  مادختسا  یارب  ای  ماباب ،  لوق  هب  تمدخ ،  یراکمه و  یارب  هک  منک  روصت  متسنوتیمن 

 . . . « هدب زرَو  ونم  تساوخ  شلد  هک  روج  ره  نوا  ات  مشکب  شوماخ  یاهدایرف  منزب و  اپ  تسد و  ردقنوا  ماباب ، 

تسا رپ  تینارگ ،  یتمیق  بایان و  یاهگنس  رانک  مه ،  اه  هلق  نیرتسران  تسد  یالاب  الاح  منکیم « :  رارکت  بل  ریز 

 . . . « ینوخ یاهیتشادهب  راون  زا 

دص هداج  چیپ  نیرخآ  تسا .  رظتنم  دنکیم .  مهاگن  مدرگیمرب .  شفرط  هب  مرادیم و  هگن  ییالاب  رس  رد  ار  لیبموتا 

نشور ار  هداج  زا  یتمسق  اهنت  لیبموتا  یاهغارچ  ایرد .  تمس  هب  دوشیم  ریزارس  هداج  نآ  زا  دعب  تسا .  رتولج  رتم 

هچ الاح  راگنا :  مسرپیم  مدوخ  زا  تشحو  اب  ضحم .  توکس  یهایس و  زج  تسین  چیه  نامفارطا  راگنا  دننکیم . 

زیچ همه  هک  یتقو  دشاب .  هتشادن  نداد  ماجنا  یارب  یراک  چیه  رگید  هک  دریمیم  یتقو  مدآ  تفگیم  مردام  منکب ؟  دیاب 

هک دندوب  نارگید  نیا  دوشیمن .  دنلب  رگید  دباوخیم و  تحار  یلیخ  تقو  نآ  قلطم .  یضام  دشاب ،  هدش  یضام  شیارب 

ار شیاهتسد  مرانک ،  یلدنص  رد  شوپدیفس  رتخد  دندزیم .  مه  رب  یکیتسال  یاههلول  اهگنرس و  نآ  اب  ار  شاشمارآ 

یاهتسد الاح  مربیم .  ورف  شناماد  رد  ار  متروص  نم  دمهفیم .  ای  دنادیم  ار  زیچ  همه  راگنا  دنکیم .  زاب  مه  زا 

 : دنکیم همزمز  مشوگ  رد  مارآ  دزیریم و  مه  هب  ار  اهنآ  ِباوخ  دنکیم و  شزاون  ار  میاهوم  مردام  نیگنس  لپت و 

هب منامیم .  وت  اب  هشیمه  یارب  نم  دش ،  مامت  زیچ  همه  شاب .  مارآ  تسین .  تخس  مه  نادنچ  مرسپ .  سرتن  سرتن ، 

راشف زاگ  لادپ  یور  ار  متسار  یاپ  دراشفیم .  شتفس  ناوج و  یاههنیس  هب  مکحم  ار  مرس  دوشیم و  مخ  مایور 

هب یکیرات  لد  رد  لیلدیب  یباتش  اب  لیبموتا  دنشکیم و  یاهزوز  اهکیتسال  منکیم .  لو  ار  جالک  رخآ و  ات  مهدیم 

 . دنکیم زاورپ  ولج 

—————

تسا هدمآ  یقداص  الیل  تیاس  رد  نلبق  ناتساد  نیا 
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عمش کی  تداهش 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یندم -  نیرسن 

ناطلس اقآ  ادن  هب 

و

یدازآ هار  نادیهش  یمامت 

——————–

ایب رازنمچ  هب 

گرزب رازنمچ  هب 

مشیربا لگ  یاه  سفن  تشپ  زا  نک ، میادص  و 

ار شتفج  هک  وهآ  نانچمه 

دنراشرس یناهنپ  یضغب  زا  اه  هدرپ 

موصعم یاهرتوبک  و 

دوخ دیپس  جرب  یاهیدنلب  زا 

غو رف ……… دنرگن یم  نیمز  هب 

ار اه  هظحل  اه  ملیف  یناد ، یم  مناسانشب . بوخ  وت  هب  ار  وا  دشن  تصرف  تقو  چیه  منیب  یم  منک  یم  ار  شرکف  هک  الاح 

یبآ نیج  راولش  نآ  اب  ینک  مسجم  ار  وا  یتساوخ  یم  یتقو  دیاش  دوش ،  یم  اه  هرطاخ  لک  هک  یقیاقد  وت  دننک  یم  تبث 

سکع وت  هک  ییاه  سابل  نامه  اب  اه  ملیف  هیقب ی  رهاظ  نامه  هب  ای  دوب  ملیف  وت  هک  دمآ  یم  ترطاخ  هب  شفنب  زولب  و 

. رگید یگنر  هن  رتشیب  یزیچ  هن  اه  ههقهق  نامه  شیاه  ندرب  لد  نامه  اه  تنطیش  نامه  مداتسرف  یم  تیارب  اه 

هب دیاب  شمه  دوب  هک  نیبرود  یناد ،  یم  منزب . تیارب  ار  اه  فرح  یلیخ  رت  تحار   ، نیبرود دوجو ِ  یب  مناوت  یم  الاح 

کی تدنسپ “ یم  اباب  یلکشوخ  نامام  تفگ “: یم  هچ  ره  مدرک  یم  بترم  ار  مسابل  دیاب  شمه   ، مدیشک یم  تسد  میاهوم 

مک یزیچ  کی  هک  دنز  یم  اپ  تسد و  هرهلد  نیا  وت  مادم  مدآ  هک  یراگتساوخ  هظحل ی  نآ  لثم  دوب  ماهاب  هرهلد  روج 

. تسا
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. تسا

نآ وت  یتخادنا  وت  اما  دزادنا  یمن  لایع  لها و  ماد  وت  ار  شدوخ  زرابم  یدوب  هتفگ  دریگ . یمن  نز  زرابم  یدوب  هتفگ 

یرتفک تسا ؟ تدای  . راب نیلوا  یارب  میدید  ماب  تشپ  وت  ار  رگیدمه  ناهنپ  هک  میتشاد  یلد  هچ  دنبب  وریگب  هنامز ی 

. درک یم  هجرو  هجرو  نام  یاپ  رانک  شوگیزاب 

. یماب تشپ  یاهرادید  رتفک و  نآ  هب  میدرک  وخ  نآ  زا  دعب 

. هچب یب  هچب  اما  مینام  یم  رهوش  نز و  هک  یدرک  تجح  مامتا 

هنهرب ی نت  هب  دناب  ات  یم  هک  یرون  هچ  یهام و  هچ  هام و  دندوب و  نامدهاش  اه  هراتس  امرگ ، نآ  وت 

 ِ بش سابل  یاه  کلوپ  لثم ِ  ای  دوب  هدش  دیراورم  لثم  هام ، رون  شبات  اب  تنت  یاهوم  یور  قرع  منبش  وت ،

زا رپ و  نم  ناج  زا  وت  یلاخ  مدوخ  زا  مدش و  یم  رپ  وت  ناج  زا  نم  میدیشون . ار  رگیدمه  یبش ! هچ  ما ،  یسورع 

: یدوب هتفگ  یلاخ . دوخ 

.“ تمروخب منک  یم  سوه  هرابود  تمکش  یور  ماس  یم  هک  تسد  منَکب . تزا  دای  یمن  ملد  “ 

مادم یدرک و  یم  یطایتحا  هچ  وت  میدیعلب و  یم  ار  رگیدمه  روط  نامه  دوبن  باوخ  یتسم  رگا  میدوب  رادیب  رحس  ات 

 ِ ییادیش نآ  وت  اما  درپب  ترس  زا  لقع  وت  هک  مدرک  یم  لد  لد  هچ  نم  و  میشاب ، بظاوم   … میشاب بظاوم  یدوب  هتفگ 

یتساوخ یدوب . هدناشوپ  تنت  یمامت  اب  ار  منت  یتقو  دوب  یفاک  هظحل  کی  هظحل  کی  یدوب  رایشوه  زاب  نت ، یادوس ِ 

نامه مدرک و  تفچ  تیاهاپ  رود  ار  میاهاپ  دوب . هدرک  نیگنس  ار  تیاه  کلپ  باوخ  یدوب و  تسسو  تخرک  یوش  ادج 

ور زور ، دعب  هب  نآ  زا  میدناوخارف و  ار  نام  هراتس  ام  دنتفر  باوخ  هب  مک  مک  اه  هراتس  یتقو  تفای  روضح  هظحل  کی 

. دوب وا  هراتس ی  یرادیب  ز ِ 

تخرد راد و  نتفرگ  راب  نداد و  هفوکش  لصف  یراذگب و  بآ  زا  یا  هساک  قاط ، رتفک ِ  نآ  یارب  هک  دوب  هدش  تتداع 

. شبآ هساک ی  یوت  یزادنیب  ار  ییوبشوخ  سای  اه 

مشچ وت  کشا  یدوب  رظتنم  راگنا  متفگ  تهب  یتقو  تسه  تدای  رتکد . متفر  دش . تجح  مود  هام   . دشن مرواب  لوا  هام 

: یتفگ راب  دنچ  یدناخرچ . یدناخرچ و  یدرک و  دنلب  نیمز  یور  زا  یتفرگ و  ار  مرمک  دش . عمج  تیاه 

“ ؟ روطچ یک ؟  میدرک ، طایتحا  یلیخ  هک  ام  “ 

: مدوب هتفگ 

 “ هتساوخ ادخ  “ 
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: یدوب هتفگ 

 “ مشرکاچ منم  هتساوخ  ادخ  هک  الاح  “ 

؟ اجک زا  دوب . ینیریش  هچب ی  هچ  هک  میوگب  شیاجک  زا  یدوبن . مه  دمآ  هک  ایند  هب  دوب  هدماین  ایند  هب  زونه  یتفر  یتقو 

کی وت  ار  اه  یزاب  بابسا   . درک یم  رغرغ  شدوخ  اب  درک  یم  هک  رهق   . تشاد یرت  گنشق  یاهادا  دش  هک  رت  گرزب 

دش یم  هک  بش   . دز یمن  اذغ  هب  بل  دز ، یمن  چیه  هب  تسد  ومخا  هنیس و  هب  تسد  درک و  یم  عمج  شقاتا  هشوگ ی 

: تفگ یم  مندرگ و  نازیوآ  دش  یم  زاب  شیامخا  مدرک  یم  هک  شسوب  دوب . دولامخا  مه  باوخ  وت  یتح 

“. وگب هصق  ینامام  “ 

؟  ار شسکع  یراد  زونه   . مداتسرف تیارب  ار  شدولامخا  یاه  تلاح  نیمه  زا  یکی 

. ون زا  یزور  ون  زا  زور  زاب  تفرگ و  یم  رس  زا  تنطیش   . تفر یم  شدای  زیچ  همه  دعب  زور 

. مدش گرزب  شاهاب  مه  نم  هرود  کی  دوش  گرزب  ات  یناد  یم 

رد تشاد . تسود  یلیخ  مه  ار  یشرت  ناوارف . سس  اب  ینوراکام  تشاد . تسود  یزیچ  ره  زا  رتشیب  ار  ینوراکام 

. تفر یم  یشرت  یاه  هبد  غارس  یکشاوی  دش . یمن  هدز  لد  زاب  مدرک  یم  تسرد  ینوراکام  ار  شزور  تفه  رگا  هتفه 

 : دیسرپ یم  شزا  یک  ره  دوب  اه  گنر  همه ی  قشاع 

“؟  یراد تسود  رتشیب  ار  یگنر  هچ  “ 

: تفگ یم 

.“ ار همه  “ 

: تفگ یم  دندرک  یم  رارصا  یتقو 

 ”. ار همه  همه  همه  “ 

: متفگ یم 

.“ دراد تسود  رتشیب  ار  یگنر  مدآ  ردام  “ 

: تفگ یم 

“. یگنرود زج  تسابیز  همه  اه  گنر  ردام  “ 

. دیشک یم  وب  ار  رعش  دوب  هتفر  تدوخ  هب  یرعاش  رعش و  وت 
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یکی ناش  هقاس  هب  هقاس  روگنا  کات  اب  داد  یم  لگ  بوخ  راهب  رخاوا  یدوب  هتشاک  هک  یسای  دوب . قشاع  سای  لگ  هب 

. درک ناشادج  دش  یمن  دوب . هدش 

. دناوخ یم  ولماش  سای و  روگنا و  تخرد  ریز  تسشن  یم  یهاگ 

یم باتفآ  هب  تشپ  تسشن . یم  طایح  وت  تفر  یم  دمآ  یم  نوریب  هک  مامح  زا  مفابب .  ار  شیاهوم  هشیمه  تشاد  تسود 

. دوش کشخ  شیاهوم  ات  درک 

. دوب هداد  مه  ار  وت  یاه  یسیون  هیشاح  باوج  دوب . هدناوخ  راب  هس  رابود و  ار  تا  هناخباتک  یاه  باتک 

هب یپاک  اب  مداتسرف  ار  شسکع  تسه  تدای  دش . لوا  هقطنم  وت  ناش  میت  ناتسریبد  موس  لابتکسب . دوب و  ندیود  قشاع 

؟ تسد

. یتنس ینتسب  ای  ندروخ  هدولاف  نآ ، دعب  رتچ ، یب  ناراب  ریز  تشاد ، تسود  مه  ار  یور  هدایپ 

هزوک شزومآ  همانرب ی  اه  هکبش  زا  یکی  دوب . اهرگ  هزوک  یاه  دنتسم  قشاع  دنک . یم  تسد  ار  لد  راک  دوب  هتفگ 

یم هیرگ  دراد  مدش  هجوتم  مدینش  هک  ار  شغامد  نیف  نیف  یادص  اشامت . هب  متسشن  شاهاب  زور  کی  دوب . هتشاذگ  یرگ 

: متفگ دنک 

“ ؟ ردام هدش  یچ  “ 

: تفگ

 ”. دراد تسود  ارم  هزادنا  نیمه  هب  مه  اباب  دنک  یم  هاگن  شا  هزوک  هب  یقشع  هچ  اب  رگ  هزوک  نیبب  نامام  نیبب  “ 

تبقل یناث “ جریا   ” مدوب هتفگ  شارب  یتشاد .  ییادص  هچ  مدوب  هتفگ  شیارب  یدرک . یم  رکف  روطچ  مدرک  فیرعت  شیارب 

شیارب یناوخب . ار  مبلق “  ناطلس   ” یلا و هللا هک  شفک  کی  وت  دوب  هدرک  ار  شیاپ  راب  کی  دوب  نیمه  یارب  دندوب . هداد 

. یورب یدش  روبجم  تصش  ههد ی  دنبب  وریگب  وت  مدوب  هتفگ 

روطچ هک  یدیمهف  دیزرل . یم  شیادص  یدوب  هدز  گنز  تسا  تدای  تشادن . بش  زور و  دید  ار  ملیف  نآ  هک  یزور 

؟ دوب هدش  شاعترا  زا  رپ  شیادص 

: دوب هتفگ 

 ”. نوریب رایب  تهاگریمعت  وت  زا  ار  یرانق  نآ  اباب  “ 

: دوب هتفگ 
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“. نک شدازآ  “ 

: دوب هتفگ 

“. دنک شدازآ  حیسم  تسد  هدب  “ 

: یدوب هتفگ 

“. مداد شاپ  یدایز  لوپ  تسا  شوخ  یرانق  نیا  یادص  هب  ملد  هراپ  نهآ  شکچ و  یادص  ورس  همه  نیا  وت  “ 

: یدوب هتفگ 

“. دور یمن  اه  نیشام  ریمعت  هب  ملدو  تسد  یرانق  یادص  یب  هاوخن ، نم  زا  “ 

. نم تسد  دوب  هداد  ار  یشوگ  تسا  تدای  هیرگ  ریز  دوب  هدز 

: تفگ مهب  شقاتا  وت  مدوب  هتفر  هک  شدعب 

“. دکرت یم  شلد  اهادص  نوا  وت  یرانق  دریم . یم  یرانق .. نامام  “ 

زا دوب  رپ  هک  دوب  هتشادرب  شرف  حرط  ات  دنچ  یلاق . راد  تشپ  تسشن  یم  هناخ . وت  دش  هیاس  لثم  دعب  هب  زور  نآ  زا 

ای شداتسا  دز  یم  گنز  درک  یم  ادیپ  ریگ  هک  شراک  تفاب . یم  مه  اب  ار  حرط  ات  هس  دیرخ . رگید  راد  اتود  هرگ . مین 

یناوختسا هدیشک و  یاه  تشگنا  هچ  یناد  یمن  دنداد . یمن  ناشن  ار  شناتشگنا  تفارظ  اه  ملیف  دیسرپ . یم  شناتسود  زا 

قلخ تیاه  تسد  نک  اهر  ار  یفاب  شرف  شرف و  دوب  هتفگ  ناش  هدکشناد  یاهداتسا  زا  یکی   . رات هس  رات ِ  نیع  تشاد 

“. یقیسوم یارب  دنا  هدش 

: دوب هتفگ 

 ”. دنک یم  تسد  ار  لد  راک  “ 

اب اه  خن  سب  زا  اه ، هرگ  دوپ  رات و  نیا  هب  دوب  هدز  هناش  سب  زا  ناوختساو ، تسوپ  دش  الاب ، دیایب  شرف  هس  نآ  ات 

فتک و یلیخ  لوا  هتفه  دش . میخض  شتسوپ  دعب  تخادنا  هتسوپ  تقو  دنچ  ات  شیاه  تشگنا  تشاد  سامت  شتسد  تسوپ 

. درک یم  هلان  هآ و  اه  بش  دز . هناش  هدش  هتفاب  یاه  جر  هب  هک  سب  زا  درک  یم  درد  شیاه  هناش 

سناژآ هب  دز  گنز  مدید  زور  کی  دنک . مامت  مین  هام و  ود  ضرع  رد  ار  شرف  ولبات  ات  هس  دش  یمن  شرواب  یسک 

هتسب دنچ   . یسودرف میتفر   ”. یسودرف میرب  وش  رضاح  نامام  تفگ “: تشگرب  یتقو  درب .  شدوخ  اب  ار  راد  هس  رهو 

. تفرگ یرالد  دص  دنچ  داد  سانکسا 
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: دوب هتفگ   . دز گنز  وت  هب  مه  بش  نآ   . هناخ تسپ  میتفر  شدعب 

“. نک مربخ  دیسر  مداتسرف . تیارب  لوپ  اباب  “ 

: یدوب هتفگ  هچ  ره 

: تفگ ارچ “ ؟ “ 

“. یمهف یم  ادعب  “ 

مه وت  مدش  یم  دنلب  نفلت  یاپ  زا  نم  دیوگب . دهاوخ  یم  هچ  زا  میتسناد  یم  رگید  حیسم ، هب  هدب  ار  یشوگ  تفگ  یم  یتقو 

. دبال

: تفگ یم  هک  مدوب  هدینش  اهراب 

 ”. تسه راوناخ  ات  دص  هلحم  وت   . هیک هزاب  رتفک  ممهف  یم  رخآ  حیسم  “ 

: دوب هتفگ   . دندش ربخاب  مه  هظحل ی  ره  زا  وا  حیسم و  داتسرف  هک  ار  پات  بل  دنکن  درد  ایرام  تسد ِ 

 ”. تسا مشیپ  حیسم  راگنا  ردام  “ 

. تشاد تسود  یلیخ  دوب  هداتسرف  حیسم  هک  ار  زبس  نهریپ 

یم دروخ . یمن  مج  همسجم  لثم  طایح . هشوگ ی  تسشن  یم  تکاس  دنیبب . ار  اهرتفک  ندروخ  اذغ  تشاد  تسود  هشیمه 

: تفگ یم  ردام  هدز  تکشخ  ارچ  مدیسرپ 

 ”. دوش یم  ناش  هتفوک  اذغ  دنسرت  یم  اهرتفک  مروخب  ناکت  “ 

. شمیناراتب دماین  نام  لد  طایح ،  وت  دمآ  هتفرگ  راب  هبرگ ی  نآ  یتقو 

دننک و عامتجا  اج  نآ  دندرک  تداع  اهرتفک  زورود ، یکی  دعب ِ  تشاذگ . بآ  هساک  تخیر و  مدنگ  شا  هرجنپ  هره ی 

. رپ ار  ناش  ناد  هنیچ 

نازیوآ اه  هبرگ  هچب  یتقو  داد . یم  ریش  هساک  کی  شا  هب  زور  ره  روگنا . سای و  تخرد  نامه  ریز  دییاز ، هبرگ 

یایرد مشچ  نآ  اب  هدش  هتفاب  سیگ  ود  نآ  اب  تخادنا  یم  لگ  شتروص  تفکش . یم  یداش  زا  دندش  یم  ناشردام  ناتسپ 

. درک یم  ناشاشامت  اه  تعاس  زبس  ی ِ 

. دندرک معمج  اه  نز  متفرگ . یگنت  سفن  ما . هنیس  تخت  دز  شا  نیگنس  نیتوپ  نآ  اب  رد  مد  زابرس   . دنداد یمن  مهار 

. داد بآ  مهب  یکی  راوید . هشوگ ی  مندناشک 
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 . دندوب اه  یلیخ  نم  لثم 

 . مندش غراف  زور  یتح  یشاب  مرانک  رد  متشادن  تسود  هزادنا  نیا  ات  تقو  چیه  یناد  یم 

. یلیخ مدرک . یسک  یب  ساسحا  یلیخ 

وا تشادرب  ار  یشوگ  ایرام  بشید  دز .  فرح  تاهاب  دوش  یمن  یباسح  تسرد و  تسا  عطق  ای  دراد  لالتخا  ای  اه  طخ 

: تفگ یم  مدیمهف  هتسب  هتسکش   . درک هیرگ  مه 

 ”. هدش اه  هناوید  لثم  لغب و  وت  دریگ  یم  ار  بنیز  سکع  درادن . باوخ  اه  بش  حیسم  “ 

. الاح  . بنیز ردپ  نم ،  درم  درم . ایب  الاح  الاح  مدرک  رس  وت  یب  هک  رمع  کی  ایب . یونش  یم  ار  میادص  هک  الاح 

. الاح ییایب ،  مهاوخ  یم  الاح  یلو  ییایب  یتسناوتن  لاس  راهچ  تسیب و 

. دش یهار  دیشک و  رس  هب  رداچ  درک . شوماخ  ار  طبض  دروآ و  نوریب  ار  راون  دیرب . ار  شناما  ضغب 

. تسا یتایح  دوشب  تسپ  یروف  اقآ  - 

: دیسرپ دنمراک 

“ ؟ تسا هتسب  نیا  یوت  یچ  رگم  “ 

. راون کی  . راون کی  چیه  - 

. درک پملپ  تشاذگ و  تکاپ  وت  درک و  زاب  ار  هتسب  تفرگ . ار  لوپ  دنمراک 

؟ دسر یم  هزور  دنچ   : دیسرپ نز 

. دیراد هلجع  یلیخ  هک  نیا  لثم  - 

. رتدوز هچ  ره  دسرب  دیاب  یلیخ . یلیخ . - 

. دسر یم  دسر . یم  - 

درک عمج  ار  شرداچ  ناریح  نز 

“. تساهنت مرتخد  مورب  دیاب  مورب  دیاب  “ 

: درک یرگید  هب  ور  دنمراک  دش . جراخ  هناخ  تسپ  زا  نز 

 ”. تسا کوکشم   . ترازو تسرفب  ار  نیا  “ 

. ددرگ یمنرب  هام  دنچ  ات  رگید  هک  ترازو  دورب  دشاب . شیوت  یصاخ  زیچ  دیآ  یمن  رظن  هب  تسا . یتایح  تفگ  - 
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تسپ اب  میداتسرفن  ییاوه  تسپ  اب  هدمآ  شیپ  هابتشا  مییوگ  یم  شقوف  دشابن  مه  یزیچ  ترازو . تسرفب  مراد . کش  نم  - 

. دیشک لوط  میداتسرف  ینیمز 

. دش هداتسرف  تاعالطا  ترازو  هب  کوکشم  یاه  هتسب  وزج  راون 

٭٭٭٭٭

. تشگ یمرب  بورغ  گنت  اج  نآ  دمآ  یم  حبص  زا  بل  هنشت  یکاخ  لخ و  رداچ  اب 

: دوب هتفگ 

تسدربنا اب  دنراد  راگنا  دریگ  یم  درد  میاه  نادند  . دننز یم  قالش  مهب  راگنا  منک  یم  متشپ  وت  درد  ساسحا  اه  بش  “ 

 ”. مناد یم  درادن ،  یبوخ  زور  لاح و  ما  هچب  :“ دوب هتفگ  “. دنشک یم  ار  میاه  نادند 

: تفگ مهب  دندرک  ادص  ار  وا  همه  نآ  نایم  زا  هک  یزور 

 ”. دهد یم  یهاوگ  ملد  “ 

: مدیسرپ شزا 

“ ؟  هچ یهاوگ ِ  “ 

: تفگ درک  دنلب  نامسآ  هب  ور  ار  شرس  دادن و  باوج 

 ”. تفر دز و  رود  ات  دنچ  درک  زاورپ  مرس  الاب  اج  نیا  رتفک  کی  زورید  “ 

: دوب هتفگ  دهدب . لوپ  دیاب  شندش  دازآ  یارب  دندوب  هتفگ  داد . دندوب  هتساوخ  هک  یلوپ  ادص . ورس  یب  دندوب  هتفگ 

 ”. تسا یکناب  باسح  وت  هدروخن  تسد  هداتسرف و  وا  تشگرب  تفر و  طیلب  یارب  یلوپ  شردپ  “ 

: دوب هتفگ 

“. تسین وا  اب  شیاپ  ارچ  دناد  یمن  “ 

. نوخ لوپ  ییدازآ ؟ هچ   .. یدازآ لوپ  میدوب  هدرب  وب  ام 

دندیسرپ  . دندز رانک  هک  ار  هفالم  . ادص ورس  یب  دنتفگ   . ینوناق کشزپ  میتفر   . متفر شاهاب  نم  . دوبن شهارمه  یسک 

“؟ تسا شدوخ  :“

؟ یدوبن یلکش  نیا  هک  وت  ردام  یآ   . بنیز یآ  تفگ  شتروص . یور  دیشک  تسد 

ردام یدروخ  هچ  تفاب ؟ ار  تیاهوم  یک  زور  دنچ  نیا  یتفر ؟ یتفرن  ایند  زا  هک  هنشت  تفگ   . دیشک تسد  شیاهوم  یور 
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؟

. ردام مبنیز . ؟  دندرک هچ  ار  تامشچ  شامشچ ؟ تساجک  . تسین شتشپ  یزبس  کمدرم  راگنا  تامشچ  تامشچ ، 

. سرتن ییاهنت  زا  رگید  تسا . تحار  ملایخ  . دایز تسه . دایز  وت  لثم  یتسین . اهنت  . ردام

“. یرادازع یب  ادص . ورس  یب  دینک . یم  شنفد  دیرب  یم  ادص  ورس  یب  هفخ . وش . هفخ   :“ تفگ دوب  نام  هارمه  هک  یدرم 

. یلیخ دوب  کبس   . درک زاورپ  شنزو  راگنا  دوب  کبس  رپ  کی  لثم  داد  هیکت  نم  هب 

هدش هتسش   :“ دنتفگ  . هناخ روش  هدرم  شدنربب  دندادن  هزاجا  داد . ماجنا  ار  شیاهراک  مامت  یناوج   . ارهز تشهب  شمیدرب 

بنیز دهاوخ  یمن  نفک   :“ تفگ تشاد  تسد  هب  زبس  نهریپ  کی   . ربق لاچ ِ  وت  تخادنا  ار  شدوخ  شردام  “. تسا زیمتو 

وت زا  دگلو  کچ  اب  ار  نز  تساوخ  هک  یصخش  سابل  نآ  اب  ناوج  . نوریب شمیروایب  میتسناوتن  میدرک  هچ  ره  نم .“

ردام ناملسمان .“ دنک  تولخ  شرتخد  اب  راذگب  تفگ “: ششوگ  رد  دناباوخ  یلیس  ود  دش  هقی  هب  تسد  نوریب  دروایب  لاچ 

تکمک نک . ربص  نم . ردام  شوپب   . یشوپب ار  سابل  نیا  تشاد  تسود  حیسم  تردارب  تفگ “: دز  رانک  ار  نفک  بنیز 

اه نز  ام   . یدوبک زا  دوب  رپ  شنت  تفر . یمن  شنت  هب  نهریپ  نیتسآ  اج ، دنچ  زا  دوب  هتسکش  رتخد  فتک  تسد و  “ . منک

درک زاب  ار  شیوتنام  همگد ی   . درک رتخد  نت  هب  ار  نهریپ  میدز . هنیس  رس و  هب  میدرک و  لاچ  هلاه ی  ار  نامرداچ 

دوبک بل  یور  ار  شبل  “ . دشاب تلالح  ردام . مریش  دشاب  تلالح  تفگ “: بنیز  ناهد  وت  تشاذگ  نوریب  دروآ  ار  شناتسپ 

تبلق یور  غاد ِ  ردپ  ندید  ترسح   . مدرک تگرزب  ردپ  یب  ردام . تمداتسرفن  هلجح  هب  تفگ “: تشاذگ و  رتخد  هدش ی 

هب ار  شناتسپ  نیمز  یور  دز  راب  دنچ  نیمز  یور  تشاذگ  تسد  ماکان .“ یتفر . ایند  زا  ماکان  شخبب   . ردام شخبب  . دش

. هدن شراشف  هدن . شباذع   . رورپب تا  هنیس  رد  ار  مرتخد  هدیشوج  ناتسپ  نیا  زا  هک  یریش  تمرح  هب  تفگ “: دیلام  کاخ 

“. مهد یم  تمَسَق  تقلاخ  هب  شرورپب  مرتخد . دشن  سورع   . تفر ایند  زا  ماکان 

تفرگ بالگ  یوب  کاخ   . دوب هزات  کاخ  . رتخد تروص  یور  دنتخیر  ار  کاخ  میدز . تروص  رس و  رب  میدرک  هیوم  ام 

. تخیر مدنگ  شکاخ  یور  بنیز  ردام  .

هتسب ی نادنز . رد  تشپ  اج ،  نآ  دمآ  یم  زور  ره  . شرس یور  تخیر  تالکش   . دوب ام  هارمه  دش  دازآ  هک  مرتخد 

اهردام ردپ  یضعب  “. دوش یم  دازآ  بنیز  راب  ره  راگنا  تفگ “: یم  دش  یم  دازآ  یناوج   . دوب شفیک  وت  هشیمه  تالکش 

یم دوخ  اب  مدنگ  ارهز . تشهب  تفر  یم  ناش  هارمه  ناشدنرب . یم  اجک  هب  تسناد  یم  بوخ  وا  دندرک  یم  ادص  هک  ار 

. درک یم  نیگآ  بالگ  ار  ناش  کاخ   . درب
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٭٭٭٭٭

ساسحا . ردام هنیس ی  هب  متشپ  ردپ و  هنیس ی  هب  مدنابسچ  ار  مرس   . مدیباوخ ردام  وردپ  لغب  وت  هتفهود  دعب  بش  نآ 

. مدرک تینما 

. دوب هتفرگ  وخ  سرت  اب  نام  ناج  هتفه  ود  نآ  رد  ردقچ 

یم راک  هب  ار  زیچ  همه  ندز  یارب  . دندوب هداد  اج  لولس  نآ  یوت  ار  رفن  هدزناپ  ام  همه ی   . اج نآ  رد  دوب . ام  وزج  وا 

موتاب و… تخل ، میس   ، لباک تشم ،  ، اپ  . دنتفرگ

بیس مراهچ  کی  دنداد  یم  نام  هب  هک  یزیچ  اهنت  . میدروآ یم  الاب  نوخ   . دندرک یم  نام  نازیوآ  تعاس  راهچ  تسیب و 

. دوب هدش  زپ  بآ  ینیمز 

دناکش ار  شیاه  تشگنا  زا  ات  هسود  موتاب  لوا ، نامه  دوب . فیرظ  یلیخ  بنیز  تشذگ . روط  نیا  لوا  زور  ود  یکی 

یم هراوف  شرس  زا  نوخ  . راوید هب  شدندیبوک  یم  تسد و  رود  دندیچیپ  یم  ار  شیوم   . دوب رتدنلب  ام  همه ی  زا  شیوم  .

میباوخب لولس  یگنت  نآ  وت  میتسناوت  یمن  اه  بش   . دنداتفا یم  سفن  زا  ناشدوخ  هک  دندز  یم  شکتک  ردق  نآ  یهاگ  دز 

مامت هک  تقو   ، دنداتسیا یم  هیقب  میدیباوخ و  یم  تعاسود  یارب  رفن  هس  رفن  هس   . مینک میسقت  ار  ندیباوخ  میتشاذگ  رارق  .

. یدعب رفن  هس  دش  یم 

نایم رد  دنداتفا  یم  سفن  سفن  هب  اه  نآ  دروخ و  یم  کتک  هک  راب  ره  رت  تخسرس  اما  دوب  همه  زا  رت  هنیب  مک  ام  نیب 

“. ربکا هللا   ” تفگ یم  هلان  هآ و 

شناهد وت  رتشیب  نادند  ات  دنچ  هک  دروخ  کتک  ردق  نآ  . تفر یم  شوه  زا  ات  دندز  یم  ردق  نآ  دندش  یم  یرفک  اه  نآ 

. دنتشاذگن

عافد بارخ  لاح  فعض و  نآ  اب  وا  رس  ور  دنتخیر  یرفن  راهچ  هس  لولس و  نوریب  دنتشاذگ  فیدر  هب  ار  رفن  هدراهچ 

بنیز اب   . میدرک هیرگ  ام  منک “.  یم  یکی  ار  تیولج  بقع و   ” تفگ ناش  یکی  دیشکن . لوط  رتشیب  یا  هیناث  دنچ  اما  درک 

نیرت هنایشحو  هب  مه  نآ  راب  دنچ  سک  ره  دنداد  همادا  اه  نآ  اما  داتفا  هار  شیاپ  نایم  زا  نوخ   . دندرک راتفر  هنایشحو 

بش نآ   . دندش هتسخ  ناشدوخ  رگید  شیاهرخآ   . کت کت  دیسر  ام  تبون  شدعب  دشاب . هدشن  دوبک  هک  دوبن  ییاج  . هویش

 . دوب اه  نآ  زا  یکی  مه  بنیز  دنداتفا  یزیرنوخ  هب  ناماتدنچ 

دندوب هدز  میس  ار  شا  ییایرد  مشچ  ود  ردق  نآ  ینوگ . یوت  شتخیر  دش  یم  هک  دندرک  درخ  ار  شیاه  ناوختسا  ردق  نآ 
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. داد تسد  زا  ار  شا  ییانیب  رخآ  بش  هک 

“ ؟ یفابب وم  یدلب   ، هدیمح  :“ تفگ  . دوب رگید  یاه  بش  زا  رت  تکاس  بش  نیرخآ 

“. فابب میارب  تفگ “: ولج  دروآ  یتخس  هب  ار  شرس 

مه زا  ار  شیاهوم  هرط ی  یتخس  اب  . دوب هتسب  هملد  نوخ  یاه  هتخل  شیاهوم  یور  دوب . هدش  لچک  شرس  هلوگ  هلوگ 

بآ میتسناوت  یمن   . دنداد یمن  بآ  یسک  هب  دنتساوخ  یمن  ناشدوخ  ات  میتشادن . بآ  ما .“ هنشت   :“ تفگ متفاب . مدرک و  ادج 

. دندز یم  نام  کتک  تدش  هب  میتساوخ  یم  رگا  میهاوخب  ناشزا 

یم بوخ  ممشچ  ییوگ  یم  ینعی  تفگ “: حبص  یاه  مد  مد  . دز فرح  میارب  حیسم  زا   . دوب وا  باوخ  تبون  هک  یتعاس 

راگنا هک  یروط  تفرگ  نییاپ  ار  شرس  “. دوش بوخ  میاه  یدوبک  دیاب  . هداتسرف میارب  حیسم   . ینیبب ار  مسابل  دیاب  ؟  دوش

هب دوشب  لوا  زور  لثم  میاه  تشگنا  دیاب  تفگ “: دنیبب  ار  شا  هدش  درخ  یاه  تشگنا  انیبان  یاه  مشچ  نآ  اب  تسناوت  یم 

“. مهدب شدای  نتفاب  شرف  مداد  لوق  حیسم 

مه تسرد   . تسا باوخ  میدرک  رکف  . ما هناش  یور  دوب  هتشاذگ  ار  شرس   . دماین نوریب  شزا  ییادص  حبص  یاه  مد  مد 

. قیمع یلیخ  باوخ  کی  تفر  باوخ  هب  میدرک  رکف 

یارب . میتفگ ربکا  هللا  ادص  کی  همه  حبص  نآ  . دوب هدش  هتخل  نوخ ، شناهد  یور   . نوریب شندرب  لولس  زا  ناشک  ناشک 

. دش یکی  ام  یادص  اب  اه  لولس  هیقب  ربکا  هللا  یادص  دش  دنلب  هک  ام  یادص  میروخ  یم  کتک  ردقچ  دوبن  مهم  نام 

٭٭٭٭٭

 . ینک یم  شفشک  یدوب  هتفگ  . زاب رتفک  نآ  تسیک  رخآ  منادب  تساوخ  یم  ملد  ردقچ 

ات دنچ  هب  یدوب  هتشون   . هزابرتفک یکیو  دنکوپ  ات  هن  ودون  هلحم  وت  راوناخ  ات  دص  نیا  زا  یدوب  هتشون  یداد . لیمیا  مهب 

: تساه نیا  زا  یکی  یدوب  هتشون  . منک یم  تا  ییامنهار  یتشون  رخآ  یاهزور  ینینظ . 

تسا ناژراو  ناژ  لکش  نوریب و  دروآ  یم  گنیکراپ  وت  زا  ار  شرهاوخ  نیشام  حبص  هک  یسک  نآ 

تسا راکادف  سرطپ  لکش  درخ و  یم  نان  شا  هداوناخ  یارب  دور  یم  هک  یسک  نآ  ای 

تساباب لکش  میوش و  یم  سوبوتا  رظتنم  مه  اب  هاگتسیا  مد  دنک و  یم  مالس  مهب  حبص  ره  هک  یسک  نآ  ای 

غورف رعش  نآ  لکش  شتسد و  یور  دزادنا  یم  یتک  تسا و  شدرس  هشیمه  مهرد و  تسا و  سوبع  هک  یسک  نآ  ای 

“ . رغال یاهاپ  کیراب و  یاه  ندرگ  مهرد و  یاهوم  نامه  اب  :“ تسا
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. ریگب هزیاج  نزب ،  سدح  یدوب  هتشون 

نآ اب  هشیمه  متشاد  تسود  ردقچ  مدوخ . هب  مدیچیپ  ار  تا  یبآ  یرسور  درب . مباوخ  وت  تخت ِ  وت  وت  قاتا ِ  وت  بشید 

. دمآ یم  تزبس  یاه  مشچ  هب  ردقچ  یریگب . سکع 

. یتهابش هچ  تفگ  ینک . یم  مهاگن  بنیز  مشچ  اب  یراد  تفگ   . هیرگ ریز  دز  دید  ارم  هک  تا  یلولس  مه 

شندرگ رود  هرجنپ . هره ی  تسشن  دیخرچ و  دیخرچ و  یرتفک  حبص  رانک . دنزب  ار  هدرپ  متساوخ  ردام  زا  بشید 

. دندوب هتسب  زبس  کیراب  هچراپ ی 

؟ دوب مادک  بنیز ؟  دوب  مادک 

 . مناوخ یم  ار  تیاه  لیمیا  ون  زا  مراد  زور  ره 

هب نیرفآ  دز “: دایرف  یتشون  درک  قیوشت  ار  اه  مناخ  یناوج  یتشون  یدوب  هتفر  هک  ار  یدازآ  ات  بالقنا  ییامیپهار 

“. اه نز  ریش  نیا  هب  نیرفآ   . ام سومان 

“. تسین سومان  نز  مدز “: دایرف  یتشون 

“؟ هیچ سپ   :“ دیسرپ تشاد  لد  هک  یکی  دندنادرگرب  ور  تتمس  هب  ناوج  ات  دنچ  یدوب  هتشون 

“. تسا ناسنا  نز  یدوب “: هتفگ 

“. لو یا   . لو یا  تفگ “: ناوج  نامه  یدوب  هتشون 

کی ناوخب  یدازآ  دورس  یتفگ  یدرب . ثرا  هب  ار  اباب  هرجنح ی  یتفگ  مدناوخ ، تیارب  نفلت  وت  ار  مبلق “  ناطلس  ”

. مناوخ یم  متفگ  . زور

یکی ییاکیرما و  یکی  نتشاد  ردام  ود  تسا  یتمعن  هچ  یدوب  هتشون  ایرام . ردام  لثم  تسا  نابرهم  هچ  همطاف ، ردام 

تفر ردپ  هک  یزور  زا  یدوب  هتشون  تسا  تدای   . دنک رایتخا  ینز  دوب  هتساوخ  ردپ  زا  ردام  یدوب  هتشون  میارب  . یناریا

. دوب هدرک  در  ار  اهراگتساوخ  ردام  یدوب  هتشون  میارب  درک . رس  هب  رداچ  ردام 

ارم ار و  اباب  شرافس  ردام  تسا  تدای   . دندز یم  فرح  مه  اب  اه  تعاس  هتسکش  اپ  تسد و  ردام  ایرام و  تسا  تدای 

. داد شدای  نتخپ  یزبس  همروق  همطاف  ردام  تسا  تدای  همطاف . ردام  هب  ار  وت  شرافس  وا  درک و  یم  ایرام  ردام  هب 

نامسآ کی  هک  یشاقن  نآ  تفگ  ردام   . یدوب هتشاد  شهگن  اما  دندوب  هدش  کچوک  داد  ناشن  مهب  ار  اه  یگنر  دادم  ردام 

ردام ییادها ِ  یاه  یگنر  دادم  نامه  اب  یداتسرف  نم  یارب  زبس و  درز و  یاهرتوبک  رپ ِ  یدوب  هدرک  یشاقن  یبآ 
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. مدنابسچ مقاتا  وت  نم  یداتسرف و  نم  یارب  تسا  تدای  دوب  ایرام 

٭٭٭٭٭

. کیدزن زا  تدنیبب  تشاد  تسود 

. دیشک تسد  کاخ  یور  نز 

. کاخ یور  درک  هدنکارپ  ار  مدنگ 

. دوب شیاه  گر  وت  تردپ  نوخ   . دوب زرابم  تردپ  لثم 

“. اه نآ  لثم  یکی  مه  نم  ناوج  همه  نیا  تفگ “: منک . شفرصنم  متساوخ   . متشادن رارق  زور  نآ 

. کاخ یور  دیشاپ  ار  بالگ  ناوج 

یم شهب  بنیز  هک  نامه   . رت رو  نآ  هناخ  دنچ  هیاسمه  رسپ  نامه   . دروآ ار  شربخ  رسپ  نآ  رهظ  زا  دعب  تفگ  نز 

تفگ دسر “؟ یم  اه  هتسب  نابز  نیا  هب  ترازآ  ارچ  متفگ “: داد  یم  رِپ  ار  اه  غالک  مدید  زور  کی  “ سوبع رسپ ِ   ” تفگ

ملغب وت  دیرپ  مدرک  فیرعت  بنیز  یارب  هناخ  متفر  دننک .“ یم  هراچیب  ار  اهرتفک  . دنروخ یم  ار  اهرتفک  مخت  ناجردام  :“

. داد لیمیا  وت  هب  منامگ   . پات بل  یاپ  تسشن  “. مدیمهف رخآ  تفگ “:

تفگ هدش  یمن  ادج  ناوج  زا  هدوب و  شلغب  وت  یا  هتشک  ناوج  تفگ  شنتفرگ  تفگ  دز  ار  هناخ  رد  دمآ  بارخ  لاح  اب 

. نیشام وت  دنتخادنا  ار  دسج  شدوخ و 

اج و نیا  دروآ  رتفک  هتسد  کی  شیپ  هعفد ی   . اج نیا  دیآ  یم  یهاگ  . ردام دوب  متسد  کمک  یلیخ  بنیز  نفد  یارب 

. درک ناشدازآ 

 . کاخ یور  دیشک  تسد  نز 

. تخیر کشا  رهاوخ  رازم  رس  رب  ناوج 

٭٭٭٭٭

هدب  . مرخ یم  تزا  ربارب  هس  نم  یا  هدیرخ  ردقچ   . تسا یرانق  یدازآ  لوپ  اباب  یتفگ “: ردپ  تسد  دیسر  هک  اه  رالد 

. دریگب ملیف  یرانق  یدازآ  زا  یدرک  شرافس  “ . دنک دازآ  ار  یرانق  حیسم  تسد 

دازآ قح   . درک هلماعم  دوش  یمن  ار  یدازآ  :“ تشون تیارب  کچوک  یتراک  یوت  هک  یزور  داتسرف و  سپ  ار  اهرالد  ردپ 

“. تسا لد  ایرد  مرتخد   :“ تفگ نم  هب  ور  یتفرگ ،“ تا  یگدازآ  اب  ار  یرانق  ی ِ 
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ندیچ رد  یا  هداد  جرخ  هب  یا  هقیلس  هچ  هنییآ و  رانک  شیا  هتشاذگ   . مناوخ یم  حبص  ره  ار  تراک  هکت  نیا  نم  الاح 

 . مزاول

. زاورپ تلیمیا  درو  تسپ  تسا و  نامسآ  ترتویپماک  درو  تسپ  تفگ  داد  ار  تماغیپ  دمآ  هک  هدیمح 

“ . ناوخب حیسم   ” مان هب  یلیاف  یا ، هتشاذگ  ماغیپ  میارب  مناوخب . ار  نام  یاه  لیمیا  تساوخ  ملد  تقو  ره  یدوب  هتفگ 

. مدناوخ

 ، ملگ حیسم  ”

؟ ارچ . متسین رگید  هک  مناد  یم  مسیون . یم  تیارب  هک  تسا  یا  همان  نیرخآ 

. میوگ یم  تیارب  ار  شیارچ 

. مدرک لاسرا  تیارب  ار  اهربخ  نیرخآ  بشید 

نامسآ نامه  یطاق  مورب  دیاش   . مشاب راید  مادک  رد  تسین  مولعم  نم  ییآ - یم  هک  مناد  یم   _ ییایب وت  یتقو  ناج  حیسم 

منک زاورپ  مه  نم  دیاش  . یداتسرف میارب  یتفرگ و  سکع  شرانک  رد  وت  مدرک و  یشاقن  تیارب  شیپ  لاس  دنچ  هک  یبآ 

. زبس درز و  یاهرتوبک  نامه  رانک  رد 

. دوب مهاوخن  یضاران  تسه  هچ  ره   . مناد یمن 

میتفر مه  اب  راب  کی  یلاخ  تاج  مدرک . شفشک  رخآ  نم   . متفگ یم  تهب  دیاب  رتدوز   . مدرک یتفرعم  یب  ارم  شخبب 

مناشن ار  اهرتفک  هجوج  ناش  ماب  تشپ  درب  ارم  مه  راب  کی  نآ  ریغ   ، میداد مدنگ  مرح  وت  یاهرتفک  هب  حلاص  هدازماما 

. ما هدش  هلحم  سوبع  رسپ ِ  قشاع  هک  منک  یم  فیرعت  ردام  یارب  دوب  یرمع  رگا  . داد

دروخ یم  ار  مدآ  ملاع و  هصغ ی   . تسا نابرهم  یلیخ  تسا  یبوخ  رسپ  . ییامیپهار میورب  مه  اب  تسا  رارق  مه  زورما 

 . تسا شدرس  مادم  رغال و  تسا و  سوبع  هشیمه  نیمه  یارب 

ما هدروآرد  لاب  اتود  مفتک  یور  زا  مدید  باوخ   . ما هدید  بشید  هک  تسا  یگنشق  باوخ  یارب  تمنیب  یمن  میوگ  یم  ارچ 

یم ار  میاهوم  اه  کشجنگ  هک  مدوب  یغاب  کی  وت  دوب  دنلب  یلیخ  میاهوم   . مدرک یم  زاورپ  شاهاب   . یگرزب هچ  هب 

هچ اب  یناد  یمن  . دش یم  هتُب  لگ و  دش ؛ یم  تخرد  وراد  دش ؛ یم  زبس  مدرک  یم  هاگن  اج  ره  هب  میاه  مشچ  اب  . دنتفاب

هب ییاج  کی  مورب . دهاوخ  یم  ملد  اجره  متشاد  هزاجا  راگنا  تفرگ  یمن  ار  میولج  یسک  مدرک . یم  زاورپ  یتعرس 

باوخ یلیخ  . مدوب هدرمن  اما  تفگ  یم  نیقلت  مشوگ  وت  تشاد  یکی  مشوگ  وت  دیچیپ  ربکا  هللا  همزمز ی  یادص  متفر  باوخ 
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. حیسم دوب  یبوخ 

. دیایب مبلاق  وت  هرابود  رمع  ات  سوبب  ارم  مسکع و  هب  نابسچب  ار  تبل  مدوبن  یدمآ و  رگا 

ریغ . شاب تدوخ  بظاوم  دوش . یم  گنت  یلیخ  وت  ییاباب و  ایرام و  ردام  همطاف و  ردام  یارب  ملد  مورب  هک  زورما 

متسه مه  نم  یگدنز  . تسین مبلق  ناطلس  شمه  یگدنز   . ناوخب مه  یدازآ  یاهدورس  تگنشق  یادص  نآ  اب  مبلق  ناطلس 

. بنیز ناج ، حیسم 

. یباسح . یباسح تمسوب  یم 

. تسا یگنشق  مهو  هچ  یناد  یمن  اما  دشاب . مهو  مدیاش  هرآ  هدرب . مهو  ار  رتخد  ییوگ  یم  دریگ  یم  تا  هدنخ  وت  الاح 

کی میوگب  تهب  یرس  نآ  تفر  مدای  یتسار  مهد . یم  لیمیا  تهب   . منک یم  فیرعت  تیارب  مدنام  مدوب و  رگا  هصالخ 

؟ تسین راد  هدنخ  . مداتفا یسورع  دای  دوب  تابن  لقن و  راگنا  دنتخادنا  یم  روآ  کشا  زاگ  نامرس  یور  یروج 

. سوبب نم  یاج  هب  ار  اه  نیا  نامام  تمسوب . یم 

سای لگ  روگنا و  کات   . هدب بآ  اه  تخرد  هب  دورن  تدای  ار  نام  هناخ  یاهرتفک  مدوبن  رگا  هک  نیا  زج  مرادن  یچیه 

. هدب بآ  ناش  هب  اهرهظ  زا  دعب  نکب . ناش  بآ  ریس   . رگید یاه  تخرد  زا  رتشیب  دنروخ  یم  بآ  یلیخ 

دنروخ و یم  تلغ  دننک و  یم  زاورپ  نامسآ  وت  مه  اب  یتقو   . زاورپ تسا و  نامسآ  دیفس  تفج ِ  رتفک  اتود  نآ  مسا 

. تسا یندید  مه  دننز  یم  مه  هب  ار  ناش  یاه  کون  مه  یتقو  تسا  یندید  یلیخ  دنخرچ  یم 

. دشاب وت  هیاس ی  ریز  دیاب  رگید  الاح  دشاب  ردپ  هب  تساوح   . دنک یگنتلد  ردام  راذگن 

. تباوخ وت  منک  یم  زاورپ  گرزب  لابود  نآ  اب  مهاوخب  تقو  ره  نوچ  مینک  یمن  یظفاحادخ  مه  اب  ام 

وت رادید  قشاع 

“. بنیز

: دناوخ تسد  هب  باتک  تسشن و  سای  روگنا و  کات  نآ  ریز  ناوج 

ندید یارب  هرجنپ  کی 

ندینش یارب  هرجنپ  کی 

یهاچ هقلح ی  لثم  هک  هرجنپ  کی 

دسر یم  نیمز  بلق  هب  دوخ  یاهتنا  رد 
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گنر یبآ  رّرکم  ینابرهم  نیا  تعسو  یوسب  دوش  یم  زاب  و 

ار ییاهنت  کچوک  یاه  تسد  هک  هرجنپ  کی 

میرک یاه  هراتس  رطع  هنابش ی  ششخب  زا 

. دنک یم  راشرس 

اجنآ زا  دوش  یم  و 

درک نامهم  ینادعمش  یاه  لگ  تبرغ  هب  ار  دیشروخ 

. تسیفاک نم  یارب  هرجنپ  کی 

تسین وت  لثم  هک  ینز  باتک : زا  —————————————————-

ریت ٨٨

.

هدورس جنپ 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یتمعن -  یدیع 

١

داب سفن ِ  رد  هرگ 

اه راز  ین  زارف  زا 

دنیآ یم  بش  اب 

. زوس ناج  یاه  هنارت  نآ 

راد شوگ 

دنا ناقشاع 
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دنناوخ یم  داب  رد  زونه  هک 

٢

گنس رب  گنس 

دشک یم  دق 

مخز و عافترا  هب  زور 

ناردام نویش 

اه هناش  و 

اه لاس  نیا  هرامه  شدرگ  رد  هک 

. دنا هدش  توبات  لکش 

بش

اهکشا و هب  رطاخ  در ِ 

لایخ هب  لایخ 

گنس زا  یشلاب  رب  رس  و 

اه باوخ  و 

دنا هتفر  زور  هنیآ  هک 

٣

گنر هدیرپ  هام 

. دشک یم  هراسخر  هب  هزاغ 

یا هراتس  ایآ 

؟ درب دهاوخ  ردب  ملاس  ناج 

۴

لوه سیدنت 

رهش یور  هداتفا 
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دراب یم  مرگ  یناراب 

درگ اپ  رب 

تسا نوخ  یاه  هکل 

ناویا رد  و 

لگ یب  نادلگ 

۵

هتفرگ سوریو  ما  نهذ 

ما یتمالس  یارب 

ار نآ   Memori مامت

منک  Delete دیاب

متخانشن ار  امش  رگا 

. دیریگن هدرخ 

ادرف

منهذ دیدج   software

ناکشجنگ یادص  یور 

باتفآ عولط  و 

. درک دهاوخ  راکب  زاغآ 

هم هام  لوا 
تشهبیدرا ١٣٨٩ نایزگل -  داوج 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/category/sher/
http://www.gozargah.com/sher/panj-soroneh/#respond
http://www.gozargah.com/sher/aval-e-mah-e-me/


» رعشهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

میدرک راک  ام  زور  راهچ  تصش و  دصیس و 

و

دیدش هتسخ  امش 

میدرک راک  ام  زور  راهچ  تصش و  دصیس و 

نیرت یلامش  هب  تحارتسا  یارب  امش  و 

دیتفر نکمم  هطقن 

زور راهچ  تصش و  دصیس و 

دش یمخز  ام  یاه  تسد 

ار یرت  هزات  یاه  دنبتسد  زور  ره  امش  و 

ناتیاه نادنز  رد 

دیدرک ناحتما 

زور راهچ  تصش و  دصیس و 

تس امش  لام 

لقا ال 

زور کی  نیمه 

رگراک یناهج  زور 

دیرادرب ام  رس  زا  تسد 

! دیئوگن کیربت  ام  هب  و 

 – قشع نخس  ناهنپ –  یاه  ندیمد  ون  زا  هدورس :  ود 
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تشهبیدرا ١٣٨٩ رهمرذآ -  نیزرب 

تسا مرگ  نیمز  بلق 

راب نیا 

دراد نتفکش  قوش 

راگنا

ناهنپ یاهندیمد  ون  زا 

نوخ یاهندیود  ون  زا 

ناتخرد درت ِ  کزان و  یاههجنپ  رد 

دزیخیم هزات  ییاوه  ییوگ 

! غاب نیازا 

راب رگد  ییوگ 

نافوت بسا ِ ِدوسح  یاههاگن  ریز 

- ناتسمز ِراوخنوخ  گرگ  یاههزوز  هب  انتعایب  - 

ددنبیم شقن  یراهب  یمارآ  هب  دراد 

! غاب نیا  رد 

—————————–

قشع نخس 

یا

نیرتابرلد

! رکب یاهنیمزرس  سورع ِ 

وگب نُبدادیب  بش ِ  نیا   ِ ِنایدنب رب 
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نمرخ دنچ  نیدنچ و 

زا

قشع یهعرزم  نینوخ ِ  یاههتوبلگ 

میروآ و درگ 

تهار رس  رب 

میرتسگب

تاهناراهب زانرپ ِ   ِ صقر ینیرفآروش  ات 

ار

اهلد یهتفرگبش  یناتسمز و   ِ ناراسخاش رب 

زان و منبشرپ ِ   ِ یاههنادلگ ییافوکش  و 

ار تاهمشرک 

اهناج  ِ ناشطعریوک رب 

یدورد

هتسیاش و

هتسیاب

؟ میشاب هتفگ 

! یدازآ

یا

نیرتارالد

! رکب یاهنیمزرس ِ   ِ سورع

شوغآ

زاب           

! نک
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لصویب  ِ بش نیا  نایدنب ِ  اب 

زاین زار و 

! نک

وگب ام  اب 

! نک لگ             نمرخ ِ  دنچو  نیدنچ 

وگب ام  اب 

لگ نمرخ ِ  دنچو  نیدنچ 

ناقشاع  ِِ بلق زا 

میروآ و درگ 

تهار  ِ رس رب 

…؟ میرتسگب

نادرگ باتفآ  لگ ِ  راکنا -
تشهبیدرا ١٣٨٩ ینانمس -  یهانپ 

راکنا

 “ تشرب ز “  ار   هتکن  زغن  نیا  ونشب 

تشون هنامز  یناشیپ  هب  هک 

یناد یمن  نعقاو  رگا  وت 

ینادان هکناز  تسین  تهنگ 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/category/sher/
http://www.gozargah.com/sher/do-soroni-az-nou-damidan-haye-panhan/#respond
http://www.gozargah.com/sher/enkar-gol-e-aftabgardan/


» رعشهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

یراکنا رد  یناد و  یم  هک  رگ 

یراک هبت  نکم : یبیرف  دوخ 

*

نادرگباتفآ لگ 

یشاب نادرونهر  حور  هک  شوک  یم 

یشاب نادربن  مه  روبع  سوناف 

دابم هک  اداب  وت ، یئادج  رهم “  را “ 

یشاب نادرگباتفآ  لگ ِ  نوچ  ات 

راهب یب 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یدوهرف -  ادیو 

تسین زبس  تنماد  نمچ  یا  ارچ 

تسیچز یشومخ  یرانق  یا  ار  وت 

اون درادن  برطم  زاس  ارچ 

ادص یب  ولگ ، رد  ادص  هتسکش 

هایس هنامز  تسا و  یربا  نامز 

؟ هار هب  هتسشن  اهنت ، تسا  توکس 

نطو رادغاد  ردام  ارچ 

؟ نخس دیوگن  ، اه بل  هتسب  ورف 

تسا مغ  یاپ  ّدر  شا  یناشیپ  هب 
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تسا مهبم  یشسرپ  زا  رپ  شمشچو 

نامسآ نینچ  نیا  تسا  یبرس  ارچ 

؟ نارواخ هشوگ ی  رد  هتفخ  لگ  و 

!؟ ارچ ارچ و  ارچ و  ارچ و 

!؟! ارم دشابن  خساپ  تسه و  یسب 

…

دنخساپ یب  هچ  رگ  نونک  اهارچ 

دنسر یم  نونج  رب  نادب  شتقو  هب 

شو هیاس  دَوب  رگ  ناهن  تقیقح 

شتبون دسر  نوچ  دوش  یم  نایع 

نامشوماخ رهش  هنیس ی  زا  و 

ناگدرمان رطع  دوش  ناوارت 

نید رهز  اب  مومسم  یاه  لگو 

نیمز بلق  یزور ز  دنیورب 

رس هب  ار  نطو  هزبس ، جات  نیبب 

ربخ ار  ناهج  نتفکش ، زا  هدب 

راهب میسن  هنامد  احیسم 

راگزور دنک  دهاوخ  هنوگرگد 

یسپاولد رود  هدمآ  رس  هب 

یسک یبرد  هچنغ  رگد  د  َـ نامن

رود هن  یتقو  هب  ار ، شلد  دیاشگ 

… رون یاروها  رب  نامز  نوچ  دسر 

راهب مکح  هب  هتشذگ  ناتسمز 

 PDFmyURL.com



» رعشهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

رارق یب  یو  َـ دیاب ش غاب  یا  وت 

دیب یوسیگ  هب  یراکب  هناوج 

دیون هناد  هناد  یهد  ار  نیمز 

فیخس مصخز  دشابن  تا  ساره 

فیرح ارام  دنراخ ، کاشاخ و  هن 

میمهاب ام  َو  شرکم  تسا  غورد 

میور یم  رگد  یعورش  تمس  هب 

میور نادنز  هب  ات  بل  هب  یدورس 

مینکشب ار  هدیسوپ  یاهنولک 

دنب ار ز  ناقشاع  میروآ  نورب 

دنزگ ناشنیا  زا  شیب  دسر  ادابم 

مینکفا رود  هب  هنهک  یاه  ارچ 

مینکآ رورغ  زا  ون  ار ز  نطو 

راهب ١٣٨٩ یب 

رواین ینهاریپ  میارب  اکرول –  باوخب  مارآ  هدورس –  ود 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یروای -  هنایرآ 

درد یاه  هرعن  زا  هتفخ  همین  رهش 

شناوج یاه  نوتیز  هطاحا  رد 

دننک یم  هناشن  ار  یرعاش  بلق 
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اکرول مارآ  باوخب 

تا هتفگن  یاهرعش  یایور 

دعلب یم  ار  یناراب  یاه  بش 

ایناپسا لیوس  ناکمزگ  سابل  رد  ادخ  و 

هتفر باوخب 

یئالط یاه  وگنلا  اب  یلوک  نارنخد  و 

دنناوخ یم  زاوآ  تیارب 

اکرول مارآ  باوخب 

——————

هتسب یاه  مشچ  اب  مور  یم  رفس  هنوراو  نم 

ینابرهم یاه  هژاو  زا  منک  یم  رپ  یکی  یکی  ار  میاهزرد  و 

دنناوخ یم  زاوآ  اهناوختسا  لت  یور  هک  ناروخ  هدرم  یوهایه  زا  رازیب  و 

مناوخ یم  یئالال  منهذ  یاهناولهپ  یارب  و 

ینابهگن یاهکجرب  زا  رازیب  و 

دنا هتفرگ  ورگ  ار  ناوج  نازابرس  یاهتسد  هک 

دریگن مباوخ  ات  موش  یم  هباوخ  مه  سوتیلکاره  اب  کرتشم  ناهج  رد  و 

مشک یم  سفن  مارآ  زونه  رس  هتفشآ  قوشعم 

مشیدنا یم  تا  هدز  باتش  یاه  هسوب  نآ  هب  و 
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مشیدنا یم  تا  هدز  باتش  یاه  هسوب  نآ  هب  و 

درک یم  بیقعت  ار  داب  هک  تهاگن  و 

رواین … ینهاریپ  میارب 

دننک یم  یزودلگ  ار  ما  یگنهرب  اه  هژاو 

… رواین یلگ  میارب 

تسا هداتسیا  قیاقش  زا  رپ  اجنیا 

دندنخ یم  نادالج  زیت  یاهنادند  هب  هک 

رس هتفشآ  قوعشم  نکن … هیرگ  میارب 

هلولگ برس و  ناراب  ریز  نکن  مشومارف  اما 

چرام ٢٠١٠  ١۴

؟ دراد ورس  زونه  شغاب 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یئارحص -  سابع 

؟  تساجک اجنآ ،

ما هدرک  مگ  ار  رون  ىئانشور و  نیمزرس  نم 

. دوب هرطاخ  نارازه  هاگداز  هکیئاج 
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، شکاخ ضغبزونه  اجنآ ،

؟ تسارپ ىروراب ،  مجحزا 

شا هویم  ناتخرد  دنوآ  رد  و 

؟  تسا ىراج  معط  هریش 

، ىزور اجنآ ،

تیوه دوب و  شرآ ، 

دوب راطع ،

قشع شکرس  ىاه  هلعشو 

دوب نایلوم ، “  “ 

، دندوب نابرهم  هک  ىنارای  اب 

، هک ىدوب  وت 

، ىتسیز ىم  ماهیا  ىب 

، ار تهالک  و 

 ، مارتحا هب  هن 

ىشادیمن رب  رذگهر  ره ، ىارب  رابجازا ، هک 

؟ تساجک  ، اجنآ

دنواک ىم  ار  هلیپ  هک ،

ار اهرپ  وشن  دننازوسب ، ات 

، تس ىرتسکاخ  ارچ ؟  اجنآ 

؟ دنتفر اجک   ، اهگنر

ار نادنخ  هشیمه  گنر  نآ  ىناوغرا ، 

؟ دنتشک ارچ 

سای و .… وب ،  بش  میرم ،  ىقزار ، 
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؟ دنراد ار  اجنآ “ ىوب “  زونه ،

ار ىتسودو  قشع  مایپ  زونه  و ،

؟  دنهدیم زاورپ  دوخ  ىاهگربلگ  لاب  رب 

ار ىا  هوهق  ناجنف  ىناوتیم  وت  و 

؟ ىهدب شرافس ،  ىهاوخ  ىم  هک  هنوگنآ 

*****

شالت
تشهبیدرا ١٣٨٩ یقداص -  ناویک 

یتسیاب

تفاکش ار  نت  تسوپ 

ار یهاگآ  هناوج ی  و 

دنایور

ات

زارف رب  هچنغ  نوچ 

دیشک رب  رس 

دیشک دایرف  و 

ار یهاگآ 

ار یدازآ 
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دنک یم  یدازآ  ساسحا  اجنآ  نمرعشو 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یئافش -  میرک 

داب یمارگ  شا  هرطاخ  تفر . یگلاس  رد ۴٧  دوش  لماک  شیئافوکش  تساوخ  ات  هک  یرعاش  یئافش ، میرک  دایب 

! اجنآ رد 

قشع راب  هودنا  یاه  رپچ  تشپ  رد 

مسانش یم  بوخ  ار  شنامدرم  هک  تسا  یئاتسور 

! اجنآ رد 

تسا تخبشوخ  نم  رعش 

قشع هنیئآ  رد  ناسنا  و 

دراد یا  هداس  یامیس 

اجنآرد

دراب یم  ناراب  یتقو 

ددنخ یم  کاخ 

دنک یم  هفوکش  هرجنپ 

دیآ یم  رد  صقر  هب  قوش  شاعترا  رد  میسن  و 

امرس زا  یسک 

دزرل یمن  دوخ  هب 

شیوخ یئاهنت  زا  یسک  و 
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دیآ یمن  گنت  هب 

تس اه  مشچ  هزیوآ  هودنا  اجنآ 

. ددنخ یمن  هدوهیب  سکچیه  و 

تسا نم  یاتسور  اجنآ 

دنک یم  یدازآ  ساسحا  اجنآ  نم  رعش  و 

ناقهد هدز  لوات  ناتسد  اجنآ  رد 

تسا قشع  هنیئآ 

ناردام جنر  رد  نیمز  و 

دنیشن یم  هدجس  هب 

اجنآ رد 

تسا یبلق  هکس  غورد 

درادن رادیرخ  هک 

دننک یم  سفنت  ار  دوخ  رواب  مدرم  و 

دنراذگ یم  رامن  شبوخ  نیقی  هب  و 

دنک مگ  هار  یرذگهر  رگا 

سوناف رازه 

دوش یم  هتخیوآ  هناخ  رازه  هاگرد  رب 

شود هب  هزوک  رتخد  رازه  و 

رون همشچ  رازه  زا 

دنروآ یم  تایح  بآ  وا  یارب 
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مینک هدنخ  ایب 
تشهبیدرا ١٣٨٩ مارآ -  يناخ -  يقت  دمحم 

مینک هدنخ  ایب  تسا  هتفرگ  هیرگ  زا  ملد 

مینک هدنبیرف  زیوالد و  مرگ و  یا  هدنخ 

مینزن اجیب  هدنیآ و  هتفر و  زا  یفرح 

مینک هدنکآ  ههقهق  زا  همه  ار  اه  هنیس 

میهنب یجنک  هب  تسه  لد  تولخ  رد  هچنآ 

مینک هدنمرش  هفطاع  اب  هرسکی  ار  همه 

میهد هتسیاش  هنیرید و  تمرح  ار  قشع 

مینک هدنیازف  تسه  یا  هنزور  رگ  هدنخ 

میورن ییاج  هدکیم  زجب  مییوگب و  دب 

مینک هدنبیز  همه  بوخ و  همه  یتاکرح 

تسا مغ  زاغآ  رس  یرهم  یب  هک  شاب  نابرهم 

مینک هدنزارب  راک  نیا  هک  تسنآ  رتهب 

کاب هچ  فاص  رگا  ربا و  رگا  لد  نامسآ 

مینک هدنکارپ  هنیس  زا  همه  ار  اهربا 
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شتآ رد  نارهت 
تماهش

یئابیز

» سکعهرامش ١٠٢ هاگدید نودب 

هتشذگ لاس  یباختنا  سکع  هس 
تشهبیدرا ١٣٨٩

مالس

. میدرک یفرعم  تسا  هتشاد  ار  هدننیب  نیرتشیب  هک  سکع  هس  نیعجارم ، دادعت  رامآ ِ  ساسا  رب  مه  لاسراپ 

. دنا هدش  هدیزگرب  رامآ  ساسا  رب  هیاپ و  نامه  رب  اه  ، سکع  نیا  لاسما  

یشاقن هاگشیامن  زا  راهب – 
تشهبیدرا ١٣٨٩ نایرفص -  هرالگ 
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راهب

رعش یاه  هژاو 
تشهبیدرا ١٣٨٩ یئافش -  میرک 

باتفآ یوت  مدوب  هدیچ  ار  مرعش  یاه  هژاو 

دمآ یم  داب  هک  یهاگ 

تفشآ یم  مرعش  فلز 

مدیدنخ یم 
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مدیچ یم  هچقات  یوت  ار  کشا  یاه  هلوگ 

هچغاب بل  ات  متفر  یم  اتح 

متشاک یم  ترک  وت  ومارعش 

دش یم  راهب  یتقو 

داد یم  هجنغ  مرعش 

درک یم  لگ 

جنران راهب  رطع  اب  مردام 

درک یم  مد  یاچ 

ماب تشپ  تفر  یم  اتح 

تخاس یم  هنایشآ 

دمآ یم  هکناتسمر 

داد یم  هنایزار  ار  هدنرپ  رازه 
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