
هفوکش لصف  مدادرخ ، نم  مالس 
دادرخ ١٣٨٩

! مالس

مدادرخ نم 

، گنر اگنر  یاه  هفوکش  ما ، هفوکش  لصف  نم 

یوب تشهبیدرا ، نیدرورف و  نوچ  مه  نم 

، مراد دوخ  اب  ار  راهب  زیگنا  لد 

مناتسبات دروآ  مایپ  نم 

هام ١٣٨٠ رذآ  زاغآ  نامز 

هرامش ١٠٣

هلاقم

لصف مدادرخ ، نم  مالس 
هفوکش

راطع نیدلادیرف  : زا هرهچ  ود 
یروباشین

یناشاک دمرس  - نارعاش اب 

وافتم یئاوه  لاح و  رد  ینامر 
ت

 – سانشقح دمحمیلع  زا  یدای 
“ – ، اهیناگدوب اب  ندوب 

نوتسمز دموارس  - ناراکباتفآ

داتسا گوس  رد 

هاتوک هملاکم  کی 

کی تسا  سک  رگا  هناخ  رد 
تسا سب  فرح 

قشع یمان  مان  هب 

ملعم زور  تبسانم  هب 

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 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/
http://www.gozargah.com/payam-bazargani/
http://www.gozargah.com/about/
http://www.gozargah.com/archives/
http://www.gozargah.com/library/
http://www.gozargah.com/
http://www.homesourcetoronto.com/
http://www.frenchfurniture.com/
http://www.gozargah.com/payam-bazargani/
http://www.gozargah.com/maghaleh/salam-man-khordadam/
http://www.gozargah.com/maghaleh/salam-man-khordadam/
http://www.gozargah.com/maghaleh/do-chereh-az-atar/
http://www.gozargah.com/maghaleh/ba-shaeran-2/
http://www.gozargah.com/maghaleh/romani-nv-hal-o-havhei-motafave/
http://www.gozargah.com/maghaleh/yhni-az-alimohamd-e/
http://www.gozargah.com/maghaleh/aftab-karan-sar-omad-zemston/
http://www.gozargah.com/maghaleh/dar-sog-e-osta/
http://www.gozargah.com/maghaleh/yek-mokaleke-kotah/
http://www.gozargah.com/maghaleh/dar-khaneh-agar-kas-ast/
http://www.gozargah.com/maghaleh/be-name-namiye-eshgh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/be-monasebat-e-rooz-moalem/


» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

… یناوارف لصف 

یروباشین راطع  نیدلادیرف  : زا هرهچ  ود 
دادرخ ١٣٨٩ نایرفص -  دومحم 

یروباشین راطع  نیدلادیرف  زا : هرهچ  ود 

ایلوالا ةرکذت  رد  راطع 

ریطلا قطنم  رد  راطع 

وا هراب  رد  هاتوک 

رپ نارعاش  زا  میا ، هتخانش  یروباشین  راطع  نیدلادیرف  خیش  ای  راطع ، مان  اب  ار  وا  هک  یروباشین ، دمحم  نیدلادیرف  “ 

راک هب  هتسیز و  یم  یرجه  متفه  هدس  زاغآ  مشش و  هدس  رد  تسا . هدوب  ناسارخدنمجرا  مدرم  زا  یسراف و  نابز  هیام 

:“ دیوگ یم  نینچ  وا  دروم  رد  یا  هناسفا  . تسا هدش  هدیمان  راطع “  ببس “  نیدب  هتخادرپ و  یم  یشورف  وراد  یکشزپ و 

مرگ رس  هک  راطع  تساوخ . یزیچ  دمآ .  وا  هناخوراد  هب  یشیورد  یزور  دوب . تسود  ایند  رو  هشیپ  کی  راطع ، …

:) داد خساپ  راطع  ) ؟ درم یهاوخ  هنوگچ  ایند ، هب  یگتسبلد  نیا  اب  وت  تفگ (: شیورد  دادن . ناشن  شوخ  یور  دوب  راک 

ملعم زور  تبسانم  هب 

ات ناهج  نادنر  هگترایز  زا 
نامز نازبس  هگ  اشامت 

هعومجم هب  هاتوک  یهاگن 
و تسین “ وت  لثم  هک  ینز   ” ناتساد

هتشون نیگمغ “ رتوبک  نآ   ” ناتساد
یندم نیرسن  ی 

گرم هب  شرازگ 

تسا نارهت  اجنیا 

ربخ کی 

هندرگ رس  ای  تسا  تکلمم  نیا 
!

هعجاف راظتنا 

ویشرآ درومرد 

نیناجم هقلح 

بورغ یب  هروطسا ی  مایخ 

یناریا تیوه  نادزد 

یتایبدا غاد  ربخ  کی 

هاگرذگ هناخباتک  هب  یهاگن 

ار ینتورف  رگنب 

ناتساد

ىماظنریغ

ایور

سفق فرطنآ 

شوماخ نانچمه  روباشین ،
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یزاب نیا  ندید  اب  راطع  . درُم دیشک و  زارد  داهن  رس  ریز  دوخ  نیبوچ  هساک  شیورد   ( درم یهاوخ  وت  هک  هنوگنامه 

زا دش “… یرس  هدیروش  یفوص  دیشخب و  نآ  نیا و  هبو  داد  جارات  هب  ار  دوخ  هیامرس  دروخ . ناکت  زیگنا ، روش 

یارب درب . یم  ورف  نیتسار  ریغ  ماهبا  زا  یا  هلاه  رد  ار  ام  ناگرزب  هک  تس  اه  یزاس  هناسفا  نیمه  ایلوالا  ةرکذت 

. دامتعا ماج  رد  تسا  یمس  نیتسار ، نانامرهق  یارب  یلو  تسا ، یرورض  مزال و  همانهاشریطاسا 

ینکدک راطع  قاحسا  نبا  میهاربا  رکبوبا ، نبا  دمحم  وبا  راطع (  نیدلادیرف  خیش  :“… تسا هدمآ  ریطلا  قطنم  رد  اما  و 

یم رب  خیش  دوخ  تانایب  زا  هچنآ  . تسا یرجه  متفه  مشش و  نرق  ناروآ  مان  زا  هک  راطع . خیش  هب  فورعم  یروباشین ) 

هدمآ دوجو  هب  وا  رد  ینطاب  یرکف و  یحور و  بالقنا  فیاظو ، نیا  ماجنا  نیح  رد  هدوب و  زاس  وراد  بیبط و  دیآ ،

یاه هشیدنا  هتشاد و  یم  نایب  یبدا  یاه  هتشون  رعش و  ندورس  اب  ار  دوخ  ینورد  یاه  ششوج  سپ  نآ  زاو  تسا ،

هتبلا دنا . هداد  تبسن  وا  هب  ار  رثا  دون  دصکی و  ات  دراد و  یناوارف  راثآ  راطع  . تسا هدیشک  یم  مظن  هب  ار  ینافرع 

. تسا هدوب  راکرُپ  یدرم  هک  تسا  صخشم  اما  دراد ، دیدرت  یاج  وا  هب  راثآ  نیا  زا  یدادعت  تبسن 

ود اب  راطع  هک  یباتک  ود  . دنشاب یم  وا  صخاش  هتسجرب و  راثآ  زا  کش  نودبریطلا  قطنمو  ایلالاةرکذت  : باتک ود 

قارطمطرُپ و یتالمج  درب  راک  اب  بهذم  نوتفم  راطع  اب  یکی  رد  . تسا هدش  رهاظ  اه  نآ  رد  توافتم  الماک  هرهچ 

یراعشا و  نافرع ، نوتفم  هتفیش و  یراطع  اب  یرگید ، رد  و  میتسه ، وربور  ولغزا  راش  رس  هاگ  !و  ینیمز یباقلا 

ام / تشگ راطع  ار  قشع  رهش  تفه  شرهش “. تفه  دیوگ و  یم  قشع  زا  و  دنک . یم  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  روآ ، رکس 

 “ میا هچوک  کی  مخ  ردنا  زونه 

نآ قیقحت ، مَلاع  نآ  قیدص ، مِلاع  نآ  یوبن ، تجح  ناهرب  نآ  یوفطصم ، تلم  ناطلس  نآ  دیوگ “: یم  ایلالا  ةرک  ذت  رد 

….“ یبن ثراو  نآ  یلع ، لقان  نآ  ایبنا ، رگج  هشوگ  نآ  ایلوا ، لد  هویم 

رد سک  / دیسر اجناک  یسک  دش  شتآ  قرغ  / دیدپ دیآ  قشع  یداو  نیا  زا  دعب  : دیارس یم  مود  یداو  رد  ریطلا  قطنم  رد  یلو 

و هدنزوس ، ور ، مرگ  / دوب شتآ  نوچ  هک  دشاب  نآ  قشاع  / دابم شوخ  ششیع  تسین  شتآ  هکناو  / دابم شتآ  زجب  یداو  نیا 

دوب شک  رس 

ردق ره  رظن (  دروم  یاه  تیصخش  فیصوت  رد  عجس  تالمج  تاملک و  نایب  فیرعت و  دیجمت و  کبس  شور و 

هجوت تسین . راطع  نوچ  الاو  یناسنا  هدنبیز  هک  نانچنآ  دهد ، یم  ولغ  یوب  تسا و  فراعتم  ان  یلاعتم )  یاه  تیصخش 

نآ ملِح ، عرو و  هلبق ی  نآ  ملع ، لمع و  هبعک ی  نآ  توتف ، هدرکوخ ی  نآ  توبن ، هدرورپ  نآ  ایلالا “: ةرکذت  زا  دینک .

شوماخ نانچمه  روباشین ،
! تسا

رعش

هب هم –  هام  هاپس  - هدورس ود 
! نکش بش  ناغرم ِ 

؟ ارچ

دادرخ یارب  اینخ 

همان هغیص 

تسا طخ  رخآ  اجنیا 

درذگب زین  نیا 

وش هناورپ  وش  هناورپ 

سکع

حرش نودب 

مدب لگ  تهب  اسیاو 

یشاقن راثآ  هاگشیامن  زا  یراک 
هرالُگ

هرامش هب  هاگرذگ 

هرامش ١٠٣

هرامش ١٠٢

هرامش ١٠١
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یاوشیپ نآ  تیالو ، لکوتم  نآ  تیاده ، نکمتم  نآ  ای “ …“ یردص نسح  تنس ، ردص  یردص ، بحاص  هب  هدرب  قبَس 

یعالطا نینچ ، یعورش  لابند  هب  هک  دنامن  هتفگ  ان  …“ رانید کلام  رایط ، ناطلس  نآ  نید ، هار  یادتقم  نآ  نیتسار ،

یا هناگی  یئاناوت  زا  اه  هتشون  نیا  هعومجم  و  دشاب . خیرات  زا  یئاه  هشوگ  دناوت  یم  هک  دیآ ، یم  هدش  یفرعم  زا  طیسب 

. تسا هدمآ  یم  رب  یروباشین  راطع  نوچ  یا  هروطسا  زا  هک  دراد  تیاکح 

رطعم ار  ام  تایبدا  خیرات  وا ، قشع “  رهش  تفه  یاه “  غاب  هچوک  رطع  . تسا رگید  یتیاکح  ریطلا  قطنم  راطع  اما 

 “ نیا نارئاز  تسین . یسک  ره  راک  زین  ندش  دراو  هک  ندز ، هسرپ  هن  اه  یداو “  نیا “  رد  تسا . هدرک  یناغارچ  و 

، قیقحت هشیب ی  ریش  نآ  هللا ، لیبس  یف  هللا  لیتق  نآ  .“… دنا هدش  یفرعم  ایلالاةرکذت  رد  هک  دنتسه  یئاه  نامه  اه  رهش “ 

…“ جالح روصنم  نبا  نیسح  جاوم : یایرد  هقرغ ی  نآ  قیدص ، ردفص  عاجش  نآ 

نیا شمرج  / دنلب راد  رس  تشگ  وا  زک  رای  نآ  دیوگ “ یم  طفاح  تشذگ ، تماهش و  هروطسا  نیا  جالح ، روصنم  یارب  و 

 “ درک یم  ادیوه  رارسا  هک  دوب 

دعب . دوش یم  نومنهر  تس  انف  رقف و  جوا  هب  ندیسر  هک  یداو  نیرخآ  هب  متفه ؛ هلحرم  هب  ار  ام  هک  تسا  ریطلا  قطنم  و 

و یرک ، و  یگنگ ، / دوب یشومارف  یداو  نیا ، نیع  اور / نتفگ  نخس  اج  نیا  دوب  یک  انف / تسا و  رقف  یداو  نیا ، زا 

دوب یشوهیب 

هتسناد نافراع  هودق ی  ناقشاع و  یاوشیپ  تسا ، افرع  ابدا و  غرمیس “  هک “  ار  راطع  یمور ، نیدلا  لالج  انالوم 

مشچ ود  یئانس  دوب و  حور  راطع  دمان “. یم  مشچ  نوچ  ار  یئانس “  حور و “  هلزنم ی  هب  ار  راطع  یتیب  رد  و  تسا .

 “ میدمآ راطع  یئانس و  یپ  زا  ام   / وا

، نایامن اه ، لیثمت  راعشا و  کت  کت  رد  ریطلا ، قطنم  رد  دنایامن  یم  ایلاةرکذت ، رد  هک  هچنآ  فالخ  رب  راطع ، هرهچ 

ار دویق  ریطلا ، قطنم  رد  راطع  دنیب . یم  یتسه ، لگ  نیرت  افوکش  نیا  قشع ، رد  ار  یگدنز  و  تسا . نابرهم  و  نادنخ ،

رد / دوب شیوخ  دهع  ریپ  ناعنص ، خیش  . ناعنص خیش  نوچ  یدهاز  یارب  یتح  دیاشگ . یم  ار  قشع  رپ  لابو و  دنکش  یم 

تشاد رارصا  مه  فشک  مه  نایع  مه   / تشاد رای  مه  اب  ملع ، مه  لمع ، مه  ….. دوب شیب  میوگ  هچرهزا  لامک 

 “ اسرت رگا “  اتح  دیآ ، یم  نایم  هب  هک  قشع  یاپ  دهز ، تضایر و  اهلاس  اب  و  اه ، یربنم  یاپ  نادیرم و  همه  نآ  اب  و 

اب داهن و  رس  هداهن  ان  هر  رد  یاپ  / داهن ربلد  نآ  لعل  رد  ناج  هک  ره  دنز . یم  اه  هتشاد  همه  هب  اپ  تشپ  دشاب ، یرتخد 

. ریطلا قطنم  رد  راطع  تسا  نینچ  …و  دراد یم  ساپ  ار  قشع  دوجو  همه 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

هب هنامداش  هاگن  فعش و  روش و  زا  هک  دنایامن  یم  ام  هب  ار  یمیهف  یرگید ، زا  دعب  یکی  ریطلا ، قطنم  تایاکح 

هنادرد رهوگ  هچ  هک  دنناد  یمن  دنراد و  یمن  ساپ  ار  قشع  هک  یئاهنآ  هب  درات  یم  و  تسا . راشرس  یگدنز ،

یدمآ لها  ان  هک  تداب ، شوخ  باوخ  / یدمآ لهج  رس  زا  قشع  رد  وت  نوچ  . تسیا

، نکش وبات  ریطلا  قطنم  رد  یلو  تسا ، هتفگ  نآ  بقانم  رد  رایسب  تسا و  یبهذم  تخس  ایلالاةرکذت  رد  راطع  دنچ  ره 

تسا رت  کیدزن  ام  هب  رت و  لاح “  اب “  نابرهم و 

یناشاک دمرس  - نارعاش اب 
دادرخ ١٣٨٩ ریوک -  دومحم 

دش نهک  روصنم  هزاوآ ی  هک  تسا  یرمع 

ار نسر   راد و  مهد  هولج   ون  رس  زا   نم  

زا یگرزب  لیخ  اب  سناسنر ، ای  یگنهرف و  زیخاتسر  کی  یارب  نایناریا  یعامتجا  یگنهرف و  شبنج  نیتسخن 

زیخاتسر نیا  دیزاغآ . ورسخرصان  ویسودرف  یرختسا و  مایخ و  یزار و  انیس و  نبا  نوچ  ینادنمشنادو  نازرورنه 

هشیدنا ییارگ و  ناسنا  دش . هدیشک  نوخ  کاخ و  هب  نایرومیت  نالوغم و  شروی  اب  تسکش و  مه  رد  ناکرت  شزات  اب 

. داتفا کاخ  هب  ینید  تردق  اب  هتخیمآ  یناطلس ، یگماکدوخ  ربارب  رد  ون  یاه 

هار ندش  هتسب  ناکرت و  ناریا و  یاه  گنج  زاغآ  یوفص و  نایفوص  ندمآ  راک  یور  اپورا و  رد  سناسنر  اب 

یناگرزاب هار  دمآرد و  هرصاحم  هب  ناریا  برغ ، ندش  یتعنص  ییایفارغج و  تایفشک  برغ و  قرش و  نیب  یناگرزاب 

. تساخرب یشیدناون  اب  زیتس  هب  ناریا  ینید  تموکح  دش و  هتسب 

هب دندوب  هدش  ریزارس  قرش  یاهناسفا  ناهج  هب  اپورا  زا  هک  ینادنمشناد  نارگشدرگ و  هوبنا  اب  برغ  تالوحت  میسن  اما 

. دیسر زین  ام 
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رد ییاه  ینوگرگد  راتساوخ  هک  دنتسه  یعامتجا  یگنهرف و  یاهشبنج  هتسد  نآ  زا  نایوطقن  نایفورح و  یاهشبنج 

شناد تعنص و  یناگرزاب و  ، تلادع شرتسگ  ، یتلود ینید و  تردق  نتسکش   ، ییارگ ناسنا  هب  نانآ  دندوب . ناسنا  یگدنز 

نایرازاب نف و  لها  نارگتعنص ، ناروهشیپ و  نارعاش ، نادنمشناد و  نیب  زا  رتشیب  نانآ  دندادیم . تیمها  گنهرف  و 

: دندوب ناسنا  یاهشزرا  فشک  هشیدنا و  یدازآ  راتساوخ  هتساخرب و 

ناهج رد  تانئاک  نکر  نیرتمهم  دوش و  یم  هصالخ  وا  دوجو  رد  زیچ  همه  تسا و  زیچ  همه  ناسنا  یمیعن  هدیقع ی  هب 

ناهج هک  تسا  هدیشوک  ادخ  یفن  اب  یمیعن  تسوا . یعقاو  دشر  زا  عنام  یبهذم  یتسرپ  هفارخ  یشیدنا و  کیرات  هک  تسا 

هب یمیعن  درادن . دوجو  یتوکلم  یجراخ و  یورین  هنوگ  چیه  وا  رظن  هب  دنک . ریسفت  ناهج  نیا  دوخ  ساسا  رب  ار 

: دراد رواب  یناهج  نیا  تشهب  داجیا  یتخبشوخ و  یزیر  یپ  رد  ناسنا  ییاناوت 

تسین یسک  ام  ریغ  هب  مییام و 

الاب ریز و  زارف و  بیش و  رد 

رد دنزیخیمرب و  هشیدنا  بوکرس  هب  نارادمنید  دتفایم . تردق  زا  نید  تسا . هجوت  زکرم  ناسنا  زین  سناسنر  رد 

یم رمنارک  یلدیرب و  رمیتال و  دننام  یناشیدنا  دازآ  وونورب  ونادراوج  نوچ  ینادنمشناد  زورفایمرب  اسیلک  هک  یشتآ 

نتشک و رد  اهقف  دنتشک . لکش  نیرت  هنایشحو  هب  ار  رگید  ینارایسب  دمرس و  یمیعن و  یمیسن و  هک  نانچ  مه  دنزوس .

دنتسنادیم « بجاو  ار  تعامج  نیا  نوخ  نتخیر  اعرش  اهنا  دنداد  اه  اوتف  دنا و  هتشاد  یساسا  شقن  هقرف  نیا  بوکرس 

« تسا ضرف  زین  هاشداپ  عفد  دنک  لامها  هاشداپ  رگا 

. داتفا هارب  لوغم  ناناخلیا  هیلع  هک  دوب  یشبنج  نیرت  زیما  رهق  نیرتمهم و  هیفورح 

یاههقرف دنتفر و  شیپ  زین  ینابلآ  ات  اجنآ  زا  هیکرت و  دنه و  هب  هنایشحو  یاهبوکرس  ببس  هب  اه  شبنج  نیا  ناوریپ 

. دنتسه یتردق  یاراد  زونه  هک  دندروآ  دوجو  هب  اه  نیمزرس  نآ  رد  ار  یرگید  ینافرع  یشاتکب و 

یمهم شقن  ناهج  رد  یسراف  تایبدا  ون و  یاه  هشیدنا  شرتسگ  رد  داد و  جاور  ار  یسراف  نابز  دنه  رد  شبنج  نیا 

دنتشاد

: یمیسن

مجنگن ناکم  رد ال  مناکم  جنگ ال  نم 
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مجنگن ناج  مسج و  رد  مناج  مسج و  رترب ز 

درادن نم  یوس  هر  ناسنا  لایخ  لقع و 

مجنگن نآ  زا  مهف  رد  میاین  نآ  زا  مهو  رد 

متایح عبنم  نم  متانیاک  شقن  نم 

مجنگن نامسآ  رد  متاذ  باتفآ  نم 

مناج مسجز و  رترب  مناج  ناج  ناج  نم 

مجنگن ناشن  ردنا  مناشن  یب  هاش  نم 

منوچ ارچ و  یب  نم  منون  فاک و  ّرس  نم 

مجنگن نایب  رد  نم  کرحت  شوماخ و ال 

محیسم مدمه  نم  محیصف  قطنم  نم 

مجنگن نامجرت  رد  ممیج  نامجرت  نم 

یمیعن مد  ینعی  یمیسن  یا  مناج  نم 

مجنگن نابز  رد  نم  مفصو  نابز ز  شکرد 

قنور زا  نآ  رد  یناگرزاب  راک  تشاد و  رارق  تختیاپ  کیدزن  ناشاک  دوب . رعش  مهم  زکارم  زا  ناشاک  نامز  نیا  رد 

نارو و هشیپ  نیب  زا  رتشیب  ، سناسنر ناورشیپ  دننام  زین  نافراع  رگید  یفورح و  نارعاش  دوب . رادروخربرایسب 

نیا زا  یناشاک  باصق  ، یناشاک دمرس  ، یناشاک میلک  ، یناشاک مشتحم  دندوب . هتساخرب  شیوخ  یهنامز  نارکفنشور 

: راکفالا هدبز  راعشالا و  هصالخ  هرکذت  یهتشون  هب  انب  نینچ  مه  دناهلمج .

.( دینارذگیم راگزور  یطایخ  بسک  هب  ) یناشاک بیجن 

.( تشاد لاغتشا  اضقرما  هب  ) دمحم نیدلاناهرب 

.( تشاد لاغتشا  یراسمس  لغش  هب  ) یشاک متاح 

.( دینارذگیم راگزور  یفابرعش  هب  ) یناشاک یترسح 

.( تشاد یشورف  باتک  ) یشاکدوصقم

*
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نافراع و نایم  رد  دمآ  سناسنر  رد  هک  ناسنا  شزرا  لماک و  ناسنا  بلاق  رد  هنایارگناسنا  یاهشیارگ  نیتسخن 

. دوش یم  هدید  زین  نایوطقن 

: تسا هدمآ  نینچ  یسابع  یارآ  ملاع  باتک  رد  هیوطقن  یهراب  رد 

نسح تافاکم  دنرادن و  تمایق  رد  داسجا  رشح  هب  داقتعا  ًالصا  دنا و  هدرمش  میدق  ار  ملاع  امکح ،  بهذم  هب  هفیاط  نآ 

 . دنرامش یم  نامه  ار  خزود  تشهب و  هداد و  رارق  ایند  تلذم  تیفاع و  رد  لامعا  حبق  و 

ارادخ دوخ  دوجو  نوریب ز 

شاف تمتفگ  هک  وجم  راهنیز 

هب هک  داهن  انب  ار  دوخ  نییآ  دصتشه  لاس  رد  ىمیعن و  گرم  زا  سپ  دوب ، نایفورح  زا  ادتبا  ىنالیگ  ىناخیسپ  دومحم 

. دندش موسوم  نایناخیسپ »  » و نایوطقن » «، » هیوطقن »

، داعم هدوتس و  ار  لماک » ناسنا   » شا هقرف  ىناخیسپ و  دومحم  . داد ىم  تیمها  فورح  زا  شیب  هطقن »  » هب دومحم 

. دنتشاد رواب  ییادخناسنا  هب  هدرک و  راکنا  ار  خزود  تشهب و 

نابز نایوطقن  دزیخیمرب . نآ  راکنا  هب  هتفر  رتارف  نآ  زا  دنک و  ىم  راکنا  ار  خزود  رد  باذع  نیدلا  ىحم  دننام  زین  وا 

. دندیشوک رایسب  یسراف  نابز  شرتسگرد  دنداهن و  شیوخ  نییآ  نابز  یبرع  یاج  هب  ار  یسراف 

رهاط هاش  . دندروآ دیدپ  ناشاک  نادُجْنَا  یاتسور  رد  یشبنج  دومحم ، ناوریپ  ، لوا لیعامسا  هاش  تموکح  نامز  رد 

نایوطقن رگید  راب  وا  زا  سپ  . دنا هدمآ  درگ  وا  رب  ناقیدنز  نایدومحم و  نادحلم و  هک  نیا  هب  دنتشاد  مهتم  ار  یلیعامسا 

، بسامهط هاش  نایهاپس  درک . بوکرس  بسامهط  هاش  ار ، شبنج  نیا  اما  دندرک ، زاغآ  ون  یشبنج  هدمآ و  درگ  نادجنا  رد 

ار شبنج  زور  هس  لالخ  رد  نامزلا ، عیدب  نایهاپس  زین  و  نادمه ، شابلزق ِ  مکاح  ولصوم ، ناخریما  یربهر  هب 

. دنتشک یتدم  زا  سپ  ینادنز و  زین  ار  نانآربهر  دندناسر و  لتق  هب  ار  نایوطقن  زا  یرایسب  دندرک و  بوکرس 

ناربهر نارعاش و  رگید  زا  دندیروش . یوفص  یاهیریگ  تخس  متس و  رب  دش و  هدرتسگ  رایسب  نایوطقن  شبنج 

هک یرگید  شروش  رد  دندیشک و  لیم  شنامشچ  رد  دندرک و  ریگتسد  داحلا  ماهتا  هب  هرود  نیمه  رد  ار  یرما  یوطقن ،

لاس ود  تدم  دش و  ریگتسد  ناشاک  رد  رعاش  یتایحانالوم  نینچ  مه  دندیناسر . لتق  هب  ار  وا  دومن ، خر  زاریش  رد 

. دش ینادنز 
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یرتشیب تدش  نیوزق  ناهفصا و  نیئان ، هواس ، یاهرهش  رد  بسامهط ، هاش  تنطلس  هرود  رخاوا  رد  نایوطقن ، شبنج 

هب نایوطقن  یاه  هشیدنا  یریگارف  یارب  وا  تشاد . هدهع  هب  ورسخ  شیورد  ار  نایوطقن  یربهر  نیوزق ،  رد  تفای .

نیوزق رد  یوطقن  نییآ  شرتسگ  هب  داد و  رارق  دوخ  یاهشزومآ  زکرم  ار  یدجسم  تشگزاب  زا  سپ  تفر و  ناشاک 

دمحم دهع  رد  ورسخ  شیورد  تیلاعف  دیسر . یوفص  رابرد  یهاگآ  هب  وا  ینید  دیاقع  ترهش و  یدوزب  تخادرپ و 

عمجت لحم  جیردتب  هک  دش  هداهن  انب  یدجسم  ورسخ  شیورد  هتساوخ  هب  هاش و  گرم  زا  سپ  دش . هتساک  هدنبادخ 

مدرم تیامح  زا  داد و  همادا  دوخ  تاغیلبت  هب  نآ  کیدزن  هیکت  رد  هاگنآ  لحم و  نآ  رد  زاغآ ، رد  وا  دیدرگ . شیوارد 

نامیلس انالوم  دمحاریپ ، هب  فورعم  یشاک ،  دمحا  دّیسریم  هلمج  زا  نارعاش ،  ناگرزب و  زا  یرایسب  دش . دنم  هرهب 

. دنتسویپ وا  هب  مجنمزایا ،  دمحم  یلمآ و  فیرش  ینایرب ،  یدیلقا ،  لامک  یجواس ،  بیبط 

رد نایوطقن  شروش  زکرم  یرجه  رد ٩٩٩ اما  درک ، یم  ترشاعم  نیوزق  رد  ورسخ  شیورد  اب  یتدم  سابع  هاش 

. داهن یگریت  هب  ور  ورسخ  شیورد  هاش و  تابسانم  درک . بوکرس  ار  نآ  سابع  هاش  دش و  لیکشت  تانابهطصا 

تدم هب  ینارق  عوقو  �یدزی  مجنم  نیدلا  لالج  داد . خر   ١٠٠٢ لاس رد  سابع  هاش  نامز  رد  نایوطقن  راتشک  نیرتگرزب 

نارق نیا  زا  هاش  ییاهر  یارب  دوش . یم  هاشداپ  صخش  لماش  نآ  تسوحن  هک  تفگ  درک و  ینیب  شیپ  ار  زور  هس 

هب ار  یگرم  هب  موکحم  مرجم و  صخش  دنک و  یریگ  هرانک  تنطلس  زا  زور  هس  تدم  هب  هاش  هک  دش  هدیشیدنا  یریبدت 

هرانک تنطلس  زا  سابع  هاش  ورنیزا  داتفا . یوطقن  زود  شکرت  فسوی  مان  هب  لاف  هعرق  دنناشنب . تخت  رب  یو  یاج 

یدامن تنطلس  زور  هس  دیسر . لتق  هب  فسوی  تفای و  تسد  دوخ  تخت  رب  هرابود  هاش  زور ، هس  نایاپ  رد  درک . یریگ 

تیاکح هدروخ :  بیرف  ناگراتس  همانشیامن  هژیوب  دعب ، یاه  هدس  رد  یبدا  رثا  دنچ  هیامنورد  شخب  ماهلا  فسوی ، 

هب مهتم  هک  سک  ره  تفرگ و  یرتشیب  تدش  جیردتب  نایوطقن  بیقعت  دش . هدازدنوخآ  یلعحتف  ازریم  زا  هاش  فسوی 

سپ  . دش ارجا  هاش  دوخ  تسد  هب  ناشاک  رد  یشاک  دمحادّیسریم  لتق  مکح  یتح  دیسر ؛ یم  لتق  هب  دش  یم  ندوب  یوطقن 

کرابم نب  لضفلاوبا  خیش  همان  هلمج  زا  نایوطقن ،  یاه  همان  نامیپ  یو  یاه  هتشون  نایم  رد  دمحادیس ، ندش  هتشک  زا 

درک و یم  شاف  ار  نایوطقن  زا  یرایسب  یماسا  هک  دمآ  تسد  هب  تسیز  یم  ربکا  نیدلا  لالج  رابرد  رد  هک  یم  ّالع 

هک دندوب  یجواس  نامیلس  انالوم  کیب و  قادوب  نایوطقن ،  زا  رگید  دندیسر . لتق  هب  نانآ  زا  یرگید  هدع  قیرط  نیدب 

هب یوطقن  ناربهر  زا  نت  ود  دوب ، دهشم  مزاع  سابع  هاش  هک  هکیماگنه  دندیسر . لتق  هب  هواس  تانابهطصا و  رد 

هار رد  ییارسناوراک  رد  هاش  روتسد  هب  نانآ  ناوریپ  زا  دنچ  ینت  یدیلقا و  لامک  شیورد  بارت و  شیورد  یاهمان 
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رد ١٠۴١،  . دش هتشک  رد ١٠٢٠  هاش  روتسد  هب  هک  تسا  یوطقن  درف  نیرخآ  مجنم  زایاالم  دندیسر . لتق  هب  ناسارخ 

ار دوخ  هاگ  اضر  شیورد  دندش .  عمج  اضر  شیورد  درگ  نیوزق  رد  دنتساخاپ و  هب  نایوطقن  یفص ، هاش  نارود  رد 

دیسر یدح  هب  وا  نادیرم  ترثک  داد . یم  هدعاق  قباطم  ار  یعرش  تالاؤس  باوج  مالسا  یاملع  دزن  دیمان و  یم  یدهم 

ناوریپ یایاقب  دعب ، لاس  کی  دندز . ندرگ  دندرک و  ریگتسد  ار  وا  داد  یور  هک  یدربن  رد  درک . نیوزق  ریخست  دصق  هک 

هب زین  ار  وا  دندمآ . مهارف  تشاد  اضر  شیورد  هب  یتهابش  هک  یمانمگ  رطاش  درگ  دنتشاد ، ار  شتشگزاب  راظتنا  هک  وا 

. دنتخیوآ راد  هب  یفص  هاش  روتسد 

یب نادرگ و  هزره  یعمج   ) تیاده هتشون  هب  یرهش و  نایاونیب  ورسخ ، شیورد  نادیرم  هژیوب  نانآ ،  ناوریپ  رتشیب 

. دندوب یجات )  کرت و  زا  یلاباال  ناتلود 

مان هب  هک  دنک  یم  هراشا  ناهفصا  رد  شوپ  هدنژ  ناشیورد  زا  یهورگ  هب  نامود  لئافار  دعب ، لاس  یس  دودح  رد 

سابل رد  نانآ  یایاقب  دندش و  بوکرس  مهدزای  مهد و  یاه  هدس  رد  نایوطقن  دندش . یم  هدیمان  یدومحم  شیوارد 

. دنتسیز یم  ناشیورد 

ناوریپ بوکرس  زا  سپ  هک  یروط  هب  هداهن ،  رثا  یرایسب  نارعاش  رب  یوطقن  یعامتجا  یگنهرف ـ  یاه  هشیدنا 

بلاق رد  یا  هموظنم  یشاک  یهیبشت  تسا ؛  هدوب  زیگنا  هرطاخ  هتشاد و  هبذاج  بدا  لها  نایم  نانآ  تاحلطصم  دومحم ،

ره هک  دوب  هدورس  ار  دیشروخ  هرذ و  یونثم  یراسناوخ  یلالز  مایا  نامه  رد  هتشاد و  هرذ  دیشروخ و  مان  هب  یونثم 

هب مهدزای  هدس  مراهچ  ههد  رد  ار  نایوطقن  یایاقب  بیقعت  هک  نیا  دوجو  اب  ینیوزق  کلاس  تسا .  هنایوطقن  ناونع  ود 

 . دهد یم  زورب  یوطقن  یاه  هناشن  اراکشآ  تسا ،  هدید  مشچ 

نییآ نتخاس  رب  رد  ار  نانآ  و   . دنتسویپ هیباب  هب  نانآ  هک  نیا  و  هیوفص ،  لاوز  زا  دعب  نایوطقن  یایاقب  دوجو  رب  یهاوگ 

یناخیسپ دومحم  یارآ  دوب ، ینادنز  وکام  لبج  رد  وا  هک  یماگنه  باب ،  نازادرپراک  زا  دنچ  ینت  ایوگ  دنداد . یرای  باب 

 . دندرک قیفلت  نایب  باتک  رد  باب  تایرظن  اب  دندرک و  باختنا  ار 

×

هب دوب ، رایسب  یناریا  هشیدنا  رد  نایوطقن  ریثأت  دنداهن . دنه  هب  یور  نانآ  سابع ، هاش  نامز  رد  نایوطقن  راتشک  زا  سپ 

مان نانیا  زا  ناوت  یم  نارجاهم  نیا  هلمج  زا  دندرک . ترجاهم  راید  نآ  هب  هدنسیون  رعاش و  یدایز  رامش  هک  یا  هنوگ 

، یوره یناث  ناخربکا  یلع  یلیبدرا ، یرثوک  یدزی ، ینامز  یناهفصا ، یلخد  یهیبشت ، ربکا  یلع  یناشاک ، یتایح  درب :
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 . یدزی هللادبع  یناردنزام و  یحوبصالم  یئادا ، نمؤم  دمحم  یناشاک ، یمهف  یناشاک ، هللادابع  میکح 

ناگدنیامن فلتخم و  نایدا  تاثحابم  هرظانم و  یارب  یبسانم  ناکم  ار  وا  رابرد  دندناوخ و  دوخ  دوعوم  ار  هاشربکا  نانآ 

هب هاشربکا  نتخیگنارب  یارب  وا  تفای .  هار  هاشربکا  رابرد  هب  هک  تسا  یتیصخش  نیرتمهم  یلمآ  فیرش  دنتفای . نانآ 

رد ٩٩٠ هک  تسا  هدرک  ییوگشیپ  یو  هک  تفگ  یم  دروآ و  یم  هاوگ  یناخیسپ  دومحم  یاه  هتشون  زا  ون ، نییآ  شریذپ 

نییآ  » نانیا و  دروآ ، درگ  یرفن  هدزون  ینمجنا  ربکا  تسا .  قح  نید  هدنزورفارب  لطاب و  هدنزادنارب  هک  دیآ  یم  یدرم 

دیدج یراذگ  نید  کی  رد  ار  هاشربکا  دندرک و  داجیا  دوب  یناریا  نایدا  مسیئودنه و  مالسا و  زا  یبیکرت  هک  ار  یهلا » 

رد ١٠١۴ و هاشربکا  گرم  زا  دعب  تسوا . دوخ  یرجه ،  هرازه  سأر  دوعوم  هک  دندرک  اقلا  وا  هب  دندومن و  یرای 

تموصخ هب  ماجنارس  هکنیا  ات  داهن  شهاک  هب  ور  جیردتب  نایوطقن  زا  دنه  رابرد  تیامح  ریگناهج ، نارود  یریگتخس 

نیرتمهم زا  یکی  روهشم ، یفوص  رعاش و  یناشاک ،  دمرس  دیماجنا . مهدزای  هدس  همین  رد  بیز  گنروا  راکشآ 

، دوخ دیاقع  ببس  هب  یدنچ ،  زا  سپ  اما  دوب  هوکشاراد ،  دنه ، لوغم  هدازهاش  هجوت  فرط  وا  دوب . نایوطقن  نارادفرط 

. دش هتشک 

؟ دش بوکرس  هنوگچ  دنه  رد  شبنج  نیا 

اما یو  تفرگ . هاش  زا  زین  ار  لابقا » دنلب  هاش   » بقل دوب و  ناهجهاش  بوبحم  رسپ  گرم  ماگنه  ات  دّلوت  زا  هوکشاراد 

هک ناخ  رداهب  هب  ار  شرسپ  هوکشاراد و  دروخ . تسکش  ناردارب  اب  گنج  رد  ماجنارس  یو   . دوبن تموکح  یهتسبلد 

روتسد هب  دروآ . تختیاپ  هب  ریجنز  لغ و  رد  ار  اهنآ  وا  دندرپس و  دوب ، اهنآ  بیقعت  رد  بیزگنروا  یوس  زا 

هب تنایخ  دروخرب و  هوحن  زا  هک  رهش  مدرم  . دندرک رهش  دراو  دندناشن و  یلیف  هدام  رب  ار  شرسپ  وا و  بیزگنروا 

شنازابرس رهش و  لاوتوک  طّسوت  هک  دوب  عیسو  نانچ  شروش  هنماد  دندرک . شروش  دندوب ، هتفشآرب  هوکشاراد 

لتق یاوتف  ات  تساوخ  املع  زا  تسنادن و  زیاج  ار  گنرد  رتشیب  یاهیمارآان  میب  زا  بیزگنروا  دش و  بوکرس 

هار و نیا  جیورت  رد  یراثآ  نیودت  هژیو  هب  اهنآ و  اب  تبحاصم  هیفوص و  هقبط  هب  ششیارگ  . دننکرداص ار  هوکشاراد 

هک ییاج  ات  دش ، ناهیقف  عرش و  لها  زا  یعمج  شجنر  ببس  داشیناپوا  همجرت  نیرحبلا و  عمجم  فیلأت  همه  زا  رتمهم 

ار دوخ  ینید  ضیارف  هک  هدناوخ  نید  زا  فرحنم  ار  وا  همانریگملاع  فّلؤم  نیما  نب  مظاک  دّمحم  یشنم  دننام  یخروم 

: دوب هدورس  نینچ  یعابر  رد  هکنانچ  دوب ، هاگآ  اهتفلاخم  نیا  رب  دوخ  هوکشاراد  نیا  زا  شیپ  دروآیمن . اج  هب 

مرازآ یپ  زا  وت  یتفگ  رفاک 
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مراومه دش  همه  یدنلب  یتسپ و 

مراد تلم  ود  داتفه و  بهذم  نم 

مرادنپ یمه  تسار  ارت  فرح  نیا 

دّمحم نوچ  ینابوذجم  اب  وا  یتسود  تبحاصم و  اتح  هک  دوب  نانچ  هوکشاراد  یاهراتفر  رب  نافلاخم  تیساسح  نازیم 

دنه هب  هک  یکسردنف  مساقلاوبا  ازریم  یزاریش و  یاردص  ّالم  نادرگاش  زا  یناشاک » دمرس   » هب روهشم  دیعس 

اّما دربیم . تّذل  اهنآ  تبحص  زا  دراد و  داقتعا  نسح  نیناجم  اب  هک  دنهد  تبسن  وا  هب  ات  دش  ببس  دوب  هدرک  ترجاهم 

. دشیم یناشاک  دمرس  هب  ندناسر  بیسآ  عنام  هوکشاراد  زا  میب 

زا هناعاجش  هک  یلاح  رد  درک و  رداص  ار  وا  لتق  روتسد  زین  بیزگنروا  دش و  دییأت  هوکشاراد ، مادعا  مکح  ماجنارس 

وا هک  دوب  نیا  نآ  یعقاو  تلعاّما  دندادن  لسغ  ندوب  رفاک  ماهتا  هب  ار  وا  دسج  دندناسر . لتق  هب  ار  وا  درکیم  عافد  دوخ 

 . دندوب هتشک  عیجف  یزرط  هب  ار 

. دندیسر لتق  هب  زین  رهش  نایشروش  زا  یخرب  ناهیقف  دییأت  بیزگنروا و  نامرف  هب 

. دش هتشک  جارعم  راکنا  ماهتا  هب  اهقف  رگید  تقفاوم  یوقلادبع و  ّالم  مکح  هب  زین  یناشاک  دمرس  دعب  لاس  کی 

هک تسا  نیا  رد  هوکشاراد  تیمها  تخاب . ناج  دوخ  نامرآ  هار  رد  هقدنز و  رفک و  ماهتا  هب  هوکشاراد  هک  دوب  نینچ  نیا 

همجرت فیلأت و  زج  هب  دش  قفوم  تشاد ، دوخ  فده  هب  هک  ییالاو  قشع  اب  دوخ و  یسایس  تیعقوم  زا  هدافتسا  اب 

گنهرف راذگ  ریثأت  جّورم و  دنک و  هدنز  ار  ربکا  هرود  یبهذم  حماست  حور  رگید  راب  کی  ناکما  دح  ات  مهم ، یراثآ 

تانسح هکنانچ  دوب  فقاو  دوخ  شقن  نیا  هب  وا  دشاب . هدوهیب  یاهشکمشک  اهداضت و  یگدنز  یتسود و  قشع و 

رب هک  دوب  نآ  دیحوت  تنطلس  جارعم و  مدروآ . تخت  رب  نم  دروآ و  ربنم  رب  ار  تدحو  هبطخ  یلبش  : هک هدروآ  نیفراعلا 

سک و زا  هظحالم  هچ  ار  نتفگ  قح  : تفگیم هکنانچ  تشادن . همهاو  یاهظحالم  چیه  زا  هار  نیا  رد  و  دوش . رهاظ  تخت 

. سب هللا  ار  هدنیوگ 

×××

یناشاک دمرس  یادیعس 

دیآیم دوخ  تساج  هب  شندمآ  رو  دیآیم  دوخ  تافو  شرگا  دمرس 

دیآیم دوخ  تسادخ  وا  رگا  راذگب  یدرگیم  شبلط  رد  ارچ  هدوهیب 
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. تسا مهدزای  هدس  رادمان  نایارس  یتیبود  گرزب و  نارعاش  زا  دمرس  یادیعس 

: هک دسیون  یم  افص  هللا  حیبذ 

. تفر دنه  هب  سپس  درک و  کرد  ار  یزاریش  یاردصالم  یکسردنف و  مساقلاوبا  ریم  رضحم  یهاگ  دنچ 

تسا و ینمشد  یور  زا  همه  تسادیپ  هک  دناهنسناد  هدش  ناملسم  هزات  یدوهی  سپس  گنرف و  لها  تسخن  ار  وا  یخرب 

یوجتسج رد  هک  ینامدرم  زا  یرایسب  دننام  رنه و  شناد و  لها  دوب  یناگرزاب  یو  دنرادن . هنیمز  نیا  رد  یلیلد  چیه 

یدوز هب  تخادرپ و  رفس  ریس و  هب  شسرپ  نیا  رب  یخساپ  نتفای  یارب  دنتسه ، یعامتجا  یگنهرف و  زیخاتسر  کی 

. دیدرگ نایوطقن  یاههشیدنا  یهتفیش 

یارب وا  تفرگ . رارق  بیقعت  رازآ و  دروم  ینید  دب  ماهتا  هب  نارادمنید و  یهلیسو  هب  ناشیدنا  دازآ  زا  یرایسب  دننام  یو 

. دش دنه  راپسهر  یدازآ  شناد و  یوجتسج  رد  یهار و  نتفای 

دناوخ دوخ  هب  ار  وا  هوکشاراد  ناهج و  هاش  هناهاوخیدازآ  یاههشیدنا  دیسر . دنه  رد  هتت  هب  یرجه  لاس ١٠۴٢  هب  یو 

حلص تلادع و  یانبم  رب  یناهج  ینییآ  دنزادنارب و  ار  اه  نید  رد  فالتخا  داینب  ات  دش  نآ  رب  هوکشاراد  اب  یتسود  اب  و 

. دننک داجیا 

هب ییادخ  ناسنا  یوطقن و  یاه  هشیدنا  غیلبت  یارب  ادیش  هتفیش و  دوخ  دیشخب و  ناگراچیب  هب  ار  دوخ  لاوما  مامت  وا 

. دندادوا نتشک  داحلا و  هب  اوتف  زین  اهقف  تخادرپ . رفس 

. تسین نشور  ام  رب  مادکچیه  یتسرد  هک  دناهتخادرپ  اهناتساد  شاهراب  رد  دنهد ، شلتق  هب  اوتف  دنناوتب  هک  نیا  یارب 

دیرم ار  دوخ  ددناسر و  یم  یحو  یو  هب  ناطیش  هک  دراد  یم  مالعا  تامهوت  زا  یا  هراپ  یط  رد  نیا  زا  سپ  دننام :

ریغ بیجع و  یاهراتفر  رثا  رد  اجنآ  رد  دور و  یم  هوکش  اراد  رابرد  هب  تراجت  روظنم  هب  وا  دناوخیم . ناطیش 

رد تسا  لقن  دنزاسیم . ادج  شنت  زا  رس  هاش  روتسد  هب  هدرکیم ) ددرت  رابرد  رد  هنهرب  هکنیا  هلمج  زا  ) دوخ یقالخا 

. دتفایم نیمز  هب  سپس  دور و  یم  هار  یمدق  دنچ  هتشادرب  ار  نآ  ندب  رس ، ندش  ادج  ماگنه 

: دنا هتشون  شاهابرد  رگید  ییاج  رد  هتشذگ و  رد  زین  اه  نیا  زا 

هک تروص  یناملظ  لوبقم و  یرسپ  یودنهرب  رصع  ملاع  رعاش و  گرزب ، فوصتم  یناشاک  دمرس »  » خیش قشع 

: تسا فورعم  تخس 
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یدرک یتسم  مشچ  یادف  هب  نامیا  یدرک  یتسکش  بجع  نید  رد  دمرس 

یدرک یتسرپ  تب  زاین  ی و  ـــ تفر ار  دوخ  دق  ـــ هلمج ن زاین  زجع و  اب 

اه تمهتو  اهغورد  نیمه  اب  ار  ناشیدنا  دازآ  ؛ خیرات مامت  رد  هدش و  رارکت  اهراب  اهراب و  اهتمهتنیا  هک  تسادیپ  کین 

. دناهتشادیمرب نایم  زا 

نیا ربارب  رد  تردق  مامت  اب  رظن  گنت  یاهقف  دنتشاد . تردق  دنه  رد  زین  هیرداق  دننام  نافراع  یاه  هقرف  نامز  نیا  رد 

رب ار  تاحالصا  یهشیر  دروشب و  ردپ  رب  ات  دنتشاداو  ار  بیز  گنروا  �ماجنارس  دنداتسیا و  ون  هدنزیتس و  یاههشیدنا 

هب اهقف و  یاوتف  هب  دیشک و  دنب  هب  ار  ردپ  ون ، یاه  هشیدنا  دشر  زا  یریگولج  تردق و  هب  ندیسر  یارب  زین  وا  دنک .

. تشک داحلا  تمهت 

. دندش راتشک  یوفص  ناهاش  نامرفو  اهقف  یاوتف  هب  زین  ناریا  رد  نادنمشناد  نادنمرنه و  زا  یرایسب  نایم  نیا  رد 

هاش دجسم  رانک  رد  شرازم  دیسر . لتق  هب  ناهیقف  رگید  تیامح  یوقلادبع و  الم  مان  هب  یهیقف  یاوتف  هب  زین  دمرس 

. تسا ناهج 

: وا راعشا  زا  ییاههنومن  کنیا 

نیبب ار  اشامت  مهجو ، یب  تخوس 

نبیب ار  احیسم  ممرج ، یب  تشک 

؟ یاهدید ردنلق  شیورد و  هاش و 

نیبب ار  اوسر  تسمرس  دمرس 

××

ارم تسپ  نینچ  هدرک  ییالاب  شوخ 

ارم تسد  زا  هدرب  ماجود  هب  یمشچ 

شبلط رد  نم  تسا و  نم  لغب  رد  وا 

ارم تسا  هدرک  هنهرب  یبجع  دزد 

××
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تسین قرزا  دبنگز  نورب  ، تاذ نآ 

تسین قلطم  زج  هب  هک  دیقم  تسا  یتاذ 

تسین قح  لطاب  تسه و  زین  لطاب  قح 

تسین قتشم  ره  ردصم  زج  هب  تاذ  نآ 

××

دندرک شا  تسم  قشع  ماج  هک ز  دمرس 

دندرک شا  تسپ  زاب  دندرب و  الاب 

یرایشه یتسرپادخ و  تساوخ  یم 

دندرک شاتسرپ  تب  دندرک و  شاتسم 

××

داد ینابناهج  جات  ارت  هک  سک  نآ 

داد یناشیرپ  بابسا  همه  ار  ام 

دید یبیع  ار  هکره  سابل  دیشوپ 

داد ینایرع  سابل  ار  نابیع  یب 

××

دنهدن ار  سوهلاوب  قشع  مغ  دمرس 

دنهدن ار  سگم  هناورپ  لد  زوس 

رانک هب  دیآ  رای  هک  دیاب  یرمع 

دنهدن ار  سک  همه  دمرس  تلود  نیا 

××

یهدن یداش  هب  ار  تسود  مغ  دمرس 

یهدن یدانم  دسر  ترگا  یدرد 

دهد تسد  ار  وت  رگ  دارم  هنوگ  دص 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

یدن یدارمان  تسد  راهنز ز 

××

درک دیابیم  راصتخا  هلگ  دمرس 

درک دیابیم  راکود  نیا  زا  راک  کی 

داد دیابیم  تسود  یاضر  هب  نت  ای 

. درک دیابیم  رای  رظن ز  عطق  ای 

××

نکم رید  هبعک و  ثیدح  وت  دمرس 

نکم ریس  ناهرمگ  وچ  کش  هچوک  رد 

زومآ ناطیش  تفرعم ز  هویش  ور 

نکم ریغ  تعاط  تسرپب و  ار  وا 

××

دنشکن ار  وکن  زج  قشع  خلسم  رد 

دنشکن ار  وخ  تشز  ناتفص  رغال 

سارهم نتشک  یقداص ز  قشاع  رگ 

دنشکن ار  وا  هکنآره  دوب  رادرم 

دیشاب زبس 

توافتم یئاوه  لاح و  رد  ینامر 
دادرخ ١٣٨٩ ینایک -  هدنخرف 
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لصف کی  طقف  هک  تسا  نیا  رب  هدعو  ما . هدناوخ  تسا  هدشرشتنم  نیلوراک “  اب  ماش  نامر  “ زا  هک  ار  یلصف  شش  نم 

. تسا هار  رد  رگید 

یاقآ شا  هدنسیون  نآ و  دروم  رد  یمک  متفرگ  میمصت  تسا ، هدمآ  مشوخ  ما  هدناوخ  باتک  نیا  زا  نونک  ات  هچنآ  زا  نوچ 

. منک تبحص  متسه “  شراثآ  ناگدنناوخ  زا  هک  یئارحص “  سابع 

هب تسا  هدش  ماجنا  تنرتنیا  یور  رب  نامر  کی  ماجنا  و  موادت ، زاغآ ، یارب  یقفوم  شیامزآ  هکنیا  زا  زیچ ، ره  زا  لبق 

. میوگ یم  دازیرم  تسد  یئارحص  سابع  یاقآ 

یاهنامر زا  یکی  هک  دور  یم  لک  رد  یلو  تسا ، هاتوک  ناتساد  کی  باتک  نیا  لصف  ره  تفگ  ناوت  یم  هکنیا  وگ 

. دهدب لکش  ار  ینتشادتسود 

نیا راثآ  ریاس  اب  توافتم  نلماک  یئاوه  لاح  دنهد ، یم  لکش  ار  نامر  نیا  زا  یلصف  کی  ره  هک  هاتوک  یاهناتساد  نیا 

. دراد هدنسیون 

زا یرایسب  رد  مه ،  هراشا  نیمه  هتبلا  هک  دراد “  اهتیصخش  یاهسنامر  هب  یتاراشا  هکنیا  نمض  اه  هتشون  ریاس  رد 

هتساوخ دیاش  دیوگب . یگدادلد  قشع و  زا  نامر ، کی  دح  رد  هک  ما  هدیدن  الاح  ات  یلو  دوش “  یمن  هدید  وا  یاهناتساد 

ار سنامر  یاهناتساد  نیمز  هک  مکاح  نیگنس  وج  زا  دشاپ و  هب  یراثآ  نینچ  یلاسکشخ  هب  تبوطر  یمک  هک  تسا 

. دهاکب تسا ، هتخادنا  تشک  زا 

ار یسراف  نابز  هک  تسا  ریما “ مه “  نآ  دراد ، یناریا  تیصخش  کی  طقف  هتشاد و  نایرج  روشک  زا  جراخ  رد  ناتساد 

دوخ ش یفارگویب  وتا  یئاروج  کی  هک  تفگ  ناوت  یم  تسوا و  دوخ  مه  یوار  هتبلاو  دنک . یم  سیردت  هاگشناد  رد 

. دسر یم  رظنبروطنیا  ای  تسا ،

هک اجنآ  اما  دشاب “  هک  تسه  مه  نکمم  هتبلا  و  تسا “  یعقاو  یناتساد  هک  دوش  اقلا  هدنناوخ  هب  تسا  هدش  ششوک  یلیخ 

. درک کش  دیاب  یمک  نآ  ندوب  یعقاو  رد  دسر  یم  قشعرد  یناشیرپ  یوسب 

یم ار  نآ  اریگ  یتالمج  درب  راک  اب  هلگ  هب  هلگ  دراد و  یصاخ  یداتسا  هناقشاع  یاهساسحا  نایب  رد  هدنسیون  نم  رظنب 

. دنایامن

. دروآ ىم  رد  شدرگ  هب  ار  اهنآ  ىزاونلد  ىخوش  و  دوب ، ىبآ  ىرتسکاخ و  زا  ىئابیز  هزیمآ  شنامشچ  گنر  ”… 
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ىژرنا و رپ  درک . ىم  بوذجم  تخاون و  ىم  ار  شوگ  ىمارآ  هب  نآ  رب  راوس  تاملک  و  تشاد ، ىئاریگ  گنهآ  شیادص 

 .“ داد ىمن  ناشن  طقف  دیاش  ای  دشاب “ . هتشاد  ىگدنز  زا  ىشجنر  هک  داد  ىمن  ناشن  دیسر . ىمرظنب  لاحرس 

نلوصا هک  ىمادنا  و  دشاب . هتفرگ  ىزاب  هب  رازآ  ىب  میالم و  ار ، ىگدنهاوخ  شوم  هک  تشاد  ار  ىا  هبرگ  ىسولم  “ 

نآ اب  مناد  ىمن  دوب . شارتشوخ  و  هاوخلد ، بسانتم ، دشاب ، ىرگید  عون  ناروتسر  ىئاذغ  عونتم  تاناکما  رطاخب  ىتسیاب 

شیاه هرامش  مطیلب  نفداصت ، ای  ما ، هدش  هتفرگ  ىزاب  هب  مدوب ، کوکشم  دید ؟ ىم  ىگنر ! هچ  ارم  ابیز  نامشچ 

“ تسا ؟ هدمآردروج 

رهاوج کی  نیع  … دنک یم  شدنرس  شساسحا  لابرغ  اب  دنک و  یم  شزادنا  رب  دنک ، یم  شیوگزاب  شدوخ  یارب  دراد 

. تسا هتشکراک  یاهمدآ  راک  نیا  دنز و  یم  شکحم  دراد  سانش 

: دهد یم  هنماد  دوخ  یسررب  هب 

ىم نامسآ  زا  ىزیر  ىاه  هناد  مدرک . شفافش  ىلامتسد  اب  دش . ىم  هدید  وحم  نوریب  هتفرگ ، هم  هشیش  ىارو  زا  ”… 

، مدنادرگرب هک  ار  میور  متشاد . ىشوخ  لاح  مناد . ىمن  رهظزا ، دعب  زورنآ  ناراب  هدنام  ای  دوب  کبس  ىفرب  تخیر .

دش مامت  هک  شراک  درک . ىم  تشاد  دای  ار  شتاروتسد  تشاد  و  دوب ، هداتسیا  شرانک  بدوم  بترم ، کیش و  ىنوسراگ 

. ” درک مراثن  ار  شتیاضر  هاگن 

. حیحص نیریش و  ىلو  هجهل ، ىمک  اب  دنچره  ىنز ، یم  فرح  بوخ  ار  ىسیلگنا  “ 

“ ؟ ىا هتفرگ  دای  اجک 

 : مدیسرپ ىدج  ىمک  و  ىواکجنک ، اب  متشاد . ىرواب  ان  تلاح  ىمک  زونه  داد . ىم  تبحص  هب  ىرگید  ریسم  تشاد 

“ ؟ تسیچ تا  هنازور  راک  ىئآ ، ىم  اهبش  مهنآ  اهتقو  ىضعب  طقف  اج  نیا  ایوگ  ىدرجم .؟ ىا ؟ هلاس  دنچ  ىتفگن  - 

: نتفگ اب  دراذگ و  یم  باختنا  هلپ  رب  ماگ  بیترت  نیدب  و 

ار ىگدنز  و  ىناشنب ، ىرگید  هیلاوش  نیز  رب  ار  قشع  ىناوت ، ىم  وت  ىرادرب ، ماگ  ىتشآ  هار  رد  دیاب  وت  ىلو  ”… 

و رگید ، ىئاج  رد  اجنیا  رد  هن  مشاب .  وت  اب  رگید  ماش  کی  دهاوخ  ىم  ملد  ىلیخ  ىنایور . هب  گنر  شوخ  ىلگ  نوچ 

تسا هدش  زاغآ  بشما  هک  ىتسود  دهاوخ  ىمن  ملد  مراد . فرحوت  اب  نیلوراک ، بش  مراذگ  یم  ار  شمسا  نم . نامهم 

منک ىم  شهاوخ  منک . اهر  دراد  دوخرد  ار  تتاظحل  همه  هک  ىا  هتشذگ  رد  قرغ  ار  وتو  دوش ، مامت  مه  بشما  نیمه 

…“ نک لوبق 
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. دجسم دراذگ  یم  اررهُم 

: تفگ زاون  شوگ  ىنحلاب  همدقم و  ىب  متشاد ، رب  هک  ار  ىشوگ 

“ ؟ تسا ىقاب  دوخ  توق  هب  تتوعد  ریما “ رتسم  ىسانشب “  ارم  مراد  کش  “ 

…..

راختفا ثعاب  تسا  ىقاب  دوخ  توق  هب  متوعد  هک  هتبلا  مدش . لاحشوخ  تیادص  ندینش  زا  نعقاو  ىئوت ؟ نیلوراک ! ”…- 

. مشاب وت  اب  ار  ىرگید  ماش  هک  دوب ، دهاوخ  نم 

…“ تسا نم  ىندشن  شومارف  ىاهبش  زا  ىکی  روآ  دای  نیلوراک “  اب  ماش  “ 

دنک یم  تبحص  یماد  زا  رتشیب  باتک  نیاو  دتفا . یم  ماد  رد  شدوخ  نادیم ، نیا  نارادنامک  رتشیب  لثم  ام ، یچراکش  اما 

نیرتهب زا  یکی  نم  رظنب  هک  تسا  لاور  نیارب  و  وا … یگدنز  مامت  دوش  یم  مک  مک  دوش و  یم  شراتفرگ  ریما  هک 

دنارورپ و یم  بوخ  ار  اه  هژوس  هک  دهد  یم  ناشن  رگید  رابکی  یئارحص  یاقآ  دوش و  یم  دلوتم  یقشع  یاهنامر 

. دیاشگ یم  بوخ  ار  ناتساد  لاب  ورپ 

. تسا هدننک  بذج  ناکامک  یئارحص  ملق  شدرگ  درادن و  یئوگ  هدایز  اهنامر ، رتشیب  فالخ  رب  نیلوراک  اب  ماش  نامر 

: هسیاقم کی 

نامر کی  نم  رظنب  تسا  هدیسر   “ ٢۵ دیاش ٢۴ –  پاچ “  هب  کنیا  هک  روپ “  بدؤم  م . هتشون ی “  رهچیرپ “ باتک “ 

هلمج کی  اتح  باتک ، نیا  رد  امش  تسا . ناتسمز  ینالوط  یاهبش  رد  گرزب  ردام  یاه  هصق  لاور  رد  یلومعم  رایسب 

نامر نیشنلد  ششک و  رپ  ناور و  هتشون  زا  هکیلاح  رد  دیناوخ  یمن  دشاب  هدنسیون  یگدنسیون ، تردق  زا  تیاکح  هک  یا 

یلضاف و ر. داوج  یاه  باتک  ورامخ  دادماب  تیاکح  تسا  هنوگ  نیمهب  و  درب . تذل  ناوت  یم  نیلوراک “  اب  ماش  “ 

نیگنر نیگنس  اوتحم و  رپ  یاهباتک  و  مهلاثما .… و  وا … هرجنپ “  باتک  نلثم  یمیحر “  همیهف  مناخ  هنوگ  یدامتعا 

دنا هدیسرن  یناگرامش  نینچ  هب  ردق ، ناگدنسیون 

. تسا یرگید  سالک  حطس و  رد  اما  تساه ، قشع  هنوگ  نیمه  لاور  رد  دنچره  نیلوراک “  اب  ماش  نامر “  نم  رظنب  و 

مولعم دنچره  دیدرگ ، یم  وربور  اه  ناتساد  هنوگ  نیا  ناگدنناوخ  لابقا  اب  دش  یم  رشتنم  یپاچو  ناریا  رد  رگا  دیاش 

هچ اب  نتفرگ ، رارق  ناگمه  رایتخا  رد  فا و  ید  یپ  تروصب  لماک و  یباتک  تروصب  نآ  راشتنا  زا  سپ  هک  تسین 

. دش دهاوخ  وربور  یلابقتسا 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

یم نآ  رد  ار  یتاظحل  تسا و  رادروخ  رب  هدنسیون  ملق  تردق  زا  ناکامک  نامر  نیا  رد  اه  یئارآ  هنحص  اه و  وگتفگ 

نامر دنراد ، مه  اب  هک  یتسدکی  طابترا  لوصف و  یلاوت  درادن … فرح  شیئابیز  یناور و  یروج و  تفج و  هک  یبای 

تسا هدرک  یندناوخ  ناور و  لکرد  ار 

. هدش دهاوخ  هضرع  تشادمشچ  یب  هاگرذگ  تیاس  رد  دیناوخب  نمتح  ار  نآ 

. منک یمن  ساسحا  ار  یبوخ  یاهوب  شنایاپ ، یارب  دنچره  متسه  باتک  نایاپ  نآ و  لصف  نیرخآ  راظتنا  رد  نم 

“ – ، اهیناگدوب اب  ندوب  سانشقح –  دمحمیلع  زا  یدای 
دادرخ ١٣٨٩ یتعارز -  رصان 

یتعارز رصان  سانشقح - دمحمیلع  زا  یدای 

یناهبهب نیمیس  زا  یاهتشون  اهیناگدوب  ، اب  ندوب  و 

سانشقح رتکد  یاهرعش  هراب  رد 

فیلأت همجرت و  ندوبسانشنابز و  زا  ریغ  سانشقح  دمحمیلع  رتکد  هک  دننادن  اهیلیخ  دیاش 

“ تارفن یضعب  دای   ” باتک یگزاتهب  دوب . مه  رعاش  تشونیم و  مه  رعش  دقن و ،… یبدا و  یتخانشنابز و  یاهباتک 

لوغشم هدیسر و  ماتسد  هب  فلتخم ) ناگدنسیون  نارعاش و  دروم  رد  یناهبهب  نیمیس  یندناوخ  یاههتشون  �عومجم  )

، هناردام ِنابرهم  نابز  هاگن و  یگهشیمه و  ردص  �عس  نامه  اب  نینزان ، مناخ  نیمیس  باتک ، نیا  رد  مانآ . ندناوخ 

سانشقح رتکد  رعش  رتفد  دروم  رد  دراد  یبلطم 

زا دسرب . ام  هب  تبون  یِک  ات  دنوریم ؛ ایند  نیا  زا  تبون ، یب  تبون و  هب  یکی ، یکی  ناتسود  درذگیم و  عیرس  نامز 

هب کین  یمان  دوخ  زا  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  درادن . زوس  تخوس و   اما  دراد ، دوز  رید و  هک  تسین ؛ ریزگ  گرم 

هب نانآ  زا  دنتفر ، نوچ  تساهلد و  رد  ناشگرم  یوزرآ  دنتسه ، ات  هک  ناسک  نآ  لاح  هب  ادب  دنراذگیم و  راگدای 
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! دوشیم دای  یتشز 

راشتنا ماگنه  تصش ، �هد  لیاوا  رد  هاگآ  رشن  رتفد  رد  یهاگ  هب  هاگ  یاهرادید  زا  ریغ  سانشقح  دمحمیلع  رتکد  زا 

رشن رد «  ههد ، نامه  ینایاپ  ینایم و  یاهلاس  رد  تفاین و  همادا  رتشیب  هرامش  راهچ  هنافسأتم  هک  اه   « هاگآ دقن  » 

یزاس و هدامآ  سانشقح ،  متفریم و  اجنآ  هب  هیمالسا  یفطصم  صوصخ  هب  ناتسود ، رادید  یارب  یتقو  یهاگشناد ،»

رگید یاهرادید  درکیم و  شیاریو  ار  نآ  بلاطم  یفطصم  دوب و  هدش  رادهدهع  ار  یسانشنابز »  » �مانلصف راشتنا 

: تسا هدنز  مانهذ  رد  صخشم  �رطاخ  ود  نارهت ، رد  یبدا  یگنهرف و  یاهییآمهدرگ  اهتسشن و  رد 

هس ناونع «  اب  شیپ ، لاس  یلیخ  هک  یسیلگنا  روهشم  رگشهوژپ  نُتپمل  سیم  زا  مدوب  یاهوزج  لابند  اهلاس ، نامه  رد 

یرس رد  دوبهتشون و  نارهت  ربورود  یاهاتسور  زا  یکی  یاهمیم و  یناقشوج و  یاههجهل  �رابرد  یناریا »  �جهل 

زا یکی  رد  نوچ  دوب . بایان  میوگب ) تسا  رتهب   ) بایمک و دوبهدش و  رشتنم  جیربمک  هاگشناد  �ناسانشنابز  تاراشتنا 

مامت یدیماان  اب  هک  یماگنه  دراد و  ار  نآ  زا  یاهخسن  هک  تفگ  دمآ ، شیپ  باتک  نآ  تبحص  سانشقح  رتکد  اب  اهرادید 

تناما یزور  دنچ  ار  نآ  ای  دهدب  نم  هب  ار  نآ  زا  یپکوتف  کی  تسا  نکمم  ایآ  هک  مدیسرپ  وا  زا  رایسب ، طایتحا  اب  و 

دنمشزرا مهم و  اما  کچوک  باتک  نآ  یدعب ، رادید  رد  داد و  تبثم  خساپ  ییور  هداشگ  اب  منک ؟ یپکوتف  مدوخ  مریگب و 

. مداد شاسپ  ملاس  حیحص و  نتفرگ ، یپکوتف  زا  سپ  هتبلا  مه  نم  هک  دروآ  مایارب  ار 

نادیم نییاپ  تشترز ، نابایخ  رد  شالزنم  زا  هزانج  عییشت  یارب  تفر . ایند  زا  ثلاث  ناوخا  یدهم  هک  دوب  زییاپ ١٣۶٩ 

رارق هک  دنتفگ  تّیم ، زامن  یرازگرب  هزانج و  نتسش  زا  سپ  میتفر . ارهز  تشهب  ناتسروگ  ات  میداتفا و  هار  رصعیلو ،

دیاب هک  تسا  لصفم  زور  نآ  تیاکح  . ) دنراپسب کاخ  هب  یسودرف  هاگمارآ  رانک  دنربب و  ناسارخ  هب  ار  وا  رکیپ  تسا 

هس مدوب و  نم  میدش . هار  مه  سانش  قح  رتکد  اب  یزییاپ ، یباتفآ  زور  نآ  رد  تشگرب ، رد  مسیونب ). قیقد  ار  نآ  ینامز 

نم گنر  مرِک  �ضارق  نملیه  راوس  رفن  جنپ  ره  یچیاچ .) اضر  ولخیاق و  اضردمحا  یمیظع ، یلعلادبع   ) رعاش تسود 

اهام �مه  زا  هک  تشاد  سانشقح  رتکد  ار  تارطاخ  نیرتشیب  دوب . ناوخا  زا  تبحص  هار ، رد  میداتفا . هار  میدش و 

یرابیوج هب  نابایب ، رد  ییاج  هار ، نایم  دوب . هدرک  تساخرب  تسشن و  گرزب  رعاش  نآ  اب  رتشیب  دوب و  رتگرزب 

ریز میتسش و  رابیوج  نآ  رد  میدیرخ و  یتوقای  روگنا  یرادقم  میداتسیا و  دنتخورفیم . روگنا  شرانک  هک  میدیسر  لالز 

ادیپ مه  یرینپ  دیاش  دوب . مه  هزات  یربرب  نان  مانامگ  . ) میدروخ روگنا  میتسشن و  مه  رود  بسچلد ، باتفآ  نآ 

کی یارجام  سانشقح  رتکد  تسه . مانابز  ریز  زونه  لاس ، تسیب  زا  سپ  روگنا ، نآ  شوخ  معط  میدوبهدرک )…
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ِفورعم ِریبعتهب  هدوب و  سلجم  نآ  رد  زین  ناوخا  هک  درک  لقن  دعب  زور  دادماب  ات  زور  کی  رصع  زا  ار  ینامهیم 

ِبادآ اب  بیترت ، هب  ار  تایخلت  تایناخد و  عاونا  هدوب و  هدیشون  تبون  هب  هدوب و  هدنام  رادیب  گنلپ » ِلثم   » شدوخ

نانچمه دوخ  هدوب و  هدرک  رد  هب  نادیم  زا  کی ، هب  کی  ار ، نافیرح  هدوب و  هدرک  شیوخ  شوناشون  �زم  مامت ،

. تساهدوب لوغشم 

. درکیم فیرعت  نیشنلد  یزنط  اب  سانشقح  رتکد  ار  ارجام 

یاهرفس رد  تسا . هدرک  مورحم  رگید  زیزع  ناتسود  یرایسب  وا و  ندید  زا  ارم  ناریا  زا  ندنامرود  اهلاس ، نیا  رد 

یگنهرف و یاهتیلاعف  اهراک و  زا  هشیمه  هچرگا  منیبب ؛ ار  وا  هک  دادن  تسد  یتصرف  هنافسأتم  مه  یهاگهب  هاگ  دودعم و 

. مدوب ربخاب  درکیم  رشتنم  همجرت و  ای  تشونیم  هک  ییاهباتک  شایبدا و 

یتخانشنابز یاهباتک  فیلأت  همجرت و  ندوب و  سانشنابز  زا  ریغ  سانشقح  دمحمیلع  رتکد  هک  دننادن  اهیلیخ  دیاش 

. دوب مه  رعاش  تشونیم و  مه  رعش  دقن و ،… یبدا و  و 

ناگدنسیون نارعاش و  دروم  رد  یناهبهب  نیمیس  یندناوخ  یاههتشون  �عومجم  « ) تارفن یضعب  دای   » باتک یگزاتهب 

یگهشیمه ردص  �عس  نامه  اب  نینزان ، مناخ  نیمیس  باتک ، نیا  رد  مانآ . ندناوخ  لوغشم  هدیسر و  ماتسد  هب  فلتخم )

رویرهش خیرات ٢١  رد  بلطم  نیا  سانشقح . رتکد  رعش  رتفد  دروم  رد  دراد  یبلطم  هنارد ، ام  ِنابرهم  نابز  هاگن و  و 

. تساهدش هتشون   ١٣۶٨

بلطم نیا  راشتنا  پیات و  منکب  مناوت  یم  هک  یراک  نیرت  مک  هتشذگرد ، �تخیهرف  تسود  مارتحا  دای و  هب  مدرک  رکف 

. تنرتنیا رد  تسا 

رمع یتسرد و  نت  ناگدنامزاب و  یارب  یرابدرب  سانش و  قح  دمحم  یلع  رتکد  دای  هدنز  یارب  ناور  یداش  یوزرآ  اب 

. زیزع یناهبهب  مناخ  نیمیس  یارب  تّزعاب  هارمه  زارد 

یتعارز رصان 

دئوس ِگربنتوگ 

***

اهیناگدوب اب  ندوب 

یناهبهب نیمیس  �تشون 
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! سانشقح مزیزع 

یکدنا اب  هتبلا   ) متفرگ ار  ترعش  رتفد  مراد . یاهیده  یتسود  زا  تایارب  هک  تفگ  دمآ و  هناخ  هب  دیما  رهظ  زورما 

. ار ترعش  هن  مدوبهدینش و  ار  رارقا »  » نیا هن  تدوخ  نابز  زا  زگره  اما  ییوگیم ، مه  رعش  هک  مدوب  هدینش  یتفگش .)

. یدوبهدمآ ماغارس  هب  اههچب  یکج و  اب  مایئاذک ، �دغ  نآ  یحارج  زا  سپ  هک  یماگنه  زا  ماهدیدن : ار  وت  تس  یتدم 

مامت رگید  هک «  مدرک  رکف  هظحل  کی  مدید . مشچ  هب  ار  گرم  فداصت . تلعهب  مداتفا ، ناتسرامیب  هب  لاسما  هرابود 

نیرتکچوک تردق  رگید  مدمآ و  نیمز  هب  رس  اب  فداصت  لحم  زا  رتوس  نآ  رتم  راهچ  هک  دوب  یاهظحل  دش ـ »!

هن مدوب ، رُپ  هن  هناورین .»  » نامه دیاش  قلطم ، شمارآ  متشاد ؟ یلاح  هچ  هظحل  نآ  رد  ینک  یم  رکف  متشادن . یشبنج 

نوچ تسا ، غورد  چیه  میوگب  رگا  دیمون . هن  راودیما ، هن  رطاخ ؛ هدوسآ  هن  کانشیدنا ، هن  نیگمغ ؛ هن  داش ، هن  یلاخ ؛

نیا زا  سپ  دوب . یهاتوک  �ظحل  دوب  هچره  میرذگب . چیه . هن  مدوب  زیچ  همه  هن  هظحل  نآ  رد  و  دراد ؛ ییانعم  چیه » »

کی یور  ینعی  مدوب ، یرتسب  ناتسرامیب  رد  زور  تسیب  دش . زاغآ  هرابود  یگدنز  دمآ و  ماغارس  هب  درد  هظحل ،

نیفرم مدوبن . اهنتفر  اهندمآ و  رکف  هب  نادنچ  متشادن . درد  زج  یزیچ  لوا  یاهزور  مدوب . ینادنز  یرتمود  باوختخت 

. درکیمن مارآ  ار  مدرد  هک  یلاحرد  دوب ، هدرک  ماجیگ 

یدنچ هک  اهنآ  ناشمدوبهدید ، هزات  هک  اهنآ  میدق ، ناتسود  مداتفا ـ  نارای  رکف  هب  تشذگ ، هک  زور  هدزاود  هد  اما 

دای هب  ار  اههچب  یکج و  وت و  راب  دنچ  اههدماین ، نایم  رد  دندماین . هک  اهنآ  و  دندمآ ، ماندید  هب  هک  اهنآ  ناشمدوبهدیدن ؛

مافداصت زا  هتفه  تفه  کیدزن  مورب . هناخ  هب  هک  یتقو  ات  دشاب  رتهب . هچ  متفگیم  دیاهتشادن . ربخ  هک  متسنادیم  مدروآ .

. یگنل یمک  اب  موریم ، هار  اپ  ود  یور  مدوخ  الاح  منکیم . تحارتسا  هناخ  رد  هک  تسیتدم  درذگیم .

*

هک مدیسرتیم  یدوبهتفگن . نم  هب  لقاال  ای  یرعاش . هک  یدوبهتفگن  دیسر . ماتسد  هب  یتیعقوم  نینچ  رد  ترعش  رتفد 

تشحو شانداد  تسد  زا  لامتحا  زا  میربب ، تذل  شانتشاد  زا  هکنآ  زا  شیب  میراد ، هچره  ام  ارچ ؟ ینادیم  منک . شزاب 

، دوب ماتسد  رد  ترتفد  هک  یلاح  رد  نانچ !» ادابم   » و نینچ » ادابم  . » تسا بارطضا  هارمه  هشیمه  اهیتسود  میراد .

ات هک  ار  »ی  سانشقح  » �رهچ ادابم  دشابن . مهاوخیم  نم  هک  روطنآ  رتفد  نیا  ادابم  دوبهدمآ : ماغارس  هب  ادابم »  » نیا

، دوب یسانشنابز  هب  طوبرم  رگا  دوب ، یبدا  ثحبم  رگا  دوب ، رظن  دقن و  رگا  دوب ، رثن  رگا  دنک . شودخم  ماهتخانش  لاح 

تسد و زا  هک  یماگنه  یتح  دزرلیم ، مالد  تسد و  هشیمه  رعش  یارب  اما  تفاییمن . هار  نم  رد  یاهشیدنا  نینچ  زگره 
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. دیآیمرب نارگید  لد 

*

: مدناوخ مداتفا و  تخت  یور 

یدنچ متسُجیم  نان 

مان یدنچ  و 

. ملع الاح  و 

؟! قشع یا  میوجب ، ار  وت  یِک  سپ 

: تسد نیا  زا  دوب  یمالک  روش . لاح و  زا  راشرس  درک و  مامارآ  رعش  نیتسخن  نامه 

یزاب یکدوک ، رد 

یتسم یناوج ، رد 

یتسُس یریپ ، رد 

؟ یتسرپ یِک  ار  ادخ  زیزع ! یا  سپ ،

[١ یناگدوب » ]»

. رتفلکتیب رتهداس و  نیزورما ، یمالک  اب  رگید ، یاهتساوخ  رب  تشاد  ار  غیرد  نامه 

: تفگ ناوتن  تفایرد و  ناوت  هک  یتالاح  نآ  زا  یسح ، رسارس  یریوصت  ابیز ، رایسب  یریوصت  مود  رعش 

الاح

مناوتیم هرطق  اب 

مزیوایب گرب  یاهتنا  زا 

داب رد 

. نازرل

[٢ یناگدوب » ]»

یترسح هچ  ریوصت  نیا  اب  یزیوایب ؟ داب  رد  گرب  کون  زا  هک  یدوب  هدش  یاهرطق  تِّقر  هب  روش  لاح و  مادک  رد 

. یتقر نینچ  یارب  یاهظحل ، نینچ  یارب  ینک ! رُپ  نارگید  نم و  ناج  رد  یناوتیم 
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: دوب یسح  یریوصت  مه  یموس 

مدوب یجاک  هک  یبش 

مدید

داب

. دیشاپیم هکرب  رب  یدورس  ِزبس  ِدرَگ  هچ 

[٣ یناگدوب » ]»

جاک ِیزبس  هب  یراب ، یوشیم ، جاک  هنرگا  دشاپیم . هکرب  یور  داب  هک  دید  ار  یدورس  ِزبس  ِدرگ  ناوتب  ات  دش  جاک  دیاب 

. شاب

، یوس نآ  زا  هچ  وس و  نیا  زا  هچ  یربج ؛ �لداعم  کی  تفگیم : ار  ندوبلوپ  چیهیب ، ندوبچیه و  لوپیب ، یمراهچ : و 

. خلت یزنط  اب  دوب ـ  قلطم  یچوپ 

لوپیب

؛ مدوب چیه 

؛ مداهن مه  چیه  نآ 

الاح

چیهیب

. مالوپ

[۴ یناگدوب » ]»

. مهدب تسد  زا  ار  یراپ  مسرتیم  دیآیم ؛ مافیح  منک ، رظنِفرص  یضعب  زا  مهاوخیم  ینادیم ،

قیقد و رایسب  اههتکن  منکیم . هاگن  بیترتیب  منزیم و  قرو  ًادمع  منک ؟ یسیونزاب  ار  رتفد  �مه  تسا  رارق  رگم  اما 

زاجیا زا  رود  هب  ار  یرعش  چیه  و  تسین . قیقد  ریوصت  کی  ای  فیرظ  �تکن  کی  زا  یلاخ  یرعش  چیه  دنتسه . زجوم 

ارم تسا ، تیاهنیب  یزارد  هب  دوخ  و  یراد ، تیاهنیب » زرم  ات   » هک هار  هظحل » کی   » نیا رخآ  تفای . ناوتیمن  لماک 

: مناوخیم بل  ریز  دنزیم ، مالد  هب  گنچ  دنکیم ، هسوسو 

! یقاس یا  میرظتنم ، انف  رحب  ِبل  رب 
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…. تسین همهنیا  ناهد  هب  ات  بل  هک ز  ناد  یتصرف 

نم زا 

تیاهنیب زرم  ات 

، دوب هظحل  کی 

. دوب یهار  ِتیاهنیب  هظحل  ناو 

[١٩ یناگدوب » ]»

همهنیا ینعی  دراد ؛ دوخ  رد  ار  تیدبا ، ات  انف ، رحب  ات  ناسنا  تفاسم  هک  نیبب  ار  ناهد  بل و  نایم  هاتوک  �لصاف  نیا 

! تسه همهنیا  تسین و 

…«: دیاب دوب  هناورپ  : » منامیم رعش  نیا  یور  منزیم و  قرو  ناشیرپ  زاب 

دیاب دوب  هناورپ 

دید ات 

یتسه

روانش یاهگرب  یال  زا 

رون رد 

تسیاهناورپ

. کیرات نشور و  یاهلاب  اب 

[٩ یناگدوب » ]»

: مناوخیم ظفاح  زا  زاب  و 

ضیف لباق  دوش  هک  دیابب  کاپ  رهوگ 

… دوشن ناجرم  ؤلؤل و  یلِگ  گنس و  ره  هنرو 

: تسا تاذ  تیلباق  ضرغ  تساتود . رظنم  یکی و  روظنم 

…« دیاب دوب  یاهناورپ   » ای دیابب »… کاپ  رهوگ  »

: تشاد ملعم  ات  هد  هن ، ات ، ود  دیاب  هک  تسا  راوشد  نادنچ  یهاگ  ندودز » دوخ  دای  زا  ، » ییوگیم تسار  هن ،» نتخومآ  »
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. ندودز دوخ  دای  زا  یارب  ات  هُن  نتخومآ و  یارب  یکی 

، هن نتخومآ 

. تسا راوشد  ندودز  دوخ  دای  زا 

ار نیا 

مدآ

دای گنز  هک  یتقو 

دیادزیم نهذ  زا 

. دنیبیم

*

. تشاد ملعم  ات  ود  دیاب 

[٢٢ یناگدوب » ]»

هتشون اب  زین  ار  هحفص  زا  یزیچ  ییادزیم ، یتقو  اما  ییازفایم ؛ نآ  رب  یسیونیم ، یزیچ  هحفص  رب  هک  یماگنه  رخآ 

اهنیا یزیرب . رود  یشارتب و  ار ، تالد  یاههراپ  تانت ، یاههراپ  دیاب  ینک  شومارف  یهاوخیم  هک  یماگنه  ییادزیم .

. مشکب یدایرف  دیاب  مروخیم ؛ هنایزات  ترعش  ندناوخ  زا  هکنیا  یارب  مسیونیم . مدوخ  یارب  ار 

شوپاطخ تخس  تسیاهنییآ 

: تسود یور 

نآ رد  نم  هکنآ  اب 

. هاگن منکیم  دوخ  هب  هریخهریخ  تسیرمع 

متسه هچنآ  سکع  زج 

. ماهدیدن نآ  رد 

[٢٩ یناگدوب » ]»

: متفایم ظفاح  دای  هب  زاب 

ـ  تفرن عنُص  ملق  رب  اطخ  تفگ  ام  ریپ 
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! داب شاشوپاطخ  کاپ  رظن  رب  نیرفآ 

! دراد یماهیا  هچ  سکع »  » نیا ینیبیمن و  دوخ  سکع  زج  یرگنیم و  تسود  یور  رد 

: رگید یاهتکن  مه  زاب 

ار هتکن  نیا 

مدوب هچنغ  هک  یتقو 

: مدیمهف

ینکن او  هدنخ  هب  بل  ات 

. یوشیمن لگ 

[٣٣ یناگدوب » ]»

نیا هکنآ  لاح  ماهدینش و  ار  نآ  مه  رتشیپ  منکیم  نامگ  هک  تسیعیبط  ردقنآ  دوش : ریاس  ِلَثَم  دناوتیم  رخآ  عرصم 

. دهدیم هولج  لصا »  » کی تروص  هب  مرظن  رد  ار  نآ  هک  تسا  نخس  تقادص 

ار ندرکرظنهناقشاع  راب  ره 

مربیم دای  زا 

مامشچ ِشیپ  هب  ایند 

. نم مان  هب  یلوغ  ِنمأم  تسیاهلوغیب 

[٣۵ یناگدوب » ]»

دیاش ای  غاب » هب  نُبماداب  �مشرک  نیلوا  زا   » هک هدوب  اهراب  زاب  و  زا … نخس  اناج  ماهدوب : یلوغ  نینچ  اهراب  نم  و 

مسبت نیسپاو  ات   » ماهدوب و راهب  رظتنم  دنیشنیم ، اههخاش  یور  هفوکش  لثم  هک  یفرب  نیلوا  زا  اتح  نآ ، زا  رتدوز 

رد ار  ندوب  نیرخآ  مایپ  تسیمتخ و  زاب  دشابن ، زییاپ  لگ  نیرخآ  رگا  اتح  یمتخ »  » نیا ماهدیصقر و  غاب  رد  یمتخ »

. دشاب یمطخ »  » رگا اتح  دراد ، دوخ  مان 

غاب هب  نُبماداب  �مشرک  نیلوا  زا 

یمطخ مسبت  نیسپاو  ات 

لُگ �نایلاس  مزب  رد 
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گرب اب 

؛ مصقریم

یزییاپ منرت  اب  هاگنآ 

منیشنیم یاپ  زا 

؛ نوگلگ

. گرب اب 

[۴۴ یناگدوب » ]»

جرامه عطاق ، یبرض  اب  ینعمرُپ ، هاتوک و  تسیاهتکن  دروآیم . رطاخ  هب  ار  نافراع  تایحطش  تقیقح » ترضح  رد  »

. دناهتفگ هچنآ  رارکت  هن  اما  دناهتفگ ، هچنآ 

تقیقح ترضح  رد 

یزیچ

: دوشیمن عقاو 

اجنآ

عقاو لامج 

. تسا تقیقح  تاذ 

[۴٨ یناگدوب » ]»

: هک میناوخیم  ار  رعش  نیا  دعب  �حفص  رد 

« ندوب »

: تسا ضحم  دیاب »  » لامک

دشابن رگا  ندوب 

؟ تسیچ دیاب 

[۴٩ یناگدوب » ]»

ـ  ای ینکیم ، کش  یزیچ  هب  یتقو  دراپسیم . وا  هب  ار  دوخ  یاج  هنامیرک  دوشیم و  هفسلف  یاریذپ  رعش  نیا  رد  نافرع 
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یریوصت زا  یلاخ  رتفد  نیا  زا  یرعش  چیه  متفگ ، هک  نانچ  یتسه . سپ  ینکیم ، مزلُم  یزیچ  هب  ار  دوخ  رعاش ـ معزهب 

زنظ �نوگ  زا  زین  تردنهب  یفسلف و  عون  زا  هاگ  یسح و  عون  زا  هاگ  اههتکن  اهریوصت و  تسین . قیقد  یاهتکن  ای 

: ییوگب ات  یشابهدرک  سح  دیاب  دنتسه .

یتقو

مامارخیم ربا  اب 

، داب رد 

ماناشطع تشد  یایؤر 

. باتفآ باوخ  رد 

[١٧ یناگدوب » ]»

: ای

یتقو

نارتخا لیخ  اب 

نامدهدیپس �ساک  رد 

، موشیم بآ 

منکیم ساسحا 

رگید

. متسین کیرات 

[٢۵ یناگدوب » ]»

: ییوگب ات  یشابهدیشیدنا  دیاب  و 

مدآ

ددنبن دوخ  مشچ  ات 

دنکیمن رواب 

تسوا ِریغ  هچنآیب 
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. تسین یسک 

*

اما

مدآ ایآ 

تسوا ِریغ  هچنآ  اب 

؟ تسه یسک 

[٢۴ یناگدوب » ]»

: ییوگب ات  یشابهتسیرگن  شیوخ  نامرح  رب  هنادنر  یزنط  اب  دیاب  زین  و 

زور کی 

؛ مدز ولج  دوخ  زا  یگدنز  هارهمین  رد 

الاح

تسیرید

: هار هب  ماهدناماو 

. شیوخ ِراظتنا  رد 

[٣۴ یناگدوب » ]»

رد ینکیم  وزرآ  دنکیم . جیگ  ار  هدنناوخ  هک  دوشیم  سوملم  نانچ  لومعم و  نانچ  هداس ، نانچ  تریوصت  یهاگ  و 

هک ییابیز ، هچره  زا  رتابیز  تمالس و  زا  راشرس  توارطاب ؛ یشاب  یکدوک  ینک . اشامت  ار  هنحص  تیعقاو ،

: دربیم تذل  یتسه  زا  هناموصعم 

مشابن دوخ  یتقو 

….

دسیلیم دراد  هک  ماکدوک  نآ 

. ار شدوخ  لیچوبرچ  تشگنا 

[۴۶ یناگدوب » ]»
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

شاغارس هب  ناوتیم  فلتخم  تالاح  رد  دوشهدناوخ . دیاب  اهراب  اما  مجحمک ، تسا و  کچوک  ترتفد  زیزع ، تسود 

رادروخرب مزال  ماجسنا  زا  مالک  درادن . وشح  دنار . نابز  رب  یاجیاج  درپس و  رطاخ  هب  ناوتیم  ار  اهرعش  تفر .

هار نآ  رب  یونعم  یظفل و  داریا  دشاب ، نمشد  ای  تسود  فک  رد  هک  ملق  ره  اب  یرگنب و  نآ  رب  هک  دید  ره  اب  تسا .

اب اههژاو ، تیهام  اهنوکس و  تاکرح و  زا  یشان  یقیسوم  ظاحلهب  بلاق ، یتخاونکی  نیع  رد  اهرعش ، نزو  درادن .

. دوشیم راگزاس  رعش  تاذ 

رایسب یزاغآ  هک  یداد  ناشن  هزات  یا  « همشچ ، » میوگب رتهب  ای ، هزات  یرنه  یدرک و  مریگلفاغ  میوگب  دیاب  نایاپ  رد 

هار و نیا  �مادا  رد  و ، راقنم ! رّکش ز  تیلاخ  ادابم  میوگیم : مریگیم و  ددم  ظفاح  زا  رگید  راب  تسا . ریگمشچ 

. تسیلاف کرابم  هک  نادرگم  ریخ  تتین  نآ ، رگید  یاهدرگش 

نوتسمز دموارس  - ناراکباتفآ
دادرخ ١٣٨٩ یربنق -  دیجم 

متشه یهمان 

ناتسرامیت زا  یئاه  همان  یرس  زا 

نونج و سنج  زا  قشع “  ” هک دنالوقلاقفتم  دننادیم ،  ار  زیچ  همه  هک  ییاهنآ  هصالخ  نیققحم ، !؟ ناسانشراک ، !؟

بلطم لک  نم  رظن  زا  هک  میرذگب  نیا  زا  تسا .  یگدنزاس  لقع و  یهلوقم  زا  یتسود “  ” ضوع رد  و  یرگناریو ، 

قشاع درف  تینالقع  هتبلا  تسا ،  لقع  نیع  مه  نآ  هزات  هک  مینک  ریبعت  یرگید  زیچ  ار  نونج  هک  نیا  رگم  تسا ،  ترچ 

.

“ قشع  ” هک دش  زاغآ  ینامز  ینامرد  هرواشم  ینامرد و  کوش  ندش و  یرتسب  هب  زاین  نونج و  نم  دوخ  دروم  رد  یلو 

 . دش گنریب  دعب  گنرمک و  ادتبا 
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یهاگن اههرجنپ  زا  یکی  زا  مدرک  سوه  راب  نیلوا  یارب  مدمآ ،  نوریب  ماتخت  زا  هک  یتقو  ارچ  منادیمن  حبص  زورما 

ِتمس نآ  نوریب ،  نیگنس .  تسا و  میخض  گنرهریت و  هدرپ  مدز .  رانک  یمک  ار  هدرپ  مزادنیب .  نوریب  ملاس  ِیایند  هب 

 . دندوب هدنابسچ  نآ  یاههشیش  رب  ییاهرتسوپ  طقف  شورف  یارب  ییاهالاک  یاج  هب  دوب و  یلاخ  هک  دوب  یاهزاغم  نابایخ 

 : دوب نم  ِسَردید  رد  نآ  یور  یهتشون  زا  یتمسق  اهنت  هک  دندوب  هدیشک  شردرَس  رب  مه  یاهچراپ  ِگرزب  دراکالپ  کی 

 . . . « اختنا ِداتس  » 

دندرکیم عیزوت  نارباع  نایم  ار  یکچوک  یاهذغاک  هک  دندوب  هدش  عمج  رسپ  رتخد و  ناوج ،  یدایز  دادعت  هزاغم  ِلباقم 

هب ارم  لاح  هک  یزبس  گنر  دندوب .  هتسب  ناشیاهتسد  ِچم  و  ناشهلک ،  رس و  رب  یگنر  زبس  یاههچراپ  ناناوج  . 

رگید یناتسرامیت  ناگهناوید  هب  رتشیب  نم  رظن  هب  عضو  رس و  نآ  اب  یلو  دندوب  یژرنا  رپ  داش و  اهنآ  دزیم .  مه 

نآ زبس و  ِگنر  نآ  دیاش  هک  تشذگ  مانهذ  زا  هظحل  کی  دنشاب .  هدمآ  نابایخ  هب  یروخاوه  یارب  هک  دنتسنامیم 

دش مامت  نم  اب  شراک  دمآ و  هدازیلع  مناخ  یتقو  دشاب .  رگید  ِناتسرامیت  نامه  ِنارامیب  مرف  ِسابل  هب  طوبرم  اههچراپ 

زا یکی  یارب  دناهدز ،  یتاباختنا  داتس  اجنیا  تفگ « :  تسا .  ربخ  هچ  نوریب  هک  مدیسرپ  وا  زا  دورب ،  تساوخیم  و 

 . تفر و  یروهمج »  تسایر  یاهدزمان 

امتح مه  ناناوج  نآ  و  یزاببش .  همیخ  هیبش  یزیچ  ای  دوب  هکساملاب  سپ  تفر .  نیب  زا  مایواکجنک  سح  مامت 

 . تشادن نم  هب  یطبر  چیه  اهنیا  دندوب .  شیامن  نیمه  ِناگهدروخیزاب  ای  نارگیزاب 

هب و  دنتشادن ،  دوجو  رگید  هک  مدیشیدنا  یناسک  ای  اهزیچ  نآ  یهمه  هب  مدیشک و  زارد  ماتخت  یور  هرابود 

تمدق هب  یهاگشیاز  چیه  تمدق  دنشاب .  یدبا  هک  راگنا  دندرکیم .  ادیپ  یرتگنر  رپ  دوجو  زور  ره  هک  ییاهناتسروگ 

تابث اهنآ  دناهدوب .  اهناتسروگ  دشاب ،  هتشاد  دوجو  یهاگشیاز  هکنآ  زا  شیپ  رایسب  امتح  دسریمن .  یناتسروگ  چیه 

 . اههدرم روطنیمه  و  دنایندنام .  دنراد و 

رد میرف  هب  میرف  اهدای ،  اهریوصت ،  اهگنر ،  اهادص ،  اهوب ،  نآ  یهمه  هرابکی  هب  منکیم  رکف  اههدرم  هب  یتقو 

یلو مباوخب  مهاوخیم  تسا .  هدرک  بلس  ار  ماشمارآ  هرجنپ  تشپ  ِداتس  نیا  اما  دنریگیم .  لکش  هرابود  مرطاخ 

 . راگنا منکیم “ ضیوعت  هدرُگ  دوخ  ِروگ  رد “ مخرچیم و  ولهپنآ  هب  ولهپنیا  زا  مناوتیمن . 

نشور اب  ناهگان  دراد .  امتح  دراد ،  یلو  لقع .  نونج و  هب  ای  یتسود .  هب  ای  دراد .  قشع  هب  یطبرهچ  همهنیا  اما 

زاب مایاهمشچ  مرپیم .  اج  زا  راجنهان  ییادص  ندینش  اب  نم  و  دیآیمرد .  هزرل  هب  ماقاتا  راگنا  ییاهوگدنلب  ندش 
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وسرت و ِدورس  کی  راگنا .  تسا  هدش  فیرحت  دورس  کی  دنونشیم .  مه  نم  یهدارا  نودب  مایاهشوگ  تسا و 

؟ مونشیم هچ  دنزاسیم .  نکمم  ریغ  ار  ندیباوخ  رگید  هک  دنوشیم  ریزارس  ماقاتا  لخاد  هب  یتاملک  اما  راکهظفاحم . 

؟ یتارج هچ  اب  و  دناوخیم ؟ هک  تسا  کقلد  مادک  نیا  دنراد ؟ مدنخشیر  دصق  یناسک  ای  یسک  راگنا  دوشیمن ؟ مرواب 

 “ نوزیرگ دش  بش  دموا و  زاب  دیشروخ  خرس  ِلگ  نوراهب ،  هتفکش  نوتسمز ،  دموارس  “ 

ماتخت یور  خیس  دشاب ،  هتفر  شیپ  مزغم  ات  هک  دنشاب  هدرک  ورف  ماندب  نورد  هب  تحتام  زا  ار  ینیشتآ  یهلیم  هک  راگنا 

ینامرد یحرط  نیا  دیاش  مشیدنایم  یاهظحل  تسین .  یندرک  رواب  یرایعم  چیه  اب  تسین .  یندرک  رواب  هن ،  منیشنیم . 

 . ماکشزپ راکتبا  دشاب و 

رگا تسا .  هتشذگ  لاس  دنچ  رگم  تسا .  داتس  کی  زا  یتمسق  هک  اجنامه  تسا .  هرجنپ  نامه  ِتشپ  ادص  هن ،  یلو 

 . متسین یشومارف  هب  رداق  نم  ارچ  سپ  دناهدرک  شومارف  همه 

 . دید مهاوخ  هچ  تشپ  نآ  مسرتیم .  مرادن .  ار  هدرپ  ندز  رانک  تارج  موریم .  هرجنپ  تشپ  هب  نازرل  یاهاپ  اب  هرابود 

؟ ار دمحا  جریا و  دناهتسب !؟ زبس  دنبچم  هک  ار  ناگژم  رذآ و 

تسا رتهب  تاقوا  رتشیب  هن ،  اهتقو ،  یضعب  دیدرت .  رد  ماهدنام ،  هرجنپ  تشپ  روطنیمه  تسا .  نکممریغ  هن 

الاح اما  تقویب .  تقو و  ماهدرک ،  ار  راک  نیا  مرمع  مامت  رد  نم  یلو  درادن .  یموزل  الصا  دنوشن .  هدز  رانک  اههدرپ 

 . مرادن ار  شاتعاجش  رگید  شیوخ .  تایح  ِفک  رد  ماقلطم ،  رفص  یهطقن  رد 

 : دناوخیم نانچمه  حیقو  یادص 

 . . .“ دنرادیب اههلال  دنرازهلال ،  اههوک  “ 

؟ دوب ابیز  ریذپانتشگرب .  یدنیارف  نوچمه  تسا  هدرک  لاغشا  ارم  نهذ  یهمه  رذآ ، 

 . هرآ  : ـ

؟ مدوب شاقشاع 

 . هن  : ـ

؟ شامتخانشیم کیدزن  زا 

 . هن  : ـ

؟ شامدوب هدید  زور  نآ  زا  لبق 
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 . هن  : ـ

؟ شامدیدن ارچ  اما  تسا .  هدوب  نم  یمدق  دنچ  رد  راجفنا  زا  شیپ  یاهظحل  ات  هک  منادیم  یلو  شامدیدن  مه  زور  نآ  یتح 

رصقم ار  دوخ  هراومه  ارجام  نیا  رد  ارچ  و  مدید .  ار  وا  یهرهچ  زا  دیپس  هایس و  یسکع  هک  دوب  زور  نآ  یادرف  هزات 

هدوب نم  هارمه  مایگدنز  تاظحل  مامت  رد  هشیمه  یلو  ماهدرکن ،  وگزاب  یسک  یارب  زگره  ار  زور  نآ  ناتساد  ماهتسناد ؟

راکهانگ ار  دوخ  هشیمه  نوچ  ماهدرک .  فیرحت  هاگ  ماهدرک و  فیرعت  دوخ  یارب  اهراب  اهراب و  ار  ارجام  نآ  تسا و 

؟ ارچ اما  دزادنایم .  اپ  زا  ارم  نادجو  باذع  سح  منکیم و  سح 

رورم دوخ  نهذ  رد  یاهنوگ  هب  ار  ارجام  هشیمه  اما  متشاد .  لاس  هدزناپ  طقف  مه  نم  تشاد ،  لاس  هدزناش  طقف  رذآ  رگا 

هک یاهداتفااج  درم  دنک .  یریگولج  یاهعجاف  عوقو  زا  تسا  هتسناوتیم  هک  ماهدوب  یاهداتفااج  درم  نم  راگنا  هک  ماهدرک 

تسا نینچنیا  دهد .  ماجنا  یراک  دناوتب  ای  دوش  هجوتم  وا  یتح  هکنآیب  دوشیم  هتشک  شایمدق  دنچ  رد  یناوجون  رتخد 

 . نم یارب  هلاس  یس  یاهسوباک  زا  یکی  هب  دوشیم  لیدبت  رذآ “ هک “ 

هرهلد دوب .  نشور  یباتفآ و  زیچهمه  هعجاف ،  زا  لبق  ای  ارجام  زا  لبق  تعاس  دنچ  ات  تسرد  میدوب .  داش  ام  زور  نآ 

 . دشاب کیدزن  ردقنآ  هعجاف  هک  میدرکیمن  روصت  زگره  اهتسدرود و  رد  نهذ ،  سپ  رد  اما  دوب 

 . مهاوخیم ار  مرواشم  نم  دنکیم .  هفالک  ارم  دسریم و  شوگ  هب  نانچمه  زبس  یاهدنبچم  ِنوتسمز “ دموارس   ” یادص

نالا مراد  تسود  منک .  انمتسا  مهاوخیمن  مرازیب .  ماهتسخ ،  اههمان  نیا  زا  رگید  مهاوخیم .  ار  وت  یاهتسد  نم 

ِزور نآ  رد  هک  یرذآ  رذآ ،  هک  یمهفیم  یمهفیم .  امتح  وت  ینیبب .  ار  مایاهکشا  یشاب و  هتسشن  مایورهبور 

ارم وت  طقف  تسین .  نم  رامیب  نهذ  یهتخاس  دوب ،  هداد  رس  ار  نوتسمز “ دموارس   ” دورس هناشوخرس  یباتفآ ،  ِنشور 

سردوز تقویب و  ینازخ  رد  هک  ار  هناکدوک  یاهتروص  نآ  یهمه  ار ،  اههچب  نآ  یهیقب  و  ار ،  رذآ  ینکیم و  رواب 

؟ دنادیم هک  رفن ؟ رازه  دنچ  دندوب ؟ رفن  دنچ  دندش .  رَپرَپ 

 ، دندوب هدش  هدناپچ  نآ  رد  درگاش  رفن  لهچ  ای  یس  هک  میتشاد  یکچوک  سالک  راگنا .  مدوب  ناتسریبد  لوا  لاس  نم 

اههرهچ ِکتکت  اما  دناهتفر  مرطاخ  زا  اهمان  مظنم .  فیدر  هس  رد  زارد .  ِیبوچ  یاهتکمین  یور  رب  اهزیم و  تشپ 

هامدادرخ ای  تشهبیدرا  تساهنآ .  زا  هتشابنا  مایاهسوباک  هک  ییاههرهچ  متشادن .  شاک  یا  مراد و  مانامشچ  لباقم  ار 

 . دوب هدنامن  یلیصحت  لاس  نایاپ  هب  یزیچ  دوب و 

تشپ قاتا و  نیا  زا  نوریب  هک  ار  هچنآ  مهاوخیمن  هدمآرد .  وناز  هب  هتسکش ،  مهرد  ماهدنام .  هرجنپ  تشپ  روطنیمه 
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 .“ تسام یاههشیدنا  لصاح  ام  تایبرجت   : ” دیوگیم یه “ سیئول   ” مناخ منک .  رواب  تسا  نداتفا  قافتا  لاح  رد  اههرجنپ 

مه نامدلوت  هبرجت  لماش  یتح  نیا  هک  تسا  بلاج  مینیرفآیم .  ار  دوخ  یاههبرجت  نامتاینهذ  نامراکفا و  اب  ام  ینعی 

! مینکیم باختنا  ار  نامنیدلاو  نامدوخ  ام ،  زا  کیره  رگید  ترابع  هب  دوشیم . 

سپ منزیم ،  مقر  ار  نآ  یاهدادیور  نوریب و  یایند  دوخ  نهذ  اب  هک  مشاب  نم  نیا  دشاب و  یه “ سیئول   ” مناخ اب  قح  رگا 

 . متسه هرجنپ  نیا  تشپ  تاقافتا  ببسم  هک  نم  رب  یدبا  نیرفن 

ام هب  نرب “ کیرا   ” رتکد ینامرد .  یزاب  ینعی  شقن .  یافیا  ینعی  یزاب ،  دنربیم .  یزاب “  ” یارب ار  ام  یهاگ  اجنیا 

وا تسا .  فلتخم  یاهیزاب  رد  ندرک  تکرش  یعون ،  هب  یگدنز  مینک .  یزاب  تسرد  ار  نامیاهشقن  دیاب  هک  دیوگیم 

 . میوش نامرد  میریگب و  دای  ار  ندرک  یزاب  تسرد  یهوحن  ات  تسا  هداد  بیترت  ییاهیزاب  ام  یارب 

نوچ ینکیمن  یزاب  تسرد  ار  تاشقن  وت  دیوگیم :  نم  هب  نرب “ کیرا   ” رتکد منک .  یزاب  تسرد  مناوتیمن  نم  یلو 

 . ینادیم لبق  زا  ار  ام  بناج  زا  هدش  هداد  بیترت  یاهیزاب 

قافتا دیاب  اهیزاب  یط  رد  هچنآ  زا  ماهدناوخ و  شیپ  اهلاس  ار  شانادرگاش  وا  یاهباتک  نم  نوچ  دیوگیم  تسرد 

هب مهاوخیمن  نم  الصا  دنام .  مهاوخ  یقاب  رامیب  رمع  مامت  سپ  منک  یزاب  تسرد  مناوتیمن  نم  مربخاب .  شیپ  زا  دتفیب 

رورغم و “ ، ” رَمرَم ِگنس  “ ، ” راوید  : ” دنهدیم کبدیف  نم  هب  اهنآ  موش .  نامرد  مهاوخیمن  مهدب .  نت  اهیزاب  نیا 

زج یزیچ  ناتیاهکبدیف  هک  دنچره  دیهدب .  کبدیف  نم  هب  یرآ  ریذپان . “ فاطعنا  “ ، ” کشخ تخس و  “ ، ” هاوخدوخ

تواضق اب  یسک  یهرابرد  نداد  کبدیف  هک  دهدیم  حیضوت  نم  یارب  نرب “ کیرا   ” رتکد دشابن .  ازسان  یرویرد و 

یزاب تسرد  نم  هک  تسا  نیا  شرخآ  فرح  اما  دهدب .  یرادلد  نم  هب  دهاوخیم  یروطنیا  تسا .  توافتم  وا  ندرک 

 . درک مهاوخن  ماهدرکن و  راتفر  دعاوق  قبط  هاگچیه  نم  یلو  منادیم .  لبق  زا  ار  یزاب  دعاوق  نوچ  متسین ،  دلب  ار  ندرک 

متسه و اجنیا  هک  تسا  نیمه  یارب  مزیریم .  مهرد  ار  یزاب  دعاوق  نم  نیمه .  طقف  منک ،  شومارف  مناوتیمن  نم 

 . مشاب دیاب  مه  الاح  الاح  ارهاظ 

شدرگ رد  دوخ  رادم  رب  اقیقد  نیمز  دناتکرح . رد  دوخ  ردقم  ریسم  رد  تسرد  یگهمه  اضف ،  رد  ناشکهک  درایلیمدص 

 . تسا نیمه  الامتحا  مایگتشگمگ  ینادرگرس و  تلع  ماشخرچ و  رد  همهنیا  فالخ  هک  مانم  طقف  نیا  تسا .  تکرح  و 

 . مناوتیمن نم  دنک و  شومارف  دناوتیم  ناهج  هک  ارچ  دباییم  همادا  دوخ  حیحص  لاور  رب  زیچهمه  نوریب  ِناهج  رد 

نیا تشپ  ملاس  یایند  ماهناوید .  نم  مرامیب .  نم  مراد .  نم  درادن و  نادجو  باذع  هانگ و  ساسحا  ناهج  هک  ارچ 
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اب ناگژم و . . .  جریا و  رذآ و  زا  غراف  دنروآیمن و  دای  هب  ار  زیچچیه  شایاهمدآ  هک  اجنامه  تساههرجنپ . 

نیا مایعیبطریغ .  هک  مانم  نیا  دنایعیبط ،  اهنآ  دناهدادرس .  نوتسمز “ دموارس   ” دورس ناشینجل  زبس  یاهدنبتسد 

نآ ریواصت  هدروخهرگ .  تخمز  بانط  همهنآ  ریواصت  دنکیمن .  مایاهر  رذآ  دیفس  هایس و  ریوصت  هک  مانم 

رگا یتاباختنا و  داتس  یولبات  نآ  رگا  نوریب ،  یایند  رگا  هک  میوگب  یه “ سیئول   ” مناخ هب  دیاب  هناکدوک .  یاهتروص 

ارم گنرد  یاهظحلیب  دیاب  نم .  نهذ  هب  دز  دنگ  دیاب  تسا ،  نم  نهذ  یهتخاس  همه  همه و  هدش ،  فیرحت  دورس  نیا 

 . درک دوبان 

هک هزادناره  تسین .  حیحص  اهنیا  زا  کیچیه  هک  یمهفب  یناوتیم  ینادیم و  وت  اهنت  ماهناگی ،  زیزع و  رواشم  یلو 

 . دشاب سکعرب  الماک  دناوتیم  هکلب  تسین .  نم  نهذ  یهتخاس  نوریب  یایند  مه  زاب  مشاب  رامیب  نم 

یهناخدور و  کچوک .  یلیخ  ِنادیم  کی  کیدزن  هدزگنز ،  هدیسوپ و  یناوریش  فقس  اب  دوب  یمیدق  یلیخ  یامنیس  کی 

مه هب  ار  هناخدور  یوس  ود  یخیرات ،  یلپ  کیراب ،  یمیدق و  یلپ  اهنت  تشذگیم .  نآ  رانک  زا  ناشورخ  هک  یبآ  رپ 

 . دزیم جوم  تیعمج  لپ  یوس  ود  میدیسر  هک  ام  درکیم .  لصو 

یدابآاجکان هب  هک  یکاخ  یهداج  کی  زج  دوبن  چیه  وسنآ  میدوب و  رهش ،  تمس  لپ ،  یوس  نیا  ام ،  نادیم و  امنیس و 

زاورپ زاب  و  دندوب .  هتفرگ  رگنس  نآ  یور  رب  لپ  یوس  نآ  ِناناوج  هک  دنلب  نادنچ  هن  یهپت  کی  دشیم و  متخ  راگنا 

 . . . دابهدنز رب . . .  گرم  ِدایرف  راعش و  باترپ  دوب و  رجآ  گنس و 

هبش یماظن و  یاهورین  طسوت  لپ  الاح  میدوب و  هدیسر  رید  نوچ  میدوبن  یلو  میدوبیم  لپ  یوس  نآ  دیاب  عقاو  رد  ام 

یارب هک  دندوب  هتفرگ  رارق  یعضوم  رد  ضرتعم  ناناوج  تشادن .  دوجو  مه  یرگید  هار  دوب و  هدش  هتسب  یماظن 

 . تسد نییاپ  رد  بوکرس  یاهورین  دندوب و  عافترا  رد  اهنآ  دیسریم .  رظن  هب  رترب  راب  نیتسخن 

ربخ ارجام  نایاپ  زا  دندوب ،  هدناشک  لپ  یوس  نآ  هب  ار  ام  یاهیسالکمه  ناناوج و  هک  اهنآ  هن  ام و  هن  سکچیه ،  یلو 

دندرکیم و روبع  لپ  نامه  یور  زا  دیاب  راچان  هب  و  هن ؟ ای  دنتشگیمرب  رهش  هب  دیاب  اههچب  نآ  رخآ  تسد  تشادن . 

اهنآ و روبع  یارب  دندوب ،  هدرک  لاغشا  ار  هناخدور  ریسم  مامت  یتح  لپ و  روداترود  هک  بوکرس  یاهورین  املسم 

اهر ارم  مد  کی  هک  تسا  رگید  یاهلپ  لپ و  نیمه  ِسوباک  دندرکیمن .  زاب  هداج  هسردم  یاهسالک  هب  ناشنتشگرب 

ینامیم جاو  جاه و  ناهگان  ناشهنایم  رد  زور  کی  هرخالاب  هک  ییاهلپ  لپ .  یوسنآ  لپ و  یوسنیا  یهغدغد  دنکیمن .

 . نآ یوس  ود  ره  یچوپ  زا  تفگش  رد 
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سرادم یهار  اهلپ  یهغدغد  زا  غراف  ایند  ناکدوک  مامت  یرگید  زور  ره  لثم  زور ،  نآ  یادرف  هک  دوب  نینچنیا  و 

ات هک  یسالک  نامه  دوب ،  یلاخ  سالک  هک  میدید  دوخ  روابان  نامشچ  اب  یلو  میتفر  دوخ  ناتسریبد  هب  مه  ام  دندش .  دوخ 

بایغ روضح و  هب  یزاین  یتح  رگید  دنتفریم .  الاب  رگیدکی  یهلک  رس و  زا  نآ  رد  کدوک  یس  زا  شیب  لبق  زور 

ِملاس یعقاو و  یایند  زا  ارم  هشیمه  یارب  دش و  عورش  زور  نامه  زا  لپ  سوباک  دیاش  دوبن .  مه  هزور  ره  یاهندرک 

 . تخاس ادج  مدوخ  زا  جراخ 

وحم یگدنز .  ِرتالاب  یاهسالک  هب  هن  سالک و  نآ  هب  هن  دنتشگنرب  زگره  رگید  اههچب  نآ  ینادیم ،  مزیزع  رواشم 

یاههرهچ هرجنپ  تشپ  یهدش  فیرحت  دورس  نیا  الاح  و  دناهتشادن .  دوجو  زگره  راگنا  هک  نانچنآ  دندش  تسین  دندش . 

نآ دای  ار ،  هدرم  همهنیا  یهرطاخ  دای و  دنکیم .  هدنز  ماهتسخ  ناگدید  لباقم  رد  رگید  راب  ار  اهنآ  کتکت  یهناکدوک 

 . دنوش شوماخ  دعب  دنفاکشب و  ار  تملظ  نیکرچ  لد  ینآ  یارب  ات  دنتفاین  تصرف  یتح  هک  سردوز  باهش  همه 

دوز و رایسب  هک  مایاهیسالکمه  نم و  زا  رتیعقاو  دوب ،  رتیعقاو  نوچ  دیاش  دنام ،  یقاب  هک  دوب  یشوماخ  بش و 

لحمیب یناسورخ  هجوج  نوچ  و  میراکب ، “ باتفآ   ” میتساوخیم هناهلبا  میدوب و  هداد  رس  ار  یگدنز  دورس  هدزباتش 

“ . نوتسمز دموارس   : ” میدوب هدناوخ 

 .“ دوبن ناشزاوآ  رد  یناشن  چیه  ار  ناکهرجنز  نیا  سردوز  گرم   ” هک نک  رواب  اما 

یوتپ نامه  ریز  هب  مایکدوک ،  رتسب  هب  هکلب  ناتسرامیت  درس  تخت  نیا  هن  مدرگرب ،  ماتخت  هب  متسناوتیم  شاکیا 

یوا  ” نم مهاوخیم .  ار  مرواشم  نم  میاین .  نوریب  زگره  رگید  منک و  شومارف  ار  زیچهمه  هلصوهلصو ،  یهنهک 

یاههرهچ نآ  یهمه  مهاوخیم .  ار  ماهتفر  تسد  زا  نارای  یمامت  نم  مهاوخیم .  ار  مود “ یوا   ” نم مهاوخیم .  ار  لوا “

اهراوید و نیا  رس  رب  مهاوخیم  منک .  انمتسا “  ” مهاوخیمن رگید  دوخ .  شوغآ  رد  دوخ ،  رانک  رد  ار ،  هناکدوک 

کی ماهدش ،  مهوت  راچد  راگنا  دشاپیم .  مه  زا  دزیریم و  ورف  مافارطا  رد  زیچهمه  راگنا  مشکب .  دایرف  اههرجنپ 

هتخاس و زیچهمه  ایآ  مروآیم ؟ دای  هب  نم  طقف  ارچ  دراد ؟ تیعقاو  نم  فارطا  ناهج  ایآ  یتسیلآهدیا .  ِبان  مهوت 

؟ دوب هتشون  هچ  شایتنعل  باتک  رد  یه “ سیئول   ” مناخ نیا  تسین ؟ نم  رامیب  نهذ  یهتخادرپ 

دیاش هچنآ  زا  یاهدید ،  دیاش  هچنآ  زا  ات  رفن ،  کی  یتح  تسین ،  سکچیه  وت  فارطا  اهگنسرف  ات  هک  یماگنه 

؟ ینکیمن کش  زیچهمه  تیعقاو  رد  تقونآ  ایآ  ینیشنب  وگتفگ  هب  وا  اب  یاهدیمهف ،  دیاش  هچنآ  زا  یاهدناوخ ، 

 . . . رمع رخآ  ات  انمتسا  انمتسا .  عینش  لمع  نم و  دنامیم  طقف  سپ 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

ناتسبات ٨٨

داتسا گوس  رد 
دادرخ ١٣٨٩ هداز -  نیعم  گنشوه 

افش نیدلا  عاجش  داتسا  مردقنارگ  داتسا  گوس  رد 

ناریا ینونک  رصع  یرگنشور  تکرح  ردپ  افش ، نیدلا  عاجش  داتسا 

تسویپ یگنادواج  هب  دنَِک و  رب  ناهج  زا  تخر 

، ناریا �نازرف  رگشهوژپ  سانشرس ، مجرتم  رادمان ، بیدا  افش ، نیدلا  عاجش  داتسا 

ناریا خیرات  راودا  نیرتکیرات  زا  یکی  رد  هک  یعاجش  �نازرف  دوب . نامروشک  ینونک  رصع  یرگنشور  تکرح  ردپ 

هک یناشیدنا  کیرات  اب  ار  یا  هدرتسگ  دربن  ناریا ، دنمهوکش  گنهرف  رب  هیکت  اب  تخورفا و  رب  ار  یزرودرخ  لعشم 

. درک زاغآ  دنا  هتفرگ  تسد  هب  ار  ام  تلم  روشک و  تشونرس 

تایبدا گنهرف و  هب  تمدخ  فرص  ار  دوخ  تمه  ناوت و  مامت  لاس ١٣۵٧  هام  نمهب  زا  شیپ  ات  افش  نیدلا  عاجش 

اب نامنیمزرس ، خیرات  هب  ییانشآ  یشیدنا و  رود  اب  دش ، اپرب  ناریا  رد  یبهذم  تموکح  هک  مه  ینامز  درک . ناریا 

�دنیآ دیمان . ناریا » نادنزرف  همه  هب  هداشگرس  یا  همان  ار « نآ  هک  تشونرس » هار  راهچ  رد  ناریا  باتک « نتشون 

ناریا رب  مکاح  تافارخ  لهج و  تموکح  اب  ییورایور  هب  دیشک و  ریوصت  هب  ار  ناریا  تلم  روشک و  کیرات 

. تسشنن اپ  زا  داتفا ، یرامیب  رتسب  هب  هک  دوخ  رمع  یاهزور  نیرخآ  ات  هار  نیا  رد  و  تساخرب .

نیا �دنهد  ناشن  هدرک ، دوخ  نانهیم  مه  ناغمرا  هتشذگ  لاس  یس  لوط  رد  ام  �تفر  تسد  زا  داتسا  هک  یدنمشزرا  راثآ 

هب تافارخ  لهج و  اب  یگدرتسگ  تعسو و  نیا  هب  یا  هنازرف  رتمک  ناریا  هلاس  خیرات ١۴٠٠  لوط  رد  هک  تسا  تیعقاو 

هب یسابع  ینید  تموکح  رادتقا  جوا  رد  شیپ  لاس  تسیود  رازه و  زا  شیب  هک  یا  هزرابم  تسا . هتخادرپ  هزرابم 
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هب یسابع  ینید  تموکح  رادتقا  جوا  رد  شیپ  لاس  تسیود  رازه و  زا  شیب  هک  یا  هزرابم  تسا . هتخادرپ  هزرابم 

ینید تموکح  �طلس  اب  ام  نارود  رد  دیدرگ و  زاغآ  عفقم ) نبا   ) هیوداد رسپ  هبزور  ناریا  خیرات  درمگرزب  تمه 

ادیپ همادا  رتشیب  تعسو  تدش و  اب  شنارکفمه  افش و  نیدلا  عاجش  ناریا ، رگید  درمگرزب  تمه  هب  یمالسا  یروهمج 

. درک

زا شیپ  راثآ  ندنادرگرب  اب  نایسابع ، ینید  تموکح  رادتقا  جوا  رد  هیدواد  رسپ  هبزور  هک  نیا  راگزور  بیاجع  زا 

رگلاغشا تموکح  اب  ار  دوخ  هزرابم  یناریا ، یاه  هشیدنا  گنهرف و  یردقنارگ  ندنایامن  و  برع ، نابز  هب  ناریا  مالسا 

نادرگرب اب  افش  نیدلا  عاجش  اهدنوخآ ، ینید  تموکح  رادتقا  جوا  رد  زین  نامز  نیا  رد  درک و  زاغآ  دوخ  راگزور 

یاهدنوخآ تموکح  اب  هزرابم  هب  تفرگ و  هدهع  رب  ار  تکرح  نامه  یرادمچرپ  یسراف ، هب  مالسا  زا  سپ  یاه  هتشون 

. تخادرپ ناریا  زورما  رگلاغشا 

دص راهچ  رازه و  شور  هار و  دننادب ، ات  دوب  نیمزناریا  نادنزرف  هب  نداد  یهاگآ  تسخن  نآ ، زا  فده  هک  یا  هزرابم 

یناهج نیون  ندمت  رصع  رد  یدالیم و  موس  �رازه  رد  نانآ  �زورما  یگدنز  دنور  اب  بارعا  مالسا  شیپ  لاس 

نید یزاب و  نید  نامز  رگید  نامز ، هک  دنالوبقب  دنامهفب و  زین  یناریا  یاهدنوخآ  هب  هک  نیا  رگید  درادن . یراگزاس 

زین مدرم  نامیا  زا  یرادرب  هرهب  ینید و  یرادناکد  نارود  تسین . ییاطسو  نورق  ینید  یاه  تموکح  یرالاس و 

. تسا هدش  یرپس 

نتشون و یارب  اهدومنهر  ندوشگ و  یارب  اهزار  نتفگ ، یارب  اه  نخس  زونه  افش ، نیدلا  عاجش  داتسا  هک  ادرد ! غیرد و 

. دنک دوخ  نیمزرس  نادنزرف  ناغمرا  ار  شراب  رپ  رمع  یاه  هتخودنا  نیا  �مه  ات  تفاین  تصرف  هک  تشاد  ندنکارپ 

. تشاد یم  تسود  ار  اهنآ  دوخ ، ناج  ردق  هب  هک  ینیمزرس  نادنزرف 

هدنکارپ شنانهیم  مه  نایم  رد  هک  ار  یدنمدرخ  درخ و  یاهرذب  �رمث  ات  دنامن  و  تفر ! تسد  زا  زین  وا  هک  سوسفا !

. دشاب ینید  تموکح  �طلس  زا  دوخ  تلم  یدازآ  دهاش  و  دنیبب ، دوب 

یشومارف هب  تسا ، هدرک  دوخ  نیمزرس  مدرم  یهاگآ  یرادیب و  یارب  داتسا  هک  یا  هناتخسرس  یاه  شالت  کش  یب 

یرگنشور تکرح  رگزاغآ  هک  هیوداد  هبزور  ناریا ، خیرات  درمگرزب  دننام  زین  ار  وا  شنانهیم  مه  دش . دهاوخن  هدرپس 

. تشاذگ دنهاوخ  جرا  دوب ، مالسا  زا  سپ  ناریا 

ناگدنیآ دنام و  دهاوخ  هنادواج  یگرزب  هب  نامروشک  خیرات  رد  ناریا ، گنهرف  هب  افش  داتسا  تامدخ  دای  مان و  نیقی  هب 

ناوریپ نادرگاش و  نونکا  مه  زا  هکنانچ  درک . دنهاوخ  لابند  ار  داتسا  شور  هار و  وا ، زورما  نارکفمه  دننام  زین 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

. دننک یم  لابند  دوب ، هدرک  زاغآ  شنامزرمه  نارکفمه و  اب  یو  هک  ار  یتکرح  دنا و  هتفرگ  یپ  ار  شهار  وا  بتکم 

یوزرآ ات  دننارتسگب  ناریا  رساترس  هب  ار  ناریا  ییانشور  رصع  غارچ  غورف  ات  دنشوک  یم  دنراد و  دیما  هک  یناسک 

. دنزاس هدروآرب  تسا ، ینمیرها  لهج  رب  ییاروها  درخ  یکیرات و  رب  ییانشور  یزوریپ  هک  ار  ناریا  نادنمدرخ  �مه 

یس رد  هک  ییوناب  مینکن . افش  نیدولک  وناب  یو  نابرهم  رسمه  زا  یدای  هک  تسا  غیرد  ردقنارگ ، داتسا  نداد  تسد  زا  اب 

بیدا و رسمه  زا  �قالع  قشع و  اب  دوب و  وا  روای  رای و  هشیمه  داتسا ، تلوهک  یاهلاس  رد  هژیوب  هتشذگ  لاس 

. داب یمارگ  یوناب  نیا  هیده  افش  نیدلا  عاجش  داتسا  نادنمقالع  ناتسود و  �مه  ساپس  درک . یراتسرپ  دوخ  �نازرف 

هداز نیعم  گنشوه 

هام ١٣٨٩ نیدرورف  هینش ٢٨  سیراپ 

هاتوک هملاکم  کی 
دادرخ ١٣٨٩ یدنوامد -  لامک 

…“ متفای متفای  “ 

ینطو نتوین  یتفای  هچ  - 

…“ هرادن نم  نتوین و  هگید ، نتفای ِ  نتفای  “ 

؟  ار ورین  مادک  یتفای ؟ هچ  وت  … تفای ار  هبذاج  یورین  نتوین  رسپ ! - 

“ ؟  دنراد نیئاپ  یلیخ  نوخ  راشف  الاب  نوخ  راشف  یاجب  یا  هدع  هک  ینود  یم  “ 

. هکانرطخ الاب  نوخ  راشف  رتهب . هچ  - 
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نوخ راشف  زا  رتتخس  مه  شنامرد  نقافتا  هک  هلامرن ، زارتنیئاپ  مروظنم  … هکانرطخ مه  نیئاپ  نوخ  راشف  نم ، ردپ  “ 

 .“ تسالاب

؟  نوخ راشف  غارس  یتفر  وهکی  ارچ  یتفای ، یتفای ، هک  یدز  یم  دایرف  یتشاد  - 

. “ ما هتفای  ار  نیئاپ  نوخ  راشف  هنیزه ی  یب  رثوم و  نامرد  مه  نم  بخ  “ 

؟  هرادن نامرد  هگم  - 

“ تسا . یروف  شریثات  مه  تسا  یناجم  مه  ما  هتفای  نم  هچنآ  اما  هراد . ارچ  “ 

یا هتسشن  یا ، هدروخن  مه  ناکت  هکوت  یچ ؟ وت  … شرس یوت  دروخ  بیس  تسشن ، تخرد  ریز  ارحص ، تفر  نتوین  - 

… ینک یم  تیاس  نآ  تیاس  نیا  رتویپمک و  یاپ 

.!! “ غوبن ینعی  نیا  بخ  “ 

… روز یدرمز و  یراد  هچ  منیبب . وگب  ار  غوبن  نیا  لصاح  - 

داژن یدمحا  یاه  ینارنخس  ای  اه و  هبحاصم  زا  یکی  تسا  یفاک  دنا  باذع  رد  نیئاپ  نوخ  راشف  زا  هک  یئاهنآ  همه  “ 

. دنناوخب ار 

 . “ منک یم  نیمضت  نم  ار  نامرد  نیا  …. دنوش یم  نامرد  یندز  مهب  کلپ  اب 

… هکانرطخ یلیخ  هکنیا  یباسح  درم  - 

“ ؟ ارچ “ 

… هراد پوک  گنس  رطخ  … دیآ یم  هچ  دنراد  الاب  نوخ  راشف  هک  یئاهنآرس  هب  یناد  یم  - 
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دنناوخن دنراد  الاب  نوخ  راشف  هک  اهنآ  مینک  یم  مالعا  بخ  “ 

تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 
دادرخ ١٣٨٩ هداز -  رظان  هیفص 

داب رب  دور   یرس  یئاون   هب  نمچ   نیا  رد 

تسام لد  رد  هشیمه  ندورس  قوذ  هن  رگا 

همتروی تسا و  هدمآ  درد  هب  ماگل  ندیشک  راشف  زا  تناوزاب  و  ینک ، یم  ناشسبح  اما  یراد ، نخس  هنیس  کی  یتقو 

. دشاب ناقفخ  دناوت  یم  طقف  شهدزاب  یوش ، یم  عنام  ار  تاملک 

جاوما درب  دح  رد  اتح  ترب و  رود و  یاه  شوگ  یمامت  ینک . نایب  دیاب  هن  یناوت و  یم  هن  دوش و  یم  هن  اما  یناد ، یم 

تاراشا و ار ، وت  یرکف  نوتس  نوچ  و  دنهاوخ . یم  یضایر  تابثا  زیچ  ره  یارب  دنتسین . اونش  یدودعم “  زج  زین “ 

جارات زا  رتشیب  هک  یناد  یم  تسا و  هداد  لکش  دوهشم ، یاه  هکت  نامدیچ  هبرجت و  تتینهذ ، اهتشادرب و  مئالع و 

ترواب ینک  یم  هک  نایب  یلو  تسارجا ، تسد  رد  یراگدنام  اقب و  ماجسنا و  یلامیاپ  یارب  یرگید  یاه  همانرب  عفانم ،

لالدتسا ناشیارب  یناوت  یمن  وت  و  دننک . یمن  هجوت  ارجام  هنک  هب  تسا  حطس  رد  هک  هچنآ  تاحضاو و  هب  زج  دنرادن و 

. دوش یم  دراد  هک  دوش  یم  نآ  هنافساتم  یروایب   . یضایر 

دندش هدروآ  هک  یزور 

 “ دوش راومه  هار  ات  دندرک  یضار  ان  یصاع و  ار  مدرم  دنتشاد  هک  یدیلک  یدایا  کمک  هب  ناشندمآ  یارب  اهلاس  و  “ 

بعر دنتشک و  تواسق  اب  دنتفرگ و  نالوغم  نوچ  دنبنجب  دندمآ  مدرم  ات  دندوب و  ناور  ار  ناشسرد  لماک ، شزومآ  اب 

و دندیشک . خیس  هب  ار  یفلاخم  هدنبنج  ره  نتفرگ و  ار  اه  نآ  تشپ  یا  هنیمز  ره  رد  ناشناگدنروآ  و  دندرک … داجیا 

. دننک نک  هشیر  تواسق  اب  ات  دنداد  عالطا  اه  نآ  هب  هفطن  رد  ار  ینکرح  ره  حرط 
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ات و  میا . هداد  تسد  زا  ار  اه  خن  رس  میا و  هدرک  شیر  دنبرد  ار  دوخ  هشیر ، هب  لماک  هجوت  نتخادرپ و  یاجب  ام  الاح  و 

. دنراد شندروآ  رد  هب  انب  هک  یا  هشیر  دروخ  یم  نامتیوه  هشیر  هب  رگید  یا  هشیت  زور  ره  تسا  نینچ 

تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

قشع یمان  مان  هب 
دادرخ ١٣٨٩ هداز -  نسح  زان  ملع 

، ناشرهم زا  ساپس  اب  دشاب . هتشاد  یراکمه  هاگرذگ  اب  تسا  رارق  مجرتم  رعاش و  هدسیون ، هداز ، نسح  زان  ملع  مناخ 

یاهمان هب  ار  ناشیا  راک  ود  میئوگ و  یم  دمآ  شوخ  ناشیا  هب 

سفق فرطنآ  ناتساد ِ  - ١

تسا طخ  رخآ  اجنی  ا هدورس ِ   – ٢

میا هدرک  رشتنم  هرامش  نیا  رد 

دیونشب ناشدوخ  نابز  زا  تسا  رتهب  ار  وا  اب  هیلوا  یئانشآ 

قشع یمان  مان  هب 

لهچ درذگب , هک  مه  ناتسمز  هلچ  نیا  متسه . کرامناد  نکاس  ساملس و  ناتسرهش  دلوتم 

. درک مهاوخ  هبرجت  ار  راهب  جنپو 

هزیاج مراهچ  لاس  هک  یئاج  ات  درک . جک  ناتسریبد  هرود  رد  ار  مهار  تایبدا ، هب  ما  هقالع 

قوف کرامناد  رد  ما . هدناوخ  یسانشناور  یسودرف  هاگشناد  رد  مدرب . ار  یسیون  هلاقم 

. ما هدنارذگ  ار  یتیبرت  مولع  سناسیل 

قشع هک  یتقو  یشرافس و  یسورع  نامر  ود  راشتنا  دوب . ملوا  راک  ساملس ، ملق ، زاورپ  رشن  زا   ، ناتسربق زار  نامر 
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. دیسرن ییاج  هب  متیاکش  دش و  وغل  یشرافس  یسورع  مود  پاچ  زوجم  دوب . یشوخ  ربخ  لایناد  رشن  زا  دریم ، یم 

بوچراچ هب  هدراو  تاحارج  طرف  زا  دروخ , داشرا  یوس  زا  فذح  راب  ود  رد  مود  نامر  هک  یدایز  تامدص  تلعب 

. متسه شا  یسیونزاب  لاح  رد  هتبلا  دش . یفتنم  شنتفر  مود  پاچ  ریز  نامر ,

رتشیب هک  مدرک  پاچ  نادمه  رد  یناه  رشن  کمک  اب  ار  یکرامناد  نابز  زا  اگما  یزپشآ  مان  هب  یباتک  نیودت  همجرت و 

. تفرگ رارق  هیذغت  روما  نایوجشناد  لابقتسا  دروم 

. مدرگ یم  رشان  لابند  ما و  هدرک  مامت  ار  یسانشناور  یتیبرت و  مولع  رد  شدربراک  هفارز و  نابز  همجرت 

قشع نامر  دندش . رشتنم  زربلا  رشن  طسوت  نم  زا  نامب ، نم  اب  وزرآ  یاه  هشوخ  تخب و  هراتس  نامر  ود  لبق  لاس 

، ناریا رد  یمرتحم  هدنسیون  یراکمه  اب  دروخ   . یم  کاخ  دراد  داشرا  زیم  یور  زوجم  ذخا  یارب   ، هزات یاوه  ینعی 

. درک میهاوخ  مادقا  ردپ  مسا  هب  ینامر  پاچ  یارب  یدوزب 

دش و مالعا  هظحل  هقباسم  ناتساد  دص  وزج  مکناتساد  ود  متشاد . یهارمه  نوماریپ  هلجم  اب  یراختفا  روطبزین  ار  یتدم 

. تفرگ رارق  ریدقت  دروم 

. تفرگن هزیاج  یلو  دش  نارهط  یبدا  هزیاج  دزمان  یناتساد  تفرگ و  رارق  ریدقت  دروم  ناشاک  هراونشج  رد  یکناتساد 

یبدا هزیاج  هراونشج  زا  ناریا  یسیون  ناتساد  یامنهار  باتک  رد  هک  دش  مالعا  ییاه  ناتساد  وزج  موناخ  هویب  ناتساد 

. دیسر یم  پاچ  هب  دهشم  رد  ناریا 

elm4300@hotmail.com

ملعم زور  تبسانم  هب 
دادرخ ١٣٨٩ یماقم -  هراهب 

تموکح یاهورین  طسوت  تاباختنا ، زا  دعب  تاضارتعا  نایرج  رد  هک  ناکدوک  هسردم ی  ملعم  یماقم  هراهب ی  مناخ 
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ملعم زور  تبسانم  هب  تفرگ ، رارق  زواجت  دروم  جیسب  تقو  هدنامرف ی  بئاط  نیسح  یوس  زا  سپس  ریگتسد و 

تسا هتشون  هتشذگ ، وا  رب  یریگتسد  نامز  رد  هک  یتاقافتا  زا  یحرش 

هک دوب  نیا  شمرج  … دنلب راد  رس  تشگ  وا  زک  رای  نآ  تفگ  ظفاح  هک  دوب  دنلب  یا  هشیدنا  رد  هشیدنا و  یادنلب  رد 

نامتلود سیئر  هک  میا  هدیسر  یضیضح  نانوچ  هب  جوا  نیا  زا  لاس  اهدص  تشذگ  زا  سپ  لاح  درک . یم  ادیوه  رارسا 

، دنک یمن  دنلبرس  راد  رس  رب  اهنت  هن  ار  رارسا  ناگدنیوگ  دناوخ و  یم  هلاغزب  ار  نیفلاخم  دشاب –  درمتلود  دیاب  هک  – 

یقاب ندرک  دنلب  یارب  یرس  رگید  هک  دیالآ  یم  یغاد  هب  سوه  صرح و  نیگنن  یاه  همخد  اه و  هبادرس  جنک  رد  هک 

زا روبع  ندرک  دنلب  رس  یارب  الاح  تسا . هتسب  رب  تخر  مسج  نورد  زا  هک  ییوگ  ناج  اما  دنام ، یم  رس  دنام . یمن 

یم هک  مونش  یم  ار  منانطو  مه  یاهمایپ  یوس  همه  زا  تسا . مزال  بصعتم  هدیسوپ و  یگنهرف  گرتس  یاه  راوید 

هب ارم  هک  اما  دوب  شخب  حور  یاهمایپ  نیمه  تسا … ناسآ  شنتفگ  دوگ  نوریب  زا  یرآ ، نک ، دنلب  رس  هراهب  دنیوگ 

دولآ مهو  رارکت  هن  دیدج . ییادرف  یارب  دیدج و  فده  کی  اب  دیدج ، یگدنز  کی  هن ، میلبق  یگدنز  دنادرگ ، زاب  یگدنز 

تسا هدش  ریثکت  مدایرف  ردقنآ  مناد  یم  تسین ، زیزع  اهردقنآ  میارب  رگید  اما  ناج  بوکرس . دادبتسا و  ضیعبت و  اهنرق 

هدناسر میوزرآ  هب  دنریگب  رگا  مه  ار  مناج  مدرک ، گرم  یوزرآ  اهراب  تشذگ  هک  ییاه  هام  رد  دریذپ . یمن  یشوماخ  هک 

دایرف هرجنح  نارازه  زا  هک  ما  هدش  ییادص  هب  لیدبت  مریذپان ، تسکش  رگید  نم  هک  ارچ  میوگ  یم  میوگ ، یم  سپ  دنا ،

. مسیون یم  نیسح  زا  راپسب . رطاخ  هب  ار  مزاورپ  منهیم ، مه  دوش ، یم 

زیبماک هشیمه  ملیف  یچقاچاق  راکتیانج و  تیصخش  مان  یمالسا  یروهمج  یاهلایرس  اهملیف و  رد  هک  دیا  هدرک  تقد 

ًاحیجرت دمحم ، ای  یلع ، ای  تسا ، نیسح  هشیمه  هدنهد  تاجن  تبثم و  تیصخش  لباقم  رد  و  دیشمج ؟ ای  شروک  ای  تسا ،

قشع و روگ  هب  ارم  نم ، هصغ ی  هصق ی  نیسح  دوب ، هدش  اجباج  اهشقن  اما  نم  تشذگرس  رد  دیس ؟ یجاح و  هب  بقلم 

تسا و هیرک  تشز و  هچنآ  ره  مسجت  راگنا  هک  یدوجوم  دوب و  هدش  زاب  منهج  یاهرد  زا  یرد  ییوگ  درک . تیاده  دیما 

یقیاقد و  دوب ، هداتسیا  زامن  هب  یناحور  یدرم  سابل  رد  هک  شحوت  ترفن و  زا  یهوک  دوب . هتشاذگ  ناهج  هب  اپ  روفنم 

رد هک  ار  شسکع  متسناد ، یمن  ار  شمان  هتسشن … زواجت  هب  ناساره  یرتخد  نینوخ  رتسب  رد  زامن  نایاپ  زا  سپ 

هزره یاهمشچ  یدبا  نیرفن  ار و  ششیر  زا  هدیشوپ  تروص  ار . میاهزور  نابش و  سوباک  متخانش ، ار  وا  مدید  تنرتنیا 

. ار بئاط  نیسح  ار . شناتسبات  قرع  زا  سیخ  نفعتم و  یابع  ار . شا 
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، منک یم  راک  هدش و  مامت  مسرد  مه  الاح  ما ، هدوب  ملعم  تیبرت  هاگشناد  یوجشناد  متفگ “: ییاجک “؟ یوجشناد  تفگ “:

شنیگنس تسد  خساپ  متشادن “. ردیل  سک ، چیه  متفگ “: هدوب “ ؟ یک  تردیل  یدمآ ؟ نابایخ  هب  یک  روتسد  هب  تفگ “: مملعم “.

شدوخ منهد . یوت  تخیر  هک  مدینش  ار  میاهنادند  یادص  لباقم و  زیم  هب  دروخ  متروص  دمآ ، دورف  مرس  تشپ  هک  دوب 

هچ رب  مناد  یمن  ناگدش . تشادزاب  یرفن  هورگ ٣٠-۴٠  نایم  زا  ار ، رگید  رتخد  تشه  نم و  دوب ، هدرک  باختنا  ار  اهام 

نابایخ نادنز  رد  ایوگ  دنب . کی  هب  درب  درک و  ادج  ار  ام  میدوبن . یسایس  لاعف  ام  زا  مادک  چیه  درک ، یم  باختنا  یساسا 

ار ام  همه ی  نوچ  میوگ ، یم  دنا  هدوب  اجنآ  هک  ینارگید  یاهلاح  حرش  یور  زا  ار  نیا  میدوب ، هللاراث  هاگرارق  رد  لوئس 

دودح زا  دعب  میدوب . نیمز  ریز  رد  هک  مناد  یم  ار  نیمه  دندرب . یگنر  هایس  یاهنیشام  اب  دندز و  دنب  مشچ  دنتفرگ  یتقو 

اسهم مسا  هب  ینابرهم  ابیز و  رتخد  هک  ار  ام  زا  یکی  دمآ و  دمآ . نامدنب  هب  یربخ  یب  ینادرگرس و  زور  هنابش  کی 

نامه اسهم  بلق  دنز ؟ یم  دنت  ردقچ  شبلق  هک  دینیبب  دیریگب و  تسد  رد  ار  یکچوک  هدنرپ  هدش  لاحب  ات  درب . هارمه  دوب 

دنراذگب و هقیثو  دیاش  شلابند ، دنا  هدمآ  شا  هداوناخ  دیاش  ای  دننک ، شدازآ  دنهاوخ  یم  دیاش  میدرک  رکف  دیپط . یم  روط 

شوخ رس  عبط و  خوش  هک  دنبمه  نارتخد  زا  یکی  تسا . راظتنا  رد  یتشونرس  هچ  هک  تسناد  یمن  سک  چیه  شدنربب .

یربخ و یب  زا  اما  همه  دنک . ضوع  یمک  ار  اوه  لاح و  دنادنخب و  ار  هیقب  دیوگب و  کوج  هک  درک  یم  یعس  دوب 

همه هک  دوب  زوسناج  ردقنآ  وا  دایرف  یادص  دش . دنلب  اسهم  شارخرگج  هجض  یادص  ناهگان  دندوب . باذع  رد  راظتنا 

نام همه  نت  رب  تشحو  بعر و  دندش . هریخ  مه  هب  یروابان  تهب و  توکس و  رد  همه  درک . بوکخیم  اج  رد  ار  ام 

… مدیدن رگید  ار  اسهم  دیدنخن ، یسک  رگید  تفگن ، کوج  یسک  رگید  دوب ، هتخادنا  هیاس 

شیادص مه  زونه  مراد ، رطاخ  هب  ار  وا  رخآ  هاگن  مه  زونه  تسا ، نیگمهس  نم  یارب  مه  زونه  اه  هنحص  نیا  یروآدای 

تدوخ زا  یناوخ  یم  ار  نیا  یتسه و  رگا  ناج ، اسهم  مسیون  یم  یدیما  ان  تیاهن  رد  لاح  نیا  اب  ، دچیپ یم  مشوگ  رد 

. یا هدنز  هک  وگب  یتسه ، هک  وگب  هدب . یماغیپ 

ات دراپس  دندوب  بقارم  رد  مد  هک  یربص  یب  نابنادنز  ود  تسد  هب  ارم  درک  مامت  ار  ییوجزاب !! هکنیا  زا  سپ  نیسح 

تمینغ ناشیارب ؟ مدوب  هچ  دنشاب . هدرک  رازگرب  اج  کی  ار  همه  مکح ، همکاحم و  دننک و  ماهتا  میهفت  نم  هب  مه  اهنآ 

، یرآ کاشاخ !؟ سخ و  یملعم ؟ یارب  ضرالا !؟ یف  دسفم  مرج ؟ نیمادک  هب  اما  لتقلا !؟ بجاو  گنج ؟ مادک  اما  یگنج !؟

… نانآ هزره ی  شحوتم و  نهذ  بصعتم و  رظن و  گنت  مشچ  رد  مدوب  یسخ  نم 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

*****

رهم هب  میهد  مه  تسد  رد  تسد 

دابآ مینک  ار  شیوخ  نهیم 

میشاب رگدکی  راوخمغ  رای و 

دازآ مرخ و  مینامب  ات 

. شمیناوخب رتشیب  دیاب  دیاش  هک  هناکدوک ، هداس و  یرعش 

ره هک  مدید  ار  مکچوک  نالگون  دمآ . ملابقتسا  هب  لگ  یوب  مدش  هک  سرد  سالک  دراو  یزور  نینچ  رد  شیپ  لاس  کی 

ابیز هچنغ ی  نیا ٣٢  هدنیآ ی  مدرک ، ریِس  ار  یملاع  هظحل  کی  رد  بل . هب  یدنخبل  دنتشاد و  تسد  رد  یلگ  هخاش  کی 

تفکش دنخبل  مدوجو  همه  رد  یریدم . ای  یردام  ای  یدهاش  دنا و  هدش  یمناخ  رتخد  ناشدوخ  یارب  مادک  ره  هک  مدید  ار 

نیموس لاسما  و  مدرک ، یم  هبرجت  ملعم  کی  ناونع  هب  ار  ملعم  زور  هک  دوب  یلاس  نیمود  نیا  درک . هچنغ  یداش  و 

ما هتساخرب  نیریش  یباوخ  زا  تسین . یربخ  هفوکش  هچنغ و  دنخبل و  زا  تسیلاخ ، مسالک  اما  لاسما  … تسا لاس 

رون یولج  هک  منیب  یم  ار  یهابت  یاهربا  تسا ، دننام  یرازنجل  هب  یهایس ، زا  هک  منیب  یم  ار  مناریا  ناتسلگ  راگنا ،

راید نیا  یرآ  دنهد … یمن  مادنا  ضرع  هزاجا  یدازآ  کاردا و  دوهش و  هب  دنا و  هتفرگ  ار  مناریا  دیشروخ  زیمآرهم 

. دنک یم  هفوکش  راهب  دزاب و  یم  گنر  رازنجل  هک  تسا  تفرعم  رون  رد  هک  ارچ  تسا ، دنمزاین  ناراگزومآ  هب  تخس 

یماقم هراهب 

تشهبیدرا ١٣٨٩  ١٢

ات ناهج  نادنر  هگترایز  زا 
نامز نازبس  هگ  اشامت 
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دادرخ ١٣٨٩ یعیفر -  نارهم 

ایلارتسا نیبزیرب –  رد  نایرجش  داتسا  ییامنرنه  تبسانم  هب 

تسکش ار  هیظفاح  هنارعاش  توکس  داتسا , یاسر  یادص  هک  میوگ  یم  ار  یندنام  دایب  بش  نآ  دوب , بشید  نیمه  راگنا 

یگدنز گرم و  هتخانشان  زرم ِ  ات  دوخ  اب  دنک و  راوس  بارش  ییوداج  شکرس و  دنمس  رب  ار , نام  یگمه  ار , ام  ات 

. دربب

لهچ یس  ییایور , بش  نآ  زا  هک  دروآ  یم  مدای  هب  کشخ  ینحل  اب  درادن , یراگزاس  رس  زاب , همین  میوقت ِ  مه  زاب  اما 

 ِ تلاصا تیمها و  ای  تشذگ و  رس ِ  رب  ندرک  ثحب  رج و  هلصوح  رگید  هک  دنادیم  مه  شدوخاما  درذگیم . یلاس 

دنک یم  همزمز  مشوگ  رد  یسک  لبق , لاس  دصیس  ای  دوب و  شیپ  تعاس  یس  هک  تسین  مهم  میارب  الصا  مرادن , ار  نامز 

. رابتعا یب  تسرد و  ان  یمیدق , یاهزیچ ِ  مامت ِ  هن  دنربتعم و  تسرد و  دیدج , یاهزیچ ِ  همه ِ  هن  هک 

هب ار  مدوخ  ردقنآ  هک  موشب  میلست  و  میوگ , یم  ار  ییاوقم  میوقت ِ  نیمه  مورب , شفرح  راب  ریز  هک  دوب  رارق  رگا 

, هلاس دص  دصتشه  دصتفه  مروظنم  هنهک , یاه  هدورس  ندینش  یارب  هک  تسا  یلقاع  مدآ  مادک  رخآ  متخادنا . یمن  تمحز 

ره مدرکیم و  یگدنز  هجاوخ  رهش  نامه  رد  اهزور , نآ  رد  هک , نآ  راگزور  بیاجع  زا  و  دشکب ؟ رسدرد  همه  نآ 

هب لسوتم  رخآ  تسد  یلو  مدرکیم  روبع  رنه  نشج  یاه  طیلب  شورف  لحم  زین  شهاگمارآ و  لباقم  زا  یرابود  زور 

تیمها و رب  دوب  یرگید  هبرجت  شدوخ  هتبلا  و  دندرک , دننک و  اپ  تسد و  میارب  ییاج  ات  مدش  نیشن  تختیاپ  ناتسود 

. گنراگنر نارود ِ  نآ  رد  ینیشن  زکرم  دیاوف 

هک یهوبنا  یالبال  زا  میدش و  یناوخزاوآ  لحم ِ  یهار  راد  طیلب  ناتسود ِ  زا  نت  دنچ  اب  دیسر , دوعوم  بش  هرخالاب 

زا میدومن و  زاب  یهار  نآ , نیا و  زا  ندروخ  ندز و  هنت  اب  میدرک و  روبع  دندوب , هدشن  دورو  زاوج ِ  هیهت  هب  قفوم 

. میتفر نامیاه  یلدنص  تمس  هب  میتشذگ و  نیشتآ  یاهایولس  ینادعمش و  یاه  هتوب  جنران و  ناتخرد  رانک 

تین زا  راگنا  یلو  دیسریم  نازخ  داب  هب  تبون  کمک , مک  دوب و  هتشذگ  یهام  دنچ  یلالج  هام  تشهبیدرا  زا  هک  دنچ  ره 

نآ تشاد و  هارمهب  مه  ار  جنران  راهب  هدننک  تسم  یوب  دوب و  هتشگرب  هراب  ود  یزورون  داب  میسن  بیغلا , ناسل  کاپ 

. درکیم رت  افص  اب  ار  سنا  سلجم 
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هب تبون  زاب  و  تشگزاب , تفر و  نآرق  هزاورد ِ  هوک  ات  اه  ندز  فک  اه و  همهمه  یادص  دندمآ و  ناگدنزاون  داتسا و 

ییون حرط  هک  دوبن  رارق  بش , نآ  رد  هک  متفایرد  یدوزب  مدوب , هدرک  هابتشا  ندز . سدح  راظتنا و  دیسر و  توکس 

. دوبن اه  همانرب  وزج  مه  کلف  فقس ِ  نتفاکش ِ  دوش و  هتخادنا 

یقفا حطس  کی  یور  رب  اه , یلدنص  همه  هک  ارچ  میدید , یمن  یبوخب  ار  هنحص  دوب و  رخآ  یاه  فیدر  رد  نام  یاج 

ناتخرد ریز  یاه  هدوگ  یسک  یلو  دودعم , دندوب و  راد  بسچرب  اه  یلدنص  دش . ادیپ  یا  هراچ  یدوزب  یلو  دنتشاد , رارق 

 ِ ریز هب  ار  نامدوخ  میتشذگ و  یلدنص  یور  رب  نتسشن ِ  ریخ  زا  ادص  رس و  نودب  دوب . هدرکن  یراذگ  هرامش  ار 

. میدرک هیکت  نآ  دنمونت  هنت ِ  هب  میدناسر و  ناگدنزاون , هورگ  یکیدزن  رد  جنران ,  ِ ناتخرد زا  یکی 

“, قافتا  ” هب ام  و  درک . راکشآ  ار  یریگ  ناهج  زار  زمر و  یدنمرنه  اب  درک و  عورش  رای  تحالم ِ  نسح و  زا  داتسا 

یدنچ میدیشک . یم  سفن  داحتا  قافتا و  یوزرآ  رد  میدرکیم و  هاگن  انیم  دبنگ  هب  مه  یهاگ  و  شنازاون , مه  وا و  هب  یهاگ 

داتسا دوب و  هتفگ  زاریش  هجاوخ  هک  روطنآ  ار  نام  لکشم  مینک و  هبرجت  ار  قافتا “  ” نآ میدرک  سوه  هک  تشذگن 

. میرادرب هار  رس  زا  هدناوخ ,

شوخ اما  میروآ . گنچ  هب  ار  نامدرد  یوراد ِ  ات  میداتفا  هارب  یگدیروش  قایتشا و  اب  میتشادرب و  ار  هجاوخ  هخسن ِ 

ار شناتسد  میداد و  ار  هخسن  میتفر , لحم  یراطع ِ  نیرت  کیدزن  غارس  هب  داد و  نامتسد  راک  یگدز , ناجیه  یرواب و 

یازس میتسب و  راکب  دوب  هدرک  هیصوت  هک  روطنآ  میتفرگ و  یتسد  ود  دوب , هداد  نامتسدب  هک  ار  یا  هدناشوج  میدیسوب .

هدوزفا اهنآ  رب  مه  یرتشیب  یاهدرد  هک  دندشن  نامرد  نام  یلبق  یاهدرد  اهنت  هن  میدیشچ . یتخس  هب  ار  نام  یگبرجت  یب 

وج سرپ و  یمک  شرحبت , شورف و  وراد  هقباس  دروم  رد  نآ  نیا و  زا  میدوب و  هدرک  گنرد  یمک  شاک  یا  دنتشگ .

. میدوب هدرک 

, مهزاب هکلب  دومنن  نام  شنزرس  اهنت  هن  تشاذگن , اهنت  ار  ام  تسود , اما  دندرک  کرت  ار  ام  شوخ  یاه  زور  یدوزب 

دهاجم و زرابم و  رگید , راب  کی  ات  دناوخ  نامیارب  رگید  ینابز  اب  ار , یزوریپ “ زمر   ” نامه ار , یلبق  هتفگ  نامه 

ینازخ دوخ  اب  دیسر و  دادیب “  ” هب تبون  داد  یاجب  تشگ . رت  هریت  نامسآ  میدشن و  هک  اغیرد  اما  دنوش , لدکی  ردارب 

یم رس  رد  ار  نطو  هب  ندمآ  مزع  هدرکرفس , نآ  هن  تشاد و  ار  نمچ  هب  نتفر  لیم  نامچورس “  ” هن رگید  هک  دروآ 

. دنارورپ
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ار نام  مالس  یتح  درس , هنامحریب  یاوه ِ  نآ  رد  تفر و  نابیرگ  رد  اه  رس  دمآ و  ناتسمز “  ” رگید راب  نآ , لابندب  و 

. دادن خساپ  یسک  مه 

اب میدرک , هتفهن  یعدم  نابیبط ِ  زا  ار  نام  یاه  درد  سپ  دش , یمن  هتسب  یفرط  هک  ندرک  شنزرس  ندز و  هنعط  زا 

. دننک اود  نام  بیغ  هنازخ  زا  هک  نآ  دیما 

رب هک  دوب  هدنامن  یزیچ  میدوب , هداد  تسد  زا  ار  نام  یاهدیما  همه  رگید  دروایب , یشوخ  ربخ ِ  ات  دمآ  کدصاق “  ” یتقو

دبوکب نامرد  رب  هکنآ  زا  لبق  اما  ددرگن , نام  هناخ  درگ ِ  هدوهیب  درادرب و  نامرس  زا  تسد  هک  میشکب  دایرف  شرس 

. میدوب بیرغ  شیوخ   ِ نطو رد  هنوگچ  هک  دیمهف  مه  کدصاق  یتح  دندرک , دس  ار  شهار 

رب ات  دروآ  دوخ  اب  ار  قشع  غرم ِ  زیگنا , مغ  یاوه  نآ  رد  دمآ و  نام  کمک  هب  ناراب “ یوب   ” هک دوب  لاوحا  نآ  رد  و 

ار یگنس  شخب , یگدنز  دورس ِ  نآ  فطل  هب  دیارسب . یدورس  قشع  زا  نام  یارب  دنیشنب و  زیوآ  لد  حبص ِ  هخاش ِ 

دوین یراهب  هک  دنچره  میدیصقر  میسن  اب  دوش . ات  داتفه   , شگنر تفه  هک  میتشاذگن  مدیبوک و  مغ  هشیش  رب  میتشادرب و 

. میریگب یماک  نآ  زا  هک 

دنچ یناگتفخ  ات  میدیشک  دایرف “  ” هک میدش  ناقفخ  راچد  نانچ  نآ  و  دوش “ یمن  رس  هب  وت  یب  , ” راهب یا  میتفگ , هاگنآ  و 

. مینک هراچ  مه  اب  ار , نام  کرتشم  درد ِ  دنوش و  رادیب 

نامسآ هک  دشاب  میدناوخ , مه  اب  ار  ناراب “ هآ  ” مدیدشک , هآ  اه . همزمز  میدرک و  اهوزرآ  اوه , ندش  هزات  ترسح  رد  و 

زونه میدوب و  رازیب  شتآ “ نابز   ” زا هک  دراذگب  نیمز  ار  شگنفت  هک  میدیشک  دایرف  دیراب و  هلولگ  ناراب , یاجباما  درابب .

. دنک سب  تواسق , همه  نآ  زا  دیایب و  شمرش  هک  دمهفب , ات  میتفگ  میتسه . مه 

. تسیچ شدرواهر  هک  هشیدنا  نیا  رد  ام  دیایم و  نامرادید  هب  تسا و  نابرهم  تسود , یلو  دنا  هدرکن  سب  زونه 

 ِ یابیز دور ِ  رانک  رد  هکلب  ناهج , نادنر  هگترایز  زاریش و  جنران  ناتخرد  رانک  رد  هن  راب , نیا  ات  دیایم  داتسا 

, یرهاظ تافالتخا  مامت  مغریلع  هکنیا  بجع  و  دنک , ییامن  رنه  نامز  نازبس ِ  هگشامت ِ  بلق ِ  رد  نامرهش و 

. دراد دوجو  ینتشاد  تسود  ناکم  ود  نیا  نیب  مه  یتاهباشت 

یلو تسا , یگداتفا  یگتخپ و  تیاهن  رد  هدیشچ و  ار  راگزور  یمرگ  یدرس و  لاس  اه  دص  ناتسجنران , نآ  هک  مینادیم 

. یگدنزارب ییابرلد و  جوا  رد  تسا و  یناوج  ناوفنع  رد  هگاشامت , نیا 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

یم دوخ  یوس  هب  هناقاتشم  ار  مدرم  ناش  یود  ره  یناکم , هلصاف  زین  یرهاظ و  ینس و  یاه  توافت  زا  غراف  اما 

. دنراذگن یقاب  تلم , ود  داتفه و  گنج  یارب  یرذع  دنشاب و  شوخ  دننک و  افو  دنشاب , نابرهم  مه  اب  ات  دنناشک 

یا هطبار  مه  نیبزیرب  تسا , هیظفاح  لاس  نهک  غاب  هجاوخ و  نویدم  ار  دوخ  تیبوبحم  ترهش و  زا  یشخب  زاریش  رگا 

هاگشیامن , ” لبق ههد  ود  دودح  رد  هک  دوب  لحم  نیمه  رد  عقاو  رد  دراد . یلحاس  یابیز ِ  ِکراپ  نیا  اب  سنج  نامه  زا 

یابیزان یاه  هدنامزاب  نآ , زا  سپ  و  دیناسر . یگزاوآرپ  نیا  هب  یگتخانشان  نآ  زا  ار  ام  رهش  دیدرگ و  رازگرب  یناهج “

دشاب یهاگجرفت  ات  دندرک  لدبم  ینونک  تاورط  رپ  زبس و  رس  یاهاضف  هب  هنادنمشوه  یاه  حرط  اب  ار  اه  هفرغ  نآ 

. هایگ لگ و  تخرد و  بآ و  تعیبط و  نارادتسود  صوصخب  مدرم و  هماع  یارب 

دهاوخ نامروشک  زاوآ  داتسا  ییامنرنه  لحم  یدوزب  هک  دراد  رارق  یراوتاورسنک  مه  ناتسب  نیا  زا  یا  هشوگ  رد  و 

. دسریم نام  ماشم  هب  زاریش  یاه  ناتسجنران  زیوالد ِ   ِ یوب اهزور , نیا  هک  تسا  جنک  نامه  زا  دوب و 

و تسین “ وت  لثم  هک  ینز   ” ناتساد هعومجم  هب  هاتوک  یهاگن 
یندم نیرسن  هتشون ی  نیگمغ “ رتوبک  نآ   ” ناتساد

دادرخ ١٣٨٩ یربنق -  دیجم 

ناشیا دسریم  رظن  هب  هک  نانچ  نآ  یلو  مرادن  یفرح  تسییاناوت ،  بوخ و  هدنسیون ی  یندم  مناخ  هک  نیا  دروم  رد 

رد لقادح  دشاب . هتشاد  دوجو  نتشون  ندناوخ و  نایم  یطابترا  دیاب  منکن  هابتشا  رگا  دنتسین . یبوخ  هدنناوخ ی  الصا 

لقادح ی نتشون  زا  سپ  مه  ار  دوخ  یاهناتساد  یتح  نوچ  دنتسین  یبوخ  یهدنناوخ  ناشیا  تشاد .  دوجو  هک  ام  نامز 

 . دننک حالصا  ار  یموهفم  یروتسد و  ییالما و  تاهابتشا  همه  نیا  ات  دنناوخیمن  تقد  هب  راب  ک 

هب نیا  دیاش  دنراد .  ددجم  یسیونزاب  هب  یمربم  زاین  ناشیاهناتساد  هک  دنتفاییمرد  دندوب  یبوخ  هدنناوخ ی  ناشیا  رگا 

 . دشاب راک  رد  ناشیا  یگهدزباتش  تلع 
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هعطق اب  ار  ناتساد  ره  یناشیپ  دیاب  یترورض  هچ  هب  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  هعومجم  لک  هب  هک  یرگید  تالاکشا  زا 

نومضم موهفم و  نامه  ناتساد  لک  تسا  رارق  رگا  ای  تسین .  یلماک  مویدم  دوخ  ناتساد  بلاق  رگم  دز . غاد  یرعش 

 . دنرتزجوم رتهاتوک و  لقادح  دناوخیم ،  ار  اهرعش  نامه  دوریم و  هدنناوخ  بوخ  هک  دناسرب  ار  رعش  نآ  رد  رتتسم 

نتشون ماگنه  رد  وا  ساسحا  فده و  هدنسیون و  روظنم  هک  دنک  دیکات  هدنناوخ  ِنم  هب  دهاوخیم  رعش  هعطق  ره  مه  دیاش 

. مشاب هتشاد  شایناشیپ  رب  ِغاد  نامه  زا  ریغ  یرگید  تشادرب  ناتساد  نآ  زا  مرادن  قح  نم  تسا و  هدوب  هچ 

موشیمن و یاهنارعاش  سح  چیه  راچد  نیگمغ “ رتوبک  نآ   ” ناتساد ندناوخ  اب  هک  تسیچ  هدنناوخ  ِنم  فیلکت  الاح  بوخ 

یهناخراک نایم  هب  موشیم  باترپ  تایبدا  یایند  زا  لک  هب  هکلب  دوشیمن  هدنز  مانهذ  رد  غورف  زا  یرعش  اهنت  هن 

زا دیلقت  هب  هک  تسا  ییاهملیف  مروظنم  نوچ  شایاهّرا  متشون  شایاهّرا . “  ” یاهملیف دوویلاه و  یامنیس  یزادرپتفاثک 

لایخ یندم  مناخ  دیاش  بوخ  دنتخادرپ . شایاهندیشک  نوریب  هدور  اهندروآرد و  مشچ  دیلقت  هب  اهنت  دندش و  هتخاس  نآ 

دروم رد  اما  دنروآرد .  ریرحت  یهتشر  هب  اهدعب  مه  ار  و . . .  ( ٢  ) اسب هچ  و  (“ ١  ) نیگمغ رتوبک  نآ   ” هک دنشاب  هتشاد 

 : ناتساد دوخ 

 . دنرادن قباطت  مه  اب  ینامز  رظن  زا  هدش  هدافتسا  یاهلعف  زا  مادکچیه  نآ  لوا  رطس  راهچ  رد  هنومن  یارب  طقف  ١ ـ

دنب نیمه  رد  دعب  و  کدوک و . . .  یوشب  یروجکی  هرابود  یوشیم و  ریپ  هک  یزور  و  یدروآیم . . .  رد  نادند 

“ !! یراردا وب  یاههفالم   ” ِزیگناتفگش یفصو  بیکرت  هب  میسریم 

“ دندیباوخیم مه  رانک  اهدرم  نز و  هک  ییاهراب  باسح   : ” دراد همادا  نانچمه  ینابز  یگتفشآ  نیا  مه  یدعب  دنب  رد 

 . تسا یرارمتسا  لاح  دوریم  ینعی  زین  یدعب  لعف  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دسریم  رتحیحص  رظن  هب  دنباوخیم “  ” لعف هک 

تروص تخادرپ  یاهفاک و  ناوخشیپ  دای  ار  مدآ  تسین و  سونام  نادنچ  هک  ییاهراب “ باسح   ” بیکرت زا  میرذگب 

؟ دوبن رتهب  یتاعفد “  ” یهژاو زا  هدافتسا  دزادنایم .  راب  ِباسح 

یهمه زا  هتشذگ  تسا .  هتفشآ  ترابع  نیا  ردقچ  دینیبب  رظندیدجت “ یتحیب  عافد و  قح  یب  لیکو ،  یب   ” دنسیونیم دعب 

هب یسک  ات  دوب  یفاک  نیفرط  قفاوت   ” دسیونیم یتقو  ای  دنکیم .  هچ  رظن  دیدجت  یب و  ِنیب  یتح  نآ  شرگید  تالاکشا 

یلو ناگدنهد  تافاکم  حالطصاهب  ینعی  تسا  ابیرف  نیشون و  قفاوت  هدنسیون  روظنم  الامتحا  دوش “ راچد  یدبا  تبوقع 

نآ هک  ینابرق ،  اهدالج و  نایم  قفاوت  ینعی  دنشاب  هداتسیا  مه  یورهبور  هک  دوشیم  قالطا  یناسک  هب  نیفرط  الومعم 

 . دنک قفاوت  دوخ  ندش  هلثم  اب  یاینابرق  چیه  هک  تسا  دیعب  مه 
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ناشرامخ مه  زاب  هک  درکیم “ شرامخ  یتقو  اصوصخ  تشاد  یگنشق  یاهمشچ  بهذمال   : ” دنسیونیم مود  یهحفص  رد 

ار ینز  تولف  یاون  یرگنوسفا  شیاهمشچ   : ” دینک هجوت  شوشغم  یفیصوت و  ترابع  نیا  هب  ای  تسا .  حیحص  درکیم 

دنکیم لصا  رد  دیاب  درکیم  لعف  هک  نیا  زا  یادج  درکیم . “ نوسفا  نآ  یهمهمه  مب  ریز و  رکس  رد  ار  رام  هک  تشاد 

 ، تسا هدوب  ینز “ ِتولف  یاون  روظنم   ” رگا و  ابیرف ،  یاهمشچ  هب  هن  و  نزتولف “ یاون   ” هب ددرگیمرب  نوچ  دشاب 

زا دنکیم .  همهمه “ ( ” ین  ) تولف رگم  یفرط  زا  دشیم ،  هتشون  دوخ “ یهمهمه   ” دیاب نآ “ یهمهمه   ” یاج هب  تقونآ 

دزادنایم تارکس  هب  ار  رام  هک  تسا  ین  تاکرح  هک  دنادیم  یسک  ره  رگید  هک  منکیم  رکف  میرذگب  هک  اهنیا  یهمه 

 . ین یاون  هن 

هاتوک یاهراشا  رگید  یهنومن  دنچ  هب  طقف  مرذگیم و  رد  اههنومن  رگید  زا  تشاددای  نیا  ندشن  ینالوط  یارب  بخ 

یلو دوشیم  لح  عوضوم  هداس  شیاریو  کی  اب  تسین و  مهم  الصا  تاهابتشا  نیا  هک  منادیم  دوخ  هتبلا  منکیم . 

 : دسیونیم هدزباتش  یفرط  زا  تسین و  یبوخ  یهدنناوخ  یندم  مناخ  هک  مهد  ناشن  متساوخیم 

 . تسا سوبع  روظنم  الامتحا  هک  ص۴  درکیم “ هاگن  ثبع  درس و  همسجم  لثم  ”

یاهناتساد رد  دراوم  نیا  زا  منادیمن .  دشاب ،  یلحم  شیوگ  تسا  نکمم  نیا  هتبلا  ص ۵  درکیم “.  زِک  ارم  ایس  دای  ”

 . تسا دایز  یندم  مناخ 

ص ۶ تفگیم “ وا  زا  یمسیداس  تذل  اب  ابیرف  ”

هدنسیون روظنم  الامتحا  ص ١٢  مدوخ “ نوخ  هب  هکلب  راوجالح  مدوخ  نوخ  هب  هن  دوب  نوخ  زا  رپ  متروص  رس و  ”

 ! تسا هدوب  نیدمرخ  کباب 

یلیخ تسا و  یراتفگ  نابز  دح  رد  هتسکش و  رایسب  اهاج  یخرب  تسیگنهامه  یتسدکی و  دقاف  مه  ناتساد  نابز  رثن و 

 . تسا رفن  کی  یوار  هک  یلاحرد  قر  قش و  یباتک و  اهاج 

* * * 

 : ناتساد یهیامنورد  هب  یلک  یهاگن  اما 

اب تسا ) نیشون  هک  یوار  نابز  زا   ) میوشیم انشآ  نیشون  ابیرف و  یاهمان  هب  رتخد  ود  اب  ام  ناتساد  مود  یهحفص  ات 

تالیامت دنهدیم  رگیدکی  زا  ابیرف  نیشون و  هک  یتافیصوت  اب  رتولج  یمک  هتبلا  هنارازآرگید .  یتسیداس و  تالیامت 

هب زین  ار  یتسیخوزام  تالیامت  دیاب  هک  میباییمرد  ایس “  ” ندش ادیپ  اب  و  ددرگیم .  راکشآ  زین  اه  نآ  یهناهاوخسنجمه 
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تسیخوزاموداس یارگسنجمه  یاهتیصخش  زا  یکی  نیشون  هحفص  ود  نیا  رد  مینک .  هفاضا  قوف  تانسحم  تسیل 

اب یتح  دنکیم و  یفرعم  ددنسپیم ،  هک  ار  یاهجنکش  تالآ  رازبا  یدوویلاه  یاهملیف  کبس  هب  هک  نیا  زا  دعب  ناتساد 

دنکیم حیرشت  ربت  اب  اپ  تسد و  چم و  عطق  ای  تسدربنا  اب  ار  ینادند  ندنک  ای  یچیق  اب  ار  یاهدور  ندنارد  تایئزج  تذل 

 . دهدیم ناشن  دوخ  زا  یزوسلد  زا  ییاههگر  دتفایم و  غارفتسا  تلاح  هب  ابیرف  یتسیداس  تالیخت  زا  هرابکی  ، 

ود نیا  توافت  اهنت  مریگ  درادن .  ابیرف  زا  یمک  تسد  دوخ  هک  یلاح  رد  دوش  عوهت  تلاح  راچد  دیاب  نیشون  ارچ  بوخ 

یتوافت ندرب  یتسیخوزاموداس  ظح  ِضح  رظن  زا  هنرگو  هن ،  نیشون  دراد و  یاهدب “ هدیا  نهذ  ابیرف   ” هک تسا  نیا  رد 

 . تسین ناشنایم 

هن کوراب و  کبس  هب  یرصق  هن  ناتساد  یاضف  هک  میوشیم  هجوتم  هزات  دنوشیم و  ناتساد  دراو  ایس  نمهب و  دعب 

 ! تسا هدکشناد  کی  طیحم  هکلب  ناماشآنوخ  هژیو  یبولک  تیان 

نیرتگرزب نیا  نم  رظن  هب  و  دوشیم .  نآ  یاضف  ناتساد و  نیا  دراو  مه  قشع  عوضوم  هک  تسا  نمهب  ندش  دراو  اب 

 . تسین قشع  روضح  یارب  ییاج  رگید  هدنسیون  طسوت  هدش  هدیشک  ریوصت  هب  یاضف  نآ  رد  تسا .  هدنسیون  هابتشا 

طیحم میراد و  تیصخش  راهچ  ام  میریگب .  هلصاف  نآ  زا  مینکن و  رواب  ار  ناتساد  رگید  ام  هک  دوشیم  ثعاب  نیا 

میناوتیم دوجو  مامت  اب  ار  نیا  بوخ  دساف .  هناگیبدوخ و  زا  همه  اهتیصخش  سوحنم .  طوحنم و  همه  اهنآ .  یعامتجا 

شزرایب اهشزرا  یهمه  اهنآ  رد  هک  مینیبب  ار  یاهناگیبدوخ  زا  یهعماج  هلب  مینیبب .  دوخ  فارطا  رد  مینک و  کرد 

 . دننک رارقرب  یناسنا  یطابترا  مه  اب  دنناوتیمن  هک  هدش  هل  همرفد و  ییاهناسنا  هدیسر ،  یچوپ  هب  یاهعماج  دناهدش ، 

ای هعماج  زا  ام  ریوصت  رگا  رخآ  دنکیم .  بارخ  ار  زیچ  همه  یناتساد  اضف و  نینچ  رد  قشع  رصنع  ندش  دراو  اما 

هدنسیون هک  تسا  نینچ  نیا  دشاب .  هتشاد  دناوتیم  ییاج  هچ  نایم  نیا  قشع  رگید  تسا  نینچ  هعماج  زا  یهورگریز 

ابیرف تیصخش  رگید  ریذپانرواب .  دوشیم و  ضقانت  راچد  زیچ  همه  دنکیم .  دوبان  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  یوق  ناتساد 

هب روز  هب  دهاوخیم  هدنسیون  هک  یزیچ  دنوشیم  دنوشیم .  یبلقت  دنتسین ،  یعقاو  ایس  نمهب و  تیصخش  نیشون و  و 

هاگشناد لک  هکلب  هدکشناد  اهنت  هن  یاهرتخد  مامت  اب  هک  نمهب  الثم  نوچ  مینکیم  یق  ار  اهنآ  ام  یلو  دهدب  ام  دروخ 

تسود یتیصخش  دناوتیمن  ایس  ای  دزیرب ،  کشا  هناموصعم  هیظفاح  رد  نیشون و  قشع  رد  دناوتیمن  هدیباوخ ، 

ابیرف زا  رارصا  هب  ادتبا  هک  تسا  هدوب  وا  هک  ارچ  دهدیم .  ماجنا  هدنسیون  هک  یاهدوهیب  شالت  مامت  اب  دشاب  ینتشاد 

 : تسا هدرک  یطاطخ  نآ  یور  هک  دراد  ییولبات  شاینودلاغشآ  رد  یلاغشآ  نینچ  تقو  نآ  تسا .  هتساوخیم  نوخ “ ”
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 . تساهنت هشیمه  قشاع  ای  نامیاهرتوبک . . .  هرابود  ام  یزور 

 . ار هدنسیون  روطنیمه  دناشکیم ،  ههاریب  هب  ار  ناتساد  هک  تسا  اهنیا 

نیشون هک  دوشیم  ناترواب  امش  دیوگیم .  نیشون  ار  نیا  مدناوخیم “ هک  یزامن  وت  مکاوسم . . .  وت  دوب  اج  همه  ایس  ”

 ! هدناوخیم مه  زامن 

مه نآ  تساهنآ ،  نتسناد  یهناوید  نیشون  هک  ییاهزیچ  تسرهف  هب  دینک  هاگن  الاح  دزوسیم .  قشع  شطع  رد  نیشون 

زا شیاهمخز ، “ یاج  مامت  زا  “ !! ” شاتشرد زیر و  زا  دیوگب  وا  زا  متشاد  تسود  طقف   : ” ایس ینعی  شاقشع  نوماریپ 

“ ! شنت تالاعفنا  زا  “ ، ” تسا رتمکارتم  اجک  رتهوبنا و  اجک  هک  شندب  یوم 

یشاقن و مه  ار .  ابیرف  هنایشحو  مه  دنزیم و  رات  مه  هک  یسنج  یهناوید  کی  دراد :  یتیصخش  هچ  ایس  نیا  الاح 

 !! دراد هچقات  رس  مه  ینآرق  تقو  نآ  دهاوخیم . “ نوخ   ” وا زا  و  ار ،  ابیرف  مه  دنکیم و  یسیونشوخ 

تسا هچقات  رس  زونه  نآرق  هک  رکش  ار  ادخ  بوخ  دشاب !؟ ایس  نیمه  نیگمغ “ رتوبک  نآ   ” هدرکن یادخ  دنکن  یندم  مناخ 

!؟ تسا هتخیرگن  اهبلق  زا  نامیا  زونه  تفر  هک  یلیصافت  نیا  یهمه  اب  و 

* * * 

یلبق لکشم  اب  طابترا  رد  اقیقد  لکشم  نیا  هتبلا  تسا  یسنج  نایرع  تافیصوت  ریقح  نیا  رظن  هب  ناتساد  رگید  لکشم 

نینچ دوب  هتخاسن  ریذپانرواب  نینچنیا  ار  اهتیصخش  دوب و  هدشن  ناتساد  دراو  قشع  عوضوم  رگا  ینعی  تسا 

یتافیصوت نینچ  هب  زاین  اعقاو  نم  ناتساد ،  یلعف  لکش  رد  یلو  یزاساضف  هب  دشاب  یکمک  یتح  تسناوتیم  یتافیصوت 

 : میزادنیب یهاگن  ریز  تارابع  هب  منک :  کرد  مناوتیمن  ار  نآ  تایئزج  رب  دیکات  اب  مه  نآ 

وت مندرگ  وت  دز  یتشگ  شبل  مدرواین . . .  رد  هک  دوب  یششوپ  هکت  اهنت  متروش  نییاپ . . .  مدیشک  ار  مراولش  پیز 

یور دیشکیم .  کرس  مهاگمرش  یور  منار و  یهلاشک  نایم  دشیم  مگ  اههسوب  ممکش . . .  یور  میاهناتسپ و  اهشوگ و 

فرط هب  مدرک  مخ  ار  مرس  مه  نم  نییاپ ،  مشکب  ار  شراولش  پیز  نم  تساوخ  رتنییاپ . . .  نییاپ و  تفریم  فان و 

 . . . شاهنت نییاپ 

یزیچ دشیم  هتساک  نآ  ینایرع  زا  یمک  رگا  اعقاو  یلو  مرادن  یلکشم  چیه  یتافیصوت  رثن و  نابز و  نینچ  اب  نم  هتبلا 

 . دشیم مک  ناتساد  زا 

رد یتینهذ  متخادرپ  نآ  هب  هک  یناتساد  نیمه  صوصخب  ماهتخادنا و  اهناتساد  رگید  هب  نم  هک  یرصتخم  هاگن  نیمه  اب 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

الامتحا هک  ماهدیدن  ار  یندم  مناخ  رگید  یهعومجم  نم  هنافساتم  تسا .  حیحص  هزادنا  هچ  ات  منادیمن  هک  هتفرگ  لکش  نم 

شخب نیرتمهم  اقافتا  هک  شخب  نیا  زا  دیاب  هراشا  هب  سپ  دشاب .  هعومجم  نآ  هب  قلعتم  دیاب  ناشیا  روشهدرم “  ” ناتساد

لوق هب  یندم  مناخ  دسریم  رظن  هب  هک  میوگب  رصتخم  ردق  نیمه  و  مرذگب .  تسا ،  یندم  مناخ  یاهراک  یسررب 

 ! تسا ماب  یوس  نآ  زا  نداتفا  لاح  رد  فورعم 

گرم هب  شرازگ 
دادرخ ١٣٨٩ ریوک -  دومحم 

رد اقآ  نذا  همه  میدمآ . هک  دوب  یهایس  دوب . هایس  دوب . کیرات  نامسآ  . دوب اه  هلچلچ  ملهچ  بش 

ترجه و نیمه  دنچ  تسیب و  دصناپ و  لاس  یناثلا  یدامج  مدنچ  اقآ ! دندوب  هداد  اوتف  تسد .

تیبرت هب  نآ  رد  هک  یا  هسردم  رد  رب  تاضقلا . نیع  شمان  مه . وا  دوب  راگزومآ  دوب . ینارجه 

هب هدولآ  ییایروب  رد  میدیشک و  شنت  زا  تسوپ  سپس  میدرک . شراد  رب  تخادرپ  یم  نادرگاش 

: دوب هتساوخ  وا  دوخ  هک  میدرک  نامه  وا  اب  میداد . دابب  ار  شرتسکاخ  میدینازوس و  هدیچیپ ، تفن 

میا هتساوخ  ادخ  زا  تداهش  گرم و  ام 

میا هتساوخ  اهب  مک  زیچ  هس  هب  مه  نآ  و 

میا هتساوخ  هک م ا  دنک  نینچ  تسود  رگ 

میا هتساوخ  ایروب   تفن و   شتآ و   ام   

: دوب هتشون  دوخ  . کشا اب  همه  دوب . هتشون  اه  همان 

. ىمتشونن اههمان  - تیزعت زج  ىمداهن ، ذغاک  رب  دوخ  دارم  رب  ملق  ىدوب و  نم  ِدارم  رب  راک  رگا 

شنتشبن هک  منادن  نیقی  هک  تسا  نآ  همه  متشون  اهزور  نیا  هچنآ  رتشیب  تسین و  شوخ  ملد  یرادنپ  مسیون  یم  هچ  ره 

. نتشبنان زا  تسا  رتهب 
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. دینش اه  هچ  دید و  هچ  هک  دهد  نآ  حرش  لد   …. نامز کی  هک  یزار  مرحم  تساجک 

**

 . دزب یا  هدنخ  دندرک ،  ادج  شتسد  هک  دوب  اه  هلچلچ  ملهچ  بش 

؟  تسیچ هدنخ  دنتفگ : 

تسد هک  تسا  نآ  درم  تسا . ناسآ  ندرک  ادج  هتسب  یمدآ  زا  تسد  تفگ :  ، دوب روصنم  نیسح  شمان  هک  راگزومآ  نآ 

 . دنک عطق  دشک –  یم  رد  شرع  کرات  زا  تمه  هالک  هک  تافص – 

کی رد  نونکا و  مه  هک  مراد  رگید  یمدق  مدرک .  یم  کاخ  رفس  یاپ  نیدب  تفگ : درک و  یمسبت  دندیربب .  شیاهاپ  سپ 

ار دعاس  یور  دیلام و  رد  یوررب  دولآ ،  نوخ  هدیرب ی  تسد  ود  سپ  دیربب  مدق  نآ  دیناوت  رگا  دنک .  ملاع  ود  رفس  مد 

. درک دولآ  نوخ 

؟ یدرک ارچ  دنتفگ : 

سرت زا  نم  یور  یدرز  هک  دیرادنپ  امش  تسا ،  هدش  درز  میور  هک  مناد  تفر ،  رایسب  نم  زا  نوخ  تفگراگزومآ : نآ 

تسا ناشیا  نوخ  نادرم ،  هنوگلگ ی  هک  مشاب  یور  خرس  امش  مشچ  رد  ات  مدیلام  یور  رد  نوخ  تسا . 

؟ یدولآ ارچ  یراب  ار  دعاس  یدرک  خرس  نوخ  یور  رگا  دنتفگ : 

 . متخاس یم  وضو  تفگراگزومآ : نآ 

؟ وضو هچ  دنتفگ :

دندیرب و شنابز  دندنکرب و  شیاه  مشچ  سپ  دیاین  تسرد  نوخ  هب  زج  نآ  یوضو  هک  تسا  تعکر  ود  قشع  رد  تفگ :

زاوآ وا  مادنا  کی  کی  زا  هک  یلاح  رد  دنتخادنا ،  گنس  زاب  دندیرب و  شرس  هک  دوب  ماش  زامنو  دندرک  هناور  گنس 

قحلا انا  هک :  دمآ  یم 

یلیس زا  ناشنابل  اه  هملک  دنا . کدوک  اه  هملک  دنزیرگ . یم  اه  هملک  دنا . هدز  ساره  اه  هملک  دزرل . یم  میاه  هملک  یادص 

. درد یم  ناگمزگ 

*

هایس هلال  کراپ  یامن  بآ  دوب . هایس  ملع  ناویا  رود  اترود  دوب . هدیشوپ  هایس  ربونص  منامگ . دوب  اه  هلچلچ  ملهچ  بش 

هچ ناگراتس  نیا  دندوب . هدیشوپ  هایس  نیوا  رود  اترود  یاه  تخرد  دندوب . هدیشوپ  هایس  نارواخ  یاهراوید  دوب . هدیشوپ 
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. دنور ¬ یم دنراد  اجک  اهریشمش  نیا  دنتشز .

: هک داد  اوتفروفغم  موحرم  هللا  لضف  خیش  . ار هدحالم  نآ  ندرگ  دندز  داد ، اوتف  ناتدج  دیهدب . اوتف  مه  امش  اقآ 

ترضح تسا ، نآ  وحن  هیباب و  هقرف  هک  نید  زا  نیدترم  هصاخ  بهذمال ، قرف  زا  یریگولج  ضحم  هک  نآ  رگید  و 

مه ناشیا  مکح  دنا . هدومرف  شیامرف  ار  یلصف  ندوزفا  هلظ ، دم  مظاک ،  دمحم  الم  دنوخآ  یاقآ  نیملسملا ، مالسالا و  هجح 

هقدانز ریاس  هیباب و  هقرف  هراب  رد  هیعرش  ماکحا  یارجا  هب  عجار  یلصف  اصوصخم  دوش و  تعاطا  دیاب  تسا ، مولعم 

 . ددرگ جردنم  روظنم و  هیساسا  همانماظن  رد  هدحالم  و 

سلجم هب  باطخ  هتاکرب ، تماد  یرون  هللا  تیآ  بانج  فرشا ، فجن  زا  دیهدب . اوتف  مدرگب ، ناترس  رود  مه  امش  اقآ 

: دنداد اوتف  هناکرا  هللا  دیش  اروش ، مرتحم 

ار میوق  ساسا  نیا  هدرمش و  منتغم  داحلا  هقدنز و  رشن  یارب  ار  عقوم  نیا  تیرح ،  دساف  نامگ  هب  رصع  هقدانز  نوچ 

عویش مدع  اهنآ و  رب  همسا ،  زع  هیهلا  ماکحا  یارجا  هقدانز و  نیا  عفد  رد  رگید  هیدبا  هدام  تسا  مزال  هدومن ،  ماندب 

یلاکشا سویأم و  هلاض ،  هقرف  بترتم و  مرتحم  سلجم  رب  دوصقم  هجیتن  یلاعت ، هللا  نوعب  ات  دوش  جرد  تارکنم 

هللادبع رقحالا  یناسارخ ،  مظاک  دمحم  رقحالا  : دندرک اضما  همه  املع  نایاقآ  و  یلاعت ؛ هللا  ءاش  نا  دوشن . بترتم 

 . یناردنزام

*

: دندمآ رس  رب  نآرق  ندرگ و  هب  نفک  تسد و  هب  اوتف  همه  هک  دوب  اه  هلچلچ  ملهچ  بش 

لاح رد  هک  روامس  ریش  کیدزن  ار  اه  نآ  ناهد  هدروآ ، رد  هراوهگ  زا  ار  نیمهتم  راوخریش  لافطا  ناگدننک  ضرعت 

یم ناج  ات  دروخ  یم  شوج  بآ  ریش ، یاج  هب  هدرک ، زاب  ناهد  ردام ، ناتسپ  روصت  هب  لفط  هدرب ، تسا  نایلغ 

رهش زا  یتجاح  هب  نقافتا  دوب . هدرک  یسورع  هزات  تسا . یباب  دش  یم  هتفگ  ام ، یگیاسمه  رد  یا  هداز  رجات  دهد .…

مدومن میلست  شسورع  هزات  هب  هتشگزاب ، رهش  هب  هدیچیپ  یلامتسد  رد  هدیرب  ار  شرس  هدناسر ، وا  هب  ار  دوخ  نم  تفر .

…

رد میتخادنا  لامتسد  تسه . مه  یباب  تسه . مه  رعاش  تسا . راگزومآ  مه  مناخ  نیا  هک  دنتفگ  اقآ . رتنالک  غاب  غارس  میتفر 

. اقآ میدرک  رپ  گنس  زا  مه  ار  هاچ  هاچ . رد  شمیتخادنادعب  ناشقلح .

*
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. دوب راگزومآ  مه  هنادلگ  هوک . نشور  میتفر  ام  هک  دوب  اه  هلچلچ  ملهچ  بش 

. دندوب مه  هلحمتاداس  یلاها  . دندز تمهت  ام  هب  دوب و  داشرا  غیلبت و  ام  فده  اقآ 

، میدوب رفن  هس  میدز . شتآ  ار  شدسج  دعب  میدرک و  هفخ  ار  ناشیا  لوا  میتشاذگ .  یکاته  یانب  تساهنت ، هنادلگ  میدید  یتقو 

شیپ نامز  نآ  دوب و  هلاس  شش  جنپ  . دوب هدمآ  شاگرزبردام  دسج  رس  هک  هدوب  یسک  نیلوا  هک  ناشیا  هون  لوق  لقن  هب 

هلحم تاداس  زا  رفن  هس  رهظزادعب ، هس  تعاس  هامید  موس  زور  رصع  تسا : هتفگوا  درکیم . یگدنز  شاگرزبردام 

مناخردارب داژنیلضف ، نیسح  و  هنادلگ ، هدازردارب  یفسوی ، یلعتسود  هنادلگ ، هدازرهاوخ  ینجاردنا ، دمحمدیس  یاهمان  هب 

نامه رد  دندیچیپ و  فاحل  اب  ار  وا  دندرک و  شاهفخ  دندروآ و  یبانط  دعب  . دندز بوچ  اب  ار  هنادلگ  یفسوی ، یلعتسود 

نآ لخاد  یگدنز  لیاسو  همه  اب  ار  رداچ  مه  دعب  دندنازوس و  نیزنب  اب  ار  شدسج  دندرکیم ، یگدنز  هک  ینولیان  رداچ 

. دندیشک شتآ  هب 

هک هنادلگ  هون  دزوسب . مه  ماد  سار  دنچ  دش  ثعاب  درک و  تیارس  مه  رداچ  رانک  ماشحا  هب  هک  دوب  یدح  هب  شتآ  هلعش 

رهوش هک  ار  شاگرزبردپ  دوریم و  لگنج  فرط  هب  دنیبیم و  ار  شاگرزب  ردام  هتخوس  دسج  دسریم  رداچ  هب 

. دنکیم رادربخ  هدوب  هنادلگ 

*

هملک ی زا  دایم . مدب  ناتسدرک  نیا  زا  مدوب  هتفگ  هک  نم  اقآ  نوملابند . داتسرف  قداص  خیش  هک  دوب  اه  هلچلچ  ملهچ  بش 

. میورب ایب  هک  دوب  هداتسرف  مه  قداص  خیش  اقآ  دایم . مدب  درک 

شتآ هچراپ  هی  هوکالیل  اقآ . میدز  نومهارمه . لضفلاوبا  تسد  یناشیپ و  رب  ربکا  هللا  زبس  راون  هناش و  یور  یج  یپرآ 

زا اما  درک . یمن  محر  ریبک  ریغص و  هب  دوب . هدرک  بضغ  خیش  میدرک . یم  ورد  ام  دمآ و  یم  خلم  ثم  هگرمشیپ  دوب .

. اقآ مگب  یروج  هچ  هللارفغتسا . هشاب . هداتفا  مناج  هب  ناطیش  هک  نیا  هن  اقآ . تخیرورف  ملد  یوت  یزیچ  هی  بش  نومه 

تخت یور  زا  رحس ، حبص  دوب … ینیسح  دوب . ینامیا  دادنو  دوب . ینایب  یجرگ  زمره  ملعم . ات  هدزای  ندوب . رفن  هدزای 

. اقآ میدز  هتسبن ، ریبکت  زونه  هنوخب . زامن  تفر  دینزب و  تفگ  قداص  خیش  جاح  ریت . نادیم  میدرب  میدیشک  ناتسرامیب 

هدیسرت انوا  زا  هک  نیا  هن  دوب ، یزیچ  هی  اقآ  متفگ  هک  نیا  میدنادرگ . هاشنامرک  یانوبایخ  یوت  نویماک و  هب  میتسب  مه  دعب 

یولج ار  اه  هزانج  نتشاد  نک . دایز  ور  شنغور  اباب  متفگ : شورف  میلح  هب  میروخب . میلح  میتفر  یرحس  نومه  اقآ . میشاب 

میتسنوتن چیه  ام  و  امرفب … تفگ : هساک و  یوت  تخادنا  هدنگ  فت  هی  شولج و  تفرگ  ور  هساک  ندنودرگ . یم  هزاغم 
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. هشاب هتسشن  گنلپ  هلگ  هی  شاشچ  یوت  یراگنا  اقآ . میگب 

*

یجاح دیمح  هک  دندوب  هتفگن  ام  هب  . تسا رفاک  تسا . دحلم  تسا . راگزومآ  دندوب  هتفگ  ام  هب   . دوب اه  هلچلچ  ملهچ  بش 

میتسناد یم  اجک  زا  دنتسه . قالیی  هب  هچب  نز و  میدرک  رکف  ام  دش و  یم  زاب  اه  هسردم  شحبص  ادرف  تسین . اهنت  هداز 

کیرات ار . ناشراک  دینک  مامت  تروص  ره  هب  هک  دوب  الاب  زا  روتسد  اقآ  تسا . باوخ  رد  اباب  رانک  هلاس  هن  نوراک  هک 

دعب تسشن و  ناشندب  رد  رجنخ  نیا  راب  تفه  تسیب و  مهدب . شرازگ  ناتدوخ  هب  ات  اقآ  مدرمش  نم  دوب . رحس  یانشور 

. دوب شفاحل  رانک  مه  شباتک  رتفد و  ار . شرس  دوب  هدیشارت  شیپ  بش  میدیرب . مه  ار  شرس 

*

رب هناخراهچ  دیفس و  هایس و  لامتسد  ینسح . هقی  نهاریپ  قرع . سیخ  : دندوب همه  متیفر . ام  هک  دوب  اه  هلچلچ  ملهچ  بش 

. هناش

. غاد دوبک  یناشیپ ،

. دود دوبک  نادند ،

. داد دوبک  بل ،

تروص رب  هیفچ  دنتشاد و  هشادشد  راطق . فقس  یور  دندوب  هتفر  یتعامج  دوب . مه  هکشرد  دندوب . هدروآ  سوبوتا 

. دندوب هدروآ  مه  ناوخ  هدرپ  ناوخ و  هیثرم  ناوخ و  تبقنم  حادم و  یراق و  دندوب . هدروآ  هدرا  اولح  نان و  دندوب . هدیشک 

: تاغوس یارب  میرخب  دوش ، ادیپ  یریگنادند  لام  دیاش  میتفگ 

 . تسد شوخ  رادنماض ، ناجنز ، فدص  هتسد  وقاچ ؛

، هلسلس ناشاک ، تفاب  ریجنز ؛ ماخ . هرقن ی  بوک ، هرقن  اکوش ، یلمخم ؛ یوهآ  خاش  زا  هتسد  اهدژا ، نادند  جک ، ؛ رجنخ

مرچ بوچ و  جاع و  زا  هتسد  هتسد . هب  هدناشن  هزوریپ  لاقثم  داتفه  هدیبوک ، برس  خرس و  سم  هلس ، هب  هلس  یرمک ،

. راه گس  هدور ی  ماخ ،

. خرس رومس ، تسوپ  دنب ، تفه  داتفه و  هدیبات ، هنایزات ؛

. نهامخ قیقع و  ابرهک و  نامیلس ، حیبست  ایرث ، حیبست  همه  حیبست ؛

؟ دیآ یم  رد  نامیسورع  جرب  جرخ و  متفگ :
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مه دنا . یغاب  دنا . یغاط  دنا . یغای  دنا . سوساج  دنا . ییاهب  دنا . قیدنز  دنا . یطمرق  دندحلم . دنرفاک . ناشدینزب . دنتفگ :

. ناتجرخ مه  میهد . یم  ناترجا 

**

هر یمن  مدای  زا  هن . ییاج . مشاب  هدرک  تشاددای  هک  نیا  هن  اقآ . تشهب  یدرا  مهدزون  هلب . اقآ ! دوب  تشهبیدرا  مهدزون 

دوب الاب  زا  روتسد  میتساوخ . یمن  هک  ام  اقآ  ! سرب مدایرف  هب  ینارون  هدیرب  تسد  ود  نامه  هب  اقآ  سرب ! مدایرف  هب  اقآ  . اقآ

. میشاب یک  گس  ام  دینادب . حالص  امش  هچره  اجنیا . دنداتسرف  ار  ام  دیوش . هدید  نوریب  تسین  حالص  رگید  هک 

دایز راک  اجنآ  یروخ . اوه  نیوا  دیورب  دنتفگ  دندوب . هتفای  هللا  قلخ  ار  نامسردآ  مان و  ایوگ . دندوب  هتفرگ  ار  نامسکع 

لثم تشادن . رثا  رگید  نتسب  ندز و  دندوب . هدرک  بضغ  دندومرف . ناشدوخ  هسیقم  یضاق  رتشیب . مه  شرجا  تسه .

دوب ناشمشچ  یوت  یزیچ  مسق  نات  هیفچ  هب  اقآ  دندیسرت . یمن  هنایزات  همست و  زا  دنداد . یمن  او  هوک . لثم  دندوب . هرخص 

شادص اقآ ، تخوس . یم  شیتآ  یوت  هوک  رساترس  هک  یراگنا  نوشهاگن . یوت  دوب  یبیرغ  شیتآ  اقآ ! دز . یم  تشتآ  هک 

یم مشوگ  یوت  هچیپ و  یم  داب  یوت  شادص  راب  رازه  یزور  هتخیرگ . نامامشچ  زا  باوخ  ! اقآ تسه . مشوگ  یوت  زونه 

هنیش یم  دآ و  یم  دورف  باهش  هی  ثم  هبترم  هی  دعب  هر و  یم  اب ال  هر و  یم  الاب  هنز و  یم  لاب  باقع  هی  ثم  هنیش .

هنادلگ زا  هدشرپ  روصنم . نیسح  زا  هدش  رپ  تاضقلا . نیع  زا  هدش  رپ  یراگنا  دنب  نیا  یالولس  مامت  نلصا  ماشوگ . یوت 

! نوبایخ نوا  بارهس ! ادن ! ناکشا ! اجنوا ! نینک ! هاگن  نوبایخ  نیا  هب  مگ ! یمن  غورد  اقآ ! نینک  هاگن  امش  هرهاط . و 

نوا اقآ ! تسین  تالایخ  ادص  نوا  اقآ . تسین  تالایخ  هک  مسق  نوتکرابم  نیلعن  هب  هناخ ! نیمه  رد  تشپ  هچوک ! نوا  یوت 

یوب اقآ ! هدیسرن  امش  یارس  هناخ و  دنلب  یاراوید  تشپ  هب  شیتآ  نیا  یخرس  زونه  هک  روطچ  اقآ ! تسین  تالایخ  شیتآ 

! اقآ هدش  نوشادیپ  اجک  زا  اه  هنایروم  نیا  اقآ ! نیونش  یمن  هک  روطچ  رتوبک . رپ  یوب  هتخوس . تشوگ  یوب  اقآ . دایم  دود 

! نوتشیر یور  امش ! کرابم  هیفچ ی  یور  هرجنپ ! تشپ  فر ! یالاب  راوید ! یور  اجنوا ! هنایروم ! اقآ ! ینینک  هاگن 

یتقو دینک … رواب  اقآ  اقآ ! لال  منابز  اقآ ، نیروخ  یمن  ناکت  ارچ  ! هنایروم هنایروم ! اقآ ! نوتاشچ  یوت  نوتاشچ ! یوت 

 . ةنور وسائ  وخةم  مةخ  تفگ : بیرغ  ییادص  اب  هیقب و  هب  درک  ور  نوا  نوشات ، جنپ  ره  ندرگ  میتخادنا  ور  بانط 

*

وووو داهرف  نیریش و  یلع و  دازرف و  یارب 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

دنا هدنز  هک  اهنآ 

ىماظنریغ
دادرخ ١٣٨٩ نایرفص -  دومحم 

وا هب  نادنمقالع  زا  یعمج 

یسراپ تایبدا  هب  شتمدخ  تمرح  هب 

دندوب هتفر  شکرتشم  هاگمارآ  هب 

دنتشون میارب  ار  ناشتمه  دروآ  هر  و 

دنا هداتسرف  زین  یئاهسکع  و 

. مهن یم  جرا  ار  ناشرهم 
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شوغآ نامه  هب  تشذگرد  زا  سپ  وا 

زین دلوت  اب  هک  دیمرآ  درب و  هانپ  یردام 

. دوب دش  هدرورپ  رهم  رپ  نماد  نامه  رد 

ام همه  یارب  شیئالال  هک  یردام  نماد  رد 

دوب ظفاح  زا  یراعشا 

——————————————————-

تشاذگ میاهنت  دوز  یلیخ  هک  نایرفص  یلع  دمحم  مردارب  هب 

***

؟ ىشکىم راگیس  ردقچ  ایب ، هاتوک  ىمک  وت  تسه ، نیگنس  هفخ و  ىفاک  هزادنا  هب  اجنیا  ىاوه  - 

. “ زوریف هفاک  وت  اجنیا ، رارق  ىتفگ  تدوخ  “ 

ىاج ره  هچ  اجنیا ، هچ  دشاب . کیدزن  ام  ىودرهب  هک  اجنیا  متفگ  مهنم  میروخب ، ىاچ  مه  اب  ىجند  هشوگ  ىتساوخ  - 

هشیت ىروجنیا  ىهاوخب  رگا  ىورب ، هک  ىراد  هار  ىلیخ  زونه  وت  دروآ . ىم  ترد  اپ  زا  ندیشکراگیس  همه  نیا  رگید ،

. ىنک ىم  هلفن  ار  تتمالس  هشیر  ىنزب ،

. “ تسا نیمه  شرظن  مه  هناسفا  “ 

؟! هناسفا - 

. “ منیبب ار  وت  هک  متساوخ  نیمه  ىارب  میسالکمه . “ 

ىاج زوریف ، هفاک  ىا ، هدرک  مامت  ار  ىرگید  هاتوک  ناتساد  ای  ىناوخب ، میارب  ار  تا  هزاترعش  ىهاوخ  ىم  مدرک  رکف  - 

،“ میوگ ىم  ار  نیشون  تیاده و  نامز ، اه “، میدق  تساه . رارق  نیمه 

رد مه  دیاش  بخ  دنوش . “ ىم  عمج  اجنیا  رتشیب  اه  ناوج  الاح ، اما  ىردان ، هفاک  دش ، دعب  دوب ، ىسودرف ، هفاک  قتاپ ،

. “ مناوخب تیارب  ار  مقشع  هصق ى  مهاوخ  ىم  منزب . فرح  وت  اب  مهاوخ  ىم  مرعش  نیرتهب  هراب ى 

نیئاپ ار  شرس  دز ، ىم  تشگ  شتروص  ىوت  ىگشیمه  بجح  هکنآ  اب  درک . ىم  تبحص  تشاد  ىرگید  ىاضترم “  “ 

. درکىم هاگنرت  ممصم  دوب . هتفرگن 

: تفگ مردام  متفر ،  هناخ  هب  هک  زور  کی  ناتسبد ، نارود  رد 
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. ام هناخ  دیایب  نارهم “  مناخ “  اب  مه  اضترم “  اقآ  تسا “  رارق  نوچ  نک  مامت  دوز  ار  تسرد  قشم و  “ 

هکنیا ىارب  ردام  و  تسا ، سرادم  زا  ىکی  ملعم  نمتح  مدرک ، رکف  و  دراد ؟ نم  هب  ىطبر  هچ  اضترم  اقآ  مدرک ، بجعت 

، مدید رتهب  مشاب . هدرک  عمج  وا  ندمآ  زا  لبق  ار  هسردم  فیلاکت “  طاسب “  دهاوخ  ىم  دراد ، ىلبنت  هچب  هک  دشکن  تلاجخ 

. منک میاق  ار  مدوخ  وا  ندمآ  ماگنه 

هن مدید و  ار  اضترم  اقآ  هن  مدرک ، هاگن  رد  زرد  زا  هچره  نم  ىنعی  دمآ . اهنت  نارهم “  مناخ “  تعاس  ود  ىکی  زا  دعب 

: داد روتسد  ردام  هک  مدش  ىم  در  متشاد  مدرک و  مالس  مدش . ىباتفآ  مدینش . ار  وا  ىادص 

 “ نک لوغشم  ىمک  ار  اضترم  اقآ  “ 

مسا منک . رورم  وا  اب  ار  میاه  سرد  ىمک  هک  تسا  نیا  ردام  روظنم  نمتح  هنحص ، ىور  مدمآ  دوخ  ىب  تخیر . ىره  ملد 

ىقاب زا  ردام  هک  ىا  هداتفا  راک  زا  لسلسم  اب  نوریب  دمآ  ىا  هلاس   ۵ هچب ۴ –  رسپ  ىلغب  قاتا  زا  دمآ  هک  اضترم  اقآ 

نهذ رد  هکدشاب  ىا  هدنگ  ىاضترم  اقآ  ولوچوک  نیا  هک ، مدرک  ىمن  رکف  نلصا  دوب . هدیشک  نوریب  اه  ىزاب  بابسا  هدنام 

!! … اضترم اقآ  دیخرچ .… مزغم  رد  تفرگ و  ما  هدنخ  تخیر ، مسرت  ىتقو  متشاد .

ىاج ملدرد  ىزابمه . میدش  مدوب ، رت  گرزب  وا  زا  لاس   ٧ دودح ۶ –  هکنیا  اب  مدش ، دنمقالعوا  هب  زور  نامه  زا  و 

ره ردوا  و  میدوب ، مه  اب  ار  تاقوا  رتشیب  منک . شتیامح  ىتسیاب  هک  تسا  ىکچوک  ردارب  مدرک  ىم  ساسحا  تفرگ .

نیا زا  ردقچ  مردام  مدرک و  ىم  تیلوئسم  ساسحا  وا  هب  تبسن  دوجو  مامت  اب  نم  و  درک ، ىم  تروشم  نم  اب  ىدروم 

: متفگوا هب  زور  کی  دناوخىم . دنلب  ىادص  اب  دز . ىم  کنخان  میاهباتک  هب  دناوخب  تسناوت  ىتقو  زا  دوب . لاحشوخ  تباب 

تنهذ ظافح  ىناوتن ، رگا  تسا . نآ  توکس  ندناوخ  ىگنشق  ىشاب ، هدناوخ  تدوخ  ىارب  ات  ىناوخب  تنامشچ  اب  دیاب  – 

. دزیر ىم 

تماهش هیشاح و  شمارآ  هب  ىگقالع  ىب  ىتاذ و  رهوج  ددم  هب  ىلو  دوش ، روخن  درد  هب  تفر  ىم  هک  دوب  ىا  هناد  کی 

. مدناوخ ىفداصت  ار  شا  هتشون  نیلوا  دش . عنام  ار  هثداح  زورب  و  دناکرت ، ار  ىرهمردام “  راصح “  نتم ، رد  ىرگیزاب 

 . میاه باتک  زا  ىکی  ىال  دنامب  هک  دوب  هداد  ىبیترت  شدوخ  مهدیاش 

هچ و  تسا . هدش  لکشم  میارب  نتفگ  غورد  ما  هدز  ىه  مدوخ  هب  سب  زا  میوگب . غورد  مناوت  ىمن  ارچ  مناد  ىمن  ”….

ىا هبرض  ره  راصح ، ىب  هانپ و  ىب  دتفا . ىم  تَرَپِس  ىوش ، ىم  نایرع  تفگ . غورد  دوشن  هاگ  هگ  رگا  تسا ، ىتبیصم 

….“ ترس قرف  هب  دروخ  ىم 
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 . مناوخب تیارب  نم  راذگب  ىنک ، فیرعت  میارب  ار  تقشع  هصق  ىهاوخ  ىم  ىناوخ و  ىمن  رعش  وت  هک  الاح  - 

. منک فارتعا  هاوخم  نم  زا  “ 

وت هب  هاگن  ره  اب  منامشچ 

.“ دننک ىم  تنایخ  نم  هب  راب  نارازه 

. مدرک ىم  ساسحا  ار  شیاه  هنوگزا  هتساخرب  فَت  نم  و  تف ، رگ  نیئاپ  ار  شرس  ىگشیمه . ىاضترم  دش ،

اما میتسه ، هک  مینک  ىم  دومناو  اما  میتسین  هکرگید  دراوم  زا  ىلیخ  لثم  مدوبن . قشاع  متفگ ، ار  هکت  نیا  نم  ىتقو  ىلو  “ 

، هلئسم هلغشم و  همه  نیا  اب  هک  ملاحشوخ  ىدناوخ . ار  نآ  عقوم  هب  ردقچ  منونمم ، وت  زا  نعقاو  تسا . لاح  فصو  هچ 

. “ ىرادرطاخ رد  مه  ار  نم  زا  ىکرعش 

. دنارذگىم ار  ىنایاپ  لحارم  دراد  و  تسا ، قرغ  هک  مدیمهف 

ىم ىهاگآ و  ىبوخ  هب  تدوخ  هب  نم  هقالعزا  وت  ىنکىم . تبحص  شا  هراب  رد  نم  اب  ىراد  رید  ردقنیا  ارچ  سپ  - 

. متسه وت  کیدزن  تسود  کی  لثم  هک  رتگرزب ، ىردارب  لثم  اهنت  هن  هک  ىناد 

شوپ رس  اه ، هنابز  نیلوا  ىور  متشاد  مدیشک ، ىم  رانک  متشاد  مدرک ، ىم  تمواقم  متشاد  مدیگنج ، ىم  مدوخ  اب  متشاد  “ 

تبحص وت  اب  نیمه  ىارب  درذگ . ىم  دراد  هچ  مدیمهف  ىمن  ىرکف  بوشآ  نیا  ردو  متسناوتن ، دشن . ىلو  متشاذگ . ىم 

. “ میوگب هچ  متسناد  ىمن  مدرکن ،

ىم شوماخ  ار  اه  هلعش  دادن ، مه  هجیتن  بخ ، هک  ىشالت  اب  و  ىدرک ؟ ىم  تمواقم  ىدیگنج ؟ ىم  همه  نیا  ارچ  الاح  - 

؟ ندشن ىارب  شالت  همه  نیا  ارچ  دیروخ ؟ ىمن  مهب  هک  ىدرک  ىم  رکف  رگم  ىتشادن ؟ شتسود  نعقاو  رگم  ىدرک ؟

ىوت ىا  هتفخ  هدنخ  هشیمه  راوتسا . مکحم و  ىتیصخش  اب  و  ابیز ، هنادرم و  ىا  هرهچ  اب  دوب . هدز  مهب  ىلاپوک  لای و 

شدوخ رد  رتمک  دیدنسپ . ىمن  ار  ىئاهنت  رد  نارذگ  دوب . ىلدمه  تقافر و  زا  رپ  شنامشچ  و  تشاد ، روضح  شتروص 

رب رود و  ار  شناوارف  ناتسود  زا  ات  دنچ  هشیمهو  دوب ، ناهد  مرگ  دروخرب و  شوخ  تشاد . ریگمشچ  ىکرحت  و  دوب ،

ىمرپ وا  ردام  اب  ار  شدوبمک  مردام ، گرم  زا  سپ  هک  مهنم  و  تش ، اد  ىم  تسود  شتسرپ  دحرد  ار  شردام  تشاد .

ار ساسحا  نیرتهب  میدز ، ىم  پگ  ىرفن  هس  متفر و  ىم  ناش  هناخ  هب  هک  بلغا  مدوب و  سامت  رد  اهنآ  اب  رتشیب  مدرک ،

ىلمکت تاکرح  اب  ترارح و  اب  ردقچ  تشاد و  نتفگ  ىارب  اهزات ى  عوضوم  بلطم و  هشیمه  اضترم  و  مدرک . ىم  ادیپ 

ىمارتحا زا  مدوب و  لاحشوخ  نقیمع  تشادرب  رود و  ىبوخ  ناوارف و  ناتسود  هکنیا  زا  دز . ىم  فرح  تسد  رس و 
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رتشیب دید  ىم  هک  ارم  هقالع  تشاذگ .  ىم  نایم  رد  نم  اب  ار  شلئاسم  همه  نبیرقت  مدش . ىم  رُپ  دوب  لئاق  نم  ىارب  هک 

 “ ندمآ راظتنا  رد  هرهلد  اب  هک  ىزور  زا  هاگ  هگ  و  تشاد . زاین  نآ  هب  هک  مدوب  ىروبص  گنس  شیارب  دش . ىم  کیدزن 

متاراشا زا  هک  مدیدن  دناوخ و  ىم  میارب  ار  شیاه  هتشون  بلغا  میدیدنخ . ىم  ىلک  دز و  ىم  فرح  مدوب  اضترم “ ! اقآ 

میدوب و هدرک  تداع  مهب  اعقاو  داد . ىم  نم  هب  ندناوخ  زا  سپ  تشون و  ىم  ىذغاک  هکت  ىور  ار  شراعشا  دوشب . ریگلد 

: تفگ ىم  میدرک . ىم  هدافتسا  ندوب  مه  اب  ىارب  ىتصرف  ره  زا 

 “ دراد ىمک  تصرف  ندوب  دیفم  ىارب  ناسنا  “ 

: تشاد داقتعا  تسناد و  ىم  کدنا  ار  دمآراک  رمع  و 

هکنیا ىارب  هکلب  دنوش . ىمن  شومارف  هک  ىئاهنآ  دنرامش  تشگنا  ىتفر و  ىتفر ، ىتقو  هک  ارچ  کین ، مان  ىارب  هن  “ 

. “ ىئوگب ىوحن  هب  دیاب  ىتسه ، ىئوگب 

ىم شود  هب  ار  ىگدنز  زا  ىنیگنس  راب  نم  و  دوب . هبناج  دنچ  ىشالت  ردوا  میدید . ىم  ار  رگیدمه  رتمک  اه  ىرخآ  نیا 

دناوخ میارب  ار  ىبلطم  ناج “  مناخ  روضح “  اب  ناش و  هناخ  رد  زوریف ، هفاک  تسشن  زا  لبق  رادید  نیرخآرد  مدیشک .

نم بجعت  هجوتم  هکنیا  لثم  دش  هک  مامت  دناسر ، ىم  ار  نیمهزین  شتاکرح  تشاد و  ىنارنخس  تلاح  دوبن ، هصق  هک 

 : تفگ دشاب ، هدش 

. “ منک ىم  نیرمت  ار  ىسیون  هلاقم  “ 

: متفگ متفرگ  ىم  شتسد  زا  ار  هتشون  هکیلاحرد 

، ىوش ىم  راد  تهج  ىراد  ىروج  دب  تسا . راد  وب  ىلک  تا  هتشون  ىنک . ىم  نیرمت  ار  ىنارنخس  ىراد  رتشیب  ایوگ  - 

؟ ىئوگب ىهاوخ  ىمن  ای  و  ىشاب ؟ هتفگن  نم  هب  هک  تسه  ىبلطم 

: درک عورش  ار  ىلمع  نیرمت  دوب . هن  ای  هلب  ىعقاوم ، نینچرد  نلومعم  هک  باوج  ىاج  هب 

تکاس دیاب  ىهجوت ، ىب  توافت و  همهنیا  اب  ىئاسران ، ىدارمان و  همهنیا  اب  وت  رظن  هب  دوب ؟ تهج  ىب  دوش  ىم  رگم  “ 

 “ میشاب دیفم  میا ، هدنز  هک  ار  ىحابص  دنچ  نیا  تسین  رتهب  دوب .

: متفگ دیوگ . ىم  هچ  زا  اجکزا و  هک  مدیمهف  ىم  نلماک 

رگم دشاب ؟ دیفم  دناوت  ىمن  رعاش  کی  رگم  دوش ؟ ىم  هصالخ  عوضوم  کی  هار و  کی  رد  طقف  ندوب  دیفم  رگم  - 

؟ تسا دیفم  هک  تسین  ظفاح  نیا  زونه  اه  نرق  زا  سپ 
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: دیرب ار  مفرح 

 “ دراد رخسمت  تلاح  رتشیب  ندرک ، هسیاقم  ظفاح  اب  هتسکش  اپ  تسد و  راعشا  نیا  اب  ارم  “ 

؟! ىوشب نینل “  ىهاوخ “  ىم  ىور  یم  هک  ىهار  رد  رگم  - 

هضرع ىلیبمدره  ناکد  رد  هکنآ  اب  یبوغرم  عاطم  اه ، زور  نآ  هتبلا  منزب . فده  هب  تسرد  تشادن  راظتنا  دروخ . هکی 

. تشاد ىناوارف  ىاه  ىرتشم  زاب  دش  ىم 

راد شین  و  ىئوگب . ىشکب  راگیس  دهاوخ  ىمن  شلد  نم  لثم  هک  ىا  هناسفا “  زا “  تقشع ، هصق ى  زا  دوب  رارق  بخ  - 

 : مداد همادا 

؟ ىا هدناوخ  ار  گنشوه  دیدج  رعش  - 

ایلاگ تسا  رید  “ 

ناوراک داتفا  هر  هب 

…….

 “ ناوخم ىگدادلد  هناسف  رگید 

؟ هدشن رید  ىچ ؟ وت  ىارب 

. “ تسا هارمه  ناوراک  اب  مه  هناسفا  هراک . لوا  هزات  چیه ،  هدشن  هک  رید  هن ، “ 

. دیدنخ و 

. میتسه رایتخا  اب  دازآ و  ىراگدنام  ىراگدنام ، لابند  هب  ام  هکیلاحرد  دراد ، ار  چوک  تلاح  تسا ، ىروج  کی  ناوراک  “ 

، تغارس میآ  ىم  رگید . ىتقو  ىارب  دشاب  نایناوراک  ناوراک و  دروم  رد  ثحب  درک ، تبحص  دوش  ىمن  رتشیب  اجنیا  رد 

، مهارمه هار ، رد  ناوراک  اب  مه  تسا . هدرک  ادیپ  انعم  وس  ود  زا  میگدنز  هک  میوگب  هتسب  رس  طقف  میشاب . اهنت  هک  ىئاج 

.“ قشاع مقشاع ، مه 

ىزاب رد  دوب . ىژرنا  هلولگ  کی  نامیئانشآ  لیاوا  نامه  زا  دوب . هدرک  هطاحا  ار  وا  رون  زا  ىا  هلاه  لثم  ىگدنز  رس 

تسناد ىمن  مدرک . ىم  ىگداتفا  راکزا  ىریپ و  ساسحا  نم  هک  دوب  ناوت  رپ  ترارحاب و  لاعف ، ردقنآ  هاگ  کرتشم ، ىاه 

لیاوا هک  مدوب  هدینش  اه  ىرخآ  نیا  دوب . تبحم  اب  زابلد و  تسد و  تشادن . تسود  ار  ندنام  هار  همین  تسیچ . ىگتسخ 

: دیوگ ىم  دیشک  یم  هک  هت  دنکىم ، جرخ  دراد  هچره  هام ، ره 
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،“ مامت نم  “ 

، قافتا هب  بلغا  تشاد و  ىم  تسود  ار  ىناوخ  رعش  ندز و  پگ  اهنآ و  اب  تسشن  ناتسود . ىاپ  هب  دزیر  ىم  ار  همه  و 

. دنتفر ىم  مه  ىدرگبش  هب 

هن مرعاش و  هن  هک  مناد  ىم  ىنک ؟  ىمن  ربخ  ارم  ارچ  دیراد ، ىناوخ  هصق  رعش و  ىاه  بش  هک  ما  هدینش  تناتسود  زا  - 

. دیآ ىم  مشوخ  تسا  ساسحا  تفارظ و  ناشراک  رازبا  هک  یئاهنآ  اب  ندوب  زا  متسه . ىبوخ  هدنونش  ىلو  هدنسیون ،

 ….“ هدش مک  ىلیخ  هک  تسا  ىتدم  میدش ، ىم  عمج  مه  رود  رتشیب  نلبق  “ 

؟.… زغم تسوبی  دنراد و  ملق  لاهسا  اه “  ىضعب  نوچ  ارچ ،  - 

 …“ هدوبن ىصوصخب  صخش  نم  روظنم  هتفگوت ؟ هب  ار  نیا  ىک  “ 

ىم راصح  ىراد  مک  مک  و  ىتفا ، ىم  هار  ىراد  هک  ملاحشوخ  تسا . دوب  ىصوصخب  صخش  تروظنم  نقافتا  ارچ ، - 

ار شهاگن  درک ، نشور  ىرگیدراگیس  ترس . زغم  هب  دروخب  ظافح ، ىب  ىگدنز  تابرض  هک  ىوش ، ىم  عنام  ىبای و 

: تفگ ىروخلد  ىمکاب  تشاد و  رب  ىردان “  نابایخ “  ىغولش  زا 

فافش هشیش  لثم  دیابن  منک . ىم  بارخ  ار  اهنآ  راک  مشاب ، اشفا  نینچ  مه ، ناوراک  رد  رگا  منایرع . ىلیخ  وت  ىارب  ”….

 …“ تسور ىلیخ  متسد  ىروج  نیا  دوب ،

دیخرچ ار  لخاد  ىاضف  عیرس  ىدید  اب  دز ، تشگ  هفاک ، هتفرگ  هِم  ىاه  هشیش  تشپ  زا  ار  نابایخ  درک . هاگن  شتعاس  هب 

: تفگ و 

هک ما  هتفگ  ىراد و  ارم  ىاوه  هک  ما  هتفگ  وا  هب  دسانش ، ىم  بوخ  نم  دید  زا  ار  وت  …. اجنیا دیایب  هناسفا  تسا ، رارق  “ 

…“ ملئاق مارتحا  تیارب  ردقچ 

؟  تسا ىمسر  ىراگتساوخ  زورما  سپ  - 

.“ دیوشب انشآ  مه  اب  مهاوخ  ىم  تس ، ىفرعم ا  مسارم  هن ، “ 

نلماک هک  متفایرد  مک  مکو  میتشاد ، ىئاه  رادید  هناسفا “  قافتا “  هب  رگید  راب  ود  ىکی  هفاک ، نیمه  رد  زور ، نآ  زا  دعب 

. تسا هتشاذگ  نایرج “  رایتخا “  رد  هناسفا  لوقب  ار  شدوخ 

هداد نامز  هک  ىا  هقیقد   ١۵ ىاجب ١٠ –  رگا  هک  یتاقالم  دوب … هاتوکرایسب  هک  تاقالم ، نیرخآ  ات  مدیدن ، ار  وا  رگید 

…. دوب هاتوک  زاب  تفای ، ىم  همادا  مه  زورما  هب  ات  دندوب ،
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زا متفر  ىم  نارهم ، مناخ  رادید  هب  مدمآ و  ىم  نارهت  هب  هک  هاگ  هگو  مدوب ، هدرک  چوک  رگید  ىیاجب  هک  دوب  اه  تدم  نم 

 : مدینش هناسفا  زا  اهرادید ، نیا  زا  ىکی  رد  مدش . ىم  ایوج  شلاوحا 

….“ تسا هتشاذگ  صالخا  دبسرد  ار  شدامتعا  صوصخب  ورین و  همه ى  و  دادعتسا ، قوش و  همه  اضترم  “ 

بازحا ىبسن  ىدازآ  اب  ماوت  ىهاوخیدازآ ، تازرابم  اهلاس  دوب . هدیعلب  ناجیه  ار  روشک  تشد  نهپ  همه  هک  دوب  ىنامز 

اب تسا ، دنب  ىرگید  ىاج  هک  اه  خنرس  هب  هجوت  ىب  همه  و  تسا ، هار  رد  ىعقاو  ىرالاس  مدرم  هکداد  ىم  ار  دیون  نیا 

. دننزب مقر  ار  ىرتهب  نارود  ات  دندوب  شالترد  ىلاحشوخ ، تقادص و 

گنز مقاتا  نفلت  مدوب  هدشنرادیب  باوخزا  نلماک  زونه  هک  ىعقوم  دوز ، حبص  زور  کی  وا ، ىریگتسدزا  سپ  هام  دنچ 

دیئایب ادرف  تسا ، نکمم  رگا   : ”… تفگ متیوه ، ىوج  وسرپ  زا  سپ  دوبن  ساسحا  ىمامت  زا  ىراع  هک  ىئادص  دز .

و دنیبب .  دهاوخ  ىم  هک  دیتسه  ىسک  اهنت  امش  . …. دنیبب ار  امش  دهاوخىم  نارهم ، اضترم  ىهرز “  پیت  رد “  نارهت .

. درک عطق  ار  نفلت  دهدب  نم  هب  لاوئس  تصرف  کنیا  نودب 

مک و مدرک . لابند  ار  ویدار  رابخا  هنازور  و  مدناوخ ، اه  همان  زور  رد  ار  ارجام  همه  دندرک ، ریگتسد  ار  وا  هک  ىتقو 

وا ىناشیرپ  متشاد . ىنفلت  سامت  نارهم  مناخ  اب  راب  نیدنچ  ىلو  مدرک  ىمن  ادیپ  ار  هناسفا  تسیچ . هیضق  متسناد  ىم  شیب 

ریغ اهنتوا “  ناگدشریگتسد  هوبنا  نیب  رد  دوبن . هتخاس  متسد  زا  ىراک  عضو ، نآرد  صوصخب  و  داد ، ىم  مرجز 

، دنناشنن نیگنس  ىماهتا  ىسرکرب  ار  وا  هک  مداد  ىم  لامتحا  دوب ، نایماظن  هجوتم  راشف  زیت  کون  نوچ  و  دوب ، ىماظن “ 

 . تخیر مناج  رد  ار  هرهلد  رومام  کشخ  نفلت  اما  دوب . هتخیوآ  ىلایخ  شوخ  بالق  نیا  رب  منهذ  و 

راولش نورد  ار  نآ  همادا ى  تقد  اب  هک  تشاد  نت  هب  ىا  هتفر  ور  گنر و  ىنهاریپ ، ریز  دندوب . هدیشارت  ار  شرس 

: تفگ دناشک و  شتروص  هب  ار  ىگنرمک  دنخبل  دید  ارم  ىتقو  دوب . هدرب  ورف  شگنر  ىا  هوهق 

 ….“ مامت نم  هشیمه ، ىارب  عقاو و  هب  هعفد  نیا  ایوگ  ”….

شیارب مدرک و  هاگن  شیاهمشچ  هب  دوب  هداتسیا  نامرانکرد  هک  ىظفاحم  هب  هجوت  ىب  متفرگ و  متسد  ود  اب  ار  شرس 

: دناوخ

 “ دنشکن ار  وکن  زج  قشع  خلسم  رد  “ 

ارم تخادنا و  ما  هناش  رود  ار  شتسد  تسا .  هدرک  مرو  میولگ  مدرک  ىم  ساسحا  مهدب ،  همادا  ات  دادن  مناما  ضغب 

: درک اوجن  مشوگ  رد  و  دیسوب ،
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 “ میدش میدقت  هتسب  تک  …. دندرک تنایخ  “ 

 : متفگ ىبصع  دنلب و  ىادص  اب  نبیرقت 

. داتفا دهاوخ  بآ  ىور  ىزور  ىا  هتپ  ره  نادب  ىلو  تسین .  ىا  هزات  زیچ  - 

ىتیصو نم  تسا .  تیصو  نایب  ىارب  تاقالم  نیا  هزاجا  دنهدب .  ار  راک ! بیترت  ادرف  سپ  ای  ادرف  تسا  رارق  ”….

ىارب ىلو  مورب ، رتشیب  ترسح  اب  هک  دوش  ىم  ثعاب  هکنیا  وگ  منیبب ، ار  هناسفا  تاظحل  نیرخآ  رد  مهاوخ  ىمن  مرادن . 

تدوخ لوق  زا  وا  هب  مشاب ، هدرک  تسرد  ىبولطم  ان  ىعادت “  متساوخن “  تسا  ىناوج  ىباداش و  هناتسآ  رد  زونه  هک  وا 

وا نوچ  دوبن . نامیشپ  اضترم  هکوگب  مردام  هب  و  تشاد .  تتسود  دوجو  مامت  اب  نعقاو و  اضترم  هک  مناد  ىم  وگب ،

تسا هدنز  ات  هک  هدب  لوق  نم  هب  سوبب و  نم  ىاجب  ار  وا  موش . ىم  نامیشپ  ىزور  هک  تشاد  داقتعا  هشیمه 

، دهد ىم  وت  هب  ىورب  ىتساوخ  هک  ىعقوم  تسا و  ظفاحم  تسد  هک  تکاپ  نیا  رد  دوب . دهاوخ  رادروخرب  وتروضحزا 

. مرکشتم شزا   هک  وگب  وا  هب  هدب و  وا  هب  ما ، هتشاذگ  هناسفا  ىارب  ىهاتوک  هکت  اب  هارمه  ار  مرتشگنا 

: تفگ داد و  نم  هب  ار  تکاپ  داتفا ، هار  دمآ  هک  ظفاحم  مسا 

 “ تسا مامت  تاقالم  تقو  “ 

اب هک  ار  بورغ  نآ  …. ار میسن  ىب  هدرک ى  مَد  بورغ  نآ  ار ، هتفرگ  رابغ  ىرتسکاخ  گنر  نآ  ار ، بورغ  نآ  نم 

. منک ىمن  شومارف  زگره  درک … ىم  ىبوک  ىاپ  رون  گرم  رد  و  دیشک ، ىمرس  ار  زور  ىاه  هدنام  ریذپان  ىریس  ىعلو 

ار فرح  ىگدنز  کی  هک  ار  ىنابل  شزرل  و  دوب ، هتخود  متروص  هب  ىمالک  هقردب  ىب  هک  ار  اضترم  ىاه  هاگن  نیرخآ 

ات متفگ  مورب ، هک  دیدهت  اتح  و  درک ، رارصا  نابهگن  ردق  ره  درک . مهاوخن  شومارف  زین  دوب ، هدرک  راهم  مامت  ىتردق  اب 

هجوتم هزات  دوش ، وحم  مرظن  زا  راب  نیرخآ  ىارب  ورهار  چیپ  مخ  رد  ات  تفر  یم  هک  ىتقو  متسه .  تساجنیا ، اضترم 

. دورب هار  تحار  دناوت  ىمن  درادن و  اپ  هب  شفک  هک  مدش 

 ”، ىردان نابایخ  زوریف  هفاک  رد “  نمتح  قافتا و  هب  دوب  هتساوخ  هک  مدرک  تفایرد  هناسفا  زا  ىماغیپ  دعب  هام  ود  ىکی 

. مدرک تقفاوم  ىلو  درشف ، ىم  ار  میاه  هناش  متشاد ، اضترم  اب  هک  ىتارطاخراب  دوب . تخس  میارب  میشاب .  هتشاد  ىتسشن 

وا هب  ار  هصالخ ى  ىلو  ار ،  اضترم  اب  مرادید  نیرخآ  لماک  حرش  هن  مدوب ،  هدید  ار  وا  هک  ىراب  هس  ود ، ىط  نلبق ،

هنوگ رب  کشا  هرطق  ود  رایش  دز و  ىمن  فرح  نبیرقتو  دوب  نونجم  وحم و  اهرادید ، نیا  ىمامترد  وا  و  مدوب ، هتفگ 

ىرادید نیلوا  نیا  اضترم  دنمهوکش  زاورپ  زا  سپ  الاح  و  دوب . وا  ىگشیمه  شنکاو  تشاد ، همادا  تیدبا  ات  هک  شیاه 
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و دوب ، ىقاب  عضو  ورس  لیامش و  لکش و  نامهب  زوریف ، ىدانق  هفاک  دنزب . فرح  تساوخ  ىم  هناسفا  نلامتحا  هک  دوب 

: دناوخب هکار  شمرگ  ىادص  گنهآ  تشاد و  مک  ار  اضترم  راقو  طقف 

شاب هناورپ  ای  شابردنمس  میوگ  ىمن  نم 

شاب هنادرم  ىا  هداتفا  نتخوسرکف  هبرگ 

: درک فیرعت  میارب  رورغ  اب  هناسفا 

: تفگ ىم  هشیمه  اضترم  “ ….

هیاس کشجنگ  نابز  ىاه  گرب  کدنا  مجح  دح  رد  لقا  دح  رانچ ، غیرد  ىب  ىاه  گرب  دحرد  هن  هچرگا ، مهاوخ  ىم  “ 

تفرگ و یم  ار  متسد  دیدیم ، هک  ار  شراب  زیر  ىاه  هناد  میدوب  هک  اجره  تشاد . تسود  ار  ناراب  من  من  مشاب .  هتشاد 

…“ دشاب دیما  ان  هدروخاو و  رابکی  اتح  هک  مدیدن  درک . ىم  اوجن  مشوگ  رد 

هتسنادن ار  اضترم  ردق  سکچیه  درک ، ىم  نامگ  دز . ىم  فرح  نم  اب  نانچمه  و  درک ، ىم  زادنارب  ار  هفاک  مارآ  ان 

دنک لوبق  تساوخ  ىمن  دومن . ىم  نوبغم  نامیشپ و  و  دوب . هدیمهفن  ار  وا  بوخ  مه  شدوخ  اتح  هک  درک  ىمرکف  تسا و 

. درک ىم  شا  هلاچم  تشاد  شدوبن  هک  دوب  هدشرپ  وا  زا  ردقنآ  دریگب ، دای  ار  اضترم  نودب  ىگدنز  ىتسیاب  هک 

: متفگ وا  هب 

؟ ىئوگب میارب  دوب  هداتسرف  تیارب  نم  هلیسو  رتشگنا  اب  هارمه  هک  ىا  همان  زا  ىهاوخ  ىم  - 

هدیدپ نینچ  منک  ادیپ  اجکزا  نم . ىشوخلد  ىارب  تسارت . ایوگ  ىا  همانره  زا  هتبلا  هک  تسا ، هاتوک  ىا  هدورس  دوبن ، همان  “ 

؟.… ار ىا 

“ ؟  تشگرب لباق  ریغ  نیگنس و  نینچ  ارچ  دراد ، دوجو  همیرج  عون  اهدص  اه ! فاصنا  ىب 

زیزع طخ  اب  هک  شلصا   : ”… تفگ دید  هک  ارم  بجعت  دوبن . اضترم  طخ  داد . نم  هب  دروآ و  نوریب  شفیک  زا  ار  ىذغاک 

. دوب دهاوخ  نم  رمع  ىاهلاس  همه  راگدای  دوش ، ىم  ىرادهگن  ىنما  ىاجرد  تسوا 

 . مناوخب دنلب  ار  نآ  تساوخ  نم  زا 

ما ىگدنز  ریرهمز  رد  “ 

درسف ىم  ار  مناج  سای  ىامرس  هک  هاگنآ 

 “ مدش هدنز  هک  اتفگش  متخوس و  وت  هلعش ى  اب 
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» ناتسادهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

ىم تسد  نارازه  اب  ار  سفن  ره  ناشدوخ  تسا ؟ ىگدنز  الاک  نیرت  شزرا  ىب  ىک  ات  نیمز  رس  نیا  رد  مناد  ىمن  “ 

. “ دنروآ ىم  رد  هشیر  زا  ار  شنیرتروراب  دسر ، ىم  هک  نارگید  هب  ىلو  دننک ، ىمن  شیاهر  هنَک  لثم  و  دنبسچ ،

. مداد هیکت  مدوب  هتسشن  هک  ىلدنص  هب  مدشن . شمحازم  دز . ىم  فرح  شدوخ  ىارب  درک . ىمن  ساسحا  ارم  روضحرگید 

. دشاب شدوخ  ىارب  متشاذگ  مدش و  لوغشم  مناجنف  یاچ  هدنام ى  هت  اب  و 

هاتوک عطاق و  دشکن ، راگیس  هک  متساوخ  شزا  ىتقو  ….. دز ىم  هسوب  تسدرود  قفا  رب  هکدوب  ىزبس  هنهپ  اضترم  “ 

: تفگ

.“، ادرف زا  “ 

هدرک شا  هفالک  شیاه  ترِپو  ترِچ  اب  هک  رکسع ، ىضاق  ىتقو  زاغآ . هاگرحس  نآ  رد  اتح  دزن . بل  زگره  رگید  و 

مه هظحل  نآرد  نم  ىاضترم  ىلو  دنک . ىم  فراعت  وا  هب  ىراگیس  درادن ، ندینش  هلصوح  هک  دنک  ىم  ساسحا  و  دوب ،

: دنک ىم  داهن  شیپ  دندنبب ، ار  شیاهمشچ  دنهاوخ  ىم  ىتقو  ارجا ، ماگنهب  …. دنام ىم  دهعرب  ىاپ 

ىتمادن دیدرت و  کدنا  ىب  مه  الاح  مدراذگ و  ماگ  هار  نیا  رد  زاب  نلماک  ىئاهمشچ  اب  نم  نوچ  دیدنبن ، تسا  نکمم  رگا  “ 

.“ دینکب ار  ناتراک  امش  هتسبن ، ای  هتسب  لاح ، رهب  مور .  ىم 

.“ ما هداد  تسد  زا  ار  ىرالاس  هچ  هک  تخوس  ملد  رتشیب  دندرک  فیرعت  میارب  هک  ار  اهنیا  “ 

هب ارم  و  درک . وجتسج  ار  ىردان  نابایخ  اه  هشیش  ىارو  زا  تشادرب و  هفاک  نورد  زا  ار  شکشا  زا  رپ  ىاهمشچ  و 

، تشگ ىم  هناسفا  لابند  هب  ار  ىردان  نابایخ  اه ، هشیش  نیمه  تشپ  زا  هفاک و  نیمه  رد  اضترم  هک ، تخادنا  ىزور  دای 

. تسا تفص  ىب  هچ  و  دروآ . ىم  راشف  ناوت  مامت  اب  لمحت ، هب  هجوت  ىب  هاگ  ىگدنز ، هک  مدیمهف  و 

ایور
دادرخ ١٣٨٩ یربنق -  دیجم 

یضعب اما  تسین .  مرحم  سکچیه  ناشندینش  یارب  هک  ییاهفرح  تفگ .  دوشیمن  سکچیه  اب  هک  تسه  ییاهزیچ 
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تفگیم دیمح  تفگ .  ناوتیم  اهمدآ  زا  یلیخ  هب  ار  اهزیچ  یلیخ  هنرگو  تسا  یرگید  زیچ  تیعقاو  منکیم  سح  اهتقو 

 . مربب یپ  وا  حور  قیاقد  هب  هک  نآ  یب  مدوب  شاقشاع  لاس  تشه  نم  یشاب و  ناشقشاع  دیاب  اهمدآ  نتخانش  یارب  

هک مدوب  ریگسفن  یجنر  دهاش  اهتعاس  زور  ره  نم  میدرکیم و  راک  یتکرش  رد  مه  اب  دوب .  بیرغ  هدیچیپ و  دیمح 

ور ار  هطبار  یاههچیرد  مامت  دوخ ،  تولخ  رد  وا  یلو  موش  کیدزن  وا  هب  مدرک  یعس  لیاوا  درکیم .  لمحت  هنارابدرب 

یتسناوتیم یدشیم  قیقد  وا  رد  رگا  طقف  دوب .  شوماخ  تکاس و  درس ،  یگنس  هعطق  نوچ  دوب   هتسب  نارگید  هب 

گنریتروص ییاههکل  اب  دوشیم  دیفس  قاتا  راوید  نوچ  شاگنر  نفلت ،  گنز  ندمآرد  ادص  هب  راب  ره  اب  هک  یمهفب 

اب شرامیب  بلق  یرادنپ  دندادیم .  ربخ  هنهک  موادم و  یدرد  زا  هک  شاهتخوسباتفآ  هتسجرب و  یاههنوگ  یور  رب 

 ، تسا یزیزع  یادص  ندینش  راظتنا  رد  هک  دز  سدح  دشیم  دوب . هتسب  نفلت  گنز  تاشاعترا  هب  ادیپان  ییاههتشر 

 . نفلت ِساسحایب  یاهمیس  قیرط  زا  یتح 

شوخ یور  یتح  ای  دننزب  یفرح  هک  نآ  یب  دننیشنیم  مدآ  لد  هب  رادید  نیتسخن  نامه  رد  هک  دوب  ییاهنآ  زا  دیمح 

زج لوا  یاهلاس  یط  هک  نآ  یب  مدوب  هدش  بذج  نم  و  دنکیم .  بذج  ار  سکره  ناشقیمع  هاگن  اما  دنهد ،  ناشن 

همه نیا  اما  دراد .  یمارآ  اتبسن  یگدنز  تسا و  هدرک  جاودزا  هک  متسنادیم  مشاب .  هدینش  وا  زا  رگید  یمالک  مالس ، 

ذغاک و شزیم  یوشک  زا  درکیم  ادیپ  یتصرف  هک  نآ  ضحم  هب  تکرش  رد  دوبن .  ارجام  ینوریب  یهیال  رهاظ و  زج 

زیچ هچ  رکفتم  مارآ و  یهرهچ  نآ  تشپ  هک  منادب  تساوخیم  مالد  تشونیم .  یزیچ  هلجع  اب  دیشکیم و  نوریب  یملق 

ینعی مدرک ،  جاودزا  شیپ  لاس  جنپ  تفگیم :  متسشن .  تبحص  هب  وا  اب  هتخیرگ  هتسج  کدنا و  کدنا  تسا .  ناهنپ 

 . مدش مادختسا  اجنیا  هک  ینامز  نومه  تسرد 

 . دوب هداد  تسد  زا  یلیالد  هب  هک  تسا  هدوب  یتسود  یادص  ندینش  راظتنا  رد  لاس  جنپ  نیا  مامت  رد  هک  مدیمهف  اهدعب 

؟ تساجک ینودیمن  هگم  ینکیمن ؟ نفلت  نوا  هب  تدوخ  ارچ  بخ  مدیسرپ :  راب  کی 

 . یسردآ ینفلت و  هرامش  اب  هارمه  دوب  یمسا  تفرگ .  مایور  یولج  دروآرد و  شانهاریپ  پچ  تمس  بیج  زا  یذغاک 

هب هنوتیم  هدازآ و  الماک  نوا  اما  مراد  هچب  نز و  نم  هک ،  ینودیم  منوتیمن ،  تفگ :  تخادنا و  ریز  هب  ار  شرس  دعب 

 . هنک نفلت  نم 

هب رس  اب  دعب  درادیمرب و  ار  یشوگ  تمسق  یشنم  دمآ و  دهاوخرد  ادص  هب  نفلت  یزور  ماجنارس  هک  تشاد  نامیا  دیمح 

 ، دزیم قرب  ناجیه  زا  شانامشچ  هک  یلاح  رد  دنکیم .  هراشا  تسا ،  هدز  لز  نفلت  یشوگ  هب  یمشچراهچ  هک  وا 
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نم هش ،  دنلب  یرامیب  رتسب  زا  باذع  جنر و  اهلاس  زا  دعب  هک  یرامیب  لثم  هشیم .  مومت  زیچهمه  زور  نوا  تفگیم : 

 . منزیم رانک  ور  اههدرپ  هرابود  مشیم و  دنلب  مه 

یولج نازرل  ناتسد  اب  هدروآرد و  دوخ  نهاریپ  پچ  تمس  بیج  زا  ار  ذغاک  هک  لوا  زور  نامه  دوب .  ایور  شامسا 

کی رثا  رب  شیپ  اهلاس  زا  اهنآ  طابترا  مدیمهف  هک  دوب  دعب  اهتدم  اما  مدوب .  هدناوخ  ار  مسا  دوب ،  هتفرگ  مایاهمشچ 

وا تسنادیمن  تشادن و  ربخ  دیمح  جاودزا  زا  ایور  تسا .  هدش  عطق  هیوس ،  ود  یترودک  نآ  لابند  هب  مهافتءوس و 

دوب نامز  نامه  زا  دشاب .  هتشاد  تسناوتیمن  مه  ار  ام  تکرش  نفلت  هرامش  دیدرتیب  سپ  دنکیم ،  راک  اجک  ای  تساجک 

 . مدرب یپ  قطنمیب  ِراظتنا  نیا  لصا  هب  هک 

 ، هربخیب وت  زا  تساهلاس  هرادن و  ور  وت  نفلت  هرامش  یتح  نوا  یتقو  نم ،  ِزیزع  هخآ  مدیسرپ :  دیمح  زا  یزور 

نیا تدوخ  لوق  هب  یونشب و  یشوگ  تشپ  زا  ور  ایور  یادص  وت  دآرد و  ادص  هب  یتنعل  ِنفلت  نیا  هنکمم  روطهچ 

؟ هسرب رخآ  هب  سوباک 

ِیربا ِزور  هی  هک  منودیم  هنکیم .  ور  راک  نیا  زور  هی  امتح  نوا  یمهفب .  هک  ینوتیمن  یمهفیمن .  وت  داد :  باوج 

ره زا  هگید  هنک و  رکف  زیچ  هچ  هب  هگید  هنودیمن  هنزیم و  مدق  فدهیب  یتولخ  نوبایخ  رد  تساهنت و  هک  یزییاپ 

اب یزور  نینچ  هی  رد  هلب  هنودرگرس ،  داب  ِتسد  هب  یزییاپ  گنراگنر  یاهگرب  نوچ  هدش و  یلاخ  ییوزرآ  سوه و 

اهلاس هک  ور  ییاهکشا  هرایم .  رطاخ  هب  ور  اهکشا  هرابود  هزغلب ،  شاههنوگ  رب  هک  نوراب  یاههرطق  نیلوا 

اهکشا هارمه  هب  هک  مراد  نامیا  نم  هیناسنا و  یلمع  هدنخ  لثم  مه  هیرگ  هک  همهفیم  تقو  نوا  دندوب .  هدش  شومارف 

زا نودب  هنکیم و  ادیپ  ور  مانفلت  یهرامش  ای  ور  مایاج  هشاب  هک  مه  نیمز  لد  زا  یتح  زور  نوا  هرآیم و  دای  هب  ارم 

 . دآیم ماغارس  هب  یتصرف  نداد  تسد 

هدزتریح دوب ، شایگهدشورف  دوخ  رد  ِرابتنحم  یاهلاس  لصاح  هک  وا  ییایلوخیلام  یاههشیدنا  هب  هک  یلاح  رد  نم 

 . یاهناوید وت  نم .  ِتسود  مفساتم  متفگ :  بل  ریز  مدادیم  شوگ 

ِراظتنا هک  نآ  یب  متسنادیم .  رتخلت  یزاغآ  اهنت  تسنادیم ،  شایاهدرد  نایاپ  لاحم  ضرف  هب  وا  هک  ار  هچ  نآ  نم 

؟ یچ شدعب  بخ  مدیسرپ :  مشاب ،  هتشاد  یخساپ 

 . تشگرب هرابود  دعب  تفرگ .  هلصاف  نم  زا  یمدق  دنچ  دش و  دنلب  زیم  تشپ  زا  درک ،  نشور  یراگیس  دوب .  شوماخ 

قشع ِروضح  نودب  تداعس  ینودیم ؟ تفگ :  مارآ  دوب  هداد  هیکت  زیم  هب  ار  شاتسد  ود  دوب و  هدش  مخ  هک  یلاح  رد 
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تساج نیمه  تسرد  اما  دنتسین  یندشادج  مه  زا  درد  تداعس و  موهفم  نم  یارب  لقادح  درد .  ِنودب  قشع  هیینعمیب و 

 . ارذگ یاهظحل و  تداعس  یلو  هییگهشیمه  یمئاد و  درد  هراد .  دوجو  هدنهد  رازآ  ضقانت  هی  هک 

 . دادیم دنویپ  مه  هب  ار  تداعس  قشع و  دیاب  هک  یاهقلح  ینعی  مدیدیم ،  وا  هرهچ  رد  ار  درد  اهنت  نم  همه  نیا  زا  اما 

یناشن چیه  رگید  ود  نآ  زا  یلو  دهد  صیخشت  دیمح  رد  ار  نآ  روضح  تسناوتیم  مه  یروک  مدآ  یتح  دوب  ادیپ  درد 

 . دوبن

 . دراد دوجو  دیمح  نهذ  رد  اهنت  مدوب ،  هدینش  هک  تایصوصخ  نآ  اب  ایور  مسا  هب  ینز  مدرکیم  رکف  اهتقو  یهاگ 

هب تشاد و  جایتحا  نآ  هب  نداد  همادا  ندنام و  هدنز  یارب  دیمح  هک  ییایور  دوب .  دیمح  یایور “  ” طقف ایور  هک  نیا  ینعی 

 . شدوب هتخاس  دوخ  یارب  لیلد  نیمه 

دیمح دوب .  هتساوخ  کمک  وا  زا  دوب و  هتسیرگ  دیمح  رانک  رد  ایور  یزییاپ  ِکیرات  درس و  بش  کی  رد  شیپ  اهلاس 

طوقس یهناتسآ  رد  هشیمه  شالذتبم  ِنایفارطا  ناتسود و  اب  شاقالخا ،  اب  شراتفر ،  اب  ایور  درکیم :  فیرعت  شدوخ 

 . مدرکن زارد  شافرط  هب  کمک  یارب  ور  ماتسد  راب  کی  یتح  نم  دوب و 

 . دندوبن تشز  ریپ و  ردق  نیا  عقوم  نوا  اهتسد  نیا  ای  نت ،  نیا  دادیم :  همادا  درکیم و  هاگن  شایاهتسد  هب  دعب 

 : متفگیم الثم  متشاد ،  رواب  اهنآ  هب  یتخس  هب  مدوخ  هک  مدرکیم  تبحص  ییاهزیچ  زا  منک .  شاکمک  تساوخیم  مالد 

وت تسین .  یمیدق  ِبوخ  تسود  هی  زا  ندیشک  تسد  یارب  یلیلد  هداوناخ  رسمه و  دوجو  یریگب .  سامت  ایور  اب  دیاب  وت 

وت تسین .  نارگید  اب  هطبار  عطق  رفن و  هی  رد  دوخ  ندرک  هصالخ  ینعم  هب  جاودزا  هک  ینودیم  نم  زا  رتهب  تدوخ 

 . نارگید یارب  یشزرا  اب  ِتسود  لاح  ِنیعرد  و  یشاب ،  یرادافو  بوخ و  ِردپ  رهوش و  ینوتیم 

ادخ یدنوادخ  هب  نک ،  نفلت  یریم .  تسد  زا  یروط  نیا  تاههچب .  هب  لقادح  ای  نک  محر  تِدوخ  هب  متفگیم :  ای 

؟ هشاب دیاب  رفن  هی  طقف  قشع  ِبطاخم  هتفگ  یسک  هچ  الصا  دوب .  یهاوخ  مدآ  نیمه  مه  زاب  وت  دآیمن .  نیمز  هب  نومسآ 

 : تفگیم یهاگ  دسانشیم .  ار  شدوخ  یرگید  ِسک  ره  زا  رتهب  نم  تسود  هک  مدیمهفیم  نم  دزیم و  یدنخبل  وا 

هب اهیلیخ  هداتسیا .  دمآ  تفر و  رپ  ِهارراهچ  هی  ِرس  هک  هدوب  یناگمه  نفلت  هی  لثم  هشیمه  نم  ِتشذگرس  ینودیم ، 

یخرب دناهدرک و  راردا  نوا  یور  یخرب  شندیبوک .  تشم  اب  مه  یضعب  دناهدز و  شدگل  یضعب  دناهدش .  کیدزن  نوا 

بلق یاههکس  ات  هتفرگ  یبلح  یاههکت  زا  زیچ ،  همه  اب  ور  شِدوجو  نارذگهر  اهلاس  اهلاس و  دناهتخادنا .  نهد  ِبآ 

شایزلف ساسح  ِناوزاب  اب  کاخ و  نیا  رد  شاقیمع  یاههشیر  اب  هداتسیا  نانچمه  وا  یلو  دناهتشابنا ،  جوعم  جک و  و 
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 ، دایب رفن  هی  یزور  هرخالاب  هک  وزرآ  نیا  اب  اهنت  اهنت و  هداتسیا  وا  هدش .  هدیشک  یتیگ  یهنهپ  رساترس  رد  راگنا  هک 

ور ینوبرهم  تقو  نوا  هونشب و  ور  شِانوبرهم  یادص  وا  ات  هرادرب  ور  یشوگ  هشکب و  یتسد  شِدرس  یاههنوگرب 

 . هنک شخپ  یتیگ  رساترس  رد 

 . یشکیم راظتنا  یاهداتسیا و  تکرحیب  اهلاس  هک  نیمه  هدوب .  نیمه  وت  ِهابتشا  دیاش  متفگ : 

رد هک  ار  ییاهسکع  رابکی  مدشیم .  رتکیدزن  کیدزن و  شایایند  هب  وا و  هب  نم  دنتشذگیم و  یپردیپ  اهلاس 

متساوخیم منک .  بلج  ار  شاهجوت  مناوتب  دیاش  ات  مداد  ناشن  دیمح  هب  مدرب و  تکرش  هب  مدوب ،  هتفرگ  ماناتسود  اب  هوک 

 . روج هی  نوشمادکره  نتسه ،  یبوخ  یاههچب  متفگ :  دوش .  انشآ  ماناتسود  اب 

 . تسین دب  سک  چیه  منودیم ،  تفگ : 

رکف گنل .  ِبسا  هی  لثم  میروط ،  نیمه  همه  ام  هیچ .  هنودیمن  هک  هربیم  جنر  یزیچ  زا  اهنوا  زا  مودک  ره  متفگ : 

مینکیم ساسحا  ای  میراد  مک  یزیچ  هشیمه  میدموا .  ایند  هب  گنل  یگهمه  راگنا  هشاب .  نیمه  حالطصا  نیرتهب  منکیم 

هی یاهتنا  رد  ام  میرادن .  یباوج  الصا  مگب  هرتهب  هن .  نوماهباوج  اما  همه  هیبش  نومِلیاسم  میدرک .  مگ  ور  یزیچ  هک 

رظن هب  میربیم .  تذل  تیعضو  نیا  زا  راگنا  مینزیم و  فرح  طقف  مینزیم .  فرح  مادم  میاهتسشن و  تسبنب  یهچوک 

؟ تساجک راک  لاکشا  وت 

هراد دوجو  لح  ِهار  هی  طقف  تفگ :  دیدنخیم  هک  روطنامه  دوب .  خلت  مه  شاهدنخ  اما  ددنخیم .  هک  مدید  راب  نیلوا  یارب 

 . نیمه طقف  دیشب .  تخل  یگهمه  دیاب  امش  . 

ار ماتسد  مدیدنخ و  مه  نم  دنکیم .  یخوش  مدرک  رکف  مدوب .  لاحشوخ  دیدنخیم  هک  نیا  زا  دیدنخ .  دنلب  یادص  اب  و 

ور سابل  نوا  دیدیشوپ .  هک  هییگنت  ِسابل  زا  امش  یتحاران  تفگ :  درک و  ماهاگن  ینابرهم  اب  متشاذگ .  شاهناش  یور 

 . صالخ دیرآرد و 

ولج نالا  نیمه  هشیم ،  لح  نومِلیاسم  یهمه  راک  نیا  اب  متسنودیم  هگا  متفگ :  مدوب ،  هدیمهفن  ار  شروظنم  هک  نم 

 . مدشیم تخل  همه  مشچ 

 . مدرکیم فشک  ار  وا  دوجو  زا  یتمسق  هظحل  ره  نم  رایسب و  یاههتخانشان  اب  دوب  یروانهپ  ناهج  ییاهنت  هب  دیمح 

یتاعاس دنامیم .  هریخ  یاهطقن  هب  اهتعاس  دزیمن و  فرح  سک  چیه  اب  دشیم .  قلُخدب  لیلد  نودب  اهزور  یضعب 

نیا رد  تفگیم :  شدوخ  دادیم .  تسد  زا  ار  شایاههزیگنا  مامت  دشیم و  یلاخ  زیچ  همه  زا  ناهگان  هک  ینارحب 
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ینامرف ات  هک  نیا  لثم  نشیم .  دنُک  رایتخایب  متاکرح  ندیم و  تسد  زا  ور  نوشاههزیگنا  ماندب  ءزجءزج  اههظحل 

مدرگیمرب یداع  لاح  هب  رورم  هب  دعب  هشکیم .  لوط  اهتعاس  هسرب ،  مایاهاپ  اهتسد و  هب  هشب و  رداص  مزغم  زا 

.

رهظ زا  دعب  متفرگ .  راشف  ریز  ار  شاهتسخ  ِنهذ  مدرک و  هدافتسا  تصرف  زا  نم  هک  دوب  اهنارحب  نیمه  زا  یکی  رد 

دوب اهلاس  هک  ار  ایور  یهرامش  تشادرب و  ار  نفلت  یشوگ  ات  مدرک  شاکیرحت  ردق  نآ  یراکهفاضا .  ِتاعاس  دوب و 

دوب شالمحت  دح  زا  شیب  همه  نیا  دوب .  هفالک  تسناوتیمن ،  تشاذگ .  ار  یشوگ  اروف  دعب  اما  تفرگ .  تشاد ،  ظفح  زا 

.

هرامش لقادح  یراذب .  شارب  یماغیپ  ینوتیم  وت  تسین .  راک  ِرس  مه  ایور  ًانئمطم  تسین .  یرادا  تقو  نالا  متفگ : 

نفلت لیامت  ِتروص  رد  هنوتیم  ایور  هشیمن .  ضوع  یزیچ  تسوت .  عفن  هب  یچ  همه  مه  زاب  ییوگب .  ور  تانفلت 

تقو زا  جراخ  ادمع  وت  هک  هشیم  هجوتم  امتح  نوا  هزادنب .  رود  هنک و  هراپ  ور  تاهرامش  تساوخن ،  هگا  هنک و 

 . ینک راذگاو  نوا  هب  ور  یریگمیمصت  رایتخا  ینوتب  ات  یدز  گنز  یرادا 

یرتشیب دیما  نیا  زا  دعب  مک  ِتسد  منکیم .  شهاوخ  متفگ :  هناسویام  مدرک و  هاگن  شاقمریب  هدیکشخ و  یاهمشچ  هب 

یا اما  یشاب ،  رظتنم  ینیشب و  همسجم  لثم  نفلت  لباقم  اهلاس  مزاب  ینوتیم  تسین .  هناهلبا  ردقنیا  تراظتنا  یراد و 

 . . . هراد ور  تاهرامش  نوا  هک  ینودیم  راب  ن 

 . ارچ یمهفب  ینوتیمن  وت  منوتیمن و  نم  تفگ :  درک و  عطق  ار  مافرح 

 . منوتیم هک  نم  ینوتیمن ،  وت  هگا  متفگ :  مدیشک و  مدوخ  تمس  هب  ار  نفلت  مدوب .  هدش  هناوید  تینابصع  تدش  زا 

 . دش فرطرب  مه  مدیدرت  کدنا  نم  درکن و  یضارتعا  مدناخرچ .  تنوشخ  اب  ار  ریگهرامش  متشادرب و  ار  یشوگ 

؟ دیتشاد راک  یک  اب  دییامرفب ،  دیسرپ :  یناوج  نز  یادص 

تشاددای تسرد  هک  مدش  نئمطم  ات  مدرک  رارکت  راب  نیدنچ  مداد و  وا  هب  ار  نامراک  لحم  ِنفلت  هرامش  نم  دوبن .  ایور 

 . دنریگب سامت  هرامش  نیا  اب  لیامت  تروص  رد  دییامرفب  ًافطل  متفگ :  رخآ  رد  و  تسا ،  هدرک 

نیرتراوشد و زا  یکی  هک  راگنا  میدوب ،  قرع  سیخ  ود  ره  متشاذگ .  ار  یشوگ  مدرک .  رارکت  مه  ار  دیمح  مسا  و 

 . یتحار نیمه  هب  دش .  مومت  یچ  همه  متفگ :  میشاب .  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  دوخ  یگدنز  لحارم  نیرتساسح 

! یتحار نیمه  هب  هلب  درک :  رارکت  بل  ریز 
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شاباوخیب یاهمشچ  درک .  دود  راگیس  مه  ِرس  ِتشپ  دروخن و  هناحبص  دوب .  هشیمه  زا  رتیبصع  دعب  زور  حبص 

نارگن دیمح  درک .  دهاوخ  نفلت  ًامتح  زورما  مشاب  نئمطم  هک  مدوب  هتخانش  ردقنآ  ار  ایور  رگید  دوب .  خرس  هتفردوگ و 

نیا ات  متشادن .  ار  وا  هب  ندش  کیدزن  تارج  نم  دزیم و  مدق  هدزباتش  قاتا  لوط  رد  تشادن .  رارق  مارآ و  دوب و 

دعب دز .  لز  نم  یاهمشچ  هب  داد و  هیکت  زیم  هب  ار  شاتسد  ود  داتسیا .  مالباقم  دمآ و  نم  زیم  فرط  هب  شدوخ  هک 

؟ هنک نفلت  ینکیم  رکف  وت  دیسرپ : 

 . هنکیم نفلت  ًامتح  هشاب ،  هتخانش  ور  وت  مه  یاهرذ  هگا  متفگ : 

ینیبشیپ لباق  شِراک  چیه  هضقانت .  اپ  ات  رس  نوا  یسانشیمن .  ور  ایور  وت  منکیمن .  رکف  روط  نیا  نم  یلو  تفگ : 

متسنوتیم نم  هک  دوب  ینامز  یدز .  لاثم  تدوخ  هک  هگنل  یاهبسا  نومه  زا  مانوا  هک  مگب  هشاب  رتهب  دیاش  تسین . 

هتخانش روط  نیا  ور  قشع  ام  دوب .  هناهب  طقف  قوشعم  قوشعم .  هن  دوب  مهم  قشع  نم  لسن  یارب  یلو  منک ،  شاکمک 

هب هک  یزورما  یولوگیژ  یاهرکفنشور  هجوج  نیا  لثم  هن  دادیم .  نومِناوت  تخادنایم و  نومِهار  هک  یقشع  میدوب . 

ور نوشِدوخ  ات  ِکسرتم  هی  طقف  نوشارب  قشع  ننزیم و  فرح  زیر  هی  طقف  نتسشن و  تسبنب  هی  ِهت  تدوخ  لوق 

قشع نم  لسن  یارب  اما  ههاگزیرگ .  هی  اهنیا  یارب  قشع  نوشیلدزُب .  یارب  هشاب  یزیواتسد  ات  ننک  نوهنپ  شِاتشپ 

 . . . قوشعم دوب و  زیچ  همه 

رکف هب  دش و  تکاس  درکیم .  تبحص  هک  هدوبن  وا  راگنا  دنام .  هریخ  نم  هب  روط  نامه  درک و  عطق  ار  شافرح 

لباقم رد  دیود و  نفلت  فرط  هب  دمآ و  دوخ  هب  دیمح  دیچیپ .  قاتا  توکس  رد  نفلت  گنز  یادص  ناهگان  تفر .  ورف 

ار یشوگ  دشاب ،  هدش  لال  ای  سحیب  هک  راگنا  دعب  دیپاق .  وا  تسد  زا  ار  یشوگ  تمسق  یشنم  یهدزتریح  نامشچ 

 . دش نازیوآ  شِاندب  فرط  ود  رد  شاناتسد  درک و  اهر 

وت ِدرد  نزن .  لوگ  ور  تِدوخ  ردقنیا  نک .  سب  ادخ  هب  ور  وت  متفگ :  مارآ  شَامدیشک و  یرانک  متفر و  شافرط  هب 

ریوصت ِسوه  هب  ور  یقیقح  قوشعم  هک  نیا  هتشذگ .  ِلسن  تاداقتعا  نیمه  زا  ینومیشپ  تمادن .  ترسح و  هنیمه ، 

ای قشع  یادص  یتسه ؟ یچ  ِرظتنم  نفلت  نیا  ِتشپ  نالا  نیمه  وت  ِدوخ  نیبب .  ور  تیعقاو  دیدرک .  اهر  قشع  یلاثِم 

؟ قوشعم یادص 

ِنفلت رب  ار  شاتسد  دعب  درک .  ماهاگن  یاهبیرغ  نوچ  ناساره  دشاب .  هداتفا  ماد  رد  هک  یاهدنرپ  ِلثم  راگنا ،  دوب  هدیسرت 

تِدوخ وت  منیبب ،  تفگ :  هتفرگ  ییادص  اب  دنک و  ظفح  یمرحمان  هاگن  زا  ار  نآ  دهاوخب  هک  راگنا  تشاذگ ،  زیم  یور 
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» ناتسادهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

؟ یلسن مودک  زا  وت  الصا  یچ ؟

تکرش یاهنفلت  هرامش  هک  دیسر  ربخ  تارباخم  تمسق  زا  هظحل  نامه  تفر .  هرجنپ  تمس  هب  درک و  تشپ  نم  هب  دعب 

کشخ تشحو  زا  نم  تفرگ .  یرگید  یاههرامش  دیاب  نآ  ِلوا  یهرامش  ود  یاج  هب  زورما  زا  تسا و  هدرک  رییغت 

هریخ شانهپ  یاههناش  هب  هک  نم  اما  دادن .  ناشن  مه  یلمعلاسکع  چیه  دروخن .  ناکت  هرجنپ  ولج  زا  دیمح  مدوب .  هدش 

هب مدرک و  عمج  ار  ماتماهش  ِمامت  دزیریم .  ورف  دوخ  رد  دوشیم و  بوذ  کدنا  کدنا  هک  دیسر  مرظن  هب  مدوب  هدش 

مالعا یعون  هب  ار  تارییغت  نیا  تارباخم  تکرش  امتح  دوب و  دهاوخن  یلکشم  چیه  هک  مهد  حیضوت  ات  متفر  وا  رانک 

نم هک  نآ  زا  لبق  دوب .  هدش  یکی  هرجنپ  نوریب  ِزییاپ  اب  دوبن و  اجنآ  راگنا  وا  یلو  متشاذگ  شاهناش  رب  تسد  دنکیم . 

ایور هک  یزور  نومه  تسه ؟ تِدای  یزییاپ  ِزور  نوا  تفگ :  دنک  همزمز  شدوخ  اب  هک  راگنا  هتسهآ  میوگب ،  یزیچ 

 . هدرگب نم  ِلابند  هرادن  یجایتحا  رگید  بخ  داتفا .  دهاوخ  نم  دای  هب  هک  مراد  نامیا  نم  دز و  دهاوخ  مدق  نوراب  ریز 

گنر و درز  یهجاب  نیلوا  هب  دعب  هرآیمرد .  ارم  یهرامش  هنکیم و  شِاگنر  یکشرز  ِشوپور  بیج  وت  ور  شِاتسد 

راب و هی  طقف  هریگیم .  هرامش  هدیم ،  شرازآ  اهلیبموتا  یادص  هک  یلاح  رد  هریم و  یمومع  نفلت  یهتسکش  هشیش 

هک هگیم  نوا  هب  هرادرب ،  ور  یشوگ  مه  یسک  ًافداصت  هگا  هشابن ،  لوغشم  مه  طخ  هشاب و  ملاس  نفلت  هگا  رتشیب .  هن 

دوجو یمدآ  نینچ  تقو  چیه  الصا  هک  نیا  لثم  تسرد  هسانشیمن .  ور  یمان  نینچ  اب  یصخش  نینچ  هتفرگ و  هابتشا 

هرطاخ و هریم و  نوریب  یناگمه  نفلت  یهجاب  زا  هک  مراد  نامیا  زاب  تشاذگ و  دهاوخ  ار  یشوگ  اروف  ایور  هتشادن . 

 . . . تشاذگ دهاوخ  یقاب  کسویک  رد  رگید ،  ِنت  نارازه  ِراردا  ِدنت  یوب  هارمه  هب  ارم  ِدای 

. دش بارخ  زیچ  همه  هگید  نم ،  ِتسود  تفگیم :  هک  مدناوخ  شانابرهم  ِسیخ  نامشچ  رد  نم  تشگرب و  مافرط  هب 

—————

باتک زا  هتفرگ  رب 

میرف هب  میرف 

Frame By Frame
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سفق فرطنآ 
دادرخ ١٣٨٩ هداز -  نسح  زان  ملع 

هاگن هک  نییاپ  زا  مدآ  دنیآ . یم  رد  یلکش  هب  هظحل  ره  دننک و  یم  انش  نامسآ  هنهپ  رد  گنر  یدود  یاهربا  زا  یهوبنا 

. دنور یم  هژر  دیشروخ  لباقم  رد  اهربا  هک  دیآ  یم  روطنیا  شمشچ  هب  دنک ، یم  ناش 

یم شدمک  غارس  تسارکی  دوش و  یم  هناخ  دراو  هلجع  اب  نارهم  تسا . ناتسبات  رخاوا  میالم  زور  کی  رهظ  زا  دعب 

. دنک یم  شهاگن  جاو  جاه و  دیآ و  یم  نوریب  هناخزپشآ  زا  تسدب  لامتسد  ردام  دور .

درذگ یم  یا  هظحل  دوش , یم  ردام  روضح  هجوتم  نارهم  هدرک . شومارف  مه  ار  ندرک  مالس  اتح  شرسپ  هک  هدش  یچ 

ردام هب  ار  شندش  یهار  هدژم  دروایب ، شدوخ  یور  هب  یزیچ  هکنآ  یب  دنکب ، سح  شدوخ  یور  ار  وا  هاگن  ینیگنس  ات 

: دیوگ یم  هدز  قوذ  دهد . یم 

“ زورما نیمه  مر . یم  مراد  دش ، تسرد  مراک  ردام . هش  یمن  نوترواب  مگب , هگا  “ 

سبح هنیس  رد  شسفن  دزیر و  یم  ورف  لامتسد  اب  نز  لد  دنب  نیمز . یور  دتفا  یم  دزغل  یم  ردام  تسد  زا  لامتسد 

یم اج  زا  ار  شبلق  دنراد  هک  یتاملک  دروایب ، نابز  هب  ار  شلاوس  ات  دنک  یم  زاب  ار  شناهد  دوخ ، هب  راشفاب  دوش . یم 

: دسرپ یم  هتسهآ  دننک .

… “ یتفگ هک  وت  هنکمم ؟ روطچ  هخآ  یور ؟ یم  زورما  نیمه  زورما ! “ 

. دتفا یم  هفرس  هب  دوش و  یم  هفخ  ولگ  رد  شیادص  دهدب . همادا  دناوت  یمن  رگید 

: دیوگ یم  دزادنا و  یم  الاب  هناش  درسنوخ  نارهم 

مآ یم  مدوخ  هش . یم  تسرد  یچ  همه  مد  یم  لوق  نامام  هوا  ملاحشوخ . ردقچ  ایادخ  مدرک . یگدنود  ردقچ  نینود  یم  “ 

 “ هسرب اجنوا  ماپ  نیرازب  تصرف . نیلوا  رد  نوتلابند .

: دنک یم  اوجن  شدوخ  اب  دبنج . یم  تمحزب  ردام  یاه  بل 

. “ ما هتشاذگ  راب  یزبس  همرق  راهان  نم  اما  “ 

. “ نراذ یم  اج  ونم  نشارت و  یم  یا  هناهب  مزاب  هنرگو  مدنبب  ار  مکاس  دیاب  مرادن . ندروخراهان  یاهتشا  نوج ! نامام  “ 

یم دراد و  شتسود  شناج  زا  رتشیب  هکنیا  اب  دوشب  وا  یتخبشوخ  عنام  دهاوخ  یمن  هک  هتبلا  تسوا . دنزرف  اهنت  نارهم 
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مدق دناوت  یمن  رگید  هدش و  تسس  شیاپ  تسد و  درب . دهاوخ  شدوخ  اب  مه  ار  وا  بلق  زا  یا  هکت  شرسپ  نتفر  هک  دناد 

. دور یم  رس  هدرک  فک  بآ  دنز و  یم  لغ  هملباق  رد  جنرب  درادرب . مدق  زا 

هچ رصع  ات  تعاسراهچ  دوش . یمن  شرواب  شرسپ  نتفر  هدز . شکشخ  هداتسیا  هک  ییاجنامه  تسرد  هدرب . شتام  نز 

. دزیرب شا  یتسد  فیک  رد  دنک و  عمج  ار  مزال  ترپ  ترخ و  تشم  کی  ات  هدرک  تقو  تمحزب  نارهم  هتشذگ . دوز 

ناریا زا  ار  شیاپ  هک  تسه  شراب  نیلوا  دشاب  هچ  ره  دروخب . شدرد  هب  دیاش  هک  ییاه  سابل  تسب ، مه  یکچوک  کاس 

یم ار  شراظتنا  یزیچ  هچ  فرطنآ  دناد  یمن  درادن . شرفس  نوچ  دنچ و  هراب  رد  یروصت  چیه  دراذگ , یم  نوریب 

شقاتا زا  هدرک و  یکی  ات  ود  ار  شیاه  مدق  دشاب . شهارمه  یکبس  راب  نکمم ، دح  ات  هک  هدش  شرافس  وا  هب  دشک .

لاب دوش . یم  اپ  هب  اپ  نز  رد  رانک  دنکب . رورم  قاتا  رد  ار  شتارطاخ  نیرخآ  هک  هدرکن  تصرف  اتح  دنز . یم  نوریب 

هب نارهم  دنکب . شرسپ  میدقت  دهاوخ  یم  هک  تسا  یبآ  هساک  نآرق و  ریگرد  شتسد  ود  دریگ . یم  ناهد  هب  ار  شرداچ 

. ددرگ یمرب  دور و  یم  شریز  زا  راب  هس  دراذگ و  یم  یناشیپ  یور  دریگ و  یم  شردام  تسد  زا  ار  نآرق  یمارآ 

لاح و هجوتم  مه  دیاش  درذگ . یم  هچ  ردام  لد  رد  دناد  یمن  هک  تس  هدز  ناجیه  ردقنآ  دنکشب . ار  ردام  لد  دهاوخ  یمن 

نیرخآ رد  ناوج  رسپ  دوشب . فرصنم  نتفر  زا  دنکب و  تسس  اپ  دسرت  یم  دروآ . یمن  شدوخ  یورب  یلو  هدش  شزور 

هشوگ بآ  هچضوح  یوسب  ار  ترسح  زا  رپ  هاگن  رت  نامشچ  اب  دشک و  یم  کرس  طایح  لخاد  دنک . یم  گنرد  هظحل 

مشچ بیس  تخرد  تشپ  رپ  گرب  خاش و  یور  یلگهاک و  راوید  هبل  یور  توکس  رد  ینأت و  اب  دعب  دناود و  یم  طایح 

زا شاک  دوش . یم  بوکخیم  ردام  هدیرپ  گنر  تروص  یور  شهاگن  دنادرگ و  یم  رب  ار  شرس  رخآ  تسد  دناود . یم 

. دهاوخب وا  هک  تسین  یزیچ  ندنام  دنامب . دوشب و  میلست  مه  وا  هک  تسنیا  زا  شسرت  دوش ، فرصنم  هک  دهاوخن  وا 

رد یراوخریش  لفط  لثم  نارهم  دنک . یم  زاب  مه  زا  ار  شیاه  تسد  دوش و  یم  مخ  نز  دناد . یم  ار  نیا  مه  شردام 

: دیوگ یم  دنک و  یم  شزاون  ار  شرسپ  رس  تشپ  یاهوم  ردام  دنز . یم  قه  قه  دوش و  یم  ولو  ردام  مرگ  شوغآ 

. “ هدب ربخ  تدوخ  زا  شاب . تدوخ  بظاوم  تارمه ! هب  ادخ  “ 

سفن دریگ . یم  شلد  ناوج  رسپ  دنک . یم  شبلق  یور  زا  یگنس  هکت  لثم  ار  نارهم  رس  دشک و  یم  بقع  ار  شدوخ  نز 

، درذگ یم  توکس  هب  شا  همه  یقاب  دنک . یم  یکبس  ساسحا  دوش . یم  رپ  یدرس  یاوه  زا  شیاه  هیر  دشک . یم  یدنلب 

رگیدمه زا  دوشب ، لدب  در و  اهنآ  نیب  یا  هملک  هکنآ  یب  دنز . یم  فرح  هک  تساهنآ  هاگن  دولآ . مهو  نیگنس و  یتوکس 

رطاخب دیابن  دنک . یمن  رارصا  شا  هتفگ  رد  ردام  دنرادن . نتفگ  یارب  یرتشیب  فرح  هک  راگنا  دننک ، یم  یظفاحادخ 
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. دراذگب شدنزرف  اهنت  یتخبشوخ  یور  اپ  شدوخ  ندنام  اهنت  هناهب  هب  دهاوخ  یمن  دنکب . ندنام  دنبیاپ  ار  وا  شدوخ 

زاب هدیرب  هدیرب  … هک دیاش  دنزب ، یفرح  دیاب  دنک و  یم  سامتلا  شلد  دنک ، یم  شهاگن  ددرم  نآ  کی  طقف  هظحل ، نیرخآ 

: دیوگ یم  رارکت  هب  مه 

مدوخ تسد  یدیشوپ ، یم  مشچ  رفس  نیا  زا  تساوخ  یم  ملد  دنچره  هدب ! یربخ  یدیسر  ردام ، تهارمه  هب  ادخ  “ 

یانووج هیقب  هگم  هخآ  هد . یمن  اور  ملد  هش . یمن  یلو  مگن  یزیچ  ماوخ  یم  یرب . مشیپ  زا  هد  یمن  یهاوگ  ملد  تسین ،

… “ ینک یم  نوبایب  تشد و  هراوآ  وتدوخ  ارچ  انوا ! ثم  مه  وت  دننک ، یم  هچ  روشک 

. دنک یم  روج  عمج و  ار  شدوخ  دوز  یلیخ  دروخ و  یم  اج  درادن ، ار  شردام  هثاغتسا  نیرخآ  ندینش  راظتنا  نارهم 

: دهد یم  باوج  تیدج  اب  هدرک و  اجباج  شا  هناش  یور  ار  یرفس  کبس  کاس 

، مشب راگدنام  متسنوت  مدش و  اجباج  مه  مدوخ  هشب و  هاربور  ماراک  همه  یتقو  مد ، یم  لوق  شابن ، نورگن  نوجردام  “ 

. “ مربب دوخ  شیپ  مه  ار  وت 

! “ یرذگب نتفر  ریخ  زا  هش  یمن  “ 

: تفگ یدنت  هب  دیشک و  یهآ  نارهم  گنتلد . روجنر و  ییادص  دز . یم  جوم  شیادص  رد  سامتلا 

رد یرییغت  دیاب  مش , یم  هفخ  مسوپ , یم  مراد  منومب ، منوت  یمن  سین . نم  یاج  هگید  اجنیا  منوت . یمن  هک  نینود  یم  “ 

. “ منک یم  قد  مش . یم  هنووید  هنرگو  مرایب ، دوجوب  دوخ  یگدنز 

! “ هخآ “ 

.. “ مینک لمحت  ار  مه  یرود  تدم  کی  دیاب  مرادن ، یا  هراچ  نینیب ، یم  هک  نوتدوخ  مرب ، دیاب  ردام ! هرادن  هخآ  “ 

: تفگ هتسهآ  ردام 

. “ هنوم یم  گرم  ثم  ییادج  مرسپ  “ 

تسا شروشک  هکنیا  اب  دنامب . اجنآ  هک  دراد  رارصا  ارچ  دنک . یم  ردام  هک  تسا  یراک  هچ  نیا  دوب . هدش  هفالک  نارهم 

نادند دنکب و  ربص  مه  ردق  ره  هک  دناد  یم  سپ . هار  هن  دراد و  شیپ  هار  هن  دنک . یم  سح  هناگیب  نآ  رد  ار  شدوخ  اما 

لوپ هدشن . لوبق  هک  مه  هاگشناد  دیآ . یمنرب  شتسد  زا  یراک  چیه  دوش . یمن  ضوع  زیچ  چیه  دراذگب ، رگج  یور 

دنراد یگمه  شیاهوزرآ  شیناوج ، دراد . هگن  خرس  ار  شتروص  ات  دنکب  ناج  دیاب  ردقچ  درادن . هک  مه  ار  دازآ  هاگشناد 

زا کورچ  رادلگ  رداچ  هب  یهاگن  مشچ  هشوگ  زا  دهاوخ  یمن  تساپب ، یئاغوغ  شنورد  رد  دنرذگ . یم  شرانک  زا 
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نوچ هک  ار  نادجو  شنزرس  دهاوخ ، یم  دوخ  یاه  هدعو  اب  هک  دناد  یم  یبوخب  درادن . تقاط  شلد  دزادنایب . ردام  کشا 

. دنک یفخم  شلد  زا  یا  هشوگ  رد  دور ، یم  ورف  شبلق  رد  یمحازم  غیت 

، درک انشآ  نارهت  رد  یگرزب  یچقاچاق  اب  ار  وا  شناتسود  زا  یکی  دش و  شرای  هب  تخب  هک  دوب  شیپ  تقو  دنچ  نیمه 

نیا زا  یفالع  یگدنود و  هام  دنچ  زا  دعب  تشاذگ . نپاژ  یبلقت  یازیو  ورگ  رد  ار  شردام  رادن  وراد  ناموت  نویلیم  هس 

رارق شدوخ  طبار  اب  شیور . ینارگ  دنک و  یم  دادیب  مه  اجنآ  رد  یراکیب  تسین و  یربخ  مه  اهاجنآ  دینش ، فرط  نآ  و 

هک مه  شدعب  دنک ، روج  ار  شیازیو  اداناک  دصقم  هب  دش  رگا  دهدب . وا  هب  یرگید  سناش  هعفد  نیا  تفگ  تشاذگ ، یرگید 

اب قاچاق  دناب  تالیکشت  رخآ . هظحل  رد  مه  نآ  دش ، بارخ  زیچ  همه  دراد ، وا  هک  یغرم  هگ  سناش  نآ  اب  دوب , مولعم 

شدوخ اب  هباتفآ  دیاب  دورب  هک  مه  ایرد  رانک  تفگ ، تخادنا و  شسناش  هب  فت  راب  دص  دنتفر . ول  ناش  طاسب  رهم و 

. دربب

ادخ ماجنارس  هک  مه  الاح  داد و  تسد  زا  ار  شا  هیامرس  درک و  ررض  یلک  شا  هعفد  ره  داتفا . بقع  شرفس  مه  زاب 

. دورن هک  هداد  ریگ  شردام  هدش  روج  شراک  هتساوخ و 

، دیوگ یم  دشک و  یم  یهآ  نز 

،“ دنزب دب  سوفن  دهاوخ  یمن  “ 

هک لد  دوشن . ردام  دوشب و  گس  مدآ  تسروبجم ، یلو  دنام . یم  هریخ  شرسپ  کشخ  یاه  بل  یور  شهاگن  اما …

: دیوگ یم  طایتحا  اب  دنز و  یم  ایرد  هب  لد  رابرخآ  یارب  طقف  دنک . یم  شکاله  دراد  دشوج و  یم  تسا ، هکرس  تسین ،

هس نیمه  اب  رذگب ! رفس  نیا  نتفر و  جراخ  یایور  ریخ  زا  ایب  تسادیپ ، شراهب  زا  تسوکن  هک  یلاس  ناجردام  “ 

مدوخ ما , هدرمن  هک  مه  نم  نک ! روج  تدوخ  هساو  یلالح  راک  بسک و  یا  هتخیر  انوا  بیج  وت  هک  یناموت  نویلیم 

، مرسپ مراذگ ..  یم  تتسد  رد  ار  هیاسمه  یاهرتخد  نیمه  زا  یکی  تسد  منک . یم  تدامود  یراگتساوخ . مر  یم  تارب 

! “ هدب اضر  تریدقت  هب  ایب و 

: تفگ تجامس  اب  هرابود  ردام  هک  دیوگب  یزیچ  تساوخ  تشذگ . یم  تشاد  تقو  درک . هاگن  شتعاس  هب  سپاولد  نارهم 

شتساوخ اب  … ردام سا  هنوشن  هی  هتسرف ، یم  تارب  ادخ  هک  هیرادشه  سین ، وت  دب  تخب  زا  یرایب  دب  همه  نیا  “ 

.“ هشاب هتشاد  انیب  مشچ  دیاب  مدآ  ناه ! ینکب  ادیپ  ار  تیگدنز  تسرد  هار  دیاب  یروطچ  هنرگو  هدن ! نوشن  تفلاخم 

یگرزب کسیر  یچقاچاق  هارمه  یبلقت و  یازیو  اب  ترفاسم  هک  دناد  یم  تسین . راکهدب  اهفرح  نیا  هب  نارهم  شوگ 
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نوچ و یب  تسارکی و  دورب  ول  رگا  هزات  تسین ، شنداتفاین  ریگ  یارب  ینیمضت  چیه  دهدب ، مه  نویلیم  هد  رگا  اتح  تس ،

. دوش یم  مه  ینودفله  ریزارس  ارچ 

شردپ هب  رابکشا  نامشچ  اب  هک  دروآ  یم  دایب  ار  یزور  دنرذگ ، یم  شنامشچ  ولج  زا  یگدنز  تارطاخ  نیرتزیگنا  مغ 

ار هدننک  سویأم  راکفا  درک ، یم  یعس  اما  درک . یم  زاب  هار  تشاد  یلد  ود  دراذگن . اهنت  ار  ردام  رمع  رخآ  ات  هداد  لوق 

. دراذگ یم  شیناشیپ  یور  دسوب و  یم  هلجع  اب  دریگ و  یم  ار  ردام  تسد  دنارب . شدوخ  زا 

. هدش سفق  مارب  اجنیا  دآ . یمن  مشوخ  نتفر  زا  شخبب . ونم  مراد . جایتحا  تاه  سفن  یمرگ  هب  نک ! ماعد  منوج  نامام  “ 

تلابند مرب  مه  هگا  مورب ، دیاب  منومب . اجنیا  منوت  یمن  هگید  اما  هشک  یم  ومراظتنا  یچ  منود  یمن  فرطنوا . مورب  دیاب 

… “ تسا طخ  رخآ  هگید  اجنیا  مرذگ ، یمن  مرفس  زا  اما  مآ  یم 

سفق ٢ فرطنآ 

شیکی هب  مک  تسد  درادن ، هلصاف  شیاهوزرآ  هب  ندیسر  اب  یتعاس  دنچ  هدش و  تسرد  شراک  هک  دنک  یمن  رواب  زونه 

ارچ اما  دوب  هدیشک  ار  زور  نیا  ندمآ  راظتنا  هک  تساهتدم  دنارذگ . یم  ار  شا  یگدنز  اهنآ  اب  هک  ییاهوزرآ  دیسر . یم 

وا یامیپاوه  بش  همین  ود  تعاسرس  دورب ، شیپ  همانرب  قبط  زیچ  همه  هک  هدرک  عناق  ار  وا  یچقاچاق  تسین . لاحشوخ 

. دنروایب شیارب  هاگدورف  رد  ار  شا  همانرذگ  تسرارق  تسشن . دهاوخ  نیمز  دئوس  تختیاپ  ملهکتسا  هاگدورف  رد 

یاهروشک زا  یکی  یازیو  اجک و  وا  تروپساپ  دننکب ، شا  هرد  ود  زاب  دنکن  تسرطاخ . نیا  هب  رتشیب  شا  هروشلد 

اب ار  عادو  نیرخآ  ماجنارس  تسراوشد . شیارب  هدش  گرزب  نآ  رد  هک  یا  هناخ  ردام و  زا  ندنک  لد  اجک ! ییاپورا 

ردام و زا  یرود  مغ  ای  دوبرفس  ناجیه  سرت و  زا  دناد  یمن  دوش . یم  هاگدورف  یهار  دهد و  یم  ماجنا  شردام 

هچیپ لد  دوب ، هتفرگ  شیولگ  هار  یدمجنم  هیرگ  لثم  دوب و  هدرک  رپ  نینچ  ار  شناهد  ضغب  هک  یردام ، نیمزرس 

رد یزیچ  تسناوت  یم  شاک  دنز . یم  هرگ  ار  شیاه  هدور  یزیچ  دنک  یم  ساسحا  دوش . یم  هلول  شمکش  رد  یدیدش 

… دریگب مارآ  دزیرب و  شا  هدعم 

شلد دوب .  هدش  توعد  هدش  راوس  یارب  مزاع  نیرفاسم  زاراب  نیدنچ  دوب . هدنامن  زاورپ  تعاس  هب  رتشیب  یتعاس  مین 

هچ شردامهب  ددرگرب ، هناخ  هب  نازیوآ  شوگ  اب  دیاب  هچ .! دنرواین  ار  یتنعل  همانرذگ  رگا  دشوج . یم  هکرس  وریس  لثم 

همه نیا  ندید  زا  هک  هدش  هچ  الاح  و  درذگب ، ود  لانیمرت  تیزنارت  نلاسزا  یزور  هک  دوب  هدیشک  ترسح  ردقچ  دیوگب ؟.

یهارمه زا  زاورپ و  زا  دنامب ، اج  هک  دیآ  یمن  شدب  شلد  هت  ییاج  کی  یلو  دشاب  هرخسم  دیاش  درب . یمن  تذل  یگزات 
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اهراک همه  یروطنیا  دیاش  ادخ . تساوخ  هدرپس و  تمسق  هب  ار  زیچ  همه  هک  شردام  دراد . همهاو  شیاهوزرآ  اب 

. درادن شدوخ  زا  مه  یدایز  راظتنا  مدآ  تقونآ  دوشب ، هاربور  رتناسآ 

مشچ رد  ناوج  درم  دهد . یم  شتسد  یا  همان  تکاپ  دبوک و  یم  شا  هناش  هب  تشگنا  رس  اب  یکی  دون  هقیقد  رد  تسرد 

یم یقرف  هچ  هزات  دنک . ییاسانش  ار  وا  هفایق  دنک  یمن  تصرف  اتح  نارهم  دوش . یم  دیدپان  شمشچ  ولج  زا  یندز  مه  هب 

. دنز یم  قرو  ار  شا  همانرذگ  دنک و  یم  هراپ  ار  تکاپ  هچاپتسد  دشاب . شیاجرس  یتنعل  یازیو  نآ  هک  تسنیا  مهم  دنک ،

رد دنک . یم  هاگن  ار  شتیلب  هجاب  تشپ  رومأم  دوشب . لطعم  ات  درادن  هارمه  یلیدنب  راب و  تسهاربور . زیچ  همه  ارهاظ “

, دهد یم  باوج  هتسهآ  دیآ . یم  گنیکچ  یارب  رید  ردقنیا  ارچ  دسرپ  یم  وا  زا  مخا  اب  دشاب . یم  شرتفد  نتسب  لاح 

. دنک یمن  محر  یسک  هب  کیفارت 

. دنزادنا یم  هار  ار  شراک  درک ، یم  ار  شرکف  هک  نآ  زا  رتدوز  دنتسه . ندش  راوس  لاح  رد  تیگ  هناتسآ  رد  نیرفاسم 

. هچ دورب  ول  رگا  دوش ، یم  هفخ  دراد  دنک  یم  سح  هدرک . رپ  ار  شفارطا  ضحم  توکس  همانرذگ  لرتنک  فص  رد 

سک همانرذگ  لرتنک  رومأم  وا و  زا  ریغ  دیآ . یم  الاب  شناهد  زا  دراد  هک  دنونش  یم  ار  شبلق  پمورگ  پمورگ  یادص 

یم ار  ششیر  هت  رومأم  دوش . یم  هدینش  هاچ  هت  هب  یا  هرطق  لثم  شناهد  بآ  نداد  تروق  یادص  تسین . یرگید 

یم یتحار  سفن  دریگ , یم  وا  زا  هک  ار  همانرذگ  دنیشن . یم  قرع  هب  شتسد  فک  دیاپ . یم  ار  وا  یمشچ  ریز  دناراخ و 

یور هک  ینامز  ات  تسین ، تخت  شلایخ  زونه  درذگ . یم  ریخ  هب  زیچ  همه  هدش . در  مه  تیزنارت  نلاس  رد  زا  دشک .

. درک دهاوخ  زاورپ  تختیاپ  هب  اجنآ  زا  تسوکسم و  یهار  شلوا  دصقم  رد  دنیشنب . امیپاوه  یلدنص 

یم شرازآ  یناشن  مان و  یب  مغ  ارچ  دناد  یمن  مه  شدوخ  دنک . یم  یخلت  ساسحا  وا  هتشذگ  ریخ  هب  زیچ  همه  هک  الاح 

رگا دش ! یمن  تسرد  شراک  هک  شاک  تفرگ ! یم  ار  شرفس  ولج  ردام  درک ، یم  وزرآ  شلد  هت  هک  تسنیا  بیجع  دهد .

شتشونرس هب  نت  ناریا  نیمه  رد  رگید  ناوج  اهرازه  لثم  درذگب و  شریخ  زا  تسناوت  یم  هک  دوبن  نتفر  هب  یضار 

زا رتدب  دهد . رییغت  ار  شا  یناشیپ  یور  هتشون  تشونرس ، رد  تلاخد  اب  دناوت  یمن  سکچیه  شردام  هدیقع  هب  دهدب .

کاخ یهار  وا  دنکب . یگبیرغ  ساسحا  اهانشآ  نایم  رد  مدآ  هک  تسین  نیا  زا  رتدب  یزیچ  دوشب . دناوت  یمن  هک  نیا 

دای درک . یم  قد  هصغ  زا  دوب  هدنز  شردپ  رگا  دناد . یمن  یزیچ  شنابز  گنهرف و  زا  هک  دور  یم  ییاج  تسا . تبرغ 

! دراذگن اهنت  ار  وا  دشاب و  شردام  شیپ  هشیمه  دوب  هداد  لوق  وا  هب  هک  دتفا  یم  یزور 

هبل هب  ار  شرس  دراذگ و  یم  مه  یور  ار  شیاه  مشچ  دیاپ . یم  ار  نوریب  امیپاوه  کچوک  هرجنپ  زا  راب  نیرخآ  یارب 
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. دروایب الاب  دهاوخ  یم  هک  هدروخ  شوج  ردقنآ  دنک ، یلاخ  یرکف  ره  زا  ار  شرس  دنک  یم  یعس  دهد . یم  هیکت  یلدنص 

زیچ چیه  هب  دیوگ ، یم  هن ، شرس ، اب  دریگ . یم  شولجار  یتالکش  فرظ  نز  دریگ . یم  هدینشن  ار  رادنامهم  فراعت 

یا هشعر  هدرک . رپ  ار  شدوجو  مغ ، باوخ  تسباوخ , مرگ  وا  یاه  مشچ  دسر , یم  وکسم  هب  امیپاوه  یتقو  درادن . لیم 

. دشاب شدرس  هک  راگنا  دنک ؛ یم  سح  شنت  رد  فیفخ 

هک دننک  یم  مالعا  راظتنا  تعاس  هس  زا  دعب  دتفا . یم  هار  هب  تیزنارت  نلاس  فرطب  دوش و  یم  هدایپ  نیرفاسم  یاپب  اپ 

ات ار  یسیلگنا  تسا . نوگانوگ  یاههاگشورف  زا  رپ  نلاس  رساترس  دنز ، یم  یتشگ  ار  شرب  رود و  دنوشب . راوس  دیاب 

دوجو نیا  اب  دشک ، یمن  لوط  دایز  وکسم  رد  شتروپساپ  لرتنک  دنیشن . یم  تیگ  یکیدزن  لاح  نیا  اب  دمهف ،, یم  یدح 

شرافس هب  دنیشن . یم  نیمز  هب  ماجنارس  هدرک  زاورپ  اهربا  یور  امیپاوه  هک  ییاه  تعاس  زا  دعب  دراد . شیوشت  زونه 

رگید رفاسم  دنچ  هارمه  ندش  هدایپ  ضحم  هب  درب . یم  نیب  زا  هروپ  هراپ  امیپاوه  تلاوت  رد  ار  شا  همانرذگ  یچقاچاق 

. دنک یم  ییوجزاب  دنا ، یقارع  یا  هداوناخ  هک  ار  یرفن  دنچ  وا و  سیلپ  دتفا . یم  هارب  هاگدورف  سیلپ  رتفد  فرطب 

. دوش یمن  اهنآ  اب  یتناها  دروخرب و  چیه  هک  تسنیا  زا  شبجعت 

. دشکب ار  یگدنهانپ  باوج  نتفرگ  راظتنا  دیاب  هک  تسا  ییاج 

, دوش یم  روج  دراد  تعرسب  زیچ  همه  هدرک . رارف  گنج  زا  هک  تسا  قباس  یوالسگوی  روشک  زا  یناوج  شهارمه ،

, تسین یضار  دایز  شقاتا  مه  زا  دوشب . نیا  زا  رتهب  تسناوت  یمن  دهدب . هار  یا  هغدغد  شلد  هب  هدرکن  تصرف  اتح  وا 

. دمآ یم  رد  ییاهنت  زا  دش و  یم  ادیپ  ینابزمه  ینطومه  شاک 

. دهد یم  حیضوت  ار  زیچ  همه  هدمآ و  اجنآ ، سیلپ  هارمه  یمجرتم  دننز . یم  شیادص  سابل  وتپ و  نداد  لیوحت  یارب 

وا هب  یبرع  درم  دمهف . یم  هتخیرگ  هتسج و  ار  شا  هجهل  دنز . یم  فرح  یرد  یسراف  تسا و  یناغفا  وا  مجرتم 

قاتا ًامئاد  هدش و  زاب  اجنآ  هب  سیلپ  یاپ  اه  مدآ  نیا  رس  هیاس  زا  دیوگ  یم  دشاب . شقاتا  مه  بظاوم  هک  دنهد  یم  رادشه 

نمشد دهاوخ  یمن  هدیسرن  هار  زا  دیوگب ، یزیچ  ناوج  هب  دناوت  یمن  دننک . یم  یسرزاب  یدزد  لیاسو  رطاخب  ار  ناش 

رود هراب  رد  یدایز  تاعالطا  دسانش . یمن  ار  یسک  زونه  . دهد یم  ناکت  ار  شرس  دنزب ، یفرح  هکنآ  یب  دنکب . یشارت 

هدرک هلول  اه  سانکسا  یچقاچاق  شرافس  هب  دنک . هچ  هدروآ  هارمه  ناریا  زا  هک  یلوپ  رادقم  اب  دناد  یمن  درادن . شرب  و 

مورحم یگدنهانپ  قح  یبیج  وت  لوپ  تفایرد  زا  یروطنیا  دنکب ، شیادیپ  سیلپ  دیابن  دزود . یم  شراولش  رمک  ریز  رد  و 

؛ دشک یمن  راگیس  هک  وا  یارب  داد . دنهاوخ  وا  هب  یگتفه  نورک  هاجنپ  دص و  یناجم  یاذغ  سابل و  رب  هوالع  دوش . یم 
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. دنک ادیپ  ییاج  یناروتسر  رد  مه  یراک  دناوتب  دیاش  تسا و  یبوخ  لوپ  تسین ، ینارذگشوخ  ندروخ و  بورشم  لها 

شیارب دنک و  روج  هتفرگ ؛ شردام  هک  ار  یضرق  هدش  روط  ره  دیاب  دنراد . جایتحا  هک  یچتفاظن  وشفرظ و  هب  مک  تسد 

. دیایب رد  شتلاجخ  زا  یروطنیا  دیاش  دتسرفب .

مکحم سیک  هئارا  رد  ار  وا  یسک  دوش . یم  باوج  لاؤ و  مجرتم سـ کمک  اب  راب  نیدنچ  دندنب و  یم  هدنورپ  شیارب 

روشک رد  یمهم  لکشم  ًاعقاو  دیاب  یگدنهانپ  تبثم  باوج  نتفرگ  یارب  هک  دناد  یمن  یتسردب  دنک ، یمن  یئامنهار 

یرهام یارسناتساد  دیاب  هک  ای  دنک ، دیدهت  ار  وجهانپ  یناج  رطخ  روشک  رد  یگدنز  همادا  هک  یروط  تشاد ، هطوبرم 

هب راب  نیلوا  دوش . یم  مامت  نارگ  شیارب  یعالطا  یب  نیا  دومن . تباث  ار  دوخ  یاعدا  بترم  یبالق و  کرادم  اب  دوب و 

وا هب  ار  شا  هدنورپ  یریگیپ  هدرک و  تروشم  یقوقح  لیکو  اب  مجرتم  هیصوت  هب  دنهد . یم  در  باوج  شیاضاقت 

فشک اب  اهنآ  دننک . یم  ور  ریز و  ار  اج  همه  هدش  اهنآ  یلغب  قاتا  دراو  سیلپ  ود  هتفه  رخآ  زور  کی  دنک . یم  راذگاو 

یناتسنمرا نایوجهانپ  زا  رفن  هد  دودح  تمیق  نارگ  یشیارآ  لیاسو  نلکدا و  رطع ، کنیع ، کاشوپ  زا  رپ  یاه  هبعج 

تساهفرح نیا  زا  رت  گنرز  وا  یقاتا  مه  دننک . یم  ریگتسد  دنتسه ، لیماف  مه  اب  دنسانش و  یمار  رگیدمه  یعونب  هک 

یاه هبعج  رد  شورف  یارب  ار  لیاسو  ًالومعم  هنرگو  دنا ، هدش  ریگلفاغ  اهنآ  دراد . هگن  اجنآ  رد  ار  یا  هلیسو  دهاوخب  هک 

دنلب باوخ  زا  ار  همه  بش  همین  رد  روپیش  دنلب  بیهن  یرصتخم  یمارآان  زا  دعب  دنتسرف . یم  دوخ  روشک  هب  ییولیک  هد 

فقس دوش . یم  بوذ  شتآ  یاه  هلعش  ریز  یا  هتخیر  هرک  نوچ  نامتخاس  دنزیر . یم  طایح  هب  همیسارس  همه  هدرک 

. دشاپ یم  فارطا  هب  ار  عوبطم  یئامرگ  عیرس  نتخوس  اب  دنک و  یم  طوقس  نیمز  یور  مهنآ  راوید و  یور  یبوچ 

ناتسود ار  هثداح  ببسم  زین  یخرب  هدوب و  یضاران  ناگیاسمه  زا  هدز  شتآ  ار  نامتخاس  هک  یسک  دنیوگ  یم  یضعب 

دیدش نارحب  اب  نارهم  نارود  نآ  رد  دوش . یم  نیبدب  ساسح و  مه  هب  تبسن  یسک  ره  دنناد . یم  ینادنز  یاه  ینمرا 

، دریگ یم  میمصت  شرواشم  هیصوت  هب  دنک . یلدمه  وا  اب  ات  دسانش  یمن  ار  ینابزمه  ای  یناریا  تسوربور . یحور 

. دنک روج  ار  یا  هزات  تیلوغشم 

غرم دایب  دهاوخ  یم  تسین . دشاب  ینادنز  نیشن و  سفق  تشپ  شدوخ  لثم  هک  هدنرپ  کی  ندیرخ  زا  رتهب  یزیچ  هچ 

همه یاهب  ارچ  دمهف ، یمن  ًالصا  تسا ، نارگ  شتمیق  درخب . یکچوک  هدنرپ  هدش ، شردام  مدمه  اهنت  نونکا  هک  دوخ  قشع 

دصناپ دروایب ، شیارب  یا  هزیم  هزیر و  یرانق  دنک ، یم  داهنشیپ  یو  یقاتا  مه  دشاب . یم  روآ  ماسرس  اپورا  رد  زیچ 

هیهت لوپ و  تخادرپ  دیاب  وا  لکشم  دروآ ، یم  ریگ  ار  اهنآ  هنوگچ  اجک و  زا  هک  دیوگ  یمن  دریگ . یم  وا  زا  مه  نورک 
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لحم یزاب و  بابسا  یارب  کچوک  یلق  پوت  دنچ  اب  ینیگنر  تمیق و  نازرا  سفق  نارهم  دشاب . روخب  درد  هب  سفق 

یقاتا ش مه  تسا . غولش  یگتفه  رازاب  هبنش  زور  حبص  دروآ . یم  ریگ  یگتفه  رازاب  زا  یزیمت  یشاپ  هناد  یروخبآ و 

بیج رد  ار  یا  هزیم  هزیر  هدام  یرانق  دنز . یم  یشورف  هدنرپ  هزاغم  هب  ار  دوخ  رهظ  ات  هتفر . نوریب  حبص  زا 

یم دنک . یم  اه  یرانق  هراب  رد  وج  سرپ و  هب  عورش  یدرسنوخ  اب  ددرگ و  یمرب  هدنشورف  شیپ  هدنارس و  شراولش 

رت نازرا  نورک  رازه  ود  زا  اه  یرانق  زا  مادکچیه  تمیق  دروایب . رد  ار  رادیرخ  دنمقالع و  یرتشم  یادا  دهاوخ 

ار شرکف  دشخب . یم  وا  هب  تفم  ار  یرانق  یراگنا  هتشاذگ ، تنم  یناریا  نارهم  هب  هک  دنک  یم  رکف  شلد  یوت  تسین ،

هت رد  دنزب . نوریب  هزاغم  زا  هدماین  رد  هدنرپ  یادص  رس و  ات  دهاوخ  یم  دشاب . هتشاد  مه  یتفج  دیاب  یرانق  هک  دنک  یمن 

. دنا هدش  هدیچ  مه  رانک  قشع  غرم  لبلب و  انیم ، غرم  یطوط ، هدنرپ و  عاونا  کچوک  گرزب و  یاه  سفق  هزاغم 

دنز یم  سدح  نارهم  تسا . رتهب  وا  دوخ  زا  ناش  لاح  هزاغم  بحاص  لوقب  دننز ، یم  هچهچ  مه  یاوه  هب  ناگدنرپ 

هتفرگ و وا  تشم  زا  ار  یرانق  یتقو  دنکن . وج  سرپ و  نآ  هتشذگ  زا  هک  دهد  یم  حیجرت  یلو  دشاب  هدمآ  اجک  زا  یرانق 

شهاگن دزود . یم  وا  هب  ار  شا  یجنران  درز و  یاه  مشچ  یرانق  دنشک . یم  یتحار  سفن  ود  ره  دنک ، یم  اهر  سفق  رد 

سفق بیرغ  طیحم  هب  ات  دشک  یم  لوط  دیوگ , یم  شدوخب  دناوخب . دناوت  یم  ار  شرکف  دنکن  دنام , یم  بیرغ  هریخ و 

، دوش یم  دکار  بادرم  بآ  لثم  یهاگ  یگدنز  دنک . رواب  اجنآ  رد  ار  شندوب  دناوت  یمن  زونه  هک  وا  لثم  دنکب . تداع 

. دمآ دهاوخ  شوجب  درک و  دهاوخ  تکرح  یزور  هکنیا  دیما  هب  دروایب  ماود  دیاب  مدآ  اما  ددنگ  یم  اتح  دزاب و  یم  گنر 

, درذگب هک  یتدم  دریگ . یم  وخ  شا  هزات  سفق  هب  درذگب  هک  یزور  دنچ  دناد . یمن  یدایز  زیچ  اه  یرانق  یایند  زا  اما 

. دننک یم  تداع  مه  دوجوب  ینامز  زا  دعب  دنک و  یم  لوبق  ار  شتشونرس 

ره ددنبب . لد  یرانق  هب  ردقنیا  دنک ، یمن  رکف  مه  شدوخ  دسر . یم  یرانق  هب  رتشیب  نارهم  درذگ , یم  هک  زور  ره 

شقرف دنتسه , سفق  نکاس  دنراد , کرتشم  هطقن  ود  ره  دیوگ . یم  نخس  یرد  ره  زا  شیارب  دنوش , یم  اهنت  هک  ناشود 

. دوش یم  هصالخ  یرانق  رد  شا  هتشذگ  دراد . ریفوت  مه  اب  نامسآ  ات  نیمز  ندوب  یرایتخا  یرابجا و  ینادنز  هک  تسنیا 

یگس یگدنز  ار  شمسا  یزور  هتشاذگ و  اج  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  همه  ردپ و  یگنس  ربق  ناش , یلقن  هناخ  شردام ,

هب ار  شا  یجنران  هاگن  توهبم  یرانق  دنک ، یمن  یفخم  ار  شدوخ  یگنتلد  درادن . یتسیاب  رد  ور  یرانق  اب  دوب . هتشاذگ 

بآ یارب  زا  ریغ  دمهف , یم  ار  وا  ساسحا  دیوگب  دهاوخ  یم  دیاش  دنابنج ، یم  ار  شکچوک  راقنم  تردنب  دزود و  یم  وا 

یمن مج  شیاج  زا  دسرت و  یمن  مه  نارهم  تسد  نیگنس  هیاس  زا  اتح  دهد , یمن  یناکت  شدوخ  هب  ندیچ  هناد  و 
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! تسا طخ  رخآ  اجنیا  هعومجم  زا  دراد  همادا  دروخ .…

سفق ٣ فرطنآ 

ترپ ترخ و  یرانق و  سفق  هدیسر , شتقو  دنک . کرت  ار  اجنآ  دیاب  نارگید  لثم  مه  وا  یزوس  شتآ  یارجام  زا  دعب 

لقن رهش  زا  رترود  گرزب  نامتخاس  هب  هاگباوخ  لوسم  ییامنهار  اب  دنک و  یم  عمج  یا  هبعج  کاس و  رد  ار  شیاه 

یناریا دنا . هتفرگ  تبثم  باوج  تخانش , یم  هک  ار  ییاهنآ  زا  یضعب  هدش . تولخ  یباسح  شرب  رود و  دنک ، یم  ناکم 

یلیماف هک  مه  ییاهنآ  دنور . یم  یرگید  روشک  هب  هدشن  رید  دنهد و  یمن  رده  ار  ناش  تقو  دنریگ , یمن  باوج  هک  ییاه 

. دنوش یم  تماقا  هزاجا  نودب  هایس  راک  لوغشم  دننک و  یم  یگدنز  ییاج  رد  یناهنپ  دنراد , ییانشآ 

تروپد دوز  دیآ , یم  یقرش  یاپورا  زا  هک  یا  هدنهانپ  هدشن . وغل  زونه  دئوس  رد  اپورا  یاهروشک  نیب  نگنش  دادرارق 

گنت هصرع  اه  یناریا  یارب  دنا . یرارف  هدز  گنج  ناتسبرص  ینابلآ و  ایندنودتم ؛ هک  ییاهنآ  زا  ریغ  هتبلا  دنوش . یم 

یتموکح یعامتجا  یسایس  تیعضو  زا  رارف  یارب  یلیلد  تسرارقرب و  لماک  حلص  یدازآ و  اجنآ  دنیوگ  یم  هدش . رت 

. درادن دوجو 

یمن اذغ  هب  بل  هک  تساه  هتفه  دنا و  هدز  نصحت  هب  تسد  پمک  کیدزن  یاسیلک  رد  نایناریا  زا  هرفن  هد  هورگ  کی 

یمن اذغ  هب  بل  اه  هتفه  دنا و  هدز  نصحت  هب  تسد  پمک  کیدزن  یاسیلک  رد  نایناریا  زا  هرفن  هد  هورگ  کی  دننز .

. درب یمن  ییاجب  هار  اجنآ  کرت  یارب  کیدزن  یاسیلک  شیشک  هظعوم  لحم و  یرادرهش  نیرواشم  رارصا  دننز .

روشک هب  هک  تسرتهب  دنریمب  یگنسرگ  زا  اجنامه  نا , هدش  فالع  یچ  یارب  لاس  همه  نیا  دنیوگ , یم  اه  هدنهانپ 

. دندرگرب ناشدوخ 

هرابود دنهد  یم  لوق  لوسم  تاماقم  دتفایب . مدرم  نهد  وت  یربخ  دنکن  ادخ  دریگ , یم  الاب  رهش  همانزور  یادص  ورس 

رد ارچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  شدوخ  اب  دنک . یم  هاگن  نویزیولت  رد  ار  ارجام  نارهم  دننک . یگدیسر  اهنآ  هدنورپ  هب 

یجراخ نز  دنتسه و  گنرز  ناشرفن  دنچ  دریگب ، تبثم  باوج  هک  تسا  یناریا  رتمک  رخاوا  نآ  هدرکن . تکرش  نصحت 

پمک رواشم  ریو  وریه  نآ  رد  دنک . شیئامنهار  هک  دسانش  یمن  ار  یسک  وا  دننک . یم  یتحلصم  جاودزا  هدروآ و  ریگ 

. دوش یم  راوآ  شرس  یور  ایند  هدش . در  زین  راب  نیمود  یارب  وا  یاضاقت  هک  دروآ  یم  ربخ  یگدنهانپ  نامزاس 

کشا رایتخا  یب  یهاگ  دوش . یم  گنت  ناش  لحم  دجسم  ناذا  ندینش  یارب  شلد  دزیر . یم  شلد  هب  ایند  مغ  بورغ  ره 

هدید و نیرتیو  تشپ  هک  یزاب  بابسا  رطاخ  یارب  هک  دنام  یم  یا  هچب  رسپ  لثم  دوش . یم  دنوش , یم  ناور  شیاه 
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. درخب شیارب  ار  نآ  دیایب و  هاتوک  اباب  ات  دنکب  هیرگ  هدمآ  ششوخ 

شیاهتشا ددنب . یم  ار  شیولگ  هار  یا  هدغ  مک  مک  دوشن . من  شیاه  مشچ  دنک و  رکف  شردام  هب  یا  هظحل  دناوت  یمن  رگید 

هزانج یزور  کی  دنک . یم  قد  نارهم  قاتا  روآ  مغ  توکس  رد  یرانق  دروخ . یمن  اذغ  قباس  لثم  دوش و  یم  مک 

کمن شیاه  مشچ  رد  راگنا  دروآ , یم  درد  ار  شرس  ضغب  هودنا  زا  هدنکآ  شلد  دنیب . یم  سفق  هشوگ  رد  ار  نآ  هدیکشخ 

. دنک یم  کاخ  هکرب  رانک  ینونجم  تخرد  ریز  ار  یرانق  دنشاب . هدیشاپ 

یارب رگید  الاح  تسین . قباس  نارهم  رگید  دزادنا . یم  تسوپ  دوز  ردقچ  دنک , یم  یگدنز  ناتستبرغ  یتقو  مدآ  یتسار 

ییاهنت زا  و  هدمآ . هوتس  هب  لوحت  همه  نیا  زا  مه  شدوخ  دنک . یم  شنفد  تافیرشت  اب  دزیر و  یم  کشا  یا  هدرم  یرانق 

. دنک رکف  شردام  زور  لاح و  هب  دنک  یمن  تأرج  اتح  دزاب , یم  گنر  شنهذ  رد  ردام  تروص  بابسا  دوش . یم  هفالک 

ادرف زورما و  شا  همه  دهد . یم  له  تشگنا  اب  ار  اهزور  تبثم  باوج  نتفرگ  راظتنا  رد  هک  تسا  یدنا  لاس و  ود 

فراعت و اب  هک  یتمیق  نارگ  یاه  هقیقد  دنزب  فرح  شردام  اب  ات  دریگ  یم  ار  ناش  هیاسمه  نفلت  راب  دنچ  هدش .

نادجو باذع  دیوگ . یمن  یزیچ  دوخ  یصوصخ  تیعضو  زا  هدمآ . هوتس  هب  وا  هب  نتفگ  غورد  زا  درذگ , یم  یسرپلاوحا 

ناریا درگرب ! نوجرسپ  دبسچ « : یم  شردام  دنک . یم  بوسر  دناود و  یم  هشیر  شزغم  رد  یهایس  هکل  دریگ , یم 

یم شدوخ  شیپ  ار  وا  طیارش  ندش  روج  ضحم  هب  هک  دهد  یم  هدعو  مه  زاب  وا  و  هخآ » ! هراد  یبیع  هچ  نومدوخ 

ردام دنرادن . نامیا  اعدا  نیا  هب  ناش  مادکچیه  رگید  هتشذگ و  یدایز  یاهزور  دوش . یم  تسرد  یچ  همه  دروآ و 

هریخذ شیگدنز  هبرجت  باسح  هب  مه  ار  رفس  نیا  دیایب , هاتوک  نارهم  هک  دنک  یم  رارصا  یا  هتسکش  یادص  اب  هرابود 

. دنک

نفلت درادن , یشوخ  ربخ  هک  یتقو  ات  دریگ  یم  میمصت  دراذگ , یم  ار  یشوگ  یتقو  دنک . یم  رس  هب  تسد  ار  ردام  نارهم 

درادن ار  شندز  هجض  ندینش  لمحت  هدش و  مرش  قرغ  دز , یم  جوم  شردام  یادص  رد  هک  یا  هصغ  رد  مه  دیاش  دنزن ,

.

مه اب  پمک  نلاس  رد  تسا . هفایق  شوخ  یاه  ناوج  زا  رپ  شرب  رود و  هک  یناریا  ناوج  نز  هدمآ . اجنآ  یگزات  نله 

شتروص رود  یدرگ  چراق  شرس  یوم  تس . یناریا  هک  دنز  یم  داد  شمرگ  هاگن  هایس و  یاه  مشچ  دنوش . یم  انشآ 

یروطنیا ارچ  دریگ . یم  شجل  وا  نهپ  تپ و  دنخبل  ندید  اب  نارهم  دراد . ییور  هدنخ  شاشب و  تروص  هتخیر .

دنز یم  ایرد  هب  لد  راب  کی  تس . هراوآ  هک  هلاس  دنچ  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  روشک  هد  هک  تفگ  یمن  رگم  تسلاحشوخ ,
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هقلح یا  هنانز  هوشع  اب  دریگب . تبثم  باوج  دیاش  دیوگ , یم  هدنخرپ  ناهد  اب  نله  دنز . یم  ار  شلد  فرح  رایتخا  یب  و 

. « ما هتفرگ  در  باوج  راب  ود  شتسار  دهد « : یم  همادا  هدرک و  اجباج  شوگ  تشپ  ار  شهایس  یوم  زا  یا 

» ؟ یدش راودیما  هرابود  دش  روطچ  سپ  » 

. « منکب یتحلصم  جاودزا  شاهاب  درک  یفرعم  ور  یکی  ماتسود  زا  یکی  » 

. دود یم  شقاتا  هب  نانک  یل  یل  یا  هچبرتخد  لثم  نله  هشاب » . کرابم  هبوخ . » 

. دنک یمن  مه  یهاگن  وا  هب  اتح  دنک . یم  زاب  ار  هاگباوخ  یدورو  رد  هتخیوآ  هچول  بل و  اب  شدنیب , یم  مه  زاب  دعب  زور 

» ؟ هدش یچ  دسرپ « : یم  نارگن  نارهم 

! « دیلام » 

! « دیلام یچ  » 

نگ یم  الاح  هک  درک  اپ  نآ  اپ و  نیا  دیدرت  تفرگ . هراختسا  ردقنوا  برع  کدرم  ما . یکلا  جاودزا  منتفرگ , باوج  » 

. میرادن ور  هدش  بارخ  نیا  وت  ور  یسک  اب  جاودزا  قح  وجهانپ  نتفرگ  در  باوج  زا  دعب  نگ  یم  هدموا . یا  هزات  نوناق 

. « منک ناحتما  اجنوا  ومسناش  ماوخ  یم  مشاب . ناملآ  هب  رفس  رکف  رد  دیاب 

شرس دوش , یم  نارهم  هتفرگ  نوزحم و  هفایق  هجوتم  نز  دنک . یمن  یلاوس  رگید  مه  وا  هداد . نارهم  هب  یلماک  باوج 

زا ار  مغ  یمیالم  میسن  دنک . یم  توف  وا  تروص  یوت  شا  یا  هولق  زمرق  یاه  بل  اب  دنک . یم  رت  کیدزن  وا  هب  ار 

یم تخس  یا . هتفرگ  متام  ارچ  وت  دنک « : یم  همزمز  شرگاوغا  یادص  اب  درب . یم  شدوخ  اب  دبور و  یم  شتروص 

. « یرایب ریگ  یراک  ندز  کربمغ  یاجب  سین  رتهب  درذگ ، یم  لاح  ره  هب  رسپ ، اقآ  یریگ 

. « هد یم  راک  نم  هب  یک  » 

راک ندنام و  یارب  ییاج  یشارتب ؛ یا  هنوهب  ینوت  یم  مک  تسد  یتفرگ ، در  باوج  هرابود  هگا  هشاب ، نوشادخ  زا  » 

. « یراذ یم  رانک  یزادنا  سپ  ینک . یم  ادیپ  ندرک 

اجنیا درک . دامتعا  ینطومه  هب  تبرغ  تیالو  رد  دوشب  رگا  تسا . یا  هنالقاع  داهنشیپ  دنک  یم  رکف  شدوخ  اب  نارهم 

رگا دنز ، یم  هسرپ  مدآ  رب  رود و  شدوخ  تعفنم  یارب  دراد , شرس  وت  یرکف  یسک  ره  تسین . یخوش  تسا . تبرغ 

اب هدیلام و  نت  هب  ار  قاچاق  راک  نداد  کسیر  هک  دراذگ  یم  تنم  شرس  دهدب ، راک  وا  هب  یچیودناس  ای  ییازتیپ  بحاص 

مه وا  دهد . یمن  دزمتسد  نورک  هدزناپ  ای  هد  زا  رتشیب  باسح  نیا  یور  دننکب ، هتخت  ار  شا  هزاغم  رد  دیاش  شنتفر  ول 
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… درادن ار  یلامح  یشک و  تنم  هلصوح  رگید  هک 

یم دمان . یم  شتسود  هک  یناسک  عمج  لخاد  دنورب , ینامهم  هک  دنک  یم  شیضار  روز  اب  دنز . یم  ار  شا  هناخ  رد  نله 

نز نت  نهاریپ  هک  دوش  یم  هجوتم  دنسر , یم  هک  اجنآ  دراد , یظیلغ  شیارآ  دروایب . نوریب  شکال  زا  ار  نارهم  دهاوخ 

. دناوخ یم  گنهآ  رعش و  شگنشق  یادص  اب  دنک و  یم  مرگ  ار  ینامهم  لفحم  هوشع  نم  دص  اب  شدوخ  تسا , هتلکد 

هتشاذگ یگدول  هقباسم  مه  اب  نله  لد  ندوبر  یارب  سلجم  یاهروخشال  هک  دوش  یم  هجوتم  بجعت  لامک  رد  بش  نامه 

اب دنز . یم  نوریب  ینامهم  سلجم  زا  درد  رس  هناهب  هب  هتفشآ و  یرطاخ  اب  درادن . ار  طوقس  همه  نآ  ندید  هلصوح  نا .

“ الصا هدرک . تلاخد  ارچ  دسرپ , یم  وا  زا  شدروآ . یم  نوریب  دنک . یم  ینایم  رد  اپ  نله  دوش . یم  ریگرد  ناش  یکی 

. نا هدرک  لدب  در و  یمالس  مه  اب  هدرکن  هک  طلغ  هدش . شا  هراکچ  وا 

یتخبدب همه  نیا  دشاب , دازآ  دهاوخ  یم  وا  تسا . نله  اب  قح  هتخیر . مه  رد  شباصعا  دیاش  دیآ . یم  شدوخب  نارهم 

: » دنز یم  شرس  یوت  نله  تسریگلد . نامز  نیمز و  زا  هَننس ! ار  وا  دنکب , جرخ  ار  شدوخ  لماک  یدازآ  اب  هک  هدیشک 

تقیقح یلو  هدننز  شیاه  فرح  هشوخ » . تلد  اباب  ورب  ننک . یم  لاح  یروطچ  نورگید  ینود  یم  الصا “ یمدآ , مه  وت 

. دنک یمن  لاح  الصا “ هک  مه  شدوخ  دننک و  یم  لاح  یروطچ  نارگید  هتفر  شدای  وا  تس 

شزرا ندرک  شومارف  تسا . بالجنم  وت  نتشاذگ  اپ  ندش و  مضه  ندش ، یئاپورا  لوا  طرش  مه  دیاش  دنادب , اجک  زا 

. دراذگب اپ  ریز  ار  شدوخ  تینم  مدآ  هک  دنک  یم  باجیا  ندش  یبرغ  هدش . گرزب  نآ  اب  مدآ  هک  تسا  ییاه 

یم هلصاف  رتدب  نوشدسانش , یم  رتشیب  هچ  ره  یزرم . تشپ  یاه  هچب  دوش , یم  انشآ  اه  یلیخ  اب  بش  نآ  زا  دعب 

یمن ار  لگنج  نوناق  ندنام و  هدنز  یارب  ار  اهنآ  یراذگ  شزرا  هدشن . گرزب  هلیوط  رد  تسین , شدوخ  تسد  دریگ .

هن دننز . یمن  دگل  ار  هدروخ  نیمز  دنریگ و  یم  ار  هدنامرد  مدآ  تسد  هدش ، گرزب  وا  هک  یا  هداوناخ  نماد  رد  ددنسپ .

یم زونه  دنراد ، ناش  نوخ  رد  ار  یقرش  یدرمناوج  زونه  اه  یضعب  وجدوس . هن  دنتسه و  بلط  تعفنم  اه  مدآ  همه 

یزرم دح و  مه  اه  مدآ  دامتعا  راوید  دشاب  هچ  ره  درک ، زارد  ناش  فرطب  زاین  تسد  درک و  دامتعا  یناسک  هب  ناوت 

. دراد

یصخش عفانم  طباوض و  بسح  رب  افرص “ شا  یئانشآ  دسانش ، یم  ار  دوخ  نمشد  تسود و  ناسنا  نامز  تشذگ  اب 

. تسین شا 

. دریگب هار  هفصن  زا  ار  ررض  ولج  دریگ  یم  میمصت  نارهم  دنک  یم  میلست  هب  راداو  ار  ناوج  رسپ  یرکف  یاه  هغدغد 
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ندینش دیوگ  یم  دوش . یم  نیگمغ  نارهم  لد  درد  ندینش  زا  دنز , یم  فرح  وا  اب  تسا ؛ یجراخ  یناریا  مجرتم  نز 

هب تبرغ  رد  هک  دیوگ  یم  هتخیرگ  هتسج و  نارهم  دوش . یم  لاحشوخ  روشک  نیا  هب  شرفس  زا  شا و  ینامیشپ  راهظا 

. هدش جراخ  یهار  بارس  یاوه  هب  هدوب . ضحم  هابتشا  شندمآ  ددرگرب . ناریا  هک  دنک  یم  رکف  دراد  هدیسر و  تسب  نب 

, دوب فیعض  تشادن , هضرع  دنیوگ , یمن  نآ …  زا  ندش  هدایپ  بیع و  کی  ندش  رخ  راوس  دوش . یمن  شیور  اما 

شرظنب دیوگ  یم  دهد . یم  تأرج  لد و  وا  هب  دنک . یم  قیدصت  ار  وا  فرح  یناریا  مجرتم  دروخ . گنس  هب  شرس 

فرح ریگرد  دیابن  ددرگرب . شردام  شیپ  ناریا و  هب  دیاب  هدشن  رگید  لیاسم  راتفرگ  ات  هتفرگ و  یا  هنالقاع  میمصت 

. دیآ یمن  شوخ  ار  ادخ  تسه , شگنتلد  هک  دنک  رکف  شردام  هب  دوشب , نارگید 

شزا هک  یناریا  اهنت  تسا , یرکفنشور  مدآ  ردقچ  هدرک . شکرد  یناریا  مجرتم  هکنیا  زا  دوش . یم  لاحشوخ  نارهم 

ار نآ  تشگرب ؛ هک  ناریا  دراد . هتخودنا  یهجوت  لباق  رادقم  دریگب . ار  شرخآ  میمصت  دناوت  یم  ماجنارس  هدمآ . ششوخ 

. دنک یم  تبقارم  نآ  زا  شمشچ  مخت  لثم  تسناش و  بظاوم  یمشچراهچ  دنز . یم  یراک  مخز  هب 

یمن شتسوپ  رد  دنراذگ . یم  شتسد  فک  مه  یلوپ  دورب , شدوخ  رگا  دریگ . یم  پمک  زا  یناجم  تیلب  شیارب  مجرتم 

. هدز کل  شردام  نتفرگ  شوغآ  رد  یارب  ناش و  هلحم  یارب  نارهت  ندید  یارب  شلد  دجنگ .

. دور یم  رازاب  هب  شردام  هب  یا  هیده  دیرخ  یارب  زاورپ  زا  لبق  زور  دنچ 

یم میاق  شسابل  یال  ار  شیاه  لوپ  دراذگب . اج  شقاتا  رد  یزیچ  دهاوخ  یمن  دنیچ . یم  کاس  رد  ار  شلیاسو  رخآ  بش 

. دروآ یم  شهارمه  مه  ار  شفیک  شاک  هدش . بارخ  شرکف  دریگب . یشود  دور  یم  نلاس  هت  مامح  تسد  هب  هلوح  دنک .

سابل دنیب . یم  ار  هدش  ور  وریز  نادمچ  دوش ؛ یم  قاتا  دراو  همیسارس  دشک . یمن  لوط  هقیقد  هد  شتشگرب  تفر و 

. دنک یمن  ادیپ  ار  شلوپ  ددرگ , یم  دنا , هتخیر  تخت  یور  ار  شیاه 

ندرک ادیپ  یارب  شماجرفان  شالت  هدیبسچ . شسابل  نیتسآ  هب  زقس  لثم  دراد , یمن  رب  شرس  زا  تسد  مه  زونه  دب  تخب 

مشچ یباوخیب  دتفا . یم  رمد  تخت  یور  هدنامرد  بش  رخآ  دنز ، یم  یرد  ره  هب  دهد ؛ یمن  یباوج  شا  هتخودنا  دزد 

هب رگا  دشاب . هدش  غامد  نوخ  هک  یتلاح  هدش , دیلک  شرس  رد  یزیچ  دنک ؛ یمن  راک  شرکف  رگید  دروخ . یم  ار  شیاه 

؟ هدروآ اجک  زا  ار  لوپ  همه  نآ  هک  دهد  حیضوت  دیاب  لوا  دنک ، تیاکش  سیلپ 

دایرف دنز و  یم  داد  اهدرمان ! اهدرمان ! دوش . یم  مگ  هرجنپ  تشپ  بش  نوگریق  یکیرات  یرتسکاخ و  نامسآ  رد  شهاگن 

قلعم هدش و  هدنک  نامسآ  نیمز و  زا  شتسد  دزود . یم  فقس  هب  مشچ  لصأتسم  دوش . یم  هفخ  شیولگ  رد  شیادص  یب 
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» ناتسادهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

. دنام یم 

چیه ینیب  یم  دروآ . یم  رد  کلکش  وا  یارب  هدیکشخ  یرانق  تسین . یربخ  چیه  سفق  فرطنآ  دتفا . یم  زیم  شمشچ 

. دنک هاگن  شردام  یور  وت  ددرگرب و  ناریا  یلاخ  تسد  تدم  همه  نیا  دعب  دناوت  یم  یروطچ  درادن . ار  ششزرا  زیچ 

. درب یم  نادمچ  رد  تسد  دوش . یم  دنلب  شیاج  زا  هدز  قرب  درادن . ندرم  هضرع  کچوک  یرانق  کی  هزادنا  هب  دنکن 

یم دنک . قد  هرذ  هرذ  دنامب و  دناوت  یمن  رگید  دروخ . یم  هرگ  شتشگنا  یال  هدیرخ , نله  رارصا  هب  هک  ار  یتاوارک 

… دنک هچ  شا  هتفر  دابرب  یاهوزرآ  شدوخ و  اب  دناد 

. دنز یم  شکشخ  اج  رد  هریگتسد  ندناخرچ  اب  نز  دشارخ . یم  ار  قاتا  هتفرگوب  یاوه  یچتفاظن  غیج  دعب  زور  حبص 

هبرقع هتشک . ار  نامز  ناوج  زیوآ  قلح  دبلاک  دزادنا . یم  نیچ  ار  نلاس  توکس  هدرپ  رد  هدز  گنز  یالول  ریج  ریج 

. هداتفا یقافتا  هچ  دناد  یمن  یتسردب  یسک  هدش . بوکخیم  یراوید  تعاس 

هت یگنر . ره  زا  تسا , هتفرگ  ینک , یم  هاگن  هک  ار  نامسآ  تسد  رود  رد  هدز . کدنچ  توکس  نامتخاس  نلاس  رد 

…. هدز گنر  یلدرخ  نیکرچ  ار  شلد  بورغ  یخرس  زا  یرو  هلعش  فک  نامسآ 

. دنک یم  مالعا  یلحم  همانزور  رد  ار  یناریا  هلاس  هس  تسیب و  ناوج  ندشزیوآ  قلح  ربخ  ییانج  سیلپ  دعب  هتفه  کی 

…. هدز یشکدوخ  هب  تسد  نتفرگ  در  باوج  راب  هس  زا  دعب  هک  یناوج 

هدنیوگ دنام . نازیوآ  لاس  دنچ  دوش  یمن  هن . ای  هرآ  دهدب , ار  هدنهانپ  باوج  رتدوز  دیاب  نایجراخ  روما  هرادا  دنیوگ , یم 

. ار شدوخ  دعب  تخاب  ار  شیاهوزرآ  لوا  هک  یناوج  دناد , یم  هعجاف  ار  نارهم  یشکدوخ  یلحم  رابخا  رد 

اجنیا رگم  دنیوگ , یم  مه  ناش  یخرب  دنروخ و  یم  ار  شگرم  سوسفا  اه  یضع  دننک , یم  تواضق  مدرم  مه  زاب 

…. دوب طخ  رخآ  اجنآ  نارهم  یارب  اما  دوبن . ایند  فان  هک  اجنیا  دیاین ؛ تساوخ  یم  دندوب , هتخیر 

! تسا شوماخ  نانچمه  روباشین ،
دادرخ ١٣٨٩ کدزم -  ینافرع -  داهرف 
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، روباشین مدرم  نوخ  نامسآ ز  یئوگ  هک  دومن  یم  هنوراو  نانچ  ناهج ، دوب . هدیتلغورف  زیگنا  ساره  یتوکس  رد  رهش 

هقوشعم لد ز  داتف و  یمن  ورف  رهش  ماب  زا  دیشروخ ، کشرس . رد  هتشغآ  ماف  هزوریف  نیگن  نیمز ، تسا و  نیگنر 

… رامشیب اهدرد  و  دنامب ، راگدای  هب  اهدای  ار ، بورغ  نیو  ات  داتس ، یمن 

نامز دنلب  جوم  رب  یقیاق  ینافوط ، یئایرد  هب  یئوگ  وت  دوب و  هدناوخن  نتفر  دورس  دوب و  هدنام  رهش  هب  درم ، کی  اهنت 

… دوب هتفرگ  هرخس  هب  ار  تشحو  تیاکح  هداتسیا ،

ریپ نیا  ناشیاهمشچ « ؛ رگشسرپ  و  دنتشاد ، نایم  هب  ار  روباشین  ریپ ِ  راطع ِ  رانک ، رد  یا  هزین  اب  رادرس ، راهچ 

.» !؟ نابز یب  یگنس  نوچمه  هدنام ، یاجب  کیل  نام ، هزین  قرب  هدید  هک  تس ، یتراسج  هچ  ار 

… ار ناسنا  و  ار ، رهم  و  ار ، قشع  دوب  هشیدنا  هب  راطع  اما ، دوخیب  دوخز 

! نک هاگن  ناه ! تفشآرب « : نینچ  نخس ، ار  یو  و  داتسیا ، ریپ  یور  رد  یور  و  دیشروخ ، هب  تشپ  لوغم ، رادرس  سپ 

نک سامتلا  ماوت . رهش  ناگیادخ  ناخوتاب ! نم ، نونکا  مشخبب . یدازآ  ارت  ات  یاسب  کاخ  هب  رس  ار ، متبیه  رگنب و  ارم 

… «. نک هلان  نزب ، راز  نزب ، هناچ  تناج  یارب  ریپ ! گس 

،

. دیتلغ یم  اوه  رد  هناتسم  �دنخ  ار  نارادرس  رگید  هک  لاحنآ  رد  دنام ، رظتنم  داهن و  رمک  رب  ناتسد  هگنآ ،

 … ینابز هن  یمشچ ، هن  دوب ، یشوگ  هن  یئوگ  وت  ار  راطع  مالک ،… کی  اغیرد ز 

یا تفرگ « : همادا  ار  نخس  هگناو  دمآ . شدرگ  هب  قشع ، رهش  ناتسم  ریپ  درگ  رب  داهن و  تشپ  هب  تسد  ناخ ، وُتاب 

.» ؟ تسین ینابز  ایآ  ارت  یدمآ ! نخس  هب  غیت  ربارب  رد  یدوب ، مه  گنس  رگا  هلبا !

نخس ار  رادرس  سپ  دناشن . زاب  هدنخ  هب  ار  کشخ  نابل  تفرگرب و  توکس  لحاس  ار ز  دوخ  یئایرد  ناگدید  راطع ،

.» ؟ یتسیچ وت  دنار « : هتسهآ 

 «. متسه ناخ  نالوا  دنزرف  ناخ ، وُتاب  نم ! تفگ « : تشگ و  راوتسا  اج  رب  رادرس ،

؟ یتسیچ متفگ  یتسیک ؟ متفگن  - 

؟ هچ ینعی  - 

؟ هچ ینعی  هچ  - 

… (. دنخزوپ اب  یتسیچ ( ؟ یئوگ  یم  هک  مگنس  نم  رگم  یتسیچ ؟ هچ  ینعی  - 
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… (. دنخزوپ اب  یتسیچ ( ؟ یئوگ  یم  هک  مگنس  نم  رگم  یتسیچ ؟ هچ  ینعی  - 

! دنرتمک گنس  زا  هک  نارکیب ، نیا  نارفاسم  دنرایسب  هچ  - 

. دنا هتفخ  کاخ  لد  رد  هک  ینازارد  نابز  دنرایسب  هچ  و  - 

…

یکیدزن رد  دندش و  کیدزن  یناراوس  رود  زا  دمآ . یهارمه  ار  ناهارمه  �دنخ  دش و  نامسآ  رب  ههقهق  ار  ناخوتاب 

. دنداهن نیمز  رب  اپ  ناخوتاب ،

�نماد یاهتسدرود  زا  هلصافب ، دتمم و  لبط ، نیگنس  یاوآ  تخاون . یم  ار  کاخ  مرگ ، داب  دش . یم  رت  غورف  یب  باتفآ 

. دیسر یم  شوگب  دولانیب 

تشپ مک  شیر  رد  هجنپ  ناخوتاب ، داهن . ینخس  یو  شوگ  رد  و  دش ، کیدزن  ناخوتاب  هب  هدیسر ، هار  زا  هزات  یزابرس 

ار اهباتک  تفگ « : دناوخ و  شیپ  ار  زابرس  هگنآ ، داهن . سپ  شیپ و  هب  یماگ  سپ  دش . هشیدنا  هب  دنکفا و  شیوخ 

ناریو دیناوت  یمن  رگا  دشاب ، اپ  رب  دیابن  یئانب  دیشکب . هدنام ، یسک  رگا  ار ، اه  هدنز  دیروایب . ار  اه  هکس  دینازوسب .

! «. دیورب دشابن . رایتخا  رد  ندیشون ، لباق  یبآ  ار ، نایرارف  ات  دیزادنایب  هناخدور  هب  ار  داسجا  دیشکب . شتآ  هب  دینک ،

یم هچ  هب  ناه ! تفگ « : ار  وا  سپ  دنادرگب . یو  هب  ار  شهاگن  ناخ ، وتاب  دوب . هتخود  ناخ  وُتاب  تماق  رب  مشچ  راطع ،

یا هزین  یسوبن ، میاپ  رگا  دیان . راکب  رگید  تدوجو  یا ، هدرک  رمع  یدایز  تسین . دایز  ربص  ارم  تفرخ ! ریپ  یشیدنا 

کی هب  دزرایب  سپ  تمیق ، یذ  تسا و  زیزع  سب  یگدنز ، ار ، ناریپ  یریپ و  هک  مناد  یم  تخود . دهاوخ  نیمز  هب  ارت 

! «. یراوخ یمک  یراز و 

یاوآ تفرگب و  ناخوتاب  یوسب  ار  تسار  تسد  سپ ، تسشن . هزرل  هب  ناتسد ، و  دمآ ، نیگنس  نانخس ، نیا  ار  راطع 

! نم نت  مه  وت ، نت  مه  دش ، دهاوخ  کاخب  زین  نت  نم ! یارب  مه  تسوت ، یارب  مه  گرم ، دنار « : خساپ  نینچ  ار  تراقح 

کین دای  رب  زج  یراگدنام ، هک  تخیوآ ، میهاوخب  هچ  رب  سپ  نم ! ناوت  مه  وت ، تردق  مه  تفر ، دهاوخ  داب  هب  زین  تردق 

هار رد  زین  رمع  لاس  نارازه  ارم  یتح  رگا  تسا ، ماب  رب  رمع  باتفآ  ارم  دشابن . یناوخمه  تلذ ، اب  ار  یکین  و  دشابن ،

… «. متخاس یمن  نامداش  شیوخ ، یراوخ  هب  ارت ، نوچ  یزیچان  دوب ،

اما درک . تسار  راطع  ندرگ  زارف  رب  ار  هزین  یرادرس  تسشن . یخرس  هب  قفا  دیود . هرهچ  هب  نوخ  ار  ناخوتاب 

ار یئوجگنج  هاگنآ ، تسا .»  شسرپ  ارم  زونه  درم ، نیا  اب  هن ! زونه  هن ! تفگ « : داهن و  شا  هنیس  رب  تسد  ناخوتاب ،

: » تفگ راطع  هب  هاگنآ  وضو ! یارب  دروایب  بآ  ات  داد  نامرف  ار  رگید  یئوجگنج  داد . قارتا  روتسد  دناوخ و  شیپ  هب 
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تسا هتفگ  هک  یئادخ  مراد . هزات  یئادخ  ما . هتفگ  کرت  ار  ناردپ  نید  مناملسم ! هزات  نم  تسا . شوخ  تقو  لوا  ار  زامن 

وا هار  رد  ارت  مدناوخ ، هک  ار  مزامن  نیا  رب  انب  دراد ! مه  باوث  هک  درادن ، یلاکشا  هکنیا  رب  هوالع  مشکب ، وا  هار  رد  رگا 

 «. مشک یم 

یادخ بحاص  سپس  یوش ، مدآ  دیاب  لوا  وت  تفگ « : دیشک و  یتسد  ار  شدنلب  شیر  تسشن . بل  هب  یدنخبل  ار  راطع 

رز هب  هن  تسا ، تردق  هب  هن  مه  تیمدآ  دیابن . زین  داهج  و  دیاشن ، زین  زامن  و  دیان ، راکب  ارت  مه  یادخ  هنرگو ، یوش !

. تسا تواخس  تسا و  تلادع  هب  تسا . رهم  هب  تسا و  قشع  هب  مد . ود  ریشمش  ماقم و  هماج و  هب  هن  رویز ، تسا و 

باذع جنر و  �یام  هن  تسا  ندوب  نارگید  مخز  مهرم  هب  ناگدید . ندنایرگ  هن  تسا ، نابل  رب  دنخبل  ندناشن  هب 

… «. نامدرم

، دنام یم  رتشیب  هلان  هبال و  هب  ینار ، یم  نابز  رب  هچنآ  درخن ! رازاب  هب  سک  ار  نانخس  نیا  نک ! سب  رگید ، نک  سب  - 

؟ یفاب یم  گرزب  بیرف ، دوخ  هنوگنیا  هک  یتسیک  وت  ألصا  هناسف ! زین ، مه  و 

رعش و شیارس  مراک ، تسا و  قشع  شورف  ملغش ، انعم ! نابایب ، رد  و  مهد ، یاود  ار  مدرم  رازاب ، رد  مراطع . نم  - 

. روعش

نوچ کیل  میاشخبب ، وت  رب  ار  تا  یریپ  متساوخ  ندناتس ! ناج  مه  نداد و  ناج  مناوت  یم  مه  نک ! هاگن  سپ  نم ! اما  و  - 

مهاوخ یوضو  وت  نوخ  اب  تسین ، زاین  مبآ  رگید  درک . دناوت  یادخ  اهنت  هک  منک ، یراک  نونکا  یتشاد ، زارد  نابز ِ 

… تخاس

،

. تسشن نورب  هنیس  زا  و  تفرب ، ورف  ندرگ  نیئاپ  زا  هزین ، سپ  دمآ . دورف  و  تفر ، یاوه  هب  ناخوتاب  تسار  تسد 

. تسشن یهاگبورغ  میسن  جاوما  رب  یهآ  یادص  دش . شوماخ  روباشین  تسبب . ناگدید  تلجخ ، ز  دیشروخ ،

… تسا شوماخ  نانچمه  روباشین  کیل  تفر ، دمآ و  اهنرق 

***

یمایخ هن  داتشه و  دصیس و  رازه و  هام  نیدرورف  مجنپ  تسیب و 
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» ناتسادهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

! نکش بش  ناغرم ِ  هب  هم –  هام  هاپس  - هدورس ود 
دادرخ ١٣٨٩ رهمرذآ -  نیزرب 

دیآ یم  راهب  یتیگ  مرخ ِ  غاب ِ  هب 

دیآ یم  راظتنا  مشچ  مدرم ِ  راهب ِ 

یپ مرخ  تشهبیدرا ِ   ِ مرخ  ِ هام هب 

دیآ یم  رامشیب  لگ  مچرپ و  هدید  هب 

بش نشور ِ  تشد ِ  هب  هدیمد  یاههلال  ز 

دیآ یم  رازه  اهدص  هلهله  شورخ و 

مزر شکاشک ِ  رد  کیرات  بش  نوچ  هتشذگ 

دیآ یم  راو  دیشروخ  خر ِ  اب  هدیپس 
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دربن ساره ِ  رپ  یاهبش  یهایس  یپ 

دیآ یم  راختفا  هزجعم و  هاگپ ِ 

متس راز ِ  هروش  هب  هدناود  هشیر  داد  وچ 

دیآ یم  راب  هب  تلادع  زبس  تخرد 

نمیرها طاسب ِ  ییوگ  هتخیسگ  مهز 

دیآ یم  راوسهش  نامز  دزمروا ِ  هک  رگن 

ناهج یور  هب  منک  یم  رظن  هک  نارک  ره  هب 

دیآ یم  راک  رطع  لگ  هخاش ی  هخاش  ز 

ناوج هرابود  دوش  یم  ناهج  هک  یمس  وم  هب 

دیآ یم  رانک  ره  زا  هم   ِ هام  ِ هاپس

تمحز یناهج  هاپس ِ  راک ، هاپس 

دیآ یم  راک  یوکس  رس ِ  رب  هرابود 

رشب مان ِ  هب  درب  یم  بش  هب  هک  یشرویز 

دیآ یم  رام  ورات  متس  ملظ و  هاپس 

ملاع رد  هتشگ  زاب  متس  رود  هک  وگم 

دیآ یم  رابکشا  درخ  مشچ ِ  هک  وگم 

هیامرس  ِ غوی ریز  رگا  هن  یبجعت 

دیآ یم  رات  ماش  رظن  هب  نام  هدیپس 

شیوخ زا  مدش  یهت  درجم  راک  نانچ ز 
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دیآ یم  راد  بوچ  مرظن  رد  راک  هک 

نارابیب ربا  ریز  رد  هک  تس  یتقیقح 

دیآ یم  راوگوس  ام  یتسه  راهب ِ 

اب ز دیآ  هرابود  یتیگ  هب  خرس  راهب 

دیآ یم  راگزور  نیا  رد  راک  راهب ِ 

دنچ یتفرگ  رب  هک  یحالس  تسدز  هنم 

دیآ یم  راگدنام  بشوت  دربنیب  هک 

ناشفا تسد  رهش  نادیم  هب  اپ و  وکب ب 

دیآ یم  راگن  تردق  هکیرا ی  رب  هک 

راک تمحز و  هاپس ِ  شناوخب ، حلص  هاپس 

دیآ یم  راسگمغ  ارت  هرامه  وا  هک 

————————————-

! نکش بش  ناغرم ِ  هب 
، اه هرخص  رب 

، گنچ زیت  ناگنلپ  ویرغ 
، اه هدرگ  رب 

راذگب … داب یاهق  الش  یدوبک 
اههرد هب  مزاتب  هناکباچ 

، فرژ یاههمشچ  رد 
نیرید هناوهآ ی  هودنا  ! هار لالم  میوشب 

! مهن ورف 
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، روش رپ 
، هناگنلپ یاههرعن 

بش خالوی  رد د  ! مهد رس 

، دنبره
مَرد رب 

ریجنز
بش یاهگنسرخ  ! ملسگب

مشخ رد 
هوک یاههغیت  زا  ! منکشب

، راوهر
باقع هدننام ی  ! موشرب

رگشاخ رپ 
مشک رب  جوا  ات  ! موش

نینوخ و نت 
رورغم هلق ی  زارف  زا  ات  ! ار هدنز 
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» رعشهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

، مرگنب
! ار دنمد ه  حبص 

؟ ارچ
دادرخ ١٣٨٩ یئارحص -  سابع 

؟ یرب یمن  ارم  ارچ 

؟ یهد یمن  مهر  دوخ  قشع  غابب  ارچ 

نم رعش  نامسآ  رد  ارچ 

؟ یشک یمن  رپ  وت 

نم ماج  هب  ارچ 

تسا یهت  اه  هرارش  زا  هک 

؟ یوش یمن  یا  هعرج  وت 

نم یوک  هب 

وت

؟ یهن یمن  اپ 

وت ارچ 

ار روش 

وت
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» رعشهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

ار رون  یوس  هب  یورهر  یاهزور  دای 

ار قشع  یوب  وت 

یتسود یافص  تمرح  وت 

یمرگ وت 

یاههاگن

ار قوش 

؟ یا هدرب  دایز 

؟  یتسین وت 

؟ یرگید هار  یا ز  هتفر  وت 

یرگید ماب  یوس  هب 

؟ یا هدوشگ  رپ  وت 

ثبع نم  و 

وت یانشآ  مرگ و  ناوزاب  قوش  هب 

؟ ما هدنام  راظتنا  رد 

دادرخ یارب  اینخ 
دادرخ ١٣٨٩ ریوک -  دومحم 

هدنخ یاه  هشوخ  اب  دادرخ 

هشفنب یاب  هلال و  یال  اب 
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شدیپس یناتک  شفک  اب 

ناتسبات یاه  هبازیخ  زا  سیخ 

. تسا هتشذگ  هلال  کراپ  یامن  بآ  زا 

ارچ مناد  یمن  و 

، بارهس راولب  هنایم ی  رد 

هام یا  هکت  هک  نیا  لثم 

یشاب هدنک 

، نامسآ هاگرگج  زا 

! دنز یم  گنچ  ار  شنهاریپ  یولهپ 

ناکشا هچوک ی  مخامخ  رد  مناد  یمن  ای 

دنیشن یم  هچ  زا 

! کاخ یور  هنوگنیا 

دمآ و دادرخ  هک  لاسراپ 

… میدوب مدنگ  هتسب ی  هزات  یاه  هشوخ  تسم  ام 

دمآ و دادرخ  یوبشوخ  نمرخ  رس  رب  هچ  رگم 

! ناه دمآ ؟ رس  هنوگچ 

ام بوخ  دادرخ 

؟ تسب رفس  راب  هنوگچ  رگم  لاسراپ 

ار شا  هدنخ  یاه  هشوخ  نآ 

؟ رگم دناشن  رتسکاخ  هب  یمارح  مادک  شتآ 

؟ درک هک  نوخ  سیخ  ار  شدیپس  یناتک  شفک 

رگم هلال  کراپ  یامن  بآ  رانک 

یمیخژد مادک  هنشد ی 
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؟ دوب هتسشن  رفولین  هدرگ ی  نیمک  رد 

ار بارهس  یبآ  راولب 

؟ دوب هدیرد  ولهپ  ردپ  ان  مادک  رجنخ 

ناکشا هداس ی  یاه  هچوک  رد 

ناوج یوهآ  دنچ  ناردام 

؟ دنتشگ یم  داب  رد  هدشمگ  یاه  کشا  لابند 

رازه و دص  یاه  مان  هک  نم 

رازه و

رازه و دص 

، تسا هدنامن  مدای  هب  رازه 

یطمرق قیدنز و  همه 

یباب دحلم و  رفاک و 

. سوساج فراع و  یفوص و  صاقر و  کیوشلب و 

هرامش و رامش و  یب  شناگتشک  هک  مه  کیرات  ِخیرات  نیا 

هتشگمگ و مگ  مگ  مه  ناشروگ  گنس 

. هتسکش

دوب هدرکن  ناور  یا  همان  هک  مه  دادرخ 

هدیربولگ مریگ  یرتوبک ،

رپ رپ  رپ  یدصاق ، لگ 

دننک یمن  یهارمه  هک  مه  هارمه  یاه  نفلت  نیا 

یسک ان  ان  ان  مادک  هک  منادب  اجک  زا  نم  سپ 

ار دادرخ  کرابم  مان 

! تسا هدرک  کاپ  خیرات  همانسانش و  یب  نیمزرس  نیا  رامشلاس  زا 
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» رعشهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

هشفنب و یب  ِتشهب  یدرا  هک  الاح 

… دندش ردبرد  نینچ  ام  ِسگرن  یب  ِراهب 

مه دادرخ  ِزابشیپ 

اینخ و یب 

شوماخ و

؟ تفر دیاب  هنوگچ  هتسخ ،

، دیب هخاش ی  رس ،

هتسکش و دادیب  هب 

، هاگرحن کاخ  هب  وناز ،

هتسشن و

زاب و هنایزات  همست و 

هتسب و ام 

…. رت هتسب  هتسب  هتسب 

*

اما دادرخ  نابایخ  رب 

یرتخد زاب  نامشچ 

… گرم زا  سپ  هدنام  هریخ 

***

دیشاب زبس 
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» رعشهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

همان هغیص 
دادرخ ١٣٨٩ یروای -  هنایرآ 

دنز یم  دایرف  نالهاج  ناتسد  رد  میا  یدازآ  هک  تساهنرق 

دنک یم  مناساره  یکتخب  لثم  بصعت  و 

همان هغیص  نیا  رد  موش  یم  ریپ  و 

هدیشک دق  شا  یئاوسر  هک  یبورغ  رد  منک  یم  قد  و 

رهش هرهچ ی  رازه  یاهایور  رد 

دوش یم  ساوح  یب  ضغب  هک  بش  دادتما  رد  و 

دنز یم  هسوب  ار  مهاگ  ولگ  و 

دشک یم  هزایمخ  تسبراد  یور  ما  یگنانز  و 

؟  منک تشیاین  تا  هیآ  نیمادک  اب 

میوگب نخس  متخوماین  هناربلد  هن 

ایب نابرهم  یدمآ  ما  هناخ  رگا  اما 

ما هاتسیا  نافوط  یوربور  هتفرگ و  نهآ  یوب  منت  یرآ 

ایب ما  هناخ  هب  نابرهم 

تسا طخ  رخآ  اجنیا 
دادرخ ١٣٨٩ هداز -  نسح  زان  ملع 

؛ دنزادنا یم  اه  هتخانشان  نماد  رد  دننادرگ و  یم  رب  ور  متسه  رورسم  نآ  رد  ندوب  زا  هک  ینیمزرس  زا  ار  نم  یتقو 
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منک یم  ساسحا 

. تسا طخ  رخآ  اجنیا 

: هک هتفگ  یسک  هچ  ، تسه مه  اجنیا  زا  رتهب  ییاج  هک  ممهف  یم  میای ، یم  رد  ار  مدوخ  یتقو 

. تسا طخ  رخآ  اجنیا 

، اهیگزات هبرجت ی   سمل  یارب  موش ، یم  واکجنک  نم  تسین ، مدوخ  تسد 

، مسانشب ما  هدرک  سح  هک  یروطنامه  ار  زیچ  همه  مهاوخ  یم 

شیاهیدب اهیبوخ و  همهاب 

شمراپسب رطاخب 

. مسیونب شا  هراب  رد  یزور  و 

. منک یم  یگدنز  اهنآ  زا  یکی  رد  مسانش و  یم  ار  اهتیربک  یطوق  نم 

. ییآ یم  اجنآ  زا  رتهب  ییاجب  هک  دنتقگ  مدمآ ، اجنیا  هب  یتقو 

 …. ما هدینش  نارگید  قیرط  زا  ای  ما و  هدید  دوخ  مشچ  هب  ار  اهزیچ  یلیخ 

: هک مسیون  یم  ییاهزور  زا  نم 

… دننک یم  زاورپ  راو  هناوید  رجاهم  ناگدنرپ 

؛ ار دصقم  دننادب  هکنآ  نودب 

دبوک و یم  ایرد  هنوگب  رکف ، یب  داب 

… ارم شوگ  درازآ  یم 

، دناد یم  بآ  ریز  زک  یئاهزار  اب 

… دننک یم  رفس  هک  یئاه  هچتخرد  زا 

، یبآ لیبنز  رد 

، دیوگ یم 

؛ ایرد ربتس  یاه  هناش  یور  رب 

… ار رفاسم  یاه  هزیرگنس  تیاکح  و 
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دنا و، هدنک  لد  رهش  کاخ  نت  زک 

… دننک یم  رفس  ناراب ، بآ  لیس  اب 

، ار اوه  نایچراکش  و 

، بادرم نیچرپ  نماد  رب  ییوق  ندید  اب  هک 

، دننک یم  شومارف  ار  راکش  تذل 

، ار رفاسم  یاهمدآ  جوف  جوف 

؛ ار دوخ  دنا  هدومن  اه  هنیآ  نیمزرس  میلست  هک 

… تسا کاخ  رادقم  زا  رتشیب  شیاهلگ  دادعت  هک  اجنآ  هب 

، ار دوخ  دندنک  هشیر  زا  هکیئاهمدآ 

، نیمز نامسآ و  راهچ  ندروآ  گنچ  هب  یارب 

؛ ار اه  هرهچ  کسام  دنسانشب  هکنآ  نودب 

؛ ار ناشنوخ  هورگ  دننادب  و 

؛ ار دصقم  دننادب  هکنآ  نودب 

؛ ار گرم  یتشک  تیلب  دندیرخ 

؛ ار اهایور  ریازج  نیرفاسم 

؛ دنراذگ یم  هایس  یاه  هرطاخ  یاج  رد  یاپ  هک 

… دنرادن اورپ  تبرغ  کاخ  درگ و  ندیسیل  زو 

، اهوزرآ زمرق  یاه  هناورپ  یاوه  هب  و 

؛ دندومن یم  ریذپان  شوماخ  ینامزرید  زک 

، دنتفرگ رگ  ناشنازوس  یاهلاب 

؛ قرش باتفآ  غیت  زا 

؛ ار تیناسنا  باق  دنسانش  یمن  هکیئاهرفسمه  زا  و 

؛ رورپایؤر یاه  نز  زا 
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» رعشهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

؛ یچراکش یاهدرم  و 

؛ دنیوگ یم  یناسک  زا  و 

ار سانشان  یاه  هریزج  دنراذگ ، یم  اپ  ریز  هک 

: شمان هک  یئادوس  یارب 

؛ تسا ترجه 

یگدنهانپ شا  همانسانش  و 

؛ ار تیوه  یوگ  دنزاب  یم 

؛ ار ندوب  ناسنا  تین 

!. ار نتسیز  ناسنا  و 

درذگب زین  نیا 
دادرخ ١٣٨٩ یناغرف -  فیس 

یناغرف فیس 

. تسا یرجه  متشه  نرق  لوا  همین  متفه و  نرق  مود  همین  فراع  رعاش و 

هدوب و ات  ای ، تسا . لاحلا  فصو  تخس  هک  ارچ  دراد ، روضح  ام  نامز  رد  ایوگ  درذگب  زین  نیا  رعش :  ندورس  اب  اما 

. میا هتسیز  دیما  نیا  اب   هشیمه  میا و  هتشاد  ار  عضو  نیمه  ام  ینامز  ره  رد 

————————————————————————————

درذگب زین  امش  ناهج  رب  گرم  مه 

درذگب زین  امش   نامز   قنور   مه  
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بارخ دنک  ات  نآ  یپ  زا  تنحم  موب  نیو 

درذگب زین   امش    نایشآ     تلود     رب  

ناهگان مایا     تبکن    نازخ    داب    

درذگب زین  امش   ناتسوب   و  غاب   رب  

ماع صاخ و  ریگولگ  تسه  هک  لجا  بآ 

درذگب زین    امش   ناهد   رب  و   قلح   رب  

زارد متس  یارب  هزین  وچ   ناتغیت   یا  

درذگب زین    امش    نانس    یزیت   نیا  

درکن اقب  رد  ناهج  هب  نالداع  داد  نوچ 

درذگب زین      امش     ناملاظ     دادیب    

تفر تشذگ و  ناریش  شرغ  وچ  تکلمم  رد 

درذگب زین      امش    ناگس    یوعوع    نیا   

تسشن ورف  شرابغ  تشاد  بسا  هک  سک  نآ 

درذگب زین       امش      نارخ      مس     درگ    

تشکب اهعمش  یسب  هنامز  رد  هک  یداب 

درذگب زین     امش    نادغارچ    رب   مه  

تشذگ ناوراک  یسب  یارسناوراک  نیز 

درذگب زین      امش     ناوراک     راچان   

نتشیوخ دوعسم  علاط  هب  رختفم  یا 

درذگب زین    امش      نارتخا     ریثأت  

دیسر ناسکان  امش  هب  ناسک  زا  تبون  نیا 

درذگب زین     امش    ناسکان     ز    تبون   

ناسک رگد  نآ  زا  دوب  زور  ود  زا  شیب 
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» رعشهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

درذگب زین   امش   نآ  زا  زور  ود  زا  دعب 

مینک رپس   لمحت   ز  ناتروج   ریت    رب  

درذگب زین    امش    نامک    یتخس     ات   

یتدم دوب    نارگد     تلود    غاب  ِ  رد   

درذگب زین   امش    ناتسلگ    ز   لگ  ، نیا 

عبط گرگ  ناپوچ  هب  هدرپس  همر  وت  یا 

درذگب زین    امش     نابش    یگرگ    نیا   

تسوا مکح  تام  اقب  هاش    هک    انف    لیپ   

درذگب زین       امش    ناگدایپ     رب     مه    

فیس یاعد  مهاوخ  یکین  هب  ناتسود ! یا 

درذگب زین      امش    نابز    رب  زور    کی  

وش هناورپ  وش  هناورپ 
دادرخ ١٣٨٩ انالوم - 

نایرجش اضر  دمحم  داتس  یناهج ا قفوم  روت  تبسانمب 

اب هارمه  هک  ابیز  رایسب  هنارت  نیا  یارجا  یروآ  دای  و 

هدورس نیا  اب  یلاح  و  تسا ، هدرک  ارجا   ، نویامه شرسپ 

انالوم نیشنلد 

وش هناوید  وش  هناوید  اقشاع    نک   اهر    تلیح  
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» رعشهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

وش هناورپ   وش  هناورپ   آ  رد   شتآ   لد    ردن   و 

نک هناریو  ار  هناخ  مه  نک  هناگیب  ار  شیوخ  مه 

وش هناخ  مه   وش  هناخمه  ناقشاع  اب  ایب  هگناو  

اهنیک زا  وش  بآ  تفه  اهنیس  نوچ   ار  هنیس   ور 

وش هنامیپ  وش  هنامیپ   ار    قشع  بارش   هگناو  

یوش ناناج  قیال   ات  یوش   ناج   هلمج   هک  دیاب  

وش هناتسم  وش  هناتسم  یور  یم  ناتسم  یوسرگ 

هدش ضراع   تبحص   مه  نادهاش  راوشوگ   نآ 

وش هنادرد  وش  هنادرد  تدیاب  ضراعو  شوگ  نآ 

ام نیریش   هناسفا  ز  اوه   رد  دش   وت  ناج  نوچ  

وش هناسفا  وش  هناسفا  ناقشاع  نوچ  وش و  یناف 

دشک اجنآ   رت ا  هگن   او  دور   یئاج    تا   هشیدنا 

وش هناشیپ  وش  هناشیپ  اضق  نوچ  رذگب  هشیدنا  ز 

ام یاهلد    رب   هداهنب   اوه   و   لیم   دوب    یلفق  

وش هنادند    وش   هنادند   ار   حاتفم   وش    حاتفم  

هنیآ نوچ  وا  زا  وش  رُپ  منص    دیامنب   هرهچ   رگ 

وش هناش  ور  وش  هناش  ور  منص  دیاشگب  فلزرو 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

تسا نارهت  اجنیا 
دادرخ ١٣٨٩

نارهت باتک  یللملا  نیب  هاگشیامن  هرود  نیموس  تسیب و 

رگا هک  تسا  هدش  هدیشک  ناشن  طخ 

تسا هدنزاس  یارآ  دیاقع و  دروخ  رب  لحم  هک  باتک  یاه  هفرغ  رد 

: دریگ رد  یثحب 

 “ دش دهاوخ  هجاوم  دنک  یم  روطخ  رکف  هب  هچنآ  زا  رتدیدش  یدروخرب  اب  “ 

تمارک تمرح و  باتک …، یالاو  ماقم  هب  مارتحا   یاجب   هک  دوش ؟ یم  زاب  یهاگشیامن  نینچ  ارچ  تروصنیا  رد 

یناسنا

؟؟ “  دوش هجاوم  دنک  یم  روطخ  رکف  هب  هچنآ  زا  رتدیدش  یدروخرب  اب  “ 

. درادن یرتشیب  یوگتفگ  هب  زاین  دنناد و  یم  همه  تسا ، یلصفم  ثیدح  نیا 

————————-

دریگ یمن  ناتلد 

یناوراک زیزع  ناتسود  “ 

میراودیما میشاب . امش  رانک  رد  میناوتیمن  مینکیمن و  تکرش  باتک  یللملانیب  هاگشیامن  نیموس  تسیب و  رد  لاسما 

 ” دیریذپب ار  ام  یهاوخرذع  نازیزع ، امش  یهمه 

حرش نودب 
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» سکعهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

دادرخ ١٣٨٩

حرش نودب 

مدب لگ  تهب  اسیاو 
دادرخ ١٣٨٩ یناتسین -  انام 
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» سکعهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

هرالُگ یشاقن  راثآ  هاگشیامن  زا  یراک 
دادرخ ١٣٨٩ نایرفص -  هرالگ 
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» سکعهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

هرالگ یرلاگ  زا 

ربخ کی 
دادرخ ١٣٨٩

: یتموکح ماقم 
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

تسا هدرک  ریگ  نیمز  ار  روشک  ردخم  داوم 

زین اهشخب  ىخرب  رد  هدرک و  ریگ  نیمز  ار  روشک  ىتینما ، ىعامتجا و  ىاهبیسآ  زا  ىادج  ردخم  داوم  لضعم  هزورما 

. تسا هداد  رارق  ىدج  دیدهت  دروم  روشک  زا  جراخ  رد  ار  ىمالسا  ىروهمج  تیثیح 

روشک کی  ناونع  هب  ناریا  هب  ناشروصت  هتشذگ  رد  هک  ىزنودنا  ىزلام و  ىاهروشک  هزورما  تشاد : راهظا  ىو 

ىتعنص داوم  هدننکرداص  و  ردخم ، داوم  ریاس  هشیش و  هدننکدیلوت  ناونع  هب  ناریا  هب  نونکا  دوب  ىبالقنا  ىمالسا و 

. تسا نوناق  صقن  ای  ىیارجا و  ىاههاگتسد  ىگنهامهان  ىدمآراکان و  زا  ناشن  نیا  هک  دننک  ىم  هاگن 

! هندرگ رس  ای  تسا  تکلمم  نیا 
دادرخ ١٣٨٩

کراپ زا  یتعیرش  یلع  رتکد  همسجم  ارآرهش ، نابایخ  زا  ناخرقاب  همسجم  ناخراتس ، نابایخ  زا  ناخراتس  همسجم 

برغ کرهش  زا  دنزرف  ردام و  همسجم  تلم ، کراپ  زا  متاخ  عینص  رهش ، رتائت  لباقم  زا  رایرهش  هنت  مین  یتعیرش ،

نتفر تقرس  هب  ربخ  زین  هام  تشهبیدرا  مهدزای  هبنش  زور  دناهتفر . تقرس  هب  نادنمرنه  هناخ  زا  رگید  همسجم  ود  و 

. دیسر ددع  هن  هب  هدش  دیدپان  یاههمسجم  رامش  بیترت  نیا  هب  دش و  رشتنم  نیعم  دمحم  همسجم 

: دیوگ یم  هک  دیشاب  رایشوه  نآ  دای 

دنربب مه  ار  مدوخ  مسرت  یم 
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هعجاف راظتنا 
دادرخ ١٣٨٩ یئابطابط -  دمحا 

ندوب لمتحم  تسا . هدش  مدرم  تموکح و  نیتسخن  یاه  هغدغد  زا  یکی  هب  لدب  اهزور  نیا  نارهت  هلزلز ی  یارجام 

دهاش هنایم  نیا  رد  دنچره  تسا . هتشاد  او  شنکاو  هب  مه  ار  یبهذم  نویناحور  هک  تسا  دایز  ردقنآ  نومیمان ، قافتا  نیا 

هویش هلزلز و  نتسویپ  عوقو  هب  لیالد  هرابرد ی  نویناحور  بیرغ  بیجع و  یاهاعدا  میا و  هدوبن  یا  هنالقاع  مالک 

مهارف ار  ایند  مدرم  هدنخ ی  بابسا  ییوس  زا  هک  دراد  هلصاف  ایند  زورما  ملع  تیعقاو و  زا  ردقنآ  نآ ، زا  یریگولج  یاه 

تاصتخم زا  یشناد  هاتوک  ملع و  زا  یا  هرهب  کدنا  هک  هدش  یمدرم  یرازآ  لد  ثعاب  مه  ییوس  زا  تسا و  هدروآ 

. دنراد ایند  رد  یناسنا 

قطنم و زا  ردقنآ  یباجح  دب  هب  هلزلز  نداد  تبسن  هرابرد ی  یقیدص  مالسالا  تجح  قطنم  زا  رود  هب  نانخس  یرآ ،

رد هلزلز  تفآ  زا  یریگولج  رد  زاین  رذن و  اعد و  شقن  هرابرد ی  یتنج  نیشیپ  یاه  فرح  هک  دوب  هرهب  یب  روعش 

. تخاب گنر  وا  دیدج  یاهاعدا  ربارب 

زا ار  هلزلز  رطخ  شریخا ، تاراهظا  رد  زین  داژن  یدمحا  دومحم  تموکح ، یباصتنا  روهمج  سیئر  رگید ، یوس  زا 

یاهراکهار همادا ی  رد  یو  تسین . تبث  اهنآ  یارب  یصخشم  یناسنا  لیلد  تلع و  هک  تسناد  یعیبط  یاهالب  هلمج ی 

نویلیم جنپ  دهد . چوک  اه  ناتسرهش  هب  ار  نارهت  هنکس ی  زا  رفن  نویلیم  جنپ  ات  هدرک  انب  راب  نیا  دوخ ، هدنزاس ی 

. دنروخ یم  مشچ  هب  راک  یایوج  ناناوج  نایوجشناد و  زا  یعیسو  فیط  نانآ  نایم  رد  هک  یرفن 

رد ار  یناوارف  یاه  ثیدح  اه و  فرح  نارهت  یلامتحا  هلزلز ی  هرابرد ی  هفیاط  ود  نیا  نانخس  ریخا ، یاه  هتفه  یط 

رظن فرص  یمالسا  یارگداینب  نویناحور  رگید  یتنج و  یقیدص و  نانخس  یشاوح  زا  لاقم  نیا  رد  تسا . هتشاد  یپ 

نیا همادا  رد  هچنآ  اما  میزادرپب . ایند  رد  هناهاگآان  مالک  نیا  یاهدماسپ  هب  ازجم  یراتشون  رد  همادا و  رد  ات  مینک  یم 

. دنک یم  دیدهت  ار  شنینکاس  ناریا و  تختیاپ  عقاو  هب  هک  تسا  یتارطخ  یسررب  دیآ  یم  یپ  زا  هتشون 

درک ناونع  تاطابترا ، نیشیپ  ریزو  یضرغ  دمحم  هلزلز ، رطخ  زا  نیلوئسم  یاه  ینارگن  همادا ی  رد  و  شیپ ، یدنچ 
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مدع ناریا و  یتنس  یرامعم  زا  نینچمه  یو  دش . دهاوخ  ناریو  یرتشیر  راهچ  یا  هلزلز  طسوت  یدوز  هب  نارهت  هک 

نیدب اهنت  زین  مب  هلزلز ی  ناینابرق  رامشرپ  رامآ  دوب …  هدرک  ینارگن  راهظا  یزاس  رهش  رد  ینمیا  لئاسم  تیاعر 

ان یاه  نوتس  درواین و  ار  نیمز  یپایپ  یاه  شزرل  بات  رهش ، نیا  کیسالک  یرامعم  هویش ی  هک  دروخ  مقر  لیلد 

اب شنامدرم  رهش و  هناخ و  تیاهن  رد  ات  دنتشادن  تماقتسا  یارای  یناوریش ، فقس و  ناوارف  ینیگنس  ربارب  رد  مواقم 

! گدنامزاب لد  رب  یندشان  شومارف  هنادواج و  یدرد  دنوش و  ناسکی  کاخ 

. دنراذگب یقاب  هثداح  نا 

یلامتحا تارطخ  یگرزب  رگنایب  ایآ  هن  نارهت ، رهش  بونج  یتنس  یرامعم  راتخاس  رد  هباشم  یفعض  دوجو  لاح ،

مه ار  نمیا  ریغ  نیگنس  یاه  نامتخاس  هوبنا  مجح  ییاوه و  یاه  لپ  ینیگنس  یلامتحا ، تارطخ  نیا  هب  دوب ؟ دهاوخ 

. دوش ادیوه  ناترظن  رد  هعجاف  قمع  زا  یدیدج  یایاوز  ات  دینک  هفاضا 

اه و نامتخاس  دنا و  هتشن  نیمز  یور  رب  رگید  هک  ییاه  لپ  تسا ، هتخیرورف  هک  یرهش  هلزلز ، زا  سپ  نارهت 

لباق ریغ  دنا و  نیگمغ  دوخ  هب  دوخ  هک  دنتسه  یریواصت  همه  اهنیا  هدنام … یقاب  ناشزا  یناشن  اهنت  هک  ییاهمدآ 

رد مه  ار  نارهت  یتاو  اگم  جنپ  یمتاروتکار  هک  دیا  یم  نامغارس  هب  هاگنآ  ارجام  نیا  زا  رت  نوزف  ینارگن  اما  رواب ،

یراج و بآ  تسا و  هدش  ریاد  ینوکسم  قطانم  نایم  رد  تسرد  هک  یتاسیسات  میروآ . رطاخ  هب  هکرعم  نیا  نایم 

. تسین ایهم  شنینما  نیمات  یارب  مزال  هتیسیرتکلا ی 

زاین مه  یداع  طیارش  رد  روتکار  نیا  دوش . یم  نادنچ  دص  هلزلز ، طیارش  رد  یتاقیقحت ، روتکار  نیا  تینما  زا  ینارگن 

هب نیا “  تیروف  زین  ناریا  یا  هتسه  نادنمشناد  نیلوئسم و  دراد . شا  یراک  هویش ی  ندرک  زور  هب  تیفیک و  لرتنک  هب 

هتسب ی رد  هک  ارچ  دنربخ  اب  ارجام  نیا  زا  زین  یسایس  ناهاگآ  نیا ، رب  هوالع  دندوب . هدرک  کرد  ار  ندش “  زور 

. دوب هدش  دیق  روتکار  نیا  تاناکما  ندرک  زور  هب  مه  اه  یبرغ  یداهنشیپ 

یا هعجاف  هلزلز ، رثا  رب  یمتا  روتکار  نیا  هتیویتکاویدار ی  تشن  نایاقآ ، یاه  یراک  منادن  همادا ی  رد  هک  زور  نآ  دیاین 

. دروخب قرو  خیرات  تاحفص  رد  ناریا  مدرم  تیمولظم  زا  نیون  یگرب  دروآ و  راب  هب  یناسنا 

هوای و مالک  یاج  شاک  تسا ، نات  هتساوخ  نیرخآ  مدرم ، تمالس  تینما و  دینز و  یم  غورد  لبط  هب  هک  ییامش  نایاقآ !
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

تیانج رکذ  هب  شیب  زا  رت  شیب  ناتهایس  همانراک ی  ادابم  ات  دیوش  راک  هب  تسد  هدشن  رید  ات  قطنم ، زا  جراخ  تاغیلبت 

. دوش هدولآ 

ویشرآ درومرد 
دادرخ ١٣٨٩

ات تسا  دک  ینوی  فورح  درب   راک  زاغآ  هک  هرامش ۵٧  زا  هاگرذگ “  یلبق  یاه  هرامش  یمامت  دیراد ، هجوت  هک  روطنامه 

 “ ویشرآ یور “  رب  کیلک  کی  اب  هک  دنراد  یاج  ویشرآ “  شخب “  رد  تسا “  هدش  رشتنم  دیدج  مرف  اب  هک  هرامش ١٠٠ 

. تسا یسرتسد  لباق  تسخن  هحفص  یالاب  رد 

. دنتسه تیور  لباق  کیلک  کی  اب  طقف  زین  اه  نآ  هک  تسا . هدمآ  هرامش  ره  تاجردنم  نوتس  نیئاپ  رد  هرامش ١٠١  زا 

. تسامش رایتخا  رد  بلاطم  ریاس  و  اه ، دقن  اه ، هدورس  اه ، ناتساد  زا  معا  هاگرذگ “  بلاطم “  یمامت  هشیمه  هجیتن  رد 

. میرازگساپس امش  یاه  یراکمه  یهارمه و  زا 

نیناجم هقلح 
دادرخ ١٣٨٩ یئابطابط -  دمحا 

یب ار  ناش  هجراخ  تسایس  دنزاون و  یم  غورد  لبط  رب  نانچمه  شنوماریپ ، نیناجم  هقلح ی  داژن و  یدمحا  یاقآ 

تلود اب  ناریا  هک  دننک  یم  یراشفاپ  مالک  نیا  رکذ  رب  نانچمه  ناشیا  دنهد . یم  مان  یناهج “  تیقفوم  کی “  اباحم 
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بذک دنچره  دنک . یم  افیا  ار  یربهر  شقن  ایند  رد  دهد و  یم  هئارا  ایند  هرادا ی  زا  نیون  یا  هویش  یدوز  هب  شا  ینونک 

باتفا زا  هک  تسا  یتقیقح  نانچ  گرزب ؛ یانالوم  لوق  هب  درادن و  ناهرب  هب  لیلد  هب  زاین  مه  اهردقنآ  اعدا  نیا  ندوب 

. مینک یم  رورم  ون  زا  ار  اعدا  نیا  ندوب  هدوهیب  دنچ ، یلاثم  رکذ  اب  قشم ، نیا  رد  اما  تسا  رت  حضاو  زین  نابات 

روضح هب  تسا و  یللملا  نیب  یاه  نوبیرت  هاوخاوه  تدش  هب  هک  تسا  هدرک  تباث  شا  هلاس  جنپ  راتفر  رد  داژن  یدمحا 

ات تسا  یفاک  درب . یم  تذل  لاجنج  زا  تسا و  هرهش  یزاسربخ  هب  دزرو . یم  قشع  ینویزیولت  یاه  نیبرود  ربارب  رد 

دوخ و دیوگب و  شیاه  تسایس  زا  تداشر  اب  ات  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  ار  یللملا  نیب  نوبیرت  نیرت  ریقح  نیرت و  هداس 

قطنم یب  یاه  فرح  بات  رگید  ایند  هک  ناریا ؛ ییوربآ  یب  اهنت  تسیچ ؟ لصاح  همه  نیا  زا  اما  دیاتسب ، ار  شناهارمه 

یم میا و  هدرک  تداع  وا  یاه  تبحص  ربارب  رد  نلاس  ندش  یلاخ  هب  ام  هک  تسا  ینامز  رید  رگد  الاح  درادن . ار  وا 

.! دنهد یمن  تیمها  وا  یاه  فرح  هب  رگید  ایند  نارادم  تسایس  هک  میناد 

نداد رارق  بطاخم  رد  قطنم  یب  لاور  نیا  هک  مییوگب  رگا  تساور  اهنت  وا ، راتفر  رش  کین و  تواضق  زا  ادج  لاح 

. تسا هتفرگ  ام  زا  ار  دازآ  یاهروشک  اب  یتسود  تصرف  ایند ،

نانخس دیا  هدینش  مه  امش  دبال  مینک . هراشا  تاراما  هجراخ ی  روما  ریزو  یاه  هتفگ  هب  رگا  تساور  هنومن  ناونع  هب 

هب قلعتم  کچوک  گرزب و  بنت  یسوموبا و  یناریا  ریازج  هدرک ، اعدا  هک  ییوا  مه  ار . برع  ماقم  نیا  هناخاتسگ ی 

تمالم ار  وا  ییوگ  هدایز  میهدب و  برع  خیش  نیا  هب  روخرد  یخساپ  ات  میرادن  انب  هتبلا  تصرف  نیا  رد  تسا . تراما 

نیشن برع  خویش  هب  هک  تسا  شناکیدزن  داژن و  یدمحا  طلغ  تسایس  تسا ، مالک  دوصقم  اجنیا  رد  هچنآ  هک  مینک ،

؟ ییادج هناوج ی  تسا و  قافن  رذب  دوخ  ایآ  هن  تسد  نیا  زا  یمالک  رکذ  دنهد . یم  ار  مالک  نیا  ندرک  ناونع  هزاجا ی 

هدحتم تاراما  زا  ناریا  یداصتقا  ییادج  هک  دیناد  یم  چیه  دیا ؟ هدش  قیقد  روشک  ود  نایم  یداصتقا  تابسانم  هب  چیه 

؟ دنک یم  دراو  ناریا  داصتقا  رامیب  هرکیپ ی  رب  ینالک  هبرض ی  هچ 

رد تیوک  تلود  شیپ  یدنچ  تیوک ؛ ناملسم  هیاسمه و  تسود و  روشک  اب  ناریا  هطبار ی  رگید ؛ یا  هنومن  رد  ای  و 

، تیوک تلود  تیاور  رب  انب  هدع  نیا  ماهتا  درک . ریگتسد  یسوساج  مرج  هب  ار  ناریا  تاعبت  زا  نت  دنچ  بیجع ، یمادقا 

بذک و ای  مقس و  تحص و  زا  ادج  لاح  تسا . هدش  ناونع  تیوک  هب  یلامتحا  هلمح ی  یارب  دوجوم  طیارش  یسررب 

. تسا روشک  ود  نیا  نایم  طباور  یگتخیرمهرب  شنط و  دراد ، تیمها  هچنآ  یتیوک ، تاماقم  یاعدا  نیا  ندوب  غورد 

یگناگی یتسود و  یاج  هک  یتسایس  دراد ؟ تلود  طلغ  عقاو  هب  هجراخ ی  تسایس  نایم  رد  هشیر  ییاج  ایآ  هن  همه  اهنیا 
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راتفر نیا  یاجک  یتسارب  دنک … یم  توعد  عازن  گنج و  هب  ار  ناگمه  دز و  یم  نماد  ییادج  غورد و  هب  اهنت  ایند ، اب 

؟ دراد میلس  لقع  زا  یناشن 

هنوگچ تسا ، هدنامرد  نینچنیا  شنابهذم  مه  ناگیاسمه و  اب  یمیمص  هناتسود و  هطبار ی  کی  داجیا  رد  هک  یروشک 

؟ دشاب هتشاد  ار  ایند  یربهر  هعیئاد ی  دناوت  یم 

ار یلخاد  نامدرم  قح  هب  ضارتعا  لمحت  هک  ییامش  یتسارب  دینک ؟ ییاقآ  ایند  رد  دیهاوخ  یم  هیور  نیمه  اب  نایاقآ !

ار هیاسمه  کچوک  یاهروشک  ناتروضح  یاهلاس  رد  هک  ییامش  دیدنب ، یم  هلولگ  هب  ار  یندم  نازرابم  فص  دیرادن و 

؟ تسایند یربهر  یارای  هنوگچ  ار  امش  دیا ، هدرک  جیسب  نام  یضرا  تیمامت  ام و  هیلع  رب 

نیا زا  اه  گنسرف  تلود  یلمع  تسایس  تسا و  یراج  مالک  رد  اهنت  یزرو  تلادع  یزرورهم و  هک  نامز  نآ  ات  یرآ 

یم هیاس  ناریا  کاخ  رب  زورید  زا  رتشیب  زور  ره  هک  تسا  یریگ  هشوگ  اوزنا و  نیا  دراد ، هلصاف  یناسنا  میهافم 

. دنکفا

هن داتشه و  هام  تشهبیدرا  مجنپ  تسیب و 

بورغ یب  هروطسا ی  مایخ 
دادرخ ١٣٨٩ ناگیاب -  زرمارف 

یناریا بورغ  یب  ی  هروطسا   یروباشین  مایخ  رمع  میکح  زور  داز  تبسانمب 

رعاش فوسلیف و  مجنم  -  ناد –  یضایر 

داز ار  تشهب  یدرا  ابربارب ٢٨  یدالیم  لاس ١٠۴٨  هم  هام  مدجه  اه ، میوقت  قیبطت  اب  ناهج  یمومع  خیرات  ناخروم 

زور ام  نهیم  رد  نامز  رید  زا  هک  دنا  هتشون  یناریا  گرزب  بیدا  فوسلیف و  ناد ، یضایر  مایخ  رمع  میکح  زور 

دروم هک  یا ) هیواعم   ) یدیشروخ یرجه  میوقت  دوش . یم  رازگرب  ییاه  نییآ  هدش و  هدیمان  دنمشیدنا  نیا  تشادگرزب 
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میوقت هب  هک  دش  لیمکت  مایخ  رمع  میکح  طسوت  شیپ  لاس   ٩٢٨ یدالیم ، سرام ١٠٧٩  مشش  تسا ، نایناریا  هدافتسا 

زا رت  قیقد  میوقت  نیا  دوب . هدش  میظنت  هاشکلم  نیدلا  لالج  تموکح  نامز  رد  هک  اریز  تسا ، هدیدرگ  فورعم  یلالج 

. لاس  ٣٣٣٠ ره یدالیم  میوقت  تسا و  زور  کی  لاس  ره ٣٧٧٠  نآ  تقد  مدع  هک  اریز  تسا ، یدالیم  میوقت 

اضف ناد و  یضایر  کی  اهنت  هن  تفای  تافو  لاس ١١٣١  ربماسد  مراهچ  یمومع ، خیرات  بتک  هتشون  هب  هک  مایخ  رمع 

لاس ١٨٣٩ رد  وا  تایعابر  دراد و  یناهج  ترهش  زین  رعش  یکشزپ و  هفسلف ، رد  هکلب  تسا  هدوب  گرزب  سانش 

انشآ مایخ  تایعابر  نیماضم  اب  قیرط  نیمه  زا  نانابز  یسیلگنا  هدش و  همجرت  یسیلگنا  هب  دلارجزتیف  دراودا  طسوت 

. دوش یم  پاچ  دیدجت  دلارج  زتیف  یسیون  هیشاح  اب  یسیلگنا  نابز  هب  لاس  ره  زونه  تایعابر  نیا  دنا . هدش 

تسد رد  وا  راهشا  زا  هک  تسا  یا  همچرت  اهنت  یلو  ، درادن هارمه  ار  مایح  راعشا  ناج  حور و  همجرت  نیا  دمچ  ره 

نراد یلیمکت  تلاج  یدعب  یاه  همجرت  تسا و  دناسانش  نایناهج  هب  ار  وا  هک  تسا  همجرت  نیمه  شنیلوا و  هتبلا  تشا و 

د

هب یتاقیقحت  رفس  دنچ  دوخ  تایح  لوط  رد  یو  دنفورعم . دوجو  رد  هلاسر  همانزورون و  هلمج  زا  مایخ  رگید  راثآ 

( یتلود  ) یناوید راک  هب  کلملا ، ماظن  هجاوخ  شا  هرودمه  فالخ  رب  مایخ  دوب . هدرک  یر  اراخب و  دنقرمس ، ناهفصا ،

زا یخرب  دوب . هتفریذپ  یر  هناخدصر  نتخاس  یارب  ار  تقو  هاش  توعد  نیا  دوجواب  تشادن ، دایز  هقالع 

دنا هدرک  رکذ  لاس ١١٢۴  رد  ار  وا  تشذگرد  یدالیم و  لاس ١٠۴۴  هم  ار ١٨  یو  تدالو  یگنرف  ناراگنرامشزور 

. تسا هدوب  میدق  یدالیم  یاه  میوقت  نانآ  ذخام  ارهاظ  هک 

زا نایناریا  یاه  یگژیو  یخرب  هک  دنا  هدناوخ  یناریا  تسیلانویسان  کی  لاح  نیع  رد  ار  مایخ  ناخروم  زا  یا  هراپ 

هتفگ ناگرهم  نشج  هرابرد  هلمج  زا  تسا  هدرک  فیصوت  تروص  نیرتهب  هبار  ندرک  ینابرهم  ندوب و  نابرهم  هلمج 

هلغ زا  دشاب ؛ هدیسر  هچ  ره  زا  رگیدکی ، رب  ار  نامدرم  دوب  ینابرهم  هک  دنیوگ  هامرهم  تهج  نآ  زا  ار  هام  نیا  تسا :

رارق رهش  نیا  رد  مایخ  هاگمارآ  تسا . هارمه  روباشین  اب  اج  همه  مایخ  مان  مه . اب  دنروخب  دنهدب و  دشاب  بیصن  هویم  و 

، شهاگداز هب  بیجع  یا  هقالع  مایخ  رمع  تسا . فورعم  مایخ  رمع  رهش  هب  ناهج  رد  روباشین  ببس  نیمه  هب  دراد و 

. دوب هدش  ناریا  تختیاپ  هاتوک  یتدم  یارب  مه  راب  کی  تسا و  مکی  روپاش  نایناساس  نارود  راگدای  هک  تشاد  روباشین ،

نینیمیلاوذ رهاط  تفر و  یم  رامشب  ناسارخ  گرزب  رهش  جنپ  زا  یکی  ورم  تاره و  اراخب ، خلب ، فیدر  رد  رهش  نیا 
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یرجه  ۶۶۶/ یدالیم لاس ١٢۶٧ ربماون   ٢٢ تشاد . مالعا  برع  ناهج  زا  لقتسم  ار  ناریا  تموکح  رهش  نیمه  رد 

. تخاس یمخز  هتشک و  ار  نت  نارازه  درک و  ناریو  ار  ناسارخ  یخیرات  رهش  نیا  دیدش  هزرل  نیمز  کی  یرمق 

. دش انب  دیدجت  تقو  تلود  هنیزه  هب  دعب  لاس  هس  روباشین 

یناریا تیوه  نادزد 
دادرخ ١٣٨٩ تسپ -  نتگنشاو 

هلاقم هب  دوش  عوجر 

تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 

تسا هتفای  رشن  هرامش  نیمه  رد  هک 

———————————–

تسا هتفرگ  رارق  زومرم  یئاه  تقرس  فده  ناریا  رد  مسیرالوکس  راثآ  یلم و  رهاظم 

« دنا هتفرگ  فده  ار  رالوکس  راثآ  رگید  یلم و  نانامرهق  یاه  همسجم  ناریا  رد  اهدزد   » ناونع ریز  تسپ  نتگنشاو 

رد اه  نادیم  اه و  کراپ  رد  ناشیاه  هاگیاج  زا  ار  یزنرب  همسجم  هدزاود  هب  کیدزن  هتشذگ  هتفه  دنچ  یط  دسیون  یم 

نویماک و  نیگنس ، ماسجا  ندرک  دنلب  تازیهجت  زا  هدافتسا  اب  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنا ، هدرب  هدنک و  نارهت  رانک  هشوگ و 

. دشاب هتفرگ  ماجنا  اه ،

دوجو مه  یئانثتسا  لماع  کی  اما  دوش . یقلت  یلاجنج ، امازلا  هن  و  یداعریغ ، یاه  تقرس  هتشر  کی  دناوت  یم  نیا 

کی همسجم  دننک . یم  مسجم  ار  یمالسا ، هن  و  یلم ، نانامرهق  اقیقد  هک  دنا  هتفرگ  فده  ار  یرنه  یراثآ  اهدزد  دراد .

. تساه هدش  دوقفم  وزج  زین  نایرع  هنیس  اب  یدرم  همسجم  زین  و  رتخد ، ردام و 
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. تسین انعم  یب  یزیچ  چیه  یمالسا ، یروهمجرد 

، یمالسا یروهمج  یرازگربخ  شرازگ  هب  تسا ، رهش  نمجنا  وضع  هک  نارهت ، سیلپ  قباس  هدنامرف  یئالط ، یضترم 

. تسا راکرد  یگنهرف  یلوصاو  تسا  نید  فالخ  اه  همسجم  دندقتعم  دارفا  اه و  هورگ  یضعب  تسا  هتفگ 

هتفر تقرس  هب  روشک  گنهرف  هصرع  رد  راذگ  ریثات  یرنه و  یلم و  یاه  تیصخش  یاه  همسجم  دیوگ  یم  یو 

. تسین یلومعم  تقرس  کی  املسم  نیا  و  تسا ،

ار پاپ  یاه  ترسنک  اه ، تسیمالسا  دننک . یم  ملع  دق  مسیرالوکس  رهاظم  هیلع  نیبصعتم  هک  تسین  یراب  نیتسخن  نیا 

ینوگرگد لوحت و  عفادم  رادفرط و  یسایس  یاه  تیصخش  هب  و  دنا ، هدش  دنلب  یئامنیس  یاه  ملیف  هیلع  دنا ، هدز  مه  هب 

هک دنراد  یراثآ  یفن  هب  لیامت  ناریا  رد  اهوردنت  یضعب  تساهنیا . زا  یشخب  مه  یمسجت  یاهرنه  دنا . هدرک  هلمح 

. تسا یناسنا  یگدنز  ای  یخیرات ، یاه  تیصخش  فرعم 

تقرس زا  یکی  اه ، شرازگ  هب  انب  دنا . هتفگن  یزیچ  چیهزونه  تساه ، یدزد  نیا  رس  تشپ  یک  دنناد  یم  تاماقم  رگا 

طبض ریواصت  تسا  هتفگن  زونه  سیلپ  اما  تسا . هدش  طبض  کیفارت  رب  تراظن  صوصخم  یاه  نیبرود  هلیسو  هب  اه 

. دهد یم  ناشن  ار  یدراوم  هچ  هدش 

تفگ رهم  یمسر  همین  یرازگربخ  هب  هبنش  هس  زور  نارهت  سیلپ  هدنامرف  این  یدجاس  نیسح  رادرس  لاح  نیمه  رد 

. میسر یم  هجیتن  هب  یدوز  هب  ام  دیوگ  یم  یو  تسا . هدمآ  دوجو  هب  اهدزد  نتفرگ  یارب  هژیو  یورین  کی 

هب دنشاب . هدز  تسد  یئاه  تقرس  نینچ  هب  لوپ  یارب  اهدزد  هک  تسا  دیعب  هتفگ  نانآ  زا  یکی  و  دنا ، ینابصع  نادنمرنه 

دمحم روسفرپ  زا  وا  هدش  بصن  هزات  رثا  هک  یزاس  همسجم  یبیجن ، رفعج  سراف ، یتلود  همین  یرازگربخ  شرازگ 

یزیچ اهدزد  یارب  دینک  مک  ار  نویماک  لیقثرج و  جرخ  رگا  دیوگ  یم  تسا ، هتفر  تقرس  هب  تایبداروهشم  داتسا  نیعم 

. دنام یمن  یقاب 
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یتایبدا غاد  ربخ  کی 
دادرخ ١٣٨٩

داتسا زا  یقیقحت  یباتک 

ریوک دومحم  رتکد 

مان یگنس  پاچ  ات  گنس  زا  یسراپ  رعش  تشذگ  رس 

تاراشتنا هلیسو  هب  هکریوک  دومحم  زا  هزات  تسا  یباتک 

. تسا هدش  رشتنم  ادیآ 

یگنوگچ یسراپ و  رعش  تالوحت  خیرات  هب  باتک  نیا 

لاس رازه  دنچ  زا  ناریا ، رد  یبدا  یاه  ناتسبد  شیادیپ 

. دزادرپ یم  تیطورشم  ات  شیپ 

نییآ یسراپ و  رعش  رگید ، یاه  نیمزرس  رد  یسراپ  رعش  نانز ، رعش  ملید ، لیگ و  رل و  درک و  چولب و  یسراپ  رعش 

. دنتسه باتک  نیا  زا  ییاه  شخب  ناریا ، رد  ییارس  هسامح  زنط و  رگید ، یاه 

. تسا هتفای  رشن  هحفص  هاجنپ  دصشش و  رد  شهوژپ  نیا 

. دنریگب سامت  ادیآ  تاراشتنا  اب  دنناوت  یم  ناگدنهاوخ 

aidabook@freenet.de

2349704804(0)0049
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هاگرذگ هناخباتک  هب  یهاگن 
دادرخ ١٣٨٩ یتاره -  جریا 

میشاب هتشاد  هناخباتک  هب  صاخ  یهجوت  دیاب  نامز  نیا  رد  صوصخب  یساسا ، هتکن  ود  هب  هجوت  اب 

رد ای  تیلوئسم  میتسه . نازوس  باتک  یعون  راتفرگ  تقیقح  رد  یلو  نیدامن  لکشب  هن  رگا  هک  تیعقاو  نیا  کرد  اب 

. دنهد رارق  دوخ  نهذ  تساوخ و  هدیزگرب  فده  ار  هناخباتک  باتک و  هک  دنک  یم  مکح  تایبدا  ناقشاع  تلاسر  تقیقح 

باتک تیاس  اب  هارمه  اهنآ  عومجم  دراد و  دوجو  کچوک  ردق  ره  یا  هناخباتک  اهتیاس  رثکا  یور  رب  هناتخبشوخ 

رارق تایبدا  ناقشاع  یور  شیپ  یدنمشزرا  هنیجنگ  تسا  هدرک  یروآ  عمج  ار  باتک  دلج  رازهشش  زا  شیب  هک  یسراف 

یاه هناخباتک  رد  تفرگ و  یپک  اهنآ  زا  ناکما  دح  رد  درک و  یرادهگن  نآ  زا  یتسیاب  فلتخم  ءاحنا  هب  هک  دراد 

یب اه  نآ  فادها  زا  یکی  نوچ  دراد . ینامیشپ  مکاح ، نیرساجتم  دانع  هب  هجوت  اب  تلفغ ، تشاد . ظوفحم  دوخ  یصخش 

یم هزرابم  هنانمشد  یتجاجل  اب  نامندوب ، موادت  نیدامن  یاهزور  ام و  ننس  اب  هک  هنوگنامهب  تسام  تلم  ندرک  تیوه 

. دننک

زا یرایسب  هک  میا  هدروآ  درگ  فلتخم  یاهعوضوم  اب  ار  یئاهباتک  هاگرذگ  هناخباتک  رد  هناسر ، کی  ناوت  هیاپ  رب  ام 

. تفای ناوت  یمن  رگید  یئاج  رد  ار  اهنآ 

هاگن دراد . دوجو  اهنآ  زا  یئاه  هعومجم  هاگرذگ  هناخباتک  رد  هک  تسام  تایبدا  یاه  هیاپ  نیرت  صخاش  زا  یکی  ناتساد 

. ندناوخ یارب  دشاب  یبسانم  نامز  فلتخم  یاه  کبس  هب  هجوت  نمض  دناوت  یم  اهنآ  هب 

رد دوجوم  یاهباتک  اب  دیوش و  نآ  دراو  دیناوت  یم  لوا  هحفص  یالاب  رد  هناخباتک “  هتشون “  یور  رب  کیلک  کی  اب 

ره دروم  رد  دقن  تروصب  هچ  هناخباتک و  یاوتحم  هب  لک  رد  هچ  ار  دوخ  رظن  و  دیبایب . یرتشیب  یئانشآ  نآ  یاه  هسفق 

. مینک فرط  رب  ناکما  دح  رد  ار  نامیاه  یتساک  هک  ام  یارب  دشاب  یئامنهار  ات  دیسیونب  دینک و  نایب  باتک 

، مینک هفاضا  هعومجم  نیا  هب  هدش  مه  باتک  کی  رگا  اتح  هام  ره  رد  هک  تسا  نیا  رب  ام  شالت 

باتک هضرع  هعسوت  هب  یناسر  یرای  ببس  هب  دنوش  یم  دلوتم  کینورتکلا   رشن  اب  هک  یئاهباتک  ندوزفا  هنیمز  رد  و 

. میراد فعاضم  یتیلاعف 

. میشاب هتشاد  رطاخب  ار  نآ  مراد . هدهع  رب  اه  باتک  یراد  هگن  تهج  رد  یتلاسر  ام  زا  کی  ره 
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ار ینتورف  رگنب 
دادرخ ١٣٨٩ ادخهد -  ربکا  یلع 

ارام هن  یسخ  هد  همه  ردنا 

میئادخهد هک  نانز  فال  ام 

————————–

هبحاصم یارب  ادخهد  ربکا  یلع  زا  توعد 

اکیرمآ یادص  ویدار  اب  هبحاصم  یارب  ادخهد  ربکا  یلع  داتسا  زا  اکیرمآ  ترافس  تاعالطا  هرادا  سییر  توعد 

نارهت هامید ١٣٣٢   ١٩

یسراف شخب  رد  یناریا ، نارونخس  نادنمشناد و  یناگدنز  زا  یا  همانرب  دراد  رظن  رد  اکیرمآ  یادص  مرتحم - یاقآ 

. تسا هدیزگرب  یناریا  ناگدنونش  هب  یفرعم  یارب  زین  ار  یلاعبانج  هرادا  نیا  دیامن . شخپ  کرویوین  زا  اکیرمآ  یادص 

امش اب  هبحاصم  یارب  ات  دییامرف  مالعا  ار  ناتدوخ  رظن  ًاهافش  ای  ًابتک  تسا  نکمم  دییامرف ، تقفاوم  هک  یتروص  رد 

 . ددرگ ذاختا  مزال  بیترت 

ای موظنم  راثآ  نیرتدیدج  زا  زین  یا  هعطق  راکرس ، یبدا  قباوس  یناگدنز و  رکذ  رب  هوالع  هک  تسا  رظن  رد  ًانمض 

. ددرگ شخپ  امش  روثنم 

هدیدرگن جرد  ناریا  تاعوبطم  رد  ًالبق  دیدج و  راکرس ، یباختنا  هعطق  هک  دهد  یم  حیجرت  اکیرمآ  یادص  تسا  یهیدب 

لمع هب  لابقتسا  نسُح  راکرس  داهنشیپ  زا  دیشاب ، هتشاد  یرظن  بلاج ، همانرب  نیا  هیهت  یارب  زین  ناتدوخ  هچنانچ  دشاب .
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. دمآ دهاوخ 

 : هقئاف تامارتحا  میدقت  اب 

زلو دراودا . یس .

اکیرمآ یاربک  ترافس  تاعالطا  هرادا  سیئر 

********

ادخهد ربکا  یلع  داتسا  خساپ 

، زلو دراودا . یس . یاقآ  بانج 

اکیرمآ یاربک  ترافس  تاعالطا  هرادا  سیئر 

یادص یسراف  شخب  رد  هک  دیا  هدرمش  قیال  ار  زیچان  نیا  هکنیا  زا  دیسر و  یلاعبانج  هامید ١٣٣٢  هخروم ١٩  همان 

 . مرکشتم دیهدب  راشتنا  ارم  لاح  حرش  کرویوین ، زا  اکیرمآ 

هب رگا  دنا . هتفگ  ررکم  هجراخ ، لود  زا  ضعب  ناریا و  یاهویدار  ناریا و  دیارج  رد  ارم  لاثما  نم و  لاح  حرش 

هب یلو  دنسانشب . ار  ناریا  مدرم  اکیرمآ ، هدحتم  کلامم  هکنیا  یارب  دوب ؛ دیفم  یدح  ات  دش ، یم  راک  نیا  یسیلگنا 

 … درادن هجیتن  نم  هدیقع  هب  و  دوب ، دهاوخ  تاررکم  رارکت  یسراف ،

هک تسا  نیا  درک ، دیهاوخ  لابقتسا  نسح  دوب ، بوخرگاو  میوگب  هراب  نیارد  ار  دوخ  تایرظن  هک  دیا  هداد  هزاجا  نوچ  و 

 : مهد یم  تمحز 

یفرعم دناد ، یم  قیال  هک  ار  یصاخشا  یسیلگنا ، نابز  هب  اکیرمآ  یاربک  ترافس  تاعالطا  هرادا  هک  تسا  نیا  رتهب 

رد هک  دوش  هداد  حرش  هدحتم  کلامم  مدرم  یارب  یسیلگنا  نابز  هب  اکیرمآ  یادص  رد  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتهب  دنک و 

رد و  درادن ، لفق  اهنآ  یاهقودنص  رد و  اجنآ ، تابصق  اهاتسور و  یاه  هناخ  رد  هک  تسه  ناریا  مسا  هب  یتکلمم  ایسآ 

دنور و یم  ارحص  هب  درم  نز و  زا  هیرق ، مدرم  حبص  ره  و  تسه ، مه  تارهاوج  الط و  اهقودنص  اه و  هناخ  نآ 

هتفر تقرس  هب  نانآ  لاوما  زا  یزیچ  دندرگرب ، هناخ  هب  هک  یتقو  تسا  هدشن  تقو  چیه  و  دنوش ، یم  تعارز  لوغشم 

 … دشاب
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» هلاقمهرامش ١٠٣ هاگدید نودب 

یم ناریا  رازاب  هب  تسا ، تکلمم  تمسق  مادک  رد  هک  تسین  مولعم  وا  یاج  دراد و  رتش  ود  هک  یناریا  رادرتش  کی  ای 

ءادبم رد  ار  هیارک  فصن  دنک و  یم  لمح  هار  خسرف  دص  یارب  مشیربا  ای  نارفعز  راب  ود  رالد » جنپ  » یازا رد  دیآ و 

. دسر یم  دصقم  هب  ملاس  اه  هراجتلا  لام  عون  نیا  هشیمه  و  دراد ، یم  تفایرد  دصقم  رد  ار  نآ  رگید  فصن  و 

زونه هک  رادیرخ  رصع  و  نویلیم ، دنچ  دودح  رد  دننک و  یم  هلماعم  رگیدکی  اب  ًاهافش  حبص  یناریا ، رجات  ود  زین  و 

ار هلماعم  نآ  تقو  چیه  اذهعم  دنک ، یم  ررض  ناموت  رازه  دص  دنچ  تسا ، هتفرگ  ار  نآ  عیبم  هن  تسا و  هداد  لوپ  هن 

. دوش یم  لمحتم  ار  ررض  نآ  دنک و  یمن  خسف 

ناریا اه  یسیلگنا  هک  یروط  هب  اجنیا  رد  دننادب  اهنآ  ات  دیهدب ، تاعالطا  ناتدوخ  تلم  هب  دیناوت  یم  امش  هک  تساهنیا 

 … دننک یمن  یگدنز  راوخمدآ  تشم  کی  دنا ، هدرک  یفرعم  ار 

. دراد یم  میدقت  ار  دوخ  تامارتحا  امش  فطل  زا  رکشت  اب  همتاخ  رد 

ادخهد ربکا  یلع 
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