
هام رویرهش  …. مرویرهش نم 
رویرهش ١٣٨٩ ناگدنسیون -  یاروش 

مالس
مناتسبات رخآ  هام  نم 

هب نتفر  یارب  یگدامآ   هام 

هام ١٣٨٠ رذآ  زاغآ  نامز 

هرامش ١٠٦

هلاقم

هام رویرهش  …. مرویرهش نم 

تهب نیگآ ِ  مرش  یاضف  هچ 
یا هدز 

راهبون سگرن  ییامسک ، سمش 

ناریا رد  نارتخد  هنتخ 

 – ناتسرامیت زا  یرگید  همان 
٢ زییاپ هشیمه 

یاقآ یاهناتساد  هب  یهاگن 
٢ یئارحص - سابع 

ینویزیولت تافارتعا 

باتک یتنرتنیا ِ  هناخباتک 
یسراف

؟ میهاوخ یم  ار  نام  هناخ  ام 

مرگ هجنکش  هب  یئاه  همان 

شمشک ات  تراکب  هدرپ  زا 
یملق زبس 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

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

یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

ار بیرف  ات  یهاگآ ، یریگ  ارف  سالک 
موش دس 

هام رویرهش  …. مرویرهش نم 
اه هویم  همه  یناوارف  هام 
مهاگرذگ نیا  یمیدق  ناورهر  زا  نم 

تسا لاس  هد 

یا هدز  تهب  نیگآ ِ  مرش  یاضف  هچ 
رویرهش ١٣٨٩ نایرفص -  دومحم 

: دندیسرپ نارتیم  اوسنارف  زا 

؟ ینک یم  اهر  نادنز  زا  ار ، دنب  رد  نالتاق  وت ، ارچ 

تسین تسیلایسوس  نارتیم  دنک  یم  ار  راکنیا  هکنآ  تفگ :

. دنک ریس  دیاب  ار  یتلم  مکش  هک  تسا ، روهمج  سیئر  نارتیم 

. منک یم  دازآ  مریگ  یم  لوپ 

دندیبوک تلم  کی  تمارک  تمرح و  رب  یاپ  دندرک و  شنرک  ار  هموثرج  هک  اهنآ  و 

؟ دوب ناشمکش  ندرک  ریس  یارب  یتسار  هب 

یملق زبس 

هتفگ ار  نامربکا  هللا و  ام ،
میشاب

 ! ناتساد کی  نتشون  ِناتساد 

قداص روک  فوب  رب  یدقن 
تیاده

ناطیش یاه  هبادرس  رد 

بوخ یاهمدآ  تنوشخ 

؟  منک هچ  ار  زورما 

هلمج نیا 

هام باتک 

یم یگدنز  نآ  رد  هک  یروشک 
مینک

روضح روشک  نیا  رد  مهام 
میراد

یبدا تیاس  هقباسم  نیلوا  جیاتن 
ناریا

! شخبب ارم 

راگدنام هرهچ  یرون  دمحم 
ناریا یقیسوم 

للحم

تیب تیمکاح 

هتاخباتک یاهباتک  زا  یکی 
هاگرذگ

دینادب نمتح  دیناد ؟ یم  ایآ 

ماع ءالم 
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راهبون سگرن  ییامسک ، سمش 
رویرهش ١٣٨٩ ریوک -  دومحم 

. تسا هدیلاب  ییامسک  سمش  نانوچ  یراوگرزب  ناسنا  رعاش و  دزی ، کاخ  رب  هک  اداش 

، یرکف یسایس ، یاههصرع  رد  گرزب  تالوحت  یهمشچرس  ناریا  رد  هطورشم  شبنج 

. تسا هدوب  رعش  یهرتسگ  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  یعامتجا و … یگنهرف ،

مساقلاوبا ؛ دنتخاس نوگرگد  ار  یسراف  رعش  هیامناج ی  بیدا ، راهب و  فراع و  جریا و  رگا 

نتسکش یرعش و  دیدج  یاهدرکیور  ، هنماخ رفعج  ییامسک و  سمش  تعفر ، یقت  یتوهال ،

. دنتفرگ شیپ  رد  ار  شیوخ  نارود  هنهک ی  یاهراتخاس 

. تسا هدش  هدورس  ییامسک  سمش  طسوت  هتسکش ، رعش  نیتسخن  ، ینارایسب نامگ  هب 

. دندوب ناریا  ون  رعش  نازاس  هنیمز  یتوهال  مساقلاوبا  ای  تعفر  یقت  ییامسک ، سمش  نوچ  مه  یناسک 

یاهبلاق نامه  رد  هک  وا  ییاوتحم  ینومضم و  یاهیروآون  لوا ، تسا : هنیمز  ودرد  ییامسک  سمش  یرعش  یاهیروآون 

شرعش ینوریب  راتخاس  مرف و  نتسکش  اب  وا  . رعش رد  یتنس  بلاوق  نازوا و  نتسکش  یرگید  تسا و  رعش  کیسالک 

. دشخبیم دوخ  رعش  هب  یاهزات  یهرهچ 

سمش گرزب  ردپ  دنتفر . دزی  هب  اتسور  نامه  زا  دندوب و  نالیگ  یامسک  یاتسور  زا  ییامسک  سمش  نادناخ 

ردپ لیلخ ، شرسپ  درک و  جاودزا  هدش و  راگدنام  اجنآ  رد  هتفر و  دزی  هب  براجت  یارب  ، قداص دمحم  جاح  ، ییامسک

. دنک یم  جاودزا  نویامه  مان  هب  یمناخ  اب  دزی  رد  ییامسک  سمش 

هدازبابرا نیسح  مان  هب  یناگرزاب  اب  اج  نامه  دمآ و  ایند  هب  دزی  رهش  رد  یدیشروخ  لاس ١٢۶٢  رد  ییامسک  سمش 

نابز سمش  نامز  نیا  رد  درک . یگدنز  هیسور  دابآ  قشع  رد  لاس  هد  تفر و  هیسور  هب  یو  هارمه  هب  درک و  جاودزا 

. دندش نکاس  زیربت  رد  هتشگ و  زاب  ناریا  هب  ربکا  افص و  ناشدنزرف  ود  هارمه  هب  لاس ١٢٩٧  رد  تخومآ . ار  یسور 

و یعامتجا ، شزیخ  کی  راک  رد  ینابایخ  دمحم  خیش  تسا . ناریا  یبالقنا  یعامتجا و  روش  زکرم  اهلاس  نآ  رد  زیربت 

هورگ هب  زیربت  هب  دورو  ماگنه  هب  ییامسک  سمش  تسیتنس . رعش  اب  هزرابم  یارب  ورعش  راک  رد  تعفر  یقت 

ار یسور  یسراف و  یاهنابز  هک  سمش  دنکیم . یبالقنا  تالاقم  نتشون  هب  عورش  ددنویپیم و  ددجت  ناگدنسیون 

ماع ءالم 

ویشرآ دروم  رد 

ناتساد

یناوج ناتسمز 

…. دش زاغآ  نینچ  و 

دیراورم خرس و  لگ 

ولهپ نآ  هب  ولهپ  نیا  زا 

مسارم نایاپ 

رعش

یمن یاوه  رد  تساهلاس  ام  لد 
تسا ناراب 

تسین یفاک 

ییایرد رفس 

ما هتخیر  ورف  یاه  هسوب 

هتسکش ین 

یلیل هیرگ ی 

یمرود هار  زا  وت  هک  منک  نامگ 
ییآ

سکع

چوک

نارواخ رد  هتفخ  یاهلگ  دای  هب 

میتشاد درخ  ام  رگا  نادزی  هب 
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یتراپ دوب . نادنمشیدنا  نادنمرنه و  لفحم  زیربت  رد  سمش  هناخ ی  دزومآیم . زین  ار  یکرت  زیربت ، رد  تسنادیم ،

یم رداچ  اب  اه  مناخ  شرگید  فرط  اهدرم و  نآ  یوس  کی  هک  دندیشک  یم  طسو  زا  روت  کی  دش و  یم  لیکشت  ییاه 

ور رد  هک  یزیم  کی  یور  تشادن  رتشیب  لاس  شش  جنپ  نامز  نآ  رد  هک  ییامسک  سمش  رتخد  افص  مناخ  دنتسشن و 

. دوب هداز  پیترس  یاقآ  اه  هنحص  نیا  هدننادرگ  دناوخ . یم  ار  شردام  راعشا  داتسیا و  یم  دش  یم  هتشاذگ  نس 

هریچ شاقن  هکنآ  زا  هتشذگ  هداز ، بابرا  ربکا  تشاد . ربکا  مان  هب  مه  یرسپ  افص  شرتخد  رب  نوزفا  ییامسک  سمش 

هک یماگنه  وا  دورس . یم  رعش  زین  یسور  نابز  هب  تشاد و  ییانشآ  یجراخ  روشک  دنچ  تایبدا  نابز و  اب  دوب  یتسد 

هب ولغوا  ومعردیح  ناهارمه  فوفص  رد  دناسر و  یم  ناماس  نادب  ار  دوخ  دونش  یم  ار  نالیگ  شبنج  یریگرد  ربخ 

هتیمک یلزنا  تشر و  ردو  دوش  یم  ریگتسد  ناخیسپ  رد  ولغوا  ومعردیح  هکنآ  زا  سپ  ماجنارس  دزادرپ و  یم  تیلاعف 

شیناگدنز زا  لاس  هدزون  زا  شیب  هک  یلاح  رد  هداز  بابرا  ربکا  دنهد ، یم  رارق  هلمح  دروم  ار  تلادع  بزح  یاه 

. دوش یم  هتشک  تشر  رد  تلادع  بزح  هتیمک  هب  شروی  رد  دوب  هدشن  یرپس 

نآ رد  هک  یتوهال  مساقلوبا  دنناوخ . یم  همانزور  رد  ار  ربکا  ناشدنزرف  ندش  هتشک  ربخ  شرهوش  ییامسک و  سمش 

: دیارس یم  حرش  نیدب  ییامسک  مناخ  هب  باطخ  یتایبا  ناوج ، نیا  یاثر  رد  هتشاد ، تماقا  زیربت  رد  نارود 

لبلب یا  دوخ ، لگ  قارف  رد 

نک یراز  هن  شکرب و  ناغف  هن 

نک یرابدرب  امنب و  ربص 

لبنس نوچ  یوم  هتفشآ  نکم 

ینافرع یامس  سمش  هک  وت 

یناسنا عون  سنج  نیرترب 

یناریا راختفا  ثعاب 

یناد یم  وت  یسک  ره  زا  رتهب 

لگ هرود  رمع  تسا  زور  ود  هک 

سمش زا  ییاهرعش  نآ  رد  تعفر  هک  دش  رشتنم  تعفر  یقت  یریبدرس  هب  ناتسیدازآ  یهلجم  یدیشروخ  لاس ١٢٩٩  رد 

. دناسر پاچ  هب  ار  ییامسک  ناهج 

ناروآ رش 

تکلمم نارادماهس  زا  یکی 
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. تشذگ رد  لاس ١٣٠٧  رد  ییامسک –  سمش  رسمه  هداز –  بابرا  نیسح 

اب سپس  دنامیم . اجنآ  یلاس  دنچ  دوریم و  دزی  هب  هدنام و  اهنت  افص  شرتخد  اهنت  اب  شرسپ  نداد  تسد  زا  سپ  سمش 

رد ١٢ ییامسک  سمش  دنیزگیم . تماقا  هاگشناد  نابایخ  رد  دیآیم و  نارهت  هب  نایتشر  نیسح  دمحم  شدیدج  رسمه 

و دندرپس … کاخ  هب  مق  رهش  مالسا  یداو  ناتسروگ  رد  ار  وا  تشذگ . رد  یمانمگ  رد  یگلاس  نس ٧٨  رد  نابآ ١٣۴٠ 

 . دش مگ  شناوید 

: وا یاهرعش  زا  یا  هراپ  تسا  نینچو 

دوب رز  میس و  رشب  عون  هاگهیکت  ات 

یردارب دهع  عقوت  نکم  زگره 

یربارب درادن  هوق  هب  قح  هکنیا  ات 

دوب رطخ  قرشم  ام  تلم  یارب  تلفغ 

*

ام یاپ  ریز  رد  هتخود  مشچ  هک  اهنآ 

ام یافق  رد  عمط  غیت  هدیشک  یفخم 

دوب رمق  سمش و  فرصت  ناشدوصقم 

ام یادص  دیآ  رب  سامتلا  هب  اشاح 

ام یاکتم  ام  تریغ  هشیمه  دشاب 

دوبرختفم شدوخ  داژن  زا  یناریا 

دای هدنز  زا  هنو  دون  تسیود و  رازه و  هام  ریت  مهدزناپ  مود  هرامش  رد  دیما » هفسلف   » ناونع تحت  مه  تایبا  نیا 

: تسا هدیسر  پاچ  هب  ناتسیدازآ  هلجم  رد  ییامسک  سمش 

شیوخ تبون  زور  جنپ  نیا  رد  ام 

میدید اهرازتشک  اسب  هچ 

میدیچ اه  هشوخ  هناتخبکین 

شیپ مدرم  دنتشاک  ناج  هک ز 
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میدوب ام  هتشذگ  نیعراز 

هدنیآ تشک  تسار  ام  زاب 

هدنشخب هاگ  هدنریگ  هاگ 

هدنشخرد یهگ  ملظم  هاگ 

هدنکارپ رگ  میعمج و  هچرگ 

هدنیاپ تسه  هک  تعیبط  رد 

میدوجوم زاب  وحم ، یم  درک 

اب هداز  بابرا  افص  مناخ  شرتخد  هب  باطخ  یسمش   ١٣١٠ لاس هام  رهم  مود  خیرات  رد  ار  راعشا  نیا  ییامسک  سمش 

. تسا هدرک  اضما  هتشون و  شرتخد  تشاددای  هچرتفد  رد  شدوخ  یاضما  طخ و 

« تعیبط شرورپ  »

شزاون زان و  رهم و  شتآ  یرایسب  ز 

شبات ییانشور و  یمرگ و  تدش  نیا  زا 

مرکف ناتسلگ 

سوسفا دش  ناشیرپ  بارخ و 

مرکب راکفا  هدرسفا  یاهلگ  وچ 

… سویأم هداد  فکز  توارط  افص و 

متسشن وناز  هب  رس  نماد و  رب  یاپ  یکی ،

منیمزرس کی  راتفرگ  یشحو  مین  نوچ  هک 

مریخ یارای  هن 

مرش یورین  هن 

مزیت نادند  تسین  دوب ، مغیت  هن  ورین  هن 

مزیرگ یاپ  هن 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

مراشف رد  دوخ  سنج  مه  تسد  رد  یور  نیا  زا 

مرانک ناتسرپ  ایند  کلس  زا  ایند و  ز 

. مرآرب رس  نابرهم  نماد  زا  هک  منآ  رب 

**

شیوخ تبون  زور  جنپ  نیارد  ام 

میدید اهرازتشک  اسب  هچ 

میدیچ اه  هشوخ  هناتخبکین 

شیپ مدرم  دنتشاک  ناجز  هک 

میدوب ام  هتشذگ  نیعراز 

هدنیآ تشک  تسار  امزاب 

هدنشخب هاگ  هدنریگ  هاگ 

هدنشخرد یهگ  ملظم  هاگ 

هدنکارپ رگ  میعمج و  هچرگ 

هدنیاپ تسه  هک  تعیبط  رد 

میدوجوم زاب  وحم ، یمدرگ 

*

دیشاب زبس 

ناریا رد  نارتخد  هنتخ 
رویرهش ١٣٨٩ هداز -  رظان  هیفص 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/tag/shomareh-106/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/shams-e-kasakee/#respond
http://www.gozargah.com/maghaleh/khatneh-dokhtaran-dar-iran/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


ناریا رد  دنز “  یم  ولهپ  تیانج  هب  تسا و  هجنکش  گنسمه  هک  یتسیاشان “  لمع  نینچ  هک  دوب  نیا  رب  یناهج  نامگ 

تیاکح ناریا  طاقن  زا  یا  هراپ  رد  نآ  یگدرتسگ  زا  اتح  هنافساتم  هتفای  راشتنا  ندیدج  هک  یرامآ  یلو  دوش ، یمن  ماجنا 

. دراد

. دراد یرالراس  درم  تافارخ و  لهج و  رد  هشیر  و  تسا ، یسنج  یزاس  صقان  کی  دیدرت  یب  نانز  هنتخ 

هب هنتخ  اب  رتخد  رازهتشه  زا  شیب  زور  ره  هک  تسا  کان  درد  تیعقاو  نیا  رگناشن  ناهج  رسارس  رد  فسینوی  رامآ 

یاه روشک  زا  یضعب  یئاقیرفآ و  یاهروشک  رد  رتشیب  هدیدپ  نیا  دوب ، نیا  رب  نامگ  و  دنوش . یم  صقان  یسنج  ظاحل 

لاعف یحیبذ  نیورپ  مناخ  الاح  یلو  دوش  یم  هدید  هداتفا  بقع  ناملسم و  یاه  روشک  مامت  نبیرقت  و  یئاقیرفآ ، ریغ 

: دیوگ یم  نینچ  ناکدوک  نانز و  قوقح 

 – ناتسرل ناتسزوخ –  رد  دریگ ، یم  همشچ  رس  ناملسم  صوصخب  نادرم ِ  یهاوخ  دوخ  زا  هک  تشز  هدیدپ  نیا  “ 

 “ دراد دوجو  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسدرک و  نامرک و  یاهناتسا  و  ناتسچولب –  ناتسیس و 

: دیوگ یم  قیاف “  یاقآ  تسا “  ملعم  هک  یسومان ، یاه  تنوشخ  هیلع  هزرابم  هتیمک  اضعا ی  زا  یکی 

هقطنم رد  …. دنا هدش  هنتخ  رفن  رتخد ٣۶  زومآ  شناد  زا ۴٠  یبرغ  ناجیابرذآ  رد  رهشناریپ ، رد  هسردم  کی  رد  ”…

…“ دنا هدرک  مالعا  هدربمان  یحاون  رد  ار  هس  هب  کی  تبسن  نارگ  رامآ  تسالاب . نارتخد  هنتخ  دص  رد  زین  ناماروا 

شارخلد و هجنکش ی  نینچ  هک  دشاب  هتشاد  ذوفن  یبهذم  تاداقتعا  تافارخ و  لهج و  یهاوخ و  دوخ  دیاب  ردقچ  نعقاو 

. دشاب هدش  یداع  یرما  موصعم  نارتخد  قح  رد  یبرخم 

هکنیا دنمد ؟ یم  قوب  رد  ار  نآ  زین  زور  ره  تسا و  لئاق  نانز  یارب  مالسا  هک  یشزرا  رابتعا و  تلزنم و  تسا  نیا 

. تسا ندز  هنوراو  لعن 

فسات کاندرد ، رایسب  ناشخساپ  دنا ، هتفرگ  رارق  شسرپ  دروم  فینع  لمع  نیا  هراب  رد  هک  نادرم  زا  یهورگ 

: تسا روآ  تلاجخ  زیگنارب و 

”…. دورب  نیب  زا  ناش  یسنج  لایما  میهاوخ  یم  …. ”

. تشگ دنهاوخ  نآ  لابند  هناواکجنک  سکع ، رب  هکیلاح  رد 

”…. … دنریگن رسپ  تسود  نامنارتخد  هکنیا  رطاخب  … ”
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. تساجک زا  لاکشا  هک  دنبایرد  ات  تفرگ  دنهاوخ  ددعتم  ناتسود  هکیلاح  رد 

دنشاب “ هتشادن  یرگید  درم  اب  فراعتم  ریغ  طابترا  نامنانز  هکنیا  یارب  …. “ 

. دننک یم  راداو  وجتسج  هب  ار  اه  نآ  ناشدوخ  تسد  هب  هتسنادن  یلو 

اما دروآ . یم  یجازم  درس  هن  دنک و  یم  بوکرس  ار  یسنج  لایما  هن  رامآ ، قبط  عینش ، لمع  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

اب صوصخب  روآ و  درد  ناشیارب  یسنج  لامعا  دنوش و  یم  هجنکش  نارتخد  دوش ، یم  ماجنا  هک  یشرب  تبسن  هب  ارچ 

. دوش یم  زیگنا  ترفن  ناشنارهوش 

نینچ هک  دنناد  یم  بوخ  دنریگ  یم  رارق  ملظ  نیا  دروم  هک  ینانز  نارتخد و  الاح  دنامهف ، رجحتم  نادرم  نیا  هب  دیاب 

تسا یفالت  نیمه  و  تسا ، یفالت  رکف  رد  نلوصا  رشب  و  دوش . یم  ماجنا  فده  مادک  اب  یناسک و  هچ  یوس  زا  یلمع 

. ار بوچ  مه  دنا و  هدروخ  ار  زایپ  مه  هک  دنوش  یم  هجوتم  یتقو  و  …. دنک یم  هدنزاب  ار  نادرم  تیاهن  رد  هک 

تاذ رد  وا و  راختفا  نز  تباجن  هک  درک  ناشیلاح  داد و  شزومآ  میلعت و  ار  نادرم  نانز  زا  رتشیب  دیاب  نم  رظنب 

یمن دنک و  یمن  اود  ار  یدرد  تفع  دنب  رمک  هتشذگ  رد  هن  و  هنتخ ، هن  هک  دننادب  ات  درادن . اه  یزاب  نیا  هب  زاینو  تسوا ،

. دور یم  اه  نآ  مشچ  هب  هک  تسا  یدود  شلصاح  هک  دنارورپ  هب  ار  دانع  هدقع و  هکنیا  زج  هدرک ، 

دراد دوجو  یئوم  زا  رتکیراب  هتکن  رامآ ، هدنسیون  لوقب  بلاج و  رایسب  هتکن  مدرک  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  یرامآ  رد 

. متشاد یا  هراشا  نآ  هب  نلبق  نم  هک 

صقن نیا  هک  دنناد  یمن  دنهاگآ  ان  نوچ  اه  نز  زا  یرایسب  هک  منک  هراشا  وم  زا  رتکیراب  هتکن  نیا  هب  مهاوخ  یم  ”….

دنسر یمن  اضرا  هلحرم  هب  یتقو  ناش “  همه  هن  نانز “  زا  یا  هدع  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناش  رد  هنتخ  رطاخب 

یم زاب  مه  اجنیا  رد  دوش . عفر  ناشزاین  اهنآ  قیرط  زا  لقا  دح  هک  دننک  یم  رارق  رب  رگید  نادرم  اب  ددعتم ! یاهطابترا 

….“ دریگب ار  یئوشاز  یگدنز  زا  جراخ  یاهطابترا  یولج  هتسناوتن  مه  هنتخ  هک  مینیب 

: تسا هدمآ  رامآ  نیا  زا  یرگید  تمسق  رد  و 

نارتخد تشونرس  هک  تسا  صخشم  دنوش . ، یم  یرارف  هناخ  زا  هنتخ  سرت  زا  مه  اه  رتخد  زا  یرس  کی  ”….

…“ دراد دوخ  یاج  شیحور  ضراوع  تسا . هنوگچ  یرارف 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

دهد یم  ناشن  ار  ناملسم  نانز  تفخ  تیاکح  هک  نداد ، تداهش  رد  هچ  ثرا و  رد  هچ  نز  ربارب  ود  درم  یایند  رد  و 

. دناخرچ دهاوخ  هنشاپ  نیمه  رب  ار  رد  نامگ  یب  هدمآ  ، “ ءاسن )  هروس  نآرق (  تسفینام  رد  هک  هنوگنادب  “ 

٢ زییاپ هشیمه  ناتسرامیت –  زا  یرگید  همان 
رویرهش ١٣٨٩ یربنق -  دیجم 

زاب تسا و  لاس ١٣٨٨  مایرتسب .  یناتسرامیت  رد  هک  تساههام  نم  تسا و  زییاپ  هرابود  ینک  روصت  مهاوخیم  الاح 

مزال الصا  هن  یدب .  همادا  تاندز  ترچ  هب  یناوتیم  تسین  مهم  یلو  وت .  یراد  یفرخزم  لغش  بجع  هام .  نابآ  مه 

 . متسه یرتسب  یهاگشیاسآ  رد  اعقاو  مه  نم  تسا و  لاس ١٣٨٨  هام  نابآ  موس  اعقاو  نوچ  ینک ،  روصت  تسین 

هتشذگ درس  یرتسکاخ و  یاهزییاپ  رب  ریخا  یاهزییاپ  یرایسب .  یاهزییاپ  روط  نیمه  تسا و  هتشذگ  یدایز  یاهلاس 

یلایخ نیا  هک  منادیم  یلو  دنزاسیم .  ناشگنرمک  رات و  ای  دننکیم  وحم  کدنا  کدنا  راگنا  ار  اهنآ  دناهتخادنا و  هیاس 

 . درادن راریپ  راپ و  تسا و  زییاپ  هشیمه  زییاپ ،  تسا .  لطاب 

زا نم  یارب  زییاپ  تسیصاخ .  هام  نم  یارب  هامنابآ  یلو  مرازآ ،  مک  رطخیب و  یهناوید  کی  نم  هک  مدوب  هتفگ  البق 

مه نم  یگهدعاق  بوخ  تسیناتسمز .  ِتملظ  امرس و  همه  یقاب  دوشیم .  مامت  نابآ  مهدفه  عورش و  رهم  مهنوتسیب 

یهناوید کی  متسه ،  رگید  نامز  ره  زا  رتهناوید  تدم  نیا  رد  دباییم .  همادا  مامت  ِزور  هدزون  تسرد  تسا و  نینچ 

 . لرتنک لباقریغ 

همه نم  زج  هب  ارهاظ  تسا .  هتشذگ  ییاذک  یهبنشکی  نآ  هام و  نابآ  نآ  زا  لاس  ودوتسیب  تسرد  مزیزع  رواشم 

مارآ و داش و  یگداوناخ  ِیگدنز  کی  دق و  رتم  ود  اب  دراد  یرسپ  تسا و  هدرک  جاودزا  مود “ یوا   . ” تسا هارهبور  زیچ 

! قفوم هفرم و 

هیبش یزیچ  ای  دشاب  شخب  تسرپرس  یناتسرامیب  رد  منکیم  رکف  تفرشیپ .  تشپ  تفرشیپ ،  مه  شایلغش  یگدنز  رد 

ِناتسرامیت زا  هلصاف  هک  ارچ  میسر ، “ زاب  مه  هب  یزور  دیاش   . ” یناتسرامیت رد  هن  یناتسرامیب  رد  هک  سوسفا  نیا . 
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 . تسا هطقن “  ” کی اهنت  وا ،  ِناتسرامیب  ات  نم 

تکارش اب  هک  یناکدوک  هارمه  یرتمولیک ،  دصراهچ  یاهلصاف  رد  نم  زا  یادج  مرسمه ،  ینعی  مه ،  لوا “ یوا   ” اما و 

 . دنارذگیم ار  یغولش  داش و  یگدنز  دوخ  یاهیتیالومه  نایم  رد  دناهتشاذگ ،  ایند  نیا  هب  اپ  نم  لاعف 

نامرد و وراد و  ره  رگید  زییاپ  رد  تسا و  زییاپ  مه  زاب  نم  ِقاتا  رد  ناتسرامیت و  رد  نارهت ،  رد  اجنیا  یلو 

یکی قیرط  زا  ماهتشون ،  ناتسرامیت  نیمه  رد  هک  ار  یباتک  لبق  یهتفه  دنچ  تسا .  ریثاتیب  نم  رب  یکوش  هرواشم و 

اهنت هدرک ،  مهارف  ار  پاچ  تامدقم  هدیدنسپ و  ار  راک  هک  رشان  الاح  مداتسرف .  یرشان  تسود  یارب  اههرجنپ  نیا  زا 

یزیچ اما  دراد .  عالطا  نم  ندوب  یرتسب  زا  وا  هتبلا  منزب .  شرتفد  هب  یرس  دادرارق  نتسب  یارب  ات  تسا  نم  رظتنم 

 . هتفرگ مالد  تخس  نم  تسا و  زییاپ  هک  ارچ  تسا .  هدرک  باختنا  ار  ینامز  دب  هک  تسا  نیا  دنادیمن  هک 

ای باتک  نیا  ایآ  درادن .  مایارب  یتیمها  نیرتکچوک  مایزورهنابش ،  تامحز  دوجو  اب  باتک  نیا  ندشن  ای  ندش  پاچ 

داجیا یرییغت  شانامدرم  ایند و  نیا  رد  نولیسپا  کی  یهزادنا  هب  یتح  دنناوتیم  مه  یور  ایند  یاهباتک  یهمه  الصا 

؟ دننک

و هرجنپ ،  نودب  یقاتا  هب  لاقتنا  یارب  ار  مایاضاقت  مادم  نم  هک  دنچ  ره  دندمآ ،  یراک  هب  ماقاتا  یاههرجنپ  هرخالاب 

دیشروخ ِبورغ  هب  ور  هک  یاهرجنپ  زا  منکیم و  بترم  ار  ماتخت  منکیم .  رارکت  نوریب  ِناهج  هب  ور  یاهچیردیب 

 . منزیم نوریب  دوشیم ،  زاب 

دیآیم زییاپ  یوب  لبق .  ِلاسودوتسیب  هک  اهنت  بیرغ و  ردقنامه  مانامه ،  زونه  مه  نم  دوب .  هک  تسینامه  زونه  ایند 

هب مایاههمان  یهچرتفد  هب  مالاح ؟ هچ  رد  متسیک ؟ نم  دنزیم .  جوم  دولآنزح  روآدرد و  یزیچ  اوه  رد  انشآ .  ییوب  ، 

 . دناهدش هتشون  زییاپ  رد  همه  دنتسه .  اهزور  نیمه  خیرات  هب  رتفد  نآ  یاههمان  رثکا  هک  نیا  مشیدنایم و  مود “ یوا  ”

 . دنراد یرگید  یاهخیرات  هک  اهنآ  یتح  نم ،  ِرمع  یزییاپ  یاهزور  زا  یکی  رد 

راکِلحم کیدزن  یکوکشم  لکش  هب  رشان  نیا  رتفد  یلو  تسا .  هدیسر  نایاپ  هب  زیچ  همه  تسا و  هتشذگ  اهلاس  بوخ 

راکهنهک ارهاظ  ِرکفنشور  مجرتم و  کی  ِیادص  تسادص .  زا  رٌپ  شاقاتا  مسریم  هک  رشان  رتفد  هب  تسا .  مود “ یوا  ”

مایارب زیچ  چیه  نم  یلو  تسا .  رظتنم  هناربصیب  رشان  راگنا .  روهشم  ِیتفوک  ِتاراشتنا  کی  راتساریورس  ، 

هب دیوگیم .  دیوگیم و  عطقنیال  راکهنهک  رکفنشور  اما  لوپ .  هن  ترهش و  هن  باتک ،  ندش  پاچ  هن  درادن ،  تیمها 

 . متسه نم  شابطاخم  هکینامز  یتح  دنکیمن ،  مه  هاگن  یتح  نم 
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رب شاناهد  یهدولآ  فیثک و  یهرفح  زا  جورخ  ضحم  هب  هک  دنرادروخرب  یصاخ  یگهدنبسچ  زا  شاتاملک  منکیم  سح 

رکفنشور اما  مشکب .  یباسح  یوشَق  کی  ار  دوخ  ادعب  مناوتیم  دراد ،  یتیمها  هچ  یلو  دنبسچیم .  نم  ناج  تسوپ و 

هک نیا  زا  دیوگیم .  نآ  یمحریب  یرادهیامرس و  یهعماج  زا  دنزیم .  فرح  زیرکی  تسین ،  رادربتسد  راکهنهک 

 . دنزیم لوپ  ار  رخآ  لوا و  فرح  یاهعماج  نینچ  رد 

یقوقح قح و  تیاریپک و  نوناق  زا  دنک ،  فرصنم  نم  باتک  پاچ  زا  ار  رشان  هدش  روطره  دهاوخب  هک  راگنا 

شسرپ و ره  هب  رشان  مهدیم .  شوگ  طقف  ماهتسشن و  یگنگ  کدوک  نوچ  تکاس  نم  دناطبریب .  یگهمه  هک  دیوگیم 

کنیع راکهنهک  رکفنشور  ماجنارس  دناشامق .  کی  زا  ود  ره  دشاب  هچره  دهدیم ،  روخرد  یخساپ  وا  مالک 

همدقم همه  نیا  سپ  دنزیم .  ار  شالد  فرح  دنکیم ،  کاپ  ار  نآ  یهشیش  هک  یلاح  رد  درادیمرب و  ار  شاینیبهرذ 

 . دوب

نیا منکیم  سح  منکیم  ریس  دوخ  یزییاپ  یاهایور  رد  هک  نم  مراک .  ِندرک  شزرایب  نم و  ریقحت  هب  دنکیم  عورش 

وا اب  نم  رگم  تسا .  رفنتم  نم  زا  هزادنا  نیا  ات  ارچ  ممهفیمن  اعقاو  دشکیم .  دنگ  هب  ار  زیچ  همه  دراد  یروجدب  اباب 

 . منادیمن مه  ار  شامسا  یتح  نم  ماهدرک .  هچ 

نآ انئمطم  تروص  نیا  ریغ  رد  نامرد ،  تحت  نمض  رد  مرطخیب و  یاههناوید  نآ  زا  نم  هک  ماهتفگ  مه  البق 

یهلمج دنچ  نامه  اب  لوا و  تاظحل  نامه  رد  یرادهیامرس  محریب  یایند  دض  ِراتساریورس  مجرتم و  رکفنشور و 

دوخ زا  رکفنشور  یاقآ  نیا  هک  یتفاثک  دنگ و  منکیم  سح  دوجو  نیا  اب  یلو  دوب .  هدش  مدع  راید  یهار  نیتسخن ، 

دنلب هرخالاب  دنکیم .  هدولآ  ار  مایزییاپ  یاهایور  دنیشنیم و  ماناج  رد  دنکیم و  بوسر  مانورد  دنکیم ،  عطاس 

 . ماهدرک رظن  ِفرص  نآ  پاچ  زا  میوگیم  مرادیمرب و  رشان  زیم  یور  زا  ار  باتک  موشیم 

؟ یدرک ادیپ  یاهگید  رشان  هنکن  یریم ،  اجک  دسرپیم :  رشان 

مایتومام نم  مراغ .  هب  مدرگرب  ماوخیم  اباب  هن  ینکیم ؟ رکف  یچ  تدوخ  میوگیم :  دزرلیم  مایادص  هک  یلاح  رد 

نومه زونه  شامدرم  ایند و  هک  هنیبیم  یتقو  یلو  هشکیم .  یکرَس  نوریب  هب  شراغ  زا  راب  هی  لاس  هد  دنچره  هک 

 . هربیم هانپ  دوخ  راغ  هب  هرابود  دندوب ،  هک  دنتسه  ییهُگ 

؟ یربیم تدوخ  اب  ور  باتک  ارچ  تِراغ ،  هب  درگرب  بخ  دیوگیم :  رشان 

 . یراذن اج  تدوخ  زا  یّدر  چیه  هک  هرتهب  یدرگرب ،  تِراغ  هب  یتفرگ  میمصت  یتقو  میوگیم :  ضغب  اب 
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تولخ و یاهنابایخ  هب  چیه  هک  وهایهرپ  غولش و  ینابایخ  رگید .  یاهرجنپ  زا  راب  نیا  مدرگیمرب ،  نابایخ  هب 

 . دنزب هراوف  راگنا  مانامشچ  زا  دهاوخیم  یکشا  یایرد  هدیرب .  ار  ماناما  ضغب  دنامیمن .  کچوک  رهش  نآ  ِیزییاپ 

هیرگ یاهناش  رب  هیکتیب  دوشیم  رگم  یلو  منک .  هیرگ  ریس  ِلد  کی  راغ ،  هب  ندیسر  زا  لبق  منیشنب و  ییاج  دیاب 

ات تسود ،  کی  طقف  یتسین .  اهنت  رکیپ ،  رد و  یب  ِناهج  نیا  رد  هک  ییوگب  دوخ  اب  یناوتب  ات  تسود ،  کی  طقف  درک . 

مامت ناتسرامیت  رد  دنیبب .  لد  ِمشچ  هب  ار  ترارقیب  ِناج  یگهتشگرس  دونشب و  ناج  شوگ  هب  ار  تاشوماخ  ِدایرف 

ناوتیم وا  یهدرگ  رب  اپ  ار ،  لادوگ  زا  تاجن  هک  تسینابدرن  تسود   ” هک دننامهفب  نم  هب  ات  دناهدرک  ار  دوخ  شالت 

 . درک مهاوخن  رواب  زگره  ماهدرکن و  رواب  نم  یلو  سب .  و  داهن “

یرگید بناج  هب  ارم  مایاهاپ  عقاو  رد  یلو  متسه ،  ناتسرامیت  یوس  هب  نتفر  ِلاح  رد  ناروخولِتولِت  هک  منکیم  روصت 

مناوتیمن لاس .  همه  نیا  زا  سپ  مه  نآ  شراکِلحم ،  ِناتسرامیب  و  مود “ یوا   . ” تساجک منادیم  بوخ  هک  دنناشکیم 

 : دیوجیم یدامتعا  نماد  هک  یکشا  یهبالیس  و  هتسب ،  ماسفن  رب  هار  هک  تسیدرد  منک .  تمواقم 

تسیرگ ناوتب  اهنت  رگا  تسا ،  نتسیرگ  نامز  نونکا  ”

 .“ تشاد ناوتب  رگا  یدامتعا  وت ،  ناماد  ِیرادزار  هب  ای 

تسا نآ  لثم  دنیبب .  یزیچ  هک  نآ  یب  درذگیم  مانایم  زا  تیعمج  منیبب و  یزیچ  هک  نآ  یب  مرذگیم  تیعمج  نایم  زا 

ِدروخرب ات  مرظتنم  نآ  ره  موریم و  شیپ  شوماخ  ییاهغارچ  اب  هتخیسگ و  راسفا  یتعرس  اب  کیرات  یاهداج  رد  هک 

یربخ اونش  یناج  زا  مافارطا  رد  اهگنسرف  ات  راگنا  دنادرگزاب .  تیعقاو  هب  ارم  مایناشیپ  اب  تخس  یاییش  یناهگان 

هک ییاهنآ  تهج  فالخرب  یتح  ماتکرح ،  رد  مانوماریپ  یاهمدآ  یمامت  تهج  فالخ  یریسم  رد  منکیم  سح  تسین . 

 . دنرذگیم مرانک  زا  نانزهنت  ای  دناتکرح  رد  مرانک  رد  شود  هب  شود  رهاظ  هب 

 : دنکیم هدنز  ماهتسب  یاهکلپ  تشپ  مرطاخ و  رد  ار  یسوباک  طبریب ،  ای  طبر  اب  عوضوم  نیا 

یوا  ” مدوب و نم  بالقنا .  جوا  دوب و  لاس ١٣۵٧  لبق ،  لاس  کی  یس و  هب  تسرد  دوب .  هتشگرب  بقع  هب  نامز 

ار هتشذگ  تاهابتشا  میناوتب  ات  ددرگزاب  بقع  هب  نامز  هک  میشاب  هدرک  وزرآ  مه  اب  ود  ره  ام  هک  دوب  نیا  لثم  مود . “

دوب و هدش  لیطعت  هسردم  تارهاظت .  وهایه و  دوب و  هسردم  یاهزور  میدوب .  ممصم  راگنا  ود  ره  مینک .  ناربج 

رد مود “ یوا   ” نم و و  نوخ .  هرعن و  دوب و  هلولگ  یهماگنه  دنتسویپیم .  ینابایخ  یاهتارهاظت  هب  هتسدهتسد  اههچب 

 . وهایه زکرم  نطب و 
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تشاد و دهاوخ  لابند  هب  ار  یهایس  یاهزور  هچ  مایق  نیا  ارجام و  نیا  میتسنادیم  هک  راگنا ،  میدوب  رفن  ود  ام  اهنت 

نامرواب سکچیه  اما  میدزیم  نامز  نیمز و  هب  ار  دوخ  میهد .  رییغت  ار  خیرات  دنور  هک  میدوب  هدرک  مزع  هنالدهداس 

تادوجوم زا  درکیم و  یط  ار  دوخ  دنور  هنامحریب  خیرات  دوب .  رمثیب  یلو  میدرک  ار  دوخ  شالت  مامت  درکیمن . 

 . دوبن هتخاس  یراک  ارهاظ  ام  نوچ  یریقح 

هک ییالویه  خیرات و  لوغ  ِسردید  زا  ار  دوخ  لقادح  میدرک  یعس  میتفاین ،  نوچ  سپ  میتشگیم .  یاهراچ  هار  لابند  هب 

هب میتساوخیم  راگنا  مینک .  رارف  میتساوخیم  مینک .  ناهنپ  دوش ،  رارکت  رگید  راب  لبق  نوچمه  زیچهمه  تساوخیم 

نیا رگم  یلو  میزیرگب .  نآ  هاگآدوخان  هب  قلطم ،  رداق  نیا  خیرات ،  هاگآدوخ  زا  هک  ای  مینامب  اج  خیرات  ِریس  زا  یقیرط 

 . دوب ریذپناکما 

نیمه هب  مینک .  فرحنم  رگید  یبناج  هب  نامدوخ  زا  ار  شاهجوت  میوش و  رود  شاهدیرد  ِنامشچ  یولج  زا  دشیم  شاک 

یوجتسج هب  ندیود  راوهناوید  اغوغ ،  وهایه و  تهج  فالخ  نارگید ،  تهج  فالخ  میدرک  عورش  هک  دیاش  دوب  لیلد 

طقف تخاتیم .  شیپ  ناباتش  هک  یتیعمج  یهلغلغ  نایم  رد  میداتسیا  یاهظحل  یارب  دعب  تسین .  میتسنادیم  هک  یهاگهانپ 

اهنت و دوب ،  یندش  رگا  میدوب  شالابند  هب  ام  هک  یاهزجعم  نانچ  میدش .  هریخ  مه  نامشچ  رد  میداتسیا و  یاهظحل  یارب 

 . دوب رسیم  قشع  یورین  هب  اهنت 

متفرگ و شاشوغآ  رد  تخس  میدرب .  هانپ  مه  شوغآ  هب  نامزمه  اهشکاشک ،  جوا  رد  ناییاغوغ ،  یهلولو  نایم  رد  سپ 

 . دش لفق  مه  رد  نامیاهتسد  مه و  رب  نامیاهبل  مدرشف .  دوخ  هب  تفرگ و  ماشوغآ  رد  تخس  شامدرشف .  دوخ  هب 

یارب خیرات  ربج  یدوز  هب  هک  میتسنادیم  راگنا  دوخ  هک  ارچ  زجع .  یناوتان و  ِرس  زا  کشا ،  دوب و  کشا  رگید  و 

 . . . هشیمه یاهزییاپ  ِموادت  دوب و  میهاوخ  ام  نآ  زا  سپ  رگید  و  درک .  دهاوخ  نامیادج  هشیمه 

 . شامنیبب دیاب  منیشنیم .  ناتسرامیب  یولج  ِدرس  ِینامیس و  تکمین  رب  ماناتسرامیب .  لباقم  هک  منکیم  زاب  مشچ  یتقو 

هب دشکب ،  وگتفگ  هب  راک  رگا  هک  منادیم  بوخ  هتشذگ .  زییاپ  ودوتسیب  یهمه  اب  دراد ،  قرف  هشیمه  اب  راب  نیا 

 . تشاد دهاوخن  یرمث  میرازایب ،  ار  رگیدکی  هک  نآ  زج  دوب و  دهاوخ  مهافتءوس  شالابند 

 .“ ینخسیب میهد ،  رگیدکی  ِتسد  هب  تسد  یقیاقد  یارب  طقف  هک  دشاب  نآ  رتهب  دیاش  ”

ار مود “ یوا   ” یادص دهدیم .  باوج  انشآان  ییادص  دنکیم .  لصو  یچنفلت  مریگیم .  ار  ناتسرامیب  یهرامش 

؟ ییوت هطقن  هس  دیوگیم :  یلاحشوخ  اب  منکیم .  یفرعم  ار  مدوخ  تسا .  هدرب  دای  زا  ارم  یادص  مه  وا  مسانشیمن . 
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 . راگنا یدش  ریپ  کاپ  هدش ،  ضوع  تادص  ردقهچ 

 . هدش ضوع  مه  وت  یادص  میدش .  ریپ  هرآ   : ـ

؟ ییاجک نالا  دسرپیم : 

 . مدوب اهلاس  نیا  یهمه  هک  ییاجنومه   : ـ

؟ اجک ینعی  دسرپیم :  بجعت  اب 

 . وت ِرب  رود و  هشیمه   : ـ

 . ماضیرم هی  راتفرگ  تخس  ینک ؟ ربص  تعاس  هی  ینوتیم  دیوگیم :  لوا 

 . منک ربص  منوتیم  مه  تعاس  هد  تِاندید  یارب   : ـ

 . نزب گنز  هنوخ  یدیسر  هنوخ .  ورب  یشیم .  تیذا  هن ،  دیوگیم :  دعب 

؟ ینکیم مرس  هب  تسد  مسرپیم : 

؟ هشاب امتح ،  نزب  گنز  هگید  تعاس  هی  دیوگیم :  هلجع  اب 

 . وشن تحاران  مدزن  گنز  هگا  مشاب .  هتشاد  یلاح  هچ  هگید ،  ِتعاس  هی  منودیمن  الصا  مانوغاد .  بارخ و  یلیخ   : ـ

تسرد مزادنایم ،  یهاگن  ماتعاس  هب  میوگیمن .  وا  هب  ار  نیا  یلو  مدرگرب ،  ناتسرامیت  هب  دیاب  نم  هناخ .  مادک  الصا 

دنکیم ماهفخ  دراد  هک  یضغب  زا  وا  رگید .  یتاملظ  رگید و  یبش  رگید .  یزییاپ  ِهام  نابآ  کی  رد  تسا .  شش  تعاس 

دهاوخ همادا  هام  نابآ  ماهدفه  ات  منادیم  هک  یاهیرگ  دهدیمن .  ماناما  هیرگ  رگید  تسین .  وا  هانگ  نیا  تسا و  ربخیب 

 . تشاد

هک دنکیم  ساسحا  مدآ  نآ  رد  هک  ماهدش  یاهنوگرامیب  تلاح  نآ  راچد  منزیم .  فرح  مدوخ  اب  مادم  ار  دعب  ِتعاس  کی 

هچ مود ، “ یوا   ” ای لوا “ یوا   ، ” وا بناج  زا  نارگید .  بناج  زا  همه .  بناج  زا  تسا .  هدش  عقاو  ملظ  دروم  لیلدیب 

هراومه اسآنونج  نینچ  نیا  هک  یناسنا  دزرویم ،  قشع  هنوگ  نیا  هک  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگهچ  رخآ  دنکیم .  قرف 

 . دنامب اهنت  هزادنا  نیا  ات  تسا ، “ هدرک  تیاعر  ار  ناسنا   ” هبئاشیب تسا و  هدیزرو  قشع 

نشور یغارچ  هدیشک .  گنرهریت  تفلک و  یاههدرپ  تسا و  هتسب  همه  اههرجنپ  مدرگیمرب .  ناتسرامیت  رد  ماقاتا  هب 

ار هدازیلع  مناخ  یتح  هظحل  نیا  رد  مهاوخیمن .  یرواشم  راتسرپ و  مهاوخیمن .  نامرد  مهاوخیمن .  ییوراد  منکیمن . 

 . مشاب یرامیب  ِدوخ  الصا  منامب .  رامیب  هشیمه  یارب  مشاب و  رامیب  مهاوخیم  مهاوخیمن .  مه 
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نتسیرگ یارب  هک  تسا  هتفگ  هک  الصا  تسین .  یهایس  تملظ و  زج  مانورد  نوریب و  ماهتسشن .  قاتا  یکیرات  رد 

الثم ات  مرادن  ینابرهم  یهنیس  هب  مه  یزاین  منزیم و  راز  دنلب  یادص  اب  میرگیم .  نم  تسا .  مزال  یدامتعا  شوغآ 

زیچ چیه  هب  نتسیرگ  یارب  هن ،  دنک .  شزاون  ار  مایاهوم  شانینزان  ِناتشگنارس  اب  دریگب و  شوغآ  رد  ار  مرس 

 . مرادن زاین 

لبق لاس  هسوتسیب  هک  یسوباک  دروآیم .  مرطاخ  هب  ار  رگید  یسوباک  کشا  نامایب  یهبالیس  نیا  یکیرات و  نیا 

 : ماهدید

ینعی ماهدش .  تفج  ینعی  ماهدیباوخ ،  مود “ یوا   ” اب نآ  رد  لبق  یتاظحل  هک  منیبیم  یکیرات  قاتا  رد  نانزهجض  ار  دوخ 

اب تسا و  هتساخرب  مود “ یوا   ” الاح میاهدروخ و  هطوغ  رگیدکی  رد  تسا .  هتخیمآ  مهرد  نامیاهرکیپ  نامدوجو و 

 : منزیم دایرف  نم  تسا .  هدرک  نتفر  مزع  دیشروخ  حوریب  یوترپ  نیلوا  شبات 

 . . . یربیم اجک  ار  مابلق  ورن . . .  هن ،  ماهتشاذگ .  اج  وت  رد  ار ،  مافده  ار ،  مایتسه  همه  ار ،  مابلق  نم  ورن . . . 

 . مریمیم ناسآ  هچ  نم  دوریم و  دشیدنایمن .  همه  نیا  هب  وا  یلو 

 . دینک ربص  هظحل  دنچ  افطل  دیوگیم :  هک  تسا  ناتسرامیب  یچنفلت  دیآیم .  رد  ادص  هب  نفلت  تعاس ،  رس  تسرد 

 . مدیسریم شهب  دیاب  هک  دوب  یرامیب  مفساتم ،  دیوگیم :  هناهاوخرذع  هک  تسا  مود “ یوا   ” یادص دعب  و 

 . تسین یقاب  نم  رد  یزیچ  مشخ  زج  الاح  ماهدرک و  ار  ماهیرگ  نم  ماهتشاذگ .  رس  ِتشپ  ار  اهزرم  رگید ،  نم  یلو 

 . نریمب تتسد  ریز  تاهضیرم  یهمه  داوخیم  مالد  الصا  هربن .  رد  ملاس  ِنوج  تِرامیب  مراودیما  میوگیم :  سپ 

؟ ارچ هخآ  هنکن ! ادخ  دیوگیم :  بجعت  اب 

رامیب غارس  ینک و  لو  ادخ  ناما  هب  روجنیمه  ور  نم  یتشادن  قح  وت  مدوب .  نم  وت  رامیب  نیلوا  نوچ  میوگیم : 

 . یدرکیم هجلاعم  ور  نم  دیاب  همه  زا  لوا  یرب .  یاهگید 

 . هدش مومت  یچ  همه  ور .  انیا  یهمه  نک  لو  ییاوه ؟ لاح و  نوا  وت  مزونه  وت  دیوگیم :  یعونصم  یاهدنخ  اب 

کی باذع  رجز و  یهمه  تاظحل  نیا  رد  یلو  متسه .  اجنیا  هک  تسین  لیلدیب  بوخ  یبصع .  ماهناوید و  کاپ  رگید 

هک منادیم  منادب .  هلاس  جنپولهچ  ِجنر  نیا  یهمه  لماع  ار  وا  مراد  تسود  تسا و  هدش  هدنز  ماناگهدید  لباقم  رد  رمع 

یلیخ وت  یارب  افرح  نیا  نتفگ  هرآ .  دزیریم :  نوریب  ماناهد  زا  نم  یهدارایب  تاملک  لیس  یلو  منکیم  یفاصنایب 

شوت ینکیم ،  کاپ  شاهاب  ور  تِاکشا  هک  نایذغاک  لامتسد  هی  هیبش  یزیچ  طقف  امدآ  وت  یارب  ینودیم ؟ هتحار . 
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 . لاغشآ لطس  وت  یزادنیم  ینکیم و  شاهلاچم  مه  دعب  ینکیم ،  نیف 

!؟ مَایروطنیا نم  نم ؟ دیوگیم :  طقف  راگنا .  تسا  هدمآ  دنب  شانابز 

“ دهدیم ربخ  هتسکش  ِلد  زا  دنکشیم  ار  نارگید  ِلد  هک  یفرح   ، ” بوخ یلو  ماهتسکش  ار  شالد  یروجدب  هک  ممهفیم 

.

تسرد اما  منک .  کبس  ار  مدوخ  یمک  دیاب  العف  منک ،  ناربج  ات  مراد  تصرف  ار  بش  مامت  هک  مالایخ  نیا  رد  یفرط  زا 

زا مود “ یوا   ” ِراکِلحم نفلت  ممهفیم  هزات  نم  دوشیم و  عطق  نفلت  دیآیم و  رد  ادص  هب  راب  دنچ  یقوب  هظحل  نیمه  رد 

توکس لاس  ودوتسیب  زا  سپ  تصرف  هقیقد  هس  ماهتشاد .  تصرف  هقیقد  هس  اهنت  نم  تسا و  یاهقیقد  هس  یاهنفلت  نیا 

 . دایرف دایرف .  مشکیم .  دایرف  طقف  الاح  نم  و  دوب .  هتفر  تسد  زا  رگید  هک  یتصرف  . 

دنچ رگا  یتح  مشکیم ،  دایرف  حبص  ات  سفن  کی  مشکیم .  دایرف  طقف  نم  یلو  دنروآیم  موجه  ماقاتا  هب  اهراتسرپ 

 . . . مشاب هدش  شوهیب  دناهدرک ،  قیرزت  نم  هب  روز  هب  هک  یلوپمآ  زا  دعب  یهقیقد 

هک نم  هن .  ای  تسا  هدش  رتهب  مالاح  زورما  هک  دنادب  دهاوخیم  تسا .  هدش  نارگن  دنزیم .  گنز  هرابود  دعب  زور 

بش یاهفرح  منکیم  یعس  مامارآ .  ابیرقت  ماگنگ ،  جیگ و  زورما  یاهوراد  هتشذگ و  بش  قیرزت  ریثات  تحت  زونه 

 . دشاب یاهقیقد  کی  الصا  هتفرگ  سامت  نآ  اب  راب  نیا  هک  ینفلت  دیاش  دنادیم  هچ  یسک  منک .  ناربج  ار  لبق 

 . مدوب نوغاد  یلیخ  شخبب .  ونم  مدرک .  تِاتحاران  بشید  میوگیم :  مارآ 

 . یدوبن تدوخ  الصا  راگنا  ممهفیم ،  دیوگیم : 

اههژاو درب .  میهاوخن  ییاج  هب  هار  رگیدکی  ندرزآ  زج  دماجنایم .  اجک  هب  دنک  ادیپ  همادا  رگا  وگتفگ  نیا  هک  منادیم 

یاهراچ راگنا  یلو  سب .  نیمه و  منیبب ،  ار  وا  هقیقد  دنچ  یارب  متساوخیم  طقف  نم  دناتامهافتءوس .  مامت  اشنمرس 

 . ماهدش راتفرگ  زاب  تسین و 

ینیا مدوب .  مایعقاو  ِدوخ  وت ،  ِلباقم  رد  نم  هک  دوب  یتاقوا  دودعم  زا  یکی  بشید  اقافتا  ینکیم .  هابتشا  میوگیم :  مارآ 

رب یاهدرپ  تروص و  هب  یکسام  اب  یلو  مانم  عقاو  رد  هبوخ ،  رهاظ  هب  شِالاح  هنکیم و  تبحص  وت  اب  زورما  هک 

 . مالد

سح نم  دیآیم و  شِک  تبحص  مالیم  فالخرب  ماهدیکشخ .  یاهگر  رد  شخبمارآ  یوراد  هناخدور  کی  اب  هتبلا  دص  و 

کانتشحو نایاپ  کی   ” هتفگ هک  یسک  نآ  ردپ  روگ  الصا  تسا .  مراظتنا  رد  کانتشحو  ینایاپ  رگید  راب  هک  منکیم 
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بوخ نوچ  مهدیم . حیجرت  نایاپ  نآ  هب  راب  رازه  ار  نایاپیب  ِتشحو  نامه  نم  تسا “.  نایاپیب  ِتشحو  کی  زا  رتهب 

“ یاهنایاپ  ” زا هتشابنا  مایگدنز  مامت  تشاد و  دهاوخن  دوجو  کانتشحو  ِنایاپ “  ” کی زگره  نم  یارب  هک  منادیم 

 . تسا هدوب  رامشیب  ِکانتشحو 

مه نم  نینزان .  ییاههچب  اب  یراد  بوخ  یلیخ  ِنز  هی  نالا  وت  هتشذگ .  لاس  تسیب  ناج  هطقن  هس  نیبب  دیوگیم : 

 . مراد ور  مدوخ  یهداوناخ  روطنیمه . 

منوتن نم  هک  هراد  نیا  هب  یطبر  هچ  نیا  یلو  دوبن ! مدای  الصا  میراد .  هداوناخ  ود  ره  هرآ  هداوناخ ،  منزیم :  یدنخزوپ 

دنگ زا  ایند  مدزدب ؟ تزا  ور  تِایگداوناخ  مرگ  نوناک  هک  متساوخیم ،  یچ  وت  زا  نم  هگم  منیبب .  ور  وت  هقیقد  دنچ  طقف 

یتح نم  هک  ناشمرگ  یاهتسه  دحاو  زا  جراخ  هتبلا  یطباور  اب  بوخ  یاهدرم  نز و  زا  و  هرپ .  بوخ  یاههداوناخ  نیا 

ره یسک  ره  ینیبیم  ینک ،  هاگن  هک  بوخ  زادنب ،  یهاگن  هی  ترب  رود و  هب  هروخیم .  مه  هب  مالاح  مه  شروصت  زا 

هنیا یارب  امتح  بوخ  هنک .  سح  ینادجو  باذع  نیرتکچوک  یتح  هک  نوا  نودب  هدیم  ماجنا  داوخیم  شالد  هک  یطلغ 

نوکت بآ  زا  بآ  مه  نوشیگداوناخ  مرگ  نوناک  رد  هک  ینودیم  نم  زا  رتهب  تدوخ  هیعیبط .  یلیخ  یچ  همه  هک 

 . مایعیبط ریغ  هک  مانم  نیا  هن ،  منکیم ؟ هابتشا  هروخیمن . 

هدش کیرحت  نانچمه  نم  دنشکیم .  کرس  ماقاتا  هب  رد  یال  زا  رگید  یاهقاتا  نارامیب  دوریم .  الاب  مایادص  مکمک 

یراک یارب  وت ،  یادص  ندینش  یتح  ای  وت  ندید  هظحل  کی  یارب  اهنت  هک  ماقمحا  روعشیب و  ِنم  طقف  مهدیم :  همادا 

اب مشکب ،  ینودرگرس  اهلاس  اههام و  اههتفه و  دیاب  هرادن ،  دوجو  نوا  رد  یقالخاریغ  لمع  یکاپان و  یاهرذ  هک 

یمدق منک و  یضار  ور  مدوخ  منوتب  هرخالاب  دیاش  ات  مفابب  مه  هب  ور  نامز  نیمز و  مرب ،  راجنلک  مانادجو  اب  مدوخ و 

؟ متساوخیم یچ  وت  زا  نم  هگم  یتنعل  هخآ  مرادرب . 

مه رگا  میتفریم ؟ نوریب  مه  اب  ای  میتشاد ؟ یاهطبار  مه  اب  ام  هگم  هدوبن .  یچ  چیه  ام  نیب  الصا  نیبب ،  دیوگیم : 

هتشذگ و هگید  همه  انیا  میدش .  گرزب  الاح  میدوب .  هچب  ود  ره  ام  هدوب .  یگهچب  نارود  هب  طوبرم  هدوب  یزیچ  اضرف 

 . رود نوِشتخیر  دیاب 

یاهطبار عون  هچ  هب  هک  ممهفیم  ینشور  هب  منکیم .  کرد  بوخ ،  یلیخ  بوخ ،  ار  هطبار “ نتشادن   ” زا شروظنم 

نیا ندیشک  شیپ  یلو  ماهداد ،  وا  هب  ار  قح  هشیمه  دوخ  ِدوجو  قامعا  رد  نم  دروم ،  نیا  رد  هک  نیا  اب  دنکیم و  هراشا 

 ، دش لئاق  یزرم  نونج  یارب  ناوتب  رگا  هتبلا  مه ،  نونج  یاهزرم  زا  یتح  ارم  هشیمه  نآ  یروآدای  ای  عوضوم و 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 . دربیم رتارف 

نارود ءزج  مه  ور  تایگهلاس  هس  وتسیب  امتح  وت  میدوب .  هلاس  هسوتسیب  ود  ره  ام  ششوتصش  لاس  میوگیم : 

؟ یدش گرزب  یک  زا  وگب  لقاال  سپ  یرآیم .  باسح  هب  تِایکدوک 

راگنا دنکیم .  توکس  یاهظحل  یارب  یشومارف .  هظفاح و  ِزیتس  دوشیم .  زاغآ  یعقاو  دربن  رگید  هک  تساجنیا 

 . دوشیم هدامآ  رتنیگمهس  یاهلمح  یارب  هک  ممهفیمن  نم  یلو  دوشیم  زاغآ  ینیشنبقع 

هب ات  رس  هک  تسوا  نونکا  و  نایسن . “ ربارب  رد  تسا  هظفاح  زیتس  تردق ،  اب  ناسنا  زیتس   : ” دیوگیم اردنوک “ نالیم  ”

تسا و نایسن  اب  ییاهن  یزوریپ  هک  مدیمهفیم  دیاب  شیپاشیپ  سپ  یناوتان .  زجع و  همه ،  نم  تسا و  تردق  اپ ، 

 . تسا یدوبان  هب  موکحم  هظفاح  و  یشومارف ، 

 . تشادن ینوخمه  مه  اب  دوب ،  ضقانتم  تراتفر  اب  تِاساسحا  هشیمه  وت  دیوگیم :  یدنت  هب 

؟ تشاد ینوخمه  یلیخ  تراتفر  اب  یچ ،  وت  ِساسحا  اما  مسرپیم :  هیانک  هب  تنوشخ و  اب 

زا شیب  هک  ییاهزیچ  منزیم .  دایرف  دنلب  یادص  اب  متشادن ،  ار  شانتفگ  دصق  زگره  هک  ار  ییاهزیچ  اجنیا  رد  و 

تبحص یسک  اب  اهنآ  یهرابرد  زگره  دروخیم و  ار  مدوجو  نوریب  نورد و  زا  هروخ  نوچ  مه  تسا  لاس  تسیب 

 . ماهدز سپ  دوخ  نهذ  زا  ار  اهنآ  فلتخم  قرط  هب  هشیمه  و  ماهدرکن ، 

مامت رد  ناشتایئزج  نیرتکچوک  زا  یتح  اهنآ ،  یهمه  زا  نم  هک  دنک  رواب  دناوتیمن  یتح  مود “ یوا   ” هک ییاهزیچ 

نم هک  دوشیم  جراخ  شایولگ  زا  ییادص  طقف  تسا .  هدش  تام “  ” رگید دسریم  رظن  هب  ماهدوب .  ربخ  اب  اهلاس  نیا 

دشاب هدش  سبح  هنیس  رد  ینالوط  یتدم  هک  یسفن  یادص  طقف  ای  هاتوک  ِهآ “  ” کی هیبش  یزیچ  مباییمن .  رد  ار  نآ  موهفم 

 . دوش دازآ  راشف  اب  هدارایب و  ناهگان  دعب  و 

درادن و جنرطش  یزاب  هب  یتهابش  چیه  نم  رظن  زا  رگید ،  یرایسب  رظن  فالخری  یگدنز  اما  دوب .  هدش  تام “  ” وا

لباقتم یهلمح  هب  تسد  تراهم  اب  دناوتیم  یتح  هکلب  دهد  همادا  یزاب  هب  نانچ  مه  دناوتیم  اهنت  هن  هدش ،  تام “  ” ِیوا

 . دنزب مه 

ارچ یدوبن ؟ ریگیپ  تقو  چیه  یدوب .  وت  یلصا  رصقم  یدوب .  گنس  زا  وت  دوریم :  الاب  مه  وا  یادص  ناهگان  سپ 

؟ یدرک جاودزا  یتفر و 

داب هک  یلاح  رد  ماهتفرگ و  نوریب  ماقاتا  یهرجنپ  زا  ار  مرس  طقف  ممهفیمن .  چیه  مونشیمن ،  چیه  نم  رگید  الاح 
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وس ره  هب  لماک  ملاس و  یاهناسنا  زا  رپ  یاهنابایخ  زارف  رب  رهش و  یرتسکاخ  ِنامسآ  رد  ار  مایاهکشا  یزییاپ 

زگره رگید  هک  مروخیم  مسق  میوگیم و  دوردب  ار  مود “ یوا   ” هشیمه یارب  مشکیم .  دایرف  ار  یتالمج  دنکارپیم ، 

 . مهدن ماجنا  شاندینش  ای  شاندید  یارب  یشالت 

نایم رد  هک  یکرد  ِلباق  دیاش  یهلمج  نیرخآ  دنامیم .  هک  تسا  دایرف  طقف  دنوشیم و  موهفمان  کدناکنا  ماتالمج 

تسا نیا  دوشیم  جراخ  ماناهد  زا  ددنبب ،  مایور  هب  هشیمه  یارب  ار  شاهرجنپ  مود “ یوا   ” هک نآ  زا  لبق  مایاهدایرف و 

 . یتشاذگ مالد  هب  رمع  هی  یارب  ور  مراد “ تتسود  “ یهلمج ِندینش  راب  کی  طقف  ترسح  هک  وت  هب  تنعل  : 

 . دننادرگیمرب ماتخت  هب  دننکیم و  رود  هرجنپ  زا  ارم  هک  ناشهدامآ  هشیمه  یاهگنرس  اب  اهراتسرپ  موجه  مه  زاب 

کانتوخر یهودنا  دوشیم و  رتنیگنس  نیگنس و  مانامشچ  دریگیم .  مارآ  زغم  دوشیم .  خرک  ماندب  قیرزت ،  مه  زاب 

دریگیم ارف  ار  مدوجو  رسارس  مود “ یوا   ” ِنیگمغ ابیز و  ِنامشچ  زا  یزییاپ  یریوصت  اب  هارمه  کانهودنا  یتوخر  ای 

 . . . مدرگیم زاب  هنهک  یریواصت  اب  یمیدق  یسوباک  هب  موریم و  شوه  زا  کدناکدنا  بسچلد  یتوکس  رد  و 

ینابایخ ناتخرد .  دولآمهو  یهیاس  رد  هتفر  ورف  دنت ،  یبیش  اب  ضرع  مک  متسه  ینابایخ  رد  نم  تسا و  زییاپ  مه  زاب 

 . دنتسه هک  منادیم  طقف  ناشمنیبیمن .  نم  هک  دناهدیشک  فص  ییاههناخ  کیراب  ِنابایخ  یوس  ود  رد  بیرغ .  انشآان و 

یاهفیدر اهنت  تسین .  ییوراب  تسین ،  یراوید  اهطایح  نیب  دناهایگ .  لگ و  زا  رپ  هک  منیبیم  زبس  ییاهطایح  طقف  نم 

 . دننکیم صخشم  یرگید  زا  ار  طایح  ره  اهداشمش  مظنم 

هب مایاهسفن  متسین و  ناوج  رگید  موریم .  الاب  نآ  دنت  بیش  زا  نم  ییادتبا .  هن  راگنا و  دراد  ییاهتنا  هن  نابایخ 

 . مرادن نتفر  رتولج  ناوت  ناکما و  رگید  هک  مسریم  ییاج  هب  ات  موریم  رتالاب  الاب و  مه  زاب  یلو  دنتفایم .  هرامش 

و تخرد .  تسه و  تخرد  طایح ،  تسا و  طایح  دنکیم  راک  مشچ  ات  منکیم .  هاگن  فارطا  هب  متسیایم و  اجنامه 

یهیاس رد  دنیآیم .  مشچ  هب  رانک  هشوگ و  رد  اجنآ  اجنیا و  هتسد ،  هتسد  هورگ و  هورگ  هک  رامشیب  یناکدوک 

رد مکمک  نیرخآ  یاههلپ  و  وّکس .  وّکس  تسا ،  هلپهلپ  نابایخ  هک  منیبیم  منکیم .  هاگن  تسد  نییاپ  هب  نابایخ  نیشنلد 

 . تسین یزیچ  راگنا  راخب  ربا و  هم و  زج  نییاپ  نآ  دناهتفر .  ورف  دیفس  ظیلغ و  یاهم 

مشچ هب  یلاسگرزب  مدآ  نابایخ  رساترس  رد  هک  نآ  بیجع  دنرادن .  نم  هب  یهجوت  هک  منکیم  هاگن  مافارطا  ِناکدوک  هب 

هب رتلاس .  نس و  مک  دنرتکچوک و  دنرتکاپ ،  هچره  و  موصعم .  کاپ و  همه  لاسدرخ .  دناکچوک و  همه  دیآیمن . 

یرانک رد  راگنا  مه  وا  هک  اتفگش  هدشن و  هتسب  یمحر  رد  شاهفطن  زونه  هک  دشاب  یادزون  ناشنیرتکاپ  مانامگ 
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 . هتسشن

 . دوخ ِشغیب  ِینامداش  رد  قرغ  روش .  قوش و  هرسکی  دنایزاب .  لوغشم  رسپ ،  رتخد و  ناکدوک ،  یطایح  رد 

 . دوشیم یراج  نابایخ  رد  دنکیم و  تشن  نوریب  هب  توارط  یداش و  طایح  زا  دننکیم .  یزاب  طقف  هدوسآ  لابغراف و 

هن و  تسین ، ناشیزاب  رد  تکرش  یارب  یتصرف  نم  یارب  هک  سوسفا  اما  یگهزات .  توارط و  زا  تسا  رپ  اهیوج 

یاهلپ هب  منزیم  تفج  ورین  مامت  اب  درد .  تسا و  ترسح  مدوجو  مامت  ندرک .  اشامت  ندنام و  یارب  یتصرف  یتح 

 . رَپ وزرآ  کی  میوگیم :  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  دوشیم  یلاخ  مانهذ  زا  یاهشوگ  نامزمه  رتنییاپ و 

ِیپ زا  یشِرَپ  تفر .  رخآ  هب  ات  دیاب  تفر .  دیاب  رگید  دوشیم .  مامت  زیچ  همه  هک  راگنا  تسا  لوا  شِرَپ  نیمه  اب  و 

یارب یناما  موریم .  رتنییاپ  نییاپ و  موشیم .  ریزارس  دنت ،  یلوزن  رتورف .  یاهلپ  هب  هلپ  نیا  زا  تفج  یشِرَپ . 

ره اب  و  ظیلغ .  یلایس  دیفس و  یمجح  یوس  هب  نابایخ ،  رعق  هب  منکیم  طوقس  شیوخ  یاهاپ  اب  تسین .  ندید  ندنام و 

 . رَپ رگید  ییایور  میوگیم :  نایرگ  شِرَپ 

دنک روبع  ام  ِناگهدید  لباقم  زا  لومعم  ِدح  زا  شیب  یتعرس  اب  هک  یملیف  دننام  منیبیم .  موهفمان  ییاهزیچ  وّکس  ره  رد 

هن دنکیم و  روبع  ماتوهبم  تام و  ِناگهدید  یولج  زا  طقف  دنامیمن ،  هن ،  دنامیم .  مانهذ  رد  ییاهریوصت  کت  اهنت  . 

هب ملیف  یرادنپ  دنکیم .  کاپ  ماهظفاح  زا  مه  ار  یریوصت  نامزمه  هکلب  دراذگیمن  یاج  رب  مزغم  رد  یشقن  اهنت 

ورف اهنت  نم  هک  یلاح  رد  ددرگیم ،  زاب  بقع  هب  نتفر ،  شیپ  یاج  هب  تسا و  هدمآرد  شیامن  هب  سوکعم  تروص 

 . موریم

 ، مه ِتسد  رد  تسد  راگنا .  دنراد  هطبار “  ” مه اب  هک  منیبیم  یرسپ  رتخد و  تسا .  مدنچ  یوکس  منادیمن  هک  ییاج  رد 

و کاپ ،  هداس و  دنتسین .  شیب  یناکدوک  مه  اهنآ  دنیوگیم .  لد  ِزار  اوجن  هب  مه  شوگ  رد  اهداشمش  یهیشاح  رد 

رتیلاخ و مانهذ  مَد  ره  موریم و  رتنییاپ  درد  ترسح و  اپارس  نم  ناشراتفر .  ساسحا و  ِنایم  یضقانت  چیهیب 

 . دوشیم رتیهت 

راگنا دنوشیم  بآ  مانهذ  رد  مایاهایور  مامت  مایاهوزرآ ،  مامت  مرادن .  هم  ات  ینادنچ  یهلصاف  منکیم .  هاگن  نییاپ  هب 

 ، یهآ نودب  یتح  هن  یهآ ،  اب  نم  و  دنزیم ،  هقلح  ددرگیم ،  عمج  مانامشچ  نینوخ  یاههساک  رد  رسکی  بآ  همه  و 

ایور و زا  سیخ  مایاپ  ِریز  ِکاخ  مرابیم .  ورف  اهمشچ  یهچیرد  زا  ار  مایاهدیما  اهایور ،  اهوزرآ ،  میرگیم .  راز 

دعب لاس  نارازه  دعب ،  اهلاس  مدوب ،  هتشاک  یاهناد  رگا  دیاش  مرذگیم .  مراذگیم و  کاخرب  اپ  نم  تسوزرآ و 
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نانچ مه  نم  و  تسا .  رید  زیچ  همه  یارب  تسا و  هتفر  تسد  زا  تصرف  رگید  هک  سوسفا  یلو  دزیم .  یاهناوج 

وزرآ ره  زا  یلاخ  زیچره ،  زا  یهت  ات  موریم  مزاس .  مگ  دود  ربا و  هم و  رد  ار  دوخ  ات  لیلدیب ،  یباتش  اب  موریم 

هب ار  مدرد  اپارس  ار ،  ماترسح  اپارس  دوجو  مراپس .  یشومارف  هب  ار  زیچهمه  مور و  ورف  ظیلغ  هم  رد  ییایور ،  و 

زگره نیا  زا  سپ  ات  مرواین .  دای  هب  ار  زیچ  چیه  رگید  ات  دیفس  مجح  هب  چیه ،  هب  میاسیم  نت  مراپسیم و  هم  ِیلاخ 

 . . . مربب رطاخ  زا  هشیمه  یارب  ار  ماهدش  رَپرَپ  ِدوجو  ات  رَپ .  مه  یرگید  میوگن : 

الصا مایاهنابنادنز .  ای  دنشاب  اهرایهب  دیاب  نابرهمان .  ییاهادص  مونشیم .  ییاهادص  دیعب  یاهلصاف  زا  رود ،  زا 

مدوخ زا  دننکیم .  هلگ  اهرایهب  منادیمن .  ار  نیا  زا  دعب  مدوب .  یرازآیب  یهناوید  نیا  زا  شیپ  نم  دنکیم .  یقرف  هچ 

 . دنرازیب نم  زا  همه  ردقنیا  ارچ  مسرپیم 

 : دنکیم تیاکش  هک  مونشیم  ار  یاهتسخ  رایهب  یادص  یلو  ندمآ .  شوه  هب  ای  مانتفر  شوه  زا  لاح  رد  منادیمن 

شاکشا میدرک .  ضوع  ور  شِاتخت  یاههفالم  راب  راچ  هس  یزور  زور ،  هدزنوپ  نیا  وت  هشگرم .  هچ  تسین  مولعم 

 . . . یتنعل دآیمن  دنب  راگنا 

کی طقف  نم  رگا  هک  مشیدنایم  نیا  هب  طقف  ماندمآ ،  شوه  هب  ای  ندش  شوهیب  ِلاح  رد  یخزرب  یاهطقن  رد  هک  نانچ  مه 

ِراِکلحم ِناتسرامیب  هب  رترید  ای  رتدوز  یتاعاس  یتح  ای  رتدوز  زور  کی  رگا  مدوب ،  هتفر  مرشان  رتفد  هب  رتدز  زور 

هب زیچ ،  همه  زیچ ،  همه  نالا  ایآ  بیترت  نیدب  دوبن ،  یاهقیقد  هس  مود “ یوا   ” ِراکِلحم ِنفلت  رگا  مدیسریم .  مود “ یوا  ”

؟ دوبن رگید  یاهنوگ 

نویلیم داتشه  هب  کیدزن  دیاش  دننکیم .  یگدنز  یکاخ  یهرک  نیا  یور  رب  ناسنا  درایلیم  تشه  هب  کیدزن  دنیوگیم 

نم همه ،  نیا  نایم  زا  دننک .  یگدنز  نم  رهش  رد  ناشرفن  نویلیم  هدزناش  نم و  روشک  رد  درایلیم  تشه  نیا  زا  رفن 

شرانک ات  رتشیب .  هن  هقیقد و  دنچ  یارب  طقف  مه  نآ  ار .  رگید  ِسک  چیه  هن  متساوخیم و  ار  مود “ یوا   ” طقف اما 

و متفرگیم .  ماهدزخی  ناتسد  رد  ار  شامرگ  تسد  متفاییم ،  یتأرج  تبقاع  لاس ،  همه  نیا  زا  سپ  رگا  متسشنیم و 

شوغآ اهنت  درک ،  دامتعا  نآ  هب  ناوتب  هک  دشاب  یشوغآ  الصا  رگا  هک  ارچ  متسیرگیم .  هقیقد  دنچ  یارب  طقف  مه  زاب 

یهرخسم یاه  “ یزاب  ” رد تکرش  منادیمن و  ار  یزاب “  ” دعاوق نم  هک  سوسفا  یلو  رگید .  سک  چیه  هن  تسوا و 

 . دنکیمن نم  هب  یکمک  چیه  تساجنیا ،  ینامرد  یهسورپ  زا  یشخب  هک  مه  نرب “ کیرا   ” لاثما

* * *
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

وت هب  مه  نالا  ات  متفرگ و  هدینشن  نم  تفگ و  ادتبا  نامه  مود “ یوا   ” هک مهم  دیاش  ِزیچ  کی  مزیزع  رواشم  یتسار 

دوب شردپ  دوب ،  وا  رامیت  لوغشم  نم ،  ندیسر  یهظحل  رد  دزیم و  فرح  وا  زا  هک  یرامیب  نآ  هک  دوب  نیا  ماهتفگن 

؟ تسین رادهدنخ  یتسار  دوب .  هدش  جراخ  لمع  قاتا  زا  هزات  راوشد ،  یحارج  کی  زا  سپ  هک 

زییاپ ٨٨

٢ یئارحص - سابع  یاقآ  یاهناتساد  هب  یهاگن 
رویرهش ١٣٨٩ یّزعم -  لیعامسا 

دنا و هداد  رارق  دوخ  تبحم  دروم  ارم  لیم  یئ  اب  هدناوخ و  یئارحص  یاهناتساد  هب  ارم  هاگن  هک  یناتسود  زا  ساپس  اب 

مزال یلو  مزادرپ ، یم  ناشیا  رگید  باتک ِ  هب  ما ، هداد  ار  ناشخساپ  عقوم  هب  نم  هتشاد و  زاربا  ار  یرظن  هک  ینینزان 

 . مهدب حیضوت  مدش  رکذتم  زین  تسود  نآ  هب  هک  ار  عوضوم  نیا  بلطم  لصا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  هک  مناد  یم 

دقتنم نلوصا  نم  هک  میوگب  تسا  رتهب  ای  مرادن  ار  یئارحص  سابع  یاقآ  یاهناتساد  دقن  دصق  راتشون  نیا  رد  نم 

متسین زین  شیا  هفرح  ریغ  اتح  نم  هک  تسا  یا  هفرح  دقتنم  کی  راک  هتسناد  حیحص و  یملع و  دقن  کی  هک  ارچ  متسین ،

.

حیضوت راک  نیا  هب  ار  ما  هقالع  تاعالطا و  دح  ما ، هدش  انشآ  هدنسیون  نیا  اب  هنوگچ  هک  مداد  حیضوت  لوا  تمسق  رد 

 . منک یم  یراد  دوخ  رارکت  زا  هجیتن  رد  مداد ،

 “ باتک زا  ینعی  ناشیا  لوا  باتک  زا  نم  دنراد و  هاتوک  ناتساد  هعومجم  باتک ِ  نیدنچ  ناشیا  هک  متفگ  یلبق  هتشون  رد 

 . مدرک حرطم  ار  شناتساد  دنچ  طقف  وب “ بش  هخاش  کی 

 . منز یم  قرو  ار  چوک “  هصق  باتک “ : ینعی  ناشیا  مود  باتک  کنیا 
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: یاهناتساد تسا ، هاتوک  ناتساد  هدزاود  هعومجم  زین  باتک  نیا 

نیمهب ینامر  لوا  تمسق  نیلوراک “  اب  ماش  یماظن –  ریغ  چوک –  هصق  سوبوتا –  هاگتسیا  رد  دایتعا –  هللا –  حتف  اقآ 

هدیباوخ  – رخآ یاههام  اهنزوگ –  بش  دوبن –  انب  لوا  همان –  کی  زا  یئاه  زارف  تسا – “  هدش  رشتنم  نریخا  هک  مان 

یگداس نیمهب  توهرب –  رد  یا 

: دوش یم  زاغآ  یهاتوک  ابیز و  همدقم ی  نینچ  اب  باتک  نیا 

… قشع هصق ی  و  خیرات ، هصق ی  تسا ، ناسنا  هصق ی  چوک ، هصق  “ 

. تسا ندوشگ  لاب  نتشاذگ ، اج  ار  ناتسمز  راهب ، دیما  هب 

. تسا رگید  یتیاکح  زیئاپ  ناماد  هب  ندیچوک  ندرک و  اهر  ار  راهب  اما 

دیوگ و یم  رود  اه ی  هرطاخ  اه و  دای  زا  مه  … توافتم یاه  نزور  زا  تسا  اهبیشن  زارف و  نیا  هب  یهاگن  رتفد  نیا 

…“ یگدنز زا  دنتسه  یگنراگنر  یاه  هصق  نمامت  و  چوک … یاه  دروآ  تسد  زا  مه 

دنک یم  یرگ  میسرت  شیاه  هژاو  اب  یعیبط  نیشنلد و  نانچ  درب و  یم  دوخ  اب  ار  هدنناوخ  شیاهفیصوت ، رد  یئارحص 

نیرتابیز زا  یکی  نیا  دینک ، هظحالم  دوش . یم  ساسحا  تسوپ  گر و  اب  هک 

بابح بابح  اهنایایخ  تلافسآ  تلافسا  ریق  هک  تسا  غاد  نانچ  زور  رد  دیشروخ  ایوگ  تسا . یجرش  امرگ و  یاهفیصوت 

. تسا سوملم  اریگ و  یتسار  هب  اهلیبوموتا  کیتسال  ریز  رد  اهنآ  ندیکرت  لوات و  هب  نآ  هیبشت  دیآ و  یم  شوج  هب 

ار ناشیروراب  هوحن  ار و  لخن  ناتخرد  دوب  سنج  ود  ای  هیاپ  ود  دش  یمن  رتهب  نیا  زا  نم  رظنب 

: داد حیضوت 

. تشادن ینایاپ  زور  تخادگ و  یم  گرزب  یرونت  نوچمه  ار  رهش  هام ، دادرم  زوس  تقاط  ترارح  ”…

دیسر و یم  شوگ  هب  وس  ره  زا  تخادنا ، یم  تسوپ  اه  لیبموتا  خرچ  ریز  هک  اهنابایخ  هدز  لوات  تلافسآ  درد  دایرف 

. دش یم  هدید  جاوم  نازرل و  هتفرگ ، رُگ  نیمز  فَت  یارو  زا  زیچ  همه 

هدرک ناهنپ  رون  مرحم  ان  دید  زا  ار  زاورپ  رظتنم  یاه  هدرَگ  اهگرب ، رتچ  هربنچ  دوب و  هتشابنا  ار  اضف  رَن ، لخن  یوب 
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. دوب

زا درک “… یم  غیرد  هدام  یاهلخن  زا  ار  لاصو  میسن  درشف و  یم  ار  رهش  موقلح  جمس ، یکتخب  دننامه  یجرش ،

اهنزوگ بش  ناتساد 

یم هداد  شیامن  بش  نآ  رد  هک  یملیف  مان  و  تسا ، هدش  هتشون  نادابآ  سکر  امنیس  یزوس  شتآ  دایب  هک  ناتساد  نیمه  رد 

هکت کانلوه ، بش  نآ  یارجام  فیصوت  نمض  دوب “  هام  دادرمرد  منک  یم  رکف  تسا ، “ هدش  هتشاذگ  نآ  رب  زین  دش 

. دنک یم  انشآ  هاتوک  ناتساد  کی  یندنام  دایب  هنومن  اب  ار  هدنناوخ  دنایامن و  یم  ار  ام  تایبدا  زا  یئابیز  یاه 

فرب هدشن . حالصا  و  یمدنگ ، وج  کنت ، دوب ، هدنام  یاج  رب  یوحم  راگدای  تشپ ، رپ  یکشم  یاهوم  همه  نآ  زا  ”…

شیادص گنهآ  تشاد . ار  قباس  قرب  ناکامک  شنامشچ  دوب . هتسشن  شیاه  هقیقش  لیبسرب و  رتشیب  سر ، دوز  یریپ 

یم بوذجم  ار  هدنونش  هتشذگ  نوچمه  و  دوب ، هدشن  یراع  عقوم  هب  اجب و  تاملک  زا  شنایب  دوب . اریگ  هدرمش و  نانچمه 

ناشن ار  شدوخ  تردن  هب  شناج  رد  هدش  ریگاج  هودنا  یالبال  زا  دنچره  دوب  هدرک  ظفح  ار  شدوخ  صاخ  زنط  درک .

. “ داد یم 

اهنزوگ بش  ناتساد  زا 

نامروشک یلو  ایند  هن  رگا  خیرات ِ  چوک  نیرتگرزب  یدوخ ،!! بناجا  یزادنا  تسد  و  نامروشک ، یزور  هیس  لابند  هب 

. اه ولگ  رظتنم  یاهبانط  هقلح  زا  یئاهر  یارب  یچوک  دش . زاغآ 

هک چوک  هصق  مان  اب  هدیزگرب و  ار  اهنآ  زا  یکی  طقف  یئارحص  یاقآ  دراد . فلتخم  ناتساد  کیو  رازهزا  شیب  چوک  نیا 

 . دنک یم  وگ  زاب  ار ، یدازآ  هب  قشع  راب ، نیا  و  دروآ ، یم  نامدای  هب  ار  قشع  هصق  ناتساد 

هدرک حابشا  زا  رپ  ار  هاگدورف  ینیگنس  فرب  دوب . درس  هدنهد  رازآ  اوه  میدرک . یم  ضوع  امیپاوه  تسراخب “  رد “ “ 

. دناکچ یم  تروص  تسوپ  رد  هنامحریب  ار  فربزیر  یاه  همچاس  داب  قالش  دوب .

. تشادن راک  اج  همه  رب  طلست  یکیرات  اب  تسد  رود  لانیمرت  یاهغارچ  کوت  کت  لاح  یب  درز و  رون 

زا دندوب ، هتفر  ورف  ناشیاهسابل  رد  ندرگ  ات  هک  ینامور  یتسینومک  میژر  تسد  هب  حالس  نیرومام  دوب . حبص  راهچ 
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. دندیئاپ یم  ار  نارفاسم  کت  کت  دوخ  هراوق ی  یب  کرچ و  یاهتسوپ  هالک  ریز 

ار یتعاس  هس  میدرک . عمج  دوب  هداتفا  اهنآ  یور  رایتخا  یب  هک  ار  نامیاههاگن  میدش ، ریزارس  هک  امیپاوه  یاه  هلپ  زا 

. میدمآ یم  کوکناب “  زا “  میرذگب . تروپساپ  لورتنک  دس  زا  نددجم  ندش ، راوس  یارب  میشاب و  هدنشک  راظتنا  رد  دیاب 

. میدیسوپ یم  میتشاد  اجنآ  رد 

و ار .  دنلیات  زج  میدوب  هدرک  رکف  ار  رگید  یاج  ره  میدوب . هتفر  دنلیات “  هب “  اجنآ  زا  و  ناتسکاپ “  هب  ساپ “  نودب “ 

چوک هصق  ناتساد  زا  نوریب “ . میدز  یم  میتشاد  الاح 

زا نمامت  دیناوخب ، نددجم  نمتح و  دیا  هدناوخ  رابکی  رگا  اتح  ای  دیا و  هدناوخن  دیا  هدناوحن  ار  یئارحص  یاهناتساد  رگا 

… دننیشن یم  لد  رب  هک  دنتسه  یئاه  هدمآرب  لد 

همه نیا  هک  دهد  یم  رادشه  رادشوه  دنک و  یم  ذوفن  هدنناوخ  زغم  یاه  هیال  همه ی  هب  شیاه  هژاو  اب  هاگ  یئارحص 

 . دیشابن هتفخ 

یرمتسم باسح  هب  میدش و  یم  عمج  کوکناب “  رهش “  نیئاپ  رد  امام “  ناروتسر “  رد  زور  ره  ناکامک  و  “ ….

. درو ایب  ماود  حبص  ادرف  ات  یتسیاب  هاگ  هک  میدروخ  یم  یا  هناحبص  هام  رخآریچان 

هدنخ اب  ار  تبحم  دش ، یم  رتگنت  ام  ندید  یارب  هک  شا  یمدنگ  نامشچ  هدنام  یقاب  هنامیقاب  زرد  زا  میدش  یم  دراو  یتقو 

شپط اب  هک  یئاهبلق  زونه  میتفایرد  امام “  اب “  درک . یم  نامزیربل  قوش  زا  داتسرف و  یم  ناملابقتسا  هب  یا  هناردام 

نلماک اهتلاذر  موجه  رد  ناسنا  زونه  هک  دهد  یم  دیون  و  دوش ، یم  تفای  دننک  یراج  اهگر  رد  ار  تیمیمص  نوخ  دوخ ،

چوک هصق  زا  تسا “ . هدشن  اهنت 

یم ناشن  ار  یبلقت  یاهتروپساپ  اب  ترفاسم  میظع  یاه  هرهلد  زا  یا  هکت  راذگ  ریثات  نانچ  یئارحص  ناتساد  نیا  رد 

دسرب و امیپاوه  هب  ندش  راوس  نامز  ات  دنرظتنم  شرفسمه  تسود  اب  هاگدورف  نلاس  رد  تسا . هدنهد  ناکت  هک  دهد 

ار نامز  دنناد  یمن  دنبات و  یب  هجیتن  رد  ناشتخیر ، رس و  هن  ناشیاهتروپساپ و  هن  درادن  تلاصا  ناشزیچ  همه  نوچ 

تاصخشم اب  لرتنک  دس  زا  روبع  فص  رد  دنریگ . یم  رارق  ندش  راوس  فص  رد  هرخالاب  ات  دننک ، یرپس  هنوگچ 

… : یعقاو ریغ 
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مبلق نابرض  تفر ، رومام  فرطب  یتقو  دوب . رتولج  یدهم  میدوب . فص  رد  رفن  جنپ  راهچ  هلصاف  هب  یدهم  نم و  ”…

…. دنوشب هجوتم  نارفاسم  مدیسرت  یم  دیچیپ . مرس  رد  لبط  یادص  نوچمه 

راهم ناوت  یم  ار  هاگن  تلاح  اتح  ار و  نابز  تسادص . ورس  رپ  یلاجنج و  هچ  …. تسا ندرک  اوسر  شراک  هشیمه 

یم زورب  ار  سرت  مه  تسا ، هبنج  مک  رایسب  هاگ  اعدا ، همه ی  اب  دور و  یم  ار  شدوخ  هار  …. زگره ار  بلق  یلو  درک ،

….“ تسا مرحم  ان  … ار قشع  مه  دهد ،

تبون رفن  دنچ  هلصاف  هب  درذگ و  یم  عنام  زا  تحار  یلیخ  راظتنا  فالخ  رب  ریدقت و  رهب  شهارمه  تسود  هک  هاگنآ  و 

 : دسر یم  وا  هب 

، متسشن مشفک  دنب  نتسب  هناهب ی  هب  دوب . بوشآ  زا  یئایند  منورد  مروخب . ناکت  متسناوت  یمن  ”….

تسد هب  ار  مکاس  متساخرب ، نروف  دوبن . حالص  ندرک  اپ  نآ  اپ و  نیا  منامب . لاح  نیمه  رد  ار  ینامز  دش  یم  شاک 

ار متروپساپ  درک و  هاگن  یحطس  ار  طیلب  متشاذگ . زیم  یور  رومام  یولج  ار  مطیلب  ساپ و  مدش . کقاتا  دراو  متفرگ و 

تفر یم  نآ  میب  متشاد ، هک  یساپ  هب  هجوت  اب  … دیبوک یم  متروصب  ار  شهاگن  دز  یم  هک  یگرب  ره  اب  تفرگ . تسد  هب 

متسناوت یم  هچ  داتفا  یم  بآ  یور  هک  یا  هتپ  اب  تروصنیا  رد  دنزب ، فرح  نم  اب  مروشک ! یاهنابز  زا  یکی  اب  هک 

؟  منکب

هریخ متروص  هب  نددجم  و  تشاذگ ، شدوخ  یولج  زیم  یور  دادن . نم  هب  ار  نآ  یلو  تسب ، ار  متروپساپ  هاگن  نیرخآ  اب 

یمن مدوب . هداد  تسد  زا  ار  منامشچ  شخرچ  طلست  دواک . یم  ار  منورد  دراد  مدرک  ساسحا  دوب . هدرک  یا  هلیپ  هچ  دش .

. دوب هدز  مهب  ار  منداتسیا  ماکحتسا  منک . راکچ  متسناد 

. نکن غیرد  ار  همادا  میا ، هدمآ  ار  اجنیا  ات  شاب ! تکاس  مدز :  بیهن  مبلق  هب 

. داد دهاوخ  متسد  راک  دوب ، هدش  ور  نآ  زا  یمین  هک  یتلاح  رییغت  اب  دبایب  همادا  رومام  یاههاگن  رگا  هک  متسناد  یم 

مدرک شهاگن  شدوخ  یگریخ  نامه  اب  مدیشک و  ار  منامشچ  راهم  مدرک ، روج  عمج و  ار  مناوت  هدنام 

 : مدیسرپ عطاق  دشابن  نازرل  مدرک  شالت  هک  یئادص  اب  و 

! تسه یلکشم 
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…“ داد متسد  هب  طیلب  هارمه  تشاذگ و  مساپ  یال  ار  ندش  راوس  تراک  نروف 

تبحص یندناوخ و  یدناوخ  یوحنب  اهنآ  زا  مادکره  هک  دنچره  منک  زاب  ار  یئارحص  یاهناتساد  همه  هک  مرادن  دصق 

. تسا یندرک 

زا ندرب  مان  نمض  منایامنب ، ار  وا  نیشنلد  یاه  هژاو  یلاوت  رثن و  ماکحتسا  اه ، هژوس  زا  یئاه  هنومن  مهاوخ  یم  رتشیب 

. نآ یاهناتساد  هعومجم  باتک و  ره 

مدرم و رس  رب  و  دندناشک ، هتساوخ  ان  یگنج  هب  ار  ام  دش  یم  بیقعت  هک  یفادها  عفانم و  تابساحم ِ  وریپ  هک  الاح 

هک الاح  و  …. درواین تیب  لها  رس  رب  البرک  رد  رمش  ار  نآ  مرازهکی  هک  دندروآ ، نآ  روشک  ینادابآ  یلم و  تورث 

یحادم و زیجم و  دیجمت و  قلمت و  روحم  رب  شاک  دوش ، تخادرپ  ام  هدنلاب  تایبدا  هب  نآ  زا  یا  هیثرا  تسا  رارق 

دوب و گنج  زا  هدمآ  رب  هک  دش  یم  انب  یتایبدا  هیاپ  یتسرد  هب  شاک  دوبن . مدرم  ناگدنهد  بیرف  هاگرد  هب  یگزویرد 

… دنایامن یم  ار  نآ  زا  ار  یا  هدینشان  هدیدان و  یایاوز 

هجوت تقد  اب  هنافصنم و  هچنانچ  و  ما ، هتفای  ار  ملآ  هدیا  تسا  هتشون  هیام  نیا  رد  یئارحص  هک  یناتساد  ود  رد  نم  و 

: ما هدید  وا  زا  گنج  گنچ  تایبدا  رناژ  رد  ار  ناتساد  ود  نیمه  طقف  نم  میوگ . یم  هچ  نم  هک  دیوش  یم  هجوتم  دوش 

یرصان درگرس  اضترم و  - ١

رخآ یاههام   – ٢

هک دناسر  یم  نیا  ما و  هدید  زین  فلتخم  یاهنامز  رد  ددعتم و  یاهتیاس  رد  لیلد  رهب  ار  اه  ناتساد  نیا  یود  ره  نم 

. دنشاب یلومعم  یاهناتساد  دیابن 

ار نآ  شیپ  هتفه  هک  وب “  بش  هخاش  کی  رد “  ناشیا  لوا  باتک  رد  دیناوت  یم  ار  یرصان  درگرس  درکرس  اضترم و 

. تسا هدمآ  چوک  هصق  باتک  نیمه  رد  رخآ  یاههام  یلو  دیناوخب . مدوشگ ،

دیاب مرادن . ار  تمعن  نیا  هک  میامیپ ، “  یمن  هر  هک “  تسا  زور  هدجیه  هام و  راهچ  نقیقد  تسا ، رتشیب  هام  راهچ  “ ….

دبا سبح  هب  موکحم  کی  اتح  هک  یئاهطخ  راظتنا . کی  نایاپ  تسا . نایاپ  دیما  هب  هشیمه  ندرمش  مرامشن ، هک  مریگب  دای 

منیشنب هرامش  هب  ار  یگدنز  دیما  نیمادک  اب  نم  فیفخت . ای  وفع  راظتنا  تسین ، راظتنا  زا  یلاخ  زاب  دشک ، یم  راوید  هب 
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“…؟

یب تسا ، هدرک  دزمان  دوخ  هاوخلد  رتخد  اب  یگزات  هب  هکنیا  اب  تسا ، هدش  هتخورفا  رب  نمشد  تراسج  زا  هک  یناوج 

. دهد یم  تسد  زا  گنج  رد  ار  شیاپ  ود  ره  هکنیا  لصحام  و  …. دور یم  هلباقم  هب  دیدرت  لمات و 

 “ یاضر رگید “  الاح  هک  وا  هب  شیپ  زا  شیب  شیابیز  دزمان  درمان  میرم “  دراذگن “  یلکش  رهب  دراد  میمصت  تشگ  زاب 

رد هب  تسا  هدروخ  هرگ  اضر  سفنت  اب  شیاهسفن  هک  وا  رس  زا  ار  جاودزا  رکف  لکش  رهب  دوش و  هتسبلد  تسین  قباس 

: دنک

هدوب ینایاپ  هطقن  گنج  لصاح  یلو  دنک . یگدنز  نم  همین ی  اب  تسا  رضاح  دیدرت  یب  و  دراد ، تسود  ارم  مه  وا  ”…. 

… یگدنز کی  دوشب  ددرگ و  زاغآ  یداع  فراعتم و  تسناوت  یم  هک  هچنآ  رب  تسا 

…“ منک شمامت  مریگب و  هرهب  ما  هدارا  ناوت  همه ی  زا  دیاب 

اتح ندرک  فقوتم  تسا و  نداد  هفوکش  هناتسآ  رد  هک  یگدنز  ندرک  ناشیرپ  رد  ار  گنج  یراذگ  ریثات  فطع  هطقن 

: دنایامن یم  راذگ  رثا  هچ  یئارحص  ار ، یگدنزاس ر،ا  ماگ  نیلوا 

… ار یلیخت  تردق  هچ  نهذ  و  ار … یئاه  یزاب  هچ  یگدنز  و  دراد . یئادص  هچ  هاگ  یزیئاپ ، داب  “ 

یرتهب یناوجون  هچ  دوب  رگا  مدوب . هدرکن  مامت  ار  ناتسبد  زونه  دوب ، دوز  مدش . اهنت  تفر  یتقو  متشاد ، یبوخ  ردپ  هچ 

. متشاد یم 

شیارب میرم  زا  یتقو  درک  رپ  ار  شتروص  یفعش  هچ  و  دیگنج . تالکشم  اب  تردق  رپ  هچ  نم ، یهاربور  یارب  ردام 

شاک درک . ما  هفالک  دش  ریزارس  نابرهم  نینزان و  نامشچ  نآ  زا  ههبج  هب  تمیزع  ماگنهب  هک  یا  هرطق  ود  نآ  متفگ .

، دوبن یا  هداس  راک  مدرپس .… یم  وا  هب  دشاب  نم  لام  دیابن  دناوت و  یمن  هک  یمیرم  ار  میرم  زا  یئادج  ات  دوب  الاح 

… منک عورش  هنوگچ  متسناد  یمن   …. مهدب همادا  متسناوت  یمن  … دشاب تحار  تسناوت  یمن  مه  ردام  یارب 

…“ دوب رت  تخس  ما  یگدنز  یاه  عورش  همه  زا  نیا 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

 . میاشگ یم  ار  وا  زا  یرگید  باتک  رگید  یتصرف  رد 

ینویزیولت تافارتعا 
رویرهش ١٣٨٩ یئابطابط -  دمحا 

اب گرم  تازاجم  هب  ار  ینز  ام  ییاضق  متسیس  هک  راب  ره  دش . یم  هدیچرب  شیپ  اهنرق  دیاب  هک  تسیتازاجم  راسگنس 

زا ندمتمریغ  یداژن  ایند  مدرم  رظن  رد  نامگنهرف ،  ندمت و  اهنرق  دوجو  اب  نایناریا  ام  دنک  یم  موکحم  راسگنس 

ناریا یارب  یدیدش  تلاجخ  هچ  راسگنس  هک  عوضوم  نیا  کرد  زا  تلود  میسر . یم  رظن  هب  نوخ  ءهنشت  یاهربرب 

ناریا تلود  تسا و  روآ  مرش  یصاخ  روط  هب  ینایتشآ  یدمحم  هنیکس  دروم  تسا . هدوب  ناوتان  ًالماک  دروآ  یم  رابب 

. تسا هتخادرپ  نآ  هب  ییا  هدننک  جیگ  یدمآراکان  اب 

تلع هب  ناهگان  دوب ،  هدش  موکحم  نادنز  لاس  چنپ  قالش و  هبرض  هب ٩٩  انز  مرج  هب  هک  نیا  زا  دعب  هنیکس  ًالوا ، 

رد روسناس  هاگتسد  ءهداعلا  قوف  یدمآراک  دوجو  اب  دش . موکحم  راسگنس  اب  گرم  تازاجم  هب  مرج  نامه  باکترا 

 ، نایرج نیا  هب  شنکاو  رد  تفای . راشتنا  یللملا  نیب  دیارج  رد  درک و  زرد  نوریب  هب  هنیکس  هب  طوبرم  رابخا  ناریا ، 

. درک رداص  بلج  مکح  دوب ،) هدرک  عافد  شلکوم  زا  طقف  هک   ) ییافطصم دمحم  یاقآ  هنیکس ،  لیکو  یارب  ناریا  تلود 

ینوناق ریغ  تروص  هب  تسناوت  ییافطصم  یاقآ  یگنرز ،  یاعدا  همهنآ  اب  ناریا  یتینما  یاهورین  یاهشالت  دوجو  اب 

 ، ییافطصم یاقآ  رسمه  ردارب  رسمه و  عوضوم ،  نیا  هب  شنکاو  رد  سپس  دزیرگب . هیکرت  روشک  هب  ناریا  زرم  زا 

هبحاصم مرج  هب  ًارهاظ  زین  وا  نز  ردپ  دندش . نادنز  هناور  ریگتسد و  دنتشادن ،  وا  رارف “  ” اب یطابترا  چیه  هکنیا  اب 

. دنتسه هدنیآ  رد  دوخ  همکاحم  راظتنا  رد  اما  دندش  دازآ  ًابقاعتم  دارفا  نیا  هس  ره  دش . تشادزاب  هناگیب  یاهیرازگربخ  اب 

. تسا علطم  عوضوم  نیا  زا  زین  ایند  ًاتعیبط 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

نارگن راسگنس  تیربرب  زا  ًارهاظ  الول ،  روهمج  سیئر  ام ،  دیدج  تسود “ . ” دوب هار  رد  زونه  تیعضو  نیرتدب  اما 

هب هک  تسادخ  طقف   : ” تفگ وا  دهد . یم  ار  لیزرب  هب  یگدنهانپ  داهنشیپ  یدمحم  هنیکس  هب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدوب 

هب ار  وا  و  دندرکن ،  ییانتعا  شداهنشیپ  الول و  هب  ام  ناربهر  تسا .“ ناتس  ناج  هک  تسوا  مه  دهد و  یم  ناج  ناسنا 

؟  ایند رد  نامناتسود  دودعم  زا  یکی  اب  راتفر  شور  تسا  نیا  ایآ  دندنار . دوخ  زا  ناریا  یلخاد  روما  رد  تلاخد  لیلد 

ناریا هب  ار  ییافطصم  یاقآ  هکنآ  یاج  هب  هیکرت ،  نامرگید ،  دیدج  تسود “  ، ” لاح نیا  رد  دشاب . روطنیا  منک  یمن  رکف 

( ! دیراد ار  شراظتنا  تسود  کی  زا  امش  هک  یراک   ) دهد تدوع 

. دیوگب دهاوخ  یم  شلد  هچ  ره  هک  تسا  دازآ  ًالماک  وا  هک  ییاج  دورب ،  ژورن  روشک  هب  هک  داد  هزاجا  وا  هب 

نتفرگ هرخسم  هب  ینویزیولت  تافارتعا  هک  دنناد  یم  همه  دنا . هدرک  ینویزیولت  تافارتعا  هب  راداو  ار  هنیکس  نونکا  و 

کحضم ایند  مدرم  هاگن  رد  ناریا  هک  دش  ثعاب  هنیکس  تافارتعا  تفرگ . یدج  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  تلادعینویزیولت 

طباور هنیمز  رد  یحاضتفا  رشب و  قوقح  زا  راکشآ  یطخت  کی  نایرج  نیا  لک  دسرب . رظن  هب  لبق  زا  رتربرب  رت و 

. تسا یمومع 

هب یکنیل  مدرک و  وجتسج  یسراف ) هب   ) ار رشب “ قوقح   ” تنرتنیا رد  ًاریخا  نم  دش ،  رشب  قوقح  زا  تبحص  هک  کنیا 

تکرش مان  منک . یم  داهنشیپ  امش  هب  ار  وئدیو  نیا  ندید  مدرک . ادیپ  تاباختنا  زا  سپ  عیاقو  هب  طوبرم  یوق  یوئدیو  کی 

. دینک ادیپ  ار  وئدیو  نیا  لگوگ  رد  رهپس “  ” ترابع یوجتسج  اب  دیناوت  یم  امش  تسا و  رهپس “  ” وئدیو نیا  هدننک  دیلوت 

هن داتشه و  هام  دادرم  متشه  تسیب و 

یسراف باتک  یتنرتنیا ِ  هناخباتک 
رویرهش ١٣٨٩ یدابآ -  نژیب 
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یدابآ نژیب 

 “ یسراف باتک  هناخباتک “  لوئسم 

دیما اب  دوش . هضرع  یسراف  یزاجم  یاه  هناخباتک  زا  یکی  زا  یاهچخیرات  هک  تسا  نیا  رب  شالت  هاتوک  هتشون  نیا  رد 

هدیسر ینزیار  ثحبم  هب  باتک ، ناقشاع  ناتسود و  اب  هدنزاس  نامتفگ  اب  میناوتب  هناخباتک  زا  یئاسانش  نمض  هکنیا  هب 

. دشاب هناخباتک  نیا  ندومن  رتهب  هچ  ره  یاشگ  هار  دناوتب  ات 

هزورما یسراف  یزاجم  تایرشن  اهباتک و  نیرت  عونتم  نیرتشیب و  ندومن  هضرع  اب  یسراف “  باتک   ’ ’ هناخباتک

اهباتک و عونت  دادعت و  ظاحل  زا  تسا . ناهج  حطس  رد  یسراف  کینورتکلا  هناخباتک  نیرت  هدننیبرپ  نیرتگرزب و 

یارب رابرپ ، یاهنیجنگ  دح  نید  هب  ات  یسراف  یاه  هناخباتک  زا  کی  چیه  یزاجم )  ) کینورتکلا لکش  هب  تایرشن 

یسراف هناخباتک  جیه  ناریا . یلم  هناخباتک  یتنرتنیا  شخب  یتح  دنا ، هدرواین  مهارف  دوخ  نابز  یسراف  ناگدننک  دیدزاب 

هیناث مین  هس و  ره  هناخباتک  نیا  یرامآ  دروآرب  کی  اب  تسا . هدوبن  شناگدننکدیدزاب  هدافتسا  دروم  هزادنا  نیدب  ات  ینابز 

دیدزاب زا  بتارم  هب  مه  زاب  هک  یمقر  تسا . هتشاد  هدننک  دیدزاب  کی  هنازور ) تعاس  تشه  یرادا  تاعاس  باستحا  اب  )

. تسا رتالاب  ناریا  یلم  هناخباتک  نامتخاس  ناگدننک 

هنیجنگ نیا  مجح  هن  دنک ، یم  زیامتم  یزاجم  یذغاک و  یاههناخباتک  رگید  زا  ار  یسراف “  باتک  هناخباتک “  هچنآ  یلو 

. تسوا هشیدنا  یدازآ  هناخباتک  نیا  هدننک  هدیزگرب  زیامتم و  صخشم  تفص  شناگدننکدیدزاب . میظع  لیخ  هن  تسا و 

هتفریذپ ار  یلمع  درکراک  ای  یژولوئدیا  تسایس ، کی  میقتسمریغ  ای  میقتسم و  یسراف  یاههناخباتک  زا  کی  ره  هزورما 

تالاقم و اهباتک ، اهنت  ننست  لها  هناخباتک  هنومن  یارب  تسا . گرزب  هعومجم  نیا  لک  زا  یشخب  ریگارف  اهنت  هک  تسا 

کیژولوئدیا یلمع و  ناربهر  کیسالک  راثآ  یواح  طقف  اهتسیسکرام  هناخباتک  دراد . ار  ننست  لها  هب  طوبرم  تایرشن 

 “ هناخباتک دنتسه . اراد  ار  هعیش  هب  طوبرم  تایبدا  اهباتک و  اهنت  دهشم  مق و  هیملع  یاههزوح  ای  هدوب و  پچ  کیسالک 

روسناس غیت  ریز  هب  ار  یا  هشیدنا  هن  دریذپ و  یم  یروسناس  هن  تسا . یئارگدودحم  نیا  اب  لباقت  رد  یسراف “  باتک 

رد دیاب  یسراف  تایرشن  اهباتک و  یمامت  یلکش  نیرت  تحار  نیرت و  هنادازآ  رد  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دناشک . یم 

: زاریش هجاوخ  لوقب  دننک . تواضق  دوخ  دنناوخب و  دوخ  هک  دشاب  نانابز  یسراف  رایتخا 

دنکش یم  فزخ  رازاب  هک  تسنباغت  نیز  لعل –  لد  رد  دنز  جوم  نوخ  هک  تسنآ  یاج 
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درخ هنایم . زا  هچ  تسار و  زا  هچ  پچ ، زا  هچ  دنک  یم  رشتنم  هیرشن  باتک و  همه ، زا  تسا . وگ  همه  یسراف “ باتک  “

دهاوخ یمن  هک  ارچ  تسا  هدنام  بقع  ارگسپاو و  ورشیپ ، یقرتم ، راکفا  هضرع  یئارگدرخ  زا  شریبعت  تسارگ و 

گنهرف خیرات و  نتسناد  اب  هک  تسا  هاگآ  هعومجم  نیا  تیاهن  رد  هک  ارچ  دهد  هبلغ  عمج  تواضق  رب  ار  دوخ  تواضق 

. تسا هار  نیرتهب  یلو  تسین ، نآ  یارب  یقلطم  تنامض  چیه  هک  دنچره  دنک  باختنا  دناوت  یم  رتهب  دوخ  عامتجا  و 

لامک تسا  نیا  دشاب و  نیرتهب  شباختنا  تیاهن  رد  راکفا و  سک “ همه   “ دیاش دنناد  ناگمه  ار  زیچ  همه  راذگب 

. تیناسنا یسارکومد و 

هک دوش  هتفگ  دیاب  هلئسم  نیا  رکذ  اب  هک … تسا  نهربم  حضاو و  هتبلا  هک  دش  یم  عورش  نیا  اب  هشیمه  اشنا  تاعاس 

دیاب هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوبن و  راک  روتسد  رد  یرکفت  هویش و  نینچ  زاغآ  زا  هک  تسا  نهربم  حضاو و  هتبلا 

ار وا  شیینورد  یاه  شیالاپ  درک و  دشر  هنوگچ  دش ، زاغآ  هنوگچ  تسیچ ، یسراف “ باتک   “ هچخیرات هک  داد  حیضوت 

. تسا هداد  رارق  اجک  رد  هزورما 

: بلطم لصا  رس  رب  میورب  ینالوط  اتبسن  همدقم  نیازا  سپ 

“ پچ  “ کیسالک راثآ  شیاهباتک  نیلوا  هک  یا  هناخباتک  دش . عورش  شیپ  لاس  هدزاود  نشلگ “ هناخباتک   “ اب نیزاغآ  هرود 

یم ملق  ناش  بتکم  یرکف  ناورشیپ  ناربهر و  لوبق  ای  در  رد  پچ  یاههورگ  زا  مادک  ره  هک  نامز  نامه  رد  دوب .

. دنک یروآدرگ  شا  هناخباتک  رد  ار  تسینومک  تسیلایسوس و  ناربهر  هیلک  راثآ  ات  دمآ  دوجوب  نشلگ “  هناخباتک  دندز “ 

ازر یکستورت ، نیلاتسا ، وئام ، سلگنا ، نینل ، سکرام ، یاهباتک  یواح  دوب  یزکرم  نشلگ  هلاسود  شالت  نیا  هعومجم 

 … ورتساک و لدیف  اراوگ ، هچ  کروبمازگول ،

اهنآ ناورهر  زا  هکلب  هیلوا  ناربهر  زا  هن  هک  تشگ  هفاضا  هعومجم  نیا  هب  یئاهباتک  رگید  مارآ  مارآ  لاس  ود  زا  سپ 

. تشاد دوجو  نشلگ  هناخباتک  رد  پچ  فیط  یاهباتک  زا  لماک  اتبسن  یا  هعومجم  مراهچ  لاس  نایاپ  رد  دوب .

رد هکلب  دندوب  پچ  اترورض  هن  هک  دوب  یئاهباتک  هضرع  یروآ و  عمج  یاهلاس  متشه  متقه و  مشش ، مجنپ ،  یاه  لاس 

، دوب تفر  ناشرکذ  هک  یعون  زا  باتک  هعومجم  نیرتلماک  لاس  تشه  نیا  لصحام  دنتفرگ . یم  رارق  اتسار  نآ 

. باتک رازه  ود  زا  شیب  اب  یا  هعومجم 
 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


کی زا  دوب . هدنامن  یقاب  شدشر  یارب  یئاج  هنایشآ  نآ  رد  رگید  هک  دوب  هدیسر  یدح  نآ  هب  نامز  نیا  نشلگ  هناخباتک 

. شا هناخباتک  یارب  نشلگ  تیاس  ریگاپ  تسد و  نیناوق  رگید  فرط  زا  دوب و  هناخباتک  یاهراک  یالاب  مجح  فرط 

. دراد هگن  یصخشم  بوچراهچ  رد  ار  اهنآ  هک  دوب  قحم  تسناوت و  یم  تیاس  نیا  دوب و  نشلگ “  “ هناخباتک نیا  لاحرهب 

یریذپ تیلوئسم  یراک و  همانرب  حطس ، نامه  رد  شندنام  ای  شرتسگ  عطق ، ای  همادا  اب  هطبار  رد  شلبق  لاس  کی  زا 

نیارب میمصت  ماجنارس  دایز  یاه  ینزیار  فلتخم و  تارظن  یاه  شلاچ  زا  سپ  دوب و  هتفرگ  رد  یدایز  یاه  نامتفگ 

یدیدج هنایشآ  رد  دناوتب  ات  هداد  شزاورپ  هناخباتک  هک  دنا  هتخودنا  یفاک  تاناکما  هبرجت و  اب  هناخباتک  نیلوئسم  هک  دش 

ناس نیدب  دبایب . یکاخ  هرک  نیا  نابز  یسراف  هعماج  رد  ار  دوخ  هژیو  یاج  دهد و  ناماس  لیکشت و  ار  دوخ  هداوناخ 

رد ار  شدلوت  هیرگ  داهن و  یتسه  هصرع  هب  اپ  “ نشلگ  “ هناخباتک هیلوا  هیامریمخ  اب  یسراف “ باتک   “ هناخباتک هک  دوب 

. دناسر ناگمه  عالطا  هب  یا  هیعالطا 

باتک و هک  یشقن  زا  هبناج  همه  یبایزرا  کی  هی  شن  دش  رتیگارف  هچره  یارب  یسراف “ باتک   “ هناخباتک زاغآ  رد 

یاهناغفا لخاد و  نایناریا  یارب  صوصخب  هدوجوم  طیارش  دز . تسد  تشاد  ناهج  نانابز  یسراف  هعماج  رد  هیرشن 

یم هدید  مه  روشک  زا  جراخ  رد  نآ  باتزاب  اتعیبط  دوب و  هتفای  یساسا  یتوافت  لبق  لاس  تشه  طیارش  اب  زرم  نورد 

هتشاد هعیش  عون  زا  مهنآ  یمالس و  افرص  یوس  تمس و  شنامکاح  طسوت  تسیاب  یم  ناریا  گنهرف  خیرات و  دش .

نامه هب  میدق  ناشیدنا  کیرات  کمک  اب  دیدج  نارگلاغشا  طسوت  تسیاب  یم  عوضوم  نیا  مه  ناتسناغفا  رد  دشاب و 

هشیادنا کت  قباس  هویش  نامه  مه  ناتسکیجات  شنردم و  لکش  هب  هتبلا  دنامب ، یاج  رب  شیاهنازوسباتک  هک  دور  یهار 

. دیدج ربهر “  “ یربهر اب  هتبلا  یا 

یم راد  هدهع  هشیدنا  روسناس  یارب  ار  داشرا  ترازو  یدیلک  شقن  یمالسا  یروهمح  دانسا  زکرم  اهزرم  نورد  رد 

هب زهجم  دیدج و  یتاعالطا  یاهنامزاس  کمک  اب  هدش ، یمالسا  هرابود  ناتسناغفا  رد  رتراه . بتارم  هب  هتبلا  دوش ،

یور رب  ندیشک  طخ  مه  ناتسکیجات  رد  رتوخ . هدنرد  بت  ارم  هب  هتبلا  دور و  یم  شیپ  هب  مهم  نیا  لیاسو ، نیرتنردم 

. هساک نامه  شآ و  نامه  دیدج  ربهر  هب  نآ  لیدبت  قباس و  ربهر  مان 

رد روز  رز و  نابحاص  تمدخ  هب  ناگتخورف  دوخ  زا  یمیظع  هرکا  هلمع و  زین  روشک  هس  نیا  یاهزرم  زا  جراخ  رد 
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هیلوا عبانم  زا  هدافتسا  دنزاس . رتمکحم  ار  زیتس  هشیدنا  یاهتموکح  یاه  هیاپ  ات  میقتسمریغ ، هچ  میقتسم و  هچ  دنیآ ، یم 

هدنسب تیعقاو  زا  یمین  نتفگ  هب  اهنت  ای  دنهد  هولج  هنوراو  ارنآ  ای  اراکشآ  هک  دوش  یم  راومه  یا  هنوگ  هب  یشهوژپ 

. دوب لوروا  جرج  باتک ١٩٨۴  یزاس  هیبش  هنامز  ریوصت  هعقاو . لک  هن  دننک و 

بایان دوب . منتفر “ یاپ  هن  مندنام و  یاج  هن   “ تیاکح ناشیاه  نطو  زا  هدش  هدنار  نانابز  یسراف  هصق  رگید  یوس  زا 

کی یاج  مه  اجنآ  رد  دناشک و  یم  تنرتنا  زا  هدافتسا  یوس  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  تیعمج  نیا  یذغاک  یاه  باتک  ندوب 

هباثم هب  طیارش  نیا  رد  یسراف “ باتک  . “ دوب لبق  لاس  شش  کیرات  یلک و  ریوصت  نیا  دوب . یلاخ  ریگارف  هناخباتک 

. دنک یم  زاغآ  ار  دوخ  راک  باتبش  مرک  کی 

دوب دودحم  رایسب  راک  زاغآ  رد  تاناکما  دوجوم . تاناکما  کرد  رگید  همین  دوب و  راک  زا  یمین  دوجوم  تایعقاو  کرد 

نارگ تلع  هب  دشاب . هتشاد  ار  یهدزاب  نیرتشیب  ورین  نیرتمک  اب  هک  دریذپ  ماجنا  یا  هنوگ  هب  تسیاب  یم  راک  نیاربانب 

رد اه  تیاس  اه و  هناخباتک  ریاس  رد  دوجوم  یاهباتک  یروآ  عمج  نکسا ، ندوب  رتنارگ  نینچمه  باتک و  دیرخ  ندوب 

باتک “ رد دوجوم  یاهباتک  موس  ود  هک  تفگ  ناوت  یم  یتحارب  دراد . همادا  مه  زونه  هک  یراک  تفرگ . رارق  راک  روتسد 

. تسا هدش  تشادرب  تنرتنیا  یناهج  هدکهد  فلتخم  یاهامنرات  اه و  هناخباتک  ریاس  زا  یسراف “

هنافساتم یلو  تساراد  ار  یسراف  ینیتالژ  پاچ  یطخ و  یاهباتک  زا  ریظن  یب  یا  هنیجنگ  ناتسودنه  لاتیجید  هناخباتک 

هک دوجوم  یاهباتک  هب  یسرتسد  هدوبن و  لاعف  هناخباتک  نیا  یاهباتک  یاهدنویپ  تاقوا  رثکا  مظنمان  رایسب  تیریدم  تلعب 

ندرک هدایپ  یسراف “ باتک   “ هناخباتک یاهدرواتسد  زا  یکی  دشاب . یمن  ریذپ  ناکما  تسا  رازه  جنپ  یالاب  ناشدادعت 

رایسب مجح  هناخباتک  نیا  رگید  لاکشا  تسا . هدوب  فا  ید  یپ  هب  اهنآ  لیدبت  گرب و  هب  گرب  هناخباتک  نیا  یاهباتک 

تعرس یعونصم  ندروآ  نیئاپ  اب  هژیو . یاهرازفا  مرن  بصن  هب  جایتحا  تسا و  هدش  یرادربسکع  تاحفص  یالاب 

رفص هب  ابیرقت  روشک  لخاد  نایناریا  یارب  ناتسودنه  لاتیجید  هناخباتک  زا  هدافتسا  اکما ن  ناریا  لخاد  رد  تنرتنیا 

هدرک لیدبت  هدافتسا  لباق  یاه  لکش  هب  ار  هناخباتک  نیا  یاهباتک  اهنت  هن  ام  دراد . همادا  مه  زونه  هک  یا  هصق  دوب  هدیسر 

هناخبتک درک . هدایپ  ار  اهنآ  ناریا  لخاد  زا  ناوتب  یتحارب  هک  هدومن  لیدبت  کچوک  یاهشخب  هب  ار  باتک  ره  هکلب  میا 

یطخ یاهباتک  هعومجم  هزورما  تسا . هدوب  یطخ  یاهباتک  هدافتسا  دروم  عبانم  زا  رگید  یکی  زین  سلجنآ  سل  هاگشناد 

. دشاب یم  تنرتنیا  رد  دوجوم  هعومجم  نیرتگرزب  یسراف “ باتک   “ هناخباتک رد  دوجوم 
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رد یمالسا  یروهمج  دانسا  زکرم  یارب  هدمع  یزاس  لکشم  یسراف “ باتک   “ رد نآ  بصن  یطخ و  یاه  هخسن  هیهت 

نیدنچ نونک  ات  دشاب . یم  یرشع  ینثا  هعیش  یاتسار  رد  خیرات  یسیونزاب  یارب  شا  هژورپ  نیرتگرزب  اب  هطبار 

. دنا هداتسرف  یطخ  عجرم و  یاهباتک  هنیمز  رد  یا  همان  ریدقت  یسراف “ باتک   “ یارب رگشهوژپ  سانشناریا و 

هلمج زا  یکینورتکلا  یاهباتک  هب  ناشلیدبت  یسراف و  بایان  بایمک و  یاهباتک  یذغاک  یاه  هخسن  لیدبت  هیهت و  دیرخ ،

نیا هب  میتسناوت  هک  ار  یئاهباتک  زا  یرایسب  تسا . هتشگ  نآ  فرص  تقو  هنیزه و  نیرتشیب  هک  تسا  یئاهششوک 

“ یسراف باتک   “ رد راب  نیلوا  یارب  هدوبن و  اهنآ  زا  یربخ  لاس  یاهلاس  هک  دنا  هدوب  یئاهباتک  مینک  هفاضا  هنیجنگ 

نامز یضتقم  هب  هتشاد و  توافت  رگیدکی  اب  باتک  کی  فلتخم  پاچ  دنچ  هک  تسا  هدوب  یدراوم  یتح  دندش . هضرع 

یاهباتک هدنیآ  رد  هک  دیما  نیا  هب  میدرک  هفاضا  هناخباتک  هب  میتفای  هک  ار  مادک  ره  ام  تسا . هدش  هدرب  تسد  اهنآ  رد 

. دننک ظفح  ار  دوخ  یتسرد  تلاصا و  دنریگن و  رارق  زواجت  دروم  یسراف 

نیگنایم اب  هحفص ، رازه  هد  هب  کیدزن  ات  دوش  یم  عورش  هحفص  تسیب  دودح  زا  هناخباتک  رد  دوجوم  یاهباتک 

هحفص تسیب  دودح  لقادح  یلومعم  تنوف  اب  هک  تسا  یا  هتشون  باتک  زا  ام  فیرعت  باتک . ره  یارب  هحفص  دصراهچ 

: دشاب هتشاد  ار  ریز  طیارش  زا  یکی  رگم  تسا  یسراف “ باتک   “ هناخباتک رد  تبث  لباق  یباتک  ره  دشاب .

. دشاب هدنسیون  یارب  یدمآرد  عبنم  باتک  هدوب و  هدنز  باتک  هدنسیون  ١ ـ

. دشاب هدنسیون  یاهباتک  ناشدمآرد  عبنم  هدنسیون  ناگدنامزاب  ٢ ـ

. دشاب اراد  ار  بمب  نتخاس  زرط  هک  یباتک  هنومن  یارب  هدوب  کانرطخ  یتینما  رظن  زا  باتک  ٣ ـ

. دنشاب هتشاد  یشزومآ  ریغ  هحیبق “  “ ریواصت هک  یئاهباتک  ۴ ـ

باتک یاوتحم  ای  یژولوئدیا  هدیقع  لیلد  هب  هن  یسراف “ باتک   “ هناخباتک رد  باتک  راشتنا  مدع  دینیب  یم  هک  روطنامه 

. تسا هدیزگرب  یگدنز  نارذگ  یارب  ار  هار  نیا  هک  تسا  یا  هدنسیون  قوقح  هب  مارتحا  یارب  هکلب  تسا 

ناشفطل نیا  زا  هک  دنا  هداد  یسراف “ باتک   “ هب ار  ناشیاهباتک  راشتنا  هزاجا  ناتسناغفا  ناریا و  زا  یرایسب  ناگدنسیون 

. یدعب یاهزوجم  راظتنا  رد  هناربصیب  میرازگساپس و  هنامیمص 
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زا ناوت  یم  هنومن  یارب  تسا . هدوب  یعامتجا  صاخ  طیارش  هجیتن  یسراف “ باتک   “ رد باتک  تبث  مه  تاقوا  یهاگ 

هام شش  تدم  یارب  هناخباتک  نیا  دش  هتسب  یرظتنم  هللا  تیآ  تیاس  یتقو  درب . مان  یرظتنم  هللا  تیآ  تارطاخ  باتک 

یاقآ یدعب  یاه  هتشون  راک  نیا  تلع  تسا . هناخباتک  رد  هزورما  توکس  نرق  ود  باتک  ای  دوب . ناشیا  باتک  رادنامهم 

ندش یخالس  زا  شیپ  دوب  مزال  تسا . هدوب  یلبق  باتک  یفن  رد  رایتخالاب  ای  رابجالاب  هک  دوب  بوک  نیرز  نیسحلادبع 

. دریگ رارق  همه  سرتسد  رد  شا  یلصا  هخسن  توکس “ نرق  ود   “ باتک

دنچ ات  شنیفلوم  هک  مینک  یم  هفاضا  یسراف “ باتک   “ هناخباتک هب  ار  یرایسب  یاهباتک  هزورما  ام  هک  تساجنیا  بلاج 

دش هفاضا  مه  … اه یناجنسفر  اه ، یوبن  اهشورس ، باتک  نامندناشک . یم  رادرب  دندیرب و  یم  ار  نامیاهنابز  لبق  لاس 

… اهولماش اه و  هدنوپ  اهیراتخم ، یاهباتک  هک  روطنامه  دش  دهاوخ  و 

تسا یئاهیدنب  هدر  لوئسم  طقف  وا  درادن  باتک  تبث  هنیمز  رد  یژولوئدیا  هدیقع و  نتشاد  قح  یسراف “ باتک   “ رادباتک

باذع هچ  دنک و  راختفا  دریگب و  ورین  اهباتک  زا  یخرب  تبث  زا  هچ  الاح  دنادرگ . هداس  ار  ناگدننک  هعجارم  راک  هک 

رب شا  هراوشوم  راشف  اب  ات  دراذگ  یم  دازآ  ار  هدنناوخ  هک  تسا  راک  هویش  نیا  اهنآ . زا  رگید  یخرب  تبث  زا  نادجو 

تسا لکشم  هچ  هک  یتسار  و  ای …  دزومایب و  نآ  زا  ای  دنک  شدقن  دناوخب ، هدرک  زاب  ارنآ  شا  هقالع  دروم  باتک  یور 

. ندوب فرطیب  رادباتک 

. تسا هدوب  ناتسود  رگی  یاه د  هناخباتک  طسب  هب  کمک  ای  داجیا  یسراف “ باتک   “ هناخباتک قفوم  یاه  هژورپ  رگید  زا 

لکش هب  باتک  لیدبت  هنیزه  ای  باتک  هیهت  هنیزه  لوبق  اب  ناتسود  نیا  هک  تسا  هدوب  تروص  نیدب  راک  لکش 

هنومن یارب  میئازفیب . ناشیاهباتک  هعومجم  هب  ای  مینک  داجیا  یدیدج  هناخباتک  اهنآ  یارب  ای  هک  دندرک  کمک  کینورتکلا 

و هیباب ،“ شبنج  دانسازکرم  “، “ یولع اضر  “، “ یلامش یاکیرمآ  یاهیرایتخب  “ “ یلم تضهن   “ یاه هناخباتک  زا  ناوت  یم 

اهنآ و هعومجم  یلو  دنراد  باتک  هژیو  یئاتسار  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  درب  مان  ناریا “ نویسوزوپا  دانسا  ویشرآ  “

. تسا هدومن  هضرع  نابز  یسراف  هعماج  هب  ار  ریظن  مک  ییاهباتک  ناشنالوئسم ، یراکمه 

یکینورتکلا یاه  هناخباتک  داجیا  یارب  ار  دوخ  یگدامآ  یسراف “ باتک   “ هناخباتک هزورما  راک ، هویش  نیا  همادا  رد 

دیدج باتک  جنپ  تسیب و  لقادح  یادها  یراکمه  نیا  طرش  اهنت  دراد . یم  مالعا  یا  هنیزه  چیه  تفایرد  نودب  یصخش 
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. دش دهاوخ  هدنادرگزاب  اهباتک  بحاص  هب  ناشدوخ  هناخباتک  رد  بصن  ندش و  نکسا  زا  سپ  یگمه  مه  اهنآ  هک  هدوب 

مادک ره  میناوتب  هدنادرگ و  بغار  یزاجم  ناگیار  یاهباتک  طسب  هب  ار  یرتشیب  ناتسود  داهنشیپ  نیا  هک  تسا  دیما 

دنلب دزاس  هفخ  ار  وا  هک  دور  یم  دنک و  یم  ینیگنس  نامنانابز  مه  هنیس  رب  هک  ار  قانتخا  گنس  نیا  زا  یا  هشوگ 

. میهدب ندیشک  سفن  تصرف  یسراف  نابز  یایوپ  خیرات  تایبدا و  گنهرف و  هب  هدومن و 

هتشاد اج  دیاش  دش  هتفگ  ناتیارب  شا  هدش  ماجنا  اهراک  و  یسراف “ باتک   “ هناخباتک ینورد  یرکف  تالوحت  زا  اجنیا  ات 

یحطس هب  ارنآ  ناتدوخ  هناخباتک  هب  کمک  رگیدکی و  یراکمه  اب  میناوتب  هک  دیآ  نایم  هب  نخس  مهنآ  صقاون  زا  هک  دشاب 

. میهد شئاقترا  رتریگارف  رتالاب و 

رادقم نیا  زا  تسا . هدوب  هنیزه  رالد  رازه  تسیب  هب  کیدزن  راک و  تعاس  لصحام ٢٠٠٠٠  یسراف “ باتک   “ هناخباتک

هدوب هنابلطواد  همه  یاهراک  هناخباتک . لوئسم  ار  هیقب  دنا و  هتخادرپ  هدننکدیدزاب  ناتسود  ار  رالد  رازه  ود  هب  کیدزن 

هنیزه دروآرب  زورما  هب  ات  دوش  تخادرپ  قوقح  لقادح  یتح  هدش  فرص  یراک  تاعاس  تباب  هک  دوب  رارق  رگا  تسا 

بتارمب هک  یصصخت  یاهراک  یارب  هنالداع  تخادرپ  هک  دنچ  ره  دش . یم  رالد  رازه  تسیود  رب  غلاب  هناخباتک 

ای تسا  هدش  ماجنا  هناخباتک  لوئسم  طسوت  ای  اهراک  هیلک  دناسر . یم  رالد  نویلیم  مین  ات  ار  مقر  نیا  تسا  رتنارگ 

رد ار  ناشتقو  ایر  یب  هناقداص و  هک  ادیل  هتشرف و  دمحا ، رهچونم ، یدمص ، نیسح  نوچ  یبوخ  ناراکمه  ناتسود و 

. دنا هدومن  میدقت  هناخباتک  نیا  هب  صالخا  قبط 

هب مئاق  یکی  یسراف “ باتک   “ هناخباتک یلصا  لکشم  ود  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  میناوت  یم  یلام  یتقو و  هلئسم  رکذ  اب 

. یلام رمتسم  یاه  کمک  تفایرد  مدع  یرگید  تسا و  نآ  ندوب  تاذ 

نایاپ هب  دناوت  یم  هناخباتک  لوئسم  یارب  یرگید  افتا ق  ره  ای  نس  تلوهک  هک  تساجنآ  رد  ندوب  تاذ  هب  مئاق  رطخ 

هک میا  هدرک  شهاوخ  همه  زا  تسا و  باتک  رشن  فده ، هک  تسا  هدش  مالعا  همه  هب  دوش . رجنم  یسراف “ باتک   “ تایح

دشر و دناوتن  یراوگان  قافتا  چیه  هک  دننک  بصن  دوخ  یاهامنرات  رد  هتشادرب و  ار  هناخباتک  نیا  رد  دوجوم  یاهباتک 

. دزاس دنک  ار  یسراف  یزاجم  یاهباتک  طسب 

رد دشاب ، لکشم  شا  یشوپ  مشچ  هک  زمرق  ریگمشچ  گنر  اب  ار  یا  هژیو  هحفص  هب  دنویپ  یل  ام  لئاسم  اب  هطبار  رد 
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یرس مه  اجنآ  هب  لیامت  تروص  رد  ناگدننکدیدزاب  ناتسود و  هک  میا  هتشاذگ  یرایمه “  “ ناونع اب  هناخباتک  لوا  هحفص 

. تسا هناخباتک  نیا  شخب  نیرت  هدننیب  مک  یرایمه “  “ هژیو هحفص  دننک . کمک  ناشدوخ  هناخباتک  هب  هدز و 

لیدبت ات  هتفرگ  هداس  ساپس  زا  تسا . لومعمریغ  لومعم و  تافراعت  یواح  هک  دوش  یم  تفایرد  لیمیا  اههد  هنازور 

هک دنراد  کچوک  هژیو  شهاوخ  کی  زین  نایاپ  رد  ارثکا  و  یسراف ! یسراپ و  بد  گنهرف و ا  رادلعشم  هب  هناخباتک 

رتشیب ناتسود  زا  فرصم . گنهرف  تسا ، نام  هعماج  رب  مکاح  طلغ  گنهرف  باتزاب  دوخ  نیا  دنهاوخ . یم  یزیچ  هچ 

، دننک لاسرا  ار  یمیدق  تایرشن  دنتسرفب ، یذغاک  باتک  یلاخ  کشخ و  تافراعت  نیا  یاج  هب  هک  تفر  یم  راظتنا 

هتشادرب و ام  یراک  شود  زا  ار  یراب  دوخ ، یلام  کمک  اب  ای  هتفرگ  هدهع  هب  ار  یسراف “ باتک   “ زا یئاهشخب  تیلوئسم 

. دنناسر یرای  دنتسین  هناخباتک  رد  هک  یئاهباتک  دیرخ  یارب 

هزات یاهباتک  دیرخ  یارب  شا  صخش  یاهباتک  شورف  قیرط  زا  هناخباتک  لوئسم  هک  تسا  هدیسر  اجنآ  هب  راک  هزورما 

لکشم و مه  اهنآ  شورف  تسا  دوجوم  هناخباتک  رد  اهباتک  نیا  کینورتکلا  ناگیار و  یاه  هخسن  نوچ  اما  دنک . یم  مادقا 

دوخ مه  نیا  هک  دوش  هیهت  یلام  کمک  اهنآ  شورف  زا  دیاش  هک  دش  هیهت  باتک  ید  یس  اهدص  تسا . هدش  رتلکشم 

. یلبق یاهراب  رب  نوزفا  یراب  دوب و  یررض 

دننز یم  اپ  تسد و  یتالکشم  رد  دوخ  هک  ارچ  دور  یمن  یلام  کمک  راظتنا  هجوچیه  هب  اهزرم  نورد  نانابزمه  زا 

نیا رد  دنتسرفب  باتک  هک  میتساوخ  اهنآ  زا  ناوخ . تفه  زا  تسا  هدش  لوا  ناوخ  شدوخ  یگدنز ، هیلوا  جاتحیام  هیهت  هک 

یهاگ اههد و  ام  هنازور  هکنآ  لاح  تسا . هدشن  تفایرد  نابزمه  ناتسود  نیا  زا  یذغاک  باتک  کی  یتح  لاس   ١٢

فاطلا لماش  ناریا  رد  یسراف “ باتک   “ هناخباتک هک  ارچ  میتسرفیم  لیمیا  قیرط  زا  ناشیارب  ناگیار  باتک  اهدص 

. دشاب یم  نکممریغ  ای  لکشم و  رایسب  نآ  هب  یسرتسد  هدش و  گنیرتلیف “ “

رایسب یلام  هینب  نیا  اب  دنک و  یمن  زواجت  مه  تسد  کی  ناتشگنا  زا  ناشدادعت  هک  راکمه  دودحم  دادعت  نیا  اب  رگا 

کی یارب  میهد  رارق  امش  نوچ  یناتسود  رایتخا  رد  ناگیار  هب  هدومن و  مهارف  یا  هنیجنگ  نینچ  میا  هتسناوت  دودحم 

؟ میهد ماجنا  میتسناوت  یم  هچ  رتشیب  نامز  یلام و  یاه  کمک  اب  هک  دینک  روصت  هظحل 

یوگ و نیا  هیرشن . رازه  هد  باتک و  رازه  تفه  لقادح  یواح  تسا  یا  هیده  هدنیآ  زورون  یارب  یسراق “ بتک   ” فده
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. هناخباتک نیا  رد  رثوم  یوضع  ناونع  هب  امش  اب  رادید  دیما  هب  نادیم . نیا 

زا هک  دوب  ینامز  لبق  لاس  هدزاود  هناخباتک ، نیا  تایح  یط  رد  تسا . هدوب  نآ  رثوم  یفرعم  مدع  هناخباتک  مود  لاکشا 

ادعت نیا  دندوب . هدرک  تبث  اهدنویپ  شخب  رد  ار  هناخباتک  مسا  دندوب و  هداد  دنویپ  ام  هب  رگید  تیاس  تسیب  دص و 

شا هجیتن  یلو  تسین  مولعم  مهم ، هلئسم  نیا  هب  هجوت  مدع  ای  تسا  مسیراتکس  شتلع  تسا . هدیسر  هدزناپ  هب  هزورما 

هب فداصت  بسح  رب  ای  دنا  هتفرگ  ناشناتسود  زا  ای  ار  یسراف “ باتک   “ سردآ ناگدننکدیدزاب  رثکا  هک  تسا  هدوب  نیا 

زیر و هناخباتک  اههد  هب  اهدنویپ  تمسق  رد  ام  ددرگ . فرطرب  زین  هیصقن  نیا  هک  تسا  دیما  دنا . هدش  هدروآ  هناخباتک 

. تسا هدوب  هفرط  کی  هطبار  کی  رتشیب  مه  نیا  تفر  نآ  رکذ  هک  هنوگنامه  یلو  میا  هداد  دنویپ  رگید  تشرد 

یلو دش  یزادنا  هار  یشیامزآ  لکش  هب  شخب  نیا  اههام  یارب  تساهباتک . یعوضوم  یدنب  هدر  دوجو  مدع  موس  لاکشا 

اریخا دش و  هتسب  تقوم  روطب  شخب  نیا  یتدم  زا  سپ  دشاب . هتشاد  ار  مزال  موادت  تسناوتن  مهم  نیا  هنافساتم 

لوبق تروص  رد  هدوب و  دنمزاین  ناتسود  کمک  هب  ادیدش  هناخباتک  تمسق  نیا  یئاشگزاب  هراب  ود  تسا . هدش  ییاشگزاب 

. میربب شیپ  هب  هتشذگ  زا  رتزاسراک  رتهب و  ار  مهم  نیا  میناوتب  هک  میراودیما  ناتسود  تیلوئسم 

. تسا رگوجتسج  نیشام  یسراف و  تنوف  زا  هدافتسا  مدع  یسراف “ باتک   “ هناخباتک یکینکت  لاکشا  نیرتمهم  نیرخآ و 

یلو تسا  هدش  مهارف  راک  تامدقم  تسا . مهم  لاکشا  ود  نیا  عفر  یسراف “ باتک   “ هدنیآ گرزب  یاه  هژورپ  زا  یکی 

هداد هناخباتک  لوئسم  هب  تصرف  نیا  دیدج  نابلطواد  ندش  ادیپ  اب  هک  تسا  نیا  رب  دیما  تسا . یلصا  عنام  تقو  دوبمک 

. دیامن ار  یرادرب  هرهب  لامک  دیدج  یژولونکت  زا  هداد و  هناخباتک  هب  یدیدج  لکش  هام ، دنچ  یط  رد  هک  دوش 

تسیا هیده  نیا  دپت . یم  یسراف  نابز  هشیدنا و  یدازآ  یارب  ناشبلق  زونه  هک  تسا  یناتسود  اب  نخس  یور  نایاپ  رد 

هدژم هک  دننایورب  ار  اه  هشفنب  ناشکچوک  سب  یاهوسوس  ندروآ  مهدرگ  اب  دنناوت  یم  هک  باتبش  مرک  نارازه  دننام  هک 

. نامن اگشوگرگج  نادنزرف و  یادرف  یارب  زورما و  یاهناسنا  یارب  ام ، یارب  یراهب  دنراهب . لصف  روآ 

رهم تبحم و  اب 

KETAB@KETABFARSI.COM
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

WWW.KETABFARSI.COM

ناتسبات ١٣٨٩

؟ میهاوخ یم  ار  نام  هناخ  ام 
رویرهش ١٣٨٩ نایرفص -  دومحم 

؟ ارچ نعقاو 

رنه و گنهرف و  ندنایامن  یارب  ناوارف  ترارم  تمحز و  اب  ناشاک  رهش  ناگتخیهرف  هک  ار  ناسحا “  هناخ “  ارچ 

ار یا  هدنلاب  راب و  رپ  همانراک  زین  نونک  ات  دنا و  درک  هاربور  یرهپس “  ناوج –  هشبدنا  نوناک  مان “  تحت  تایبدا 

؟ دینک یم  شا  بملپ  دیدنب و  یم  ار  شرد  دراد  هناوتشپ 

راک اه   یتسمرس  نیا   دینادب  یلو  …؟ دینک یمن  هانگ  ساسحا  یگدنزاس  اب  دانع  دنبب و  ریگب  بیرخت و  همه  نیا  زا  امش 

نیا  … دیشک یم  ندرگ  هب  غیت  دیراد  ارچ  دیروایب  هالک  دیرادن  قح  اتح  هک  یئامش  دیوش . هدایپ  یمک  دهد ، یم  ناتتسد 

… دیشاب ادرف  رکفب  مه  یمک  دنک  یم  زاب  رس  دراد  رگید  ولگ  رد  ضغب 

——————————————————–

ناتسود هب  یخساپ 

ما هدیدن  ار  ناشاک  نم   …. ما هدوب  ناشاک  ار  یرایسب  یاه  زور  تایبدا  هب  مقشع  رطاخب  اما  متسه ، ایند  رس  نیا  رد  نم 

 “ ات مشاب  بظاوم  بارهس “  نامرف “  هب  متفرگ  میمصت  هک  یزور  زا  دیاش  …. تسا یناشاک  مساسحا  ارچ  مناد  یمن  اما 

 “ منکن لگ  ار  بآ 

ناکت ناکت  دورب ،  هار  تسرد  تسناوت  یمن  زونه  شدنربب ، اپ “  هب  اپ  دنریگب و “  ار  شتسد  تشاد  زاین  هاگرذگ “  “ 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

زا دزوم ، ایب  نتفر  “ هار  هویش  ات “  درک  شکمک  هناردام  دش و  زارد  شیوس  هب  هک  یئاهتسد  زا  یکی  …. دروخ یم 

زا نم  و  درک . یناغارچ  ار  رذگ “  رساترس “  شیاهناتساد  اب  هک  دوب  راوگرزب  هرهش “  نابرهم “  تسد  دوب . ناشاک 

هشیدنا نوناک  هدید “  ان  میقم  دوب و  دهاوخ  دبا  ات  دوب و  ناشاک  شمسا  هک  متفای  یرگید  ینهذ  هاگتسیز  نامز  نامه 

و تسا .  عطاس “  دومحم  اهنآ “  زا  یکی  هک  متفای  ینابرهم  ناتسود  هچ  و  …. لاحشوخ هچ  مدش و  رهپس “  ناوج – 

، دیشخرد یم  نآ  رد  هرهش  مسلط “  ناتساد  “ هک  دنک  رشتنم  ار  نامک “  نیگنر  باتک “  تساوخ  یم  هاگرذگ  هک  یزور 

نامک نیگنر  رد  دراد  دوخ  رد  ار  ینیشنلد  زبس  مهو  هک  ار  وت  بالات “  یابیز “  ناتساد  میناوت  یم  ناج  دومحم  متشون 

ره هک  جاک “  همانلصف  زا “  یئاه  هرامش  تفایرد  اب  نم  و  ….. تشاد هارمه  هب  ار  رهم  جاوما  شخساپ  میروایب ؟ 

نمسر یدرک .…  یم  بجعت  فدص  کی  رد  دیراورم  همه  نآ  زا  دش  یم  هدوشگ  یتقو  هک  دوب  یکچوک  هنیجنگ  هرامش 

یجند هشوگ  یناشاک  زیزع  بیدا و  ناتسود  مرگ  شوغآ  ما  هدرک  اهر  ار  یردپ  هناخ  رگا  هک  لاحشوخ  مدش و  یناشاک 

رد یئابیز  مرگ و  یاهشالت  هچ  هک  مدید  یم  رود  ارود  نم  و   …. متفای یهانپ  رس  هک  مدش  شوخ  رس  دنا و  هداد  نم  هب 

هاگرذگ نابز  دنچ  ره  مدوب ، ناشهارمه  مبلق  همه  اب  نم  دوش و  یم  ماجنا  نارای  یوس  زا  نامدنمزاین  تایبدا  هب  یرای 

رد ار  نآ  خوضو  هب  مدرک و  یم  سح  متسوپ  ریز  ار  اهنآ  اب  ندوب  یشوخلد  یلو  … دندوب هتسب  هدرکن  مرج  ماهتا  هب  ار 

دنا و هدرک  نامنوریب  هناخ  زا  هک  دیسر  ربخ  …. ات مدید ، یم  دنراد  هاگتسیز  ناهج  تشد  نهپ  رد  هک  هاگرذگ  نارای  همه 

قوس راهچ  رد  ار  دانع  هب  هتشغآ  یرهم  یب  نیا  مرادن و  توکس  تقاط  رگید   …. هدرکن مرج  ماهتا  هب  زین  راب  نیا 

دیاب دنوشب ، رت  تسمرس  زور  ره  دننکب و  دنهاوخ  یم  هک  راک  ره  دوش ، یمن  هک  نیا  …. دز میهاوخ  دایرف  ناهچ 

. دناشک یرایشوه  هب  یمک  ار  دولآ  فک  یتسم  نیا  یروج 

مرگ هجنکش  هب  یئاه  همان 
رویرهش ١٣٨٩ یدسا -  گنشوه 
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مان اب  یسیلگنا  نابز  هب  یباتک  نریخا 

letters to my Torturer

مرگ هجنکش  هب  یئاه  همان 

. دراد هتفگن  یاه  فرح  هک  تسا  هدش  رشتنم 

زین نآ  یسراف  هخسن  یدوز  هب  تسا  رارق  ایوگ 

ار نآ  دنناوتب  یرتشیب  دادعت  ات  دوش ، رشتنم 

. تسا یندناوخ  عقاو  هب  هک  … دنناوخب

. تسا راگن  همانزور  کنیا  دشاب و  یم  قباس  یسایس  نالاعف  زا  وا  تسا ، یدسا  گنشوه  باتک  نیا  هدنسیون 

هکنیا ببس  هب  میژر  ود  نیا  یاهنادنز  دروم  رد  وا  یا  هسیاقم  رظن  تسا . هدوب  ینادنز  میژر  ود  ره  رد  یدسا  گنشوه 

. تسا یندرک  هجوت  و  یندینش –  یندناوخ –  تسا  هدوب  رظان  دهاش و  کیدزن  زا 

هیاپ تشابنا و  ار  تکلمم  یاضف  زیگنا  تریح  یداعبا  اب  تمهت ، گنا و  ناتهب و  غورد و  بالقنا ، عورش  اب  هنافساتم 

. داد لیکشت  ار  یمالسا  تموکح  یلصا 

یرگید زیچ  دنیوگ ، یم  هک  تسین  روطنیا  و  دوب ، یمالسا  یبالقنا  مه  لوا  نامه  زا  بالقنا  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

مان و روحم  رب  لوا  نامه  زا  هک  ارچ  دروآ . رد  یمالسا  بالقنا  زا  رس  دش و  هدیدزد  هار  همین  رد  ندعب  یلو  دوب 

هچ هکنیا  خساپ  رد  تشگ ، یم  رب  روشک  هب  حتاف  ناونعب  راب  نیا  اهلاس و  زا  سپ  یتقو  هک  تفرگ  اپ  یسک  تیصخش 

ینیگنس تسا  زونه  هک  زونه  ناریا  مدرم  بلق  رب  دنوامد  هوک  نوچ  هک  یا  هملک  تفگ ، هملک  کی  طقف  یراد ، یساسحا 

. دوب چیه “  زیگنا  “ ترفن  هملک  نآ  و  دنک . یم 

هجنکش و  دندش ، هتشک  اهنادنز  رد  رفن  رازه  نارازه  هاش  میژر  رد  هک  تسا  وگغورد  نیزواجتم  نیمه  نابز  زا  و 

مه رفنکی  ندش  هتشک  اتح  هک  دنچ  ره  درمش “  ناوت  یم  ار  میژر  نآ  ناگدش  هتشک  میناد  یم  هکیلاح  رد  درک . یم  دادیب 

. تسا نوریب  رامش  زا  تسین ، یندرمش  میژر  نیا  رد  راتشک  هکیلاح  رد  تسا “  دایز  رایسب  یهاوخ  یدازآ  مرج  هب 

: دیوگ یم  هچ  اهرگ  هبحاصم  زا  یکی  لاؤس  خساپ  رد  دروم  نیا  رد  هدوب ، رظان  هک  یدسا  گنشوه  یاقآ  مینیبب 

یمن هجو  چیه  هب  تسا و  هدیسر  یندرکن  رواب  کانتشحو و  داعبا  هب  یمالسا  یروهمج  یاهنادنز  رد  هجنکش  …. ”
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. درک هسیاقم  هاش  یاهنادنز  رد  هجنکش  اب  ار  نآ  ناوت 

اب هسیاقم  رد  هاش ، نامز  نارگ  هجنکش  نیرت  یشحو  اتح  هک  دنا  هدرک  یراک  یمالسا  یروهمج  یاهنادنز  یاهوج  زاب 

“ دنسر . یم  رظنب  یمارآ  ورازآ  یب  دارفا  اهنآ ،

میژر ود  یاهنادنز  رد  هجنکش  دروم  رد  تدوخ  یصخش  هبرجت  زا  دنسرپ  یم  وا  زا  هک  هاگنآ  و 

: دنک یم  نایب  نینچ  وگب ،

زا یرایسب  هجنکش  دهاش  نم  اما  دندز . یلیس  اب  ارم  راب  کی  طقف  مدشن ، هجنکش  هاش  نارود  رد  نصخش  نم  ”…. 

مرظنب دندرک . هجنکش  فلتخم  لاکشا  هب  ار  نم  یمالسا  تموکح  یاهنادنز  رد  یلو  ما . هدوب  نادنز  رد  دوخ  ناتسود 

کی کیژولوئدیا و  نامزاس  نیب  توافت  تسا ، هرود  نیا  رد  ناینادنز  اب  راتفر  عون  یلک و  یاضف  رد  یلصا  توافت 

تسه دوب و  ینادنز  نتسکش  یمالسا  یروهمج  یاهنادنز  رد  نارگ  هجنکش  راک  نیلوا  تسا . کیژولوئدیا  ریغ  نامزاس 

یرترب دنتساوخ  یم  ینادنز  ندرک  درخ  اب  اهنآ  دنتفر . یم  تاعالطا  بسک  لابند  هب  اهنآ  هک  دوب  نآ  زا  سپ  و 

. ” دوب یوناث  رما  تاعالطا  بسک  اهنآ  یارب  دننک ، تابثا  ار  دوخ  کیژولوئدیا 

رد ار  یتدم  دش  یمالسا  یروهمج  ربهر  اه  دعب  هک  یا  هنماخ  هللا  تیآ  اب  لاس ١٣۵۴  رد  امش  هک  دوش  یم  لاؤس  وا  زا 

؟ تسیچ ناشیا  دروم  رد  ناترظن  دیا  هدوب  ینادنز  لولس  کی 

بل هب  دنخبل  هشیمه  دوب و  دروخرب  شوخ  میالم و  درف  کی  وا  مدرک  تاقالم  نادنز  رد  یا  هنماخ  اب  نم  هک  ینامز  “ 

یم دنلب  یادص  اب  زامن  زا  سپ  درک و  یم  اعد  دناوخ  یم  نآرق  بترم  وا  دوب . یعقاو  نموم  دقتعم و  کی  وا  تشاد .

تردق هب  هکینامز  زا  دوب . تبثم  ناسنا  کی  وا  یلک  روط  هب  دوب . هاگآ  تایبدا  زا  تشاد و  یداش  تعیبط  وا  تسیرگ .

. تسا هدرک  رییغت  هدیسر 

هب دراد  نونکا  یو  هک  یریوصت  تیعقوم و  ما و  هداد  هئارا  یا  هنماخ  زا  نم  هک  یریوصت  نآ  هک  تسا  نیا  تقیقح 

لوئسم ربهر و  هب  تسا  هدش  هجنکش  ای  ینادنز و  دوخ  هک  ار  یدرف  کی  هنوگچ  تردق  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ 

“ دنوش . یم  هجنکش  رفن  نارازه  اهدص و  نآ  رد  هک  دزاس  یم  لدب  یماظن 

: هکنیا لاوئس  هرخالاب  و 

؟ دیتفگ یم  هچ  وا  هب  دینک  تبحص  یا  هنماخ  اب  دیتسناوت  یم  امش  رگا 
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هک یا  هنماخ  دننک . لقتنم  مدوب  نآ  رد  هک  یلولس  زا  ار  نم  دوب  رارق  لاس ١٣۵۴  یناتسمز  درس  زور  کی  رد  …. ”

. مداد یا  هنماخ  هب  هدروآ و  رد  نت  زا  ار  نآ  متشاد ، ینتفاب  زولب  کی  نم  دیزرل . یم  امرس  زا  دوب  هدیکت  رغال و  یلیخ 

لغب ار  رگیدکی  ام  درک  نت  هب  تفریذپ و  ار  نآ  هک  تیاهن  رد  یلو  تفرگن . ار  زولب  درک و  تمواقم  یمک  ادتبا  وا 

تفگ داتفا و  هیرگ  هب  وا  میدرک .

.« دش دهاوخن  یراج  یسک  مشچ  زا  زین  کشا  هرطق  کی  یتح  دسرب ، تردق  هب  مالسا  هک  ینامز  گنشوه ، : »

: مسرپب وا  زا  مراد  تسود  نم 

یسایس خیرات  رد  مکاح  نیرت  تردق  رپ  وت  هک  نونکا  دیروآ ؟ یم  دای  هب  دیتفگ  زور  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  یا  هنماخ  یاق  آ » 

ناریا خیرات  رد  هک  میتسه  یعیاجف  دهاش  ام  سکعرب  تسرد  ای  دوش ؟ یمن  یراج  یکشا  هرطق  چیه  ایآ  یتسه  ناریا 

 “ تسا هتشادن  هقباس 

: رگید لاؤس  رد  و 

مان هب  امش  یوجزاب  هکنیا  دیا و  هداد  حیضوت  دیا  هدرک  هبرجت  هک  ار  یحور  یمسج و  یاه  هجنکش  دوخ  باتک  رد  امش 

یم یسوساج  هیسور  ایناتیرب و  یتینما  یاه  هاگتسد  یارب  هک  دینک  فارتعا  ات  درک  روبجم  ار  امش  دیمح » ردارب  » 

هچ دیدرک  هبرجت  امش  هک  یا  هجنکش  نیرت  تخس  دیهد . حیضوت  یمک  هجنکش  ییوجزاب و  یاهشور  دروم  رد  دینک .

؟ هدوب

ره زا  نم  یوجزاب  ما . هداد  حیضوت  دوخ  باتک  رد  دروم  نیا  رد  لیصفت  هب  نوچ  مهد  یم  حیضوت  هصالخ  یلیخ  نم   ”

هک یتاعالطا  عون  نآ  یلو  دریگب . تاعالطا  نم  زا  ات  درک  یم  هدافتسا  تسناد  یم  تسناوت و  یم  هک  یا  هجنکش  عون 

وا هک  دوب  نیا  تقیقح  متشادن . یا  هژیو  تاعالطا  چیه  مدوب و  راگن  همانزور  کی  نم  متشادن . دوب  نآ  یوجتسج  رد  وا 

یناتساد نینچ  کی  هب  هک  درک  مروبجم  هجنکش  راشف  ریز  تیاهن  رد  درک و  میظنت  ار  یلعج  یویرانس  ای  ناتساد  کی 

. منک فارتعا 

کاپ هدش و  میمرت  نامز  رورم  هب  یمسج  هجنکش  یاه  هناشن  ضراوع و  نوچ  دوب  یحور  یاه  هجنکش  زیچ ، نیرتدب 

هشیمه یارب  یحور  یاه  هجنکش  دنک . یم  تیذا  ارم  مه  زونه  مدرک  هبرجت  نم  هک  یحور  یاه  هجنکش  اما  دنوش  یم 
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یم باطخ  سوساج  دز و  یم  قالش  اب  ار  نم  وجزاب  هک  ار  یتاظحل  نآ  نم  دنام . یم  یقاب  دارفا  هرطاخ  نهذ و  رد 

. مراد دای  هب  یبوخ  هب  داد  دنهاوخ  هجنکش  ار  وا  هدرک و  تشادزاب  ارم  رسمه  درک  یم  دومناو  هک  ار  یتاظحل  ای  و  درک ،

هجنکش یادص  هک  یعقوم  روطنیمه  و  دوب . یمسج  یاه  هجنکش  لمحت  زا  رت  کاندرد  رایسب  نم  یارب  تاظحل  نیا 

یاه هجنکش  زا  رت  کاندرد  تاظحل  نیا  نم  یارب  مدینش  یم  ار  اهنآ  یاهدایرف  یادص  ای  ناتسود و  اقفر و  ندش 

.“ دوب یمسج 

رد دش  یم  هتفرگ  راک  هب  یدیشروخ  ههد ۶٠  یاهلاس  رد  هک  هجنکش  کیتامتسیس  یاهشور  نامه  رضاح  لاح  رد  ”….

ناینادنز نیا  رثکا  نوچ  اما  تسا  یلصا  فده  ینادنز ، درف  نتسکش  مه  رد  مه  زونه  دنوش . یم  رارکت  یتوافتم  لاکشا 

تشادزاب هک  یدارفا  رثکا  دننک . درخ  ار  اهنآ  زا  یمک  دادعت  دنا  هتسناوت  اه  نابنادنز  دنراد  قلعت  یعامتجا  شبنج  کی  هب 

، نانز هک  مینیب  یم  ام  دوش . یم  هدینش  یبوخ  هب  زین  نادنز  زا  جراخ  رد  اهنآ  یادص  دننک و  یم  تمواقم  زونه  دنا  هدش 

اهراشف اه و  هجنکش  مامت  دوجو  اب  اهنآ  دننک . یم  یگداتسیا  اهوجزاب  ربارب  رد  هناعاجش  ام  ناناوج  ناراگن ، همانزور 

. دننک یم  یراشفاپ  دوخ  تاداقتعا  رب 

هدنیآ هک  تسا  نیا  شیانعم  دنکش  یم  مه  رد  ار  نادنز  یاهلولس  ناینادنز  تمواقم  هک  یتقو  تسا . یبوخ  رایسب  ربخ  نیا 

. ” تسا هار  رد  ینشور 

: نومضم نیدب  رگید  یشسرپ  رد  و 

یم امش  دیا . هدرک  یفرعم  اسراپ  یدمرس  رصان  ار  وا  یعقاو  مان  امش  یلو  تسا  هدوب  دیمح » ردارب  امش «  یوجزاب 

یم ایآ  تسا . هدوب  ناتسکیجات  رد  ناریا  ریفس  یا  هرود  وا  هک  دیدش  هجوتم  یو  زا  یسکع  ندید  اب  اهدعب  هک  دییوگ 

دیداتسرف یم  یو  یارب  ار  دوخ  باتک  زا  یا  هخسن  ایآ  دیتشاد  ار  وا  سردآ  رگا  دراد ؟ یتلود  لغش  مه  زونه  وا  هک  دیناد 

؟

نیا رد  ار  یو  زا  یریوصت  هدرک و  تبحص  وا  دروم  رد  اکیرمآ  یادص  یاه  همانرب  رد  نم  هکنآ  زا  سپ  … ”.

نم تسا . یراک  هچ  هب  لوغشم  نونکا  وا  هک  مناد  یمن  نم  دش . هتشاذگ  رانک  دوخ  ماقم  زا  وا  میداد . ناشن  نویزیولت 

نآ یسراف  هخسن  یلو  هدش ، رشتنم  یسیلگنا  هب  لصا  رد  نم  باتک  دسرب . وا  تسد  هب  باتک  نیا  هک  مراد  تسود  یلیخ 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

یروآ عمج  رطاخ  هب  یمالسا  یروهمج  متسیس  رد  هک  منک  یم  رکف  نم  عقاو  رد  دش . دهاوخ  رازاب  دراو  یدوز  هب 

هب ار  اهزور  نآ  دناوخب و  ار  باتک  نیا  هک  مراودیما  نم  تسا . هدیسر  یو  تسد  هب  یعون  هب  باتک  نیا  امتح  تاعالطا 

 ” . دنکن هجنکش  ار  یسک  رگید  هدنیآ  رد  هک  رطاخ  نیا  هب  لقادح  دروایب و  رطاخ 

یملق زبس  شمشک  ات  تراکب  هدرپ  زا 
رویرهش ١٣٨٩ یعانص -  هللا  فیس 

یملق زبس  شمشک  ات  تراکب  هدرپ  زا 
…. ینیچ هباتفآ  ات  نابنت  زا  و 

یناشیپ رب  رهم  یاج  تباث  گنر  زا 
زامن اج  و  یدوصقم “ !! نیچ  حیبست “  ات 
نتسه از  ناطرس  دصرد ، زا ٧٠  شیب  هک 

ناملسم تسین ، ناملسم  دوخ  تموکح  نیا 
…. هتشاذگ راک  رس  ار  اه 

————————————

جنرب دعب  یکدنا  هدش ، غاد  ناهفصا  یتسد  عیانص  رازاب  رد  ینیچ ، تاعونصم  شورف  رازاب  هک  میدینش  شیپ  هامدنچ 

، تفرگ وب  گنر و  ینیچ  یگنرف  هجوگ  بر  اب  نامیاهتشروخ  دعب  یمک  میدید ، روشک  لامش  یاهرازاب  رد  ار  ینیچ 

ینیچ هریز  دیاب  دیدرت ، یب  مه  ادرف  مینیبب و  رمشاک  رازاب  رد  ار  ینیچ “ یملقزبس  شمشک   ” هک هدیسر  نآ  نامز  نونکا 

تانئاق زا  ار  ینیچ  نارفعز  و  میرخب ! نامرک  زا 

هغیص مه  درک و  دقع  مه  یدازآ !!  هکس  کی  اب  ناوت  یمار  یتیچ  عقوت !! یب  نارتخد  هک  روطنامه 

. تسا بجعت  یاج  دوشن  هدیبوک  مه  رد  نینچ  رگا  دشاب  هتشادن  تسب  تفچ و  هک  یا  هناخ 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

ناشن ار  نمشد  یاج  دنناوت  یم  طقف  یجراخ ، نایطول  تسد  رد  میلست  ینارتنع  دنشاب و  هضرع  یب  نینچ  هک  ینایلوتم 

. دنسانش یمن  ار  شهاگیاج  تسود و  دنهدب و 

میشاب هتفگ  ار  نامربکا  هللا و  ام ،
رویرهش ١٣٨٩ یدنوامد -  لامک 

دناوخ یم  زامن  هلبق “  یوربور  تقیقح  رد  نویزیولت “  یوربور  ینز  هلقاع 

دوب ینویزیولت  یاهملیف  یاشامت  ناداتعم “  زا  دیاش  و  نادنمقالع “  زا  ایوگ 

هظحل مهنآ  داد ، یم  ناشن  ار  ینرتسو  ملیف  تشاد  هک  داتفا  شیوربور  نشور  نویزیولت  هب  شمشچ  زامن  نیح  رد  یزور 

یساسح هظحل ی  یپ  دوب و  هتفر  هناشن  ار  یسک  گنفت  اب  یراوید  تشپ  رد  اه  یوب  واک  زا  یکی  هک  ار  یساسح !! ی 

دنک کیلش  ات  دوب 

درُبن زین  ار  شزامن  هکنیا  یارب  تسا و  شنیمک  رد  راب  گرم  یکیلش  هک  دنک  هجوتم  ار  فرط  هکنیا  یارب  نز ، هلقاع 

ربکا هللا و  ربکا … هللا و  ربکا .… هللا و  دیشک : دایرف  نبیرقت  دنلب ، یادص  اب  راب  دنچ 

. تفرگ نایاپ  شنایح  دش و  کیلش  تبقاع  ات  دشن !! هجوتم  فرط  یلو 

رادشوه هکنم  ترس  رب  کاخ  یانعم  هب  زین “  ار  شتسد  ربکا  هللا و  نیرخآ  نتفگ  نمض  نز ، هلقاع  دش ، نینچ  یتقو 

درک هلاوح  شیوس  هب  یداد “  تسد  زا  مه  ار  تناج  بخ  یدشن و  هجوتم  وت  هک  منک  هچ  یلو  مدیشک  دایرف  مداد و 

زا تسا . یئاهن  یارجا  فورش  رد  نامروشک  یارب  هچنآ  دروم  رد  میراد  تساه  تدم  هک  تساه  هناسر  ام  راک  الاح 

راک زا  یگنهرف و  بالقنا  ددجم  ماجنا  دوخ و  ندناوخ  ادخ  نیشناج  اب  یبهذم  رت  نشخ  یروت  اتکید  ندوب  هار  رد 

نآ رگناشن  یبوخب  شلامعا  اهفرح و  تسا و  هدیسوپ  تخس  هک  یوسوم  بانط  هب  هکنآ  یئوجشناد و  شبنج  نتخادنا 

: میئوگ یم  دنلب ، یادص  اب  درک ، دامتعا  دیابن  تسا 

میهد یم  ناشن  ار  یرتشیب  تاکرح  دوخ !! زامن  ندیرب  اب  اتح  ربکا و  هللا و 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

میشاب یدازآ  هنوگ  ره  شبنج و  هب  گرم  کیلش  رظتنم  دیاب  هنافساتم  دشن ، هجوتم  هک  تسا  رارق  رگا 

میشاب هتفگ  ار  نامربکا  هللا و  ام 

 ! ناتساد کی  نتشون  ِناتساد 
رویرهش ١٣٨٩ هداز -  میحر  هماک  هم 

ار ما  هعومجم  نیرخآ  زا  ناتساد  نیرخآ  تفه ،  داتشه و  دنفسا  ود  تسیب و  رصع ،  زورید 

. یسیون زاب  راب  راهچ  راک و  هتفه  راهچ  زا  دعب  مدرک .  مامت 

. دنک یم  ما  هتسخ  یناتساد ،  ره  نتشون  هک  ناتساد ،  نیا  هن  ناتساد ،  نیا  درک  ما  هتسخ 

، نارظن بحاص  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  رب ! سفن  مه ، تسا و  ریگ  تقو  مه  نتشون 

یکی تسا و  یمسج  یکی  اهتنم  دنناد . یم  یکی  ندعم  رد  راک  اب  ار  نتشون  زا  یشان  یگتسخ 

هب تسا ؟ هاکناج  هدننک و  هتسخ  نتشون  ارچ  هک  دننادب  دنراد  تسود  اه  یلیخ  دیاش  یحور .

. میوگ یم  ار  نتشون  لحارم  راصتخا  هب  هداس و  ینابز 

. دنک ریگ  رد  دوخ  اب  ار  وت  هک  تسا  یا  هژوس  نآ  بسانم ،  زا  مروظنم  بسانم .  هژوس ی  ندرک  ادیپ  لوا ،  هلحرم ی 

. یناوخ یم  یونش ، یم  ینیب ،  یم  ار  یفلتخم  یاه  هژوس  یور  باوخ  هب  هک  بش  ات  یوش  یم  رادیب  هک  حبص  زا 

رد ات  یلو  کحضم ، راد و  هدنخ  یضعب  زیخ ، تفا و  زا  رپ  ارجام و  رپ  یضعب  دنا ، کان  درد  زیگنا و  مغ  یضعب 

مک هداتفا و  اپ  شیپ  یرهاظ  هک  یوش ،  یم  یا  هژوس  ریگ  رد  یهاگ  دوب و  یهاوخن  نآ  نتشون  هب  رداق  یوشن ، ریگ 

هب هک  یا  هدش  سوبوتا  راوس  ًالثم  دنک . یم  نتشون  هب  راداو  ار  وت  هک  دراد  دوجو  یا  هلئسم  نآ  یارو  اما  دراد ،  تیمها 

تهج یب  اما ، دنز . یم  جوم  بارطضا  مغ و  شا ،  هرهچ  طوطخ  یمامت  رد  هکدنیشن  یم  ترانک  ینز  یورب ،  تشر 
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وت دیآ و  یم  رد  تکرح  هب  سوبوتا  هک  نیمه  دهد و  ناشن  داش  مارآ و  ار  دوخ  هک  دراد  رمث  یب  یشالت  ددنخ و  یم 

هب ار  وا  هدوب  رارق  مه  وا  رسمه  هک  دیوگ  یم  وت  هب  همدقم  یب  وا  یهد ،  یم  ناکت  ترسمه  یارب  ار  تسد  نیرخآ 

یغورد شا ،  هاگن  رد  وت  و  تسا !  هدمآ  ییاهنت  هب  وا  هدش و  بارخ  شا  نیشام  هظحل  نیرخآ  رد  اما  دناسرب ،  لانیمرت 

؟  تسا هتفهن  یزار  هچ  دراد ،  همادا  رفس  نایاپ  ات  هک  اه  ندز  فولب  نیا  تشپ  هک  ینادب  یهاوخ  یم  ینیب و  یم  راکشآ 

یم هدافتسا  تدوخ  لیخت  زا  تروص  نآ  رد  هک  هن ، مه  یهاگ  یرب و  یم  شزار  هب  یپ   ، یهاگآراک یاه  لاوس  اب  یهاگ 

 . یسیونب ار  نز  نیا  ناتساد  یریگ  یم  میمصت  هک  یوش  یم  ریگرد  ردقنآ  لاح  ره  هب  ینک .

تنایخ هب  یپ  راب  نیمدنچ  یارب  ینز  ًالثم  تسا .  تا  نهذ  رد  ناتساد  هیلوا ی  حرط  ندرک  هدامآ  مود ،  هلحرم ی 

 ، دور یم  هار  فده  یب  یتدم  دوش ،  یم  جراخ  هناخ  زا  دنک و  یم  وا  اب  یلصفم  یاوعد  حبص  درب و  یم  شرهوش 

راوس دور و  یم  لانیمرت  هب  ددرگن . رب  هناخ  هب  رگید  هک  دریگ  یم  میمصت  رخآ  رس  دنیشن و  یم  کراپ  رد  یتدم 

زا هدنناوخ  دنک و  یم  فیرعت  وا  یارب  هنوراو  ار  شا  یگدنز  همه ی  دنیشن و  یم  ینز  رانک  رد  دوش و  یم  یسوبوتا 

. دنک یم  فشک  ار  ارجام  لصا  اه ،  غورد  نآ  یال  هب  ال 

رد ییاه  ناکم  هچ  ًالثم  تسا . رتویپماک  روتینم  یور  ای  ذغاک  یور  ناتساد  همانسانش ی  نتشون  موس ،  هلحرم ی 

یسنج هچ  ینس و  هچ  اه  تیصخش  میراد ؟ تیصخش  دنچ  میراد ؟ ناتساد  رد  هنحص  دنچ  دوش ؟ یم  هدروآ  ناتساد 

بسانم ینحل  نابز و  اب  ییاه  گولاید  دنوش . هتخاس  اه  گولاید  دیاب  نآ  ساسا  رب  هک  دنراد ؟ یتایصوصخ  هچ  دنتسه ؟ 

هچ زا  دونش ؟ یم  ار  ارجام  هک  ینز  ای  هدش ؟ ثداح  وا  رب  ارجام  هک  ینز  دشاب ؟ هک  ناتساد  یوار  اه .  تیصخش  یارب 

نهذ هب  دودحم  لک  یاناد  ای  لک ؟  یاناد  صخش ؟  مود  صخش ؟ لوا  مینک ؟ هدافتسا  ناتساد  نتفگ  یارب  یدید  هیواز ی 

هچ هنحص و  هچ  اب  دشاب ؟ اجک  زا  تسا ،  ناتساد  یاه  شخب  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  ناتساد  عورش  اه ؟  نز  زا  یکی 

. تسد نیا  زا  یلئاسم  و  تشگزاب ؟  تفر و  یا ؟ هریاد  یطخ ؟  دشاب ؟ هنوگچ  ناتساد  راتخاس  یگولاید ؟ 

. نتشون هب  ینک  یم  عورش  یراذگ و  یم  تا  تسد  رانک  ار  تشاددای  تسا . ناتساد  لک  نتشون  مراهچ ، هلحرم ی 

یم شا  غارس  هب  زور ،  ود  یکی  زا  دعب  یراذگ و  یم  رانک  ینک و  یم  مامت  یسیون و  یم  تسشن  کی  رد  ًالومعم 

ناشروظنم یدعب  هلحرم ی  رد  هک  ینک  یم  تشاد  دای  ار  شا  تالاکشا  یناوخ و  یم  رس  زا  دقتنم  کی  هاگن  اب  یور و 

. رگید تارییغت  اه و  گولاید  ندرک  ضوع  ای  رتشیب ، یزادرپ  تیصخش  ای  دید ، هیواز ی  رییغت  ِلثم  یتالاکشا  ینک .
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

هکلب ینک ،  یم  روظنم  کی  هب  کی  ار  هدش  تشاد  دای  تالاکشا  اهنت  هن  هلحرم ،  نیا  رد  یسیون . زاب  مجنپ ، هلحرم ی 

. ینک یم  شیاریو  مه  یروتسد  ظاحل  زا  ار  تا  هتشون 

 . نتشادرب تشاد  دای  دقتنم و  هدنسیون و  ناتسود  عمج  رد  ناتساد  ندناوخ  مشش ، هلحرم ی 

یا هتفریذپ  ار  اه  نآ  مه  تدوخ  یا و  هتشاد  رب  ناتسود  دقن  زا  هک  ار  یتشاددای  راب  نیا  یسیون .  زاب  متفه ،  هلحرم ی 

یدایز ر دح  ات  هک  ردق  نآ  یسیون . یم  هراب و …  راهچ  هراب و  هس  هرابود و  ار  ناتساد  یراذگ و  یم  تا  تسد  ولج  ، 

 . دوش بلج  تا  تیاض 

 ! راک هتفه  دنچ  ینعی  نیا  و 

هحفص دص  دنچ  ینامر  دهاوخب  یا  هدنسیون  یا ،  هحفص  دنچ  هاتوک  ناتساد  کی  نتشون  یاج  هب  هک  دینک  روصت  الاح  و 

 ! دسیونب یا 

——————–

یبدا هزیاج  تیاس  زا  هتفرگرب 

تیاده قداص  روک  فوب  رب  یدقن 
رویرهش ١٣٨٩ نالکد -  شرآ 

یناخودرا لضفلاوبا  …. اه رظن  زا  یا  هراپ  هب  یخساپ  و 

رد ملق  لها  وا و  ناگتسب  ناکیدزن و  یرایسب  بلاطم  نونک ، ات  نیدرورف ١٣٣٠  تیاده ١٩  قداص  یشکدوخ  نامز  زا 

. دنا هدرک  ینارنخس  وا  هراب  رد  نابیدا  زا  یرایسب  دنا . هدرک  دقن  ار  شراثآ  و  دنا ، هتشون  شا  هراب 
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زا یرایسب  مرظن  هب  ما . هدناوخ  تیاده  هراب  رد  اهدقن  یلیخ  و  ما ، هداد  شوگ  هتفر و  اه  ینارنخس  نیا  زا  یدنچ  هب  نم 

یاه هتفگ  اه و  هتشون  ای  دنا ، هتفگ  تیاده  نابز  زا  ار  دوخ  یاه  فرح  ییوگ  هدوهیب  اب  نانارنخس  ناسیون و  دقن  نیا 

. دننک یم  رارکت  ار  نارگید  یاه 

دید زا  ما . هدناوخ  ار  اه  نآ  بلغا  نم  دنا ، هدیشک  دقن  هب  ار  نآ  هتشون و  هلاقم  روک “ فوب   ” هراب رد  یرایسب  ناگدنسیون 

یم ار  ناشدقن  و  تیاده ، یاه  ناتساد  هک  ینامز  نآ  مه  دیاش  دوبن . نالکد “  شرآ  دقن  ”  ییایوگ  هب  مادک  چیه  نم 

. ما هتشادن  روک  فوب  هژیو  هب  تیاده ، زا  یفاک  کرد  مدناوخ ،

زج ندناوخ ، راب  دنچ  زا  سپ  میوگب . ار  مرظن  ات  داتسرف ، میارب  و  تشون ، روک  فوب  هراب  رد  ار  ریز  دقن  نالکد ، شرآ 

دییوگ یم  هچ  امش  مناد  یمن  میوگب ؟ متسناوت  یم  هچ  نیرفآ  دص  نیرفآ و 

زا یا  هراپ  رظن  هب  یخساپ  دناوت  یم  هک  دیآ  یم  دقن  هلابند  رد  هک  ما  هتشون  یا  هیباوج  مدوخ  معز  هب  زین  نم  هتبلا 

دشاب زین  دقن  نیا  ناگدنناوخ 

یناخ ودرا  لضفلاوبا 

روک فوب  رد  ینافرع  رکفت  یاه  هشیر 

کی نتم  نیا  نوچ  دراد . ییانشآ  ناتساد   نیا  اب  هدنناوخ  هک  مسیون  یم  ضرف  شیپ نیا  اب  ار  روک  فوب  رب  دقن  نیا 

روصت تسا ، یناریا  ناتساد  نیلوا  تفگ  دیاب  یعون  هب  عقاو  رد  یناریا و  یسیون  ناتساد  خیرات  رد  مهم  رایسب  ناتساد 

اب هدنناوخ  ییانشآ  لیلد  نیا  هب  دسر . یم  رظن  هب  لکشم  یکدنا  دشاب  هدرکن  هعلاطم  راب  کی  لقادح  ار  نآ  یسک  هکنیا 

نیا همادا  زا  لبق  تسا ، هدناوخن  ار  نتم  نیا  هک  یا  هدنناوخ  هک  تسا  یهیدب  تسا ؛ ضرف  شیپ  کی  نم  یارب  ناتساد  نیا 

هتفای و دراد ، رارق  ناگیار  تروص  هب  اه  تیاسبو  زا  یرایسب  یور  رب  هزورما  هک  ار  باتک  نیا  دیاب  ادتبا  ثحب 

. دنک هعلاطم 

ار شدوخ  قیرط  نیا  زا  دیاش  ات  دنک  یفرعم  شا  هیاس  هب  ار  شدوخ  دهاوخ  یم  هک  دصق  نیا  اب  یوار  روک  فوب  رد 

یارب یوار  تسا و  هداتفا  راوید  یور  رب  هک  ینازرل  هیاس  تیصخش  دنک . یم  عورش  ار  دوخ  یارجام  دسانشب ، رتهب 

دعب هتبلا  تسا ، تیصخش  نیلوا  دنک  فیرعت  وا  یارب  تسا  هدنراذگرس  زا  هک  ار  ییاهارجام  دهاوخ  یم  شدوخ  تخانش 

. تسا ناتساد  نیا  تیصخش  نیرت  یدیلک  نم  معز  هب  و  یاور ، زا 
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تهابش نوچ  شردپ ؛ ای  تسا  شیومع  دناد  یمن  یوار  هک  یدرمریپ  زور  کی  هک  دوش  یم  زاغآ  اجنآ  زا  ناتساد  همه 

کی هسفق  یالاب  زا  هک  دور  یم  دشاب ، هدروآ  شیارب  یزیچ  هکنیا  یارب  یوار  هدیسر و  رس  دنتشاد ، مه  هب  یبیجع 

بیجع ریوصت  کی  اب  شفرط  نآ  رد  هک  دنیب  یم  راوید  رد  خاروس  کی  ناهگان  هک  دروایب ، ار  بارش  یمیدق  یرطب 

رفولین لگ  ورس ،  یتخرد  ریز  رد  هدرکزوق  یدرمریپ  هب  هک  یریثا  ینز  بآ  یوج  کی  یوسنآ  رد  دوش ؛ یم  هجاوم 

تسا شردپ  تسین  مولعم  هک  درمریپ  نآ  ددرگ ، یمزاب  بارش  یرطب  نیا  اب  یوار  هک  یتقو  دنک . یم  فراعت  ار  یدوبک 

. تسین یربخ  وا  زا  تسا و  هتفر  شیومع  ای 

رد تسا . هدوبن  یربخ  راوید  نآ  تشپ  هاگچیه  هک  دناد  یم  مه  یاور  دوخ  دوش و  یم  دودسم  هشیمه  یارب  خاروس  نیا 

بش کی  رد  تسا ، هتشگ  بیغ  دبا  یارب  هدش و  رهاظ  راوید  رد  ناهگان  هک  یا  هقرج  نیا  یانعم  نتفای  یارب  وجتسج 

تدش هب  شیور  درس و  شندب  دوب ؛ هدرم  لوا  نامه  زا  یریثا  نز  نیا  اما  دنک . یم  دروخرب  یریثا  نز  نآ  اب  دولآ  مهو 

کی هک  یریثا  نز  کی  هن  یریثا  نز  نیا  ًالصا  هک  دوش  یم  مولعم  دراپس  یم  یوار  هب  ار  شنت  هکنیا  ضحم  هب  دیفس ،

هک یرزنپرزنخ  درم  ریپ  هارمه  هب  دهد و  یم  رارق  ینادمچ  رد  هدرک و  هکت  هکت  ار  دسج  یوار  تسا . کرحتم  دسج 

لگ یاه  هتب  نآ  یور  دنک و  یم  نفد  ار  نادمچ  نآ  هتفر و  ناتسربق  هب  تسا ، ناتسربق  شک  شعن  ای  یچ و  هکشرد 

هناخ یکیدزن  هچوک و  رس  هک  دراد  یرزنپرزنخ  درمریپ  کی  مه  یوار  یعقاو  یگدنز  دراک . یم  وب  یب  دوبک  رفولین 

زا یوار  هک  تسا  هدش  یشاقن  یریوصت  نامه  اهنآ  همه  یور  هک  دشورف  یم  یمیدق  یاه  هزوک  ترپ و  ترخ و  اهنآ 

. هتاکل ردام  هتاکل و  دنتسه ، یوار  هارمه  مه  یعقاو  یایند  رد  نز  ود  دوب . هدید  ار  نآ  یا  هظحل  یارب  هنزور  نآ  لالخ 

کرد دیلک  تهابش  نیمه  دنتسه . هیبش  رگیدکی  هب  همه  هک  دنیب  یم  هلاجر  یتشم  یوار  ار  شفارطا  یاه  مدآ  مامت 

دردب یمیدق و  ترپ  ترخ و  هک  یرزنپرزنخ  درمریپ  نآ  هیبش  اهنآ  و  دنتسه ، هیبش  مه  هب  شردپ  ومع و  تسا . ناتساد 

تسا یصخش  نامه  نیا  تسا و  شک  شعن  یرزنپرزنخ  درمریپ  نامه  دنرخ ، یم  وا  زا  مه  مدرم  دشورف و  یم  روخن 

درمریپ یاه  هزوک  تشپ  ریواصت  مامت  رد  هتشگ و  رادیدپ  یا  هظحل  هنزور  نآ  نایم  رد  یریثا  نز  نآ  هارمه  هب  هک 

یتح هک  هتاکل  نیا  دروخ و  یم  مه  هب  شلاح  هتاکل  زا  یوار  دوش . یم  هدید  یریثا  یابیز  نز  نآ  هارمه  هب  یرزنپرزنخ 

مه دلول  یم  وا  یاه  نادند  رد  مرک  هک  شورف  روخندردب  ترپ  ترخ و  یرزنپرزنخ  درمریپ  نآ  اب  تسا  رضاح 

دیاش دنز : یم  سدح  روطنیا  یوار  ار  شلیلد  دنک . یمن  میلست  یوار ، نامه  دوخ ؛ رهوش  هب  ار  شدوخ  هاگچیه  دباوخب ،
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تسود ار  یرگ  هشحاف  هکنیا  هن  دراد . تسود  ار  یرگ  هشحاف  هتاکل  ینعی  دنا . هدناوخ  هک  دشاب  یا  هغیص  نآ  رطاخ  هب 

. دنک روصت  یتح  ار  یگدنز  زا  یرگید  روج  دناوت  یمن  تسا و  هشحاف  ًالوصا  وا  دشاب ، هتشاد 

یتح هشحاف . دنا و  هلاجر  همه  دنتسه ، هیبش  مه  هب  اه  یشاقن  مامت  دنتسه ، هیبش  مه  هب  یوار  فارطا  یاه  مدآ  همه 

زا قاتا  نآ  رد  یوار ، یومع  ای  تسا  یوار  ردپ  تسین  مولعم  هک  یسک  نآ  یتح  تسیک . دنزرف  هک  دناد  یمن  مه  شدوخ 

. شردپ ای  تسا  یوار  یومع  هک  دناد  یمن  مه  شدوخ  هک  تسا  هدیسرت  یدح  هب  رکیپ  لوغ  رام  نآ 

یروتاس روظنم  نیا  یارب  دنک . هعطق  هعطق  هتشک و  ار  وا  یبش  دریگ  یم  میمصت  تسا  هدش  رفنتم  هتاکل  زا  هک  یوار 

هتاکل ردام  حبص  ادرف  دشکب . ار  هتاکل  دوش  یمن  قفوم  اما  درخ ، یم  هچوک   رس  یرزنپرزنخ  درمریپ  نامه  زا  ار 

نتشک تردق  وت  هک  دشکب  شخر  هب  دهاوخ  یم  ایوگ  دروآ ؛ یم  شیارب  هتشاذگ و  وا  هناحبص  ینیس  رد  ار  روتاس  نامه 

شا هنیس  یور  دیفس  مشپ  تشم  کی  هک  دنیب  یم  هنیآ  ربارب  رد  ار  شدوخ  یوار  ناتساد  نایاپ  رد  یرادن . ار  نم  رتخد 

؟ تسا هدش  لیدبت  یرزنپرزنخ  درمریپ  هب  یوار  ارچ  ًاعقاو  تسا . هدش  لیدبت  یرزنپرزنخ  درمریپ  هب  هدمآ و  رو 

مدوب هدرک  دادملق  یدیلک  رایسب  روک  فوب  مهف  یارب  ار  نآ  ادتبا  زا  هک  ار  هیاس  نآ  دیاب  لاؤس  نیا  هب  ندرب  یپ  یارب 

هک توافت  نیا  اب  تسا ؛ راوید  یور  رب  یوار  نازرل  هیاس  نامه  عقاو  رد  هنیآ  رد  یوار  ریوصت  مینک . کرد  تسرد 

چیه عقاو  رد  یئوت . دوخ  یرزنپرزنخ  درمریپ  یئوت ؛ نیا  هک  دنز  یم  دایرف  هداتسیا و  شربارب  رد  راوتسا  راب  نیا 

شدوخ دراد  هک  تشادنپ  یم  یوار  دوب . یرزنپرزنخ  درمریپ  ادتبا  نامه  زا  یوار  تسا . هدوبن  راک  رد  یندش  دنور و 

تسا راک  رد  هک  یزیچ  اهنت  تسین . راک  رد  یتخانش  اما  دسانشب ؛ ار  شدوخ  ات  دنک  یم  فیرعت  شا  هیاس  یارب  ار 

درمریپ تسا . یرزنپرزنخ  درمریپ  نامه  یلزا  یوگلا  نیا  و  تسا . یلزا  یوگلا  کی  زا  یرادرب  یادرب  هخسن 

رکذ تسا . راوتسا  یرادرب  یپک  رب  اهنت  اهنت و  هک  یتیعقاو  ام . هعماج  تیعقاو  مه  تسا و  یلزا  هخسن  مه  یرزنپرزنخ 

دش یم  روصت  هک  تسا  هدوب  هملک  دنچ  ای  کی  ررکم  رارکت  اهنت  هک  اه  هاقناخ  رد  یپایپ  یاه  لسن  یمئاد  یاه  ندناوخ 

ریواصت یروآون ؛ نودب  اه  نرق  یارب  تسا  یا  هشیلک  یریواصت  رارکت  اهنت  هک  ام  یشاقن  تسا ، هتفهن  نآ  رد  یتقیقح 

یپک نیا  تسا . راوتسا  یلزا  هخسن  کی  زا  یرادرب  یپک  رب  ام  گنهرف  یرارکت . ندرک  ریوصت  هویش  یرارکت ،

هقرف راتخاس  لکش و  مه  هلزتعم ، ام ، یفسلف  یرکف و  نایرج  یتح  هک  دراد  ام  گنهرف  رد  یقیمع  هشیر  ردقنآ  یرادرب 

شالت دوخ  تخانش  هار  رد  دراد  هک  تسا  هتشادنپ  یم  ناتساد  یوار  هک  تسا  نیا  یلصا  هلئسم  دریگ . یم  دوخ  هب  یا 
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یم دوخ  تخانش  یپ  رد  یوار  رگا  تسین . دوخ  تخانش  یپ  رد  ًالصا  هک  دهد  یم  ناشن  وا  زاغآ  نامه  زا  اما  دنک ، یم 

، تسا هدوبن  یا  هنزور  چیه  راوید  یور  هاگچیه  هک  تسناد  یم  یتقو  دید ،  یم  راوید  رد  ار  هنزور  نآ  هک  یتقو  دوب 

هب تسا ، هدوب  یرفولین  لگ  تخرد و  رهن و  ره  زا  یلاخ  کشخ و  یاضف  کی  اهنت  راوید  نیا  یوسنآ  تسناد  یم  یتقو 

دیسرپ یم  دوخ  زا  یتسیاب  یم  دنراد ، ییانعم  هچ  ریواصت  نآ  هنزور و  نآ  هک  دنک  قیقحت  دروم  نیا  رد  هکنیا  یاج 

. دنک یمن  مه  روطخ  یوار  نهذ  هب  زگره  هک  تسا  یشسرپ  نیا  اما  تسا . هدید  درادن  دوجو  دناد  یم  هک  ار  یزیچ  ارچ 

فراع همه  نیا  نامخیرات  لوط  مامت  رد  ام  ارچ  هکنیا  دروم  رد  ندرک  رکف  یاج  هب  دوخ  ناگتشذگ  همه  دننام  مه  وا 

مادک رد  نافرع  هکنیا  دراد و  هشیر  نامگنهرف  یاجک  رد  نافرع  ًالصا  هکنیا  دروم  رد  شسرپ  یاج  هب  میا ، هتشاد 

هن عقاو  رد  یوار  دنادب . هکنیا  نودب  دوش  یم  ینافرع  یدنور  ریگرد  مه  شدوخ  تسا ، هتشاد  هاگیاپ  یعامتجا  هورگ 

دوخ زا  ار  شسرپ  نیا  تسا  هتسناوتن  مه  هظحل  کی  یتح  یوار  ارچ  هکنیا  تسا . کلاس  کی  هکلب  رگشسرپ  کی 

اهنآ نایم  هک  یتاروصت  هنودرگ  زا  تسا  هتسناوتن  مه  هظحل  کی  ارچ  تسا ،  هدید  ار  هنزور  نیا  ارچ  هک  دسرپب 

ندرک لد  درد  هب  وا  ضوع  رد  تسا . یوار  کرد  مهف  دیلک  دنک ،  هاگن  شدوخ  هب  نوریب  زا  هدش و  جراخ  تسا  راتفرگ 

نامه عقاو  رد  تسا و  ریپ  هک  دیمهف  یم  تسیاب  یم  ندوب  نازرل  نامه  زا  هک  ینازرل  هیاس  دزادرپ . یم  دوخ  هیاس  اب 

یکانسرت یادص  ناتساد ، نیا  مامت  رد  یرزنپرزنخ  یاهدرمریپ  مامت  کانسرت  یاه  هدنخ  یادص  یرزنپرزنخ . درمریپ 

نورد رد  هتفهن  یرزنپرزنخ  درمریپ  دیآ . یمرب  یوار  نورد  قامعا  زا  ادص  نیا  دمهف . یمن  ار  نآ  یوار  هک  تسا 

زا یوار  هک  دهد  ناشن  وا  هب  دتسیاب و  شلباقم  رد  تیاهن  رد  ات  دناوخ  یم  ارف  دوخ  هب  ار  وا  ماگ  ره  رد  هک  تسوا 

هک شسرپ  نیا  هب  ندرک  رکف  زا  ار  [ ١] یقوقد هک  یماهلا  تسا . هدوبن  یرزنپرزنخ  درمریپ  کی  زج  یزیچ  لوا  نامه 

دولآ مهوت  ترچ  تسناوت  یم  هک  یرکف  هتشادزاب ؛ درک ، دوجس  عوکر و  ناوت  یم  هنوگچ  رمک  وناز و  نتشاد  نودب 

هتشاد یرایشه  دح  نیا  روک  فوب  یوار  تسا . یرزنپرزنخ  درمریپ  کانتشحو  هدنخ  نامه  دنک ، هراپ  ار  وا  ینافرع 

دوخ هیاس  هب  وا  اما  زاونلد ، همغن  هن  دونشب و  کانتشحو »  ار «  یرزنپرزنخ  درمریپ  نیا  یاه  هدنخ  یادص  هک  تسا 

کدنا ندناسوپ  یارب  تسا  هدوب  کرحتم  دسج  کی  اهنت  عقاو  رد  هک  یریثا  نز  زا  ریوصت  نآ  هب  دنک ، یم  دامتعا 

وا نتخادنا  ماد  هب  رگشسرپ و  نهذ  ندرک  روک  دصق  هب  هک  تسا  ییادن  عقاو  رد  ماهلا »  دنک « . یم  دامتعا  وا ، یهاگآ 

نوریب نآ  رد  هک  تسا  یرزنپرزنخ  درمریپ  زا  یلزا  هخسن  نآ  هدش  ینورد  دوخ  اما  نورد  نیا  دزیخ . یمرب  نورد  زا 

دنروخ و یم  ار  حور  اوزنا  رد  هتسهآ و  نورد ، زا  هک  ییاهمخز  دروم  رد  هک  ادتبا  نامه  رد  یوار  تسا . هعماج  رد  و 
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مدرم نوچ  تشاذگ  نایم  رد  یسک  اب  ناوت  یمن  ار  اهمخز  نیا  هک  دنک  یم  راهظا  ًاروف  دنز ،  یم  فرح  دنشارت  یم 

رد هتسهآ و  ار  حور  هک  ییاهمخز  دنرامشب . بیجع  ردان و  یاهدماشیپ  تاقافتا و  وزج  ار  نآ  هک  دنراد  تداع  ًامومع 

. مهوتم هدز  نافرع  هعماج  دهاوخ ؛ یم  یوزنم  ار  اهناسنا  هک  تسا  هدش  دیلوت  یا  هعماج  نامه  طسوت  دنروخ  یم  اوزنا 

دهاوخ یمن  یوار  هک  تسا  نیا  بیجع  اما  دنک . یم  دیلوت  ار  اهمخز  نیا  مه  دنک و  یم  یوزنم  ار  اهناسنا  مه  هعماج  نیا 

همه هک  یا  هعماج  رد  دراد . تشحو  دبسچب  وا  رب  توافت  گنا  هکنیا  زا  نوچ  دراذگب  نایم  رد  یسک  اب  ار  اهمخز  نیا 

هتفای مه  یریثا  ینز  رگا  هک  هتبلا  هشحاف  یاه  هتاکل  یرزنپرزنخ و  یاهدرمریپ  زا  رپ  هعماج  رد  دنا ،  هشحاف  هلاجر و 

یم امش  هب  ار  دوخ  هکنیا  ضحم  هب  هک  سح  یب درس و  تسا ، کرحتم  دسج  کی  ًامتح  درک ؛ کش  نآ  هب  دیاب  دوش 

ناتسروگ هب  درک و  هعطق  هعطق  ار  نآ  ًاروف  دیاب  دنز . یم  مرک  عیرس  یلیخ  دنک و  یم  ندیسوپ  هب  عورش  شندب  دراپس 

ذیذل ییاذغ  یریثا  نز  دسج  زا  ات  دراد  زاین  یوار  هب  دوبک  رفولین  لگ  یتح  دنکن . رادربخ  ار  همه  شنفعت  یوب  ات  درب 

هدنخ نآ  اب  تسا  یرزنپرزنخ  درمریپ  نامه  زاب  ریسم  نیا  رد  نامهارمه  اهنت  هک  تسا  نیا  بیجع  دنک . مهارف  وا  یارب 

ینافرع ناکلاس  ریسم  رد  هناهاگآان  ًالماک  یتروص  هب  ندوب  توافتم  زا  هارکا  اب  قیرط  نیا  هب  یوار  شکانتشهد . یاه 

نآ اب  یرزنپرزنخ  درمریپ  نامه  کمک  اب  دننک و  یم  هعطق  هعطق  ار  دوخ  یغامد  یاوق  ورین  مامت  اب  هک  دراد  یمرب  مدق 

هک درک  رکف  دیابن  دنرب . یم  ناتسروگ  هب  دنتسه ، ادیوه  شا  هدروخ  مرک  یاهنادند  نآ  سپ  رد  هک  یکانتشحو  یاه  هدنخ 

سح یب  درس و  تسا ؛ هدمآ  ایند  هب  هدرم  لوا  نامه  زا  نامرکفت  تسا . هدرک  نوفدم  ار  رکفت  یناریا  نافراع  لمع  نیا 

تنایخ و نفعت  دنگ و  یوب  میزیرن  رود  هب  ار  نآ  رگا  نوچ  تخیر . رود  هب  دیاب  دنک  یم  زورب  یتقو  هک  تسا  لاح  و 

نایوجدوس نامه  دنشیدنیب  تکلمم  نیا  رد  دنا  هتسناوت  نامخیرات  لوط  رد  هک  یناسک  اهنت  هک  قحلا  دهد ؛ یم  هئطوت 

هک دنتسه  اهنامه  و  دنا ، هدرک  هدافتسا  ءوس  هدز  مهو  نایوار ) دیناوخب   ) نافراع یاه  یگداس  زا  هک  دنا  هدوب  یهاگآ 

لجنب ءایشا  ات  دنهاوخ  یم  هشحاف  هلاجر و  ار  همه  هک  یرزنپرزنخ  یاهدرمریپ  نامه  دنزن ؛ هناوج  یرکف  ات  دنبظاوم 

. دنشورفب اهنآ  هب  ار  دوخ 

تسا شردپ  هدمآ  شغارس  هب  هک  یرزنپرزنخ  درمریپ  نآ  هک  دناد  یمن  تسیک . دنزرف  دناد  یمن  ًالصا  ام  ناتساد  یوار 

رد دروآ . یمن  دای  هب  ار  یزیچ  هک  تسا  هدرک  تشحو  رام  نآ  زا  قاتا  نآ  رد  نانچنآ  مه  شدوخ  درم  ریپ  شیومع . ای 

کی داجیا  راظتنا  ناوتب  ات  تسین  راک  رد  یندش  دنور و  ًالصا  دیآ ،  یمن  دای  هب  هتشذگ  زا  زیچ  چیه  هک  یا  هعماج 

، اه یشاقن  نامه  دنک ،  عورش  ون  زا  ار  زیچ  همه  دیاب  دزیخ  یمرب  باوخزا  هک  زور  ره  یا  هعماج  نینچ  تشاد . لوحت 
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… . نامه اهرکذ و  نامه 

وا بیرف  اما  دونشب ، کانتشحو  ار  یرزنپرزنخ  درمریپ  یاه  هدنخ  یادص  هک  تسا  هتشاد  ار  تردق  نیا  هکنیا  اب  یوار 

رانک رد  نیا  یارب  ار  سح ، یب  درس و  کرحتم و  دسج  نآ  یریثا ؛ نز  نآ  یرزنپرزنخ  درمریپ  ًالصا  دروخ . یم  ار 

هتاکل نامه  عقاو  رد  یریثا  نز  نآ  دنک . یثنخ  ار  نآ  دوب ، ادیوه  یسک  رد  مه  یا  یرایشوه  کدنا  رگا  هک  دراد  دوخ 

رد یرارکت  یاهریوصت  همه  رد  یرزنپرزنخ  درمریپ  اب  وا  یهارمه  زا  تسیاب  یم  نیا  رگید و  یا  هرهچ  رد  تسا 

رگا تسا . یهجو  دنچ  هدیچیپ و  تدش  هب  یا  هدیدپ  ماهلا »  اما «  دوب . یم  ادیوه  یوار  یارب  لکش  کی  یاه  هزوک  مامت 

درمریپ زج  یزیچ  هک  دهد  ناشن  امش  هب  تیاهن  رد  ات  دنک  یم  زورب  یرگید  لاکشا  هب  دینک ، فشک  ار  نآ  لکش  کی 

ات دینام  یم  یقاب  اه  هشحاف  اه و  هلاجر  نامه  دح  رد  هنرگو  دیشاب ، رکف  لها  یلیخ  رگا  هزات  دیتسین . یرزنپرزنخ 

تسناوتن زگره  تشاد  هک  یکریز  تقد و  مامت  اب  روک  فوب  یوار  دیرخب . ار  یرزنپرزنخ  یاهدرمریپ  لجنب  ءایشا 

دوش یم  هدیرخ  یرزنپرزنخ  درمریپ  زا  هک  یروتاس  اب  هک  تسا  نکمم  رگم  ًالصا  دنک . صالخ  هتاکل  رش  زا  ار  دوخ 

رسمه شقن  اهنت  عقاو  رد  هتاکل  یوار . رسمه  رهاظ  هب  دنچره  وا ، هباوخمه  تسا و  هشحاف  هتاکل  تشک ؟ ار  هتاکل 

هدنخ لیلد  دشاب . هتشاد  ربخ  یوار  یگدنز  هظحل  ره  زا  وا  قیرط  زا  یرزنپرزنخ  درمریپ  ات  دنک  یم  یزاب  ار  یوار 

یادن اب  ام  خیرات  مامت  رد  هک  یرخسمت  تسین ؛ یوار  رخسمت  زج  یزیچ  مه  یرزنپرزنخ  درمریپ  کانتشهد  یاه 

طبر .} وا هتشرف  هتاکل  تسادخ و  نامه  یرزنپرزنخ  درمریپ  تفگ  دیاب  عقاو  رد  تسا . هدش  هتفرگ  هابتشا  شخب  یگدنز 

}؟؟ اعقاو تسیچ  نافرع  هب  اه  نیا  یمامت 

بلاق رد  ار  دوخ  یوار  ات  تسا  هدوب  راک  رد  هناهاگآان  تیاده  عون  کی  لوا  نامه  زا  هک  تسا  نیا  مهم  رایسب  هلئسم 

رد نایاپ  رد  دسانشب و  ار  شدوخ  دهاوخ  یم  تسا  هتفگ  لوا  نامه  زا  یوار  هکنیا  دسانشزاب . یرزنپرزنخ  یدرمریپ 

درمریپ هب  وا  هک  دشاب  هدرک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  نام  هجوت  دیاب  دبای ، یم  یرزنپرزنخ  یدرمریپ  ار  دوخ  هنیآ  ربارب 

یوار هک  دوب  یرزنپرزنخ  درمریپ  نیا  ًالصا  تسا . هتخانشزاب  بلاق  نیا  رد  ار  دوخ  وا  تسا ، هدشن  لیدبت  یرزنپرزنخ 

نهذ و مامت  مهو  هب  وا  ندولآ  اب  هک  یتقو  هداتسرف و  شنورد  قامعا  رد  کیرات  یوتسپ  نآ  هب  بارش  نتفای  هناهب  هب  ار 

ار دوخ  بلاق  نآ  رد  زگره  رگید  هک  میئوگب  تسا  رتهب  ای  تسا ؛ هدش  فذح  هنحص  زا  ناهگان  درک  مومسم  ار  شزغم 

دنچ دنک  یم  مه  ربق  شیارب  هدرک و  یهارمه  ناتسربق  ات  ار  وا  هک  یرزنپرزنخ  درمریپ  هک  دورن  نامدای  تسا . هدنایامنن 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


یا هناهب  عقاو  رد  بارش  دسانش . یم  ار  شتولخ  ار و  شنورد  ینعی  دناد ؛ یم  ار  یوار  هناخ  هک  دنک  یم  رارکت  راب 

دنادب هکنیا  نودب  مه  یوار  یرزنپرزنخ . یدرمریپ  بلاق  رد  شتیوه  نتفایزاب  یوس  هب  یوار  تیاده  یارب  تسا  هدوب 

مامت تسا . هدش  ماهلا  وا  هب  بارش  نتفای  ًالصا  دنک . یم  یوریپ  ربهار  دومنهر  زا  هارب  اپ  هارب و  رس  کلاس  کی  دننام 

حرطم اسرپ  یشسرپ  تسا  هتسناوت  یمن  وا  دنتسین . اسرپ  ییاهشسرپ  ًالصا  دنک  یم  حرطم  یوار  هک  مه  ار  یئاهلاؤس 

؛ تسا یخیرات  هظفاح  زا  یلاخ  یناسنا  روک  فوب  یوار  تسا . هدوب  هتفهن  مهو  کی  اهنت  شنورد  قامعا  رد  دنک ؛

هک یناهج  هب  ار  وا  یزیچ  چیه  هک  تسا  تیوه  یب  یهت و  یناسنا  وا  تسا . یسک  هچ  دنزرف  دناد  یمن  یتح  هک  یناسنا 

رگیدکی هب  هیبش  همه  وا  ناهج  رد  تسانعم . مامت  هب  شیورد  کی  یریبعت  هب  دهد ؛ یمن  دنویپ  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد 

رد اهتوافت  زا  ندرک  تبحص  رگم  ًالصا  دراد . تشحو  تدش  هب  دروخب  توافت  گنا  هکنیا  زا  زاغآ  زا  مه  وا  دنتسه و 

هاگآان یناسنا  روک  فوب  یوار  تسا . هدش  صخشم  هعماج  طسوت  لبق  زا  وا  تشونرس  دراد ؛ مه  یرثا  اه  هلاجر  ناهج 

یرزنپرزنخ درمریپ  هربنچ  رد  هک  تسا  یکلاس  عقاو  رد  دشیدنا  یم  شدوخ  هب  دراد  درادنپ  یم  هک  یتقو  هک  تسا 

یا هدش  هدید  زیچ  نآ  تقیقح  فشک  لابند  هب  دهد  رارق  شسرپ  دروم  ار  دوخ  هاگن  عون  هکنیا  یاج  هب  وا  تسا . راتفرگ 

ییاهشسرپ دروم  ار  نافرع  مان  هب  یا  هدیدپ  دوخ  هکنیا  یاج  هب  ام  درادن و  تقیقح  هتسناد  یم  مه  شدوخ  هک  تسا 

رداق یوار  هکنیا  یارب  میمهفب . دراد  ار  نآ  ندومنزاب  یاعدا  نافرع  هک  ار  یزیچ  نآ  میراد  یعس  میهد  رارق  نیداینب 

تسا هتشادن  دوجو  دناد  یم  هک  ار  یزیچ  ارچ  هک «  دنک  حرطم  ار  یساسا  لاؤس  نآ  دسانشب و  ار  شدوخ  عقاو  هب  دشاب 

شرکف هژبا  اما  دش ؛ یم  شدوخ  رکف  هژبا  شدوخ  یتسیاب  یم  درک . یم  هاگن  شدوخ  هب  نوریب  زا  یتسیاب  یم  هدید » 

قیرط نیا  هب  داد . یم  رارق  شسرپ  دروم  ار  نآ  روهظ  لصا  دیاب  هک  تسا  یزیچ  نآ  تقیقح  تیفیک  یگنوگچ و  فشک 

دوجو دوخ  شسرپ  عوضوم  ناونع  هب  زیچ  نآ  تیهام  رت  قیقد  ریبعت  هب  ای  یگنوگچ و  تیفیک و  نداد  رارق  اب  یوار 

هکنیا یاج  هب  مه  ام  دهدب . تسد  زا  رتمامت  هچره  ار  دوخ  یهاگآ  ات  تسا  هتشاذگ  یماگ  رد  هار  هتفرگ و  ملسم  ار  نآ 

دوجو هک  دیامن  یمزاب  ار  یناهج  نافرع  ارچ  ًالصا  میسرپب  دوخ  زا  هداد و  رارق  شسرپ  دروم  ار  نافرع  هدیدپ  دوخ 

ار اهنآ  دوجو  قیرط  نیا  هب  تسا و  هدومن  زاب  ام  یارب  نافرع  هک  میتسه  ییاهزیچ  نامه  تیهام  کرد  لابند  هب  درادن ،

. مینک یم  ضرف  ملسم 

. دنا هدرک  ریخست  دوخ  لجنب  ءایشا  شورف  یارب  ار  نآ  یرزنپرزنخ  یاهدرمریپ  هک  یخیرات  تسام . خیرات  روک  فوب 

. اه هلاجر  هشحاف و  اه و  هتاکل  زا  تسا  هدنکآ  دنتسه و  کرحتم  ییاهدسج  اهنت  مه  نآ  یریثا  یاهنز  هک  یخیرات 
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ندید ماگنه  هب  دوخ  رد  ندرک  دیدرت  یاج  هب  دنشاب ، هدش  ادیپ  اجنآ  اجنیا و  رد  مه  رگا  نآ ؛ یاه  یوار  هک  یخیرات 

 » دروم رد  ندرک  رکف  یاج  هب  تسین ، دنناد  یم  هک  دوش  یم  هدید  یزیچ  نآ  لالخ  زا  هک  ربتس  یراوید  رد  هنزور 

، دنوش لیدبت  یرزنپرزنخ  یدرمریپ  هب  دنتشاد  دادعتسا  رگا  ات  دنزادرپ  یم  ینافرع  زارد و  رود و  یرفس  هب  دوخ ، »

. دنرخب ار  یرزنپرزنخ  یاهدرمریپ  لجنب  ءایشا  دیاب  هک  دوب  دنهاوخ  یا  هلاجر  هنرگو 

نتشک یارب  دشاب  یروتاس  رگا  یتح  دیرخ ، یزیچ  یرزنپرزنخ  درمریپ  زا  دیابن  هک  میمهفب  میهاوخ  یم  ماگنه  هچ  ام 

؟ هتاکل

یکیدزن هب  ات  دیامیپ  یم  هار  ییاهنت  رد  اهتدم  یقوقد  نیا  تسا . هدمآ  یلوم  موس  رتفد  رد  هک  فراع  یتیصخش  [ – ١]

تخرد ناسنا و  هب  دوش ، یم  یکی  ات و  تفه  ًامئاد  هک  عمش  کی  دنیب . یم  ار  یتامهوت  رود  زا  دسر . یم  دس  یم لحاس 

نتشاد نودب  اهتخرد  نیا  هکنیا  زا  دننک . یم  دوجس  عوکر و  هک  دنیب  یم  تخرد  تفه  وا  نایم  نیا  رد  دوش و  یم  لیدبت 

یاهراک زا  زونه  وت  هک «  دزیخ  یمرب  یهلا  ییادن  ناهگان  اما  دنک ، یم  تریح  دننک ، یم  دوجس  عوکر و  رمک  وناز و 

» ؟ ینک یم  تریح  ام 

! راغ نیا  رادساپ  نم ،

، تسا کیرات  یراغ  منورد 

، دنا هتشک  نآ  رد  ار  دیپس  وید  هچرگ 

! دراد یاج  نآ  رد  یهایس  وید 

، دراد ناوارف  همخد  راغ ، نیا 

، دنراد یاج  ناگدرم  اه ، همخد  رد 

. دنراد یناج  همین  ناگدرم 
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، دنراد یاج  مه  حاورا  راغ ، نیا  رد 

. دنرادرب نامرف  ار  هایس  وید 

، دوش دایرف  یناج  همین  هلان  ادابم 

. ددرگ ناگمه  دایرف 

، دوش نشور  یعمش  ادابم 

. دشک دوخ  ماک  هب  ار  یکیرات 

، دیورب یلاهن  ادابم 

! دوش راب  رپ  یتخرد 

ناناج همین  هلان  حاورا  وید ، یاوتف  اب 

. دننک یم  هفخ  ولگ  رد 

، شوماخ ار  عمش 

. دنشک یم  شتآ  هب  ار  لاهن  منهج ، شتآ  اب 

و تسا ، کیرات  یراغ  منورد 

. راغ نیا  رادساپ  نم 

بوسحم یاهرخص  یرامعم  یعون  هک  ناریا  رد  مالسا  ذوفن  زا  شیپ  هب  طوبرم  یخیرات  یاههاگمارآ  اههمخد و 

. دنمانیم همخدروگ »  ار «  دنوشیم 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

ناطیش یاه  هبادرس  رد 
رویرهش ١٣٨٩ قیقحت -  کی 

رایسب تقیقح  نیا  تفایرد  نتفرگ و  تربع  یارب  ار  هدنهد  ناکت  هتشون  نیا 
میبایب یبآ  رگا  ام  همه  هک  خلت 

ام یارب  ار  ناترظن  دیدوب  لیام  رگا  دیناوخب و  نمتح  میتسه  یلباق  نارگانش 
. مینک رشتنم  ناتدوخ  مان  هب  ات  دیتسرفب 

رشتنم یا  هلاقم  تسیک  رگ  هجنکش  تسیچ و  هجنکش  هکنیا  دروم  رد  نلبق  ام 
لاؤس نآ  رب  تسا  یخساپ  یعون  هب  هتشون  نیا  دسر  یم  رظنب  هک  میا  هدرک 

تسا هدش  لاسرا  لیم  یئ  طسوت  ام  یارب 

دنتساوخ یم  هک  ینابلطواد  زا  دناسر و  پاچ  هب  اکیرما  یاه  همانزور  رد  یهگآ  کی  لاس ١٩۶٣  رد  مرگلیم  یلنتسا 

شیامزآ نیا  هک  دوب  هدمآ  یهگآ  نیا  رد  دنیایب . وا  هاگشیامزآ  هب  هتفه  رخآ  ات  تساوخ  ، دننک شیامزآ  ار  دوخ  هظفاح  تردق 

هب کیدزن  ررقم  زور  دوشیم . هداد  دزمتسد  رالد  بلطواد ۵  ره  هب  دریگ و  یمن  ار  اهنآ  تقو  تعاس  کی  زا  رتشیب 

ات تسیب  زا  اه  مدآ  … تخادنا هوبنا  تیعمج  هب  یهاگن  مرگلیم  رتکد  دندیشک . فص  مرگلیم  هاگشیامزآ  لباقم  رفن  دص 

یکی ار  اهنآ   ، رتکد دعب  دوب . هدمآ  رد  بآ  زا  تسرد  شا  هشقن  لوا  تمسق  دندوب . هدناسر  اجنآ  هب  ار  ناشدوخ  هلاس  هاجنپ 

رب هیبنت  ریثات  نازیم  دنهاوخ  یم  اهنآ  هدرک و  رییغت  یمک  شیامزآ  همانرب  هک  تفگ  اهنآ  هب  درب . شیامزآ  قاتا  هب  یکی 

یکیرتکلا کوش  هاگتسد  تشپ  تساوخ  فلا )  ) بلطواد زا  تسشن و  یزیم  تشپ  شدوخ  دننک . یریگ  هزادنا  ار  یریگدای 

هجنکش یلدنص  کی  یور  رواجم  قاتا  رد  هک  دندیدیم  ار  یموس  صخش  یا ، هشیش  راوید  تشپ  زا  ود  نآ  دنیشنب .

باوج هابتشا  وا  هک  راب  ره  درک و  یم  لاوس  موس  صخش  زا  رتکد  دندوب . هتسب  ار  شیاهاپ  اه و  تسد  دوب و  هتسشن 

. درک یم  رپ  ار  قاتا  هراچیب  درم  یاه  دایرف  دعب  دهد . راشف  ار  کوش  همکد  تساوخ  یم  فلا )  ) بلطواد زا  داد ، یم 
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هک فلا )  ) هدننک تکرش  دوش . رارکت  هرابود  کوش  هک  داد  یم  روتسد  تشاذگ و  یم  رانک  ار  اه  لاوس  هگرب  رتکد 

. درک یم  دنلب  ار  موس  فرط  یاه  دایرف  رگید  راب  داد و  یم  راشف  ار  همکد  زاب  دوب ، هدمآ  ششوخ  ارجام  زا  یباسح 

هفرح رگیزاب  کی  دوب ، هدش  هتسب  یلدنص  هب  هک  مه  ب )  ) هدننک تکرش  . تسا بارخ  کوش  هاگتسد  هک  تسناد  یم  رتکد 

دنک و هیرگ  دشکب ، دایرف  دنک ؛ یزاب  ار  هدش  هجنکش  ناسنا  کی  شقن  ، همکد ره  راشف  زا  دعب  تشاد  هفیظو  دوب و  یا 

زاب اه  همکد  راشف  زا  ار  فلا )  ) بلطواد وا ، یاه  دایرف  زا  مادک  چیه  اما  دننک . اهر  ار  وا  هک  دهاوخب  اهنآ  زا  هناسمتلم 

شدوخ فلا )  ) بلطواد اه ، تقو  یضعب  داد . یم  راشف  ار  همکد  ناجیه  اب  بلطواد  داد و  یم  روتسد  رتکد  تشاد . یمن 

! داد یم  راشف  ار  همکد  درب و  یم  الاب  ار  ژاتلو  دینش ، یم  هابتشا  باوج  یتقو  دیسرپ ، یم  لاوس  دش ، یم  لمع  دراو 

هداس شیامزآ  نیا  اب  وا  درکیم . الم  رب  مه  ار  اه  ناسنا  یمحر  یب  اما  دوب ، هنامحر  یب  اعقاو  مرگلیم  یاه  شیامزآ 

قوف ام  تاروتسد  زا  تعاطا  نارگن  دننازوسب ، لد  دوخ  ناتسد  ریز  لاح  هب  هکنآ  زا  رتشیب  اهناسنا  داد ، یم  ناشن 

. دنا هتفرگ  رارق  نآ  رد  هک  دنریگ  یم  رارق  یتیعقوم  ریثات  تحت  دننک ، رکف  دوخ  نادجو  هب  هکنآ  زا  رتشیب  اه  مدآ  دنتسه .

جنپ هنازور  دندوب  هدش  رضاح  یزان  یاه  زابرس  هنوگچ  هک  دندوب  رکف  نیا  رد  زونه  اه  مدآ  مرگلیم ، شیامزآ  زا  شیپ 

ای ردخم و  داوم  ریثات  تحت  اهنآ  ایآ  دشابن ، مه  ناشلایخ  نیع  دنزادنیب و  یزوس  مدآ  یاه  هروک  رد  ار  رفن  رازه 

یناسنا ریغ  یراک  هب  روبجم  هچ  رگا  اهزابرس  درک . ادیپ  لاوس  نیا  یارب  یباوج  مرگلیم  یاهشیامزآ  دندوب ؟ مزیتونپیه 

رد اپ  زا  ار  نارگید  هلولگ  کیلش  اب  هک  یماگنه  اهنآ  دندیشیدنا . یم  تیعبت  تعاطا و  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  دندوب ، هدش 

یمن عوجر  دوخ  نادجو  هب  مه  یا  هظحل  یتح  دنتخیر ، یم  یعمج  هتسد  یاهروگ  رد  ار  رفن  اه  نویلیم  دندروآ و  یم 

هلاقم رد  مرگلیم  رتکد  دندوب . هداد  راشف  ار  همکد  نامرف  ره  ندینش  زا  دعب  دندوب و  هتسشن  هجنکش  هاگتسد  تشپ  دندرک .

رضاح یداع  ناسنا  کی  هک  هک  مداد  ناشن  دوخ  یاه  شیامزآ  رد  نم  تشون  یراپس )) رس  تارطخ  ناونع ((  اب  یا 

درم یاه  غیج  دهد . باذع  گرم  دح  ات  ار  یرگید  ناسنا  هداتفُا ، اپ  شیپ  دنمشناد  کی  روتسد  رطاخ  هب  افرص  تسا 

نآ رخآ  ات  دوش  یم  هداد  اهنآ  هب  یروتسد  یتقو  دنراد  تسود  اه  ناسنا  درادن . وا  نادجو  رب  یریثات  چیه  هدنوش  هجنکش 

هب میدش و  گرزب  یتقو  :)) دورس دوخ  راوید  موبلآ  رد  دیولف ) کنیپ   ) هورگ هک  دوب  اهلاس  نامه  رد  دننک . یلمع  ار 

هطقن ره  ندرک  اشفا  /و  ندز هنعط  اب  / دنداد یم  رازآ  ار  اههچب  / دنتسناوت یم  روط  ره  هک  دندوب  ییاه  ملعم  / میتفر هسردم 

یم رب  هناخ  هب  بش  اه  ملعم  یتقو  / دنتسناد یم  بوخ  همه  رهش  رد  اما  / دندوب هدرک  ناهنپ  ساوسو  اب  اهنآ  هک  یفعض 

جوا رد  دعب ، لاس  شش  دیآ )) رد  ناشناج  ات  / دنهد یم  راشف  ناشتشگنا  نایم  ار  اهنآ  / ناش یناور  قاچ و  نانز  / دندرگ
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هدرک تکرش  وا  شیامزآ  رد  لاس ١٩۶٣  رد  هک  درک  تفایرد  ییاکیرمآ  زابرس  کی  زا  یا  همان  مرگلیم  مانتیو ، گنج 

یم متسه  گنج  رد  هک  الاح  اما  مهد . باذع  ار  یسک  دیاب  هظحل  نآ  رد  ارچ  متسناد  یمن  نم  : )) دوب هتشون  زابرس  دوب .

گنج رد  دنوش . یم  ناشهابتشا  هجوتم  دنهد ، ماجنا  ناشنادجو  فالخ  یراک  یتقو  اه  مدآ  زا  یدودعم  هدع  اهنت  هک  ممهف 

یم ییاهراک  هب  تسد  قوف ، ام  روتسد  ریثات  تحت  ام  دوش . یم  رارکت  هجنکش  قاتا  هبرجت  تعاس  ره  زور و  ره 

هبحاصم دز و  فرح  اه  همانزور  رد  ششیامزآ  هرابرد  اه  تدم  مرگلیم   (( دراد لماک  داضت  نامتاداقتعا  اب  هک  مینز 

، دنا هتفرگ  رارق  تردق  هاگیاج  رد  ناهگان  هک  ییاه  ناسنا  دروآ . یم  قلطم  داسف  قلطم ، تردق  تفگ : یم  وا  درک .

؟ تسا روآ  داسف  اتاذ  تردق  ایا  اما  دنرب . یم  تذل  نارگید  نداد  رازآ  زا  دننک و  یم  الم  رب  ار  دوخ  یناویح  تعیبط 

ود نیا  ییوگ  دنازرل . ار  ناهج  رگید  راب  هک  داد  ماجنا  یشیامزآ  دروفنتسا  هاگشناد  رد  ودرابمیز  رتکد  لاس ١٩٧١  رد 

گرگ هک  دنتسین  ناسنا  اهناسنا ، هک  دننامهفب  تیرشب  هب  دننک و  لام  دگل  ار  ناسنا  تیوه  ات  دندوب  هتسب  رمک  تسود 

دوب هدنهد  ناکت  خلت و  ناهج  یارب  ردقنآ  دش  روهشم  دروفنتسا )) نادنز  هب ((  هک  ودرابمیز  پیلیف  شیامزآ  دنرگیدکی .

کی رد  یهگآ  کی  قیرط  زا  ودرابمیز  دینک . ادیپ  یتنرتنیا  یاهتیاس  رد  نآ  نوماریپ  هلاقم  اهدص  دیناوت  یم  هک 

هب درک . عمج  ار  بلطواد  دارفا  همانزور 

رالد زور ١۵  ره  یازا  هب  دننک و  یزاب  ار  نابنادنز  ینادنز و  شقن  هتفه  ود  تسا  رارق  اهنآ  هک  دش  هتفگ  نابلطواد 

ره نابلطواد  دندرک . نادنز  هب  لیدبت  ار  اجنآ  دندناشوپ و  ار  دروفنتسا  هاگشناد  هاگشیامزآ  یاه  هرجنپ  تفرگ . دنهاوخ 

اهنآ راتفر  امیقتسم  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  دندش . نادنز  هاگشیامزآ  دراو  ینادنز ) ای  نابنادنز و   ) دوخ شقن  رد  مادک 

زا نابلطواد  لرتنک  هک  تفرگ  الاب  نانچنآ  تنوشخ  زور  دنچ  تشذگزا  دعب  درک . یم  شخپ  هدننک  شیامزآ  هورگ  یارب  ار 

نایم زا  وا  هورگ  ودرابمیز و  دوب . بیجع  اعقاو  داد . نایاپ  هراک  همین  ار  شیامزآ  ودرابمیز  رتکد  دش و  جراخ  تسد 

یم رظن  هب  رت  ملاس  یناور  رظن  زا  هک  دوب  هدرک  باختنا  ار  یرفن   ٢۴ دندوب ، هدمآ  هاگشناد  هب  هک  یبلطواد  رفن  داتفه 

هب نتفر  یتح  اه  نابنادنز  دنداد . یم  ناشن  دوخ  زا  یتسیداس  الماک  یراتفر  ینایاپ  یاهزور  رد  اهنآ  همه  اما  دندیسر .

ار اه  ینادنز  دعب  دورب . ییوشتسد  هب  هک  دنداد  یمن  هزاجا  سک  چیه  هب  دندوب و  هدرک  هزاجا  هب  لوکوم  مه  ار  ییوشتسد 

نودب دندرک  روبجم  ار  یضعب  دننک ! زیمت  ار  اه  تلاوت  یلاخ  یاهتسد  اب  هک  دندرک  روبجم  ار  اهنآ  دندرب و  ییوشتسد  هب 

یقافتا الماک  ودرابمیز  دش  هدیشک  مه  یسنج  یمسج و  یاه  هجنکش  هب  راک  نایاپ ، رد  دنباوخب ! تفس  نیمز  یور  سابل 

ردقنآ اه  ینادنز  شیامزآ  زا  دعب  اما  دوب ، هدرک  میسقت  نانابهگن  ناینادنز و  هورگ  ود  هب  ار  دارفا  هکس ) نتخادنا  اب  )
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لکیه هک  دوب  نیا  تقیقح  دنا . هدش  باختنا  ناشرتگرزب  هثج  رطاخ  هب  اه  نابنادنز  دندرک  یم  رکف  هک  دندوب  هدیسرت 

سابل دننک  تراقح  ساسحا  ردقنیا  ناینادنز  دوب  هدش  ثعاب  هچنآ  تشادن . توافت  دایز  رگیدکی  اب  اه  نابنادنز  ناینادنز و 

یتح اهنآ  دوب ، سابرک  ناینادنز  سابل  هک  یتروص  رد  دنتشاد ، نت  هب  هدیشک  وتا  زیمت و  یاه  مرفینوی  نابنادنز  دوب . اهنآ 

اه ینادنز  اب  هک  یباتفآ  یاه  کنیع  هکنیا  رت  مهم  دنتشاد و  زین  یبوچ  یاه  موتاب  اه  نابهگن  دنتشادن . مه  ریز  سابل 

لمعلاروتسد چیه  اهنآ  هب  دندرک . عمج  نلاس  کی  رد  ار  اه  نابنادنز  شیامزآ ، زا  لبق  زور  دنوشن . مشچ  رد  مشچ 

. دیتسه نادنز  هرادا  لرتنک و  لوئسم  امش  دننک (( . هدافتسا  ینامسج  تنوشخ  زا  دنرادن  قح  هکنیا  زج  دشن . هداد  یصاخ 

زا مه  ودرابمیز  هک  دندوب  هدش  نشخ  نانچ  اه  نابنادنز  زور  دنچ  تشذگ  زا  دعب  اهنت  اما  دیهاوخ )) یم  هک  هویش  ره  هب 

اهنآ دنورب  هناخ  یصخرم و  هب  یصاخ  تاعاس  رد  دنتسناوت  یم  اه  ینادنز  سکع  رب  اه  نابنادنز  دیسرت . یم  اهنآ 

عقوت هکنیا  نودب  دندنام  یم  اجنآ  مه  یراک  هفاضا  یاه  تعاس  رد  هک  دوب  هدمآ  ناششوخ  یتسیداس  تردق  نیا  زا  ردقنآ 

. دندز یم  ادص  ار  اهنآ  هرامش  اب  مسا  یاج  هب  دنتشاد و  اپ  هب  یکیتسالپ  ییاپمد  اه  ینادنز  دنشاب . هتشاد  قوقح  شیازفا 

. یشیامزآ تادوجوم  هن  دنتسه ، ینادنز  هک  دننک  یروآ  دای  اهنآ  هب  مادم  ات  دندوب  هتسب  اهنآ  یاپ  رود  هب  مه  ریجنز  کی 

اهنآ سامت  رظتنم  دننامب و  هناخ  رد  هک  دش  هتفگ  ناینادنز  هب  شیامزآ  زا  شیپ  دنک  هولج  رت  یعیبط  تیعقوم  هکنیا  یارب 

ماگنه اه  سیلپ  دننک . ریگتسد  هحلسا  لمح  مرج  هب  ار  اهنآ  ات  دنداتسرف  اهنآ  هناخ  رد  هب  ار  اه  سیلپ  دعب  دنشاب .

هب ینادنز  لمح  نیشام  اب  دعبو  دش  یراگن  تشگنا  اهنآ  زا  سیلپ  هرادا  رد  دندش . رکذتم  اهنآ  هب  ار  ناشقوقح  یریگتسد 

. دندش لقتنم  نادنز )) هاگشیامزآ  ))

(( تنوشخ اب  هتبلا  و   )) تراهم اب  نانابهگن  دش . زاغآ  نادنز  رد  یشروش  مود  زور  هک  دوب  دب  ردقنآ  اه  نابنادنز  راتفر 

ار هیقب  دنداد و  ناکسا  بوخ  لولس  ار  اه  یضعب  دندرک . میسقت  هورگ  ود  هب  ار  ناینادنز  دعب  دندرک . راهم  ار  شروش 

دوجو نیچ  ربخ  اهنآ  نیب  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  روصت  نیا  ناینادنز  نیب  رد  اهنآ  بیترت  نیا  هب  دب . یاه  لولس  رد 

رد هکنیا  همه  زا  رت  بلاج  تفرگن . تروص  نادنز  رد  ینالک  شروش  رگید  هک  دوب  رثوم  یردق  هب  هویش  نیا  دراد .

رد اه  ناسنا  یبلط  تنوشخ  یاه  هشیر  ایآ  تفرگیم . تروص  اکیرمآ  یاه  نادنز  رد  انیع  هویش  نیا  نامز  نامه 

بذج ردقنآ  هک  درک  فارتعا  اصخش  شدوخ  ودرابمیز  دراد ؟ یکرتشم  یاه  همشچ  رس  اه و  هشیر  ناشدوجو ، قامعا 

هک دیسر  ربخ  مراهچ  زور  دش . لمع  دراو  نادنز  سیئر  ناونع  هب  مه  شدوخ  موس  زور  زا  هک  دوب  هدش  شیامزآ 

نا زا  سیلپ  رگید  هک  کورتم  نادنز  کی  هب  ار  ناینادنز  هک  دنتفرگ  میمصت  اهنابنادنز  دنراد . رارف  هشقن  اه  ینادنز 
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تینابصع نیا  و  همیب .)) لئاسم  رطاخ  هب  . )) دادن هدافتسا  هزاجا  اهنا  هب  سیلپ  هناتخبشوخ  دننک . لقتنم  درک ، یمن  هدافتسا 

دندرک یم  روبجم  ار  ناینادنز  اهنآ  دیسر . دوخ  جوا  هب  یریگتخس  دعب  یاه  زور  رد  تخیگنا . رب  ار  اه  نابنادنز 

یارب دعب  دنتخادرپ . یم  ناشریقحت  هب  دندرک و  یم  هنهرب  ار  اهنآ  دنناوخب . زاوآ  ناشیارب  ای  دنورب و  انش  اهتعاس 

هدننک شیامزآ  هورگ  تسا و  شوماخ  اه  نیبرود  دشیم  نامگ  یتقو  اه  بش  دندناسر . لقادح  هب  ار  اهنآ  یاذغ  هجنکش ،

یاه هنحص  ندید  اب  شیامزآ  هورگ  دیسر . یم  جوا  هب  اه  نابنادنز  یتسیداس  یاه  راتفر  دندرک ، یم  کرت  ار  هاگشناد 

. دندرب یم  جنر  یناور  راشف  زا  اه  تدم  ات  اه  هدننک  تکرش  زا  یرایسب  دندش . هکوش  یتسار  هب  بش  همین  رد  تنوشخ 

. دندوب تحاران  شیامزآ  ماگنه  دوز  نایاپ  زا  اه  نابنادنز  مامت  ابیرقت  دندرک . مالعا  هدش  مامت  مشش  زور  رد  ار  شیامزآ 

مدآ هب  مرگلیم )) شیامزآ  زا  یوریپ  هب  شیامزآ (( نیا  تشاد . یا  هدرتسگ  باتزاب  اه  هناسر  رد  دروفنتسا  نادنز  هبرجت 

یمک تسا  یفاک  تسا . هتسب  ناشیاپ  تسد و  نوچ  دنرازآ  یب  نادنورهش  دندنبن . دیما  مه  ینابرهم  هب  مه  یلیخ  دنامهف  اه 

تحت نانچنآ  لوا  یاه  زور  رد  دروفنتسا  ینادنز  ود  دننک . راکشآ  ار  دوخ  نورد  یگنایشحو  ات  یهدب  لاجم  اهنآ  هب 

دوخ اه  ینادنز  زا  یکی  درک . نیزگیاج  رگید  رفن  ود  اب  ار  اهنآ  هلصافالب  ودرابمیز  هک  دنتفرگ  رارق  یبصع  راشف 

یتنعل نادنز  نآ  زا  ات  هدز  یضیرم  هب  ار  شدوخ  وا  دش  مولعم  هتبلا   )) دوب هدش  لال  سرت  تدش  زا  یکی  درک . ینز 

اه نابنادنز  راتفر  زا  ردقنآ  هرامش ۴١۶  ینادنز  دنادرگ )). رب  نادنز  هب  درک و  هجلاعم  ار  وا  ودرابمیز  دوش . صالخ 

یم رگا  دنتفگ  ناینادنز  هب  اه  نابنادنز  دعب  دنتخادنا . یدارفنا  لولس  هب  ار  وا  دز . اذغ  باصتعا  هب  تسد  هک  دوب  هدرزآ 

همه دنداد  حیجرت  ناینادنز  دنهد . لیوحت  ار  دوخ  یاه  وتپ  همه  دیاب  دوش  دازآ  یدارفنا  زا  هرامش ۴١۶  ینادنز  دنهاوخ 

هکوش ردقنآ  راتفر  نیا  زا  ودرابمیز  دزرلب . امرس  زا  حبص  ات  هرامش ۴١۶  ینادنز  دنشاب و  هتشاد  ار  ناشدوخ  یاهوتپ 

تفگ ناینادنز  هب  ودرابمیز  دعب  دننک . دازآ  ار  یدارفنا  ینادنز  دنتفگ  اهنابنادنز  هب  دش و  لمع  دراو  اصخش  هک  دوب  هدش 

هلصافالب ناشرتشیب  دنوشیم . دازآ  زور  نامه  دنشخبب ، اه  نابنادنز  هب  رالد )) یزور ١۵ )) ار دوخ  دمآ  رد  مامت  رگا  هک 

نز کی  نانآ –  زا  رفن  کی  اهنت  داد . شیامن  شناتسود  زا  رفن  هاجنپ  یارب  ار  نادنز  یاهراون  ودرابمیز  دندرک . لوبق 

اهناب نادنز  یاج  شاک  دنتشاد  وزرآ  ای  دندیدنخ و  ای  رگید  رفن   ۴٩ تسا . هدوب  یقالخا  ریغ  شیامزآ  نیا  هک  تفگ  – 

دروم نارگید  زا  شیب  هک  هرامش ۴١۶  ینادنز  تسناوت  ینویزیولت  همانرب  یرجم  شیامزآ ، زا  دعب  هام  ود  دندوب 

اهنآ دهد . رارق  مه  یوربور  دیمان ) یم  نیو  ناج  ار  دوخ  هک   ) نابنادنز نیرت  نشخ  دوب و  هتفرگ  رارق  رازآ  هجنکش و 

ناینادنز و هشیلک  تسا  رارق  دور و  یم  یراظتنا  نینچ  اهنآ  زا  دندرک  یم  رکف  نوچ  هدوب  روط  نآ  ناشراتفر  دنتفگ 
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دعب هدش و  عورش  ندرک  یزاب  اب  ادتبا  رد  ارجام  دندرک  فارتعا  ود  ره  لاح  نیا  اب  دننک . یزاب  امنیس  رد  ار  اهنابنادنز 

نادنز شیامزآ  رب  یدنت  دقن  مورف  کیرا  نآ  زا  سپ  تسا . هدش  جراخ  ناشتسد  زا  لرتنک  هک  هدش  ینورد  ردقنآ  شقن  نیا 

نیا زا  لصاح  جیاتن  تسا و  هدوب  هناراگنا  هداس  رایسب  شیامزآ  نیا  زا  ودرابمیز  هجیتن  تفگ  وا  تشون . دروفنتسا 

اب سناش  هک  ارچ  دادن ، یباوج  اه  داقتنا  نیا  هب  ودرابمیز  داد . میمعت  یعقاو  هعماج  هب  ناوت  یمن  ار  یهاگشیامزآ  نادنز 

. دش المرب  اکیرمآ  رد  اکیتا  نیتنئوک و  نس  یاه  نادنز  یاه  ییاوسر  وا ، شیامزآ  نایاپ  زا  دعب  هام  دنچ  دوب . رای  وا 

همادا ناکما  مامح و  یهافر ، تاناکما  راتساوخ  اهنآ  دنتخادنا . هار  هب  میظع  یشروش  لاس ١٩٧١  رد  اکیتا  ناینادنز 

هلمح ماگنه  رد  اه  ینادنز  دنتشون  اه  هناسر  تفای . نایاپ  رفن  ندش ۴٠  هتشک  سیلپ و  هلمح  اب  شروش  دندوب . لیصحت 

نادنز هبرجت  دنا . هدمآ  رد  یاپ  زا  سیلپ  یاه  هلولگ  اب  اهناگورگ  رتشیب  دیسر  ربخ  دعب  اما  دنا . هدیرب  ار  اهناگورگ  یولگ 

. دنهد یم  ماجنا  دنهاوخب  هک  ار  یراک  ره  دنبایب  هزاجا  یتقو  اهمدآ  درک . دییات  یلک  هب  ار  ودرابمیز  شیامزآ  جیاتن  اکیتا 

عقاو رد  دنک . زاغآ  ار  نارگید  زا  هدافتسا  ءوس  یتحار  هب  تسا  نکمم  دسر ، یم  ماقم  نیا  هب  یتقو  سیلپ  رسفا  کی 

نس اکیتا و  دروفنتسا و  نادنز  هبرجت  اهنآ . یصخش  یاهرواب  هن  دهد و  یم  لکش  ار  اهمدآ  راتفر  هک  تسا  تیعقوم 

دعب دوب ، روهشم  هجنکش  نادنز  هب  مادص  میژر  نامز  رد  هک  بیرغ  وبا  نادنز  دش . رارکت  مه  موس  هرازه  رد  نیتنئوک 

نوریب هب  بیرغوبا  هنهرب  ناینادنز  زا  هک  ییاه  سکع  دنام . یقاب  هاگ  هجنکش  مه  زاب  مادص  طوقس  اکیرمآ و  هلمح  زا 

ییاکیرمآ و نازابرس  تشادن . رب  رد  یا  هزات  ربخ  اما  دوب ، نیرفآ  لاجنج  رایسب  اه  همانزور  یارب  هچ  رگا  درک ، تشن 

ینادنز رازهراهچ  اهنت  لاس ١٩٨۴  رد  دندوب . هدیشخب  مسجت  ودرابمیز  مرگلیم و  لدم  هب  قارع  رد  راب  نیا  یسیلگنا 

لاس ٢٠٠٣ رد  اما  دوب . هدش  یزاس  نوباص  یاه  هناخراک  لیوحت  ناشداسجا  دندوب و  هدش  هتشک  نادنز  نیا  رد  یسایس 

. دنتخادنا یم  هنهرب  ناینادنز  ناج  هب  ار  اه  گس  اهنابنادنز  تشادن . قباس  یثعب  میژر  اب  یتوافت  یرگیشحو  و ٢٠٠۴ 

سابل دندرک  یم  روبجم  ار  اهدرم  دندیرپ . یم  ناش  هنهرب  یاهاپ  یور  رب  نیتوپ  اب  دندز و  یم  کتک  یلدنص  اب  ار  اهنآ 

رارق یا  هبعج  یور  ار  ینادنز  کی  راب  کی  دندرک . یم  یرادربملیف  درم  نز و  هنهرب  ناینادنز  زا  دنشوپب و  هنانز 

رد ار  یکیرتکلا  کوش  یادا  ات  دندرک  لصو  میس  شندب  یاضعا  هب  دنتشاذگ و  شرس  یور  هسام  یاه  هسیک  دنداد و 

یم مانشد  ناینادنز  ندب  یور  بیرغ  وبا  نادنز  یاهنابنادنز  یعقاو .) یایند  رد  مرگلیم  شیامزآ  ینیع  رارکت  . ) دروآ

یم یرفسف  عیام  ناینادنز  ندب  یور  دنتسکش و  یم  ار  ییایمیش  یاهپمال  دنتسب ، یم  هدالق  اهنآ  ندرگ  هب  دنتشون ،

. دندرکیم یسنج  زواجت  اهنآ  هب  دنداد ، یم  راشف  ناش  هقیقش  یور  ار  دوخ  هحلسا  دندرک ، یم  راردا  اهنآ  یور  دنتخیر ،
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

هدنهد ناکت  مه  نیا  زا  یدعب  یاه  سکع  دندز . هیخب  ناشدوخ  دعب  دندیبوک و  راوید  هب  ار  ینادنز  کی  تروص  راب  کی 

رگید راب  تفگ  ودرابمیز  دندوب . هتخادنا  یراگدای  سکع  دندوب و  هداتسیا  داسجا  رانک  هک  ییاهدرم  اهنز و  دوب . رت 

هداد قوس  کیفارگ  ونروپ  راتفر  یناسنا و  ریغ  یاه  هدافتساءوس  یوس  هب  ار  اهنآ  تردق ، ساسحا  اهنابنادنز و  تلاسک 

هب اکیرمآ ) ای  مادص و  میژر   ) دنک ادیپ  دومن  یتلود  ره  رد  تسا و  یناسنا  ریغ  هبرجت  کی  اتاذ  نادنز  تسا .

دوب یعیبط  دندوب و  هتفرگ  رارق  دروفنتسا  نادنز  هباشم  یتیعقوم  رد  ییاکیرما  نازابرس  دیماجنا . دهاوخ  هدافتساءوس 

دلانود زا  دنا و  هدوب  نوگاتنپ  رد  دوخ  یاهقوفام  ریثات  تحت  نازابرس  دش  هتفگ  دعب  دننزب . یراک  نینچ  هب  تسد  هک 

یاهنابنادنز درکیم . تابثا  ار  مرگلیم  زا  رت  خلت  هبرجت  مه  لدم  نیا  . تشادن یتوافت  . دنا هتشاد  یمسر  زوجم  دلفسمار 

امش رگا  دندوب . هدرک  راکنا  ار  اهنآ  ندوب  ناسنا  زیچ  ره  زا  شیب  ینوگ ، کی  رد  ناینادنز  رس  ندناشوپ  اب  بیرغوبا 

هب رتتحار  درادن ، ناسنا  هب  یتهابش  نادنز ، رد  شا  یگدنز  زرط  ای  سابل و  رطاخ  هب  هک  دیبایب  تردق  یناسنا  رب 

ار نایدوهی  یتحار  هب  هک  دندوب  دوخ  ییایرآ  نوخ  هتفیش  نانچنآ  یزان  ناگتفیش  دیروآ . یم  یور  یناسنا  ریغ  یاهراتفر 

. درازآ یم  ار  نهذ  زونه  لاوس  کی  همه  نیا  اب  دنتخادنا . یم  اه  هروک  رد 

؟ میتسین دوخ  ناتسد  ریز  زا  هدافتساءوس  لوغشم  ام  همه  ایآ  تسا ، روآ  داسف  اتاذ  تردق  رگا 

بوخ یاهمدآ  تنوشخ 
رویرهش ١٣٨٩ یمدقا -  میرم 

هتشون هب  رتشیب  هجوت  یارب 

ناطیش هبادرس  رد 
زونه دش و  یناهج  یثحب  هب  لیدبتدوخ  نامز  رد  هدمآ و  هرامش  نیمه  رد  هک 

. میا هدروآ  زین  ار  بلاج  هتشون  نیا  دوش ، یم  تبحص  شدروم  رد  ناوارف 
—————————————–
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ماجنا اهناسنا  زا  یصاخ  هورگ  طسوت  اهنت  تنوشخ  هجنکش و  لتق ، ایآ 
. دراد ار  یلامعا  نینچ  ماجنا  تیلباق  طیارش  ریثات  تحت  یسک  ره  ای  دوشیم ،

یسانشناور یاهشیامزآ  نیرتیلاجنج  زا  یکی  هک  دروفناتسا  نادنز  شیامزآ 
یحارط ییاهراتفر  نینچ  هدهاشم  ندومزآ و  یارب  تسا ، هتشذگ  ههد  دنچ  رد 

. دش ارجا  و 

———————-

نادنز یزاس  هیبش 

یور رب  ار  یشیامزآ  لاس ١٩٧١  رد  دروفناتسا  هاگشناد  زا  سانشناور  یهورگ  هار  مه  هب  ودرابمیز “  پیلیف  “ 

ییاههرامش اب  ار  دارفا  مان  لوا  هورگ  رد  دندش . میسقت  هورگ  ود  هب  اهنآ  داد . ماجنا  نایوجشناد  زا  بلطواد  یهورگ 

دندناشوپ و یهاگشیامزآ  شوپور  اهنآ  یاهسابل  یور  رب  دنربب . نیب  زا  ار  اهنآ  تیدرف  هکنیا  یارب  دندرک  ضوع 

شیامزآ یاه  « ینادنز  » هب لیدبت  بیترت  نیا  هب  دندرک . ناشرس  رب  دنتشاد  مشچ  یارب  خاروس  ود  طقف  هک  ییاههالک 

. دش یرادهگن  اهنآ  زا  دوب  هدش  یحارط  نادنز  هیبش  اقیقد  هک  ییاج  رد  دندش و 

ار نابنادنز »  » شقن هک  دندیشوپ  ییاهسابل  دش و  ضوع  ییاههرامش  اب  ناشیاهمان  هباشم  روطهب  مه  رگید  هورگ 

الماک یناور  یمسج و  ظاحل  زا  اهنآ  همه  دوب ؛ هدش  ماجنا  تقد  اب  الماک  نایوجشناد  باختنا  دننک . یزاب  شیامزآ  یارب 

گنر تیسنج و  رظن  زا  اهبلطواد  همه  هک  دوب  هدنامن  رود  نارگشیامزآ  رظن  زا  مه  هتکن  نیا  یتح  دندوب . ملاس 

. دشابن رگیدکی  اب  اهنآ  توافتم  راتفر  یارب  یلماع  ات  دنشاب  ناسکی  تسوپ 

دوخ شقن  دیاب  هورگ  ره  دنتسه و  نادنز  طیارش  یزاسهیبش  لاح  رد  هک  دنتسنادیم  مه  شیامزآ  یاههدننکتکرش  همه 

زا ینشخ  یاهراتفر  دنتفرگ و  یدج  الماک  ار  دوخ  شقن  اهینادنز  اهنابنادنز و  زور  دنچ  زا  سپ  اما  . دننک یزاب  ار 

رازآ ار  اهنآ  هنایفخم  اهبش  هکیروط  هب  دننک  لرتنک  ار  اهینادنز  هک  دنتشاد  لیامت  اهنابنادنز  دنداد . ناشن  دوخ 

اهنآ هب  تسد  اب  تلاوت  هساک  نتسش  دننام  یاهفاضا  یاهتازاجم  دندرکیم و  شیتفت  ار  اهنآ  ییاهتعاس  رد  دندادیم .

اپ تشپ  اهنآ  زا  دندشیم  در  یتقو  ای  دندادیم ، رازآ  ار  اهنآ  دایرف  داد و  اب  مه  زور  لوط  رد  دندرکیم . لیمحت 

. دندنخب هکنیا  یارب  دنتفرگیم 
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ردقنآ یتسار  هب  یتسیداس و  تدش  هب  اهنآ  راتفر  زور  شش  ضرع  رد  هک  داد  ناشن  هدش  طبض  یاهملیف  عقاو  رد 

یاهتفه ود  دعوم  زا  رتدوز  زا  یلیخ  ار  شیامزآ  دش  روبجم  وا  دشیم . فقوتم  اعیرس  دیاب  شیامزآ  هک  تسا  هدش  نشخ 

یاهزرم زا  دندوب و  هتفرگ  یدج  هزادنا  زا  شیب  ار  ناششقن  اهنابنادنز  اهینادنز و  دنک . عطق  هدش  ینیبشیپ  لبق  زا 

تشم کی  هب  لیدبت  اما  دندوب ، بلطحلص  یگمه  دارفا  نیا  : » تفگ یرابفسات  نحل  اب  اهدعب  وا  دنتفر . رتارف  هدش  نییعت 

!« دندش یزان 

؟ تسا کیراب  ردقنیا  ندرک  راتفر  اهیزان  دننام  یبلطحلص و  نیب  زرم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاوس  لاح 

دراد دوجو  هرطفلاب  لتاق  ایآ 

. تسا هدش  حرطم  یفلد  دبعم  رد  یناتساب  ییوگشیپ  کی  اب  هک  تسا  ییامعم  هفسلف  یاهشلاچ  نیرتگرزب  زا  یکی 

اعقاو ایآ  دیامنیم ، هداس  رایسب  هک  هیصوت  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  سانشب .» ار  تدوخ  : » تسا هداس  یلیخ  هک  یروتسد 

هب هنافساتم ، دناهدشن ؟ یفخم  بلطتنوشخ  رازآرگد و  ییاهناسنا  دنتسه  یبوخ  یاهمدآ  اساسا  هک  یدارفا  نورد  رد 

هفسالف زا  یرایسب  هک  دایز  ردقنآ  هن  تسا و  وم  رات  کی  یکیراب  هب  راتفر  ود  نیا  نایم  توافت  هک  دسریم  رظن 

. دننکیم روصت 

لوئسم ای  دناهداد  ماجنا  ار  لوا  یناهج  گنج  یاهتیانج  هک  میاهدوب  یبوخ  یاهمدآ  دهاش  هتشذگ  ههد  دنچ  رد  اهنت 

رد یرابجا  راک  یاههاگودرا  لوئسم  دناهدوب . موس  شیار  نانمشد  هیلع  رب  یزوسمدآ  یاههروک  رد  هدش  ماجنا  تایانج 

یاههحفص ناوتیم  درادن و  یمامت  تسرهف  نیا  دناهدوب . ناکلاب  جوبماک و  ادناور ، رد  یشکلسن  ای  نیلاتسا ، نامز 

. دوزفا نآ  هب  یناوارف 

؟ دناهدوب یدب  یاهمدآ  یگهمه  دنهد  ماجنا  ار  لامعا  نیا  هکنیا  زا  لبق  دندوب ، یتایانج  نینچ  لوئسم  هک  یناسک  همه  ایآ 

شیامزآ جیاتن  دهد . خساپ  نآ  هب  تشاد  یعس  دروفناتسا  نادنز  شیامزآ  ماجنا  اب  ودرابمیز  هک  تسا  یلاوس  نیا 

قبط رب  دنشاب . کیژولوئدیا  ای  ینوناق  یعامتجا ، تیامح  دروم  هک  یتقو  دوب  دارفا  تعاطا  یریذپریثات و  هدنهدناشن 

، دشاب اهنآ  یدرف  تیصخش  رد  ینورد  یتاذ و  یزیچ  زا  یشان  هکنآ  زا  شیب  اههدننکتکرش  راتفر  شیامزآ  جیاتن 

. دراد رارق  یطیحم  طیارش  ریثات  تحت 

رد مرگلیم » یلناتسا  تشاد . یراگزاس  دوب  هدش  ماجنا  لیی  هاگشناد  رد  لاس ١٩۶١  رد  هک  مرگلیم  شیامزآ  اب  جیاتن  نیا 

عناق هنوگچ  دارفا  هک  دنک  یسررب  ار  هتکن  نیا  تساوخیم  دشیم ، ماجنا  هظفاح  تست  کی  ششوپ  تحت  هک  شیامزآ  نآ 
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کی شقن  رد  دوب  رارق  شیامزآ  دروم  درف  شیامزآ  نآ  رد  دنهد . ماجنا  نارگید  هب  تبسن  نشخ  یاهراتفر  هک  دنوشیم 

کوش اب  ار  هظفاح  نومزآ  هدننکتکرش  هابتشا ، باوج  ره  اب  دیاب  وا  دریگب . هظفاح  نومزآ  وجشناد  کی  زا  ملعم 

. دنک هیبنت  یکیرتکلا 

اهنآ زا  یرایسب  هک  دوب  اههدننک  تکرش  شنکاو  اهراتفر و  ندومزآ  یارب  اهنیا  همه  دوبن و  راک  رد  یکوش  عقاو  رد 

هک دادیم  روتسد  ای  تساوخیم  اهنآ  زا  یلصا  رگشیامزآ  اما  دندرکیم . کرت  ار  شیامزآ  وجشناد  یاهدایرف  ندینش  اب 

یحارط یقالخاریغ  یاهراک  ماجنا  رد  دارفا  یرادربنامرف  نازیم  نومزآ  یارب  شیامزآ  نیا  دنهد . همادا  ار  شیامزآ  دیاب 

. دندرک تعاطا  رگشیامزآ  روتسد  زا  اهنآ  رتشیب  هک  دوب  هدش 

یداع مدآ  کی  ای  بیرغوبا  نابنادنز  نمشیآ ،

. دش ماجنا  مود  یناهج  گنج  یگنج  راکتیانج  نمشیآ  فلودآ  هاگداد  عورش  زا  دعب  هام  هس  تسرد  مرگلیم  شیامزآ 

نایرج رد  شاناتسدمه  نمشیآ و  ایآ  هک  دوب  لاوس  نیا  هب  خساپ  لابند  هب  دوخ  یسانشناور  یاهشهوژپ  رد  مرگلیم 

یقالخا یانعم  کی  ایآ  رگید  نابز  هب  تساکولوه . یاهفده  دروم  رد  لقادح  دنتشاد . یکرتشم  تین  دصق و  تساکولوه 

اهنویلیم هک  دوب  اعدا  نیا  یارب  دهاوش  نتفای  لابند  هب  مرگلیم  تشاد ؟ دوجو  دندوب  نآ  لوئسم  هک  یناسک  نیب  کرتشم 

. دنشاب هتشاد  رواب  نآ  هب  یقالخا  رظن  زا  اقیمع  هکنیا  نودب  دندرکیم  تعاطا  ار  تاروتسد  اهنت  تساکولوه  تسدمه 

هب اما  دش ، زیگناربثحب  یلاجنج و  رایسب  درکیم  حرطم  هک  ییاعدا  اههزیگنا و  رطاخ  هب  هکنیا  اب  مرگلیم  شیامزآ 

. تفرگن رارق  نادقتنم  هلمح  دروم  دش  ماجنا  نآ  زا  دعب  لاس  هد  هک  دروفناتسا  نادنز  شیامزآ  هزادنا 

شیامزآ دوب . شیامزآ  دوخ  یناسناریغ  طیارش  رد  هکلب  شیاهاعدا ، جیاتن و  رد  هن  نادنز  یزاسهیبش  شیامزآ  لکشم 

. دناهتسناد یملعریغ  یقالخاریغ و  ار  نآ  یرایسب  تسا و  هتفرگ  رارق  یناوارف  یاهداقتنا  دروم  نادنز  یزاسهیبش 

هکنیا نمض  دهدیمن . ار  ییاهشیامزآ  نینچ  ماجنا  هزاجا  رگید  یسانشناور  رد  ینونک  یقالخا  یاهدرادناتسا  عقاو  رد 

هب هکنیا  نودب  دوش . هداد  میمعت  یملعریغ  تروص  هب  یتحارهب و  دناوتیم  شیامزآ  نیا  جیاتن  دننکیم  اعدا  مه  نادقتنم 

ره یدرف  تیصخش  یعقاو  نادنز  کی  رد  عقاو  رد  دوش . هداد  تیمها  اههدننکتکرش  یدرف  تیصخش  شیامزآ و  طیارش 

هب نادنز  طیارش  هک  تسا  شیامزآ  هجیتن  فالخ  رب  الماک  نیا  دوریم . رامش  هب  وا  راتفر  رد  یمهم  لماع  ینادنز 

. دنکیم لرتنک  ار  دارفا  راتفر  دوخ  یدوخ 

رامش هب  یراتفر  یسانشناور  قالخا و  رد  یمهم  ثحب  عوضوم  نانچمه  ینادنز  شیامزآ  اهداقتنا  نیا  همه  دوجو  اب 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

رارق یمومع  هجوت  دروم  هرابود  دروفناتسا  شیامزآ  دش ، شاف  بیرغوبا  نادنز  عیاجف  لاس ٢٠٠۴  رد  یتقو  دوریم .

یکی دندوب . یعقاو  نادنز  نیا  هدش و  یزاسهیبش  نادنز  نآ  رد  دارفا  راتفر  یاهتهابش  نتفای  لابند  هب  یرایسب  تفرگ .

پیلیف دوخ  داد ، ناشن  هقالع  بیرغوبا  نادنز  هدنورپ  رد  یتخانشناور  یاههبنج  هب  رتشیب  همه  زا  هک  یناسک  زا 

دنتشاد هدهع  رب  ار  اهنابنادنز  زا  عافد  هک  ییاهلیکو  هورگ  اب  یکیدزن  هطبار  دوخ  تاعلاطم  همادا  یارب  دوب . ودرابمیز 

. دشاب هتشاد  یسرتسد  اهشرازگ  دانسا و  هب  ات  درک  رارقرب 

تنوشخ و هب  راداو  ار  دارفا  هک  ار  متسیس  لک  دیاب  نابنادنز  دنچ  همکاحم  شنزرس و  یاج  هب  هک  دوب  نیا  لابندهب  وا 

لصاح دنوشیم ،» رش  بوخ  یاهمدآ  هنوگچ  هکنیا  ندیمهف  رفیسول : رثا   » باتک داد . رارق  هذخاوم  دروم  دنکیم  هجنکش 

. تسا تاعلاطم  نیا 

امش یهار  ود 

کی هب  هک  دراد  ار  نیا  تیلباق  دعاسم  طیارش  رد  درف  ره  ایآ  هک  دیهد  خساپ  لاوس  نیا  هب  اهثحب  همه  هب  هجوتاب  لاح 

؟ دهد ماجنا  رابتنوشخ  لامعا  دوش و  لیدبت  لتاق  رگهجنکش و 

؟  منک هچ  ار  زورما 
رویرهش ١٣٨٩ نادراک -  نیرسن  زا : میظنت 

دروم نارازه  زا  یکی 

“ ؟ ینک یم  یریگیهام  تسا  عونمم  یهام  دیص  هک  یلزنا  بالات  رد  یراد  ارچ  ”…

مرادن “ یا  هراچ  تسا و  یلاخ  ما  هچب  نز و  مکش  - 

هنسرگ راکیب و  یدایز  یاه  راوناخ  دنک و  یم  ضرقنم  بالات  نیا  رد  ار  یهام  لسن  هیور ، یب  دیص  یناد  یمن  رگم  “ 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

“ ؟ دننام یم 

“ ؟ منک هچ  ار  زورما  .… ؟ منک هچ  اما  ،…. مناد یم  هلب  - 

یهام داّیص  کی  اب  یلزنا  ناتسرهش  تسیز  طیحم  هرادا  سیئر  هملاکم  زا 

——————–

یئاز نابایب  راهم  تیاس  زا  هتفرگ  رب 

هلمج نیا 
رویرهش ١٣٨٩ دیون - 

دراد دوخ  رد  ار  نامروشک  خیرات  رگناریو  یاهراب  نیرت  نیگنس  زا  یکی  نوچ  دیناوخب ، راب  دنچ  ار  ینیمخ  هلمج  نیا 

. دوب سفق  رد  زاوآ  شوخ  یرانق  رازه  زا ۴٠٠٠  شیب  راتشک  شلصاح  و 

اپ دوخ  قافن  عضوم  رس  رب  روشک  یرسارس  یاهنادنز  رد  هک  یناسک  “ 
” …. دنشاب یم  مادعا  هب  موکحم  براحم و  دننک ، یم  هدرک و  یراشف 

هام ١٣۶٧ دادرم  مشش 

هام باتک 
رویرهش ١٣٨٩ یربنق -  دیجم 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

شوپور یب 

رتمک ایوگ  یلو  دسیون . یم  راذگ  رثا  مکحمو و  هاتوک  یاهناتساد  تساهلاس  هک  تسا  یربنق  دیجم  زا  یرگید  باتک 

. تسا هتشاد  ار  شیاه  هتشون  پاچ  سناش 

کنیا دش ، وربور  ناوارف  لابقتسا  اب  رامآ  تداهش  هب  هک  وا  میرف “  هب  میرف  باتک  “ زا  سپ  میتسناوت  هک  میلاحشوخ 

. میهدب کینورتکلا  رشن  شوپور “ یب  مان “  اب  ار  ناشیا  مود  باتک 

: یاهمان هب  تسا  هاتوک  ناتساد  هعومجم ٧  تسا  دوجوم  زین  هاگرذگ  هناخباتک  رد  ناتساد  نیا 

اه هدرم  دش –  عورش  اجک  زا  مدیمهفن  مه  زاب  نونجم –  باتهم –  همغن –  شوپور –  یب  اه –  کزود  شفک 

یمومع طباور  تسا … نانتما  دیزم  امش  تایرظن  تفایرد 

————-

تخرد و رپ  ینابایخ  زا  روبع  لثم  هتشذگ  هب  هاگن  نم  یارب  درذگ ، یم  نامز  نآ  زا  یزارد  نایلاس  هک  الاح  ”….

….“ تسا کانزار  دولآ و  مهو  ناشیرپ و  یئاه  هیاس  نایم  زا  کیرات 

مینک یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یروشک 
رویرهش ١٣٨٩ سلجم -  هدنیامن  کی 

 : تفگ سلجم  یژرنا  نویسیمک  وضع  کی  هملک : تیاس 

میتسه نیزنب  هدننکدراو  زونه  اما  مینک  یم  دیلوت  تفن  لاس  ١٠٠
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میراد روضح  روشک  نیا  رد  مهام 
رویرهش ١٣٨٩ یدابآ -  زوریف  رادرس 

باتفآ تیاس 

: حلسم یاهورین  لک  داتس  سیئر  یدابآزوریف ، نسحدیس  رکشلرس  رادرس 

.“ دنک ایهم  مدرم  یزاس  هدامآ  اب  ار  روهظ  هنیمز  دناوتیم  جیسب   ”

ناریا یبدا  تیاس  هقباسم  نیلوا  جیاتن 
رویرهش ١٣٨٩ رگزرب -  گنشوه 

یادص ورس  هک  مینیب  یم  و  درادن ، یگلصوح  مک  یقوش و  یب  زج  یلصاح  هک  روسناس ، توکس و  هنامز ی  رد 

. تسا هدننک  لاحشوخ  ناریا  یبدا  هزیاج  نیتسخن  یئاهن  هجیتن  مالعا  …. تسین حضاو  هک  تساهتدم  تایبدا 

ناگ هدیزگ  رب  ناتساد و  ناگدنرب  یارب  تسا “  لودج  ود  دح  رد  طقف  هدننک  راودیما  مهم و  ربخ  نیا  راشتنا  دنچ  ره 

یلو تسا ، هدشن  هداد  هدیزگ ، رب  هدنرب و  راثآ  فیک  مک و  زا  هصالخ  روطب  اتح  یرگید  عالطا  و  یرعاش “  رعش و 

. تسا یبدا  هدننک  لاحشوخ  هعقاو  کی  مالعا  زاب 

. دوشن افتکا  یفارگلت  هملک  دنچ  هب  ناگدیزگ “  رب  ناگدنرب و  هیقب  هتبلا  و  لوا “  رفن  زا  نلثم  هک  تسا  نیا  راظتنا 

رد مه  یمک  دندرک و  یم  انشآ  شمسا “  طقف  مالعا  زا  رتشیب  هدنسیون “  اب  یمک  ار  هدنناوخ  دوب  مزال  هک  دوبن  دب  اهنت  هن 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

ندروآ اب  یا  هراشا  اه و  رعش  اه و  ناتساد  مان  تسا و  هعومجم  ای  رعش و  کی  ای  تسا  ناتساد  کی  هک  شرثا  دروم 

. دنداد یم  ماجنا  زین  تیب  ای  رطس  ود  یکی 

. دوش هداد  عالطا  تهج  رهب  یراب  قمر و  مک  کشخ و  همه  نیا  یا  هعقاو  نینچ  تسا  فیح 

. ددرگ نایامن  نآ  تیمها  دوش و  بلج  هجوت  رتهب  ات  تسا  مزال  یرظن ، و  یا ، هبحاصم  یفرح ، یسکع ،

. دوب کشخ  ربح  کی  طقف  هیعالطا  نیا  تفگ  ناوت  یم 

مینک تفایرد  یرتشیب  یهاگآ  تسا  هتفر  راکب  هک  یدنمشزرا  تمه  همادا  رد  میراو  دیما 

! شخبب ارم 
رویرهش ١٣٨٩ يوبن -  میهاربا 

! شخبب ارم  داژن ، یدمحا  یاقآ 

! داژن یدمحا  یاقآ 

 . شخبب ارم  دومحم !

افطل منک . یم  هبوت  نم  مدرک . یمیظع  تاهابتشا  هچ  هک  مرب  یم  یپ  مراد  هزات  مدرک و  یم  هابتشا  وت  هرابرد  لاس  جنپ 

یرگید یاج  ره  ای  باکر ، رد  هدب  هزاجا  شخبب و  ارم  مراد ، غارس  وت  رد  هک  یتداشر  یگرزب و  نامه  اب  شخبب . ارم 

. یدرک یگرزب  راک  هچ  وت  مدیمهفن  نم  مشاب . وت  نازیوآ  متسیاب و  هدنام  یلاخ  هک 

. شخبب ارم  ناج ! دومحم 

کی متشاد  وزرآ  اهلاس  نم  هک  ینک  یم  یراد  ار  ییاهراک  نامه  اقیقد  وت  مدید  هرابکی  مشاب ، هدش  هجوتم  هکنیا  نودب  نم 

. دنکب دوش و  ادیپ  یسک 

یرالاسدنوخآ و تیعجرم و  تیناحور و  متشاد  وزرآ  هراومه  مالسا  هدروخ  مسق  نانمشد  زا  یکی  ناونع  هب  نم 
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. منکب یراک  دوصقم  نیا  یارب  متسناوتن  زگره  مدوخ  یلو  دورب  نیب  زا  ینید  تابصعت  ینید و  تموکح 

، دنکب تسناوتن  هاشاضر  هک  یراک  ینک ، نیشن  هناخ  ار  عجارم  هک  یدش  قفوم  ییاهنت  هب  وت  یلو 

دنکن تارج  یناحور  چیه  هک  ییاج  ات  ینازوسب  نیمز  ریز  رتم  هد  ات  ار  اهدنوخآ  تیناحور و  هشیر  یدش  قفوم  وت 

. دنکب دوب ، هدرکن  تارج  مه  یولهپ  اضردمحم  هک  دوب  یراک  نیا  و  دنزب ، فرح 

زا ار  ناش  ینید  تاداقتعا  مدرم  الک  هک  یدرک  یراک  هکلب  یربب ، نیب  زا  ار  ینید  تابصعت  اهنت  هن  یدش  قفوم  وت 

کرابم و ینسح  یتح  دوب ، گرزب  یراک  نیا  درادن و  مه  بصعت  دشاب ، هتشادن  داقتعا  هک  یمدآ  اتعیبط  دنهدب و  تسد 

. دننکب یراک  نینچ  دندوب  هتسناوتن  مه  تاداسرونا 

. ینک مک  ار  ام  راک  ینزب و  خیب  زا  ار  هعیش  نید و  هشیر  یتسناوت  وت 

زا دنکن  تارج  یناحور  چیه  یناملسم و  چیه  هک  ینکب  یراک  یتسناوت  وت  میظع ، یوت  گرزب ، یوت  هوکشاب ، یوت  وت ،

ناش همه  هک  یتنج  کلاس و  یئاسر و  دیمح  یا و  هنماخ  یاقآ  لثم  دنا  هدنام  یناحور  ات  راهچ  طقف  دنک ، عافد  ادخ  نید 

ار مدرم  هرابود  دنناوتب  نآ  اب  ات  دنرادن  ینید  داوس  ناش  مادک  چیه  هللادمحلا  و  دنوش ، یمن  مه  رفن  تسیود  ینزب  عمج  ار 

. دننک ناملسم 

. درک یم  ار  شیوزرآ  هشیمه  یورسک  موحرم  هک  یدرک  ار  یراک  نامه  وت  دومحم !

تسا یفاک  دنمزاین  رازه  یارب  شا  هلول  کی  هک  یباسح  تسرد و  سنج  هکلب  یروتانس ، طقف  هن  یدوب ، سنج  لصا  وت 

.

. شخبب ارم  ناج ! دومحم 

لیئارسا اکیرمآ و  هب  ناریا  متشاد  تسود  دوش ، تحار  یمالسا  یاهروشک  نیا  رش  زا  ناریا  مدرک  یم  وزرآ  اهلاس  نم 

اکیرمآ و عفن  هب  ات  مدرک  شالت  اهراب  نک  رواب  دوش . ام  بیصن  یگرزب  تاراختفا  ناهج  حطس  رد  دوش و  کیدزن 

یوت تاملپید ، یوت  وت ، اما  تشادن . هدیاف  اما  منکب ، یتیلاعف  یمالسا  یاهروشک  هیلع  ای  منکب ، یراک  لیئارسا 

یاه هنیک  زا  تسد  ناریا  مدرم  اهنت  هن  هک  یدرک  یراک  یتسناد ، یم  لوا  زور  زا  ار  زیچ  همه  هک  وت  تسیژتارتسا ،

. ناریا یادف  مناج  نانبل  هن  هزغ  هن  دندز  یم  داد  نابایخ  رد  اهنآ  همه  هکلب  دنرادرب ، لیئارسا  هیلع  ناش 

در اه  یلیئارسا  یرتمولیک  تسیب  زا  یمتاخ  رگا  لبق ، لاس  هد  ات  ینک . زاب  ار  اکیرمآ  هار  یدش  قفوم  هک  یدوب  وت  نیا 

نوتنیلک لثم  یسک  اب  یمتاخ  رگا  دینش و  یمن  رگید  هثداح  نآ  زا  دعب  الامتحا  هک  دوب  ششوگ  شگرزب  هکت  دش ، یم 
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ره سپ  نیا  زا  هک  یدرک  یراک  وت  اما  دندرک ، یم  دیفس  ار  دولآدود  نارهت  مامت  ناشوپ  نفک  درک ، یم  یسرپلاوحا 

سیئر چیه  هک  یدرک  یراک  وت  دشاب . هدادن  ماجنا  بجاو  جح  راگنا  دورن ، کرویوین  لاس  ره  رگا  یروهمج  سیئر 

ره لاس  هد  ات  دز ، فرح  میقتسم “ هرکاذم  زا “  یگدنز  رد  راب  کی  ینارجاهم  نیمه  تشادن . ار  شتارج  یناریا  روهمج 

هام نیمه  رد  وت  هک  یلاح  رد  دش ، یم  بارخ  شرس  یور  هناخ  فقس  ای  دروخ و  یم  شا  هناخ  هشیش  هب  گنس  زور 

ریبکت تیارب  ناشوپ  نفک  نامه  منکب و  میقتسم  هرکاذم  دیاب  وت  اب  نم  هک  ینک  یم  سامتلا  هب  راب  تسیب  لقادح  هتشذگ 

نشج هللا  بزح  مه  مسر و  یم  ما  یگشیمه  یبلق  یوزرآ  هب  نم  مه  ینک ، قفاوت  اکیرمآ  اب  وت  رگا  الاح  دنداتسرف .

وت دوش . نادجو  باذع  راچد  یدوخیب  دریگب و  شتسد  رهز  ماج  هن  هکنیا  نودب  دنک ، یم  رازگرب  ار  شدوخ  فیلکت 

روشک اهنت  دنوشب و  ینوخ  نمشد  ناریا  اب  میدوب ، رفنتم  اهنآ  زا  هشیمه  ام  هک  یمالسا  یاهروشک  مامت  هک  یدرک  یراک 

ناریا هناسفا  میناوت  یم  الاح  تسا . هقطنم  کیئال  روشک  اهنت  هک  تسا  یا  هیکرت  نامه  هدنام ، تسود  ام  اب  هک  یمالسا 

. مینک روصت  برع  ناملسم و  یاهروشک  لباقم  رد  ار  لیئارسا  هیکرت و  و 

. شخبب ارم  ناج ! دومحم 

ار زیزع  یاکیرمآ  ترافس  دندرک و  بالقنا  هک  ینویبالقنا  طقف  هن  هک  تساوخ  یم  ملد  هک  دوب  اهلاس  هکنیا  رطاخب 

یم هکلب  دنوش ، وحم  ممشچ  یولج  زا  دنتخادنا ، هار  گنج  لاس  تشه  دندرک و  لیطعت  ار  هاگشناد  دندرک و  لاغشا 

متساوخ یم  طقف  ینک  رکف  هکنیا  هن  دننکن . یبالقنا  چیه  رگید  دنتفایب و  ندرک  طلغ  هب  ناش  همه  هک  منکب  یراک  متساوخ 

. موشب تازاجم  مه  مدوخ  تساوخ  یم  ملد  دننیشنب ، ناش  یاج  رس  اهنآ 

، هتشذگ لاس  نیمه  رد  هک  یدرک  یراک  وت  و 

، نادنز دنورب  دندوب ، هدرک  بالقنا  لاس ۵٧  رد  هک  ییاهنآ  همه 

، یدارفنا دنتفایب  دندوب ، هتفرگ  ار  اکیرمآ  ترافس  هک  اهنآ  همه 

، نیوا دنورب  دندوب ، هدرک  لیطعت  ار  اههاگشناد  هک  اهنآ  همه 

کتک نابایخ  رد  یباسح  ای  نادنز  دنورب  ای  دندوب ، هدرک  تکرش  یجیسب  رادرس و  ناونع  هب  گنج  رد  هک  اهنآ  همه 

. دننکب دیابن  یطلغ  نینچ  رگید  هک  دنمهفب  دنروخب و 

، ناج دومحم 

هک میمهف  یم  ام  نکن ، هابتشا  هن ، تسنادن . ارم  ردق  یسک  مدرک و  ناریا  یسارکومد  شبنج  یارب  راک  همهنیا  نم  هک  وگن 
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هدرکن ار  اهراک  نیا  ادمع  تدوخ  تسا  نکمم  الاح  . یدروآرب ار  ام  یاهوزرآ  یدرک و  ام  هب  یگرزب  تمدخ  هچ  وت 

درایلیم کی  مدآ  هب  هناوید  کی  رگا  تسین . مهم  الصا  یدرک ، یگرزب  یاهراک  هچ  هک  یشاب  هدیمهفن  الصا  یشاب و 

. یداد ام  هب  یخیرات  هیامرس  تورث و  اهدرایلیم  وت  و  دوش . یمن  مک  لوپ  نآ  شزرا  زا  هک  دهدب  ناموت 

. شخبب ارم  زیزع ! ناج  دومحم 

زج یهلا  ام ، رس  رب  کاخ  یا  میتفگ . هاریبودب  وت  هب  اهلاس  نیا  رد  میتسنادن و  ار  وت  ردق  هک  شخبب  ار  مناتسود  نم و 

، وگغورد هلوتوک  دنتفگ  یم  وت  هب  همه  یدرک و  یم  تلم  نیا  یادف  ار  تدوخ  یتشاد  اهلاس  نیا  مامت  رد  وت  مینزب . رگیج 

مناتسود و نم و  هتشذگ  لاس  جنپ  نیمه  رد  یتومم !  میدیمهف . یمن  هک  میدوب  ام  و  یدوب . وگتسار  زارد  وت  یلو 

هسنارف رد  ندناوخ  سرد  کی  یارب  وت  روهظ  زا  لبق  ات  هک  کیدزن ، رود و  لیماف  هیلک  اهومع و  رتخد  اه و  هلاخرسپ 

دنیایب و گنرف  هب  دننک و  روج  لوپ  ناموت  نویلیم  هد  ات  دنداد  یم  رج  ار  هداوناخ  دوخ و  یاج  همه  دیاب  اکیرمآ  و 

تیا دح “  رد  ار  یسیلگنا  هک  یتعامج  نیا  دندمآ و  اکیرمآ  اپورا و  هب  یناجم  ناش  همه  وت  تکرب  زا  دنوشب ، دنمشناد 

همه یکرت و  یبرع و  ییایناپسا و  یسیلگنا و  یدنله و  یناملآ و  هسنارف و  الاح  دندوب ، دلب  تدوخ  لثم  درب “ کلب  زیا 

هزاس یسدنهم  باصعا و  زغم و  یحارج  دنراد  الاح  ناش  مادک  ره  دننز . یم  فرح  یجراخ  یاه  لبلب  لثم  ار  اهنابز 

دنریگ یم  دای  رفک  دالب  رد  دنراد  مه  نام  یاه  هدنسیون  اهزاسملیف و  اه و  شاقن  یتح  دنناوخ و  یم  موجن  رتویپماک و  و 

. دندلب دندرک  یم  رکف  ناریا  رد  هک  ار  یزیچ 

. شخبب ارم  زیزع ! ناج  دومحم 

ار شزیچ  دهاوخب  ات  هک  یوسوم  نیسحریم  هن  یدوب ، زبس  شبنج  ربهر  هک  یدوب  وت  نیا  تقیقح  رد  هک  ممهف  یم  الاح 

. یدرک ینارنخس  ولول  همم و  هب  عجار  مین  تعاس و  کی  وت  دروایب ، نابز  هب 

، یدرک یلم  ار  همم  هک  یدوب  وت  نیا 

امتح تسین  مزال  دوش و  روهمج  سیئر  دناوت  یم  یلهاریغ  یلها و  دوجوم  ره  یدنامهف  مدرم  هب  هک  یدوب  وت  نیا 

. دسرب شروعش 

لثم اه  ییاکیرمآ  اه و  ییاپورا  لثم  دنوش  روبجم  مدرم  ات  یدرب  نیب  زا  ار  روشک  یزرا  هریخذ  هک  یدوب  وت  نیا 

. دنکن هدافتسا  تلود  کمک  زا  یدوخیب  یسک  دننک و  راک  اه  یلها  یضعب 

فلاخم تسین ، تلود  ریگب  بجاوم  یسک  ره  هک  یدرک  یراک  یدرک و  داجیا  داحتا  مدرم  نایم  هک  یدوب  وت  نیا 
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همه نیا  تسناوت  یمن  رگید  زیچ  چیه  نک  رواب  تسا . یک  هب  یک  هرخالاب  هک  دوشب  تحار  شلایخ  مدآ  دوشب و  تموکح 

هیبشت رد  یرعش  هک  تسین  دنلب  تدق  هک  فیح  میئوگب ، اهرعش  تیارب  دیاب  ام  دنک و  داجیا  داحتا  دامتعا و  مدرم  نایم 

. فیح اعقاو  میوگب ، ورس  هب  تتماق 

. شخبب ارم  زیزع ! ناج  دومحم 

. دراذگب باجح  دیابن  هک  دوش  نئمطم  دب ، ای  تسا  بوخ  باجح  تشاد  دیدرت  هک  ینز  ره  یدرک  یراک  هک  ییوت  نیا 

زا ناشن  شرایدنفسا  هک  یئاشم  میحر  رایدنفسا  ترضح  ینعی  ناریا ، تلم  لدزیزع  زا  هدافتسا  اب  هک  یدوب  وت  نیا 

فرح تسا ، قیمع  هفسلف  هناشن  مه  شا  ءاشم  تسا ، یمالسا  ینابرهم  هناشن  شا  میحر  دراد ، یرگیناریا  یسودرف و 

دهاوخ یم  شلد  هک  تسا  یناریا  ره  فرح  نایب  تقیقح  رد  هک  ناریا “ بتکم  فیصوت “  نیمه  لثم  دنزب  ییاه 

. دتفایب هایس  کاخ  هب  دوشب و  نوت  هب  نوت  یمالسا  یروهمج 

زا یئاشم  دنک و  عافد  اهزبس  زا  رهلک  رگا  میرادن . یوسوم  یبورک و  هب  یزاین  چیه  رگید  ام  رهلک  رواشم و  نیا  اب 

ار زیچ  نامه  دیوگب  ار  شزیچ  هکنیا  یاج  هب  یوسوم  رگا  میرادن . یوسوم  یبورک و  هب  یزاین  ام  رگید  یرگیناریا 

. تسا لح  ام  لکشم  دراذگب ، رهلک  ناهد  یوت 

! زیزع ناج  دومحم 

یا هنماخ  یاقآ  هک  نادب  نزب و  هیئاضق  هوق  سیئر  هیرجم و  هوق  سیئر  نیا  نهد  یوت  نک و  عافد  یئاشم  رهلک و  زا 

. درادن وت  اب  یلکشم  چیه 

هک ییاه  فرح  نیا  اب  یئاشم  رهلک و  و  ینز ، یم  تاعوبطم  باجح و  هرابرد  هک  ییاه  فرح  نیمه  اب  یناوتب  رگا  وت 

یم دعب  درک ، لحنم  دوش  یم  هیناث  یکیا  ار  سلجم  یریگب ، یدج  ار  یریگرد  دننز ، یم  تیناریا  نایب و  یدازآ  هرابرد 

. تسا رت  هداس  همه  زا  وا  راک  هک  اقآ  یلع  دنام  یم  مه  شرخآ  مینک . رانکرب  دیاب  مه  ار  وا  هک  هیئاضق  هوق  سیئر  دنام 

میناوت یم  مه  ار  وا  دشاب ، تحار  تلایخ  هتشاذگن ، یقاب  شدوخ  زا  عافد  یارب  ار  یسک  لاس  کی  نیا  رد  اقآ  یلع 

. دننک ناش  هاگن  مدرم  ات  ناتساب  ناریا  هزوم  رد  یوسوم  یتنج و  اب  میراذگب 

. یخوش هن  تسا  زنط  هن  متشون  هک  اهنیا  ناج ! دومحم 

هجوتم زور  هس  ات  درک  اتدوک  یتقو  هاشاضر  هن ، ای  ینک  یم  راکچ  یمهف  یم  تسین  مهم  الصا  ریگب . یدج  ار  اهنیا 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید  ١

یم هجیتن  هب  رتدوز  تدوخ  مه  هک  هدب  همادا  مکحم  ار  هار  نیمه  تمراد . مدوخ  هک  ورب  تسین . مهم  هدرک . اتدوک  هک  دوبن 

یم شوخ  یلک  ردد  میور  یم  مه  اب  اجنآ و  میآ  یم  رتدوز  نم  مه  ینک و  یم  دوبان  ار  یمالسا  یروهمج  یسر و 

. مینارذگ

تا هدیدان  قیفر 

ناریا یقیسوم  راگدنام  هرهچ  یرون  دمحم 
رویرهش ١٣٨٩ یتاره -  جریا  زا : میظنت 

ناریا یقیسوم  راگدنام  هرهچ  یرون  دمحم 

تشاذگ اهتن  ار  شناوارف  نارادتسود 

دیدن جوا  رد  ار  دوخ  زگره  هک  یدرم 

ار یناف  راد  ناتسرامیب  رد  بشهبنش  ینامسج  تیعضو  تماخو  یرامیب و  لیلد  هب  توسکشیپ  هدنناوخ  یرون  دمحم 

ییانبریز اب  ماهدیدن . جوا  رد  ار  دوخ  زگره  نم  دوب : هتفگ  انسیا  هب  شیاهوگتفگ  نیرخآ  زا  یکی  رد  یو  تفگ . عادو 

جوا تعرس  هب  هک  نآ  تسین ؛ مه  ام  راک  تسین ، سک  ره  راک  هلق  رد  ندنام  یلو  تفر ، جوا  هب  ناوتیم  مه  تسس 

تشگربیب هک  تفر  جوا  هب  دیاب  یروط  هک  تسا  نیمه  رد  یراگدنام  زمر  دنکیم . طوقس  تعرس  نامه  اب  دریگیم ،

.“ دشاب

بشید دوب  هدش  میخدب  تخس و  یرامیب  ریگرد  ریخا  لاس  کی  دودحو  دیدن  جوا  رد  ار  دوخ  زگره  هک  یدرم  ماجنارس 

. تسویپ جوا  هب 

: تشون یو  هرابرد  یشرازگ  یط  یرون  دمحم  یرامیب  یاهزور  رد  هچوک  ویدار 

رتایت ینابم  نارهت و  هاگشناد  زا  یسیلگنا  تایبدا  نابز و  و  رتایت ، ناتسرنه  لیصحتلا  غراف  دلوتم ١٣٠٨- یرون  دمحم 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

. تسا یعامتجا  مولع  یهدکشناد  زا 

زا هک  هنازرف ،» نودیرف   » و رادرهش » سوریس   » دزن ار  یقیسوم  یروئت  و  نابهچغاب ،»  » مناخ دزن  ار  زاوآ  یرون 

تفاب و زا  هتفریذپ  ریثات  ار  شزاوآ  یهویش  یرون  دوخ  هک  دنچ  ره  تفرگارف ، دنتسه ، یقیسوم  یلاع  ناتسرنه  دیتاسا 

. دنادیم ریرس » دمحم   » و ینیسح ،» رصان  «، » ینالصا نیسح   » نوچ یدیتاسا  یانغ 

مدرم نایم  رد  یزاوآ  یقیسوم  رعش و  رد  رکفت  یعون  زاغآ  اب  دوب  ربارب  تسیب ، یههد  رد  یرون  یناوجون  نارود 

فلتخم یاهروشک  رولکروف  راثآ  یملع و  یقیسوم  رتعیسو  شخپ  رشن و  زا  رثاتم  ناوتیم  ار  نآ  زا  یشخب  هک  ناریا ،

وا یناوجون  نینس  اب  فداصم  هک  اهلاس  نیمه  رد  یرون  دمحم  تسناد . نوفامارگ  تاحفص  ویدار و  قیرط  زا  ناهج 

هدش هدورس  یزاوآ  ِکیسالک  تاعطق  یخرب  نیمز و  برغم  زور  یاههمغن  یور  رب  هک  ینیون  راعشا  ندناوخ  اب  دوب ،

تسناوت دوخ  یهاگشناد  یناتسرنه و  تالیصحت  هب  هیکت  اب  دعب  یاهلاس  یط  وا  درک . زاغآ  ار  یگدنناوخ  راک  دوب ،

یزاوآ یهنوگ  هب  یاهنارکفتم  یاضف  گرزب ، دیتاسا  راثآ  یارجا  اب  دشخبب و  شیارگ  هشیدنا و  نیا  هب  یلقتسم  تیوه 

. درک بسک  یاهژیو  رابتعا  ناش و  لسن ، هس  نایم  رد  ههد  جنپ  یط  شیاهزاوآ  هک  دیسر  ییاج  هب  و  دیشخب ، شیوخ 

للحم
رویرهش ١٣٨٩ یلعزخ -  یدهم  رتکد 

ات درک  یم  ادیپ  یلّلحم  دیاب  تشادن ، عوجر  ناکما  رگید  دوب ، هدرک  هقالط  هس  ار  لایع  فجن  ناگرزب  زا  یکی  دنیوگ  یم 

دیاب دوب ، هرطاخم  رپ  وراوشد  سب  یراک  دهد ، قالط  ار  وا  یرتسبمه ، زا  سپ  دروآرد و  شیوخ  دقع  هب  ار  نوتاخ 

! نوتاخ هب  وا  هن  ددنب و  لد  وا  هب  نوتاخ  هن  هک  تفاییم  یسک 

ار نوتاخ  دنک و  شوخ  اج  لّلحم  دنکن  دوب ، مادنا  لگ  ابیز و  ناوج و  نوتاخ  دوب ، هراچ  لابند  هب  نابیرگردرس  خیش 

رد یضوحبآ  تاوصالا  رکنا  یادص  هک  دوب  هشیدنا  نیارد  دهد ! حیجرت  خیش  رب  ار  لّلحم  نوتاخ  ای  دزاسن ، اهر 
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هدیشارخن ورت  هدیشارتن  شیادص  زا  شدوخ  میشک “  یم  ضوح  بآ  هک “ :  دوب  هتخادنا  شرس  هب  ار  ادص  دیچیپ ، هچوک 

، گنل ییاپ  اب  گنهرفیب ، هیام و  نود  هدیرد ، یناهدو  گنت  ینامشچ  هاتوک و  یدق  اب  سیپ ، چول و  لچک و  دوب ، رت 

خیش هقدص ، باوخرد  شندید  تشاد و  هرافکوا  هب  هاگن  دیشک ، یم  ضوح  بآ  گنهلول ، کی  تشاد و  یلطس  ایند  لامزا 

لاصو هطساو  وا  دیدیمن ، یضوحبآ  رگید  دیرپ ، هچوک  هب  هنهربرس  متفای و  متفای ، هک  درک  دایرف  سدیمشرا  نوچ 

بآ وت  هشیمه  تفگ “:  تشاذگ ، نایم  رد  وا  اب  شیوخ  زار  درک و  توعد  نوردنا  هب  ار  وا  دیدیمرای ، لامجوارد  دوب ،

ینکب ار  تراک  دوز  هک  دشاب  تساوح  اما  رانید ، دص  کنیا  یدناتس و  یم  مهرد  کی  هشیمه  ام ، کنیا  یشک و  یم  ام 

!“ یورب و 

نایروح نآ  یاه  هفرغرد  هک  دیدیم  تشهب  یاهرصقزایکی  ار  خیش  هناخ  درک ، یم  زاورپ  شرع  رد  راگنا  یضوحبآ 

رد یهدن  مه  رانید  دص  تفگ “:  دوخ  اب  تشادشیوخ ، شوغآرد  تسد  بذعم و  دوب و  بزعیرمع  هک  وا  دنرظتنم ،

“ تسامش رمارما  دیراد ، تیالو  نم  رب  امش  تفگ “: خیش  هب  اما  متمدخ “ !

، دمآ نوریب  خیش  هناخ  زا  الط  رانید  هکس  دص  اب  اورماک  دروآرد و  ازع  زا  یلد  هک  دوب  راب  نیلوا  یارب  هصقلا ،

رپ بسک  بجع  تفگ “ : یم  دروخ و  یم  سوسفا  هتفررمعرب  تشاذگ ، یم  مدق  کئالم  لاب  رب  راگنا  دوب ، هدش  لابکبس 

!“ یتعفنم

یرگید زیچ  اما  رتاسر ، شیادص  دوب و  هدشرتزیخرحس  هشیمه  زا  دش ، رادیب  یضوحبآ  یادص  اب  خیش  حبص  ادرف 

ییوربآیب هچ  نیا  تفگ “ : دمآ و  نوریب  خیش  دهاوخ “؟ یم  لّلحم  یک  لِّلَحُملا “ “ ؟ بُلطَی  نَم  دز “ : یم  داد  وا  تفگ ، یم 

شدمآردورتتحار شراک  مدید  شتسار  :“ داد خساپ  لّلحم – دیشخبب  یضوحبآ –  یاهتخادنا “؟ هار  هک  تسا 

، دندوب هدرک  هبرجت  تلم  نیا  اب  ار  شروج  همه  ءاملع  تسام ، راگزور  تیاکح  نیا  مدرک ! ضوعار  ملغش  ، تسارتشیب

رد ار  سورع  نیا  یناحور  هس  داد ، یمن  باوج  مه  خیش  دیس و  ییاجباج  دوب ، تیناحور  رایتخا  رد  هنیباک  لاس   ٢۴

اهنت هن  تلم  هک  دنک  یتشز  دشاب و  تشز  ردقنآ  دیاب  اذک ! اذک و  طیارش  اب  دوب  مزال  یلّلحم  کنیا  دنتشاد و  شیوخ  نیباک 

ییوس زا  و  دناشنب ، رس  یور  رب  اروا  دنادب و  ار  شردق  درب ، هانپ  لبق  داماد  ناماد  هب  وا  سرت  زا  هک  ددنبن  وا  رب  لد 

! شمیزادنایب نوریب  میریگب و  ار  شمد  دسرب و  وا  هب  نامروز  دنک ، شوخ  اج  تساوخ  رگا  هک  دشاب  یسک 

یم خیش  هسیک  زا  ندرک  جرخ  اب  بیرف و  غورد و  اب  کزود ، کزب و  اب  تسا و  هدرک  شوخ  اج  للحم  زورما  اما 

ورت تحار  لغش  نیا  دییایب ، هک  تسا  هدرک  توعد  مه  ار  قباس  ناراکمه  هزات  دنکزاب ، اج  نوتاخ  لدرد  دهاوخ 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

!! نوتاخ هراچیب  دنا . هدیشک  فص  اهلّلحم  مهدعب  رود  یاربو  تسارت  تعفنمرپ 

چوک
رویرهش ١٣٨٩ یناتسین -  انام 

چوک
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» سکعهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

تیب تیمکاح 
رویرهش ١٣٨٩ یئابطابط -  دمحا 

عفانم هک  تفریذپ  دیاب  ادتبا  رد  تسا . یمهم  رایسب  یناعم  یاراد  روشک  یاهرهش  رگید  نارهت و  رازاب  ریخا  تاباصتعا 

باصتعا لیلد  نیرتمهم  ناهج  رگید  طاقن  ناراد  هیامرس  مامت  لثم  تسرد  تعفنم ، لصا  ساسا  رب  یناریا  نایرازاب 

. تسا هدوب  اهنآ  ریخا 

تیمکاح داجیا  رد  هک  تسا  یتنس  نویبهذم  رایتخا  رد  ًامومع  ناریا  رد  هیامرس  رازاب و  داهن  میناد  یم  هک  روطنامه 

رد دوش و  یم  هدیشک  باصتعا  هب  رازاب  یمالسا  تیمکاح  نیمه  رد  زورما  اما  دنا  هتشاد  یتایح  رایسب  مهس  یمالسا 

. دنوش یم  تشادزاب  یا  هدع  تابصتعا  نیمه  راد  ریگ و 

نینچ مه  عقاو  هب  دوش و  یم  ناونع  تاباصتعا  یلصا  لیلد  ناریا  تخس  یداصتقا  طیارش  رد  تایلام  خرن  ندرب  الاب 

تالاقم رد  اهراب  دشاب ؟ هداد  شیازفا  ار  اهتایلام  دیاب  تلود  یداصتقا  تخس  طیارش  نینچ  رد  ارچ  یتسار  هب  اما  تسا 

راتفر اما  تخادرپ  میهاوخ  مه  زاب  میا و  هتخادرپ  ناریا  رد  هیامرس  راک و  رازاب  یداصتقا  تماخو  لیالد  هب  یداصتقا 

شیپ زا  یرایسب  یارب  ام  ات  تسا  یبوخ  لیلد  هشیمه  لیبق  نیا  زا  یتاعوضوم  اب  ههجاوم  رد  تلود  ای  تیمکاح  یسایس 

. میشاب هتشاد  یفاک  هلدع  نامیاهرادشوهو  اه  ینیب 

یط دندومن . ناریو  ناینب  زا  ار  ناریا  لومعم  یداصتقا  راتخاس  یا  هنماخ  یبتجم  تیامح  اب  داژن  یدمحا  دومحم  تلود 

یزکرم و کناب  رابتعا  لوپ و  یاروش  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  لالحنا  صوصخ  رد  اهراب  هتشذگ  لاس  هس 

هدرک یسررب  شیب  مک و  ار  ییاهتسایس  نینچ  بقاوع  ما و  هتشون  یتالاقم  یزکرم  کناب  یاسور  یپ  رد  یپ  تارییغت 

. میدرگرب روشک  یداصتقا  هاگتسد  یناریو  لیالد  هب  هرابود  تسیاب  یم  یتاباصتعا  نینچ  صوصخ  رد  اما  میا 

یداصتقا یسایس و  یاهیراکبارخ  مامت  ناوت  یمن  تسه  ناشیوبا  یبتجم و  اقآ  بصتنم  تلود  تلود ، نیا  هک  ییاجنآ  زا 

دراد و روشک  نالک  داصتقا  رد  هشیر  ناریا  رازاب  تشون . ناخ  دومحم  یاپ  هب  ار  یلخاد  یللملا و  نیب  هزوح  رد 

ار نآ  یربهر  داهن  تلود و  یاهتسایس  دیاب  زورما  هک  تلود  یاهتسایس  ریثات  رد  روشک  یفرصم  یدیلوت و  یاههداهن 
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. تسا هدش  ناریو  دیمان 

هدش بجوم  یجراخ  طلغ  یاهتسایس  تسا و  هتفر  لیلحت  هتشذگ  لاس  جنپ  رد  لامک  مامت و  روط  هب  ناریا  یلام  هینب 

لیلد نیمه  هب  مه  رازاب  داهن  یلام  عبانم  دورب و  الاب  حوطس  مامت  رد  روشک  یراج  یاه  هنیزه  لیلد  یب  ات  تسا 

. تسا هدش  رت  فیعض 

یکناب هاگتسد  یزکرم ، کناب  رامآ  ساسا  رب  دنا و  هدش  هتسکشرو  یضیعبت  هنوگره  نودب  یگمه  روشک  یاهکناب 

ریخا لاس  جنپ  رد  یهدب  نیا  مامت  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال  تسوربور  لوصوال  یهدب  رالد  درایلیم  لهچ  اب  ناریا 

. دشاب یمن  مهف  لوبق و  لباق  یرالد  تفن ١۴٠  شورف  اب  روشک  ءهلاسود  دمآرد  لباقم  رد  زگره  تسا و  هدش  داجیا 

یرواب لباق  ریغ  روط  هب  تسا و  هتشاد  تفن  دمآرد  دوخ  نیشیپ  یاهتلود  ءهمه  زا  شیب  یربهر  تیب  یاهیچاتدوک  تلود 

یباصتنا تلود  لاس  جنپ  یط  رد  تلم  یلام  هنیب  هک  نیا  رواب  هدومن . لیمحت  روشک  هب  زین  ار  رقف  یهدب و  نیرتشیب 

اهالب نیا  مامت  زا  دعب  هک  نیا  اما  دوبن  تخس  یلیخ  ناریا  نایرازاب  یارب  دشاب  هدش  فیعض  هشیمه  زا  رتشیب  یربهر 

ار نایرازاب  دربب و  الاب  ار  اهتایلام  دهاوخب  راشف  مرها  نتشاد  لیلد  هب  تلود  الاح  هعماج  داصتقا  مدرم و  رس  رب 

. دریگب هدیدان  ار  نآ  دناوتب  رازاب  هک  دوبن  یعوضوم  رگید  دشودب 

اب تلود  هک  یطیارش  رد  اما  دندز  یتاباصتعا  نینچ  هب  تسد  یسایس  هزیگنا  نیرتمک  نتشاد  نودب  نارهت  نایرازاب 

رد دوخ  مدرم  یعمج  هتسد  گرم  یسنج و  زواجت  نادنز و  راتشک و  رطاخ  هب  نآ  ناربهر  دشاب و  هدنام  راک  رد  اتدوک 

دشابن و دوخ  یادرف  رکف  هب  رگ  باسح  رازاب  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  رگید  دنشاب  هدمآ  راتفرگ  یرابتعا  طوقس  ریسم 

ار تایانج  هب  دوخ  هتسب  هشیمه  شوگ  مشچ و  مق  یاملع  تیمکاح و  اب  یتنس  یداقتعا و  ییوسمه  نامه  لیلد  هب 

. شیور شیپ  یتایلام  یاهررض  یوس  هب  درادهگن  هتسب  نانچمه 

دزد و کیرش  ناونع  هب  ناریا  مدرم  ناج  لد و  رد  یرابتعا  راتخاس  رد  تسین و  یدنموربآ  داهن  عقاو  رد  ناریا  رازاب 

لاس یس  یط  رد  یتموکح  یاهتنار  نویدم  ار  دوخ  هتخودنا  لام و  مامت  هک  هدع  نیا  تسه . هدوب و  روهشم  هلفاق  قیفر 

. دنشکب نوریب  اهتنار  نید  ریز  زا  ار  دوخ  یتحار  هب  دنناوت  یمن  دنا  هدوب  هتشذگ 

تخادرپ یارب  یلیلد  ًالمع  تاکزو  سمخ  تخادرپ  اب  دنا و  هدومن  لصو  مق  عجارم  هب  ار  دوخ  ناریا  نایرازاب  رتشیب 

رب دنناوت  یمن  رازاب  بیج  رد  بیج  یاملع  طیارش  ره  رد  هک  تساه  هطبار  نیمه  یارب  دننیب و  یمن  تلود  هب  تایلام 

. دنشاب هتشاد  یرظن  نایرازاب  رظن  فالخ 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

یعورشمان ءهطبار  نینچ  نتشاد  اب  دوخ  تسا و  کیرش  ناریا  رازاب  یرابتعا  یب  رد  ناریا  زورما  یمالسا  تیمکاح 

ار دغاک  نهآ و  نغور و  رکش و  یاه  هللا  تیآ  دروآ و  دیدپ  زین  ار  یهقف  هعماج  تیناحور و  یرابتعا  یب  طیارش 

هب دنسانش و  یم  ار  لالد  یرازاب و  یاه  هللا  تیآ  نیا  مه  اهناوج  رگید  زورما  هک  ییاج  ات  دومن  رازاب  هچوک و  هناور 

. دننک یم  یفرعم  ار  اهنآ  مسا 

هن داتشه و  دادرم 

هاگرذگ هتاخباتک  یاهباتک  زا  یکی 
رویرهش ١٣٨٩ نادراک -  ن .

: باتک هاگرذگ  هناخباتک  رد  دوجوم  یاه  باتک  زا  یکی 

“ Animal farm تسا “  تاناویح  هعرزم 

رد ١٧ هک  باتک  نیا  هدنسیون  دیناد  یم  هک  روطنامه 

یم لوروا  جروج  تسا ، هدش  رشتنم  تسوگآ ١٩۴۵ 

. تسا راگدنام  یاهباتکزا  یکی  و  دشاب .

. دنک یم  ریسفت  دوخ  معزب  سکره  ار  هدنسیون  دوصقم 

————————————————–

دنزیریم و نوریب  دننکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  یاهعرزم  زا  ار  اهناسنا  هک  تسا  تاناویح  زا  یهورگ  �هرابرد  نامر  نیا 

یلبق هباشم  هماکدوخ ، یتموکح  هب  دیدج  تموکح  نیا  یتدم  زا  سپ  یلو  دنریگیم ، تسد  هب  ار  هعرزم  �هرادا  دوخ 

. تسا دادبتسا  دضرب  �یا  هیامن  نامر  نیا  دوشیم . لیدبت 

. تسا دوخ  نیکلام  هیلع  تاناویح  بالقنا  ناتساد  تاناویح  هعرزم 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

؛ تسا ریز  یاهدنب  لماش  هک  ددرگیم  هیهت  ینیناوق  یزوریپزا  سپ 

. تسا نمشد  دوریم  هار  اپود  یور  سکنآره  *

. تسا تسود  لاب ، ایو  دراد  یاپراهچ  سکنآره  * 

. دنشوپیمن سابل  تاناویح  *

دنباوخیمن تخترد  تاناویح  * 

دنروخیمن لکلا  تاناویح  *

. دنشکیمن ار  رگیدمه  تاناویح  *

. دنراد ناسکی  یتقلخ  تاناویح  همه  *

کوخ دریگیم “ ، ماجنا  اتدوک  هئطوت و  یرس  کی  تاناویح  دوخ  نیب  رد  گرزب  ربهر  گرم  یزوریپ و  زا  دعب  یلو 

 “ طسوت نآ  �هیارا  ماگنه  رد  دنکیم  هیهت  ییاذغ  �هریج  بسانم  میظنت  تیعضو و  دوبهب  یارب  یحرط  هک  اناد “  ناوج 

دبتسم کوخ  رادفرط “  یاهگس  طسوت  دوشیم و  هداد  یرارف  هعرزم  زا  ددرگیم ، یفرعم  نئاخ  دبتسم “  ناوج  کوخ 

اپ ریز  ار  تاناویح  نیناوق  یمامت  اهکوخ  و  دوشیم . هتشک  دناهدید ، میلعت  هنایفخم  تروص  هب  ًالبق  هک  رگاتدوک  و  “ 

و دنوشیم ، مک  هنازور  یاذغ  اب  راک  هب  رابجا  طقف  تاناویح  ریاس  دننادیم . رترب  نیریاس  زا  ار  دوخ  دنرازگیم و 

یروطچ هک  دنریگیم  دای  اه  کوخ  نیا  یتح  و  دنروخیم . لسع  یتح  یدایز  یاذغ  دنا ، هدوب  اورنامرف  طقف  هک  اهکوخ 

….. دنروخیم و  زین  بارش  دنورب و  هار  اپود  یور 

ماوع گنهرف  رد 

: باتک نیا  هلمج  نیرتفورعم 

 “ دنرت یواسم  یخرب  اما  دنیواسم ، مهاب  تاناویح  همه  “ 

تسا هدش  لیدبت  زیمآ  هیانک  یاهلمج  هب  لثملا و   برض  کی  تروص  هب  هتفگ  نیا  یسیلگنا  نابز  رد 
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دینادب نمتح  دیناد ؟ یم  ایآ 
رویرهش ١٣٨٩ یتفایرد -  شرازگ 

. دیراد لاسرا  دیناوت  یم  هک  اج  ره  سکره و  هب  و  دیا . هدناوخ  نلبق  رگا  اتح  دیناوخب “ تقد  اب  نفطل 

؟ ینوعاط هچ  

********

یتفایرد شرازگ 

=======

ناریا هب  داژن  یدمحا  تلود  یاه  تراسخ 

یاه دمآرد  زا  ناموت  درایلیم  رازه   ٣۴٠ دوخ ، یروهمج  تسایر  لوا  لاس  راهچرد  داژنیدمحا  یاقآ  دینادیم  ایآ  • 

… ؟ تسا هداد  داب  رب  ار  تکلمم  نیا  یتفن 

؟ دیناد یم  ایآ 

—————

هب ٢۴ لاس  یط ٢٠٠  رد  دنک ، جرخ  ناموت  نویلیم  هد  هامره  دنک و  رمع  لاس  یصخش ٢٠٠  رگا  هک  دینادیم  ایآ 

؟ تشاد دهاوخ  زاین  ناموت  درایلیم 

ناموت درایلیم  رازه   ٣۴٠ دوخ ، یروهمج  تسایر  لوا  لاس  راهچرد  داژنیدمحا  یاقآ  دینادیم  ایآ 

 – تفن ترازو  یزکرم –  کناب  ( ؟ تسا هداد  داب  رب  ار  تکلمم  نیا  یتفن  یاه  دمآرد  زا  ( ٣۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)

هیامرس ١٧/١٢/٨٧ و ٠٣/٨٨/٠۶) همانزور 

؟ دوب هدماین  دوجوب  ناریا  یارب  تورث  نیا  تقوچیه  ناریا  هلاس  خیرات ۴٠٠٠  لوط  رد  هک  دینادیم  ایآ 

درکلمع اما  دش ، دراو  روشک  هب  تراسخ  رالد  درایلیم  طسوتم ١٢۵  روطب  هنالاس  هلاس ؛ گنج ٨  رد  هک  دینادیم  ایآ 
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داب رب  یلم  یاه  تورث  نتم  لودج  ( ؟ دوش هدز  روشک  هب  تراسخ  رالد  درایلیم  هنالاس ١٨٨  دش  ثعاب  داژنیدمحا 

( هتفر

یاه تراسخ  هدوب و  مادص  اب  هلاس  گنج ٨  دصرد  دودح ٧۵  داصتقا ، رد  داژنیدمحا  تلود  تراسخ  دینادیم  ایآ 

( هتفر داب  رب  یلم  یاه  تورث  نتم  لودج  ( ؟ تسین هبساحم  لباق  نآ  یسایس  یگنهرف و  یونعم و  یملع و  یعامتجا ،

هب درخ و  یم  بعکم  رتم  رازه  ره  رد  رالد  ناتسنمکرت ٣۵٠  روشک  زا  ار  زاگ  داژنیدمحا  تلود  هک  دینادیم  ایآ 

ندش ینالوط  زا  سپ  اما  دوب ، رالد  ناتسنمکرت ١۴٠  داهنشیپ  هک  دینادیم  ایآ  و  دشورف ؟ یم  رالد  هیکرت ٢٠٠ 

هیامرس ١٠/٨٧/١۴) همانزور  ( ؟ دش دقعنم  یرالد  دادرارق ٣۵٠ ًاتیاهن  تارکاذم ،

تسایر هلاس  هرود ۴  یط  رد  بالقنا ، زا  سپ  رد  روشک  یمیشورتپ  زاگ و  تفن ، یاه  دمآرد  دصرد  هک ۴۴  دینادیم  ایآ 

هیامرس ١٧/٠٢ و ٠٣/٨٨/٠۶) همانزور  یزکرم –  کناب  تفن –  ترازو  ( ؟ تسا هداتفا  قافتا  داژنیدمحا  یروهمج 

یم الط  مرگولیک  زا ١/۵  شیب  یناریا  هداوناخ  ره  هب  هک  تسا  دایز  ردقنآ  داژنیدمحا  یداصتقا  تراسخ  هک  دینادیم  ایآ 

( داژنیدمحا یداصتقا  تاراسخ  اه و  یزوس  تصرف  هلاقم  ( ؟ دیسر

تیاس ( ؟ دیآرد نوناق  تروصب  ات  دوب  هدرک  میدقت  سلجم  هب  داژنیدمحا  تلود  ار  یرسمه  دنچ  هحیال  هک  دینادیم  ایآ 

( سلجم

باسح نیا  اب  هتشاد و  تفرشیپ  دصرد  هنالاس ١/۵  داژنیدمحا ، تلود  رد  تفن  یاه  هاگشیالاپ  تخاس  هک  دینادیم  ایآ 

هیامرس ٠٢/٨٨/١۴) همانزور  ( ؟ دنوش هتخاس  ات  دشک  یم  لوط  لاس   ۶٧

ار نادابآ  هاگشیالاپ  یا ، هنارای  جنرب  ییوج  هفرص  لحم  زا  گنج  نامز  رد  یوسوم  نیسحریم  سدنهم  هک  دینادیم  ایآ 

( هملک تیاس  ( ؟ دناسر یرادرب  هرهب  هب  زور  یط ٩٨  رد  رد 

، دنراکهدب تلود  هب  ناموت  رازه  دودح ٢٠٠  لاس ٨۶ و ٨٧  ود  یاه  طسق  تباب  تلادع  ماهس  ناگدنراد  هک  دینادیم  ایآ 

ار طاسقا  ندیسر ، تردق  هب  زا  سپ  دنک و  یم  تخادرپ  ار  اهنآ  دوس  ناموت  رازه   ٨٠ یار ، یروآ  عمج  یارب  تلود  اما 
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( تشهبیدرا یاه  هرامش  زا  یکی  هیامرس  همانزور  ( ؟ درک دهاوخ  تفایرد 

، هدوب دوس  دقاف  تلادع  ماهس  دنا ، هداد  تلادع  ماهس  یاه  تکرش  هب  ار  هد  نایز  یاه  تکرش  هکنیا  تلع  هب  دینادیم  ایآ 

( تشهبیدرا یاه  هرامش  زا  یکی  هیامرس  همانزور  ( ؟ دنک یم  تخادرپ  یدوس  یبیرفماوع  یارب  تلود  اما 

یمن ناموت  هب ۵٠٠  یتح  ار  یناموت  رازه  دصناپ  تلادع  ماهس  ماهس ، شورف  دیرخ و  یاهرازاب  رد  هک  دینادیم  ایآ 

( دینک ناحتما  دیورب  ( ؟ دنرخ

شزرا هدش ، ثعاب  تسا  داژنیدمحا  یداصتقا  یاه  تسایس  هجیتن  هک  هعماج ، رد  هتخیسگ  ماجل  ینارگ  هک  دینادیم  ایآ 

؟ دشاب لاس ٨۴  یناموت  رازه  قوقح ٢٠٠  دننام  زورما  یناموت  رازه  قوقح ٧٠٠ 

هبتر داژنیدمحا ۶۵  تلود  لاس  یط ۴  رد  ناریا  یتلود  یاههاگتسد  رد  داسف  یناهج ، کناب  رامآ  قبط  دینادیم  ایآ 

هیامرس همانزور  لوپ –  یللملا  نیب  قودنص  ( ؟ تسا هدیسر  ایند  روشک  نیب ١٩۴  رد  هب ١۴١  هدش و  هفاضا 

(٠۶/٠٢/٨٨

یرتدب عضو  روشک  کی  طقف  هدیسر و  هبتر ١٩٣  هب  ناهج  روشک  نیب ١٩۴  رد  یناریا  همانرذگ  رابتعا  هک  دینادیم  ایآ 

هیامرس ٠٢/٨٨/٠۶) همانزور  لوپ –  یللملا  نیب  قودنص  ( ؟ دراد ام  هب  تبسن 

هک دینادیم  ایآ  هدناشک و  یگتسکشرو  هاگترپ  هب  ار  اهنآ  روشک ، یاه  کناب  رد  داژنیدمحا  درکلمع  دینادیم  ایآ 

هیامرس همانزور  داصتقا ٠٣/١٢/٨٧ و  یایند  ( ؟ تسا رتالاب  گنج  رطخ  زا  یروشک  ره  رد  اهکناب  یگتسکشرو 

(٠۶/٠٢/٨٨

تشادرب رتشیب  زاگ  ناموت  درایلیم  رازه  زا  شیب  هنالاس  کرتشم  یزاگ  یاه  نادیم  زا  رطق  تاراما و  هک  دینادیم  ایآ 

تورث عبانم و  یبونج  یلامش و  ناگیاسمه  هک  هدش  نیا  هب  رجنم  مهن  تلود  رد  ناریا  یراذگ  هیامرس  مدع  دننک و  یم 

؟ تسین ناگناگیب  هب  ناریا  کاخ  یراذگاو  زا  رتمک  عوضوم  نیا  تیمها  نینچمه  دنربب و  امغی  هب  ار  ناریا  مدرم 

هیامرس ٢١/٠٢ و ١٠/٠٢/٨٨) همانزور  تفن –  ترازو  )

: هدش ثعاب  داژنیدمحا  یجراخ  تسایس  یاز  شنت  درکلمع  دینادیم  ایآ 
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. دوش یرادیرخ  نارگ  ناموت  درایلیم  رازه  یتادراو ۴٢  یاهالاک   – ١

. دزاس یم  نکممریغ  ار  عیانص  ریاس  یمیشورتپ و  زاگ و  تفن و  یاه  حرط  لیمکت  ناکما  یللملا  نیب  یاهمیرحت  - ٢

هداد هیسور  هب  رزخ  یایرد  رد  ناریا  قوقح  هنیمز  رد  یتح  یمتا و  یژرنا  زاگ و  تفن و  رد  یناوارف  یاهجاب   – ٣

. دوش

نآ یاجب  دورب و  تسد  زا  ایند  زاگ  تفن و  مهم  ربتعم و  یاه  تکرش  اب  دادرارق  دقع  یارب  ناریا  باختنا  ناکما  - ۴

. دوش اهنآ  نیزگیاج  هداتفا  بقع  یژولونکت  اب  ییایزنودنا  یمانتیو و  یتح  یسور و  ینیچ و  مدنچ  تسد  یاه  تکرش 

. دوش هتسب  روشک  هعسوت  دشر و  ریسم  دوشن و  داجیا  دیدج  یاه  هناخراک  اه و  حرط  - ۵

همانزور یناهج –  کناب  یزکرم –  کناب  ( ؟ دورب تسد  زا  لغش  اه  نویلیم  دمآرد و  تورث و  تصرف  اهدص  و  - ۶

هیامرس ٠٢/٠٣/٨٨)

طیلب لوپ  یتح  اهنآ  تلود  هک  رمق ) ریازج   ) تسا طابترا  رد  ییاهروشک  اب  داژنیدمحا  یجراخ  تسایس  دینادیم  ایآ 

؟ دنیآ یم  ام  روشک  هب  ناریا  جرخ  اب  درادن و  امیپاوه 

دصرد اب ٣٠  ار  تفن  تسا  رضاح  ناریا  هک  هداد  داهنشیپ  ییاقیرفآ ) روشک   ) اینک هب  رفس  رد  داژنیدمحا  دینادیم  ایآ 

هام ٨٧) دنفسا  هب  طوبرم  یاه  هرامش  تسیمونوکا  ( ؟ دشورفب فیفخت 

تبحص و نحل  تسا و  حرطم  روشک  تلم و  کی  دامن  روکد و  ناونع  هب  ایند  رد  روهمج  سیئر  کی  دینادیم  ایآ 

؟ دشاب بسانمان  یفنم و  هاگن  کی  ناریا ، هب  یناهج  هاگن  هدش  ثعاب  داژنیدمحا  یاقآ  یاهدروخرب 

ات نیب ۶٣  درک  حاتتفا  دوخ  یروهمج  تسایر  لوا  لاس  ود  رد  داژنیدمحا  هک  ییاه  هناخراک  زا  یرایسب  هک  دینادیم  ایآ 

هیامرس ٢٩/٠٢/٨٨) همانزور  ( ؟ دندوب هدش  هتخاس  یمتاخ  نامز  رد  اهنآ  دصرد   ٩۵

هداد ماجنا  یمتاخ  تلود  ار  نآ  راک  هدمع  دوب و  هدش  عورش  یلبق  یاه  تلود  رد  دیما  یناریا  هراوهام  هژورپ  دینادیم  ایآ 

؟ دوب

نامز نآ  هدیسر و  یرادرب  هرهب  هب  یمتاخ  نامز  رد  اه  هناخراک  اه و  حرط  اه و  هژورپ  زا  یدادعت  هک  دینادیم  ایآ 
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هیامرس ٢٩/٠٢/٨٨) همانزور  ( ؟ دننک یم  حاتتفا  ار  اهنآ  هرابود  داژنیدمحا  یارزو  اما  دوب ، هدش  حاتتفا 

نداد ناشن  اب  زاریش  ناهفصا –  نهآ  هار  رد  ار  زربلا  لنوت  تخاس  یرافح و  عورش  داژنیدمحا  تلود  هک  دینادیم  ایآ 

دامتعا ١٠/٠٢/٨٨) ( ؟ تفیرف ار  تلم  داد و  شرازگ  تلم  هب  یرادرب  هرهب  مامتا و  ناونع  هب  یرگید ، لنوت 

یم هار  غیلبت  نآ  یارب  اهراب  هداد و  هولج  گرزب  رایسب  ار  داژنیدمحا  کچوک  درکلمع  امیس  ادص و  هک  دینادیم  ایآ 

؟ درک یمن  شرازگ  ار  یمتاخ  تلود  درکلمع  اما  دزادنا ،

تلود رد  اما  دش ، هتخاس  هلاس  هس  رتمولیک  لوط ١٠٠٠  هب  دهشم  قفاب –  نهآ  هار  یمتاخ  تلود  رد  هک  دینادیم  ایآ 

دامتعا ١٠/٠٢/٨٨) ( ؟ تسا هدش  هتخاس  نهآ  هار  رتمولیک  زا ۵٠  رتمک  هنالاس  داژنیدمحا 

؟ تسا هدش  هچ  هک  تسین  صخشم  هدشن و  زیراو  هنازخ  هب  یتفن  یاه  دمآرد  زا  ناموت  درایلیم  نارازه  دینادیم  ایآ 

( تابساحم ناوید  هیامرس ٠١/٠٢/٨٨ و  همانزور  )

ضراوع هویم  تادراو  یارب  اما  دریگ ، یم  ینیگنس  ضراوع  ییامیپاوه  ناریا ، هویم  تارداص  یارب  هک  دینادیم  ایآ 

همانزور ( ؟ دوش نازرواشک  نارادغاب و  یگتسکشرو  ثعاب  یجراخ  یاه  هویم  هک  هدش  نآ  رما  نیا  هجیتن  و  نییاپ ؛

هیامرس ١۴/٠٢ و ٢٩/٠١/٨٨)

اب ۵ لاس ١٣٨٧  داژنیدمحا ، تلود  یاه  تسایس  اب  اما  دیسر  مدنگ  ییافکدوخ  هب  ناریا  یمتاخ  تلود  رد  هک  دینادیم  ایآ 

هیامرس ١۴/٠٢ و ٢٩/٠١/٨٨) همانزور  ( ؟ میا هدش  ناهج  مدنگ  ناگدننک  دراو  نیرتگرزب  زا  یکی  تادراو  نت  نویلیم 

هنالاس ینعی   ) هدش هتخاس  رهم  نکسم  دحاو  طقف ٢١٠٠  لاس  راهچ  ًادودح  یط  رد  داژنیدمحا  تلود  رد  هک  دینادیم  ایآ 

رد نیا  تسا ، مزال  نامز  لاس  رازه  هد  زا  شیب  ناناوج  مدرم و  نکسم  لکشم  عفر  یارب  دنور  نیا  اب  و  دحاو )  ۵٢۵

گالبو رهم –  نکسم  تیاس  ( ؟ تسین رتشیب  لاس  لاح ٢۵٠٠  هب  ات  نایشنماخه  نامز  زا  ناریا  خیرات  هک  تسا  یلاح 

( هیامرس همانزور  تشهبیدرا  یاه  هرامش  زا  یکی  و  هداز –  یلعلادبع  سدنهم 

، هدزاب دوز  یاههاگنب  رهم ، نکسم  دننام  ییاه  حرط  ناسانشراک  رظن  تلود و  نالوئسم  فارتعا  هب  دینادیم  ایآ 
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اب تلود  هتشادن و  تلم  یارب  یعفن  چیه  ًابیرقت  دنا و  هدروخ  تسکش  یاه  حرط  یگمه  تلادع  ماهس  عیرس و  لاغتشا 

هیامرس ٢٨/٠٢/٨٨) همانزور  ( ؟ دنک بلج  ار  مدرم  رظن  هتسناوت  ویدار  نویزیولت و  قیرط  زا  ناوارف  تاغیلبت 

زا یدادعت  هب  ههام  دنچ  یاه  هرود  یزادنا  هار  اب  روهمج  سیئر  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  رد  دینادیم  ایآ 

قوف کردم  نتفرگ  یارب  اههاگشناد  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش . یم  هداد  سناسیل  قوف  کردم  یتلود ، ناراکمه 

هیامرس ٢٠/٠٢/٨٨) همانزور  ( ؟ درک فرص  تقو  لاس  ود  دودح  یتسیاب  سناسیل 

یلاح رد  نیا  هدش ، هداد  صاصتخا  داژنیدمحا  طسوت  داشرا  یاه  تشگ  یزادنا  هار  یارب  درایلیم  اهدص  هک  دینادیم  ایآ 

؟ تسناد یمن  لکشم  ار  نارسپ  پیت  نارتخد و  نانز و  باجح  دوخ  یروهمج  تسایر  زا  لبق  داژنیدمحا  هک  تسا 

هجدوب ٨۶ و٨٧) نوناق  )

(١٧/٠٢/٨٨ هیامرس همانزور  یناهج –  کناب  ( ؟ تسایند روشک  نیمراهچ  ینارگ  مروت و  رظن  زا  ناریا  هک  دینادیم  ایآ 

: دش یم  درک ، هک  ییاه  یزوس  تصرف  داد و  داب  رب  داژنیدمحا  هک  یتورث  اب  دینادیم  ایآ 

. دنوشب بسانم  قوقح  اب  یلغش  یاراد  نایناریا  همه  - ١

. دنوش راد  هناخ  همه  دشابن و  هناخ  یب  سک  چیه  - ٢

. درک هعرزم  لگنج و  غاب و  ار  ناریا  ییارحص  کشخ و  قطانم  فصن  زا  شیب  - ٣

. دناسر ناموت  نویلیم  زا ۴٠  شیب  هب  لاس  رد  ار  یناریا  هداوناخ  ره  دمآرد  - ۴

. داد تاجن  یگدنام  بقع  یراک و  یب  رقف و  زا  هشیمه  یارب  ار  ناریا  - ۵

)؟ دوب نکمم  ییاهراک  هچ  داد  داب  رب  داژنیدمحا  هک  یتورث  اب  بلاطم  هب  طوبرم  لیلحت  )

هجدوب دوب ، یمتاخ  هنالاس  دمآرد  ربارب  هنالاس ۴  یاهدمآرد  هکنیا  مغر  یلع  داژنیدمحا  تلود  رد  هک  دینادیم  ایآ 

هجدوب ٨۶ و٨٧) نوناق  ( ؟ تسا هتفای  شهاک  ربارب  یملع ۵/۴  تاقیقحت 

؟ دوش یم  رتشیب  زین  روشک  نآ  مدرم  دمآرد  تورث و  دشاب ، رتشیب  یملع  تاقیقحت  هچ  ره  یا  هعماج  ره  رد  دینادیم  ایآ 

ناهج رد  هنالاس  یدیلوت  تورث  زا  دصرد  دودح ٢٧  دوش و  یم  ماجنا  اکیرمآ  رد  ایند  یملع  تاقیقحت  دصرد  ًالثم ٢۶ 
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( دحتم للم  نامزاس  شرازگ  یناهج –  کناب  . ) تساکیرمآ هب  قلعتم 

رابخا ( ؟ دنک یم  هتسشن  زاب  اههاگشناد  رد  ار  هبرجتاب  رادمان و  دنمناوت و  ناداتسا  داژنیدمحا  تلود  هک  دینادیم  ایآ 

( ریخا لاس  دنچ  فلتخم 

و تسا ، روشک  نآ  تفرشیپ  یارب  یزیر  همانرب  زغم  یروشک ، ره  رد  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  دینادیم  ایآ 

؟ درک لحنم  ار  نامزاس  نآ  داژنیدمحا  یاقآ 

ناکما دوب ، یملع  هتفرشیپ و  همانرب  رایسب  هک  مراهچ ، هعسوت  همانرب  نتشاذگ  رانک  اب  داژنیدمحا  تلود  دینادیم  ایآ 

( مراهچ هعسوت  همانرب  ( ؟ درب نیب  زا  ار  مدرم  روشک و  یارب  دمآرد  ناموت  درایلیم  رازه  داجیا ۵۶٠ 

لاس هجدوب  رد  تلود ) رکفمه  سلجم  هب  هتسباو   ) روشک تابساحم  ناوید  یمسر  شرازگ  ساسا  رب  دینادیم  ایآ 

درایلیم رازه  هب ۶۶  لاس  نآ  رد  تافلخت  مقر  هتفرگ و  تروص  داژنیدمحا  تلود  طسوت  فلخت  دصرد   ۵۴ ، ١٣٨۶

هیامرس ٠١/٨٨/٢۴) همانزور  سلجم –  تابساحم  ناوید  شرازگ  ( ؟ دسر یم  ناموت 

ترازو هب  طوبرم  تافلخت  نیا  هدمع  تسا و  هتشاد  فلخت  دروم  تلود ٢٠٠٠  لاس ١٣٨۵  هجدوب  رد  هک  دینادیم  ایآ 

هیامرس ٢۴/٠١/٨٨ و همانزور  سلجم –  تابساحم  ناوید  شرازگ  ( ؟ هناخترازو نیرترادلوپ  ینعی  هدوب ، تفن 

٢٣/١١/٨٧ و ٢١/١١/٨٧)

ماجنا تافلخت  ترثک  تلع  هب  سلجم ، رد  تلود ، تافلخت  دروم  رد  تابساحم  ناوید  شرازگ  تئارق  ماگنه  هب  دینادیم  ایآ 

هیامرس همانزور  ( ؟ دندرک یم  تافلخت  ندناوخ  زا  یریگ  ولج  رد  یعس  داژنیدمحا  نارادفرط  زا  یدادعت  هدش 

(١٩/١٢/٨٧

لاثما یشزرو و  هاگشاب  تخاس  دننام  ییاهراک  فرص  ار  ینارمع  هجدوب  زا  یشخب  داژنیدمحا  تلود  هک  دینادیم  ایآ 

 – هیامرس ٠١٠/٠٢/٨٨ همانزور  ( ؟ دنک بذج  دوخ  یروهمج  تسایر  مود  هلحرم  یارب  ار  ناناوج  یار  ات  درک  نآ 

( سلجم تابساحم  ناوید  شرازگ 

لثم ییاه  نامزاس  هجدوب  اما  هداد  شیازفا  دصرد  لقادح ٨٠  ار  دوخ  یاه  هناختارزو  هجدوب  تلود  دینادیم  ایآ 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید  ١

همانزور ( ؟ تسا هداد  شهاک  دصرد  ًادودح ۵٠  دنا  هداد  ار  تلود  تافلخت  شرازگ  هک  ار  هریغ  سلجم و  یسرزاب ،

هیامرس ١٩/١٢ و ٢١/١١/٨٧)

تلود روشک ، یتراظن  داهن  نیرت  یمسر  نیرت و  یلصا  ینعی  سلجم ، تابساحم  ناوید  شرازگ  ساسا  رب  دینادیم  ایآ 

رد یا  هجدوب  فلخت  هنازور ٧  هدوب و  غلبم  دادعت و  رظن  زا  هجدوب ، هنیمز  رد  یناریا  تلود  نیرت  فلختم  داژنیدمحا 

هیامرس ٠١/٠٢/٨٨) همانزور  سلجم –  تابساحم  ناوید  شرازگ  ( ؟ تسا هتفرگ  تروص  تلود 

یارب ١٠ رکش  رادقم  نیا  دش و  روشک  دراو  رکش  ناموت  درایلیم  زا ٢٠٠٠  شیب  داژنیدمحا  تلود  رد  دینادیم  ایآ 

ردنغچ زرواشک  رفن  رازه  اهدص  یراکیب  رکش و  تاجناخراک  یلیطعت  ثعاب  و  درک ، یم  تیافک  ناریا  فرصم  لاس 

هیامرس ٠٢/٨٨/٠۵) همانزور  ( ؟ تسا هدش  تاجناخراک  نارگراک  راک و 

ماع ءالم 
رویرهش ١٣٨٩ ربخ -  کی 

؟ دوش یم  هچ  ار  ام  مدرم 

!!! دنوش یم  ناسنا  نداد  ناج  رگ  هراظنو  دنور  یم  رفن  رازهود 

*****

اناوت هدنسیون  زا  یناتساد  هطبار  نیمه  رد  تسین  دب 

عناق یلع 

مان اب  ار 

مسارم نایاپ 

دیناوخب هرامش  نیارد 
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

دیناوخب هرامش  نیارد 

———

ماع ءالم  رد  درم  هس  مادعا 

نالوئسم انزا و  ناتسرهش  مدرم  زا  رفن  رازه  ود  زا  شیب  روضح  رد  مهتم  هس  نیا  مادعا  زوین  سراف  شرازگ  هب 

تساهدش ارجا  ناتسرل  ناتسا 

ویشرآ دروم  رد 
رویرهش ١٣٨٩ یمومع -  طباور 

. تسا هتشاد  یرهاظ  لکش  رییغت  میظنت و  هلحرم  هس  یسمش ، لاسرد ١٣٨٠  دلوت  ودب  زا  هاگرذگ 

 ”، دمآ ندعب  نوچ  دک –  ینوی  متسیس “  فورح و  دوبن  رطاخب  هک  هرامش ۵۶ ،  ات  کی  هرامش  زا   – ١

نیا دیاب  نآ  ندناوخ  یارب  یلو  دش . یم  هتشون  دراد  مه  زاون  مشچ  ابیز و  یفورح  هک  راگن “  سراپ  فورح “  اب 

. دوبن تحار  ناگدنناوخ  یارب  هک  یدرک ، یم  بصن  ای  دولناد  ار  فورح 

حیضوت نیا  اب  دوش ، یم  عورش  هرامش ۵٧  زا  ویشرآ  درادن و  دوجو  ویشرآ  رد  ات ۵۶  هرامش ١  زا  هجیتن  رد 

ریگنادند بلاطم  همه  هکنیا  دوب و  مزال  دولناد  ای  بصن  اه  نآ  هب  هعجارم  یارب  زاب  دوب  ویشرآ  رد  رگا  هک  یرورض 

. تسا هدش  هدروآ  دعب  هب  زا ۵٧  یاه  هرامش  رد  جیردتب  اه  هرامش  نیا 

ای بصن  هب  زاین  رگید  هک  “  Front Page جیپ –  تنورف  تمروف “  رد  دک “  ینوی  فورح “  درب  راک  هرود   – ٢

 “ راگن سراپ  درب “  راک  نارود  بلاطم  زا  یا  هراپ  دوش و  یم  لماش  ار  هرامش ١٠٠  ات  هرامش ۵٧  زا  درادن و  دولناد 

. دنتسه ویشرآ  یور  رب  تحار ، یرو  هرهب  و  کیکفت ، هب  اه  هرامش  همه  دنراد . دوخ  رد  زین  ار 

رب نمامت  دوش و  یم  رشتنم  سرپ “  دروو  تمرف “  اب  هرامش ١٠١ و  اب  لاسما ، نیدرورف  زا  یساسا ، رییغت  اب   – ٣
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» هلاقمهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

. تسا دوجوم  ویشرآ  یور 

. دنک یم  هضرع  امش  هب  ار  هرامش ١٠۵  ات  ویشرآ  الاح  و 

ندوب امش  اب  موادت و  هب  دیما  اب 

نارواخ رد  هتفخ  یاهلگ  دای  هب 
رویرهش ١٣٨٩
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» سکعهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

» سکعهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

نارواخ رد  هتفح  یاهلگ  دای  هب 

میتشاد درخ  ام  رگا  نادزی  هب 
رویرهش ١٣٨٩ یسودرف - 

میتشاد دب  ماجنا  رس  نیا  اجک  میتشاد /  درخ  ام  رگا  نادزی  هب 

ناروآ رش 
رویرهش ١٣٨٩
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» سکعهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

ناروآ رش 

تکلمم نارادماهس  زا  یکی 
رویرهش ١٣٨٩

تکلمم مارادماهس  زا  یکی 
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» سکعهرامش ١٠٦ هاگدید  ١

یناوج ناتسمز 
رویرهش ١٣٨٩ یندم -  نیرسن 

دریگ یم  ندیزو  غورد  نامسآ  رد  یتقو 

یاه هروس  هب  دوش  یم  هنوگچ  رگید 

؟ دروآ هانپ  هتسکشرس  نالوسر 

غورف

چیه رد  اه  هاگشیارآ  هک  تسا  نیا  دوش  یمن  ناشرس  یغاد  امرگ و  اه  یرتشم  تسا .  غاد  نارهت  هام  ریت  یاوه 

 . دنا هداتفین  ات  کت و  زا  ناتسبات  یاه  تعاس  زا  یتعاس 

هقبط هس  اب  گرزب ،  نادنچ  هن  داعبا  رد  یلامش  یا  هناخ  نیمز  ریز  وت  دنک  یم  راک  نآ  رد  هموصعم  هک  یهاگشیارآ 

لک یرس   رس  یهاگن  اب  یناوت  یم  ینک  یم  زاب  هک  ار  ییوشک  رد  تسا  .  دابآ  تداعس  یاه  هچوک  زا  یا  هچوک  رد  انب 

زا تسا  رپ  هنیآ  ،  لباقم  تسا .  هدش  هدیچ  گرزب  هنیآ ی  یوربور  یلدنص  فیدر  کی  ینزب  .  کحم  ار  هاگشیارآ 

لکلا یوت  یچیق  دنچ  اب  هدش ،  هدیچ  بترم  ناشوت  یشیارآ  مزاول  زا  یفلتخم  یاه  کرام  مادک  ره  هک  ییاه  هبعج  عاونا 

هک ییاه  هچقات  رد  فلتخم  یاه  هزادنا  رد  اه  هناش  اه و  سرب  حالصا ،  یارب  خن  گرزب  یاه  هرقرق  نیچوم ،  دنچ  ، 

ریز یاهوشک  سورع .  جات  فلتخم و  یاه  لژ  وم و  مرک  تروص و  مرک  عاونا  زا  تسا  رپ  هدش و  هیبعت  هنیآ  رانک 

گنر و یاهردوپ  عاونا  راوشس و  ود  شکتسد ،  شم و  هالک  وربا  ،  حالصا  یارب  وم  شک  دنبشیپ و  زا   ولمم  هنیآ  

 ، تسار هشوگ ی  رد  یکیتسالپ ،  گرزب  یاه  فرظ  رد  وم  هدننک  مرن  نیدنچ  اهوپماش و  عاونا  نادیسکا ،  وم و  شم 

هب ناوت  یم  ار  نآ  یتشپ ِ  هک  صوصخم  یلدنص ِ  ود  سورع .  میرگ  شیارآ  مزاول  فیک  وتت و  هاگتسد  فیک 

ویو رف و  فاص و  یاه  لدم  اب  یعونصم  یاهوم  ماسقا  عاونا و  راوید  یور  درک .  میظنت  هتسشن  ای  هدیباوخ   تروص 

یاه سکع  دشاب  هتشاد  اج  راوید  هک  ییاج  ات  یتیال و…و  یاه  یا و  هوهق  درز و  عونتم  یاه  گنر  اب  یرنف  و 
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هک یذغاک  اب  عونتم  یاه  نوینیش  مشچ و  شیارآ  وم و  لدم  یاهرتسوپ  عاونا  اب  تسا  رگشیارآ  رنه  هک  یناسورع 

گرزب یسکع  اهرگشیارآ و  یرگشیارآ  یاه  کردم  زا  ییاه  باق  هدش و  پیات  گرزب  تشرد و  نآ  یور  اه  تمیق 

راکش ار  شدنخبل  هاگن و  یا  هظحل  ساکع  راگنا  هدیشک و  کرس  یراوید  زا  هک  یبآ  تشرد  نامشچ  اب  یرتخد  زا 

 . تسا هتفرگ   اج  اه  هچقات   زا  یکی  یور  مناخ  هنوپ  ردام  رارصا  هب  هک  یسکع  ییامرخ ،  یاهوم  اب  دشاب  هدرک 

نانک رکشت  ناوخشیپ و  یور  تشاذگ  ار  شلوپ  هدش  حالصا  یرتشم  درکن .  زاب  ندرگ  رود  زا  ار  خن  هموصعم 

 : دیسرپ اه  یرتشم  هیقب ی  یوس  هب  ور  هموصعم   درک .  یظفاحادخ 

؟  تسا نات  مادک  تبون  - 

 : درک هراشا  یلدنص  هب  هموصعم  تشاذگ  .  هنیس  یور  تسد  ناوج  یرتشم 

؟  دوب گنیشارب  طقف  نیشب .  ایب  - 

 . دیآ یم  راگتساوخ  میارب  زورما  هک  متفگ  گنیشارب .  هلب   - 

 : تفگ دروآ و   بل  هب  یدنخبل  دروخ  نیچ  درد  زا  شتروص  درب و  شرمک  هب  تسد  هک  یلاح  رد  هموصعم 

؟  دیدوب تسود  مه  اب  هیک ؟  هرسپ  نک  .  فیرعت  بوخ ،  -  

هنوپ دیدج   یوم  گنر  زا  یدیجمت  فیرعت   یسرپ و  لاوحا  مالس و  اه  یرتشم  دش .  زاب  هاگشیارآ  رد  نیح  نیمه  رد 

 . دندرک مناخ 

 . داد یناکت  ار  شرس  داد  تسد  وا  هب  اه  نآ  یاه  فیرعت  زا  هک  یظح  اب  درک .  یشب  شوخ و  مادک  ره  اب  مناخ  هنوپ 

یرظن وا  عضو  رس و  هب  رگ  ،  شسرپ  یهاگن   اب  هموصعم  درک .  زادنارب  هنیآ  رد  ار  دوخ  دیشک .  شیاهوم  هب  یتسد 

 : درک همزمز  ششوگ  رد  مناخ  هنوپ  تخادنا  . 

 . درخب باتک  شدعب  مرت  یارب  هتفر  وگب  نامام  هب  دشاب .  هاگشیارآ  هب  تساوح  نوریب .  مور  یم  مراد  –      
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درک همزمز  دیشک  یرتشم  یاهوم  زا  یا  هرط  یور  ار  سیلباب  هک  یلاح  رد  تخادنا و  اه  یرتشم  هب  یهاگن  هموصعم 

:

هک مه  امش  هدنام .  یرتشم  مه  همه  نیا  ما .  هدرک  شم  ار  رفن  هس  الاح  ات  حبص  زا  درادن .  ان  میاهاپ  مناخ  هنوپ  –     

… زورما هدرک   ما  هفخ  شم  داوم ِ  یوب  دیدماین .  نییاپ  الصا 

یور تشاذگ  ار  شتسار  تسد  دوخ ،  صوصخم  تسژ  اب  الاب و   داد  ار  شتسار  تمس  هدرک ی  وتت  یوربا  مناخ  هنوپ 

 : تفگ رمک و  

 . ورب نک  لو  یتحاران  یلیخ  رگا  مه  الاح  یداد .  یمن  تقو  مزیزع .  یداد  یمن  تقو  -     

یبآ دز .  لصاح  یب  قع  دنچ  دناسر .  طایح  ییوشتسد  هب  ار  دوخ  دمآ .  دنب  شسفن  هک  ردق  نآ  داتفا  هفرس  هب  هموصعم 

فرح دنلب  هک  ار  مناخ  هنوپ  یادص  تفر  نییاپ  اه  هلپ  زا  درک .  هزات  سفن  طایح  وت  هظحل  دنچ  دز .  تروص  رس و  هب 

 : داد صیخشت  راوشس  یوهایه  نایم  زا  دز  یم 

 … دنروآ یم  رد  مد  مدوخ  هساو  دعب  منک  یم  ناش  مدآ  اجنیا  دنیآ  یم  - 

 . دش لخاد  هموصعم 

 . دش جراخ  تشاذگ و  رس  هب  ار  شراد  شک  رداچ  تشاذگ ،  هنیآ  یوربور  ار  راوشس  مناخ  هنوپ 

یلسع یا و  هرقن  زا  هدرک  گنر  هشیمه   ِ تشپ رپ  یاهوم ِ  اب  تسا .  تسوپ  دیفس  دراد .  لاس  هن  تسیب و  مناخ  هنوپ 

اهوم و هب  هک  تسین  یگنر  لاح  نیا  اب  تسا  شا  هقالع  دروم  گنر  یبارش  هریت .  یبارش ِ  یا و  هفاکسن  ات  هتفرگ 

هب تسا  هدرک  وتت  اریگ  یمرف  اب  ار  شیاهوربا  دهد .  یم  وا  هب  یرصحنم  توافتم و  یگژیو  مادک  ره  دیاین .  شتروص 

ییاه هژم  اب  گنر  یا  هوهق  رومخم ِ  یاه  مشچ  دراد .  یصاخ  ینیشنمه ِ  شتسوپ  گنر  اب  هک  نشور  یا  هوهق  گنر 

کیراب هن  یا و  هولق  هن  شبل  تسا .  هداد  هرهچ   هب  یا  هولج  شصقن  یب  کیراب و  ینیب  تسا .  رف  دنلب و  یدادادخ  هک 

دیاب هک  اجنآ  الاب  شین  یاه  نادند  دنتسین .  رادروخرب  یبسانتم  هزادنا ی  زا  اما  دراد  یبترم  دیفس و  یاه  نادند  تسا . 
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یم یتقو  دش .  یم  یسندوترا  دیاب  درک  یراک  دش  یم  هک  یناوجون  نامه  زا  تسا .  هدشن  دوش  لیامتم  ولهپ  هب  یمک 

هب شا  هدنخ  دهد  .  یم  ناشن  یدوخ  الاب  فیدر  هاتوک  یاه ِ  نادند  سیخ ِ  یتروص ِ  هثل ی  زیچ ،  ره  زا  لبق  ددنخ 

 . دوشن ادیپ  اه  نادند  هثل و  نآ  هلک ی   رس و  هک  یتقو  ات  دنیشن  یم  لد 

همه نآ  اب  شناّتف  یاه  مشچ  هب  یتقو  ات  مه  نامه  اما  دتفا  یمن  ههقهق  هب  هک  ینامز  ات  بیع  یب  تسابیز ،  لاح  نیا  اب 

 . دوش یم  ناربج  هرسکی  یزادنا   یم  یرظن  مین  رف  تشپرپ و  هژم ی 

هدمآرب یبرچ  زا  یمک  شمکش  لاح  نیا  اب  نساب .  ای  نار  مکش ،  هنیس ،  یور  کرت  نیچ و  کی  نودب  دراد  تفس  یندب 

اج ناهد  وت  تسا  قدنف  نیع  شناگدننیب « :  زا  یکی  فیصوت ِ  رب  انب  هک  ییاه  همگد  اب  دراد  یگرزب  یاه   ناتسپ  . 

 : » ناگدننیب زا  رگید  یکی  هتفگ ی  قبط  دوش ،  یم  هدرشف  مه  هب  یکشم  تسرک  رد  یتقو  شیاه  ناتسپ  دوش . »  یمن 

اب دیآ  یمن  مشچ  هب  هک  تسا  هاتوک  شدق  دروآرد . »  بلاق  زا  ار  اه  هنیس  نیا  دیآ   یمن  شلد  مدآ  هک  تسا  گنشق  ردق  نآ 

  . یتناس هد  هنشاپ  یاه  شفک  نآ  

مرن لامتسد  اب  ار  لبق  بش  مرک  دریگن  شود  دشاب و  هتشاد  هلجع  رگا  دوش ،  یم  رادیب  باوخ  زا  هک  نیمه  مناخ  هنوپ 

یور بوخ  ات  دلام  یم  تروص  هب  میرگ  مرک  همه  زا  شیپ  دنک ،  یم  کاپ  تروص  یور  زا  یشیارآ  ِبوطرم  و 

هقلح نیتسآ  زولب  دور .  یم  راد  کرام  یکشم ِ  یروت  یاهریز  سابل  غارس  اهریز  سابل  نیب  زا  دباوخب .  شتروص 

شیارآ یباسح  ار  اه  مشچ  دور  یم  تروص  شیارآ  غارس  هب  هرابود  دشوپ .  یم  یل  نابسچ  راولش  دنک  یم  نت  هب  یا 

گنرمک هیاس ی  ار  اه  کلپ  طسو   دهد ،  یم  ناشن  ار  دوخ  همه  زا  لوا  مشچ  تروص ،  لک  رد  تسا  دقتعم  دنک  یم 

 ، نامه یور  سپ  دناد  یمن  یفاک  ار  هدش  وتت  یرجنخ  مشچ  طخ  دلام .  یم  ردک  هیاس ی  ار  اه  کلپ  هشوگ ی  دلام و  یم 

وتنام دلام و  یم  بل  گنرمه  قارب ِ  بل ِ  ژر  دنز .  یم  هژم  هب  بآ  دض  لمیر  دشک .  یم  راد  هلابند  یمشچ  طخ  

 . دور یم  نییاپ  اه  هلپ  زا  هدروخن  هناحبص  و  دنک   یم  رس  هب  ار  شراد  شک  رداچ  دشوپ .  یم  یکنخ  مرن و  یکشم ِ 

 . دنک یم  زاب  ار  رد  دونش  یم  ار  راد  هنشاپ  یاه  شفک  یادص  ات  مناخ  هنوپ  ردام 

؟  یا هداد  ار  شا  هناحبص  هدش ؟  رادیب  یلع  یور ؟  یم  اجک  یحبص  لوا  مالس .  - 

  . زیم یور  ما  هتشاذگ  شیارب  هدامآ  ار   هناحبص   هدشن .  رادیب  هن  سالک .  نم  ردام  مراد  سالک  - 
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 . یدش یمن  طورشم  مرت  ود  هک  یدوب  ناوخسرد  رگا  وت  د ِ  - 

. یراد رهوش  مه  یراد  هچب  مه  منک  یم  راک  مه  ینیب  یمن  رگم  نم  ردام  - 

 . مراد رتخد  مه  نم  دنراد  رتخد  مدرم  ما .  هدید  مه  ار  تندرک  راک  - 

یم باوج  دنک و  یم  عمج  ار  شرداچ  دنک   یم  زاب  ار  رد  تینابصع  اب  دور و   یم  شنیشام  تمس  هب  هک  یلاح   رد 

 : دهد

. دوش یم  نات  یلاح  متفر  اج  نیا  زا  یتقو  - 

تساوخ تلد  یهگ  ره  مه  دعب  یهدب  قالط  ار  نسح  همه  زا  لوا  مناد .  یم  نم ،  ردام  دهاوخ  یم  هچ  تلد  مناد  یم  - 

 . یسرب تلد  دارم  هب  هک  مشاب  هدرم  نم  رگم  میوگب  تهب  راذگب  یروخب . 

 . دبوک یم  ار  رد  مکحم  و 

نییاپ دیآ  یم  مناخ  هنوپ  ردام  دعب  تعاس  مین  دناد  یم  دونش و  یم  زور  ره  ابیرقت  ار  اه  ثیدح  فرح و  نیا  هموصعم 

 . دوش یم  عورش  شلد  درد  و 

 . دنک یم  تمسق  هس  ار  زور  نآ  جنرتسد  دنک .  یم  باتک  باسح  مناخ  هنوپ  ردام  اب  دور و  یم  الاب  بش  ره  هموصعم 

 . دوش یم  هناخ  یهار  دراد و  یم  رب  ار  دوخ  مهس 

هک تسا  تقو  نآ  دش و  یم  یفتنم  ینتفر  ینامهم  ای  یرتکد  تقو  تاقوا  یلیخ  دنام .  یم  شرظتنم  هموصعم  ردام 

 : دیوگ یم  ردام 

؟  یتفر ار  ترتکد  -     

 . میتشاد یرتشم  رتکد ؟  مادک  نامام ،  هن  - 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 . تسین راک  شمه  هک  یگدنز  سرب .  تدوخ  هب  یمک  ردام ،  دشن  هکنیا  - 

 . مناد یم  نامام  مناد  یم  - 

ود یکی  ات  ناتسبات ،  هلچ ی  وت  یتح  وتپ  ریز  دناپچ  یم  ار  دوخ  دریگ و  یم  یشود  هدروخن  هدروخ  ماش  هموصعم 

دوش یم  نیگنس  شیاه  کلپ  مک  مک  دعب  دچیپ و  یم  دوخ  هب  درداپ  درد و  رمک  روز  زا  درب و  یمن  شباوخ  لوا  تعاس 

. دور یم  قیمع  یباوخ  هب  و 

وا دنز  یم  ار  مناخ   هنوپ  ردام  هقبط ی  گنز  هموصعم  دباوخ .  یم  هدزای  هد  ات  درادن  یرارق  مناخ  هنوپ  هک  اه  حبص 

یم وراج  ار  نلاس  فک  دشوپ  یم  ار  شراک  یتروص ِ  سابل  نیمز .  ریز  دور  یم  هموصعم  دنک و  یم  زاب  ار  رد 

دشک و یم  اه  هنیآ  هب  یتسد  دنک .  یم  بترم  ار  مزاول  دشک .  یم  یت  دزیر .  یم  هلابز  یوت  ار  هدش  هدیچ  یاهوم  دشک . 

 . دنزب گنز  یرتشم  ات  دوش  یم  رظتنم  تقو  نآ  دوش و  اج  هب  اج  هفخ  نکاس و  یاوه  ات  دنک  یم  زاب  ار  رد 

یم یمالس  دزادنا  یم  یقیقد  هاگن  فارطا  هب  هدش ،  کزب  کبس  تروص  اب  هتفرگ  شود  دیآ  یم  نییاپ  هک  مناخ  هنوپ 

 : دیوگ یم  دنک و 

 . هدش زیمت  ردقچ  دنز .  یم  قرب  هنیآ  لثم  - 

دتفا یم  وربور  هنیآ ی  وت  دوخ   هب  شهاگن  اه .  یلدنص  زا  یکی  یور  دنیشن  یم  دروآ و  یم  رد  تکاپ  وت  زا  یراگیس 

راگیس شا ، هنیس  یوت  دنک  یم  تسد  دشک و  یم  هآ  سپس  دنز  یم  لز  دوخ  هب  هظحل  دنچ  ات  تسد  هب  تکاپ  روط  نامه 

قیمع کپ  ود  یکی  دنک  یم  زیر  راگیس  دود  اب  ار  شیاه  مشچ  شا ،  هنیس  یوت  دناپچ  یم  ار  کدنف  دنک .  یم  نشور  ار 

 . دوش یم  لوغشم  دراد و  یم  رب  ار  نفلت  یشوگ  دوش و  یم  دنلب  دنز و  یم  شراگیس  هب 

 . تسا زیرگان  ندینش  زا  اما  دنک  یم  مرگرس  سورع  میرگ  مزاول  اب  ار  دوخ  هموصعم 

یم هن  یریگب  ارم  میوگ  یم  هن  هن .  ای  منز  یم  باسح  فرح  نیبب  نک  نیگنس  کبس  تدوخ  مناد … یم   .. مناد یم  - 

 . نکب ار  تلاح  میوگ  یم  طقف  موش  یم  تراب  رس  هن  ینک  مجرخ  میوگ 
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 . دتفا یم  ههقهق  هب 

؟  میوگ یم  دب  مرب .  یم  ار  شلاح  منم  تسا  مولعم  بوخ  دسر ؟  یم  هچ  نم  هب  - 

دیوگ یم  دنز و  یم  هاگشیارآ  رد  یخرچ  لاحشوخ  دشک و  یم  ار  شراگیس  مناخ  هنوپ  دوش .  یم  هتشاذگ  اهرادم  رارق 

:

نک ناحتما  راب  کی  ایب  اه !  دنا ؟  هتشاذگ  هچ  یارب  ار  میمرت  ربب .  ار  شلاح  مه  وت  ایب  میوگب  تهب   راب  دنچ  رتخد  - 

 . دیآ یم  تشوخ  دعب 

ار یشوگ  هاتوک  یا  هملاکم  زا  دعب  تشادرب و  ار  یشوگ  دز  گنز  نفلت  اما  دهدب  ار  یگشیمه  باوج  تساوخ  هموصعم 

 : تفگ داد و  وا  هب 

 . دنراد راک  امش  اب  -    

 . یدرک ام  زا  یدای  بجع  هچ  ییوت !  مالس ،  ولا  -    

 : دیوگ یم  ینابصع  مناخ  هنوپ  کیکر  یشب  شوخ و  زا  دعب 

مهد یم  تهب  ما .…  هتفگ  تهب  مه  البق  ینک ؟  راک  یور  یمن  ارچ  تسا  تیاپ  یال ِ  هیاخ  نم  ود  یضوع  هکیترم ی  - 

 . مهد یمن  لوپ  اما 

 : تفگ دیبوک و   ار  یشوگ  دولآ  مخا 

 . تسین هنوپ  وگب  دز  گنز  تقو  ره  تسا .  مارهش  دهاوخ .  یم  نم  زا  ار  شهاگشاب  لوپ  ادخ  ار  وت  ینیب  یم  - 

 . دناکش یم  ار  رانچ  شزوگ  ینتفر !  هار  هچ  مدید .  نابایخ  وت  ار  یروکش  زورید   متفگ .  یم  یچ  متشاد  - 

 . هلابز لطس  یوت  تخادنا  هدرکن  هل  ار  شراگیس 
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یهاوخ یم  مه  نیا  اب  ینعی  هک  اوه  یور  تفر  شچن  چن  دهد .  یمن  نادیم  تسا .  غامد  دنگ  یلیخ  هلیکو  نیا  متفگ  - 

دراد یرتشم  هچ  ره  تسا  بوخ  الاح  دهد .  یم  ار  شصصخت  هزپ  طقف   اجنیا  هدمآ  اجک  مناد  یمن  زا  هلاس  جنپ  یرپب !

یکی رگید .  رامرهز  تفوک و  کی  رازه و  نیرازس و  ات  هتفرگ  ییابیز  یحارج  میمرت و  زا   ما  هداتسرف  شیارب  نم 

هک مه  اج  نیا  دیآ  یم  یتقو  تسا .  یهُگ  مه  شدوخ  نوک  هک  نیا  لثم  هن  دشاب  مدآ  شدوخ  هک  دزادنیب  الاب  وربا  میارب 

 . تسام لام   شا  هلان  سچ 

 . دوش اج  هباج  رتدوز  راگیس  یوب  ات  درک  نشور  ار  یزاگ  رلوک  هموصعم 

؟ یداد تقو  ات  دنچ  زورما  - 

 : درک هفاضا  رخآ  رد  تفگ و  ار  یرتشم  ره  راک  دادعت و  درک و   زاب  ار  رتفد   هموصعم 

. دهد یم  ماجنا  دوب  هتفگ  الیژ  هک  مه  ندب  مامت  نویسالیپا  کی  -     

دق هچب ی  ات  ود  اب  شرس  ریخ  یراد .  یرتشم  کی  دشاب  بترم  تا  هناخ  دیوگ  یم  هنوپ  وگب  نک .  شرادیب  ورب  سپ  - 

شدوخ و یتاولا ِ  جرخ ِ  ات  متسرفب  یرتشم  شیارب  دهاوخ  یم  شا  ییولیک  تسیود  لکیه ِ  جیلفا و  کی  دق و  مین  و 

نیا هب  عمط  زاب  دهد   یم  ار  ما  هیاخ  یب  شاداد  نآ  اه و  هچب  تدوخ و  مکش  جرخ  مردپ  یتقو  وگب  رخآ  دنک .  شرهوش 

 ! یراد هاگشیارآ 

یرتشم هک  درک  شربخ  دیآ .  یم  نییاپ  لوا   هقبط ی  یاه  هلپ  زا  الیژ  دید  هک  تفر  یم  الاب  اه  هلپ  زا  تشاد  هموصعم 

: تفگ لاحشوخ  تسشن .  درک و  کاپ  شندرگ  یور  زا  قرع  هاگشیارآ .  یوت  دمآ  لاح  نیا  اب  دراد . 

 . یا هکرت  رغال و  مجاودزا  زا  لبق  لثم  موش .  یم  یبراب  نیع  منک  لمع  دهدب .  ار  ملمع  هنیزه ی  دش  یضار  ردپ  - 

 . یدوبن رغال  نیچمه  تیراگتساوخ  میدمآ  یتقو  ناج ،  زیزع  هدن  روس  تلد  هب  - 

؟  مدوب مدوبن  هک  ولیک  داتشه  دص و  مدوب  هچره  - 
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 : تفگ تسشن و  شیاه  مشچ  وت  کشا 

هصغ یه  مدرک  داب  مدروخ و  هصغ  یه  درک  لو  جلف  رتخد  نیا  اب  ارم  رتخد و  نآ  لابند  داتفا  تردارب  یتقو  زا  - 

مدرک داب  مدروخ و 

 : داد همادا  درک  داشگ  ار  شیاهاپ  هک  یلاح  رد  و 

 . نیا مدش  ات  –     

 …. زیزع سورع ِ  نیبب  –     

: تفگ دز و   ار  فا  فا  دوش  مامت  اه  نآ  ثحب  رج و  رتدوز  هچ  ره  تشاد  تسود  هک  هموصعم  دش .  هدز  رد  گنز 

 . تسا یرتشم  -    

 : تفگ هتسهآ  الیژ  نوریب  تفر  هاگشیارآ  زا   مناخ  هنوپ  ات 

 . داد یم  اه  یناغفا  رگراک  هب  یلبق  هلحم  وت  مراد  !  ربخ  تا  هدنورپ  زا  بوخ  هک  نم  دیوگ ؟  یم  هچ  نم  هب  نیبب  - 

 . میدش دنلب  اج  نآ  زا  دوب  نیمه 

 . دش جراخ  هاگشیارآ  زا  عیرس  تفگ و  ار  نیا 

 . هتسب رمک  رود  هب  رداچ  دمآ .  نییاپ  مناخ  هنوپ  ردام  تفر .  نوریب  رس  قاجنس  دیرخ  یارب  مناخ  هنوپ  رهظ  زا  دعب 

 . رس هب  یرسور  دنلب و  نیتسآ  زولب 

 . داد نت  هب  یسوق  شک و  هموصعم  درک  یظفاحادخ  هک  یرتشم 

؟  ردام یدروخ  راهان  - 
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 . ناج هلاخ  هن  - 

 . ردام ییآ  یم  رد  اپ  زا  هک  روط  نیا  الاب .  یدمآ  یم  اپ  کُت ِ  کی  بوخ  - 

 . دسر یم  نالا  مداد  شرافس  - 

 : تفگ هصغ  مغ و  اب  دش و  مهرد  مناخ  هنوپ  ردام 

یاه نز  لابند  شمشچ  درادن  تیبوخ  میریگب .  نز  شیارب  میورب  دوشن  بارخ  رسپ  نیا  درم  میوگ  یم  شهب  بشید  - 

دمحم میریگب  شیارب  ار  ما  هدازرهاوخ  نیمه  میورب  ایب  هویب .  نآ  هویب و  نیا  لابند  دتفیب  یه  دشاب و  هیاسمه  رد و 

 . دهد یمن  نم  هب  راگتساوخ  همه  نآ  و  یلگشوخ   نآ  اب  ار  شا  هناد  کی  یکی  رتخد  هلاخ  دیوگ  یم  اما  دراد  شتسود 

جرخ نز  دیوگ  یم  دش .  تدوخ  تمسق  دیاش  یدید  هچ  ار  ادخ  میزادنا  یم  ار  شفرح  میور  یم  تیاباب  نم و  متفگ  شهب 

رتخد زا  مه  نیا  ردپ  زا  نآ  ینیب !  یم  تّیرخ .  مدرک  تّیرخ  دوب .  وت  نتساوخ  زارتهب  مدرک  یم  دیفس  کاخ  یاه  هدنج 

.

 . درادن لاکشا  ناج  هلاخ  دوش  یم  لح  - 

یارب یزیچ  مورب  موش  اپ  هتفر .  اجک  نیبب  نزب  گنز  درخب .  قاجنس  الثم  تفر  دماین  هنوپ  نیا  ردام .  مناد  یم  هچ  - 

 . منک تسرد  ماش 

هب یناوج  رد  الاب .  لدم  نیشام  ود  دراد . رهش   لامش  رد  نامتخاس  دنچ  تسا . شورفب  زاسب و  هدرخ  مناخ  هنوپ  ردپ 

روط نیا  هتخاس .  شنز  کمک  اب  ار  نامتخاس  نیلوا  شا .  هقوشعم  ینارهت  زانهش  رهاوخ  تسا .  هدوب  هرهش  یشایع 

رس هدرب  یم  و  هتشاذگ   یم  رجآ  نوغرف  یوت  تسا ،  هدرک  یم  چیپ  رداچ  ار  رمک  رگراک   نتشادن  ناربج  یارب  نز  هک  

  . هدرک یم  راک  درم  یاپ  هب  اپ  ییایپ  .  یاهزور  نامتخاس 

ار رداچ  نییاپ .  دیشک  رس  زا  ار  رداچ  دیراب .  شیور  رس و  زا  یلوگنش  یقاربق و  تشگرب  دیرخ  زا  هک  مناخ  هنوپ 

 : تفگ اوجن  هب  دیدنخ  دنلب  یلدنص .  یور  تخادنا 
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 ! اه تسا  یزیچ  بجع  مه  یرایتخب  مناخ  رهوش ِ  نیا  -  

 : تفگ هدز  تریح  هموصعم 

روطچ هقیقد  تسیب  عبر  کی  وت  رخآ   … اه هیاسمه  زا  یسک  اه ؟  نآ  نامتخاس  وت  دیور  یم  روطچ  .. روطچ -   

…؟  دیتسناوت

 : تفگ اوجن  هب  دیدنخ و  دنلب 

هب ود  هب  دعب  مدییاپ  ار  رو  نآ  نیا و  متفر و  یلاقب  رس  ات  منم  درک .  هراشا  مهب  هدرپ  تشپ  زا  مدوب  هک  طایح   وت  - 

یاه مشچ  دیزگ ،  ار  شبل  هشوگ ی  و  روسناسآ … اب  مه  شدعب  دوب . هتشاذگ  زاب  ار  رد  متفر .  ناش  نامتخاس  فرط 

 : درک همزمز  درک و  هتسب  مین  ار  شرامخ 

مه نم  دنز .  یم  ار  لد  ما  ینیریش  شدعب  اما  مبوخ  موش  هدروخ  هک  راب  راهچ  هس  یارب  ما  یا  هماخ  ینیریش ِ  نم  - 

فوووا دیچیپ :  شناهد  نایم  یتاوصا  دشاب  هدیرخ  ناج  هب  رفاو  درد  ذل ت و  اب  ار  یزیچ  معط  هک  راگنا   .. متشاذگ طقف 

آ آ آ آ خ خ… ف . 

 : تفگ شرداچ و  یور  تسشن  نانک   هدنخ  هدماین  هدمآ  دوخ  هب 

… دادن تصرف  الصا   .. نیمز یور  دناشن  ارم  رد  تشپ  اج  نامه  –     

 : تفگ نانک  شنزرس  زیمآ و  مکحت  هموصعم 

… مناخ هنوپ  –     

 : تفگ داتسیا و   رنف  لثم  مناخ  هنوپ 

 . مزیزع وگب  مناخ .  هنوپ  ناج  -        

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


کزان یبیش  اب  نآ  هلابند ی  هتفرگ و  الاب   رد  یمیالم  یانحنا  هک  یتشه  شقن  نآ  اب  وا  هدشوتت ی  یاهوربا  هب  هموصعم 

مارآ الاب .  داد  ار  تسار  تمس  یوربا  دوخ  صوصخم  تداع  هب  مناخ  هنوپ  تخادنا ، یهاگن  هدش   هدیشک  نییاپ ،  هب 

درک نشور  ار  راگیس  دروآ .  رد  کدنف  هارمه  هب  تکاپ  وت  زا  یراگیس  شفیک  یوت  زا  تسشن .  یلدنص  یور  تفرگ و 

 ، دنک فارتعا  شیشک  یارب  دهاوخب  هبوت   یایند ِ  بذج  هسلخ ی  رد  یمدان  یحیسم ِ   راگنا  دز .  نآ  هب  قیمع  یکپ  .  

 : درک همزمز 

غاد ار  هباتیهام  ردپ  هک  اه  عقوم  نامه  اه .  عقوم  نامه  زا  ناج .  هموصعم  موش  هدنج  تساوخ  یم  ملد  یناوجون  زا  - 

قرب لباک  اب  تفرگ و  یرسپ  اب  ار  مچم  هک  اه  عقوم  نامه  مورن .  نوریب  رگید  ات  میاپ  ود  ره  فک  تشاذگ  درک و 

 . درک مهایس 

 : تفگ درک و   یا  هدنخ 

 … ریبک و نشوج  لسوت و  هبدن و  یاعد  مدناوخ و  یم  زامن  دجسم  متفر  یم  حبص  جنپ  تعاس  شدعب  -     

 : تسشن شنامشچ  هب  بآ  هک  یروط  داتفا  ههقهق   هب 

… ون ز  .. ی ا .. زور ون  زا  …ز  ور یلو …

تارطاخ هک  یا  هیرگ  زا  ای  هدوب  ههقهق  تدش  زا  دناشوپ  یم  ار  مناخ  هنوپ  هنوگ ی  یور  هک  یبآ  تسناد  یمن  هموصعم 

 . دوب هدرک  یعادت  شا  هتشذگ  خلت 

 . درک شباترپ  هلصاف  نامه  زا  تخادنا و  یهاگن  مین  لطس ،  هب  دز  قیمع  یکپ  شراگیس  هب  دش .  هدز  رد  گنز 

 . هلابز لطس  وت  داتفا  تسرد  هتخوس  مین  راگیس 

 : تفگ درب و   ار  شلوپ  فیک  درک و  نت  هب  وتنام  هموصعم  

 . تسین یرتشم  دنا  هدروآ  میارب  اذغ  -  
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 : تفگ دنزب  فرح  دوخ  اب  هک  راگنا  هنیآ  یولج  مناخ  هنوپ  تفرگ .  ناهد  هب  یا  همقل  هموصعم 

 . دریگب وضو  دورب  دروآرد .  ار  شباروج  لبم .  رانک  دراذگب  ار  شا  یمرچ  فیک  تسا .  شراک  نیمه  بش  ره  - 

رو اب  دوش .  هدز  باوخ  مه  بش  فصن  دباوخب .  دراذگب و  ار  شگرم  هپک ی  مه  دعب  دروخب .  ماش  دناوخب .  ار  شزامن 

روطچ مدرم  یاهدرم  … ندرک مامت  نتفگ  مزیزع  کی  یتح  یب  شزاون  یب  ندز  هبملت  ندرک و  بقع  ولج  یمک  نتفر و 

دهد یم  همادا  دنز و  یم  شمکش  ریز  هب  مکحم  شتسار  تسد  اب  نم  رهوش  تقو  نآ  دننک و  یم  یضار  ار  ناشاه  نز 

 . دنک شمرگ  روطچ  دناد  یمن  دراد  یلگشوخ  نیا  هب  نز 

یم ار  فا  فا  هموصعم  هاگشیارآ .  وت  دچیپ  یم  گنز  یادص  دنک .  نشور  یراگیس  دهاوخ  یم  هدنخ .  ریز  دنز  یم 

هسیک شتافلخم  اب  هدنام  هدروخن  تسد  ابیرقت  هک  ار  یبابک  هموصعم  دوش .  یم  نامیشپ  ندیشک  زا  تسا .  یرتشم  دنز . 

 . دمک یوت  دناپچ  یم  دنک و  یم  چیپ 

 : دیوگ یم  شیپاشیپ  مناخ  هنوپ  دنک .  یم  هدامآ  ار  سکو  هموصعم 

یم مه  ترچ  کی  هدز  .  شرس  هب  یلگ  هچ  اه  سالک  نیا  اب  یلع  نیا  منیبب  الاب  مور  یم  رس  کی  نم  ناج  هموصعم  - 

 . نییاپ ایب  ییوگب  ینزن  گنز  اه !  ینکن  مرادیب  مباوخ 

 ! هک یناد  یم  متشاد  یراک  هفاضا  زورما  تفگ :  دیزگ  نادند   هب  بل  هک  یلاح  رد 

 . تفر الاب  اه  هلپ  زا  نانک  هدنخ 

یم غیت  طسو  زا  ار  شیاهوربا  باتهم  یبآ .  تشرد  نامشچ  اب  تسا .  تسوپ  دیفس  دراد .  لاس  کی  تسیب و  باتهم 

یاه بل  دراد .  هتسجرب  یاه  هنوگ  باتهم  دشک .  یم  الاب  هب  دهاوخ  یم  هک  روط  نآ  دادم  اب  ار  شا  هلابند  دنز و 

ییامرخ یاهوم  تسا  . هدمآ  نایم  هب  تبحص  قوشعم  لعل  بل  گنت و  ناهد  زا  اه  ناوید  رد  هک  روط  نامه  کچوک ، 

 . درک لمع  ار  شکف  غامد و  یتقو  ات   لپت  هناش .  راهچ  تس و  الاب  دنلب  باتهم  هدش .  اهر  هناش  یور  ِ 

یم تباقر  باتهم  اب  یناوجون  نامه  زا  نم  دندوب .  نم  سابل  شوپ  هنهک  لیماف  دوب :  هتفگ  هموصعم  یارب  مناخ  هنوپ 
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 ! اجنیا هتشاذگ  هدروآ  ار  شسکع  نامام  شمنیبب  مراد  مشچ  یلیخ  مدرک . 

یم مرک  ار  اپ  کون  ات  رس   قرف  زا  اه  بش  مناخ  هنوپ  دمآ ،  نایم  هب  باتهم  زا  یراگتساوخ  تحبص  هک  یزور  زا 

زا ناهنپ  مناخ  هنوپ  ردام  هک  یگناخ  بارش  ندروخ  رد  دهد و  یم  داب  هب  ار  شندش  یبراب  لمع  هنیزه ی  الیژ  دلام . 

دوش دمحم  نز  وا  رگا  باتهم .  ارچ  هک  دنک  یم  هیرگ  زور  بش و  دنک و  یم  طارفا  دزادنا  یم  اقآ  نسح  دیس  مشچ 

ار وا  دنک .  یم  یدردمه  وا  اب  دوش .  یم  الیژ  یناج ِ  ناج  تسود  دعب  هب  نآ  زا  مناخ  هنوپ  دهد .  یم  مقالط  یبتجم 

 . دناد یم  یراکادف  تعانق و  یوگلا 

 . دراذگ یم  مامت  گنس  مناخ  هنوپ  یراگتساوخ  بش 

ممان هب  ینویلیم  تسیود  هناخ ی  کی  دیاب  دقع  زا  لبق  تفگ  هتشاذگ !  هلماعم  یارب  ار  شدوخ  ادخ  ار  وت  ینیب  یم  - 

ناکت ار  شرس  شفخا  زب  لثم  دهد  یم  شیوربا  مشچ و  هب  یشمغ  زان و  کی  مناخ  باتهم  دید  یم  ات  مه  دمحم  دینزب . 

نوک ما .  هداز  رهاوخ  یتفگ  یتفر  تسار  یتفر  پچ  یه  ار .  ینویلیم  تسیود  هتک ی  روخب !  مناخ  نامام  داد  .  یم 

 . نییاپ داتفا  شزا  یبآ  مشچ  باتهم  کی  طقف  دروخ  رج  نامسآ 

هاگشیارآ زا  رجآ و  هراپ  کی  یراگنا  دز  لغب  یلدنص  یور  زا  ار  شجیلفا  هون ی  داد و  ناکت  یرس  مناخ  هنوپ  ردام 

: تفر الاب   اه  هلپ  زا  درک  یم  نیرفن  ار  مناخ  هنوپ  هک  یلاح  رد  تفر و   نوریب 

ار تدوخ  زا  رت  لگشوخ  یکی  هناخ  نیا  وت  یرادن  مشچ  یکرت .  یم  یراد  یدوسح  زا  هک  ینیبن  ریخ  تا  یناوج  زا  - 

رتدب رهوش  ردام  ات  دص  زا  دراد .  رهاوخ  دمحم  شرس  ریخ  تمیدرب .  یمن  بشید  شاک  هطیلس  هرتخد ی  ینیبب . 

 .. تسا راکبلط  دش  کنخ  هک  شلد  دز  مه  هب  ار  سلجم  تسا . 

 : داد همادا  دروآ  یم  رد  ار  مناخ  هنوپ  یادص  یادا  دراد  الثم  هک  یروط  و 

تفرگ شیپ  ار  شتسد  منک .  یمن  تکرش  یرگید  سلجم  چیه  وت  نم  دمحم !  نکن  باسح  نم  یرهاوخ  یور  رگید  - 

…. یهانگ هچ  ایادخ  دتفین .  سپ 
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 . دیسر هموصعم  شوگ  هب  رد  ندش  هدیبوک  یادص  ات  دش  رت  فیعض  فیعض و  شیادص 

 . درادن شردام  یاه  نیرفن  زا  یکاب  و   تسا   لاحشوخ  هداد  در  باوج  باتهم  هکنیا  زا  مناخ  هنوپ 

شاهاب یک  ره  منزب  گنز  یرشح  هناتف ی  هب  راذگب  ادیپان …  شرس  نآ  هک  منک  شطبر  طبض و  نیچمه  مدوخ  - 

 . دهاوخ یمن  نز  لاس  دص  مدرک  شتسود  دمحم  اب  یتقو  هدشن .  نامیشپ  شاهاب  یتسود   زا  هدش  تسود 

 . دیفس خرس و  دور .  یم  هار  داشگ  داشگ  هک  روط  نآ  قاچ   تسا .  هلاس  هد  یلع  دش .  هاگشیارآ  دراو  نانک  هیرگ  یلع 

لاس دنچ  هزادنا ی  دح و  رد  یروشک .  هتاراک ی  مراهچ  رفن  دق .  هاتوک  شیپ .  سپ و  یاه  نادند  یلسع .  یاه  مشچ  اب 

 . رتالاب نابایخ  دنچ  دجسم  نذوم ِ  هسردم . زاتمم  درگاش  ناد .  یقیسوم  یقیسوم ،  سالک 

 : دز داد  دوب  هدش  خرس  هک  یلاح  رد  شردام و  یولج  تفرگ  ار  ییاه  هگرب 

زا رپ  هک  ممقاتا  راوید  یا .  هدرک  هرامش  زا  رپ  ار  متن  یاه  هگرب  یور  نیبب  نامام ؟  منک  راک  یچ   وت  اب  نم  رخآ  - 

؟  مناوخب ار  میاه  تن  روطچ  نم  الاح  تسا .  هرامش 

 : درک راوه   شیادص  ندیرب  یارب  مناخ  هنوپ 

؟  هلاپات رخآ  ردقچ  ناه ؟  یروخب ؟  وت  مهدب  منک  راک  ردقچ  هدنگ !  سرخ  هدش  هس ال  تمکش  رسپ .  نکن  زاب  ار  مناهد  - 

دیهاوخ یم  نم  زا  رتخد  تردپ .  زا  نآ  وت  زا  نیا  یشوخلد ؟  هچ  هب  رخآ  وش .  هلماح  دیوگ  یم  تگرزب  ردام  تقو  نآ 

؟  دوش هدنج  مدوخ  لثم  مه  رس  رخآ  دروایب  شراب  یا  هدقع  شرس و  دزادنیب  رداچ  کی  اقآ  نسح  هک  میازب  رتخد   ؟

 . نم متسناد  یم  یزیچ  کی  متشاذگ د ِ  هاگتسد  تمدییاز و  هک  زور  نامه 

 . تفر الاب  ود  هب  اه  هلپ  زا  نوریب و  ترپ  ار  شدوخ  هتخادنا  ریز  هب  رس  نانک و  هیرگ  یلع 

؟  هدرک یهانگ  هچ  وا  مناخ .  هنوپ  ینز  یم  شتفوک  رس  ارچ  - 

رد اهرادم و  رارق  زکرمتم  شرکف  مناخ  هنوپ  دندوبن .  یضار  تشاد  راک  رد  مناخ  هنوپ  هک  یا  هلجع  زا  اه  یرتشم 
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 . دوب یا  هناهب  ره  هب  هناخ  زا  نتفر 

 : تفگ یرادلد  یارب  هموصعم  هدرسفا .  غمد و  دش .  دراو  مناخ  هنوپ  ردپ  سناژآ ،  رظتنم  هموصعم  دوب و  بش 

 . دیوگ یم  ار  هلب  مناخ  باتهم  ءاش ا .. نا  دیشابن .  نارگن  ناج  ومع  -  

 : تفگ یبل   ریز  و   دییاپ   ار  اه  هرجنپ  هب  و  طایح   رو  نآ  رو و  نیا  مناخ  هنوپ  ردپ 

فرح یشوگ  رد  دهاوخب  هک  راگنا  هتخیر ،  بوخ  رتخد  همه  نیا  دشورف .  یم  ار  دوخ  دراد  هرتخد  ناج ،  ومع  هن  - 

 : تفگ درک و  کیدزن  هموصعم  هب  ار  شرس  دروآ و  رت  نییاپ  ار  شیادص  دنزب 

دنز و یم  شمان  هب  هناخ  کی  شا  یشوخلد  یارب  دنک و  یم  هغیص  ار  هلاس  جنپ  راهچ  تسیب و  رتخد  کی  مدآ  - 

ریز هک  نیشام  تسا .  دوز  ورن .  تیلوئسم  راب  ریز  میوگ  یم  دمحم  هب  تسا ؟  یک  هدرک  رکف  رتخد  نیا  صالخ . 

 ! نتفرگ نز  تسا  یراک  هچ  رخآ  یراد .  مه  ار  تاحیرفت  نیرتهب  تسه .  تیاپ 

 . تفر درک و  یظفاحادخ  هلجع  اب  هموصعم  دمآ  سناژآ  قوب  یادص 

هب رس  نسح   دیس  دید .  یم  ار  نسح  دیس  هاگشیارآ  هب  دیسر  یم  حبص  تشه  رگا  هموصعم  هک  دمآ  یم  شیپ  یهاگ 

الاب تسا .  هلاس  جنپو  لهچ  نسح  دیس  دراد .  یمن  رب  نیمز  زا  هاگن  دوش  یم  در  شرانک  زا  ینز  یتقو  و  تسا   ریز 

مشچ دنلب و  یناشیپ  دز .  یم  هناش  یرو  کی  هک  تشپ  مک  یاهوم  دراد .  یکلاس  نهپ و  یتروص  هناشراهچ .  دنلب و 

دیس دسر .  یم  نسح  دیس  هنیس ی  یاه  کیدزن  هب  یتناس  هد  هنشاپ  شفک  اب  مناخ  هنوپ  گرزب .  اتبسن  ینیب  زیر و 

هدروآرد دوخ  دقع  هب  یرتخد  دیس  تسا .  وردوخ  ناریا  هناخراک ی  زا  یشخب  ریدم  دراذگ  .  یم  شیر  هت  هشیمه  نسح 

شا یدقع  نز  زا   یتدم ، زا  دعب  رهاوخ  ردام و  هسوسو ی  هب  دیس  دندوب .  هتفر  دهشم  هب  راد .  هداوناخ  هبجحم و  دوب 

ردام هب  هفراعم  سلجم  دعب  هتفر .  مناخ  هنوپ  یراگتساوخ  هب  دوب .  هدید  باوخ  اجنآ  رد  هتفر  هکم  هب  دوب .  هدش  درسلد 

 : هتفگ

تسا لاس  نس و  مک  دوب .  نیمه  مدرک  شرس  هب  رداچ  دوب و  باجح  یب  باوخ  وت  هک  یرتخد  مهاوخ .  یم  ار  نیمه  - 
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 . تشاد دهاوخ  یونش  فرح  نم  زا 

شباوث ندروآ  میقتسم  طارص  هب  تسین  هار  هب  رس  هک  ار  یرتخد  هدوب  دقتعم  دوب .  هداد  قالط  ار  شا  یدقع  نز  دیس 

نیا هب  تساه  تدم  دیس  تفرگ  .  ینز  هب  ار  مناخ  هنوپ  دیس  نتساوخ  .  ار  هار  هب  رس  یرتخد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب 

 : هتفگ مناخ  هنوپ  هب  اهراب  ددرگن . » وکین  دب  لصا   » هک هدیسر  رواب 

ییتخبشوخ هچ  ییگدنز !  هچ  لگ .  هتسد ی  نیع  دراد  هچب  ات  ود  الاح  تفرگ .  ار  منماد  هک  دوب  بیجن  رتخد  نآ  هآ  –    

!

یمن ای  دسرپ  یمن  اقآ  نسح  دیس  دوشن .  اضق  شزامن  ات  دنک  یم  رادیب  باوخ  زا  ار  مناخ  هنوپ  اه  حبص  اقآ  نسح  دیس 

 . دناوخ یم  زامن  دریگ و  یم  وضو  اه  ،  نخان  یور  کال  دوجو  اب  مناخ  هنوپ  هک  دنیب 

وت وا  زا  شیپ  مناخ  هنوپ  دوش .  یم  هاگشیارآ  دراو  دنک .  یم  یسرپ  لاوحا  مالس و  مناخ  هنوپ  رسمه  اب  هموصعم 

 . نادنخ یسرتسا  یتلاح  هب  هدیرپ و  گنر  تسا  هاگشیارآ 

. تسین ماه  هکس  زا  اتود  هدیمهف  ینیب  یم  - 

 : دیوگ یم  ههقهق  اب  دروآ و   یم  نوریب  یتناس  هدزاود  هد  یالط ِ  ریجنز  شا و  هنیس  یوت  درب  یم  تسد 

 . دنک یم  بوک  گنس  امتح  هدنام  نیمه  یرتم  کی  ریجنز  نآ  زا  دمهفب  رگا  - 

 . دش راک  هب  لوغشم  هاگشیارآ  رد  حبص  زا  مناخ  هنوپ  زور  نآ 

هراشا یرتشم  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  راوشس  تشگرب .  هقیقد  دنچ  دعب  تفر .  نوریب  ناوجون  یرتشم ِ  اب  مناخ  هنوپ 

 : تفگ هموصعم  هب  تسشن .  یلدنص  یور  یرتشم  درک و 

؟  یدید ار  هرتخد  - 

؟  دییوگ یم  ار  نینزان  - 
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یم مداد .  شهب  ار  یروکش  مناخ  هرامش ی  مه  نم  دنک .  طقس  دهاوخ  یم  تساوخ .  رتکد   هرامش ی  نم   زا  هرآ .  - 

 . دناوخ یم  سرد  مه  یده  ناتسریبد  نیمه  وت  لاس .  هدزناش  دراد ؟  لاس  دنچ  شمه  یناد 

 : تفگ دش  یم  هتشادرب  شیوربا  هموصعم  تسد  ریز  هک  ییرتشم  

نام هسردم  ریدم  نیوا  نادنز  رگ  هجنکش  مدناوخ  یم  سرد  ناتسریبد  نیا  وت  نم  هک  عقوم  نآ  مناخ ،  هنوپ  اباب  یا  –    

دیناد یم  دندنازوس .  یم  مه  اب  ار  کشخ  رت و  درک  یم  ییاطخ  یدرگاش  یتقو  هسردم  .  دمآ  یم  تلُک  اب  هشیمه  دوب . 

یم هاگن  اه  لاس  نآ  هب  هک  الاح  هتبلا  دننک .  لرتنک  دنتسناوت  یمن  زاب  تشاد و  مظان  ات  شش  دوب  گرزب  یلیخ  هسردم  ، 

هدناوخ یسانش  ناور  هک  یریدم  نتشاد  یاج  هب  یا  هسردم  یتقو  دوش .   یم  عورش  اهاج  نامه  زا  هابتشا  ممهف  یم  منک 

همه رگید .  دوش  یم  نیمه  عاضوا  دشاب  هتشاد  رگ  هجنکش  دشاب  هدرک  لیصحت  یشزومآ  هتشر ی  کی  وت  ای  دشاب 

 . دنا هدرک  یتینما  یاضف  ار  نام  یاج 

 : داد همادا  دیدنخ و  ناوج  یرتشم 

 . تسا شنابز  درو  نیمه  هشیمه  نام  ناداتسا  زا  یکی  مونش »  یمن  ناهج  زا  دوبهب  یوب  رعاش «  لوق  هب  -      

 . درک یم  دییات  نداد  ناکت  رس  اب  دش  یم  نوینیش  تشاد  مناخ  هنوپ  تسد  ریز  هک  یمناخ 

 : تفگ مناخ  هنوپ 

سابل نیا  زا  شردپ  هراوق  .  دق و  شوخ  دیآ .  یمن  وت  رد  نیا  زا  وله  نیع  رتخد  تسین .  لوتب  نیمه  رگم  -     

شغامد شیپ  تقو  دنچ  دنز .  یم  شکتک  شردپ  زونه  دراد و  لاس  هس  تسیب و  هتفرگ .  قالط  لوتب  تساه .  یصخش 

 . دوب هدناکش  ار 

: دیسرپ هموصعم 

یتفگ یکشاوی  یدرک و  هراشا  شهب  تسا  مدای  دوب .  شغامد  یور  بسچ  دوب و  هدمآ  شیپ  هتفه ی  هک  هرتخد  نامه  –   
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 . میوگب تهب  نیا  عجار  یزیچ  کی  زادنیب  مدای  ادعب 

 : تفگ داد و  ناکت  ار  شرس  راب  دنچ  مناخ  هنوپ 

 . دنک لمع  ار  شغامد  دش  روبجم  ادخ  هدنب  میوگ .  یم  ار  نامه  هرآ  هرآ ،  -     

 . فرح مک  بوجحم و  دوب و  زان  مه  ردقچ  - 

 ! یتمیق هچ  اب  مه  نآ  نیبب .  ایب و  دنک  یم  تسرد  یدقع  هرفس  - 

یتفارظ اب  دوب  دق  دنلب  نز  دیچیپ .  شدوخ  هب  نز  ندید  زا  مناخ  هنوپ  دندش . لخاد  یرتشم  ود  زور  نآ  رهظ  زا  دعب 

مرف شوخ  یاه  هنیس  هتسجرب ،  یاه  هنوگ  یملق ،  ینیب  هدیشک ،  یاه  مشچ  هدرک ،  وتت  یاهوربا  یسکس .  هنارتخد و 

 . کیراب یرمک  اب  دوب  ادیپ  شا  یگتسجرب  تخَل ،  یکشم ِ  یوتنام  یور  زا  هک 

 : تفگ درک و   رکشت  شرتخد  یوم  ندرک  شم  یارب  هموصعم  زا 

 . مهاوخ یم  ار  شم  نیمه  –    

 . درک نز  اب  هنامیمص  یشب  شوخ و   رهاظ  ظفح  اب  مناخ  هنوپ 

هموصعم هب  ار  شندب  نز  درک  شهاوخ  مناخ  هنوپ  هک  دوب  هدش  غراف  هالک  زا  نز  یاهوم  ندروآ  نوریب  زا  هموصعم 

اب مه  ار  گنر  یتروص  ریز  سابل  دوب .  هدیشوپن  یزیچ  ریز  سابل  زج  دروآرد و  ار  شیوتنام  نز  دهد  .  ناشن 

 . داد ناشن  مناخ  هنوپ  هموصعم و  هب  ار  دوخ  دروآرد و  رورغ 

لماک یشخرچ  مدق  ره  اب  راد  تلاح  هتسجرب و  نساب  تخادنا .  یهاگن  نز  هب  مه  تشپ  زا  هموصعم  یظفاحادخ  تقو 

 . دوب ینتساوخ  یا  هدننیب  ره  یارب  هک   یروط  دروخ  یم 

اب ار  تسد  یلدنص .  یور  تشاذگ  ار  شتسار  یاپ  درک .  نشور  یراگیس  درک .  ولو  یلدنص  یور  ار  دوخ  مناخ  هنوپ 

وا هب  یهاگن  دوب  نیمز  یور  هدش  شخپ  یاهوم  ندرک  وراج  لوغشم  هک  هموصعم  تشاذگ  .  رس  یور  اپ ، یور  هیکت 
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 . تشاد هگن  تسد  تخادنا و 

 : تفگ هدنخ  اب 

؟  مناخ هنوپ  یا  هتفرگ  ازع  ارچ  –    

 : تفگ دز و   شا  یناشیپ  هب  مکحم 

 ! یدید درک !  یم  یربلد  هچ  یدید !  یدید  مریگن ؟  ازع  –     

 : تفگ نانک  هدنخ  هموصعم 

 . دنراد ار  لمع  همه  نیا  لمحت  روطچ  یتسار  –      

هک ینساب  یتح  مکش و  هنیس ،  یاه  تمسق  یمامت  رد  دشاب  هدروخ  یطایخ  خرچ  تخود  هک  راگنا  داتفا .  نز  دای  هب 

 . دوب ادیپ  هیخب  تخود  یاج  داد  ناشن 

 : تفگ مناخ  هنوپ 

 . تسا تلابند  اه  هاگن  یورب  اج  ره  شضوع  دراد  درد  دراد  .  جرخ  ییابیز  مزیزع  -     

 : تفگ ضغب  اب  دز و  راگیس  هب  یقیمع  کپ 

هتفرگ ار  شمکش  یبرچ  هدرک ،  لمع  مه  ار  شا  هنیس  کون  یتح  هدش  هلاس  هدراهچ  رتخد  هنیس ی   نیع  شا  هنیس  -    

 . ار شا  نساب  ار ،  شکلپ  تشپ  ار  شا  هنوگ  هدرک  لمع  ار  شغامد  ، 

  . هدوب لگشوخ  مه  ندرک  لمع  یب  منک  یم  رکف  -       

نیا یدوب  هدماین  زونه  وت  دراد  .  هلاس  جنپ  تسیب و  رسپ  تسود  کی  تسا و  هلاس  جنپ  لهچ  ادخ  ار  وت  ینیب  یم  -     

فرح شسکس  هنوپ  تفگ  یم  هزنرب !  تسوپ  یلکیه !  ییامرخ !  اهوم  دوب !  یچ  یناد  یمن  شلابند  دمآ  راب  کی  اج 
 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 . دنک یم  هچ  یناد  یمن  درادن . 

 : تفگ راوید و   هب  دیبوک  ار  شرس  اوه  یب 

زویفپ هاگشاب .  وت  اجک ؟  مه  نآ  تسا .  هلاس  تصش  هک  مهدب  یلع  هتاراک ی  یبرم ِ  هب  مورب  دیاب  نم  تقو  نآ  –      

.. اج نامه  نیمز و  تخادنا  ار  شیوتلاپ 

 . تسا راگن  رهاوخ  مدرک  رکف  نم  - 

 . مدنام یم  ناوج  درک  یم  ملمع  یناجم  هک  متشاد  یرتکد  کی  رگا  مه  نم  مزیزع .  دهدب  ناشن  مه  دیابن  - 

 : دیسرپ هموصعم 

؟  تسا شلیماف  رتکد  یناجم ؟  ارچ  –     

 : تفگ نانز  دنخزوپ  مناخ  هنوپ 

 . دهد یم  رتکد  هب  لیماف  .  مادک  یا ! هداس  هچ  مه  وت  –    

 : تفگ بجعت  اب  هموصعم 

 . دمآ یمن  شرهاظ  هب  دوش .  یمن  مرواب  - 

 : تفگ شا و   هنیس  یور  تشاذگ  ار  شتسد  مناخ  هنوپ 

درک یم  فیرعت  فعض  شغ و  اب  تیارب  هنرگ  تشاد و  یسیاو  رد  ور  وت  اب  مشاب ؟  هدنج  دیآ  یم  نم  رهاظ  هب  - 

هدیلام تسد  اب  ار  شا  هنیس  دروآ ،  ولج  دهد  راشف  ار  یزیچ  دهاوخب  هک  راگنا  ار  شیاه  تسد  مناخ  هنوپ  رتکد ،  روطچ 

 ، شلامب دنک «  یم  هراشا  شمکش  ریز  هب  مناخ  هنوپ  هتفگ ،  هدش و  کیرحت  رتکد  دوب  هدمآ  رد  هک  شا  هلان  هآ و  دوب و 

ایب مه  دعب  یاه  هعفد  یهدب  لوپ  دهاوخ  یمن  دوب  «  هتفگ  رتکد  دهد  یم  لاح  شهب  بوخ  هک  مه  دعب  نک »  یزاب  شاهاب 
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ود ار  شرتخد  غامد  دهدب  نویلیم  تشه  ات  ود  دروایب  دراد  اجک  زا  یا  هدرک  رکف  منک »  یم  تلمع  یناجم  مدوخ  شیپ 

 . درادن هک  مه  رهوش  دنک .  لمع  راب 

رگید هام  ود  هک  مه  رتخد  دراد  هلاس  جنپ  تسیب و  رسپ  تسود  ردام  تفگ :  درک  خرس  ار  شتروص  هک  یصرح  اب 

ادگ نیا  هچ ؟  نم  تقو  نآ  دنک .  یم  شجرخ  روا  روا  نارهت .  رادلوپ  یاهرسپ  نیمه  زا  یکی  اب  دوش .  یم  سورع 

میوگ یم  دنک .  یم  ناش  میدقت  یتسد  ود  مه  نامام  دیآ و  یم  ناش  شوخ  ما  نک  خرس  زا  نم  هناخ ی  دنیآ  یم  اه  هنشگ 

 ، نم ردام  رگید  تسا  رهوش  ردام  دیوگ  یم  اهروخشال ؟  نیا  هب  یداد  ار  ما  نک  خرس  نم  هزاجا ی  یب  ارچ  نم  ردام 

 . دشابن ترس  تشپ  ثیدح  فرح و  دنبب  ار  شناهد  اهزیچ  نیا  اب 

 : دیسرپ درکن  نشور  ار  پمال  شقاتا .  وت  دمآ  ردام  وتپ .  ریز  تفر  بش  ره  زا  رت  هتسخ  یبش  هموصعم 

؟  ردام یرادیب  -    

 . درب یمن  مباوخ  دنک  یم  درد  میاهاپ  مرادیب .  نامام .  هرآ  - 

 . درشف مارآ  مارآ  تسد  اب  ار  هموصعم  یناوختسا ِ  یاهاپ  تخت و  نییاپ  تسشن  هموصعم  ردام 

؟  ردام دشن  یربخ  - 

 . وگب بوخ  متراب  رس  رگا  یسرپ .  یم  ار  نیمه  بش  ره  نامام .  نک  لو  - 

تزا الاح  ات  راب  دنچ  ییوگ  یمن  رگم  یریگب .  ناماس  ورس  یراد  یور  رب و  ات  میوگ  یم  ردام ؟  هیچ  راب  رس  - 

 . دنا هدرک  یراگتساوخ 

 . ما هقلطم  دنناد  یم  هچ  دننک .  یم  یراگتساوخ  نم  زا  رتخد  کی  ناونع  هب  اه  نآ  نم .  ردام  - 

 . یداد قالط  دوب  داتعم  یدرکن  هک  هانگ  دراد .  لاکشا  هچ  ما .  هقلطم  وگب  بوخ ،  - 

 . نم ردام  یا  هداس  هچ  - 
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: تفگ هصغ  اب  تفر  رکف  هب  هموصعم 

… نیمز ریز  نآ  وت  راب  هد  ناش  فرش  یب  ردپ  نامه  الاح  ات  هک  ما  هقلطم  مدوب  هتفگ  رگا  -   

 . داتفا هیرگ  هب 

 ، تورث یلگشوخ ،  دراد  زیچ  همه  یگدنز  وت  یکی  ینیب  یم  یتقو  یناد  یمن  وت  مشک .  یم  هچ  اجنآ  یناد  یمن  نامام  - 

هدننک ناغاد  هچ  ددرگ  یم  شلابند  نآ  نیا و  لغب  وت  نابایخ  هچوک  وت  دنک و  یم  یتخبدب  ساسحا  زاب  هچب و  رهوش  ، 

؟  میوگب هچ  ادک م .… ره  مه  اه  یرتشم  تسین .  نیا  طقف  اجک ؟  هب  میور ؟  یم  شیپ  اجک  هب  میراد  ام  نامام  تسا . 

دمآ ادخ  رکش  درک .  دییات  مه  تردارب  دوب  .  یتیصخش  اب  نز  ینک ؟  یمن  لوبق  ار  مناخ  ناجرم  داهنشیپ  ارچ  بوخ  - 

هیلتآ ی وت  یرب  یمن  ار  اه  سورع  دعب  هب  نیا  زا  ینز و  یمن  تدوخ  یارب  تراک  کی  ارچ  دیدنسپ .  ار  ام  مه  وا  اجنیا 

بوخ تراک  یتقو  دوش  یم  نم  راک  یارب  یغیلبت  روط  نیا  تسا .  بوخ  یلیخ  تراک  تفگ  هک  یدید  ینک ؟  تسرد  وا 

؟  ناه مینک  .  یم  راک  یتناسروپ  مه  اب  تفرگ 

باتهم زورید  تسا .  تخبدب  یلیخ  دزوس .  یم  هنوپ  ردام  یارب  ملد  اما  متسه .  شرکف  هب  نامام ؟  مناد  یم  هچ  - 

رگا هک  شفک  کی  وت  هدرک  ار  شیاپ  درک .  هچ  شردام  اب  هنوپ  یناد  یمن  نوریب .  تفر  دمحم  اب  دوب .  هداد  تیاضر 

شبارخ ات  وت  لد  رو  مروآ  یم  ار  باتهم  یدرک  رکف  تفگ  دمحم  مورب .  اجنیا  زا  نم  الا و هللا  هناخ  نیا  وت  دیایب  باتهم 

رتخد متفگ  هک  اه  سدنهم  هب  شلوا  دوب :  هتفگ  هنوپ  ردام  هب  ومع  زورید  هینارماک .  یاهدحاو  زا  یکی  شمرب  یم  ینک . 

دنا یضار  مه  قاتا  کی  هب  هک  هتخیر  رتخد  همه  نیا  اه !  یزوگ  هدنگ  هچ  دنتفگ  هتساوخ  ینویلیم  تسیود  هناخ ی  کی 

مه اتود  یکی  تسا .  مک  ینزب  شمان  هب  مه  خاک  رگا  دنتفگ  اه  سدنهم  نامتخاس  رس  دندمآ  دمحم  باتهم و  هک  زورما  . 

شیارب مه  نیشام  منز .  یم  شمان  هب  هناخ  دوش .  اپ  هب  نوخ  دوب  کیدزن  دیمهف  دمحم  دنهدب .  شهب  هرامش  دنتساوخ 

دراد هانگ  هنوپ  ردام  هدیرخ .  نیشام  شدوخ  هیثرا ی  زا  مییوگ  یم  الیژ  هنوپ و  هب  دنک  دمآ  تفر و  تحار  هک  مرخ  یم 

دمهفن هنوپ  هک  یروط  مدوخ  نم  دنازوس  .  یشتآ  هچ  یناد  یمن  ریگب  هاگشیامزآ  تقو  ناشارب  تفگ  شرتخد  هب  . 

مه الیژ  دش .  لاحشوخ  یلیخ  یکلفط  هاگشیامزآ .  دنورب  شش  تعاس  متفگ  مدز  گنز  باتهم  هب  متفرگ  تقو  ناشارب 
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 . دنا هدرک  یکی  هب  تسد  هنوپ  اب  نیبب .  ایب و  دروآ  یم  رد  یزاب  هناوید  کی  هدش  .  زوق  الاب  زوق 

 . تسا نابیرگ  هب  تسد  تالکشم  اب  روج  کی  یا  هداوناخ  ره  هنامز  نیا  وت  ردام ،  مناد  یم  هچ  - 

 : تفگ دیشک و  یتسد  شتشپرپ  یاهوم  هب  داد  .  یم  یرطع  نوباص  یوب  دش .  لخاد  داش  لاحرس و  مناخ  هنوپ 

هتاراک سالک  مورب  متشاد  تسود  ردقچ  یناد  یمن  یناسر .  یم  ما  یگچب  یاهوزرآ  مامت  هب  ارم  وت  ناج  هموصعم  -    

یم هنیس  نآ  دشوپ و  یم  هتاراک  سابل  یتقو  یناد  یمن  دهد .  یم  شزومآ  ام  هب  یلع  یبرم  دنتشاذگن .  هک  دنتشاذگن  . 

مرت نیلوا  میایب .  نییاپ  یتشاذگن  وت  زور   تسیب  هک  مه  مرت  نیا  یباوخب .  شلغب  وت  ینک  یم  سوه  ردقچ  نوریب  دتفا 

 . سالک مان  تبث  مورب  مورب  مدش .  لوبق  یطورشم  هداتفا و   دحاو  یب  دوب 

مه هب  ار  اه  بل  درک .  کاپ  کچوک  تشگنا  اب  ار  بل  هشوگ ی  بلژر ِ  تشاذگ .  رس  هب  ار  راد  شک  رداچ  مناخ  هنوپ 

 . تفر تخادنا و  دوخ  هب  هنیآ  وت  ار  هاگن  نیرخآ  دیلام . 

 . دتفیب یقافتا  تسا  رارق  درک  ساسحا  دمآ  دنب  شسفن  دید  تایه  نآ  رد  ار  مناخ  هنوپ  هموصعم  هک  زور  نآ 

ندییاپ هب  شساوح  رگید  وتنام .  یور  تخیر  یم  دوب و  هتفرگ  هار  هدارا  یب  شیاه  کشا  داد  یم  کیشک  هک  رد  مد 

 . دوبن هلحم 

 . دش نیشام  راوس  هلجع  اب  هک  دید  ار  درم  هیاس ی 

رد تشپ  زا  رومخم  زمرق  یاه  مشچ  اب  هدرک  قرع  یضار و  هتسخ و  یکشم ،  باوخ  سابل  نامه  اب  مناخ  هنوپ 

 . درک شیادص 

 : تفگ شا  هتفرگ  مب و  یادص  اب 

شرازگ یسک   دوشب  هعفد  نآ  لثم  نیشام  وت  مدیسرت  دیسرن .  منهذ  هب  اج  نیا  زج  اج  چیه  متشادن .  یا  هراچ  یناد  یم  - 

 . نام لابند  دتفیب  تشگ  دهدب و 
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» ناتسادهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

 . مریگب شود  کی  مور  یم  تفگ  نادنخ  - 

شفیک  نامتخاس و  کی  تشپ  دوب  هدیود  دوب و  هدش  هدایپ  نیشام  زا  دوب .  هدرک  فیرعت  هک  داتفا  هعفد  نآ  دای  هموصعم 

هک یتعاس  رد  دوب و  هتشگرب  مروآرد .  تزا  یردپ  کَی  تسا  تفیک  وت  تکرادم  هدز  داد  اه  یتشگ  زا  یکی  هداتفا و 

 . تفرگ ار  کرادم  یباوخمه  راب  هس  زا  دعب  تفر .  دوب  هداد  هک  یسردآ  هب  هتفگ 

راردا یوب  اب  هدرک  قرع  هدش و  هنایهام  تداع  هک  ینز  یوب ِ  لثم  ینیگنس   یوب ِ  درب  هانپ  هاگشیارآ  هب  هموصعم 

 . دوب هدرک  هتشابنا  ار  طیحم  یاوه  هدش  غلاب  یناوجون  هدرک ی  فک 

هاگشیارآ رد  اهنت  وب  نیا  درک  رکف  هموصعم  وب .  نامه  زا  دوب  رپ  شماشم  تفر .  طایح  هب  درک .  یگفخ  ساسحا 

ار وب  نیا  نابایخ  وت  تفرگ .  تسد  هب  ار  شفیک  درک و  رس  هب  یرسور  دیشوپ و  وتنام  دزو .  یم  اوه  رد  تسین 

 . دوب هتفرگ  ار  اج  همه  وب  دینش .  رتشیب 

…. دش زاغآ  نینچ  و 
رویرهش ١٣٨٩ یئارحص -  سابع 

وا هب 

مراد تسود  ار  شیاه  راک  هک 

. داتفا قافتا  هک  مدرک ، یم  تح  ایس  ریس و  لماک  شمارآ  اب  مدز و  یم  مدق  مدوخ  یایند  یاهغاب  هچوک  رد  متشاد 

دراو ار  شدوخ  یرادن  ار  شراظتنا  هک  یعقوم  تسرد  عالطا و  یب  تسا ، هدناوخ  ان  نامهیم  لثم  قافتا  هک  مناد  یم 

. دراد نایرج  یصاخ  گنهآ  اب  هک  یمارآ  یگدنز  لاور  یارجام  دراو  دنک ، یم  ارجام 
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همه هب  مداتفا . یم  هار  تفرگ “  یم  تروص  شمارآ  ینات و  اب  مه  یلک  هک  متخاس “  یم  هک  ار  مدوخ  اهحبص  نآ  زا  شیپ 

یکی هب  هیکت  مدش  یم  هک  هتسخ  مدرک و  یم  هزم  هزم  ار  بلاطم  لئاسم و  رایسب  مدز و  یم  رس  دش ، یم  هک  یئاهاج 

. مدرک یم  زاورپ  اه  هژاو  لاب  رب  راوس  نآ و  نابیاس  ریز  مداد و  یم  میاه  هصق  یاهتخرد  زا 

، دندوب هتخیوآ  منهذ  هراوید  هب  اهزیب  درآ  مامت  نوچ  مشاب ، هتشاد  یا  هتخیبن  درآ  هک  دیسر  یمن  مرظن  هب 

. دراد دوجو  یا  هدشن  دنرس  درآ  هشیمه  هکنیا  زا  لفاغ 

. دوب درد  شزوس و  زا  یراع  یلو  دوبن ، یلایخ  رکف و  یب  یایند 

یعون مه  هشیمه  دنک و  یم  روراب  ار  هزیگنا  زیچ ، ره  هب  قشع  ماود . هن  دراد  انعم  هن  یگدنز  قشع  نودب  نم  رظنب 

یلصف زا  یرگید  گرب  شروآ  درد  راد و  شزوس  عون  اما  تساه ، هدند  خرچ  شدرگ  یناب  تسا و  ناسنا  اب  نآ  زا 

دایز لقن  فرح و  دوش ، یم  رتم  لقع  رایعم  اب  صوصخب  هک  هاگنآ  یلو  میوگ ، یم  ار  شا  هگر  یب  بان و  تسا . هزات 

. دراد لابند  هب 

میدوب هیاسمه 

یم هتسهآ  تسا ، هدوب  مرگ  مدوخ  راک  هب  مرس  هشیمه  یلو  ما  هتشاد  دایز  هیاسمه  مدوبن . مه  شرکف  رد  متسناد ! یمن 

هاگنآ …و  تسه هتبلا  دوب و  یناوخ  باتک  ما  ینارذگ  تقو  دشاب . هتشادن  مراک  هب  یراک  یسک  هک  مدمآ  یم  هتسهآ  متفر و 

هک ار  ندش  مامت  زج  یا ،  هتسشن  نیمک  هب  چیه  راظتنا  متشون . یم  داد ، یم  کقلق  ار  مساسحا  دز و  یم  هناوج  یلاح  هک 

. متشادن تسا  موتحم  یتشونرس 

ایو یا  هچوک  مخ  ات  هاگ  هک  صاخ  ردقنآ  تسا ، یصاخ  روج  شهاگن  میوش  یم  ور  رد  ور  یتقو  هک  مدید  یم  یهاگ  هگ 

، تشاد مه  رگا  مدید ، یمن  یصاخ  زیچ  یلو  مدرک ، یم  تقد  شنتفر  هار  هب  دناشک . یم  لابند  هب  ار  منهذ  یرد  مارآ  نتسب 

لاح و  متفر . یم  ار  مهار  توافت ، یب  یلیخ  هن  نم ، و  داد . یمن  ندید  تصخر  یرابجا “ تقیقح “  رد  ای  یمالسا  یاهسابل 

. تفای یم  یشزغل  شزامن  رداچ  هک  یعقاوم  زج  مدرب . یمن  هناخ  هب  ار  یئاوه  و 

یهاگن اب  هک  هاگنآ  و  تساه ، نیرت  زاسراک  زا  یکی  شنتسب  زاب و  زامن و  رداچ  تسا ، نوریب  هرامش  زا  یربلد  دامن 

متسناد یمن  و  تسا . نک  ناینب  دیدرت  یب  دنک ، شیهارمه  زین  مالک  هوشع ی  رگا  دنک و  یم  دادیب  دوش  هارمه  وگ  نخس 

… ات مدز  یم  ماگ  ایند  نامه  رد  هجوت ، یب  ماخ و  دیشک . دهاوخ  منوریب  کال  زا  یزور  عمج ، نیا 

لیطعت زور  نآ  ات 
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یهایس و هب  ینامشچ  اب  دوب ، هدناشوپن  مکحم  ار  شتروص  هک  دیفس ، یرداچ  اب  دوب ، شدوخ  مدرک ، زاب  هک  ار  رد 

زارف و نتشاد  رظن  ریز  و  بجح . ینعی  هک  دشن  هریخ  متروص  هب  تخادنا ، ما  هنیس  یور  ار  شهاگن  وهآ ، یتشرد 

: تفگ دمآ ، مشوخ  هک  یگنهآ  اب  مارآ و  ار . اهنابرض  زا  یشان  یاهبیشن 

 “ منک عورش  اه  هیاسمه  زا  دنتفگ  نم  هب  ما . هدروآ  یرذن  ناتیارب  “ 

: نتفگ نآ و  ندیشک  الاب  هناهب  هب  داد  تصرف  غاد ، زایپ  عانعن و  رطع  یوب 

 “ یبوخ یهشم  یوب  هچ  “ 

. منک لرتنک  داد  یم  متسد  راک  تشاد  هک  ار  نابرض 

امشب ار  فرظ  ات  وت ، دیئامرفب  تسین  بوخ  رد  مد ِ  تسا .… نمی  شوخ  یرذن  بخ  یلو  تمحز …، همه  نیا  ارچ  “ 

… “ منادرگ رب 

. دز یم  فرح  شنامشچ  درک . هاگن  متروص  هب  راب  نیا 

 “ تسا بوخ  اج  نیمه  موش ، یمن  محازم  “ 

 “ وت دیئایب  منک  یم  شهاوخ  “ 

. دمآ و 

هچغاب کدنا  یاهلگ  یاشامت  اب  ار  دوخ  مدید ، مراذگب  نآ  رد  منیچب و  یلگ  هک  متفر  مدنادرگرب و  ار  یلاخ  فرظ  یتقو 

. درک یم  دومناو  روطنیا  ای  تسا . هدرک  لوغشم  نامکچوک 

 “ دیراد یگنشق  یاهلگ  هچ  “ 

…“ مدلب ینابغاب  یمک  تسا  مدوخ  راک  “ 

یلو دروخ  یم  رُس  تشاد  هک  مدید  دتفا و  یم  شرس  زا  دراد  مدرک  ساسحا  هک  دوب  هتشاد  هگن  ار  شزامن  رداچ  یروج 

تفرگ و نم  زا  ار  فرظ  تشاد ، شرب  درسنوخو  مارآرایسب  دشن . هچاپتسد  داتفا  شرس  زا  یتقو  مدیدن . وا  زا  یشالت 

. تفر درک و  یظفاح  ادخ  تخادنا و  نآ  نورد  لگ  هب  یهاگن 

شرکف دز و  مهب  ار  مبش  شمارآو  مدرک ، ساسحا  یبوخب  ار  شبوک  هنیس  یاهشپت  هک  یزیچ  داتفا . قافتا  نمرد  یزیچو 

. تشاذگ مساسحا  رد  ماگ 

“ ؟ دوب یک  “ 
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 “ هیاسمه رتخد  “ 

“ ؟ تشاد راکچ  “ 

 “ هناخ زپشآ  رد  متشاذگ  دوب ، هدروآ  یرذن  شآ  “ 

“ ؟ یدرکن ادص  ار  نم  ارچ  “ 

 “ متشاذگ شا  هساک  رد  زین  لگ  یا  هخاش  مدرک ، مه  رکشت  مداد ، ار  شبیترت  مدوخ  “ 

“ ؟ تفر “ 

 “ دوب هدماین  هک  ینامهیم  هب  دوب  هدروآ  یرذن  شآ  همولعم ، بوخ  “ 

 “ یدوب هدرک  شتوعد  شاک  “ 

“ ؟ ینامهیم هب  “ 

 “ وت دیایب  هک  هن ،  “ 

 “ هچغاب یاهلگ  کیدزن  ات  یلو  دمآ  “ 

 “ تسین یدب  رتخد  شمنیب  یم  هچوک  رد  یهاگ  “ 

“ ؟  یدیمهف اجک  زا  “ 

“ ؟ ار یچ  “ 

 “ تسین یدب  رتخد  هک  “ 

 “ دیوگ یم  مساسحا  یروطنیمه ، “ 

. دوب ابیز  مه  یلیخ  هک  دوبن  دب  طقف  هن  رتشیب ، یمک  و  تسین ، یدب  رتخد  هک ، مدوب  هدیسر  هجیتن  نیمهب  مه  نم 

دیمهف هک  یئاجنآ  یلو  تشادن  هلجع  نتفر  یارب  میوگب ؟ متسناوت  یم  هچ  اما  منزب  فرح  وا  اب  رتشیب  تساوخ  یم  ملد 

ره هجوت  هک  یئاه  زیچ  زا  راشرس  یشخرچ  اب  شناشفا  یالاب  دنلب  یاهوم  نداد  ناشن  اب  تسا  هدرک  نشور  ار  یشتآ 

. تفر دنک ، یم  بذج  بلج و  ار  یدرم 

! یرذن شآ 

؟ دوب هدروآ  شآ  طقف 
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؟ ما هدرک  رییغت  نم  ارچ  سپ 

؟ مهد یم  لاب  رپ و  مرکف  هب  مراد  ارچ 

. دنادرگ رب  مه  هار  یلاخ  هساک  دروآ و  شا  هیاسمه  یارب  شآ  درکن ، یراک  هک  وا 

. تفر مارآ  و  درکن ، یتکرح  فرح و  چیه  هناهب  ار  نآ  ارچ  دید ، ار  فرظ  نورد  لگ  یتقو 

؟ دنز یم  ماگ  مرکف  رد  دراد  یتاروصت  ارچ  سپ 

؟ دشاب نینچ  هک  دهاوخ  یم  ملد  ینعی  تسا ؟ نم  تشادرب  نیا 

مد یاه  ناوج  هک  یئاه  هناخ  هب  اتح  درب . یم  مه  رگید  یاه  هیاسمه  یارب  ار  شآ  نیمه  و  دوب ، هدروآ  شآ  طقف  هک  وا 

رداچ نداتفا  زا  عنام  تسناوت  یم  اما  دشاب . هتفرگ  راک  هب  ارم  یاه  هدرورپ  نهذ  وا  هک  درادن  یلیلد  دنراد ، تخب 

. درکن نینچ  هک  مدید  یلو  دراد . رب  ار  نآ  یگچاپتسد  ابو  هلجع  اب  داتفا  یتقو  تسناوت  یم  دوشب . شرامن 

؟ وت دمآ  دادن و  هن ، باوج  نم  فراعت  هب  ارچ  دوش ؟. فرط  وا  اب  ات  منک  ادص  ار  مرسمه  هک  تساوخن  نم  زا  ارچ 

یزیچ ینس  فالتخا  همه  اب  نم  رد  ای  دتفیب ؟ قافتا  دوب  نکمم  مه  یرگید  هناخ  ره  رد  دوب و  یداع  اه  نیا  همه  ینعی 

؟ تسا هدوب  راکش  نامک  یرذن  شآ  تسا و  هتشاد  رظن  ریز  ارم  لبق  اهتدم  زا  منک  یم  روصت  ارچ  تسا ؟ هدید 

ار یگدنز  اهنآ  هک  دنناد  یم  .و  دنتسین دنرادن  نتفگ  یارب  یفرح  نرثکا  هک  یئاهناوج  دنبیاپ  یلیخ  هک  ینارتخد  دنتسین  مک 

. دنهاوخ یم  یصخشم  یاه  هتساوخ  هدودحم  ردو  تهج  وس و  کی  زا  طقف 

……

ممرگ یلو  دنازوس  یمن  هچ  رگا  تقو  یب  تقو و  شا  مره  دنچره  درک ، شکورف  یمک  هدش  ناینب  بیهل  ات  دیشک  لوط 

. تخادنا یم  روم  روم  هب  ار  منت  درک و  یم 

یصاخ دیق  هک  منادب  متسناوت  یم  تساوخ  یم  ملد  دش . یم  شیادیپ  منهذ  زا  یئاج  رد  مدرک  یم  هعجارم  هک  مدوخ  هب 

تساوخ هچوک  زا  شهار  درادن  یلیلد  دشاب ، مه  نینچ  رگا  هک  متسناد  یم  دنچ  ره  دورب ، شلد  هار  هب  دناوت  یم  ای  دراد 

تشاد مدناشک . متفر  یم  هک  یهار  هب  ار  مدوخ  کمک  مکو  مدادن ، خساپ  ار  مساسحا  ندز  رد  ره  رکف  نیا  اب  درذگب . نم 

. دش یم  مگ  رگید  یاه  هزم  نایم  یرذن  شآ  هزم  اتح 

تفگ یا  هنانز  یادص  سوبوتا  هاگتسیا  رد  یتقو  یرذن ، ندروآ  زور ِ  ناکت  زا  سپ  زور  هد  دودح  حبص ، زور  نآ 
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 “ یماسح یاقآ  ریخب  حبص  “ 

. دش هجوتم  ارم  یناهگان  ناکت  نمتح  ما . هدنابسچ  قرب  تخل  میس  هب  یهابتشا  ار  متشگنا  مدرک  ساسحا 

. دنوش یم  ثعاب  ار  یئاهناکت  نینچ  دنناوتب ، هک  اجنآ  دنراد  تداع  اهنز 

: متفگ دوبن  یگچاپتسد  زا  یراع  هک  یلاح  اب  دنادرگرب و  رس  متخانش ، ار  شیادص  منک . عمج  ار  مدوخ  متسناوتن  یلیخ 

ِ “ مناخ  ریخ  هب  مه  امش  حبص  “ 

 “ یدارم ناراب  “ 

 “ یئابیز مسا  هچ  “ 

 “ دیراد فطل  امش  “ 

 “ تسا دوز  یمک  یصخش  یاه  راک  یارب  دینک ؟ یم  راک  “ 

 “ مدوبن یدوز  نیا  هب  قفاوم  یلیخ  مه  مدوخ  تسا . هدرک  نییعت  ار  تعاس  نیا  راتساریو  “ 

“ یچ شیاریو  یارب  مسرپ  هب  مناوت  یم  دیشخب  یم  … ؟ ناتراتساریو “ 

! “ مباتک شیاریو  “ 

رشحم هک  نات  تخپتسد  دوش ؟ یم  رشتنم  یک  مدش . لاحشوخ  یلیخ  یتداعس . هچ  هب ، هب  دیا ؟ هدنسیون  امش  ناتباتک ؟ “ 

“ ؟  منیبب مه  ار  تیگدنسیون  تخپ  دهاوخ  یم  ملد  مراد ، مدوخ  اب  ار  شا  هزم  زونه  دوب ،

سردآ مناوتیم  یلو  دوش  یمن  رشتنم  یدوز  نیا  هب  مه  مباتک  مدوب . هدرک  یراکمه  نم  دوبن  اهنت  نم  راک ِ  یرذن  “ 

 “ تسا هدرک  رشتنم  ار  میاه  راک  زا  ات  ود  یکی  هک  مهدب  ار  یتیاس 

. دزادنا یم  راک  هب  ار  مروصت  َدَرب و  یم  شدوخ  اب  ارم  و  دزیر ، یم  منورد  هب  هک  متسه  یئاه  هتشون  هتفیش ی  نم 

نآ اما  دیآ ، یم  مشوخ  شیب  مک و  مه  همه  زا  مناوخ ، یم  دایز  مه  دقن  رعش و  ناتساد و  تسا . نینچ  زین  رعش  اب  ما  هنایم 

. دوش یم  یرگید  زیچ  دنز  یم  رگنلت  ار  مرکف  نهذ و  قوش و  هک 

انگنت رد  ار  وا  دبلط و  یم  روضح  هب  یسرپزاب  هیبش  یزیچ  یارب  یبصنم ! بحاص  ار  یلیل “  هک “  مناوخ  یم  یتقو 

: هک دهد  یم  رارق 

. یرادن رتشیب  نارگید  زا  یزیچ “  هک “  وت  یئوت ؟ یلیل  “ 

؟ یا هدرک  نونجم “ ار “  نونجم  هک  تسا  اه  هتشاد  نیا  اب  وت 
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“ دیوگ یم  وا  هب  هیفس  ردنا  لقاع  یهاگن  اب  زیمآ ، مکحت  تاشیامرف !! ندش  مامتزا  سپ  یلیل  و 

 “ یتسین نونجم  وت  نوچ  شوماخ … “ 

. دنلاور نیا  رد  هک  یئاهنآ  همه  …و  موش یم  یضار  شندناوخ  زا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  منک . یم  ظح 

ما هنشت  حور  شمن  من  شزیر  اب  دنیاشوخ  یناراب  دوب ، هداد  هک  یسردآ  رد  ناراب “  زا “  یهاتوک  ناتساد  ندناوخ  اب  و 

. دناشک بیشن  زارف و  هب  ار  ما  یطخ  یگدنز  و  درک ، یرایبآ  ار 

مراد هک  مدرک  ساسحا  و  مدینش . یم  دز  یم  هناوج  ما  یتخاونکی  ینوگ  رگد  هار  رد  هک  ار  قشع  شیور  مارآ  یادص  و 

. منک یم  هبرجت  ار  یئاریذپ  درد  عون  کی  ار و  یصاخ  یامرگ 

، مدمآ مدوخب  ات  منک و  یم  یشاقن  محور  رد  ار  ناراب  یاه  هبذاج  همه ی  مراد  مدید  مک  مک  یلو  مرادن  یشاقن  دادعتسا  نم 

. دوب هدش  نیئزت  وا  ریوصت  یاه  ولبات  اب  منورد  راوید  رسارس 

. دناکچ یم  تا  تارج  نب  رد  زین  ار  تماهش  ینادب ، هکنآ  یب  دشک ، یم  دنب  هب  ار  وت  هک  روطنامه  قشع 

“ تسا هدروآ  شناتساد  یالاب  رد  تسناد  یمن  دیاش  هک  یلیم  یئ  مدز “  لیم  یئ  شیارب  هک  دش  نیا  و 

. یحضاو نیمهب  …. مراد شتسود  هک  متفگ  وا  هب  وبات ، زرم  نتسکش  اب  و 

. تفرربخ یب  لحم  نآ  زا  و  درک . می  اهرراظتنا  یوت  سپ  رد  لاسکی  دودح  دادن و  ار  مباوج 

تبحص شا  هراب  رد  وا  اب  دشن  تصرف  هک  شناتساد  ششک  دنام و  میارب  شیرذن  شآ  رطع  متارطاخ  تسد  رود  رد  و 

… دوب هدنکارپ  شرادلگ  رداچ  هک  یزان  …. و منک .

: تشون میارب  یتلع ،  نایب  یب  یلومعم و  رایسب  یلیم  یئ  اب  هک  یزور  ات  و  تفر ،

تیارب ار  مدوخ  زا  یراک  یهدب ، سردآ  تسا  هتسشن  منهذ  رد  هیلوا  تاقالم  ود  یکی  نامه  رد  هک  یا  هرطاخ  دای  هب  “ 

یلو مدادن ، ار  شباوج  تسین . یا  هتشون  ای  باتک  تسا  لاسرا  کرادت  رد  هک  هچنآ  مدیمهف  تسا . تسد  راک  متسرف . یم 

. مدیزگرب رگید  یهار  و  مدیشک . لوک  هب  ار  شدرد 

: مدناوخ دوب  هدرک  شهارمه  هک  یتراک  رد  موش  لاحشوخ  هکنیا  زا  شیپ  مدید ، ار  شتسد  راک  هطساو ، اب  هک  هاگنآ  و 

 – مه اب  یزاوم  طخ  ود  نوچ  مینک –  زاورپ  هک  دیاب  ام  “ 

… دندنویپ یمن  مه  هب  هک 

…“ دنوش یمن  رود  رگیدکی  زا  زین  هک 
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… رگید یفر  رد  دورب  میاج  دوش و  هدناکت  مزا  یدرگ  یهاگ  هک  دیاش  وا ، نهذ  فر  رد  موش  یم  یسیدنت  مراد  مدید 

نم هک  یدصقم  هب  ار  وا  ات  ما  هدش  یلیر  زا  یطخ  هک  هکشرد ، موس  بسا  دح  رد  هن  شیارب  … حور زا  یراع  یلو 

هک مشاب  لاحشوخ  تساوخ  یم  دوب ، هدناکچ  مراظتنا  رد  ار  میدنویپ “  یمن  مه  هب  کاپ “ ِ  بآ  هچ  رگا  و  مناسرب . متسین 

رد رس  ینعی  دراد و  ار  شدوخ  درد  هک  … خزرب ینعی  نیا  هک  تسناد  یمن  ایوگ  و  میوش “  یمن  رود  مه  رگیدکی  زا  “ 

. درک ما  هدرزآ  دوب  هچ  ره  تسناد . یم  مه  دیاش  مناد  یمن  توهرب . رد  قلطم  یمگ 

میایب هاتوک  متسناوت  یمن  مدوب . هدش  قشاع  دوب ، هدش  رید  رگید  اما  مدینش . میاهناوختسا  دنب  دنب  رد  ار  تسکش  یادص 

. مدماین …و 

دمآ فرح  هب  هک  یئاج  ات  شرادیب … زان  باوخ  زا  مدرک  …. تشگنا رد  هب  مدز  کمرن  مرن 

…“ یتفگن یفرح  ور  رد  ور  یلو  دش  مریگتسد  یئاهزیچ  تدقن  زا  دوب ؟ هنوگچ  یتفگن  یدناوخ  هک  ار  مناتساد  “ 

: مداد شباوج 

…“ درک تبحص  ساسحا  زا  ناوت  یمن  تسا  دیدرت  یهار  ود  رس  رب  هک  یسک  اب  “ 

: تشون میارب  هاتوک 

…“ یتساوخن وت  دوش ، یم  ارچ  “ 

 …. مدش یهار  مدید  هک  ار  تصخر 

: تفگ دروآ و  نوریب  ار  شرس  تبقاع  ات  هفقو ، یب  مدیبوک و  دراد  تشپ  رد  ار  یسک  متسناد  یم  هک  ار  رد  متسناوت  ات  و 

 ….“ مراد تتسود  “ 

. مدوشگ لاب  رپ و  نم  و 
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دیراورم خرس و  لگ 
رویرهش ١٣٨٩ نادشار -  رغصا  یلع 

یم مالس  دمآ ، یم  هک  هسردم  زا  زور  ره  . دوب مه  وت  دش ، هک  دراو  قیاقش 

رسو دنازیخ  یم  ما  هدیلوژ  یاهوم  یال  ار  شاه  تشگنا  داد . یم  تسد  درک و 

کون مدرکربنا و  زاگ  ار  ما  هبابس  تسش و  درک . یم  شزاون  ار  متروص  و 

 : متفگ مدیسوب و  ار  شیناشیپو  مدیشک  میالم  ار  قیاقش  ینیب 

. روشب وت  تروص  تسد و  رآرد و  وتشوپ  ور  مشک ،  یم  راهن و  ات  - 

توکس یهساک  درکن و  ادص  رس و  دیرپن . نیئاپ  الاب و  هشیمه ، لثم  قیاقش ،

ماهاب دربن و  میگچب  نارود  هب  درکن و  ـم  ناوج لاس  لهچ  . تسکشن ار  مخلت 

ـی مشچریز ار  وا  تخادنا . قاطارانک  هلصوح ، یب  ار ، شفیک  دشن . یزابمه 

: دوب مه  وت  یلیخ  شاه  مخا  مدیئاپ ،

. ولوچوک ستنک  دش ، ضرع  مالس  - 

 : متفگ مدیدنخ و  . تشاذگن ملحم 

! هراک بلطراگنا  - 

هیده . دیسر یمن  یئاج  هب  ملقع  . دروآرد ار  ششوپور  هک  تفر  رگید  قاطا  هب  دنادرگرب و  ور  تفرگ و  هدیدان  ار  میخوش 

: دوب هدرب  نادنخ ، لاحرس و  حبص ، ار  شخرس  لگ  هخاش  هسو  کچوک  ی 

 ! تقاذم باب  یاذغ  میراد ، ینوراکام  زورما  . هنوخزپشآ وت  میرب  ایب  یتسش ؟  تروص و  تسد و  - 

شتروص دوب . هدیشک  زارد  یئاریذپ  قاطا  هپاناک ی  ور  مدز . نوریب  هناخباتک  زا  مدش و  دنلب  زیم  رانکزا  دماین . یئادص 

وت متفر «:  ورفرکف  هب  مداتسیا و  شرانک  دوب . هدربورف  هپاناک  وت  ار  دوخ  تسد  رس و  دوب . هتشاذگ  شاه  تسد  ور  ار 

شکولس نسح  دنا . هتشادن  یا  هلگ  وا  زا  شا  هسردم  لاس  جنپ  وت  هن ،  هدش ؟  هیبنت  هدرک و  یفالخ  هداتفا ؟  یقافتا  هسردم 

تسد شیناشیپ  ور  . شمدناشن هپاناک  ور  مدرک و  دنلب  ار  قیاقش  هدش ؟ ضیرم  هدروخ و  هلوه  هله  دیاش  . تسا هدوب  هنومن 

: دوب هدرک  قب  طقف  تشادن . بت  مدیشک .
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یچ یدرک و  راک  یچ  هسردم  وت  نک  فیرعت   ، میروخ یم  هک  راهن  هش . یم  بوخ  تلاح   ، میروخب راهن  میرب  وش  نلب  - 

 . یدنوخ

 : تشگ یم  مارآ ،  ان  هقدح ،  وت  شیلسع  یاه  مشچ  دوب . هداتفا  نابز  زا  کاپ 

 ! مدب تهب  یلو  وش کـ نلب  - 

ه ــ بترم دنچ  متفرگ .  مدق  ریز  ار  قاطا  لوط  متفرگ و  مشود  ور  ار  وا  دوب . نمزا  نتفرگ  یلوک  قیاقش  حیرفت  نیرتهب 

سحزا و ، شمتشاذگ هپاناک  ور  دمآرد . مقرعو  مداتفا  سفن  سفن  هب  مدوبن ، ناوجرگید  متشگرب . متفر و  ار  قاطا  لوط 

ما هتسشن  قرع  هب  یناشیپ  مدمآ ،  رد  وناز  هب  هپاناک  یولج  . دوب هتفرگ  ار  شولگ  هار  یهرگ  دوبن . یربخ  هدنخ  فرح و 

وت مدرک و  دنلب  ار  مرس  دشن ، یربخ  شکچوک  یاه  تشگنا  شزاون  زا  . مدیشک راظتنا  متشاذگ و  قیاقش  یوناز  ور  ار 

 : متفگ مدروآرد و  کلکش  مدروآرد .  شوگرخ  یادا  مدرک و  ماه  شوگ  وت  ار  ماه  تسش  مدیدنخ .  شمشچ 

؟  هش یم  یچ  میراد ،  رو  هک  وشاشوگ  هشوگرخ ،  نیا  - 

ـه پاناک یولج   . مدوبزجاع دنخبل  کی  راکش  زا  مدنام .  اجرب  جاو  جاه و  دنام . هریخ  راوید  هب  دنادرگرب و  ور  قیاقش 

ار قاطا  لوط  مدنامخ و  ار  ماهوناز  . مدرک دنلب  ار  ماهاپ  متشاذگ و  نیمز  ور  ار  ماه  تسد  فک  مدش . نوگژاو  مدز . قلعم 

مدرک هاگن  ار  قیاقش  مدش و  نهپ  نیمز  ور  هپاناک ، یولج  دمآ ، یم  دنب  مسفن  متشگرب . متفر و  ماه  تسد  ور  هبترمدنچ 

متسد وت  ار  شکچوک  یاه  تسد  . مدنازیخ هپاناکرانک  ات  ار  دوخو  متسشن  دوب . هتسشن  کشا  هب  شکچوک  یاه  هقدح  .

 : متفگ متفرگ و 

 ! هک مینک  میاق  مهزا  ونوماه  لد  درد  دیابن  میتسود ، مه  اب  هک  تساه  لاس  ام  بخ ، - 

 : تفگ درک و  کاپ  دوخ  نیتسآ  اب  ار  اهدیراورم  درک . هکسکس  دش . زاب  شولگ  هرگ  دندیتلغ . شاه  هنوگ  ور  اهدیراورم 

 ! در ـــــ هیر ک ــ ـم گ نا زور خـ ـ ما - 

 : متفگ مدیسوب و  ار  شدولآ  دیراورم  تروص 

؟  ندوب هدرک  شتیذا  نوطیش  یاه  هچب  دبال  درک ؟ هیرگ  یچ  هساو  مناخ  - 

 . ندرک یم  ـه  یرگ ندوب و  هدرواین  یزیچ  هچب  ات  ود  ندوب . هدروآ  ملعم  زور  هیده ی  خرس و  لگ  اه  هچب  همه ی  هن ، - 

هپاناک وت  ماه و  تسد  نایم  ار  متروص  ندرک . هیرگاه  هچب  همه ی  ندرک .  هیرگ  نوشرفن  هسره  درک . هیرگ  ممناخ 

 : تفگ دیزخ و  ما  هدیلوژ  یاهوم  یال  قیاقش  ک  ـــ چوک یاه  تشگنا  . مدنام تلاح  نامه  هب  یزارد  تدم  مدربورف و 
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 !……. ه ــــ من ــــ شگ ن  ـــ م - 

ولهپ نآ  هب  ولهپ  نیا  زا 
رویرهش ١٣٨٩ یربنق -  دیجم 

 . دربیمن شاباوخ  لکش  چیه  هب  دش .  دنلب  تخت  یاهرنف  روآشدنچ  کشخ و  یادص  دیخرچ و  ولهپ  نآ  هبولهپ  نیازا 

زابهمین یهرجنپ  نایم  زا  دوب .  هتفر  باوخ  هب  رگید  قاتا  رد  شدقمین  دق و  نادنزرف  رانک  رد  شیپ  اهتعاس  شرسمه 

قاتا دوب .  هدرک  هفالک  ار  درم  هک  دشیم  قاتا  دراو  یزییاپ  کنخ  میسن  هارمه  هب  هیاسمه  نویزیولت  ِگنگ  یادص 

زا زاب  دوب .  هدش  کیرحت  دونشب .  ار  شرسمه  یهدیشک  یاهسفن  یادص  تسناوتیم  درم  دوب و  شوماخ  کیرات و 

ادج تقو  هچ  زا  دنتفریمورف .  شنت  هب  کشت  ریز  زا  تخت  یاهرنف  راگنا  دیخرچ .  رگید  یولهپ  هب  ییولهپ 

هدش مامت  ناشنیب  زیچ  همه  هک  دندوب  هدرک  ساسحا  ود  ره  بش  کی  دوب  هچره  یلو  دروآیمن .  دای  هب  دندیباوخیم ؟

 . دندوب هدرک  ادج  مه  زا  ار  ناشیاهقاتا  بش  نامه  زا  تسا .  هدنامن  یهار  تسا و 

 . دزیم تلغ  دوخ  یاج  رد  مادم  دوب و  ناشیرپ  هتفشآ و  دباوخب .  درم  هک  تشاذگیمن  لایخ  رکف و  بشما  اما 

هشیمه یارب  درکیم  رکف  هک  یناسک  اهزیچ و  زا  یریواصت  دندوب ،  هدروآ  موجه  وا  رب  رود  یاههتشذگ  زا  یریواصت 

نیرتکچوک تسناوتیم  وا  هک  دندوب  هدش  رهاظ  درم  کیرات  قاتا  رد  حوضو  اب  نانچ  بشما  اما  دناهدش .  شومارف 

 . دنیبب یتح  ای  دروآ  رطاخ  هب  مه  ار  ناشتاییزج 

“ یارچ  ” کی یچ ؟ یارب  ارچ ؟ رخآ  دیسرپ :  دوخ  زا  دز و  لز  یکیرات  هب  تسشن .  تخت  یور  دش و  دنلب  هرخالاب 

 . تفشآیم ار  درم  باوخ  دوب و  هدنهد  رازآ  همه  زا  شیب  هک  محازم 

ناهد رد  ار  شاهدیکورچ  ِناتسپ  شرسمه  امتح  دش .  تکاس  هلصافالب  دعب  دش و  دنلب  شاکچوک  رسپ  یهیرگ  یادص 

ات دوب  یزیچ  شاک  روطهچ ؟ اما  دریگب .  مارآ  تسناوتیم  مه  وا  هک  تساوخیم  شالد  صالخ .  دوب و  هدناپچ  کدوک 

مشچ ای  ناهد  رد  هن  دوب  یرگید  یاج  لکشم  اما  دوش .  صالخ  ات  درکیم  ورف  دوخ  نامشچ  رد  ای  تفرگیم  ناهد  هب 
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 . شزغم رد  شاهلک ،  رد  دوب  اجنآ  زیچ  همه  شابلق .  رد  یتح  هن  و  شایلسانت ، تلآ  ای 

هک دوب  شایاههچب  رسمه و  یاهسفن  یادص  اهنت  دوب و  تکاس  اجهمه  الاح  دوب .  هدش  عطق  هیاسمه  نویزیولت  یادص 

 . تخیمآیم مهرد  یراوید  تعاس  یهفقویب  کاتکیت  یادص  اب 

ایآ دنتشادن .  نتفگ  یارب  یفرح  یتح  رگید  یتدم ،  زا  دعب  دنمهفیمن و  ار  رگیدکی  ِفرح  هک  دندوب  هدرک  ساسحا  ادتبا 

مادکچیه رد  زیچچیه  رگید  هک  دوب  نیا  لثم  سکعرب  هکلب  درکیمن .  رکف  روطنیا  هن ،  دندوب ؟ هدنام  هناگیب  مه  یارب 

هدش هناگی  دح  زا  شیب  مه  دیاش  دنازیگنارب .  لباقم  فرط  رد  ار  طابترا  هب  ِزاین  ای  یواکجنک  سح  ات  دوب  هدنامن  یقاب 

 ! دندوب

تعاس هب  یهاگن  دوبن .  تحار  مه  زاب  اما  درک .  ضوع  ار  نآ  یاج  دناخرچ و  ورنآ  هب  ورنیا  زا  ار  شاشلاب  درم 

هن دندرکیمن .  تکرح  دندوب و  هدش  دمجنم  شایاههبرقع  راگنا  شزیگناترفن ،  ِکاتکیت  دوجو  اب  هک  تخادنا  یراوید 

 . تشادن ندش  مامت  لایخ  بش  ، 

مارآ ار  شاتسد  تسا .  هتفرگ  رُگ  شاهنت  نییاپ  درکیم  سح  دیشک .  شاهدمآرب  تخل و  مکش  یور  ار  شاتسد  درم 

ار شایاهایور  یِک  دنک .  رواب  تساوخیمن  درکیمن .  رواب  دوب .  هدش  ریپ  ردقهچ  دوب .  قرع  ِسیخ  درب .  رتنییاپ  مارآ 

یشمارآ ساسحا  شاتسد  ِدنُک  ِتاکرح  هارمه  درم  دوب ؟ هدرک  شومارف  ار  شایاهوزرآ  تقوهچ  دوب و  هداد  تسد  زا 

تشپ رد  رادناج  یریواصت  اروف  یلو  تسب  ار  شایاهمشچ  درک و  سیخ  ناهد  ِبآ  اب  ار  شاکشخ  یاهبل  درک . 

 . دندیشک فص  شاهتسب  یاهکلپ 

زا نآ  یلوط  یهیشاح  رد  هک  زیر  ِگنریتروص  یاهلگ  نشور و  ییاهیراویدذغاک  اب  دوب  زیمت  کچوک و  یاهناخ 

غاد روتایدار  هب  دوب  هداد  هیکت  دوب و  هتسشن  ییاریذپ  نلاس  رد  ابیز  ناوج و  درم ،  دندوب .  هتفای  دادتما  نییاپ  هب  الاب 

زا ناوج  ِدرم  دوب .  مرگ  نشور و  زیچ  همه  قاتا  رد  اما  دندوب  بش  فرب و  زا  هتشابنا  اههچوک  نوریب ،  ژافوش . 

زونه دوب و  هدیسر  هار  زا  هزات  دربیم .  کانتوهش  یتذل  دیودیم ،  الاب  شاتشپ  یهریت  زا  هک  یعوبطم  ترارح 

ینیس دمآ و  نوریب  هناخزپشآ  زا  رتخد  دندوب .  سیخ  شاتشپمک  ِِلیبس  اهوربا و  دوب .  شانت  رد  هامنمهب  دنت  یامرس 

امرس یهماگنه  رد  الاح  ار .  رتخد  درم  ار و  درم  رتخد  تشاد ،  شاتسود  دز .  یدنخبل  تشاذگ و  درم  ِولج  ار  یاچ 

 . نیا زا  رتالاب  یتداعس  هچ  دندوب و  هدنام  اهنت  مه  اب  هام  نمهب  ِفرب  و 

نیا دوب .  تقوم  شاشمارآ  قاتا .  یهدروخ  کرت  هایس و  فقس  هب  دش  هریخ  دوشگ و  تشحو  اب  ار  شانامشچ  درم 
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رب ار  شاهنت  نییاپ  دیبوک و  شلاب  رب  هتسهآ  هتسهآ  ار  شاتشم  دش .  رَمَد  دز و  یتلغ  دباوخب .  وا  دنتشاذگیمن  ریواصت 

 . داد راشف  دوب ،  هدز  نوریب  کشت  ریز  زا  هک  تخت  یاهرنف 

 . دنام اهنت  اجنامه  درم  تفر .  شاقاتا  هب  دش و  دنلب  دعب  دروخ .  ار  شایاچ  وا  ات  ناوج  درم  یورهبور  تسشن  رتخد 

تساوخیم هک  اجکره  دوب و  هدوشگ  لاب  شالیخت  دادیم .  یزاب  ار  شایابیز  تفگش و  یاهایور  دوخ  نهذ  رد 

دوخ هب  ار  ناوج  ِدرم  رتخد  یادص  اما  دزیم .  شقن  یلکش  هب  مد  ره  داش ،  دنت و  یاهگنر  اب  ار  هدنیآ  دیشکیمرپ و 

» ؟ اجنیا یایب  یاوخیمن  دروآ « : 

 . دوب دنب  رد  دوخ  ِزارد  رود و  یاهایور  ریجنز  یهقلح  هقلح  رد  درم  اما  دناوخیم .  دوخ  هب  ار  درم  شاقاتا  نورد  زا 

 . دیدیم ار  رتخد  قاتا  هک  دوب  راب  نیلوا  تفر .  رتخد  قاتا  هب  دش و  دنلب  ماجنارس  ات  درک  شایادص  مه  زاب 

زا رپ  شاهنییآ  ولج  هک  تشاد  رارق  کچوک  شیارآ  زیم  کی  نآ  یورهبور  دوب ،  هرجنپ  ریز  شاباوختخت 

ییاپ تسد و  هدرک و  زو  ِییالط  یاهوم  اب  یاهنهک  کسورع  هنیآ ،  رانک  زیم ،  یور  دوب .  گنراگنر  یاهزیرهدرخ 

 . دنک هچ  ای  دیوگب  هچ  دیاب  تسنادیمن  دوب و  هدرک  مگ  ار  شایاپ  تسد و  دوب .  هداتسیا  هدیشک ،  رغال و 

تخت یور  رتخد  درشف .  نآ  درس  یهچراپ  رب  ار  شانازوس  کشخ و  نابل  درک و  هقلح  شلاب  رود  ار  شاناوزاب 

 . دش عطق  هلصافالب  دش و  دنلب  شاکدوک  یهیرگ  یادص  زاب  دنیشنب .  شرانک  هک  درکیم  هراشا  وا  هب  دوب و  هتسشن 

هب ناشطباور  دیاش  دوب ،  هدرک  یعس  رتشیب  یمک  طقف  وا  رگا  تسا .  شرسمه  یلصا  رصقم  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  درم 

تسناوتیمن رگید  هک  دوب  هدش  ضوع  زیچ  هچ  رگم  دنتشادن ؟ رگیدکی  هب  نتفگ  یارب  یفرح  ارچ  دشیمن .  متخ  اجنیا 

؟ دیرگب دراذگ و  شاهناش  رب  رس  هتشذگ  لثم 

 ، دیچیپ نامتخاس  مامت  رد  شایادص  هک  درک  رکف  دیشک .  ادص  رپ  یهآ  دوب .  هتسشن  رتخد  رانک  رایتخایب  ناوج  ِدرم 

هب هک  درک  سح  دوب .  انتعایب  وا  هب  تبسن  زیچ  همه  دوب .  یکیرات  دتمم و  توکس  نامه  مه  زاب  دوبن .  یربخ  اما 

زا ار  قرع  تشرد  یاههرطق  تسد  اب  تشاد .  بت  امتح  دنزیم .  فرح  دوخ  اب  طبریب  تسا و  هداتفا  ییوگنایذه 

جیگ و ناوج  درم  و  شاناتسود ،  زا  شراک و  زا  شدوخ  زا  دزیم ،  فرح  سفنکی  رتخد  درک .  کاپ  یناشیپ  یور 

 . دوب بذعم  دوب .  هریخ  یاهطقن  هب  گنم 

نیرخآ دناوتیم  بش  نآ  رادید  هک  تسنادیم  رگا  داد ،  دهاوخ  تسد  زا  ار  رتخد  هشیمه  یارب  ینامز  تسنادیم  رگا 

ینیمز یعقاو و  ناهج  هب  شاییایور  یایند  زا  تشاذگیم و  رانک  ار  یفابلایخ  دیاش  تقو  نآ  دشاب ،  ناشرادید 
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؟ دوب هدیدن  ارچ  دوب .  هفالک  درم  دیدیم .  دوخ  لباقم  رد  رضاح  یح و  شایاههولج  مامت  اب  ار  تیعقاو  تشگیمرب و 

؟ دوب هدیمهفن  ارچ  دنک ؟ هاگن  دوب ،  هتسشن  تخت  یور  شالباقم  هک  رتخد  نامشچ  هب  دوب  هدیسرت  ارچ 

درک زاب  الماک  ار  نآ  تفر و  هرجنپ  فرط  هب  درک .  ندز  مدق  هب  عورش  کیرات  ِقاتا  رد  دش و  دنلب  تخت  یور  زا  درم 

هتسکش و یاههیاپ  اب  دوب  یمیدق  یبوچ  دمک  کی  تخادنا .  رظن  قاتا  یهیثاثا  حابشا  هب  یکیرات  رد  تشگرب و  دعب  . 

تسود ار  شرسمه  درم  دوب .  ناهنپ  اهسابل  هوبنا  ریز  دشیم و  هدافتسا  زیوآتخر  یاج  هب  نآ  زا  هک  یلدنص  کی 

نز اما  تسا ؟ هدوب  ریثاتیب  ناشهطبار  رد  رقف  ایآ  دیسرپیم  شدوخ  زا  دراد . شاتسود  هک  دوب  نئمطم  تشاد . 

یزیچ شرسمه  ناشکرتشم ،  یگدنز  لوط  رد  هک  تشادن  دای  هب  دوب .  هدرکن  مه  یاهراشا  عوضوم  نیا  هب  تقوچیه 

هایس ردقنیا  رگید  درکیم و  رییغت  ناشیگدنز  گنر  امتح  تشاد  یرتشیب  لوپ  وا  رگا  اما  دشاب .  هتساوخ  دوخ  یارب 

دیدرتیب دنشوپب و  تمیقنارگ  کیش و  یاهسابل  ای  دنورب  ترفاسم  هب  دننک ،  حیرفت  دنتسناوتیم  دوبن .  یرتسکاخ  و 

رد مه ،  زا  رود  دندوب  روبجم  دنتشادن و  رگیدکی  هب  نتفگ  یارب  یفرح  عضو  نیا  اب  الاح  یلو   . دندوبن ریثاتیب  اهنیا 

درم تشادن .  یدرس  عبط  شرسمه  دنشاب .  نابیرگ  هب  تسد  یسوباک  ای  ییایور  اب  بشره  دنباوخب و  هناگادج  یاهقاتا 

تسنادیم دوبن .  هتخاس  یسک  تسد  زا  مه  یراک  دندوب و  هدش  درس  رگیدکی  هب  تبسن  یلو  تشاد  یلداعتم  تالیامت  مه 

اهایور و اما  تشادن .  دوجو  یرگید  نز  شدوخ  یگدنز  رد  هک  روطنامه  تسین ،  نایم  رد  یرگید  درم  یاپ  هک 

 . دوب رتدب  بتارم  هب  نیا  دش و  رکنم  ار  ناشدوجو  ای  درک و  لرتنک  دشیمن  هک  ار  اهوزرآ 

بالضاف ِهاچ  نفعتم  یوب  هارمه  هب  ار  یزییاپ  کنخ  یاوه  قیمع  سفن  دنچ  اب  تفرگ و  نوریب  هرجنپ  زا  ار  شرس  درم 

دوب رتلمحت  لباق  وا  یارب  شرسمه  یگدنز  رد  یرگید  درم  ِیعقاو  دوجو  دیاش  دیشک .  دوخ  یاههیر  نورد  هب  هیاسمه 

 . دشاب دوخ  تارطاخ  ای  تالیخت و  اهایور ،  ریسا  درم  دننام  مه  وا  هکنیا  لوبق  ات 

دشاب . طلغ  ای  تسرد  دناوتیم  باختنا  تسا و  باختنا  کی  طقف  قشع  ِفالخرب  جاودزا  هک  دوب  هدیمهف  رید  ردقچ 

کی هک  یتقو  لثم  تسرد  دوب .  هدرک  هابتشا  باختنا  رد  هلب  تخادنا .  تخت  یور  ار  دوخ  تشگرب و  تسب .  ار  هرجنپ 

رس و هک  یتقو  یتدم ،  زا  دعب  یلو   . دربیم هناخ  هب  درخیم و  ار  نآ  لماتیب  دیآیم و  شاشوخ  یشفک  زا  الثم  رفن 

ار شاندب  رساترس  هک  درک  سح  تسا .  هدرک  یهابتشا  هچ  هک  دمهفیم  هزات  دوشیم  ادیپ  هدنهدرازآ  یاهلوات  یهلک 

یور ِمهرب  مهرد و  طوطخ  و  درک ،  راوید  هب  ور  دز و  یتلغ  تسا .  هدناشوپ  کاندرد  ییاهلوات  ار  شاحور  یتح 

نیا دنهدیم و  ار  وا  ِهابتشا  ناوات  شرسمه  دوخ و  نونکا  هک  درک  رکف  درک .  لابند  دندوب ،  انشآ  ردقنآ  هک  ار  راوید 
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» ناتسادهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

 . دوب هنالداعان  نز  هب  تبسن  لقادح 

ریز دوب و  هتسب  ار  شایاهمشچ  دوب .  هتسشن  شایناشیپ  یور  قرع  تشرد  تارطق  دش .  اجهباج  تخت  یور  هرابود 

. دوشیم هریچ  وا  رب  فعض  دوریم و  لیلحت  کدناکدنا  درکیم  سح  تشاد .  بت  درکیم .  همزمز  یزیچ  راگنا  بل 

هب ار  شرس  دینش .  یشِخشِخ  یادص  یرادیب  باوخ و  نایم  رد  ناهگان  دوب .  یضار  تفریم  باوخ  هب  هکنیا  زا 

دوب هداتسیا  هاگرد  رد  رتخد  دید .  هنانز  یحبش  رد  ِبوچراچ  رد  شزابهمین  یاهکلپ  نایم  زا  دنادرگرب و  ادص  فرط 

؟ تشاذگیمن شاتحار  ارچ  درکیمن ؟ شایاهر  ارچ   . دوب هتفرگارف  ار  شاتروص  درگادرگ  ینارون  یاهلاه  و 

شاقرع هک  درک  سح  دوخ  غاد  یناشیپ  رب  ار  یاهنانز  فیطل  تسد  یامرس  دعب  دمآیم .  وا  فرط  هب  مارآ  مارآ  حبش 

یارب تخت ،  یور  تفر و  رانک  رایتخایب  درم  دادیم .  شزاون  ار  شاکانمن  یاهوم  رگید  یتسد  درکیم و  کاپ  ار 

عمج دوخ  رد  ینینج  نوچمه  دوب و  هدروآ  الاب  ار  شایاهوناز  هک  درم  دیشک .  زارد  درم  رانک  حبش  درک .  زاب  اج  حبش 

 . تفر باوخ  هب  مارآ  مارآ  درک و  ناهنپ  وا  ناوزاب  نایم  ار  دوخ  تشاذگ و  نز  یهنیس  رب  ار  شرس  دوب ،  هدش 

١٩/٧/١٣٧۶

مسارم نایاپ 
رویرهش ١٣٨٩ عناق -  یلع 

یایوگ ابیز ، هاتوک و  رایسب  ناتساد  نیا 
زا یعون  رب  رگید  یشرازگ  ای  شیامن 

تسا یئاه  ناسنا  یاه  یراجنهان 
رگید یناسنا  یناتس ، ناج  ندید  هب  هک 
هاگرذگ …. یا هقالع  هچ  اب  و  دنور . یم 

——————————–
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» ناتسادهرامش ١٠٦ هاگدید  ٢

——————————–

ار هطوحم  هک  یناسک  یاه  مدق  ریز  هدروخ  مین  یاه  ینتسب  دندرک . عمج  ار  ناشطاسب  هیقب  زا  رت  دوز  اه  شورف  تسد 

یاه شفک  در  و  دش ، یم  لام  دگل  دندرک  یم  کرت 

لثم تسرد  دنتخادنا . یم  اج  نابایخ  گنر  هایس  تلافسا  یور  دیفس  یریش و  یاه  هگر  لکش  هب  کچوک  گرزب و 

. دنشاب هدز  رهم  شیاپ  اجنآ  یاه  مدآ  همه  هک  یگرزب  راموط 

هب هیقب  زا  رت  درسفا  نرهاظ  یئاذغ  داوم  ناگدنشورف  دز . یم  مشچ  یوت  نیتوپ  تخمز  یاه  طخ  یاج  رتدایز  همه  زا 

هچولک اه و  چیودناس  مامت  نوچ  دندوب ! هدش  لمحتم  نایرج  نیا  رد  ار  ررض  نیرتشیب  هک  ارچ  دندیسر ، یم  رظن 

. دوب هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  روطنامه  ناشیاه 

امیا و نیرتکچوک  اتح  هن  و  دنتفگ ، یکلتم  هن  دنتشاذگ ، یسک  رس  هب  رس  هن  ناوج ، یاه  رسپ  مسارم ، تدم  مامت  رد 

. دنراد روضح  ینارسپ  هک  راگنا  هن  زین  نارتخد  دندرک . یا  هراشا 

یضعب و  دنتشگ . زاب  ناشیاه  هناخ  یوسب  دنتفر . دنتفرگ و  ار  اه  هچب  تسد  توکس  رد  دننزب ، یفرح  هکنیا  نودب  مدرم 

. دنوشب اه  نآ  هنابش  سوباک  عنام  ات  دندناشوپ  ار  اه  هچب  تروص  زین 

لحم تفاظن  یزاسکاپ و  راک  هب  تسد  مدرم  لماک  هیلخت  زا  سپ  ات  دندوب  هدامآ  تسدکی ، یاه  سابل  اب  اه  رگتفر 

رود زا  ار  بانط  نارومام  دندروآ . نیئاپ  لاقثا  رج  زا  ار   هدش   مادع  هک  دوب  هدشن  یلاخ  نلماک  هطوحم  زونه  دنوشب .

تعرس اب  درک و  نشور  ار  ریژآ  سنالوبمآ  دعب  هقیقد  دنچ  دنتشاذگ . سنالوبمآ  لخاد  ار  نآ  و  دندرک ، زاب  هزانج  ندرگ 

. دش رود  اجنآ  زا 

تسا ناراب  یمن  یاوه  رد  تساهلاس  ام  لد 
رویرهش ١٣٨٩ یتمعن -  یدیع 

هدورس هس 
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دوش یم  یهت  شناگراتس  زا  بش  هن 
وت قشع  زا  نم  هن 
هنهک نامسآ  ریز  هک 

دنرب یم  توبات  یور  توبات 
 . تسا ناوج  هک  ناهج  تاذ  زاب  و 

دوش یم  هزات  دنک و  یم  رظن  لگ  هب  یمدآ 
وت هب  نم  ارای  ارای 
تهاگن نیلمخم  زاب  و 

تسا نارابرهگ 
کاخ یارب  دناوخب  زبسربا  ات  و 

ام لد  ارای 
تسا ناراب  یمن  یاوه  رد  تساه  لاس 

———————————-

…. رگید یا  هدورس  و 

گنر هدیرپ  هام 
دشک یم  هراسخر  هب  هزاغ 

یا هراتس  چیه 
درب دهاوخن  ردب  ملاس  ناج 

——————————-

دناشن هت  رد  ار  دیشروخ  همشچ ی  

دومن وهات   هت   زک   یقاس   سکع  

یولهدورسخریما
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» رعشهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

درادن یقافتا  دوخ  رد  هک  یزور  زا  هتسخ 
روگنا یاه  هبح  زا  بش 

  . تسا ناغارچ 
وهات شتآ  بآ  مدشوج  یم 

یضام زا  رپ  لاح  زا  مدیابر  یم 
دشک یم  شیپو 

رمع رتفد  زا  هدماین  یاه  زور 
ادرف قافتا 

. زورید یادرف  رد 
مزیزع

نکزاب همکد  همکد  ارم  توکس 
تنت نشور  یاه  همکد  ندیکم  اشوخ  

تسا نیا  قافتا 
. درذگ یم  رابغ  رد  هتسخ  هک  ناهجو 

تسین یفاک 
رویرهش ١٣٨٩ یدوهرف -  ادیو 

تسین یفاک    لالز   یمالک    رعش   یارب  

تسین یفاک  لاصو  ِفی  ِـ مک و ک زا  نتشون 

تسخ ار  ادص  رگ  قالش  نهوم  نینط 
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تسین یفاک  لابو  نیا  بل  نتسب  یارب 

زغن هتفگ ی  رازه  دیاز  دیاز و  هرابود 

تسین یفاک  لاخ  طخ و  ناشتغالبرد  هک 

تأرج هّلق ی  هب  ات  ناشکب  ار  هدنرپ 

تسین یفاک  لالم  رپ  سفق  زا  نتسر  هک 

خیرات عرزم  هب  وا ر ا  هصق ی  رابب 

تسین یفاک  لاس  هام و  ، متس لیس  تبث  هب 

یدازآ ماب  هب  یداش  ندرب  قوش  هب 

تسین یفاک  لاب  ود  کی  ههچهچ و  جورع 

میوقت لودج  مشخ  زا  هدش  ر  ُـ هک پ نونک 

تسین یفاک  لاوس  م  ّـ هوت ناوره  رز 

یروخ دهُز  بیرف  ادابم  تسد  هب  ملق 

تسین یفاک  لالح  مارح و  هلوقم  نیا  رد 

هدم قشع  نانع  اّما “  ” و دیاش “ ِراک “ هب 

تسین یفاک  لامتحا  ، نونج باسح  رد  هک 

دراد اه  هناشن  ایور  هچرگ ز  رعش  و 

تسین یفاک  لایخ   ، زگره هعجاف  تبث  هب 

شخب نایصع  ناوت  تمالک  هب  یکی  یکی 

تسین یفاک  لاجم  تسا و  رذگ  رد  تقو  هک 
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» رعشهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

دراب رتروش  هک  تفرح  من  من  هب  وگب 

تسین یفاک  لاق  لیق و  زا  یا  هرطق  رورم 

ار تملظ  نولک  دیاشگ  هک  وگب  هب َمـه 

تسین یفاک  لاله  یهایس  حتف  رهب  هک 

تسود هناخ ی  هب  نیبب  ممایپ  رطع  هدیسر 

تسین یفاک   لاصو  ندینش  ، رهب  هک  ارچ 

ییایرد رفس 
رویرهش ١٣٨٩ رهمرذآ -  نیزرب 

دنب رد   ِ نارای دای  اب 

بش نت  هتفرگ  رگ 

، ربا لگ  ایرد  رس  رب  هدش  او 

ییایرد سفن  ال ی ال ی 

، باوخ هب  هدرب  ار  هام 

؛ بآ هراوهگ ی  هدرپ ی  ارس  رد 
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اما نم  هدز ی  بش  لد  هب 

. نیکست یباوخ  شدرگ ِ  دهدن 

بش نت  زا  نم  نت  هتفرگ  رگ 

، گنر هتخاب  بش  هت  رد  یگریت 

؟ گنس هب  گنس  نیا  نم  دنچ  ات  هدهیب  مشک  یم 

؟ مرذگ ایرد  هب  هتسب  هر  هک  تس  یهوک  هچ  نیا 

بآ رب  تسه  ناگدزایرد  همه  یاپ  یاج 

!؟ گنرد تسه  ماهچ  ز 

ایرد رب  رفس  راب  ماهتسب 

، ییایرد دَوبن  رگ  مرفس 

!؟ مرفس نیا  زا  نم  دروآ  هر  هچ 

یرآ ندیمرآ 

اسب هچ  ، ندرک هزات  یسفن  یارب  زا 

یلو تسریزگان 

یرید دیاپ  هب  رگ 

اج ره  رد   ، ار هچ  ره 
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، بآ نوچ  دراد  هدنگ 

! یبادرم فک ِ  رد 

ار و نیا  دنا  هتفگ 

، میناد یم 

: میناوخ یم   ، ناگدز ایرد  همه  نابل ِ  رب 

، زگره یباین  تسد  ، رطخ هب  هدادن  نت 

! یدیراورم هب  ، وت

بش نیا  ریوک  رد 

، هایس نیگنس و  هشال ی  نیا  ریز 

، یجمس دنت و  ناراب  ریز 

؛ راب متام  یاهتواقش ِ  زا 

هدرب ما  نینچ  هک 

نایمزا

؛ ناوت بات و 

ارم هتسب  نینچ  و 
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؛ ریجنز نارازه  اب 

، ینادنز فک  رد 

وس مک  یغارچ  هدرم  ورف  اب 

رب دیآ  یمن  هک 

 … یکیرات نیا  هدهع ی  زا  ییوگ 

مه یبش  هدرم  نینچ  رد 

، یتح

، دیما  ِ غرم رذگ ، هب  دناوخن  رگ 

داب بت ِ  ناراب ، گر ِ  رد  دودن 

، هام لگ   ، ایرد لد  رد  دفکشن 

رادنپم نیا 

بش هتخیرورف 

! ایرد رب  نادواج 

وت نوچ  یناسک  دیما  هر  زا  نامگ  یب 

 ، جوم زا  ایرد  هزادنا ی  هب  هک 

، گرب زا  لگنج  هزادنا ی  هب  هک 
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؛ بیصن رمع  شکمشک ِ  زا  هدرب 

، گنر دزاب  بش  نت  رب  یگریت 

، زاب دیآ  ناشک  دایرف  داب 

بآ رد  هام  لد  زاب  دپتب 

! ینافوت دوشب  ایرد  زاب 

نم نت  هتفرگ  رگ 

باتش تسه  ملد  هب 

، باذع غرم ِ  مرگج  زا  دروخ  یم 

، دیراورم زا  رپ  تس  ایرد  هنیس  فدص 

… یلاخ اما  نم  زور  فدص ِ 

هار ندرک ِ  مگ  رهب ِ 

ناهج نایوگ  هوای 

: دنیوگ یم 

 ، تشرد زیر و  یگمه ،  اهیدب  هک 

… دنروخ بآ  یرشب  تشرس ِ  ا ز 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


اما قح  غرم 

نآ ره  دیوگ 

هاگ ره   ، یلیفط تشم  کی  تبکن  دب و  زا 

، تسرد میبورب  یتیگ  غاب 

یدنفرت چیه  هب  و 

مخت دنناشفایب  میراذگن 

؛ کاخ هناخ ی  ناهن  رد 

دنز لاب  یرشب  تخرد  رب 

! یناسنا لگ  یالاو  رطع 

زور بش و  هر  نیا  رد  و 

، هار هب  هدنام  رذگهر  نآ  رکف 

، نآ مدیاب  یم  هک  هش  وت  نآ  دای 

زاب دیآ  ارف  ریگبش  هک  زین  نیا  مغ 

ریگیپ یشالت  دوبن ِ  زو 

هایس ربا ِ  کی  لد  رد  دوش  مگ 

.“* اج هب  هدوسآ  مدراذگب  هک  تسین  یاهظحل  ”
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» رعشهرامش ١٠٦ هاگدید  ١

بش نت  هتفرگ  رگ 

ربا لگ  ایرد  رس  رب  هدش  او 

ناراب غرم ِ  هتخیر  ورف  رپ 

ایرد رب  رگا  تسه  یرفس 

ینافوت دوشن  ای  دوشب 

 ! دیاب ناگدز  نافوت  هب  لد 

“ جیشوی امین  زا “ *

ما هتخیر  ورف  یاه  هسوب 
رویرهش ١٣٨٩ یروای -  هنایرآ 

متخیرگ هدز  کتخب  رهش  زا  هتفشآ  نم 

هنهرب نارتخد  غاد  رادمن  یاه  نهاریپ  یارب  متسیرگ  و 

داد یم  ترفن  یوب  ناشراد  هیواز  یاه  هرهچ  هک  ینادرم  زا  متخیرگ  و 

هچقاط رد  هدش  ات  مچرپ  یارب  متسیرگ  و 

هناگیب نت  یور  ما  هتخیر  ورف  یاه  هسوب  و 

هشیدنا نانمیرها  هداجس ی  یور  دنک  یم  ینیگنس  هچ  ما  یگنانز  و 
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» رعشهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

هدرک داب  اه ی  هریزج  نیا  و 

دندرگ یم  یراولچ  لابندب  نم  نوردنا  رد 

مشیدنا یم  تیاهتسد  هب  نایادخ  بضغ  هرصاحم ی  رد  نم  و 

تسانشآ دیشروخ  زاوآ  اب  هک  یا  هلیبق  و 

یروای هنایرآ 

هتسکش ین 
رویرهش ١٣٨٩ هیاس -  جاهتبا -  گنشوه 

 ” هیاس هیاس “ “  فلا . ه . جاهتبا “  گنشوه 
دنمتردق و  نایب ، نیریش  وگ ، زغن  یارعش  زا  یکی 

. تسا
یاه فیصوت  اب  بان  یاه  لزغ  ندورس  رد  هیاس 
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تسا نادمآ  رس  زا  یکی  نیشنلد  نیگنهآ و  رکب 
یا هراپ  جیردتب  هک  تسا  میمصت  نیا  رب  هاگرذگ 

. دنک رشتنم  ار  اه  لزغ  نیا  زا 
وا زا  لزغ  ود  رشن  اب  ار  تساوخ  نیا 

میریگ یم  یپ  هرامش  نیا  رد 
——————————————-

مزاس هچ   زاوآ   هدز  متام    لد   نیا   اب  

مزاس هچزاس  مد  بل  یب  ما  ین  هتسکشب 

زاورپ ترسح  مدشکیم  سفق  جنکرد 

مزاس هچ  زاورپ  هتخوس  رپو  لاب  اب 

تاهیهو مریگ  رب  وت  رهم  زا  لد  هک  متفگ 

مزاس هچ  زانو  یرگنوسفا  همه  نیا  اب 

دوب تمغ  هاگناهن  هک  لد  نآ  دش  هبانوخ 

مزاس هچ  زار  نیا  رگا  دتفا  رد  هدرپزا 

زوس رگج  هآ  نیا  مشکرب  ناهن  هک  مریگ 

مزاس هچ  زامغ  هدید  یا  وت  کشا  اب 

تس یئادخ  ناحلا  همشچ  نم  لد  رات 

مزاس هچ  زاسان  همخز ی  یا  وت  تسد  زا 

دوب شوخ  وت  ناماد  هب  هیاس  لزغ  زاس 

مزاس هچ  زاوآ  هدش  لد  نم  وت  زا  رود 
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» رعشهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

» رعشهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

یلیل هیرگ ی 
رویرهش ١٣٨٩ هیاس -  جاهتبا -  گنشوه 

نیبب نوگرگید  لاح  مزان ،  وت  نایرگ  مشچ 

نیبب نونجم  رتسب  رانک  یلیل  هیرگ ی 

تسود نارجه  مغ  کزان  لد  نیا  دباتن  رب 

نیبب نوزفا  تنحم  نآ  مک و  ربص  نیا  برای 

ایقاس لد ،  شتآ  مشچ و  بآ  اب  ما  هدنام 

نیبب نوگشتآ  بآ  رد  ارم  راک  هراچ ی 

راهب شوغآ  رد  لگ  شون  زان و  دمآ  تکشر 

نیبب نونکا  نازخ ،  یامغی  تسد  هدوشگ  یا 

هآ کشا و  زا  تشذگ  لد  مشچ و  راک  رگید  هیاس ! 

نیبب نوخ  جوم  جوم  اجنیا ،  تسا  نارجه  غیت 

ییآ یمرود  هار  زا  وت  هک  منک  نامگ 
رویرهش ١٣٨٩ تخبكین -  دمحا 
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» رعشهرامش ١٠٦ هاگدید نودب 

ییآ یم  رون  ناراب و  تواخس  زا  وت 

ییآ یم  روه   وت ز   منکن   رگا   طلغ  

راگنا یا  هتسخ  رهش و  نیا  مدرم  بیرغ 

ییآ یمرود  هار   زا   وت   ک ه  منک   نامگ   

فیطل هچ  یکزان  هچ  یمیمص  هچ  هداس ا ی  هچ 

ییآ یم  روگچ  گنچ و  تفاطل  زا  وت 

ینایرع بارش  منیب  وت  مشچ  ماج  هب 

ییآ یم  روج  هچ  نم  لد  نازخ و  اب  وت 

تسا هنیآ  رازه  تمالک  یاج  یاج  هب 

ییآ یم  روعش  رعش و  هنارک ی  زا  وت 

هودنا رهظم  وت  ینیزح ، وت  ینگمغ ، وت 

ییآ یم  روش  زاوآ  لد  زا  وت  نیقی 

ار دوخ  لد  مغ  یهاوخب  وچ  تمیوگب 

ییآ یم  روبص    منادب     هکنآ   طرشب  

بجع هن  نیا  یا و  هدرک  نم  لد  رد  هنخر  وت 

ییآ یم  روبع  زمر  تبحم و  اب  هک 
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