
هاگرذگ گنُج 
دادرم ١٣٩٠

: دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هرامش ١١٧ –  هاگرذگ –  هامدادرم ١٣٩٠  گنُج 

 – نادشار رغصا  یلع  لگ –   هریت  ھحیلم  یدورگنل  -  سمش  ریوک  - دومحم 

 – رحس یماجرف –  الیل  یرفعز –  قیاقش  یمنغا –  اضر  هداز –  رظان  ھیفص 

 – یقداص ناویک  یرصان –  دوعسم  یدازریش –  زربیرف  یدحوا  -  یلع 

دوعسم یئانیس –  میحر  یقادصم –  جریا  یققحم –  لضفلا  وبا  یعیفر –  نارھم 

دازرف یرجش –  روپ  اضر  دمحم  یئاطع –  ریم  یلع  مدقم –  شوایس  یدزی – 

گنشوھ ریما  یلوسر –  ھیضرم  یبن –  یمیلس  دیما  یندم - نیرسن  یداھرف – 

هام ١٣٨٠ رذآ  زاغآ  نامز 

هرامش ١١٧

ھلاقم

هاگرذگ گنُج 

دومحم وھایھ – ؟ ھمھ  نیا  ارچ 
نایرفص

ریشمش و دنزرف  ردان  رایرھش  نیرخآ 
ریوک دومحم  متفھ -)  شخب  ریبدت ( 

، لک هریت  ھحیلم  اب  رتشیب  یئانشآ 
تمسق - یبدا دقتنم  ،و  هدنسیون ، رعاش ، ققحم

نایرفص دومحم  - موس

رعاش سن ، ھمیخ  نومار  ناوخ 
یدازریش زربیرف  زا : باختنا  یئایناپسا – 

یئاطعریم یلع  دنراد –  مُس  ھمھ 

یققحم لضفلاوبا  !- کاخ تشم  کی 

یراکتسد و نودب  تایبدا  یارب  یھار 
هداز رظان  ھیفص  روسناس -

ایرفص دومحم  باتک –  کی  زا  یدای 
ن

ھب ییاھھمان   ِ باتک رب  یدقن 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

تسا شنیرفآ  رس  جات  ھک  رنھ  تسازاریغ  شنیرفآ  رس  جات  ھک  رنھ  زاریغ 
تسین رادیاپ   یتلزنم   چیھ   تسیننارود    رادیاپ   یتلزنم   چیھ   نارود   

یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ ھناخباتک یلصا ھحفص 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

نایرفص دومحم  یربنق –  دیجم  فارص  -  الیل  رگزرب -

نایرفص دومحم  وھایھ – ؟ ھمھ  نیا  ارچ 
دادرم ١٣٩٠ نایرفص -  دومحم 

ما هدناوخ  نریخا  ھک  یئاھ  باتک  زا 

ما هدش  مگ  الامتحا 

ھتشون

. دشاب یم  ھمشچ  ربتعم  رشن  نآ  رشان  ھک  تسا  رالاس  اراس 

اب یلک  مھ  الاح  دنچرھ  مناوخب “  تبون  رد  یاھ  باتک  ریاس  زا  رت  دوز  ار  نآ  ھک  درک  مراداو  ھچنآ 

 “ تسا هزات  یریگب  بآ  زا  تقورھ  ار  یھام  بخ  یلو  تسا . ریخات 

هدناوخ شا  هراب  رد  ھتخیرگ  ھتسج و  مھ  یبلاطم  باتک ، نیا  مان “  ندینشرب “ هوالع  ھک  دوب  نیا 

: نوچ دوب ، هدننک  کیرحت  اھ  نآ  زا  یا  هراپ  ھک  مدوب ،

دیاش ما . هدناوخ  ھک  دوب  ییاھباتک  نیرتھب  زا  یکی  مگب ،  ھگا  ھشاب  زیمآ  قارغا  یلیخ  دیاش  … ”

“ ….. مدرب تذل  مدناوخ و  مھ  رس  تشپ  راب  ود  دوب . ریظن  یب  میارب  ناتساد  تیاور  هویش  نوچ 

. تسھ رظن  راھظا  نیا  رد  یراب !! بجع  مدید  دشاب ، ھتشاد  ار  شدوخ  راب  یا  ھتشون  رھ  ھک  دشاب  رارق  رگا 

هدید رین  دنا  هدرک  نایب  ناگدنناوخ  زا  یضعب  ھک  مھ  ار  یرصتخم  تنماک “  ھیرظن “  دنچ  اتح 

، مدوب

یمن تسا  ھمشچ  رشن  نوچ  ھک  ھخسن  “ رد ١٠٠٠٠  تسا و  مراھچ  پاچ  تسا  هدیسر  نم  تسد  ھب  ھک  یباتک  مدید  ھک  ھجوت  نیا  تسد  دروخ  اھ  نیاو 

 “ دشابن تسرد  دناوت 

شخب یدسا - گنشوھ  ھتشون  مرگھجنکش 
یقادصم جریا  - ینایاپ

گنشوھ ریما  - مدوخ ىارب  ىا  ھیثرم 
رگزرب

سمش درابب –  خرس  فرب  ھک  یزور 
یدورگنل

سانشرس هدنسیون  هدازیلع  ھلازغ  ایآ 
یداھرف دازرف  دندرک ؟! یشک  دوخار 

 – یندینش یا  ھنارت  - حیرفت گنز 
خرھاش

تسپ مسیلیھین و  ىنورد  تابسانم 
یدزی دوعسم  مسینردم – 

نم مرکف . کی  متسین ، درف  کی  نم 
کمایس - ما ھشیدنا  کی  متسین ، صخش  کی 

یرجشروپ اضردمحم  رھم “

هام باتک 

یدحوا یلع  نتسکش –  یادص 

- ادخ ھمان  تیصو  باتک  رب  یدقن 
یمنغا اضر 

یاھھاگشناد رد  یتیسنج  یزاس  ادج 
ناریا

یا ھتخیسگ  راسفا  یوشب  لب  ھچ 

بیبط کی  تارطاخ  رتفد  زا  یگرب 
یمومع

یوبن میھاربا   - یدمحم بان  مالسا 

رحس - مدید نم  ھک  ینارھت 

یلوسر ھیضرم  مناخ –  یایور 

هدازیلع ھلازغ 
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. یئاھ رظن  راھظا  نینچ  ناگرامش و  دادعت  پاچ و  تبون  ھمھنیا  اب  مھنآ  دشاب ، یلومعم  یباتک  دناوت  یمن  ھک  دیسر  مرظنب 

. میا ھتشون  هاگرذگ  رد  هدنناوخ ، نتخیگنا  ، رب شریثات  اھ و  باتک  یراذگمان  دروم  رد  تاعفد  ھب  ام  دوب . دمآ  مشوخ  مھ  باتک  مسا  زا  ھک  منک  ھفاضا 

لوصا نابز و  روتسد  اب  دھاوخب  شلد  هدنسیون  ھک  روط  رھ  مراد . صاخ  یھجوت  رثن  نابز  دربراک  ھب  یناتساد “  صوصخب  یباتک “  رھ  دروم  رد  نم 

، مریگ یمن  هدیدن  ار  دنک  راتفر  شراگن  فراعتم 

. دشاب تحص “  شورس  رسمھ “  هدنسیون  رگا  اتح 

دنتسھ تحص  شورس  نز  ناشیا  ھک  تسا  هدش  هراشا  اجب  ان  اجب و  تسا  هدش  رالاس  اراس  مناخ  اب  ھک  یئاھوگتفگ  اھ و  ھبحاصم  زا  یرایسب  رد  نوچ  ) 

(

. مناد یمن  نم  ھک  دراد  یتمکح  نمتح  متفگ  مدرک ، نینچ  مھ  نم 

: تسا دقن  کی  زا  یا  ھکت  نیا  دوشن . یرگید  روصت  ھک  مروآ  یم  ار  بلطم 

یگنگ نیا  نم  هدیقع  ھب  اما  دنشاب . هدنام  گنگ  نانچمھ  اھمشچ و ) ..  یدوبک  یناتساد (  یاھ  هرگ  یضعب  دیاش  شا ،  هدننک  ریگلفاغ  اتبسن  نایاپرد  …. “ 

ھکنیا نیع  رد  داد . ھئارا  دازآ  یخساپ  ناوت  یم  مکاح  یاضف  رب  انب  اھنآ  زا  مادک  رھ  یارب  ھک  دنچ  رھ  تسا .… هدنسیون  دوخ  تساوخ  یدارا و  الماک 

یقطنم الماک  ار  ناتساد  نایاپ  ھک  تسییاھ  ھناشن  اھدک و  هدرخ  نداد  رد  یعس  ناتساد  لوط  ما  ــــــــــــــ مت رد  تحص –  شورس  رسمھ  رالاس – “ اراس  ”

ھناشن مامت  باتک ،  ینایاپ  ھحفص  رد  ھکیروطب  میتسھ . دھاش  اھملیف  اھباتک و  رثکا  نایاپرد  اھزورنیا  ھک  ھناحول  هداس  ییاشگ  هرگ  کی  ھن  دھد و  هولج 

.“ دنوش یم  رت  گنررپ  ھظحلرھ  رارکت و  نھذ  رد  تاحفص  کت  کت  یاھ 

 “ دینک نشور  مھار  نم  ھچنانچ  موش  یم  رکشتم  ناترھم  زا  دیدش  دقن  نیا  رد  ناشیا  رسمھ  مان  ندروآ  تلع  ھجوتم  امش  رگا  “ 

نآزا رتشیب  و  دننز ، یم  یلایخ  یب  ھب  تسد  ناشیانعم ، یب  ھت و  ورس  یب  صقان و  تالمج    ِ ناربج یارب  ھک  مرادن  ار  یناگدنسیون  ندروآ  مک  لمحت  نم 

ارچ متحاران ، دنزاس  یم  ھتفاب  ادج  یا  ھتفات  اھ  نآ  زا  دنرب و  یم  شرع  ھب  ناشنارھوشرطاخب  ار  ناگدنسیون  نیا  ھک  یئاھ  نیچ  باق  رود  ناجمداب  زا  اھ ،

. دنشاب کان  رطخ  ام  تایبدا  یارب  دنناوت  یم  یئوگ ، زیجم  ھیام ی  یب  نیدقتنم  نینچ  ھک 

**

منک “ یم  هاگن  زیم  یور  تعاس  ھب  مرس  یوت  راخب  یالب  زا ال  “ 

یبدا و… ھن  باذج و  اریگ و  ھن  تسابیز ، ھن 

 “ دھد یم  ار  مبلق  بیترت  نفلت  یادص  راب  نیا  “ 

. دور یم  راک  ھب  رگید  یدراوم  یارب  نلومعم  تسا  کیدزن  ینپمل “  تایبدا  “ ھب  رتشیب  درادن و  ار  مزال  راقو  ھکنیا  زا  ھتشذگ  نداد “  بیترت  “ 

هاگتسیا رد  ناتساد ِ  دروم  رد 
فارص الیل  - سوبوتا

رد یاھھنیآ  رد “  قشع  تیاور  * 
یربنق دیجم  راد – “

یناور رامیب  اھیناریا  موس  کی 
ینب یمیلس  دیما   - دنتسھ

هام ینویزیولت  یاھ  لایرس  ھیھت  زرط 
یرصان دوعسم  ناضمر –  کرابم 

ھلمج کی 

رد یناریا  یقیسوم  بش  ربخ –  کی 
یعیفر نارھم  دنلزنییوک –  راوتاورسنک 

ناتساد

نادشاررغصا یلع  نابایسآ – 

ناتیپاک مسیون  یم  ور  ھظحل  نیا  مراد 
یرفعز قیاقش  – 

نایرفص دومحم  زور .…  نآ 

مدقم شوایس  - داب یهزوز  یادص 

 – اھ عانعن  رطع  نایم  زا  یسک 
یندم نیرسن 

- وک ناژ  زا  یتسود ، برع  ناتساد 
یفجن نسحلاوبا  ھمجرت ی 

رعش

یدورگنل سمش  زا : یا  هدورس 

یماجرف الیل  یئاج –  رھ 
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. دور یم  راک  ھب  رگید  یدراوم  یارب  نلومعم  تسا  کیدزن  ینپمل “  تایبدا  “ ھب  رتشیب  درادن و  ار  مزال  راقو  ھکنیا  زا  ھتشذگ  نداد “  بیترت  “ 

منک “ یم  مک  ار  شیادص  دنک  رجاو  رج  ار  شدوخ  مبلق  ھک  نیا  زا  ل  بق و  “ 

. رادقم یب  یکنز و  ھلاخ  تایبدا 

 ” دشک یم  لوجنپ  متروص  رس و  ھب  یھ  یشحو  ھبرگ  لثم  مناخ  لوتب  یادص  “ 

. دشک یم  لوجنپ  ارچ ، ھبرگ  ! …. دنارد یم  دشک ،  یمن  لوجنپ  یشحو  ھبرگ 

 ” تسا روع  تخل و  طسو  نآ  ھک  متفا  یم  ممشچ  دای  هزات  “ 

. ابیز ھن  تسا و  هدننک  یروآ  دای  ھن  دراد و  ینعم  ھن  ھلمج  نیا  ینک . فیدر  دیابن  ھک  دیسر  تتسد  نھذ و  ھب  ھچرھ  مناخ ،! راک  رس 

طوبرمان و یاھ  عطق  و  تفگ ، ھنوگ  نایذھ  ناوت  یمن  قلطم  یلو  درک . لابند  ار  یرگید  یاج  درک و  اھر  ار  یخن  رس  ناوت  یم  تشاد . کب  شلف  ناوت  یم 

. تشاد بسچن 

: تفگ

 “ ؟ میتسھ ھیبش  ردق  نیا  وت  نم و  ھک  تسین  بجع  “ 

، راد بآ  هدنگ ی  یگنرف  توت  اتود  هدش ، درخ  یویک  یگنرف و  توت  زا  رپ  یی  یریگ  هویمبآ  شرو . نآ  ات  هدش  هدیشک  نابوتا  رو  نیا  زا  یگرزب  درب  لی  “ 

“… یندنام ھشیمھ  سکنیلوم ،

. تسا هدش  هدرمشرب  شباتک  هدنسیون و  نیا  تازایتما  زا  یدقتنم  یوس  زا  یئوگ ، مھ  رد  نیمھ  ھک  مدید  دنچ  رھ 

: درادن نیا  زا  رتھب  یھیبشت  دشاب  ھتشاد  دیاب  ار  رھم  راب  نلومعم  ھک  تسد  یغاد  یارب  ام  دنمناوت  تاییدا  ینعی 

…“ دنا عاد  ردق  نیا  اھ  تسد  ھمھ ی  ینعی  مدرک  رکف  … دوب غاد  وتا  لثم  شتسد  “ 

درب یم  رگید  یاھاج  رد  نآ  یعقاو  درب  راک  ھب  ار  نھذ  غاد  “ یوتا  “ 

. دوب یم  وھایھ  ھمھ  نیا  قحتسم  باتک  نیا  ھک  منک  یمن  نامگ  تاراشا ، نیا  ھب  ھجوت  اب 

 “ تحص شورس  رد “  یتمکح  ھکنیا  رگم  تسین . یریگنادند  باتک  ھک  میوگب  ھناقداص  یلو  تسا . هدش  ھضرع  یربتعم  رشان  یوس  زا  ھک  تسا  تسرد 

. معالطا یب  نآ  زا  نم  ھک  دراد  دوجو  یرسمھ  ماقم  رد 

. دریگب رشن  هزاجا  داشرا  ترازو  زا  ھتسناوت  اھ  دنبب  ریگب و  نیا  رد  نوچ  ای 

رشتنم ھخسن  رازھ  هد  رد  ار  راھچ  پاچ  هدش ، دروارب  لابقتسا  ھیاپ  رب  رشان  هدیسر و  مراھچ  پاچ  ھب  ھک  تسا  یباتک  ما “  هدشمگ  الامتحا  ھکنیا “  رد 

ات دنزب  کب  شلف  زین  ھتشذگ  ھب  مادم  دنک و  یزاس  کبس  مامت  ان  هدیرب و  یتالمج  درب  راک  اب  ھک  هدرک  مھ  ششوک  هدنسیون  و  تسین ، یفرح  تسا  هدرک 

زا تسا  رپ  اھ  دقتنمزا  یکی  لوق  ھب  دور و  یمن  شزرد  یال  وم  تسا و  راکھاش  کی  ھکنیا  یلو  تسا ، یسر  رب  لباق  دنک  ھیھت  یزوس  ناھد  شآ 

نیا رد  رعش “ رتفد  زا : هدورس  ھس 
یقداص ناویک  راد – “ وریگ 

ییانیس میحر  - تیوھ

نارھم گنج ؟ زا  داش  دوش  ھک  اناج ، ِ
یعیفر

ریخلاوبا دیعس  وبا  زا  ابیز  یا  ھکت 

نایرفص دومحم  - تقیقح کی 

دومحم اھ –  ھغراد  نیمزرسرد 
نایرفص

نایرفص دومحم  لزغ –  کی 

سکع

اسان هام - حطس 

اھ ھغابروق  یزابقشع  … ھظحل راکش 

؟ ھشیمن دنب  گنس  ور  گنس  ھگیم  یک 
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یئالط “ تالمج   ”

. تسا راد  ناوختسا  بوخ و  رثا  کی  زا  نیبطاخم  عقوت  حطس  ندیشک  نیئاپ  مھ  و  هدنسیون ، ندناشک  یھارمگ  ھب  تسا و  یفاصنا  یب  مھ 

: هدوتس هدئام  مناخ  لوبق  لباق  رظن  ھیاپ  رب 

. نیمھ تسا “  ) سرت  یگناگیب و  دوخ  زا  یعون  راچد  دوخ  هرم  زور  یگدنز  رد  ھک  تسا  ینز  یگدنز  رگتیاور  ما “  هدش  مگ  نلامتح  ا ) “ 

. دبای یمزین  یدنیاشوخ  ان  یگدیچیپ  اھ  یئوگ  هدیرب  یالبال  رد  هاگ  ھنافساتم  ھک  یتالمج  یزاب  اب  یلومعم  رایسب  تسا  یباتک 

یمن نقلطم  یلو  درک ، لابند  ار  یرگید  یاج  درک و  اھر  ار  یخن  رس  ناوت  یم  تشاد ، کب “  شلف  ناوت “  یم  یناتساد  رھ  نتشون  رد  ھک  تسا  یعیبط 

. دنراذگب شیالال  ھب  یل  یل  دننادب و  ناتساد  تازایتما  زا  ار  نآ  ات  دوب  نیدقتنم  دیما  ھب  و  تشاد ، طوبرم  ان  یاھ  عطق  تفگ و  مھ  رب  مھرد و  ناوت 

ندوبن یلاخ  فورعم  لوقب  یارب  طقف  دنا و  ھتسشن  فیرعت  ھب  ھک  دقن  ھب  ھن  ار  باتک  نیا  لقتسم  ای  یئامھ و  درگ  رد  ای  سانش  رس  مدآ  دنچ  دیناد  یم 

؟ دنا ھتشاد  یطایتحا  اب  کچوک و  یتاراشا  ھضیرع 

 “ یلام باتک “  دوخ  ایو  تحص “  شورس  یرسمھ “  ای  تسا  ھمشچ  رشن  تیریدم  شلیلد  الاح  دنا ؟ هدنام  انتعا  یب  لباق “  یاھ “  باتک  رایسب  ھک  یلاح  رد 

. دیناوخب ار  نآ  ناتدوخ  تسا  رتھب  تسا ؟

: روضح اب  باتک  نیا  دقن  تسشن  رد 

یریما اشاتان 

یکلرز الھش 

ھمکارت سنوی 

یمالغ دمحا 

زا یا  ھشوگ  نم  رظنب  ھک  دیوگ ، یم  نینچ  دسر ، یم  تسا  هدش  ھفالک  نارگید  زیمآ  تفطالم  یاھ  تبحصزا  ھک  یمالغ  دمحا  ھب  تبون  هرخالاب  یتقو 

: تسا تیعقاو 

مرظن ھب  دینک  یم  ناتساد  ھب  عجار  امش  ھک  ار  ییاھ  لیلحت  دروایب . دوجو  ھب  یروش  سح  کی  میارب  ھک  تسا  مھم  یلیخ  رثا ، کی  رد  یمالغ : دمحا  )

، هدناوخ ار  باتک  ھک  یسک  ناونع  ھب  نم  دوخ  یارب  ھک  یزیچ  نآ  اما  تسین  اھ  لیلحت  نیا  ھتسیاش  میوگب  مھاوخ  یمن  دراد . ار  اھ  لیلحت  نیا  یگتسیاش 

یب ھک  هدش  هدرب  تسد  راک  رد  ردقنآ  مرظن  ھب  دتفیب و  قافتا  نم  رد  مراد  راظتنا  نم  ھک  تسا  یروش  نآ  دقاف  باتک  نیا  ھک  تسا  عوضوم  نیا  تسا  مھم 

لیلد ھب  مریگب  یلاکشا  متسناوتن  مدرک  رکف  ھچرھ  نم  دوخ  دیریگب . لاکشا  نآ  ھب  دیناوت  یمن  دیناوخ  یم  ار  رثا  یتقو  امش  ھک  دشاب  لیلحت  لباق  صقن و 

اما تسا . بلاج  میارب  ناتساد  یاجک  ھکنیا  تسا و  رثا  زا  فیرعت  ًالومعم  مسیون  یم  ھک  مھ  ییاھ  ھتشون  متسین ، مھ  رثا  رد  نتفرگ  لاکشا  لابند  ھکنیا 
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یم تبحص  ھک  ناتسود  زا  یکی  اب  ییاج  رد  دریگ ، یمن  ار  نم  ھقی  اجک  چیھ  ھنافساتم  یلو  دریگب  ار  نم  ھقی  ییاج  رد  باتک  نیا  ھک  مدوب  یی  ھظحل  لابند 

گیل رد  دوب و  یی  ھفرح  نکیزاب  ھک  ییاھ  ھچب  زا  یکی  مدرک و  یم  هاگن  ار  ناناوجون  میت  یاھ  ھچب  یزاب  یزور  متفگ  مدز ؛ یلابتوف  لاثم  شیارب  مدرک 

فرح داتسیا و  مھ  وا  تسا و  تارج  زا  رپ  تیقالخ و  زا  رپ  یزاب  نیا  متفگ  ینک . یم  هاگن  ار  یزاب  نیا  ارچ  دیسرپ  دید و  ارم  درک  یم  یزاب  رترب  یاھ 

. درک قیدصت  ارم 

ییاج رد  ات  دنوش  یم  قلخ  اھنیا  ھمھ  اما  دراد  یبوخ  کینکت  راتخاس و  تیاور و  یلو  تسا  هزیروتساپ  یلیخ  هدش و  ھتفرگ  رثا  نیا  تراسج  نم  رظن  ھب 

هدرک ییادز  ییانشآ  ھک  مدرکن  ساسحا  یتمسق  چیھ  تسا  باذج  دینک  یم  هراشا  ھک  مھ  یتافیصوت  رد  دیآ . یمن  شیپ  ناتساد  نیا  رد  اما  دنریگب  ار  وت  ھقی 

یم یرگید  یاھ  باتک  مشاب  شناد  لابند  رگا  ھک  لیلد  نیا  ھب  متسین  شناد  لابند  نم  دنک . یمن  ھفاضا  نم  ھب  یی  هزات  ھبرجت  یساسحا  ظاحل  ھب  رثا  تسا .

سح سح ، نیا  دراذگ و  یم  شا  ھچب  یولگ  یور  ار  شتسد  ناو  رد  یوار  ھک  ییاج  تسا ؛ بلاج  مدرک  ساسحا  مدروخ و  ناکت  یتمسق  رد  اما  مناوخ .

درادن یملع  شزرا  نم  فرح  تسین . رثا  دقن  عقاو  رد  مدرک  ھک  یتبحص  دنام . یم  یزیرغ  سح  نیمھ  دح  رد  دوش و  یمن  تخادرپ  اما  دوب  میارب  یی  هزات 

“. دنک یمن  مک  باتک  شزرا  زا  یزیچ  ًاقلطم  و 

. تسا هدرک  زاربا  رایسب  ھظحالم  اب  ناتسود  ندشن  روخلد  یارب  یمالغ  یاقآ  مھ  ار  نیمھ  منک  یم  ساسحا  نم 

. مینز یم  ھنیس  باتک  نیا  یارب  میراد  مھ  اب  ھمھ  ھک  تسا  هدروآ  نامرس  ھب  ھچ  داشرا “  دینیبب 

. میوش یم  ینیب  بوخ  باتک  مک  هدقع ی  راچد  مک  مک  میراد  ایوگ 

یارب ھن  تسیچ ، دناد  یمن  ھک  یتالکشم  زا  تسا  یوار  یاھ  لد  درد  رتشیب  تیاور . عون  رد  مھ  دراد و  لاکشا  مرف  رد  مھ  ما “  هدش  مگ  الامتحا  “ 

. نیگنھآ ھن  و  ایوگ ، نشور و  ھن  تسابیز  ھن  ھک  یرثن  اب  دریگ . یم  یاج  مدنگ  بلاق  رد  ھن  دنک و  شیرای  دناوت  یم  کشزپناور  ھن  شدوخ ،

یرثؤم راذگ و  رثا  باذج ، دنمناوت ، ینایب  لکش  یتسیاب  نامتالکشم  ای  لئاسم و  دربشیپ  تیقفوم و  یارب  زین  نام  ھنازور  یاھ  دروخ  رب  رد  اتح  ام 

. مینک هارمھ  دوخ  اب  ار  نامیاھ  بطاخم  میناوتب  ات  میشاب  ھتشاد 

. دیناوخب دیناوت  یم  تسا  دوجوم  باتک  دشاب . هدرب  شیپ  زا  یراک  نایب  عون  رد  دشاب  ھتسناوت  شباتک  رد  رالاس  اراس  مناخ  منک  یمن  نامگ  نم 

تشاد طلست  یسراف  نابز  ھب  دیاب  ھک  هدنسیون  کی  سالک  دح و  رد  یور  چیھ  ھب  ھک  مدروآ  ھنومن  باتک  زا  ار  یدراوم  مالک  لوا  رد  نم  اھ  نیا  رب  هوالع 

ھلصاف یگدنسیون  یبدا و  یایند  اب  ھک  یتاملک  دربراک  زین  هاگ  درازآ و  یم  ار  قوذ  ینپمل  تالمج  درب  راک  در  یدراوم  رد  ھک  مدرک  هراشا  تسین . دشاب 

ھنومن دنا . هدناوخ  ار  نآ  راب  دنچ  دیاش  رابود و  دنیوگ  یم  ھک  اھ  نآ  دنتسشن و  دقن  ھب  ار  نآ  ھک  یئاھ  نآ  یارب  رتشیب  تسا . فسات  یاج  ھک  دراد ، دایز  یا 

: رگید یا 

“ …. ادا و نآ  اب  هراک  کی  مدنگ  و  “ 
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تسا ھناتسود  هریغ  تاملاکم  صتخم  درادن و  یراتشون  یبدا و  یدربراک  هراک “  کی  “ 

 “ ناشرھوش ناترھوش ، نامرھوش ، شرھوش ، ترھوش ، مرھوش ، “ 

؟ دنھد یم  سرد  وحنو  فرص  دنراد  ای  دننک  یم  نیرمت  نابز  روتسد  دنراد  مناخ 

تسا هدنناوخ  نتفرگ  ھیرخس  ھب  رگید  نیا 

: نآ یابیزان  بسچن و  ھیبشت  ھب  ھلمج و  نیا  ھب  دینک  هاگن 

“  … دشاب هدنام  شھت  شنک  کاپ  ھت ) ) طقف  ھک  یدادم  یھاتوک  ھب  ھلوتوک ، کی  یھاتوک  ھب  هاتوک ، “ 

. نیشن لد  ریغ  و  ابیز ، ان  لیقث ، یتالمج  دننک . یروآ “  بیجع  ھک “  یروآون  ھن  نینچ ، نیا  یتالمج  درب  راک  اب  دنا  ھتساوخ  رالاس  مناخ  منک  یم  نامگ  نم 

“… دراد لکشم  ردق  نیا  شیپ  لاس  هدزناپ  مضھ  یارب  مزغم  هدعم ی  نالا  رگا  منک  یم  رکف  … “ 

؟ دینک یم  نینچ  تسا ، روسناس  یاھ  راشف  نیرت  نیگنس  ریز  دوخ  ھک  ام  تایبدا  اب  ارچ 

رطاش رای  دیناوت  یمن  رگا  دینک ؟ مھ  رد  تخمز و  شوشغم و  نینچ  ار  ام  تایبدا  نیگنھآ  نوزوم و  نایب  گنشق و  رثن  ناور ، نابز  دیھاوخ ، یم  ارچ 

دیشابن رطاخ  راب  ھتسنادن  ھتسناد و  نفطل  سپ  دیشاب ،

 : ھک تسا  ھتفرگ  ار  نیدقتنم  زا  یرایسب  تقو  ھک  تسا  بیجع  نانچ  نآ  ھن  و  بلاج ، نانچ  نآ  ھن  دیدج ، نانچ  نآ  ھن  باتک  نیا  رد  مدنگ  ناتساد 

؟ دراد یشقن  ھچ  تسیک و  تسا و  هراکچ  مدنگ 

تبسن وا  ھب  ار  اھ  درکلمع  اھ و  فرح  تاروصت و  زا  یرایسب  دشاب و  یوار    ِ دوخ مدنگ  ھک  میریگ 

. درادن نامگ  سدح و  شاکنک و  تریح و  ھمھ  نیا  رگید  نیا  دراذگب . وا  ناھد  رد  و  دھدب ،

. دنتشاذگ یم  شتآ  ار  شیوم  راگنا  دوب  مزال  اج  رھ  ھک  شدازمھ  وید  دزادنا و  یم  لچک  نسح  ملیف  دای  ار  مدآ  ھک  نیا  نمض 

یم ھچ “  ھک “  دوشب  ھجوتم  رتھب  هدنناوخ  ات  دشاب  ھنافصنم  صوصخب  رثا و  کی  نیتسار  هدننک ی  یفرعم  یلیلحت ، ھناھاگآ ، دقن ، ھک  تسا  رارق  ھن  رگم 

؟  هدنناوخ ندرک  هارمگ  تیاھن  رد  و  تسا ، نتسب  اھ  یتساک  رب  مشچ  و  تسا ؟ یحادم  اھ  دقن  رثکا  ام  روشک  رد  ھنافساتم  ارچ  سپ  دناوخ ؟

.“ دشابن هدافتسا  ءوس  رگا  تسین “ ؟ مدرم  دامتعا  ھب  ھمطل  نیا 

. دراد ششک  دح  نیا  ات  ینعی  ھک  دیا ، هدناوخ  راب  نیدنچ  ار  باتک  نیا  دیئوگ : یم  ھک  ینیدقتنم  امش 

؟ دیناشک یم  یھارمگ  ھب  یعونب  ار  هدنناوخ  دیراد  دیدرت  یب  دینک  یمن  رکف  یئالط “  تالمج  زا “  تسا  رُپ  دیئوگ  یم  و 

 … هدیشک یا  هزوز  یھابور  ای  هدرک و  یئویم  یا  ھبرگ  ای  نلامتحا ، و  “ …. هدرک  یئام  یواگ  ای  هدرک ، یقاو  یگس  ای  هدز ، یرع  یرخ  راگنا  مدنگ ، “ 
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. تسا باتک  نیا  یئالط ! تالمج  زا  یکی  ھنومن  نیا 

. تسا ھتشاداو  بجعت  ھب  مھ  ار  تحص  شورس  یاقآ  مناخ ، نیا  رسمھ  دیدرت  یب  باتک ، نیا    ِ ندناوخ راکھاش 

درادن مک  و  یھوم  “ یھوک ، ار “ . ھنازور  ھنایماع  تاملاکم  یاھ  فدارتم  درادن  مک  باتک  نیا 

شزادرپ رد  ار  هدنسیون  ریگمشچ  فعض  و  دنا . هدش  اھر  ابیز  ان  اتح  انعم و  یب  صقان و  ھک  یتالمج 

زاغآ ھک  ار  یتالمج  زا  یرایسب  گنت  دنیشک  یارای  تسا و  ھبرجت  مک  یا  هدنسیون  ھک  تسا  صخشم  و  دنایامن . یم  دوخ  ھتشون ی  ندرک  روج  تفج و  و 

. دراد فسات  یاج  ھک  دنشارتب . هدنسیون  یارب  رحبت  فیرعت  صخشم  رایسب  یاھ  فعض  نیا  زا  دنا  ھتساوخ  ناتسود  زا  یا  هراپ  دنچرھ  درادن . دنک  یم 

؟؟؟ بآ “… یادص  ھب  ھک  منک  یم  عمج  ار  مساوح  شوھ و  مامت  “ …

….“ وھ کی  میآ  یم  نوریب  هدش  نالف  نالف  ھناخ ی  زپشآ  نآ  زا  مراد  یتقو  مھاوخ  یم  “ …

 …“ ھناخ نآ  یوت  مناوت  یمن  تقو  چیھ  رگید  نم  “ 

…“ ھعفد نیا  هدش  روج  رھ  دھاوخ  یمردق  نیا  ای  تسا  قشاعردق  نیا  ینعی  “ …

….“ طایح فک  یاھ  شرف  رجآ  یور  ار  مدنگ  ردپ  یاھ  شفک  یادص  ”….

…“ نم رطاخب  تشم  مھ  یئات  دنچ  یکلفط  رخآ  ”…

…“ میدوب هدش  لوبق  روکنک  ھک  نیا  یارب  شگرزب  ردام  تفگ  و  ”… 

…“ دناوتب یا  ھلاس  تشھ  تفھ  ھچب ی  رسپ  رھ  ھک  تسین  اھ  ربخ  نیا  ”… 

. تسا ناوارف  باتک  نیا  رد  دنا ، هدش  اھر  ادخ ! ناما  ھب  ھک  یتالمج  نینچ 

: مروآ یم  لاثم  کی  مالک ، لوط  زا  تعنامم  یارب  ھک  راد  لاکشا  تالمج  رایسب  ای 

.“ تسا غاد  زمرق  نوخ  زا  رپ  متروص  ھک  ما  هدروخ  نیمز  تروص  اب  ھک  مدرک  ساسحا  نم  .. “ .

. تسا یفاضا  ھک  نیا  ھک  دسر  یم  رظنب  میرادن ، یرگید  گنر    ِ نوخ ام  ھکنیا  نمض 

. دنام یم  زابجل  اھ ی  یا  ھسردم  ھچب  ھتشون  ھب  رتشیب  ھک  یئابیز  انوراقو  یب  تالمج  زینو 

: دراوم یرایسب  زا  لاثم  ود  طقف 

….“ زیت ھناچ  زیت ، غامد  ، زیت اھ  شوگ  زیت ، اھ  مشچ  تسا ، زیت  شا  ھفایق  ردق  ھچ  … ”.

…“ دتفا یم  راک  زا  ھظحل  کی  راگنا  دتفا ، یم  راک  زا  ھظحل  کی  دیاش  دتفا ، یم  راک  زا  ھظحل  کی  اعقاو  دتفا ، یم  راک  زا  مبلق  ھظحل  کی  . ”..
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یفاک قوذ  رگا  مھ ، دروم  نیا  رد  ام  تایبدا  ھکنیا  نمض  دوارتب ، شملق  نھذ و  زا  یکیش  دیاب  تاھیبشت ، دروم  رد  صوصخب  ھک  هدنسیون ، مناخ  کی 

؟. تسیچ ابیز  ان  صوصخب  ربز و  تخمز و  یاھ  درب  راک  نیا  تسا . ناسر  یرای  دشابن ، یلاخ  تتاعلاطم  ناھوک  یشاب و  ھتشاد 

 “ د وب وتا  لثم  شتسد  “ 

 ” دوب دنگ  وب و  یب  ردق  نآ  مدنگ   ”

 “ نھپ شیر  ھسوک و  دوش  یم  دیآ “  یمن  رد  روج  وب “  یب  اب  “ تسھ  مھ  وب  دب  نلومعم  ھک  یدنگ “  نوچ “  تیصاخ . یب  وب و  یب  دنیوگ  یم  نلومعم 

 “ د ریگ یمن  مھ  شرخ  لیوحت  یسک  “ 

 “ دش در  مبلق  یوت  زا  خن  نزوس  ات  دنچ  “ 

“… رخ لثم  مھ  نآ  مشک  یم  راگیس  تسناد  یمن  … “ 

ما هدش  روآ  دای  نلبق  ھک  یئاھ  ھنومن  و 

. میتفر یم  میدناوخ و  یم  دراد  ھک  یناوارف  تالاکشا  ھمھ  اب  یلومعم . دوب  یباتک  شدوخ  یارب  دندوب ، هرکن  ّولغ  باتک  نیا  دروم  رد  ھمھنیا  رگا 

. تسا شراب “  یزیچ “  نمتح “  سپ  تسا  ھتشاد  ار  دقن  شزرا  رثآ  نآ  ھک  تسا  نیا  تشادرب  نیلوا  دیآ ، یم  شیپ  یرثا ی  ھب  دقن  ھجوت  یتقو  ھک  اجنآ  زا  اما 

باتک نیا  راب  ھک  تس  اجنیا  درد  و 

کی ار  نآ  ات  شلابند  دنا  ھتشاذگ  تسا  “ یئانثتسا  بسچ “  رب  اب  دشابن و  یلومعم “  ھک “  دنھاوخ  یم  یا  هدع  لیلد  رھب  ھکنیا  و  تسا . ندوب  یلومعم “  “ 

. تسا ھیضق  تشپ  یسک  ای  دراد ، یلیلد  نمتح  دننابسچب ، نآ  ھب  یئاروج 

شا ھفالک  رگید  امش  دراد  رارق  یتموکح  یاھ  راشف  نیرت  ھنامحر  یب  نیرت و  نیگنس  راب  ریز  شدوخ  دراد ، هانگ  ام  تایبدا  دقتنم ، نایاقآ  اھ و  مناخ 

. دینکن

: منک یم  مالعا 

، دنا ھتخادنا  ار  شفارطا  رد  ھک  یراد  تھج  یاھ  لقن  فرح و  ھب  ھجوت  یب  دیربب ، نآ  زا  مھ  یفراعتم  تذل  و  دیناوخب ، یمجح  مک  نامر  دیھاوخ  یم  رگا 

: باتک

ما هدش  مگ  الامتحا 

ھتشون

رالاس اراس  مناخ 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

. دیناوخب ریخات  اب  ار  نآ  دیھاوخ  یم  نم  نوچ  دیا و  هدناوخن  الاح  ات  رگا  ھتبلا  دیناوخب . ار 

، دراد یلاحشوخ  یاج  دشاب “  ھک  یلگ  عون  رھ  دبای “ ، یم  شیور  تردق  هزات  یلگ  هاگ  رھ  دننک ، یم  یشاپ  کمن  ار  ام  تایبدا  ناتسلگ  دنراد  ھکیئاجنآ  زا 

. دینکن غیرد  ار  شندناوخ  دسرب ،. مراھچ  پاچ  ھب  ھتسناوت  ھک  تسا  دوخ  صاخ  یئوب  گنر و  اب  یلگ  لاح  رھب  ھکنیا  لیلد  ھب  باتک  نیا  و 

ریوک دومحم  متفھ -)  شخب  ریبدت (  ریشمش و  دنزرف  ردان  رایرھش  نیرخآ 
دادرم ١٣٩٠ ریوک -  دومحم 

تشاد جارات     لتق و   رس  بش  رس 

تشاد جاترس  ھن  رس  نت  ھن  ھگرحس 

یرفولی ـــ ن خرچ   شدرگ   کی    ھب  

یردان ھن  دنام و  ھب جـا  ردا  ـــ ن ھ   ــ ن

ارچ تفگ : سپ  دوبن . ىاج  ھب  توق  ىلو  دزیخرب ، ھک  دیشوک  دوب ، روانش  دوخ  نوخ  رد  ھک  تخبدب  هاشداپ  )

ار ىو  رس  تخات و  ودب  تشاد ، تسد  ھب  ریشمش  ھک  ناخ  حالص  هاگان  ھب  دشاب … امش  نآ  زا  مراد  ھچ  رھ  دیرازگزاب ، نم  ھب  ارم  تایح  دیشک ؟ ىم  ارم 

گرم وا . کشزپ  نابز  زا  تسا  راشفا  هاشردان  گرم  یھنحص  فیصوت  نیا  دربب ). ناخ … ىلق  ىلع  دزن  ار  نآ  ھک  داد  ىزابرس  تسد  ھب  دیرب و 

. تسا هدیسر  هروتسا  یادنلب  ات  دنا و  هداھن  شرس  ھب  ھناسفا  جات  ھک  ىھاش 

. دروآ دوجو  ھب  ناریا  ھک  دوب  ىماظن  غباون  نیرت  کاب  ىب  زا  ىکی  وا  دیوگ : ىم  ردان  یهرابرد  نوارب  دراودا 

. دوب ایسآ  ىاشگروشک  نیسپاو  ردان  سکیاس : ىسرپرس  ھتشون ی  ھب 

دشاب ھتفگ  هدرک و  ھک  تسا  یزیچ  رتمک  تسین . تبارغ  زا  یلاخ  وا  ھظفاح  هاش  ردان  ریظنیب  تافص  نایم  رد  تسا : ھتشون  ردان  نامز  رد  رزیرف ، زمیج 

، دناهدرک تمدخ  تسا  یتدم  ھک  ار  دوخ  نازابرس  مامت  دناوخیم و  مسا  ھب  ار  دوخ  رامش  یب  رکاسع  نابصنم  بحاص  مامت  درواین . رطاخ  ھب  و 

رد تقو  نامھ  رد  دسیونب و  ھک  دنکیم  ریرقت  یشنم  رفن  ود  ای  کی  ھب  وا  دروآیم . رطاخ  ھب  دشاب  هدرک  یھیبنت  ای  یناسحا  یکی  ھب  رگا  و  دسانشیم .
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یدوز ھچ  ھب  ھک  درک  ناوتیمن  رواب  تسا . بیجع  وا  رنھ  گنج  تقو  رد  ماهدینش  دیامنیم . ادا  لمات  الب  بیترت و  ھب  ار  ھمھ  دنکیم . مکح  روما  ریاس 

. دناسریم ددم  دوخ  نوشق  ھب  مامتھا  ھچ  ھب  دھدیم و  صیخشت  ار  بولغم  بلاغ و  فرط 

شیناشیپ ذفان ، تشرد و  شنامشچ  هایس ، شیوم  دوب :  نینچ  مادنا  رھاظ و  دید  زا  ردان  دسیون : یم  ردان  یاھ  یگژِیو  امیس و  هراب ی  رد  یونھ  سنوج 

یتبیھ دوشگ  یم  نخس  ھب  بل  یو  ھکیماگنھ  شتروص  دوب و  هدمآ  ولج  شیاھ  ھناش  اپ ، شش  دودح  رد  شدق  دنمورین و  شندب  نوگمدنگ ، شتروص  دنلب ،

هوق دوب .  دایز  رایسب  اھدربن  رد  شیوق  یادص  نیمھ  ریثات  دش .  یم  هدینش  رود  یاھتفاسم  زا  ھک  دوب  نکفا  نینط  یوق و  نانچ  وا  یادص  تشاد .  صاخ 

اھگنج رد  تشاد و  ھظفاح  ھب  یبوخ  ھب  ار  نارادرس  زا  یرایسب  مان  یو  دوب .  زیگنا  تفگش  ناریا  تلم  قالخا  لاوحا و  ھب  وا  فوقو  نینچمھ  وا و  ھظفاح 

افتکا دنتشاد  بیج  رد  یناریا  یایعر  دننام  ھک  ھتشرب  دوخن  یرادقم  ھب  بلغا  دوب .  هداس  رایسب  ردان  یاذغ  درکیم .  ادص  یبوخ  ھب  ار  دارفا  کچوک  مان 

رادروخرب تمالس  تمعن  زا  ردان  دادیم .  تیمھا  لمجت  رھاظ و  زا  رتشیب  رکفت  ھشیدنا و  ھب  یو  ھک  دش  یم  هدید  ھنوگنیا  دوب و  یلومعم  شسابل  درکیم . 

رد دوب .  هدش  کاب  یب  روسج و  یور  نیا  زا  دنک .  راک  یو  زا  رتشیب  دوب  هدش  هدید  یسک  تردن  ھب  تشاد و  تداع  یگدنز  رد  ندیشک  یتخس  ھب  دوب و 

چیھ ھک  دوب  دایز  یدح  ھب  یو  یریگ  میمصت  هوق  دھد .  ورین  دوخ  هاپس  ھب  ات  درکیم  تکرح  یداع  نازابرس  هاپس و  زا  رتولج  ھشیمھ  دوخ  اھگنج 

 . دوبن نآ  یارجا  میمصت و  ذاختا  ھب  رداق  تعرس  نیا  ھب  یصخش 

**

اب هارمھ  یوفص  لیعامسا  هاش  نامز  رد  ھک  تسا  یگرزب  یاھلیا  زا  یکی  راشوا  ای  راشَفا  دمآ . ایند  ھب  راشفا  لیا  رد  لاس ١۶٨٨  رد  راشفا  هاش  ردان 

ىرگید ولمساق و  ىکی  دشىم : میسقت  گرزب  ھبعش  ود  ھب  لیا  نیا  دنداھن . ار  یوفص  ھلسلس  یاھھیاپ  دندمآ و  ناریا  ھب  ینامثع  یلوتانآ  زا  گرزب  لیا  شش 

زرخاب زگ و  هرد  درویبا و  رد  دناچوک و  ناسارخ  ھب  ناجیابرذآ  زا  لیعامسا  هاش  ار  ولخرق  ھفیاط  دوب . ھبعش  نیا  زا  راشفا  هاش  ردان  ھکولخرق  ای  ولخرا 

. دنشاب ىدس  نانامکرت  ناکبزا و  ربارب  رد  ات  دنکارپ  ورم  ات 

زا سپ  دمآ . رد  تراسا  ھب  مزراوخ  یاھکبزا  یاھشروی  زا  یکی  رد  شردام  اب  هارمھ  ھک  دوب  هدیسرن  یگلاس  هدجھ  ھب  دوب و  یلقردان  وا  یلصا  مسا 

هدرک و عمج  دوخ  رود  ھب  ار  یکچوک  هورگ  وا  دوب . گیب  یلعاباب  درویبا  نارمکح  تمدخ  رد  تشگرب و  ناسارخ  ھب  ھتخیرگ و  تراسا  زا  یھاتوک  تدم 

دش گیب  یلقردان  یریگ  تردق  عنام  یدح  ات  یناتسیس  دومحم  کلم  گرزب ، رادنیمز  دیمان . گیب  یلقردان  ار  دوخ  ناسارخ  ھیحان  دنچ  لرتنک  زا  سپ 

هاش تیمکاح  دھد و  تسکش  ار  دومحم  کلم  تسناوت  هدرک  بلج  ار  راجاق  ناخ  یلعحتف  یوفص و  بسامھت  هاش  ینابیتشپ  لاس ١٧٢۶  رد  ردان  یلو 

تاجن تردق و  راظتنا  مشچ  مدرم  دوب ، یاهدازناخ  ناخ و  یشکرس  راچد  ناریا  یھشوگ  رھ  ھک  روش  رش و  نآ  رد  . دیامن اپ  رب  ناسارخ  رد  ار  ناریا 

نازادناگنس اب  ییارادم  چیھ  .ا و  دوب راکشآ  ادتبا  زا  تردق  ھب  ندیسر  یارب  ردان  شالت  دنک . رارقرب  یشمارآ  تشحو ، یهریزج  نیا  رب  ات  دندوب  یشخب 

گنج و یارآ  ھماگنھ  عانتما و  کلاس  ھک  ار ]  ] راشفا ناگشیپ  دسح  زا  یرثکا  یدابآرتسا “: ناخ  یدھم  ازریم  ھتشون ی  ھب  دادیمن و  ناشن  دوخ  فارطا 
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.“ دینادرگ انع  جنر و  یھباوخمھ  انف و  ِدھاش  ِشوغآ  مھ  دنتشگ ، عازن 

هاش اب  شتابسانم  وا  دعب  لاس  داد . رییغت  یلق  بسامھت  ھب  ار  دوخ  مسا  ردان  نآ  زا  دعب  درک و  مالعا  ناسارخرد  دوخ  یلاو  ار  یلق  ردان  بسامھت ، هاش 

اب بسامھت  هاش  ندناسر  تردق  ھب  یارب  هاگنآ  دیسر . ناسارخ  لماک  ینارمکح  ھب  درک  کرت و  لیا  دنچ  بوکرس  زا  دعب  هدرک و  عطق  ار  بسامھت 

رد موس  راب  یارب  ناھفصا و  تروخ  ھچروم  رد  سپس  ناغماد و  یکیدزن  رد  ار  ناغفا  فرشا  ینعی  اھناغفا  سییر  رد ١٧٢٩  هدش  گنج  دراو  اھناغفا 

یجراخ نانمشد  اب  سپس  دومن . مارآ  ار  راید  نیا  لیابق  هداد و  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  ناتسناغفا  یو ، درگیپ  رد  سپسو  داد  تسکش  سراف  ناقرز 

ناریا برغ  ھک  اھینامثع  اب  گنج  نامز  رد  اما  دنتشاذگ . رارف  ھب  اپ  وا  ندیسر  زا  شیپ  اھ  سور  دنار . ناریا  لامش  زا  ار  اھسور  دش و  گنج  دراو 

ھلابند دوجو ، راھظا  دصق  ھب  یوفص  هاش  تفر . ناماس  نآ  ھب  هدرک  اھر  هراک  ھمین  ار  گنج  دش و  ناریا  قرش  رد  یشروش  ھجوتم  دنتشاد  لاغشا  رد  ار 

. دش یرارف  یتخس  ھب  ھک  تفرگ  ناینامثع  اب  ار  یو  گنج 

عقاو رد  نیا  دزادرپب . وگو  تفگ  ھب  روشک  مھم  روما  هرابرد  ات  دناوخارف  ناغم  تشد  ھب  ار  ناگرزب  ردان ، ھک  دوب  لاس ١١۴٨  ىزورون  مسارم  رد 

ھب ردان  مارتحا  ھنابلط و  حالصا  یاھ  ھشیدنا  باسح  ھب  دیاب  ار  ناغم  یاتلیروق  دوب . اھ  نرق  زا  سپ  یسارکمد  شیامن  نیلوا  نایناریا و  یاروش  نیتسخن 

ھمدقم کی  ار  نآ  یخرب  . میاهدروآ نییاپ  ھئطوت  کی  دح  ات  ار  نآ  هراومھ  ھک  ام  خیرات  رد  دنمجرا  هدنخرف و  یدادیور  تشاذگ . زین  مدرم  رظن  یدازآ و 

. دنناد یم  تردق  ھب  ندیسر  ىارب  دوب  هداس  ىنیچ 

ار ناغفا  نارساجتم  مدیشخب و  تاجن  ىنامثع  سور و  زواجت  زا  ار  تکلمم  مدروآ و  اج  ھب  دوب  ششوک  قح  ھچنآ  نم  : » دیوگ ىم  ناگرزب  ھب  باطخ  ردان 

رگید سک  رھ  ای  دنا  هدنز  ود  رھ  ھک  ار  سابع  شدنزرف  ای  بسامھط  ھک  مھاوخ  ىم  امش  زا  مراد و  تحارتسا  ھب  زاین  نونکا  مدیناشن ، دوخ  ىاج  ھب  زین 

.« دینک باختنا  تنطلس  ھب  دیلیام  ار 

. دننک روبجم  تنطلس  ىارب  ار  ردان  ھک  دندرک  کیرحت  ار  مدرم  ردان ، ناکیدزن 

: دسیونیم ناغم  تشد  یاروش  سلجم  فیصوت  رد  تراھکال 

بوچ زا  یارس  اجنیا ١٢٠٠٠  رد  درک  مکح  ردان  سرا ،  دور  ھب  قرشم  زا  رک و  دور  ھب  دوب  دودحم  لامش  زا  ھکدوب  یا  ھیحان  ناغم ،  رد  سلجم  لحم  )

مود تسیب و  بش  ردان  . دننک ھیھت  وا  دوخ  یارب  ترامع  ارسمرح و  دوش و  ھتخاساھ  مامح  اھرازاب و  اھ و  نادیم  لزانم و  دجاسم و  مامضناب  ین ،  و 

مھ ناضمر  متسیب  زور  ات  درکیم  یگدیسر  مدرم  ضیارع  ھب  تشاد و  ناوید  ھنازور  نیوعدم ،  دورو  مایا  فرظ  دیسر و  ناغم  تشد  ھب  ھیوناژ ١٧٣۶ 

یم ھناخناوید  ھب  ھناگادج  یاھ  ھتسد  لکش  ھب  ار  اھنآ  ردان  دوبدایز  هدع  نوچ  دندمآ ، درگ  ناغم  رد  رفن  رازھ  تسیب  ًاعمج  دندش و  دراو  ناگدنیامن   ٔ ه

نانآ ٢٢   ٔ هرامش ھک  ناگدنزاون  دندادیم و  تبرش  بالگ و  رطع و  نارضاح  مامت  ھب  دنتشاد  روضح  یئاریذپ  رالات  رد  رفن  رازھ  دادعت  لوا  زور  تفریذپ .

زا رگید  رفن  شش  ریالج و  ناخ  بسامھط  زا  بکرم  ینمجنا  اجنآ  رد  ودومن  عامتجا  نآ  ریظن  یعمجم  مھ  دعب  زور  دنتخادرپ ، یم  نتخاون  ھب  دوب  نت 
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دراد رظن  رد  هدش  ھتسخ  اھ  هزرابم  اھگنج و  زا  ھک  نونکا  ناما ،  هافر و  طسب  ناریا و  نانمشد  نتخاس  بوکنم  زا  دعب  یو  ھک  دنتشاد  مالعا  ردان  فرط 

وا ھب  لیم  رگاای  دننیزگرب  یھاش  ھب  ار  بسامھط  ای  ھک  تسا  روشک  یانما  لاجر و  رب  دزادرپ و  تدابع  ھب  ددرگ و  یوزنم  تالک  رد  دنک و  یئوج  هرانک 

دندروآرب دایرف  تسین  ھنامیمص  ردان  داھنشیپ  نیا  دنتسنادیم  ھک  ناگمھ  باوج ،  رد  دننک . نییعت  ناریا  تنطلس  ھب  ار  یوفص  ھلالس  زا  رگید  یکی  دنرادن 

اپرب دروخیم  نوتس  هدزاود  ھک  یگرزب  ھمیخ  داد  روتسد  ردان  ھکنیا  ات  دش  رارکت  زور  دنچ  عضو  نیا  مینیزگ .  یمرب  یھاش  ھب  ار  ردان  اھنت  ام  ھک 

وا نیرضاح  ھمھ  زاب  دیشک ، شیپ  ار  هاش  نییعت  عوضوم  نامھ  دومن و  راضحا  اجنآ  رد  ار  کلم  یارما  ردان  دنتخاس و  نیزم  شورفم و  ار  نآ  دندرک و 

: دریذپ یم  لیذ  طورش  اب  ار  تنطلس  ھک  تشاد  مالعا  اجنآ  رد  داد و  لیکشت  یسلجم  ردان  ھکنیا  ات  تشاد  ھمادا  زور  راھچ  لمع  نیا  دندرک . دزمان  ار 

. ددنویپن عولخم  هاش  نادنزرف  زا  یکی  ھب  دیوگن و  کرت  ار  ردان  یدحا  ×

رد ار  قداص  رفعج  ماما  ترضح  بھذم  ھقیرط  دنراد  رایتخا  لاح  نیع  رد  دنورگب ، تنس  بھذم  ھب  دنیوگ و  کرت  ار  افلخ    ّ بسو عیشت  ناریا  مدرم  × 

دنیامن . یوریپ  عورف 

. دزرون تنایخ  شرسپ  ردان و  ھب  تبسن  یدحا  × 

. دندرک ءاضما  ار  ھمانرضحم  ودنتفریذپ  ار  طیارش  نیا  نارضاح  ھمھ 

… دش ھتشک  ردان  رما  ھب  ھک  دومن  تفلاخم  راھظا  یسلجم  رد  یشابالم  نیسحلادبع  ازریم  اھنت  مایا  نیا  رد 

. دنتفریذپ دوب  یبھذم  تابصعت  کرت  یرادافو و  ھک  ار  وا  طیارش  دندیزگرب و  یھاش  ھب  ار  ردان  ناغم  تشد  سلجم  نارضاح  ماجنارس 

. دندروآ میدقت  یارب  ار  یدالوف  یریشمش  مدرم ، یگدنیامن  ھب  ناریا  فلتخم  فانصا  ناگدنیامن  زا  یھورگ  دندرک . ھیدھ  ناریا  هاش  ھب  ار  یاھفحت  هورگ  رھ 

ناریا یاھزرم  زا  تظافح  هار  رد  ھشیمھ  ات  تسا  ناریا  مدرم  ھیدھ  نیا  تفگ «: ناغم  تشد  ھب  ور  درب و  رس  یالاب  تفرگ  اھنآ  زا  ار  ریشمش  ردان 

.« دشاب نارب 

هدید دوخ  ھب  ار  یدایز  یاھنوخ  هدرک و  تکرش  یلھد  حتف  ھلمج  زا  یدایز  یاھگنج  رد  راشفا  هاشردان  هارمھ  ھک  تسا  ییاھراگدای  زا  یکی  ریشمش  نیا 

هدیدبآ دالوف  زا  نآ  ھغیت  دیفس و  یناوختسا  زا  ریشمش  ھتسد  دوشیم . یرادھگن  یو  هاگمارآ  رانک  رد  یردان  هزوم  یاھنیرتیو  زا  یکی  رد  نونکا  تسا و 

. تسا هدش  ھتشاگن  رز  ھب  « ردان نارقبحاص  ناطللس   » ناونع اب  یلھد  حتاف  مان  ریشمش  نیا  ھغیت  یور  تسا .

 . تفرگ ماجنا  لاوش ١١۴٨  رد ٢۴  ردان  یراذگجات  مسارم  ھکس ،  برض  بلاق  یتنطلس و  رھم  عجس  ھیھت  زا  سپ  دعب  زور  دنچ  و 

. ناریا رد  نامدرم  یاروش  سلجم  نیتسخن  زا  یاهولج  خیرات . رد  ناریا  مدرم  ییامھدرگ  نیتسخن  یامیس  دوب  نینچ 

وزج ھک  ناغفا  فرشا  نارسفا  ھک  دومن  راطخا  دنھ  ھب  راب  ھس  هاشردان  دنتخیرگ . یلھد  ھب  ردان ، تسد  ھب  راھدنق  شیاشگ  زا  سپ  یغای  یاھناغفا 

زا ناریا  هاپس  تشادن ؛ تفایرد  یباوج  نوچ  دھد و  لیوحت  ناریا  ھب  ار  دنتشاد  یساسا  شقن  ناریا  مدرم  ماع  لتق  رد  و  رفن ) دودح ٨٠٠   ) دندوب نارگتراغ 
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ار ناغفا  زواجتم  سپس ٨٠٠  دندرک . فرصت  ار  دنھ  تختیاپ  هداد و  تسکش  ار  ناودنھ  نایردان  لانرک ، رد  زیگنا  تفگش  یدربنرد  تشذگ و  دنس  دور 

. دندز راد  ھب  یلھد  رازاب  رد 

: دز ھکس  لیذ  نومضم  ھب  تشاد و  اپ  رب  ینشج  یلھد  ھب  دورو  زا  سپ  ردان 

ناھج نیطالس  رب  ناطلس  تسھ 

نارقبحاص ردان  ناھاش  هاش 

گنت ھب  ار  مدرم  دنتشاد ، شقن  نآ  داجیا  رد  یدنھ  نارازگراک  ھک  یعامتجا ، یلام و  یاھراشف  ھک  دوب  ھتشذگن  گرزب  حتف  نیا  زا  ینامز  کدنا  زونھ 

دیشک و ھنابز  شمشخ  یاھھلعش  وا  ناج  ھب  دصق  ءوس  ابو  دش  ردان  مشخ  ثعاب  ھک  تساخرب  میظع  یشروش  یلھد  رد  ردان ، لتق  ندش  عیاش  اب  دروآ و 

لایع امغی و  ھب  لاوما  دش و  هدرک  طارفا  ھب  یلتق  ھکنآ ( زا  سپ  تیادھنبا ، لوق  ھب  ماجنارس  دنامن و  ناما  رد  نآ  زا  یدحا  ھک  تخادنا  هار  ھب  یراتشک  نانچ 

فورعم یاھلثملا  برض  زا  دنھ  رد  ( یردان نامرف   ) مھ زونھ  مکح  تبالص  ذوفن و  رظن  زا  ھک  یناما  نامرف  دش . رداص  ناما  نامرف  دندرب ) یریسا  ھب 

. تسا

رب دنتشاد ، تسد  ھب  ھک  رھاوج  زا  ای  خرس  رز  ای  رد  ھسیک  رگا  : ) تسا هدش  نایب  نینچ  مکح  نیا  دروم  رد  ناتسودنھ  ھب  هاش  ردان  تمیزع  باتک  رد 

یب رھچباتفآ  نابوخ  رگ  شوھام و  ناگرھچ  یرپ  رگا  دنتفرگیمن و  هدشن  مخ  زگرھ  دمآیم ، ناشیا  یاپ  ھب  عصرم  یھیاریپ  هرقن و  الط و  رگا  دنتفات و 

.( دندرکیمن هاگن  اھنآ  فرط  ھب  الصا  دندمآیم ، رظن  ھب  یگدرپ 

هارمھ ھب  یتخبدب  زج  یزیچ  نایدنھ  دنھ و  یارب  اما  ، تفای نایاپ  بیزگنروا  هون  شخبنادزی  رتخد  اب  ردان  رسپ  یسورع  نشج  اب  یشک  رکشل  نیا 

. تشادن

رس رب  ار  دنھ  یھاشداپ  جات  تشگزاب و  ناریا  ھب  دوب  هدروآ  گنچ  ھب  دنھ  زا  ھک  ناوارف  میانغ  اب  ردان  دندش . ھتشک  رفن  رازھ  یس  زا  شیب  گنج  نیا  رد 

. تشاذگ هاش  دمحم 

. درک دای  ناشن  رھاوج  هرک  سووات و  تخت  رون و  یایرد  رون و  هوک  زا  دیاب  ٰیردان  اھجنگ  نیا  نایم  رد 

رد ھک  ار  دوخ  نایفارطا  زا  یخرب  هدش  نامیشپ  دوخ  راک  زا  سپس ، درک . روک  ار  ازریم  یلقاضر  دوخ  رسپ  داد و  قالخا  رییغت  رمع  رخاوا  رد  هاش  ردان 

ھمانرب تسکش  گنج ، ھمھ  نیا  زا  یگتسخ  دوب ، هدروآ  دوخاب  تردق  ھک  یزآ  داسف و  رورپ ، ھماکدوخ  نیمزرس  تشک . تسنادیم  رصقم  ار  اھنآ  راک  نیا 

. درک نوگرگد  ار  وا  اھنآ  مادم  ینیچ  ھسیسد  ناینوماریپ و  تنایخ  جوم  یو ، تدمزارد  یاھ 

دادیم یور  روشک  یاجیاج  رد  ییاھشروش  لیلد  نیمھ  ھب  دریگب ، مدرم  زا  یفازگ  یاھتایلام  ات  دوب  روبجم  دوخ  یاھگنج  یاھھنیزھ  نیمات  یارب  وا 

لتق ھب  روا ا  دندرک و  ھلمح  یو  رداچ  ھب  ھنابش  شنارادرس  زا  یعمج  دوب  ھتفر  ناسارخ  ھب  اھشروش  نیا  زا  یکی  عفر  یارب  ردان  ھک  ینامز  یلو 
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. دندناسر

رد ردان  لاح  ینوگرگد  یگتفشآ و  ھب  هراشا  زا  سپ  تسا ،  هدوب  وا  هارمھ  یو و  یودرا  رد  ردان  لتق  ماگنھ  دوخ  ھک  هاشردان  صوصخم  بیبط  نزاب 

وا یاھ  کیپ  دینش  یمن  داسف  نایصع و  ھمزمز  زج  دوخ  فارطا  رد  هاشداپ  : » دسیون یم  دوب ، ناریا  رانک  ھشوگرد  ھک  ییاھ  نایغط  شرمع و  رخآ  لاس 

شیوشت زیچ  چیھ  تشگ و  یمرت  نوزفا  زوربزور  وا  درد  دندادیم ، ربخ  یون  نایغط  زا  ار  وا  زور  رھ  دش . یم  عطقنم  وا  رماوا  دندرکیم ، تشادزاب  ار 

نانچ دش  تحار  فرطنآ  زا  شلایخ  ھکنیمھ  داتسرف ، فورعم  تالک  ھب  ار  ھمھ  دوخ ، لومت  هداوناخ و  تسخن  یوداد  یمن  نیکست  ار  وا  بارطضا  و 

کش دیدیم و  کین  وا  تشاد  هدامآ  مرح  رد  ھتسارآ  هدرک و  نیز  ار  یبسا  هراومھ  ھک  دوب  زور  دنچ  تسا …  ربخ  یب  اھ  ھنتف  مامت  زا  ھک  درک  دومناو 

نایرابرد نایم  رد  تخانش .  یمن  ار  ھئطوت  نالماع  یلو  تسا  رطخ  رد  وا  یگدنز  تسا و  هدش  هدیچ  وا  دض  رب  یا  ھئطوت  تسا  یدنچ  ھک  تشادن 

ھک ناخ  حالص  مود  تشاد ،  ار  وا  نانابھگن  یرادرس  دوب و  وا  شیوخ  ھک  ناخیلق  دمحم  یکی  دندوب ، نت  ود  سک  ھمھ  زا  رت  بلط  شروش  رت و  یضاران 

دمحم زا  رتشیب  وا  میب  دشاب و  یذوفن  نایرکشل  رد  ار  وا  ھک  درک  یمناضتقا  شلغش  اریز  دوبن  ناخ  حالص  زا  یکاب  ار  هاشردان  دوب ، وا  ھناخرظان  رشابم 

زا ار  وا  فرط  کی  زا  جاوفا  نیا  ھک  تشاد  ناناغفا  زا  یھاپس  نت  رازھ  راھچ  دوخ  یودرا  رد  هاشردان  دوب … یگنج  دیشر و  یدرم  ھک  دوب  ناخیلق 

 ، تسویپ یم  هام  نآ  متسیب  ھب  ار  نئوژ  هام  مھدزون  ھک  بش  نامھ  رد  دندوب ، ناشابلزق )   ) نایناریا نانمشد  رگید  فرط  زا  دندوب و  ییادف  صلخم و  ناج 

تسادیوھ نم  رب  امش  یریلد  یتسرد و  ھقالع و  نوچ  متسین و  دنسرخ  دوخ  نانابھگن  زا  نم  : تفگ ناشیاب  دناوخب و  ار  ناناغفا  نارادرس  مامت  هاشردان 

ناشیا زا  یسک  رگا  دیشکب و  ریجنز  ھب  دییامن و  تشادزاب  ار  شابلزق )   ) ناریا نابصنم  بحاص  ھمھ  دادماب  ماگنھ  ادرف  ھک  منک  یم  رؤمام  ار  امش 

 . مراپس یم  امش  ھب  ار  دوخ  ناج  تبقارم  نم  تسا و  نم  صخش  تظفاحم  دوصقم  دیرادن . غیرد  وا  نتشک  زا  دیآرب  تمواقم  ماقم  رد  دیامن و  یخاتسگ 

حالص تشاد  سوساج  اج  ھمھ  رد  ھک  ناخیلق  دمحم  دنامن … ناھنپ  نادنچ  نامرف  نیا  اما  دنتخاس . هدامآ  زھجم و  ار  دوخ  نازابرس  ناغفا …  نارادرس 

، اردوخ کرتشم  نمشد  بش  نامھ  رد  دنیوگن و  کرت  ار  رگیدکی  ھک  دندروخ  دنگوس  ود  رھ  یبتک  یدنس  یاضما  اب  هدرکرس  ود  نیا  درک ، هاگآ  ار  ناخ 

. دنشکب دوب ، هداد  هدنیآ  زور  یارب  ار  ناشیا  گرم  نامرف  ھک 

ھک یتعاس  رد  ھک  دندش  دھعتم  دندرک و  اضما  ار  دنس  نارادرس  نیا  ھمھ  دندومنب … دندوب  ناشیا  مرحم  ھک  نارادرس  زا  نت  تصش  ھب  ار  دنس  نآ  سپ 

منادیمن دش . یم  بش  ھمین  زا  سپ  تعاس  ود  دودح  رد  ھک  دوب  هام  بورغ  ماگنھ  تعاس  نآ  دنناسر و  مھب  روضح  دش  دھاوخ  نیعم  رما  یارجا  یارب 

یاپ نایشروش  دوب ، هدیشک  داعیم  ھب  دوعوم  تعاس  ندیسر  زا  شیپ  ار  ناشکرس  زا  نت  هدزناش  ای  هدزناپ  ھک  ییامندوخ  سوھ  ای  دوب  یربص  یب  راشف 

اب درک و  رادیب  ار  وا  شورخ  گناب و  دندیسر . هاش  هاگباوخ  ھب  ات  دنتسکش ، مھرد  دش  یم  ناشیا  نتشذگ  عنام  ھک  ار  ھچنآ  دنداھن و  یھاش    ٔ ھمیخ ردنا 

اما دنتفر  سپ  تشادرب و  میب  ار  نایشروش  نانخس  نیا  ندینش  زا  دیروایب ! ارم  ھحلسا  تساجک ؟  نم  ریشمش  تسیک ؟  : » دز دایرف  یروآ  تشھد  زاوآ 

نوگنرس ار  هاش  ھک  درک  تلاوح  واب  نانچ  ریشمش  تبرض  کی  دیود و  شیپ  ناخیلق  دمحم  تسخن  دنداد ، ٔتارج  ار  ناشیا  ناخ  حالص  ناخیلق و  دمحم 
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یو رس  تفر و  ردان  یوس  ھب  تشاد  تسد  ھب  ریشمش  ھک  ناخ  حالص  ماجنارس  دنتفرگ و  قشمرس  وا  زا  زین  نت  ھس  ای  ود  تخادنارد ، یاپ  زا  تخاس و 

. دیرب ار 

. تفر داب  رب  زیچ  ھمھ  یتبرض  اب  دمآرب و  تخت  رب  یداب  دنت  ھب 

زا هرانم  نیا  زا  رجآ  راھچ  یهزادنا  ھب  دش . تسرد  یاهرانم  اھھلک  زا  دسیونیم : نامرک  رد  ردان  راتفر  یهراب  رد  سور  ترافس  یاضعا  زا  یکی 

. دروآیم تقر  ھب  ار  ناسنا  نآ  ندینش  ھک  دوشیم  دنلب  نز  درم و  زا  یدایرف  ھجض و  نانچ  ددرگیم . لیکشت  ناگهدروخلاس  یاھھلک 

تخاس انعمرپ  ابیز و  تیب  کی  خیرات ، هدام  نیا  اب  نیبھتکن  یرعاش  دندرک . تبث  عقو ، ام  یف  ریخلا  ار ، ردان  یراذگجات  خیرات  لمج ، باسح  ھب  ھک  دنیوگ 

:

عمط ناج  زا  لام و  زا  میدیرب 

عقو ام  یف  ریخلا  خیرات  ھب 

راید نیا  زا  تیناسنا  مرش و  دندیشک و  رگیدکی  رب  غیت  نایعدم ، نامالغ و  نانیشناج و  دوب ، هدروآ  درگ  اھیزیرنوخ  اب  ردان  ھچنآ  جارات  زا  سپ 

تخبهریت هاشداپ  دوب ، هدروآ  هارمھ  ھک  یبانط  اب  دش و  مرح  لخاد  تواسق  تیاھن  اب  ناخ  نیسحدمحم  تراھکل : زا  هاشردان  باتک  یھتشون  ھب  تخیرگ .

نکیل دومن ، یراز  ھیرگ و  ھب  عورش  دیبسچ و  ردپ  یهزانج  ھب  هدزتشھد  تشادن ، لاس  تشھ  زا  شیب  ھک  بسامھت  هاش  رسپ  درک . ھفخ  ار  یوفص 

 … تخادنا و هاچ  ھب  مھ  ار  یوفص  تخبنوگن  هاش  رتکچوک  رسپ  ازریم  لیعامسا  دیناسر و  تکالھ  ھب  مامت  یمحریب  اب  زین  ار  وا  ناخ  نیسحدمحم 

. درک ادج  نت  زا  ار  کدوک  نآ  رس  یریظنیب  تواسق  اب  سپس 

ازریم یلقاضر  ردان ، دالوا  زا  ییاون : زا  دنز  ناخمیرک  باتک  یھتشون  ھب  دیشکشیوخ و  ناشیوخ  ای  یردان  ناگهدازهاش  رب  غیت  هاشلداع )!(»  » هاگنآ

، ھلاس تفھ  ناخ  زودلوا  هراوخریش ، ناخ  هللادھج  ھلاس ، ھس  ناخ  زیگنچ  ھلاس ، هدجھ  ازریم  یلقماما  ھلاس ، ھسوتسیب  ازریم  هللارصن  ھلاس ، ھنوتسیب 

یاتکوا ھلاس ، ھس  ناخ  زوغوا  ھلاس ، ھس  ناخ  هللادسا  ھلاس ، ھس  ناخ  اضترم  ھلاس ، جنپ  ناخ  افطصم  ھلاس ، راھچ  ناطلس  بارھس  ھلاس ، جنپ  ناخ  رومیت 

. دندش ماع  لتق  شروی  کی  رد  هراوخریش و …  ناخ 

×

نیا دندرک ،  روک  ار  ازریم  یلقاضر  یاھ  مشچ  ردان  روتسد  ھب  ھکنیا  زا  سپ  تسا » . ناریا  یاھ  مشچ  ھکلب  یدرک  روک  ھک  تسین  نم  یاھ  مشچ  نیا  » 

 . تفگ شردپ  ھب  باطخ  وا  ھک  دوب  یا  ھلمج  نیتسخن 

ھشوگ و رد  زین  وا  نارادرس  یو  گرم  زا  سپ  دروآرد . یاپ  زا  ار  دوخ  نایفارطا  زا  یرایسب  یو  درب . نیب  زا  بسانم  ینیشناج  یارب  ار  ھنیمز  ردان 

ناخ نسح  دمحم  ناجیابرذآ و  رد  ناغفا  ناخدازآ  ناتسناغفا ، رد  یلادبا  ناخدمحا  زاریش ، رد  ایاعرلا  لیکو  دنز  ناخمیرک  دنتشارفا ؛ رب  لالقتسا  ملع  رانک 
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درک و ماع  لتق  ار  ردان  هداوناخ  دالوا و  زا  یرایسب  ردان ) هدازردارب   ) راشفا ناخیلقیلع  زین  ناسارخ  رد  دندرک . تموکح  ھب  عورش  ناردنزام  رد  راجاق 

ناخ دمحماقآ  شرسپ  هداد ، تسکش  ار  راجاق  ناخ  نسحدمحم  دوب ، شایع  زیرنوخ و  یدرم  ھک  یو  درک . تموکح  ھب  عورش  دیمان و  هاشلداع »  » ار دوخ 

. دندناسر تردق  ھب  ار  ازریم  خرھاش  مان  ھب  ردان ، ٔهون  دش . ھتشک  سپس  روک و  ناخ ، میھاربا  دوخ  ردارب  طسوت  ماجنارس  اما  درک . لسنلاعوطقم  ار 

( دوب مومع  مارتحا  دروم  ھک  یوفص  نادناخ  زا   ) یناث نامیلس  هاش  گنرین  ھلیح و  اب  دیسر و  تردق  ھب  هرابود  اما  دش  روک  عولخم و  زین  وا  دعب ، لاسکی 

ھلمح ناسارخ  ھب  دیسر و  تردق  ھب  ناخدمحماقآ  ناخ ، میرک  گرم  زا  سپ  درک . تنطلس  ناسارخ  رد  لاس  تشھ  لھچ و  انیبان  خرھاش  دمآرد . یاپ  زا 

رد تخیرگ و  ناتسناغفا  ھب  درک و  اھر  راجاق  ناراوخنوخ  تسدب  ار  انیبان  ریپ و  ردپ  خرھاش ، دنزرف  ازریم ، ردان  تشک . ھجنکش  اب  ار  خرھاش  درک و 

زا راشفا  نادناخ  زا  تنطلس  یعدم  نیرخآ  ناس  نیدب  دنتشک . ار  وا  دندیرب و  ار  شنابز  دش و  روک  ریگتسد و  ھک  درک  تنطلس  یاعدا  هاش  یلعحتف  نامز 

. دش ھتشادرب  نایم 

ھتخاس دوخ  تایح  نامز  رد  ھک  ار  یو  یمیدق  هربقم  تشاد  شرسپ  هاشردان و  ھب  تبسن  راجاق  ناخدمحم  اقآ  ھک  یاھنیک  ھب  رظن  یخیرات  تایاور  ساسارب 

یارسناوراک ھب  هربقم  لحم  ھک  یا  ھنوگ  ھب  داتسرف  دوخ  تختیاپ  نارھت  ھب  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  شیاھناوختسا  ھکنیا  زا  دعب  هدومن و  ناریو  دوب 

راثآ نمجنا  طسوت  ، یلعف یانب  تخاس . ردان  یارب  یھاگمارآ  ناریا  ناتسود  گنھرف  زا  یا  هدع  مامتھا  ھب  ماوق  دمحا  ھعقاو  نیا  زا  سپ  شگ  لدبم  یگرزب 

. دیدرگ داجیا  یو  نفدم  رب  نامیس  نھآ و  یگنسھوک و  تینارگ  یاھگنس  زا  هدافتسا  اب  نوحیس  سدنھم  ھشقن  حرط و  اب  ناریا  یلم 

*

: یونھ سنوج  تیاور  ھب  ردان  نانخس  زا 

ھچ نایبنجا ،  لاگنچ  زا  منیمزرس  ییاھر  یارب  یرون  مدوب ,  یرون  لابند  ھب  ھشیمھ  نم  منیمزرس .  هدز  نایصع  یاھبش  یکیرات  رد  تسج  یھار  دیاب  × 

ھمھ اما  ینک  یراک  یناوت  یمن  تسا  ھتسب  تناتسد  ھتفرگ و  رارق  ناگناگیب  رایتخا  رد  تسومان  لام و  ناج و  ھمھ  ینیبب  ھک  تسا  یکانتشھد  یالب 

یشخب و مایتلا  ار  اھ  تحارج  یناوت  یم  وت  دنز  یم  دایرف  تدوجو  قامعا  زا  ھک  تسا  یورین  اھنت  نیا  یناوت  یم  وت  تسوپاکت  رد  ییاھر  یارب  تدوجو 

 . گرزب یتلم  یزارفرس  دیما  ھب  مداھن  بسا  باکر  رب  اپ  ھک  دوب  ھنوگنیا 

فرصت ھب  ریبک  رتپ  ھک  ار  زاقفق  قطانم  ھمھ  نالیگ و  تشر ، ناوریا ، نارا ، ناورش ، وکاب ، دنبرد ، یاھرھش  ھک  داد  روتسد  ھیسور  ریفس  ھب  ردان  ×

مامت رورغ  اب  ردان  دننادرگزاب .  ناریا  ھب  ار  دوب  هدروآ  رد  دوخ  ھطلس  ریز  ھب  ھک  ار  ناتسغاد  یناتسھوک  یاھراتات  نینچمھ  تسا و  هدروآ  رد  دوخ 

 . تخیر دھاوخ  نوریب  قطانم  نآ  زا  ار  اھنآ  ھمھ  دریگیم و  تسد  ھب  ییوراج  دوخ  دننکن  ینیشن  بقع  ام  یاھزرم  زا  اھسور  رگا  تشاد  راھظا 

 . منک بسک  مروشک  یارب  یدبا  یراختفا  ھک  دیما  نیا  ھب  مدیشخب  نھیم  یزارفرس  یارب  ار  مدوجو  مامت  ×

نیمزرس نیا  هدماین  ایند  ھب  دنزرف  نارازھ  نوچ  دوش  یم  راگدنام  وت  لمع  ریشمش و  یا  هدش  راوس  خیرات  لاب  رب  یھن ، یم  بسا  باکر  رد  اپ  یتقو  ×
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دنھاوخ نانآ  دنا .  هدوبن  توافت  یب  نانآ  هدنیآ  ھب  تبسن  ناشناردپ  ھک  مینازومآ  یم  دوخ  لمع  اب  سپ  دنھاوخ .  یم  ام  ھشیدنا  ناوزاب و  زا  ار  ناشیدازآ 

 . دنشورفن ییاھب  تمیق و  چیھ  ھب  ار  ناشیدازآ  تخومآ 

 . دیھدن هار  ناتروضح  ھب  دنتسھ  هاوخدوخ  بلط و  هاج  راک ، گنرین  ھک  ار  یناسک  دینک و  تقد  روشک  ناگرزب  باختنا  دروم  رد  × 

 . تسا هدوب  یگدنز  لوط  رد  نم  یامنھار  دنمدرخ ،  یسودرف  ھمانھاش  × 

یرورس یگرزب و  رد  ھشیمھ  دیاب  یناریا  ناریا و  اما  دمآ  دنھاوخ  زاب  دنا و  هدمآ  رایسب  اھردان  تسا  منیمزرس  یارب  یرکون  ناشن  تنطلس ،  دنبرمک  × 

 . تسا هدوب  مرمع  ھمھ  یوزرآ  نیا  دشاب 

تفایرد مدرم  زا  امش  ھک  غلابم  نیا  تفگ :  نینچ  دننکیم  تخادرپ  نانآ  ھب  مدرم  ھک  فاقوا  مھس  دروم  رد  دروآ و  مھدرگ  نیوزق  رد  ار  ینید  یاملع  ردان  ×

ماجنا رد  امش  ھک  تسا  ملسم  تفگ :  ردان  املع .  یگدنز  ھنیزھ  یزاس و  ھسردم  یزاس و  دجسم  فرص  دنداد  خساپ  املع  دوش ؟  یم  ھچ  فرص  دینکیم 

نازابرس تیاھن  رد  ھکنآ  ات  دوب  طاطحنا  رقف و  رد  ام  تکلمم  لاس  هاجنپ  کیدزن  تسین .  یضار  امش  راک  زا  دنوادخ  دیاهدرک و  روصق  دوخ  فیاظو 

لوا لاح  ھب  ار  روشک  عاضوا  دنتسناوت  دندرک و  ششوک  نیمزرس  نیا  راختفا  ناریا و  زا  عافد  هار  رد  دوخ  یاھ  یراکادف  اھ و  یزابناج  اب  ردان 

 . دنتسھ ینادردق  ھتسیاش  اھنآ  دوش و  هداد  نانآ  ھب  تاقوا  ھنیزھ  دیاب  ھک  دنتسھ  ییاملع  نازابرس  نیا  دننادرگزاب . 

 . منیبب ناداش  شمارآ و  رد  ار  مروشک  ناکدوک  نانز و  ناریپ ،  ھک  تسا  نیریش  تھج  نآ  زا  نم  یارب  یزوریپ  ھظحل  × 

یردان یاھراگدای 

یردان تالک 

: دسیون یم  ردان  راگزور  زا  هدنام  اج  ھب  یخیرات  راثآ  یهراب  رد  ناریا  ریشمش  مان  اب  هاشردان  ھمانیگدنز  فلوم  یترو  سکا  لکیام 

یردان تالک  تسا . هدوب  تیمھا  یاراد  هاشردان  تنطلس  زا  شیپ  اھنرقو  تسا ، رصق  زا  شیب  یزیچ  دھد ، یم  ینعم  ردان  رصق  ھعلق و  ھک  یردان  تالک 

مان یعیبط  ژد  یتسرد  ھب  ور  نیا  زا  دراد ، لخاد  ھب  ذوفن  یاج  رتمک  هدش و  ھطاحا  اھ  هرخص  اھھوک و  طسوت  تالف  رود  ات  رود  . تسا یعیسو  تالف 

. تسا ھتفرگ 

تالف نیا  دوب . تیمھا  یاراد  زابرید  زا  تشاد  رارق  ناریا  تالف  یزکرم  یحاون  دورارف و  یاھرھش  نیب  مشیربا  هداج  یکیدزن  رد  تالک  ھک  ییاجنآ  زا 

ریخست ار  تالک  هرصاحم و  ار  تالف  نیا  برغ ، تمس  ھب  دوخ  ھطلس  شرتسگ  زاغآ  رد  گنلرومیت  نوشق  دوب . مجاھم  یاھشترا  روبع  ریسم  نینچمھ 

. دتسیاب اھلوغم  لباقم  تالف  نیا  رد  تشاد  رظن  رد  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  دندرک .

ناسارخ اھدادیور  نیا  ھمھ  لوط  رد  اما  درک . بقلم  یھاشداپ  ھب  یراذگجات  اب  لاس  دنچ  زا  دعب  ھنطلسلا و  بیان  ار  دوخ  مود  بسامھط  هاش  لزع  اب  ردان 

. دوب وا  ییاورنامرف  یلصا  ھتسھ  هاگیاپ و  تالک  و 
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هاگآ دوب  هداد  ار  شروتسد  دوخ  ھک  اجنآ  رد  زاس  تخاس و  تفرشیپ  زا  ات  تشذگ  یم  تالک  زا  رفس  رھ  رد  درک و  یم  ندید  ناسارخ  زا  بترم  هاشردان 

ھک یھاگمارآ  نینچمھ  و  ھنازخ ، رصق ، اھدجسم ، اھمامح و  اھنادیم ، اھغاب ، رب  دوب  لماش  اھزاس  تخاس و  نیا  هدنام ، وا  زا  ھک  یا  ھچخیرات  ھب  انب  دوش .

دندوب هدش  ھتخاس  یعیبط  تاماکحتسا  تیوقت  یارب  ھک  ییاھ  هزاورد  اھراوید و  ات  دوب  هداد  روتسد  نینچمھ  وا  . دوب ھتفرگ  رظن  رد  دوخ  یدبا  باوخ  یارب 

. دش رپ  دوب  هدش  تراغ  دنھ  زا  ھک  ییاھتورث  مئانغ و  اب  دوب  ھتخاس  ردان  ھک  یا  ھنازخ  دنوش . لیمکت 

هدایز اھ و  یمحر  یب  ھیلع  شناوریپ  نیرتکیدزن  زا  یرایسب  هدازردارب و  ھک  یماگنھ  هاشردان  تنطلس  نارود  نارحب  نیرخآ  رد  اھنیا  زا  کیچیھ  اما 

هدازردارب دیسر  لتق  ھب  ھکنآ  زا  سپ  اما  داتسرف . تالک  ھب  ار  اھنآ  شنادنزرف  نانز و  ناج  ظفح  یارب  وا  دماین . شراکب  دندیروش  شراو  ھناوید  ییوج 

ھب دوب  ھتشاذگ  اج  یجرب  رانک  رد  یدمع  ای  یقافتا و  روطب  رفن  کی  ھک  ینابدرن  زا  هدافتسا  اب  اھنآ  درک . ھناور  تالک  ھب  ار  اھ  یرایتخب  زا  ییورین  شا 

ھک دنام  هدنز  خرھاش  مسا  ھب  هاشردان  یاھ  هون  زا  یکی  اھنت  دندناسر . لتق  ھب  ار  ھلماح  نانز  یتح  یتنطلس و  هداوناخ  نادرم  ھمھ  دنتفای . هار  تالک  لخاد 

. درک تموکح  هاتوک  یتدم  هدناشن  تسد  ییاورنامرف  ناونع  ھب 

دیشروخ رصق 

رد یناوارف  یاھیراکالط  اھیربچگ و  تسا . ھقبط  ھس  یاراد  هدش و  ھتخاس  گنسزارصق  نیا  تسا . دیشروخ  رصق  یردان  تالک  یندید  نیرتفورعم 

یطوط و دننام  یناگدنرپ  شقن  انب  نیا  یرامعم  رد  بلاج  ھتکن  دناهدش . ھتفاکش  ردان  یاھجنگ  نتفای  یارب  اھراب  نآ  یاھراوید  دوشیم و  هدید  رصق  نورد 

. دنکیم رصق  نارامعم  ندوب  یدنھزا  تیاکح  ھک  تسا  سانانآ  زوم و  دننام  ییاھهویم 

لآ نیطالس  زا  یکی  نآ  ناتسبش  رد  ھک  دوشیم  هدید  راشفاردان  طسوت  هدش  ایحا  ناناخلیا و  نارود  ھب  قلعتم  دوبک  دبنگ  دجسم  دیشروخ  رصق  یوربور 

. دراد رارق  وس  هرق  بآرپ  ابیز و  راشبآ  ناریگجاب  یھارود  یادتبا  رد  تالک و  ھب  هدیسرن  تسا . نوفدم  ریالج 

رد تسا و  یقوجلس  نارود  ھب  قلعتم  انب  نیا  لصا  دراد . رارق  تالک  قرش  یرتمولیک  راھچ  رد  ھک  تسا  یردان  دنب  ھقطنم  یخیرات  یاھانب  زا  رگید  یکی 

. تسا هدش  میمرت  ردان  نارود 

دنزرف ردان  یهرابرد  ھبیتک  نیا  تیب  راھچ  تسیب و  تسا . هدش  ھتشون  گنس  یور  رب  تسا  تالک  یاھیدورو  زا  یکی  ھک  دنبرد  رد  یردان  ھبیتک 

. تسا هدش  اھر  ردان  گرم  تلع  ھب  ھبیتک  نایاپ  تسا . یزگرد  یکرت  ھیقب  یسراف و  نآ  لوا  تیب  راھچ  ھک  تسا  ریشمش 

نداد رارق  رتم و  کی  رطق  اب  اھگنس  لد  ندیشارت  اب  یناریا  ناراکداتسا  نآ  ھلیسوب  ھک  درک  هراشا  یرتم  رازھ  هدزاود  یشک  ھلول  ھب  دیاب  اھنیا  رانک  رد 

. دندروآیم دیشروخ  رصق  ھب  وس  هرق  راشبآ  زا  ار  بآ  مھ  رانک  رد  تناس  ات ۶٠  دودح ٣٠  رد  یلوط  اب  اھنآ 

. تسا هدرک  یم  هدافتسا  شنایرگشل  بآ  یارب  اھنآ  زا  یکی  زا  زور  رھردان  ایوگ  ھک  تشخ  هدکھد  تاعافترا  یگنس  ضوح  تصش  دصیس و  نینچمھ 

یربھر ھب  نایناروت  نایناریا و  نیب  نآ  رد  ھک  یدربن  تالک و  ھب  یسودرف  ھمانھاش  رد  دوشیم و  هدید  دورف  مان  ھب  یا  ھعلق  تالک  یالاب  تاعافترارد 
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. تسا هدش  هراشا  دریگیم  رد  شوایس  رسپ  دورف 

ھب ناغفا  فرشا  رب  زاریش  حتف  زا  سپ  راشفا  هاش  ردان  ھک  دسیونیم  یرصان  ھمانسراف  یردان و  یاشگناھج  خیرات  رد  یدابآرتسا  ناخ  یدھم  ازریم 

: دمآ لزغ  نیا  درک و  یلافت  ظفاخ  ھجاوخ  نایبرحس  ناوید  زا  تفر و  ھیظفاح 

جاب یناتس  ناربلد  ھمھ  زا  ھک  دزس 

جات نوچ  یملاع  نابوخ  رس  رب  ھک  ارچ 

ناتسکرت ھلمج  ھنتف  رپ  وت  تسم  مشچز 

نازخ هداد  دنھ  نیچام و  وت  فلز  نیچب 

. دومن ازس  ھب  یتاریمعت  دوب  هداھن  یناریو  ھبور  ھک  ظفاح  هاگمارآ  تراشب  نیا  ھنارکش ی  ھب  دوش و  یم  لاحشوخ  هاش  ردان 

*

دروم نیرحب  یریگ  سپ  زاب  یارب  ھک  دش  ھتخاس  یکچوک  ناگوان  راشفا  هاش  ردان  هرود  رد  سراف ؛ جیلخ  رد  یناریا  یاھ  ھلسلس  تدمزارد  دوبن  یپ  رد 

ناریا ھب  یتشک  شورف  زا  رگید  یاھروشک  . دھد لیکشت  سراف  جیلخ  رد  ییایرد  یورین  کی  هاش  ردان  ھک  دش  بجوم  یزوریپ  نیا  تفرگ . رارق  هدافتسا 

اب هزرابم  رد  یراکمھ  ھب  نامع  ندرک  راداو  یارب  نآ  تالوصحم  ھک  داھن  انب  ار  یزاس  یتشک  یلخاد  تعنص  هاش  ردان  نیاربانب  دندرک ، یراددوخ 

. تشاد یتایح  دربراک  ییایرد  نادزد 

***

؟  دوب ھلصاف  لاس  دنچ  راشفا  ردان  نامز  رد  یلھد  حتف  ات  یوفص  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  رد  ناھفصا  طوقس  نامز  زا 

ناریا یارب  یا  ھنابلط  حالصا  یاھھشیدنا  راکفا و  داد . تاجن  ندش  هراپ  هراپ  یلخاد و  یاھگنج  یناشیرپ و  زا  ار  ناری  .ا  تساخرب مدرم  نایم  زا  ردان 

. تشاد رایسب  قشع  نآ  یدنلبرس  ناریا و  ھب  تساک . تلود  رد  نایالم  ذوفن  زا  دوب . رود  ھب  ینید  یاھ  یریگ  تخس  یرظن و  گنت  زا  . تشاد رس  رد 

. دنک تسار  دق  تردقرپ ، زارفارس و  خیرات  رد  رگید  راب  ناریا  ات  دش  نآ  ببس  یو  یماظن  غوبن  تردق و 

. دزاسیم لدب  ھماکدوخ  کی  ھب  دھد  ماجنا  یراک  نآ  یارب  ریبدت  ای  ریشمش و  اب  دھاوخب  ھک  یناسنا  رھ  ھک  درک  دشر  یاھعماج  گنھرف و  رد  اما  ردان 

رد نآ  یاھناینب  تردق و  اما  دیسر . تردق  ھب  شیوخ  ریشمش  هدادرا و  یورین  اب  نانآ و  یار  نامدرم و  تروشم  اب  ھک  دوب  ناریا  هاش  نیتسخن  ردان 

. تخاس رگبوکرس  زیرنوخ و  یاھماکدوخ  یو  زا  دراد ، یاھلیبق  یگنھرف  ھک  ینیمزرس 

دنچ ارجام  نیا  دنتشادرب و  نایم  زا  دندیشک و  ریز  ھب  ار  وا  دندوب ، ھتشادرب  شیوخ  یاھ  ھناش  تخت و  رب  ار  وا  یزور  ھک  نامدرم  نامھ  زین  ماجنارس 

؟ تخادنا میھاوخ  ناگناگیب  ، تشونرس ردق ، اضق و  ندرگ  رب  ار  هانگ  ریصقت و  اجک  ات  یک و  ات  ام  و  تسا ؟ هدش  رارکت  ام  خیرات  رد  راب 

 PDFmyURL.com

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


نایاپ

: مھم عبانم 

ھب عجار  ناقرشتسم  رگید  نوارب و  تراھکال ،  رزیرف ، تاقیقحت  تارظن و  زا  ییاھ  تمسق  لماش  ناسانشرواخ . رظن  زا  هاشردان  ، هدازاضر قفش ،

. نارھت یلم  راثآ  نمجنا  هاشردان . 

. نارھت یلم  راثآ  نمجنا  یدیھش . یشنم . ناخ  یدھمازریم  فیٔلات  هردان ، هرد  ناخ ، یدھم  ازریم  یشنم ،

. ناسارخ یلم  راثآ  نمجنا  ھمانردان ، نیسح ، دمحم  یسودق ،

. نارھت یلم  راثآ  نمجنا  راونا ، هللادبع  دیس  یردان ، یاشگناھج  ، یدھم دمحم  یدابآرتسا ،

. نارھت یعادرخف . دمحم  دیس  ھمجرت  ناریا ، خیرات  یسرپرس ، ، سکیاس

. امغی ھلجم  ھمیمض  هاشردان . بیبط  یاھ  ھمان  رغصا ، یلع  یریرح ،

مود پاچ  تثعب ،  تاراشتنا  نارھت ،  یھاش ، یردان  ثیدح  اضر ،  ینابعش ،

ناتسد تاراشتنا  نارھت ،  یردانراشفا ، لیعامسا  هاشردان ،  سنرال ، تراھکال ،

لوا پاچ  یملع ، تاعوبطم  تاراشتنا  نارھت ، موددلج ، ناریا ،  ھلاسدصناپورازھود  خیرات  سابع ،  زیورپ ،

ربدم تاراشتنا  نارھت ،  چنپریم ،  ناخاضر  یاتدوک  ات  ردان  زا  رغصا ، یلع  میمش ، 

لوا پاچ  نخس ،  تاراشتنا  نارھت ،  ھیدنز ،  ھیراشفا و  یاھ  هرود  رد  ناریا  خیرات  رصتخم  اضر ،   ، یبابعش

موس پاچ  ادن ،  تاراشتنا  نارھت ،  وا ،  نامز  دنز و  ناخ  میرک  زیورپ ، یبجر ،

 ، ھنوسآ تاراشتنا  نارھت ،  دمحم ، یلع  یکاس ،  دنز ، ناخ  میرک  ناج ،  یرپ ، 

 . مالسالا یعاد  یلعدمحم  دیس  ھمجرت  هاشردان ، رمیتروم ، ، دناروید

ناکروگ . رومیتریما  دالوا  لوغم و  نیطالس  خیرات  زا  یرصتخم  راشفا و  هاشردان  خیرات  کلملارصان ،

 . متشھ دلج  افصلاةضور ، یلقاضر ، ، تیادھ

 . یمسای دیشر  ھمجرت  هاشردان ، ھچخیرات  یکسرونیم ،

. یرصان ھمانسراف  نسح ، ، ییاسف

 . یسیفن دیعس  اشگ ، یتیگ  خیرات  قداص ، دمحم  ازریم  یمان ،

لابقا سابع  خیراوتلا ، عمجم  ، لیلخ دمحم  ازریم  ، یشعرم
 PDFmyURL.com

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


» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

- موس تمسق  - یبدا دقتنم  ،و  هدنسیون ، رعاش ، ققحم لک ، هریت  ھحیلم  اب  رتشیب  یئانشآ 
نایرفص دومحم 

دادرم ١٣٩٠

 “ یاھ ١١۵ و ١١۶ هرامش  هاگرذگ “  لبق  هرامش  ود  رد  ھک  روطنامھ 

ندناسانش فدھ  میتشون ، لگ  هریت  ھحیلم  مناخ  دنمجرا  ققحم  و  دقتنم ، رعاش ، هدنسیون ، هراب ی  رد 

. دننک یم  هدرک و  یناغارچ  دوخ  یاھ  ھتشاد  ناوت و  اب  ار  ام  تایبدا  یایند  ھک  تسا  اھ  هردان  نیا 

میھد یم  ھمادا  مھم  نیا  ھب  کنیا 

********

لگ هریت  ھحیلم  مناخ 

ِباتک راشتنا  زا  سپ 

راگدنام یت و  اقیقحت 

 “ دیعبت رد  یسراف  تایبدا  رب  یا  ھمدقم  “ 

١٣٧۵ - ١٣۵٧

لباق  ِ ربتعم ذخام  ھب  کنیا  دش و  وربور  ناوارف  یلابقتسا  اب  ھک 

تسا هدش  لیدبت  یا  ھعجارم 

مانب یرگید  باتک  یور  رب  ھک  تساھلاس 

« دیعبت رد  یسراف  تایبدا  لاس  یس  » 

دنک یم  راک 
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: دیناوخ یم  ھچنآ 

¬ی هدشن رشتنم  باتک  زا  ھتفرگرب 

« دیعبت رد  یسراف  تایبدا  لاس  یس  » 

لگ هریت  ھحیلم  ¬ی  ھتشون

دشاب یم 

—————————————-

مود لصف  ¬ی  ھمدقم

نیا رد  اھ ، ¬ ییابیز اھ و  ¬ یتشز نیا  ¬ی  ھنایم رد  اھ ، ¬ تشگاو تشگ و  نیا  یاھ  ¬ ھبرجت ¬ی  ھنایم رد  نوناک ، نوماریپ و  ¬ی  ھمھمھ نیا  رد  ام  لاح ،

یبدا و یاھرظنراھظا  اھ و  ¬ شنک رد  شنیب ، نیا  مینیب ؟ ¬ یم ھنوگ  ¬ ھچ ار  ناھج  مینک ؟ ¬ یم ھچ  مداد ، ناشن  اج  نیا  ات  ھک  یا  ¬ هدرتسگ گنت / ِتعسو 

راثآ رد  ییاھ  ¬ توافت ھچ  دیعبت  نیتسخن  یاھ  ¬ لاس تبسن  ھب  مینک ؟ ¬ یم دروآرب  ار  دوخ  ھنوگ  ¬ ھچ تسا ؟ هدیباتزاب  ھنوگ  ¬ ھچ ام  ¬ی  یسایس یگنھرف و 

ناھج نیا  یاجک  ھب  ھیکت  زا  میا ؟ ¬ هداد نت  غولش  ناھج  نیا  یاجک  ھب  دروخ ؟ ¬ یم مشچ  ھب  یسراف ) راتشون  ناگدنسیون  ناونع  ھب   ) ام یاھ  ¬ شنک یبدا و 

ار ام  ییاھ  ¬ ھصخاش ھچ  تسیچ ؟ ام »  » زا روظنم  ًالصا ، دنیآ ؟ ¬ یمر ام بـ ¬ی  ینھذ یاھ  ¬ ھلکاش مادک  یوت  ھُن  زا  ندز ، نت  نداد و  نت  نیا  میا ؟ ¬ هدز نت 

یدیعبت و ناگدنسیون  یاھ  ¬ شنک اھ و  ¬ شنیب رد  کرتشم  یاھ  ¬ ھیام ¬ نورد اھ و  ¬ ھیام ¬ نب دماسب  ایآ  تسیچ ؟ ام »  » نیا ¬ی  ھسانش دنک ؟ ¬ یم ام » »

ھب ار  هرکیپ  و  درک ، یقلت  هرکیپ  کی  ھباثم  ھب  ار  نآ  لک  ناوتب  ھک  تسھ  الاب  ردق  نآ  دوب ) دیعبت  تسخن  ¬ی  ھمین رد  ھک  نانچ  نآ   ) یسراف راتشون  رد 

هوبنا نیا  ¬ی  یدنب ¬ ھتسد یناوخزاب و  دروآدرگ ؟ نیمز  ¬ی  هرک ¬ی  ھطقن ھطقن  زا  ناوت  ¬ یم ھنوگ  ¬ ھچ ار  هدیدپ  نیا  ءازجا  تفرگ ؟ ام »  » ھباثم

رد یدنب  ¬ ھتسد یارب  ار  ییاھ  ¬ ھصخاش ھچ  متیفای ، تسد  مھ  هدیدپ  ءازجا  ¬ی  ھمھ ھب  ھک  مریگ  دھد ؟ ¬ یم فافک  رمع  مادک  ¬ی  ھلصوح ار  ھلصوحرپ 

روغث دودح و  ات  دریگ  رارق  یسررب  دروم  دیاب  لک  نیا  زا  یئازجا  ھچ  دنامن ؟ نوریب  ام  دید  نادیم  زا  تایبدا ، نیا  هوجو  زا  یھجو  ھک  میریگب  رظن 

؟ دنایامنب ام  ھب  ار ، ام  ¬ی  ینونک تیوھ » ، » ار ام »  » ¬ی یبسن

باتک کی  راک  دشاب ، یندش  مھ  رگا  راک ، نیا  ھک  مناد  ¬ یم اما  تسا . ھتشاد  مَرَب  سرت  ما ، ¬ هدیشیدنا  ¬ اھ ¬ شسرپ نیا  ھب  راب  رھ  ھک  منک  ¬ یم فارتعا 

لیلحت ھب  مریگ و  ¬ یم ار  ییاھ  ¬ هرذ ھتشون ، نیا  رد  نم  و  تفر . دیاب  هرذ  هرذ  مدق و  ھب  مدق  تفر ؛ دیاب  ار  هار  ھک  مناد  ¬ یم مھ  ار  نیا  اھتنم  تسین .

¬ی یسراف تایبدا   » ناونع ھب  نامراثآ ، تخانش  رد  و  ناریا » یاھزرم  نورب  ¬ی  یناریا ناگدنسیون   » ناونع ھب  ام  تخانش  رد  ھک  مراذگ  ¬ یم
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مناد ¬ یم و  دنتسھ . قشاع  اھ  ¬ هرذ نیا  ناگدننیرفآ  ¬ی  هزادنا ھب  ھک  تسا  ینارگید  اب  دبال  هار ، ھیقب  و  دنتسھ . رتزاسراک  مرظن  ھب  یزرم ،» ¬ نورب

منئمطم و  ما –  ¬ هدوب نیلوا  ھن  هار ، نیا  رد  نم  ھک  ارچ  ما . ¬ ھتخومآ اھ  ¬ نآ زا  مھ  رایسب  و  ار ، ناشاھ  ¬ شھوژپ ما  ¬ هدناوخ و  رگید ، یناقشاع  دنتسھ 

. دوب مھاوخ  نیرخآ  ھن  ھک -

لک نیقی ، ھب  ییایفارغج ، ¬ی  یگدنکارپ لیلد  ھب  ما ، ¬ هدناوخ یزرم  ¬ نورب تایبدا  زا  نم  ھک  یراثآ  ¬ی  ھعومجم ھک  میوگب  ار  تیعقاو  نیا  شیپاشیپ 

نیب ¬ هرذ اب  ار  تیعمج »  » نیا ِراثآ  زا  یا  ¬ ھظحالم لباق  تیرثکا  ھک  میوگب  نیقی  ھب  مناوت  ¬ یم اما  دریگ . ¬ یمنرب رد  ار  تایبدا  نیا  »ی  یرامآ تیعمج  »

، یسایس یاھ  ¬ نتم ھکلب ، تسین . نامر  هاتوک و  ناتساد  رعش و  طقف  تایبدا ،»  » زا مروظنم  ما ، ¬ هدرک هراشا  مھ  ًالبق  ھک  روط  نامھ  ما . ¬ هدناوخ لیلحت 

رد زین  ار  نارورپ  ¬ گنھرف ناگدنسیون و  ¬ی  یبدا یاھ  ¬ شنک زاس و  ¬ تھج یاھرظنراھظا  یخیرات ، یعامتجا / یگنھرف / یبدا / یاھدقن  تارطاخ ،

« شور  » یانبم رب  مریزگان ، نم  و  تسا . نکممریغ  رضاح  باتک  رد  اھ  ¬ نآ ¬ی  ھمھ ءازجا  ھب  ندرک  هاگن  ھنافسأتم ، ھتبلا و  ھک  دریگ . ¬ یمرب

. منک هدنسب  ھنومن »  » دنچ ھب  طقف  اھرناژ ، زا  کی  رھ  نایم  زا  ما - ¬ ھتفگ نخس  نآ  زا  لیصفت  ھب  باتک  نیا  لوا  دلج  راتفگ  ¬ شیپ رد  ھک  دوخ –  ¬ی  یباختنا

و وس ، کی  زا  یخیرات ، طیارش  نامز و  ار ، نآ  یاھرایعم  ھک  ما ، ¬ هدوب ینامز  ¬ی  یدنب ¬ ھتسد یعون  زا  ریزگان  زین ، شنیزگ  یارب  ھک  تسا  یھیدب 

رد یتخانش و  ھعماج  هاگرظن  زا  ھک  مناد  ¬ یم مزال  زین  ار  یروآدای ¬ نیا  رارکت  دننک . ¬ یم نییعت  رگید ، یوسزا  اھرناژ ، دوخ  یاھ  ¬ ھیام ¬ نورد

»ی ھعماج  » کی رد  اتح  ًایناث ، و  دراد . ناوارف  یاھ  ¬ گنھرف ¬ هدرخ دوخ  نورد  رد  یا  « ھعماج » رھ ًالوا ، یعامتجا ، خیرات  یاھ  ¬ هرود ¬ی  یدنب ¬ ھتسد

، نامز زا  نیعم  عطقم  کی  رد  هرود ، کی  یاھ  ¬ یگژیو ار  ـ یز درک . صخشم  ًاقیقد  ار  یخیرات  ¬ی  هرود کی  نایاپ  زاغآ و  ناوت  ¬ یمن یضرف ، مجسنم 

ھچ دنریگ . ¬ یم جوا  نیسپ  ¬ی  هرود رد  و  دننک ، ¬ یم روھظ  نیشیپ  ¬ی  هرود یاھانثتسا  زا  یروشاھ  رد  ھکلب ، دنوش . ¬ یمن نوگرگد  یناھگان ، روط  ھب  و 

تیرثکا ار  ریز  ¬ی  اھ ¬ یدنب ¬ هرود رایعم  نیرت  ¬ مھم ھجیتن ، رد  تسا . هدنکارپ  ملاع  ¬ی ¬ ھشوگ رازھ  رد  ھک  نایدیعبت ، ام  ی  ¬« ھعماج  » ھب دسر 

. دنز ¬ یم مقر  جوا ، ¬ی  هرود نامھ  ینعی  یروشاھ ، ¬ی  ھقطنم زا  جراخ 

میسقت هرود  ھس  ای  ھھد  ھس  ھب  ار  ھتشذگ  لاس  یس  نانآ ، ¬ی  یراتشون راثآ  رد  هدیباتزاب  تینھذ  ناریا و  زا  ناگدنسیون  جورخ  ¬ی  ینیع یاھ  ¬ ھصخاش

ینیمخ ¬هللا  تیآ دادرم ۵٨  زور ٢۶  یاوتف  زا  دعب  ھک  دندوب ، یسایس  نازرابم  یدیعبت ، ناگدنسیون  ِتیرثکا  اما  ھمھ ، ھن  ھچ  رگ  تسخن ، ¬ی  ھھد دنک . ¬ یم

افتخا یاھ  ¬ یرد ¬ ھبرد زا  سپ  و  [ ١ «،] گرزب یاھ  ¬ نادیم رد  راد  یاھ  ¬ ھبوچ  » ھب اھ  ¬ نآ ¬ی  ھلاوح و  رگید » یاھ  ¬ ھھبج بازحا و  یازج   » دروم رد 

نیا زا  یرایسب  یاپ  در  و  دنھد . ¬ یم تداھش  اھ  ¬ نآ فک  رب  ناج  ریزگان و  زیرگ  ھب  ناریا ، ¬ی  یزرم یاھ  ¬ هوک اھدور ُو  اھ ُو  ¬ تشد ناریا ، رد 

، ییوخ لیعامسا  یدعاس ، نیسحمالغ  تسا . هدیسر  تبث  ھب  دیعبت  تسخن  ¬ی  ھھد تایبدا  ¬ی  ھنورد رد  زین  نیگآ  ¬ مشخ و  روابان ، ناسارھ ، یاھ  ¬ تداھش

مجرتم و هدنسیون و  رعاش و  اھدص  زا  دنتسھ  ییاھ  ¬ ھنومن ینام ،)  ) یرگسع اقآ  ازریم  یسیفن ، دیجم  راسکاخ ، روصنم  ماسح ، نسحم  راسکاخ ، میسن 
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زا یخرب  ھک  تسا  نیا  تسخن  ¬ی  هرود رد  رگید  ھجوت  لباق  ¬ی  ھتکن دندمآ . دیعبت  ھب  ریزگان  زیرگ  نیا  رد  ھک  یا  ¬ هدش ¬ ھتخانش رادمان و  دقتنم 

رگراک نژیب  یماود ، ورسخ  یفرشا ، ھبادوس  یعرازم ، شونرھم  یسابرک ، ابیز  دنتفکش . دیعبت  رد  اما  دنتشون ، ¬ یم ناریا  رد  مھ  رگا  نآ ، ناگدنسیون 

هرود نیا  رد  و  دندمآ ، نوریب  ناریا  زا  هرود  نیا  رد  ھک  دقتنم ، و  هدنسیون ¬ رعاش و  اھدص  زا  دنتسھ  ییاھ  ¬ ھنومن ادیش ، زورھب  نامرھق ، ناساس  مدقم ،

. دندیلاب نابزیم  یاھ  ¬ نیمزرس رد 

لوا ¬ی  هرود اب  ناریا ، زا  نانآ  جورخ  ¬ی  ھقیرط مھ  و  نانآ ، جورخ  لیلد  مھ  و  ناگدنسیون ، ¬ی  یرامآ دماسب  مھ  ھک  تسا  یا  ¬ هرود مود ، ¬ی  ھھد

/ یبزح  » ًاصخشم لکشم  یاج  ھب  ھک  دندوب  یناگدنسیون  ای  نانیا  دنتسھ . یدنب  ¬ ھتسد لباق  هورگ  ود  رد  ًاتدمع ، ھھد ، نیا  نایدیعبت  دراد . توافت 

زا لوا  هورگ  دندوب . هدرب  رد  ھب  ناج  یعمج  ¬ ھتسد یاھراتشک  غیت  زا  ھک  دندوب  یا  ¬ یسایس ناینادنز  ای  دنتشاد ، یسایس  یگنھرف / لکشم  ینامزاس ،»

ناریا ھکلب  دندز ، ¬ یم ملق  دنتشاد و  روضح  لاس ١٣۵٧  بالقنا  رد  اھنت  ھن  و  دندوب ، یگنھرف  لاعف  هدنسیون و  بالقنا ، زا  شیپ  اھنت  ھن  هرود ، نیا 

یمامت ھب  ار  یناور  یکیزیف و  ¬ی  ھجنکش خلت  معط  دندوب ، ھتفر  راجنلک  نآ  تابسانم  اب  دندوب ، ھتسیز  ھھد  کی  مک  تسد  ار  یمالسا  ¬ی  یروھمج

، ناشوک روصنم  یفورعم ، سابع  یھوکرس ، جرف  ینھارب ، اضر  ًالثم ، دندوب . هدیسر  ناریا  رد  تماقا  تسب  ¬ نب ھب  شکمشک ، نیا  رد  و  دندوب ، هدیشچ 

دیدجت هار  رد  یگنھرف و  یاھ  ¬ تیلاعف هار  رس  رب  رابگرم  یاھ  ¬ تیعونمم یسایس ، ناینادنز  ¬ی  یعمج ھتسد  راتشک  گنج ، طیارش  رد  یراجیب ، نژیب 

شکمشک و تاذ  زا  ییزج  دوخ  ھکلب  دندرک ، ¬ یم یگدنز  ناریا  رد  اھنت  ھن  یا ، ¬ هریجنز یاھ  ¬ لتق و  ناتسنمرا ، سوبوتا  ناریا ، ناگدنسیون  نوناک  تایح 

یاھورملق رد  ھچ  یبدا و  یاھ  ¬ شنیرفآ ورملق  رد  ھچ  نایدیعبت ، زا  ھتسد  نیا  راثآ  رد  یتخانش  ¬ ناور رصانع  دنا . ¬ هدوب اھ  ¬ هدیدپ نیا  ھیلع  هزرابم 

زا سارھ  سنج  و  هزیگنا ، رد  توافت  اھ ، ¬ نآ نیرت  ¬ مھم ھک  دنروآ ؛ ¬ یم دید  ھب  ار  تسخن  ¬ی  هرود نایاتمھ  اب  یمھم  قرافت  هوجو  رظن ، دقن و  ِفلتخم 

رد یفخم  ¬ی  یگدنز سارھ  تسخن ، ¬ی  هرود ¬ی  یدیعبت یاھ  ¬ هرھلد نایم  رد  تسا . رگید  یوس  زا  تیناھگان ، یروابان و  تھب و  تبیغ  و  وس ، کی 

بیاغ هرود  نیا  رد  ھک  دراد ، یزراب  یامیس  هزات ، هاگتسیز  ھب  ندیسر  ات  یگدنز  گرم و  نایم  یاھ  ¬ هرھلد ناریا و  زا  ھنایفخم  جورخ  سرت ¬ ناریا و 

ھچوک و رد  ھک  یگنھرف ، یاھراتشک  یتینما و  یاھدیدھت  یفخم و  یاھ  ¬ بیقعت زا  یشان  سرت  ضوع ، رد  تسین . هرکیپ  لک  هاگینارگ  مک ، تسد  ای  تسا ،

یاھ ¬ ناتساد رثکا  دروخ . ¬ یم مشچ  ھب  هرود  نیا  ناگدنسیون  تارطاخ  یبدا و  یاھ  ¬ شنیرفآ رد  هدرک ، ¬ یمن اھر  ار  هدنسیون  ترفاسم  ھناخ و  نابایخ و 

 ِ رُپ یلاخ /¬ یاھرعش  یفورعم ، سابع  ¬ی  ھتشون تشاد » رسپ  ھس  نودیرف   » نامر یراجیب ، نژیب  ¬ی  ھتشون ررکم » یاھ  ¬ ھصق  » ¬ی ھعومجم

زراب یاھ  ¬ لاثم ناشوک ، روصنم  ¬ی  ھتشون بآ » ھنشت و  ثیدح   » یھوکرس و جرف  ¬ی  ھتشون سای » ساد و   » یاھ ¬ باتک دیعبت ، رد  ینھارب  اضر 

ھب نانآ  زا  یخرب  ھچرگ  دنتسھ . ھتفای  ¬ تاجن ناینادنز  ًارثکا  هرود ، نیا  رگید  هورگ  دھد ، ¬ یم ناشن  اھرناژ  دماسب  ھک  ییاج  ات  دنتسھ . سارھ  عون  نیا 

رد ھک  تسا ، نادنز » تارطاخ  ، » هورگ نیا  طسوت  هدش  دیلوت  رناژ  نیرت  ¬ صخاش اما  دنا ، ¬ ھتخادرپ زین  یتخانش  ¬ ھعماج یتخانش و  ¬ ناور یاھ  ¬ لیلحت

ایوگ نانچ  نآ  یباتک  چیھ  یگنھرف ، ¬ی  یسانش ¬ تخانش ¬ی  ھنیمز رد  ھک  تسا  هدیرفآ  ار  ی  ¬¬ ھعومجم ترفن ، مشخو و  سارھ  نوچ  یفطاوع  یارو 
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میوش ¬ یم روخمد  یفطاوع  اب  دنز ، ¬ یم نوریب  مالک  دنب  دنب  زا  ھک  یا  ¬ هرھلد ءارو  رد  مادعا ، ناراب  ریز  ¬ی  ھعومجم نیا  رد  ھک  نیا  ھفرط  و  تسین .

یصخشم یامیس  راثآ  نیا  رد  ھک  یداقتنا ، ¬ی  ھشیدنا زورب  دیاش  دنا . ¬ هدرکربرس ناسنا  ھب  رھم  زا  یگدنز و  ھب  قشع  زا  دنا و  ¬ هدز سپ  ار  ترفن  ھک 

. یداقتنا ¬ی  ھشیدنا نآ  زا  ھتساخرب  قشع ، نیا  دیاش  ای  دشاب ، هدنیآ  ھب  دیما  قشع و  نیمھ  زا  ھتساخرب  دراد ،

¬ی ھعماج ھب  هرود  نیا  رد  ھک  یناگدنسیون  تسا . ھتفرگ  لکش  نونکات  ییوجشناد  شبنج  تسکش  ¬ی  یلاوح زا  ًاتدمع ، زین ، موس  ¬ی  ھھد ای  هرود 

شبنج ¬ی  یخیرات ِترورض  ناگدنروآدیدپ  ¬ی  هرمز زا  یمالسا ، ¬ی  یروھمج گنھرف  بلق  رد  هدیلاب  ناوج ، ًارثکا  دنتسویپ ، یزرم  ¬ نورب ناگدنسیون 

هاگن و اب  هورگ ، نیا  تیرثکا  نابز  هاگن و  دنتسھ . نآ ، یاھ  ¬ نامرآ ققحت  زا  هدروخرس  دعب ، و  نآ ، ھب  ھتسبدیما  شبنج ، نآ  زا  ھتفریذپریثأت  تاحالصا ،

نیا ¬ی  یبدا راثآ  رد  ھک  یکرتشم  ¬ی  ھفطاع نیرت  ¬ مھم دنراذگ . ¬ یم شیامن  ھب  ار  ینامسآ  ات  نیمز  ییاھ  ¬ توافت نیشیپ ، ¬ی  هرود ود  ناگدنسیون  نابز 

ریسم رد  دبلط ، ¬ یم هزرابم  ھب  ھکلب ، درادن ، لوبق  اھنت  ھن  ار ، نامز  نیمز و  راگنا  ھک  تسا ، شاخرپ  اب  ھتخیمآ  ینایصع  مشخ و  دوش ، ¬ یم هدید  هرود 

ھب تسا . هدیباوخ  یکوپ  یچوپ و  زا  سارھ  اھ ، ¬ ھیال نیا  سپ  رد  اما  تسا . هارمھ  ینافرع  ¬ی  یفن یعون  اب  و  دسانش ، ¬ یمن کشخ » رت ُو  ، » دوخ روبع 

. درب مان  یدرجرھش  ماھرپ  یاھ  ¬ ھتشون و  ھلوھ ، میرم  ییاضرلادبع و  یلع  رعش  زا  ناوت  ¬ یم ناشراثآ ، هورگ و  نیا  زا  لاثم  ناونع 

ھب و  ینامز ، ¬ی  یلاوح نامھ  رد  نوچ ، دوش . ¬ یمن رصحنم  ییوجشناد  شبنج  رد  هدروخ  ¬ تسکش نارجاھم  نایدیعبت / ھب  طقف  موس ، ¬ ھھد ای  هرود  ھتبلا ،

هورگ ناریا ، رد  نایارگداینب  رشق  نیرت  ¬ یرشق ندمآ  راک  یور  اب  دعب ، و  یمتاخ ، دمحمدیس  ¬ی  یروھمج تسایر  ¬ی  ینایاپ یاھ  ¬ لاس رد  هژیو 

هورگ نیا  ھب  هراشا  دیاش  دنتسویپ . رجاھم  یدیعبت / نایزرم  ¬ نورب ھب  جیردت  ھب  زین ، هدرک  ھبوت  الاح  ¬ی  یتموکح نالک  درخ و  نارازگراک  زا  یمیظع 

تسا هدوب  نیا  رب  نم  شالت  مامت  اما ، دیآ . رامش  ھب  ضرغ  ضقن  نم ، ناگدنناوخ  زا  یخرب  رظن  ھب  دیعبت ،» رد  یسراف  تایبدا   » مان اب  ینتم  رد  صاخ ،

. دنیوگ نخس  دوخ  اھ ، ¬ نتم ھک  مراذگب  و  مزیھرپب ، یدوخان »  » و یدوخ »  » نیب لومعم  یاھ  ¬ یشک ¬ طخ ¬ شیپ اھ و  ¬ ضرف ¬ شیپ زا  نکمم ، دح  ات  ھک 

زاب دیعبت » رد  یسراف  تایبدا   » تخانش یاھ  ¬ ھجنس زا  یا  ¬ ھجنس ناونع  ھب  ار  نایزرم » ¬ نورب  » زا هورگ  نیا  یاھ  ¬ نتم باتک ، نیا  رد  رگا  و 

رد تسا . هدشن  شرازگ  خیرات  ھب  یمامت ، ھب  یتسرد و  ھب  سوکعم ،» ِباوت   » و رومأم »  » نایم زرم  زونھ  ھک  تسا ، لیلد  نیا  ھب  اھنت  [ ٢ ،] منک ¬ یمن

. مناد ¬ یم نامز  رذگ  مزلتسم  نایدیعبت ، نایم  رد  یرگید  ¬ی  یعامتجا هورگ  رھ  زا  شیب  ار ، هورگ  نیا  تخانش  یگدیسر و  ھجیتن ،

میسقت یتسیز  هورگ  ھس  ھب  مک ، تسد  ار ، ناریا  زا  جراخ  ¬ی  یناریا ناگدنسیون  ¬ی  ینونک ¬ی  ھعماج لک  دوخ ، ¬ی  ھبون ھب  الاب ، ¬ی  یدنب ¬ ھتسد

ھب ینوناک ،»  » و ینوماریپ »  » یاھرثؤم زا  اھ  ¬ هورگ نیا  زا  کی  رھ  ¬ی  یریذپریثأت نازیم  ھک  ھلاس . هد  و  ھلاس ، تسیب  ھلاس ، یس  نایدیعبت  دنک : ¬ یم

اھ و ¬ ھناسر قیرط  زا  ناریا ، رد  یخیرات ¬ یاھدادیور  مرگامرگ  رد  ھلاس ، ¬ یس ¬ی  یدیعبت ھک  تسا  تسرد  لاثم ، ناونع  ھب  دراد . توافت  یعیبط  روط 

اھدادیور نآ  رد  ھتسیز  ¬ی  هدنسیون ھک  دشاب  ینامھ  دناوت  ¬ یمن ًاتعیبط  ھتفریذپ ، اھربخ  نیا  زا  وا  ھک  یریثأت  اما  تسا ، هدوب  اھربخ  نایرج  رد  اھامنرات 
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ناج رب  ھک  تسین  ینامھ  ًاتعیبط  ھتفریذپ ، شا  ¬ هزات هاگتسیز  گنھرف ¬ زا  ھلاس  هد  ¬ی  یدیعبت ¬ی  هدنسیون ھک  یریثأت  ضوع ، رد  تسا . ھتفرگ 

، دوش ¬ یم طوبرم  ترجاھم »  » ای دیعبت »  » ¬ی یتخانش ¬ ناور تیوھ »  » ھب ھک  ییاج  ات  ھجیتن ، رد  تسا . ھتسشن  ھلاس  یس  ¬ی  یدیعبت ¬ی  هدنسیون

تسیب ¬ی  یدیعبت درب ؛ ¬ یم رس  ھب   « Survival of  Ident ity تیوھ تاجن   » ¬ی ھلحرم زا  راذگ  لاح  رد  ھلاس ، هد  ¬ی  یدیعبت ھک  تفگ  ناوت  ¬ یم

یگنھرفارف  » ¬ی ھلحرم ھلاس ، یس  ¬ی  یدیعبت و  تسا ؛ « Bicultural Ident ity یگنھرف ود  ِتیوھ   » ¬ی ھلحرم زا  راذگ  لاح  رد  ھلاس ،

[٣ .] تسا هدرک  زاغآ  ار  « Transcultural Ident ity

گنھرف و اب  هدش  ور  ¬ ھبور و  هاگداز ، زا  هدش  ¬ هدنار درف  ھک  تسا  یا  ¬ ھلحرم تیوھ ،» ءاقب  یارب  شالت   » ای تیوھ » تاجن   » ¬ی ھلحرم زا  روظنم 

زا یکی  دنک . ¬ یم شالت  یمود  اب  نآ  ماغدا  و  یلوا ، ظفح  رد  هاگآدوخان ، روط  ھب  و  تسا ؛ ھتشگرس  اج » نیا   » و اج » نآ   » نیب ًاموادم  هزات ، نابز 

رد دوخ  تاعلاطم  زا  هدرک ، ترجاھم  اکیرما  ھب  لیصحت  یارب  یگلاس  هدجھ  نس  زا  تسا و  ینوپاژ  ًالصا  ھک  یلیلحت ، ¬ ناور ¬ی  ھتشر نارگشھوژپ 

: ھک دریگ  ¬ یم ھجیتن  نینچ  دراو  ¬ هزات نارجاھم  دروم 

دننام وت  ¬ی  هدنونش ینز ، ¬ یم فرح  ھلاس  ھس  کدوک  کی  دننام  ھک  ینامز  تسا . نابز  ¬ی  ھلئسم اب  دروخرب  هرود ، نیا  یاھ  ¬ شلاچ نیرت  ¬ تخس

.« دوش ¬ یمن لقتنم  تبطاخم  ھب  وت  دیاقع  ساسحا و  رکف و  ¬ی  هدیچیپ یایاوز  نایب ، نیا  رد  اریز  دنک . ¬ یم دروخرب  وت  اب  ھلاس  ھس  کدوک  کی 

: دنک ¬ یم ریوصت  نینچ  ار  اکیرما  رد  دوخ  ¬ی  یگدنز زا  هرود  نیا  ی  ¬¬ ھبرجت یصخش ، تیاور  کی  ¬ی  یوار ماقم  رد  رگشھوژپ ، نیا 

، دعب ھھد  کی  دودح  دنز . ¬ یم فرح  یسیلگنا  نابز  ھب  نم  اب  دراد  ھک  مدید  ¬ یم باوخ  رد  تسناد ، ¬ یمن یسیلگنا  ھملک  کی  ھک  ار ، مگرزبردام  ًاموادم 

ھب ھناھاگآدوخان  ھک  نم ، یانشآ  و  یتنس ، یلبق ، گنھرف  یاھ  ¬ هزاس مامت  ھک  مدش  ھجوتم  منک ، لیلحت  ار  میاھ  ¬ باوخ یواک ¬ ¬ ناور رازبا  اب  متسناوت  ھک 

نخس و  دش . ¬ یم ھنیدامن  مگرزبردام  دوجو  رد  دنراد ، رارصا  اھ  ¬ نآ ظفح  ھب  نپاژ  رد  ما  ¬ هداوناخ ھک  مدرک  ¬ یمرکف ای  متشاد ، رارصا  اھ  ¬ نآ ظفح 

[۴ .«] دشاب رداق  نابز  نیا  رد  دوخ  نییبت  ھب  ھک  دوب  یتیوھ  نتفای  یارب  نم  یوزرآ  ¬ی  هدنھد ناشن  زین  یسیلگنا  نابز  ھب  نتفگ 

ای ردام ؛» روامس  لقُلق   » ای گرزبردام ؛» ¬ی  ینرو شفک  «، » گرزبردام زامناج  «، » گرزبردام رداچ   » دننام ییاھ  ¬ ھیام ¬ نورد ھک  نیا  امک 

ای تسا ، هدمآ  ام  دیعبت  تسخن  ¬ی  ھھد ¬ی  یسراف تایبدا  غارس  ھب  یرادیب  باوخ و  ھنیآ و  رد  ھک  اتمھ ،»  » ¬ی ھیام ¬ نب ای  یکاخ ؛» یاھ  ¬ ھچوک »

دیاب اج  نیمھ  . ) دنا ¬ هدرک ھنیدامن  ار  یتخانش  ¬ ناور ¬ی  ھلحرم نیا  دنتسھ ، زکرمتم  نابز »  » ¬ی ھیام ¬ نب رب  الاب  دماسب  اب  ھک  ییاھ  ¬ ناتساد اھرعش و 

.( تسین یراک  دیعبت »  » یاھ ¬ هرھلد اب  ار  وا  ینعی ، تسا . رجاھم »  » کی ھملک  قیقد  یانعم  ھب  ام ، رابت  ینپاژ  رگشھوژپ  ھک  منک  ناشن  رطاخ 
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جیردت ھب  دندرک ، ¬ یم تکرح  رگیدکی  زا  ادج  ًالماک  تسخن  ¬ی  هرود رد  ھک  ( value ¬ ) شزرا و  ( fact  ) ملسم رما  یگنھرف ،» ود -  » ¬ی ھلحرم رد 

ھتفرگ هزات  گنھرف  زا  ھک  ھچ  نآ  دراد و  ردام  گنھرف  زا  ھک  ھچ  نآ  ¬ی  یسانشزاب دنیارف  رد  یدیعبت  صخش  و  دنا ، ¬ هدش ماغدا  مھ  رد  یدیعبت  نھذ  رد 

، تیوھ ¬ی  ییاسانش دسانش . ¬ یم تیمسر  ھب  ھناھاگآ ، دوخ ، تیوھ  هوجو  ناونع  ھب  ار  اھ  ¬ نآ دنک و  ¬ یم یبایزرا  ار  کی  رھ  تبثم  یاھ  ¬ ھبنج تسا ،

¬ی یدوجو تلع  و  دوخ ، یاھ  ¬ شنک رب  یدیعبت  ھک  تسا  ھلحرم  نیا  رد  تسا . یصخش  ¬ی  هزات یاھ  ¬ فدھ یدرف و  ¬ی  هدنیآ ھب  ندیشیدنا  زاغآرس 

راچد هاگ  ھلحرم ، نیا  زا  رذگ  رد  یدیعبت  صخش  دنک ، ¬ یمن لمع  ھناھاگآ »  » هراومھ نھذ ، ھک  اج  نآ  زا  اھتنم  دبای . ¬ یم فارشا  یھاگآ و  اھ  ¬ نآ

و دنتسھ ، نابزیم  گنھرف  نیریز  یاھ  ¬ ھیال ھب  قلعتم  ھک  دیآ  ¬ یم دیدپ  ییاھ  ¬ شزرا اب  دروخرب  رد  هژیو  ھب  ناسون ، نیا  دوش . ¬ یم خلت  یاھ  ¬ ناسون

یتمواقم تاظحل ، نیا  رد  دنک . رارقرب  رادانعم  یا  ¬ ھطبار اھ  ¬ نآ اب  لمع  ماقم  رد  تسین  رداق  ھتفای ، ھک  یسفن  ھبءاکتا  طلست و  ¬ی  ھمھ اب  یدیعبت ،

¬ی یرادا ناراکمھ  ناتسود و  اب  ھک  دنیب  ¬ یم باوخ  ھلحرم  نیا  رد  ام ، رابت  ینپاژ ¬ واک  ¬ ناور منک ؟ ¬ یم راک  ھچ  اج  نیا  نم  دسرپ : ¬ یم وا  زا  ینورد 

هدنام زجاع  اکیرما  ¬ی  یلم دورس  ندناوخ  رد  شناتسود  اب  ییادص  ¬ مھ زا  و  تسا ، ھتفر  اکیرما ) لالقتسا  نشج   ) ھیئوژ مراھچ  ِکین  کیپ  ھب  دوخ 

. دنیب ¬ یم روگ  ھب  هدنز  یاھ  ¬ هدنرپ ھجوج / راقنم  زا  رپ  لاح ، نیع  رد  خالگنس و  بیشرُپ ، یا  ¬ ھپت زا  نتفرالاب  لاح  رد  اھنت و  ار  دوخ  ھلصافالب  تسا .

نیا  » دنک ¬ یم رکف  ھک  یلاح  رد  و  دشک ، ¬ یم الاب  ار  دوخ  دزیوآ و  ¬ یم نآ  ھب  دسر ، ¬ یم یگرزب  گنس  ھتخت  ھب  دراد ، ¬ یمرب مدق  سارھ  اب  یتخس و  ھب 

. دوش ¬ یم نھپ  وا  زادنا  ¬ مشچ رد  ابیز  زبس و  یا  ¬ هرد نتم  رد  ینپاژ  یا  ¬ هدکھد ناھگان  دسر ،» ¬ یم رظن  ھب  ھنانزریغ  ردق  ھچ  تلاح 

یرادیب رد  ار  نآ  اکیرما ، رد  مدوخ  ¬ی  یدنورھش مسارم  ¬ی  یرازگرب نامز  نم  تسا ، هدید  باوخ  رد  ار  اھ  ¬ نیا ام  رابت  ¬ ینپاژ ¬ی  یاور رگا 

طایح زارف  رب  ھک  مدید  رت  یاھ  ¬ هدرپ تشپ  زا  ار  دوخ  ¬ی  یکدوک نامز  ِناریا  مچرپ  دنگوس ، مسارم  یارجا  ¬ی  ھظحل رد  نم  ما . ¬ هدرک ھبرجت 

لیلد ھب  و  دور ، ¬ یم وس  نآ  وس و  نیا  ھب  داب  رد  مشوپور  ناماد  ھک  یلاح  رد  ولوچوک ، ِنم  و  دروخ ؛ ¬ یم بات  داب  رد  ما  ¬ یکدوک ¬ی  ھسردم

ییاھ ¬ ھلپ مور ؛ ¬ یم الاب  اھ  ¬ ھلپ زا  سالک  ھب  ور  و  منک ، ¬ یم روبع  نآ  ریز  زا  نازومآ ، ¬ شناد زا  یفص  رد  دنز ، ¬ یم روش  تخس  ملد  یا  ¬ ھتخانشان

قلعت ساسحا  وس ، کی  زا  ھک ، تسا  ییاھ  ¬ ھظحل نامھ  زا  نیا ، دوش . ¬ یم متخ  نیتسآ ) رھش  رد   ) سازکت هاگشناد  رد  یمیش  نامتراپد  نامتخاس  ھب  ھک ،

اب هارمھ  اما  راومھان - تخس و  ھچرگ  تفرشیپ –  ¬ی  هزات تاناکما  هزات و  یاھ  ¬ هار رگید ، یوس  زا  و  دوش ، ¬ یم قَل  هزات  گنھرف  ھب  رجاھم  یدیعبت /

. دننک ¬ یم ییامندوخ  وا  ربارب  رد  ندش ، ِدیما 

یممتم ناونع  ھب  و  هدش ، ھنیداھن  هدراوگ و  دوب ، یجراخ »  » ینوریب و ینامز  ھک  هزات ، گنھرف  رھاظم  یگنھرف ،» ارف   » ¬ی ھلحرم رد 

تیوھ راگزاسان  ادج و  یاھ  ¬ ھبنج گنھرف ، ود  اب  لاعف  لماعت  وترپ  رد  رگید ، ینایب  ھب  تسا . هدز  مقر  ار  یدیعبت  درف  ¬ی  هزات تیوھ  ریذپان ، ¬ کیکفت

قلعتم گنھرف ¬ ود  نآ  زا  کی  چیھ  ھب  رگید  ھک  دنا  ¬ هدروآ دیدپ  یمجسنم  تیوھ  و  دنا ، ¬ هدیسر یتشآ  ھب  مھ  اب  اھ  ¬ ضراعت لح  رد  تسخن ، ¬ی  ھلحرم
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رد و  دراذگ ، ¬ یم مارتحا  دشاب ) ھک  یگنھرف  رھ  زا  « ) تیدرف  » ھب یگنھرف ، ارف  ِتیوھ  ور ، نیازا  دراد . ریذپانراکنا  ییاھ  ¬ هرھب ود  رھ  زا  اما  تسین ،

یدنویپ یناھج  ناسنا  یاھ  ¬ ماھلا و  اھ ، ¬ ھبرجت فطاوع ، اھزاین ، اب  ھک  ارچ  تسا . رگارادم  دشاب ) ھک  یا  ¬ ھبنج رھ  زا   ) یگنوگ ¬ ھنوگ عونت و  ربارب 

. تسا هدرک  رارقرب  ینورد 

زا یخرب  دنتسھ  ھک ، نیا  امک  درادن . یناسکی  تعرس  یعامتجا  فلتخم  یاھ  ¬ هورگ دارفا و  ¬ی  ھمھ یارب  هدشدای ، لحارم  ندرک  یط ¬ ھک  تسا  یھیدب 

دیلقت ییادیش  یگتفیش و  اب  ار  اھراجنھ  نآ ¬ زا  یرصانع  هزات ، گنھرف  یاھراجنھ  ندرک  ھنیداھن  زا  شیپ  ھک  یا  « ھلاس ¬ یس  » ِنارجاھم ای  نایدیعبت 

رد اھ  ¬ یرواد اھ و  ¬ یرازگشزرا ھک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنسر . ¬ یم نآ  ھب  دوخ  قلعت  ¬ی  یفن ھب  ردام ، گنھرف  رصانع  ¬ی  یفن اب  و  دننک ، ¬ یم

رگا ندش ،» یناھج   » یاعدا زا  رظن  فرص  یدارفا ، نینچ  ھک  تسا  یعیبط  دراد . ناشن  رھُم و  ردام  گنھرف  یاھ  ¬ ھیال نیرت  ¬ قیمع زا  ناشاھ ، ¬ ھتشون

. دنا ¬ هدیسرن یگنھرفارف »  » ¬ی ھلحرم ھب  ھک  مییوگب  دیاب  مک  تسد  دنا ، ¬ هدنام یقاب  تیوھ » تاجن   » ¬ی ھلحرم رد  مییوگن 

روط ھب  ھک  تسا  لاس  یاھ  ¬ لاس یناریا ، گرزب  ای  کچوک  یاھ  ¬ ھعماج رد  مینک ، ¬ یم یگدنز  ھک  ایند  یاج  رھ  رد  یزرم  ¬ نورب نایناریا  ام 

نیا ھب  نتخادرپ  ھن  اما ، رضاح ، باتک  زا  لصف  نیا  فدھ  میراد . ییانشآ  اھ  ¬ نآ اب  و  میا ، ¬ هدروخرب هورگ  ھس  رھ  یاھ  ¬¬ ھنومن ھب  هرمزور ،

، ناگدنسیون شنک  شنیب و  رد  یتخانش  ¬ ناور ¬ی  ھلحرم ھس  نیا  یاھدومن  ھب  یگدیسر  ھکلب  یزرم ، ¬ نورب ¬ی  یناگمھ ¬ی  ھعماج رد  اھ  ¬ یگژیو

. اھ ¬ نآ راتشون  ¬ی  ینیبزاب قیرط  زا  تسا ، یناریا  رجاھم  یدیعبت /¬ نادنمرنھ  و  ناگدنشوک ،

¬ یتسیز هورگ  کی  ھک  مدرک ، میسقت  یتخانش  ¬ ناور قیبطت  ¬ی  ھلحرم ھس  و  یتسیز ، هورگ  ھس  ینامز ، ¬ی  هرود ھس  ھب  ار  دیعبت  لاس  یس  اج ، نیا  ات 

ترجاھم ھب  دوخ  ردام  ردپ و  هارمھ  یلاسدرخ  رد  ای  دنا ، ¬ هدش دلوتم  ناریا  زا  جراخ  رد  ای  ھک  مود ، لسن  ناگدنسیون  تسا : هدشن  هدناجنگ  نآ  رد 

یسراف تایبدا  ھب  ییاھبنارگ  راثآ  رعش  ورملف  رد  هژیو  ھب  و  دنسیون ، ¬ یم یسراف  ھب  زونھ  دنتسھ ، طلسم  نابزیم  یاھ  ¬ نابز ھب  ھک  نیا  اب  و  دنا ، ¬ هدمآ

و ار ، رجاھم »  » ¬ی ھسانش ھن  دنریذپ و  ¬ یم دوخ  رب  لماک  روط  ھب  ار  یدیعبت »  » ¬ی ھسانش ھن  ًاعبط ، یتسیز ، هورگ  نیا  دنا . ¬ ھتشاد ناغمرا  دیعبت  رد 

دوخ ھب  طوبرم  ¬ی  یتخانش ¬ ناور قیبطت  لحارم  مھ  هورگ  نیا  ھچرگ ، دنک ؛ ¬ یم ادیپ  قادصم  اھ  ¬ نآ دروم  رد  یتخانش  ¬ ناور قیبطت  ¬ی  ھلحرم ھس  ھن 

. تخادرپ مھاوخ  اھ  ¬ نآ ھب  باتک  نیمھ  رد  مود » لسن   » شخب رد  ھک  دنراد ، ار 

یگدیچیپ و یدرف ، یاھ  ¬ یریذپریثأت رد  توافت  ھب  ھجوت  اب  میروآ ، رظن  رد  ار  نابزیم  فلتخم  یاھروشک  رد  یگنھرف  یاھ  ¬ توافت ھک  ینامز  لاح ،

ھس رھ  رد  مینادب ، ھک  دنک  ¬ یم خر  رت  ¬ شیب ینامز  یگدیچیپ  دیآ . ¬ یم مشچ  ھب  یدادرارق  یضرف و  ¬ی  اھ ¬ یدنب ¬ ھتسد نیا  رد  یرت  ¬ شیب قرافت  هوجو 

اعدا نیا  زا  دنناد . ¬ یم رجاھم »  » ھکلب یدیعبت ،»  » ھن ار  دوخ  ھک  دنتسھ ، ینارورپ  ¬ گنھرف ناگدنسیون و  زا  یدارفا  یتسیز ، هورگ  ھس  رھ  رد  هرود و 
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لحم یلبق ، ¬ی  ھعلاطم اب  دنا ؛ ¬ هدوبن نطو  کرت  ھب  روبجم  ینعی ، دنا ، ¬ ھتشادن یگنھرف  یناج و  تینما  لکشم  ناریا  رد  دارفا  نیا  ھک  دیآ  ¬ یمرب نینچ 

هاگن نابز و  اب  هورگ  نیا  هاگن  نابز و  ¬ی  ھسیاقم رد  ھجیتن ، رد  دنا . ¬ هدمآ ترجاھم  ھب  دوخ  لیم  ھب  ھناھاگآ و  و  دنا ، ¬ هدرک باختنا  ار  دوخ  ¬ی  یگدنز

یراکشآ یاھ  ¬ توافت ھب  تسا ، ھتخیرگ  ھجنکش - نادنز و  ییوجزاب و  رطخ  زا  مک ، تسد  ای  گرم –  ناھد  زا  ھک  یسک  ینعی ، یدیعبت ،»  » درف

رتم ناونع  ھب  ھن  ار ، الاب  ¬ی  یدنب ¬ ھلحرم و  یدنب ¬ ¬ ھتسد ھمھ ، نیا  اب  دننک . ¬ یم لالخا  ام  ¬ی  یدنب ¬ ھلحرم اھ و  ¬ یدنب ¬ ھتسد رد  ھک  میروخ ، ¬ یمرب

ییاسانش و رد  ھک  مریگ ، ¬ یم رظن  رد  ییاھ  ¬ توافت ¬ی  هدننک ¬ صخشم رازبا  زا  یکی  ناونع  ھب  ھکلب  ریذپان ، ¬ یطخت یمسر و  یرایعم  و 

. دنراد ییاراک  دیعبت  رد  یسراف  راتشون  ناگدنسیون  ینھذ  لوحت  زا  نم  یاھ  ¬ یدنب ¬ عمج

یاھ ¬ شنک اھ و  ¬ شنیب  » زا مروظنم  منک . ¬ یم هاگن  ناگدنسیون  یاھ  ¬ شنک اھ و  ¬ شنیب زا  ھنومن  دنچ  ھب  باتک ، مود  لصف  رد  ھمدقم ، نیا  اب 

رب هدمآرب و  ناگدنسیون  ¬ی  ینھذ یاھراتخاس  زا  ھک  تسا ، ییاھرظنراھظا  و  اھ ، ¬ یراذگشزرا اھ ، ¬ یرواد ءارآ ، وس ، کی  زا  ناگدنسیون ،»

طخ و موادت  ھب  ھک  تسا ، یبدا  یگنھرف / یسایس / یاھداھن  درکلمع  رگید ، یوس  زا  و  دنا ؛ ¬ ھتسشن یسراف » راتشون   » ¬ی ینیع ینھذ و  یاھراتخاس 

یرادومن دناوت  ¬ یم اھ  ¬ شنک اھ و  ¬ شنیب نیا  یاھ  ¬ هدروارف ¬ی  ھعومجم نم ، معز  ھب  ھک  ارچ  دنا . ¬ هداد یرای  دیعبت  رد  یسراف  ¬ی  ھشیدنا طبر و 

هداد خر  دیعبت  رد  یسراف  تایبدا  رد  ینیع ، ینھذ و  ِرظن  ود  رھ  زا  ھھد ، ھس  نیا  یط  رد  ھک  یتالوحت  اھ و  ¬ ینوگرگد یوس  تمس و  تخانش  یارب  دشاب 

. تسا

«، دیعبت رد  ناریا  ناگدنسیون  نوناک  «، » یزادرپ ¬ ھسانش  » یاھ ¬ هزاس مود ، لصف  زا  لوا  شخب  رد  ھعومجم ، نیا  رامشرپ  یاھ  ¬ هزاس نایم  زا 

ار نادنز ) تارطاخ  و  یسایس ، یاھرظن  دقن و  یسایس ، یاھ  ¬ شبنج دننام  « ) تمواقم تایبدا   » رد مھم  ¬ی  هزاس دنچ  و  دیعبت ،» رد  ناریا  ملق  نمجنا  »

. مزادرپ ¬ یم یتاراشتنا  زکارم  و  اھ ، ¬ ھیرشن اھ ، ¬ نمجنا اھ ، ¬ نوناک زا  ییاھ  ¬ ھنومن ¬ی  یفرعم ھب  مود ، لصف  زا  مود  شخب  رد  و  منک ، ¬ یم یسررب 

: اھ ¬ تشاددای

: ریز یناشن  ھب  هاگدید ، تیاس  رد  تموکح ،» نابلط  ¬ حالصا  » هاگن رد  تنوشخ »  » یفن و  یلم » ¬ی  ھبوت ، » یقادصم جریا   – ١

www.didgah.net/print_Maghaleh.php?id=13643

. تشاد مھاوخ  هراشا  زین  هورگ  نیا  یاھ  ¬ نتم زا  یخرب  ھب  رگید ، هورگ  یاھ  ¬ نتم لیلحت  اب  ھطبار  رد  ھچرگ ،  – 2

,Nobuko Yoshizawa Meaders, The Transcultural Self  ٣ - 

in Immigrant Experiences: Personal Narrat ive and psychological analysis, edited by Paul Elovitz and
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

.Charlot te Kahn, NJ: Associated University Presses, 1997, pp. 47 to 59

.Ibid, p.50 4 - 

یدازریش زربیرف  زا : باختنا  یئایناپسا –  رعاش  سن ، ھمیخ  نومار  ناوخ 
دادرم ١٣٩٠

: مانب دیاشگب  ار   یشخب  هاگرذگ ، هام  دادرم  هرامش  زا  تسا  ھتفرگ  میمصت  ناگدنسیون   یاروش 
ناھج نارعاش  رعش  هژیو 

یارب یرمتسم  شالت  تسا  ندوب  تایبدا  تمدخ  رد  ھبناج  ھمھ  نآ  میراد و  ھک  یفدھ  ھیاپ  رب 
. تسا نآ  زا  یدروم  دیدج  شخب  نیا  ھک  میریگ  یم  راک  ھب  نآ  یاھ  رناژ  ھمھ  ندناسانش 

. دوش عقاو  لوبق  روم  میراودیما  ھنامیمص 
. مینک یم  لابقتسا  امش  تایرظن  تفایرد  زا 

*****

یمرگرس و یشاقن  رعش و  دمآ . ایند  ھب  ایناپسا  سلدنآ , روگنوم , رد   لاس ١٨٨١  رد  سن  ھمیخ  نومار  ناوخ 

ھنارعاش یایند  رعش و  اما  درک  یم  لیصحت  قوقح  ھتشر ی  رد  دوب . شا  ھناکدوک  یاھ  قشم  هایس  قشع و 

یاھ ھظحل  نیرخآ  ات  ھنارعاش  یایند  رعش و  قشع و  درک . لیصحت  کرت  ھب  راداو  ار  وا  دوب و  وا  اب  هراومھ 

. درکن اھر  ار  وا  گرم 

. دش زاغآ  وا  اب  ایناپسا  مسینردم  دش و  ایناپسا  رعاش  نیرتروآ  مان  ات ١٩٢٠  یاھ ١٩١٢  لاس  رد  سن  ھمیخ 

فلتخم یاھھاگشناد  رد  درک و  رفس  اکیرما  ھب  ابوک  زا  دورب . ابوک  ھب  ات  درک  روبجم  ار  وا  ایناپسا  یاھ  گنج 

. تشگزاب یب  دوب  یرفس  رفس . نیا  تفر و  وکیروتروپ  ھب  لاس ١٩۵١  رد  درک . سیردت 
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ات درک و  جاودزا  لاس ١٩١۶  رد  یگلاس  رد ٣۵  وا  درک . یگدنز  لاس  …و ٧٧  تسب ورف  ناھج  زا  مشچ  وکیروتروپ  رد  دمآ و  ایند  ھب  ایناپسا  رد  وا 

. دوب رادافو  وا  ھب  گرم  نامز 

یاھ باتک  نیرت  شورفرپ  زا  یکی   ١٩١٧ ات   یاھ ١٩١۴ لاس  رد  ھک  ( platero y yo .) دراد مان  نم  ولوچوک و  یا  هرقن  وا  باتک  نیرت  فورعم 

 “ وداچام وینوتنآ  و “  اکرول “  ایسراگ  وکیردف  دوخ “  تسود  ود  زا  اج  ھمھ  ھشیمھ و  ییایناپسا  فراع  رعاش و  نیا  سنمیخ  نومار  ناوخ  دوب . ایناپسا 

. درک یم  تبحص 

هار هدننک ی  صخشم  رتشیب  نم  ولوچوک و  یا  هرقن  شورف  رپ  باتک  زا  دعب  وا  یاھ  باتک  درک . دوخ  نآ  زا  ار  یبدا  لبون  هزیاج ی  لاس ١٩۵۶  رد  یو 

تسوا یرعش  یاھ  هدیا  مسینردم و 

*****

وا یاھ  هدورس  زا  ھنومن  دنچ 

*

وت طقف 

یناوت یم 

سونو زا  رت  شیب 

نم عولط  هراتس ی 

یشاب نم  بورغ  هراتس ی  و 

مدرک ترپرپ  یزر  نوچمھ 

منیبب ار  تحور  ات 

شمدیدن

نم نوماریپ  ھمھ  اما 

اھایرد اھروشک و  قفا 

نارک یب  ات 

زیربل
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. دش ھنادواج  یوب  را 

یلاسکشخ زا  مغ  ھچ 

منورد رد  نم  یتقو 

منیرفآ یم  یگنر  یبآ  ھمشچ ی 

ششخرد نودب  فرب 

؟  مغ ھچ 

مبلق رد  نم  یتقو 

مزورفآ یم  یخرس  شتآ 

؟  اھ ناسنا  قشع  زا  مغ  ھچ 

نم یتقو 

یگنادواج ھب  ار  قشع 

منیرفآ یم  محور  رد 

میوگب ھچ  اب  مناد  یمن 

زونھ ھک  ارچ 

. دنا ھتفرگن  ناج  متاملک 

خیم
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اج رب  اپ  ھچ 

تسس ھچ 

دنک یم  یقرف  ھچ 

نم زیزع 

ریدقت رھ  ھب 

ریوصت

داتفا دھاوخ 

*

! دنام دھاوخ  ھنارت  مادک  منابرھم 

انام یلگ  نوچ 

یشاب و ھتشادن  یروگ  وت  یتقو 

: ییا هرطاخ 

لگ مادک 

رازلگ نیا  نایم 

رازفلع زبس  رد 
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نونکا دصقر  یم 

داش

نم یگدنز  رد  داب  اب 

*

ییالال

! مسوب یمن  باوخ  رد  ار  وت  ! ھن

! ار تمسج  یدیشخب و  نم  ھب  ار  تناج 

ناگراتس غاب  هآ !

! یتسین وت  رگید  یباوخ  ھک  یتقو  ! ھن

! تمسوبب رگا  وت  ھب  ما  هدرک  تنایخ 

! ھن ھن !

مسوب یمن  ار  وت 

***

زا یا  هراپ 

راشتنا لاس  وا و  راثآ 
—————–

(١٩٠٠  ) ھشفنب حاورا 
اھرفولین
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

اھرفولین
زیگنا مغ  یاھگنھآ 

(١٩٠۵  ) تسدرود یاھغاب 
(١٩٠٨  ) بان یاھھیثرم 

راب تقر  یاھھیثرم 
نینطرپ یاوزنا 

(١٩١٧  ) نامناخون یرعاش  ھنازور  تشاددای 
یگنادواج

(١٩١٩  ) نامسآ گنس و 
تدحو

(١٩١٧  ) نم رتالپ و 
نم کرخ  نم و 

یئاطعریم یلع  دنراد –  مُس  ھمھ 
دادرم ١٣٩٠

. درک دامتعا  ناوت  یمن  یکچیھ  ھب  تسا ، یبیجع  یراتفرگ 

رد مھ  صقرت  سابل  رد  مھ  دنراد  ار  یناسک  شیوخ ، تسود و  زا  معا  طابترا  ھنوگ  رھ  نوگانوگ و  یاھ  هرھچ  رد  ھشیپ و  رھ  سابل و  رھ  ماقم و  رھ  رد 

. دوب رایشوھ  دیاب  میا  هرصاحم  رد  دنراد . ار  یناسک  میقتسم  ریغ  مھ  میقتسم و  مھ  رادمتسایس  ماقم  رد  مھ  وجشناد و  تسپ  رد  مھ  راگن ، ھمانزور  تماق 

تاذ نآ  تسین و  ریثات  یب  مھ  بوخ  لاغز  ایوگ  ینویفا ی  لوق  ھب  اما  دنلوپ . هدش  لیلذ  ھمھ  دشک . یم  دوخ  لایند  ھب  ار  ھمھ  ھک  تسا  ھفیج  ندرگ  هدمع  هانگ 

. اھ مدآ  هریمخو  تسا 

. دیا هدینش  تاعفد  ھب  مناد  یم  ھک  دزادنا  یم  یناتساد  دایب  ارم  اھ  مدآ  اضف و  نیا  ما . هداد  تسد  زا  ار  مدامتعا  منک . یمن  تینما  ساسحا 

شرطاخب ھک  یلسغ  رب  هوالع  درم  دوبن . یرگید  یرتشم  مامح  رد  تفر . یراد  ھنیزخ  مامح  ھب  یناتسمز    ِ بش کی    ِ حبص جنپ  تعاس  دودح  یدرم 

. داتفا شناج  ھب  مھ  یشک  ھسیک  لام و  تشم  سوھ  دوب ، ھتفر  مامح  ھب  دوز ی  نآ  ھب  حبص 

. دسرب یباصعا  ددمت  ھب  و  مرن ، یناوختسا  دنک و  زیمت  یتسوپ  ات  شتسد  ریز  تسشن  و  دیبلط ، شک  ھسیک 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://www.gozargah.com/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://www.gozargah.com/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://www.gozargah.com/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://www.gozargah.com/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://www.gozargah.com/tag/shomareh-117/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/khovan-ramon-khimenes/#respond
http://www.gozargah.com/maghaleh/hameh-som-darand/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

ار اقآ  جاح  دشاب ، ھتشاد  یسرتسد  وا  مادنا  یمامت  ھب  ات  درک  عورش  ار  ھجروو  ھجرو  اقآ  جاح  رو  نآ  رو  نیا  درک و  عورش  ھک  ار  شراک  شک  ھسیک 

: درک بجعت  دیسر ، یم  شوگ  ھب  وا  یاھ  ندیرپ  زا  ھک  درک  یئادص  ھجوتم 

؟ تسیپچزا ادص  نیا  سپ  تسا  ھنھرب  شیاپ  ھک  شک  ھسیک 

. دوز رایسب  یاھ  حبص  رد  مھ  نآ  تسا  مامح  ھنجا  یاھھاگتسیز  زا  یکی  ھک  تسناد  یم  نوچ  دراد و  مُس  فرط  ھک  دش  ھجوتم  درک  تقد  ھک  بوخ 

دیشک و نوریب  ار  شدوخ  شک  ھسیک  تسد  ریز  زا  نروف  دنک . یھت  بلاق  ھک  دوب  هدنامن  یزیچ  دیرپ و  شتروص  زا  گنر  تفرگ . ار  شیاپارس  تشحو 

: تفگ تنکل  اب  دناسر  دوب  ھتسشن  ھنیب  رس  ھک  اسوا “  ھب “  ار  شدوخ  سارھ  اب  شگنل  ندرک  تفس  نیح  رد 

…“ سرب مداد  ھب  موش  یم  حور  ضبق  مراد  … مدید مدوخ  مشچ  ھب  نم   … دراد نج  تمامح  اسوا ، ”….

: داد باوج  لماک  یدرسنوخ  اب  اسوا 

….“ دید دوش  یمن  ھک  ار  نج  …؟ دراد نج  مامح  یدیمھف  اجک  زا  …. ھیچ ھگید  نج  .… ؟ نج ”…

: داد ھمادا  ھلان  نوچ  یئادص  اب  دوب  هدیرب  ناوت  ھک  اقآ  جاح 

…“ مدینش مھ  ار  شقت  قت و  یادص  !… مُس تشاد  مُس  دھدب  ملام  تشم  دوب  هدمآ  ھک  یشک  ھسیک  مدید . مدوخ  اسوا ، “ 

: تفگ اقآ ، جاح  تروص  یولج  تفرگ  یم  دروآ و  یم  اب ال  ار  شیاھاپ  زا  یکی  ھکیلاح  رد  یدرسنوخ  نامھ  اب  اسوا 

“ ؟ تسا نیا  تروظنم  دنکن  ”….

. داتفا نیمز  ھب  هدرک  شغ  داد و  رس  یا  ھلان  تسا ، رگید  نج  کی  شدوخ  اسوا  دراد و  مُس  مھ  اسوا  دش  ھجوتم  ھک  درم  و 

یققحم لضفلاوبا  !- کاخ تشم  کی 
دادرم ١٣٩٠ یققحم -  لضفلاوبا 

بش نآ  هرطاخ  اھنرق  زا  سپ  نم  ناسنا ! رب  تسا  نرق  رذگ  تبرغ  رد  لاس  رذگ  ھک  ارچ  اھنرق . ای  اھلاس  منادیمن  درذگ . یم  هرطاخ  نیا  نتشون  زا  اھلاس 

، میدوب هدوشگ  وا  رب  ھنیمرچ  هداد و  شتسد  ھب  غیت  دوخ  ھک  یدالج  غیت  زا  زیرگ  رد  یرفن ، هدزناپ  یاھلفاق  اب  هارمھ  ریزگان  ھب  ھک  یبش  مسیون . یم  ار 

ھک تسا  یمدآ  تلصخ  نیا  اما  تسا . یزاین  ھچ  نارگید  یارب  رخآ  بش  نآ  ساسحا  یئوگزاب  منادیمن  یرفن . هدزناپ  یاھلفاق  اب  هارمھ  میدرک ؛ نطو  یالج 
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یاپ مدش و  هریخ  چولب  یئاتسور  نیرخآ  یاھمشچ  رد  ھک  ار  ھظحل  نآ  هودنا  دنک . میسقت  یسک  اب  ار  یداش  هودنا و  دیاب  دیوگب ، یسک  اب  ار  دوخ  درد  دیاب 

. مدینش ار  اھادص  یمامت  هدید و  ار  اھمشچ  یمامت  وا  رد  مداھن . نوریب  منیمزرس  زا 

ھب ار  وا  رطاق  راسفا  نم  ھک  ( ١  ) ھلاس جنپ  داتفھ  یدرمریپ  نامنیرتنسم  دندوب و  ھھامھس  هزورلھچ و  کدوک  ود  نامنیرتکچوک  میدوب ؛ رفن  هدزناپ 

ھک تسا  یھاگرید  میاهداد  ناشباوخ  صرق  ھک  هراوخریش  ھچب  ود  مینک ؛ یم  روبع  یکاخ  کچوک  یاھلت  نایم  زا  دوبن . نتفرهار  ھب  رداق  وا  متشاد . تسد 

 “ هدکھد ناریا  یزرم  یاتسور  نیرخآ  زا  ھک  بیشن  زارف و  رپ  کیراب ، دوب  یھار  دنباوخ . رد  ناشناردام  ندرگ  رب  ھتخیوآ  یاھزامنرداچ  نایم  رد 

هراتس کی  یتح  ھک  اھبش  نیرتکیرات  زا  یکی  دیسر . یم  ناتسناغفا  رد  جنرز )  زورمین (  یزرم  رھش  ھب  دش و  یم  عورش  لباز  رد  دمحم “  تسود 

. دزیمن وسوس  زین 

کیرات گنت و  نژیب  هاچ  نوچ  یبش 

! نم ماھتسشنب  وا  هاچ  نایم 

ھک هزات  یتشونرس  یوسب  هار  گنت  نیا  زا  هدیدرگ ، نیجع  ناج  هرھلد  اب  ھک  دوخ  یایور  رد  قرغ  کی  رھ  ادصیب ، مارآ و  ام  دزو ؛ یم  یمارآ  ھب  داب 

ھک ام  دناهدونغ . اھنآ  دنرادن . ار  یماندب  ندشمیلست و  ندمآردوناز ، ھب  نادنز ، ھجنکش و  هرھلد  گرم ، هرھلد  ناکدوک ، میناور . دوب ، دھاوخ  ھچ  میتسنادیمن 

زین رابکی  ھک  رطاق  رب  راوس  درمریپ  میناشوپب . وزرآ  هزرابم و  رکف  اب  ار  هار  سرت  ھک  مینک  یم  شالت  میراد ، رس  رد  یرگیبالقنا  یناوج و  روش  زونھ 

تسا نیا  تیعقاو  میدرگیم . رب  یدوز  ھب  تسین ؛ اپرید  ترجاھم  راب  نیا  ھک  دیراد  یوق  لد  دیوگ “: یم  دوب  ھتفر  ار  یھار  نینچ  یناوج  رود  یاھلاس  رد 

یسایس زرابم  کی  نم  متسین . نامرھق  کی  نم  اما  مدنام . یم  نم  دندرک ، یم  ممادعا  ھجنکش  نودب  رگا  درادن . ھجنکش  تقاط  نم  توترف  مسج  ھک 

ایوگ اما  دوش . روگنا  هروغ ، ات  منیشنن  یاپ  زا  مشاب ، راودیما  مشکب ، درد  مسیونب ، منک ، ربص  متفرگ  دای  ترجاھم  اھلاس  یط  متبرغ . رد  ھتشگریپ 

مارآ و دشر  هار  ھک  تسھ  یرما  یتکرح ، یئاھورین ، ھشیمھ  دبایب . ندرکرکف  ندرکھبرجت و  یارب  نامز  تقوچیھ  دیابن  ھک  تسا  تلم  نیا  تشونرس 

مکاح وا  رب  ار  نامدرم  راکبان  و  دنزاس . قرغ  یگدنامبقع  زا  لصاح  یدومخ  ای  ناجیھ و  رد  ار  وا  هرود  کی  یارب  زاب  دننک . عطق  ار  وا  ینالقع 

ھک هرھچ  نآ  رد  یھودنا  ھچ  درک . یم  نییعت  لاس  جنپ  ار  نامز  درمریپ  هراچیب  میدرگیم .” ! رب  دوز  مھدیم  لوق  نم  دنک . یم  قرف  راب  نیا  اما  دننادرگ .

؟ تشگیمرب زین  راب  نیا  ایآ  دز . یم  جوم  دوب ، ھتسشن  نآ  زارف  رب  دیفس  یاھوم 

نامز نامھ  رد  دنک “  ضوع  ار  دوخ  تایح  سرا “: یوسنآ  یاھیرذآ  لوق  ھب  ددنبرب و  تایح  رب  مشچ  دھاوخیم  ھک  رخآ  ھظحل  نآ  رد  ناسنا  دنیوگ  یم 

دنیب و یم  ار  شایگدنز  یمامت  یاھیناث  رد  دنک . یم  روبع  شنھذ  زا  نایاپ  ات  عورش  زا  شایگدنز  یمامت  دشابن ، رتشیب  یاھیناث  دیاش  ھک  کدنا  رایسب 
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یب میوش . یم  ناتسناغفا  کاخ  دراو  رگید  ھظحل  دنچ  درک ، مالعا  امنھار  ھک  نیرخآ  یاھمدق  نآ  رد  دوب . نینچ  بشنآ  زین  نم  یارب  دبای . یم  نایاپ  تایح 

، مدوب هدناوخ  ھک  تشگیم  رب  مایناوجون  یاھلاس  هرطاخ  ھب  نآ  نتشادرب  دیاش  کاشاخ . سخ و  اب  ھتخیمآ  یکاخ  متشادرب . کاخ  یتشم  مدش ، مخ  رایتخا 

ھک تسا  ھتفخ  یدرم  اجنیا  رد  درک ، یھاوخ  رذگ  اجنیا  زا  ھک  یسک  یا  شوروک “: هاگمارآ  رب  یاھتشون  تفر و  نطو  کاخ  زا  یتشم  اب  اھنت  هاشاضر 

. تشذگ هاگمارآ  نآ  ندرکبارخ  زا  مارتحا  ھب  ردنکسا  و  رادم “! غیرد  وا  زا  ار  کاخ  تشم  کی  نیا  تشاد . دوخ  نیگن  رب  ناھج 

لانویسانرتنا ھب  ھک  مدوب  یپچ  هورگ  کی  ھب  قلعتم  نم  ھک  ارچ  منک . ھچ  کاخ  نیا  اب  ھک  مدوب  هدنام  درک . یم  لمع  نم  رد  یژلاتسون  نوچ  اھنیا  یمامت 

یم یگناگیب  نآ  اب  ھک  دوب  مسیلانویسان  زا  یدومن  شیارب  کاخ  و  یتسیلایسوس ! ناھج  ھتبلا  تسنادیم ، دوخ  ھناخ  ار  ناھج  یمامت  دیزرو و  یم  قشع 

. درک

تخس یریجنز  دوب . ھتفرگ  شتآ  متشم  یئوگ  داد . یم  دنویپ  کاخ  نیا  ھب  ارم  هورگ  تواضق  یھورگ و  تاقلعت  زا  رتارف  ھشیدنا ، زا  رتارف  ساسحا  اما 

دوخ یگنادواج  نامسآ ، نیمز و  نایم  رد  نآ  زا  ندشادج  اب  تفرگ و  یم  کاخ  ردام  زا  تردق  ھک  لوکرھ  دننام  مدرک  یم  ساسحا  دیشک . یم  کاخ  ھب  ارم 

رد رود  یراید  رد  دوب  مھاوخ  یاهراوآ  داد ؛ مھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یورین  ساسحا و  یگدنز ، کاخ  نیا  زا  ندشادج  اب  زین  نم  دادیم . تسد  زا  ار 

، یرگیبالقنا یناوج ، زیگناروش  یاھدایرف  نیریش ، خلت و  تارطاخ  یمامت  دشاب ، متایح  مد  نیسپاو  یئوگ  ھک  نیرخآ ، قیاقد  نامھ  رد  نطو . ترسح 

ریز ارنآ  شبنج  تفگ . یم  نخس  کاخ  دندرک . یم  روبع  منامشچ  لباقم  زا  اھهرھچ  دیسر . یم  مشوگب  قلخ  ویرغ  نادنز ، یاھزور  قالش ، یاھھبرض 

ھمھ مدیدیم . مدینش و  یم  دناهدماین ، زونھ  ھکیئاھنآ  ریوصت  دندوب و  ھتفر  ھک  ینانآ  ریوصت  ریوصت ، نارازھ  ادص ، نارازھ  مدرک . یم  ساسحا  مناتشگنا 

یئونن رد  رون ، زا  ینامکنیگنر  ریز  رد  دوب ، هداھن  ایور  شلاب  رد  رس  ھک  مدید  یم  ار  هراوخریش  یکدوک  دندز . یم  ادص  مان  ھب  ارم  اھنآ  متخانش ؛ یم  ار 

. منھیم یاھنابز  یمامت  ھب  دوب  یبیجع  یئالال  تخاس . یم  رپ  ار  اضف  مامت  ینیریش  یئالال  دروخ . یم  بات  دوب  ناریا  یگرزب  ھب  ھک  یغاب  رد  لگ ، زا 

ریز رد  یبوچ  بسا  رب  راوس  تشگ ، یم  یطایح  ھنایم  رد  مدیدیم  ار  دوخ  یکدوک  یئوداج . یاھرون  مھبم ، یاھادص  تذل  دوب . تذل  رد  قرغ  کدوک 

قطنم رب  یناوج  تاساسحا  زونھ  ماهدشن ؛ ھتخپ  زونھ  مدرک ، یم  رکف  مدرشف . یم  متشم  نایم  رد  ار  کاخ  ردام . نابرھم  تسد  ردپ ، هدنخ  مرگ ، یباتفآ 

نآ رد  رگید  کاخ  وت و  کاخ  نیب  تسا  یقرف  ھچ  رتفرطنآ ؟ رتم  ود  اب  کاخ  نیا  نیب  تسا  یقرف  ھچ  دوش ؟ یم  ھچ  ارت  درم ! یا  رخآ  دبرچ . یم  یسایس 

لب یدادرارق ، یزرم  ھب  ھن  کاخب  ھن  وت ، دناهدش . اجباج  رابرازھ  خیرات  لوط  یمامت  رد  تسا ؛ یدادرارق  اھزرم  نیا  تسا ؛ کاخ  کاخ ، ناھج ؟ یوس 

یم ار  مبلق  یاھھتشر  یمامت  دیوگ . یم  نخس  نم  اب  کاخ  نیا  اما  مھاگآ ، مایرشب  ھفیظو  ھب  نم  منادیم ! منادیم ! یراد ! قلعت  یناسنا  گرزب و  یناھج  ھب 

یم فیرعت  نآ  اب  ار  دوخ  نم  ھک  تسا  یرصانع  نآ  یمامت  زا  یاھعومجم  یدامن ، نیا  تسین ؛ کاخ  کی  اھنت  نیا  دناود . یم  منت  رد  یبیجع  یامرگ  دشک .

، مناردپ ھک  یکاخ  مکاخ . نیا  هداز  نم  دراد . هارمھب  ار  یاهرطاخ  دای و  نآ  زا  بجو  رھ  منیب . یم  ار  دوخ  هدنیآ  لاح و  ھتشذگ ، کاخ ، تشُم  نیا  رد  منک .
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. دناھتفخ نآ  رد  مناقیفر  مناردام ،

کی رد  مان . یایوج  مدوب و  ناوجون  ھک  تسا  یزور  ھب  مراختفا  دیوگ “: یم  تسا ؛ ینورزاک  درمریپ  یرھش ، زا  مادک  رھ  مرگن . یم  رفن  هدزناپ  نآ  ھب 

هدیشک یدرم  دوب . نادمھ  یدیعبت  اھزور  نآ  رد  وا  دیآ . یم  ھیرشن  زا  دیدزاب  یارب  ینیوزق  فراع  ھک  دنتفگ  زور  نآ  متشون . یم  بلطم  یلحم ، ھیرشن 

دھع شاب و  شوھب  اما  یسیون . یمن  دب  ناوج ، تفگ «: دیسرپ . ناممسر  مسا و  زا  دز . یتشگ  دمآ ، دوب . یئادخ  ام  یارب  ذفان . روش و  رپ  مشچ  ود  اب  تماق 

: تسا زادنانینط  مشوگ  رد  وا  یادص  لاس  تصش  زادعب  زونھ  تفگ . ار  نیمھ  اھنت  یراد ». هاگن  ار  تاملق  تفارش  ھک  نک 

. “ نک رت  هزات  ارم  غاد  نکرس  ھلان  رحس  غرم 

اب ناتسدرک  زا  یقیفر  یرگید ، نآ  و  دید . دھاوخن  ناتسناغفا  رد  رگید  ھک  یلگنج  ایرد و  زا  دیوگ . یم  نخس  یلامش  ھجھل  ھب  تسا . نالیگ  ھطخ  زا  یرگید ،

کرتشم و یدیاقع  اب  اما  یاھطخ ، زا  مادک  رھ  ناجیابرذآ . زا  زین  نم  تسا . ناسارخ  زا  یکی  زیربت . هاگشناد  یئوجشناد  تازرابم  رد  ینالوط  یاھقباس 

اب زونھ  تسا . ھتفرگ  ار  میولگ  هار  ضغب  میاهدیگنج . اھلاس  یقلخ –  یسارکومد  اب  یتموکح  یارب  اھزور  نآ  رد  و  لقتسم –  دازآ ، یناریا  یارب  یناسنا .

نینچنیا کاخ  تشم  کی  دیاب  ارچ  منک ؟ یمن  تنایخ  مسیلانویسانرتنا  ھب  دوخ ، یتسیلایسوس  نامرآ  ھب  بیجع  تاساسحا  نیا  اب  ایآ  مشکاشک ؛ رد  دوخ 

رد ارنآ  مان  راب  نیتسخن  یمیدق ، یرھش  تسا . هدیباوخ  جنرز  ای  زورمین  رھش  یوس ، نآ  رد  دیدج . یرھش  ھناتسآ  رد  مرگن ، یم  وربور  ھب  دنک ؟ مابلقنم 

؛) میاهداھن تشپ  رب  زورما  ام  ھک  ناسنادب  تشپ (  رب  نیز  نتفرگ  شخر و  ندش  هدیدزد  متسر و  دایب  متفا ؛ یم  ھمانھاش  دایب  رایتخا  یب  ماهدناوخ . ھمانھاش 

یدامن دوخ  ام  یتسارب  ایآ  ردپ . تسد  ھب  دنزرف  ندش  ھتشک  بارھس و  متسر و  میظع  یدژارت  نتسب  ھفطن  ناگنمس و  رھش  ھب  رگید ، راید  ھب  ندمآ  رد  و 

یم کی  رھ  ام  ھن ؛ اما  دوب . یکاحض  ھک  میدرک ؟ روصت  ھنامز  متسر  ار  وا  ثبع  ھب  ھک  یردپ  تسدب  ندش  ھتشک  میتسین ؟ یدژارت  نیا  زا  یزاجم 

ھنازرف نیا  رد  یفرگش  یورین  ھچ  هآ  میتشاد . ار  ناوختفھ  ندوشگ  یادوس  میداھن و  یم  نادیم  ھب  یاپ  ھنتکی  ھک  هاگنآ  میشاب . یمتسر  دوخ  ھک  میتساوخ 

متسر و یلدریش  ھب  دوخ  ارم  دنک و  یم  هدنز  مجع  اھنرق  زا  سپ  زونھ  ھک  تسوا  ماھتفرگ . تشم  رد  ھک  کاخ  نیا  تسوا ، نیا  تسا . ھتفھن  سوط 

رب رس  ناراب  داب و  زا  سارھ  یب  نیمز  ناریا  یوس  راھچ  رد  شدنلب  یانب  اما  تسا ؛ کاخ  یتشم  نونکا  وا  دناوخ . یم  ارف  غرمیس  لاز و  یگنازرف 

. دراد قلعت  نمب  وا  مراد ؛ قلعت  یسودرف  ھب  نم  مراد ! قلعت  کاخ  نیا  ھب  نم  یندشنفصو . یتذل  زا  راشرس  دشک ، یم  غام  مبلق  دیاس . یم  نامسآ 

رس نارازھ  بارعا ، ھتخآ  یاھریشمش  دایرف ، ھجض و  گنج ، یاھلبط  یادص  یزورون ، داش  لُھد  یادص  دنرذگ . یم  منامشچ  ربارب  زا  ناسنا  اھنویلیم 

موجھ مدرم ، شورخ  ثیل . بوقعی  ملسموبا ، کباب ، شورخ  هاگنآ  بارعا ، ھنایزات  ریز  توکس  اھنرق  تشھد ، توکس و  نینوخ ، یاھطن  رب  هدیرب 

. دنراشف یم  قلخ  یولگ  رب  ھنشد  ھک  هدزبرع  یدوخ  تموکح  موجھ  ماجنارس  گنل و  رومیت  زیگنچ ،
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رد ار  یخیرات  مادک  رھ  ھک  یئاھتشد  ناتسزوخ . ناسارخ ، ناتسدرک ، ناجیابرذآ ، ات  ناریا ، یوسنآ  ات  لباز  رس  نیا  زا  هدیشک  مرگن ، یم  ھتفخ  تشد  ھب 

اھنرق نیا  یط  تساهدرک . لح  دوخ  رد  ربص  ھب  ار  یخرب  ملق و  ھب  ار  یخرب  خالس و  ھب  ار  یخرب  دناھتشذگ . اھنآ  زا  ینایرکشل  ھچ  دنراد . ھتفھن  دوخ  لد 

ھچ ھتفرگ ، رارق  ناریا  یوس  نآ  رد  شاکباب  ھعلق  یوس و  نیا  رد  شاھتخوس  رھش  ھک  نیمزرس  نیا  اما  دنتفر ، نیب  زا  ھک  اھندمت  اھروشک و  رایسب  ھچ 

یم دنویپ  مھ  اب  ار  اھنآ  ناج “  ھتفاب ز  لد  هدینت ز  ھلح “ ، زا  یناوراک  دنتسین . ریشمش  اب  هدش  هدیشک  یئایفارغج  طوطخ  اھنت  ھک  یئاھھتشر  دراد . یتمظع 

، ھیاس رایرھش ، تیادھ ، مایخ ، یماظن و  یدعس ، ظفاح و  اھانالوم ، اھانیس ، یلعوبا  اھیمزراوخ ، اھیزار ، اھیسودرف ، ھک  تسا  یناتسراگن  شرف  دھد .

نآ یدنمرفظ  داش و  یاھزور  روآدای  نآ  نشور  یاھگنر  ھتفرگ و  گنر  تلم  کی  نوخ  زا  شایخرس  ھک  یشرف  دناهدز . هرگ  نآ  رب  غورف  ولماش و 

یتمیق ھک  نیمز  ناریا  یانھپ  ھب  خیرات  یازارد  رد  هدرتسگ  تسا  یشرف  ناتسراگن  تسا ؟ ھتفر  بارعا  جارات  ھب  ناتسراگن  دیوگ  یم  یسک  ھچ  تسا .

زا یرُد  لب ، کاخ  یتشم  ھن  نونکا  نم  دناھتسشن . شرد  رب  ینابھگن  ھب  اھورسخرصان  ھک  ارچ  درب . تسناوت  دھاوخن  جارات  ھب  سک  ار  نآ  یاھرُد 

. مراد تسد  رب  ار  ناتسراگن 

مزیرن ناکوخ  یاپ  رد  ھک  منآ  نم 

ار یرد  ظفل  رُد  یتمیق  نیا  رم 

فص نم  یاھایور  رد  روشک ، تسدرود  رد  ھک  منیب  یم  ار  یدروجال  یاھدبنگ  نآ ، گنر  مک  نشور  یبآ  رد  تسا . ندش  نشور  لاح  رد  انیم  دبنگ 

، گرزب ینادیم  رد  دناهدوشگ  نامسآ  رب  تسد  شتآ  یاھهراوف  نوچ  ھک  یمیلسا  یاھشقن  قفش . ھلعش  نیتسخن  رد  ناصقر  یاھھتبلُگ  نارازھ  اب  دناهدیشک .

نینچ دناوت  یم  یدنمرنھ  هریچ  تسد  اھنت  ایآ  دناھتسارآ ؟ ار  یتشھب  نینچ  اھتسد  مادک  دوش . یم  هدوشگ  یرگید  حور  غاب  منز ، یم  رانک  ھک  ار  خاش  رھ 

دوجو تدحو  نتساخرب ، جوا ، یانمت  ناصقر ، یاھھخاش  روش  دروجال . دبنگ  شمارآ  تسا ؟ شنیرفآ  نیا  سپ  رد  ینامیا  قشع و  ھچ  دنیرفایب ؟ ار  یتشھب 

، ینایعا یاھھناخ  رد  هدوشگ  یاھهداجس  زا  نمکرت ؛ لگخرس  یاھدقراچ  ات  یچولب  یابیز  یاھنھاریپ  زا  یشقن  راود . دبنگ  ریز  رد  قشع  نخس  یادص  و 

یم شکاخ  رب  نوچ  ھک  تسا  تلم  کی  حور  ھمھ  ھمھ و  یمایخ . یاھماج  ات  تسلا  یاھهداب  زا  نالبس . یاھھنماد  رد  یرداچهایس  رد  گنس  زا  یرھُم  ات 

یاھقلخ نارکیب  سونایقا  زا  ھک  تلم  کی  یونعم  یرکف و  رصانع  زا  یاھعومجم  دروجال . یاھدبنگ  شنامسآ  رد  منیب و  یم  ناتسراگن  شرف  مرگن ،

. دریگ یم  ھیام  روشک  نیا  نوگانوگ 

. تسا ھتشاگن  ار  شخیرات  تلم  کی  یدرمیاپ  هداد و  رارق  ثداوح  نیرتدنت  ریسم  رد  ارنآ  یفارغج  ھک  یاھناخ  تسا ؛ هداھن  ھناخ  نیا  رب  یتشخ  سک  رھ 

زا تسوپ  بلح  رد  یھاگنادیم  رد  هاگ  دندرک و  نوخ  رب  وضو  هاگ  دندیشوپ و  ار  افلخ  ترادص  ھماج  هاگ  شایرادهاگن  یارب  نآ  نانامرھق  ھک  یتلم 

یئاھنآ دننک . فیرعت  ھناخ  نیا  ءاضعا  رگید  نآ  یب  ار  دوخ  دنناوت  یمن  گرزب  ھناخ  نیا  یاضعا  زا  مادکچیھ  ھک  تسور  نیا  زا  مھ  دنتخاس . ادج  ناشنت 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

رد اما  دنتفگ . یم  نخس  دوخ  قلخ  نامز  ھب  کی  رھ  دندوب . ھناخ  نیا  زا  یقلخ  ھب  قلعتم  مادکرھ  دندرک ، نشور  ار  ھناخ  دنداتسیا و  ردنت  لباقم  رد  ھک 

ھب تسا  یاھچوک  تسین ؛ زیربت  رد  یاھچوک  اھنت  زیخریما  تسا . هدرتسگ  ناریا  رساترس  رد  نآ  یاھھچوک  ھک  یاھناخ  دندرک . یم  نایب  قشع  نخس  تیاھن 

. دننیب یم  نآ  رد  ار  دوخ  هرھچ  اھقلخ  زا  مادک  رھ  دنرذگ و  یم  نآ  زا  ناوخدورس  یلم  یودرا  ناخراتس و  زونھ  ھک  ناریا  یازارد 

یاھناوتسا کچوک  حول  کی  رب  دش و  انب  کین  رادرک  کین و  راتفگ  کین ، رادنپ  رب  نآ  داینب  ھک  یاھناخ  مینک ، یم  گرزب  ھناخ  نیا  رد  ار  نامناکدوک  ام 

. دش ھتشاگن  ناسنا  یدازآ  دنب  نیتسخن 

یم ناشراگزور  تمکح  یدعس  هاگ  دیوگ و  یم  ناشیارب  یدرمناوج  نیئآ  زا  دیعسوبا  هاگ  ینوریب . هاگ  دنک و  یم  ناشیملعم  انیس  یلعوب  هاگ  ھک  یاھناخ 

. دنراک یم  یتسود  لاھن  دنھن و  یم  رذع  ار  تلم  ود  داتفھ و  گنج  نآ  رد  ھک  یاھناخ  تسایس . زا  کلملاماظن  ھجاوخ  دیوگ و  یم  خیرات  زا  یقھیب  دزومآ .

!“ ندرک لصف  یارب  ین  ندرکلصو “ ، یارب  ددرگ  یم  یغارچ  اب  ناتسکرت . زا  شامین  تسا و  ھناغرف  زا  شایمین  ھک  تسا  یدرم  ھناخ  نیا  رد 

دنھاوخ ارنآ  قشع  ناورھر  هدیدرگ ، ناھن  ھناخ  یوتسپ  رد  قشع  یتدم  یارب  ھک  هدمآ  نینچ  نامز  رگا  تسا . اجرب  اپ  ھناخ  کاب ، ھچ  مرذگ . یم  زرم  زا 

ھک ارچ  تفگ “ . دنھاوخ  ار  سدقم  مالک  سارھ “  یب  و  تفای .

یازگرم ماش  نیا  قیاقد  نیرتدب  رد  “ 

دیشروخ ھمشچ  رازھ  نیدنچ 

ملد رد 

… “ نیقی زا  دشوج  یم 

. مزود یم  ھناخ  رب  مشچ  منیشن و  یم  راظتنا  ھب  مھن و  یم  ناتسناغفا  کاخ  رب  یاپ  ذغاک  رد  هدیچیپ  کاخ  یتشم  اب 

دشاب نیسپ  زور  ات  نیشیپ  ھقباس  نیا  ھک  رطاخ  زا  دشب  یدنر  ار  ظفاح  ھک  تسین  نیا 

——————————————————————————————

نیوژ ٢٠١١  ٢٠ دادرخ ١٣٩٠ –  ھبنشود ٣٠ 
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هداز رظان  ھیفص  روسناس - یراکتسد و  نودب  تایبدا  یارب  یھار 
دادرم ١٣٩٠ هداز -  رظان  ھیفص 

. تسا روسناس  زا  رتارف  رایسب  دنا  هدرک  لیمحت  ام  تایبدا  رب  ھک  یمنھج  تراظن  هوحن  تسا و  یراج  ام  روشک  رد  کنیا  ھچنآ 

. دشک یم  رجز  تسا و  ھبرض  ریز  تسا . دنب  رد  شنامدرم  ھمھ ی  دننامھ  ناریا  رد  تایبدا 

نیا لامعا  زا  یکی  یناسنا . تمارک  ماقم و  روعش ، ھب  تسا  ینیھوت  تسا و  هدش  لیمحت  یفاضا و  هدئاز ی  کی  داشرا  ھناخترازو ی  ھک  میناد  یم  ھمھ 

ھنازواجم نشخ و  میقتسم ، تلاخد  رجحت ، ھنال ی 

حور و یب  اھ ی  ھمان  ملیف  اھ و  هدورس  اھ و  ناتساد  دنا ، هدرک  ھنیداھن  ار  باجح  ھک  ھنوگنامھب  دراد  و  تسا . نآ  یدازآ  ملق و  نایب ، بدا ، گنھرف ،  ھب 

ناتسآ ھب  یگزویرد  اب  زین  ام  ناتسد  ھب  ملق  زا  یا  هراپ  ھناتخبروش  دننز و  یم  ھشیر  ھب  ار  ھشیت  دننک و  یم  ھنیداھن  زین  ار  یگدنلاب  ھنوگرھ  زا  یراع 

. دننک یم  ناشرت  یرج  دنھد و  یم  تیناقح  اھ  نآ  ھب  ناشتبکن 

 “ دندناشک دجسم  ناتسبش  ھب  ار  باتک  هاگشیامن  ھک  هاگنآ  و  میداد ، یمن  هار  ناشزواجت  ھب  یباتک  دلج  رب  دوخ  مان  ندید  رطاخب  لوا  یاھماگ  نامھزا  زگا 

. میتفرگ یم  اھ  نآ  زا  ار  یرسوت  ھمھنیا  ناکما  میداد ، یم  ناشن  یدوخ “ 

. دنراکھانگ ناگدنسیون  زا  رتشیب  رایسب  دوخ  عفانم  رطاخب  نارشان  ھنانکفا  رس  تفخ  نیا  رد 

اھتدم زا  سپ  دوش  یم  داشرا “  روسناس “  ترازو  دراو  یرد  زا  رشن  هزاجا  نتفرگ  یارب  یتقو  یبدارثا  کی  ھک  تسا  رایسب  ھنومن  میناد و  یم  ھمھ 

کاخ ھب  ار  شا  هزوپ  قافتا  ھب  میئآ  یمن  میھد و  یم  نت  نآ  ھب  زاب  ارچ  دیآ . یم  نوریب  مکشا  مد و  لای و  یب  رگید  یرد  زا  دشاب  مھ  ریش  رگا  اتح  راظتنا 

. تسا هدش  ھنیداھن  ام  زا  یا  هراپ  رد  مھ  نآ  ھک  تسا  یتلصخ  ایوگ  میلامب ،

. دوش یم  رت  دب  مھ  زور  رھ  تسا و  هزور  رھ  یناتساد  داشرا  یارجام 

مھ ار  نآ  یولج  دنشالت  رد  یژولونکت ، یاھ  تکرش  صرح  دنراد و  ھک  یلوپ  کمک  ھب  دنچ  رھ  میتسھ “  تنرتنیا  رادتقا  رصع  رد  ام  ھناتخبشوخ 

تسا اضف  رد  رادتق  نیا  تسا ، یناھج  ھک  یرادتقا  دنربب “  شیپزا  یراک  تسناوت  دنھاوخن  ھتسناوتن و  یناھج  هدرتسگ  حطس  رد  ھناتخبشوخ  یلو  دنریگب 

، دنوش انشآ  رتھب  رتشیب و  ناکما  نیا  اضف و  نیا  اب  دننک و  تمھ  ام  ناگدنسیون  ھک  دنام  یم  تسین . داشرا  یاھ  میق  تردق  دی  رد  نآ  ھب  لماک  یبای  تسد  و 

. دنیاشگب هدیدپ  نیا  یھد  زاب  رب  ار  دوخ  ناگ  هدید  و 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

. تنرتنیا یور  رب  راثآ  راشتنا  تسا . یئاھر  هار  نیا 

و رجحتم ، بصعتم ، نیزیمم  روتسد  رظن و  نھذ و  ھن  دیتسھ  ناتدوخ  امش  ھتشون  هدنسیون  و  دنک . یم  یناھج  ار  امش  یاھ  ھتشون  هار  نیا  زا  یرو  رھب 

. داشرا ترازو  رومام 

. دوش یم  عیزوت  ایند  رسارس  رد  یندز  مھب  مشچ  اب  تنرتنیا  یور  رب  رشن  زا  سپ  امش  راثآ  و 

تنرتنیا یاھتیاس  یور  نیزو  ابیز و  تیاغب  یاھ  رعش  و  نامر ، اتح  هاتوک و  ناتساد  اھدص  یا  ھلصوح  رھ  دنروخ  ھقیلس و  عون  رھ  یارب  نونکا  مھ 

زا رتشیب  یشب  ھک  یتنرتنیا  یاھباتک  یرایسب  تسا  لاور  نیمھ  رب  و  دندش ، یمن  رشتنم  زگ  زھ  دندوب  ھتفرگن  هرھب  تن  رتنیا  زا  رگا  ھک  تسا ، دوجوم 

. دنا ھتشاد  ناگرامش  یپاچ  بتک 

میراد تن  رتنیا  یور  رب  دایز  دادعت  ھب  ار و  ھناقداص  ھناھاگآ و  یاھ  دقن  نیرتھب  ام  نونکا  مھ 

؟ میریگب لیوحت  ار  نامیاھ  باتک  ھشال  ات  میئوگب  ار  داشرا  نیزیمم  زیجم  میورب  میریگن و  هرھب  یئالط  ناکما  نیا  زا  تسین  فیح 

. دسرب مدرم  تسد  ھب  یراکتسد  نودب  ناتراثآ  ات  دینک  یرای  دیئایب و  نامتایبدا  یرای  ھب  تمھ  اب  دینک و  اھر  داشرا  دیق  زا  ار  دوخ 

ینامیشپ زج  یلصاح  و  دوش ، یم  رتگنت  زور  رھ  تفِخ  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دیوشب . رتشیب  لاب  ورپ  عنام  دینک و  توک  یاب  ار  داشرا  دیاب 

. درادن

نایرفص دومحم  باتک –  کی  زا  یدای 
دادرم ١٣٩٠

، میراد میمص  ت

ھب ھک  ینیبطاخم  یارب  مھ  میوشب و  باتک  نآ  ھب  ددجم  ھجوت  یناب  مھ  ات  میشاب  ھتشاد  هاگرذگ  ھناخباتک  یاھ  باتک  زا  یا  هراپ  رب  یلمات  یئاھ ، تصرف  رد 

. میشاب هدرک  ھیصوت  ار  یباتک  دنا  هدش  انشآ  هاگرذگ  ھناسر  اب  یگزات 

. دوش ماجنا  یراک  دیاش  ات  میشاب  نام  تایبدا  باکر  رد  ناکما  دح  رد  ھک  میا  هدرک  شالت  ھشیمھ  ام 
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تسا یراک  نیا  و  میشک . یم  دقن  ھب  زین  ار  اھ  باتک  زا  یا  هراپ  عونتم ، یاھ  هدورس  هاتوک و  یاھ  ناتساد  رشن  رب  هوالع  ھک  تسا  هدیقع  نیمھ  وریپ  و 

. دوش یم  هدید  هاگرذگ  ھناسر  ھمانراک  رد  ھک 

رد باتک  تروصب  ار  ناش  یاھ  هدورس  اھ و  ناتساد  دنشاب  لیام  ھک  یناتسود  ات  میا  هداد  ناماس  ار  هاگرذگ  رشن  مھ  ھک  تسا  تساوخ  نیمھ  ھیاپ  رب  و 

. میھد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ار  ناتسود  یاھ  باتک  ات  میا  هدرک  یزادنا  هار  ار  هاگرذگ  ھناخباتک  ھمھ  میروآ و 

زا ھناصلاخ  یساپس  اب  دنا . هدرشف  یمرگ  ھب  ار  ام  تسد  دنا و  هدرکن  غیرد  ھک  تسا  ینارای  یاھ  یراکمھ  نویدم  دیدرت  یب  تسا  هدش  ماجنا  یراک  رگا 

. اھ نآ 

. میتسھ اھ  نآ  هار  ھب  مشچ  ھشیمھ  ھک  مینک  یم  فارتعا  میا و  هدوبن  زاین  یب  امش  یاھ  یراکمھ  زا  زگرھ  ام  ھک  مینک  یم  مالعا  و 

. دریگب رارق  امش  ھجوت  دروم  میراودیما  میزادرپ . یم  یندم  نیرسن  رثا  روش  هدرم  باتک  یفرعم  ھب  لوا  ماگ  رد 

*** *** *** 

 “ روش هدرم  باتک “ 

هاتوک ناتساد  هدزاود  ھعومجم 

: ھتشون

یندم نیرسن 

ھب کیدزن  زا  شیب  رامآ ، ھیاپ  رب  تسا  ھتفرگ  رارق  هاگرذگ  ھناخباتک  رد  ھک  ینامز  زا  باتک  نیا 

تبون رھ  رد  تسا و  هدش  رشتنم  هاگرذگ  رد  ھناگادج  تروصب  باتک  نیا  یاھ  ناتساد  زا  یرایسب  ھکنیا  نمض  تسا ، تشاد  هدننک  ھعجارم  رازھتسیب 

. تسا ھتشاد  ار  دوخ  ناگدنناوخ 

. تسا هدوب  وربور  مدرم  بوخ  لابقا  اب  تفگ  ناوت  یم  ھک  تسا  یئاھ  باتک  زا  روش ، هدرم  باتک 

رارق دقن  دروم  ھناگادج  تسا  هدش  ھتفرگ  نآ  زا  زین  باتک  مان  ھک  روش  هدرم  ناتساد  ھلمج  زا  شیاھ  ناتساد  زا  یا  هراپ  یلو  ھن ، باتک  نیا  ھعومجم  رب 

. تسا هدوب  دقن  ھجوت و  دروم  زین  رگید  یاھ  تیاس  رد  ھک  میناد  یم  تسا و  ھتفرگ 

ھبتر لاس ١٣٨۵  رد  تیادھ  قداص  هاتوک  ناتساد  ھقباسم  هرود  نیمجنپ  رد  هدننک  تکرش  ناتساد  نیرتھب  ناونعب  ناتساد  نیا  ھک  تسا  یروآ  دای  ھب  مزال 

. تسا دوجوم  یس  یب  یب  تیاس  ویشرآ  رد  زونھ  ھک  دنا  ھتشون  نآ  دروم  رد  یدایز  یاھ  تیاس  عقوم  نامھ  رد  و  تسا ، هدش  زئاج  ار  لوا 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

نیرتھب ھک  تشاد  لابند  ھب  ار  امش  زیمآ  تبحم  یاھ  لیم  یئ  نتفرگ ، رارق  هاگرذگ  ھناخباتک  رد  فا  ید  یپ  تروصب  ھعومجم و  نیا  ندش  باتک  ماگنھ  ھب 

. تفرگ رارق  زین  رگید  یاھ  تیاس  رد  ھک  میدید  و  دروآ . قوش  رس  رب  ار  ام  دوب و  شاداپ 

: تسا هدمآ  نینچ  باتکراتفگشیپرد 

. شراگن هوحن  رد  و  هژوس ، رد  مرف ، رد  عونت  ناتساد ، عونت  اب  تسا  یباتک  روش ، هدرم   ”

ھناقداص شنایب  و  ناور ، ششک ، رپ  شرثن  ھک  میوش  یم  انشآ  یا  هدنسیون  اب  ھک  دناسر  یم  و 

. تسا لیصا  و 

: ھک دنک  یم  نامھجوتم  اھ ، نآ  رد  یراج  خلت  مزیلائر 

. تسھ مھ  ھنوگ  نیا  یگدنز 

، تسا هدننک  جیگ  یاھ  بات  چیپ و  نودب  مھف و  لباق  تسار ، رس  باتک ، نیا  یاھ  ناتساد 

. تسا ھتشاداو  ناگدنناوخ  اب  یھارمھ  زا  ار  نامناگدنسیون  زا  یرایسب  ھتشون  ھک  ھچنآ 

، یندم نیرسن 

دوخ تردق  اھ ، ناتساد  کت  کت  رد  و … ربعم ، ازروگ ، روش ، هدرم  یاھ : ناتساد  قلخ  اب 

. دناشک یم  یقیسوم  زرم  ھب  اھ  نآ  زا  یا  هراپ  رد  ار  رثن  یئابیز  و  دنایامن ، یم  یبوخ  ھب  ار 

. لمأت لباق  هدیزگرب و  یاھ  ناتساد  اب  تسا ، یا  هدنسیون  یبدا ، تاقباسم  نارواد  تداھش  ھب  وا 

یاھ ناتساد  نیمھ  زا  یکی  تسا ، هدش  ھتفرگ  نآ  زا  زین  باتک  مان  ھک  وا  روش  هدرم  ناتساد 

. تسا صخاش 

 “ . تسا هداتسیا  راکھاش  ھناتسآرد  ناتساد  نیا 

دینک ھعجارم  هاگرذگ  ھناخباتک  ھب  باتکزا  نتفرگ  یپک  ای  ندناوخ  یارب 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/tag/shomareh-117/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/yadi-az-yek-ketab/#respond
http://www.gozargah.com/maghaleh/naghdi-bar-jhf-e-nameh-haee-be-shekangegarame/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


جریا - ینایاپ شخب  یدسا - گنشوھ  ھتشون  مرگھجنکش  ھب  ییاھھمان   ِ باتک رب  یدقن 
یقادصم

دادرم ١٣٩٠

شباتک یدسا و  گنشوھ  رب  یقادصم  جریا  یاقآ  لصفم  دقن  تفایرد  ماگنھ  ھب 

دروآ میھاوخ  هاگرذگ  رد  هرامش  ھس  رد  ار  نآ  دایز  مجح  رطاخب  ھک  میدش  روآ  دای  مرگ  - ھجنگش  ھب  یئاھ  ھما  ن

اج نیمھ  رد  ھک   زین  ینایاپ   تمسق  دش و  رشتنم  هرامش ١١۶  رد  مود  تمسق  هاگرذگ ١١۵  رد  لوا  تمسق  – 

. تسامش یور  شیپ 

قیاقح اب  رتشیب  ام  دشاب و  هدرک  ادا  ھتشاد ، ھک  ار  یلصا  فدھ  ناج و  دشاب  ھتسناوت  دقن  نیا  میراودیما  ھنامیمص 

میشاب هدش  انشآ 

—————————————————————–

یقادصم جریا 

کرتشم ھتیمک  یاھتوبات  یدسا و 

قلخ زا  دعب  وا  دیوگیم . دوب ، هدش  هداد  ھیکت  راوید  ھب  ھک  یتوبات  رد  هدوت  بزح  ناربھر  زا  یکی  یدازھب  رھچونم  اب  شندش  ھجاوم  زا  یدسا  گنشوھ 

: دیوگیم ییامنیس  یھنحص  کی 

سپس یدسا  مدرک .» هاگن  یدازھب  رھچونم  یهدش  دیفس  یهرھچ  ھب  نم  ینھآ … . ھن ، یبوچ ؟ تسا ؟ رد  کی  ایآ  دوشیم . هدینش  یزیچ  ندش  زاب  یادص  »

یھحفص ١۴۴) . ) دورب باوخب  یبوچ  کیراب  یھبعج  نورد  یلاوتم  یاھزور  یارب  ھک  دندوب  هدرک  روبجم  ار  یدازھب  اھنآ  ھک  دوشیم  یعدم 

یھحفص ١۴۵) . ) درک دنھاوخ  باوخ  ھب  روبجم  اھنآ  رانک  رد  زین  ار  یو  سیلگنا  سوساج  ناونع  ھب  ھک  دنکیم  دیدھت  ار  یدسا  وجزاب ،

تسوت تبون  تسا … . ھتفای  لاقتنا  شلولس  ھب  هدمآ و  شوھ  ھب  وا  یدید ، ار  رھچونم  قیفر  وت  دسیونیم » : شیوجزاب  لوق  زا  یدسا  یھحفص ١۵٠  رد 

« یباوخب وا  یاج  ھب  یورب و  ھک 

وا تسا . نم  رھاوخ  ھیبش  وا  تسا . هدیباوخ  توبات  رد  ھک  داد  میھاوخ  ناشن  وت  ھب  ار  ترسمھ  ام  ادتبا  : « دسیونیم وجزاب  لوق  زا  یھحفص ١۶٨  رد 
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. ماهدرک راک  اھنآ  یھمھ  اب  مسانشیم . ار  اھنآ  ھمھ  نم  مناوخیم . کی  ھب  کی  ار  یماسا  منیبیم . ار  اھتوبات  فیدر  نم  سپس  تسا … . ابیز  یلیخ 

.« دناهدیشک زارد  اھتوبات  لخاد  اھنآ  الاح  …

. دشکیم شیپ  ار  اھتوبات  ناتساد  یدسا  هرابود  یھحفص ١٧٢  رد 

)و نییآکین ریما   ) ھتسرد تسا ، ریما  یسانشیم ؟ ار  یکی  نیا  ایآ  ییوگیم : یدنخیم و  ھناثیبخ  ینکیم . زاب  یکی  یکی  ار  اھتوبات  رد  دیمح ، ردارب  وت ، »

؟ یباوخب ترسمھ  لغب  یراد  تسود  ایآ  یکی ، نیا  و  یکی ، نیا 

امش موریم . توبات  لخاد  ھب  نادنز  سابل  اب  هارمھ  کزان . یھحفص  کی  اب  یبوچ  تسا . یمالسا  توبات  کی  ھیبش  یکی  نآ  تسا . یلاخ  یرخآ  توبات 

. … دیتسشن توبات  یور 

: دسیونیم وا  لوق  زا  روبزم  ھیرشن  دھدیم . حیضوت  مھ  تسوگآ ٢٠١٠  خیرات ٢٢  ھب  طسوالاقرشلا  اب  ھبحاصم  رد  یدسا  اھتوبات ، دروم  رد 

اھتوبات رد  یکی  یکی  دعب  ییوگب » ار  اتدوک  نارس  مان  دیاب  . » توبات رپ  یقاتا  دندرب . نیمزریز  ھب  ار  وا  هدش ، مامت  زیچ  ھمھ  ھک  دندرک  دومناو  ون  زا  »

ندز فرح  قح  یاھتفگن  ار  اھمسا  ات  ھک  دنتفگ  دندوب . هدیباوخ  اجنآ  ناج  یب  یتایھ  رد  ھک  دیدیم  ار  شناتسود  دیفس  تروص  وا  دندرکیم و  زاب  ار 

ھب لیدبت  تدم  نیا  رد  گنشوھ  تشاد و  ھمادا  هام  کی  یارب  عاضوا  نیا  دندیدنخیم . اھنآ  درکیم و  قاو  قاو  دیاب  تشاد  جایتحا  یزیچ  ھب  رگا  یرادن ،

الوکین ھپزوج و  ولوئاپ  یمشاھ ، نسح  لثم  دزیم . سدح  تخانشیمن و  تخانشیم و  ھک  ییاھمدآ  زا  تفگ ، ار  یدایز  یاھمسا  دوب . هدش  گس  کی 

. دنداد ماجنا  توبات  یوت  یاھ  ھچب  یھمھ  اب  ار  راک  نیمھ  یزوکراس …

http://www.alarabiya.net/art icles/2010/08/23/117383.html

عاونا و دندناشنیم و  یاھبعج  رد  اھهام  دنبمشچ  اب  ار  نانز  هژیو  ھب  ناینادنز و  ھک  لاس ۶٢-۶٣  رد  راصحلزق  نادنز  ھب  ددرگیم  رب  توبات  عوضوم 

لعج یاهدننک  زئمشم  لکش  ھب  ار  اھیاهدوت  توبات  ناتساد ، نآ  زا  نتفرگ  ماھلا  اب  یدسا  دندرکیم . لامعا  نانآ  یور  ار  یحور  یمسج و  یاھراشف  ماسقا 

. تسا هدرک 

الاح دوش  هدرب  باوخ  ھب  یسک  رگا  دزاسیم . ار  توبات  رد  اھیاهدوت  ندناباوخ  ھت  رس و  یب  ناتساد  دنک  رود  ماھتا  ناظم  زا  ار  دوخ  ھک  نآ  یارب  یدسا 

باوخ ھب  ھکلب  دنکیمن ، ساسحا  یراشف  اھنت  ھن  ینابرق  ھک  تسا  یاھجنکش  ھچ  نیا  دنکیم ؟ شلاح  ھب  یقرف  ھچ  وق ، رپ  رد  ھچ  دشاب و  توبات  رد  ھچ 

راصحلزق و نیوا و  یاھنادنز  یمومع  یاھدنب  رد  هدنز و  عیاقو  نیا  زا  سپ  لاس  جنپ  ھکنآ  اب  هدوت  بزح  یاضعا  زا  کیچیھ  ارچ  دوریم ؟ مھ  قیمع 

یاھھجنکش زا  نآ  رد  ھک  یاھنماخ  ھب  شاینلع  یمسر و  یھمان  رد  یرونایک  ارچ  دندرکن ؟ تبحص  دراوم  نیا  رد  یسک  اب  دندرکرس  تشدرھوگ 

شیاھھجنکش زا  تحارص  ھب  ھک  نیذآ  ھب  ارچ  هدرواین ؟ یمسا  یکی  نیا  زا  هدرک و  تبحص  هدش ، لامعا  اھیاهدوت  رگید  شدوخ و  دروم  رد  ھک  ینوگانوگ 
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؟ دنکیمن دای  دروم  نیا  زا  دسیونیم ، شاهدش  ھجنکش  تدشب  یاقفر  اب  ندش  وربور  زا  دسیونیم و 

مھ ھسنارف  روھمج  سییر  یزوکراس  الوکین  ھب  عجار  یو  ھک  دوشیم  یعدم  دنکیم ، ھبحاصم  طسوالاقرشلا  یهدنیامن  اب  سیراپ  رد  نوچ  یدسا 

نویسایس بلاغ  اھیوسنارف و  یارب  اتح  یدالیم  لاس ١٩٨٣  رد  یزوکراس  دنک . ثول  ار  زیچ  ھمھ  دھاوخیم  بیترت  نیا  ھب  وا  تسا . ھتشون  شرازگ 

؟ تشونیم شرازگ  شدروم  رد  تخانشیم و  ار  وا  یدسا  گنشوھ  ھنوگچ  دوب ،  ھتخانشان  زین  ھسنارف 

نیذآھب یارب  یزودشوپاپ  یدسا و 

تسین دلب  ندزسروم  وا  ھک  ییاجنآ  زا  دنزیم و  سروم  وا  پچ  تمس  لولس  ینادنز  ھک  دھدیم  حیضوت  باتک  یاھھحفص ١٢۶ و ١٢٧  رد  یدسا 

ھب ار  یو  دنکیم و  زاب  ار  وا  لولس  رد  وجزاب  لاح  نیمھ  رد  دھدیم  حیضوت  یاهرخسم  لکش  ھب  ھمادا  رد  یو  دریگیم . گنر  راوید  یور  یدنچزارھ 

. دنادرگیم زاب  لولس  ھب  ار  یدسا  دوخ ، وجزاب  ددنبن . ار  لولس  رد  ھک  دھدیم  روتسد  وا  ھب  وجزاب  لولس ، زا  یدسا  ندش  جراخ  ماگنھ  دربیم . تلاوت 

یدسا عقوم  نامھ  رد  دوب ! هدش  هداد  شزومآ  سروم  یاھدک  نآ  رد  ھک  دباییم  لولس  رد  ار  یاهدش  ھلاچم  یذغاک  یدسا  دوشیم ، ھتسب  لولس  رد  یتقو 

ار تابرض  یانعم  دنکیم  یعس  دوب ، هدش  ھتشون  نآ  یور  سروم  یاھدک  ھک  یذغاک  یور  زا  دونشیم . دشیم ، هدز  لغب  لولس  زا  ھک  ار  سروم  یادص 

زور دنامیم و  تکاس  یدسا  بش  نآ  تسا . تاعالطا  بسک  رگید  هار  کی  نیا  دوشیم  ھجوتم  یدسا  ینکیم … » تمواقم  ھک  یقیفر  «، » قیفر . » دمھفب

نآ رد  ار  یرگید  سک  یتقو  دعب  زور  ود  منکیم . رارکت  ماھتفگ  ییوجزاب  رد  ھک  ھک  ار  ھچرھ  مرادن و  یفخم  زیچ  چیھ  نم  . » دھدیم خساپ  سروم  ھب  دعب 

! « مدید ماهدنورپ  رد  تکاپ  کی  رد  ار  اھندزسروم  شرازگ  نم  دعب ، تقو  یلیخ  تفای . نایاپ  ندز  سروم  دنتشاذگ ، لولس 

اب وا  ھک  تسا  نیا  بلاج  یھتکن  اما  تسین ؟ هدنناوخ  روعش  ھب  نیھوت  ییاھاعدا  نینچ  ایآ  دینک  ھجوت  سروم  یاھدک  یواح  یهدش  ھلاچم  ذغاک  ناتساد  ھب 

! دنیبیم زین  تسھ  شاهدنورپ  رد  ھک  ار  یاھمان  تکاپ  لخاد  تایوتحم  ھکلب  دنیبیم  ار  شاهدنورپ  لخاد  اھنت  ھن  ییوجزاب ، رد  دنبمشچ  نتشاد 

: دھدیم رادشھ  یدسا  یتسپ  تلاذر و  دروم  رد  وا  ھب  ھک  دیوگیم  یبتجم  ردارب »  » شیوجزاب اب  ھناتسود  یوگتفگ  زا  دوخ  باتک  یھحفص ٧۵  رد  نیذآھب 

: دسامیم منابل  رب  ریقحت  ھب  یدنخبل  منکیم و  بجعت  یریگب » سامت  وا  اب  سروم  یابفلا  اب  یاھتساوخ  وت  ھک  ھتفگ  یتسار  تسد  لولس  یھیاسمھ  »

هار یاھلولو  درک و  مھ  رس  ار  یزادنارب  یاتدوک  ھئطوت  ناتساد  ھک  دوب  وا  تسا . وگغورد  شدنسانشیم . درادن . تیمھا  یلو  تفگیم . وا  اھ ، « »!؟ نم »

هار درادیم  رب  رس  نم  رد  ھک  یمشخ  ھب  اما  دوشیم . هدنز  نم  رد  مد  کی  هامنیدرورف  یهزور  رھ  یاھریزعت  دای  لماک »… شاب  هدامآ  تخادنا :

…. « دیشکیم درد  دوب و  ھمیسارس  هراچیب  تشذگ . دوب  ھچرھ  مھدیمن .

ht tp://www.khabarnet.info/doc/khaterate_behazin.pdf
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ار دنب  شیاھ » یلولس  مھ  یاھنماخ و  یاقآ   » یھلاقم رد  اما  دنکیمن ، هدوب  وا  رواجم  لولس  رد  ھک  نیا  نیذآھب و  زا  یتبحص  چیھ  باتک  رسارس  رد  یدسا 

: دینک ھجوت  دھدیم ، بآ 

.« تسیرگیم دنلب  یادص  اب  اھتدم  دینش ، ار  یربخ  نم  یرانک  لولس  رد  ھک  نیذآ  ھب  »

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/art icle/-07e94de635.html

اھراب نادنز  نارود  لوط  رد  دھدیم ! دنکیمن ، اشفا  ار  وا  مان  اتح  ھک  نیذآھب  تشذگ  تبحم و  خساپ  شیاھیزادرپغورد  اب  ھنوگچ  یدسا  دینک  ھظحالم 

ناینادنز عالطا  ھب  ار  عوضوم  هآ  سوسفا و  اب  دندشیم ، ھجاوم  یدسا  نوچمھ  یدارفا  تئاند  یتسپ و  اب  یتقو  نایوجزاب  نارادساپ و  هاگ  ھک  مدوب  دھاش 

ھب تبسن  اتح  شتارطاخ  رد  نیذآھب  ھک  تسا  یرورض  ھتکن  نیا  رکذ  دندناسریم . دندوب ، ھتفرگ  رارق  یھاوخدب  دروم  ھک  ینیمدان  نیباوت و  اتح  مواقم و 

. دنکیم ھیجوت  ار  اھنآ  تامادقا  دنکیم و  دروخرب  تشذگ  اب  زین  شنارگھجنکش  نایوجزاب و 

یفتاھ نامحر  یریگتسد  زا  یدسا  تیاور 

یھحفص ١٢ رد  یو  دنابسچب . یفتاھ  نامحر  دایهدنز  ھب  هدش  روطرھ  ار  دوخ  ھنابلطتصرف  دنکیم  یعس  دسیونیم ، ھک  یبلاطم  زا  یرایسب  رد  یدسا 

یفتاھ نامحر  یادص  نم  : » دنکیم ریوصت  ھنوگ  نیا  ار  نمھب ١٣۶١  خیرات ١٧  رد  دابآ ) ترشع  ناگداپ   ) ھیلوا هاگتشادزاب  ھب  دوخ  دورو  یھظحل  باتک 

کی نم  تفگیم : وا  دشیم و  لاؤس  پیات  نیشام  کی  دروم  رد  وا  زا  دادیم . خساپ  تالاؤس  ھب  درکیم و  تبحص  دنلب  وا  مدینش . ھمھمھ  نایم  رد  ار 

.« تسا نم  پیات  نیشام  نیا  متسھ . تسیلانروژ 

نیشام راوس  ار  یو  یریگتسد ، زا  دعب  دنیآیم و  اھنآ  یھناخ  ھب  یریگتسد  یارب  حبص  ھب ١٠  ھقیقد  تسیب  ًاقیقد  نارومأم  ھک  دھدیم  حیضوت  یدسا 

. دنسریم تسا ، دابآ » ترشع  ناگداپ   » ھک دصقم  ھب  تعرس  ھب  هدرک ،

رد تسھ و  مھ  یدسا  قیفر  تسود و  ھک  هدوت » هار   » و تنکیپ »  » یاھتیاس هدننادرگ  هدوت و  بزح  یفخم  یھکبش  یاضعا  زا  یکی  ییادخ  یلع 

ھب طوبرم  لوا  تیاور  دنکیم . رارف  ھکلھم  زا  رابود  نمھب ١٣۶١  زور ١٧  رد  یفتاھ  تسا  یعدم  درادن ، یدسا  زا  یمک  تسد  یبیسنرپیب  ییوگغورد و 

تالیکشت لحم  رد  یتینما  یاھورین  زور  نآ  تشاد . تسد  رد  نامتخاس  یراک  گنر  لئاسو  مھ  لوا  شروی  زور  یفتاھ ] : »] تسا نمھب  زور ١٧  حبص 

ار وا  دننک ، ریگتسد  دیآیم  اجنآ  ھب  ھک  ار  سک  رھ  ات  دندوب  هدرک  نیمک  یدعس  راز و  ھلال  یاھنابایخ  ھب  لصتم  یعرف  یاھھچوک  زا  یکی  رد  ھک  نارھت 

ھک درک  یفرعم  ینامتخاس  راک  گنر  ار  دوخ  یفتاھ  دندیسرپ . ار  شتیوھ  دندناشک و  بزح  تالیکشت  نامتراپآ  نورد  ھب  دنتفرگ و  نامتخاس  یورھار  رد 
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نامتخاس رد  لیلد  نیمھ  ھب  دنک و  گنر  ار  نامتراپآ  کی  دیاب  ھقبط  مادک  رد  دنادیمن  قیقد  هدمآ و  نامتخاس  لخاد  ھب  اھنامتراپآ  زا  یکی  یزرگنر  یارب 

هرخالاب تسا …« : ییادخ  یلع  اب  شتیریدم  ھک  یناروتسر  رد  زورنامھ  رھظ  زا  دعب  تعاس ١-٢  ھب  تسا  طوبرم  مود  تیاور  و  تسا »! نادرگرس 

ھک مھ  نم  تسا . هدمآ  ناروتسر  ھب  اھنآ  شورف  یارب  ھک  درک  یفرعم  جنرب  تشوگ و  لالد  ار  شدوخ  یفتاھ  زین  اجنیا  رد  یفتاھ . نم و  ھب  دیسر  تبون 

یریگیپ ھب  راک  دنتشون . متفگ  ار  ھچ  رھ  ھجیتن  رد  یفتاھ . ھن  متشاد و  هارمھ  یئاسانش  تراک  نم  ھن  مدرک . دیئات  ار  وا  نانخس  مدوب  ناروتسر  ریدم 

هزاجا دیاش  دندش . دازآ  زور  نآ  ناگدش  ریگتسد  ھمھ  ماما  رتفد  دیاش  الاب و  زا  ینفلت  مایپ و  کی  اب  یئوگ  رھظ ، زا  دعب  تعاس ٣  دیماجناین و  یرتشیب 

دازآ دندوب ، هدش  ریگتسد  بزح  اب  طابترا  ھب  ندوب  کوکشم  لیلدب  ھک  یناسک  لیلد ، نیمھ  ھب  دوب و  هدشن  رداص  هدرتسگ  دح  رد  اھیریگتسد  شروی و 

ار یدسا  گنشوھ  ًالثم  دنتشادھگن . دندوب ، ھتفر  ناشغارس  ھب  لماک  تاعالطا  اب  ای  دندوب و  ھتخانش  هدرک و  ریگتسد  حبص  زا  ھک  ار  یناسک  ھتبلا  دندش و 

رد دندوب  هدش  دازآ  ھک  ینارگید  هارمھ  ار  یفتاھ  نم و  دندرک . شلقتنم  نادنز  ھب  دندرکن و  دازآ  دنتخانشیم  ار  وا  نوچ  دندوب و  ھتفرگ  زور  نامھ  حبص 

« میرادرب میناوتیم  ار  رس  یور  یاھھچراپ  اھدنب و  مشچ  دنتفگ  نازابرس  نابایخ  یاھھمین  رد  دندرک و  سوبوتا  کی  راوس  دابآ  ترشع 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/mataleb/nagofteha/html/nagofteh.html

(٢ . ) تسا هدرک  یفرعم  تاعالطا  تارزو  لماع  ار  ییادخ  یلع  ًامسر  هدوت  بزح 

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=550

لامعا یفتاھ و  نامحر  نداد  ول  ھب  مھتم  ییادخ  یدسا و  دش . ریگتسد  تشھبیدرا ١٣۶٢  رد ٧  یدسا ، یریگتسد  زا  دعب  هام  ود  یفتاھ  نامحر  دای  هدنز 

. دنتسھ وا  یور  راشف 

ھجنکش یدسا و  گنشوھ 

لامعا یاهدوت  ناربھر  رگید  یرونایک و  یور  ھک  ییاھھجنکش  زا  یرادربیپک  اب  یاھنماخ ، ھب  یرونایک  نمھب ۶٨  یھمان  یھعلاطم  اب  یدسا  گنشوھ 

غورد ھب  ار  دوخ  هدوب ) شاعقاو  فالخ  یاھشرازگ  یدسا و  ىاھىنیچ  ربخ  رطاخ  ھب  اھھجنکش  نیا  زا  یشخب  ھک  درک  شومارف  دیابن  زگرھ   ) هدش

: دسیونیم یاھنماخ ، ھب  دوخ  نمھب ۶٨  یھمان ١۶  رد  یرونایک  دنایامنىم . اھھجنکش  نامھ  ینابرق 

نیون مان  اب  دوخ  لماک  یانعم  ھب  ھجنکش  تشادزاب ، زا  سپ  زور  دنچ  نم  دروم  رد  تشادزاب و  لوا  زور  نامھ  زا  ناگدشتشادزاب  رثکا  دروم  رد 

زور نیلوا  نامھ  رد  نم  صخش  دروم  رد  اپ . فک  ندرک  شال  شآ و  دح  ات  یکیتسال  ھلول  اب  قالش  زا  دوب  ترابع  ھجنکش  دیدرگ . زاغآ  ریزعت » »

تسرد دروآیب ، تسوپ  هرابود  ات  نآ  ھجلاعم  تفر و  نیب  زا  تالضع  زا  یھجوت  لباق  شخب  ھکلب  اپ ، ود  فک  تسوپ  اھنت  ھن  ھک  دندز  قالش  ردقنآ  ھجنکش 
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. منک یریگهرھب  نتفر  مامح  رابکی  یاھتفھ  زا  متسناوت  نم  هام  زا ٣  سپ  اھنت  دشیم و  ون  نآ  نامسناپ  زور  رھ  تدم  نیا  رد  دیشک و  لوط  هام   ٣

اب ھبحاصم  رد  مھ  باتک و  رد  مھ  ھتسنادن و  یفاک  ار  نآ  یدسا  اما  دنادىم  اپ  ندش  شال  شآ و  ار  ندروخ  قالش  راب  کی  یھجیتن  یتسرد  ھب  یرونایک 

: دوشیم یعدم  طسوالا  قرشلا 

ات نایم ٨٠  یزیچ  بش .  تاعاس  نیرخآ  ات  دندرکیم  عورش  ون  زا  هاتوک  تحارتسا  کی  زا  دعب  راھان و  تقو  ات  دندرکیم ، عورش  دوز  حبص  زا  »

.« باوخ یارب  دنداتسرفیم  دعب  زور . رد  قالش  ھبرض   ٢٠٠

زا ار  ھجنکش  هرابود  دندرکیم و  زاب  ار  رد  دشیم ، مرگ  منامشچ  ات  اما  نوخ ؛ قرغ  قمر و  یب  ناج و  ھمین  دندرک . باترپ  لولس  لخاد  ھب  ار  نم  »… 

.« دشیم زاغآ  هرابود  زیچ  ھمھ  لخاد و  دندمآیم  متسبیم  ار  منامشچ  ات  دنتشاد . ار  نم  یاوھ  لولس ، رد  یھچیرد  زا  دنتفرگیم . رس  ون 

ht tp://www.alarabiya.net/art icles/2010/08/23/117383.html

ھجنکش زا  یرثا  نیرتکچوک  مدید . ار  یدسا  یاھاپ  لاس ١٣۶۴  رد  نم  دنامن . ناتیاپ  یور  نآ  راثآ  دیروخب و  لباک  ھبرض  ات ٢٠٠  اھراب ٨٠  درادن  ناکما 

. میوگیم ھچ  دننادیم  تسا  هدروخ  ناشیاپ  فک  ھب  لباک  کی  اھنت  ھک  ییاھنآ  دشىمن . هدھاشم  نآ  رد  دنکیم  فیصوت  ھک  یلکش  ھب 

: دسیونیم یاھنماخ  ھب  باطخ  هدش ، لامعا  یرجح  سابع  رب  ھک  یاھجنکش  ىهراب  رد  دوخ ، ندش  نازیوآ  رب  هوالع  یرونایک 

، دوب هدش  ھتشاذگ  راک  ھناخھجنکش  فقس  رد  ھک  یاھقلح  ھب  یبانط  اب  دندزیم و  یناپق  دنبتسد  ار  درف  ھک  دوب  روجنیا  نآ  دوب و  یمسج  ھجنکش  لوا  عون  »

ھجنکش نیا  درد  دروآ . دراو  لمحت  لباق  ریغ  راشف  شیاھتسد ، ھنیس و  اھھناش و  یور  شندب  نزو  مامت  ات  دندیشکیم  الاب  ھب  ار  وا  دندرکیم و  نازیوآ 

هاش فوخم  یاھنادنز  رد  لاس  ھک ٢۵  یرجح  سابع  یاقآ  ام  زیزع  تسود  دننام  یاهدیزرو  دارفا  اتح  دشاب . ربارب  هد  دیاش  هداس  یناپق  دنبتسد  ھب  تبسن 

.« دندادیم ولت  ولت  بات ، دننام  ار  وا  هدرکن و  هدنسب  مھ  نیا  ھب  نایاقآ  تفر . شوھ  زا  راب  نیدنچ  درک ، یرادیاپ  ھنادرم 

یاھھحفص ١۶٣- رد  مھ  هدرک و  یرادرب  یپک  ار  ىرونایک  ىاھھتفگ  یمسر ، مسا و  ھن  ھتشاد و  یتیلوئسم  ھن  هدوت  بزح  رد  دوخ  فارتعا  ھب  ھک  یدسا 

: دنکیم حرطم  ھنوگنیا  ار  وا  یاھاعدا  طسوالاقرشلا  تسا . هدرک  رارکت  شیاھھبحاصم  رد  مھ  باتک و   ١۶۴

دنبتسد ھب  یبانط  نییاپ . زا  یکی  الاب و  زا  یکی  دندزیم . کتک  دوب ، هدش  هرگ  شرمک  تشپ  شیاھتسد  ھک  یلاح  رد  ار  وا  دنتسبیم و  ار  وا  یاھتسد  »

قالش ار  شیاھاپ  فک  تقونآ  تفرگیم . رارق  نامسآ  یوس  ھب  ور  وا  یاھاپ  دندیشکیم  ھک  ار  بانط  فقس . ھب  دوب  هدیبسچ  شیوسنآ  ھک  دوب  لصتم 

.« دندزیم

ht tp://www.alarabiya.net/art icles/2010/08/23/117383.html
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تسین مولعم  دنکیم . ھفاضا  نآ  ھب  زین  ار  ندز  قالش  دنادیمن . یفاک  ار  ىنادنز  ِفرط  ود  تالضع  ندیشک  ندز و  یناپق  دنبتسد  ندرک ، نازیوآ  یدسا 

رد هراک  چیھ  یدسا  دندرکیم  شالت  نایوجزاب  دندوب ، رضاح  یح و  بزح  ناگدننادرگ  یسایس و  تئیھ  یاضعا  رگید  ربھر و  یرونایک  یتقو  ارچ 

!؟ دننک ىمالسا  ىروھمج  ھیلع  بزح  »ى  اتدوک  » فارتعا ھب  راداو  ار  هدوت  بزح 

: درک حرطم  ار  یکحضم  یاعدا  دش ، ھتشاگن  زوریف  میرم  مناخ  تشذگرد  زا  سپ  ھک  میرم » یاھمشچ   » یھلاقم رد  نینچمھ  یدسا 

ژل یرنوسامارف  ھکبش  یاضعا  زوریف » میرم   » نم و منک  فارتعا »  » ات دندرک  منازیوآ  فقس  زا  اھبش  اھزور و  مدروخ و  اھقالش  نادنز ، رد  » 

.« میاهدرک ذوفن  هدوت  بزح  رد  میتسھ و  ناتسلگنا 

ht tp://news.gooya.com/columnists/archives/069209.php

نیا ھب  تبسن  ار  وجادخ » تما   » دناھتساوخیم قیرط  نیا  زا  دناهدوب و  مھ  هدوت  بزح  رد  یرنوسامارف  یھکبش  ذوفن  نارگن  نارگھجنکش  ًارھاظ 

یاھهرھچ زا  یکی  ىو ، فالخ  رب  ھک  دھد  ناشن  زوریف  میرم  تشرس  مھ  ار  شدوخ  هدش  روط  رھ  دنکیم  شالت  یدسا  دننک . هاگآ  مسیلایرپما ، ىھئطوت 

. دھد تداھش  ناتالراش  نیا  یاھیراکهایس  دروم  رد  ات  تسین  هدنز  ناشیا  ھک  فیح  دوب . ىمالسا  ىروھمج  نادنز  رد  تمواقم  ناشخرد 

ىو ىهدھع  ھب  ار  ویرانس  زا  یشخب  ىیوگزاب  دنکیم و  دوخ  ىزابمھ  زین  ار  یریما  ھباشون  شرسمھ  طسوالا ، قرشلا  اب  ھبحاصم  رد  یدسا  گنشوھ 

: دیوگیم باتک ، رد  یدسا  یاھاعدا  رارکت  اب  هدوب  اھارجام  یھمھ  دھاش  ھتشاد و  روضح  ھنحص  رد  ایوگ  ھک  یریما  دراذگىم .

ھچ رھ   : » تفگ گنشوھ  مینکیم . زواجت  وا  ھب  ام  تسوت و  رسمھ  نیا  ھک  دنتفگ  دنداد و  ناشن  وا  ھب  ار  ورھار  رد  رس  ھب  رداچ  ینز  بش ، کی  »

وت ھک  سیونب  : » دنتفگ اھنآ  و  دیوگب ؟ ھک  دنھاوخیم  یزیچ  ھچ  دیسرپ  گنشوھ  دندروآ . اذغ  شیارب  دندرک و  زاب  ار  شیاھتسد  میوگیم … ». دیھاوخب ،

ھب مادم  دیوگب . دیاب  ھچ  تسنادیمن  گنشوھ  و  ینکیم ؟ راک  اھروشک  مادک  یارب  رگید  دندیسرپ  وا  زا  دعب  یتسھ » سا  سا . . رآ . وا نامزاس  سوساج 

ار وا  درکیم . دروخرب  نیمز  ھب  شرس  ھک  یروط  دندوب ، هدرک  نازیوآ  اپ  زا  ار  وا  دش . درخ  شیاھنادند  زا  ات  تفھ  ھک  یروط  دندزیم . یلیس  شتروص 

درم کی  اجنآ  دنتخادنا . شیدارفنا  لولس  ھب  دوب ، تفاثک  نوخ و  قرغ  ھک  یلاح  رد  دنک … فارتعا  مھ  ناتسلگنا  یسوساج  ھب  ات  دننکیم  ھجنکش  ردقنآ 

ھک ینامز  تسرد  اما  دریگب . شود  دناوتیم  ھک  دیوگیم  وا  ھب  و  ینیبب ؟ ار  ترسمھ  یھاوخیم  هدروآ ؟ وت  رس  ار  الب  نیا  یسک  ھچ  دنیبیم : ار  وا  رگید 

. هدش عورش  هزات  وا  یاھفارتعا  دنتفگ : دگل و  تشم و  ریز  دنتفرگ  ار  وا  دندمآ و  هرابود  دوب ، هدروآ  رد  مامح  ھب  نتفر  یارب  ار  شیاھسابل 

http://www.alarabiya.net/art icles/2010/08/23/117383.html
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: دسیونیم یو  روضح  رد  زوریف  میرم  یھجنکش  زا  یاھنماخ  ھب  دوخ  یھمان  رد  یرونایک 

یاج ھب  رگید  رفن  کی  نداد  ناشن  عوضوم  نیمھ  یارب  دنک . رارکت  ًاینع  ار  یرونایک  تیاور  دناوتیمن  دندوب ، هدرکن  ریگتسد  ار  شرسمھ  نوچ  یدسا 

شرازگ دننام  دننک ؛ ثول  ار  دراوم  ھیقب  ات  دننکیم  حرطم  لیلد  نیا  ھب  ار  ناتسلگنا  یارب  یسوساج  ھب  فارتعا  ناتساد  دنکیم . حرطم  ار  شرسمھ 

. یدالیم لاس ١٩٨٣  رد  یزوکراس  ىالکین  دروم  رد  نتشون 

اھراب نایوجزاب  تسا  یعدم  اتح  دنکیم ؛ دای  یاهدوت  ناربھر  رگید  زوریف و  میرم  شدوخ و  دروم  رد  نآ  زا  یرونایک  ھک  ییاھھجنکش  رب  هوالع  یدسا 

. دناهداد شدروخ  ھب  عوفدم  دناهدرک و  ورف  حارتسم  تلاوت  رد  ار  شرس 

روظنم ھب  ھکلب  دوب ) ناشرایتخا  رد  تاسلجتروص  یھمھ  یرونایک  فارتعا  ھب  ھک   ) تاعالطا بسک  روظنم  ھب  ھن  هدوت  بزح  ناربھر  یھجنکش 

. تفرگیم تروص  درگزیم  رد  تکرش  ینویزیولت و  یھبحاصم  دوب و  ھتخادرپ  ھتخاس و  ار  نآ  یدسا  ھک  اتدوک ، ماجنا  یارب  فارتعا  ھب  اھنآ  ندرکراداو 

. دندادن شتکرش  زین  هدوت  بزح  یرسارس  درگزیم  رد  اتح  ھک  دوب  تیمھایب  نارگھجنکش  یارب  ردقنآ  یدسا 

یشکدوخ یارب  شالت  یدسا و 

یھقباس دوخ  یارب  دنکیم  یعس  مھ  یدسا  گنشوھ  درک ، زیوآقلح  ار  دوخ  شاھماژیپ  اب  یدارفنا  لولس  رد  یفتاھ  نامحر  دای  هدنز  ھک  ییاجنآ  زا 

قیرط زا  اھنآ  ھکلب  دننکیمن ، رکف  یشکدوخ  ھب  ھجنکش ، راشف و  ریز  رد  نوبز  یاھمدآ  مدرک ، بسک  نادنز  رد  ھک  یاھبرجت  ھب  انب  دشارتب . یشکدوخ 

ماجنا نادنز  لاس  لوط ۶  رد  یدسا  ھک  یراک  نامھ  ینعی  دننک . رارف  راشف  ریز  زا  دننکیم  یعس  ناینادنز  رگید  ھیلع  ھئطوت  نایوجزاب و  اب  یراکمھ 

: دیوگیم شرسمھ  نابز  زا  باتک ، نتم  ندرک  ظفح  اب  یریما  ھباشون  دادیم .

رد وا  دندرک ، شزاب  یھاتوک  تدم  یارب  یتقو  دنتشاذگ . اج  وا  کیدزن  ار  هدننک  ینوفعدض  داوم  ھشیش  کی  دنتفر و  دندوب . هدرک  نازیوآ  اپ  زا  ار  وا  »

ساسحا هدش و  مامت  شراک  درک  نامگ  درک . مھ  ار  راک  نیمھ  دشکب . ار  شدوخ  تساوخیم  دیشک . رس  ار  شمامت  درک و  زاب  شنادند  اب  ار  ھشیش 

کی طقف  یاهدرمن ، وت   «، » ماهدرم نم  دیشاب ، ھتشاد  نم  اب  یراک  دیناوتیمن  رگید  « ،» ؟ گنشوھ یروطچ  ، » دندمآ ھقیقد  هد  زا  دعب  درکیم . یتخبشوخ 

.« دندز قالش  ھبرض  داتشھ  لکلا  ندروخ  مرج  ھب  وا  ھب  دعب  و  یوش ،» ھیبنت  دیاب  وت  تسا و  مارح  مالسا  رد  لکلا  یاهدیشون و  لکلا  یرطب 

http://www.alarabiya.net/art icles/2010/08/23/117383.html

نآ زا  دیمھف . ار  عوضوم  دشىم  عرشتم  دوب و  ناملسم  رگا  دھد . صیخشت  ار  لکلا  یهزم  هدوبن  رداق  اتح  ھک  ھتخاس  شدوخ  ىارب  ىتیعضو  نانچ  یدسا 

وا ھب  لکلا  ندیشون  رطاخ  ھب  ھک  نیا  یاعدا  مھ  دعب  و  تسا ! هدرمن  ھک  دننکیم  یلاح  وا  ھب  نایوجزاب  تسا و  هدرم  درکیم  رکف  شدوخ  ھک  نیا  رترادهدنخ 
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هدرک و دنلب  نیمز  یور  زا  ار  ھشیش  نادند ، نامھ  اب  دبال  هدرک ! زاب  ار  ھشیش  رد  نادند  اب  ھتسب ! تسد  اب  دینکب  ار  شروصت  دناهدز . قالش  ھبرض   ٨٠

. تسا هدش  دنلب  وبمار »  » تسد یور  یدسا  تسا ! هدیشک  رس  ار  نآ  تایوتحم  ھعرجال 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  شرسمھ  دنکیم . یشکدوخ  رابود  نیمھ  یارب  دوش . دنلب  مھ  یشکدوخ  رد  یفتاھ  نامحر  تسد  یور  یتسیاب  یدسا 

فیثک ماخ  ینیمز  بیس  یرادقم  لھسم و  یوراد  کی  وا  ھب  دیسر . وجزاب  دشکب . ار  دوخ  ات  دروخ  تسکش و  ار  شکنیع  یاھھشیش  رگید  راب  کی  »

. « دروخب ار  شعوفدم  ات  درک  دنھاوخ  شروبجم  دنکن ، فارتعا  رگا  ھک  دنتفگ  وا  ھب  دعب  دنک . عفد  دوب  هدروخ  ھک  ار  یاھشیش  ات  دندناروخ 

ht tp://www.alarabiya.net/art icles/2010/08/23/117383.html

« مروخب ار  معوفدم  درک  مراداو  روز  ھب  دسیونیم « : شیوجزاب  دروم  رد  شیاھیلولسمھ » یاھنماخ و  یاقآ   » یھلاقم رد  یو  ھتبلا 

یھنایھاد تادیھمت  اب  دنوریم و  هدعم  هدور و  ھب  یتحار  ھب  دننکیمن ؛ یمخز  ار  یرم و …  ولگ و  قلح و  اھھشیش ، هدرخ  ھک  تسا  بیاجع  وزج  مھ  نیا 

. دوشیم مامت  یشوخ  ریخ و  ھب  عوضوم  دنوشیم و  عفد  ىاىناسربیسآ ، چیھ  ىب  اھوجزاب 

: دسیونیم دندوب ، هدرک  لولس  مھ  کرتشم  ھتیمک  رد  وا  اب  ھک  یاهدوت  تارباخم  دنمراک  کی  دروم  رد  شتارطاخ  یھحفص ۴١  رد  نیذآھب 

اب ار  شگر  ینادنز  ھک  ادابم  دنریگیم ، ھمھ  زا  دناھتفرگ – ، وا  زا  ار  شکنیع  ییوشتسد ، کیدزن  هدوب ، ورھار  رد  شیاج  شیپ ، تعاس  ھس  ود  نیمھ  ات  »

.« دنک یشکدوخ  دربب و  نآ  یھشیش 

http://www.khabarnet.info/doc/khaterate_behazin.pdf

یارب دھد . ناشن  ار  نآ  یاج  یتسیاب  نوچ  دوشیمن ، شتسد  گر  ندز  یعدم  وا  دراذگن . دوخ  زا  ییاپدر  دنکیم  یعس  یاھفرح  راکھبت  کی  نوچمھ  یدسا 

. دھد ناشن  ار  نآ  راثآ  دشابن  زاین  ھک  دنکیم  حرطم  ار  یشکدوخ  زا  یاهویش  وا  ییاعدا ، نینچ  تاعبت  زا  یریگشیپ 

راتشک ۶٧ یدسا و 

، نیالنآزور تیاس  رد  خرسلگ » ماع  لتق  یاھزور  زا   » مان تحت  ار  مرگ » ھجنکش  ھب  یئاھھمان   » باتک زا  یاهراپ  دادرم ١٣٨٩  خیرات ١٩  رد  یدسا 

. منک المرب  ار  شیاھغورد  تسوا ، دوخ  یھتشون  ھک  یسراف  نتم  ھب  اکتا  اب  باتک ، ھمجرت  یاج  ھب  مھدیم  حیجرت  داد . راشتنا 

… دیشکب ار … اھنیا  دیشکب  دیشکب .… دنزیم : داد  بترم  نارنخس  دنکیم . شخپ  ار  ینارنخس  کی  دنب ، یویدار  ھک  تسا  دادرم  لوا  یاھزور  نامھ  »
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شرس دوب و  ھتسشن  دنب  یدورو  رد  یولج  ھشیمھ  لثم  شناد  مارھب  میدرگیم . ناشیرپ  نادرگرس و  اھورھار  نیا  رد  ھک  میتسھ  ام  شروظنم  میدیمھفیمن 

؟ هدش ربخ  ھچ  دندرواین . ار  اھ  ھمانزور  دندرب . ار  اھنویزیولت  دش . عطق  ویدار  یادص  میدینش . ھک  دوب  ییادص  نیرخآ  نیا  دادیم . ناکت  لودناپ  لثم  ار 

ناریا کاخ  دراو  نارھت » ادرف  نارھم ، زورما   » راعش اب  نیدھاجم  ھک  دندوب  هدینش  اھهداوناخ  زا  تاقالم  رد  اھھچب  تشگیم . ناھد  ھب  ناھد  اھربخ 

رد ار  اھھچب  دعب  دوشیم . نشور  یدوز  ھب  ھمھ  فیلکت  : » دوب ھتفگ  ناینادنز  زا  یکی  هداوناخ  ھب  تاقالم  نیرخآ  زور  مھ  نیوا  رایداد  نایرصان  دناهدش .

نیب ییاچ  گرزب  یاھعبنم  ندروآ  یارب  یسایس  یاھھچب  دندادن  هزاجا  رگید  دش . عطق  هاگشزومآ  یاھنلاس  ھطبار  دندرک . اجباج  هاگشزومآ  یاھدنب 

. « دنتفرگ هدھع  ھب  یداع  ناینادنز  ار  راک  نیا  دننک . دمآ  تفر و  ھناخزپشآ  اھدنب و 

راتشک ۶٧ نارود  رد  نیوا  هاگشزومآ 

نز ناینادنز  ھب   ۵ یاھنلاس ١،٣ ، درم و  ناینادنز  ھب   ۶ یاھنلاس ۴،٢ ، تسا . ھتفای  لیکشت  نلاس  ھقبط و ۶  ھس  نامتخاس  ود  زا  نیوا  هاگشزومآ 

اب یدایز  یھلصاف  دشیم و  هدیمان  ھک ٣٢۵  دندوب  هدش  لقتنم  نیوا  ھناگراھچ  یاھدنب  ھب  نلاس ۶  ناینادنز  راتشک ۶٧ ، عورش  زا  لبق  تشاد . صاصتخا 

. تشاد هاگشزومآ  نامتخاس 

دروم رد  دربیم ، رس  ھب  دنب  نیا  رد  لاس ١٣۶۵  رد  یریگتسد  مک و  نس  رطاخ  ھب  ھک  نیوا  هاگشزومآ  نلاس ۴  دھاجم  یسایس  ناینادنز  زا  یکی  م ) (م -

رد دندرکیمن ، راک  ھک  یدارفا  ھیلک  ھک  دوب  تروص  نیا  ھب  لاس ١٣۶٧ تشھبیدرا  زا  هاگشزومآ  نلاس ۴  بیکرت  : » دیوگیم یاھنلاس ٢ و ۴  بیکرت 

تسار تمس  رد  دوب . دندشیم  بوسحم  یرغص  ھک  یناسک  اھیریگتسد و  دیدج  اھیھیبنت ، لماش  دارفا  نیا  دندوب . ات ۵۴  قاتا ۴٧  زا  نلاس  پچ  تمسق 

یاھهاگراک رد  ھک  دندوب  یدارفا  نلاس ٢  بیکرت  دندرکیم . راک  یراجن  ھمجرت و  یگنھرف ، شخب  نیوا ، ھطوحم  نادنز ، داھج  رد  ھک  دندوب  یدارفا  نلاس ،

هاگراک رد  راتشک  نارود  رد  دنتشاد … . مھ  اب  کرتشم  یاھطایح  دوب و  زاب  مھ  ھب  ناشیاھرد  نلاس ، ود  نیا  دندرکیم . راک  نادنز  یطایخ  یجارس و 

زا نوریب  تالاعفنا  لعف و  نایرج  رد  ناینادنز  بیترت  نیا  ھب  دوب . دوجوم  ھمانزور  نویزیولت و  دنب ، ود  رھ  رد  دوب و  نشور  یمئاد  روطب  ویدار  یطایخ 

یراگنھمان یروخاوھ و  ناکما  زا  هاگشزومآ  یاھلاس ٢ و ۴  ناینادنز  راتشک ، نارود  رد  دندوب . نآ  جیاتن  نادیواج و  غورف  تایلمع  نینچمھ  نادنز و 

. « دندرک لقتنم  نلاس ٢  ھب  ار  نآ  ناینادنز  هدرک و  ھیلخت  ار  نلاس ۴  دادرم  رخاوا  دندوب … . رادروخرب  لومعم  روطب  زین  هداوناخ  ھب 

رد رتشیپ  دیما » زا  قشع و  زا   » باتک رد  تسا و  رویرھش ١٣۶٧  دادرم و  ھب  طوبرم  ھک  ار  یدسا  گنشوھ  شرسمھ  دوخ و  یاھھمان  یریما  ھباشون 

، راتشک عورش  زا  لبق  زور  کی  دادرم ١٣۶٧ زور ۴  دزاسیم . راکشآ  راتشک ۶٧  نایرج  رد  ار  دنب  ود  نیا  یداع  طیارش  تسا ، هداد  راشتنا  سیراپ 

یکی یهداوناخ  ھب  ار  یربخ  نانچ  ھک  دوبن  نیوا  نادنز  رایداد  لاس ١٣۶٧  رد  نایرصان  دنتشاد . یروضح  تاقالم  ناشیاھهداوناخ  اب  هاگشزومآ  ناینادنز 

. دوب تشدرھوگ  نادنز  تسرپرس  لاس ١٣۶٧  رد  یرایداد  تسپ  رب  هوالع  سپس  نادنز و  رایداد  نمھب ١٣۶٧  ات  لاس ١٣۶۵  زا  وا  دھدب . ناینادنز  زا 
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نیوا و نادنز  رد  راتشک ۶٧  زا  سپ  لاس  ھس  نم  دوب . ییایض  دیجم  شنواعم  و  یونھد ) عراز  نسح   ) دادح  ۶٧ یاھلاس ۶۶ - رد  نیوا  نادنز  رایداد 

رد تساهدوب . هارمھ  تسود و  دنبمھ ، نیوا  هاگشزومآ  یاھنلاس ٢ و ۴  یهدنام  هدنز  ناینادنز  اب  روشک  زا  جراخ  نادنز و  زا  جراخ  رد  اھلاس 

. دوب هدماین  دوجو  ھب  ناشیگدنز  رد  یرییغت  دنتشاد و  ھمانزور  مھ  نویزیولت و  مھ  رخآ ،  زور  ات  داھج » هاگراک و   » دنب ناینادنز  زین  تشدرھوگ 

. ماهدرب دای  زا  ار  اھنآ  یلیماف  ھنافساتم  ھک  دندوب  دوعسم  دیعس و  مان  ھب  ناوج  رایسب  ردارب  ود  دش . عورش  نیدھاجم  یاھھچب  ندرب  : » دسیونیم یدسا 

مھ ھناش  رب  رس  دندوب و  ھتسشن  قاتا  ھشوگ  مادم  دوب . مکح  ریز  زونھ  یرگید  تشاد و  مکح  لاس  هد  ناش  یکی  دندوب . شیرجت  کیب » دوصقم   « یاھھچب

قھ قھ  طقف  ھک  یتوکس  رد  ردارب  ود  یظفاحادخ  دندرک . ادص  تشاد  مکح  ھک  ار  نآ  ادتبا  دنا .» ھتشاذگ  مھ  ھناش  رب  رس  وق  لثم  : » تفگیم میحر  دنتشاد .

.« تشگنرب تفر و  مھ  وا  دنتساوخ . تشادن ، مکح  ھک  ار  نآ  دعب  تشگنرب و  تفر و  وا  تفر . دھاوخن  مدای  زا  زگرھ  تسکشیم ، ار  نآ  ھیرگ 

، رفن کی  زج  ھب  دنرادن . یجراخ  دوجو  یناسک  نینچ  ھک  ارچ  تسا . هدرک  شومارف  ار  دھاجم  ناردارب  یلیماف »  » مان یدسا  گنشوھ  ھک  تسین  لیلدیب 

نآ زا  دنشاب . هدش  مادعا  ھک  دندوبن  یاھنلاس ٢ و ۴  رد  یردارب  ود  چیھ  دھاجم ، ناینادنز  نایم  رد  دشن . مادعا  هاگشزومآ  دنب ٢  زا  یدھاجم  ینادنز  چیھ 

راتشک ۶٧ رد  مسانشیم . ار  ناریمش  کیب » دوصقم   » دھاجم ناینادنز  نم  دنشاب . ھتشاد  دوعسم  دیعس و  یاھمان  ھک  دندوبن  یردارب  ود  چیھ  ھتشذگ 

. نیوا کی ٣٢۵  دنب  رد  دمحا  دوب و  تشدرھوگ  نادنز  رد  نیسح ، دندش . مادعا  دندوب  ناریمش  کیب  دوصقم  یاھھچب  ھک  یقازر  دمحا  و  دیشھم )  ) نیسح

ىادھش تسرھف  رد  تشذگىم . شاتیموکحم  نایاپ  زا  لاس  تشاد و ۵  ھلاسراھچویس  لاس ۶٧  رد  دوب و  ناریا  لابتوف  دیما  یلم  میت  وضع  نیسح 

نیوا نییاپ ٣٢۵  دنب ١  رد  ود  رھ  ھک  دندش  مادعا  مھ  یکرانا  یکلم  دیجم  دیعس و  دیروخیمن . رب  دوعسم  دیعس و  یاھمان  اب  ردارب  ود  ھب  زین  نیدھاجم 

، دندش مادعا  راتشک ۶٧  رد  دندوب و  ردارب  ھک  یدھاجم  ناینادنز  ىھیلک  یرادھگن  لحم  یماسا و  رکذ  زا  مالک ، ھلاطا  زا  یریگولج  یارب  دندوب . سوبحم 

. منکیم یراددوخ 

یم ار  هرفس  ھک  اھ  بش  نیریش . خوش و  تخس  ناوج ، یلیخ  گرزب ، رایسب  مکش  اب  دوب  یدھاجم  شروک ، دیسر . ام  قاتا  هرفس  لوئسم  تبون  دعب  »

اغیرد تشگنرب . تفر و  مھ  وا  دوب . یکی  ھجرد  تسیلابتکسب  شدنمونت  لکیھ  نآ  اب  وا  دوش ». یمن  بش  رازھ  ھک  بش  رھ  میراد ، شآ  : » تفگ یم  تخادنا ،

. « زگرھ ار  شا  ھلمج  شنیریش و  دنخبل  اما  ما . هدرب  رطاخ  زا  ار  شمان  ھک 

یعدم ات  دنیچیم  ار  اھھنیمز  نیا  یدسا  گنشوھ  دنکیم . دیلوت  ار  اھنآ  شدوخ  سنج ، ندرک  روج  یارب  یدسا  درادن . یجراخ  دوجو  مھ  یسک  نینچ 

یدھاز و دمحم  دقن  شرآ »  » یھیرشن تفای ، راشتنا  دیما » زا  قشع و  زا   » باتک یتقو  لبق  لاس  دنچ  تسا . ھتفر  هاگداد  ھب  زین  وا  راتشک ۶٧  رد  دوش 

: دندوب ھتشون  یاهدوت  ینادنز  ود  نیا  داد . راشتنا  ار  باتک  نآ  دروم  رد  شا  یاهدوت  یاھیلولس  مھ  ناھارمھ و  زا  یکی 

تکرش گرم  ھقباسم  رد  دناهدربن و  گرم  تئیھ  دزن  اھنت  ھن  ار  ناعون  مھ  یخرب  یدسا و  گنشوھ  ھک  میمھفیم  باتک  نیا  ھعلاطم  زا  ھک  یلاح  رد  »

زین موھفم  زا  یلاخ  انعم و  یب  ًالماک  یدسا ، گنشوھ  لاثما  ندرب  گرم  تئیھ  دزن  ھتبلا   . دناهداد رارق  زین  نارگید  زا  توافتم  ییاضف  رد  ھکلب  دناهدادن ،
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ھن ای  یناوخیم  زامن  تسیسکرام ؟  ای  یناملسم   : » دنسرپب باوت »  » و ناوخ « زامن  و « هدش » ناملسم   » یدسا گنشوھ  زا  دینک  روصت  تسا . هدوبیم 

». دز مقر  ار  یرایسب  یگدنز  گرم و  ھک  یتالاؤس  تسد  نیا  زا  ھصالخ  و  و »…   ؟

/ht tp://www.arashmag.com/content/view/225/50

نیا شاک  یا  یریما ، مناخ  : » دندوب ھتشون  یریما  یھباشون  ھب  باطخ  راتشک ۶٧  زا  هدرب  رد  ھب  ناج  یاهدوت  ود  ناونع  ھب  شایلولسمھ  یدھاز و  دمحم 

دیلوت هرطاخ  اجنیا  رد  ھک  تسا  دقن  نآ  فرح و  نیا  ھب  شنکاو  رد  یدسا  دیدیشاپیمن «. کمن  ام  هدروخ  کاچ  مخز  رب  دیدرکیمن و  رشتنم  ار  اھھمان 

. دنکیم

یاھھچب زا  یدایز  هدع  اھزور ، نامھ  دندوب . نلاس  نیا  رد  یوترپ  یداھ  یدھم و  شناد ، مارھب  میحر ، دندرب . نلاس ١  ھب  دندرک و  ادج  ار  اھپچ  یزور  »

. میدرک رادید  دیدجت  فصآ  اب  دندوب … ناش  نایم  رد  ینیعم  ھلاتبیھ  ملعم و  ھلاتیادھ  هدید ، مزر  فصآ  دندروآ . هاگشزومآ  ھب  رگید  یاھدنب  زا  ار  پچ 

رگید یاھدنب  زا  ھک  ییاھھچب  دوب . پچ  یاھھچب  زا  رپ  ھیقب  نلاس ١ ، قاتا  ود  زا  ریغ  ھب  تسا . ربخ  ھچ  تسنادیمن  ًاقیقد  یسک  اما  دمآیم . رطخ  یوب 

طایح رد  اھبش  ام  زا  یمین  تشاد .  ینادنز  دوخ ، تیفرظ  ربارب  ود  دنب ، دوب . هدش  تبون  ھب  یروخاوھ  دندشیم . عمج  مھ  رود  طایح  رد  دندوب ، هدروآ 

ات شھارمھ  درک . عمج  ار  شلیاسو  تعرس  ھب  دندز . ادص  ار  ملعم  ھلا  تیادھ  دعب ، یتدم  تسا . هدش  ربارب  دنچ  اھنابھگن  دادعت  ھک  میدیدیم  مدیباوخیم و 

. « عطق مھ  یروخاوھ  دش و  یلاخ  ابیرقت  دنب  دندرب . اتدنچ  اتدنچ  دندوب ، هدمآ  رگید  یاھدنب  زا  ھک  ار  ییاھھچب  دعب  متفر . رد  رانک 

ماعلتق ھنامحریب  راتشک ۶٧  نایرج  رد  دندوب ، سبح  نآ  رد  ھک  یدھاجم  نانز  قافتا  ھب  بیرق  تیرثکا  تشاد و  صاصتخا  نانز  ھب  هاگشزومآ  نلاس ١ 

ھب لیدبت  دنب  نیا  زا  یمین  راتشک  زا  لبق  اھلاس  دنھد . تداھش  دروم  نیا  رد  دنناوتیم  ھک  دنتسھ  روشک  زا  جراخ  رد  هدش  دازآ  ینادنز  نز  اھهد  دندش .

دندوب و میژر  دامتعا  دروم  ًابلاغ  نآ  ناینادنز  ھک  دربیمن  نلاس ٢ و ۴  زا  یمان  ھناھاگآ  یدسا  تشادن . قاتا  زا ۶  شیب  دنب  دوب و  هدش  هاگشزومآ  یرادھب 

هارمھ ھب  یدسا  دندرکیم . راک  نادنز  یھطوحم  ای  یرادھب و  ھمجرت ، ھناخباتک ، یگنھرف ، یاھشخب  هاگراک و  رد  یاهدنورپ  اسب  ھچ  نوگانوگ و  لیالد  ھب 

ار یوترپ  رایتسد  تمس  یدسا ، دندرکیم . راک  میژر  یقیقحت  یاھهژورپ  یور  نلاس  نیا  رد  هدوت ، بزح  یفخم  شخب  یماظن و  لوئسم  یوترپ ، یدھم 

. دندوب هدرک  ھیھت  یوترپ  کمک  اب  زین  ار  بزح  نیا  ناربھر  هاگداد  تالاؤس  هدوت و  بزح  ناربھر  ِتساوخرفیک  یناتسداد ، نالوئسم  تشاد .

یرگراک شخب  قباس  لوئسم  ینغور  دومحمدیس  دش . هدرب  هاگلتق  ھب  اجنامھ  زا  دوب و  سوبحم  نیوا  هاگشیاسآ  یمومع  لولس  رد  لبق  زا  ینیعم  هللاتبیھ 

ھچ هاگداد  لباقم  رد  مدیسرپ  وا  زا  دیوگیم « : دندش ، هدرب  هاگداد  ھب  مھ  اب  هدوب و  قاتا  مھ  ھظحل  نیرخآ  ات  ینیعم  هللاتبیھ  اب  ھک  هدوت  بزح  نارھت 

عافد متاداقتعا  زا  و  مدوب ، منامزاس  یزکرم  ھتیمک  وضع  متسھ ، تسینینل  تسیسکرام  ھک  تفگ  مھاوخ  نم  تفگ : خساپ  رد  وا  تفرگ ؟ یھاوخ  یعضوم 

.« دننکب دنھاوخیم  یطلغ  رھ  منکیم .
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یدارفنا لولس  زج  ھب  دندرکیم ، راتشک  یھسورپ  دراو  ھک  ار  یناسک  نیوا  رد  ًالوصا  دندرکیم . مادعا  ھلصافالب  ار  یدرف  نینچ  ھک  تسین  یدیدرت 

دراد یعس  یاهدوت ، ناینادنز  نیرتمانشوخ  زا  یکی  هدیدمزر ، فصآ  زا  ندربمان  اب  ىدسا  دندادیمن . لاقتنا  رگید  یاجک  چیھ  ھب  ای ٢٠٩ ،  هاگشیاسآ ،

شخپ ماعلتق  رابخا  ادابم  ات  دندنادرگیمن  زاب  زین  شدوخ  قباس  یدارفنا  لولس  ھب  اتح  تفریم  هاگداد  ھب  ھک  ار  یسک  دنک . روج  ىرابتعا  شدوخ  یارب 

اب ھک  یناسک  دنب  ھب  یمادعا  دارفا  لاقتنا  یاعدا  دشاب . هدش  انشآ  سروم »  » قیرط زا  شایرانک  یاھلولس  اب  لبق  زا  ینادنز  دندادیم  لامتحا  نوچ  دوش ؛

، نادنز نالؤسم  رظن  زا  ھک  تسا  نآ  هدنھدناشن  یبوخ  ھب  راتشک ۶٧  نایرج  رد  مھنآ  نادنز  طایح  رد  ندیباوخ  تسا . راد  هدنخ  دندرکیم ، یراکمھ  میژر 

لیعامسا هدیدمزر ، فصآ  ملعم ، هللاتیادھ  هارمھ  ھب  هاگشیاسآ »  » یمومع لولس  رد  ھک  دنکیم  دیکأت  ینغور  دومحم  دندوبن . کانرطخ  دنب  نیا  دارفا 

یارب اجنآ  زا  ار  اھنآ  هدوب . و …  رگخا ، دوعسم  هدازرقاب ، بارتوبا  نازمرھروپ ، دمحم  هدازدمحم ، رباص  یرجح ، سابع  نییآکین ، ریما  ردقلاوذ ،

. دنربیم مادعا 

، دربیم رس  ھب  نیوا  هاگشزومآ  نلاس ٢  رد  ریگتسد و  لاس ۶۵  رد  دوب و  دازردام  جلف  اپ  ود  زا  ھک  نیدھاجم  ناراداوھ  زا  یکی  یزیخریما  هدازانب  دیعس 

ھیلخت نلاس ٢ و ۴  زا  زور  دنچ  یط  دندوب ، هدرکن  تفایرد  مکح  عقوم  نآ  ات  دندوب و  ھتسکشن  ھک  یناسک  : » دیوگیم هدش  ھتفگ  شیپ  یھلئسم  یهراب  رد 

هدشن راضحا  ھتیمک  طسوت  ام  زا  کیچیھ  میتسنادیمن . دوب ، هدش  زاغآ  ھک  یماعلتق  دروم  رد  یزیچ  نم  دوخ  ھلمج  زا  دندنام  نلاس  رد  ھک  یناسک  دندش .

.( تمواقم یلم  یاروش  یجراخ  طباور  ھتیمک  یھحفص ٧٣ ، یسیلگنا ، نتم  تیرشب ، ھیلع  تیانج  .« ) دوب

ھک دیسر  ربخ  الاب  یاھدنب  زا   » ھک دوشیم  یعدم  اجنیا  رد  تسا ، ھقبط  ود  نامتخاس  کی  نیوا  هاگشزومآ  دوب  هدرک  هراشا  یھحفص ٢۴٩  رد  ھک  یدسا 

! درادن ىنادنچ  ءانتعا  اتح  مھ  شدوخ  یھتشون  ھب  وا  دندزیم ». ادص  ار  یناسک  مھ  بش  یاھھمین  ات  هاگ  دنربیم . ار  اھھچب  دنراد  بترم 

ھک دوبن  ینادنز  الاب  تاقبط  رد  دندوب . هدرک  ھیلخت  مھ  ار  نلاس ۶  رتشیپ  دندوب ، هدرک  ماغدا  مھ  رد  ار  یاھنلاس ٢ و ۴  تسا . ھقبط  ھس  هاگشزومآ  ھتبلا 

؟» دنربیم ار  اھھچب  دنراد  بترم   » دھد ربخ 

رویرھش ۶٧ رد  ندش  یھاگداد  یاعدا 

یلیوط فص  تشپ  ارم  دنربیم . ترازو  دنب  فرط  ھب  دننکیم و  نام  هدایپ  رویرھش …  مھدزای  ای  مھد  دیسر : نم  تبون  و  دسیونیم « : تبقاع  یدسا 

. دنزیم دایرف  تسا . داجرف » دادرھم  . » مونشیم ار  ییادص  رد ، کیدزن  دراد … . ھمادا  اجک  ات  تسین  مولعم  دنب  مشچ  اب  راوید  ھب  ور  ھک  دنناشنیم 

دریگیم و ار  میوزاب  ریز  یسک  توکس … دوشیم و  شوماخ  دنزیم . دایرف  دادرھم  هرابود  دوشیم . شوماخ  ادص  دریگیم . ار  شناھد  یسک  راگنا 

تعرس ھب  ار  رفن  ود  منزیم . ار  مکنیع  مرادیمرب و  رادرب … ار  تدنب  مشچ  وت ـ . دربیم  ارم  دنکیم و  زاب  ار  یرد  تسا . یبتجم  جاح  دنکیم . مدنلب 

رب خی  دننام  ھک  یاهدرپ  ریز  زا  منکیم ، هاگن  گرم  هاگداد  تاضق  یاھسکع  ھب  ھک  الاح  دنتسھ . مھ  رگید  رفن  ود  رصان . جاح  یرین و  مسانشیم ،
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« ار یدمحمروپ  مھدب و  صیخشت  ار  یقارشا  مناوتیم  تمحز  ھب  هدش ، هدیشک  متارطاخ 

ار پچ  ای  دھاجم و  یسایس  ناینادنز  زا  کیچیھ  تشدرھوگ  رد  دندربیم . هاگداد  ھب  ار  پچ  دھاجم و  یعضومرس  ناینادنز  اھنت  تشدرھوگ  نیوا و  رد 

شیاھیدنبمیسقت رد  میژر  ھک  ار  یناینادنز  اتح  دوب . یراج  زین  نیوا  رد  هدعاق  نیا  دندربن . هاگداد  ھب  دندرکیم ، راک  نادنز » داھج  هاگراک و   » رد ھک 

میژر اب  دندوب و  یمواقم  ناینادنز  ھک  نیا  مغریلع  ار ، تشدرھوگ  نلاس ۵  پچ  ِناینادنز  زا  کیچیھ  ًالثم  دندربیمن . هاگداد  ھب  درکیم ، بوسحم  لعفنم 

رد هدعاق  نیا  اما  دش . تیاعر  هدعاق  نیا  زین  نیدھاجم  اب  طابترا  رد  دوب . هدرک  یبایزرا  لعفنم  ار  اھنآ  میژر  ھک  ارچ  دندربن ؛ هاگداد  ھب  دنتشادن ، یراکمھ 

ای دندوب و  مرگرس  نادنز  تاماقم  اب  یراکمھ  ھب  نادنز  ھمجرت  شخب  رد  اھنآ  بلاغ  ھک  نیا  مغریلع  دشن و  تیاعر  هدوت  بزح  یربھر  اب  طابترا 

هدرک فرص  تقو  مق ، ھیملع  هزوح  رد  مسیسکرام  سیردت  تھج  یشزومآ  تاوزج  ىھیھت  راک  رد  اھتدم  یدازھب  رھچونم  ینازیم و  هللاجرف  نوچمھ 

. دندش مادعا  دادترا ، »  » رطاخ ھب  دندش و  هدرب  هاگداد  ھب  زین  دندوب 

زامن مھ  شعقوم  ھب  ھکلب  دندناوخ ، زامن  اھنت  ھن  یریگتسد  ودب  زا  ھک  یدسا  گنشوھ  لاثما  ندرب  هاگداد  یارب  یلیلد  دوب . ىرگید  عون  زا  یدسا  ىھلوقم 

دوجو دندش و و و  رضاح  یناوخھحون  ینزھنیس و  مسارم  رد  دنتفرگ ، رس  ھب  نآرق  دندرک ، تکرش  انث  اعد و  مسارم  رد  دنتفرگ ، هزور  دندناوخ ، تعامج 

زامن ھک  دوب  نیا  پچ  ناینادنز  زا  هاگداد  یدیلک  لاؤس  ھن ؟ ای  تسھ  دترم »  » ىنادنز درف  ھک  دنک  صخشم  دوب  نآ  لابند  ھب  ینیمخ  بختنم  تئیھ  تشادن .

ار دوخ  ھک  یدسا  نوچمھ  یدارفا  تشادن  دوجو  ىلیلد  سپ  دشیمن . مادعا  دناوخیم ، زامن  ھک  تفریذپیم  یلکش  ظاحل  ھب  یسک  رگا  ھن ؟ ای  دنناوخیم 

وا تیاور  دناهدرب ، هاگداد  ھب  ىلیلد  ھب  زین  ار  یدسا  هداد و  خر  ىھابتشا  نایم  نیا  رد  ھک  میریذپب  رگا  اتح  دنربب ؟ هاگداد  ھب  دندادیم ، ناشن  عرشتم  ناملسم 

. تسا هدمآ  ذغاک  ىور  ھب  هدش ، ھتفگ  ھتشون و  نونکات  ھچ  نآ  زا  ھنایشان  ىهدافتسا  اب  تسا و  یعقاوریغ  تئیھ ، هاگداد و  زا 

، نداد راعش  رطاخ  ھب  ار  داجرف  دادرھم  ھک : دوب  هدرک  مالعا  ًالبق  یعقاوریغ  یفیصوت  رد  هدوت  بزح  نوچ  دربیم : مان  لیلد  ھچ  ھب  داجرف » دادرھم   » زا

ھب یجاب  نداد  اب  دنک و  هدافتسا  تیعقوم  زا  دھاوخیم  یدسا  دننادرگیمرب . فص  ھب  ار  وا  شنابز ، ندیرب  زا  سپ  دننکیم و  جراخ  فص  زا  مادعا  زا  شیپ 

راب نیلوا  یارب  نم  یدسا  گنشوھ  باتک  راشتتا  زا  سپ  اھهام  نمھب ١٣٨٩ ، خیرات ۵  رد  تسا . ھتشاد  روضح  ھنحص  رد  یو  ھک  دیوگب  هدوت  بزح 

!؟ دوب هداد  صیخشت  ار  ىو  تمحز  ھب  گرم  هاگداد  تاضق  یاھسکع  ندید  اب  نیا  زا  شیپ  یدسا  ھنوگچ  مداد . راشتنا  ار  یقارشا  سکع 

: دنکیم حیرشت  ھنوگنیا  ار  هاگداد  ھنحص  ھمادا ، رد  یدسا 

یذغاک ھب  یھاگن  یرین  مرفنتم . تسایس  هدوت و  بزح  زا  مھدیم : باوج  ھن ؟ ای  یراد  لوبق  ار  هدوت  بزح  دسرپیم : دیوگیم و  ارم  مسا  رصان ، جاح  »

هاگداد زور  طاشن  نآ  شیادص  یناوخیم ؟ زامن  دسرپیم : اما  تسا … زاب  تا  هدنورپ  ھک  وت  دیوگیم : نالا  منکیم  رکف  دزادنایم . تسا ، شزیم  یور  ھک 

دبال دیوگیم : دنخشیر  اب  رصان  جاح  مراد . مھ  الاح  متشاد . مھ  یریگتسد  زا  لبق  یراد ؟ لوبق  ار  یمالسا  یروھمج  اقآ . جاح  ھلب  مھدیم : باوج  درادن . ار 

یرین دوب . تسیلایرپما  دض  یمالسا  یروھمج  ھب  کمک  مدصق  نم  اما  منادیمن . ار  ھیقب  میوگیم : یاهدرکیم … مھ  تمدخ  ھک  یتسھ  یعدم  ھیقب  لثم 
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ذغاک یور  یزیچ  یرین  دعب  دھدیم . ار  شباوج  رصان  جاح  دشکیم . لوط  لاس  رازھ  چپ  چپ  نیا  راگنا  دنکیم . ھمزمز  رصان  جاح  شوگ  رد  یزیچ 

. دروآیم نوریب  ارم  یبتجم  جاح  منزیم . دنب  مشچ  نزب … ار  تدنب  مشچ  دیوگیم : نم  ھب  دریگیم . ار  ذغاک  وا  دھدیم . یبتجم  جاح  ھب  دسیونیم و 

ار مدنب  مشچ  مباییم . دازآ  یاضف  رد  ار  مدوخ  دوشیم و  زاب  یرد  مرذگیم .  ییورھار  زا  دناهدیشاپ . نم  رب  رتسکاخ  راگنا  ماهدز . خی  نانچمھ 

رفن ھس  نآ  نایم  زا  دننزیم . پگ  دناهداتسیا و  میولج  تدوج  نیسح  رتکد  یدصر ، یلعدمحا  هانپ ، مئاق  نسح  متسھ . ترازو  ِدنب  یروخاوھ  رد  مرادیمرب .

دقتعم ددنخیم و  بترم  هانپ  مئاق  دناهدرب . هاگداد  ھب  ار  ھس  رھ  مینکیم . یسوب  هدید  مھ  اب  مراد . یرتشیب  یتسود  دوب ، مدرم  ھیریرحت  رد  ھک  هانپ  مئاق  اب 

رتکد لوا  دوشیم … ھچ  مینیبب  دیوگیم : دلامیم و  مھ  ھب  ار  شیاھتسد  ھتسویپ  مھ  یدصر  دنزیمن . فرح  تدوج  رتکد  دننک . ناشدازآ  دنھاوخیم  تسا 

. دناهدرب راد  یوس  ھب  ار  اھنآ  ممھفیم  اھدعب  دوشیم . هانپ  مئاق  یدصر و  تبون  دعب  یمک  دننزیم . ادص  ار  تدوج 

: دینک ھجوت  تسا . هدرک  روج  ار  شا  ویرانس  نآ  یور  ھتفرگ و  ماو  یرونایک  یھمان  زا  یدسا  ار  یماسا  نیا 

کی ناونع  ھب  ار  دوخ  زاغآ  نامھ  زا  هانپ ،» مئاق  نیسحمالغ   » یزکرم ھتیمک  یاضعا  زا  یکی  ھک  دش  مولعم  لوا  ھبرض  زا  سپ  ناریا ؛ هدوت  بزح  رد  »

تالیکشت لوئسم  ھک  یدصر  یلع  دمحا  دای  هدنز  ھیصوت  ھب  ھک  دوب  یدارفا  زا  یکی  وا  تسا . ھتشاذگ  یمالسا  یروھمج  نایوجزاب  رایتخارد  رگ  ھجنگش 

مھدفھ مونلپ  رد  دندوب ، بزح  تازرابم  رد  تکرش  ندمآ و  بلطواد  ھک  یدارفا  زا  یرگید  رامش  دننام  دمآ و  ناریا  ھب  دوب و  یوروش  داحتا  رد  یبزح 

هدوب و یراتفرگ  زا  سپ  وا  تنایخ  زاغآ  ھک  داد  دھاوخ  ناشن  ام  یاھ  یئوجزاب  یناگیاب  دانسا  دش . هدیزگرب  یزکرم  ھتیمک  تیوضع  ھب  نارھت  رد  بزح 

ھبرض ندروآ  دراو  خیرات  نییعت  رد  هدادیم  اجنآ  ھب  ھک  یتاعالطا  ھتشاد و  طابترا  یمالسا  یروھمج  تاعالطا  ترازو  اب  مھ  ندش . راتفرگ  زا  شیپ  ای 

دروم رد  دارفا  یاھوگتفگ  رد  ھچنآ  زا  ات  دندادیم  اج  یعمج  ھتسد  یاھقاتا  رد  ار  وا  نیوا  نادنز  ھب  یاهدوت  ناینادنز  لاقتنا  زا  سپ  تسا . هدوب  رثوم  لوا 

نایرج ھک  لاس ١٣۶٧  رد  ھک  دوب  نایحالف  یاقآ  تینما  ترازو  دامتعا  دروم  اجنآ  ات  نئاخ  نیا  دوش . شرازگ  دوب ، یفنم  یمالسا  یروھمج  درکلمع 

ار رفن  ھس  نآ  دندرب . مادعا  یارب  دندرک و  راضحا  ژیوالگ  یدصر و  تدوج ، رتکد  اب  ار  وا  یزور  دوب ، نایرج  رد  ناینادنز  یعمج  ھتسد  یاھمادعا 

مشچ اب  دندوب  هدناشن  یلدنص  یور  یقاتا  رد  ارم  مدش . هاگآ  یراتفرگ  لوا  یاھزور  نامھ  رد  هانپ  مئاق  تنایخ  زا  نم  دندرک . یفخم  ار  وا  دندرک و  مادعا 

، ھبحق ردام   » تفگ دز و  نم  شوگ  ھب  یلیس  کی  دمآ ، قاتا  نورد  ھب  هانپ » مئاق   » ناھگان درکیم . شسرپ  نم  زا  تنوشخ  اب  ھن  ییوجزاب  زاب و 

ھب میمصت  بزح  ھکنیا  ھب  فارتعا  نانآ و  ھلان  ندینش  یارب  ارم  دزیم و  ناشرتخد  ھناسفا و  میرم و  ھب  ھک  یئاھقالش  رد  مھ  ادعب  وگب » ار  تیاھتنایخ 

یئاھھجنکش نایرج  زا  ھک  یاھمان  رد  ار  نایرج  نیا  لیصفت  مدید . مشچ  ھب  ار  وا  یتسپ  دندربیم . کاندرد  یاھ  ھنحص  نیا  یاشامت  ھب  تسا  ھتشاد  اتدوک 

رد رشب  قوقح  ھب  یگدیسر  یارب  للم  نامزاس  هدنیامن  لوپدنیلاگ  روسفرپ  ھب  ار  نآ  زا  یاھخسن  متشون و  یاھنماخ  هللاتیآ  ھب  دش  هداد  نادنز  رد  نم  ھب  ھک 

.« ماهداد حرش  درک ، للم  نامزاس  ھب  دوخ  شرازگ  ھمیمض  ار  نآ  زین  وا  ھک  مداد  ناریا 
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ھمانزور  » ھیریرحت تئیھ  وضع  ھک  دنتسھ  رفن  کی  ود ، نیا  منادیم  ھک  اجنآ  ات  تسا . هدمآ  نسح  نیسحمالغ و  تروص  ود  ھب  هانپمئاق  کچوک  مان 

لیلد نیمھ  ھب  تسا . هدشن  مادعا  هانپمئاق  ھک  دندقتعم  هدوت  بزح  یرونایک و  درک . یفرعم  نیسحمالغ  ینویزیولت  یھبحاصم  رد  ار  دوخ  یو  دوب . مدرم »

. دناهدرک مادعا  ار  شتسود  ھک  دیوگیم  یدسا  اما  تسین . هدوت  بزح  یادھش  تسیل  رد  مھ  یو  زا  یمان 

دنربیم و ارم  مھ  زاب  میآیم . دوخ  ھب  رد  ندش  زاب  یادص  اب  گرم . زا  لبق  تاظحل  ای  راظتنا  ای  تسا  باوخ  منادیمن  ھک  متفایم  یھایس  ھلاچ  ھب  دعب  «و 

، تسین رصان  جاح  راب  نیا  موشیم . هاگداد  دراو  ات  دشکیم  لوط  لاس  رازھ  هرابود  دنتسین . نآ  رد  رتشیب  رفن  دنچ  نونکا  ھک  دنناتسیایم  یفص  تشپ 

یرین مھدیم . ار  اھباوج  نامھ  تسا . تالاوئس  نامھ  تسا . هدوب  نیوا  تاعالطا  سیئر  ینامز » ، » دنیوگیم تسا . یدق  دنلب  ناوج  درم  وا  یاج 

ًادعب دریگیم . قوقح  بزح  زا  ھک  یسک  ینعی  رداک  متسنادیمن  نامز  نآ  رد  اتح  مدوب . وضع  مدوبن . رداک  نم  ـ : میوگیم یدوب ؟ بزح  کی  رداک  دسرپیم :

کی رداک  نم  ھک  ھتشاد  رارصا  رصان  جاح  اھزور  نامھ  ھک  دیوگیم  یرونایک  اھدعب  ماهدوب . ود  رداک  نم  ھتشاد و  ود  کی و  رداک  بزح  ھک  ممھفیم 

راتشک یارب  ینیمخ  ھلا  تیآ  نامرف  تسا . یگدنز  گرم و  ھلصاف  ددع ، کی  نیا  ممھفیم  هزات  و  ما . هدوب  ود  رداک  ھک  دنکیم  یراشفاپ  یرونایک  ماهدوب و 

یربھر و یاضعا  ھک  تسا  هدوب  رارق  نیا  رب  اھتسیسکرام ، ماع  لتق  یارب  وا  هدشن  رشتنم  نامرف  دوشیم  ھتفگ  اما  تسا . هدش  رشتنم  نیدھاجم 

. دنیوگب ھچ  هاگداد  رد  ھک  تسا  نیا  ھب  ھتسب  ءاضعا ، ود و  یاھرداک  تشونرس  تسا . مادعا  ناشمکح  دنتسھ و  رفکلاھمئا  پچ ، یاھهورگ  کی  یاھرداک 

هراشا یبتجم  جاح  ھب  یرین  نا .… دھشا  الا هللا … ھلا  نا ال  دھشا  میوگیم : تسا ، مادعا  شروظنم  منکیم  رکف  وگب . ار  نیتداھش  سپ  دیوگیم ـ : یرین 

 : مھدیم دیما  مدوخ  ھب  درادن . تنوشخ  شیادص  نحل  تسا و  ھتفرگن  تفس  ار  میوزاب  نزب … ار  تدنب  مشچ  دریگیم : ار  میوزاب  ریز  دیآیم و  وا  دنکیم .

راد ھبوچ  ھب  تسا . یرگید  فص  دراذگ . یسک  ھناش  یور  ار  متسد  دربیم و  دروآیم . نوریب  ارم  یبتجم  جاح  منزیم . ار  دنب  مشچ  منامیم … هدنز  ینعی 

؟ یگدنز هار  ھب  ای  دوریم 

. « دربیم مباوخ  ات  میرگیم  ردق  نآ  میرگیم . یاھ  یاھ  موریم و  وتپ  ریز  مدرگیمرب . مقاتا  ھب  ماهدنام . هدنز  ممھفیم  موریم ، وت  دنب  رد  زا  یتقو  طقف 

چیھ اھنآ  تسین . دندوب ، تئیھ  یلصا  یاضعا  ھک  یدمحمروپ  یسیئر و  یقارشا ، زا  یرثا  هدش ، هدرب  اجنآ  ھب  تسا  یعدم  یدسا  ھک  یھاگداد  ود  رد 

! تسا هدش  هدرپس  یرگید  دارفا  تسد  ھب  راک  دننکیمن و  یدسا  زا  یلاؤس 

، دناوخب زامن  ھک  تفریذپیم  ای  دروآیم و  مالسا  یروص  روطب  درف  ھکنانچ  دندربیم . هاگداد  ھب  راب  کی  اھنت  ار  پچ  ناینادنز  راتشک ۶٧ ، نایرج  رد 

نایرج رد  دوب ، هدش  ناملسم  یریگتسد  ودب  زا  ھک  یدسا  گنشوھ  دنداتسرفیم . هاگلتق  ھب  ار  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  دندرکیم و  یراددوخ  وا  مادعا  زا 

تکرش هاگداد  رد  مھ  اھیاهدوت  یوجزاب  لوا  راب  ھتشاد ! ھک  تسا  یتیمھا  ھب  رظن  دبال  تسا . هدش  هدرب  هاگداد  ھب  رابود  ھکلب  راب  کی  اھنت  ھن  راتشک ۶٧ 
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رد ھک  تسا  یلاح  رد  نیا  دناھتخادرپ . وا  زا  باوج  لاؤس و  ھب  ھتشاد و  روضح  وا  هاگداد  رد  زین  نیوا  تاعالطا  لوئسم  ینامز  ِصخش  مود  راب  و  ھتشاد .

یدسا گنشوھ  اب  طابترا  رد  اما  دندرکیم . لاؤس  دارفا  زا  ھک  دندوب  تئیھ  یاضعا  نیا  دنتشادن و  ىروضح  هاگداد  رد  نایوجزاب  راتشک ۶٧  نایرج 

مولعم ساسا  نیا  رب  دنکیم . حرطم  یدسا  ھک  تسا  یدراوم  نیرتکحضم  زا  یکی  ود  رداک  کی و  رداک  عوضوم  تسا . هژیو  دوخ  ھنوراو و  زیچھمھ 

بزح زا  یزیچ  تسا ؟ هدیھر  مادعا  زا  ھنوگچ  هدوب ، کی » رداک   » یزکرم و ھتیمک  رواشم  هدوت ، بزح  یلام  لوئسم  ھک  ییاقب  زربیرف  وا  قیفر  تسین 

بزح رد  یدسا  ھک  دوب  نشور  زور  لثم  اھنآ  یارب  دنشاب . ھتشاد  بزح  نیا  کی  ھجرد  یاھرداک  ییاسانش  ھب  زاین  ھک  دوبن  هدیشوپ  تاماقم  یارب  هدوت 

. تسا هدوبن  یاهراک 

اھیاهدوت گرم  مکح  بیترت  نیا  ھب  و  ود ، ای  تسا  کی  رداک  مھتم ، ھک  درکیم  مالعا  کی  ھب  کی  یتسیاب  یرونایک  ًارھاظ  یدسا  یاھاعدا  ھب  ھجوت  اب 

. تشگیم رداص 

: دسیونیم دروم  نیا  رد  ییاقب  زربیرف 

دودح اجنآ  رد  دندرب . دباتىم ، ىباتفآ  نآ  فقس  زا  ھک  رتم  راھچ  رد  راھچ  تسیاھطوحم  متفگ  مھ  البق  ھک  ىاھىروخاوھ ٢٠٩  نیا  زا  ىکی  ھب  ار  نم  »

شناد و مارھب  میدیدىم . لاس  تفھ  زا  دعب  ار  رگیدمھ  ام  مدید . اجنآ  رد  مھ  ار  ىنغور  دومحم  مدید . ار  دندوب  هدوت  بزح  نارس  زا  ھمھ  ھک  رفن  تشھ  تفھ 

. مدروآىمن دای  ھب  ار  ىماسا  ھیقب  تسا . هدش  مامت  گنج  نوچ  درک ، دنھاوخ  دازآ  ار  ام  ھک  درکىم  روصت  تدوج  دندوب . اجنآ  رد  مھ  تدوج  نیسح  رتکد 

مادعا ھب  ردقچ  ھک  تسنادىمن  الصا  وا  ھن . ای  تسا  ىناطرس  نیا  ایآ  ھک  دیسرپ  نم  زا  دوب  هدمآ  دوجوب  شتسوپ  ىور  رب  ھک  ىلاخ  دروم  رد  اھنآ  زا  ىکی 

.« دننک دازآ  ات  دناهدروآ  اجنآ  ار  اھنآ  دندرکىم  رکف  ھمھ  شناد  مارھب  زا  ریغ  تسا ! کیدزن 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/2010/nov/2/baghayi.html

ناشدازآ دنھاوخیم  ھک  هدینش  وا  زا  هدید و  یروخاوھ  رد  ار  تدوج  رویرھش  زور ٨  تسا  یعدم  ییاقب  ھک  منکیم  بلج  ھتکن  نیا  ھب  ار  هدنناوخ  ھجوت 

فرح ھک  هدید  روبزم  یروخاوھ  رد  ار  تدوج  رویرھش  هدزای  هد  زور  ھک  تسا  یعدم  یدسا  و  دندرک . مادعا  ار  ىو  مینادىم  ھک  ىتروص  رد  دننک ؛

. تسا هدزیمن 

شناد و یدصر ، تدوج ، اب  هارمھ  لولس ٢٠٩  رد  ھک  دھدیم  تداھش  تسا ، راتشک ۶٧  ناگدربردھبناج  زا  یکی  ھناتخبشوخ  ھک  ینغور  دومحم  دیس 

مادعا لاح  رد  مدوب  یعدم  ھک  نم  یھنیس  ھب  تشم  اب  یخوش  ھب  یدصر  دیوگیم  وا  دنکیم . بیذکت  بیکرت  نیا  رد  ار  یدسا  دوجو  وا  تسا . هدوب  ییاقب 

نم و  یتفگ ؟ ھچ  تئیھ  دزن  وت  دیسرپ  نم  زا  تدوج  یتقو  دنکیم  ھفاضا  نینچمھ  وا  دنشکب ؟ ھچ  یارب  دنتشک ؟ ار  یک  تفگ : دز و  دنتسھ ، ناینادنز  یھمھ 

راک امش  یارب  میراد  ھک  ام  اقآجاح  دوب : ھتفگ  ھن ؟ ای  دیتسھ  ناملسم  ایآ  دوب : هدیسرپ  ھک  یرین  باوج  رد  تدوج  هدنخ . ریز  دندز  یگمھ  مناملسم ،» متفگ  »
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میوگب امش  ھب  رگا  نم  .( » دنتشاذگیم ناشرایتخا  رد  ماظن  فلتخم  یاھداھن  ھک  دوب  ینوتم  ھمجرت  راک  رد  اھیاهدوت  رگید  قافتا  ھب  یو   ) مینکیم

. دنک اج  طسو  نیا  ار  شدوخ  دنکیم  شالت  روز  ھب  یدسا  دوب . هدرک  ار  دروخرب  نیمھ  زین  یدصر  دوشیم .» یسولاس  مناملسم ،

دننازیوآ ھلول  زا  ھک  ییاھمدآ  یهدھاشم  یدسا و 

دنکیم قلخ  ار  یدیدج  ناتساد  هدرک و  شومارف  ار  قباس  یاھاعدا  باتک  یدعب  لصف  رد  دناهدنادرگزاب ، دنب  ھب  ار  وا  هاگداد  زا  دعب  تسا  یعدم  ھک  یدسا 

رد دادرم ١٣٨٧  ھبنش ٢۴  جنپ  زور  نک ،» لاح  ایب  یجاح   » ناونع تحت  زین  ار  باتک  زا  شخب  نیا  یو  تسا ! هداتفا  قافتا  وا  دروم  رد  اھنت  زاب  ھک 

« ناوج دالج و   » باتک رد  ار  شخب  نیا  هدوب  رارق  ادتبا  ًارھاظ  تسا ! هدرک  کاپ  تیاس  ویشرآ  زا  ار  نآ  نونکامھ  اما  داد ؛ راشتنا  نیالنآزور »  » تیاس

: دوب هدش  یعدم  نیالنآزور »  » رد هدش  دای  خیرات  رد  یدسا  دھد ، راشتنا  راتشک ۶٧  ناتساد  زا  ىشخب  ناونع  ھب  لاس ٨٧  نامھ  رد 

ھب باتک  نیا  دوش . یم  رشتنم  لاس ١٣۶٧  رد  یسایس  ناینادنز  ماع  لتق  درگلاس  ھناھب  ھب  ھک  دالج » ناوج و  راشتنا « تسد  رد  باتک  زا  یا  هدیرب  »

. « دوشیم رشتنم  یوسنارف  یسیلگنا و  یسراف ، یاھ  نابز 

ییاھھمان  » ھب زین  ار  باتک  مان  درک و  ھفاضا  نآ  ھب  زین  ار  یلبق  شخب  دوب ، هدرک  لگ  شدادعتسا  نادنز ، تارطاخ  یاھباتک  ندناوخ  اب  ىرادنپ  ھک  یدسا 

رد ھک  یدسا  مھدیم . حیضوت  ثحبم ، نیمھ  ھمادا  رد  ار  نآ  لیلد  ھک  دھدىم  راشتنا  یسیلگنا  ھب  ار  نآ  یسراف  یاج  ھب  دھدیم و  رییغت  مرگھجنکش » ھب 

زا ناینادنز  ندز  راد  یهوحن  یاشامت  زا  شخب ، نیا  رد  دننادرگیمزاب ، دنب  ھب  یفص  رد  ار  وا  هاگداد  زا  ندمآ  نوریب  زا  سپ  دوب  یعدم  یلبق  لصف 

. تسین مخز  رب  ندیشاپ  کمن  زج  ىتسار  ھب  ھک  دنکیم  مھرس  ار  یلوقعلاریحم  ناتساد  ناشداسجا  لمح  ژافوش و  یاھھلول 

هزات میدایز . دنناودیم . ار  ام  مرگ . مرگ . تسا . مرگ  دوریم . هرفن  دنچ  فص  … منزیم ار  صالخ  ریت  مدوخ  دنزیم : گنز  مشوگ  رد  میوجزاب  یادص  »

ودب فص -. رخآ  رفن  موشیم  دنامیم . اج  مایئاپمد  ھگنل  موشیم . دنلب  مروخیم و  نیمز  میودیم . میوریم ؟ اجک  میاهدمآ . نوریب  یلاوئس  ھس  هاگداد »  » زا

… تسا زوریپ  مالسا  قاو … … قاو مسوساج … نم  قاو … … قاو ماهدش -. گس  هرابود  مودیم . دنزیم . مرس  یوت  یسک  … رتدب گس  زا  … سجن

یلاخ میاپ  ریز  مرادیم ، رب  ھک  مدق  میوریم . نیئاپ  ییاج  زا  تسا . غاد  میاپ  ریز  مروآیم . رد  مھ  ار  مایئاپمد  ھگنل  نآ  تسا … دوبان  تسار  پچ و 

. موشیم دنلب  … اھتساجن نیش  نلب  دندنخیم - . دنلب  دنلب  اھرادساپ  درادن . نایاپ  اھھلپ  راگنا  میتفایم . مھ  یور  میطلغیم و  تسا . ھلپ  مطلغیم . دوشیم .

 : دیوگیمن یسک  هداتفا . مدنبمشچ 

. تسا نازیوآ  مدآ  اھھلول  ھب  درذگیم . ھلول  فقس ، رسارس  زا  کیرات . ھمین  تسا . یگرزب  ھطوحم  … نزب دنب  مشچ  - 

دآ دنناشنیم . ار  ام  دتفایم . ناشیاھیئاپمد  دنروخیم و  بات  میروخیم . اھمدآ  ھب  میودیم و  دنناودیم . ار  ام  زاب  … دنوشب کشخ  ات  میاهدرک  ناشنازیوآ  - 

.- دنزادنایم اھنوغرف  یوت  دنریگیم و  یکی  یکی  ار  اھمدآ  دنیآیم . نوغرف  دنچ  اب  رادساپ  دنچ  دننازیوآ .  یاھلول  یاھدنب  یور  فیدر  ھب  فیدر  اھ ، م 
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ھک یکنیع  دبوریم . ار  نیمز  تسا و  نازیوآ  یتسد  دنربیم . ار  اھنآ  دوشیم و  رپ  اھنوغرف  … نشیم کشخ  الماک  منھج  نریم  الاح  … دنکشخ ھمین 

… نینزبالاب ار  اھنیتسآ  دنزیم : داد  یرادساپ  …. مدآ مدآ . مدآ . دزیریم . شراب  دوشیم و  جک  ینوغرف  دوشیم . ھکت  ھکت  نوغرف  خرچ  ریز  هداتفا 

یکیخ یرادساپ  مینزیم … الاب  ار  اھنیتسآ  دنازرلیم . ار  شرع  دوشیم . ادخ  بضغ  ثعاب  تسا . ءاشحف  ھناشن  تسا . مرج  دنلب  نیتسآ  سابل  ندیشوپ 

…« تسد چم  یور  کھورگو  نوتدوخ  مسا  میرادیم . رب  تسا . کیژام  شیوت  دریگیم . نامیولج  لطس  کی 

زین ار  دارفا  دشیم . رازگرب  نیمزریز ٢٠٩  یاھقاتا  زا  یکی  رد  هاگداد  ھک : تسا  هدش  ھتشون  راب  اھهد  تیعقاو  نیا  تفگ : دیاب  ھچ  اھغورد  نیا  ربارب  رد 

دوجو نییاپ  ھب  ور  یناکلپ  یورب . نییاپ  ھلپ  زا  یشاب  روبجم  یدمآ  نوریب  ھک  هاگداد  زا  ھک  دوبن  نیمزریز ٢٠٩  زا  رت  نییاپ  یلحم  دندزیم . راد  اجنامھ 

؟ دندربیم الاب  ھنوگچ  دندوب ، هدمآ  نییاپ  نآ  زا  ھک  ییاعدا  یاھھلپ  زا  ار  ینیگنس  نآ  ھب  نوغرف  دوشب ؟ ھچ  ھک  دندرکیم  نوغرف  راب  ار  اھهزانج  تشادن .

. دراد هار  نیوا  زاب  یھطوحم  ھب  تسا و  فکمھ  تمس  کی  زا  نیمزریز  نیا  ھک  منکىم  ىروآدای  ناگدنناوخ  عالطا  تھج 

وا اب  نیوا  هاگشیاسآ  رد  سپس  لقتنم و  کرتشم » ھتیمک   » ھب یرونایک  هارمھ  رویرھش ۶٧  رد  ھک  دوشیم  یعدم  باتک  یھحفص ٢٩۵  رد  یدسا 

رد یدسا  تسا . هدوب  لولسمھ  یرونایک  اب  ید ١٣۶٧ ، رذآ و  اب  تسا  فداصم  ھک  ربماسد ١٩٨٨ رد  دیوگیم  یھحفص ٢٩۶  رد  یو  دوشیم . لولسمھ 

رابخا نیا  ھتسناوتىم  ھک  دنکیم  شومارف  وا  دناهدز . راد  نیمز ٢٠٩  ریز  ژافوش  ھلول  زا  ار  ناینادنز  ھک  تسا  هدید  دوخ  مشچ  ھب  ھک  تسا  یعدم  اجنیا 

یاهدوت یماسا ۵٠  زا  یاھنماخ  ھب  دوخ  نمھب ١٣۶٨  ھمان ١۶  رد  یرونایک  ھک  ارچ  دناسرب ؛ وا  ھب  هدوب ، لولسمھ  یرونایک  اب  ھک  یھام  شش  یط  ار 

اتح یرونایک  تسین ؟ بیجع  دنزیمن . اھندرک  زیوآقلح  زا  یفرح  دنکىم و  دای  رھشییاجر » نیوا و   » یاھنادنز رد  راتشک ۶٧  رد  هدش  نارابریت 

لاسکی زا  شیب  یمک  زا  سپ  دنامن و  یقاب  لاح  نیا  ھب  عضو  فسات  لامک  اب  اما  تشگرب ، یداع  لاح  ھب  عضو  جنر ، درد و  هام  زا ٨  سپ  دسیونیم « :

.« دندش هدرپس  نارابریت  یاھھخوج  ھب  یاهدوت  هانگیب  دارفا  زا  رفن  اھدص  دش و  لیدبت  تیعقاو  ھب  یکاندرد  لکشب  رعش  نیا  قادصم 

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=4984

ناینادنز ھن  ماظن و  ناراکمھ  ھن  نیباوت و  ھن  یدسا و  گنشوھ  ھن  نیذآھب و  ھن  یربط ، ھن  ییومع ، ھن  یوترپ ، ھن  یرونایک ، ھن  ھک  تسا  نیا  تسار 

هدرب هاگداد  ھب  راتشک ۶٧  نایرج  رد  دندوب  ھتفریذپ  لبق  زا  ار  زامن و …  ندناوخ  ھبحاصم ، ماجنا  ھمانراجزنا ، نتشون  لیبق  زا  هاگداد  طیارش  ھک  یمواقم 

رد دوخ  ھمکاحم  دیدجت  الا  دنکیم ؛ تبحص  زیچ  ھمھ  زا  یاھنماخ  ھب  دوخ  یالابدنلب  یھمان  رد  یرونایک  دنشاب . ھتشاد  ربخ  نآ  فیک  مک و  زا  ات  دندشن 

. دفابىم دنزىم و  روشک  زا  جراخ  رد  زورما  ىدسا  ھک  تسا  ییاھغورد  اھفال و  نیا  راتشک ۶٧ . نایرج 

ھب دوب ، شلاط  لھا  رتخد و  ھس  یاراد  بھذم ، ینس  لد ، هداس  یزرواشک  ھک  ار  نیدھاجم  راداوھ  ینادنز  کی  ناعنصریپ  هللاحتف  اھنت  نارود ۶٧  رد 

هاگداد طیارش  دریگب و  تربع  سرد  ات  دندرب  قاتا  ھب  لیلد  نآ  ھب  ار  وا  دوب . ناینادنز  ندز  راد  لحم  ھک  دندرب  نیمز ٢٠٩  ریز  رد  یقاتا  ھب  یرین  روتسد 
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تسناوتیمن اھتدم  ات  ناعنص  ریپ  دندوب . هدیشک  ناشیاپ  ریز  زا  ار  ھیاپراھچ  هدش و  زیوآقلح  ھک  دنیبىم  ار  نز  ود  درم و  ھس  اجنآ  رد  وا  دریذپب . ار 

. دنک تبحص  عوضوم  نیا  ھب  عجار 

رد ھک  نیا  رتکحضم  نآ  زا  دسیونب . شتسد  یور  ار  شمسا  ات  دنداد  کیژام  هدشن ، موکحم  مادعا  ھب  ھک  یدسا  گنشوھ  ھب  ھک  تسا  کحضم  زین  نیا 

مرج و دوشیم  دنلب  نیتسآ  سابل  ندیشوپ  دنادىم ، مرج  ًامسر  ار  هاتوک  نیتسآ  سابل  ندیشوپ  نامز  نآ  دنزیم و  مد  ششوپ  زا  بش  ات  حبص  زا  ھک  یماظن 

میاھمخز ھب  ندیشاپکمن  زج  یزیچ  تالبعزخ  نیا  ندناوخ  ماھتسشن ، گرم  ورھار  رد  اھزور  راتشک ۶٧  نایرج  رد  ھک  نم  یارب  اشحف ! یھناشن 

. دنریگن هرخس  ھب  ار  تلم  کی  خیرات  دنرادرب و  تشز  راک  نیا  زا  تسد  ھک  دنامھف  ناگیامورف  نیا  ھب  یتسیاب  ھنوگچ  منادیمن  تسین .

یماما دیعس  یدسا و 

یصخش سابل  یدایز  دادعت  شدوخ و  یوجزاب  دیمح  رصان و  جاح  اب  هارمھ  یماما  دیعس  رویرھش ۶٧ ، رد  ھک  دوشیم  یعدم  یدسا  یھحفص ٢٩۵  رد 

یلخاد تینما  اب  طابترا  رد  یتیلوئسم  قوف  خیرات  رد  یماما  دیعس  دناهدرک . ھلداجم  یوروش  یشاپورف  رس  رب  یرونایک  اب  هدمآ و  یرونایک  وا و  لولس  ھب 

ھعجارم یدارفنا  لولس  ھب  یتینما  تاماقم  زا  یکی  ھچنانچ  عطقم  نآ  رد  دشاب . ھتشاد  یسایس  ناینادنز  اب  یرشن  رشح و  تسناوتىمن  مرجال  تشادن و 

یهرھچ تسناوتیمن  یدسا  ھک  تسا  حضاو  رپ  سپ  تفرگیم . ماجنا  دنبمشچ  اب  اھرادید  ھنوگ  نیا  رتمھم  ھمھ  زا  درکیمن و  یفرعم  ار  دوخ  درکیم ،

. دنیبب درکیم ، ھلداجم  یرونایک  اب  ھک  ار  یسک 

رارق یدسا  دراد . ىاھناگادج  یسررب  ھب  زاین  ھک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یرادخاش  یاھغورد  رشب » قوقح  دانسا  زکرم   » اب وگتفگ  رد  زین  ییاقب  زربیرف 

« کرتشم ھتیمک   » رد شنایوجزاب  هدش ، یعدم  وگتفگ  نیا  زا  یشخب  رد  وا  دروآ . رد  ریرحت  ھتشر  ھب  ار  وا  نادنز  تارطاخ  یتفگنھ  غلابم  تفایرد  اب  دوب 

ھک یسک  دنکیم و  یفرعم  کرتشم » ھتیمک   » سییر ار  نایحالف  ییاقب ، دندوب . نیماجاح  راعتسم  مان  اب  نایحالف  یلع  یماما و  دیعس  لاس ١٣۶٢ ، رد 

یزور ٢۵ مین  هام و  کی  تدم  ھب  یماما  دوب و  هدید  ار  یماما  دیعس  دوخ  مشچ  ھب  ھک  تسا  یعدم  نینچمھ  یو  دزیم . ار  اھقالش  نیرتشیب  شدوخ 

تسا و کشزپ  ییاقب  ھتبلا  ! ) دشن حورجم  تفاکشن و  شیاپ  هدرکیم ، شزرو  لولس  رد  وا  نوچ  دوب و  هدز  وا  ھب  ھبرض  دوشیم ١١٢٠  ھک  لباک  ھبرض 

اھھجنکش و زا  دروم  کی  نیا  ھتبلا  دنتسرفیم .) یصخرم  ھب  زین  ار  لقع  هدرخ  دیآیم  نایم  ھب  لعج  یاپ  یتقو  اما  دراد  ربخ  مھ  یلولس و …  تفاب  زا 

رد میژر  عفانم  تظافح  رتفد  رد  هدش  دای  خیرات  رد  یماما  دیعس  دیربیم . هدرکن  زگ  یدسا  نوچ  زین  ییاقب  دنکیم . دای  اھنآ  زا  وا  ھک  تسا  ییاھلباک 

تینما اب  طابترا  رد  یتیلوئسم  چیھ  دش ، تاعالطا  ریزو  نایحالف  ھک  لاس ۶٨  ات  تشگزاب و  ناریا  ھب  لاس ۶۴  رد  وا  دوب . راک  ھب  لوغشم  نتگنشاو 

زا یلحم  دوب ، نارادساپ  هاپس  تاعالطا  تسد  رد  ھک  دیحوت » نادنز   » ای کرتشم » ھتیمک   » رد ًاساسا  نایحالف  یلع  تشادن . یسایس  یاھهورگ  یلخاد و 

« یمالسا بالقنا  زکرم  ھتیمک   » تسایر نیشناج  نایحالف  هدش  دای  نارود  رد  دشاب . نآ  یوجزاب  داھن و  نیا  هاگتشادزاب  سیئر  دھاوخب  ھک  تشادن  بارعا 

اتح ھک  دنتشاد  ھیواز  یو  اب  ردقنآ  نارادساپ ،» هاپس  تاعالطا  و «  یمالسا » بالقنا  نیدھاجم   » نامزاس ناگدننادرگ  دوب . بالقنا  یناتسداد  هدنیامن  و 
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وا ندش  ریزو  زا  ات  تخادرپ  وگتفگ  ھب  ناگدنیامن  اب  تفر و  سلجم  ھب  نایراحح  دیعس  دش ، حرطم  تاعالطا  ترازو  ىدصت  یارب  یو  مان  ھک  ىماگنھ 

ارچ نایحالف  تسین  مولعم  هاگتشادزاب . سییر  ھن  دوب و  ریزو  نیشناج  وا  زین  لاس ۶٢-۶٣  رد  تاعالطا  ترازو  لیکشت  زا  دعب  دننک . یریگولج 

اب ار  شایژرنا  تقو و  تفریم و  مدنچ  تسد  رصانع  غارس  تفرگیمن و  هدھع  ھب  دندوب  وا  زا  رتمھم  ھک  ار  نیذآھب و …  یرونایک و  زا  ییوجزاب 

(٣ . ) تسا هدید  مھ  زابمشچ  اب  ار  نایوجزاب  وا  تسا . ھتشون  ھتفای ، راشتنا  ھک  شتارطاخ  رد  زین  ار  شاییوجزاب  تایئزج  نیذآھب  دادیم . ردھ  اھنآ 

یرونایک اب  شطباور  یدسا و 

. دیوگیم یرونایک  اب  شکیدزن  طباور  زا  ات ٢٩٧  یاھھحفص ٢٩۵  رد  هژیو  ھب  باتک  رخآ  شخب  رد  یدسا 

: دیدیم بلغا  تفریم ، یرونایک  رادید  یارب  تاقالم  نلاس  ھب  ھک  یماگنھ  ار  زوریف  میرم  ھک  دسیونیم  ھلمج  زا  یدسا 

« ھناسفا  » اب نفلت  تشپ  زا  یرادید  تفریم . الاب  ار  یمیدق  یاھھلپ  ناگنل  داتفایم و  هار  ھب  یقشاع  کرسپ  لثم  یرونایک  دندزیم . ادص  ار  ام  ماجنارس  »

ریز زا  ھک  دیفس  دنلب  ناوسیگ  اب  مدیدیم . هار  رد  ار  میرم »  » بلغا و  دنیبب . یروضح  ار  میرم »  » ھقیقد تسناوتیم ۵  راب  رھ  دعب  تشاد و  ناشرتخد 

.« دشیم مگ  ایک »  » شوغآ رد  دمآیم و  راوتسا  دنلب ، تماق  نامھ  اب  دروخیم . جوم  داب  رد  تخیریم و  نوریب  نادنز  یرابجا  هایس  رداچ 

قاتا کی  رد  یرونایک ] اب   ] مھ ار  نادنز  رخآ  یاھهام  » دش : یعدم  تشون  زوریف  میرم  تشذگرد  زا  سپ  ھک  میرم » یاھمشچ   » یھلاقم رد  نینچمھ  یدسا 

یوس ھب  دوشگیم و  شوغآ  ھک  مدیدیم  ار  میرم  رود  زا  زاب  نم  میتفریم و  مھ  اب  دندناوخیم . تاقالم  ھب  مھ  اب  ار  ام  ھتفھ  رھ  هام ، ھس  دودح  میدوب .

. دیودیم ایک » »

ht tp://news.gooya.com/columnists/archives/069209.php

نیمھ اب  ھطبار  رد  وا  دنکیم . دای  تسین ، تایح  دیق  رد  ھکرھ  اب  دوخ  هژیو  طباور  زا  دنکیم و  ییارسناتساد  هدازیرون  اضر  ىلع  یهویش  ھب  یدسا 

نانز و دنب  ِتاقالم  زور  دنیبب . دندوب ، دازآ  ھک  ار  دوخ  کی  ھجرد  ناگتسب  تسناوتیم  اھنت  تاقالم  زور  یرونایک  دیوگیم . غورد  زین  هداس  عوضوم 

ھک ناشیاھهداوناخ  اب  ناینادنز  یمومع  تاقالم  نامز  رد  دوب ، ىنادنز  شرسمھ  ھک  یرگید  صخش  رھ  ای  یرونایک  یلخاد  تاقالم  دوب . توافتم  نادرم 

نارسمھ تاقالم  ھب  هرفن  دنچ  ای  یدارفنا و  تروص  ھب  ینیعم  نامز  رد  ھناگادج  تروص  ھب  ناینادنز  زا  ھتسد  نیا  تفرگیمن . تروص  دندوب  دازآ 

تاقالم ھک  دوبیم  ای …  دیع  دننام  یاهژیو  تیعقوم  ھک  نیا  رگم  تفرگیم ، ماجنا  نفلت  قیرط  زا  نیباک و  رد  اھتاقالم  نیا  دنتفریم . ناشینادنز 

؛ مدوب لولسمھ  دنبمھ و  دندوب ، ینادنز  ناشنارسمھ  ھک  ینادنز  اھهد  اب  منادنز  یھلاسھد  نارود  لوط  رد  نم  دندادیم . مھ  نابھگن  اب  هارمھ  یروضح و 

. مدشن تاقالم  رد  ناشمادکچیھ  ندید  ھب  رداق  اما 

 PDFmyURL.com

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


تسا و ضحم  غورد  نیا  تسا . هدید  یروضح  مھ  نآ  هام  ھس  یط  راتشک ۶٧ و  زا  سپ  ار  زوریف  میرم  راب  اھنت ١٢  یرونایک  تسا  یعدم  ًاحیولت  یدسا 

زا مورحم  ًابلاغ  نادنز  رد  زوریف  میرم  دش . لمحتم  شرمع  متشھ  یھھد  رد  زوریف  میرم  ھک  تسا  یجنر  زا  مدرم  ناھذا  ندرک  فرحنم  زیچرھ  زا  لبق 

نیا یور  زین  یاھنماخ  ھب  دوخ  نمھب ۶٨  یھمان  رد  یرونایک  تفرگن . تروص  مظنم  تروص  ھب  هاگچیھ  اھتاقالم  نیا  دوب و  شرسمھ  اب  تاقالم 

، ھقیقد دنچ  تدم  ھب  وجزاب  روضح  رد  راب  ود  اھنت  لاس ١٣۶۴  ات  نمھب ١٣۶١  رد  یریگتسد  عقوم  زا  ھک  دنکىم  حیرصت  وا  دنکیم . دیکأت  بلطم 

ھمان نیمھ  رد  وا  دنتشاد . یرادید » رابکی ) هام  ود   ) یدنچ زا  رھ  مظنمان  روطب  ات ١٣۶۵ «  لاس ١٣۶۴  زا  یسرداد  زا  سپ  تسا . هدید  ار  شرسمھ 

یاقآ ھک  تفگ  وا  دنداد . ار  مرسمھ  اب  تاقالم  هزاجا  هرابود  هام  زا ٨  سپ  : » دھدیم ار  وا  تاقالم  عطق  روتسد  یراصنا  دیجم  لاس ١٣۶۵  رد  دسیونیم 

مامت رد  وا  ھک  مھ  یروخاوھ  هدرک و  نامرتخد  نم و  اب  تاقالملا  عونمم  نم  دننام  مھ  ار  وا  شاخرپ  اب  ھتفر و  وا  لولس  ھب  نم  اب  رادید  زا  سپ  یراصنا 

ھب لاقتنا  زا  سپ  اھنت  نم  ھک  ھتشون  نم  یارب  ھمان   ١٠ ات  ٨ هام ، تدم ٨  نیا  رد  ھک  تفگ  نم  ھب  مرسمھ  تسا . ھتشادن  زگرھ  لاس ١٣۶۶  ات  نادنز  تدم 

.« ماھتشاد تفایرد  ار  ھمان   ١٠ نیا زا  یکی  یمومع ، قاتا 

ht tp://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html

نارود نایاپ  زا  سپ  ھک  دسیونیم  دوب ، هدش  ناملسم  لد  ناج و  زا  تسا  یعدم  شتارطاخ  رد  تفرگیم و  هزور  دناوخیم ، زامن  ھکنآ  اب  نیذآھب 

. دوب هدش  ھئربت  هواک  هزات  دنک . تاقالم  ار  هواک  شرسپ  ھتسناوت  رابود  اھنت  هام ، تفھ  لاس و  ود  یط  نیوا ، ھب  کرتشم  ھتیمک  زا  لاقتنا  اھییوجزاب و 

دنب نیمھ  رد  هواک ، مرسپ ، : » دنکیم دیکأت  دسیونیم ، ار  زورون ۶۶  زا  شتارطاخ  یتقو  یھحفص ١٠۶  رد  نیذآ  ھب  نیذآھب ) تارطاخ  یھحفص ١٠۴  )

یھحفص رد  نیذآھب  مشخبب ؟ مناوتیم  ایآ  اما  مریذپیم . دشاب . منیبب . مناوتیمن  ار  وا  نم  و  تسین . مھ  رتمهد  نامھلصاف  کی . یس و  یهرامش  قاتا  رد  تسا ،

. دنک تاقالم  نمھب ١٣۶۶  لوا  رد  ار  هواک  شرسپ  ھتسناوت  ھک  دنکیم  دیکأت   ١١١

زا سپ  ھچ  یارب  تسین  مولعم  دندوب ، وربور  تاقیضت  ھمھ  نیا  اب  ات ۶۶  یاھلاس ۶۴  ىنعی  نادنز ، طیارش  نیرتھب »  » رد زوریف  میرم  یرونایک و  یتقو 

؟ دنتفرگ رارق  یتینما  تاماقم  یهژیو  فطل  دروم  راتشک ۶٧ 

زا یمالس  زا  شیب  ھک  دماین  شیپ  زگرھ  و  نادنز . رد  یدازآ و  رد  مدید ، رایسب  ار  میرم  قیفر  : » دوشیم یعدم  ھلاقم  نامھ  رد  یرگید  یاج  رد  یدسا 

. « میئوگب یرگید  مالک  تیفارشا ، حور  ھب  ھتخیمآ  یخساپ  مارتحا و 

دوبن ھک  دوب  ینادنز  شرسمھ  ھک  یتروص  رد  اھنت  وا  دنیبب . شرسمھ  اب  تاقالم  ماگنھ  هژیو  ھب  نادنز و  رد  ار  زوریف  میرم  تسناوتیمن  یدسا  گنشوھ 

. دنیبب نادنز  رد  یرونایک  اب  یلخاد  تاقالم  ماگنھ  ار  زوریف  میرم  تسناوتیم  تشادن ، ھک  تشاد  یلخاد  تاقالم  و 

وا دنارذگ . طیارش  نیرتتخس  رد  یدارفنا و  لولس  رد  ار  شنادنز  یھلاسھد  نارود  یھمھ  دوب ، هدش  ھجنکش  ًادیدش  یگلاس  داتفھ  نس  رد  ھک  زوریف  میرم 
 PDFmyURL.com

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


وضع اھنت  وا  تسا . هدرک  افج  داد ، ناشن  دوخ  زا  ھک  یگرتس  تمواقم  گرزب و  نز  نیا  قح  رد  ام  خیرات  ھنافسأتم  تسا و  ریظنیب  ایند  رد  تباب  نیا  زا 

. دناوخن نامیشپ  مدان و  ار  دوخ  زین  ھظحل  کی  دشن و  درگزیم  رد  تکرش  ھبحاصم و  ھب  رضاح  ھک  دوب  هدوت  بزح  یسایس  رتفد 

میرم تیعضو  دنھدب ؟ یروضح  تروص  ھب  مھنآ  ینادنز  رسمھ  اب  تاقالم  راب  کی  یاھتفھ  تسا  یدارفنا  لولس  رد  ھک  یسک  ھب  دریذپیم  قطنم  مادک 

. دیشک رادقمیب  ناخیش  خر  ھب  ار  یناریا  نز  تبالص  دنام و  یدارفنا  لولس  رد  نانچمھ  وا  درکن و  یرییغت  مھ  راتشک ۶٧  زا  سپ  اتح  زوریف 

میرم دنک . قاجنس  ناریا  رصاعم  خیرات  نانز  نیرتتیصخش  اب  و  نیرتمانشوخ ، زا  یکی  زوریف  میرم  ھب  ار  شدوخ  هدش  ھک  روط  رھ  دراد  شالت  یدسا 

راب کی  یاھتفھ  دندرکیم ، غیرد  وا  زا  ار  اوھ  باتفآ و  ھک  یدرف  نینچ  ھب  ھنوگچ  تشادن . یروخاوھ  اتح  لاس ١٣۶۶  ات  یرونایک  قیدصت  ھب  زوریف 

یاھنماخ ھب  ھمان  رد  تحارص  ھب  یرونایک  درکیم ؟ وا  اب  مھ  کیلع  مالس  دیدیم و  نادنز  رد  ار  وا  یدسا  ھنوگچ  دندادیم ؟ نادنز  رد  یروضح  تاقالم 

یاثتساب  ) دنتسھ فلتخم  یاھلولس  رد  ھک  انشآ  ناینادنز  نیب  کیلع  مالس و  اتح  سامت ، ناکما  متسھ ، شدھاش  نم  ھک  نیوا  نادنز  رد  یلو  : » دسیونیم

لولس کی  رد  اھلاس  یھاگ  اھتدم و  ھک  یناینادنز  یارب  اتح  هدش و  مامت  ناشھمکاحم  تساھلاس  ھک  یناینادنز  یارب  اتح  تسا ، نغدغ  یمومع ) شخب 

مھ اب  یکیلع  مالس و  رگا  ھکلب  دنرادن ، مھ  اب  کیلع  مالس  قح  اھنت  ھن  دننک ، دروخرب  مھب  یرادھب  رد  افداصت  ای  تاقالم  نلاس  رد  رگا  دناهدوب . مھ  اب 

ـی ئانشآ یتسود و  ھقباس  اب  یدارفا  دروم  رد  مھنآ  تیدودحم  یریگتخس و  نیا  ھک  دنامیم  خساپ  نودب  شسرپ  نیا  دنریگیم . رارق  هذخاوم  دروم  دننکب 

یمالسا یروھمج  ماظن  رد  نادنز  تاررقم  ھب  ینایز  ھچ  دارفا  نیا  تبحص  رادید و  تسیچ و  یارب  نم ) میرم و  مرسمھ  دننام  رسمھ ، نایم  اتح  )

.« دناسریم

ht tp://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html

ییوجزاب نارود  رد  و  کرتشم » ھتیمک   » رد یو  ھیلع  ھک  ىتروص  رد  دشاب ؛ هدید  نادنز  رد  ار  زوریف  میرم  تسناوتیم  یدسا  تروص  کی  رد  اھنت 

زوریف میرم  دناوتب  یدسا  دوب  لاحم  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . هدرک  ناشیوربور  وجزاب  رابتعا  نیمھ  ھب  دشاب و  هدرک  یسیونکت  ای  ھتشون و  شرازگ 

دنارذگ تشدرھوگ  راصحلزق و  یاھنادنز  رد  ار  دوخ  تیموکحم  نارود  زا  یدایز  تدم  یدسا  ھک  هژیو  ھب  دشاب . هدرک  وگتفگ  وا  اب  هدید و  نادنز  رد  ار 

. دوب هدیسرن  اجنآ  ھب  مھ  شیاپ  زوریف  میرم  ھک 

یتخانش اب  ھک  ارچ  تشونن ؛ وا و …  اب  ندوب  لولسمھ  ای  یرونایک و  اب  شاھطبار  دروم  رد  ھملک  کی  دوب  هدنز  زوریف  میرم  مناخ  ھک  یزور  ات  یدسا 

ھب دوب  هدش  تحار  شلایخ  ھک  یدسا  تشذگرد ، زوریف  میرم  ھک  یزور  یادرف  دزیرب . بآ  یور  شاھتپ  دیسرتیم  تشاد ، زوریف  میرم  تحارص  زا  ھک 

. دسیونب میرم »  » یرونایک و دروم  رد  داد  تئرج  دوخ 

هدوت و هار  تیاس  رایتخا  رد  ھک  ییاھھمان  رد  یرونایک  ھک  دش  ناونع  دنولا » س .  » راعتسم مان  اب  قباس  یاهدوت  کی  یاضما  ھب  یاھمان  رد  لبق  لاس  دنچ 
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یریگتسد لوا  زا  نایوجزاب  اب  وا  هدرتسگ  یراکمھ  ھب  ھتشادرب و  یدسا  یھناراکھایس  لامعا  زا  هدرپ  تسا ، ییادخ  یلع  اھنآ  هدننادرگ  تنکیپ و 

. دنک اشفا  ار  روبزم  دانسا  ادابم  ات  درک  ییادخ  ھب  نداد  ضرق  نان  ھب  عورش  نوگانوگ  یاھھناھب  ھب  یدسا  اعدا ، نیا  زا  سپ  ھلصافالب  تسا . هدرک  هراشا 

: درادن ار  روبزم  دانسا  راشتنا  دصق  ھک  داد  نانیمطا  وا  ھب  هدوت  هار  تیاس  رد  ًامسر  یدسا ، یاھندادناکتمد  یهدھاشم  زا  سپ  ییادخ  یلع 

ندش ھچراپکی  زا  سپ  دوخ و  عقومب  ھک  تسا  دوجوم  هدوت  هار  دانسا  ویشرآ  رد  یرونایک ] ] یو یاھتشاددای  یخرب  هارمھ  ھب  اھھتشون  نیا  ھعومجم  »

.« دش دھاوخ  ھتفرگ  میمصت  نآ  راشتنا  مدع  ای  راشتنا و  هرابرد  یبزح  لوئسم  عمجم  کی  دیدحالص  اب  ناریا ، هدوت  بزح  رد  اھیاهدوت  ھمھ 

ht tp://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/2008/mars/maryam.html

ینیمخ طسوت  ناینادنز  وفع  زا  نتفای  عالطا  یگنوگچ 

ویدار نویزیولت و  ھب  هدربیم و  رس  ھب  نیوا  کولب ٢٠۵ ]؟[  رد  یرونایک  هارمھ  ھب  ناتسمز ١٣۶٧  رد  ھک  تسا  یعدم  شباتک  یھحفص ٢٩٨  رد  یدسا 

یعس دنابسچیم و  رد  ھب  ار  ششوگ  تفریم و  نییاپ  یتخس  اب  ناگنل و  ناگنل  اھھلپ ، زا  رھظ  زا  دعب  ود  تعاس  تسرد  یرونایک  . » دناھتشادن یسرتسد 

اب دمآ و  الاب  ناود  ناود  دوب  ھتفر  نییاپ  رابخا  نداد  شوگ  یارب  ھک  یرونایک  زور  کی  دونشب . دشیم ، شخپ  نابھگن  یویدار  زا  ھک  ار  یرابخا  درکیم 

اب ١١ تسا  فداصم  ھک   ) ھیوناژ لوا  رد  دوب . هدینش  ار  هدنامیقاب  ناینادنز  وفع  ربخ  وا  دننک . دازآ  ار  ام  دنھاوخیم  وشاپ ! تفگ  درک و  رادیب  ارم  دگل 

ھیفصت ینابرق  ینادنز  رازھ  رتشیب ۵  دنتسھ . رفن  هد  ای  ھن  اھنآ  دندوب . اجنیا  هدنام ، هدنز  یاھپچ  ھمھ  دندرب . الاب  یھقبط  ھب  ار  ام  یھمھ  هامید )

تفایرد نامیاھهداوناخ  زا  ھمان  راب  کی  یاھتفھ  میسیونب و  ھمان  مینکیم  ادیپ  هزاجا  دوشیم و  هداد  نویزیولت  ام  ھب  دناهدش . یمالسا  یروھمج  رابتنوشخ 

یھحفص ٢٩٨) « ) میناوخب ار  نامکولب  رد  سرتسد  لباق  یھمانزور  اھنت  ھک  میریگیم  تبون  زور  رھ  ام  مینک .

ھیروف اب ٨  تسا  فداصم  ھک  نمھب ١٣۶٧  زور ١٩  یسایس  ناینادنز  وفع  ربخ  درک ؟ یزادرپغورد  یگداس  نیا  ھب  یعوضوم  دروم  رد  دراد  یلیلد  ھچ 

یرونایک ھنوگچ  دناھتشاد . ھمانزور  نویزیولت و  ھیوناژ ١٩٨٩  لوا  رد  ھک  دنکیم  فارتعا  دوخ  اجنیا  رد  یدسا  دش . مالعا  یرھشیر  طسوت   ١٩٨٩

تیؤر بیغ و  ملاع  زا  عالطا  ھک  نیا  رگم  تسا ؟ هدینش  دیوگیم  ھک  یقیرط  ھب  مھنآ  ویدار  زا  ار  یسایس  ناینادنز  هدنامیقاب  وفع  ربخ  خیرات  نیا  زا  شیپ 

. مینک ھفاضا  یرونایک  تافص  ھب  زین  ار  دنتفایم  قافتا  هدنیآ  رد  ھک  ییاھدادیور 

در یاھھمان  خیرات  ھب  دناھتفای . ار  ناشیاھهداوناخ  اب  یراگنھمان  ناکما  هامید ١٣۶٧  اب ١١  تسا  فداصم  ھک  ھیوناژ ١٩٨٩  لوا  ھک  تسا  یعدم  یدسا 

عورش زا  لبق  زور  کی  دادرم ١٣۶٧  مراھچ  زور  یدسا  دینک . هاگن  ھتفای ، راشتنا  دیما » زا  قشع و  زا   » باتک رد  ھک  شرسمھ  وا  نیب  هدش  لدب  و 

زور تسا . هدرک  تفایرد  عقوم  ھب  زین  ار  ود  رھ  خساپ  ھتشاد و  لاسرا  شرسمھ  یارب  ھمان  کی  شردام و  یارب  ھمان  کی  دھاجم  ناینادنز  هاگداد 

ھمان کی  زین  دوب  مکاح  یداع  طیارش  اھنآ  دنب  رد  ھک  ییاجنآ  زا  نادنز … یھنیطنرق  طیارش  اھمادعا و  یھحوبحب  رد  رویرھش ١٣۶٧  مراھچوتسیب 
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شرسمھ ھب  یاھمان  وا  نابآ ١٣۶٧  موس  زور  تسا . هدرک  تفایرد  زین  ار  اھنآ  ود  رھ  خساپ  ھک  ھتشاد  لاسرا  شرسمھ  یارب  ھمان  کی  شردام و  یارب 

لوا زور  تسا . ھتفگ  نخس  دنتشاد ، مھ  اب  نابآ  موس  رویرھش و  مراھچوتسیب  نیب  ینعی  خیرات  نیا  زا  لبق  ود  نیا  ھک  یتاقالم  زا  نآ  رد  تسا و  ھتشون 

یاھھجنکش ھک  ىریما  یھباشون  ًارھاظ  تسا . هدرک  تفایرد  زین  ار  اھنآ  خساپ  ھتشون و  شرسمھ  ھب  باطخ  ار  ییاھھمان  یو  ید ١٣۶٧  مجنپ  رذآ و 

ھک دنک  ھیصوت  شرسمھ  ھب  لقاال  ات  ھتخادناین  باتک  زا  شخب  نیا  ھب  یھاگن  ھتشاد ، نایب  اھھبحاصم  رد  هدرک و  ظفح  باتک  یور  زا  وم  ھب  وم  ار  یدسا 

. دنک فذح  ار  شخب  نیا  شیاھغورد  ندشن  ور  یارب 

یاھقاتا دادعت  ھب  رھظ  زا  دعب  حبص و  زور  رھ  دشیم . ھتخورف  تاعالطا  ناھیک و  یمالسا ، یروھمج  یاھھمانزور  نیوا  نادنز  رد  ناتسمز ١٣۶٧  رد 

لک ھب  طوبرم  مھ  لاس ١٣۶٧  رد  ییاعدا  یمادعا  ینادنز  رازھ  رامآ ۵  دیوگیمن . ار  تقیقح  زین  ھطبار  نیا  رد  یدسا  دشیم . میسقت  ھمانزور  کولب ، کی 

. تسا هداتفا  گید  رد  میلح  لوھ  زا  اجنیا  یدسا  تسین . حیحص  نم  رظن  ھب  مھنآ  ھک  نیوا  ھن  تسا و  ناریا 

دوشیمن ینشاچ  نودب  یسرافملیف 

هدافتسا ناجیھ  ھبذاج و  داجیا  یارب  صقر ، سکس و  ینشاچ  زا  لیلد  اب  لیلدیب و  اھنآ  رد  ھک  یدیشروخ  یھھد ۴٠ و ۵٠  یاھیسرافملیف  یھمھ  لثم 

« اوونازاک  » ار شگرزبردپ  ھک  نآ  نمض  باتک  یھحفص ٢٢  رد  ًالثم  دنکیم . هدافتسا  باتک  تیباذج  یارب  دوخ  معز  ھب  ھلیسو  نیمھ  زا  مھ  یدسا  دشیم ،

: دسیونیم شگرزبردام  ندش  ھلماح  یگنوگچ  دروم  رد  دنکیم ، باطخ 

یاھفحلم رد  دناباوخیم و  نیمز  یور  هدناشک و  یبوکنمرخ  تمسق  ھب  ار  وا  ھتفرگ و  ار  مگرزبردام  تسد  مگرزبردپ ، راک ، طسو  تسرد  زور  کی  »

.« دوب روشرپ  هاگداعیم  نیا  یھجیتن  ناشرتخد ، اھنت  ینعی  نم ، ردام  شدناشوپیم . یناتک  کزان و 

ھب عجار  یگرزب  ردپ  گرزب و  ردام  چیھ  هدوب و  وبات  کی  دراوم  نیا  رد  وگتفگ  شیپ  ھھد  هژیو ۶-۵  ھب  یناریا ، یمیدق  یاھهداوناخ  رد  دینکیمن  رکف  ایآ 

؟ دندرکیمن یتبحص  ناشهون  ای  رتخد و  اب  ناشیشوغامھ 

، وا ددعتم  یاھھقشاعم  : »… دسیونیم داد ، تسد  زا  ار  تفن  تکرش  رد  ندش  مادختسا  سناش  شردپ  ھنوگچ  ھک  نآ  دروم  رد  باتک  یھحفص ٢٧  رد  ای  و 

دراو یتقو  دشاب ] ماظتنا  هللادبع  موحرم  یتسیاب  ھک  ،] تفن تکرش  سیئر  زور ، نآ  تشاذگ . ریثأت  تفن  تراجت  ھب  دورو  یارب  شاسناش  یور  ماجنارس 

جارخا یو و  ھب  ندزیلیس  ھب  رجنم  درم ، نآ  تفلاخم  ھب  نم  ردپ  خساپ  دباییم . دوب ، ینز  اب  عامج  طسو  تسرد  ھک  ار  مردپ  دوشیم ، شراک  قاتا 

.« دوشیم مردپ  یهدزباتش 

سیئر بایغ  رد  ینز  اب  هارمھ  دناوتب  هدوب ، شافک  نارگراک  یاکیدنس  وضع  یھھد ٢٠  رد  ھک  هداس  دنمراک  کی  ھک  دوب  ریذپناکما  هاش  نامز  رد  ایآ 

؟ دوب رکیپ  ردیب و  ردقنیا  لالج  هاج و  ھمھنآ  اب  تفن  تکرش  سیئر  قاتا  ایآ  دوب ؟ یطحق  اج  ایآ  دزادرپب ؟ یشوغآمھ  ھب  دورب و  وا  قاتا  ھب  تفن ، تکرش 

( دناهدوب سیئر  قاتا  یچتفاظن  مدختسم و  نز ، نآ  هارمھ  ھب  شردپ  دوش  یعدم  یدسا  نکمم  ھتبلا  )
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یو دنکیم . حیرشت  یزیگناتوھش  لکش  ھب  دوب  یسیلگنا  ناھیک  راگنربخ  لاس ١٣۵٣  رد  ھک  ار  نامرمیز  اینوس  باتک ، یھحفص ۴٢ و ۴٣  رد  یدسا 

رد ینایرع  لکش  ھب  یو  دشیم و  زاب  اھنآ  زا  یکی  ھشیمھ  دنک و  لمحت  ار  شیاھھنیس  راشف  تسناوتیمن  اینوس  نھاریپ  یاھھمگد  ھک  دھدیم  حیضوت 

اب دوشیم ، ریگتسد  لاس ١٣۵٣  رد  ھک  یبش  دھدیم  حیضوت  اجنامھ  رد  یدسا  تسبیم . شقن  شبل  رب  یعیرس  دنخبل  زین  اینوس  دنامیم و  هریخ  اھنآ 

. دنک نوریب  شرس  زا  دنارذگ  دھاوخ  اھھنیس  نآ  رانک  رد  ار  بش  یھمھ  ھک  نیا  رکف  ھتسناوتیمن  زور  لوط  رد  ھتشاد و  رارق  اینوس 

دندرکیم اوعد  وا  یاھنز  اھبش  تشاد . یقاتا  دوب  مناخرمق »  » ھناخ ھیبش  ھک  ناشھناخ  رد  ھک  دیوگیم  یدیس »  » زا باتک  یھحفص ٢١  رد  نینچمھ  یو 

ار بش  دیس »  » دنوش ھجوتم  ھناخ  نانکاس  ھک  دنتشاذگیم  ناشباوختخر  یالاب  ار  ناشتروش  دندشیم ، قفوم  ھک  مادک  رھ  دباوخب . کی  مادک  شیپ  وا  ھک 

دازردام تخل  اھبش  دندرکیم  یگدنز  نآ  رد  نت  اھهد  ھک  یاھناخ  رد  ھیاسمھ  رتخد  یجنآ  ھک  دوشیم  یعدم  ھحفص  نامھ  رد  نینچمھ  یو  هدنارذگ . وا  اب 

یھحفص ٢٨ رد  و  دنوش ! رادیب  نارگید  ات  دنکن  ادصرس  دوب  بظاوم  دیدیم و  ار  وا  مابتشپ  یالاب  زا  یو  درکیم و  ینتبآ  ھناخ  طسو  ضوح  رد 

. دتفایم ریگ  یجنآ  اب  یزابقشع  لاح  رد  ھناخ  رابنابآ  رد  زین  یو  دوب  هداتفا  ریگ  تفن  تکرش  سیئر  قاتا  رد  یزابقشع  طسو  شردپ  ھک  یبش  نامھ 

وجبآ ندیشون  یوزرآ  نادنز و  زا  یدازآ  یهوحن 

ناھگان ھیلوا ، یاھشسرپ  زا  سپ  دریگیم و  رارق  هرابود  یسرپزاب  دروم  دسانشیمن ، ار  وا  ھک  یدرف  طسوت  نادنز  زا  یدازآ  زا  شیپ  دیوگیم  یدسا 

ندرم دیدھت  اتح  زیچچیھ  متسھ و  مدوخ  نم  ھک  تسا  یتاظحل  زا  یکی  نیا  ینکیم ؟ راک  ھچ  مینک ، تدازآ  میھاوخیم  نک  روصت  : » دسرپیم وا  زا  وجزاب 

عطق ار  مزامن  زگرھ  مدنویپیم . هللابزح  ھب  میوگیم : نم  وگب . غورد  لوا  دیوگیم : وا  غورد ؟ ای  مگب  تسار  مسرپیم : نم  دنک . فقوتم  ارم  دناوتیمن  زین 

یزیچ ایند  نیا  رد  نم  یارب  میوگیم : نم  وگب . ار  شتسار  الاح  دیوگیم : وجزاب  مرادیم . ھگن  مرس ] یور   ] نآرق منکیم . تکرش  ھبدن  یاعد  رد  منکیمن .

دنلب درم  دنتسھ . نادنز  رد  ملالقتسا  یهرابود  ندروآ  تسد  ھب  زا  سپ  نم  یارب  مھم  یاھزیچ  اھنت  اھنیا  تسا . هدنامن  یقاب  وجبآ  تایبدا و  مرسمھ ، زج  ھب 

یدایز یسیلگنا  یوجبآ  شاب  بظاوم  طقف  یاھتفگن . غورد  ام  ھب  ھک  یتسھ  یسک  اھنت  وت  : « دنزیم ماھناش  ھب  ھتسھآ  دیآیم ، مرس  تشپ  دوشیم .

یھحفص ٢٩٩) ) یروخن »…

دننک دازآ  ار  وا  دنھاوخیم  ھک  ینامز  رد  هداد ، نت  یراوخ  تفخ و  رھ  ھب  لاس  لوط ۶  رد  نادنز  زا  رتدوز  ھچرھ  یدازآ  یارب  ھک  یسک  دینکیم  رواب  ایآ 

یشکدوخ ماگنھ  ھکنآ  رطاخ  ھب  تسا  یعدم  ھک  یسک  دینکیم  رواب  ایآ  دھد ؟ رارق  تفطالم  دروم  ار  وا  نیوا  نادنز  یوجزاب  دنزب و  مد  یروخ  وجبآ  زا 

نینچ یوجزاب  ایآ  دنک ؟ یکسیر  نینچ  یدازآ  ماگنھ  هدرک ، ناجشون  مھ  قالش  ھبرض  هدیشون و ٨٠  هدننک  ینوفعدض  یهدام  یاج  ھب  ار  لکلا  یھابتشا 

؟ دوشیم مھ  وگھلذب  دراد و  مھ  ردصھعس  یماظن 

لیالد دھاوش و  یھئارا  ھب  زاین  میتسھ  ھجاوم  یاھفرح  یوگغورد  کی  ملیف و  ویرانس  کی  اب  نادنز  تارطاخ  یاج  ھب  مھد  ناشن  ھک  نآ  یارب  ایآ 
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ھجو چیھ  ھب  و …  یراکتسرد » «، » ییوگتسار «، » تقادص «، » تفارش  » ناونع ھب  یزیچ  وا  یارب  دیوگیم  تسار  یدسا  ھتبلا  تسا ؟ یرتشیب 

. تسین حرطم 

یسیلگنا ھب  باتک  راشتنا  یدسا و  گنشوھ 

نیتسخن باتک ، نیا  ایوگ  : » دسرپیم ھک  راذگ  تیاس  زا  نایرفص  دمحم  لاؤس  خساپ  رد  وا  دیوگب . تسار  یزیچ  چیھ  ھب  عجار  درادن  انب  یدسا  گنشوھ 

»؟ تسا تسرد  دشاب ، یسیلگنا  نابز  ھب  تصش  ھھد  نادنز  تارطاخ  باتک 

ھک دوب  نتم  نیمھ   ، تسا یسیلگنا  نابز  ھب  ناریا  رد  گرزب  تشحو  ھھد  نینوخ  بوکرس  زا  دنتسم  شرازگ  نیتسخن  باتک  نیا  ھلب ، : » دیوگیم تیعطاق  اب 

.« دناسرب نایناھج  شوگ  ھب  ار  تصش  ھھد  ناینابرق  یادص  تسناوت 

http://www.gozaar.org/persian/interview-fa/4324.html

تمن انیرام  باتک  ای  دش  ھمجرت  یسراف  ھب  سپس  تفای و  راشتنا  یسیلگنا  ھب  یرافغ  اضر  رتکد  تارطاخ  نیا  زا  شیپ  ھک  دراد  عالطا  یدسا  گنشوھ 

راشتنا تسا   One World زا شیب  بتارم  ھب  شرابتعا  ھک  نئوگنپ »  » تاراشتنا طسوت  یسیلگنا  ھلمج  زا  یجراخ  نابز  ھب ٢٧  نارھت » ینادنز  »

ید رد ١٧  یدسا  گنشوھ  دش . وربور  یسایس  فلتخم  یاھشیارگ  اب  یسایس  ناینادنز  یدج  ضارتعا  اب  شاهدنسیون  یزادرپغورد  رطاخ  ھب  تفای و 

یتنرتنیا تیاس  رد  دوب ، هدرک  جاودزا  شیوجزاب  اب  ھک  یباوت  ینادنز  تمن  انیرام  باتک  یفرعم  رد  ار  زمیات  کرویوین  ھمانزور  زا  یبلطم  هام ١٣٨۶ 

. داد راشتنا  دوشیم ، هرادا  شرسمھ  وا و  طسوت  ھک  نیالنآزور » »

ناشیاھیزادرپغورد ھب  سکرھ  زا  شیب  دوخ  ھک  اھنآ  تسا . صخشم  یدسا  گنشوھ  تمن و  انیرام  یوس  زا  یسیلگنا  نابز  ھب  باتک  راشتنا  لیلد 

، دزیگنایمرب نارکفنشور  یسایس و  نالاعف  ناھاگآ و  یسایس ، ناینادنز  یوس  زا  ھک  ییاھشنکاو  یسراف و  نابز  ھب  باتک  پاچ  دنتسنادیم  دنفقاو ،

راعشا یگلاس  رد ١٢  دیوگیم  شتارطاخ  رد  ھکیلاح  رد  تمن  انیرام  ھک  تسا  ور  نیا  زا  دزادنایم . هرطاخم  ھب  ار  یسیلگنا  نابز  ھب  باتک  راشتنا  سناش 

یسراف ھب  لماک  طلست  اب  ینویزیولت  ویدار  یاھھبحاصم  رد  هدرک و  یرپس  ناریا  رد  زین  ار  ناتسریبد  نارود  هدناوخیم و  انالوم  ظفاح و  یدعس و 

مھ ار  ھناھب  نیا  یدسا  گنشوھ  تسا ! هداد  راشتنا  یسیلگنا  نابز  ھب  ار  شتارطاخ  یسراف  نابز  ھب  طلست  مدع  رطاخ  ھب  دوشیم  یعدم  دنکیم ، تبحص 

نیا ناراب  رشن  دنک . ادیپ  راشتنا  دئوس  رد  ناراب  رشن  طسوت  دوب  رارق  شباتک  یسراف  نتم  شیپ  لاس  دنچ  درادن و  طلست  یجراخ  نابز  چیھ  ھب  وا  درادن .

نم رظن  ھب  تفاین . راشتنا  یسراف  ھب  باتک  ارچ  ھک  تسا  راکھدب  درک ، جرد  مھ  ار  باتک  دوشیم  رشتنم  یدوز  ھب  یھگآ  ھک  شناگدنناوخ  ھب  ار  حیضوت 

. دورب یسیلگنا ، نابز  ھب  باتک  پاچ  لابند  ھب  دنک و  یراددوخ  نآ  یسراف  پاچ  زا  داد  حیجرت  دش  رکذ  ھک  یلیالد  ھب  یدسا 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

یقادصم جریا 

ھیوناژ ٢٠١١

irajmesdaghi@yahoo.com

www.irajmesdaghi.com

میژر و راکشآ  کیرحت  زا  نیدھاجم  گرزب ،» تایلمع   » ریت و ندوب ٧  شیپ  رد  رطاخ  ھب  درادن . تحص  نیدھاجم  طسوت  یاھنماخ  رورت  عوضوم  - ١

تشگنا ریخا  لاس  دنچ  رد  اما  دوب ، ناقرف  هورگ  راک  تایلمع  نیا  ھک  درکیم  غیلبت  اھلاس  زین  میژر  دنتشاد . زیھرپ  یتینما  یاھتیساسح  نتخیگنارب 

. تساھتفر ھناشن  نیدھاجم  یوس  ھب  ار  ماھتا 

: دینک عوجر  دنسانشیم ، کیدزن  زا  ار  یو  ھک  یناسک  یاھھتفگ  ھب  هدوت ، بزح  رب  هوالع  دیناوتیم  ییادخ  دروم  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  یارب  - ٢

ht tp://harfeakher.blogspot.com/2009/02/blog-post_03.html

ht tp://www.tudeh-iha.com/?p=931〈=fa

تسا و هدیشک  الاب  هدوب ، شایکناب  باسح  رد  ھک  ار  بزح  نیا  تفگنھ  یاھلوپ  بزح ، نیا  یلام  لوئسم  ییاقب  زربیرف  ھک  تسا  یعدم  هدوت  بزح  - ٣

هدوت بزح  یزکرم  ھتیمک  عیسو )  ) تسشن ھیعالطا  تسا . هدرک  هدافتسا  تن » کیپ   » و هدوت » هار   » تیاس یزادناهار  یارب  نآ  زا  تاعالطا  ترازو 

هامرذآ ١٣٨٧. رد  ناریا 

ht tp://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=550

« یگنھرف مجاھت   » حرط ییاوھ و  ناھیک  رد  یناریا  نارکفنشور  ھیلع  یدسا  گنشوھ  تالاقم 

http://www.pezhvakeiran.com/pf iles/maghalat_Hasadi_Keyhan.pdf
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

رگزرب گنشوھ  ریما  - مدوخ ىارب  ىا  ھیثرم 
دادرم ١٣٩٠ رگزرب -  گنشوھ  ریما 

دوب ھملک  کی  شمسا 

دنزاس ایھم  نآ  نتفر  داب  رب  ىارب  ار  ھنیمز  و  دننک ، هدنکارپ  ار ، ىتلم  دنتسناوت  رومام  ىتشم  ھنوگچ  دنروآ ؟ ىم  نیمز  رس  نیا  زور  ھب  ھچ  دنراد 

ھک میشاب  ھتشاد  دایب  و  دوش . هدناوخ  مئاد  ىتسیاب  ھیثرم  نیا  تسا . ىدج  رایسب  رطخ  میشاب ، رایشوھ  .…؟

 “ دابم نت  کی  هدنز  موب  زرم و  نیدب  دابم / نم  نت  دشابن  ناریا  وچ  “ 

انش دشیم  شا  ىلحاس  ىاھ  بآ  رد  ھک  دوب  مرگ  ردقنآ  اوھ  شفرط ، نیا  نیگنرو . نیگنس  هداتفا و  اج  ىمیدق ، نھکدوب ، ىنیمز  رس  دوبن ، ىکی  دوب  ىکی 

ھچ دوب . کخیم  شیاھ  کخیم  شوخ ، ىوب  دنتشاد ، وب  شیاھلگ   …… تشاد قنور  ىکسا  و  ناوارف ، فرب  دوب ، فرب  شفرط  نآ  نامز  نامھ  رد  و  درک ،

نیما ىاھ  چیپ  تشاد . ىتیگ  هرتسگ  ھب  هار  شا  هراصعو  درکىم ، ناشفا  رطع  ار  ریوک  شیاھ  ىدمحم  تشاد . ىصخشتم  رطع  ھچ  شسای  ىفیطل . ىوب 

ىئاوھ ھفوکش  ھمھ  نآزا  هدز  قوذناگدنرپ  شراھب ، رد  لغب . کی  ھن  و  سگرن ، تشد  کی  تشاد ، راز  سگرن  درک . ىم  ناراب  ىوب ، ار  اھ  هرھ  شا  ھلودلا 

دیشر و   ِ هدیشککلف ھبرس  ناتخرد  تشاد . هرھس  ىرانق و  لبلب و  درک . ىم  لمح  ار  راھب  مکح  شراقنم  رد  ھک  تشاد  وتسرپ  دندناوخ . ىم  ھچ  و  دندش ، ىم 

شیب ھکىگرزبردام  .و  تشاد هدرک  مدىاچ  روامس و  خیرات . ىانزاردھب  ىرمع  اب  ىئاھرانچ  تشادرانچو ، ارفا  کشجنگنابز ، هدوبک و  تشاد . تماق  شوخ 

اب ھک  متسر  زا  ىمشخ  و  ھتسشن ، شوگ  ات  شوگ  ىناقاتشم  اب  تشاد  لاقن  ھناخ و  هوھق  هرچبش . و  تشادىن ، اتسمز  ىسرک  . تسنادىم ھصق  کی  ورازھ  زا 

سوسفا اما  تشاد . مھ  رتدایز  تشاد و  ار  اھ  نیا  ھمھ  هزمشوخو . بآ  رپ  دندوب و  ھنادکی  ھکمیوگىمن  شیاھ  هویم  زا  تسشن . بارھس  ھنیسرب  رب  بیرف ،

شرت لکشوخ  مھ  و  اھ ، ىراجنھ  ان  ھمھ  نآ  زا  میوش  ىم  تحار  مھ  میرادرب ، ار  شیوربا  ریز  رگا  میدید  تشاد . مھ  بیقعت  هرھلد و  تشاد . مھ  ھمزگ  ھک ،

و میدرک ، مزج  ار  مزع  میریگب . هرھب  میب  ىب  ایازم  ھمھ  نآ  زا  ھک  تسا ، نام  قح  مھام  میتفگ  ایند ، ھب  میدرک  هاگن  ار . ىنامام  سولم و  ھبرگ  نیا  مینکىم ،

ىچ میتساوخ ، ىم  ىچ   ….. میدش هاچ  ھب  ھلاچ  زا  مھ  میتخادنا و  تشاد ، ھک  مھ  ىئابیز  نامھ  زا  میدرک و  شاروک  مھ  ھک  سوسفا ! نوریب . میدز  ھلاچ  زا 

سوسفا  …. دوب ناریا “  دوب “……  ابیز  ناور و  ھملک ى  کی  شمسا  دش ؟
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یدورگنل سمش  درابب –  خرس  فرب  ھک  یزور 
دادرم ١٣٩٠ یدورگنل -  سمش 

: باتک یدورگنل  سمش  داتسا  ھک  میتسنادیم 

درابب خرس  فرب  ھک  یزور 

میا هدش  ھجوتم  الاح  یلو  دراد ، راشتنا  تسد  رد  ار 

. تسا هدش  رشتنم  یندناوخ  باتک  نیا  ھک 

دیوش اتشآ  شدوخ  تیاس  تیاور  ھب  باتک  نیا  اب 

درابب خرس  فرب  ھک  یزور 

یدورگنل سمش  شنیزگ :  شھوژپ و 

زکرم رشن 

دنفسا ١٣٨٩ لوا :  پاچ 

ییوگ ھک  متسب  نانچ  نتفگ  زا  بل 

( یلمآ بلاط  دش (  ھب  دوب و  یمخز  هرھچ  رب  ناھد 

رعاش شنیزگ  شھوژپ و  لصاح  ھک  تسا  یدنھ  کبس  نارعاش  یاھ  تیب  کت  زا  یشنیزگ  باتک ، نیا 

. تسا یدورگنل  سمش  دمحم  رصاعم ،

. تسا یدنھ  کبس  نارعاش  راعشا  نایم  زا  ھعومجم  نیا  یباختنا  یاھرعش  هدمع 

: دیوگ یم  باتک  ھمدقم ی  رد  یدورگنل  سمش 

متشگ و یم  اھ  لزغ  نایم  ھک  ینایلاس  تسا ؛ هدش  عمج  زارد  نایلاس  یط  اھرعش  نیا  هدمع ی  شخب  » 

.« مدرب یم  تذل  مدش و  یم  هدز  تفگش  عیدب  یاھ  فشک  بیرغ و  تالیخت  زا  لزغ  ھب  لزغ 

: هدش ھتفگ  باتک  زا  رگید  ییاج  رد 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

ھک تسا  یرعش  تسین ، ینتفگ  تسا و  ینتسناد  شیانعم  ھک  تسا  یرعش  نم  رظن  ھب  بان  رعش  » 
تسا نآ  زا  رت  هدنزغل  یلو  تسا ، نشور  دسر  یم  رظن  ھب  شزیچ  ھمھ  یمھف ، یم  ینک  یم  سح 

«. درک انعم  دوشب  ھک 

زا یرایسب  ششخرد  هاگ  ھنافساتم  ھک  بیجع  درف و  ھب  رصحنم  یلیخت  اب  گرزب  ینارعاش  تسا . یدنھ  کبس  نارعاش  زا  ییاھ  تیب  کت  لماش  باتک 

… تسا هدش  مگ  ناش  ھنایامندوخ  عونصم و  تسس و  راعشا  زا  یھوبنا  رد  ناش  یلاع  یاھ  تیب 

میا هداد  هداب     ورگ    رد  باتک   سب   زا 

( یزیربت بئاص  تسام (  باتک  زا  اھ  هدکیم  تشخ  زورما 

قشع تفرعم  وجم  زغم  یب  دھاز  زا 

( یزیربت بئاص  دشاب (  ھتشاد  ربخ  ھچ  ایرد  لد  زا  فک 

ییوگ ھک  متسب   نانچ   نتفگ   زا  بل  

( یلمآ بلاط  دش  ( ھب  دوب و  یمخز  هرھچ  رب  ناھد 

دنناور دوصقم  ھب  تشپ  نارفسمھ  نیا 

( یناشاک میلک  متفا  ( رتشیپ  یمدق    منامب    ھک   دیاش 

تفرن ام  یانب  زا  شیوشت  بآ  سکع  وچمھ 

( یولھد لدیب  ام  ( رامعم  ھجنپ ی  ییوگ  تسا  هدوب  شعترم 

یداھرف دازرف  دندرک ؟! یشک  دوخار  سانشرس  هدنسیون  هدازیلع  ھلازغ  ایآ 
دادرم ١٣٩٠ یداھرف -  دازرف 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

یتفایرد ھمان  کی  زا  یتمسق 

یقالیی تاھد  زا  یکی  هد “  رھاوج  رد  لاس ١٣٧۵  هام  تشھبیدرا  رد  ار  هدازیلع  ھلازغ  ھک  میناد  یم  ھمھ 

. دنتفای زیوآ  قلح  یتخرد  زا  رسمار “ 

: میناد یم 

رد ار  میژر  تیساسح  ام  ھمھ  دوب و  میاهدنسیونام “   » ناونعھب رفن  یھینایب ١٣۴  ناگدننکاضما  زا  یکی  وا 

. میناد یم  ھیمالعا  نیا  ناگدننک  اضما  اب  دروخرب 

: دنتشون عقوم  نامھ  شندش  زیوآ  قلح  دروم  رد 

 “ ددنویپب گرم  ھب  ھناھاگآ  ات  دوب  ھتفر  رسمار  ھب  دھشم  زا  ھثداح  نیا  زا  شیپ  زور  ود  ھلازغ  “ 

دنک زیوآ  قلح  ار  شدوخ  ھکنیا  یارب  ھلازغ  یدنمشوھ  ھب  یا  هدنسیون  ھک  دسر ؟ ، یمن  رظن  ھب  یخوش  یمک 

زا یعمج  ینارذگشوخ  لحم  یتدم  ھک  هد  رھاوج  ھب  مھ  نآ  دورب  رسمار  “ دوخ  زا  ای  رسمار و  کیدزن  یاھرھش  زا  یکی  زا  ھن  و  دھشم “  زا  دوش  دنلب 

. تسا هدوب  افصم  یئاج  رد  یشکدوخ  شرارق  رگا  رگید  اھاج ی  رایسب  دراد و  ار  ھبقرت “  دھشم “  ھکیلاح  رد  تسا ؟. هدوب  یتموکح  لاجر 

؟ تسیچ تیعقاو 

خرھاش یندینش –  یا  ھنارت  - حیرفت گنز 
دادرم ١٣٩٠ خرھاش - 

دیایب ناتشوخ  میراودیما 

VN520217
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یدزی دوعسم  مسینردم –  تسپ  مسیلیھین و  ىنورد  تابسانم 
دادرم ١٣٩٠ يدزی -  دوعسم 

؟ دنا هدمآ  اجک  زا  اھ  نردم  تسپ 

نردم تسپ   » ھلاقم رد  دنا . هدرک  هراشا  ھتینردم  یتسیلیھین  داعبا  ھب  مادک  رھ  دنور  یم  رامش  ھب  مسینردم  تسپ  ناماگشیپ  زا  ھک  سکرام  رگدیاھ و  ھچین ؛

. دش دھاوخ  ھتخادرپ  نردم  تسپ  نارکفتم  دزن  رد  اھ  هدیا  نیا  طسب  ھب  دنا »؟ هدمآ  اجک  زا  اھ 

حطس کی  رد  اھ  شزرا  ىمامت  دراددوجو و  ىشزرا » ىربارب   » ىعون بتکم ، نیارد  تسناد . متسیب  نرق  ىفسلف  طلسم  نایرج  ناوت  ىم  ار  مسیلیھین 

. دوش ىم  شزرا  کی  ھب  لیدبت  زین  ىتسھ »  » دروخ و ىم  مشچ  ھب  اھ  شزرا  ناھج  ىزاس  حطس  مھ  شزرا  ىربارب  نیارد  دنریگ . ىمرارق 

رد رگید  ترابع  ھب  دسر . ىم  دوخ  جوا  ھب  ھچین  رد  ھتشگ و  زاغآ  نوطالفا  زا  شزرا  کی  ھب  ىتسھ »  » لیدبت ھنوگچ  ھک  دھد  ىم  حرش  رگدیاھ ،

لباق زیچ  ھمھ  ساسا  نیارب  تسا . مسیلیھین  زا  ىناشن  کیتونمرھ  شرتسگ  شیادیپ و  دوش . ىم  ىھت  شزرا  رابتعا و  زا  اھ  هدیدپ  نیرت  ىلاعتم  مسیلیھین ،

ریسفت تیاھن  ىب  نامھ  عقاورد  ناھج  دیامن . نآ  ندراذگ  مارتحا  ھب  فظوم  ار  ناسنا  ھک  درادن  دوجو  ىنورد  ىزیچ  رگید  ترابع  ھب  تسا . ریسفت  ریبعت و 

ىکیژولونکت ىملع و  بالقنا  میتسھ . ھجاوم  اھرکنم  ریباعت  اب  اھنیا  رد  عقاورد  ام  درادن . ىرترب  ىرگید  رب  ریسافت  نیا  زا  مادکچیھ  تسا و  ناھج  زا 

دھد و ىم  تسدزا  ار  دوخ  رابتعا  تسا  ناسنا  ندادرارقروحم  ىانعم  ھب  ھک  مسیناموا »  » ىتیعضو نینچ  رد  تسا . هدوب  رثؤم  ریباعت  نیا  داجیارد  زین 

صتخم ھک  تسا  شناد  زا  عون  نآ  کیتونمرھ »  » شناد ھک  تفگ  ناوتب  دیاش  عقاورد  دنک . ىمادیپ  ددعتم  ىاھریسفت  تیلباق  رگید  ىاھ  هدیدپ  دننامھ  ناسنا 

ىمرد رصاعم  ىفسلف  تانایرج  زا  ىکی  تروص  ھب  دنک و  ىم  هداعلا  قوف  دشر  متسیب  نرق  رد  کیتونمرھ  ھک  تسین  تھج  ىب  اذل  تسا . مسیلیھین  رصع 

. دیآ

هارمھ ھب  زین  ار  دعب  نیا  دوخ  نورد  رد  ىا » ھلدابم  داصتقا   » شرتسگ دشر و  دھد . ىم  مسیلیھین  ىزوریپ  زا  ربخ  ھک  تسا  ىسک  نیلوا  دیاش  سکرام 

تسا و مسیلیھین  نیزاغآ  ھطقن  ىلوپ  داصتقا  اذل  ددرگ . ىا  ھلدابم  شزرا  زا  عون  کی  ھب  لیدبت  ىفرعم ، شزرا  رب  ىنتبم  ىاھ  هدیدپ  ىمامت  ھک  دراد 

ھلدابم ىلوپ _  ھعومجم  ھب  لیدبت  ار  ناھج  عقاورد  مسیلاتیپاک  سکرام  رظن  زا  تسا . ھتشاد  هدھع  ھب  ار  ىساسا  ىشقن  مسیلیھین  شرتسگ  هار  رد  مسیلاتیپاک 

ىنوگرگد نیا  ھک  دنک  ىم  هراشا  سکرام  دنریگ . ىمرارق  مسیلیھین  هرطیس  رد  دنا  ھتشادن  ىنادنچ  ھطبار  ىلوپ  داصتقا  اب  ھک  ىیاھ  هدیدپ  ىتح  دنک و  ىم  ىا 
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. دھد تاجن  ھتفای » تیزکرم   » ىناھج زا  ار  ناسنا  دوش و  ناسنا  تاجن  ببس  وس  کی  زا  دناوت  ىم 

نیا هار  رد  ىرگنشور »  » و نویسامرفر »  » نارود دوش . ىم  ( De-central  ) زکرم ىب  نیمز ، نداتفا  تیزکرم  زا  اب  ماگمھ  تیزکرم ، ىاراد  ناھج 

ناسنا ھک  درادندوجو  ىمکحم  ھطقن  تسا . رثکتم  ددعتم و  رایسب  نآ  زا  ریباعت  ھک  ناھجرد  ساسا  نیارب  دنا . هدوب  رثؤم  رایسب  ندشزکرم  ىب  نایرج 

ھنایشآ نیمز ، رگدیاھ ، ىارب  تسا . هداد  ھعاشا  ار  ندوب » زکرم  ىب   » ھک تسا  هدوب  لیصا  ىنایرج  دوخ  زین  ملع  رگید  ىوسزا  دنک . ھیکت  نآ  ھب  دناوتب 

ىعون ( De- centralizat ion « ) ىیادز زکرم   » نیا رانک  رد  اذل  دنک . ىم  رود  ھب  ندوب  ىزکرم  ھطقن  زا  ار  نیمز  ھک  تسا  ملع  نیا  ىلو  تسا  ناسنا 

رد رنھ  تایبدا و  دوش . ىم  هدید  زین  دنک ] ىم  هراشا  نآ  ھب  چاکول  ھک  روطنآ  ( ] Transcendental Homelessness « ) ىیالعتسا ىنامناخ  ىب  »

رگید نامر  رد  نامرھق  دسر . ىمارف  زین  ىدژارت  گرم  رصع  بیترت  نیدب  دنوش و  ىم  ( Problemat ic  ) ھنوگ ھلأسم  ىدعب  ىاراد  تیعضو  نیا 

. تسا رود  ھب  ىناھج  داعبا  زا  ھک  تسا  هدش  ىصوصخ  ناھج  کی  وا  ناھج  ھکلب  تسین . کیژارت  ىتشونرس  ىاراد 

« خیرات ، » ىیالعتسا ىنامناخ  ىب  شیادیپ  اب  ھکنآ  لاح  تسا . کیژارت  ناسنا  تیعقوم  هدنھد  ناشن  تشونرس » ، » مسیلیھین تیبثت  زا  شیپ  نارود  رد 

مسیلیھین رانک  رد  ندوب  ىخیرات  خیرات و  اذل  تسا . نکمم  خیرات  رد  طقف  نآ  ققحت  ھک  تسا  دوخ »  » ىعون ىاراد  اجنیا  رد  نامرھق  دنک . ىمادیپ  تیمھا 

نتم رد  ار  دوخ  ھک  تسا  ىدازآ  نیا  ىاراد  ناسنا  دریگ و  ىم  ار  تشونرس  ىاج  ( Histuricism  ) ىیارگ ىخیرات  خیرات و  ھب  لسوت  دنک . ىم  دشر 

ققحم ار  ىناسنا  ىایپ  وتوی  ھک  تسا  ھفیظو  نیا  ىاراد  اج  نیا  رد  خیرات  دوش و  ىم  لسوتم  خیرات  ھب  زین  ھتفر  تسدزا  مسیناموا  دنک . حرطم  خیرات 

. دزاس

ىم ار  نآ  ھشیر  ھک  تسا  تیاغ  ھب  ىخیرات  تلاوح  نامھ  مسینایپ  وتوی  دبای . ىم  شرتسگ  زین  مسینایپ  وتوی  ھک  تسا  مسیلیھین  رانک  رد  رگید  ترابع  ھب 

. دومنادیپ تیحیسم  رد  ناوت 

ىم ىیایپوتوی  ىھاگآ  شیادیپ  ثعاب  ىتسیلیھین  ناھج  تسا . ھتفرگ  ار  تشونرس  ىاج  ھک  تسا  نوگانوگ  ىاھایپوتوی  رصع  نامھ  دیدجرصع  عقاورد 

. درادندوجو ایپوتوی  ىارب  ىیاج  کیژارت  ناھجرد  دبای . ىم  ىرتشیب  ھعسوت  زین  ىھاگآرد  ىیایپ  وتوی  داعبا  میوش  ىم  رترود  ىدژارت  زا  ام  ردقرھ  دوش .

. تسا هارمھ  ( Self - Determinat ion « ) ىنادرگدوخ  » ىعون اب  مسیلیھین  تسا . ردقم »  » شیپ زا  زیچ  ھمھ  اجنیا  رد  ھک  ارچ 

ھک تسا  ىا  ھعماج  صتخم  مسیلیھین  اذل  دروخ . ىمن  مشچ  ھب  اجنیا  رد  تشونرس  زا  ىا  ھبنج  تسا و  هدوشگ  ناسنا  ىارب  خیرات  ىنادرگدوخ ، ناھج  رد 

ھک تسا  نآ  ىپرد  ىا  ھلدابم  شزرا  درک . ھیجوت  تشونرس  ىانبم  رب  ار  تاقافتا  عوقو  ناوت  ىم  رتمک  هدرکادیپ و  نیون  ىرابتعا  تیدرف ، درف و  نآ  رد 

لابق رد  نیون  ىگداشگ »  » ىانعم ھب  مسیلیھین  زا  رذگ  رگدیاھ  ىارب  اذل  دنک . تیبثت  ھعماجرد  ار  ىا  ھلدابم  ناھج  دراذگرس و  تشپ  ار  ىفرعم  شزرا 

مسیلیھین ناینب  عقاورد  دریگ . ىم  دوخ  ھب  ىدیدج  لکش  ناسنا  ناھج و  ىزاب  اذل  دیاشگ و  ىمزاب  ار  دوخ  ىتسھ  ھک  تسا  ىگداشگ  نیارد  تسا . ىتسھ » »

ھب دناوت  ىم  ىزاب  اجنیا  رد  اذل  دبای و  ىم  ىنعم  ىتسھ  زا  توافتم  ریباعت  ھک  تسا  ھنوگ  ىزاب  ناھج  نیا  رد  تسا . راوتسا  ناھج  ناسنا و  ىزاب  رب 
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رد ناسنا  تسا و  ناھج  اب  ًالومعم  ىزوریپ  اھنیا  رد  تسا . ناھج  ناسنا و  نایم  ىزاب  ىعون  ىانبم  رب  زین  ىدژارت  ىایند  اما  دیآرد . فلتخم  لاکشا 

مسیناموا اجنیا  رد  اما  دنز . ىمرود  ناسنا  اب  ىزاب  ىعون  ىانبم  رب  زین  ىیارگ  ىخیرات  خیرات و  دھد . ىم  ناشن  دوخزا  ار  ىلعفنم  ىزاب  لباقم ،

اذل تسا . خیرات  ندرک  ىناسنا  ىانعم  ھب  زین  ىیارگ  ىخیرات  ىتح  تسا و  ناسنا  تمدخ  رد  خیرات  اذل  دوبدھاوخ . ناسنا  اب  ىیاھن  ىزوریپ  ھک  تسادقتعم 

ناھج ناسنا و  ھطبار  اھنیا  رد  اما  درادرارق . ىزاب  ىعون  ىانبم  رب  زین  مسینردم  تسپ  دنک . ىمادیپ  ار  دوخ  ىانعم  مسینردم  تسپ  ھک  تسا  مسیلیھین  رد 

ار دوخ  ىاج  نتم  ناسنا و  دوش . ىم  هدید  ىبوخ  ھب  رنھ  ھصرعرد  رما  نیا  دنتسھ . ىزاب  نیا  ىوس  ود  ودرھ  ىمدآ  ایند و  تسا . هدش  لوحت  شوختسد 

تیاھن ىب  ناسنا  نتم و  نایم  اذل  ددرگ . ىم  ىناسنا  ىگدنز  زا  ىئزج  زین  نتم  دوش و  ىم  نتم  زا  ىئزج  درف  ھک  تسا  ىنعم  نیدب  نیا  دننک . ىم  ضوع 

نآ ھلیسو  ھب  ھک  تسا  ىزاب  عاونا  نامھ  تقیقحرد  ریسفت  عاونا  اذل  دبای . ىم  انعم  ریسفت  ھک  تسا  ىزاب  عاونا  دوجو  رانکرد  دراددوجو . ىزاب  لاکشا 

. دبای ىم  فلتخم  ىناعم  نتم ،

دیدج نتم  اذل  دوش . ھجاوم  نآ  اب  ( Openness « ) ىگداشگ اب   » درف ھک  دبای  ىم  ىنعم  ىزاب  ىنامز  ھک  درک  هراشا  ھتکن  نیا  ھب  ناوت  ىم  اجنیا  رد 

ار ندناوخ  ھک  تسا  هدیچیپ  رثکتم و  ىاھیزاب  دوجو و  ىانعم  مسینردم ، تسپ  ھب  مسینردم  زا  راذگ  تسا . مسیلیھین  تساوخرد  نیا  تسا و  هداشگ » »

درف و ھک  تسا  اھیزابرثکت  نیمھ  عقاورد  مسینردم  تسپ  تسا . درف  نتم و  فرط  زا  ىزاب  کی  ندناوخ ، زا  عونرھ  رگید  ترابع  ھب  دزاس . ىمرسیم 

ھب زین  ندناوخ  دزاس . ىم  حرطم  ار  تیدرف  زا  دیدج  ىعون  هدش و  درف  ىانغتسا  ثعاب  مسینردم  تسپ  رد  مسیلیھین  ىلجت  اذل  دھد . ىم  ىاج  دوخرد  ار  نتم 

ھک ھچنآ  اذل  درادندوجو  نتم  زج  ىزیچ  مسینردم  تسپ  رد  عقاورد  دنک . ىم  دشر  تیدرف  درف و  ھک  تسا  ندناوخ  عونت  رد  ددرگ . ىم  رثکتم  لاور  نیمھ 

. تسا ریبعت  طقف  دنام  ىم  ىقاب 

هدنزاس و نتمرد ، اھ  ھیشاح  اھ و  هرانک  اھألخ ، ھکلب  دتفا . ىمن  قافتا  نتم  ىزاس  هرابود  اجنیا  رد  تسا . راوتسا  ىزاب »  » ىانبم رب  دوخ  زین  ریبعت 

ىم ندناوخ  رد  ىطخ  ىایند  نیزگیاج  ار  ىشرب »  » ندناوخ دراذگ و  ىمرس  تشپ  ار  ندناوخ »  » ىطخ ناھج  مسینردم  تسپ  دندرگ . ىم  نآ  رگریوصت 

اما دننادب . رترب  ار  دوخ  دنناوت  ىم  ریباعت  زا  ىا  هراپ  طقف  تفرشیپ  لمع  رد  تسھ . زین  ( Progress « ) تفرشیپ  » رصع نایاپ  ىانعم  ھب  رما  نیا  دنک .

رد ار  دوخ  مسیلیھین  هدنزاس  ھبنج  ھک  تفگ  ناوت  ىم  اجنیا  رد  دنتسھ . رادروخرب  رابتعا  نازیم  کی  زا  ریباعت  ىمامت  مسینردم  تسپ  مسیلیھین و  رصعرد 

ىپ ىانعم  ھب  نآ  ریسفت  نتم و  ندناوخ  دور . ىم  رانک  رھوج »  » و دومن »  » دوجو زین  اجنیارد  دھد . ىم  ناشن  ( Deconstruct ion « ) ىزاساو »

نتم ىارب  هدش  مامت  تسد و  کی  رھوج  کی  اذل  دوش . ىم  ىزاسزاب  ندناوخ  لمع  رد  ھک  دراددوجو  رھوج  تیاھن  ىب  ھک  ارچ  تسین . نآ  رھوج  ھب  ندرب 

. درادن حیجرت  ىرگید  ندناوخ  رب  ندناوخ  کی  بیترت ، نیمھ  ھب  دروخ و  ىمن  مشچ  ھب 

. تسا ھبنج  تیاھن  ىب  ىاراد  نتم  دننام  زین  ریبعت  تسا . نتفر  رھوج »  » ھب دومن »  » زا ریبعت ، ھک  درک  ضرف  ناوت  ىمن  اذل 

ھطقن زین  ىیارگ  ھبرجت  ىایند  رد  تسا . ( Empirism  ) ىیارگ ھبرجت  ىقطنم  ھجیتن  مسینردم » تسپ   » مسیلیھین و ھک  تفگ  ناوت  ىم  رگید  ىوس  زا 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

مسینردم تسین . ىربخ  ىبتارم  ھلسلس  ناھج  زا  اجنیا  رد  اذل  دوش . ىم  ھتشون  ىیاھن  ھطقن  نادقف  ساسا  رب  ًامامت  دیدج  نتم  درادندوجو . نتم  رد  ىیاھن 

داعبا اب  هدنناوخ  ھب  تبسن  زین  نتم  دوش و  ىم  نتم  نیع  ریبعت ، زین  مسینردم  تسپ  رد  تسا و  نتمرد  ىبتارم  ھلسلس  ناھج  ىنوگنرس  عورش  ھطقن 

ىزاب ىعون  دوخ  زین  ىتسھ  بیترت  نیمھ  ھب  دنز . ىم  مھرب  نتم  رد  ار  ىبتارم  ھلسلس  ناھج  عقاورد  ىزاب  ىایند  ددرگ و  ىم  ھجاوم  ریبعت  نوگانوگ 

ناسنا و نایم  دیدج  ىزاب  کی  زا  ىا  ھناشن  دوخ  دیدجرصعرد ، بوچراچ ) ( ) Ge-stell  ) دوجو رگدیاھ  ىارب  دیآ . ىم  رد  نوگانوگ  لاکشا  ھب  ھک  تسا 

نورد رد  نتم  ندادرارق  دنام  ىم  ىاجرب  ھک  ھچنآ  تسا . ناسنا  ناھج و  ىزاب  زا  ىدیدج  لکش  طقف  ندروآ » بلاق   » رد و  طلست »  » ھب لیم  تسا . ناھج 

دوجو ناکما  تسا و  ھتفای  شرتسگ  تیاھن  ىب  اھیزاب  ناھج  نیمز ، نداتفا  تیزکرم  زا  اب  هارمھ  ھک  دیسر  ھجیتن  نیدب  ناوت  ىم  اذل  تساھیزاب . قطنم 

. تسا هدننک  نییعت  ھک  تسا  ىزاب  ىایند  نیا  ھچین  ىارب  مھ  رگدیاھ و  ىارب  مھ  ھک  تسا  ببس  نیدب  تسا . ھتشذگ  زا  رتشیب  هزورما  نوگانوگ  ىاھیزاب 

. نک باختنا  ار  ناھج  ناھج ، دوخ و  نیب  دیوگ : ىم  ھک  دیسر  اکفاک  فرح  نیدب  ناوت  ىم  بیترت  نیدب  تسادرف و  اب  ىزاب  ناکما  تیاھن  ىب  ىاراد  ناھج 

ىایند رد  اھنت  تسا . هدوب  ىیارگدرف  ىعون  ناھج  ندش  باختنا  ھمزال  تسا . هدش  باختنا  ھک  تسا  ناھج  نی  ًالمع ا  مسینردم  تسپ  نایرج  رد  اذل 

زین ىھاگآ  ھکلب  دوش . ىمن  حرطم  دوخ  ىیالعتسا  دعب  رد  ًاموزل  اجنیا  رد  زین  ىھاگآ  دبای . ىم  ار  دوخ  ىعقاو  ىانعم  مسینردم  تسپ  ھک  تسا  ىیارگدرف 

تسا ھتفر  رانک  ھب  ىناسنا  هزاتمم  تیعقوم  ھک  تسا  ىنعم  نیدب  نیا  دیآ . ىم  رد  توافتم  نوگانوگ و  لاکشا  ھب  ھک  تسا  درف  اب  ناھج  ىزاب  نیا  زا  ىشخب 

. تسا مسیلیھین  دیدج  حور  مسینردم  تسپ  بیترت  نیدب  تسا . ناھج  ناسنا و  ىوگ  تفگ و  نیازا  رگید  شخب  نانوچ  زین  ىھاگآ  و 

کمایس - ما ھشیدنا  کی  متسین ، صخش  کی  نم  مرکف . کی  متسین ، درف  کی  نم 
یرجشروپ اضردمحم  رھم “

دادرم ١٣٩٠ یرجشروپ -  اضردمحم 

جرک تشدرھوگ  فوخم  نادنز  زا  ارتیم  شرتخد  ھب  یرجشروپ  اضردمحم  ینادنز  سیون  گالبو  ھمان 

. تسا ھتفرگ  رارق  ناریا » رد  یسارکمد  رشب و  قوقح  نیلاعف   » رایتخا رد  راشتنا  یارب  ھک 

یاھلاناک رد  ای  تنرتنیا و  رد  رگا  ھک  رظن  نیا  زا  رتشیب  ینادب . مھاوخیم  ھک  تسھ  یبلاطم  ناج  ارتیم 
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ھک تسا  یا  ھنوگ  ھب  نادنز  رد  نم  طیارش  یشاب . ھتشاد  یگدامآ  دندیسرپ  اھ  ھناسر  یا و  هراوھام 

اقیقد ھک  زور  تدم ٣۵-۴۵  ھب  رویرھش ١٣٨٩  زا ٢١  مربیم . جنر  یربخ  یب  زا  زیچ  رھ  زا  رتشیب 

مادقا مکنیع  ھشیش  اب  ناوارف  یاھ  ھجنکش  لیلد  ھب  تدم  نیا  رد  مدوب و  نادنز  تاعالطا  رد  نم  منادیمن 

مدوخ فرط  زا  دایز  یاضاقت  اب  تسا و  فیعض  یلیخ  منامشچ  ینادیم  ھکنیا  اب  . مدرک یشکدوخ  ھب 

ھلاقم دروم  رد  مدش  میاھ  ھلاقم  دروم  رد  ھک  یا  ھجنکش  نیھوت و  رتشیب  دندرکیم . یراددوخ  نم  ھب  صرق  ددع  کی  اتحو  کنیع  ھشیش  نداد  زا  هام  ٣

رد یعرف  لولس  ھب  سپسو  یدارفنا  لولس  ھب  ارم  دنفسا ٨٩  خیرات ١۵  زا  دنزوسیم . ھلاقم  نیا  زا  روجدب  ایوگ  ھک  دوب  مالسا » یگشحاف  رد  نز  ماقم  »

ھب ار  یسایس  ناینادنز  ھکنیا  اب  تسین . مرایتخا  رد  یربخ  ریسم  چیھ  ھن  باتک و  ھن  ھمانزور  ھن  نویزیولت و  ھن  ویدار ، ھن  دنا . هداد  لاقتنا  هاگزردنا ۵ 

. موش یم  یرادھگن  ھلوزیا  الماک  تروصب  و  نفلت ، عونمم  تاقالم ، عونمم  ھک  متسھ  یسایس  ینادنز  اھنت  نم  یلو  دنا  هداد  لاقتنا  هاگزردنا ۴   ١٢ نلاس

اضما ار  ھیراضحا  نم  هدش . هدز  یفرح  ماھتا  دروم  زا  ھن  تسا و  صخشم  یکاش  ھن  هدش . تیاکش  نم  ھیلع  ھک  دنا  هدروآ  نادنز  ھب  یا  ھیراضحا  اریخا 

نکمم مھ  یرگید  یاھ  ماھتا  ھتبلا  تاسدقم . ھب  نیھوت  ھلئسم  ھب  دشاب . ( یبنلا بس   ) ماھتا ھب  یگدیسر  هاگداد  عوضوم  منزیم  سدح  مدوخ  متفریذپن . مدرکن و 

دعلبب ارم  ماجنارس  دراد  دصق  ھک  یدیلپ  یھابت و  نمیرھا  ربارب  رد  ما  یژرنا  ھیحور و  مراد و  لماک  یگدامآ  یتیعضو  رھ  یارب  نم  دشاب . نایم  رد  تسا 

. دیگنج مھاوخ  نمیرھا  اب  خاش  ھب  خاش  تسا . یلاع  الاب و  دح  رد 

نم دراد و  ھشیر  نایناریا  نایم  رد  ھک  یا  ھشیدنا  ما . ھشیدنا  کی  ھکلب  متسین  صخش  کی  نم  مرکف . کی  متسین ، درف  کی  نم  دشاب  تدای  ناج  ارتیم 

نیا یدوبان  ینعم  ھب  نم  صخش  یدوبان  نیاربانب  یگدنزدض . یدازآ و  دض  رشب ، دض  رصنع  رب  دوش . زوریپ  نمیرھا  رب  تبقاع  ھک  مراودیما  تخس 

، دیآ نایم  ھب  خیرات  رد  یمالسا  میژر  زا  یدای  هاگرھ  دندش  نادواج  ھک  ینازرابم  نوچ  زین  اجنیا  یسایس  ناینادنز  رگید  نم و  مان  تسین . هدنلاب  ھشیدنا 

هدزمالسا نایفارطا و  لباقمرد  ریگب و  الاب  ار  ترس  وت  سپ  تسا  نیمھ  اقیقد  دنیوگیم  ناگتشذگرد  هرابرد  ھک  دای ) هدنز  ) ینعم دشدھاوخ . هدنز  هرابود 

هدرک ناشرامیب  ھک  یا  ھفارخ  لھج و  تباب  زا  نک  ناشریقحت  اتح  نک . ناشدزشوگ  ار  نانآ  یداوس  یب  تسیاب و  مکحم  رامیب  لُُما و  هدنام و  بقع  یاھ 

اریز دنرت . هدنام  سپ  دندرکیم  قلخ  یرنھ  راثآ  راغ  یاھ  هراویدرب  ھک  ینیشنراغ  یاھ  ناسنا  زا  اتح  ینیب  یم  تنوماریپ  رد  ھک  ییاھ  هدزمالسا  تسا .

ماگ اب  ھفرم  داش و  ابیز و  یا  هدنیآ  یوسب  ور  هدرک و  یرپس  ار  یرکفنشور  هرود  شیدنادازآ  ارگدرخ و  ندمتم و  رشب  ھک  دننک  یم  یگدنز  یرصع  رد 

یاھ یدازآ  قوقح و  ھن  دنقرغ و  یبھذم  ھنالھاج  یاھرواب  تاسدقم و  نفعتم و  بادنگ  رد  نانچمھ  تفارطا  یاھ  هدزمالسا  دزات . یم  شیپ  ھب  راوتسا  یاھ 

گنس تسا . هداد  شرورپ  یدازا  زا  رفنتم  ار  نانآ  یبھذم ، ھنالھاج  یاھرواب  دنتسھ . دنم  هرھب  یناسنا  تمارک  یدنمجرا و  زا  ھن  دنسانش و  یم  ار  دوخ 

نوچ دنراگنا و  یم  چیھ  ھب  ار  شیوخ  ھشیدنا  درخ و  دنتسرپ . یم  دنبای  یم  یگنسرگ  یاھ  نابایب  رد  ھک  ار  ھلاس  نارازھ  یاھ  هدرم  ناوختسا  بوچ و  و 

نانآ تیاھن  رد  ات  دنا  هدرپس  سدقم  یناتالراش  دایش و  تسد  ھب  ار  هدالق  رس  کی  دنا و  ھتسب  دوخ  ھب  هدالق  ھتخادنا ، دوخ  ندرگ  ھب  راسفا  یواگ  یغالا و 
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. دربب حبذم  ھب  دشودب و  دشکب و  وس  رھ  ھب  رایتخا  یب  هدارا و  یب  یناویح  نوچ  ار 

گنج رد  ھک  متسھ  یزرابم  منکیم . راختفا  ما  ھتشون  ھچنآ  ھی  نم  ملاب . یم  متیناسنا  یدنمجرا  یدازآ و  زا  دوخ  کرد  ھب  میاھ و  ھشیدنا  ھب  نم  ناج  ارتیم 

الک تراسا و  یریگتسد و  هرابرد  یمالسا  میژر  یاھ  ھناسر  رد  ھک  یقلطم  توکس  نیا  تسا . هدرک  ھفالک  زین  ار  نمیرھا  اما  ھتشگ ، ریسا  نیرھا  اب 

ھکنیا دنروآ ، یم  دندرب و  هاگداد  ھب  راب  هدزای  نالا  ات  ترکس  یناھنپ و  تروصب  ارم  ھک  نیا  دراد . میژر  سرت  زا  ناشن  دوشیم  هدید  نم  عوضوم 

. تسا نم  یزوریپ  یاھ  ھناشن  دنا ، هدرک  دودسم  اقلطم  نادنز  زا  نوریب  اب  طابترا  ھب  ارم  یسرتسد 

قوقح یاھداھن  اھ و  ھناسر  اھنآ و  تیامح  تسا . یمالسا  میژر  یدج  نافلاخم  رکفمھ و  نایناریا  یوس  زا  مراد  کمک  ھب  ھک  یدیما  اھنت  ناج  ارتیم 

تاساسحاو فطاوع  متفگ  ھک  روطنامھ  ھکنیا  رگید  یا  ھتکن  دوش  عقاو  رثوم  میژر  ھب  راشف  نم و  تشونرس  رد  دناوت  یم  رشب  قوقح  نالاعفو  یرشب 

. مرادن دراذگب  هدنز  ارم  یمالسا  شنمدد  میژر  ھکنیا  ھب  یدیما  چیھ  نم  شیدنایب . نم  عوضوم  ھب  ضحم  درخ  اب  نک و  لرتنک  نم  دروم  ردار  تدوخ 

یمومع نلاس  رھ  رد  یدارفنا  یاھلولس  رب  هوالع  تیئوس ! »  » دنیوگیم مدرم  بیرف  یارب  یدارفنا  لولس  ھب  اجنیا  متسھ . یدارفنا  لولس  رد  نالا  نم 

. دراد یا  هرامش  کی  رھ  دنیوگ و  یم  یعرف »  » نآ ھب  ھک  تسھ  مھ  تلاوت  مامح و  اب  کچوک  قاتا  کی  اھ  هاگزردنا 

ینادنز کی  هاگرھ  ممورحم . طابترا  ھنوگرھ  زا  نفلت و  عونمم  تاقالم و  عونمم  ھک  متسھ  ینادنز  اھنت  اھنت و  ینادنز  رازھ  تشھ  تفھ  نیب  رد  نم 

١٣ نلاس زا  یعرف  رد  مسیونیم  ار  بلطم  نیا  ھک  نونکا  تسا . نایناج  رارشا و  زا  الومعم  ھک  دنروآیم  نم  لولس  ھب  زین  ارنآ  دیایم  تاقالم  عونمم 

ھچیرد کی  اتح  نم  لولس  تسا . روھشم  اھ ) ینوداتم  ) ھب هاگزردنا  نیا  . مسوبحم تسا  کانرطخ  یاھ  یترارش  نایناج و  نیداتعم و  نادنز  ھک  هاگزردنا ۵ 

بلطم نیا  ھک  زورما  . تسا مک  رایسب  متسرفب  نوریب  ھب  یدوز  نیا  ھب  ار  ھمان  نیا  ھکنیا  لامتحا  نیاربانب  مشاب . ھتشاد  طابترا  یسک  اب  ھک  درادن  نوریب  ھب 

یمن نیاربانب  متسھ ، یدارفنا  لولس  رد  نم  نوچ  مرادن . عالطا  شزور  تعاس و  خیرات و  زا  یلو  تسا  تشھبیدرا  هام  ھک  مناد  یم  طقف  مسیون  یم  ار 

ریدم اتح  نابنادنز و  ھچ  ینادنز ، ھچ  دندزد . ھمھ  اجنیا  دننک . دیرخ  میارب  ات  مھدب  نارگید  ھب  دیاب  ار  کناب  تراک  راچان  ھب  منک . دیرخ  هاگشورف  زا  مناوت 

زا یکی  شیپ  یتدم  ھک  میوگب  مھ  ار  نیا  . دنکیم یگدیسر  یک  درادن . یدوس  مھ  تیاکش  دنکیم . یلاخ  یروف  یھدب ، شتسد  ھب  تراک  هاگ  رھ  مھ  هاگشورف 

ھب ھک  دننکیم  لمح  دوخ  اب  هدنرب  یا  یش  ھشیمھ  اھنیا  . دماین شیپ  یدج  یریگرد  مدمآ  هاتوک  نم  نوچ  ھک  دش  رو  ھلمح  نم  ھب  شابواو  اھراک  تیانج  نیمھ 

دندیرب و ار  شندرگ  ردخمداوم  مرگ  دنچ  رطاخ  ھب  یزیت  نیمھ  اب  رفنکی  دنب  لخاد  رد  مدوب  ھک  هاگزردنا ۶  یعرف ١٧  رد  دنیوگ . یم  یزیت »  » نآ

. تسا نادنز  رد  یفرصم  ردخم  داوم  نیرت  یلصا  ھشیش  کارک و  دوشیم . تفای  رت  ناوارف  راگیس  زا  ردخم  داوم  نادنز  رد  . دنتشک

. مدش لقتنم  یسایس ) دنب  هاگزردنا ۴( نلاس ١٢  ھب  یدارفنا  هام  تشھ  زا  دعب  تشھبیدرا ٩٠  مھدزون  ھبنشود  زورما 

جرک رھش  ییاجر  نادنز  یرجشروپ ) اضردمحم  ) رھم کمایس 

—————————–
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

شرازگ

ناریا رد  یسارکمد  رشب و  قوقح  نیلاعف 

هام باتک 
دادرم ١٣٩٠ ناگدنسیون -  یاروش 

شیاھ هدورس  نوتس  راھچ  رد  یبوخب  ناوت  یم  ار  ود  نیا  و  ھبرجت ، ابو   رکتبم  تسا  یرعاش  یماجرف ، الیل 

. درک ساسحا 

. تسا هدرک  نیشنلد  اریگ و  ار  شیاھرعش  ابیز  مرگ و  یئاھ  هژاو  درب  راک 

: مان اب  ناریا  رد  ار  دوخ  رعش  رتفد  نیلوا  لاس ٢٠٠٠  رد  الیل ،

یمنبش ایرد  تفھ 

طسوت

راگزور  رشن 

تسا هدرک  رشتنم 

مانب تسا  یرعش  ھعومجم  میا  هدیزگرب  رعاش  نیا  زا  هام  باتک  ناونع  ھب  ام  ھک  ار  ھچنآ  و 

دب  نارتخد  ھمانفارتعا ی 

. تفای تسد  وا  یندرک  ھجوت  یاھ  هدورس  یرایسب  ھب  ناوت  یم  نآ  ھحفص  رد ١٢٨  و  تسا ، هدش  رشتنم  لاس ٢٠٠۶  رد  ھک 

دشاب نآ  زا  لابقتسا  صخاش  دناوت  یم  ھک  تسا  هدمآ  رازاب  ھب  لاس ٢٠٠٨  رد  باتک  نیا  مود  پاچ 

. تسا هدش  هداد  یاج  ھناخباتک  ھسفق  رد  امش   یرو  رھب  یارب  باتک   نیا 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

هدش عقاو  نیدقتنم  ھجوت  دروم  وا  راثآ  ریاس  نوچمھ  و   تسا   هدمآ  رازاب  ھب  گنھآ  رشن  یوسزا  ھک     ِ” لگ مانب ”   تسا  یرعش  رتفد  وا  باتک  نیموس  و 

. دنایامن یم  ار  وا  یاھ  هدورس  هاگیاج  تیمھا و  دوخ  ھک  تسا  

هداج رد  دراد  وا  تقیقحرد ، ھک  دھد  یم  ناشن  نیا  تسا و  هدش  هدنادرگرب  فلتخم  یاھ  نابز  ھب  یماجرف   الیلزا  یئاھ  هدورس  نونک  ات  نآ   رب  هوالع 

. دراد یمرب  ماگ  ندش  یناھج 

هایس تس  یئارحص  بش  “ 

. ناگراتس خرس  یاھ  ھلال  اب 

ناشکھک  یداب  یاھ  بایسآ  ھک  مناد  یم 

دنا هدیخرچ  دوخ  هاگ  فقوت  نیلوا  تمس  ھب  ھشیمھ 

گرم یا  هرقن  تشگنا  ھب  انتعا  یب  نم 

مرذگ یم  هام  رون  ریز  زا 

نیمز کیرات  یتشک  رب  راوس  و 

تسا ھتفرگ  ایرد    ِ ناگدنرپ زا  ار  تا  یناشن  ھک  یحون  لثم 

جاوما رد  ھتسب  یاھ  مشچ  اب 

دش مھاوخ  مگ 

یدحوا یلع  نتسکش –  یادص 
دادرم ١٣٩٠ یدحوا -  یلع 

راک زاریش  کرامناد –  طخ  یور  تسد ، ھب  نفلت  تسا  زور  ود  ینک ، یمن  رواب  دیوگ ؛ یم  تس . یبرشم  شوخ  مدآ  نم ، یاھ  یور  هدایپ  قیفر  دومحماقآ ،
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. مور یمن  نوریب  ھناخ  زا  ھک  هدرک  شفک  کی  رد  اپ  نزریپ  اما  دنا  هدش  لسوتم  نم  ھب  لیماف  دورب . ھلاخ  رتخد  یسورع  ھب  تسین  رضاح  ردام  منک . یم 

یم مرادن . مھ  ار  نارگید  ھب  زواجت “  ” ندید لمحت  یلو  ھتشذگ ، زواجت “  ” زا نم  راک  دیوگ  یم  زواجت و … ینامھیم و  نآ  رطاخب  دیوگ ؛ یم  ارچ ؟ رخآ 

شیپ زا  زیچ  ھمھ  راگنا  ھک  ینز  یم  فرح  یروط  دنک ؛ یم  مھاگن  یروابان  اب  دومحماقآ  ھن ؟ دھاوخ ، یم  تموکح  ھک  تس  ینامھ  نیا  راگنا  میوگ ؛

اما ریقح  تادوجوم  نیا  تسا . مدرم  نآ  یاھ  یشوخلد  نیرخآ  ھنازور ، تالکشم  راشف  زا  ندش  اھر  هدنخ و  عمج و  میوگ ؛ یم  هدش … یزیر  ھمانرب 

“ زورک ھپول  ھنپ   ” نالا نیمھ  لاحم ، ضرف  ھب  رگا  مسرپ ، یم  تدوخ  زا  یلو  مدرگ ، یمن  ھئطوت “  ” طخ لابند  دندنسپ . یمن  تلم  نآ  رب  مھ  ار  لقادح “  ” نیمھ

هدنخ ی شغ  شغ  یراد ؟ مزال  تقو  ردقچ  ینک ، زواجت  وا  ھب  یراد  هزاجا  دنیوگب  دوشب و  رھاظ  نابایخ  نیا  طسو  یتسھ ، شھاوخرطاخ  ردقنیا  ھک 

ینارگن شیوشت و  یب  سپ  یراد ، هزاجا  یلو  میوگ ؛ یم  تعامج ؟ مشچ  شیپ  دازآ ؟ یاوھ  رد  دنک ؛ یم  رپ  ار  کراپ  یھاگحبص  تولخ  یاضف  دومحماقآ 

یب  ” نیا مشچ ، ھمھ  نیا  شیپ  ات  مراد  مزال  ساوح  زکرمت  ردقنآ  هرخالاب  دشابن ، ھک  مھ  شیوشت  دیوگ  یم  یھاوخ ؟ یم  تقو  ردقچ  وش ! راک  ھب  تسد 

زکرمت و ھب  درادن ، مھ  ینوناق  “ی  هزاجا  ” رھاظب ھک  نز  ھمھ  نآ  ھب  یروضح  زواجت  یلو  میوگ  یم  تسین ! ھک  یخوش  مراد ، ھگن  اپ  رس  ار  هدش “ بحاص 

رس دعب ، اھنز و  ھب  زواجت  ندرک و  سبح  قاتا  کی  رد  ندرک و  عمج  ار  اھدرم  مدرم و  ھناخ ی  ھب  نتخیر  یرادن ؟ لوبق  دراد ، زاین  یرتشیب  یژرنا 

ربخ یماظتنا “ تاماقم   ” ھب هدیدن و  ار  شروی  نیا  مھ  یا  هدنبانت  چیھ  مریگ  دشک . یم  لوط  یتعاس  کی  دریگن ، تقو  ھک  مھ  چیھ  ندرک ، رارف  تصرف 

، دنشاب هدوب  ھک  مھ  نز  هد  درم و  هد  تس ! “ ینامھیم  ” شمسا هرخالاب  دنا . ھتشاد  ھک  قامچ  وقاچ و  دنا ، ھتشادن  مھ  مرگ  ھحلسا ی  رگا  نیمجاھم  دشاب . هدادن 

، دنراد ندیرد  نتشک و  یارب  قلطم  رایتخا  ھلیسو و  روج  ھمھ  ھک  یصخش  سابل  یجیسب و  اب  نابایخ  طسو  رد  مدرم  یتقو  ناھ ؟ دننک ، یم  یتمواقم 

نیمجاھم میدقت  دنا و  ھتشاذگ  صالخا  قبط  رد  ار  ناشاھ  نز  یتحار  ھب  ینامھم  نآ  رد  اھدرم  ینک  یم  رکف  دننارپ ، یم  یدگل  یتشم و  دنوش و  یم  ریگرد 

نامز دننک و … یم  سامتلا  دنشک ، یم  غیج  دننک ، یم  تمواقم  ھک  ینانز  ھب  زواجت  یشاب ، ھک  مھ  نومیم  ردارب . درب ، یم  تقو  اھ  شکمشک  نیا  دنا ؟ هدرک 

رگا مسرپ  یم  تروص  نیا  رد  دوش . سامم “  ” اھنآ اب  یس  یب  یب  ادابم  هدوب  نیفلاخم  رصح “  ” زا تبقارم  مرگرس  یماظتنا  یورین  ییوگ  یم  دبال  درب . یم 

هدش یم  هدیزواجتم  یمالسلا ،“ ھیلع   ” ریغ و  سابل “ دب   ” یاھ نامھم  شفرطنآ  ھک  یراوید  نامھ  یور  دیشک  یم  شلیم  یسک  تعاس ، کی  نامھ  لوط  رد 

فرح دنچ  نتشون  تصرف  دوش ، مرن  شناوختسا  یجیسب  دنچ  تشم  دگل و  ریز  دوشب و  ریگتسد  ات  یدازآ ،“  ” نلثم دسیونب ؛ یا  ھملک  کی  راعش  کی  دنا ،

. مامت ھملک و  کی  یدازآ !“ ” ؟ ناھ تشاد ، یم  ار  هداس  ھملک ی  نیا  زا 

نابآ رد  تشدمایق  ھعقاو ی  دیاب  یشاب ، هدشن  راچد  رمیازلآ “  ” یرامیب ھب  میژر ، یرگرز  یاھاوعد  لاجنج  وھ و  یفارحنا و  عیاقو  ترثک  زا  ھمھ  لثم  رگا 

یفلاخم چیھ  ات  دنتشاد  ھمکچ  ریز  ار  نارھت  ارشام  تفوک و  یجیسب و  یماظتنا و  یاھورین  رفن  رازھ  زا ٢٠  شیب  دشاب . هدنام  ترطاخ  رد  ھتشذگ  هام 

رد یمالسا ، یارقلا  ما  یاھ  نابایخ  زا  یکی  رد  ھک  رھش ، زا  رود  ھن  اتسور و  رد  ھن  نابایب و  رد  ھن  و  دندزد ، یم  ار  ینز  رفن  دنچ  تقو  نآ  دشکن . سفن 

نز نآ  دبال  دراد . اوقت “  ” قالخا و یاعدا  ھک  ینید “ یرالاسمدرم   ” رد مھ  نآ  تسا ، خیرات  رد  تینما “  ” راکھاش رگید  نیا  دننک . یم  زواجت  وا  ھب  یلیبموتا 
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ھیجوت رد  یقالخا “ تینما   ” سیلپ سییر  تسا . هدش  نایاقآ “  ” کیرحت ببس  هدرکن و  ار  یمالسا “ تانوئش  تیاعر   ” ھک هدوبن  شیب  یا  ھشحاف  مھ  عافد  یب 

. هداتفین قافتا  دنا ، هدوب  ولو  اھ  نابایخ  رد  یتینما “ ھلمع ی   ” ھمھ نیا  ھک  یزور  ینعی  نابآ ، زور ١٣  رد  تشدمایق  ھعقاو ی  ھک  دش  یعدم  حاضتفا ،“  ” نیا

رابخا ھمھ ی  ھک  ییاج  درادن ، هدنخ  دنا ! هدرک  شرازگ  ار  ھعقاو  رتدوز  زور  کی  نالامر “ یروھمج   ” یاھ ھناسر  هدوب و  هداتفا  قافتا  نابآ  زور ١۴  دبال 

هرخسم ھیجوت  اھ  هد  اب  هارمھ  هدش ، فیرحت  یلکش  ھب  ار  ربخ  ماظن ،“ ، ” دوش یم  الم  رب  یجراخ  یاھ  ھناسر  طسوت  نوچ  دوش و  یم  هدیدزد  مدرم  زا 

رد ءارآ ؟ شرامش  زا  شیپ  تاباختنا ، هدنرب ی  ھب  یربھر “ مظعم  ماقم   ” کیربت لثم  ھن ؟ درک ، شخپ  رتدوز  مھ  ار  یربخ  دوش  یم  دبال  دنک ، یم  فت 

. تسا ھتفگ  کیربت  یرگید  یادیدناک  ھب  ینفلت  ار ، تاباختنا  رد  یزوریپ  نآ ، زا  لبق  تعاس  کی  یروھمج ، سلجم  سییر  ھک  یلاح 

ھک میونش  یمن  تقو  چیھ  ام  ارچ  تسا . درم  یوس  زا  ھشیمھ  ارچ  زواجت “  ” نیا ھک  لطعم  ما  هدنام  نم  دیوگ ؛ یم  دور و  یم  ورف  رکف  ھب  یمک  دومحماقآ 

؛ میوگب ھچ  تسا . باوج  رظتنم  یدج ، یا  ھفایق  اب  دومحماقآ  اما  دنک . یم  یخوش  دراد  منک  یم  رکف  دنشاب ! هدرک  زواجت  یدرم  ھب  نز  یا  هدع  ای  نز ، کی 

نشخ روبع  ندرک ، بصغ  ار  یرگید  میرح  یعون  ھب  دھد ؛ یم  ینعم  تنوشخ “  ” اب ماوت  یطخت “  ” لداعم یزیچ  اھ  گنھرف  ھمھ ی  رد  زواجت  هژاو ی 

. دھد یم  رارق  فدھ  ار  نایاقآ  تیکلام  ھطقن ی  نیرت  ساسح  نز ، ھب  زواجت  سپ  تسا ، نایاقآ  کلمیام  و  لام “  ” ھک مھ  نز  هریغ . نارگید و  هدودحم ی  زا 

اھراب یبرغ  یاھ  نیمزرس  رد  دبسچ . یم  نادرم  ھب  اھنت  زواجت “  ” هژاو ی نتدعاق  دنریگ ، یم  رارق  زواجت “  ” دروم مھ  اھ  ھچب  نوچ  رگید  فرط  زا 

. دشاب تردق  دیاب  زواجت ،“  ” زاسراک رصانع  زا  یکی  سپ  هداد ، رارق  یسنج  “ی  هدافتسا ءوس   ” دروم ار  ییاھ  ھچبرسپ  ای  یا  ھچبرسپ  ینز  ھک  میا  هدینش 

دشاب یا  ھشحاف  هدش ، زواجت  نز  رگا  یتح  دیآ ، یم  نوریب  ارجام  زا  ھتسکشرس  ھک  تسا  زواجتم “  ” نیا زواجت ، لمع  اب  ھک  هداتفا  اج  تیعقاو  نیا  اجنیا 

ناور ششوپ  یکشزپ و  تبقارم  تحت  دیآ ، یم  باسح  ھب  مولظم  هدش و  نیھوت  لباقم ، رد  نز  هدوب . ییابرلد  مرگ  نابایخ  رانک  هدنبیرف ، یسابل  اب  ھک 

یوضع زواجت ، لمع  رد  نوچ  تسا . لیخد  رما  نیا  رد  مھ  یکیزیف  دعب  کی  منک  یم  لایخ  ھمھ  نیا  اب  دریگ . یم  رارق  هریغ  یحور و  تلامتسا  ینامرد و 

رد یتھارک  سح  یشاب ، هدرک  ورف  یسک  ناھد  رد  روز ، ھب  ار  یتشگنا  راگنا  دشاب ، ھتساوخ  ھک  نآ  یب  دوش ، یم  نز  نت  زا  یوضع  دراو  درم ، ندب  زا 

و یسجن “  ” یعون ساسحا  هدش ، زواجت  نز  مھ  اھ  ملیف  رد  یشاب  هدرک  تقد  رگا  دنک . یم  یقلت  هدش “ ریقحت   ” ار دوخ  یعون  ھب  دوش ؛ یم  رادیب  نز 

نوریب نت  زا  ار  کاپان “  ” سح نیا  ات  دباس  یم  ار  دوخ  وپماش  نوباص و  اب  دنام و  یم  شود  ریز  اھ  تدم  ییاھر ، زا  سپ  نلومعم  دنک و  یم  یکاپان “ ”

زواجت کی  ربخ  ھک  راب  رھ  اما  دوش  یم  اضق  لھا  هدنخ ی  ببس  اجک  ات  نم  رکف  نیا  مناد  یمن  دشاب . هدیشاش  وا  ھب  گس  ھک  یناملسم  لثم  تسرد  دنک ،

ار هدز  نغور  یموتاب  دھاش ، دنچ  یضاق و  روضح  رد  دنراداو ، ار  نز  ھک  تسا  نیا  زواجتم ، درم  یارب  تازاجم  نیرتھب  ما  هدرک  لایخ  ما ، هدینش  ار 

رد ور  زواجتم  درم  سحن  ھفایق ی  اب  تسین  رضاح  یا  هدش  زواجت  نز  چیھ  یلامتحا  ھب  دراد ، مھ  هدنخ  دنک و … ورف  اقآ “  ” رتدب ھن  ھچرھ  ھب  راب  نیدنچ 

ات دناوت  یم  رگید ، تسا  لایخ “  ” ھمھ نیا  اب  دیایب …  ششوخ  لمع  نیا  زا  زواجتم  درم  مھ  دیاش  دھدب . یلمع  نینچ  ھب  نت  ھک  نیا  ھب  دسر  ھچ  دوش ، ور 

یارب یتقو  تسا . عافد  لباق  ام  گنھرف  رد  دنک ، زواجت  یدرم  ھب  ینز  میا  هدینشن  رگا  ھمھ  نیا  اب  درپب . تیعقاو ، تاررقم و  نوناق و  یاھزرم  یارو 
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اھ و ناتساد  رد  تیعقاو ، رد  ھن  رگا  دوجو  نیا  اب  دتفا ؟ یم  زواجت  رکف  ھب  ینز  مادک  دنناوخ ، یم  ھشحاف  ار  هدش  زواجت  نز  زواجتم ، درم  ھئربت ی 

ھک یا  ھبادوس  نامھ  دنناوخ . یم  هراکدب “  ” ار ھبادوس  اخیلز و  لاثما  مھ  نامنادنمشیدنا  نارگشھوژپ و  یتح  ھبادوس …  اخیلز ، میراد ؛ ھک  ناماھ  ھناسفا 

یم تفایرد  ام  زا  هریغ  ینمادکاپ و  تعاجش و  ناشن  ناریا ، هاش  زا  ینابیتشپ  ردپ و  ھب  تنایخ  نیا  یارب  دنک و  یم  تشپ  ردپ  ھب  سوواک ، ھب  قشع  رد 

قشاع ینز  رگا  مھ  ناماھ  ھصق  رد  سپ  نھاریپ . کی  ندرک  هراپ  مرج  ھب  اھنت  دوش ، یم  ییاجرھ  هراکدب و  اما ، شوایس  ھب  قشع  زا  ھتفرگان  ماک  دنک ،

شھاوخ ام “  ” ترضح زا  دوش و  دراو  ام “  ” هاگباوخ ھب  ھنادنموزرآ  دیایب ، روگ  ھب  دوخ  یاپ  اب  ھنیمھت  لثم  ھک  تسا  نیا  مھم  تسین ، هراکدب  دوشب ، ام “ ”

“! نیفرطلا یضرم   ” زواجت ینعی  دنامب ! نمادکاپ “  ” ات مینک ، زواجت  ناشیا  ھب  هدومرف  تمحرم  دنک 

نیلوا نمھب ، زا ٢٢  دعب  زور  تشھ  دندمآ . هار  بالقنا  اب  ھتفھ  کی  طقف  ناراکبان “  ” نیا دنا . رگید  یا  ھلوقم  زا  اھ  نز  اما  ینید “ یرالاسدرم   ” رد

یاھور هدایپ  رد  اھ  “ درم  ” ام ھک  یلاح  رد  دنتخادنا . هار  ھب  اقآ “  ” یرابجا باجح  نامرف  ھیلع  اھ  “ هزشان  ” نیمھ ار  ینید “ یرالاسدرم   ” رد تارھاظت 

یم رد  ناش  هراپ  نھد  زا  ھچرھ  هدش ، تیآ هللا “  ” الاح ھک  یرافغ “ یداھ   ” یربھر ھب  شک  هدبرع  نپمل  تشم  کی  میدوب ، هداتسیا  اشامت  ھب  روتساپ  نابایخ 

رس  ” اھ نز  نیمھ  ھتسویپ  مھ ، ام  یاپ  شیپ  نیمھ  ات  یروتاتکید .“ رب  گرم   ” دندز یم  دایرف  نادیم  ھنایم ی  رد  ھک  دندرک  یم  هدننک  رھاظت  نانز  راثن  دمآ 

اھ “ وبات  ” و دتفا ، راکب  دیآ و  نوریب  رومن ، ھتفرگ و  کاخ  یاھ  نیمزریز  زا  یروھمج  نآ  رد  یربارب “  ” یوزارت یزور  رگا  دنا . هدوب  ماظن “  ” نیا درد “

هداد دیھش “  ” اھدرم زا  رتمک  ھچ ، ھچ و  راکیپ و  تیلقا و  ات  دھاجم  زا  تسار ،“  ” و پچ “  ” زا ھلاس ، دنچ  یس و  نیا  رد  اھ  نز  ھک  منامگ  ھن  دوش ، ھتشادرب 

اما یروایب . باسحب  ءادھش  وزج  مھ  ار  اھ  “ هدش اھر  هدش و  اوسر   ” اھ و هدش  زواجت  اھ ، ھتشک  رب  هوالع  دیاب  اھ  نز  دروم  رد  ھک  توافت  نیا  اب  دنشاب .

گنھرف یاھ  یگژیو  زا  مھ  نیا  هریغ . نادیم و  هارگرزب و  نابایخ و  ھب  دسر  ھچ  دشاب ، هدش  ینز  دیھش  مان  ھب  ھک  تسب  نب  ھچوک ی  کی  زا  غیرد 

هدینش ھک  ار  ھفیطل  نآ  مناخ ! مسا  زج  رگید  تفوک  رھ  و  لزنم ، ھملس ، ما  اھ ، ھچب  ردام  ینسح ، ھنن  دوش ؛ الم  رب  شسومان  مسا  درادن  لیم  ھک  تس  “ یتال ”

اقآ تسین ؟ نم  مسا  ھب  نابایخ  کی  اما  تسا  ماما “ راگدای   ” مسا ھب  هارھاش  ھمھ  نیا  روطچ  ما ، هدییاز  نم  ار  دمحا “  ” نیا ھک  دنک  یم  هوکش  اقآ  رسمھ  یا ؛

یکاخ ھچ  نموت ،“ ود  لوتب ، ھت  ات  تسبرد  ” ؛ دنیوگب شکرفاسم  یسکات و  ھب  دایرف ، اب  دنتسیاب و  نابایخ  کی  رانک  مدرم  ادرف  زا  رگا  ھفخ ! دنیامرف ؛ یم 

؟ میزیرب نامرسب 

یراظتنا میوگ ؛ یم  دنا ؟ هدوین  یمالسلا  ھیلع  یاھ  مدآ  مھ  اذک ) ینامھیم  رد  اھنز   ) اھنآ ھتفگ ؛ رھش  ینیمخ  ھعمج ی …  ماما  یا  هدینش  دیوگ ؛ یم  دومحماقآ 

هژا ینسحم  یتقو  دشاب . رھش  ینیمخ  ھعمج ی  ماما  ھک  تس  یخپ  ھچ  تسا ، ماظن  نیرتیو  نلثم  ھک  یمتاخ  دمحا  دور ! یمن  رھش  ینیمخ  ھعمج ی  ماما  زا 

معز ھب  ینعی  دننک . یراددوخ  دوش ، یم  یمومع  تفع  ندش  راد  ھشدخ  بجوم  ھک  یتامادقا  زا  دنک ؛ یم  ھیصوت  اھ  هداوناخ  ھب  یروھمج  لک  ناتسداد “  ” یا

دیاش ھنادرم ، تایھ  اب  دنراذگب و  لیبس  شیر و  اھ  نز  ای  دیورن ، ینامھم “  ” نلثم ینعی  تسا !“ ھیلوا  یاھ  یھاتوک  لیلد  ھب  تاضرعت  زا  یخرب   ” مھ ناشیا 

یرایسب ای  دوش . یم  نادرم  کیرحت “  ” ببس یمالسا  یروھمج  رد  مھ  هریغ  وتنام و  یرسور و  رداچ و  نوچ  دنورب ، ینامھیم  ھب  ھمامع  ابع و  اب  مھ 
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، مدرم راوید  تشپ  ات  یروھمج ، یتینما  هاگتسد  ھک  دییامرف  یم  ھظحالم  دنا . هدرک  یقلت  نانز  بسانمان “ ششوپ   ” ار ھعجاف  تلع  ھک  تارضح “  ” زا رگید 

یزیر ھمانرب  کی  یط  ھک  نازواجتم  ندرک  دصر “  ” زا یتینما  هاگتسد  نیمھ  اما  دشاب ، هداتفا  نوریب  ییوم  ادابم  دنک  یم  دصر “  ” مھ ار  اھ  مناخ  تحتام 

ھب دننک و  یم  سبح  ار  نادرم  دنرب و  یم  شروی  ینامھیم  کی  ھب  یرفن   ١۴ دنور ، یم  کرویوین  ناتاھنم “ سیچ   ” کناب تقرس  ھب  ھک  راگنا  هدشباسح ،

ھک نیا  رت  هرخسم  دنناد ! یم  مالسلا “ ھیلع   ” و ملاس “  ” ار دوخ  یملاس  یسوم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  دبال  تسا . زجاع  دننک و …  یم  زواجت  نانز 

رگا هدش  دم  اھزور  نیا  دنا .“ هدیدن  یریخ  ضوع  رد  اما  دنا ، هداد  یار  داژن  یدمحا  دومحم  ھب  مدرم )  ) دصرد دون  رھش ) ینیمخ   ) اجنیا ” ؛ دنا هدومرف 

ھچ داژن “ یدمحا  ھب  نداد  یار   ” یتسار ھب  اما  دندنبب ، یئاشم  داژن و  یدمحا  شیر  ھب  ار  ھیضق  دنک ، رداص  دوخ  زا  یکوکشم “ یادص   ” خلب رد  یرگنھآ 

مدرم نانز  ھب  دیراد  هزاجا  دیا ، هدیدن  یریخ “  ” و دیا ، هداد  یار  داژن  یدمحا  ھب  رگا  ھک  تسا  نآ  ناشیا  تاشیامرف  یقالخا  ھجیتن ی  دراد ؟ ھقیقش  ھب  یطبر 

هدنھد یار  نویلیم  اب ٢۵  ناریا  نانز  فیلکت  دوب ، مھ  تیعقاو  ھب  کیدزن  یتح  یبلقت ، تاباختنا  هدش ی  مالعا  ھجیتن ی  رگا  نکب  ار  شرکف  دینک . زواجت 

تاماقم زا  یروھمج  نانمشد  تفگ  دیاب  دنا . ھتسناد  نانمشد “ ھشقن ی   ” ار راک  نیا  ناشیا  ھک  نیا  رت ، طوبرمان  مھ  نیا  زا  دیشک ! یم  اجک  ھب  داژن  یدمحا  ھب 

، ھناعشعشم ھشقن ی  نیا  ھب  لمع “  ” یارب دنشک و  یم  نانز  ھب  زواجت  ھشقن ی  ماظن ،“  ” بیرخت یارب  ھک  دنا  رت  ھلبا  رت و  بیرغ  بیجع و  مھ  یروھمج 

“ هدس  ” شمسا انلبق  ھک  قباس  رھش  نویامھ  ) رھش ینیمخ  دنور  یم  هراک ، کی  دننک و  یم  اھر  تساھزرم ، بل  ھک  ار  غاب “  ” اتسور و رھش و  ھمھ  نیا 

مولعم ات  درک  قیقحت  دیاب  دیاش ! دش .“ یمن  یروطنیا  دیاش  دنتشاد ، بسانم  سابل  رگا  ینامھیم ) رد  نانز   ) اھنآ ” ؛ ھتفگ ھک  ناھفصا  یھاگآ  سیئر  ای  دوب !)

“ یسراو  ” ینامھیم زا  شیپ  ار  هدننک  تکرش  یاھ  مناخ  سابل  ینعی  لمع ؟“ زا  لبق  ” ؟ هدوب هدرک  دصر “  ” اجک ار  اھنآ “  ” سابل یھاگآ “ سییر   ” نیا دوش 

! دنا هدوب  هداتفا  اھ  قاتا  فک  هراپ  ھکت  شال و  شآ و  یتقو  لمع ،“ زا  دعب   ” ای هدرک ،

دھدب انعم  نینچ  مھ  یصخش  ریسفت  ای  لیوات  ھب  یتح  ھک  تسین  ینوناق  هدام  اج  چیھ  ینزب ، قرو  ھک  ار  یروھمج  یتینما “  ” تاررقم یساسا و  نوناق  مامت 

ار اھنآ  نابایخ  فک  اجنامھ  دنا و  هدرکن  ار  یمالسا  تانوئش  تیاعر  ھک  دندرگب  ینانز  ای  نز  لابندب  ردب  رد  تسد ، ھب  نالف “  ” دنناوت یم  نایاقآ  ھک 

گرم ” ؛ دوب هدز  دایرف  یسک  رھش ، نیا  رد  رگا  رھش )؟ لیبمدرھ  “ ) رھش ینیمخ   ” ھعمج ی ماما  تاشیامرف  باسحب  نوچ  درادن ، مھ  هدنخ  دننک ! تازاجم 

ھب زواجت  اما  دندرک . یم  شنازیوآ  مخت  زا  تاسدقم ،“  ” ھب نیھوت  مرجب  دش و  یم  راد  ھکل  یمالسا  یروھمج  راذگناینب  نماد  دبال  ھیقف ،“ تیالو  لصا  رب 

ینیمخ  ” ھب دیاب  رھش ، نیا  مان  زا  یسات  ھب  مھ  نیمزرس  نآ  مان  ھک  یتسار  ھب  تسا ! هدش  رھش  ھعمج ی  ماما  راختفا  ببس  یعمج ، ھتسد  مھ  نآ  نانز ،

رگا ھک  دوش  یم  ھتفگ  ینشور  ھب  ” ؛ تسا ھتفھن  یکانرطخ “ رایسب  مایپ  ، ” نانخس نیا  رد  ھک  ردص  یداش  مناخ  دیوگ  یم  تسار  دوش . ضیوعت  نیمزرس “

طیارش نیا  رد  تسا … زیاج  وا  ھب  ندرک  زواجت  شدوخ ، ھناخ  یصوصخ  هدودحم  رد  یتح  دشابن ، یمالسا  یروھمج  فیراعت  قباطم  شا  ششوپ  ینز 

ناھفصا ناتسداد  ھک  نیا  ھمھ  زا  رت  کانسرت  درک .“ دنھاوخن  یدج  نادنچ  یریگیپ  مھ )  ) ییاضق هاگتسد  یماظتنا و  یورین  دوش …  زواجت  ینز  ھب  رگا 

، دنوش بوصنم  الاب  تاماقم  ھب  نیزواجتم  زا  نت  دنچ  ھک  دوب  میھاوخ  دھاش  یدوز  ھب  ینعی  دنا . هداد  هداعلا “ قوف   ” و هژیو “  ” هدنورپ ی کی  لیکشت  نامرف 
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ھک میا  هدرک  ھبرجت  اھ  لاس  نیا  رد  ام  رگید . هراک ی  کی  ای  ریزو  نواعم  ای  مھ  ھیقب  دوش ، زاسملیف  ناش  یکی  دنوشب ، سلجم  هدنیامن ی  رفن  ود  یکی 

نیا رد  ار  هداعلا  قوف  هژیو و  هدنورپ ی  دنچ  ھعقاو . یلامتسام “  ” و ندنالام “  ” ینعی هدنورپ ، کی  “ی  هداعلا قوف   ” یسررب و  هژیو “  ” هدنورپ ی کی  لیکشت 

؟ دنا هدش  روگ  مگ و  یگتخاس  یاھ  لاجنج  تشپ  ھک  میرامشب  اھ  لاس 

ھب ات  هدش  لسوتم  یا  ھنت  نییاپ  لماوع  ھب  میھف ، نز  لباقم  رد  دوخ  فعض  ھیجوت  یارب  ارچ  و  تسیچ ؟ نز “ ھنتف ی   ” زا رالاسدرم “  ” گنھرف ضرغ 

نز ھب  تسھ ؟ تدای  ھک  ناساول  رد  شیپ  لاس  ود  ھعقاو ی  دوش . ظفح  شتردق  طلست و  یاھ  ھیاپ  ات  درادھگن  ھناخ  قودنص  رد  ار  نز  نیھوت ، ریقحت و 

دش یم  راسگنس  انز  مرج  ھب  دوب ، هدیباوخ  زواجتم  تاناویح  نیا  زا  یکی  اب  رایتخا ، ھب  نز  نیمھ  رگا  یلو  دندرک ! زواجت  شنادنزرف  لباقم  رد  یرادیارس 

یقالت شنادنزرف  اب  شھاگن  راب  هد  نیدنچ  زور  رھ  تسا و  هدنز  نز  اجنیا  تساجک ؟ رد  توافت  دش . یم  صخرم  ھنایزات ، دص  زا  سپ  مھ  روناج  نآ  و 

ھب تمالس  ھب  ناج  زور ، رھ  ھجنکش ی  رارکت  زا  دریم و  یم  ھشیمھ  یارب  راب  کی  نز  اما ، مود  تروص  رد  زور . رھ  رد  گرم  نیدنچ  ینعی  دنک ، یم 

مسج و و  دنا “ ھتفرگ  رارق  زواجت  دروم  یمسج  رظن  زا  راب  کی  نانز  نیا  ” ؛ ردص مناخ  لوق  ھب  یمالسا !“ عشعشم  نیناوق   ” دنیوگ یم  نیا  ھب  درب . یم  رد 

“! دریگ یم  رارق  زواجت  دروم  ناش  یناسنا  تیثیح  تفارش و   ” مسج و حور و  فلتخم “ تاماقم  یوس  زا  اھراب  اھراب و  الاح   ” هدید و رازآ  ناشحور 

، تسا هدوب  تلود  هاگتسد  رد  ھنجا “  ” ذوفن و  ھنتف “  ” لوغشم ھلاس ، ود  نیا  رد  ماظن  تلود و  سلجم و  ھک  نیا  ھب  ھجوت  اب  هژیو “  ” هدنورپ ی فیلکت  نیاربانب 

، دنک یم  ریگتسد  بیقعت و  دنشاب ، ھک  ناھج  یاجرھ  رد  دنتفا ، یم  تشخ  نایم  یتقو  زا  ار  ناسوساج  ھک  یروھمج  یتینما  هاگتسد  تسا . نیبتاکلا  مارک  اب 

طابترا رد  ھتسویپ  نیمز ، نامسآ و  لوسر و  ادخ و  نامز و  ماما  اب  و  دراد ، نمشد “  ” یاھ تلود  نویسیزوپا و  یاھ  نامزاس  رد  یذوفن “ ییادف   ” اھ هد  و 

دنا ھتفگ  تسار  تسا . زجاع  مدرم  سومان  لام و  ھب  نیزواجتم  ندرک  دصر “  ” زا دراد و … ربخ  بیغ  رارسا  زا  دنک و  یم  لدب  در و  لیم “ یئ   ” تسا و

، ھتسشن مھ  ھب  وا  نز  اب  دید  ار  ھناگیب  درم  یکی  دمآ ، رد  ھناخ  ھب  یمجنم  ھک ؛ نومضم  نیا  ھب  دراد  یتیاکح  لجا  خیش  درب !“ یمن  ار  شا  ھتسد  وقاچ  ” ؛ ھک

؛ تفگ دوب ، فقاو  ھصق  نیرب  ھک  یلدبحاص  تساخرب . بوشآ  ھنتف و  تفگ و  طقس  مانشد و 

تسیک تیارس  رد  ھک  ینادن  ھک  تسیچ  یناد  ھچ  کلف  جوا  رب  وت 

ھب ار  ھمھ  نیا  رگا  نکن  لایخ  سپ  هدناوخ . نکش “ راجنھ   ” ار نیزواجتم  ھک  تسا  ناھفصا  یرتسگداد  ناتسداد  تانایب  تاراھظا ، نیرتروآ  تفگش  زا  یکی 

امش سوماق  رد  یسرپب  ناشیا  زا  ینک و  نفلت  ناھفصا  ناتسا  ناتسداد  ھب  تسا  رتھب  دھاکب . ھتسشن ، شناج  رد  ھک  یا  ھمھاو  زا  یزیچ  ییوگب ، تردام 

میرح رد  اھراوید و  تشپ  رد  یتح  ینامھم ، سابل  ندیشوپ  ھک  دیآ  یم  رب  نینچ  تارضح ، تاشیامرف  زا  تسا . مادک  راجنھان “  ” و تسیچ ، راجنھ “ ”

نتشاذگ نیب  هرذ  ریز  تینما  ظفح  ھناھب ی  ھب  ار  مدرم  و  مدرم ، یلخاد  یگدنز  ھب  ندرک  هاگن  هدیدزد  دوش . یم  دادملق  یراجنھان “  ” کی دارفا ، یصوصخ 

حیرص نتفگ ، تسار  سپ  دنا ، راجنھ “  ” یتفارش یب  تحاقو و  لک ، رد  و  قسف ، رھاظت ، غورد ، تسا . راجنھ “ ، ” اما دنا  هدیشوپن  ای  دنا  هدیشوپ  ھچ  ھک 

ندرک اجباج  دنوش ؛ یم  یقلت  یراجنھان  ، ” ندوب فیرش  ندرک و  تیاعر  ار  نارگید  مارتحا  ندرکن ، زواجت  نارگید  میرح  سومان و  لام و  ھب  ندوب ،
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

تال ھلیسو ی  رھ  قامچ و  دراک و  اب  هریغ ، یصخش و  سابل  یماظتنا و  هاپس و  جیسب و  یورین  نارازھ  دندنب ، یم  ار  اھ  نابایخ  مامت  لولعم ! تلع و 

تمھت دننک ، یم  ھجنکش  دنرب ، یم  نادنز  دننک ، یم  ریگتسد  دنریگ ، یم  ھچاپ  دننز ، یم  دگل  دننک و …  یم  اھر  راسفا ، یب  اھ  نابایخ  رد  رگید ، یزاب 

زیھرپ تارھاظت  ھب  نتفر  زا  اھ ، نابایخ  رد  ھتخیسگ  راسفا  روناج  ھمھ  نیا  سرت  زا  مک  مک  ھک  مدرم  تقو  نآ  دنشک … ، یم  دننک ، یم  زواجت  دننز ، یم 

ار یراجنھان  راجنھ و  تسا ! مالسا  نمشد  تسد  ھنتف  نیا  خن  رس  ھک  دنا  هدیمھف  الاح  ھک  دندوب  هدروخ  بیرف  یرفن  دنچ  اھنیا  دنیوگ ؛ یم  دننک ، یم 

رب گرم   ” دیوگب یسک  رگا  اھراجنھ !“  ” یاجب اھ  “ یراجنھان  ” نتخادنا اج  ینعی  دنتسھ ! مھ  یزاس “ گنھرف   ” یعدم تارضح  نیا  دییامرف ؟ یم  ھظحالم 

“ مالسلا ھیلع   ” امش نز  نآ  رد  ھک  یا  ھعماج  دوش . یم  یقلت  راجنھ “ ، ” ندز نیفلاخم  ھب  داینب  ھیاپ و  یب  تمھت  نارازھ  اما  تسا  نکش “ راجنھ  “، ” روتاتکید

هدننک رازگرب  ای  بحاص  مان  تسا  رتھب  ینادب ، ار  ما  ھئطوت “ ھیرظن ی   ” یھاوخ یم  نعقاو  رگا  الاح  نیعمجا !“ مھیلع  تنعل هللا   ” نارگید سومان  تسا و 

یرادفرط ھب  یفرح  اھزور  نیا  رد  ای  تسین ، یبورک  ای  یوسوم  ای  یرظتنم  رادفرط  تسین ، فلاخم “  ” رگا منک  ادیپ  ات  یھدب  نم  ھب  ار  ینامھیم  نآ  ی 

مادک اجک  هدادن و و و …  یروھمج  ناشک  هدبرع  زا  یکی  ھب  ار  شرتخد  ای  هدوبن ، راکھدب  جیسب  “ی  ھناختال  ” سییر ھب  هدزن ، یئاشم  دازن و  یدمحا 

شنانامھیم وا و  رس  رب  الب  نیا  مرجال  و  هدماین ، شوخ  رھش ، ینیمخ  ھعمج ی  ماما  یملاس  یسوم  مالسالا  تجح  لاثما  قاذم  ھب  ھک  تسا  هدز  ار  فرح 

رد رگید  رامش  یب  یاھ  تبیصم  عیاجف و  یا و  هریجنز  ریغ  و  یا “ هریجنز   ” یاھ لتق  خن  رس  دوش  مولعم  ات  ار “ شورف  لاقترپ  دینک  ادیپ  . ” تسا هدمآ 

. تسا دنب  اجک  ھب  ینید “ یرالاسمدرم  ”

————————-

زور رابخا  تیاس  زا  ھتفرگ  رب 

یمنغا اضر  ادخ - ھمان  تیصو  باتک  رب  یدقن 
دادرم ١٣٩٠ یمنغا -  اضر 

باتک رب  یدقن 

ادخ ھمان  تیصو 
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: ھتشون

هدار نیعم  گنشوھ 

رویرھش ١٣٨٩ لوا  پاچ 

شخرذآ تاراشتنا  رشان 

یمنغا اضر  زا 

. دنکیم تیاور  ار  هدنسیون  مایپ  باتک و  یلصا  نتم  ینعی  ھناگچنپ ،  لوصف  ادخ و …  فیرعت  ھچابید –  ھمان –  میدقت  زا : سپ  باتک  تسرھف 

نھذرد سح  نیا  تسابطا و  یوقاچ  رمع و  یگدوسرف  یریپزا و  ھلگ  هدنسیون و  یرامیب  حرش  رگید . یایند  ھب  رفس  ۀناتسآرد  ناونع :  اب  تسخن  لصف 

ھک وزرآ  نیا  ھب  دابم ؛ نینچ  زگرھ  ھک  ھتشاذگ  نایمرد  شیاھ  هدیرفآ  ادخ و  اب  ھک  تسا  هدنسیون  دوخ  ھماتیصو  رتفد  نیا  دنکن  ھک  دریگیم  توق  هدنناوخ 

. دنزب ملق  دشاب و  هدنزرس  لاس  یاھ  لاس  گنشوھ 

نس و ِیعیبط  ترورض  ھک  دتفا  یم  ناتسرامیب  ھب  شھار  راگزور  راگزاسان  شیدنادب و  خرچ  زا  هدنسیون  ۀناموصعم  یاھ  ھیالگ  ھمادارد  لاحرھ  ھب 

باوخ زا  لبق  دھاوخ  یم  شدوخ  لوق  ھب  دوریم و  باوختخت  ھب  روآ ، باوخ  صرق  ود  ندناروخ  مامح و  زا  دعب  ھنابش  یحارج . لمع  یارب  تسا  لاس 

ھچ اجنآرد  تارضح  نیا  منیبب  موش . ربخاب  دنا  هدرم  ھک  ینانآ  زور  لاح و  زا  مشکب .  ناگتفر  یایند  ھب  یکرس  منزب . ایند  نآ  ایند و  نیا  نایم  یلپ   » نتفر

 …« دننکیم

ادخ و هاگتسد  شنیرفآ و  یامعم  ۀرابرد  یسراو  تس  یلاس  دنچ  دننادیم  دنیانشآ ، هدنسیون  یشم  طخ و  اب  ریخا  یاھ  لاسرد  ھک  یئاھنآ  میوگب  زین  نیا 

زا یتسھ ، ناھجرد  ناگدنیز  لاور  قبط  ھک  تسا  تسرد  مھ  نیا  تسا . هدشن  هدوبن و  لفاغرکف  نیا  ۀمادا  زا  یا  ھظحل  هدش و  هدنسیون  ِنھذ  ھکلم  بھذم 

نیفدت نیقلت و  مسارم  شیپاشیپو  تسا  ندش “ موحرم  هاررد ” فرط  ھک  دنکیم  رکف  هدننیب  هدنونش و  دسریم و  ماشم  ھب  نمحرلا  یوب  ھشیمھ  ھمانتیصو “ ”

ھکلب ات  تسایاضق  فشک  لابند  دیماو  کش  نیب  زونھ  هدنسیون  ھک  تسادیپ  اما  دنک . مالعا  ار  شا  یرکف –  لدجو  ثحب  متخ  ھتبلا  اجنیا ، ار –  دوخ  متخ  و 

و دراد . نامیا  دوخ  شالت  راک و  تلیضف  ھب  و  تسین ؛ ناینیشیپ  شالت  زا  غراف  ھک  یدیما  ان  دیما و  ھمھ  اب  دنک  لح  ار  شنیرفآ  یامعم  لضعم  دناوتب 

یرابرپ رذب  نارکفتم ، نآ  زا  کیرھ  ھک  دش  تینھذ  نیا  رکنم  ناوتیمن  اما  دنا ، ھتشگرب  یلاخ  تسد  رھاظ  ھب  ھچرگا  دنا  ھتفر  قیرط  نیازا  ھک  اھنآ  دنادیم 

تسا ناسنا  شالت  نوھرم  یزورما  نردم  یایند  یاھتفرشیپ  شناد و  ملع و  ِیلاعت  ھک  دنا  هدرک  تباث  هدناشن و  راب  ھب  یتسھ  ۀفسلف  ھشیدنا و  نیمزرس  رد 

تسیلاحرد مھ  نآ  تسا . هدناشن  دوخ  هاگیاجرد  ار  راگدرورپ  نایدا و  تیھام  لد ، لقع و  لیبق : زا  یلئاسم  حرط  اب  ھتفرگ و  رظنریز  مھ  ار  تانئاک  ھک 

. دباییم شرتسگ  یرشب  یاھ  ھعماجرد  زور  ھب  زور  ھنیمز  رھ  رد  اھ  ھشیدنا  لادج  ھک 
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شدوخ ھک  دنکیم  لابند  دوریم و  ار  یھار  دراد ، رسرد  ھک  ییاھ  ھشیدناو  راکفا  ھب  داقتعا  نامیا و  اب  یرکف  ۀرتسگ  نینچرد  هداز ، نیعم  گنشوھ 

رتواکجنک و رتشوھ و  اب  نمزا  یرایسب  ھکنیا  صوصخب  دنناد . یم  تیعقاو  زا  رود  ھب  ار  یروصت  نینچ  یرایسب  الامتحا  ھک  مناد  یم  : » دیوگیم

زا دوش و  دوخ  ۀناواکجنک  یاھ  ساوسو  فیرح  دناوتیمن  ھمھ  نیا  اب  یلو  دندوب ». ھتشگرب  یلاختسد  قفومان و  ھتفر و  ار  هار  نیا  اھرابو  دندوب  رتلوضف 

یامیس  » اب یراتسرپ  ۀرھچ  ھکیلاحرد  دھدیم . ھمادا  ار  هار  ھتخانشان  یا  هدنیآ  ھب  راودیما ، رتشیب  اما  دیدرت  کش و  اب  درادرب . تسد  ھلئسم  ندرک  لابند 

ھک ایاضق  یقابو  منھج  تشھب و  زیگنا  لایخ  ناھج  یتسینو و  یتسھ  یاھزار  ندوشگ  یارب  تس  یا  ھنزور  لابند  ھتسب  شقن  شلد  رد  نیشنلدو » ابیز 

. تس یعامتجا  ترورض  مزال و  ازع ، متام و  گنھرف  رد  هدونغ  ماوع  یمرگرس  لھج و  موادت  یارب 

یادخ دزن  مھ  یبرق  جرا و  امتح  ھک  تسا  یور  ابیز  راتسرپ  نامھ  یلامتحا ، ھب  ھک ، یرفسمھ  اب  دوریم  باوخ  ھب  ھک  تسا  تالایخو  رکف  نیمھ  رد 

یروط تس . یرگید  عونزا  راگنا  راب ، نیا  رفسمھ  یور  ابیز  اما  دنراد . ادخ  شیپ  یا  هژیو  هاگیاج  ناتسرپ  ابیز  نایابیز و  ھمھ  ھک  ارچ  دراد . نابرھم 

یگتسجرب مامت  اب  ھتشرف  نیا  لاس  نس و  شارت و  شوخ  مادناو  سابل  شیارآ  حرش  دعب  دوب .». یرگید  زیچ  ھتشرف  نیا  ھک « دنکیم  رارقا  مھ  شدوخ  ھک 

نم یانمترپ  ناگدید  ھب  دوب  سوھزارپ  ھک  ار  شھاگن  دزیم  یزبس  ھب  تشاد و  ینشور  گنر  ھک  شرامخ  نامشچ  اب   … » مادنا نت و  ساسح  یاھاج 

.« تخیر ورف  مناج  لد و  ھب  هرطق  هرطق  ار  شلاصو  شطع  ھناسوھلب  دوب و  ھتخود 

قوذ تسا ، هدیرفآ  یھلا  یاتمھ  یب  ۀتشرف  یوبورطعو  یودنھ  لاخ  لامج و  زا  لصف  نیا  گرب  دنچ  رد  هدنسیون ، ھک  یا  ھنادنمرنھ  ابیز و  ۀنحص 

. دنکیم هدنز  هدنناوخ  نھذ  رد  ار  یا  ھتسجرب  ِسانشابیز 

ار مالسا  ربمایپ  جارعم ، ِتیاور  رد  ھک  نامھ  “ ) قارب تنب   ” راوس و  دریذپیم . دربب . ادخ  دزن  متفھ  نامسآ  ھب  ار  وا  ھک  دنکیم  تساوخرد  هدنسیون  زا  ھتشرف 

قارب تنبرب  نم  یولجرد   » وا هدیبسچ  تفِس  ار  ھتشرف  رمک  ھک  یلاحرد  بقعرد ، هدنسیون  ولجرد و  ھتشرف  ینعی  ھکرتود ، درُب ). لاعتم  یادخ  هاگراب  ھب 

رتشیب ھچرھ  ات  متسب  ار  منامشچ  مداھن و  شا  ھناشرب  ار  مرس  مدز و  هرگ  وا  مادنا  ھب  ار  دوخ  یانمترپ  تسدود  قوشو  قوذ و  اب  مھ  نم  مدش . راوس 

.« مزیرب دوخ  یانمترپ  نت  ھب  ار  وا  مادنا  شخب  تذل  یامرگ 

؟ تسا هدرک  راضحا  ارم  ھچ  یارب  راب  نیا  مدیسرپ : شبو ، شوخ  زا  دعب  دیآیم و  هدنسیون  دزن  ھب  لیئربج  دنوش و  یم  هدایپ  متفھ  نامسآرد 

، لاح نیا  اب  تسا . هدش  نارگن  هدرب و  یپ  شا  یشوخان  میخو  عاضوا  ھب  ییوگ  مھ  شدوخ  میتسھ . وا  لاح  نارگن  ام  ۀمھ  تسارامیب . تخس  فرط  تفگ 

.« تسا هداتفا  وت  رادیدرکف  ھب  ارچ  منادیمن 

بیجی نما   ” یاعد یادص  ناھگان  دنلوغشم  یراک  ھب  کیرھ  دنا و  هدمآ  درگ  شفارطارد  شوپدیفس  ناگتشرف  هدیباوخرامیب ، یادخ  ھک  یگرزب  رالاترد 

. دوشیم هدینش  ادخ  نابز  زا  “ ءوسلا فشکی  ءاعد و  اذا  رطظملا 

.« دنک وگتفگ  نم  اب  دناوتب  ھک  نیازا  لبق  اسب  ھچ  درم ، دھاوخ  دوز  ای  رید  تسا . یندرُم  مھ  ادخ  ھک  دیسر  مرظن  ھب  »
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ھب عجار  انیس  نبا  یزار و  یایرکز  اب  دوشیم . انشآ  دنا ، هدش  توعد  اجنآ  یگمھ  ھک  ناھج  رنھ  ملع و  ناگرزب  ابو  نھک  ناگنازرف  اب  رد : …  هدنسیون 

وراد نیا  درک  راک  ھب  ھک  نم  دھدیم « . اھنآ  ھب  یا  هزات  تاعالطا  اھنآ  دئاوف  کیتویب و  یتنآو  بورکیمزا  دنکیم . ثحب  یزورما  شناد  ملع و  یاھتفزشیپ 

دوبھب رد  مراد  نیقی  نم  میھدب . ادخ  ھب  ار  اھ  صرق  نیا  دیھدب  هزاجا  دینکن ! تسد  نآ  تسد و  نیا  تھج  یب  متفگ : لیئربج  نانآ و  ھب  باطخ  متشاد ، نانیمطا 

نیا فرصم  زا  یررض  ام  دیوگ  یم  تسار  درم  نیا  تفگو  دمآرد  نخس  ھب  دزیم  فرح  رتمک  ھک  سونیلاج  ماگنھ  نیارد  دوب . دھاوخ  رثؤم  وا  لاح 

 … « دید میھاوخن  اھوراد 

رتھب ناشلاح  دیامرف و  یم  لیم  ذیذل  ۀرب  بابک  غرم و  پوس  لاعتم  دنوادخ  دنکیم . ادیپ  افش  لاعتم  دنوادخ  کیتویب  یتنآ  صرق  دنچ  تسام و  ھساک  کیاب 

یھلا تمظع  اب  رالات  رد  نامسآ  متفھ  ۀقبط  رد  قیتع ، دھع  ناھج  نادنمشناد  املع و  یتفگش  بجوم  هدنسیون  یچم  تعاس  ھکنیاروآ  تریح  و  دوش . یم 

.« دریگیم رارق 

.« مھدرارق ناشرایتخارد  اشامت  یارب  ار  نآ  منک و  زاب  متسد  زا  ار  دوخ  تعاس  مدش  راچان  ھک  ھک  یئاج  ات  » 

دنوشیم عنام  ادخ  ناگتشرف  دننکب . یساسا  رکف  شنھک  یاھدرد  یافش  یارب  اھ  ناتسرامیبرد  دیایب و  نیمز  ھب  ھک  دنکیم  داھنشیپ  ادخ  اب  تولخرد  هدنسیون 

یاھ یھاگآ  ھمھ  تسا ، یقاب  ترمعزا  ھک  ینامز  هاتوک  رد  شوکب   » ھک دنکیم  هدنسیون  ھب  یملع  دیفم  داھنشیپ  ادخ  رس  رخآ  دننادرگیمرب و  اروا  یأر  و 

وتزا سپ  ات  نک  هدامآ  ار  اھنآ  یتسین ، رداق  رگا  هدبرارق و  نادنمقالع  رایتخا  رد  نک و  رشتنم  یتسناوت  رگا  سیونب ، ینک . لقتنم  نارگید  ھب  ار  دوخ 

تحت مھام  یتح  ھک  تسا  یمکحم  لیلد  دوخ  میا  هدرک  باختنا  دوخ  نانخس  نیرخآ  ندینش  یارب  ار  وت  ارچ  ھک  نیا  دننک  … … هدنکارپ  رشتنم و  نارگید 

نوریب مدرم  یداقتعا  روابزا  ار  ادخ  یاپ  دوشیم  روطچ  مدیسرپ  میراد …  … … رواب  اھنآ  ندوب  رثؤم  ھب  و  میا . ھتفرگ  رارق  وت  یاھ  ھتشون  ریثأت 

اب ای  شنزرس  اب  ار  اھنآو  دینزب  بیھن  دینک …  اوسر  ار  نایوگغورد  شاف و  ار  اھ  تیعقاو  دیناسرب . مدرم  شوگ  ھب  ار  قیاقح  تسا . هداس  تفگ  دیشک ؟

 …« دیسرتن دننک . تتامش  ار  امش  یتعامج  ھک  نیازا  دیسارھن  دیزاس . اوسر  ای  دینک و  هارمھ  دوخ 

ھکنالم و ادخ و  اب  شیوگتفگ  نامسآ و  متفھ  ھقبطرد  یئادخ  گرزب  تمظعاب و  تسشن  نیارد  هدنسیون  تکراشمزا  مدش . لاحشوخ  یلیخ  دوخ  تبون  ھب  نم 

واکجنک هدنسیون  شاکیا  دحاو . نابز  کی  ھب  نارضاح  ھمھ  طلستو  یسراف  نابز  ندش  یناگمھو  تفرشیپ  زا  صوصخ  ھب  ناھج و  رنھ  ملع و  ناگرزب  اب 

؟ تسا هدوب  ینابز  ھچ  تسشن  نآرد  نایوگنخس  یمسر  نابز  ھک  درکیم  مولعم  ام  ۀنامز  رگوجتسج 

مود لصفرد 

نیمز ھب  ادخ  رفس  ھمانرب  دنک . ادیپ  یدوبھب  یلاعت  ءاشنا هللا  دوش و  بوخ  شلاح  ھکلب  ات  دنروایب  نیمز  ھب  اوادم  یارب  ھک  دنا  هدرک  هدامآ  ار  لاعتم  دنوادخ 

تاقالم ار  پاپ  دوریم و  ھتشرف  تسا . ناکیتاو  ھب  لیئربج  مایپ  لماح  یا  ھتشرف  دوشن . هاگآ  رفس  نیا  زا  مظعا  پاپ  زج  یسک  ھک  یطرش  ھب  دوشیم . هدامآ 

. تسا لاعتم  دنوادخ  باوخ  قاتا  مھ  تروشم  قاتا  دوش . ھجلاعم  تلود  نآ  ۀنیزھ  اب  اکیرمآرد  رامیب  ھک  هدش  نیارب  رارق  دنکیم .
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مھ لیئربج  ھب  مینک و  زاغآ  ار  نامرفس  رتدوز  ھچرھ  تسارتھب  میا  هدامآ  ام  تفگ :  یزیمآ  تنطیش  هاگن  اب  دوخرفس ، ۀمانرب  ندینش  زا  سپ  مھ  دنوادخ  »

ھب ناکشزپ  ھک  ینامزرد  صوصخ  ھب  دوب . دھاوخ  ام  روضح  رد  هارمھ و  لحارم  مامترد  رفس و  نیارد  ام  تسود  میا ، هدرک  هدارا  ھک  روطنامھ  تفگ 

لیئربج ادخ ، هارمھ  . » دنکیم ادیپ  ءاقترا  ناھج  گرزب  دنوادخ  رواشم  ماقم  ھب  باتک  هدنسیون  سپ  نیازاو  دش »… . دنھاوخ  لوغشم  ام  ھجلاعمو  ھنیاعم 

نوریب ادخ  توربج  لالج و  رپ  هاگراب  زا  دوب  یشیشک  سابل  ھب  سبلم  موسرفن  دنتشاد و  نت  ھب  یراتسرپ  دیفس  سابل  اھنآ  نتود  ھک  ھتشرف  ھسو  نیما 

زا رت  بیحع  دنا . هداتسیا  فص  ھب  ھک  مدید  ار  قارب  ھیبش  ناوج  ریپ و  رادلاب  ناویح  اھ  هد  زا  یناوراک  هاگراب ، … یجورخ  برد  ۀناتسآرد  میدمآ … …

اھباتکرد ناملسم و  یاھروشک  میدق  یاھ  سکعرد  یخیرات و  یاھ  ملیفرد  اراھ  نآ  ھیبش  ھک  دوب  ییاھ  هواجک  تاناویح  نیازا  یضعب  تشپرب  ھک  نیا  ھمھ 

ینامسآ و یگنج  تاواداریاس  زرگ و  لعشم و  نامک و  وریت  اب  ناگتشرف  زا  مھ  یگرزب  رگشل  رادلاب ، ناناویح  نآزاریغ  ھتبلا  مدوب » هدید  تالجم  و 

تساجنیا دنکیم . ترفاسم  ھبکبک  ھبدبد و  نیا  اب  شیاھترفاسم  ھمھرد  دنوادخ  ھک  دھدیم  خساپ  لیئربج  و  دنتسھ “ نامسآ  ھناگتفھ  تاقبط  رد  ادخ  نیظفاحم  ”

لیئربج اب  دنوادخ  تساھنآرشزا ! لاعتم  یادخ  تظافح  یارب  نابھگن  رگشل  نیا  تسین و  نامارد  ھنجا  ناطیش و  رش  زا  مھ  یھلا  هاگتسد  دوشیم  مولعم  ھک 

، دربیم هاگدورف  ھب  ناکیتاوزا  اررامیب  ھک  یسنالوبمآ  هدننار  مھ  لیئربج و  مھو  ادخ  مھ  دنوشیم . ناکیتاو  دراو  صوصخم  یاھ  هواجکرد  هدنسیون  و 

ھقردب ار  سدقلا  حور  رسپ و  ردپ و  تاملک   » یادا اب  هدروآ ، نوریب  ۀرجنپ  زا  ار  شتسد  طقف  دنکیمن . رامیب  زا  یتعیاشم  پاپ  دنراد . نت  ھب  یلانیدراک  سابل 

کیلوتاک گرزب  لانیدراک   » ھک یلاح  رد  اجنآ  و  دنربیم . اکیرمآ  ھب  مر  زا  ایلاتیا  لا  یامیپاوھ  اب  یمسر  تافیرشت  نودب  ار  رامیب  دنک . یم  ادخ » رفس 

ار لجو ) زع  یادخ   ) نامرامیب ام  و  دندوب …  ام  راظتنا  ھب  اجنآ  رد  فارطا  یاھرھش  رھش و  نیا  یاسیلک  ناگرزبزا  دنچ  ینت  تیعمرد  کرویوین  یاھ 

. دوشیم یرتسب  ناتسرامیبرد  رامیب  بیترت ، نیدب  میداھن »… سنالوبمآ  ھب  ناراتسرپ  هارمھ  میدوب ، هدناباوخ  یراکنارب  یور 

یارب رگید  قاتا  ھب  دریگب . نوخ  رامیب  نتزا  دوشیمن  قفوم  ھتفررامیب  نیلاب  ھب  نوخ  نتفرگ  یارب  ھک  یسرن  ودوشیم  عورش  ناتسرامیبرد  ھنیاعم  تامدقم 

. دنوشیم تریح  راچد  اھ  کشزپ  دنربیم ، نکسا 

.« دوشیمن هدید  ساسح  نردم و  یرادربسکع  نیارد  هریغ  ناوختسا و  یپ و  گر و  ھیر و  بلق و  زا  معا  تایح  ھمزال  یاضعا  زا  کی  چیھ  اریز  » 

ار هدنسیون  نارادربملیف  ناراگنربخ و  موجھ  دنکیمزرد . ناتسرامیب  زا  نوریب  ھب  لوقعلاریحمرامیب  ِلاسنھک  لانیدراک  نیا  ِتانیاعم  ینامسج و  لاح 

اب هدرک و  نانیمطا  نم  ھب  ھک  مدیسرت  یم  زین  ادخ  دوخ  شنکاو  زا  نم  دزادنا «  یم  تشحو  ھب  ار  وا  رامیب  ماقم  ندش  شاف  زا  سارھو  میب  هدرک ، ھچاپتسد 

.« دوب نیبتاکلا  مارک  اب  شندمآ  نوریب  ھک  دوب  ھتفر  ورف  یھاچ  ھب  نم  ۀدیسوپ  بانط 

. دننادرگیم رب  شا  ھیلوا  هاگیاج  ھب  ار  ادخ  لیئربج  ترواشم  اب 

راک نیازا  ناتفدھ  دصق و  دیتشاذگ ؟ ام  ندرگ  ھب  ار  یتقشم  رپ  رفس  نینچ  ھک  تشاد  یترورض  ھچ   » دسرپیم ھک  هدنسیون  شسرپ  لباقم  رد  دنوادخ  و 
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دوخ هارمھ  ار  وت  مینک  مھارف  اررفس  نیا  تابیترت  میدش  راچان  وت  رطاخ  یاضر  یارب  ام  تفگ  … … زیمآ  شنزرس  هاگن  اب  ادخ  دوب ؟ … ھچ  هدوھیب 

نیا ام  ارچ  ھکنیا  و  تساجکرد ؟ اھناسنا  امش  ام و  ۀیضق  لکشم  ھک  یبایرد  دوخ  مھف  کرد و  اب  یونشب و  دوخ  شوگ  اب  ینیبب و  دوخ  مشچ  اب  ات  میربب 

.« دیرادرب امرسزا  تسد  ھک  میراد  رارصا  ھمھ 

ھب وت  نخس  هزورما  ھک  شابم  مھ  نارگن  ناسرب . نایاپ  ھب  هدب و  ھمادا  ار  تراک   : » دنک یم  شرافس  دَمَدیم  هدنسیونرب  دیما  سفن  ادخ  رادید  نیا  نایاپرد 

…« دنا  هدوشگن  ایند  ھب  مشچ  زونھ  یتح  ھک  یناسک  دنتسھ . ناگدنیآ  وت  یاھ  ھشیدناو  راکفا  نارادتسود  درادن . رادیرخ  دوخ  تمیق  ردق و 

. ادخ ھمانتیصو  موس  لصف 

ایندروما ھمھرد  رظان  اج و  ھمھ  ردرضاح  ناکم و  یب  ناھنپ و  یادخ  دریگیم . لکش  ادخ  یئاتکی  ِتیھولا  ماقم  عوضوم  یمیھاربا ، نایدا  روھظ  اب 

یاھنامسآ ھب  رشب ، سرتسد  زاو  رود  دوریم . اھتسد  رود  ھب  دوب ، مدرم  زا  مدرم و  نیب  نامز  نآ  ات  ھک  ادخ  دزیریم . مھب  ار  نایادخو  یئادخ  نھک  ِتیھام 

. دوریم ادخ  تاقالم  ھب  مالساراوگرزب  ربمایپ  دنکیم . ادیپ  هار  یرشب  گنھرف  ھب  اتکی ، دنوادخ  ءاشیام  لاعف  روضح  دھدیم . ناکمرییغت  یھانتیال 

مان اب  اتکی  یادخ  اب  لوسر هللا  تاقالم  دنکیم . تیادھ  ینامسآ  رفس  رد  ار  ربمایپ  ھک  یدنوادخ ، هاگرد  نابرقم  زا  یا  ھکئالم  تسا . لیئربج  شیامنھار 

، جارعم و  اھنامسآ ؛ ھب  یسیع  جورع  انیس و  ِهوکرد  نامرف  هد  لوزنو  یسوم  رادید  ۀمادارد  دیاشگیم . یا  هزات  لصف  یمالسا  گنھرف  رد  جارعم ،“ ”

. دوشیم طبض  تبث و  یرشب  خیراترد  اتمھ  یب  تاقالم  نآ  زا  یدبا  یراگدای 

: دسیونیم ادخ  لوق  زا  تساریذپ  ار  یھلا  ِتیناقحو  دراد  دوخ  ینامیا  یاھرواب  ھب  ھک  یلماک  سفن  ھب  دامتعا  اب  رثا ، ۀدنسیون 

دھاش ناونع  ھب  اروت  مھام  ور  نیازا  دنک . دییأت  ار  نآ  یتسرد  ھک  دشاب  ھتشاد  روضح  یھاوگ  دھاش و  یتسیاب  ھمانتیصو  میظنت  عقوم  رد  ھک  تسا  مسر  »

…« میا  هدرک  باختنا  دوخ  ھمانتیصو  هاوگ  و 

. تسین یربخ  یئادخ  یگدنب و  تافیرشت  زا  تسا . فلکت  ھنوگرھ  زا  یراع  ینامدوخ ، هداس و  ود  نآ  نیب  یوگتفگ 

. دنکیم یعادت  نانطومھ  ِقلطم  ِتنوشخرد  هدینت  ناھذا  ھب  ار  نابرھمو  لداع  دنوادخ  یالاو  عبط  هدنسیون ، ۀنالد  هداس  نانخس  اب  ادخ  یگنھامھ 

ار یتسھراگدیرفآ  ۀشیدنا  ِیگدنامرد  زجع و  تسا ، هدناشوپ  ار  ناھج  رسارس  مکاح  داسف  ملظ و  ھک  یا  ھنامز  ھب  ناھج  راگدیرفآ  اب  تالضعم  حرط 

. دھدیم حیضوت 

، تسا هدمآ  ادخ  ۀمانتیصو  نتمرد  ھک  ھناگ  ھس  یاھ  بقل  اب  اھاضما  دوشیم . لیمکت  ربکا » هللا  ینامسآردپ /  هوھی / اتکی ، یادخ   ” یاضما اب  ادخ  ھمانتیصو 

تیاور ار  یزیچ  نینچ  یبھذم  کسانم  ناحراشو و  ماکحا  ینامسآ و  بتکو  ایبنارادرکوراتفر  ھکنآ  لاح  دوشیمروآدای . ار  نایدا  یناسکی  یئادخ و  تلادع 

گنج ساساو  ھیاپ  ادخ  هدنیامن  ناونعب  ھک  اھ ، هدیزگرب  دوخ  ۀنادنمزآ  ِتالیامت  زا  یربخ  یب  نایدا و ، شحاف  یاھ  توافتو  اھداضت  تسین . دنا و  هدرکن 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

اپ دھاوخیمن  دایز  اما  تسین ، رود  هدنسیون  هاگرظنزا  هدش ؛ اھنآروایورای  شتوکس  اب  زین  لاعتم  یادخ  نایم  نیارد  دنا و ، ھتخیر  یپ  ار  یبھذم  لادجو 

اب برع  ینآرق  یادخ  ایآ  دنادیمن ، یبرع  ناشیا  عطق  روطب  هدز  فرح  ادخ  اب  ینابز  ھچ  اب  هدنسیون  ھک  هدشن  مولعم  هدنناوخ  یارب  نآزا  ھتشذگ  دوش . چیپ 

، متسر ای  هدوب  انشآ  ناروناج  ھکئالم و  ھنجا و  نابز  اب  حون  نامیلس و  ترضح  ھک  تسا  هدمآ  اھ  ھناسفا  رد  ھتبلا  تسانشآ ؟  ھسنارف  یسراف و  یاھ  نابز 

حیضوترکف ھب  الصاو  هدرک  توکس  هراب  نیارد  هدنسیون  ھکنیا  دنا . هدیمھف  الماک  اررگیدمھ  فرح  ھتفگ و  نخس  اھدژا  اب  ناریا  یا  ھناسفا  ناولھپ 

. دنکیم تیاور  شیادخ  دوخ و  یگناگی  زا  هداتفین ،

 : دمآ مدای  لدیب  زغمرپ  ابیز و  ۀدورس 

. ما هدوب  نم  نیمھ  مھ  اجنآ  ھک  مناد  ردقنیا  شا /  یئاتکی  تولخ  دراد  ھچ  ھگآ  متسین 

نم ھمانتیصو  مراھچ  لصف 

لیئارزع و یاھ  تیصخشزا  نآرق  زا  تیاور  ھب  دنکیم . فیصوت  ابیز  یاھ  یدنب  نیذآ  اب  ار  گرم  زا  سپ  یایند  ادخ “ ھمان  تیصو   ” قوذ شوخ  هدنسیون 

گرم و یاھایؤررد  ھقرغ  نایحیسم ؛ ۀتفرشیپ  یایازم  یروآدای  اب  ھتبلا  مالسا ، تیحیسم و  نیفدت  مسارم  ۀرابرد  دراد  یھاتوک  حرش  دیوگیم . لیزازع 

دشکیم یتحار  سفن  تسانشآ ، نا  لیامش  لکش  تبیھاب و  لقادح  ھکنیا  زا  لاحشوخ  دریگیم ، لیئارزع  یاجو  دنیبیم  ار  یکچوک  توبکنع  گرمزا ، سپ 

کاخ دیابو  ما  هدرُم  نم  ھک  مدیسر  ھجیتن  نیا  ھب  : » ھک درادنپیم  ای  دیوگیم  ھکیئاج  ات  دزیریم . مھب  ار  هدنسیونراکفا  هرشح ، نآ  ندز  ترچ  دعب  یتاظحل  ھک 

ھب ار  دوخ  یلصا  مایپ  نآ  بلاقرد  دیاب  ھک  تسا  هدنسیون  صاخ  ۀویش  توم  تلاح  ھب  تفص ، نیا  یرست  تیعقاو و  لایخ و  نتخیر  مھب  ھتبلا  موشب و »… 

. دناسرب نیبطاخم 

ماجنا ار  نفد  نفک و  مسارم  ینابرھم  اب  لیئارزع  و  خساپو . شسرپ  نودب  اتح  سارھو ، فوخ  نیرتکچوک  نیرتمک و  یب  دنکیم ، تاقالم  رکنمو  ریکن  اب 

. دنکیم اھر  یدبا  باوخرد  ار  هدنسیون  دھدیم و 

تسا هدنسیون  مایپ  باتک ، ینایاپ  یاھ  گرب  دوشیم . هدوشگ  وا  یور  ھب  ھک  تسا  نیگآرطعو  باداش  هزات و  یایندزا  یا  ھچیرد  رگید ، یایندزا  یا  ھنزور 

یگدنام بقع  نھک  یاھدرد  ھنازوسلد  هداس و  ینابز  اب  ھک  لھج  ناداتعم  هوبنا  ھب  تسیرگنلت  راصعا ؛ نورق و  یباوخ  نارگ  زا  ناگتفر  باوخ  یرادیب  رد 

. تسا هداد  حیضوت  ار 

یالوج ٢٠١١ مکی  ندنل – 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

ناریا یاھھاگشناد  رد  یتیسنج  یزاس  ادج 
دادرم ١٣٩٠ ھمان -  کی  زا  یا  ھکت 

؛ دندرک نامیادج  دش . دھاوخن  رپ  یرتسکاخ  چیھ  اب  ھک  نامنایم  قیمع ؛ یاهرد  دنلب و  یاهرخص  زارف  رب  کی  رھ  میاهدیشک .  دق  مھ  زا  رود  رایسب 

رگید ینامتخاس  ھب  هدیشارت  یاھلک  مرف و  سابل  اب  ار  وت  دندناشوپ و  نم  رب  هریت  رداچ  ھعنقم و  وتنام و  توافتم . یاھششوپ  اب  رھم . لوا  زور  زا 

 . مھ زا  رود  یاھفیدر  اب  دندرک . نامیادج  میتفر  ھک  مھ  هاگشناد  ھنارسپ .  ار  وت  ھنارتخد و  یھسردم  ھب  ار  نم  دنداتسرف .

 . ناردارب نارھاوخ و  یاھیجورخ  اھیدورو و  اھورھار و  اھرد و  اب  نایاقآ . اھمناخ و  یاھتکمین 

. .. یتنزرب یاھھچراپ  اب  لحاس  ایرد و  رد  اھهدرن و  اب  هدازماما  مرح و  رد  اھھلیم و  اب  سوبوتا  رد  میدیشک .  دق  مھ  زا  رود  رایسب  ام  دندرک و  نامیادج 

ھک اج  رھ  ات  وت . یارب  یاهدش  بوکرس  یسنج  یهدقع  مدش  نم  و  نم ؛ یارب  یایندشان  کرد  زار  یدش  وت  ات  میدش  گرزب  مھ  زا  بیرغ  رود و  ردقنآ 

 … مشاب وت  زا  کلتم  ھجوت و  هاگن و  کی  یپ  رد  نم  یسنج ، یاھهدقع  یرامیب و  ینادان و  روز  زا  نابایخ ، یسکات و  رد  دننک ، نامیادج  دنتسناوتن  رگید 

 . دردب ار  ما  وتنام  تاصیرح  هاگن  دنک و  تایلاح  ھب  یلاح  میاپ  قاس  یگنھرب  یلامب و  نم  ھب  ار  دوخ  وت  و 

مینک و جاودزا  دیاب  میتسھ  قشاع  نوچ  میاهدش و  قشاع  میدرک  لایخ  درک  نام  بذعم  نامیاھ  ھنت  نییاپ  ات  ھک  ردقنا  میدیشک  دق  مھ  زا  رود  رایسب  ادج و 

 . میتفر فقس  کی  ریز  ھب  ھتفخ  رادیب و  یهدقع  نارازھ  اب  مھ  دعب 

ھمھرد دنداد  یتیسنج  هاگن  ھب  ار  دوخ  یاج  یناسنا  یاھهاگن  دیدن و  تسرد  بوخ و  ار  رگیدکی  زین  نامهاگن  رگید  ھک  ردقنا  میدیشک . دق  مھ  زا  رود  رایسب 

رب وت و  زا  یرود  صاقت  مزادرپب .  ار  اھ  ھلصاف  نیا  یھمھ  صاقت  دیاب  نم  و  یسایس .  تاسلج  یتح  یملع و  یگنھرف و  لفاحم  رد  راک ، لحم  رد  اج .

 . ار نتخانشن  ندیدن و  ار  وت  صاقت  ار .  ندیشکدق  رگید  یاهرخص 

موش .  یم  راوس  یسکات  یتقو  مدرگیم ؛ راک  لابند  یتقو  منابایخ ؛ رد  اھنت  نم  دوشیم و  کیرات  اوھ  یتقو  دزرلب  منت  ھک  دیاب 

ھنانز و ار  اھحارتسم  طقف  ایند ، یاج  ھمھ  رد  ھک  تسا  لاس  نایلاس  رخآ  دروخن … رب  ناتھب  روشک . کی  تعسو  ھب  تسا  یمومع  حارتسم  کی  اجنیا 

دناهدرک ھنادرم 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

یا ھتخیسگ  راسفا  یوشب  لب  ھچ 
دادرم ١٣٩٠ انلیا - 

نودب زورما  ات  لاس ٨٩  باتک  هاگشیامن  زا  سپ  اما  دراد ، مئاد  رشن  زوجم  هاگآ  تاراشتنا  دنچرھ 
. دنکیم یراددوخ  تاراشتنا  نیا  یاھباتک  نتفریذپ  زا  باتک  یهرادا  یلیلد  چیھ 

هدش و ھتشادزاب  راک  زا  مولعمان  لیالدھب  ھک  تسا  لاسکی  زا  شیب  دراد ، تیلاعف  هاگآ  تاراشتنا  رد  رشان  ناونعھب  ھھد  ھس  زا  شیب  ھک  یناخنیسح  نیسح 

. تساھتشادن تدم  نیا  لوط  رد  ار  یباتک  چیھ  راشتنا  یهزاجا 

باتک هاگشیامن  رد  روضح  یهزاجا  ام  ھب  ھک  لاس ٨٩  هام  تشھبیدرا  ھب  ددرگیمرب  عوضوم  تفگ : نینچ  انلیا ، راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  یناخنیسح 

. دنکیم تعنامم  هاگآ  تاراشتنا  دیدج  یاھباتک  تفایرد  زا  یحیضوت  چیھ  یھئارا  نودب  باتک  یهرادا  ھک  میدش  ھجوتم  ھمادا  رد  دندادن . ار  نارھت 

ھک هدش  هداد  روتسد  ام  ھب  دنیوگیم  تاراشتنا ، نیا  یاھزوجم  تساوخرد  ھب  خساپ  رد  باتک  یهرادا  نالووسم  ھک  تسا  لاسکی  زا  شیب  داد : ھمادا  یو 

. میریگن لیوحت  ار  امش  یاھباتک 

ھناورپ نیا  لاطبا  یارب  نوناق  قبط  تسیمئاد و  هاگآ ، تاراشتنا  رشن  یھناورپ  عون  داد : حیضوت  شراشتنا  زوجم  رابتعا  درومرد  هاگآ  تاراشتنا  ریدم 

اھنت نم  رشن  یھناورپ  نوناق ؛ قبط  نیاربانب  دریگ . تروص  یریگ  یار  هدش و  لیکشت  نوناق  رد  هدش  صخشم  یاضعا  اب  ھطوبرم  نویسیمک  تسیابیم 

. تسا ھتفرگ  تروص  یریگیار  ھن  هدش و  لیکشت  هاگآ  تیعقوم  نوماریپ  یاھسلج  ھن  ھکیتروصرد  دش ، دھاوخ  لطاب  یطیارش  نینچ  رد 

هدمآشیپ تیعقوم  تفگ : تساهداد ، ام  ھب  ار  یمسرریغ  تیعونمم  نیا  لیلد  یریگیپ  لوق  یرد ،) نمھب  ) دیدج یگنھرف  نواعم  ھک  بلطم  نیا  نایب  نمض  یو 

میروبجم ام  یتح  دنتشاد . تیلاعف  هاگآ  تاراشتنا  رد  دوخ  رترود ، یاھھتشذگرد  بلغا  ھک  میراپسب  رگید  نارشان  ھب  ار  نامیاھباتک  راشتنا  ام  هدش  ثعاب 

. میریگب پاچ  زوجم  رگید  نارشان  طسوت  اددجم  اھیپاچ  دیدجت  یارب 

یمومع بیبط  کی  تارطاخ  رتفد  زا  یگرب 
دادرم ١٣٩٠
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شردام مدرک  هاگن  ھک  ور  ھچب  یولگ   *

؟ هراد کرچ  شولگ  رتکد ! یاقآ  تفگ :

. ھشب عورش  داوخیم  هزات  شکرچ  متفگ :

! ھشیم دایز  دعب  ھشیم  عورش  لوا  شتنوفع  ھشیمھ   ، هروطنیمھ ھشیمھ  ھچب  نیا  تفگ :

: متفگ هرتخد  ھب   *

!! هریمنرد مادص  الصا  ھک  هزور  دنچ  طقف  یچیھ  تفگ : ھتفرگ  یادص  ھی  اب  ھیچ ؟ نوتلکشم 

دوب هدموا  غارفتسا  اب  ھک  یرتخد  ھب   *

؟ نیراد مھ  لاھسا  متفگ :

!! دایمن اما  مراد  وشتلاح  تفگ :

: متفگ هرتخد  ھب  دوب . هدروآ  وشلاس  ادودح ١٨  رتخد  ھلاس  ادودح ۵٠  مناخ  ھی   *

: تفگ ھیچ ؟ نوتلکشم 

. مراد هرھلد 

: تفگ دعب  هدنخ و  ریز  دز  شردام 

! هرھلد ھن  ھچیپ  لد  نامام !

: مدیسرپ

؟ نیدروخن یروجان  زیچ 

: تفگ شردام 

هدروخ پسیچ »  » ارچ

: ھگب هدنخ و  ریز  ھنزب  ھک  دوب  رتخد  تبون  راب  نیا  و 

! پسیچ ھن  سپیچ  نامام 

ھچ الثم  تفگ : نیدروخن ؟ یئوراد  ھنوخ  یوت  متفگ : دعب  یا ؟ ھقباس  ھچ  الثم  تفگ : نیتشاد ؟ ھقباس  مھ  البق  متفگ : دوب  هدموا  دردرس  اب  ھک  یئاقآ  ھب  * 

؟ یتحاران ھچ  الثم  تفگ : نیتشادن ؟ یتحاران  چیھ  ھگید  متفگ : متشون  ھک  وش  ھخسن  یئوراد ؟
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! مروخب منوتیم  مروخب  اذغ  منوتب  تقورھ  تفگ : ھبوخ ؟ نوتاھتشا  : متفگ ھمناخ  ھب   *

! ھنکیم درد  یلیخ »  » مپچ تسد  جنرآ  ھن  تفگ : ھنکیمن ؟ درد  نوتپچ  تسد  جنرآ  ینعی  متفگ : مپچ . تسد  جنرآ  زا  ریغ  ھنکیم  درد  مندب  ھمھ  تفگ : هدرمریپ  * 

متسد نیا  زا  شیپ  ھتفھ  دنچ  درکیم . درد  متسد  ود  رھ  ھک  دوب  تقودنچ  منودیمن . تفگ : یشیامزآ ؟ ھچ  متفگ : سیونب . شیامزآ  ھی  مارب  تفگ : دموا و  ھمناخ   *

!؟ ھتفا یم  شدرد  منیبب  نریگب  نوخ  مھ  متسد  نیا  زا  مگب  ماوخ  یم  الاح  داتفا  شدرد  دعب  متفرگ  نوخ  شیامزآ 

! مراد یروجان  ضرم  ھی  ممھفب  مسرتیم  تفگ : ارچ ؟ متفگ : مدیمن ! تفگ : نیدب . شیامزآ  ھی  دیاب  متفگ : ھمناخ  ھب   *

دعب متشون  لوسپک  ضیرم  یارب  نودند  ھسبآ  یارب   *

: تفگ

. ھنکیم درد  مھ  مولگ  هزور  دنچ 

: متفگ

. ھشیم رتھب  لوسپک  نومھ  اب  ھشاب  ھتشاد  تنوفع  ھگا  بوخ 

: تفگ

!؟ هراد ولگ  ھب  راکچ  نیتشون  منودند  یارب  ھک  ولوسپک  نوا 

: تفگیم ھمناخ  * 

شیامزآ هاگنومرد  یوت  مدید  مدرک  هاگن  وشاھشیامزآ  ھملاس ! دنتفگ  مداد  شیامزآ  نوریب  اما  یراد  تنوفع  دنتفگ  مداد  شیامزآ  هاگنومرد  هاگشیامزآ  یوت 

! نوخ شیامزآ  نوریب  هداد و  راردا 

: تفگیم ھمناخ  * 

. هدرک کرچ  ما  ھچب  یولگ  زاب  منک  رکف 

: متفگ

؟ نیدیمھف اجک  زا 

: تفگ

! هدیم لوسپک  یوب  شنھد  هراد  زورید  زا  ھخآ 

: تفگیم ھمناخ  * 

. دشن بوخ  متشاذگ  مھ  فایش  شارب  هراد  تسوبی  هزور  دنچ  ما  ھچب 
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: متفگ

؟ نیتشاذگ شارب  یفایش  ھچ 

! نفونیماتسا تفگ :

اتسور یلاھا  زا  یکی  اب  هراد  تساجنومھ  لھا  ھک  شریذپ  لوئسم  مدید  مروخب . یئاوھ  ھی  نوریب  مایم  بطم  زا  ندش و  مامت  هاگنامرد  یاھضیرم   *

: ھسرپیم شزا  ھنکیم و  تبحص 

؟ تشاد قرف  یلوا  رتکد  اب  تشون  نوتارب  یمود  رتکد  ھک  یئاھوراد 

: ھگیم مرتحم  یئاتسور 

!! ھنکیم قرف  مھ  اب  مھ  اھرتکد  یاھوراد  بوخ  ھنکیمن ؟ قرف  مھ  اب  فلتخم  یاھنوویح  دوک  ھگم   ، ھمولعم بوخ 

. دوب هدموا  نیئاپ  نوخ  راشف  اب  نووج  رسپ  ھی   *

: متفگ

؟ نینزب مرس  نینومب  نینوتیم 

. ھن تفگ :

؟ نینزیم لوپمآ  متفگ :

. ھن تفگ :

دوب شاھاب  ھک  ینووج  مناخ 

نیسیونب شارب  سا ) یج  ما  مینیمولآ   ) یتسام تبرش  ھی  افطل  رتکد  یاقآ  تفگ :

؟ ارچ متفگ :

! نربیم الاب  ونوخ  راشف  نیریش  یاھزیچ  نگیم  ھخآ  تفگ :

: متفگ دندوب . هدروآ  ونوش  ھچب  رھوش  نز و  ھی  ھتفھ  نیا  ھبنش  زور   *

: تفگ هردپ  ھضیرم ؟ ھک  هزور  دنچ 

: تفگ شردام  هزور  ود 

: تفگ شردام  ھب  تینابصع  اب  هردپ  هزور  ھس  ھن 

!! ھلیطعت ھک  ھعمج  ھخآ 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

: تفگ مسیونب  ھخسن  متساوخیم  یتقو  دوب ، هدموا  دردرمک  اب  هدرم   *

: متفگ نیسیونن ! دامپ  طقف  نیسیونب  نیاوخیم  یچرھ  تمحز  یب  رتکد ! یاقآ 

؟ ارچ

: تفگ

! ھلامب دامپ  مارب  ھک  تسین  یسکچیھ  ترفاسم  دنا  ھتفر  نوم  هداونوخ  ھمھ  ھخآ 

: متفگ ھمناخ  ھب  * 

: تفگ شرس و  یور  تشاذگ  وشتسد  ھنکیم ؟ درد  نوترس  یاجک 

. مرس نگل  یوت  تسرد  اج  نیمھ 

–

*******************

یوبن میھاربا   - یدمحم بان  مالسا 
دادرم ١٣٩٠ یوبن -  میھاربا 

تسا یزیچ  کی  یدمحم  بان  مالسا  مدرک  یم  رکف  لبق  لاس  تسیب  ات  نم 

زا یدمحم  بان  مالسا  نارادفرط  ھتفگ  ھب  ناش  ھمھ  اھنیا  ھک  مدیمھف  ھکنیا  ات  یناقلاط ، یاھھاگدید  یرافغرذوبا و  یاھراک  یتعیرش و  رتکد  یاھفرح  ھیبش 

. دنا رت  فرحنم  ھمھ 

زا دوب و  ربھر  وا  ھک  یلاس  تشھ  رد  شدوخ  ھک  دوب  ییاھراک  نامھ  دوب ، ھتفگ  ینیمخ  یاقآ  ھک  یدمحم  بان  مالسا  نیا  دیاش  ھک  مداتفا  رکف  نیا  ھب  ادعب 

یناسک مھ  یدمحم  بان  ناناملسم  داد و  یم  ماجنا  دوب ، روھمج  سیئر  یا  ھنماخ  دوب و  سلجم  سیئر  یمشاھ  دندوب و  ریزو  تسخن  یوسوم  ات  ناگرزاب 

داد خر  زبس  شبنج  دش و  تاحالصا  رکش  ار  ادخ  درک ، یم  تیامح  اھنآ  زا  ای  درک  یم  بوصنم  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  اھنآ  ینیمخ  تیآ هللا  ھک  دندوب 
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خیش مھ  شماقم  مئاق  دوب و  سوساج  ینیمخ  دامتعا  دروم  ریزو  تسخن  دوب و  دزد  سلجم  سیئر  دوب و  دترم  یلوا  ریزو  تسخن  ھک  میدیمھف  ام  هزات  و 

ھب دیلام  یبجاو  زیچ  دروخ ، یبجاو  زیچ  درک ، یبجاو  راک  مناد  یمن  دوب و  راد  ھلاسم  اقآ  دمحا  شرسپ  اھنت  ھن  ھک  میدیمھف  نآ  زا  دعب  هزات  و  حول ، هداس 

یذوفن ارھاظ  تسھ ، شا  هون  دنتفگ  یم  و  تسشن ، یم  ینیمخ  یاقآ  یولھپ  یگچب  زا  ھک  یکرسپ  نآ  میدیمھف  مھ  نآ  زا  دعب  و  دش . موحرم  هرخالاب  ھک  ییاج 

ھک شا  ھفایق  دوب ، یقارشا  ارھز  ھک  مھ  شا  هون  یکی  نآ  دنزب . فرح  مھ  شگرزبردپ  ربق  رس  تشادن  قح  یتح  ھک  اکیرمآ  سوساج  دوب و  یناھج  رابکتسا 

ناش ھمھ  یمالسا  یروھمج  بالقنا و  ناراذگناینب  لک  الوصا  دوب و  بارخ  شراک  خیب  زا  دوب ، یمتاخ  اضر  ھک  مھ  شرھوش  دوب ، دوویلاھ  رافک  ھیبش 

. دندوبن یدمحم  بان  مالسا  الصا  دوب و  دب  ناش  لاح 

اقآ نیا  درک ، یم  نییعت  ربھر  شدوخ  ھکلب  دوب ، قباس  ربھر  یمشچرون  اھنت  ھن  ھک  یناجنسفر  یمشاھ  نیا  لال ، منابز  دیاش  ھک  مدرک  یم  رکف  رخاوا  نیا 

دندوب رجاف  رجات و  یگمھ  رخا ، یلا  ھمطاف و  هزئاف و  مھ  یدھم ، مھ  شنز ، مھ  اقآ ، ربکا  دوخ  مھ  مدیمھف  ھک  سوسفا  غیرد و  اما  دوب ، یدمحم  بان  مالسا 

. دندوب ھنتف  لماع  مالسا و  نمشد  خیب  زا  ھکلب  دندوبن ، یدمحم  بان  مالسا  زراب  قیداصم  اھنت  ھن  و 

ھک تسا  نیا  ھکلب  دنز ، یم  راب  شیشح  مادرتسمآ  دور  یم  دش  قرغ  یسک  رھ  ھک  تسین  نیا  شا  ینعم  شیشح ( لکب  ثبشتی  قیرغلا  لثمک  مھ  ام  هرخالاب 

دوب و هدربن  ولول  داژن  یدمحا  لوقب  ار  ھمم  یدید “  ھعفد  کی  ات  درب  یم  فرط  رھ  ھب  ار  شتسد  چاو  یب  موحرم  نیقورغم  لثم  دوش  یم  قرغ  ھک  یمدآ 

ار ام  مھ  یمالسا ، یروھمج  نوسردنا  الماپ  نیا  دیاش  میدرک  رکف  یمتاخ و  ینید و  نارکفنشور  ھب  میداد  ریگ  داد ) تاجن  ار  مدآ  نوسردنا  الماپ  ھعفد  کی 

شدوخ یمتاخ  دش  مولعم  میدرک و  یم  هابتشا  ام  دوب و  هاریب  اھناتساد  نیا  ھمھ  ھک  سوسفا  اما  ار ، مالسا  ندش  قرغ  لاح  رد  یتشک  مھ  دھدب و  تاجن 

. دوب یدمحم  بان  مالسا  ندرب  نیب  زا  یارب  تاحالصا  الصا  شدوخ و  لثم  مھ  شیارزو  ھمھ  هدوب و  اھاج  ھیقب  ھسنارف و  سیلگنا و  یآ ا و  یس  لماع 

داژن یدمحا  نیمھ  ینعی  یدمحم  بان  مالسا  و  ھننننننیا “ قباس “  یریدم  لوقب  میدیمھف  هزات  دش و  نشور  داژن  یدمحا  یاقآ  رون  ھلاھ  ھب  نام  مشچ  ھکنیا  ات 

یس ھک  ییاکیرمآ  بان  مالسا  دریگن ، تروص  یزیچ  ییاتدوک  کی  یتقو  ات  الوصا  یکمن و  هد  بئاط و  یا و  ھنماخ  یا و  هژا  یئاشم و  یمیحر و  و 

. دنک یمن  روھظ  یدمحم  بان  مالسا  دور و  یمن  نیب  زا  دوب ، هداد  داب  ھب  ار  تکلمم  لاس 

ھک تسا  یزیچ  کی  یدمحم ، بان  مالسا  الوصا  ھک  دھد  یم  ناشن  یمالسا  یروھمج  ھعلاطم  تساھربخ و  نیا  ایفن  تسین ، ھیضق  یتابثا  ھجو  اھنیا  ھتبلا 

یم نامردام  ردپ و  ھک  تسا  یزیچ  نامھ  دز و  فرح  نآ  دروم  رد  دیاب  یکشاوی  الوصا  هدادن و  شناشن  ام  ھب  یسک  هدوب ، مھ  رگا  لقادح  هدوبن ، البق 

. دنک یمن  ار  اھراک  نیا  بوخ  ھچب  دنتفگ ،

یاھزیچ دای  یلعای “ دیوگ “  یم  یسک  رھ  تسا  زور  ود  دیھاوخب ، ار  شتسار  ینعی  مسیون ، یم  مراد  ار  اھزیچ  نیا  ھک  تسا  بارخ  ملاح  نآلا  نم  ھتبلا ،

ایند ھب  یتقو  مھ  مدوخ  تسا  نکمم  یتح  مشاب ، فلاخم  یلع  ترضح  اب  نم  هدرکان  یادخ  ھکنیا  ھن  مربب . ار  شمسا  مناوت  یمن  یتح  ھک  متفا  یم  یصاخ 

ھچب بخ ، تسوا “ یالوم  مھ  یلع  تسوا ، یالوم  دمحم  ھک  یسک  رھ  ھک “  دشاب  نیا  مروظنم  مشاب و  هدز  یفرح  مشاب و  هدرک  ییودود  هدد  کی  مدوب  هدمآ 
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ای ھلباق  ای  ھلقاع  ای  لقاع  دیاب  مدآ  تسیچ . روظنم  ھک  دنمھفب  دیاب  نالقاع  دنیوگ ، یم  رگید  روج  کی  ار  زیچ  ھمھ  دننزب ، فرح  تسرد  دنناوت  یمن  ھک  اھ 

اھ فرح  ات  دشک  یم  لوط  بوخ  دوش ، یم  دھتجم  دراد  شاوی  شاوی  هزات  دش  شلاس  تصش  یتقو  ھک  یا  ھچب  مھ  نآ  دمھفب ، ار  ھچب  نابز  ات  دشاب  هدلاو 

. دنزب تسرد  ار 

! ھتخوسردپ ھکیترم  تفگ “  یضاق  هدرک ، فنع  ھب  زواجت  اقآ  نیا  ھک  دنتفگ  یضاق و  شیپ  دندرب  دوب ، هدرک  فنع  ھب  زواجت  ینز  ھب  یدرم  کی  دنیوگ  یم 

تفرگ و یضاق  یولج  تونق  تلاح  ھب  ار  شتسد  ات  ود  دعب  دیشک و  هآ  درک و  ھلان  درک و  یراز  درک و  ھیرگ  مھتم  یدرک “؟ فنع  ھب  زواجت  یچ  یارب 

داد ناشن  ار  روکذم  لحم  هزادنا  یتسد  ود  و  دوب “ اوھ  نیا  شا  هزادنا  ھک  مدید  ار  مناخ  نیا  زا  ییاج  کی  ینعی  مدید ، ار  موناخ  نیا  نم  یضاق ! یاقآ  تفگ “ 

تلاح ھب  ھک  درم  تسد  ھب  یھاگن  یضاق  دیدرک “. یم  زواجت  مناخ  نآ  ھب  امتح  اوھ ، نیا  دیدوب  هدید  زیچ  کی  مھ  امش  رگا  یضاق ! یاقآ  ادخب  تفگ “ : و 

دعب تسا ، هداد  تسد  زا  رایتخا  هدش و  یتاساسحا  نآ  ندید  اب  مھتم  نیا  دبال  هدوب و  میظع  ردقچ  روکذم  لحم  ھک  درک  روصت  دبال  و  درک ، دوب  زاب  تونق 

و تسین ، بوخ  ملاح  نآلا  دیربب ، ار  مھتم  نیا  تفگ “  دوب ، هدش  یتاساسحا  فرط  تسد  تلاح  ھب  تبسن  فولواپ  گس  لثم  مھ  شدوخ  نوچ  درک و  یرکف 

.“ منک یم  رداص  ار  شمکح  دعب  ھتفھ 

نیا ھب  زواجتم “  مھتم  نامھ  ھکنیا  ات  تخادنا ، ین  برع  ھک  ییاج  ناشداتسرف  درک و  یا  ھقیقد  هد  ھمکاحم  ار  یرفن  ھس  ود  دمآ و  یضاق  یاقآ  دعب  ھتفھ 

ھکلب هدرک ، فنع  ھب  زواجت  نز  نآ  ھب  اھنت  ھن  نوچ  دینک ، شنادنز  لاس  تسیب  ار  ھتخوسردپ  ھکیترم  نیا  تفگ “  دید ، ار  فرط  ات  دندروآ . ار  یگرزب “

نارمع لوقب  الاح  دوش “. یم  بارخ  ملاح  متفا و  یم  مناخ  یاجنالف  دای  مدنب ، یم  تونق  ھتشذگ  ھتفھ  رد  تقو  رھ  نوچ  تسا ، هدرک  عیاض  مھ  ار  نم  زامن 

مھ زور  ود  میتفا ، یم  تیمسا  لوکین  انآ  دای  ھتسب ، تونق  یناملسم  کی  مینیب  یم  یتقو  رھ  ھک  تسا  لاس  هد  تسام ، تیاکح  یناتسین  انام  یحالص و 

تلم ھک  تسا  عیاض  یلیخ  ھک  یروج  نیا  بوخ ، یربھر . مظعم  ماقم  جارختسا  لحم  ھب  دتفا  یم  نامدای  یلع “ ای  تفگ “  یکی  میونش  یم  تقو  رھ  تسھ 

. تسا یروج  کی  شروصت  الصا  دش . یچ  ھظحل  نآ  رد  دننک ، رکف  یھ  دنشاب و  اقآ  ردام  رکف  ھب  مئاد 

ھتشر نیا  ھتبلا  دنشاب . ربھر  ردام  دای  ھب  مئاد  ھک  دشاب  تلم  ربھر و  نیب  یتیمیمص  کی  ینعی  تسا ، یزیچ  نیچمھ  کی  یدمحم  بان  مالسا  مدیمھف  هزات 

زراب قیداصم  زا  رگید  یکی  ھک  کیجات  یاقآ  نیمھ  ھب  دینک  رکف  یلو  درک ، شومارف  دش  یم  زاب  دوبن ، زارد  ردقنیا  رگا  اعقاو  ینعی  دراد ، زارد  رس 

سیئر رتخد  ھب  هاگترایز ، کی  یکیدزن  رد  نشور ، زور  ییاقآ  کی  تشاد  ھقباس  اجک  لاس  ود  یس و  نیا  رد  دینک ، رکف  دنتسھ ، یدمحم  بان  مالسا 

تسا و روھظ  مئالع  مھ  اھنیا  مرظن  ھب  وبای “ دیوگب “  مھ  شردپ  ھب  دنک و  عافد  شدوخ  فرح  زا  مھ  دعب  و  ھشحاف “ دیوگب “  تحلصم  صیخشت  یاروش 

روطب ھک  تحلصم  صیخشت  یاروش  سیئر  رتخد  یربھر و  ھنن  دیھاوخ ؟ یم  ھچ  رت  صخشم  نیا  زا  تمالع  ھنرگو  یدمحم ، بان  مالسا  یاھ  ھناشن  مھ 

. میراد یراظتنا  ھچ  ھیقب  زا  دندش ، مالعا  یلم  یلک 

ھمیب ات  دنتسھ  بظاوم  ھک  دنتسھ  یناناوخ  ھحون  ظاعو و  ام  تیمالسا  کالم  تسین ، تیمالسا  کالم  ھناوید  مدآ  کی  ھلباق و  کی  ھک  دیئوگب  دیاش  ھتبلا ،
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ات ھنرگو  دنتسھ ، یدمحم  بان  مالسا  بظاوم  ھک  دنتسھ  ظاعو  نیمھ  دوشن . لطاب  درک ، ھمیب  ادھشلادیس  ار  مالسا  دندومرف  ماما  لبق  اھلاس  ھک  ادھشلا  دیس 

یور ھک  ینامز  نامھ  زا  ھک  بالقنا  مظعم  ربھر  ھک  نایدادح ، یاقآ  نیمھ  الثم  میدش . یم  ناماسورس  یب  نام  ھمھ  ار و  نآ  دوب  هدرب  داب  راب  دص  الاح 

طسو ھن ، ناتسریبد ، تلاوت  رد  یزاب و  لحم  رد  یخوش و  سلجم  رد  ھن  یمسر ، ینارنخس  کی  رد  دراد ، ار  شیاوھ  یلیخ  یلعای ، دومرف  داتفا ، تشخ 

یریجنا گرب  کی  لقاال  ھک  درک  داھنشیپ  و  تسا . ناشیا  تلآ  روھمج ، سیئر  یاقآ  دارم  نواعم و  یئاشم ، یاقآ  ھک  درک  مالعا  ربنم ، یالاب  دجسم ،

یکی یلع ، ای  یکی  تونق ، یکی  ات ، ھس  هدش  ام  یتخبدب  الاح ، دننیبن . ار  نامروھمج  سیئر  سومان  تسدرو  مدرم  ھمھ  ھک  دوش  ھتشاذگ  نآ  یولج  یزیچ 

دوبمک لیلد  ھب  مھ  شریجنا  گرب  نیئاپ ، هدمآ  تخرد  یالاب  زا  هزات  داژن  یدمحا  یاقآ  مینک  یم  روصت  اروف  مینیب ، یم  ار  یئاشم  یاقآ  ات  ینعی  یئاشم ،

لمحت لباق  دوب ، مھ  اھزیچ  نیا  طقف  رگا  مینک ، یم  تیور  یلیپ  مشپ و  یریداقم  میراد  ام  الاح  ھتفرگ و  رارق  هدافتسا  دروم  ھملد  ندرک  تسرد  یارب  ھنارای 

. دنک یم  بارخ  ار  مدآ  نھذ  ایاضق  نیا  روصت  الک  یلو  دوب ،

یتقو ھچ ؟ ینعی  دمھف ، یمن  ار  نآ  ینعم  تلم  نیا  یلو  دوش ، یم  رارکت  شا  هژاو  تسا ، لاس  ھک ٣٢  یدمحم  بان  مالسا  زا  روظنم  ھک  دیدش  ھجوتم  الاح 

دیراد راظتنا  درب “ ولول  ار  ھمم  نآ  دیوگ “  یم  دننز ، یم  قس  ار  ناش  کیک  دنراد  هدروخ و  ار  ناش  یاھ  سیدناس  ھک  مدآ  ات  رازھ  طسو  روھمج  سیئر 

. یدمحم بان  مالسا  دیئوگب  ناتدوخ  ھب  یھ  دساف ، دیئوگب  ام  ھب  یھ  الاح  مینکن . ادیپ  کیفارگونروپ  ریواصت  میناوخ ، یم  ار  یسایس  یاھربخ  یتقو  ام  ھک 

هدربن ولول  ار  ھمم  یتقو “  ات  زاب  میربن ، مسا  رگید  مظاعا  تیمسا و  لوکین  انآ  ھموحرم  نوسردنا و  الماپ  زا  مھ  ھملک  کی  دیشاب  ھتشاد  راظتنا  ام  زا  یھ 

سلجم یاھ  هدنیامن  ھب  یرادمتعیرش  یتقو  تسین ، ات  ود  یکی  لکشم  دیآ ؟ یم  هاتوک  یگداس  نیا  ھب  ولول  رگم  الاح  درک ، شرتلیف  یروج  کی  دش  یم  دوب “

اکیرمآ یاھ  ناگوان  یتقو  هراپ ، ذغاک  دوش  یم  رالد  یتقو  ھلاغزب ، دیوگ  یم  مدرم  ھب  روھمج  سیئر  یتقو  ھلیوط ، دیوگ  یم  سلجم  ھب  واگ و  دیوگ  یم 

هزات هایساکاک ، دیوگ  یم  امابوا  ھب  تسین ، یبلقت  شیارتکد  دشابن ، یچیھ  هرخالاب  ھک  یناجیرال  داوج  یاقآ  یتقو  دنتسین ، شیب  ینگل  یدقن  رادرس  لوقب 

، تسھ یدمحم  بان  مالسا  یتقو  ات  نوچ  درادن ، یا  هدیاف  چیھ  یسکس  یاھ  تیاس  ندرک  رتلیف  نم  رظن  ھب  تسیچ . یدمحم  بان  مالسا  ھک  میمھف  یم  میراد 

روج کی  رگا  الوصا  ای  میراد ، لکشم  ام  امش  رظن  ھب  میدش . نامیاز  قاتا  ای  راب  پیرتسا  دراو  ھک  راگنا  میوش ، یم  مھ  زوین  ھعیش  تیاس  دراو  ھک  یتقو 

؟ تسا رتھب  دننزب  فرح  رگید 

ار ناتسم  نزم  ھنعط  یروخن  یم  رگ 

ار ناتسد  ھلیح و  وت  نکم  داینب 

یروخن یم  یم  ھک  وشم  نادب  هرغ  وت 

ارنآ تسمالغ  یم  ھک  یروخ  ھمقل  دص 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

رحس - مدید نم  ھک  ینارھت 
دادرم ١٣٩٠ رحس - 

. متفر نارھت  ھب  ھھام  ود  یرادید  یارب  شیپ  هام  دنچ  اھلاس ، زا  سپ 

ھک یناتسود  مھ  مراد ، ناوارف  یاھ  هرطاخ  مھ  نارود ، نآ  زا  نم  مدوب . نارھت  رد  شنایاپ  یاھ  یکیدزن  ات  ار  ناتسریبد  ناتسبد و  منارھت ، دلوتم  نم 

… دنا تبحم  رھم و  زا  راشرس 

یارب تسا  ھتشذگ  هاگشناد  رد  متالیصحت  نایاپ  زا  یلاس  ود  ھک  الاح  و  متفر ، هاگشناد  ھب  روشک ، زا  جراخ  رد  ناتسریبد  رخآ  یاھلاس  نایاپ  زا  سپ 

. متفر نارھت  ھب  مصصخت  ھنیمز  رد  راک  ناکما  ھب  یھاگن  ناتسود و  زا  یکی  یسورع  رد  تکرش 

. ما هدید  ار  یئاھسکع  اھملیف و  ما و  هدینش  دایز  یلو  مناد ، یمن  یزیچ  نارود  نآ  رد  یگدنز  نارذگ  زا  و  ما . هدیدن  ار  بالقنا  زا  لبق    ِ نارھت نم 

. دوب شراگن  لاح  رد  یرگید  ھحفص  دوب و  هدروخ  رگید  یگرب  مروشک  خرات  مدش  دلوتم  یتقو  نم 

یم ھچنآ  رگا  دنتفگ  یم  اھ  رتگرزب  ھکنیاوگ  دشاب . هار  رد  یشوخ  میسن  دیاش  ھک  داد  یم  ناشن  دوب و  هایس  زا  ریغ  یرھوج  اب  دش  یم  ھتشاگن  ھچنآ  و 

بش تسا . هار  رد  اھ  یراوگان  رایسب  یلو  تسا ، نایلوم  یوج  یوب  نیا  تسا و  خیرات  قروت  زا  لبق  میسن  زونھ  ھک  تسا  رطاخ  نیا  ھب  تسا  اریذپ  ینیب 

. دراد یرگید  لاور  یگدنز و  زا  ربخ  و  تسا ، رگید  یتیاکح  دوش  یم  ھتشاگن  دراد  ھچنآ  دنتشاد : دیکات  و  تسا .  زارد 

ھنوگ ھصق  دنیوگ ، یم  یعضو  ّوج و  نانچ  زا  میارب  ھچنآ  یرابجا  . ششوپ  یب  ینارتخد  اب  ینارھت  زا  مشاب  ھتشاد  یروصت  مناوت  یمن  و  مرتخد ، نم 

اب یقیسوم و  گرم  اب  گنر  گرم  اب  نم  دلوت  اما  تسا . هدوب  دازآ  مھ  گنر  باختنا  ھک  ششوپ  اھنت  ھن  ھک  هدش  ھتشون  یلبق  گرب  رد  دنیوگ  یم  تسا .

. تسا هدوب  هارمھ  اھ  نز  صوصخب  یارب  ششوپ  یدازآ  گرم  

زا یھن  فورعم و  ھب  رما  سولکمد “  ریشمش  زونھ  و  دوب ، ھتفاین  هرطیس  زونھ  شا  نیمارف  یرابجا  یارجا  یراد و  نید  ھک  ما  هدش  دلوتم  یماگنھ  ھب  نم 

. دوب هدشن  هداد  رارق  نانز  رس  یالاب  رکنم “   
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الاح یلو  دوب  یم  دنھد  رازآ  رتشیب  یسب  میارب  شا  ھسیاقم  مدید ، یم  ار  نامز  ود  رھ  رگا  ھک  ارچ  مشاب  مھ  لاحشوخ  مدلوت  نامز  زا  دیاب  یریبعت  ھب  ایوگ 

. تسین هدنھد  رازآ  ینبغ  سوملم و  یدرد  میارب 

. مروشک نیشیپ  لصف  تسا  هدوب  یئایند  ھچ  ھک  مناد  یم  اما 

ار نانز  یدازآ  …و  دراد مروشک  یاھھاگشناد  اب  یتوافتم  یایند  ھک  یھاگشناد  و  دوب ، طلتخم  ھک  یناتسریبد  طیحم  رد  لیصحت  ھمادا  جراخ و  مدمآ  یتقو 

ندش عطاس  یدازآ و  “ نیا  رطاخب  و  دشاب . ھتفرگ  دوخ  رد  ار  نانز  تماق  ھک  یصوصخم  ششوپ  باجح و  دوبن  رطاخب  ھک  متفایرد  یبوخ  ھب  و  مدید ،

و دوش  ”  یم  اعدا  ناریا  رد  ھک  ھنوگنادب  تسا “  هدیعلبن  ار  ھعماجزواجت  فارحنا و  زا  یلاجنج  اھ  “ !! مناخ  ناوسیگ  زا  یسکس  ششک  اب   یئاھ  ھعشا 

و دنراد ، یزیمآ  تملاسم  یگدنز  دوخ  دح  تیاعر  اب  لوقعم و  ھمھ  ھک  ھک  منیب  یم  مدید و  سکع  رب  دنشاب و  نانز  لابند  ھب  نانز  ھل  ھل  نادرم  ھک  مدیدن 

چیھ یناب  یباجح  یب  و  دندنب . مھ  یور  اھگنس  ھمھ ی  نوناق  دص  رد  دص  تیاعر  اب  و  تسا ، لباقتم  مارتحا  اب  و  فراعتم  ، هدنزاس ، هدنلاب ، یگدنز 

“ دوش . ارجا  ھک  دنھاوخ  یم  دروخ  رب  نیرت  نشخ  اب  دننز و  یم  فرح  شدروم  رد  بش  زور و  ام  روشک  رد  ھک  ھچنآ  تسا  “ . هدشن  یجرم  جرھ و 

متفر متسب و  رفس  راب  نآ ، رد  لاعف  تکرش  یسورع و  سابل  رد  وا  ندید  یارب  مدوخ  ھقالع  ھیاپ  رب  درک و  رارصا  ھک  متسود  اھ  فرح  نیا  ھمھ ی  اب 

. لاسھد زا  رتمک  دودح  زا  سپ  نارھت  .

. ما هداتفا  نارھت  ھب  رگید  یا  هرک  زا  یا ، ھنیفس  اب  مدرک  ساسحا  ھک  دوب  لوا  یاھ  زور  نامھ  ھنافساتم  اما 

مروظنم سکول “  یاھلیبموتا  کوت  کت  تشاد و  ناوارف  زاسون  یاھ  نامتخاس  ھکنیا  اب  …. مدید سردنم “  ھنھک و  یرھش “  ار  نارھت  لوا ، هاگن  رد 

. دندوبن نینچ  مدرم  یلو  دش  ، یم  هدید  زین  تسین “  شناتسود  دیارپ و  یاھلیبموتوا 

یکجک ھک  یا  ھمکد  و  ینسح ، ھنن  ھقی  اب  ینھاریپ   اب  تسا  هدرک  نت  ھب  یگنر  یکاخ  سابل  دراد ، شیر  ھک  مدید “  یدرم  صوصخب  مدید “  یدرم  ار  نارھت 

مشچ زا  رود  و  دنشابن ، نینچ  دنناوت  یم  هاگ  ھک  یفعش  زپ و  ابو  گنر “  هریت  رتشیب  روجان و  یاھ  ھسیک  رد  ینانز  و  تسا . هدرک  تفخ  ار  ولگ 

نادرم ویش ، رتفآ  یوب  اب “  هاگ  ھک  یقرع  یوب  اب  ھتبلا  دص  و  دنوشن  ”  راتفرگ  ھک  یسرکلا ، تیآ  ندناوخ  اب  دننک و  رتزارد  میلگ  زا  یمک  ار  اپ  تشگ “ ! “ 

 “ تسا ھتفرگ  لاشرت  یوب  هدش و  یطاق  نانز  سای  رطع  ای  و 

ششوپ ربج  مکاح و  یامرگ  یلو  دنا  ھتفرگ  شود  حبص  زور  نامھ  بلغا  دوب  مولعم  ھکنیا  اب  درک . یم  دادیب  اھ ، سوبوتارد  امرگ ، نیا  رد  وب ، نیا  و 

. دناسامیم اھ  نت  رب  دناشوج و  یم  ار  قرع  دوب ، ھتسشن  نارھت  نماد  رب  تشز  یگنا  نوچ  ھک  یمالسا 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

و نم “  یارب  لقا  دح  دوبن “  دنیاشوخ  ھک  یئاھ  ھفایق  تخیر و  و  تشادن ، داش  گنر  ھک  یئاھسابل  اب  تبقاع و  نارگن  ینامدرم  اب  مدید  ھنھک  ار  نارھت 

. دوب هدش  یا  هولق  روجان  هدز  سکاتوب  یاھ  بل  نیع  ھک  یئاھ  یئابیز  یلو  تشاد  یئاھ  کرس  زین  یئابیز  دم و  دندوبن . نینچ  ھمھ  ھتبلا 

. دش یم  هدید  نشخ  رتشیب  حضاو و  اھ  ھناخ  زا  یا  هراپ  رد  اتح  نزرب و  یوک  رھ  رد  نشخ  تیمکاح 

ھک نازرا  تشاد و  روفو  ھک  ردخم “  داوم  متسودردپ “  لوق  ھب  الا  رالد  ، ھیاپ  رب  اتح  دوش  یم  رتنارگ  ھنازور  ھک  یدید  یم  دوب و  نارگ  زیچ  ھمھ  و 

. راسی زا  ار  رتخد  مھ  دناباوخ و  یم  نیمی  زا  ار  رسپ  مھ  دوب ، هداتفا  ناناوج  ناج  ھب  ھتخآ  یریشمش  نوچ 

ناشلد ھک  یناناوج  اب  قارب ، هزات و  ھن  دوب و  ون  ھن  رگید  داد ، یم  یون  یوب  ھک  یقارب  داش و  نارھت  مدیدن . متشاد  نھذ  رد  ھک  ار  یئارھت  رفس  نیا  رد  نم 

یم ار  اھ  ھبجحم  نیمھ  زا  یکی  دش  یم  روج  رگا  ھک  یئاھ  گنگ  و  نفلت . هرامش  نداد  دندوب و   هدرک  شوخ  ھبجحم  اھ ی  ماخ  رتخد  ھب  کلتم  نتفگ  ھب  ار 

. درک یم  ھل  ار  ناناوج  تشاد  تیمورحم  دشاب . ھتشاد  ار  مدرم  زا  تیامح  یگدنرب  ھک  ار  ینوناق  و  میدن ، مھ  ار  تینما  نارھت  رد  دندرب . یم  دندیپاق و 

یلوسر ھیضرم  مناخ –  یایور 
دادرم ١٣٩٠ یلوسر -  ھیضرم 

تفگیم یتسد  لغب  رفاسم  ھب  هدننار  یسکات  یوت  دشیم ؟ ھچ  دشیم ، لیدبت  مدرم  یرکف  ھغدغد  نیرتمھم  ھب  نامر  تایبدا و  رگا 

یاجک تفگیم  هدننار  دش ؟ رازگرب  ھسلج  ھگم  تفگیم  رفاسم  ھتفگ ؟ یچ  غیت » رب  بل   » یسررب دقن و  ھسلج  وت  روپانس  یدینش 

ویدار زا  مرب . متسنوتن  مھ  نم  تفگیم  هدننار  دشن ؟ هدنز  شخپ  ارچ  سپ  تفگیم  رفاسم  تفر . دش  مومت  دش ، رازگرب  یراک ؟

تفگیم ولج و  دروآیم  ار  شرس  شیاپ و  یور  تشاذگیم  رمد  دوب ، شندناوخ  لاح  رد  ھک  ار  یباتک  بقع  یلدنص  رفاسم  مدینش .

. هدش رازگرب  یلاع  ھسلج  تفگیم  دوب . اجنوا  مردارب  تفگیم  هدننار  مدیرخ . بالقنا  نودیم  زا  وشیدیس  یلو  مرب  متسنوتن  منم 

ھتسب یاھهرکرک  یولج  بش  زا  دندمآیم  مدرم  دشیم . لیکشت  اھیشورفباتک  یولج  یزارد  رود و  فص  یمساق  اضر  باتک  نیرتهزات  دیرخ  یارب 

ھب بل  ھمھ  دمآیمن ، نوریب  ھناخپاچ  زا  باتک  دشیم و  حبص  ھک  دعب  دندرکیم . اوعد  مھ  اب  دوشیمن  تیاعر  فص  ارچ  ھکنیا  رس  دندیباوخیم و 

رتفد یولج  دندیشکیم و  راک  زا  تسد  باصتعا  تلاح  ھب  دناهدرکن ، تفایرد  ار  دوخ  قوقح  تسا  هامدنچ  ھک  ییاھرگراک  نیع  دندوشگیم و  ضارتعا 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

رد ورتم ، رد  دندیشکیمن . نصحت  زا  تسد  اھھتساوخ  مامت  ھب  ندیسر  ات  دندشیم و  رشان  یمسر  یھاوخرذع  ناھاوخ  دندرکیم . نصحت  تاراشتنا 

باتک نیشام ، نامرف  تشپ  ھک  یناسک  یارب  دندنامیم . اج  دنتشاد  ار  اھنآ  رد  ندش  هدایپ  دصق  ھک  ییاھهاگتسیا  زا  مادم  اھمدآ  یسکات ، سوبوتا و 

سیفن و یاھباتک  تقرس  دوب . ییهداج  تافداصت  تلع  نیرتیلصا  نامرف  تشپ  باتک  ندناوخ  دشیم . ھتفرگ  رظن  رد  نیگنس  یاھھمیرج  دندناوخیم 

ماجنا مامح  هرجنپ  زا  ھک  ییاھیشکدوخ  دادعت  رب  نیژول » عافد   » ندناوخ اب  تفرگیم . مدرم  زا  ار  تینما  یصخش  یمومع و  یاھھناخباتک  زا  بایان 

تعاس رابخا  یرجم  نویزیولت ، رد  تفر . یراووب  اما  ھک  دنتفریم  یھار  نامھ  ھب  یدایز  یاھنز  یراووب » مادام   » ندناوخ اب  دشیم . ھفاضا  تفرگیم ،

ھمجرت فوکابان  ریمیدالو  ھتشون  ھیدھ »  » نامر دییامرف ؛ ھجوت  دیسر  نم  تسد  ھب  نونکامھ  ھک  یربخ  ھب  تفگیم  درکیم و  عطق  ار  اھربخ  ندناوخ   ٢١

ھب ھخسن  نویلیم  زا ٣٠ ار  ژاریت  مود ، پاچ  یارب  رشان  دیسر . مود  پاچ  ھب  لوا ، پاچ  راشتنا  زا  زور  کی  تشذگ  زا  سپ  اھنت  ماجرفکیندیما 

ات دندشیم  تنوکس  لحم  رییغت  ھب  روبجم  ھتفھ  رھ  اھهدنسیون  دنتشادیمنرب . اھهدنسیون  رس  زا  تسد  نابایخ  یوت  مدرم  تسا . هدناسر  ھخسن  نویلیم  ۴۵

یرتمولیک فص  ھک  دننیبن  دنیاین و  نوریب  ھناخ  رد  زا  ھک  دوبن  یزور  مھ  زاب  تادیھمت ، نیا  دوجو  اب  اما  دنوش . لوغشم  راک  ھب  شیاسآ  اب  دنناوتب  ھکلب 

اھلیابوم و ندرکھیرگ . یاھیاھ  درکیم  عورش  شاھناخ و  رد  یولج  تسشنیم  هدنسیون  دوش . اضما  ناشباتک  ات  دنرظتنم  تسد  ھبباتک  یاھمدآ  زا 

ھک ییاھمدآ  راظتنا  رد  اھاذغ  فورعم . هدنسیون  نالف  ندرک  ھیرگ  ملیف  زا  دندوب  رپ  یعامتجا  یاھھکبش  ادرف  داتفایم و  راک  ھب  یرادربملیف  یاھنیبرود 

رد نیمھ  دشیم و  شومارف  هدش  نییعت  تعاس  رس  ندروخ  صرق  تفریم ، رس  زاگ  یور  ریش  داتفایم ، نھد  زا  درکیم و  خی  دندناوخیم  باتک  دنتشاد 

زا ناوج  نارسپ  زا  ییالاب  دصرد  تفریم و  الاب  کنیع  یاھهرمن  ضوع  رد  درکیم . کمک  ریم  گرم و  شیازفا  ھب  سوسحمان  روطب  تدم  ینالوط 

. دندشیم فاعم  یزابرس 

هدازیلع ھلازغ 
دادرم ١٣٩٠

هاگشناد زا  ار  یسایس  مولع  سناسیل  دمآ . ایند  ھب  دھشم »  » رد هام ١٣٢۵  نمھب  رد  هدازیلع » ھلازغ  »

امنیس ھفسلف و  یاھھتشر  رد  سیراپ  نبروس »  » هاگشناد رد  تفر و  ھسنارف  ھب  نآ  زا  سپ  تفرگ . نارھت 
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. دناوخ سرد 

ناتساد ھعومجم  نیتسخن  درک . زاغآ  دھشم  رد  شیاھناتساد  پاچ  اب  یھھد ١٣۴٠ و  زا  ار  دوخ  یبدا  راک  وا 

ش

دلج ود  نامر  زا  ناوتیم  وا  فورعم  راثآ  زا  تفای . راشتنا  لاس ١٣۵۶  رد  ھک  دراد  مان  ینتشذگان » رفس  »

ی

، هرظنم ود  زا : دنترابع  وا  رگید  راثآ  درب . مان  هاراھچ »  » ناتساد ھعومجم  و  اھیسیردا » یھناخ  »

. هریزج و  نارھت ، یاھبش  اھرالات  ،

ھب ار  یسیونناتساد » لاس  تسیب   » یهزیاج ھلازغ ، گرم  زا  سپ  لاس  ھس  اھیسیردا » یھناخ   » باتک

. داد صاصتخا  دوخ 

شیاھناتساد اھھصق و  زا  یتمسق  ندناوخ  ھب  تفر و  اجنآ  ھب  سیراپ ، بونج  رد  نرام » ودلاو   » نایناریا نمجنا  توعد  ھب  شگرم  زا  شیپ  لاس  کی 

. تخادرپ

. دوب میاهدنسیونام »  » ناونعھب رفن  یھینایب ١٣۴  ناگدننکاضما  زا  یکی  هدازیلع » ھلازغ  »

وا دسج  هدرھاوج ، »  » یاتسور رد  رسمار  فارطا  لگنج  رد  یلحم  نانکاس  زا  نت  دنچ  ھم ، هام  اب ١٠  ربارب  هامتشھبیدرا ٧۵  ھعمج ٢١  زور  کی  رد 

. ددنویپب گرم  ھب  ھناھاگآ  ات  دوب  ھتفر  رسمار  ھب  دھشم  زا  ھثداح  نیا  زا  شیپ  زور  ود  ھلازغ  دوب . هدش  زیوآقلح  یتخرد  زا  ھک  دنتفای  ار 

وا اب  نامز  نآ  رد  نودرگ »  » یبدا یھلجم  دش . هدیزگرب  لاس ١٣٧٣  ناتساد  یھعومجم  نیرتھب  ناونعھب  وا  هارراھچ »  » باتک لاس ١٣٧٣  رد 

دیبایب دیناوت  یم  ار   ھبحاصم  نیا  نتم  هامرھم ١٣٧۴ ،) یهرامش ۵١ ، نودرگ  ) ھیرشن نیا  یهرامش  رکذ  اب  تسایندناوخ . ھک  دوب  هداد  بیترت  یاھبحاصم 

دیھاوخب رگا  ای  دیا و  هدناوخن  نلبف  رگا  ھتبلا  دیناوخب . و 

***
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

فارص الیل  - سوبوتا هاگتسیا  رد    ِ ناتساد دروم  رد 
دادرم ١٣٩٠

. ما ھتفرگ  یپک  یگزاتب  ھک  ھک  تسا  یئارحص  سابع  ھتشون  چوک  ھصق  باتک  رد  ناتساد  نیرتھاتوک  سوبوتا  هاگتسیا  رد  ناتساد 

. تسا یا  هزم  اب  میوگب  تسا  رتھب  ایوگ و  اریگ و  ناتساد  بجع  مدناوخ . ھقیقد  دنچ  رد  ار  نآ  نم  تسا و  ھحفص  ود  طقف  ناتساد  نیا 

نآ ندناوخ  فرص  ھک  ینامز  زا  شیب  رایسب  هدنناوخ  ھک  دنسیونب  یناتساد  نایب  نیرتھاتوک  رد  دنناوت  یم  اھ  هدنسیون  هاگ  ھک  متفر  رکف  رد  دش ، ھک  مامت 

اھ تبحص  تالمج ، نآ ، دروم  رد  تسا ، هدرک 

. دنکرکف شا  هژوس  اتح  و 

ھک ار  ناتساد  نیا  دشاب . ھتشاد  نتشون  شزرا  ھک  مینک  یمن  رکف  اما  تسھ ، ھمھ  یارب  شعوقو  ناکما  ھک  یا  هژوس  اب  تسا  یناتساد  سوبوتا ، هاگتسیا  رد 

. دشاب بلاج  هدنناوخ  یارب  ھک  دروآ  رد  یناتساد  تروصب  زین  ار  اھ  هدمآ  شیپ  نیرت  یلومعم  ناوت  یم  ھک  مدش  ھجوتم  مدناوخ 

ما ھتسناوت  یمن  ما  ھتشونن  رگا  ھک  مدش  ھجوتم  ما  هدناوخ  ار  ناتساد  نیا  ھک  الاح  اما  تسا ، هدمآ  شیپ  یئاھارجام  نینچ  تاعفد  ھب  نم  دوخ  یارب 

تبون ھب  سوبوتا  یاھ  هاگتسیا  زا  یکی  رد  هدنشک  یئامرس  رد  مھ  اب  ھقیقد  هدزناپ  زا  رتمک  ھک  تیصخش  ھس  اب  تسا  یناتساد  سوبوتا  هاگتسیا  رد 

تایصوصخ ھب  یتسرد  هاگن  ھچ  تسا و  ھتفر  راک  ھب  نآ  رد  یگنشق  تالمج  ھچ  تسا و  هدش  ھتشون  روج  عمج و  ردقچ  نم  یادخ  یلو  دننک ، یم  تبحص 

ھچ دننک . یمروج  عمج و  ار  دوخ  بوخ  ھچ  ناتساد  نیا  نارگیزاب  و  دراد . تصرف  ھقیقد  دنچ  طقف  رگیزاب  رھ  ھک  تسا  شیامن  هدرپ  کی  لثم  دراد . اھدرم 

. دنباوج رضاح  ھچ  دننز و  یم  فرح  بوخ 

ھک ار  ینیمحازم  مھ  …و  ار تداسح  صوصخب  ار و  امرس  زوس  مھ  ار و  ینز  خم  مھ  دنایامن  یم  ار  یئابیز  مھ  ھحفص  ود  نیمھ  رد  ھک  تسا  بلاج 

… دنوش یم  لاصو  عنام  ھشیمھ 

مدرب تذل  شندناوخ  زا 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/maghaleh/dar-morede-dastane-dar-estgahe-outobos/
http://www.gozargah.com/tag/shomareh-117/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/dar-morede-dastane-dar-estgahe-outobos/#respond
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


یربنق دیجم  راد – “ رد  یاھھنیآ  رد “  قشع  تیاور  * 
دادرم ١٣٩٠

نامر یناوخزاب 

“ رادرد یاھھنیآ  ”

یھتشون

یریشلگ گنشوھ  دایهدنز 

عوضوم نیمھ  تسا . هدش  توعد  اپورا  ھب  ینارنخس  یناوخھصق و  یھسلج  دنچ  رد  تکرش  یارب  ھک  تسا  یاهدنسیون  اب  ھطبار  رد  نامر  عوضوم 

تسایس (٣) روحم  قشع (٢ ) روحم  ( ١  : ) درک یسررب  یساسا  روحم  ھس  رد  ناوتیم  ار  ناتساد  لک  رد  دنکیم . کیدزن  سفن  ثیدح  ھب  ار  تیاور 

. ترجاھم روحم 

ھن  ) رکفنشور ناسنا  کی  دح  رد  تسایس “  ” ھب رایع و  مامت  یقشاع  نیتسار و  یناسنا  هاگیاج  زا  قشع “  ” ھب نامر  نیا  رد  یریشلگ  ھک  تفگ  دوشب  دیاش 

یلصا تیصخش  . دزادرپیم ندنام  ای  نتفر  نایم  باختنا  یھار  ود  رد  یناسنا  هاگیاج  زا  ترجاھم “  ” یھلئسم ھب  رخآ  رد  و  یاھفرح ) یسایس  زرابم  کی 

زا یکی  یهرابرد  یلاوس  دوشیم . یداع  ریغ  یلاوس  ھجوتم  نارضاح  یبتک  تالاوس  نایم  رد  یناوخھصق  تاسلج  زا  یکی  رد  میھاربا  ینعی  ناتساد 

. دوشیم زاغآ  نآ  تازاوم  ھب  لوا و  یعقاو  رفس  اب  نامزمھ  میھاربا )  ) هدنسیون مود  رفس  لاوس  نیا  اب  شیاھناتساد و  زا  یکی  یاھھظحل  نیرتیصوصخ 

هدرک و باختنا  یاھصق  ھسلج  رھ  رد  میھاربا  هدنسیون . تینھذ  رد  یراذگوتشگ  و  یناوجون ، یکدوک و  یهدش  شومارف  رود و  نارود  ھب  یرفس 

رب دنکیم  یرورم  زیواتسد  نیا  اب  و  دزادرپیم ، دوخ  یاھهزیگنا  تاین و  شاکنک  ھب  شیوخ و  نورد  رد  دنزیم  یبقن  اھنآ  زا  کیرھ  اب  و  دناوخیم ،

؟ دراد دوجو  مھ  یدرٌب “ اساسا “  ایآ  ھک  شسرپ  نیا  نآ  لابند  ھب  و  تسا .  ھتخاب “  ” ھک دسرب  موتحم  یھجیتن  نیا  ھب  اھتنا  رد  ات  ھتشاذگ  رس  تشپ  رمع 

رادید ھنھک و  یقشع  یهرطاخ  ندش  هدنز  اب  ناتساد  نایاپ  رد  دنکیم و  رادید  هدرک ، ترجاھم  ناتسود  اب  فلتخم  یاھرھش  ھب  دوخ  یاھرفس  یط  میھاربا 

قوشعم و رانک  رد  ھتفرشیپ  یایند  یهدرتسگ  تاناکما  زا  یرادروخرب  ترجاھم و  باختنا  دریگیم :  رارق  یھارود  رس  رب  یناوجون  نارود  قوشعم 

یقیقح یاھھمشچرس  زا  ندش  باریس  نتشون و  مھ  زاب  نطو و  ھب  تشگرب  اھیناماسبان و  یھمھ  نتفریذپ  ای  و  سوباک . تشحو و  یاھھیاس  زا  رود 

؟ تساجک رد  نآ  یھشیر  تسا و  مادک  الخ  نیا  اما  دربیم . جنر  نآ  زا  ھک  ییالخ  ندرک  رپ  ھلیسو  نیدب  شیاھناتساد و 

* * * *

ات ھقلح  رد  ھقلح  عورش و  دلوت  زا  ھک  مینک  ضرف  یریجنز  یھتشر  ار  یگدنز  رگا  مینیبیم . میظع  ییالخ  رس  تشپ  رد  ھتشذگ ، ھب  ندرک  هاگن  اب 
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مھ زا  ناھگان  صخشمان  یاھقلح  رد  دوخ  دادتما  زا  ییاج  رد  ھتشر  نیا  ھک  تسا  نیا  لثم  دوشیم ، متخ  گرم  ھب  تیاھن  رد  ھتفای و  ھمادا  غولب  یاھلاس 

هدش زاغآ  هرابود  ییاج  زا  سپس  هدنام و  اھر  هایس  یاهرفح  رد  ریجنز  یھلابند  هدش و  دوقفم  یاھقلح  راگنا  هدروآ ، دوجو  ھب  ییالخ  رما  نیمھ  ھتسسگ و 

. تسا تیوھ  بسک  هدشمگ و  یاھھقلح  نیا  نتفای  یپ  رد  هدنسیون  میتسھ . رضاح  لاح  رد  ھک  ییاجنیا  ھب  تسا  هدیسر  ات 

 : مھ زا  ادج  هراپهراپ و  تسا . ھکتھکت  تسین . یاھتسویپ  یھتشر  یگدنز 

. “ یمیدق یھیاسمھ  ود  لثم  مھ ، رانک  رد  لایخ ، ملاع  رد  منک . ناشعمج  ات  مسیونیم  نیمھ  یارب  دیاش  دیآیم ، مدای  ھکت  ھکت  اھزیچ  ھشیمھ  نیمھ  یارب  ”

ص ٨٩

نآ ھن  دقمھ ، نسمھ و  دندوب و  ھیاسمھ  وناب “ منص   ” اب ھک  نامز  نآ  لثم  یکدوک . یهدش  شومارف  نارود  ھب  تساھھشیر ، ھب  نیدامن  یتشگزاب  زا  تبحص 

ینوگرگد رییغت و  دھاش  زور  رھ  ھک  ام  یارب  مھ  نآ  دنک . ظفح  ار  اھنیا  ات  دسیونیم  سپ  دنامیم . یقاب  هاتوک  وا  دشکیم و  دق  وناب  منص  مکمک  ھک  نامز 

ص ٩٣ میاهدوبن “. الصا  وت  نم و  راگنا   : ” نامتارطاخ ھتشذگ و  ھب  یتح  یزادناتسد  دھاش  میتسھ . نامیاھرھش  یرھاظ  یامن  یتح 

مینکیم راوخشون  ار  نامتارطاخ  ھچرھ  ھک  نامناشیرپ ؟ یگدنز  زا  عطقم  مادک  رد  میتسھ و  ییاجک  ھک و  ام  تساج . نیمھ  زا  دیاش  نامیتیوھیب  درد 

، اھھظحل تبث  یارب  تیوھ  بسک  یارب  میسیونیم  نیمھ  یارب  نامگیب  تسین . نامھتشذگ “  ” یقطنم ھمادا  ناملاح “  ” ھک راگنا  مینیبیمن . ییانشآ  زیچ  چیھ 

ص ٩٣ میسیونب “. هدشن  رید  ات  دیاب  ام  دیاش  نیمھ  یارب  ”

ھب ام  یاھرکفنشور  ھک  تسا  دقتعم  انیم  دزادرپیم . یکیرچ  شبنج  دقن  ھب  دیھش ، زرابم  کی  رسمھ  انیم  نابز  زا  یریشلگ  ناتساد  یسایس  روحم  رد 

ور یگدنز  رگید  یاھھبنج  زا  یداع و  یگدنز  زا  دندشیم ، رادفدھ “  ” ناشدوخ لوق  ھب  ای  دندرکیم  عورش  ار  یسایس  هزرابم  ھک  نیا  ضحم 

نیمز یزور  ھک  رھاط  لثم  تفرگیم . رارق  ناشیسایس  یگدنز  عاعشلا  تحت  ناشیگدنز  یگداوناخ  ای  یصوصخ و  یھبنج  یترابع  ھب  دندنادرگیمرب .

زج راگنا  دوب . هدماین  ھناخ  ھب  یلگ  ھخاش  اب  رابکی  یتح  ناشکرتشم  یگدنز  یط  و  دشیم ، تحاران  دیشوپیم  ون  سابل  انیم  رگا  دیباوخیم و  تخل 

. دیدیمن چیھ  دوخ  یسایس  فدھ 

دق ار  راوید  یدنلب  تخیریم ، یراوید  یور  یدیب  یاھھخاش  رگا  تشگیم . شاھوررد  هار  لابند  دوب . رارف  هار  شیارب  ھچوک  درکیمن ، هاگن  رھاط  ”

٧١ شھاگن “. اب  دزیم 

ص ١٠۶ میاهدش “. ضوع  نامدوخ  طقف  مینیبیم  الاح  مینک و  ضوع  ار  ایند  میتساوخیم  ام  ”

ص ٧٢ مینک “. عورش  لوا  زا  میدرگرب  دیاب   : ” اتیاھن و 

رارکت ھتشذگ  تاھابتشا  نامھ  زاب  راب  رھ  یلو  درک  عورش  لوا  زا  تشگرب و  دیاب  ھک  میاهدیسر  ھجین  نیا  ھب  اھراب  نامخیرات  لوط  رد  ھک  نیا  اب  اما 

اھنت لسن  رھ  ھک  دشاب  لیلد  نیا  ھب  دیاش  دندوب . هدیسرن  ھجیتن  ھب  دندوب و  ھتفر  ام  زا  لبق  نارگید  ھک  میاھتفر  یریسم  نامھ  ھب  رابرھ  یترابع  ھب  میاهدرک .
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یدعب یاھلسن  ھب  لبق  لسن  تایبرجت  هاگچیھ  نامخیرات  رد  ھک  نیا  دشاب و  اھلسن  نیب  یگتسسگ  رطاخ  ھب  دیاش  نیا  تسا . هدرک  اکتا  دوخ  ھبرجت  ھب 

. تسا ریذپانھیجوت  یصقن  نیا  دناھتفرگن و  یدج  ار  دوخ  فالسا  براجت  ناگدنیآ  هاگچیھ  سکعرب  ای  تسا و  هدشن  لقتنم 

.“ میزیوآیمن ناماھیباتھم  دنب  یور  ار  نامریز  یاھتخر  تقوچیھ  میراد  یبوخ  مسر  مدرم  ام   : ” نمھب

نامھ ھب  یلسن  رھ  نیمھ  یارب  ینکیمن  رکف  وت  یلو  دننک . تسرد  کبند  کتسد و  نمشد ، تسود و  اھزیچ  نیمھ  زا  میسرتیم  نوچ  منادیم .  : ” هدنسیون

ص ۴۵ شیپ “؟ لسن  ھک  دوریم  یھار 

ینارکفنشور دزادرپیم . دناهدرب  هانپ  اھزرم  زا  جراخ  ھب  بالقنا  زا  دعب  ھک  ینارکفنشور  بلاق  رد  نیرجاھم  تیعضو  ھب  ناتساد  یاجیاج  رد  هدنسیون 

دندوب و هدرک  رییغت  اھنآ  دوخ  ضوع  رد  دوب . ھک  تسا  نامھ  هراومھ  ایند  دندوب . هدربن  ییاج  ھب  هار  اما  دندوب  هدرک  زاغآ  ناھج  رییغت  یهزیگنا  اب  ھک 

هدرک ررقم  یرادھیامرس  ھک  یاھناھام   ” اب دندرکیم  یگدنز  کچوک  رقحم و  یاھھناخ  رد  تبرغ و  رد  ناھج  فارطا  رد  رابتقر  یتیعضو  اب  نونکا 

ص ١۵ دوب “.

 : دیوگیم دوخ  یلمعیب  ھیجوت  یارب  دنادیم  متسیب  نرق  ضراوع  زا  ار  نیا  ددنبیم و  شرس  تشپ  ار  شیاھوم  ھک  یرجاھم  یهدزاو  رکفنشور  جروت 

ص ١٨ دتفایم “. قافتا  دراد  اجنآ  اجنیا و  ھک  اھزیچ  نیا  ھب  داد  خساپ  دشیمن  میدوب  هدناوخ  اجنآ  ام  ھک  باتک  ود  یکی  اب  ”

. دش میھاوخ  درخ  راشف  ریز  ھنرگو  درک  قبطنم  یزورما  یھتفرشیپ  ناھج  اب  ار  دوخ  دیاب  ھک  نیا  و 

یھقبط نیعفادم  زورید و  نیلاعف  دننکیم . یگدنز  اوزنا  رد  هدنکارپ  تروص  ھب  ھمھ  تسا . هدنامن  یقاب  یرثا  قباس  یسایس  یاھهورگ  زا  تبرغ ، رد  اجنآ ،

داینب دننکیم . ثحب  تسایس  ای  نز  یهرابرد  دنروخیم و  سیسوس “ غرم و  بابک و  ، ” دننیشنیم نمچ  یور  رب  ناتخرد  ھیاس  رد  هاگھگ  رگراک 

ھب یدنبیاپ  جاودزا و  ھب  روبجم  ار  اھنآ  روشک  لخاد  رد  ھک  یترورض  نامھ  ھک  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا و  هدیشاپ  مھ  زا  ارثکا  ترجاھم  رد  اھهداوناخ 

؟ اجنآ ای  اجنیا  رد  تساجک ، رد  راک  لاکشا  اما  دوشیم . ببس  ار  اھنآ  ییادج  برغ  ناھج  رد  تسا ، هدرکیم  نآ 

منص شروشک . ھب  تشگرب  ای  ندنام  نایم  دوشیم  باختنا  ھب  روبجم  اصخش  هدنسیون  ناتساد  یاھتنا  رد  ھک  ینامز  ات  دنامیم  خساپیب  ھک  تسیلاوس  نیا 

 : دنکیم لالدتسا  دنامب و  ھک  دھاوخیم  هدنسیون  زا  وناب 

ص ٨٨ منک “. لمحت  تقو  ھمھ  نیا  ماهدوبن  روبجم  ھک  ممھفیم  اجنیا . . .  تسھ . ای  تسا . هدوب  مھ  یرگید  تاناکما  ناھج  رد  میمھفب  دیاب  ”

ھشیر دوشیم  مھ  یرگید  یاجرھ  کاخ . . . بآ و  رد  ھن  دشاب  دیاب  مدآ  دوخ  رد  ینزیم  ھنیس  ھب  ار  شگنس  ھمھ  نیا  ھک  اھھشیر  نیا   : ” دھدیم ھمادا  و 

ص ١۴٩ درادن “. مھ  ریقح  یاھیراتفرگ  هزات  دنکیم ، تداع  مدآ  درذگب  ھک  یلاس  دنچ  درک .

ریذپانراکنا یتقیقح  ھب  وا  کشیب  ھک  تسین  ونابمنص  لالدتسا  فعض  دنکیم  راچان  نطو  ھب  تشگزاب  ھب  درادیمزاب و  ندنام  زا  ار  هدنسیون  ھچنآ  اما 

ھک یزیچ  تسا ، زیچ  کی  اھنت  دنکیم  تشگزاب  ھب  ریزگان  ار  وا  ھچنآ  تسین . اھھشیر  هدنسیون  یارب  یساسا  یلصا و  عوضوم  اما  دراد . هراشا 
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زا رتالاب  یاھبترم  قشع  ھک  تسا . “ نینچ  نیا  قشع  دوخ  قشع . . .   ” زج تسین  یزیچ  دنزیم  سپ  ار  میدق  قوشعم  بوبحم و  رانک  رد  ندنام  یھسوسو 

. دباییم قوشعم 

یتح تسا  قشع  تیاور  ھمھ  اھتیاور  تسا . قشع  یھتشر  دنزیم  دنویپ  رگیدکی  ھب  ار  ناتساد  عونتم  یاھهرھم  یاھتشر  نوچ  ھچنآ  یلصا و  عوضوم 

یاھیگتشگرس رگیدکی . اب  رارقیب  ناج  ود  دروخرب  دریگیم . لکش  ناتساد  شخب  نیرتابیز  ھک  تسا  قشع  یھلوقم  رد  و  مییوگیم . تسایس  زا  ھک  اجنآ 

کرسپ یسورع :  ناتساد  ادتبا  منک . زاغآ  دناوخیم  یناوخھصق  تاسلج  رد  هدنسیون  ھک  یعرف  ناتساد  ود  اب  مھدیم  ھیجرت  شخب  نیا  یارب  . ریذپاننایاپ

ھناخ ھناتسآ  ھب  ھکیماگنھ  رادھنیآ . لباقم  زا  ار  داماد  سورع و  روبع  دنیبیم و  ار  نشج  مسارم  یراوید  یالاب  زا  سورع ، یکدوک  نارود  یزابمھ 

، دبوکیم سورع  یاپ  ولج  نیمز ، رب  داماد  ھک  ار  یرانا  زمرق  یاھھگنشپ  اھنت  دعب  دنوشیم و  جراخ  وا  دید  زا  داماد  سورع و  یاھظحل  یارب  دنسریم 

ھمادا دسیونیم  ھک  ییاھھصق  رد  ار  یگدنز  قشع و  وا  سپ  نیا  زا  زیچ . ھمھ  نایاپ  ینعی  کرسپ  یارب  نیا  و  دنیبیم . سورع  کاپ  دیفس و  نماد  رب 

( ونابمنص  ) قوشعم روضح  یھیاس  نیا  زا  دعب  دوشیم . لقتنم  هدنسیون  یاھسوباک  اھایور و  ملاع  ھب  عقاو  ملاع  زا  وا  یقیقح  یدام و  قوشعم  و  دھدیم ،

ینز ھب  ار  بوبحم  یھنوگ  ریز  لاخ  دریگیم و  یگدنز  زا  ار  دوخ  ماقتنا  یعون  ھب  میرم “  ” ناتساد اب  و  دید . دوشیم  کرسپ  یاھھتشون  یمامت  رد  ار 

 : دشخبیم هراکدب 

. دراد میرم  لاخ  ھیبش  یلاخ  ھک  دنکیم  باختنا  ار  ینز  ماندب  ھلحم  رد  ودی 

. دنکیم ھیرگ  دناهداد و  شابیرف  ھک  نیا  زا  دیوگیم و  شاقشع  زا  وا  یارب 

یاھمشچ اب  تسا  یعونصم  یلاخ  نز  لاخ  دربیم  یپ  ھک  دعب  یتاظحل  اما 

. دنکیم غارفتسا  دودیم و  نوریب  هدش ، خرس 

نآ زا  ھکت  رھ  دنکشیم و  ھکت  رازھ  ھب  قوشعم  دوشیم و  رھاظ  ھنوگرگید  یلیامش  ھب  یناتساد  رھ  رد  ھک  یقشع  تسا . قشع  یوار  هدنسیون  سپ  نیا  زا 

 : دزروب قشع  اھناسنا  یمامت  ھب  دوخ  قوشعم  یھچیرد  زا  دناوتیم  هدنسیون  ھک  تسا  نینچ  نیا  و  ددرگیم . رولبتم  توافتم  یتیصخش  رد 

ار شیاھکت  راب  رھ  دوب و  ھتسکش  مادم  اھلاس  نیا  ار  شامنص  تشاد . دھاوخ  ھطساویب  یروضح  ناھج  دوخ  مینک  داجیا  ار  تیعقاو  مھوت  ھکتھکت  رگا  ”

ص ١٣٧ یسک “. ھب  دوب  هداد 

 : دھدیم خساپ  هدنسیون  قرعم و  لثم  دیگیم  وناب  منص 

ص ١۴٣ دشاب “. دیاب  ھچنآ  یھمھ  زا  تسا  یرگید  تیاور  شخب  رھ  نم  یارب  اما  لک  زا  تسا  یتمسق  طقف  ءزج  رھ  قرعم  رد  ”

یاھهورگ رد  کاواس  یذوفن  رصنع  ینامیا “ سدنھم   ” اما تسین . روصتم  وا  یارب  یجالع  رگید  تسشن  سکرھ  ناج  ھب  ھک  تسا  قشع  درد  نامھ  نیا  و 

 : دربیم بود “  ” ھب دوخ  اب  ار  وا  دچیپیم و  هدنسیون  یارب  یاھخسن  یسایس 
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ص ١۵۶ لوپ “. اب  دننکیم  ھجلاعم  ار  قشع  اجنیا  ”

 : دیوگیم ونابمنص  رگید . تقوچیھ  ھن  عقوم و  نآ  ھن  دوشیمن  ھجلاعم  میھاربا  اما 

ص ١۵٧ دنوشیم “. ھجلاعم  دننکیم ، شومارف  دنوریم و  دوش ، دیب  ات  دتسیایمن  ھناخدور  رانک  رد  هدش  قرغ  ِقوشعم  رطاخ  ھب  سکچیھ  رگید  الاح  ”

 : دھدیم خساپ  میھاربا  دنکیم و  هراشا  انیم  میھاربا و  جاودزا  ھب  ونابمنص  دوش . ھجلاعم  دھاوخیم  ھن  دناوتیم و  ھن  تسا  هدنز  قشع  فطل  ھب  ھک  یقشاع 

ھشیمھ بوخ  درس . یراج و  دشاب  یبآ  یھکیراب  طقف  ھک  یتانق  رھظم  ھب  دسرب  دعب  دودب  لالز  ھتبلا  قیمع و  درس و  یبآ  یاوھ  ھب  یرمع  مدآ  ھک  راگنا  ”

ص ١٢۴ دنامیم “. یلو  تسا  مھ  یرگید  یاھاج  دنادیم  مدآ 

ص ١٣٧ دوب “. هدش  دنباپ  ھک  دوب  هدید  ار  منص  ینیب  انیم ، ینیب  شارت  رد  یتح  دوب “ :  هدنام  وا  و 

تفگ دشیم  دندوب ، هدرک  رگید  یباختنا  ای  دندوب  ھتفر  رگید  یھار  ھب  رگا  اما  دناھتخاب  ود  رھ  ھک  تسا  نیا  تقیقح  یاھتخاب . مھ  وت  سپ  دوب :  ھتفگ  منص 

؟ دناهدرب ھک 

ص ١٢٣ رگید “. یاج  رازھ  ای  تسین  رگید  یاج  ھک  تسا  ییاج  یترورض  ھب  ھظحل  رھ  مدآ  تسا . . .  نوبغم  یعون  ھب  ھشیمھ  مدآ  منص ، ینیبیم  ”

؟ تسا عنام  زیچ  ھچ  دنامھ ، رانک  رد  زارد  نایلاس  زا  سپ  ھک  الاح  یلو 

ار تیاھمشچ  ارچ  میتسھ  مھ  رانک  تیعقاو  رد  ھک  الاح  میاھتخاب ، نامودرھ  ھک  یراد  لوبق  نم و  ھب  تاقشع  زا  یاھتشون ، نم  زا  یرمع  وت  دیوگیم  منص 

. وت منص  ونمس ، مانم  یدنبیم ؟

ملیف عوضوم  ھب  تھابش  یب  ھک  تسا  بلطم  نیا  سکعرب . میھاوخیمن و  عقاو  رد  میھاوخیم  وزرآ  ھب  ار  ھچنآ  ام  بلغا  ریگارف . تسا  یدرد  دوخ  نیاو 

اب دوخ  رانک  رد  عقاو  ملاع  رد  میاهدید ، ایور  ھب  هراومھ  ھک  ار  ھکنآ  ای  ھچنآ  ھک  تسا  هداتفا  قافتا  اھراب  اھراب و  تسین  یکسفوکرات  یھتخاس  رکاتسا 

شدعب بوخ  میاهدیسرپ :  دوخ  زا  ای  میاهدیسرت و  دیاش  شامینیبب . ھک  میتساوخن  میاھتسب و  نآ  رب  مشچ  ای  میاھتخیرگ و  نآ  زا  یلو  میاهدرک  سح  دوجو  مامت 

للع زا  یکی  نیا  و  دوش . شودخم  نامینھذ  ریوصت  میاھتساوخن  دنامب و  یقاب  ایور  کی  روطنامھ  سکنآ  ای  زیچنآ  ھک  میاهدادیم  حیجرت  رتشیب  ای  یچ ؟

. ددرگرب ھک  دزاسیم  ریزگان  ار  هدنسیون  ھک  تسا  یلصا 

نآ نیا و  ھب  ار  وا  زا  یئزج  رھ  منادب  ھکنآیب  ای  ماهدید  باوخ  ھب  یھاگ  ھک  نامھ  مارتحا  ھب  یلو  ونابمنص . مھ  منص و  مھ  یتسھ  ونمس  مھ  وت  ھتبلا  ”

ص ١۵١ موشب “. ناشیرپ  نیا  زا  شیب  مدوخ  ای  ینکشب  وت  مھاوخیمن  مورب . مھاوخیم  ماهداد ،

ص ١٣۶ . ” موش رادیب  باوخ  زا  اجنیا  رد  ندنام  اب  مھاوخیمن  ”

طقف دوبن  درٌب  دندوب ، ھتفر  مھ  یرگید  هار  ھب  رگا  یتح  دندوب  ھتخاب  ود  رھ  تخاب . زا  سرت  یسرتیم . ھکلب  یھاوخیمن  ھک  نیا  ھن  دوب :  ھتفگ  ونابمنص 

. دریذپیمن ار  ھجلاعم  زگرھ  یلاعتم  ناسنا  و  دوب . ھجلاعم  دیاش 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

ص ١٢٧ دنک . لیدبت  درٌب  ھب  ار  تسکش  نیا  دناوتیم  یدیھمت  ھب  تسا  ھتخاب  ھک  دریذپب  رگا  مدآ  و 

. تسین نتشون  مھ  زاب  نتشون و  زج  یزیچ  هدنسیون  دیھمت  و 

ینب یمیلس  دیما   - دنتسھ یناور  رامیب  اھیناریا  موس  کی 
دادرم ١٣٩٠ یمیلس -  دیما 

مدرم زا  دصرد   ٣۵ نارھت ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تأیھ  وضع  کی  ھتفگ  ھب  دنراد . یناور  یرامیب  ناریا ، تیعمج  زا  موس  کی  دنیوگیم  ناققحم 

. دنتسھ یناور  یرامیب  راچد  ناریا ،

زین ھیئاضق  هوق  یمسر  تاماقم  ھک  ییاج  دش . حرطم  یرازآکدوک » زا  یریگشیپ  ھب  ھبناج  ھمھ  یھاگن  یناھج و  تایبرجت   » تسشن رد  عوضوم  نیا 

ھب ور  نانچمھ  نایناریا ، نایم  رد  یناور  یرامیب  دنور  نارھت ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تأیھ  وضع  یرامد ، رتکد  تسشن ، نیا  رد  دنتشاد . روضح 

. تسا شیازفا 

: داد حیضوت  هاگشناد  داتسا  نیا 

یاھشیامیپ قبط  تسا و  ھتفای  شیازفا  دصرد  مھد  ھب ٣۴ و ٩  مقر  نیا  نونکا  ھک  یلاح  رد  دوب  دصرد  یناور ٢١  یاھیرامیب  عویش  لاس ٧٩  » 

.« تسا شیازفا  ھب  ور  دنور  نیا  ھیلوا  یاھهداد  یروشک و 

: دوزفا نادنورھش ، یناور  تمالس  ھنیمز  رد  روشک  نالک  یاھتسایس  زا  داقتنا  اب  یو 

.« تسا هدش  اھر  یونعم  یعامتجا و  دعب  روشک ، نالک  یاھیراذگتسایس  رد  » 

عیزوت رادومن  رد  ھکنیا  ھب  ھجوت  اب  نونکا  دوب . روشک ٩۶  نایم ١٧٠  رد  ناریا  ھبتر  لاس ٢٠٠۶  رد  ناھج ، یاھتلم  طاشن  یدنبھبتر  رد  یو ، ھتفگ  ھب 

رگیدمھ رانک  رد  یناور  رامیب  نویلیم  زا ٢۵  شیب  ناریا  رد  درک  ھبساحم  ناوتیم  تسا ، لیامتم  یناوج  هرود  یالاب  نینس  تمس  ھب  رتشیب  ناریا  تیعمج 

. دننکیم یگدنز  ملاس ، دارفا  و 
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ناریا رد  یرامیب  لماع  نیلوا  یناور ، یاھیرامیب 

ناور تمالس  هورگ  ریدم  دوشیم . ماجنا  یناور  یاھیرامیب  اب  ادتبا  اھیناریا ، تمالس  دیدھت  دناهداد  رادشھ  اھراب  یھاگشناد  یاھهرھچ  ناققحم و 

- یبلق ضارما  تافداصت و  ثداوح و  یناور ، یاھیرامیب  ھب  ناریا  رد  اھیرامیب  راب  نیرتشیب  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  نارھت  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

.« دراد صاصتخا  یقورع 

: دنادیم مدرم  تمالس  راد  هدھع  یتلود  شخب  ھجوتم  ار  یناور  یاھیرامیب  عویش  ھب  طوبرم  لماوع  نیرتیلصا  اھیزارخ ، مارھش 

یھدناماس هار  رس  دوجوم  طباوض  نیناوق و  ندشن  ارجا  تراظن ، فعض  تشادھب ، ترازو  یوس  زا  ھنیمز  نیا  رد  صخشم  یاھمانرب  دوبن  » 

.« تسا روشک  رد  یناور  یاھیرامیب 

تالکشم نیا  شیازفا  لیالد  ھلمج  زا  ار  یرامیب  نیا  گنا  تلع  ھب  یکشزپناور  هرواشم  زکارم  ھب  ھعجارم  زا  مدرم  رارف  نینچمھ ، یھاگشناد  هرھچ  نیا 

. دنادیم

فوطعم هدش و  فیرعت  یعامتجا - یناور و  تمالس  یاھهزوح  ھمھ  ھن  و  صاخ - یاھهزوح  یخرب  رد  یروشک  یاھھمانرب  هدمع  : » اھیزارخ ھتفگ  ھب 

رد نادرم  نانز و  رگدیدھت  ھک  یناور  ءاشنم  اب  یسنج  تالالتخا  لاسنایم و  ناوج و  نادرم  ناور  تمالس  ھب  تسا و  نادنملاس  نانز و  ناکدوک ،

.« دوشیمن هدشن و  ینادنچ  ھجوت  اھھمانرب  نیا  رد  درجت  یفنم  یناور  تاعبت  دنتسھ ، فلتخم  ینس  یاھهورگ 

راتخاس رد  شیپ  یدنچ  تشادھب  ترازو  : » تسا دقتعم  تشادھب ، ترازو  تمالس  راتخاس  رد  ریخا  تارییغت  زا  داقتنا  اب  هاگشناد  یملع  تأیھ  وضع  نیا 

رد هزات  یلوحت  داجیا  یارب  ھناخترازو  نیا  زیخرود  جیاتن  رظتنم  دیاب  ًالعف  دنار و  ھیشاح  ھب  ار  دایتعا  یعامتجا و  یناور –  تمالس  رتفد  دوخ ، دیدج 

.« دنام مدرم  داحآ  ناور  تشادھب  ھب  شیپ  زا  شیب  نتخادرپ  تمالس و  ماظن  ھصرع 

لتق و ینابایخ ، یاھتنوشخ  یرازآکدوک ، دننام  یعامتجا  یاھیراجنھان  میارج و  زورب  یلصا  لماوع  زا  یکی  یناور  یاھیرامیب  دنیوگیم  ناققحم 

ھناتسآ دھدیم  ناشن  ھک  هدوب  حرج » برض و  ، » رگیدمھ زا  مدرم  تایاکش  لماع  نیرتیلصا  لاس ٨٨ ، رد  دوشیم  ھتفگ  تسا . یلام  تافالتخا  یتح 

مالعا زورما  ھتخادنا و  رطخ  ھب  زین  ار  نایناریا  تمالس  نونکا  مھ  تالکشم ، نیا  هدمآ . نییاپ  تدش  ھب  یگدنز ، ناوارف  تالکشم  لیلد  ھب  دارفا  لمحت 

. دنایناور رامیب  نایناریا ، موس  کی  زا  شیب  دوشیم 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

یرصان دوعسم  ناضمر –  کرابم  هام  ینویزیولت  یاھ  لایرس  ھیھت  زرط 
دادرم ١٣٩٠

هاتوک یزنط 

ددع کی  یناحور  - ١

یمساق ایرث  احیجرت  ددع  کی  هدروخ  لاس  نزریپ  - ٢

لایرس کمن  ددع  کی  نابز  کرت  - ٣

ددع ود  ابیز  ناوج و  رتخد  - ۴

ددع کی  باذج  ناوج و  رسپ  - ۵

ینایواک میرم  احیجرت  ددع  کی  موصعم  ابیز و  نز  - ۶

خرات نیما  احیجرت  ددع  ود  لاسنایم  درم  - ٧

راب کی  ارھز  تشھب   – ٨

راب کی  صخشم  ان  هداز  ماما   – ٩

راب کی  ناشن  مان و  یب  دجسم   – ١٠

رفن دنچ  دامتعا  لباق  رایسب  ھمئا و  یاھمان  اب  وشیر  ناناوج   – ١١
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

رفن دنچ  یناریا  لیصا  باھمان  اب  دامتعا  لباق  ریغ  رادلوپ  ناناوج   – ١٢

موزل رادقم  ھب  لحم  ھبسک  یلاھا و  داتعم ،  سیلپ ،  یدادعت   – ١٣

: ھیھت زرط 

ناونعب ار  یناحور  یاقآ  سپس  دنزیرب . مھب  دنروخب و  مھب  یفاک  هزادنا  ھب  ات  مینز  یم  مھب  بوخ  ھتخیر و   ھملباق  کی  رد  یناحور  یاقآ  زج  ار  ھمھ  ادتبا 

دنک دیلوت  العا  درف  هروغ  بآ  رتیل  دودح ١٠٠  ات  میتسرفیم  هدازماما  دجسم و  ھب  ار  ناتساد  نامرھق  تعاسمین  زا  دعب  مینک . یم  ھملباق  دراو  اشگ  لکشم 

. میراذگ یم  نویلیم  یولج ٧٠  میراد و  یم  رب  ار  ھملباق  رد  ماجنارس 

ھلمج کی 
دادرم ١٣٩٠ نینل - 

! دشاب ھتشاد  دوجو  دناوت  یمن  یا  هدوت  ِیعقاو  شبنج  چیھ  نانز  نودب 

یعیفر نارھم  دنلزنییوک –  راوتاورسنک  رد  یناریا  یقیسوم  بش  ربخ –  کی 
دادرم ١٣٩٠ یعیفر -  نارھم 

یندنام دایب  نیشنلد و  ھمانرب  ود  یارجا  دھاش  یناریا  لیصا  رنھ  گنھرف و  نارادتسود  یدالیم , هدزای  رازھود و  لاس  ھییوژ  مھد  ھتشذگ , ھبنشکی 

دش و زاغآ  یریزو  داتسا  ھتخاس  نطو “ یا   ” یابیز فینصت  اب  ھمانرب  لوا  تمسق  دندوب . ایلارتسا  نیبزیرب  , رھش  رد  دنلزییوک , روتاورسنک  رد  یقیسوم 

تاعطق دوب . هدروآ  رد  هزرلب  ار  نلاس  ھتساخ , اج  زا  هدمآ و  قوش  ھب  ناگدننک  تکرش  ییادصمھ  ھک  تفای  ھمتاخ  یلاح  رد  ناریا “ یا   ” یلم دورس  اب 
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» ھلاقمهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

. درکیم لیصا  یقیسوم  هورگ  تراھم  یگقیلس و  شوخ  زا  تیاکح  ھک  دش  هدنناوخ  ھتخاون و  مھ  یرگید  یابیز 

هدش یحارط  ناریا  ینافرع  یقیسوم  ساسا  رب  ھک  تخادرپ  ناھفصا  زاوآ  روش و  هاگتسد  رد  یتاعطق  یارجا  ھب  یفوص , یا  ھبوک  هورگ  مود , تمسق  رد 

. دوزفا یم  ھمانرب  تیباذج  رب  درکیم و  یلدمھ  ناگدننک  تکرش  ناناوخمھ و  ناگدنزاون و  اب  زین  عامس  هدنصقر  دوب .

نادشاررغصا یلع  نابایسآ – 
دادرم ١٣٩٠ نادشاررغصا -  یلع 

راوید ھب  ار  اھ ش  ھناش  تشپ و  درک . اھر  ایسآ  نادرگ  گنس  رانک  ار  دوخ  یئادنز 

یم مھ  رد  یمیالم  درد  ار  شمکش  دوبن . کالاچ  ھشیمھ  لثم  دوب ، نیگنس  داد ، ھیکت 

ار اھتسد ش  فک  دوب . تخل  تسس و  دوب ، ھتفرگ  دوخ  رد  قرعار  شنت  تسوپ  دیچیپ .

تلاسک هزایمخ ی  دمآرد . ود  ود ـ ھب  شنادرگرس  هاگن  دیشک . شمکش  تسوپور  مارآ ،

دیئاسیم نیریز  گنس  ھنیس ی  ھب  ھنیس  درکیم . رخرخ  ایسآ  یئور  گنس  دیشک . یراب 

رودم خاروس  هار  زا  ھپک  ھپک  ار  اھ  مدنگ  تشگیم . دوخ  یبوچ  روحم  رود  تخاونکی  و 

ار اھنآ  تفرگیم ، نیریز  گنس  دوخ و  ھنیس  نایم  رد  ار  اھمدنگ  دیعلب . یم  دوخ  طسو 

یھبل زا  ، هدروآ بلب  فک  تسم  رتش  لثم  ار ، اھدرآ  درکیم . درخ  درشفیم و  مھ  رد 

. دادیم نوریب  دوخ 

ھیکت شوناز  ھب  ار  شتسد  ھساک ی  . دروآ راشف  دوخ  ھب  . دیشک مھ  وت  ار  دوخ  یاھمخا  یئاد  نز  دوب . هدیچیپ  دوخرود  درآ  زا  یدیفس  یھمامع  نیریز  گنس 

رد درآ  ھیال  کی  ار  اج  ھمھ  . درکیم نشور  یمکار  ایسآ  کقاطا  سوناف  ناج  مک  رون  . تشادرب ھتسشن  درآ  ھب  ھچقاط ی  بل  زا  ار  سوناف  . دش دنلب  داد و 

لثم ، رگید فرط  رد  درآ  لاوج  دنچ  و  فرط ـ  کی  رد  مدنگ  لاوج  دنچ  . دندوب هدرک  یفابروت  ، تسار ردنا  پچ  ، اھکنتراک ار  یبوچ  فقس  . دوب ھتفرگ  دوخ 

ھب ار  دوخ  . دز کدنچ  نیگنس  تحاران و  شرانک  ردودیشک  گنس  رانک  ار  سوناف  یئاد  نز  . دندوب هداد  ھیکت  فاکشرپ  راوید  ھب  نشور ، ھیاس  رد  ، حابشا
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شلوا یاج  ھب  ار  درآ  . تفرگ دوخ  رد  مرن  یدنخبل  ار  شبل  . دش کیدزن  سوناف  ردک  ھشیش ی  ھبو  تشادرب  درآ  تشم  کی  . درک مخ  اھدرآ  ور  یتخس 

دروآ و بل  ھب  یمیالم  دنخبل  ، دیشک شتروص  حطس  ھبار  شاھتسد  فک  درک . اھر  راوید  یاپ  رد  ار  دوخ  هرابود  . تشاذگ ھچقاط  بل  ار  سوناف  . تخیر

: تفگ

رداق . دشن یربخ  ششتآ  زا  درک و  مروک  شدود  . هدرکن نشور  ار  شقاجا  زونھ  . ھنک تسرد  یاچ  مارب  داوخیم  ھتعاس  مین  ! نک هاگن  ار  مدرم  - 

! مزیخرو مدوخ  ، یتسین

اھهدود یهربک  ار  یرتک  یھنت  یاھھتب  لگ و  . دوب ھتشاذگ  قاجا  ور  ار  ھتسشن  هدود  ھب  یسم  یرتک  . دوب هدز  کدنچ  قاجا  رانک  . دوب لوغشم  تخس  مدقاپ 

دروآ راشف  دوخ  ھب  ، درک اوھزا  رپ  ار  شاھ  پل  . درب قاجا  فرط  ھب  ار  شرس  مدقاپ  . دوب ادیپ  یکدنا  اھنت  اھشقن  یگتفرورف  یگتسجرب و  دوب ، هدرک  وحم 

مارآ مارآ  دود  . دش دنلب  دود  اھمزیھ  ھمرن  لد  زا  . تخادنا لگ  شتروص  . دیخرچ ھقدح  وت  دش و  داشگ  شاھ  مشچ  . درک توفار  یرتک  ریز  یاھمزیھ  یالبالو 

هدنصقر هاگن  . دش هریخ  اھھلعش  ھب  . درک اھر  ھتسشن  درآ  ھب  نیمز  ور  ار  دوخ  . دیشک یقیمع  سفن  مدقاپ  . دز ھسیل  یرتک  ھت  ھب  تفرگ و  جوا  ھلعش  . دش ھلعش 

، دوب هدش  اھھلعش  صقر  وحم  تام و  . دوب هدرک  یحتف  راگنا  ، ھلاس هد  تشھ ـ  کرسپ  داد . شیارآ  ار  شبل  یمیالم  دنخبل  . دز قرب  اھھلعش  لباقم  رد  شا 

. دیشک شنوریب  لایخ  ملاوع  زاودرک  هراپ  ار  شترچ  یئادنز  یادص 

. ھخرچیم یلاخ  ایسآ  ، هدش مامت  ولد  مدنگ  . نک مکمک  ایب  زیخرو  - 

: دیرپ شبل  زا  دنخبل  ، تفر مھ  وت  مدقاپ  یاھ  مخا 

! ھک یتخیر  یم  ولد  وت  مدنگ  تدوخ  ھشیمھ  - 

. هدیم شراشف  ھتفرگ و  ھجنپ ش  وت  ار  ملد  یکی  راگنا  منک . دنلب  ار  نیجروخ  ییاھنت  مشاب  رداق  منکن  نامگ  ناج . هرب م  تسین  شاجرس  ملاح  - 

. داد دوخ  ھنت ی  الاب  ھناش و  ورس  ھب  یسوق  شک و  درک . تسار  ار  دوخ  دق  دش . دنلب  درک و  شنت  نوتس  ار  یخولک  راوید  روج و  عمج و  ار  دوخ  یئاد  نز 

ار ھنیسورس ش  ندرگ و  یشارتشوخ  ًالماک  دوب  ھتسناوتن  زونھ  زوس  تقاط  راک  دوب . هدرک  ظفح  یا  هزادنا  ات  ار  دوخ  دنلب  دق  یگنشق  زونھ  یئادنز 

جنپ یس و  دشیم  ار  شنس  سوناف ، رون  ناج  مک  هولج  رانک  دوبر . یم  لد  زونھ  اھبل ، رانکو  ین  اشیپ  میالم  یاھ  کورچو  نیچدوجواب  دنک . عی  اض 

داشگ و لگ و  یھتیلش  گنر  داتفا . هار  مدنگ  یاھلاوج  فرط  ھب  تشادرب . گنس  رانک  زا  ار  یزود  ھلوگنم  گنر  دنچ  نیجروخ  دز . نیمخت  یلاس 

راشف دوخ  ھب  درک . ھقلح  لاوج  شکرمکرود  ار  شاھتسد  دنابسچ . مدنگ  لاوج  ھنھد ی  ھب  ار  نیجروخ  یھبل  . دوب هدرک  وحم  درآ  یدیفس  ار  شاھسابل 

هاگن دیئاپ . ، دوب هدز  کدنچ  رو  ھلعش  قاجا  رانک  ھک  ار  مدقاپ  یمشچ  ریز  درک . اھر  ار  شاھتسد  . دیشک هزوز  شنورد  رد  درد  داد . ناکت  ار  لاوج  ودروآ 

نیجروخ رود  ار  دوخ  یاھ  ھجنپ  یئاد  نز  . دندرک یلاخ  نیجروخ  وت  ار  لاوج  مدنگ  موس  کی  دودح  رگیدکی  کمک  اب  . دنک اج  زا  ار  مدقاپ  یئاد  نز  دردرپ 

مکش زا  ار  نآ  ھت  داد ، ھیکت  ھنیس ش  یور  ار  نیجروخ  . درک دنلب  ار  نیجروخ  شرسپ  کمک  اب  وزکرمتم  شاھتسد  رد  ار  دوخ  یورین  . درک بالق  مھ  رد 
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ھب شنیئاپ  . دوب یزارد  ھبعج ی  لکش  ھب  ولد  . دنتفر شیپ  یبوچ  ولد  رانک  ات  شردام  یاپ  ھب  اپ  داد و  نیجروخ  ریز  ار  دوخ  ھناش ی  مدقاپ  تفرگ . الاب  دوخ 

یھبل ور  ار  نیجروخ  رس  ، ھتسشن قرع  ھب  نت  یتخساب و  یئادنز  . تخیریم ایسآ  گنس  خاروس  یوت  یمارآ  ھب  ار  مدنگ  ھک  دوب  ینازرل  نادوان  تروص 

ھنوگ ی یور  کلاس  یھلاچ  ھب  قرع  تارطق  تشادرب . هار  شیناشیپ  زا  قرع  تشرد  یاھھناد  دش . رتدیدش  درد  . درک یلاخ  شوت  ار  مدنگ  تشاذگ و  ولد 

اب ار  دوخ  ندرگ  ولگ و  اھ و  ھنوگ  یناشیپ و  قرع  . درکاھر نیمز  ور  ار  شاھاپ  ، دش نھپاج  رد  یئاد  نز  . دندیزغل ، درکیم ربارب  دنچ  ار  شیگنشق  ھک  شپچ 

فک کی  . دوب هدمآ  شوج  بآ  دوب . یرتک  قاجا و  لوغشم  زونھ  مدقاپ  . تشاذگ اجرب  شتسوپ  ور  یدننام  ربا  یاھھکل  یدرآ  نیتسآ  . درک کاپ  شنھریپ  نیتسآ 

: دیلان یئادنز  . درک لغلغ  یتدم  یاچ  . تخیر ناشوج  یرتک  وت  دروآ و  نوریب  یاچ  یھتخاب  گنر  ھسیک ی  زا  یاچ  تسد 

. ھنک نامرد  ار  مدرد  لد  غاد  بآ  دیاش  کشخ ، بوچ  هدش  مولگ  رایب ، مارب  یاچ  ھلایپ  کی  رتدوز  ! ھک دیشوج  مشایبول  دوخن و  ، ھگید ھبوخ  - 

هدیدن لاح  نآ  اب  ار  شردام  . دوبن ھشیمھ  لثم  شعضو  . درک هاگن  شردام  ھتفر ی  مھرد  هرھچ ی  ھب  . درک ثکم  یمک  . تشادرب اجاور ق  زا  ار  یرتک  مدقاپ 

راوید رانک  زا  ار  یا  ھلاچم  ھنھک ی  . داتفایم الج  زا  شتآ  . تخاب یم  گنر  شتآ  یاھلگ  . درمیم ورف  قاجا  رد  اھھلعش  . دش هریخ  قاجا  ھب  . دوب

زاب ار  تابنبآ  ھسیک  رس  دنب  هرگ  . دیشک نوریب  هدیرپ  بل  گنر  یکاخ  ھلایپ ی  ود  . درک زاب  ار  ھنھک  هرگ  . دناشک شردام  رانک  ار  یرتک  ھنھک و  . تشادرب

دوخ دولآ  تبحم  هاگن  یئاد  نز  . درک رپ  گنررپ  هدیشوج ی  یاچ  زا  ار  اھھلایپ  . تشاذگ ھنھک  رانکو  دروآ  نوریب  گنر  یئامرخ  تابنبآ  تشم  کی  . درک

یم زوسریش  یاھھچب  ھب  یکدنا  . دادیم ناشن  رتکچوک  شلاس  نس و  زا  . دوب هدیکت  دوخ  رد  ناوختسا و  کشخ  مدقاپ  . تخود شرسپ  تروص  رس و  ھب  ار 

یدرآ ناشفا  تشپرپ و  یوم  . دنازیخ شردام  یوناز  رانک  ار  دوخ  مدقاپ  . دوبن ھشیمھ  لثم  یئادنز  بش  نآ  ، دوب یئادنز  اب  یاچ  ندرک  هدامآ  ھشیمھ  . تسنام

دندیزخ مدقاپ  یاھوم  یالبال  یئاد  نز  یهدیشک  تخمز و  یاھتشگنا  . تخود شردام  ھتشگ ی  رس  هاگن  ھب  ار  دوخ  هاگن  تشاذگ . وا  یوناز  ور  ار  دوخ 

: تفگ مدقاپ  . دندیلام ار  شرس  تسوپ  اھوم و  و 

؟ تساجک ماباب  نالا  یتفگ  ھگا  - 

لاس هد  . منزیم اپ  تسد و  یدرد  یچوت  تخب  هایس  نم  ھکنیا  زا  لفاغ  . ھنارذگیم شوخ  ھلگ ش  اب  رمک  هوک و  وت  ھشیمھ  لثم  دبال  . ناجرسپ مگب  یچ  -

لو دازیمدآ  زا  رود  شیناپوچ و  ھلگ و  لابند  ار  لاس  یقبام  ، ھشیم راگدنام  ھناخ ش  وت  ناتسمز  زیئاپ و  حابصراھچ  لاس  رھ  . ھنیمھ مراگزور  هراگزآ 

ردپ روگ  . مراذگیمن نوریب  ھناخ م  یدابآ و  زا  ار  ماپ  ھگید  ، مربب رد  ملاس  ناج  یتنعل  درد  یئ  تسد  زا  بشما  رگا  . هراد قرف  ملاع  لھا  ھمھ ی  اب  . هدرگیم

ھیاسمھ ورد  شاھومع و  ھناخ  وت  ادخ  ھشیمھ ی  کلفط  ترھاوخ  . منامیم اھ م  ھچب  رس  ورو  منز  یم  ممکش  ھب  تشم  کی  . شنان ھمقل  ایسآ و  بحاص 

. ھنادرگرس

هدش م؟ درم  نم  یتفگن  ھگم  ؟ مرب ماباب  اب  لاسما  یتشاذگن  ارچ  یتسار  . هروخب تسام  ھلولگ  زور  ھنابش  ھشاب و  قالیی  وت  ھشیمھ  مدآ  هراد  یفیک  یچ  - 

. یشاب مریگتسد  ینامب و  مشیپ  سیاب  . ینم درم  وت  ، ناجرسپ - 
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تروھ تابنبآ  کی  کمک  اب  یاچ  ھلایپ  کی  مادک  رھ  . درک دنلب  ار  شرس  مدقاپ  . درک روج  عمج و  ار  شاھاپ  . درک شکورف  یمک  یئادنز  درد 

. تشاذگ نیمز  ور  ار  ھلایپ  ، درکن مامت  ار  دوخ  مود  یاچ  یئادنز  . دندیشک

؟  یدروخن ار  تی  اچ  ارچ  - 

. ھشیم خلت  مولگ  نھد و  . هریگیم هروشلد م  . مکرسپ هریمن  ملیم  - 

ار اھلاوج  . دیزخ یلاخ  یاھلاوج  ھپک ی  رانک  . دیشک یتحار  سفن  . درک کاپ  دوخ  هدرمکرچ  یسابرک  دنلب  نھریپ  نماد  اب  ار  دوخ  تروص  قرع  مدقاپ 

: تفگو تشاذگ  راوید  رانک  قاجارانکدربودرک ، روج  عمج و  ار  یاچ  لئاسو  یئادنز  . درک اج  ھباج  دوخ  زادناریز  یارب 

رپ و رود  ار  شراسفا  ًامتح  . بوکب فلعرپ  یاج  کی  ھب  نک ، ضوع  ار  ھلیوط ش  خیم  یاج  . نزب هرخ  ھب  یرسورب  زیخرو  . مکرسپ یباوخ  ھب  یتفین  - 

ھگس ھلاون  . ھناسرب یدابآ  ھب  ار  ام  ھشاب  مزال  دایب و  شیپ  بجاو  راک  کی  دیاش  . هرچب ریس  ھشاب  رداق  ات  نک  زاو  مھ  زا  بوخ  ار  شراسفا  هدناچیپ . شاھاپ 

. شولج زادنب  ار  ھلاون ش  هدزن  ھلک ش  ھب  ھلگ  یاوھ  ات  . ھنامب نامفارطا  رود و  یمھ  راذگب  زادنبرد ، ولھپ  یمھ  . شولج زادنب  مھ  ار 

: تفگ دناوخ و  شھاگن  رد  ار  سرت  شردام  . دروآ نابز  ھب  ار  دوخ  سرت  دیشک  تلاجخ  . درک اپ  ھب  اپ  مدقاپ 

رگج یسک  . دایم رو  گرگ  ات  هد  سپ  زا  . هرد رانک  نوریب  رن  ریش  لثم  یگرگ  یدنام ؟ مولھپ  یچ  یارب  سپ  . یئایسآ درم  وت  ًالثم  . ناج رسپ  هرادن  سرت  - 

. هدیچیپ تیالو  مامت  وت  ایسآ  ام و  زا  شینابھگن  یگرگ و  فصو  . ھشب شادیپ  فارطا  رود و  نیا  هرادن  تأرج  ھنابش  ھشاب  ھتشاد  موید 

. ھک مسرتیم  متفگن  نم  - 

. یملاع لک  ریش  وت  . ینم درم  وت  . تسین نم  ناولھپ  رسپ  ھلک ی  وت  سرت  ًالصا  . یتفگن ھک  هرآ  - 

ھتفر ی رد  راوھز  یبوچ  رد  رانک  ات  . داد شزرو  دوخ  تسد  فک  وت  رود  دنچو  تشادرب  راوید  رانک  ھچراغت  نایم  زا  ار  وج  تفس  ریمخ  ھلاون ی  مدقاپ 

ھب یئاد  نز  . دیواک ار  نیمز  شھاگن  . تخادنا نیئاپ  ار  دوخ  رس  . تخود یئادنز  هاگن  رد  هاگن  . دنادرگرب اردوخ  رس  . دنام ددرم  رد  رانک  . تفر شیپ  کقاطا 

رانک رد  تشپ  زا  ار  دوخ  تفلک  ندرگ  یگرگ  . دز نوریب  مدقاپ  . دروآ موجھ  بش  یگریت  . درک زاب  ار  رد  ھگنل ی  . دز ایرد  ھب  لد  مدقاپ  . داتفا هاررد  فرط 

هزوپ . داد ناکت  ار  دوخ  هدیرب ی  مد  شوگ و  . داد دوخ  یاھ  هدرگ  ھناش و  رس و  ھب  یسوق  شک و  درک . دنلب  نیمز  زا  ار  شدننام  گرگ  هدیشک  هزوپ  . دیشک

ور ، رد رانکار  ھلاون  مدقاپ  . دیتلغ ھبترم  دنچ  درکاھر و  اپ ش  ولج  ار  دوخ  . درک زیخ  تسج و  وا  فارطا  رد  رود  ھس  ود ـ . دیلام مدقاپ  یاپ  رپ و  ھب  ار  شا 

ود . دز کدنچ  نیمز  رب  یگرگ  . داد شلام  ار  شتسوپ  مشپ و  دنازیخ و  یگرگ  یولگ  ریز  ندرگ و  تشپرپ  لیپ  مشپ و  نایم  ار  دوخ  یاھھجنپ  . تشاذگ نیمز 

فرط ھب  مکحم  یاھمدق  هدوسآ و  یرطاخ  اب  . داد تأرج  مدقاپ  ھب  یگرگ  . دیشک شین  ھب  تفرگ و  شاھتسد  نایم  ار  ھلاون  . درک زارد  نیمز  ور  ار  شتسد 

ار راسفا  یاھریجنز  هدیچیپ  مھرد  یاھھناد  . دیشک نوریب  نیمز  زا  ار  ھلیوط  خیم  . دوب هدیچیپ  دوخ  یاپ  رپ و  ھلیوط و  خیم  رود  ار  شراسفا  رخ  . تفر رخ 

زارد ندرگ  رخ  . تفوک ورف  نیمز  رد  گنس  اب  ولگ  ات  ار  ھلیوط  خیم  . دیشک یرگید  فلع  رپ  یاج  ھب  ار  رخ  . دش زارد  دیشک و  دق  راسفا  . درک زاب  مھ  زا 
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یگرگ نایم  رد  ار  دوخ  مدقاپ  . دمآ رد  ارچ  ھب  تفرگ و  شاھنادند  ھچول و  بل و  نایم  ار  ھتسشن  یکیرات  ھب  یاھفلع  . درک زارد  اھفلع  فرط  ھب  ار  دوخ 

ندیرچ ترخ  ترخ  ھب  هاگ  درپس و  یگرگ  ندروخ  ھلاون  شف  شف  ھب  ار  دوخ  شوگ  هاگ  . درک زاب  مھ  زا  ار  شاھاپ  . دز وناز  ود  نیمز  ور  . دید ناما  رد  رخ  و 

ھفرس راب  دنچ  . دیشک قیمع  سفن  دنچ  . دش ھتشادرب  ششود  زا  ینیگنس  راب  راگنا  . دش کبس  . درک یرایبآ  ار  دوخ  یاپود  ھنایم ی  یاھ  فلع  دش و  قیقد  رخ 

نامسآ . دوب ھتخیر  نوریب  ار  دوخ  یاھ  هراتس  مامت  نامسآ  . دیئاپ ار  لالز  نامسآ  . تفرگ الاب  ار  دوخ  رس  داد . ناکت  ار  شاھ  ھناش  ندرگ و  رس و  . درک

یدابآ و هار  ھنایم ی  رد  ایسآ  . درک هاگن  ار  یدابآ  فرط  . دروآ راشف  دوخ  یاھمشچ  ھب  مدقاپ  . ییاھتنایب زیر  ھنیس  اھهراتس  دوب و  ینارکیب  یھنیس 

ھب اھغارچ  دندوب . هدش  شوماخ  اھغارچ  رتشیب  دیدن . رتشیب  غارچ  دنچ  تشاد . ھلصاف  یدابآ  زا  نتفر  هار  تعاس  مین  هزادنا ی  ھب  دوب ، اھناتسغاب 

دوخ رد  ار  اج  ھمھ  توکس  باوخ و   ، تسد رود  نازرل  غارچ  دنچ  یوس  روک  زج  دندزیم . وسروک  دندیزرلیم و  دنتسنامیم ، هدرم  ھمین  یاھهراتس 

. دوبن یربخ  اھسورخ  گناب  زا  دینشیم ، ار  ناشزاوآ  مدقاپ  دندناوخیم ، اھسورخ  رگا  دوب . ھتفرگ 

: دروآ دوخب  اروا  کقاطا  رد  یال  زا  یئاد  نز  یادص  دوب . هدیچیپ  دوخ  رد  تالایخ  روت  ار  مدقاپ 

! هریم نوریب  مدآو  ملاع  زا  ھشیم  اھنت  ات  ھیتالایخ ! ھچب  بجع  زاب ! ھشاب  هدربن  تباوخ  نابایب  وت  وت ! یدش  مگ  اجک  ھچب  - 

: درکیمن راک  ایسآ  دوب . هدنام  زاب  شدرگ  زا  گنس  داتفا . ایسآ  گنس  ھب  شھاگن  تسب . شرس  تشپ  ار  رد  یئادنز  دیزخ . کقاطا  ھب  مدقاپ 

یئوت اپ  ھگا  مشاب  رتدب  یگرگ  یمھ  زا  تشما  یمھ  زا  مرادرو . ایسآ  یئزا  تسد  مدرک  دھع  ھبترم  دص  شغاب . وت  هدنادرگ  رب  ار  بآ  یسک  زاب  راگنا  - 

. نیسح ومع  نز  تسد  شم  یم د  مراذگب . هدش  بارخ 

! دایمنرو مشدوخ  ھلاسوگو  واگ  هدام  سپزا   ، هدروآردزوق شتشپ   ! ھسریم درآو  مدنگ  لاوج  ھب  شروز  اجک  هریپ  یرغص  ! ھھپ - 

. دننک یم  هرادا  ار  ایسآ  شاھرسپ  ًالصا  ھیفص . ای  ھیسآ  شاھرتخد  تسد  هراپسب  یچ . نمب  - 

؟ ھسر یم  شداد  ھب  یک  ھنک  شغ  ایسآ  وت  ھنابش  ھگا  ھیشغ . ھک  مھ  مساق  تساوعد . بوکب و  نزب و  لابند  ھشیمھ  ھک  ردیح  - 

؟ دمایم بآ  یدوب  ھک  نوریب  - 

؟ یونش یمن  ار  بآ  رشرش  یادص  بشما ؟  تساجک  تساوح  ھھا ، - 

؟ ھخرچیمن گنس  ارچ  سپ  - 

. هدرک ریگ  ایسآ  ریز  خرچ  یاھهرپ  وت  یزیچ  یبوچ  دبال  - 

؟ مزیرب مرس  ور  یکاخ  یچ  الاح  ھتفر . نوریب  متسد  زا  کاپ  راک  ھتشر ی  رس  مکرسپ . یتفگ  تسار  - 

. نوریب شکب  ار  اھبوچ  ورب  الاب و  نزب  ار  تاھاپ  ھشیمھ  لثم  هرادن . یراک  - 

: درک ھمزمز  بل  ریز  تفرگاو ، وازاار  دوخ  هاگن  درک . هاگن  ار  مدقاپ  ھنارگشسرپ  یئاد  نز 
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شاھر یچ ؟ ھشب  مریگنابیرگ  درد  لاناک  وت  رگا  هدیم . ریش  یوب  شنھد  زونھ  مکلفط  ھک ! درک  ایسآ  ریز  بآ  رپ  لاناک  یھار  ھشیمن  ار  ھچب  فلا  کی  - 

ھگا هرایم . یرادن  هرایم ، مدآ  رس  یئالب  رھ  ماھھچب . یگدنز  غارس  مرب  منک و  شاھر  متفگ  ھبترم  دص  نم ، ھب  تنعل  ھک . تسین  رتزیزع  مناج  زا  منکیم .

هوک و نابایب و  تشد و  وت  زور  بش و  هراد . یھانگ  یچ  ادخ  هدنب ی  یئ   ، اباب یا  ھک . متشادن  تلذ  ھمھ  یئ  ، درکیم هرادا  روھدنل  یھکیدرم  یئ  ار  میگدنز 

بش ھن  هام  هدزاود  ھب  لاس  ادخ  هدنب ی  یئ  هریم . ھنال ش  ھب  بش  یا  هدنزخ  هدنرپ و  ناویح و  رھ  ھنز . یم  ھسرپ  ھلگ  لابند  نان  ھمقل  کی  رطاخ  ھب  رمک 

ماھھچب دوب  یندنک  ناج  رھ  ھب   ، دوبن مدوخ  یرامرھز  مد  دود و  یئرگا  تسین . ھک  مھ  یا  ھقرف  طاسب و  دنب و  چیھ  لھا  ھنابایب . وت  ھشیمھ  زور . ھن  هراد 

یدابآ ھب  ار  مدوخ  مش و  صالخ  درد  یئزا  تمالس  بشما  رگا  مدب . ھمادا  متسین  رداق  رگید ، ھن  متشادیم . رو  تسد  تلذ  ھمھ  یئزا  مدرکیم ، هرادا  ار 

متسھ ھک  ار  ھبشما  هدش  روج  رھ  مدب ؟ باوج  یچ  دنیآیم  ناشدرآ  لابند  مدرم  ھک  حبص  ادرف  تسرد ، اھفرح  یئ  ھمھ ی  مراذگیمن . ایسآ  وت  اپ  مناسرب ،

. مزادنب هار  ار  ایسآ  خرچ  سیاب  مدرک  لوبق  و 

: تفگ دوخ  اب  رتدنلب  یادص  اب  یئاد  نز  دش . رمد  لاوج  یاھ  ھپک  ور  زارد  ھب  زارد  درب . شباوخ  یلاخ ، یاھلاوج  ور  ھتسشن  مدقاپ ،

؟ ھک تسین  یگنر  یھایس  زا  رتالاب  داباداب . هدش  یچرھ  دماین . مغارس  ھلااشنا  مدیاش  ھتشادرو . تسد  درد  ھک  دقن  مد  - 

شنابنت دنب  ریز  روداترود  ار  دوخ  هاتوک  نماد  نیئاپ  دیلامرو . ار  دوخ  یدرآ  هایس  یسابرک  نابنت  یاھھچاپ  دروآ . نوریب  ار  دوخ  نیچرپ  یھتیلش  یئادنز 

الاب و درک . زیخ  تسج و  یئاد  نز  فارطا  رود و  دیرپ . اج  زا  یگرگ  . درپس بش  یھایس  لد  ھب  ار  دوخ  دز . نوریب  درک و  زاب  ار  کقاطا  رد  درک . ھلاچم 

هرانک ی رد  درک . یھارمھ  ار  وا  لاناک  ھناھد ی  ات  دیتلغاو . دیتلغ ، دیشک . زارد  وا  یاپ  شیپ  تشگزاب و  تعرس  اب  و  دش ، رود  تفرگ ، زیخ  دیرپ . نیئاپ 

اھراب ار  ھلصاف  نیا  دز . نیمخت  بش  یگریت  رد  ار  ھلصاف  درک . تسار  ار  دوخ  دق  لاناک  ولج  یئادنز  . دز کدنچ  ھتسشن  منب  نیمز  ور  لاناک  ھناھد ی 

اھلبق لثم  دیزرلیم . شلد  اپ و  تسد و  دوبن . ھشیمھ  مدآ  یئادنز  اما  دوبن ، یزیچ  ھلصاف  دوبن . رتشیب  رادیپس  تخرد  ھس  هزادنا ی  ھب  ھلصاف  دوب . ھتشذگ 

: دیشک دوخ  هداتفا ی  نیئاپ  مکش  تسوپ  ور  نھریپ ، ور  زا  ار  شتسد  فک  دوبن . لاحرس  قاربق و 

مدرکرکف مشن . رود  دازیمدآ  یدابآ و  زا  منامب . یدابآ  وت  ھکیدزن ، ھنز ، یم  دگل  گنل و  یلیخ  ھچب  ھنکیمن ، ربخ  درد  متفگ  زوریرپ  مدرک ! یطلغ  بجع  - 

حبص ادرف  ات  ھنک  ادخ  مزیرب ؟ مرسور  یکاخ  یچ  دازیمدآ  یدابآ و  زا  رود  یبش  فصن  یئالاح  ھنکیم . مریگ  لفاغ  ھکنیا  زا  لفاغ  هدنام ، یلیخ  زونھ 

. مراذگیمن اجنیا  اپ  مرگید  یدابآ ، مریم  مدنبیم و  ار  هدش  بارخ  یئرد  ھنک  عولط  ھک  باتفآ  هدب . متلھم 

ار لاناک  هار  دش . مخ  رمک  ات  اپ و  تسد و  راھچ  دروآ . راشف  دوخ  ھب  تفرگ . یگفخ  شا  ھنیس  ھقودنص ی  رد  سفن  درک . ھلاچم  ار  دوخ  دش . الود  یئادنز 

محر هراوید ی  ھب  یمکحم  دگل  دوب ، راشفرد  محر  رد  ھک  ھچب  دمآیم . دنب  شسفن  تفر . شیپ  مدق  دنچ  تفرگاپریز . ایسآ  گنس  ریز  یبوچ  خرچ  فرط  ھب 

تخادنا گنز  گنز  ھب  ار  اھشوگ ش  درد  تدش  دنابسچ . شمکش  ریز  ار  شتسد  فک  دیچیپ ، دوخ  ھب  درک . خوسر  یئاد  نز  ناوختسا  زغم  ات  درد  دنارپ .

: دز بیھن  دوخ  ھب  دیشک . سپاو  ار  دوخ   ، درک تسس  اپ  تفرگ . نادند  ریز  ار  دوخ  بل  .
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؟ یدیم یچ  ار  مدرم  باوج  حبص  ادرف  ینک ؟ یم  اگن  ھچب ت  ور  وت  یروج  یچ  یدرک ، لوبق  ھک  لاح  یئاین ، یتساوخیم  شکب ! تلاجخ  - 

. دناسر ایسآ  گنس  ریز  خرچ  یاھ  هرپ  رانک  هاچ و  هرونت ی  یاپ  ار  دوخ  دنار . شیپ  روز  ھب  ار  ار  شنازرل  یاھاپ  تشک . دوخ  رد  ار  درد  یئادنز 

خرچ یاھ  هرپ  فرط  ھب  ار  تسد  ود  رھ  درک . زاب  نکمم  دح  ات  ار  دوخ  جنشت  رپ  یاھ  ھجنپ  درکیم . شف  شف  هدروخ ، دراک  رتش  لثم  دمآ . یم  دنب  شسفن 

ھنیس رس و  ھناش و  تروص و  ھب  تفرگیم و  جوا  دشیم ، هدیبوک  لاناک  هاچ و  فک  ھب  تخیر . یم  خرچ  قرف  رب  راشف  اب  بآ  درک . زارد  بآ  ریز  یبوچ 

. درک یسراو  شاھتشگنا  تسد و  فک  اب  ار  خرچ  یاھ  هرپ  بآ ، یاھ  ھبرض  ریز  رد  یئادنز  . تفوکیم راو  ھناوید  یاھ  ھبرض  یلیس و  یئاد  نز  ی 

دوخ اب  ار  اھ  ھشارت  بوچ و  دمآیم و  اھغاب  نایم  زا  بآ  دوب . هدروآ  دوخ  اب  بآ  ار  اھبوچ  دیشک . نوریب  اھهرپ  یالبال  زا  هدنک  بوچ و  ھکت  دنچ 

اب هرابود  خرچ  دیشک . نوریب  خرچ  اھ ی  هرپ  نیب  زا  ار  اھھشارت  ھخاش و  بوچ و  مامت  هداتفا ، سح  زا  ییاھتشگنا  تسد و  هدیرب و  یسفن  اب  دروآیم .

. درک ووووھ  ووووھ و  دیشک و  هرونت  لاناک  رد  تدش  اب  بآ  دیسر . ششوگ  ھب  لاناک  یالابزا  ایسآ  گنس  رخرخ  یادص  دمآرد . شخرچ  ھب  تدش 

دوخ هدرگ ی  ھناش و  داتسیا . تفرگ . شسفن  تفر . هار  یکسپ  سپ  مدق  مدنچ  داتفایم . دروخ . ولتولت  دیشک . سپ  ار  دوخ  راو ، گنچرخ  ناج ، ھمین  یئادنز 

. داد ھمادا  درک و  هزات  سفن  داد . ھیکت  لاناک  یاھ  هراوید  ھب  ار 

. دش دنلب  اپود  ور  دیشک . سانرخ  قوش  زا  دناخرچ . فارطا  ھب  ار  دوخ  رس  دوب . بوخیم  یوجرانک  یدنلب  رب  زونھ  یگرگ  دمآ . نوریب  لاناک  ھناھد ی  زا 

یدنلب رب  دیشک . نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  یئادنز  . تخود یئادنز  یهدیچیپ  یگریت  رد  لکیھ  ھب  ار  دوخ  مارآان  هاگن  تشگرب . داد و  فارطا  رد  ینالوج 

یتدم داد . شلام  تفرگ و  دوخ  مکش  ور  ار  تسد  ود  دوب . هدرکن  اھر ش  زونھ  درد  دیشک . رازد  راب  رپ  یاھفلع  ور  قاطراھچ  دش . اھر  یوج  هرانک ی 

شوناز هدنک ی  ھب  ار  تسد  فک  تفرگ . مارآ  یمک  درد  دیشک . قیمع  سفن  دنچ  دنام . لاح  نامھ  ھب  بش  فاحل  ریز  نیمز و  ور  ناگچ  بآ  سابل  نت و  اب 

مدقاپ . دش لخاد  دناسر و  کقاطارانک  ار  دوخ  دیشوپ . هرابود  دنالچ و  بوخ  ار  اھنآ  بآ  دروآ . نوریب  ار  دوخ  سابل  دش . دنلب  اج  زا  درک و  زوق  تفرگ ،

نادوان زا  اھمدنگ  دیئاسیم . نیریز  گنس  یھنیس  رب  ھنیس  درکیم ، رخرخ  تخاونکی  یئور  گنس  دوب . ھتفرگ  رس  زا  ار  دوخ  راک  ایسآ  دوب . باوخ  قرغ 

. درکاھر نیمز  ور  قاجارانک  ار  دوخ  یئادنز  . دشیم ھپک  ھلگ  ھب  ھلگ  درکیم و  فپ  دزیم ، نوریب  گنس  هرانک ی  زا  اھدرآ  تخیریم و  ورف  ولد 

شتخل سحیب و  یاھتسد  داد . ھیکت  قاجا  یهراوید  ھب  ار  دوخ  نت  دوب . مرگ  یمک  قاجا  یهراوید  تشاد . ناوت  شوت و  یمک  زونھ  رتسکاخ  ریز  یاھشتآ 

تروھ یلیم  یب  اب  ار  یاچ  تشاذگ . شن  اھد  وت  یتابنبآ  درک . یاچ  رپ  ار  ھلایپ  دیشک . دوخ  رانک  ار  تابنبآ  یھسیک  اھ و  ھلایپ  یرتک و  درک . زارد  ار 

. دندیزخ شاھکلپ  ریز  شگنشق  یماداب  یاھمشچ  درب . لاح  سح و  زا  ار  یئاد  نز  قاجا  هراوید ی  یاچ و  میالم  یامرگ  دش . مرگ  شا  هدعم  ولگ و  . دیشک

… درب شباوخ  دنابسچ و  قاجا  هراوید ی  ھب  ار  ھنت  ھناش و  تشپ و  درک . اھر  ار  شاھاپ 

. دیچیپ دوخ  ھب  دشیم . عورش  نامیاز  درد  راھچ  دیشک . ششتآ  ھب  نورد  زا  ناھگان  درد  دیرپ . باوخ  زا  اھهدیزگ ، رام  لثم  ناوخسورخ ، زا  شیپ  یئادنز 

. درک ھفخ  شولگ  رد  ار  دایرف  دمآ ، الاب  شھاگولگ  ات  هرعن  ھلان و  تسکشیم . مھ  رد  شکف  شاھنادند ، راشف  تدش  زا  . تفرگ شمکش  ور  ار  شاھتسد 
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تسد تشوگ  تسوپ و  ھب  شاھنادند  اب  ار  درد  تفرگ . نادند  ریز  ار  دوخ  تسد  چم  تسوپ  تشوگ و  دشاب . شینوبز  درد و  دھاش  مدقاپ  تساوخیمن 

دوخ درک . ھقرغ  دوخ  رد  ار  شتروص  قرع  تشرد  یاھ  هرطق  دزیم . نوریب  ھساک  زا  شاھ  مشچ  داد . راشف  تفرگ و  نادند  نایم  ار  تشوگ  درک . لقتنم 

تسوپ ور  ار  شا  ھتسشن  قرع  ھب  یناشیپ  اھھنوگ و  تشاذگ . مکش  ور  ار  دوخ  جنشتم  یاھ  ھجنپ  درک . ھلاچم  الود و  درد ، یلصا  ھطقن ی  مکش ، ور  ار 

شمکش تسوپ  ور  کشا  تشرد  تارطق  داد . نوریب  شا  هدش  دیلک  مھرد  یاھنادند  زرد  زا  یریز  ھلان ی  دیلام . ھلعش  درد و  هوک  نیا  مکش ، بوطرم 

ینیگنس درک . شاھر  ًاتقوم  درد  ….. داد شارخ  شاھ  ھجنپ  اب  ار  نیمز  هرھچ ی  دیتلغ . کقاطا  فک  ور  تسنامیم . ار  یا  هدروخ  ریت  گرگ  دندیتلغ ،

داد نوریب  شقلح  ھت  زا  یئادص  دیشک . یدنلب  سفن  دش . ھتشادرب  ششود  زا  یھوک 

…. فففففففوا - 

اھر نیمزور  ًامامت  ار  دوخ  داد . ھیکت  راوید  ھب  ار  ھناش ش  تشپ و  دش . زیخ  مین  دناشک . قاجا  رانک  اپ ، تسد و  راھچ  راو و  گنچرخ  ار  دوخ  هرابود 

ھمھ درک . زارد  ھلایپ  یرتک و  فرط  ھب  ار  دوخ  نازرل  تسد  تخوسیم . شولگ  دوب . شرت  خلت و  شناھد  کشخ . بوچ  دوب  هدش  شنابز  ناھد و  درک .

سفن کی  درک و  رپ  ار  ھلایپ  دشیک . دوخ  رانک  ار  ھلایپ  یرتک و  شرگید  تسد  اب  درک . نت  نوتسار  شتسد  کی  فک  دیزرلیم . شھاگن  لباقم  رد  زیچ 

کاپ ار  ھنیس  ندرگ و  تروص و  قرع  شنھریپ  هدولآلگ ی  ودرآ  کاخ و  ھب  نیتسآ  نماد و  اب  داد . ھیکت  راوید  ھب  دیشک . تروھ  ار  درد  دیشک . تروھ 

….. دش عورش  درد  صقر  هرابود  تفرگ . ار  شنابیرگ  مود  درد  ھک  دوب  هدشن  صالخ  قرع  ندرک  کشخ  زا  زونھ  درک .

: تفگ داد و  ناکت  ار  وا  تشاذگ . وا  تشوگیب  یناشیپ  ھب  ار  دوخ  هدز ی  شطع  تسد  فک  دنازیخ . لاوج  یھپک  رب  ھتفخ  مدقاپ  رانک  ار  دوخ  یئادنز 

! ھمامت مراک  ھک  سرب  مداد  ھب  زیخرو  مناجرسپ ! زیخرو  - 

: داد ناکت  ار  مدقاپ  هرابود  درذگیم . راک  زا  شراک  دنبجب  رید  رگا  تسنادیم  دوب . درد  نیمراھچ  ریگرد  یئاد  نز 

. میرب ناشاھدرآ ، لابند  دندماین  مدرم  ات  وش  دنلب  دوز  هدش . نشور  اوھ  مکرسپ ! زیخرو  - 

: تفگ دیلام و  ار  دوخ  یاھمشچ  تشگنا  ھنیس ی  اب  دوب . باوخ  جیگ  زونھ  تسشن . لاوج  ھپک ی  ور  اج  رد  درک . زاب  ار  دوخ  یاھمشچ  مدقاپ 

؟ ھک ھبش  زونھ  هدماینرد . باتفآ  هدش ؟ یچ  - 

. میسرب یدابآ  ھب  رتدوز  دیاب  ھبارخ . یلیخ  ملاح  ھک  شاب  دوز  نک . نالاپ  ار  رخ  دوز  هدش . نشور  اوھ  مرسپ . زیخرو  - 

هاچ ینامیس  رجآ و  ھقلح ی  رانک  ایسآ  تشپ  هاچ  ھناھد ی  رانک  تفر  دیشک . دوخ  دولآ  باوخ  یاھمشچ  ھب  یتسد  دز . نوریب  هدز  باوخ  جیگ و  مدقاپ 

بآ تشم  ھس  ود ـ  درک . ھچفک  ار  اھنآ  دناصقر . بآ  ریز  ار  شاھ  ھجنپ  درب . ورف  یھاگحبص  درس  لالز و  بآ  وت  چم  یالاب  ات  ار  شاھتسد  دز . کدنچ 

رس دش . رادیب  باوخ  زا  ًالماک  مدقاپ  دیتلغ . شا  ھنیس  یور  هرطق  دنچ  تفرگ و  دوخ  رد  ار  شولگ  ریز  شوگانب و  تروص و  بآ  دز . دوخ  تروص  ھب 

میلگ درکیم . وراج  نیمز  ور  زا  ار  یکیرات  ییانشور ، دوب . هدش  گنر  یریش  قرشم  ھنیس  دیئاپ . ار  فارطا  قرش و  ھنیس  نامسآ و  درک . دنلب  ار  دوخ 
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ناوخ هزاوآ  ار  اھیدنلب  بآ  دوب . نایامن  رگ  ھمزمز  یوج  لالز  صقر  دندوب ، ادیپ  دولانیب ، یاھهوک  یاھھنماد  رب  ھتسشن  تسد  رود  یاھناتسغاب  زبس 

ھب باتش  اب  بایسآ  تشپ  دیصقریم ، دیلامیم . یوج  ھنیس ی  رب  ھنیس  بآ  دشیم . رت  میالم  ھمغن  رت  بیش  مک  یاھغاب  لد  رد  نیئاپ ، تخیر ، یم  ورف 

ھب ینارود ، صقر  اب  و  تفوکیم . کھاچ  حطس  رب  ھنیس  دشیم ، بادرگ  تفرگیم ، دوخ  ھب  ار  هاچ  ھقلح  لکش  تخیریم . ورف  رودم  درگ و  کھاچ 

: دروآ دوخب  ار  وا  رد  ھگنل ی  هرانک ی  زا  یئاد  نز  دننام  ھب  دایرف ال  ھک  دوب  اشامت  لایخ و  وحم  مدقاپ  . تفریم ورف  کھاچ  قمع 

! هاچ وت  یتفیب  ھلک  اب  هربن  تترچ  یدیباوخ ! هاچ  بل  یتفر  زاب  وت ! ینکیم  یچ  ناج  ھچب  - 

مرو شاھمشچ  ریز  تشادن . خر  ھب  گنر  یئاد  نز  دش . قیقد  شردام  هرھچ ی  رد  یھاگحبص  ییانشور  رد  دناسر . کقاطا  رد  رانک  ار  دوخ  مدقاپ 

ایسآ گنس  رانک  الود  الود ـ  ار  دوخ  تشگرب . کقاطا  ھب  دش . ھنامک  یئادنز  دیود . رخ  فرط  ھب  ھچاپتسد  جاو و  جاھ ـ  مدقاپ  دوب . هدش  دوبک  هدروآ و 

. دنازیخ گنس  ود  طسو  ار  زیت  کون  یبوچ  یزغم  دناشک .

روز و اب  ار  نالاپ  دناشک . یدوگ  ھب  ار  رخ  مدقاپ  . دنام زاب  رخرخ  زا  ایسآ  داتسیا . شدرگ  زا  یئور  گنس  تفوک . اھگنس  نیب  ھت  ات  ھشیت  ھت  اب  ار  یزغم 

کقاطا رد  تشپ  اررخ  تفرگ و  ار  راسفا  رس  تسب . مکحم  رگید  فرط  زا  دنارذگ و  شمکش  ریز  زا  ار  شگنت  تشاذگ . رخ  تشپ  یگداتفا  سفن  زا 

: دیزخ نوریب  رد  زا  دیچیپ و  یدوخن  یاھلگ  اب  گنر  یرتسکاخ  رداچ  رد  ار  دوخ  یئادنز  . دناشک

. ھشاب رترابرپ  مریز  راذگب  نالاپ ، ور  زادنب  رادرو  لاوج  کی  ناجرسپ  - 

ار یوج  هرانک ی  هار  هروک  دوب . دلب  ار  دوخ  هار  رخ  داد . راشف  رخ  هدرگ ی  ھب  ار  شاھاپ  تفرگ . تسد  ار  راسفا  دش . رخ  راوس  مدقاپ  کمک  اب  یئاد  نز 

ار ھکرت  دیشارخ . تسد  فک  اب  ار  شکچوک  یاھ  ھخاش  دنک ، یوج  رانک  دیب  تخرد  زا  یا  ھکرت  مدق  اپ  داتفا . هار  یدابآ  فرط  ھب  تفرگ و  ماگ  ریز 

. دیود رخ  لابند  درک و  تسد  شوخ 

نامسآ ھب  ور  ار  هزوپ ش  تفرگ ، قر  قش و  ار  دوخ  هدیرب ی  مد  شوگ و  داتسیا . دز . ھسرپ  اھنآ  لابند  ماگ  دنچ  درز ، ھب  لیام  گنر  یریش  یگرگ 

ناحتما دیئوب و  ار  فارطا  دیخرچ . دوخ  رود  دیشک . وب  ار  کاخ  دیلام . نیمز  ھب  ار  هزوپ ش  داد . ناکت  تسار  پچ و  ار  شرس  دیشک . وب  ار  اوھ  تفرگ .

. دوب هدرکار  ھلگ  یئاد و  یاوھ  دمآرد . زاورپ  ھب  نیمز  ور  راگنا  یگرگ  تشادرب . زیخ  تفرگ و  ماگ  ریز  ار  فرط  کی  درک .

یچیق ار  هار  هروک  لایخ  یب  رخ  دش . عورش  دیدش  درد  هرابود  دندوب . ھتشذگن  ار  هار  زا  یزیچ  زونھ  درک . یسراو  ار  یدابآ  اب  دوخ  ھلصاف ی  یئاد  نز 

نایم زا  یئادص  رایتخایب  درک . نک  هولق  ار  یئادنز  نورد  ھچب  دیدش  ناکت  . درکیم لابند  ار  رخ  ھلصاف ، مدق  دنچ  اب  هاگ  ولھپ و  ھب  ولھپ  هاگ  مدقاپ  درکیم .

: دیرپ نوریب  شا  هدرشف  مھرد  یاھبل 

!…. خآ خ خ خ - 

شرس ورسور  ار  شاھتسد  فک  تشاذگ . نالاپ  چاق  ور  ار  دوخ  ناشف  شتآ  یناشیپ  یئاد  نز  دروآیمن . رد  رس  زیچ  ھمھ  زا  زونھ  دش . جاو  جاھ و  مدقاپ 
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» ناتسادهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

هار یناود  بسا  نادیم  کی  هزادنا ی  ھب  مکش ، رب  یتسد  نالاپ و  رب  یتسد  داد . راشف  شمکش  ھب  تفرگاو و  رس  زا  ار  تسد  کی  داد . راشف  نالاپ  ور  ار 

ار راسفا  درک . ناشن  ار  هار  هروک  رانک  هدیکشخ ی  ھناخدور ی  دیئاپ . ار  فارطا  درک . سح  لاوج  رب  دوخ  ریز  رد  یمرگ  عیام  یئاد  نز  دنتشذگ . ار 

: تفگ دیشک و 

شھ ش ش ش! - 

؟ هدش یچ  اھ ، - 

….. مدرگیم رب  دوز  راد . هاگن  اجنیمھ  ار  هرخ  راسفا  وت  لاک . ھت  ات  مرب  دیاب  هدش م … ھچاپتسد  یلیخ  مرسپ .  یچ  چیھ  - 

ھنت ی نیئاپ  رود  مکحم  ار  رداچ  درک . تفس  شیناشیپ  رس و  رود  ار  راد  ھشیر  هایس  ینتفاب  لامتسد  دز . هرگ  شولگ  ریز  مکحم  ار  دوخ  دقراچ  یئادنز 

یئور دوخ  راب  رپ  فلع  ھپک  رانک  تفر  . دیشک هدیکشخ  ھناخدور ی  یدوگ  ھب  ار  دوخ  هدیمخ ، دش . هدایپ  زیخ ، مین  درک . ھلاچم  رداچ  وت  ار  دوخ  دیچیپ . دوخ 

. دش زیخ  مین  نیمز  ور  دروآ . دوخ  ھب  ار  یئادنز  فلع  ھپک ی  یور  ھچب  گنو  گنو  دیئارگ … یگریت  ھب  شھاگن  ولج  زیچ  ھمھ  اجھمھ و  تفاین . تلھم  . 

رد ار  ھچب  درک . کاپ  رداچ  یھشوگ  اب  ار  دوخ  نت  تسب . مکحم  دقراچ  راون  اب  دیرب و  نادند  اب  ار  ھچب  فان  داد . رج  دوخ  دقراچ  یهرانک  زا  یراون 

یناشیپ ھب  یھاگحبص  دیشروخ  یئالط  راون  درک . یم  دنلب  دولانیب  ھلق ی  قرف  زا  ھنیس  دیشروخ  دمآ . نوریب  یدوگ  زا  تفرگ ..… لغب  دیچیپ و  رداچ 

نز دش . ندیکم  لوغشم  درک و  ادیپ  ار  هدروآ  مرو  یھنیس  درک . شف  شف  دازون  درشف . ھنیس ش  ھب  شرداچریز  رد  ار  دازون  دش . رخ  راوس  دیبات . یئادنز 

تفرگ اھماگ  زیر  هرابود  ار  هروک  رخ  دز . دنخبل  درک و  هاگن  دیشروخ  دولانیب و  یھلق  یادنلب  ھب  یئاد 

یرفعز قیاقش  ناتیپاک –  مسیون  یم  ور  ھظحل  نیا  مراد 
دادرم ١٣٩٠

مفارطا یاھمدآ  ھب  متسشن و  نیمز  یور  مباوخب . مشکب و  زارد  تساوخ  یم  ملد  ، ھلصوح یب  ھفالک و  ، مدوب ھتسخ 

دروخ و یم  بات  منھذ  یوت  یدایز  یاھرکف  مدش ، هریخ  متسد  یاھوم  ھب  مدرک ، نشور  یراگیس  مدرک ، یم  هاگن 

مرگ نادنچ  ھن  باتفآ  مدوخ و  یارب  ار  ھظحل  نآ  تساوخ  یم  ملد  منک . رارف  اھنآ  زا  مناوت  یم  ھنوگچ  متسناد  یمن 

. منک تمسق  یراھب  زور  کی 
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یاھ ھتشون  سیخ ، یلامتسد  اب  دوب و  هدش  مخ  نوریب  تمس  ھب  قیاق  لخاد  زا  دنولب  ییاھوم  اب  ناوج  یدرم 

ھک درک  یم  کاپ  ار  ییاھزیچ  یتخسرس  اب  دوب و  ھتخوس  شنت  تسوپ  تسش . یم  ار  قیاق  ھندب  یور  یسیلگنا 

ناکم نآ  رد  وا  اب  ار  ما  ھظحل  نآ  مھاوخ  یم  متسناد ، یمن  نم  و  دوب . نانچمھ  مدرک ، شھاگن  متشگرب ، درک ، شزاون  ار  میاھوم  یتسد  دنتشادن . دوجو 

. ھن ای  منک  تمسق 

مھ یارب  نانچمھ  ھک  ییاھ  نت  تسوپ  یور  نامیاھتشگنا  بروم  تاکرح  نتسشن و  مھ  رانک  ینالوط  یاھتعاس  متشاد . تسود  ار  نامکرتشم  توکس 

. دش یم  ھصالخ  رصتخم ، یاھ  ھناشن  نیمھ  ھب  ام  یاھ  ھلمج  مداد . ناکت  یفنم  ھناشن  ھب  ار  مرس  داد . ناشن  نم  ھب  ار  بآ  یرطب  دوب . هدنام  ھتخانشان 

، کدنف راگیس ، تکاپ  دیلک ، زج  مدرک ، زاب  ار  مفیک  رد  دندش . تبحص  لوغشم  درک . ادص  ار  ناوج  درم  تسب . ار  بآ  یرطب  رد  تفرگ ، ھلصاف  نم  زا  یمک 

. دشاب دناوت  یم  یزیچ  ھچ  متسناد  یمن  مھ  مدوخ  ھک  مدرک  یم  وجتسج  ار  یزیچ  لیلد  یب  متشادن . یرگید  زیچ  ییاسانش ، تراک  درخ و  لوپ 

فارطا نانچمھ  مدیمھف و  یمن  نم  ھک  تفگ  یم  ییاھزیچ  دنت  دنت  درک و  یمن  دنلب  ندز  فرح  یارب  ار  شرس  ناوج  درم  مدرک . نشور  یرگید  راگیس 

زا رپ  شا  ھنیس  یور  مدش . هریخ  شیاھ  هراوشوگ  ھب  دش . هریخ  نم  ھب  درک و  دنلب  ار  شرس  درک . یم  کاپ  ار  قیاق  ھندب  یور  یسیلگنا  یاھ  ھتشون 

، دندرک یم  لدب  در و  ھک  ییاھ  ھملک  نیب  مدیشک . یقیمع  سفن  درک . ندز  فرح  ھب  عورش  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  دوب . بیرغ  بیجع و  یاھ  یبوکلاخ 

. منزب سدح  ار  ناشیاھ  ھلمج  متسناوت  یمن  دوب و  انشآ  تروپساپ  لیابوم و  ناریا ، تسیروت ،

ھب دوب . هدش  غاد  مرس  یاھوم  ما . هدش  اھر  وگوھ  روتکیو  یاھناتساد  زا  یکی  رد  مدرک  ساسحا  متسب و  ار  میاھمشچ  متشاذگ . مرس  یور  ار  مپچ  تسد 

. ما ھقالع  دروم  یاھپاش  یفاک  زا  یکی  رد  نامگنت  یاھوتنام  نیگنر و  ییاھ  یرسور  ھب  مدش . ترپ  نارھت  مرگ  یباتفآ و  یاھزور  زا  یکی 

دز یم  فرح  ندال  مدیدنخ . یم  زیر  زیر  نم  و  درک ، یم  توف  یرانک  زیم  تمس  ھب  ار  شراگیس  دود  یداش  و  دز ، یم  مھب  ار  شیاھ  هژم  دنت  دنت  ثیدح 

یم هرغ  مشچ  یداش  دنک . ھیرگ  مدوب  رظتنم  دوب ، ھتفرگ  شیادص  دوب ، اریمس  دروخ . گنز  ملیابوم  تفگ . یم  ار  شا  هزماب  یاھ  ھلمج  زا  یکی  یھاگ  و 

طایح ھت  ھب  دش . روم  روم  منت  مامت  دش و  هدیشک  نیمز  یور  یلدنص  یاھ  ھیاپ  مدش ، دنلب  مدوخ  یاج  زا  منک . مامت  ار  مفرح  رتدوز  تشاد  تسود  تفر و 

متسناوت یمن  ما . هدش  اھر  ناگیتارب  یاھ  ناتساد  زا  یکی  رد  مدرک  ساسحا  متشاذگ و  مرس  یور  ار  مپچ  تسد  متسشن ، نیمز  یور  متفر ، پاش  یفاک 

زاب ار  ما  یرسور  مدوب . ھفالک  مدرک . یم  شوگ  اریمس  قھ  قھ  یادص  ھب  نم  دیچیپ و  یم  مھ  رد  یداش  ندال و  یاھ  هدنخ  یادص  منک . مارآ  ار  اریمس 

زا یضعب  تفگ ، یم  ییاھزیچ  دنت  دنت  اریمس  مدرک . یم  رارف  عقوم ، یب  نفلت  نآ  زا  تیعقوم ، نآ  زا  دیاب  مدرک . یم  یگفخ  ساسحا  متسب ، هرابود  مدرک و 

. مدز یم  سدح  ار  شیاھ  ھلمج  نایاپ  دیاب  دش و  یم  نفد  شیاھ  ھیرگ  یال  ھب  شیاھ ال  ھلمج 

یور زا  ار  میاھوم  مدش . دنلب  متفرگ و  ار  شیاھتسد  داد . راشف  ار  ما  ینیب  شیاھتشگنا ، اب  مدرک ، زاب  ار  میاھمشچ  دش ، هدیشاپ  متروص  یوت  بآ  هرطق  دنچ 

: تفگ دز و  رانک  متروص 
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» ناتسادهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

. “ منزب فرح  تاھاب  ماوخ  یم  “ 

: متفگ دروخ . یم  میاھمشچ  یوت  میقتسم  باتفآ 

“ ؟ یچ دروم  رد  “ 

: تفگ درک و  ناب  ھیاس  میاھمشچ  یور  ار  شتسد 

. “ مراد ور  مدوخ  یاناتساد  منم  ینک . شوگ  ینوت  یم  یچ . ھمھ  یچیھ و  دروم  رد  “ 

: متفگ مدرک و  ششزاون  درک . کیدزن  مشوگ  ھب  ار  شرس  تخیر . یم  متروص  یور  شسفن 

. “ مراد تسود  ور  ترطع  یوب  “ 

یوب میدیصقر . یم  مارآ  مارآ  میدوب و  هدرک  لغب  ار  رگیدمھ  دش . یم  هدینش  کچوک  یقیاق  زا  یقیسوم  یادص  دش . رت  قیمع  شتروص  لاچ  دز . دنخبل 

: تفگ دش و  هریخ  میاھمشچ  ھب  دوب . انشآ  شیاھرکف  دوب . انشآ  شنت  تشاد . ییانشآ 

“ ؟ یتسنود یم  . ھکانسرت تنتشاد ، تسود  “ 

هریخ قیاق  یسیلگنا  یاھ  ھتشون  ھب  دش . رود  نانز  توس  دیرپ و  نوریب  قیاق  زا  دش . هریخ  نم  ھب  درک و  دنلب  ار  شرس  ناوج  درم  مدیدنخ . دنلب  یادص  اب 

. مدش

: تفگ درک و  دنلب  شیاھمشچ  تمس  ھب  ار  مرس  شیاھتسد  اب 

“ ؟ ینک یم  رکف  ردقنا  یچ  ھب  “ 

یاھمدآ لثم  ھک  تسدرود  یقفا  ھب  مدرک ، یم  هاگن  یمیدق  دنلب و  یاھنامتخاس  ھب  مدوب و  هداتسیا  شرانک  میدش . قیاق  راوس  مدرک . شھاگن  مدز و  دنخبل 

ار میاھمشچ  متشاذگ و  مرس  یور  ار  مپچ  تسد  دنک . ادیپ  ھمادا  ھشیمھ  یارب  ھظحل  نآ  تساوخ  یم  ملد  متسشن و  شیاھاپ  یور  دوب . ینتفاین  تسد  مفارطا 

. مدنادرگرب شفرط  ھب  ار  مرس  . دوب هدش  ھقلح  مرمک  رود  شیاھتسد  ما . هدش  اھر  زنط  یاھ  ھلجم  ھناقشاع  یاھناتساد  زا  یکی  رد  مدرک  یم  ساسحا  متسب .

: متفگ مدز و  لز  شا  یبآ  یاھمشچ  یوت 

. “ ناتیپاک مسیون  یم  ور  ھظحل  نیا  مراد  “ 

———————————-
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نایرفص دومحم  زور .…  نآ 
دادرم ١٣٩٠ نایرفص -  دومحم 

باسح شزا  مراد  ھمھاو  وا  زا  نم  ھک  دح  نامھ  رد  ھمھ  ھک  مدرک  یم  رکف  و  دوب ، ریذپان  تسکش  ینامرھق  میارب  مردپ  رگید ، یاھ  ھچب  ھمھ  لثم  مھ  نم 

. دنرب یم 

نم ھناخ ، زا  جراخ  یاھ  فاصم  رتشیب  رد  ھک  توافت  نیا  اب  تشاد . میارب  ار  تلاح  نامھ  مھ ، دوبرت  گرزب  نم  زا  لاس  هدزیس  هدزاود  دودح  ھک  مردارب 

. مریذپان تسکش  ھک  متشادنپ  یم  متشاد  مدوخ  رانک  ھک  ار  وا  ھیاس  مدوب و  ھک  وا  اب  دناشک . یم  شدوخ  لابند  ھب  کجیلم  نوچمھ  ار 

یلو متفر  یم  هار  ِخلِک  ِخلِک  داشگ و  داشگ  مھ  یمک  یمھفن  یمھفب  و  متشاد ، ولگ  رد  مھ  یداب  ایوگ  یلو  تسین  مدای  تسرد  متفر . یم  هار  یصوصخم  زُپ  اب 

، متشادن مھ  یلھاج  هایس  راد  ھبل  هالک  منک . لماک  ار  ادا  مناباوخب و  ار  ناشتشپ  متسناوت  یمن  متشاد ، اپ  ھب  ار  یگنر  دیفس  یکیتسال  یاھ  شفک  ھشیمھ  نوچ 

ردارب ھک  مدشرم    ِ دوخ تسا . داشگ  مرس  ھب  شعون  رھ  ھک  متسناد  یم  متشاد . ار  نآ  نتشاذگ  رس  رب  تماھش  ھن  دروخ و  یم  ما  هراوق  دق و  ھب  ھن  ھتبلا 

: تفگ نم  ھب  زور  کی  ھک  تسھ  مدای  اتح  تشادن . ار  اھ  یزاب  نیا  زا  کی  چیھ  دوب  مرت  گرزب 

…“ یرت تحار  یشاب  ھک  تدوخ  تسین . اھ  راک  نیا  بسانم  مھ  تلاس  نس و  نکن ، دیلقت  ینک . یم  هاگن  یتشوگبآ  یاھ  ملیف  نیا  زا  یلیخ  ھکنیا  لثم  “ 

. رت دنمروز  مھ  مدید  یمرت  دق  دنلب  مھ  ار  مدوخ  وا  هانپ  رد  نم  یلو 

یم یرک  یرک  یوحنب  مھ ، مادک  رھ  اجنآ و  دنتخیر  یم  یریگ  قسن  نایعدم  ھمھ  اھ  بورغ  دوب . یگرزب  یھاگنادیم  میدرک  یم  یگدنز  ھک  یا  ھلحم  رد 

نیمھ ھتبلا  تشاد . ھک  یلاپوک  لای و  الاب و  دق و  ھمھ  اب  دوب . نمردارب  ناشنیرت  تکاس  نقافتا  و  دیآرد . ناشقرق  رد  یلکشب  ھلحم  دنتساوخ  یم  و  دندناوخ ،

تقو رھ  یلیلد  رھب  دوب و  هدرک  ینتشادتسود  دوب ، مھ  اھنآ  هژر  لحم  یھاگنادیم ، ھک  ینارتخد  یارب  ار  وا  رتشیب  تشاد ، ھک  یئاعدا  یب  ھنادرم و  رھاظ 

: دنتفگ یم 

 “ اقآ لامج  “ 

. دوب هارمھ  زان  زا  یئایند  اب 

ریگب لگ  شمسا “  ھک  دندرک  یم  عورش  ار  یا  یزاب  مردارب  یابقر  ناتسود و  دوب  باتفآ  ات  تفرگ و  یم  قنور  رت  دوز  یھاگنادیم  لیطعت  یاھ  زور 

ھک مردارب  لاس  نس و  مھ  یاھ  رسپ  زا  مادک  رھ  تفرگ . یم  یئامن  دوخ  صوصخب  تباقر و  یوب  اضف  و  یزورما ، لابسیب “  لثم “  یزیچ  دوب  هدّش “ 

. دندروآ یم  تسد  ھب  ار  شلد  رتشیب  یئامن ، دوخ  اب  تسیاب  ھک  دنتشاد  یرتخد  دندوبن  مھ  مک 
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یم نایامن  رتھب  ار  اھ  رتخد  یاھ  یگتسجرب  نیمھو ، دوب . یبھذم  کشخ  بصعت  لاگنچ  رد  رتمک  لیلد  نیمھب  دوب و  فورعم  اھ  ینمرا  ھلحم  ھب  ام  ھلحم 

ار. ناشیاھ  هوشع  یناوارف  و  درک .

مداد و یم  ناشن  یدوخ  دوب ، هدروخ  نایعدم  نت  ھب  شنوباص  مھ  راب  نیدنچ  دوب و  رت  الاب  شیاھ  لاس  نس و  مھ  زا  ندرگ  رس و  کی  مردارب  نوچ  نم  و 

. دنتشاد یلیخ  مھ  ارم  یاوھ  وا ، راد  اوھ  نارتخد 

. دنناوخ یم  شیارب  دننک و  یم  فیدر  ھنوگ  رعش  مھ  ار  یتاملک  وا  زا  فیرعت  یارب  ھک  مدینش  یم  و 

. دوب یشخب  تذل  شوخ  یایند  نم  یارب 

دندوبن مھ  اعدا  یب  ھک  یئاھ  ناوج  ریاس  رد  ار  یصاخ  یتحاران  نیمھ  دوب و  مردارب  شتسرپ  رس  ھک  درب  یم  یمیت  هدّش “  ریگب  لگ  یزاب “  رود  رھ  رد 

. مریگب ار  ناشیولج  تساوخ  یم  ملد  مندوب  کناوج “ ! ھمھ “  اب  نم  ھک  دوب  یدح  رد  و  …. دوب هدرک  داجیا  دنتشاد  یتاراظتنا  ناشنارتخد  و 

. دھدب ریو  ھک  تشاذگ  یمن  شدوخب  اما  دوب  هدرب  مھ  یئوب  ھک  منک  یم  نامگ  دنراد . یا  ھمانرب  شیارب  ھک  مدینش  یم  ھتخیرگ  ھتسج 

 “ لامج زا “  یقفوم  راک  یلیلد  ھب  ھک  راب  رھ  دوب و  اھ  نیرت  لگشوخ  زا  ادلی “  شرتخد “  تسود  ھک  دوب  یدوسح  یروشآ “  یروسآ “  رسپ  دورمِن “  “ 

تحاران ندیدش  دیشک  یم  ھمھ  خر  ھب  ار  شا  یلاحشوخ  داد و  یم  ناشن  یفاضا  یاھ  ھجرُو  ھجرَو  شرتخد  تسود  یفوص “  صوصخب “  دز و  یم  رس 

روج یاھ  نتشاد  تسود  عقوم  زونھ  میدوب . تسود  مھ  اب  یئاروج  کی  میتفر و  یم  طلتخم “  ھسردم  “ کی  ھب  ادلی  رھاوخ  اب  نم  ھثداح  دبزا  دش . یم 

یم ساسحا  مینزب و  فرح  مھ  اب  رتشیب  دمآ  یمن  نامدب  و  دز ، یم  کوت  نامساسحا  ھخاش  رب  تشاد  یئاھ  ھناوج  شاوی  شاوی  دنچ  رھ  دوب  هدشن  یرگید !

 : دوب ارجا  فرش  رد  مردارب  یارب  ھک  داد  یا  ھئطوت  زا  ربخ  نم  ھب  ھک  دوب  وا  مھ  و  دراد . یرت  نایامن  گنھآ  وا  رد  اھ  ھناوج  نیا  دشر  ھک  مدرک 

یم یراد  نادیم  زا  ار  لامج  هدش  روط  رھ  شابن  نارگن  تفگ  یم  مرھاوخ  ھب  دورمِن  مدینش  …. دنراد رب  هار  رس  زا  ار  لامج  دنھاوخ  یم  لامک  “ 

…“ تسین یمارآ  مدآ  دورمن  لامک ، …. مزادنا

تبقاع ادیآ “  نم و “  یئانشآ  زا  یھاگآ  …. ما هدروآ  اجک  زا  ار  ربخ  میوگب  متسناد  یمن  یلو  مردارب  تسد  مھدب  ار  یشوگ  هدشن  رید  ات  تساوخ  یم  ملد 

متشاد ھمھاو  تبقاع  نیمھ  زا  نم  تشاد و 

، ردام تساوخ  نیمھ  و  دناشکن . شدوخ  لابند  ھب  ارم  ھمھ  نیا  دشاب و  نم  سرد  قشم و  رکف  ھک  دوب  ھتساوخ  لامج  زا  تاعفد  ھب  مردام  ھک  مدوب  هدینش  …

. دوب هدرک  رت  لکشم  ار  ادیآ “  ندنایامن “ 

ھکنیا الا  دروایب  میارب  یرتشیب  ربخ  تسناوتن  یلو  تسا ، راک  رد  مردارب  یارب  یا  ھمانرب  ھنوگچ  ھک  دروآ  رد  ار  ھیضق  یوت  ھت و  متساوخ  ادیآ “  زا “ 

دوب نیا  ربخ  اھنت  …. دوب هدشن  شریگتسد  دنیوگ  یم  ھچ  ھکنیا  اما  دنز ، یم  فرح  دایز  دتشادن  یشوخ  لد  لامج  زا  مھ  اھ  نآ  ھک  رگید  رفنود  اب  دورمن 
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. دنک یردلق  دیابن  ناملسم  کی  دنتسھ  یحیسم  ناشرتشیب  ھک  یا  ھلحم  رد  ھک 

… دنا هدرک  فیدر  شیارب  یا  ھمانرب  ھک  تسناد  یمن  نوچ  مھ  دیاش  دوبن ، شلایخ  نیع  لامج  ھکیلاح  رد  دوب ، ھتشاد  مرب  سرت 

رب شفلتخم  تالقنت  یا و  ھمقل  یولوچوک  یاھ  چیودناس  نایلق و  هوھق و  یاچ ،  طاسب ، ھک  دوب  یرت  نردم  ھناخ  هوھق  زا  یھاگنادیم ، زا  یا  ھشوگ  رد 

یگدامآ و یمارآ ، ان  رتشیب    ِ نیگنس طیحم  نانچ  یارب  و  ،….. دندرک یم  شا  هرادا  یبوخب  یئوداپ ،  ھچب  رسپ  اب  نسح “  و “  نودعس “  دوب و “ رارق 

مھ یلیخ  ھک  یراک  دوب . لوغشم  ناش  راک  ھب  ناشرس  رتشیب  …و  دندرک یمن  یشآرھ  دوخن  ار  دوخ  دنتفرگ و  یمن  ار  سکچیھ  فرط  دنتشاد . هرادا  تردق 

یروج دب  ھک  تیوک  دورب  دنک و  عمج  لوپ  تساوخ  یم  شلد  یلیخ  … مدوب تسود  تشاد  مھ  یھاشنامرک  نیریش  ھجھل  ھک  وداپ  رسپ  اب  نم  دوب . دمآرد  رپ 

. لھد زاوآ  دوب  هدش 

. دنک لوبق  مھرابکی  اتح  مردارب  ھک  مدیدن  ھتبلا  و  دنتشادرارصا ، یلیخ  مھ  لوپ  نتفرگن  یارب  دندرک و  یم  یئاریذپ  بوخ  ار  مردارب 

. دمآ یم  هدننک  ھتسخ  یراک  زا  هزات  تعاس  نیا  رد  نلومعم  وا  شدوبن . لامج  مدمآ ، ھک  ھسردم  زا 

. تفرگ یم  شود  مھ  دعب  اھ و  لبم  زا  یکی  یور  دش  یم  ولو  یتدم  و 

… تشاذگ یم  مرس  ھب  رس  مھ  یلک  مغارس و  دمآ  یم  دوب  لاح  رس  یمک  ھک  یئاھ  زور 

. یرھاوخ ھن  میتشاد و  یرگید  ردارب  ھن  نیمھ ، یراغت ، ھت  نم  دوب و  لوا  دنزرف  لامج 

ار میاوھ  درک و  یم  هاگن  شدوخ  رسپ  نیع  نم  ھب  ھک  دوب  هدش  ببس  نس  توافت  نیمھ  و  دنامب . ھنادکی  یکی  هدوب  رارق  ھک  داد  یم  ناشن  ام  ینس  فالتخا 

نوریب دور  یم  دراد و  ار  شا  ھلصوح  لاح و  ھک  یئاھ  نامز  مراد  تسود  دش  ھجوتم  ھک  یزور  زا  دنک . ملاحشوخ  درک  یم  ششوک  تشاد و  یلیخ 

. درکن غیرد  مشاب ، شھارمھ 

. دشاب شناتسود  اب  و  نوریب . دورب  دزاسب و  ار  شدوخ  رتشیب  درک  یم  تصرف  اھ  ھبنشجنپ  نوچ  دشاب  هدمآ  مھ  رت  دوز  تسیاب  یم  دوب ، ھبنشجنپ  زورما 

. دوب برع  “ نودعس  ھناخ “  هوھق  نلومعم  قوتاپ 

. تسکش یم  مھرد  ار  یتمواقم  رھ  درک و  یم  رپ  ار  ھطوحم  ناشبابک  رگج  یوب  اھ  ھبنشجنپ 

نس ھک  دش  یم  باسح  شرافس  کی  نان ، تسد  فک  کی  و  یاچ ، کیراب  رمک  ناکتسا  کی  هدش ، ادج  لخن  زا  هزات  بطر  ھناد  راھچ  رگج ، خیس  شش 

لوپ نم  زا  دنرادن  هزاجا  لامج  زا  ھک  ھناھب  نیا  ھب  دوب ، هدیسرن  یئاج  ھب  مھ  ھناخ  هوھق  گنرز  ربز و  یوداپ  داھرف “  شالت “  داد و  یمن  دق  نآ  یارب  نم 

یم ار  ھلحم  نالی  مدوب ، کچوک  اھنآ  رظن  زا  زونھ  ھک  نم  یارب  شیارجا  دوب و  یصاخ  هورگ  صتخم  یشرافس  نینچ  متسناد  یم  ھکیلاح  رد  دنریگب ،

. دشاب شدنب  تشپ  تسناوت  یم  مھ  نایلق  ھک  صوصخب  تشاد ، تفا  ناشیارب  درزآ و 
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تخادنا یم  هار  ار  مکُح “  یزاب “  دمآ  یم  شیپ  ات  تشاد و  ار  ناشیاوھ  مھ  لامج  دنتشاذگ . یم  مامت  گنس  شیارب  و  دنتشاد ، ار  لامج  مارتحا  ھفاک  نیا  رد 

. دش یم  ھکس  نسح “  و “  نودعس “  یبساک “  راک و  نارگاشامت ، عمج  اب  ھک 

تفج تسکش و  یم  مھ  رد  دیق  نیا  داتفا  یم  هار  رگج  یوب  ھک  یزور  اما  دنتشادن  یئاج  کناروتسر  نآ  رد  اھ  مناخ  زاب  ھلحم ، ندوب  یگنرف ! ھمھ ی  اب 

ھکنیا طاسب و  نیا  رطاخب  اھ  ھبنشجنپ  تفاکش . یم  ار  اضف  ناشیاھ  ھھقھق  دیشک و  یم  مھ  حازم  یخوش و  ھب  ناشراک  اتح  هاگ  ھک  یدید  یم  مھاب  ار  اھ 

…. تخیر یم  نوریب  نابرھم  یئاھ  هاگن  اھ  مشچ  زا  و  تفرگ ، یم  دوخ  ھب  یداش  یور  گنر و  دش و  یم  ناوج  ھلحم  تسا  لیطعت  زور  شیادرف 

. دوبن ھلحم  یاضف  رد  نم  لد  ارچ  دوب  ھبنشجنپ  ھک  زورما  مناد  یمن  یلو 

یقالخا دب  دوش  یم  ھک  نارگن  ردام  دیسر . یم  رظنب  نارگن  مھ  یمک  دادن ، یتسرد  باوج  متفرگ . ار  شغارس  ردام  زا  هدشن ؟ شیادیپ  لامج  الاح  ات  ارچ 

غاد یا  ھباتیھام  رد  یدوخن  لثم  نم  اوھو  لاح  نآ  رد  و  یونشب ، یمالک  شا  هدش  دیلک  ناھد  زا  ھک  یشاب  سناش  شوخ  دیاب  یلیخ  دنک و  یم  زابرس  شا 

اب مھ  نآ  اجنآ  رد  روضح  دوب و  اپرب  فارطا  نآ  رد  ھک  یصاخ  یغولش  و  رگج ، یوب  نودعس ،”  ناروتسر “  روصت  مدش . یم  نیئاپ  والاب  رارق  یب 

. دوب هدرک  ما  ھتفشآ  دوب ، نم  یاھ  ادا  زپ و  ھیام  ھک  یلامج 

لامج ندماین  و  رلوک ، زا  هدافتسا  ندوب  دوز  اوھ و  سر  دوز  یامرگ  تسد  دوب  هدروخ  مھ  یجرش 

. دز یم  گنچ  مناج  ھب  رتشیب  ردام  بارطضا  … درشف یم  ار  مموقلح  هایس  شکتسد  رد  یتسد  نوچ 

… داد یم  وا  هروشلد  قمع  زا  ربخ  نیا ، و  ندز ، مدق  قاتا  رد  درک  عورش  ردام 

: تشادرب ار  نآ  مارآ  دز ، گنز  ھک  نفلت 

“ ؟  یرادن وا  زا  یربخ  وت  …. هدماین زونھ  ارچ  مناد  یمن  ناج ، یفوص  ھن  ”….

: دناسر ام  ھب  ار  شدوخ  ھلجع  اب  یمک  دوب ، هدرک  لوغشم  نام  ھناخ  تشپ  کچوک  ھچغاب  ھب  ار  شدوخ  تسین و  لامج  رکف  رد  درک  یم  دومناو  ھک  ردپ 

“ ؟ دوب یک  ناج  یرز  “ 

 “ تفرگ یم  ار  لامج  غارس  دوب . یفوص  “ 

: تفگ دوخ  رب  طلست  اب  یلو  تفای . نارگن  یشدرگ  شنامشچ  دش .… نازیوآ  شلیبس  ھک  مدید  حوضو  ھب 

 “ تسا هدنام  یراک  ھفاضا  نمتح  “ 

: داد باوج  ھلصاف  الب  ردام  و 

 “ دھد یم  ربخ  دنام  یم  یراک  ھفاضا  تقو  رھ  “ 

. دناسر ھچغاب  ھب  ار  شدوخ  نددجم  و  تفر ، نوریب  قاتا  زا  یشنکاو  چیھ  یب  ردپ 
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: مسرپ ھب  ردام  زا  مدرک  تارج  نم 

“…؟ ردام مینک  راکچ  “ 

. تفر یم  لیلحت  تشاد  مناوت  … دش ھتفوک  مرس  رب  کتپ  ینیگنس  ھب  شتوکس 

ندمآ رد ، یادص  و  دوب . هداتسیا  مرانک  ردام  ھک  مدوب  هدزن  فرح  زونھ  متشادرب . ار  یشوگ  نم  دبنجب  ات  مدادن . تصرف  ردام  ھب  دز  گنز  ھک  نفلت  راب  نیا 

. داد ربخ  مھ  ار  ردپ 

…“ ناتتمدخ یشوگ  .…؟ ناتسرامیب .…؟ دینز یم  گنز  اجک  زا   …. متسھ ناشرسپ  نم  ھن  !…. دیئامرفب ولا  ”…

. مداد مردپ  ھب  ار  یشوگ  تسا . هدیرپ  ناشگنر  ود  رھ  ھک  مدید  مبلق  دنت  نابرض  اب  هارمھ 

. “ متسھ یمراص “  نم “  دیئامرفب ، ”….

… دیاس یم  مھ  رب  نادند  ردام  ھک  میدید  و  دوب .… نازرل  مردپ  تسد  رد  یشوگ  سوسحم 

….“ مناسر یم  ار  مدوخ  نروف  امک .…؟ .…؟ تسا روطچ  شلاح  الاح  ”…

مردپ ناھد  ھب  ار  شھاگن  …. دش ریزارس  تفرگ و  ار  مردام  یاھ  ھنوگ  هار  کشا  ھکیراب  ود  …. لبم یور  تخادنا  ار  شدوخ  دنامب . اپرس  تسناوتن 

. دنام رظتنم  ادص  یب  و  تخود ،

درد نم  تسیرگ و  منامرھق  ردپ  ھک  مدید  راب  نیلوا  یارب  و  …. تسا هدروخ  شعاخن  ھب  اھ  ھبرض  زا  یکی  دنا . هدرک  ھلمح  وا  ھب  دراک  اب  تشپ  زا  ”…

. دشاب خلت  ھمھنیا  دناوت  یم  درم  ھیرگ  ھک  متسناد  یمن  نلصا  نم  یاو …!  …. مدید وا  هرھچ  رد  ار  ملاع 

مھب کلپ  اب  ھچ  … مداد یم  تسد  زا  متشاد  ار  میگدنز  یاھ  ناولھپ  ود  رھ  نآ  کی  رد  …. دیچیپ مشوگ  رد  یھانپ  یب  یادص  …. متشادن ندز  فرح  تارج 

. یھدب فک  زا  ار  تیاھ  ھتشاد  ھمھ  دوش  یم  یندز 

. مدوخ یسک  یب  یارب  رتشیب  منک و  ھیرگ  تساوخ  یم  ملد  مھ  نم 

. “ راذگب نایرج  رد  ار  ام  دوب  یربخ  رگا  منز ، یم  گنز  روخن . ناکت  نفلت  یاپ  زا  وت  ناتسرامیب . میور  یم  ام  لامک ! “ 

: متفگ یا  هدننک  ھفخ  ضغب  اب 

.“ میوگب ھک  مراد  ھچ  نم  دیور ، یم  ربخ  فرطب  دیراد  امش  ردپ  ”

: تفگ عطاق 

“ ؟  یدینش روخن ، ناکت  نفلت  یاپ  زا  متفگ  ”

 “ ردپ ھلب  “ 
 PDFmyURL.com

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


دب یھاوگ  ملد  تسا  یزور  لاح و  ھچ  رد  لامج  منادب  تسرد  ھکنآ  نودب  دوب . ھتفرگ  تشم  رد  ار  ملکیھ  ھمھ  یبیرغ  هرھلد  دوب . هدش  حابشا  زا  رپ  ھناخ 

ینیگنس دیچیپ . یم  محور  رد  دود  نوچ  لامج  نت  یوب  ھناخ  ھشوگ  رھ  زا  ما . ھتسباو  لامج  ھب  منداتسیا  اپ  رس  لمحت  دح  رد  اتح  ھک  متسناد  یمن  داد . یم 

. مدوب هدرک  بت  مدیزرل . یم  متشاد  دوب  هدز  ھناوج  ما  یناشیپ  یور  قرع  یاھ  ھناد  ھکیلاح  رد  درک . یم  ما  ھفخ  تشاد  اضف 

. دز گنز  نفلت  تفگ ، یم  تسار  مردپ 

. دوب یفوص 

. یدرک عطق  ارچ  یفوص ! یفوص ! ناتسرامیب .. دنا  ھتفر  ودرھ  ردام  ردپ و  تسامکرد . دنا . هدز  تشپ  زا  دراک  اب  ار  لامج  دندرک . نفلت  ناتسرامیب  زا  ”

“ ؟ یتفر اجک  دش ؟ ھچ  … یفوص مھدب . ار  ناتسرامیب  سردآ  متساوخ  یم 

…. دزن فرح  نم  اب  رگید  ارچ  هدش ، ھچ  ھک  موش  ایوج  ات  متشادن  ار  شا  ھناخ  نفلت 

؟ متشاذگن نایم  رد  لامج  اب  ار  صخشم  ان  هاتوک  ربخ  نیمھ  ارچ  دنراد . ھمانرب  لامج  یارب  دوب  ھتفگ  ادیآ “  “ 

یاھ ھبرض  ھس  زا  یکی  ھنافساتم   ….. میا ھتشاد  شھگن  دایز  شالت  اب  دوب . ھتفر  شزا  یدایز  نوخ  …. شندروآ سنالوبمآ  اب  شیپ  تعاس  ھس  دودح  “ 

….“ دنک یم  قیقحت  دراد  سیلپ  …. میھدب عطاق  یرظن  میناوت  یمن  الاح  …. تسا ھتفرگ  رارق  ھلمح  دروم  تشپ  زا  ھلب ، …. هدناسر بیسآ  شعاخن  ھب  دراک 

“ ؟ شمینیبب میناوت  یم  رتکد ! ”…

…“ دیآ رد  یشوھ  یب  امک و  زا  دیراذگب  …. ریخ نلعف  “ 

“.…؟ تسھ یدیما  رتکد  “ 

 “ تسا رتھب  میشاب  راودیما  “ 

: تسا هدمآ  سیلپ  شرازگ  رد 

یلو دنیشن  یم  ولج  یکی  دنک . کمک  دنتسھ  یسکات  رظتنم  هدیسر  یم  رظنب  ھک  یرفن  ود  ھب  ات  دنک  یم  فقوت  هدوب ، ھناخ  مزاع  راک  زا  یتقو  ”….

ھک وا  اب  میناوت  یمن  نیا  زا  شیب  …. دنا ھتشادن  یدزد  دصق  ھک  تسادیپ  نوچ  هدوب  یلبق  ھشقن  اب  دسر  یم  رظنب  دنز . یم  دنیشن  یم  بقع  ھکنآ  ار  تابرض 

. مینک تبحص  تسین  یبسانم  تیعضو  رد  هدروخ و  شعاخن  ھب  ھک  یا  ھبرض  یزیرنوخ و  رطاخب 

. “ میھد یم  ھمادا  رفن  ود  نآ  نتفای  یارب  دوخ  تاقیقحت  ھب  میراد 

ناتسرامیب رد  ار  شتقو  رتشیب  تخادنا . زکرمت  زا  ار  شرکفت  تفرگ و  ار  شلداعت  دز . مھ  ار  ردام  یتمالس  ھشیر  دمآ ، دورف  لامج  تشپ  رب  ھک  یتابرض 
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. دیاین شرادید  ھب  رگید  درک  شھاوخ  لامج  ھک  یئاج  ات  تسیرگن .… یم  ار  لامج  مالک  یب  تام و  دوب و 

شلابند ھب  ارچ  مناد  یمن  ھک  داد  یم  زاورپ  اوھ  رد  موھفمان  ھملک  کی  طقف  هاگ  و  شدوخ . ردو  دوب  تکاس  مئاد  دش . ات  سوناف  نوچ  میاناوت ، یالاب  دنلب  ردپ 

. تسشن یم  شنابل  یور  یسوسحم  ان  دنخبل 

. دوب نیگنس  دایز و  ملمحت  یارب  ھک  دروخ  مقر  یھایس  نارود  نم  یارب  و 

. مدناسر وا  ھب  ار  مدوخ  میدوب  ھناخ  مزاع  صوصخم  سوبوتا  اب  ھک  زور  کی  نایاپ  رد  درک . یم  رارف  مھاگن  زا  ھسردم  رد  ادیآ “  “ 

“ ؟ یوش یمن  وربور  نم  اب  ارچ  هدش  ھچ  ادیآ ، “ 

….“ تسا نیگنس  وت  یارب  ردقچ  ھک  مناد  یم  و  دزوس ، یم  ملد  مشک و  یم  تلاجخ  مفساتم ، هدمآ  شیپ  تردارب  یارب  ھک  ھچنآزا  لامک ، “ 

؟ هدوب شاتسود  و  دورمِن “  راک “  یناد ؟ یم  یزیچ  یشکب ؟ تلاجخ  دیاب  ارچ  یرادن ، یھانگ  وت  “ 

“ ؟ مراد تسود  ار  لامج  ردقچ  نم  ھک  یناد  یم  وگب . نم  ھب  یناد  یم  ھچرھ  ادیآ ،

.“ دوب لامج  نتشاد  رب  هار  رس  زا  تبحص  ھک  متفگ  وت  ھب  زور  نآ  ھک  نامھ  زج  مناد  یمن  یزیچ  ادخب  لامک  “ 

“ تسا ؟ هدشن  تریگتسد  یزیچ  اھ  ندز  فرح  یشوگ  رد  زا  لامج  ندروخ  وقاچ  زا  سپ  “ 

یم نامگ  ندوب  ناشدوخ  یوت  نیا  …. دنا ھتشاد  تسد  اھنآ  ھک  ینکن  رکف  لامک  اما  …. دنتسھ ناشدوخ  یوت  یلیخ  ادلی “  مھ “  و  دورمِن “  مھ “  یلو  ھن ، “ 

….“ تسا لامج  ندروخ  وقاچ  فسات  زا  منک 

یم ھیحور  لامج  ھب  دنارذگ و  یم  ناتسرامیب  رد  ار  شتقو  اھ  تعاس  دوب . ھتخیر  شرپ  کرک و  دناوخ ، یم  سورخ  شکبک  لامج “  اب “  ھک  یفوص “  “ 

. تفرگ یم  ھمشچرس  هودنا  نیا  زا  ھک  متسناد  یم  وا ، من  من  یاھ  کشا  دوب و  هدناشوپ  ار  شا  هرھچ  صخشم  یھودنا  یلو  داد ،

ھب رگید  ھک  تفگ  یفوص  نم و  ردام و  ھب  تسا ، مئاد  جلف  شیارب  دادخر  نیرتمک  دش و  دھاوخن  قباس  لامج  رگید  دوب  ھتفایرد  لامج  ھک  یزور  زا 

تسد زا  ار  لامج  ھشیمھ  یارب  ھک  متفایرد  مدیزرل و  ھک  داد  راطخا  یتحاران  اب  نانچ  متفر  شرادید  ھب  درواین و  بات  ملمحت  نم  ھک  رابکی  میورن . شرادید 

. ما هداد 

رتھب نآ  زا  ھک  دراد  رارق  شدوخ  یاج  رد  نانچ  زیچ  رھ  ھک  مدرک  یم  ساسحا  نم  میتشاد ، یشمارآ  ھچ  ام  هرفن  راھچ  …. دراد یئاھ  یزاب  ھچ  یگدنز 

. دشاب نک  بارخ  ھناخ  دناوتب  دح  نیا  ات  یناد  ان  تداسح و  مدرک  یمن  روصت  …. تسا نکمم  ریغ 

: تفگ ھک  مردام  خساپ  رد  و  دوب ، رارق  یب  ھتفرگ و  ھناخ . دمآ  رید  ردپ ،
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“ ؟  یا ھتفشآ  ارچ  اضر  “ 

هدش ھجوتم  ار  راظتنا  نیا  زین  ردپ  ھک  مدیمھف  دوب . رظتنم  ناکامک  ردام  داتفا ، لبم  یور  ھتسش  یور  تسد و  یتقو  دش . لوغشم  شیاھ  سابل  ندروآرد  ھب 

. تسا

دھاوخن مھ  زگرھ  درادن و  دوجو  یتخانش  یم  وت  ھک  یلامج  رگید  میوگب ، وا  ھب  و  منک ، تبحص  یفوص  اب  ھتساوخ  نم  زا  لامج  مدوب . ناتسرامیب  “ …

ما هدنز  ات  ھتفگ  لامج  میوگب  منک و  رکشت  شیاھ  یبوخ  ھمھ  رطاخب  وا  زا  نمتح  ھک  درک  دیکات  تسا و  هدیسر  رس  ھب  لامج  نارود  ھک  میوگب  وا  ھب  دش .

ناج یرز  نم  و  …. مشاب شروای  یا  ھنیمز  رھ  رد  منادب و  مدوخ  رتخد  ار  وا  ھک  ھتساوخ  نم  زا  و  …. دوب دھاوخن  ینالوط  دنچ  رھ  منک . یمن  تشومارف 

….“ متسین تیرومام  نیا  ماجنا  درم 

. درک یم  ما  ھفخ  تشاد  سای  زا  رپ  یضغب  و  مدیچیپ . یم  مدوخ  رود  رام  لثم  نم  تخیر و  یم  کشا  مارآ  درک  یم  تبحص  ردپ  ھک  یتدم  مامت  رد  ردام 

. دناد یمن  ار  زیچ  ھچ  ھک  مدشن  ھجوتم  نم  و  مناد “  یمن  تفگ “ : دنلب  دیبوک و  مھب  ار  شیاھ  تسد  مکحم  ردپ 

چیھ راب  مرطاخ  و  مدرک ، یم  رکف  زیچ  ھمھ  یتابث  یب  ھب  متشاد  مدوب و  هدیباوخ  مشوشغم  مھرد و  راکفا  یور  ھناخ  زا  یا  ھشوگ  چرک  یغرم  لثم 

دوب هداتفا  تشوگ  یا  ھکت  نوچ  الاح  و  دوب ، مندوب  راقو  نم  یارب  لامج  …. دناخرچ یمن  دوخ  رد  دشاب  ھتشاد  هارمھ  لاصو  زا  یئوب  ھک  ار  یراظتنا 

. دوب هدناشک  یگدنامرد  ھب  ارم  ناوج  ون  نھذ  نیا  ناتسرامیب و  تخت  یور 

!…“ لامک ”

. دوب ردپ  مکحم  یادص 

….“ مراد شراک  دیایب  تصرف  نیلوا  رد  و  دورن ، ناتسرامیب  رگید  وگب  یفوص  ھب  “ 

. درک یم  ادج  ششوغآ  زا  ار  مغ  یوناز  تشاد  دمآ . یم  نوریب  تھب  یتخرک و  زا  تشاد  دزیخ . رب  دھاوخ  یم  ردپ  دیسر  یم  رظنب 

…“ دشاب ام  ھناخ  حبص  ادرف  وگب  وا  ھب  “ 

؟ دوب تیقفوم  رورغ و  زا  راش  رس  زورید  ات  ھک  یرتخد  ندرک  دیما  ان  یارب  دوب ؟ ھچ  یارب  ھلجع  نیا 

. یفاضا حیضوت  یب  درک ، یم  هراشا  طقف  لماک . ھن  یلو  تخیر ، یم  نوریب  ار  شیاھ  میمصت  تشاد  ردپ 

یم یتقو  زونھ  تشاد ، مادنا  ضرع  ناوت  زونھ  شرورغ  ایوگ  اما  دوب  ھتشذگ  شزا  ینس  مدرک ، شزادنا  رب  …. دخرچ یم  شرس  رد  ھچ  متسنادیمن 

. دومن یم  رھوج  رپ  شیاتسار  داتسیا 

دامن شیارب  تشپ  زا  ھلمح ی  …. تسا هدروخ  دگل  یا  ھشپ  زا  ھک  تسا  یلیپ  درک  یم  ساسحا  دوب  هدرک  شا  ھفالک  دندوب  هدروآ  لامج  رس  رب  ھک  ھچنآ 
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. دیچیپ یم  شدوخ  ھب  رام  لثم  تشاد  …. دنک ھلباقم  تسناوت  یم  بوخ  لامج  دوب  ور  رد  ور  رگا  تسناد  یم  دوب . یدرمان 

“ ؟ دزادنا یم  هار  ار  شطاسب  ھناخ  هوھق  یتعاس  ھچ  زا  ادرف  لامک ، “ 

. درک فقوتم  ار  مرکف  ردپ  راد  ناج  یادص 

 “ تسا هاربور  شطاسب  تسا و  زاب  زور  رھ  ھناخ  هوھق  ردپ ؟ طاسب  مادک  “ 

“ ؟ تسا رارق  رب  زونھ  ھک  یناد  یم  میوگ . یم  ار  اھ  ھبنشجنپ  بابک  رگج  طاسب  نامھ  تسا  ھبنشجنپ  ادرف  “ 

 “ دشاب هدش  لیطعت  ھک  ما  هدینشن  تسھ ، نمتح  “ 

“ ؟  دنتسھ ھمھ  یتعاس  ھچ  زا  نلومعم  “ 

 “ شش تعاس  زا  “ 

راذگب …. دیھدب شرافس  مھ  رگج  دیشاب . اجنآ  ما  هدرکن  ناتربخ  ات  و  میوگ . یم  یفوص  ھب  مدوخ  حبص  ادرف  … دیشاب اجنآ  جنپ  تعاس  یفوص  اب  ادرف  “ 

“ ؟ میوگ یم  ھچ  یدیمھف  بوخ  دشاب . وا  ھلماعم  تبحص و  فرط  دھدب و  ماجنا  یفوص  ار  اھ  راک  ھمھ 

“ ردپ ھلب  “ 

کی زا  غیرد  یلو  دروآ  یاچ  مھ  رابود  یکی  دراد ؟ ، لماکروضح  تسا ؟ هاگآ  ردپ  ھمانرب  زا  ینعی  دنک ؟ یمن  یرظن  راھظا  دیوگ ، یمن  یفرح  ردام  ارچ 

. ھملک

: تفگ مارآ  ردام  … دورب شقاتا  ھب  ھک  تساخرب  ردپ  یتقو 

“ ؟ یروخ یمن  ماش  اضر  “ 

 “ مرادن رتشیب  یاھتشا  ما  هدروخ  یکزیچ  ناتسرامیب  رد  ھن ، “ 

. تخیر نوریب  دوب  هداد  شرجز  تدم  نیا  مامت  منک  یم  نامگ  ھک  ار  شلاؤس  نیرخآ  ردام  ددنبب  ار  قاتا  رد  ھکنیا  زا  لبق  و 

“ ؟ دشک یمن  لوط  دایز  یچ   …. دشک یمن  لوط  دایز  دنچ  رھ  منک  یمن  تشومارف  ما  هدنز  ات  وگب  یفوص  ھب  تفگ  لامج  ارچ  اضر ، ”….

. تسب شرس  تشپ  ار  رد  دش و  دراو  قاتا  ھب  دنادرگ ،  رب  ار  شیور  دش ، بلقنم  اراکشآ  ردپ 

. تشاد یم  رب  ماگ  مکحم  ردپ  ھیصوت  ھب  یلو  داد ، یم  ناشن  یفوص  ھک  دوبن  درس  ردقنآ  اوھ 

“ ؟ ربخ ھچ  لامج  زا  لامک  “ 

“ ؟ تساجک نودعس  نسح ، …. سرپ ھب  یفوص  زا  ما  ھتفرن  ناتسرامیب  تسا  یتدم  نم  “ 
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 “ دوش یم  شیادیپ  رگید  تعاس  مین  ات  رتکد  هدرب  ار  شرسپ  “ 

“ ؟ تسا روطچ  یبساک  نسح  “ 

…“ تسا قوقح  زور  دوشب ، غولش  دیاب  زورما  یلو  درادن ، یبوخ  قنور  تسا  یتدم  مناخ  یفوص  “ 

 “ دنا هدمآ  ناشیاھ  رتخد  اب  دورمِن “  ھتسد “  وراد  ھک  منیب  یم  یلو  “ 

. “ تسا هدش  ناشیادیپ  زورما  اھ  تدم  زا  سپ  مھ  اھ  نیا  “ 

“ ؟ مھدب شرافس  تسدود  یھاوخ  یم  لامک  “ 

. “ دندزد یم  مشچ  منادرگ ، یم  رب  رس  نم  ات  دننک . یم  نامھاگن  دنراد  یروطچ  نیبب  . …. مقفاوم “ 

“ ؟ وت نم و  ارچ  مینک ؟ یم  راکچ  اجنیا  وت  نم و  تسا .… هدش  عمج  ناشتروص  تشپ  فرح  یلک  …. تسھ ناشھب  مساوح  “ 

 “ دنتسھ ندیمھف  ھفالک  …. ھمولعم “ 

. “ دیآ یم  ام  فرطب  دراد  هدمآ و  نودعس  یفوص  “ 

 “ دنزب فرح  رت  ھتسھآ  ھک  دیایب  رت  کیدزن  راذگب  لامک  نکن ، شھاگن  “ 

 “ ربخ ھچ  لامج  زا   …. اھ فرطنیا  بجع  ھچ  مناخ . یفوص  دیدمآ ، شوخ  “ 

“.…؟ هدروخ امرس  ترسپ  دشاب  رود  الب  ناخ  نودعس  “ 

“ ؟ ناتتمدخ مروایب  ھچ  ناتمنیب . یم  ملاحشوخ  “ 

 “ دشابن رادبآ  یلیخ  اھ  رگج   … روایب نامیارب  تسد  ود  …. نودعس نونمم  “ 

قباس لامج  رگید  رابکی  دھاوخ  یم  ملد  منک . یم  ساسحا  ما  ھنیس  رد  یدب  درد  …. تسا ھتفرگ  ار  میولگ  هار  ینیگنس  ضغب  تسین  لامج  منیب  یم  لامک ، “ 

ناتسرامیب تخت  یور  نم  لامج  دنراد و  مھ  یرکرک  تلاح  ھچ  دنتسھ و  ھمھ  نیبب   …. مریمب شدعب  رگا  اتح  دشاب ، ھتشاد  روضح  اج  نیا  رد  ھلحم و  رد 

“.…؟ تساجک ردپ  سپ  موش ، یم  ھفخ  مراد  لامک  … متشاذگ یمن  اجنیا  ار  میاپ  رگید  زگرھ  دوب  هدادن  روتسد  ردپ  رگا  … تسا هداتفا  جلف  ھمین  لاح  ھب 

هدشن زاب  ھناخ  هوھق  زونھ  ھک  یتقو  وت ، اب  ندمآ  زا  لبق  رت ، دوز  نم  … تسا ردپ  تساوخ  دنراد  روضح  مھ  اھمناخ  ھمھ  ینیب  یم  رگا  ناج ، یفوص  “ 

. دنک تبحص  لامج  دروم  رد  دراد  میمصت  منک  یم  نامگ  متفگ  و  اجنیا ، دیایب  دھاوخ  یم  مردپ  ھک  مدرک  ناشیلاح  مدمآ و  دوب  هداتفین  هار  رگج  یوب  دوب و 

…“ دنیایب لامج  یابقر  ھمھ ی  ھک  هدب  یبیترت  یناوت  یم  رگا  راذگب و  زاب  مھ  اھ  رتخد  ھمھ  یور  ھب  ار  رد  زورما  ھک  هدرک  شھاوخ 
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. دش دراو  ردپ  ھک  دوب  ھتخادنا  اھتشا  ھب  ار  ھمھ  بابک ، رگج  یوب  دود و  دوب و  رپ    ِ رپ ھناحوھق 

: تفگ دنلب  یادص  اب  نسح  ھک  یتقو  صوصخب  درک ، بلج  ار  ھمھ  ھجوت  نودعس  نسح و  یادص  ورس  رپ  ھنامرتحم و  دروخ  رب 

 “ دیدمآ شوخ  یمراص  یاقآ  “ 

: داد ھمادا  نودعس  و 

……..“ دنتسھ لامج  ردپ  ناشیا  ھک  میوگب  دنسانش ، یمن  ھک  اھنآ  یارب  “ 

. تفای تیمکاح  یا  ھچراپکی  توکس  داتفا و  سفن  زا  ناروتسر 

. ھتخورفا رب  نلماک  یا  هرھچ  اب  یلو  درسنوخ  داتسیا . یفوص  نم و  نیب  دمآ و  ردپ 

. منیشنب ھک  داد  راشف  یمک  تشاذگ و  ما  ھناش  یور  ار  شتسد  دنیشنب . ردپ  ات  متساخرب 

….“ دیتسناد یم  دوخ  یاھ  یزاورپ  دنلب  هار  راخ  ار  وا  ھک  مناد  یم  دیتشاد . ھمھاو  نم  لامج  زا  اعدا  یردلق و  ھمھ ی  اب  امش  ھمھ ی  مناد  یم  نم  “ ….

: درک یم  تبحص  مرگ  هدرمش و  ردپ  و  دوب . ھتسشن  هرھچ  رتشیب  رد  حضاو  یتھب  تلاح  دمآ . یمن  رد  یسک  زا  سفن  دوب . ھناردتقم  اسر و  شیادص 

تیاغ ھب  یبلق  وا  ار . امش  کت  کت  ات  لحم  نیا  نابحاص  زا  . تشاد یم  تسود  ار  امش  ھمھ  وا ، ھک  دیتسناد  یمن  دیتسناد .… یمن  ار  یئاھ  زیچ  یلو  ”….

….“ دنتسناد یم  نمشد  ار  وا  ھک  یئاھنآ  اب  اتح  تشادن  ینمشد  سکچیھ  اب  و  دراد ،  فوئر 

ھک مدید  دناخرچ . دوخ  یوسب  ار  اھرس  ھمھ  و  تسکش ، ار  توکس  یلدنص  ندش  اجب  اج  یادص 

: دیکرت پوت  لثم  ردپ  ھناردلق  بیھن و  زا  رپ  نامرف  ناھگ  ان  ھک  دراد ، جورخ  دصق  ھتفرگ و  ار  ادلی “  تسد  “ دورمِن  “ “ 

. “ دوش مامت  میاھفرح  نم  ات  دروخن  ناکت  شیاج  زا  یسک  !…. تیاج رس  نیشنب  ”…

تسشن شیاج  رس  مارآ  درک  شا  یفخم  دش  یمن  ھک  یسرت  اب  سوبع و  یا  هرھچ  اب  دورمِن  ھک  مدید  و 

….“ دوب ھلحم  مارتحا  راقو و  وا  تسا . درمناوج  کی  امش ، زا  یا  هراپ  سکعرب  لامج  “ 

: تفگ دنلب  یادص  اب  هدارا  یب  نودعس 

. “ تسا رھاوج  کی  وا  دیوگ ، یم  تسرد  ادخ  ھب  “ 

. دیدز دراک  وا  ھب  تشپ  زا  ھناقیفر و  ان  دیتخانشن و  تسرد  ار  وا  ھک  مفساتم  امش  یارب  “ 

دصق نم  دنا . ھتسشن  امش  نیب  رد  اجنیا و  رد  نونکا  مھ  تشپ ، زا  ھنادرمناوج و  ان  یشک  دراک  نیا  نیرماع  نیلماع و  ھک  تسا  یعطق  ملسم و  نم  یارب 
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دھاوخن درک و  دھاوخ  هایس  ار  اھنآ  راگزور  ھکنآ  مربب . شیپ  زا  ار  مراک  مناوتن  مدوخ  ھک  تسا  ناش  رسک  نم  یارب  مرادن . ار  اھنآ  تیاکش  یریگتسد و 

نانچ تبقاع  متسھ و  ناشلابند  ھب  ھیاس  نوچ  زور  بش و  لامج . ردپ  یمراص  اضر  نم   …. متسھ نم  دورب  نیئاپ  ناشیولگ  زا  شوخ  بآ  ھک  تشاذگ 

. درک مھاوخ  نارگید  تربع  ار  ناشیگدنز  دنوشب . نامیشپ  تخس  دوخ  هدرک  زا  ھک  داد  مھاوخ  اھنآ  ھب  یسرد 

…و دناسرب دصقم  ھب  ات  دناشن  ار  اھنآ  دوخ  لیبموتا  رد  اھنآ ، ھب  کمک  یارب  ھک  ار  نم  لامج  تبحم  رھم و  خساپ  ھک  تسا  یناسک  ھمیرج  نیرتمک  نیا 

. دندرک ورف  ھتسد  ات  ار  دراک  تشپ  زا  شک  دصق  ھب  رکشت  یناد و  ردق  یاجب 

یاج و  دسرب ، مزال  لامک  ھب  نم  لامک  ات  امش  نیازا ، سپ  دیدرک .… ضیوعت  درک  مھاوخن  ارادم  امش  اب  ھک  نم  اب  ار  مارآ  لامج  امش  ھکنیا  رخآ  مالک 

. دوب دیھاوخ  وربور  لامج  یاجب  نم  اب  دریگب  ار  درمناج  دنمتردق و  لامج 

. درک تخادرپ  یدایز  لوپ  درک  یم  نام  ھقردب  تشاد  ھک  نیسح  ھب  جورخ  ھناتسآ  ردو  میورب  شھارمھ  ھک  داد  نامرف  یفوص  نم و  ھب  تفگ و  ار  نیا 

. دور یم  ناتسرامیب  ھب  ھک  میتفای  رد  شریسم  زا  ام  درک و  یئامنھار  شلیبموتا  تشپ  یاھ  یلدنص  ھب  ار  یفوص  دناشن و  شدوخ  تسد  رانک  ار  نم 

. میتشادن یلاؤس  چیھ  تارج 

راک ھمھ  بیترت  تساجنآ . روھشم  ناحارج  زا  یکی  تیومع  ھک  یناد  یم  دیور . یم  اکیرمآ  دنلویلک “  ھب “  یفوص  یھارمھ  اب  هدنیآ  ھتفھ  ات  ناج  لامج  “ 

 “ دشاب یلاخ  ھلحم  رد  تیاج  مراذگ  یمن  زور  نآ  ات  و   …. مینام یم  تلماک  تمالس  راظتنا  رد  تسا … هداد  ار  اھ 

تفگ طقف  تفاین . تبحص  تصرف  مھ  لامج  اتح  ھک  تخود  دیرب و  عطاق  نانچ 

 “ دنک یھارمھ  ارم  ھک  دشابن  رودقم  یفوص  یارب  دیاش  ناج  ردپ  “ 

…. یسرپ ھب  شدوخ  زا  یناوت  یم  “ 

…“ وش ایوج  شزا  یئاھنت  رد  میور ، یم  میراد  لامک “  نم و  “ 

. تسا هدرک  تبحص  وا  اب  دروم  نیا  رد  یمک  ردپ  متسناد  یم  دنچ  رھ  مدرک  فیرعت  ردام  یارب  دوبن  ھناخ  ردپ  ھک  یتقو  ادرف  ار  زور  نآ  یارجام  مامت 

“ ؟ دش یھاوخ  لامج  نیشناج  وت  سپ  “ 

 “ دوب مھاوخ  لامج  هدنیامن  مدوخ  دسرب  لامک  ھب  لامک  ات  تفگ  ردام ، ھن  “ 

…. دنناد یم  وا  دروم  رد  نم  زا  رتشیب  ردام  ردپ و  دوب و  دھاوخن  یلامج  رگید  لامج  ھنافساتم  ھک  مدش  ھجوتم  یلو 
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. تشگن رب  روشک  ھب  اکیرمآ  دنلویلک  زا  دوخ  یاپ  اب  لامج  تبقاع . ھک  دوب  نتسناد  نیمھ  رطاخب  و 

. تسا نوریب  مناوت  زا  ھک  تشاذگ  نم  لوک  رب  ار  یا  ھفیظو  زور  نآ  ردپ 

. دش مھاوخن  لامج  زگرھ  نم  ھک  مناد  یم 

———————————

یقداص الیل  تیاس  زا  ھتفرگ  رب 

ht tp://www.leilasadeghi.com

مدقم شوایس  - داب یهزوز  یادص 
دادرم ١٣٩٠ مدقم -  شوایس 

ھمھ زا  لوا  دوب . ھتشذگن  ھک  اھھچ  وا  رب  هام  دنچ  نیا  دوشیم . شیادیپ  رگید  بشما  تفگیم : شدوخ  اب  دوب و  هداتسیا  هداج  رانک  دیرابیم . یفیفخ  فرب 

شدای رد  یبوخ  ھب  دوب  هداتسیا  ییوشتسد  رد  بوچراھچ  یوت  ھک  یلاح  رد  ردام  هاگن  دزن . یفرح  ماک  ات  مال  دشاب  ییوگم  ّرس  ھک  راگنا  دیمھف و  شردام 

فرح شدوخ  اب  ھک  روطنامھ  دعب  داد  ناکت  شدوخ  یفن  ھب  یرس  تفگ و  یزیچ  بل  ریز  دندش  رون  یب  یاھظحل  یارب  ردام  یاھمشچ  زور  نآ  دوب . هدنام 

دھاوخب ھک  دسر  ھچ  دوشیم . ھبوشآلد  ارچ  ھک  تسنادیمن  زونھ  مھ  شدوخ  اھزورنآ  تسب . ار  رد  تفر و  ھناخ  یوت  درک ، یط  ار  طایح  ضرع  دزیم 

ھتساوخ دوخ  یجنک ، ھب  مادک  رھ  دندشیم  اھنت  ھک  اھحبص  دزیم ، فرح  مک  ردام  ھک  دوبزور  دنچ  ددرگب . یزیچ  یپ  نآ  رد  دنک و  انعم  ار  ردام  هاگن 

زور دنچ  ردو  دشیم  نازیمان  مادم  دوب و  بارخ  روطنامھ  شاجازم  تسا . نیگنس  ردام  یاھهاگن  تسنادیم  بوخ  وا  اما  دندرکیم . مرگ  ار  ناشرس 

ھک نآ  زا  شیپ  راب  نیا  اّما  دوب . هداتسیا  رد  بوچراھچ  رد  ردام  زاب  دروآ ، رد  بآ  ریش  ریز  زا  ار  شرس  یتقو  اّما  رخآ  راب  دوب . هدش  ھبوشآلد  راب  دنچ 

ار شاهار  دندش و  رت  شانامشچ  راگنا  دعب  دوب ، یبصع  شیاھسفن  دوب و  هدمآ  ولج  یمک  شاکف  تخاون ، وا  شوگ  رد  مکحم  دنک  یط  ار  طایح  ضرع 

. تفر تفرگ و 
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هدنک یتفلغ  ار  شاتسوپ  ھتخادنا و  غیت  یسک  راگنا  تفریم . شاناوختسا  زغم  ات  هدناود ، ھشیر  شاتسوپ  ریز  امرس  دوب و  هدش  رتدیدش  فرب  شراب 

دیشک و توس  شاشوگ  دیخرچ ، شرس  رود  ایند  شردام  نتفر  زا  دعب  ییوشتسد  رد  ھک  زور ؛ نآ  لثم  تسرد  درکیم . زگزگ  شیاھھنوگ  دشاب .

. دوب نیگنس  شرسو  دزیم  ار  شیاھمشچ  رون  دوب و  طایح  طسو  ضوح ، رانک  رتوسنآ  مدق  دنچ  دمآ ، ھک  دوخ  ھب  تفر . یھایس  شانامشچ 

نوریب رب  شانورد  یدرس  راگنا  اّما  دیمد . ناشنایم  رد  دروآ و  الاب  ناھد  لباقم  ات  ار  شیاھتسد  هداتفا ، شامادنا  رب  ھشعر  دوب و  هدش  شدرس 

، درک هاگن  فارطا  ھب  زاب  دیشک . یھآ  داتفا و  ینیچ  شایناشیپ  رب  درک ، هاگن  شاتعاس  ھب  دیزرلیم . نانچمھ  وا  دروخن . ناکت  بآ  زا  بآ  دیبرچیم .

شاتروص یدرگ  قرب  غارچ  ریت  فیفخ  رون  دمآ و  نوریب  هداج  رانک  یکیرات  لد  زا  ولج ؛ ھب  مدق  ود  کی  دید . رود  زا  ار  یراوس  کی  رون  یوسروک 

. درک نشور  ار 

کی رتشیب  دننک . یتکرح  شیاھبل  ھکنآ  یب  تفگ ؛ یزیچ  دوب . هداتفا  وا  یاھمشچ  یوت  شاغارچ  یالاب  رون  دوب و  هدیسر  وا  یکیدزن  ھب  رگید  یراوس 

»؟ یدمآ هرخالاب   » ھب ھیبش  یزیچ  دوب ؛ نآ  رد  یفرح  راگنا  اّما  هآ ، کی  دوب ، ادص 

یاھهرھچ نآ  اب  شیاھردارب  یتقو  تشاذگ ، اج  شاتروص  یور  ییوشتسد  رد  بوچراھچ  رد  ار  یگشیمھ  یراگدای  نآ  شردام  ھک  زورنامھ  بورغ 

دنبرمک یهزادنا  ھب  شاناردارب  یاھتسد  ھن  دوب ، ھچرھ  درک . تیاضر  ساسحا  شردپ  گرم  زا  راب  نیلوا  یارب  دندمآ ، ھناخ  ھب  رغچ  یاھتسد  یگنس و 

. وا یهرھچ  تباھم  ھب  ناشاھهرھچ  ھن  دوب و  نیگنس  ردپ  یمرچ 

زا راگنا  مھ  شیاھشوگ  هدرکهرگ ، یاھتشم  نآ  نیگنس و  یاھتسد  نآ  یاھسامت  نیلوا  زا  دعب  رابنابآ ، یکیرات  رد  دیدیمن . ار  ییاج  شیاھمشچ 

رد راگنا  نآ  زا  دعب  دیچیپیم . وا  شوگ  رد  دیکچیم و  رانکو  ھشوگ  رد  ھک  دوب  بآ  یاھهرطق  یادص  نینط  اھنت  اھھبرض  نآ  ریز  و  دنداتسیا . ندینش 

. کیراتو تماص  دوب ، ضحم  یگنگ 

شیاھمشچ قمع  ات  غیت  لثم  ھک  دوب  رون  طقف  اّما  دز ، کلپ  راب  ھس  ود  دمآ . دوخ  ھب  ھک  دوب ، هداتفا  شاتروص  یور  ییاج  زا  دیشروخ  رون  زا  یاھقراب 

دعب یکدنا  دوب و  سمل  اپ  ات  رس  دتسیاب . شیاھاپ  یور  تسناوتیمن  دوب و  هدش  خرک  شانت  اّما  دوش ، دنلب  نیمز  زا  درک  یعس  دنازوسیم . تفریم و 

. دوب هدش  هدنک  شانورد  زا  یزیچ  ییوگ 

مھ ھب  ار  شیاھتسد  دناکت و  ار  شیاھھناش  یور  فرب  دوب . هدش  رتکیدزن  ھک  دوب  یراوس  یالاب  رون  تفریم . شیاھمشچ  قمع  ات  غیت  لثم  مھزاب  رون 

هداتسیا نامز  اما  دمآیم ؛ رتولج  دوب و  تکرح  رد  نانچمھ  یراوس  دیدیمن . ار  هدننار  یهرھچ  نابیاس ؛ ار  شاتسد  درک و  گنت  ار  شیاھمشچو  دیلام 

. دوب

دوب هدش  شراک  دوب . هدروآ  شانوریب  ھسردم  زا  شردپ  یگلاس  هدزای  هد  رد  ھکنآ  زا  دعب  یتعنص ، یھعرزم  یوت  دندید  ار  رگیدمھ  ھک  دوب  ناتسبات 

زا شایلصف  نارگراک  دمآیم و  زکرم  زا  ریدم  دوب . اتسور  ینواعت  لام  ھک  ھعرزم  یوت  ناتسبات  راھب  دوب و  یلاق  راد  یاپ  ناتسمز  زییاپ و  نیمھ .
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. دنتفریم رھش  ھب  اتسور  یاھرسپ  دندمآیم و  برغ  لامش و 

«. تماوخیم : » تفگیم تخیریم . مھ  ھب  ار  رتخد  ساوح  شوھ و  ردهدرپ ، هاگن  نآ  اب  دوب و  دارم  شامسا  دوب . هدید  ار  کناوج  راب  لوا  ھک  دوب  اجنامھ 

مشچ رود  زاو  داتفایم . شایپ  مادم  مھ  دارم  و  درکیم ؛ زگ  هدایپ  یاپ  اتسور  ات  دیاب  دشیم  مامت  اھراک  ھک  رصع  مد  دوب . هدنازرل  ار  رتخد  لد  نیاو 

ھچرھ اّما  دورب ، لگنج  یوت  زا  دوب  هدز  رھظ  زا  دعب  زورنآ  درک . ریگ  دارم  شیپ  شیولگ  هرخالاب  اّما  تشاذگیم ؛ شالاق  مادم  مھوا  دمآیم و  ورباو 

درکیم القت  مھ  ھچرھ  درک و  ھقلح  وا  رود  تشپ  زا  ار  شیاھتسد  دارم  هرابکی  رتفرطنآ  مدق  دنچ  دیدیمن . ار  دارم  درکیم ، هاگن  ار  شرس  تشپ 

. دوب دارم  ریگ  مھ  شدوخ  یولگ  رخآ  تشادن . یاهدیاف 

اب ناشیاھسفن  اھمشچ ، زارود  لگنج  نایم  ییاج  یتخرد ، یھیاس  ریز  دوب . ناتسبات  رخاوا  تسرد  نیا  دزیم و  ناشبیغ  راھان  رس  یتقو  دنچ  نآ  زا  دعب 

، دروخیم زیل  وا  تسوپ  یور  ھیاس ؛ رد    ِ ترارح نآ  رب  دشیم  یمھرم  شتآ ، رب  بآ  لثم  هدییاس  مھ  ھب  یاھھخاش  نایم  زا  داب  یاکنخ  دروخیم . هرگ  مھ 

نایرپ هاش  رتخد  یاھوم  لثم  دارم  ھک  گرزبردام ، یاھھصق  لثم  نیریش  یاھفرح  دربیم . دوخ  اب  هارمھ  ار  دارم  یاھفرح  تشذگیم و  دیچیپیم و 

. اھمشچ زا  رود  وا  دوب و  دارم  و  تخرد ؛ راد و  رپ  یغاب  نآ  سپ  ردو  دوب  یاھناخ  اھنآ  یھمھ  رد  تفابیم . مھ  ھب 

. دروآیم رد  لاب  تشاد  دوب . هدرک  مخ  وا  یوس  ھب  ار  شرس  هدننار  دیسریم . وا  رانک  ھب  تشاد  یراوس  داتفایمن . شیاھمشچ  وت  یراوس  رون  رگید 

یاھظحل یارب  یتقو  دعب  دز و  قرب  هدننار  نامشچ  یکیرات  رد  تسا . دلب  ار  شاسابل  یاھھبنس  خاروس  اھزرد و  مامت  امرسو  داب  ھک  دوبن  مھم  رگیدو 

. دناسام نز  تروص  یوت  ار  دنخبل  شرادیرخ –  هاگن  نآ  اب  داتفا –  شاتروص  یوت  رون 

اب دارم  ھک  دوب  هدید  رود  زا  ددرگزاب ؛ شردام  اب  ھک  تفریم  تسد  ھب  کاس  دارم  ھک  یتقو  زورنآ  درکیم . راک  ھعرزم  یوت  تخانشیم ؛ ار  هدننار 

هرخالاب  » دیوگب تساوخیم  شالد  دوب . هداد  وا  لیوحت  ار  هاگن  نیمھ  کناوج  نآ  زا  دعب  و  تفگ . یزیچ  وا  شوگ  رد  درک و  یشبوشوخ  کناوج 

. تخانشیم ار  هاگن  نیا  وا  اّما  یدمآ ،»

کناوج دارم  دنکن  : » تفگیم دوخ  اب  دوب و  هدش  سمل  رس  ھب  ات  اپ  کون  زا  دز . قوب  دناخرچ و  رس  کناوج  دعب  داتسیا . رتوسنآ  نانکتپوتپ  یراوس 

.« دشاب هداتسرف  شایپ  ار 

اج رد  داتسیا و  هرابکی  واو  دش  زاب  درگاش  فرط    ِ رد رگید . مدق  ود  یکی  دعب  دناھتسب و  شیاھاپ  ھب  برس  درک  سح  تشادیمرب  ھک  ار  لوا  مدق 

«. تسیراکتفاثک لھا   » دوب ھتفگ  دوب و  هداد  ناشن  ار  کناوج  اھنز  زا  یکی  راب  کی  ھک  دوب  هداتفا  شدای  دیودیم ؛ لگنج  نایم  دعب  یمک  دیخرچ .

کی رون  داد . ھیکت  یتخرد  ھب  یکیرات  ردو  تسشن  نیمز  رب  یتابارخ  تفر و  هداج  تمس  ھب  زاب  دنازرلیم . ار  وا  لد  دیچیپیم و  ناتخرد  نایم  داب 

وحم شاهرھچ  زا  ھتفر  ھتفر  یراوس  رون  دوب . ھتخود  مشچ  مولعمان  یاھطقن  ھب  هریخ  دیزرلیمن ، دزیمن و  کلپ  رگید  داتفا ، شیاھمشچ  یوت  یراوس 

. داب یهزوز  یادص  دوب و  یکیرات  اھنت  دشیم ؛
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دادرم ١٣٨٨  ۶

یندم نیرسن  اھ –  عانعن  رطع  نایم  زا  یسک 
دادرم ١٣٩٠

یئارحص سابع  ھب :

ام ھچوک ی  ھب  یدمآ  یم  تیاھغارچ  اب  وت 

یدمآ یم  تیاھغارچ  اب  وت 

دنتفر یم  اھ  ھچب  ھک  یتقو 

دندیباوخ یم  یقاقا  یاھ  ھشوخ  و 

مدنام یم  اھنت  ھنیآ  رد  نم  و 

غورف یدمآ .…… یم  تیاھغارچ  اب  وت 

ھب ھمانزور    ِ شوپ وتلاپ    ِ درم نییاپ ، نآ  دنھد . یم  ھلی  ار  ناش  نت  یناتسمز  لبنت  باتفآ  ریز  ادرف  سپ  ادرف  مھ  ھچنغ  دنچ  تسا و  هداد  لگ  ییاقیرفآ  ھشفنب 

نآ زا  ار  اھ  یشاک  زمرق ، راولش  اب  یلگ  لگ  نھاریپ    ِ رس ھب  یرسور  ِنز  وربور ، نآ  درک . یط  ار  ور  هدایپ  لوط  باتش  اب  درک و  ات  ار  ھمانزور  تسد 

. درک اج  ھباج  رگید  فرط  ھب  ماب  تشپ  فرط 

اھوتسپ یرابنا و    ِ نادمچ وت  زا  یناتسمز  سابل  ھمھ  نآ  ندروآرد  زا  مدآ  یداب و  دنت  ای  یناراب  هزیر  یتح  ھن  تسا و  راک  رد  یفرب  ھن  اما  تسا . ناتسمز 

. دوش یم  هدنمرش  اھدمک  و 

: دنک یم  ار  عرصم  کت  نیا  یاوھ  شلد  بیجع  مدآ  اما  نآ ، یاھ  ھناشن  یب  تسا  ناتسمز 

.“ تسا درس  ھنادرمناوجان  سب  اوھ  “ 

شمعط رش  زا  مھاوخب  ھک  راگنا  مدرک و  شا  هزم  هزم   . تفرگ بوچ  معط  مناھد  زیم . یور  متشاذگ  ار  دادم  هدش ی  هدیوج  ھنوک ی  متفرگ . نوریب  زا  مشچ 
 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/tag/shomareh-117/
http://www.gozargah.com/category/dastan/
http://www.gozargah.com/dastan/sedaye-zozeh-bad/#respond
http://www.gozargah.com/dastan/kas/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


شمعط رش  زا  مھاوخب  ھک  راگنا  مدرک و  شا  هزم  هزم   . تفرگ بوچ  معط  مناھد  زیم . یور  متشاذگ  ار  دادم  هدش ی  هدیوج  ھنوک ی  متفرگ . نوریب  زا  مشچ 

. نیمز مدرک  شفت  دادم  یاھ  هزیر  هدرخ  اب  موش  صالخ 

ردپ و زا  یتقو  دش  یم  ھک  ادلی  بش  ،ا و  وھ نیا  دیراب  یم  فرب   . دوبن یزییاپ  ناتسمز  ھکنیا  ینعی  دوبن  اھ  روط  نیا  اوھ  اھزور . نآ  دوبن  اھروط  نیا  اوھ 

اھ و… نییاپ  نآ  شتخادنا  یم  ھعلق  یوراب  جرب و  زا  راو  بانط  ھک  میداتفا  یم  ھبادور  دنلب  یوم  ناتساد  دای  لاس ، بش  نیرت  ینالوط  میدینش  یم  ردام 

نت زا  دش  یم  دعاصتم  ھک  یراخب  اب  نیریش  زمرق و  یاھوبل  ھلحم . رو  نآ  نابایخ  یوت  دش  یم  میقم  ھک  شورف  وبل  یاھوبل  یوب  اب  تشاد  یسنا  ناتسمز 

. اھ یلاقاب    ِ مرن   ِ تشوگ یور  دوب  رَپلگ  رطع  و  رتزمرق ، مادک  ھک  میداد  یم  ناشن  مھ  ھب  ھک  نامزمرق  یاھ  نابز  ناماھ ، نابز  ناش و 

: دوب ھتفگ 

 …“ غولب و سرتسا  هدوب و  لاس  نس و  تایضتقم  “ 

: دوب ھتفگ 

….“ درک و دھاوخ  شرت  گنرمک  گنرمک و  نامزرذگ  “ 

ھنوک ی چیھ  نآ    ِ دعب دنامن و  مدای  ینشور  نآ  ھب  یناتسمز  چیھ  نم  اما  شتاوارک . پیپ و  زج  دنامن  مدای  نم  ھک  رگید  یاھ  فرح  یلیخ  دوب … ھتفگ 

. دشن ناتسمز  نآ  یناتسمز  چیھ  دنامن و  ملاس  یدادم 

ھلوگ ناتسود و  ندیدن  سرادم و  یلیطعت  فرب و  ھمھ  نآ  زا  دوب ، ھتفرگ  اوھ  یگتفرگ  ھمھ  نآ  زا  ملد  مدش .  دنلب  هارکا  اب  قاتا . کوس  مدرک  ترپ  ار  مباتک 

…. دوب ھتفگ   … هدوب و لاس  نس و  تایضتقم  دوب  ھتفگ  هرجنپ .. نآ  … ناتسمز نآ   .. زور نآ  مھ . فرط  ھب  شباترپ  فرب و  ندرکن 

یدیفس دوب  ھچ  رھ  . دروخ یم  دنق  زا  ریغ  یزیچ  اب  ار  یاچ  داد . یم  حیجرت  هویم  ھب  ار  یاچ   . دناوخ یم  باتک  کنیع  اب  دوب . باتک  وت  شرس  اھ  تعاس 

نت دروآ  یم  رد  مشچ  زا  ار  کنیع  داد . یم  شا  نت  ھب  یشمرن  درک ، یم  تسار  پچ و  ار  شندرگ  داد و  یم  بات  چیپ و  ار  شرس  یھاگ  تشادن . ار  دنق 

رس و تکرح  نم و    ِ یزاب کشاب  میاق  تقو  نآ  هرجنپ . تمس  دمآ  یم  دعب  یمک  شا و  یتحار  یلدنص  یور  دش  یم  ھلی  داد و  یم  سوق  شک و  ار  شا 

زا مدیدزد و  یم  رس  مدرک و  یم  دنلب  رس  تفاب . زیر  یروت  دوب  یروت  ھک  یا  هدرپ  تشپ  مدش  یم  میاق  مدیدزد . یم  ار  مرس  دش . یم  زاغآ  شھاگن  تھج 

مجح تقو  نآ  مدز  یم  رانک  ار  هدرپ  ھشوگ ی  ناش . ھچغاب  تمس  ھب  دروخ  یم  بات  ھک  شرس  تکرح  شمدید و  یم  یکبشم  رثکتم و  روت ، یال  ھبال 

 … تفرگ و یم  ھتسرد  یلکش  شتیمسج 

یوب ھک  ھچ  رھ  لابند  دوب . راوس  شا  هدام  یور  رن  تفج  ھک  مدرک  یم  ییاھ  هرشح  لابند  راگنا . مدوب  هدش  تسم  راھب  ناتسمز ، نآ  زا  دعب  راھب 

. نت یادوس  تشاد و  یگدنھاوخ 

: دوب ھتفگ  گرزبردام  ھب  ردام  ھک  دوب  نم  رد  یتیفیک 

!“ هدز شین  بجع  راھب  نیا    ِ یوت ناراب  ناتسپ  “ 
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: دوب ھتفگ  هدرک و  ھچنغ  ار  شتسد  گرزب  ردام 

 .“ نیریش ومیل  نیع  “ 

. دوب هدوشگ  بل  نیریش  یا  هدنخ  ھب  و 

نشور یدنچ  ات  نمیشن    ِ پچ   ِ تمس   ِ قاتا ِروژابآ  ِیوس  مک    ِ رون ھک  ھعمج  بش  اصوصخ  اھ  بش  یھاگ  دوبن . کزان  نمیشن    ِ پچ   ِ تمس قاتا  هدرپ ی 

هرشح   ِ یراوس ھب  درک  یم  ھلیپ  منھذ  و  لعتشم ، مجح  نآ  ھب  مدز  یم  لز  مدرک و  یم  زاب  ھتسھآ  ار  هرجنپ  مدرک و  یم  شوماخ  ار  مقاتا  پمال  دنام ، یم 

یم نآ .  سوق  شک و  نت و  شمرن  کنیع و  دنق و  زا  ریغ  یزیچ  اب  دوبن  یاچ  دوبن . باتک  اجنآ  متسناد  یم   . اھرتوبک  ِ ِ یوعبغب اھ و  ھبرگ    ِ یونرم اھ و 

اھرکیپ و… ناکت  دوب و  اھ  تسد  دوب و  دنق  زا  رت  نیریش  یزیچ   . دوبن باتک  زا  مک  شا  ششک  ھک  اجنآ  دوب  یزیچ  متسناد 

 ِ رون نآ  رد  تشذگ  یم  ھچ  ھن . یھاگ  دیشک و  یم  ھلعش  روژابآ  رون  هاگ  ھک  یا  ھعمج  یاھ  بش  رد  دوب  هدرک  نمیشن    ِ پچ   ِ تمس قاتا    ِ داتعم ارم  ییورین 

. وس مک 

یوت دوب  هدیشک  هرونت  ھک  دوب  یرون  ھب  ممشچ  دنک و  یمن  روبع  یراّید  ھک  تفگ  یم  اھ  کریجریج    ِ زیت تخاونکی و  یادص  ھک  اھ  بش  نامھ  زا  یبش 

. متفرگ ار  شھاگن  در  یباھش . یا ، هراتس  دیاش  ھک  ای  دبال ، هام  ندید  دصق  ھب  تفرگ  الاب  ار  شرس  دز . رانک  ار  هدرپ  نت  ھب  نیچقرع  یراوید ، راھچ  نآ 

رس متفرگ . هاگن  شوگیزاب  هام  زا  دندوب . هدرک  شا  هرود  ھک  ییاھ  هراتسو  یرگید  ھب  نآ  تشپ  زا  یربا و    ِ راوید تشپ  تفر  یم   . دوبن یھاگ  دوب و  هام 

ھتسوپ ی وت  یا  ھناوج  ھک  یا  هدیکشخ  تخرد  لثم  یزیچ  دوب  نیوکت  فرش  رد  یزیچ  دز . غاد  متروص  ھب  وا  هاگن  متفرگ  ھک  وربور  هرجنپ ی  یوس  ھب 

. دشاب هدیشک  شین  شا  ھنھک 

. دوب نیمز  یور  شآ  نیرت  باعل  گنر و  شوخ  مدوب . هدرک  ار  شرکف  لبق  زا 

یاھ ھناخراھچ  یکشم و  ھنیمز ی  اب  وناز  یور  ات  ینماد  یبآ ، تفھ  ھقی  زولب  دیآ . رظن  ھب  یعیبط  شگنر  ات  مدنالچ  ار  میاھ  ھنوگ  مدرک . یتروص  ار  مبل 

. یبآ   ِ زیر یاھ  لگ  اب  دیفس    ِ رداچ مدرک . ناھنپ  رداچ  یوت  ار  مھوبنا  یوم  یتناس ، ھس  ھنشاپ  شفک  یکشم و  باروج  یسوت . 

: دوب ھتفگ 

 ”. وت دییایب  “ 

 : مدوب ھتفگ 

“. تسا بوخ  رد  مد  “ 

: دوب ھتفگ 

“. دییایب مھ  لخاد  ات  دیا  هدیشک  تمحز  ھک  الاح   . تسا دنب  متسد  “ 
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: مدوب ھتفگ 

“. دنا گنشق  ردقچ  “ 

: دوب ھتفگ 

“. منم ناش  نابغاب  “ 

“ دینک یمن  ناتتسد  شکتسد  ارچ  مدوب  “ ھتفگ  هدیدنخ و   . دوب لُخ  کاخ و  یوت  شتسد  اھ . لگ  زا  دوب  ینامک  نیگنر  اما  دوبن  گرزب  ھچغاب 

: دوب ھتفگ  هدیدنخ و 

“ منک سمل  ار  کاخ  مراد  تسود  “ 

: دوب ھتفگ  .

 ”. دھد یم  تذل  نم  ھب  “ 

وا ھیاس ی  دوب . ھتشاک  تاجیزبس  ھقیلس  اب  ار  یتمسق  دوبن . لگ  طقف  ھچغاب . رانک  مداتسیا  دنک  یلاخ  ار  ھساک  تفر  ات  غاد . زایپ  عانعن و  رطع  دوب و  شآ 

یقبش یوم   . ھناش یور  دروخ  رس  دروخب و  رس  تساوخ  یم  ملد  نم  دروخ و  یم  رس  تشاد  مرداچ  متشگرب . دش  هدوت  ھچغاب  زا  یمھس  نم و  رس  رب  ھک 

ھنینامط اب   . طایح فک    ِ یاھ یشاک  یور  دیزغل  منت و  یور  دیرُس  ھناش  یور  زا  مرداچ  کشخ ، ریجنا  ھناد  دنچ  اب  متسد  ھب  داد  ھک  ار  یاچ  دش . نایامن  ما 

لثم شھاگن   . شیاھ مشچ  وت  مدرک  بوکخیم  ار  ما  هرارش  زا  هدنکآ  ِیاھ  مشچ  دھدب . متسد  ھب  ار  رداچ  ات  دش  مخ  مھ  وا  مرادرب . ار  رداچ  ھک  مدش  مخ 

دوبن نتفر  هار  دوب . ھتفرگ  اپ  ھلعش  تفرگ . مارآ  متفھ  ھقی ی  یوت  دروخ و  بات  دروخ . چیپ  دیزغل و  دیرس و  دش . ما  یزیرغ  ھتساوخ ی    ِ بولغم مرداچ 

ھب ار  هاگن  نیرخآ  مدنبب  متساوخ  ھک  ار  رد  ھنایشحو . یتمیالم  اب  دوب  منت  راد  جوم  ندیمارخ   . مادنا یاھ  یگتسجرب  تاکرح  اب  یصقر  دوب  صقر  ھن ،

. مدرک شیاھر  دوخ  لاح  ھب  متفرگ و  بلود  نیب  ار  مرداچ  ھشوگ ی  الاب . مداد  ار  منوگریق  یوربا  متخادنا . بقع 

 . داد یم  ار  وا    ِ یاھ تسد  یوب  مدیشک . وب  ار  نآ  زا  یرپ  نآ .   ِ یوت عانعن  رپ  دنچ  دوب و  هدش  ھتسش  ینیچ  ھساک ی 

٭٭٭٭٭

نوزوم ناسون  زا   . متخیر شناج  رد  هراب  کی  میاھومیل  رطع  اب  ار  ھمیق  تشروخ    ِ ینامع ومیل  رطع  مدرک . رس  ھب  زمرق    ِ زیر یاھ  لگ  اب  دیفس  رداچ 

یم ور  وریز  ار  کاخ  ھک  یتقو  لثم  شھاگن  متفر  یم  هار  یتقو  متشاد . تسود  وا  رد  ار  تلاح  نیا  ردقچ  نم  یناوھش و  یتذل   . درب یم  تذل  منت  یاضعا 

. درک یم  یزاب  منت  یور  درک 

ھب شمسا  ینمیرھا . یاھ  مشچ  ناش و  عطاق  سوبع و  لیامش  لکش و  نآ  اب  دوب  یولوم  شوش و  یاھامنیس    ِ یاھ ملیف    ِ ریرش یاھ  مدآ  مسا  لثم  شمسا 

“. دیآ یم  مراتفر  ھب  ممسا   :“ دوب ھتفگ  اما   . دمآ یمن  شراتفر 
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: مدوب ھتفگ  نانز  سفن  بیھل ، نآ  شکاشک  رد 

“. راذگب نشور  ار … پمال  راذگب . نش  .. ور “ 

. تسا زور  زور ..  ھک ..  … الاح  :“ دوب ھتفگ  هدیوج  هدیوج  تشاک ، یم  غاد  یاھ  ھسوب  ھک  ییاھ  بل  اب  هدرک  قرع 

. دوب لعتشم  مجح  نآ  نورد  وا    ِ نم ھک  ار  مدوخ  مدید . یم  هرجنپ  بوچراھچ  وت  ھچوک  رو  نآ  ار  مدوخ 

ھچنغ یراھب و  میسن  لثم  دوب ، هدناسر  ار  میاھ  ناتسپ  ھک  دوب  وا  کرّحم    ِ مرگ سفن  دوبن ، نینچ  گرزبردام  ردام و  نژ  رد  ھن ، رگا  دوب  وا  یاھ  سفن 

 ِ مامت یتقو  کی  اھریجنا و  لثم  دندیکرت  یم  وا و  یاوھ  لیم و  زا  دش  یم  رپ  دش و  یم  مروتم  درک و  یم  سامآ  قایتشا  زا  تاقوا  یلیخ  میاھ  ناتسپ  اھ .

. درک رپ  ار  شتسد  فک 

: دوب ھتفگ  درک  یم  فعض  شیارب  نم  لد  ھک  یدنخبل  اب  شغارس . متفر  مدیچیپ و  وم  گرب  دنچ  یوت  مدیچ ، اھ  ھخاش  زا  ھک  ار  هروغ  یاھ  ھشوخ 

“. تسا بارش  تسا . درُد  وت  هدنخرکش ی  اب  اما  تسا  هروغ  “ 

 . خرس   ِ زیر یاھ  لگ  اب  ار  رداچ  ار . رداچ  نم  مریز و  دوب  ھتخادنا  ار  شنھریپ  مدوب . هدش  اریذپ  هدز  ناجیھ  نازرل و 

نتفرو ردام  دیرخ  رھ  دوب . یتمینغ  تصرف  رھ  وا .   ِ دای   ِ ماب یور  تسشن  یم  تفرگ و  یم  رپ  ھظحل  ھب  ھظحل  نم  لایخ  تشذگ و  یم  اھ  هام  اھزور و 

 …. یضیرم و ندناوخ و  سرد  ھناھب ی  ھب  نم  ندنام  ینامھم و  رھ  تولخ . رھ  وا . اب  رھاوخ 

٭٭٭٭٭

وت لوپ  رد و  مد  متفر  نیچرواپ  ناتسمز  نآ  دننک . کاپ  فرب  زا  ار  نام  ھناخ  یولج  ماب و  تشپ  ھک  داد  یم  لوپ  بوُر  فرب  نارگراک  ھب  ردپ  اھ  ناتسمز 

زا دروخب . رس  دریگب  نان  تفر  یم  ھک  حبص  متشادن  تسود   . دننک هزیکاپ  فرب  زا  مھ  ار  وا  ھناخ ی  رد  مد  متساوخ  رگراک و  ود  ھب  مداد  ار  میاھ  یبیج 

ھچ اب  ھک  دوب  هدید  هرجنپ  زا  دنک و  یم  مکحم  نئمطم و  اھ  فرب  یور  ار  شیاھ  مدق  دراذگ و  یم  راوید  یور  ار  شتسد  یطایتحا  ھچ  اب  مدوب  هدید  هرجنپ 

 ِ راثن ار  شنازوس  بھتلم و  یاھ  ھسوب  ھک  راب  دنچ  مداتفا و  یم  ھھقھق  ھب  مروخ  یم  رس  ھک  یرابرھ  اھ و  فرب  یور  مراذگ  یم  ار  میاپ  ییاوھ  ھب  رس 

: دوب ھتفگ  دوب  هدرک  ما  هدیشک  یاھ  تسد  اھاپ و 

 ”. دنیبب بیسآ  امرس  فرب و  نیا  وت  تسین  اپ  تسد و  نیا  فیح  “ 

ار مھاگن  هدنخ  اب  مدروخ  رس  ھک  راب  کی  . دوب هدش  وا    ِ یتسبلد   ِ نازیم   ِ شجنس میارب  فرب  متشاد . یمرب  ماگ  اھ  فرب  یور  رتاوھ  یب  دمع ، ھب  نم  و 

زا ارم  دوشب و  یباقع  نوریب و  دنک  ترپ  ار  شدوخ  هدنام  رگید  یمک  هرجنپ و  یور  هدنابسچ  ار  شرس  تسد و  ود  مدید  متخود . وا  هرجنپ ی  ھب  بقع ، ھب 

. دپاقب اھ  فرب  یور 

ما و هدیسر  یاھ  ناتسپ  مرمک و  یانحنا  مناتشگنا و  یاھتنا  ما و  ھتسجرب  یاھ  بل  یور  زا  ار  شا  ھنادرم    ِ موادم دنت و  یوب  درک و  رھق  ھک  نم  اب 
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. متفر یم  هار  فرب  یور  اھ  نز  ریپ  لثم  نآ  ِدعب  مدش و  رازیب  فرب  زا  درک ،  غیرد  ما  ھتفکش  هاگمرش 

: دوب ھتفگ 

 ”. متسھ یمناخ    ِ رتخد “ 

 …. وا نم و  دنزب  رس  شیاھرتخد  ھب  تفر  یم  دوبن و  ھناخ  یتقو  تسناد  یمن  وا  مدروآ . یمن  یرذن  وا  رطاخ  ھب  نم  تسناد  یمن  وا 

ییاھ هاگن  زا  مدش . صالخ  ما  یحور    ِ بارطضا یگچاپ و  تسد  زا  نم  دش  رشتنم  ھک  شدنخبل  مدرک . رپ  ار  مرداچ    ِ نماد متفر . عانعن  ھناھب ی  ھب  راب  نآ 

. اھ ھیاسمھ    ِ ریقح هاگن  زا  دنیاپب . ار  ام  هرجنپ  تشپ  زا  ھک  مدیسارھ  یم 

: مدوب ھتفگ 

 ”. تفر رد  متسد  زا  خنرس  “ 

: دوب ھتفگ 

“ ؟ ھچ خن  رس  ”

: مدوب ھتفگ 

 “ ملد   ِ کابداب خن  رس  “ 

 : مدوب هداد  ھمادا  مشاب  رگید  یملاع  وت  ھک  راگنا  و 

“. وا   ِ نامسآ   ِ یاوھ وت  “ 

. دولآ سای  تخاونکی و  یتئیھ  رد  دراد  دادتما  دنمتواخس  زاب و  شوغآ  نامھ  اب  ھچوک 

. یدتمم موادم و  تولخ  ھچ  ینایاپ . یب  هودنا  ھچ 

 ِ نونجم   ِ دیب   ِ تخرد کت  یاھ  گرب  لثم  شکچوک  لد  تسا و  ناربج    ِ لابند ھب  دشک و  یم  شود  ھب  ار  یا  هدرکن  هانگ  ھک  منام  یم  ھچب  رتخد  نآ  ھب 

. دزرلب تولخ  یکراپ 

. دوب راظتنا  زا  راشرس  مکانمن  هدیمر و  هاگن  رچلیو . یور  ھتسشن  هرجنپ . تشپ  دمآ  دیود ، یم  شندرک  هاگن  زا  شیپ  ھک  یتقفش  نامھ  اب  زار  رپ  رقوم و 

دبا ھب  ات  لزا  زا  ار  نایملاع  هانگ  راب  ھک  مدوب  یحیسم  راگنا  درک . ینیگنس  نم  رب  مدآ  ملاع و    ِ لقث ھظحل  نآ  شبل . ھب  شتسد  ھب  شرس  ھب  یتکرح  راظتنا 

. یگشیمھ   ِ ررکم جنر  نآ  هدش و  بولصم  زاب  هدیشک و  شود  ھب 

“. لانیز  :“ دیکشخ منابل  یور  رب  دوب  هارمھ  تقشم  اب  سب  زا  اما  درک  جراخ  ار  یتاوصا  ما  هرجنح 

: دوب ھتفگ 
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» ناتسادهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

 “ . نزب فرح  شعجار  “ 

ار شپیپ  رانک . متشاذگ  ھشیمھ  یارب  ھک  دش  نیا  دوب . مدآ  یدایز  الصا  . دوب رایشھ  یدایز  داد . یم  بوخ  یوب  یدایز  دوب . فاص  هدیشک و  لقیص  یدایز 

. متفرگ یم  عوھت  تلاح  ناھد  ھشوگ ی  تشاذگ  یم  ھک 

. دننک شجالع  اکیرما  دنتفر   . ناشرتخد شیپ  اجنآ  دنتفر  دیچیپ . ھلحم  وت 

. میاھاپ رود  دیچیپ  یم  ھک  ھنادرم  یاھاپ  نآ 

 . ار وا  اب  ندز  فرح  ار ،  کینیلک  ار ، تسد  ھب  پیپ  درم  مدرک  اھر 

یبیج وت  لوپ  اب  نم  یفرب    ِ زور نآ  ناتسمز  نآ  ھک  دنک  کرد  ار  مجنر  درد و  تسناد  یمن  ای  تسناوت  یمن  اما  دوب . کریز  دوب . رایشھ  تسد  ھب  پیپ 

ھک  . مدوب ھتفرگ  راب  وا  زا  ھک  ناش . ھناخ  رد  مد  مربب  یزبس  رینپ و  اب  ھک  مرذن  یادا  تین  ھب  مدیرخ  کگنس  نان  دنچ  متشگرب  یتقو  رتکد و  متفر  میاھ 

 . مدوب نتسبآ  ھک  منک . شربخ 

: دنک یم  ار  عرصم  کت  نیا  یاوھ  شلد  بیجع  مدآ  تسا و  ناتسمز 

.“ تسا درس  ھنادرمناوجان  سب  اوھ  ”

ناتسمز ٨٨

یفجن نسحلاوبا  ھمجرت ی  وک - ناژ  زا  یتسود ، برع  ناتساد 
دادرم ١٣٩٠

؟ دیدز ار  اقآ  نیا  ارچ  دیسرپ : سرپ  زاب 

. مرادن شوخ  ار  اھمدآ  روج  نیا  نم  تسا . یپچ  تسد  رکفنشور  وا  هک  نیا  یارب  داد : باوج  زاب  رتچ 

. دنا یبوخ  یاھمدآ  دسریمن . مھ  سگم  هب  ناشرازآ  اباب ، هن  تفگ : سرپ  زاب 

؟ سرپزاب یاقآ  دییامرفیم ، هزاجا  تفگ : رکفنشور 

. منک یم  شھاوخ  - 
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. منک یم  شھاوخ  - 

کاب تنوشخ  زا  ام  هک  دییامرفیم  هظحالم  تفگ : دیوج و  تخادنا و  ناھد  هب  تفرگ و  اوھ  زا  ار  سگم  کی  رکفنشور 

. میھدیمن روبع  هزاجا  مسیشاف  هب  ام  میرادن .

؟ تسا تسیشاف  سگم  نیا  هک  تفگ  امش  هب  یک  دیسرپ : ددشت  اب  سرپزاب 

! تنوشخ دنیوگیم  ار  اھراک  نیا  تفگ : زاب  رتچ  دنامرد . رکفنشور 

. دیدرک مادقا  دوخ  ررض  هب  امش  تفگ : تمیالم  اب  سرپ  زاب 

سگم کی  تشاد . یدیفس  یاھتسد  دوب . مادنا  رغال  هدیرپ و  گنر  یدرم  دیشک . هنابز  رکفنشور  یاھمشچ  زا  شتآ 

. دیوج علو  اب  دوبر و  رد  اوھ  زا  رگید 

. دینکیم میخو  ار  دوخ  عضو  امش  تفگ : سرپزاب 

. دنتسھ نوخ  هنشت  اھمدآ  نیا  تسین . مھم  شیارب  تفگ : زابرتچ 

رب یا  هسوب  اھبل ، کون  اب  تفارظ ، اب  تشاد . هگن  هبابس  تسش و  نایم  تفرگ و  اوھ  زا  یسگم  مھ  زابرتچ 

. دییامرفب تشاددای  نم  راتفر  اب  ار  درم  نیا  راتفر  توافت  سرپزاب ، یاقآ  تفگ : درک و  شدازآ  دز و  وا  یاھلاب 

. مدرک تشاددای  تفگ : سرپزاب 

. میا هدیشک  نوخ  کاخ و  هب  ار  ریازجلا  هک  دننکیم  مھتم  ار  ام  هک  دنتسھ  اھمدآ  نیمھ  تفگ : زابرتچ 

هب تخیریم و  کشا  دوب . هتفرگ  تنوشخ  نونج  دروخیم . تفرگیم و  سگم  یھ  دیدیم  سپ  ار  اوھ  هک  رکفنشور 

. دیودیم وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  اھسگم  لابند  هب  هاگداد  نحص  رد  دزیم و  گنچ  دوخ  یور 

! دیریگب مارآ  تفگ : وا  هب  سرپ  زاب 

! دازآ ریازجلا  داب  هدنز  مفلاخم . هجنکش  اب  نم  دز : دایرف  تفرگ . مارآ  رکفنشور 

. دیآیم شدب  اھبرع  زا  تفگ : سرپزاب  شوگ  رد  زابرتچ 

. دینک دراو  ار  برع  اھمرادناژ ، یاھآ ، مینکیم . ناحتما  نالا  تفگ : مکحم  یادص  اب  سرپزاب 

تسود ار  اقآ  نیا  ایآ  دیسرپ : رکفنشور  زا  سرپزاب  دش . دراو  شود ، یور  یلاق  هگنل  کی  و  هنیف ، ابق و  هویگ و  اب  برع 

؟ دیراد

نیا هک  یتقو  ات  مراذگیم و  مارتحا  رشب  عون  هب  وا  دوجو  رد  نم  مرامشیم . مرتحم  ار  وا  نم  داد : باوج  رکفنشور 
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دوش دازآ  رامعتسا  غوی  زا  ریازجلا  هک  منکیم  ششوک  هار  نیا  رد  نم  دوب . مھاوخن  دازآ  نم  تسا  ریسا  هدرب و  صخش 

. دنک رارقرب  یگنھرف  یداصتقا و  طباور  یواست ، ساسا  رب  هسنارف ، اب  و 

نیا هک  دیرغ  بل  ریز  دوب . هدش  رت  تشرد  یکبلعن  هت  زا  شیاھمشچ  داشگ و  اسیلک  رد  هزادنا  هب  زابرتچ  ناھد 

. تسا یزاب  هقح  یگتخوس و  ردپ  یور  زا  همھ  اھفرح 

. سرپزاب یاقآ  تسا ، هتخادنا  ناتتسد  - 

…. هن ای  دیراد  تسود  ار  برع  امش  هک  دشن  مولعم  رخآ  دیوش ! تکاس  دز : دایرف  درک و  رکفنشور  هب  ور  ون  زا  سرپزاب 

. ندرک قیمحت  ینعی  نتشاد  تسود  تسین ! نتشاد  تسود  عوضوم  - 

! دنا قمحا  اھیریازجلا  دیوگیم  درم  نیا  هک  دییامرفب  تشاددای  سرپزاب ، یاقآ  تفگ : زابرتچ 

. مدرک تشاددای  تفگ : سرپزاب 

. هملک یتسیسکرام  یلگھ و  یانعم  رد  قیمحت  تفگ : رکفنشور 

! دییامرفب تشادادای  تسھ . مھ  تسینومک  تفگ : زاب  رتچ 

. مدرک تشاددای  تفگ : سرپزاب 

. هملک هفسلف  یانعمرد  تفگ : رکفنشور 

! تسا هدرک  روصت  قمحا  ار  ام  هک  ینعی  نیا  تفگ : زاب  رتچ 

تسود ار  برع  ایآ  دیھدب : باوج  نم  لاوس  نیا  هب  دینزب . فرح  هدنک  تسوپ  فاص و  تفگ : رکفنشور  هب  سرپزاب 

؟ هن ای  هآ  دیرادیم ،

! هن تفگ : جل  رس  زا  رکفنشور 

. مرکشتم تفگ : سرپزاب 

ار برع  امش  ایآ  هخوجرس ، راکرس  روطچ ، امش  تفگ : درک و  ور  دناخرچیم  تسد  رد  ار  شھالک  هک  زابرتچ  هب 

؟ دیرادیم تسود 

! منک تباث  ار  نآ  مرضاح  مرادیم و  تسود  ار  برع  نم  تفگ : داتسیا و  راد  ربخ  هخوجرس 

. دینک تباث  تفگ : سرپزاب 
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. تفر برع  کیدزن  زابرتچ 

؟ تسیچ تمسا  - 

. درگرس بانج  دمحم ، - 

؟ یتیالو مادک  لھا  - 

. درگرس بانج  هدلب ، لھا  - 

. هناخ زابرس  هب  دسریم  هک  نابایخ  کی  دراد و  گنشق  نادیم  کی  ما . هدید  ار  هدلب  نم  - 

. درگرس بانج  تسا ، روط  نیمھ  هلب ، - 

؟ یشورفیم دنچ  ار  تیلاق  - 

. درگرس بانج  کنارف ، رازھ  هاجنپ  - 

. مرخیم کنارف  رازھ  هس  نم  - 

. کنارف رازھ  جنپ  تسیب و  درگرس . بانج  دیراد ، رایتخا  - 

! رازھ هس  - 

! رازھ هدزاود  - 

! رازھ شش  - 

! رازھ هس 

! رازھ زاھچ  - 

! رازھ هس  - 

! دصناپ رازھ و  هس  - 

! رازھ هس  - 

! کنارف ود  رازھ و  هس  - 

! رازھ هس  - 

. ینیبب ار  شریخ  درگرس ! بانج  راد ، شرو  بوخ ، - 
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. درک دیدپان  شیابق  یال  ار  اھنآ  برع  دروآرد و  شفیک  یوت  زا  یرازھ  سانکسا  هس  زابرتچ 

. دیدرک هلماعم  نیریش  تفگ : سرپزاب 

؟ دمحم تسین ، روط  نیا  رگم  دزرایمن ! رتشیب  بوچ  رازھ  ریازجلا  رد  یلاق  نیا  نیریش ؟ تفگ : زابرتچ 

. دادن یباوج  یلو  دش ، زاب  شوگانب  ات  برع  شین 

. مرادیم تسود  ار  وا  نم  تسین . مھم  یلو  تشاذگ ، مرس  هالک  کنارف  رازھ  ود  - 

. دیھدب باوج  هظحالم  سرت و  نودب  درادیم ؟ تسود  ار  امش  هخوجرس  راک  رس  ایآ  دمحم ، یاقآ  تفگ : سرپزاب 

. سرپزاب یاقا  هلب ، - 

؟ درادیم ناتتسود  رکفنشور  ایآ  امش  هدیقع  هب  دمحم ، یاقآ  - 

! درادیمن تسود  ارم  مقمحا . نم  هک  تفگ  رکفنشور  یاقآ  - 

. دنک رارقرب  هسنارف  اب  یگنھرف  یداصتقا و  طباور  دوش و  دازآ  دیاب  ریازجلا  هک  متفگ  نم  دمحم . یاقآ  دیشخبب ، - 

! دینک دراو  ار  سانشراک  دیشک : دایرف  سرپزاب 

. دش دراو  سانشراک 

؟ دزرایم دنچ  یلاق  نیا  سانشراک ، یاقآ  - 

. سرپزاب یاقآ  کنارف ، دصناپ  رازھ و  دیشک : یلاق  هب  تسد  درک و  ضوع  ار  شکنیع  سانشراک 

. دیدازآ امش  هخوجرس ، راکرس  دش . مامت  همکاحم  مرکشتم ، - 

. دش هدیشک  نجل  هب  ام  روشک  رد  تلادع  رگید  راب  کی  دروآرب : دایرف  رگج  هت  زا  رکفنشور 

تشادزاب تلادع  هاگتسد  هب  نیھوت  مرج  هب  ار  امش  نوناق ، مکح  هب  دینک ! فیقوت  ار  صخش  نیا  مرادناژ ، یاھآ  - 

. منکیم

اب درک و  مکحم  ار  شرمک  روج و  عمج و  یاھلیبس  تشادرب و  رس  زا  ار  هنیف  برع  دندرب . ناشک  ناشک  ار  رکفنشور 

؟ سرپزاب یاقآ  دییامرفیم ، صخرم  تفگ : یناتسرھش  هجھل 

. مرادناژ راکرس  منکیم ، شھاوخ  - 

؟ مشوپب یبرع  سابل  دیاب  مھ  ادرف  ایآ  سرپزاب ؟ یاقآ  ادرف ، - 
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؟ مشوپب یبرع  سابل  دیاب  مھ  ادرف  ایآ  سرپزاب ؟ یاقآ  ادرف ، - 

. دیشاب رضاح  هدزناپ  تعاس  مینکیم . همکاحم  ار  رکفنشور  ات  هس  ادرف  هلب ، منیبب .… ار  هدنورپ  نم  ات  دینک  ربص  - 

. دیروایب یلاق  ات  هس  هعفد  نیا  هک  دشاب  ناتدای  مرادناژ ، راک  رس 

یدورگنل سمش  زا : یا  هدورس 
دادرم ١٣٩٠

دینزب توس 

دشکیم نوریب  رگنس  زا  رس  ھک  نامھ 

تسام تسود 

. دیشکیم ار  وا  امش  ھک  نامھ 

دیروخیم درد  ھچ  ھب  نم  یاھسکع  یا 

تسا رتقشاع  کی  مادک  ام  زا 

تسا هدرم  توس  کی  رطاخ  ھب  ھک  وا 

. مریمیم وا  رطاخ  ھب  ھک  نم  ای 

دق مامت  یاھسکع  یا 

دیراگدای نم  زا  امش 

میامش راگدای  نم  ای 

موشیم ریپ  مراد 

موشیم ریپ  مراد 

دیرادرب نیمز  یور  زا  ارم  قیفر 
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» رعشهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

» رعشهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

! نم یاھسکع 

———————-

یفرب گرگ  ریخ  ھب  نات  یباتفآ  حبص  باتک  زا 

یماجرف الیل  یئاج –  رھ 
دادرم ١٣٩٠ یماجرف -  الیل 

زورما
…. یرتسکاخ یزور 

منک یم  عمج  ار  میاھ  ھتخوس 
مھد یم  داب  ھب  و 
وس ھمھ  رد  ات 

منایورب ینطو 

یقداص ناویک  راد – “ وریگ  نیا  رد  رعش “ رتفد  زا : هدورس  ھس 
دادرم ١٣٩٠

درد
مدمآ نم 
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مدوشگ مشچ 

دوب درد  رپ  ناھج 

مور یم  نم 

مدنب یم  مشچ 

ناھج

درد   ِ راد راب 

راظتنا
مدیرخ یدنبتسد 

راظتنا ھب  متسشن 

هرچنپ نیا  تشپ 

دندرب یم  ار  یئانشآ 

یئانشآ ھناشن ی 

تشاد تسد  رب 

تخب
ام نیمز  رس  ھب 

دیئآ یم  باتفآ  یپ  زا  رگا 

ار دوخ  تخب  هراتس 

دیروایب دوخ  اب 

اج نیا  نوچ 

دننیبب دنلیام  ھمھ 
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» رعشهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

تسا یگنر  ھچ  لابقا 

ییانیس میحر  - تیوھ
دادرم ١٣٩٠ یئانیس -  میحر 

نم نامھیم 

راذگب ما  هدید  رب  دوخ  یاپ 

راذگم میلاق  رب  ار  یاپ 

شرف نیا  لُگ  رھ  یاج  یاج 

نایورلگ تسم  هاگن  زا  زیربل  تسھ 

نآ دوپ  دوپ 

نایور ھم  یابیز  یھجنپ  هاگ  ھسوب 

شیمیلسا حرط  باتو  چیپ  نایم  رد 

شرآو متسُر  یاپ  دَر 

ناشووایسو نارایزام  ناتساد 

نم یلاق 

دراد ندب  رد  یزات  غیت  مخز  رھز 

ناراتات ّدالج  رکشل  شفک  خیم 

ناراوخناھج موق  یھمکچ  زا  اھمخز 

تشترز یھتفگ  ینام ،  شقن  کدزم ،  رکف  شداھن  رد 
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» رعشهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

کاخ نیا  یهرتسگ  مامت  رد 

تشگنا دزگ  یم  رُّیحتزا  ار  میلاق  دنیب  ھکرھ 

شیاھ هرگ  رد 

تسا گنتلد  یاھ  لد  یهدقع 

نآ دوپو  رات  رسارس  رد 

تسا گنس  لد  زیگنچ  یھلمح  زا  اھ  هوکش 

اھ تعاجش  اھ ، تداشر  زا 

اھ تداھش  اھ ،  تماقتسا 

تسا گنر  دصو  ناولا  شا  هرھچ 

راذگم میلاق  رب  ار  یاپ 

نم یلاق 

تسا ناکاین  زا  یراگدای 

تسا ناکاپ  هودنارُپ  خیرات  زا  یشوماخ  یوار 

مرادیم ھناخ  رد  نینچ  نیا  شزیزع  نم 

تلاھج زک  ادابم  ات 

مراذگب یاپ  شیاھ  شقن  هوکش  رب 

ار مموق  گنھرف  رتفد  نیا  میلاق ، 

مرادیم تسود 

یعیفر نارھم  گنج ؟ زا  داش  دوش  ھک  اناج ، ِ
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دادرم ١٣٩٠ یعیفر -  نارھم 

گنفت   ِ یوھایھ دود و  زا  غراف 

گنشق ابیرف و  تسھ  یکرھش  دنلب  ,    ِ وید نآ  زا  رود  نانچ  ھن 

گنریب شیوج    ِ بآ یلین , شدس     ِ گنر یبآ  , شنامسآ 

وس رھ  رد  اھ   هزبس  ور , دوخ  شیاھ  ھلال  وبشوخ , شیاھ  ھنوپ 

گنرکی زا  افص   ھب   مزب و     ِ لھا بوخ ,  ھمھ   شنامدرم 

گنچ رھ  رد  ینامک  ھن  یریت , ھن 

گنس رمرم و   زا  یلیاح     ِ سپ رد  گنر , یلین    ِ رس ھب   یزارف   رب  

گنج   ِ لصاح یگمھ   شگنسو  تشخ  گنرف , رھش  کی  وچ  تس   یغاب   رصق و  

گنرین سب  شرس  رد  رادرس  , دمارخ  یم  رابرد , نیا  لد  رد 

گنروا نوچ  وا  تخت  گنر  , رھ  زا  وا  حول  گنج , کی  زا  شمان   نان و 

گنراگنر یشوخ   ز  شزور   و  ماش  

گندخ تسا و  ریت  ھمھ  یزاب ,   ِ تقو

گنھآ رھز    ِ بش رعق ِ   رد  گنتلد , وا  دوشن  زگرھ 

؟ گنج زا  داش  دوش  ھک   اناج ,
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نوخلت نآ    ِ رذگ   ِ رانک ھب  نوگ , یلین      ِ مُخ و  بآ   نآ  زا  رود 

تخت کی  رد  یریسا   نوچ  یگنج  ,   ِ درم

تخب و   ھعرق   نامز ,   ِ رود زا  یکاش 

تخس دخرچ  شزور  ماش و 

تخرد ھن   ینامچ   ھن    , رون مک   و  یلاخ   شا  ھبلک 

تخر کی  رب  یلادم  ھن 

ھنیس رب  شدوب  یمخز    ِ یاج

ھنیپ زا  اج  ھمھ  شیاپ  و  تسد   نیچ  , ھمھ  شیور  رس و 

ھنیک رپ  شلد  هودنا , ترسح و  نیزا  روجنر   هدش 

گنس رھ  رب  دروخب  شگنل  ھکناز   گنت ,   ِ لد زا  دشکب  یھآ  مد  رھ 

گنج زا  وا  دنکن  یکین    ِ دای گنت , هدش  شلاب  تسد و 

؟ گنج زا  دوس  درَب    َ ھک   ِ اناج

راوید رب  شدوب   یحول  ھنھک 

رادرس نآ   دوخز و  یسکع     ِ باق

راثیا اب  دش  نینچ   ھک   یناوج  ز  یراگدای  

راوید ات  دسرب  شیاھ  ھخسن  راپ  , زا  شیب  ددعب   شجنر  درد و 
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» رعشهرامش ١١٧ هاگدید نودب 

راب رس  وا  دَوَب  ھک   نیا   زا  ھتسخ 

رارکت نیا  دَوَش  میراذگن   راک , تمھ و  اب  ھک  تسا  نآ  یاج 

رامد میرآرب  گنج    ِ رس زا  رارق , میریگن  گنج    ِ فص رد 

رابنوخ اب  ھن  ناج ,   ِ تشخ ز  راصح , میزاسب  گنج    ِ هر رب 

“ راذگب نیمز  ار  تگنفت   , ” رازاب   ِ رس رب   میناوخب 

دون هامریت  مھدراھچ 

ریخلاوبا دیعس  وبا  زا  ابیز  یا  ھکت 
دادرم ١٣٩٠ ریخلاوبا -  دیعس  وبا 

یاھنازرف زا   نم   مدیسرپب   ار   ایند   لاح  
! یاھناورپ ای   تسا  کاخ  ای  تسا  بآ  ای  تفگ 
؟  تسیچ رمع  نیا  وگب  ار  مرمع  لاوحا  شمتفگ 

! یاھناسفا ای  تسا  داب   ای   تسا   قرب   ای   تفگ  
؟ دنا ھتسب  لد  ارچ  ینیب  یم  ھک    اھنیا    شمتفگ   
! یاھناوید ای    دنتسم    ای    دنباوخ    ای    تفگ   
؟ وگب ندرم  زا  سپ  ار  مرمع   لاوحا    شمتفگ   

! یاھناریو ای  تسا  ران  ای   تسا   غاب    ای    تفگ   
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نایرفص دومحم  - تقیقح کی 
دادرم ١٣٩٠ نایرفص -  دومحم 

متسین ادرف 
نک شلوبق  نمزازورما 

! مالس

باتک زا  ھتفرگرب 

ناجنف رد  ایرد 

نایرفص دومحم  اھ –  ھغراد  نیمزرسرد 
دادرم ١٣٩٠ نایرفص -  دومحم 

تنامشچ یتسم 
دھدن تتسد  راک 

تسا راوید  تشپ  ھمزگ 

باتک زا  ھتفرگ  رب 

ناجنف رد  ایرد 
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نایرفص دومحم  لزغ –  کی 
دادرم ١٣٩٠ نایرفص -  دومحم 

هدنیارس یادص  اب  یا  هدورس 

VN520258

اسان هام - حطس 
دادرم ١٣٩٠
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؟؟ ینم نیا  ینعی  …. ینم هام  مزیزع 

اھ ھغابروق  یزابقشع  … ھظحل راکش 
دادرم ١٣٩٠
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اھ ھغابروق  یزابقشع  …. ھظحل کی  راکش 

؟ ھشیمن دنب  گنس  ور  گنس  ھگیم  یک 
دادرم ١٣٩٠

؟ ھشیمن دنب  گنس  ور  گنس  ھگیم  یک 
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