
ناگدنسیون یاروش  مینازیر –  گرب  دنب  رد  زونھ 
رذآ ١٣٩٠

. تسا هاگرذگ  تیلاعف  لاس  نیمھدزای  زاغآ  هرامش ی  نیلوا  نیا 
مینازیرگرب دنب  رد  زونھ  یلو  راھب  ھب  ندیسر  قشع  ھب  میدرک  عورش  زیئاپ  رد  دینک ، یم  ھظحالم 

رد یراھب  ھک  میناد  یم  یلو  میناد . یمن  دسر ؟ یم  نایاپ  ھب  یک  ناتسمز ، شا  ھلابند  زیئاپ و  نیا 
رطعم کش  نودب  هزبس و  لگ و  رپ  یراھب  تسا ، هار 

****

هام ١٣٨٠ رذآ  زاغآ  نامز 

هرامش ١٢١

ھلاقم

 – مینازیر گرب  دنب  رد  زونھ 
ناگدنسیون یاروش 

نآ ھک “  شاب  نآ  تعلط  هدنب ی  نآ “ 
 “ ریوک دومحم  دراد –  ی  “ 

رپرپ ابیز  یلگ  نوچ  ھک  یقشع  دای  ھب 
نایرفص دومحم  دش – 

گنشوھ ریما  کینورتکلا –  رشن 
رگزرب

نوتیز ھنابش – 

یزادرپ لایخ  ینودقم و  ردنکسا 
ناریا نانمشد 

لضفلاوبا ارادو - ردنکسا  هراب  رد   
یساپس

یاروش دیدرک –  ناملاحشوخ 
ناگدنسیون

یدازریش زربیرف  یناشن – 

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 ١٢١ هاگدید نودب 

١٣٩٠ هامرذآ    – هاگرذگ گنُج 
راشتنا لاس  نیمھدزای  –  ١٢١ هرامش  

دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هامرذآ  گنُج 
********************************

یلیلخ نژیب  یناھبھب  - نیمیس  تشرب -  تلوترب  یوب -  دار  یلع  - یندم نیرسن  ریوک –  دومحم 
یدازریش زربیرف    - رگزرب گنشوھ  ریما  ینانمس –  یھانپ  دمحم  نوتیز –  یزاجح –  شرآ   -

اضر   - ولماش دمحا  نایمارھب –  نیسح  دمحم  زویھ -  نوتسگنل  یباحس -  لاھن  یئانیس -  میحر  – 
کنارف یریبک -  دیھان  یناقھد –  زورھب  فلا  - داوج  یئابطابط -  دمحا   - یوسوم ھمجن  یمنغا - 

رفعج یدورگنل - سمش    - نیرز اضریلع  کیلب –  مایلیو  یرصان - دوعسم  لراک -  کیرا  اتزآ  -
لضفلاوبا نمھب –  یریشم –  نودیرف  هداز  - نایزابخ  اضترم   - رھمرذآ “ نیزرب  یقورزم “ 

نایرفص - دومحم  رورس - یدیما  اضر  دیمح  یتمعن  - یدیع   - یعیفر نارھم  یساپس – 

 “ ریوک دومحم  دراد –  ی  نآ “  ھک “  شاب  نآ  تعلط  هدنب ی  نآ “ 
رذآ ١٣٩٠

طفاح قشع ، ترضح  روضح  راشتنا : تسد  رد  باتک  زا 

**

نوخ زا  ایرد  رب  ینک  رذگ  رگا  بآ و  رب  رگم  دوب  تباتک  یزیچ  ھمھ  رب  تفگ :  یناقرخ  نسحلاوبا  خیش 

راطع دنا .  ھتفر  ناگتخوس  ناتسم و  ناقشاع و  ھک  دناد  دیآ ، رد  وت  یپ  زک  نآ  ات  نک  تباتک  بآ  رب  شیوخ 

*

یاھ غاب  ھچوک  رد  ای  دشک  یم  لاب  شیوخ  یریثا  یاھ  ¬ ھلعش رد  نامسآ و  رب  تسیک ؟ زاریش  دنر  قوشعم  ؟ تسیک قوشعم  ناقشاع ، ناطلس  ناوید  رد 

نایرفص دومحم  تسود –  دای  ھب 

ناتساد

نایرفص دومحم  راکش – 

یوبدار یلع  اقب –  زار 

- زویھ نوتسگنل  ارچ – ؟ یگیم 
 ِ باختنا ھب  یناقھد  زورھب  نادرگرب :

یدازریش زربیرف 

 – اھ عانعن  رطع  نایم  زا  یسک 
یندم نیرسن 

- نوخ یاھ  ھلاشک  اھ و  ناکس 
هداز نایزابخ  اضترم 

رعش

ینانمس یھانپ  دمحم  زاوآ –  ریت و 

قیاقش نیمھزا  ینک ؟ یمن  رواب  “ 
یدیع رگید - هدورس  دنچ  و   “ … سرپب

یتمعن

رفعج ایآ – ؟ تسین  نافوت  غرم  رب 
رھم رذآ  نیزرب  یقورزم – 

تشرب تلوترب  زا  هاتوک  هدورس  دنچ 

ناھبھب نیمیس  شروک  – باوخنزگرھ 
ی

یدازریش زربیرف  یناشن – 

 – دیرپ ھخاش  زا  یا  هرطاخ  دیاش 
نایرفص دومحم 

قشع یوب  یریشم –  نودیرف 
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؟ درب ¬ یم تسود  زا  لد  زاریش  جنرت  جنران و 

ھچب و رسپ  زین  یخرب  ار  ظفاح  رای  رادلد و  ربلد و  سانشان . ھتخانشان و  مگ و  اما  ینیمز ، یخرب  دنا . ھتسناد  ینامسآ  ینافرع و  ار  وا  قوشعم  ینارایسب 

یگنشت و ردق  ھب  سک  رھ  تسا و  یسونایقا  نانوچ  ھک  یرعش  تسا . هدوب  ظفاح  رعش  زا  شیوخ  تشادرب  روخارف  ھب  مادکرھ  دنا و  ھتشاگنا  درم  ھچبغم و 

. دوش وا  رای  دوخ  نظ  زا  یسکرھ  ات  تسا  ھتشاذگ  زاب  هار  لد  ایرد  ظفاح  دشون و  یم  نآ  زا  شیوخ  ھلایپ ی 

یصوصخ راک  رد  رس  ات  متسین  نآ  رس  رب  اما  نم  . دنا ¬ ھتشادنپ رادبحاص  افویب و  درم و  ار  شربلد  ھتشاگنا و  راوخ  ظفاح  هاگن  رد  ار  نز  زین  یخرب 

ھب ھک  مشاب  ھتفگ  مھ  ار  نیا  تسا . هدوب  ھنوگچ  ناھج  ناقشاع  ریما  نیا  ھقوشعم ی  یاھ  یگژیو  منادب  مھاوخ  یم  مھن . گرزب  یرعاش  یناگدنز  مد  نیرت 

: دنا ¬ ھتشون ھتفگ و  ھنیمز  نیا  رد  ھچنآ  رب  مزادنا  یم  یھاگن  تسخن  ھک  تسا  ھنیمز  نیا  رد  یزاب . ھچب  اب  ییارگسنجمھ  نیب  تسا  یدج  توافت  نم  نامگ 

نیا رد  راگزور و  نآ  رد  نخس  نیا  تسا ؟ ھتشادن  یھاگن  نییاپ  ھب  ھناش  زا  تسا و  هدرک  فصو  ار  رای  راسخر  بل و  فلز و  اھنت  ظفاح  ارچ  دنیوگ : یم 

؟ میدیسر یم  اجک  ھب  ام  درک  یم  رگا  و  درک ؟ یم  ھچ  تسا . دنسپان  اجبان و  یسب  ناوید 

. دمانیم زابھچب  تحارص  ھب  ار  ظفاح  دیوگیم “ ھچ  ظفاح   ” رد یورسک ، تسا . درم  یسراپ  بدا  رد  وا و  رعش  رد  دھاش  تسا و  درم  شرای  دنیوگ : یم 

درن یو  اب  ظفاح  ھک  دننادیم  رکذم  سنج  زا  ار  ظفاح  قوشعم  دھاش و  “ ، یسراف تایبدا  رد  یزابدھاش   ” رد اسیمش ، و  سم “ رد  الط  رد ” زین ، ینھارب 

یاج زا  یرایسب  رد  دشاب و  زین  نز  دناوت  یم  دھاش  ھک  دھد  یم  ناشن  رگید  یاھ  ناوید  زا  رایسب  ناھاوگ  تغل و  یاھ  باتک  اما  تسا . ھتخابیم  قشع 

. تسا هدمآ  زین  یورابیز  نز  روظنم . بولطم . بوبحم .  قوشعم .  ینعم  ھب  ادخھد  ھمان ی  تغل  رد  تسا . نز  اھ 

ھیفام ھیف  داد . نمب  یدھاش  رتخد  تفگ  یدروآ ؟  ھک  شیپزا  ار  ماعط  نیا  ھک  دیسرپ 

: تسا نز  دھاش  تسا ، کیدزن  زین  ظفاح  ھب  ھک  وجاوخ  یاھرعش  زا  یخرب  رد 

تافتلا میرادن  ناوضر  یھضور  روح و  ھب  ام 

تسام روح  دھاش  ناوضر و  یھضور  سلجم  کناز 

: دنک یم  رس  نخس  دھاش  یور  باخرس  زا  رگید  ییاج  رد  یو 

گنش دھاش  یور  باخرس  نوچ ز 

گنر وت  لامج  ار  باخرس  هداد 

: تسا نز  دھاش  نامگ ، یب  یدحوا  رعش  نیا  رد  و 

هراپ رکش  دھاش  یا  نکم ،

هراوآ هوشع  ھب  ار  نید  لد و 

یئانیس میحر  یلاسکشخ – 

سکع

ھیمورا ھچایرد 

یکی ھک  تسا  یقاب  شرکش  یاج 
هدنام ملاس 

دراد طابترا  ھقیقش  ھب  … هاگ ایوگ 

یرصان دوعسم  هرھچ –  یزاب 

فرح ایند  کی 

ناھج ناگدنسیون  نارعاش و 

دومحم زویھ –  نوتسگنل  زیمج 
نایرفص

 – رو هرپ  کاژ  هدنرپ –  مسر  یارب 
: باختنا ھب  یحلاص –  هزمح  مجرتم :

یدازریش زربیرف 

شرآ ھمجرت ی  ویلئوک –  ولوئاپ 
یزاجح

یندم نیرسن  حابصلا –  داعس 

لراک کیرا 

یریبک دیھان  اب  اتزآ  کنارف  یوگتفگ 
یدازریش زربیرف  باختنا  ھب  – 

،- یسیلگنا رعاش  کیلب ، مایلیو 
 ِ باختنا ھب  نیرز –  اضریلع  مجرتم :

یدازریش زربیرف 

زنط
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نکم یوش  یانشآ و  درگم  ای 

نکم یور  یار و  ھناگیب  ھب  ای 

: رگید ییاج  رد  و 

یروتسم تس و  تفع  نز  ظعو 

یروتسد ظعو  ھب  ار  وا  هدم 

دشاب ناوج  دھاش و  وا  ھک  نز 

دشاب ناتسلد  زغن و  کزان و 

: تسا ھتفر  راک  ھب  ظفاح  ناوید  رد  راب  نیدنچ  تسا ، نز  ھک  یقوشعم  نشور  ینعم  اب  ھقوشعم  هژاو  ییوس  زا 

یرذگیم ام  ھقوشعم “  ” ھچوک زا  ھک  یا 

شراوید دنکش  یم  رس  ھک  شاب  رذحرب 

*

داب ھقردب  لزا  فطل  ار  ھلفاق  نیا  برای 

ماک ھب  ھقوشعم “  ” دمآ و ماد  ھب  مصخ  وا  زا  ھک 

*

یم و  ھقوشعم “  ” ھب ھیامنارگ  رمع  دش  فرص 

دوش ھچ  منیا  زا  دیآ  شیپ  ھب  ھچ  منآ  زا  ات 

*

درک دھاوخ  ددم  ھنوگنیا  زا  رگ  ظفاح  تخب 

دوب دھاوخ  نارگد  تسد  ھب  ھقوشعم “  ” فلز

. نادرم ات  دور  یم  راک  ھب  نانز  یارب  رتشیب  زین  فلز 

: دینک هاگن  تیب  نیا  ھب 

تباقن دنب  دشک  ھک  یسدق  دھاش  یا 

تبآ ھناد و  دھد  ھک  یتشھب  غرم  یا  و 

زنط

 – یرھپس داژن  یدمحا  بارھس 
یرصان دوعسم 

باتک یفرعم 

 – درابب خرس  فرب  ھک  یزور 
نایرفص دومحم 

دومحم رتکد  دیدج  باتک  رب  یلمات 
ایرفص دومحم  غرمیس – “  لاب  رب  ریوک “ 

ن

ایند رترب  نامر  دص 

هدش ینافوط  ایرد  ارچ  هام –  باتک 
دوب

دقن

 “ غرمیس لاب  رب  باتک “ ِ  رب  یلمات 
دومحم  - ریوک دومحم  رتکد   ِ دیدج ھتشون 

نایرفص

 – هاتوک یاھ  ناتساد  ھعومجم 
( – یربمغیپ  ) یوسوم ھمجن  یشومارف – 

یمنغا اضر 

ھب صوصخب  دقن و  ھب  توافتم  یھاگن 
رورس یدیما  اضر  دیمح  دقتنم – 

لیلحت

لا - داوج یدرایلیم –  یاھ  سالتخا 
ف

ییابطابط دمحا  یھاگآ –  دیما  ھب 
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تبآ ھناد و  دھد  ھک  یتشھب  غرم  یا  و 

. تسا هدوب  هدنزارب  نانز  رب  باقن  نتشاد  دراد و  باقن  ھک  نیا  مھ  تسا  یسدق  مھ  دھاش  نیا 

:؟ تسا ناگچب  رسپ  تسیک ، ھچبغم  زا  روظنم  تایبا  نیا  رد  دنیوگ : یم 

شورف هداب  ھچبغم  دنک  هولج  نینچ  رگ 

ار ناگژم  منک  ھناخیم  رد  بورکاخ 

*

شیب نیز  یمدیدن  برطمو  یمو  عروزا  نم 

تخادنا نآ  نیا و  رد  مناگچبغم  یاوھ 

*

ناگچبغم ام  ھشیدنا  زا  ھگآ  دنوش  رگ 

دنناتسن ورگ  ھب  یفوص  ھقرخ  نیازا  دعب 

*

شورف هداب  ھچبغم  نانک  سوسفا  دمآ 

هدولآ باوخ  ورھر  یا  وش  رادیب  تفگ 

ناغم رید  مان  ھب  ییاج  ظفاح  نامز  رد  رگم  تسا ؟ یصاخ  یم  مدآ و  ناکم و  ھب  هراشا  هدمآ  ظفاح  رعش  رد  ھک  ھناغم  یم  ناغمرید و  ناغم و  ریپ  رگم 

ای تابارخ  ھناخیم و  ییاناد و  یارس  مھ  ناغم  رید  دراد و  مشچ  شیپ  ار  شیوخ  هاگا  نتشیوخ  ھنازرف و  اناد و  راگزومآ و  ناغمریپ ، زا  ظفاح  تسا ؟ هدوب 

. دنتسھ نایقاس  نادھاش و  نامھ  مھ  ناگچبغم  سپ  تسا ، نینچ  رگا  تسا . هدوب  دیسروخ  رھم و  ییانشور و  رون و  زکرم  یو  هاگن  رد  ھک  تسا  یدابآروخ 

. داد یمکح  نانآ  ندوب  رسپ  رب  ناوت  یمن  تسور و  ابیز  یقاس  دھاش و  دوصقم  ظفاح  رعش  رد  ھچبغم  زا 

طیارش ببس  ھب  هرامھ  ھک  زاریش  دنر  نیا  ھک  تسا  هدرب  مان  یقاس  دنر و  ناغمریپ و  زا  رگم  تسا . هدربن  شیوخ  قوشعم  زا  یمان  ظفاح  : دنیوگ یم 

؟ ھچ ھک  درادرب  اھ  هدرپ  زمر و  زار و  مامت  دروایب و  ار  شیوخ  قوشعم  مان  راب  نیا  دیوگ ، یم  هدرپ  رد  نخس  راگزور  راوشد 

؟ دیا هدیدن  ار  قوشعم  نآ  ناشن  راتفر و  هرھچ و  لزغ  دصناپ  نیا  رد  امش  یتسار  ھب 

ات شوپابق  نانز  تسین و  نینچ  ھتبلا  ھک  تسا . هدوب  نارسپ  نآ  زا  ابق  اشگب و  ابق  دنب  تسا  ھتفگ  نوچ  تسا . رسپ  زا  نخس  تایبا  یخرب  رد  دنیوگ  یم 

: تسا شوپابق  ھقوشعم  ربلد و  ریز  تیب  نیمھ  رد  و  دنا . هدوب  رایسب  رابرد  رد  هژیوب  راجاق و  نارود  نیمھ 

ھلمح یرآ ، یناھج ،  یراکمھ 
یعیفر نارھم  ھن – “ یجراخ ، “

رابخا

سل رد  یلو  یایروپ  ھناخروز 
یلیلخ نژیب  سلجنآ – 

ربخ یشوگ –  رد 

ناتسگنھرف یزاس  لداعم 

نمھب هاتوک –  ھمان ی  کی 
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راد ھلک  یگنش  یکباچ  یراگن 

شوپابق یکرت  یشوھم  یفیرظ 

ھب رسپ  اج  ود  رد  اھنت  تسا . ناوید  ھب  هدش  ھفاضا  تایبا  زا  زین  یخرب  دنا . ھتشاذگ  رسپ  ھتشادرب و  ار  رای  هژاو ی  تایبا  زا  یخرب  رد  ھک  نیا  رگید 

زا یخرب  دنا و  ¬ هدوب زین  یقاس  نارسپ  ھک  تفگ  دیاب  اما  دشاب . هدوب  زین  نھد  نیریش  رسپ ، نیریش  یاج  ھب  دوش  ¬ یم اجود  رھ  رد  ھک  هدمآ  ربلد  ینعم 

دنا هداھن  یم  زین  نالکاک  ابیز  نیا  رھم  ورگ  رد  لد  دنا ، ھتشاد  قوشعم  ای  رسمھ  ھک  نامز  نامھ  رد  یقارع  یدعس و  دننام  نارعاش  نافراع و  نامدرم و 

رظن یزاب و  دھاش  دیابن  ییوس  زا  تسا . هدوبن  دنسپان  یرما  جیار و  اھ  نیمزرس  زا  یرایسب  رد  اھ  یکیدزن  نیمھ  ات  راگزور  نآ  رد  اھ  ھنومن  نیا  و 

یرایسب نیب  رد  اھروشک و  زا  یلیخ  رد  ینشور  رایسب  خساپ  لیاسم  ھنوگنیا  رس  رب  زونھ  هزورما  تفرگ . یکی  تخیمآ و  مھ  رد  یزاب  ھچب  اب  ار  یزاب 

نتشاد ظفاح  زا  نیزورما  دنورھش  کی  راظتنا  زورما و  ھب  راگزور  نآ  زا  رعاش  یاھ  یگدادلد  ندناشک  یمشچ و  گنت  اب  تسا . هدشن  تفای  نامدرم  زا 

. تسا ندیشاپ  تقیقح  مشچ  رد  کاخ 

. تسا ھتشاد  جاور  خیرات  لوط  رد  درم  ھب  درم  قشع 

یزاب ھچب  راک ، مالغِا ، ھطاول ، طاول ، یتسرپ ، لامج  یزابرظن ، یزاب ،  دھاش  : دنا هدناوخ  اھ  مان  نیا  ھب  یسراف  نابز  رد  ار  درم  اب  درم  یسنج  ھطبار 

…

. دنا ھتفگ  یی …  ھنُبا  خر ، هداس  هداس ، رسپ ، شیر ، یب  طخون ، ثنخم ، کدوک ، لوعفم ، روظنم ، دھاش ، نوبام ، درَما ، زین ، درم  قوشعم  ھب 

. تسا هدش  ھتفگ  نوزوم …  زاب ، ھچب  تسرپ ، تروص  تسرپ ، لامج  زابمالغ ، درم :  قشاع  ھب 

 . درادن دوجو  زین  دنھ  مدرم  نایم  رد  برع و  رد  تسا . ھتشادن  ھقباس  ناتساب  ناریا  رد  ییارگ  سنجمھ 

. دوش یم  ادیپ  برع  رعش  رد  نایسابع  دھع  رد  درم  قوشعم  زا  دای 

رد ایوگ  زین  یناریا  ندرک  مان  دب  دصق  تسا و  نایم  رد  نایناریا  یاپ  تایاکح  رتشیب  رد  تسج .  ناوت  یم  یزاب  دھاش  زا  رایسب  تایاکح  یبرع  نوتم  رد 

. تسا هدوب  راک 

هداد قوشعم  ھب  یگنت  مشچ  یزیرنوخ ،  ، یراکافج ییوج ، هدبرع  نوج  یتافص  ور  نیزا  دنتسھ . یرکشل  ناکرت  رتشیب  ھنیرن  قوشعم  یونزغ  هرود  رد 

یسراف بدا  رد  یزاب  دھاش  مان  اب  اسیمش  رتکد  دنمجرا  شھوژپ  ھنیمز  نیا  رد  تسا . دنمک  شفلز  نامک و  وا  یوربا  ریت و  قوشعم  هاگنو  تسا  هدش 

. تسا اشگھار  رایسب 

نادرما تشپ  رب  رابرد  رد  ھک  یناسک  دوب . یچ  باعل  رابرد  یاھ  لغش  زا  یکی  نارود  نیا  رد  تسا . نایرج  نیا  جوا  ھیدنز  ھیراشفا و  ھیوفص و  هرود 

. دریگ تروص  رت  تحار  یکیدزن  ات  دندزیم  یباعل 
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ھعماج رد  نز  روضح  یارب  یدازآ  ندوبن  ار  نآ  ببس  دنا و  هدش  هرھش  یزاب  ھچب  ھب  نایناریا  ارچ  ھک  دسرپ  ¬ یم دوخ  راعشا  زا  یکی  رد  ازریم  جریا 

: دناد یم 

صلخم راکفا  ھمھ  دش  ناشیرپ  صلخم  راعشا  دیسر  نوچ  اجنیدب 

تسا راچد  یماع  فراع و  رب  ھک  تسراک  ھچ  دوخ  یزاب  ھچب  برای  ھک 

تسین الم  رب  ناس  نیدب  دشاب  رگو  تسین  ام  کلم  رد  زج  مسر  نیا  ارچ 

یزاب ھچب  مسر  هار و  دنادن  یزارف  ندرگ  نادب  ییاپورا 

دنباجِع ءیش  نیمھ  راتفرگ  دنباجح  دنب  رد  موق  نیا  ات  ھک 

بش ھباوخمھ  دنک  ار  اھ  رسپ  بغبغ  هام  نارتخد  باجح 

تسا گنشق  ندیزرو  قشع  یارب  تسا  گنشو  تسا  خوش  رسپ  نآ  ینیب  وت 

ار شرھاوخ  یدرگ  ھناوید  ات  ھک  ار  شرجعم  یب  رھاوخ  ینیبن 

. تسوگتفگ دروم  زین  ظفاح  راعشا  رد  ھملک  نیا  دایز  رایسب  رارکت  بیقر و 

دنا و هدرک  هاگن  تسوا  اب  ای  دراد و  تسود  ار  رعاش  قوشعم  ھک  یرگید  سک  نانوچ  ار  بیقر  ظفاح ، تایلزغ  ناوید و  رب  اھ  حرش  زا  یرایسب  رد 

زین ھیداب  بارعا  دراد . نابھگن  ینعم  ظفاح  رعش  رد  بیقر  اما  تسا . ھتشاد  قوشعم  ای  رسمھ  ھک  تسا  هدوب  ینز  قشاع  ظفاح  ھک  دنا  هدیسر  ھجیتن  نیدب 

ار راد  هدرپ  نابھگن و  اج  ھمھ  هدرک  دای  بیقر  زا  ظفاح  ھک  دروم  هدزون  رد  تسا . هدش  یم  هدناوخ  بیقر  ھک  دنا  ھتشاذگ  یم  ینابھگن  شیوخ  رداچ  رد  رب 

: تسا ھتشادن  رظن  رد  ار  یزورما  رابتعا  ھب  بیقر  ینعم  تسا و  ھتشاد  مشچ  شیپ  رد 

مدش راسکاخ  رای  رظن  رد  ھچ  را  نم 

دنام دھاوخن  مرتحم  نینچ  زین  بیقر 

ار ھمھ  دنزیم  ریشمش  ھب  راد  هدرپ  وچ 

دنام دھاوخن  مرح  میرح  میقم  یسک 

*

ھن مھ  رب  هدید  ینامز  بشما  بیقر  یا  ار  ادخ 

مراد نخس  دص  یناھن  ششوماخ  لعل  اب  نم  ھک 

*
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بیقر ماربا  ناناج و  تقرف  رد  ام  لاح 

روخم مغ  نادرگ  لاح  یادخ  دنادیم  ھلمج 

. ھنارایشھ هاگن  . تسا ندرک  هاگن  نافرع  رد  یزاب  رظن  تسا . هدمآ  نآ  ینعم  مھ  تاملک  یزابرظن و  هژاو ی  راب  تشھ  دون و  ظفاح  راعشا  رد  یزاب : رظن 

. تسا یتسھ  یاھ  ییابیز  ندید  تسا . یتسھ  ندید  ابیز  تسین . یتسھ  یارب  یزادرپ  ھیرظن  تسا . یتسھ  ھب  هاگن  زیچ . کی  یوسارف  ھب  هاگن 

شھاوخ و یا  ھنوگ  یزاب  رظن  رد  تسا . ھنافراع  ھنادنر و  زونھ  ھچرگا  تسا ، هداد  نآ  ھب  یتنطیش  ھنامداش و  روش  رش و  رظن ، رانک  رد  یزاب  هژاو ی 

. دوش ¬ یم هدید  زین  ییابیز  ھب  یدنمسوھ 

. تسا هدربن  هرھب  نآ  زا  زین  یدعس  اتح  هدرب و  راک  ھب  یدحوا  اھنت  ظفاح  زا  شیپ  ار  یزاب  رظن 

. تسا ھتفر  راک  ھب  راب  جنپ  مادکرھ  یزاب  رظن  زاب و  رظن  راب و  جنپ  رظن  بحاص  راب  رظن ٩  لھا  ظفاح  ناوید  رد 

: دنک یم  اھ  یزاب  رظن  دمارخ و  یم  رظن  غاب  ای  ناھج  رد  ھک  تسا  دنر  ظفاح  نیا 

رظن غاب  رد  ھک  داب  شنھد  یادف  ناج 

تسبن ھچنغ  نیا  زا  رت  شوخ  ناھج  یارآ  نمچ 

تسا هدش  هدرب  مان  نآ  زا  ینافرع  یقوذ و  یقالخا ،  یمکح ،  ناوارف  راثآ  رد  ھک  تسا  یناریا  گنھرف  رد  یا  ھیاپ  یلصا و  یاھیگژیو  زا  یکی  یزابرظن 

باتک رد  ھک  تسا  یزوج  نبا  اھنآ  نیرتروشرپ  زا  ھتشاد  زین  ینیفلاخم  یزابرظن  «. اھزیچ ھب  شرگن  رد  رظن  ملع  ندرب  راک  ھب   » ینعی یزابرظن  . 

یزابرظن زا  عافد  رد  یباتک  یسدقم  رھاط  نبا  ھک  دسیونیم  یو  دزادرپیم . یزابرظن  اب  دوخ  یاھتفلاخم  نایب  ھب  سیلبا  سیبلت  باتک  و  یوھلامذ » »

. تساهدوب ھتشون 

، دمحم زا  یثیداحا  تسا . قح  لامج  هدھاشم  یارب  ینیرمت  ای  قح  هدھاشم  نامھ  ییابیز  هدھاشم  ھک  دناهدرکیم  ھیجوت  ھنوگنیا  ار  یزابرظن  هرعاشا 

یور زا  ھک  یسک  اما  تسا  تدابع  دشاب  تربع  یور  زا  نایوربوخ  ھب  رظن  رگا  : لاثم یارب  تساهدش . لقن  یزابرظن  ھیصوت  رد  مھ  مالسا ، ربمایپ 

. دوشیم ھتشون  هانگ  رازھ  لھچ  وا  یارب  درگنیم  توھش 

¬ی ھلاسر اھنآ  نایم  زا  ھک  تسا  هدمآ  رایسب  نخس  ناملسم  یناریا و  نامیکح  راثآ  رد  سنجمھان ، سنجمھ و  نایورابیز ، افرظ و  ھب  قشع  ¬ی  هرابرد

. تسا رادروخرب  یاهژیو  هاگیاج  زا  افصلاناوخا  لیاسر  زا  مشش 

ھب صاخ  روط  ھب  و  شیوخ ، سنجمھ  ھب  نالاسگرزب  نافیرظ و  ِقشع  زا  ضرغ  تیاغ و  ھک  دنزادرپیم  ھتکن  نیا  ھب  لقتسم  یلصف  رد  افصلا  ناوخا 

میلعت لیمکت  یارب  شیوخ ، ناردام  ناردپ و  یوس  زا  ییادتبا  تیبرت  زا  سپ  ناکدوک  دیدرت ، یب  تسا . نانآ  میلعت  تیبرت و  ناوجون ، نارسپ  ناکدوک و 

نیمھ ور ، نیا  زا  دنتسھ . دنمزاین  نانآ  ینابرھم  ناسحا و  زا  ھتساخرب  وکین و  ھجوت  ھب  ناملعم و  ناداتسا و  شزومآ  ھب  نانچمھ  تیبرت  عیانص و  مولع و 
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رما نیا  ات  تسا  هدش  ناملِغ )  ) نارسپ ھب  نانآ  تبحم  قشع و  و  نایبص )  ) ناکدوک ھب  ناملعم ) ھلمج  زا  و   ) غلاب نادرم  ششک  لیم و  یرادیدپ  بجوم  رما 

. دشاب یلاع  ضارغا  یناسفن و  لامک  ھب  نانآ  ندناسر  نارسپ و  شزومآ  تیبرت و  یارب  ناداتسا  نیا  قّوشم  هزیگنا و 

راب ه نیا  رد  ناسحلا “ ھجوألل  نایتفلا  ءافرظلا و  قشع  یف  مان  ھب  یا  ھلاسر  مالسا  ناھج  نافوسلیف  نیرتگزرب  زا  اردصالم  ای  نیھلاتملا  ردص 

نینچ ایآ  ھکنیا  ناتروص و  ابیز  نافیرظ و  ھب  قشع  تیھام  ¬ی  هرابرد دیوگیم : نینچ  سییرلاخیش  زا  لقن  ھب  ھلاسر  نیا  زاغآ  رد  نیّھلاتملاردص  . دراد

 . دراد دوجو  رظن  فالتخا  نامیکح  نایم  رد  شھوکن  ای  تسا  شیاتس  دروم  دنسپان ، ای  تسا  وکین  یقشع 

هاگرظن دزادرپب ، ھلئسم  نیا  رد  حرطم  لاوقا  یسررب  دقن و  ھب  ھکنآ  زا  شیپ  یو  دنکیم . شرازگ  ار  قشع  نیا  بابرد  حرطم  یاھهاگرظن  سپس  یو 

یلک و بابسا  للع و  ساسارب  روما  ۀظحالم  زا  لصاح  یواکفرژ  تقد و  زا  هدمآرب  هاگدید  ھک  تسا  دقتعم  یو  دنکیم . نییبت  ھلئسم  نیا  رد  ار  دوخ 

ھک تسا  یسک  ھب  طرفم  تّبحم  زین  نایورابیز و  ناتروص و  وکین  زا  دیدش  ِذاذتلا  مزلتسم  ھک   ) یقشع نینچ  ۀرابرد  رابتمکح  ِتایاغ  یلاع و  یدابم 

دیاب مرجال  قشع  نیا  ھک  تسا  نیا  تسا ) رادروخرب  وکین  ِبیکرت  یشارتشوخ و  یندب و  بسانت  زا  زین  تسا و  تفاطل  اب  فیرظ و  یاهرھچ  یاراد 

، یعنصت فلکت و  چیھیب  ملاع  ماوقا  للم و  رثکا  نایم  رد  یعیبط  روط  ھب  نوچ  دشاب ، وا  یاھتمکح  حلاصم و  رب  لمتشم  یھالا و  روما  زا  ھتساخرب 

. دوشیم یشان  دنلب  تایاغ  دنمجرا و  یدابم  زا  ھک  هژیو  ھب  تسناد ، شیاتس  دروم  وکین و  ار  نآ  دیاب  اذل  دوشیم . تفای 

ھچ رھ  تسین و  نکمم  زگرھ  قوشعم  قشاع و  نایم  ینامسج  داحتا  تسا و  نکمم  یناحور  داحتا  نیمھ  اھنت  ھک  دھدیم  ناشن  نیھلاتملاردص  ھمادا  رد 

ماگ رد  قشاع  یوزرآ  نیرتالاب  ھک  تسا  ور  نیمھ  زا  دوشیم . نوزفا  ھکلب  دنیشنیمن ، ورف  قشع  شطع  ددرگ  رتشیب  قوشعم  قشاع و  نایم  یندب  سامت 

تولخ و ناھاوخ  دنکیم و  انمت  رتارف  ییوزرآ  دبای ، تسد  وزرآ  نیا  ھب  ھک  ینامز  اما  تسا . وا  اب  ینیشنمھ  قوشعم و  ھب  رایسب  یکیدزن  تسخن ،

، دید یلاخ  ناگناگیب  رایغا و  زا  ار  سلجم  دیزگ و  تولخ  قوشعم  اب  دیسر و  وزرآ  نیدب  ھک  نیمھ  دوشیم . ریغ  ِروضح  نودب  قوشعم  اب  ینیشنمھ 

کی ریز  رد  بوبحم  اب  ندیباوخ  یوزرآ  نآ  دراد و  رتارف  ییانمت  مھ  زاب  ددرگ ، رسیم  رما  نیا  رگا  و  دنکیم . قوشعم  یور  ندیسوب  ھقناعم و  یانمت 

شتآ ناجیھ و  قوش و  دوشیمن و  عناق  قشاع  مھ  زاب  فاصوا  نیا  ¬ی  ھمھ اب  تسا . زاجم  دح  زا  شیب  نکمم و  ّدح  ات  وا  اب  ندش  عمج  فاحل و 

: تسا ھتفگ  رعاش  ھک  ھنوگنامھ  دوشیم . رتنوزفا  یو  یناسفن  بارطضا  قوش و  نورد و  شتآ  نیا  ھکلب  دنیشنیمن ، ورف  شاینورد 

؟ تسھ یایکیدزن  شوغآ  زا  رتارف  ایآ  تسا ؛ وا  قاتشم  نانچمھ  نم  سفن  اما  مریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  وا 

! دوش یم  نوزفا  نانچمھ  مناجیھ  دوش ، ھتساک  منورد  یامرگ  زا  ات  مسوب  یم  ار  شنابل 

. دنا هدش  دحتم  رگیدکی  اب  حور  ود  نیا  دنیبب  ھکنیا  زج  دنیشن  یمن  ورف  نم  بلق  ششوج  ایوگ 

 : دنک یم  حرطم  نینچ  ار  دوخ  یزابرظن  لیلد  ینامرک  نیدلادحوا 

تروص رد  رس  مشچ  ھب  مرگن  یم  ناز 
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تروص رد  رثا  تسا  ینعم  ھک ز  اریز 

میروص رد  ام  تسا و  تروص  ملاع  نیا 

تروص رد  رگم  دید  ناوتن  ینعم 

، درگن یم  ھچ  رھ  رب  ھک  دسر  یم  ییاج  ھب  نافرع  قشع و  رد  فراع  ھک  نیا  تسخن  تسا : ینافرع  ھبرجت ی  ھنوگ  دنچ  رگناشن  نافراع  دزن  یزاب  رظن 

اھنآ وا و  اب  دنیب و  یم  یناسنا  هرکیپ ی  هرھچ و  نیرتابیز  رد  ار  شیوخ  ینامسآ  رای  اسب  ھچ  و  دنک ؛ یم  یزابرظن  اھنآ  اب  دنیب و  یم  اررای  یاھ  هولج 

. میوش ¬ یم وربور  زین  یزاب  دھاش  نسحا ، ماظن  لّثمت ، یلجت ، نوچ : ییاھ  ھتکن  ھب  اھ  ھبرجت  نیا  رد  . دزاب یم  رظن 

ھچنآ رھ  رد  تابسانت  فشک  تساھزیچ و  رد  ناھنپ  تقیقح  ندرک ) هاگن  ھن  و   ) ندید رظن ،  ملع  دنیوگ : ¬ یم تسیچ ؟  رظن  ملع  ھک  شسرپ  نیا  ھب  خساپ  رد 

ظفاح لوق  ھب  تسین .  ینیبرھاظ  یزابرظن  نیاربانب  رھاظ ،  زا  رتارف  تسا و  ناھنپ  یزیچ  دیآ  یم  دید  ھب  یزابرظن  رد  ھچنآ  میرگن .  یم  نآ  ھب 

 : تسا یرگید  دوجورد  نآ »  » فشک یزابرظن 

لد یا  یسانش  نسُح  را  بلط  نآ »  » ناتُب زا 

*

دنزابب رظن  کی  رد  ملاع  ود  رظن  لھا 

دز ناوت  ناج  دقن  رب  لوا  واد  تسا و  قشع 

*

دنناریح ناربخیب  ام  یزابرظن  رد 

دنناد ناشیا  رگد  مدومن  ھک  منینچ  نم 

یلو دندوجو  راگرپ  ھطقن  نالقاع 

دننادرگرس هریاد  نیا  رد  ھک  دناد  قشع 

تسین اھنت  نم  هدید  وا  خر  هاگ  هولج 

دننادرگیم ھنیآ  نیمھ  دیشروخ  هام و 

ود ناریا  رد  یزابدھاش  اسیمش ، رتکد  رظن  ھب  دنزادرپب . یزاب  ھچب  یزابدرما و  ھب  ھناھب  نیدب  ات  تسا  هداد  ینارایسب  ھب  تصرف  یزابرظن  نیا  اما 

نیا دریگیم . رارق  ثحب  دروم  لیصفت  ھب  ینامھم )»  » ای تفایض »  )» نوطالفا فورعم  ھلاسر  رد  درم  ھب  درم  قشع  یکرت . ینانوی و  ھتشاد : روخشبآ 

سپ نآ ، یسنج  ھنوگ  دناهدش ». ضرف  یلاعت  قح  لامج  لیلد  ای  هاوگ  نایورابیز   » درک و ادیپ  هار  ناریا  نافرع  ھب  اجنآ  زا  ناریا و  ھفسلف  دراو  ادتبا  ھفسلف 
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. کیفارگونروپ تایبدا  ھناقشاع و  تایبدا  دمآ : دیدپ  تایبدا  ھنوگ  ود  قیرط  نیا  زا  و  تفای . جاور  ناریا  ھب  اھکرت  دورو  زا 

باطخ دروم  دناوتب  ات  دوش  یقاس  ھتسناوتیمن  دوب ، هدنام  سوبحم  ھناخ  رد  ھتشادن و  روضح  ھعماج  رد  نز  ھک  اجنآ  زا  تسا  رواب  نیارب  اسیمش  رتکد 

لومعمان رتخد  ای  نز  ھب  باطخ  تسا . راھب  ات  یکدور  زا  یسراف  رعش  ھنیرید  یاھتنس  زا  یورابیز  ناکرسپ  ھب  باطخ  مسر  زین  و  دریگب . رارق  رعاش 

ظفاح و لاثما  راعشا  رد  ھتفرن . راکھب  رتخد »  » ظفل رابکی  یتح  ظفاح  ناوید  رسارس  رد  ھک  تسا  تھج  نیمھ  ھب  هدشیم . هدرمش  بدا  فالخ  هدوب و 

. دربب قوشعم  ندوب  ثنؤم  ای  رکذم  ھب  یپ  یداع  هدنناوخ  ھک  تسا  عنام  نابز  یدعس ،

نیدلاباھش یبرع و  نبا  دننام  نانآ  زا  یلیلق  دنوشیم : میسقت  ھتسد  ود  ھب  نایفوص  تسا ، ناریا  نافرع  جوا  ھک  نالوغم  هرود  رد  دسیون : ¬ یم اسیمش  رتکد 

باب نیا  رد  مھم  دانسا  زا  یکی  دندوب . زابدھاش  دوب ، نانآ  اب  تیرثکا  ھک  رگید  ھتسد  دندیدنسپیمن و  ار  یزابدرَما  انالوم ، یزیربت و  سمش  یدرورھس و 

ًابلاغ ای  هراومھ  زین  ظفاح  یقاس  دراد  لامتحا  تسا . هدروآ  سیلبا  سیبلت  باتک  رد  مشش  نرق  فورعم  ظاعو  زا  یزوج ، نبا  جرفلوبا  ھک  تسا  یبلاطم 

. دشاب هدوب  رسپ 

. دوب یتسھ  یاھ  ییابیز  مامت  رگشیاتس  رگشیاین و  ھک  وا  منیب . یم  وا  دنسپابیز  ناج  رد  ار  ظفاح  یزاب  رظن  اما  نم  ماجنارس 

*

: تسا نینچ  نم  نامگ  ھب  ظفاح  قوشعم  یاھ  ¬ یگژیو اما 

مسانشب و ار  ناقشاع  رعاش  نیا  دھاش  رادلد و  قوشعم و  ات  منآ  رب  اما  موش  دراو  رعاش  یناھن  یاھ  یگدادلد  رارسا  یگنوگچ و  رد  مھاوخب  ھک  نآ  یب 

یناسنا ھنوگچ  اما  دراد ، مان  ھچ  تسیک و  ھک  نیا  ھن  رگا  ناقشاع  هاشنھاش  قوشعم  دراد ؟ هاگن  رد  ار  قوشعم  مادک  قشع ، زا  نخس  ھمھ  نیا  ھک  مبای  رد 

قوشعم قشاع و  نایم  رد  ھک  ھناقشاع  دنویپ  نآ  تسا ؟ ھتخادنا  رد  قشع  دایرف  کالفا  دبنگ  رد  نینچ  ھک  ھتسب  وا  یاھ  یگژیو  مادک  رب  لد  ظفاح  تسا ؟

ھکلم ی تابن و  خاش  نیا  دنا ؟ ھتسب  نآ  رد  لد  ناھج  یاجک  رھ  زا  رایسب  ینامدرم  لاس  دص  تشھ  یازاردرد  ھک  تسا  ھتشاد  ییاھ  یگژیو  ھچ  هدش  ھتسب 

؟ تسا هدیزگرب  ظفاح  قشاع  دنسپ و  ابیز  لد  ور  ھچ  زا  ار  ناھج  ناقشاع 

شیپ و اما  تسا . هدیمارخ  یم  زانورس  ومیل و  یاھ  غاب  ھچوک  رد  تسا و  ھتشاد  ار  زاریش  یاھ  ¬ جنران راھب  یوب  رطع و  ظفاح  قوشعم  نم  نامگ  ھب 

معط زین  قشع  دنا و  ¬ یزاریش ودرھ  قشاع  قوشعم و  رگا  میبایرد . ار  ھتکن  نیا  میناوتب  ات  میسانشب  ار  ظفاح  نامز  زاریش  دیاب  یا  ھتکن  رھ  زا  شیب 

: میبایرد ار  دنر  نیا  راگزور  مینزب و  یمدق  مھن  متشھ و  هدس  زاریش  یاھ  ھچوک  سپ  ھچوک  رد  تسخن  ھک  نآ  زج  تسین  یزیرگ  دراد ، ار  زاریش 

؟ دوب یرھش  ھنوگچ  ظفاح  زاریش 

. سوھ غورد و  ایر و  رھش  رازاب ، ھچوک و  رد  هزور  رھ  رابنوخ  یاھ  ¬ یریگرد تنوشخ ، اھ ، تراغ  ، اھ هرصاحم  اھ ، موجھ  رھش 

لوغم و موجھ  زا  نارعاش  ناگدنزاون و  ناسیون ، ¬ شوخ اھ ، ¬ تسیروتاینیم تسھ . زین  یسراپ  نابز  گنھرف و  کانبات  رھش  زاریش  نامز  نیمھ  رد 
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. دندیشاپ رھش  نیا  کاخ  رب  ار  ھملک  گنر و  رون و  هدروآ و  هانپ  نانآ  رذگ  زا  رود  رھش  نیا  ھب  یور  ھتخیرگ  رومیت 

زا سپ  دنراد . ار  ناریا  رب  تموکح  یگتسیاش  اھرابت  کرت  اھنت  ھک  دنتخادرپ  ناریا  رد  ھشیدنا  نیا  شرتسگ  ھب  نایقوجلس  تموکح  یرجھ  هدس ی ۵  زا 

. دندوب لوغم  نابصنم ، بحاص  داژن و  کرت  یاھ  نوتاخ  اھ و  کباتا  یقوجلس و  یارما  رھش  نایاورنامرف  یرجھ  هدس ی ۵  یاھ  ھنایم 

اب هدرک  رارقرب  طابترا  لوغم  کرت و  یاھ  نامدود  اب  نانآ  یاھ  نادناخ  اما  دندوبن  لوغم  کرت و  یرجھ  هدس ی ٨  رد  وجنیا ، یرفظم و  نایاورنامرف 

. دندوب هدش  انشآ  یلوغم  بادآ  موسر و  اب  لوغم ، رابرد  رد  یپ  رد  یپ  اھ ی  تماقا 

یزاریش نانز  دیوگ «: یم  ھطوطب  نبا  تشاد . یلوغم  یکرت و  یریاشع  یاھ  یگژیو  رتشیب  زاریش ، نایاورنامرف  یاھ  نادناخ  رد  هدرتسگ  یرالاس  نز 

یور اب  ھھ  کرت  تداع  رب  انب  وجنیا  قاحسا  وبا  ردام  نوتاخ » یشات   » ھک یلاح  رد  دندناشوپ . یم  ار  دوخ  یاپ  اترس  دندش ، یم  جراخ  ھناخ  زا  نوچ 

. دوب کرت  نانز  مسر  ھک  ھنوگ  نامھ  درک ، یم  دمآ  تفر و  رازاب  ھچوک و  رد  باجح  یب  زاب و 

وجنیا دمحم  رسپ  هاش  دمحم  نب  ورسخیک  کلم  رتخد  وا و  ھجوز ی  ناطلس  ناخ  دومحم  هاش  تبیغ  نامز  رد  :»… یرصان ھمانسراف ی  ھتشون  ھب  انب 

یم یگدیسر  اھنآ  ھب  درک و  یم  رذگ  نانابھگن  تمامت  رب  بش  زور و  رھ  دوبن . نکمم  وا  رب  یرترب  ھک  دومن  ار  زاریش  یوراب  جرب و  یرادھگن  نانچ 

.« دوب هدوسآ  رھش  تظفاحم  زا  دومحم  هاش  درک و 

. دندش ماع  لتق  هوکربا  مدرم  دش و  تسد  ھب  تسد  سراف  تموکح  راب  لاس ٨  جنپ  ھلصاف ی  رد  ھک  دید  یم  دوخ  یگدنز  تسیب  ھھد ی  رد  ناوج  ظفاح 

. دنتشاد یتیمھا  اب  ماقم  دنھد  حیضوت  ار  اھایور  دنیامن و  ریخست  ار  اھ  نج  و  دننک ، ییوگ  شیپ  دنتسناوت  یم  ھک  یناسک  زاریش  نامز  نآ  مدرم  نایم  رد 

نب دمحا  دنیوگ  یم  . تشاد مان  ١۴م ). یرجھ / هدس ی ٨  ) نیسح نیدلا  لامج  ھیقف  نانیا  زا  یکی  دندوب . زاریش  نادنورھش  نیرتذوفن  اب  زا  اھنآ  نایرتشم 

زا یمان  عبانم  رد  ھک  تساجنیا  بلاج  ھتبلا  . دھد یم  وا  ھب  ار  باوخ  ندرک  ریبعت  ییاناوت  فسوی  درب  یم  قداص  فسوی  دزن  ار  وا  غارچ ) هاش  ) اسوم

مک تسا ، هدش  ھتشاذگ  یروگ  رد  یسک  ھچ  یتسارب  زاریش  رد  ھک  نیا  تسا . هدشن  یزورما ) دمحم  ریم  ) اسوم نب  دمحم  موس  ردارب  رازم  فشک  یگنوگچ 

!. تسا هدش  هدرپس  کاخ  اج  نآ  رد  دنراد  رواب  مدرم  ھک  یسک  نآ  ات  تسا  رت  تیمھا 

تسناوت یم  وا  تشاد . ار  نجلا  یتفم  ناونع  نیدلا  نئاص  ھیقف  دوبن . یلاخ  دنربب  یپ  وگم » رارسا   » ھب دنتسناوت  یم  ھک  یناسک  نارگ و  هزجعم  زا  زاریش 

. دراد ار  نج  ریخست  ییاناوت  ھک  تشاد  ترھش  هالک  یلع  نیدلا  نیز  خیش  مان  ھب  زین  یصخش  دھد . نامرف  هدومن ، راضحا  ار  ھنجا 

نارگشھوژپ و شیاتس  دروم  دش و  دنمشناد  ملاع و  اسآ  هزجعم  یا  ھنوگ  ھب  ناھگان و  دوب . داوسیب  یماع و  یدرم  زاغآ  رد  قداصدمحم  نیدلا  سمش  خیش 

رارسا زا  زین  وا  درک  یم  تکرش  نادنمشناد  تاسلج  رد  ھک  دوب  ریقف  یلامتشخ  نبل  یلع  خیش  ھب  موسوم  یرگید  صخش  تفرگ . رارق  زاریش  نادنمشناد 

!!. دنک ییوگشیپ  ار  هدنیآ  تسناوت  یم  تشاد و  ربخ  اھ  نج 

یرھش . میظفاح ھتفیش ی  نینچ  زونھ  ھک  تسور  نیمھ  زا  ام و  راگزور  رد  ناریا  یاھرھش  ھیبش  تسرد  دوب . ییاطسو  نورق  ھنومن ی  رھش  کی  زاریش 
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. یتسرپ تذل  رد  قرغ  دھز و  ھب  هرھش  دندوب : نینچ  زین  اھ  تموکح  یشک .  تضایر  ییارگ و  تذل  زا  دوب  یا  هزیما  ھک 

: دوب یراوخداش  ینامداش و  ناشابشوخ و  نیتسار  ناوریپ  زا  ظفاح  هورگ ، ود  نیا  نایم 

تشرس هزیکاپ  دھاز  یا  نکم  نادنر  بیع 

تشون دنھاوخن  وت  رب  نارگد  هانگ  ھک 

*

اھ هدکیم  رد  تشخ  نم و  میلست  رس 

تشخ رس و  وگ  نخس ، مھف  دنکن  رگ  یعدم 

*

یماج یرآ  فک  ھب  رگ  لجا  زور  اظفاح 

تشھب ھب  تدنرب  تابارخ  یوک  زا  رسکی 

نایم رد  زاریش  دوب . اھ  ھشیدنا  مدرم و  ینوگ  ھنوگ  رد  رھش  ماود  زار  دندوب . یزاریش  ھمھ  یتابارخ  نادنر  نیشن و  ھلچ  نایفوص  نیشن و  ربنم  نادھاز 

. دوب هدرک  ھشیپ  ارادم  رھم و  دیبوک ، یم  مھرد  ار  ناریا  رسارس  ھک  تنوشخ  جاوما 

ظفاح یدعس و  ناوید  دوشگ و  هار  لزغ  ھب  بابر  گنچ و  یاون  دش . ھتشون  ھمان  عامس  ھیدجو و  اھ  هد  دیسر و  جوا  ھب  یزاریش  نیدلا  بطق  اب  یقیسوم 

. دش زیربل  زین  یقسوم  ییادیش  روش و  اب 

نیا باتزاب  تسا . ناقشاع  هاگشدرگ  امن  ناھج  غاب  اشگلد و  غاب  مرا و  غاب  دننام  زاریش  رد  تشھب  یاھ  ¬ غابای اھ  ¬ سیدرپ ھک  تسا  نارود  نیمھ  رد 

نیا رد  ناسنا  یالاو  ماقم  رد  . زاریش رد  یماظن  ھسمخ  ھمانھاش و  اھ  یرگراگن  رد  تسج . زاریش  بتکم  یاھروتاینیم  رد  دیاب  ار  یگدنز  ھب  هاگن 

زا اھ  هوک  اھ و  تخرد  ندیشک  رب  رس  رد  راگزور . نآ  رد  رنھ  نیا  ندوب  یلزغت  رد  خرس . یتروص و  شفنب و  نشور و  یاھ  گنر  رد  اھراگن .

لزغ دننام  ات  دیامن  یم  خر  رگید  راب  یناساس  یونام و  رنھ  زا  ییاھ  هولج  نامز  نیا  رد  زاریش  ناشاقن  راثآ  رد  یروتاینیم . یاھ  باق  یتنس  بوچراھچ 

نآ رب  ھمھ  اھ  نیا  ییوگ  دننک . یم  هولج  زین  زاریش  یاھروتاینیم  نارگراگن  ظفاح و  یدعس و  رعش  رد  دنشاب . هدش  داب  رب  نارود  نآ  هوکش  روآدای  ظفاح 

. دنشاب اھ  ¬ ھلال نابھگن  نافوت  هاگرذگ  رد  ات  دندوب 

نانوچ ار  یداش  قشع و  رعش و  یشیدنا ، گرم  گرم و  راگزور  رد  دوب . راگزور  نیرت  کیرات  رد  ناریا  گنھرف  نشور  غارچ  زاریش ، ظفاح 

! گرم راگزور  رد  ندیزرو  قشع  تسا : ھتکن  نیمھ  رد  ظفاح  قشع  زار  تخیوآ و  ناریا  مدرم  یاھ  ھناخ  ناویا  رب  یدیشروخ 

نابز ھب  دیآ  ھک  تسنآ  ھن  قشع  نخس 
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( نآ ) مان اب  نآ  زا  اھنت  تسین و  نآ  نایب  ھب  رداق  ھک  تسیچ  یوجتسج  رد  قشع  رد  ظفاح 

: دنک یم  دای 

دراد ینایم  ییوم و  ھک  تسین  نآ  دھاش 

دراد ینآ  ھک  شاب  نآ  تعلط  هدنب ی 

: تسا یرگید  زیچ  اب  ییابیز  زا  نخس  تسین . ییابیز  یوجتسج  رد  اھنت  وا 

تفرگ ناھج  تحالم  قافتا  ھب  تنسح 

دناد یربلد  تخورفارب  هرھچ  ھکرھ  ھن  رگید : ییاج  رد  و 

: دیارس یم  ییاج  رد 

طخ ضراع و  فلز و  تسا و  مشچ  ھن  صخش  لامج 

تس یرادلد  راب  راک و  نیا  رد  ھتکن  رازھ 

؟ تساجک تسا . رگید  ییاج  یقشاع  راب  راک و  اما  تسا  بوخ  ییابیز  ھچرگ  سپ 

دزیخ نآ  زا  قشع  ھک  یناھن  تس  یا  ھفیطل 

تس یراگنز  طخ  لعل و  بل  ھن  نآ  مان  ھک 

ناھج ناقشاع  ناج  لحاس  رب  لاب  زونھ  ھک  تسا  هدوب  ینافوت  ھچ  وا  قشاع  ناج  رد  ھک  دنناد  یمن  دنبای و  یم  رد  رتمک  ار  وا  قشع  ادیش و  قشاع  نیا  اما 

: دیوگ یم  دوخ  ھک  تسین  یمیب  دشک و  یم 

ندیزرو قشع  ھب  مرھش  هرھش ی  ھک  منم 

: دراد یمن  رب  یقشاع  زا  لد  زین  گرم  ات  و 

باوخ ھب  شدوب  هدمآ  بابش ، دھع  دھاش 

دش ھناوید  قشاع و  رس  ھناریپ  ھب  زاب 

: تسا ییاجنیا  تسا و  نیمز  رب  اما  ظفاح  رادلد  دھاش و  - 

دبایرد قوذ  ھچ  یتشھب  یاھهویم  ز 

دیزگن یدھاش  نادخنز  بیس  ھکنآ  رھ 

*
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تسام یارب  زا  روح  رثوک و  بارش  ادرف 

یم ماج  یورھم و  یقاس  زین  زورما 

*

ام ھک  ناگدیروش  تحیصن  نکم  ظعاو 

میرگنن سودرف  ھب  تسود  یوک  کاخ  اب 

: تسا رادافو  وا  ھب  زین  ظفاح  دراد و  الاو  یماقم  اج و  قوشعم  نیا  ظفاح  ناھج  رد  - 

ار ناتب  رھم  نیا  زا  سپ  هر  مھدن  لد  رد 

میداھن ھناخ  نیا  رد  رب  وا  بل  رھم 

*

تسود فطل  ددنسپ  یم  شتآ  رد  رگ  ار  ناقشاع 

 . منکرثوک ھمشچ  رد  رظن  رگ  ممشچ  گنت 

. تسا ناج  میلقا  هاشنھاش  ظفاح ، قوشعم  تساجک ؟ ظفاح  ناج  رد  قوشعم  نیا  ماقم  - 

راکنیریش راوسھش  یا  یتبعل  ھچ  دوخ  وت 

 . یرظن زا  بیاغ  یمشچ و  ربارب  رد  ھک 

*

 . یا هدش  نایادگ  روظنم  ینابوخ و  هاش 

*

نانھد نیریش  ورسخ  نادق  داشمش  هاش 

 . نانکش فص  ھمھ  بلق  دنکش  ناگژمب  ھک 

*

تسوا یور  راد  ھنیئآ  ھم  ھک  نم  راوسھش 

 . تس بکرم  لعن  کاخ  شدنلب  دیشروخ  جات 

*
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تسوت لایخ  ھگ  ھیکت  نم  مشچ  نیشن  هاش 

 . وت یاج  دابم  وت  یب  نم  هاش  تساعد  یاج 

: تسھ زین  راتفگ  نیریش  زاوآ و  شوخ  دھن و  یم  رعاش  ناج  رد  ار  لزغ  رد  یتفگش  ھمھ  نیا  ھک  تسا  قوشعم  - 

تخومآ ظفاح  ھب  ھتکن  لزغ  زرط  رد  ھکنآ 

 . تس نم  راتفگ  هردان  نخس  نیریش  رای 

ناھد بل و  راسخر و  فلز و  شیاتس  رد  رایسب  یاھرعش  درادن . دننام  زین  ییابیز  رد  تسا  ناج  میلقا  هاشنھاش  وا  رادلد  رگا  تسابیز . ظفاح  قوشعم  - 

: تسا هدورس  قوشعم 

جات نوچ  یروشک  نابوخ  رس  رب  ھک  ییوت 

جاب تدنھد  ناربلد  ھمھ  رگا  دزس 

شبح اتخ و  هدز  مھ  رب  وت  خوش  مشچ  ود 

جارخ هداد  دنھ  نیچام و  وت  فلز  نیچ  ھب 

رضخ بآ  جاور  هدرب  وت  دھش  ناھد 

جاور رصم  تابن  زا  درب  وت  دنق  وچ  بل 

ناھج تایبدا  رد  دش . یمن  هدناوخ  قشع  ییافو  یب  نارجھ و  اب  زج  نادرم  یتردق  ردق  نیمزرس  رد  اھ ، تیعونمم  اھ و  تیمورحم  نیمزرس  رد  قشع 

قشع تلماھ . ای  وللتا  ای  تیلوژ  وئمور و  نانوچ  ییاھ  ¬ ناتساد ھب  مینک  هاگن  . تسا هدرک  یم  هزاوآرپ  ار  قشع  ھک  تسا  هدوب  ییادج  نارجھ و  نیا  ایوگ 

یور رھ  ھب  ددرگ . هزاوآ  دنلب  ات  تسا  هدش  یم  هارمھ  نارجھ  جنر و  اب  دیاب  ینامداش  زاین و  شھاوخ و  ھمھ  نآ  تسا . هدوب  تفگش  یداضت  ریگ  رد  زین 

: تسا هدیلان  رایسب  رای  رجھ  ییافو و  یب  زا  زین  ظفاح 

بیع وت  لامج  رد  تفگ  ناوتن  ردق  نیا  زج 

ار ابیز  یور  تسین  افو  رھم و  لاخ  ھک 

*

یدومن ناقشاع  ھب  ھک  اناج  تسا  تمایق  ھچ 

اراخ گنس  وچمھ  لد  نابات  هام  وچمھ  خر 
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: درب یم  دای  زا  رعاش  ار  ییافو  یب  ھمھ  نآ  ھک  دناشفا  یم  رھم  یکین و  نانچ  رادید  ماگنھ  ھمھ  نیا  اب 

شھم وچ  راذع  تسا  فطل  یبوخ و  عمجم 

شھدب ایادخ  تسین ،  افو  رھم و  شنکیل 

: تسا هایس  ھناوداج و  ھناتسم و  خوش و  شرای  نامشچ 

درب ناوت  یک  ناج  وت  خوش  مشچ  ز 

تسا نیمک  ردنا  نامک  اب  میاد  ھک 

*

ملد لاس  لچ  ھب  ھک  یلضف  ملع و 

دربب امغی  ھب  ھناتسم  سگرن  نآ  مسرت 

*

نیب بیرف  دباع  ھناوداج ی  مشچ  نآ 

دور یم  ھلابند  ھب  رحس  ناوراک  شک 

*

راک دزومایب  وت  هایس  مشچ  مرگم 

دنناوتن سک  ھمھ  یتسم  یروتسم و  ھنرو 

: تسا ھتسناد  یداع  قشع  ار  یدعس  رعش  رد  قشع  ھنارعاش و  قشع  ار  یماظن  یولوم و  ظفاح و  رعش  رد  قشع  امین 

نینچمھ دناسریم . نافرع  ھب  ار  رعاش  تسا و  نآ  یاپمھ  ھک  یصاخ  رظن  قشع و  نامھ  دنراد . ھنارعاش  قشع  الم “  ” ظفاح و ام  یارعش  نیب  رد  ”

یداع قشع  ماھتفگ ، امش  یارب  وا  قشع  دینک . دروخرب  وا  اب  هار  نیا  رد  دیناوتیم  تردنھب  یلیخ  تسا و  مک  رایسب  تیصاخ  نیا  یدعس  رد  یماظن …

یقشع ھب  میسریم ؛ تسا ، هدرک  ادیپ  لوحت  ھک  یقشع  ھب  رعاش  رد  ھکیتروصرد  دروخیم ؛ هدام  سنج  اب  ھلزاغم  راک  ھب  دنراد و  ھمھ  ھک  یقشع  تسا ؛

.“ دھدب ناج  مھ  گنس  ھب  دناوتیم  تسا و  هدرک  تاساسحا  ھب  لدب  ار  تاوھش  ھک 

. تسین یزیچ  ماھبا  زج  ایشا  ھنک  تسا . مھبم  تسا ، قیمع  ھک  یزیچ  نآ  دسیون : ¬ یم ظفاح  ¬ی  هراب رد  دوب  رعش  رد  ماھیا  ماھبا و  ¬ی  ھتفیش دوخ  ھک  امین 

دنمرنھ تعسو ، نیا  دبایرد ) نآ  توق  اب  ار  زیچ  ھمھ  دسرب و  زیچ  ھمھ  ھب  دھاوخیم  ھک  یلاح  رد   ) تسا تعسو  نیا  تسھ ، دنمرنھ  یارب  ھک  یھاگنالوج 
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» ھلاقمهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

. دناشچیم دوریم ، نآ  یاوھھب  دوخھبان  دوخھب و  وا  ھک  ار  یگدنز  نیریش  خلت و  ینشاچ  نآ  یقمعرپ ، یھطقن  وا  قورع  رد  درادیم . رتھنشت  ار  یعقاو 

. تسویپ زور  ھب  هدوھیب  اھبش  نایم  رد  ھک  یبش  زا  یکاح  ار  نارجھ  زا  زارد  رود و  تاعاس  اب  هدشمگ  یاھتذل  دید . دیاب  ار  وا  یگدنز  یاھھتفای  نآ  رد 

یدنمقالع رتشیب  یراعشا  ای  یرنھ  راثآ  ھب  تبسن  ناسنا  تسا … یگدنز  اب  رنھ  ناج  دیشکیم . ار  بش  راظتنا  نآ  یهدننز  ینشور  رد  وا  ھک  یزور 

. دشاب توافتم  یاھلیوأت  حرش و  لباق  کیرات و  مھبم و  نآ  زا  یتاھج  ھک  دھدیم  ناشن 

. درادنپ ¬ یم ھنارعاش  اما  ینیمز  یقشع  زین  ار  ظفاح  یاھ  ¬ لزغرد قشع  ھک  تسا  ببس  نیمھ  زا  و 

. دمان ¬ یم یناسنا  تاساسحا  کیزوم  ار  شلزغ  ھتسناد و  یناسنا  تقلخ  یھبوجعا  نیمز و  یور  یارعش  نیرت  بیجع  زا  یکی  ار  ظفاح  امین 

غاب نورزاک و  ¬ی  هزاورد دابآ و  نکر  بآ  رانک  رد  وا  دوبن ؛ ھنارعاش  ینافرع و  یریثا و  یقوشعم  یپ  رد  اھ  نامسآ  رد  ظفاح  ھک  مراد  نامگ  نینچ  نم 

رتوبک یزاریش و  رای  شیوخ ، یادیش  ییایرد و  لد  اب  ھک  دوب  ظفاح  نیا  اما  دوب ، ھتفای  ار  دوخ  رای  نوتاخ  کلم  ناھج  اب  ھنارعاش  یاھ  مزب  اشگلد و 

یاھ ھشارت  بان و  لزغ  نیا  تسا . هدناشن  یسراف  رعش  کرات  رب  هدرب و  الاب  هدادرپ و  لاب و  ار  جنران  ومیل و  یاھ  ¬ غاب ھچوک  رد  یا  ¬ ھناخ یاھ  ماب 

. دنیرفایب ینامسآ  یناھج و  یرادلد  ییاج ، نیمھ  یقوشعم  زا  ات  دراذگ  یم  ھنیآ  ربارب  رد  ھنیآ  رازھ  ھک  تسا  رعش  ساملا 

زا رابغ  دراد و  یم  رب  کاخ  زا  دناھر ، یم  ناکم  نامز و  دنب  زا  ار  اھزیچ  اھناسنا و  وا  تسا . ناغمریپ  یقاس و  نوچ  ییاھ  هروتسا  هدننیرفآ ی  ظفاح 

. دراذگ ¬ یم تایبدا  ھناشیپ ی  رب  یساملا  نوچ  دریگ و  یم  ناش  ¬ هرھچ

: دوش یم  زاغآ  قشع  کرابم  مان  اب  شناوید 

اھلوان ًاسأک و  ردا  یقاّسلا  اھیا  ای  الا 

اھلکشم داتفا  یلو  لّوا  دومن  ناسآ  قشع  ھک 

 : دریگ ¬ یم نایاپ  قشع  اب  و 

میزوس ملاع  تسم و  دنر و  قشاع و  ام 

یوش مان  دب  ھن  رگا  نیشنم  ام  اب 

. مینک نینچ  زین  ام  و 
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نایرفص دومحم  دش –  رپرپ  ابیز  یلگ  نوچ  ھک  یقشع  دای  ھب 
رذآ ١٣٩٠

 ” هدنام مانھب  زا    ِ نم هرذ  ھی  نیا  ھب  “ 
—————————

دنتشاد ساپ  ار  قشع  ھک  اھنآ  زاورپ  دای  ھب 
لاھن و هدش ی  جارات  قشع  زا  ھک  دینکن  شومارف  دوب . دھاوخ  ھک  مناد  یم  اما  دوب ، دھاوخ  یک  مناد  یمن  ھک  یزور 

نیرت لذر  هایس  ھمانراک ی  زا  یئزج  ھک  یرگید  یاھ  هدنورپ  نارازھ  اب  هارمھ  مھ  ار  نآ  دیوش . ایوج  مھ  مانھب 
دینک روظنم  نالتاق  نیا  تساوخ  رفیک  رد  دیئاشگب و  مدرم  یھاگآ  یارب  تسا  یمالسا  یروھمج  تموکح  ناگتشامگ 

. دوب هدنسیون  ھک  ھنوگنامھ  ھب  درادن ، مک  ھجوت  لباق  یاھدورس  دوب و  هدعاق  ھب  یرعاش  لاھن 
: دینک ھجوت  وا  زا  رعش  دنچ  ھب 

مشیدنا یم  نیا  ھب  ما و  ھتسشن  یا  ھشوگ 
ما هدوبن  اھنت  مھ  شیوخ  ییاھنت  اب  یتح  ھک 

دوب هدرتسگ  نم  ییاھنت  مامت  رب  وت  ھیاس  ھک  ارچ 
****

میاس یم  یا  ھتفرگرابغ  ھشیش  رب  ار  مناتسد 
دراب یم  نامدرم  شیوشت  رب  ناراب  شیوس  نآ  رد  ھک 

 ……. نم و 
شیاھزیربآ ھک  ییاھ  ھچوک  ھب  مرگنیم  اجنیا 

تسا هدز  ناراب  مغ  زا  زیربل 
رولبتم رھم  زا  راشرس  شنامسآ  زارف  و 

. دزیم یناراب  مھ  هرجنپ  نیا  رب  شاک 
مرگن یم  میاسیم و  تسد 

****
ھنارت

داب وت  میدقت  میاھ  ھنارت 
دنز یم  جوم  متارطاخ  نطب  رد  ھک  اھ  نامھ 

دراد یاج  مندوب  یایفارغج  رد  ھک  اھ  نامھ 
درادیم او  ندناوخ  ھب  ارم  ھک  اھ  ھنارت  نامھ  یرآ 

منز یم  دایرف  ار  وت  تن  ھب  تن  ما و  یراج  یقیسوم  نیا  حور  رد  نم 
———-

هاگلتق نیارد 
. دنناوخیم تردق  زامن   ِ گرم یاھ  هداجس  رب 

یگدنز نوخیبش  رد  تسا  برس  رجف 
دننکیم هرامش  ھلولگ  اب  ار  ناسنا 

تسام ندوب  مکح  ھک  کاخ  بجو  رھ 
. تسا مدع  ماگنھ  یب  هاگمارا  زورما 
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» ھلاقمهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

» ھلاقمهرامش ١٢١ هاگدید  ١

؟ دوشیم ھچ  ار  ایند 

رگزرب گنشوھ  ریما  کینورتکلا –  رشن 
رذآ ١٣٩٠

 ( کوب یئ  یاھ (  باتک  ھضرع  تنرتنیا و  زا  یرو  هرھب  دشر  ھب  ور  تعنص  ای  کینکت 
. دنک ادیپ  ار  دوخ  یالاو  هاگیاج  ات  دور  یم 

: دسیون یم  رورزبا “  ھمان “  زور 
تیلباق نتشاد  رتعیرس ،  رت و  هداس  شورف  ای  ھضرع  ناکما  بلاطم ،  ندوب  مجسنم  رتابیز ،  بلاق  نتشاد  نتم ،  رد  وجتسج  یگداس  ارجا ، یگداس  …”

ییاھ ھناسر  ریاس  زا  دشر  ھب  ور  اپ و  ون  ھناسر  کی  ناونع  ھبار  یکینورتکلا  باتک  ھک  دنتسھ  ییاھ  یگژیو  ھلمجزا  ایدم و …  یتلام  تاناکما  ندوزفا 
”. دنادرگ یم  زاتمم  تسد  نیا  زا 

درایلیم هد  یرازاب  تروصب  ار  دوخ  دراد  دبای و  یم  یرتشیب  قنور  زور  ھب  زور  کینورتکلا  یاھ  باتک  شورف  دیرخ و  یبرغ  یاھ  روشک  رد  کنیا 
دھد یم  ناشن  یرالد 

”. تسا هدرک  میظع  یلوحت  شوختسد  ار  رشن  پاچ و  تعنص  میدوب ، نآ  دھاش  ریخا  لاس  ای ٣  رد ٢  ھک  یا  ھنوگ  ھب  کینورتکلا  رشن  روھظ  … “ 
نیرخآ ام  رگید  یاھ  هدیدپ  زا  یرایسب  نوچمھ  تسا  رارق  ایوگ  تسا و  ھتفرگن  رارق  ھجوت  دروم  دیاب  ھک  روطنآ  زونھ  ام  روشک  رد  ھک  ھناگی  هدیدپ  نیا 
. تسا یراد  رب  هرھب  دروم  تخس  اھ  روشک  ریاس  رد  تسا “  هداد  نونک  ات  دوخ  مھس  ھب  هاگرذگ  ھک  ھک  یرادشوھ  ھجوت و  ھمھ  اب  میشاب  “ یروشک 

 ” تلو ید  ژاریت “  رپ  ھمانزور  زا  لقن  ھب 
رتشیب ھچرھ  ھعسوت  اھنآ  دصق  ھک  دننک  یم  مادقا  اپون  هدیدپ  نیا  شرتسگ  تیامح و  ھب  ھناسر ، نیا  تیمھا  کرد  اب  یدایز  رایسب  یاھداھن  … ”
هدیزگرب یکینورتکلا  یاھ  باتک  یارب  ھنایلاس  هزیاج  تروفکنارف ٧  باتک  هاکشیامن  لاثم ، یارب  تسا . هدیدپ  نیا  ھب  نداداھب  کینورتکلارشن و 

” دشاب .… یم  رالد  رازھ  غلبم ١٠٠  ھب  هژیو  یا  هزیاج  لماش  ھک  تسا  هداد  صاصتخا 
دنا و ھتسب  کینورتکلا  رشن  ھعسوت  رب  هار  ھک  دنتسھ  نارشان  نیا  ام  روشک  رد  دراد و  یپاچ  رشن  ھب  تبسن  ار  صخاش  یایازم  نیا  کینورتکلا  رشن 

. دندنبب رشن  یناھج  قنور  نیا  رب  مشچ  ات  دنا  ھتساوخ  دنراد  ریگب  قوقح  ھک  ار  یدایز  نیدقتنم  ناگدنسیون و  زا 
روسناس ندز  رود 

هدش یراکتسد  نودب  رشن  * 
کدنا ھنیزھ  * 

یناھج حطس  رد  قرب و  تعرس  ھب  یعیزوت  * 
ینتم جیار  یاھ  بلاقاب  ھسیاقم  رد  دنریگب . یرتھب  تامیمصت  نآ  ساسا  رب  دنناوت  یم  دنراد و  تاعالطا  ھب  یرتشیب  یسرتسد  مدرم  رضاح  لاح  رد  … ”
اب هارمھ  ار  رگیدکی  اب  اھ  نآ  لدابت  ھتفای  تدحو  تروص  ھب  یعوضوم ، ای  تسرھف  تروص  ھب  بلاطم  یدنب  ھتسد  نیع  رد  یکینورتکلا  یاھ  باتک  ، 

” دنکیم . مھارف  وجتسج  تلوھس 
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نوتیز ھنابش – 
رذآ ١٣٩٠

. ھشیش ھب  دز  نیشام و  یولج  دیرپ  دوب  هدش  هدیچیپ  هایس  رداچ  رد  تخس  ھک  ینز  بش ، یھایس  رد  ناھگان  ھک  میدوب  ھتشذگن  تسرد  گنیکراپ  رد  زا 
. نییاپ دییایب  افطل  - 

. ھنکیم عمج  لوپ  یرذن  یارب  ای  تسادگ  ای  میدرک  رکف  دوب . نومرید  میدوبیم و  ییاج  تعاس  نیمھ  تسرد  تسیابیم  ام  دوب و  هد  تعاس 
. نییاپ مدیشک  یمک  ور  ھشیش 

. ولج دیرپ  هرابود  هرب . ھک  زاگ  ور  تشاذگ  وشاپ  ابیس  میرب . دیاب  ھنومرید . ام  دیشخبب  - 
: تفگ شیپ  زا  رتھنارمآ 

. دیش هدایپ  افطل  ھمھم . یلیخ  - 
اب ھک  ییوم  مدوب و  هدرک  ھفاضا  مشیارآ  ھب  یھ  مجل  زا  ینومھم ، میسریم  رید  لومعم  قبط  متسنودیم  مدوب و  ابیس  رظتنم  ھک  ور  یتعاس  ھی  ھک  نم 
رکذت مباجح  یارب  هدموا  دبال  شیھللابزح ، پیت  نیا  اب  دادیب  دادیا و  تفر … اج  رازھ  ھب  مرکف  متروص  رب  رود و  مدوب  ھتخیر  نوشیرپ  تمحز  رازھ 

مییایب یلکش  نیا  هرارق  ام  تسنودیم  اجک  زا  اما  هدب . ریگ  ابیس  زمررررق  تاوارک  ھب  داوخیم  مدیاش  دیراد . یتبسن  ھچ  اقآ  نیا  اب  امش  ھسرپب  ای  هدب .
؟ نوریب

. دش هدایپ  درک و  زاب  ورد  نز  رارصا  زا  ھتسخ  ابیس 
؟ دیراد یشیامرف  ھچ  - 

. نایم نومفرط  ھب  نشیم و  هدایپ  یگنر  دیفس  وژپ  زا  نراد  مشپ  شیر و  اب  ناردارب  لدم  راولش  وتک  اب  درم  ود  ھب  ھتفر  نومساوح  لاح  نیع  رد 
ھب نیھوت  یربھر ؟ ھب  نیھوت  تلع  ھب  یریگتسد  بانط ؟ اب  یگفخ  اھزغم ؟ یدزد  یاهریجنز ؟)!( لتق  ھئطوت ؟ ھنومراظتنا ؟ رد  یچ  تشذگ  مرکف  زا 

؟ قالش مکح  یعامتجا ؟ تینما  لخم  ماظن ؟ ھب  روھمجسیئر ؟
! دش نوتھنوخ  دراو  کوکشم  مدآ  ھی  میدید  ام  تفگ : نز 

میدید ام  تفگ  درک و  هراشا  ناکیپ  ھب  نز  زاب . رد  نییاپ و  یاھھشیش  اب  دوب  کراپ  رتفرطنوا  یمک  یگنرزبس  ھضارق  ناکیپ  … ندش رتکیدزن  اھدرم 
ینکیم راکیچ  یراد  میدیسرپ  میتشادھگن و  ام  ات  هدزدیم و  یزیچ  هراد  بقع  قودنص  وت  زا  تفر و  رو  نیشام  نیا  رد  اب  یمک  کوکشم  هدنگ  درم  ھی 

بظاوم شدیریگب . دیرب  نوتھنوخ . وت  دیرپ  دیدز  ور  رد  تومیر  امش  یتقو  دعب  رونیا  دموا  زرف  یلیخ  رونوا  میتفر  دش . میاق  نیشام  فرطنوا  تفر  دیرپ 
؟ ھنوتاھھیاسمھ زا  یکی  مودک  نیشام  نیا  تشاد . مھھحلسا  دمویم . کانرطخ  یلیخ  رظن  ھب  دیشاب 

. مودکچیھ میتفگ 
. ندرکیم رارصا  مھ  اھدرم  شلابند ! دیرب  دیودب  هدزد . سپ  تفگ  ابیس  ھب  نز 

)!(. ندزدب ونم  دعب  هایس و  دوخن  لابند  نتسرفب  ور  ابیس  الثم  نراد . یاھگید  فدھ  نتشاذگ و  نومراک  رس  یکلا  مدرکیم  رکف  متشادن . نوشرواب 
مدید منزب  ور  اھھیاسمھ  مومت  گنز  مرب  مدموا  هرب . تشاد  دیدرت  منکیم  رکف  درکیم  هاگن  کیرات  طایح  ھب  دوب و  هدرک  زاب  ور  کچوک  رد  ابیس 

؟ ندزدب ونیشام  نراد  ھشقن  ھنکن  الصا  نداتسیا . نیشام  ھب  هدیبسچ  ادرم  ھنیشام و  ور  زونھ  چیوس 
ھب نالا  دینیبب  ھشاب … مھ  رتشیب  نوشدادعت  مدیاش  ھنوتھنوخ . وت  حلسم  دزد  ھی  نالا  مگیم . تسار  نآرق  ھب  منآرق و  ملعم  نم  تفگ  دیمھف : منک  رکف  نز 

. هرامش نتفرگ  ھب  درک  عورش  و  منزیم … گنز  مھ   ١١٠
مدرک فیرعت  وعوضوم  یک  رھ  یارب  اما  کمک  نایب  ھک  مدز  ور  اھھیاسمھ  زا  ات  دنچ  گنز  دش … مگ  طایح  یکیرات  وت  هرب . تفرگ  میمصت  ابیس 

… دوب ھتفر  راکتیانج  نادزد  گنج  ھب  ییاھنت  ابیس  دادن ! تیمھا  الصا 
ادعب تفگ  تشاذگ و  هراک  ھفصن  ور  سیلپ ١١٠  ھب  نفلت  نز  متفرگ . رظن  ریز  ور  درم  ود  نز و  تاکرح  یکشاوی  مدش ! هویب  هریت  بش  نیا  رد  یدید  متفگ 

باسح دیھش  ایآ  هریمب  ابیس  ھگا  ھکنیا  ھب  تفر  مرکف  و  دوبن ! رطخ  رد  ھک  شدوخ  رھوش  نوج  ھگید … ھلب  نییاین .… ای  نییایب  مدیم  ربخ  نوتھب 
دمک یاجک  وماھایس  سابل  یاو … منک ؟ جاودزا  هرابود  مروبجم  ای  مشکب  نوریب  بآ  زا  ور  اھھچب  مدوخ و  میلگ  ادعب  منوتیم  هدقچ ؟ شرمع  ھمیب  ھشیم ؟

؟ مرخب وشدیدج  ھی  دیاب  ای  هدُم  زونھ  مییکشم  لاش  متشاذگ ؟
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» ھلاقمهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

… هراد هانگ  ھن  هراد . شدصرد  ھب  یگتسب  منومن ؟ منومب ؟ شاپ  ھب  مزیرب ؟ مرس  ھب  یکاخ  ھچ  دش  زابناج  ابیس  ھگا 
؟ ننکیم شھلثم  وقاچ  اب  نراد  نشاب و  هدرک  شوھیب  ور  ابیس  هدننکھفخ  زاگ  اب  ھنکن  مدینشن . یریگرد  یزادناریت و  یادص  چیھ  ، مداد شوگ  یچ  رھ 

مفرط ھب  دنلب  دق  یییھایس  مدید  ھک … متشگیم  یزیچ  ییوراج  یلیب  لابند  طایح … یوت  مدیود  مدش و  شور  چیوس  اب  نیشام  لایخیب  مرکف ، نیا  زا 
. دیسر مشوگ  ھب  ابیس  یادص  ھک  مدوب  مرس  یوت  ربت  ھی  دورف  رظتنم  متشادن . ندز  دایرف  تردق  یتح  داسیمیاو . تشاد  مبلق  دموا .

. دش نومرید  اباب . میرب  ایب  - 
؟ دوبن موبتشپ  ای  اھھلپهار  وت  یکچیھ  ینعی  - 

. مگیم ادعب  ایب  الاح  - 
؟ اھھیاسمھ زا  یکی  یھنوخ  یوت  ھتفر  هدزد  ھنکن  - 

شھارمھ یوشیر  درم  ود  رانک  زونھ  مھ  نآرق  ملعم  مناخ  ھشاجرس و  نیشام  مدید  مدیود و  شلابند  نوریب . تفر  طایح  زا  تفگیمن و  یچیھ  ابیس 
. هداسیاو

! ھلح ھیضق  دییامرفب  مناخ ، - 
؟ دش یچ  هدزد  ردارب ؟ ھلح  یچ  ینعی  - 
! دوبن یاھلئسم  دییامرفب ، امش  یچیھ ، - 

نالا دیگن  ھگا  ندرک . نوتدیدھت  ھنکن  نوتھنوخ . وت  دیرپ  ھحلسا  اب  فیثک  رک و  تخیر  نوا  اب  درک و  رارف  ام  تسد  زا  نیشام  ِرود  رود  ود  ھشیم ؟ ھگم  - 
. ششوگ مد  تفرگ  ور  یشوگ  و  نایب . مگیم  ھب ١١٠ 

. دوبن یاھلئسم  ھک  متفگ  دینکن . وراکنیا  موناخ  ھن  - 
. تفگ ابیس  هرخالاب  نووارف  یاھرارصا  زا  دعب 

. دوب شکھلول  منک  رکف  درکیم . راک  موبتشپ  ور  اھھیاسمھ  زا  یکی  اب  - 
؟.… ھنکن دیسرت ؟ ام  زا  ارچ  سپ  او … - 

… دیدنخ ابیس 
. دوب هراوھام  شید و  باصن  اقآ  ھلب 

: تفگ تینابصع  اب  نآرق  ملعم 
ور امدآ  لام  یلومعم  دزد  نرتدب . دزد  زا  انیا  هللاو  الاب . درب  ور  نفلت  و  ھگیم … ھنوطیش  درک . فلت  ورام  تقو  ردقچ  هربب ! وشتخیر  روشهدرم  - 

. ندزدیم ورام  گنھرف  انیا  هربیم 
. دیدرکیم وشرکف  امش  ینوا  ھب  ھشیم  لیدبت  اعقاو  شنریگب  ھگا  هروخب . نون  ھمقل  ھی  دیراذب  نراکیب . انووج  ھیچ ؟ افرح  نیا  مناخ . منکیم  شھاوخ  ھن  - 

ھمکد الاب و  نداد  ور  نیشام  یاھھشیش  درک  کمک  هارکا  اب  نویاقآ  زا  یکی  شمیدنبب . شارب  دییایب  هدرک . لو  زاب  روطنیمھ  مھ  ور  شنیشام  شسرت  زا 
… درکیم نیرفن  ور  باصن  درم  روطنیمھ  نز  نتسب . ورد  ندز و  مھ  ور  شلفق 

. میدیسر نومینومھم  رخاوا  ھب  طقف  ام  و 
—————

ناریا نانمشد  یزادرپ  لایخ  ینودقم و  ردنکسا 
رذآ ١٣٩٠
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: دوش یم  زاغآ  نینچ  اراد “  ردنکسا و  باتک “ 
. دیشاب هدرک  رواب  ار  شیایاوز  ھشوگ و  ھمھ ی  ھتسب  مشچ  هدناوخ و  ار  ردنکسا  ناتساد  ھمھ  دیاش  “ 

رد لصفم  یحیضوت و  حرش  اب  اھ و  ھشقن  دانسا و  اب  دایز و  یاھ  شھوژپ  زا  سپ  نآ  رد  ھک  ما  هدناوخ  یرافغ “  نالصا  داتسا “  زا  یباتک  شیپ  اھلاس 
ینودقم ردنکسا  ھک  دنک  یم  تباث  ھحفص   ٢۶٠

نآ حرش  و  تیعقاو ، ات  دنامیم  یزاس  ھناسفا  ھصق و  ھب  رتشیب  اھ  روشک  نیا  ھب  وا  ندمآ  حرش  و  تسا . ھتسناوت  یمن  نوچ  دماین  دنھ  ناریا و  ھب  زگ  رھ 
هدوب تحار  ان  ناشیاھ  نیمز  رس  رد  یشنماخھ  ناریا  تاحوتف  زا  ھک  تسا  ینازادرپ  غورد  ھتخادرپ  ھتخاس و  تسا و  نالسرا “  ریما  باتک “  لثم  یریچ 

، تسین ھناسفا  زج  یزیچ  ناوارف  ھلدا  ھب  ھجوت  اب  شنتاحوتف  ناریا و  ھب  ردنکسا  ھلمح  دنا .
….“ درادن تقیقح  و 

. دیئامرف ھجوت  دروم  نیا  رد  ریز  بلاطم  ھب 
دنک یم  مکاح  ار  تیارد  لقع و  و  زکرمتم ، ار  ساوح  و  زاب ، ار  شوگ  مشچ و  ھک  باتک  نیمھ  رد 

: دنک یم  هراشا  یندرک  ھجوت  رایسب    ِ تاکن نیا  ھب 
. تسا هدرک  رمع  لاس  دودح ٣٢  رد  ینودقم  ردنکسا 

رس و ار  دوخ  تکلمم  ھتخیر  مھرد  عضو  مھ  دشاب ، دایز  یتسیابن  ھکرمع  هدنام  یقاب  رد  یناوجون  تیلوفط و  نارود  ھب  ھجوت  اب  ھک  تسا  نکمم  ھنوگچ 
ات دناشکب  دنک و  هاربور  ار  تاناویح  ھفولع  تارفن و  ھقوذآ  یگنج و  لئاسوو  رازبا  ھمھ ی  دیامیپ و  ھب  ار  یدایز  تفاسم  نینچ  دناوتب  مھو  دھدب  ناماس 

؟ دبوکب مھ  رد  مھ  ار  ھمھ  دگنجب و  حوطس  مامت  رد  ناریا  یروتارپما  اب  یگتسخ  نیرتمک  یب  و  دنرمش ، یم  رب  شتاحوتف  یارب  ھک  یطاقن  ریاس  ناریا و 
؟ دشاب تسار  دناوت  یم  یغورد  نینچ 

توف اب  ھک  ھتشاد  مکحم  یناینب  ردقنآ  تکلمم  یلو  هاش ، رایاشخ  ھن  لوا و  شویراد  ھن  هدوب و  شوروک  ھن  یروآگنج  رد  موس  شویراد  ھک  تسرد 
. دوش نوغاد  برد و  دنا  ھتشون  نیضرغم  ھک  نینچ  ردنکسا 

؟ دشاب ھتشاد  تقیقح  زا  یئوب  دناوت  یم  نیغورد ، یراگنخیرات  تاموھوم و  زج  یتاحوتف  نینچ  ایآ  ھک  دینک  یضاق  ار  دوخ  هالک  دیشیدنا و  یب  یمک 
: دیوگ یم  فلؤم 

رھش عالق و  نیعفادم  عافد  ھفولع و  ھقوذآ و  بسک  ھب  جایتحا  نوشق و  تکرح  یدنک  رگا  صوصخب  نایرکشل و  یھارمھب  لزانم  یط  قافآ و  ریس  ”….
. دراد نامز  ھب  جایتحا  دوش  ھتفرگ  رظن  رد  اھ 

وا درگ  نایرکشل  دریگب و  اج  اھلد  رد  شتبیھ  رارق و  رب  قسن  مظن و  دوخ  روشک  رد  دناوتب  لاس  زا ٢٠  رتمک  ینس  نتشاد  دوجو  اب  ھک  تسا  لاحم  نیا 
کرد لباق  وا  یارب  دنھد ، یم  تبسن  وا  ھب  ھک  یئاھ  تمکح  ھمھ  نآ  ھک  دناسرمھب  یلقع  ھبرجت و  ھکنیا  دروآ و  تسد  ھب  یرورس  یرادرس و  دنیآ و  عمج 

 ” دشاب
: دیوگ یمربتعم  ناسیون  خیرات  زا  رگید  یکی  یومح ، توقای 

یاصقا ات  یرامشیب  یاھ  روشک  و  دوش ، هریچ  اھنآ  زا  یرایسب  رب  ای  دشکب ، ار  یناھاشداپ  ھتسناوت  ردنکسا  ھنوگچ  هاتوک ، رایسب  نامز  نیا  رد  “ …
” ؟ دریمب مھ  یگلاس  نس ٣٢  رد  دھد و  ماجنا  ار  یرگید  دایز  یاھ  راک  اھ و  انب  اھ و  دس  و  دنک ، حتف  ار  نیچ 

 : میناوخ یم  صصقلا ، خیراوتلا و  لمجم  گرب ۵۶  رد 
رب و درک و  رھق  ار  ناھاشداپ  دیدرگب و  ار  ملاع  دیسر و  قرشم  برغم و  ھب  ردنکسا  …. دوب لاس  یتیاور ١٢  ھب  یمور ١۴ و  ردنکسا  یھاشداپ  ”…

 ” ملعا هللاو و  درک ، ناوتن  زارد  رمع  ھب  زج  اھراک  نیا  ، …. دروآ یاپ  ریز  ار  رحب 
میمصت اھ  نویزیولت  یخرب  اھ و  امنیس  رد  نآ  شیامن  زا  یھاگآ  ینودقم و  ردنکسا  دروم  رد  دویلاھ  ھنازادرپلایخ  ملیف  ندید  زا  سپ  یرافغ  نالصا  داتسا 

ھیاپ رب  ناھرب و  لیلد و  اب  لیصفت و  ھب  باتک  نیا  رد  دنتشون . یا  ھچ  ابید  نآ  رب  مھ  زورھب  حیبذ  دیقف  داتسا  دنتفرگ و  اراد  ردنکس و  باتک  فیلات  ھب 
رد رابخا  تایاور و  دنا و  هداد  رارق  ھجوت  لیلحت و  یسررب و  دروم  ار  ناتسودنھ  ناریا و  ھب  هژیو  ھب  رواخ و  ھب  ینودقم  ردنکسا  یگنج  رفس  قطنم ،

زا ھک  تسا  یناگدنسیون  یخیرات ِ  یلیخت  نامر  کی  یگنج  رفس  نیا  ھک  دنا  هداد  ناشن  دنا و  هدیشک  شجنس  ھب  قطنم  لقع و  یوزارت  رد  ار  نآ  دروم 
. دنا ھتشادن  یتسرد  نشور و  عالطا  دنھ  ناریا و  یایفارغج 

بلاطم ھب  ھجوت  اب  ار  نآ  ھک  دیما  نیا  اب  میھد  یم  نایاپ  هاگرذگ  هرامش  نیا  رد  ار  غورد  نیا  رد  تبحص  دیشمج  تخت  ندز  شتآ  دروم  ھب  یا  هراشا  اب 
. میھدب ھمادا  دعب  یاھ  هرامش  رد  اراد “  ردنکس و  باتک “ 

 PDFmyURL.com

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


» ھلاقمهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

» ھلاقمهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

. شقوشعم زطاخب  یتسم و  لاح  رد  مھ  نآ  دشاب  یمان  ردنکسا  راک  دناوت  یم  طقفو  طقف  تسا ، ھتفرگ  شتآ  دیشمج  تخت  رگا  ھک  منک  یمن  نامگ 
. دنرادن یصخشم  نلماک  لیلد  ناشبلغا  ھک  میتسھ  گرزب  یزوس  شتآ  نارازھ  دھاش  ھلاس  رھ  ام 

ھک هاگنآ  اتح  اھ و  رھش  یراذگ  ناینب  ات  ھتفرگ  ددعتم  یاھ  دس  زا  تسا  هدوب  هدنزاس  ردنکسا  ایوگ  نیغورد  یراگن  خیرات  نیمھ  ھیاپ  رب  رگید  یئوس  زا 
تخت دوش و  یم  یشحو  ناھگان  زرو  دانع  ناگدنسیون  لیامت  ھیاپ  رب  ھک  تسا  ھنوگچ  دنک ، یم  نیفدت  ار  وا  مامت  مارتحا  اب  درذگ  یم  رد  موس  شویراد 

؟ دشک یم  شتآ  ھب  ار  دیشمج 

یساپس لضفلاوبا  ارادو - ردنکسا  هراب  رد 
رذآ ١٣٩٠

دراد . دایز  یراگن  ضرغم  ھک  دوب  تدورھ “  ردنکسا “ رابت  زا  خیرات  خروم  نیلوا  ھک  دشاب  نامدایو  دنسیونیمو  ، ھتشون  ناحتاف  ار  خیرات  دنیوگیم ،
ھتسناوت رضاح  نرق  یزولونکتو  ملع  ھکنیا  نمض  تسین .  روصت  زا  رود  دنا  ھتفگو  دیئوگیم  ردنکسا  ھلمح  ندوب  نیغورد  دروم  رد  ھک  ار  ھچنآ  نیاربانب 

دوش لیدبت  تیعقاو  ھب  ھیضرف  زا  یزور  عوضوم  نیا  دنھد  ملع  ھب  هزاجا  رضاح  نرق  ناحتاف  رگا  اسب  ھچو  دنک .  تباث  ار  تایضرف  زا  یرایسب  تسا 
. دناھرب تسکش  نیا  گنن  زا  ار  نیمز  ناریا  خیراتو 

ناگدنسیون یاروش  دیدرک –  ناملاحشوخ 
رذآ ١٣٩٠

میھن یم  جرا  ار  ناترھم  یھارمھ و  میراشف و  یم  ار  ناتمرگ  ناتسد 

مھزاب . نات ھناورشیپو  بیشنوزارفرپ  هار  ھمادادیمااب  . کرابم ناتزورداز  لاس  نیمھدزای  ، ورشیپ ، اشوک ، رکف شوخ  نارایامش  ھب  ناوارفدورداب 
نادشار دیشابزوریپ                         .

ھشیمھ زا  تناگدید 
تبلق رھش  رتداش ،

تیاھ ھّصغ  رتدابآ ، هدنز و 
نابرھم یا  مد  ھب  مد 

رتداب رب  نامز  هاگرذگ  رد 
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دش زاغآ  رگید  یدلوت  دوب و  ام  رانک  رد  نانچمھ  هاگرذگ  تشذگ و  رگید  لاس 
گنشوھ بانج  یتمعن ،  یدیع  بانج  ریوک ،  دومحم  بانج  داز ،  رظان  مناخ  نوچ  یا  ھتخیھرف  ناتسود  شک  تمحز    ِ ناتسد نابز و  نھذ و  اب  هاگرذگ  

تسا هدنام  اپ  رب  رگید   یرایسب  رگرزب و 
دیریذپب و ارم  دیشابن  ھتسخ  نایرفص  رتکد  بانج  مشاب .  ھتشاد  هاگرذگ  یتنرتنیا  ھمانھام ی  ریبدرس  زا  ار  ما  هژیو    ِ یناد ردق  ساپس و  ھک  دراد  اج 

رب نات  ھیاس  اناوت و  نات  ملق  هدنپت ،  نات  بلق   . دنراد نات  یارب  ار  یداش  یتسردنت و  تمالس و  یوزرآ  هاگرذگ ، یگشیمھ    ِ ناگدنناوخ کت  کت  ھک  دینادب 
یندم نیرسن  داب                        رارق 

یم فرص  هاگرذگ   موادت  رد  یتمھ  ھچ  دننادب  دشیم  شاک  … تسا هدرک  جراخ  ناریا  رد  یرایسب  سرتسد  زا  ار  هاگرذگ  گنیرتلیف ،  ھک  سوسفا 
قاتشم هدنناوخ  کی  ……… منک یم  وزرآ  ار  ناتندوب  …. دوش

دنکن درد  ناتتسد  …. نتشاذگ تایبدا  ھب  یناسر  یرای  یاپ  تقیقح  رد  ای  هاگرذگ و  یاپ  ار  یرمع  ینعی  لاس  هد 
ینالصا هرھز 

ینامرک دماح  ….. دیشابن ھتسخ 

مالس
دج رد  مناوتب  مراودیما  دنوش . یم  روجنر  بدا  گنھرف و  نیا  کرحت  ثعاب  هریت  یاھزور  نیا  رد  هاگرذگ  ھیھت ی  اب  ھک  یناتسود  ھمھ ی  ھب  مارتحا  اب 

. مشاب زیزع  ناتسود  هدننک ی  یرای  مناوت ،
هداز نایزابخ  اضترم 

تسا نامتایبدا  ھب  یئانتعا  یب  تمھ  اب  یناگنسیون  ھب  یھجوت  یب  زا  لبق  یا  ھناسر  نینچ  ھب  یھجوت  یب 
ینالصا هدنخرف 

یدیشمج زمرھ  مراد   .  وزرآ  ناتیارب  ار  یرتھب  لاس  ….. دازیرم تسد  … دیشابن ھتسخ  کیربت و 

رب دورد  مھن ،  یم  جرا  ار  ناتتمھ  … تسا موزل  کی  نامتایبدا  ندروخ  یرس  وت  ھنامز  رد  هاگرذگ  نومیپ  ورپ  تباس  نم  رظنب 
یزعم لیعامسا  …………………………… امش

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/tag/shomareh-121/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/khoshhaleman-kardid/#respond
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


» ھلاقمهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

یدازریش زربیرف  یناشن – 
رذآ ١٣٩٠

رادیاپ ! ان  ید  اش  ، رود یاھ  لاس  رد  هدش  مگ  یا 

. میتفرگ وت  زا  غارس  رگید  راب 

یا . ھتفر  رود  یرفس  ھب  ھتس  اوخ  ان  دنتفگ :

نزب ! یرس  ام  ھب  تھار  رس  انتشگرب  وت ، لقاال  میرادن . مھ  رفس  یاپ  میا و  هدش  ریپ  ینوعاط  دب  یاھ  لاس  رارکت  رد  ، ھک ام 

رتھب ! ھچ  یا  هدرک  مگ  قباس  یناشن  ھب  ارام  ھناخ ی  هار  رگا 

دیدج ! یناشن  تسا  نیا   ، هدرم یبسا  ھشال ی  رانک  میھودنا ،  ھناخ ی  نیشن  ھلچ  تس  اھ  لاس 

*****

ھیوناژ ٢٠١١   ۶

نایرفص دومحم  تسود –  دای  ھب 
رذآ ١٣٩٠
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ار شا  ندوبن  زونھ  نم  تشذگ و  ما  لاس  یاھ  لاس  تسود  یئاطع  زیورپ  رتکد  نتفر  زا  لاسکی 
. ما هدرکن  رواب 

شیپ لاسکی  تفر ، شتسین ، اما  موش . کیرش  وا  اب  ار  ما  یئاھنت  ھک  متشاد  ار  یسک  ات ، شدوب  شاک 
. تفر

. تفر ربتکا ، نایاپرد  دنک ، یم  یرتسکاخ  ار  ھلصوح  یاوھ  ھشیمھ  ھک  یزور  ھبنشکی  کی  رد 
هدرک ار  شیاوھ  تخس  ملد  تسا . یلاخ  ردقچ  شیاج  درب . شدوخ  اب  مھ  ار  شا  یمئاد  یاھ  هدنخ 

تسا

نایرفص دومحم  راکش – 
رذآ ١٣٩٠

رتمھم ھمھ  زا  و  اضف ، تعسو  تحار ، ناملبم  یفاک ، رون  اب  رھش ، یاھ  پاش  یفاک  زا  یک  ی
. دوب میاھ  رارق  قتاپ  یدید ، یمن  نآ  ناگدننادرگ  زا  ار  یمخا  یتسشن ، یم  ردق  رھ  ھکنیا 

. میدرک یم  تبحص  یرد  رھ  زا  میتسشن و  یم  اجنآ  اھ  تعاس  هاگ  ناتسود  زا  یا  هراپ  اب 
. میدرک یم  ار  راک  نیا  هاگ  دوبن ، یبدا  یاھ  ھکت  ندناوخ  یارب  یبسانم  یلیخ  یاج  ھکنیا  اب 

ناتسود زا  یکی  هارمھ  ھک  دوب  ربکا “  اب “  ما  یقافتا  دروخ  رب  داد  لکش  ار  راکش  ناتساد  ھچنآ 
. دوب هدرک  ترجاھم  هزات  دوب . هدمآ  ناکم  نیا  ھب 
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شا نھذ  یایاوز  زا  دیناوخ  یم  ھک  ار  ھچنآ  تلکسا  یواکجنک  کربنا  اب  تسشن  دنچ  یط 
. مدیشک نوریب 

. یماسا رییغت  اب  تسا  یعقاو  ناتساد  کی  راکش  ناتساد  تقیقح  رد 
. دھدن خر  تسناوت  یم  ھک  تسا  یگنج  بئاصم  زا  رگید  یکی  رگناشن  و 

————————————————————————————
ىابیز نز  ھتشرف “  مدوب “ ، لعتشم  ھمین  مدوخ  …. ” دوب وت  نس  مھ  شاک  اما ، تسا . ىتشذگ  اب  تبحم و  اب  درم  مراد ، تسود  ىلیخ  ار  تاباب  نم  ”….
شیاھ قاتارد  اھنت ، ار  ىلاوتم  ىاھزور  ھک  ىئاج  تفر . الاب  ىمارآ  ھب  و  تشاذگ ، اج  لوا  ھقبط  ىاھ  ھلپ  ىور  ناریح  ارم  دیشکىتیربک . ھچ  مھ  ماباب 

. دوب ام  ىمیدق  ھناخ  نیشن  ”  هاش  اجنآ “  دنارذگىم .
تلاح اب  داد و  مناشن  ار  ما  ىکدوک  زا  ىسکع  زور ، نآ  دز . ىم  قرو  ار  یسکع  موبلآ  مدناسر  اجنآ  ھب  ار  مدوخ  نانز  سفن  ىا ، ھناھب  چیھ  ىب  ھکراب  کی 

: تفگ ىصاخ 
! ” ربکا ىدوب  زان  ھچ  “ 

زا تشاد . نابرھم  یا  هرھچ  دنچ  رھ  تفرگ ، یم  ما  صرح  دنک  راتفر  اھ  ولوچوک  ھچب  نیع  نم  اب  درک  یم  ششوک  ھک  شا  ھناگرزب  مناخ  تاکرح  زا 
نایب هاتوک  یتالمجاب  ار  شیاھ  ھتخیر  بل  دیشک و  یم  مردام  ھک  یباذع  زا  و  دمآ . یم  مدب  تشاد  دوب ، ھتفر  شلد  هار  ھب  ام  ھب  ھجوت  یب  ھک  مصیرح  یاباب 

. مدوب ھفالک  درک ، یم 
میا هدنز  ام  ھک  راگنا  ھن  … شلغب ھباوخ  یم  مھ  تقو  یب  تقو و  هدناشن و  ام  رس  یالاب  دشاب  شرسپ  نز  دناوت  یم  ھک  ار  یرتخد  ھشک ، یمن  تلاجخ  ”…

…“ دمآ یم  الاب  مھ  یارب  نامناج  یراگزور  و 
نم نز  یتسیاب  یم  تفگ  یم  مھ ، مردام  ھک  صوصخب  تخادگ ، یم  لاصیتسا  زا  یمنھج  رد  ارم  ھتشرف ، یناوج  یئابیز و  مردپ و  یتفص  یب  مردام ، جنر 

. دشاب
“ ربکا دوب “ ، ھتفگن  ىگنشق  نیا  ھب  ىسک  زور ، نآ  ات 

ىلاخ نم  اب  ھک  شندز ، فرح  و  شیئابیز ، شندوب ، دوب ، ھچرھ  دوب ؟ هدرک  شیادیپ  اجک  زا  دوب . ناوج  ىلیخ  ماباب  ىارب  شیئادخ  و  میدوب ، نس  مھ  نبیرقت 
ىم مرجز  دوب ، ماباب  نز  ھکنیا ، رتمھم  ھمھ  زا  و  منک “  یم  هابتشا  مدیمھف    اھ  دعب  ھتبلا  ھک  مدرک ، ىم  رکف  روط  نیا  نم  ای  دوبن  ” . اھ  تلاح  ىضعب  زا 

. مدرک ىم  ىراک  دیاب  دوب . هدناشک  ھنگنم  ھب  ار  ملمحت  و  داد ،
“ ؟ تسوت ردپ  ىاج  ھک  ىدیدن  رگم  ىدش ، نم  ىاباب  نز  ھک  دش  روطچ  “ 
. ” تشگن رب  رگید  و  گنج . تفر  مرھوش  ھک  مدوب  هدرک  ىسورع  هزات  “ 

. دوبن نم  باوج  نیا 
: تفگ ىم  مردپ 

. “ دوشب اھنآ  ھمعط  مراذگب ، دماین  ملد  ھنسرگ ، ىاھگرگ  زا  تسا  رپ  مھرھش  دوب ، ابیز  ناوج و  دوب ، هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  شرھوش  دوب ، هویب  “ 

تسد زا  عنام  رگا  ىدرک ؟ شیادیپ  ھک  دش  روطچو  اجک  دیوگب : وا  ھب  دوبن  ىسک  تشاذگیم . شرس  مھ  ىتنم  ھچ  و  تسناد ، ىم  مھراکبلط  ار  دوخ  و 

ىاضر ىارب  ھک  ادخ  ىاضر  ىارب  ھن  تقیقحرد  ىدوب . رت  گرگ  ھمھ  زا  ھک  دوشب ، تدوخ  کاروخ  ھک  هدوب  نیا  ىارب  ىدش ، رگید  ىاھ  گرگ  ىزارد 

. ىدرک راکش  ار  وا  تدوخ ،

: مدرک حرطم  رت  لصفم  ار  ملاوئس 

. دوبن ىلکشم  ھکراک  نتفای  وت  ىارب  ىداد ؟ نت  تسوت  ردپ  ىاج  ھک  ىدرم  اب  جاودزا  ھب  ارچ  ىراد ، ھک  ىئابیز  زا  ىفاک  هرھب  اب  ىتشادن ، ھچب  ھک  وت  “ 
؟ ار نم  ىوحنب  مھ  ىھدب ، باذع  ار  مردام  مھ  ھک  ىدش ؟ نم  ىاباب  نز  ارچ  نعقاو  اھنآ ؟ ندوشگ  نودب  داد  تناشن  ار  زبس  ىاھغاب    ِ رد درک ؟ تلافغا  مردپ 

“
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: تفگ ناجیھ  نودب  مارآ و  درک و  مھاگن 
“ ؟ ارچ ار  وت  “ 

: تفگ دروآ  ىم  مرد  ىاپ  زا  تشاد  و  داد ، ىم  ھمادا  شھاگن  ھب  ھک  روطنامھ  و 
هداوناخ مدوب ، اھنت  مدرکن . لاوئس  مھ  نم  ھتبلا  دراد ، مھ  ىرگید  نز  ھک  دوب  ھتفگن  تردپ  متسینرصقم . ھکنیا  نمض  منک  ىم  کرد  ار  تردام  ىتحار  ان  “ 

ىئاج ھب  هار  مدوب ، هانپ  ىب  سکىب و  دنتسنادىمنریصقت . ىب  وا  ندش  ھتشکرد  ارم  ىا  هرخسم  وحنب  ھک  دندوب ، هدنار  دوخ  زا  ارم  اھنت  ھن  مھ  قباس  رھوش 
: اب دوب  هارمھ  شا  هراشا  و  دش ، ادیپ  ھک  تردپ  مدرب ، ىمن  مھ 

 “ منک ىم  تدقع  “ 
. “ مداد تیاضر  مدیود .

. دشاب ھتشاد  ىتسیابن ! ىرگید  لیلد  نوچ  منکىم ، کرد  مھ  ار  نآ  تسا ، تردام  ىتحاران  ببس  ھب  مھ  وت  ىتحاران  رگا 
: دیخرچ منھذ  ردراب  نیدنچ  ھلمج  نیا  دش . تکاس  منامشچ ، زا  شھاگن  نتشادرب  نودب  و  “ 

 “ دشاب ھتشاد  ىتسیابن  ىرگید  لیلد  نوچ  “ 
. رت حضاو  رت و  مکحم  ادص ، نک  ناینب  نحل  و  ىلسع ، نامشچ  ىخوش  هرھچ و  ىئابیز  ھمھ  نیا  زا  ىلیلد  ھچ 

دوش ىم  تحار  ىلیخ  و  دنسر . ىمن  دح  نآ  ھب  مھ  ىگلاس  ىسرد  اتح  اھ ، درم  ىلو  تسا ، ىگلاسجنپ  تسیب و  ات  تسیب ، ىاھلاس  اھ ، مناخ  ىگتخپ  ھناتسآ 
سابل و ندیشوپ  زا  دنکىم ، ما  ھفالک  تسناد  ىم  ھک  ار  ھچنآ  دوب . هدرک  عورش  نم  اب  ار  ىزاب  نیا  ھتشرف “  و “  دنادرگ . ناشرب  ھنشت  ھمشچرس و  ناشدرب 

: ھک ھناھب   نیا  ھب  درکىمن ، ىھاتوک  شراتفگو ، تاکرحرد  ایند  ىاھوشع  ھمھ ى  نتخیر  ات  هرھچ ، شیارآ 
. “ دنیبب بترمریغ  ىعضو  رس  اب  ارم  درادن  شوخ  تردپ  “ 

مداتفا ىم  هار  فدھ  ىبو  نوریب ، مدز  ىم  ھناخ  زا  هاگ  مدرکىم ، لوغشم  فلتخم  لئاسم  اب  ار  مدوخ  مدش ، ىمن  ىباتفآ  ما . هدش  ىتالایخ  مدرکىمرکف 
، دراد تسود  ار  مردپ  متسنا  ىم د  ھک  مردام  ندوب  مھرد  ىتحاران و  دوبن . ىندش  ادج  ھناخ  نآزا  محور  ورکف  مدناشکىم  . اجنآو  اجنیا  ھب  ار  ممسجو 

لکش ار  ھتشرف  ھکىزیچ ، نآ  ھمھ  و  ىعون ، ھب  مردام  ىئاھنت  دندرکىم . ما  ھفالک  دنتشاد  مھ ، تسد  رد  تسد  مدوخ  ىناوج  ھتشرف و  گنرو  بآو  ىئابیز 
رگید ىعون  ھب  موشب ، راوگان  ىاھ  دادخر  زا  عنام  منکب و  ىراک  دیاب  ھکنیا  و  دوب ، لئاسم  نیا  ھمھ  ىناب  ھک  ىگنج  ھب  ما  ھنایوج  ماقتنا  ضغب  و  داد ، ىم 

ھب قشع  اما  مریگب ، ھلصاف  درکىم  ما  ھسوسو  تشاد  ھک  ھچنآ  ھمھ ى  زا  و  منک ، کرت  ار  ھناخ  عالطا ، ىب  متفرگ ، میمصت  دوب . هدرک  هایس  ار  ما  ىگدنز 
مدوب ھتفایرد  دوبن . ھتخاس  متسد  زا  ىراک  ىلو  مدوب .  وا  گرزب  دنزرف  نم  مدید . ىم  اھنت  رایسب  ار  وا  دوب . ىگرزب  عنام  وا ، ىرکف  ىگدنامرد  و  ردام ،

ھک راگنا  ھن  الاب . تفر  ىم  رسکی  و  دمآ ، ىم  رپ  ىاھ  تسد  اب  ھشیمھ  دمآ . ىمن  ھناخ  ھب  رید  رگید  تسا . هدرک  ریسا  تسبرد  ار  ردپ  ھتشرف ، ىباداش  ھک 
ھک دوب  وا  راتفر  لامعازا و  ىصخش ، ھبرجت  زا  لبق  نم  و  دوب ، هدش  قشاع  نمسر  ردپ ، دش . ىم  هدنالچ  مردام  و  تسوا . هار  ھب  مشچ  مھ  ىرگید  نز 

: تفگ ىم  مردام  ىلو  دنکىم . میلست  هدرپسرس و  ھچ  و  قشع . دراد  ىئاھ  ىبات  ىب  ھچ  مدیمھف 
.“ تسا ىریپ  قشع  نیا  تسین ، فراعتم  ىقشع  نیا  “ 

نوچ ىنز  دوجو  اب  مساق ، جاح  نس  ھب  ىدرم  ھک  دوب  ىعیبط  دنکىم . لمحت  ىراشف ، ھچ  اب  ھک  مدید  ىمو  مدش ، ىم  ھجوتم  ار  شتسکش  وا ، نبغ  زا  و 
، نآ زا  ىھاگآ  اب  هاگ  و  تسناد ، ىم  ار  اھ  نیا  بوخ  ھتشرف  و  مردام . لاس  نس و  ھب  ىنز  ھب  مھنآ  دشاب . ھتشادن  ار  ىرگید  ھب  ندیسر  ىان  رگید  ھتشرف ،

. تسھ مھ  نم  ىارب  ھک  مدرکىم  رکف  نم  و  تشاذگىم . مامت  گنس 
: دبایرد ھک  تسا ، ھتشرف  ىرایشوھ  عقوم  مدرکروصت ، دش . ضیرم  ردپ م  ھکزور  نآ  ات 

. تسین ھناخ  نآ  رد  نم  ىاجرگید  ھک  متفایرد  و  درک ، خسار  ار  میمصت  مدوب  دھاش  ھک  ار  ھچنآ  اما  تسا . ماب  بل  رب  ىباتفآ  اقآ “  جاح  “ 
ىم مردپ  ىناشیپ  ىورو  دنالچ  ىم  روآ ، ىم  رد  درب ،  ىم  ورف  شیوربور  بآ  زارپ  ھساک  رد  بترم  ار  ىلامتسد  و  دوب ، هدز  وناز  اشیگ ، کی  نیع 

. درکىم هارمھ  ىتاملک  ھچ  اب  ھلصوح و  ھچ  اب  ار  راک  نیا  و  تشاذگ .
…“ ىوشب ضیرم  مھاوخ  ىمن  ھتفرگ ، ملد  ىجاح ، “ 

. “ تسا هدرک  مناشیرپ  تا  بشید  ىاھ  نایذھ   … ىراذگن اھنت  ار  ھتشرف  ھک  ىھدب  لوق  دیاب  ”…
. مدرک ھکرعم  دراو  ار  مدوخ  دننیب . ىمن  مھ  ار  ىطباور  نینچ  باوخ  اھ ، ناوج  دوب ؟ ھتسشن  راب  ھب  نینچ  مردپ ، رد  ىئوداج  ھچ 

“ ؟ تسا ھتخاس  نم  تسد  زا  ىکمکردپ  “ 
: داد ار  مباوج  ھتشرف  وا  ىاجب 



 “ تساجنآ تاباب  ھیاس  ھک  دننادب  ات  هدب ، ناشن  شراک  لحم  رد  ار  تدوخ  تسین  تتمحز  رگا  متسھ . نم  وا  زا  ىراتسرپ  ىارب  “ 
: دمآ فرح  ھب  مردپ  تفای ، ھمادا  ھک  متوکس  اھ . گرزب  مناخ  نیع  دش . ىم  رھاظ  مردام  بلاق  رد  تشاد 

. “ منک تبحص  وت  اب  ىمک  متساوخ  ىم  ىلو  مور . ىم  مدوخ  دوش ، ىم  رتھب  دراد  ملاح  “ 
“ ؟ الاح “ 

 “ رگید زور  ود  ىکی  مدش ، ھک  بوخ  ھن ، “ 
…. دش ىراج  منھذ  ھب  رایتخا  ىب  دیخرچ . ىم  مردپ  رود  ھناورپ  لثم  ىلو  ھتشرف . زا  ىنابرھم  هاگن  مین  زا  غیرد  تدم  نیا  مامت  رد  و 

. “ دھدب سناش  وج  کی  ادخ  میدق . ىاھ  درم  مھ  درم  “ 
: دمآ فرح  ھب  ھتشرف  ھک  متفر  ىم  نوریب  متشاد 

 “ دراد تتسود  ىلیخ  تاباب  ربکا ! “ 
 “ رتشیب ار  وت  ىلو  “ 
: نوریب مدز  متفگ و 

. مدوب هدیدن  دشاب ، ھتشاد  تسود  ار  شا  ىچراکش  دح  نیا  ات  ھک  ىراکش  ىسانش ! ردق  نز  ھچ  ىلطاب ! ىایور  بجع 
زورما ىلو  تسا . رذگ  دوز  سوھ  کی  میدرکىم  رکف  تسا ، هدش  دنلب  ردپ  رس  ریز  ھک  مرتکچوک ، “  ردارب  ردام و  نم و  میدرکىم “ … رکف  زور  نآ  ات 
ضوع ناھگان  دادىم  ، ناشن  ھکىگتسبلد  ىنابرھم و  ھمھ  نآ  اب  و  راقو ، نآ  اب  ىردپ  دشىمن . مرواب  نلصا  تسا . ھفرطود  قشع  کی  نقیقد  ھک  مدش  ھجوتم 

. دشاپب مھ  زا  داد ، ىم  الج  ار  نامحور  میدش  ىم  عمج  مھ  رود  ىتقو  ھک  ار  ىساسحا  زا  رپ  ىاضف  و  دوش ،
ھشیمھ دراد . تسود  ىلیخ  ار  ردپ  ھک  متسنادىم  دنک . لمحت  تسناوتن  شالت  ھمھ  اب  کلفط  دوب . مردام  درواین  ار  ىچراکش  ریت  مخز  ماود  ھک  ىنابرق  نیلوا 

: تفگ ىم  ترسح  اب 
. “ نشاب د هدرک  ناممشچ  ھک  میتشادن  ىدایز  زیچ  ھک  ام  شلد . ریز  دز  ىشوخ  ارچ  دش ؟ ىچ  “ 

. درک ار  شدوخ  راک  ردپ  ىدرس  ھمادا  مھ ، هرخالاب  و 
نلماک مدوب ، ھتخاس  مدوخ  ھب  ھتشرف  ھجوت  زا  منھذ  رد  ھک  ىخاک  درب . شدوخ  اب  ار  لصف  گنشق  ىاھلگ  ھمھ  تشاذگ ، اھنت  ار  ام  راھب  ھناتسآ  رد  ىتقو 

لچ تشاد  ھلاس ، جنپ  تسیب و  ىناوج  اب  ىسفن  مھ  زا  ھلاس  شش  هاجنپ و  مساق  ”  جاح  ىلو “  مدوب ، هداتفا  سفن  سفن  ھب  نآ  راوآ  ریز  و  دوب . ھتخیرورف 
مارآ ىگدنز  تشذگىم . شگرم  زا  هام  نیدنچ  نم ، ھلاس  راھچ  لھچ و  ردام  ھکیلاح  رد  دوب . هدرکزاب  گنر  نامرکىلاق  نیع  و  درکىم . زاغآ  ار  شمود  ىلچ 
ىئاجب ىتسیاب  دوب ، متسد  ىور  ردام ، زا  دوب  ىزیزع  راگدای  ھکزین  ما  ھلاس  هدراھچردارب  دش . ىم  رتسکاخ  تشاد  ھتفرگ ، شتآىناتسین  نوچ  ام ، گنشق  و 

کی ىگدروخامرس  نمرظنب  دوب . هدش  بوخردپ  لاح  ھک  دوب  ىزور  دنچ  مدز . ىم  الاب  ار  اھ  نیتسآ  ىتسیاب  نم  دوبن . ىدیماردپ  زا  دش . ىم  هدناسر 
. دوش ىم  نیگنس  کبس و  دشاب ، ھتشاد  ھک  ىشکزان  شمدآ و  ھب  ھتسب  تسا و  تلاسک  کی  تسین  ىرامیب 

روم روم  ھب  ار  مدآ  ناج  ىواجنک  عقاوم  ھنوگنیا  رد  نلومعم  دنزب . فرح  نم  اب  دھاوخ  ىم  ھک  دوب  ھتفگ  شراک . لحم  ھب  مورب  ھکدوب  هداد  ماغیپ  ھتشرف  ھب 
. متفر ىمن  شندید  ھب  نلصا  دوبن ، شتمرح  ھمتت  رگا  متشادن و  وا  ىاھ  فرح  ندینش  ھب  ىا  ھقالع  چیھ  نم  ىلو  دزادنا . یم 

. “ ىنک ىگدنز  لقتسم  ھک  هدیسر  شعقوم  ىا ، ھتفرگ  مھ  ار  تا  ملپید  ىا ، هدش  ىدرم  رگید  وت  اشام هللا  ربکا ! “ 
دید و رد  تساوخ  ىمن  دوب . هدرکراکش  ار  ىلازغ  لکش  رھب  تشاد ، قح  مدیشک . ىم  ار  شراظتنا  شیب  مک و  دھدب . ھمادا  شیناوخ  ھضور  ھب  متشاذگن 

. دشاب مرحم  ان  سریت ،
. “ تصرف نیلوارد  ردپ ، بوخ  رایسب  “ 

. “ ىنک ادج  ار  تا  ھناخ  و  ىریگب ، ار  تردارب  تسد  منکىم ، تکمک  “ 
لوغشم ار  شدوخ  و  تفگ ، ار  شیاھ  فرح  اپرس  منیشنب ، ھک  تفگن  اتح  دید ، ىمن  ارم  ھکنیا  لثم  مدوب .  هدیدن  ىکباچ  ىلاحرس و  نیا  ھب  ار  ردپ  زگرھ 

. مدرکىم عورش  رفص  زا  ىتسیاب  نم  و  دوب ، هدیشاپ  مھ  زا  نامیگدنز  ىلبق  راتخاس  تسکش . ىم  ودرگ  شمد  اب  تشاد  نعقاو  درک . رگید  ىراک 
سامت . تشاد ىھاربور  ىگدنز  ىرگید ، ناتسرھش  رد  ھک  ما  ھلاخاب  مورب . ار  مدوخ  هار  وا  زا  کمک  نودب  متفرگ ، میمصت  میدش . ادج  مھ  زا  درس  رایسب 

اب ماوت  تقفاوم  وا . دزن  مورب  تسا ، روشک  زا  چوک  ھک  میئاھن  میمصت  ىارجا  ات  مھاوخ  ىم  ھک  متفگ  و  مدرک ، فیرعت  شیارب  ار  ارجام  ھصالخو  متفرگ 
نامراظتنا رد  ھک  ار  ىعضو  شیب  مک و  ھک  رابکی  مروایب . راشف  وا  ھب  متساوخ  ىمن  مردارب . دوب  هدنام  دروآ . اج  ار  مسفن  شیلاحشوخ ، اتح  و  لابقتسا ،

، شغارس ھسردم  متفر  دوب . هدنامن  ىزیچ  ىلیصحت  لاس  نایاپ  ھب  ھناتخبشوخ  دوب . ردام  گرم  ناکت  رد  زونھ  دزن . ىفرح  مداد ، حیضوت  شیارب  دوب 
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فالخ رب  متشاذگ . نایم  رد  وا  اب  ار  مدوخ  میمصت  ردپ و  ىاھ  تبحص  دشن . ھجوتم  ھتشرف  ھک  میدش  دراو  مارآ  نانچ  ھناخ . شمدرب  دمآ  ھک  نوریب 
: تفگ و  دوب . ھناھاگآ  رایسب  شدروخرب  مروصت ،

ھشوگ رھ  رد  ھکنیا  نمض  ىرادن ؟ رب  ار  تنادمچ  دننکىم ، تنوریب  ھک  ىا  ھناخ  زا  دوش  ىمرگم  تسین . ىا  هراچ  ىلو  میوش ، ىم  رودردام  زا  ھکنآ  اب  “ 
. “ دروخ ىم  مشچ  ھب  ردام  راشف  تحت  هدیشک و  درد  هرھچ  اجنآ ، رانکو 

: تفگ
. “ منکىم کمک  ار  ناتسبات  مھنم  تسا . رتھب  ىلیخ  میشاب  نامدوخ  ھناخرد  میناوتب ، ات  ىنک  ادیپ  ىراکرت  دوز  ھچرھ  رگا  میتفر ، ھک  ھلاخ  ھناخ  ھب  ربکا ! “ 

: داد ھمادا  متشادن ، ار  شراظتنا  ھک  ىزنط  اب  و 
! “ دشاب شوخ  ردپ  راذگب  “ 

اب ھک  ىزور  تفرگ . هدھع  ھب  ار  وا  ھب  ندز  رس  تمحز  راب  ود  ھلاخ  دنام . ردپ  ھناخرد  نم  نودب  مردارب  ار ، ىلیصحت  لاس  هدنام  مدیدن . ار  ردپ  رگید  نم 
بجو ھک  ھناخ  نآ  میا . هدیشک  لوک  ھب  ار  اھنآ  زا  ىکی  مادک  رھ  ھک  تسا ، هدوب  نادمچ  ود  ام ، ىگدنز  مامت  ھک  مدیمھف  درک ، کرت  ار  ىردپ  ھناخ  نادمچ  کی 

ىرید مھ  وا  ھک  ىردپ  ىارب  دنام  میدوب ، هدنارذگ  نآرد  ىقوش  روش و  ھچ  اب  ار  دوخ  ىگواب  ون  ىکدوک و  ام  و  دوب ، هدرک  تیشمت  ردام  ار  شبجو  ھب 
. دیئاپن

زا ىھت  نشخ و  تادوارم  دوب ، هدرک  ردک  ار  اھ  ىگدنز  ىاضف  ىدعت ، ىنابرھم و  ان  درک . رتسکاخ  ار  زیچ  ھمھ  عیرس  ىلیخ  ناتسین  شتآ  رب  ھتفرگ  داب 
ات مدوب ، شمارآ  لابند  ھب  نم  ىعضو  نینچ  رد  و  دوب . هدرب  الاب  شدوخ  هالک  ىرادھگن  ىارب  طقف  ار  سکرھ  ناتسد  ىعامتجا ، طباور  رب  مکاح  تورم 

. منک زاغآ 
هدش کح  نم  زغم  رب  ىکلاس  نوچ  نآ  ىاج  ھکیلاح ، رد  دش ، ھتسب  نلماک  ام ، ىگدنز  زا  ىماجرف  دب  زیگنا و  مغ  لصف  لاس ، نآ  ىلیصحت  لاس  نایاپ  اب 

، زین ىعقاو  ىقشع  مخت  تشاد  مک  مک  مینکىتشآ . ىگدنز  اب  ھک  میدش  ممصم  داد . ناشن  ام  ھب  ار  ندوب  ىامرگ  رگید  رابکی  شرھوش ، ھلاخ و  لابقتسا  دوب .
ار ردام  ىوب  ھک  ام  و  دوب . هدشراذگاو  مردارب  نم و  ھب  اھنآ  ھناخ  زا  ىلقتسم  تمسق  دز . ىم  ھناوج  متشادن  نآ  ىروراب  ھب  ىدیما  ھک  مدوجو  عرزی  مل  رد 

هاگچیھ و  مدرب ، دای  زا  ردپ  هارمھ  مھ  ار  ھتشرف  ھناخ ، نآ  کرت  اب  نم  میدوب . هدنزاس  ىشالترد  ورین  مامت  اب  میتشاد ، دوخ  اب  نابرھم  ىا  ھلاخ  دوجو  اب 
ھتشرف مان  اتح  زگرھ  وا  لایخ  شمارآ  ىارب  ھک  مدرک  دھع  منک ، کرت  ار  ھناخ  ھک  درک  فیلکت  نم  ھب  ردپ  ھک  زور  نآ  متشادن . نآ  ندرک  لابند  ھب  ىا  ھقالع 

… دناچوت مھ  زا  ار  ابیز  هداتفا و  اج  ىلاور  و  درک ، نوگنرس  ار  ھتخاس  کی  دوش  ىم  دوز  ھچ  ھک  متفایرد  عقوم  نامھ  ىلو  مناخرچن . منھذ  رد  مھ  ار 
سکع ندید  ماگنھب  میسن ، کی  ىنیشنلد  ىمرن و  ھب  ىئابیز ، ىادص  رگید  رابکی  ىتقو  درک . عورش  ون  زا  دوش  ىم  ھشیمھ  ھک  مدیمھفزین  ار  نیا  ھتبلا  و 

: تفگ نم  ىکدوک 
 “ ىدوب زان  ھچ  ربکا  “ 

. دشاب ىگناخ  راکش  دنچرھ  مشاب . ىبوخ  ىچراکش  مناوت  ىم  مھ  نم  ھک  متفای  رد  و  تسا . ھتفرگ  ار  مایپ  ھک  مدیمھف 
ىم هاگن  ار  مرس  تشپ  رتمک  و  …. منارذگ ىم  ار  ىمارآ  ىگدنز  مدنزرف  اھنت  ھلاخ و  رتخد  رانک  رد  نم  و  درذگ ، ىم  مطالت  رپ  ىاھ  زور  نآ  زا  اھ  لاس 

. منک

یوبدار یلع  اقب –  زار 
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دنیشن یم  دور  یم  یلدنص و  یتشپ  ھب  دزیوآ  یم  دروآ و  یمرد  ار  شا  هدروخ  ناراب  تک  دسریم ، ھک  هار  زا 
مھاگن دراذگ و  یم  شا  بل  رانک  دروآ و  یمرد  یراگیس  منک . یم  زاب  شیارب  یئوجبآ  شتآ . رانک  ھنیموش ، ولج 
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. ددنخ یم  دنک و  یم 
. دسر یم  رظنب  یضار  دورب  نکلاب  ھب  امرس ، داب و  نیا  رد  تسین  روبجم  راگیس  ندیشک  یارب  ھکنیا  زا  ریما 

دوب ھتفگ  نفلت  یاپ  نیمھ  یارب 
 ”. ینک نشور  ار  ھنیموش  ھک  یطرشب  میآ  یم  “ 

. دمآ یم  لاح  رھ  رد 
اب دکرت . یم  درواین ، ریگ  نامرف  ھب  شوگ  ات  ود  دنک ، یلاخ  ار  شلد  دراد  جایتحا  ھک  یتقو  مسانش . یم  ار  ریما 

شمالک نایم  هاگ  دنچ  زا  رھ  دنک و  هاگن  تیاھمشچ  یوت  دیاب  نمتح  دوش . یمن  ُاضرا  مھ  نفلت  یاپ  یاھ  ندز  پگ 
: دسرپب

“ ؟ میوگ یم  غورد  ریما  ناج  ھن ، “ 
 : یئوگب ینک و  هاگن  شیاھ  مشچ  یوت  دیاب  نمتح  وت  و 

 ”. ممھف یم  یئوگ ،  یم  تسار  ھن  “ 
تسا هدش  ضرقنم  ناش  لسن  رگید  ھک  اھنآ  زا  تساھ .  روسانیاد  لسن  ناگدنامزاب  نیرخآ  نآ  زا  مسانش ،  یم  ار  ریما 

شیپ راذگب  یتارب ، ھتفس و  چیھ  نودب  ار ، ھتسب  نابز  دقن  لوپ  رالد  نویلیم  کی  تسا . بقع  ندمت  ھلفاق  زا  ینرق  مین  کی  راگنا  مدآ  نیا  میوگب ؟  روطچ  .
. دنک یم  تمیدقت  یتسد  ود  یتساک ،  مک و  چیھ  یب  درگرب ، رگید  لاس  هد  ورب ، شا و 

یم یک  ات  ریما  میوگ  یم  درب ! یم  راکب  تفارش  یگنر ، کی  تقافر ، یتسود ، ریظن  یتارابع  مھ  زونھ  . دروخ یم  مسق  کمن  نان و  ھب  مھ  زونھ  مدآ  نیا 
؟ منک تحیصن  ار  مدآ  نیا  ردقچ  نم  دیھاوخ  یم  بوخ ،  دراد . رازنجل  تمسب  ور  بآ  نایرج  ھک  ینامز  ات  دیوگ  یم  ینک ؟ انش  بآ  نایرج  فالخرب  یھاوخ 

مرگ شا  ھلک  ھکنیا  ضحم  ھب  مسانش ،  یم  ار  ریما  . دنز یم  دنویپ  مھ  ھب  ار  راگیس  وجبآ و  دراد  شتآ و  رانک  ھتسشن  ھتفرگ ، ینوملال  هدمآ  ھک  مھ  الاح 
. تفگ دھاوخ  یتسم  یاوھ  ھب  دناوت ،  یمن  یرایشھ  رد  ھک  ار  ھچنآ  رھ  و  دش ، دھاوخ  زاب  شلد  ُهرفس ی  دوش 

 ” اقب زار  یاشامت “  ھب  نویزیولت  یاپ  منیشن  یم  مرادیمرب و  ار  ما  وجبآ  میوگ ،  یمن  یزیچ 
ُھشوگ ھب  نیبرود  دشاب . اقیرفا  رد  یئاج  دیاب  تسا . هدرتسگ  تیاھن  یب  ات  تشد ، ُھنماد  ,و  دنتسھ ارچ  لاح  رد  رکیپ  لوغ  یاھ  واگ  زا  یگرزب  ُھلگ ی 

نیرتکچوک تسا و  نیمک  رد  اھ  ھتب  هانپ  رد  شکزارد  تسا ، هدروخ  شماشم  ھب  هزات  تشوگ  یوب  ھک  غاربق  هدیزرو و  یگنلپ  . دنک یم  مووز  یرگید 
. دراد رظن  ریز  ار  ھلگ  تمس  زا  تکرح 

. دھدیم یاج  اھ ، واگ  ھب  ھتب ، نیرتکیدزن  تشپ  ار  دوخ  دنک و  یم  یط  مارآ  مارآ ، ریظن ، یب  یتفارظ  تقد و  اب  زیخ  ھنیس  ار  یدایز  تفاسم  گنلپ 
ھب یرتھب  دید  ھیواز  نیا  زا  دناشک . یم  ھنیموش  پچ  تمس  ھب  تسار  تمس  زا  ھتسھآ  ار  دوخ  ھک  متسھ  ریما  ھجوتم  مشچ  ریز  زا  منک  هاگن  ھکنآ  یب 

زیمآ شیاتس  شا  تبالص  تھبا و  تسا . ھمعط  باختنا  رد  گنلپ  میوگ ٠  یمن  یزیچ  دراد . ھنحص 
ھلمح ٠ دصرتم  نآ  رھ  تبیھ و  رپ  تسا .

دوجو یئوگ  ھک  رگید  یدادعت  و  ضحم ، تقامح  زا  ای  تسا  یدایز  سفن  ھب  دامتعا  زا  مناد  یمن  دننک . یم  راوخشن  انتعا  یب  ُارھاظ  اھ  واگ  زا  یدادعت 
. دنرگن یم  هاگ  نیمک  تمس  ھب  نارگن  ھتفرگ و  الاب  رس  دنشاب ، هدرک  ساسحا  ار  رطخ 

.؟  نیرت هداتفا  ادج  ای  تسا  نیرت  لاس  نس و  مک  نیرت .؟  ھینب  مک  ای  تسا  نیرت  ھلچ  قاچ و  تسا .؟  انبم  ھچ  رب  گنلپ ، شنیزگ  رایعم 
مادک تسا .  یباھتلارپ  قیاقد  دنزاورپ  لاح  رد  تشد  نامسآ  رب  ھک  تسا  یئاھروخشال  نآ  زا  ادص ، اھنت  درتسگ . یم  ھیاس  تشد  رب  یرابگرم  توکس 

؟ دش دھاوخ  هدیرد  مھ  زا  راھق ، ُهدنرد  نیا  نیدالوپ  یاھ  ھجنپ  ریز  ھب  رگید  یتاظحل  ھمھ ، نیا  زا  یواگ  ھتشگرب  تخب 
واگ اھ  دص  یاپ  ریز  ھب  نیمز  دنز و  یم  ھلگ  ھب  یا  ھقئاص  نوچ  گنلپ  راجفنا ، ینآ  ھب  و  دننک ، یم  بت  بارطضا  هرھلد و  راب  ینیگنس  ریز  تاظحل 

. دوش یم  اپرب  یتمایق  دتفا و  یم  هزرل  ھب  ناسارھ ، 
گنت شیوخ  تخب  نوگن  ُھمعط  رب  ھظحل  رھ  ار  ھصرع  ناما ، یب  یدربن  رد  دشاب ، هدیزگ  رب  تسخن  تاظحل  نامھ  زا  ار  شیوخ  ُھمعط  یئوگ  ھک  گنلپ ،

 …. هدیرد تشحو  زا  یاھ  مشچ  نوخ و  ناروف  طوقس و  و  سفن ، نیسپاو  شالت ، نیسپاو  زیرگ ، نیسپاو  دنک . یم  رت 
یئوگ دنتسیا  یم  هراظن  ھب  شوح  لوح و  نامھ  رد  دنتفا و  یم  وپاکت  زا  اھ  واگ  رگید   ، گنلپ نینھآ  یاھ  ھجنپ  ریز  ھب  تخب  هریت  واگ  ندیطلغ  کاخب  اب 

. تسا هدش  عفد  یقبام  زا  زورما ، یارب  لقادح  رطخ  ھلیبق ، زا  ینابرق  کی  نداد  اب  ھک 
دنھاک ٠ یم  دوخ  عافترا  زا  اھ  روخشال  دشک و  یم  غام  نایم  نآ  زا  یواگ 
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ھلعش یوت  دزادنا  یم  دنز و  یم  راگیس  ھب  ار  کپ  نیرخآ  دشک . یم  بقع  ار  دوخ  دنک و  یم  مھاگن  دنک . یم  لابند  ار  ھنحص  تقد  اب  منک  یم  هاگن  ریما  ھب 
دیوگ یم  شتآ . یاھ 

؟ ینیب یم  دنز  یم  شتآ  ارم  ھک  تساھ  نیا  - 
؟ تسا هدش  راوخ  تشوگ  ھک  تسا  هدرک  یھانگ  گنلپ  رگم  میوگ :  یم 

واگ رس  رب  نم  تبحص  مامت  مرادن  یراک  گنلپ  اب  نم  دیوگ :  یم 
نک ناش  هاگن  تساھ !

زربیرف   ِ باختنا ھب  یناقھد  زورھب  نادرگرب : زویھ - نوتسگنل  ارچ – ؟ یگیم 
یدازریش

رذآ ١٣٩٠

ًالصا ینعی  ماهدرکن . مھ  الاح  ات  تقو  نوا  زا  مدوب و  هدرکن  یقالخ  راک  چیھ  نم  زور  نوا  ات  نیشاب ، امش  ھک  ییاقآ 
! روج ھچ  منوا  دوب . مھنشگ  شارور  بش  نوا  اما  متسین . مشرکف 

گنج زونھ  ھتفیب . نایرج  ھب  اھلوپ  هرابود  ات  دوب  هدشن  او  یزاسھحلسا  یاھھنوخراک  زونھ  دوب و  یداسک  یهرود 
. دوب هدشن  ریگرد  مود 

نم ثم  منوا  یراگنا  ھک  ھگید  هایس  ھی  وھ ، ھی  ھک ، مدشیم  در  موس  یس و  دص و  نابایخ  زا  فرب ، نویم  متشاد 
: تفگ تفرگ و  ومولج  دوب  شھنشگ 

” ؟ دایب تریگ  یاھلپ  لوپ و  یاوخیمن  شاداد …! اھمگیم … “ 
: متفگ

؟ یروج ھچ  ھخآ  اما  ینزیم ! افرح  ھچ ! ماوخن ؟ ھک  ارچ  - 
: تفگ

وشرخ خیب  ھشاب ، مرادلوپ  دایبرد و  اھهراباک  نیا  زا  یکی  وت  زا  ھک  ور  یتسوپدیفس  نیلوا  مینکیم . تخل  ور  یکی  “ 
.“ مینکیم شتخل  میبسچیم و 

: تفگ
هزات یدوب و  هداتساو  ھناعا  قودنص  یاپ  ھک  یدوبن  تدوخ  زورما  نیمھ  ھگم  سین ؟ تنشگ  وت  ھگم  یباسح ! درم  ھخآ ، یچ …؟ سپ  مینکیم ، شتخل  هرآ  “ 
دش مومت  یشاب . ھتشاد  داوخیم  تلد  ھچرھ  مھ  وت  ساب  ھصالخ ، یتنعل …! اھ – ؟ دیسام ؟ تب  یزیچ  مدوخ . نیع  یتشگرب ؟ رتزارد  اپ  زا  تسد  مشرخآ 

!…. ریمن اھقمحا  لثم  مک  لقا  یریمیم ، یگنشگ  زا  یراد  مرگا  راد ، شرب  نک و  زارد  وتتسد  تفر … و 
” ؟ نراذیم تب  گس  لحم  ًالصا  انوا  یدرک  لایخ  یچ ؟ سپ  سپ – . یلدزب  یتسین ، ھگا  بخ ، هرآ ؟ ییاتسوپدیفس ، یوربا  مشچ و  قشاع  ھنکن  منیب :

: متفگ
. نراذیمن ھک  ھن  - 

: تفگ
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مینولیو انوبایخ  وت  ھک  وت  نم و  ھب  اما  ننکیم ! جرخ  رالد  هاجنپ  لھچ  ھنوبش  یاھھنوخیم  اھهراباک و  وت  ملراھ و  نایم  ارادلوپ ، نیا  نراذیمن . ھک  هرآ  “ 
.“ شنوخ هرب  دعب  ھفلسب ، وشالوپ  زا  هدروخ  ھی  لوا  دیاب  انوا  زا  یکی  بشما  ھصالخ  اھ …؟ ھن ، ھگم  نراذیمن . مھ  گس  لحم 

: متفگ
؟ سپ یچ  اناجآ  - 

اجنیا نراذیم  هراذ . یمن اپ  اجنیا  یکشیھ  ابش  مباوخ . یم ارتسکاخ  ی  ھپک ور  هروک ، تشپ  نیمزریز  نیا  وت  ساج : نیمھ  ما  ھنوخ نم  اگین : نش …! منھج  نک ، نوشلو  تفگ :
نوا نیمزریز . وت  ید  یم شلوھ  یریگ  یم وت  میدرک ، ادیپ  ھک  ور  ورای  نوا  اگین : ھک ؟ یمھف  یم س . ھنوخ بیجن ھی  مالاب  نوا  هرآ . هزوسب … حبص  ات  ماپب  ور  هروک  ھک  مباوخب 
وت شمیتسرف  یم مدعب  مینوتسیم ، شزا  ھشاب  ھتشاد  یچرھ  ازیچ ، روج  نیا  سابل و  تعاس و  لوپ و  زا  میرایم . وشلخد  هروک  تشپ  شمیرب  یم ییاتود  وت و  شمشک  یم منم  تقو 

هایس ی  ھمشن ھی  اب  الاب  نوا  هدرک و  تسم  سوپدیفس  ھی  ننک  یم لایخ  مدرم  ، .( دایمرد شراوھ  هروخب  شنت  ھب  درس  یاوھ  یتقو  مھ  ًامتح  ھک  دیشک ( راوھ  ھگا  یبقع . طایح 
؟ مشاد هروط  ھچ  هدعج . کاچ  ھب  می  هدز وت  نم و  ھگید  متقو  نوا  ات  بخ  هدنبب . وگنولف  هراذب و  وشاسابل  هدش  روبجم  دبال  نگ  یم مھ  شنینیبب  رگا  هدش . شاوعد 

: متفگ دق  نیمھ  مدب . باوج  یچ  ورای  ھب  متسنود  یمن چیھ  ھک  دوب  هدروآرد  ومریپ  امرس  مدوب و  ھنشگ  ھتسخ و  هدقنوا  نم  بش  نوا  نیشاب ، امش  ھک  ماقآ  ھگب ، نوت  ھساو منوج 
!“ ھشاب ”

. میتشاذگ وشرارق  و 
: دز یم اپ  تسد و  تشاد  یباسح  موس  یس  دص و  نوبایخ  یراگنا  بش ، تقو  نوا 

. نتشگ یم اھ  هراباک لابند  رھش ، یالاب  یاسوپدیفس  ندز و  یم لوھ  انز  نور  . یم نوا  رو و  نیا  انیشام  اھ و  یسکات نتفر . یم ندموا و  یم مدرم 
. دوب بش  بصن  تسرد 

. ندیم نوج  نوشارب  یتنعل  یادیفس  ھک  ھنوخ  یم اھ  ” زولب نوا ” زا  شوت  ھکینز  ھی  ھک  ییاج  نومھ  دوب . یسکیدراب “ رد ” لغب  تسرد  شرد  ھھایس ، ورای  نیا  نیمریز 
. ساوخ یم نوملد  ھک  دش  ینومھ  وھنیع  نیشاب . امش  ھک  ماقآ 

. دش نوشادیپ  نابایخ  چیپرس  زا  زپ  زخ و  اب  سوپدیفس ، ھتسد  ھی  ھقید  نومھ 
! دراودا یاو ، یا  تفگ : دیفس  یانز  زا  یکی  ام ، ولج  ندیسر  یتقو  نتفر . یمن هار  افربوت  ھگید  ندوب ، هدموا  یسکات  اب  ھگا  نوچ  ندوب ؛ هدرک  کراپ  ساکنل  وت  ونوشنیشام  راگنا 

. نوشیرایب یرادرو  یرب  ساب  تمحز  یب متشوذگ . اج  نیشام  وت  ومردوپ  یطوق  فیک و  نم  ینوج ،
ھکنیا ھساو  منوا ، منوج ، ھن  تشگنرب . یسکیدراب  ھب  ھگید  بش  نوا  دراودا  نیشاب ، امش  ھک  ماقآ  سکانل . ھب  تشگرب  هرابود  ھک  هرسپ  نوا  زج  یسکیدراب ؛ وت  ندیپچ  نوشمھ 

… هرآ هرب ! شمیتشاذن 
یلوگنچراچ مروخن  نیمز  افرب  ور  ھکنیا  یارب  مدروخ و  رس  دصق  زا  نم  تشگرب ، دوب _ نم  لام  شاک  یا  ھک  شکرعم _ هایس  وتلاپ  نوا  اب  شبش ، سابل  رف و  رق و  نوا  اب  یتقو 

ھصالخ وت … شدیشک  بسچ  رت و  دییاپ ، یم دوب و  هداتسیاو  نیمزریز  رد  ھک  مھ  ورای  نییاپ . شمدیشک  اھ  ھلپ زا  دایم ، شرس  هراد  ییالب  ھچ  ھمھفب  دموا  ات  مدیبسچ و  ور  ورای 
. ینودلاغز وت  شمیزادنب  هروک و  تشپ  شمیشکب  نییاپ و  شمیدب  میدوب  ھتسنوت  ام  دوب و  هدش  رید  یلیخ  ھگید  ھک  هرارق ، ھچ  زا  عاضوا  ھک  دیمھف  یعقوم 

! اھ داینرد  تکیج  متفگ : شب  مییاپ ، فرط  میدروخ  یم رس  مھ  اب  میتشاد  یتقو 
. درک یم یروک  روک  دوب  اوھ  وت  ھک  یگنس  لاغز درگ  نویم  زا  یگنر  یبآ  رون  اب  زاگ ، یولوچوک  ی  ھلعش ھی  دوبن . نشور  ینودنچ  تشپ  نوا 

. ھیروج ھچ  شا  ھفایق هرسپ  منیبب  متسنوت  یمن یا  ھقید دنچ  ات 
! اھ یشکن  راوم  راوھ  ینودلاغز ، وت  اجنیا ، دراودا ! تفگ : شب  ھھایس  ورای 

. دوب هدرک  فعض  سرت  را  منومگ  دمویمن ؛ رد  مھ  شکیج  الاغز و  ی  ھپک ور  دوب  ھتسشن  روج  نیمھ دیشک . یمن راوم  راوھ  دراودا  یکلفط  اما 
! اھ ینورپن  مھ  لاغم  لاغز  هرآ ، تفگ : شب  ھھایس 

. دوبن مھ  ندنورپ  لاغم  لاغز  لھا  دراودا  یکلفط  اما 
؟ ھیدزد مدآ  عوضوم  نینکب ؟ نیاوخ  یم راک  ھچ  دیسرپ : شیتسوپدیفس  گنشق  یادص  اب  تشذگ ، ھک  هدروخ  ھی 

ھنیبب ھک  دوب  هداتفا  رکف  ھب  ھھایس  ورای  مدید  یم میدروخ . ھکی  نومود  رھ  فرح  نیا  زا  ھک  دوب  نیمھ  ھساو  منومگ  میدوب . هدرکن  وشیدزد  مدآ  رکف  ھگید  ام  نیشاب ، امش  ھک  ماقآ 
مدآ اھ  ام  شاداد ، ھن  تفگ : هدیفس  رسپ  ھب  تشگرب  نوچ  تسین ؛ یا  ھنولقاع راک  ھن ، دید  درک ، وشارکف  ھک  بوخ  راگنا  مدعب  ھن . ای  تشاد  ھگن  ورگ  وفیرح  ھش  یم یتسار  سار 

. شبیج درک  تسد  هدیفس  رسپ  یراد ؟ یچ  منیبب  نک  ور  قیفر  بوخ ، ھنومنشگ و  … طقف  میرادن و  وشتقو  شتسار ، ینعی ، میتسین . دزد 
. تفرگ شتروص  ولج  اوھ  وت  دیپاق و  دوب  ھتشگرب  نومھ  ھساو  دراودا  ھک  ور  یلگشوخ  رادریجنز  ی  ھنونز فیک  ھگید ، یاھزیچ  ی  ھمھ نویم  زا  مکیرش 

؟ یراد ایچ  ھید  منیب ؛ نک  ور  بوخ ؛ دایم  … ششوخ  یلیخ  گنشق  یازیچ  روج  نیا  زا  هر . یم رد  شنوج  یزیچ  یچمھ  ی  ھساو ما  ھمشن یتنعل ! سکان  یاو ؛ یاو ، یاو ، تفگ :
اکاک ھی  درد  ھب  ھک  یا  ھگید یاھ  ترپ  ترخ و  ھب  دیلک  ھقلح  ھی  مشدعب  دروآرد ، کدنف  ھی  الط و  تعاس  ھی  لوپ و  فیک  ھی  تشگ . وشابیج  ھھایس  ورای  داتسیاو و  دش  اپ  هدیفس  رسپ 

مھ اب  یراگیس  ھی  مینوت  یم ًاتلاجع  بوخ  الب  قدنخ  وت  میزیرب  یباسحریگ  نودند  زیچ  ھی  منوتب  ادرف  منومگ  تسا ! قشع  تفگ : تشگ ، بوخ  ور  هرسپ  یابیج  یتقو  هروخ . یمن هایس 
. مینک دود 

: تفگ درک . او  ور  ورای  راگیس  یطوق  تفگ و  نیا و 
. درک فراعت  هدیفس  رسپ  ھب  مدعب  نم و  ھب  دوب … ! ھکرعم  یاراگیس  نوا  زا  رادرب ! یکی 

دیسرپ :
“ ؟ نیا ھیراگیس  روج  ھچ  “ 
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“ ؟ نیا ھیراگیس  روج  ھچ  “ 
Bensons Hedgs تفگ : زرل  سرت و  اب  هدیفس  رسپ 

. تفر مھ  وت  یکانسرت  دب و  روج  ھی  شفایق  دز  کپ  وشراگیس  یتقو  ھک ، دوب  نم  کیرش  ورای  زا  شسرت 
: دیسرپ دوب  هداتسیاو  الاغز  ور  ھک  هرسپ  زا  دعب ، یشک ؟ یمن یباسح  راگیس  ارچ  رسپ . دموین  مشوخ  تفگ : دیشک و  مھ  وشامخا 

ھک ور  یرادلوپ  گنشق  یانز  نیا  یچ  ھساو  ھشک … ! یمن اراگیس  روج  نیا زا  یھایس  چیھ  ینود  یمن ھگم  ملراھ ؟ … یایم  یتفیم  هار  اراگیس  روج  نیا  اب  یش  یم اپ  اھاجک  زا 
الاح بخ ؛ ھن ؟ ای  ینود  یم ونیا  شدیفس . ھب  ھسرب  ھچ  هدایز ، نومرس  زا  هایس  زخ  ی  ھنت مین یتح  اھایس  ام  ملراھ ؟  وت  اج  نیا یرایم  یراد  یمرو ھنوشنت  دیفس  زخ  ی  ھنت مین

. مسرپب ماوخ  یم یزیچ  ھی  تزا 
. ھیرگ ریز  ھنزب  دوب  هدنوم  مک  هراچیب  هرسپ 

: تفگ یم دوی و  ھتفرگ  وشفرح  لابند  روج  نیمھ ھھایس 
ادخ ور  وت  ھخآ  مزادنب … تخت  مین  منوتب  وماشفک  ھک  دایب  مسد  یلوپ  ھی  ما  هدنوباوخ شوگ  منک . ادیپ  یراک  مر  یم نییاپ  الاب و  ساکنل  نوبایخ  وت  روج  نیمھ ھک  ھھام  راھچ  ھس  “ 

“ ؟ زادنب ییاگین  ھی 
! دوب ششفک  ھت  ییاخاروس  ھچ  ھک  مھ  یسار  سار  ھنیبب . وششفک  تخت  دیفس  ی  هرسپ ھک  درک  دنلب  وشاپ 

: تفگ هدیفس  رسپ  ھب 
ندرگ لاش  نیا  ھنز و  یم قرب  قرب  ساملا  فیدر  ھی  شولج  ھک  قر  قش و  نھریپ  نیا  یمسر و  سابل  اب  ھک  یراد ، وشرگیج  ای  ھش  یم تور  یتنعل  وت  خو  نوا  بخ ؛ یدید ؟ “ 

! دایب نک  شدر  ور  وتلاپ  ای هللا ! یایب ؟ یسچ  یدب و  رق  یرب  هار  داق  داق  نم  یور  ولج  اجنیا ، یایب  یشاپ  تمیق ، نورگ  وتلاپ ی  نیا  یمشیربا و 
. دروآرد شنت  زا  وشوتلاپ  دیبسچ و  ور  ھتسوپ  دیفس  ی  هرسپ

یزیچ یا  هراوشوگ میدب  نوم  ھمشن ھساو  تنھریپ  یاھ  ھمگد نوا  زا  منوتب  شاک  اما  تفگ ). یم ور  ورای  گنیکومسا  .) مینک نومنت  سلجم  یالیکو  یاسابل  نیا  زا  مینوت  یمن ھک  ام 
! “ رایب نوشرد  ای هللا ، ننک . تسرد 

. دوب رپِرپ  شاتسد  دوب و  ھتفرگ  شزا  ور  ورای  زیچ  ھمھ  ھگید  الاح  مدرک . یمن یا  ھگید راک  چیھ  مدرک . یم اگین  مدوب و  هداتسیاو  اجنوا  شمھ  نم 
تفگ :

“ ؟ تبکن مریمب ، یگنشگ  زا  نم  ینزب و  ت  ھنیس ھب  ساملا  ملراھ ، وت  اج ، نیا وت ، “ 
تفگ : هدیفس 

! “ مفسأتم “ 
: تفگ ھھایس 

“ ؟ تیرفع ھیچ  تمسا  یفس …! ستوم  هرررآ ! م ، م م موھ یفس ؟ ستوم  “ 
: تفگ هدیفس 

. “ موس لیگ  کم  یدیپدراودا  “ 
: تفگ ھھایس 

“ ؟ نروگ مودک  ھگید  ییاتود  نوا  ھگید ؟ ھیچ  موس  ھسیکد ! “ 
تفگ : هدیفس 

. “ متسھ یموس  مھ  نم  مگرزباباب … ردپ و  “ 
تفگ : ھھایس 

! “ شربون ینود ؟ یم مشزات . هزات  یاھ  لدم نوا  زا  ھش . یمن ادیپ  ایند  وت  م  ھگنل ما ! یلوا متسین : یموس “ اما ” متشاد ، گرزباباب  وردپ  منم  “ 
. دیدنخ شدوخ  یخوش  زا  هاق  هاق  و 

. ھشکب راوھ  ھک  دوب  هدنومن  یچیھ  ھگید  دوب . ھتشاد  رو  شتشحو  یباسح  تسرد و  هدیفس  رسپ  دیدنخ ، یتقو 
. دوب هدش  هایس  دوب ، هدنک  ور  اھ  ساملا ھک  ییاج  نوا  شنھریپ ، ولج  تسشن . الاغز  ی  ھپک ور  هرابود 

یکی تشاد . نیریش  ولاس  تسیب  هدجیھ   . دیزرل یم گید  گید  دوب ، ھتسشن  کبمچ  مُس  ود  رس  ھک  ھتسوپدیفس  وت و  دز  یم یراکان  زوس  ھتسکش  ی  ھشیش ھی  زا  ینودلاغز ، یالاب 
. نکلپ یم ھنوبش  یاھ  ھنوخیم رب  رود و  ھک  دوب  یباسح  تسرد و  یاھ  ھنن ھچب  نوا  زا 

: تفگ دید ، ور  هدیفس  رسپ  سرت  یتفو  دیدنخ . یم روج  نومھ ھھایس  ورای 
نوا ور  یدایز  ھگا  هدیفس ، اقآ  اما ، میرادن . وشتقو  تمیشکب . میاوخ  یمن سرتن . “ 

.“ نوشمشورفب یئ  ئش ھس  رانص  منوتب  ساگ  دایب . نک  در  مر  اشفک  بخ . اھ …! یش  یم هایس  اکاک  نم  ثم  ینیشب  الاغز 
ھگید و یکی  ھب  هدب  وشاشفک  مدآ  ھک  س  هرخسم یلیخ  ھخآ  وھدنخ  ریز  دز  یرھ  دراین و  بات  ھگید  مشدوخ  ھھایس ، تسد  داد  یم ور  انوا  تشاد  یتقو  اما  دروآرد . مشاشفک  هدیفس 

؟ ھن ھگم  هرب ، هار  باروج  اب  شدوخ 
. دنخب هدنخ و ِد  ریز  میدز  نومات  ھس  رھ 

؟ درک راک  ھچ  نینود  یم دایز ! تز  مر … یم ھگید  نم  اما  نیدنخب ، داوخ  یم نوتلد  ردق  رھ  نینومب و  اج  نیمھ دینوت  یم ات  ود  امش  ھگید . بخ  تفگ : ھھایس  ورای 
! درب شدوخ  اب  مر  یچ  ھمھ  نوریب و  تفر  نیمزریز  زا  سکان 

اساملا الوپ و  تفر و  تشاذگ  لاق  دوب  هداتسیاو  لاغز  ی  ھسیک ور  ھک  ور  هدیفس  رسپ  نم و  سکان  نوا  منوج ، هرآ  مدنوم . یلاخ  تسد  مدوب ، هدموا  اجنوا  ھک  یلوا  ثم  تسرد  نم ،
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» ناتسادهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

اساملا الوپ و  تفر و  تشاذگ  لاق  دوب  هداتسیاو  لاغز  ی  ھسیک ور  ھک  ور  هدیفس  رسپ  نم و  سکان  نوا  منوج ، هرآ  مدنوم . یلاخ  تسد  مدوب ، هدموا  اجنوا  ھک  یلوا  ثم  تسرد  نم ،
! درب شدوخ  اب  ور  اشفک  یتح  یچ  ھمھ  و 

: مدز راوھ  مدیود و  شلابند  کیرات  نولاد  وت 
“ ؟ سپ ھش  یم یچ  نم  مھس  ھخآ  یدب ؟ نم  ھب  مھ  یزیچ  ھی  یاوخ  یمن ھئورای ! نک  اگین  “ 

. مفنشب متسنوت  یم وشادص  طقف  شمدید . یمن ًالصا  ھک  دوب  کیرات  ردقنا 
: ھک دیشک  داد  مرس 

. “ یدید تدوخ  شچ  زا  یدید  یچرھ  ھن  ھگا  درگرب ؛ کاچ … ھب  منزب  نم  ات  شاب  ھتسوپ  دیفس  بظاوم  ولاھ ، اج  نومھ درگرب  “ 
! متشگرب

! دنخب یک  دنخن  الاح  هدنخ و  ریز  میدز  یسیپ  روز  زا  نوماتود  رھ  اقآ ، رایع ! مامت  قمحا  ھی  وھنیع  نوا ، دوب … هداتساو  ینودلاغز  وت  ھک  هدیفس  رسپ  مدنوم و  نم 
: تفگ ھتسوپ  دیفس  رسپ 

“ ؟ شتفر منیبب  “ 
: متفگ

.“ تسین ھک  اج  نیا دبال ، “ 
تفگ : الاب و  دز  وشگنیکومسا  ی  ھخی

! ” دوب جیھم  یلیخ  یلیخ  مدرک ! فیک  دوب ، هزم  اب  یلیخ  اما  “ 
: متفگ

“ ؟ دوب جیھم  یچ ؟ “ 
طقف یگتخاس . ھیبلقت و  ھگید  یازیچ  ی  ھمھ مدرک . فیک  ًاعقاو  ملراھ  وت  ھک  س  ھعفد نیلوا  نیا  مرمع  ی  ھمھ وت  هداتفا ، قافتا  مارب  الاح  ات  ھک  دوب  یجیھم  زیچ  اھنت  نیا  ینود ؟ یم “ 

. ” دوب یعقاو  زیچ  ھی  یکی  نیمھ 
: متفگ

. “ دوب کوک  مفیک  مادم  متشاد ، لوپ  وت  ی  هزادنا ھب  نم  ھگا  شاداد ؛ “ 
: تفگ

. “ سین ماروج  نیا اکاک ، ھن  “ 
: متفگ

. ” تسھ ارچ  ارچ ، “ 
. ھن ھک  داد  نوکت  وشرس  هرابود  هدیفس  رسپ  اما 

دیسرپ : دعب 
“ ؟ مراک در  مرب  منوت  یم ھگید  الاح  بخ  “ 

: متفگ
.“ ھن ارچ  هرآ ، “ 

متفگ : شب  مدیسر ، ھک  کیرات  نولاد  ھب 
. “ نک بص  ھقد  ھی  “ 

. دش یمن هدید  نوبایخ  وت  مھ  یدایز  مدآ  دوبن ، یربخ  تسپ  ناجآ  زا  مدرک ؛ اگین  رو و  نوا  رو و  نیا  نوریب و  متفر 
: متفگ هدیفس  رسپ  ھب 

! “ یدرک یفیک  ھی  وت  مک ، تسد  ھک  ملاحشوخ  دایز ! تز  “ 
. ھشب یسکات  رظتنم  ھسیاو و  ور  هدایپ بل  باروج  اب  ھک  ادخ  ناما  ھب  مدرک  شلو  متفر و  مدیشک و  ومار  مشدعب 

وت ھنوشگرم ؟ ھچ  ادیفس  نیا  ینک  یم رکف  متفگ : مدوخ  اب  شلوپ . ھمھ  نوا  اب  مدوب  هدیفس  هرسپ  رکف  شا  ھمھ هار  وت  مداتفا . هار  نوبایخ  وت  الاح ، زا  رت  ھنشگ رت و  زارد  اپ  زا  سد 
؟ نتسین تخبشوخ  یچ  ھساو  انیا  یگ  یم

ھچابید زا 
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یندم نیرسن  اھ –  عانعن  رطع  نایم  زا  یسک 
رذآ ١٣٩٠

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 

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  نآ 

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 
. نیمز مدرک  شفت  دادم  یاھ  هزیر  هدرخ  اب  موش  صالخ 

ردپ و زا  یتقو  دش  یم  ھک  ادلی  بش  اوھ و  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  رتزمرق و  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 



. نت یادوس  تشاد و  یگدنھاوخ 
: دوب ھتفگ  گرزبردام  ھب  ردام  ھک  دوب  نم  رد  یتیفیک 

!“ هدز شین  بجع  راھب  نیا    ِ یوت ناراب  ناتسپ  “ 
: 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 
هام 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 

ھب 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 
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 

. دشاب هدیشک  شین  شا  ھنھک 
 . دوب نیمز  یور  شآ  نیرت  باعل  گنر و  شوخ  . مدوب هدرک  ار  شرکف  لبق  زا 

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 .  یاھ 

: دوب ھتفگ 
 ”. وت دییایب  “ 
 : مدوب ھتفگ 

“. تسا بوخ  رد  مد  “ 
: دوب ھتفگ 

“. دییایب مھ  لخاد  ات  دیا  هدیشک  تمحز  ھک  الاح   . تسا دنب  متسد  “ 
: مدوب ھتفگ 

“. دنا گنشق  ردقچ  “ 
: دوب ھتفگ 

“. منم ناش  نابغاب  “ 
ھتفگ هدیدنخ و   . 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 

“. دھد یم  تذل  نم  ھب   :“ دوب ھتفگ  “. منک سمل  ار  کاخ  مراد  تسود  : ” دوب
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  ھک  ار  رد  متساوخ   . 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 
٭٭٭٭٭

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 
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  نوزوم 

 . درک یم  یزاب  منت  یور  درک  یم  ور 
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 
هدیوج تشاک ، یم  غاد  یاھ  ھسوب  ھک  ییاھ  بل  اب  هدرک  قرع  راذگب .“ نشور  ار … پمال   . راذگب نش  .. ور  : ” مدوب ھتفگ  نانز  سفن  بیھل ، نآ  شکاشک  رد 

. تسا زور  زور ..  ھک ..  … الاح  :“ دوب ھتفگ  هدیوج 
 . دوب لعتشم  مجح  نآ  نورد  وا    ِ نم ھک  ار  مدوخ  مدید . یم  هرجنپ  بوچراھچ  وت  ھچوک  رو  نآ  ار  مدوخ 

اھ 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 
فک   ِ 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  .

. درک رپ  ار  شتسد 
 : 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  “ 

ھب 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 ،

. 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 

. 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 



» ناتسادهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

“ ؟ 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 
“ . نزب فرح  شعجار   :“ دوب ھتفگ 

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

هداز نایزابخ  اضترم  نوخ - یاھ  ھلاشک  اھ و  ناکس 
رذآ ١٣٩٠

ی هرود یاسرف  تقاط  راشف  یگتسخ و  زا  یناشن  چیھ  اھ ، فرح  اھراتفر و  اھ ، ھچب  زا  مادک  چیھ 
یشزومآ هرود ی  کی  یارب  ار  پیت  ناصاوغ  نیرتھب  زا  رفن  جنپ  دش  رارق  ھک  یزور  تشادن . یشزومآ 

دندرک و یم  هاگن  مھ  ھب  اھ  ھچب  دوب . دھاوخ  یا  هرود  روطچ  دنتسناد  یم  ھمھ  ابیرقت  منک ، باختنا  صاخ 
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متشاد ابیرقت  مدوب و  هداتسیا  پیت  ھناخ ی  باتک  رد  مد  تسد  ھب  ملق  ذغاک و  نم  دش . یمن  مدق  شیپ  سک  چیھ 
، زد دس  ھچایرد ی  میریم  متفگ : مدمآ و  قوش  ھب  تساجک ؟ یشزومآ  هرود ی  تفگ : یکی  ھک  مدش  یم  دیماان 

. ھیبوخ یاج 
نم ھک  دندمآ  یم  یکی  یکی  دوب و  ھتسکش  خی  هزات  دش ، ھتشون  اھ  مسا یتقو  ینعی  دندش  باختنا  ھک  رفن  جنپ 

ھمانرب میداتفا . هار  ھب  دعب  زور  دش و  هدز  مکح  دوب . مزال  رفن  جنپ  طقف  اما  میتسھ . مھ  ام  متسھ ، مھ 
رد ذوفن  یارب  اھ  ھچب  دوب  رارق  زد . دس  ھچایرد ی  ھب  میدیسر  یم  زییاپ  لوا  ھک  دوب  هدش  میظنت  یروط 

یاھرگانش دندوب . یوق  یلیخ  ھتبلا  اھ  ھچب  یحطس . ریز  یانش  تماقتسا و  یصاوغ  دننیبب . شزومآ  روھ 
اھ فعض  ھطقن  یشزومآ  ھھام ی  کی  هرود ی  لوط  رد  دندوب . ھتفرگ  دای  مھ  یصاوغ  ھک  یرھام 

. دنورب یتیرومأم  ھچ  ھب  تسا  رارق  ھک  دش  ھتفگ  اھ  ھچب  ھب  مک  مک  دش و  فرطرب 
عورش میظعلا  روھ  نونجم ، ریازج  یالاب  یدوخ ، یاھزرم  کیدزن  زا  روھ ، یقرش  لحاس  ھیلا  اھتنمزا 
، ناشدوخ لحاس  تمس  رد  اھ  یقارع  دوب . بآ  یانھپ  روھ  یقارع  لحاس  ات  رتمولیک  یس  ھک  دش  یم 
ھب دوب و  فورعم  قدنخ  ھب  اھ  ھچب  نیب  ھک  دندوب  هدرک  تسرد  یعونصم  لحاس  هدرک و  یزیر  کاخ
قدنخ هارراھچ  ھنرقلا  هرامعلا –    ِ بونج لامش  رذگ  اب  دندوب  هدیشک  نآ  یور  ھک  یا  ھتلافسآ  هار  عطاقت 
ییاج دنتفر و  یم  حطس  ریز  قارع ، عضاوم  ات  ار  یرتمولیک  هدزناپ  ھلصاف ی  دندز . یم  بآ  ھب  یخلب  دیھش  هاگتسیا  زا  بورغ  دیاب  اھ  ھچب  میتفگ . یم 

رد ار  اھ  ھچب  ھک  یا  ھظحل  زا  ارچ  مناد  یمن  دوب و  نم  اب  ھتسد   ِ شزومآ دننک . زاب  ربعم  ورین  یاھ  ناکس  یارب  تایلمع  عورش  اب  ات  دنتفرگ  یم  عضوم 
. تشاد یگزات  میارب  ھک  یبیجع  لاح  داتفا . شخرچ  ھب  مرس  رد  یمومسم  یگریت  متفرگ ، شوغآ 

دھد ماجنا  ار  شراک  تسناوتن  لوا  جوم  لیلد  رھ  ھب  رگا  ھک  دوب  هدش  یحارط  مھ  موس  مود و  یاھ  جوم  دوب . لوا  جوم  جارعم ، ھتسد ی  نم ، ھتسد ی 
، دنتفرگ شوغآ  رد  ربص   ِ رس ار  رگیدکی  دنکن ، ذوفن  نآ  ھب  بآ  ھک  دندرک  چیپ  فافل  دندرک ، ناحتما  ار  میس  یب دننک . زاب  ار  ربعم  موس  مود و  یاھ  جوم 

راکفا نم  دش و  یم  رود  یدوخ  لحاس  زا  روھ  قمع  ھب  ور  جارعم  ھتسد ی  نم  هاگن  زا  دندز . بآ  ھب  ماجنارس  دندرک و  ضغب  دندیدنخ ، دندرک ، یخوش 
. مدنار یم  سپ  ار  هریت  مھبم و 

ھک دوب  یدر  نیرخآ  نامھ  هدرک و  تحص  مالعا  ینایقدص  دیھش  هاگتسیا  زا  رذگ  رد  اھ  نآ ینعی  دش . عطق  جارعم  اب  طابترا  دوز  یلیخ  راظتنا  فالخرب 
. دوب هدنام  اھ  نآ  زا 

هدزاود ات  دندمآ  یم  یکی  یکی  اھ  ناکس  دندوب و  رقتسم  یدوخ  لحاس  رد  اھ  نادرگ  دوبن . یربخ  جارعم  یاھ  ھچب  زا  زونھ  دیسر  ھک  تایلمع  زور 
یاھ ھلولگ  دوب . هدرک  زاب  رتچ  روھ  رب  قارع  یدوخ و  نیگنس  شتآ  شیپ ، تعاس  تشھ  تفھ  زا  قارع . عضاوم  ھب  دنسرب  دننزب و  روھ  ھب  رتمولیک 

رد اھ  ناکس  تشاد و  یبیرغ  مطالت  بآ  دمآ . یم  ورف  دون  تصش و  یاھ  هراپمخ  اب  نامز  مھ تشذگ و  یم  راز  ین  زبس  هدرپ ی  زا  اھراب  شتآ  میقتسم 
ھب اھراب  شتآ  ریت  ھک  دوب  یدیدش  نانچ  یریگرد  قارع  لحاس  کیدزن  دنتفر . یم  دنتفاکش و  یم  ار  بآ  ھنیس ی  نانک  شرغ  راز ، ین زبس  یاھ  نالاد 

دش ھتسکش  قارع  طخ  تشاد . ھبلغ  اھ  ھچب  دایرف  یادص  رب  اھ  ھضبق  نیگنس  شتآ  اھ و  ھلولگ  شرغ  دیرد . یم  ار  یرکیپ  ریت  رھ  دروخ و  یم  تارفن 
ھچب هزیناکم  نادرگ  اب  قارع  دوب . نیگنس  قارع  عفن  ھب  تیعضو  یوزارت  دوبن و  یکشخ  ھبقع ی  ھک  ییاج  دندمآ . ورف  روھ  یبرغ  لحاس  رد  اھورین  و 

دندوب و ریگرد  هزیناکم  یاھ  نادرگ  اب  قدنخ  هارراھچ  تشپ  نکش ، فص  یاھورین  دنتشاد . ھناناج  تمواقم  اھ  ھچب  اما  دوب  ھتفرگ  تشم  رد  ار  اھ 
یاھورین اب  گنھامھ  نونجم ، هریزج  یناقوف  لاب  زا  قارع  هدزاود  رکشل  روھ و  یلامش  لحاس  زا  قارع  صوصخم  یاھورین  رواکت و  یاھ  نادرگ 

دندوب هدرب  شروی  هدننک  لمع  یاھورین  رب  ریگ  هر  یاھدرگلاب  اھ و  یراکش  ھمھ  نیا  رب  دندوب و  هدرک  ھلمح  اھ  ھچب  ھب  بونج  لامش و  زا  صوصخم ،
.

ھنیمز ی هاگ  ھگ  دز . یمن  یفرح  چیھ  سک ، چیھ  دیراب . یم  اھ  ھچب  رس  رب  هراپمخ  ھلولگ و  زا  ینافوت  داتسیا و  یم  مشچ  یولج  شتآزا  یھوک  مد  رھ 
. دش یم  تسد  کی  هرابود  بلاغ  یادص  تسشن و  یم  فاکشرب  یا  ھلولگ  دعب  یمد  دش و  یم  هراپ  یحورجم  هرعن ی  ھب  ادص  یبرس 

نالاد زا  دندرک و  راوس  ار  اھورین  هرابود  اھ  ناکس  دش . رداص  ینیشن  بقع  نامرف  متفھ  زور  یادتبا  تشاد و  ھمادا  زور  شش  قارع  یاھورین  راشف 
ھچب لابند  ھب  ھک  تسنام  یم  ار  یشحو  ناطیش  هراپمخ  ھلولگ ی  ریت و  رخآ  مد  دنتشاد و  هرھلد  اھ  ھچب  بلغا  دندیشک . بقع  باتش  ھب  راز  ین زبس  یاھ 

. دوب هداتفا  اھ 
دش و یم  جک  بآ  رد  اھ  ناکس  زا  یضعب  دندرک . رتشیب  ار  راشف  دندوب  هدرک  دونش  ھک  اھ  یقارع  دینک . باتش  ینیشن  بقع  رد  ھک  دیسر  نامرف 
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. تخادنا یم  بآ  ھب  ار  باتشرپ  ھتسخ ی  یاھورین 
یم دربن  ھنحص ی  دربن و  رب  یبیجع  داب  دمآ . یم  خرس  مرظن  ھب  اوھ  مدش  قیاق  راوس  یتقو  تشاد . نینط  اضف  رد  مھ  دوز  دوز …  دایرف  رگید  الاح 

 . دیسر یم  شوگ  ھب  دندش  یم  کیدزن  ھک  ییاھ  ھلولگ  یادص  اھنت  ھک  دوب  نانچ  قیاق  روتوم  شرغ  دش . هدنک  بآ  رد  ناکس  داد و  زاگ  راد  ناکس  دیزو .
نآ لد  زا  دروخ و  یم  خرچ  دیشک . یم  هرونت  شتآ  زا  ینیگنس  مجح  اھ  قیاق  یپ  رد  دنتخیرگ و  یم  راز  ین یاھریسم  اھ و  ھھاربآ  رد  اھ  قیاق 

روھرب م ھک  یخرس  داب  تخیرگ و  یم  اھ  بآرب  ھک  یسرت  جوسن ، توراب و  نت ، زلف و  تخس  یادص  ادص ، تخیر . یم  نوریب  ھلولگ  راب  گرم شخرچ 
 … دیزو ی 

یاق یپ  رد  یپ  رذگ  اھ ، قیاق  باتش  داتفا . دولآ  فک  ھلابند ی  ھب  ممشچ  ناھگان  متفرگ و  قیاق  ھبلرب ی  ار  متسد  دش . تسار  دش ، جک  دروخ ، یناکت  قیاق 
هدروخ مخز  اھرکیپ  دندمآ . یم  الاب  روھ  قمع  زا  ین ، یاھ  گرب  زا  ییالوش  رد  هدیچیپ  جارعم  یاھ  ھچب  ھک  مدید  یم  دوب و  هداد  ناکت  ار  اھ  ین  اھ ، ق 

رود ام  زا  دنخبل  روش و  ھب  اھ  نآ شیپ ، زور  تفھ  لوا  راب  مدید . یم  ار  جارعم  یاھ  ھچب  رگید  راب  کی  نم  دوب و  خرس  هایس و  یصاوغ ، یاھ  سابل  و 
. میدش یم  رود  اھ  نآ  زا  ھتسخ ، هدیگنج ی  یاھورین  زا  یناکس  رب  راوس  خلت ، میلست و  هدیسرت و  ام ، الاح  دندش و  یم 

ینانمس یھانپ  دمحم  زاوآ –  ریت و 
رذآ ١٣٩٠

یئاکیرمآ رعاش  ولف  گنال  زا  رکف 

——————————

مدرک اھر  اضف  ردنا  یریت 
تخیرگ هدید  ناشن  زا  باھش  نوچ 
اما تسشن  اجک  منادن  نم 
تخیر مناجب  وجتسج  تریح و 

****
یزاوآ ھتسخ  یان  زا  درک 

زاورپ رپ ، زیت  نیھاش  ِ وچمھ 
وا ھک  تسیک  نیب  زیت  هدید ی 

زاوآ کی  زیرگ  دبای  زاب 
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****
دعب یدنچ  طولب ،  کی  نت ِ  رد 

زونھ ھتسکش  ان  ریت و  متفای 
زاوآ نآ  متسج  تسود  لد  رد 

زونھ ھتسخ  گنر و  هدیروش  مرگ و 

یتمعن یدیع  رگید - هدورس  دنچ  و   “ … سرپب قیاقش  نیمھزا  ینک ؟ یمن  رواب  “ 
ید ١٣٩٠

ھتخوس ا م ارم ……  یتساوخ  یم  ھتخوس 
ینک یمن  رواب 

سرپب قیاقش  نیمھ  زا 
ار ندوب  نونج  ھک 

دنک یم  رو  ھلعش  نم  رد 
هراتس رورغ  زا  نم  ھک 

بآ یگ  هداتفا  ات 
. ما هدمآ  وت  یاوھ  رد  سفن  کی 

ما ھتخوس  ارم ……  یتساوخ  یم  ھتخوس 
دیپس لکاک  نیا  و 

تسا ھتفر  یاھزور  قریب 
منادرگ یم  رب  رس  ات  ھک 

تسا و ناوسیگ  لالش 
نابسا پُر  پُر 

دنرذگ یم  نوچ  ھک 
رتسکاخ هرطاخ و  زا  یلت  اھنت 
. دنام یم  اج  رب 

ما ھتخوس  ارم …… یتساوخ  یم  ھتخوس 
موش یم  ھک  ھتسخ  هاگ  هاگ  و 

ناھج و تماق  دنک  یم  ھنامک 
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قشع دنک  یمن  ھنامک 
ھتخوس ھک 
اما

 . ما هداتسیا 
***
لوھ

*
لوھ سیدنت 

رھش یور  هداتفا 
ورھار رد 

تسا نوخ  یاھ  ھکل 
ناویا رد 

. لگ یب  نادلگ 
***

هدب نم  ھب  ار  تنات  سد
*

اھ گنفت 
دنا ھتفر  ھناشن  ار  مھافت 

اھ مچرپ 
دننک یم  رود  مھ  زا  ار  ام 
هدب نم  ھب  ار  تناتسد 

هداج نیا  زا  روبع 
دیاش

دسرب یغاب  ھب 
. یبآ یوج  و 

***
دازلیگ دای  ھبو  یرھاوج  ریما  شکشیپ 

اھ لگ  نیرتادیش  یوب 
*

نادرگرس
اھ و زیئاپ  نایم 
رگنل یب  یاھ  ناتسمز 

منارذگ یم  راگزور 
اھوزرآ میوقت  نیا  و 

. درپ یم  راھب  یور  زا  یھ  ھک 
دیآ یم  غاد  یوب 

ناھج رازلگ  زا 
اھ لگ  نیرتادیش  یوب 
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 . درذگ یم  مرس  زارف  زا  یسونایقا  لثم  هودنا  و 
یتسین

! یدوب وت  نم  راھب 
***

هراپشتآ
*

دسر یم  هار  زا  هدزرس 
زیگنا سوھ  ابیز و 
شیاھ ھسوبون  اب 

ار ھنیرید  معط 
هرطاخ دنمک  زا 

دنک یم  اھر 
 . دنز یم  مناج  ھب  شتآ 

هاگان
دزغل یم  متسد  زا  یھام  لثم 

. دوش یم  مگ 
ھتفرگ رگ 

شلاصو یانمت  رد 
 . دراذگ یم  اھنت  ارم 

زیچ چیھ 
مامتان رعش  کی  لثم 

. درازآ یمن  ار  رعاش 

رھم رذآ  نیزرب  یقورزم –  رفعج  ایآ – ؟ تسین  نافوت  غرم  رب 
رذآ ١٣٩٠

تسیرید

نیمز دزرل  یم 

… بادرم عرصزا 
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اراب تسین  ایرد  ھب  یربا 

اراک تسین  نادنچ  تسھ  را 

یلو دراب 

. اراخ گنس  یاھ  ھغیت  رب 

ھتسکش هام 

ربا لد  رد  هدیزخ  نادنچ 

. الاب دبات ز  یمن  مھ  یرون  هرذ  ھک 

هدنکف نیگنس  ھشال ی  بش ،

، رذگ رھ  رب 

. الویھ نوچمھ 

ھتسکش لد  دزمروازا 

، تخب نوچ  ھتشگ  رب 

ایند هدیدرگ  نمرھا  ماک  ھب  ییوگ 

رز زا  یجات  اب 

. ابید گنروا  یکی  رب  هدیمل  تحار 

ھنارک یب  نارک  نیا  رد 

زیچ رھ  تسا  شوماخ  ھک  اجنآ 

… ایرد گنر  درادن  ایرد 

، تسین ربخ  هدنفوت  جوم  زا 

، تسین رثا  هدنبور  لیس  زا 
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ھنارت دناوخ  یمن  ایرد 

، ھناقشاع قوش  روش و  اب 

زورفا لد  دناوخ  یمن  یرعش 

زوریپ قشع  رد  یقشاع  وچ ن 

… ابیز ِجوم  یاھهژاو  اب 

سوسفا سوسفا 

، باتبش ِدرگ  نت  رب  ھتفرگن 

باتھم یوس  یھار  ھتفر  ان 

درس هدرسفا و 

شوماخ و یاهرخص  رانک  هدنام 

… اھنت

ایرد تسین  ایرد  ھک  اجنآ 

اغوغ روش و  درادن  لد  رد 

هار رس  رب  ھتسشن  نیگمغ 

سأی   ِ مدژک   ِ هایس شین  زا  شیرلد 

… اپ زا  هداتفا  ییورھر  نوچمھ  هدوسرف 

نیکرپ رود  نیز  یاھماگنھ  نینچ  نیا  رد 

: ایآ تسین  نافوت  غرم  رب 

؟ زاورپ رھب  ندرک  زاب  رپ 

؟ زاغآ ماگ  نداھن  هررد 

رون هرطق ی  نوچ 
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؟ ندیکچ یکیرات  قمعرب 

نوخ نوچ 

؟ ندیود ایرد  نت  نایرش و  ھب 

؟ ندرب هارایرد  نامشچ  یبآ  رد 

ندومزآ ار  اھھتخومآ 

؟  ندوشگ هر  ناھنپ  یاھنافوت  بلقرب 

؟ ندرک هدنز  ار  اھجوم  یتسھ  روش  زا 

؟ ندرک هدن  رُب  رحس  ناگنھن  گنچ 

ندوزف اھیناشفناج  رب 

، بش بلق  رد 

اھ ییانشور  زا 

. ندورس

ایرد

ون ز 

 : ندومن ایرد 

اغوغ روش و  رپ 

هدنیوپ و هدنیاز و 

. ایور هراومھ 

داد ھغیت ی  اب 

ار دادیب 

. ندنار ھنحصز  ا 
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، نتسکش شنادندو  لاگنچ 

. نتسب تشپ  زا  متس  تسد 

، ندومن هراچ  یگ  هراچ  ان 

، ندومن ھشیپ  یلد  ایرد 

ندرک دادیب  زا  دایرف 

ندرک داب  رب  نآ  داینب 

. ندرک دابآ  نامز  غاب 

دادبتسازوس زا 

. ندناھر ار  اھ  لگ 

؟ زور یرادیب  ھمغن ی  ندورس  اج  رھ 

؟ زوریپ حبص  غورف  رب  ندوشگ  یھار 

: ارادمیب یاھھظحل  جوا  ھب  نتفر 

زورید نیئآ  ندیبور 

زورما نیئآ  ییاپرب 

 ، ون ندنکف  یحرط 

ادرف ز 

زور یپ  زا  زور 

! زورون   ِ رطع ندناشن  اھرواب  تشدرب 
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تشرب تلوترب  زا  هاتوک  هدورس  دنچ 
رذآ ١٣٩٠

نیفدت
ار شکشخ  یاھ  ھناد 

دنتفرگ وا  زا 
و

ینیئآ چیھ  یب 
دندرپس شکاخ  ھب 

**
ردام

تسبورف هدید  ھک  ینامز 
دندرپس شکاخ  لد  ھب 
، وا زا  سپ 

دنیور یم  اھلگ  زاب 
و

دنناوخ یم  ناغرم 
درکن ینیگنس  چیھ  کاخ  رب  دسج ، نآ  وا ، 

، تسیاب یم  درد  هزادنا  ھچ 
؟ دوش کبس  نینچ  نیا  وا  ات 

**
نامسآ اتح 

، زین نامسآ  اتح 
دوش یم  رجفنم  یھاگ 

، نامز نآ 
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دنزیر یم  نیمز  رب  ناگراتس 
، ار ام  ھمھ ی  نیمز و 

دننک یم  راسکنس 
، ھک دیاش 

دشاب ادرف  راجفنا  نیا 

یناھبھب نیمیس  شروک  – باوخنزگرھ 
رذآ ١٣٩٠

، درادن ناھج  اراد 
درادن نابز  اراس 

رد یا  هراتس  اباب 
درادن نامسآ  تفھ 

، دیکشخ ھمشچ  نوراک ز 
تسب ورف  بل  زربلا 

، دنوامد لد  اتح 
درادن ناشف  شتآ 

، دنبرد هایس  وید 
تخیرگب دیھر و  ناسآ 

، وھایھ نیا  رد  متسر 
درادن نارگ  زرگ 

، دیشروخ عادو  زور 
دیکشخ دور  هدنیاز 
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، ناھاپس لد  اریز 
درادن ناھج  شقن 

، ایرد سراپ  مان  رب 
دنداھن رگد  یمان 

، ام شرآ  ھک  ییوگ 
درادن نامک  ریت و 

، اھ ینزام  یایرد 
دش نارگید  ماک  رب 

، زیخرب کاخ  ردان ز 
درادن ناوج  نھیم 

، یراک یاجک  اراد ! 
تنیمزرس نادزد 

، دنسیون نوتسیب  رب 
درادن ناھج  اراد 

، یھاوخداد ھب  مییآ 
تسا دنلب  نامدایرف 

، دوس ھچ  اما 
درادن ناوریشون  اجنیا 

تسا زبس  دیپس و  خرس و 
ینایک قریب  نیا 

، سوسفا هآ و  دص  اما 
درادن نایژ  ریش 

، یسوت میکح  نآوک 
دیارس یا  ھمانھش 

ام رعاش  ھک  دیاش 
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» رعشهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

درادن نایب  رگید 
، شوروک باوخن  زگرھ 

ییایرآرھم یا 
زین نطو  ، وت مان  یب 

ناشن مان و 
درادن

یدازریش زربیرف  یناشن – 
رذآ ١٣٩٠

! رادیاپ ان  یداش  رود ، یاھ  لاس  رد  هدش  مگ  یا 
 . میتفرگ وت  زا  غارس  رگید  راب 

یا ھتفر  رود  یرفس  ھب  ھتساوخ  ان  دنتفگ :
ینوعاط دب  یاھ  لاس  رارکت  رد  ھک  ام 
میرادن مھ  رفس  یاپ  میا و ، هدش  ریپ 

وت لقا  ال 
 ! نزب یرس  ام  ھب  تھار  رس  انتشگرب 
، قباس یناشن  ھب  ار  ام  ھناخ  هار  رگا 

! رتھب ھچ  یا ، هدرگ  مک 
میھودنا ھناخ ی  نیشن  ھلچ  تساھ  لاس 
! دیدج یناشن  تسا  نیا 
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» رعشهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

نایرفص دومحم  دیرپ –  ھخاش  زا  یا  هرطاخ  دیاش 
رذآ ١٣٩٠

ایب
ار یرتسکاخ  مینک   شومارف 

ما هدروآ  وت  یارب  ار  سگرن  ھخاش ی  نیا 
ایب

میوش قشاع  هرابود 
ھناخ

هدرب دای  زا  ار  تیاھ  هدنخ  یادص 
هدروآ هانپ  نم  ھب  وت  یاھھاگن  میب  زا  یئاھتن 

دھاوخ یم  ار  وت  یاھ  یگناوید  مشوغآ 
یئاج میورب  مھ  اب  رگا 

اھ رود  یلیخ  نآ  ھن 
مھ رانک  رد 

دنک یم  نامیاھر  یگتسخ 
میرذگب نالاد  نیا  زا  مھ  اب  راذگب 

رون ھنخر 
ور شیپ  راوید  رد 

نتساوخ میسن  اب  هارمھ  ار  یگدنز  زا  یا  ھکیراب 
دروآ یم  نامزاوشیپ  ھب 

اھ رود  یلیخ  ھن  نآ  رد 
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» رعشهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

» رعشهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

میشاب مھ  اب  ھک  هاگنآ 
تمسوبب راذگب 

دیرپ ھخاش  زا  یا  هرطاخ  دیاش 

قشع یوب  یریشم –  نودیرف 
رذآ ١٣٩٠

دوب زاب  شیاھهزاورد  ھمھ  بش ،
دوب زان  ناینرپ  نوچ  نامسآ 

بارش حور  ام ، یاھ  گر  رد  مرگ ،
دوب زاجعا  رد  تشگیم و  نوخ  وچمھ 

میسن هاوخلد  یاھشزاون  اب 
دوب زاورپ  رد  زاس  یاھھمغن 

قشع یوب  ملاع ، تارذ  ھمھ  رد 
دوب زاوآ  زا  زیربل  یگدنز 
دای یاھرتوبک  لاب  رد  لاب 

دوب زار  تسدرود  رد  نم  حور 

یئانیس میحر  یلاسکشخ – 
رذآ ١٣٩٠
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دش یلاخ  باھش  زا  ام  بش 
؟  وک تباتھام  رون  نامسآ 
هایس ریوک  رد  ھتسخ  لد  یا 

؟ وک تبارطضا  گنُگ  تلاح 
*

وس وس  ینز  یم  ھک  هراتس  یا 
ممشچ رد  رود  یاھ  قفا  زا 

؟  تسھ یراودیما  ربا  وت  رد 
ممشخ درب  ورف  یبآ  ھب  ات 

*
تشذگ باتش  رُپ  ھچ  ید  ورذآ 

یکشا نامسآ  مشچ  زا  دمان 
درگ ھیداب  دیما  درادنو 

یکشَم اھ  ھمشچز  رُپ  دنُک  ات 
*

دنفساو نمھب  ماّیا  دش  یط 
تسا ھتسب  نامسآ  مشچ  نانچمھ 

زورید تواخس  رُپ  ردام 
تسا ھتسب  ام  یور  ھب  شفطل  رد 

*
دش نَورَتِس  نامسآ  نیا  ربا 

هدیکشخ یوج  مشچ  رد  بآ 
زین یلاسکشخ  جارات  تسد 

هدیچ نامیاھ  غاب  یهویم 
*

دنسوبیم کاخ  یور  اھ  شیم 
یکاشاخو یسَخ  دیما  ھب 

کشخ ( ١) رانُک نآ  یور  دھجیم 
یکالاچ ھب  یکچوک  (٢) ءهرھک

*
دومنب ام  ھب  دوخ  مشخ  نامسآ 
دش مک  شخر  رب  ربا  رذگ 
دیکشُخ اھ  ھمشچ  مشچ  رد  بآ 

دش مَن  ناگدید  بآ  زا  مبل 
*

نومیم ان  کشُخ  لاس  یا  هآ ،
دیاز یم  لالم  لد  رد  وت  زا 

منت ھب  ینز  یم  مشخ  یھلعُش 
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» رعشهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

؟  دیآ رس  ھب  یک  وت  سحن  رمع 
————————–

سراف رد  ردِس  تخرد  مان  - ١
سراف رد  ھلاغزُب  مان  - ٢

دومحم  - ریوک دومحم  رتکد   ِ دیدج ھتشون  غرمیس “  لاب  رب  باتک “ِ   رب  یلمات 
نایرفص

رذآ ١٣٩٠

غرمیس لاب  رب 
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» دقنهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

یاھ دنس  زا  یکی  ھک  تسا  ھمانھاش  دناسانش  یارب  ریذپان  یگتسخ  یشالت  دھاش  تسا ، هداد  یاج  دوخ  قاروا  یالبال  رد  ار  فلؤم  رمع  لاسھد  ھک  یباتک 
. تسا نیمز  ناریا  تیوھ  ربتعم 

: ھک دناوخب  ام  ھمھ  شوگ  ھب  ار  یسودرف  دایرف  دھاوخ  یم  و 
 ” دابم نم  نت  دشابن  ناریا  وچ  “ 

: دیوگ یم  ھک  دنک  رارکت  نامیارب  ار  یسودرف  یئالط  دنگوس  تسا و  یدرخ  یب  زا  اھ  یزور  هریت  ھمھ ی  ھک  دیوگب  دھاوخ  یم  و 
میتشاد درخ  ام  رگا  نادزی  ھب   ”

 ” میتشاد دب  ماجنا  رس  نیا  اجک 
دشاب نامھار  غارچ  دناوت  یم  ھک  تسا  شناد  رون  تسا و  یئاناد  رد  یئاناوت  ھک  دنک  نامرایشوھ  و 

دوب اناد  ھک  رھ  دوب  اناوت 
دوب انرب  ریپ  لد  شناد  ز 

: دوش یم  زاغآ  ھمانھاش  زا  تیب  نیا  اب  ریوک و  دومحم  رتکد  زا  یدمآرد  اب  یا  ھحفص  باتک ۵۴٨  نیا 
دورد سک  نآ  ناج  رب  داب  ام  ز 

دوپ رات و  شدشاب  درخ  داد و  ھک 
: دیوگ یم  ھمانھاش  دروم  رد  دمآرد  نیا  رد 

 “ . تسا یئاناد  داد و  ھمانسانش ی  تساھ . باتک  باتک  تسا ، ناراگزور  گرزب  ھمان ی  گنھرف  یسودرف ، ھمانھاش  “ 
. دنک یم  یفرعم  رخاف ، باتک  نیا  یاج  یاج  رد  ار  ھمانھاش  نوگ  انوگ  ینایب  اب  ریوک  رتکد 

موس هدس  رد  ناریا  یگنھرف  ریخاتسر  ھمان ی  یھاوگو  ھینایب  هدنیآ . یارب  تسا  یباتک  ھمانھاش  “ 
 ” تسا

ھتشادن نآ  ھب  مھ  یھاگن  ھتشذگ  رد  رگا  اتح  دنناوخ  ھک  دوش  یم  هدنایامن  باتک  نیا  رد  ھمانھاش  یراب  رپ  تمظع و  تبالص و  تیعقاو  ھناداتسا  نانچ 
. دشونب نآ  زا  ھعرج  ھعرج  یئاھ  تصرف  رد  دشاب و  ھتشاد  ار  نآ  دیاب  ھک  دبای  یم  رد  دنک و  یم  رورغ  ساسحا  باتک  نیا  ندناوخ  اب  تسا ،

رھ رد  تسا و  هدش  میظنت  شخب  رد ۴۵  باتک  نیا  ببس  نیمھ  ھب  و  دناشک ، یم  ھمانھاش  یایاوز  ھمھ ی  ھب  ار  هدنناوخ  نیشنلد  ھنارھامریوک و  دومحم 
، دناشچ یم  شذیذل  یاھ  هویم  زا  دنک و  یم  انشآ  ھمانھاش  راب  رپ  یاھ  ھخاش  اب  ھنازرف ، میکح  نیا  یسودرف  یاپ  ھب  اپ  دریگ و  یم  ار  هدنناوخ  تسد  شخب 

…… یاھ لصف  رد  ار  هدنناوخ  ماگ  ھب  ماگ  و 
 – ھمانھاش رد  لاز  اب 

 – ھمانھاش رد  متسر  اب 
 – ھمانھاش رد  ورسخیک  اب 

 – ھمانھاش رد  ربگ “  روگ “ مارھب  اب 
دنک یم  انشآ  …. ھمانھاش رد  زمرھ  اب 

اضر یربمغیپ – )  ) یوسوم ھمجن  یشومارف –  هاتوک –  یاھ  ناتساد  ھعومجم 
یمنغا

رذآ ١٣٩٠
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دناوخ و هزورکی  دشیم  ار  یگرب  ١١١ رتفد نیا  تسا . هدش  رشتنم  اریخا  ھک  یوسوم  ۀمجن  مناخ  زا  تسیا  هزات  رثا  هاتوک  ناتساد  هدجیھ  اب  یشومارف 
اھ تیاور  ندرپس  رطاخ  ھب  ندناوخ و  مارآ  مناوخب . تعرس  ھب  دمآ  مفیح  درک . مبذج  نایب  تیمیمص  ناور و  رثن  اھناتساد ، ھب  ارذگ  یھاگن  اب  یلو  تشذگ .

. تسا شخب  تذلرتشیب 
اینیجریو نولج ، نب  رھاط  زا  یراثآ  ھک  تس  یشالترپ  مجرتم  تس . یسانش  ھعماج  ھتشر  رد  سیراپ  نبروس  زاریش و  هاگشناد  ۀتخومآ  شناد  ھمجن ،

ناور ملق  تسوا . ۀقیلسو  قوذ  ِیلجت  ھمجن  یاھ  هدورس  هدرک . رشتنم  رعش  رتفدود  تسا . هدنادرگرب  یسراف  ھب  ار  نارگیدو  نوتسوھ  یسنانو  فلوو 
. داد ناشن  ار  تایبدا  ھب  داقتعا  دوب ، دیعبترد  ناریا  ملق  نمجنا  ریبد  ھک  یھاتوک  تدمرد  تسارادافو . مالک  تلیضف  ملق و  تمرح  ھب  دراد . ینیریشو 

. تفر رانک  ھیامیب  نایعدم  ِلاجنجو  وھزا  رازیب 
یگنھرف راک  نیا  نیگنسراب  یناخ  چیلقزیورپ  تسا ، ھھدود  ھب  کیدزن  ھک  یا  ھیرشن  دراد . هدھعرب  مھ  ار  شرآ  ۀیرشن  ۀیریرحت  ِیریبد  تیلوئسم  ھمجن ،

. دشکیم شود  ھب  تبرغرد  تالکشم  ۀمھ  اب  ار  یسایس  – 
یاھ ھیاس  اب  یلیمحت  تبرغ  تالکشم  ھتفرردھ ، یاھوزرآ  اب  تس . یدیعبت  ناوج  نز  کی  ۀرطاخزا  یا  هدیرب  اھ ، ناتساد  منکیم . زاب  ار  یشومارف 

یگرمزور اب  نیریش  خلت و  یاھ  هرطاخو  اھ  ترسح  دنکیم . شوخ  اج  ناھج  ِنایدیعبت  ۀمھ  ناور  ورکف  رد  یگدنز  نایاپ  ات  ھک  اھ  هدش  یرپس  ۀدرتسگ 
اب دوریم ، ھک  اجرھ  یشومارف –  یوار  امھ – »  » لاور نیمھرد  دوشیم . یدیعبت  یگدنز  زا  یا  هدمع  شخب  دشکیم ، دق  لایخ  ۀنییآرد  دروخیم و  هرگ  اھ 

. دنکیم تیاور  دنیبیم و  ار  دوخ  ۀتشذگ  یاھ  هرطاخ  هاگداز و  زا  ییاھ  هولج  دوشیم ، انشآ  ھک  سکرھ 
تشپ ار  اھارجام  وا  رانک  رد  هدنسیون و  اب  لدمھ  دوشیم ، ناتساد  زا  یشخب  دنیشنیم . هدنناوخ  لدرب  ناتساد  نیتسخن  نامھزا  امھراتفگ ، تقادص 

. دراذگیمرس
. مینکیم رورم  ار  یشومارف  یاھ  ناتساد  زا  یئات  دنچ 

ناج شنھذرد  ونایپ ] ملعم   ] نارھم نازرل  یادص  نطو و  یاھدای  ھتفر . شدرگ  ھب  ناتسودزا  یا  هدع  اب  ھسنارفرد  امھ  تس . یور “ هدایپ   ” ناتساد نیتسخن 
. دریگیم

. تسوتربارب ود  نم  ّنس  ھخآ  ما . هدیگنج  مدوخاب  ما  هدز  بیھن  مدوخ  ھب  مادم  مراد . تسود  اروت  ما ، هدرک  ادیپ  ھقالع  وت  ھب  »
.« مینیبن ور  ھگیدمھ  ھگید  ام  ھک  ھنیا  ھسریم  مرکفب  ھک  یھار  اھنت  هراد …  زاین  یراشرسو  هزات  نیمز  ھب  ھک  یتسھ  یلگ  وت 

. ددنب یم  رفس  راب  دنکیم و  کرت  ار  سالک 
رییغت ار  تبرغ  کیراتو  گنت  یاضف  دنکیم . شداشلد  دزاونیم . ار  وا  ِفیطل  حور  قشع ، یاھ  ھمزمز  نینط  ھتسشن . شوخ  امھ  لدرد  هرطاخ  نآ  رذب 

. دھدیم
یتاظحل رتخد ، یناھنپ  ِقشع  زا  راشرس  لد  یاھ  شپت  اھ و  هرھلد  دلولیم . ھتشذگ  یاھدای  نطو و  رکف  رد  یوار  مھ  زاب  تسا . ناتساد  نیمود  رفس “ ”

گنر رد  یعمج  ھتسد  ھک  ینیبیم  ار  ناوج  رسپ  رتخد و  یا  هدع  دربیم . لامش  ھب  نیھاشردپ  یالیو  ھب  دھدیم . نالوج  یناوج  یابیز  یایندرد  ار  هدنناوخ 
. دنتسھ راک  مرگرس  الیو  شیارآو  یزیمآ 

لاس یس  وت  دوب و  ملاس  هدجیھ  میدوب … . هدرب  یناھنپ  یتذل  دوب . هدش  هدیئاس  مھ  ھب  راک  رازبا  ندرک  لدب  در و  ماگنھ  ھب  ناماھ  تسد  ھک  زور  مامت  »
…« یدرب یم  ارم  یتساوخیم  ھک  اجکرھ  ھب  یتشاد .

شیامن ھب  ار  قشع  یاھ  ھبوشآ  لد  زا  یئابیز  یولبات  دنکیم . فیرعت  هداس  ینایب  اب  تیعمجرپ ، گرزب و  ۀناخرد  ار  شا  هدادلد  اب  رادید  حرش  یوار 
. دنزابیم گنر  قشع  شوغآرد  اھ  هرھلد  دراذگیم .

ھقبط ی ھب  دوب  مزاورپ  رپ  هرھز  ھلمج  ھنکیمراک ». شیاھولبات  یور  الاب  هراد  هرآ  دیوگیم ] … ] تردام دس  زا  روبع  هزاجا ی  تسا و  ھناخ  ترھاوخ  »
ار تقاتارد  یدرکیمنربص  یتخانشیم  ار  میاپ  یادص  مدمآیم … . الاب  سفن  کی  ات … ؟ تصش  ای  دوب و  ھلپ  یس  مدرک  یم  یکی  ات  ود  ار  اھ  ھلپ  الاب … 

 … « یدرکیم ھسوب  قرغ  یدنابسچیم و  دناسریم  ماب  تشپ  ھب  ار  اھ  ھلپ  ھک  یرد  تشپ  یتفرگیم و  ارم  ھلپ  نیرخآرد  منزب .
 : تسا هدرک  تفایرد  ارراطخا  نیا  ومھزا  ًالبق ، دشاب . شرسپ  جنپ  رادرکو  راتفر  بقارم  دیاب  ھناخبحاص  ردام 

.« تسین ھک  ارسناوراک  یلو  ھگرزب  ھنوخ  »
یتاظحل یناوریش ، ریز  قاتا  ۀناتسآ  رد  قوشعم  ھب  دسرب  ات  دوریم  الاب  اھ  ھلپزا  تعرس  ھب  ھکیلاحرد  ناوجرتخد  بلق  شپتو  ھتفکش  هزات  قشعو  روش 

. دنکیم یناوج  یاوھو  لاح  قشع و  ِهوکشرپ  یایند  یھار  ار  هدنناوخ 
. دونشب ار  قوشعم  یادص  دناوتب  دیاشات  دنکیم . نفلت  سیراپزا  دعب  اھ  لاس 



» دقنهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

درد شا  یرودزا  مدوجو  ھمھ  لاس  حنپ  تسیب و  زا  دعب  زونھو  هدنام  اج  اج  نآ  ما  ھکت  کی  ھک  میوگب  متساوخیم  منزب . فرح  وت  اب  متساوخ  یم  »… 
دریزیم ورف  میاھ  مشچ  زا  کشا  اب  ھک  ییانمت  یادص  ھک  هدش  دایز  ۀلصاف  ای  یونش  یم  ار  ملد  یادص  ایآ  مونشب . ار  تیادص  نفلت  رد  مھاوخ  یم  دشکیم .

» ؟ دسریمن وت  ھب 
. دنکیم توکس  یدیما  ان  رد  یوار  درادیمرب .  ار  یشوگ  ینز 

باوخ یوار  هدش . تیاعر  رتشیب  فداصت ،»  » رد تسا  هاتوک  ناتساد  یاھراتخاس  نیرت  یساسازا  ھک  اھ ، ھظحل  یور  ھیکت  مالکزاجیاو و  یگدرشف 
. دنیبیم ار  شردام 

دورب و اجنآ  تسناوتن  تخیر . کشا  درک و  هاگن  رود  زا  مھزاب  شدنداتسرف ، ھناخ  ھب  هدیرب  یئاپ  اب  مخززارپ و  نت  اب  دندرک و  شباوج  اھرتکد  یتقو  »
.« دراذگب شیاھ  مخزرب  یمھرم 

مدق نِس  رانک  رد  دراذگیم . لیبنزرد  هدیرخ  یلگ  ھتسد  هدرک . توف  ردام  ھک  تسا  هام  ھُن  دوریم . نوریب  ھناخزا  یروخاوھ  یارب  تسا . هودنا  مغ  قرغ 
. دنزیم

.« داد شردام  ھب  ار  لگ  ھتسد  دوب . هدروآ  نان  ییایرد  ناغرم  اھ و  یباغرم  یارب  دوب و  هدمآ  نس  دور  رانک  شردام ، گرم  زور  هامرھ ، »
زا لگ  ھتسد  دھدیم و  تاجن  ار  شدوخ  بآ . یوت  داتفایمو  دروخیمزیل  اھیباغرم . یارب  بآ  یوت  دزیرب  ات  دنکیم  زاب  ار  نان  ھسیک  بآ  بل  ھناخدور  رانک 

. دوشیم اھر  شتسد 
: دوشیم زیررس  شدردرپ  لد  ِهودنا  تاقیقحتزکرم »  » ناتسادرد رگیدراب  تسا  نیگمغ  تدش  ھب  ردام  گرم  زا  ھک  یوار ،

: درک رارکت  هرابود  رایتخا  یب  دنارپ . اجزا  ار  وا  روسناسآ  گنز  »
. نم یمدقود  رد  تساج  نیا  مردام  عاخن  بآ  سپ 

نفلترد دوب . هدنار  دوخزا  ار  وا  ھک  دندوب  هداھن  یکاخرد  ار  شردام  ناھج ، یاھ  یدیعبت  ۀمھ  لثم  دنک .  تکرش  یراپسکاخ  مسارمرد  دوب  ھتسناوتن 
.« دوب هدرک  یرادازع 

هدشراکیبراکزا یتدم  ناتساد  یوار  دھدیم . حیضوت  ار  یدیعبت  ناوج  نز  تالکشم  اب  هارمھ  یردام  رھمزا  ییاھ  ھشوگ  نیشن ،» ھیشاح  » رد هدنسیون ،
. دمھفب اروا  یراکیب  شلاسدرخ  رتخد  دھاوخیمن  یلو 

. … دنک هدامآ  ناتسبد  ھب  نتفر  یارب  ار  وا  تساوخیم  یتقو  دوب . شزوررھ  راک  نیا  داد . اج  شرتخد  فاحلریز  ار  شدوخ  »
.« درادراک ھک  درک  یم  یزاب  ار  یسک  شقن  دشکن  تلاجخ  شناتسود  یولجو  دوشن  نارگن  شرتخد  ھکنیا  یارب  اما  دوب  هدش  راکیب  دوب  هام  تشھ 
یامرگ ردام و  عوبطم  سفن  ددنبیم . شقن  لایخ  ھنیآرد  یگچب  نارود  دیاشگیمرپ ، لاب و  بطاخم  لدرد  یردام  ِفطاوع  ۀقالعو  قشع  نایب ، یگداس 

. دلخیم شتسوپریز  وارھمرپ  شوغآ 
مرگ ھشیمھ  شرتخد  نت  دشیم . مرگ  دوز  وا  رانک  دیشک . زارد  وا  شیپ  یا  ھقیقد  دنچ  دوب … . شزوررھ  راک  نیا  داد . اج  شرتخد  فاحلریز  ار  شدوخ  »

. … تشاذگیموا تروص  یور  ار  شرس  اھتنارد  درکیم . اج  ھب  اج  باوختخر  رد  یمک  ار  شفیرظ  کچوک و  نت  ردام ، یادص  ندینش  اب  دوب … .
. …« تشاد شردام  ندب  اب  ار  سامت  نیرتشیب  شندب  تلاح  نیارد 

ھفطاع ردام ، شقن  رد  و  یناوج ، یاھ  هرھلد  ھناقشاع  یاھ  ھنحص  رد  درادروضح . نوگانوگ  یاھ  هولجرد  افصو  یکاپ  ھمجن ، یاھ  ناتساد  یرامعمرد 
. دسامیم اھلدرب  شنایب  ِتیمیمص  دنزیم . جوم  یردام  یاھ 

ِیورینزا هاگآ  ۀدنسیون  ِیئاناوت  تابثا  دییأت و  رد  اھ ، ناتساد  یخرب  یقطنم  لاور  تفرگ . کین  لاف  ھب  دیاب  ار  تسا  هدنسیون  ۀبرجت  نیتسخن  ھک  رتفد  نیا 
راقوزا یا  هژیو  یاضف  رکف و  تفاطل  رتمھم  ھمھ  زا  ھمجن و  مناخ  لامک  ھب  ور  ۀبرجت  اھ ، ھنحص  شیارآو  اھ  تیاور  ینوگ  ھنوگ  تسا . یبدا  قوذ  ۀوقلاب 

 . دوشیم روآدای  ار  یدیعبت  کی  ملق  تقادص  و 
—————–

سیراپ شرآ  ۀلجمرشان 
٢٠١٠ ھیئوژ )   ) ناتسبات ١٣٨٩ لوا  پاچ 
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رورس یدیما  اضر  دیمح  دقتنم –  ھب  صوصخب  دقن و  ھب  توافتم  یھاگن 
رذآ ١٣٩٠

؟ دنتسھ یناسک  ھچ  دقن  نابطاخم 
زاسگنھآ  ) سویلبیس ناژ  تسا ». هدشن  ھتخاس  یدقتنم  چیھ  سیدنت  نونکات  دیھدن ؛ شوگ  نیدقتنم  یاھ  فرح ھب  »

( یدنالنف
هدینش اھراب  زین  نیا  زا  شیپ  فلتخم ، ییاھ  هزوحرد نوگانوگ و  لاکشا  ھب  دمآ ، الاب  رد  ھچنآ  ریظن  یتالمج  دیاش 

. دنس رن رظن  ھب  مھ  هاریبرپ  تسخن  هاگن  رد  دیاش  ھک  ینانخس  دیشاب .
تارظن ارآ و  یگدنز ، هرابرد  یباتک  ای  میا  هدید ار  دقتنم  کی  هدش  ھتخاس  سیدنت  نونکات  ام  زا  کیمادک  یتسار  ھب 

ناگدنسیون رگید  رانک  رد  دقتنم –  کی  زا  یریوصت  ھب  نیزم  ام  زا  کیمادک  قاتا  ای  میا  هدناوخ دقتنم  کی 
.… تسا هدوب  نام - بوبحم

یدایز یاھءانثتسا  زا  لقاال  هدوب و  ھنوگرگید  یلکش  ھب  اھروشک  رگید  رد  ھلئسم  نیا  ھک  دسر  یم رظن  ھب  دیعب 
. تسا هدوب  نینچ  زابرید  زا  لاوحا  عاضوا و  ھک  تیالو  نیا  رد  تسھ  ھچ  رھ  اما  دشاب  هدوب  رادروخرب 

یراک ار  دقن  بلغا  ھکنیا  تسخن  دراد ؛ یھیدب  یلیالد  تسین ، رادروخرب  رثا  بحاص  تلزنم  نأش و  زا  دقتنم  رگا 
تیدوجوم دوش و  یم بوسحم  یگدننیرفآ  دقاف  ھسفنلا  یف دقتنم  هدش و  ھتشون  رگید  رفن  کی  قولخم  فیک  مک و  هرابرد  ھک  دنروآ  یم باسح  ھب  مودتسد 

تسا و… رگید  ینتم  ھب  بستنم  ھتسباو و  زین  شا  ھتشون
تایبدا هزوح  رد  ای  ھتسناوتن  دوش و  زاسملیف  ھتساوخ  یم ھک  یسک  دوش  یم امنیس  هزوح  رد  نیاربانب  دنرادنپ ، یم ماکان  یصخش  ار  دقتنم  مھ  یخرب 

دراوم ھیقب  زا  شیب  اما  ریخا  یقلت  هدش … یداو  نیا  دراو  دقتنم  توسک  رد  نیاربانب  هدوب ، یسیون  ناتساد ھحیرق  تیقالخ و  دقاف  ھک  یا  هدنسیون دوش  یم
، ضغب باسح  ھب  ار  نآ  دوش ، یفنم  یکدنا  یدقن  رگا  تقو  نآ  نوچ  دشاب ؛ ناگدنسیون ) دزن   ) نادقتنم رظن  یأر و  ھب  دامتعا  مدع  یارب  یرتسب  دناوت  یم

! تشاذگ دنھاوخ  ضرم  ضرغ و 
دقن میا . هدوبن ینادنچ  تمدق  ھتبلا  تنس و  بحاص  یبدا ، دقن  نیمھ  رد  لثملا  یف دقن ، ھنیمز  رد  تقو  چیھ  ام  ھک  تشاد  ھجوت  دیاب  دراوم  نیا  ھمھ  زا  ھتشذگ 

ملق لھا  بلغا  ھکنیا  ینعی  هدوب ، یشومارف  ھتبلا  یمگردرس و  کی  رد  نآ  زا  یمین  هزات  ھک  دراد  ھلاس  هاجنپ  دص و  دودح ) رد   ) یا ھقباس راید  نیا  رد  یبدا 
. راثآ نابطاخم  ھب  دسر  ھچ  لاح  دنا  هدوب لفاغ  نآ  ترورض  تیمھا و  ھب  تبسن  زین 

دنا هدناوخ ھک  یراثآ  دقن  ھعلاطم  لابند  ھک  اھنآ  دنرامش  تشگنا مینیب ، یم تسا ، زونھ  ھک  زونھ  ام  ینعی  تساجرباپ . زین  شیب  مک و  ھک  تسا  یا  ھتکن نیا  و 
طخ ھب  طخ  یتقو  یتح   ) مھ ناگدنسیون  دننز ! یم نیمز  ھن  دننک و  یم دنلب  ار  یرثا  ھن  اھروشک ، رگید  فالخرب  ناریا  رد  اھ  دقن المع  نیاربانب  دنور ، یم
نامھ دیاب  دریذپب و  ار  یزیچ  یسک  زا  تسا  هدنسیون  نأش  نود ارھاظ  ھک  دنور  یم نآ  زا  یریذپریثأت  ای  ندناوخ  راب  ریز  رتمک  دنناوخ ،) یم ار  اھدقن  نیا 

. دورب ار  شدوخ  هار 
کی ھب  نداد  تیمھا  ھک  ردقنامھ  ینعی  دراد ؛ ار  دوخ  یاھ  توق اھ و  فعض کی  رھ  تسا و  یلصفم  ثحب  ھن  ای  دھدب  تیمھا  اھدقن  ھب  دیاب  هدنسیون  ھکنیا 

دماجنیب و… هابتشا  یریسم  موادت  ھب  دناوت  یم مھ  تسرد  تارظن  ھب  ندادن  تیمھا  دربب ؛ ھھاریب  ھب ار  هدنسیون  دناوت  یم اطخ  رظن 
یسک ھچ  دقن  بطاخم  تسا  رتھب  یترابع  ھب  تسیک ؟ دقن  بطاخم  ھک  تسا  نیا  دریگ  یمن رارق  ھجوت  دروم  دقن  هزوح  رد  بلغا  ھک  ییاھ  ھبنج زا  یکی 

؟ ودرھ ای  رثا  هدنناوخ  رثا ، بحاص  دشاب ؟
راظتنا یتلاح  نینچ  رد  اریز  دراد . ار  هدنسیون  ییامنھار  ھیعاد  ھک  ینامز زا  دشاب  ھتشاد  یرتھب  درکراک  دوش  ھتشون  رثا  هدنناوخ  یارب  دقن  رگا  دیاش 

دقن بطاخم  رگا  ھک  یلاح  رد  دشاب ، هدنسیون  رابتعا  مان و  هزادنا  دح و  رد  دقن ، هزوح  رد  زین  دوخ  دیاب  لقاال  اما  رتالاب  ھن  رگا  دقن ، هدنسیون  ھک  دور  یم
ھب ھکلب  دیازفیب ، بطاخم  شناد  دشر  ھب  دناوت  یم میقتسم  روط  ھب اھنتھن  تروص  نیا  رد  دش . دھاوخ  یفتنم  یتبسن  نینچ  دوش ، ھتفرگ  رظن  رد  رثا  هدنناوخ 

نداد یاج  ھب  دقتنم  ھکنیا ، ھمھ  زا  رتمھم  رخآ ، رد  دشاب و  ھتشاد  هدنزرا  یتاکن  دور ، یم اھ  دقن نیا  غارس  ھب  ھک  یا  هدنسیون یارب  دیاش  میقتسمریغ  روط 
نآ هرابرد  تواضق  ھب  تسد  دوخ  هدش و  لئان  رثا  رتھب  کرد  ھب  هدنناوخ  ھک  دروآ  مھارف  ار  یا  ھنیمز رثا ، کی  یشزرا  یب ای  شزرا  هرابرد  یلک  ماکحا 
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» دقنهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

. دریگن دراگ  نآرباربرد  زین  هدنسیون  دیاش  یطیارش  نینچ  رد  دنزب .
. دنک ادیپ  ھمادا  دناوت  یم یرگید  یاھ  ھبنج زا  ثحب  نیا  ھتبلا 

ھِم ھَم و  زا :

نایرفص دومحم  زویھ –  نوتسگنل  زیمج 
رذآ ١٣٩٠

زویھ نوتسگنل  زیمج 
ناتساد هاگرذگ  هرامش  نیمھ  رد  ھک 

؟ ارچ یگ  یم 
تسا هدش  هدروآ  وا  زا 

نیلباج رد  لاس ١٩٠٢  ھیروف  لوا  رد  ھک  تسا  یئاکیرمآ  تسوپ  هایس  سیون  ناتساد  هدنسیون و  رعاش – 
دش بولغم  ناطرس  اب  گنج  رد  کرویوین  رد  ھم ١٩٧۶  هام  رد ٢٢  لاس  زا ٧۴  سپ  دش و  دلوتم  یروسیم 

.
تسا یناھج  یاھ  صخاش  زا  ھک  اکیرمآ  اھنت  ھن  یبدا  یاھ  تیصخش  نیرت  روھشم  زا  وا 

ملراھ سناسنر  مان  ھب  ھک  داھن  داینب  ار  یریگ  ارف  یرنھ  یبدا  تضھن  اکیرمآ  ملراھ  ھلحم  رد  زویھ 
. دش روھشم  (( Harlem Renaissance

ایناولیسنپ نلکنیل  ایبملک و  یاھ  هاگشناد  رد  وا  یھاگشناد  تالیصحت  اب  تسا  یا  هدنسیون  زویھ  نوتسگنل 
یم هدوب ، لکشم  دودحم و  رایسب  ناتسوپ  هایس  یارب  یتاناکما  نینچ  ھک  ینامز  رد  و  تسا ، هدرک  لیصحت 

تسا هدوب  زرابم  هدنھاوخ و  یتیصخش  وا  ھک  دناسر 
ھب تسناوت  درک و  رفس  ایند  فلتخم  طاقن  ھب  یتشک  اب  وشاج  تروصب  شرگ  وجتسج  یوخ  ھیاپ  رب 

. دھدب ار  مزال  ماوق  دوخ  تیصخش 
: مانب ار  شرعش  رتفد  نیلوا 

The Weary Blues
 “ هدننک ھتسخ  مغ  “ 

: مانب شنامر  نیلوا  رشن  اب  درک و  رشتنم  لاس ١٩٢۶  رد 
Not Without Laughter

 “ ھن هدنخ  نودب  “ 
یالط ناشن  تفایرد  و 

Harmon
. دیسر ترھش  ھب  تایبدا ، رد 

تالکشم   ِ نارگریوصت زا  یکی  وا  ما .  ھتفرگ  ریثات  نقیمع  ربناد  سنرال  لپ  و ، رگرب –  دنس  لراک  نمتیو –  تلاو  نوچ  یناگرزب  زا  نم  دیوگ  یم  زویھ 
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. تسا ناتسوپ  هایس  اب  اکیرمآ  زور  نآ  ھعماج  یاھ  ریقحت  اھ و  دوبمک  و 
عاونا منرت  ناوت  یم  یبوخب  دراد . ار  یقیسوم  یاوھ  لاح و  شیاھ  رعش  تسا و  ھنوگ  رعش  وا  رثن 

درک ساسحا  دوب  وا  ھقالع  دروم  یقیسوم  ھک  ار  زاج “  “ 
. تسا ھتشاد  یبدا  راب  رپ  یگدنز  ھک  دناسر  یم  تسا و  ناوارف  وا  راثآ 

 : مانب وا  فورعم  رایسب  رعش 
Let America Be America Again

دوشب اکیرمآ  هرابود  اکیرمآ  راذگب 
درک ھتفشآ  ار  اھ  باوخ  زا  یرایسب  ھک  دیبوک  ناھذا  رب  یا  ھبرض  نانچ  تسین ، وا  لام  ھک  دیوگ  یم  ینطو  زا  تقیقح  رد  ھک 

دوش نطو  هرابود  نطو  نیا  راذگب 
. دوش نطو  هرابود  نطو  نیا  دیراذگب 

. دوب ھک  دوش  ییایور  نامھ  هرابود  دیراذگب 
دوش تشد  گنھاشیپ  دیراذگب 

. دیوجب یھاگلزنم  تسا  دازآ  ھک  اجنآ  رد  و 
.( دوبن نطو  نم  یارب  زگرھ  نطو  نیا  )

یایور رد  نارورپایور  ھک  دشاب  ییایور  نطو  نیا  دیراذگب 
ــ. دناھتشادشیوخ

دوش قشع  ناوترپ  گرزب و  نیمزرس  دیراذگب 
ھن دنھد  ناشن  ییانتعایب  دنناوتب  ناھاش  ھن  نآ ، رد  ھک  ینیمزرس 

دننک ینیچبابسا  نارگمتس 
. دروآرد اپ  زا  تسوا  زا  رترب  ھک  نآ  ار ، یناسنا  رھ  ات 

.( دوبن نطو  نم  یارب  زگرھ  نطو  نیا  )
ار یدازآ  نآ ، رد  ھک  دوش  ینیمزرس  نم  نیمزرس  دیراذگب  هآ ،

. دنیارآیمن یتسرپنطو    ِ یگھتخاس   ِ لگ   ِ جات اب 
تسا دازآ  یگدنز  تسھ ، سک  ھمھ  یارب  یعقاو  ناکما  تصرف و  اما 

. مینکیم قاشنتسا  ھک  تسا  ییاوھ  رد  یربارب  و 
زگرھ نم  یارب  ناگهدازآ »   ِ نیمزرس  » نیا رد  )

.( یدازآ ھن  تسا  هدوب  راک  رد  یربارب  ھن 
؟ ینکیم ھمزمز  یکیرات  رد  بل  ریز  ھک  یتسیک  وت  وگب ،

؟ دوشیم رتسگارف  ناگهراتس  ات  تباجح  ھک  وت  یتسیک 
، دناهدنکفا مرود  ھب  هداد  مبیرف  ھک  میاونیب  یتسوپدیفس 

، مراد نت  رب  یگهدرب  غاد  ھک  متسھ  یتسوپھایس 
، شیوخ نیمزرس  زا  هدنار  متسھ  یتسوپخرس 

ماھتسب نآ  رد  لد  ھک  یدیما  ھب  هدنکفا  گنچ  متسھ  یرجاھم 
ماهدربن بیصن  نیرید     ِ یتنعل   ِ دیھمت نامھ  زج  یزیچ  اما 

. دنکیم لامدگل  ار  ناوتان  اناوت  دردیم و  ار  گس  گس  ھک 
ماهدمآ راتفرگ  ھک  رادتقا ، دیما و  زا  راشرس  متسھ  یناوج  نم 

 ِ لاس ھنیرید    ِ نایاپیب یهریجنز  رد 
، هدافتسا تردق ، دوس ،
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، رز ندیپاق  نیمز ، ندیپاق 
، زاین ندروآرب  یاھهویش  ندیپاق 

، نانآ دزم  اھناسنا ،   ِ راک
. عمط زآ و    ِ نامرف ھب  یزیچ  ھمھ  بحاصت  و 

ــ  کاخ یهدنب  مزرواشک ــ  نم 
. نیشام دیرخ  رز  مرگراک ،

. ھمھ امش  رازگتمدخ  متسوپھایس ،
، تخبروش ھنسرگ ، نارگن ، ممدرم : نم 

. منان یفک  جاتحم  زورما  زونھ  ایور ، نآ  دوجو  اب  ھک 
! ناگنھاشیپ یا  هآ ، ماهدنامرد ــ . زورما  زونھ 

، درادرب شیپ  ھب  یماگ  تسا  ھتسناوتن  زگرھ  ھک  مناسنا  نآ  نم 
. ددرگیم تسد  ھب  تسد  تساھلاس  ھک  یرگراک  نیرتاونیب 

نھُک یایند  رد  ھک  مسک  نامھ  نم  ھمھ ، نیا  اب 
میدوب ناھاش  تیعر  زونھ  ھک  لاح  نآ  رد 

، مدرورپ دوخ  یایور  رد  ار  ناموزرآ  نیرتیداینب 
نیتسار نانچ  ھناروسج و  دح  نادب  تردق ، ھیام  نآ  اب  ییایور 

دناوخیم دورس  زونھ  نآ  ناوترُپ  تراسج  ھک 
ار نطو  نیا  ھک  یمخش  رایش  رھ  رد  گنس و  رھ  رجآ و  رھ  رد 

. تسھ نونکا  مھ  ھک  هدرک  ینیمزرس 
ار نیتسخن  یاھایرد  رسارس  ھک  متسھ  یناسنا  نم  هآ ،

متشونرد دشاب  ماھناخ  متساوخیم  ھچنآ  یوجوتسج  ھب 
دنلریا و کیرات  یاھھنارک  ھک  مسک  نامھ  نم 

ناتسھل یاھتشد 
مداھن تشپ  سپ  ار  ناتسلگنا  زبسرس  یاھھگلج  و 

مدش هدنکرب  هایس  یاقیرفآ  لحاوس  زا 
. مراذگب ناینب  ار  ناگهدازآ » نیمزرس   » ات مدمآ  و 

؟ ناگهدازآ
ــ  ایور کی 

. اّما زونھ  مدناوخیمارف  ھک  ییایور 
دوش نطو  رگید  راب  نطو  نیا  دیراذگب  هآ ،

تسا هدشن  دوشب  تسیابیم  ھچنآ  زونھ  ھک  ینیمزرس   ــ
ــ ! دوشب دیاب  و 

. دشاب دازآ  یناسنا  رھ  نآ  رد  ھک  ینیمزرس 
. تسا نم    ِ نآ زا  ھک  ینیمزرس 

، نم ناھایس ، ناتسوپخرس ، نایاونیب ،   ِ نآ زا   ــ
، دندرک نطو  ار  نطو  نیا  ھک 

، ناشنامیا درد و  ناشنیبج ، قرع  نوخ و  ھک 
ناشاھشیخ ناراب  ریز  رد  و  ناشاھتسد ، یاھیرگھتخیر  رد 
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. دنادرگزاب ار  ام  ناوترُپ  یایور  دیاب  رگید  راب 
دینک نم  راثن  دیراد  لد  ھب  ھک  ار  ییازسان  رھ  یرآ ،

. درادن راگنز  یدازآ    ِ دالوپ
دناهدیبسچ مدرم  تایح  ھب  راوولاز  ھک  ناسک  نآ  زا 

. میناتسب سپ  زاب  رگید  راب  ار  اکیرمآ  ار  نامنیمزرس  دیابیم  ام 
یرآ هآ ،

، میوگیم اراکشآ 
، دوبن نطو  زگرھ  نم  یارب  نطو  نیا 

! دوب دھاوخ  نم ، نطو  ھک  منکیم  دای  دنگوس  نیا  فصو  اب 
نآ یایور 

ھنادواج یرذب  نوچمھ 
. تسا ھتفھن  نم  ناج  قامعا  رد 

دیابیم مدرم  ام 
، ناماھھناخدور نامناھایگ ، نامنداعم ، نامنیمزرس ،

: مینک دازآ  ار  نامنایاپیب  یاھتشد  اھناتسھوک و 
ــ  ار گرزب  زبسرس  تالایا  نیا  یهرتسگ  رسارس  ار ، اج  ھمھ 

! میزاسب ار  نطو  رگید  راب  و 
****

قوعم یایور 
تسوا زا  یرگید  هدورس 

نایمارھب نیسح  دمحم  ھمجرت  ھب 
؟ ار هداتفا  ریخات  ھب  یایور  داد  دھاوخ  یور  ھچ  “ 
؟  باتفا ریز  یاھ  زیوم  دننام  دش  دھاوخ  کشخ  ایآ 

؟ بانوخ زا  رپ  یمخز  نانوچ  دیکرچ  دھاوخ  ایآ 
؟ دساف یتشوگ  نوچمھ  دیدنگ  دھاوخ  ایآ 

؟ نیریش یتبرش  دننام  دز  دھاوخ  کدنق  ایآ 
نیگنس یراب  نوچ  دتفا  ورف  ھک  تسا  نکمم  ایآ 

“ ؟ دش دھاوخ  یشالتم  ایآ  و 
————–

توافتم   ِ هایس زاوآ 
ولماش دمحا  ھمجرت 

متشادیم الط  زا  یلد  ھگا  “ 
مسانشیم ھک  ایضعب  ثم 

شلوپ اب  مدرکیم و  شبآ 
. مدشیم لامش    ِ یھار
، ھیخوش ھک  الط  اما 

. نم لد  سین  مایبرُس 
سایجروئج و صَلُخ  ھنھک و  سُر  کاخ  زا 
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. نم لد  سینوخ    ِ زمرق منیمھ  ھساو 
ھیبآ روج  نیا  شنومسآ  ایجروئج  ارچ  منود  یمن 

. ھیبانع روج  نیا  شسُر  کاخ 
نوویح ھگیم  نم  ھب  ارچ  منود  یمن 

. نوبرق ھلب  ھگیم  امش  ھب 
ھیبآ روج  نیا  ارچ  نومسآ  منودیمن 

ھیبانع یخرس  زا  ارچ  سُر  کاخ 
سین شتاذ  وت  یتسپ  زج  یزیچ  بونج  وت  راگزور  ارچ 

. ” سین شتالم  وت  تفرعم  وج  ھی  ارچ 
اھ یتساک  اھ و  یدارمان  ھیلع  دوب  ناھایس  تردق  رپ  یادص  لاس  هاجنپ  زا  شیب  زویھ  نوتسگنل 

ھیلع ار  شدایرف  تشاد  نآ  رد  اناوت  یتسد  وا  ھک  ناکدوک  تایبدا  رد  اتح  شتالاقم و  اھ و  ینارنخس  ھمھ ی  رد  شیاھ ، ناتساد  اھ و  هدورس  ھمھ ی  رد  و 
اوران و یاھ  ضیعبت  ریقحت و 

. درک دنلب  دوب  ھتفرگ  دوخ  رد  ار  تسوپ  هایس  ھعماج  ھک  یا  ھنافاصنا  یب 
ھتسخ ناوخ  زاوآ ه 
ایس ھی  مدینشیم 

دادیم نوکت  وشدوخ  یمورآ  یھمزمز  اب  ھک 
. دزیم ور  یروآباوخ  یھتفرگ  یھفخ  گنھآ 

« سکونگ  » نوبایخ نییاپ  بش  نوا 
ھنھک زاگ  غارچ  ھی  یوسمک  رون  ریز 

ھتسخ یازاوآ  نوا  گنھآ  ھب 
دیبمجیم مورآ 

. دیبمجیم مورآ 
دنومیم سونبآ  ھب  ھک  شاتشگنا  رس  اب 

یجاع یادیلک  ور 
. دروآیمرد گنھآ  ھضارق  ونایپ  ھی  زا 

شّقل ّقت و  یھیاپراچ  ور 
دروخیم و نوکت  ولج  بقع و  ھب 

قشاع نودیقیسوم  ھی  ثم 
وکانمغ نشخ و  یاگنھآ  نوا 

، دزیم
ھک ییاگنھآ 

. دایمرد ایس  ھی  نوج  لد و  زا 
. زوسلد یاگنھآ 

درکیم و ھلان  شونایپ 
ایس نوا  ھک  مدینشیم 

شقیمع یادص  اب 
: دنوخیم ییایلوخیلام  گنھآ  ھی 
مرادن ور  یکچیھ  ایند  ھمھ  وت  و  ) 
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ناھجهرامش ١٢١ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

، مرادن ور  یکچیھ  مدوخ  زج 
منک و او  ومامخا  ماوخیم 

 ( ھچقات جنک  مراذب  ومھصغ  مغ و 
… بمود بمود ، بمود ،

. تخادنیم نینط  نوبایخ  وت  شاپ  یادص 
تقو نوا 

: دنوخ ھگید  زیچ  ھی  دز  ھک  گنھآ  ات  دنچ 
مراد و ھتسخ  یزاوآ  نم  ) 

. مشاب شوخ  منوتیمن 
مراد و ھتسخ  یزاوآ 
. مشاب شوخ  منوتیمن 

تسین مراک  وت  یشوخ  چیھ  ھگید 
. ( مدوب هدرم  یکشاک 

. درک ھمزمز  وگنھآ  نیا  بش  لد  ات 
. نتفر نومسآ  زا  باتھم  اھهراتس و 

دیباوخ درک و  مومت  وشزاوآ  ایس  نوخهزاوآ 
تخادنیم نینط  شاھلک  وت  ھک  ییھتسخ  زاوآ  اب  و 

. تفر باوخ  ھب  گنس  ھکیت  ھی  ثم  هدرم  ھی  ثم 

زربیرف باختنا : ھب  یحلاص –  هزمح  مجرتم : رو –  هرپ  کاژ  هدنرپ –  مسر  یارب 
یدازریش

رذآ ١٣٩٠

(١٩٠٠  – ١٩٧٧  ) رو هرپ  کاژ 
هدمع تسا . هدش  ھتخانش  یگدنز  یهرابرد  شراعشا  یارب  رتشیب  ھک  نابز  یوسنارف  رعاش 
نتشون ھب  رعش ، زج  ھب  یو  درک . بسک  مود  یناھج  گنج  زا  دعب  سیراپ و  رد  ار  شاترھش 

وزج ھنراک  لسرام  ینادرگراک  وا و  ملق  ھب  تشھب » نادنزرف   » ملیف ھک  تخادرپیم  زین  ھمانملیف 
زا یکی  هدنرپ » مسر  یارب   » رعش دیآیم . رامش  ھب  ھسنارف  یامنیس  خیرات  راثآ  نیرتھب 

. دناھتخاس نآ  یانبم  رب  زین  یملیف  ھک  تسا  رو  هرپ  کاژ  یاھرعش  نیرتروھشم 
هدنرپ مسر  یارب 
زِکیرنھ اسلِا  ھب  میدقت 

زاب یاھچیرد  اب  شکب  یسفق  ادتب  ا
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ناھجهرامش ١٢١ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

تسا بسانم  وا  یارب  ھچنآ  زا  یاھتسارآ  هداس و  حرط  هاگنآ 
هوبنا یلگنج  ای  ھشیب  غاب ، رد  هدب  ھیکت  یتخرد  ھب  ار  موب 

توکس ضحم و  نوکس  رد  نامب  یتخرد  یارو  رد  و 
هاگ هدنرپ و  دیآیم  دوز  هاگ 

دریگب میمصت  ھکنیا  دماجنایم  دیدم  یاھلاس  ھب 
! نامب

دنوش یرپس  اھلاس  تراظتنا  رد  رگا  یتح  وشم ، سویام  نامب و 
وا ندمآ  دوز  رید و  ھک 

درادن یطابترا  موب  رب  وت  حرط  ھب 
دیسر هدنرپ  رگا  اما . . .  نامز  نآ 
ربب هانپ  اھتوکس  نیرتقیمع  ھب 

دیایب سفق  ھب  ات  نامب 
هاگنآ

دنبب تیومملق  شمارآ  اب  ار  ھچیرد 
نک وحم  کی  ھب  کی  ار  اھھلیم 

ینکن سمل  ار  وا  زا  یرپ  یتح  ات  یبقارم  ھک  لاح  نآ  رد 
هاگنآ

نک مسر  ار  تخرد 
هدنرپ یارب  شاھخاش  نیرتھتسارآ  اب 
داب توارط  گرب و  یھنیزبس  اب 

دیشروخ رابغ  اب 
رازفلع تاناویح  یاوآ  و 

ناتسبات ترارح  رد 
نک ربص  هدنرپ  زاوآ  ات 

یاهدیشک موب  رب  ھک  ھچنآ  یدب  زا  تسیاھناشن  وا  ندناوخن 
بوخ یاھناشن  وا  ندناوخ  و 

یھنب رثا  ھب  یئاضما  یناوتیم  ھک 
نک ادج  وا  یاھرپ  زا  یرپ  الاح 

موب یھشوگ  رد  ار  تامان  و 
سیونب

یزاجح شرآ  ھمجرت ی  ویلئوک –  ولوئاپ 
رذآ ١٣٩٠
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زا تسا ، هدوب  ناھج  مامت  رد  ھتشذگ  لاس  تسیب  یاھ  باتک  نیرت  شورف  رپ  زا  شیاھ  باتک  ھک  ویلئوک  ولوئاپ 
. دوریم رامش  ھب  متسیب  نرق  نایاپ  یاھ  هدیدپ 

. تسا زورما  ناگدنسیون  نیرتراذگریثات  و  نیرت ،  هدنناوخرپ  زا  یکی  ویلئوک ، ولوئاپ 
لاس ٢٠٠١ ناملآ ، یبماب  یهزیاج  نارواد  تئیھ 

زا یکی  ویلئوک  لاح ، رھرد  اما  دنسپھماع . یاهدیدپ  رگید ، یخرب  دننادیم و  اھهژاو  رگایمیک  ار  وا  یخرب 
گنھرفزا و غراف  روشک ، زا ١۵٠  وا  رامشیب  ناگدنناوخ  تسا . رضاح  نرق  ناگدنسیون  نیرتراذگریثات 

یادج دناهدش و  ھمجرت  نابز  ھبوا ۵۶  یاھباتک  دناهدرک . ام  نارود  عجرم  یهدنسیون  اروا  دوخ ، تاداقتعا 
لدج ثحب و  دروم  وا ، روھظ  نارود  لوط  مامترد  دناهدوب ، شورفرپ  یاھباتک  تسرھف  رد  هراومھ  ھک  نآزا 

. دناھتشاد رارق  یگنھرف  یعامتجا و 
ھب ھک  تسا  ھتشاذگ  ریثات  یاهدنناوخ  اھنویلیم  نھذ  رب  وا ، راثآرد  هدش  حرطم  تاعوضوم  ھفسلف و  راکفا ،

. دنتسھ ناھج  کرد  یارب  هزات  یاھشور  و  شیوخ ، هار  نتفای  لابند 
ھمانیگدنز

، ایژیل شردام ، دوب و  سدنھم  وردپ ، شردپ  دمآ . ایند  ھب  طسوتم  یاهداوناخرد  لاس ١٩۴٧ ، رد  ویلئوک  ولوئاپ 
تخس و تامیلعت  تفر و  وریناژودویررد  ویسانگیا  نس  یاھیوسیع  یھسردم  ھب  یگلاس ، تفھرد  رادھناخ .

. تشاد وارب  مھ  یتبثم  ریثات  نارود  نیا  اما  تشاذگ . وا  رب  یدب  ریثات  یبھذم ، کشخ 
ار دوخ  یبدا  یهزیاج  نیلوا  ھسردم ، رعش  یھقباسمرد  دوش . هدنسیون  تساوخیم  تفای : ار  شایگدنز  یوزرآ  یبھذم ، یھسردم  کشخ  یاھورھار  رد 

. تفرگ هزیاج  مھ  ھلاقم  نآ  ھک  تشون  یاھلاقم  اینوس ، شرھاوخ  یھسردم  یراوید  یھمانزور  یارب  دعب ، یتدم  دروآ . تسد  ھب 
. دنربب نیب  زا  وا  رد  ار  یگدنسیون  قوش  دندرک  یعس  سپ ، دوش . سدنھم  دنتساوخیم  دنتشاد . یرگید  یاھھشقن  ناشرسپ  یهدنیآ  یارب  ولوئاپ  نیدلاو  اما 

ھب وا  ندروآ  یور  ثعاب  تخیگناربوا و  رد  ار  نایغط  حور  رلیم ، یرنھ  رثا  ناطرسلاسار  رادم  باتک  اب  ولوئاپ  ییانشآ  دعب  و  اھنآ ، راشف  اما 
یناور ناتسرامیبرد  رابود  یگلاس ، هدفھ  ات  ولوئاپ  ھک  دش  نیمھ  تسناد . یناور  نارحبزا  یشان  اروا  راتفر  شردپ  دش . یگداوناخ  دعاوق  نتسکش 

. تفرگ رارق  کوشورتکلا  نامرد  تحت  اھراب  دش و  یرتسب 
رتات نارود ، نآ  بلط  تحار    ِ طسوتم یھقبط  رظنزا  دروآ . یور  یراگنھمانزور  ھب  نامزمھ ، دش و  انشآ  یرتات  هورگ  اب  ولوئاپ  دعب ، یمک 

، دنتسرفیمن یناور  ناتسرامیب  ھبار  ولوئاپ  رگید  ھک  دندوب  ھتفگ  دنتسکش . ار  دوخ  لوق  دندوب ، هدیسرت  ھک  شردام  ردپ و  دوب . یقالخا  داسف  یھمشچرس 
ینورد یایند  رد  اقیمع  دش و  صخرم  ناتسرامیب  زا  لبق ، زارتھتفشآ  ورتھتشگرس  ولوئاپ ، دندرک . یرتسب  ناتسرامیب  رد  ار  وا  مھ  موس  راب  یارب  اما 

ناتسرامیبرد دیابن  تسین و  ھناوید  ولوئاپ  ھک  تفگ  اھنآ  ھب  کشزپناور  دنتساوخ . ار  یرگید  کشزپناور  رظن  شدیمون ، یهداوناخ  تفر . ورف  دوخ 
دریگیم میمصت  اکینورو  باتک  ھبرجت ، نیازا  سپ  لاس  یس  ویلئوک ، ولوئاپ  دوش . ور  ھبور  یگدنز  اب  ھنوگھچ  ھک  دریگب  دای  دیاب  طقف  دنامب . یناور 

زا ١٢٠٠ رتشیب  ربماتپس ، هام  ات  دش . رشتنم  لیزرب  رد  لاسرد ١٩٩٨  دریمب  ”  دریگیم  میمصت  اکینورو  دیوگیم “ :  دوخ  ولوئاپ  تشونار . دریمب 
. دندرکیم نایب  ار  یھباشم  یاھھبرجت  ھک  مدرک  تفایرد  یتسپ  یکینورتکلا و  یھمان 

رد ٢٢ تفرگ . رارق  ثحب  دروم  یلم  یسنارفنک  رد  یشکدوخ ــ  سارھ ، تالمح  یگدرسفا ، باتک ــ  نیارد  ثحب  دروم  لیاسم  زا  یضعب  ربتکا ، رد 
، مامت لاس  هد  ھک  دناسرب  بیوصت  ھب  ار  ینوناق  تسناوت  دناوخ و  هرگنکرد  ارم  باتکزا  یتاعطق  یسیلپوس ، ودراودا  روتانس  دعب ، لاس  یھیوناژ 

.“ اھناتسرامیب رد  یناور  نارامیب  یھیوریب  شریذپ  تیعونمم  دوب : هدنام  هرگنکرد 
. دناھتفرگ رظنرد  شیارب  شردام  ردپ و  ھک  دھد  ھمادا  ار  یھار  دھاوخیم  دیسریم  رظن  ھب  دروآ و  یور  لیصحت  ھب  هرابود  نارود ، نیازا  سپ  ولوئاپ 

رسارسرد یپیھ ، شبنج  ھک  ینامز  تسرد  داد ، یور  یھھد ١٩۶٠  رد  قافتا  نیا  دروآ . یور  رتات  ھب  هرابود  درک و  اھر  ار  هاگشناد  دوز ، یلیخ  اما 
درکیم و دنلب  ار  شیاھوم  ولوئاپ  درک . بوکرس  تدش  ھب  ار  نآ  لیزرب ، یماظن  میژر  دناود و  ھشیر  زین  لیزرب  رد  دیدج ، جوم  نیا  دوب . هدرتسگ  ناھج 

هرامش ود  اھنت  ھک  تشاداو  یاھیرشن  راشتنا  ھب  اروا  نتشون ، قوش  درکیمن . لمح  دوخ  هارمھ  ھب  ییاسانش  تراک  زگرھ  ضارتعا ، مالعا  یارب 
تیقفوم اباھنآ  یقیسوم  یھحفص  نیلوا  دسیونب . ار  وا  یاھھنارت  رعش  ات  درک  توعد  ولوئاپزا  زاسگنھآ ، ساشیس  لوئار  ماگنھ ، نیمھ  رد  دش . رشتنم 

لاس ات  یراکمھ  نیا  دروآیم . تسد  ھب  یدایز  لوپ  ولوئاپ  ھک  دوب  راب  نیلوا  تفر . شورف  ھب  نآ  زا  ھخسن  دش و ۵٠٠٠٠٠  ورھبور  یریگمشچ 
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. دنھدب ناکت  ار  لیزرب  کار  یقیسوم  یھنحص  دنتسناوت  مھ  اب  تشون و  ھنارت  تصشزا  شیب  ولوئاپ  تفای . ھمادا  لوئار  گرم  ات  ، ١٩٧۶
رھ یدرف  قوقحزا  عافد  ھب  دوب . هدش  سیسات  یرادھیامرس  یژولوئدیا  ھیلع  رب  ھک  دندش  یشیدنارگد  نمجنا  وضع  لوئار ، ولوئاپ و  لاس ١٩٧٣ ، رد 
. تسا هدروآ  ذغاک  یور  ھب  اھیریکلاو  باتک  ردار  نارود  نیا  یھبرجت  ولوئاپ  دندروآ . یور  هایس  یوداج  ھب  یتدم ، یارب  اتح  دنتخادرپ و  صخش 

، لیزرب یروتاتکید  دوب . ھناھاوخیدازآ  روصم  یاھناتساد  زا  یاھعومجم  اھ ،» گنیرک ـ  . » دندرک عورشار  اھ » گنیرک ـ   » راشتنا نارود ، نیا  رد 
اریز دنام ، نادنزرد  یرتشیب  تدم  ولوئاپ  اما  دش ، دازآ  دوز  یلیخ  لوئار  تخادنا . نادنز  ھب  ار  لوئار  ولوئاپ و  تسناد و  ھناراکبارخ  ار  ھعومجم  نیا 

دش تشادزاب  نابایخ  رد  هرابود  شایدازآزا ، سپ  زور  ود  دشن ; متخ  اج  نامھ  ھب  وا  تالکشم  دنتسنادیم . ھناھاوخیدازآ  لامعا  نیا  رکفتم  زغم  ار  وا 
، یناور ناتسرامیب  رد  شایرتسب  راب  ھس  یھقباس  ھب  هراشا  نونج و  ھب  رھاظتاب  ھک  تسا  دقتعم  ولوئاپ  دوخ  دندرب . یماظن  هاگھجنکش  ھب  اروا  و 

. دندرک شدازآ  دندیشک و  تسدوا  یھجنکش  زا  ماجنارس  و  ینز ، دوخ  ھب  درک  عورش  دندوب ، شقاتا  رد  نارگھجنکش  یتقو  تسا . ھتفای  تاجن  گرمزا 
دھاوخیم رگید  هدرک و  یگدنز “  ” یفاک یهزادنا  ھب  ھک  دیسر  ھجیتن  نیا  ھب  یگلاس  شش  تسیبرد و  ولوئاپ  تشاذگ . وا  رب  یقیمع  رثا  ھبرجت  نیا 

. درک جاودزا  وااب  دعب  ھکدش  انشآ  ینز  اب  اج  نامھ  تفای و  مارگیلپ  مان  ھب  یقیسوم  دیلوت  تکرش  کیرد  یلغش  دشاب . یعیبط “ ”
تشگرب و لیزرب  ھب  دعب  لاس  درواین . تسد  ھب  ینادنچ  تیقفوم  اما  درک . نتشون  ھب  عورش  دیرخ و  یپیات  نیشام  ولوئاپ  دنتفر . ندنل  ھب  لاس ١٩٧٧  رد 

زا دش و  ادج  وا  زا  شرسمھ  دعب ، هام  ھس  دیشک . لوط  هام  ھس  طقف  لغش  نیا  اما  دش . یسیبیس  مان  ھب  یرگید  یقیسوم  دیلوت  تکرش  ییارجا  ریدم 
. دندرک شجارخا  مھ  شراک 

لسع هام  یارب  جوز  نیا  دننکیم . یگدنز  مھاب  زونھ  دشاھنآ و  جاودزا  ھب  رجنم  ییانشآ  نیا  دش . انشآ  اکیسیتیوا  انیتسیرک  مان  ھب  یمیدق  یتسود  اب  دعب 
یدرم قارشا ، تلاح  رد  داد و  تسد  ولوئاپ  ھب  یقارشا  تلاح  وئاخاد ، رد  دندرک . دیدزاب  مھ  وئاخاد  گرم  هاگودرازا  رفس ، نیمھرد  دنتفر و  اپورا  ھب 

ھب دیمھفن ، ار  شمان  زگرھ  ولوئاپ  ھک  درم  نیا  درک . تبحص  وا  اب  یزارد  نامز  درک و  تاقالم  درم  نامھاب  مادرتسمآ ، رد  یاھفاکرد  دعب ، هامود  دیدار .
یهداج درک  ھیصوت  ولوئاپ  ھب  نینچمھ  دروایب . یور  دیفس  یوداج  ھب  تسا ، دنمھقالع  وداج  ھب  مھ  رگا  ددرگرب و  شیوخ  بھذم  ھب  هرابود  تفگ  وا 

. دنک یط  ار  یطسو ) نورق  نارود  یترایز  یهداج  کی   ) وگایتناس
رفس نیا  لوطرد  ولوئاپ  تایبرجت  ھب  باتک  نیا  تشونار . غم  کی  تارطاخ  شباتک  نیلوا  لاسرد ١٩٨٧ ، یترایز ، رفس  نیا  زا  دعب  لاس  کی  ولوئاپ ،

پاچار باتک  نیا  یلیزرب  کچوک  رشان  کی  دھدیم . خر  یداع  یاھناسنا  یگدنز  رد  ھک  دنکیم  هراشا  یدایز  یهداعلاقراخ  تاقافتا  ھب  دزادرپیم و 
. دش ورھبور  نادقتنم  یوسزا  یمک  لابقا  اب  اما  تشاد ، یبوخ  اتبسن  شورف  درک و 

یهرابرد ار  ولوئاپ  یھلاس  هدزای  تاعلاطم  یھیلک  دوب و  نیدامن  ًالماک  باتک  نیا  رگایمیک . تشون : یتوافتم  الماک  باتک  لاسرد ١٩٨٨ ، ولوئاپ 
. دنادرگرب ولوئاپ  ھب  ار  باتک  زایتما  رشان ، تفر و  شورف  باتک  نیا  زا  ھخسن  طقف ٩٠٠  لوا  درکیم . ھصالخ  یراعتسا  یناتساد  بلاق  رد  یرگایمیک ،

. دوب هدمآ  ششوخوا  راک  زا  ھکدش  انشآ  وکور  مان  ھب  یرتگرزب  رشان  اب  داد : تسد  یاهرابود  تصرف  دیشکن . شیایور  بیقعتزا  تسد  ولوئاپ 
دش ثعاب  دش و  ھجاوم  یدایز  لابقتسا  اب  باتک  نیا  درکیم . تبحص  ناسنا  رھ  یایاطع  یهرابرد  نآ ، رد  ھک  درک  رشتنمار  ادیرب  باتک  ، ١٩٩٠ لاسرد

لیزرب شورفرپ  یاھباتک  تسرھف  ردص  رد  باتک  ھسرھ  یھاتوک ، تدمرد  دنریگب . رارق  ھجوت  دروم  هرابود  زین  غم  کی  تارطاخ  رگایمی و  ک
لاس رد  دش . تبث  زین  سنیگ  یاھدروکر  باتکرد  شمان  اتح  تسکشار و  لیزرب  رشن  خیرات  یاھباتک  مامت  شورف  دروکر  رگایمیک ، تفرگ . رارق 

یلاغترپ نابز  خیرات  رد  یرگید  باتک  رھزا  رگایمیک ، شورف  ھک  درک  مالعا  سارتل ، لانروژ د  مان  ھب  یلاغترپ  یبدا  یھیرشن  نیرتربتعم  ، ٢٠٠٢
. تسا هدوب  رتشیب 

تاراشتنا ییارجا  ریدم  باتک ، نیا  حاتتفا  زور  رد  درک . رشتنم  ھخسن   ۵٠٠٠٠ یھیلوا ژاریت  ابار  رگایمیک  زنیلاک ، رپراھ  تاراشتنا  ھم ١٩٩٣ ، هام  رد 
: تفگ زنیلاک  رپراھ 

دیشروخ مھ  نارگید  رگید ، یمک  دنک . هاگنار  دیشروخ  عولط  دزیخرب و  دنباوخ ، ھمھ  یتقو  دوز ، حبص  مدآ  ھک  دوب  نآ  لثم  باتک ، نیا  ندرک  ادیپ   »
.« دید دنھاوخار 

: تشون ولوئاپ  ھب  زنیلاکرپراھ  ییارجا  ریدم  لاسرد ٢٠٠٢ ، دعب ، لاس  هد 
«. تسا هدش  ام  رشن  خیرات  یاھباتک  نیرتمھمزا  یکیرگایمی  ک » 

زا ملیف  تخاس  زایتما  دیرخ  ھب  یدایز  یھقالع  دوویلاھ ، زا  یددعتم  ناگدننکھیھت  دوب . ولوئاپ  یللملانیب  تیلاعف  زاغآ  هدحتم ، تالایارد  رگایمیک  تیقفوم 
. دیرخار زایتما  نیا  ، ١٩٩٣ لاسرد رنراو  ناردارب  تکرش  ماجنارس ، دنداد و  ناشن  باتک  نیا  یور 

تسرھف رد  لاسات ١٩٩۵ ، باتک  نیا  اما  دندوب . هدرک  رشتنم  ار  نآ  لاغترپ ، ایناپسارد و  کچوک  رشان  دنچ  اکیرمارد ، رگایمیک  راشتنا  زا  شیپ 
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یاھباتک نیرتشورفرپزا  رگایمیک  ھک  درک  مالعا  ایناپسا  نارشان  یھیداحتا  لاسرد ٢٠٠١ ، دعب ، لاس  تفھ  تفرگن . رارق  ایناپسا  شورفرپ  یاھباتک 
. تسایناپسا

هدوب ھخسن  نویلیم  کیزا  شیب  لاغترپرد ، ویلئوک  راثآ  شورف  درک . رشتنم  ار  ویلئوک  راثآ  یھعومجم  لاس ٢٠٠٢  رد  اتنلپ ،)  ) ولوئاپ ییایناپسا  رشان 
. تسا

رد ار  یدروج  تنس  یبدا  هاگنب  درکیم ، یراکمھ  وااب  ویلئوک  باتک  نیلوا  ندناوخزا  دعب  لاس ١٩٨٩ ، زا  ھک  سنوتنآ  اکینوم  لاس ١٩٩٣ ، رد 
نیلوا درک . یفرعم  یللملانیب  رشان  نیدنچ  ھبار  رگایمیک  اکینوم  لاس ، نامھ  ھم  هام  رد  دشخبب . مظن  ولوئاپ  یاھباتک  رشن  ھبات  درک  سیسات  نولسراب 

: تشون اکینوم  یارب  یوسنارف  رشان  ریراک ، نآ  دعب ، یمک  دوب . ژورن  زا  سربیل  سکا  تاراشتنا  ریدم  نگاھ ، نیویا  تفریذپ ، ار  باتک  نیا  ھک  یسک 
.« دوش قفوم  ھسنارف  رد  ات  منکیم  ار  مشالت  مامت  تسا و  هداعلاقوف  باتک  نیا  »

لابقتسااب ودش  رشتنم  ھسنارفرد  رگایمیک  لاس ١٩٩۴ ، لیروآ  رد  تفرگ . رارق  ایلارتسا  شورفرپ  یاھباتک  ردصرد  رگایمیک  لاس ١٩٩٣ ، ربماتپس  رد 
، دعب لاس  جنپات  دش و  ھسنارف  باتک  نیرتشورفرپ  رگایمیک  دعب ، یمک  تفرگ . رارق  اھشورفرپ  تسرھفرد  دش و  ھجاوم  ناگدنناوخ  نادقتنم و  یلاع 
نرق نایاپ  یبدا  یهدیدپ  دومیپ و  اپورا  رسارسرد  ار  تیقفوم  هار  ویلئوک  ھسنارف ، رد  هداعلاقراخ  تیقفوم  زا  دعب  دادن . یرگید  باتک  ھب  ار  دوخ  یاج 

. دش ھتسناد  متسیب 
ویلئوک باتک  ھس  هرود ، کیرد  اتح  تسا . هدش  شورفرپ  گنردیب  هدش ، رشتنم  ھسنارف  رد  ھک  ویلئوک  ولوئاپ  یاھباتکزا  کیرھ  ماگنھ ، نآ  زا 

. تشاد رارق  ھسنارف  شورفرپ  باتک  هد  تسرھف  رد  نامزمھ 
یھنیدام شخب  یهرابرد  ولوئاپ  باتک ، نیارد  درک . تیبثت  ار  ولوئاپ  یللملانیب  تیقفوم  لاس ١٩٩۴ ، رد  متسیرگ  متسشن و  اردیپ  دور  رانک  راشتنا 

، ایلاتیا یبدا  مھم  یهزیاجود  ولوئاپ  دعب ، لاس  تشاد . یریظنیب  شورف  دش و  رشتنم  ایلاتیارد  رگایمیک  لاس ١٩٩۵ ، رد  تسا . هدرک  تبحص  شدوجو 
. درک تفایردار  ونایالف  یللملانیب  یهزیاج  و  رواک ، ازنیرگ  رپوس  باتک  نیرتھب  یهزیاج 

غلبم نیرتالاب  مقر ، نیا  داد . تخادرپشیپ  رالد  نویلیم  کی  دیرخ و  ار  مجنپ  هوک  باتک  زایتما  قح  لیزرب ، یاویتژبا  تاراشتنا  لاس ١٩٩۶ ، رد 
سود پیلیف  تسد  زا  ار  بدا  رنھ و  یھیلاوش  ناشن  ولوئاپ  لاس ، نامھ  تسا . هدش  تخادرپ  یلیزرب  یهدنسیون  کی  ھب  نونک  ات  ھک  تسا  یتخادرپشیپ 

: تفگ مسارم  نیارد  یزالب  سود  درک . تفایرد  ھسنارف  گنھرف  ریزو  یزالب ،
«. دننکیم کیرحت  وج  تسج و  یارب  ار  ام  قوش  و  ندید ، ایور  یارب  ار  ام  ییاناوت  اریز  دندیفموت ، یاھباتک  یاهدنناوخ . نارازھ  رگایمیک  وت  » 

تاراشتنا لاس ، نامھ  دش . هدیزگرب  اھگنھرف » نیب  یوگ  تفگ و  یناحور و  ییارگمھ   » یھمانرب یهژیو  رواشم  ناونع  ھب  لاسرد ١٩٩۶ ، ولوئاپ 
لاس رد  تشاد و  رارق  لگیپشا  یھیرشن  شورفرپ  یاھباتک  تسرھف  رد  مامت  لاس  شش  نآ  سیفن  یھخسن  درک . رشتنمار  رگایمیک  ناملآ ، سنگوید 

. تسکش ار  ناملآ  شورف  یاھدروکر  مامت  ، ٢٠٠٢
راختفا ھب  ینامھیم  کی  یدروج ، تنس  یھسسوم  سنگوید و  تاراشتنا  یراکمھ  اب  ولوئاپ  نارشان  لاس ١٩٩٧ ، تروفکنارف  یللملا  نیب  هاگشیامن  رد 
رد یگرزب  هاگشیامن  سرام ١٩٩٨ ، هامرد  دندرک . مالعا  ار  مجنپ  هوک  باتک  یللملانیب  یرسارس و  راشتنا  نآ ، رد  دندرک و  رازگرب  ویلئوک  ولوئاپ 

ندرک اضما  لوغشم  مامت  تعاس  تفھ  ولوئاپ  دش . رشتنم  فلتخم ، یاھروشک  نارشان  طسوت  و  فلتخم ، یاھنابز  ھب  ، مجنپ هوک  دش و  رازگرب  سیراپ 
. دنتشاد تکرش  ینامھیم  نآرد  ناھج ، رسارس  ریھاشم  ھک  دش  رازگرب  روول  یهزوم  ردوا  راختفا  ھب  یگرزب  ینامھیم  بش ، نامھ  دوب . شیاھباتک 
روآمزر فشک  ھب  ھک  تسوا  یفسلف  راکفازا  یاھعومجم  باتک ، نیا  درک . رشتنم  ار  رون  روآمزر  یامنھار  باتک  شمھم  باتک  لاس ١٩٩٧ ،  رد  ولوئاپ 

ھک درک  رشتنم  ار  نآ  ییایلاتیا  رشان  ینایپموب ، لوا ، تسا . هدش  هدنناوخ  اھنویلیم  عجرم  باتک  نونکات  باتک ، نیا  دنکیم . کمک  ناسنا  رھ  نورد  رون 
. دش ھجاوم  یدایز  لابقتسا  اب 

رد تفرگ . رارق  یبدا  نادقتنم  لابقتسا  دروم  تشگزاب و  ییارسناتساد  ییاور  کبس  ھب  دریمب ، دریگیم  میمصت  اکینورو  باتکاب  لاس ١٩٩٨ ، رد 
: تفگ سوکوف  یھیرشن  اب  یاھبحاصمرد  ییایلاتیا ، دقتنم  هدنسیون و  فوسلیف ، وکا ، وتربموا  لاس ٢٠٠٠ ، یھیوناژ 

«. تشاذگ نم  رب  یقیمع  ریثات  دمآ . مشوخ  ویلئوک  نامر  نیرخآ  زا  نم  “ 
: تفگ تندنپیدنیا ، یدناس  یھمانھتفھرد  رناکوا ، دائنیس  و 

«. ماهدناوخ ھک  تسا  یباتک  نیرتزیگناتفگش  دریمب ، دریگیم  میمصت  اکینورو  » 
یاپورا یاھروشک  زا  زیئاپ ، رد  تفر و  ییایسآ  یاھروشک  رادید  ھب  راھب  رد  تشاذگ . رس  تشپ  ار  یقفوم  یترفاسم  روت  لاسرد ١٩٩٨ ، ولوئاپ 

. دش متخ  ایوتال  ھب  زاغآ و  لوبناتسا  زا  رفس  نیا  درک . ندید  یقرش 
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. درک مالعا  لاسرد ١٩٩٨  ناھج ، شورفرپ  یهدنسیون  نیمود  ار  ویلئوک  ولوئاپ  ریل ، یبدا  یھیرشن  لاس ١٩٩٩ ، سرام  هام  رد 
: دندرک مالعا  نارواد  درک و  تفایرد  داصتقا  یناھج  نمجنا  زا  ار  لاتسیرک  ربتعم  یهزیاج  لاس ١٩٩٩ ، رد 

.« دزاسیم هزیاج  نیا  راوازس  اروا  ھک  هدرک ، رارقرب  توافتم  یاھگنھرف  نایم  یدنویپ  مالک ، زا  هدافتسااب  ویلئوک ، ولوئ  پا » 
هاگشیامنرد دریمب  دریگیم  میمصت  اکینورو  باتکاب  ویلئوک  ولوئاپ  لاس ، نامھ  درک . ادھاوا  ھب  ار  رونود  نویژل  ناشن  ھسنارف ، تلود  لاس ١٩٩٩ ، رد 

ویلئوک ولوئاپ  زا  ھک  یلابقتسا  نیتال ، یاکیرما  یھتسجرب  ناگدنسیون  ھمھ  نآ  نایمرد  دندش ، هدزتفگش  اھھناسر  درک . تکرش  سریآ  سونئوب  باتک 
: دنتشون تاعوبطم  دوبریظنیب . دوب ،

تایح نامزرد  اتح  دناهدیدن ، یلابقتسا  نینچ  زگرھ  ھک  دننکیم  اعدا  دناهدرکیم ، راک  باتک  هاگشیامن  نیا  رد  شیپ  لاس  زا ٢۵  ھک  ینالوئسم  » 
.« دوب هداعلا  قراخ  سخروب .

ھب هاگشیامن  زور ، نآ  ھک  دنداد  هزاجا  هاگشیامن  نالووسم  دندرک و  عمجت  هاگشیامن  یاھرد  تشپ  مسارم ، عورش  زا  شیپ  تعاس  راھچزا  مدرم 
دوش لیطعت  رترید  تعاس  راھچ  انثتساروط 

یوس زا  وا  درکیم . رفس  ناریا  ھب  لاس ١٣۵٧ ، بالقنا  زا  دعب  ھک  دوب  یناملسمریغ  یهدنسیون  نیلوا  وا  درک . رفس  ناریا  ھب  ولوئاپ  ھم ٢٠٠٠ ، هام  رد 
تاراشتنا اب  ولوئاپ  دوب . هدش  توعد  ناوراک ) رشن   ) شایناریا رشان  و  یمالسا ، داشرا  گنھرف و  ترازو  اھندمت ، یوگ  تفگ و  یللملانیب  زکرم 

زا امسر  ھک  دوب  یاهدنسیون  نیلوا  وا  تسا ، هدرکن  اضما  ار  تیاریپک  یللملانیب  یهدھاعم  ناریا  ھک  نیا  ھب  ھجوت  اب  تسب و  یراکمھ  دادرارق  ناوراک 
اب الماک  ناریا  گنھرف  دوش . ورھب  ور  یمرگ  لابقتسا  نینچاب  ناریارد ، ھک  درکیمن  ار  شروصت  زگرھ  ولوئاپ  درکیم . تفایرد  فیلاتلا  قح  ناریا 

تکرش زاریش  نارھت و  رھش  ود  رد  ویلئوک  ولوئاپ  باتک  یاضما  مسارم  اھسنارفنک و  رد  یناریا  یهدنناوخ  نارازھ  دوب . توافتم  برغ  گنھرف 
. دندرک

درک مالعا  ولوئاپ  نامز ، نامھ  رد  دش . رشتنم  ناریا  لیزرب و  لاغترپ ، ایلاتی ، رد ا نامزمھ  ، میرپ هزیشود  ناطیش و  نامر   ، لاس نامھ  ربماتپس  هام  رد 
نادنملاس تسرپرسیب و  ناکدوک  زا  تیامح  روظنم  ھب  ار  ویلئوک  ولوئاپ  یھسسوم  اکیسیتیوا ، انیتسیرک  شرسمھ ، هارمھ  ھب  لاسزا ١٩٩۶ ، ھک 

. تسا هدرک  سیسات  یلیزرب ، نامناخیب 
رد . تفرگ رارق  شورفرپ  یاھباتک  ردصرد  روشک  یسرد  ودش  رشتنم  ناھج  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  لاس ٢٠٠١  رد  میرپ  هزیشود  ناطیش و  باتک 

 : نارواد تایھ  رظنزا  درک . تفایردار  ناملآ  یبدا  زیاوج  نیرتیمیدق  نیرتربتعمزا و  یکی  یبماب ، یهزیاج  ولوئاپ ، لاس ٢٠٠١ ،
رایسب یمایپ  دوش ، لیدبت  رون  روآ  مزر  کی  ھب  کیرات ، یایند  نیا  رد  تبقاع  ھک  تسا  نیا  ناسنا ، رھ  ماجنارس  تشونرس و  ھک  نیا  ھب  ولوئاپ  نامیا  “ 

.“ تسا یناسنا  قیمع و 
تیوضع ھب  ولوئاپ  لاس ٢٠٠٢ ، یالوج  رد ٢۵  دید . ار  گنیجنان  نکپ و  ، یاھگناش درک و  رفس  نیچ  ھب  راب  نیلوا  یارب  ولوئاپ  لاس ٢٠٠٢ ، لیاوا  رد 

دعب زور  ود  تسا . لیزرب  نابز  گنھرف و  زا  تظافح  تسا ، رقتسم  وریناژودویر  رد  ھک  ناتسگنھرف  نیا  فدھ  دش . باختنا  لیزرب  بدا  ناتسگنھرف 
زا یتقو  تفرگ . رارق  روشک  تاعوبطم  مامت  ھجوت  دروم  درک و  تفایرد  شناگدنناوخ  یوس  زا  کیربت  یھمان  رازھ  ھس  ولوئاپ  باختنا ، نیا  مالعازا 

هراومھوا اما  دنتسھ ، ولوئاپ  یھتفیش  هدنناوخ ، اھنویلیم  دنچرھ  دندرک . قیوشت  اروا  دندوب و  هدش  عمج  شاھناخ  ولج  رفن  اھدص  دمآ ، نوریب  شاھناخ 
. دوب نادقتنم  نیا  رظن  ضقن  تقیقح  رد  لیزرب ، ناتسگنھرف  تیوضع  ھب  وا  باختنا  تسا . هدوب  یبدا  نادقتنم  داقتنا  دروم 

شورفرپ یاھباتک  تسرھف  رد  نامزمھ  وا ، باتک  جنپ  تفرگ . رارق  ریثاتتحت  تدش  ھب  درک و  رفس  ھیسور  ھب  ولوئاپ  لاس ٢٠٠٢ ، ربماتپس  هام  رد 
. مجنپ هوک  و  رون –  روآمزر  یامنھار  باتک ، رگایمیک –  میرپ  – هزیشود  ناطیش و  تشاد -. رارق 

: درک مالعا  اک  .د. ما یشورفباتک  ریدم  تفر . شورف  ھب  ھیسور  رد  وا  یاھباتک  زا  ھخسن  زا ٢۵٠٠٠٠  شیب  ھتفھ ، ود  تدم  رد 
سیروب یاقآ  یارب  باتک  یاضما  مسارم  البق  ام  دنشاب . هدش  عمج  هدنسیون ، کی  زا  نتفرگ  اضما  یارب  ھک  میدوب  هدیدنار  مدآ  ھمھ  نیا  زگرھ  ام  » 

.« تسا یندرکنرواب  دوب . هدشن  ھجاوم  لابقتسا  ھمھ  نیا  اب  اما  میدوب ، هدرک  رازگرب  نیتوپ  یاقآ  اتح  فچاپروگ و  یاقآ  نیستلی و 
وا یارب  یکیربت  مایپ  نوتنیلک ، لیب  درک و  تفایرد  تروفکنارف  رد  تسپادوب  هاگشاب  زا  ار  یراتنالپ  رنھ  یهزیاج  ولوئاپ  لاس ٢٠٠٢ ، ربتکا  رد 

یاھھنیمزرد وا  دوشیمن . دودحم  شیاھباتک  ھب  وا  تیقفوم  اما  تسا . هدوب  رادروخرب  شنارشان  مرگ  غیردیب و  تیامح  زا  هراومھ  ولوئاپ  داتسرف .
تسا و ھتفر  ھنحص  یور  ھب  ناھج ، یهراق  جنپ  رد  یاھفرح  رتات  هورگاھهد  طسوت  نونکات  رگایمیک  تسا . هدوب  قفوم  زین  رگید  یعامتجا  یگنھرف و 

رتات یھنحص  رب  نونکات  زین  میرپ  هزیشود  ناطیش و  و  متسیرگ –  متسشن و  اردیپ  دور  رانک  دریمب - دریگیم  میمصت  اکینورو  نوچمھ  یو  راثآ  ریاس 
. دناهدوب قفوم 
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ناھجهرامش ١٢١ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

دادعت نیرتشیب  ھب  وا  رثا  کی  ھک  یا  هدنز  هدنسیون ی  ناونع  ھب  ار  سنیگ  یناھج  دروکر  ملپید  ویلئوک  ولوئاپ  لاس ٢٠٠٨ ، ربتکا  ھبنشراھچ ١۵  زور 
. درک تفایرد  تسا ، هدش  رشتنم  اھ  نابز 

. تسا هدش  رشتنم  روشک  رد ١۶٠  نابز و  ھب ۶٧  نونک  ات  ویلئوک  ولوئاپ  رگایمیک 
زا شناگدنناوخ  یارب  نابز  ھب ۵٣  ار  شیاھ  باتک  تسشن ، کی  رد  وا  دز : مقر  دوخ  مان  ھب  ار  رگید  یناھج  دروکر  کی  زین  لاس ٢٠٠٣  رد  ویلئوک 

. درک اضما  ناھج  رسارس 
، یگتفھ روط  ھب  نینچمھ ، درادن . غیرد  ھبحاصم  زا  تسا و  تاعوبطم  ھجوت  دروم  هراومھ  یو  دوشیمن . متخ  اج  نیمھ  ھب  ویلئوک » ولوئاپ   » یهدیدپ

. دناهدمآ درگ  بوتکم  باتک  رد  اھنوتس ، نیا  زا  یشخب  ھک  دسیونیم  ناھج  رسارس  یاھھمانزور  رد  ییاھنوتس 
یاھھمانزور ھک  دوب  نانچ  تالاقم  نیا  تیقفوم  درک . وبولگوا »  » یلیزرب یھمانزور  رد  یگتفھ  تالاقم  نتشون  ھب  عورشوا  سرام ١٩٩٨ ، هام  رد 

« نروھوت (، » نانوی « ) ائن ات  (، » ایلاتیا « ) ارس الد  ریروک   » تایرشن رد  وا  تالاقم  نونکات  دنداد . ناشن  ھقالعاھنآ  راشتنا  یارب  زین  رگید  یاھروشک 
« امرفر (، » ایبملک « ) روداتکپسا لا  (، » الئوزنو « ) لانویسان لا  (، » روداوکا « ) وسروینوا لا  (، » ناتسھل « ) ولدایکریوز (، » ینوتسا « ) انآ (، » ناملآ )

. تسا هدش  رشتنم  ناریا ،) « ) باتک نشج  بایماک و   » و ناویات ،) « ) زمیات انیاچ  ((، » کیزکم )
ویلئوک ولوئاپ  راثآ  تسرھف 

غم کی  تارطاخ   – ١٩٨٧
رگایمیک - ١٩٨٨
ادیرب  – ١٩٩٠

رترب ھیطع   - ١٩٩١
اھیریکلاو  - ١٩٩٢

متسیرگ متسشن و  اردیپ  دور  رانک   - ١٩٩۴
بوتکم  - ١٩٩۴

مجنپ هوک   - ١٩٩۶
رون روآمزر  یامنھار  باتک   - ١٩٩٧

ربمایپ کی  ھناقشاع  یاھھمان   - ١٩٩٧
بوتکم نیمود  - ١٩٩٧

دریمب دریگیم  میمصت  اکینورو   – ١٩٩٨
میرپ هزیشود  ناطیش و   - ٢٠٠٠

اھهون نادنزرف و  ناردپ ، یارب  ییاھ  ھصق   - ٢٠٠٢
ھقیقد هدزای   - ٢٠٠٢

ریھز  - ٢٠٠۴
شاب یراج  دور  نوچ   - ٢٠٠۵

ولبوتروپ هرحاس   - ٢٠٠۶
تساھنت هدنرب   - ٢٠٠٨

————————–
وا تیاس  زا  ھتفرگرب 
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یندم نیرسن  حابصلا –  داعس 
رذآ ١٣٩٠

 « تسا هدروخ  ار  دوخ  نانز  ھک  تسا  نم  روشک  نیا  » 
 . دش هداز  تیوک  لاجر  زا  یا  هداوناخ  رد  رد ١٩۴٢  دقتنم  هدنسیون و  رعاش ،  حابصلا  داعس  رتکد  مناخ 

 . تفرگ یسایس  مولع  داصتقا و  رد  ار  دوخ  یارتکد  اکیرما  رد  دومن و  زاغآ  ار  لیصحت  داصتقا  ھتشر ی  رد  رد ١٩٧٣ 
 . تفرگ یسیلگنا  نابز  رد  داصتقا  یارتکد  ھک  دوب  یتیوک  نز  نیتسخن  وا 

شدوخ راثآ  یارب  ھک  تسا  یناسک  ھلمج  زا  تسا و  نآ  لاثما  یداصتقا و  یتاعوبطم ،  یگنھرف ،  یاھ  نمجنا  زا  یرایسب  وضع  رضاح  لاح  رد  ناشیا 
 . تسا نآ  یور  شدوخ  مان  ھک  دراد  هژیو  یتاراشتنا 

 . درک هراشا  ربب  دیشروخ  زرم  ات  ارم  نز ،  کی  یاھزار  دوب ،  نز  زاغآ  رد  یرعش  یاھ  ناوید  ھب  ناوت  یم  وا  راثآ  زا 
 . تسا هداد  صاصتخا  دوخ  ھب  ھنیمز  نیا  رد  یددعتم  زیاوج  زین  دراد و  یددعتم  تافیلات  داصتقا  ھنیمز ی  رد  حابصلا  داعس 

 . دور یم  رامش  ھب  ناملسم  نانز  یناھج  نامزاس  یاضعا  زا  نینچمھ  تسا و  یبرع )  شخب  رشب (  قوقح  نامزاس  وضع  ناشیا 
شا یرعاش  قوذ  اب  ماوت  شیاھرعش  ھنانز ی  تفاطل  تفای .  یلقتسم  یرعش  نابز  جیردت  ھب  اما  دوب  ینابق  رازن  ریثات  ھب  رایسب  ادتبا  رد  حابصلا  داعس 

 . دنیرفآ یم  یقیمع  یناعم  هاگ 
 : وا زا  یرعش 

کدوک » » 
دھد یم  ریش  ار  شکدوک  ردام 

ردام مشچ  رون  زا  کدوک  و 
دزومآ یم  نتشون  ندناوخ و 

دش گرزب  یمک  ھک  یتقو 
دنک یم  یلاخ  ار  ردام  فیک 

درخب یراگیس  ھتسب  ات 
دور یم  هار  ردام  نوخ  مک  رغال و  یاھ  ناوختسا  رب 

دوش لیصحتلا  غراف  هاگشناد  زا  ات 
دش یدرم  شدوخ  یارب  یتقو 

دزادنا یم  اپ  یور  اپ 
نارکفنشور یاھایرت  ھفاک  زا  یکی  رد  و 

 : دیوگ یم  دھد و  یم  بیترت  یتاعوبطم  سنارفنک 
تسین لماک  نز  لقع 

نخس نیا  راختفا  ھب  و 
 ! دننز یم  ینالوط  فک  اھنوسراگ  اھسگم و 

 . درب یپ  روشک  تشونرس  تکراشم  رد  نانز  نایک  زا  عافد  نز و  تیوھ  یایحا  نز ،  ناسنا و  قوقح  یارب  وا  مامتھا  ھب  ناوت  یم  وا  راعشا  رد 
 : تسوا راعشا  زا 

 ” لکشم  ”
تسا گرزب  وت  لکشم 

! نم تسود 
تا ھظفاح  رد  وت 
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ناھجهرامش ١٢١ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

ار ناینیشیپ  راکفا  ھمھ 
ار راصق  تاملک  ھمھ 

تدادجا زا  ھک  ار  ھچنآ  ھمھ  و 
یا هدرب  ثرا  ھب 

ار نتشاد  کلمت  سح 
ار یرالاس  درم  و 
ار تاجوز  ددعت  و 
 ! یا هدرک  رابنا 
تسا گرزب  وت  لکشم 

 ! نم تسود 
ینز یم  فرح  یروآ  ون  زا  ھکنیا  اب 

یتسین رصاعم  اما 
یا هدرک  رفس  رایسب  ھکنیا  اب 
تا ھمیخ  زا  الصا  راگنا  اما 

 ! یا هدماین  نوریب 
تسا گرزب  وت  لکشم 

 ! نم تسود 
یتسھ یلادوئف  نانچمھ  وت 

مسیسکرام هرود ی  رد 
یدادبتسا رد  نانچمھ  وت 
مسیلاربیل هرود ی  رد 

یا هدیبسچ  ار  دوخ  رتش  نانچمھ  وت 
 ! ناگراتس گنج  رصع  رد 

 . میروآ باسح  ھب  ون  جوم  نارعاش  وزج  ار  وا  دیاب  میھد  رارق  دوخ  رعش  یدنب  ھتسد  رد  ار  حابصلا  داعس  یاھ  رعش  میھاوخب  رگا 
١٣٨۵ چ   ھمشچ ،  رشن  ھلاقم ،  هدنسیون ی  زا    ، تیموصعم یکاخ  یاھ  ھچوک  باتک در  ھب  رتشیب  ھعلاطم ی  یارب  * 

دینک ھعجارم 

لراک کیرا 
رذآ ١٣٩٠

یاھ یگنتلد  لیلد  ھب  دش  ھلاس  شش  کیرا  ھک  ینامز  دمآ . ایند  ھب  یناملآ  رجاھم  هداوناخ ی  رد  کرویوین  زویکاریس ، رد  لاس ١٩٢٩  رد  لراک  کیرا 
. دوب راوشد  رایسب  دیدج  طیحم  اب  ندش  راگزاس  کچوک  کیرا  یارب  تفرگ . ناملآ  ھب  تشگزاب  ھب  میمصت  هداوناخ  شردام  رایسب 

شزومآ تاعالطا و  ردپ  اھ  شدرگ  نیا  رد  تفر . یم  یور  هدایپ  شدرگ و  ھب  شردپ  اب  ار  ھتفھ  رخآ  تالیطعت  لراک  مود ، یناھج  گنج  عورش  زا  شیپ 
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ناھجهرامش ١٢١ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

. تشاذگ یم  نایم  رد  وا  اب  نارادناج  ناھایگ و  تعیبط ، اب  ھطبار  رد  یرایسب  یاھ 
تالکشم یگتفشآ و  رد  شا  هداوناخ  دش و  راضحا  گنج  رد  تکرش  یارب  ناملآ  شترا  فرط  زا  لراک  ردپ  تفای ، تدش  مود  یناھج  گنج  ھک  ینامز 

رد شیالاب  دادعتسا  ھطساو ی  ھب  لراک  دش . یرایسب  یاھ  یریگ  تخس  لوحت و  راچد  یزان  ناملآ  نارود  رد  شرورپ  شزومآ و  متسیس  دش . قرغ  گنج 
ار یرگید  نادنمرنھ  سیتام و  وساکیپ ، یاھراک  یناھنپ  تروص  ھب  ملعم  نیا  درک . داجیا  ھسردم  رد  دوخ  رنھ  ملعم  اب  یبوخ  رایسب  یا  ھطبار  یرنھ  راک 

ھب ار  اھ  نآ  لراک  نامز  تشذگ  اب  ھک  تسا  یتارطاخ  اھ  نیا  داد . یم  ناشن  کیرا  ھب  دوب  هدش  عنم  یزان  میژر  رلتیھ و  ھلیسو ی  ھب  ناشراثآ  شیامن  ھک 
. دروآ یم  دای  ھب  ینشور 

ندروآ تسد  ھب  اب  یگنسرگ  اھ  لاس  زا  سپ  دش . راک  ھب  لوغشم  اکیرمآ  شترا  رد  یناگیاب  لوئسم  ناونع  ھب  هام  شش  یارب  لراک  گنج  نایاپ  زا  سپ 
ھکت رکش و  یناجنف  هرک ، یا  ھکت  هدنام ، چیودناس  نامز  نیا  رد  ھک  مراد  دای  ھب  یبوخ  ھب   » دبای یسرتسد  نازابرس  ھناخزپشآ ی  ھب  تسناوت  وا  راک  نیا 

پمک ھب  هدش و  ینادنز  وا  تشگزاب ، ھناخ  ھب  لراک  ردپ  دعب  لاس  ود  مدرب ». یم  ما  هداوناخ  یارب  یناھنپ  ھتشادرب و  ھناخزپشآ  زا  ار  تشوگ  هدنام ی  یاھ 
هدرک رییغت  یگمھ  اھ  نآ  دوب . هدرک  رییغت  ًاقیمع  وا  دوب ، هدنامن  یقاب  ناوختسا  تسوپ و  زج  یزیچ  ردپ  زا  دوب . هدش  هداد  لاقتنا  ھیسور  ناینادنز  یاھ 

ھب هداوناخ  تقفاوم  اب  یگلاس  هدزناش  رد  . » تشگزاب ھسردم  ھب  نازومآ  شناد  زا  یرایسب  دننام  مھ  لراک  سرادم  ندش  زاب  گنج و  نایاپ  زا  سپ  دندوب .
.« مدش لوغشم  یریگدای  ھب  کیفارگ  یحارط  ھتشر ی  دیتاسا  نیرت  ھتسجرب  زا  یکی  یتسرپرس  تحت  متفر و  رنھ  ھسردم ی 

یدربراک یاھرنھ  یمداکآ  زا  یلیصحتلا  غراف  زا  دعب  لیلد  نیمھ  ھب  ددرگزاب . شیکدوک  شوخ  یاھ  لاس  اکیرمآ و  ھب  تشاد  وزرآ  هراومھ  لراک 
یحارط تاغیلبت و  ھب  یا  ھفرح  تروص  ھب  لاس  نایلاس  تفای و  تاغیلبت  ھنیمز ی  رد  یراک  یدوز  ھب  دش . اکیرمآ  یھار  لاس ١٩۵٢  رد  تراگتوتشا 

یور رب  راک  یارب  لراک  زا  دید  ار  وا  یتاغیلبت  ریواصت  زا  یدادعت  نیترام ، لیب  فورعم  رایسب  هدنسیون ی  راتساریو و  ھک  ینامز  تخادرپ . کیفارگ 
پاچ ھب  تشاد  لاس  ھک ٣٩  ینامز  ار  دوخ  لوا  باتک  لراک  عقاو  رد  درک . یراکمھ  ھب  توعد  ینیب  یم  ھچ  وت  یا ، هوھق  سرخ  یا ، هوھق  سرخ  باتک 

. تسا هدش  لیدبت  ناھج  طاقن  رتشیب  اکیرمآ و  رد  کیسالک  یرثا  ھب  هزورما  ھک  یباتک  دیناسر .
دنک بلج  دوخ  ھب  ار  سودِنِب  َنا  رظن  نیسحت و  تسناوت  توافتم  ناراتساریو  نارشان و  ھب  دوخ  زاس  تسد  تیزیو  تراک  نداتسرف  زا  سپ  لراک  کیرا 

نودب یریوصت  باتک  دناسر  پاچ  ھب  سودِنِب  یراکمھ  اب  لراک  ھک  یباتک  نیلوا  دش . وا  یا  ھفرح  یگدنز  رد  یفطع  ھطقن ی  ھب  لیدبت  ییانشآ  نیا  و 
رد راب  نیتسخن  یارب  باتک  نیا  دوب . ھنسرگ  رایسب  مشیربا  مرک  فورعم  باتک  یراکمھ  نیا  مود  لوصحم  شحو . غاب  ات   ٣ ، ٢ ناونع ١ ، اب  دوب  یمالک 

. تسا هدش  ھمجرت  توافتم  نابز  یس  زا  شیب  ھب  هدش و  پاچ  دیدجت  اھراب  نونک  ات  دش و  دیلوت  لاس ١٩۶٩ 
شیب ھب  وا  یاھ  باتک  دنتسھ . پاچ  دیدجت  لاح  رد  زونھ  اھ  باتک  نیا  زا  ناونع  زا ۵٠  شیب  تسا و  هدرک  قلخ  کدوک  باتک  زا ٧٠  شیب  نونک  ات  لراک 
یرایسب یدرف  یاھ  هاگشیامن  نینچ  مھ  وا  دنا . هداد  صاصتخا  دوخ  ھب  ار  یرایسب  یللملا  نیب  یلخاد و  زیاوج  شراثآ  هدش و  ھمجرت  فلتخم  نابز  لھچ  زا 

. تسا هداھن  انب  لاس ٢٠٠٢  رد  ار  دوخ  یریوصت  یاھ  باتک  هزوم ی  ھک  نآ  رت  مھم  ھتشاداپرب و  توافتم  یاھروشک  رد  زین 

یدازریش زربیرف  باختنا  ھب  یریبک –  دیھان  اب  اتزآ  کنارف  یوگتفگ 
رذآ ١٣٩٠

ھمھ دشاب ! ھتشاد  ھنادرمو  ھنانز  ھک  تسین  یمومع  ھبامرگ ی  کی  تایبدا 
یمزب ھنارعاشو و  کانزوس  فیطل و  دیاب  ًامازلا  اھ  نز  ھک  دننک  یم  رکف 

ھک یلاحرد  رورغرپ ! یمزر و  نشخ و  کشخ و  نادرمو ،  دنسیونب ، 
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یبایزرا دنرادن .  یدرکلمع  نینچ  بلغا  اھرتماراپ  نیا  تایبدا  هرتسگرد 
تایبدا دریگب . تروص  شا  هدنسیون  تیسنج  زا  رتارف  دیاب  یرنھ  رثا  کی 

دازآ ھصرع ی  یتسینیمف .  تالیکشت  ھن  یژولوئدیا و  ھن  تسا ،  بزح  ھن 
طخو اھ  تیدودحم  نیارد  شا  ھناسانش  یتسھ  ضبن  ھک  تس  یعیسو  و 

. دتسیا یم  شپت  زا  اھ  یشک 
اب رعشرتفد  جنپ  زورما  ھب  ات  هدنسیون  نیا  زا  دش .  تایبدا  یایند  دراو  یدج  روط  ھب  لاسرد ١٣۶٣  داب “  رد  اھ  ھظحل   ” رعش ھعومجم  اب  یریبک  دیھان 

: نیوانع
١٣۶٨ یزیئاپ  -   یاھزورآ 

١٣٧٢ اھ  -  یبورغ 
١٣٧۴ دیشروخ –  شیاتس  رد 

١٣٧٨ هدنکارپ –  یاھ  یشوخلد 
١٣٧٨ گنس  -   یارب  یحرط 

١٣٨١ راس  -  یارب  یحرش  گنس ،  یارب  یحرط  و ،
اھ ی: مان  اب  ناتساد  ھعومجم  ھسو 

١٣٧٨ یناراب  -  یاھ  ھعمج 
١٣٨١ نیریش –  یایور 
١٣٨٣ یبآ –  نھاریپ  و  ،

هویم نیریش  معط  اھزور  نیا  زارد ، نایلاس  یط  شنیگنر  شالت  سپرد  ھک  تسوا  یروبصو  راکتشپ  هدنسیون  نیا  تایصوصخ  زا   . تسا هدش  رشتنم 
. دنک یم  سح  یگتسھآ  ھب  ار  شا  ھنیرید  یاھ  ایور 

؟  تسیچ نتشون  یارب  امش  هزیگنا 
 : دیوگ یم  وماک  ربلآ 

.“ تسا ناگدرم  فص  زا  ندیھج  نوریب  نتشون ،  “ 
یچوپو یشوخانو  تلاسکو  نتخرک  نتشوننو ،  تسا  ندرک  یگدنز  یانعم  ھب  ندیشک و  سفن  یانعم  ھب  هدنسیون ،  کی  یارب  نتشون  دیوگ .  یم  تسردو 

 . تس
تسین ھیرگ  تسین ؛  دایرف  تسین ؛  درد  تسین ؛  مشخ  تسھ ،  ھک  نتشون  دشاب . ما  یتاذو  یعیبط  یاھ  مزیناکم  زا  نتشون  ترورض  اسب  ھچ  مھ ، نم  رد 
 . دزیر یم  ورف  ذغاکرب  وھایھرپو  رشرش  یھاگو  من  منو  مارآ  هاگ  ناراب  یاھ  هرطق  هرطق  لثم  دزیمآ ،  یم  تاملک  یوداج  اب  ھک  اھ  نیا  ھمھو ی   ؛

؟ ارچ تسارت .  یوق  امشرد  هاتوک  ناتساد  شراگن  ھب  شیارگ  دسر  یم  رظن  ھب  دیا ،  ھتشون  نونکات  ھچ  نآ  ھب  ھجوت  اب 
ریوصتو مسیونب  هاتوک  میوگب ،  اوھو  لاح  ابو  هاتوک  ار  میاھ  فرح  ھمھ ی  مناوت  یم  مرعاش .  کی  زین  نمو  تسا  رت  کیدزن  رعش  ھب  هاتوک  ناتساد 

 . منیرفایب هاتوک  ناتساد  بلاقرد  ار  یا  ھنارعاش 
دوجو ھب  ار  یگنارعاش  نآ  دوخ ،  تاذ  زا  دناوتب  ھک  تس  یریوصتو  ریثات  مروظنم  دشاب .  ھتشاد  یا  ھنارعاش  مرف  ھصق  ھک  تسین  انعم  نآ  ھب  نیا 

لاس هامید  مھدزیس  ًالثمو “  نیریش ،  یایوررد  ناتسزیقرق “  یناراب “ ،  یاھ  ھعمج  باتکرد  اھرتسیس “  یریگ  تخس  ھب “  مناوت  یم  لاثم  یارب  دروایب .
ندناوخ لاجمو  تس  یا  هدز  باتش  راگزور  ام  راگزور  میوگب  دیاب  رگید  فرط  زا  منک . هراشا  یبآ  نھاریپرد  دنچ “  مناد  یم  ھچو  دصیسو  رازھ 

 . تسا هدرک  دودحم  ار  دنلب  وروطق  یاھ  ناتساد 
 . تسا روط  نیمھ  مھ  ناریا  زا  جراخرد  دنا . هدرک  ادیپ  یرتشیب  شیارگ  یسیون  هاتوک  ھب  بلغا  رصاعم  ناگدنسیون  ریخا ،  یاھ  نامررد  ھک  اج  نآ  ات 

لیالد زا  یکی  ما ،  هدرک  ھمجرت  تارطاخ “  رتفد  مان “  ھب  ار  شیاھ  نامر  زا  یکی  نم  ًاریخا  ھک  سکراپسا “  سالوکین  ییاکیرمآ “  هدنسیون ی  ًالثم 



 . دناد یم  ندوب آ ن  مجح  مک  ار  دوخ  باتک  تیقفوم 
؟ دینیب یم  اھ  اجکرد  ار  ھصرع  نیا  نساحمو  تالکشم  دینک .  یم  تیلاعف  مھ  ھمجرت  ھصرعرد  امش 

 . تیلوئسم رپ  رایسبو  ناتسراک  تس  یراک  شا ،  ندوب  حرفم  ھمھ ی  اب  ھک  تس  یشزرااب  ھبرجت ی  شدوخ  عونرد  ھمجرت 
مرگامرگ رد  تسرد  ًالثم  ھک  دوش  یم  ثعاب  نیاو   . منک یمن  شیاھر  مناسرن  نایاپ  ھب  ار  یراک  ات  ھک  نم  یاھ  یگژیو  زا  یکی  ھب  ھجوت  اب  ًاصوصخم 

 . دوش گنت  مدوخ  یاھراکو  مدوخ  یارب  ملد  ناھگان  راک ، 
ھب ھصالخو  مفابب  ار  دوخ م  یاھ  ھصقو  میوگب  ار  مدوخ  رعش  منیشنب ،  ناویارد  مزیرب ،  یاچ  مدوخ  یارب  تغارف  اب  ھک  نآ  یارب  ما …  یدازآ  یارب 

 . مزیوایب مدوخ  کیدزنو  رود  یاھایورو  اھ  لایخ 
؟ درک یدنب  میسقت  ھنادرمو  ھنانز  ھب  ناوت  یم  ار  تایبدا  ٌالوصا  ای  ؟  تسیچ ھنانز “  رثن  ای “  ھنانز “  رعش  لثم “  ییاھ  لیلحت  هرابرد  ناترظن 

دیاب ًامازلا  اھ  نز  ھک  دننک  یم  رکف  ھمھ  دشاب ! ھتشاد  ھنادرمو  ھنانز  ھک  تسین  یمومع  ھب  امرگ  تایبدا   . مرادن یا  ھقالع  اھ  یشک  طخ  نیا  ھب  یلیخ  نم 
نینچ بلغا  اھرتماراپ  نیا  تایبدا  هرتسگرد  ھک  یلاحرد  رورغرپو ! یمزرو  نشخ  کشخ و  نادرمو ،  دنسیونب ،  یمزبو  ھنارعاشو  کانزوس  فیطل و 

 . دنرادن یدرکلمع 
ھصرع ی یتسینیمف .  تالیکشت  ھنو  یژلوئدیا  ھن  تسا ،  بزح  ھن  تایبدا  دریگب . تروص  شا  هدنسیون  تیسنج  زا  رتارف  دیاب  یرنھ  رثا  کی  یبایزرا 

. دتسیا یم  شپط  زا  اھ  یشک  طخو  اھ  تیدودحم  نیارد  شا  ھناسانش  یتسھ  ضبن  ھک  تس  یعیسوو  دازآ 
. تسا هدرکادیپ  تیمھا  تیسنجو  یمیلقا  طیارش  نید ،  تیموقزا ،  رتشیب  تینردم ،  ھصرعرد  ناسنا  تیدرف  دینکن ،  شومارف  مھ  ار  نیا 

؟  دینک ھبرجت  ار  مرف  دیتشاد  دصق  ایآ  دنتوافتم .  ودرھ  راتخاسرد  یلو   . دیدرک لمع  یبآ “  نھاریپ  دننامھ “  یناراب “ یاھ  ھعمج  رد “ ییاوتحم  ظاحل  ھب 
مرف ھک  ھچ  نآ  متسین .  دنب  یاپ  زین  یصاخ  یاھ  هرازگو  اھ  یروئت  ھبو  مرادن  یا  هدش  ھتخاس  شیپزا  مرفو  وگلا  میاھ  ناتساد  زا  مادک  چیھ  یارب  نم 

. تسا نومضم آ ن  دزاس ،  یم  ارم  یاھ  ھصق 
نودب دیا ،  هدرک  سح  باتک  ود  نآ  یاھ  ھصق  بلاقرد  یتوافت  رگا  تساھ .  نامرھق  رگید  یاھ  یگژیو  گنھرفو  تالیصحت  نازیمو  تیصخش  نس و 

اھنت باتک ،  ودرھ  یاھ  ھصق  زا  یضعبرد  دینک ،  یم  هراشا  نآ  ھب  ھک  ییانشآ  یاھ  اضف  نآ  تسا .  هدوب  نآ  یاھ  نومضمو  اضف  توافت  ھب  طوبرم  دیدرت 
 ! تبرغ دننز :  یم  ار  فرح  کی 

؟ دیدرک باختنا  یبآ “  نھاریپ  ار “  ناتریخا  باتک  ناونع  ارچ 
 . تسا ھتخادنا  ھیرگ  ھب  ارم  شا  نتشون  ماگنھرد  ھک  تسا  مان  نیمھ  ھب  یا  ھعومجم  یاھ  ناتساد  زا  یکی  مان  یبآ “  نھاریپ  “ 

؟ دیراد یساسحا  ھچ  دروم  نیارد  تفرگ .  رارق  روشناد  نیمیس  مناخ  نیسحت  دروم  نات  یبآ “ نھاریپ  باتک “ ھک  دیتسھ   یناگدنسون   ھلمجزا  امش 
دیسر پاچ  ھب  یناریا “  نز  هدنسیون ی  تسیب  زا  ناتساد  تسیب  مان “  ھب  یباتک  هداز  فیرش  هروصنم  یمارگ  هدنسیون ی  ششوک  ھب  ھک  لاس ١٣٨٠  رد 

. دوب هدش  پاچ  ھعومجم  نآرد  یراھب “  یسورع  مان “  ھب  یناتساد  زین  نم  زا  ،
ھک یروط  نیمھزین  راب  نیا  تسا .  ھتفرگ  رارقروشناد  نیمیس  رتکد  مناخ  ھجوت  دروم  ناتساد  نیا  ھک  دنداد  عالطا  نم  ھب  هداز  فیرش  مناخ  اھ  دعب 

ناشیازا تصرف  نیارد  نمو   . مریگب رارق  راوگرزب  داتسا  نیا  فطل  دروم  ًامسر  ھک  میا  درک ه  ادیپ  راختفا  ما  یبآ “  نھاریپ  باتکو “  نم  دییامرف ،  یم 
 . منک یم  یرازگساپس  دنا  هدش  نم  یمرگلدو  قیوشت  ھیام ی  ھک  ھک 

. دنکب یرتشیب  تیلوئسم  ساسحا  هدنسیون ،  کی  ھک  دوش  یم  ببس  ھمھ  اھ  نیا 
؟  دینک یم  لیلحت  ھنوگچ  ار  زورما  یناتساد  تایبدا  یاضف 

ناشراثآو دنسیون  یم  ریگیپ  یدج و  روط  ھب  ناگدنسیون  تسا .  هدوب  ریگمشچ  رایسب  ریخا  لاس  دنچرد  یناتساد  یاھ  باتک  زیمآ  تیقفوم  راشتناو  پاچ 
هدوب رثوم  یناتساد ،  تایبدا  ندناوخ  ھب  مدرم  قیوشترد  زین  قفومو  بوخ  یناتساد  باتک  دنچ  پاچ  نایم  نیارد  دسر . یم  پاچ  ھب  یرگید  زا  سپ  یکی 

. دنک یم  ادیپ  مھ  هدنناوخ  دشاب ،  ھتشاد  نتفگ  یارب  یفرح  یا  هدنسیون  یتقو  ھک  دنک  یم  تباث  رگید  راب  نیاو ،  تسا . 
. دننک یم  مرف  ینابرق  ار  نومضمو  دنا  هدروآ  یور  یتسیلامرفو  ییارگ  مرف  ھب  ھک  منک  یم  یروآدای  ینیشن  جاع  جرب  ناگدنسیون  ھب  ار  نیا 

؟ دیدنسپ یم  ار  نز  ناگدنسیون  راثآ  زا  کیمادک 
هدوب ناشخرد  نانز  نایمرد  دح  ھچ  ات  ریخا  یاھ  لاسرد  یناتساد  تایبدا  ھضرعو  دیلوت  ھک  دیناد  یم  مھ  ناتدوخ  میرذگب ،  ھک  ناداتسا  ناتوسکشیپزا و 

“ ولامرخ سگ  معط  لثم “  ار  شا  هاتوک  یاھ  ناتساد  میوگب  دیاب  دازریپ . ایوز  لثم  دنا ؛  هدرک  ادیپ  مھ  ییانشآ  یاھ  مان  ھصرع  نیا  رد  ھک  ینانز  تسا . 
 . منک یم  نیسحت  ھتبلا  مھ  ار  شیاھ  نامر  یمدرم  یاھ  تیباذجو  ششک  مراد و  تسود  شیاھ  نامر  زا  رتشیب 



یراضتحا لاحردرامیب  هرابرد ی  ھک  ییاقآ  هدنخرف  زا  هاتوک  ناتساد  نآ  ای  تس  یراس  ھتشرف  زاس “  توبات  تسا “  هدنام  منھذرد  ھک  یرگید  یاھراک  زا 
 . تسا ناتسرامیبرد 

 . تسین مرطاخرد  ناش  یابیز  مان  ھظحل  نیارد  ھک  یرگید  نازیزعو  هداز  فیرش  هروصنم  وبلگ ،  هدیرف  هداز ،  میحر  ھماکھم  زا  ییاھراک  مھ  دعب 
منک دای  نآزا  مناد  یم  مزال  ھک  یا  ھنامیمصو  روشرپ  یاھراک  زا  رگید  یکی 

 . تسا هدناسر  پاچ  ھب  ار  نآ  ناراب  رشن  ھک  یخرھاش  یتسھم  زا  تسا  مشیربا “  هداج ی  یازارد  ھب  یلاش  نامر “ 
تغل نیا  ھشیر  دوش . یم  ھتفگ  مھ   ENTHUSIASM نآ ھب  ھک  یزیچ  نامھ  دشاب . رادروخرب  یگدنزو  نوخو  روش  زا  یتسیاب  بوخ  ناتساد  کی 

. تسادخزا ندوب  زیربل  یانعم  ھبو  تس  ینانوی 
؟  تسیچ دنھد ، یم  تایبدا  ھطیحرد ی  ھک  ییاھ  هزیاج  هرابرد  ناترظن 

یکدوک یاھزور  نآ  لثم  رگا  یتح   . تسا بوخ  یلیخ  ھشیمھ  نتفرگ  هزیاج  ما . هدوب  نآ  ناگدنربو  اھ  ھقباسم  نیا  دھاش  شیبو  مک  رود  ھلصاف ی  کیزا 
. دشاب یگنر  دادم  کی 

ار یرت  عیسو  فیط  نیسحتو  دییات  دناوتبو  دسرب  لماکت  جوا  ھب  یزور  دنتسھ ،  شا  ھبرجت  لاحرد  ناراکردنا  تسدو  نارواد  ھک  یراک  مراودیما  نم 
. دزیگنارب

تھج تیاس : زا  کمک  اب 
تسا هاشنامرک   لاس ١٣٣۵  رذآ  دلوتم   _ مجرتم هدنسیون و  رعاش ، یریبک _“ دیھان  ”

—————-
اھ یھام  گرم 

ھتسکش یاھرپ  لاب و 
ھتسخ تشز و  ریپ و  دغج 
تسین ییاھر  نافوط  زا  دیوگ 

دزوس یم  اھ  یھام  گرم  رب  ملد 
دریگ یم  بش  دنلب  راوید  رکف  زا  ملد 

نیگنس بش  نیا  رد  ملد 
دھاوخیم هزات  یاوھ 

ایرد هزات ی  یاوھ 
دیشروخ هزات ی  عولط 

ناراب کی  مرگ  یادص 
نادلگ  رد  زبس  یھایگ 

دھاوخ یم  دایرف  ملد 
دھاوخ  یم  زاورپ  یگدنز ,  ییاھر , 

دریم یم  ھنیس  رد  ملد 
دریگ یم  ھنیس  رد  ملد 

دیرگ یم  ھنیس  نورد  یمارآ  ھب  اھ  یھام  گرم  رب  ملد 
دیرگ یم  ھنیس  نورد  یمارآ  ھب  اھ  یھام  گرم  رب  ملد 

ھتسخ گنت و  یاھ  ھچوک 
ھتسب ریگلد و  ھناخ ی 

تسین یراذگھر  اجنیا  دیوگ 
دزوس یم  اھ  یھام  گرم  رب  ملد 
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ناھجهرامش ١٢١ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

نک مھاگن 
متسھ یمانمگ  کچوک  هایگ 

تاهرجنپ تشھبیدرا  تشپ 
! نک مھاگن 

زونھ هدرکن  ماهدرمژپ  ات 
 . . . ریت ِزیت  باتفآ 

زربیرف   ِ باختنا ھب  نیرز –  اضریلع  مجرتم : یسیلگنا -، رعاش  کیلب ، مایلیو 
یدازریش

رذآ ١٣٩٠

کیلب مایلیو 

١٧۵١٨٢٧-٧

« تیموصعم یاھھنارت   » دوخ رعش  رتفد  یسیلگنا ، فراع  شاقن و  رعاش ،
تھُب یگدزتریح و  جوا  ھک  تشون  لاسدرخ  کدوک  کی  هاگدید  زا  ار  ( ١٧٨٩)
هدروخنتسد و یعیبط و  لاور  ھب  ار  وا  یگدنز  کدوک و  کی  یھناموصعم 
« ھبرجت یاھھنارت   » و تیموصعم » یاھھنارت   » ادتبا رد  دھد  . ناشن  شرکب 

یاھیگدولآ خلت و  یاھتیعقاو  اھتفایرد و  زا  یکاح  راعشا  ھک  ( ١٧٩۴)
، دندش رشتنم  دلجم   کی  رد  اھدعب  اما  دندیسر ، راشتنا  ھب  ھناگادج  تسایعامتجا ،

وا دندوب . وا  یاھهدورس  میھافم  اب  میقتسم  طابترا  رد  ھک  وا  یاھیشاقن  هارمھ  ھب 
یلش و و یسرپ  کیدزن  تسود  ناتسلگنا و  یھتفرشیپ  رایسب  نارکفنشور  زا 

ناتسلگنا رد  وا  بیدا  نارصعمھ   رگید  هرامھ  اما  دوب ، نیپ  ساموت  یلش و  یرام 
زا سپ  اھلاس  اھنت  وا  یاھراک  یعقاو  شزرا  یلو  داد  راشتنا  تشون و  یرایسب  دنلب  یاھھموظنم  راعشا و  وا  دندناوخیم . حوبذم  ھناوید و  ار  وا 

، هورگ کی  رد  یگداس  ھب  ناوتیمن  ار  وا  یاھراک  درب  . رسب  ضحم  رقف  رد  بلغا  یلو  تشاد ، لومتم  ینایماح  وا  ھک  دنچرھ  دش . ھتخانش  وا  تشذگرد 
ھب شرگن  یهوحن  رد  هژیو  ھب  دراذگ ، کیتنامر  نارعاش  رب  فرگش  فرژ و  رایسب  یریثأت  وا  ھک  تفگ  ناوتیم  یناسآ  ھب  کشیب و  اما  درک ، یدنبهدر 

نارود رد  مکاح  یاھھیرظن  فالخ  رب  تیناحور  . نید و  خزود ، تشھب و  یدب ، یبوخ و  نورب ، نورد و  ناھج  تفایرد  و  ناسنا ، تعیبط و  تیعقاو و 

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/tag/shomareh-121/
http://www.gozargah.com/category/shaeran-va-nevisandegah-jahan/
http://www.gozargah.com/shaeran-va-nevisandegah-jahan/goftego-ba-nhidn-e-kabiri/#respond
http://www.gozargah.com/shaeran-va-nevisandegah-jahan/wilyam-belake/
http://www.gozargah.com/gozargah/wp-content/uploads/2011/11/????.jpg
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


ناھجهرامش ١٢١ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

نیرتگرزب زا  یکی  قح  ھب  وا  درکیم . موکحم  ار  یبوکرس  متس و  ھنوگرھ  دوب و  یداژن  یسنج و  یاھتلادع  اھیربارب و  ناھاوخ  کیلب  دوخ ،
. تسایند ناتسلگنا و  نارعاش 

« ھبرجت تیموصعم و  یاھھنارت   » وا رعش  رتفد  زا  کیلب ، مایلیو  زا  رعش  ود 
قشع غاب 

متفر قشع  غاب  ھب 
: مدید مدوب ، هدیدن  زگرھ  ھک  ار  ھچنآ  و 

زبس یاهرتسگ  رب  یکچوک  یاسیلک 
دوب مایزاب  نیمز  ھتشذگ  رد  ھک 

دوب ھتسب  اسیلک  یاھرد  و 
!“ ینک نانچ  نینچ و  ادابم  : ” دندوب ھتشون  شرد  رس  رب  و 

متشگرب قشع  غاب  ھب  سپ 
دوب هدییور  وبشوخ  لگ  نارازھ  ھک  اجنآ 

دوب روگ  زا  رُپ  ھک  مدید  و 
اھروگ ِگنس  اھلگ ، یاج  ھب  و 

دندوب دمآ  تفر و  رد  هایس  یادر  اب  اھشیشک  و 
ارم شھاوخ  روش و  دندزیم  دنویپ  راخ  یاھھتوب  اب  و 

*****
راتسرپ

ناکدوک یادص  ھک  هاگنآ 
دوشیم هدینش  اھهزبس  یور  زا 

تسا غاب  رد  ناشچپچپ  و 
. دنوشیم نایامن  مانھذ  رد  تیفافش  ھب  مایناوج  یاھزور 

. دنیآیم ھناخ  ھب  ناکدوک  هاگنآ 
دناھتسب ھقلح  بش  یاھمنبش  تسا و  هدرک  بورغ  مھ  دیشروخ 

تسا ھتفر  ردھ  ھب  وت  زور  راھب و 
. ناھنپ زونھ  وت  بش  ناتسمز و  و 

انزاو

نایرفص دومحم  درابب –  خرس  فرب  ھک  یزور 
رذآ ١٣٩٠
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درابب خرس  فرب  ھک  یزور 

هدش رازاب  دراو  ناموت  ءاھب ۴۵٠٠  اب  زکرم “  رشن  طسوت “  ھک  ھحفص ، یاراد ١٨٢  کچوک و  عطق  اب  تسا  یباتک 

. تسا

. یدورگنل سمش  ھیامنارگ ، رعاش  شنیزگ  شھ و  وژپ  لصاح  تسا  یباتک 

: تسا هدش  ھتفرگ  یزیربت  بئاص  تیب “  کت  نیا  زا  باتک  مان 

نامسآ زا  درابب  خرس  فرب  ھک  یزور 

دوش یم  زبس   رنھ   لھا   هایس   تخب  

. دوشب زبس  رنھ  لھا  هایس  تخب  تسین  رارق  ایوگ  دناسر ، یم  ھک 

نم ھک  یراک  نآ “  زا  یئاھ  ھنومن  ندروآ  نآ و  دروم  رد  نتشون  ھک  مراو  دیما  تسا ، هدش  روآ  دای  باتک  زاغآ  رد  ار  یشکچ  راطخا  نینچ  رشان  ھکنیا  اب 

. دریگن رارق  راطخا  نیا  بوچ  راھچ  رد  مھد “  یم  ماجنا  مراد 

، ھلمج زا  هویش  رھ  ھب  باتک ، نیا  زا  یتمسق  ای  لماک  ھمجرت ی  و  یسیون ، زاب  ، راشتنا ریثکت ، “ 

 “ تسا عونمم  رشان  زا  یلبق  یبتک و  زوجم  تفایرد  نودب  شخپ ، و  یبای –  رازاب  یاھ  متسیس  رد  هریخذ  و  طبض –  یکینورتکلا –  یپکوتف – 

، تسا هدش  هدورس  یدنھ  کبس  ھب  ھک  یئاھ  رعش  نیشنلد  یاھ  تیب  کت  زا  تسا  یئاھ  یروآ  درگ  ھک  باتک  نیا  رگ ، شھ  وژپ  رطن  زا 

 “ . میناوخ یم  شاون  رعش  ھک  ھچنآ  اھرعش و  نیا  تالیخت  نیب  دراد  دوجو  یفرگش  یکیدزن  “ 

: دھد یم  حیضوت  و 

میلک لاوحا “  وراعشا  یدنھ و  کبس  نوماریپ  یقیقحت  ھک  نونج  “ روش  داب  درگ  باتک “ِ   ھمدقم ی  رد  اھ  دعب  ھک  دوب  تفایرد  کرد و  نیمھ  ھجیتن  “ 

 “ . تسا یدنھ  کبس  رعش  هدش ی  رجفنم  لکش  ، ون  ِ رعش ھک :  متشون  تسا  یناشاک “ 

 “ ّولغ مانب “  اھ  نآ  زا  یئاج  رد  ینامز و  نم  ھک  یسرافرعش  بان  یاھ  تیب  کت  مھ ، نم  رظنب 

، تسا هدش  هدورس  یدنھ  کبس  رد  ھک  تسا  یئاھ  رعش  یدایز  دح  رد  یلو  نمامت  میوگن  رگا  ما ، هدروآ  زین  یئاھ  ھنومن  ما و  ھتشون  یسراف  رعش  رد 

. مناد یمن  اھ  ھنادرد “  نیا “  زا  یراع  نلماک  ار  یناسارخ “  اتح “  و  یقارع “  کبس “  ھک  رکذت  نیا  نمض 
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: رد یدورگنل ، سمش 

 ” اھ تیب  کت  شنیزگ  یگنوگچ  رب  یدمآ  رد   ”

زیگنا تفگش  تیمھا و  یدنھ  کبس  یاھ  هدورس  ھک  مھم  نیا  رب  دراد  یا  هراشا  و  دھد ، یم  حیضوت  ار  یگنوگچ  نیا  ینتفریذپ ، یقطنم و  رایسب 

. تسا لیخت  رد  ھکلب  تسین  مالک  رد  ناشندوب 

: دنک یم  توعد  اھ  نآ  شجنس  ھب  ار  ام  ظفاح  یزیربت و  بئاص  زا  تیب  ود  ندروآ  اب 

: دیوگ یم  بئاص 

زارد دوخ  یاپ  دنکن  بدا  زا  لگ  یوب 

وت هاگباوخ  دوب  ھک  یلگ  ھیاسرد ی 

 : ظفاح و 

دیآ رس  تمغ  اتفگ  مراد  وت  مغ  متفگ 

دیآ رب  رگا  اتفگ  وش  نم  هام  ھک  متفگ 

. تسازیگنا تفگش  بئاص  یلایخ  کزان  ھک  دھد  یم  ھجوت  و 

ار شنزو  دوش  یم  تشاذگ ، یرگید  ھملک ی  تشاد و  رب  دوش  یم  ار  ناشخرد  رعش  نیمھ  زا  یتاملک  اما  دنک . یمن  زارد  ار  شیاپ  بدا  زا  لگ  یوب   ”

تیب نیا  تیمھا  ھک  ارچ  درک . لامعا  ار  تارییغت  نیا  درب و  تسد  دوش  یمن  ظفاح  هداس  رعش  نیمھ  رد  یلو  دنیبب . ھمطل  رعش  یئابیز  ھکنآ  یب  داد  رییغت 

 ” تسا نابز  یسراف  صوصخم  ھک  یتاریبعت  رب  یکتم  یمالک  تسا ، رعاش  مالک  رب  نمامت 

. تسا ھنارگنشور  دیآ  یم  هدیزگ  رب  تیب  رھ  لابند  ھب  ھک  یتاحیضوت  تسا و  هدوب  تقد  ھجوت و  دروم  رتمک  ھک  یئاھ  هزومآ  زا  تسا  راشرس  باتک  نیا 

ار ام  یلو  دیوگ ، یمن  یزیچ  یقیسوم  دشاب . یقیسوم  لثم  دیاب  بان  رعش  وا ، رظن  زا  تسین . بان  رعش   ، یبوخ رعش  رھ  ھک  دراد ، داقتعا  یدورگنل  سمش 

. دنک یم  اقلا  ام  ھب  ار  یسح  طقف  وا  دنک . یم  داش  ای  نیگمغ 

دسر یم  رظنب  شزیچ  ھمھ  یمھف ، یم  ینک  یم  سح  ھک  تسا  یرعش  تسین ، ینتفگ  تسا و  ینتسناد  شیانعم  ھک  تسا  یرعش  مرظنب  بان  رعش  …. ”
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. ” تسین بان  هریاد ی  رد  نمازلا  یبوخ  رعش  رھ  اما  درک . انعم  دوشب  ھک  تسا  نآ  زارت  هدنزغل  یلو  تسا ، نشور 

. دراد رعش  ھنوگ  ھس  ھب  داقتعا  سمش ،

میسرت ھکلب  لاح ، فصو  سفن و  ثیدح  ھن  شفدھ  ھک  دراد  دوجو  رعش  زا  یرگید  عون  دشاب . عوضوم  کی  نایب  رد  ای  سفن  ثیدح  نفرص  ھک  یرعش   ”

 . تسا ینوریب  ای  ینھذ  روصت  کی  رت  قیقد  ھچرھ 

اھ نیا  …. تسا داینب  دوخ  هژیو و  دوخ  عقاو ، ارف  یمسجت  لیخت و  نایب  ھکلب  سفن ، ثیدح  ھن  هدش و  ینھذ  یتیعقاو  فیصوت  ھن  رعاش  فدھ  موس  عون  رد 

 . تسا نشور  انعم )  و  فدھ (  ھس  رھ  رد  ھک  نیا  دنکرتشم . زیچ  کی  رد  ناش  یتخانش  یئابیز  یدج  یاھ  توافت  مغر  ھب  ھک  دنارعش  ھنوگ  ھس 

….“ دنتسین دولآ  ھم  زار و  زمر و  رپ  ناشمادکچیھ 

یم رگید  رابکی  رعش  عون  ھس  نیا  ھب  ھجوت  اب  و  تسا . هداد  حیضوت  نشور  ایوگ و  رایسب  هدروآ و  لاثم  ار  یرعش  نانچ  زا  یا  ھنومن  مادک  رھ  یارب  و 

: دیوگ یم  نآ  دروم  رد  لماک  تبحص  ظفاح و  زا  یلاثم  ندروآ  اب  و  دشخب ، یم  تعسو  ار  هدنناوخ  یئاسانش  و  بان “  رعش “  غارس  دور 

و دنامھف . دوش  یمن  اما  دیمھف  دوش  یم  ھک  تسا  هدز  یفرح  ھتشاذگ و  مھ  رانک  رد  ار  یئ  ھعومجم  یزیگنا  تفگش  روط  ھب  رعاش  ھک  میناد  یم  طقف  … “ 

 ” بان رعش  ینعی  نیا 

اھ ” تیب  کت  شنیزگ  یگنوگچ ِ  رب  یدمآرد  ددعتم “  تاحفص  رد  یدورگنل  سمش  ھک  ار  ھچنآ 

. تسا هدوب  یتخانش  لاور و  ھچ  رب  اھ  شنیزگ  نیا  عقاو  ھب  ھک  تفایرد  ناوت  یم  یبوخب  نوچ  دھاوخ  یم  رکفت  تقد و  ھک  تسا  یبلاطم  زا  راشرس  ھتشون 

. منک یم  ھیصوت  راوگرزب  یارعش  اتح  رعش و  نارادتسود  ھب  صوصخب  ار  دنمشزرا  شھوژپ  نیا  ندناوخ  نم 

. دھد یم  تداھش  ار  راوگرزب  زیزع  نیا  راک  یگرتس  یدنھ ، کبس  نارعاش  ھمھ ی  نبیرقت  زا  تیب  زا ٧٠٠  شیب  باحتنا  عبنم و  ذخآم و  ھب ٣۴  ھعجارم 

. دنکن درد  شتسد 

. ناوارف رھمو  دورد  اب 

دینک ھجوت  ھناقوذ ! شوخ  رایسب  شنیزگ  نیا  زا  یکدنا  یاھ  ھنومن  ھب 

دنسرن ام  درد  ھب  رگ  یھر ، کاخ  میدش 

دنسرن ام  درگ  ھب  رگید  ھک  میور  نانچ 

یدنق رمس  یوزرآ 
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رھاظ دوش  یگتسب  رد  ھک    داشگ   اسب  

تسا لفق  رگ ، لفق    ِ داتسا یزور ِ    ِ دیلک

شابلزق دیما 

تشذگ مھ  بآ  نمرس  زاو  تسکش  یتشک 

زونھ ادخ    ان   زا    متنم    رازھ   رس   رب  

ینارھت میلس 

شکن تمحز  نم  رازآ  یپ  مزیربل  وت   زا 

نم مانشد  یھدرگرطاخ  هدرزآ  یوش  یم 

یباجنپ تمینغ 

حیبست ھتشر ی  نیا  ھک  وت  یئالب  ھچ  دھاز 

دزیرگ خاروس  ھب  خاروس  وت  ، تسد    زا  

یناھارف ماقم  مئاق 

مینک هداب      نھر   ھچ  بر   ای  هدمآ   راھ   ب

تسا ینایرع  یابق  یدیع  ھماج ی  ھک  ارم 

یناشاک میلک 

لد دوشگ  رخآ  ما  یتسم  یاھ  ھیرگ   زا  

دیلک ار   ام   ھناخ ی  لفق   بالیس ،

تاجن ریم  دوب 

شاب رایشھ  یگدنز ، سابل  تراغ  دوش  یم 

یشک یم  ناج  نھاریپ  زک  تس  یرات  سفنرھ 
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باتکهرامش ١٢١ » یفرعم  هاگدید نودب 

یدنرھس یدنرس )  یلعرصان ( 

ییوگ ھک  متسب  نانچ  نتفگ  زا  بل 
دش ھبو  دوب  یمخز  هرھچرب  ناھد 

یلمآ بلاط 

نایرفص دومحم  غرمیس – “  لاب  رب  ریوک “  دومحم  رتکد  دیدج  باتک  رب  یلمات 
رذآ ١٣٩٠

غرمیس لاب  رب 
یباتک

دھاش تسا ، هداد  یاج  دوخ  قاروا  یالبال  رد  ار  فلؤم  رمع  لاسھد  ھک 
یاھ دنس  زا  یکی  ھک  تسا  ھمانھاش  دناسانش  یارب  ریذپان  یگتسخ  یشالت 

. تسا نیمز  ناریا  تیوھ  ربتعم 
: ھک دناوخب  ام  ھمھ  شوگ  ھب  ار  یسودرف  دایرف  دھاوخ  یم  و 

 ” دابم نم  نت  دشابن  ناریا  وچ  “ 
دنگوس تسا و  یدرخ  یب  زا  اھ  یزور  هریت  ھمھ ی  ھک  دیوگب  دھاوخ  یم  و 

: دیوگ یم  ھک  دنک  رارکت  نامیارب  ار  یسودرف  یئالط 
میتشاد درخ  ام  رگا  نادزی  ھب  “ 

 ” میتشاد دب  ماجنا  رس  نیا  اجک 
یم ھک  تسا  شناد  رون  تسا و  یئاناد  رد  یئاناوت  ھک  دنک  نامرایشوھ  و 

دشاب نامھار  غارچ  دناوت 
دوب اناد  ھک  رھ  دوب  اناوت 
دوب انرب  ریپ  لد  شناد  ز 

زا تیب  نیا  اب  ریوک و  دومحم  رتکد  زا  یدمآرد  اب  یا  ھحفص  باتک ۵۴٨  نی  ا
: دوش یم  زاغآ  ھمانھاش 

دورد سک  نآ  ناج  رب  داب  ام  ز 
دوپ رات و  شدشاب  درخ  داد و  ھک 

: دیوگ یم  ھمانھاش  دروم  رد  دمآرد  نیا  رد 
. “ تسا یئاناد  داد و  ھمانسانش ی  تساھ . باتک  باتک  تسا ، ناراگزور  گرزب  ھمان ی  گنھرف  یسودرف ، ھمانھاش  “ 
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. دنک یم  یفرعم  رخاف ، باتک  نیا  یاج  یاج  رد  ار  ھمانھاش  نوگ  انوگ  ینایب  اب  ریوک  رتکد 
موس هدس  رد  ناریا  یگنھرف  ریخاتسر  ھمان ی  یھاوگو  ھینایب  هدنیآ . یارب  تسا  یباتک  ھمانھاش  “ 

 ” تسا
اب تسا ، ھتشادن  نآ  ھب  مھ  یھاگن  ھتشذگ  رد  رگا  اتح  دنناوخ  ھک  دوش  یم  هدنایامن  باتک  نیا  رد  ھمانھاش  یراب  رپ  تمظع و  تیعقاو و  ھناداتسا  نانچ 

. دشونب نآ  زا  ھعرج  ھعرج  یئاھ  تصرف  رد  دشاب و  ھتشاد  ار  نآ  دیاب  ھک  دبای  یم  رد  دنک و  یم  رورغ  ساسحا  باتک  نیا  ندناوخ 
رھ رد  تسا و  هدش  میظنت  شخب  رد ۴۵  باتک  نیا  ببس  نیمھ  ھب  و  دناشک ، یم  ھمانھاش  یایاوز  ھمھ ی  ھب  ار  هدنناوخ  نیشنلد  ھنارھامریوک و  دومحم 

، دناشچ یم  شذیذل  یاھ  هویم  زا  دنک و  یم  انشآ  ھمانھاش  راب  رپ  یاھ  ھخاش  اب  ھنازرف ، میکح  نیا  یسودرف  یاپ  ھب  اپ  دریگ و  یم  ار  هدنناوخ  تسد  شخب 
…… یاھ لصف  رد  ار  هدنناوخ  ماگ  ھب  ماگ  و 

 – ھمانھاش رد  لاز  اب 
 – ھمانھاش رد  متسر  اب 

 – ھمانھاش رد  ورسخیک  اب 
 – ھمانھاش رد  ربگ “  روگ “ مارھب  اب 

دنک یم  انشآ  …. ھمانھاش و رد  زمرھ  اب 
: دریگ یم  دوخ  رد  ار  ساسحا  ھنھپ ی  رورغ  ھک  دنک  یم  زاغآ  تبالص  اب  نانچ  ار  یناولھپ  لصف  رھ 

: تسا تفگش  رد  وا  زا  یناھج  ھک  یدنمدرخ  روالد  نآ  تسا . ھتفای  تنیز  وا  مان  اب  ھمانھاش  تسا و  ناریا  رادمان  ناولھپ  ناھج  متسر  “ 
یمھ دزرلب  نتمھت  زا  ناھج 

یمھ دزرین  شگنج  ھب  نار  وت  ھک 
تسا سب  متسرز  یتیگ  ھب  یتفگش 

تسا سک  رھ  لد  رب  ناتساد  وا  زک 
تسا وا  زا  گنج  ھیام ی  رس 

تسوازا گنس  شنادو و  یدنمدرخ 
گنھن ایرد  ھب  لیپ و  وچ  یکشخ  ھب 

گنج درم  لد و  انیب  دنمرخ و 
ناونعب ناتسیس  ھب  هراشا  اھنآ و  شادیپ  هوحن  یناولھپ و  ننس  زا  یا  ھمدقم  اب  دراذگ . یم  مامت  گنس  ریوک  دومحم  ھمانھاش ، زا  کمک  اب  متسر  دروم  رد 

زا یکی  ناونع  ھب  شخر “  باختنا “  هوحن  و  لاز .…، “  ھب “ وا و  دج  ماس “    ” ھب دلوت  نیا  ربخ  یگنوگچ  دیوگ و  یم  متسر  دلوت  زا  اھ ، نآ  هاگتساخرب 
. تسا ناریا  موب  رب و  شخر  یاھب  ھکنیا  ھمان و  هاش  یدیلک  یاھ  تیصخش !

…“ ورادشون ناوخ ، تفھ  زگریت ، هوک ، زربلا  غرمیس ، نوچ  دراد ، دنویپ  وا  یاھ  ناتساد  متسر و  مان  اب  ناریا  یناولھپ  گنھرف  زا  یگرزب  شخب   ”
.“ تسا هدینت  مھرد  بایسارفا  رایدنفسا و  بارھس و  شوایس و  یاھ  ھمانگوس  اب  متسر  “ 

.“ تسا هارمھ  نامزمھ و  زین  ناھاش  رگید  ورسخیک و  سوواک و  اب  متسر  “ 
تشونرس و خیرات و  ات  تسا  هدمآ  ھک  یکدوک  دوش . یم  هداز  غرمیس ، یرای  ھب  یشوھیب و  یوراد  اب  ردام و  زا  نیرازس ، لمع  نیتسخن  اب  متسر  “ 

.“ دنز مقز  ار  یتلم  قالخا  گنھرف و 
تسد ھب  ھن  زین  ماجنا  رس  ھک  اتفگش  تسا و  تلم  حور  دامن  ھک  اریز  دراد ، رب  نایم  زا  دناوت  یمن  یتردق  چیھ  ار  متسر  تسا . یگدازآ  مخت  متسر  “ 

.“ دیآ یم  رد  یاپ  زا  ردارب  ان  هاچ  رد  ھک  نمشد ،
: زا ھمانھاش  یاھ  ھناقشاع  شخب  رد 

لاز ھبادور و  زا 
شوایس سوواک و  ھبادوس و  زا 

هژینم نژیب و  زا 
ھک تسا  سوملم  نیشنلد و  نانچ  ریوک  دومحم  میطنت  تسا و  یسورف  زا  راذگ  رثا  یاھ  رعش  ھیام و  … دور یم  نخس  رگید  یاھ  ھناقشاع  ھمھ ی  و 
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. دیآ یم  شوخ  ار  هدنناوخ 
: لصف رد 

شوایس سوواک و  ھبادوس و 
میناوخ یم 

ناھج ناج و  رد  شتآ  درم ، ھلیبق و  میلقا  رد  دشک  یم  ھنابز  نوچ  ھک  اورپ ، یب  لالز و  یقشع  ھناقشاع . تسا  یناتساد  شوایس ، ھبادوس و  ناتساد   ”
. دنکفا یم  ناقشاع 

… تسا قشع  یوناب  هاش  ھبادوس ،
: دیوگ یم  نینچ  شوایس  ھب 

ما هداتسا  وت  شبپ  ھب  کنیا  نم 
ما هداد  ار  وت  نشور  ناج  نت و 
وت ماک  یمھ  یھاوخ  ھچرھ  نمز 

وت ماد  زا  رس  مچیپن  دیآ  رب 
داد ھسوب  کی  تفرگب و  گنت  شخر 

 ” داد سرت و  زا  ھگآ  دبن  شک  ودب 
ھب گرم  ھک  تسا  هار  نامھ  زا  و  دراد ، یفعض  ھطقن ی  سکرھ  ھک  تسا  راوتسا  ھیاپ  نیا  رب  تسا و  تایاور  نیرت  جیار  زا  یکی  رگید  رایدنفسا ، مشچ 

. دشاب هدرک  نوصم  ار  دوخ  زیمآ ، رحس  هایگ  ای  تایح  بآ  نوچ  ردان  تاناکما  عاونا  ھب  لسوت  و  ھلیح ، رازھ  ھب  رگا  اتح  دور  یم  شغارس 
: دیوگ یم  ھمانھاش  زا  لقن  ھب  رایدنفسا  ندش  نیئور  باب  رد  اسیمش  سوریس  رتکد  لوق  زا  ریوک  رتکد 

: تسا تیاور  ود  وا  ینت  نیئور  رد  “ 
بآ یت “  یھاد  یریتاسا “  ھناخدور ی  رد  تشترز  روتسد  ھب  رایدنفسا  ھکنآ  ای  …. تسا هدرک  نت  نیئور  ار  وا  ھک  تسا  هدناروخ  وا  ھب  یرانا  تشدرز 

. ” دنک یم  ینت 
تسا رارق  ھک  یا  ھناخ  دور  بآ  رد  ندش  رو  ھطوغ  ماگنھ  ھب  رایدنفسا  نوچ  دوش .… یم  نایب  یا  ھناخ  هوھق  صوصخب  یاھ  یلاقن  رد  رتشیب  نامگ  نیا 

. گرم دورو  هار  و  وا ، فعض  ھطقن  دوش  یم  نیمھ  و  دوش ، یمن  نیئور  شنامشچ  ھجیتن  رد  ، ددنب یم  ار  نامشچ  دنک  نیئور  ار  وا 
زا ربخ  یب  دنک . یمن  ھجوت  متسر  یارادم  ھب  تسا ، هدش  نیئور  ھناخدور  بآ  رد  ھطوغ  اب  دناد  یم  نوچ  ھک  تسا  رایدنفسا  نیا  رایدفسا  متسر و  دربن  رد 

. درذگ یم  اھ  نآ  زا  تسکش  هار  تسین و  نیئور  ھک  ینامشچ 
تسا ھتسب  ینابرھم  حلص و  رب  ار  رایدنفسا  نامشچ  تردق ، اما  دراد . زاب  گنج  زا  ار  رایدنفسا  ھک  تسا  نآرب  تسا و  تسود  حلص  یروالد  اما  متسر  “ 

.
رایدنفسا شیپ  یمھ  دیاین  راک //// ھب  ھبال  ھک  متسر  تسنادب 

زر بآ  دُب  هداد  ار  شناکیپ  ھک  زگریت ////  نآ  درک و  هز  ھب  ار  نامک 
نامسآ یوس  هدرک  شیوخرس  نامک  //// ردنا  دنار  زگریت ، نآ  نوچ 

روز رف و  شناد و  هدنیازف ی  روھ ////   ِ راداد کاپ  یاک  تفگ : یمھ 
ارم نایز  مھ  ارم ، ناوت  ارم  //// ناج  کاپ  نیا  ینیب  یمھ 

رازراک زا  دناچیپب  رس  رگم  رایدنفسا  //// ھک  مشوکب  نیدنچ  ھک 
یمھدش ورف  یدرمو  گنج  ھمھ  یمھ  //// دش  وک  داد  یب  ھک  یناد  وت 
 ” ریت هام و  هدننیرفآ ی  یا  وت ،  ریگم /////  مھانگ  نیا  هرفاداپ  ھب 

یمن شدوخ  تسین و  نیئور  رایدنفسا  نامشچ  دناد  یم  ھک  یئاج  نآ  زا  هار و  اھنت  ناونع  ھب  راچان و  دنام  یمن  یقاب  متسر  یارب  یھار  رگید  ھک  اجنآ  و 
کدھد یم  رارق  فدھ  ار  نآ  دناد 

رایدنفسا مشچ  رب  ریت  دزب 
رادمان نآ  شیپ  ناھج  دش  ھیس 
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باتکهرامش ١٢١ » یفرعم  هاگدید نودب 

و
دوخ رھ  ماجنا  رس  گرم  ھک  دیاشگ ، یم  ار  ام  نامشچ  سوت  میکح  تسکش ، یزارف و  رس  رون ، یھایس و  یگدنز ، گرم و  هاگ  دروآ  نیا  رد  هاگنآ ، “ 

روش یم  ھتفرگ  چیھ  ھب  خیرات  هدنفوت  یورین  ربارب  رد  یگماک  تردق و  ھمھ  نآ  دروآ و  دھاوخ  یم  رد  اپ  زا  ار  یا  ھماک 
منت نیئور  ھک  یتفگ  ھک  ینآ  وت 

منز رب  نیمز  رب  نامسآ  دنلب 
گندخ ریت  تشھ  وت  تسش  زا  نم 

گنن مان و  زا  مدیلانن  مدروخب 
راز راک  زا  یتشگ  رب  ریت  کی  ھب 

رادمان هراب ی  نآ  رب  یتفخب 
****

تسا ھنیجنگ  کی  دراد . دایز  یندناوخ  دنمشزرا ، عقاو  ھب  باتک  نیا 
ارای ھک  منک  یم  فارتعا  دشاب ، یئابیکش  اب  ھتسناد و  اھ  ماگ  نیا  ھک  مھاوخب  مراد و  رب  ماگ  باتک  نیا  رد  مدق  ھب  مدق  ریوک  دومحم  اب  هارمھ  مھاوخب  رگا 

ھیصوت ار  نآ  … دنک یم  روراب  ار  ندناوخ  تذل  اھ ، نآ  رب  لمات  اب  نآ و  فلتخم  لوصف  …. تسا نوریب  زین  ھتشون  نیا  تصرف  زا  و  وسکی ، زا  متسین 
. منک یم 

موش یم  روآ  دای  ار  نآ  رشان  لیم  یئ 
aidabook@freenet

ایند رترب  نامر  دص 
رذآ ١٣٩٠

تسرھف نیا  دروم  رد  ھتکن  دنچ 
؟ دشاب یتسرد  یرازگ  هرامش  دناوت  یم  ایآ  تسا ، هدش  یراذگ  هرامش  ھبتر  ساسارب  اھباتک  رگا 

اما دشاب  مھد  ھبتر  ستناورس  توشیک  ند  نلثم  ھک  
؟  متشھ ھبتر  یزنئوک  ما  یب  ھتشون  یئاوسر 

؟ مھدجیھ کار  نیلوا    ِ غاد ربخ  یلو  دشاب  مشش  یس و  وگوھ  نایاونیب 
*

نوچ یئاھ  باتک  دشاب  هدشن  هدرب  نلصا  دنناوخ  رپ  رادفرط و  رپ  یاھ  نامر  یرایسب  زا  یمان  و 
ندرگ رس و  کی  اھ  هدش  باختنا  نیازا  یضعب  زا  ھک  رگید   یرایسب  نالور و  نمور  ھتفیش  ناج 
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دنرت الاب  رترب و 
*

ای تیادھ  رو –  فوب ک نوچ  یئاھ  نامر  رگا  درادن  یللملا  نیب  جاور  نامنابز  ھک  الاح  نوچ  و 
یاھ ھمقمق  ای  دوبن و  یکی  دوب و  یکی  اتح  و  یدابآ   تلود  ردیلک  یولع و  گرزب  شیاھمشچ 

؟ دنشاب ھتشاد  یئاج  ھھایس  نیا  رد  تسناوت  یمن  یلاخ و…
*

سیلگنا فارگلت  یلید  ھمانزور  باختنا  ھب  رترب  نامر  دص  مھ  نیا  امش و  نیا  لاح  رھب 

—————————————————————————————–

ھمانزور تسا . هدوب  اھھناسر  زا  یرایسب  یلوغشملد  تایبدا ، خیرات  رترب  یاھنامر  باختنا  ریخا ، یاھلاس  رددش  مالعا  ایند  رترب  نامر  دص 

دنشاب و یاھناخ  رھ  ھناخباتک  رد  دیاب  شنیدقتنم  داقتعا  ھب  ھک  درک  رشتنم  ار  ینامر  دص  زا  یتسرھف  ھیوناژ ٢٠٠٩ ، مھ ١۶  فارگلتیلید  یسیلگنا 

. دنتسھ ھمانزور  نیا  نیدقتنم  رظن  زا  اھنیرتھب  ھکلب  اھنامر ، نیرتھب  ھن  نامر ، نیا ١٠٠  ھک  تسا  یعیبط  دنوش . هدناوخ 

نیکلوت رآ  رآ  یج  یھتشون  اھھقلح  بابرا  - ١٠٠

. تسا راکھاش  کی  باتک ، نیا  ندا ، چا  ویلبد  داقتعا  ھب  دنتسھ . هدش  مگ  تارھاوج  یوج  تسج و  رد  ھک  یلایخ  یتادوجوم  یهرابرد  یناتساد 

یلرپراھ یھتشون  دلقم  غرم  نتشک  - ٩٩

. درذگیم امابالآ  تایا  رد  ھھد ١٩٣٠ و  رد  ھک  کدوک  کی  هاگن  زا  بیرغ  بیجع و  ییاھھیاسمھ  و  یداژن ، بصعت  تیاور 

روگات تاناردنیبار  یھتشون  ناھج  ھناخ و  - ٩٨

. دھدیم خر  یداژن  یبالقنا  ھکنیا  ات  دنکیم  یگدنز  ھنامداش  فیرش ، یلاگنب  کی 

زمادآ سالگاد  یھتشون  نزپاتساوت  یارب  یریش  هار  ریسم  یامنھار  - ٩٧

. دینکن تشحو  دوش . ھتخاس  ییاضف  ریسلاعیرس  ریسم  کی  ات  دوشیم  رجفنم  نیمز 

( سانشان هدنسیون :  ) بش کی  رازھ و  - ٩۶

. دزادنیب قیوعت  ھب  ار  شگرم  ات  دیوگیم  یاھصق  بش  رھ  دوشیم ، ھتشک  یناریا  هاشداپ  اب  یشوغآمھ  زا  سپ  دنادیم  ھک  دازرھش 

ھتوگ نف  گناگفلو  یھتشون  ناوج  رترو  هودنا  - ٩۵
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! رترو رب  یاو  تسا . رگید  یاھطبار  ریگرد  تولراش  اما  دوشیم ، تولراش  قشاع  رترو 

یدشر ناملس  یھتشون  بش  ھمین  یاھھچب  - ٩۴

. دنوشیم ضوع  مھ  اب  دلوت  ودب  رد  دنمتورث  ناملسم  کی  ریپ و  یودنھ  کی  یاھھچب 

هراکول ناج  یھتشون  سوساج ، زابرس ، طایخ ، درگهرود ، راکریمعت  - ٩٣

. دوشیم ھتفرگ  رظن  رد  دنتسھ ، تنایخ  ھب  نونظم  ھک  ییایناتیرب  ناسوساج  زا  یدادعت  زمر  مسا  ناونع  ھب  ھناکدوک  یرعش 

زنوبیگ التسا  یھتشون  شخبمارآ  درس  ھعرزم  - ٩٢

. دنک یگدنز  شنادنواشیوخ  زا  یکی  اب  ھک  تسا  نیا  لابند  رد  وا  تسا . هدش  میتی  هداد و  تسد  زا  ار  شردپ  ھک  تسا  یاھچب  رتخد  نامر ، یلصا  ِتیصخش 

. دوش یم  تیاور  زنط  تروصھب  ھک  ییاتسور  یھناقشاع  کی  دنک . یگدنز  شایردام  نادنواشیوخ  زا  یکی  اب  ھک  دریذپیم  وا  هرخالاب 

وبیکیش یکاساروم  یھتشون  یجنگ  زا  یناتساد  - ٩١

؟ ناھج نامر  نیلوا  و  روتارپما . کی  رسپ  یاھقشع  یگدنز و 

کادرم سیرا  یھتشون  روت  ریز  - ٩٠

. یدمک ھفسلف و  زا  یقیفلت  هدرک . رارق  رب  طابترا  امنیس  هراتس  کی  اب  قفومان  یاهدنسیون 

گنیسل سیرود  یھتشون  ییالط  ھچرتفد  - ٨٩

. دزادرپیم نانز  یھاوخ  یدازآ  مسینومک و  ھب  ینورد » یاضف  ناتساد  » رد دیوگیم  هدنسیون  دقتنم و  لبارد ، تراگرام  ھک  روطنآ  گنیسل 

نیکشوپ ردناسکلا  یھتشون  نیگنآ  ینگوی  - ٨٨

. ماکان یقشع  یهرابرد  موظنم  ینامر  رد  ھچناپت  رعش و  تاساسحا ،

کاورک کج  یھتشون  هداج  رد  - ٨٧

.« دنزوسب دنزوسب و  دنزوسب ، ناتساب  مور  یاھناسفا  درز و  یاھعمش  لثم   » دنھاوخیم تیب  لسن  نارسپ 

کازلابود هرونا  یھتشون  ویروگ  اباب  - ٨۶

یاقترا هار  رد  شیاھیمحریب  رطاخ  ھب  ناتساد ، ینامرھقدض  کانگنیتسار ، ھسنارف . رد  تردق  ھب  اھنوبروب  تشگزاب  یهرابرد  یتسیلائر  یناتساد 

. تسا هدش  ماع  صاخ و  هرھش  یعامتجا  جرادم 

لادناتسا یھتشون  هایس  خرس و  - ٨۵

. دگنجیم دوخ  حور » یورین   » اب یوسنارف  یھعماج  یراکایر  مسیلایرتام و  ھیلع  تسا ، طسوتم  یھقبط  ھب  قلعتم  ھک  باتک  نامرھق 
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امود ردناسکلآ  یھتشون  رادگنفت  ھس  - ٨۴

« یکی یارب  ھمھ  ھمھ و  یارب  یکی   » دننکیم هزرابم  مھ  اب  یدالیم  مان  ھب  یفارشا  نز  کی  رس  ناتساد ، نارادگنفت 

الوز لیما  یھتشون  لانیمرژ  - ٨٣

. دنکیم ھیارا  یوسنارف  ناراکندعم  یتخبدب  یگنسرگ و  زا  یمکحم  صرق و  تادنتسم  یعامتجا ، تارییغت  ندز  ھناوج  یارب  یاھتشون  لانیمرژ ،

وماکربلآ یھتشون  ھناگیب  - ٨٢

. دریذپیم ار  ناھج » میالم  یتوافتیب   » دشکیم و هریزجلا  رد  ار  شبرع  تسود  یوسنارف  کی 

وکا وتربما  یھتشون  خرس  لگ  مان  ھب  - ٨١

. درذگیم ایلاتیا  مھدراھچ  نرق  رد  یاھعموص  رد  ھک  ھنارگنشور  یخیرات و  یسیلپ  ناتساد  کی 

یرک رتیپ  یھتشون  انیسول  راکسا و  - ٨٠

رھ دوشیم . انشآ  ناکیلگنآ  یاسیلک  زا  یشیشک  اب  یتشک  رد  درخیم و  یزاسھشیش  ھناخراک  کی  هدیسر ، ثرا  ھب  وا  ھب  ھک  یلوپ  اب  ھک  ییایلارتسا  کی 

. دھدب تکرح  رتمولیک  ار ۴٠٠  یاھشیش  ییاسیلک  دناوتیمن  وا  ھک  دندنبیم  طرش  دندنمقالع ، رامق  ھب  ھک  اھنیا  یود 

سیر نیج  یھتشون  اسوگاراس  روانھپ  یایرد  - ٧٩

. دشخبیم زیگنا  تقر  یناسنا و  ییادص  یناوریش  ریز  قاتا  رد  ھناوید  ینز  ھب  ھک  ریا ، نیج  نامر  ھب 

لورک سیول  یھتشون  بیاجع  نیمزرس  رد  سیلآ  - ٧٨

. مینک رواب  ھناحبص  زا  شیپ  ار  نکمم  ریغ  قافتا  شش  عوقو  دوشیم  ثعاب  لورک  یھناشوگیزاب  قطنم 

رلھ فزوج  یھتشون  ھصمخم  - ٧٧

؟ تسین ھناوید  دراد . اھھبیرغ  نتسب  لسلسم  ھب  یارب  یدیدش  لیم  دنکیم  ساسحا  نیرسوی 

اکفاک ستنارف  یھتشون  ھمکاحم  - ٧۶

»؟ یچ زا  اربم   » اما تساربم  هانگیب و  ھک  دنکیم  مالعا  دوشیم ، تشادزاب  یاهرظتنم  ریغ  روط  ھب  یتقو  یک » فزوج  »

یل یرول  یھتشون  یروال  اب  بیس  بارش  - ٧۵

. تسا ھجنوی  لمح  نگاو  ریز  ناتساد ، نامرھق  نیرز  شتآ  گرزب  سالیگ  ھنایفخم  ندیشون  یھبرجت  نیلوا 

نایاران یکرآ  یھتشون  امتاھم  راظتنا  رد  - ٧۴
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. دوشیم لیدبت  یطارفا  ییایناتیربدض  زرابم  کی  ھب  یدناگ  زا  ماھلا  اب  یدنھ  ناوج  کی  نآ  رد  ھک  بان  یدمک  کی 

کرامیر شیرا  یھتشون  تسین  یربخ  برغ  ھھبج  رد  - ٧٣

. ناوج زابرس  کی  نامشچ  زا  گرزب  گنج  تشحو  تیاور 

رلیات نآ  یھتشون  هدزتبرغ  ناروتسر  رد  ماش  - ٧٢

. دنوشیم رثاتم  ناشنیدلاو  مھبم  ییادج  زا  یاھنوگ  ھب  کی  رھ  ردارب ، رھاوخ و  ھس 

نیکوژ وئاک  ھتشون  خرس  رالات  یایور  - ٧١

مھدجھ نرق  رد  نیچ  یھعماج  ھب  هدرتسگ  قیقد و  یھاگن 

ازودپمال ید  یس  اموت  ھپزوج  یھتشون  گنلپ  - ٧٠

؟» اھگنلپ  » ای اھلاغش ،» : » دنراذگیم رانک  ار  تباجن  ھتسد  مادک  لیسیس ، ھب  یدلابیراگ  شوپخرس  یاھورین  ھلمح  اب 

ونیولاکولاتیا یھتشون  یرفاسم  ناتسمز  یاھبش  زا  یبش  رگا  - ۶٩

. دوشیم نایامن  نردم  تسپ  یھناشوگیزاب  لزاپ  نیا  رد  باتک ، یللملانیب  یھقح 

درالاب یج  یج  یھتشون  فداصت  - ۶٨

.« تسا هدروآرب  رس  دساف  یژولونکت  کی  زا  یدیدج  یسنج  شیارگ   » ھک دھدیم  رس  ھظعوم  نویزیولت ، قباس  سانشراک 

لپیان سا  یو  یھتشون  ھناخدور  مخ  - ۶٧

« تسا ییایند  ھچ  ایند ، » دمھفب ات  دنکیم  رفس  اکیرمآ  بلق  ھب  میلس  مان  ھب  یقرش  دنھ و  ییاقیرفآ  کی 

یکسفویاتساد رودوئف  یھتشون  تافاکم  تایانج و  - ۶۶

. یراگتسر یربیس و  یشاپورف ، هانگ ، ساسحا  دشکیم . ربت  اب  ار  راوخلوزن  رسپ  دوریم . راوخ  لوزنرادید  ھب  رسپ 

کانرتساپ سیروب  یھتشون  وگاویژ  رتکد  - ۶۵

. دنکیم لامدگل  ار  ناوج  رتکد  کیتنامر  مسیلآهدیا  ھیسور  بالقنا  یمحریب 

ظوفحم بیجن  یھتشون  هرھاق  ھناگھس  - ۶۴

. دنکیم لابند  لاس ١٩۵٢  یاتدوک  ات  لوا  یناھج  گنج  زا  ار  اھیاهرھاق  زا  لسن  ھس  یگدنز  ظوفحم 

نوسنویتسا سییول  تربار  ھتشون  دیاھرتسم  لیکج و  رتکد  بیجع  دروم  - ۶٣

. دمآ شغارس  ھب  باوخ  رد  نوسنویتسا  وید ، ناتساد 
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تنیوس ناتاناج  یھتشون  رویلاگ  یاھرفس  - ۶٢

( تسا لوا  جروج  هاشداپ  هاگداد  عقاو  رد  اھتوپیلیل  هاگداد   ) نادرگناھج دنلب  یاھھمانرفس  رب  تنیوس  ھیوجھ 

کوماپ ناھروا  یھتشون  تسا ، زمرق  نم  مان  - ۶١

. میونشیم دسج  نابز  زا  ار  ناتساد  راظتنا ، فالخرب  دسریم . لتق  ھب  لوبناتسا  رد  لاس ١۵٩١  رد  یشاقن 

زکرام ایسراگ  لیرباگ  یھتشون  ییاھنت  لاس  دص  - ۶٠

. دنزیمآیم مھ  رد  یزیمآرحس  لکش  ھب  تیعقاو  ھناسفا و  ییایبملک ، یاهداوناخ  یھصق  نیا  رد 

سیما نیترام  یھتشون  ندنل  عتارم  - ۵٩

. دنکیم یزیر  حرط  ار  دوخ  لتق  دراد  نز  ھک  هدش  شاف  اھنآ  رد  ھک  ددزدیم  لاغشآ  لطس  زا  ار  ینز  یاھتشون  زور  ماکان ، یسیوننامر 

ونالوب تربار  یھتشون  یشحو  ناھاگآراک  - ۵٨

. دنشکیم شلاچ  ھب  اھلئود  رد  ار  نیدقتنم  دنباوخیم و  ایند  رانک  ھشوگ و  رد  دننکیم ، رفس  ناھج  فلتخم  طاقن  ھب  یبونج  یاکیرمآ  نارعاش  زا  یھورگ 

ھسھ نامرھ  یھتشون  یاھشیش  یاھھلیت  یزاب  - ۵٧

. دننک تکرش  نیگنھآ  تایضایر و  دعاوق  اب  یزاب  کی  رد  ات  دنشکیم ، نوریب  یگدنز  زا  نارکفنشور 

سارگ رتنوگ  یھتشون  یبلح  لبط  - ۵۶

. تساپورا ییوداج  مسیلائر  تایبدا  یدیلک  نتم  یبلح ، لبط  ھلوتوک . کی  نابز  زا  مود  یناھج  گنج  زا  شیپ  یاھلاس  زا  تارطاخ 

دلابس یج  ویلبد  ھتشون  زنیلرتسآ  - ۵۵

. دسریم تساکولوھ  ھب  ات  دنکیم  لابند  ار  شایگداوناخ  خیرات  رابتکچ ، یخروم  فارگاراپ ، نودب  نامر  نیا  رد 

فوکابان ریمیدالو  یھتشون  اتیلول  - ۵۴

. دوشیم هدیچیپ  روسفورپ  ھب  رتخد  ردام  لیامت  اب  اتیلول  مان  ھب  یاھلاس  هدزاود  هد  یھچب  رتخد  ھب  تبسن  لاسنایم  یروسفورپ  یسکس  یلوغشم  لد 

دووتآ تراگرام  یھتشون  ھمیدن  ناتساد  - ۵٣

. دنوشیم ھتفرگ  یگدرب  ھب  نادنزرف  شرورپ  یارب  روراب  نانز  هدرک ، میقع  ار  اھناسنا  زا  یرایسب  ھک  یاھتسھ  گنج  زا  سپ 

رجنیلاس ید  یج  یھتشون  تشد  روتان  - ۵٢

. دنارذگیم ار  یتخس  یهرود  هدش ، جارخا  ییادتبا  ھسردم  زا  ھک  ناتساد  ناوجون  نامرھق  دض 

ولیلد ند  یھتشون  رگید  ناھج  - ۵
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. دراد دوجو  نامر  نیا  رد  متسیب  نرق  رخاوا  رد  اھییاکیرمآ  یگدنز  یاھھغدغد  یھیلک  یاھتسھ ، یاھھلابز  ات  ھتفرگ  لابسیب  زا 

نوسیروم ینوت  یھتشون  دنبلد  - ۵٠

. اکیرمآ رد  یرادهدرب  هایس  نارود  هدنھدرازآ  ھنامحریب و  یریس 

کب نیاتشا  ناج  یھتشون  مشخ  یاھھشوخ  - ۴٩

دننکیم کرت  ھنادنمتفارش  دزمتسد  ناشیوج و  تسج و  ھب  ار  دوخ  راید  اکیرمآ ، گرزب  یداصتقا  دوکر  زا  یشان  یطحق  رطاخ  ھب  امھالکوا  نادنورھش 

.

نیودلاب زمیج  یھتشون  وگب  اھهوک  رب  ورب  - ۴٨

. دنکیم یسررب  اھییاکیرمآ  ییاقیرفآ - یھعماج  رد  ار  یحیسم  یاسیلک  شقن  باتک ،

اردنوک نالیم  یھتشون  یتسھ  ریذپان  لمحت  یکبس  - ۴٧

. دشاب ھتشاد  یتیمھا  دناوتیمن  مھ  جنر  نیا  درادن ، ھتشادن  ییانعم  یگدنز  یتقو  اما  دنکیم . روجنر  ار  شرسمھ  کشزپ ، کی  تنایخ 

کراپسا لیروم  یھتشون  یدورب  نیج  مناخ  یگدنز  راھب  - ۴۶

. دنکیم تنایخ  وا  ھب  دوشیم ، ھبھار  ھک  ملعم  کی  بوبحم  درگاش 

ھیرگ بر  نلآ  یھتشون  رگهراظن  - ۴۵

. دنکیم هراظن  ار  ھلاس  هدزیس  یرتخد  ندش  قرغ  درگ ، هرود  هدنشورف  کی 

رتراس لپ  ناژ  یھتشون  عوھت  - ۴۴

. دروخیمرب لکشم  ھب  دوخ  یتسھ  اب  لبق  زا  رتشیب  ھظحل  رھ  راگنخیرات  کی 

کیادپآ ناج  یھتشون  تیبر  یاھباتک  یرس  - ۴٣

. دنکیم دیماان  ار  ناتسریبد  لابتکسب  قباس  هراتس  یجارح ، یگدنشورف  ھب  ندش  دودحم 

نیاوت کرام  یھتشون  نیف  یربلکاھ  یاھارجام  - ۴٢

. دنوش رود  مولبتنآ  ندمت  گنھرف و  زا  یپ  یسیسیم  ھناخدور  ینارقیاق  قیرط  زا  دنراد  رظن  رد  یرارف  یاهدرب  ھچبرسپ و  کی 

لیود نناک  روترآ  یھتشون  لیوکساب  یهدنرد  - ۴١

. دنکیم لابند  اھتشد  رد  ار  دننام  حاورا  یگس  بش ، ھمین  داتعم  یدرم 

نتراو تیدا  یھتشون  شیع  یھناخ  - ۴٠
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. دنسریم هار  زا  باوخ  یاھصرق  ییاوسر و  دنک . جاودزا  قشع  رطاخ  ھب  ھک  تسا  نآ  زا  رتارف  شیع  یوزرآ  رد  تراب  یلیل 

ھبھچآ اوونیچ  یھتشون  دشاپیم  ورف  زیچ  ھمھ  - ٣٩

. دنکیم لزلزتم  دراکیم ، ینیمز  بیس  ھک  ار  یاھیرجین  یزرواشک  یلحم  یربھر  یبھذم ، غلبم  کی  روضح  یقافتا و  گرم 

دلارج ستیف  تاکسا  فا  یھتشون  گرزب  یبستگ  - ٣٨

. دزادنایم رسدرد  ھب  ار  وا  لوپ ،» یادص  زا  راشرس  ینز  » ھب زومرم  رنویلیم  کی  قشع 

پولورت ینوتنآ  یھتشون  تسرپرس  - ٣٧

.« درک کرد  ار  لوپ  شقن  ھیقب  زا  رتھب  پولورت  اھروشک ، ھمھ  ناگدنسیون  مامت  نایم  رد  تفگ «: هدنسیون  نیا  یهرابرد  ندوا  چا  ویلبد 

وگوھ روتکیو  یھتشون  نایاونیب  - ٣۶

. دراد لابند  ھب  یخلت  نایاپ  ارجام  اما  دشاب  یبوخ  مدآ  دشوکیم  ناتساد ، قباس  مرجم 

سیما یلزگنیک  یھتشون  سناش  شوخ  میج  - ٣۵

دنکیم و… ادیپ  رظن  فالتخا  شاسییر  اب  هاگشناد  خیرات  داتسا  کی 

رلدنچ دنومیر  یھتشون  گرزب  باوخ  - ٣۴

.« دنتسھ ھتسکش  یاھبلق  زا  رتنیگنس  هدرم  نادرم  (، » Hardboiled  ) دلیوبدراھ ییانج  رآون  باتک  نیا  رد 

نوسدراچیر لئوماس  یھتشون  اسیرالک  - ٣٣

. دنک یم  زاب  ار  ناتساد  نامرھق  دنبھنیس  ھنایشحو  ھناخ  یپسور  بحاص  سیلوال ، تربار  نآ  رد  ھک  یراگنھمان  لکش  ھب  یتیاور 

لواپ ینوتنآ  یھتشون  نامز  یقیسوم  اب  یصقر  - ٣٢

.« دشوپیم بسانمان  تکروا  یعون   » نآ تیصخش  نیرتروھشم  ھک  تسا  یناتساد  یتمسق ، هدزاود  باتک  نیا 

یکسفوریمن ھنریا  یھتشون  ھسنارف  تبقاع  - ٣١

لاغشا تحت  ھسنارف  رد  ییاتسور  یرھش و  یگدنز  دش ، رشتنم  شاهدنسیون  ندش  مومسم  زا  دعب  لاس  شش  تسا و  هاتوک  لوون  ود  لماش  ھک  باتک  نیا 

. دشکیم ریوصت  ھب  ار  اھناملآ 

ناویا کم  نای  یھتشون  ناوات  - ٣٠

. درذگیم یقالیی  یاھناخ  رد  ھک  کیسالک  نابزیسیلگنا  نامر  نیرتھب 
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کرپ زجروج  یھتشون  هدننک  فرصم  کی  لمعلاروتسد  یگدنز : - ٢٩

یلاخ یاھقاتا  ھفاضا  ھب  یسیراپ  یاھنامتراپآ  کولب  رد  یگدنز  لزاپ 

گنیدلیف یرنھ  یھتشون  زنوج  مات  تشذگرس  - ٢٨

. دنکیم شیادیپ  دنمتورث  مدآ  کی  ھک  تسا  یھاررس  یاھچب  ناتساد  دوشیم ، هدیمان  زنوج  مات  راصتخا  ھب  ًالومعم  ھک  گنیدیلیف  یدمک  نامر  نیا 

یلش یرم  یھتشون  نیاتشکنارف  - ٢٧

. دراد هارمھ  ھب  یراوگان  تبقاع  ناھج ، قلاخ  زیگناتفگش  مسیناکم  رخسمت  یارب  ناسنا  شالت 

لکسگ تبازیلا  یھتشون  دروفنارک  - ٢۶

. دننکیم تمواقم  یتعنص  بالقنا  لوصحم  یعامتجا  تارییغت  لباقم  رد  لامش  ناییاتسور 

زنیلاک یکلیو  یھتشون  هام  گنس  - ٢۵

« نابز یسیلگنا  نردم  یسیلپ  نامر  نیرتھب  نیرتیمیدق و  نیلوا ، : » تسا ھتفگ  نامر  نیا  نیسحت  رد  تویلا  سا  یت 

سیوج زمیج  یھتشون  سیلوا  - ٢۴

. دراد دوخ  رد  ھملک  اب ۴٣٩١  ار  یسیلگنا  نابز  نیرتینالوط  زا  یکی  ھک  یعبط  خوش  یعون  اب  رموھ  ھناراکھاش  یتسینردم و  یسیونزاب 

ربولف واتسوگ  یھتشون  یرآوب  مادام  - ٢٣

. دناشکیم روآباذع  ینایاپ  تنایخ و  ھب  ار  یلحم  یرتکد  رسمھ  ھناقشاع ، یاھنامر  ندیرخ 

رتسروف ما  یا  یھتشون  دنھ  ھب  رذگ  - ٢٢

. دزاسیم راکشآ  ار  دنھ  رد  ییایناتیرب  یھناتسرپداژن  ملظ  اوران ، یماھتا 

لوروا جروج  یھتشون  ١٩٨۴ - ٢١

. تسا هدش  ریوصت  نامر  زا  یسابتقا  ینویزیولت  لایرس  رد  ھک  تسا  ینآ  زا  رتسوحنم  یتح  روتاتکید )  ) ریبک رظان  نامر ، نیا  رد 

نرتسا سنروال  یھتشون  یدنش  مارتسیرت  - ٢٠

. تسا بیرغ  صاخ و  تیافک ، ِدح  زا  شیب  عینش ، یبرجت و  نامر  نیا  نوسناج ، لئوماس  داقتعا  ھب 

زلو یج  چا  یھتشون  اھایند  گنج  - ١٩

. دنوشیم دوبان  غامد  نیف  دنچ  اب  ماشآنوخ  یخیرم  نارگلاغشا 

گاو نیلوا  یھتشون  غاد  ربخ  - ١٨
 PDFmyURL.com

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


. دراذگیم راکرس  ار  فارگلت  یلید  قباس  ریبدرس  زوید ، لیب  ھک  ھتشون  یراکهزات  یھتشگرب  تخب  رگشرازگ  یارجام  ساسا  رب  ار  نامر  نیا  گاو 

یدراھ ساموت  یھتشون  لیوربود  ست  - ١٧

. ددرگیمرب هدازبیجن  کی  ھب  وا  مان  ھک  دنمھفیم  شاهداوناخ  ھک  تسا  ییاتسور  یهداوناخ  کی  دنزرف  ست 

لیرگ ماھارگ  یھتشون  نوتیارب  هرخص  - ١۶

. جاودزا تیانج و  ھب  دنزیم  دنگ  زیتسھعماج  یتیصخش  لیرگ ، یبدا  یزاب  بش  ھمیخ  رد 

سواھ دوو  یج  یپ  یھتشون  اھرتسوو  رارسا  - ١۵

. تسا یالتات  یاھھعلق  یاھناتساد  ھعومجم  زا  شخب  نیلوا  باتک ، نیا 

ھتنورب یلیما  یھتشون  ریگداب  یاھیدنلب  ١۴ ـ

. دنک جاودزا  نیرتاک  اب  دناوتیمن  فیلکثیھ  اما  دنوشیم ، رگیدمھ  قشاع  فیلکثیھ  نیرتاک و  ریگداب ، یاھتشد  رد 

زنکید زلراچ  یھتشون  دلیفرپاک  دیوید  ١٣ ـ

لامک  » یاھنامر یهرمز  رد  زنکید  ھمانیگدنزھمین  نامر  دھدیم . رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  وا  یاھنامحریب  زرطھب  شایرداپان  ھک  یکدوک  یاھجنر 

. تسا یلصا  روحم  دوشیم ، یدنبھتسد  دشر » و 

وفد لیناد  یھتشون  ھئوزورک  نوسنیبار  ١٢ ـ

. دوشیم لوحت  راچد  دوشیم و  انشآ  یموب  کی  اب  دباییم و  ار  ادخ  هداتفا  رود  یهریزج  رد  دوشیم ، قرغ  شایتشک  ھچرگ  ھک  شورف  هدرب  کی 

نتسآ نیج  یھتشون  بصعت  رورغ و  ١١ ـ

. تسا هدز  مقر  ار  ھناقشاع  یاھناتساد  نیرتابیز  زا  یکی  ریقف  یاهداوناخ  زا  رورغم  یرتخد  اب  دنمتورث  یرسپ  ھناقشاع  ییورایور 

ستناورس لئوگیم  یھتشون  توشیک  ند  ١٠ ـ

. دوریم یداب  یاھبایسآ  گنج  ھب  ھنوگزنط  ینامر  رد  نونجمھمین ، زادرپلایخ و  یروشحلس 

فلوو اینیجریو  یھتشون  یوولاد  مناخ  ٩ ـ

، دنراد یمطالترپ  یگدنز  ھک  ناوج  یجوز  اب  دوریم و  نوریب  ھناخ  زا  لگ  دیرخ  ِدصق  ھب  دنک  تکرش  نشج  کی  رد  تسا  رارق  ھک  ناتساد  نامرھق  مناخ 

. دوشیم ورھبور 

یزتئوک ما  یج  یھتشون  ییاوسر  ٨ ـ

. دزابیم ار  شزیچ  ھمھ  شیوجشناد ، نتفیرف  اب  دیاتراپآ  نارود  زا  سپ  یبونج  یاقیرفآ  رد  یسیلگنا  تایبدا  داتسا  کی 
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باتکهرامش ١٢١ » یفرعم  هاگدید نودب 

ھتنورب تولراش  یھتشون  ریا  نیج  ٧ ـ

. دراد ھناوید  یرسمھ  هدرک و  جاودزا  رتسچور  ھک  دوشیم  ھجوتم  نیج  اما  دزابیم . هداس  ریقف و  ینز  ھب  لد  رتسچور  یاقآ 

تسورپ لسرام  یھتشون  ھتفر ، تسد  زا  نامز  یوجتسج  رد  ۶ ـ

. تسا تایبدا  ناھج  رد  باتک  نیرتروھشم  ھک  یدلج  تفھ  ینامر  تارطاخ ، یهرابرد  یرکفت 

دارنک فزوج  یھتشون  یکیرات ، بلق  ۵ ـ

.« تسین ییابیز  زیچ  نیمز ، حتف   : » دیوگیم دارنک  فزوج 

زمیج یرنھ  یھتشون  نز  کی  یامیس  ۴ ـ

زمیج یرنھ  دوب  ھتفگ  مولب  دلورھ  مان  ھب  یدقتنم  دنکیم . هابت  ار  دوخ  یگدنز  هاوخدوخ ، یدرم  اب  جاودزا  اب  هدش ، میظع  یتورث  ثراو  ھک  ییاکیرمآ  ینز 

. تسا هدرک  ریوصت  نز  کی  یهرھچ  رد  ار  شدوخ  نامر ، نیا  رد 

یوتسلوت وئل  یھتشون  انینراک  انآ  ٣ ـ

. دوشیم رگید  یقشع  راتفرگ  اما  دنکیم  جاودزا  بصنم  بحاص  یدرم  اب  قشع  نودب  فارشا  ھقبط  زا  یناوج  نز 

لیولم نامرھ  یھتشون  کید  یبوم  ٢ ـ

. تسا هدروخ  ار  وا  یاپ  ھک  یگنھن  زا  ماقتنا  نتفرگ  یارب  بمآ  ناتیپاک  راوھناوید  یوجتسج 

تویلا جروج  یھتشون  چرام  لدیم  ١ ـ

چراملدیم : » فلو اینیجریو 

دوب هدش  ینافوط  ایرد  ارچ  هام –  باتک 
رذآ ١٣٩٠

: نامروشک یسیون  ناتساد  درم  گرزب  زا  اریگ  ابیز و  یناتساد 
کبوچ قداص 
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باتکهرامش ١٢١ » یفرعم  هاگدید نودب 

تسا هدش  ھتشاذگ  هاگرذگ  ھناخباتک  رد  ھک 
. دنک یم  هدامآ  نآ  سفن  کی  ندناوخ  یارب  ار  هدنناوخ  دنلب ، ناتساد  نیا  ناور  تحار و  رثن 

یکروز راگنا  درک ، یم  ینیگنس  شندرگ  یور  شا  هدش  هدیکم  کچوک  رس  درک . یم  درد  شیاھمشچ  مخت  درک . هاگن  شروفاو  ھب  لقنم  وت  سابع  “ 
“ تفگ دنزب  فرح  باوخ  یوت  ھکنیا  دننام   ھتسھآ  دوب . ھتشاد  شھاگن 

….( ” ھنک راکچ  ھشکن  منیا  مدآ  ھگا  کومن  یاوھ  بآ و  نیا  یوت  ) 

یرصان دوعسم  یرھپس –  داژن  یدمحا  بارھس 
رذآ ١٣٩٠

تسین دب  مراگزور 
مراد یتفن  هاچ 

یزاگ لوپ 
یلقع نزوس  رس 

شفردو غاد  ناشتسد   ، یناتسود
تسیکیدزن نیمھ  ھک  ییوگنخسو 

اھوب بش  نیا  یال 
دشا یم … ایئوگ 
دنلب جاک  نآ  یاپ 

منارھت لھا 
یسپپ مدروخ  ھکزور  نامھزا 

ینارھت مدش  رصعیلو  نادیم  یوت 
منارھت لھا 

تسیفارح ما  ھشیپ 
نیوا یوت  مزاسیم  یسفق  یھاگ  هاگ 

نآ رد  ھک  یناوج  زاوآ  ھب  ات 
تسینادنز

دوش هزات  ناتیتخبدب  مغ 
منادیم یلایخ  ھچ  ،،،، یلایخ ھچ 

دنناج یب  نوشمھ 
منادیم بوخ 

تسا ینان  یب  نم  تلود  لصاح 
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» زنطهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

مناملسم نم 
رون یھلاھ  مرسرب 

مچرپ مزامناج 
روز مرھُم 

نم هداجس  رصق ،
مریگیم ناوجوریپ  مدرم  نوخاب  وضو  نم 

ھیقف مارحلاةریبکت  یپ  ار  مزامن  نم 
مدناوخ نابھگن  یاروش  تماقدق  یپ 

هاچ بل  رب  ما  ھبعک 
تسداتفا نارکمج  یوت  ما  ھبعک 

ینادنز کی  ثم  نم  ھبعک 
هارب هار  دور  یم 

دنب ھب  دنب  دور  یم 
نم دوسالارجح 

تسامابوا هایسورات  یّھلک 
منارھت لھا 

دیاش مبسن 
دسرب

نیچ رد  یلاک  یھنودنھ  ھی  ھب 
دیاش نم  بسن 

دسرب زواچ  ھمع  رسپ  ھب 
دیرپ باوخ  زا  ربخ  یب  مربھر 

دش ابیز  یتّنج 
دیسرپ نم  زا  لاقب  درم 

یھاوخیم کارک  لاقثم  دنچ 
مدیسرپ وازا  نم 

؟ دنچ یریس  تفم  یار 

فلا - داوج یدرایلیم –  یاھ  سالتخا 
رذآ ١٣٩٠
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یداصتقا و عضو  رد  ارنآ  حوضوب  ھک  دوشیم . رت  میخو  زور  ھب  زور  ناریا  رد  یگداوناخ  طباور  یتحو  یشزوما  یعامتجا  یسایس  یداصتقا  عاضوا 
دوریم الاب  ھنازور  دراوم  زا  یرایسب  رد  سانجا  تمیق  اریز  درک  مالعا  یگ  ھتفھ  ایو  ھنازور  دیاب  ناریارد  ار  مروت  خرن  دید  . ناوتیم  مدرم  یتشیعم 

. دوشیم ھسیاقم  زراو  الط  خرن  اب  ھنافساتم  زیچ  ھمھو 
نالصحتلا غراف  زا  نرثکا  ھک  ھعماج  ناراکیب  لیخ  ھب  رگراک  نارازھ  دنوشیم و  لیطعت  یرگید  زا  سپ  یکی  طسوتمو  کچوک  عیانص  اھ ی  ھناخراک 

گرزبو کچوک  یاھسالتخا  ربخ  هزور  ھمھ  یعاضوا  نینچ  رد   . درک مالعا  ھنازور  دیاب  مھار  یراکیب  خرن  نیارب  انب  . دندنویپیم دننتسھ  اھھاگشناد 
خاکو اھ  ھناخ  زا  ناگدش  مادعاو  نایرارف  لاوما  هرداصم  بالقنا  لئاوازا  دراد . بالقنا  روھظ  ودب  رد  ھشیر  اھسالتخا  نیا  تیعقاو  . تسا اھ  ھمانزور  رتیت 
ھھد ۶٠ رخاوا  ھب  میسریمات  دندرک . میسقت  ناشدوخ  نیب  نافعضتسم  داینب  مانب  ار  گرزب  اھ  ھناخراکو  اھکناب  راک  ھمادا  ردو  زاغا  اھ  هزوم  یتحو  اھ ،

رد گرزب  یراوخ  تنار  کی  زا  مالس  ھمانزور  اھ  زور  زا  یکی  رد  یا .  ھنماخ  یاقا  یربھرو  یناجنسفر  یاقا  یروھمج  تسایر  اب  تسا  فداصم  ھک 
ھناخراک یروص  ماو  کی  نتفرگ  اب  طقفو  لوپ  یرانید  تخادرپ  نودب  ھک  داد  ربخ  تکلمم  نارس  زا  رفن  دنچب  ھب  رواخ  نویماکو  ادزم  ھناخراک  شورف 

ھک دش  ھتخورف  ینایاقا  ھب  تمیق  نا  تخادرپ  زاب  نودب  مھنا  یزیچ  ان  رایسب  تمیق  ھب  دوب  هدش  یراذگ  شزرا  یئالاب  رایسب  تمیقاب  اھزورنا  ھک  یا 
ھطوبرم راگنربخ  یریگتسدو  مالس  ھمانزور  نتسب  گرزب  یراوخ  تنار  نیا  دروم  رد  ھیئاضق  هوقو  تلود  مادقا   . دش اشفا  مالس  ھمانزور  رد  ناشمان 

لوئسم ریدمو 
. دوب ھمانزور  نا 

کناب زا  مھ  سالتخا  نیا  دوب  رتالاب  لاس  نا  رد  تکلمم  ھنالاس  ھجدوب  زا  ھک  یدرایلیم  سالتخا ١٢٣  اب  تسود  قیفر  ناردارب  ھب  میسریم  نا  زا  سپ 
رایسب ھک  دش  لیکشت  یھاگداد  نالک  سالتخا  نیا  یارب  تسا .  رت  دقنب  تسد  نایاقا  یارباھسالتخا  ماجنا  رد  کناب  نیا  ایوگ  دش  ماجنا  تارداص  مرتحم 

ھنالداعانو کحضم 
ریزو ای  نافعضتسم  داینب  سیئر  اھ  زورنا  ھک  ( دوب ناشیا  لورتاپ  هدننار  ناریا  ھب  ینیمخ  یاقا  دورو  زور  رد  ھک  یسک  ) تسود قیفر  نسحم  یاقا  دوب 

تخب اما   . دش ھئربت  تمس  ظفح  اب  فارتعا  نیا  ابو  مدرکءاضما  مردارب  یارب  ار  ناموت  نویلیم  تنامضدنس ١۵٠  طقف  نم  تفگ  هاگداد  رد  دوب  عافد 
رد ار  مکحو  موکحم  مادعا  ھبو  دنناوخ  ارف  ناریا  ھب  تشاد  ار  سالتخا  نیا  رد  ھطساو  شقنو  دوبروشک  جراخ  رد  ھکداد  ادخ  لضاف  یاقا  مانب  یا  ھتشگرب 

یضترم یاقا   . دنتفای تاجن  ھکلھم  زا  ماقمیلاع  ردارب  تمھب  دندوب  هدنورپ  یلصا  نامھتم  ھک  شرسمھو  تسود  قیفر  یضترم  یاقا  اما  دندرک . ارجا  اج 
زور شا  یموجن  تورث  ماقرا  ھبات  دش  بوصنم  روشک  یاھنادنز  تاکرادتو  دیرخ  لک  سیئر  ناونعب  دورو  ودب  زاو  دش  موکحم  نادنز  ھب  تسود  قیفر 

. دش ھئربت  تاماھتا  ھیلک  زا  اما  ناشمرتحم  رسمھ  دزیم . نادنز  ھب  یرس  مھ  یھاگ  تشاد  ھک  یمھم  لغش  رطاخب  ھتبلاو  دوش  رت  هدوزفا  زورب 
! یتلادع ھچ  . دنندیرب یم  ناریا  رانکو  ھشوک  ردار  اپ  هدرخ  نادزد  تسد  ھک  دوب  ینامز  تاقافتا  نیاو 

ھتشاذگ زاب  یگدنزاس  داھج  ھناھب  ھب  یتموکح  ناراکردنا  تسدو  ناریزو  ھمھ  تسد  یناجنسفر  یاقا  یروھمج  تسایر  نامز  رد  ھک  دنامن  ھتفگان  ھتبلا 
رد یعس  دنتخیرگیم و  نھاگو  هداد  افعتسا  ھلصافالب  دمایم  رابب  یئاوسر  یتقو  ھک  . دندربیم هرھب  امغی  ناوخ  نیازا  باتکو  باسح  نودب  مھ  ناناو  دوب  هدش 

فشک ناتسکاپ  زرم  ردراکتسردودنمتفارش  رومام  کی  ھلیسوب  ھک  الط  یاھ  شمش  زا  رپ  نویماک  کی  تیاکح  . دندرکیم هدرک  تراغ  لاوما  جورخ 
رگا ھک  دندرک . رانک  رب  راک  زا  ار  فیرش  رومام  ناو  تسا  هدوب  نھا  سم و  تاعیاض  نویماک  نیا  دنتفگ  ھلصافالاب  ھک  . تسا اعدم  نیا  لیلددش  اشفاو 

نامز نا  رادرھش  یناجنسفر  یاقا  نارود  ناریدم  زا  رگید  یکی  . درادرب ینویلیم  تراغ  نیازا  هدرپ  ھک  دیسر  دھاوخ  یزور  . دنشاب هدرکن  شمادعا  نونکات 
نا نایرج  ھک  دش  هدیشک  ھمکاحمب  یمالسا  ماظن  نورد  تافالتخا  لیلدب  ھنبلاو  سالتخا !  مقر  ندوب  نیئاپ  تلعب  دیاش  اھدعب  ھک  دوب  یچسابرک  یاقا  نارھت 

ھب ار  ناشیا  عیرس  رایسبو  دش . هدنز  ھمانرب  نا  عطق  ثعاب  ھک  . درک اشفا  ار  اھ  یتفگان  زا  یرایسبوا  دش . شخپ  نویزیولت  زا  هدنز  تروصب  ادتبا  ھمکاحم 
. دندرک موکحم  هدش  مگ  یاھلوپ  زا  یرادقمدرو  یتلود  تامدخ  زا  لاصفنا 

. تسا اھ  هدنورپ  نا  رطاخب  تسا  هدرک  توکس  دنھدیم  ماجنا  شا  هداوناخو  وا  اب  ھک  یئاھ  تیذاو  رازا  لباقم  ردزورما  یناجنسفر  یاقا  مینیب  یم  رگا 
ھمکاحم مھ  اروا  . دش تبث  ناریا  یاھدرایلیم  فیدر  رد  شمان  یھاتوک  تدم  فرظ  ھک  زاوھا  رد  یشورف  ینتسب  ناوج  یریازج  مارھش  یاقا  ھب  میسریم  ات 
ھتفرگ وا  زا  نالک  یاھ  مقرو  ھتشاد  یراکمھوااب  سالتخا  رد  ھکار  یناسک  مامت  مان  ناشیا  ھمکاحم  نا  نایرج  رد  اما  دشن . شخپ  نویزیولت  زا  ھک  دندرک .
هوشر نا  ھب  نحیولت  یضعبو  نمسر  اھ  یضعب  ھک  تشاد  دوجو  سدقم  ماظن  نیما ! ناگدنیامن  ھیاپ و  دنلب  ناریدم  مان  دارفا  نیا  نایم  رد  درک . اشفا  دندوب 

مھ یلوپ  اھسالتخا  ھمھ  لومعم  قبط  هدادن و  افعتسا  مھ  ناشماقم  زا  ھکلب  دندشن  ھمکاحم  تافارتعا  نیارطاخب  اھنت  ھن  اھنا  اما  . دندرک فارتعا  اھ  یریگ 
شتاجن دصقراد  افو  نارای  مھ  رابکیو  تسا  نادنز  رد  نونکا  مھ  یریازج  مارھش  یاقا  . دشن داد  تشگرب  هدش  تراغ  یاھ  کنابو  تلود  ھنازخ  ھب  زکرھ 

. یئاھر غلبم  رس  رب  قفاوت  مدع  مھ  دیاشو  یسایس  یاھاوعد  نامھ  رطاخب  ھکلب  نادنز  نارومام  تقادص  رطاخب  ھن  راب  نیا  ھتبلا  . دنام ماکان  ھک  دنتشاد  ار 

 PDFmyURL.com

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


» لیلحتهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

یروھمج تسایرو  سلجم  تاباختنا  نانع  نتفرک  تسدب  اب  هرابکیب  دندیدیم  رت  بقعاھ  هداز  اقا  ریاس  زا  ار  دوخ  نامز  نا  ات  ھک  یا  ھنماخ  یاقا  نادنزرف 
نامیا دیاب  نیاربانب  . دنراد لماک  فارشا  تکلمم  یماظن  یتحو  یسایس  یداصتقا  زکارم  یمامت  ربزورما  ھک  یا  ھنوگب  ھتفرگ  تسدب  ار  تردق  زکارم  ھمھ 

. دوشیمن ماجنا  اھنا  تراظن  تکارش و  نودب  یداصتقا  نالک  تالماعم  سالتخا و  چیھ  ھک  تشاد 
روضح تکلمم  یاھ  داھن  تیریدم  رد  ندوبن  یناحور  ھتبلاو  یھاگشناد  کرادمو  الاب  تالیصحت  نتشاد  لیلدب  یناجنسفر  یاقا  نادنزرف  ھک  دنامن  ھتفگ  ان 

یاقا یتاباختنا  یاھ  تلاخدو  یاھ  بوکرس  رد  اما  . دنرادن تیریدم  رد  یرثوم  روضح  دنتسھ  یناحور  نرثکا  ھک  مظعم  ماقم  نادنزرف  اما  دنتشاد .  یرثوم 
. دراد میقتسم  روضح  تسا  شالت  رد  ماقم  نا  ھب  ندیسر  یارب  ودراد  رس  رد  ار  مظعم  ماقم  ینیشناج  یادوس  ھک  یا  ھنماخ  یبتجم 

: دیوگیم ھک  فرعم  رعش  نا  قادصمب 
یبیس دروخ  کلم  تیعر  غابز  رگ  ا
خیب زا  تخرد  وا  نامالغ  دنروا  رد 

زا یخرب  یتح  ای  طسوتمو  دشرا  ناریدم  ھلیسوب  گرزبو  کچوک  یاھیدزد  ایو  یراوخ  تنار  سالتخا  ربخ  اھ  ھمانزور  تاحفص  رد  هزور  ھمھ 
ھعجاف نیا  ھک  . تسا هدش  یداع  ناریا  مدرم  یارب  ھک  یا  ھنوگب  دروخیم . مشچب  روشکرانکو  ھشوگ  رد  یتلود  تاسسوم  ای  اھ  کناب  ایو  تاردا  نادنمراک 

. تسا تلم  کی  یارب  یگرزب 
نیا اب  دوریم . رت  الاب  رایسب  ھنالاس  مروت  خرن  زا  ناریا  رد  سالتخا  خرن  ایوگ  ناھج . دیاشو  ناریا  خیرات  سالتخا  نیرتگرزب  ھب  میا  هدیسر  لاحو 

هدنیا رد  دیاب  سدقم  ماظن  مرتحم  نادزد  یارب  تسا  یزبس  غارچ  یعونب  ھک  دیھدن  شک  ار  عوضوم  دایز  دنا  هدومرف  ھک  ربھر  مالک  ھب  ھجوت  ابو  باسح 
. دسرن هدنیا  نا  ھب  ناشتموکح  رمع  ھک  میراودیما  . میشاب رت  نالک  اھیدزد  ھن  ھک  اھسالتخا  رظتنم 

ربتکا ٢٠١١ اداناک  . فلا - داوج
.
.

ییابطابط دمحا  یھاگآ –  دیما  ھب 
رذآ ١٣٩٠

وا یرامآ  یاھ  ھنومن  یریگ و  یار  لثم  تسرد  درادن . رابتعا  رگید  ھک  تساھلاس  اھ  هزوح  مامت  رد  ناریا  تموکح  رامآ   ھک  میناد  یم  یبوخ  ھب  ام  ھمھ 
یاھنامزاس یاھرامآ  دنمزاین  ناشدوخ  روشک  یداصتقا  عاضوا  شجنس  یارب  ناریا  مدرم  ھک  تسا  رایسب  هودنا  یاج  ھنافساتم  یسایس . یاھ  هزوح  رد 

. دنربب یپ  ناشدوخ  روشک  یداصتقا  قیاقح  ھب  دنناوتب  ھیاسمھ  یاھروشک  یاھرامآ  قیرط  زا  ًاضعب  دنشاب و  یللملا  نیب 
یم فلتخم  تاعوضوم  رد  یریگرامآ  ھب  مادقا  یملع  یاھشور  قیرط  زا  ناھج  حطس  رد  توافتم  یاھھزوح  رد  ھک  تسا  یرامآ  ربتعم  ھسسوم  پولاگ 

یم ناریا  مدرم  یارب  کش  نودب  ھک  تسا  هداد  راشتنا  ار  یا  ھجوت  لباق  یرامآ  تاعالطا  اھیتخس  لمحت  عوضوم  صوصخ  رد  ھسسوم  نیا  ًاریخا  دیامن .
. دوش یقلت  مھم  دناوت 

میسقت هزوح  ھس  رد  مدرم  یریگ  رامآ  شور  نیا  رد  تسا ، ھتفرگ  تروص  نفلت  قیرط  زا  ھعلاطم  شور  هدوب و  ھعلاطم  دروم  یاھروشک  زا  یکی  ناریا 
ھک  ; دنتسھ یمدرم  موس  هورگ  دننک و  یم  شالت  یتخس  ھب  ھک  یمدرم  مود  هورگ  دنتسھ . ھعسوت  دشر و  ھبور  ھک  یمدرم  لوا : هورگ  دنا . هدش  یدنب 

. دننک یم  لمحت  ار  تالکشم 
www.gallup.com/poll/149756/Suffering-Iran-Nearly-Doubles.aspx

. دییامن یسررب  رتھب  ار  شرازگ  دیورب و  الاب  کنیل  ھب  ًافطل  رتشیب  ھعلاطم  یارب 
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زا دننک  یم  لمحت  ار  تخس  یگدنز  ھک  یاھیناریا  تیعمج  داژن  یدمحا  ندیسر  تردق  ھب  نامز  زا  دھد  یم  ناشن  تسا  هدمآ  تسد  ھب  قیقحت  نیا  رد  ھچنآ 
ھب یلام  یگتسکشرو  اب  نانوی  نوچ  یروشک  و  اب ٢٧ % یتیئاھ  هدز  تبیصمروشک  ود  روشک  نایم  رد  ناریا  هدرک و  دشر  مقر ٢۶ % ھب  ددع ١٢ %

. تسا هداد  رارق  مقر ٢۵ %
نیا مدرم  داصتقا و  نانچمھ  هدرب و  درد  ھب  ملاس  ناج  دوخ  خیرات  هزرل  نیمز  نیرتگرزب  زا  ًاریخا  یتیئاھ  ریقف  کچوک و  روشک  ھک  مینکن  شومارف 
کی زا  ییاپورا  یا  ھنومن  نانوی  روشک  رگید  فرط  زا  دنشاب و  یم  یعیبط  ھعجاف  زا  دعب  یناور  یحور و  تاعوضوم  اب  نابیرگ  ھب  تسد  روشک 

. دھدب فیفخت  یدح  ات  یربخ  عبانم  رگید  ھب  تبسن  ار  اھیناریا  ام  ینیب  دب  سح  دناوت  یم  ھک  دشاب  یم  دماراکان  یداصتقا  راتخاس 
؟ دروایب تسدب  میخو  هزادنا  نیا  ات  یا  ھبتر  یریگرامآ  نینچ  رد  دیاب  ارچ  یژرنا  میظع  ریاخذ  اب  دنمتورث  ناریا  اما 

ناتسکاپ و دنھ و  زا  یئاھرھش  رانک  رد  یناریا  یاھرھش  دھد  یم  ناشن  یناھج  تشادھب  نامزاس  طسوت  یللملا  نیب  یاھیسررب  زا  رگید  یا  ھنومن 
رد لومعم  فالخ  رب  نارھت  ھک  ارچ  دنوش  بجعتم  ھلاقم  نیا  ندناوخ  اب  ینارھت  نانطو  مھ  دیاش  دنشاب . یم  ناھج  لک  رد  هدولآ  یاھرھش  نیرتدب  ایلوگنوم 

مشش هدر  هاشنامرک  موس و  هدر  جدننس  تفرگ و  مان  ناھج  رھش  نیرت  هدولا  ناریا  بونج  رد  زاوھا  رھش  وا  یاج  ھب  دشاب و  یمن  ناھج  هدولآ  رھش   ١٠
. دنتفرگ یاج 

ھچرگ دندشن . یرامیب  راچد  دنتشگرب و  تمالس  ھب  هاشنامرک  ھب  دوخ  ریخا  رفس  زا  نیمز  رد  دنوادخ  هدنیامن  تیالو و  ماقم  ھک  تسا  یدنسروخ  یسب  یاج 
رھش رد  مادعا  زا  ناشیا  رفس  مایا  رد  ھک  هاشنامرک  مدرم  لثم  تسرد  دندوب  ناما  رد  کانرطخ  یگدولآ  زا  یا  هژیو  یاھتیانع  اب  ناشیا  دیاش  میناد  یمن  ام 

. دندوب هدش  فاعم  ناشنادنزرف  روضح  رد  دوخ و 
ھقلح قیرط  زا  نانا  یاھرس  سوبوتا  نآ  تکرح  اب  دندوب و  هداتسیا  سوبوتا  فقس  یور  رھش  نیمھ  رد  نیفلختم  زا  رفن  ھس  ھک  دوب  هامریت  متشھ  تسیب و 

هاگن رد  ار  هاشنامرک  هدز  الب  مدرم  هاشنامرک  رھش  رد  اھناسنا  نتخیوآ  راد  ھب  یارب  یا  ھناقالخ  شور  نینچ  دوب . هدش  لصتم  لپ  ھب  مادعا  بانط  یاھ 
. دھد یم  ناشن  رتھب  ناریا  رد  ار  یتیالو  تلادع  هرھچ  دنک و  یم  یفرعم  رگید  یا  ھنوگ  نایناھج 

قلطم یگتخیر  مھب  اوھ ،  یگدولآ  طیارش  رد  ار  یناریا  ناریا و  عبط  ھب  دننک و  یم  حیرشت  نینچ  ار  زورما  هاشنامرک  علطم ، نایناریا  نایناھج و 
ھنوگرھ زا  رودب  یناھج  تاقیقحت  تسا  ملسم  ھچنآ  دنیامن . یم  یفرعم  یبایزرا و  ررکم  یاھمادعا  ناناوج و  یراکیب  یلام و  یرادا و  داسف  یداصتقا و 
ریسا مدرم  ات  دروآ  یم  مھارف  ار  یتایح  رایسب  دنمشزرا و  یتاعالطا  ناھج  یاھروشک  مامت  صوصخ  رد  ھنابلط  تعفنم  درکلمع  ای  یسایس  تواضق 

. دنیامن هرداصم  دوخ  یسایس  یتدیقع و  عفانم  عفن  ھب  ار  اھناسنا  ھقح  قوقح  دنناوتن  دساف  یاھھاگتسد 
ھک تسا  جیار  نانچ  ھعماج  رد  ردخم  داوم  عاونا  ھشیش و  شورف  تسا و  هدش  ھتشذگ  لاسرباربود  ھب  کیدزن  لاس  لوا  هام  شش  رد  راگیس  تادراو 

تاداقتعا نید و  دنوادخ و  مسا  ھب  ھک  تسا  یا  هدروخ  تسکش  یسایس  تیریدم  زا  ناشن  دراوم  نیا  مامت  دش . رکنم  ار  یخلت  قیاقح  نینچ  ناوت  یمن  رگید 
. دننز یم  مھرب  ار  یروشک  هدولاش  راتخاس و  ھنامحر  یب  ھناخاتسگ و  بلط  تصرف  یا  هدع  یبھذم 

رتشیب یھاگآ  دیما  ھب 

یعیفر نارھم  ھن – “ یجراخ ، “ ھلمح  یرآ ، یناھج ،  یراکمھ 
رذآ ١٣٩٠

نآ رد  ناوت  مامت  اب  یمالسا  یروھمج  هدنامرد  ربھر  هدمآ و  رد  ادص  ھب  گنج  یتنعل    ِ روپیش رگید  راب 
دشکب و وا  هدروخ  تسکش  یاھ  تسایس  رب  یباجح  هدش , یسدنھم  یاھرابغ  درگ و  ھکنآ  دیما  ھب  دمدیم 

یاھ لبط  رب  ھناکریز  زین  وجدوس  نابلط  تصرف  دبای . ھمادا  رتشیب  یحابص  دنچ  ھقلطم ش  تیالو 
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یاج و  دنیازفیب . ناشدیلپ  عفانم  رازاب و  قنور  رب  هدرک و  رتمرگ  ار  ھکرعم  ات  دنبوکیم  ناش  شارخشوگ 
یم دوخ  لابندب  رکشل  یھایس  تروصب  هداد و  بیرف  مھ  ار  یناشیدنا  هداس  اھنیا , ھک  تسا  فسات  یسب 

. دنناشک
تشحو ار  یمالسا  یروھمج  ربھر  یا , ھقطنم  مھم  یاھدادیور  هژیوب  یناھج و  یلخاد و  تالوحت  دنور 

یتشونرس دھدب , تسد  زا  اوھس  ار  هدنامیقاب  هاتوک  تصرف  رگا  ھک  ھتفایرد  یتسردب  وا  تسا . هدرک  هدز 
ھیروس یروتاتکید  میژر  دوب . دھاوخن  شراظتنا  رد  کرابم  ینسح  یفاذقرمعم و  نیسح و  مادص  زا  رتھب 
ھنیرید نامیپ  مھ  رای و  نداد  تاجن  زا  زجاع  ار  دوخ  یا  ھنماخ  یاقآ  ھتفرگ و  رارق  طوقس  تیعضو  رد  مھ 
میژر دندنویپ , یم  دسا  راشب  نافلاخم  ھب  یروس  حلسم  یاھورین  زا  رگید  یشخب  هزور  رھ  دنیب . یم  ش 
زا تنوشخ  لامعا  تلع  ھب  هداد و  تسد  زا  ار  تاضارتعا  یادص  ندرک  شوماخ  ناوت  وا  یبزح  کت 
تسا و جنر  رد  ھنازور  رابخا  ندینش  ندید و  زا  یا  ھنماخ  یاقآ  تسا . هدش  جارخا  مھ  برع  ھیداحتا 

. دروایم راشف  شھاگولگرب  مھ  یسایس  یاوزنا 
نینوخ ییاتدوک  اب  هدش و  نیچ  تسد  شدوخ  یصخش  ھقیلس  اب  ھک  ماظن  مود  صخش  لرتنک .  لباق  ھن  تسا و  یندرک  راکنا  ھن  مھ , وا  میژر  ینورد  نارحب 

هدزای ینیشن  تسب  ھنیباک و  زا  ربھر  بختنم  ریزو  ود  راب  تفخ  جارخا  تسا . ھتسب  ور  زا  ار  شریشمش  هدرک و  ملع  دق  شلباقم  رد  هدیسر , تردقب 
. تسا ھتشاذگن  یقاب  ھیقف  تیالو  یارب  ییوربآ  ربھر , یاھ  تلاخد  ھب  ضارتعا  رد  ھیرجم  هوق  سییر  هزور 

یروھمج راذگ  ناینب  بوبحم  ریزو  تسخن  دنا . هدش  ربھر  هایس  تسیل  دراو  یرگید  زا  سپ  یکی  دنا , تایح  دیق  رد  ھک  نیشیپ  روھمج  یاسور  مامت 
. دربیم رسب  اوزنا  رد  هدش  یراکشوج  یاھ  برد  تشپ  رد  ھک  تساھھام  هدش و  مکاح  ریذپان  راھم  مشخ  راتفرگ  مھ  یمالسا 

یجنک رد  ای  دنتسھ و  یگناخ  سبح  نادنز و  رد  ای  دنا , ھتشاد  یدیلک  یاھشقن  روشک  تیریدمرد  اھلاس  ھک  یمالسا  یروھمج  دشرا  نارازگراک  زا  یرایسب 
. تبرغ زا  یا  ھشوگ  رد  ای  ھناخ و  زا 

سالتخا ھک  ھتفای  جاور  نانچ  نآ  مھ  یرادا  یلام و  داسف  تسا . ھتفرگ  یرتشیب  تدش  ھتشذگ  لاس  ھس  ود  رد  ھتشاد , نایرج  اھلاس  ھک  مھ  اھ  زغم  رارف 
. دننکیم دراو  ناشیابقر  ھب  ار  تاماھتا  نیرت  دیدش  یدوخ ,   ِ مصاختم یاھ  حانج  هدش و  یا  ھناسر  ینلع و  یرگید  زا  سپ  یکی  یموجن  یاھ 

یاھ دناب  ندیشک  ھناش  خاش و  هدش و  ھجاوم  تسکش  اب  اھ  دروخرب  تافالتخا و  نیا  ندرک  ناھنپ  یارب  یمالسا  یروھمج  ربھر  یاھشالت  مامت  نونکات 
ابوانتم هدمآرد و  کلھم  یحالس  تروصب  یرگ , اشفا  ھب  دیدھت  ھتفر و  رتارف  ینوناق  یاھرادشھ  ییاضق و  یاھراطخا  یظفل و  یاھ  یریگرد  زا  تردق 

دشرا ناریدمزا  یخرب  هدش و  هدافتسا  زین  مرگ  ھحلسا  زا  یھورگ , نورد  یاھدروخرب  نیرتدیدج  رد  دریگیم . رارق  ھناگ  ھس  یاوق  یاسور  هدافتسا  دروم 
. دنا هدوشگ  شتآ  رگیدکی  یوسب  روشک ,

, مھ یکشوم  تاسیسات  رد  گرزب  یاھ  راجفنا  ھنامرحم و  قوف  تاعالطا  تشن  یرازفا , مرن  یاھ  یراکبارخ  یمتا , نادنمشناد  رورت  ھب  طوبرم  رابخا 
. دننکیمن ربھر  لزلزتم  ھیحور  تیوقت  ھب  یکمک 
یوزنم هدنامرد و  ربھر  هاگزیرگ  اھنت  یزورفا  گنج 

؟ دھدیم هانپ  وا  ھب  روشک  مادک  تسا ؟ هدنام  یقاب  یا  ھنماخ  یاقآ  یارب  یزیرگ  هار  ایآ 
یلاس دنچ  یارب  یتیلقا , یبلط  تعفنم  ات  دنک  رو  ھلعش  یھورگ  لد  رد  ار  عمط  صرح و  شتآ  دازآ , داصتقا  جیورت  ھناھب  ھب  دناوت  یم  یرگید  تسدرت  ایآ 

؟ دنک یریگولج  وا  ماظن  طوقس  زا 
؟ دنک ادیپ  اوق  دیدجت  یارب  یتصرف  ماندب , ناشیرپ و  ربھر  ات  دنیرفایب  رگید  یروش  دیما و  ھک  دراد  ار  نآ  هدارا  ناوت و  یرگید  حلصم  ایآ 

؟ تسا هدنام  یقاب  ھناماوع  یاھ  یراکبیرف  رابخا و  لماک  روسناس  یارب  یرگید  یاھ  رازبا  ندش ,  یناھج  هدیدپ  یروانف و  عیرس  ھعسوت  ھب  ھجوت  اب  ایآ ,
. تسوا یربج  ھنیزگ  اھنت  یزورفا  گنج  درادن , ار  ماج  ندیشک  رس  یارب  مزال  تماھش  یا  ھنماخ  یاقآ  ھکنیا  و  دوجوم , کانرطخ  تسب  نب  ھب  ھجوت  اب 

رپس و ار  اھ  ھنیس  دننزیم و  الاب  ار  اھ  نیتسآ  یرگید  یراب  نامروشک  مدرم  یجراخ , ھلمح  گنج و  عورش  تروص  رد  ھک  درادنپ  یم  طلغ  ھب  وا 
. دننکیم شتیالو  هاگتسد  وا و  نادرگالب 

داژن و یدمحا  یاقآ  ندیزگربرد  یگقیلس  جک  تسا . ھتفرگن  یسرد  اھنآ  باکترا  زا  زگرھ  ھتشاد و  یدوعص  ریس  وا  تاھابتشا  ھک  دھدیم  ناشن  ھبرجت 
. تسوا یطوقس  تکرح  نیا  رگناشن  نیرتھب  وا , شودخم  دبس  رد  شیاھ  غرم  مخت  مامت  نتشاذگ 

ام زورما  شلاچ  نیرتگرزب 



» لیلحتهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

مدق نیرت  یدیلک  نیرتمھم و  تسا , ھتسشن  هدرزآ  یاھرطاخ  هدرسفا و  یاھلد  رب  ریخا  یاھلاس    ِ گرزب یماکان  ود  رثا  رب  ھک  یدرس    ِ رتسکاخ   ِ ندودز
دھاوخ هراپ  هراپ  نام , یعمج  تکرح  اب  ھک  میشاب  ھتشاد  رواب  تسین و  راگدنام  ریذپان و  تسکش  هایس ,   ِ ربا نیا  ھک  میروآ  دایب  تسا . رگید  یدلوت  یارب 

. دیبات دھاوخ  نام  نطو  کاخ  رب  یدوزب  دیشروخ  نیرز  یاھوترپ  دش و 
رت و ھتخپ  ار  یدازآ  هار  نازرابم  رگید  یوس  زا  هدروآ و  دراو  ماظن  رکیپ  رب  ار  یکلھم  تابرض  وس  کی  زا  زبس  دادرخ و  مود  گرزب  شبنج  ود 

نیا تساعدا . نیا  هاوگ  نیرتھب  میا , هدید  ھتشذگ  لاس  ھس  ود  رد  نامروشک  ناگبخن  بوبحم و  ناکشزرو  گرزب و  نادنمرنھ  زا  ھچنآ  دنا . هدرک  رت  مجسنم 
نتسب زا  دنا , هدرک  هدافتسا  ناریا  مدرم  مایپ  ندناسر  یارب  هدمآ , شیپ  تصرف  رھ  زا  یگتشذگ  دوخ  زا  اب  سرت و  میب و  ھنوگ  رھ  زا  غراف  نازیزع ,

اب ھناقداص  ھناعاجش و  یاھ  ھبحاصم  ماحنا  یرنھ و  یاھ  لاویتسف  رد  زبس  لاش  نتخادنا  ات  ھتفرگ  یشزرو  یللملا  نیب  تاقباسم  رد  زبس  یاھ  دنبتسد 
. روشک زا  جراخ  هدنونش  هدننیب و  رپ  یاھ  ھناسر 

ھصخشم نیرتزراب  فالتخا  فاکش و  هزورما  ھکیروطب  ھتفرگ  یرتشیب  باتش  ھظحل  رھ  ھیقف  تیالو  ھب  رادافو  یاھورین  شزیر  نامز , نیمھ  رد 
هدنامرد ربھر  یارب  هداشگرس  تروصب  ار  دوخ  یضارتعا  یاھ  ھمان  نیرت  دنت  لبق , یاھلاس  دھعتم  زاسملیف  دشاب . یم  یتموکح  هدوسرف  تالیکشت 

اب دناریم و  نخس  هاگشناد  ھعجاف  زا  دزیخ و  یمرب  ھبخن  یوحشناد  درادن . یرثا  رگید  مھ  ییوجزاب  ھجنکش و  نادنز و  دتسرف و  یم  یمالسا  یروھمج 
. دنازرلیم ار  شتیب  ربھر و  دوخ  مالک 

درک دیاب  ھچ 
میریگب هزات  ییورین  روش و  اھنآ  قوش  زا  میشیدنایب و  نام  نشور  هدنیآ  اھدرواتسد و  ھب 

نارگید نایزو  دوس  ھن  میھد و  رارق  نامدوخ  یلم  عفانم  ساسا  رب  ار  نامیاھ  یریگ  میمصت  کالم  انبم و 
مییامن دودسم  جیردتب  ار  اھنآ  هدرک و  ییاسانش  ار  یمالسا  یروھمج  یسفنت  یراجم  یعمج , درخ  رب  ھیکت  یرایمھ و  اب 

مینک تکرح  یزیر و  ھمانرب  اھنآ  نتخادنا  راک  زا  یارب  هدرک و  ییاسانش  ار  ھیقف  تیالو  یماظن  یتاغیلبت و  نیشام  راتخاس 
مییامن ھچراپکی  ھتفای و  نامزاس  ار  اھنآ  هدرک و  ییاسانش  ار  هدنکارپ  یتشیعم  یفنص و  تاضارتعا 

مینک رت  یوزنم  ار  میژر  ناریا , رد  رشب  قوقح  ضقن  دروم  رد  ریگیپ  هدرتسگ و  یاھ  یرگاشفا  اب  میراذگب و  ریثات  ناھج  مدرم  یمومع  راکفا  رب 
مینک ھنیھب  هدافتسا  یناھج  یاھداھن  عبانم و  زا  دھدیم , یللملا  نیب  یھاوخ  جاب  ھنوگرھ  ھب  نت  شفادھا ,   ِ دربشیپ یارب  یمالسا  یروھمج  ھک  یطیارش  رد 

میناوخب ار  یزوریپ  دورس  هدیچرب و  ار  داسف  ملظ و  طاسب  رگید , یشبنج  اب  میزیخ و  رب 
—————–

دون هام  نابآ  متفھ  تسیب و 
ایلارتسا نیبزیرب 

ھیمورا ھچایرد 
رذآ ١٣٩٠
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ھیمورا ھچ  ایرد 

هدنام ملاس  یکی  ھک  تسا  یقاب  شرکش  یاج 
رذآ ١٣٩٠
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هدنام ملاس  یکی  ھک  تسا  یقاب  شرکش  یاج 

دراد طابترا  ھقیقش  ھب  … هاگ ایوگ 
رذآ ١٣٩٠
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دراد طابترا  ھقیقش  ھب  هاگ … ایوگ 

یرصان دوعسم  هرھچ –  یزاب 
رذآ ١٣٩٠
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فرح ایند  کی 
رذآ ١٣٩٠

فرح ایند  کی 

یلیلخ نژیب  سلجنآ –  سل  رد  یلو  یایروپ  ھناخروز 
رذآ ١٣٩٠

راک یور  زا  سپ  ھک  تسا  یئاھ  ھتشاد  زا  یرادساپ  مینآ  دھاش  هاگ  ھک  یدنمشزرا  یاھراک  زا  یکب 
. تسا هدش  لامیاپ  یمالسا  یروھمج  دمآ 

 . تسا یناولھپ   زا  یرادساپ  رد  صخاش  یاھ  راک  زا  یکی  روشک  زا  جراخ  رد  ھناخروز  یئاپ  رب 
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» رابخاهرامش ١٢١ هاگدید  ١

ھب کنیا  ھک    ) تسا هدوب  یدرمناوج  یوخ  یئافوکشو  یرورپ ، ناولھپ  رھظم  ھشیمھ  ھناخ   روز    
ھتفرگ لکش  سلجنآ  سل  رد  یفسوی  ”  رھچونم  ناولھپ  این و  ینیما  نیمار  قشاع “  ینادرم  تمھ 

. تسا
. تسا ھتشاد  ار  وکین  لئاصخ  نیا  ھمھ  دوخ  ھک  دنا  ھتشاذگ  یلو “  یایروپ  ار “  نآ  مان 

، قالخا زا  یاھنومن  ناریا  ناراکشزرو  نایم  رد  یلو  یایروپ   )
، ناولھپ کی  ماقم  رد  اھنت  ھن  تسا و  یدرمناوج  یدرمیاپ و 

( دراد . الاو  یھاگیاج  مدرم  نایم  رد  سیدق  کی  ماقم  رد  ھکلب 

ربخ یشوگ –  رد 
رذآ ١٣٩٠

: تسا ھتفگ  امابوا  یاقآ  ھب  یشوگرد  تروصب  ھسنارف  نابز  ھب  یزوکراس  یاقآ  ھسنارف  بونج  رد  یج ٢٠  یاھ  رادید  نایرج  رد  شیپ  زوردنچ 
« دیوگ یم  غورد  شا  ھمھ  وا  ما  هدش  ھتسخ  وھایناتن  نیا  زا  »

: تسا هداد  خساپ  امابوا 
« تسا هزوررھ  صخش  نیا  اب  نم  یراتفرگ  مشک ، یم  ھچ  نم  دینبب  »

یلو دنا . ھتشاد  هاگن  یفخم  ارنآ  دوشن  دب  ھسنارف  یروھمج  سییر  یزوکراس  یاقآ  یارب  ھکنیا  یارب  یلو  دنا  هدینش  راگنربخ  ھسود  ار  بلطم  نیا  ایوگ 
ندرک بارخ  تھج  رد  ھن  دھد ، یم  ناشن  مدوب ) هداتسرف   ) دوب هدش  رشتنم  یس  یب  یب  یوس  زا  یسیلگنا  نابز  ھب  ھناگ  ادج  زورید  ھک  ربخ  نیا  راشتنا 

… تسا هدرواین  شوج  یزوکراس  یاقآ  طقف  وھایناتن  ییاقآ  هژیو  ھب  لییارسا  تسد  ندرک  ور  ھکلب  یزوکراس  یاقآ  ای  امابوا  یاقآ 
لکش زورما  ھنایمرواخ  ھقطنم  — دوب هدشن  ھتشاک  ناتسلگنا  تسد  ھب  ھفطن  نیا  رگا  دوبن –  ھقطنم  رد  لییارسا  نادرمتلود  یبلط  رادتقا  اھ و  تلاخد  رگا 

… تشاد یرگید 
هدروآ دراو  یھاشنھاش  تلود  ھب  یدایز  یاھ  راشف  هدوب و  لاعف  رایسب  اھ  دنوخآ  ندناسر  تردق  ھب  رد  لییارسا  ھک  تسھ  تسدرد  یدانسا  زورما 

تسا هدش  قیمحت »  » اھ روشک  رگید  اکیرمآ و  ھب  شروش  زا  شیپ  رد  ناریا  یاھ  تفرشیپ  دروم  رد  لییارسا  ھک  یدرومیب  یاھ  ینارگن  تسا …
. دتفایب نییاپ  یسرک  زا  شدوخ  تسا  نکمم  ھک  هداد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  لییارسا  زورما 

ح-ک

ناتسگنھرف یزاس  لداعم 
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رذآ ١٣٩٠

ناریا ناتسگنھرف  نریخا 
دنتسھ یناسک  ھچ  شیاضعا  میناد  یمن  ھک 

دنراد تیحالص  دح  ھچ  ات  و 
تسا ینازیم  ھچ  رد  اھ  نآ  شناد  داوس و  یھاگآو و 

دنرادروخرب درکلمع  ھبرجت و  ھقباس و  مادک  زا  و 
نیا یاضعا  ام  دودنا  هرھلد  سرت و  روشک  رد  و 

دنراد تماھش  صوصخب  لالقتسا و  دح  ھچ  ات  ناتسگنھرف 
یجراخ فرصم  رپ  تاملک  زا  یدادعت  یگزاتب 

ھنازور فرصم  تارواحم   رد  ھک  ار 
دنا هدرک  یزاس  لداعم  دراد 

دنا هدرک  ھمجرت  یرنشکید  ھب  ھعجارم  اب  ھک  ار  یتاغل 
. میا ھتشاذگ  رانک 

دنتسھ ھجوت  لباق  یدح  ات  ریز  یاھ  لداعم  ھک  دسر  یم  رظنب 
میراد یا  هراشا  اھنآ  ھب  امش  عالطا  یارب  ام  و 

———————————————–
جنسنامز رتمونرک -

ھموک ای  ارسلحاس  ژالپ -
راکوزاس مسیناکم – 
هزاس رچکارتسا -

زپشآرس فش – 
یسررب ای  روسناس  روسناس – 

نکدرس رلیچ – 
کیلش توش – 
رامش ژاریت – 
لیامش نوکیآ – 

یفاص رتلیف -
یروص لامرف – 

مدرم گنھرف  رولکلوف – 
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» رابخاهرامش ١٢١ هاگدید  ١

» رابخاهرامش ١٢١ هاگدید نودب 

بلاق تمرف – 
امنراک گولاتاک – 

 - نامتراپآ ھناشاک 

نمھب هاتوک –  ھمان ی  کی 
رذآ ١٣٩٠

تمحازم زا  شزوپ  مارتحا و  مالس و  اب  هاگرذگ  دنمشزرا  تیاس  رد  مرتحم  ناتسود 
موش روآ  دای  مھاوخ  یم  ار  ھتکن  ود  لیم “  یئ  ھمان “  نیا  یط 

ھک تسا  یا  ھعومجم  کنیا  نم  رظنب  هدش و  رت  اوتحم  رپ  رت و  ھتخپ  ثداوح  ناروک  رد  جیردتب و  دمآ ه ، ھک  یا  ھلاس  هدزای  هار  اب  هاگرذگ  ھکنیا  لوا 
. میشک یم  ار  شراشتنا  راظتنا 

. تفگ دازیرم  تسد  درک و  رکشت  ھنامیمص  دننک  یم  راب  رپ  ار  نآ  ھک  یناتسد  ھب  ملق  ھمھ  زا  ھک  دراد  اج 
***

. دنا ھتخادنا  هار  یناریا  ماوقا  ندوبن  ای  ندوب  یئایرآ  عوضوم  رس  رب  ھک  تسا  یلاجنج  مود  بلطم 
ھک یناریا  ناسنا  عضو  ھب  ھجوت  یب  ھک  دننک  یم  ملع  ار  یئاقآ  ھتفرگ  شتآ  ناریا  تلم  شیر  ھک  یا  ھھرب  رد  تسا ، نھربم  اھ  ھچب  لوقب  حضاو و  رایسب 
. تسا دنمفدھ  ھک  دنز  یم  داد  شندوب  عقوم  یب  ندوب و  طوبرم  ان  دناریگب . ار  شراگیس  دومحم  دمحا  لوق  ھب  دیایب  دننک  یم  شا  ھل  اپ  تسد و  ریز  دنراد 

ناریا مدرم  ندرک  تیوھ  یب  ناشموئشم  یاھ  فدھ  زا  یکی  ھک  یجراخ  ناریگب  قوقح  یناریا و  ناریا و  نانمشد  شروش  اب  ھک  تسیا  ھمانرب  مھ  نیا 
. دنا ھتخادنا  هار  تسا 

. دیوگ یم  ھچ  دناد  یمن  تسرد  شا  ھبحاصم  رد  مھ  یرجم  دوخ  ھک  یدح  رد  هدش  باسح  تسا  یلاجنج 
نمھب ددجم  رکشت  اب  دیھد . بات  زاب  ار  ھمان  نیا  رگا  موش  یم  نونمم 

دیا هدرک  رشتنم  ار  نم  زا  یئاھ  هدورس  دوخ  فطلو  رھم  اب  زین  ھتشذگ  رد  امش 

هاگرذگ © 
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