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دومحم یفرب –  زور  نآ 
نایرفص

 – ظفاح گنر  هب  قشع 
ریوک دومحم 

ناگدنسیون یاروش  ادلی -

یدالیم ون  لاس  کیربت 

هداز رظان  هیفص  رذن – ؟

یهاگن و  یروحم –  لاؤسود 
اه خساپ  زا  یا  هراپ  هب 

سمش هاتوک –  رعش  یسررب 
یدورگنل

دیجم نردم –  تسپ  تایبدا  * 
یربنق

هنوپ اب  یهاتوک  یوگوتفگ 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

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

راسگنس مه  زاب  یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/
http://www.gozargah.com/baz-ham-sang-sar/
http://www.gozargah.com/payam-bazargani/
http://www.gozargah.com/about/
http://www.gozargah.com/archives/
http://www.gozargah.com/library/
http://www.gozargah.com/
http://www.gozargah.com/maghaleh/gozargah-day-mah/
http://www.gozargah.com/gozargah/wp-content/uploads/2011/11/Zemestan.-jpg.jpg
http://www.gozargah.com/maghaleh/gozargah-day-mah/
http://www.gozargah.com/maghaleh/on-rooz-e-barfi/
http://www.gozargah.com/maghaleh/eshgh-be-rang-e-hafez/
http://www.gozargah.com/maghaleh/yalda/
http://www.gozargah.com/maghaleh/tabrik-e-sal-e-noo/
http://www.gozargah.com/maghaleh/nazr-2/
http://www.gozargah.com/maghaleh/do-soeal-e-mehvari/
http://www.gozargah.com/maghaleh/bar-rasi-ye-sher-e-kotah/
http://www.gozargah.com/maghaleh/adabiat-e-post-modern/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تساهلاقمهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

زونه تسوگتفگ  مرگ  ام  یطوط  هک  بجع 

****

١٣٩٠ هامید   هاگرذگ –  گنُج 
راشتنا لاس  نیمهدزای  –  ١٢٢ هرامش  

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

شتآ دواد  یلادبا *  هن  پو رورس * یدیما  اضر  دیمح  ریوک *  دومحم  رتکد   * نادشار   رغصا  یلع 
 * یورسخ بارتوبا  ولناپس *  یلع  دمحم  یکلم *  دمحم  رتکد  ماسح *  نسحم  یمنغا *  اضر   * کیب

 * یدهاز ریشدرا  دنمجرا *  نیرفآ  شون  نایناپتسا *  ژوررس  یساپس *  لضفلاو  اب اسیلا  *
 * ینانمس یهانپ  دمحم  یقیقد  * هدژم  ورنوم *  سیلآ  رگزرب *  گنشوه  ریما  ینابق *  رازن 
 * یدزی یدمحا  اضریلع  رتکد  یلکوت *  تاداس  مارتحا  یدیجم *  اضریلع  یدازریش  * زربیرف 

یناساس ویرآ  هداز *  رظان  هیفص  یناحبس *  لاهن  یرصان *  دوعسم  یربنق *  دیجم  یتمعن *  یدیع 
*

یسابع * اضریلع  یئاقآ  * انام    * یدورگنل سمش  دمحم  تیدحا *  هرهش  راک *  هرقن  دوعسم  رتکد 
اراس ینارون  * ءامس    * یئابطابط دمحا  یلوسر *  هیضرم  لاب *  ریپ  داهرف  درونارحص *  کباب 

 * نایرفص دومحم    * ناسورب اضرمالغ  تخبون *  هتشرف   * داش
==========================

نایرفص دومحم  یفرب –  زور  نآ 
دنفسا ۱۳۹۰

دیشارخ و یم  ار  تسوپ  هک  یداب  دوب . داب  فرب ، نیگنس  شراب  زا  دعب  زور 
هتسب لیدنق  اه  نادوان  هاگ  شزیر  رد  بآ  درس . یلیخ  دوب ، درس  دناکرت . یم 
 ِ رد زا  دندوب . هروخ  زیل  یئوس  هب  مادک  ره  اه  لیبموتا  زا  یرایسب  و  دوب .
. مدیود نوریب  هب  تعرس  اب  دوب  شلوا  هقبط  رد  ما  هناخ  هک  ینامتخاس 

هزاجا هک  یئاج  مدوب  هدرک  کراپ  هعونمم  یاج  رد  تقوم  ار  ملیبموتا 
. مراد شرب  موشب  همیرج  هکنیا  زا  لبق  رتدوز  هچ  ره  ات  مدیود  متشادن .

کیبشتآ دوواد  یلادبا – 

رد ذغاک  هدشمگ ی  یوب 
داش اراس  یزاجم –  یایند 

داشرا ولناپس و  یلعدمحم 

…. هآ زج  میئوگب  هچ 

هلمج کی 

ریشدرا  - هاش یاه  زور  نیرخآ 
یدهاز

تخس ما  هلصوح  یاوه 
یناحبس لاهن  تسیرتسکاخ – 

رت برقم  مزب  نیا  رد  هک  ره 
دنهدیم شرتشیب  الب  ماج  تسا //

ینارون ءامس  – 

رتکد یلو  دینادن ، دیاش 
دناد یم  راک  هرقن  دوعسم 

 – ناوخب یراد  یا  هیثرم  رگا 
وکاب دلوتم  نز 

هب  - یندناوخ هتفگ  دنچ 
دنمجرا نیرفآ  شون    ِ باختنا

بالقنا رگا  امش  رظن  هب 
؟ دوب هنوگچ  ناریا  الاح  دوب ، هدشن 

ناتساد

رغصا یلع  هیوش –  هاک 
نادشار

تیدحا هرهش  کََزب – 

ناوتنآ زا  یناتساد  هودنا – 
ژورس نادرگرب : فوخچ – 
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ار نآ  نامتخاس ، یولج  مرن  فربرب  هدیزو    ِ درس رایسب  داب  نم ، زا  لبق 
نوگن رس  مدروخ و  زیل  هک  مدیمهف  طقف  دوب . هدرکزیل  فافش و  هنیآ  نوچ 
دوب هدنامن  مرس  ریز  نداتفا  ماگنه  هب  متسد  رگا  و  میمهفن .  رگید  مدش .
رجز و  یدبا ، یاُمک  یهایگ و  یگدنز  تبکن  دوب و  یزغم  گرم  شنیرتمک 

. تسا رتهب  شندوبن  هک  یندوب  زا  ترفن  داجیاو  هداوناخ .
. دیشک یشوهیب  لمع و  قاتا  هب  دندوب  هدش  درخ  هک  متسد  چم  یاه  ناوختسا  میمرت  یارب  یکی ، نم  راک  ناتسرامیب  رد 

. دیشک لمع  قاتا  هب  مراک  نم  طقف  اما  دوب . هدناشک  ناتسرامیب  هب  اپ  تسد و  یگتسکش  اب  ار  یدادعت  یناهگان  درس  داب 
هام ود  مدیباوخ . ناتسرامیب  زور  ود  مشاب . هتشاد  یفاک  تصرف  دیاب  نم  تسا و  یروج  دب  تفگ  یم  دپوترا  رتکد 
نیا مامت  رد  صوصخم . شزرو  شمرن و  شلام و  یارب  متفر  نایم  رد  زورکی  هام  شش  دودح  و  دوب . چگ  رد  متسد 
یتسود یفرعم  اب  دش . مامت  نارگ  میارب  درک . یمن  یرای  مه  مپچ  تسد  دوبن ، هتخاس  شزا  یراک  متسار  تسد  تدم 

. مداد تسد  زا  ار  راک  مدشن . موشب . یتکرش  یلخاد  ریدم  دوب  رارق 
زارد رت  تحار  ات  درک  یم  مکمک  یسک  دیاب  و  مدوب ، هنشت  مدمآ ، شوه  هب  یتقو  لمعزا  سپ  مفاتا  رد  ناتسرامیب  رد 
یدرد اما  دماین ، یراتسرپ  یلو  مداد ، راشف  دوب  متسد  رانک  هک  ار  یگنز  همکد  دش . یم  عورش  تشاد  مه  درد  مشکب .
فالخ رب  نیا  و  دشن . شیادیپ  یراتسرپ  زاب  مداد ، راشف  نددجم  ار  گنز  همکد  دش . رتمک  تفرگ  یم  تدش  تشاد  هک 

تلاح یلو  دش  بوخ  نلماک  متسد  درد  دوب . لومعم 
یم تفرگ و  تدش  عوهت  تلاح  مدروآرد  ادص  هب  ار  گنز  هک  یموس  راب  دمآ . مغارس  هب  عوهت  هدننک  تحاران  رایسب 

. مزیرب مهب  ار  عاضوا  غارفتسا  اب  دوش و  جراخ  مرایتخا  زا  هک  تفر 
راتسرپ هدز  وا  هک  یگنز  اب  دش  مولعم  دوب . مقاتا  رد  هک  یرگید  تخت  غارس  تفر  یلو  دش ، شیادیپ  یراتسرپ  هرخالاب 

: مدیسرپ ربز  یمک  و  مدرک ، شیادص  دوش ، جراخ  قاتا  زا  تفر  یم  تشاد  دش و  مامت  شراک   یتقو  تسا . هدمآ 
“ ؟ دیسرن مداد  هب  یسک  مدز  گنز  هک  راب  هس  نم  ارچ  “ 

: تفگ بجعت  اب 
 “ میتشادن تخت  نیازا  یکنز  دوخ  هاگتسیا  رد  ام  “ 

 : متفگ یتحاران  اب 
.“ دشن امش  زا  یربخ  یلو  مداد ، راشف  ار  نآ  مه  راب  هس  تسا ، نم  تسد  رانک  گنز  همکد  نیبب  “ 

: تفگ بجعت  اب 
“ ؟  یداد راشف  ار  همکد  نیا  “ 

“ ؟ مدرک یم  ار  راک  نیا  دیابن  هلب  “ 
مد یا . هدرک  قیرزت  تدوخ  هب  نیفرم  ُزد “  کی “  همکد ، نیا  هب  راشف  ره  اب  تسین . گنز  همکد ی  نیا  نوچ  دیابن . هن  “ 

 ، سرن ندیسر  زا  لبق  یناوتب  تسا ، ینیگنس  درد  میناد  یم  نوچ  تفرگ ، تدش  تدرد  رگا  ات  میا  هتشاذگ  تتسد 
 “ یشاب هدرک  مادقا  تدوخ 

: درک هفاضا  و 
هب اه  یضعب  نوچ  تسا ، نیفرم “  رطاخب “  مه  عوهت  دیدش  تلاح  نیا  دندرک . یم  هجوتم  ار  وت  دیاب  یشخب ، یم  “ 

 “ دنساسح کایرت “  تابیکرت “ 
هک متفایرد  تسا و  درس  کایرت  هک  مدیمهف  و  هدش ، ما  یدرس “  مگرزب “  ردام  لوق  هب  مدش  هجوتم  هک  دوب  اجنآ  و 
راتفرگ دوشن و  ناشیدرس  ات  دنروخ  یم  دنروخ . یم  نیریش  یاچ  اولح و  اولقاب و  یطقسم و  همه ،  نیا  لقنم  یاپ  ارچ 
یاج عوهت  تلاح  دیاش  ات  دنتفیب  هقافا  زا  هیقب  اولقاب و  یطقسم و  هک ، دسرب  یزور  شاک  مدرک  وزرآ  و  دنوشن . عوهت 

. دریگب ار  یگئشن 

نایناپتسا

 – عامتجا کی  ةرامش  ِنمشد 
: نادرگرب یکسفوکوب –  زلراچ 

ولناپس یلعدمحم 

یدمحا اضریلع  رتکد  الیلم – 
یدزی

رد کرت  زابرس  کی  نتشک 
نادرگرب لابریپ –  داهرف  وخاز – 

درونارحص کباب 

 – ورنوم سیلآ  زا - قلعم  لپ 
یقیقد هدژم  نادرگرب :

هیضرم مازرف –  یهچوک  رد 
یلوسر

رعش

هک ید  زا  باتک  زا   ، گنهآ خلت 
ینانمس یهانپ  دومحم  تشذگ – 

یتمعن یدیع  زا  هدورس  دنچ 

رد ایرد  باتک  زا  ناجنف  دنچ 
ناجنف

نم باتک : زا  هناقشاع – 
یئاقآ انام  مدوخ –  نب  یسیع 

رهمرذآ نیزرب  یگنتلد – 

رعاش ود  گرم  گوس  رد 
ماهلا ناسورب و  اضرمالغ  هنازرف 

یتمعن یدیع  یمالسا – 

، دای هدنز  منک – ؟ راکچ  وگب 
ناسورب اضرمالغ 

کاپ یسودرف  تفگ  نیینچ 
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» هلاقمهرامش ١٢٢ هاگدید  ۲

ریوک دومحم  ظفاح –  گنر  هب  قشع 
ید ۱۳۹۰

رد راب  تشه  دون  دصکی و  . تسا قشع  رطع  هب  قشع و  گنر  هب  یرعاش  ظفاح ،
. قشع ینعم  هب  یناگژاو  راب  تسیب  تسیود و  تسا و  هدروآ  ار  قشع  مان  شناوید 

یایمیک قشع . ریسکا  قشع . هلاسر ی  تشاذگ : دیابار  شمان  هک  یناوید  رد 
! قشع روبز  تسا . روبز  شرعاش  لوق  هب  ناوید ، نیا  هن ! قشع .

هب دراد و  ییاتسوا  یا  هشیر  قشع  تسا . قشع  هژاو ی  ¬ی  هشیر هشا  ای  اشا 
کشا دندوب . ارتیم  نییآ  اشا و  وریپ  نایناکشا  درادن ! یدنویپ  یزات  هقشع  هایگ  هژاو 
هشا تسا . هدش  نوگرگد  دابآ  قشع  هب  هزورما  هک  دوب  نانآ  نیتسخن  تختیاپ  دابآ 

هک هتسجگ  هتسجخ و  هژاو ی  دننام  دش و  یم  هدناوخ  کشا  یولهپ ، نابز  رد 
مالسا زا  سپ  دش .  هتخاس  نآ  زا  کشا  دندش ، ¬ یم هدناوخ  گتسجگ  گتسجخ و 

وقربا و هک  هوکربا  هینتنطسق . : تسا هدش  هک  هینتناتسنک  دننام : دش ، هدناوخ  فاق  ناگژاو  زا  یرایسب  رد  فاک  فرح 
کشا سپ  . مالیع تسا  هدش  مالیا  تسا : هتفای  رییغت  نیع  هب  اهاج  زا  یخرب  رد  زین  فلاو  هدش  هدناوخ  قشا  هک  کشا 

. تسا قشع  ¬ی  هژاو ¬ی  هشیر
یاه نابز  هب  اجنآ  زا  دریگیم و  هشیر  لیم  شهاوخ ، تساوخ ، ینعم  هب  ییاتسوا  اکسیا  زا  نینچ  مه  قشع  هژاو ی 

. تسا هتفای  هار  زین  یسیلگنا  دننام  رگید 
یزیچ هب  قاصتلا  برالایهتنم ،)  ) ندیبسچ یانعم  هب  یبرع  قََشع  هژاو ی  هب  ار  قشع  یهژاو  ناسیون  همانتغل 

یانعم هراب ی  رد  دننک و  رارق  رب  هطبار  قشع  قاصتلا و  ندیبسچ ، نایم  دنشوکیم  هدرک و  طوبرم  دراوملابرقا ) )
زا ذوخأم  نآ  هک  دنیوگ  دوشیم و  ادیپ  نسح  تروص  ندید  زا  هک  نونج  مسق  زا  تسا  یضرم  دنسیون : یم  قشع 

قشع تلاح  نیمه  دنک . کشخ  ار  نآ  دبسچب  یتخرد  رب  نوچ  دنیوگ  بالبل  ار  نآ  هک  تسا  یتابن  نآ  تسا و  هَقََشع 
. دنک درز  کشخ و  ار  شبحاص  دوش  یراط  هک  یلد  ره  رب  تسا 

لاکشا بَح و  رت  شیب  درادن و  یدایز  دربراک  قشع  یهژاو  زین  زورما  یبرع  رد  . تسین قشع  هژاو ی  نارق  رد 
. بوبحم هبیبح ، بیبح ، بح ، دننام : دنوریم  راک  هب  نآ  یهدشادج 

. تسا ناجود  زاوآ  نت و  ود  زاورپ  تسا . رایسب  نتشاد  تسود  نتخابلد و  قشع ، سپ 
! ینامسآ ینیمز ! تسا ؟ قشع  مادک  زا  نخس  راگزور  گرزب  همان ی  قشع  نیا  ظفاح ،  ناوید  رد  ایآ 

اجک و قشع  میشک . یم  ام  ار  اهزرم  نیا  تسام . لایخ  یاه  نیچرپ  یمالک و  یاه  یزاب  اه  نیا  هک  منامگ  نیا  رب  نم 
رعش یتوکلم  لاب  رب  ار  قشاع  هک  تسوا  نیا  دشارت . ¬ یم رهوگ  گنس ، زا  هک  تسا  ظفاح  ترضح  نیا  اه .  یزاب  نیا 

قشع قشع ، هچ ؟ هک  هناکدوک  یاه  یخاتسگ  نیا  قشع و  ترضح  میرح  درب . ¬ یم جارعم  هب  دناشن و  یم  شیوخ 
یب هک  اجنآ  دزیر  ¬ یم ورف  اهراوید  اهزرم و  همه ی  ناسنا . لگ و  گنس و  نامسآ و  نیمز و  نیب  تسین  یقرف  تسا و 

. دشاب قشع  یگنارک 
ناهج هب  یتابن ، خاش  هب  یزاریش ، یرای  هب  تسا  هدوب  هتخابن  لد  ظفاح  ترضح  هک  تشاد  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  رخآ 

سپ هچوک  نامه  زا  ظفاح  دشاب !؟ هدورسن  شیارب  ار  لزغ  همه  نآ  یشورفرکش و  هب  ییانعر ، لازغ  هب  ینوتاخ ، کلم 
رب ار  وت  هک  تسا  دابآ  نکر  بآ  الصم و  تشگلگ  زانورس و  نامه  هیاس ی  زا  زاریش و  رون  سگرن و  یاه  هچوک 

لضفلاوبا   ِ باختنا هب  داز – 
یساپس

سکع

هن یلو  نادابآ ، رد  میِِرب  هلحم 
الاح

لگ تشد  کی 

، گنر لصف  هدنام ی  نیرخآ 
تفر هک  یزیئاپ 

هب …. هقشاعم عون  کی 
دینک هاگن  ناشیاهمشچ 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

ریما  ِ باختنا هب  ینابق –  رازن 
رگزرب گنشوه 

، مجرتم هتیاک –  سوآلم  هلوین 
هب یلکوت –  تاداس  مارتحا 

یدازریش زربیرف  باختنا ،

 – درک رعاش  لاب –  ریپ  داهرف 
درون ارحص  کباب  نادرگرب ،

زنط

، دزد غرم  مخت  دزد و  هباتفآ 
 – رگید یولوچوک  زنط  دنچو 

یرصان دوعسم 

ریهاشم
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دقن و شیع  زا  نخس  تسا ، ظفاح  ینیمز  تشهب  هک  ظفاح  رهش  نامرآ  نآ  رد  درب . یم  نامسآ  هب  دوخ  اب  دراد و  ¬ یم
نخس یزاریش . رای  تسا و  زاریش  زا  نخس  تسین ، ییادرف  هدعو ی  ظفاح و  راک  رد  یبیرف  تسا . نیمز  رب  ینامداش 

زا نخس  دراد . رای  یوسیگ  نهاریپ و  رطع  هناظفاح ، قشع  زاریش . یاه  غاب  هچوک  یاشگلد  نیسپ  رد  تسا  نتخابلد  زا 
هتخادنا اشگلد  غاب  ای  مالسلاراد  هضور ی  یاه  هناخیم  رد  هلولو  هک  تسا  رای  تمایق  تماق  دق و  رگبوشآ و  نامشچ 

بل نادنخ  هدرک و  یوخ  هتفشآ و  فلز  هک  نامه  تسوا . اب  ملاع  ینیریش  هک  تسا  هدرچ  هیس  رای  نآ  زا  نخس  تسا .
. نید لد و  زادنارب  هناخ  نآ  نیبج . هرهز  خرهام  شوهاش  نامه  تسا . هدمآ  ظفاح  نیلاب  هب  شود  بش  مین  تسم ، و 

دنب هرگ  ندوشگ  رانک و  سوب و  نابیرگ و  کاچ  زا  نخس  . دابمرود وا  بل  زا  شبل  بارش  ات  دنک  ¬ یم وزرآ  ظفاح  هک 
تسوا و… یابق 

رای و راگن و  نآ  رذگ  میرگنب  میشونب و  زاریش  بارشو  ناشورفرکش  رازاب  رد  یا  هناخیم  یوکس  رب  مینیشنب  میورب  ایب 
قشاع نآ  دیشخب . شیودنه  لاخ  هب  ار ، ابیز  یاراخب  دنقرمس و  ار ، شناهج  مامت  زاریش  دنر  هک  نامه  ار . رادلد  ربلد و 

. زابکاپ دنر 
دوخ یرعاش  ترهش  تسا و  هتخاس  رعاش  هداد و  نخس  میلعت  قشع  ار  وا  . تسا قشع  هدنیارس ی  رگاینخ و  ظفاح 

: دراد قشع  زا 
داد نخس  میلعت  قشع  ات  ارم 
دش یلفحمره  هتکن ی  مثیدح 

: تسا هنییآ  رازاب  قشع  تسا . هنییآ  قشع  . تسین اریذپ  ار  ریوزت  رکم و  ظفاح ، هاگن  رد  قشع  یزاب 
تخاب تسار  هن  تبحم  هک  ره  هک  نکم  تعنص 

درک زارف  ینعم  رد  لد  یور  هب  شقشع 
دهاش و شون  شوج و  اب  ین ، فد و  زاوآ  اب  قشع  تیاکح  تسین و  قشع  نخس  زا  رتشوخ  ییادص  راود  دبنگ  نیا  رد 

راگزور نامشچ  گنت  نیا  مهف  راکبیرف و  نادهاز  لیق  لاق و  یارو  قشع  . تسا هارمه  ینامداش  یداش و  اب  یقاس ،
: تسا

دوب هلغشم  هچ  رحس  برای  هدکیم  یوک  هب 
دوب هلعشم  عمش و  یقاس و  دهاش و  شوج  هک 

تس ینغتسم  توص  فرح و  زا  هک  قشع  ثیدح 
دوب هلولو  شورخ و  رد  ین  فد و  هلان ی  هب 

تفر یم  نونج  سلجم  نآ  رد  هک  یثحابم 
دوب هلاسم  لیق  لاق و  هسردم و  یارو 

: دهد یم  رارق  رگید  یاه  نییآ  ربارب  رد  ار  قشع  نییآ  اراکشآ  دناد و  یم  ینییآ  ره  زا  رتالاب  ار  قشع  ظفاح 
تشونن طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 
دش سَردُم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 

همه ی راگن  هک  وا  راگن  تسا . ناهج  ناراگزومآ  راگزومآ  هدناوخن ، طخ  هتفرن و  هسردم  هک  تسوا  راگن  اهنت  نیا 
. تسا قشاع  یاه  ناسنا 

نییآ نایعدم  هدمآرد و  یاپ  زا  نآ  لوصا  هقف و  یانگنت  رد  هک  یلقع  نآ  لقع ؟ مادک  تسا . رتالاب  زین  لقع  زا  قشع 
دهن و یم  ار  قشع  ظفاح  هک  تسا  ملع  لقع و  نیا  ربارب  رد  دنراد . دنتشاد و  ار  نآ  نتشاد  راصحنا  رد  یاعدا  ون ،
گرزب یوناب  دزیا  نآ  مان  زا  هک  تسا  وید  هژاو ی  زا  دوخ  هناوید ، ییادیش . ینعم  هب  قشع ، تیاهن  یانعم  هب  ار  یگناوید 

: تسا هدش  هتفرگرب  تسا  هدوب  قشع  ¬ی  هدنیامن هک  یناریا 
تسا لقع  زا  رتالاب  یسب  هگرد  ار  قشع  میرح 
دراد نیتسآ  رد  ناج  هک  دسوب  ناتسآ  نآ  یسک 

اتیرنه  » نادیواج ثاریم 
یدیجم اضریلع  سکل – »

باتک یفرعم 

 “ لنلک لاوز  باتک “  رب 
، تشذگ هچ  یدابآ  تلود  دومحم 

یدیما اضر  دیمح  زایپ –  ات  ریس  زا 
رورس

هچوک باتک –  یفرعم 
ماسح نسحم  هتشون  هنویپماش – 

یمنغا اضر  – 

دقن

اب ماش  - نامر رب  یهاگن 
- یئارحص سابع  هتشون  - نیلوراک

اسیلا

نم » رعش هعومجم  هب  یهاگن 
انام یهدورس  مدوخ » نب  یسیع 

یسابع اضریلع  ییاقآ -

هب هاتوک  یهاگن 
ویرآ رخآ - یاههام  : ناتساد

یناساس

« سورخ  » ناتساد یسررب 
جاح ابیرف  ناتسلگ –  میهاربا  رثا 

یدازریش زربیرف  باختنا  هب   - یئاد

 “ نامر نوماریپ  هتکن  دنچ 
هتشرف هد – “  تعاس  راطق 

تخبون

لیلحت
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هن تسا  یگتسبلد  یریلد و  یدازآ و  ییاهر و  هک  قشع  تسا . قشع  زا  یتسه  شبنج  شپت و  ظفاح  هاگن  رد 
: یگتسباو

دوبک خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مالغ 
تسا دازآ  دریذپ  قلعت  گنر  هچ  ره  ز 

، لدمه هارمه و  رسمهو و  رتوبک  ود  قوشعم  قشاع و  تسین . نابز  نییآ و  داژن و  گنر و  اب  یراک  ار  هناظفاح  قشع 
: دنناهج نیا  ماب  رب 

تسم هچ  رایشه و  هچ  دنرای  بلاط  سک  همه 
تشنک هچ  دجسم  هچ  تسا  قشع  هناخ  اج  همه 

. تسا هارمه  یشابشوخ  یشوخرس و  ینامداش و  یداش و  اب  دزومآ و  یم  زاورپ  دهد . یم  رپ  لاب و  هناظفاح  قشع 
داش و تسا  یا  همخز  دراد . یداش  لاصو و  رطع  دپت . یم  هارمه  یتسه  تعیبط و  ضبن  اب  ظفاح  ناوید  رد  قشع 

دیما و ابص و  یقاس و  زا  ینامک  نیگنر  دروخ . یم  ناج  رات  رب  یگدنز  گرزب  رتسکرا  رد  هک  لابکبس  لوگنش و 
رازه ناشکهک  گرزب و  ¬ی  هموظنم رد  ناشخر  تسا  یا  هراتس  درادن . ندرک  هیوم  ندنک و  یوم  خلت  یوب  تسوزرآ .

رنه تسا . ساملا  یاه  هشارت  دزیر . یم  ناج  رب  لزغ  یودنک  زا  هک  تسا  بان  لسع  تارطق  ظفاح . لزغ  گنر  رازه 
ناراب ظفاح ، قشع  تسا . ناراهب  رد  ناراهب  تسا . هنوپ  ناحیر و  تسا . هسوب  تسا . مسبت  تسا . صقر  تسا .

ندش و لابمه  ندش و  گنهامه  تسا . زاوآ  صقر و  رانک و  سوب و  تسا . یقاس  همشرک ی  تسابص . میسن  تسا .
. تسا رای  بوبحم و  اب  یتسه و  اب  ندش  رسمه 

: تسا قشع  ناسنا ، هتشرف و  کرات  جات  ناهج و  یناطلس 
یقاس دهاش و  یادف  یقاب ، یناف و  ِناهج 

منیب یم  قشع  لیفط  ار  ملاع  یناطلس  هک 
: دیوگ یم  رگید  یاج  رد  ای  و 

یرپ یمدآ و  دنقشع  ِیتسه  لیفط 
یربب یتداعس  ات  امنب  یتدارا 

: دیوگ یم  ظفاح 
ظفاح وش  شومخ  زاسب و  قشع  درد  هب 
لوقع لها  شیپ  شاف  نکم  قشع  زومر 

: هک دنا  هتشادربدایرف  نادهاز  ناهیقف و  نابستحم و  هک  تسیچ  قشع  زومر  نیا 
؟ دیونشم دییوگم و  قشع  زمر 

انالوم و ظفاح و  رعش  مامت  ایآ  تسا ؟ یلدگنس  ینادان و  متس و  رب  ندیروش  ییاناد و  یگدازآ و  زج  زار ، زمر و  نیا  ایآ 
ندز و ایرد  هب  لد  زج  ایآ  تسا ؟ یگدرم  توکس و  یهایس و  رب  یگنازرف  رس  زا  هناریلد و  یشروش  زج  یناریا  نافرع 

. ینک یتسه  رد  ییابیز  همه  نیا  راثن  ار  دوخ  ناج  رهم و  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  تسا . ندش  لد  ایرد 
. دنک یم  باتفآ  نانوچ  ناراب و  نانوچ  ار  یمدآ  دهد . یم  رپ  لاب و  ار  یمدآ  هک  تسا  یکانبات  هدنبات و  یورین  نآ  قشع 

یبات یم  یوش و  یم  باتفآ  یتسه . همه  رب  یراب  یم  یوش و  یم  ناراب  یتسه . مامت  رب  یزو  یم  یوش و  یم  میسن 
. ناداش هدنشخب و  غیرد و  یب  باتفآ . رد  باتفآ  ناراب . رد  ناراب  راثن . رد  راثن  یمدآ . هایگ و  گنس و  رب 

. تسچ کباچ و  زابب  رس  یدز  قشع  فال  وچ  درادن : یا  هنایم  سرت  اب  قشع  یریلد . دیاب و  رطخ  قشع  رد 
: دنکش مه  رد  ار  سرت  یاهدژا  قشع  درمز  اب  هک  تسا  نآ  قشاع  دشاب ، رطخ  رازه  هار  رد  هچرگ 

لوا دومن  ناسآ  یدنر  قشع و  لیصحت 
لیاضف نیا  بسک  رد  مناج  تخوسب  رخآ 

: دیارس شوخ  هتکن  نیا  راد  رس  رب  جالح 

غورد بلقت و  همه  نیا  زا  یاو 
یئابطابط دمحا  – 

رابخا

ینب ناشخر  همان ی 
یرون دمحم  یهانپ و  رفعج  , دامتعا

هییاضق هوق ی  سییر  هب  داز 

یب داشرا  هب  هعجارم  یارب 
یورسخ بارتوبا  ما –  هزیگنا 

بلقت دوب –  غورد  دصرد   ۹۹.۵
رتکد همان  دش –  عورش  لوا  زور  زا 

یکلم

امیشوکوف یاه  یزبس  رگید 
دنروخ یمن  درد  هب 

 – سکعو یشاقن  هاگشیامن 
نایرفص هرالگ 

هاش نیدلارصان  یاه  هتفگ  زا 
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لیاسم نیا  لاثما  دیسرپن  یعفاش  زا 
ناج یارب  ناج .  یارب  تشذگ  ناج  زا  دوب و  زابکاپ  دیاب  قشع  رد  تسا . تیاهن  یب  نارک و  یب  بیرغ ، قشع ، هار 

: ناهج
دیآ یمن  ورف  یبقع  ییند و  هب  مرس 
تسامرس رد  هک  اه  هنتف  نیزا  هللا  کرابت 

دوش و یمن  میلست  دنز . یمن  وناز  دنک و  یمن  هدجس  دیآ . یمن  ورف  ابقع  ایند و  هب  شرس  هک  تسا  قشاع  ناسنا 
. دروخ یمن  تسکش 

: تسا قشع  هار  دس  اه  یهاوخدوخ  اهدیدرت و  اه و  سرت  اما 
تسین لیاح  چیه  قوشعم  قشاع و  نایم 

زیخرب نایم  زا  ظفاح ، یدوخ  باجح  دوخ  وت 
. تسا یهاوخدوخ  یتسرپدوخ و  هک  هتبلا  دوخ ، نیا 

. تسا قشع  یتسه  لد  لد  شپت و  فد و  مد و  هک  تسا . قشع  یتسه  ناهج  ناج و  هک  دبایرد  دهاوخ  یمن  دوخ ، نیا 
یرتوبک نانوچ  یزیخرب و  هاگنآ  ات  تساه . تراقح  ناهودنا و  اه و  جنر  نتخاب  تسا . نتخاب  تسا . یزاب  قشع ، هک 

. ینیشن ایند  ماب  رب  لاب  دیپس 
: تسا هدرُم  تسین ، هدنز  قشع  هب  هک  نآ  ره  اما 

قشع هب  هدنز  تسین  هقلح  نیا  رد  هک  سک  نآ  ره 
دینک زامن  نم  یاوتف  هب  هدرمن  واَرب 

. یگدیروش ندز . لاب  ییاهر . یتسه . همه ی  ینعی  قشع  سپ 
**

رب دراب  یم  هدنخ  رهوگ  تسا و  داش  تسا و  شوخ  تسا . یتمالم  فراع  قشاع ، ددرگ . یمن  عمج  ایر  دهز و  اب  قشع 
: ینمشد نیک و  شجنر و  مغ و  تسا  یرفاک  ظفاح  تقیرط  رد  هک  ناهج  نیا 

میشاب شوخ  میشک و  تمالم  مینکافو و 
ندیجنر تس  یرفاک  ام  تقیرطرد  هک 

. ناگدازآ هنیس ی  رد  رگم  یبای  ¬ یمن رد  ار  نآ  ینییآ  چیه  باتک  رتفد و  رد  تسا و  نایب  نابز و  زا  رتوس  نآ  قشع 
 : تسا یگدنز  ناتسبد  رد  قشع  سرد 

ییام سرد  مه  رگا  قاروا ، یوشب 
دشابن رتفد  رد  قشع  سرد  هک 

ناور کشزپ  وا  دور . یم  یهایس  دربن  هب  ییاناد  مسبت و  هسوب و  اب  وا  . تسا قشع  ¬ی  هناشوخرس دورس  ظفاح  رعش 
ینابرهم یتسود و  قشع و  ربمایپ  وا  تسا . یناسنا  نامرد  یب  هنهک و  یاه  مخز  مهرم  وا  تسام . خیرات  هتسخ ی 

مامت هب  یگتفیش  دراد . هنماد  نارک  ات  نارک  زا  ظفاح  هاگن  رد  قشع  تسا . قشع  زا  ظفاح  لد  ناج و  شپت  تسا .
زرم و تسا و  هتخیمآ  مه  رد  گنس  هب  قشع  نت ، هب  قشع  ناج ، هب  قشع  تسا . یتسه  یاه  ¬ هدرگ اه و  همرن 
ام هب  ار  ظفاح  مایپ  ات  دزو  ¬ یم ابصداب  تسوا . ینارون  روآ و  هدژم  ناصقر و  روآ  مایپ  ابص ،  داب  درادن . ینیچرپ 

. تسا گنر  رطع و  رون و  قرغ  هک  ابص  میسن  دناسرب .
هوکشرپ زار  قشع  . تسا هتخیمآ  مه  هب  ظفاح  ناهج  رد  یدنر  قشع و  تسا . ظفاح  هنازرف ی  لماک و  ناسنا  اما  دنر 
قشاع تسا و  لد  ایرد  اناد و  کاب و  یب  ریلد و  تسا . ناهج  نیا  نادرگ  درگ  تسا . یتسه  ناولهپ  هک  دنر  تسا . دنر 

: دنر تسا 
تسود هب  هار  دربن  معنت  هدرورپ  زان 
دشاب شکالب  نادنر  هویش  یقشاع 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


» هلاقمهرامش ١٢٢ هاگدید  ۱

یاه هراپ  قشع  یدنر و  تسا . یناریا  ناسنا  ره  رهوگ  داهن و  ناور و  رد  هچنآ  تسا . یدنر  قشع و  ظفاح ، نامرآ 
: تسا قشاعو  دنر  تسام . اب  تسام . زا  تسا . کیدزن  ام  هب  دح  نیدب  ات  ظفاح  ترضح  ور  نیمه  زا  و  تسام .

شاف میوگ  یم  مزاب و  رظن  دنر و  قشاع و 
ما هتسارآ  رنه  نیدنچ  هب  هک  ینادب  ات 

قشع و بلط  رد  ناج  تسا و  غورد  ایر و  زا  رازیب  تسا ، هدیشچ  قافن  ایر و  رهز  یناریا ، ناسنا  ره  نانوچ  زین  ظفاح 
: تسا هداهن  یدنر 

ظفاح لد  یافص  دشخبن  قرز  قافن و 
درک مهاوخ  رایتخا  قشع  یدنر و  قیرط 

**
رد ار  نز  دادعت  نآ  هب  هک  هدید  نز  نارازه  اجنآ  رد  دیوگیم  هدوب  هدرک  رفس  زاریش  هب  ظفاح  نامز  رد  هک  هطوطبنبا 
مه ییاپورا  یارعش  راثآ  رد  اتح  رهش  نیا  هب  تسا . هدوب  قشع  رهش  زاریش  تسا . هدیدن  مالسا  یایند  رگید  یاجک  چیه 

. قشع نسح و  زا : دناترابع  اههراشا  نیا  یدیلک  تاملک  دنکیم و  هراشا  زاریش  هب  راب  هدزای  ظفاح  هدش . هراشا 
. تسا قشع  تشهب  ندعم و  وا  یارب  زاریش 

. تسا هدرکرس  اه  ¬ نخس قشع  ماقم  رد  ظفاح  راگزورمه  نارعاش  نیرت  ¬ گرزب زا  یکی  ینامرک  یوجاوخ 
. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  قشع  بهذم  زا  مه  وا  هک  دوب  ناملس  ظفاح ، نامزمه  نارعاش  نیرتگرزب  زا  رگید  یکی 

. دیاتسیم قشع  هار  رفاک  ناونع  هب  ار  شدوخ  ناملس 
تعیرش زا  ، تسا هتشاد  رایسب  یاه  ¬ ناتسب هدب و  رعش  رد  یو  اب  هک  ظفاح  یهرود  رادربمان  رعاش  ، یدنجخ لامک 

نیرتگرزب نینچ  مه  تسا و  هدوب  اورنامرف  زاریش  رد  رنه  ناجرب  قشع  ظفاح  راگزور  رد  تسا . هتفگ  نخس  قشع 
. دنا هدورس  ¬ یم قشع  زا  زین  ناهج  رد  ظفاح  راگزورمه  نارعاش 

———————————————-
ظفاح قشع . ترضح  روضح  راشتنا : تسد  رد  باتک  زا 

ناگدنسیون یاروش  ادلی -
نمهب ۱۳۹۰

، ادلی بش  …. ادلی هب  مرگ  یمالس 
زور ندیشک  دق  دیشروخ و  نتسبآ  هک 

. تسا
یناتسمز زار  زمر و  رپ  یاه  بش  ادلی ، اب 

ار
هفطن دوخ ، نادهز  رد  هک  مینک  یم  زاغآ 
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راهب
. دنک یم  لمح  ار 

دهع مه ،  تسد  رد  تسد  ادلی ، روضح  اب 
ندنایور

یوب هک  یئاهلگ  ار ، قشع  یاهلگ  ار ، اهلگ  هرابود 
. مینک دیدجت  دز  دنهاوخ  دایرف  ار  یگدنز 

: مینک مالعا  ادلی  اب  و 
نیمز ناریا  ناردنلق  اما  تسا ، زارد  بش  هچ  رگا 

اگر ه ذگ  ناگدنسیون  یاروش  دنرادیب .

یدالیم ون  لاس  کیربت 
ید ۱۳۹۰
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ناماس هب  یرتهب و  یوزرآ  اب  ار  یدالیم  لاس ۲۰۱۲  زاغآ 
اه یناماسبان  ندش 

نامدوخ یاه  نطو  مه  هب  صوصخب  ایند  مدرم  همه ی  هب 
میئوگ یم  کیربت 

ناگدنسیون یاروش 

هداز رظان  هیفص  رذن – ؟
ید ۱۳۹۰

؟ تسیچ یارب  یبیرف  دوخ  بالق  هب  لسوت  نیا 
هتشاد اه  هتساوخ  ندرک  هدروآ  رب  ای  اهیراتفرگ ، لفق  ندش  زاب  رد  یریثات  دناوت  یم  ندرک  دادمتسا  یاضاقت  ماهوا  زا 

؟ دشاب
سپ سب ، تسوا و  رایتخا  دی  رد  طقف  اه  دادخر  اه و  دمآ  شیپ  همه ی  و  تشون ، رس  هدننک  نییعت  هک  مینک  لوبق  رگا 

؟ درخ روعش و  نایعدم  نارکفنشور و  یوس  زا  مه  نآ  تسیچ ؟ یارب  تاموهوم  هب  لسوت  نیا 
لفق همه ی  دیلک  دیایب و  نوریب  بیغ  نیتسآ  زا  هک  تسا  یتسد  هب  زاین  و  دریگ ؟ یم  تئشن  لاصیتسا  یگدنامرد و  زا 

؟. دینک یم  رکف  نینچ  دشاب ؟ هتشاد  رایتخا  رد  ار  اه 
دوخ کی  نیا  دینک  یمن  نامگ  دزیخ ؟  یم  رب  یرای  هب  دبای و  یم  کرحت  قمر  ام  رذن  اب  دراد و  دوجو  یتسد  نینچ  ایا 

؟ تسا یبیرف 
؟ دنا هدش  هتسشن  زاب  هک  تساه  نرق  مه  ناشحاورا  هک  تسین  یئاه  ناسنازا  نتسج  یرای  ادخ و  زا  یرود  نیا  و 

هتخانشن اپ  زا  رس  دنروخ و  یم  ار  دایش  یهورگ  یاه  هوای  بیرف  اعدا  نم ! دص  اب  ینارکفنشور  اتح  تسا  بیجع 
؟ دنیوگ یم  ارچ  و  دنیوگ ؟ یم  هچ  زا  و  دننایک ؟ نانیا  هک  هنالقاع ، رکفت  یا  هرذ  درب  راک  یب  دنود ، یم  ناشلابند 

یب دتفا  یب  هک  شیاپ  و  دنوش ، یم  یئاهدنفرت  نینچ  یاریذپ  هتخاب ، درخ  هشیدنا و  و  هتسب ، رکف  اب  هک  یئاهنآ  همه ی 
یراگدنام لماوع  زا  دنرادنپ  یم  مه  لک  اناد ی  رترب و  ار  دوخ  دنزادنا و  یم  ولگ  رد  داب  دنا ، هدروخ  بیرف  هکنیا  هب  هجوت 

. دنتسه ام  نیمز  رس  رد  تافارخ 
دننک و یمن  هزم  هزم  دنناخرچ ، یمن  دوخ  نهذ  رد  ار  رذن “ هعماج “ ، نالوارق  شیپ  نیا  هک  تسا  زیگنا  فسات 

یوس زا  هنوگچ و  هک  دنراد  راظتنا  هدوهیب  راک  نیا  زا  و  یک ؟ یاربو  یچ  یارب  رذن “  هک  “ دنریگ  یمن  هجیتن  هنادنمدرخ 
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؟ دهدب ار  ناشدارم  یسک  هچ  یئاجلم  هچ 
ناش همه  و  دنا “  سنج  کی  زا  تسا “  بصن  ینزرب  یوکرهرد و  هک  هقدص “  یاهقودنص  هب  زیراو  و  لیخد “  رذن “ ،“ “ 

. دنتسین هدنب  مه  ار  ادخ  اعدا  رد  هک  تسا  ام  نارکفنشور  یقمع  یب  صوصخب  ام و  یناد  مک  هیاپ  رب 
دننک ورف  اه  شوگ  رد  دنناوخب و  زامن  اتح  دنورب و  هکم  دنریگب ، هزور  لوپ ، تفایرد  اب  امش ، یاجب  هک  دراد  جاور  یتقو 

رد دننک ، یبهذم  هکلت  ار  امش  اه  نیا  همه  تباب  و  دنناسرتب ، خزود  کلام  زا  ار  امش  و  دنک ، یم  الب “  عفر “ ! هقدص  هک 
. دیهد یم  نت  لیم  لامک  اب  مه  امش  هکنیا  روآ  تهب  و  دننک . یم  رود  ناهذا  زا  دننز و  یم  رود  ار  ادخ  دنراد  تقیقح 

ره هک  هقدص  یاه  قودنص  هب  زیر  او  دنا و  هدرک  ثادحا “  هک “  یئاه  هدازاما  هب  لیخد  نتسب  رذن و  هب  داقتعا  اب  امش  و 
ناتیارب ات  هدش  هدرامگ  دنچ  تبحص  یاپ  دینیشن  یم  هنانکفا  رس  رتم  یاه  هاگتسیا  رد  دنوش و  یم  یلاخ  رپ و  زور 

تفگ ناوت  یم  طقف  تروصنیا  رد  دیوش و  یم  تسه  هک  یا  هنشاپ  نیمه  رب  رد  ندناخرچ  یناب  دننک ، یئاشگ  لکشم 
: هک

قیال هچره  قیالخ 
…. دنا چوپ 

چوپ
 …. یهت

یهت
 …. یهت دنا و  چوپ 

دنمان کی  طقف 
رادقم یب  مان  کی 

، هن
دشاب سک  هک  یسک  هن  دنناکریز و  هن 

دنناگدنشورف
… دنا هتخورف  هک  تسا  یئالاک  نیلوا  تیناسنا 

…. دنناگدنامرد
تسا نازیوآ  ءالخ  رد  هک  یبالق  اب 

اعدا همهنیا “  اب “ 
. درادن یرادیرخ  هک 

یئامن مدنگ  اتح  یب 
دنشورف یم  هجنوی  هک  وج  هن 

دشاب نشور  رگا  ناشیاج  ره 
تسین ناشرکف 

تماهش
دنرادن مه  ار  ینز  هنیس  ریجنز و  همق و 

وربآ زا  یا  هکت  اب 
دننک یم  کشخ  نورد  کشا 

…..
دنلب رعش  زا 

دوب “ تماهش  یا  هّرذ  رگا  هآ  “ 
یرکذت میهاربا  هدورس ی 
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باتک زا  هتفرگ  رب 
هفوکش یب  یاه  ماداب 

اه خساپ  زا  یا  هراپ  هب  یهاگن  و  یروحم –  لاؤسود 
دنفسا ۱۳۹۰

تواضق یارب  دنتسه   اه  نآ  هب  نیتسار  لوقعم و  تسرد و  یخساپ  تفایرد  ناهاوخ  یرایسب  هک  یروحم  لاؤسود 
. دوش یم  حرطم  مومع 

اب یزاب  روز و  هب  هاگ  هک  یئاه  دومناو  میراد و  نامنارکفنشور  درکلمع  اب  هطبار  رد  هک  یناوارف  تالکشم  هب  هجوت  اب 
، دنروخ یم  سابع  ترضح  مسق  تسادیپ  حوضو  هب  ناشسورخ  مد  هاگ  هکیلاح  رد  و  دننالوبقب ، دنهاوخ  یم  ظافلا 
نامگ و یفاب و  اربک  ارغص  رد  هدیچیپ  یاه  خساپ  دوشب . یقیاقح  رگناشن  دناوتب  دیاش  لاؤس  ود  نیا  خساپ  زا  یهاگآ 

. دشاب تقیقح  نایب  دناوت  یمن  روصت 
؟ داشرا ترازو  زا  هزاجا  نودب  درک  پاچ  ناریا  رد  ار  یباتک  دوش  یم  – ۱

نایب یدازآ  زا  تشاد ، میژر  دض  تیلاعف  دوب ، جراخ  میقم  ناوت  یم   – ۲
هزاجا داشرا  زا  یلو  دیمان ، یبهذم  تسیشاف  ار  ناریا  تموکح  درک ، تبحص 

؟ تفرگ رشن 
امش رظن  تفایرد  هجوت و  زا  ساپس  اب 

*************************
دوب هدش  لاسرا  اه  لیم  یئ  تسیل  هب  طقف  هک  الاب   یهاوخ  رظن  هب  خساپ  رد 

میراشف و یم  ار  اهنآ  مرگ  تسد  ناوارف   رهم  ساپس و  اب  اجنیمه  رد  هک  دنا  هدرک  تکراشم  یدایز  ناراوگرزب 
. مینک یم  وزرآ  تیقفوم  ناشیارب 

ود طقف  خساپ  نداد  هب  ناریزع   زا  یرایسب  یوس  زا  یتقد  یب  یهجوت و  یب  همه  نیا  هک  میرذگ  یم  شجنر  نیا  زا 
، یرکفنشور فیاظو  هب  یئانتعا  یب  رگناشن  دناوت  یم  زین  و  دشاب . زیگنا  فسات  نقیمع  دناوت  یم  هلب “  ای ، هن ،  هملک “ 

 “ درادن یطابترا  ام  هب  ندش “  هنیداهن  شتلع  یور  چیه  هب  میراودیما  دشاب . سفنت  یاضف  هبو  یگدنز ، تخانش  هب 
دشابن
میرذگب
**
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. میناد یم  مزال  ار  هدش  حرطم  لاؤس  ود  دروم  رد  رصتخم  حیضوت  کی 

دز و رود  ار  داشرا  هک  هدش “  ای  دوشب “  یوحن  هب  هک  یرگید  دنفرت  ره  داشرا و  عالطا  یب  و  ینیمز ، ریز  راشتنا  رظن !
اب مدش  ور  ایور  و  تسا ، داشرا  ترازو  هب  هعجارم  روظنم  تسین . درک  رشتنم  یباتک  هناخترازو  نیا  زا  ربخ  یب 

. نآ نیزیمم 
دوخ همانرب  رد  ار  نیتسار  یتازرابم  رگا  یدرف  نینچ  هک  دریگ ، یم  رب  رد  زین  ار  دوصقم  نیا  مود  لاؤس  هب  خساپ  و 

هچ اب  و  نانیمطا “  نیمادک  هیاپ “  رب  دشاب ، یم  تسا  یدارفا  نینچ  راظتنا  رد  هک  هچنآ  زا  یفاک  تخانش  یاراد  و  دراد ،
؟ دور یم  رام  هنال  غارس  هب  یتبغر 

یتبحص ناشتمه   زا  ساپس  نمض  ، تسا هدوب  هارمه  رتشیب “ هن  و  هن ، ای  هلب  هملکود “  اب  طقف  هک  یئاه  خساپ  زا 
. دنا هداد  باوج  تسار  رس  هاتوک و  اه  لاؤس  هب  هک  ارچ  میرادن 

: تسا هدوب  هارمه  حیضوت  اب  ناشیاه  خساپ  هک  یناراوگرزب  هب  میزادرپ  یم 
: تسا هدش  هتفگ 

و دنا . هدرک  هعجارم  داشرا  هب  دصق  نیدب  دنراد ، هک  یتازرابم  هقباس  همه  اب  ، و   دنتسه ناشن  مان و  لابند  هب  یهورگ 
. دننک یم  یقلت  هناهاوخ  یسارکمد  هزرابم  عون  کی  ار  داشرا  هب  هعجارم  نیا  زین  یهورگ 

هدننک هیجوت  تسا  هتسب  ور  زا  ار  ریشمش  تموکح  هیلع  هک  یدرف  هعجارم  ایا  دشاب  ، هک   روظنم  ود  نیا   زا  کی  ره  هب 
؟ تسا

دنا هدرک  اه  یضعب  اما  دوش  یمن  نلومعم  هک  هجیتن  نیا  اب  تسا  هدش  هراشا  داشرا  ندوب  رکیپ  رد و  یب  هب  یخساپ  رد 
. هدش و 

اب راهب  ارعشلا  کلم  لوق  هب  دوش  یم  ایا 
؟ “  تفر روبنز   هنال ی   نایم   روز  //// تمحز و  اب  هدز  نغور  نت  “ 

زات تخات و  دوخ  یاه  ینارنخس  اه و  هتشون  رد  عماجم و  رد  هک  تسا  حیحص  دنزن ، شین  روبنز  دیاش  هک  روصت  نیا  اب  ایآ 
رد ار  باتک  دش و  مه  قفوم  تفرگ و  پاچ  هزاجا  رودص  تساوخ  رد  تفر و  داشرا  غارس  هب  تحار  دعب  درک و 
رکیپ ورد  نوچ  هک  رکف  نیا  اب  دشاب ؟ داشرا  هب  هعجارم  دنک  هیجوت  دناوت  یم  نیا  درک  ؟ مه  پاچ  یمالسا  یروهمج 

!!! دش در  ناشتسد  ریز  زا  دیاش  درادن  یتسرد 
. دوشب دیاش  دشاب ، روصتم  نآ  رب  یا  هدش  نیمضت  شورف  و  دشاب   یوق  باتک  رگا  هدش  ناونع  رگید  یرظن  رد 

. تشاد شزرا  باتک  ندوب  یوق  شیارب  داشرا  و  دوب ، نینچ  شاک 
عونتم دروم  اهدص  زا  یکی  یدرف  نینچ  تسا  نکمم  هک  تسا  هدش  هتشاذگ  مهم  نیا  یور  تشگنا  رگید  یخساپ  رد 

. دراد دوجو  میژر “  تاعالطا  ترازو  داشرا “  یریگ  رام  هسیک  رد  هک  دشاب  یرگید 
ار شرجا  زین  ایند  نیا  رد  دیاب  بخ  و  دنراد . هرهچ  رب  ار  تموکح  هیلع  هزرابم  هدنبیرف  باقن  هللا  قلخ  بیرف  یارب  هک 
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. دنریگب
هطاحا نوچ  دنا ، هدرب  داشرا  هب  ار  یرثا  هچ  دنتسه و  یناسک  ای  سک  هچ  روظنم  مینادن  ات  هک  دنا  هدش  رکذتم  ینازیزع 

تسا لکشم  حیرص  باوج  میرادن  لماک 
رد رس  کبک  نوچ  یلو  تشاد  یریگ  عضوم  تموکح  هیلع  هناناج  هک  تسا  دیعب  رایسب  نوچ  دیوگ  یم  یرگید  تسود 

نیرتمک هک  یناگدنسیون  زا  رت  تحار  نارگید ، هاگن  هب  ابا  یب  رطخ ،”  رب  هوالع  بلطم “  هحبق  هب  هجوت  یب  درک و  فرب 
زا یرایسب  هب  هک  یا  هزاجا  دنریگب  “ مه   هزاجا  و  دنورب ، داشرا  غارس  دنرادن  میژر  اب  رهاظب “  لقاال  یا “  هزرابم 

 ”، دوش یمن  هداد  ناسانشرس 
. دشاب امش  یاه  لاؤس   رد  یتیعقاو  هک  مرادن  لوبق 

: تسا هنشون  یرگید  زیزع 
نینچ حرط  نم   رظنب  دنک . یمن  ریگ  رد  واگ  خاش  اب  ار  دوخ  یا  هناوید  چیه  هجیتن  رد  دنناد ، یم  ار  یراج  عضو  همه 

تسا تقو  فالتا  ثعاب  تسین و  تسرد  تسا ، نشور  ناگمه  رب  ناشباوج  هک  یئاهلاؤس   
هتفرگ مه  هزاجا  دنا و  هتفر  داشرا  غارس  هب  هقباس  نیا  اب  یناسک  هچ  هک  دوش ، هدرب  مان  هک  دنا  هتساوخ  یرایسب  و 

. دشاب روصت  کی  طقف  دناوت  یم  یئاهلاؤس  نینچ  ندرب ، مان  نودب  هک  دنا  هدرک  هراشا  و  دنا ؟
————

ناتسودرظن  زا  یهاگآ  هاگرذگ و  راشتنا  زا  سپ  هدنیآ و  رد  دنا ، هداد  رظن  هک  ناگتخیهرف  همه  زا  رگید  یساپس  اب 
درک میهاوخ  تبحص  دروم  نیا  رد  یاه ، هاگدید  تفایرد  یرتشیب و 

یدورگنل سمش  هاتوک –  رعش  یسررب 
ید ۱۳۹۰

یطخدنچ رعش  ینعی  هاتوک  رعش  دننکیم  رکف  اهیلیخ 

ینعی هاتوک  رعش  دننکیم  رکف  اهیلیخ  دسریم  رظن  هب  تفگ : یدورگنل  سمش  دمحم 
. دوش هتسب  نایاپ  رد  هک  تسا  یرعش  هاتوک ، رعش  هکیلاح  رد  دشاب ؛ طخ  دنچ  هک  یرعش 

(، انسیا  ) ناریا نایوجشناد  یرازگربخ  بدا  شخب  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  رعاش  نیا 
، هاتوک رعش  هب  نارعاش  شیارگ  تفگ : هاتوک ، رعش  هب  نارعاش  شیارگ  لیالد  یهرابرد 
شیارس دوشیم  روصت  هک  دشاب  نیا  دیاش  نآ  لیلد  کی  دشاب ؛ هتشاد  دناوتیم  یددعتم  لیالد 

رد هاتوک  رعش  شخپ  ناکما  هک  دشاب  نیا  نآ  رگید  لیلد  دیاش  تسا . رتتحار  هاتوک  رعش 
سا ما  سا  رد  هاتوک  رعش  زا  هدافتسا  ناکما  لیلد  هب  مه  دیاش  تسا . رتتحار  اهتیاس 

. دشاب
یناعم فیرعتزاب  هب  یشیارگ  تساهتدم  نم  دوخ  اما  منادیمن ؛ ار  یلصا  شیارگ  لیلد  نم  دش : رکذتم  همادا  رد  وا 
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هاتوک رعش  رد  ماهدرک و  ادیپ  یرشب  یگدنز  لئاسم  ینیبزاب  فیرعتزاب و  هب  شیارگ  هقالع و  کی  عقاو ، رد  ماهدرک . ادیپ 
رعش رد  نم  شیارگ  ماهدوب . فیراعت  نآ  نایب  لابند  هب  هتساوخان  هاتوک  رعش  رد  دیاش  ماهدوب . فیرعت  نآ  لابند  هب  دیاش 

. دیسرپ ناشدوخ  زا  دیاب  ار  نارگید  تسا و  هدوب  هارمه  یفسلف  امومع  تینهذ  کی  اب  هاتوک 
. دشیم مامت  عرصم ، دوخ  نایاپ  رد  اهنآ  ینعم  هک  میتشاد  ار  ییاهعرصم  زین  نهک  رعش  رد  نیا  زا  شیپ  ام  دوزفا : وا 
ار یعابر  دشیم  رگا  تشادن . همادا  ناکما  دشیم و  مامت  رعش  مراهچ ، عرصم  رد  هک  دوب  یعابر  ام  رعش  نیرتهاتوک 

. دوب یدب  رعش  رعش ، نآ  داد ، همادا 
؛ دشاب هتشادن  شرتسگ  ناکما  نایاپ ، رد  هک  مینادیم  هاتوک  رعش  ار  یرعش  ام  نآلا  درک : ناونع  نینچمه  رعاش  نیا 
دراد دوجو  نآ  رد  یمسیناکم  تسا و  یرعش  یهموظنم  دننام  یعون  هب  دراد و  یدایز  یاهتوافت  دنلب  رعش  اب  نیاربانب 

کی دننام  هاتوک  رعش  اما  دشاب . زاب  دناوتیم  رعش  دشاب ؛ هتسب  رعش  درادن  یموزل  دنلب  رعش  رد  تسین . دنلب  رعش  رد  هک 
هس ای  ود  دناوتیم  دنلب  رعش  درادن . نداد  همادا  تیلباق  دوشیم و  یریگهجیتن  نایاپ ، رد  تسا و  دنمماظن  موظنم ، رعش 

هموظنم هکیلاح  رد  دوشیم ؛ مامت  رعش  دهد ، همادا  دناوتیمن  درک  ساسحا  رعاش  هک  مه  اج  ره  دشاب و  هحفص 
هنوگنیا طقف  طخ . شش  ای  دشاب  طخ  ود  دناوتیم  هاتوک  رعش  دوش . مامت  دیاب  هک  دراد  یگنریپ  تسین و  رعاش  تسد 

. دسرب نایاپ  هب  دیاب  هکلب  دشاب ؛ طخ  ود  هک  تسین 
یلیخ وکیاه  اب  هاتوک  رعش  مه  رظن  نیا  زا  درک : نایب  وکیاه ، اب  هاتوک  رعش  توافت  یهرابرد  همادا  رد  یدورگنل  سمش 

نزو تسا . هدش  هتشون  اهباتک  رد  شفیراعت  وکیاه  وکیاه . دنراذگیم  ار  شمسا  دنسیونیم ، هاتوک  رعش  دراد . توافت 
هب اهیضعب  تسین . یزیچ  نیچمه  لابند  هب  رعاش  هاتوک ، رعش  رد  هکیلاح  رد  هدش ؛ نایب  تسه ، نآ  رد  هک  یرکفت  و 

کیدزن وکیاه  هب  وکیاه  تیهام  تیفیک و  ظاحل  هب  اهنآ  هیفاق . نزو و  دروم  رد  زج  دنوشیم ؛ کیدزن  وکیاه  فیرعت 
هاتوک رعش  اسب  هچ  تسین و  وکیاه  ناشیاهرعش  مامت  ماهدید ، ار  ناشیاهباتک  هک  مه  اهنامه  هتبلا  دنوشیم .

. دنوریم راک  هب  هتفشآ  یناعم  نیمه  اب  اتلاجع  تسین ، صخشم  اقیقد  ناشیاهیدنبزرم  اهنیا  نوچ  اما  دشاب .
یاههلمج هناسانشییابیز ، یاههلمج  نوچ  یبدا  یاههنوگ  رگید  اب  هاتوک  رعش  زرم  جازتما  یهرابرد  سپس  رعاش  نیا 

دنشاب و هتشاد  هنارعاش  رهوج  رگا  اما  دنوش . یکی  کیدزن و  اهزرم  نیا  دراد  ناکما  یهاگ  تفگ : روتاملکیراک  راصق و 
. دراد دوجو  رعش  اههنوگ و  نیا  نیب  نیداینب  یتوافت  یلو  درادن . یداریا  دننک ، عافد  ناشدوخ  زا  رعش  ناونع  هب  دنناوتب 

؛ دهدیمن ار  یتشادرب  چیه  رعش  هکیلاح  رد  تسا ؛ هلوقم  هلأسم و  کی  زا  یتشادرب  هیوگنیزگ  ای  راصق  یهلمج 
رد دوش . نایب  نومضم  هک  تسا  نیا  رب  ششوک  اههیوگنیزگ  راصق و  یاههلمج  رد  تسا . تیعقاو  کی  زا  یروصت 

دنک ساسحا  بطاخم  هک  دشاب  یاهیوگنیزگ  رگا  اما  تسا ؛ رتهتسجرب  یگنارعاش  تسا و  ناهنپ  یلصا  دصق  رعش ،
؟ مینادب رعش  ار  نآ  ام  هک  دراد  یلاکشا  هچ  تسا ، رعش 

ریخا یاهلاس  رد  رعش  الک  منکیم  روصت  نم  تفگ : هاتوک  رعش  هب  نارعاش  شیارگ  یهرابرد  سپس  یدورگنل  سمش 
طقف هک  دوب  هدش  لیدبت  یعونصم  هدیچیپ و  یاهلوقم  کی  هب  رعش  اهتدم  نوچ  مه  نآ  تسا . هتفای  یدایز  نابطاخم 
یزاین بطاخم  دروخزاب  هب  ام  هک  دندوب  دقتعم  مه  اهنآ  دوخ  دندرکیم و  رارقرب  طابترا  نآ  اب  صاخ  لفاحم  رد  یاهدع 
ار نآ  یاهدع  هچرگا  دشاب و  مهم  رعش  بطاخم  هک  تسا  هدرک  ادیپ  شیارگ  وس  نیا  هب  نونکا  درکیور  نیا  میرادن .

. درادن یداریا  اما  دننادیم ؛ ییارگماوع 
، لیلد نیمه  هب  تسا . هدرک  ادیپ  یاهزات  شیارگ  هقالع و  رعش  هب  بطاخم  تدم ، نیا  رد  درک : دیکأت  همادا  رد  وا 

دیاش تسا ؛ هنوگنیا  نآلا  هتبلا  دوش . صخشم  نآ  اب  ناشفیلکت  رتدوز  هک  دشاب  هاتوک  رعش ، دنهدیم  حیجرت  نابطاخم 
ار زیچ  همه  دنهاوخیم  دنتسه . ارگلیلقت  دنهد و  شهاک  ار  یزیچ  دنهاوخیم  یخرب  دوش . ضوع  زیچ  همه  ادرف 

هنوگنیا کیژولونکت  لیالد  هب  دسریم و  نشکیفشلف  هب  دوشیم و  هاتوک  ناتساد  دندرکیم ، رکف  الثم  دننک . یدنبهتسب 
مه ضیقن  اهنیا  دننکیم . لابقتسا  تسا ، هحفص  رازه  هک  یماکارام  یکوراه  نامر  زا  نابطاخم  نونکا  اما  دنامیم .

لابقتسا هاتوک  رعش  زا  اتلاجع  نآلا  دوشن . لابقتسا  دنلب  رعش  زا  هک  دوشیمن  لیلد  هدش ، هاتوک  رگا  رعش  دنتسین .
. دوشیم
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، خیرات رد  ام  تسین . رعش  یراذگشزرا  یارب  یرایعم  تیمک  تفگ : رعش ، تیفیک  رد  تیمک  ریثأت  یهرابرد  نینچمه  وا 
رعش یگنادواج  رهوج و  هب  رعش  تیفیک  تسا . راگدنام  شرعش  کی  اما  دراد ؛ یناوید  شرعاش  هک  میراد  ییاهرعش 

مه ینارعاش  تسا . هدنام  نادواج  مدرم ، زاین  هب  خساپ  لیلد  هب  اما  دراد ؛ یعابر  ای ۴۰  مایخ ۳۰  لثم  یرعاش  تسا .
تسا هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  یزیچ  هک  دنراد  رایسب  یاهرعش 

یربنق دیجم  نردم –  تسپ  تایبدا  * 
ید ۱۳۹۰

کی ات  تسا  تیعقوم  کی  رتشیب  نردم  اسپ ـ  نوچ  تسین . قیقد  نشور و  نادنچ  نردم  اسپ ـ  حالطصا  ندرب  راک  هب 
ـ  اسپ ناتساد  دروم  رد  دشاب . نردم  اسپ ـ  تیعقوم  رد  تایبدا  دیاب  نردم ، اسپ ـ  تایبدا  زا  روظنم  سپ  بتکم .

ـ  اسپ نتم  ای  ناتساد  یارب  ار  ینوگانوگ  تایصوصخ  فلتخم  نادنمشیدنا  تسا . هنوگنیمه  تیعضو  زین  یتسینردم 
 : میزادنایم فیراعت  نیا  زا  یخرب  هب  رصتخم  یهاگن  اجنیا  رد  دناهدرک . ناونع  یتسینردم 

رد یریزگان  ، urbanism یرهش یگدنز  هب  دایتعا  طارفا . . .  فداصت ،)  ) هدعاق نادقف  ماجسنا ، مدع  ضقانت ، “ 
.“ ندوب یبرجت  یزیتسقالخا و  مسیتورا ، تیودب ، هب  قشع  ، dehumanization ناسنا فذح  یژولونکت ، زا  هدافتسا 

ره بلاغ  شسرپ  ینعی  مینک “ یسررب  اهشسرپ  رگید  رب  شسرپ  کی  قوفت  هباثم  هب  ار  تایبدا  خیرات  میهاوخب  رگا  “ 
یراثآ کیسالک  راثآ  دننکیم . حرطم  ییاهشسرپ  هچ  مسینردم  اسپ ـ  مسینردم و  مینیبب  دیاب  مینک ، صخشم  ار  نارود 
ندیسر ماجنارس  هب  ای  یتیصخش  گرم  دناوتیم  نایاپ  نیا  دنانشور . ینایاپ  صخشم و  یزاغآ  یاراد  ینعی  دنتسه  هتسب 

یوس به  رنکاف ،) مایلیو  وهایه ( مشخ و  رتراس ،)  ) عوهت ریظن  یتسینردم  راثآ  هعلاطم  رد  اما  دشاب “ . صخشم  یراک 
یعون هب  دنامامتان و  یعون  هب  هک  میرا  راکورس د  ینوتم  اب  ام  سیوج )  ) اهینیلبود و  فلو ) اینیجریو   ) ییایرد سوناف 

. دنالماکان
ندوب صخشمان  نوماریپ ، ناهج  زا  یرشب  تخانش  هب  تبسن  کش  زا : دنترابع  مسینردم  تایبدا  یاههصخشم  رگید  زا 

ناگدنسیون راثآ  رد  ار  تاصخشم  نیا  هک  . ) شیوخ یعقاو  تیوه  هغدغد  تیوه و  نارحب  اهیهگآ ، دودح  هنماد و 
. درک هدهاشم  ناوتیم  حوضو  هب  وکسنوی  نژوا  اکفاک و  تکب ، دننام  دروزبا  یاههمانشیامن  رد  تسیلایسناتسیزگا و 

تسد نیا  زا  ییاهشسرپ  اب  نیاربانب  تسا . یهاگآ  هب  تیوه  نارحب  زا  تکرح  تیاور  یتسینردم  ناتساد  یترابع  هب 
یهاگآ دودح  تشاد ؟ نیقی  نآ  یتسرد  هب  ناوتیم  ردقهچو  دیسر ؟ تخانش  یهاگآ و  هب  ناوتیم  هنوگچ  تسورهبور : 

شسرپ هک  مینیبیم  سپ  متسه ؟ نآ  زا  یعزج  مدوخ  هک  منک  ریسفت  ار  یناهج  مناوتیم  هنوگهچ  تساجک ؟ نکمم 
.“ تسا  epistemology هناسانشتفرعم یشسرپ  اهتسینردم  یلصا 

یاهایند دوش ، هتشذگ  رانک  دیاب  نکمم  یایند  اهنت  ناونع  هب  ینالقع ، تخس  هکی و  یایند  یتسینردم  اسپ ـ  تایبدا  رد  اما 
نیا هک  ارچ  درک . شومارف  ار   grand narrations ریبک یاهتیاور  دیاب  ندرک  هبرجت  یارب  دوش و  هبرجت  ددعتم 

. شدنسانشب دنهد و  یاج  یماظن  رد  ار  ناهج  دنناوتب  ات  دنتسه  ندرک  ناسکی  یپ  رد  هراومه  اهتیاور 
ـ  اسپ نتم  درادن . یلک  تخانش  یادوس  تسا و  یصخش  کچوک و  تایاورزا  یاهعومجم  یتسینردم  اسپ ـ  تایبدا 

ار نتم  قلاخ  دوجو  ددتفیم و  رد  زین  فلوم “  ” موهفم اب  ور  نیا  زا  درادن  ینوگ  هنییآ  تبسن  چیه  عقاو  ناهج  اب  نردم 
ناهج ساکعنا  هن  هک  دنادب  ادتبا  نامه  زا  دیاب  نردم  اسپ ـ  نتم  یهدنناوخ   . دنک عوجر  دوخ  هب  دناوتب  ات  دنکیم  راکنا 
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تساهلاقمهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تسورهبور اههناشن  هنادازآ  یزاب  اب  هکلب  عقاو 
* * * 

راکنا دراد ؟ ناکما  یزیچ  نینچ  اساسا  ایآ  تسین ؟ جراخ  ناهج  زا  یتیعقاو  چیه  باتزاب  یتسار  هب  نردماسپ  نتم  ایآ 
!!!؟ نتم طسوت  فلوم 

یلولدم هب  شاهراشا  لیلد  هب  ربب  لاد )  ) هناشن ینعی  دهدیم . عاجرا  دوخ  هب  ار  تایبدا  لاد  هب  هناشن ) ) لاد زا  تکرح  ”
.“ دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  ندوب  هناشن  ناونع  هب  اهنت  هک  صاخ ،

یندشادج مهزا  ود  نیا  تسا و  ربب  یهناشن  ربب “  ” هناشن مه  زاب  میزروب ، رارصا  ای  مینک  شالت  ام  هک  مه  ردقره  اما 
“، ندوب هناشن  ناونع  هب  طقف  تسین “ . هناشن  الصا  رگید  هک  دشاب  هتشادن  یلولدم  هب  یاهراشا  رگا  ربب “ . ” دنتسین
مه زاب  دنک  شالت  هک  مه  هچره  دوخ  لیم  مغریلع  دسیونیمن و  الخ  رد  ننئمطم  نردماسپ  یهدنسیون  کی  هچ ؟ ینعی 
نآ فلوم  هاگیاج  باتزاب  روطنیمه  یعقاو و  جراخ و  ناهج  باتزاب  هدش ) فیرحت  لکش  هب  یتح   ) یعون هب  شانتم 

. تسا
بطاخم اب  دهاوخیم  ایآ  تسیچ ؟ نتشون  زا  شفده  دسیونیم ؟ هک  یارب  نردمتسپ  هدنسیون  هک  دیسرپ  ناوتیم 

یتیعقاو رگا  تسا . شندرپس  پاچ  هب  نآ  زا  رتهرخسم  وجه و  یراک  شانتشون  هک  دهاوخیمن  رگا  دنک . رارقرب  طابترا 
ار فلوم “  ” نتم نوچ  فلوم “ “ نهذ تالیخت  ماهوا و  هن  مه  نآ   ) تسا تالیخت  ماهوا و  بیکرت  نتم  لک  درادن و  دوجو 

رارقرب یاهطبار  دشابن ، کرتشم  طاقن  هنیمز و  نیا  رگا  دنامیمن و  یقاب  یکارتشا  تاکن  رگید  سپ  دنکیم )! یفن 
. دوشیمن

کرد لباق  نردماسپ  نوتم  تقو  نآ  میشاب  هتشاد  ییانشآ  نردمتسپ  تایبدا  لوصا  دعاوق و  اب  رگا  دوش  هتفگ  دیاش 
یاهدنسیون ای  دنمرنه و  ره  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  بلطم  نیا  زا  هک  ارچ  تسین  هدننک  عناق  فرح  نیا  اما  دوشیم .

. دنکیم قلخ  کبس  هتشر و  نامه  ناگدنسیون  نادنمرنه و  یارب  ار  شرثا 
“ ، . درادن تیعقاو  اب  یتبسمن  چیه  نتم  مینکیم “ : رورم  ار  نردماسپ  نازادرپهیرظن  یاهزت  رگید  رابکی  رخآ  رد 

زا هک  دنتسه  ینارگیزاب  اهتیصخش  دراد . دوجو  مینکیم  ساسحا  هک  ییایند  مه  تسا و  یعقاوریغ  نتم  یایند  مه  “ 
راکنا ار  رییغت  ای  تخانش  هنوگره  ناکما  نردماسپ  رصع  “ ” . دناهتفرگ یاج  نتم  یاهرطس  رد  هدش و  لیکشت  تاملک 

.“ دنکیم
طسوت اهراب  اهراب و  هک  خوسنم  و  هنهک   یتاهرت  اهنیا  تسه . نردم  ون و  اهزت  نیا  یاجک  هک  دوش  هدیسرپ  دراد   اج 

: تسا ینخس  ره  زا  رت  ایوگ  نایاقآ  نیا  دوخ  زا  یاهلمج  دناهدش . حرط  نوگانوگ  یاهلکش  هب  یتسیلآهدیا  بتاکم 
“. دشاب یلاخوت  یاهفیطل  دوخ  یتسینردماسپ  ناتساد  زا  نتفگ  نخس  دیاش  “ 

اب دسیونیم و  یاهلاقم  یفورعم  روسفرپ  شیپ : لاس  یلیخ  یاههمانزور  رد  یبلطم  هب  میشاب  هتشاد  یهاگن  دیراذگب 
روسفرپ دوشیم . پاچ  یسررب  زا  سپ  هک  دتسرفیم  نردم  تسپ  تایرشن  نیرتربتعم  زا  یکی  یارب  راعتسم  مان 

وا لوا  یهلاقم  هک  دهدیم  حرش  نقتم  لیالد  اب  نآ  رد  دوخ و  یلصا  مان  اب  دسیونیم  یمود  یهلاقم  هلصافالب  روکذم 
ارجام نیا  تسا . هتفریمن  شزرد  یال  وم  یدنبهلمج  شراگن و  رظن  زا  هک  دنچره  تسا ، هدوب  ینعمیب  چوپ و  الماک 

سردآ هلاقم  نآ  یاهتنا  رد  دربیم . لاوس  ریز  ار  نردمتسپ  یهیرشن  رابتعا  دنکیم و  اپ  هب  یرایسب  یادصورس 
تالاقم هقیقد  دنچ  ضرع  رد  هک  روتارنژ ) کی  هیبش  یزیچ  ) هدش هیبعت  یروتوم  نآ  رد  هک  دوب  هدش  هتشون  یتیاس 
هلصافالب ات  دینک  دراو  ار  دوخ  رظن  دروم  هلاقم  زا  یدیلک  یهژاو  دنچ  تسا  یفاک  طقف  دنکیم ، دیلوت  نردمتسپ 

. دهد نوریب  ناترظن  دروم  هنیمز  رد  ینردمتسپ  یهلاقم 
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کیبشتآ دوواد  یلادبا –  هنوپ  اب  یهاتوک  یوگوتفگ 
ید ۱۳۹۰

ندنل هب  هد  تعاس  راطق  دنلب  ناتساد  اب  هطبار  رد 
تسا یشاپورف  لاحرد  ام  یعامتجا  یگنهرف و  یاههناوتشپ 

رشن تشونرس  هب  هتفر  قاحم  هب  یاهناتساد  زا  یضعب  لثم  ندنل  هب  هد  تعاس  راطق 
ثحابم نیرتمهم  زا  هک  یترجاهم  ترجاهم . اب  هطبار  رد  یناتساد  هدش . راچد  یتنرتنیا 

راودبما ناتساد  نیا  یاهتیصخش  تشونرس  هچرگا  تسا . یناریا  طسوتم  یهقبط 
یعامتجا یگنهرف و  عاضوا  اب  هطبار  رد  ثحب  یارب  تس  یتصرف  اما  تسین  هدننک 
. دوش یمن  مهارف  یوناث  عالطا  ات  دازآ  ییاضف  رد  هک  یتصرف  نامروشک .

ریغ ییاضف  رد  دناوتیمن  هتفرگن و  زوجم  ندنل  هب  هد  تعاس  راطق  هک  مفساتم  یلیخ  - 
ییامن هایس  موش ، قافتا  نیا  یلصا  تلع  الامتحا  دریگ . رارق  یسررب  دقن و  دروم  یزاجم 

یناریا یلک  روط  هب  یناریا و  یاههداوناخ  یاضف  شیامن  رد  دینکیمن  رکف  تسا !
؟  دیاهدرک ییامن  هایس  یمک  تعامج 

یناریا یهداوناخ  اعقاو  مینک ؟ یم  فیرعت  ار  یناریا  یهداوناخ  روطچ  مینیبب  لوا  دیاب 
؟ دوشیم هداد  ناشن  ام  هب  ناکدوک  یاههصق  اهلایرس و  رد  هک  یزیچنآ  ایآ  تسیچ ؟

؟ یکدوک نامز  یژلاتسون  نامه  نابرهم ؟ هشیمه  گرزب  ردام  هناودنه و  ضوح و  ینتشاد و  تسود  ردپ  ردام و  نامه 
کی دنزرف  کت  نیشون  ناریا . رد  نآ  عبط  هب  هدرک و  رییغت  نردم  یایندرد  هداوناخ  فیرعت  تسین . روطنیا  منامگ  هب 

کی زا  ) دجنگیمن هداوناخ  تسرپرس  کی  زا  ام  ییا  هشیلک  فیرعت  رد  دراد  نیشون  هک  یردپ  تسا ، طسوتم  یهداوناخ 
رپ ییاضف  نورد  وا  بقارم .) یضار و  هشیمه  ردام  ) روطنیمه مه  شردام  هاگ .) هیکت  دشاب و  هناوتشپ  هک  یردپ 

نآ مامت  رش  زا  دناوتیمن  اما  دوشیم  ضوع  شناکم  دینیبیم . هک  تسا  نامه  شلصاح  دوشیم و  گرزب  ضقانتزا 
ریثات دناوتیمن  هک  تسا  مولعم  دوش . صالخ  هداد  لکش  ار  شتیصخش  هدش و  گرزب  اهنآ  اب  هک  یکدوک  یاهتداع 
ریثات دش و  گرزب  هدز  دادبتسا  یطیحم  رد  دوشیم  روطچ  دبتسم . ردام  کی  رظن  تحت  هدما . راب  روطنیا  وا  دراذگب .

؟ دوب مه  راذگ 
. میسر یمن  یا  هجیتن  هب  میدرگب  ملاس  یناریا  کی  لابند  ناتساد  نیا  رد  هک  ردقچره  تسین . نیشون  طقف  لکشم  - 

یحور و تالکشم  راچد  دوشیم  ورهبور  اهنآ  اب  روشک  زا  جراخ  رد  نیشون  هک  ییاهیناریا  مامت  ٰهداوناخ  نیا  رب  هوالع 
رد ییامنهایس  یعون  ناتساد  نیا  مسرپیم  لیلد  نیمه  هب  دنرادن . یناسنا  یداع و  راتفر  مادکچیه  دناهدیدع . یقالخا 

؟ تسین یناریا  ناسنا  اب  هطبار 
زیگنارب لاوس  اعقاو  اجنیا  نم  یارب  ندوب  ملاس » . » منادب یناریا  ملاس  یهداوناخ  زا  ار  امش  فیرعت  مراد  تسود  نم  .

ایآ میرادیم ؟ تسود  هک  مینیبب  ار  هچنآ  میهاوخیم  ای  مینکیم ؟ هاگن  تسرد  نارگید  هب  نامدوخ و  هب  ام  ایآ  تسا .
هک نآ  رتهب  ای  میشاب ؟ میهاوخیم  روطچ  ای  میتسه ؟ هچ  اعقاو  ام  مینکیم ؟ نامتک  تسا  عوقو  لاح  رد  هک  ار  یتیعقاو 

؟ میهد ناشن  هیقب  هب  ار  نامدوخ  میراد  تسود  روطچ 
دیاش هک  دنریگیم  رارق  ییاهتیعقوم  رد  طقف  اهنآ  ورسخ ؟ ای  ناکشا  یتح  ای  تسین  ملاس  نیشون  دینک  یم  رکف  ارچ 

ای دیسریم . رظن  هب  یعیبط  مه  یلیخ  ناریا  یاهرهش  زا  یکی  هاگباوخ  رد  ورسخ  راتفر  دیاش  مینبب . میرادن  تسود  ام 
. دنرذگیم نیشون  رانک  زا  هک  دنتسه  ییاهمدآ  تسین . ام  اب  تواضق  دنتسه ، ناشدوخ  اهنیا  زاناس ، ای  ناکشا . یتح 

. یگدنز یگرمزور  لثم  تسرد  … دنرذگیم نامرانک  زا  رفن  دنچ  نیدنچ و  هک  ام  یگدنز  یاهزور  زا  یلیخ  لثم  تسرد 
دینزیم باختنا  هب  تسد  یریطخ  تیعقوم  نینچ  یارب  امش  یتقو  هک  تسا  نیا  ییامن )  هایس  یتشادرب ( نینچ  تلع  - 
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. دراد مه  یقیبطت  تایبدا  یرتکد  اقافتا  هک  یریهال ( اپموج  یتقو  الثم  دینزیم . یاهدش  باسح  باختنا  هب  تسد  الامتحا 
یارب وا  نامگ  هب  هک  دراذگیم  یلکشم  یور  تسد  دراد  دنزیم  رجاهم  یاهیدنه  یگدنز  رد  تنایخ  زا  فرح  ( 

تیعضو هدوبن و  قافتا  بسحرب  اعطق  مه  امش  باختنا  سپ  دیآیم . شیپ  دوشیم  یگنهرف  یگناگود  راچد  هک  یتیعمج 
. دیاهدید هناوتشپ  نودب  یشاپورف و  یهناتسآ  رد  ار  یناریا  یاههداوناخ  یگنهرف 

لاحرد ام  یعامتجا  یگنهرف و  یاههناوتشپ  زا  یلیخ  هکلب  ناریا  یاههداوناخ  تیعضو  اهنت  هن  هک  مراد  رواب  میوگب  دیاب 
مامت میاهدوب و  یشاپورف  لاح  رد  ادتبا  زا  ام  دنکن  میوگیم  منکیم  رکف  مدوخ  اب  هک  رتشیب  شتسار  تسا . یشاپورف 
زا یتمسق  تسا ، نآ  زا  یتمسق  نیشون  وش ،) نمورت  ملیف  دننام   ) هدوبن شیب  ییاهصق  دنتفگ  ام  هب  هک  ییاهزیچ  نآ 
. هکس هگید  یور  دیاش  تسا ، ناتساد  رگید  یوس  تمس و  تقیقح  رد  یشاپورف  اما  دزیر  یم  ورف  دراد  هک  یزیچ 

. تسا هتفهن  یتیعقومرابجا  نیا  رد  اما  دهدیم  ترجاهم  کی  هب  نت  رابجا  هب  هک  تسا  یناوج  رتخد  یهصق  نم  یهصق 
نیگنس یهیاس  راب  ریز  زا  یتقو  هکنیا  دوب و  نیشون  یسانشدوخ  رب  رتشیب  نم  زکرمت  دیکات و  ریخ ) ببس  دوش  ودع  )
تسابیز دنادیمن  یتح  وا  دتسیاب ، شدوخ  یاپ  یور  تسا  روبجم  الاح  وا  دنکیم . رییغت  روطچ  شناهج  دیآیم  نوریب  ردام 

دیاب الاح  یلو  . دراد همهاو  شیکدوک  تارطاخ  یروآدای  هب  زا  یتح  وا  هن ؟ ای  هتخانش  تسرد  ار  راشای  دنادیمن  تشز ؟ ای 
. دوش ور  هبور  اهنیا  یهمه  اب 

هفاضا عمج  هب  ناشدوخ  زا  یزیچ  دناهدمآرب  یصاخ  یگنهرف  یاضف  زا  مادکره  هک  ناتساد  یاهتیصخش  مامت  - 
یهمه رد  ابیرقت  نیشون  هکنیا  نمض  نیشون . زج  دناهدیلاب  هدرک و  دشر  نآ  رد  هک  تسییایند  هب  طوبرم  هک  دننکیم 
یدمع لاعفنا  نیا  ایآ  دوریم ) . بالک  دوریمن . سکابراتسا  دنکیم (  یوریپ  عمج  زا  شینطاب  لیم  فالخرب  دراوم 

؟ برغ گنهرف  لباقم  رد  تسا  لعفنم  دح  نیا  ات  یناریا  کی  دینکیم  رکف  هدوب ؟
یهدیم حیجرت  سفنب  دامتعا  نودب  یشاب و  یتلاجخ  نیشون  لثم  یشابن و  دلب  نابز  رگا  ییوجشناد  یاهعمج  رتشیب  رد 
هک یناناوج  نایم  رد  ار  شدوخ  دراد  راگنا  مک  مک  هدش و  تیبرت  روطنیا  نیشون  هکنیا  نمض  ربهار . ات  یشاب  ورهر 

اهنآ دنتسین . راذگ  ریثات  دییوگیم  امش  هک  نادنچ  مه  اهنآ  دننکیم ؟ هچ  اهنآ  رگم  و  دنزیم . کحم  دناهدشن  گرزب  روطنیا 
نیمه هب  دنورب . دعب  دننامب و  ییاج  رد  یتقو  دنچ  دنا  هدمآ  دننکیم . حیرفت  دننکیم و  یگدنز  ناشدوخ  لکش  دنراد  طقف 

نایم رد  عمج  اب  ار  ناشیاههبرجت  اهنآ  دننک . بسک  هبرجت  دنسانشب و  ار  رگیدمه  دننارذگبشوخ . دنهاوخیم  یگداس 
لثم شیگدنز  کبس  تسین . اهنآ  یهبرجت  وا  یهبرجت  هدمآ . یرگید  یایند  زا  ییوگ  دناوتیمن . نیشون  اما  دنراذگیم .

هدش و بوکرس  یرمع  وا  دشاب . روطنآ  دناوت  یمن  یرگید . یناریا  چیه  هن  نیشون و  هن  تسین . اهنآ  اب  الصا  تسین . اهنآ 
تسا سفن  هب  دامتعا  دوبمک  راچد  ناشنیرتهداس  یتح  شلایما  نایب  یارب  الاح 

شدوخ لکش  هب  دناوتیمن  ارچ  نیشون  اما  دننکیم . یگدنز  ناشدوخ  لکش  هب  دنراد  اهنآ  تساجنیمه ؛ نم  لاوس  - 
شفرظ مرف  هب  اتیاهن  دنک و  یگدنز  شدوخ  لکش  هب  دناوتیمن  دازآ  یطیحم  رد  یناریا  رتخد  امش  معز  هب  دنک ؟ یگدنز 

؟ دیآیم رد 
زا مئاد  هتشاذگ  بابح  کی  نورد  اپ  راگنا  وا  ناتساد ، یادتبا  ردزونه  درادن  شدوخ  زا  یزیچ  هک  ارچ  دناوتیمن ، نیشون 
هکنیا یارب  دشاب  یزاغآ  نایاپ  نآ  دیاش  . تسا هدنریگ  میمصت  هک  تسوا  رخآ  رد  اما  دروخ ، یم  تلغ  وس  نآ  هب  وس  نیا 

. دنک توعد  یرگید  ناهج  هب  ار  وا  ردام  نیگنس  یهیاس  نآ  زا  ندش  اهر  دیاش  . دتسیاب شدوخ  یاپ  یور  دناوتب 
میمصت صوصخ  هب  و  نیشون . یاهراتفر  یارب  تسیشارت  هناهب  یعون  رتشیب  ونیم  اب  راشای  یهطبار  دینکیمن  رکف  - 

. هدماین نوریب  ناتساد  لد  زا  قافتا  نیا  یراگنا  ییاهن ؟
. تسین قباس  نیشون  رگید  لصف  دنچ  زا  دعب  اما  نیشون  . هدروخ مقر  ییادتبا  لصف  نامه  زا  ونیم  راشای و  یارجام 
هب عجار  رگا  مسرتیم  دنخبل ) اب  . ) دنیبیم ار  شرب  رود و  هزات  دشاب  هدش  دنلب  باوخ  زا  هک  راگنا  مک  مک  نیمه  یارب 

دشاب هتشادن  ناتساد  همادا  ندناوخ  هب  یتبغر  هدنناوخ  رگید  مینک  تبحص  دایز  لاوس  نیا 
یاضف هب  تخادرپ  رد  هک  ردق  نآ  ینعی  دوش . گنررپ  یفاک  هزادنا ی  هب  هتسناوتن  ناتساد  ییادتبا  لصف  نم  رظن  هب  - 

؟ دیاهدرک لابند  ار  یفده  هچ  لوا  لصف  یحارط  رد  دیا . هدشن  قیقد  لخاد ، تایئزج  رد  دیا  هدرک  تقد  رو  نآ 
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تساهلاقمهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یارب لوا  لصف  دنک . رییغت  بآ  رونآ  تسا  رارق  نیشون  یگدنز  تسا . شرپ  یوکس  طقف  لوا  لصف  تسامشاب . قح 
. سرد یاهسالک  عورش  زا  لبق  یهاگحبص  شزرو  هیبش  راگنا ، تسا  ندش  مرگ 

.
میلست هدنیآ  رد  دیهدیم  حیجرت  ٰهتفرگن  راشتنا  زوجم  امش  بوخ  ناتساد  هکنیا  هب  هجوت  اب  رخآ : لاوس  ناونع  هب  و  - 

؟ دیوش یروسناسدوخ 
. داد مهاوخن  نت  نآ  هب  هاگ  چیه  دنمرنه . گرم  ینعی  یروسناسدوخ 

داش اراس  یزاجم –  یایند  رد  ذغاک  هدشمگ ی  یوب 
ید ۱۳۹۰

اهزور نیا  رد  باتک  یتنرتنیا  پاچ  نوماریپ 
رکف هب  قایتشا  اب  ندز و  قرو  یه  نتفرگ و  تسد  رد  ار  یباتک  نتسشن و  اهتعاس  یوب  دهدیمن . ذغاک  یوب  تنرتنیا 
دیاش ندش  هدناوخ  طرف  زا  شیاهقرو  هک  یباتک  یور  ندش  ولو  نتسشن و  رادیب  حبص  ات  ندوب ؛ نامر  کی  ندرک  مامت 

. دننزب یگنهک  یگدوسرف و  هب 
، باتک هب  لکش  نیرتهیبش  رد  هک  ییاههحفص  یور  دتمم  یاهکیلک  یوب  باتش . یوب  دهدیم . ار  شدوخ  یوب  تنرتنیا 

یبدا رثا  کی  ندناوخ  بوذجم  یمشچراهچ  ار  ام  ات  دنوشیم  دولناد  دنیآیم و  رد  فا  ید . یپ . یاهلیاف  تروص  هب 
تیهام زونه  شیاههملک  دیاش  دشاب . هدش  هتشون  ذغاک  یور  لوا  زا  اهناتساد  اهنامر و  هیقب  لثم  دیاش  هک  یرثا  دننک .

دناهدیزگرب و بطاخم  هب  لاقتنا  یارب  ار  تنرتنیا  هیبش  یهار  مکی  تسیب و  نرق  رد  همهنیا  اب  دنشاب ، هتشاد  یرهوج 
هب دوب  هتفرگ  وخ  نیا  زا  شیپ  ات  هک  ینهذ  هب  دننکیم . لیمحت  ام  نهذ  هب  ار  ناشدوخ  روتینام  کچوک  هحفص  زا  الاح 

اهباتک دلج  حرط  هب  ندز  لز  نداتسیا و  اهیشورفباتک  نیرتیو  تشپ 
یزاجم یایند  رد  باتک  راشتن  ا

یتاراشتنا یاههسسؤم  یوس  زا  نآ  لوبق  ای  در  یارب  ریگسفن  ینالوط و  راظتنا  اب  تنرتنیا  قیرط  زا  باتک  راشتنا 
هب ار  دوخ  باتک  هنیزه  یمک  اب  دنناوتیم  هک  دننادیم  بوخ  اهنآ  دنراد . رواب  اههدنسیون  زا  یلیخ  ار  نیا  تسین . هارمه 

یاضف رد  دوخ  باتک  راشتنا  دهاش  هاتوک  یراظتنا  زا  سپ  دعب  یمک  دننک و  لاسرا  نیالنآ  یتاراشتنا  یاههسسؤم 
ات دننک  یروبص  اههام  هکنیا  نودب  دنونشب ؛ در  باوج  رتشیب  یتح  ای  رابکی  یارب  یسک  زا  هکنیا  نودب  دنشاب  یزاجم 

هدنسیون زا  دنوش  دیماان  هکنیا  نودب  ناشباتک . در  رب  ینبم  دسرب  ناشتسد  هب  یتاراشتنا  هسسؤم  زا  یاهمان  ای  لیمیا 
. ندوب هدنسیون  ندش و 

زا هن  تسه و  یربخ  هناخپاچ  زا  هن  یعقاو ؛ یایند  یاههطباض  هن  تسه و  ذغاک  یطحق  هن  یزاجم  یایند  رد 
زا یخرب  هک  تسور  نیمه  زا  دیاش  زوجم . تفایرد  یاهرسدرد  زا  هن  و  باتک ، راشتنا  یارب  نالک  یراذگهیامرس 

پاچ یارب  هک  لاح  نیمه  رد  دناهدروآ و  یور  دوخ  راثآ  یتنرتنیا  راشتنا  هب  ریخا  یاهلاس  رد  یناریا  ناگدنسیون 
زا یخرب  یتح  دنریگیم . هرهب  بطاخم  هب  دوخ  رثا  هئارا  یارب  مه  یزاجم  یایند  تاناکما  زا  دننکیم  شالت  ناشباتک 
اهتیاس و ای  نیالنآ  یاههسسؤم  قیرط  زا  دنروآیم و  یور  تنرتنیا  هب  دنورب ، باتک  پاچ  غارس  هکنآ  زا  شیپ  اهنآ 

. دننکیم رشتنم  تنرتنیا  رد  ار  ناشباتک  یصخش  یاهگالبو 
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. دناهدروآ یور  یتنرتنیا  رشن  هب  یراچان  رس  زا  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  زا  یدادعت  زونه  همهنیا  اب 
: دیوگیم هرابنیارد  تسا ، هدرک  رشتنم  تنرتنیا  قیرط  زا  یگزات  هب  ار  شدنلب  ناتساد  نیرتهزات  هک  یلادبا ، هن  پو
شپاچ ناکما  نوچ  مدز  تسد  راک  نیا  هب  یراچان  رس  زا  نم  هداتفین و  اج  ام  هعماج  رد  یتنرتنیا  رشن  زونه  مرظن  هب  “ 

بطاخم تسد  هب  باتک  نیا  هرخالاب  متساوخیم  نم  دوبن و  رودقم  ًالعف  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زوجم  در  رطاخ  هب 
.“ دسرب

داشرا ترازو  زا  زوجم  تفایرد  مدع  تروص  رد  یتح  ناونع  چیه  هب  دنتسین  رضاح  زونه  ناگدنسیون  زا  یخرب  اما 
دننادیم نویتناشا  غیلبت و  کی  دح  رد  طقف  ار  باتک  یتنرتنیا  راشتنا  اهنآ  دننک . رشتنم  یتنرتنیا  تروص  هب  ار  ناشباتک 

یبدا نابطاخم  زا  ییالاب  دصرد  زونه  نوچ  دنک  داجیا  تایبدا  یارب  یرتشیب  بطاخم  دناوتیمن  هلأسم  نیا  ناشرظن  هب  و 
: دیوگیم هرابنیا  رد  هدنسیون   ، ییاباب داهرف   . یتنرتنیا رثا  کی  ات  دننزب  تسد  باتک  هعلاطم  هب  دنهدیم  حیجرت 

باتک رشن  یارب  هچ  ندناوخ و  یارب  هچ  مراد  تسود  رتشیب  ار  ذغاک  مرادن . یتنرتنیا  رشن  هب  یاهقالع  ًاساسا  نم   ”
یعطقم یارب  هدرتسگ  تروص  هب  شاهدنسیون  باتک و  مان  یتدم  یتنرتنیا  راشتنا  قیرط  زا  دیاش  لاح  نیع  رد  مدوخ .

مدقتعم لک  رد  اما  دیایب  دوجو  هب  رثا  نآ  هب  تبسن  بطاخم  نهذ  رد  ینمض  کچوک و  یهاگآ  کی  دنوش و  اهنابز  درو 
تسرد یارب  هچ  روکد و  ناونع  هب  هچ  دیآیم  ناششوخ  باتک  مرف  ذغاک و  زا  زونه  ام  هعماج  رد  ناوخباتک  دارفا 

.“ هناخباتک کی  ندرک 
: دیوگیم دهدیم و  حیجرت  نآ  یتنرتنیا  راشتنا  هب  ار  باتک  ینیمزریز  پاچ  یتح  ییاباب  داهرف 

هراچ دنورب ، شیپ  ندش  ینیمزریز  تمس  هب  دننکیمن  تفایرد  راشتنا  زوجم  ناریا  رد  هک  یگنهرف  یاهراک  دیاب   ”
تروص هب  مه  باتک  هک  دراد  یلاکشا  هچ  یقیسومو . ملیف  هلمج  زا  یرنه  یاههنیمز  هیقب  لثم  تسین . یرگید 

حیجرت نم  یتح  دناهدرک . لابقتسا  نآ  زا  مه  نابطاخم  هدش و  ماجنا  لاح  هب  ات  راکنیا  دوش ؟ شخپ  پاچ و  ینیمزریز 
”. یتنرتنیا هویش  هب  ات  منک  پاچ  لکش  نیا  هب  روسناس  دس  هب  انتعایب  ینامز  عطقم  نیا  رد  ار  مباتک  مهدیم 

تسا یزاسدامتعا  دنمزاین  یتنرتنیا ، شورف 
هتفگ یترتنیا  تایبدا  هرابرد  وردنت  هبادوس  اب  وگوتفگ  رد  شیپ  یدنچ  یناریا  یانشآ  مان  هدنسیون  یلعدمحم ، دمحم 

: دوب
فلتخم یاههناهب  هب  تسا و  یلاخ  ناتسریبد  سورد  ینویزیولت و  ییویدار ، یاههمانرب  رد  رصاعم  تایبدا  یاج  یتقو   ”

ناوخباتک دنچره  دوشیم . نشور  اهتیاس  رد  هدش  هئارا  تایبدا  تیمها  دنوشیم ، تالجم  باتک و  پاچ  عنام 
لکشم نیا  نامز  رذگ  رارمتسا و  متح  روط  هب  اما  دنکیم ، یبایزرا  مک  قمع  اب  عیسو  یسونایقا  ار  تنرتنیا  یاهفرح ،

.“ تسا هدروخ  مقر  تنرتنیا  عفن  هب  یبدا  یاههیرشن  هدنیآ  درک . دهاوخ  لح  ار 
یاضف رد  ناشراثآ  رشن  هب  هک  دناهتفایرد  زین  یاهفرح  ناگدنسیون  زا  یخرب  یتح  ار  تیعقاو  نیا  دسریم  رظن  هب 

رارق دقن  لابقتسا و  دروم  دوش و  شخپ  تنرتنیا  رد  اهنآ  یناتساد  هعومجم  ای  نامر  هکنیا  زا  دننزیم و  تسد  یزاجم 
یارب دنوریم  شورف  هب  تنرتنیا  قیرط  زا  اکیرما  اپورا و  رد  تالوصحم  زا  یرایسب  هک  هنوگنامه  دنرادن . ییابا  دریگب 

ناگدنسیون هک  هچنآ  دیاش  همهنیا  اب  تسا . دامتعا  لباق  رازاب  کی  یزاجم  یایند  مه  یگنهرف  تالوصحم  زا  یرایسب 
هتفگ هب  رگا  یتح  دشاب . باتک  پاچ  یارب  اهتیدودحم  دوجو  لوا  هجرد  رد  هدرب  شیپ  یتنرتنیا  رشن  تمس  هب  ار  یناریا 

ادیپ ار  دوخ  بطاخم  مه  رشن  هویش  نیا  دوشن ، هتفرگ  یدج  نابطاخم  یوس  زا  نادنچ  یتنرتنیا  باتک  کی  یلادب  ا
: دیوگیم وا  دنک . ادیپ  یطیارش  نینچ  هتسناوت  هدنسیون  نیا  باتک  هک  هنوگنامه  دنکیم 

تشاددای دنچ  یتح  مدرک و  تفایرد  یبوخ  تارظن  نآ  زا  سپ  نم  تشاد و  یبوخ  دروخزاب  نم  باتک  یتنرتنیا  رشن  “ 
.“ دوشیمن هتفرگ  یدج  نادنچ  هک  تسا  نیا  یتنرتنیا  رشن  یاهررض  زا  یکی  همهنیا  اب  دش . هتشون  مه  مباتک  دقن  رد 

هب هک  یناریا  نارعاش  ناگدنسیون و  رتشیب  ور  نیا  زا  تسا . یزاسدامتعا  یعون  دنمزاین  باتک  یتنرتنیا  شورف  اما 
باتک دیرخ  یارب  هنیزه  تخادرپ  یخرب  یگزات  هب  هتبلا  دنناسریمن . شورف  هب  ار  نآ  دنزادرپیم  ناشراثآ  یتنرتنیا  رشن 

ار باتک  هنیزه  لیامت  تروص  رد  ات  دنهدیم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یباسح  هرامش  هدرک و  راذگاو  نابطاخم  هب  ار 
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: دیوگیم تسا  رادروخرب  شباتک  رشن  رد  یاهبرجت  نینچ  زا  هک  یلادبا   . دنزادرپب
هب نابطاخم  دوشیم  تخادرپ  یلوپ  یراک  تباب  یتقو  نوچ  دوش  تخادرپ  لوپ  راک  نیا  تباب  دیاب  منکیم  رکف  نم  “ 

زاب هیضق  نیا  رد  ار  منابطاخم  تسد  نم  دنریگیم . رتیدج  ار  راک  دیاش  ای  دنراد  یرتشیب  دامتعا  راک  نآ  تیفیک 
.“ دناهتخیر باسح  هب  مه  لوپ  اهنآ  زا  یدایز  دادعت  ًاقافتا  متشاذگ و 

: دیوگیم دهدیم و  رارق  دیکأت  دروم  ار  هلأسم  نیا  مه  ییاباب 
تسد ناشباتک  رشن  هب  قیرط  نیا  زا  هک  یناتسود  مرظن  هب  اما  مرادن  داقتعا  یتنرتنیا  رشن  هب  زونه  نم  هکنیا  اب  “ 

یارب رگا  مدرم  نیاربانب  دشاب . هتشاد  رایتخا  رد  ار  اهنآ  باتک  بطاخم  ات  دننکیم  مهارف  یتصرف  لاح  ره  هب  دننزیم 
زا یدایز  دادعت  منکیمن  رکف  هک  تسا  نیا  هتکن  اما  دنزادرپب . ار  نآ  یاهب  دیاب  دنشاب  لئاق  شزرا  شاهدنسیون  باتک و 

”. دنراد ییانشآ  ای  یتسود  هدنسیون  اب  هک  رامشتشگنا  یاهدع  رگم  دننکب  ار  راک  نیا  نابطاخم 
تنرتنیا هب  هک  یدارفا  یتح  دراد و  دلج  یور  حرط  مرف و  تیصخش ، نوچ  تسا  باتک  زونه  باتک ، اهیلیخ  یارب 
یهاگیاج یناریا  یاههداوناخ  زا  یخرب  ییالاک  دبس  رد  باتک  زونه  نوچ  دننک . هیهت  ار  نآ  دنناوتیم  دنرادن  یسرتسد 

زا یرایسب  یارب  زونه  تسا و  شخب  تذل  راک  کی  یشورفباتک  هب  نتفر  هدع  کی  یارب  زونه  نوچ  دراد . دوخ  یارب 
نیرخآ ات  دیاش  دناهدرک و  هنیزه  شندروآ  تسد  هب  یارب  هک  ارچ  تسا  یتنرتنیا  لیاف  کی  زا  رتدنمشزرا  باتک  مدرم 

. دهدیمن باتک  یوب  زونه  تنرتنیا  اهیلیخ  یارب  دنناوخب . تقد  اب  زین  ار  نآ  هملک 

داشرا ولناپس و  یلعدمحم 
ید ۱۳۹۰

فقوتم داشرا  رد  مراثآ  زا  هحفص  رازه  راهچ  ولناپس :
تساهدنام

یزیچ تسا  دقتعم  نامروشک ، یانشآمان  مجرتم  رعاش و  ولناپس ، یلعدمحم  اناره –  یرازگربخ 
هن تسوا و  مان  اهنت  هدش ، داشرا  ترازو  باتک  یهرادا  رد  شراثآ  ندنام  فقوتم  ثعاب  هک 
ناوید ماهدش  علطم  یگزات  هب  تفگ : باتک  یهرادا  طلغ  یاهدرکیور  زا  داقتنا  نمض  یو  شراثآ .

رد باتک  هحفص  ات ۴۰۰۰  نانچمه ۳  اما  هتفرگ  زوجم  دوب ، پاچ  زوجم  راظتنا  رد  لیلد  نودب  اهتدم  هک  یکدور  رعش 
. تسین ناشراظتنا  رد  ینشور  تشونرس  هک  مراد  هرادا  نیا 

چیه زونه  دوزفا : درک و  یعالطایب  راهظا  نیرگ  ماهارگ  یهتشون  اهدلقم “  ” یهمجرت پاچ  دیدجت  درومرد  ولناپس 
هدشن مالعا  نآ ، راشتنا  اب  نازیمم  تفلاخم  ای  تقفاوم و  رب  ینبم  باتک ؛ یهرادا  یوسزا  باتک  نیا  درومرد  یخساپ 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/mohamad-ali-sepanlo-va-ershad/
http://www.gozargah.com/gozargah/wp-content/uploads/2011/12/??????.jpg
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


. تسا

زین خزود » رد  یلصف   » رعش هعومجم  تفگ : درک و  هراشا  وبمار  روترآ  راثآ  یهمجرت  هب  نینچمه  یمان  رعاش  نیا 
لماش ار  یقالخا  یسامح و  ییاهرعش  هعومجم  نیا  هک  تسیلاحرد  نیا  تسا . زوجم  تفایرد  راظتنا  رد  تساهتدم 

. تسین نشور  میارب  نآ  ندنام  فقوتم  لیلد  هجو  چیه  هب  دوشیم و 

، دیآیم رامش  هب  هاگآ  عبانم  دودعم  زا  یکی  تایبدا ، یهزوح  رد  شزارد  نایلاس  تایبرجت  یتسیزمه و  تهج  هب  هک  یو 
نم دروم  رد  الصا  باتک  نیا  دوزفا : دش ، وربور  داشرا  تفلاخم  اب  هتشذگ  لاس  هک  شا  “ یهافش خیرات   ” باتک دروم  رد 
هک تسا  ولناپس “ یلعدمحم   ” مان اهنت  ایوگ  تسا . هتشذگ  ام  رصاعم  تایبدا  رب  هک  تسیراگزور  تیاور  اهنت  تسین و 

. دراد لکشم 

همادا دنادیم ، هدش  ماجنا  رصاعم  تایبدا  خیرات  صوصخرد  ناریا ، یبدا  یهعماج  قح  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  ولناپس 
. دش هتشاگن  میظنت و  متشاد ، ار  شلیمکت  یارب  مزال  یژرنا  هک  ینامز  رد  ار  باتک  نیا  هک  ملاحشوخ  ریدقت  ره  هب  داد :

. تسین نم  رد  یناوت  نینچ  رگید  دز ، مقر  میارب  ریخا  لاس  کی  رد  مایرامیب  هک  یطیارش  اب  هکارچ 

، مراثآ نایم  رد  تشاد : راهظا  هدشن ، رشتنم  یرعش  یهعومجم  وا  زا  تساهتدم  هک  بلطم  نیا  نایب  نمض  یو 
داشرا رد  رعش  یهعومجم  نم ۲  دیراد  عالطا  هک  روطنامه  اما  تسا . رتمهم  نم  یارب  میاهرعش  هعومجم  راشتنا 

. تشاد ناشراشتنا  هب  یدیما  دوشیمن  دایز  هک  مراد 

“ مانمگ نارعاش  یهناسفا   ” یارب یاهیحالصا  لبق  هام  ادودح ۱ باتک  یهرادا  داد : حیضوت  شیاهرعش  دروم  رد  ولناپس 
. دوش فذح  تسیابیم  هعومجم  نیا  ادودح ۰٫۳۳۳  نآ ، دافم  اب  قباطم  هک  درک ، غالبا  قفا  رشن  هب  درک و  رداص 

هدرک لیمکت  ار  رگیدکی  دنتسه و  رگیدکی  اب  طابترا  رد  اهرعش  مامت  تساهموظنم و  کی  هعومجم ؛ نیا  داد : همادا  یو 
مکح رد  هموظنم ، یاهتنا  ات  ادتبا  زا  هکت  هکت  تروص  هب  مهنآ  نآ ؛ زا  ییاهشخب  ندرک  فذح  نیاربانب  دنربیم . شیپ  و 

. تسا رثا  ندش  دوبان 

کی یاهاپ  اهتسد و  هک  تسا  نیا  لثم  هدرک ؛ رداص  باتک  یهرادا  هک  یاهیحالصا  لامعا  درک : ناشنرطاخ  ولناپس 
نم رظن  هب  هیحالصا ، نیا  رودص  رد  یراظتنا  نینچ  دنامب . هدنز  یشاب  هتشاد  راظتنا  ینک و  عطق  دلوت  ودب  رد  ار  دازون 
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. منک رظنفرص  نآ  راشتنا  زا  ات  نم  یاپ  شیپ  تسیاهناهب 

لاسرا باتک  یهرادا  هب  همشچ  رشن  طسوت  شیپ  هام  ابیرقت ۴  هک  شاهزات  یهعومجم  درومرد  ناریا ؛ رعش  یهیلاوش 
ناتسمز  ” هک عومجم  نیا  پاچ  زوجم  رودص  ای  ندوب و  طورشم  ای  تیعونمم  رب  لاد  یربخ  چیه  زونه  تفگ : زین  هدش 

. میتسه باتک  یهرادا  ناسررب  ییاهن  یار  رظتنم  ناکامک  تساهدشن و  غالبا  رشان  هب  درادمان ، فیلکتالب “

شاینامسج طیارش  دروم  رد  دوب ، نابیرگ  هبتسد  دوخ  تباید  ناطرس و  یرامیب  اب  تدش  هب  هتشذگ  لاس  رد  هک  یو 
زا اما  تسا  هدوب  زیمآ  تیقفوم  ناکشزپ  دییات  هب  متشاذگ ، رس  تشپ  هک  ینامردیمیش  یهرود  هناتخبشوخ  داد : حیضوت 

متسه و ناکشزپ  رظنریز  نانچمه  دراد ، دوجو  نآ  تشگزاب  لامتحا  نآ  ره  تسیفوخم و  یرامیب  ناطرس ؛ هک  ییاجنآ 
نیلوسنا قیرزت  ییاذغ و  میژر  تساجرباپ و  نانچمه  متباید  یرامیب  اما  دراد . همادا  یلاوتم  تروص  هب  تاشیامزآ 

. دراد همادا  نانچمه 

…. هآ زج  میئوگب  هچ 
ید ۱۳۹۰

ماع لتق  هفقو  یب  مکاح  وج  زا  ندنامن  بقع  یارب  شالت  رد  ناریا  یاه  هداج 
دننک یم 

رعش هب  یگلاس  زا ۱۸ دمآ و  ایند  هب  دهشم  رد  لاس ۱۳۵۲  ناسورب ، اضرمالغ  ) 
رعش یاههعومجم  رعاش  نیا  زا  نونک  ات  دروآ . ور  نتشون 

» و دنکیم جیگ  ار  هدنرپ  لامتحا   »
« دیعبت رد  راگیس  هتسب  کی  » 

یهزیاج یهدیزگرب  ناونع  شرعش  یهعومجم  نیمود  هک  تسا ، هدش  رشتنم 
نینچمه دروآ . ناغمرا  هب  شیارب  هرود  نیتسخن  رد  ار  ناراگنربخ  رعش 

رعش یهعومجم 
« تسا هداتفا  ولهپ  هب  هک  یتخرد  یارب  هیثرم  » 

رعش زا  یاهدیزگ  نینچمه  وا  دش . یفرعم  امین  رعش  یهرود  نیمود  یهدیزگرب 
مان هب  ار  دهشم 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/che-be-goeim-joz-ah/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تساهلاقمهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تساهلاقمهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

و کوتسا » یهناخدور  یوس  به  » 
«، اموس یهراصع  »

(، اهودنه دوجوم  سدقم  باتک  نیرتیمیدق   ) ادو گی  زا ر یاهدیزگ 
« مدنلب نابایخ  شخبب  ارم  »

ناسارخ و ناریا و  ناهج ، دازآ  رعش  یهدیزگ  یاهباتک  تسا و  هدرک  رشتنم  ار  یدورگنل ، سمش  رعش  یهدیزگ 
. تشاد راشتنا  تسد  رد  شدیهش  ردپ  یارب  دازآ  بلاق  رد  ار  هیثرم  یهعومجم  کی  نینچمه 

رعش یهعومجم  وا  زا  دوب . لاس ۱۳۶۲  دلوتم  زین  یمالسا  ماهلا 
« درادیمنرب مشچ  ام  زا  ایند  “ 

دزمان نینچمه  وا  دوب . هدش  یفرعم  دیشروخ  نانز  رعش  یهزیاج  یهرود  نیمود  دزمان  ناونعهب  هک  تسا  هدش  رشتنم 
. ( دوب هدش  ناوج  رعش  لاس  باتک  یهزیاج  یهرود  نیموس 

راگدنام یمارگ و  ناشدای 

هلمج کی 
ید ۱۳۹۰

هک تسا  نیا  ناسنا  کی  یارب  تبیصم  نیرتگرزب 
دشاب هتشاد  ندز  فرح  یارب  یفاک  داوس  هن 

ندنام شوماخ  یارب  مزال  روعش  هن 

یدهاز ریشدرا   - هاش یاه  زور  نیرخآ 
ید ۱۳۹۰

مان هب  تفرگ  رارق  هاگرذگ  هناخباتک  رد  نونکا  مه  هک  یباتک 
هاش یاه  زور  نیرخآ 

تسا یدهاز  ریشدرا  تارطاخ  زا  یتمسق 
مینک یم  داهنشیپ  ار  نآ  ندناوخ  تسام ، تاناکما  زا  نوریب  نوچ  نآ ، مقس  تحص و  هب  هجوت  یب 

. میا هدرک  لاسرا  و  تسویپ   نلبق  دنتسه   ام  لیم  یئ  تسیل  رد  هک  یناتسود  یارب  ار  نآ  ننمض 
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دنهدب عالطا  ام  هب  دننک  تفایرد  لیم  یئ  هلیسو  ار  هرامش  ود  نیب  بلاطم  زا  یضعب  دنتسه  دنمقالع  هک  ینازیزع 
هامرذآ مهد  هبنشجنپ  یتاره –  جریا  هاگرذگ –  یمومع  طباور 

یناحبس لاهن  تسیرتسکاخ –  تخس  ما  هلصوح  یاوه 
ید ۱۳۹۰

دنداد شنایاپ  هک  مانهب  لاهن و  یا  هناسفا  قشع  دروم  رد 
رد و  قشع “  هوکش    ” هتشون اب  هرامش ۱۲۰  هاگرذگ  رد 

 “ دش رپرپ  ابیز  یلگ  نوچ  هک  یقشع  دایب    ” هتشون اب  هرامش ۱۲۱  هاگرذگ 
یرتسکاخ تخس  ما  هلصوح  یاوه  مان “  اب  لاهن  زا  یا  هتشون  اب  کنیا  و  میدرک . هراشا 

 ” تسا
. میهد یم  همادا  ار  نآ 

یبرس رهش  نیا  رد  “ 
مدرگیم یربا  یاهناتساد  یپ  هناحوبذم  هچ 

تسیرتسکاخ تخس  ما  هلصوح  یاوه 
….“ دی اب یناراب 

————————————————————————————–
نآ زا  هک  مدوب  هتشاذگ  تمسا  یور  ور  متسد  یتقو  درب . مباوخ  وت  هنیس ی  ور  رس  زورید 

، دوب کان  بت  هشیمه  راگنا  هک  تخادنا  تا  غاد  نت  دای  ونم  ما  هتخوس  یاهتسد  هنکن . تراد  بت  غاد ، باتفآ  دنت ، هیواز ی 
 ( کان بت  یاه  هیوشاپ  و  کی …  هانپ  … مداتفا گالبو  نیا  یلبق  یاه  مسا  دای  و ( 

. هشاب هداتفا  انوا  یور  وت  زا  یا  هیاس  هکنیا  نودب  یدوب  نم  اب  …. یدوب رب  زا  ور  اه  هتشون  نیا  هظحل ی  ره  هک  وت  دای 
راب نیا  … دوبن …. هشاب منیس  ور  ترس  مدش  رادیب  یتقو  ماوخیم  رادنرب  منیس  ور  زا  ور  ترس  یتفگ  هک  زور  نوا  دای 

 …. لفاغان و مدش  رادیب  نم 
گرم زا  هراد  تسود  ردقنیا  یسک  یمهفب  دیاش  هگا  هک  متشون  یم  تارب  تگالبو  وت  اجنیا  یتفگ  هک  زور  نوا  دای 

هدش یدج  یلیخ  نم  رد  گرم  دوب و  هدرک  رییغت  رضتحم  یاه  هظحل  هب  هک  گالب  نیا  مسا  اب  نامزمه  تسرد  یدرگرب 
. دوب

هتسشن ینیشب ؟ ینوت  یمن  هقیقد  هی  ارچ  وت  یگب  ینک و  بجعت  هک  یدوب  اجک  ترانک . مدوب  هدش  خسم  زورید  مانهب 
ردقنوا وهی  مه  راب  نیا  مدرگرب ؟ متسنوت  یمن  ارچ  مدوب . هدش  رّس  مدشاپ  یتقو  تعاس . شش  دودح  … مانهب مدوب 

هک یتفر  تسین . راک  رد  یظفاحادخ  متفگ  دعب   … دشن مه  زاب  متشگرب  … متشادن یظفاحادخ  تصرف  هک  دش  غولش 
. منک یمن  مومت ش  منم  هشاب  یشن ؟ مومت 
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… نم … وت … اه هتشون  هنکیم . ادیپ  ینعم  مارب  هراد  اهفرح  مک  مک  الاح  مانهب . منکیم  مومت  اجنیا  ور  اه  نتشون  نیا  اما 
هن یدرک و  رواب  ور  نم  زور  هس  نوا  هن  وت  هک  ممهفیم  هزات  نم  و  ندرک .. مومت  زا  دوب  وت  ریسفت  مه ، اب  نتفر  ماب 
میرب هتفگ  لاهن  یدوب  هتفگ  زاب  هکنیا  تفر و  اجنیا  زا  یبیرغ  لاح  اب  لاهن  یدوب  هتفگ  هکنیا  … ور یگدنز  هب  منتشگرب 

یب دوبن  راک  رد  وت  دعب  یاهزور  نیا  ریغ  یگرم  یدرکن ؟ مرواب  ارچ  مناج  مانهب  خآ  …. هنک مومت  داوخیم  ینعی  ماب 
نیا بیصن  و  …. وت مارآو  رخآ   ِ هقیقد تسیب  ای  هدزنوپ  منود  یمن  ای  وت ، نآ  زا  نم  رضتحم  یاه  هظحل  نیا  تفرعم .

 … ای دیمهف  دهاوخن  دیمهفن و  یسک  … تشادن یا  هدیاف  نم . مد  هب  مد  مهنآ  گرم  کاندرد  هدش ی  یزاسزاب  یاهزور 
دنخشین هب  ار  زیخاتسر  اه  تسین “…” . راک  رد  یا  هزجعم  چیه  تشک . دعوم  زا  رتدوز  ارم  دیمهف و  وت  هثم  یکی 

رد زج  میادص  مدش … مامت  هک  منم  اهنت  نیا  منزیم  دایرف  هچ  ره  نم  و  دنناد . یم  ام “ ندش “  مامت  ار  گرم  دنشکیم و 
ساکعنا وت  شعترم  یاه  ناج “  نآ “  نانچمه  رازب  … مانهب منک : ادص  مارآ  تشوگ  رانک  رازب  دچیپ . یمن  مدوخ  شوگ 

. ناج مانهب  وت  میدقت  رضتحم “ یاه  هظحل  نیا “ مونشیم . هک  دشاب  ییاهادص  مامت 
مدش مامت 

 – دنهدیم شرتشیب  الب  ماج  تسا // رت  برقم  مزب  نیا  رد  هک  ره 
ینارون ءامس 
دنفسا ۱۳۹۰

هاتوک همان ی  کی 
یکلم یقنور  نیسح  یارب  ینارون  ءامس  هتشون  لد 
مراد شتسود  ردارب  دننام  هک  مزیزع  نیسح  یارب 

درادن یگزات  شیارب  رما  نیا  هکنیا  اب  تسا و  نامناتسود  زا  رگید  یکی  ندیشک  رجز  دهاش  یاهورهار ۳۵۰  اه  زور  نیا 
هشیمه لثم  رگید  نامزیزع  نیسح  درک . هدهاشم  نامنایدنبمه  همه  تروص  رد  ار  جنر  درد و  نیا  ساکعنا  ناوتیم 

، دشکیم درد  نوچ  دشاب  اههچب  رانک  رد  ناجیه  روش و  اب  دناوتیمن  هشیمه  لثم  ددنخیمن و  هشیمه  لثم  رگید  تسین ،
دوب هک  هنوگنآ  ار  نیسح  رگید  لیالد  نیا  همه  هب  تسا و  هدیرب  ار  شناما  تنوفع  زا  یشان  ینالوط  یاهبت  نوچ 

. مینیبیمن
دش لقتنم  داژنیمشاه  ناتسرامیب  هب  مود  راب  یارب  شپچ  هیلک  بلاح  دنویپ  لمع  روظنم  هب  شیپ  هام  کی  دودح  نیسح 

روظنم هب  یصخرم  مازلا  رب  ینبم  ینوناق  یکشزپ  شجلاعم و  کشزپ  رارصا  دوجو  اب  لبق  یرس  دننام  زین  راب  نیا  اما 
طبریذ عجارم  یوس  زا  یتقفاوم  تفرگیم ، تروص  یتشادهب  یطیحم  رد  تسیابیم  هک  لمع  زا  دعب  یاهتبقارم 

. دوشیم یرپس  نادنز  مان  هب  بارطضا  رپ  یطیحم  رد  یو  تهاقن  نارود  نانچمه  هدشن و  لصاح 
نیسح  ” یسرپیم هک  وت  لاوس  باوج  هک  یلاح  رد  دنیبیم  ار  نیسح  موصعم  تروص  یتقو  دیآیم  درد  هب  مدآ  لد 

یدرد دنخبل  نآ  تشپ  ینادیم  وت  یلو  موشیم “. رتهب  دیوگیم “  طقف  بل  رب  هشیمه  یدنخبل  اب  هن “ ؟ ای  یرتهب  ناج 
. مشچ یاهیدوبک  نآ  تشپ  تسا . میظع 

یلو دننکیمن  تقفاوم  نآ  اب  هک  تسا  کانسرت  اعقاو  نامرد  یارب  نیسح  نتفر  یصخرم  نایاقآ  یارب  دیاش  میوگب  هچ 
نیا هب  ندرک  رکف  یتح  منک و  رکف  نآ  هب  مرادن  تسود  هجو  چیه  هب  هک  دربیم  یتمس  هب  ار  نم  نهذ  اهنآ  لمع  نیا 
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رگید رباص و  هداز  اضر  یده  دیهان ، نسح  یچهمکد ، نسحم  ندیشک  رجز  دای  هب  دهدیم . رازآ  ارم  زین  عوضوم 
ندش یراج  زج  هب  یاهجیتن  هدش و  ناشندش  رپرپ  ببس  اج  هب  ان  یاهیریگ  میمصت  اهدروخرب و  نیمه  هک  ینارایسب 

. تشادن ار  نامنامشچ  زا  کشا 
هدرکن شومارف  شکاپ  فادها  هب  ندیسر  یارب  ار  شدیما  زونه  اما  دزوسیم  دراد  هرطق  هرطق  عمش  دننام  نامنیسح 

ناج یتح  دناهداتسیا و  هنادرم  هنوگچ  دناهجاوم و  یتالکشم  هچ  اب  یاههچب ۳۵۰  مینادب  ات  میوگیم  زاب  ار  اه  نیا  تسا .
یگدنز هب  نادنز  یاههلیم  زا  جراخ  رد  یدازآ  هب  ندیسر  دیما  اب  ناشنانطومه  ات  دناهتشاذگ  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ 
دوخ هب  ار  نامنانطومه  نهذ  زا  یاهشوگ  اهیراکادف  اهندیشک و  رجز  نیا  مراد  دیما  اما  دنهد . همادا  دوخ  یداع 

. دشاب هداد  صاصتخا 
هب شاهداوناخ  رانک  رد  لاحرس  ملاس و  دنزب و  دنخبل  لبق  لثم  نامزیزع  نیسح  هک  دسر  ارف  یزور  منکیم  وزرآ 

. دهد همادا  یگدنر 
ینارون ءامس 
نیوا نادنز 

یلیصحت قح  اب  هزرابم  تیعمج  عبنم :

دناد یم  راک  هرقن  دوعسم  رتکد  یلو  دینادن ، دیاش 
ید ۱۳۹۰

دینک هجوت 
یسایس نارکفنشور  نیرت  فیرش  لتاق  یماما ،)  ) یمالسا دیعس  دنک  روصت  تسناوت  یمن  سک  چیه  “ 

هتشر لیصحتلا  غراف  اکیرما و  یامهالکا  هاگشناد  هدرکلیصحت ی  نامنهیم ، ناشیدنارگد  یگنهرف و  و 
،“ تس هاگشناد  نیا  زا  کینورتکلا  یسدنهم  ی 

نیرت یشحو  نیرت و  محر  یب  ، ( یبتجم جاح  یمظاک ( مظاک  دیس  دنک  روصت  تسناوت  یمن  سک  چیه  “ 
نارکفنشور و ناشیدنارگد و  زا  یرامش  لتاق  یمالسا و  تموکح  یاه  هاگ  هجنکش  رگ  هجنکش 

 ” تسا سازگت  تلایا  زا  کیناکم  یسدنهم  هتشر ی  هدرکلیصحت ی  یتدیقع ، یسایس و  ناینادنز 
رد ار  دوخ  یصصخت  هرود ی  هک  لافطا  صصختم  کشزپ  یتیالو ، ربکا  یلع  هک  دنک  روصت  تسناوت  یمن  سک  چیه  “ 

نیا یاه  تیانج  رد  هیقف  یلو  رواشم  هجراخ و  روما  ریزو  ناونع  هب  تسا ، هدنارذگ  اکیرما  زنیکپاه  ناج  هاگشناد 
روشک زا  جراخ  رد  یبهذم  یتلود و  نکاما  اه و  هناخ  ترافس  دوش و  لدب  تیانج  لماع  هب  ناریا  زا  جراخ  رد  تموکح 

.“ دنک لدب  یتسیرورت  هنال ی  هاگلتق و  هاگ و  هجنکش  هب  ار 
هاگشناد زا  یضایر  کیزیف و  هتشر ی  هدرکیصحت ی  یناجیرال ، داوج  دمحم  هک  دنک  روصت  تسناوت  یمن  سک  چیه  “ 

تیامح صاصق  هجنکش و  مادعا و  راسگنس و  زا  یمالسا  رشب  قوقح  یوگنخس  ناونع  هب  اکیرما  رد  اینرفیلاک  یلکرب 
. ” دوش روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  تیانج  یوداپ  رمآ و  دنک و 

تموکح یاه  تیانج  رد  دنه  یاه  هاگشناد  هدرکیصحت ی   ، یکتم رهچون  هک م دنک  روصت  تسناوت  یمن  سک  چیه  “ 
ندرک هلثم  نامرف  دربب و  یمالسا  تموکح  نافلاخم  ناشیدنارگد و  راتشک  هب  تسد  روشک  زا  جراخ  رد  یمالسا 
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 .“ دوش شا  بیصن  یرتمهم  یاه  تسپ  یتمدخ  شوخ  نیا  رطاخ  هب  ات  دهدب  ینابرق 
هب ات  دننارگید  یئاسانش  راک  رد  دوخ ، هتسارآ  رهاظ  تالیصحت و  یاول  ریز  یرگید  نارکفتشور  نونکا  مه  هک ، دینک  رواب 

…. کچ رپ  ناشدنهدب  دنناوتب  یلکش 
دیشاب رایشوه 

وکاب دلوتم  نز  ناوخب –  یراد  یا  هیثرم  رگا 
دنفسا ۱۳۹۰

ناوخب یراد  یا  هیثرم  رگا  … دش کشخ  سکع  ، نیا  تداهش  هب  نم  تسود 

هیمورا هچایرد  زیگنا  مغ  بورغ  ات  هناخفرش  ردنب  زیگنا  لد  بورغ  زا 
دسانشن هدینشن ، ار  هناخفرش  ردنب  مسا  هک  دوش  یم  ادیپ  یسکرتمک  منانطومه ، زا  رگید  یرایسب  اه و  یناجیابرذآ  نیب 
یکدوک هب  طوبرم  مراد  رطاخ  هب  هناخفرش  ردنب  زا  هک  هچنآ  دشاب . هدرکن  رفس  ردنب  نیا  هب  ینت  بآ  حیرفت و  تهج  ای 

ندید و یارب  ام  دوب و  هدش  لقتنم  اجنآ  مگرزب  همع  رهوش  هک  شیپ  لاس  شش  ای  جنپ  لهچ و  دیاش  تسا . میاه 
. میتفر یم  ناش  هناخ  هب  ینامهم 
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یم عمج  مه  رود  یگمه  هک  مروآ  یم  رطاخ  هب  ار  یئاهبش  تسا . دننام  هیاس  مک و  رایسب  مراد  رطاخ  هب  هک  هچنآ 
یم باوخ  هب  دش و  یم  ما  یگدولآ  باوخ  بجوم  رون  مک  غارچ  میدروخ . یم  ماش  زوسدرگ  غارچ  رون  ریز  میدش و 

. مدینش یم  ار  اهرتگرزب  یاه  یخوش  تبحص و  ندز و  پگ  یادص  ایور  باوخ و  ملاع  رد  یئوگ  متفر و 
هب ایرد  روش  بآ  نتفر  ماگنه  هک  مروآ  یم  رطاخ  هب  ار  اهمشچ  شزوس  هدنک و  تسوپ  رایخ  روش و  بآ  هچایرد  بل 

. دریگب ار  رتشیب  شزوس  یولج  ات  دندیلام  یم  مشچ  یور  رب  ار  رایخ  زا  یا  هکت  اهمشچ 
دنزب بآ  هب  تحار  لایخ  اب  اجنآ  دشاب و  روش  با  بظاوم  دیاب  یمدآ  اجنیا  هک  دوب  نیا  رد  رزخ  اب  هیمروا  هچایرد  توافت 

دشاب  هدیعلب  ار  یسک  هیمورا  هچایرد  هک  مرادن  دایب  یلو  دوشن  قرغ  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  اجنآ  رد  هکنیا  و  دنک . انش  و 
. دوب نآ  بآ  تظلغ  یروش و  رطاخب  نیا  و 

تاعاس و ناشیارب  و  عمج   شدوخ  رود  ار  اه  هداوناخ  شا  لدتعم  یاوه  بآ و  اب  شروش ،  بآ  اب  هناخفرش  ردنب 
. درک یم  هیده  نیشنلد  شوخ و  یئاهزور 

یئابیز زا  نامیارب  دش و  لقتنم  نارادنزام   رد  یهاش ، نامه  ای  یمالسا  رهش  هب  مگرزب  همع  رهوش  دعب  لاس  ود  یکی 
تسا هناخقرش  راوجمه  هک  رتسبش  هب  نددجم  یتدم  زا  سپ  هتبلا   . درک یم  نامتوعد  فیرعت و  تمسق  نیا  یاه 

. دش راگدنام  اجنامه  رمع  نایاپ  ات  لقتنم و 
متشاد تسود  دز . یم  مرس  هب  شدرگ  رفس و  سوه  یلیطعت  ره  زاغآ  یناتسبات و  ره  عورش  اب  مدش  گرزب  هک  اهدعب 

سکع اه  یندید  زا  مزادرپب و  شدرگ  هب  میاهایور  یاه  هچوک  سپ  هچوک  رد  مریگب و  تسد  هب  یساکع  نیبرود 
تسا و زیربت  یمدق  دنچ  رد  دنیوگ  یم  هک  ناودنک  یهاش ،  ای  یمالسا  هریزج  هناخفرش ،  ردنب  زا  مرادرب . یراگدای 
یزیر همانرب  ندرک و  رکف  یارب  یتصرف  هک  دوب  دایز  ردق  نآ  یراتفرگ  هلغشم و  راک و  اما  تسا . یندید  ابیز و  بجع 

. متشادن میاه  ترفاسم  شرتسگ  یارب 
دیرخ اب  راب  ره  مور و  یم  یشورف  یهام  هزاغم  هب  میاه  یهام  هقالع  دروم  یاذغ  ایمیترآ  دیرخ  یارب  هک  تسا  یتدم 

نیا دروم  رد  الوزروا  متسود  یارب  ددنب  . یم  شقن  منامشچ  یولج  هیمورا  ، هچایرد  هشقن  روش ، بآ  یوگیم  نیا 
یم بجعت  اب  دوش . یم  کشخ  دراد  هک  فیح  میوگ  یم  منک . یم  فیرعت  شیاهوگنیمالف  شا و  با  یروش  هچایرد و 

 : دسرپ
»؟  دوش کشخ  هناخدور  ایرد و  تسا  نکمم  ناراب  همه  نیا  اب  رگم  » 

: میوگ یم 
یم رتمک  زور  هب  زور  دراد  شا  بآ  مناد  یمن  یتسرد  هب  نم  هک  یلیالد  هب  تسا و  ناراب  مک  بآ و  مک  ام  روشک  » 

یقاب کمن  زا  یلت  شیاج  هب  دوش و  کشخ  هریغ  کتشت و  نوماه و  هچایرد  لثم  یزور  هدرکن  یادخ  مه  دیاش  دوش .
نامیاه هجیتن  هون و  یارب  و ..  شا و …  یمالسا  هریزج  شا ،  هناخفرش  ردنب  دروم  رد  دیاب  رگید  تقو  نآ  دنامب .

مییوگب و  میزاسب  ، اه  هناسفا 
ای نادوبک  یا (  هریزج  لخاد  رود ،  نادنچ  هن  یاهنامز  رد  دوبن .  سک  چیه  ادخ  زا  ریغ  دوبک  دبنگ  ریز  دوبن  یکی  دوب  یکی 

یم یگدنز  یشوخ  یبوخ و  هب  تسرپ  باتفآ  کلومرام و  ناکیلپ و  وگنیمالفروش و  یا  هچایرد  رد  یغاد )  نویوق 
نیا زا  دوخ  یاقب  یارب  هک  دنتفرگ  میمصت  اه  ناکیلپ  اه و  وگنیمالف  دش . کشخ  هچایرد  بآ  اهزور  زا  یزور  دندرک .

 . دننک چوک  هچایرد 
چوک ربخ  زا  شیم  چوق و  دنتفر . تسرپ  باتفآ  کلومرام و  هناخ  هب  یظفاحادخ  یارب  دنتسب و  ار  دوخ  لیدنب  راب و  اهنا 

 … دندش و نیگمغ  ناشزیزع  ناتسود 
. مینکن ادیپ  یناوخ  هیثرم  هب  زاین  ام  و  دوشن ، هتشون  یا  هصق  نینچ  منک  یم  وزرآ  یلو 

*
ونابرهش یاهتیاکح  گالبو  زا 
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تساهلاقمهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تساهلاقمهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دنمجرا نیرفآ  شون    ِ باختنا هب   - یندناوخ هتفگ  دنچ 
ید ۱۳۹۰

ریقحو نیب  هتوک  نارکفنشور  روضح  نودب  هماکدوخ  یاه  تموکح  یریگ  لکش 
هک دننک  یم  تمدخ  یمیژر  هب  لمع  رد  نارکفنشور  نیا  تسین ، نکمم 
.( یناملآ رصاعم  هتسجرب  دنمشیدنا  تنرآ  اناه  دننآ (  اب  هزرابم  یعدم 

****
هتخا ی نارکفنشور  زا  نم  نهیم  مدرم  نیرت  هداس  هک  دمآ  دهاوخ  یزور  • 

کچوک یا  هلعش  نوچمه  نام  روشک  هک  هاگنآ  . درک دنهاوخ  تساوخ  زاب  دوخ 
؟  دیدرک یم  هچ  نارکفنشور  امش  درمیم  ورف  روجهمو 

 ( یئالامتاوگ رعاش  ویتساک  ) 
****

اق ایو  نیمشیربا  شرف  نم  تشگزاب  هار  رد  لاحم  ضرف  هب  ماظن  نیا  رگا  اتح 
مدق زگره  تسوا  موش  هطلسریز ی  هک  ینیمزرس  هب  نم  درتسگب  خرس  هچیل 

. تسین رسیم  یشزاس  چیه  فرط  ود  ام  نایماریز  تشاذگ  مهاوخن 
( روپ ردان  ردان  دای  هدنز  ) 

؟ دوب هنوگچ  ناریا  الاح  دوب ، هدشن  بالقنا  رگا  امش  رظن  هب 
ید ۱۳۹۰

لیم یئ  کی  زا 
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. دش یم  رازگرب  ناریا  رد  لابتوف  یناهج  ماج  دوب  هدشن  بالقنا  رگا 
. دندش یم  رهاظ  یشزرو  یاهتباقر  همه  رد  نانز  یاهمیت 

. دیدنارذگ یم  شوخ  اجنآ  مه  اب  دیتشاذگ  یم  رارق  وکسید  ای  راب  کی  رد  ناتتسود  اب 
. دیدوبن هاگدورف  رد  یمشچ  نکسا  نارگن  رگید  دیتفرگ و  یم  امیپاوه  اب  کرویوین  هب  هرسکی  طیلب  کی  نارهت  زا 

دوجو یباسح  تسرد و  یاه  یدنب  هقبط  اب  لاناک  ات  زا ۱۰۰  رتشیب  ینویزیوولت  فرخزم  لاناک  ات  یاج ۸  هب  نالا 
. تشاد

. دش یم  پاچ  ناریا  رد  زمیات  لثم  یتایرشن  نالا 
. تشاد هبعش  ناریا  وت  دلانود  کم 

. دنتسشن یم  فلاخم  سنج  یسالکمه  رانک  ناتسبد  نارود  نامه  زا  اه  هچب 
. میدرکیمن دولناد  ملیف   ۱kbps تعرس اب  نالا 

. تشاد ینیگنس  میارج  دوب و  زاجم  ریغ  ندرک  یپک 
. درکیم تتفخ  مه  ناریا  وت  لپرتنیا  سیلپ  یدرکیم  یفالخ  راک  رگا 

. تشاد دوجو  نارهت “ وکسید   ” تیب ر ه ب ر ی یاج  نالا 
. تشادن دوجو  بالقنا  مسا  هب  ینادیم 

. دش یم  اه  تسیروت  شیازفا  ثعاب  شدوخ  نیا  دوب و  دازآ  بورشم 
. تشاذگ یم  رس  باجح  تشاد  تسود  سکره 

! دش یم  رتلیف  زوین  سلاف  زوین و  اجر 
. دنتشاد ندمآ  ناریا  ترسح  اه  یجراخ  دیتشادن و  نتفر  جراخ  ترسح 

. دندرک یم  اشامت  لابتوف  هاگشزرو و  دنتفر  یم  مه  اه  رتخد 
. دش یم  فذح  یسرد  بتک  زا  یبرع  باتک 

. دیتشادن هرهلد  یا  هتسشن  کراپ  رد  ترتخد  تسود  ای  رسپ  تسود  اب  هکنیا  زا 
. دنتشاذگ یم  ترسنک  نارهت  رد  شویراد  یبا و 

. دندش یم  هیسروب  ناریا  هب  لیصحت  همادا  یارب  اهیجراخ 
یم لیوحت  لزنم  برد  رد  ار  هتسب  دیداد و  یم  شرافس  یتنرتنیا  قیرط  زا  سادیدآ و …  کیان و  یاهیگدنیامن  هب 

. دیتفرگ
ار ناریا  دیتشادن  تسود  تقو  چیه  دیدرک . یم  دیرخ  دیتساوخ  یم  هک  اجکره  زا  ناتیرابتعا  تراک  اب  تنرتنیا  قیرط  زا 

. دینک کرت 
لاس رد  رالد  یاجب ۵۰۰۰  یناریا  ره  هنارس  دمآرد  دوبیم و  نویلیم  رثکادح ۵۰  رفن  نویلیم  یاجب ۷۵  ناریا  تیعمج 

. دوب لاس  رد  رالد   ۲۵۰۰۰
یا هتسه  هاگورین  ات  نوا ۱۰  رانک  رد  تفرگیم و  نشج  ور  شراکب  عورش  لاس  نیما  یس  لاسما  رهشوب  هاگورین 

. میتشاد هگید 
زا هدافتسا  زاتشیپ  ناریا  دشیم و  لاصحتسا  یهجوت  لباق  قرب  یدیشروخ  یاههاگورین  کمکب  تولریوک  رد  نوا  رانک  رد 

. دوبیم ایند  رد  کاپ  یاهیژرنا 
. دننک رفس  ایند  روشک  هب ۱۵۰  ازیو  نودب  نتسنوتیم  یناریا  نادنورهش 

دوب و راددروکر  ایند  رد  ثیح  نیا  زا  دوب و  هدرکن  هبرجت  ور  ییاوه  هحناس  چیه  یلاوتم  لاس  نیملهچ  یارب  ریا  ناریا 
مجح نیرتگرزب  دوب  هدش  دابارهم  هاگدورف  نیزگیاج  زا ۱۳۶۰  هک  نارهت  بونج  رد  ریبک  شروک  یللملا  نیب  هاگدورف 

. تشاد رفاسم  یبود  هاگدورف  ربارب  ثیح ۲  نیا  زا  هک  تشاد  ور  هنایمرواخ  ایسا و  مامت  رد  رفاسم 
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» هلاقمهرامش ١٢٢ هاگدید  ۲

رد زا ۱۹۷۸  هک  دوب  ییایسا  میت  اهنت  ناریا  لابتوف  یلم  میت  دوب و  هدش  رازگرب  نارهت  رد  لوئس  یاجب  کیپملا ۱۹۸۸ 
. دوب هدیسر  موس  ماقم  هب  دش  رازگرب  ناریا  رد  اهیزاب  هک  لاس ۲۰۰۲  رد  هتشاد و  تکرش  یناهج  ماج  یاه  هرود  مامت 
. تشاد مدرم  نیب  رد  یرایسب  تیبوبحم  دوب  رکفنشور  دنوخآ  کی  هکنیا  ظاحل  هب  نارهت  هعمج  ماما  یا  هنماخ  یلع  دیس 

 . . . . . . اّما
مه زونه  دنتسشنیم و  داوسیب  یادنوخآ  یاهتبحص  یاپ  قوش  قوذ و  اب  ام  یاه  هچب  داتفایمن ، قافتا  بالقنا ۵۷  رگا 

دنتشاد داهج  تداهش و  یبالقنا و  قشع  روش و 
. میدز یم  رپ  رپ  یمالسا  روشک  نتشاد  یوزرآ  رد  اهام  داتفا  یمن  قافتا  بالقنا ۵۷  رگا 

. درکیمن کرد  ور  یمالسا  یروهمج  یهداتفا  بقع  نیناوق  تبکن  یسک  داتفا  یمن  قافتا  بالقنا ۵۷  رگا 
هیبش ور  مالسا  ردص  نارود  میتساوخیم  ترسح  اب  نوملد و  ریز  دزیم  یشوخ  داتفا  یمن  قافتا  بالقنا ۵۷  رگا 

 . دوب هدزن  شافیرح  هب  یلسورب  هک  میدوب  هدز  نومدوخ  تخب  هب  دگل  ردقنوا  نآلا  ات  دیشاب  نئمطمو  . مینک یزاس 
یمالسا تموکح  نتشادن  زا  یشان  یگدرسفا  زا  ناریا  تیعمج  فصن  الامتحا  داتفا  یمن  قافتا  بالقنا ۵۷  رگا 

ناتسبرعو قارع  هک  دندوب  هدروآ  نوشاه  هنوخ  هب  عیقبو  نیمظاکو  فجنوالبرک  کاخ  ردقنواو  دندوب  هدرک  یشکدوخ 
دندش یم  کاخ  تادراو  هب  روبجم 

نیمرح یمامت  یزاسزاب  یارب  الط  ولیک  الاح ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ات  ناریا  مدرم  ، داتفایمن قافتا  بالقنا ۵۷  رگا 
هیروس رد  رگیدو  دندوب  هدرک  دوخ  نآزا  هشیمه  یارب  ورایند  تلم  نیرت  قمحا  تسخن  هبترو  دندوب  هدرک  ادها  نیفیرش 

دندوب لاحو  فیک  لوغشم  طقفو  درک  یمن  راک  یسک  ناتسبرعو  قارعو 
ام تیعمج  فصن  لقادحو  میدرک  یمن  ادیپ  یناریا  مسا  اب  رفن  هی  یتح  زورما  هگید  ، داتفایمن قافتا  بالقنا ۵۷  رگا 

اهگرزب ردپ  مسا  دروم  رد  رایسب  مرش  اب  مدرمو  دوب  مثیمو و .… یقنو  یقتو  رغصاو  سابع  مالغ  نوشمسا 
هن هک :  دنتفگ  یم  شمهو  دندرک  یم  هاگن  دوب  هنیمهتو و .… شویرادو  شوایس  نوشمسا  هک  هتشذگرد  یاهگرزبردامو 

میدرک یم  نوشادص  بنیز  لیعامسا و  هنوخوت  ام  نینک  رواب 
 ! میدوب تخبدب  نآلا  ام  ردقچ  ، داتفایمن قافتا  بالقنا ۵۷  هگا  خآ  داتفایمن ، قافتا  بالقنا ۵۷  رگا 

. داتفا قافتا  بالقنا ۵۷  هک  رتهب  نومه  سپ . . . . . . 

نادشار رغصا  یلع  هیوش –  هاک 
ید ۱۳۹۰

لوا فرب  درکیم . یفالت  ناتسمز  زوسناوختسا  یامرس  زوس  ار  زیئاپ  یکشخ 
یهزوز یادص  دیچیپ . یتسد  کی  میخض و  فاحل  رد  ار  دوخ  نیمز  دیراب . نیگنس 

. تخادنایم ساره  هب  ار  یلاها   ، یدابآ یاه  هبارخ  غاب  تشپ  زا  هنسرگ  یاهگرگ 
. تفوکیم اهمشچ  اهتروص و  رس و  وت  ودرکیم  هبور  داب  ار  اهفرب  یدنت ،  داب 
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هدرم یخر  گنر و  اب  بلاط ، داتسا  دیشکیم . رجنخ  اهتسوپ  ور  فرب  داب و 
یهتسشن هدود  هب  یبرض  قاط  ریز  ار  شرازبا  دنامزاب ه ی  رصتخم  دننام ،

شتآ وت   ، شراک رازبا  کیتسال و  مرچ و  خرچ و  دوب . هدرک  نهپ  نخلگ ، یهنهد 
هتخورف و مه  ار  هناخ ش  هدنامزاب ی  رازبا  دوب . هتخوس  اهمرادناژ ، گرزب  یزوس 

. دوبن یربخ  ینکزیت  وقاچ  رازبا  یزاسوقاچ و  خرچ  زا  دوب . هدرک  شنامرد  جرخ 
رپ نخلگ  یهتسشن  رتسکاخ  هب  یاهشتآ  زا  لقنم  کی  درکیم . ریمعت  شفک  طقف 

شتآ تفرگ . لقنم  شتآ  ور  ، دوب هدمآ  رد  هدنک  تسوپ  یوبل  گنر  هب  هک  شاهتسد  دوب . هدیشک  دوخ  یاپ  طسو  هدرک و 
شاهتسد فک  ار  دوخ  سفن  درب . شناهد  مدودرک  هچفک  ار  شاهتسد  دیئارگ . یم  یشوماخ  هب  دوب و  هداتفا  ماود  زا 

هتسب هربک  اهف  اکش  هتشادرب و  فاکش  شاهتسد  تسوپ  دوب . هدرک  دوبک  ار  شاهتسد  امرس  دیلام . مه  هب  ودیمد 
نخلگ زارد  رود و  یاههلپ  دندوب .. هدمآ  رد  یا  هدروآ  بآ  یاهمخز  تروص  هب  اهف  اکش  دوب . هدش  رغچ  هدروآ و  مرو  و 

ولج هنیس و  دش . مرگ  شرمک  تشپ و  دنابسچ . نخلگ  یهراوید  هب  ار  دوخ  یاههناش  تشپ و  اه و  تسد  تفر . نیئاپ  ار 
شاهتسد دندمآ . رد  زگزگ  هب  ، شاهتشگنا کون  تروص و  تسد و  داد . راشف  هروک  مرگ  هراوید ی  ور  ار  دوخ  یهنت 

وت . دمآ الاب  پلت ، نها و  اب  ار  اه  هلپ  دنداتفا . شزوس  زا  یمک  داد . راشف  ار  شاپ  یاهتشگنا  دیلام . مه  هب  تعرس  اب  ار 
. نزوس شفرد و  غارس  تفر  تعرس  اب  تسشن ، هتفر ش  رد  راوهز  هیاپراهچ  ور  یبرض ، قاط  ریز  رصتخم  هاگهانپ 

هاگن مرگ  ار  دوخ  ات  تفوکیم  هتخت  مرچ و  ور  ار  هتشم  داتفا . شناج  هب  هتشم  اب  تشاذگ و  هتخت  ور  ار  یمرچ  هکت 
. دمآ رس  بلاط  داتسا  هلصوح ی  دروآیم . رد  رامد  امرس  دوبن . یربخ  یبساک  راک و  زا  دشیم . کیدزن  بورغ  . دراد
هتخیوآ و یهچول  بل و  اب  دنزب .. کوک  دریگ و  تسد  ار  نزوس  شفرد و  دوبن  رداق  دوب . هداتفا  راک  زا  شاهتشگنا 

، یکیرات یهشوگ  ار  هبعج  دش . نخلگ  هت  یهار  تفرگ و  شود  ار  رازبا  هبعج  درک . روج  عمج و  ار  شطاسب  خلت ، تاقوا 
ار دوخ  بیج  هت  داتسیا . یقاط  ریز  دوب . خلت  شتاقوا  دمآ . الاب  اههلپ  زا  درک و  مرگ  ار  دوخ  تشاذگ . نخلگ ، هروک  زا  رود 

: درمش درک و  وراج 
. هدش چاق  چاق  امرس  زا  متسوپ  هدمآ . رد  مرامد  ماجنیا . حبص  زا  هناکرتیم ، ار  رخ  تسوپ  هک  امرس ، هایس  زوس  یئوت  - 

هناخ زا  یک  هیزود . شفک  رکف  وت  یک  هناش . هن  ورگ  ناشتشه  یدابآ  لها  هدماین . مریگ  یلاخ  کشخ و  نان  ات  ود  لوپ 
رازیب زیچ  همه  زا  ار  مدرم  ، یگنسرگ لاس  طحق  امرس و  منکیم . لطعم  ار  دوخ  یدوخیب  نوریب . دایب  هنوتیم  ش 

ار ملایع  دهع و  ریمن  روخب و  منکیم و  نهپ  یدزی  ربنق  یارس  ناوراک  رد  مد  ار  مطاسب  مریم  مرب . مراذگب  دیاب  هدرک .
…. هشوخ لد  اجره  هشوخ ؟ اجک  متسین . یکالما  کلم و  لگ و  بآ و  دنباپ  هک  نم  مرایم . رد 
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…. هشوخ لد  اجره  هشوخ ؟ اجک  متسین . یکالما  کلم و  لگ و  بآ و  دنباپ  هک  نم  مرایم . رد 
شاهاپ تسد و  دشیم . هایس  شمشچ  ولج  تفریم . جیگ  شرس  تفرگیم . شسفن  هاگهاگ  دوب . هدش  ناجیب  یلیخ 

مسج و اما  ، دوب هدرب  رد  ملاس  ناج  اهمرادناژ  یاههبرض  ریز  زا  ًارهاظ  دشیم . هبوچدرز  نیع  شخر  گنر و  دیزرلیم .
. تشاد دوخ  اب  ار  شراگدای  دوب و  هدش  هدوسرف  شناج 

یمرپرپ شبلق  تشاذگ ، شپچ  یهنیس  ور  ار  دوخ  تسد  تفرگ . یگنت  شسفن  درمش ، هک  ار  شرصتخم  یاهلوپ 
: تفگ داد و  هیکت  هتفرگ  هدود  یهراوید  هب  ار  دوخ  یهناش  تفوکیم . هنیس ش  یهراوید  هب  اردوخودز 

دیاب هتفا . یم  راک  زا  مسفن  تسین . شاههعفد  نآ  زا  هعفد  نی  ا  مشیم . هناخ  یهار  دایب ، اج  هک  مرادرکال  سفن  - 
. منک یرکف 

بلاط داتسا  دش . ادیپ  رود  زا  شود ، هب  هراوک  مساق  تشگیم .  ، نتفر یارب  ییاهاپ  یاج  لابند  دیئاپ . ار  دوخ  فارطا 
. دشیم هراپ  شلد  دنب   ، دیدیم هکار  مساق  دنام . اجرب 

نیا وت  هشیم . زبس  شخاروس  ولج  تسرد  مه  هنوپ  دایم ، شدب  هنوپ  زا  رام  دمآ ! رد  مولج  زا  یعرص  هرسپ  نیا  زاب  - 
یتخبدب رازه  لابند  ریم م  . شردپ روگ  ًالصا  منک ؟ شراک  هچ  اهنت  تسد  هنک ، شغ  هتفایب و  زارد  هب  زارد  رادرکال ، فرب 

. مدوخ
: تفگ دنام و  لد  ود  داتسیاو . تفر  شیپ  فرب  وت  مدق  دنچ  ، داتفا هار 

؟ هسریم شداد  هب  یک  هشب ، هلک  فرب  وت  اباب  نیا  - 
تفرگ و هاگن  ریز  ار  مساق  درک . اپ  هباپ  ودرب  ورف  شسردنم  یهنتمین  بیج  وت  ار  شاهتسد  تشگرب . شلوا  یاج  هب 

. دنام رظتنم 
نیگنس هراوک  دروخیم . ولتولت  فرب  وتودوب  هتخادنا  هناش ش  ور  ار  هاک  یهراوک  یزارد ، بوچ  لثم  هتخاب ، گنر  مساق 

لادوگ رانک  ار  هراوک  دناشک . هبافربرپ  هیوشهاک  لادوگ  رانک  ار  دوخ  مساق  تفرگیم . ار  شوناز  ریز  ات  فرب  دوب و 
رس و دش . جوعم  جک و  شاپ  تسد و  دوب ، هدرکن  یلاخ  ار  اههاک  مامت  زونه  درک .… یلاخ  لادوگ  وت  ار  هاک  تشاذگ و 

تشوگ وت  ار  شاهنخان  درک . کگنچ  ار  شاه  هجنپ  دش . مگ  شاهمشچ  یهایس  درک . دنلب  نامسآ  هب  ور  ار  شندرگ 
رود هس  ود ـ دش . بیرا  هناش ش  تسد و  درک . فک  هدروآ ش  مرو  یاهبل  یهرانک  درک . رترت  ودرب  ورف  شتسد  فک 

…. دش نوگنرس  هیوشهاک  هبافرب ی  لادوگ  وت  ، هلک اب  تفر و  جاقیق 
کشخ بوچ  شاهاپ  تسد و  دز . اپ  تسد و  تخادنا و  گنچ  اههرانک  هب  دیتلغ . هبافرب  رپ  لادوگ  وت  هبترم  دنچ  مساق 

….. دنام نوریب  بآ  زا  الاب ، هب  ور  شاهاپ ، لادوگ و  هتب  ور  شرس  دش .
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: دیشک هرعن  تفرگ و  ششوگانب  ور  ار  شاهتسد  دیود . هیوشهاک  لادوگ  فرط  هب  بلاط  داتسا 
یاهآ دینک .…! کمک  یدابآ  لها  یاهآ  دینکیم .…؟ یهار  یئوش  هاک  لابند  فرب  همه  نیا  وت  ارچ  ار  صقان  مدآ  نیا  - 
!…. هشیم هفخ  هک  دیسرب  شداد  هب  هیوشهاک ..…! لادوگ  وت  هداتفا  هدرک ، .…! شغ  زاب  نیسحومع  مساق  یلاها !

رانک دش . نوگنرس  اهفرب  وت  هبترم  دنچ  دناسرب ، لادوگ  هب  ار  دوخ  ات  دوب . هدرک  مگ  ار  دوخ  یاپ  تسد و  بلاط  داتسا 
. دناکت ار  دوخ  تروص  رس و  مشچ و  ولج  فرب  دوب . هتفرگ  فرب  ار  شاهمشچ  ولج  درک . دنلب  فرب  ور  زا  هنیس  لادوگ 

ور دیشک . شنوریب  ندنک ، ناج  اب  دیبسچ و  ار  وا  یاه  هچاپ  یتسد  ود  بلاط  داتسا  دوب . هدز  کیر  هبافرب  وت  مساق 
هسانرخ دندوب ، هدش  لفق  هک  شاهنادند ، یال  زا  کشخ . بوچ  هکت  کی  دوب  هدش  مساق  درک . شزارد  تشپ  هب  اهفرب ،

. دزیم نوریب  هبانوخ  شاهبل  یهرانک  اهنادند و  زرد  زا  دیشکیم .
دناخرچ و شنهد  وت  ار  راب  رپ  یهمقل  تشاد ، شنهد  وت  نان  هکت  کی  زونه  ردیح  دندناسر . ار  دوخ  ردیح  نیسحومع و 

: تفگ
هفخ ش نالا  دنراد . رو  شرس  زا  تسد  نارتهب  ام  زا  راذگب  شکب . طخ  وقاچ  اب  ار  شفارطا  بلاط ،  اتسا  - 

! اهدننکیم
: دز بیهن  نیسحومع 

امرس زا  هک  شاب  دوز  هناخ . شمیربب  راد  شرو  اههکوپ ! هلک ش  کاپ  راگنا  هرسپ  ردیح ! رادرو  یزاب  هچب  زا  تسد  - 
! هدز خی  شاههدور  نالا  هدرم ، ردام  یئ  مرگ . یهانپرس  فقس و  ریز  شمیربب  سیاب  هشیم . هلفن 

: تفگ دش و  مخ  مساق  ور  دناکت و  ار  دوخ  هتخاب ، دوخ  هچاپتسد و  بلاط  داتسا 
. نالا هشیم  کشخ  امرس  زا  هک  مینک ، شدنلب  فرب  ور  زا  ات  نک  کمک  هلاای  ردیح ، هگیم  تسرد  ومع  - 

تسد و ور  دندرک ، شدنلب  یرفن  هس  دوب . هدش  کشخ  پوچ  دروخیمن . ناکت  دوب . هدنام  تسار  مساق  یاهاپ  تسد و 
طخ ار  شفارطا   ، وقاچ کون  اب  بلاط  داتسا  دندرک . شاهر  قاطا  طسو  زارد ، هب  زارد  دندرب . ومع  یهناخ  هب   ، هناش

تسش یهنیس  اب  ار  شاه  کلپ  دش . مخ  مساق  ور  ردیح  تشادن . هدیاف  داد . شلام  ار  مساق  یاه  هناش  ومع  دیشک .
: تفگ درک و  دنلب  دوخ 

. دنراد رو  شرس  زا  تسد  ات  یناوخب ، میازع  شارب  سیاب  هک ! هرادن  هدیاف  یلاخ  کشخ و  یشک  طخ   ، بلاط داتسا  - 
! ناج ردپ  هشب  بوخ  شلاح  ات  ناوخب  میازع  یمک 

دیلام و یناشیپ  هب  ار  دوخ  سیخ  زونه  یاهتسد  فک  تخادن . شاهوربا  هب  هرگ  دنام . تباث  دوخ  یاج  رد  بلاط  داتسا 
: تفگ
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: تفگ
! ناج ردیح  مناوخب  میازع  درو و  مناوتب  ات  مرادن ، طخ  هک  نم  - 

: تفگ دز و  هناش ش  هب  تسد  دناسر ، ردیح  رانک  ار  دوخ  دش . دنلب  دوب ، هدز  وناز  مساق  رس  یالاب  هک  ومع ، 
هلاکراب ودب  شرایب . راد  شرو  هدش ، روج  ره  یجاحالم . نز  یهناخ  ناسرب  ار  تدوخ  ردیح . شاد  هتدوخ  راک  - 

! مردیح
. هدش نازیوآ  غرم ، تحت  ام  لثم  شاهکلپ  هدروآ ، مرو  مه  یجحالم  نز  هشاب ، هدشن  روگب  روگ  رگا  - 

ور شراذگب  هرب ، هار  دوبن  رداق  دنشیم . ربخاب  تیالو  مامت  هشب ، طقس  هدرمن . زونه  رانک ، راذگب  ار  یریگ  هناهب  - 
! هنزب خی  هنیس ش  وت  سفن  هنکمم  هبارخ ، یلیخ  شلاح  هبترم  یئ  هک  ودب  شرایب . راد  شرو  تلوک ،

لخاد ردیح  درکیم . هلان  دوب و  هداتفا  شقاطا  یهشوگ  دوب . هدروآ  داب  دنارذگیم . ار  شرخآ  یاهزور  مه  یجاحالم  نز 
: تفگ دش ، هک 

شارب یمک  میرب  وش  دنلب  هیوشهاک ! خی  فرب و  رپ  لادوگ  وت  هداتفا  هدرک و  شغ  مردارب  زاب  هک  زیخرو  ومع ،  نز  - 
! هریمیم هراد  هک   ، ناوخب میازع 

: دیشک داد  درک و  لان  کن و  دیشک ، مه  ار  شاهمخا  دوب ، هدمآ  رد  یدرگ  خن  هلولگ  تروص  هب  هک   ، یجاحالم نز 
رداق هدش و  یطاق  مزیچ  همه  مشکیم ؟ رس  ار  تمحر  غیر  ینیبیمن  اه ! هدیزرمآ  ردپ  دیرادرو  مرس  زا  تسد  - 

یئ لها  یهمه  ردپ  روگ  مدوخ . لاح  هبدینک  ماهر  ناوخب ! میازع  ایب  هگیم  یلاخ  هلک  هرسپ  یئ  مرب . ءالخ  رس  ات  متسین 
 ! تراک یپ  ورب  درد . زا  مشیم  هدنز  مریمیم و  هبترم  هد  هقیقد  ره  موش ! یدابآ 

دوخ شود  ور  دیچیپ و  شرود  ار  میلگ  تشادرب . قاطا  یهشوگ  زا  یمیلگ  دادن . یجاحالم  نز  دنل  دنل  هب  شوگ  ردیح 
. تفرگ ماگ  ریز  ار  شردپ  یهناخ  هار  فرح ، نودب  تخادنا .

. دوبن راکهدب  ردیح  شوگ  دیسریمن . ردیح  شوگ  هب  شقن  قن  یادص  دوب . هدیچیپ  میلگ  یال  یجاحالم  نز  تروص  رس و 
گنر و دوب . هتشادرب  بات  چیپ و  شاهمشچ  دوب . هتفرگ  یجاحالم  نز  سفن  تشاذگ . نیمز  ور  قاطا ، طسو  ار  دوخ  راب 

: دیلان دمآ و  الاب  شسفن  دنام . تکرحیب  یتدم  دوب . هدش  دوبک  شخر 
ماهر رگید  یهقیقد  کی  هک ! هنک  هلفن م  دوب  هدنام  مک  یدرک ؟ نم  یهناخ  یهار  ارچار  هناوید  یئ  رادرس ، رسپ  - 

. دوب تکشخ  هلک  رسپ  وت و  ندرگ  هب  منوخ  مدوب و  هدرم  درکیمن ،
: تفگ دیلام و  مه  هب  یتحاران  اب  ار ، دوخ  یاهتسدومع 

دوز هداتفا . نامتسد  ور  شعن  لثم  مناوج  یئ  یشکیم . سفن  هدشن و  تیزیچ  زونه  هک  الاح  یجاحالم ، نز  بوخ  - 
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! هدرمن کاپ  ات  نک  شیراک  شاب 
رانک ار  شاپ  تسد و  راهچ  تشاذگ ،  نیمز  ور  ار  شاهوناز  هساک  اهتسد و  درک . زیخ  هنوک  هلان و  یجاحالم  نز 

ور ار  دوخ  درب . ورف  دندوب ، هدرک  هدامآ  ًالبق  هک  بآ ، یهساک  وت  ار  دوخ  تسد  دناشک . مساق  یهداتفا  سفن  زا  یهشال 
اعد درو و  درک ، سف  سف  ودناشاپ  وا  هرهچ  هب  هجنپ  کون  اب  ار ، هدز  خی  بآ  درک . مخ  مساق  یهدیچیپ  مهرد  تروص 
چیه . تفرگ شینیب  یولج  هدز  خی  لگهاک  درک . توف  مساق  تروص  هب  داتسرف و  نوریب  دوخ  یاهبل  یال  زا  دناوخ و 

ناکت ار  شاهاپ  تسد و  دش . هدیرب  هدیرب  شرخرخ  دوب . هدزخی  مساق  درکن . هدیاف  یجاحالم  نز  یاهدا  زا  مادک 
کون اب  تشاذگ . مساق  یهنیس  یهسفق  ور  ار  دوخ  شوگ  یجاحالم  نز  . دندوب هدش  لش  شاه  هناش  تسد و  دادیمن .

: تفگ دیشک و  الاب  ار  شاهکلپ  تشگنا 
هیتدم ادخ  یهدنب  یئ  دنهاوخیم ! ورادشون  نم  زا  بارهس ، گرم  زا  دعب  هنک . شمتحر  ادخ  هزرمایب ، ار  ناتردپ  ادخ  - 

مرو  ، ردیح هلاای  اههدیزرمآ ..! ردپ  دیشاب  شنفد  نفک و  رکف  نک . روگ  روش و  هدرم  غارس  دیرب  هدرک . شومارف  سفن 
دنب مسفن  لاقثم  ود  یئ  هار  وت  هک   ، چیپن میلگ  وت  ار  مرس  . مربب راد  مرو  ردیح ، ایب  منیدروآ ؟ هدرم  رس  ور  مربب . راد 

تفج کی  مشیم و  طقس  امرس  زا  مه  نم  نالا  هک  مربب  راد  مرو  رتدوز  اهتندرگ ! هب  هتفایم  منوخ  مش ، هفخ  دایم .
!…. هنامیم نات  تسد  ور  هدرم 

هب شتآ  زا  رپ  لقنم  کی  دش . دراو  نانک  دنل  دنل  یرغص  دز . نوریب  رد  زا  دیشک و  لوک  هب  ار  یجاحالم  نز  هرابود  ردیح 
ار شتروص  لقتنم ، شتآ  ترارح  دوب . هتسب  شرمک  هب  ار  دوخ  هراپ  رداچ  تشاد . تسد  رد  رونت ، یهتسشن  رتسکاخ 

. دوب هدش  زمرق   ، شدننام شوم  زیر و  یاهمشچ  دوب . هتسشن  قرع  هب  شیناشیپ  دوب . هدرک  نوگلگ 
: تفگ درک و  کاپ  نیتسآ  یهشوگ  اب  ار  دوخ  کشا  ومع 

کمک یدوب و  رگا  یشاب ؟ روگ  مگ و  سیاب   ، یسرب نارگید  داد  هب  یشاب و  هناخ  وت  دیاب  تقو  ره  تاذ ، دب  رخآ  - 
. دیشکیمن اهاجنیا  هب  ضیرم  یهچب  یئ  راک  یدرکیم ،

. دیشک یئادص  رپ  سفن  درک . تسار  ار  دوخ  یهدیمخ  دق  تشاذگ . یسرک  ریز  ار  شتآ  لقنم  دز . الاب  ار  فاحل  یرغص 
: تفگ دنادرگرب و  شلوا  یاج  هب  ار  فاحل 

هدروآ م و رد  ار  مدوخ  ردپ  امرس ، فرب و  یئوت  هشاب . ممود  یهبترم  یئ  هک  هدید م  ینادردق  یک  روظنمیب ، یوت  زا  - 
یئ هک ! هداتفا  هشال  لثم  زابرخ  هرن  یئ  یشن . طقس  امرس  زا  بش  هک  هدروآ م ، شتآ  تردارب  نز  رونت  زا  هتفر م 

چیه هشاب ، تحار  تلایخ  هرادن . تفآ  مب  ناجمداب  هنیمه . شراک  یگچب ش  زا  تسین . شگرم  چیه  هش . یگشیمه  یادا 
. هشیمن شگرم 
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تساناتسادهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. هشیمن شگرم 
یرغص فرط  مدق  دنچ  هدارایب  دش . داشگ  شاهمشچ  دیلام . مه  هب  ار  دوخ  یاهتسد  جاو ، جاه و   ، بلاط داتسا 

: تفگ تشادرب و 
!… هشکیمن سفن  ًالصا  تفگیم  هداتفا . راک  زا  هدز و  خی  شبلق  تفگ  یجاحالم  نز  ومع ! نز  یگیم  یچ  - 

: تفگ تفر و  مساق  فرط  هب  دز . الاب  ار  فاحل  هرابود  یرغص  - 
. نک مکمک  اتسا ، ایب  هشیمن . شیچ  چیه  مسانشیم ، ار  رادرس  یهکرت  مخت و  نم  دیدنخ . هنن ش  روگ  یجاحالم  نز  - 

یهقیقد هد  یسرک . ریز  ششکب  ایب  دایم . رد  مناج  دنریگب ، ار  مغامد  هک . هتشاذگن  یسفان  ان و  مارب  هکرت  مخت و  یئ 
. هنکیم یشک  هدبرع  روج  یچ  ینیبیم  هش ، زاو  شخی  هشیم . دنلب  شزیت  رع و  رگید 

یرغص دندناشک . یسرک  ریز  ار  مساق  یهشال  دندرک . ارجا  ار  یرغص  روتسد  مومغم ، تکاس و  ومع ، بلاط و  داتسا 
تسشن و یسرک  رگید  رانک  دروآ . نوریب  رتسکاخ  ریز  زاار  نوگلگ  شتآ  دز . مه  ار  لقنم  دیشک . شور  بوخ  ار  فاحل 

: تفگ
….. نیشب شرانک  تدوخ  هشاب ، عمج  ترطاخ  هکنیا  یارب  اتسا ، ایب  - 

….. دش دنلب  شرخرخ  تفرگ و  دگل  ریز  ار  یسرک  تخادنا . نوریب  فاحل  زا  ار  دوخ  تسد  رس و  مساق  دعب ، هقیقد  هد 

تیدحا هرهش  کََزب – 
ید ۱۳۹۰

یم ورف  ملد  انیم . یولج  ار  یکی  نم ، یولج  دراذگ  یم  ار  یکی  دروآ ، یم  نوریب  هدش  وداک  هتسب ی  ود  شفیک  زا  هلاخ 
: دزیر

 “ هدشن لاسکی  هک  زونه  الاح ؟ ینعی  “ 
یم هاگن  هناسفا  شرتخد  هب  هلاخ  دزادنا . یم  نیئاپ  ار  شرس  دنک و  یم  هاگن  نم  هب  دوش . یم  خرس  شیاه  پل  انیم 

: دیوگ یم  دراذگ و  یم  زیم  یور  دروآ و  یم  نوریب  شرداچ  ریز  زا  ار  ینیریش  هبعج  هناسفا  دنک .
 “ مرایب یاچ  ینیس  هی  مریم  “ 

مه هب  لصتم  جیپ ، رد  چیپ  یلاق  یاهلگ  تسا . یلاق  یاهلگ  هب  شهاگن  تسا . هتسشن  نیمز  یور  قاتا ، هشوگ ی  ردام 
قرب شیاهمشچ  دروآ . یم  الاب  ار  شرس  دعب  دور ، یم  یلاق  جنرت  ات  شهاگن  راگنا  دنور . یم  الاب  یا  همرس  هنیمز  رد 

… دنز یم 
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: دنک یم  میادص  هلاخ 
 “ نومرهاوخرتخد هنوخ ی  میدموا  رابکی  میرادن ، هک  سناش  هلاخ ؟ تساجک  تساوح  الیل ! “ 

 “ هنوتدوخ هنوخ ی  نیدمآ ، شوخ  دیئامرفب ، “ 
“ رایب رد  ار  یکشم  هگید  الاح  تردام ، حاورا  هب  ور  وت  مگب ، مدموا  “ 

. دنک یم  هاگن  نم  هب  دور ، یم  ینیریش  هبعج  فرط  هب  شتسد  هک  روط  نیمه  دراذگ و  یم  زیم  یور  ار  یاچ  هناسفا 
: میوگ یم 

 “ هدنوم یلیخ  لاس  ات  یلو  دیرتگرزب ، امش  هتبلا  هشیمن ، رید  “ 
. دنک یم  لابند  زیم  ریز  ار  ردام  هاگن  طخ  راگنا  هتخادنا و  نیئاپ  ار  شرس  انیم 

: دیوگ یم  هلاخ 
 “ هللاو تسین  بوخ  نیراد ، نوجرهوش  دینوج ، “ 

 “ مراد نووج  رهوش  هن  منووج  نم  هن  یلو  سامش ، اب  رایتخا  “ 
، دنک یم  هاگن  تسا و  هتسشن  قاتا  هشوگ  هک  ردام  یولج  ارچ  مناد  یمن  مشکب . دایرف  ناشرس  دهاوخ  یم  ملد  ردقچ 

: میوگ یم  مدوخ  اب  دننک . یمن  ایح 
“ ؟ هنیمه رفن  کی  ندوبن  ندوب و  مهس  ینعی  “ 
: هریگ یم  مولج  ار  ینیریش  هبعج  هناسفا 

 “ درک یگدنز  دیاب  هراد ، همادا  یگدنز  تدوخ  لوق  هب  نوج  الیل  “ 
، شتیمولظم هزوس ، یم  ملد  یلیخ  تساه ، نیا  زا  شیب  ردام  قح  یلو  منک ، یم  یگدنز  مراد  مالاح  نم  “ 

…“ شیئاهنت
: دیوگ یم  دوج  یم  چرق  چرق  شا  یعونضم  نادند  اب  ار  رایخ  هک  هلاخ 

، زب هچاپ  لثم  یاه  وربا  و  یلیپ ، مشپ و  زا  رپ  تروص  نیا  اب  یچ ؟ انیم  یچیهوت ، هشیم ؟ هدنز  تردام  اراک  نیا  اب  “ 
! “ هگ یمن  یزیچ  مدرم  رسپ  هبوخ  هللاو  شرهوش ؟ لد  رو  هباوخب 

: هگیم دزادنا ، یم  لگ  انیم  تروص  هرابود 
! “ نوج هلاخ  “ 

، یا هرقن  هیاس  یکشم و  مشچ  طخ  اب  دشوپب ، ار  شزمرق  سابل  هدرک  سوه  راب  دنچ  اه  هام  نیا  رد  مناد  یمن 
. دنیشنب شرهوش  یورب  ور  دنک و  یکشرز  بل ، ژور  اب  ار  شیاه  بل  رت و  رامخ  ار  شیاهمشچ 

: دراد یم  رب  یرگید  ینیریش  هلاخ 
تهارک یکشم  هللاو  هزور ، هدزناپ  هام و  راهچ  شلوسر  ادخ و  ِتنُس  مه  دعب  تردام ، حاورا  هب  ور  وت  متفگ ، هک  لوا  “ 

 “ هراد
: دیخرچ یم  مری  رود  اهگنر 

…“ یکشم زبس ، دیفس ، یبآ ، زمرق ، “ 
: دنریگ یم  هک  باتش  و 

…“ یکشم یکشم ، یکشم ، یرتسکاخ ، یدود ، “ 
. درب یم  مان  یکی  یکی  ارم  یاه  صرق  و  نآ ، تدش  رد  یکشم  گنر  رثا  دیوگ و  یم  یگدرسفا  زا  هناسفا 

راگنا ردام  یاهمشچ  اب  انیم  تسا . هدنام  تباث  یلاق  هیشاح ی  یور  شهاگن  هتسشن و  قاتا  هشوگ  روطنامه  ردام 
. دنک یم  یزاب  وداک  ذغاک  اب  مادم  دنک . یم  سامتلا 

. دوش یم  بآ  شلد  دنک ، زاب  ار  وداک  ات  شاه  یگچب  لثم  زونه 
: میوگ یم 

. “ هگب ردام  دوخ  نیدب  هزاجا  نم ، یلو  هرایم ، رد  ور  ازع  سابل  انیم  نوج ، هلاخ  “ 
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» ناتسادهرامش ١٢٢ هاگدید  ۱

. “ شرس هدز  کاپ  ینک ؟ یم  طالتخا  اه  هدرم  اب  الاح  ات  یک  او ،! “ 
: دراذگ یمرانک  ار  مفیک  رداچ و  هناسفا 

 “ متفرگ تقو  لگوس  هاگشیارآ  زا  نکن ، سول  وتدوخ  “ 
ناهد رد  ار  بآ  دهد . یم  متسد  هب  ار  تبرت  بآ  قشاق  هیاسمه  نز  تسا . هدنام  یراوید  تعاس  یور  ردام  هاگن  الاح 

. دهد یم  ادص  لق  لق  دوش و  یم  یطاق  مدزاب  اب  شیولگ  یوت  بآ  مزیر . یم  ردام 
. تسا رظتنم  زاب و  شیاهمشچ  دنام . یم  تعاس  هب  روطنامه  ردام  هاگن 

“ ؟… مردارب نم ، گرم  یک ؟ رظتنم  “ 
ندرک اهر  یارب  تصرف  زور  هدزناپ  هام و  راهچ  دنک . یمن  میاهر  ردام  هاگن  مهد . یمراشف  لبم  یتشپ  هب  ار  مرس 

… هدوبن تقوچیه  وا  هک  راگنا  … یگدنز یگدنز ، ندرک  عورش  هرابود  دعب  شدوبن و  ردام . هرطاخ 
یلدنص یور  دور  یم  انیم  دناچیپ . یم  شتسد  رود  ار  شرگید  رس  ددنب و  یم  شندرگ  هب  ار  خن  رس  کی  رگشیارآ 

: دهد یم  ُله  ولج  هب  ارم  هلاخ  هک  دنیشنب 
! “ رتگرزب رهاوخ  لوا  “ 

رس رگید  تسد  اب  دعب  دراذگ . یم  متروص  یور  ار  نآ  و  دهد ، یم  ریگ  خن  هب  ار  شا  هبابس  تصش و  یاه  تشگنا  نز 
: دیآ یم  مدرد  ردقچ  دشک . یم  دنت  دنت  ار  خن 

! “ رت شاوی  خآ  “ 
! “ تقاط مک  هچ  یسورع ، هزات  هگم  او ! “ 

دنت ار  خن  نز  ددنخ . یم  نم  هب  سیخ  یاهمشچ  اب  هتسشن و  یلدنص  یور  میوربور  ردام  منک ، یم  زاب  هک  ار  میاهمشچ 
. دچیپ یم  مرس  یوت  شدرد  دناخرچ . یم  متروص  یور  دنت 

نایناپتسا ژورس  نادرگرب : فوخچ –  ناوتنآ  زا  یناتساد  هودنا – 
ید ۱۳۹۰

هک ییاهسون  اف  درگ  هب  رادبآ  تشرد  یاه  هنادفرب  تسا . بورغ  شیم  گرگ و 
یور مرن ، کزان و  یششوپ  نوچمهو  دنخرچیم  ینأت  اب  دنا ، هدرک  ناشنشور  شیپیمد 

فپاتپ انویا  دنیشنیم . نارذگهر  یاههالک  اههناش و  رب  اهبسا و  تشپ  اهیناوریش و 
، دوش ات  دناوتب  هدنز  مدآ  کی  هک  ییاج  ات  دنامیم . حبش  هب  هتشگ و  دیفس  اپارس  یچروس 

رگا هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  تسا . هتسشن  دوخ  یاجرد  تکرح  یب  هدرک و  مخ  تشپ 
دوخ یور  زا  ار  فرب  دروخب و  یناکت  دید  دهاوخن  مزال  زاب  دتفیب  وا  یور  مه  فرب  زا  یلت 

شمارآ اب  اونیب  ناویح  تسا . تکرحیب  شوپ و  دیفس  مه  شایندرمرغال  بسا  دناکتب .
کیدزن زا  درخ ، بوچ  نوچ  هدیشک  یاهاپ  اب  هدمآرب و  یاهناوختسا  اب  دوخ و  نوکس  و 

. تسا هتفر  ورف  رکف  هب  مه  وا  دایز ، رایسب  لامتحا  هب  دنامیم . یرانص  یدنق  بسا  هب 
بادرگ نیا  رد  دننک و  ادج  شفولام  گنر  یرتسکاخ  رظانم  زا  نهآواگ و  زا  هک  ار  یبسا 
هوبنا ناباتش  یاه  دش  دمآ  رد  ناما و  یب  قتو  قت  زیگنا و و  تشهد  یاهشتآ  زا  هدنکآ 
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. دورن ورف  رکف  هب  تسا  لاحم  دننک ، اهر  تیعمج 
هک رهظ  زا  شیپ  زا  دناهدنام . تکرح  یب  اجنامه  هک  تسا  یتدم  وا  فیحن  بسا  انویا و 

رهش رب  هتفر  هتفر  ار  دوخ  هدرپ ی  بش ، یکیرات  نونکا  و  دنا . هدرکن  تشد  یساپاپ  کی  زونه  دناهدمآ  رد  لبطصا  زا 
دش دمآ  یوهایه  زا  دهدیم و  هدنز  یاه  گنر  هب  ار  دوخ  یاج  نابایخ  یاه  سوناف  قمر  یب  غورف  دنارتسگیم .

: دسریم انویا  شوگ  هب  ییادص  ماگنه  نیمه  رد  دهنیم . ینوزف  هب  ور  نآ  هب  نآ  تیعمج ،
! هیوکسگ روبیو  هلحم ی  یچروس ! - 

درم دتفایم . شوپ  لنشیماظن  کی  هب  شهاگن  دوخ ، شوپفرب  یاهکلپ  ناگژم و  یال  زا  دروخیم و  هکی  انویا 
: دنکیم رارکتیماظن 

! تفیب هار  یباوخ ؟ رگم  هیوکسگروبیو ، هب  ورب  متفگ  - 

تسا هدش  دلوتم  هناخ  نیا  رد  فوخچ 
. دزیریم ورف  وا  دوخ  یاه  هناش  زا  ناویح و  تشپ  زا  فرب  یاه  هکت  دهدیم . بسا  راهم  هب  یناکت  تعاطا  رس  زا  انویا 

زارد وق  دننام  ار  شندرگ  دشکیم و  چوم  دنابنجیم و  ار  دوخ  یاه  بل  انویا  دوشیم . همتروس  راوسیماظن  درم 
. دروآیم رد  تکرح  هب  تداع  لیبس  رب  هک  ترورض  بسح  رب  هن  ار  دوخ  قالش  دوشیم و  زیخ  مین  یکدنا  دنکیم و 

. دتفایم هار  هب  دیدرت  کش و  اب  دنکیم و  جک  ار  شناسبوچ  یاهاپ  دشکیم و  ندرگ  زین  شا  هدیکت  بسا 
دش دمآ و  رد  نانک  ماحدزا  هک  ییاهمدآ  گنر  هریت  هوبنا  نایم  زا  هک  تسا  هتشذگن  همتروس  تکرح  زا  هقیقد  دنچ  زونه 

: دسریم انویا  شوگ  هب  ییاهدایرف  دنتسه ،
! تتسار تمس  ریگب  یلگنج ؟ لوغ  ییآیم  اجک  یروک ؟ رگم  یه ، - 

: دیوگیم مشخ  هب  هتخیمآ  ینحل  اب  زینیماظن  درم 
! تتسار تمس  ریگب  ینارب ؟ همتروس  یتسین  دلب  رگم  - 

انویا بسا  هزوپ ی  هب  شا  هناش  نابایخ ، زا  روبع  نمض  هک  یرذگهر  دهدیم و  شحف  انویا  هب  هکسلاک  کی  یچر  وس 
نزوس یور  ییوگ  هک  انویا  دناکتیم . دوخ  نیتسآ  زا  فرب  دنکیم و  شهاگن  مشخ  زا  هدنک  ییاهمشچ آ  اب  هدروخ 

وس نآ  وس و  نیا  هب  راو  هناوید  ار  شیاهمشچ  دنکیم و  دنلبیمک  ار  شیاهجنرآ  دروخیم و  لوو  دنبکی  تسا  هتسشن 
: دیوگیم نانکدنخشیریماظن  درم  تساجنآ . ور  هچ  زا  تساجک و  دمهفیمن  راگنا  دنادرگیم .

دنا هدرک  ینابت  مه  اب  تسادیپ  دنتفیب . تبسا  یاهاپ  ریز  هب  ای  دنوش  ریگرد  وت  اب  دننکیم  یعس  یه  یلذر ! یاه  مدآ  هچ  -
. دنراذگب ترس  هبرس 

وا هب  یزیچ  دهاوخیم  مولعم  رارق  زا  دنابنجیم . ار  دوخ  یاه  بل  دنکیم و  شهاگن  دخرچیم و  وا  فرط  هب  انویا 
: دسرپیمیم اظن  درم  دوشیمن . جراخ  شناهد  زا  ینخس  موهفمان  یتاملک  زج  اما  دیوگب 

؟ یتفگ هچ  - 
: دیوگیم هتفرگ  ییادص  اب  دروآیم و  راشف  شا  هرجنح  هب  دنکیم ، جک  یدنخبل  هب  ار  دوخ  ناهد  انویا 
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. درم شیپ  زور  دنچ  مرسپ  . .. بابرا مرسپ  - 
؟ درم دش  روطچ  !. .. موه - 

: دهدیم باوج  دنادرگیم و  وا  تمس  هب  ار  دوخ  هنت ی  الاب  همه ی  انویا 
نایم زا  دوب . ادخ  تساوخ  درم . شدعب  . .. دیباوخ هناخضیرم  رد  زور  هس  . .. دشاب هدرم  هبون  بت  زا  دیاب  دنادیم ! ادخ  - 

: دسریم شوگ  هب  ییادص  یکیرات 
نک زاب  ار  تیاهمشچ  گس ! ریپ  یروک ؟ رگم  نک ! هاگن  ار  تهار  یولج  نادرگرب . ار  تیور  یتنعل ! ناطیش  -

: دیوگیمیماظن درم 
. نک نیه  ار  تبسا  میسریمن . دصقم  هب  مه  ادرف  ات  یروطنیا  ورب ! ردنت  - 

دوخ رس  سپس  دروآیم . رد  تکرح  هب  هنارقوم  ار  شقالش  دوشیم و  زیخ  مین  یکدنا  دشکیم و  ندرگ  رگید  راب  انویا 
هک تسادیپ  هداهن و  مه  رب  کلپیماظن  رفاسم  اما  دنکیم  شهاگن  دنادرگیم و  رب  رسفا  تمس  هب  رگید  راب  نیدنچ  ار 

دنکیم هدایپ  هیوکسگروبیو  رد  ار  دوخ  رفاسم  هکنآ  زا  سپ  انویا  درادن . ار  وا  یاه  فرح  ندینش  هلصوح ی  لاح و 
وا و رگید  راب  رادبآ  فرب  و  دنیشنیم . تکرح  یب  دنکیم و  مخ  تشپ  درادیم و  هگن  یناروتسر  یوربور  ار  همتروس 

. رگید یتعاس  درذگیم و  یتعاس  دنکیم . شوپ  دیفس  ار  شبسا 
مانشد مه  هب  دنبوکیم و  ور  هدایپ  شرفگنس  هب  مکحم  ار  ناششوپ  شولاگ  یاهاپ  هک  یلاح  رد  ناوج  درم  هس 

. تسا تشپژوگ  تماق و  هاتوکیموس  اما  دنا  مادنا  رغال  دق و  دنلب  اهنآ  زا  رفن  ود  دنیآیم . همتروس  فرط  هب  دنهدیم ،
: دنزیم گناب  دنامیم  هشیش  گنیرج  گنرج  هب  هک  ییادص  اب  تسا  تشپژوگ  هکنآ 

!… کپوک یرفن ۲۰  هس  !… ینابرهش لپ  رس  ورب  همتروس ! - 
. دنزب هناچ  درادن  هلصوح  لاح  نیا  اب  کپوک !؟ طقف ۲۰  هار و  همهنیا  دشکیم . چوم  دهدیم و  ناکت  ار  بسا  راسفا  انویا 
نانز و هنت  اهناوج  دشاب . هتشاد  یرفاسم  تسیفاک  طقف  دنکیمن . توافت  چیه  کپوک  اب ۲۰  لبور  کی  وا  رظن  زا  زورما 

ود مادک  هک  تسنیا  رس  رب  ناش  هرجاشم  دنربیم . شروی  نمیشن  فرط  هب  دنوشیم و  همتروس  راوس  نایوگازسان 
هب تشپژوگ  ناوج  هک  دننکیم  قفاوت  یخلت  تاقوا  راجنلک و  یقیاقد  زا  دعب  ماجنارس  دتسیاب . اپ  رس  یک  دننیشنب و  رفن 

انویا ندرگ  تشپ  هب  ار  دوخ  سفن  تشپ  ژوگ  ناوج  دننیشنب . نمیشن  یور  شتسود  ود  دتسیاب و  شهاتوک  دق  ببس 
: دشکیم دایرف  شرادگنز  یادص  اب  دمدیم و 

. ینکیمن ادیپ  نیا  زا  رتدب  یهالک  یراذگب  اپ  ریز  ار  گروبزرتپ  مامت  شاداد ! یراد  یهالک  بجع  میرب ! نزب  تفیب ! هار  - 
: دهدیم باوج  نانک  هدنخ  انویا 

. .. مراد ار  نیمه  … هه هه  هه  - 
؟ هروطچ منک ! تنامهم  هناناج  یندرگ  سپ  کی  موشیم  روبجم  یورب  هتسهآ  رگا  ورب ! رتدنت  !!. .. مراد ار  نیمه  - 

: دیوگیم اه  زارد  دق  زا  یکی 
. میتفر الاب  کاینک  رطب  راهچ  فسامکود  لزنم  رد  اکساو  نم و  بشید  دکرتیم ! دراد  مرس  - 

: دیوگیم تینابصع  اب  رگید  زارد  دق 
!… ینکیم ناخاچ  گس  لثم  یراد  وت  دیوگب !؟ غورد  دیاب  ارچ  مدآ  ممهفیمن  نم  - 

. .. میوگیمن غورد  ادخب  - 
. دنکیم هفرس  شپش  یشاب  هتفگ  الثم  هک  یتفگ  غورد  ردقنامه  - 

: دیوگیم ددنخیم و  انویا 
! یداش یاهناوج  هچ  . .. هه هه  هه  - 

: دنزیم داد  دوریم و  رد  هروک  زا  تشپژوگ  ناوج 
! دودب ات  سرب  شباسح  هب  نزب ! قالش  تبسا  هب  ورب ! رتدنت  ییابو ! ریپ  هدرب ! روش  هدرم  فت ! - 

ار اهنآ  یاهکلتم  اهمانشد و  دنکیم . سح  دوخ  رس  تشپ  رد  ار  وا  رارق  یب  مادنا  تشپژوگ و  ناوج  شعترم  یادص  انویا 
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ژوگ ناوج  دوشیم . اهر  هتفر  هتفر  ییاهنت  ساسحا  نارگ  راب  زا  شبلق  دنیبیم و  ار  نارذگهر  دمآ  تفر و  دونشیم و 
زا زارد  دق  ناوج  ود  دنکیم . دنلورغ  ییوگازسان و  دهدیم  شناما  هفرس  دراد و  هنیس  رد  سفن  هک  ییاج  ات  تشپ 

هس نآ  هب  دوشیم  امرفمکح  هک  یهاتوک  توکس  را  هدافتسا  اب  انویا  دننکیم . تبحص  انورتپ  ادژدان  مسا  هب  یرتخد 
: دیوگیم نانک  نم  نم  بل  ریز  درگنیم و 

! درم مناوج  رسپ  . .. مرسپ هتفه  نیا  - 
: دیوگیم دنکیم و  کاپ  ار  دوخ  یاه  بل  یا  هفرس  لابند  هب  دشکیم و  هآ  تشپژوگ  ناوج 

هب یک  دوریم  هک  روطنیا  دنکیم ! گنت  ارم  قلخ  ورای  نیا  نایاقآ  ورب ! رت  دنت  الاح  بوخ ، . . .. میریمیم نام  همه  - 
؟ میسریم دصقم 

! نک شنامهم  یندرگ  سپ  کی  . .. رایب اج  ار  شلاح  . .. درادن یراک  هکنیا  - 
وت اب  یگنز  رام  یاقآ  !… فراعت یب  فراعت  تعامج  یچروس  اب  منکشیم ! ار  تندرگ  دنتفگ ؟ هچ  یدینش  ینوعاط  ریپ  - 

؟ ینکیم باسح  اوه  داب  ارم  یاهفرح  دنکن  یونشیم ؟ متسه !
: دیوگیم نانک  هدنخ  ار . یندرگ  سپ  دوخ  هن  دنکیم ، سح  ار  یندرگ  سپ  یادص  انویا  و 

. دنک ظفحار  امش  ادخ  یلوگنش ! داش و  یاهبابرا  هچ  . … هه هه  هه  - 
: دسرپیم اه  زارد  دق  زا  یکی 
؟ یدرجم ای  یراد  نز  منیبب  - 

مروظنم . .. هه هه  هه  . .. تسا هایس  کاخ  مهنآ  مراد  نز  کی  رگید  الاح  لوگنش ! داش و  یاهبابرا  . … هه هه  هه  نم ؟ - 
غارس هکنیا  یاجب  هدرک ، مگ  ار  شهار  لییارزع  تسا ! بیجع  یلیخ  . … ما هدنز  زونه  نم  درم و  مرسپ  . .. تسا روگ 

. .. مرسپ غارس  تفر  دیایب  نم 
تشپژوگ کناوج  عقوم  نیمه  رد  اما  دنک  تیاکح  ار  شدنزرف  گرم  یگنوگچ  ات  اه  رفاسم  فرط  ددرگیمرب  هاگنآ 

یتدم ات  دریگیم و  ار  یکپوک  هکس ی ۲۰  انویا  میدیسر “!. هرخالاب  رکش ، ارادخ  : ” دهدیم ربخ  دشکیم و  یتحار  سفن 
، توکس تساهنت . زاب  دزودیم . مشچ  دندوب  هدش  دیدپان  نآ  یکیرات  رد  شایع  ناوج  هس  هک  ینامتخاس  زیلهد  هب  زارد 

شبلق رب  شیپ  زا  شیب  دوشیم و  رادیدپ  هرابود  دوب  دش ه  دیدپان  یا  هظحل  هک  یهودنا  دنکیم . رپ  ار  شدوجو  رگید  راب 
نایم زا  دزغلیم  دننکیم ، دمآ  تفر و  اهور  هدایپ  رد  هک  یتیعمج  هوبنا  یور  شدرد  رپ  نارگن و  هاگن  دنکیم . ینیگنس 
.؟ دهد شوگ  وا  لد  درد  هب  هک  دوشیمن  ادیپ  مه  رفن  کی  ایآ  دن  دمآ  تفر و  رد  رهش  یاه  نابایخ  رد  هک  یرفن  نارازه 

تیاهن یب  هب  هک  یهودنا  نارگ ، تسا  یهودنا  دننک . انتعا  شهودنا  وا و  هب  هکنآ  یب  دنرذگیم  باتش  هب  اه  مدآ  اما 
نیا دوجو  اب  دریگب . رب  رد  ار  ایند  رسارس  اسب  یا  دبایب  جورخ  هار  شهودنا  دنفاکشب و  ار  شا  هنیس  رگا  دنامیم .

غارچ اب  مه  نشور  زور  رد  یتح  هک  تسا  هدش  ناهن  نانچ  کچوک  یا  هتسوپ  رد  هک  تسا  یهودنا  ادیپان . تسا  یهودنا 
. .. درک شتیور  دوشیمن 

تبحصمه وا  اب  دریگیم  میمصت  دراد . تسد  رد  یکچوک  هسیک ی  هک  دتفایم  یا  هناخ  نابرد  هب  انویا  هاگن  مد  نیا  رد 
: دیوگیم سپ  دوش .

؟ ردارب تسا  دنچ  تعاس  -
! رتولج ورب  . .. نکن فقوت  اجنیا  . … هد - 

هک دنادیم  نونکا  . .. دراپسیم هودنا  تسد  هب  ار  نتشیوخ  دنکیم و  مخ  تشپ  دناریم ، ولج  هبیمدق  دنچ  ار  همتروس 
یروط ار  شرس  دنکیم و  تسار  دق  هک  درذگیمن  هقیقد  جنپ  زونه  اما  دیاشگب . وگتفگ  باب  اه  مدآ  اب  دناوتیمن 

. مدرگرب ارسناوراک  هب  دیاب  دنکیم  رکف  دوخ  اب  دهدیم . ناکت  ار  بسا  راهم  دراد و  یدیدش  دردرس  راگنا  هک  دنابنجیم 
یاپ انویا  دعب ،  تعاس  مین  کی و  دودح  دوریم . همتروی  دشاب  هدرب  یپ  وا  هشیدنا ی  هب  هک  راگنا  شا  هدیکت  بسا  و 

یادص دنا و  هدیباوخ  یا  هدع  اهتکمین ، یور  قاتا و  فک  رب  یراخی و  یوکس  یور  تسا . هتسشن  یفیثک  گرزب و  یراخب 
انویا تسا . روآ  ناقفخ  مرگ و  اوه  دروخیم . بات  چیپ و  قاتا  یاضف  رد  اسآرام  یراخب  دود  تسا . دنلب  ناش  فپ  رخ و 
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تساناتسادهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

رکف دوخ  اب  دروخیم . سوسفا  تسا  هتشگ  زاب  دوز  هکنیا  زا  دناراوخیم و  ار  دوخ  نت  دزودیم ، مشچ  اه  هتفخ  هب 
هکیمدآ . .. دشاب دلب  ار  شراک  هک  یمدآ  دشاب ! نیمه  مهودنا  تلع  دیاش  . .. دماین رد  مه  هجنوی  لوپ  یتح  دنکیم “:

. ..“ تسا هدوسآ  شلایخ  ادخ  شیمه  دنشاب ، ریس  شبسا  شدوخ و 
زارد بآ  لطس  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  نانز  سفن  سفن  هدولآ و  باوخ  دنکیم و  دنلب  رس  یا  هشوگ  زا  یناوج  یچروس 

: دسرپیم انویا  دنکیم ،
؟ یروخب بآ  یهاوخیم  - 

مهاوخیم بآ  هک  تسا  مولعم  هرآ ، - 
یچ یدینش  . .. درم مرسپ  تشذگ ، هک  یا  هتفه  نیمه  ردارب ، هرآ  . .. تدوجو یاراوگ  . .. تناج شون  . .. روخب . .. بوخ - 

! دوب یناتساد  . .. هناخضیرم رد  هتشذگ ، هتفه ی  متفگ ؟
نیرتکچوک ناوج  درم  هفایق ی  رد  اما  دنک  هدهاشم  ار  دوخ  نانخس  ریثات  رگم  ات  درگنیم  ناوج  یچروس  هب  انویا 

نت دشکیم و  هآ  ریپ  یانویا  دوریم . باوخ  رگید  راب  دشکیم و  رس  رب  ار  شزادنا  ور  کناوج  دوشیمن . دیدپ  یرییغت 
لد درد  یسک  اب  هک  تسا  نآ  هنشت ی  وا  وا  تشاد ، بآ  هب  جایتحا  ناوج  یچروس  هک  ردقنامه  . . . دناراخیم ار  دوخ 

. دنک لد  درد  یریس  هب  یسک  اب  هتسناوتن  زونه  وا  اما  دیآ ، رس  شدنزرف  گرم  هتفه ی  هک  تسا  هدنامن  یزیچ  دنکب .
. تشذگرد هنوگچ  تفگ و  اه  هچ  گرم  زا  شیپ  دیشک و  درد  هنوگچ  دش و  رامیب  هنوگچ  شرسپ  هک  دنک  تیاکح  دیاب 

ات تفر  ناتسرامیب  هب  هنوگچ  دنزرف  گرم  زا  دعب  وا  دوخ  دش و  ماجنا  هنوگچ  یراپس  کاخ  مسارم  هک  دنک  تیاکح  دیاب  ..
رگم رخآ  . .. دنزب فرح  دیاب  مه  وا  هب  هجار  تسا ، هدنام  هد  رد  ایسینآ  شرتخد  دریگب . لیوحت  ار  ماکان  نآ  یاه  سابل 

اه نز  . .. دشکب هآ  دنک و  خاو  خآ و  دلانب و  دیاب  زین  هدنونش  دیوگیم  لد  مغ  وا  هک  روطنیمه  دوشیم ؟ مامت  مدآ  لد  درد 
ات ینک  زاب  ناهد  تسیفاک  اما  تسا  لقع  صقان  هچرگ  تعامج  نز  دنهدیم . شوگ  اه ، درم  زا  رتهب  مدآ  لد  درد  هب 

هشیمه ندیباوخ  یارب  منزب ، بسا  هب  یرس  مورب  تسا  بوخ  دیشیدنا “: دوخ  اب  ریپ  یچروس  . .. دهد رس  یراز  نویش و 
. ..“ تسه تصرف 

هک هاگنآ  دنکیم . رکف  اوه  هاک و  هجنوی و  هب  لبطصا ، هار  نیب  دتفایم . هار  لبطصا  فرط  هب  دشوپیم و  سابل 
تشاد تشحو  تخس  دوخ  ییاهنت  رد  اما  تفگ ، نخس  دوشیم  همه  اب  وا  زا  . .. دشیدنایب شدنزرف  هب  دناوتیمن  تساهنت 

. .. دنک مسجم  دوخ  رظن  رد  ار  شا  هرهچ  و  دشیدنایب ، وا  هب 
: دسرپیم دتفایم ، بسا  قارب  یاه  مشچ  هب  شهاگن  هک  نیمه  لبطصا ، رد 

. شتسار . .. روخب هاک  هدماین ، رد  هجنوی  لوپ  هک  الاح  . .. نک راوخشن  نک ، راوخشن  بوخ ، ینکیم ؟ راوخشن  یراد  - 
… درمیمن شاک  . .. دشیم یچروس  دوب ، هدرمن  مرسپ  رگا  . .. ما هدش  ریپ  ندرک  راک  یارب  ..

: دهدیم همادا  زاب  دنکیم و  توکس  یا  هظحل  هاگنآ 
هرک کی  وت  مینک  ضرف  الاح  . .. درم تهج  یب  دوخیب و  . .. دنک رمع  دایز  تساوخن  . .. درم چینویا  امزوک  !. .. ردارب هرآ  - 

؟ دوشیمن بابک  تلد  تسین ؟ فیح  یتسار  . .. دریمب تا  هرک  وهکی  و  . .. یشاب هرک  نآ  ردام  یشاب و  هتشاد 
. .. دمدیم شبحاص  هب  ار  دوخ  مرگ  سفن  دهدیم و  شوگ  دنکیم و  راوخشن  هدیکت  رغال و  بسا 

. .. دیرگیم دنکیم و  تیاکح  شبسا  یارب  ار  دوخ  هودنا  درد و  دروآیمن و  بات  نیا  زا  شیب  انویا  و 
فوخچ راثآ  هعومجم  زا 

: نادرگرب یکسفوکوب –  زلراچ  عامتجا –  کی  ةرامش  ِنمشد 
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: نادرگرب یکسفوکوب –  زلراچ  عامتجا –  کی  ةرامش  ِنمشد 
ولناپس یلعدمحم 

ید ۱۳۹۰

ولوچوکنوفامارگ کی  دوب . لاس ۱۹۴۲  ایفلدالف . رد  مدرکیم . شوگ  سمارب  متشاد 
هت متشاد  کمنَمننیچمه  مدوب  یلغوابزع  اهتقونآ  دوب . سمارب  مود  نامووم  متشاد .
یلُقن و مکنولآ  مدیشکیم . ، یچ منادیمن  یراگیس ، مدروآیم و  الاب  ار  وتروپ  یرُطب  کی 
وت دننزیم . رد  قتقتقت . دنسیونیماههصق ، وت  هک  یروجنامه  تقونآ ، دوب . زیمت  رت و 

.« دنهدب ماهب  رزتیلوپای  لبون  ةزیاج  دناهدمآ  هشدوخ . : » متفگ ملد 
: وت دندمآ  راویتاهد  لکیه  ات  ود 

؟ یکسفوکوب  ـ
! هلعب  ـ

. یآ یب . ِفا . دنداد : مناشن  ار  یتمالع 
. میراد تراک  هّقد  هی  شوپب ، وتوتلاپ  مینیا . ام   ـ

اهتقو روجنیا  . مدیسرپن مه  یزیچ  دیسرن ، ملقع  هب  یزیچ  منکب ؟ متسناوتیم  یراکهچ 
تقونآ درک ، هفخ  ار  سماربتفر  اهنادجآ  زا  یکی  هدش . یچ  دسرپب  مدآ  تسا  هدیافیب 
نایرج رد  تعامج  راگنا  نوریب . دمآهرجنپ  زا  ّهلک  ات  دنچ  هچوک . هب  میدز  نییاپ و  میتفر 

. دندوب
دشکب ار  شنهدةنشاپ  هک  دوشیم  ادیپ  یردام  ردپیب و  ةتّاکل  هشیمه  اهتقو ، روجنیا 

! نتفرگ وسانسننیا  هرخالاب  هشدوخ . شاهانیا . هک : ندیشکراوه  هب  دنک  انب 
. مورب لاوج  وت  اهمناخ  اب  مرادن  تداع  یتسار  یتسار  نم  بوخ ،

یتسمهرق ملاوع  وت  دبال  هک  مدرک  قفاوتمدوخ  اب  هرخالاب  ماهداد . بآ  یلگهتسد  هچ  هک  مدوب  رکف  نیا  وت  روجنیمه 
؟ درکیم یطلغ  هچ  ارجام  نیا  وت  یآ  یب . فا . رخآاما  ماهدروآ ـ  ار  ییاباب  کی  لخد  ماهدز 

! روخن منوکت  ترس ، ور  راذب  وتاتسد   ـ
مهنآ ماهدرک . راکان  ار  یکی  ماهدز  ًامتح  درادنوگ ، تفگ و  رگید  بقع . کشد  ور  ات  ود  دندوب  هتسشن  نیشام  ولج  ات  ود 

. هتشادیمرب بآ  یلیخشگنهلول  هک  ار  هدنگهلک  مدآ  کی 
! هدن نوکت  وتاتسد  دز : داد  یکیهک  مناراخب  ار  مغامد  متساوخ  رگید ، یاج  تفر  مرکف  میتفر ، هک  هدرُخکی 

نیا تفگ : یفرخزم  نحل  اب  داد و  مناشن  دندوبهدنابسچ  اهراوید  هب  هک  ار  سکع  راورخ  کی  وجزاب  کی  یرتنالک ، وت  دعب ،
؟ ینیبیم ور  اهسکع 

ار اهیتنعل  نیا  زا  مادکچیه  نم  رگامسق  سیلبا  هب  اما  دوبن . کدب  مدرک . تحایس  ار  اهسکع  یریسمکش  ور  زا 
. متخانشیم

. دناهدرم یآ  یب . فا . هب  تمدخ  هار  رد  نوشهمه  انیا   ـ
. دیاین رد  مکیج  مریگب و  ینوملالمداد  حیجرت  هک  دوب  نیا  دراد ، عقوت  نم  زا  یباوج  سنج  هچ  ورای  متسنادیمن 

»؟ ساجک ناج »  » ومع : » هک درک  او  ار  هلاگ  نهد  ورای 
؟ اه  ـ

؟ ساجک ناج »  » ومع مدیسرپ   ـ
نآ اب  مدید ، یّرس  یاهحالس  شخب  وت  ار  مدوخ  . تشاد مرب  مهو  هعفدکی  دزیم . فرح  جوجأم  جوجای و  نابز  هب  راگنا 

نتخابراکنیا هتبلا  هک  متفریمرد ، اج  زا  متشاد  شاوی  شاوی  مدوب . هدرک  شاهلفن  مدوبهدز  یتسمهرق  وت  هک  ییورای 
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. دوب هیفاق 
؟ هتیلاح مگیم … ور  یکسفوکوب » ناج  « ـ

. هدرُم نوا  هآ …  ـ
. مینک شادیپ  میاهتسنوتن  هک  هرادن  یبجعت  سپ  وترهاوخ !  ـ

، ار مدرم  متسناوتیم  ینودفله  خاروسزا  دوب . یاهبنش  رصع  دوب . گنردرز  شزیچهمه  هک  یلولس  یوت  مدنتخادنا 
یشورفهحفص ةکد  کی  فرطنآ ، ورهدایپ  وت  منک . تحایس  دندزیمهسرپ  نابایخ  یوت  هک  ار ، اهتخبشوخ 

مخُم وت  زیرکی  روجنیمه  وتنیا و  مدوب  هداتفا  نم  اما  دوب . هلیپهلیشیب  دازآ و  زیچهمه  نوریب  نآ  درکیم . شخپکیزوم 
ییاهمدآ لثم  دمآیمن . نوریب  ماهمشچ  زا  یچیه  اما  منک  هیرگ  راز  رازمنیشنب  تساوخیم  ملد  متشگیم . شتلع  یپ 

منئمطم طخ . هت  دشاب  هدیسرهک  متشاد  ار  یمدآ  زور  لاح و  مدوب . هتخاس  کربنق  کروخهصغ »  » دنیوگیمناشهب هک 
نارگید زا  رتشیب  هدرُخ  کی  متفگیم  مدوخ  هب  نم  مریگ  دنسانشیمار ، لاوحا  نیا  دیسانشیم . ار  لاوحا  نیا  امش  هک 

. هلعب . مسانشیم
ات دیخرچ  شاهنشاپ  رود  هرکن  ةزاورد  کی  . تخادنایم یطسو  نورق  یاههعلق  زا  یکی  دای  هب  ارم  گنیس  نمایام  یگدنز 

. میدشن در  کرحتم  لپ  کی  یور  زاارچ  هک  دوب  بجعت  یاج  وت . مورب  نم 
. دشاب ییاراد  ریزولبنتودک  تسناوتیم  شاهلک  هک  یاهلپخ  مدآ  گنت  دنتخادنا  ارم  اهنادجآ 

»؟ هیچتمرج وت  عامتجا . کی  ةرمن  نمشد  مسه . رولیات  ینتروک  نم  : » هک دمآرد 
. دّرمت متفگ : . مدوب هدیسرپ  هار  نایم  نوچ  متسنادیم ، ار  مدوخ  ِمرج  رگید  الاح  نم  هتبلا 

. ندوبیرشحیکی هدّرمت ، یکی  درب : هشیمن  مشمسا  ًالصا  اجنیا  هک  سه  زیچ  ود   ـ
. شنپاچب رتهب  ات  نرادیمرگین  ملاس  وتکلمم  هتسرد ؟ سهتخوسردپ ، لذارا  نوا  قالخا  سرد  نیا   ـ

. تفرگ مرگ  هشیمن  روجچیه  نیدرمتم  اب  مریگ  هنکمم .  ـ
ةرادا هب  ومهزات  ینوشن  تفرمدای  اما  مدرک ، ضوع  ومهنوخ  هک  هنیا  هیضق  مهانگیب . یساریسار  نم  اما   ـ

دیدجت ةمکحم  هب  هک  دیسر  مارب  زییول  تنَس  زا  ذغاک  هی  تقونوا  . مداد ربخ  هنوختُسپ  هب  طقف  مدب . ربخ  هفیظوماظن 
نتفر ةساو  اما  مایب  منوتیمناجنوا  سایند ، رونوا  زییول  تنس  اباب ، هک  متشون  نوشارب  متشادرو  ندرکمراضحا . رظن 

مرج هک  ینیبیم  ینودفله .. وت  منتخادنا  منتفرگ  مهنوخ  وت  نتخیروههی  تقونوا  مرضاح … تیالو  نیمه  ةمکحم  هب 
؟ هن هگم  متشکیممدآ ، هی  مدزیم  بُخ  منک  موندب  ومدوخ  متساوخیم  رگا  هبسچیمن . ماهًبالصا  دّرمت 

… یضوع یاهاعدمرپ  امش  نیهانگیب . نوتهمه  اههدازاقآ  امش   ـ
. مشکیم زارد  تخت  یبوچ  فک  یور 

. دوشیم زبس  مرانک  دنشاب ، هدز  شتآ  ار  شیوم  هکنیا  لثم  نابهگن ، کی 
؟ یدیمهف ُنک . دنلب  اجنوا  زا  وتهدنگ  تحتام  نوا  دوز   ـ

. مدرک دنلب  ار  مدرمتم  ةدنگ  تحتام  قرب  لثم 
؟ یشب صالخ  اجنیا  زا  یروف  داوخیم  تلد  دیسرپ : نم  زا  رولیات 

. ماوخیم هک  هرآ   ـ
یروف چیپرس . وت  نوپچب  وتتشگنا  رآرد ، شچیپرسزا  وپمال  دعب  شوت ، راذب  وتاپ  نک  بآ  ونگل  نییاپ ، شکب  وقرب  غارچ   ـ

. یشیم صالخ  اجنیا  زا 
. یتسه یریظنیب  قیفر  وت  رولیات ، منونمم   ـ

! شپش تسا : تبیصم  لوا  هزات  مراذگیم و  ار  ماهپک  اهغارچ  یشوماخ  اب 
؟ نایم اجک  زا  اههدرمبحاص  نیا  هخآ   ـ

. هشپش قرغ  اجنیا  اشپش ؟  ـ
. مریگب شیپش  وت  زا  رتشیب  نم  هک  مدنبیم  طرش   ـ
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. لوبق  ـ
؟ هلوبق تنسهد . ِرَس   ـ
. تنس هد  رس  هشاب .  ـ

ادص هب  هک  هقباسم  نایاپ  ِتوس  ماهقبطیور . ناشمنیچیم  فیدر  هب  منکیم ، ناشهل  شپش . راکش  هب  ماهداتفا  الاح 
. ات هدجیه  رولیات  متشاد  ات  هدزیس  نم  میدرمش . و  دوب ، رتنشور  هک  رد  ولجمیدروآ  ار  ناماهشپش  مادکره  دمآرد ،

ات ود  ار  شاهنادکی  ره  هدرک و  فصنار  شیاهشپش  وا  مدیمهف  هک  دوب  دعب  تقویلیخ  طقف  رولیات . هب  مداد  تنسهد 
. دوب راگزور  یاهفرح  یاهوتاننآ  زا  انزلادلو  نیا  دوب . هدز  اج  ماهب 

هتبلا مدش . رادلوپ  مدروآیم  سات  بوخهک  اجنآ  زا  و  میدرکیم . یزاب  یروخاوه  عقوم  یزابسات . راک  وت  مداتفا 
ار لسلسمناشکجرب  یالاب  زا  اهرادساپ  دوب . نغدغ  یزابسات  مدوب . بساک  رالد  تسیبهدزناپ  یزور  ینودفله . ِرادلوپ 

یزاب تسدکی  بیترت  بترم  دندشیم ؟ ام  فیرحاجک  اما  هگید ـ »! هسب  : » دندیشکیم راوه  دنتفرگیم و  ام  فرط 
. دمآیمن مشوخشزا  چیه  دوب . ردام  رهاوخ و  شحف  شیلومعم  فرح  دادیم  هیارک  سات  هکییورای  میدادیم . ار  رگید 

غزو لثم  ناشاهمشچ  درابیم ، یزابهقح  ناشهمه  زوپو  کد  زا  مرادن . شوخ  ار  یرشح  یاهمدآ  ًالوصا  نم  یهگناو 
مدآ ةرظنم  اما  دنتسینیلام  اهتخبدب  نیا  یبالق . َِرن  تشم  کی  دنراد . کش  مه  ناشدوخ  هب  و  رغال ، ، ناشهنتنییاپ تسا ،

. دننکیم بارخ  ار 
. مینزب تسدهی  ایب  اهیزیریم . ساتبوخ  هک : درکیم  مرگ  ینیچهمدقم  هب  ار  مرس  دمآیم  یزاب  ره  زا  دعب  یراب ،

. رارِفد شلوک و  یور  تشاذگیم  ار  شمدیتبکن  ِکوخ  نآ  و  شنوبأم ، ةلپخ  تسد  وت  مدرکیم  لو  ار  اهسات  ات  هس 
ار شدوخ  دادیم و  ناشن  هلاس  راهچ  یاههچبرتخد  هب  ار  شاهدرمبحاصهک  دوب  شقباس  عضونامه  وت  زونه 

، یخاروس نآ  لاچهایس . وت  دنتخادنایمار  اهییاوعد  گنیس  نامایام  رد  اما  شمدزن . ارچ  هک  مدوب  روخلد  درکیماضرا .
هام کی  دندوب  هدمآرد  اجنآ  زا  یتقو  هک  مدید  ار  ییاهمدآ  دوب . هقیضم  ردبآ  نان و  تباب  زا  لولس  زا  رتشیب  یلیخ 

اب هک  نوچ  مدوب  رسدرد  لهامه  مدوخ  نم  دندوب . ُنکتسرد  رسدرد  ناشهمه  اهنآ  هتبلا  دندرکیم . هجلاعممامت 
. منک رکف  هنالقاع  متسناوتیم  دوبن  مروضح  محازماهسات  بحاص  یتقو  اما  مدرکیم . ات  دب  اهیرشح 

ِنان ینیریش ، ینتسب ، دروآیم : ندروخ  لباقو  بوخ  یاهاذغ  نامیارب  زپشآ  دندزیم  هک  ار  یشوماخ  مدوب . رادلوپ  نم 
. دوب نیا  شخرن  ینعی  مفلُسن . زپشآ  هب  تنِس  هدزناپ  زا  رتشیب  تقوچیه  هکدرپس  نم  هب  رولیات  هوهق . ییابرم و 

رد نم  و  دنک ، روج  ار  نانِطاسب  مه  بش  ادرف  دناوتب  دیاش  تفگیم  نم  هب  درکیم و  رکشت  یظفل  ریز  زپشآدوخ 
! دایب شیپ  یچ  مینیبب  ات  متفگیم : شباوج 

یگنسرگ زا  ناشمکش  رگید  یاهیسبح  دنابُملیمبوخ . هتبلا  نادنز  ریدم  و  دوب ، نادنز  ریدم  یاذغ  ةدنامهت  اهاذغ  نیا 
. میدروخیمولتولت دنشاب  هدناپچ  ناشقلح  ات  هک  یاهدروخریش  ةچب  ات  ود  لثم  نم  ورولیات  اما  درکیم ، روق  راق و 

نویم زا  مر  یمود  کاچ ، هب  هدز  هتشکور  یلوا  هدرک . یدرِدنِس  ور  ات  ود  هییبوخ . زپشآ  یلیخ  تفگیم : رولیات 
وشقشعهبسچیم ور  ناولم  هی  رِخ  هگید  بش  هی  دوب .. هدمآ  شدوخ  لخد  دیبنجیمرید  رگا  هدرک . هلفن  اههدننکبیقعت 

. هرب هارهتسنوتیمن  مومت  هتفه  هی  هک  دوب  هداد  ورای  زا  یبیترت  نانچ  هسریم .
. هلَحُز یلیخ  دایم . مشوخ  یتنعل  َِزپگس  نیا  زا  نم   ـ

! سالَحُز نوا  زا  هرآ ، تفگیم ـ : رولیات 
. تسین لته  اجنیا  هک : دادیب  داد و  هب  درکعورش  کدرم  مینک . تیاکش  اهشپش  عضو  زا  هک  میدز  ادص  ار  رادهگنرس 

… اجنیانیرایم ور  اشیپیش  نیا  نوتدوخ  هزات 
. دوب یرَویَرد  ملسم ، هک ، یباوج 

. مدوب راکش  ناشتسد  زا  یباسحنم  دندوب . وسرت  اهنابهگن  دندوب . زویفپ  اهنابهگن  دندوب . وغیر  اهنابهگن 
. دندز اود  ار  ام  لولس  دندرک و  لقتنمیاهناگادج  یاهلولس  هب  ار  رولیات  نم و  یراتفرگ ، ِمتخ  یارب  هرخالاب 

. هحاضتفا هدیمن . صیخشت  رب  زا  وّره  لال . ِکنووج  کی  اب  ماهداتفا   ـ
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تساناتسادهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دوب و هتسشن  نادلگ  کی  رس  ار  شتقو  مامت  . دوبن دلب  مه  یسیلگنا  هک  مدوب  هداتفا  ییوفاهفاه  درمریپ  کی  اب  نم  ِدوخ 
ندروخ و طقف  هک  شدوخ  یگدنز  نیع  دوبن . مه  ُنکلو  شیجب ـ ». ابوبارات  روخب ! ابوب ، ار  ات  : » هک دیلانیم 

. دوب ابلوب  سارات  شدوصقم  مهدیاش  درکیم . تالایخ  شدوخ  روشک  یناتساد  یاهناولهپ  ةرابرد  دیاش  دوبندیشیج .
داد و بیترت  تخر  دنب  شاهاب  درک  هراپ  ومهفالم  سکان  درمریپ  متفریروخاوه  یارب  نم  هک  یاهعفد  نیلوا  منادیمن .

درمریپ مدش . سیخ  یباسحلولس  هب  متشگرب  هک  یعقوم  و  درک ، نازیوآ  عارتخا  نیا  یور  ار  شیراولش  ریزو  باروج 
شلد شدوخ  دوب ، هدرکن  یریصقت  دنتفگیم  هک  روجنآ  نوریبتفریمن . شلولس  زا  مه  وشوتسش  یارب  یتح 

؟ یدرمناوج یور  زًاالثم  ینعی  دندوب . هتشاذگ  شتحار  مه  نیریاس  دنک . یگدنز  اجنآ  تحار  یتدمتساوخیم 
. درکیم متحاران  روجدب  هفالمیب  یوتپ  مشپهک  نوچ  دشکب ، ار  رخآ  سفن  رتدوز  هچره  تساوخیم  ملد  هک  یکی  نم   ـ

. تسا ساسح  یلیخ  نم  تسوپ 
!… اهاتود هشیم  یرادنرو  تسدهگا  ماهدروآ ، ًالبق  ورفن  هی  ِلخد  نم  زویُفپ ، گسهریپ  هک : مدوب  هدیپوت  شهب 

! شیجب ابوب  ارات  روخب ، ابوب  ارات  هک : دزیمرِز  و  دیدنخیم ، نم  شیر  هب  دوب و  هتسشن  شنادلگ  ور  روجنیمه  وا  اما 
ِفک ِمامت  ریپ  نونجم  متشادن . بور  وتفُر  راک  رگید  اجنیا  هک  دوب  نیا  شنسُح  شدوخ . لاح  هب  مدرک  شلو  رخآ 

. دوب ایند  رسارس  مه  دیاش  دحتم و  تالایا  مامت  لولس  نیرتزیمتهشیمه  هک  درکیم  زیمت  نانچ  ار  لولس 
اجنآ ار  اهدنبمه  زا  یلک  هک  هفیظوماظنزکرم  هب  مدندرب  تخانش . هانگیب  یدمع  ِدرمت  ماهتا  دروم  رد  ارم  یآ  یب . فا .

؟ نیدقتعم گنج  هب  امش  دیسرپ : هسانشناور  ورای  دمآ . سانشناور  شدعب  ، دنتفرگ یمسج  نومزآ  نم  زا  مدید .
. هن  ـ

؟ نینک گنج  نیراد  هقالع   ـ
! هلب  ـ

. مشب هتشک  هکرعم ، طسو  مودب  نوریب و  منزب  رگنس  زا  هک  دوب  نیا  ماهشقن  و 
: تفگ درک و  هاگن  ارم  شدعب  درک . یشاقنذغاک  هکت  کی  یور  یروجنیمه  تفگن و  یچیه  یاهقیقدکی  هسانشناور 

، منکتوعد مَر  امش  ماوخیم  دنتسه . همه  اههدنسیون ، اهشاقن ، اهکشزپ ، ساپربینومهم ، هی  بش  هبنشراهچ  یتسار ،
. نییآیم

! هن  ـ
. نیرب هک  دیتسین  روبجم  چیه  امش  هتبلا  تسا … یلاع   ـ

؟ مرب اجک   ـ
. گنج هب   ـ

. مدرک شهاگن  میوگب  یزیچ  هکنیایب  نم 
؟ هتسرد میشیم ، هجوتم  ام  هک  دیدرکیمن  رکف   ـ

! هن  ـ
. نیدب یلغب  قاتا  وت  اقآ  نوا  هب  وذغاک  نیا   ـ

یهاگن مدز و  الاب  ار  شاهشوگ  دوب . لصونم  ییاسانش  تراک  هب  هریگ  کی  اب  دوب و  هدش  اتود  ذغاک  دوب . طخ  ِرخآ  اجنآ 
؟ ساسح نم و  مدیدنخ ـ  هاقهاق  هک ! ًاعقاو  تسا »… هتفهن  ساسح  یحور  ، راددوخ باقن  کی  ریز  : » متخادنا

. مدش گنج  مزاع  هدنب  هک  دوب  یروجنیا  و  دوب ، یروجنیا  گنیس  نمایام  ، هلب
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یدزی یدمحا  اضریلع  رتکد  الیلم – 
ید ۱۳۹۰

. تفرگار ایرد  یوب  در  اینولاتاک  نادیم  زا 
۰ درک تکرح  هلکسا  تمس  هب  تشذگ و  البمار  راولب  زا 

. تشاد یرگید  یوب  گنر و  شیارب  نولسراب  رگید  یاهزور 
هک فلتخم  یاهنابز  اب  یئاهتسیروت  ادص و  رس و  گنر و  وهایه ،  رپ  یاه  هفاک  یدوگ ، نردم  یاهانب  ادارگاس ، یاسیلک 
هفاک سارت  رد  و  دندز ، یم  هسرپ  ایسارگ  ود  گساپ  راولب  رد  تسمرس  داش و  دندیل و  ول  یم  مه  رد  رهش  یغولش  رد 
یئایور ناکم  کی  تیباذج  شیارب  نولسراب , هب  شدورو  لوا  یاهزور  رد  همه  همه و  دندیش ، ون  یم  ایرگناس  بارش  اه 

۰ تشاد ار 
۰ تشادن رتشیب  لاس  تسیب 

۰ دش یم  رود  شا  هداوناخ  زا  هک  دوب  راب  نیلوا  یارب  دوب و  هدش  رنه  هسردم ی  دراو  هزات 
۰ دوب الیلم  لها 

۰ بآ یوسنآ  رد  یرهش 
۰ دندز یمن  فرح  یبرع  یا  هملک  هکنآ  اب  دنتسناد ،  یم  یشکارم  ار  دوخ  شردام  ردپ و 

۰ ایناپسا کاخ  وزج  اما  شکارم  لد  رد  یلحاس  تسا  یرهش  الیلم 
مرگ شوغآ  هب  نت  سرد ،  زا  هتسخ  ناتسریبد ،  یاقفر  اب  ناتسبات  یاهرهظ  زا  دعب  یتقو  هک  دروآ  یم  رطاخ  هب 

۰ دیود یم  شندب  رد  یبیرغ  سح  دندرک ،  یم  سح  ناشاهلولس  کت  کت  رد  ار  بآ  روش  معط  دنداد و  یم  هنارتیدم 
یم هبذاج  یورین  نیا  تفرگ و  یم  رارق  کاخ  ود  هراق و  ود  نیب  یوق  یسیطانغم  نادیم  کی  نایم  شندب  یئوگ 

. دنک هکت  ود  ار  شرکیپ  تساوخ 
هک تفگ  وا  هب  یظفاحادخ  هظحل ی  رد  شردپ  دنک ، کرت  ار  الیلم  لیصحت  همادا ی  یارب  هک  تفرگ  میمصت  هک  یزور 

۰ دراد نایرج  شیاهگر  رد  یبرع  نوخ  هک  دنکن  شومارف 
دوب هدرپس  رطاخ  هب  ار  وا  هلمج ی  نیا  دیدرت  کش و  اب  دوب و  هدش  هریخ  شردپ  دیفس  تسوپ  نشور و  یاهمشچ  هب 

هگنت ی زا  هک  ار  بارعا  نیلوا  ریشمش  قرب  ایرد ،  یبآ  گنر  رد  دیشروخ  رون  دنت  ساکعنا  تشذگ ،  یم  هک  ایرد  زارف  زا 
۰ درک یم  مسجم  شنهذ  رد  دندرک  هتشغآ  نانز  کشا  نادرم و  نوخ  هب  ار  هریزج  هبش  کاخ  دتشذگ و  قراط 
… دندرک گرزب  مرش  اب  افخ و  رد  ار  نارگلاغشا  زواجت  زا  لصاح  عورشمان  نادنزرف  هک  یئابیز  نانزاسب  هچ 

۰ درک یمن  تبرغ  ساسحا  شا  یدیردام  نایسالکمه  زا  شیب  هسردم  رد 
۰ تفرگ یم  فده  ار  اهنیشن  تختیاپ  دشاب ،  اه  هگرود  ای  اه و  یجراخ  هجوتم  هکنآ  زا  شیب  یلاها  درس  دروخرب 

دید ۰ هسردم  رد  شدورو  لوا  زور  رد  ار  الیل 
رتمک شا  یقرش  یایحو  بجح  تلع  هب  هسردم  رد  درک و  یم  تبحص  یتخس  هب  ار  یئایناپسا  نابز  هک  یروس  یرتخد 

۰ دوب اهرسپ  هجوت  دروم 
۰ دوش شا  یگدرسفا  ثعاب  هک  دوب  نآ  زا  رتتیمها  مک  نانآ  تدم  هاتوک  یقشاع  قشع و  ناتساد 

… تشاذگ وا  هیحور ی  رد  ار  ریثات  نیرتمک  شکاشک ،  هام  دنچ  زا  سپ  ناشلاجنج  نودب  درس و  یظفاحادخ  یتح 
۰ درک لابند  ار  ایرد  یوب  دز و  نوریب  هناخ  زا  فده  یب  رهظ  زا  دعب  زورنآ 

هب لحاس  تمس  هب  رکف  نودب   ، ندز مدق  لاح  رد  تفرگ و  لفالف  اب  اتیپ  چیودناس  کی  تمیق  نازرا  هزاغم ی  کی  زا 
۰ دمآ رد  تکرح 

نئمطم یئایناپسا  چیه  تفگ  یم  هک  داتفا  دوب  هدرک  شومارف  ار  شمان  هک  هدنسیون  کی  زا  باتک  کی  رد  یا  هلمج  دای 
۰ دشاب هتشادن  گر  رد  برع  نوخ  یا  هرطق  هک  تسین 
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تساناتسادهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟ دشاب هتشاد  رهم  شردام  هب  زواجتم  درم  هب  دناوت  یم  زواجت  زا  لصاح  عورشمان  دنزرف  ایآ  هک  دیشیدنا  دوخاب 
یمارآ هب  بآ  نایرج   ۰ درپس شا  ینامسآ  یبآ  یاهمشچ  اب  هنارتیدم  روش  ندب  هب  ار  شنت  دنک و  لحاس  رد  ار  شیاهسابل 

۰ درک یم  رود  لحاس  زا  ار  وا 
۰ دشک یم  شدوخ  تمس  هب  ار  وا  اهبآ  فرط  نآ  زا  شخب  شمارآ  مرگ و  یتسد  هک  درکیم  ساسحا 

رد ار  دوخ   , شنیدلاو باوختخر  رد  هک  یکدوک  دننام  درپس و  نابرهم  نوگمه و  ششک  ود  نیا  نیب  ینزو  یب  هب  ار  دوخ 
هک درک  ساسحا  شمارآ  امرگ و  نیا  رد  تفر و  ورف  ریذپلد  یا  هسلخ  هب  دنک ،  یم  ناهنپ  ردام  ردپ و  مرگ  ندب  ود  نیب 

دنک ۰ یم  بذج  دوخ  رد  ار  وا  ردام ، نابرهم  هنیس ی  دننام  ینارون  دیفس و  یمسج 
ار شدوجو  مامت  شتآ  کی  نایرج  لثم  شیاهگر  قامعا  زا  تفرگ و  رب  رد  ار  شندب  شخبتذل  یشزوس  هظحل  نیا  رد 

۰ دنازوس هچراپکی  سپس  درک و  مرگ 
۰۰۰ تشاد ولالت  ریشمش  کی  قرب  لثم  هظحل  نیرخآ  رد  شهاگن  رد  باتفآ  ساکعنا 

دنچ رد  ار  گرزب  یئایرد  سورع  کی  هک  داد  یم  حیضوت  سیلپ  هب  هگر  ود  یا  هجهل  اب  قیرغ  تاجن  ناوج  کی  لحاس , رد 
. تسا هدرب  بآ  ریز  هب  دوخ  اب  ار  رگانش  کی  هک  تسا  هدید  یرتم  دص 

————————————
سیراپ میقم  نادنملاس ،  صصختم  کشزپ 

هیروف ۲۰۱۱

کباب نادرگرب  لابریپ –  داهرف  وخاز –  رد  کرت  زابرس  کی  نتشک 
درونارحص

ید ۱۳۹۰

درم نابز  زا  ارجام  تیاور 
ام یورهبور  زا  کرت  زابرس  ات  هس  میدشیم . در  لپ  زا  میدوب   ماههچب  ات  ود  نز و  نم و 

هب یرس  میورب و  لپ  فرط  نآ  هب  میتساوخیم  مدوب . هتفرگ  ار  مرتخد  تسد  نم  دندمآیم .
وهکی تفریم . رتولج  نم  زا  یرتم  دنچ  لغب ، هب  رسپ  منز  مینزب . یناخ » دمحا   » همسجم

. دز تسد  منز  هب  نم  مشچ  یولج  درک و  زارد  ار  شتسد  کرت  یاهزابرس  زا  یکی 
دهاش  کی  نابز  زا  ارجام  تیاور 

دنلب فکینشالک  رابگر  یادص  وهکی  مرس  تشپ  زا  هک  مدش  ربخ  اب  ارجام  زا  یتقو  نم  نابرق ،
. مدید مدوخ  یاهمشچ  نیمه  اب  اما  دز . یک  هب  یک  منادیمن  شتسار ، دوب . کانتشحو  دش ،

، دندوب تسم  رگید  زابرس  ات  ود  ره  دزیم  تلغ  شدوخ  نوخ  رد  هک  یزابرس  نآ  زا  ریغ 
. دندوب هدروخ  یلیخ  دوب  مولعم 

مرجم  نابز  زا  ارجام  تیاور 
، درم مدیدیم . ار  ناشهمه  لپ ، فرط  نآ  یهداج  زا  نم  هک  نوچ  نالا ، ات  شلوا  زا  مربخاب . ارجام  یهمه  زا  نم 
درم دناهدمآ . وخاز »  » هب حیرفت  شدرگ و  یارب  دنتسه و  هبیرغ  هک  دوب  صخشم  شاههچب . ات  ود  نز و  دوب و  شدوخ 
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. تفریم شرهوش  زا  رتولج  یرتم  دنچ  دوب و  هتفرگ  لغب  ار  ناشکچوک  رسپ  مه  نز  دوب و  هتفرگ  ار  شرتخد  تسد 
. تفرگ ار  نز  یاجنآ  درک و  زارد  ار  شتسد  کرت  زابرس  وهکی 

کرت  یاهزابرس  زا  یکی  نابز   زا  ارجام  تیاور 
لپ یور  هنامرتحم  یلیخ  یکیدزن  یتسود و  راهظا  یارب  سکعرب ، هکلب  دوب . هدزن  رس  شزا  ییاطخ  چیه  ریخن ، موحرم ،

. دمآ شیپ  یسحن  یتخبدب و  نیا  هک  دوب  نآ  زا  دعب  درک . فراعت  نز  نآ  رهوش  هب  ییسپپ  هباشون  تفر ،
درم  نابز  زا  ارجام  تیاور 

زا ار  فکنیشالک  هعفد  کی  مدرک ، فت  یتقو  زابرس . نآ  تروص  وت  متخادنا  فت  شدعب ، نم  یضاق ، بانج  هتسرد  هلب ،
زا یرتم  دنچ  شندرک ، هدامآ  هناش و  زا  فکنیشالک  ندروآ  نییاپ  لاح  رد  دشکب . ار  نم  تساوخ  دروآ و  نییاپ  ششود 

، دوب شرانک  هک  یرگید  یزابرس   دنک ، کیلش  نم  هب  هکنیا  زا  لبق  هک  دوب  هظحل  نامه  تفرگ . هلصاف  لغب  هب  هچب  نم 
. درک رارف  تسب و  رابگر  هب  ار  وا 
دهاش  کی  نابز  زا  ارجام  تیاور 

ار نیا  نم  تسب .» هلولگ  هب  ار  زابرس  دوب  هدمآ  هداج  زا  هک  یدرم  نآ   » میوگب مناوتیمن  متفگ : هک  روط  نامه  نابرق ،
. تسین اجنیا  مه  نالا  درکیم و  رارف  هک  دوب  یزابرس  تسد  هب  فکینشالک  هنحص ، رس  مدیسر  یتقو  اما  مدیدن ،

مرجم  نابز  زا  ارجام  تیاور 
اهنآ فرط  مدیود  هلجع  اب  هتفرگ ، درم  هب  ور  ار  فکینشالک  هک  مدید  ار  زابرس  یتقو  لپ ، یور  هداج  فرط  نآ  زا  نم 

رابگر یادص  اهنآ ، هب  مسرب  هکنیا  زا  لبق  دنوش . هتشک  شلغب  یهچب  درم و  نآ  مهدن  هزاجا  منک و  تطاسو  ات 
رارف شتشک و  تشک . ار  وا  هک  دوب  شهارمه  زابرس  درک . نوخ  رد  قرغ  ار  زابرس  دش و  دنلب  اج  نآ  زا  فکینشالک 

. درک
کرت  یاهزابرس  زا  یکی  نابز  را  ارجام  تیاور 

متسود مرمچیا » خوی ، : » تفگ یکرت  هب  تینابصع  اب  درم  هک  مدینش  درک ، فراعت  درم  نآ  هب  ار  یسپپ  یتقو  موحرم ،
یندروخ یچ  ره  هروخیم ، مه  هب  یکرت  یسپپ  زا  ملاح  نم  : » تفگ تینابصع  اب  یکرت و  هب  زاب  درم ، نآ  چیا .» : » تفگ

»؟ ارچ : » تفگ متسود  مروخیمن .» مرخیمن و  ار  یکرت  زیچ  چیه  تقو ، چیه  مدرک . میرحت  تسه ، یکرت  یندیشون  و 
. میدش رود  مه  زا  یمک  و  میاوخیم .» ترذعم  : » تفگ متسود  دیزواجتم .» فیثک و  اهامش  هک  نوچ  : » تفگ درم  نآ 

«. ناتسدرک داب  هدنز  : » دز داد  ام –  ندرک  ینابصع  یارب  درم –  نآ 
درم  نابز  زا  ارجام  تیاور 

ملغب هچب   : دوب دنب  متسد  ود  ره  هلب ،  میه ،! زابرس . نآ  تروص  وت  متخادنا  فت  شدعب  نم  یضاق ، بانج  هلب  روطچ ؟
. دوب

دهاش  کی  نابز  زا  ارجام  تیاو  ر
یچ دیشخبب ، دشاب ، هتفرگ  ار  نز  یاجنآ  هدش  هتشک  زابرس  هک  مدشن  نیا  هجوتم  نم  یضاق ، بانج  ریخن  هلب ؟

. درک رارف  سرت  زا  دیاش  دوب . تسم  اما  درک ، رارف  ارچ  منادیمن  درک ؟ رارف  هک  یزابرس  نآ  دیدومرف ؟
مرجم  نابز  زا  ارجام  تیاور 

، راظتنا فالخرب  مه ، رگید  زابرس  تفرگ . ار  نز  یاجنآ  زابرس  مدید ، مدوخ  یامشچ  اب  نم  هلب ، یضاق ؟ بانج  یچ 
مه ار  شرهوش  دعب  دنریگب و  ار  ینز  یاجنآ  شامشچ  یولج  دادن  هزاجا  شتریغ  هک  دوب  فرش  اب  سومان و  اب  یلیخ 
هتفرگ درم  نآ  هب  ور  ار  شفکینشالک  هدش  هتشک  زابرس  تسین  دیعب  چیه  یضاق ، بانج  شدعب ، دوب . مه  تسم  دنشکب .

. رگید دندوب  تسم  منادیم . هچ  دشاب ، هدش  هتشک  شتسود  هلولگ  اب  دشاب و 
کرت  یاهزابرس  زا  یکی  نابز  زا  ارجام  تیاور 

ار ویرانس  نیا  دناهدرک و  ینابت  مه  اب  دنیوگیم و  غورد  مرجم  ود  ره  دشن . هتشک  شدوخ  تسود  تسد  هب  موحرم 
داد و شحف  اهکرت  هب  درم  نآ  هک  دش  تحاران  یلیخ  فرح  نیا  زا  موحرم  هتسرد ، دننکیم . رارکت  مادم  دناهتخاس و 
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هب دمآ  هداج  فرط  نآ  زا  هک  تسا  یدرم  نآ  مرجم ، دادن . ار  شباوج  ًالصا  اما  ناتسدرک ،» داب  هدنز  : » دز داد  دعب 
، رهوش نز و  نآ  هب  ام  هک  درکیم  دومناو  روطنیا  تفرگ ؛ شحف  هب  ار  ام  دوب و  هکرعم  رایبشتآ  هک  دوب  وا  ام ، فرط 

شود زا  ار  فکینشالک  لفاغان  هعفدکی  هک  دوب  شدوخ  دوخ  درکیم . ار  ناشیرادفرط  وا  میاهدرک و  یمارتحایب 
. تشک ار  وا  دیشک و  نییاپ  متسود 

درم  نابز  زا  ارجام  تیاور 
. دوب یتسرد  مدآ  دشاب ، شهانپ  تشپ و  ادخ  دمآ ، ام  شیپ  هداج  فرط  نآ  زا  هک  یدرم  نآ  ادخ : هب  مگیم  مراد  نم 

یزارد و تسد  ام  هب  رهظ  تالص  کرت ، زابرس  هک  دوب  هدمآ  شدب  تکرح  نیا  زا  درک و  یرادفرط  امزا  هتسرد :
زابرس نآ  هک  میتشادن  ار  نیا  راظتنا  ًالصا  دروخ . اج  فکینشالک  رابگر  یادص  زا  نم ، لثم  مه  وا  اما  هدرک ، یمارتحایب 

. دنکب عافد  ام  زا  دوش و  هحلسا  هب  تسد  ام  رطاخ  هب  دوب ، شاهاب  هک  یرگید 
دهاش  کی  نابز  زا  ارجام  تیاور 

رابگر زا  دعب  هک  تسه : مدای  رادقم  نیمه  طقف  نم  دوب » هدمآ  لپ  فرط  نآ  هداج  زا  هک  یدرم  نآ   » یهراب رد  نابرق ،
هتشک ناشدوخ  تسد  هب  دش  بوخ  زاب  : » تفگیم نز  رهوش  هب  دوب و  هداتسیا  هزانجرس  الاب  زابرس ، ندش  هتشک  و 

تسم و دیودیم و  تشاد  ام ، هب  تشپ  رود ، یلیخ  دوب ، هدرک  رارف  هک  یزابرس  مدیدیم : متشاد  عقوم  نامه  دش .»
. دیزرلیم تخادنایم و  هتخت  گنلش  لیتاپ ،

مرجم  نابز  زا  ارجام  تیاور 
نز کی  هب  یروطنیا  مامشچ  یولج  کرت  زابرس  کی  دادن  هزاجا  مفرش  نادجو و  منکیم : فارتعا  نم  یضاق ، بانج 

متفر نیا  یارب  طقف  نم  اما  اهنآ ، رانک  مدیسر  ناود  ناود  دشکب ؛ ار  شرهوش  دهاوخب  شدعب  دنکب و  یزارد  تسد  درک 
. دروخن هحلسا  هب  متسد  ًالصا  نم  دشکب . ار  درم  نآ  مراذگن  منک و  ناشیادج  هک 

کرت یاهزابرس  زا  یکی  نابز  زا  ارجام  تیاور 
ام مه  شدعب  میدوبن ، تسم  مادک  چیه  ام  هک  منک  ضرع  ناتتمدخ  ار  نیا  مهاوخیم  زیچ  ره  زا  لبق  یضاق ، بانج 

بانج میریگب . ار  ینز  یاجنآ  مییایب  هک  میتسین  هبنجیب  تیفرظیب و  ردقنآ  تقو  چیه  میشاب  تسم  مه  رگا  اهکرت 
هحلسا هب  تسد  نز » کی  یاجنآ   » رطاخ هب  درم  نآ  روطچ  تسین ، یسایس  یهنیک  ینمشد و  یهلئسم  رگا  یضاق ،

صخشم ناشویرانس  دیآیم ، ناشدب  کرت  زابرس  کرت و  زا  ود  ره  درم ، ود  نیا  دشکیم ؟ ار  تلود  رومأم  دربیم و 
. رگیدمه تیانج  مرج و  یور  دنراذگب  شوپرس  دنهاوخیم  تسا ، غورد  یهیاپ  رب  شیانبم  هک  تسا 

درم  نابز  زا  ارجام  تیاور 
تروص وت  متخادنا  فت  مدرک و  عورش  نم  ار  اوعد  هک  دینادیم  راکهانگ  نیا  رطاخ  هب  ار  نم  یلاعبانج  یضاق ، بانج 

« ریلوه  » زا رگا  تاههچب ، ات  ود  نز و  تدوخ و  امش  : » یضاق بانج  مراد ، امش  زا  لأوس  کی  طقف  نم  کرت . زابرس 
»؟ دینکیم راکچ  دریگب ، ار  ناتنز  یاجنآ  ناتمشچ  یولج  کرت  زابرس  کی  لپ  یور  وهکی  و  وخاز »  » دیشاب هدمآ  هدایپ 

دهاش کی  نابز  زا  ارجام  تیاور 
هک مدینش  مدید و  ردقنآ  طقف  مرادن ، ربخ  یچیه  زا  نم  هک  نوچ  مهدب : ار  ناتلأوس  نیا  باوج  مناوتیمن  نم  نابرق ،

زا هک  امش  مدیدن . هثداح  لحم  یوت  مه  یایسپپ  یطوق  چیه  مرادن . یسپپ  ندرک  فراعت  نایرج  زا  یربخ  ریخن ، متفگ :
. یضاق بانج  دیدرک ، ییوجزاب  مه  نز  نآ 

مرجم  نابز  زا  ارجام  تیاور 
لتاق دنراذگب  ار  ناممسا  دننکب و  مه  نامراکهانگ  دعب  دننک و  یزاردتسد  ام  هب  نامدوخ  روشک  یوت  شوختسد ، اباب 

شدوخ تسود  زابرس ، نآ  لتاق  رگا  منکب : یلأوس  یلاعترضح  زا  دبدب  هزاجا  اه ، دیشخبیم  یضاق ، بانج  شکمدآ ! و 
رد دینک  همکاحم  ار  درم  نآ  نم و  دیاب  روطچ  امش  هدرک ؟ روگ  مگ و  ار  شدوخ  مه  الاح  ات  درک و  رارف  ارچ  تسین ،

؟ تسین اجنیا  مرجم ) دوخ   ) هیضق فرط  کی  هک  یلاح 
کرت  یاهزابرس  زا  یکی  نابز  زا  ارجام  تیاور 
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تساناتسادهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هراچیب نآ  نت  یوت  فکینشالک  باشخ  کی  شاهمشچ  یولج  هک  نوچ  دودب : دوب  شقح  دیود ) هکنآ   ) نامرگید تسود 
نوچ دهاش ، ناونع  هب  طقف  رگم  هاگداد ، دیایب  تسین  مه  مزال  هدرک . رارف  هک  هدیسرت  دیاش  مه ، وا  بخ ، دندرک . یلاخ 

. دناهدرک تسرد  ار  اهنیا  هک  درادن  یگتخاس  یویرانس  نیا  هب  یطبر  چیه  وا  هک 
درم نابز  زا  ارجام  تیاور 

مه زاب  رگا  زابرس ، نآ  تروص  وت  متخادنا  فت  هک  دینادیم  راکهانگ  لیلد  نیا  هب  اهنت  ار  نم  یلاعبانج  یضاق ، بانج 
هدایپ و ریلوه »  » زا رگا  ناتیاههچب ، ات  ود  ناتنز و  ناتدوخ و  یلاعترضح ، : » مراد امش  زا  لأوس  کی  طقف  دیهدب ، هزاجا 

امش دریگب ، ار  ناتنز  -ن  الف ناتیاهمشچ  یولج  کرت ، زابرس  کی  لپ ، یور  وهکی  و  وخاز »  » دیشاب هدمآ  ناشوخشوخ 
.؟ اه دینکیم ؟ راکچ 

مجرتم درون –  ارحص  کباب 

هدژم نادرگرب : ورنوم –  سیلآ  زا - قلعم  لپ 
یقیقد

ید ۱۳۹۰

: دیناوخب دووتا  ترگرام  لوق  زا  ورنوم  سیل  درومرد آ ار  هکت  نیا  لوا  تسا  رته  ب
یاکیرمآ رد  یبدا  نادقتنم  دراد . یاج  ام  رصع  نابزیسیلگنا  یاهناتساد  مهم  ناگدنسیون  نایم  رد  رنوم » سیلآ  »

اب یبوخهب  ایند  هدرک و  دوخ  بیصن  یدایز  یبدا  زیاوج  نینچمه  یو  دناهدوتس و  رایسب  ار  وا  راثآ  ایناتیرب  یلامش و 
هتسد نآ  زا  ورنوم  سیلآ  دوشیم . همزمز  یمارآ  هب  ورنوم  سیلآ  مان  زین  ناگدنسیون  نایم  رد  دراد . ییانشآ  شراثآ 

رتشیب دیاب  مه  زاب  دنشاب  هدشهتخانش  ناهج  رد  هک  مه  ردقچ  ره  هک  مییوگیم  ناشاهابرد  بلغا  هک  تسا  یناگدنسیون 
. تخانش ار  اهنآ 

نیلوا هدش و  ملق  هب  تسد  یاهلاس ۱۹۶۰  زا  ورنوم  تسا . هدماین  تسدهب  هبش  کی  اهیگژیو  نیا  یمامت  اما 
اب زین  شناتساد  هعومجم  نیرخآ  تسا . هدرک  رشتنم  لاس ۱۹۶۸  رد  داش » یاههیاس  صقر   » مان اب  ار  شاهعومجم 

هد عومجم  رد  ورنوم  تسا . هتفرگ  رارق  یبدا  یاههناسر  هجوت  دروم  هدش و  رشتنم  لاس ۲۰۰۴  رد  رارف »  » مان
یاهناتساد دنچره  تسا . هاتوک  ناتساد  هد  ای  هن  لماش  طسوتم  روطهب  مادک  ره  هک  هدرک  رشتنم  ناتساد  هعومجم 

غارس هب  رید  ناهج  یبدا  هعماج  اهزور  نیا  اما  دناهدش  رشتنم  رکرویوین »  » هلجم رد  لاس ۱۹۷۰  زا  ابترم  ورنوم 
وا هک  ارچ  ددرگیم  رب  ورنوم  یاهناتساد  مرف  هب  یتمسق  یهجوتیب  نیا  لیلد  دوریم . هدنسیون  نیا  یاهناتساد 

: تسا رتجیار  زورما  هک  روطنآ  ای  سیونهصق و  میتفگیم : اههتشذگ  رد  هک  روطنآ  یترابعب  ای  تسا ، سیونناتساد 
، دناهدرک هبرجت  ار  مرف  نیا  هک  دناهدوب  یدایز  لوا  زارت  ییاداناک  یسیلگنا و  ییاکیرمآ ، ناگدنسیون  سیونهاتوکناتساد .

، دشاب رتشیب  ناتساد  کی  لوط  هچ  ره  هک  دنرواب  نیا  رب  هابتشا  هب  اهیلیخ  زونه  اما  دناهتشون  هاتوک  ناتساد  ینعی 
. دش دهاوخ  رتشیب  نآ  تیمها 

راگنا دریگیم . رارق  هجوت  دروم  اداناک  زا  جراخ  یهاگ  دنچ  زا  ره  هک  تسا  یناگدنسیون  وزج  ورنوم  سیلآ  نایم ، نیا  رد 
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راگنا دریگیم . رارق  هجوت  دروم  اداناک  زا  جراخ  یهاگ  دنچ  زا  ره  هک  تسا  یناگدنسیون  وزج  ورنوم  سیلآ  نایم ، نیا  رد 
اما دنکیم  توکس  وا  درذگیم و  ینامز  تدم  مالس .»! : » دیوگب دهجب و  نوریب  یگرزب  کیک  نورد  زا  ناهگان  هب  هک 

سیلآ مان  تایبدا  نابطاخم  دوشیم . رارکت  ارجام  نیا  لک  زاب  دنک و  رارکت  ار  راک  نیا  دوشیم و  شیادیپ  ناهگان  هرابود 
ناهگان دننکیم و  دروخرب  شیاهناتساد  اب  افداصت  یهاگ  دنونشیمن . سکهمه  زا  دننیبیمن و  اجهمه  ار  ورنوم 

هدینشن ار  شامسا  یسک  زا  البق  ارچ  تسا ؟ روشک  مادک  لها  ورنوم  سیلآ  : » دنیوگیم دوخ  اب  دنوشیم و  هزتفگش 
»؟ هدش شیادیپ  اجک  زا  هعفدکی  یراهق  سیونناتساد  نینچ  مدوب ؟

دنچ اب  دوب . هداتفا  اپ  شیپ  یلیخ  شایلصا  لیلد  دوب . هدرک  شکرت  راب  کی  نز 
هدرک یکی  هب  تسد  لذارا )  دوب  هتشاذگ  ار  ناشمسا  شدوخ   ) ناوج راکفالخ 
دعب تساوخیم  دوب و  هتخپ  هزات  ار  کیک  دندوب . هدنابمل  ار  وا  یلیبجنز  کیک  و 

هجوت هکنآ  یب  دنک . ییاریذپ  اهنآمهم  زا  نآ  اب  رصع  زور  نآ  یهسلج  زا 
دوب هدمآ  هناخ  زا  ار –  لذارا  نآ  لین و  هجوت  مک  تسد  دنک –  بلج  ار  یسک 
یلصا نابایخ  رد  هدیشوپ  رس  هاگتسیا  کی  یوت  دوب  هتسشن  دوب  هتفر  نوریب و 

، عقوم نآ  ات  دندرکیم . فقوت  اجنآ  راب  ود  یزور  یرهش  یاهسوبوتا  هک 
یهمه تسشن و  دشیم . لطعم  تعاس  ود  یکی  دیاب  و  وت ، نآ  دوب  هتفرن 

فورح دناوخ . دندوب  هدرک  کح  ای  هتشون  یبوچ  یاهراوید  یور  هک  ار  ییاهزیچ 
روطنیمه دوب . یاهنبا  سیتلاک  کناد  دوب . بارخ  شلاح  یج . یرال  دنتشاد . تسود  دبا  ات  ار  رگیدمه  فلتخم  یراصتخا 

(. تم  ) رنراگ یاقآ 
ینامام لگشوخ و  ویلبد  ادنامآ  تسا . هتخاس  شراک  سا . نیوک  تسا . سیئر  ویلبد . چا  یهتسد  وراد  نزن . یدایز  رز 

یاهمناخ تسا . نم  لام  یپ . یو . دوشیم . گنت  شیارب  یلیخ  ملد  نوچ  نادنز  دنتخادنایمن  ار  وا  شاک  تسا و 
. ناشردپ روگ  دنناوخب . دیسیونیم  اهامش  هک  ار  روآ  عوهت  کیکر  یاهفرح  نیا  اجنیا و  دننیشنب  دیاب  مرتحم 

هک یطخ  شوخ  رایسب  یهلمج  یور  صوصخب  و  درکیم –  هاگن  یناسنا  یاهمایپ  لیس  نیا  هب  هک  روطنامه  ینیج 
اهنت دنتشونیم  ار  اهزیچ  نیا  یتقو  اهمدآ  ایآ  دیسرپ  شدوخ  زا  درکیم –  لمات  دندوب  هتشون  ویلبد  ادنامآ  هرابرد ی 
رگا اهنت –  ًاعطق  سوبوتا ، راظتنا  هب  هتسشن ، اجنیا  هب  هیبش  ییاج  ای  اجنیا  هک  درک  مسجم  ار  شدوخ  دعب  دندوب .
؟ دسیونب هینایب  رهش  یاهراوید  یور  دوب  روبجم  ینعی  دنک . یلمع  تشاد  رس  رد  الاح  هک  ار  یرکف  تساوخیم 

مشخ و ساسحا  لیلد  هب  دنسیونب –  ار  یصوصخب  یاهزیچ  دندوب  هدش  روبجم  هک  هتسویپ  ییاهمدآ  نآ  هب  درک  ساسحا 
. دنک یفالت  ار  شراک  ات  دروآیم  لین  رس  تشاد  هک  ییالب  رطاخ  هب  شناجیه  و  دوب ،) ؟ زیچان  اعقاو  شزیچان (  ترفن 

، دوش ینابصع  شتسد  زا  یباسح  تسرد و  هک  دشیمن  ادیپ  سک  چیه  دیاش  تشاد  شیپ  رد  هک  یایگدنز  رد  درک  رکف 
ای دشیم ، شاهیبنت  ای  قیوشت  بجوم  دهدب  ماجنآ  تشاد  لایخ  هک  یراک  دیاش  هک  دشاب ، هتشاد  وا  هب  ینید  هک  یسک  ای 

یهویش هب  لاحنیا ، اب  و  دنوش . عمج  شرود  اه  مدآ  هک  دوبن  یسک  ینیج  هتشذگ ، اهنیا  زا  تشاذگیم . رثا  شیور  ًادج 
. دوب دنسپ  لکشم  شدوخ ،

دناسرب ار  اهرسپ  دوب  هتفر  دوبن . لین  دوبن . یربخ  سوبوتا  زا  زونه  هناخ ، فرط  داتفا  هار  دش و  دنلب  اج  زا  یتقو 
یعقوم یلو  هدوب ، هدرک  راک  هچ  تفگ  لین  هب  دوب . هدیسر  هسلج  یاضعا  زا  یکی  رگید  تشگرب  هک  یعقوم  و  هسردم ،

رد هک  دش  لیدبت  یکوج  هب  مه  عقاو  رد  درک . یخوش  شاهراب  رد  دشیم  تشادن و  یتیمها  شیارب  رگید  عوضوم  هک 
هب تشذگیم . اهنآ  زا  لامجا  هب  ای  تخادنایم  ملق  زا  دوب  هدناوخ  اهراوید  یور  هک  ار  ییاهزیچ  درکیم –  فیرعت  عمج 

شیشک یراتفر  ناطرس  صصختم  شعقوم “ . هب  هتبلا . ملابند “ “ ؟  ییایب  هک  یداتفایم  رکف  هب  ًالصا  تفگ “ : لین 
نتخیمآ و ینییآ  مسارم  کی  زا  هزات  راگنا  دوب –  هدیشوپ  یکسا  هقی  زولب  شدیفس  شوپور  ریز  یتح  تشاد و  بآم 
هدمآ رد  یهایس  کنت  یاهوم  شاهلک ، کون  لماراک . لثم  دوب –  فاص  ناوج و  شتسوپ  دوب . هدمآ  نوریب  نتفرگ  هزادنا 
 – یرتسکاخ ینیج  لام  دنچ  ره  دوب ، هدمآ  رد  ینیج  دوخ  رس  یور  هک  یکرک  هب  هیبش  یلیخ  فیحن ، یاههناوج  دوب ،

نیا هب  دعب  تسه . مه  رامیب  تسا  رتکد  هکنآ  نیع  رد  وا  دیاش  درکیم  رکف  ینیج  لیاوا  شوم . یوم  لثم  دوب ، یاهوهق 
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نآ دایز ، لامتحا  هب  دننک . یتحار  ساسحا  رتشیب  اهرامیب  ات  دنکیم  تسرد  روطنیا  ار  شیاهوم  دیاش  هک  داتفا  رکف 
 – ندرا ای  دوب  هیروس  لها  درک . لاوس  وا  زا  دشیمن  دمآیم . ششوخ  لدم  نیا  زا  ًافرص  مه  دیاش  دوب . هتشاک  ار  اهوم 

، بخ تفگ “ : دوبیمسر . هنابدوم و  شندز  فرح  دندرکیم – . ظفح  ار  ناشتلزنم  ماقم و  اهرتکد  هک  ییاج 
. ” دینکب یطلغ  تشادرب  میاهفرح  زا  مهاوخیمن 

ویراتنوا رد  توا  هام  رهظ  زا  دعب  رخاوا  یهدننک  هریخ  ییانشور  هب  مدق  عوبطم  هیوهت  هب  زهجم  نامتخاس  زا  ینیج 
هب تسرد  لاح ، ود  ره  رد  دنامیم –  کزان  یاهربا  تشپ  مه  یهاگ  دیباتیم ، تدش  هب  دیشروخ  اهتقو  یهاگ  تشاذگ .
گنر هب  دنک . راوس  ار  وا  هک  نابایخ  نییاپ  دمآ  دش و  جراخ  لودج  رانک  رد  شیاج  زا  نیشام  هک  دید  دوب –  مرگ  هزادنا  کی 

نیشام یور  یاهراعش  دوب . رت  گنرمک  هدز  گنز  یاههکت  یهدش  گنر  هرابود  یبآ  دوب . یروآ  عوهت  قارب و  گنر  مک  یبآ 
ار نیمز –  دوخ –  ردام  و “  ینیبب “ . ار  ماهناخ  دیاب  یلو  ماهرایطوبا ، کی  راوس  منادیم  هک “  دوب  نآ  زا  یکاح 

لین ناطرس “ . جیورت  زره ، یاهفلع  یدوبان  تافآ =  عفد  مس  زا  هدافتسا  دوب “ )  رتدیدج  یکی  نیا  و (  رادبیمارگ “ 
ای رادشه  هک  دوبیمهبم  ناجیه  شیادص  رد  تسا “ . نیشام  یوت  تفگ “ : دنک . شکمک  هک  نیشام  فرط  نیا  دمآ 
یارب دنک  ساسحا  دشیم  ثعاب  هک  مطالت  روج  کی  دوب ، همهمه  روج  کی  ینیج  رب  رود و  درکیم . اقلا  ار  یتساوخرد 
یتح دوب ، رگید  یاهمدآ  اب  یتقو  لین  تشاذگ . ربخ “  ار “  شمسا  دشیم  رگا  تسین ، یبسانم  تقو  شربخ  مالعا 

. درکیم ینیریش  دوخ  رتشیب  دشیم و  رت  طاشن  اب  رتهدنزرس و  درکیم ، رییغت  شراتفر  ینیج ، زا  ریغ  رفن  کی  طقف 
ضوع مه  شدوخ  ینیج  دندوب – . مه  اب  هک  دشیم  لاسکی  تسیب و  درکیمن –  تحاران  ار  ینیج  رگید  عوضوم  نیا 

تخیر یضعب  دزیم . هیانک  شین و  رتشیب  دوب و  هدش  رتراد  دوخ  لین –  راتفر  هب  شنکاو  رد  شدوخ ، رظن  هب  دوب –  هدش 
هقیتع عضو  رس و  لثم  تشادرب . تسد  اهنآ  زا  دشیمن  هک  دندوب  هدش  یداع  ردق  نآ  رگید  ای  دندوب ، مزال  اههفایق  و 
شکور لثم  هک  یکچوک  یالط  یهراوشوگ  ربزیمدنگوج ، یبسا  مد  یوم  تسبیم ، یناشیپ  هب  هک  یلامتسد  لین –  ی 

. شبیرغ بیجع و  بترمان  یاهسابل  و  دزیم ، قرب  شیاهنادند  یالط 
زا ار  وا  دشاب . ناشیگدنز  کمک  نیا  زا  دعب  دوب  رارق  هک  دروایب  ار  یرتخد  دوب  هتفر  لین  دوب ، رتکد  شیپ  ینیج  یتقو 

. درکیم راک  هناخزپشآ  یوت  رتخد  دادیم و  سرد  اجنآ  لین  تخانشیم ، ناوج  ناراکهزب  تیبرت  ًحالصا و  یهسسوم 
. دوب هار  رتمولیک  هاجنپ  ًابیرقت  دندرکیم . یگدنز  نآ  یوت  هک  دوب  یرهش  نوریب  تسرد  تیبرت  ًحالصا و  یهسسوم 

هک دوب  هتفرگ  هدهع  هب  هعرزم  کی  رد  ار  یاهناخ  هرادا ی  هدرک و  اهر  هناخزپشآ  رد  ار  شراک  شیپ  هام  دنچ  کرتخد 
: “ تفگ لین  درم “ ؟  دمآ ؟  نز  نآ  رس  ییالب  هچ  دوب “ : هتفگ  ینیج  دوب . دازآ  الاح  هناتخبشوخ  دوب . رامیب  هداوناخ  ردام 

. ” درادن یقرف  ناتسرامیب “ “ . تفر 
اهنآ یارجا  اهتیلاعف و  یارب  یزیر  همانرب  فرص  دوب ، وا  اب  ینیج  هک  ییاهلاس  رد  ار  شتغارف  تقو  مامت  ًابیرقت  لین 
اهلپ و اهنامتخاس و  ظفح  یارب  ییاهشالت  هکلب  دوخ )  یاج  هب  مه  اهنآ  ) یسایس یاهتیلاعف  اهنت  هن  دوب . هدرک 

، یمیدق لگنج  ترپ  یاهتمسق  رد  هچ  رهش و  یاهنابایخ  رد  هچ  اهتخرد  عطق  زا  تعنامم  یمیدق . یاهناتسروگ 
رد رهش  مدرم  اهشورفب و  زاسب و  لباقم  رد  بوغرم  یاهنیمز  یمس و  تالوضف  لباقم  رد  اههناخدور  زا  تظفاحم 

و رتسوپ ، عیزوت  یتلود  تاسسوم  رب  راشف  لامعا  و  دندوب ، لاح  ضرع  همان و  نتشون  لاح  رد  هشیمه  اهونیزاک . لباقم 
هب هک  دوب (  دولآ  مشخ  یاهمطالت  هنحص ی  نیا  زا  شیپ  ناشهناخ  نمیشن  قاتا  زیمآ . ضارتعا  تارهاظت  ندرک  اپ  رب 

هعفدکی الاح  لین . یبصع  ینامداش  و  شوشغم ، یاهثحب  اهرظن و  راهظا  و  درکیم ) اضرا  یلیخ  ار  اهمدآ  ینیج ، رظن 
هناخ ی زا  تسارکی  راب –  نیلوا  هک  داتفا  ینامز  دای  دوش . لیدبت  رامیب  قاتا  هب  نمیشن  قاتا  دوب  رارق  دوب . هدش  یلاخ 

، درک مسجم  ار  باتک  زا  رپ  یاههسفق  نآ  همه ی  و  تشاذگ ، هناخ  نیا  هب  مدق  للجم –  یاه  هدرپ  نآ  اب  شردام  ردپ و 
ناشمسا هک  هدروخ  لکلا  کال  یبوچ  فک  یور  ار  هنایمرواخ  یابیز  یاهیلاق  و  ار ، اههرجنپ  یبوچ  یاههرکرک  و 

 – دوب هدیرخ  جلاک  رد  شدوخ  قاتا  یارب  هک  دوب  نازیوآ  وتلاناک  ولبات  یلاخ ، قاتا  راوید  اهنت  هب  تفریم . شدای  هشیمه 
هدرکن هجوت  نآ  هب  زگره  رگید  دنچره  دوب ، هدز  راوید  هب  ار  نآ  شدوخ  زمیات –  رانک  رد  رادرهش  بانجیلاع  تشادگرزب 

. دوب
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نوچ دننک ، شاهیارک  دشیم  هک  الاح  دوب  رتهب  یلو  دنتشادن ، شمزال  اعقاو  زونه  دندرک –  هیارک  یناتسرامیب  تخت  کی 
یاه هدرپ  هک  درک  نازیوآ  اه  هرجنپ  هبیمیخض  یاه  هدرپ  درکیم . ار  زیچ  همه  رکف  لین  دمآیم . ریگ  تخس  ًالومعم 

هک دسریم  ینامز  هک  تسنادیم  رگید  الاح  یلو  دندوب ، تشز  یلیخ  ینیج  رظن  هب  دندوب . یتسود  نمیشن  قاتا  هنهک ی 
هکنآ یارب  تسا  یبالق  ًافرص  ینکیم  هاگن  یزیچ  ره  هب  و  دنیآیم ، راک  هب  روظنم  کی  یارب  یدایز  دح  ات  ابیز  تشز و 

. یزیوایب نآ  هب  ار  تمسج  بوشآ  رپ  یاهمطالت 
. دوب رتگرزب  وا  زا  لاس  هدزناش  لین  دادیم . ناشن  شنس  زا  رتناوج  رخاوا  نیمه  ات  دوب و  شلاس  ود  لهچ و  ینیج 

یهاگ و  تفرگیم ، رارق  لین  یلعف  تیعقوم  رد  دیاب  شدوخ  روما  یعیبط  لاور  رد  دوب  هدرک  رکف  ینیج  نیمه ، یارب 
مرگ و تسد  ار ، لین  تسد  دنباوخب  هکنآ  زا  لبق  راب  کی  دیایب . رب  راک  نیا  یهدهع  زا  دیاب  روطچ  هک  دوب  هدش  نارگن 

سمل ای  دریگیم  راب ، کی  مک  تسد  ار ، تسد  نیا  دریمب  وا  یتقو  دوب  هدرک  رکف  و  دوب ، هتفرگ  تخت  یوت  ار ، شاهدنز 
رکف دریذپب . ار  نآ  دوب  هتسناوتن  دوب ، هدرک  مسجم  دوخ  نهذ  رد  ار  هنحص  نیا  تدم  هچ  هکنیا  زا  رظن  فرص  و  دنکیم .

یطوقس ساسحا  هب  دشیم ، یهتنم  تاساسحا  مطالت  روج  کی  هب  تشادن  وا  رب  هظحل و  نیا  رب  یفوقو  لین  هکنیا 
. کانلوه

زا ات  دوریم  یاهعجاف  داب  دنت  هک  دینکیم  ساسحا  ینامز  هک  ینتفگان  ناجیه  نامه  تشاد . ناجیه  لاح ، نیا  اب  و 
ینیج یتقو  دییوگن . چیه  دیوش و  طلسم  دوخ  رب  یراسمرش  اب  دیاب  تقو  نآ  دنک . ناتیاهر  یگدنز  یاهتیلوئسم  یهمه 

هک الاح  منزب “ . تلغ  مهاوخیم  طقف  اج . چیه  یوریم “ ؟  یراد  اجک  دوب “ : هدیسرپ  لین  دوب ، هدیشک  سپ  ار  شتسد 
نیا ایآ  دوب  هدیسرپ  وا  زا  هن . ای  تشاد  یساسحا  نینچ  لین  تسنادیمن  دوب ، هدروخ  شدوخ  مان  هب  لاف  هعرق ی 

نآ طقف  تفگ “ : دعب  هدشن “ . مه  نم  یارب  تفگ “ : ینیج  داد . ناکت  ار  شرس  لین  هدش . یداع  شیارب  رگید  عوضوم 
هک دنا  تصرف  رظتنم  و  دنشکیم . کیشک  اهرب  رود و  نیا  دنراد  مه  نالا  نیمه  دیاش  هدن . هار  ار  ناراوگوس  نمجنا 
روبجم مفساتم “ “ . دزیم “ . جوم  یبیرغ  مشخ  شیادص  رد  نازوسن “ . ار  ملد  تفگ “ : لین  دننزب “ . نوخیبش  رتدوز 

هک یتاقافتا  همه  نیا  اب  هک ، دوب  نیا  تیعقاو  یلو  منادیم “ . تفگ “ : ینیج  یریگب “ . یخوش  هب  ار  زیچ  همه  یتسین 
لین دوب . تخس  شیارب  ندز  فرح  ًالوصا  دوب ، هدرک  لوغشم  ردق  نیا  ار  شنهذ  هک  یلعف  یاهدادیور  داتفایم و  تشاد 

. درادن مه  یزاب  هرخسم  یهلصوح  دنک . تبقارم  ام  زا  نیا  زا  دعب  تسا  رارق  هک  یسک  نامه  تسا . نله  نیا  تفگ “ :
ار نآ  ًالامتحا  کرتخد  یلو  درک  زارد  ار  شتسد  نیشام ، یوت  تسشن  یتقو  شتداعس “ . هب  شوخ  تفگ “ : ینیج  “ 

، هتشاد یبیجع  تیعضو  وا  هک  دوب  هتفگ  لین  دنک . راک  هچ  تسنادیمن  مه  دیاش  ای  دوب . هدیدن  ولج  یاهیلدنص  یال  نییاپ 
هعرزم ی کی  دیسریمن . مه  مدآ  رکف  هب  هنامز  هرود  نیا  رد  هک  دوب  هداتفا  ییاهقافتا  نشخ . رایسب  یاهداوناخ  و 

. هچب رتخد  اتود  ینهذ و  یهدنام  بقع  رتخد  کی  اب  ریپ –  راکانز و  هناوید ، دبتسم ، یدرم  هدرم –  نز  درم  کی  ترپ ،
زا یکی  و  دوب ، هدرک  رارف  دوب  هدروخ  درم  ریپ  زا  یلصفم  کتک  هکنآ  زا  دعب  یگلاس  هدراهچ  رد  رتگرزب ، رتخد  نله ،

رس دوب و  هدرب  مه  ار  رتکچوک  رهاوخ  دوب و  هتفر  سیلپ  تقو  نآ  و  دوب . هدرک  نفلت  سیلپ  هب  هداد و  شهانپ  اههیاسمه 
اه هچب  نآ  ردام  ردپ و  ینعی  شرتخد –  مه  درم و  ریپ  مه  دوب . هدرپس  ناکدوک  زا  تیامح  داینب  هب  ار  هچب  ود  ره  یتسرپ 
ار شرهاوخ  نله و  دندوب ، ملاس  یناود  ویمسج  رظن  زا  هک  یعاضر ، نیدلاو  دندرک . یرتسب  یناور  ناتسرامیب  رد  ار  – 

هدش روبجم  نوچ  دوب ، هتشذگ  تخس  اهنآ  هب  یلیخ  هسردم  رد  دنداتسرف . هسردم  هب  ار  اهنآ  دنتفریذپ . یدنزرف  هب 
. دنوش مادختسا  ییاج  دنناوتب  هک  دندوب  هدناوخ  سرد  ردق  نآ  ود  ره  یلو  دننک . عورش  لوا  سالک  زا  یناوجون  رد  دندوب 

. “ نوریب نیدموایمرگ  زور  هچ  تفگ “ : دنزب . فرح  تفرگ  میمصت  کرتخد  هک  دوب  هدرک  نشور  ار  نیشام  رگید  لین 
کشخ و نحل  دننک . زاب  ار  تبحص  رس  دنتساوخیم  یتقو  دشاب . هدینش  مدرم  زا  تشاد  لامتحا  هک  دوب  ییاهفرح  نآ  زا 

نحل دریگب . لد  هب  دیاین  مهار  نآ  یتح  هک  تسنادیم  رگید  الاح  ینیج  یلو  دوب  دامتعا  زا  یراع  هنامصخ و  شتخاونکی 
، تسا تمرگ  رگا  تفگ “ : لین  دوب . یروج  نیا  ًافرص  ایند  زا  تمسق  نیا  رد  اتسور –  یلاها  صوصخب  اهمدآ –  یضعب 

راهچ رس  نییاپ “ . یشکب  ار  اههرجنپ  یهمه  دیاب  طقف  میراد –  شاهیمیدق  نآ  زا  ام  ینک . نشور  ار  رلوک  یناوتیم 
راک اجنآ  نله  رهاوخ  ناتسرامیب . میورب  دیاب  تفگ “ : لین  تشادن . ار  شراظتنا  ینیج  هک  دندیچیپ  یتمس  هب  یدعب ، هار 
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. “ “ ماون یاشفک  هرآ . تفگ “ : نله  نله “ ؟  هنرگم ، دریگب . دهاوخیم  نله  هک  تسه  وا  شیپ  یزیچ  کی  و  دنکیم ،
نم مسا  تفگ “ : نله  یلگ “ . نله  هزیشود  ون  یاهشفک  درک “ . هاگن  هنیآ  هب  درک و  دنلب  رس  لین  نله “ . ون  یاهشفک 

تیاهپل نوچ  ماهتشاذگ  تیور  ار  مسا  نیا  تفگ “ : لین  دوب . هتفگ  ار  نیا  هک  دوبن  لوا  راب  راگنا  تسین “ . یلگ  نله 
هزیشود دنازمرق . تاهپل  تسا –  قفاوم  نم  اب  مه  ینیج  ینیج ؟  هنرگم ، نتسه . ارچ  نتسین “ “ . ریخن ، دنازمرق “ “ .

 ” یلگ پل  نله 
، هب و  دوب ، هدرک  هجوت  مه  شدیفس  ًابیرقت  یاهوربا  اههژم و  هب  ینیج  تشاد . یفیطل  یتروص  تسوپ  اعقاو  کرتخد 
. دوبن کیتام  نودب  یلومعم  یاهبل  هیبش  تشاد ، یبیرغ  ینایرع  هک  شیاهبل  و  دازون ، یوم  هب  هیبش  روب  یاهوم 

شیالاب یلاسگرزب  ربز  یوم  نآ  زونه  دوب . مک  شتسوپ  هیال  کی  زونه  راگنا  تشاد . هدروآ  رد  مخت  زا  رس  هزات  یرهاظ 
مولعم شتسوپ  یور  تعرس  هب  یدوبک  شارخ و  تسا ، تنوفع  ریهک و  دعتسم  امتح  درک  رکف  ینیج  دوب . هدییورن 

هینب مک  فیعض و  دیسریمن  رظن  هب  یلو  دیآیم . رد  هژم  لگ  شیاه  هژم  یال  دنزیم و  لاخبت  شناهد  رود  دوشیم .
هلاسوگ لثم  دنچره  دیسریمن . رظن  هب  مه  گنخ  تشرد . ناوختسا  یلو  دوب  مادنا  رغال  تشاد ، ینهپ  یاه  هناش  دشاب .

بطاخم هب  تسبرد  شتیصخش  مامت  شهجوت و  دوب . حیرص  نشور و  شزیچ  همه  امتح  تشاد . یا  هریخ  هاگن  وهآ  ای 
اب دعب  دنتفر ، ناتسرامیب  یلصا  رد  ولج  ات  نیشام  اب  دنیاشوخان . ینیج –  رظن  هب  هناموصعم و –  یتردق  اب  تشاد ، قلعت 

هک یلاح  رد  اهیضعب  ناتسرامیب ، ربماشد  بور  اب  اهضیرم  نامتخاس ، بقع  تمس  هب  دندیچیپ  نله ، ییامنهار 
یوت نله  رهاوخ  تفگ “ : لین  دنشکب . راگیس  نوریب  دندوب  هدمآ  دندیشکیم ، ناشدوخ  لابند  ار  ناشیاهمرس 

. اهآ اسیاو . اج  نیمه  لیروم . تفگ “ : نله  هیچ “؟  ترهاوخ  مسا  نله ؟  هیچ ، شمسا  دنکیم . راک  هناخیوشتخر 
کی زا  ریغ  تشادن  یرد  چیه  فکمه  یهقبط  دندوب . ناتسرامیب  یاهتمسق  زا  یکی  تشپ  یگنیکراپ  یوت  اج “ . نیمه 
یورب روطچ  ینادیم  تفگ “ : لین  دشیم . هدایپ  نیشام  زا  تشاد  نله  دوب . هتسب  پیک  هک  راب  هیلخت ی  صوصخم  رد 
هیناث دنچ  ضرع  رد  وا  یلو  تشاد ، هلصاف  نیمز  حطس  زا  مین  رتم و  کی  ًابیرقت  رارف  یاههلپ  هرادن “ . یراک  وت “ “ ؟ 

نیرفآ تفگ “ : دیدنخیم . تشاد  لین  الاب ، دیشک  ار  شدوخ  قل ، یرجآ  هب  هداد  هیکن  ار  اپ  کی  دیاش  تفرگ و ، ار  هدرن 
شبیغ هدیود و  الاب  اه  هلپ  زا  موس  هقبط ی  ات  نله  تسین “ ؟  یرگید  هار  چیه  تفگ “ : ینیج  ناشرایب “ . ورب  رتخد ،

یلیخ تفگ “ : تمحز  اب  یردق  ینیج  دنک “ . هدافتسا  نآ  زا  هک  تسین  یسک  وا  دشاب ، مه  رگا  تفگ “ : لین  دوب . هدز 
شمزال تئرج  لد و  همه  نیا  دورب . رد  تسناوتیمن  تقوچیه  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  تفگ “ : لین  دراد “ . تئرج  لد و 

: “ تفگ لین  ندز . داب  ار  شدوخ  درک  انب  تشادرب و  ار  نآ  تشاد ، رس  هب  ینهپ  هبل  یریصح  هالک  ینیج  دوب “ .
؟  تسا کانتشحو  یلیخ  ما  هفایق  تفگ “ : ینیج  منک “ . کراپ  شوت  ار  نیشام  هک  تسین  هیاس  اج  چیه  راگنا  مفساتم .
. “ تسین اهرب  رود و  نیا  سک  چیه  لاح ، ره  هب  درادن . یداریا  چیه  تا  هفایق  دوب “ . هدرک  تداع  شلاوس  نیا  هب  لین  “ 
هلک هک  تسا  هزماب  شنیا  دوب . رت  مهم  یکی  نیا  مرظن . هب  دوبن . یلبق  رتکد  نامه  درک  ما  هنیاعم  زورما  هک  یرتکد  “ 

ینیج دنشاب “ . تحار  اهضیرم  هک  دنکیم  تسرد  یروط  نیا  ار  شدوخ  دیاش  دوب . نم  یهلک  لکش  ًابیرقت  شا 
. تفرگیم ار  شایژرنا  رتشیب  ندز  داب  یلو  دوب ، هتفگ  هچ  رتکد  هک  دیوگب  وا  هب  دهدب و  همادا  شفرح  هب  تساوخیم 

هتفرگن ار  شیولج  وت ، هتفر  یهابتشا  هار  زا  هکنیا  رطاخ  هب  دنک  ادخ  تفگ “ : درکیم . اشامت  ار  نامتخاس  تشاد  لین 
هراد بخ ، دیشک “ . یتوس  لین  هقیقد ، دنچ  زا  دعب  دورب “ . شتک  یوت  تاررقم  نوناق و  هک  تسین  یرتخد  دنشاب .

هکنیا زا  لبق  هک  هسریم  شلقع  ردقنیا  ینعی  ینعی ، ینعی ، هشیم . در  نایاپ  طخ  زا  هراد  دآ . یم – هر –  اد –  دآیم .
مکحم ار  رد  دش و  نیشام  راوس  تشادن . تسد  هب  یشفک  نله  اهآ “ . اهآ –  هن . هن ، ینعی –  ینعی ، هنک ؟  ثکم  هرپب 

دیاب وت  تساجک ؟  تتراک  هشیم . زبس  مهار  ار  رس  غالا  نیا  الاب ، مریم  هک  لوا  یضوع . یاهقمحا  تفگ “ : دیبوک و 
ینوتیمن نالا  منیبب . ومرهاوخ  دیاب  هشاب ، هشاب ، هنغدق . راک  نیا  وت . یدموا  رارف  هلپ ی  زا  مدید  یشاب . هتشاد  تراک 

. مریگب شزا  یزیچ  هی  دیاب  طقف  وت . مدموا  رارف  هلپ ی  زا  نیمه  هساو  منودیم . تسین . شتحارتسا  تقو  شینیبب ،
نم تقو  نوا  و  ینوتیمن . هن ، منوتیم . ارچ ، ینوتیمن ، بخ ، مشیمن . شراک  محازم  منزب . فرح  شاهاب  ماوخیمن 

لیروم منودیمن  همنهج . لثم  وت  نوا  ننکیم . راک  نوشاهاگتسد  مامت  لیروم . لیروم ، ندیشک ، راوه  هب  منکیم  انب 
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یا هگیم ، دادیب –  داد و  یا  هتفایم –  مهب  شمشچ  ات  نوریب و  دآیم  هچاپتسد  یلو  هن . ای  هونشیم  ومادص  تساجک .
اه هلپ  زا  ورب . هگید  الاح  هگیم  هدرم  مرایب . رد  شراگزور  زا  رامد  متساوخیم  هتفر . شدای  تفر . مدای  دادیب ، داد و 

. ” ننزب شدنگ  هنغدق . نوچ  ورن ، رارف  هلپ ی  زا  نوریب . ورب  نومتخاس  زا  نییاپ و  ورب 
لایخ وت ؟  دیایب  اوه  هک  میتفیب  هار  رگید  دوشیم  تفگ “ : ینیج  دادیم . ناکت  ار  شرس  دیدنخیم و  دنب  کی  لین 

بقع هدند  درک و  نشور  ار  نیشام  و  دشاب “ . تفگ “ : لین  دشاب “ . هتشاد  یا  هدیاف  اهردق  نآ  ندز  داب  منکیمن 
یاهیراگیس ای  اهیراگیس  نامه  اب  دنتشذگیم ، ناتسرامیب  یانشآ  یدورو  ولج  زا  دنتشاد  مه  زاب  دز . رود  تفرگ و 

. “ میرب اجک  هگب  نومهب  دیاب  نله  طقف  دندزیم “ . مدق  تسد  هب  مرس  ناتسرامیب  زیگنا  مغ  یاهسابل  اب  هک  یرگید 
یگدنز لحم  هب  میسرب  ات  مچیپب  فرط  مودک  زا  هیچ “ “ ؟  نله “ “ . دز “ : ادص  بقع و  یلدنص  فرط  درک  ار  شیور 
مهب هعفد  هی  وت  مگیمن . تهب  نیمه  هساو  انوا ، هنوخ ی  میریمن  ام  . “ ” تسه تاشفک  هک  ییاج  نومه  ترهاوخ ؟ 

یال درک  ورف  ار  شرس  یلدنص و  هبل ی  دیشک  ار  شدوخ  تسناوتیم  هک  ییاج  ات  نله  هسب “  نومه  یدرک ، فطل 
یراد وت  وشن . سول  تفگ “ : لین  دندیچیپ . یعرف  ینابایخ  هب  و  دندرک ، مک  ار  ناشتعرس  ینیج . لین و  یاه  یلدنص 

. . “ دش تمزال  اهشفک  نوا  یدید  تقو  هی  اجنیا . یدرگنرب  تقو  دنچ  ات  دیاش  و  رت ، فرط  نوا  رتمولیک  هاجنپ  یریم 
سپ مگیمن “ “ . یلو  مدلب  یتسین “ “ ؟  دلب  اجنیا  زا  وهار  یتسین ؟  دلب  وهار  هنکن  درک “ : . یعس  هرابود  دماین . یباوج 

. ” یگب نومهب  وت  ات  میخرچیم  ردقنیا 
هب هک  یروط  دندیچیپیم ، مادم  دندناریم و  هتسهآ  یلیخ  دوب . هدیدن  عقوم  نآ  ات  ینیج  هک  دندوب  رهش  زا  یتمسق  رد 
. ییورگ یاه  هزاغم  یشورف ، نازرا  یاههاگشورف  بوک ، ختخت  هناخراک ی  کی  دشیم . نیشام  دراویمیسن  تمحز 

هقبط ی ود  یاه  هناخ  دوب . مه  هناخ  دقن .” . لوپ  دقن ، لوپ  دقن ، لوپ  شوپ “ : هدرن  یاه  نیرتیو  یالاب  ینز  کمشچ  ولبات 
ولج دندوب . هدش  مه  رس  هلجع  اب  لوا  یناهج  گنج  نامز  رد  هک  یبوچ  هقبط ی  کی  یاه  هناخ  هتفر و  رد  راوهزیمیدق 
مورح وتنیزنب  یراد  طقف  لین “ : فرط  درک  ار  شیور  نله  دندزیم . سیل  یخی  ینتسب  هچب  ات  دنچ  یشبن ، ود  هزاغم ی 

؟  تسارتهب فرط  مادک  وگب  نله ، برغ ، قرش ، بونج ، لامش ، رهش ؟  بونج  رهش ؟  لامش  تفگ “ : لین  ینکیم “ .
لامالام دوب . هدرک  ریخست  ار  شدوجو  مامت  هتسب و  شقن  لین  هرهچ ی  رب  یرایتخا  یب  هناهاگآ و  هرخسم ی  تلاح  ”. 

نم روطنیمه . مه  مک  یدید “ “ . ار  شاجک  الاح  یا “ “ . هدند  کی  یلیخ  وت  تفگ “ : نله  دوب . یا  هناهلبا  یشوخرس  زا 
دوب کیدزن  شدوخ  هنوگ ی  هب  یلیخ  هک  ار ، نله  هنوگ ی  یامرگ  دمآ  شرظن  هب  ینیج  ما “ . هدندکی  وت  لثم  تسرد  مه 

. مسآ زا  ییاه  هناشن  اب  ناجیه ، زا  راد  سخ  هتفرگ و  دینشیم . ار  کرتخد  یاهسفن  یادص  دیدرت  یب  دنکیم و  ساسحا 
دیچیپ ینابایخ  هب  لین  یجنرب . درز  گنر  هب  دوب ، نامسآ  طسو  مه  زونه  دوب . هدمآ  نوریب  اهربا  تشپ  زا  هرابود  دیشروخ 

شا هیاس  تسا ؟  رتهب  اجنیا  تفگ “ : ینیج  هب  رت . دنموربآ  اتبسن  یاه  هناخ  و  تشادیمیدق ، روطق  یاهتخرد  هک 
دشیم تشذگیم  نیشام  رد  هک  ار  هچنآ  راگنا  دوب ، یصوصخ  شنحل  دوب و  هدروآ  نییاپ  ار  شیادص  تسا “ ؟  رتشیب 

ار شیادص  مه  زاب  میریم “ . هرظنم  شوخ  ریسم  زا  تفگ “ : دوب . فرخزم  شا  همه  تشاذگ . رانک  یا  هظحل  یارب 
. “ یلگ پل  نله  هزیشود  راختفا  هب  میریم ، هرظنم  شوخ  ریسم  زا  زورما  دوب “ . هدرک  دنلب  بقع  یلدنص  هب  ور 
شفرح نله  هناخ “ . میورب  تسارکی  دشاب  رتهب  دیاش  میورب . ار  نامدوخ  ریسم  نامه  دشاب  رتهب  دیاش  تفگ “ : ینیج 

مودک زا  وگب  سپ  تفگ “ : لین  هنوخ “ . هرن  یسک  مشب  ثعاب  ماوخیمن  نم  دیشکیم “ : . دایرف  ًابیرقت  درک ، عطق  ار 
رود دوخ  زا  ار  دنخبل  نآ  دشاب و  یداعو  یدج  شنحل  و  دوش ، طلسم  شدوخ  رب  درکیم  شالت  تخس  مرب “ . فرط 

هدرک یط  هتسهآ  یدعب  نابایخ  ات  ار  هار  زایمین  تسشنیم . شیاهبل  رب  زاب  دروخیم  ورف  ار  نآ  ردق  ره  هک  دنک 
یکرهش رانک  زا  دوبن . یدایز  هار  هگید “ . مروبجم  بخ  مشب ، روبجم  هگا  تفگ “ : دمآ . رد  شا  هلان  نله  هک  دندوب 

“ “ ؟  یچ تفگ “ : ینیج  یکلم “ . هن  منیبیم  یرهن  هن  هک  نم  تفگ “ : ینیج ، هب  دوب  هدرک  ور  زاب  هک  لین ، و  دنتشذگ ،
حیضوت عقوت  اهنآ  زا  مه  سک  چیه  دنیوگیم . هچ  دنکیمن  یقرف  ناشیارب  رگید  هتشون . ولبات  یور  ییابرهک . رهن  کلم 

نیشام هطوحم ی  رانک  زا  یطاقسا “ . یاهنیشام  لحم  فرط  هب  تسار “ “ ؟  ای  پچ  چیپب “ “ . تفگ “ : نله  درادن “ .
یا هپت  زا  دعب  درکیم . ناهنپ  رظن  زا  ار  اهنیشام  هندب ی  زا  یتمسق  یا  هداد  مکش  یبلح  راصح  دنتشذگ ، یطاقسا  یاه 
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اب شیب  مک و  نله  هپت . لد  رد  دوبیمیظع  هرفح ی  هک  دنتشذگ  یا  هسام  نش و  ندعم  هزاورد ی  رانک  زا  دنتفر و  الاب 
: “ دناوخ ار  مسا  دندش ، کیدزن  بوخ  یتقو  و  ولج “ . نوا  نوشتسپ  قودنص  مه  نوا  تساج . نیمه  دز “ : دایرف  دیکات 
گرزب و یکی  دندمآ . نوریب  لیبموتا  هاتوک  یدورو  هار  زا  نانک  سراپ  گس  ود  تساجنیمه “ . نسگرب . نوج  تم و 

گس دعب  دز . قوب  لین  دندیخرچیم . اه  کیتسال  رب  رود و  اه . هلوت  هیبش  نشور ، ییامرخ  کچوک و  یکی  نآ  دوب و  هایس 
. دیزخ نوریب  دنلب  یاهفلع  یال  زا  یبآ –  هب  لیام  یاه  هکل  قارب و  تسوپ  اب  رت ، ممصم  رت و  یذوم  یکی  نیا  یرگید – 

وتنیپ زا  ریغ  تسین  مزال  تفگ “ : دننک . مگ  ار  ناشروگ  هک  نیمز ، دنباوخب  هک  دنوش ، هفخ  هک  دز  دایرف  ناشرس  نله 
هک دندرک  فقوت  یعیسو  هطوحم ی  رد  نتسه “ . اهراخب  یب  نوا  زا  هگید  یات  ود  وا ن  نیشاب . نوشمودک  چیه  نارگن 
کی ردو  یبلح ، یفقس  اب  دوب  مزاول  رابنا  ای  لبطصا  کی ، فرط  کی  دندوب . هتخیر  نش  شفک  تشادن و  یصخشم  لکش 

ناوراک کی  دنتشاد  تنوکس  نآ  رد  الاح  هک  یا  هناخ  دوب . یکورتم  ییاتسور  هناخ ی  ترذ ، یهعرزم  رانک  نآ ، تمس 
ناوراک و تشاد . تهابش  یزاب  بابسا  یهدرن  هب  شراصح  هک  یلگ  هچغاب ی  و  ناب . هیاس  ناویا و  اب  زیمت  رت و  دوب ،
درد ی هب  دیاش  هک  دوب  ییاهزیچ  زا  ولمم  هطوحم  نآ  هیقب ی  یلو  دنتشاد ، یزیمت  رت و  بیع و  یب  رهاظ  شا  هچغاب 

ار اهگس  تشاد  نوریب و  دوب  هدیرپ  نله  دنسوپب . دننزب و  گنز  هک  اجنآ  دندوب  هتخادنا  ار  اهنآ  ًافرص  ای  دندروخیم 
زا یدرم  هکنآ  ات  دندرکیم ، سراپ  دنتشادیمرب و  زیخ  نیشام  فرط  هب  و  دنتفریم ، رد  شتسد  زا  مادم  یلو  دزیم .
، دندوب موهفمان  ینیج  یارب  دروآیم  نابز  رب  دنلب  یادص  اب  هک  ییاه  مسا  اه و  دیدهت  درک . ناشیادص  دمآ و  نوریب  رابا 

نله دوب . هتشاد  هگن  شتسد  یوت  ار  نآ  تدم  نیا  مامت  شرس . تشاذگ  ار  شهالک  ینیج  دندش . تکاس  اهگس  یلو 
دزیم و فرح  اهگس  اب  یعطاق  نحل  اب  تشاد  دوب و  هدش  هدایپ  مه  لین  ندب “ . نوشن  یدوخ  ناوخیم  طقف  تفگ “ :

شمکش هنیس و  هب  دوب و  قرع  سیخ  هک  تشاد  نت  هب  یشفنب  ترش  یت  دمآ . ولج  نوریب ، دوب  هدمآ  رابنا  زا  هک  یدرم 
هدرک زارد  تسد  لین  دوب . هدز  نوریب  هلماح  نز  فان  لثم  شفان  و  تشاد ، هنیس  هک  دوب  قاچ  ردق  نآ  دوب . هدیبسچ 

. دینشیمن ار  ناشیاهفرح  ینیج  داد . تسد  لین  اب  دیدنخ و  دیلام . شراولش  هب  ار  شتسد  فک  درم  وا . فرط  تفر 
دنلب یادص  اب  نله  تخادنا . شرس  تشپ  ار  نآ  تفچ  درک و  زاب  ار  یزاب  بابسا  هزاورد ی  نوریب و  دمآ  ناوراک  زا  ینز 

شدای زاب  یلو  متفگ ، مدز و  نفلت  شهب  بشید  هرایب . ونم  یاشفک  هدوب  رارق  هک  هتفر  شدای  لیروم  تفگ “ : وا  هب 
یوموم شرهوش . یقاچ  هب  هن  هتبلا  دوب ، قاچ  مه  نز  مرادرب “ . ورانوا  هک  هدروآ  ونم  یلکال  یاقآ  نیمه  هساو  تفر ،
یور راقو و  اب  تشاد  ییالط  یاههگر  شیاهوم  و  تشاد ، کتزآ  یاه  دیشروخ  شیور  هک  دوب  هدیشوپ  یگنر  یتروص 

ار ینیج  نیشام و  رانک  دروآ  ار  وا  دعب  درک . یفرعم  ار  شدوخ  دیخرچ و  لین  فرط . نیا  دمآ  اهنش  یور  زا  هداشگ 
“ ؟  تسین شوخ  دایز  شلاح  هک  دیتسهیمناخ  نامه  امش  متقوشوخ . امش  تاقالم  زا  تفگ “ : نز  درک . یفرعم 

درم دینامن “ . امرگ  نیا  یوت  وت . دییایب  تسا  رتهب  دییاجنیا ، هک  الاح  بخ ، تسا “ “ . بوخ  ملاح  نم  تفگ “ : ینیج 
نیع رد  شهاگن ، درکیم و  زادنارب  ار  نیشام  تشاد  میراد “  عوبطم  هیوهت ی  وت  نآ  ام  تفگ “ : دوب ، هدمآ  رتکیدزن 

: “ تفگ دوب  نوج  شمسا  هک  نز  میرادرب “ . ار  اهشفک  نآ  میا  هدمآ  طقف  ام  تفگ “ : ینیج  دوب . زیمآ  ریقحت  ینابرهم 
وت و دییایب  دشاب “ . یروآ  مرش  یخوش  نتفر  وت  زا  اهنآ  عانتما  راگنا  دیدنخیم ، وت “ . دییایب  دیاب  دییاجنیا  هک  الاح 

. میا هدروخ  ار  نامماش  ام  تفگ “ : تم  میوشب “ . ناتماش  محازم  میهاوخیمن  تفگ “ : لین  دینک “ . تحارتسایمک 
. مینک مامت  ار  اه  یلیچ  نآ  دینک  کمک  وت و  دییایب  دیاب  هدنام . یلیچ  روج  دنچ  یلو  تفگ “ : نوج  میروخیم “ . ماش  دوز 

اهتشا ًالصا  تسا  مرگ  ردق  نیا  اوه  یتقو  مروخب . یزیچ  مناوتب  منکیمن  نامگ  یلو  مرکشتم . یلیخ  تفگ “ : ینیج  “ 
. “ میراد مه  وله  سپانشا  اکوک  میراد و  لیا  رجنیج  ام  دیروخب . یندیشون  کی  تسا  رتهب  سپ  تفگ “ : نوج  مرادن “ .

. شا هرجمپ  مد  دیایب  هک  درک  هراشا  لین  هب  تسد  اب  ینیج  یروطچ “ ؟  ولب  رطب  کی  اب  وجبآ . و  تفگ “ : لین  هب  تم 
دنراد دروخیم . رب  ناشهب  هک  ینادیم  تفگ “ : هتسهآ  لین  منوتیمن “ . وگب  نوشهب  افطل  منوتیمن . نم  تفگ “ :

 “ ورب وت  دسریم “ “ . رظن  هب  روطچ  ییاین  رگا  هک  ینادیم  دمآ “ . رت  کیدزن  لین  مناوتیمن “  یلو  دننکیم “ “ . تبحم 
. داد ناکت  ار  شرس  طقف  ینیج  دروآیم “ . اج  ار  تلاح  کنخ  یاوه  نک  رواب  دوشیم . بوخ  تلاح  وت ، ییایب  یتقو  “ 

. دنک تحارتسا  هیاس  یوت  اج  نیمه  دنامب و  نیشام  یوت  تسا  رتهب  دنکیم  رکف  ینیج  تفگ “ : داتسیا . تسار  لین 
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، ینیج رظن  هب  درک . تشپ  ینیج  هب  دز و  یدرس  دنخبل  منزب “ . ییوجبآ  دیآیمن  مدب  نم  یهاوخب ، ار  شتسار  یلو ،
یلاکشا وت  رظن  زا  امتح ؟  تسا ؟  بوخ  تلاح  ینئمطم  تفگ “ : دنونشب  نارگید  هک  یروط  دمآیم . یبصع  گنتلد و 

نله یهناش  یور  ار  شتسد  کی  لین  تسا “ . بوخ  ملاح  نم  تفگ “ : ینیج  وت “ ؟  مورب  هقیقد  دنچ  نم  درادن 
اب تم  تفر . ناوراک  فرط  هب  اهنآ  هارمه  هنامیمص  یتلاح  اب  و  نوج ، یهناش  یور  ار  شرگید  تسد  تشاذگ و 

مسا تسناوت  ینیج  دنوری ، شلابند  ات  دز  ادص  ار  اهگس  هک  راب  نیا  تفر . ناشلابند  و  دز ، دنخبل  ینیج  هب  بجعت 
گرزب و اهتخرد  نیا  دوب . هدش  کراپ  نونجم  دیب  تخرد  فیدر  کی  ریز  نیشام  وتیپ . یلاس . ربوگ . دمهفب . ار  ناشیاه 

. دوب یگرزب  رطاخ  شیاسآ  ندوب  اهنت  لاح  نیا  اب  دنتشاد . ینازرل  هیاس ی  دوب و  کزان  ناشیاهگرب  یلو  دندوبیمیدق ،
هدرک فقوت  هداج  رانک  هکد ی  کی  ولج  دندمآیم ، ناشتنوکس  لحم  رهش  زا  هارگرزب  یوت  دنتشاد  هک  لبق  یتدم  زورما 

 – دز نآ  هب  یکچوک  زاگ  دروآ و  رد  شیاپ  رانک  یهسیک  زا  یبیس  ینیج  دندوب . هدیرخ  سر  شیپ  بیس  یرادقم  و 
شرت تفس و  بیس  تشادن . یلکشم  دراد . هگن  شا  هدعم  یوت  دهدب و  ورف  دوجب و  ار  نآ  دناوتیم  دنیبب  تساوخیم 

مه نیا  زا  شیپ  دمآیمن . شیپ  یلکشم  شدیوجیم ، بوخ  دزیم و  کچوک  یاهزاگ  رگا  و  شرت ، یلیخ  هن  یلو  دوب ،
نحل اب  اریمسا  هسردم . یوت  یرسپ  رطاخ  یارب  دوب . هدید  یروط –  نیا  شیب  مک و  ای  یروطنیا –  ار  لین  راب  دنچ 

شیب مک و  لاح  نیع  رد  زیمآ و  شزوپ  هدنخ ی  یرادقم  یتاساسحا ، یهفایق  دروآیم . نابز  رب  زیمآریقحت  ینامدوخ و 
خیب تقو  چیه  هیضق  دنک و  شلمحت  هناخ  یوت  دشاب  روبجم  ینیج  هک  دوبن  نایم  رد  یسک  یاپ  زگره  یلو  هناخاتسگ .

تیمها نآ  هب  دیابن  تشذگیم . مه  هعفد  نیا  درکیم . مگ  ار  شروگ  دمآیم ، رس  هب  کرسپ  نارود  درکیمن . ادیپ 
زاب ار  رد  دش ، هدایپ  نیشام  زا  تشاد . تیمها  زورما  زا  رتمک  دوب  زورید  رگا  ایآ  دیسرپیم  شدوخ  زا  دیاب  دادیم .

مه هظحل  کی  دشیمن  هک  دوب  غاد  یردق  هب  زیچ  همه  نیشام ، نوریب  دریگب . ار  یلخاد  هریگتسد ی  دناوتب  ات  تشاذگ 
زا یضعب  هیاس . یوت  تفر ، هاریمک  دعب  هن . ای  دنک  ظفح  ار  شلداعت  دناوتیم  هک  دیدیم  دیاب  دریگب . اهنآ  هب  ار  شتسد 

یاهزیچ یهمه  هب  هیاس ، یوت  زا  نیمز . دندوب  هتخی  رگید  مه  ناشیاه  یضعب  دندشیم . درز  دنتشاد  مک  مک  دیب  یاهگرب 
اب ار  شا  هندب  یور  مسا  دوب و  یلاخ  شیولج  غارچ  ود  ره  یاج  هک  یا  هضارق  عیزوت  نیشام  درک . هاگن  هطوحم  لخاد 
یا هشوگ  مه  رب  مه  رد  هک  مزیه  راب  کی  دندوب ، هدیوج  اهگس  ار  شنمیشن  هک  یا  هچب  هکسلاک ی  دندوب . هدناشوپ  گنر 

بوچ یاه  هکت  نغور و  یطوق  رادقم ی  یکیتسالپ و  چراپ  یدایز  دادعت  رکیپ ، لوغ  کیتسال  یا  هدوت  دوب ، هدش  رابنلت 
اهزیچ یلیخ  لوئسم  دنتسناوتیم  اهمدآ  دندوب . هدش  هلاچم  رابنا  راوید  رانک  هک  یجنران  یکیتسالپ  عمشم  دنچ  هنهک و 

نآ و  اههمانزور ، یاههدیرب  اه ، هسلج  تروص  یرادا ، یاه  همان  اهسکع ، نآ  یهمه  لوئسم  ینیج  هک  روطنامه  دنشاب .
دوب هدش  روبجم  هک  تشاذگیم  کسید  یور  ار  اهنآ  تشاد  دوب و  هدرک  عارتخا  شدوخ  هک  دوب  یاهدر  هقبط و  رازه 

لثم رود . دنتخیریم  تبقاع  ار  اهزیچ  نآ  یهمه  دیاش  دوب . هدروخ  مه  هب  زیچ  همه  دنک و  عورش  ار  ینامردیمیش 
. دندوب رتدنلب  وا  دق  زا  اهترذ  دناسرب . ترذ  یهعرزم  هب  ار  شدوخ  تساوخیم  درمیم . تم  رگا  اهزیچ . نیا  یهمه 

یط ار  هطوحم  ضرع  رکف  نیا  اب  دناسرب . هعرزم  هیاس ی  هب  ار  شدوخ  تساوخیم  رت . دنلب  نه  لین  دق  زا  دیاش 
مامت هطوحم  رانک  جیردت  هب  ترذ  هعرزم ی  تشادن . دوجو  یراصح  وت . دندوب  هدرب  راگنا  ادخ ، رکش  ار ، اهگس  درک .
هب عمشم  کیراب  یاه  هکت  لثم  اهگرب  ترذ . فیدر  ود  نیب  کیراب  هار  یوت  هعرزم ، لخاد  تفر  تسارکی  دشیم .

ارب ی یا  هقاس  ره  دنزادنین . شرس  زا  ار  نآ  اهگرب  ات  درادرب  ار  شهالک  دش  روبجم  دندروخیم . شیاهوزاب  تروص و 
یزبس شیور  روآ  عوهت  شیب  مک و  دیدش و  یوب  دنشاب . هدیچیپ  قادنق  یوت  هک  یدازون  لثم  تشاد ، لالب  کی  شدوخ 

اهگرب ی نیا  هیاس ی  رد  دشکب . زارد  دیسر ، اجنآ  هب  یتقو  تشاد  لایخ  هایگ . دنت  هریش ی  هتساشن و  یوب  دمآیم ،
. دمآیمن نوریب  مه  عقوم  نآ  یتح  دیاش  دیاین . نوریب  دنزیم ، شیادص  لین  هک  دونشن  یتقو  ات  دشکب و  زارد  ربز  گرزب 
زا رتلوغشم  شرکف  ینیج  و  دندادیمن ، ار  یراک  نینچ  یهزاجا  هک  دندوب  کیدزن  مه  هب  ردق  نآ  ترذ  یاه  فیدر  یلو 

هداتفا اهیگزات  هک  دوبن  یقافتا  شلیلد  دوب . خلت  یلیخ  شتاقوا  دزادنایب . تمحز  هب  راک  نیا  یارب  ار  شدوخ  هک  دوب  نآ 
دندوب و هتسشن  شاهناخ  هسلج ی –  قاتا  ای  نمیشن –  قاتا  فک  یا  هدع  هک  دوب  هداتفا  رصع  زور  نآ  دای  دشاب .

رتریذپفاطعنا رتقداص و  ار  مدآ  دوب  انب  هک  ییاهیزاب  نآ  زا  دندوب . یدج  یسانشناور  یاهیزاب  نآ  زا  یکی  لوغشم 
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یدا مسا  هب  یدیفسوم  نز  و  یتفگیم . دیسریم  تنهذ  هب  هچ  ره  طقف  یدرکیم ، هاگن  یسک  ره  هب  دیاب  دننک .
اهنت منکیم ، تهاگن  تقو  ره  یلو  میوگب ، وت  هب  ار  نیا  دهاوخیمن  ملد  چیه  ینیج ، دوب “ : هتفگ  لین ، ناتسود  زا  نترون ،

 “ لگ دنزرف  دندوب “ . هتفگ  وا  هب  یرتزیمآتبحم  یاهزیچ  نیریاس  تسا “ . سدقم  هکشخ  دسریم  منهذ  هب  هک  یزیچ 
هب یلو  دوب ، اه “  همشچ  نونام  شروظنم “  دوب  هتفگ  ار  نیا  هک  یسکره  تسنادیم  ًافداصت  اه “  همشچ  یانودام  ای “ 

هدمآ رد  شرفک  دنک ، شوگ  شدوخ  هرابرد ی  نارگید  رظن  هب  اجنآ و  دنیشنب  دوب  روبجم  هکنیا  زا  درواین . شدوخ  یور 
یاهتواضق نیا  دریمیم ، مدآ  یتقو  هتبلا  موصعم . هن  هداس ، هن  عیطم ، هن  دوب  مارآ  هن  وا  دندرکیم . هابتشا  همه  دوب .

رد نکمم  راک  نیرت  ناسآ  دوب ، عوضوم  نیا  ریگ  رد  شنهذ  هک  لاح  نامه  رد  دنامیم . یقاب  هک  تسا  یزیچ  اهنت  هابتشا 
ًالامتحا و  دوب ، هتشذگ  رگید  فیدر  کی  دعب  ترذ و  فیدر  کی  زا  دوب . هدش  مگ  دوب ، هداد  ماجنآ  ار  ترذ  هعرزم ی 

یور مه  زاب  اهربا  دوریمن . تسرد  ار  هار  دوب  مولعم  یلو  ددرگرب ، دوب  هدمآ  هک  یهار  زا  درک  یعس  دوب . هدیخرچ 
هعرزم هب  دورو  عقوم  لاح  ره  هب  تسا . تمس  مادک  برغ  دیوگب  تسناوتیمن  هجیتن  رد  دندوب ، هدناشوپ  ار  دیشروخ 
تکرح یب  دنکب . یکمک  تسناوتیمن  مه  عوضوم  نیا  نیا  ربانب  دنکیم ، تکرح  تهج  مادک  رد  هک  دوب  هدرکن  تقد 
شبلق اهنیشام . تسد  رود  دمآ  تفر و  یادص  و  اهترذ ، نایم  رد  داب  هزوز ی  یادص  زج  دینشن  زیچ  چیه  داتسیا .

یادص دش ، زاب  یرد  دعب  دیپتیم . دنشاب  هتشاد  شیپ  رد  یگدنز  اهلاس  اهلاس و  هک  ییاهبلق  یهمه  لثم  تسرد 
زاب ادص  نآ  فرط  هب  اهگرب  اه و  هقاس  نایم  زا  ار  شهار  دش . هتسب  مکحم  رد  دینش و  ار  تم  دایرف  اه و  گس  سراپ 

تم هدیخرچیم . شدوخ  رود  هعرزم  زا  یکچوک  هشوگ ی  رد  تدم ، مامت  هدوب . هدشن  رود  دایز  هک  دش  مولعم  درک .
ینیج لثم  تسرد  سرتن “ . ناشزا  سرتن ، ناشزا  تفگ “ : دایرف  اب  دز . بیهن  اهگس  هب  داد و  ناکت  تسد  شیارب 

دیاش و  رت ، هتسهآ  شیادص  دندشیم ، رتکیدزن  مه  هب  هچ  ره  رگید . تمس  کی  زا  اهتنم  نیشام ، فرط  تفریم  تشاد 
نیمه دشاشب “ . اهترذ  طسو  دوب  هتفر  ینیج  درکیم  لایخ  یدزیم “ . رد  یدمآیم و  دیاب  دشیم “ . رت  ینامدوخ 

. “ مرکشتم مبوخ ، نم  تفگ “ : ینیج  تسا “ . بوخ  تلاح  موش  نئمطم  هک  نوریب  میآیم  متفگ  ترهوش  هب  نالا 
مه یلیخ  نمض ، رد  دروخب . رب  تم  هب  دوب  نکمم  تسبیم  ار  رد  رگا  تشاذگ . زاب  ار  رد  یلو  دش ، نیشام  راوس 

دیزرلیم و ینیج  لین . دزیم ؟  فرح  یک  هرابرد ی  تساوخیم “ . یلیچ  شلد  یلیخ  درکیم “ : . فعض  ساسحا 
، دهاوخیم تلد  رگا  دندوب “ . هدیشکیمیس  شیاهشوگ  نیب  راگنا  درکیم ، زوزو  شرس  رد  یزیچ  تخیریم و  قرع 
الاب ار  شتسد  یوت  وجبآ  یرطب  تم  داد . ناکت  ار  شرس  بل  رب  دنخبل  ینیج  اجنیا “ . مروایب  تیاربیمک  کی  مناوتیم 

. داد ناکت  ار  شرس  هرابود  بل  رب  دنخبل  نانچمه  ینیج  یروخیم “ ؟  دشونب “ : . وا  یتمالس  هب  تساوخیم  راگنا  درب ،
دنادرگیم و رب  ار  شرس  رگا  مرکشتم “ . هن ، میراد “ :” . یبوخ  بآ  اجنیا  ام  یه ؟  اوخیمن  مه  بآ  ناویل  کی  : “ 

ات دنچ  هک  یدینش  ور  ورای  نوا  هیضق ی  تفگ “ : یتوافتم  نحل  اب  تم  دزیم . قع  داتفایم ، وا  شفنب  فان  هب  شمشچ 
مراد هگیم : یریم ؟  یراد  اجک  اهلعن  نوا  اب  هگیم : شهب  شاباب  و  نوریب ؟  هتفریم  رد  زا  هدوب و  شتسد  لعن 

بسا هی  راسفا  هدرگیم . رب  شحبص  ادرف  فرط  تفرگ . بسا  هشیمن  هک  لعن  اب  هگیم : ههاباب  مریگب . بسا  مریم 
هخاش ات  دنچ  و  نوریب ، هریم  هراد  هنیبیم  شاباب  شادرف  لبطصا . وت  هراذیم  ور  بسا  هدوب . شتسد  گرزب  لگشوخ 

ًابیرقت ینیج ، دنا “ . . . . . کشم  دیب  انیا  هگیم : هرسپ  تتسد ؟  یتفرگ  یچ  هساو  ور  اه  هخاش  نوا  هگیم : هشتسد .
یچ هگم  تفگ “ : تم  مرادن “ . ار  شلمحت  مونشب . مهاوخیمن  ییوگیم ؟  نم  هب  ار  اهنیا  یچ  یارب  تفگ “ : نازرل 

. درشفیم شناهد  یور  ار  شتسد  دادیم ، ناکت  ار  شرس  تشاد  ینیج  تسین “ . رتشیب  هک  کوج  هی  همه ش  هدش ؟ 
. “ دنک ادص  ار  اهگس  دادن  تمحز  شدوخ  هب  یتح  وا ، هب  درک  ار  شتشپ  مشیمن “ . تمحازم  هگید  هشاب  تفگ “ : تم 

شیب مک و  هدیجنس و  رتکد  نحل  مشاب “ . نیبشوخ  دح  زا  شیب  ای  دینکب  یطلغ  تشادرب  میاهفرح  زا  مهاوخیمن 
. دوشب روط  نیا  میدوب  راودیما  هتبلا  تسا . هدش  کچوک  یهجوت  لباق  نازیم  هب  دسریم  رظن  هب  یلو  دوب “ . یکیناکم 

نیبشوخ یدح  ات  میناوتیم  یلو  هدش . مامت  هزرابم  هک  تسین  نیا  مروظنم  مینشادن  ار  شراظتنا  میوگب ، هناقداص  یلو 
ییوگیم نم  هب  ار  اهنیا  یچ  یارب  دیآیم “ . شیپ  هچ  مینیبب  مینک و  عورش  ار  ینامردیمیش  یدعب  هلحرم ی  میشاب و 

روطنیا دیاب  ارچ  تفگیم ؟  دیاب  ارچ  دوب . هتفگن  رتکد  هب  ییاهزیچ  نینچ  ینیج  مرادن . ار  شلمحت  مونشب . مهاوخیمن   ؟
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هک دوب  نیا  تیعقاو  یلو  تشادن . یریصقت  چیه  وا  دزیم ؟  وا  قوذ  یوت  و  دادیم ، ناشن  یساپسان  درکیم و  یقلخ  جک 
یدازآ دنک . عورش  ون  زا  ار  لاس  نیا  ددرگرب و  درکیم  شراداو  درکیم . رت  تخس  ار  زیچ  همه  دوب  هتفگ  هچنآ 

وا هدمآ و  رو  تشادن ، ربخ  شدوجو  زا  یتح  عقوم  نآ  ات  هک  یکزان  ظفاحم  هتسوپ ی  دربیم . نیب  زا  ار  یرصتخم 
هک دتفیب  شدای  دش  ثعاب  دشاشب  ترذ  هعرزم ی  یوت  هدوب  هتفر  وا  هک  تم  روصت  نیا  دوب . هدش  اهر  هتفاین  مایتلا 

ار شداشگ  ناتک  نماد  درک و  زاب  مه  زا  ار  شیاهاپ  و  داتسیا ، طایتحا  اب  دش ، هدایپ  نیشام  زا  ینیج  دراد . شاش  اعقاو 
یوج دوبن . شرایتخا  رد  الماک  رگید  شا  هناثم  نوچ  دشوپب ، داشگ  یاهنماد  دوب  هدرک  تداع  ناتسبات  نیا  دیشک . الاب 

یالاب نامسآ  و  دوب ، بورغ  کیدزن  دوب . هدمآ  نییاپ  رگید  دیشروخ  دش . یراج  اهنش  نایم  وا  زا  هکچ  هکچ  یا  هریت 
هک یسک  یلو  دیآیم ، دراد  یسک  دیوگب  هک  دز  یقاو  هارکا  اب  اهگس  زا  یکی  دندوب . هتفر  اهربا  دوب . فاص  شرس 

چیه یب  دندوب . هتفرگ  وخ  وا  هب  رگید  دننک ، شتیذا  هک  شغارس  دندوب  هدماین  دوب ، هدش  هدایپ  نیشام  زا  یتقو  تسانشآ .
. هخرچ ود  رب  راوس  یناوج ، درم  ای  دوب ، یرسپ  دندیود . شیپ  دوب ، هک  ره  مدآ ، نآ  زا  زاوشیپ  یارب  یناجیه  ای  بارطضا 

شلد تفر . وا  یوس  هب  مرگ ، ریگب  هداد  هیکت  یتسد  و  دز ، رود  ار  نیشام  ینیج  و  نیشام . فرط  دیچیپ  ناهگان 
نینچ لابند  هب  ات  دنک  ترپ  ار  شساوح  هکنآ  یارب  دیاش  و  دنزب . فرح  وا  اب  بآ  هلاچ ی  نآ  رانک  کرسپ  تساوخیمن 

رسپ دیهدب “ ؟  لیوحت  دیا  دروآ ه  یزیچ  مالس ، تفگ “ : درک . زاب  ار  تبحص  رس  شدوخ  دنکن ، هاگن  مه  نیمز  هب  یزیچ 
رب راک  رس  زا  منکیم . یگدنز  اجنیا  نم  تفگ “ : نیمز . تخادنا  ار  نآ  دیرپ و  نییاپ  هخرچ  ود  زا  تسج  کی  اب  دیدنخ ،

یلو تساجنیا . تسا  تدم  هچ  اجنیا و  هدمآ  ارچ  دیوگب  تسیک ، دهدب  حیضوت  دیاب  درک  رکف  ینیج  هناخ “ . مدرگیم 
زا ار  شدوخ  هزات  هک  تشاد  ار  یسک  هفایق ی  دبال  دوب ، هدیبسچ  نیشام  هب  هک  روط  نیا  دوب . تخس  یلیخ  همه  نیا 

ناروتسر کی  یوت  یلو  منکیم . یگدنز  اجنیا  نم  هرآ ، تفگ “ : رسپ  دشاب . هدیشک  نوریب  یا  هدرک  فداصت  نیشام 
اه نسراگ  سابل  هایس ، راولش  فرب و  لثم  دیفس  نهاریپ  نوسراگ . کی  یماس “ . ناروتسر  منکیم . راک  رهش  یوت 

. . . . “ نله نله . متسه . یلکال  ینیج  نم  تفگ “ : ینیج  تشاد . مه  ار  اهنسراگ  رایشوه  هلصوح و  رپ  هفایق ی  دوب .
. ”: هناخ یوت  تساجک “ :” ؟  نله  دنک . راک  شیارب  نله  تسا  رارق  هک  یتسهیمناخ  نامه  وت  مدیمهف . تفگ “ : رسپ 
هدجه ای  هدفه  تسا . نله  لاس  نسمه و  ابیرقن  تفگ  شدوخ  اب  ینیج  وت “ ؟  یورب  درکن  توعد  وت  زا  سک  چیه  ینعی  “ 

ینیج دناسریمن . تساوخیم  هک  اجنآ  ات  ار  وا  ًالامتحا  هک  شیالآ  یب  یقوش  روش و  اب  رورغم ، ابیز و  رغال و  هلاس .
دیسریم رظن  هب  دنچ  ره  دندوب . هدروآ  رد  رس  ناوج  ناراکفالخ  نایم  زا  تبقاع  هک  دوب  هدید  ار  شامق  نآ  زا  ات  دنچ 

نوج تساجنآ ؟  مه  نوج  تفگ “ : هتفشآ . ییاهروج  کی  تسا و  هتسخ  وا  دیمهفیم  راگنا  تسایمهف . زیچ  هچب ی 
نآ هک  تشاد  یدنلب  اتبسن  یوم  هریت . هنیمز ی  رد  ییالط  یاه  هگر  دوب ، نوج  یاهوم  گنر  شیاهوم  تسا “ . نم  ردام 

. نم رهوش  و  هلب . تساجنآ “ :” ؟  مه  تم  تفگ “ : دوب . نازیوآ  شتروص  فرط  ود  دوب و  هدرک  زاب  قرف  طسو  زا  ار 
نوریب نیمه  مهدیم  حیجرت  متفگ  نم  دندرک . توعد  نم  زا  اهنآ  هن . هوا ، تفگ “ : ینیج  تسروآ “ . تلاجخ  ”: “ 

ای دننک  یشاقن  ای  دننزب  نمچ  شدوخ  رظن  ریز  ات  هناخ . دروآیم  ار  لذارا  نآ  زا  ات  ود  یکی  یهاگ  لین  منامب “ . رظتنم 
اب یهاگ  ینیج  دنهدب . ناشهار  یا  هناخ  هب  هک  تسا  بوخ  ناشیارب  درکیم  رکف  دنهدب . ماجنآ  یراجن  یراک  هدرخ 

هاگآ روج  کی  زیمآ ، تبحم  ینحل  ًافرص  درک . شتمالم  راک  نیا  رطاخ  هب  دشیمن  زگ  ره  هک  یروط  دوب ، هدز  سال  اهنآ 
هتفگ وا  هب  هناخ . دوب  درواین ه  ار  اهنآ  رگید  لین  هک  دوبن  نیا  یارب  شبیس . نوباص  رطع  اهنمادیمرن و  زا  اهنآ  ندرک 

. “ مدنبیمن تعاس  نم  منادیمن . تفگ “ : ینیج  یرظتنم “ ؟  تسا  تقو  دنچ  بخ ، تسا “ : . تاررقم  فالخ  دندوب 
ینیج یا “ ؟  هتسبن  تعاس  تقو  چیه  ددنبن . تعاس  هک  منیبیم  ار  یسک  رتمک  روطنیمه . مه  نم  یدج ؟  تفگ “ : وا 

. منادیمن ار  شلیلد  مدنبب . تعاس  متشادن  تسود  تقو  چیه  تقو . چیه  روطنیمه . مه  نم  تقو “ “ . چیه  تفگ “ :
. هقیقد ود  یکی  فالتخا  اب  تسا . دنچ  تعاس  ممهفیم  یروج  کی  هشیمه  راگنا  لاح ، رهب  متشادن . تسود  ًالصا 

. میوگیم وا  هب  نم  و  تسا >  دنچ  تعاس  ینادیم  دسرپیم : نم  زا  اهیرتشم  زا  یکی  اهتقو  یهاگ  هقیقد . جنپ  رثکادح 
یوت هن ، ای  ما  هتفگ  تسرد  منیبب  موریم  منک ، تصرف  هکنآ  ضحم  هب  تسین . متسد  تعاس  دنوشیمن  هجوتم  یتح 
نم هک  تسین  ینامه  تعاس  میوگب  اهنآ  هب  مورب و  موشب  روبجم  هدشن  لاح  هب  ات  یلو  تسه . تعاس  هناخزپشآ 
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کی مک  مک  یدنبن ، تعاس  تقو  چیه  رگا  منامگ  هب  ما . هدرک  ار  راک  نیا  یهاگ  زا  ره  مه  نم  تفگ “ : ینیج  ما “ . هتفگ 
رسپ تسا “ ؟  دنچ  تعاس  الاح  ینکیم  رکف  بخ ، تسا “ :” . روط  نیمه  اعقاو  هرآ ، ینکیم “ :” . ادیپ  مش  روج 

. مراد زایتما  کی  نم  یلو  تشه ؟  هب  هقیقد  تفه  شش  تسا . تشه  تعاس  دودح  درک “ : . هاگن  نامسآ  هب  دیدنخ .
اب هقیقد  ود  یکی  دعب  و  مرخب ، راگیس  یشورف  رابراوخ  هزاغم ی  متفر  نآ  زا  دعب  و  ما ، هدمآ  رد  راک  رس  زا  یک  منادیم 

ینیج تسا “ ؟  تسرد  دینکیمن ، یگدنز  رهش  یوت  امش  هناخ . مدمآ  هخرچ  ود  اب  دعب  و  مدز ، فرح  اه  هچب  زا  ات  دنچ 
؟  هناخ یورب  یهاوخیم  یا ؟  هدش  هتسخ  تفگ “ : . وا  هب  ینیج  دینکیم “ ؟  یگدنز  اجک  بخ ، هن “ : . تفگ 

. ”: “ نکن ار  راک  نیا  هن . تفگ “ : ینیج  هناخ “ ؟  یورب  دهاوخیم  تلد  هک  میوگب  ترهوش  هب  وت و  مورب  یهاوخیم 
. اعقاو یدج “ :” ؟  تسا “ :” . دلب  ینیب  فک  رخآ  دریگیم . ار  ناشلاف  وت ، نآ  دراد  نوج  دبال  لاح ، رهب  دشاب . دشاب .
نآ درک و  دنلب  ار  شا  هخرچ  ود  یاچ “ . هلافت ی  اب  دریگیم . مه  یاچ  لاف  ناروتسر . هب  دوریم  راب  ود  یکی  یا  هتفه 

. تسا نیشام  یور  چییوس  تفگ “ : درک . هاگن  ار  نیشام  لخاد  هدننار  هرجنپ ی  زا  دعب  درب . نوریب  نیشام  ریسم  زا  ار 
. دناسرب دندش ، رضاح  یتقو  ار ، نله  وا و  هک  دنک  شهاوخ  تم  زا  دناوتیم  ترهوش  هناخ ؟  تمناسرب  یهاوخیم  بخ ،

تم یلو  تسا . مردام  نوج  دنکیم . نوج  درکن ، ار  راک  نیا  تم  رگا  ای  دروایب . امش  هناخ ی  زا  ارم  دناوتیم  تم  و 
رکف دوب “ : . هدرکن  یگدننار  دشیم  هام  دنچ  هن “ . تفگ “ : ینیج  تسا “ ؟  تسرد  ینکیمن ، یگدننار  وت  تسین . ماباب 
هب تسرد  مدلب . نم  هک  تسا  یا  هداج  ًافرص  نیا  لوبق “ “ ؟  تمناسرب ؟  یهاوخیم  لوبق ؟  سپ  ینکب . مدرکیمن 

تکرح فلاخم  تهج  رد  عقاو ، رد  دندوب . هدشن  در  کرهش  رانک  زا  اجنآ “ . دناسریم  ار  وت  هارگرزب  تعرس  نامه 
، دنتفریم برغ  تمس  هب  الاح  مک  تسد  دزیم . رود  ار  هسام  نش و  ندعم  راگنا  هک  دندوب  هدش  یا  هداج  دراو  هدرک و 

ار نیشام  یاهغارچ  زونه  تسا –  نیا  شمسا  دوب  هتفگ  ینیج  هب  یکیر –  نامسآ . تمسق  نیرت  نشور  فرط  هب 
هداج نیا  یوت  مه  نیشام  هناد  کی  لاحب  ات  منکیمن  لایخ  یروخب . رب  یسک  هب  تسا  لاحم  تفگ “ : دوب . هدرکن  نشور 

نشور ار  اهغارچ  رگا  تسین . دایز  دنراد  ربخ  هداج  نیا  دوجو  زا  هک  ییاهمدآ  دادعت  ینادیم ، تقو . چیه  مشاب ، هدید 
دنچ طقف  یتسه . اجک  ینیبب  یناوتیمن  و  دوریم ، ورف  یکیرات  رد  زیچ  همه  و  دوشیم ، کیرات  نامسآ  تقو  نآ  منک ،

نشور ار  اهغارچ  عقوم  نآ  مینیبب ، ار  اه  هراتس  میناوتب  دش ، کیرات  یتقو  هک  یروط  مینکیم ، ربص  رگید  هقیقد ی 
هب هکنیا  هب  هتسب  یبآ –  ای  زبس  ای  درز  ای  زمرق  هشیش ی  دوب –  یگنر  مک  رایسب  هشیش ی  لثم  نامسآ  مینکیم “ .

یاه هپک  طقف  دندشیم . هریت  اهتخرد  اه و  هتوب  یدرکیم ، نشور  هک  ار  اهغارچ  یدرکیم . هاگن  شتمسق  مادک 
ربونص و الاح ، لثم  هکنآ  ضوع  هب  دشیم ، مکارتم  ناشرس  تشپ  اهنخرد  هایس  هوبنا  و  یدیدیم ، هداج  رانک  ار  یهایس 

وس شتآ  یاه  هلگ  لثم  شیاهلگ  هک  انح  لگ  و  صیخشت ، لباق  زونه  ازجم و  دنشاب ، گرب  خاش و  رپ  هایس  جاک  ورس و 
درب ار  شتسد  ینیج  درکیم . تکرح  هتسهآ  نیشام  درک ، ناشسمل  دشیم  هک  دندوب  کیدزن  ردقنآ  راگنا  دزیم . وس 
رتشیب نیشام  ضرع  زا  هداج  ضرع  دیسریمن  رظن  هب  دندوب . کیدزن  لاح ، نیا  اب  دندوبن . کیدزن  مه  اهردق  نآ  نوریب .

نییاپ نآ  تفگ “ : یکیر  تسا “ ؟  بآ  نییاپ  نآ  تفگ “ : دنیبیم . ولج  نآ  ار  یبآ  رپ  رهن  ششخرد  درک  رکف  ینیج  دشاب .
درک و مک  ار  نیشام  تعرس  ینیبب “ ؟  یهاوخیم  تسا . بآ  نامریز  تسا . بآ  نامفرط  ود  ره  تسا . بآ  اج  همه   ؟

، درک هاگن  هک  ار  نییاپ  ینیج  نک “ . هاگن  ار  نییاپ  نک و  زاب  ار  رد  نک . هاگن  ار  نییاپ  تدوخ  تمس  زا  تفگ “ : داتسیا .
هک یبآ  یور  هدرن . نودب  دوبن . رتشیب  رتم  هس  شلوط  هک  یضرع  یاهراولا  اب  یکچوک  یلپ  دنتسه . یلپ  یور  دید 

. تسا هدیشوپ  رس  یوج  تسین  لپ  هک  مه  اج  ره  تسا . لپ  زا  رپ  اجنیا  رس  ات  رس  تفگ “ : رسپ  درکیمن . تکرح 
“ ؟  تسا ردقچ  شقمع  تفگ “ : ینیج  درادن “ . نایرج  تسا و  نکاس  هکنیا  ای  دراد . نایرج  بآ  هداج  ریز  هشیمه  نوچ 
 – تسا رت  قیمع  اج  نآ  تسین –  قیمع  میا  هدیسرن  گرزب  هکرب  هب  یتقو  ات  لاس . عقوم  نیا  مه  نآ  تسین . قیمع  “ 

اهرتمولیک ات  هداج  نیا  تسا . قیمع  عقوم  نآ  دمآ ، ریسم  نیا  زا  دوشیمن  بآ و  ریز  دوریم  هداج  مامت  راهب  یلو 
هداج ی اهنت  نیا  منادیم  هک  اجنآ  ات  دنکیمن . شعطق  مه  یا  هداج  چیه  رس . نآ  ات  رس  نیا  زا  تسا ، فاص  روطنیمه 
نآ زا  تسایند “ :” . رس  نآ  تسه . وئنروب  مسا  هب  یا  هریزج  کی  وئنروب ؟  قالتاب  تفگ “ : ینیج  تسا “ . وئنروب  قالتاب 

هداج طسو  هریت  فلع  هکیراب  کی  الاح  هدروخ “ . مشوگ  هب  وئنروب  قالتاب  مسا  طقف  لاح  هب  ات  منادیمن . یزیچ  هریزج 
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راگنا داتفا  ورف  ناهگان  هک  یبش  رد  و  درک ، ناش  نشور  تساهغارچ “ . ندرک  نشور  تقو  تفگ “ : رسپ  دوب . هدمآ  رد 
دوب هتسشن  دش . زبس  مولج  یغیت  هجوج  کی  مدرک ، نشور  یروط  نیمه  ار  اهغارچ  هک  راب  کی  دندوب “ : یلنوت  یوت 

درمیم و سرت  زا  تشاد  ولوچوک . شقن  زیر  درم  ریپ  کی  لثم  نم . هب  دوب  هدز  لز  و  شبقع ، یاهاپ  یور  هداج ، طسو 
تسا ییاج  نامه  نیا  تفگ ، شدوخ  اب  ینیج  دروخیم “ . مه  هب  شزیر  یاهنآدند  دروخب . ناکت  شیاج  زا  تسناوتیمن 

هلصوح تشادن . یا  هدیاف  چیه  یلو  مدز ، قوب  مدرک “ ؟  راک  هچ  ینکیم  رکف  دروآیم “ : . ار  شیاهرتخد  تسود  هک 
یارب دهدب . متسد  راک  دوب  نکمم  دوب و  یغیت  هجوج  لاح  نیا  اب  یلو  دوب ، هدیسرت  منک . شلابند  موش و  هدایپ  متشادن 
رگید الاح  دوب “ . هتفر  مدرک ، نشور  ار  اهغارچ  هک  هرابود  متشاد . تصرف  مدرک . کراپ  اج  نامه  ار  نیشام  نیمه ،
: “ تفگ رسپ  دیدیمن . ینیج  دنتشاد  لگ  مه  رگا  یلو  دندروخیم ، رد  هب  دندوب و  هدیسر  نیشام  هب  اعقاو  اه  هخاش 

رگا یا “ . هدیدن  لاح  هب  ات  مدنبیم  طرش  هک  مهدب  تناشن  یزیچ  کی  مهاوخیم  مهدب . تناشن  یزیچ  کی  مهاوخیم 
هب رگا  تشادیم . شرب  سرت  مک  مک  رگید  الاح  ًالامتحا  داتفایم ، قافتا  ینیج  قباس  یداع  یگدنز  رد  ارجام  نیا 

“ :” ؟  یهدب مناشن  یغیت  هجوج  کی  یهاوخیم  تفگ “ : دوبن . اجنیا  ًالصا  الاح  تشگیم ، رب  شقباس  یداع  یگدنز 
ار نیشام  ینیبیم “ ؟  ار  اه  هراتس  تفگ “ : درک . نشور  ار  اهغارچ  رتولج ، رتمولیک  دنچ  تسین “ . یغیت  هجوج  ریخن 
دیاش درک ، رپ  ار  توکس  نیا  یزوزو  هتفر  هتفر  دعب  دوب . هتفر  ورف  ینیگنس  توکس  رد  اج  همه  زاغآ ، رد  درک . فقوتم 

. دندشیم مامت  ناش  یونشب  تسرد  یتساوخیم  ات  هک  یکچوک  یاهادص  اب  دوب . اهنیشام  دمآ  تفر و  تسدرود  یادص 
چیه اه  هغاب  روق  یادص  زا  ریغ  اجنیا ، ییایب  راهب  رگا  تفگ “ : یکیر  ور . بش  تاناویح  ای  اهشافخ  ای  اه  هدنرپ  ادص ی  ای 

. : “ درک زاب  ار  شدوخ  تمس  رد  یوشب “ . رک  اه  هغاب  روق  یادص  زا  هک  تسالاح  ینکیم  رکف  یونشیمن . ییادص 
یکیر تفریم . هار  کیتسال  یاه  هدر  زا  یکی  یوت  وا  درک . تعاطا  ینیج  نزب “ . مدق  نم  اب  مک  کی  وش و  هدایپ  الاح 

میالم و ندز  فرح  یادص  لثم  ییادص  دمآیم ، یرگید  یادص  و  دوب ، رت  نشور  نامسآ  راگنا  رتولج  یکی . نآ  یوت 
کیدزن و دمآ  الای “ . ورب . هار  شیور  تفگ “ : یکیر  دندش . دیدپان  فرط  ود  یاهتخرد  دش و  یبوچ  هداج  نیگنهآ .

هک اهراولا ، نیا  یور  شدوخ  تشاذگ  تشادرب . ار  شتسد  دعب  درک . شتیاده  ینیج و  رمک  یدوگ  یوت  تشاذگ  تسد 
ناشدوخ یاهمدق  دوبن ، جاوما  تکرح  نیا  یلو  دنتفریم . نییاپ  الاب و  قیاق  فک  لثم  دورب . هار  دندوب ، قیاق  فک  لثم 

الاح بخ ، تفگ “ : یکیر  دورب . نییاپ  الاب و  ناشیاپ  ریز  یاه  هتخت  دشیم  ثعاب  هک  شدوخ ، یکیر و  یاهمدق  دوب ،
، دیمهفیم الاح  تسا “ . قلعم  لپ  کی  نیا  لپ . یور  زادنا “ :” ؟  راب  یور  تفگ “ : ینیج  یتسه “ ؟  اجک  ینادیم 
هب و  لپ ، هبل ی  فرط  هب  درب  ار  وا  یکیر  دوب . دکار  بآ  حطس  زا  رتالاب  رتمیتناس  هدزاود  هد  طقف  یبو  یور  هراوس 
قالتاب هکنیا  رطاخ  هب  تسا . هریت  هشیمه  تفگ “ : راختفا  اب  یکیر  دندوب . روانش  بآ  یور  اه  هراتس  دندرک . هاگن  نییاپ 
ار اهرازین  لحاس و  ینیج  تسا “ . ریش  نودب  یاچ  هیبش  تسه . یاچ  یوت  هک  تسه  شیوت  یزیچ  نامه  تسا .
تکرح ننات “  تفگ “ : درکیم . دیلوت  ار  ادص  نآ  هک  دوب  یزیچ  نامه  دزیم ، رپل  هک  اه ، ین  نورد  ناور  بآ  دیدیم .
یقلعم راون  هداج  دنراد و  رارق  کاخ  اهباقشب ی  یور  اهرازین  اهترد و  همه ی  هک  دنک  روصت  دشیم  ثعاب  لپ  رصتخم 

، دوبن شرس  اهنت  هنو  تسین  شهالک  دش  هجوتم  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  تسا . بآ  رس  ات  رس  شریز  تسا و  کاخ  زا 
هب درک  عورش  یتقو  دشاشب و  هک  دش  هدایپ  نیشام  زا  یتقو  دوبن . شهارمه  مه  نیشام  یوت  تدم  نیا  مامت  هکلب 

ار شیاهمشچ  دوب و  هداد  هیکت  یلدنص  هب  ار  شرس  نیشام و  یوت  دوب  هتسشن  یتقو  دوبن . شرس  یکیر ، اب  تبحص 
. شدوب هتخادنا  ترذ  هعرزم ی  یوت  دبال  دوبن . شرس  مه ، درکیم  فیرعت  شیارب  ار  کوج  نآ  تشاد  تم  و  دوب ، هتسب 

هک دتفیب  تم  فان  یگتسجرب  هب  شمشچ  دیسرتیم  هک  عقوم  نامه  درادرب . ار  نآ  دوب  هتفر  شدای  دوب  لوه  هک  سب  و 
رد زونه  هام  هک  فیح  تفگ “ : یکیر  درکیم . هاگن  شیوم  یب  هلک ی  هب  تشاد  وا  دوب ، هدیبسچ  شفنب  زولب  نآ  هب 

یروط ار  وا  یکیر  تسا “ . گنشق  مه  نالا  تسا “ :” . گنشق  اعقاو  اجنیا  دشاب ، نامسآ  یوت  هام  یتقو  هدماین .
ینیج درک . شزاون  ار  ینیج  دنک . شلغب  تصرف  رس  تسناوتیم  دوبن . ییارچ  نوچ و  چیه  یاج  راگنا  هک  تفرگ  مکحم 

. دوب زیچ  همه  ییاهنت  هب  شدوخ  شزاون  نیا  دراد . یلدمه  وا  اب  یسک  شرمع  رد  راب  نیلوا  یارب  هک  دیسر  شرظن  هب 
ار یهار  دناخرچ و  ار  ینیج  یکیر  هنادنمتیاضر . یندشادج  و  ینالوط ، یساپس  هنامیمص ، ینتفریذپ  زیمآ ، رهم  یعورش 
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. دوب راب  نیلوا  هلب ، تفگ : ینیج  یتفریم “ ؟  قلعم  لپ  یور  هک  دوب  راب  نیلوا  نیا  سپ  دنتشگرب “ : . دندوب  هدمآ  هک 
هک دوب  راب  نیلوا  مه  نم  دنک “ : . شترپ  ولج  هب  تساوخیم  راگنا  هک  داد  بات  یروط  ار  نآ  تفرگ و  ار  شتسد  یکیر 
، هرآ تفگ “ : یکیر  دیآیم “ . شیپ  تیارب  مه  زاب  یگدنز  رد  ًالامتحا  تفگ “ : ینیج  مدرکیم “ . لغب  ار  وت  لثم  یسک 
، داتفا لین  دای  هب  ناهگان  ینیج  دوب . هدش  رایشه  دوب ، هدرک  تریح  هدنیآ  رکف  زا  یکیر  تسا “ . روط  نیمه  ًالامتحا  هرآ 

تشاد نشور  یاه  هگر  شیاهوم  هک  نز  نآ  مشچ  شیپ  ار  شتشم  یتقو  مه  لین  کشخ . نیمز  یور  ناوراک  نآ  یوت 
هب هیبش  شیب  مک و  ار ، محرت  ناراب  نتخیر  ورف  ینیج  توهبم . گنم . جیگ و  دوب . ریحتم  هدنیآ  رکف  زا  درکیم ، زاب 

. دشیم هریچ  شحور  یاهکاغم  اهمخز و  رب  نامز  نیا  رد  هک  یزیمآ  رهم  هدنخ ی  ههقهق ی  درک . ساسحا  هدنخ ،

یلوسر هیضرم  مازرف –  یهچوک  رد 
ید ۱۳۹۰

هب دوشیم  دودحم  شیاهییوجارجام  هک  ییاهیورهدایپ  مدرک . ادیپ  میاهیورهدایپ  یوت  ار  هناخ 
ار یعلض  شش  کی  میآیم . موریم و  هک  یاهزورره  ریسم  فارطا  یاههچوک  هب  ندیشک  کرس 

یعلضشش کی  اهنآ ، نیب  یهلصاف  رد  هک  یروج  مه ، رانک  دیراذگب  هلصاف  اب  دیربب و  طسو  زا  دیرادرب 
اب هک  تسا  هناخ  یدورو  رد  طسو ، نآ  تسا . یلکش  نیا  هناخ  دوش . اج  سکعرب  اما  رگید  یهفصن 

دیفس گنر  شهب  تسا و  یبوچ  هناخ  رد  دوشیم . ادج  هچوک  زا  یزلف  یراصح  کچوک و  یاهچغاب 
تسا هناخبحاص  نلامتحا  هک  ینز  مدید  راب  کی  دناهزات . رت و  هچغاب  ناهایگ  دراد . نولک  دناهدز و 

. دادیم بآ  ار  هچغاب  دوب و  هتفرگ  شتسد  گنلیش  تخل  یاهاپ  رادلگ و  نهاریپ  کی  اب  یرسور  نودب 
. دوب ناتسبات 

هاگن ار  یدورو  رد  هچغاب و  لوا  منکیم . جک  ار  مهار  اهتقو  یلیخ  مرذگب  شیولج  زا  منیبب و  ار  هناخ  هکنیا  یارب 
تسا و هقبطود  هناخ  دنوشیم . ادیپ  دنمه  یوربور  هک  ینکلاب  ات  ود  اههرجنپ و  مریگیم و  الاب  ار  مرس  دعب  منکیم ،

اههرجنپ نیا  زا  اتدنچ  دناهتشاذگ و  راک  هرجنپ  کی  یعلضدنچ  نیا  علض  ره  یوت  ینعی  تسا ، هرجنپ  زا  رپ  شیاجهمه 
هرجنپ تشپ  هک  مه  ار  ییاهنادلگ  یربب  رتبقع  ار  ترس  رگا  دناهدز و  دیفس  گنر  ناشبوچراچ  هب  دنمه و  یوربور 

زاب ار  هرجنپ  رد  یهاگ  اما  هدش  درس  اوه  هکنیا  اب  دنتخل . یضعب  دنراد و  هدرپ  اههرجنپ  زا  یضعب  ینیبیم . دناهتشاذگ 
دنرادن و راصح  مادکچیه  هک  تسا  نیا  اههرجنپ  یبوخ  دتفایم . نوریب  شیال  زا  دیفس  ریرح  یهدرپ  دنراذگیم و 

زا دنراذگب و  نابدرن  دوش و  ادیپ  ناشهلکورس  یزور  هک  تسین  اهدزد  نارگن  هناخبحاص  دناهدیشکن . هدرن  ناشیولج 
هناخبحاص دنوش ؟ لخاد  دنربب و  ار  هشیش  ادص  رسیب و  یاهلیسو  اب  ای  دننکشب  ار  هرجنپ  یهشیش  دنورب و  الاب  راوید 

هشیش و هب  دوش  هدیبوک  مکحم  ناشپوت  لفاغان  دننکیم  یزاب  لابتوف  هچوک  یوت  دنراد  اههچب  هک  رابکی  تسین  نارگن 
ندیشک و راصح  رد  ناشلام و  هب  ندیبسچ  تفس  رد  هیقب  ینارگن  تسین و  نارگن  هک  بوخ  هچ  دنکشب ؟ ار  هشیش 

یاههفالم هناخ ، یوت  راتتسا  یارب  هن  تسا و  سکلفر  اههشیش  هن  هدرکن . تیارس  وا  هب  ناشیاههناخ  ندرک  روچقاچ 
تسا بیجع  دشاب . تخاس  لاس  هد  منکیم  رکف  تسا . ینمهب  رجآ  هناخ  لاحرس  یامن  هدیشک . اههدرپ  تشپ  تشز 

زا هدافتسا  نتخاس و  هقبطدنچ  یاج  هب  یغولش  یاج  نیچمه  یوت  هدش  رضاح  یک  فرطنیا  هب  شیپ  لاس  هد  زا  هن ؟
رجآ زا  دوش و  عناق  هقبطود  هب  یکیمارس ، یموینیملآ و  یاهشیش و  ینامیس و  یتناسهسرجآ و  یتینارگ و  یاهامن 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/category/dastan/
http://www.gozargah.com/dastan/dar-koche-haye-farzam-dasta/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تساناتسادهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

لاسراپ ینعی  دنتخاس ، هزات  هکنیا  اب  هک  ماهدرک  ادیپ  نامدوخ  یهناخ  یکیدزن  مه  رگید  یهناخ  اتود  دنک ؟ هدافتسا  ینمهب 
. ماهدش راودیما  هدناشوپ . رجآ  ار  ناشیامن  لک  اما  دناهدش  هتخاس  لاسرایپ 

هچغاب یوت  دراد و  هچغاب  تسا و  تشپ  نآ  طایح  منکیم . روصت  مه  ار  شلخاد  موشیم  در  هناخ  یولج  زا  هک  راب  ره 
یناویا و  وراپ ، کی  لیب و  کی  دیاش  هخرچود و  کی  تساهراوید و  زا  یکی  رانک  یگرزب  لقنم  دناهتشاک و  ندروخ  یزبس 
هدناشوپ دراد  زیر  یاهلگ  شقن  هک  یایراویدذغاک  اب  اهراوید  تسا ، نشور  هناخ  لک  دننیشنیم . نآ  یوت  اهناتسبات  هک 

امش زا  یضعب  نلامتحا  دنتسه . الاب  یهقبط  همه  اهقاتا  هناخزپشآ و  تسا و  یگرزب  ییاریذپ  نییاپ  یهقبط  دناهدش .
لوا یهقبط  دنشکب  مود  یهقبط  زا  ار  اذغ  روطچ  دنیشنب  ییاریذپ  یوت  دیایب و  نامهم  رگا  هک  هدش  نیا  ترپ  ناتساوح 
تسا یرونرپ  گرزب و  یهناخزپشآ  یهرجنپ  هچوک ، هب  ور  یاههرجنپ  زا  یکی  مینکیم . یگدیسر  ندعب  هلاسم  نیا  هب  هک 

طسو زیم  یور  اجنامه  ار  شَکتسد  رتفد  هداوناخ  رتخد  دننارذگیم . نآ  رد  ار  ناشتاقوا  رتشیب  هناخ  یلاها  هک 
دنراد هچکشت  اهیلدنص  دناهتخادنا ، هناخراهچ  یزیمور  زیم  یور  تسا و  رضاح  زاگ  یور  یاچ  دنکیم و  نهپ  هناخزپشآ 

هتخپ لاح  رد  رف  یوت  رینپ  کیک  تسا . نادلگ  زا  رپ  دراد  هرجنپ  هک  یفرطنآ  هناخزپشآ ، فرطکی  یاهتنیباک  یور  و 
گنر یریش  یهپاناک  یور  شیولج  هداوناخ  درم  تسا و  نشور  نویزیولت  هتشادرب . ار  هناخ  لک  شیوب  تسا و  ندش 

شیاهدیرخ دراد  نز  دنزب . هناخزپشآ  هب  یرس  دوش و  مامت  نوتس  نیا  تسا  رظتنم  دناوخیم و  همانزور  دراد  هتسشن و 
زورما دیوگیم  رتخد  دنروخب . هچ  ار  ماش  هک  دسرپیم  رتخد  زا  دنکیم و  اجهباج  اهتنیباک  لاچخی و  یوت  ار 

. دنکیم یزپشآ  شدوخ  نیاربانب  تسا  کبس  شیاهسرد 
طسو هک  دنیبیم  ارم  دروآیم و  نوریب  هرجنپ  زا  ار  شرس  نز  دناهتشاذگ . زاب  ار  اههرجنپ  تسا و  شوماخ  هنیموش 

. هدش دایز  مه  دزد  دیوگیم  شرتخد  هب  مونشب  هک  یروج  دنلب  یادص  اب  منزیم . دید  ار  هناخ  مراد  ماهداتسیا و  هچوک 
هب نیسحت  اب  مراد  تسنادیم  رگا  دیاش  تسا . منابنت  هب  یکک  درگربوربیب  ماهدز  لز  شاییاراد  هب  نوچ  دنکیم  رکف 

مدزد دنکیم  رکف  الاح  اما  دادیم . مناشن  ار  هناخ  یاجهمه  وت و  دربیم  تفرگیم  ار  متسد  منکیم  هاگن  شایگدنز 
هک یاهناخ  هب  دنزب  لز  دتسیاب و  زور  طسو  هک  تسا  یدزد  مادک  ) دوب شاهلک  یوت  لقع  وجکی  رگا  هک  یلاحرد 

لابند مراد  هکنیا  تمس  تفریم  شرکف  دوبن ، شایگنرز  دنب  رد  ردقنیا  رگا  دورب ،)؟ الاب  شراوید  زا  دهاوخیم 
یکی مدرکیم ، هاگن  اههناخ  هب  علو  اب  یروطنیا  متشاد  هک  رابکی  دننکیم ، ار  رکفنیمه  هیقب  نوچ  مدرگیم ، یسردآ 

مدرگیم کالپ  مادک  لابند  تفگ  مهب 

ینانمس یهانپ  دومحم  تشذگ –  هک  ید  زا  باتک  زا   ، گنهآ خلت 
ید ۱۳۹۰

ریبدت نآ  زا  هآ 
ریوزت زا  هآ 

ماجنا زا  زاغآ و  زا  هآ 
ماگ نیگنس  دولآ  باوخ  یوپ  هر  نیا  زا  هآ 
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گنرین نیا  زا  هآ 
گنچ نینوخ  ناماد  هیس  رهش  نیا  زا  هآ 

گنرشوخ یشحو  یاه  هتوب  لگ  خلسم 
گنهآ خلت  همغن ، جک  اه ، زاس 

یتشدرز قیلری  رد  هتفر 
رادرک زا  رادنپزا و  راتفگ و  زا  هولج 

یرادنپ کین 
راب رگید  تول  موق  تسا و  حون  هصق ی 

گنر بیرف و  نافوط  تسا  هدیچیپ  قلخ  زیمت  رد 
زور رد  رگد  هن 

عمج یاه  هولج  داهج و  شوج و  شبنج و 
بش رد  رگد  هن 

ینیریش رعش و  بارش و  عمش و  دهاش و 
کولفم ناقشاع 

راوخ وراورامیب  ناکقوشعم  هولج ی 
رازیب نم  فرژ و  قالتاب  رد  یگدنز 

 ” رارکت یگنر  یب  زا  هتسخ  “ 

یتمعن یدیع  زا  هدورس  دنچ 
ید ۱۳۹۰
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۱

دندوب ام  زا 
دندوب ابیز 

رازفلع رب  میسن  روبع  لثم 
دنتشذگ هار  هکیراب  نیمه  زا  هک  اه  نآ 

رود یاه  قفا  زا  ات 
. دنریگب ناراب  زا  ربخ 

میدوب اه  هناورپ  یاشامت  یامرگ  ام 
دنتسشن یم  اه  لگ  رب  هک 

. دندیرپ یم  زاب  و 
یکدوک هراوهگ  رد  ام 

میتخادنا یم  تسوپ 
اهنآ

دندرک نامیادص  ناراب  هجهل  هب 
دنتشذگ هار  هکیراب  زا  و 

ام
. میدش مگ  یکیرات  رد 

۲
هراتس ِکلپ  ِِِِسپ 

ِِِِِِِِ
زا 

میاپ یم  ار  بش 
درذگ یم  هنوگژاب  هام 

. دور یادص  ساکعنا  رد 
درذگ یم  نامسآ  رب  یتسد 

بش
ار شا  ناگراتس  نیجروخ 

. دزیر یم  ایرد  رد 
ادرف

. تسیرگید زاغآ 
۳

ینم تریح  لثم  هشیمه 
ینک یم  هک  ثکم 
. دراب یم  ناراب 

تساجک هناخ 
تسود یانشآ  یاوه  رد 

وک تناتسد  رتچ 
اجنیا

ناراب ود  هلصاف  رد 
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دندرگ یم  رب  اه  هدنرپ 
ناویارد و 

اه لگ  یوب 
. دننک یم  مرارق  یب 

۴
داژن یلصم  تزع  شکشیپ 

هوک
بسا

. داب
میدمآ زارف  هب 

دوب داب 
داد یم  ناکت  ار  اه  طولب  هناش ی  هک 

دنداد یم  ناکت  مد  مارآ  نابسا  و 
. زبس یاه  هظحل  تفایض  رد 

داب
ار نت  یوب  بسا و  تخرد و 

درب یم  مهرد  مه و  اب 
دندوبن اهراوس  و 

اه طولب  قه  قه  رد  زج 
دنتفر یم  داب  تسد  رب  اه  گرب  هک 

دندش یم  کیلش  ادص  یب  هک  اه  هلولگ  و 
. هرطاخ نتم  رد 

ناجنف رد  ایرد  باتک  زا  ناجنف  دنچ 
ید ۱۳۹۰

تسا راهب  بارش  هئش  ن
تنامشچ تسم  سگرن 

*
هاگن شدرگ 

تسا بلق  یاوجن 
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تسارعشهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نک هاگن  نم  هب 
*

هتسب یاه  لاب 
تسا زاورپ  قوش  زا  رپ 

*
بلق یاه  شپط  منرت 
تسا قشع  یاپ  یادص 

*
دوب لاک  تا  هسوب 
یرادن ار  شا  هدیسر 

*

یئاقآ انام  مدوخ –  نب  یسیع  نم  باتک : زا  هناقشاع – 
ید ۱۳۹۰

دیناوخ یم  ار  نآ  رب  یدقن  هرامش  نیمه  رد  هک  یباتک 

یوش یم  کیدزن  نم  هب  رگا 
! درم یا 

زادنیب رود  ار  تندب 
نم

مهاوخ یم  ار  وت  حور  یاه  شزاون 
ار رون  ات 

میاه ناتسپ  یالبال 
ار ادص  و 

منک ساسحا  میاه  شفک  ریز 
! درم یا 
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تسارعشهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ار منابز  نم 
ما هدرک  نازیوآ  اه  یتخر  بوچ  زا 

ار مبلق  نونکا 
مشک یم  نوریب  ما  یدادم  اج  زا 

ار متاملک  ات 
مزیرب وت  یاپ  هب  هناقشاع 

! درم یا 
ادخ منک  یم  رکف  نم 

ار مدآ 
تسا هدیرفآ  اه  بل  ندرک  هچنغ  یارب 
اه نماد  ندز  الاب  یارب  ار  اه  داب  و 

! درم یا 
مناد یمن  نم 

تسیچ دنیوگ  یم  هک  تقیقح  نیا 
مناد یم  اما 

مروآ یم  نابز  رب  ار  وت  مان  تقو  ره 
دتفا یم  میاه  همکد  زا  یکی 

! درم یا 
مور یم  هار  نم 

مسیون یم 
موش یم  هنهرب 

مشک یم  قیمع  یاه  سفن  هنیآ  رد  و 
یلدنص اتح  رگید 

دنک یمن  دهعتم  نتسشن  هب  ارم 

رهمرذآ نیزرب  یگنتلد – 
دنفسا ۱۳۹۰

؟ میارسب هچ 
! خلت ممالک 

وت دنخشون  دای  هب  مشون  یم  هک  مه  یبارش 
! خلت مماک  هب 

نونک
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هناگیب اهنت و 
، دوخ رای  زا  ادج  ییوهآ  وچ 

هراوآ تشد ؛  رد 
ارت یاپ  در 
اجک ره  رد 

باوخ رد 
. میوج یم  رادیب  ای 

ار تا  نینزان  رطعو 
یلگ هتوب  ره  هب 

. میوب یمراکنا  هکرب ی  یاهزرم  ات 
هداتفا ماد  رد  نونک 

ناریح و 
یراو هقعاص  هاگن  زا 

هرابکی تخوس  مناج  هک 
تشگ میارب  هک  یهار  هزیئاپ  نآ  رد 

تشگربیب
بآ مک  همشچ ی  رانک 

ار یمخز  یوهآ  در  اهسکرک  هک 
دنتسج یم  هنشت  کاخ  هب 

یشحو دجنس  راس  هیاس  ردایو 
یهایگ همرن  ره  هک 

داد یم  ار  هسوب  مرگ  رطع 
یرهم هب  رس  زارو 

ناماهاگنرد
. دش یم  وگ  زاب  یپایپ 

مناد یمن 
میآ یم  راوخ  نونکا  دیاش  تمشچ  هب 

ییاجرهو زره  یاههژاو  ژک  نیا  درگ  نتشگز 
دننادرگ دندرگ و  یم  هک 

یتسد هب  یتسد  زا 
. کاپان ای  کاپ 

! نم زان  یایلو 
زیئاپ بش  ناهنپ  زرل  یا 

نم وت  زا  رود  نیبب 
نونجم دیب  نوچ 

شتآ هپت ی  بیشن  د ر 
انمت دنت  بت  زا  نازادگ 
، مزرل یم  تخس 
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تسارعشهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

وت زورفرپ  رونت  رد  نتفرگ  رگ  قوش  هب 
دشخب یم  تس و  هدیشخب  هک 
، ینیشن هر  نم  نوچ  هب 

ایور رد  هچ  رگ 
! تذل هراپ ی  نان  یسب 

ماهلا ناسورب و  اضرمالغ  هنازرف  رعاش  ود  گرم  گوس  رد 
یتمعن یدیع  یمالسا – 

دنفسا ۱۳۹۰

تمان
دوش یم  عورش  میاه  قاس  زا 

دنک یم  روبع  ملد  زا 
دشک یم  شتآ  هب  ار  مناهد  و 

گرم دناوت  یم  روطچ 
وت زا 

 . دنک ُرپ  ار  یلادوگ  اهنت 
تسا هداتفا  ولهپ  هب  هک  یتخرد  یارب  هیثرم  ناسورب - اضرمالغ 

قداص رسفم  هک  یمالسا  ماهلا  ناسورب و  اضرمالغ  هنازرف  رعاش  ود  گرم 
رد ناسنا  یاربو  دوب  ناسنا  زا  ناشرعشو  دندوب  ام  نارذگو  راگزور  یمیمصو ی 

ره هک  نامنهیم  دنمدرد  ملق  لها  درک .  منیگهودنا  ریگلفاغ و  لالزو  کاپ  ینابز 
الاح یراتخمو  هدنیوپ  نادای  هدنز  دای  هب  دنز  یم  تشگ  ناشناج  رد  یریپ  مغ  زیئاپ 

. دنیایب رانک  هنوگچ  تبیصم  نیا  راوآ  اب 
مراد هچ  مناهج  نیا  رعاش  نیرتکچوک  هک  نم  هداتفا  ولهپ  هب  تخرد  نیا  یارب 

اضرمالغ ینتشاد  تسود  رعاش  مراذگ  یم  وت  رعش  ناگ  هژاورب  تسد  میوگب . 
ار وت  دوش .  یم  سیخ  ممشچ  یایفارغج  دنز –  یم  دنت  بیجع  ما  ضبن  ناسورب 

: منزیم ادص 
 . تسا هداتسیا  راوزبس  ناچوق –  ریسم  رد  ربت  اب  گرم  یود  یم  تشونرس  شیپاشیپ  هک  یرعاش  ناسورب  اضرمالغ 

هب ار  وت 
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تسارعشهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

درگرب درگرب …  ورم  رعش  ناج 
ناسورب اضرمالغ  یارب  رعش  ود 

۱
هوک

شا هلق  اب 
دیآ یم  ایند  هب 

ناسنا
 . گرم اب 

زیئاپ ورملق  رد 
تخرد ره  گرم  رد 

دبوشآ یم  لگنج 
ناغرم نویش  زا 

اما
ار وت  ناوج  گرم 

یا هدنرپ  چیه 
 . دنک یمن  رواب 

ارچ
دادن تناما  گرم 

دناباوخ یتخرد  یولهپ  ار  وت  و 
 . یدوب هتفگ  ار  شا  هیثرم  هک 

اح ال
رعاش

ار وت  نوخ  رابغ  داب 
دنک یم  رشنم 

هدنرپ یجوفو 
 . دنشک یم  رپ  تیاهرعش  زا 

۲
رگید

تسا هدنامن  نتسیرگ  یارب  یزیچ 
یتسین وت 

تخرد نیا  هتسکش ی  هخاش ی 
درذگ یم  هک  هناخدور  و 

هنهک ی باق  رد 
یزیئاپ . رصع  نیا 
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تسارعشهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ناسورب اضرمالغ  دای ، هدنز  منک – ؟ راکچ  وگب 
ید ۱۳۹۰

زا ابیز  هدورس  نیا 
ناسورب اضرمالغ  دای  هدنز 

تیاس یناشیپ  رب  هک  تساهتدم 
تسا نم  هناخ  اجنیا 

تخبون هتشرف  مناخ  تیریدم  هب 
انشآ مان  دقتنم  هدنسیون و 

دشخرد                                                             یم 
؟ منک راکچ  وگب 

دهدیم قارف  ِمعط  هک  یلفلف  اب 
دسانشیمن ار  لصف  هک  یدرد  اب 
دیآیمن دنب  هک  ینوخ  اب 

؟ منک راکچ  وگب 
تسا دنب  یکدابداب  ُِمد  هب  یداش  یتقو 

یگنس نوچ  مغ  و 
دنکیم لابند  هرد  کی  ِبیشارس  رد  ارم 

یتوتاش یهخاش  ملد 
داب هک 

… تسا هدیشاپ  راوید  رد و  هب  ار  شنوخ 

یساپس لضفلاوبا    ِ باختنا هب  داز –  کاپ  یسودرف  تفگ  نیینچ 
ید ۱۳۹۰

یسراپ بدا  درم  گرزب  زا  مایا  روخ  رد  یراعشا 
گرزب یسودرف  مساقلاوبا  میکح 

————————————-
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تسارعشهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دوب دازآ  نادرم  یاج  همه  دوب       دابآ  روشک  نیا  هک  نادزی  هب 
تشاد زرمو  هناخ  دوخ  زرواشک ، تشاد      جرا  یگدازآا  روشک  نیا  رد 

ریلد یدوب  هک  سکنآ  دوب  یمارگ  ریبد        یدوب  هکنآ  یدوب  هیامنارگ 
تشگ هریت  درخو  ناور  ار  ام  هک  تشگ          هریچ  امب  نمشد  زور  نآ  زا 
دش هناگیب  درم  شروآ  نان  هک  دش          هناریو  هناخ  نیا  زور  نآ  زا 

دنک یئادگ  دیاب  زرواشک  دنک              یئادخدک  هدب  سکان  وچ 
میتشاد دب  ماجنارس  نیا  اجک  میتشاد             درخ  رگ  ام  هک  نادزی  هب 

تسا یگدنز  نیا  زا  هب  ندرم  دص  ود  تسا             یگدرب  یگدنز  هیام  رگا 
…………

اسیلا - یئارحص سابع  هتشون  - نیلوراک اب  ماش  - نامر رب  یهاگن 
نمهب ۱۳۹۰

نوچ مناوخ  یم  مه  یلیخ  مرب . یم  مه  تذل  بخ  دشاب ،  بلاج  میارب  رگا  و  مناوخیم . رتشیب  متسین . دقتنم  نلوصا  نم 
باتک ره  ای  و  دشاب ، ناتساد  رگا  صوصخب  هتشون  کی  متسه   یدنسپ  لکشم  مدآ  هتبلا  مراد . تسود  ار  ندناوخ 

مربب رخآ  هب  ار  نآ  مناوتب  ات  دشاب  هتشاد  صاخ  یششک  میارب  یتسیاب  یخیرات  ای  یبدا و  زا  معا  یئاوتحم ،  ره  اب  یرگید ،
. دنک بلج  ار  مهاگن  و 

نیشنلد اریگ و  تالمج  زا  یراع  دراد و  ناور  یرثن  دنچ  ره  یئارحص  سابع  هتشون  نیلوراک  اب  ماش  نامر  ای  باتک 
یمن زینزیگنا  رب  لمات  یتاکن  زا  رود  یلو  دناوخب  ار  نآ  هقالع  اب  دیایب و  شوخ  ار  هدنناوخ   دوش   یم  ببس  هک   تسین 

دشاب
هدنناوخ هک  دوش  یم  یگتفیش  دوخ  راتفرگ  درادن ، یشوخ  نایاپ  هکنیا   اب  هاگ  تسا  ناتساد  یلصا  روحم  هک  ریما 

دنک یم  اهر  شدوخ  یاوه  لاح و  رد  ار  هدنناوخ  یئارحص  یاقآ  تسا و  راوتسا  تیعقاو  رب  دح  هچ  ات  دبای  یمنرد 
 “ نازوس زا “  یتقو  دیوگیم  ییاج  رد  اتح  و  دنکیم ، هراشا  نسرفج “  یشنم “  نازوس “  یگتفیش “  هب  حوضو  هب  ریما 

: تفگ یصاخ  تلاح  اب  تخود و  متروص  هب  ار  شنازوس  هاگن   ، دریگب میارب  ار  گنیدراه “   یاقآ “  رتفد  هک  متساوخ 
 ” یناحبس یاقآ  مشچ  “ 

یم داجیا  روصت  نیا  هکیلاح  رد  … دنیب یمن  زاغآ “  نیا “  هلابند  رد  یا  همادا  هدنناوخ  یلو  …. زاغآ یعون  ینعی  نیاو 
دورب یرگید  هار  هب  دهاوخ  یم  ریما  ایوگ  هک  دوش 

مراداو ناتساد  ییاریگ  اما  منک  شمامت  تعرس  نیا  هب  هک  مدرکیمن  رکف  نامر ، نیا  ندناوخ  هب  مدرک  عورش  یتقو 
. مراذگن نیمز  ار  نآ  درک 

. مسیونب نآ  دروم  رد  ار  متشادرب  متفرگ  میمصت  تشاد ، یئاریگ  میارب  نوچ 
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تسادقنهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دوجو اب  نامر  نیا  اما  دشاب ، کیدزن  نامفارطا  طیحم و  سوملم  تیعقاو  هب  یمک  یتسیاب  یناتسادره  نم  رظن  هب 
نیا رد  اما  دنراوس ، روصت  لاب  رب  یمک  اه  سنامر  همه ی  هتبلا  دراد . یزادرپ  لایخ  لومعم  زا  شیب  شباذج   ناوررثن و 

هاگن کی  رد  قشع  هب  اتح  ساسحا و  یناهگان  یاه  هقرج  هب  نم  تسا . هدش  یرورپ  ایور  فراعتم  زا  شیب  ناتساد   
. تسازیمآ قارغا  یمک ، زا  شیب  نیلوراک “  اب  ماش  ناتسادرد “  قشع  یگ  هدیروش  یلو  مراد  هجوت  رین 

بیترت ریما و  یورب  ور  وا  نتسشن  ندمآ و  تسا و  نیلوراک  اب  ییانشآ  همدقم  تقیقح  رد  هک  ناتساد  عورش  هتبلا 
رظنب لوقعم  یظفاح  ادخ  هوحن  ییانشآ و  لوا  ماش  یلک  روطب  دراد . یصاخ  تیباذج  اه ، گولاید  لک  و  ریما ! اب  ماش 
لصف رد  هک  نیلوراک  یئابیز  تیباذج و  زا  ددجم  فیصوت  نوتیز و  نودب  ینیترام  شرافس  مود  لصف  رد  اما  دیآ ، یم 

. تسا یدایز  تسا  هدش  ماجنا  یفاک  رادقم  هب  لوا 
هکنیا یارب  دراد و  یم  شرب  اوه  هک  یئاج  ات  دوشب “ ناوژ  نود  هک “  دور  یم  یناحبسریما  مک  مک  لصف  نیمه  رد  و 

دوش یم  مه  یگدرسفا  راچد  دسر  یم  رظنب  هک  یدح  ات  دتفا  یم  هلت  رد  شدوخ  دراذگب  راشف  تحت  ار  نیلوراک 
، دورب دهاوخ  یم  ارچ  و  اجک ، هک  نیا  هب  هراشا  نودب  ریما  همدقم  یب  کرت   هاگداد و  هسلج  زا  دعب  نیلوراک  راتفر  ای ،
روش و زا  زین ، ریما  تبقاع  نیلوراک و  وضع  صقن  نامرد  اتح  درادن  مک  باتک  هباشم ، دراوم  و  تسا  . هرظتنم   ریغ 

. دهاک یم  ناتساد  ناجیه 
دراد ار  مزال  ششک  یندناوخ و  تسا  یباتک  عومجم  رد  متفگ  هک  روطنامه  یلو 

انام یهدورس  مدوخ » نب  یسیع  نم  » رعش هعومجم  هب  یهاگن 
یسابع اضریلع  ییاقآ -

ید ۱۳۹۰

گنهرف اب  یتسیزمه  هب  ار  وا  هظحل  ره  اه  هداد  موجه  هک  دراد  رارق  یتیعضو  رد  زورما  ناسنا 
اب ار  ناهج  دراد و  یم  او  شا  یموق  تابصعت  یهاگتسیز و  یاه  هزومآ  هب  تبسن  یرت  هدرتسگ 

 . دنک یم  رت  فافش  وا  یارب  هظحل  ره  هدرک  ناهنپ  دوخ  رد  هک  یلاکیسکوداراپ  تشرس  مامت 
شنک ضرعم  رد  ار  زورما  ناسنا  هک  تسا  یراکنا  لباق  ریغ  یکیدزن  هدنیاز ی  تیفافش  نیا 

رجنم یناسنا  ره  رد  هک  ینوریب  عیاقو  یریزارس  رگا  تسا .  هداد  رارق  یلقع  شنکاو  ای  یرکف 
دیاب یروصت  هچ  تقونآ  مینک  روصت  یشنک  یاه  کرحم  ار  دوش  یم  یرگ  هشیدنا  یارب  کیرحت  هب 

یا هقبط  زا  هن  رظن  دروم  ناسنا  رگا  و  تشاد ،  یو  زا  یزرودرخ  بلاق  رد  یشنکاو  یارب 
هجو یتخانش  ابیز  فیلکت  دشاب  یرنه  تاشیارگ  ثیح  زا  زاتمم  هک  یعامتجا  ظاحل  هب  صاخ 

. دشاب دناوت  یم  هچ  تاضقانت  اه و  شلاچ  زا  رپ  یناهج  رد  یرنه 
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یئاقآ انام 
ناوارف یاه  هغدغد  ای  دراد  ار  یدبا  ای  یلزا  نالک و  میهافم  رد  فرص  ندش  قرغ  تصرف  زونه  زورما  ناسنا  ایآ 

؟ دنزاس یم  رثاتم  دوخ  زا  ار  میهافم  یتح  دنهد و  یم  رییغت  وا  یارب  ار  یرگ  هشیدنا  لیلحت و  تیلباق  شنوماریپ 
رد رعاش  هک  ارچ  دشاب ،  یمن  نتم  نیا  ناونع  زا  ادج  یروئت ،  ثحابم  هب  دورو  رصتخم  اما  یلک  هراشا  نیا  زا  فده 
زا یو  هکنیا  هچ  تسین ،  شنوماریپ  یاه  یگرمزور  اه و  هغدغد  زا  زیامتم  یدرف  ناونع  چیه  هب  دنمرنه  کی  هاگیاج 

زا رصاعم  ناسنا  رد  یگتخیهرف  فیرعتو  تسا  هعماج  مدرم و  هب  بستنم  اما  هتخیهرف  یوضع  یمومع  گنهرف  هاگن 
. تسا هدش  کیدزن  یرادنپ  تیبرت  یرکف و  غولب  هب  یراتفر  بادآ  زرم 

یهجو هک  دراد  راکورس  ییاه  هغدغد  اب  هعومجم  نیا  رعاش  هک  دش  دهاوخ  هراشا  زین  ثحب  دروم  هعومجم ی  رد 
یریوصت هتسناوت  زورما ،  ناسنا  یگدنز  رد  دوجوم  یاه  یجنرغب  زا  ینهذ  ینیع و  کرد  اب  وا  دنراد و  یناسنا  یمومع و 

تخادرپ رد  یهجوت  لباق  تیقفوم  زا  هنیمز  نیا  رد  دیامن و  هئارا  شراثآ  رد  اهنآ  زا  یشیدنا  تاذمه  لباق  سوملم و 
زا رپ  یایند  لها  هک  هداد  ناشن  هعومجم  نیا  رعاش  دشاب . رادروخرب  یتخانش  ییابیز  یاه  ناملا  ظفح  هنارعاش و 

. دناد یمن  شنوماریپ  ناهج  مدرم و  هعماج ،  زا  دوخ  کیکفت  زرم  ار  رعش  تسا و  زورما  ضقانت  شلاچ و 
زج یزیچ  دوش  یم  مهب  نآ  یگتخیمآ  یهاگ  یناهج و  عونتم  گنهرف  ندش  رت  کیدزن  هب  رجنم  زورما  یایند  رد  هچنآ 

یاه هغدغد  ضرعم  رد  هیوس  دنچ  هک  زورما  ناسنا  یاربو  تسین  نآ  رد  دوجوم  یاه  هغدغد  یناسنا و  تاکرتشم 
تسا و هدش  رت  هتخیگنارب  شنوماریپ  یابند  یاه  تیعقاو  عیاقو و  رد  لیلحت  قمعت و  سح  هراومه  دراد  رارق  کرتشم 

. دشاب یم  دودحم  یاهرواب  یصخش و  یاه  تیعضو  رد  وپاکت  زا  رتارف  هشیدنا  رد  یگتخیگنارب  نیا 
هک ییاقآ  انام  یاه  هدورس  زا  دنلب  اتبسن  رثا  زا ۲۳  لکشتم  تسا  یا  هعومجم  مدوخ ) نب  یسیع  نم   ) رعش هعومجم 

. تسا هدیسر  لوا  پاچ  هب  دئوس  ملهکتسا  رد  میسکام  تبافلآ  رشن  طسوت  ( ۲۰۰۷ راهب  ) لاس ۱۳۸۶ رد 
رجنم هک  نوماریپ  ناهج  رد  ینیع  یاه  تیعضو  اب  زاسمه  نردم و  ون و  یهاگن  زا  یرادروخرب  لیلدب  ار  هعومجم  نیا 

اب تسیزمه  یا  هشیدنا  زا  یدنم  هرهب  لیلدب  یفرط  زا  هدش و  یرعش  صخشت  یاراد  ملاس و  ینابز  داجیا  هب 
تعیقاو هب  کیدزن  اما  هدننک  هریخ  لیخت  هنارعاش ،  یاه  یگتسجربرانکرد  یناسنا  هجوت  لباق  یاه  هغدغد  تاکرتشم و 

هدورس یرگن  عوضوم  یناگژاو و  هریاد  رد  عونت  زین  راثآ و  رد  نیسحت  هجوت و  لباق  ینورد و  زنط  دوجو  لایس ،  نهذ  ، 
بطاخم هعومجم  نیا  راثآ  ررکم  یاه  شناوخ  رد  ییوگ  هک  تسناد  نیسحت  لباق  قفوم و  یا  هعومجم  ناوت  یم  اه ،

اب دروخرب  زا  رودب  رثکتم و  راثآ ،  رد  ینتم  نورد  یایندو  دنک  یم  ادیپ  یسرتسد  یرتشیب  لیوات  تاناکما  هب  هراومه 
. دشاب یم  ییانعم  قیلعت  لاح  رد  مادم  قلعم ، یاضف 

سوملم و فلوم ،  هنارعاش ی  نابز  تمالس  ینایب و  تیمیمص  لیلدب  هک  هدش  رکذ  لیالد  رب  هوالع  هعومجم  نیا  راثآ 
یشیدنا تاذمه  ناکما  دننک ،  یم  داجیا  هیلوا  شناوخ  رد  یتح  بطاخم  رد  هک  یتفایرد  سح و  ناکما  اب  دنکرد ،  لباق 

 . دوش یم  هدیشک  یعامتجا  هریاد ی  هب  یصخش  هشیدنا ی  تیعضو  زا  مادم  هعومجم  دنهد و  یم  شیازفا  یو  رد  ار 
 ، دریگ رارق  نردم  یاه  هدورس  فیدر  رد  یا  هعومجم  نینچ  راثآ  هک  تسا  یمکحم  لیالد  دوخ  الاب  هدش ی  رکذ  لماوع 
اه و شلاچ  هب  میقتسم  نتخادرپ  تایعقاو و  نایب  یارب  هراعتسا  زا  نتم  شهاک  اهنآ  زراب  صیاصخ  زا  هک  ییاه  هدورس 
ون و قیداصم  اهرایعم و  دوجو  یناهج ،  هطیح ی  رد  تفایرد  لباق  عیسو و  هشیدنا ی  کرتشم ،  نابز  زا  هدافتسا  زین 

. دشاب یم  بطاخم  نهذ  سرتسد  رد 
لوحت یارب  یزاس  هنیمز  ینوریب و  ینورد و  یاه  هبرجت  هب  یگدنهدانغ  مغریلع  هک  تسیا  هلوقم  لیلد  ره  هب  ترجاهم 

حور کرتشم  یاه  یگراوآ  زا  یتیاور  هراومه  هعومجم ،  رد  هکنانچمه  دنک . یم  تیوقت  زین  ار  ینادرگرس  حور  هراومه  ، 
. تسا هدش  رجنم  یشیدنا  شیرپ  هب  نآ  یگداتفارود  یزکرمتمان و  یهاگ  دنز و  یم  جوم  یناسنا 
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نم رد  یکی  /…/ مدرگرب دیاب  هک  ممهف  یم  هزات   / مسر یم  یتقو  هشیمه  /…/ دروآ یمن  اج  هب  ارم  ینابایخ  چیه  رگید  )
/ دنک رجفنم  نیمز  غولش  هارراهچ  نیلوا  رد   / یا هراپمخ  لثم  ار  شترفن  و  ددرگرب /  دراد  تسود  هشیمه 

تشگزاب ص۲۹) دنلب  رعش  زا  ( ) ؟ دوش مهارف  وت  داحتا  ات  تسا /  مزال  ناتسروگ  ردقچ  قرفتم  / !  ِ تیعمج
هب ارم  یلدنص /  یتح  رگید  مشک / یم  قیمع  یاه  سفن  هنیآ  ردو  موش / یم  هنهرب  مسیون / یم  / مور یم  هار  نم  )…/

ص۴۶) .() دنک یمن  دهعتم  نتسشن 
رعاش و نهذ  تیلایس  مغریلع  هک  تساهنآ  بلاغ  ینورد  ماجسنا  هعومجم  راثآ  رد  رکذ  لباق  هتسجرب و  طاقن  زا  یکی 

هک دوش  یم  ساسحا  راثآ  رد  مجسنم  یتیاور  هبش  ییانعم  رظانت  رثا  رب  هراومه  هدورس ،  ره  رد  یناگژاو  هریاد  عونت 
هک تسا  هجوت  لباق  زین  دوش و  یم  رجنم  نآ  ینومضم  ینورد و  ماجسنا  هب  اما  دنک  یمن  هبلغ  نتم  رب  زگره 

سح بطاخم  اهدنب  ای  اهرطس  یخرب  توق  لیلدب  هچرگا  هدشن و  بانتا  راچد  دوخ  دنلب  یاه  هدورس  رد  ییاقآ ،  انام 
ددجم همادا  هدش  ثعاب  یو  هتسجرب ی  لیخت  زین  قالخ و  نهذ  هبرجت و  اما  دراد  ار  یدنب  نایاپ  دورف و  اب  ندش  هجاوم 
 . دریگ رارق  بانتا  ای  یحیضوت  تیعضو  ساسحا  زا  رودب  لیمحت و  نودب  بطاخم ،  نهذ  نتم و  لوبق  دروم  رعش ، 

هعومجم قیفلت  هک  دوش  هجوت  بلطم  نیا  هب  دیاب  میشاب  هتشاد  یرت  قیقد  هراشا ی  هعومجم  نابز  هب  میهاوخب  رگا  اما 
فذح و هب  رجنم  مادکچیه  هک  یتبسن  هب  روصت ) لیخت و  زنط ، ریوصت ،  انعم ،  هشیدنا ،  دننام   ) راثآ رد  اه  یگژیو  زا  یا 
خر هعومجم  رد  هتسجرب  یفرط  زا  هنارعاش و  یمیمص ،  یتیعضو  رد  نابز  هدیدرگ  ثعاب  هدشن  یرگید  ندش  گنرمک 

. دیامن
. تخادرپ میهاوخ  هعومجم  زا  دهاش  ناونعب  ییاه  هنومن  رکذ  هب  لقتسم  روطب  اه  یگژیو  هب  هراشا  رد 

ناسنا رکفت  هک  ارچ  دوش ، یم  بوسحم  نردم  رعش  صیخشت  لماوع  زا  یکی  زورما  رعش  رد  زنط  یاه  هیال  دوجو 
اما دراد  اه  یجنرغب  تاضقانت و  هب  هناداقن  یهاگن  هراومه  دوخ  نیریز  هیال  رد  زنط  تس و  یداقتنا  یرکفت  نردم ، 

وربور یزنط  اب  نردم  رعش  رد  اریز  دیامن  یم  ریذپ  ناکما  هبرجت  رورم  رثا  رب  اهنت  راثآ  رد  نآ  یریگراکب  زنط و  تخانش 
. دتفا یم  قافتا  شا  ینورد  یاه  هیال  رد  هک  میتسه 

صخاش و ینورد و  یزنط  اب  راثآرثکا  نورد  ات  هتفرگ  هعومجم  یراذگمان  زا  مدوخ ) نب  یسیع  نم   ) هعومجم ی رد 
رد هفلوم  نیا  دشاب و  یم  بطاخم  هشیدنا ی  هوجو  هب  ندز  رگنلت  لاح  رد  مادم  هک  میتسه  وربور  هناداقن  یهاگن 

هتفرگن و تروص  تخاس  رثا  رب  نآ  یاه  یربراکزا  کی  چیه  هک  ارچ  دوش  یم  ساسحا  هدش  هنیداهن  یتروصب  رعاش 
. دراد رارق  فلوم  نایب  نتم و  تمدخ  رد  یا  هظحالم  لباق  روطب 

دوجو هعومجم  رد  قفوم  رایسب  هک  یدایز  یاه  هنومن  زا  دروم  دنچ  رکذ  هب  یا  هفلوم  نینچ  دوجو  ندش  رت  حضاو  یارب 
 : مینک یم  افتکا  دنراد ، 

ص۱۱) /…( ) ما هتفریذپ  شتارضم  همه ی  اب  ار  ندوب  مدآ  نم  )…/
ص۱۴) /…() دوش یم  هصالخ  نادمچ  کی  رد  شتمظع  همه ی  اب  یگدنز  )…/ 

ص۱۵) /…( ) دنزاس یم  همسجم  یدازآ  زا  ارچ / هک  ممهف  یم  مک  مک  )…/
ص۱۷) /…() عمج ساوح  دازآ و  تقو   / دهاوخ یم  هیامرس  یقشاع  زورما  / تساه هصق  یوت  هدازهاش  )…/

دیلک شدوخ  اب  تقو  چیه  / دسانش یم  ار  تشگرب  یاه  هار  مامت  دنک  یمرکف  هک  -/ هناخ نیگمشخ  یادخ  - مردارب )…/
ص۱۹) .( ) دتفا یمن  هک  منهاریپ / همکد ی  هب  هدیبسچ  یدرم  وا /  زارت  جمس  درادن /

ص ۲۶) /…( ) مزادنیب مندرگ  رب  یغوی  نوچمه  ار /  تمان  مهاوخ  یم  )…/ 
هب زگره  رگید  هک  ودنک / کی  نادجو  هب  دروخ  مسق  مدیرخ / ناج  هب  / ار اه  شین  نیرت  نیگآرهز   / شیاه بل  ندیکم  یارب  )

دتفیب رس / اب  هک  یروبنز  لثم  / تخیمآرد نم  اب  و  دوشگ / ار  منهاریپ  یاه  همکد  هاگنآ  / درواین موجه  / ما یرسور  یاه  لگ 
لسع ص ۶۸) رعش  .( ) لسع ماج  رد 

هراشا لباق  اما  دوش  یم  هدنسب  هدش  رکذ  دروم  دنچ  هب  راثآ  رثکا  رد  ابیز  ینورد و  هفلوم ی  نیا  دوجو  ترثک  لیلدب 
هجو رد  هک  دنشاب  یم  زین  هنارعاش  یلیخت و  راب  یاراد  هناداقن  هاگن  زنط و  یگژیو  رب  هوالع  هدش  رکذ  دراوم  هک  تسا 
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. دش دهاوخ  هراشا  زین  یرگید  کرتشم  یاه  هنومن  هب  روصت  لیخت و 
 ، اهنآ رد  هراعتسا  یراعتسا و  یاضف  شهاک  نینچمه  راثآ و  رد  یفیصوت  تیعضو  ندوب  گنرمک  مغریلع  لیخت  روصت و 

زا تیعقاو  هب  یکیدزن  اب  هعومجم  نیا  راثآ  ردرعاش  لیخت  دنیآ و  یم  باسحب  هعومجم  رد  ریگمشچ  ییاه  هفلوم 
. تسا هتفرگ  رارق  فلوم  یناسنا  کرتشم  سوملم و  هغدغد ی  تمدخ  رد  نانچمه  هدش و  جراخ  یعازتنا  تیعضو 

رد هشیدنا  هفلوم ی  ندش  رت  گنررپ  هب  هک  هدش  رجنم  ییانعم  قمع  اب  ریواصت  قلخ  داجیا و  هب  یهاگ  روصت  لیخت و  نیا 
. دنا هدومن  ینایاش  کمک  هعومجم  تیقفوم  هبو  هدز  نماد  هعومجم 

 /…( اه نماد  ندز  الاب  یارب  ار  اهداب  و  تسا /  هدیرفآ  اه  بل  ندرک  هچنغ  یارب  ار /  مدآ  ادخ /  منک  یم  رکف  نم  )…/ 
هناقشاع ص ۴۴) رعش  زا  )

هکورتم تختیاپ  کی  یاه  هچوک  سپ  هچوک  رد  شدیلک /  هتسد  اب  هک   / تسین رورغم  یدرم  هناحتاف ی  دنخبل  ینابرهم / )
 /…( تساه لفق  لاصیتسا  نتخیر / ورف  زا  تسا  فقس  درمت  تسا / نامیشپ  یوجگنج  میلست  ینابرهم /  دنز / یم  مدق 

ینابرهم ص ۵۵) رعش  زا  )
نیرت تشرد  نادایص /  دعب  زور  حبصو  / مدروآ مباوختخت  هب  ار  سونایقا  بشکی  هک  / مدوب یریقف  ریگیهام  نم  )…/ 

ناوخارف ص۳۹) رعش  زا  /….( ) دندیدزد میاه  نار  نایم  زا  ار /  ناهج  دیراورم 
سح و  منارهاوخ /  نماد  رب  ار  نوخ  نتخیر  هک  ناشیرپ /  خرس  یاه  لای  اب  ما /  هدوب  بسا  یراگزور  متسین /  تخرد  )

تداهش ص۲۰) رعش  زا  /….() ما هتسیرگ  مناردارب  ههیش  رد  / ار ندش  لامدگل 
 ، لیخت روصت ، یگتخیمآ  زا  رادروخرب  نانچمه  هک  دز  لاثم  ناوت  یم  تسد  نیا  زا  یرگید  ِرایسب  قفوم و  دراوم  و 

. دنشاب یم  زنط  هشیدنا و 
هدیسر عوقوب  شدوخ  یاه  هبرجت  رد  هک  تسا  یکرتشم  یاه  هغدغد  نامه  سمل  رثا  رب  فلوم  یعوضوم  تاشیارگ 

تسا هدیشک  ریوصت  هب  اه  شلاچ  هب  هراشا  ظفح  اب  هنارعاش  نایب  رد  ار  اهنآ  بسانم  تخادرپ  زا  یریگ  هرهب  اب  وا  دنا و 
رعاش هناداقن ی  ذفان و  هاگن  نانچمه  دنا و  هدرواین  یور  یفیصوت  ای  یدیجمت  هویش ی  هب  راثآ  کیتنامر  هجو  رد  یتح  ، 

. دزادرپ یم  ییاضف  نینچ  رد  اه  یجنرغب  تاضقانت و  هب 
هب تبسن  هکلب  دننک  یمن  راچد  هجیتن  هدودحم  هب  ار  بطاخم  دنشاب و  یم  ابیز  رایسب  هعومجم  راثآ  بلاغ  یدنب  نایاپ 

. دنراذگ یم  دازآ  لیوات  همادا ی  ییانعم و  قیلعت  رد  ار  وا  نانچمه  رثا  ره  رد  هشیدنا  روحم 
یاه هبرجت  زین  یهاگتسیز و  یاه  تیعقوم  رییغت  رثا  رب  شنوماریپ  هچنآ  زا  یرو  هرهب  یریگ و  هرهب  رد  ییاقآ  انام 

دروم هعومجمرد ی  دوجوم  یاه  هنومن  دنک و  یم  لمع  قفوم  رایسب  هتخومآ  وا  هب  ینوریب  یاه  تیعقاو  رثا  رب  ینورد 
 . تساعدا نیا  دیوم  ثحب 

اهنت هعومجم  نیا  رد  اما  تسناد  رکذ  لباق  یاه  یریذپ  بیسآ  زا  رودب  یلاخ و  ناوت  یمن  ار  یا  هعومجم  چیه  هچرگا 
بیسآ هب  یبسن  فوقو  دوخ  هعومجم  نیا  رعاش  دوش  یم  ساسحا  هک  ارچ  درک  افتکا  هاتوک  داهنشیپ  دنچ  هب  ناوت  یم 

 . دراد دنروخ ،  یم  مشچب  یهاگ  هعومجم  رد  هک  یعطقم  یاه 
هب اما  دنا  هداتفا  قافتا  تردنب  هک  نیزو  میخف و  یاه  هرازگ  کیئاکرآ و  رصانع  یریگراکب  مدع  لیبق  زا  ییاه  داهنشیپ 

زا راثآ  ریاس  اب  ینابز  سایق  رد  هک  درک  هراشا  هریاد ص ۶۶  رعش  هب  ناوت  یم  لاثم  ناونعب  دوش  یم  هراشا  اهنآ 
. درب یم  هرهب  یرگید  یتخادرپ  ینومضم و  یتح  ینابز و  تیعضو 

/..( تسامش ماجرف  نتسکش  هک  ییاه  طخ  یا  دومع /  یاه  نونج  یا  دیئآ  دورف  نم  رب  )…/ 
نابز و سایق  رد  مه  زاب  هک  میریگ  یم  رظن  رد  ار  دلوت ص۲۳  رعش  درک  هراشا  ناوت  یم  هک  یرگید  هنومن ی  یارب  ای  و 

. تسا هدرک  ادیپ  رگید  راثآ  اب  یتوافتم  هجو  تخادرپ 
/…( دروخ یم  بات  یکیرات  قامعا  رد  ینینج  نوچمه  داب /  هک  بش / نیرت  میقع  نیا  رد  )

دنراد دوخ  رد  ار  یبصعت  ای  کیژولوئدیا  نیدامن ،  راب  هک  یرصانع  ای  اه  هژاو  هب  میقتسم  یاه  هراشا  دوجو  زین  یهاگ 
رداهنآ زا  رامش  تشگنا  دروم  دنچ  اهنت  هتبلا  هک  هدش  نتم  رد  تیبصع  ساسحا  لیوات و  تیفرظ  شهاک  هب  رجنم 
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تسادقنهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دراد دوجو  هعومجم 
سنج دوجو  لیلدب  رتشیب  دنشاب ،  یم  زین  هعومجم  رد  دوجوم  دراوم  اهنت  هک  هدش  رکذ  دروم  دنچ  هک  درک  هراشا  دیاب 

. درب یم  هنارعاش  هرهب ی  دوخ  یرادم  هشیدنا  هجو  زا  نانچمه  رعاش  اما  دنروخ  یم  مشچب  یناگژاو  توافتم 
 ) دراد دوجو  دش  هراشا  اهنآ  هب  هعومجم  نیا  ندناسر  قیفوت  هب  رد  هک  دراوم ی  رب  هوالع  زین  یرگید  هجوت  لباق  دراوم 

تاعوضوم و یخرب  زا  ییادز  ییانشآ  دوجو  نانز ،  رعش  صاخ  روطب  رعش و  هب  هجوت  لباق  یاهداهنشیپ  دوجو  دننام 
رکذ زا  نتم  هلصوح ی  هب  هجوتاب  هک  ینامرآ و )… تامهوت  یبصعت و  یاه  شرگن  یخرب  یشاپورف  رگنلت و  میهافم ، 

 . تسا هدش  یراددوخ  اهنآ 
هعومجم نیمه  توق  اب  یراثآ  ندورس  دهاش  ییاقآ  انام  یورشیپ  هبرجت ی  همادا  ردزین  نیا  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا 

. میشاب یبدا  هعماج ی  هب  شیاهرعش  بلاق  رد  یو  هزات ی  یاه  داهنشیپ  ندش  هدوزفا  زین  و 

یناساس ویرآ  رخآ - یاههام  : ناتساد هب  هاتوک  یهاگن 
دنفسا ۱۳۹۰

…. تسا هاتوک  یاهناتس  اد  نیرت  یکینکت  زا  یکی  نیا  نم  رظنب 
، یگدنز همه  و  دخرچ . یم  زورید “  و “  زیئاپ “  کراپ “ ،”  رد “  ناتساد  هناداتسا ، و  ابیز ، ردقچ 

. تسا یراج  اهنآ  رد  جوز “  کی  ای  ناوج “ ،  کی  یوزرآ  و  تساوخ ، ساسحا ،
ار یهار  شا ، هرجنپ  زا  هک  هدمآ  راتفرگ  رادخرچ  یلدنص  رب  یقاتا  رد  یلصا ، رگیزاب  هکنیا ، و  کراپ ،”  رارکت “  هجوت و 

: دنب عیجرت  و  دراد . رظن  ریز  دور  یم  کراپ “  هب “  هک 
 ”…. کراپ یوس  هب  دوریم  هک  یا  هکیراب  هار  “ 

 “ میرم ندید “  مَهَوت  ات ِب  زاب  نم ، امت  دندرگیم ، رب  و  کراپ “  هب “  دنوریم  هار  نیا  زا  هک  یئ  اه  اپ  یادص  هب  هجوت  و 
: ههبج رد  تسا 

ار توکس  رد  مدوب ، هدیدن  زگ  ره  هک  یکراپ  یاه  مخ  چیپ و  رد  متفرگ و  ار  شتسد  متساخ ، رب  ”…
… “ میداتفا

مدق یکراپ  رد  شهاوخلد  رتخد  اب  هتساوخ ، یم  شلد  هشیمه  هک ، دریگ  یم  تئشن  وا  تساوخ  نیا  زا  یلایخ  کراپ  نیا 
ماگ هزاجا  مه  زاب  دش ، یمن  نینچ  رگا  هکنیا  زا  هکلب  هدیشاپ ، مه  زا  یتشگزاب  و  ههبج ، هب  مازعا  لیلد  هب  اهنت  هن  و  دنزب .

. دشاب هتشاد  تسناوت  یمن  ار  کراپ  رد  یرتخد  اب  ندز 
….“ میتفر کراپ  نیمه  هب  میرم  قافتا  هب  درز ، یاهگرب  زا  هدیشوپ  هکیراب  هار  نیمه  زا  نم  یلو  “ …

…. دعلب یم  ار  شیگدنز  دشاب ، قشع  یئافوکش  هاگتساوخ  تسیاب “  یم  ای  تسناوت “  یم  هک  یکراپ  هرخالاب ، و 
میتفر تشادرارق  یا  هیاس  یاکنخ  رد  ارفا ، ناتخرد  ریز  هک  یلاخ  یتکمین  فرط  هب  کراپ  رد  “ 

“.…؟ ارچ مدیمهفن  مینیشنب ، میتسناوتن  یلو 
: دمحا دیوگ  یم  یتقو 

…“ دیآ یمن  ششوخ  زیئاپ  زا  و  هدناشوپ ، ار  کراپ  هب  یهتنم  هکیراب  هار  هک  یدرز  یاهگرب  زا  “ 
اب ای  دشاب ، راهب  رد  دناوت  یم  اهقافتا  همه  هدنیآ ، هب  راو  دیما  یاهمدآ  یارب  فراعتم و  طیارش  رد  هک  دیوگب  دهاوخ  یم 
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تسادقنهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دشاب هارمه  راهب 
…“ یرتسکاخ زورید )  نآ (  رد  زورید ) ، دوب ( ، یندنک  ناج  ره  هب  “ …

.“ دمآ زورید )  هکلب (  زورما  هن  دوب “… هدماین  هک  دش  یم  یزور  دنچ  ”…
…“ دوب زورید )  تسا ( ، زیئاپ  زونه  “ …

. تسا زورید )  شیارب ( ، هدنیآ  اتح  اهقافتا  همه  دنا ، هدرم  ورف  وا  رد  اه  دیما  همه  و  دنیب ، یم  درف ا )  یب (  ار  دوخ  نوچ 
: دیوگ یم  شا  هلمج  نیرخآ  رد  هک  تسا  نینچ  و 

 “ . یوش ربخ  ات  این  “ ….
 . منک تربخ  ات  دیوگ ، یمن  و 

اش کی  یوس  هب  ارنآ  دراد  هک  یا  هناگی  راتخاس  تشادرب و  عومجم  اب  هارمه  ناتساد ، نیا  رد  هتفر  راک  هب  یابیز  تالمج 
. تسا هداد  قوس  اکه ر 

. “ دنازوس ار  متروص  شی  اه  سفن  مره  دمآ ، ولج  درک ، هاگن  ”….
….“ دیئور شیناشیپ  یور  هلبآ  یاه  لوات  نوچمه  قرع ، یاه  هناد  ”….

جاح ابیرف  ناتسلگ –  میهاربا  رثا  سورخ »  » ناتساد یسررب 
یدازریش زربیرف  باختنا  هب   - یئاد

ید ۱۳۹۰

ار نتشون  ناتسلگ  هک  تفگ  ولراهب  تفرگ . رارق  یسررب  دقن و  دروم  ناتسلگ  میهاربا  رثا  سورخ »  » ناتساد هتفه  نیا 
یسایس هغبص  هک  درکیم ، رشتنم  ار  ناتسلگ »  » هلجم زاریش  رد  شردپ  هک  ینامز  زا  تسا ، هدرک  عورش  یناوجون  زا 

شیبامک یفصو  تیاکح » هتفر  راگزور  زا  « » هم دم و   » باتک ناتساد  نیلوا  رد  ناتسلگ  تشاد . هناراکهظفاحم  و 
کبس یاهزیخ  تفا و  راتشون و  قایس  دراد . کیفارگویبوتا  هبنج  یدح  ات  هک  تسا ، هداد  تسد  هب  دوخ  یکدوک  زا  دنتسم 
اب هارمه  سیوج  باتک  رد  تسا . سیوج  رثا  یناوج » رد  دنمرنه  درم  ریوصت   » باتک زا  رثأتم  ناتساد  نیا  رد  وا  نحل  و 

راتشون قایس  نیمه  تسا  هدرک  یعس  ناتسلگ  دنکیم . ادیپ  لوحت  دشر و  هتفرهتفر  نابز  ناتساد ، ناوجون  یوار  دشر 
ریواصت زا  یکی  دوب و  ناریا  رد  رتیور  رادربملیف  ساکع و  راگنربخ ، نیلوا  وا  تسا . هدشن  قفوم  هک  ددتبب  راک  هب  ار 

یاهدیدپ شدوخ  یارب  ناتسلگ  تسوا . تسد  رثا  تسا  دوجوم  دادرم  زور ۲۸  تفگش  ثداوح  زا  هک  یدرف  هب  رصحنم 
یسمش هاجنپ  لهچ و  یاهههد  رد  ام  ناگدنسیون  نیرتنردم  هلمج  زا  و  دراد ، یداقتنا  لقتسم و  یاهیحور  وا  تسا .

ولراهب دربیم . تهابش  غامدهدنگ  یعدم  کی  یناوخفلاخم  هب  وا  یداقتنا  شنیب  تدش  یهاگ  هتبلا  هک  تسا ، ناریارد 
رب ار  یسک  دیابن  یریگتخس  نیا  اما  میریگیم ، تخس  وا  هب  نامدقن  رد  زورما  ام  هک  دسرب  رظن  هب  دیاش  تفگ 

یراداور لمحت و  نازیم  رب  دناوتیم  یریگتخس  نیا  و  تسا ، هتفرگ  تخس  نارگید  رب  هراومه  وا  دوخ  هک  ارچ  دبوشآ ،
. دیازفیب رگیدکی  هب  تبسن  ام 

هدروآ باتک  یناشیپ  رد  تاحیضوت  یاهراپ  تهج  هدنسیون  هک  ییاهتشاددای  هب  یاهراشا  اب  سورخ »  » ناتساد یسررب 
رد هک  روطنامه  تسا و  هدش  پاچ  ندنل  رد  راب  نیلوا  دنلب  ناتساد  نیا  لماک  نتم  تفگ : ولراهب  دش . عورش  تسا 

. دنکیم هیجوت  ار  ناتسلگ  یاههیضارتعا  تقیقح  رد  هدمآ  باتک  یادتبا  رد  جردنم  یاهتشاددای 
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رد و  تسا ، هدیزرو  دیکأت  رثن  طابضنا  نابز و  راتخاس  هب  هراومه  هک  تسا  یناریا  زاتمم  هدنسیون  دنچ  زا  یکی  ناتسلگ 
هنیمز رد  ار  دوخ  هاگدید  تسا  هدش  رشتنم  یوگنیمه  یاهناتساد  کبس  هرابرد  یسراف  نابز  هب  هک  یاهلاقم  نیتسخن 

ام هک  تسا  ور  نیمه  زا  تفگ  ولراهب  تسا . هدرک  نایب  لیصفت  هب  ناتساد  یراتخاس  رصنع  نیرتمهم  ناونع  هب  نابز 
، ناتساد ینییزت  رصنع  ای  نایب  هلیسو  فرص  ناونع  هب  هن  رثن  میهدب ، ناشن  یرتشیب  تیساسح  وا  رثن  هب  میراچان  مه 

. یرامعم رصنع  ناونع  هب  ًاقیقد  هکلب 
ای نابز  یارجا  هوحن  همه  زا  رتمهم  اهتیصخش و  نحل  هلمج ، تفاب  ای  وحن  تسا  مهم  رثن  هراب  رد  هچنآ  ولراهب  رواب  هب 
ای روضح  اهنآ  ضورعم  ثداوح  اهمدآ و  دوشیم و  یناوخاو  نهذ  رد  اهمدآ  یادص  اهنآ  قیرط  زا  هک  تسا  کبس  نامه 

تیمها شیارب  ناتساد  نیا  رد  هجهل  نحل و  هک  تسا  هتفگ  یاهبحاصم  رد  ناتسلگ  دننکیم . ادیپ  ریذپرواب  یاهولج 
تاملک گنهآ  راگنا  دنکیم و  هبلغ  ینعم  هب  ظفل  ناتساد ، نیمه  رد  هلمج  زا  ناتسلگ ، رثن  رد  یلو  تسا ، هتشاد  ینایاش 

. نتشاد انعم  ثیح  زا  هن  دراد ، تیمها  ندوب  هملک  ثیح  زا  هملک  تسا . رتمهم  اهنآ  یانعم  زا 
هک دسریم  رظن  هب  روطنیا  ناتسلگ  یاهناتساد  همه  رد  ًابیرقت  هکلب  ناتساد  نیا  رد  طقف  هن  وگوتفگ  رصنع  ثیح  زا 

تیفیک اهمدآ  نانخس  تقیقح  رد  دهدیمن . ار  یسک  باوج  یسک  دنزیم و  فرح  شدوخ  یارب  دراد  یسک  ره 
. دنک نهد  هب  تشگنا  ار  هدنناوخ  ات  تسا  نآ  رب  هراومه  هدنسیون  و  درادن ، راووگوتفگ 

تفن تعنص  زونه  هک  دنکیم  فصو  ار  ینامز  هریزج ، کی  رد  ییاتسور  یبونج ، یاضف  رد  یوار  کی  ماقم  رد  هدنسیون 
کراخ هریزج  دناوتیم  ناتساد  هنیمز  ًالثم  تسا ، ندرک  زاب  هار  لاح  رد  هزات  ای  تسا ، هدرکن  زاب  هار  قطانم  روجنآ  رد 

کی اب  لباقت  رد  شتنوشخ  مظن و  نیناوق ، اب  شتایق ، الخا  میامض و  اب  تعنص  زونه  هک  ینامز  لاس ۱۳۳۷ ، زا  لبق  دشاب 
تمالس و تراکب ، هتفرگن و  رارق  دربیم ) راک  هب  یندم »  عضو   » لباقم رد  ار  حالطصا  نیا  وسور  « ) یعیبط عضو  »

. دنکیم ریوصت  حوضو  هب  ار  عضو  نیا  اراخ » ناجرم ، جوم ،  » ملیف رد  ناتسلگ  تسا . هدرک  ظفح  ار  دوخ  یگزیکاپ 
زا ار  شرس  هک  یمدآ  دننام  نیبرود  دعب  دنتسه . تکرح  رد  بآ  ریز  هک  ییاهیهام  تسا و  ایرد  ریوصت  اب  ملیف  عورش 

یدادعت هک  دوشیم  هدید  توهرب  ینیمز  اههرخص و  لحاس و  زادنامشچ  رد  دیآیم و  الاب  بآزا  دروایب  وریب ن  بآ  ریز 
ریوصت رد  دوش . یدیدهت  شوختسد  تسا  رارق  تعیبط  راگنا  دننکیم ، زاورپ  نآ  یاضف  رب  راوخیهام  غرم  هدنرپ و 

اپ امیپاوه  روتوم  یوهایه  اب  لک  زب و  یاهلگ  دنیشنیم  لحاس  رانک  یتقو  هک  مینیبیم  ار  هروتوم  ود  یامیپاوه  کی  رگید 
. تسا هدش  هتشون  ییاضف  وچمه  رد  سورخ »  » عقاو رد  دنراذگیم . رارف  هب 

: مینکیم هدنسب  ناتساد  لوا  لصف  زا  هحفص  دنچ  یتخانشکبس  ای  ینابز  راتخاس  یسررب  هب  طقف  ام 
. تسین یسراف  نابز  قایس  هب  دوبن ». مه  سراپ  رگا  دوبن  ناذا  رگید  نیا  ، » مود رطس  هلمج  یطرش  راتخاس   ـ

. میروآیمن لوا  ار  تبسن  ی »  » الومعم ام  هک  مرگ » یایرد  « ـ
نتم کی  رد  راگنا  تسین ، ناتساد  نابز  سنج  زا  ًاساسا  و  تسا ، هدش  هدافتسا  اجهبان  نتم  رد  دومنیم » شوشغم  « ـ

. تسا هدمآ  یدادرخ » مود   » همانزور ای  یناگداپ  یرادا ـ 
قیتع روجهم و  یاهلعف  زا  دندیناشک »  » و دندیناسر »  » لعف ودره  هک  دندیناشک » دندیناسر … نش  یور  هب  ار  قیاق  « ـ

. دراد راخ  رگم  دندناشک » و« دندناسر » . » دنتسه
ًالثم یاهلیسو ، هچ  اب  فرط  هک  تسین  نیا  شسرپ  تسا . ماوع  تفر »؟ ارچ   » نامه روظنم  هک  تفر »؟ یروجهچ  « ـ

. تسا هتفر  لوتا  ای  هخرچود  رطاق ، اب 
دیاب میدید  « » هکنیاات « » ام  » ریظن یتارابع  تاملک و  تسا . هدمآ  یرایسب  دیاز  تاملک  مود  هحفص  مجنپ  دنب  رد   ـ

. دناهدش جرخ  یناجم  تفم و  دوخ » یب   » و تفر »
. تسا حیحص  میدمآ » . » تسا یعبطم  طلغ  مدیدمآ » « ـ

، هتشادن یموزل  ناشلقن  اعبط  هک  تسا  هدروآ  یحرش  هدادن  ماجنا  هک  ییاهراک  زا  یوار  هحفص  نامه  ینایاپ  دنب  رد   ـ
. تسا اهدروم  نیمه  زا  یکی  اشامت » گنفتیب  میتفر  . » مینکیمن فیصوت  میاهدادن  ماجنا  هک  ار  یراک  ناتساد  رد  هکارچ 

«. دوبن مه  راکش  نامراک  ام   » ای
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. تسا هدش  هتسب  عمج  طلغ  هب  اجنیا  رد  وب  هک  نجل » هشال و  یاهوب  « ـ
ًاقلطم هک  متفگ »… درک ـ  مناوتیمن  یراک  متسنادیم  هک  نیا  زا  درک ـ  مناوتیمن  یراک  متسنادیم  هکنیا  اب  « ـ

. یعارتخا یصاصتخا و  کبس  هب  دبال  تسا و  تایبدا »  » ندومرف
درم شوگ  رد  یوار  مینک  ضرف  هک  نآ  رگم  هدینشن »  » درم هک  هدیمهف  اجک  زا  یوار  دونشب » ای  دیوگب  هب … درم  « ـ

. تسا هتفر 
ام اتعیبط  منک » هاگن  ات  متفر  بقع  مدق  کی   » تفگیم رگا  الثم  مریگب ». الاب  ار  رس  ات  متفر  بقع  مدق  کی  نم  « ـ

. تسا دیاز  مریگب » الاب  ار  رس  . » هتفرگ الاب  مه  ار  شرس  هک  میدرکیم  رکف 
.« دز ار  ممشچ  دیشروخ  :» دشیم هتفگ  دیاب  هک  دز » ممشچ  یوت  دیشروخ  نامسآ  رد  « ـ

. تسا جوجام  جوج و  ای  نابز  میتفر » وت  دش و  زاب  رد  هک  ات  « ـ
. دشاب دیاب  ای  تسه ، نحل  نیا  یجاح  راتفگ  رد  هک  ارچ  تسا ، دیاز  دمآشوخ »  » هک تفگ » دمآشوخ  نم  هب  یجاح  « ـ

. دوشیم هدید  مه  رگید  یاج  دنچ  رد  داریا  نیا  هیبش 
رطس راهچ  هک  نانچ  دوب » ام  لابقا  :» دیوگب تسناوتیم  تسا . ربون  لابقا »  » یارب ندروآ »  » لعف دروآ » ام  لابقا  « ـ

(« دوب ) دیب شوخ )  ) شخ ام  لابقا  :» تسا هدروآ  مه  رتالاب 
. دشاب دناوخ » سورخ   » تسناوتیم هک  تفر » الاب  سورخ  گناب  «ـ

. دشیم هتفگ  ناشخرد » گنراگنر   » دیاب هک  گنراگنر » ناشخرد  مد  لای و  « ـ
. تسا انعمیب  رس  کی  ناجیب » یتخپ  تسا و «  هدوب  یخپ »  » نامه ًالامتحا  هک  زب » ناجیب  یتخپ  « ـ

. تسیچ نت » ریز   » زا روظنم  میناد  یمن  ام  هک  کوپ » وت  زب  نت  ریز  هب  « ـ
.« تشاد ان  یوب  قاتا  :» دسیونب تسناوتیم  هک  تشاد ،» امرگ  هتسب  یوب  وت  میتفر . وت  « ـ

. دشاب تسناوتیم  تفگ » یم  ام  زا   » هک تفگ » یجاح  یارب  ام  زا  « ـ
. یعارتخا ًالماک  تسا  یبیکرت  دیشک » ناذا  « ـ

. تسا بسانمان  تخس  رد » نیب  زا   » هک رد » نیب  زا  دیشک  رس  « ـ
یرگید تسا و  درفم  یکی  اریز  تسا . طلغ  هنیرق  هب  فذح  شلابند » هب  مه  اهنآ  تفریم و  نانچمه  سورخ  و  « ـ

. عمج
. تسا یبیرغ  بیکرت  هک  تشاد »… تقد  هچره  اب  ار  تیپ  « ـ

. حیبق وشح  دنیوگ  یم  نیا  هب  تسا . هفاضا  رد  تیپ »… یوت  رد  سورخ  « ـ
. هدوب یگنم » اب   » الامتحا هک  گنم » اب  «ـ

ار مالک  متخ  هدش  هتخاس  ناتسلگ  یصوصخ  یگدنز  تالاوحا  حیبقت  رد  ًاریخا  ایوگ  هک  یملیف  زا  داقتنا  اب  ولراهب  نایاپ  رد 
. دیچرب

هچابیدزا

تخبون هتشرف  هد – “  تعاس  راطق  نامر “  نوماریپ  هتکن  دنچ 
دنفسا ۱۳۹۰
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بو یاضف  رد  شیپ  یدنچ  هک  تسا  یلادبا  هنوپ  زا  یدنلب  ناتساد  هد ، تعاس  راطق 
. دش رشتنم 

ناتساد عقاو  رد  نیشون . مان  هب  یرتخد  ترجاهم  نایرج  هب  دوشیم  طوبرم  نآ  یارجام 
تفر و نیا  تصرف  رد  دوریم و  شیپ  هتشذگ  لاح و  نامز  نایم  یاهتشگربوتفر  اب 

ناج اهتیصخش  تسا ، عوقو  لاح  رد  هچنآ  نیشون و  ِنهذ  نایم  ینامز  یاهتشگرب 
یهصق دشاب . ترجاهم  یهراب  رد  هصق ، نیا  دسریم  رظن  هب  ادتبا  رد  دنریگیم .

ناتساد اریز  دوشیم . نشور  بطاخم  فیلکت  لوا  لصف  نامه  اما  نتفر . نتشاذگ و 
عقاو رد  دنرادن و  شتسود  هک  ییاهمدآ  زا  تسا  نیشون  زیرگ  ناتساد  هد ، تعاس  راطق 
رظنم نیا  زا  و  دنکیم . تبرغ  رد  ندنام  هب  روبجم  ار  وا  هک  تسا  یترفن  هب  وا  نداد  نت 

هتشون ترجاهم  نیماضم  اب  هک  دوخ  یاتمه  یاهناتساد  اب  هد  تعاس  راطق  تسا 
توافتم دنراد ، ار  هعماج  زا  هتفاترب  ینوریب و  یاهراشف  ندناباتزاب  رد  یعس  دناهدش و 

زا درذگیم ؛ نیشون  نهذ  رد  ابیرقت  راشای ، ردپ و  ردام ،)  ) ونیم نیشون ، یهطبار  تسا .
تیاکح ناتساد ، دوشیم . تواضق  هدید و  وا  یهیواز  زا  دوشیم ؛ تیاور  وا  رظنم 

نهک یهناسفا  زا  هدمآرب  هک  نآ  کیسالک  عون  زا  هن  اهتنم  تسا . رتخد  هب  ردام  تنایخ 
هب رتخد  دنرادرب و  هار  رس  زا  ار  نونمماگآ  دنهاوخب  ات  درادن  دوجو  یقوشعم  ارتستنمیالک و  هکلم  اجنیا  تسا . ارتکلا 
تیاهن رد  هک  تسا  یزورما  تنایخ  کی  یارجام  هد  تعاس  راطق  اریز  درادن . دوجو  یهاگداد  دنک . مایق  ردپ  یهاوخنوخ 
. تسا رتخد  تداسح  دروم  ادیدش  هک  ابرلد  ابیز و  یردام  دوشیمن . صخشم  ینشور  هب  نآ  نداد  خر  تقیقح  مه 

دوشیم دنلب  هدنک  زا  دود  دنادیم . دوخ  ناوج  رتخد  زا  رتهب  رایسب  ار  یربلد  نونف  هک  ساسحایب  هفطاعیب و  یردام 
نماد ردام ، یاهیزابسوه  شتآ  ِدود  هک  دنکیم  داجیا  یتصرف  اهنت  لیصحت ، همادا  یارب  نیشون  یتقوم  ترجاهم  و 

دیاب تسین . ناتساد  یهمه  هتبلا  نیا  دوش . تباث  نیشون –  دزمان  راشای –  ِییافویب  وا  بایغ  رد  ات  دریگب  ار  رتخد 
اما تسا ، هنادنمشوه  نیشون ، ِینورد  لوحت  ریس  نداد  ناشن  یارب  رفس ، یوگلانهک  زا  هدافتسا  دیناوخب . ار  ناتساد 
ندنل و رهش  ِیناراب  هتفرگهم و  یاضف  میسرت  زج  هب  دوشیم ، یمئاد  یترجاهم  هب  لیدبت  تیاهن  رد  هک  رفس ، نیا 

هدربن و هرهب  ییاناوت  نیا  زا  نادنچ  مولعمان  یلیالد  هب  هدوب و  قفوم  نآ  ییامنزاب  رد  یدح  ات  هدنسیون  هک  اهمدآ  طباور 
یارب مه  یلخاد  ِرفس  کی  تصرف  رد  تسناوتیم  قافتا  نیا  دراد ؟ یرگید  درکراک  هچ  تسا ، هدشن  تایئزج  دراو 

تخادرپ نآ  هب  یلک  یلیخ  هک  لیصحت  همادا  یارب  ندنل  هب  نیشون  رفس  هک  میوگب  یروطنیا  دیراذگب  دهدب . خر  نیشون 
رد هک  یناتساد  رانک  رد  فرطنآ ، فرطنیا و  یاهتوافت  نداد  ناشن  یارب  هدوب  یاهناهب  اهنت  ایوگ  تسا و  هدش 

رایسب یارجام  کی  ردام ، ردپ و  نایم  طباور  یدرس  ونیم و  زا  وا  ترفن  لیالد  درذگیم و  نیشون  نهذ  رد  تقیقح 
زا یرسرس  ناتساد  هک  یمهم  رایسب  یهتکن  دیمان . لاتنامیتناس  یدح  ات  یقاصلا و  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یعرف 

زا نتشذگ  زا  باتش  نیا  تسا . هدش  وا  لاعفنا  تیمولظم و  رب  یدایز  رارصا  هک  تسا  ردپ  تیصخش  تسا ، هتشذگ  نآ 
سات و رگید  ییاج  رد  و  هحفص ۳ )  ) دیفس کمنیب و  یدرم  ردپ  ناتساد ، زا  ییاج  رد  هک  هدوب  یدح  هب  ردپ  تیصخش 

تیقالخ و ندوب  گنرمک  ساوسو ، نادقف  تفگ  ناوتیم  یدنبعمج  کی  رد  تسا . هدش  فیصوت  هحفص ۳۱ )  ) هدرچهیس
متشون هچنآ  هکنیا  نمض  تسا . هدوب  رثا  نیا  هب  بیسآ  ثعاب  یدح  ات  تسا  ینامر  ره  یهمزال  هک  ینیبناهج  هشیدنا و 

دشاب و لماک  یعطق و  دناوتیمن  هک  ناتساد  هب  نم  هاگدید  هقیلس و  زا  رثاتم  تسا و  نم  یصخش  تارظن  دیدرتیب 
هنوپ ِناور  ِملق  هب  هد » تعاس  راطق   » ِناوخشوخ هداس و  ناتساد  ندناوخ  زا  هک  دشاب  یتذل  یفن  بجوم  دناوتیمن 

. درب دیهاوخ  یلادبا 
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ریس زا  تشذگ ، هچ  یدابآ  تلود  دومحم  لنلک “  لاوز  باتک “  رب 
رورس یدیما  اضر  دیمح  زایپ –  ات 

ید ۱۳۹۰

« هم دم و   » زا یشرازگ  یلاجنج /! لنلک 

هک ینامر  دوش ، یم  هدینش  یرگید  باتک  ره  زا  شیب  لنلک “ لاوز  “ مان اهزور  نیا 
راظتنا رد  یناتساد  تایبدا  نادنمقالع  زا  یرایسب  هدنام و  یزیمم  دس  تشپ  تس  یتدم

یاه سوق شک و  زا  سپ  اما   ریخا  یاهزور  رد  دنتسه . نآ  راشتنا  باتک و  لکشم  عفر 
هدوبن و هدننک  راودیما  نادنچ  زین  داشرا  رد  باتک  روما  نایلوتم  یاهرظن  راهظا  فلتخم ،

. تسا هدرک  رتشیب  باتک  نیا  هب  تبسن  اه  تیساسح

؟ دش عورش  اجک  زا  نآ  تالکشم  یشاوح و  و  تسیچ ؟ “ لنلک لاوز   ” یارجام اما 

دعب ههد ی  ود  لوطرد  هدروآ و  رد  شراگن  هب  ات ۱۳۶۴  یاهلاس ۱۳۶۲  رد  ار  لنلک “ لاوز   ” نامر یدابآتلود  دومحم 
، دتفا یم قافتا  اتسور  رد  هک  یدابآ  تلود  دومحم  راثآ  بلغا  فالخرب  لنلک ، لاوز ] . ] تسا هدرک  یرگنزاب  نآ  رد  اهراب 

ثداوح رثا  رد  هک  تسا  یدرم  هدیدرازآ  هدید و  بیسآ تینهذ  نآ  زین  نآ  یروحم  هیامنورد  تسا و  یرهش  نامر  کی 
ره دراد و  دنزرف  جنپ  هک  تسا  شترا  تسود  نطو گنهرس  کی  ناتساد  نامر  نیا  تسا . هدش  دوبان  شا  یگدنز یخیرات 
ار ردپ  دننیب و  یم بیسآ  بالقنا  زا  دندنویپ ، یم یسایس  هورگ  کی  بزح و  کی  هب  ناریا  بالقنا  نایرج  رد  شدنزرف  جنپ 

رد ۲۸ ناتساد  دنا . هتسناد  رویرهش ۱۳۲۰  زا  دعب  ناریا ، رصاعم  خیرات  زا  یدامن  هناشن و  رثا  نیا  یخرب  دننک . یم رادغاد 
. دراد رظن  بالقنا  لوا  یاه  لاس هب  یخیرات  رظن  زا  دتفا و  یم قافتا  تعاس 

زین همشچ  رشن  داد و  لیوحت  شراثآ ، رشان  همشچ ، رشن  هب  ار  نآ  نامر  ندرک  هدامآ  زا  سپ  یدابآ  تلود  یور  ره  هب 
نابز هب  دنمورین  نمهب  طسوت  باتک  مایا  نیمه  رد  ابیرقت  درک . مادقا  نامر  نیا  رشن  زوجم  نتفرگ  یارب  لاس ۱۳۸۷  رد 
لنلک لاوز  هک  دوب  راودیما  ادتبا   رد  یدابآ  تلود  تفرگ . نآ  راشتنا  هب  میمصت  زین  یسییوس  رشان  دش و  همجرت  یناملآ 
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یزیمم راتفرگ  باتک  ناریا  رد  هک  ارچ  دشن ، ققحم  وزرآ  نیا  اما  دوش ، رشتنم  روشک  زا  جراخ  ناریا و  رد  نامزمه 
هب هلاسم  نیا  داشرا ، ترازو  اب  هبناج  ود  قفاوت  کی  هب  ندیسر  یارب  هدنسیون  رشام و  شالت  دوجو  اب  هدش و 

پاچ یناملآ  نابز  هب  سییوس  رد  رثا  نیا  مهدب  هزاجا  نم  هکنیا  زا  شیپ  : ” دیوگ یم  هراب  نیا  رد  وا  دیسرن . یماجنارس 
نیا راشتنا  زا  لبق  یتح  ای  نامزمه  هک  مدوب  راودیما  مداد . هئارا  داشرا  ترازو  هب  همشچ  رشن  فرط  زا  ار  نآ  دوش ،

نودب مین  لاس و  کی  دودح  ات  باتک  نیا  دشن و  روط  نیا  هنافساتم  یلو  دوش . پاچ  یسراف  نابز  هب  اپورا  رد  باتک 
لیم مغر  هب  یحالصا ، دراوم  یور  نم  دش . هدنادرگرب  نم  هب  تاحالصا  دروم  دودح ۶۱  اب  ماجنارس  ات  دنام  باوج 

یفنم مه  زاب  هجیتن ، یلو  مدرک  راک  یرادقم  مشاب ، هداد  ناشن  ار  دوخ  تین  نسح  هکنیا  یارب  باتک و  راتخاس  مدوخ و 
 ” دندنادرگرب نم  هب  هزات  داریا  دروم  کی  تسیب و  اب  ار  باتک  نیا  اریز  دوب 

داشرا و نازیمم  تیساسح  حطس  و  هحفص )؟ دنچ  ای  کی  ای  دنا  هملک دنچ  ای  کی   ) دندوب یتاکن  هچ  هراشا  دروم  هکنیا ۶۱ 
هک تسین  نشور  یتح  تسین . نشور  هدوب ، ردقچ  قفاوت  هب  ندیسر  یارب  رد  نیفرط  فاطعنا  نازیم  رگید  یوس  زا 

دوجو نآ  راشتنا  زوجم  تفایرد  یارب  ینیمضت  هکنیا  ای  هدروخ و  همطل  ردقچ  تاحالصا  نیا  لامعا  تروص  رد  باتک 
رد دش  یمن  ایآ  و  میراد ، یدابآ  تلود  هزادنا ی  دح و  رد  هدنسیون  دنچ  ام  رگم  تفگ  ناوت  یم  لاح  ره  هب  اما  … هتشاد

، تفای راشتنا  ردیلک  هک  ینامز  دننامه  زین  راب  نیا  دوب  رتهب  دیاش  درک ؟ لمع  رت  فطعنم  یردق  لقاال  صاخ  دروم  نیا 
لاح ره  هب  دش . یم  دروخرب  دشاب ، ام  رخافم  وزج  دنناوت  یم یگنهرف  یرنه و  ظاحل  هب  هک  یرثآ  اب  رت  هنانابرهم یردق 

رد هچنآ  زا  رتشیب  تفریذپ  یدابآ  تلود  هن  دمآ و  هاتوک  دوخ  تخس  تفس و  عضوم  زا  داشرا  هن  هکنیا  تسا  ملسم  هچنآ 
هملک یور  هک  یا  هدنسیون  مه  نآ  تسا ؛ ظوفحم  وا  یارب  قح  نیا  دریذپب و  دوب ، هداد  نت  باتک  حالصا  کح و  هب  ادتبا 

رصاعم یناتساد  تایبدا  رد  هتسجرب  یاه  هنومن  وزج  ینابز  ظاحل  هب  شراثآ  دراد و  ساوسو  ردق  نآ  شراثآ  هملک  هب 
. دنا هدوب  ام 

هرابرد ضیقن  دض و  یرابخا  رانک  هشوگ و  زا  هاگهگ  دشن و  هدوشگ  باتک  راک  هرگ  هچرگا  راک  یاجنیا  ات  لاح  نیا  اب 
دروم رد  صخشم  روط  هب  مه  داشرا  نایلوتم  دوب و  هدشن  یا  هناسر یلیخ  ارجام  زونه  اما  دیسر  یم  شوگ  هب  باتک 

. دندرک یم یسراف  نابز  هب  ار  نآ  راشتنا  یوزرآ  هناراودیما  یخرب  نانچمه  دندوب و  هتفرگن  عضوم  لنلک  لاوز 

طسوت خیروز و  رد  هتشذگ  ناتسبات  رد  دنمورین  نمهب  ی  هرخؤم اب  همجرت و  هب  لنلک »  » ناونع اب  لنلک  لاوز  هکنیا  ات 
. دش رشتنم  ( Union  ) نوینوی تاراشتنا 
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رشان هک  تسا  یهیدب  : ” تسا هتفگ  ناریا ، رد  نآ  راشتنا  زا  شیپ  روشک ، زا  جراخ  رد  باتک  راشتنا  هرابرد  یدابآ  تلود 
.“ دریگب زوجم  ناریا  رد  باتک  نیا  ات  دناباوخب  ار  دوخ  راک  تسناوت  یمن  یسییوس 

یفلتخم یاه  دقن  نابز  یناملآ  تاعوبطم  رد  اصوصخم  دوب و  ور  هبور یبسن  یلابقا  اب  یناملآ  نابز  هب  باتک  راشتنا 
هب ناریا و  رد  نآ  راشتنا  مدع  دوجو  اب  لنلک  لاوز  قیفوت  دنتشاد . زیمآ  دییات  یعضوم  بلغا  هک  دش  هتشون  نآ  هرابرد 

. دش باختنا  ییایسآ  رکوب  هزیاج  تفایرد  دزمان  ناونع  هب  هک  دیسر  اج  نادب  نآ  یناملآ  همجرت ی  ندش  هداتسرف  رازاب 
باتک نیرت  قفوم هب  تبسن  ار  یلخاد  لفاحم  تیساسح  هنافساتم  رتشیب و  ار  لنلک  لاوز  هب  تاهجوت  اه  تیقفوم نیا 

یاه تیقفوم روشک و  زا  جراخ  رد  باتک  راشتنا  زا  سپ  هکنیا  بلاج  اما  درک . رتشیب  یناهج  هصرع  رد  یدابآ  تلود
راهظا اب  دنرادرب ، نآ  لکشم  عفر  رد  یمدق  لاحشوخ و  تیقفوم  نیا  زا  داشرا  نایلوتم  هکنیا  یاج  هب  نآ ، یناهج 

باتک لکشم  لح  یارب  هدنسیون  رشان و  هک  دوب  یلاحرد  نیا  دندرک . رتروک  ار  نآ  تالکشم  هرگ  بیجع  ییاهرظن 
شا هرابرد  هدناوخ و  ار  نآ  اصخش  ات  دندوب  هدرب  داشرا ) ترازو  یگنهرف  نواعم   ) یرد نمهب  یارب  ار  نآ  زا  یا  هخسن
نیا رد  لقاال  دب  ای  بوخ  هک  ارچ   ) دسر یم رظن  هب  یقطنم  رایسب  حطس  نیا  رد  یرثا  یارب  هک  یراک  دنک ، رظن  مالعا 

(. هدشن رشتنم  ناریا  رد  رثا  نیا  زا  رت  مهم یباتک  هلاس  دنچ 

تایبدا دننک و  ادیپ  راشتنا  هزاجا  اه  باتک  رگید  ندش و  لمسب  قیرط  لنلک و  لاوز  باتک  هک  مراد  راظتنا  ناکامک  نم 
دنک لابند  ار  دوخ  یقطنم  لوقعم و  دنور  ام 

خساپ رد  ناریا  باتک  هتفه  هرود  نیمهدزون  یربخ  تسشن  رد  نابآ  زور ۱۸  داشرا ، ترازو  یگنهرف  نواعم  یرد ، نمهب 
، هتفای راشتنا  سییوس  رد  یناملآ  نابز  هب  شا  همجرت  هک  لنلک “ لاوز   ” نامر هرابرد  ناراگنربخ  زا  یکی  لاوئس  هب 

هخسن کی  هتبلا  دوش ، رشتنم  ناریا  رد  درادن  یترورض  تسا ، هدش  رشتنم  روشک  زا  جراخ  رد  نوچ  باتک  نیا  : ” تفگ
.“ مناوخب هک  دناهداد  مه  نم  هب  ار  باتک  زا 

نآ هزات  تس ، یتیاکح  دوخ  درک ، دهاوخ  ادیپ   ار  نآ  ندناوخ  تصرف  هلصوح و  دوخ  یاه  هلغشم نایم  رد  یرد  هکنیا  اما 
مدع یارب  یفاک  یلیلد  ار  روشک   زا  جراخ  رد  ار  باتک  کی  راشتنا  همجرت و  نینچ ، نیا  یا  هلدع اب  هک  ینامز  رد  مه 

یارب تقو  مه  زاب  وا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  هدیقع   نینچ  دوجو  اب  تسا . هتسناد  روشک  لخاد  رد  نآ  راشتنا 
. دوشن روط  نیا  هک  میراودیما  هنانیبشوخ  دنچره  دراذگب ؟ نآ  ندناوخ 
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بجعتم باتک  راشتنا  ترورض  مدع  هرابرد  داشرا ، ترازو  یگنهرف  نواعم  یرد ، نمهب  نانخس  زا  یدابآ  تلود  دومحم 
بجعت نم  دنا . هدرک  تواضق  دنت  یردق  یرد  یاقآ  : ” تفگ یسراف  یس  یب  یب  هب  هراب  نیا  رد  ردص  هعس  اب  اما  دش ،

هزادنا هب  اعطق  هتشذگ و  ناشیا  زا  یلاس  نس و  تسا و  یا  هتخپ  درف  ناشیا  ما . هدید  ار  یرد  یاقآ  نم  نوچ  منک  یم 
هک دوشب  رشتنم  یردام  نابز  رد  تسیاب  یم  امتح  هدش  هتشون  یردام  نابز  رد  هک  یباتک  هک  دنوش  یم  هجوتم  نم 

مراد راظتنا  ناکامک  نم  مینک . یم  تبحص  نآ  هب  امش  مه  نم و  مه  یرد و  یاقآ  مه  هک  تسا  یزیزع  یسراف  نامه 
یقطنم لوقعم و  دنور  ام  تایبدا  دننک و  ادیپ  راشتنا  هزاجا  اه  باتک  رگید  ندش و  لمسب  قیرط  لنلک و  لاوز  باتک  هک 

.“ دنک لابند  ار  دوخ 

دنک رداص  ار  نآ  زوجم  دناوخ ، ار  باتک  نیا  اصخش  هکنیا  زا  دعب  یرد  نمهب  هک  تسا  راودیما  رایسب  یدابآ  تلود  ارهاظ 
هزاجا ردص ، هعس  اب  نایاقآ ، هک  تسا  ینامز  الاح  : ” دریگب رارق  مه  نابز  یسراف  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  لنلک   لاوز  و 

.“ دسرب ام  ناگدنناوخ  تسد  هب  هک  دنهدب  ندش ، هتشون  زا  سپ  لاس  شش  تسیب و  ار ، باتک  نیا  راشتنا 

هتفگ تسیچ “؟ ناریا  زا  جراخ  رد  یسراف  نتم  پاچ  هرابرد  ناترظن   ” هک لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  یدابآ  تلود  دومحم 
رد نابز و  رد  دنک  یم  قلخ  هک  یرثا  هک  تسا  یا  هدنسیون  ره  قح  نوچ  ما  هدوبن  راک  نیا  هب  بغار  زگره  نم  : ” تسا

.“ دوش رشتنم  شدوخ  روشک 

« دوخ زا  روبع   » باتک : ” داتسرف دهاوخ  داشرا  ترازو  هب  زین  یا  هزات باتک  کیدزن  هدنیآ  رد  لاح  نیا  اب  یدابآ   تلود 
هنایلاس لاویتسف  رد  نم  رخآ  ینارنخس  ناونع  شمان  نم و  یبدا  یعامتجا –  تارظن  بابرد  تسا  یتالاقم  هعومجم 

.“ تسا خیرات  تایبدا و  عوضوم  اب  ژورن  یبدا  یللملا  نیب 

هب رثا  نیا  همجرت  دوجواب  اما  دش ، همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  لادرتپ  مات  طسوت  یدالیم  یراج  لاس  رد  لنلک “ لاوز  ”
ریز یرد و  نمهب  دسر  یم رظن  هب  فاصوا  نیا  اب  دنراظتنا . رد  نآ  نابز  یسراف  ناگدنناوخ  زونه  یجراخ  نابزود 

یارب ار  نانآ  یراک  همانراک  ریوصت  زا  یمهم  شخب  دناوت  یم هک  دنراد  رارق  یخیرات  یکحم  هناتسآ ی  رد  وا  ی  هعومجم
. دش دهاوخ  رشتنم  ناریا  رد  باتک  نیا  دوز  ای  رید  یمسر ، ریغ  ای  یمسر  تروص  هب  هچ  لاحره  هب  دنزب . مقر  ناگدنیآ 
رد یا  هدنسیون زا  مه  نآ  یباتک  هدروآ ، دوجو  هب  ار  روسناس  دس  هنوگره  زا  روبع  ناکما  یزاجم  یاضف  هک  ینارود  رد 

هدرک و ادیپ  اردوخ  نابطاخم  زین  یکینورتکلا  راشتنا  تروص  رد  یتحو  دنام ، دهاوخن  قاحم  رد  یدابآ  تلود هزادنا  دح و 
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هدنسیون قح  نیا  اهنت  ییاهتلاح  نینچ  رد  دنک ؛ ادیپ  هار  ناشورف  تسد  رازاب  هب  تسفا  یاه  هخسن  تروص  هب  دناوتیم  ای 
زا یسأت  هب  داشرا  باتک  هرادا  یگنهرف و  تنواعم  تسا  بوخ  هچ  بیترت  نیا  هب  تفر . دهاوخ  تسد  زا  هک  تسا 

ار هدش  فیقوت  یاه  ملیف  زا  یرایسب  اه ، تیساسح یا  هراپ ندرک  مک  اب  هتشذگ  لاس  ود  یکی  رد  ییامنیس  تنواعم 
دنامب و ظوفحم  هدنسیون  قوقح  مه  ات  دنروایب  دوجو  هب ار  لنلک » لاوز   » راشتنا هنیمز  دوخ  درک ، اهامنیس  هدرپ  هناور 

… تسین راوشد  نادنچ  اه  قفاوت  نیا  هب  ندیسر  دوش . نیمات  باتک  هرادا  رظن  مه 

اضر ماسح –  نسحم  هتشون  هنویپماش –  هچوک  باتک –  یفرعم 
یمنغا

ید ۱۳۹۰

، شکتمحز ناریگیهام  اب  یلزنا  ردنبزا  دربیم . باتک  نایاپ  ات  ار  هدنناوخ  هنویپماش » هچوک   » یاه ناتساد  عونتم  یاضف 
نطومه ِنایدیعبت  نارجاهم و  زور  لاح و  نطو ، رابگرم  یاه  نادنز  ات  هتفرگ  شنابرهم  نامدرم  نالیگ و  نیمزرس 

یمامترد هدنناوخ  وسور .» ایلوژ   » ِیندناوخ یسب  یارجام  ات  یا  هروطسا  نیریش  یاه  تیاور  زا  رذگ  هسنارفرد و 
. دنکیم تکرح  وا  ٔنابیجن  ِتیمیمص  هدنسیون و  اب  ماگمه  اه  هنحص 

خلت و تیاور  اه  ناتسادزا  کیره  تسا . هدش  نیودت  نوگانوگ  یاهاضفرد  ناتساد  تسیب  اب  لصف  شش  رد  رثا  نیا 
باتک هک  دهدیمن  تصرف  اهناتسادرد  ناور  رثن  دهدیم . حیضوت  هدنناوخ  یارب  ار  نامز  یتسه  یاه  تیعقاو  زا  ینیریش 
هچوک رد  تساهدایردزونه . هک  دشرشتنم ، سیراپرد  هدنسیون  نیمهزا  یدیعبت “  ” نامر شیپ  اهلاس  ینکرود . دوخزا  ار 

. تسا هدش  لابند  نابز  هویش و  نیمه  ابزین  هنویپماش 
کیرد ار  اهنآ  هدرک  تمه  هدنسیون  هک  رتهب  هچو  هدشرشتنم  نابز  یسراف  یاه  هیرشنرد  البق  اهناتساد  نیا  را  یخرب 

 . تسا هدرک  رشتنم  یروآدرگ و  هعومجم 
یلو هژیو ، عوضوم  اب  هطباررد  لصف  رهو  هدش  هتفرگ  راک  هب  یرتشیب  هقیلس ی  تقدزین و  اه  ناتساد  یدنب  لصفرد 

. تسا هدمآ  لقتسم  الماک  یناتساد 
لد رد  ار  هایگ  لکرپ و  راید  نآرادید  ترسح  یعون ، دراد و  ار  لامش  یاوه  بآزا و  یصاخ  یاضف  اه  تیاور  یخرب 

تشر و رد  دربیم . نالیگ  هب  ار  هدنناوخ  تسا ، هداج “  ” و هلکسا “  ” لماش هک  لوا  لصف  رد  الثم  دراکیم . بطاخم 
نآ یاضف  یکلیگ و  نیریش  نابز  نابرهم و  مدرم  اب  دزادرپیم . تحایس  وریس  هب  رزخ  یایرد  رانک  رهشرد و  یلزنا ،
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. دنکیم انشآ  ناریا  لامش  یابیز  موب  زرم و 
ِیدیعبت نارود  یارب  هک  ییاهنآ  عاضوا  لاحزا و  و  دیوگیم . نخس  نانطومه  یگدنز  زا  رتشیب  اه  ناتساد  مود –  لصفرد 

. دنا هداد  نت  یگدنز  هب  هسنارفرد  هتساوخان ،
تشحو یهایس و  نطو ، رسارسرد  ههدرد ۶۰  هک  تسا  بالقنازا  دعب  ناقفخو  تشحو  یاضفرگتیاور  موس –  لصف 

ار نایرع  تنوشخو  تشحو  لصف  نیارد  نسحم ، درک . نهپ  ار  دوخ  سوحنم  موش و  رتچ  ینید  تموکح 
. درک مهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هدنیآرد  هک  تسا  هتشاذگ  شیامن  هب  شرگناریو  داعبا  یمامت  اب 

«. وسور ایلوژ   » مان هب  باتک  ناتساد  نیرخآ  هب  دسرب  ات  رگید  لوصف  تسا  هنوگ  نیمه 
ِزیگنا لوه  یاضف  نینچ  ندیرفآرد  دهدیم  یرای  ار  دنمرنه  هک  تس  یگنس  نارگ  ٔهبرجت  دیعبت ،“ “ رد یگدنز  نیقی ، هب 

. دنک ادیپ  یسرتسد  یسیون  مارد  رات  هریت و  یاه  هدرپ  زا  هلحرم  نینچ  هب  ات  هناعورصم ،
راک هعومجم  نیارد  زیامت  هجو  یرازگ و  شزرا  هک  یروآدای  نیا  اب  ما . هدیزگرب  ناتساد  کی  لصف ، ره  زا  یسررب  نیارد 

. مدرب تذل  اهناتساد  همهزا ی  اصخش  نم  تسیا ؛ هقیلس 
. یلزناردنب ریگیهام  نادایص  لالمو  دردرپ  یگدنز  قداص  رگتیاور  تسا و  رثا  نیا  ناتساد  نیتسخن   “ ، هلکس ” ا

مان اهنآزا  یچگنفت “ مان “  اب  هدنسیون  هک  تالیش  هنابش ی  ِتشگ  نارؤمام  هب  هوشر  تخادرپ  اب  ناریگیهام  زا  یا  هدع 
لددرد دنا . مرگرس  دنراد  هک  یتیلٔویسم  اب  کیره  دنتسه و  یرفن  تشه  تفه  قیاق  یوت  دننزیم . ایرد  هب  دربیم ،

. تس یندینش  دنراد ، اه  یتشگ  تسد  هب  ندشراتفرگ  زا  هک  یسارهو  میب  همه ی  اب  ایرد ، هنابش  توکس  رد  ناشیاه 
یروآدای نیا  اب  هدرک  ادا  یمومع  گنهرف  هب  یگرزب  کمک  یلحم ، تاحالطصا  یریگراک  هب  اب  هدنسیون  هک  منک  هفاضا 

. تسا هداد  حیضوت  یفاک  حرش  اب  ار  یلحم  تاغل  زا  کیره  یسراف  همجرت ی  تاحفص ، سیونریز  رد  هک 
 : ار ناریگیهام  لد  درد  میونشب  الاح  و 

بحاص مکش  نیارش  زا  ونوتسمز  زیئاپ و  نیا  هگید  هک  دایب  نومریگ  یهام  ردقنآ  هعفد  نیا  داوخیم  ملد  تفگ : هللادبع  »
.« میشب تحار  هدرم 

.« میباوخب تخت  هنوخ  وت  میریگب  ور  نوتسمز  هام  ود  نیا  مینوت  یم  میرایب  سناش  هکا  تفگ  لامک  »
وشتآ یاه  لگ  یتسشن و  شتآ  لقنم  رانک  هنوخ  وت  نوتسمز ، یامرس  وت  نکب  وشرکف  یتفگ  یآ  تفگ :  هللادبع  »

. …« شور ور  هباتیهامو  لقنم  ور  هراذیم  ار  هگنل “ هس   ” تنز تقونوا  ینک  یم  اشومت 
 : تفگ یلوا  شک  پچ 

« نورهت مرب  ماوخیم  نم  یلو  » 
؟ راکچ یرب  نورهت  تفگ  هللادبع 

.« هرآرد ازعزا  یلد  هی  ات  هدکترشع  هریم  تسار  هی  دبال   » تفگ لامک 
. دندیدنخ ناریگیهام –  هورگ  اه –  شک  پچ 

… … … …
بآ ماهوناز  هساک ی  مدوخ  ناتسرامیب . وت  منوناباوخ  یم  ودوواد  مرایب  سناش  هگآ  دیشیدنا :  ناب –  ناکس  قوچلوق – 

. هدب ونومبآ  نون و  هشیمرضاح  یسک  هچ  متفیب  اپزا  رگا  منکب . ماهوناز  ارب  یرکف  هی  ساب  هدروآ ،
ادخ دایمن . نوریب  هنوخزاو  هدشریگنیمز  هدش ، قالچ  هلاس  هی  هنالا  دوواد  مرسپ  هدش  وس  مک  شامشچ  هگید  الیل  ما 
مدآ لال  منوبز  تسایرد … . نیمهزا  میراد  یچره  درکن … … . هقافا  اما  میدرک  نومرد  اود و  ردقچ  هنودیم  شدوخ 

 .. .« میشک یم  نوریب  شلد  زا  ونومنون  تعامج  دایص  ام  هنک . یرکشان  سابن 
. دوریم شیپ  ایرد  قمعرد  قیاق  دوشیمرت و  هدرتسگ  ایرد  حطس  رد  اهوزرآ  لامآ و  اه و  لد  درد 

شوگ هب  تسشن ؛ یم  ورف  نآرد  اهوراپ  هک  بآ  یادص  دندوبراک . هب  تسد  اه  شک  پچ  دناشن . بآردوراپ  قوچلوق  » 
نومول هرخالاب  هام  نیا  میربرد ، دوز  دیاب   » تفگ دوخ  اب  ربا ، هایس  باقرد  هتسشن  دید . ار  هام  قوچلوق  دیسریم … … 

.« هد یم 
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. دوشیم عورش  یریگرد  اهنآ  نیب  ایرد  طسو  یکیراترد ، دنٓیایمرد . نارؤمام  هرصاحم  هب  ناریگیهام ، هتسد 
ادص الاح  و  دیسر … . شوگ  هب  رت  کیدزن  رتشیب  اه  یتشگ  قیاق  روتوم  یادص  تساخرب و  اه  هلصاف  زا  ریت  یادص  »

 … « دندٓمایم قیاق  یپ  زا  مه  یچگنفت  زارپ  یاهاکتول  دمآ … . یم  وس  همهزا 
: ناتساد مود ، لصفرد 

لیو لب  لته  ناتساد 
. سیراپ نیشنرجاهم  تالحمزا  یکی  ابیزرهش . ( Belleville  ) لیو لب 

. تسا هدز  کتک  ار  نز  هدش و  شیاوعد  نآرد  یپسور  کی  اب  یدرم  هک  تسیا ، هراتس  کت  لته 
: دوشیم زاغآ  هنوگنیا  ناتساد 

. درک یم  نیف  نیف  شلامتسد  یوت  دوب و  هداتسیا  ناوخشیپ  یولج  شکزان  دنلب  باروج  زمرق و  نماد  اب 
. یتنعل یتنعل ، - 

داد یم  لکلا  یوب  شنت  - 
؟ هدش یچ  - 

هدز مکتک  - 
؟ یک - 

. فیثک گس  نآ  - 
زا بآ  یرطب  کیوا  تسا  ما  هنشت  دیوگیم  دعب  دهدیم .  مناخ  هب  هدز  شتآ  یراگیس  یوارو  دهاوخیم  راگیس  نز 
دشک یمرس  هتات  هتشادرب  ار  ناویل  مناخ  زیم . یور  دراذگیم  دنکیم و  رپ  ار  ناویل  ناویل . کی  اب  هدروآ  هناخزپشآ 

: دیوگیمو
یسرم - 

. دوشیم هدوشگ  مناخ  درد  رپ  ەرفس ی  یوار ، هنابدوم  راتفر  زا 
: دسرپ یم 

؟ تسینروطنیا یا ، هبیرغ  اجنیا  نم  لثم  مه  وت  هک  تسادیپ  تا  هجهل  زا 
. هلب متفگ 

یم وا  دیوگیم  اهنآ  یتسود  نامدرم و  اجنآ و  رادید  قوذ  نیمزرس ش و  زا  یوار  دنیوگیم . دوخ  یاه  نیمزرس  زا  ودره 
دیوگیم ددنخ و 

« ناوجدرم ٔییوگیم  تاپ  ترپ و  یراد  مهزاب  »
: تفگ دید  ار  ما  یشوماخ  یتقو 

.« مدرک یم  یخوش  متشاد  ریگن . لد  هب  »
.« رکف یوت  تفر  «و 

: ییاج هنو  مراد  یسک  هن  نم  یراد  هک  ینطو  هب  یدرگ  یمرب  یزور  هرخالاب  وت  هک  دیوگیم 
.« مراذگب نیمز  تحار  ار  مرس  هک  مرادن  اراج  چیه  نم  »

حرش مناخ  یارب  هتشاد  هیکرترد  هک  ییاه  یراتفرگ  دهدیم و  حرش  ار  نطو  زا  رارف  دیوگیم و  دوخ  هتشذگزا  یوار ،
؟ تسا هدوب  هراکچ  البق  دنادب  ات  دنکیم  یواکجنک  دوشربخاب . شتبحص  مه  هتشذگزا ی  هک  تسنیا  ضرغ ش  دهدیم .

: دتفایم درم  نآزا  ندروخ  کتک  دای  دنزیم و  شیاهوم  هب  یگنچ  ناهگان  هب  نز ،
« دز مکتک  دعب  مدنالچ ، یباسح  لوا  دز . مکتک  یتنعل  نآ  یناد ، یم  »

. نوریب دوب  هتخادنا  قاتا  زا  ار  شدوخوا  دنزب و  ششتآ  کدنف  اب  هتساوخ  یم  هتخیر و  شنت  یور  ار  یکسیو  سالیگ 
: تفگ شیاهنادند  طسو  زا  تخادنا و  اه  هلپ  هار  هب  یهاگن  »

.« شکمدآ تسپ  یناج 
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: دیوگیم مناخ  دراد . همادا  اه  تبحص 
یوسنارف نم  دنیوگ  یم  اه  یسنوت  ما . هدمآ  ایند  هب  سیراپ  رد  مدوخ  اما  دنتسه  یسنوت  مردام  ردپ و  نم  یناد ، یم  »

.»؟ تسین بیجع  نیا  و  متسه . یسنوت  نم  هک  دنیوگ  یم  اه  یوسنارف  متسه ،
. ددرگرب شا  هناخ  هب  یسکات  اب  درادن  یلوپ  مناخ  تسا و  تقورید 

دیوگیم وا  اما  دهدیم . وا  هب  یقاتا  یوار 
.« دادن نم  هب  مه  میتناس “  ” کی تفاثک  نآ  مهدب  ار  قاتا  هیارک  مناوت  یمن  نم  »

هک دعب  تسا و  یلاخ  قاتا  تروصرهب  دٓیایمن . هتفگ  اما  هداد  ار  شلوپ  هتفرگ  یرفاسم  ار  قاتا  هک  دهدیم  حیضوت  وا 
. دباوخیم دوریم و  دوشیم  نئمطم 

 : متفگ دنلب  یادص  اب  متخادنا و  هلپ  هار  هب  یهاگن  متشادرب . ناوخشیپ  یور  زا  ار  وجبآرگید  هشیش ی  »
.« وت یادف  »

یارو زا  ار  نیا  درادن . ار  اهیزاب  نجل  همه  نآ  لمحتراگنا  دنکیم . کرت  ار  شراک  هک  تس  یبش  نیرخآ  بش ، نامه  و 
: درک ساسحا  دوشیم  هدز ، شندروآ  الاب  شدوخ و  هرابرد  هک  ییاهفرح 

قع متفرگ و  ار  ملدریز  هدش  هدنک  اجزا  مبلق  هک  مدرک  ساسحا  مرادرب  نیمز  یور  زا  ار  مراگیس  هک  مدش  مخ  »
.« مدز

: دمآ دهاوخن  راکرس  رگید  هک  دهدیم  ربخ  شراکبحاص  هب  یهاتوک  همانرد 
.« مهدب همادا  مناوتیمن  رگید  درانرب ، یئول  ویسوم  »

اب ندمت ، ٔەدننک  هریخ  هوکش  لالج و  همهنآ  اب  هتفرشیپ  یروشکرد  دناوخ . تقد  هب  دیاب  یرظنمزا  ار  لیوود  لته  ناتساد 
نیا ندمت  کنیع  اب  ناوتیم  هنوگچ  دنزب ، ششتآ  ات  دشکیم  کدنف  دشاپیم و  نز  نت  یور  یکسیو  هک  یشحو  یاه  مدآ 

!؟ دشن ینآ  غارفتساراتفرگ  دید و  ار  یناسناریغ  یاهراتفر  هنوگ 
موس لصف 

حیضوت نوگانوگ  عاونا  رد  ار ، اهقف  تموکح  نینوخ  یاه  یراکهایس  عباجف و  هک  تسا  ناتساد  تفه  لماش  لصف  نیا 
نیازا کیره  تسا . هدروآ  هنحص  هب  هنادنمرنه  ار  دنمزآ  یاهقف  متس  ملظ و  ملق ، تیلوئسم  ساسحا  اب  نسحم  دهدیم .

دنراتفرگ و دادبتسا  ٔەربنچرد  هک  تسا  نیمزرس  نیا  مدرم  راد  هشیر  یتخبدبزا  ییایند  راب ، تبیصم  تیاور  تفه 
. هارمگ لهج  سدقترد 

اب نادنز ، ناقفخو  ساره  میب و  رد  هدنناوخ ، هک  تسارادروخرب  ییاهشزرازا  لصف  نیا  یاهناتساد  نیبرد  هتخاف ،“ ”
. تسور هبور  یناسنا  فطاوعو  ساسحا  زا  ییایند 

. دوشیم نادنز  لولس  دراو  شکسورعاب  هک  تسیا  هچب  رتخد  ناتساد ، نامرهق 
: دوشیم عورش  هدنهد  ناکت  یگنهابرض  اب  ناتساد 

. وتورب تفگ  درک .  زاب  ار  رد  نابهگن  میدیرپ . باوخزا  ام  دشزاب  هک  لولسرد 
: مالس تفگ : دوب . شلغب  وت  یا  هچراپ  کسورع  دوب . ور  هزبس  کیراب و  میدز . هقلح  شرود  هب  ام  دمآ  هک  وت  ینادنز 

: میدیسرپ گنم  جیگ و  تشرد . دوب و  زبس  میدرک . هاگن  شیاه  مشچ  هب  مالس  میتفگ 
میتفگ تفگن . چیه  یچ “؟ تاباب   ” میتفگ تفر . رو  شکسورع  هایس  نماداب  منودیمن “ . ناجک “ ؟ هگید  یانوا  سپ  ”

“ انابهگن  ” تفگ اجنیا “؟ هدروآ  وروت  یک  ”
. مباوخب مهاوخیم  دایم  مباوخ  نم  دیوگیم 

دننکیم هانگ  ساسحا  هتفر  باوخب  هک  رتخد  هدش  هلاچم  نت  ٔەدهاشمزا  دنناباوخیم . ار  لفط  هتخادنا  وتپ  اه  ینادنز 
.« دنک هلاچم  رتمک  ار  شیاپ  تسد و  وا  ات  میدیشک  زارد  ولهپ  کی  میدنابسچ و  راوید  هب  ار  نامدوخام  » 

هدشن نکمم  دنا  هتفر  یرگید  یاج  هب  هدرک  کرت  ار  هناخ  تفریم ، دیاب  هسردم  هب  هک  یلاس  دراد . لاس  تشه  هتخاف 
یم یشاقن  مردپ  دیوگیم  تساربخ . یب  شردپ  لغشزا  هداد . شدای  نتشونو  ندناوخ  هناخرد  شردام  دورب . هسردم  هب 
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بش فصن  هک  هدوب  نادنز  لولسرد  شنامام  سدقا و  هلاخ  اب  دناوخیم . شیارب  هنارت  شردام  و  دزیم . رات  بوخ  درک و 
شوخلد اروا  ردام  تشگزاب  هب  دیما  اب  اه  ینادنز  تساردام . هار  هب  مشچ  وا  تشگنرب . رگید  دندرب و  ار  شردام 

، هتشاذگ نایمرد  اه  ینادنز  اب  راب  دنچ  ار  ینارگن  نیا  ددرگیمنرب . ردام  هک  تسا  نارگن  لد  هترد  وا  اما ، دننکیم 
. دنا هدرک  شوخ  ردام  ندمآ  زاب  دیما  اب  اروا  لدرابرهو 

کسورع دننکیم . تکرش  اهیزابنامهم  نوگانوگ  یاه  شقنرد  وا  یمرگرس  یارب  هتخادنا و  هار  یزابنامهم  وا  اب  ناینادنز 
وا لام  کسورع  هک  هتفگ  مه  یلزان  هب  تسا . هدروآ  نادنز  هب  دوخاب  هدرک  میاق  شنمادریز  تشادزاب  تقو  هب  ار 

. دنک یزابوا  اب  دناوتیم  طقف  تسین 
. تسا نابرهم  هتخاف  هژیو  هبو  اه  هچب  لباقمرد  اما  نشخ ، دنت و  قالخا  اب  نادنز ، نادنمراک  زا  هیقر “ رهاوخ   ” نادنزرد

نزوسو خن  وا  زا  ناینادنز  یتقو  هک  دراد ، یزیگنا  مغ  تشذگرس  دوخ  لهج ، رقف و  ینابرق  هتخوسلد ی  نز  نیا 
: دزیریم نوریب  ار  شهودنا  مغ و  راوآ  دکرتیم و  شدولآ  ضغب  ٔەدقع  دنزودب ، ار  هتخاف  کسورع  ات  دنهاوخیم 

لام هگا   ” تفگ شدوخاب  هتسهآ  تقونآ  رکف  یوت  تفرو  کسورع “  : ” تفگ بلریز  تخادنا و  کسورع  هب  یهاگن  »
؟ دوب هدش  شچ  میتفگ  هشب “ گرزب  ردپ  یب  مرتخد  تساوخن  ادخ  هن  دوب . هدش  هتخاف  دق  الاح  دوب  هدنوم  نم 

دوب هتفر  دوبن  مشاباب  دوبن  رتکد  ام  هد  وت  تفرگ  غارفتسا  لاهسا و  شدعب  نیمز . داتفا  دروخ  امرس  منود  یمن  تفگ 
ههبج زا  شاباب  گرمربخ  هک  دوب  هدشن  مومت  مرتخد  هلچ ی  زونه  منکب ؟ متسنوت  یم  راک  هچ  اهنت  تسد  نم  ههبج .

. …« دیسر
. دربیم دوخ  اب  هدرک و  شرادیب  تسا  باوخرد  هک  هتخاف  دوشیم . لولس  دراو  نابهگن  اب  وجزاب  بش  کی 

: میتفگ درک . یم  قه  قه  دیزرل و  یم  میدرک . شا  هرود  دندنادرگرب . لولس  هب  ار  هتخاف  دعب  تعاس  کی  »
مهب شیاهنادند  دوب و  هدرک  خی  میتفرگ  ار  شیاهتسد  دیوگب . یزیچ  داد  یمن  شناما  هیرگ  تندرب “ ؟ اجک  هدش ؟ یچ  “ 
 … دوب هدرک  خی  شنت  هدش و  دیفس  شتروص  وم  اب …  اب …  شمدید … …   ” تفگ یا  هفخ  یادص  اب  دروخیم … … 

، منوج اباب  اباب ، مدرک  یم  شادص  هنیبب .  ونم  هنکزاب و  وشامشچ  تساوخیم  ملد  دوب . هتسب  شاشچ  دوب  هدیباوخ  نوا 
…« منوجاباب متسنود  یم  ملابند ، دایم  هک  متسنود  یم  نم … . لابند  هدمآ  متسنود  یم  دشیمن . رادیب  نوا  یلو 

. دچیپ یم  مرس  هساکرد ی  کانلوه ، بش  نآرد  ردپ  ٔەزانج  اب  وا  یاه  همهاو  هلاس و  تشهرتخد  هناموصعم  یاه  هلان 
هدیشک شتآ  هب  ار  بارحم  ربنم و  ناشافخ  هک  مونشیم  ار  هتخاف  نیرفن  یاوجن  اما  میوگب ، یزیچ  دهدیمن  مناما  هیرگ 

. تسا
مراهچ لصف 

اب یا  هروطسا  یاه  تیاور  بلاقرد  هدنسیون ، دردگیم . لایخو  هناسفا  یاضفرد  اه  ناتساد  تسا . ناتساد  هس  لماش 
. دهدیم حیضوت  ار  ثداوح  ابیز  مکحم و  یرثن 

: باتهمرد صقر 
! دننزیم سیل  هتخیر  اهفرب  یور  هک  اروا  نوخو  دنا  هدرک  هرود  ار  وردیشروخ “ ، ” اه گرگ 

دنلب یاهوم  دوب . شتسد  گنچ  دندوب . هدرک  شا  هرود  دندوب و  هدمآ  یوج  یوس  نیا  هزات  اهگرگ  میدیسر ،  یتقو  »
فرب رد  هزوپ  اه  گرگ  دیکچ . یم  نوخ  شنت  یاه  مخز  فاکشزاو  دوب  هدش  هراپ  شا  هماج  دوب . داب  ضرعمرد  شهایس 

.« دندز یم  سیل  ار  نوخ  دندرک و  یمورف 
هدکهد هب  دوخ  اب  ار  ور “  دیشروخ  دننارات “ . یم  ار  ناروناج  نآ  شتآ  نتخورفا  اب  اهنآ  و  دننکیم . هرود  ار  هدع  نآ  اهگرگ 

: نیب نآرد  دنا . هدش  عمج  ناشرود  مدرم  هدکهد  نادیمرد  دننک . یم  لمح 
.« تشپرب یکزوق  دیفس و  نساحم  دیفس و  یادر  اب  دبعم  ناریپزا  یریپ  »

.« تسا هدمآ  هدکهد  هب  ام  لابقا  تخب و  هراتس ی  هک  وگب  ناریپ  هب  دبعم و  هب  ورب  متفگ  » 
. همیه ندرک  عمج  یارب  میشتآ و  نابهگن  دیوگیم  تشد . هب  ناشنتفر  تلع  دسرپیم و  شنارای  نآ و  هشیپ ی  زا  ریپ 

. نات همیه  یپ  دیدرگرب  دیوگیم  میدروآار ] وردیشروخ  . ] میتشاذگاو دیوگیم  وک ؟ نات  همیه  دسرپیم 
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! دریگب مظعا  نهاکزا  دبعم  هب  اروردیشروخ  دورو  هزاجا  دایز ، لامتحا  هب  دوریم . دبعم  یوس  هب  ور  ریپ 
. تس یضاران  هدکهدرد  وردیشروخ  روضحزا  هک  تسادیپ  ریپ ، ٔییوگتشردو  مالک  نحل  زا 

. دننزیم کبل  ین  هدع  نآ  دنوشیم و  راک  هب  تسد  تعامج 
یگنس هتخترب  دوب . ام  نایمرد  وردیشروخ  میدز . هقلح  شتآ  رود  هب  ام  دنتخورفا . یم  شتآ  دندرٓوایم و  همیه  اه  نز  »

ار کبل  ین  میداتفا  هک  سفنزا  دوب . هدش  هریخ  اه  هلعش  هب  شهایس  نامشچ  اب  دوب . شیوناز  یور  گنچ  دوب و  هتسشن 
.« تشگنرب ریپ  تشذگ و  یتعاس  مداد و  نمهب  تسد  هب 

. دننکیم تکرح  دبعم  هب  ور  دنزاونیم  خاشرب  ناشرس  تشپرد  نابرطم  هکیلاحرد  هتشاذگ  یناور  تخت  یورار  دیشروخ 
ندید اب  بسا  و  دسریم . هارزا  تشمرد “ یا  هحول   ” اب یراوس  هک  تساهنآ  دید  رظنمرد  هاتوک  یزادنا  مشچرد  دبعم 

هب ار  ور  دیشروخ  دنیوگیم  یتقو  دسرپیم . اهنآ  دصقم  زا  راوس  دشک . یم  ههیش  دبوک و  یم  نیمزرب  مس  وردیشروخ 
: دیوگیم میربیم  دبعم 

.« دیسر دهاوخن  دبعم  هب  شیاپ  هاگچیه  وا  »
: تفگ رهم 

»؟ یا هدروآ  یمایپ  »
: دناوخ دوشگ و  هحول  راوس 

شکرابم مدقم  رطاخ  هب  ام  نانابهگن  هک  تسین  هتشرف  نآ  نیا  تسا . هدمآ  نات  هناخ  هب  نمیرها  ناریپ : مایپ  تسنیا  »
.« دینارب هناخزا  ار  نمیرها  دنمد  یم  واگ  خاشرد  جرب  زارف  نامد  هدیپس 

یوت اپ  ناریپو  هتسب  ار  دبعم  گرزب  برد  و  تسا . ناریپ  تسدرد  وردیشروخ  یاه  مخز  هجلاعم ی  یارب  هنیزخ ی  دیلک 
. دنراذگیمن هدکهد 

 : هدکهد یلاها  یلو 
هبو میدرک  یم  اهرتسا  راب  ار  بارش  یاه  یحارص  ریشرس و  یاه  هساک  هرک ، کشم  ریش و  یاه  هزوک  هشیمه  لثم  »

.« میداتسرف یم  دبعم 
 : هدناشوپ خر  هایس و  یاه  هماج  اب  اهراوس  هلمح 

نادیمرد یسک  دنتخیوآ … رد  وا  اب  دنتفرگرب و  شنتزا  هماج  دنتسکشب . دنتفرگرب و  ور ] دیشروخ  ] شتسد زا  گنچ  »
.« میدز هقلح  شدسج  رود  هب  دوب و  هتفاکش  ریشمش  برض  هب  دوب و  هنهرب  شنت  دوب …  هدنامن 

شتآ هب  نازوس  یاه  هلعشرد  هک  ناینابرق  یاه  هزانج  رادباقن و  شوپهایس و  نامجامهم  تسد  هب  مدرم  نینوخراتشک 
: راوس یتقو  ساره  میب  تشحو و  زارپ  یاضف  نینوخ و  لادج  نآردو  هدش ، هدیشک 

.« دندوب ام  ناریپ  دندرک  نینچ  مه  اهراوس  دوب . ام  گرزبریپ  تشادرب  خرزا  باقن  »
هک هراشا  نیا  اب  هدرک  ینیبزاب  یا  هناسفا  ناتساد  کی  بلاقرد  ار  برع  موجه  یخیرات  هعقاو ی  یرایشه  هب  هدنسیون ،

تلادع نادقف  ای  یلیمحت  یاه  هشیدناراشف  ناقفخ و  هکنیا  دوشیم . روآ  دای  ار  موجه  نآ  تیلوبقم  ِیلبق  یاه  هنیمز 
. دهدیم ششوپ  ار  مدرم  نیکمت  یاه  هزیگنا  هک  تسیا  هلیسو  هدوب ، راذگریٔثات  تیلوبقم  نیارد  یعامتجا 

تسد زا  ار  لعشم   » هک بلقلا  یسق  راوس  کی  ِتمِس  هب  نیشندبعمریپ ، لیدبت  اه و  هرهچ  ندرک  ضوع  رگید ، یوس  زا 
، دنبوکب مس  قلبا  بسا  هتخوس ی  هشالرب ی  هک  درادیم  او  ار  اه  هراوس  دنازوسیم و  ار  بسا  لایو  دریگیم  یراوس »

! سابل بصنم و  زا  غراف  دازیمدآ ، ِنایرع  شحوت  ِتاذرب  تس  یلٔمات 
ٔنیسزا ریش  دنتفایم . کاخ  هب  یگمه  ایرد  ندید  اب  دننکیم . لمح  هوک  ٔلق  نیرتدنلب  ات  ار  یور  دیشروخ  ٔەزانج 

. دنصقریم ینامداش  هب  دننکیم و  یبوکیاپ  هدز  هقلح  شرود  اه  مخز  مایتلا  اب  دنلامیم . اه  مخزرب  هتفرگ  وردیشروخ 
مجنپ لصف 

یناشیپرد هک  تس  یمان  یلوا ، هک  زشالرپ » و« هنویپماش » ٔچوک   » مان هب  تسا  ناتساد  ود  لماش  هدرم : یاه  گرب 
. تسا هتسشن  باتک 
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“ ِنم  ” لوق زا  تیاده ، یفرعمرد  تسٔییاهتیاور  نیرت  صخاش  زا  مرظن ، هب  هک  مدیزگرب  تهج  نآزا  ار  هنویپماش  هچوک 
. تیاده ِدوخ 

هتسشن و تلباقم  تیاده  صخش  یراگنا  هدش ، تیاور  قیقد  هنارایشه و  یسب  تیاده ، ِنم “  ” زا ٔییاور  رنه  نیا 
. یتیاده یاه  هناشن  نامه  اب  دهدیم  حرش  ار  شتایح  بش  نیرخآ  ناتساد 

کیراب و نهاریپ  اب  دوب  هداتسیا  ورس  تخرد  ریز  رتخد  دوب . هتسشن  هخاش  یور  یدغج  دوب . یوج  رانک  یورس  تخرد  » 
ورس تخرد  ٔنت  تشپ  درمریپ  درک . یم  فراعت  وت  هب  یرفولین  لگ  ناشخرد  بجعتم  تشرد و  مشچ  ود  اب  دولآ ، هم 

.« درک یم  تهاگن  هتخوساو  نامشچ  ود  اب  دوب  هتسب  رسب  یدنه  ٔملاش  دوب . هداتسیا 
ینت هراپ  دنیشنیم . نیمک  هب  وا  تولخ  رد  یا  هژیو  تفارظ  اب  درٓوایم . هنحص  هب  ار  تیاده  حور  لایخ  یداو  رد  هدنسیون ،
روک فوب  قلاخ  نایرع ، ِنم “  ” زا ولبات  نیرتابیز  تسیراج ، تیاده  نهذ  رد  هچنآره  انشآ و  یاه  هفلٔوم  اب  دوشیم . وا  زا 

: هدیچیپ ششوگ  رد  هک  تسا  تیاده  یادص  نیا  راگنا  یتاظحل  هدنناوخ  و  دراذگیم . شیامن  هب  ار 
نیارد نم  یارب  ییوگب  تدوخب  ینک . یفرعم  تا  هیاس  هب  ار  تدوخ  یهاوخب  یسیونب . تا  هیاس  یارب  تسارتهب  » … 

تسا و هداتفاراوید  یور  هدیمخ  هک  ما  هیاس  سب و  تسا و  هدنام  لاگند  قاتا  نیمه  اهنت  تنکسم  رقف و  زارپ  یایند 
.« دعلبیم دناوخیم و  دایز  یاهتشا  اب  مسیونیم  نم  هک  ار  هچنآره 

دروخیمن مشچ  هب  تیاور  نیارد  یا  هزاتزیچ  دراد . همادا  ناتساد  نایاپ  ات  دوخ  ِنم “ لوقزا “  تیاده ، یگدنز  ِشناوخ 
. دهدیم حیضوت  ار  ماسح  نسحم  ِینیرفآزاب “  ” ِرنه یگزات  توارط و  نتم ؛ ِٔتیارقرد  تقدرانکرد  مالک  شیارآ  اما ،
مادنا اب  هداتسیاورس  تخرد  ریز  هک  یرتخد  ورس ، تخرد  نادلگ  یور  حرط  هغاز ، نادلگ  تابیکرت : نامه  اب  ناتساد 

 … تسد هب  یرفولین  لگ  ناشخرد  بجعتم  تشرد  مشچ  ود  اب  دولآ  هم  کیراب و  یریثا ،
. درک یم  هاگن  وت  هب  هدز  قو  نامشچ  اب  دوب و  هتسشن  هخاش  یور  مه  یدغج  دوب …  مه  یرزنپ  رزنخ  درمریپ  » … … 

. «. ر و …  ک …  ف …  و …  ب …  یتفگ :  بلریز 
. دوشیم مامت 

مشش لصف 
وسور ایلوژ  سیراپ –  اب  عادو 

. تسا رتفد  نیا  ناتساد  نیرت  ینالوط  ناتساد  نیا 
اج همه  ار  ایلوژ  تسایلوژ . قشاع  دنکیم . یگدنز  اهنت  هک  هژرب  هیویلوا  ویسم  مان  هب  تس  یدرم  ناتساد  نامرهق 

. تسوا اب  هشیمه  یرادیب  باوخرد و  یلو  تسین ، دنیبیم .
اهنت هدرک و  کرتار  ناشیاه  هناخ  نانکاس ، مامت  هقبط  دنچ  نامتخاس  نیارد  هک  دوش  یم  هجوتم  زور  کی  اهنت ، ِدرم  نیا 

. تسا هدش  هتسب  اه  هرجنپ  وردو  تسین  یرگید  سک  وا  زا  ریغو  تسا  هدناموا 
راکزا ناش  همه  منک  یم  ناحتما  مشک . یم  نوریب  ملق  هسود  ریرحت  زیم  یوشک  یوتزا  دنز  یم  مرسب  یرکف  »

.« منکیم ادیپ  دادم  همین  کی  رخآ  تسد  دنا . هداتفا 
ناگدنناوخ هب  ار  اهنآ  شیبو  مک  دیوگیم و  شنانکاس  راگزور  لاحزاو  دنزیمرس  نامتخاس  تاقبط  مامت  هب  اهنت ، درم 

اهنت درم  ٔشیدنارد  ناتساد  ٔناهب  هب  هک  تسا ، هدنسیون  لیخت  تردق  شیامن  ناتساد ، نیارد  مهم  اما  دنکیم . یفرعم 
. دنکیم تیاور  ار  اه  هناخبحاص  دوخ و  ٔتشذگ  تارطاخزا  یا  هشوگ  دسریم ، هک  نامتراپآ  ره  هب  درذگیم 

: دهدیم شرتسگ  ار  لایخ  ٔنماد  دوشیم و  سرت  راچد  هایس  مسج  ندیدزا  مراهچ ، هقبط  رد  الثم 
حور زا  هن ، اما  دراد . حور  نامتراپآ  منکیم  لایخ  مدوخ  شیپ  دراد . یم  مرب  سرت  هایس  مسج  نآ  ندید  هب  ارچ  منادیمن  »

فیحن هک  سب  دصقریمراوید . یور  هک  تسا  عمش  نازرل  هلعش  دنکیمن . تکرح  هایس  مسج  نآ  عقاورد  تسین . یربخ 
 . منک یم  هاگن  عمش  وترپرد  مراذگ و  یم  نیمزرب  ونازود  مور . یم  ولج . هب  مدق  کی  دنز . یم  ودود  منامشچ  ما . هدش 

نویلیمزا دوب  کچوک  یا  هراتس  ینامز  ءیش  نیا  دیاش  دهدیم . تسد  نم  هب  یبیرغ  ساسحا  لکش  یب  ٔەدوت  نآ  ندید  هب 
 … « کچوک هراتس  اه 
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باتکهرامش ١٢٢ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

اهنآ کی  کی  ندروآ  و  هژربویسم ، ِلایخ  رد  نامتراپآ  یاهمدآ  مسجت  اب  هدنسیون  دراد . همادا  رگید  تاقبط  رد  لاور  نیمه 
. دنکیم یفرعم  ناگدنناوخ  یارب  ار  سیراپ  هژیو  هب  هسنارف  ٔعماج  زا  یشخب  هنحص ، یور  هب 

. دونشیم ار  وا  ندیشک  سفن  یادص  دنیب . یم  ار  ایلوژ  ناتساد  ینایاپ  ٔنحصرد  اهنت ، درم 
؟ درذگ یم  تعاسدنچ  دوشیم . هدید  شتسوپرب  بانطرثا  هدش و  دوبک  شیولگریز  دنکیم . ممرگلد  شسفنت  یادص  »

یادص منک . یم  زاب  مشچ  ونایپ  یادص  ندینش  هب  ما …  هتسشن  قاتا  فک  تخت  رانک  هک  منیب  یم  ار  مدوخ  مناد ، یمت 
میا هدینش  ار  نآ  اهراب  ایلوژ  نم و  مسانش  یم  بوخ  ارونایپ  یادص  دچیپ . یم  اهورهار  رد  دیآ . یم  الاب  تاقبط  زا  ونایپ 
یم شوگ  ونایپ  یادص  هب  هدرک  زاب  ار  شمشچ  ایلوژ  منک . یم  هاگن  ایلوژ  هب  مدرگ  یم  رب  نوهتب . باتهم » تانوس  »

.« دنک
: دیاشگ یم  هرهچ  هدمآ ، ناتساد  یناشیپرد  هک  یولوم  تیب  موهفم 

. دنکیم تیاکش  اه  ٔییادج  زا  دنک / یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونشب 
ردنبزا دربیم . باتک  نایاپ  ات  ار  هدنناوخ  هنویپماش » هچوک   » یاه ناتساد  عونتم  یاضف  متفگ  لوارد  هک  یروطنامه 

زور لاح و  نطو ، رابگرم  یاه  نادنز  ات  هتفرگ  شنابرهم  نامدرم  نالیگ و  نیمزرس  شکتمحز ، ناریگیهام  اب  یلزنا 
ایلوژ  » ِیندناوخ یسب  یارجام  ات  یا  هروطسا  نیریش  یاه  تیاور  زا  رذگ  هسنارفرد و  نطومه  ِنایدیعبت  نارجاهم و 

. دنکیم تکرح  وا  هنابیجن ی  ِتیمیمص  هدنسیون و  اب  ماگمه  اه  هنحص  یمامترد  هدنناوخ  وسور .»
تیلؤسم مالک و  تلیضف  رادتمرح  هک  ملق  لهازا  هدعنآو  زیزع  نسحم  یارب  تیقفوم  یوزرآ  اب  مدنب . یم  ار  باتک 

. دنتسه ملق “ ”
————————————

لوا ۱۳۹۰ پاچ  ٔدیوس . ناراب . تاراشتنا 

رگزرب گنشوه  ریما   ِ باختنا هب  ینابق –  رازن 
ید ۱۳۹۰

. تسا هیروس  تختیاپ  قشمد  هداز  وا  تسا . برع  ناهج  یمان  نارعاش  زا  یکی  رازن ،
دور یم  ناهج  زا  لیرپا ۱۹۹۸  رد ۳۰  دلوتم و  لاس ۱۹۲۳  چرام  رد ۲۱ 

: هک تسوا  یاه  هتفگ  زا 
حور هک  هنوگنامه  هب  منک . دازآ  تسا  دنب  رد  برع  یایند  رد  هک  ار  قشع  مهاوخ  یم  نم 

. مشاب ناسر  یرای  مهاوخ  یم  مرعش  اب  نم  تسا . کیرات  یتینهذ  دنب  رد  برع  مسج  و 
هب رعش  هحلسا  اب  هک  تسناد  اه  یدارم  ان  هیلع  زرابم  کی  ار  وا  ناوت  یم  یلکش  هب 

. دور یم  اهنآ  فاصم 
! عونمم ندیشیدنا 

.. تسا زمرق  غارچ ،
! عونمم نتفگ  نخس 
.. تسا زمرق  غارچ ،
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نید و ملع  نوماریپ  ثحب 
! عونمم رثن ، رعش و  وحن و  فرص و 

! دنسپان تشز و  تسا و  روفنم  هشیدنا 
یم تفایرد  ساسحا  همه ی  اب  ار  نآ  زیگنا  لد  منرت  هدنناوخ  و  دزاون . یم  ار  قشع  شوخ ، یگنهآ  نوچمه  وارعش 

. دنک
 “ ریفکت دندرک “ . ریفکت  ار  وا  درک ، رشتنم  ار  تفگ “  نم  هب  زبس  نز  نآ  یگلاس  “ رد ۲۱  هک  یتقو 

. نافلاخم نتشادرب  هار  رس  زا  یارب  تسا  یمالسا  عماوج  اتح  اه و  ماظن  تسد  هحلسا  هک 
بقل وا  هب  یور  نیا  زا  دنتسه و  نآ  رهظم  هک  نانز  و  قشع ، یارب  تسا  یئاه  هباطخزا  راشرس  ینابق  رازن  یاه  رعش 

. دنا هاد  یلمخم  هقبط ی  رعاش 
ناهج نانز  مامت  یارب  ییاه  همان 
ناهج نانز  مامت  یارب  ییاه  همان 

 ….. تسا رخآ  همان ی  نیا 
تشاد دهاوخن  دوجو  یی  همان  نآ  زا  سپ 

تس یرتسکاخ  ناراب  رپ  ربا  نیسپاو  نیا 
؛  دراب یم  وت  رب  هک 

تشاد دهاوخن  دوجو  یناراب  رگید  نآ  زا  سپ 
؛  وناب تسا  بارش  رخآ  ماج  نیا 

؛  دوب دهاوخ  یربخ  یتسم  زا  هن  رگید  و 
 … بارش زا  هن 

نیا تسا  نونج  همان ی  نیرخآ 
یکدوک قشم  هایس  نیرخآ  … 

؛  تسشن یهاوخ  اشامت  هب  ار  یکدوک  یگ  هداس  هن  رگید 
 ….. ار نونج  هوکش  هن 

 …. ریذپلد   ِ سای لگ  متسب  وت  هب  لد 
دزیرگ یم  هسردم  زا  هک  یکدوک  نوچ 

ار شیاهرعش  اه و  کشجنگ  و 
دنک یم  ناهنپ  شراولش  بیج  رد 

؛  مدوب یکدوک  نم 
دازآ نازیرگ و 

نونج رعش و  ماب  رب 
؛  یدوب ینز  وت  اما 

هنایماع یاهراتفر  اب 
دراد ردق  اضق و  هب  مشچ  هک  ینز 

هوهق ناجنف  و 
ناریگلاف مالک  و 

شناراگتساوخ فص  یور  رد  ور  ینز  …. 
 …. سوسفا

؛  هناقشاع یاه  همان  رد  دعب  هب  نیا  زا 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


دناوخ یهاوخن  یبآ  یاه  هتشون 
؛  اه عمش  کشا  رد 

رکشین بارش  و 
دید یهاوخن  نم  زا  ّیدر 

اه ناسر  همان  فیک  رد  سپ  نیا  زا 
دوب دهاوخن  وت  یارب  ینیگنر  کدابداب 

تاملک نامیاز  باذع  رد  رگید 
تشاد یهاوخن  روضح  رعش  باذع  رد  و 

یدروآ ردب  ار  رعش  هماج ی 
یدرک باترپ  یکدوک  یاهغاب  زا  نوریب  ار  تدوخ 

ا  ….. یدش رثن  هب  لدب  و 
زا توریب  رد  قارع  ترافس  یراذگ  بمب  هثداح  رد  ار  یوارلا “ سیقلب   ” شرابت یقارع  رسمه  ینابق  لاسرد ۱۹۸۱ 

دیدپ ار  برع  رعش  یاه  هیثرم  نیرتابیز  زا  یدادعت  دش و  سکعنم  زین  شیاهرعش  رد  خلت  هثداح ی  نیا  . داد تسد 
! مرادیم تسود  ار  وت  نم  دزوسیم و  توریب  سیقلب و  یاهوم  رب  خرس  لگ  هدزاود  نوچ  ییاهرعش  . دروآ

. درکیم وجه  ناشتقامح  یگضرع و  یب  هطساو ی  هب  ار  بارعا  هشیمه  وا 
نهیم و  ، نانز قشع ، هشیمه  ات  اما  ، دش شوماخ  ندنل  رهش  رد  یناتسرامیب  رد  لاس ۱۹۸۸  رد  ماجنارس  ینابق  رازن 

دنزیم دایرف  شراعشا  رد  ار  یداز  آ
رد سوملم  الماک  صاخ و  یلیامش  رد  نز  تسا . هتفای  ترهش  نز  رعاش  هب  برع  نارعاش  نایم  رد  ینابق  رازن 
نلماک دوجوم ی  تایه  رد  هاگ  ینامرآ و  یقوشعم  ناونع  هب  هاگ  نز و  ناونع  هب  نز  دراد . یلجت  ینابق  رازن  راعشا 

. دبای یم  روهظ  زورب و  رازن  مالک  رد  نتشاد  تسود  یتسود و  هتسیاش  ابیز و 
میوش ادج  مه  زا  یمک  راذگب 

نم قوشعم  یا  قشع ، نیا  تشادکین  یارب 
نامدوخ تشادکین  و 

میریگب هلصاف  یمک  راذگب 
ینارورپب ار  مقشع  مهاوخ  یم  نوچ 

یشاب رفنتم  نم  زا  مه  یمک  مهاوخ  یم  نوچ 
میراد هچنآ  هب  مسق  ار  وت 

دوب شزرا  اب  نامیود  ره  یارب  هک  ییاه  هرطاخ  زا 
ینامسآ یقشع  هب  مسق 

تسا هتسب  شقن  نامیاهبل  رب  زونه  هک 
 …… هدنک نامیاهتسد  رب  و 

یا هتشون  نم  یارب  هک  ییاه  همان  هب  مسق 
هدش هتشاک  نم  نورد  رد  هک  تلگ  نوچ  تروص  و 

هدنام راگدای  هب  وت  زا  مناتشگنا  رس  رب  مناوسیگ و  رب  هک  یرهم  و 
میراد دای  رد  هچنآ  ره  هب  مسق 

نامیابیز یاهدنخبل  اهکشا و  و 
رتارف نخس  زا  هک  یقشع  و 
هدش رتگرزب  نامیاهبل  زا  و 
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نامیگدنز هناقشاع  ناتساد  نیرتابیز  هب  مسق 
……
****

وا زا  یرگید  یابیز  هورس  و 
یجیهم هبادوس  همجرت : اب 

تسا زبس  یاهدنرپ  وت  قشع 
… بیرغ زبس و  یاهدنرپ 

ناگدنرپ رگید  نوچمه  دوشیم  گرزب 
… دنزیم کون  ار  میاهکلپ  ناتشگنا و 

؟ دمآ هنوگچ 
؟ دمآ تقو  نیمادک  زبس  یهدنرپ 

! نم بوبحم  مشیدنایمن  ار  لاؤس  نیا  زگره 
. دنکیمن هشیدنا  زگره  قشاع  هک 
ییالط یوم  اب  تسیکدوک  وت  قشع 

، دنکشیم ار  ینتسکش  هچنآ  ره  هک 
، دیآیم نم  رادید  هب  تفرگ  هک  ناراب 

دنکیم یزاب  دوریم و  هار  ماباصعا  یاههتشر  رب 
. مریگیم شیپ  رد  ربص  اهنت  نم  و 

تسا شوگیزاب  یکدوک  وت  قشع 
… دنامیم رادیب  وا  دنوریم و  ورف  باوخ  رد  همه 

… مناوتان شیاهکشا  رب  هک  یکدوک 
*

دشکیم دق  اهنت  هکی و  وت  قشع 
دنهدیم لگ  اهغاب  هک  ناسنآ 

دنیوریم اههناخ  هاگرد  رب  خرس  یاهقیاقش  هک  ناسنآ 
دنوشیم زبس  هوک  یهنماد  رب  ربونص  ماداب و  هک  هنوگنآ 

دباییم نایرج  وله  رد  توالح  هک  هنوگنآ 
! نم بوبحم  تاقشع ،

دریگیم رب  رد  ارم  اوه  نوچمه 
. مبایرد هکنآ  یب 

وت قشع  تسیاهریزج 
تسین سرتسد  نآ  هب  ار  لایخ  هک 

تسیباوخ
… یندرکانریبعت ینتفگان …

؟ تسیچ وت  قشع  یتسارهب 
؟ رجنخ ای  تسا  لگ 
؟ رگنشور عمش  ای 

؟ رگناریو نافوت  ای 
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ناهجهرامش ١٢٢ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟ دنوادخ ریذپانتسکش  یهدارا  ای 
*

: تسا نیمه  ماهتسناد  هچنآ  مامت 
ینم قشع  وت 

تسا قشاع  هکنآ  و 
.. . دشیدنایمن زیچ  چیه  هب 

هب یلکوت –  تاداس  مارتحا  مجرتم ، هتیاک –  سوآلم  هلوین 
یدازریش زربیرف  باختنا ،

ید ۱۳۹۰

یو تشذگرد . لاس ۲۰۰۲  رد  دش و  دلوتم  لاس ۱۹۵۰  رد  هتیاک  سوآلم  هلوین 
یهرترپ  » مان اب  ار  شرعش  یهعومجم  نیلوا  دوب و  هدناوخ  یناوتیل  تایبدا  یهتشر 

رعش هعومجم  یارب  لاس ۲۰۰۰  رد  وا  درک . رشتنم  لاس ۱۹۸۵  رد  سا ». الوزروا 
رتشیب سوآلم  درک . تفایرد  ار  یناوتیل  یروهمج  یلم  ی  هزیاج حور » یوترازه  »

یو تشذگرد . مه  اجنامه  رد  دنارذگ و  هتیاک “ سویلیم   ” رد ار  شرمع  یاه  لاس
تاعوبطم یارب  درک و  یم راک  باتک  رصق  رد  یناوتیل و  یزکرم  ویشرآ  رد  اه  لاس

، یدئوس یوسنارف ، یسیلگنا ، یناملآ ، هب  وا  زا  یراثآ  ی  همجرت تشون . یم بلطم 
. تسا هدش  رشتنم  یناتسهل  ینیارکوا و  ییایناپسا ،

ناگدرم پمک 
مسانش یم ار  ییاج  نم 

یشک یم اه  هسام یور  ار  تیاهاپ  هک  یتقو 
دننک یم هلان  مارآ  اه  هسام
دننک یم هیرگ  دنراد  راگنا 

دوش یم رهاظ  ناهگان  هب  ینز  یهاگ 
هایس یسابل  رد  هدیشوپ 
کشا زا  یلاخ  ینامشچ  اب 

دروآ یم اه  هسام تمس  هب  یربا  یهیاس  لثم  ار  وا  داب 
تسا هدوب  ناگدرم  پمک  اجنآ 

گنج نارود  رد  تسرد 
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ناهجهرامش ١٢٢ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

درون ارحص  کباب  نادرگرب ، درک –  رعاش  لاب –  ریپ  داهرف 
دنفسا ۱۳۹۰

. تسا قارع  ناتسدُرک  یدالیم  داتشه  ههد  ناگدنسیونو  نارعاشزا  دلوتم ۱۹۶۱ لابریپ  داهرف 
اه لاس  جراخ و  روشک  زا  دُرکرگید  ناگدنسیون  نوچمه  نیسح  مادص  یروتاتکید  نامزرد 

یدرک نیون  تایبدا  یارتکد  کردم  ذخا  هب  قفوم  لاس ۱۹۹۴  رد  درب . رس  هب  تبرغرد 
ات لابریپ  زا  درب . یم  رس  هب  ریلوه  دوخ  هاگدازرد  نونکا  مه  دش . سیراپ  یدرک  یوتیتسنازا 

 . تسا هدنام  اج  هب  همجرت  همانشیامن و  ناتساد ، رعش ، یاه  هنیمزردرثا  هاجنپ  زا  شیب  نونک 
هباج وا  راثآردزیمآوجهزنط  یعونو  تس  ییاپورا  ناگدنسیون  ریثأت  تحت  یسیون  ناتساد  رد  وا 

. تسادیپ اج 
وا یاه  هدورس  زا  یئاه  هنومن 

 : زا اه  رعش  نادرگ  رب 
یئاراد دیعس 

———————————
اپورا یا 

اپورا ! یا 
تاه نوبایخ 

تاهربهر
تاه هزوم 

، تاهراطق تاه ، قیاق  تاه ،  شکدود  تاه ، هبرگ  تاه ، نودیم  تاهرد ، تاه ، هرجنپ  تاه ، نز  تاهرتخد ، تاه ، سیلپ 
، تاه ناروتسر  تاه ، یرتنالک  تاه ، کناب  تاه ، نفلت  هجاب  تاه ، هاگدورف  تاهراشبآ ، تاه ، لیبوموتا 

تاه ماب  تاهایرد ، لحاس 
تاه گس 

تاه و … تروپساپ 
اپورا یا  تزیچ  همه 

! نوم هنوخ  لغب  تخرد  کت  نوا  یادف  تزیچ ، همه 
***

سیراپ رد  شفک  تفج  کی  لوپ  هک  مادام 
دنک یم ریس  یربیس  رد  ار  هنسرگ  یس  مکش 

یدئوس درس  نورک  هس  هک  مادام 
یلاموس رد  اونیب  ناسنا  هس  یس و  زور  هس  یس و  شاعم  اب  تسا  ربارب 

وگاکیش رد  الوک  یسپیپ  کی  شزرا  هک  مادام 
تسا ریلوه  رد  یمدآ  کاروخ  لک  هام  کی 

تسا وویاراس  رد  نیزنب  تیپ  ود  تمیق  دنوپ ، کی  هک  مادام 
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ناهجهرامش ١٢٢ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ناتسبرع رد  همامع  کی  خرن  هک  مادام 
ناتسنمرا رد  نامناخ  یب  کی  یارب  تسا  هناخ  ود  خرن  لداعم 

یناملآ کرام  کی  هک  مادام 
تسا گروبزرتپ  رد  ینیمز  بیس ینوگ  کی  رینپ و  یطوق  کی 

ونژ رد  کراولش  کی  تمیق  هک  مادام 
تسا یئبمب  رد  راولش  تک و  تسد  هدزناپ  یاهب 

تسا هینامیلس  رد  رانید  دصناپ  درمان ، رالد  کی  هک  مادام 
دوش یمن  زینو  رد  هدولاف  یناویل  اتح  رانید  دصناپ  ات  یس  هک  مادام 

دوش ناریو  شرساترس  ناهج  نیا  دیاب 

الاح هن  یلو  نادابآ ، رد  مِیِرب  هلحم 
ید ۱۳۹۰
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» سکعهرامش ١٢٢ هاگدید  ۲

تساسکعهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

الاح هن  یلو  نادابآ ، رد  میِِرب  هلحم 

لگ تشد  کی 
ید ۱۳۹۰

لگ تشد  کی 
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تساسکعهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تفر هک  یزیئاپ  گنر ، لصف  هدنام ی  نیرخآ 
ید ۱۳۹۰

تفر هک  یزیئاپ  گنر ، لصف  هدنام ی  نیرخ  آ

دینک هاگن  ناشیاهمشچ  هب  …. هقشاعم عون  کی 
ید ۱۳۹۰
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تساسکعهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دینک هاگن  ناشیاهمشچ  هب  …. هقشاعم عون  کی 

هب داز  یرون  دمحم  یهانپ و  رفعج  , دامتعا ینب  ناشخر  همان ی 
هییاضق هوق ی  سییر 

ید ۱۳۹۰

یناجیرال قداص  هللا  تیآ  بانج 
ناریا یمالسا  یروهمج  هییاضق ی  هوق ی  مرتحم  تسایر 

امش هب  مالس 
هدنورپ نامهتم  زا  یناشن  مان و  چیه  نونک  ات  امروشک  ییاضق  هاگتسد  هک  بوخ  هچ 

، بوخ راتفر  نیا  تسا . هدرکن  رشتنم  یناموت  درایلیم  رازه  هس  گرزب  سالتخا 
. تسا ینید  یاه  هزومآ  زا  رثأتم  ًامتحو  نامهتم ، یدنورهش  قوقح  زا  هتفرگرب  ًامتح 

نوخ ردق  هب  ناملسمان ، هچ  ناملسم و  هچ  ناسنا ، کی  یوربآ  هب  هک  ییاه  هزومآ 
 – هدشن تباث  شمرج  هک  ینامز  ات  مهتم ، کی  هک : نیاو  دهد . یم  اهب  هانگ  یب  کی 

یم یقلت  هانگ  یب  کی  ًامتح  مهتم و  کی  اهنت  ینوناق –  هنافصنم و  همکحم  کیرد  مهنآ 
یرجم ظفاحم و  نونکا  امش  هک  دیوگ  یم  ینوناق  هکلب  مییوگ . یمن  ام  ار  نیا  دوش .
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. دینآ میقتسم 
لوا زارط  نالوئسم  زا  یعمج  یتح  هک  تسا  یراج  یا  هتشونان  نیناوق  ام ، یندم  نیناوق  نیریز  حطس  رد  ًارهاظ  اما 

، میا همان  نیا  ناگدننک  اضما  هک  نت  هس  ام  هب  دیاش  دننک . یم  راتفر  اهنآ  قباطم  دنیوج و  یم  کسمت  اهنادب  نامروشک 
هک ینامز  ات  نامهتم ، یوربآ  ظفح  هلب ، دییامرف : یم  دیکأت  همادارد  زین  ًامتحو  دییوگب ! نخس  لدتسم  هک : دیریگب  هدرُخ 

. تسا ام  ینید  یقالخا و  تایرورض  زا  و  ینوناق ، تامکحم  زا  هدشن ، تباث  ناشمرج 
ناشیاپ زونه  دنوش و  یم  ریگتسد  زورما  نامروشک  زاس  دنتسم  نادنمرنه  زا  یدادعت  هک  تسا  هنوگچ  سپ  مییوگ : یم 
مرتحم ریزو  صخش  هدیسرن ، لیکو  نتشاد  ماهتا و  میهفت  هدنورپ و  لیکشت  ییوجزاب و  لحارم  یدارفنا و  نادنز و  هب 

همانزور ی زور ، نآ  یادرفو  دهد ، یم  ربخ  رابکتسا  هلمع ی  زادنارب و  سوساج و  یا  هدع  یریگتسد  زا  تاعالطا ،
لیامت رگا  درب ؟ یم  تسد  زین  شورف  نطو  ناسوساج  نامه  ترهش  مسا و  راشتنا  هب  ربخ ، نیا  جردرب  هوالع  ناهیک ،

، نانآ هاگشناد  هسردم و  هب  نامهتم  نیا  ِنادنزرف  اب  دییآ ، لئان  ینوناق  یقالخا و  هعجاف ی  نیا  زا  یا  هرذ  ِسمل  هب  دیراد 
. دنک یم  تواضق  ندیمهف  زا  شیپ  هک : دیراذگب  یاپ  یعامتجا  هبو 

یناجیرال هللا  تیآ  بانج 
ییاطخ مرج و  ام  دنمرنه  ناتسود  هک  ارچ  تسا . هدشن  لیکشت  یهاگداد  نامهتم ، نیا  یارب  تسا ، زونه  هک  زونه 

، لیلد یب  یوهایه  نیا  ِیجورخ  هنافسأتم  دیآ . لصاح  یا  هناهب  بولطم ، همکحم ی  کی  ییاپرب  یارب  ات  دنا  هدشن  بکترم 
هب ار  نامروشک  نادنمرنه  نیرترادافو  نیرت و  کاپ  زا  یعمج  یوربآ  ام ، ییاضق  یتاعالطا و  ماظن  هک  تسا  هدش  نیا 

. دنراد یمنرب  یمدق  زین  تسردان  راتفر  نیا  میمرت  یارب  هتخادنا و  بآ 
مان دنمرنه  نیا  بسامهطریم . یبتجم  یاقآ  رفن . کی  زجب  دنا  هدش  دازآ  هقیثو  دیق  هب  یگمه  ام ، نازاس  دنتسم  نونکا 

بکترم هک  ییاطخ  هب  فارتعا  یارب  هک  تساههام  خرس “ لگ  یوناب   ” زیگناروش رثا  قلاخ  ام و  دنم  تریغ  انشآ و 
یاقآ یتسود  نطو  تیناسنا و  دهعت و  رنه و  نازیم  هب  دیدنم  هقالع  رگا  مینک  یم  داهنشیپ  تسا . راشف  تحت  هدشن ،

یلم هناسر ی  زا  خرس “ لگ  یوناب   ” دنتسم ملیف  نیمه  ات  دیروآ  مهارف  یطیارش  دیبای ، فوقو  بسامهطریم  یبتجم 
تسود ار  شنطو  مدرم  ار و  شنطو  دناوت  یمن  نیرفآ ، رورغ  فیرش و  رثا  نیا  هدنزاس  دننادب  ناگمه  ات  ددرگ  شخپ 

. دشابزین یبنجا  سوساج  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دشاب ، هتشادن 
: میراد اضاقت  هس  امش  رضحم  زا  همان ، نیا  ناگدننک  اضما  ام 

ار ام  زاس  دنتسم  نادنمرنه  یوربآ  مرج ، زارحا  زا  شیپ  هک  ییاه  هناسر  اههاگتسد و  صاخشا و  اب  دییامرف  روتسد  کی :
. دریذپ تروص  ینوناق  دروخرب  دنتخیر ، ورف  رازاب  هچوک و  لفاحم و  رسرب 

. دش دهاوخ  دازآ  دوز  ای  رید  یو  دیروآ . مهارف  ار  بسامهطریم  یبتجم  یاقآ  ام  دنمرنه  تسود  صالختسا  هنیمز  ود :
. دیشاب لیخد  هانگ  یب  دنم و  تریغ  دنمرنه  نیا  یدازآرد  ًاصخش  یلاعترضح  هک  بوخ  هچ  اما 

هداوناخ نازاس و  دنتسم  زا  ییوجلد  و  هدش ، حرطم  ییوربآ  یب  نآ  وحمرد  نکمم ، لکشره  هب  دییامرف  روتسد  هس :
. دیآ لمع  هب  یناسنا  ینوناق و  مادقا  نانآ ، یاه 

، دنیشن یم  لد  هب  اجنآ  ییابیز ، نیا  تسین . فقوتم  نآ  ظفل  رد  تلادع  ییابیز  هک  دیناد  یم  ام  همه ی  زا  رت  کین  امش 
یقوقح نامه  زا  ناهانپ  یب  نامانمگ و  نامولظم و  هعماج ، کیرد  هک  دزادرپ  یم  دوخ  تاکرب  راشتنا  هب  اجنآو 

. نابصنم بحاص  نالوئسم و  هک : دنشاب  رادروخرب 
تسود یدازآ  و  یسایس ، ناینادنز  همه  یدازآ  هار  هب  مشچ  زیزع ، ناریا  یزارفرس  یوزرآ  ابو  ناوارف ، دیما  اب 

لاسود نیا  ناینادنز  همه ی  هتفر  تسد  زا  قوقح  یافیتسا  هار  هب  مشچ  و  بسامهطریم ، یبتجم  یاقآ  نامدنمرنه 
. میتسهریخا

: بدا مارتحا و  اب 
داز یرون  دمحم  یهانپ –  رفعج  دامتعا –  ینب  ناشخر 

دون لاس  هامرذآ  مهن 
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تسارابخاهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یورسخ بارتوبا  ما –  هزیگنا  یب  داشرا  هب  هعجارم  یارب 
ید ۱۳۹۰

: باتفآ اب  یئوگتفک 
زوجم ذخا  یارب  داشرا  هب  شدیدج  راثآ  نداتسرف  یارب  دیوگیم  هدنسیون ، یورسخ ، بارتوبا 

. تسا هزیگنایب  رشن ،
نیشنهناخ ار  دوخ  هدرک ، دودحم  شراک  قاتا  هب  ار  دوخ  یبدا  یاهتیلاعف  تساهتدم  هک  وا 

. تسا تحاران  هدمآ ؛ دوجوب  رشن  هصرع  رد  شراثآ  یارب  هک  یطیارش  زا  دنکیم و  فیصوت 
ارم یگدزلد  تابجوم  هک  تساهتدم  باتک ، یهرادا  رد  میاهباتک  رشن  فقوت  دوزفا : یو 

میارب زوجم ، ذخا  یاضاقت  دیدج و  رثا  یهئارا  ینینچنیا  یطیارش  رد  تسا . هدرک  مهارف 
. متسرفیمن باتک  هرادا  هب  ار  مدیدج  یاههتشون  نیاربانب  دیامنیم  هدیافیب 

: تفگ درادن ، اهنآ  یهدنیآ  زا  یروصت  هدش و  لفق  داشرا ، رد  شباتک  هس  تشونرس  هک  بلطمنیا  نایب  نمض  یورسخ 
یاهیریگیپ مغریلع  یلو  درذگیم  لاس  کی  داشرا ، هب  باذع » ناکالم   » مان اب  مانامر  نیرخآ  لاسرا  زا  هنافساتم 

تفایرد ار  هرادا  نیا  یزیمم  یهجیتن  یتح  ای  نآ  رشن  مدع  ای  رشن  رب  ینبم  باتک ، هرادا  زا  یخساپ  چیه  هتفرگ ، تروص 
. میاهدرکن

تیعقوم یطیارش  نینچ  رد  داد : همادا  دش ، روآدای  ار  شرگید  رثا  ود  ندش  پاچ  دیدجت  فقوت  هک  یلاحرد  هدنسیون  نیا 
یگدنز تشیعم  جراخم و  زا  یاهدمع  شخب  ریدقت  ره  هب  هکارچ  دتفایم  هرطاخم  هب  هعماج ، رد  هدنسیون  کی 

. دوشیم نیمات  اهباتک  فیلات  قح  زا  نم ، نوچمه  یناگدنسیون 
اما ماهدناسر  مامتا  هی  ار  ناتساد  هعومجم  کی  شراگن  نم  رضاح  لاحرد  تفگ : زین  شاهزات  راثآ  درومرد  یورسخ 

اریز منک  یراددوخ  رشان  هب  نآ  لیوحت  رد  باتک ، هرادا  رد  منیشیپ  یاهباتک  ندنام  فیلکتالب  هب  هجوتاب  هک  تسیعیبط 
. دوب دهاوخن  روصت  لباق  میارب  زین  نآ  تشونرس  تروصنیا  رد 

همان دش –  عورش  لوا  زور  زا  بلقت  دوب –  غورد  دصرد   ۹۹.۵
یکلم رتکد 

ید ۱۳۹۰

رد تاباختنا  خیرات  دروم  رد  یکلم  رتکد  هم  نا
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یمالسا یروهمج 
یدصرد مین  ، » یمالسا یروهمج  رد  نیدرورف  مدنارفر ۱۲  یادرف  زا 

یروهمج رارقتسا  هب  هک  یناسک  یارب  دش  یبقل  هب  لیدبت  اه »
نیدرورف نامه ۱۲  زا  شا  هلا  بزح  تموکح و  دندادن . یار  یمالسا 

دندش و لوغشم  اه  « یدصرد مین   » ناونع اب  نیفلاخم  راکش  هب  ، ۵٨
ینیمخ هلا  تیآ  دندرک . بلس  اه  نآ  زا  ار  نداد  رظن  ندز و  فرح  قح 

«۹۹.۵  » ماظن ار  دوخ  ماظن  زورما  ات  شناگدنهد  همادا  دوب و  یتقو  ات 
. دنتفگ یرآ  یمالسا  تموکح  هب  هک  دنتسناد  یم  ییاه  یدصرد 

هداشگرس یا  همان  رد  یمالسا  یروهمج  رد  تاباختنا  نیتسخن  ناراکردنا  تسد  زا  یکی  یکلم  دمحم  رتکد  نونکا 
هالک غورد و  هیاپ ی  رب  لوا  نامه  زا  تموکح  نیا  هک  تسا  هتشون  هدومن و  راکشآ  ار  مدنارفر  نآ  تایعقاو  یخرب 

هب دادرخ ٨٨  تاباختنا  رد  دش و  زاغآ  نیدرورف ۵٨  تاباختنا  زا  هک  ییوگغورد  دش . هداهن  ناینب  مدرم  رس  رب  نتشاذگ 
. دیسر یا  هزات  یاهزرم 

: دیناوخ یم  ریز  رد  تسا  هدش  رشتنم  زوینوجشناد  تیاس  رد  هبنش  زور  هک  ار  یکلم  دمحم  رتکد  همان ی  لماک  نتم 

یارب شالت  ییامیپهار و  هب  ار  بالقنا  لوا  لسن  ناناوج  یبهذم  نارکفنشور  مان  هب  مناتسود  نم و  هک  اهزور  نآ 
یاقآ یربهر  میدرک و  یم  قیوشت  توعد و  یمالسا  یروهمج  یدازآ و  لالقتسا ، راعش  اب  یهاش  ماظن  ندرک  طقاس 

ات هطورشم  بالقنا  زا  سپ  تیناحور  شقن  رد  دوخ  یخیرات  هظفاح ی  زا  زگره  میدوب و  هتفریذپ  هتسب  مشچ  ار  ینیمخ 
ینیمخ و یاقآ  تشادرب  هک  میدوب  هدرک  رکف  هلئسم  نیا  هب  میتسنادیم و  ایآ  میتفرگن ، هرهب  ( ۱٣۵۷  ) نامز نآ 

؟ تسیچ یمالسا  یروهمج  هژیوب  لالقتسا  یدازآ و  تاملک  زا  وا ، وریپ  نویناحور 

هنحص دهاش  هک  نم  ارچ  یتسار  هن ! منک ، یم  فارتعا  لاس  زا ٣٣  سپ  متشاد  بالقنا  رد  یشقن  هک  یدرف  ناونعب  نم 
مدوخ زا  مدوب  دابآرهم  هاگدورف  رد  ینیمخ  یاقآ  دورو  زور  رد  هچ  لابقتسا و  هتیمک  رد  هچ  یا  هدنهد  ناکت  یاه 

همانرب هتیمک  هژیوب  اه  هتیمک  تامیمصت  یاه  ندرک  وتو  اه و  یبلط  راصحنا  اه و  یزات  هکی  دهاش  وت  رگم  مدیسرپن ،
یاقآ دورو  هنحص  دهاش  وت  رگم  یدوبن ؟ یرهطم ) یاقآ  دننام   ( یناحور دنچ  یوس  زا  هافر  هسردم  رد  لابقتسا  یزیر 

زا یناقلاط  یاقآ  ییادج  هب  رجنم  هک  اجنآ  رد  رضاح  نویناحور  یوس  زا  وا  ندرک  هرصاحم  هاگدورف و  نلاس  هب  ینیمخ 
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هدنهدناشن ی همه  هک  نینچ  نیا  ییاه  هنحص  دهاش  وت  رگم  یدوبن ؟ دش  یا  هشوگ  هب  وا  ندرب  هانپ  نویناحور و  رگید 
عیاقو همه ی  رب  مشچ  هک  دش  هچ  سپ  یدوبن ؟ دوب ، ینیمخ  یاقآ  نایفارطا  نویناحور و  ییارگ  هفارخ  یبلطراصحنا و 
نوریب یزیچ  هچ  نآ  مکش  زا  هچ و  ینعی  یمالسا  یروهمج  یدرکن  رکف  راب  کی  یتسب و  ماظن  رییغت  مودنارفر  زا  شیپ 

یبهذم یاه  تیلقا  یناریا ، ماوقا  نانز ، نویسیزوپا ، اه ، تیصخش  ناگدنسیون ، زا  یناگرزب  یتقو  ارچ  دمآ ؟ دهاوخ 
باوج اهنآ  هب  یسک  تسا ، یتموکح  ماظن  عون  هچ  یمالسا  یروهمج  زا  دوصقم  هک  دندرک  حرطم  ار  لاوئس  نیا  ….. و
یمالسا یروهمج  رد  دیوگب : دنک و  هعدخ “  ” ناشدوخ لوقب  دش  روبجم  ینیمخ  یاقآ  هرخالاب  ات  دادن  هدننک  عناق  حیرص و 

همه ی یارب  تسین ، قانتخا  مالسا  رد  … میرادروخرب ربارب  قوقح  زا  ام  همه ی  … درادن دوجو  ینغ  ریقف و  تسین ، ملظ 
یم هفرم  ار  امش  یگدنز  دنک و  یم  تسرد  راک  همه  یارب  مالسا  هک  مهد  یم  هدعو  نم  … دراد دوجو  یدازآ  تاقبط 

نیدرورف ۱٣۵٨ ص ٨) تاعالطا ۱۲ .) دنک

کی هن  یمالسا  یروهمج  هب  میتفر و  یأر  یاهقودنص  یاپ  هب  میتفریذپ و  ار  اهراعش  نیا  یبهذم  نارکفنشور  ام  ارچ 
امروشک رسرب  هچنآ  دروم  رد  لاس  تشذگ ٣٣  زا  سپ  زورما  و  ارچ ؟ یتسار  میداد ؟ یأر  دایز  هملک  کی  هن  مک و  هملک 

ام میئوگب  اهنآ  هب  هکنآ  زج  میشاب ؟ هتشاد  میناوت  یم  یباوج  هچ  هدمآ  بالقنا  موس  مود و  لوا و  لسن  ام و  ناناوج  و 
دیریگب و سرد  هتشذگ  ثداوح  زا  دیسانشب  ار  خیرات  دینک ، زاب  اردوخ  یاه  مشچ  امش  میدرک ، تکرح  هتسب  مشچ 

. هدنیآ هار  ندید  یارب  دیزاس  یغارچ  ار  هتشذگ  یعقاو ، حیحص و  عبانم  زا  یریگ  هرهب  اب  صوصخب 

: منازیزع نانطومه ،

ار تاباختنا  رونت  اه  ینکارپ  همان  اب  دنهاوخ  یم  یهورگ  زاب  هک  اهزور  نیا  هتشذگ ، زا  یزومآ  سرد  یارب  مهاوخ  یم 
هشیر مینیبب  ات  مشاب  هتشاد  یا  هراشا  تفرگ  تروص  یئالو  ماظن  رد  هک  یتاباختنا  نیلوا  رد  هک  یقیاقح  هب  دننک  مرگ 

خیرات رد  ماظن  رییغت  مودنارفر  ییالو  ماظن  ییاپرب  یهاش و  ماظن  طوقس  زا  سپ  دینادیم  تساجک . زا  ام  زورما  لکشم 
رد دینک  یم  رکف  دش . ماجنا  نمهب ۱٣۵۷ )  ۲۲ !) یزوریپ مالعا  زا  دعب  زور  ینعی ۴٨  لاس ۱٣۵٨  نیدرورف  ۱۰ و ۱۱ 

هنوگچ مودنارفر )  ) یمومع ءارآ  هب  هعجارم  نیلوا  درک ، یم  یفرعم  یبهذم  یقالخا و  ماظن  کی  ار  دوخ  هک  یماظن 
زا هن  دوب و  یربخ  قالخا  زا  هن  مدرم ، زا  یسرپ  همه  حالطصاب  نیا  رد  دیوگ  یم  یخیرات  یاه  تیعقاو  دش ؟ رازگرب 
تقد نداد  یأر  ماگنه  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  یاهرظنراهظا  هب  دنتخانش . یم  بهذم  مانب  مدرم  هچنآ  زا  هن  تقادص و 

: دیئامرف
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نیدورف ۱٣۵٨ص٣) ناهیک ۱۱ “) دنسر یم  دوخ  قوقح  هب  همه  یمالسا  تموکح  رد  : ” تفگ ینیمخ  هللا  تیآ 

عبنم ص٣) نامه  “) تسا هدش  نیمضت  نانز  یدازآ  مامت  : ” تفگ ریزو  تسخن  ناگرزاب  سدنهم 

عبنم نامه  “) دوش یم  اپرب  تیلم  یسارکومد و  ساسا  رب  یمالسا  یروهمج  : ” تفگ هجراخریزو  یباجنس  میرک  رتکد 
ص٣)

عبنم ص ٣) نامه  “) دنک یم  لح  ار  ناهج  یداصتقا  یعامتجا و  تالکشم  مامت  مالسا  : ” تفگ یناگیاپلگ  هللا  تیآ 

و دینک . تواضق  دوخ  دنتسنادیم  تسایس  قالخا و  ناگرزب  ار  اهنآ  ناگمه  نارود  نآ  رد  هک  نادرم  نیا  یاهلوق  دروم  رد 
همه هجیتن ی  مالعا  ماگنه  دندش ، کیدزن  تردق  هب  دندرک و  دورو  تسایس  هب  هک  ماگنه  نآ  قالخا  نیملعم  زا  اما 

نآ رد  هچ  درپس . یشومارف  هب  ار  نآ  تفگن و  نخس  ناوت  یمن  اهنآ  تسد  رد  مدرم  یوس  زا  دوب  یتناما  هک  یسرپ 
. دش هتشاک  مینک  یم  ورد  لاس  بیرق ٣٣  زا  دعب  زورما  ام  هچنآ  مخت  اهزور 

لوق زا  یندنام و  دای  هب  تشرد و  رتیت  اب  دوخ  لوا  هحفص  رد  تاعالطا  همانزور ی  مودنارفر  زا  سپ  زور  دنچ 
ساسا رب  هک  یلوصو  رامآ  قبط  درک ، مالعا  روشک  ترازو  رد  مودنارفر  یزکرم  داتس  لوئسم  شخبروندمحا 

رسارس رد  رفن  ورازه ۲۱  نویلیم و ۲٨٨  تسا ۲۰  هدیسر  روشک  ترازو  هب  روشک  رسارس  زا  مارگ  نفلت  جارختسا و 
یروهمج هب  رفن  ورازه ۵۵  نویلیم و ۱۴٣  هدع ۲۰  نیا  زا  دنا . هدرک  تکرش  یمالسا  یروهمج  مودنارفر  رد  روشک 

دودح روشک  رد  نداد  یأر  یارب  طیارش  نیدجاو  دوزفا  یو  دنا . هداد  هن  یأر  رفن  رازه و ۹۶۶  یرآ و ۱۴۰  یأر  یمالسا 
تسخن ناگرزاب  سدنهم  نیدرورف ۱٣۵٨ص۱ .) تاعالطا ۱۵ همانزور   ) دوب هدش  دروآرب  رفن  رازه  نویلیم و ٨۰۰   ۲۲

یم کیربت  ناریا  تلم  همه  هب  ار  مودنارفر  هجیتن  : ” تفگ نانخس  نیا  دیئات  رد  ینویزیولت  ویدار  مایپ  کی  رد  مه  ریزو 
دنداد روشک  ترازو  زا  زورما  هک  یماقرا  قبط  رفن  رازه  نویلیم و۲٨٨   ۲۰ الاب ، هب  لاس  رفن ۱۶  نویلیم  زا ۲۲  … میوگ

مناوتب دیاش  دندرک ، تکرش  دندوب  لمع  نیا  لومشم  هک  ناریا  مدرم  دصرد  ینعی ۵/۹۹  دندرک  تکرش  مودنارفر  رد 
تقو چیه  دریگ  یم  تروص  کیتارکومد  کلامم  رد  هک  یتاباختنا  مودنارفر و  رما  چیه  رد  یتکراشم  نینچ  ایند  رد  میوگب 

کی زا  رتمک  دنداد و  یرآ  باوج  دصرد  دندرک ۹۹  تکرش  هک  رازه  نویلیم و ۱۴۷  نیا ۲۰  زا  تسا  هتفرگن  تروص 
(. ۱٣۵٨ص٣ نیدرورف تاعالطا ۱۶ همانزور  “ ) دنداد فلاخم  یأر  دندرک و  یمالسا  یروهمج  اب  تفلاخم  دصرد 
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دوش مولعم  ات  مینکب  یتشگنارس  باسح  کی  اج  نیمه  رد  تسا  رتهب  میزادرپب  رگید  یمسر  یاهرامآ  هب  هکنآ  زا  شیپ 
رد رفن  نویلیم  نداد ۲۰  یأر  طیارش  دجاو  رفن  نویلیم  زا ۲۲  دش  هتفگ  تسا . هدمآ  اجک  زا  دصرد  ددع ۵/۹۹  نیا 

یأر دصرد  دنشاب  هداد  یأر  نویلیم  نویلیم ۲۰  زا ۲۲  رگا  هدش .) فذح  زیر  ماقرا  ) دنا هدرک  تکرش  مودنارفر 
؟ تسا هدمآ  اجک  زا  یعقاوریغ ۵/۹۹  مقر  دش  یم  هداد  خساپ  مدرم  هب  دیاب  سپ  دصرد . دودح ۹۱  دوش  یم  ناگدنهد 

دوخ و تاهابتشا  نآ  رد  مزادرپیم و  خیرات  یسررب  هب  هباشم  بلاطم  بلطم و  نیا  رد  نم  هک  منک  دیکات  دیاب  اجنیا  رد  )
ناگرزاب سدنهم  تیصخش  هب  تبسن  نم  تدارا  رب  هجو  چیه  هب  هلاسم  نیا  اما  مریگیمن . هدیدان  ار  منارکفمه  نارای و 

( درک دهاوخن  دراو  یا  هشدخ 

هک دنا  هداد  اه  تیصخش  تاباختنا و  ناراکردنا  تسد  زا  یضعب  هک  تسیرامآ  هب  یهجوت  یب  تاداریا ، نیا  زا  رتمهم  اما 
یأر مودنارفر  رد  دنناوت  یم  رفن  نویلیم   ۲۴  ” درک مالعا  روشک  ریزو  مروآ . یم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  هنومن  دنچ 

: تفگ روشک  ترازو  یعامتجا  یسایس و  نواعم  یئابطابط  قداص  رتکد  ۱٣۵٨ص۱ .) نیدرورف ناهیک ۷ همانزور  “) دنهد
ییاهروشک وزج  هک  ناریا  ینویلیم  تیعمج ٣٣  نتفرگ  رظن  رد  اب  روشک  حطس  رد  یأر  نداد  طیارش  دجاو  دارفا  دادعت  ”

ار تیعمج  نیا  زا  یعیسو  تمسق  هچ  تسا  رفن  نویلیم  زا ۲۴  رتمک  یلیخ  تسا ، ناوج  رایسب  نآ  تیعمج  هک  تسا 
نویناحور زا  هک  حتفم  رتکد  مالسالا  تجح  و  نیدرورف ۵٨ ص ٨ ) تاعالطا ٨  . ) دنهد یم  لیکشت  لاس  ریز ۱۶  دارفا 

هکیناسک عومجم  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  اب  : ” تفگ روشک  ریزو  نانخس  اب  هطبار  رد  دوب  سانشرس 
ماظتناریما سابع  سدنهم  عبنم ) نامه  “ ) دهد یم  لیکشت  ار  رفن  نویلیم  ات ۱۲  نیب ۱۰  یمقر  دنهدب  یأر  دنناوت  یم 
ناراگنربخ عمج  رد  تلود  تایه  هسلج  زا  دعب  مودنارفر و  زا  لبق  زور  کی  تلود  یوگنخس  ریزو و  تسخن  نواعم 

زا نت  رازه و ۲۰۰  نویلیم و ۷۹٨ یرامشرس ۱٨  نیرخآ  ساسا  رب  : ” تفگ ناراگنربخ  زا  یکی  خساپ  رد  دش و  رضاح 
نداد هب  مادقا  طیارش  دجاو  دارفا  دصرد  ات ۶۵  الومعم ۶۰  هبرجت  ساسا  رب  دنتسه و  لاس  یالاب ۱۶  ناریا  تیعمج 

، مودنارفر مود  زور  نیدرورف ۱٣۵٨ ص ۵ .) ناهیک ۱۱ “ ) دش دهاوخ  نویلیم  رب ۱۲  غلاب  اهنآ  دادعت  هک  دننک  یم  یأر 
لاس ریز ۱۶  نس  رفن  نویلیم  اعمج ۱۵  هک  درک  مالعا  روشک  ترازو   ” تشون دوخ  مود  پاچ  رد  تاعالطا  همانزور 

لیاسو ندرک  مهارف  هک  دننک  یم  یگدنز  تاعافترا  رد  رفن  نویلیم   ۴ دنشاب ، هتشاد  یأر  قح  دنناوت  یمن  هک  دنراد 
تسا دودحم  زین  یأر  ذخا  زکارم  اهرهش و  هب  اهنآ  ناوخارف  رگید  یوس  زا  تسین و  رسیم  ناشیارب  مودنارفر  یرازگرب 

تاعالطا “ ) دنهدب یأر  دنناوت  یمن  فعض  تلوهک و  تلع  هب  هک  دنراد  لاس  داتفه  یالاب  نس  مه  رفن  نویلیم  کی 
(. نیدرورف ۱٣۵٨ ص ۴ ۱۱
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مالعا اب  ار  رفن  نویلیم   ۱۲ ات ۱۰ ـ  نویلیم  زا ۲۲  نداد  یأر  طیارش  نیدجاو  رامآ  اه و  یئوگ  ضیقن  دض و  نیا  لاح 
نیلوا رد  میوش  هجوتم  ات  دیراذگب  مه  رانک  رد  ار  مودنارفر  رد  تکرش  مدع  رب  یسایس  یموق و  یاههورگ  زا  یرایسب 

دنچ دیآ و  یم  تسد  هب  یا  همغلم  هچ  دندوب  هدش  تسایس  دراو  هک  قالخا  نیملعم  یوس  زا  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم 
تکرش تاباختنا  رد  مدرم  دصرد  دندرک ۹۹.۵  مالعا  دنداد و  یعقاوریغ  تاعالطا  مدرم  هب  هنوگچ  بالقنا  زا  سپ  زور 

دنرادن تسد  رد  ار  دوخ  همانسانش  یتلع  ره  هب  هک  یناسک   ” دنک یم  مالعا  روشک  ترازو  یوگنخس  یتقو  هتبلا  دندرک .
هناخ ترازو  ای  نامزاس  زا  ربتعم  یئاسانش  تراک  نتشاد  تسد  رد  اب  دنناوت  یم  تسا  هدش  دوقفم  اهنآ  همانسانش  ای  و 
ار دوخ  همانسانش  هک  ییاههاگراک  ای  اه و  هناخراک  نارگراک  نینچمه  دنهدب ، یأر  دننک و  تکرش  تاباختنا  رد  دوخ  ی 
تکرش تاباختنا  رد  دنناوت  یم  دوخ  راکداتسا  ای  هناخراک  بحاص  زا  یبتک  دهعت  نتشاد  تسد  رد  اب  دنشاب  هتشادن  هارمه 

یگتفشآ و هچ  مودنارفر  زا  لبق  زور  دنچ  یلمعلاروتسد  نینچ  تسا  مولعم  نیدرورف ۱٣۵٨ ص ٨ ،) ناهیک ۹  “ ) دننک
. دش دهاوخ  بجوم  تاباختنا  رد  ار  یتابلقت 

رد یسرپ  همه  نیلوا  رد  هچنآ  زا  ات  مروایب  اجنیا  رد  ما  هدوب  نآ  دهاش  دوخ  هک  ار  ینایرج  منادیمن  تبسانم  یب  لاح 
تخیر اهنابایخ  هب  درک و  مایق  دش و  هدز  تفگش  لاس ٨٨  تاباختنا  جیاتن  زا  هک  بالقنا  موس  لسن  داد ، خر  یئالو  ماظن 

یادهش ناتسرامیب  یأر  ذخا  هبعش ی  لوئسم  لاس ۵٨  نیدرورف  مودنارفر ۱۰  رد  نم  ددرگ . هاگآ  رتشیب  رتهب و 
زا یکی  ریبد  هدرک و  لیصحت  یدرف  تشاد و  ام  اب  مه  یتبسن  هک  میاه  لحم  هچب  زا  یکی  رهظ  کیدزن  مدوب  شیرجت 

میتساوخ کرادم  همانسانش و  وا  زا  دهدب . یأر  ات  درک  هعجارم  یأر  ذخا  لحم  هب  همیسارس  دوب  ناریمش  سرادم 
یأر هزوح  ءاضعا  رگید  مرسمه و  نم و  ما !! هداد  یأر  هزوح  زا ۱۰  شیب  رد  تعاس  نیا  ات  نم  اباب  یا  تفگ : دیدنخ و 

یم ناشن  لمعلا  سکع  مدرم  یأر  ظفاح  مان  هب  دیابن  یتابلقت  نینچ  زا  ندش  هاگآ  اب  یتسار  میدش . هکوش  یریگ 
ارنآ باوج  یتمیق  هچ  هب  اما  دوش  اپرب  یمالسا  یروهمج  میتساوخ  یم  نوچ  چیه ! دوب ؟ هچ  ام  لمعلا  سکع  میداد .
نایرج رد  ام  میوگب  هنانیگمرش  دیراذگب  دنک . یم  ساسحا  دوجو  مامت  تشوگ و  تسوپ و  اب  بالقنا  موس  لسن  زورما 

میلست تلعب  ههد  هس  نیا  رد  مزادرپ و  یم  نآ  هب  دعب  همان  رد  هک  ناگربخ “  ” سلجم تاباختنا  مودنارفر و  بالقنا و 
دندیشک و بالقنا  موس  مود و  لسن  هچنآ  میدش و  ناوارف  ریصقت  راچد  تخانش ، مدع  یهاگآان و  تاساسحا و  هب  ندش 

ملظ ساسا  دوخ  توکس  اب  یراکبیرف  هعدخ و  غورد و  ربارب  رد  لوا  زور  زا  هک  تسیناسک  شودرب  نآ  راب  دنشک  یم 
توکس ای  دندرک و  تکرش  یراکفالخ  نیا  رد  ارچ  هک  دنشاب  وگباوج  قلخ  ادخ و  ربارب  رد  دیاب  زورما  هک  دندرک ، انب  ار 

. میشاب دوخ  یاهیراک  منادن  توکس و  اه ، یهجوت  یب  لامعا ، یوگباوج  ههد  تشذگ ٣  زا  دعب  دیاب  زورما  ام  دندومن .
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همه نآ  دش و  مدرم  نایغط  بجوم  هک  ار  لاس ٨٨  تاباختنا  هلمج  زا  یدعب  یاه  باختنا  یانب  تشخ  هک  یلامعا 
یم زاب  ار  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  یتقو  زورما  دش . بجوم  ار  نیضرتعم  هجنکش  نتفر و  نادنز  هب  راتشک و 

اب تیمکاح  تقادص  مدع  دادعا و  ماقرا و  ندرک  اجباج  اه و  یراکفالخ  اه و  یقالخادب  نآ  راثآ  لوا  لصا  نامه  رد  مینک 
: تسا هدمآ  لصا  نیا  رد  مینیب . یم  ار  مدرم 

قح و تموکح  هب  شا  هنیرید  داقتعا  ساسا  رب  ناریا ، تلم  هک  تسا  یمالسا  یروهمج  ناریا  تموکح  لوا : لصا 
ماما یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  دیلقت  ردقیلاع  عجرم  یربهر  هب  دوخ  دنمزوریپ  یمالسا  بالقنا  یپ  رد  نآرق ، لدع 

لوا و اب  ربارب  یسمش  یرجه  تشه  هاجنپ و  دصیس و  رازهکی و  هام  نیدرورف  مهدزای  مهد و  یسرپ  همه  رد  ینیمخ 
یأر قح  هک  یناسک  هیلک  تیرثکا ۲/۹٨ %  اب  یرمق  یرجه  هن  دون و  دصیس و  رازهکی و  لاس  یلوالا  یدامج  مود 

(. یمالسا یروهمج  یساسا  نوناق   ) دنداد تبثم  یأر  نآ  هب  دنتشاد 

هک دصرد  مقر ۲/۹٨  نیا  دندومرف  یم  نشور  ناگربخ ) سلجم  ءاضعا   ) نوناق نیا  ناگدننک  بیوصت  ناگدنسیون و  دیاب 
تکرش دصرد  تلاح ۲.۹٨  نیرت  هنانیبشوخ  رد  هک  دینک  تقد  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  دوش  یم  هدید  یساسا  نوناق  رد 

یساسا نوناق  نتم  رد  مقر  نیا  ندناجنگ  هنوگنیا  ایآ  دشاب . تسرد  تسناوتیم  یار - قح  نیدجاو  هیلک  هن  و  ناگدننک – 
دعب دش و  هتشاک  ماظن  رییغت  مدرم و  یزوریپ  زا  سپ  زور  دنچ  نآ  لاهن  هک  تسین  بیرف  یقالخادب و  کی  هدنهدناشن ی 

؟ میدید ( ٨٨ لاس  ) تاباختنا نیرخآ  رد  ار  نآ  هرمث  ههد  هس  زا 

ماجنا یساسا  نوناق  سیون  شیپ  یسررب  یارب  هک  یمالسا  یروهمج  تاباختنا  نیمود  دروم  رد  مناوتب  یدوزب  مراودیما 
(. ۱ . ) مسیونب ناوج  لسن  یزومآ  هبرجت  یارب  ار  یقیاقح  دیدرگ  تلم  هب  نوناق  نیا  مجنپ  لصا  لیمحت  هب  رجنم  دش و 
ات دیریذپب  دنهاوخ  یمن  زونه  هک  یناسک  اب  مشاب  هتشاد  ینخس  رگید  رابکی  یخیرات  رورم  نیا  نایاپ  رد  مهاوخ  یم  اما 

. تسین ریذپ  ناکما  ناریا  رد  دازآ  تاباختنا  کی  ماجنا  دراد  دوجو  هیقف  یلو  نوناق  قوف  تارایتخا  یساسا و  نوناق  نیا 
یأر بلج  یارب  دهد  هزاجا  تسا  نکمم  هدش  یقالخا  یب  ییوگغورد و  لواپچ و  داسف و  هب  هدولآ  نینچ  نیا  هک  یماظن 

تصخر مه  یساسا  نوناق  هیقف و  تیالو  هب  دقتعم  نیدقتنم  زا  یرفن  دنچ  هب  دوش و  زاب  اضف  یمک  رتشیب  هدنهد ی 
مدرم یعقاو  ناگدنیامن  ات  دوش  رازگرب  هنالداع  دازآ و  تاباختنا  کی  ات  دهدیمن  هزاجا  زگره  اما  دهد ، تاباختنا  رد  تکرش 

، تموکح تمحرم  هب  تشاد  مشچ  یاج  هب  دیاب  دازآ  تاباختنا  هب  ندیسر  یارب  دنزادرپب . هعماج  روما  هرادا  هب  دنناوتب 
. تشاد یراتخاس  رییغت  یارب  یگداتسیا  هدارا 
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“ هلاحتسا ات  یزوریپ  زا   ” ناونعب هک  یریگناهج  دمحم  یلع  یاقآ  بانج  هناملاع ی  یاه  شهوژپ  زا  هتشون  نیا  رد  ) – ۱(
. مدرب ناوارف  هرهب  دنا ، هدرک  یروآ  عمج 

یناسک یارب  دش  یبقل  هب  لیدبت  اه » یدصرد  مین  ، » یمالسا یروهمج  رد  نیدرورف  مدنارفر ۱۲  یادرف  زا  زور : رابخا 
نیفلاخم راکش  هب  نیدرورف ۵٨ ، نامه ۱۲  زا  شا  هلا  بزح  تموکح و  دندادن . یار  یمالسا  یروهمج  رارقتسا  هب  هک 

ات ینیمخ  هلا  تیآ  دندرک . بلس  اه  نآ  زا  ار  نداد  رظن  ندز و  فرح  قح  دندش و  لوغشم  اه  « یدصرد مین   » ناونع اب 
یمالسا تموکح  هب  هک  دنتسناد  یم  ییاه  یدصرد  « ۹۹.۵  » ماظن ار  دوخ  ماظن  زورما  ات  شناگدنهد  همادا  دوب و  یتقو 

. دنتفگ یرآ 
هداشگرس یا  همان  رد  یمالسا  یروهمج  رد  تاباختنا  نیتسخن  ناراکردنا  تسد  زا  یکی  یکلم  دمحم  رتکد  نونکا 

هالک غورد و  هیاپ ی  رب  لوا  نامه  زا  تموکح  نیا  هک  تسا  هتشون  هدومن و  راکشآ  ار  مدنارفر  نآ  تایعقاو  یخرب 
هب دادرخ ٨٨  تاباختنا  رد  دش و  زاغآ  نیدرورف ۵٨  تاباختنا  زا  هک  ییوگغورد  دش . هداهن  ناینب  مدرم  رس  رب  نتشاذگ 

. دیسر یا  هزات  یاهزرم 
: دیناوخ یم  ریز  رد  تسا  هدش  رشتنم  زوینوجشناد  تیاس  رد  هبنش  زور  هک  ار  یکلم  دمحم  رتکد  همان ی  لماک  نتم 

یارب شالت  ییامیپهار و  هب  ار  بالقنا  لوا  لسن  ناناوج  یبهذم  نارکفنشور  مان  هب  مناتسود  نم و  هک  اهزور  نآ 
یاقآ یربهر  میدرک و  یم  قیوشت  توعد و  یمالسا  یروهمج  یدازآ و  لالقتسا ، راعش  اب  یهاش  ماظن  ندرک  طقاس 

ات هطورشم  بالقنا  زا  سپ  تیناحور  شقن  رد  دوخ  یخیرات  هظفاح ی  زا  زگره  میدوب و  هتفریذپ  هتسب  مشچ  ار  ینیمخ 
ینیمخ و یاقآ  تشادرب  هک  میدوب  هدرک  رکف  هلئسم  نیا  هب  میتسنادیم و  ایآ  میتفرگن ، هرهب  ( ۱٣۵۷  ) نامز نآ 

؟ تسیچ یمالسا  یروهمج  هژیوب  لالقتسا  یدازآ و  تاملک  زا  وا ، وریپ  نویناحور 

هنحص دهاش  هک  نم  ارچ  یتسار  هن ! منک ، یم  فارتعا  لاس  زا ٣٣  سپ  متشاد  بالقنا  رد  یشقن  هک  یدرف  ناونعب  نم 
مدوخ زا  مدوب  دابآرهم  هاگدورف  رد  ینیمخ  یاقآ  دورو  زور  رد  هچ  لابقتسا و  هتیمک  رد  هچ  یا  هدنهد  ناکت  یاه 

همانرب هتیمک  هژیوب  اه  هتیمک  تامیمصت  یاه  ندرک  وتو  اه و  یبلط  راصحنا  اه و  یزات  هکی  دهاش  وت  رگم  مدیسرپن ،
یاقآ دورو  هنحص  دهاش  وت  رگم  یدوبن ؟ یرهطم ) یاقآ  دننام   ( یناحور دنچ  یوس  زا  هافر  هسردم  رد  لابقتسا  یزیر 

زا یناقلاط  یاقآ  ییادج  هب  رجنم  هک  اجنآ  رد  رضاح  نویناحور  یوس  زا  وا  ندرک  هرصاحم  هاگدورف و  نلاس  هب  ینیمخ 
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هدنهدناشن ی همه  هک  نینچ  نیا  ییاه  هنحص  دهاش  وت  رگم  یدوبن ؟ دش  یا  هشوگ  هب  وا  ندرب  هانپ  نویناحور و  رگید 
عیاقو همه ی  رب  مشچ  هک  دش  هچ  سپ  یدوبن ؟ دوب ، ینیمخ  یاقآ  نایفارطا  نویناحور و  ییارگ  هفارخ  یبلطراصحنا و 
نوریب یزیچ  هچ  نآ  مکش  زا  هچ و  ینعی  یمالسا  یروهمج  یدرکن  رکف  راب  کی  یتسب و  ماظن  رییغت  مودنارفر  زا  شیپ 

یبهذم یاه  تیلقا  یناریا ، ماوقا  نانز ، نویسیزوپا ، اه ، تیصخش  ناگدنسیون ، زا  یناگرزب  یتقو  ارچ  دمآ ؟ دهاوخ 
باوج اهنآ  هب  یسک  تسا ، یتموکح  ماظن  عون  هچ  یمالسا  یروهمج  زا  دوصقم  هک  دندرک  حرطم  ار  لاوئس  نیا  ….. و
یمالسا یروهمج  رد  دیوگب : دنک و  هعدخ “  ” ناشدوخ لوقب  دش  روبجم  ینیمخ  یاقآ  هرخالاب  ات  دادن  هدننک  عناق  حیرص و 

همه ی یارب  تسین ، قانتخا  مالسا  رد  … میرادروخرب ربارب  قوقح  زا  ام  همه ی  … درادن دوجو  ینغ  ریقف و  تسین ، ملظ 
یم هفرم  ار  امش  یگدنز  دنک و  یم  تسرد  راک  همه  یارب  مالسا  هک  مهد  یم  هدعو  نم  … دراد دوجو  یدازآ  تاقبط 

نیدرورف ۱٣۵٨ ص ٨) تاعالطا ۱۲ .) دنک

کی هن  یمالسا  یروهمج  هب  میتفر و  یأر  یاهقودنص  یاپ  هب  میتفریذپ و  ار  اهراعش  نیا  یبهذم  نارکفنشور  ام  ارچ 
امروشک رسرب  هچنآ  دروم  رد  لاس  تشذگ ٣٣  زا  سپ  زورما  و  ارچ ؟ یتسار  میداد ؟ یأر  دایز  هملک  کی  هن  مک و  هملک 

ام میئوگب  اهنآ  هب  هکنآ  زج  میشاب ؟ هتشاد  میناوت  یم  یباوج  هچ  هدمآ  بالقنا  موس  مود و  لوا و  لسن  ام و  ناناوج  و 
دیریگب و سرد  هتشذگ  ثداوح  زا  دیسانشب  ار  خیرات  دینک ، زاب  اردوخ  یاه  مشچ  امش  میدرک ، تکرح  هتسب  مشچ 

. هدنیآ هار  ندید  یارب  دیزاس  یغارچ  ار  هتشذگ  یعقاو ، حیحص و  عبانم  زا  یریگ  هرهب  اب  صوصخب 

: منازیزع نانطومه ،

ار تاباختنا  رونت  اه  ینکارپ  همان  اب  دنهاوخ  یم  یهورگ  زاب  هک  اهزور  نیا  هتشذگ ، زا  یزومآ  سرد  یارب  مهاوخ  یم 
هشیر مینیبب  ات  مشاب  هتشاد  یا  هراشا  تفرگ  تروص  یئالو  ماظن  رد  هک  یتاباختنا  نیلوا  رد  هک  یقیاقح  هب  دننک  مرگ 

خیرات رد  ماظن  رییغت  مودنارفر  ییالو  ماظن  ییاپرب  یهاش و  ماظن  طوقس  زا  سپ  دینادیم  تساجک . زا  ام  زورما  لکشم 
رد دینک  یم  رکف  دش . ماجنا  نمهب ۱٣۵۷ )  ۲۲ !) یزوریپ مالعا  زا  دعب  زور  ینعی ۴٨  لاس ۱٣۵٨  نیدرورف  ۱۰ و ۱۱ 

هنوگچ مودنارفر )  ) یمومع ءارآ  هب  هعجارم  نیلوا  درک ، یم  یفرعم  یبهذم  یقالخا و  ماظن  کی  ار  دوخ  هک  یماظن 
زا هن  دوب و  یربخ  قالخا  زا  هن  مدرم ، زا  یسرپ  همه  حالطصاب  نیا  رد  دیوگ  یم  یخیرات  یاه  تیعقاو  دش ؟ رازگرب 
تقد نداد  یأر  ماگنه  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  یاهرظنراهظا  هب  دنتخانش . یم  بهذم  مانب  مدرم  هچنآ  زا  هن  تقادص و 

: دیئامرف
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نیدورف ۱٣۵٨ص٣) ناهیک ۱۱ “) دنسر یم  دوخ  قوقح  هب  همه  یمالسا  تموکح  رد  : ” تفگ ینیمخ  هللا  تیآ 

عبنم ص٣) نامه  “) تسا هدش  نیمضت  نانز  یدازآ  مامت  : ” تفگ ریزو  تسخن  ناگرزاب  سدنهم 

عبنم نامه  “) دوش یم  اپرب  تیلم  یسارکومد و  ساسا  رب  یمالسا  یروهمج  : ” تفگ هجراخریزو  یباجنس  میرک  رتکد 
ص٣)

عبنم ص ٣) نامه  “) دنک یم  لح  ار  ناهج  یداصتقا  یعامتجا و  تالکشم  مامت  مالسا  : ” تفگ یناگیاپلگ  هللا  تیآ 

و دینک . تواضق  دوخ  دنتسنادیم  تسایس  قالخا و  ناگرزب  ار  اهنآ  ناگمه  نارود  نآ  رد  هک  نادرم  نیا  یاهلوق  دروم  رد 
همه هجیتن ی  مالعا  ماگنه  دندش ، کیدزن  تردق  هب  دندرک و  دورو  تسایس  هب  هک  ماگنه  نآ  قالخا  نیملعم  زا  اما 

نآ رد  هچ  درپس . یشومارف  هب  ار  نآ  تفگن و  نخس  ناوت  یمن  اهنآ  تسد  رد  مدرم  یوس  زا  دوب  یتناما  هک  یسرپ 
. دش هتشاک  مینک  یم  ورد  لاس  بیرق ٣٣  زا  دعب  زورما  ام  هچنآ  مخت  اهزور 

لوق زا  یندنام و  دای  هب  تشرد و  رتیت  اب  دوخ  لوا  هحفص  رد  تاعالطا  همانزور ی  مودنارفر  زا  سپ  زور  دنچ 
ساسا رب  هک  یلوصو  رامآ  قبط  درک ، مالعا  روشک  ترازو  رد  مودنارفر  یزکرم  داتس  لوئسم  شخبروندمحا 

رسارس رد  رفن  ورازه ۲۱  نویلیم و ۲٨٨  تسا ۲۰  هدیسر  روشک  ترازو  هب  روشک  رسارس  زا  مارگ  نفلت  جارختسا و 
یروهمج هب  رفن  ورازه ۵۵  نویلیم و ۱۴٣  هدع ۲۰  نیا  زا  دنا . هدرک  تکرش  یمالسا  یروهمج  مودنارفر  رد  روشک 

دودح روشک  رد  نداد  یأر  یارب  طیارش  نیدجاو  دوزفا  یو  دنا . هداد  هن  یأر  رفن  رازه و ۹۶۶  یرآ و ۱۴۰  یأر  یمالسا 
تسخن ناگرزاب  سدنهم  نیدرورف ۱٣۵٨ص۱ .) تاعالطا ۱۵ همانزور   ) دوب هدش  دروآرب  رفن  رازه  نویلیم و ٨۰۰   ۲۲

یم کیربت  ناریا  تلم  همه  هب  ار  مودنارفر  هجیتن  : ” تفگ نانخس  نیا  دیئات  رد  ینویزیولت  ویدار  مایپ  کی  رد  مه  ریزو 
دنداد روشک  ترازو  زا  زورما  هک  یماقرا  قبط  رفن  رازه  نویلیم و۲٨٨   ۲۰ الاب ، هب  لاس  رفن ۱۶  نویلیم  زا ۲۲  … میوگ

مناوتب دیاش  دندرک ، تکرش  دندوب  لمع  نیا  لومشم  هک  ناریا  مدرم  دصرد  ینعی ۵/۹۹  دندرک  تکرش  مودنارفر  رد 
تقو چیه  دریگ  یم  تروص  کیتارکومد  کلامم  رد  هک  یتاباختنا  مودنارفر و  رما  چیه  رد  یتکراشم  نینچ  ایند  رد  میوگب 

کی زا  رتمک  دنداد و  یرآ  باوج  دصرد  دندرک ۹۹  تکرش  هک  رازه  نویلیم و ۱۴۷  نیا ۲۰  زا  تسا  هتفرگن  تروص 
(. ۱٣۵٨ص٣ نیدرورف تاعالطا ۱۶ همانزور  “ ) دنداد فلاخم  یأر  دندرک و  یمالسا  یروهمج  اب  تفلاخم  دصرد 
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دوش مولعم  ات  مینکب  یتشگنارس  باسح  کی  اج  نیمه  رد  تسا  رتهب  میزادرپب  رگید  یمسر  یاهرامآ  هب  هکنآ  زا  شیپ 
رد رفن  نویلیم  نداد ۲۰  یأر  طیارش  دجاو  رفن  نویلیم  زا ۲۲  دش  هتفگ  تسا . هدمآ  اجک  زا  دصرد  ددع ۵/۹۹  نیا 

یأر دصرد  دنشاب  هداد  یأر  نویلیم  نویلیم ۲۰  زا ۲۲  رگا  هدش .) فذح  زیر  ماقرا  ) دنا هدرک  تکرش  مودنارفر 
؟ تسا هدمآ  اجک  زا  یعقاوریغ ۵/۹۹  مقر  دش  یم  هداد  خساپ  مدرم  هب  دیاب  سپ  دصرد . دودح ۹۱  دوش  یم  ناگدنهد 

دوخ و تاهابتشا  نآ  رد  مزادرپیم و  خیرات  یسررب  هب  هباشم  بلاطم  بلطم و  نیا  رد  نم  هک  منک  دیکات  دیاب  اجنیا  رد  )
ناگرزاب سدنهم  تیصخش  هب  تبسن  نم  تدارا  رب  هجو  چیه  هب  هلاسم  نیا  اما  مریگیمن . هدیدان  ار  منارکفمه  نارای و 

( درک دهاوخن  دراو  یا  هشدخ 

هک دنا  هداد  اه  تیصخش  تاباختنا و  ناراکردنا  تسد  زا  یضعب  هک  تسیرامآ  هب  یهجوت  یب  تاداریا ، نیا  زا  رتمهم  اما 
یأر مودنارفر  رد  دنناوت  یم  رفن  نویلیم   ۲۴  ” درک مالعا  روشک  ریزو  مروآ . یم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  هنومن  دنچ 

: تفگ روشک  ترازو  یعامتجا  یسایس و  نواعم  یئابطابط  قداص  رتکد  ۱٣۵٨ص۱ .) نیدرورف ناهیک ۷ همانزور  “) دنهد
ییاهروشک وزج  هک  ناریا  ینویلیم  تیعمج ٣٣  نتفرگ  رظن  رد  اب  روشک  حطس  رد  یأر  نداد  طیارش  دجاو  دارفا  دادعت  ”

ار تیعمج  نیا  زا  یعیسو  تمسق  هچ  تسا  رفن  نویلیم  زا ۲۴  رتمک  یلیخ  تسا ، ناوج  رایسب  نآ  تیعمج  هک  تسا 
نویناحور زا  هک  حتفم  رتکد  مالسالا  تجح  و  نیدرورف ۵٨ ص ٨ ) تاعالطا ٨  . ) دنهد یم  لیکشت  لاس  ریز ۱۶  دارفا 

هکیناسک عومجم  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  اب  : ” تفگ روشک  ریزو  نانخس  اب  هطبار  رد  دوب  سانشرس 
ماظتناریما سابع  سدنهم  عبنم ) نامه  “ ) دهد یم  لیکشت  ار  رفن  نویلیم  ات ۱۲  نیب ۱۰  یمقر  دنهدب  یأر  دنناوت  یم 
ناراگنربخ عمج  رد  تلود  تایه  هسلج  زا  دعب  مودنارفر و  زا  لبق  زور  کی  تلود  یوگنخس  ریزو و  تسخن  نواعم 

زا نت  رازه و ۲۰۰  نویلیم و ۷۹٨ یرامشرس ۱٨  نیرخآ  ساسا  رب  : ” تفگ ناراگنربخ  زا  یکی  خساپ  رد  دش و  رضاح 
نداد هب  مادقا  طیارش  دجاو  دارفا  دصرد  ات ۶۵  الومعم ۶۰  هبرجت  ساسا  رب  دنتسه و  لاس  یالاب ۱۶  ناریا  تیعمج 

، مودنارفر مود  زور  نیدرورف ۱٣۵٨ ص ۵ .) ناهیک ۱۱ “ ) دش دهاوخ  نویلیم  رب ۱۲  غلاب  اهنآ  دادعت  هک  دننک  یم  یأر 
لاس ریز ۱۶  نس  رفن  نویلیم  اعمج ۱۵  هک  درک  مالعا  روشک  ترازو   ” تشون دوخ  مود  پاچ  رد  تاعالطا  همانزور 

لیاسو ندرک  مهارف  هک  دننک  یم  یگدنز  تاعافترا  رد  رفن  نویلیم   ۴ دنشاب ، هتشاد  یأر  قح  دنناوت  یمن  هک  دنراد 
تسا دودحم  زین  یأر  ذخا  زکارم  اهرهش و  هب  اهنآ  ناوخارف  رگید  یوس  زا  تسین و  رسیم  ناشیارب  مودنارفر  یرازگرب 

تاعالطا “ ) دنهدب یأر  دنناوت  یمن  فعض  تلوهک و  تلع  هب  هک  دنراد  لاس  داتفه  یالاب  نس  مه  رفن  نویلیم  کی 
(. نیدرورف ۱٣۵٨ ص ۴ ۱۱
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مالعا اب  ار  رفن  نویلیم   ۱۲ ات ۱۰ ـ  نویلیم  زا ۲۲  نداد  یأر  طیارش  نیدجاو  رامآ  اه و  یئوگ  ضیقن  دض و  نیا  لاح 
نیلوا رد  میوش  هجوتم  ات  دیراذگب  مه  رانک  رد  ار  مودنارفر  رد  تکرش  مدع  رب  یسایس  یموق و  یاههورگ  زا  یرایسب 

دنچ دیآ و  یم  تسد  هب  یا  همغلم  هچ  دندوب  هدش  تسایس  دراو  هک  قالخا  نیملعم  یوس  زا  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم 
تکرش تاباختنا  رد  مدرم  دصرد  دندرک ۹۹.۵  مالعا  دنداد و  یعقاوریغ  تاعالطا  مدرم  هب  هنوگچ  بالقنا  زا  سپ  زور 

دنرادن تسد  رد  ار  دوخ  همانسانش  یتلع  ره  هب  هک  یناسک   ” دنک یم  مالعا  روشک  ترازو  یوگنخس  یتقو  هتبلا  دندرک .
هناخ ترازو  ای  نامزاس  زا  ربتعم  یئاسانش  تراک  نتشاد  تسد  رد  اب  دنناوت  یم  تسا  هدش  دوقفم  اهنآ  همانسانش  ای  و 
ار دوخ  همانسانش  هک  ییاههاگراک  ای  اه و  هناخراک  نارگراک  نینچمه  دنهدب ، یأر  دننک و  تکرش  تاباختنا  رد  دوخ  ی 
تکرش تاباختنا  رد  دنناوت  یم  دوخ  راکداتسا  ای  هناخراک  بحاص  زا  یبتک  دهعت  نتشاد  تسد  رد  اب  دنشاب  هتشادن  هارمه 

یگتفشآ و هچ  مودنارفر  زا  لبق  زور  دنچ  یلمعلاروتسد  نینچ  تسا  مولعم  نیدرورف ۱٣۵٨ ص ٨ ،) ناهیک ۹  “ ) دننک
. دش دهاوخ  بجوم  تاباختنا  رد  ار  یتابلقت 

رد یسرپ  همه  نیلوا  رد  هچنآ  زا  ات  مروایب  اجنیا  رد  ما  هدوب  نآ  دهاش  دوخ  هک  ار  ینایرج  منادیمن  تبسانم  یب  لاح 
تخیر اهنابایخ  هب  درک و  مایق  دش و  هدز  تفگش  لاس ٨٨  تاباختنا  جیاتن  زا  هک  بالقنا  موس  لسن  داد ، خر  یئالو  ماظن 

یادهش ناتسرامیب  یأر  ذخا  هبعش ی  لوئسم  لاس ۵٨  نیدرورف  مودنارفر ۱۰  رد  نم  ددرگ . هاگآ  رتشیب  رتهب و 
زا یکی  ریبد  هدرک و  لیصحت  یدرف  تشاد و  ام  اب  مه  یتبسن  هک  میاه  لحم  هچب  زا  یکی  رهظ  کیدزن  مدوب  شیرجت 

میتساوخ کرادم  همانسانش و  وا  زا  دهدب . یأر  ات  درک  هعجارم  یأر  ذخا  لحم  هب  همیسارس  دوب  ناریمش  سرادم 
یأر هزوح  ءاضعا  رگید  مرسمه و  نم و  ما !! هداد  یأر  هزوح  زا ۱۰  شیب  رد  تعاس  نیا  ات  نم  اباب  یا  تفگ : دیدنخ و 

یم ناشن  لمعلا  سکع  مدرم  یأر  ظفاح  مان  هب  دیابن  یتابلقت  نینچ  زا  ندش  هاگآ  اب  یتسار  میدش . هکوش  یریگ 
ارنآ باوج  یتمیق  هچ  هب  اما  دوش  اپرب  یمالسا  یروهمج  میتساوخ  یم  نوچ  چیه ! دوب ؟ هچ  ام  لمعلا  سکع  میداد .
نایرج رد  ام  میوگب  هنانیگمرش  دیراذگب  دنک . یم  ساسحا  دوجو  مامت  تشوگ و  تسوپ و  اب  بالقنا  موس  لسن  زورما 

میلست تلعب  ههد  هس  نیا  رد  مزادرپ و  یم  نآ  هب  دعب  همان  رد  هک  ناگربخ “  ” سلجم تاباختنا  مودنارفر و  بالقنا و 
دندیشک و بالقنا  موس  مود و  لسن  هچنآ  میدش و  ناوارف  ریصقت  راچد  تخانش ، مدع  یهاگآان و  تاساسحا و  هب  ندش 

ملظ ساسا  دوخ  توکس  اب  یراکبیرف  هعدخ و  غورد و  ربارب  رد  لوا  زور  زا  هک  تسیناسک  شودرب  نآ  راب  دنشک  یم 
توکس ای  دندرک و  تکرش  یراکفالخ  نیا  رد  ارچ  هک  دنشاب  وگباوج  قلخ  ادخ و  ربارب  رد  دیاب  زورما  هک  دندرک ، انب  ار 

. میشاب دوخ  یاهیراک  منادن  توکس و  اه ، یهجوت  یب  لامعا ، یوگباوج  ههد  تشذگ ٣  زا  دعب  دیاب  زورما  ام  دندومن .
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همه نآ  دش و  مدرم  نایغط  بجوم  هک  ار  لاس ٨٨  تاباختنا  هلمج  زا  یدعب  یاه  باختنا  یانب  تشخ  هک  یلامعا 
یم زاب  ار  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  یتقو  زورما  دش . بجوم  ار  نیضرتعم  هجنکش  نتفر و  نادنز  هب  راتشک و 

اب تیمکاح  تقادص  مدع  دادعا و  ماقرا و  ندرک  اجباج  اه و  یراکفالخ  اه و  یقالخادب  نآ  راثآ  لوا  لصا  نامه  رد  مینک 
: تسا هدمآ  لصا  نیا  رد  مینیب . یم  ار  مدرم 

قح و تموکح  هب  شا  هنیرید  داقتعا  ساسا  رب  ناریا ، تلم  هک  تسا  یمالسا  یروهمج  ناریا  تموکح  لوا : لصا 
ماما یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  دیلقت  ردقیلاع  عجرم  یربهر  هب  دوخ  دنمزوریپ  یمالسا  بالقنا  یپ  رد  نآرق ، لدع 

لوا و اب  ربارب  یسمش  یرجه  تشه  هاجنپ و  دصیس و  رازهکی و  هام  نیدرورف  مهدزای  مهد و  یسرپ  همه  رد  ینیمخ 
یأر قح  هک  یناسک  هیلک  تیرثکا ۲/۹٨ %  اب  یرمق  یرجه  هن  دون و  دصیس و  رازهکی و  لاس  یلوالا  یدامج  مود 

(. یمالسا یروهمج  یساسا  نوناق   ) دنداد تبثم  یأر  نآ  هب  دنتشاد 

هک دصرد  مقر ۲/۹٨  نیا  دندومرف  یم  نشور  ناگربخ ) سلجم  ءاضعا   ) نوناق نیا  ناگدننک  بیوصت  ناگدنسیون و  دیاب 
تکرش دصرد  تلاح ۲.۹٨  نیرت  هنانیبشوخ  رد  هک  دینک  تقد  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  دوش  یم  هدید  یساسا  نوناق  رد 

یساسا نوناق  نتم  رد  مقر  نیا  ندناجنگ  هنوگنیا  ایآ  دشاب . تسرد  تسناوتیم  یار - قح  نیدجاو  هیلک  هن  و  ناگدننک – 
دعب دش و  هتشاک  ماظن  رییغت  مدرم و  یزوریپ  زا  سپ  زور  دنچ  نآ  لاهن  هک  تسین  بیرف  یقالخادب و  کی  هدنهدناشن ی 

؟ میدید ( ٨٨ لاس  ) تاباختنا نیرخآ  رد  ار  نآ  هرمث  ههد  هس  زا 

ماجنا یساسا  نوناق  سیون  شیپ  یسررب  یارب  هک  یمالسا  یروهمج  تاباختنا  نیمود  دروم  رد  مناوتب  یدوزب  مراودیما 
(. ۱ . ) مسیونب ناوج  لسن  یزومآ  هبرجت  یارب  ار  یقیاقح  دیدرگ  تلم  هب  نوناق  نیا  مجنپ  لصا  لیمحت  هب  رجنم  دش و 
ات دیریذپب  دنهاوخ  یمن  زونه  هک  یناسک  اب  مشاب  هتشاد  ینخس  رگید  رابکی  یخیرات  رورم  نیا  نایاپ  رد  مهاوخ  یم  اما 

. تسین ریذپ  ناکما  ناریا  رد  دازآ  تاباختنا  کی  ماجنا  دراد  دوجو  هیقف  یلو  نوناق  قوف  تارایتخا  یساسا و  نوناق  نیا 
یأر بلج  یارب  دهد  هزاجا  تسا  نکمم  هدش  یقالخا  یب  ییوگغورد و  لواپچ و  داسف و  هب  هدولآ  نینچ  نیا  هک  یماظن 

تصخر مه  یساسا  نوناق  هیقف و  تیالو  هب  دقتعم  نیدقتنم  زا  یرفن  دنچ  هب  دوش و  زاب  اضف  یمک  رتشیب  هدنهد ی 
مدرم یعقاو  ناگدنیامن  ات  دوش  رازگرب  هنالداع  دازآ و  تاباختنا  کی  ات  دهدیمن  هزاجا  زگره  اما  دهد ، تاباختنا  رد  تکرش 

، تموکح تمحرم  هب  تشاد  مشچ  یاج  هب  دیاب  دازآ  تاباختنا  هب  ندیسر  یارب  دنزادرپب . هعماج  روما  هرادا  هب  دنناوتب 
. تشاد یراتخاس  رییغت  یارب  یگداتسیا  هدارا 
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تسارابخاهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارابخاهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

“ هلاحتسا ات  یزوریپ  زا   ” ناونعب هک  یریگناهج  دمحم  یلع  یاقآ  بانج  هناملاع ی  یاه  شهوژپ  زا  هتشون  نیا  رد  ) – ۱(
. مدرب ناوارف  هرهب  دنا ، هدرک  یروآ  عمج 

دنروخ یمن  درد  هب  امیشوکوف  یاه  یزبس  رگید 
ید ۱۳۹۰

ناتسرهش اواگاکوس  رهش  رد  عقاو  شا  هناخ  رد  یا  هلاس  راک ۶۴  یزبس  زرواشک  سرام ۲۰۱۱  زور ۲۴  حبص  “ 
لامعا رب  ینبم  نپاژ  تلود  مالعا  زا  دعب  زور  حبص  اقیقد  نیا  داد . نایاپ  شا  یگدنز  هب  زیوآ و  قلح  ار  دوخ  امیشوکوف 

درم نیا  دوب . امیشوکوف  یمتا  هاگورین  هثداح  رطاخ  هب  هقطنم  نیا  یزرواشک  تالوصحم  شریذپ  رد  ییاه  تیدودحم 
شا هناخ  زا  یتمسق  هداد ؛ تسد  زا  ار  شا  هداوناخ  دارفا  زا  یدادعت  نپاژ  قرش  لامش  یرتشیر  هلزلز ۹  هثداح  رد 

ملک یزبس و  تشاک  رد  ینالوط  یا  هقباس  هک  وا  دندوب . هدیدن  یبیسآ  چیه  دوب  هتشاک  هک  ییاه  ملک  اما  هدش ؛ ناریو 
درد هب  امیشوکوف  یاه  یزبس  رگید  دوب ‹ : هتفگ  یدیما  ان  اب  تلود  مالعا  زا  دعب  دوب ؛ قفوم  رایسب  راک  نیا  رد  تشاد و 

. “ درک زیوآ  قلح  ار  دوخ  دعب  زور  حبص  و  دنروخ ›  یمن 
چرام ۲۰۱۱ یهاسآ ۲۹  همان  زور 

نایرفص هرالگ  سکعو –  یشاقن  هاگشیامن 
ید ۱۳۹۰

هک میدرک  تفایرد  ار  ریز  ربخ  هاگرذگ  راشتنا  هب  هدنام  تصرف  نیرخآ  رد 
. دوش یم  هدناسر  عالطا  هب  ننیع 

Golareh Safarian will have her debut art show “See” on Feb
16, 2012 at the Mad Dog Stage, 5510 Satsuma Avenue,
North Hollywood, California. The show is the first public
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تسارابخاهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارابخاهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

exhibit of her painting series “The Player”, and “The Four
Seasons” as well as excerpts of her photo exhibit “See”.

More information to come

هاش نیدلارصان  یاه  هتفگ  زا 
ید ۱۳۹۰

مورب لامش  مهاوخ  یم  .. دربب ار  تنطلس  نیا  روش  هدرم 
مورب بونج  مهاوخ  یم  دنک ،  یم  شرت  سور  ریفس 

ریفس
 !!!… سیلگنا

یدیجم اضریلع  سکل – » اتیرنه   » نادیواج ثاریم 
ید ۱۳۹۰

؟ دیتسناد یم  الاح  ات 
یملع و یتیصخش ، یعامتجا ، هاگیاج  روخارف  هب  ناسنا ، ره  زا  هدنام  اج  هب  ثاریم 
نهذ رد  یاهرطاخ  اهنت  دارفا  زا  یضعب  زا  تسا ، توافتم  تایح  یط  رد  شتورث  نازیم 
زا یثاریم  مه  گرم  زا  سپ  یتح  رگید  یاهیضعب  اما  دنامیم ، یقاب  ناشیاههداوناخ 

کی لماکت  دنور  دراذگیم و  ریثأت  رگید  یاهناسنا  یگدنز  رب  هک  دنراذگیم  یاج  هب  دوخ 
. دهدیم رییغت  ار  هعماج 

نادواج ناشهرطاخ  مان و  هتساوخان  هک  دنوشیم  ادیپ  مه  یناسک  هتبلا  نایم ، نیا  رد 
! دنامیم یقاب 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/category/akhbar/
http://www.gozargah.com/akhbar/na-shamal-mitvanam-beravam-na-jonob/
http://www.gozargah.com/category/akhbar/
http://www.gozargah.com/mashahir/henrita-lex/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


! دنامیم یقاب 
رد لاس ۱۹۲۰  تسوگآ  رد  وا  دوب . دارفا  نیا  زا  یکی   Henrietta Lacks سکل اتیرنه 

ردام دوب ، تیعمجرپ  رایسب  اهنآ  هداوناخ  دمآ . ایند  هب  اینیجریو  تلایا  یاهرهش  زا  یکی 
هدهع زا  درکیم  سح  هک  وا  ردپ  تشذگرد . شنامیاز ، نیمهد  ماگنه  رد  اتیرنه 

هفیظو درپس ، یدنواشیوخ  هب  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  دیآیمنرب ، دنزرف  همه  نیا  یتسرپرس 
. دش هدرپس  شگرزبردپ  هب  مه  اتیرنه  ندرک  گرزب 

وکابنت عرازم  رد  اهنآ  نامز  نیا  ات  درک ، جاودزا  شیومعرسپ  اب  اتیرنه  لاس ۱۹۴۱ ، رد 
دنزرف جنپ  هناخ و  کی  بحاص  اهنآ  سپس  دنتفر ، زلف  درون  هناخراک  کی  هب  راک  یارب  نامز  نیا  رد  اما  دندرکیم ، راک 

. دندش
لکیس اب  طابترا  نودب  یعیبطریغ  یزیرنوخ  درکیم و  مکش  رد  یاهدوت  ساسحا  هک  اتیرنه  لاس ۱۹۵۱ ، هیوناژ  رد 

وا رتشیب  تاشیامزآ  یارب  دوب ، یفنم  هک  دمآ  لمع  هب  سیلیفیس  شیامزآ  وا  زا  تفر . ناتسرامیب  هب  تشاد ، یگدعاق 
هک دوب  یسرتسد  رد  ناتسرامیب  اهنت  نوچ  دوب ، وا  باختنا  اهنت  ناتسرامیب ، نیا  دنداتسرف . زنیکپاه  زناج  ناتسرامیب  هب  ار 

. تفریذپیم ار  تسوپهایس  نارامیب 
رد مویدار  یاههلیم  نتشاذگ  اب  یزور  دنچ  ار  وا  دراد ، محر  هناهد  ناطرس  وا  هک  دنداد  ناشن  یژولوتاپ  تاشیامزآ 

. دندرک صخرم  نامرد ، یریگیپ  یارب  ددجم  تشگزاب  یارب  هیصوت  اب  سپس  دندرک و  نامرد  نژاو  لخاد 
نینچمه ملاس و  یاهلولس  یواح  هک  اتیرنه  محر  هناهد  تفاب  زا  یکچوک  تمسق  هویش ، نیا  اب  نامرد  یط  رد 

هداد  George Otto Gey یگ » وتوا  جروج   » رتکد هب  اهلولس  نیا  دش . هتشادرب  وا ، هزاجا  نودب  هتبلا  دوب ، یناطرس 
. دش

، دوب هدش  دب  وا  لاح  نامز  نیا  رد  اما  تشگزاب ، ناتسرامیب  هب  اددجم  سکیا  هعشا  اب  نامرد  همادا  یارب  اتیرنه 
رارق یکیتویبیتنآ  نامرد  دروم  ار  وا  هدرک ، رتدب  ار  شعضو  وا  یتبراقم  یاهنیمز  یرامیب  دندرکیم  روصت  هک  ناکشزپ 

. دنداد
مراهچ رد  وا  دنام ، یقاب  ناتسرامیب  رد  شگرم  نامز  ات  دش و  یرتسب  ناتسرامیب  رد  اتیرنه  تسوگا ، هام  متشه  رد 
گرم زا  دعب  یفاکشدبلاک  تشذگرد ، یرامیب  زا  یشان  یویلک  ییاسران  رطاخ  هب  یگلاس ، رد ۳۱  لاس ۱۹۵۱ ، ربتکا 

. دندوب هدرک  زاتساتم )  ) یزادناتسد وا  ندب  همه  هب  یناطرس  یاهلولس  هک  داد  ناشن 
. دندرپس کاخ  هب  یگداوناخ  مسارم  کی  رد  ربق  گنس  نودب  ار  اتیرنه  رکیپ 

!؟ دوب هچ  یداع »  » نز نیا  ثاریم  اما 
! شیاهلولس

دوخ دشر  هب  دندنامیم و  هدنز  اهنآ  دنتشاد ، زیگناتفگش  یتیصوصخ  دندش ، هداد  یگ  جروج  رتکد  هب  هک  ییاهلولس 
دندنامیم و یقاب  هدنز  زور  دنچ  اهنت  دندشیم ، هتشادرب  دارفا  ندب  زا  هک  ییاهلولس  نآ ، زا  شیپ  ات  دندادیم . همادا 
. دهدب ماجنا  اهلولس  یور  ار  هاوخلد  تاشیامزآ  دنتسناوتیمن  اهنآ  دشیم و  نادنمشناد  تمحز  ثعاب  هلئسم  نیمه 
مان درک و  ادج  ار  اهنآ  دش ، ریثکت  اقب و  ناوت  ظاحل  زا  اتیرنه  یاهلولس  زا  یضعب  ندوب  توافتم  هجوتم  یگ  رتکد  اما 

Henrietta Lacks یگداوناخ کچوک و  مان  لوا  فرح  ود  بیکرت  زا  مان  نیا  داهن . اهنآ  رب  ار   HeLa اله یاهلولس 
. دش داجیا 

هدنز دندرمیم ، ریثکت ، هخرچ  دنچ  زا  دعب  هک  یناسنا  یاهلولس  رگید  فالخ  رب  ینعی  دندوب ، ینادواج   » یاهلولس نیا 
. دندشیم میسقت  دندنامیم و 

ینورتکلا پوکسورکیم  ریز  رد  اله  یاهلولس 
. دندش یسانشتسیز  یکشزپ و  یاهشهوژپ  رد  یراذگریثأت  مهم و  تاشیامزآ  هژوس  ریذپانانف ، یاهلولس  نیمه 
تخاس هب  طوبرم  یاهشهوژپ  دوب ، نکممریغ  اله  یاهلولس  زا  نتسج  یرای  نودب  هک  ییاهشهوژپ  نیرتمهم  زا  یکی 
زا هدافتسا  اب  دندرکیم ، راک  یرامیب  نیا  یور  رفن  رازه  هد  اهلاس  نآ  رد  دوب . ویلوپ  ای  لافطا  جلف  یرامیب  نسکاو 
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تساریهاشمهرامش ١٢٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ار لافطا  جلف  یرامیب  نسکاو  دش ، قفوم   Jonas Salk کلاس سنانوج  لاس ۱۹۵۴ ، رد  هک  دوب  اله  یاهلولس  نیمه 
. دزاسب

یاهلولس دعب ، هب  نامز  نیا  زا  دندیسر ، هوبنا  دیلوت  هب  اله  یاهلولس  تفر و  الاب  اله  یاهلولس  یارب  اضاقت  یدوز  هب 
رثا هب  طوبرم  تاعلاطم  زدیا ، ناطرس  یاهشهوژپ  رد  دندشیم و  تسپ  ایند ، رسارس  ناققحم  هب  اتیرنه  ریذپانانف 
هب تیساسح  شیامزآ  یارب  یتح  اهنآ  دنتفرگیم ، رارق  هدافتسا  دروم  یکیتنژ  یرادربهشقن  یمس و  داوم  اهوترپ و 

. دنتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  مه  یشیارآ  داوم  بسچ و 
اب یملع  هلاقم  رازه  تصش  زا  شیب  دشاب و  هدش  دیلوت  اله  لولس  ُنت  تسیب  لاح ، هب  ات  هک  دوشیم  هدز  نیمخت 

. دوشیم هفاضا  دادعت  نیا  رب  هلاقم  هام ۳۰۰  ره  مه  زونه  دشاب ، هتشون  اهلولس  نیمه  زا  هدافتسا 
درکلمع هک  دننزیم  سدح  نارگشهوژپ  دنتشاد ، یدرف  هب  رصحنم  یگژیو  نینچ  اتیرنه ، مناخ  یاهلولس  ارچ  اما 

. دشاب هتشاد  توافت  یعیبط  یاهلولس  اب  یردق  اهلولس  نیا  رد  ( Telomerase  ) زارمولت
رد اهنت  دنهدب ، نوخ  هنومن  هک  دنتساوخ  اهنآ  زا  دنتفرگ و  سامت  اتیرنه  هداوناخ  اب  نادنمشناد  زا  یرامش  داتفه  ههد  رد 

ییاهدربراک نینچ  هدش و  هتشادرب  شگرم  زا  لبق  اتیرنه  یاهلولس  هک  دندش  هجوتم  نز  نیا  هداوناخ  هک  دوب  نامز  نیا 
زا یراجت  هدافتسا  تشادن . ار  وا  تیصوصخ  اب  ییاهلولس  اتیرنه ، هداوناخ  رگید  وضع  چیه  اما  تسا . هدرک  ادیپ 

یدربراک نینچ  هک  داد  مکح  لاردف  یضاق  اما  دوش ، هدیشک  مه  هاگداد  هب  راک  هک  دش  ثعاب  اتیرنه  یاهلولس 
. تسا لاکشایب 

سکل هداوناخ  گرم  زا  سپ  تامدخ  زا  رهش  نیا  رادرهش  اتنالتآ و   Morehouse یکشزپ هدکشناد  لاس ۱۹۶۶ ، رد 
یریذپانانف یگژیو  هجوتم  هک  یگ  رتکد  دننام  هژورپ  نیا  رد  ریگرد  نارگشهوژپ  تامدخ  زا  نآ  بقاعتم  درک ، ریدقت 

اطعا گرم  زا  سپ  یراختفا  یرتکد  اتیرنه  هب  ناگروم  تلایا  هاگشناد  لاس ۲۰۱۱  رد  دش . ریدقت  مه  دش ، اله  اهلولس 
. دشاب وا  مان  هب  دوش ، حاتتفا  لاس ۲۰۱۳  رد  تسا  رارق  هک  ناتسریبد  کی  مان  هک  دش  رارق  لاس ، نیمه  رد  درک و 

یللملانیب هراونشج  رد  هک  تخاس  هعقاو  نیا  دروم  رد  ار  یاهتعاس  کی  دنتسم  یسیبیب  لاس ۱۹۹۸ ، رد 
. تفرگ هزیاج  یملع  دنتسم  نیرتهب  ناونع  هب  وکسیسنارفناس ،

هداوناخ هرابرد  هک  دش  هتشون  تولکسا » اکبر   » ملق هب  سکل » اتیرنه  نادیواج  تایح   » مان اب  یباتک  لاس ۲۰۱۰ ، رد 
. دوب اله  یاهلولس  یراذگریثأت  اتیرنه و 

نیا دروم  رد  یملیف  لاب ، نلا  یرفنیو و  ارپا  یراکمه  اب  دراد  دصق  ، HBO ینویزیولت هکبش  هک  دش  مالعا  یم ۲۰۱۰  رد 
یلک طخ  هک  دش  شخپ  ، Law & Order روهشم لایرس  یاهتمسق  زا  یکی  هام ، نیمه  مهدفه  رد  دزاسب . ارجام 

. دوب اتیرنه  یارجام  زا  هتفرگماهلا  نآ  ناتساد 
هک تشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  ینادواج  ثاریم  هک  دوب  یردام  رسمه و  نز ،  ییاقیرفآ ، ییاکیرمآ –  تیلصا  اب  سکل  اتیرنه 

. میشاب اتیرنه  نویدم  ار  دوخ  یتمالس  زا  یتمسق  مه  ام  دیاش  تشاذگ . رثا  تیرشب  همه  یگدنز  یور 
—————————–

نابآ ۱۳۹۰  ۳
کشزپ کی  گالبو  زا :  هتفرگرب 

یئابطابط دمحا  غورد –  بلقت و  همه  نیا  زا  یاو 
ید ۱۳۹۰
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ید ۱۳۹۰

تیاکش اورپ  یب  هیور  یب  مروت  ناناوج و  یراک  یب  زا  دندرک  عورش  روشک  رساترس  هعمج  زامن  یاهتعامج  ماما  یتقو 
نیشن رفس  نایاقآ  یعمج  بابرا  زا  یرایسب  یگدنز  عاضوا  رظن  هب  هر . یم  شیپ  هابتشا  ًادج  یعوضوم  کی  ینعی  دننک 

همه اما  میشاب  ربخ  اب  عاضوا  تماخو  زا  میتسناوت  یم  رتشیب  لقادح  میتشاد  قداص  یتلود  رگا  هتخیر . مهب  مه  تیالو 
. تسین نینچ  هک  میناد  یم 

داژن یدمحا  دراد و  روشک  نالک  داصتقا  هجدوب و  تلود و  روما  رد  یرادا  یلام و  عیسو  یاهفلخت  زا  تیاکح  اهربخ 
دنس اب  دنک  یم  شالت  داژن  یدمحا  عقاو  هب  روشک . رامآ  دانسا  رد  تلاخد  صوصخ  رد  یروتسد  رودص  هب  تسا  مهتم 
رکنم دناوتب  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتدب  یلیخ  یداصتقا  یاهتیعقاو  اما  دهد  ناشن  هعسوت  دشر و  ریسم  رد  ار  روشک  یزاس 

. دوش
یب خرن  مقر  هتشاد و  شهاک  دصرد  روشک ۲٫۵  رد  یراک  یب  رامآ  تفگ  هتشذگ  هامرهم  رد  تلود  لوا  نواعم  یمیحر 

هبساحم هب  عورش  تشادرب و  ار  یمیحر  یاقآ  طلغ  رامآ  نیمه  رامآ  نامزاس  سیر  تسا . هدیسر  هب ۱۱٫۱ % یراک 
هب لاس  یاهتنا  ات  داژن  یدمحا  لوق  هب  هدروآ و  مهارف  لاسما  تلود  هک  دیسر  لغش  رفن  ددع ۱٫۷۵۰٫۰۰۰  هب  درک و 

؟ دنک یم  رواب  راهفرح ا  نیا  یسک  هچ  یتسار  هب  دیسر . دهاوخ  لغش  نویلیم  مقر ۲٫۵ 
رواب ار  ییاهفرح  نینچ  مه  هدروخ  رس  داتعم و  راک و  یب  یاهناوج  دنا و  هدرکن  رواب  هک  اهرهش  تعامج  ماما  ًاعطق 

رد درک  مالعا  تلود  داد . یرارف  یناریا  ره  رس  زا  ار  شوه  هک  دیسر  نامشوگ  هب  تلود  زا  یرگید  رامآ  اما  دننک . یمن 
رواب مه  ار  یغورد  رامآ  نیمه  رگا  یتح  اما  هدرک . داجیا  لغش  ناتسروخ ۶۸۷٫۰۰۰  ناتسا  رد  طقف  لاس  لوا  همین 

مقر ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ هب  ار  ام  هک  دوش  یم  رباربود  مقر  نیا  هک  تسا  یتقو  نآ  میسریم و  یرگید  راکهاش  هب  تقونآ  مینک 
. درادن نایاقآ  ییاعدا  دادعا  اب  یطابترا  چیه  هنابجعتم  دناسر و  یم 

دوجو رطاخ  نانیمطا  مه  نآ  تحص  رد  هک  هدرک  داجیا  ناتسزوخ  رد  لغش  طقف ۴۵و۴۹۳  تلود  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
منک هراشا  دیاب  دشاب . یم  جیار  یزاس  دنس  غورد و  بلقت و  یرواب  لباق  ریغ  عیسو و  دح  نینچ  رد  هنافساتم  اما  درادن 

راکشآ و بلقت  اب  هک  یتلود  دنک . هچ  نآ  اب  دناد  یمن  مه  شدوخ  زورما  هک  تسا  تیالو  ماقم  تخپ  تسد  یتلود  نینچ 
ناج یالب  لاس  هس  زا  رتمک  تشذگ  اب  الاح  دناسر  یرای  روما  رد  ار  یربهر  ات  دنام  تردق  یلدنص  رب  رایسب  راتشک 

. دنوش صالخ  اباب  نیا  رش  زا  یروطچ  دنناد  یمن  هدش و  شنارای  مامت  یربهر و 
ناوت یم  روط  هچ  هاگنآ  تسیچ  روشک  رد  یراک  یب  یعقاو  مقر  دناد  یمن  سک  چیه  رگا  هک  تساجنیا  رت  مهم  هتکن  اما 
دناد یمن  دریگب  رظن  رد  قوقح  اهراکیب  یارب  دهاوخ  یم  سلجم  یتقو  یتح  دشاب ؟  نشور  روشک  هدنیآ  تشاد  راظتنا 
تلود نیمه  اما  دیامن . میظنت  رفن  نویلیم  دنچ  یارب  ار  شرظن  دروم  هجدوب  دناد  یمن  ای  دنک  تبحص  دیاب  یرامآ  هچ  زا 

شوخ دوش  هتفرگ  رظن  رد  یا  هجدوب  ناراکیب  قوقح  یارب  ات  دریگ  یم  رارق  سلجم  لاوئس  دروم  یتقو  مه  بلقتم 
. تسا هام  رد  رالد  درایلیم  تلود ۱  داهنشیپ  نیرت  هنانیب 

یم لوبق  دنز و  یم  فرح  رت  هناقادص  رت و  هنانیب  هعقاو  یمک  هشیمه  سکعرب  راک  ریزو  هتخیر  مهب  عاضوا  نیا  رد 
غراف نیرتهب  زا  یمین  تسا و  یعامتجا  یاههورگ  هیقب  زا  رتشیب  ربارب  اه ۱۰  هدرک  لیصحت  نایم  رد  یراک  یب  دنک 

. دننک یم  کرت  ار  روشک  لاس  ره  نالیصحتلا 
نیمه هب  دنبات و  یمن  رب  ار  هدرک  لیصحت  یاهمناخ  ًامومع  دنراد و  لکشم  اهدرک  لیصحت  اب  ماظن  نیا  تلود و  نیا  ییوگ 

تلود و یاهتسایس  اههدرک  لیصحت  هک  نیا  رطاخ  هب  دیاش  دنیب . یم  بیسآ  رتشیب  زور  ره  عامنجا  طسوتم  هقبط  لیلد 
تافارخ لهج و  ریسا  دنناوت  یمن  ار  دوخ  دنمشوه  نهذ  دنهد و  یم  رارق  لاوئس  دروم  ار  ماظن  یپ  رد  یپ  یاهبقلت 

. دننیبب شحاف  ملظ  اب  هارمه 
یبلقتم تلود  نینچ  اب  یماظن  یداصتقا و  ییافکدوخ  صوصخ  رد  ناش  یاهوزرآ  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  حیقو  تیالو 
. دشاب نایاقآ  رتشیب  یاه  هئطوت  ندرک  یثنخ  ددص  رد  دیاب  مهزاب  ناشیا  راختفا  یاج  هب  الامتحا  دوش و  یمن  ردقم 

*
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دون هام  رذآ 

دوعسم رگید –  یولوچوک  زنط  دنچو  دزد ، غرم  مخت  دزد و  هباتفآ 
یرصان

ید ۱۳۹۰

ناریا رد  یرالد  درایلیم  هس  سالتخا  نایرج 
. تسا همه  تبحص  عوضوم  غاد و  زونه 

رد هک  یلبق  سلتخم  یریازج ، مارهش  ایوگ 
شا هداوناخ  هب  یمایپ   شلیکو  طسوت  تسا ، نادنز 

: هداتسرف ریز  رارق  هب 
سالتخا نیا  نایرج  زا  دعب 

لیوحت نادنزرد  ارمرگید  یسک  یرالد  درایلیم  هس 
مارهش ارم  یریازج  یاقآ  یاج  هب  دریگیمن و 

نیا هب  دنا  هدرک  عورش  یتح  دننکیم . ادص  یلاخ 
اهزیچ نیا  زا  دزد و  غرم  مخت  دزد و  هباتفآ  ارم  هک 

! دننکباطخ
بابک یسالتخا  ینادنز  نیا  یارب  شرگیج  مدآ 

… دهدب ربص  وا  هب  ادخ  دوشیم .
***

 ” امیس ادص و  رد “  هتکس 
Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/category/tahlil/
http://www.gozargah.com/tanz/chkd-tanz/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


هللا تزع  ناریا  زا  هدیسر  ربخ  نیرخآ  قبط 
ی امیس “  ادص و  نامزاس “  سییر  یماغرض ،

(، ناریا قباس  نویزیولت  ویدار و   ) یمالسا یروهمج 
. تسا هدش  لقتنم  ناتسرامیب  هب  هدرک و  هتکس 

رازگربخ دییات  یو و  کشزپ  تاراهظا  قبط 
ندوب دایز  هتکس  نیا  تلع  ناریا  رد  ام  صوصخم 

! تسا هدوب  یو  نوخ  گر و  رد  روسناس  یبرچ 
***

ناریا یتلود  تارادارد  تیریدم  سرد 
تارادا رد  راک  هب  عورش  هزات  هک  یناسک  یارب 

یارب کچوک  هوزج  کی  نم  دنا  هدرک  ناریا  یتلود 
اهنآ یدوز  هب  تسا  رارق  ما و  هدرک  پاچ  ییامنهار 

. دننک هدافتسا  ات  متسرفب  ناریا  هب  ار 
هوزج نیا  رد  هک  ییاهسرد  زا  یخرب  هصالخ 

: دشابیم ریز  حرش  هب  تسا  هدمآ 
ناشن ندرک  راک  لوغشم  ار  دوخ  یگتخاس  یعونصمروطب و  یتح  هشیمه  هکدینک  یعس  * 

. رگید نادنمراک  عمجردرهظزامن  تاعاسزا  ریغ  دیهد ،
ناشن دیناوت  یم  مه  راک  نیا  اب  دیورب . راک  رس  هرادا  ندش  زاب  زا  لبق  تعاس  هس  ود  دینک  یعس  * 

. دیریگب راک  هفاضا  اهابتشا  تسا  نکمم  مه  دیا و  هدمآ  راک  رس  هب  رحس  زامن  زا  دعب  دیهد 
رگا اصوصخم  دیشکن  شخر  هب  ار  وا  تاهابتشا  دینکن و  ثحب  ناتسییر  اب  تقوچیه  * 

دشاب و هتشاد  امش  زا  یرت  هوبنا  شیر  امش  سییر 
. دهدب قرع  یوب  رتشیب  ای 

دینک لوبق  ار  وا  فرح  هشیمه  دینکن و  یسایس  یبهذم و  ثحب  ناتسییر  اب  تقوچیه  * 
. تسا هایس  تسام  ای  هدوب و  ماما  دیوگب ۱۳  ماما  یاجب ۱۲  رگا  یتح 

رکف تسا  نکمم  نوچ  دیهدن  جرخ  هب  تیدج  دینکن و  راک  رگید  نادنمراک  زا  رتشیب  هاگچیه  * 
. درک دنهاوخ  جارخا  ار  امش  هجیتن  رد  دیتسهاه و  هناگیب  سوساجامشدننک 

نکمم نوچ  دینزن  هناقشاع  گنشق و  یاهفرح  ینفلت  نات  نز  اب  ناتسییر  یولج  تقوچیه  * 
. دنک جارخا  ار  امش  دیتسه و  نانز  قوقح  عفادم  امش  دنک  رکف  تسا 

دینک و زیهرپ  الماک  راک  طیحم  رد  یداژن  یدمحا  یبهذم و  یسایس و  یاهکوج  نتفگ  زا  * 
. دیراد هگن  هرادا  یاهینامهم  یارب  ار  اهنآ 

یچتفاظن یچرادبآ و  تعاضب و  یب  نادنمراک  هب  هیرطف  هقدص و  ناتسییر  یولج  تقوچیه  * 
هرادا زا  امش  دنک  رکف  تسا  نکمم  نوچ  دیهدن 

! تسا هدنام  هالک  یب  شرسوا  دیا و  هدرک  سالتخا 
. دنک جارخا  ار  امش  تداسح  زا  و 

***
بیس لکشم 

ادخ یاهراک  هجوتم  اه  تقو  یضعب  نم 
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وا ادخ  دز و  بیس  هب  زاگ  کی  مدآ  شلوا  موش . یمن 
هچب لثم  نوتوین  دعب  تخادنا . نوریب  تشهب  زا  ار 

دز یم  ترچ  تشاد  تخرد و  ریز  دوب  هتسشن  مدآ 
مهدعب شا . هلک  یور  تخادنا  ار  بیس  کیادخ  هک 
نوچو درک  تسرد  یرتویپماک  تکرش  ، زباجویتسا

یا هدرخ  یوت ۵۰ و  دوب  هتشاذگ  بیس  ار  شمسا 
! تشهب هب  تفر  هرابود  دش و  گرمناوج  لاس 
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