
ناتسبات لوا  هام  ریت ، هاگرذگ 
ریت ١٣٩١

ناتسبات لوا  هام  ریت ، هاگرذگ 
دابم نم  نت  دشابن  ناریا  وچ 

***********************
دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هام   ریت  گنُج 

———————————————————

هام ١٣٨٠ رذآ  زاغآ  نامز 

هرامش ١٢٨

ھلاقم

ناتسبات لوا  هام  ریت ، هاگرذگ 

 “ – کوب سیف  ناتساد “  اماو 
نایرفص دومحم 

ارف یک  یزاوژروب  ناھج  یمانوس 
یفارشا هروصنم  دسر ؟ یم 

دومحم دادماب –  یارس  رد  یبش 
نایرفص

دادماب یارس  زا  یراک  رتسوپ ،

! شاک

اب اویش  شوروک  هاتوک  یوگتفگ 
حالف دادرھم 

لیرباگ یسیون –  ناتساد  هاگراک 
زکرام ایسراگ 

باتک کی  رشن  ھب  یا  هراشا 

دنومیر یسیون –  ناتساد  لوصا 
یراھدنق قیاقش  ھمجرت :  روراک – 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

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

یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ ھناخباتک یلصا ھحفص 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

زیزع یمنغا –  اضر  دادماب –  یارس  رگزرب - گنشوھ  ریما  یفارشا –  هروصنم  ریوک - دومحم 
 – یئاقآ انام  ر –  یسگنت اسیلا  یرصان –  دوعسم  اویش –  شوروک  حالف –  دادرھم  یدضتعم – 

ونیم هداز –  نیعم  گنشوھ  یراھ –  دنق  قیاقش  روراک - دنومیر  زکرام –  ایسراگ  لیرباگ 
ھملس ناسورب –  اضرمالغ  یدمحم –  لگ  نسح  جاھتبا –  گنشوھ   - راکنمچ اجور  یناتسرھش – 

یجاح ھبوبحم  یساملس –  رفعج  دمحم  یھاشمرخ –  باتھم  یکلرز –  الھش  یناتسدرک – 
نایرفص دومحم  هدازیلع –  دواد  یفارشا –  هروصنم  ییاضترم – 

نایرفص دومحم  کوب – “  سیف  ناتساد “  اماو 
ریت ١٣٩١

 “ کوب سیف  ناتساد “  اماو 
 “ وگب تگنت  لد  دھاوخ  یم  ھچرھ  یارب “  دوش  یم  یئاج  دراد  ھک 

نویلیم هد  زا  شیب  یتیاور  ھب  ھک  دیسر  اجنادب  دش و  غاد  گالبو “  رازاب “  ھک  یتقو  دیآ  یم  l مدای
لاحرد هدنسیون  اھنآ ، دادعت  ھب  نوچ  مریگ ، یم  کین  لاف  ھب  ار  نآ  متشون  دوب ، هدش  فیدر  گالبو 

دح مھ  یمک  دراد  رابجا  نتشون ، یارب  یگالبو ، لوئسم  رھ  ھک  مدرک  هراشا  تشاد . میھاوخ  دشر 
لقا

نور زین  ندناوخ  ھک  تسھ  مھ  دیما  نیا  سپ  دشاب  ھتشاد  عالطا  دسیونب  دھاوخ  یم  ھک  یا  ھطیح  رد 
ق

ام تایبدا  رب  ناشریثات  ھک  یئاج  ات  دندرک  دشر  یئاھ  گالبو  اتح  دش و  مھ  نینچ  دریگب و 
تسھ دوب و  سوسحم 

ینامیپ رپ و  یاھ  تیاس  ھب  یتدم  زا  سپ  اھ  نآ  زا  یدادعت  دنچ  رھ  تسشن  قرع  ھب  ھک  گالبو  بت 
ھنافساتم اھ  نآ  زآ  یرایسب  یلو  دنتسھ ، یندناوخ  ھعجارم و  لباق  مھ  زونھ  دنداد و  لکش  رییغت 

ناکت ھک  فارتعا  نیا  اب  دنت . بت  نامھ  ناتساد  دش  گالبو  ضیضح  جوا و  ناتساد  دندرواین . ماود 
. دننک یتشآ  ملق  اب  ھک  ناوج  لسن  صوصخب  تکرح  یارب  دوب  یبوخ 

یدیفم یندناوخ و  یاھ  دقن  اتح  دنمشزرا و  یاھ  هدورس  رتشیب  رایسب  هاتوک ، یاھ  ناتساد  یرایسب 
. دنتسھ ھعجارم  لباق  اھ  رعش  اھ و  ناتساد  نآ  زآ  یرایسب  زونھ  ھک  یئاج  ات  درک ،  رپ  ار  ام  تایبدا  ناھوک 

ندیشک و ناشن  طخ و  یارب  یئاج  تسا  هدش  تبیغ ،”  نیریش “ !!  ثحب  یارب  یئاج  تسا  هدش  درادن . ار  گالبو  راقو  کوب  سیف  اما 
. تسین بان  تایبدا  زا  یربخ  یئانثتسا  یدراوم  زج 

یب نیمھ  ھک  زیگنا  تھب  و  دنتسھ . طلغ  نلماک  رثا و  یب  یتاملک  هدش  فیدر  ھکلب  دنرادن  یشزرا  اھنت  ھن  ھک  ینیب  یم  یئاھ  هدورس  صوصخب  تاقوا  یھاگ 

یراھدنق قیاقش  ھمجرت :  روراک – 

یسانشباتک راشتنا  تھج  ناوخارف 
یئاقآ انام  ناریا –  ترجاھم  رعش 

راشبآ زارف  زا  یئاشامت  یروبع 
اراگاین

اھ و نز   ” راشتنا تسد  رد  باتک  زا 
یکلرز الھش  اھ -”  مدآ 

نایرفص دومحم  تسود - کی  زاورپ 

ناتساد

نایرفص دومحم  مادختسا –  یھگآ 

یجاح ھبوبحم  اھ –  یھام  تباقر 
ییاضترم

هدازیلع دواد  نایانام – 

رعش

ریوک دومحم  لھد –  رطع 

اسیلا تفر –  دوز  ھک  یرھاوخ  دایب 
ریسگنت

یئاقآ انام  منک –  ىم  تیادیپ 

هزادنا ھب  دوش  یم  هاتوک  ھک  یزور 
یناتسرھش ونیم  ایور –  قشع و  رمع 

 – ناسورب اضرمالغ  زا  یا  هدورس 
یناتسدرک ھملس  باختنا  ھب 

. “ ه.ا جاھتبا “  گنشوھ  زور –  گر 
ھیاس

یھاشمرخ باتھم  زا  یا  هدورس 
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تسا کوب  سیف  یاھ  یتساک  ندنایامن  یلک  روطب  مدصق  نوچ  منک  یمن  نایب  یلو  مراد ،  ھنومن  دراد  لابند  ھب  نیسحت  دیجمت و  اب  ار  یرکشل  اھ  شزرا 
یسک زا  ھجیتن  رد  تسا  یسیونب  یئوگب و  تساوخ  تلد  روج  رھ  یارب  رتشیب  یکی  نیا  تسھ و  مھ  زونھ  دوب و  هدنزاس  یکی  ھک  گالبو  اب  ھسیاقم  رد 

. مربب مان  مھاوخ  یمن 
نیزو رپ و  یاھ  راک  ندنایامن  اھ و  شزرا  هار  رد  عقاو  ھب  اھ ،  کوب  سیف  زا  یرایسب  دنچ  رھ 

زا ندش  ربخ  اب  ھک  دننک  یم  تیاعر  ار  کوب  سیف  یلصا  فدھ  زین  یا  هراپ  دنراد و  یم  رب  ماگ 
تسا ناتسود  لاح 

. اھ تنماک  رد  صوصخب  تسا  هدرک  رپ  ار  اضف  زین  دنز  یم  مھب  ار  مدآ  لاح  ھک  اج  یب  یاھ  نتفر  ھقدص  نابرق  ھنافساتم  یلو 
هورگ نیبرود  دش و  رقتسم  ھطوبرم  یاج  رد  ھکنیا  ضحم  ھب  مدید ، یم  نوزیولت  زا  هدنز  ار  ینیمخ  ینار  نخس  ھمانرب  متشاد  زورکی  دیآ  یم  مدای 

، دندوب هدمآ  وا  یاھ  تبحص  ندینش  یارب  ھک  داد  ناشن  ار  یمیظع 
درک عورش   …. مسب هللا اب 

تفگ ات  نددجم  درک . شک  ورف  اھ  ندز  رس  یوت  ات  درک  لمات  دش و  تکاس  راچ  ان  تساخرب . تیعمج  زا  ندز  رس  یوت  ھیرگ و  دایرف  دوب  هدرکن  شمامت 
: تفگ رشت  اب  تفای  ھمادا  تحیضف  نیا  ھک  موس  راب  …. تخادنا هار  یراز  ھیرگ و  رتشیب  دیوگب ، ار  شمیحر  نامحر و  تشاذگن  تیعمج   … مسب هللا

. دشابن امش  عبط  باب  دیاش  میوگ  یم  ھچ  دینیبب  منک  عورش  دیراذگب 
. دنور یم  هار  نیا  رد  یا  هدع  کوب  سیف  رد  یبیجع  زرطب  الاح 

مھ نرثکا  اھ و  مناخ  مھ  نرثکا  رفن و  هاجنپ  لھچ  زا  شیب  انتعا ،  لباق  یبلطم  ھنو  ناتساد  ھن  تسا و  رعش  ھن  ھک  دنک  یم  حرطم  ار  یعوضوم  ات  فرط 
ھک نتفر  ھقدص  نابرق  ھب  دننک  یم  عورش  دراد  شبنود  ناکد  مھ  یا  هروک  هد  رھرد  الاح  ھک  دازآ  هاگشناد  نایوجشناد 

 “ منیبن ار  وت  مریمب و  مسرت  یم  نم  ”…
ای

 “ مھد یم  تسد  زا  تقاط  وت  یاھ  ھتشون  لباقم  رد  نم  “ 
 “ موشب وت  ملق  یادف  نم  “ 

رداف داگ  یوس  زا  دنتسین و  رتلیف  ناریا  رد  ھک  تسا  یئاھ  هدرک  رظن  یاھ  کوب  سیف  ھب  طوبرم  رتشیب  ھتبلا  ھک  یحطس . فلج  یاھ  فرح  نیا  زا  و 
. دنوش یم  تیامح 

. دنک یم  دصر  ھنوگچ  ھک  دنروآرد  ات  شغارس  دنتفر  دنک ، یم  دصر  ار  ناگراتس  دنیشن و  یم  جیز  ھک  درک  اعدا  یصخش  ناتسرل  یاھ  رھش  زا  یکی  رد 
؟ دراد ینیبرود  عون  ھچ  فرط  دیسرپ  یسک  تشگزاب  رد 

: دنتفگ
 “ نیبرود هدرک  ار  رخ  نوک  هدرک ، هرخسم  ار  ام  اب  اب  “ 

بصن کوب  سیف  یالابو  دوخ  نیبرود   دننک  یم  ناتسرل  رد  ورای  نیبرود  نوچ  ار  یداوس  یب  تالبعزخ  یراچان  رس  زا  یضعب  کوب ، سیف  رد  الاح 
. دننک یم 

ناشلد ھک  مھ  ھچرھ  دننک و  یم  فیدر  ار  دروم  هد  ات  هاگ  ردقرھ و  هراکم و  رازاب  اتح  و  تولخ ، طایح  تسا  هدش  کوب  سیف  اھ  یضعب  یارب  ھنافساتم 

. دنسیون یم  دھاوخ  یم 

: دوب ھتشون  ھک  مدناوخ  یا  ھلاقم  یزور 

 “ میراد روضح  مھ  ام  تسا  یبیجع  ریش  وت  ریش  سلجنآ  سل  رد  “ 

هروصنم ادن – “ زاب “ِ  نامشچ 
یفارشا

سکع

ار امرگ  یمک  ات  ھناودنھ  اب  یزاب 
کی ریوصت   - دنک  !! لمحت لباق 

موّد ریوصت  ھناودنھ –  اب  یزاب 

مّوس ریوصت  ھناودنھ –  اب  یزاب 

مراھچ ریوصت  ھناودنھ –  اب  یزاب 

مجنپ ریوصت  ھناودنھ –  اب  یزاب 

هاگرذگ

ناھج ناگدنسیون  نارعاش و 

رعاش راکنمچ ، اجور 

زنط

دوعسم ھنوگ –  زنط  یئاھ  ھکت 
یرصان

ریھاشم

یدمحم لگ  نسح  نایرآ –  رمق  رتکد 

ندنل کیپملا ١٩۴٨  دای  ھب 

باتک یفرعم 

ریما باتک –  کی  ھب  یھاگن 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

. کوب سیف  تسا و  نم  ناتساد  الاح  ایوگ 

یفارشا هروصنم  دسر ؟ یم  ارف  یک  یزاوژروب  ناھج  یمانوس 
ریت ١٣٩١

ردپ مامت  ھقالع  اب  نویزیولت  ھحفص  رد  دونشخ  لاحرس و  داش و  یکدوک  ایند ، یوس  کی  رد  یتقو 
یم تارک  رگید  یوس  ھب  باترپ  هدامآ  یئاضف ، ھنیفس  کیرد  ھک  دنک  یم  اشامت  ار  دوخ  ردام  ای 

درب یم  رس  ھب  یگدنز  گرم و  لادج  رد  ھظحل  نامھ  رد  رقف  یگنسرگ و  زا  ھک  یکدوک  یارب  دوش ،
یم شالت  ھنوگچ  اذغ  یا  ھساک  ندروآ  تسدب  رطاخ  ھب  ھک  تسا  شیوخ  ردام  ای  ردپ  رگ  هراظن  و 

. ھلسم نیا  دراد  یتوافت  ھچ  دنک ،
مامت یارب  ایآ  لیاسم . نیا  دراد  یتیمھا  ھچ  یھانپ ، رس  یتح  ھن  دراد و  یا  ھناخ  ھن  ھک  یکدوک  یارب 

ناسکی ھب  ھتخانشان  تارک  یوس  ھب  ییاضف  ھنیفس  کی  ندش  اترپ ب  ناھج  رساترس  رد  اھناسنا 
. دننک یم  فوطعم  ھلسم  نیا  ھب  ار  دوخ  رکفت  ھجوت و  ھناقاتشم  اھنآ  ھمھ  ایآ  تسا و  تیمھا  یاراد 

میھاوخ یم  ھک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رترود  رایسب  ییایند  زونھ  میرب ، یم  رس  ھب  نآ  رد  ام  ھک  ییایند 
اھ توافت  نایم  ردق  نآ  ایند  نیا  رد  زونھ  میا . ھتخاس  شلآ  هدیا  ای  میا و  هدرک  ار  شروصت  ای  و 
یناکدوک ایند  زا  ییوس  رد  ھک  یلاح  رد  زونھ  تسین . روصت  لباق  ھک  دراد  دوجو  یشحاف  یاھزرم 

یلاخ هرقرق  دنچ  ھباشون و  کتشت  دنچ  اب  رگید  ییوس  رد  مھ  یناکدوک  تسا ، یکینورتکلا  لیاسو  نیرت  نردم  نیرت و  ھتفرشیپ  ناش  یمرگرس  لیاسو 
. دننک یم  مرگرس  ار  ناشدوخ  یبلح  یطوق  دنچ  خن و 

نیا هدیبسچ ی  تشپ  ھب  یاھ  مکش  موصعم و  هدیکت و  یاھ  هرھچ  ایند ، یوس  کی  ناکدوک  تسردنت  لاحرس و  باداش و  یاھ  هرھچ  رانک  رد  مھ  زونھ 
. دراد رارق  ایند  یوس 

، شناشخرد یاھتفرشیپ  مامت  اب  هزورما  تیرشب  ھک  تساھناسنا  زا  یعمج  ھلسم  نیرتگرزب  نیرت و  هدمع  یگراوآ  ینامناخ ، یب  یگنسرگ ، نان ، مھ  زونھ 
. تسا هدشن  نآ  لح  ھب  قفوم 

اھنآ زا  ای  دھد و  یم  اھنآ  ھب  ار  قح  نیا  یسک  ھچ  یتسار  ھب  ھک  تسین  مولعم  تسا و  هدشن  میسقت  اھناسنا  نایم  یواست  ھب  ندرک  یگدنز  قح  مھ  زونھ 
؟ ارچ دنک و  یم  بلس 

ھب نردم  ھتفرشیپ و  یایند  شرگن  رضاح  لاح  رد  نآ  زراب  قادصم  و  ھیاسمھ ، یارب  اما  تسا  قح  گرم  دیوگ ، یم  ھک  تسا  یفورعم  لثملا  برض 
هدش رتکچوک  دودحم و  شیاھنامرآ  اھایور و  تبسن  نامھ  ھب  هدرک  تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  ھک  هزادنا  نامھ  ھب  رشب  تسا . ریقف  ھتفاین و  ھعسوت  ناھج 

رشب دنشاب ، میھس  اھ  نیرتبولطم  بحاصت  رد  مھ  اب  اھناسنا  ھمھ  نآ  رد  ھک  دنتشاد  رظن  دم  ار  ینامرآ  یا  ھعماج  ھفسالف  ناتساب  نانوی  رد  رگا  تسا .
ھب ھناکدوک  یگدنز  کی  نتشاد  ینعی  دوخ  قح  نیرتمک  زا  انثتسا  نودب  یکدوک  رھ  نآ  رد  ھک  دشاب  ھتشاد  دیما  یناھج  ھب  ھک  دسر  یمن  رظن  ھب  یزورما 
دنادب و راک  تعاس  تشھ  زا  دعب  یرگراک  رھ  دوشن و  فعاضم  رامثتسا  دوخ  ھناخ  رد  ینز  رھ  ھکنیا  ھب  دشاب ، رادروخرب  یراک ، رامثتسا  زا  رود 

. دیشاپ دھاوخن  مھ  زا  رقف  رثا  رب  یزور  شا  هداوناخ  ھک  دشاب  نئمطم 
دوبان ھتسناوتن  ار ، ینامناخ  یب  یگنسرگ و  رقف و  زا  دنترابع  ھک  اھناسنا  لیاسم  نیرت  هداس  زونھ  اما  تسا  موادم  تفرشیپ  لاح  رد  یژولونکت  ملع و 

ریما باتک –  کی  ھب  یھاگن 
رگزرب گنشوھ 

اتیلول فکابان –  ریمیدالو  اتیلول – 
دومحم یسیفن –  رذآ  نارھت –  رد  یناوخ 

نایرفص

دقن

زا یماظن  ریغ  ناتساد :  ھب  یھاگن 
یمنغا اضر  نایرفص –  دومحم 

یوترپ حاورا –  یایند  ھمان ی  رفس 
نایرفص دومحم  درخ –  سوناف  زا  یرگید 

لیلحت

؟ دوش یمن  یناھج  یناریا  نامر  ارچ 
یدضتعم زیزع  – 

رابخا

لالتخا رفن  کی  یناریا  راھچ  رھ  زا 
نامرد یارب  یا  ھنیزھ  ھمیب   / دراد یناور 

دھد یمن  یناور  یاھ  یرامیب 

ار رفن  جنپ  رفنکی  یاضعا  یادھا 
داد تاجن 

تلم نامشچ  شزاون  یارب 
زپول رفینج  مناخ  یابیز  نساب  رکفنشور ؛
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید  ١

و تراقح ، هدقع  تشحو ، اھنآ ، رد  رقف  ھک  یناسنا  اھنویلیم  تساج . رباپ  نانچ  مھ  نیمز ، هرک  نانکاس  تیرثکا  ھیلوا  یساسا و  تیعقاو  ناونع  ھب  رقف  دنک .
. تسا هدرک  داجیا  ار  سای ، و  ندوب ، ھیامورف  سح 

؟. تسا هدش  شومارف  ناش  یعیبط  تلزنم  تیعقوم و  ھب  اھناسنا  ندنادرگزاب  یزورما ، نردم  یملع و  یاھتفرشیپ  مامت  اب  ارچ 
دعاقتم تسا  مزال  ھکلب  دنشاب  یضار  دوخ  عضو  زا  مدرم  یاھ  هدوت  ھک  تسین  مزال  امتح  دنامب ، اج  رباپ  یعامتجا  ماظن  ھکنیا  یارب  دیوگ : یم  ماھیکرود 

. دنھاوخب یزیچ  نآ ، زا  شیب  دنرادن ، قح  ھک  دنوش 
. تسا ناشدب  زیمآ و  ریقحت  عضو  ھب  تبسن  ناتسیدیھت  لمعلا  سکع  مھ  قیبطت و  مھ  رقف ، گنھرف  ھک  دراد  هدیقع  زییول  راکسا  ییاکیرما ، سانش  ناسنا 

نیا زا  یشان  یدیماان  یگراچیب و  ساسحا  اب  هزرابم  یارب  تسا  یششوک  رگنایامن  یراذگ ، ھیامرس  تیدرف و  تاقبط ، رب  ینتبم  یا  ھعماج  رد  رما  نیا 
لسن ھب  یلسن  زا  دناوت  یم  گنھرف  نیا  تسا . نکمم  ریغ  اھنآ  یارب  یلک  روط  ھب  ھعماج  یاھ  فدھ  اھ و  شزرا  بسح  رب  تیقفوم  لیصحت  ھک  تیعقاو 

. دراذگ یم  ناکدوک  رب  ھک  تسا  یریثات  تلع  ھب  نیا  دروایب و  ماود  رگید 
ظاحل زا  دنا و  هدرک  بذج  ار  دوخ  یعرف  گنھرف  یساسا  یاھ  شزرا  تارظن و  الومعم  رگید  دنوش  یم  ھلاس  ای ٧  نیشن ۶  ریقف  تالحم  ناکدوک  یتقو 

. دننک هدافتسا  دنک  ور  اھنآ  ھب  یگدنز  نارود  رد  تسا  نکمم  ھک  یا  هداعلا  قوف  یاھ  سناش  ای  رییغت  لاح  رد  عاضوا  زا  دنرادن  یگدامآ  یناور 
نیزگیاج ھک  دوش  یم  رکف  ییاھتابور  نتخاس  ھب  دنشاب ، ھتشاد  ار  نکمم  تعرس  نیرتعیرس  ھک  دوش  یم  رکف  ییاھامیپاوھ  نتخاس  ھب  یلعف  ناھج  رد 

ناس نیدب  مھ  اھناسنا  زا  یا  هدع  یگنسرگ  رقف و  ھب  ایآ  اما  دزادنیب ، تریح  ھب  ار  ناسنا  ھک  دوش  یم  رکف  ییاھ  یژولونکت  تعنص و  ھب  دنوش ، ناسنا 
؟ تسا عافد  لباق  یقالخا  رظن  زا  ھیاسمھ ،  یارب  اما  تسا  قح  گرم  لثملا  برض  ایآ  دوش ؟ یم  رکف 

زا دنتسھ ، دح  زا  شیب  فرصم  یرامیب  راچد  ھک  دنمتورث  یاھروشک  دوجو  دنتسھ ، نکمم  یگدنز  حطس  نیرت  نییاپ  یاراد  ھک  ریقف  یاھروشک  رانک  رد 
؟ تسا عافد  لباق  یقالخا  ظاحل 

ناسکی تیلوسم  ساسحا  اھنآ  مامت  ھب  تبسن  دنیآ و  باسح  ھب  تلم  کی  رشب  دارفا  مامت  نآ  رد  ھک  دیشیدنا  یناھج  دحاو  ینامرآ  تموکح  ھب  ناوت  یم  ایآ 
 . دشاب راوتسا  دناوت  یم  ییاھ  ھیاپ  ھچ  رب  دحاو  تموکح  نیا  ھک  تسا  نیا  لاوس  اما  دشاب ؟ ھتشاد  دوجو 

رد تسا ، هدناود  ھشیر  گرم  اب  هزرابم  سای و  سح  سرت و  تشحو و  اھنآ  یاھگر  رد  ھک  ناسنا  اھنویلیم  نھذ  رد  ھک  ھنوگنامھ  ربارب  ناھج  یایور  ایآ 
. تسا هدرک  خوسر  زین  دنرب ، یم  رس  ھب  نانآ  زا  رود  ھب  رگید  ییایند  رد  ھک  رگید  ناسنا  اھنویلیم  نھذ 

. میشاب رتراودیما  ون  یناھج  ھب  میناوت  یم  هاگ  نآ  دشاب ، هدش  رادیدپ  هزادنا  کی  ھب  اھنآ  یود  رھ  نھذ  رد  ایور  نیا  رگا  دیاش 

نایرفص دومحم  دادماب –  یارس  رد  یبش 
ریت ١٣٩١

. دوب یندنام  دایب  یبش  یم ٢٠١٢  هام  ھعمج ٢۵ 
نم بوبحم  نانامرھق  دنمشزرا  باتک  یفرعم  یارب  ھک  یبش 

نلاس رد  تایبدا  باتک و  ناقاتشم  زا  یعمج  هدنسیون و  روضح  اب 
کبوچ دیعس  ھناناج  تمھ  ھب  دادماب و  یارس  یشورفباتک 

. دش رازگرب  یشورفباتک  نیا  تایبدا  قشاع  ھتخیھرفریدم و 
قنور افص و  بش  نیا  ھب  بدا  گنھرف و  یلاھا  دنمشزرا  روضح 

ھمھ ی اب  هدنسیون  ناتسود  زا  یضعب  دنچرھ  دوب  . هداد  یصاخ 
. دشن عنام  تبیغ  نیا  یلو  دندوب . هدماین  دندوب  هداد  ناشن  ھک  یا  ھقالع 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

 . دوش لیمکت  نلاس  تیفرظ  ھک 
یلصا هدننادرگ  ناونع  ھب  کبوچ  دیعس  یاقآ  یاھ  تبحص  اب  یئآ  مھ  درگ 

دش زاغآ 
یلاحلا فصو  ھک  رعش  نیا  اب  ار  دوخ  نانخس  نایرفص  دومحم  رتکد  سپس 

تسا باتک  نتم  زا 
: درک زاغآ 

منیبب ار  اھ  وتسرپ  روبعو  ار  ھتسپ  یاھ  ھفوکش  راذگب  یاشگب ، ار  هرجنپ   ”
. منک زیربل  راھب  نیگآ  رطع  سفن  زا  ار  مناج  راذگب 

ناشکم میب  دیدرت و  کیرات  یایند  ھب  اھ ،  ھتسنادان  اب  ارم 
ار یناوغرا  گنر  نم  … موش راشرس  اھ  گنر  زا  اھ و  یئابیز  زا  مندوب ، زا  متسھ ، ات  راذگب 

. مراد تسود  ار  سای  یوب  نم  … مراد تسود 
نکن یرتسکاخ  ار  ما  یگدنز 

مشاب مدوخ  راذگب 
ناشکم یکیرات  موھوم  یایند  ھب  هدیشک  یاھ  هدرپ  ھتسب و  یاھ  هرجنپ  تشپ  رد  ارم 

 ….“ مراد تسود  ار  قشع  یگدنز و  ار ، رون  نم 

دش هداد  ناشن  یلاوس  زا  رپ    ِ ریگنا رب  ھجوت  هاتوک  ملیف  نایرفص  رتکد  لصفم  یاھ  تبحص  لابند  ھب 
تفای ھمادا  تفرگ  رارق  راضح  ھجوت  دروم  تخس  ھک  هدنز  کیزوم  اب  ھمانرب  ھقیقد  هد  دودح  زا  سپ 

دیسر نم  بوبحم  نانامرھق  باتک  عبط  خوش  هدنسیون  یرتخا  یداھ  دمحم  یاقآ  ھب  تبون  هاگ  نآ  و 
. داد خساپ  اھ  شسرپ  ھب  درک و  انشآ  دوخ  باتک  اب  رتھب  رتشیب و  ار  راضح  دوخ  تانایب  اب  ھک 

دوب یلاخ  ناتسود  ھمھ ی  یاج  دوب و  یبوخ  رایسب  بش 

دادماب یارس  زا  یراک  رتسوپ ،
ریت ١٣٩١

هاتوک ناتساد  هدفھ  اب  یباتک  یباتفآ  یاھ  زور 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

یگدنز زا  یا  ھشوگ  دشک و  یم  رون  طخ  ام  تایبدا  ھحفص  رب  ینارون  یباھش  نوچ  هاتوک  ناتساد 
دنایامن یم  ار 

یگدنز اھنآ  زا  کیرھ  رد  و  تسا   نارظنبحاص  زا  یرایسب  هدیزگ  رب  باتک  نیا  یاھ  ناتساد 
دراد نایرج  صاخ  یلکشب 

! شاک
ریت ١٣٩١

، دیوگ یم  ھناھاوخ  یدازآ  گنشق و  یاھ  فرح  راضح  یارب  نوبیرت و  تشپ  دور  یم  ھکنآ  شاک 
نوچ و  تفگ  ، یم  تقیقح 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

ار  شسابع  ترضح  غورد   مسق  شسورخ   مد  درک و  یمن  ار  رگید  راک  نآ  تفر  یم  تولخ  ھب 
یمن ھکس  زا 

شاک …. تخادنا

. منک یمن  یرتشیب  هراشا 
تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  ھناخ  رد 

حالف دادرھم  اب  اویش  شوروک  هاتوک  یوگتفگ 
ریت ١٣٩١

: دھد یم  حیضوت  رعاش 
کارتشا ھب  یارب  دراد  تیلباق  وگتفگ ، نیا  مدید  یور ،  رھ  ھب 
عاضوا یارب  دشاب  “ی  دنس  ” ھک نیا  ناتسود و  اب  ندش  ھتشاذگ 

رعش لھا  ام  نابیرگ  ھک  یتبکن  ام و  رشن  تعنص  زیگنارب  فسات 
 ! ھتفرگ ار  روشک  نیا  رنھ  و 

****

 ! دنا هدرکن  پاچ  ھک  ییاھ  باتک 

؟  دیھد یم  ام  ھب  یتاحیضوت  رعش ، )  ھعومجم  ای  رعش  ھمجرت  دیراد (  راک  ای  پاچ  تسد  رد  ھک  یراثآ  نیرت  هزات  هراب ی  رد  *
یرگید رعش  باتک  چیھ  نآ  زا  دعب  دش ،  رشتنم  “ هاگن مین   ” رشن طسوت  مدوخ “ زا   ” رعش ھعومجم  ھک  لاس ٨٠  یادتبا  رد  ھک  ھن  ای  یراد  ربخ  مناد  یمن  - 

یلکش ھب  ار  شراک  ھتسناوتن  ام  رشن  یلو  ھتشون ،  رعش  ارچ  ھتشونن ؟  رعش  رگید  سپ  نآ  زا  حالف  دادرھم  ایآ  دنسرپ  یم  یخرب  ھتفاین !  راشتنا  نم  زا 
یا ھعومجم  تسا ، )  دنلب  رعش  رد  نم  یرعش  یاھ  ھبرجت  نیرت  مھم  لماش  ھک  یروخاوھ ( “ میرب   ” رعش ھعومجم  الاح  نیمھ  نم  دھد .  ماجنا  یا  ھفرح 

یرگید یرطس  ریغ  رعش  ھعومجم  تیرتسا ،“ رصعیلو   ” مان اب  لقتسم  دنلب و  یندیدناوخ  کی  اھ ،“ یندیدناوخ   ” مان اب  ما  یرصب  یکیفارگ و  یاھرعش  زا 
بسانم لکش  ھب  ار  اھ  نیا  یا  ھفرح  رشن  کی  ھک  مرظتنم  مراد و  راشتنا  هدامآ ی  ار  شیاھ “-  ھمیمض  اھ و  ھیشاح  اب  اھ –  یباوج  راھچ   ” ناونع اب 

 . دناسرب اھ  هدنناوخ  تسد  ھب  دنک و  عیزوت  مھ  یتسرد  ھب  دناوتب  رشتنم و 
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تفگ زا  یبختنم  زین  و  تشاذگ “ مدق  نابایخ  ھب  نامسآ  زا  رعاش  و   ” مان اب  ھھد ی ٧٠ ، رد  یسراف  رعش  تالوحت  یسررب  دقن و  رد  مراد  یباتک  هوالع ،  ھب 
ھک یناد  یم  دسرب .  رعش  نارادتسود  تسد  ھب  دوش و  رشتنم  اھ  نیا  رتدوز  ھچ  رھ  ھک  ملیام  یلیخ  ھک  زورما  رعش  لیاسم  رعش و  هراب ی  رد  میاھوگ  و 
اب ار  جیشوی  امین  یاھرعش  زا  یا  ھنیزگ  اھ ،  نیا  رب  هوالع  میراد .  ردق  ھچ  ھنیمز  نیا  رد  مک  عاجرا  یارب  بسانم  یریسفت  یلیلحت و  یاھ  نتم  باتک و 

یبرجت و راک  ریس  دنلیام  ھک  یناسک  یارب  دشاب  دنمدوس  اشگھار و  رایسب  منک  یم  نامگ  ھک  ما  هدرک  رشن  هدامآ ی  وا  رعش  توافتم  یاھ  هرود  زا  یلیلحت 
یم مھ  نیا  ھک  ما  هدروآ  مھارف  زین  مجنپ  لسن  نارعاش  رعش  نیرت  قالخ  نیرتھب و  زا  ینیچلگ  نینچ ،  مھ  دنریگب .  یپ  ار  یسراف  رعش  رد  امین  یبالقنا 

رعش مان  اب  لاح  رھ  رد  ھک  یرعش  ملسن و  مھ  نارعاش  یتخانش  ییابیز  دنمشزرا  یاھدرواتسد  رب  ما  ھتشاد  دیکات  ھشیمھ  نم  ارچ  ھک  دھد  ناشن  دناوت 
ھتخادرپ شا  یشاوح  ھب  دنزادرپب ،  اھرعش  نیا  دوخ  ھب  ھک  نیا  زا  شیب  یلو  دنا ،  ھتشون  ھتفگ و  شا  هراب  رد  ھمھ  نیا  تسا و  هدش  ھتخانش  داتفھ  ھھد ی 

 . دنا
رعاش زا  هزوز “  ” دنلب رعش  یمدق  دیرف  یراکمھ  اب  شیپ  لاس  ود  ما .  هدز  یکنخان  مھ  رعش  ھمجرت ی  ھب  رخاوا  نیا  رعش ،  شنیرفآ  نتشون و  رانک  رد 

دنچ نالا  دوب .  رعش  نیا  ھتسیاش ی  ھک  روط  نآ  ھن  یلو  درک ،  رشتنم  ار  نآ  شنیرفآ  رشن  ھک  میدنادرگرب  یسراف  ھب  ار  گربزنیگ  نلا  ییاکیرمآ  گرزب 
وا راکھاش  اصوصخم  متسھ و  نمتیو  تلاو  ینعی  ایند  یارسون  نارعاش  ھمھ ی  گرزباباب  یاھرعش  زا  یبختنم  نادرگرب  ریگرد  تخس  ھک  تسھ  یھام 

نیریش و ام  ناناوخ  رعش  یارب  راک  ھجیتن ی  منامگ  ھب  ھک  یسراف  ھب  منادرگ  یم  رب  مراد  ار  مدوخ “ دورس   ” مان اب  تس  یدنلب  رایسب  رایسب  رعش  ھک 
ام یادرف  زورما و  نارعاش  رعش و  رب  نمتیو  تلاو  یاھرعش  ھمجرت ی  دھاوخ  یم  ملد  ما و  ھتفرگ  تخس  ار  رعش  نیا  یور  راک  دشاب .  روآ  تریح 

 ! دننک یم  تسرد  ریسلا  عیرس  ھک  ییاھ  ھمجرت  نیا  زا  ھن  مروایب و  رد  راگدنام  یراک  مھاوخ  یم  دراذگب .  ریثات 
یاھ بلاق  ای  تسا  کیسالک  یاھ  بلاق  اب  زورما  یاھرعش  ھب  رتشیب  رعش  ناگدنناوخ  لیامت  ای  شیارگ  یجنس ،  بطاخم  ای  یسانش  بطاخم  رظنم  زا   *

؟  تسیچ رما  نیا  لیالد  دازآ ؟ 
مھ یرتشیب  برق  جرا و  شمشچ  ھب  دبال  دننک ،  شغیلبت  اھ  نآ  ھچ  رھ  تساھ و  ھناسر  ھب  ششوگ  مشچ و  ھک  یناد  یم  رتھب  دوخ  وت  ماع  هدنناوخ ی  - 
عون نیا  دراد  مادم  ام  نویزیولت  ویدار  تس .  ییارس  لزغ  لزغ و  ھب  زونھ  ام  ناوج  لسن  یلصا  شیارگ  هزورما  ھک  رگا  درادن  بجعت  نیاربانب ،  دراد . 

مک یاھ  هدنناوخ  ایند  یاج  ھمھ  رد  تیرعش ،  ظاحل  ھب  ورشیپ  نکش و  مرن  قالخ و  رعش  لاح ،  نیا  اب  دراذگ .  یم  ریثات  اھ  نیا  دنک و  یم  غیلبت  ار  رعش 
نیا یرنھ ،  روما  دراد  یرتھب  قسن  مظن و  ھک  ییاھروشک  رد  ندش .  هدناوخ  یارب  دراد  زاین  یرت  عیسو  تامدقم  تیقالخ و  تمحز و  دراد و  یرت 

رد زین  راک  حوطس  دراد و  مھ  ار  شدوخ  بطاخمو  تایرشن  اھداھن و  یروآ ،  ون  تیقالخ و  زا  یحطس  رھ  رد  یرنھ  راک  عون  رھ  ھک  تس  یروج 
 . دنوش یمن  مگ  ردرس  مھ  اھ  هدنناوخ  دوش و  یمن  یطاق  یلوق  ھب  اھ  ھیال  اھراک و  تسا و  صخشم  یصصخت  تایرشن 

 . دھد یم  نت  رییغت  ینوگرگد و  ھب  رترید  شا  یعامتجا  یدرف و  یگدنز  اھ ی  لکش  زا  مدآ ،  یرکف  یاھوگلا  تینھذ و  نھذ و  ھک  تسا  نیا  رگید  ھتکن ی 
ام یاھ  هاگشناد  رد  ھک  ینوتم  ھک  یلاح  رد  هدش ،  عونتم  هزات و  ون و  ردق  ھچ  رت ،  یزرما  یاھ  لسن  یاھ  یناریا  ام  یتسیز  تابسانم  ھک  ینیب  یم  الثم 

اھ یگناگود  نیا  تسین .  بوخ  نلصا  ھک  دروآ  یم  دیدپ  یگناگود  روج  کی  شدوخ  نیا  تسا و  رت  بقع  ردق  ھچ  دوش ،  یم  سیردت  اھ  ھنیمز  نیا  رد 
مرف رعش  کی  دیلوت  زا  رت  ناسآ  یلیخ  لزغ  لثم  کیسالک  یاھ  بلاق  رد  نتشون  رعش  ھک  تسا  نیمھ  یارب  تسا .  ھتشغآ  غورد  ایر و  ھب  ار  ام  نابز 

ھب دنرادن ،  ییآراک  تا  یگدنز  رد  چیھ  ھک  ییاھ  موھفم  اھرکف و  نییزت  یارب  ار  نابز  ییوگب و  غورد  یتحار  ھب  یناوت  یم  لزغ  رد  تسون .  ھتفای ی 
 . ینک ییاھ  هدافتسا  ءوس  نینچ  نابز  زا  یناوت  یمن  زگرھ  ون ،  نیتسار  رعش  رد  ھک  یلاح  رد  یریگب .  راک 

نارعاش یخرب  یاھ  ھتفگ  مغر  ھب  بطاخم –  هاگیاج  و  دنک ؟  یم  لابند  نامدوخ  زورما  نارعاش  یاھ  هدورس  زا  رتشیب  ار  ھمجرت  ِرعش  بطاخم ،  ارچ  *
؟  تسا مھم  ردق  ھچ  تسین – !  مھم  ھک 

یرامآ یشھوژپ  نیمز  نیا  رد  الاح  ات  ما  هدیدن  تسا .  نامگ  سدح و  دح  رد  طقف  ھک  نیا  ای  تسا و  هدش  یسررب  قیقد و  دح  ھچ  ات  تفرح  نیا  مناد  یمن  - 
نام تخانش  ھک  یزیچ  ھب  تبسن  ام  ھک  لیلد  نیا  ھب  رتشیب  دیاش  ییوگ ،  یم  ھک  دشاب  روط  نیمھ  ھک  نیا  ضرف  رب  نیا و  دوجو  اب  دشاب .  ھتفرگ  تروص 
طیارش زا  توافتم  یطیارش  رد  ھک  ییاھ  نآ  دنیبب  دھاوخ  یم  شلد  مدآ  هوالع ،  ھب  میھد .  یم  ناشن  یرتشیب  یواکجنک  ھجوت و  اتدعاق  تسا ،  رت  مک  نآ  زا 

ددرگ و یم  رب  ایند  رد  ام  ینونک  تیعضو  ھب  رگید  ھلاسم ی  لیبق .  نیا  زا  دنراد و  قرف  ام  اب  ردق  ھچ  تسا و  ھنوگ  ھچ  ناش  هاگن  دننک ،  یم  یگدنز  ام 
ھچ ھک  تس  یبرغ  یاھ  روشک  یاھ  ھناسر  تاعوبطم و  ھب  نام  شوگ  مشچ و  اھ ،  ناوخ  باتک  ام  زا  یلیخ  میتسھ .  شراچد  ھک  یسفن  ھب  دامتعا  مدع 
رعاش هدنسیون و  نالف  زا  ھک  ردق  نآ  دنتسھ .  لیخد  رما  نیا  رد  مھ  نامدوخ  تایرشن  اھ و  ھمانزور  دننز .  یم  فرح  نآ  زا  دننک و  یم  غیلبت  ار  یزیچ 

یلیخ هداتفین  اج  هدشن و  کیسالک  زونھ  رعاش  کی  زا  ندز  فرح  رخآ  دننز !  یمن  فرح  یناریا  رعاش  هدنسیون و  زا  دنیوگ ،  یم  نخس  یبرغ 
نیا دنکب .  نوچ  دنچ و  تفرح  رد  دیآ  یمن  یسک  ینکب ،  ناشدیجمت  فیرعت و  ییوگب و  نخس  یربشا  ناج  ای  تویلا  ای  ادورن  زا  رگا  یلو  دراد ،  تیلوئسم 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

 . دھاوخ یم  تارج  لد و  ھک  تسا  ندرک  انش  نایرج  فالخ  نایرج .  اب  ندش  اونمھ  ینعی  اھ  نآ  زا  عافد  دنا و  هدش  دییات  اھ 
ات درک  دیاب  ھچ  دنوش ؟  یم  ھمجرت  رگید  یاھ  نابز  ھب  رت  مک  ام  نارعاش  راثآ  ارچ  و  تسا ؟  رتشیب  اھروشک  مادک  نارعاش  هدش  ھمجرت  راثآ  ھب  ھجوت  *

؟  دھد صیخشت  دب ) زا  ار  بوخ   ) هرسان زا  ار  هرس  دازآ –  هژیو  ھب  زورما –  رعش  مگردرس  فالک  نیا  زا  بطاخم 
مھ یرتشیب  جاور  یسراف  ھب  نابز  یسیلگنا  نارعاش  یاھرعش  ھمجرت  عبط  ھب  دنز ،  یم  ار  لوا  فرح  زورما  یایند  رد  یسیلگنا  نابز  ھک  اج  نآ  زا  - 

رثکادح نابز –  یسیلگنا  یاھروشک  رد  یرنھ  تادیلوت  نیرتشیب  لاح ،  ھب  ات  شا  ھمادا  متسیب و  نرق  رد  ھک  میراذگب  ھتفگان  دیابن  ھک  نیا  نمض  دراد . 
مھ یبرع  رعش  ریخا ،  یاھ  لاس  رد  ھتبلا  دنا .  هدوب  اھروشک  نیمھ  زا  مھ  یبدا  لبون  ناگدنرب  نیرتشیب  تسا و  ھتفرگ  تروص  یبرغ –  یاھروشک 

نینچ ناھاوخ  مھ  ام  یتلود  طلسم  یگنھرف  نایرج  نوچ  رگید ،  دنتسھ و  ام  ھیاسمھ ی  اھ  نیا  ھک  نیا  یارب  شیکی  هدش .  نادرگرب  یسراف  ھب  دایز 
دنلب ھناخ  زا  اقآ  اقآ   ” ھک دنا  ھتفگ  میدق  زا  دننک .  لثم  ھب  ھلباقم  ھنیمز  نیا  رد  دنا  هدماین  اھ  برع  ینعی  هدوبن ؛  ھفرط  ود  رما  نیا  یلو  منامگ .  ھب  هدوب  یزیچ 

رعاش رس  یوت  بوچ  ام  یتقو  دنوش .  ھتخیگنارب  مھ  نارگید  دیاش  ات  مینک  دیجمت  فیرعت و  نامدوخ  زا  تسیاب  یم  نامدوخ  ام  لوا  بخ ،  دوش ! “ یم 
؟!  ییاھرعش نینچ  ندناوخ  غارس  دنورب  ھک  میراد  نامدوخ  مدرم  زا  اتح  ای  اھ و  ھناگیب  زا  یعقوت  ھچ  مینز ،  یم  سیونون  ورشیپ و 

ھک تس  یبدا  تایرشن  رعش و  نادقتنم  شود  رب  رعش ،  ھبش  زا  رعش  صیخشت  مدوخ  ریبعت  ھب  هرسان و  زا  هرس  صیخشت  یارب  تیلوئسم  راب  نیرتشیب 
ورشیپ رعش  هدوبن .  ریصقت  یب  یمگردرس  نیا  تیعضو و  نیا  رد  زین  ام  رشن  اھ .  نیا  دنا  هدوب  ارگ  ھتشذگ  لبنت و  ھشیمھ  ریخا ،  یاھ  لاس  رد  ھنافساتم 
نیا دوش .  یم  دیلوت  ھتشون و  ھک  یرعش  عون  نیرت  لزان  غارس  ھتفر  سکع ،  رب  ریخا و  یاھ  لاس  رد  ام  رشن  هدرکن  تیامح  ار  ارگ  ھبرجت  قالخ و 

 . تسا کانرطخ  رایسب  دھد و  یم  لوزن  ار  یسراف  رعش  ناگدنناوخ  ھقیلس ی  رما 

زکرام ایسراگ  لیرباگ  یسیون –  ناتساد  هاگراک 
ریت ١٣٩١

دای ھک  تسا  نیا  دسریم  رظن  ھب  بلاج  نامیارب  ھچنآ  مینک . ییارسناتساد  ات  میاهدمآ  اجنیا  ھب  ام 
. دوشیم فیرعت  ناتساد  کی  دریگیم و  لکش  تیاکح  کی  ھنوگھچ  میریگب 

مدرم ھک  ماهدش  دعاقتم  نم  عقاو  رد  تسا ؟ یریگ  دای  لباق  رما  نیا  ایآ  ھک  میسرپب  دیاب  تحارص  اب 
. دنناوتیمن ھک  ییاھنآ  و  دننک ، ییارسناتساد  دنناوت  یم  ھک  یناسک  دنوشیم : میسقت  هورگ  ود  ھب  ایند 

. دنمھفیم دب  ھک  ییاھنآ  دنمھفیم و  بوخ  ھک  یناسک  رتهدرتسگ ، یموھفم  رد  رگید و  ترابع  ھب 
راک بوخ  ھک  یناسک  میوگب  دیاب  اھیکیزکم  ریبعت  ھب  دیآیم ، رظن  ھب  ھنابدایب  یمک  ھلمج  نیا  رگا 
، دوشیم دلوتم  ارسناتساد ، ھک  میوگب  مھاوخیم  عقاو  رد  دننکیم . راک  دب  ھک  ییاھنآ  دننکیم و 

یلو دراد  دادعتسا  ھک  یسک  تسین . یفاک  ییاھنت  ھب  تمعن  نیا  ھک  تسا  حضاو  دوشیمن . ھتخاس  یلو 
ھک دراد  ار  یلصا  وا  ھبرجت … نف ، گنھرف ، تسا : دنمزاین  یدایز  یاھزیچ  ھب  درادن ، صصخت 

نیا نآ …  زا  سپ  یاھدادیور  ای  نژ ، قیرطزا  تسین  مولعم  دنچ  رھ  هدرب ؛ ثرا  ھب  نیدلاو  زا 
ھب دیاش  دننکیم ؛ فیرعت  دنشاب ، ھتشاد  یدصق  ھک  نیا  نودب  دنراد ، یدازردام  یدادعتسا  ھک  دارفا 
ھب مورن ، هرفط  ھک  نیا  یارب  مناوتیمن  نم  دنکیم . قدص  مھ  نم  دوخ  دروم  رد  عوضوم  نیا  دنسانشیمن . ندرک  نایب  یارب  یرگید  شور  ھک  لیلد  نیا 

یاھتسایس ھک  دننادب  یلماوع  ةرابرد  ار  مرظن  دنھاوخب  ای  دنسرپب ، نزوا  ةیال  عوضوم  دروم  رد  نم  زا  یاھبحاصم  رد  رگا  مشیدنیب . راوشد  یاھهژاو 
مھ یدایز  ةبرجت  یتاذ ، ِدادعتسا  رب  هوالع  اریز  تساھنآ ؛ یارب  ییارسناتساد  تشذگ ، دھاوخ  منھذ  زا  ھک  یزیچ  اھنت  دنزیم ، مقر  ار  نیتال  یاکیرمآ 
هاگچیھ تسا . ھلاستفھوداتشھ  نونکا  وا  هدرک . فیرعت  میارب  مردام  ماهدینش ، ھک  ییاھناتساد  فصن  میازفایم . نآ  ھب  زور  ھب  زور  ھک  مراد  دروم  نیا  رد 
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رایسب و  دنک ؛ یفخم  شنیتسآ  رد  ار  سآ  کی  دشاب ؛ یرثؤم  درف  ھنوگھچ  تسناد  یم  یلو  تخوماین ، ار  تیاور  نونف  درکن و  تکرش  یبدا  یاھثحب  رد 
ھک دش  هدیشک  شیپ  یصخش  دروم  رد  یثحب  ناتساد ، فیرعت  ماگنھ  راب  کی  دیآیم  مدای  دروایب . رد  هالک  زا  شوگرخ  ھچراپ و  نازاب ؛ هدبعش  زا  رتھب 

… ھک میوگب  دیاب  اقآ ! نوا  هرابود  یاو ! ! ” تخادرپ صخش  نآ  ھب  دعب  دناسر و  نایاپ  ھب  ار  ناتساد  یدرسنوخ ، اب  وا ، تشادن . عوضوم  ھب  یطبر  چیھ 
یارب دوب … ؟ ھتخومآ  دننکیم ، نآ  یریگدای  فرص  ار  یرمع  نارگید  ھک  ار  ینونف  ھنوگ  ھچ  مردام  مدیسرپیم :  مدوخ  زا  نم  دوب . هدنام  زاب  ھمھ  ناھد 

رس یلو  دنکیم ، سمل  ار  اھنآ  ةمھ  دنراذگب ، توافتم  یزاب  بابسا  تشم  کی  لباقم  رد  ار  یکدوک  رگا  منکیم  روصت  یزاب … نوچمھ  اھناتساد ، نم 
دادعتسا شرورپ  تفرشیپ و  یارب  بسانم  طیارش  رگا  تسوا . یاھتیلباق  دادعتسا و  رگنایب  رگناشن و  یکی ،“  ” نیا دوشیم . لوغشم  ناشیکی  اب  ماجنا 

نآ زا  ًاعقاو  ھک  یزیچ  اھنت  زا  مدش  ھجوتم  ھک  یزور  زا  دش . دھاوخ  فشک  ینالوط ،  رمع  طاشن و  داجیا  یاھزار  زمر و  زا  یکی  دوش ، ایھم  یگدنز  رد 
! تسا نم  لام  نیا   : ” متفگ مدوخ  ھب  منک ،  مھارف  ار  تذل  نیا  میمعت  نیمات و  یارب  مزال  یاھزیچ  ةمھ  متفرگ  میمصت  تسا ، ییارسناتساد  مربیم ،  تذل 

، گنرین نارازھ  لیصحت ، نارود  لوط  رد  یلو  دینکن ، رواب  دیاش  دنکب …“ یرگید  راک  ماجنا  ای  شریذپ  ھب  راداو  ارم  دناوت  یمن  زیچ  چیھ  سک و  چیھ 
یوجشناد لیلد  نیا  ھب  اھنت  نم  دنناشکب ، یرگید  هار  ھب  روز  ھب  ارم  دنتساوخیم  اھنآ  نوچ  موشب ؛ هدنسیون  ات  مدرب  راک  ھب  غورد  کلک و  زود و  ھلیح ،

مھم رایسب  یعوضوم  ھب  یسانشراک  رد  مناوخب . دوب ، بلاج  رایسب  میارب  ھک  نامر  رعش و  مناوتب  ات  دنراذگب  تحار  ارم  اھنآ  متساوخیم  ھک  مدش  ھنومن 
دروم رد  دنک . ندناوخ  سرد  فرص  ار  یدایز  تقو  درادن  یموزل  رگید  دھدب ، ناشن  سرد  ھب  یفاک  ھجوت  سالک  رد  یسک  رگا  ھک  دوب  نیا  نآ  مدرب و  یپ 

. دنک بذج  دوخ  ھب  جنفسا  نوچ  مھ  ار  زیچ  ھمھ  دناوتیم  دشاب ، ھتشاد  زکرمت  یصخش  رگا  نینس ، نآ  رد  دوش . بارطضا  راچد  تاناحتما ، اھشسرپ و 
نیا درکیمن  رکف  زونھ  سک  چیھ  یلو  ماھغبان ، دندرکیم  رکف  ھمھ  مدروآ . الاب  لدعم  مجنپ  مراھچ و  یاھلاس  رد  مدرک ، کرد  ار  عوضوم  نیا  یتقو 

منکیم مالعا  ینتورف  اب  منکیم . ھچ  متسنادیم  بوخ  یلیخ  متخادرپیم و  ماھقالع  دروم  یاھراک  ھب  نم  مناوخب . سرد  مشابن  روبجم  ات  منکیم  ار  اھشالت 
، مفدھ ھتساوخ و  اھنت  ماهداد . ماجنا  یگدنز  لوط  رد  ھک  متسھ  ییاھشالت  نویدم  ار  نیا  مرادن . یدھعت  سک  چیھ  ھب  متسھ و  نیمز  یور  درم  نیرتهدازآ 

فیرعت ناتساد  مدرگیم و  زاب  ھناخ  ھب  منکیم . فیرعت  یناتساد  ناشیارب  دیدرت  نودب  مورب ، مناتسود  تاقالم  ھب  رگا  تسھ . هدوب و  ییارسناتساد 
نھذ رد  ھک  ار  یعوضوم  ملامیم ، نوباص  مندب  ھب  ھک  یلاح  رد  موریم و  شود  ریز  ماهدینش .  مناتسود  زا  ھک  یعوضوم  نامھ  دروم  رد  دیاش  منکیم ؛
رھ تسا ؟ ینتخومآ  ای  لافتنا  لباق  نونج  نیا  ایآ  ھک  مسرپیم  مدوخ  زا  متسھ . سدقم  ینونج  راچد  ھک  دیآیم  مرظن  ھب  منکیم . فیرعت  مدوخ  یارب  مراد ،

ارچ هدرکن . ار  راک  نآ  هدرک و  ار  راک  نیا  ارچ  دیوگب  دنک و  فیرعت  ار  دوخ  ةدش  ذاختا  تامیمصت  اھلحهار و  لیاسم و  اھھبرجت ، دناوتیم  یسک 
نارگید راثآ  ندناوخ  زا  سپ  ناگدنسیون  ھک  تسین  یراک  نامھ  نیا  رگم  هدرک . دراو  ار  یرگید  ژانوسرپ  فذح و  ناتساد  زا  ار  یاهژیو  یاھشخب 

؛ دنادرگیم ار  ناتساد  رفن  کی  مینادب . ار  نآ  نتشون  یگنوگچ  میھاوخیم  طقف  مینادب ، ار  نآ  عوضوم  ات  میناوخیمن  ار  اھنامر  اھسیوننامر  ام  دننکیم ؟
ناوتیم ھک  دسریم  ارف  یاھظحل  هاگنآ  دزادرپیم و  ھعلاطم  ھب  دنکیم ؛ فذح  ار  فارگاراپ  کی  دروآیم ، رد  مظن  ھب  ار  تاعطق  دنکیم ؛ لش  ار  نآ  چیپ 

ھب فرطنآ … “  ” ھک تشاد  ترورض  نوچ  اجنآ “  ” ھب تیعقوم ، نداد  لاقتنا  دوب و  اجنیا “  ” رد ژانوسرپ  نتشاذگ  درک ، یکی  نیا  ھک  یراک  ھلب ، هآ  :“ تفگ
. دنک فشک  ار  رگوداج  کلک  ات  تسا  شالت  رد  و  دننک ؛ مزیتونپیھ  ار  وا  دھدیمن  هزاجا  دنکیم ، زاب  یبوخ  ھب  ار  شنامشچ  رفن  کی  رگید ، ترابع 

زیم رد  میھاوخیم  ھک  یزیچ  نآ  ةمھ  دریگب . هرھب  ناشزا  دناوتیم  ھبلط  کی  داد و  میلعتار  اھنآ  ناوتیم  ھک  دنتسھ  ییاھزیچ  کلک و … نف ، کینکت ،
یارب یبسانم  لحم  اج  نیا  یزاب . ِنیناوق  زا  قیقد  یوریپ  لاح ، نیع  رد  و  ناتساد ، نتخاس  یارب  یزاب  اھھبرجت ، ةلدابم  تسا : نیا  میھدب ، ماجنا  درگ 

، دنکیم زاربا  لماک  یدرسنوخ  اب  ار  دوخ  تارظن  زا  یراموط  ھتسشن و  سلجم  ردص  رد  ھک  ییاقآ  روضح  اب  یبدا ، ِلفحم  کی  رد  تسا . راک  نیا  ماجنا 
ھچ ھک  ینیبیم  تنامشچ  اب  اجنیا  تسا . هورگ  اب  هارمھ  ندرک  راک  ندناوخ و  رارسا ، کرد  هار  اھنت  دوشیمن ، کرد  هدنسیون  زار  زمر و  زا  یزیچ 
دشاب تھج  نیا  رد  امش  شالت  دیابن  بیترت ، نیا  ھب  دنکیم . زاب  ار  شھار  رس  تسبنب  دیآیم و  نوریب  یحطس  تلاح  زا  دوشیم ؛ قلخ  ناتساد  کی  ھنوگ 

مینیبب دریگ و  رارق  یسررب  دروم  هداتفا  قافتا  هداس و  داھنشیپ  کی  ھک  تسا  نیا  رد  راک  فطل  دینک . حرطم  ار  ھتفرشیپ  یلیخ  هدیچیپ و  یاھناتساد  ھک 
ھک ای  دھد ، لیکشت  امنیس  ای  نویزیولت  یارب  ار  ویرانس  کی  ساسا  ھک  مینک  لیدبت  یناتساد  ھب  دوخ  ةبون  ھب  ار  نآ  میناوتب  ھک  میراد  ار  یگتسیاش  نیا  ایآ 

 – هاتوک ملیف  یارب  هداس  یاھناتساد  ھک  دیوگیم  ام  ھب  ھبرجت  تسین . دوجوم  رضاح  لاح  رد  ھک  میراد  یدایز  تقد  ھب  زاین  ًاملسم  دنلب ، یاھملیف  یارب  ھن .
رود دراد ، مان  دوکر  یگتسخ و  تسا و  نیمک  رد  ھک  ار  یگرزب  تارطخ  زا  یکی  دشخبیم و  راک  ھب  یصاخ  فطل  تسا ؛ بسانم  رایسب  طسوتم –  ای 

نامیارب تقو  میراد و  یکدنا  تصرف  ام  دریگیمن . تروص  یراک  دوشیم و  تبحص  دایز  یھاگ  دشاب . شخب  رمث  ام  تاسلج  ھک  مینک  شالت  دیاب  دنکیم .
ھب دیاب  سکع  رب  ھکلب  مینک ، ھفخ  ار  دوخ  لیخت  یورین  ھک  تسین  نیا  مروظنم  ھتبلا  دورب . تسد  زا  هدوھیب  یاھفرح  اب  ھک  تسا  نآ  زا  رتدنمشزرا 

هار ھب  میناوتب  هداس ، فرح  کی  اب  اسب  ھچ  دریگب . رارق  ھجوت  دروم  دیاب  دنکیم ، روطخ  نھذ  زا  ھک  یتالمھم  ةمھ  اتح  میشاب ؛ دنبیاپ  لیخت  ناروف  ینابم 
زیم کی  رود  ندش  عمج  عقاو  رد  تسین … یاھتسیاش  تفص  درگ ، زیم  رد  هدننک  تکرش  کی  یارب  یریذپان ، داقتنا  میبای . تسد  یندرکن  رواب  یاھراک 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

یسک تساجک ، اھھبرض  نیا  زرم  ھک  نیا  اما  دنشاب . ندروخ  ھبرض  ندز و  ھبرض  یارب  هدامآ  دیاب  ھمھ  دوریم . رامش  ھب  ناتسب  هدب و  یعون  درگ ،
گنچ اب  نآ  زا  دناوتب  دشاب و  ھتشاد  دنک ، فیرعت  دھاوخیم  ھچ  نآ  زا  ینشور  ریوصت  دیاب  سک  رھ  لاح ، نیع  رد  دوش . ھجوتم  دیاب  شدوخ  مدآ  دنادیمن ؛

، یرصب یعمس و  ةبنجزا  لقاال  درکیم ، روصت  ھک  یاھنوگ  ھب  وا  ناتساد  ًالثم  ھک  دنادب  دشاب و  ریذپ  فاطعنا  موزل ، تروص  رد  ای  دنک ؛ عافد  نادند  و 
تلاح دناوتیم  تردن  ھب  دنچ  رھ  تشاد ، دھاوخ  یرگهولج  اج  ھمھ  رد  ًالومعم  یریذپ ، فاطعنا  اب  هارمھ  یریذپان ، رییغت  ِتلاح  نیا  درادن . تفرشیپ  یاج 

مدوخ یایند  رد  مسیونیم ، ار  ینامر  نم  ھک  یعقوم  دراد . یدایز  توافت  یسیونناتساد  اب  یسیوننامر  ھک  منکیم  رکف  نم  دریگب . دوخ  ھب  زیامتم 
اھنت راک ، نیا  منکیمروصت  نوچ  ارچ ؟ منیشنیم ، دادبتسا  رورغ و  دنسم  رب  عقاو  رد  موشیمن . کیرش  نارگید  اب  زیچ  چیھ  رد  منکیم و  یدنبرگنس 

ندینش ھب  نآ ، زا  یشخب  ای  نامر  ندش  مامت  زا  دعب  منکیم . رکف  نم  ھک  یتروص  ھب  ًارصحنم  مھ  نآ  تسا ؛ تفرشیپ  هار  اھنت  تسا ؛ نینج  زا  تظافح  هار 
ھب مراد . دامتعا  اھنآ  تاداقتنا  ھب  ھک  یناتسود  مھدیم ؛ ناشن  یمیمص  ناتسود  زا  یدادعت  ھب  ار  نآ  لیلد ، نیمھ  ھب  منکیم . زاین  ساسحا  نارگید  تارظن 

اب دھاوخیم  ملد  سکع ، رب  ! ” یلاع ردق  ھچ  بوخ ! ردقچ  دنیوگب : ھک  نیا  یارب  ھن  دنشاب ؛ نم  نامر  ِناگدنناوخ  نیتسخن  ھک  مھاوخیم  اھنآ  زا  بیترت  نیا 
یاھیبوخ طقف  ھک  یناتسود  بوخ ، دننکیم . نم  ھب  ینایاش  کمک  اھنآ  قیرط  نیا  زا  نوچ  دنھدب ؛ حیضوت  میارب  ار  نآ  یاھیتساک  بیاعم و  تحارص 

، دننیبیم مھ  ار  اھیتساک  بیاعم و  ھک  ییاھنآ  یلو  دننک  تبحص  میارب  نآ  نساحم  زا  تحار  لایخ  اب  باتک ، پاچ  زا  سپ  دنناوتیم  دننیبیم ، ارم 
تسا یھیدب  ًالماک  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، ظوفحم  نم  یارب  اھنآ  تاداقتنا  در  ای  شریذپ  قح  دیدرت ، نودب  دنزاس . هدروآ  رب  ار  نم  یاھزاین  دنناوتیم 

توافت ًالماک  عوضوم  سیونھمانملیف ، دروم  رد  یلو  تسا ، داقتنا  ربارب  رد  سیون ، نامر  کی  زا  یریوصت  نیا  مریگب . هدیدانار  تاداقتنا  نآ  مناوتیمن  ھک 
. درادن لابند  ھب  شنزرس  ریقحت و  یسیونھمانملیف ، ةفرح  ھب  طوبرم  یاھراک  ندادن  ماجنا  تسرد  ةزادنا  ھب  یراک  چیھ  دراد .

ریرحت ةتشر  ھب  راب  کی  لقاال  ناتساد  نیا  ھک  دنادیم  نتشون ، عورش  عقوم  زا  سیونھمانملیف  مینزیم . فرح  نآ  عباوت  قالخ و  راک  کی  دروم  رد  الاح 
تسا نادرگراک  دوشیم ، یراکمھ  یاضاقت  وا  زا  ھک  یسک  نیتسخن  تسین . وا  ھب  قلعتم  ناتساد  باسح ، نیا  ای  ھتفر و  هدرپ  یور  مھ  راب  کی  هدمآ  رد 

ھک وا  تسا . نادرگراک  دوخ  راوخمدآ ، نیتسخن ـ  لاح  نیع  رد  دناهدرک … لح  ار  یتامدقم  تالکشم  ًالبق  هورگ  یاضعا  ھک  تسا  یماگنھ  رد  نیا  هزات ،
یارب رابتعا  بسک  ثعاب  ھک  دزاسب  یملیف  ات  دریگیم  راک  ھب  ار  دوخ  دادعتسا  ناوت و  ةمھ  هراد ، هدھع  رب  هدش  ھئرا  ِرثا  اب  ار  ھمانملیف  قیبطت  ةفیظو 

ھک تسا  یسک  زا  رتدازآ  دناوخیم ، ار  ینامر  ھک  یسک  منکیم  روصت  نم  دنکیم . لیمحت  نارگید  ھب  ار  ییاھن  ِرظن  ھطقن  وا  تیاھن ، رد  دوش . ناراکمھ 
امنیس ِرگاشامت  ھک  یلاح  رد  رظانم و …  طیحم ، اھهرھچ ، دشکیم ، ریوصت  ھب  دھاوخیم ، ھک  ھنوگ  نامھ  ار  زیچ  ھمھ  نامر  ةدنناوخ  دنیبیم . ار  یملیف 

دینادیم دراذگیمن . یقاب  درف  تارایتخا  یارب  ییاج  ھک  تسا  یلیمحت  طابترا  یعون  نیا  درادن . دنیبیم ، هدرپ  رب  ھچ  نآ  شریذپ  زج  یاهراچ  نویزیولت ، ای 
روصت لیخت و  وا ، ِقلطم  ِقح  مراذگیم . مارتحا  هدنناوخ  لیخت  ھب  نوچ  دورب ؟ ھنحص  یور  اھامنیس و  ةدرپ  رب  ییاھنت  لاس  دص  مھدیمن  هزاجا  ارچ 

. دھاوخیم شلد  ھک  تسا  یقیرط  ھب  ایدنئوبونایلروئآ  گنھرس  ای  الوسروا  ھمع  ةرھچ 
فیرعت ای  ییارسناتساد  نونج  ةیذغت  یارب  یھار  نتفای  یپ  رد  ام  دوبن ، یسیونھمانملیف  ھب  طوبرم  ام  ثحب  میداتفا . رود  یلصا  عوضوم  زا  دایز  راگنا 

هدنرپ ود  گنس  کی  اب  تسا  رتھب  تفگ  نم  ھب  یصخش  مینک . زکرمتم  درگ  زیم  یاھثحب  رد  ار  نامدوخ  یژرنا  میروبحم  باسح ، نیا  اب  میدوب . تیاکح 
یسک رگا  تسین . تسرد  هدیقع  نیا  ھک  مداد  خساپ  وا  ھب  درگزیم . کی  رد  اھرصع ، میوش و  عمج  یرادرب  ملیف  ای  یساکع  ِهاگراک  رد  اھحبص  مینزب .

نم ھب  هاگرھ  تفگیم  یسک  ھچ  دشاب . هدامآ  لاس ، ِزور  جنپ  تصش و  دصیس و  زور و  ھنابش  ِتعاس  راھچ  تسیب و  رد  دیاب  دوش ، هدنسیون  دھاوخیم 
ھب دنرپیم ، رگید  ةخاش  ھب  یاھخاش  زا  دنروآ و  یم  یور  رنھ  ھب  ھقالع  حیرفت و  یور  زا  ھک  یناسک  دیوگیم . ھچ  تسنادیم  وا  مسیونیم ؟ دوش ، ماھلا 

. میاهدش راتفرگ  راک  نیا  رد  ھقاش ، لامعا  ھب  ناموکحم  دننامھ  ھکلب  میراد ، ھقالع  ھفرح  نیا  ھب  اھنت  ھن  ام  ھن …  ام  یلو  دنوشیمن ؛ دنبیاپ  یزیچ 

باتک کی  رشن  ھب  یا  هراشا 
ریت ١٣٩١
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

ھکت . تسا ھناسر  نیا  ریبد  رس  نایرفص  دومحم  یناتساد  ریغ  و  دنلب ، ھمین  هاتوک و  یاھ  ھتشون  یرایسب  لماح  هاگرذگ ، ھناسر  رد  ینز  ملق  لاس  هدزای 
. تسا نیشنلد  ناوخ و  شوخ  ابیز ، رکب ، هاگ  عونتم ، دیآ . یم  شوخ  ار  هدنناوخ  ناشندناوخ ، ھک  یئاھ 

و …. هدیدان یئایاوز  ھب  یھاگن  مھ  و   … تسا یگ  هرم  زور  زا  هاتوک  ینایب  مھ  تسا ، لد  درد  مھ  تسا . ھتفر  نخس  یرد  رھ  زا 
. تسا ھتشاذگ  بدا  رنھ و  گنھرف و  یلاھا  اب  طابترا  موادت  یاپ  ھبرمع  ھک  تسا  یا  هدنسیون  زا  رتھب  یتخانش  مھ 

رتلیف ددم  ھب  نارادتسود  و  تسا ، دنب  رد  تسا ، یلصا  نیمز  رس  ھک  ناریا  رد  نوچ  در  اد  بطاخم  دادعت  ھچ  نقیقد  هاگرذگ  ھک  میناد  یمن  یتسرد  ھب  ام 
ھنوگ رھ  زا  ار  ام  ایند  تنرتنیا  نیرت  تعرس  مک  تسد  دروخ  یم  ھک  هاگنآ  و  دوش . روظنم  دناوت  یمن  ام  یرامآ  تابساحم  رد  ھک  دنناوخ  یم  ار  نآ  نکش 

. دنک یم  رود  یتسرد  تشادرب 
ھھایس رد  ھک  ینراوگرزب  میناد  یمن  اتح  و  میتسھ . یھاگیاج  ھچ  رد  ھک  میناد  یمن  یتسرد  ھب  زین  و 

. دننک یم  شا  ھناور  رگید  یئاجب  ای  دنراد  تیانع  نآ  ھب  دنتسھ  ام  یاھ  لیم  یئ 
عونتم بلاطم  اب  دایز و  تاحفص  رد  ار  نآ  زا  هرامش  کی  هامرھ  تسا  لاس  هدزای  ھک  میناد  یم  اما 

، میا ھتشاذگ  ربا “  ھکت  کی  ار “  شمان  ھک  باتک  نیا  . میا هدوب  هارمھ  نیبطاخم  اب  اھ  یشوخ  ان  اھ و  یشوخ  و  امرگ ! امرس و  رد  میا و  هدرک  رشتنم 
عنام دراد و  تسود  ار  امش  ھک  یا  هدنسیون  ھب  میشاب  ھتشاذگ  یجرا  ات  اھ ،  ھتشون  نیا  یروآ  عمج  رد  تسا  هاگرذگ  رد  وا  ناراکمھ  ام  شالت  لصاح 

یاھ دقن  دروم  رد  رگید  رابکی  شیپ  لاس  نیدنچ  ار  راکنیا  ام  دنوش . شومارف  دوب ، دھاوحن  یزور  لاح  رھب  ھک  ھناسر  نیا  تاحفص  یالبال  رد  ات  میوش 
یوب تصرف  نیلوا  رد  ات  درک  میھاوخ  شالت  رابنیا  یلو  تسا .  دوجوم  ھناماس  نیا  یزاجم  ھناخباتک  رد  شلصاح  ھک  میا  هدروآ  اجب  هاگرذگرد  هرشتنم 

هاگرذگ ناراکمھ  میھدب . نآ  ھب  ذغاک 

یراھدنق قیاقش  ھمجرت :  روراک –  دنومیر  یسیون –  ناتساد  لوصا 
ریت ١٣٩١

هاتوک ناتساد  ھک  دوب  نآ  زا  سپ  درک . یم  صخشم  حیرشت و  ار  نآ  دوب و  نردم  ناتساد  نامر و  فرعم  هاتوک  ناتساد  سیوج ، زمیج  ات  فوخچ  نامز  زا 
شیارگ لیالد  اکیرمآ  ناگدنسیون  نیرت  ھتسجرب  زا  یکی  ھلاقم  نیا  رد  دش . صخشم  فیرعت و  ییاکیرمآ  ناگدنسیون  طسوت  یبدا  ھنوگ  کی  تروص  ھب 

. دنک یموگزاب  نامر  اب  ھسیاقم  رد  هاتوک ، ناتساد  ھب  ار  دوخ 
ندناوخ رد  ھکنیا  رب  هوالع  یتدم  ات  منک . زکرمتم  دنلب  یناتساد  راثآ  یور  ار  دوخ  ساوح  مناوت  یمن  یتحار  ھب  مدش  ھجوتم  ھک  دوب  ھھد ١٩۶٠  طساوا  رد 

شھاک ینامز  تدم  ظاحل  زا  ما  ھجوت  زکرمت و  نازیم  مدرک . ھبرجت  ار  یراوشد  نیمھ  زین  یراثآ  نینچ  شراگن  قلخ و  رد  متشاد ، لکشم  دنلب  ییاور  راثآ 
تبحص اج  نیا  رد  ھک  تسا  یا  هدیچیپ  ھیضق  مدید . یمن  مدوخ  رد  ار  نامر  شراگن  یارب  مزال  ییابیکش  ربص و  رگید  نم  ھک  یروط  ھب  دوب ؛ ھتفای 

شا هرابرد 
یمرب عوضوم  نیمھ  ھب  مسیون ، یم  هاتوک  ناتساد  میارس و  یم  رعش  روفو  ھب  هزورما  ھکنیا  لیلد  مناد  یم  لاح  نیا  اب  دوب . دھاوخ  هدننک  ھتسخ  تدش  ھب 

ھکنیا اب  عقوم  نآ  ھک  دوب  رطاخ  نیا  ھب  دیاش  نم  صخش  دروم  رد  دیھد . ماجنا  یراک  دینامن و  لطعم  اما  دیھدب ، تلاح  رییغت  مادم  دراد  ناکما  ددرگ .
هدنسیون دوب . یبوخ  قافتا  ھک  نم  یارب  منامگ  ھب  دوب ، نینچ  مھ  رگا  مدوب . هداد  تسد  زا  ار  مگرزب  یدج و  یاھ  هزیگنا  مامت  مدوب ، هدشن  ھلاس  یس  زونھ 

یم لک ، ھب  سناش  نتشادن  یتح  ای  یسناش ، دب  دح و  زا  شیب  هزیگنا  دورب . شیپ  بوخ  شراک  رد  دناوت  یم  دشاب ، ھتشاد  هزیگنا  سناش و  یردق  ھک  یا 
. تسا مزال  زین  دادعتسا  یسیون  ناتساد  یارب  دشاب . هدنشک  دناوت 

صاخ و یدید  ھیواز  زا  یرادروخرب  لاح  نیا  اب  دشاب . دادعتسا  یب  ھک  مسانش  یمن  ار  یا  هدنسیون  نم  دنتسھ ؛ دعتسم  یلیخ  ناگدنسیون  زا  یخرب 
ھلوقم و صاخ ، شرگن  عون  نامھ  نایب  یارب  بسانم  راتخاس  تفاب و  نتفای  زین  زیچ و  رھ  ندید  نتسیرگن و  یارب  قیقد  لاح  نیع  رد  درف و  ھب  رصحنم 
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یرنالف نوچ “  یرگید  ناسک  هاگن  رد  تسا . زیگنا  تفگش  هداعلا  قوف  یناھج  پراگ “ هاگن  رد  ناھج  “ ” گنیوریا ناج   ” ھتفگ ھب  تسا . یرگید  عوضوم 
“، یتیب نآ  “، ” یلناتسا “، ” رگنیس “، ” کیادپآ “، ” رویچ  ” دننام یا  هدنسیون  رھ  تسا . یرگید  روط  ناھج  یوگنیمھ “ تسنرا   ” و رنکاف “ مایلیو  “ ، ” رناکوا

. دنک یم  قلخ  ار  یناھج  دوخ  یقلت  زرط  هاگدید و  عون  ھب  انب  کیرھ  و… اناھ “ یرب  “، ” نوسیبار یرام  “، ” یملتراب دلانود  “، ” کیزوا ایتنیس  ”
یم ھک  ھچنآ  رھ  رد  هدنسیون  دوش . یمن  دودحم  کبس  ھب  طقف  ھچرگ  دراد ، یھباشم  تیعضو  یدایز  دح  ات  زین  رثن  کبس و  صوصخ  رد  ھلوقم  نیا 
چیھ ھن  تسوا و  نآ  زا  هدش  قلخ  ناھج  دراذگ . یم  یاج  ھب  دوخ  زا  یدرف  ھب  رصحنم  ھناشن  یترابع  ھب  ای  اضما  صخشم  صاخ و  روط  ھب  دسیون ،

یاھدادعتسا ھمھ  درادن . دادعتسا  ھب  یطبر  رما  نیا  ھک  تخانش ؛ زاب  رگید  یا  هدنسیون  زا  ار  یا  هدنسیون  ناوت  یم  تروص  نیا  ھب  و  یرگید . صخش 
یرنھ نایب  شنیب  یقلت و  زرط  نیا  ھب  هوالع  ھب  و  درگن ، یم  اھدادیور  روما و  ھب  یصاخ  درف و  ھب  رصحنم  زرط  ھب  ھک  یا  هدنسیون  اما  دنراد . یناوارف 

. دشاب ھتشاد  روضح  ھصرع  نیا  رد  یتدم  ات  دناوت  یم  مک  تسد  ھک  تسا  یا  هدنسیون  نامھ  دشخب ، یم  یصاخ 
مھاوخ یتراک  یور  رب  ار  ھتکن  نیمھ  یزور  یگدروخ . رس  یدیماان و  نودب  دیما و  نودب  دسیون ؛ یم  یکدنا  رادقم  زور  رھ  ھک  دوب  ھتفگ  نسنید “ کاسیا  ”

یگدنسیون یقالخا  لصا  ھناگی  مراد “ . راوید  یور  اھتراک  نیمھ  زا  یدادعت  زین  نونکا  مھ  منابسچ . یم  مریرحت  زیم  رانک  راوید  یور  رب  ار  نآ  تشون و 
زایتما نیا  زا  دشاب و  قیقد  دوخ  بلطم  نایب  رد  یا  هدنسیون  رگا  اما  تسین ، نیا  فرح  مامت  ھتبلا  دناپ .“ ارزا   ” زا تسا “. بلطم  قیقد  رایسب  نایب 

. تسا ھتفرگ  رارق  تسرد  ریسم  رد  لقاال  رادروخرب ،
؛ ماھتشون شیور  ار  فوخچ  یاھناتساد  زا  یکی  زا  یشخب  ھک  مراد  یتراک 

متسھ و نآ  هداس  ایوگ و  نایب  ھتفیش  نم  دنتسھ . لامتحا  ناکما و  یتفگش ، زا  راشرس  نم  یارب  ناگژاو  نیا  دش “. نشور  شیارب  زیچ  ھمھ  ناھگان  و  “ … 
ھنوگچ و  تسا ؟ هدوب  صخشمان  مھبم و  یزیچ  ھچ  نآ  زا  شیپ  ات  تسھ . زین  زیمآرارسا  هوالع  ھب  مرب . یم  تذل  ھفشاکم  رما  ھب  شا  ینمض  هراشا  زا 

ریغ یناھگان و  یھاگآ  نینچ  رثا  رد  تسا ؟ هداد  خر  ھچ  نونکا  صوصخ ، ھب  تسا ؟ هداتفا  یقافتا  ھچ  دوش ؟ یم  صخشم  دراد  زیچ  ھمھ  نونکا  مھ  ھک  تسا 
. موش یم  ینیب  شیپ  یتح  راظتنا و  رطاخ ؛ یگدوسآ  ساسحا  راچد  ناھگان  ھب  مدوخ  نم  دیآ . یم  شیپ  یلیاسم  یاهرظتنم 

رب دیاب  زین  ار  نیا  دینکن “. هدافتسا  یا  هداتفا  اپ  شیپ  دنفرت  چیھ  زا  تفگ “: یگدنسیون  یوجشناد  یا  هدع  ھب  هدنسیون ، فلوو ،“ یرفج   ” مدینش راب  کی 
هدھاشم ضحم  ھب  نم  مرازیب . دنفرت  زا  نم  دیربن “. راک  ھب  یدنفرت  چیھ  میوگ “ : یم  منک و  یم  حالصا  یا  هزادنا  ات  ار  نآ  نم  تشون . یتراک  یور 

رھ ھب  ھشیمھ و  اھدرگش  مدرگ . یم  نآ  یراتتسا  ششوپ  لابند  ھب  ھلصافالب  یناتساد  یرثا  رد  درگش  ھقح و  ھنوگرھ  ای  دنفرت  زا  یا  ھناشن  نیرتکچوک 
اما دشاب . نم  کدنا  ساوح  زکرمت  رطاخ  ھب  دیاش  مھ  زاب  ھتبلا  ھک  موش  یم  لسک  دور و  یم  رس  ما  ھلصوح  دوز  مدوخ  نم  دنتسھ و  هدننک  لسک  تروص 
ھضرع و یارب  ناگدنسیون  دوش . یم  ما  یگدولآ  باوخ  بجوم  دیآ ، یم  رظن  ھب  هرخسم  سول و  ای  یعنصت  یگتخاس ، رایسب  رھاظ  ھب  ھک  ییاھ  ھتشون 

ھکنیا رطخ  شریذپ  اب  دناوتب  دیاب  یا  هدنسیون  تاقوا  یھاگ  دنشاب . ھطیح  نیا  دارفا  نیرت  ھتسجرب  ات  دنرادن  زاین  دنفرت  درگش و  ھب  اموزل  دوخ  رثا  شورف 
تریح و اب  ھنھک ، یشفک  ھگنل  یتح  ای  دیشروخ  بورغ  نآ ،  یور  رب  ندش  فوطعم  اب  دنزب و  لز  زیچ  کی  ھب  طقف  دیاب  یم  دنک ، هولج  ھلبا  دراد  ناکما 

. دوش نآ  توھبم  تام و  یگدز  تفگش 
ھب یسیون  ناتساد  رانیمس  رد  وا  نادرگاش  رتشیب  لبق  لاس  هد  ھک  تفگ   New York Times Book Review ھیرشن رد  تراب “ ناج   ” شیپ هام  دنچ 

دنھاوخب ناگدنسیون  ھھد ١٩٨٠  رد  ھک  تسا  نارگن  نیا  زا  وا  درادن . قادصم  لمع  رد  رگید  رما  نیا  ھک  دندوب ؛ دنم  ھقالع  یمسر “ یروص و  یروآون  “ 
ھچنانچ یشیدنا . دازآ  اب  ماوت  مھ  نآ  تسا ؛ ییارگ  ھبرجت  یدوبان  لاوز و  نارگن  وا  دنسیونب . اھاباب  نامام و  صوصخ  رد  یا  هزمیب  سول و  یاھنامر 

“ ییارگ ھبرجت  تاقوا “  بلغا  موش . یم  یبصع  ھفالک و  تسا ، نایرج  رد  یمسر “ یروص و  یروآ  ون   ” هرابرد یزیگنا  مغ  یاھ  ثحب  مرب  رود و  منیبب 
یروآون حالطصا  ھب  نینچ  ھکنیا  تسا ، رتراوگان  بتارم  ھب  ھچنآ  تسا . یگدنسیون  رد  دیلقت  یتح  ای  تھالب  یراگنا ، لھس  یارب  یزوجم  نتشاد  موھفم  ھب 
ناھج تیعضو  هرابرد  یدیدج  ربخ  ھنوگ  چیھ  اھ  ھتشون  تسد  نیا  اھ  تقو  رتشیب  هدنناوخ . یگناگیب  دوخ  زا  نتخاس و  لدگنس  یارب  دوش  یم  یزوجم 
فرط نآ  فرط و  نیا  رد  کلومرام  یکدنا  رامش  ینش ، ھپت  دنچ  ھب  هرظنم  نیا  فیصوت  دنک . یم  فیصوت  ار  یا  هرظنم  تیاھن  رد  و  دھد ؛ یمن  ام  ھب 
زا یکدنا  رایسب  رامش  ھجوت  ھقالع و  دروم  اھنت  درادن و  تنوکس  نآ  رد  یرشب  ینب  چیھ  ھک  ییاج  تسین ؛ مدآ  رشب و  زا  یربخ  اما  دوش ، یم  دودحم 

. تسا صصختم  نادنمشناد 
شرگن و عون  اما  تسا . رورس  یشوخ و  ھیام  نآ  بسک  دیآ و  یم  تسد  ھب  یتخس  ھب  تسا و  لیصا  ون و  یعقاو  ھبرجت  ناتساد  رد  ھک  تشاد  ھجوت  دیاب 
. لصاح یب  تسا و  هدیاف  یب  یراک  لاحرھ  ھب  نوچ  دوش . دیلقت  نارگید  طسوت  دیابن  یملتراب “  ” لاثم ناونع  ھب  اھزیچ ؛ روما و  ھب  یرگید  صخش  یقلت 

یو یاھ  یزادرپ  ھنحص  تاییزج و  حرش  یتح  ای  صاخ  درف و  ھب  رصحنم  لاح  سح و  دھاوخب  یرگید  هدنسیون  رگا  دراد و  دوجو  یملتراب  کی  اھنت 
ھمھ زا  یماکان و  یگتفشآ ، ییایند  اب  تسا و  هدرک  فلت  ار  شیوخ  تقو  طقف  دھد ، رارق  دوخ  رثا  یروآون  لصف و  رس  ناونع  ھب  ار  نآ  دنک و  بحاصت  ار 
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دنور نیا  یط  و  دنزاسب “ ون  زا  ار  زیچ  ھمھ  دیاب “  یعقاو  نایارگ  ھبرجت  تشاد ، دیکات  دناپ “ ازرا   ” ھک ھنوگ  نامھ  دوش . یم  ھجاوم  یبیرف  دوخ  رتدب 
رد ام  اب  نانچمھ  دنلیام  دنشاب ، هدرکن  یظفاحادخ  دوخ  ھفطاع  سح و  اب  ناگدنسیون  رگا  لاح  نیا  اب  دننک . فشک  دوخ  یارب  ار  ییاھ  زیچ  لیاسم و 

. دنراذگب نایرج  رد  ام  اب  ار  دوخ  یایند  صاخ  لیاسم  رابخا و  دنشاب و  طابترا 
یداع و ینابز  یریگ  راکب  اب  مھ  نآ  دراد ؛ دوجو  هداتفا  اپ  شیپ  یتح  یداع و  رایسب  یاھزیچ  ایشا و  هرابرد  نتشون  ناکما  هاتوک  ناتساد  رعش و  رد 

، نز کی  هراوشوگ  یتح  ای  گنس  لاگنچ ، ددع  کی  هرجنپ ، تشپ  هدرپ  یلدنص ، کی  لثم  اھزیچ ؛ نامھ  فیصوت  اب  ھنافاکشوم و  قیقد و  لاح  نیعرد 
ناوت یم  فرگش . هدنھد و  ناکت  یتردق  اب  مھ  نآ 

 “ دننام یسک  ھک  یا  ھنادنمرنھ  فعش  روش و  نامھ  تخادنا ؛ بطاخم  مادنا  رب  هزرل  نامزمھ  تشون و  تخاونکی  هدننک و  ھتسخ  رھاظ  ھب  گولاید  یرطس 
ریز هاوخ  مرازیب ؛ یسناش  یروط و  نیمھ  ھنایشان ، یاھ  ھتشون  زا  نم  مدنسپ . یم  اھ  ھتشون  رگید  زا  شیب  ار  اھ  ھتشون  تسد  نیا  تشاد . فوکابان “

کاسیا  ” هداعلا قوف  هاتوک  ناتساد  رد  دشاب . یرگیشان  اب  یعوضوم  ھنایارگ  عقاو  نایب  هاوخ  دشاب و  هدمآرد  زاورپ  ھب  ھبرجت  بسک  راتتسا  رد  قریب و 
یاج رس  رد  ھک  ھلمج ا ی  تردق  ورین و  اب  دناوت  یمن  ینھآ  چیھ  دیوگ “ : یم  نینچ  یسیون  ناتساد  هرابرد  یوار  ناساپوم ،“ ید  یگ  ناونع “  اب  لباب “

. تشون گرزب  یتراک  یور  رب  ار  ھتکن  نیا  دیاب  مرظن  ھب  دنک “. رثا  ذوفن و  بلق  رد  ھتفرگ ، رارق  شدوخ  تسرد 
یم ار  ناتساد  ون  زا  زاب  و  دروآیم ، رد  ار  شیاھ  لوگریو  دنک و  یم  یناوخزاب  ار  دوخ  ناتساد  دراد  دنیب  یم  یتقو  ھک  دوب  ھتفگ  ییاج  لنوک “ ناویا  ”

تقد شنم و  نیا  ھب  نم  تسا . هدیسر  نایاپ  ھب  ناتساد  نآ  اب  شراک  ھک  دوش  یم  ھجوتم  دراذگ ، یم  ناش  یلبق  یاج  رس  ھبترم  ود  ار  اھ  لوگریو  دناوخ و 
تسرد و ناگژاو  ھک  رتھب  ھچ  ھک  دنتسھ  ناگژاو  نیمھ  میراد  رایتخا  رد  ھچنآ  رخآ  تسد  مراذگ . یم  مارتحا  تسا ، ماجنا  لاح  رد  ھک  یراک  لیلد  ھب  رظن 

راب رثا  رد  ناگژاو  رگا  دنناسرب . ار  رظن  دروم  روظنم  نکمم  تروص  نیرت  ھتسیاش  ھب  ات  حیحص  یاھیراذگ  تمالع  اب  هارمھ  ھتبلا  دنشاب و  اج  ھب 
رگا ینایب  ھب  دنشابن ، قیقد  صخشم و  نادنچ  یببس  رھ  ھب  ای  دنشاب ، نیگنس  لیقص و  شا  هدنسیون  یاباحم  یب  ھتخیسگ و  ماجل  یفطاع  یساسحا و 

یتلاح نینچ  رد  دوش . تفایرد  یزیچ  ھکنیا  نودب  دنک ؛ یم  روبع  اھنآ  یور  زا  یتحار  ھب  بطاخم  نامشچ  دنشاب ، گنگ  موھفمان و  ناگژاو  تارابع و 
یم فیعض “ ییوگزاب  حرش و  ار “  یتخب  نوگن  شراگن  نینچ  مسا  زمیج “ یرنھ  . ” دوش یمن  راک  ریگ  رد  رگید  بطاخم  صاخ  یرنھ  لاح  سح و 

. دناوخ
راتساریو ای  رشان  دنا ، ھتشاد  زاین  شلوپ  ھب  نوچ  دنراپسب ، پاچ  تسد  ھب  هدزباتش  ار  یباتک  دنا  هدش  روبجم  ھک  دنا  ھتفگ  نم  ھب  ھک  مراد  یناتسود  نم 

. دنا هدرک  یھاوخرذع  یعون  ھب  هدوبن  بوخ  نادنچ  ھک  یا  ھتشون  یارب  ھصالخ  هدوب و  یکتم  اھنآ  ھب  رسمھ  دننام  یسک  یتح  ای  و  ھتساوخ ، ار  باتک 
رگا مھ  زونھ  یتح  بجعتم . تدش  ھب  ما و  هدش  هدز  تھب  مدرک “. یم  مراک  نیا  فرص  ار  یرتشیب  نامز  دوب  رتھب  ما “ :  هدینش  یسیون  نامر  زا  ھک  ینامز 

ھتشون میناوت  یمن  رگا  لاح  نیا  اب  درادن . یطابترا  نم  ھب  عوضوم  نیا  منک . یمن  رکف  نآ  ھب  رگید  ھچرگ  موش ؛ یم  هدز  تفگش  زاب  مشیدنیب ، فرح  نیا  ھب 
ھب راک  ماجنا  زا  یشان  رطاخ  تیاضر  تیاھن ، رد  میھدب !؟ ماجنا  ار  راک  نیا  الصا  ارچ  سپ  میسیونب ، میناد  یم  ناھن  رد  دیاب  ھک  یبوخ  نامھ  ھب  ار  یا 
نآ ھب  تساوخ  یم  ملد  میربب . روگ  ھب  دوخ  اب  میناوت  یم  ھک  تسا  یزیچ  نامھ  شالت  یشوک و  تخس  نیا  یلصا  دھاش  نکمم و  تروص  نیرت  ھتسیاش 

ھکنیا ای  دراد . دوجو  مھ  یرتشیب  تقادص  اب  هارمھ  رت و  هداس  یاھھار  شاعم  رارما  یارب  امتح  رگید . راک  کی  غارس  ورب  ادخ  ھب  ارت  میوگب ؛ متسود 
رذع و نکن  یعس  دعب  اما  نک ، هدافتسا  تیاھدادعتسا  اھ و  تیلباق  زا  نکمم  یاج  ات  هدب و  ماجنا  نکمم  لکش  نیرتھب  ھب  ار  راک  نیا  تناوت  دح  رد  مک  تسد 

! هدب حیضوت  ار  یزیچ  ھن  نک و  ھلگ  ھن  ینک . ھیجوت  ار  تدوخ  یروایب و  ھناھب 
یرناکوا دیوگ . یم  نخس  ھفشاکم  اب  هارمھ  یلمع  تروص  ھب  نتشون  زا  هاتوک ،“ ناتساد  شراگن  یایوگ “  رایسب  ناونع  اب  یا  ھلاقم  رد  رناکوا “ یرنالف  ”

رتشیب ھک  دناد  یم  دیعب  دیوگ  یم  وا  دورب . دھاوخ  یم  اجک  ھب  تسنادیمن  بلغا  دنک ، راک  یھاتوک  ناتساد  یور  رب  ات  تسشن  یم  ھک  ینامز  دیوگ  یم 
ناتساد زا  ھنومن  یارب  وا  دنراد . ور  شیپ  رد  یریسم  ھچ  دنورب و  اجک  ھب  دنھاوخ  یم  دننادب  ناتساد  کی  عورش  ماگنھ  ناگدنسیون 

نآ نایاپ  ھک  درک  قلخ  ار  یناتساد  روطچ  درک ، نآ  نتشون  ھب  عورش  یتقو  ھک  دیوگ  یم  نخس   Good Country People“ ییاتسور بوخ  نامدرم  “ 
: دوبن ینیب  شیپ  لباق  الصا  شیارب 

یا ھمدقم  چیھ  ندب  مراد  مدید  حبص  زور  کی  تسا . نآ  رد  یبوچ  یاپ  اب  کشزپ  کی  متسناد  یمن  چیھ  ناتساد ، نیا  شراگن  ھب  مدرک  عورش  ھک  ینامز  ”
دعب دراد . یبوچ  یعونصم  یاپ  اھنآ  زا  یکی  رتخد  مدش  ھجوتم  میایب ، مدوخ  ھب  مدمآ  ات  و  متسناد . یم  ناش  هرابرد  ییاھزیچ  ھک  مسیون  یم  ینز  ود  هرابرد 

یاپ دھاوخب  ھک  نآ  زا  لبق  رطس  هدزاود  هد  ات  یتح  منک . راک  ھچ  وا  اب  مھاوخ  یم  منادب  ھک  نآ  نودب  مدرک ؛ راک  دراو  ار  هدنشورف  لبیاب “  ” تیصخش مھ 
بانتجا تسا  یرما  مدیمھف  دتفیب ، یقافتا  نینچ  تسا  رارق  مدش  ھجوتم  ھک  یماگنھ  اما  دنکب ! یراک  نینچ  دھاوخ  یم  متسناد  یمن  الصا  ددزدب ، ار  یبوچ 

. ” ریذپان
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

نیا ھک  متشادنپ  یم  ھشیمھ  دسیونب . شور  نیا  ھب  دناوتب  یسک  لک  روط  ھب  وا و  نوچ  یسک  ھک  مدش  ھکوش  یباسح  مدناوخ ، ار  بلطم  نیا  یتقو  شیپ  اھلاس 
یتساک فعض و  زا  یخرب  شور  نیا  ھب  هاتوک  ناتساد  نتشون  ھک  دیسر  مرظن  ھب  مدوب . تحاران  یردق  نآ  رطاخ  ھب  تسا و  نم  نآ  زا  اھنت  دنیاشوخان  زار 

. مدش راودیما  داش و  یفرگش  روط  ھب  دوب ، هدرک  نایب  عوضوم  نیا  باب  رد  وا  ھچنآ  ندناوخ  اب  دیآ  یم  مدای  تخاس . المرب  ارم  یاھ 
دوب یزور  دنچ  دش . مھ  یبوخ  یلیخ  ناتساد  ھتبلا  و  دوب ؛ هدرک  روطخ  منھذ  ھب  شلوا  ھلمج  طقف  راک  زاغآ  رد  ھک  مسیونب  ار  یناتساد  ات  متسشن  راب  کی 
تسا ھتفھن  یناتساد  ھلمج  نیا  رد  ھک  متسناد  یم  دز “. گنز  نفلت  ھک  دوب  یقرب  وراج  اب  راک  لوغشم  درم  تشگ “ : یم  منھذ  رد  مادم  لوا  ھلمج  نیمھ  ھک 
نتشون یارب  مدرک  یم  ادیپ  یتصرف  شاک  یا  و  تسا . هارمھ  یناتساد  زاغآ  نآ  اب  ھکنیا  مدرک ؛ یم  سح  مدوجو  مامت  اب  ار  نیا  دوش . وگزاب  دھاوخ  یم  ھک 

؛ مدرک زین  ار  راک  نیمھ  ھتبلا  و  منک . هدافتسا  نآ  زا  متشاد  دصق  رگا  ھتبلا  دوب ؛ تعاس  ات ١۵  هزادنا ١٢  ھب  ھک  ینامز  دش ؛ مبیصن  مھ  یبسانم  تقو  نم  نآ .
رعش کی  لثم  تسرد  ار  ناتساد  نیا  نم  دندش . ریزارس  مھ  رس  تشپ  اھ  ھلمج  یقاب  ھلصافالب  و  متشون ؛ ار  ھلمج  نیتسخن  متسشن و  زور  نامھ  حبص 

منیبب و اھرطس  نامھ  لد  رد  ار  یناتساد  متسناوت  دوز  یلیخ  مدرک . یم  عورش  رطس  رس  زا  دعب  متشون و  یم  رطس  کی  یور  رب  ار  ھلمج  رھ  متخاس ؛
. شمسیونب تساوخ  یم  ملد  ھک  یناتساد  نامھ  تسا ؛ نم  نآ  زا  ناتساد  نآ  ھک  متسناد 

اج ھب  بسانم و  هاتوک  ناتساد  رد  سارھ  لوھ و  سح  یکدنا  نم  رظن  ھب  دیآ . یم  مشوخ  دنتسھ ؛ هارمھ  سارھ  میب و  سح  اب  ھک  یھاتوک  یاھ  ناتساد  زا 
فرش رد  یقافتا  ھکنیا  سح  نامھ  دشاب ؛ ھتشاد  شنت “ امتح “  دیاب  ناتساد  تسا . بوخ  ناتساد  دنور  ریس و  رطاخ  ھب  یگژیو  نیا  تھج  کی  زا  تسا .

قلخ بجوم  ھچنآ  دوب . دھاوخن  راک  رد  یناتساد  اساسا  دراوم  رثکا  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دشاب ؛ یم  نایرج  رد  ناما  یب  یلیاسم  تسا و  عوقو 
ار یناتساد  لمع  تیاھنرد  ات  هدش  طبترم  ھتسویپ و  رگیدکی  ھب  ھک  تسا  ینیع  سوملم و  تاملک  ھب  ھتسباو  یدح  ات  دوش ، یم  یناتساد  یرثا  رد  شنت 

ھیال نامھ  ینایب  ھب  ینمض ؛ تارابع  دراوم و  نامھ  دوش ؛ یم  لماش  زین  ار  هدنام  نوریب  ناتساد  رد  ھتفگان  روط  ھب  ھک  مھ  ییاھزیچ  ھتبلا  و  دنک . نایامن 
. تسا هدش  ناھنپ  ییور  فاص  ھتسوپ  ریز  رھاظ  ھب  ھک  اھ  هژاو  نیریز  یاھ 

یم هدید  مشچ  ھشوگ  زا  روبع  هدھاشم و  نیح  رد  ھک  تسا  یزیچ  نامھ  هاتوک  ناتساد  دنک “ : یم  فیرعت  تروص  نیا  ھب  ار  هاتوک  ناتساد  تچتیرپ “ “ 
ار ھظحل  مد و  ھک  یزیچ  ھب  لیدبت  اب  ھک  نامھ  نآ ؛ ھب  ندیشخب  ناج  دعب  تسا و  مشچ  ھشوگ  نامھ  ادتبا  رد  دینک . ھجوت  مشچ “ ھشوگ   ” شخب ھب  دوش “.

ھک تسا  نیا  هاتوک  ناتساد  هدنسیون  ھفیظو  تشاد . دھاوخرب  رد  زین  ار  یرگید  یاھ  دمایپ  میھافم و  میشاب  ھتشاد  سناش  یردق  رگا  ھتبلا  و  دنک ، یم  نشور 
نزاوت و سح  دادعتسا ، تواکذ و  شوھ و  وا  دیامن . وگزاب  شتردق  مامت  اب  ار  نآ  دھدب و  رارق  ششوپ  تحت  رظن  رھ  زا  ار  مشچ  ھشوگ  زا  ارذگ  ھظحل  نآ 

یم روطچ  ار  اھنآ  یو  دوخ  تسا و  ھنوگچ  یتسار  ھب  عقاو  ملاع  رد  زیچ  رھ  دیوگب  ات  دنک  یم  عمج  اج  کی  ار  دوخ  یبدا  تواکذ  یدنمناوت و  بسانت ،
یارب ھک  ینابز  نامھ  دوش ؛ یم  ماجنا  ایوگ  قیقد و  رایسب  نابز  یریگراک  ھب  اب  راک  نیا  و  تسا . وا  دوخ  صاخ  درف و  ھب  رصحنم  ھک  یشرگن  دنیب ؛

دروم موھفم  دنشاب و  ینیع  سوملم و  تاییزج  یمامت  ھکنیا  یارب  دنادرگ . یم  سوملم  راکشآ و  شیارب  ار  ناتساد  ھک  دنک  یم  هدنز  ار  یتاییزج  بطاخم 
حور و یب  ادتبا  رد  ھک  دنشاب  قیقد  حیرص و  یدح  ھب  ناگژاو  دراد  ناکما  دشاب . صخشم  رایسب  قیقد و  ھنافاکشوم ، دیاب  ناتساد  نابز  دنناسرب ؛ ار  رظن 

یاج ھب  مزال و  درکراک  تسرد ، هدافتسا  تروص  رد  دنشاب و  ھتشاد  هارمھ  ھب  یصاخ  ییانعم  راب  دنناوت  یم  مھ  زاب  یلو  دنسرب ، رظن  ھب  ینلع  رایسب 
. دنک افیا  ار  دوخ 

یئاقآ انام  ناریا –  ترجاھم  رعش  یسانشباتک  راشتنا  تھج  ناوخارف 
ریت ١٣٩١
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 « ناریا ترجاھم  رعش  یسانشباتک  نیودت « 
یاھلاس یط  یسراف  نابز  ھب  هرشتنم  راعشا  ھعومجم  یهدنریگربرد  )

( ، ات ١٣٩٠  ١٣۵٠
روشک زا  جراخ  یناریا  نارعاش  زا  تسا . هدش  زاغآ  بناجنیا  طسوت 

تاعالطا رثا ، نیا  ندش  رتلماک  ھچ  رھ  تھج  رد  دوشیم ، تساوخرد 
یاھتنا رد  ھک  یییکینورتکلا  یناشن  ھب  ار  دوخ  یهرشتنم  راعشا  ھعومجم  ھب  طوبرم  یتخانشباتک 

. دنیامن لاسرا  هدمآ  ناوخارف  نیا 

: یتساوخرد تاعالطا 

رعاش یگداوناخ  مان  مان و 
( یرایتخا  ) رعاش دلوت  لحم  خیرات و 

باتک ناونع 
باتک راشتنا  لحم  رھش  روشک و 

رشان مان 
پاچ نیتسخن  خیرات 

تاحفص دادعت 

ھب ھک  یراثآ  دیاهدرک ، رشتنم  ناریا  رد  ھک  یرعش  رتافد  ھب  طوبرم  تاعالطا  نداتسرف  زا  افطل 
تالجم رد  ھک  یراعشا  لاثم  یارب   ) لقتسم ریغ  راثآ  دیاهدناسر و  پاچ  ھب  یسراف  زا  ریغ  ینابز 

ھنابز ود  امش  راعشا  ھعومجم  رگا  دییامرف . یراددوخ  دناهدیدرگ ) رشتنم  امش  زا  اھیژولوتنآ  و 
. دشاب یسراف  یتسیابیم  نآ  راعشا  یلصا  نابز  تسا ،

مارتحا ساپس و  اب 
ییاقآ انام 
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: یکینورتکلا یناشن 
manaaghaee@yahoo.com

اراگاین راشبآ  زارف  زا  یئاشامت  یروبع 
ریت ١٣٩١

هرھلد ناجیھ و  زا  راش  رس  ھقیقد   ٢۶
یدوب هدنھد  باذع  یدادخر  راظتنا  رد  شا  ھظحل  رھ  ھک  یھار  رتم   ٣٠٠

زا شیب  دیاش  دش و  ماجنا  راب  نیلوا  یارب  نوج ٢٠١٢  هام  ھعمج ١۵  بش  رد  ھناعاجش  لمع  نیا 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

زکرمت تعاجش و  تماھش ، زا  دوب  یشیامن  …. دندرک اشامت  میقتسم  هدنز و  ار  نآ  رفن  نویلیب  کی 

یکلرز الھش  اھ -”  مدآ  اھ و  نز   ” راشتنا تسد  رد  باتک  زا 
ریت ١٣٩١

شوخ لد  تذل و  فذح  موھفم  ھب  زورما  یگرکاب ، شزیمآ . دنیارف  رد  ھبرجت  تراھم و  نتشادن  ینعی  یگرکاب 
ءیش ھباثم  ھب  ار  نز  ھک  تسا  ندمت  درواھر  نارازھ  زا  یکی  یگرکاب  تسا . لوا  تسد  ییالاک  ھب  نتشاد 
نآ ندوب  هدروخن  تسد  ندوب و  ون  ھب  ییالاک  رھ  یرترب  ھک  تسا  یعیبط  دنک و  یم  یقلت  ریذپ  تیکلام 

ندمت شیادیپ  زا  شیپ  یاھنرق  یژورن  درم  ایودنھ  درم  زا  دنادب  ھکنآ  یب  زورما  تسینیمف  درم  دراد . یگتسب 
هدش رھم  یدنب  ھتسب  اب  ار  هرکابان  نز  یسنج  لمع  تراھم  یھاگآ و  تسین  رضاح  وا  دنکیم . یوریپ 

هزومآ ھچنآ  ات  دشیدنا  یم  رتشیب  یسنج  تذل  زا  دوخ  مھس  ھب  شتابساحم  رد  وا  دنک . ضوع  هرکاب  کرتخد 
. دنا هداد  دای  وا  ھب  ندمت  یتنس  یاھ 

****
ھبرجت رھوش و  زرم  دح و  یب  قشع  زا  ندش  دنم  هرھب  ندوب ، رتخد  یگنھرف  یعامتجا و  یاھدیق  زا  یدازآ 

کی لوح  اھرتخد  راکفا  هریاد  تسا . ندرک  جاودزا  ھب  رتخد  دیدش  لیامت  یاھ  هزیگنا  ندش ، نز »  » ریذپلد
یم یکرتشم  ھطقن  ھب  ماجنارس  دنورب  ھک  یھار  رھ  زا  دنیوگب و  نخس  ھک  یرد  رھ  زا  اھنآ  دخرچیم . روحم 

ھک مینک  رکف  رگا  تسا  هابتشا  دھدیم . رارق  عاعشلا  تحت  ار  ناشیاھتیقالخ  یتح  اھتیلاعف و  ھمھ  ھک  دنسر 
یبھذم یعامتجا و  یاھیگژیو  یموب و  یگنھرف و  لئاسم  ھب  طقف  جاودزا ، یارب  نارتخد  قوش  روش و 
ناھاوخ میمان ، یم  ھنانز » تیھام   » ھچنآ ھطساو  ھب  ندش و  هداز  رتخد  ھطساو  ھب  رتخد  تسا . طوبرم 

یمن نییعت  یتیبرت  یاھ  هویش  طقف  ار  نز  یزیرغ  ای  یتشرس  یاھیگژیو  تسا . رت  عیرس  ھچ  رھ  یجاودزا 
. هدننک نییعت  لماع  ھن  تسا  راذگریثات  لماع  تیبرت  دنک .

نایرفص دومحم  تسود - کی  زاورپ 
ریت ١٣٩١

. درک زاورپ  تشاذگ و  نامیاھنت  رفنادزی ، نیسح  دمحم  رتکد  مراگن ، ھمان  زور  راوگرزب  تسود 
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» ھلاقمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

ھمانھام ھناعاجش  رف  نادزی  رتکد  دندرک ، یم  یگدنز  یناریا  رازھ  دنچ  طقف  وتنوروت  رھش  رد  ھک  ینامز  رد 

. اھ یناریا  نابز  دش  ناوارف  ، تامحز  اھ و  دوبمک  عاونا  لمحت  اب  لاس  تشھ  تدم  ھب  درک و  سیسات  ار  نایناریا “  “ 

. دراشف یم  ار  مبلق  ھک  تسا  یدرم  نینچ  نادقف 

ھناگی تیعقوم  رطاخب  ار  شدوخ  رین  زکرھ  تخانش و  یمن  ار  دانع  وا  ناسر . یرای  یفلتخم  یاھ  ھنیمز  رد  دوب و  ھتسباو  ریغ  یعقاو  رکفتشور  کی  وا 

. تشاد تقادص  وا   “ …. تفرگ یمن  تشاد “  ھک  یا 

. مداد وا  اب  ترشاعم  زا  یبوخ  یاھ  هرطاخ  نم  دوب . مرگنوخ  و  عبط   خوش  رایسب  نم  اب  ھطبار  رد 

نایرفص دومحم  دوب . یگنرکی  یافص  اب  درم  راگدنام . شدای  و  تسا . یلاخ  شیاج 

نایرفص دومحم  مادختسا –  یھگآ 
ریت ١٣٩١

. دوب نم  تاصخشم  بلاق  مدش . لاحشوخ  مدناوخ  ھک  ار  مادختسا  یھگآ  مدرک . زاب  ار  مباوختخت  رانک  ھمان  زور 
. مدرک نفلت  هدامآ  ھمین  دوب . هار  یلک  مزاسب  ار  مدوخ  ات  و  دنتشاد ، باوخ  بسچ  زونھ  میاھ  کلپ  ھکنآ  اب 

. دوب ھقباس  فالخرب  نیا  و  دنارپ . مرس  زا  ار  باوخ  ھمتت  دروآ و  اج  ار  ملاح  یشنم ، گنھآ  شوخ  مارآ و  یادص 
!. ناشدروخ دوش  یمن  مھ  لسع  نم  دص  اب  حبص  تقو  نیا  نلومعم 

“؟ دیئامرفب “ 
. مدناوخ ار  ناتمادختسا  یھگآ  - 

“ ؟ بخ “ 
. مراد دیا  ھتساوخ  ھک  ار  یطیارش  نم  - 

! “ بوخ ھچ  “ 
. دشن میلاح  ار  شیاج  نیا  یلو  - 

“ ؟  ار شیاجک  “ 
. دش دھاوخ  ھتشادگ  یلصا  ھبحاصم  تقو  میارب  مدش ، لوبق  ھیلوا  ینفلت  ھملاکم  ھقیقد  جنپ  ات  ود  زا  سپ  رگا  ھک  - 

.“ تسا هدش  نوتیلاح  مھ  بوخ  رایسب  دیھد  یم  ناشن  ناتحیضوت  اب  ھک  امش  هدشن ؟، نوتیلاح  ار  شیاجک  سپ  “ 
؟ منک راکچ  دیاب  الاح  - 

 “ ینک یم  یراد  ھک  یراک  نیمھ  “ 
. منک یمن  یراک  ھک  نم  - 

“ ؟ دینک یم  تبحص  نم  اب  دیرادن  رگم  “ 
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ارچ - 
“ ؟ تسین راک  نیا  “ 

؟ مھد یم  ھملاکم  ناحتما  مراد  ینعی  سپ  ارچ ، - 
، “ ھن “ 

؟ منک یم  مراد  راکچ  سپ  - 
ناحتما یارب  ھطوبرم  لوئسم  ھب  یھاوخ  یم  الاح  یشاب . ھتشاد  یگدامآ  یدش  یفرعم  ھطوبرم  لوئسم  ھب  یتقو  ات  یریگ . یم  تاعالطا  نم  زا  یراد  “ 

“ ؟ یراد یگدامآ  منک ،؟ تا  یفرعم  ھملاکم 
. مراد یگدامآ  نلماک  دیشاب ، امش  ھطوبرم  لوئسم  رگا  - 

“ ؟ مشابن نم  رگا  ”و ،
. مناد یمن  - 

“ ؟ یراد لوبق  ار  شطیارش  لک  یتفگن  رگم  یا ؟ ھتفرگن  سامت  مادختسا  یارب  رگم  یناد ؟ یمن  ار  یچ  “ 
، ھن

 “ یتفگ تدوخ  ھن ؟! “ 
… دروخ یم  نم  ھب  شطیارش  متفگ  نم  - 

“ ؟ ھنک یم  قرف  ھچ  “ 
. یلیخ - 

…“ تتسد یشوگ  … منک تلصو  ھطوبرم  فرط  ھب  تسا  رتھب  “ 
. دش فیح 

“ ؟ دش فیح  یچ  “ 
امش اب  تبحص  نایاپ  - 

“ ؟ ارچ “ 
… هرادن ارچ  دینکن ، ما  ھمکاحم  ادخ  ھب  ار  وت 

“ ؟ تسیچ ناتروظنم  هرادن ؟ ارچ  “ 
. دھد یم  ار  مباوج  ادص ، نابرھم  گنھآ  نیا  اب  یمناخ  منک و  یم  نفلت  حبص  تقو  رد  ھک  تسا  راب  نیلوا  نیا  - 

“ ؟ نابرھم طقف  تسا .…؟ نابرھم  میادص  سپ  بوخ ، ھچ  ”
؟ روظنم - 

“ ؟ تسا نابرھم  طقف  هراد ؟ یتلاح  ھچ  ھگید  میادص  وت ، رظن  زا  ھک  منادب  متساوخ  یم  یواکجنک . یور  زا  “ 
. دروآ یم  یکیدزن  تسھ . مھ  بوخ  ھک  درادن  بیع  اھنت  ھن  ھتبلا  وت ، “  ار “  نم  امش  یلو  منک ، یم  باطخ  امش  ار ، امش  نم ، ینامدوخ ! ھچ  - 

. دیدنخ
. درک رپ  ار  مقاتا  یاضف  یفیطل  ساسحا  … دز مبلق  هراوید  ھب  یتشگنا  رس  ھچ  شا  هدنخ 

. تسھ مھ  ششک  رپ  زاون و  شوگ  ھن ، - 
. مداد ار  شباوج  ریخات  اب 

“ ؟ یششک عون  ھچ  “ 
؟ میور یم  میراد  ریسم  مادک  ھب  تسیچ ؟. نابرج  متشگ . ار  مدوخ  مدرک ، توکس  یمک  مدوب ؟ ھتفرگ  سامت  اجک  مدش . یم  یئاروج  کی  متشاد 

، یبوخ ششک  - 
. دوب هدرک  دنلب  رس  یواکجنک  دوش . یم  ھچ  منیبب  ات  مور  یم  متفرگ .… ھملاکم  ھمادا  ھب  میمصت 

: مدش رت  ینامدوخ  یمک  مھ  نم 
. منزب فرح  یرگید  سک  اب  مرادن  ھقالع  مونشب ، ار  تیادص  رتشیب  دیآ  یم  مشوخ  - 
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؟ دراد یبوخ  ششک  مھ  ھنابرھم و  مھ  میادص  نوچ  ارچ ؟ “ 
. مروخ یم  تسد  ور  مراد  ما و  ھتفرگ  هابتشا  مدرک  رکف  مدروخ ، ناکت 

: متفگ یرکپ  رتشیب  یروخلد و  یمک  اب 
. ما ھتفرگ  هابتشا  ایوگ  مناخ ، دیشخب  یم  - 

؟ رھظ زا  دعب  ای  حبص  تسا . بسانم  تیارب  تقو  ھچ  “ 
. دیشخب یم  ما ، ھتفرگ  هابتشا  متفگ  - 

“ ؟ تسا بسانم  ناتیارب  تقو  ھچ  منک . نییعت  ناتیارب  ھبحاصم  تقو  مھاوخ  یم  دیا . هدش  لوبق  ھملاکم  شیامزآ  رد  امش  دیا ، ھتفرگن  هابتشا  اقآ ، ھن  “ 
. دنک یمن  قرف  میارب  دشاب  تقو  رھ  یکیتلپ ؟! بجع  دیتسھ ؟ امش  دھد  یم  ماجنا  ار  ینفلت  ھملاکم  ھکنآ  سپ  - 

“ ؟ دیتسھ راکیب  رگم  “ 
ھملاس ود  تصش و  نم  ما . ھتشدگ  مھ  مادختسا  نس  زا  ھک  مراکیب  اھنت  ھن 

شیارب ھک  یراک  دروم  رد  تقد  ھکیلاح  رد  یا ، هدناوخن  تقد  اب  ار  ام  مادختسا  یھگآ  ھکنیا  لثم  “ 
یم وت  ھک  تسا . حرطم  یراک  ھبرجت  ھقباس و  ام  یارب  میرادن ، ینس  طرش  ھک  میا  هدرک  مالعا  حوضو  ھب  یھگآ  رد  ام  دراد . یا  هژیوزایتما  یا  هدرک  نفلت 

! یجالح هدرم  دنچ  مینیبب  ھبحاصم  ایب  یراد . یئوگ 
“ ؟ یزور ھچ  رھظ و  زا  دعب  ای  حبص  تسا . بسانم  تیارب  تقو  ھچ 

یم رد  ار  گید  فک  یادص  تشاد  یدوجوم  ریکفک  مدوب . هدش  ھتسخ  یراکیب  زا  درک . یم  مھارف  ار  یگدرسفا  ھنیمز  تشاد  یئاھنت  مدرک . ادیپ  یبوخ  لاح 
، دوب دنیآ  شوخ  ھک  یجاوما  راب  اب  و  نابرھم ، مرن ، دوب . ششک  زا  رپ  عقاو  ھب  شیادص  دشابراذگرثا . ھمھ  نیا  دناوتب  ھملاکم  کی  ھک  دش  یمن  مرواب  دروآ .

. دشاب هداس  ھملاکم  کی  راک  دناوت  یمن  بوخ  لاح  ھمھ  نیا  نوچ  تشاد . هارمھ  ھب  ار  سکس  زا  یجوم  مھ  دیاش 
بآ یور  تحار  ھک  نیمھ  ناج . مک  دنچ  رھ  و  دشاب . سرتسد  زا  رود  دنچ  رھ  دنک . یم  شلاحشوخ  یناور ، بوچ  ھکت  رھ  تسا . قیرغ  کی  لثم  اھنت ، مدآ 

. درک مھارف  میارب  ار  ایور  یاھلاب  و  دناشن ، راب  ھب  ار  مقوش  درک ، نینچ  نم  اب  نفلت  نیا  و  دنک ، یم  روراب  ار  دیما  ناور ، و  تسا ،
. دش یم  هدناشک  تشادن ، هارمھ  ار  یا  هزجعم  دیما  و  دش ، یم  رود  تشاد  ھک  یبوچ  ھکت  یوس  ھب  مناتسد 

“ رھظ زا  دعب  ھس  تعاس  ھبنش ، راھچ  “ 
. دوب دھاوخ  یبسچلد  تعاس  ھچ  بوخ و  زور  ھچ 

. درک هاربور  ندش  نازیوآ  یارب  ار  منھذ  بالق  نیمھ  و  تشاد ، نتخود  ندیرب و  تردق  دشاب . هداس  یشنم  کی  دیابن 
…؟ یچ داد  ھلاوح  دیایب ، ھفایق  مھ  یلک  دھاوخ  یم  نمتح  ھک  یتخمز  درم  ھب  ارم  و  تشادن ، روضح  ھبحاصم  رد  رگا  اما 

! منک یم  شیادیپ 
. مداتفا یم  هار  متشاد  متساخ . یم  رب  هرابود  متشاد  دمآ . مشوخ  دیآ ، یم  مشوخ  رتمک  ھک  مدوخ  زا  مدوب . هداتسیا  مکحم 

. مدادن بآ  مدوب ، هداد  بآ  مدوجو  رد  ھک  ار  دنب  و  مدرک ، تمواقم  یلو  مراد ، رب  ار  یشوگ  هرابود  یسامت  یارب  ھک  متفر 
…. مدش ولو  دوب  ھتش  ذگ  شزا  ینس  ھک  یلبم  یور  مدروخ  ھک  ار  ما  ھناحبص 

. دوب هداد  ملُھ  یسک  ھکنیا  لثم  هدروخن ، ھناحبص  ھتسشن و  ور  تسد و  مدوب ، هدرک  نفلت  یا  ھلجع  ھچ  اب 
: مدرک هزم  هزم  هراب  ود  ور و  مدروآ  ار  شیاھ  فرح 

…“ دراد یا  هژیو  زایتما  تقد  ”…
. دش لاحشوخ  مدرک . ور  مھ  عقوم  ھب  ھچ  و  شیادص . گنھآ  صیخشت  رد  صوصخب  متشاد ، ار  نیا  ھک  دش  بوخ  بخ ،

. دمآ یم  مشوخ  مدوخ  زا  هرابود  تشاد  مدوب . ھتشاک  لگ  نم  و  تسا ، لکشم  شزا  تاجن  دھاوخ ، یم  سناش  ھشیمھ  ماگ  نیلوا 
: دوب یلاع  ردقچ  نیا 

…“ میرادن ینس  طرش  ”…
مھم نوچ 

 “ تسا ھبرجت  ھقباس و  “ 
: تفگ ھک  دوب  تافص  نیا  ھب  ندرب  یپ  اب  وا  نلامتحا  و  مشاب ، یبوخ  باختنا  دیاب  نم  تروص  نیا  رد 
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» ناتسادهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

 …“ یجالح هدرم  دنچ  مینیبب  ایب  “ 
: دوب شدوخ  ریگ . ماغیپ  یور  تفر  متشاذگ  متشادن . رب  داد . مناکت  نفلت  یادص  ھک  متفر  یم  رو  ملاح  نیا  اب  متشاد 

…“ یدوبن ھناخ  ھنافساتم  ھک  مریگب  ھی  دیئات  متساوخ  یم  یشخب ، یم  ”…
؟ یا ھیدیئ  ات  ھچ  ھیدیئ ! ات 

. دوب ریظن  یب  نم  لثم  یمدآ  یاھ  یزادرپ  روصت  یارب  لاح  رھب  و  دوبن ، یلومعم  شیادص  مدوب ،  هدرکن  هابتشا 
. دناسرب ار  مماغیپ  دش  رارق  داد . ار  مباوج  یرگید  سک  دروخن . فدھ  ھب  متفرگ ، سامت  مدرک ، ھناھب  ار  شنفلت 

. منک حرطم  متسناوت  یمن  ھک  دوب  وا  یادص  ما ، یناشن  اھنت  مسرپ ، ھب  ما  هدرک  شومارف  مناد ، یمن  ار  شمسا  ھک  مدش  ھجوتم  هزات  مناخ ، مادک  دیسرپ  یتقو 
. دمآ مدب  مدوخ  زا  تدش  ھب  راب  نیا  و 

. دنام یمن  یقاب  میارب  وا  ددجم  ندید  یارب  یا  ھناھب  یچ ؟ موشن  لوبق  ھبحاصم  رد  رگا  …. تسا ھبنش  راھچ  رگید  زور  ود 
. مراد زاین  نآ  ھب  تھج  دنچزا  مریگب ، ار  راک  نیا  دیاب  مشاب . بظاوم  یلیخ  دیاب  نآ ، هاگ  تسا  زاس  راک  نیا  هاگ  یلومعم ، ای  مشوپب  کیش  مناد  یمن 

نم مرادھگن . ار  خن  رس  مناوتب  دیاش  منک . شتوعد  یماش  ای  هوھق  ھب  تسا  هداد  ار  ھبحاصم  بیترت  ھک  نیا  زا  رکشت  ھناھب  ھب  منک و  نفلت  وا  ھب  تسا  رتھب 
. تسا رتھب  منکن  نفلت  تسین ، تسرد  نیا  ھن ، مھاوخ ، یم  ار  یک  میوگب  دھدب ، باوج  یرگید  سک  ما  نفلت  ھب  رگا  مناد . یمن  ار  شمسا  ھک 

یم دشاب ، ھتشادن  روضح  ھبحاصم  رد  رگا  اتح  وا . رتشیب  تخانش  یارب  تسا  یبوخ  زور  ھبنش  راھچ 
. منک رارقرب  وا  اب  ار  طابتراوحن  رھب  و  مسرپب ، ار  شمسا  مناوت 

؟ تفرگن سامت  ارچ  مدوب ، هدرک  نفلت  شماغیپ  باوج  رد  شیارب  تسا .  ھبنش  ھس  زورما 
. دریگ یم  سامت  دنناسرب  ار  مماغیپ  دوب . مھ  تفرعم  شیادص  رد  دز . گنز  دیاش  تسا ، دایز  تقو  ادرف  ات 

ناروف دز . گنز  نفلت  ھک  متفر  یم  یاچ  نداد  بیترت  تمس  ھب  متشاد  متساخرب ، دشاب . زاس  راک  هدیشک  مد  یاچ  کی  دیاب  ما ، ھتسخ  ھمھ  نیا  ارچ  مناد  یمن 
. دوب هدرک  مارآ  ان  ار  میاپ  ات  رس  ناجیھ  دراذگب . ماغیپ  متساوخ  یمن  متشادرب ، ار  یشوگ 

….. ولآ - 
؟ دنراد فیرشت  یتمحر  یاقآ  مریگ . یم  سامت  الاک ، یللملا  نیب  ینای  رازاب  تکرش  زا  - 

متسھ مدوخ  - 
. دینک ھعجارم  ام  ھب  ھبحاصم  یارب  ادرف  دوب  رارق  امش  - 

. رھظ زا  دعب  مین  ھس و  تعاس  ھتسرد ، - 
. مناد یمن  مھنم  ار  شیارچ  تسا ، هریدم  تئیھ  میمصت  نیا  تسا . هدش  وغل  اھ  ھبحاصم  ھمھ  ھک  مناسرب  ناتعالطا  ھب  ناوارف  شزوپ  اب  متساوخ  یم  - 

: میوگب متسناوت  روز  ھب  داد ، تسد  زا  ار  شناور  شدرگ  منابز  دش ، کشخ  ناھگان  مناھد 
؟ میاین ادرف  سپ ، - 

. دوب یضار  یلیخ  امش  اب  ھملاکم  زا  یناریمش ، مناخ  مینک . یم  تربخ  دش ، یشیاشگ  رگا  نمتح  - 
؟! دوب - 

. دیشاب ھتشاد  یبوخ  زور  …. دنرادن فیرشت  مھ  ناشیا  یتدم  یارب  ھلب  - 

ییاضترم یجاح  ھبوبحم  اھ –  یھام  تباقر 
ریت ١٣٩١
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ار رگیدمھ  ندب  دنتسھ و  نابرھم  اھ  ییالط  مد  اب  اھ  هایس  مد  دندرک . یگنر  ار  بآ  زمرق ، ییالط و  یاھ  جوم  ھک  یا  هزاغم  ھشیش  یولج  متسیا  یم 
ھلابند مھ  الصا  دشاب و  زییمت  ھشیمھ  ناش  ھنوخ  ات  دنروخ  یمن  بآ  ھنکیم  رکف  مدآ  ھک   ِ گنشق ردقنا  دنروخیم  ھک  یبآ  پلق  پلق  یتح  دنریگیمن و  نادند 

اب دنراد  امتح  دروآ  یم  الاب  یگنس  هرخصریز  زا  ار  شرس  راب  کی  تقو  دنچ  رھ  ھک  تسھ  مھ  گنچرخ  کی  تسین . نازیوآ  ناش  تشپ  زا  یدنلب  هایس 
دوز ات  دنوش  یم  رود  شزا  ندرک و  انش  ھب  دننک  یم  عورش  دروآ  یم  الاب  ار  شرس  گنچرخ  ات  یتروص  وزمرق  یھام  دننک . یم  یزاب  کشاب  میاق  مھ 

ھک ییاھ  یھام  تسین . شیاھ  یزاب  مھ  ندروخ  رکف  ھب  الصا  مھ  گنچرخ  دننک . کُس  کُس  دنناسرب و  مویراوکآ  ھشیش  فرط  نآ  ھب  ار  ناشدوخ  رت 
یم رکف  مدوخ  اب  مراد  بآ . یور  دندمآ  دندش و  جک  ییات  ود  ات  دندرک  اوعد  دندنک و  ار  مھ  یاھ  کلوپ  مامت  لوا  زور  نامھ  دوب  هدیرخ  دیع  بش  نامام 

یم ار  متسد  ھتفین .  تبیج  زا  تلوپ  دیوگیم  ھیاس  مویراوکآ . یوت  نم  ھیاس  لغب  دتفا  یم  رفن  کی  ھیاس  ھک  مدرک  عمج  یھام  ات  دنچ  لوپ  زورما  ات  ھک  منک 
. مریگ یم  مکحم  متسد  وت  ار  اھ  ذغاک  مرب و 

؟  تسارتگنشق مادکدیوگیم 
شمد ھکنآ  میوگ  ¬ یم منک  شھاگن  ھک  نیا  یب  دزیر . یم  مقلح  یوت  روز  ھب  نامام  موش  یم  ضیرم  تقو  رھ  ھک  یا  هدناشوج  یوب  دھد ، یم  ییوب  کی 

. ھشخرد یم  ِدیشروخ  لثم 
. مھد ¬ یم تھب  یراد  مک  لوپرگا  - 

. متسین ادگ  نم  میوگ  یم  شیا  هوھق  گرزب  کنیع  ھب  ور 
. تسا هدرک  میاق  شِِگرزب  کنیع  تشپ  وشامشچ 

. مدب یدیع  تھب  مھاوخ  یم  مرتخد ! ھن  - 
: میوگ ¬ یم مغامد  کون  یور  مراذگ  ¬ یم تسرد  ار  مکنیع 

. متسین مھوت  رتخد  ما ،  ¬ ماباب رتخد  طقف  نم  هزات  مریگن . یزیچ  یسک  زا  ھتفگ  منامام  ماوخ . ¬ یمن
ھک اھ  هون  ای  امرس ؟ زا  ای  دوب  امرگ  زا  مناد  یمن  دندرم .  هدیسرن  دیع  مود  زورزونھ  ھک  نم  یاھ  زمرق  یھام  مرخب . نم  هدب ، ناشن  ارات  دنچ  سپ  - 

. ممدمھ هدنوم  تشپ  کال  طقف  دنتفر  رو  نوش  ھب  یلیخ  یندید  دیع  ندموا 
“ دننومب ھگید  دیع  بش  ات  مھاوخ  یم  ار  شلاح  رس  ات  دنچ  دنیبب “-. رتھب  ار  اھ  یھام  ھک  نم  رس  ھب  دنابسچ  یم  ار  شرس 

کی مھد  ¬ یم لھ  ار  ھیاس  تروص  تسا ، هدرکن  رارف  ممشچ  یولج  زا  ات  منک  ¬ یم لابند  ار  نآدنک  باختنا  ار  مدیفس  مد  یھام  رتدوز  ادابم  ھک  ینارگن  اب 
!… نیا اقآ  مشک  ¬ یم داد  هدنشورف  ھب  ور  ھگید و  فرط 

. مھاوخ ¬ یم ات  هد  نم  دیوگ  ¬ یم تقو  نامھ  ما  ¬ یتسد لغب 
کورچ یاھبل  اب  هدز .  لز  اھ  یھام  ھب  تسا . هدنابسچ  ھشیش  ھب  ار  شھایس  تشز  هدنگ  کنیع  منک  ¬ یم هاگن  شا  تروص  ھب  ضارتعا  بجعت و  اب 

. تساھنت تشپ  کال  ِگرزب .  ممویراوکآ  دیوگ  ¬ یم نم ، یھام  ھب  دبسچب   ِ کیدزن ھک  شریپ  کورچ 
ار نیا  ید ؟ ¬ یم یطسق  اقآ  ماوخ . یم  ات  تسیب  نم  اقآ  میوگ  ¬ یم دراد  شتسد  یوت  یدیفس  روت  ھک  هدنشورف  ھب  ور  و  مراد ! یگرزب  یلیخ  گنُت  مھ  نم  -

. مینیبب بآ  یوت  ار  شروت  ھکنیا  نودب  هدنشورف  اترازھ . مگ  ¬ یم دنچ ؟ یطسق  ولوچوک  سوب  کی  دیوگ  یم  ھشیمھ  متفرگ . دای  ماباب  زا 
چیھ فرح  ھب  هدنشورف  دخرچ . یم  شدوخ  یارب  مویراوکآ  بآ  یوت  نم  یھام  زونھ  اما  ھتخادنا . ینولیان  تکاپ  یوت  یھام  کی  یکی  دییامرفب ”! ” دیوگ ¬ یم

! اجنیا یھام  مییوگ  یم  مھ  اب  مینک و  یم  هاگن  وا  ھب  دوب . هدرک  تکاپ  یوت  یدایز  بآ  یھام ، دایز  دادعت  ضوعرد  هدرکن ، شوگ  ناممادک 
یم ناشن  تسا  نازیوآ  نآ  زا  ھک  ار  یدیفس  قرب  میس  و  دھد . یم  قد  قد  یادص  دنز  یم  ام  یولج  مویراوکآ  ھب  یا  ھبرض  شروت  اب  هدنشورف 

”. ھیعونصم ” دھد
هدنشورف . دندوب مویراوکآ  تشپ  نگل  یوت  اھ  ¬ یھام میدرک .  ¬ یم هاگن  ار  یعونصم  مویراوکآ  یھابتشا  لوا  زا  ام  نم ، ای  ددنخ  یم  وا  لوا  مناد  یمن 

. تمالس ھب  دیرب  ھگید . لاس  ات  صالَخ  دوب  شیرخآ  دیوگ  ¬ یم
! ھن ینک ؟  یم  لوبق  نم  زا  یدیع  ھک  وت  دیوگ  یم 

. دریگ یم  هدنشورف  یولج  دروآ و  یم  نوریب  زبس  سانکسا  کیات  هدرگ  یم  ردقنا  تسا  شا  ھناشور  ھک  یگرزب  فیک  یوت 
! تدوخ لام  شا  ھیقب  - 

. چن - 
. ھنزیم دنخبل  دریگ و  یم  ھھ  اقآ  مھد . یم  ار  ما  یناموت  دص 
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. دراد شمد  یور  دیفس  لاخ  ات  ود  نم  یھام  اما  تسا ، گنر  یب  دیفس  ھک  شاھ  بل  زا  ریغ  تسا  زمرق  شا  ھمھ  وا  لام  منک  یم  هاگن  اھ  یھام  ھب  ”
” مراد شھگن  ھگید  لاس  ات  مھاوخ  ¬ یم نم  میوگ  ¬ یم

. روط نیمھ  مھ  نم  - 
 …. نیس تفھ  هرفس  ات  - 

 … مھ نم  مفرح “ یوت  درپ  یم 
: دیوگ ¬ یم دنک ، ¬ یم رت  شنوبز  اب  هرآ  ¬ یم نوریب  ھنکیم  وت  وشابل  دعب 

. منک ¬ یم عمج  هدزیس  زور  ار  ما  ¬ هرفس ھشیمھ  نم  روط ..… نیمھ  مھ  نم 
 . میروخ ¬ یم ار  شا  ھمھ  لوا  زور  ام  - 

! ھن دیوگ : یم 
ھمھ ھب  ھنک  ¬ یم چاق  ار  اھ  بیس  دعب  هد ، یم  ار  اھ  ھکس  لوا  دوش . یم  بارخ  دنامب  رگا  میروخب  ھک  دنک  ¬ یم سامتلا  میور  ¬ یم ھک  مگرزب  ردام  ھناخ  - 

. هد ¬ یم
اھرد و هدیم  وب  تنوخ  ھکدندز  رغ  یھ  نوشاردام  ترفاسم . دنورب  رتدوز  تساوخ  ¬ یم نوشلد  طقف  دنتفرگن . مھ  یچیھ  دندروخن . یچیھ  نم  یاھ  ¬ هون - 

. دنشباو ارد  ھک   ِ دوز یلیخ  ونھ  ییوب ؟  ھچ  مدرکن ، مھ  نم  نک ! زاب  وراھ  هرجنپ 
. میور یم  مھ  ام  - 

. دنریم دنراد  ھمھ  - 
؟  ینک یم  راکچ  ار  یھام  سپ  …. دزادنا یم  نوبایخ  وت  یاھ  نیشام  ھب  یھاگن 

میزادنا یم  ھناخدور  یوت  میرب  یم  نامھارمھ  - 
 . ایرد دنربب  مداد  ھگید  لاس  دیاش  . … متخادنا یم  مھ  نم  ھنرگو  تساھنت  تشپ  کال  -

شدروخ یم  گنھن  ایرد ؟  میوگ  یم 
. دنشاب مھ  اب  ات  مزادنایم  مھ  ار  تشپ  کال  دیوگ  یم 

اما دنور  یم  هار  ھتسھآ  یلیخ  ھکنیا  اب  دنراد . یدایز  ناتسود  اھنآ   . دنشاب یکشخ  وت  دنراد  تسود  دنورب . بآ  ھت  یلیخ  دنرادن  تسود  اھ  یکال  میوگ  یم 
…. مرک تخرد ، گرب  دنروخ  ¬ یم مھ  ییاذغ  ھمھ  دنرفس . لاح  رد  ھشیمھ 

 ! ینود ¬ یم زیچ  ھمھ  نیا  وترتخد  - 
. ھیلاع ماھ  ¬ هرمن ھمھ  نم  - 

. هروخ ¬ یمن یچیھ  ییاھنت  مراذگ  ¬ یم اذغ  شارب  ھنک  انش  ھنوت  ¬ یمن تشپ  کال  -
؟ هریگ ¬ یم نادند  دننک . یزاب  مھ  اب  ات  ام  ھنوخ  رایب  - 

؟ ایرد یر  یم  وت   … مھدب نوشن  تھب  نامنوخ  میرب  ایبوت  تلغب . وت  شیریگب  ینوت  یم  ھمورآ  ردقنوا  یکنویح  ھن ،
 … رایب منک . یم  شدازآ  لحاس  وت  شمرب  یم  ھشاب  مریم . - 

! ھن الاح  اما  منز : یم  داد  نام . ھناخ  فرط  مود  یم  مدرگرب . دیاب  ھک  مونش  یم  رودزا  ار  مردام  دایرف  یادص  ھک 
دسرپ ¬ یم مردام  مسر ، یم  ھناخ  رد  ھب  یتقو  دنز . یم  لز  شیھام  ھب  طقف  نییاپ و  دزادنا  یم  ار  شرس  وا 

”؟ تفگ یم  یچ  تھب  تشاد  ”
یچیھ - 

؟ تفرگ لوپ  تفرط  ارچ  سپ  - 
یچیھ - 

! نزن فرح  اھ  ھبیرغ  اب  تقو  چیھ  متفگن  هدب ! ار  مباوج  تسرد  - 
. دننک شعمج  نوبایخ  وت  زا  نایب  منزب  گنز  دیاب  هدش  شادیپ  اجک  زا  تسین  مولعم  نزریپ  نیا  - 

. هراد ھنوخ  شدوخ  - 
؟ تساجک - 
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» ناتسادهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

. منود یمن  - 
. هزاغم رد  یرب  دیابن  اھنت  ھگید  - 

دھد یم  ھمادا  شھار  ھب  روط  نامھ  دنیب و  یمن  وا  اما  مھد ؛ یم  ناکت  تسد  شیارب  دور . یم  شا  ھناخ  فرط  ھب  ھتسھآ  ھتسھآ  دراد  ھک  منیب  یم  ار  نزریپ 
.

هدازیلع دواد  نایانام – 
ریت ١٣٩١

مناوت یمن  ھک  مدوب  لاحشوخ  ردق  نآ  !« مدرُم نم  ! مدرُم نم  مدیشک «: دایرف  ضحم ! یھایس  مدید  منامشچ  لباقم  ار  ضحم  یکیرات  مدرک  زاب  ار  منامشچ 
نداتفا ورف  هراب  کی  نامسآ !  نیمز و  نایم  مدوب . قلعم  ءالخ  رد  ییوگ  مدز !  اپ  تسد و  مداد .  ناکت  اوھ  رد  ار  ماھ  تسد  ! منک فیصوت  ار  ملاحو  سح 
رگید مدش . دنلب  اج  زا  مدمآ . مدوخ  ھب  ات  دیشک  لوط  یا  ھقیقد  دنچ  متسشن . اج  رس  . دیچیپ متالضع  ھمھرد  ندش  ھلاچم  زا  یدرد  مدرک !  سح  ار  منت  مامت 

. تشادن هدیاف  باوخ 
رد ھشیمھ  . دشاب ناتسمز  شیارب  اھ  لصف  مامت  ھک  تسنام  یم  یسرخ  لثم  . دوب راگزور  یاھ  شل  نت  نآ  زا  ودیکنا  کورا .“  ” میورب دیایب  “ ودیکنا “ دوب رارق 

نیا یمدآ  ھچ  نم  ھب  الصا  . مدز ار  شندش  مدآ  دیق  هرخالاب  تشاد ؟ هدیاف  رگم  منک  شمدآ  یمک  مدرک  یعس  یلیخ  دمآ  یمن  رب  مزا  یراکو  دوب  ترچ  لاح 
دھاوخن ھک  دوش  تحار  ات  دنزب  ار  یگدنز  دیق  دھاوخ  یم  دراد . ھک  تسا  یلبنت  نیمھ  تباب  مھ  شنتفر  کورا  منک  یم  رکف  اتح  . دشاب رورپ  نت  لبنت و  ردق 

. دنا ھتشاذگ  مدآ  نیا  یور  ھک  مسا  نیا  فیح  دربب . فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  ششل  نت 
اھراب و زاب  دھاوخ  یم  ملد  یلو  ما !  هدناوخ  اھراب  ار  باتک  نیا  . مراد شمگلیگ  ھسامح  باتک  دلج  کی  مقاتا  رد  ھشیمھ  اجک !  نیا  اجک و  یا  ھناسفا  ودیکنا 

شنامرھق لثم  دراد  تسود  یمدآ  ھک  اجنآ  اھ !  باتک  یضعب  ھب  ددنبب  لد  دنک  یم  راداو  ار  مدآ  ھنامز  یا ! ھظحل  یارب  اتح  زور !  رھ  . مناوخب ار  نآ  اھ  راب 
: مدرک باتک  یال  تشگنا  دنک . یرادنپ  دازمھ  وا  اب  دشاب و 

ودیکنا شاتسود  گرم  ھب  شمگلیگ 
: ددرگیم تشد  ھب  نادرگرس  دیرگیم و  خلت 

؟ تسھ زین  نم  ماجنارس  ودیکنا  ماجنارس  و  ما ؟ ار  گرم  زین  نم  ایآ  ”-
تسا ھتسشن  ردنا  نم  ناج  ھب  بارطضا 

! * مااھتشد ھتشگرس ی  ھک  تسا  گرم  سارھ  زا  و 
تشونرس قرو  رد  زین  وا  تفایرد  یتقو  . دیشچ ار  یتسین  سارھ  یتقو  درک  ساسحا  شا  یگدنز  یور  ار  گرم  ھیاس  یتقو  دوب  شمگ  لیگ  یاھ  ھتفگ  نیا 

 … ھکلب دورب  اھ  تسد  رود  ات  دراپسب و  رفس  ھب  لد  ناماس  رس و  یب  دوش . رارق  یب  . دوش ھتشگرس  ات  دوب  یفاک  راکفا  نیمھ  . دش دھاوخ  هدیچیپ  ودیکنا 
***

نآ دوش  یم  رگم    ً الصا هدنام .  مدای  بوخ   . منبب ار  زور  نآ  مامت  مناوت  یم  مامشچ  ولج  ھنیآ  لثم  . دوب زورما  رھظ  نیمھ  راگنا  ھن  ای  دوب  زورید  راگنا 
تشگرب و راک  زا  ھتسخ  ردپ  رھظ  رس  . میدرک یم  یگدنز  ناراجح  رازاب  تشپ  ناھبزور ،  نابایخ  یمیدق  ھناخ  رد  اھ  تقو  نآ  درک .  شومارف  ار  زور 

ردامو مدیشک  یدنلب  خآ  ناھگان  مدوب . ندناوخ  قرغ  باتک . رد  مدرک  ورف  ار  مرس  متسشن  شرانکو  یکیلعو  مالس  . دوب متسد  رد  یباتک  . داد مل  لاھ  ھشوگ ی 
نوریب داد  ھناخزپشآ  زا  ار  شرس 
. دیچیپ قاتا  مامت  رد  ردپ  ھقھق 

 !« درَم ِد   :» تفگ ردام 
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»؟ یناوخ یم  ھچ  دیسرپ «: دز و  باتک  ھب  یکوپت  ردپ 
« شمگ لیگ  -» 

 . درپس رابخا  هدنیوگ  ھب  شوگ  مشچ و  درک و  نشور  ار  نویزیولت  تخادنا !  الاب  ییوربا  درشف و  مھ  ھب  ار  ھچول  بل و 
یمدآ یوزرآ  ندش  هدروآرب  زا  ربخ  وا  یکشم ،  هار  هار  یتاوارک  تسد و  کی  دیفس  ینھریپ  تک و  اب  هرھچ ، شوخ  دوب . ناوج  یدرم  اب  ھبحاصم  ربخ ،
ار شا  ییارچ  نوچ و  دنھد !  حیضوت  دعب  دوب  رارق  رشب . ھنیرید  یوزرآ  ییانام ،  زار  فشک  دش .  افتکا  دح  نیمھ  ھب  ربخ  ییانام !  زار  فشک  داد ، 

. مدیشک ییاروھ  مدش و  دنلب  میاج  زا  دیسرن . ارف  دعب  نآ  تقو  چیھ  یلو  دنیوگب 
!« گرمتب :» تفگ ردپ 

!« هرخسم ردقچ  ! دنریگب مھ  ام  زا  ار  نیمھ  دنھاوخ  یم  الاح  تسا !  گرم  یسر  یم  شھب  ینک  اعدا  یناوت  یم  ھک  یقح  اھنت  یناد !  یم  تفگردپ «:
تسد رد  یناویل  یرولب و  یگنت  ھک  ینز  ھمسجم  لثم  لاھ . ھنایم  داتسیا  دمآ  ھناخزپشآ  زا  تسد  ھب  ناویل  گنت و  ردام  ھتفرگ ! شروز  ردپ  دوب  صخشم 
گنر . دش ھکت  رازھ  قاتا  فک  رولب  گنت  تشگرب  شنت  ھب  ھک  حور  دوب . ھمسجم  زاب  مدرک  شیادص  ھک  نم  دوب . ھمسجم  زاب  درک  شیادص  ھک  ردپ  دراد . 

 … زا هدز  تریحو  مدوب  هدنام  تام  . مدوب هدش  ھمسجم  نم  تشادرب و  زیخ  شتمس  ھب  دیرپ و  شیاج  زا  ردپ  . دز وناز  هدیرپ 
 !« نم یایلیا  ایلیا !  تفگ «: ردام 

. دیشخرد هراتس  رازھ  لثم  ناشرب  رود و  یاھ  ھشیش  هدرخ  . درک ھلی  نت  ، ناش نت  رب  هرجنپ  زا  باتفآ  . ردپ شوغآ  رد  تخادنا  ار  شدوخ  نانک  قھ  قھ  دعب 
ردپ تسشن . ناشیور  رتسکاخ  زا  یلت  لثم  هراب  کی  ھصغ  مغ و  زا  یھوک  تفر . مھ  رد  شیاھوربا  دیشک . ردام  یور  رس و  رب  ھنوگ  شزاون  یتسدردپ 

!« نم یایلیا  ایلیا !  تفگ «: ضغب  اب  مارآ ،  یلیخ  تشاد  شوغآ  رد  ار  ردام  ھک  روط  نامھ 
***

ھلاچم دز !  خی  مناوختسا  زغم  ات   . متخادنا ناو  رد  ار  مدوخ  نت  ناھگان  مدرک و  زیربل  درس  بآ  زا  ار  مامح  ناو  . دیآ یمن  اھ  الاح  الاح  ودیکنا  متسناد  یم 
ار شدوخ  تساوخ  یم  روط  نیمھ  راب  کی  ایلیا  . بآ ریز  مداد  ار  مرس  ھک  مدوب  هدرک  تداع  بآ  یدرس  ھب  یمک  . مدیلام ماھ  تسد  اب  ار  مدوخ  دنت  دنت  . مدش

تخبشوخ ردقچ  یناد  یم  متفگ «: مدید . ار  ایلیا  باوخ  راب  کی  دنداد ! شتاجن  دشن ! اما  نامارس ! ھناخدور ی  رد  تخادنا  ار  شدوخ  بآ ! اب  . دھدب نتشک  ھب 
!« یتساوخ تدوخ  ھک  یتقو  مھ  نآ  یدرم ! ھک  یدوب 

!« یا ھتسناوتن  تفگ «: دز و  یدنخزوپ  رتالاب و  داد  ار  شھالک  ھبل  تشگنا  اب 
!« دوش یمن  دوش ! یمن   :» متفگ

!« یتساوخ تدوخ  ھک  یتقو  مھ  نآ  یدرُم ! ھک  یدوب  تخبشوخ  ردقچ  یناد  یم  :» متفگ
. تسب شقن  شبل  یور  یگشیمھ  یاھ  دنخزوپ  لثم  یدنخبل  . دش کیدزن  رود و  . داد یناکت  ار  یلدنص  دوب  ھتسشن  یتحار  یلدنص  یور  ھک  روط  نامھ 

 . مدز یم  خرچ  مدوخ  ھناخ ی  یاھ  ھناریو  رس  الاب  ھناشوخ  شوخ  ھک  مدید  ار  دوخ  دعب  دوب و  هدناماو  یتکرح  چیھ  یب  هرجنپ  رانک  یلاخ  یلدنص 
الاب ھناشوخ  شوخ  محور  . مدوب هدرم  منک  یمرکف  مدوب . هدرم  یتعاس  دنچ  یارب  مدش و  ھکت  ھکت  دش . رجفنم  ھناخ  . منک ھفخ  ار  مدوخ  زاگ  اب  متساوخ  یم 
زاب ناھگان  میاھ  مشچ  کروا !  رد  ما  هدش  ھتخاس  هرابود  نت  ھب  مدش  هدیشک  هراب  کی  ھک  مدرک  یم  یفیک  ھچ  دز و  یم  خرچ  ما  ھناخ  یاھ  ھناریو  رس 

! متخیر کشا  . مدرگ ھیرگ  . مدیشک غیج  مدش ! هدنز  مداد و  نوریب  یسفن  دش !
! تفر نوریب  قاتا  زا  مدرک  ھک  ھیرگ  مدیشک  ھک  غیج  . دش زاب  ھک  ماھ  مشچ  دوب . هداتسیا  مرسالاب  رنیشاگرپ “ روسفورپ  ”

!« ولوچوک یدمآ  شوخ  هرابود  یگدنز  ھب  تفگ «: دز و  یکمشچ  . دوب هداتسیا  تخت  فرط  نیا  یدنلب  دق  دنولب و  وم  راتسرپ 
یمنرب مزا  یراک  چیھ  . مشکب غیج  متسناوتن  . دش عطق  ما  ھیرگ  داد . راشف  یمارآ  ھب  مبل  یور  ار  نآ  درک و  ھتشغآ  یزیچ  ھب  ار  شا  هراشا  تشگنا  رس  دعب 

. مدز یم  دنخبل  لیلد  یب  ھکنآ  زج  دمآ 
!« یوش یم  صخرم  رگید  ھیناث  ھقیقد و۶   ٢٩! سیھ :» تفگ راتسرپ 

ار ما  هدنخ  یمشچ  ریز  ھک  راتسرپ  . تخادنا هدنخ  ھب  ارم  ھک  داد  یناکت  ار  شاھ  لپک  تفر  یم  نوریب  رد  زا  یتقو  . دش جراخ  قاتا  زا  ادا  زان و  اب  تقو  نآ 
!« ولوچوک سیھ ! :» تفگ . تشاذگ شبل  یور  تشگنا  دنادرگرب  رس  دید 

ناشن ار  نامز  ھک  دوب  هدش  بصن  میوربور  یرگشیامن  درک . یم  رییغت  . درک یم  دشر  ھیناث  رھ  رد  ھک  مدوب  ھھام  دنچ  یدازون  ھیبش  مدرک  هاگن  مدوخ  ھب 
! ھلاس یدرم ٣٠  ھب  مدوب  هدش  لدبم  نم  ھقیقد  زا ٣٠  دعب  داد . یم 

***
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 . دریمب ھک  دوب  یسک  زور  رھ  اھ  تدم  ات  یلو  ییانام  لایخ  نامھ  ھب  دندش  ھنیسکاو  ھمھ 
« ھمھ دنوش  ھنیسکاو  دیاب  :» دنتفگ

!« دراد انثتسا  ھنیسکاو  :» دنتفگ
!« دریم یمن  یسک  رگید  ! دوب رفن  نیرخآ  :» دنتفگ

!« مینک یم  هدنز  مھ  ار  اھ  هدرم  :» دنتفگ
! میقع ھتبلا  ملاس و  ناوج ، ھمھ  . دش تسد  کی  ناھجو  دندرم  اھ  رامیب  . دندرم اھ  ریپ  . دندرم اھ  ھچب  زور  نامھ  زا 

! انام اما  میقع  مھ  یقبام  دنریمب و  ھمھ  اھ  تشز  اھ و  رامیب  ، دنریمب اھ  ھچب  دنریمب ، اھ  ریپ  ات  دندرک  ھنیسکاو 
***

ھعرق رد  نام  مسا  دروخ  نام  شوگ  ھب  یتقو  لوا  لاس  نامھ  ھتبلا  شدعب  لاس  ات  مینکربص  میدرگرب و  ھکنیا  زج  مینک  میتسناوت  یمن  یراک  ودیکنا  نم و 
 . میدرک رجفنم  ار  نیشام  کورا  یولج  میدش و  نیشام  راوسودیکنا  داھنشیپ  ھب  هدماین  رد  گرم 

ھک دندوب  هدروآ  نامرس  ییالب  تازاجم  یارب  طقف  ما .  یرانک  تخت  مھ  ودیکنا  ملاس .  حیحص و  مدوب  کورا  ناتسرامیب  تخت  یور  مدرک  زاب  ھک  مشچ 
سوھ قرغ  نانچ  اپ  اترس  تقو  نآ  . رتخد نیلوا  ھب  داتفا  نام  مشچ  میدش  جراخ  کورا  زا  ھک  نیمھ  . هدش نامگرم  ھچ  میدیمھف  یمن  تسرد  مھ  نامدوخ 
کرتخد یاپ  ھب  تخادنا  ار  شدوخو  دز  لش  یتسج  لپخ  یا  ھغابروق  لثم  ودیکنا   . میشکب شین  ھب  ار  کرتخد  لامک  مامت و  تساوخ  یم  ناملد  ھک  میدش 

ھلمح کرتخد  تمس  ھب  ودیکنا  ھب  ھجوت  یب  ھک  مدوب  هدش  هدز  سوھ  ردق  نآ  . هداتفا یقافتا  ھچ  ممھفب  متسناوت  یمن  عقوم  نآ  ات  نم  . دش ھلاچم  هراب  کی  اما 
مارآو دندناروخ  تماص  یاھ  صرق  . دندرب کورا  ھب  ار  ام  هرابود  ھکنآ  ات  تشاد  ھمادا  نانچ  تفرگ و  ارف  یدرد  ار  مدوجو  مامت  شسمل  اب  اما  مدش  رو 

. میدش
. میدش یمن  بوخ  میدروخ  یمن  صرق  میتفر و  یمن  کورا  ھب  ات  دمآ و  یم  نام  غارس  زومرم  درد  نامھ  زاب  یلو  میدرک  ناحتما  مھ  رگید  راب  نیدنچ 

!« دنک یم  قرف  فلاخم  سنج  :» تفگ دوب  ودیکنا  داھنشیپ 
!« مینک یم  ناحتما  راب  کی  :» تفگ
!« مینک عورش  نامدوخزا   :» تفگ

تسج ھناخباتکرانکزا  ، وس نآ  مدیرپ  باوخ  تخت  یور  زا  . ما یپ  دوب  هداتفا  گرگ  لثم  وا  اما  ودیکنا ! دوب !  روآ  شدنچ  . دوب نکمم  ریغ  میارب  شروصت 
ھلمح متفر  یم  ھک  فرط  رھ  ، دوب هدش  یژرنا  اپ  اترس  دوب  ترچ  لاحرد  یا  ھغابروق  نوچ  ھشیمھ  ھکودیکنا  مدرک ! ترپ  ار  مدوخ  ھپاناک  یور  زا  مدز !

هدش قب  شیاھ  مشچ  . دز یم  سفن  سفن  . تفر یم  هرش  شیور  رس و  زا  بآ  . دمآ نوریب  ! ناو رد  داتفا  ودیکنا  لوا  یلاخ  اج  مامح  تمس  متفر  ! دش یمرو 
ورب ور  ھنیآ  رد  شدوخ  هرھچ  اب  ناھگان  ودیکنا  . متفر رد  شیاھاپ  نیب  زا  درک  ھلمح  هرابود  مدوب  هداتفا  ریگ  مامح  جنک  رد  مدرک  هاگن  ار  مفارطا  . دوب

ھکنآ ات  دز  سفن  سفن   ، دیشک نت   ، دیسیل ، دیسوب ار  ھنیآ  ردق  نآ  . ھنیآ رد  شریوصت  ندیسوب  ھب  درک  عورش  دش . یلاح  ھب  یلاح  . دش هریخ  . درک ثکم  لوا  . دش
ھنیآ کی  ھشیمھ  دعب  ھب  نآ  زا  دوب ! هدیدن  ھنیآ  رد  ار  شدوخ  میدوب  ھتشگرب  کورا  زا  یتقو  زا  ودیکنا  منک  یم  رکف  مناد !  یمن  دش . نھپ  اج  نامھ  قمر  یب 
یاھ سابل  یوب  ندینش  اب  ھکلب  تشادن  یریثات  ھنیآ  . دوب هدش  یرگید  ھنوگ  ھب  زیچ  ھمھ  نم  یارب  اما  دید  یم  نآ  رد  ار  شدوخ  ھقیقد  ھب  مد  ھک  تشاد  یبیج 

. مدش یم  یلاح  ھب  یلاح  ھجنگ  رد 
. مورب باوخ  اھ  سابل  نایم  قمر  یب  رس  رخآ  ملامب  نت  مشکب  وب  منک . سبح  ار  مدوخ  اھ  سابل  ھجنگ  دمک و  رد  دوب  هدش  مراک  زور  رھ 

« وووووووھ ووووووی  میدیشک «: دایرف  دوجو  ھمھ  اب  ندیرپ  ضحم  ھب  نییاپ . میدیرپ  سوناروا  جرب  زا  مھ  راب  کی 
زاورپ یارب  ھک  ینئوگنپ  ھیبش  دوب  هدش  داد . یم  ناکت  اھ  هدنرپ  لاب  لثم  ار  شاھ  تسد  ودیکنا  . مشکب دایرف  ار  سوناروا  ھقبط  مامت ٧٧٧  تساوخ  یم  ملد 
یاھ ھقبط  میدوب  هدیسر  دشن !  دشن !  اما  مور  ورف  نیمز  وت  کشوم  لثم  ھک  منت  ھب  مدنابسچ  ار  ماھ  تسد  دعب  اما  مدز  لاب  لاب  ادتبا  منم  دنک . یم  شالت 
یشدرگ جرب  رود  ھب  اھ  ھلاب  دندرک و  زاب  ار  جرب  یروت  یاھ  ھلاب  عوضوم  ندیمھف  ضحم  ھب  یتینما  یاھورین  تخیر . مھب  زیچ  ھمھ  ھک  لوا  ھناگھد ی 

ییاشچ تردق  دش و  عطق  لاس  یارب ٢۵٠  ام  یدنورھش  قوقح  . میدش ھمکاحم  راب  نیا  میداتفا . ریگ  اھ  روت  رد  ناوتان  سگم  ود  لثم  ام  یود  رھ  درک 
 ! چیھ رگید  زیت و  دنت و  ای  تسا  خلت  ای  ھک  میمھفب  میتسناوت  یم  اھنت  میدروخ  ھچ  رھ  زور  نآ  زا  دندرک . فذح  نام  نابز  زا  ار  یروش  ینیریش و 

***
زومرم توکس  ششورخ  ات  مدناشک  یم  نیمز  یور  ار  مشفک  فک  توکس ، دوب و  توکس  نابایخ و  ینایرع  دولآ و  مھو  یکیرات  نوریب  . مدز  ھناخ  زا 
ھنالس درگ  ھیناث  ھبرقع  متخادنا . یھاگن  مین  ار  متعاس  متسشن و  هاگتسیا  دوبک  یلدنص  یور  متفر و  هرامش ٧  سوبوتا  هاگتسیا  ھب  دزادنیب  طخ  ار  اضف 
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نزوس رس  لثمرون  یزاوم  ھطقنود  رود  زا  متخود  مشچ  نابایخ  یاھتنا  ھب  متشادرب و  تعاس  زا  مشچ  درک . یم  یط  تشاد  ار  دادعا  نیبام  ھلصاف  ھنالس 
یاھ نگل  نیمھ  دیاش  متخانش .  یم  ار  شنیشام  روتوم  یادص  درک . یم  تکرح  تشاد  روز  ھب  ھک  ینیشام  روتوم  سفن  یادص  یکدنا  زا  دعب  دش و  رادیدپ 
ار ناش  یکی  یھاگ  زا  رھ  ھک  تشاد  یمیدق  یاھ  نیشام  نیا  زا  لماک  نویسکلک  کی  دنک . یمن  لد  ناشزا  ھک  دندوب  ودیکنا  یاھ  یشوخلد  اھنت  ورغ  رغ 

شا یبرس  لیبموتا  هاگتسیا  یولج  دنار . یم  نلھ  نلھ  دش و  یم  اھ  نیمھ  راوس  مھ  زاب  دورب  مھ  نیمز  فرط  نآ  ات  دوب  رارق  رگا  دش و  یم  راوس 
یم شیپ  تردن  ھب  میدرک . تکرح  کینیلک  تمس  ھب  مدش و  راوس  هاتوک  یسرپلاوحا  اب  داد و  یناکت  نامرف  تشپ  ار  شلپخ  نت  مالس  ھناشن  ھب  دش .  فقوتم 

وربور یھایس  ھب  دندوب  هدرک  چیپ  نامیاھ  ندرگ  ھب  ھک  راگنا  مدرک . یم  توکس  تیعبت  ھب  مھ  نم  دھجب و  نوریب  یا  ھملک  لیبس  راورخ  نآریز  زا  دمآ 
شیادا مھ  اب  ھک  ھلمج  نیا  نتفگ  یارب  مھ  نآ  دنک  زاب  نام  نابز  زا  هرگ  تسناوت  یم  کورا  یولج  هدش ی  عمج  تیعمج  لیس  ندید  اھنت  میدش و  یم  هریخ 

!« دنریمب دنھاوخ  یم  مدآ  ھمھ  نیا   :» میدرک یم 
هار ھس  ھب  هدیسرن  میدز و  رود  نیاربانب  دوبن  نیشام  ندرک  کراپ  یارب  مھ  ییاج  دندوب . هدرک  ماحدزا  کورا  رد  یولج  یدایز  تیعمج  ھشیمھ  لثم 

 . میناسرب هد  هرامش  هاگتسد  فص  ھب  ار  نامدوخ  ات  میداتفا  هار  ھب  کورا  تمس  ھب  دنلب  ییاھ  ماگ  اب  میدرک و  کراپ  ار  نیشام  فعش 
هرامش ی دش . یم  هداد  یفداصتو  یلاوت  ریغ  تروص  ھب  اھ  هرامش  میتفرگ .  هرامش  کی  مادک  رھ  هاگتسد  زا  دش و  نام  تبون  راھچ  ھب  عبر  کی  تعاس 
مدرک و هاگن  ار  تراک  یتقو  دمآ  نوریب  دیفس  تراک  کی  هاگتسد  زا  مدوب  هدید  باوخ  ملبق . بش  باوخ  اب  درک  یم  ادیپ  طابترا  زومرم  ردقچ   . نم ٧٧٧٧

بادرگ و لثم  درک  ندیخرچ  ھب  عورش  تراک  طسو  هایس  ھتخل ی  دش ! هایس  دش ! شفنب  دش ! خرس   . مدید زبس  رھوج  ھتخل  کی  مدش  قیقد  شا  یدیفس  یور 
یھایس ضحم ! یکیرات  دش . زاب  ھک  میاھ  مشچ  منک .  زاب  ار  ماھ  کلپ  متساوخ  یم  تسد  اب  مدرک  القت  دش . ھتخود  مھ  ھب  ماھ  کلپ  دش ٧٧٧٧٫  تیاھن  رد 
. تشادن دوجو  یلداعت  چیھ  تشادن . دوجو  ییاکتا  ھطقن  چیھ  مارب  مداد . ناکت  اوھ  رد  ار  ماھ  تسد   !« مدرم نم  مدرم !  نم  مدیشک «: دایرف  ضحم !

***
»؟ مینک ضوع  ار  نام  اھ  هرامش  زورما  یھاوخ  یم  متفگ «: ودیکنا  ھب  ور 

ما هرامش  ھک  دوب  هدش  تارب  ملد  ھب  رخآ  دریگب . هدینشن  ار  مفرح  ودیکنا  مدرک  وزرآ  ملد  رد  یلو  دیرپ  نوریب  مناھد  زا  فرح  نیا  اوھ  یب  ارچ  مناد  یمن 
تراک ھب  یھاگن  مین  وا  داتفا . هرامش  ھب  مسفن  دش و  دنلب  مبلق  یادص  تفرگ  متسد  زا  ار  تراک  ھک  یضحم  ھب  تفرگ . ار  متراک  ودیکنا  دوش . یم  باختنا 

هریخ متروص  ھب  مھ  زاب  درک و  هاگن  تراک  ھب  یپ  ایپ  راب  دنچ  . دش مکاح  ام  نیب  یزومرم  توکس  یا  ھظحل  یارب  درک . متروص  ھب  یھاگن  مینو  تخادنا 
شتسد زا  ار  تراک  ًاعیرسو  متفرگن  ار  فرح  یپ  ھتساوخ  ادخ  زا  مھ  نم  دنک »! یم  یقرف  ھچ  ، ھن تفگ «: تخادنا و  الاب  ار  ھچول  بل و  تیاھن  رد  دش .

. مدیپاق
***

یرگشیامن ھب  لدبم  ترورض  ھب  ھک  دوب  هدش  یحارط  یروط  کورا  نامتخاس  یولج  یامن  مامت  . میداتسیا ینابھگن  تیگ  رانک  پچ  تمس  ھشوگ 
ینھریپ تک و  اب  ھشیمھ  لثم  . دوب ھتسشن  شزیم  تشپ  ھتسارآ  کیش و  ھشیمھ  لثم  رنیشاگرپ  روسفورپ  دش و  نشور  رگشیامن  تعاس ٧  سار  . دوش

یکشم هار  هار  یتاوارکو  تسد  کی  دیفس 
!« یتنعل تفگ «: تخادنا و  نیمز  رب  یفت  ودیکنا 

! مدرک دیلقت  ار  شراک  مھ  نمو 
دعب دوش . ھتخاس  رت  ھتسیاش  ینایمدآ  دنریم  یم  لاسما  ھک  یرفن  ھس  یزگیاج  درک  وزرآ  تفگ و  ییوگدمآ  شوخ  ھمھ  ھب  بلرب  یدنخبل  اب  رنیشاگرپ 

دناوخ تسار  تمس  زا  کت  کت  ار  لوا  هرامش 
لوط یا  ھظحل  دنچ  دش . دنلب  تیعمج  نایم  زا  یا  ھنانز  دنلب  غیج  تفرگ . ارف  ھظحل  دنچ  یارب  ار  تیعمج  مامت  ضحم  یتوکس  ١۶۵٩و  « ١،۶،۵،٩»

 . تخادنا نوریب  تیعمج  لدزا  ار  شدوخ  یکرتخد  هرخالاب  ھکنیا  ات  دیشک 
دنچ ھلصاف ی  ھب  نام  لباقم  زا  دمآ . ینابھگن  تیگ  فرط  ھب  دز . یم  غیت  ار  تیعمج  مشچ  شنوزوم  مادنا  دیصقر و  یم  راگنا  تفر . یم  هار  راو  ینوفمس 
ود رھ  میتسناد  یم  منم .  داد و  راشف  مکحم  شتسد  نایم  ار  متسد  ودیکنا  متفرگ . ھشعر  لد   . دش کورا  دراو  داد و  ناشن  ار  شا  هرامش  تراک  دش . در  مدق 

زومرم درد  نآ  سرت  زا  اما  میدوب  هدش  دوخ  یب  دوخ  زا  درک و  یم  بلج  ار  نامرظن  ھک  یرتخد  ھب  دوب  هداتفا  نام  مشچ  هرابود  هدش . نامگرم  ھچ 
هرامش تسشن و  رنیشاگرپ  یاھ  بل  یور  هرابود  یحیلم  دنخبل  میدرشف . ار  مھ  یاھ  تسد  طقف  دزیرب . مھب  زیچ  ھمھ  ھک  مینک  یراک  میتساوخ  یمن  ھکنیازا 

تیعمج لد  زا  مھ  راب  نیا  موس .  هرامش  مالعا  ھب  مدوب  راو  دیما  زونھ  اما  تسشن  ما  یناشیپ  یور  یدرس  قرع   ۶٩٨٢ « ۶،٩،٨،٢  » درک مالعا  ار  مود 
دعب  . روط نیمھ  منم  تخادنا و  نیمز  رب  هرابود  یفت  ودیکنا  تسا . زان  یھام  هاش  کی  زاب  مھ  مود  رفن  ھک  مدید  ینابھگن  تیگ  یولج  دمآ و  نوریب  یسک 
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. متفرگ ما  ینیب  ولج  متشاد  بیج  رد  ھک  ار  ماھ  یگچب  ھنھک ی  سابل  زا  یا  ھکت  منم  دش . هریخ  شدوخ  ھب  دروآ و  رد  ار  شا  یبیج  ھنیآ 
ھک ار  لوا  مقر  نامھ  تفھراھچ و  یلاوت  شیاھ  بل  یور  دصقرب  ھک  انمت  لد  زا  مدرک و  یم  لد  لد  . دنک مالعا  ار  موس  هرامش  تساوخ  یم  رنیشاگرپ 

ماحدزا ھمھ  مھ   . دوب موس ٣۴٧۶  هرامش  کحضم . تیدبا  کی  ندنام و  رظتنم  هرابود  نتفر و  ندشن ، باختنا  ینیگنس  میاھ  ھناش  یور  دش  راوھ  تفگ 
وناز  ، دش یمن  باختنا  یتقو  ھشیمھ  دوب . هدرک  خوسر  شناج  ھب  ھشعر  ھک  راگنا  دیزرل  یم  دیب  لثم  دز و  وناز  نیمز  یور  ودیکنا  درشف . یم  ار  منھذ 

!« یتنعل نوریب «: دیھج  یم  ھملک  کی  لیبیس  راورخ  نآ  ریز  زا  دش و  یم  هدیشک  شیاھ  کلپ  رب  فاحل  لثم  شتشپرپ  یاھوربا  دز .  یم 
! میدنام یم  رظتنم  رگید  لاس  کی  شمدناسر و  یم  نیشام  ھب  روز  ھب  دعب  و 

***
تسا ھتسشن  ردنا  نم  ناج  ھب  بارطضا 

! مااھتشد ءھتشگرس  ھک  تسا  گرم  سارھ  زا  و 
نآ ندید  متسناد  یمن  راب  نیا  متشاذگ . شبیج  رد  ار  شتراک  دوب . ھلاچم  شا  هرامش  تراک  شناتشگنا  نیبام  دوب و  هدرک  تشم  ار  شیاھ  تسد  ودیکنا 

یلدنص یور  میدناسر و  شنیشام  ھب  ار  ودیکنا  دندرک و  کمک  یرفن  دنچ  درک ؟ یم  یقرف  ھچ  ندشن ؟  باختنا  ای  ھتخادنا  لاح  نیا  ھب  ار  وا  ناکرتخد 
رود اورت  امنیس  تشپ  یاھ  یعرف  زا  مناسرب . شا  ھناخ  ھب  ار  وا  عیرس  مدرک  یعس  دیدنخ ! یم  ای  درک  یم  ھیرگ  ای  میداد  شرارق  ازارد  ھب  یتقو  بقع ، 
زا ار  دیلک  دوب .  هدش  رتھب  مھ  شیاھ  ھشعر  زرل و  مدیسر  شا  ھناخ  یاھ  یکیدزن  ھب  یتقو  مدیسر . شا  ھناخ  ھب  سنرپ  نابایخ  زا  رب  نایم  اب  متخادنا و 

منک تبقارم  شزا  منامب و  ششیپ  متساوخ  دشکب . زارد  ھب  شتخت  یور  باوخ ،  قاتا  رد  ات  مدرک  شکمک  مدرک . زاب  ار  شنامتراپآ  رد  مدروآ و  رد  شبیج 
لاح نآ  اب  تساوخ  یمن  ملد  تشادن . یا  هدیاف  مھ  میاھرارصا  دشاب . اھنت  دھاوخ  یم  ھک  دنامھف  هراشا  امیا و  رازھ  اھ و  وربا  ھناش و  نتخادنا  الاب  اب  یلو 

 . مدیشک شنت  رب  ار  شیوتپ  متشگرب و  . تسا هدش  عمج  نینج  لثم  تخت  ھنایم  مدید  موش . جراخ  متساوخ  یم  ھک  اجنآ  زا  منک  شیاھر  اھنت  زور  و 
یب متشادن و  یبوخ  سح  درک . یم  ینیگنس  میاھ  ھناش  یور  ندشن  باختنا  ھیاس  نانچمھ  اما  مداتفا  هار  ھب  هدایپ  مدوخ  متشاذگ و  گنیکراپ  رد  ار  شنیشام 

ییاج مورب  متساوخ  یم  طقف  متسناد .  یمن  ھک ؟  زا  اجک ؟  زا  ھچ ؟  زا  منک  رارف  متساوخ  یم  ندیود . ھب  ھیبش  یھاگ  نانز و  مدق  یھاگ   . متفر یم  هار  فدھ 
زرم و نودب  ییاج  ضحم ! مدع  رد  ییاج  تسین  اجنآ  مھ  شدوخ  اتح  ھک  دشاب  ییاج  دھاوخ  یم  شلد  مدآ  یھاگ  مشابن . مھ  مدوخ  اتح  دشابن  سک  چیھ  ھک 
اب ار  مدوجو  مامت  رھظ  رس  باتفآ  مدوب . هدش  رود  ما  ھناخ  زا  یدایز  تفاسمو  مدوب  نوربماگ  نادیم  ھب  هدیسرن  ھک  مدمآ  مدوخ  ھب  یتقو  چیھو . چیھ  دح و 

. دز یم  ھنایزات  شقالش 
***

ار اھنآ  متسناوت  یمن  ھک  یدح  ھب  دوب  هدش  نیگنس  میاھ  کلپ  دیشک . یم  نیمز  زکرم  ھب  ار  متسس  نت  نیمز  ھبذاج  مامت  راگنا  مدرک . اھر  تخت  یور  ار  منت 
 . متفر باوخ  ھب  مراد  ھگن  زاب 

نیبب ار  درم 
! دزو یم  یداب  دننام  وا  رب  باوخ 

ساسحا ار  بورغ  شیم  گرگ و  یاوھ  متسناوت  یم  هرجنپ  لاح  سحزا و  دوب و  رانک  اھ  هدرپ  درک .  مرادیب  باوخ  زا  رد  یپرد  یپ  یاھ  گنز  یادص 
زاب ار  رد  مدید . ار  ھتسارآ  یمدآ  زا  یجوعم  ریوصت  مدز . دید  ار  رد  تشپ  رد  یمشچ  زا  مدناسر . رد  تشپ  ھب  ار  ممدوخ  ناروخ  ولت  ولت  مدش و  دنلب  منک . 

تک و هدز و  ھناش  ییاھوم  هدرک  حالصا  یتروص  اب  ودیکنا  تسا . ودیکنا  مدید  مدرک  تقد  یتقوا  شمتخانشن ! هدولآ . باوخ  مدوب و  گنم  مدوب  جیگ  مدرک .
شا ھناخ  ھب  ار  شقمر  یب  هزانج  حبص  ھک  تسیمدآ  نامھ  نیا  منک  رواب  متسناوت  یمن  دیشک . شوغآ  رد  ارم  داد و  متسد  ار  یلگ  ھتسد  ھتسارآ ، یراولش 

شیاج زا  داد و  شدوخ  ھب  یناکت  ودیکنا  متسشن . شلباقم  یلدنص  یور  مداد و  اج  زیم  یور  بآ  گنت  رد  ار  لگ  ھتسد  داد . مل  متخت  ھبل  یور  ودیکنا  مدرب .
!« ھن ، ینک یمن  رواب  تفگ «: نم ، ھب  هدنام  مدق  ود  دش . دنلب 

؟  منک رواب  ھن !  - 
! دراد تقیقح  اما  - 

! تسیندرکن رواب  نالا ! …  هزانج و  لثم  حبص  - 
!« نک شھاگن  بوخ  تفگ «: تشاذگ و  زیم  یور  ار  تراک  دوب . هدش  فاص  یدودح  ات  ھک  دروآ  رد  ار  یا  ھلاچم  تراک  شتک  لغب  بیج  زا  دعب 

. تسا کورا  کینیلک  یشک  ھعرق  تراک  بوخ  - 
(! ٣۴٧۶  ) نک هاگن  ار  شا  هرامش  - 

 PDFmyURL.com

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


؟ ھچ ھک  دشاب  ( ٣۴٧۶  ) بوخ - 
حبص  ، موس رفن  هرامش  - 

 . تراک هرامش  ھب  مدوب  هدرکن  تقد  عقاو  رد  مدشن . ھجوتم  نم  یلو  دوب  ودیکنا  ناتسد  رد  هرامش  تراک  نامھ  حبص 
.« نک شوگ  میاھ  فرح  ھب  ھظحل  دنچ  تفگ «: داد و  اج  متسد  رانک  ار  شدوخ  دمآ و  مھ  ودیکنا  . متسشن نابایخ  ھب  ور  متفر و  نکلاب  ھب  مدشدنلب و  میاج  زا 
یم ھچ  دوبن  مھم  میارب   . داد ھمادا  ار  شتبحص  نانچمھ  دش و  یمن  تحاران  مراتفر  زا  دوب  بیجع  مدز . ندینشن  ھب  ار  مدوخ  فلاخم و  تمس  ھب  مدرک  ور 
یور ار  منت  متشگرب و  مقاتا  ھب  مدش  دنلب  میاج  زا  متفر .  یم  ورف  توکس  رد  ییاھنت  رد  نم  داد و  یم  ھمادا  ودیکنا  متشادن  شیاھ  فرح  ھب  یھجوت  دیوگ ،

. زیم یور  رتشیب  یلدنص و  یور  درک  راوآ  ار  شنت  لپخ  یا  ھغابروق  نوچمھ  دمآ  قاتا  ھب  ملابند  ودیکنا  مدرک . ھلی  تخت 
رد راب  نیدنچ  یمالک  رھ  ریسفت  رد  ھک  شناتسد  یصاقر  ھب  مدوب  ھتخود  مشچ  رس  ریز  تسد  مدوب و  هدیشک  زارد  ولھپ  ھب  تفرگ .  ار  شیاھ  فرح  یپ 

 . دنباوخب مھ  یور  ات  درک  یم  ھسوسو  ار  میاھ  کلپ  شناتشگنا  کون  اب  راگنا  دش . یم  تسار  پچ و  نییاپ و  الاب و  شخرچ  ھب  شلباقم  یاضف 
سح لاھ  رد  ار  ودیکنا  روضح  مدش . تسد  نآ  تسد و  نیا  مدز  تلغ  میاج  رد  یمک  لاھ . ییانشور  دوب و  باوخ  بش  پمال  میالمرون  مدرک  زاب  ھک  مشچ 

ملاح میایب . نوریب  لاح  نیا  زا  تساوخ  یم  ملد  . متفرگ لغب  ار  میاھوناز  متسشن .  مباوخ  تخت  رد  یمک   . مدیلام ار  ماھ  مشچ  دوب . ھتفرن  زونھ  مدرک .  یم 
ار شمگ  لیگ  ھسامح  باتک  دوب و  هداتسیا  هرجنپرانک  ودیکنا  مدیشک .  لاھ  ھب  یکرس  مارآ  مدش و  دنلب  درک . روطخ  منھذ  ھب  یرکف  هراب  کی   . دوش ضوع 

»؟  یدش رادیب  ِا …  تفگ «: تشاذگ و  زیم  رب  ار  باتک  ھچاپ  تسد  دش  مروضح  ھجوتم  مدرک  فاص  یا  ھنیس  تشاد . تسد  رد 
! شخبب شخبب !  مزیزع !  یودیکنا  - 

. دوش متبحص  مھو  دنیشنب  ملباقم  رد  ات  متساوخ  ینابرھم  اب  مدیشک . بقع  شیارب  ار  یلدنص  مدیسوب . ار  شتروص  مدیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  متفر و  ولج 
مدآ تلاح  ودیکنا  میربب .  هرھب  بش  نیا  زا  میتسھ  مھ  رانک  رد  وا  نم و  ھک  دشاب  یبش  نیرخآ  بشما  تسا  رارق  رگا  مینزب و  فرح  مھ  اب  متساوخ  شزا 

 . دنارذگب ار  بش  مرانک  رد  ات  درک  لوبق  یصاخ  رورغ  اب  هدش . اطعا  اھ  نادب  صاخ  یبھوم  ھک  تشاد  ار  ییاھ 
ھب مناوت  یم  ات  تساوخ  یم  ملد  لباقت  ھب  مھ  نم  دنک و  ناربج  هراب  کی  ار  شرمع  ھمھ  توکس  تساوخ  یم  ودیکنا  درک .  لگ  نام  تفگ  پگ و  دعب  یدنچ 

. دنامب مرانک  رد  ار  تاظحل  نیرخآ  نیا  موش و  رت  کیدزن  ودیکنا 
***

یور درک و  یم  ادیپ  هار  قاتا  لخاد  ھب  ناش  ھیاس  ھتسب  مین  هرجنپ  تشپ  زا  اتح  داد  یم  شزاون  ار  هام  یور  نامتخاس  یولج  رادیپس  یاھ  گرب  خاش و 
یاطسو هدش  اھر  نینج  کی  لثم  دوب  هدرک  روج  عمج و  کشت  نیبام  ار  شنت  دوب . ھتفر  باوخ  ھب  ھناموصعم  ھچ  داتفا . یم  ورف  یمارآ  ھب  ودیکنا  نت 

ھشوگ زا  ھک  مگرزب  ردپ  هدروخ  گنز  ثاریم  ھب  داتفا  ممشچ  مدرک  زاب  ار  یراوید  دمک  رد  متشگ .  یم  یزیچ  کی  لابند  یرانک .  قاتا  متفر  باوختخر !
. متساوخ یم  ھک  یزیچ  ھب  تھابش  یب  یا و  ھناسفا  خرس  مچرپ  طسو  شکچو  ساد  ھیبش  دوب . هدروخ  گنز  یباسح  . شکچ ساد و  نوریب . دوب  هدز  نتراک 

ار ربت  مداتسیا . شرس  الاب  دوب . ھنوگ  نامھودیکنا  زونھ  قاتا . ھب  متشگرب  مدیشک .  شا  ھغیت  رب  یتسد  دروخ .  یم  مراک  ھب  رتشیب  ربت  دوب . مھ  ربت  ربت ،
سفن دوب . مناتسد  رد  ربت  زا  رت  نیگنس  ما  ھنیس  رد  سفن  تشادن  تردق  مناتسد  میاھ ،  ھناش  یور  منت ،  مامت  یور  درک  یم  ینیگنس  ردقچ  مدرب  الاب 

. تفرگ مارآ  ولھپ  ھب  تشاذگ و  شتروص  ریز  ار  شتسد  فک  دز . یتلغ  دوخ  یاج  رد  مارآ  ودیکنا  . متسناوتن اما  مدروآ  دورف  ار  ربت  متساوخ  مداد و  نوریب 
اب مناوتب  ھک  یدح  ھب  منک . ناج  یب  یتاعاس  یارب  ار  ودیکنا  دوبن  ھتخاس  مناتسد  زا  راگنا   . متفرگ لغب  ار  میاھوناز  نکلاب و  ھب  متفر  . نوریب مدز  قاتا  زا 

نیا زا  هدش  یھار  رھ  ھب  متساوخ  یم   . مھدب تسد  زا  ار  یتصرف  نینچ  متسناوت  یمن  اما  دش  یمن  . مشکب ار  مدوخ  مناسرب و  کورا  ھب  ار  مدوخ  شتراک 
نامھ زونھ  ودیکنا  . متشگرب قاتا  ھبو  متشادرب  ار  ربت  متفرگ . ار  ممیمصت  هراب  کی  منک . تنایخ  ودیکنا  ھب  دش  یم  رگم  اما  موش  صالخ  کحضم  تیدبا 
شیولگ یا  هرانک  شارخ  یور  تسرد  ربت  ھغیت  مدز . ار  ھبرض  تردق  ھمھ  اب  متسبار و  ماھ  مشچ  مدرب . الاب  ار  ربت  مداتسیا  شرس  الاب  دوب . هدیمرآ  روط 

یور دیھج  یم  نوریب  خرس  نوخ  تسج و  یم  نوریب  ییاھ  ھکزان  یادص  شا  هدیرب  موقلح  زا  دش و  عورش  شندز  اپ  تسد و  مداتفا . سپ  تسشن و 
هاتوک شیاج  رد  ودیکنا  نت  دوبن . یزیرگ  هار  راوید ، ھب  مدیسر  مدیشک  یم  رت  بقع  بقع و  ار  مدوخ  نم  دمآ و  یم  متمس  ھب  نوخ  کیراب  ھغیت  شرف ،

 . تفرگ مارآ  دش  تکرح  یب  دزن  اپ  تسد و  رگید  ودیکنا  نت  دیسر  میاپ  ناتشگنا  ھب  نوخ  ھکیراب  یتقو  دیتلغ . یم  کشخو 
. مدیسوب متشاذگ و  منابل  یور  ار  تراک  دز . سیل  هرامش  تراک  ار  مھاگن  مدرک . یلاخ  قاتا  فک  ار  شیاھ  بیج  مدیشک و  نییاپ  ار  شتک  یتخر  بوچ  زا 

مدیبنج یم  رید  رگا  دوب . هدنام  یقاب  یتعاس  زونھ  رھش  ندش  هدنز  تقو  ات  دناسر و  یم  رگید  ددع  ھب  ددع  زا  ار  شدوخ  ھنالس  ھنالس  تعاس  ھبرقع 
دناوت یمن  زور  کی  زا  رتشیب  یحور  چیھ  کورا  نوناق  قبط  دنوش و  یم  ودیکنا  عضو  ھجوتم  یدوز  ھب  اھ  یکورا  متسناد  یم  دش . یم  هدنز  ودیکنا 

. دوبن ھتخاس  یراک  متسد  زا  رگید  تقو  نآ  دوش  یدیدج  دبلاک  دراو  ودیکنا  حور  ات  دوب  یفاک  نیمھ  دشاب و  نادرگرس 
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***
مدید یم  ار  ودیکنا  دسج  متخادنا  یم  مشچ  وس  رھ  دوب . هدش  کح  میاھ  مشچ  یور  ودیکنا  هدیرب  یولگ  دز و  یم  مخش  ار  ملد  یسارھ  حبص  یاھ  مد  مد 

. منک شومارف  ار  کورا  تشاذگ  یمن  یدبا  یگدنز  زا  تشحو  دوب  مھ  یرتشیب  تشحو  اما  تسا  نوخ  قرغ  ھک 
! تسا ھتسشن  ردنا  نم  ناج  ھب  بارطضا 

مشچ ھب  تخادنا . یھاگن  ار  تراک  متسھ . زورید  گرم  یشک  ھعرق  ناگدنرب  زا  ھک  مداد  حیضوت  مداد و  ناشن  نابھگن  ھب  ار  ھلاچم  تراک  . مدیسر کورا  ھب 
. دوش یم  قمر  یب  دراد  میاھوناز  مدرک  یم  سح  مداد  یم  تسد  زا  ار  مناوت  متشاد  رگید  دز . لز  ماھ 

لوغشم نانک  چپ  چپ  داد و  شناشن  ار  تراک  دناسر . وا  ھب  ار  شدوخ  نابھگن  ھک  دش  یم  در  کورا  یدورو  رد  زا  تشاد  رنیشاگرپ  روسفرپ  تقو  نامھ 
تسد ندرک و  ادص  اب  مھ  نابھگن  مورب . کیدزن  ھک  درک  هراشا  تشگنا  اب  دوب . ھتفرگ  فدھ  ارم  رود  زا  روسفورپ  ذفان  تشرد و  یاھ  مشچ  دش . تبحص 
یب ھتساوخان . ھتبلا  مدرک  ثکم  درک . زارد  ار  شتسد  روسفورپ  شقاتا . تمس  تشگرب  نابھگن  ناش ، لباقم  مدیسر  مورب . ناشدزن  ات  تساوخ  نداد  ناکت 

»؟ یریمب یھاوخ  یم  دیسرپ «: دز و  یدنخبل  مداد . تسد  مدرک و  مالس  مدمآ .  مدوخ  ھب  هراب  کی  دوب . هدرب  متام  مھاوخب  ھکنآ 
! روسفورپ ھلب  اقآ !  ھلب  - 

؟ ارچ - 
؟ ھن ارچ  - 

! تسھ راگنا  یلو  تسین  ھن  ھلب و  اب  شباوج  ھک  تسا  یلاوس  اھنت  ارچ »  » مدرک یم  رکف  ھشیمھ  - 
! دلوت لثم  تسا  نم  قح  نیا  مریمب !  مھاوخ  یم  نم  - 

دناوت یمن  وت  ھب  ار  قح  نیا  سک  چیھ  یھاوخ و  یم  ار  ندرم  قح  الاح  یلو  یتسناد ؟ یم  یوش ! یم  دلوتم  یراد  ھک  یتسناد  یمن  اتح  وت  دلوت !  قح  - 
! دھدب

! مریمب مناوت  یم  اجنیا  نم  دیشکب . ارم  دیناوت  یم  کورا  رد  امش  مدش ! هدنرب  نم  - 
یقاتا رد  تیاھن  رد  میتفر و  الاب  ھقبط  نیدنچ  . میتشذگ یپ  رد  یپ  کورا  یاھ  ورھار  زا  موش . وا  هارمھ  ات  تساوخ  یا  هراشا  اب  دزن و  یفرح  روسفورپ 

 . منیشنب شلباقم  یلدنص  یور  ات  تساوخ  دشاب  شقاتا  دیسر  یم  رظن  ھب  ھک 
یم شرب  یلومعم  یگدنز  ھب  ًاروف  هدمآ  شرس  ھب  ییالب  ھچ  ھک  دندش  یم  ھجوتم  اھ  یکورا  ای  دیسر و  یم  کورا  ھب  شحور  رگا  مدوب  ودیکنا  رکف  ھب 

نم اب  یراک  ھچ  اجنیا  ، یلدنص نیا  یور  سپ  مریمب ! نم  تسین  رارق  رگم   :» مدیسرپ مکحت  اب  مدش و  دنلب  میاج  زا  دوبن . یتصرف  متشادن . تقو  دندنادرگ .
»؟ دیراد

. متسشن هرابود  میاج  رس  اما  متشادن  رارق  مارآ و  دوبن  مدوخ  تسد  دز . یم  جنق  ار  ملد  یسرت  منیشنب . مارآ  ھک  درک  هراشا  شیاھ  تسد  اب  روسفرپ 
یرس بآ  ییوگ  ! هدیسرن نایاپ  ھب  مھ  زونھ  نات  تیموکحم  نارود  و  هدوب ! ماجرفان  راب  ود  رھ  ھک  دیتشاد  یشکدوخ  دصق  راب  ود  امش  :» تفگروسفورپ

»؟ دیسانش یم  ارم  امش   :» مدیسرپ یتقو  دیزرل  یم  میادص  دنشاب . ھتخیر  مرس  رب  ناھگان 
! دیدش ییاسانش  کورا  ھب  دورو  تقو  نامھ  امش  - 

! نم اما  - 
ایند ھب  نم  طسوت  ییانام  زار  شیپ  اھ  لاس  مراذگب . نایم  رد  امش  اب  دیاب  الاح  ھک  تسیا  ھلاسم  مھم  تسین . مھم  مھ  ًالصا  تسین . مھم  اھ  نیا  ھمھ  اما  - 

؟ مدوب ھچ  لابند  ھب  اھ  لاس  نیا  مامت  رد  نآ ،  زا  دعب  یناد  یم  دش و  ھضرع 
! مریمب مھاوخ  یم  نم  درادن ! یتیمھا  چیھ  نم  یارب  - 

! مدشن قفوم  زونھ  منک  فارتعا  دیاب  ما و  هدوب  ییانام  ندرب  نیب  زا  یارب  یھار  لابند  ھب  اھ  لاس  نیا  مامت  رد  نم  دراد . تیمھا  منک  یم  رکف  نم  اما  - 
! دنریم یم  اجنیا  رفن  ھس  لاس  رھ  اما  - 

؟ یراد تفرح  یارب  یلیلد  ھچ  - 
! دینک یم  باختنا  ار  رفن  ھس  امش  دنریم . یم  اجنیا  رفن  ھس  لاس  رھ  ھک  دنناد  یم  ھمھ  اما  - 

؟ دنریم یم  لاس  رھ  رفن  ھس  ییوگ  یم  یساسا  ھچ  رب  - 
؟ دنا هدش  ھچ  سپ  دنا  هدرمن  رگا  - 

هاگن کورا  یھاگشیامزآ  ھطوحم  ھب  تشاد  ھک  روط  نامھ  تفر و  شرس  تشپ  هرجنپ  تمس  دش . دنلب  شیاج  زا  دز و  یزومرم  دنخبل  رنیشاگرپروسفرپ 
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» ناتسادهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

» رعشهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

!« دیشاب کورا  یھاگشیامزآ  ھنومن ی  دعب  ھب  نیا  زا  دیراد  راختفا  امش  :» تفگ درک  یم 
:» تفگ یدنخزوپ  اب  دز و  الاب  ار  شھالک  ھبل  دوب . ھتسشن  شا  یتحار  یلدنص  یور  ھک  مدید  یم  ار  ایلیا  دیدنخ ! یم  نانز  ھقھق  ھک  مدید  یم  ار  ودیکنا 

!« یا هدنز  زونھ 
. دنربب ارم  ات  دندش  قاتا  دراو  رفن  ود  ماگنھ  نیا  رد  منامب »! هدنز  مھاوخ  یم  مدز «: دایرف  مدوجو  ھمھ  اب 

دشاب یم  ولماش  دمحا  نادرگرب  شمگلیگ  باتک  زا  ناتساد  نتم  ردراعشا  یمامت  • 

ریوک دومحم  لھد –  رطع 
ریت ١٣٩١

لھد رطع 

. نامسآ دراد  لھد  بیرغ  رطع 
 ، زاب ھتشپ  کاخ  مادک  رب 

، دننک یم  هرامش  ار  شیوخ  ناگتشک 
ناردام

ریسگنت اسیلا  تفر –  دوز  ھک  یرھاوخ  دایب 
ریت ١٣٩١

یراھب حبص  کی  رد  ناوتب  دیاش 
دیچ یلگ  ھناخ  زبس  ھچغاب  زا 
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» رعشهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

دنازوس دیشروخ  ترارح  اب  ار  یمغ  ناوتب  دیاش 
بان ھظحل ی  نآ  دایب  هرطاخ  یاھ  ھچوک  زا  ناوتب  دیاش 

تشذگ
دورس یرعش  زبس  زور  نآ  دایب  ناوتب  دیاش 
ار تیاھدنخ  یادص  ناوتیمن  زگرھ  اما 

ار تیاھمشچ  ینابرھم 
. درپس یشومارف  ھب  ار  تندوبن  درد  و 

یئاقآ انام  منک –  ىم  تیادیپ 
ریت ١٣٩١

ورب ورب  ورب 
نزب رود  ار  اھ  سونایقا  مامت  ورب 

درگب ار  اھ  هراق  مامت  ورب 
درگرب اما 

، نش نافوت  اب  ىھاوخ  ىمن  رگا 
خی روانش  ءھیال  کی  ىور  سپ 

ورب تسا  درگ  نیمز 
درگرب اما 

منک ىم  تیادیپ  ھنرگو 
ىوش میاق  اھ  گنیکیاو  تسوپ  ریز  ھچ 

ىروخب مدآ  اقیرفآ  لیابق  رد  ھچ 
ىنکب ىگنتلد  اجنیا  ىارب  دھاوخ  ىمن  ورب 
تسرفب لاتسپ  تراک  ایناپسا  رد  ىردنب  زا 

ناوخب اکرول  ىمک  تلد  ىارب  اھ  بش 
اھ ھناوید  لثم 

نزب راتیگ  ھلحم  ىاھنز  ءهرجنپ  ریز 
ورب ورب  ورب 

رادرب مدق  نیگنس 
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» رعشهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

ار ترس  ریگب  الاب 
. دشاب رت  مرگ  ھیاسمھ  باتفآ  مراودیما 

یناتسرھش ونیم  ایور –  قشع و  رمع  هزادنا  ھب  دوش  یم  هاتوک  ھک  یزور 
ریت ١٣٩١

دمآ دھاوخ  یزور 
مریگب غاب  زا  ار  وت  غارس  ھک 
داب زا  ار  غاب  غارس  و 

منادب ار  یدور  مان  تسین ،  مزال  ھک  یزور 
منک ھیرگ  ات 

دوش یم  هاتوک  ھک  یزور 
ایور قشع و  رمع  هزادنا ی  ھب 

منیب یم  دیزیاب  باوخ  ھک  یزور 
مناد یم  و 

دیآ یم  اجک  زا  رون 
. دور یم  اجک  ھب  ھنھک  و 

نک کاپ  ار  تیاھکشا 
میوگب لھچ  ھھد ی  لسن  زا  تیارب  ات 

ناشیاھ ھناخ  دیلک  ھک 
دنا هدرک  مگ  یگلاس  تفھ  رد  ار 

نونکا و 
ناشیاھوم مرگ “ فرب   ” ریز ار  بش 

ناھنپ
ما هدش  هژاو 

هرازگ یب 
نم داتفھ  یونثم  ربارب  رد  و 

هراپ هراپ 
ما ھتسیرگن  دیدرت  ھب  ار  نامسآ  رمع ،  ھمھ ی  ھک  نم 

ار گرم  یدبا  تنطلس  نونکا 
مراد رواب 

روایب دنق 
مھ اب  ات 
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» رعشهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

» رعشهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

 — میشونب یریش  هار  ناشکھک  ریسم  رد  ار  یاچ 

یناتسدرک ھملس  باختنا  ھب  ناسورب –  اضرمالغ  زا  یا  هدورس 
ریت ١٣٩١

ار نامیا  دز و  یخرچ  دش و  یخرس  بیس 
تشک

تسشنن یبیس  ھب  لاسما  یلاخ  دبس 
تشک ار  ناراب  ھعرزم  نیا  تکرب  یب  کاخ 

دوب ھچغاب  ینشور  ام  دوسالارجح 
تشک ار  ناملسم  ھک  دش  ضوع  ردقنآ  ھلبق 
یھار ھب  دروخ و  نیمز  ھچوک  رد  ھچوک 

دیسرن
تشک ار  نابایخ  تسب ،  نب  ھچوک  نیا  غاد 

دوب مبسا  زا  رت  ھنشت  ردپ  تشاد  یا  ھنشد 
تشک ار  نامرد  ھک  تفر  ورف  ردقنآ  درد 

زونھ رھش  نیا  رد  ھک  نشور  وت  تسد  ھلعش 
ار ناسارخ  فصن  وت  فد  اب  دوش  یم 

… تشک
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» رعشهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

ھیاس ه.ا “ . جاھتبا “  گنشوھ  زور –  گر 
ریت ١٣٩١

دیشک یم  لابند  ھب  باتفآ و  تفر  یم 

ناج ھمین  زور  دوخ  ھتشک  تسد  نماد ز 

ناشف نوخ  غیت  نآ  زا  زور  هداتف  نینوخ 

دیزخ یم  رای  یپ  دیپت و  یم  کاخ  رد 

؟  تسیچ هآ  کشا و  نیا  ھک :  باتفآ  دیدنخ 

تسا نتفر  ماگنھ  هدزمغ  زور  شاب  شوخ 

؟  تسا نویش  ھچ  نیا  شوخ  مرخ و  دنخب  نم  نوچ 

تسین هوکش  یاج  رگد  میور  یم  ود  رھ  ام 

رون هاشداپ  یا  ھک :  ھتسخ  زور  دیلان 

یلب نم :  نآ  زا  ھن  تسوت  نآ  زا  یداش 

یلو رذگھر  نیزا  میور  یم  ود  رھ  ام 

روگ ھب  مور  یم  نمو  ھلجح  ھب  یور  یم  وت 

یھاشمرخ باتھم  زا  یا  هدورس 
ریت ١٣٩١

ار تراظتنا  هدوھیب 
میاھ سفن  طوقس  ات 
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» رعشهرامش ١٢٨ هاگدید  ١

مدیشک شود  ھب 
ار ما  مھس  هدوھیب 

هرطاخ کات  کیت  رد 
متسشن راکنا  ھب 
نم مان 

دوب یرعش 
یدناوخ داب  شوگ  رد  ھک 

ما ضبن  و 
دش یا  ھناورپ 
دیسارھ یم  ربا  زا  ھک 
منک یم  هاگن 

فارتعا ھنیآ ی  رد 
یدوبن زاغآ  گنرمھ  وت 

یفارشا هروصنم  ادن – “ زاب ِ“  نامشچ 
ریت ١٣٩١

وگب نخس 
، زاب

زاب نامشچ  اب 
وگب نخس 
تسوت یادص 
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دور لگنج و  یارب 
نامسآ هرتسگ ی  یارب 

ییابیز ھمھ  نیاو 
تسوت یاشامت  ھب 
دلاب یم  ربا 
دلاب یم  گنس 

دلاب یم  ایرد 
یوش یمن  ناریح  وت  و 

، زاین یب 
باتفآ ندیمد  زا 

تشذگ کاخ  رب  تنامشچ 
دش ھصالخ  گرم 
، بارطضا یتقو 

تفاکش یم  ار  اھ  هوک 
تدرُت ناتسد  یگدرتسگ  رد 
ادص یب  ِرھش  رد 

، دوب مشچ  ھمھ  ھک 
ھطلس ِرھش  رد 

قلطم ِرھش 
هراتس یب  ِرھش 
روگ ِرھش 
، وت
یدوب اھنت 

تزاب نامشچ  تیاھنت و  تسد  ود  اب 
هراومھ ھک 

 PDFmyURL.com

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


» رعشهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

، ندنام ھب  ار  ام 
. یھد یم  الست 

یمنغا اضر  نایرفص –  دومحم  زا  یماظن  ریغ  ناتساد :  ھب  یھاگن 
ریت ١٣٩١

پاچ و هاگرذگ  سرگاز و  رشن  طسوت  نایرفص  دومحم  یاقآ  زا  هاتوک  ناتساد  هدفھ  لماش  یدیفمو  بوخ  باتک  اداناک )   ) وتنروترد ھیوناژ ٢٠١٢  رد 
درک مرظن  بلج  یماظنریغ »  » مان اب  یناتساد  اھ ، ناتساد  نآ  ۀعومجمرد   . مدرک رشتنم  ھتشون  نآزا  یا  هراو  دقن  کیدزن  یا  ھتشذگرد  ھک  دیدرگ  رشتنم 

هدرُب دوس  نیرتشیب  هدوشگ ، باتک  نیارد  هدنسیون  ھک  یتصرف  زا  متفرگ  میمصت  ناتساد ، نامرھق  تیصخش  یخیرات و  تیمھا  ھب  انب  ندناوخزا ، سپ  و 
. داد تسد  زا  قحان  ھب  ار  دوخ  ناوج  ِناج  ھنامز  نارابج  متس  ملظ و  اب  هزرابم  یدازآ و  هاررد  ھک  گنھرف ، اب  یدرم  یارب  دشاب  یتمرح  یادا  ات  دوش 

ھک یدازآ  ِناورھر  زا  یناوج  ِهاتوک  ِیگدنز  لاح  حرش  ناتساد . نآ  یسررب  تسنیاو  مداد . رارق  یسررب  دروم  لقتسمروطب ، ار  یماظنریغ  ھکنیا  لصاح 
شش تشذگ  زا  سپ  الاح ، و  تسشن . نوخرد  دش و  مگ  ھنامز  یاھوھایھرد  شدایرف  ھناھاوخ  تلادعو  یناسنا  یاھ  نامرآ  هار  رد  راوتسا  ِتیصخش  اب 
یوزرآ دیما و  اب  تسا . هدرک  یفرعم  نایزورما  لسن  ھب  ناتساد  بلاقرد  ار  یدازآ  هار  نازرابم  نیرت  قداص  زا  یکی  ۀرطاخ  نایرفص ، ھعجاف ، نآزا  ھھد 

. نابات غورفرپ و  ش  هاگرذگ »  » غارچو دشاب  یرگنشور  ِهار  رد  ملق ش  تقو  ھمھ  ھشیمھ و  ھکنیا 
هدع ھشیمھ  دوب و  نادنمرنھو  نارعاش  ناگدنسیون ، نارکفنشور ، لفحم  ینامز  ھک  زوریف ، ھفاک  دوشیم . عورش  یردان  نابایخرد  زوریف  ھفاک  زا  ناتساد 
تاعوبطمرد و شباتزاب  ھک  ندرک ، ھضرع  یارب  یرنھو  دنتشاد  نتفگ  یارب  یفرح  ھک  یتعامج  تسشن . ناشتبحص  یاپ  درک و  ادبپ  اجنآ  دشیم  ار  یا 

. دوب نادنمقالعرایتخارد  اھ  یرلاگو  اھرتائت 
ردقچ مردام  . » ھناردارب یساسحا  اب  اھ ، ندوب  یزابمھ  نارودزا  رذگردو  دوشیم . عورش  ِیگچبزا  اضترم  اب  یتسود  تیاور  یماظنریغ ، ناتساد  رد 

تنامشچ اب  دیاب  : » متفگ وا  ھب  زور  کی  دناوخ . یم  دنلب  یادص  اب  دز . یم  کنخان  میاھ  باتک  ھب  دناوخب و  تسناوت  یتقو  زا  دوب . لاحشوخ  تباب  نیازا 
ھتشون نیلوا  ایح ، بجح و  ای  ینتورف ، زا  دزیریم ». تنھذ  ظافح  یناوتنرگا ، تس . نآ  توکس  ھب  ندناوخ  یگنشق  یشاب ، هدناوخ  تدوخ  یارب  ات  یناوخب 
غورد ما  هدز  یھ  مدوخ  ھب  سبزا  میوگب  غورد  مناوت  یمن  ارچ  مناد  یمن  دناوخیم … « . دنیب و  یم  دنیبب . شا  یزابمھ  ات  دراذگیم  یباتک  یالرد  ار  شا 

یا ھبرضرھ  راصح ، یب  هانپ و  یب  دتفا . یم  ترّپِس  یوش ، یم  نایرع  تفگ ، غورد  دوشن  هاگ  ھک  رگا  تسا ، یتبیصم  ھچ  تسا و  هدش  لکشم  میارب  نتفگ 
.« ترس قرف  ھب  دروخ  یم 

کی هدش  هدوشگ  هزات  قفارد  دوب . هدرکزاب  ار  مدرم  ۀتفرگ  ناقفخ  نابز  روشک ، یسایس  یاضف  ندش  ضوعو  ناریا  ھب  رویرھشرد ١٣٢٠  نیقفتم  موجھ 
. دوب ھتخاب  گنر  بوکرس  ناقفخ و  هزات . ییاوھرد  مدرم  دازآ  ندیشک  سفن  شرس  نآو  دوب  وشبلب  ینماان و  اب  ماوت  روشک  غاضوا  یشاپورف  ارجامرس ،
باتک ِندیمھف  ندناوخزا و  یریگ  هرھب  یارب  هدش ، یرپس  یاھ  لاسروسناسزا  هدیھر  ناناوج  هژیو  ھب  مدرم  نوگانوگ ، ِتاعوبطم  ِرشنو  بازحا  ِیدازآ  اب 

. دنتخانش یمن  اپ  زارس  ھمانزور  و 
هدش هرظتنمریغ  ِتالوحت  راچد  یناھج  مود  گنج  اب  روشک  ھک  یا  ھنامزرد  دوب . مطالترپ  ِگنھرف  نینچ  یاھ  ھتفای  شرورپ  زا  یکی  ناویک ، اضترم 
ھب دنک ، یمن  بورغ  عیسو ش  ِنیمزرس  رد  باتفآ  ھک  یگرزب  روشک  ۀرابرد  تاغیلبت  یلامش و  ۀیاسمھ  ریثأت  تحت  رتشیب  و  ناوج ، نارازھ  لثم  دوب .

زا ار  دوخ  لسن ، مھ  ناشکتمحز  ناگدنامرد و  ھب  کمک  یارب  ار  دوخ  ناوج  ِنھذ  یعامتجا ، ِتیلوئسم  ساسحا  قایتشا و  اب  وا  دوشیم . بلج  هدوت  بزح 
. دنکیمرُپ یتازرابم  ِگنھرف  راب 
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ینشور ھب  ار  ناناوج  راکفارد  هدوت  بزح  ِتیلاعف  ریثأتو  روشک  شنترپ  یاھ  لاس  نآ  یاضف  ناویک » یضترم   » باتکرد بوکسم  خرھاش  دای  هدنز 
: دنکیم تیاور 

دندوب هدمآ  ناج  ھب  یعامتجا  دادیبزا  ھک  دوب  ام  ۀدید  الب  نیمزرس  نارکفنشور  ناشکتمحز و  زا  یرایسب  یاھوزرآ  هاگتشِک  هدوت  بزح  اھ  لاس  نآرد  »
دنموزرآ یمدرم  اب  داد و  یم  نالوج  نآرد  متس  لھجو و  رقف  ھک  یناریارد  دنزاسب . رگید  یمدآ  یملاع و  دننز و  مھرب  ار  خرچ  ات  دندیشوکیم  ناج  ھبو 

.« نتفرگ یاج  شنیرفآ  راک و  ۀھبج  رد  ناراکمتس و  اب  نداتفارد  دوب و  یعامتجا  یاھ  یماک  ان  اب  هزرابم  یانعم  ھب  ندوب  یا  هدوت  یرتھب ، یدازآ و 
اجنامھ ص٢٣

. دوشیم روآدای  ار  وا  کین  تافص  اج  ھب  اج  دیوگیم . نخس  ناویک  اضترم  تایقلُخزا  دروآیم و  اجب  یتسود  قح  یماظنریغ ، ناتساد  ۀدنسیون 
و تشاد ، روضح  شتروص  یوت  یا  ھتفُخ  ۀدنخ  ھشیمھ  راوتسا . مکحم و  یتیصخش  اب  ابیز و  ھنادرم و  یا  هرھچ  اب  دوب . هدز  مھب  یلاپوکو  لای  » 

، دوب ناھد  مرگ  دروخرب و  شوخ  تشاد . ریگمشچ  یکرحت  و  دوب . شدوخرد  رتمک  دیدنسپ . یمن  ار  یئاھنترد  نارذگ  دوب . یلدمھو  تقافر  زا  رپ  شنامشچ 
وا ردام  اب  ار  شدوبمک  مردام ، گرم  زا  سپ  مھنم  تشاد . یم  تسود  شتسرپ  دحرد  ار  شردام  تشادرب . رود و  ار  شناوارف  ناتسودزا  ات  دنچ  ھشیمھ  و 

رد مدیشک . یم  شود  ھب  ار  یگدنز  زا  ینیگنسراب  نم  دوب و  ھبناج  دنچ  یشالت  رد  وا  میدید . یم  اررگیدمھ  رتمک  اھ  یرخآ  نیا  مدرک … …  یم  رُپ 
شتاکرح تشاد و  ینارنخس  تلاح  دوبن ، ھصق  ھک  دناوخ  میارب  ار  یبلطم  ناج  مناخ  روضح  اب  ناش و  ھناخرد  زوریف ، ھفاک  تسشن  زا  لبق  رادید  نیرخآ 

یم شتسدزا  ار  ھتشون  ھک  یلاحرد  منکیم . نیرمت  ار  یسیون  ھلاقم  تفگ :  دشاب ، هدش  نم  بجعت  ھجوتم  ھکنیا  لثم  دش  ھک  مامت  دناسر ، یم  ار  نیمھ  زین 
نم ھب  ھک  تسھ  یبلطم  یوش ، یم  راد  تھج  یراد  یروجدب  تسارادوب . یلک  تا  ھتشون  ینک . یم  نیرمت  ار  ینارنخس  یراد  رتشیب  ایوگ  متفگ :  متفرگ 

؟ دوب تھح  یب  دوش  یم  رگم  درک : عورش  ار  یلمع  نیرمت  دوب  ھن  ای  ھلب  یعقوم  نینچرد  نلومعم  ھک  باوج  یاج  ھب  یئوگب ؟ یھاوخ  یمن  ای  یشاب ؟ ھتفگن 
.« میشاب دیفم  میا  هدنز  ھک  ار  یحابص  دنچ  نیا  تسینرتھب  دوب ؟ تکاس  دیاب  یھجوت ، یب  توافت و  ھمھ  نیا  اب  یئاسران ، یدارمان و  ھمھ  نیا  اب  وترظن  ھب 

نآرد ھک  یرعش  ناوراک »…  داتفا  هر  ھب  ایلاگ  تسا  رید  . » دناوخیم ار  ناوراک »  » جاھتبا گنشوھ  روھشم  ۀدورس  اضترم  ھک  تسا  رادید  نامھرد 
الاحو تشاد  ھک  ینابز  نیریش  نامھ  اب  ار  هدورس  نیا  مردارب  ھک  دوب  زامنرس  ردام  تفر . اھ  ھناخ  سرادم و  ھب  داتفا  اھ  نابزرسرب  تعرس  ھب  اھزور ،

اضترم اب  هدنسیون  یوگتفگ  ھب  میدرگرب  دناوخیم . ھجوت  یب  وا  و  تکاس ! ینعی  ربکا » هللا   » تفگ زامن  نیبراب  دنچ  ضارتعا  ھب  ردام  داد . رس  دراد  مھ 
رایتخا اب  دازآ و  یراگدنام  یراگدنام ، لابند  ھب  ام  ھک  یلاح  رد  دراد ، ار  چوک  تلاح  تسا ، یروج  کی  ناوراک   : » دیوگیم اضترم  ناش . ھناخرد 

 …« درک تبحص  دوشیمن  رتشیب  اجنیارد  میتسھ .
رد نارھت . دیئایب  ادرف  تسا  نکممرگا  : » دوشیم توعد  اجنآ  ھب  نفلت  طسوت  یوار  یتدم  زا  سپ  تسا . هدش  ینادنز  یھرز  پیت  هاگتشادزاب  رد  اضترم 

ھب راک  نایاپ  زا  دیما  ان  سارھو ، میبرد  یوار ، دنیبب ». دھاوخ  یم  ھک  دیتسھ  یسک  اھنت  امش  دنیبب …  ار  امش  دھاوخ  یم  نارھم ، اضترم  یھرز ، پیت 
شگنر یا  هوھق  راولش  نورد  ار  نآ  ھمادا ی  تقد  اب  ھک  تشاد  نت  ھب  یا  ھتفرورو  گنر  ینھاریپریز ، دندوب . هدیشارت  ار  شرس   » دوریم اضترم  رادید 

ات دادن  مناما  ضغب  مامت … …  نم  ھشیمھ  یارب  عقاو و  ھب  ھعفد  نیا  ایوگ   : » تفگو دناشک  شتروص  ھب  ار  یگنرمک  دنخبل  دید  ارم  یتقو  دوب . هدربورف 
میدقت ھتسب  تک  دندرک …  تنایخ  درک “  اوجن  مشوگردو  دیسوب  ارم  تخادنا و  ما  ھناش  رود  ار  شتسد  . تسا هدرک  مرو  میولگ  مدرکیم  ساسحا  مھدب ، ھمادا 

.“« میدش
قیرزت تیاھگر  رد  رادید  نیرخآ  نآزا  یوار ، ھک  یدردزا  دشکیم  لوط  دنکیم . تیاور  هودنا ، یئایند  اب  ار  ناویک  اب  تاقالم  یاھ  ھظحل  نیرخآ  یوار ،

فرح یگدنز  کی  ھک  ار  ینابل  شزرل  و  دوب . ھتخود  متروص  ھب  یمالک  ۀقردب  یب  ھک  ار  اضترم  یاھ  هاگن  نیرخآ  . » یدرگرب دوخ  ِیداع  ِلاح  ھب  هدرک ،
.« درُب مھاوخن  دایزا  زین  دوب ، هدرکراھم  مامت  یتردق  اب  ار 

بلاطم نارشان ، نامجرتم و  ناگدنسیون و  اب  شکیدزن  ۀطبارو  تایبدا  ھب  واراشرس  ۀقالعو  ناویک  یگنھرف  یاھ  تیلاعفزا  ناویک ، اضترم  باتک  رد 
وا یناسنا  یالاو  یوخ  عبط و  تعانمزا  دھدیم . حیضوت  ار  یگنھرف  یرنھروما و  رتشیب  جاور  ھعلاطمو و  باتک  ھب  وا  ۀژیو  ۀقالع  ھک  هدش  لقن  یدایز 

غورد زا  هژیو  ھب  ھعماج ، تشز  یاھ  تنس  اھ و  تداعزا  ار  دوخ  ِترفن  یرازیب و  نانطومھ ، یلم  ناور  اب  یئانشآرد  نینچمھ  ناویک ، دراد . اھ  تیاکح 
. منک لمحت  مراچان  اما  تسا  یقامخت  مدوخ  یارب  میاھ  فرح  یخلت  ناجدمحا  : » دسیونیم یریازج  دمحا  کیدزن ش  تسود  ھب  یا  ھمانرد  دنکیمن . ناھنپ 
لثم دوشن . نیشن  ھتو  دنکن  بوسر  شدوجورد  اھ  غورد  نیا  ات  دنک  خاروس  خاروس  ار  شدوخ  دھاوخ  یم  مدآ  ھک  هدرک  ھطاحا  ارام  یگرزب  یاھ  غورد 
بلق درد  نیرتگرزب  نیاو  دنک . جالع  ار  نآ  دشاب و  نآ  یوراد  نامدوجو  ھترد  دشخب … . افص  ار  ام  ھک  میجاتحم  یونعم  یدردمھ  ھب  گرزب  یفاص  کی 

ماجرف یب  ناجلخ  راچد  ار  اھ  نآ  مھ  ام  ھک  دنزرل  یم  مک  ناشدوخ  یاھدردزا  مدرم  رگم  دشاب . ام  نابزمھ  ھک  میشاب  عقوتم  یسکزا  ارچ  سپ  تسام 
.« تسا یا  ھناملاظ  یھاوخدوخ  ھچ  نیا  مینکب ؟ یمزالریغ 
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» دقنهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

نابز تسا . سویآم  تدش  ھب  هدوت ، بزح  یربھر  یاھ  تسایسو  اھ  شور  زا  اھزور ، نامھ  ناویک  ھک  دھدیم  ناشن  ھمانزیمآ  هوکش  اما  ھنالد ، درد  ِنحل 
. تساعدم نیا  دییآترد  ھمان  یداقتنا 

ینادنز ھب  نادابآ  دابآریما  یماظن  ناگداپ  مسا  ھب  ییاج  کیزارفن  دنچ  اب  ارم  رھم   ٢٧ زور بورغ  کیدزن  : » دیوگیم ناویک  ناتسود  زا  یردنبایرد  فجن 
. دنتشادن یشوج  بنج و  چیھ  یلو  دندوب . هدنکارپ  هاگشیاسآ  یکاخ  طایحرد  اھ  ینادنز  میدشدراو  یتقو  دندرک . لقتنم  دوب  فورعم  هاگشیاسآ “  ” مسا ھب  ھک 

ناویک  » تفگ بلریز  تشذگ و  نم  رانک  زا  ھتسھآ  دوب  اھ  ینادنز  نایمرد  ھک  نایرفص  یلعدمحم  دعب  دماین . ام  لابقتسا  ھب  سک  چیھ  لومعم  فالخرب 
نامھ  ١٠٨ دش ». مادعا  حبص  زورما 

قفتم وا  یناسنا  یالاو  یوخ  تبحمورھم و  عبط ، تعانم  یگنھرف ، یاھ  شالت  یکاپو ، تقادصرد  یگمھ  ناتسود ، اب  ناویک  یاھ  ھمانو  اھوکتفگرد 
، امنھر نودیرف  بوجحمرفعج ، دمحم  روپردان ، ردان  ولماش ، دمحا  یربط ، ناسحا  نشودن ، یمالسا  یلعدمحم  یئارسک ، شوایس  جاھتبا ، گنشوھ  دنلوقلا .

.« یگزات قشاعو  سانش  نخس  ناویک «  ناونع :  اب  یا  ھلاقمرد  راشفا  جریا  دنا . هدوتس  ار  وا  تبثم  یرظن  راھظا  اب  کیرھ  ھنازرف و …  یفطصم 
. نامھ ھب ص ٩٠  دیرگنب  تسا  ھتفگ  نخس  لیصفت  ھب  وا  یعامتجاو  یگنھرف  لیاضفزا 

دوخزا یرگید  یناطلس و  مناخ  یلصا ، دنمدرد  زا  ھمانود ، ندروآ  اب  دماجنا ، یم  تشاددای  نیا  ندش  ینالوط  ھب  اھنآزا ، کیرھ  یارآ  ھب  هراشا  نوچو 
. منکیم افتکا  مکاح ، ِتردق  ِربج  ھب  یگدنز  زا  هدیھر  لوئسم ، رایشوھ و  یدرد  درد ،

، اتدوکزا دعب  بوکرس  نارود  جنر  درد و  زا  یئاھ  ھشوگ  نارھت ، یماظن  رادنامرف  نواعم  ھب  ناویک  رسمھ  یناطلس ، تخدناروپ  ۀدنھد  ناکت  ۀمان 
مرسمھو نم  یگدنز  : » رسمھ ش نداد  تسدزا  ۀعجاف  حیضوتزا  سپ  یناطلس  مناخ  دھدیم . حیضوت  ار  ایاضق  لیبق  نیا  اب  ھعماج  دروخرب  رتمھمو ،
نونکا ام  میا … . هدوب  اھنآ  زا  رت  نیب  عقاو  ام  اریز  تسا . هدماین  شریظن  مھ  نامدوخ  تایبدا  قیقد  فیطل و  یاھ  ناتسادرد  یتح  ھک  دوب  یروط 

یم ناسنا  یئانثتسا  تاساسحا  ھب  مدرم  رثکا  لیلد  نیمھ  ھب  دنک و  یم  یئامرفمکح  یونعمروما  مامترب  یدام  لئاسم  تردق  ھک  مینک  یم  یگدنز  ییایندرد 
.« ما هدوب  لمحتم  ار  درد  نیا  ھشیمھ  نمو  دننک  یم  رخسمت  ار  اھنآو  دندنخ 

اھدصو اھدص  دنک : یم  دوخ  ھجوتمار  یمدآ  رھ  ناھفصا ]  ] امشرھش یفابرعَش “  ” ددعتم یاھ  هاگراک  دسیون … «: یم  یتسود  ھب  یا  ھمانرد  ناویک ،
نتشادزا یتح  اھنآ  یاھھاگراک  دنزاس و  یم  ار  مدرم  یا  ھچراپ  یاھ  یدنمزاین  ابیز و  یاھ  ھچراپ  دنا و  ھتفر  ورف  ولگ  ات  یلادوگو  هرفحردرگراک 

(١١/۴/١٣٣١ . ) تسا مورحم  ناسنا  تماق  هزادنا  ھب  یدورو  رد  کی  یتح  نآزارت  بیجع  یفاکرون و 
١٣٣٣ رھم متفھ  تسیب و  هاگرحسرد  دش و  ریگتسد  لاس  نامھ  رویرھش  موسرد  درک . جاودزا  یناطلس  تخدناروپ  اب  لاس ١٣٣٣ دادرخ   ٢٧ رد ناویک ،

راموط و  تفر ! راد  رسرب  شگرزب  یاھوزرآ  و  روشرپ ، یرس  اب  یگلاس  ھس  یسرد و  دش . نارابریت  هدوت ، بزح  ھب  ھتسباو  نارسفازا  نت  اب ٩  هارمھ 
. دش ھتسب  شناوج  ِیگدنز 

قیدص تخس و  رس  زرابم  کی  زا  تشادیمارگ  یروآدای و  یارب  دش  یا  هزیگنا  ناشیا  یماظنریغ  ِناتساد  ھک  نایرفص ، یاقآ  زا  ناوارف  ساپس  اب 
. داد تسد  زا  روشک  ناشکتمحز  یرادیب  یدازآ و  هار  رد  ار  دوخ  یناوج  ناج و  ھک  یگنھرف 

نایرفص دومحم  درخ –  سوناف  زا  یرگید  یوترپ  حاورا –  یایند  ھمان ی  رفس 
ریت ١٣٩١

یب ھنالقاع ی  رکفت  درخ و  هار  غارچ  شراگدنام  راثآ  اب  هداز  نیعم  گنشوھ  داتسا  ھک  تساھلاس 
. تسا هدرک  نشور  ار  بصعت 

سوناف یوترپ  ھک  یتقو  زا 
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اب دراد  میمصت  ھتخیھرف  هاگآ و  ناسنا  نیا  ھک  میتفایرد  دنابات ، اھ  نھذ  رب  ار  زیوآلد “ غورد  نآ  مایخ و  “ 
. دوش اشگ  هار  دورب و  تافارخ  فاصم  ھب  شیاھ  ھتسناد  اب  ناوت  ھمھ ی 

 : نوچ یئاھباتک  تسا  هدرک  ھضرع  تقیقح  ناگدنیوج  ھب  ار  یدایز  یاھ  باتک  هار  نیا  رد  وا 
درخ ناربمایپ 
بارس یوسنآ 

تسا هدرم  ادخ  ایآ 
نایادخ یدمک 

ددرگ یم  رب  شھاگداز  ھب  ادخ  تراشب 
نامز ماما  نم و  تیاکح  روھظ ،

ادخ ھمانتیصو 
باتک اب  ھک 

دوب هدش  عورش  زیوآلد  غورد  نآ  مایخ و 
باتک کنیا  و 

حاورا یایند  ھمان ی  رفس 
. تسا هدوشگ  میور  شیپ  ھک 

زا ای  و  دیبایب . هاگرذگ  ھناخباتک  رد  فا  ید  یپ  تروصب  دیناوت  یم  ار  حاورا “  یایند  ھمانرفس ی  ریخا - باتک  الا ، الاب “  رد  هدربمان  یاھ  باتک  ھمھ ی 
. دینک یرادیرخ  اھ  یشورفباتک 

: دوخ باتک  نیرخآ  رد 
 “ حاورا یایند  ھمان ی  رفس  “ 

یم دش  مامت  ھک  شنارود  و  دنک ، یم  دشر  دوش ، یم  دلوتم  یرگید  هدنز  دوجوم  رھ  لثم  زین  ناسنا  تسا ، “  ھتفگ  تاعفد  ھب  ھک  ھنوگنامھب  دیوگ “ ، یم 
. مامت دور و 

ھب تسد  دھد ، ھمادا  ندوب  ھب  یرگید  یایند  رد  گرم  زا  سپ  ھک  تسا  دنمقالع  ھناصیرح  نوچ  و  دوش ، مامت  دھاوخ  یمن  شلد  نوچ  ناسنا  دیوگ ، یم 
شتآ و یایند  ھب  دھد  یم  ھیاپ  یب  ھناسفا  نارازھ  ھب  نت  زاورپ  ناکما  یارب  دوش و  یم  راوس  ایور  لاب  رب  یفاب  ھناسفا  اب  تسا و  هدش  حور “  ناماد “ 

…. دراد یم  رب  ماگ  دننایامن ، یم  زادرپ  موھوم  نارادناکد  ھک  یا  ھتخانشان  هار  رد  دبای و  یم  داقتعا  تشحو 
… دیوگ یم  دشک و  یم  نآ  رب  نالطب  طخ  وا  و 

یئایند نینچ  زا  تیعقاو  رب  قبطنم  دنتسم و  یحرش  تسین  رداق  سکچیھ  نیا ، رب  انب  لیخت . هداز ی  موھوم و  تسا  یئایند  گرم ،  زا  سپ  یایند  …”
رھ ھک  تسا  لایخ  مھو و  ملاع  رد  اھنت  ھک  ارچ  تسا . هداد  حرش  ار  دوخ  یزادرپلایخ  اھنت  ھتشون  ای  ھتفگ  یبلطم  ھنیمز  نیا  رد  ھک  مھ  سک  رھ  دھد . ھئارا 

…“ دزاسب ار  یملاوع  نینچ  دناوت  یم  سک 
ھک یئاھ  لقن  فرح و  لابند  ھب  تسا  هدننک  ھسوسو  ھک  ندوب  ھمادا  یارب  میشیدنایب و  نتشذگرد  ندرک و  یگدنز  ندوب ،  ھب  تیارد  لقع و  اب  رگا  عقاو  رد 

میزیواین یا  هدیسوپ  نامسیر  نوچ  درادن ، ذخام  شنیب و  قطنم و  هرذ  کی  اتح 
دودحم لاح  رھب  ھک  دوخ “  ندوب  هدنز  زا  ھک  تسا  نیا  شا  هرھب  لقا  دح  میشاب  ھتشاد  یقطنم  ھجوت  شیاھ  هداد  رب  میناوخب و  ار  باتک  نیا  تبثم  یدید  اب  و 

. میرب یم  تذل  هرھلد  یب  تسا  “
لقن ثیداحا و  و  دنتسین ، راوتسا  مھ  یلیلد  نیرتمک  رب  ھک  ربق  لوا  بش  یدروآرد  نم  کانسرت  یاھ  ارجام  برقع و  رام و  شتآ و  خزود و  هدولآ  میراذگن 

یایند تشحو  سرت و  زا  ینافوط  ذخام و  یب  یاھ  لوق  لقن  ماھوا و  زا  یرونت  رد  ار  دوخ  فراعتم  یگدنز  نارذگ  میوشب و  رگید  یاوتحم  یب  یاھ  لوق 
. مینک هابت  مینارذگب و  گرم  زا  دعب 

نارکیب یگرزب  زا  دیاب  ھک  دنتسھ “  یئاج  رھ  و  دنتسھ ؟ اجک  تسا  هدمآ  نوریب  ھتشذگ ، رد  ناسنا  اھ  درایلیم  مسج  زا  ھک  یحاورا  دینکب ، ار  شروصت 
نددجم دسرب و  ارف  یدروآرد  نم  موھوم و   ِ دوعوم زور  ات  دوش  ھفاضا  ناشدادعت  رب  زین  مد  رھ  دننامب و  راظتنا  رد  رگید  لاس  اھ  درایلیم  یارب  دشاب “ 
دراد رارق  تانئاک  یاجک  رد  تسین  مولعم  دشاب و  ھنارک  یب  دیاب  مھ  نآ  ھک  یئارحص  رد  دنورب  دننک و  لولح  دنبایب و  ار  دوخ  بلاق  دنکارپ  تاّرذ  دنورب 
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ددجم یگدیسر  دنا  هدوب  شدوخ  میقتسم  رظن  ریز  گرم  ات  دلوت  ودب  زا  ھک  دوخ  یاھ  هدیرفآ  کت  کت  لامعا  ھب  دیایب و  ات  دنشاب  ادخ  سولج  راظتنا  ھب 
. تسوا لازیال  تردق  ادخ و  ھب  نیھوت  زیچ  رھ  زا  لبق  ھکنیا  دنک .

: دیوگ یم  هداز  نیعم 
: ھک میسرپب  میھاوخن  رگا  “ 

؟ درادرارق تاتئاک  نیا  اجک ی  رد  ادخ  رگید  یایند  نیا 
؟ تسا هدش  ھتخاس  یتمکح  ھچ  یانبم  رب  یترورض و  لیلد و  ھچ  ھب 

؟ دروخ یم  یدرد  ھچ  ھب  و 
؟ درک دنھاوخ  هرادا  ار  نآ  یا  هویش  ھچ  ھب  یناسک و  ھچ  ای  یسک  ھچ  ای 

” ؟ دناسر یم  اھ  ناسنا  ھب  یا  هدیاف  ھچ  ادخ و  ھب  یدوس  ھچ  یئایند  نینچ  داجیا  ھک  دیسرپ  دیاب  یم  و…
: دنک یم  ھفاضا  و 

؟ دراذگب اشامت  ضرعم  ھب  ار  دوخ  یاھرنھ  زا  کی  مادک  دھاوخ  یم  ایند ، کی  رد  ناشندرک  عمج  اھ و  هرازھ  ناگدرُم  ندرک  هدنز  اب  ادخ  “ 
ھب و  درک ؟ دھاوخ  هاربور  ناشیارب  ار  زیچ  ھمھ  شرگید ، یایند  رد  تشادن ، ناشناماسبان  عاضوا  ھب  یھجوت  نیرتکچوک  یکاخ  یگدنز  رد  ھک  یئادخ  ….

 ” ؟ دومن دھاوخ  اطع  یدبا  یتخب  کین  تداعس و  اھ  نآ 
شندوب رب  عطاق  یناھرب  زین  دوخ  ھک  تسا  یناسک  ماھوا  ھتخاس  حور  ھک  دوش  یم  هداد  ناشن  تسا ، حاورا “  یایند  ھب  رفس  ھک “  باتک  لوا  لصف  رد 

. دنرادن
یحور تقیقح  رد  ھک  دسر  یم  ھجیتن  نیا  ھب  عومجم  رد  و  دننک . زپ  تخپ و  رتھب  ات  دننک  یم  دنت  ار  ششتآ  ای  دننک ، یم  رارکت  ار  اھ  هدینش  راو  یطوط  ای 

. دشاب ھتشاد  یئایند  ھک  درادن  دوجو 
یب ھیاپ و  یب  ناوت  یم  یگداس  ھب  دنناد ، یم  طبترم  ھعیبط  یاروام  ھب  ار  اھنآ  ھک  یمیھافم  زا  اھ  ناسنا  یفاب  رادنپ  ھب  قیمع  یقمعت  قیقد و  یھاگن  اب   ”

ناگتشرف و یدعب  ھلحرم  رد  ادخ و  سپس  حور و  زاغآ ، رد  دوخ ،  ینھذ  یاھ  رادنپ  اب  اھ  ناسنا  ھک  تسا  نیا  تیعقاو  درک . راکشآ  ار  اھ  نآ  ندوب  ساسا 
رواب ھب  ار  دوخ  ینھذ  یاھ  ھتخاس  نیا  مارآ  مارآ  مھ  دعب  دنا . هدرک  دادملق  دوخ  رمع  هزور  ود  یگدنز  زاس  راک  ار  اھ  نآ  ھتخاس و  ار  هریغ  یرپ و  نج و 

یارب میھافم  نیا  دوجو  زا  ھک  دندش  هدیشک  ھشیدنا  نیا  ھب  زین ، نامز  رورم  ھب  دنا . هداد  رارق  سدقت  زا  یا  ھلاھ  رد  هدرک و  لیدبت  شیوخ  ینید  تاداقتعا 
رکف ھب  دوب  هدش  هدناشفا  یناسنا  رھ  لد  رد  نآ  رذب  ھک  یئاھزاین  زا  یھاگآ  اب  ھنامز  نادنر  ھک  دوب  هاگدید  نیا  اب  دنریگب . هرھب  دوخ  گرم  زا  سپ  نارود 

….“ دنداتفا یراد  رب  هرھب 
اھ تشادرب  رد  ھک ، مھم  نیا  ھب  نداد  ھجوت  یملع و  یاھ  تفرشیپ  زا  یریگ  هرھب  توافتم و  یاھ  نایب  اب  نوگانوگ و  یاھ  هار  زا  لصف  نیا  رد  هداز  نیعم 

. دیھدن ماھوا  ھیسن  تسد  ھب  ار  یگدنز  دقن  ھک  دھد  یم  رادشھ  ررکم  رد  رکم  دینک ، ھعجارم  دوخ  درخ  ھب  اھ  هدینش  تاروصت و  و 
رد یلیفارسا  ات  دنیشن  یم  راظتنا  رد  لاس  اھ  نویلیم  یارب  رگید و  یراید  رد  دور  یم  گرم  اب  تسا و  راک  رد  یحور  ھک  دینکن  روصت  دیوگ  یم 

ناشلامعا ھجیتن  راظتنا  رد  رفن  نیرخآ  ات  شیادیپ  ودب  زا  اھ  ناسنا  مامت  ھک  یئارحص  رد  دنک و  لولح  ھیلوا  هدش  ردوپ  مسج  رد  دیایب  دمدب و  روص 
دیاب اجنیمھ  دراد . نانز  یارب  ناملِغ  دراد و  نادرم  یارب  یروح  یھاوخب  ات  ھک  یتشھب  ای  دوش  نازوس  منھج  ھناور  ات  دریگب ، تبقاع  ھگرب  دنتسھ ،

. دنا هدرتسگ  ار  بیرف  طاسب  ھنوگچ  ھک  دیبایرد  رتھب  ات  دیناوخب  ار  دنمشناد  ققحم  نیا  دنمشزرا  یاھ  باتک  ریاس  باتک و  نیا  نمتح  میوگب 
دزادرپ و یم  دراد  دوخ  رد  ار  ام  یگدنز  ھک  یلماوع  ھمھ ی  یسررب  ھب  تسا ، ھتشاذگ  نآ  رب  گرم “  مان  “ ھک  باتک  مود  لصف  رد  هداز  نیعم  گنشوھ 

. یئاریگ مجسنم و  رثن  ھچ  اب  مھ  نآ  دنک ، یم  یراج  ام  ناور  قورع  رد  فلتخم  یاھ  ناونع  ریز  ار  بلاطم  لک 
: زا مود  لصف  رد 

یعیبط گرم 
گرم تیعقاو 

حور شیادیپ  ندید و  باوخ 
نھذ اب  نآ  ھطبار ی  باوخ و 

هرطاخ کی 
ناسنا حور و  ناتساد 
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» دقنهرامش ١٢٨ هاگدید  ١

حور شیادیپ  ءاشنم 
نایدا رد  حور  هاگیاج 

حور یگنادواج 
ثیبخ حاورا 

تایح اب  هدام  طابترا 
؟ میریم ام  ارچ 

تافاکم راد 
ھچوک رد  ار  هدنناوخ  و  دریگ ، یم  یپ  ار  یلصا  بلطم  ینتفریذپ ، و  ناور ، ھناھاگآ ، رایسب  لماک و  حیرشت  حیضوت و  زا  سپ  اھ  عوضوم  نیا  زا  کیرھ 

. تسا یا  ھلوقم  ھچ  زا  ماھوا  روصت و  تسیچ و  تقیقح  ھک  دنایامن  یم  دنک و  یم  یئامنھار  تسد  ھب  غارچ  کیرات ، مھرد و  یاھ  ھچوک  سپ 
تسا هدش  ھتشون  ناور  یرثن  اب  یئاویش و  تیاھن  رد  ھک  مناوخ  یم  ار  یھاتوک  کیتنامر  ناتساد  هرطاخ “  کی  ندناوخ “  ماگنھب  ھک  مدوبن  روصت  نیا  رب 

. دھدب بولطم  ینشاچ  ار  یقیقحت  یا  ھتشون  یاوھ  لاح و  ھنوگچ  ھک  دناد  یم  بوخ  دراد و  ملق  ندنادرگ  رد  اناوت  یتسد  داتسا  ھک  مدش  ھجوتم  و 
نارظنبحاص زا  رخآ “  نخس  نیا “  زاغآ  رد  تسا . هداد  صاصتخا  رخآ “  نخس  ھب “  ار  رخآ  ھحفص  هدراھچ  دودح  هدنسیون  تسا و  ھحفص  باتک ٢٢۵ 

، دنشاب یرگنشور  نیا  هدنھد ی  ھمادا  دننک و  تمھ  ھک  تسا  ھتساوخ 
مَلَع ریز  رگا  تسام . ھنامز  یرکفنشور  گرزب  درد  نیا  و  دنراد ، تسود  رتشیب  ار  نما  ھیاس  رد  ندیشک  زارد  ام  نارظنبحاص  زا  یرایسب  ھکیلاح  رد 

 . دننزن ھنیس  رتشیب ، یرو  هرھب  یارب  تافارخ  هدنھ  ھعاشا    ِ تردق
یم عطاق  ھکلب  لالم ،”  هاوخ  ریگ  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت  دیوگ “  یمن  و  دیوگ ، یم  ار  رخآ  نخس  باتک  نیا  رد  راب  نیمدنچ  یارب  رخآ “  نخس  نیمھ “  رد 

تسین لالم “  یاج “  ھک  ریگ “  دنپ  دیوک “ 
ھچ یگدنز  اب  مینیبب  میشیدنایب و  ھک  تسین  رتھب  ایآ  گرم ، ھب  یلوغشملد  یاج  ھب  ھک  تسا  نیا  دوش ، هراشا  نادب  تسا  مزال  باتک  نیا  ھنایاپ  رد  ھچنآ  “ 

هوالع دنشوک  یم  ھکلب  دننک ،  یمن  رگید  یایند  یلاشوپ  یاھ  هدعو  اھ و  ثیدح  فرح و  یادف  ار  دوخ  یگدنز  دنمدرخ  یاھ  ناسنا  ملسم  ردق  درگ ؟ دیاب 
”. دنھد ناماس  ورس  تسرد  یانبم  رب  ار  دوخ  یگدنز  مھ  اھنآ  ھک  دننک  یئامنھار  مھ  ار  نارگید  دوخ ، یگدنز  رب 

. دیناوخب ار  باتک  نیا  نمتح  منک  یم  ھیصوت 

یدضتعم زیزع  دوش – ؟ یمن  یناھج  یناریا  نامر  ارچ 
ریت ١٣٩١

مزال هراشا  کی 
. میا هدرک  مادقا  نآ  رشن  ھب  دراد ، یدیفم  تاراشا  لیلحت  نیا  تقیقح  رد  ای  ھتشون  نیا  و  میراد ، لماک  تقفاوم  عوضوم  حرط  اب  نوچ 

 : ناوتع ریز  ھک  ھتشون  نیا  زا  یتمسف  رد  تسین ، یا  ھتخانش  ان  لیلد  مھ    یلیخ  دیاش  ھک  لیلد  رھب  اما 
موس جوم 

تسا  هدیبسچ  ندرک  ھفخ  دصق  ھب  ار  نابیدا  تایبدا و  موقلح  ھتسد  ود  ھک  داشرا  ترازو  ھب  یلماک  هراشا  و  دھد ، یمن  زورب  ار  مزال  تماھش  تسا   هدمآ 
تسا هدش  نآ  یلاھا  کنھرف و  رنھ و  میق  ھب  لیدبت  نقیقد  ھناخترازو  نیا  ھک  دیوگ  یمن  درادن … تسا  ، ندش  یناھج  یرتھب و  یوسب  یلاب  ورپ  رھ  عنام  و 

. تسا هدیسرن  ام  دیئات  ھب  اھ  ینارنخس  نتم  نلبق  ارچ  ھک  دریگ  یم  ار  اھ  ینارنخس  زا  یا  هراپ  یولج  اتح  ھک  یئاج  ات 
. دنک یم  لیمحت  دراد  ار  روسناس  عون  نیرت  محر  یب  نیرت و  نشخ  زا  یکی  ھک  دیوگ  یمن 
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ار لاوس  نیا  ریخا  یاھلاس  رد  ناتسناغفا  ناتسکاپ و  دنھ ، ھیکرت ، یاھهدنسیون  تیقفوم  و  ھتشذگ ، یاھھھد  رد  نیتال  یاکیرمآ  ناگدنسیون  یناھج  تیقفوم 
. دناهدشن یناھج  دیاش  دیاب و  ھک  روط  نآ  نامنازاسملیف  لثم  ام  گرزب  یاھهدنسیون  ارچ  ھک  هدروآ  شیپ  یناریا  یاھناوخباتک  یارب 

ھب وگتفگ  ود  یکی  رد  مھ  ناگیاش  شویراد  یناریا ، سانشقرش  فوسلیف  أریخا  یتح  دناهداد ، رظن  یدایز  نادقتنم  نارعاش و  اھسیونناتساد ، هراب  نیا  رد 
فسأت راھظا  دناهدرکن  یفرعم  ایند  ھب  لبون  هزیاج  هدنرب  کرت  هدنسیون  کوماپ ، ناھروا  یاپمھ  هدنسیون  کی  نایناریا  ھکنیا  زا  ھتخادرپ و  مھم  نیا 

. تسا هدرک 
ثحب نیا  رد  ھک  یرگید  یاھرظن  بحاص  اما  هدرکن ، یحیرص  رظن  راھظا  ناھج  رد  یناریا  ناگدنسیون  ندنام  ھتخانشان  تلع  هرابرد  ناگیاش  یاقآ 

. دناهداد ھئارا  ناھج  رد  یناریا  ناگدنسیون  ھتسیاش  تیقفوم  مدع  یارب  ار  یفلتخم  لیالد  دناهدرک  تکرش 
یاھناتساد نیماضم  اب  یبرغ  هدنناوخ  ییانشآان  یسراف ،) نھک  رعش  اب  ھسیاقم  رد   ) یخیرات ھبرجت  نادقف  ناریا ، رد  یسیون  ناتساد  رنھ  ندوب  ناوج 

، هدنناوخ دوبمک  یزیمم ، لثم  یلخاد  یگنھرف  یسایس و  تالکشم  هرخالاب  و  دصقم ، نابز  ھب  یناریا  یاھنامر  زا  اسران  فیعض و  یاھھمجرت  یناریا ،
نامر یناھج  تیقفوم  مدع  یارب  ھک  تسا  یلیالد  ھلمج  زا  بالقنا ، زا  دعب  ناگدنسیون  یاھترجاھم  یگدنکارپ و  تسسگ و  باتک ، شخپ  رشن و  یراوشد 

. تسا هدش  ھئارا  یناریا 
ناگدنسیون راثآ  هدرک و  ھبرجت  ھصرع  نیا  رد  ھھد  دنچ  ھک  یسیونناتساد  ناونع  ھب  نم  یارب  ھمھ  نیا  اب  دنتسھ ، لمأت  لباق  دوخ  یاج  ھب  یلیالد  نینچ 

. دنسریمن رظن  ھب  هدننک  عناق  ألماک  ھتشاذگ  شجنس  ھب  ایند  گرزب  تایبدا  یاھھنومن  نیرتھب  اب  ار  شروشک  گرزب 
اب ناریا  یناتساد  تایبدا  ھنایارگ  یموب  تاذ  ھک  دشاب  نیا  ھتفرگ  رارق  ھجوت  دروم  رتمک  اھثحب  نیا  رد  نم  رظن  ھب  ھک  یرتمھم  ھتکن  دیاش  بیترت  نیا  ھب 

. تسا ضراعت  رد  ناھج  رد  نآ  یزورما  موھفم  ھب  ناتساد  نامر و  فیرعت 
. تسا یصخش  ینزھنامگ  کی  دح  رد  ای  دراد  دوجو  أعقاو  یضراعت  نینچ  دید  دیاب  اما 

ناوج اتبسن  رنھ 
نامھ ینعی  تسا ، نآ  ندوب  ھگر  ود  رد  شایگژیو  دوشیم و  بوسحم  ناوج  أتبسن  یرنھ  زونھ  امنیس  زا  سپ  ھقباس ، نرق  دنچ  دوجو  اب  نامر  رنھ 

. تسا هدرک  یناھج “  ” ار رنھ  نیا  زورما  ھک  یزیچ 
رثا توشیک “ ند   ” رد یرتشیب  توق  اب  یدالیم و  مدراھچ  نرق  رد  نورماکد )  ) ویچاک وب  راثآ  رد  ھشیر  ایند  نارطنبحاص  ناخروم و  رظن  ھب  یگژیو  نیا 

. دراد مھدزناش  نرق  رد  ستناورس 
ھب ستناورس  ویچاکوب و  عقاو  رد  دوب ؟ ھچ  رد  ناشدوخ  نامز  یلحم  یموق و  یاھارسھناسفا  اھزادرپ و  ھصق  اب  هدنسیون  ود  نیا  رنھ  قارتفا  ھجو  اما 

ینید و نایلوتم  نامکاح و  یاھدیابن  دیاب و  اھدومنھر و  دیق  زا  ندش  اھر  یارب  یسیونناتساد  رنھ  ھک  دندوب  هدیسر  ھجیتن  نیا  ھب  مھ  زا  نرق  ود  ھلصاف 
ساسحا اب  دراد و  زاین  ملاع  برغ  ات  قرش  یازارد  ھب  زاورپ  دنلب  لاب  ود  ھب  ناھج  ھشوگ  نآ  ھشوگ و  نیا  رب  مکاح  یگنھرف  یسایس و  طلسم  تابسانم 

. دش یلحم  یاھسفق  زا  ھناسفا  ھصق و  ندش  اھر  ھب  ود  نآ  شالت  لصاح  ھک  دوب  ترورض  نیا 
کی رازھ و  یاھ  ناتساد  ات  یدنھ  یاھھناسفا  نیرتزابرید  زا  مھ  بصعت ، ھفارخ و  زا  رود  ھب  ود  رھ  نآ  ھک  دوب  مزال  یشناد  دنلب  زاورپ  نیا  یارب  ھتبلا 

نوچمھ دوخ  راثآ  اب  ار  شناد  نآ  دندوب و  ھتخودنا  ناسکی  ھب  برغ  رد  ناتساب  مور  نانوی و  یشیامن  تایبدا  رعش و  ثاریم  زا  مھ  و  قرش ، رد  بش 
یقاب دنشاب  ھک  ایند  یاج  رھ  رد  رنھ  نیا  هدنیآ  نایھاریارب  “ لایخ زاورپ  لاب  ود   ” ای ردام “ یگنھرف  یرنھ و  ھلحن  ود   ” ھلزنم ھب  گنس  نارگ  یثاریم 

گرزب ناگدنسیون  دمآرد و  نیمزرس  نآ  یوب  گنر و  ھب  دیسر  ھک  ینیمزرس  رھ  ھب  دوخ  ینالوط  رفس  رد  رنھ  نیا  ھک  دوب  رذگھر  نیا  زا  و  دنتشاذگ ،
. دندوزفا نآ  تاناکما  تیفرظ و  ناوت و  رب  ناشدوخ  رنھ  اب 

ناریا رد 
راثآ ندمآ  دیدپ  اب  مھدزون  نرق  رد  ینالسراریما  یرایع و  یاھناتساد  ناگدنسیون  هدنکارپ  یاھشالت  زا  رظن  فرص  ھگرود  رنھ  نیا  ھحیار  ناریا  رد 

. دروخ نابز  یسراف  هدنناوخ  ماشم  ھب  ھطورشم  بالقنا  زا  سپ  تیادھ  قداص  هدازلامج و  یلعدمحم 
ھطورشم بالقنا  یاھدرواتسد  رگید  رس  رب  ھک  دمآ  نامھ  بیرقت  ھب  زین  یناریا  نیون  یسیون  ناتساد  رس  رب  گرزب  رگزاغآ  ود  نیا  هار  ھمادا  رد  اما 

زور لاح و  زا  رتھب  هدازلامج  یتح  تیادھ و  یاھناتساد  زور  لاح و  نارظنبحاص  زا  یرایسب  نامگ  ھب  زورما  ھک  تسور  نیمھ  زا  اسب  ھچ  و  دمآ ،
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. تسا ناششگرزب  فالخا  راثآ  زا  یرایسب 
ار شخساپ  ھک  تسیشسرپ  تسویپن ، یناھج  نایرج  ھب  دوخ  هار  ھمادا  رد  یناریا  ناتساد  نامر و  تیادھ ، هدازلامج و  شخبدیون  راثآ  دوجو  اب  روطچ  اما 

. درک وجتسج  ناریا  رد  ھتشذگ  نرق  یسایس  زاس  تشونرس  نایرج  ھس  ای  گرزب  جوم  ھس  رد  نم  رواب  ھب  دیاب 
. منکیم دای  جوم  ھس  نیا  یاھیگژیو  زا  راصتخا  ھب  نم  ریز  رد 

لوا جوم 
. دوب یسور  مسیلائر  لایسوس  تضھن  تسخن ، نایرج  ای  لوا  جوم 

ندش یبطق  ود  رب  یدمآرد  شیپ  ناونع  ھب  یناھج و  مود  گنج  تاعبت  زا  یشخب  تروص  ھب  تیادھ  هدازلامج و  رنھ  ییافوکش  اب  نامزمھ  أبیرقت  جوم  نیا 
ھک ار  یناریا  ناگدنسیون  نماد  یلامش  ھیاسمھ  دنمتردق  روشک  رد  کیژولوئدیا  تایبدا  روھظ  درس و  گنج  نارود  مود و  گنج  زا  دعب  ایند  تردق 

. تفرگ دندوب  هدازلامج  تیادھ و  ناوریپ  ناتسود و  اضق  زا  ناشرتشیب 
یاھهداج رد  یسور  یتسیلائر  لایسوس  تایبدا  اب  ناشثاریم  اما  دنتشاذگ ، کاخرب  رس  یرگید  یاھروشک  رد  دندرک و  نطو  یالج  تیادھ  هدازلامج و 

. دنام نیمز  رب  ناشراگدنام  تلزنم  ردق و  دوجو  اب  دش و  طولخم  ناریا  رد  تسایس  خالگنسرپ 
زا یھوبنا  ار  روشک  نیا  ھتشذگ  نرق  گرزب  ناگدنسیون  یاج  و  دوب ، هداتفا  یوروش  ریھامج  داحتا  دوخ  رد  ادتبا  رتگرزب  داعبا  رد  ھتبلا  قافتا  نیا 

ھیسور مدرم  ھک  یکروگ  لثم  یگرزب  هدنسیون  رابتعا  زا  دناوخ و  یم  حور » ناسدنھم   » ار اھنآ  نیلاتسا  ھک  دندوب  ھتفرگ  یتلود  هدرورپتسد  ناگدنسیون 
. درکیم هدافتسا  حور » ناسدنھم   » تادیلوت تیبثت  یارب  دنتخانشیم  ناشروشک  گرزب  یاھسیونناتساد  لسن  هدنامزاب  نیرخآ  ناونع  ھب  ار  وا 

یناتساد تایبدا  رد  ار  ھناھاوخدوخ » ییاوژروب و  هدرخ  ییارگدرف   » دیدھت ھب  هاگ  بیغرت و  ھب  هاگ  روشک  یسایس  یاھیناماسبان  زا  روجنر  یکروگ  و 
تسین یزُب  چیھ   » تفگیم ھنعط  ھب  وا  راثآ  رد  اھشیارگ  نیا  ھب  هراشا  اب  یکسویاتساد  ھب  شنیرید  تدارا  ھقالع و  مغر  ھب  ھک  درکیم  موکحم  ییاج  ات 

.« دھدن دب  یوب  ھک 
لکش درس و  گنج  نارود  رد  تشادن  ییابا  مھ  وب  دب  زُب  یاھھلگ  ھب  اھنآ  لیلقت  ھیبشت و  زا  یھاگ  اھهدوت  یراگتسر  هار  رد  ھک  اھیشکھبخن  ھنوگ  نیا 

. دوب یداع  مھ  ناریا  رد  ون  یرکف  یاھنایرج  رظن  ھب  دوب و  لوادتم  برغ  مسیلایرپما  لباقم  رد  مسیلایسوس  هاگودرا  یریگ 
مود جوم 

« دھدیمن ار  یزیچ  چیھ  یوب  شیاھفرح ، شاھناخ و  شدوخ و  تلاصایب . تسیزیچ  درادن ، تیصخش  هدزبرغ  مدآ  »
شفک ھب  درادیم  رب  وربا  ریز  یھاگ  یتح  دوریم  رو  یلیخ  شزپ  رس و  ھب  دسریم  یلیخ  شدوخ  ھب  تسا . ھنیمفا )  ) تفص نز  تسیترق . هدزبرغ  مدآ  »

.« هدمآ یگنرف  نوزم »  » نالف زا  ای  تسا  هدش  زاب  قرورز  یال  زا  راگنا  ھشیمھ  دھدیم  تیمھا  یلیخ  شاھناخو  سابل  و 
. تسا دمحا  لآ  لالج  ھتشون  یگدزبرغ “  ” ھلاسر زا  الاب  لوق  لقن  ود 

، دنتسنادیمن ریصقتیب  اتدوک  عوقو  رد  ار  شنارس  ھک  هدوت  پچ  بزح  زا  نارکفنشور  زا  یشخب  یگدروخرس  دادرم و  تشھ  تسیب و  یاتدوک  زا  سپ 
. تفای یگنھرف  تیوھ  نارحب  شوختسد  ار  دوخ  ھعماج  دمحالآ 

باتع و رپ  دولآبت و  نحل  دنچ  رھ  دزاسب ، نایناریا  یارب  رواب  دوخ  روحم و  دوخ  لیصا و  یتیوھ  ریذپان  یگتسخ  یشالت  اب  دیشوک  یگدزبرغ “  ” رد وا 
ناونع ھب  نآ  رھاظم  زا  و  گنرف »  » مان ھب  برغ  زا  اج  ھمھ  وا  تسین . سفن  ھب  دامتعا  زا  یکاح  تس ، « ینوریب  » ھچنآ رھ  ھب  باطخ  شزیمآریقحت 

. دنکیم دای  تیصخشیب »  » و ییاجک » چیھ  «، » یلکف ھجوج  «، » یلکف «، » یترق  » مان ھب  شاینطو  ناراداوھ  زا  و  تفآ » »
یفرعم ھب  تمھ  رمک  باتک  نیا  رد  دوخ  دمحالآ  دنتسھ . یناسک  ھچ  دنتسھ و  اجک  دننکیم  دیدھت  ار  یناریا  یقرش  ینھیم و  یلم و  تیوھ  ھک  دارفا  نیا  اما 

: تسا ھتسب  اھنآ  زا  یضعب 
ھچرگ تسین و  نآ  رد  وا  داعم  شاعم و  حالص  نوچ  دنزیمن  مد  نآ  زا  دسانشیمن . ار  تفن  ھلأسم  ناونع  ھب  یزیچ  ألصا  تیالو  نیا  رد  هدزبرغ  مدآ  » 

لباقم رد  أدبا  ییاّما ! ھن  یاهراشا و  ھن  ینخس ، ھن  یفرح ، ھن  دروآیمن  درد  ھب  تفن  یوب  ھب  ار  شرس  تقو  چیھ  اما  دروخیم  نان  هار  نیمھ  زا  طقف  یھاگ 
مھ ملیف  و  شواک ) یھلجم  ھب  دینک  عوجر   ) دسیونیم مھ  ھلجم  ناشیارب  دنکیم . مھ  ار  تفن  یلالد  یراکتمدخ و  دھدب  اپ  رگا  تسا و  ضحم  میلست  تفن 

.« یدیدن یدید  رتش  اّما  دینیبب ،) ار  اراخ  ناجرم و  جوم و   ) دزاسیم
. تسا ناریا  یامنیس  خیرات  دنتسم  یاھملیف  نیرتھب  زا  یکی  زونھ  ملیف  نیا  تسا و  ناتسلگ  میھاربا  اراخ “ ناجرم و  جوم و   ” هدنزاس

ناتسلگ میھاربا  هرابرد  دمحا  لآ  نانخس  نیا  تیمھا  اما  تسین ، یلومعمان  رما  ناھج  رد  ھنارکفنشور  یظفل  یملق و  تارجاشم  ناگدنسیون و  نایم  فالتخا 
دقن اب  ار  ناتسلگ  دوشیم  یعدم  یرگید  یاج  رد  وا  ھک  نانچ  تسا ، شدوخ  نامز  یرکفنشور  ھعماج  رد  وا  ماکحا  ریذپانراکنا  ریثأت  مالک و  ذوفن  رد 
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» لیلحتهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

. تسا هدرک  دیعبت » («، » یرادربملیف  ) ریوصت هزوح «  ھب  یگدنسیون »  » هزوح زا  شیاھناتساد 
ناھگان دنزیم  راوشد  توافتم و  یاھبرجت  ھب  تسد  دیک » نیتسیرک و   » ناتساد اب  یریشلگ  گنشوھ  دعب  ھھد  ود  دودح  ھک  ینامز  ھک  تسا  بیترت  نیا  ھب 

یم ھسرانف ) دمحالآ : شناوخ  ھب   ) ھسنارف ون  نامر  بتکم  زا  ماھلا  یگدز و  برغ  ھب  مھتم  دبای و  یم  لآهدیا » لایخ و   » نابحاص ھقلح  زا  نوریب  ار  دوخ 
. دنیشنیم ردص  رب  دنیب و  یم  ردق  ھتبلا  دنیرفآیم  یقھیب  خیرات  ییاور  هویش  رثن و  اب  شلاچ  رد  ار  مجنپ » موصعم   » ھک ینامز  و  دوش ،

موس جوم 
یناریا نیون  یناتساد  تایبدا  ییافوکش  دشر و  طیارش  هدیسر و  رمث  ھب  لآهدیا » لایخ و   » نابحاص شالت  لصاح  دسر  یم  رظن  ھب  بالقنا  یزوریپ  اب 

بالقنا زا  لبق  یاھلاس  یبرغدض  یاھھیرظن  زا  یاھعومجم  رولبت  ار  نآ  رگا  تسین  هاریب  رپ  ھک  تسیگنھرف  مجاھت  زا  تبحص  کنیا  اما  هدش ، مھارف 
. دننک زاورپ  لآهدیا » لایخ و   » نامسآ زارف  رب  ھتخوس  یمامت  ھب  لاب  کی  اب  دنافظوم  یناریا  یاھسیون  ناتساد  لاح  میناوخب .

یدعب جوم 
یاھسیونناتساد زا  یاهزات  لسن  بالقنا  زا  ھھد  ھس  تشذگ  اب  اما  کنیا  دوب . یناریا  ناتساد  نامر و  ھنیشیپ  رب  زکرمتم  اجنیا  ات  تشاددای  نیا  هاگن 

. دنھدیم یمراھچ  جوم  زا  ربخ  دوجوم  یاھیراوشد  مغر  ھب  تیعطق » مدع   » ھیرظن حرط  اب  ھک  دناهدیسر  هار  زا  ناوج 
ناتساد نامر و  یایند  دازآ  زاب و  لحاوس  ھب  شندیسر  دریگب  ییادنلب  ھتشذگ  یاھمزج  زا  روبع  اب  جوم  نیا  رگا  اما  درک ، ینیبشیپ  ناوتیمن  ار  هدنیآ 

. دسر یمن  رظن  ھب  راوشد 

رعاش راکنمچ ، اجور 
ریت ١٣٩١

ھمانزور رد  یگلاس  هد  نس  رد  شرعش  نیلوا  دیآیم . ایند  ھب  رھشوب  ناتسا  ناجزارب  رھش  رد  لاس ١٣۶٠  رد 
. دناسریم پاچ  ھب  زاریش  ربخ 

یسانشراک هرود  رد  دنکیم ، زاغآ  نارھت  رنھ  هاگشنادرد  امنیس  ھتشر  رد  ار  دوخ  یھاگشناد  تالیصحت  یو 
ھب دوریم و  ھسنارف  ھب  سپس  دزادرپیم و  هاگشناد  نامھ  رد  یشیامن  تایبدا  ھتشر  رد  لیصحت  ھب  دشرا 

عطقم رد  امنیس  زین  ارتکد و  عطقم  رد  یسراف ) رصاعم  تایبدا   ) قرش یاھنابز  ی  ھتشر رد  لیصحت 
. دوشیم لوغشم  دشرا  یسانشراک 

رشتنم لاس ١٣٨٠  رد  یروایب » بونج  یمک  میارب  یدوب  ھتفر   » مان اب  ار  شرعش  ھعومجم  نیلوا  راکنمچ 
. دناسریم پاچ  ھب  ار  ھھام » ھن  یاھگنس   » مان ھب  یرگید  رعش  ھعومجم  لاس ١٣٨١  رد  نآ  زا  سپ  دنکیم .

یاھرھش رد  یناوخ  رعش  یارب  ھسنارف  رعش  یللملا  نیب  ھنالاس  ود  رد  ھسنارف  روشک  توعد  ھب  لاس ١٣٨۴  رد 
. دنکیم تکرش  تنان  سیراپ و 

، ون هاگن  ھفان ، ھمانراک ، ھنیدآ ، نوچ  یربتعم  یبدا  یاھ  ھیرشن اھ و  ھمانزور طسوت  لاس  نیا  رد  راکنمچ  رعش 
هرود نیموس  یادیدناک  نوچ : یفلتخم  یبدا  یاھ  نمجنا هدیزگرب  ادیدناک و  اھراب  هدش و  رشتنم  نارھوگ  یکدور و 

(، ھمانراک  ) ناریا زورما  رعش  هزیاج  یهرود  نیمراھچ  یهدیزگرب  ھمانراک ،)  ) ناریا زورما  رعش  یهزیاج 
. تسا هدش  دیشروخ )  ) ناریا نانز  رعش  یهرود  نیمود  یهدنرب 

اب دنلب  ھمانملیف  ھس  و  منزیم » فرح  مدوخ  اب   » و ایرد » زور  نیمھن   » مان اب  ھمانشیامن  ود  رعش  رب  هوالع  یو 
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ناھجهرامش ١٢٨ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید نودب 

ھک اھرجنخ » اھھسوب ، اھدای ،  » ملیف و  ھضف »  » هاتوک ملیف  ھتشون و  ایب » نم  باوخ  ھب   » و عولط » زا  شیپ  «، » مشاب ھمسجم  مھاوخیم   » یاھ مان
. تسا ھتخاس  ار  یشتآ  رھچونم  رعش  یگدنززا و  تسا  یدنتسم 

. تسا هدرک  رشتنم  یاھ ١٣٨٧ و ١٣٨٩  لاس رد  یردام » نابز  ھب  ندرم   » و منزیم » فرح  مدوخ  اب   » مان ھب  رگید  رعش  ھعومجم  ود  راکنمچ 
نوچ ییاھرھش  رد  یرعش  لاویتسف  نیدنچ  رد  تکرش  ١٣٨١ ؛ رد رنھ  هاگشناد  بدا  رعش و  نمجنا  تیلوئسم  ھب  دیاب  اجور  یاھ  تیلاعف رگید  زا 

ردرعش یزاجم  هاگراک  نیلوا  سردم  ١٣٨۶ ؛)  ) تسفینام و  ( ١٣٨۵  ) گم هام  یبدا  یاھتیاس  رواد  تنان ؛ گروبسارتسا ، سیراپ ، نیو ، گربنتوگ ،
. درک هراشا  ھنارت  یھنیمز  رد  نایل  یقیسوم  هورگ  اب  یراکمھ  شسیون و  تیاس 

رعش رد  لوحت  ریس  « ؛) یھاچ اباب  یلع  « ) اھنیرتھناقشاع  » نوچ ییاھ  باتک رد  راکنمچ  اجور  راعشا  دقن  یگدنز و  ھک  درک  هراشا  دیاب  نینچمھ 
یعس ھب  ناتستشد  نارعاش  یگدنز  رعش و  هدیزگ  « ) ناراب تّنم  اھر ز  « ؛) یھاچ اباب  یلع  « ) زورما نز  زورما ، رعش  « ؛) نایمیرک مظاک  « ) زورما

. تسا ھتفرگ  رارق  یسررب  دروم  یمالغ ) دمحم 
. تسا هدیسر  پاچ  ھب  راب  نیلوا  یارب  اجکان  تاراشتنا  طسوت  ھک  دراد  مان  مدوب » یردھبرد  ھب  زاب  یرد  ھشیمھ   » راکنمچرثا نیرخآ 

یاھ فشک اھ و  ھبرجت زا  وا  دریگ . یم تئشن  رعاش  ھشیدناو  هدش  تسیز  یاھ  ھبرجت زا  ھک  تسا  یعیدب  ریواصت  زارپ  دراد ؛ هداس  ینابز  راکنمچ  رعش 
. دنک یم هدافتسا  شا  ینھذ طباور  ھب  ندیسر  یارب  ینابز  توافتم 

. دنک یم تشن  شرعش  رد  ایرد  شدوخ  لوق  ھب  دروآیم و  رعش  ھب  ار  ایرد  شھاگداز  زا  وا  دشک ، یم ریوصت  ھب  شیاھرعش  رد  ار  یگدنز  تاقافتا  اجور 
رد کینکت  زا  اما  تسین  یکینکت  رعاش  ھک  نیا اب  راکنمچ  تسا . هداد  قوس  شرعش  رد  یریوصت  یاھ  تیلباق یوس  ھب  ار  وا  امنیس  ھتشر  رد  لیصحت 

. تسوا راثآ  یاھ  یگژیو رگید  زا  ادص  رون و  گولاید ، زا  هدافتسا  یزاساضف ، درب ، یم یاھنادنمرنھ  بسانم و  ی  هرھب شیاھرعش 
——-

اجکان رشن  زا 

رگزرب گنشوھ  ریما  باتک –  کی  ھب  یھاگن 
ریت ١٣٩١

ناگدنسیون و شنیرفآ  لصاح  ھک  دراد  بلطم  ھحفص  دس  دودح  هرامش  رھ  دیناد  یم  دینز و  یم  رس  نآ  ھب  ھیاپ  نیمھ  رب  دیسانش و  یم  ار  هاگرذگ  ھک  امش 
ات نم  دراد . دایز  بوخ  باتک  دینک . ھعجارم  زین  نآ  ھناخباتک  ھب  هاگ  ھک  تسین  دب  دنا ، ھتشاد  هاگن  هدنیوپ  اپ و  رس  ار  نآ  دوخ  تمھ  اب  ھک  تسا  ینارعاش 

. منک یم  زاب  ار  اھ  نآ  زا  یکی  هاگرذگ  هرامش  رھ  رد  دوشب  ھک  اجنآ 
 : باتک غارس  مور  یم  هرامش  نیا  رد 

نامک نیگنر  “ 
 ” هدنسیون زا ٢٢  هاتوک  ناتساد   ٢٢

هدننک ھعجارم  مجح  نیمھ  دوب و  هدش  ھعجارم  راب  رازھ  یس  زا  شیب  اھ  ناتساد  نیا  زا  کی  رھ  لگوگ  تیاس  رامآ  ھیاپ  رب  دش  میظنت  باتک  نیا  ھک  یعقوم 
. دوب اھ  ناتساد  باخنتا  لیلد 

: ھتشون نینچ  ھلمج  زا  هاگرذگ  ھمانھام  ریبدرس  نایرفص  دومحم  رتکد  باتک  نیا  راتفگشیپرد 
. دراد ناوارف  ناقاتشم  شا  ھبذاج  رطاخب  و  تسا ، روشک  رھ  تایبدا  یئافوکش  جوا  یسیون  ھصق  “ 

اھ تدم  اتو  دنک ، یم  نوتفم  ار  وا  دناشک . یم  شیاھ  غاب  ھچوک  یمامت  ھب  دوخ  اب  ار  وا  ھک  دراذگ  یم  هدنناوخ  رب  یریثات  نانچ  بوخ ، ناتساد  کی  هاگ 
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باتکهرامش ١٢٨ » یفرعم  هاگدید نودب 

”… تسا یئافوکش  نیا  ھنادرُد ی  هاتوک  ناتساد  نایم  نیا  رد  و  دراد .  یم  لوغشم  تخس  ار  حور  رکف و 
رد دنک . یم  بغار  شیپ  زا  شیب  ار  هدنناوخ  ھک  تسا  هزات  نانچ  اھ  هژوس  هاگ  دراد و  ار  دوخ  صاخ  یاوھ  لاح و  باتک  نیا  اھ ی  ناتساد  زا  کی  رھ 

. دراد رارق  هدنناوخ  رایتخارد  باتک  ود  تسیب و  نآ  نتشاد  اب  تقیقح  رد  تسا ، هدنسیون  کی  ھتشون  باتک  نیا  ناتساد  رھ  نوچ  عقاو 
زا یلو  دنا ، هدش  رت  صخاش  رت و  رب  ھناتخبشوخ  ھک  مدھاش  منیب و  یم  اجنآ  اجنیا و  رد  ار  باتک  نیا  ناگدنسیون  یضعب  زا  یئاھ  ھتشون  شیب  مک و 

یراک باتک  نیا  رشن  ھک  مراد  داقتعا  یلو  دوب . دھاوخ  هارمھ  سوسفا  اب  ھک  دنشاب  هدرک  اھر  ار  یگدنسیون  دیاش  مرادن . یربخ  اھ  نآ  زا  یرایسب 
رھ ھک  تسا  هداد  ماجنا  یھجوت  لباق    ِ هدنزرا یاھ  راک  ھچ  اھ  لاس  رذگ  رد  ھک  هاگرذگ  زا  مشاب و  هدرک  نآ  زا  یدای  ھک  مدید  رتھب  تسا و  ھناگیوراگدنام 

. دشاب هارمھ  ھجوت  ساپس و  اب  دراد  اج  یلک  روطب  مربب و  ددجم  یمان  رین  ام  تابیدا  ھب  تسا  صخاش  یتمدخ  مادک 
دنایامن یم  ار  نآ  ندوب  اوتحم  رپ  نآ  ھب  ھجوت  تسا و  حرش  نیدب  باتک  نیا  تسرھف 

نذؤم سابع  ھتشون  یرماس  ھلاسوگ  ناتساد 
قاتشم ھھلا  ھتشون  اشوی 

تیدحا هرھش  ھتشون  مسلط 
زرواشک غورف  ھتشون  اھ  خلم  ناماس 

یشعرم یدھم  ھتشون  ھنایروم 
عطاس دومحم  ھتشون  بالات 

فرش الھش  ھتشون  واف  تداھش  لحم 
اناد سیئر  میرم  ھتشون  یزاب 
یربنق دیجم  ھتشون  شوپور  یب 

ھیدنز ادن  ھتشون  راطق 
ینایبلچ ابیرف  ھتشون  باسح  ھیوست 

فیرظ دالیم  ھتشون  ھبیرغ 
روپ لوسر  دلاخ  ھتشون  ریفس 

یدحوا یلع  ھتشون  ھتفای  زاب 
نایدومحم سابع  ھتشون  کجنران 

هداز دسا  راگن  ھتشون  دنخبل  نیرخآ 
راگزومآ نویاتک  ھتشون  نامسیر 

یعیفر نارھم  ھتشون  وزرب  ناتیپاک 
عناق یلع  ھتشون  یراگدای 

نایمیرک اضر  ھتشون  ھمرت 
یوسوم ھیض  رم  ھتشون  دوبک  دبنگ 

. دبھدب ار  نآ  ندناوخ  بیترت  دیورب و  یندناوخ  باتک  نیا  غارس  ھب  هاگرذگ  ھناخباتک  قیرط  زا  منک  یم  ھیصوت 
www.gozargah.com

دومحم یسیفن –  رذآ  نارھت –  رد  یناوخ  اتیلول  فکابان –  ریمیدالو  اتیلول – 
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نایرفص
ریت ١٣٩١

اب یمک  نفطل  ریز  هراشا  ندناوخ  زا  لبق 
اتیلول باتک : هدنسیون  فوک  ابان  ریمیدالو 

مناخ اب  رین  یمک  و 
یسیفن رذآ 

نارھت رد  یناوخ  اتیلول  باتک : هدنسیون 
 : ھک مرظن  هرابرد  یحیضوت  مناوتب  دیاش  ات  دیوش  انشآ 

. تسا شزرا  مک  ھک  شزرا  یب  ھن  رگا  یباتک  مھ  رایسب  مرظنب  ھک  مناد  یمن  راکھاش  اھنت  ھن  ار  فوکابان  یاتیلول  باتک  نم 
****

فوکابان چیوریمیدالو  ریمیدالو 

لاس رد  وا  تسا . ھتشذگ  رد  اکیرمآ  یورتنوم  رد  یالوج ١٩٧٧  رد ٢٠  هدش و  دلوتم  ھیسور  گروب  زررتیپ  تنس   رد  لاس ١٨٩٩  لیرپا  رد ٢٣ 

. تفر ایند  زا  مھ  اجنامھ  رد  دش و  اجنآ  دنورھش  درک و  ترجاھم  اکیرمآ  ھب   ١٩۴٠

. مھد یم  حیضوت  ار  نآ  ریز  رد  ھصالخ  رایسب  ھک  تسوا  یاھ  باتک  زا  یکی  اتیلول 

. تفر نادنز  ھب  هاش  طسوت  دوخ  ردتقم  تیصخش  نیمھ  رطاخ  ھب  دوب و  نارھت  ردتقم  نارادرھش  زا  یکی  ھک  تسا  یسیفن  دمحا  دنزرف  یسیفن  رذآ 

. تساکیرمآ زیکپاھ  ناج  هاگشناد  داتسا  کنیا  تسا و  نارھت  رد  لاس ١٩۵۵  ربماسد  دلوتم  وا 

رپ یلاوتم  یاھ  ھتفھ  دش و  لیدبت  اھ  شورف  رپ  زا  یکی  ھب  ھک  درک  رشتنم  سیلگنا  نابز  ھب  ار  نارھت “  رد  یناوخ  اتیلول  باتک  “:  لاس ٢٠٠٣  رد  وا 

دوب رمیات  کرویوین  روھشم  ھمانزور  باتک  نیرت  شورف 

****

. اتیلول مان  ھب  ھلاس  ھچب ١٣-١٢  رتخد  کی  ھب  لاس  نایمروسفورپ  کی  قشع  دروم  رد  فوکابان  ریمیدالو  زا  تسا  ینامر  اتیلول 
. دوش یم  لاس  درخ  رتخد  نیا  قشاع  تسا .، اتیلول  یردپان  اضق  زا  ھک  روسفورپ  نیا 

ھکنآ زا  لفاغ  دنکیم ، زاغآ  اتیلول  رانک  رد  ار  صخشمان  یرفس  یو  نز ، گرم  شرسمھ و  رتخد  ھب  روسفورپ  عورشمان  قشع  ندش  شاف  یپ  رد 
کرت ار  روسفورپ  هاگان  دوشیم و  لافغا  فرحنم  دنمتورث  درف  کی  طسوت  کرتخد 

. دنک یم 
باتک نیا  زین  یبونج  یاقیرفآ  دنلیزوین و  نیتناژرآ ، سیلگنا ، رد  دعب  یمک  دش  عونمم  نآ  شورف  دش و  هداد  صیخشت  نھوم  سیراپ  رد  ادتبا  رد  باتک 

. درکن ادیپ  شورف  هزاجا 
دنیوگ یم  اتیلول  دنوش ، یم  یسنج  لیاسم  ریگرد  نییاپ  نینس  زا  ھک  ینارتخد  ھب  ریخا  یاھلاس  لوط  رد 

یسیفن رذآ  مناخ  ھتشون  نارھت “  رد  یناوخ  اتیلول  باتک “  اما  و 
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باتکهرامش ١٢٨ » یفرعم  هاگدید نودب 

درادن فوکابان  یاتیلول  ھب  ینادنچ  طبر  تسا و  یسیلگنا  نابز  ھب  ھک 
باتک عوضوم 

طسوت ناریا  یاھهاگشناد  زا  نز  دیتاسا  جارخا  ناریا و  رد  یگنھرف  بالقنا  یاھزور  زا  یسیفن  مناخ  تارطاخ  فیصوت  حرش و  باتک  یلصا  عوضوم 
یناوخارف ھب  مادقا  نارھت  هاگشناد  رد  شا  یسیلگنا  سیردت  سالک  یلیطعت  یپ  رد  هدنسیون  دنراد . ار  یمالسا  یروھمج  تیبثت  دصق  ھک  تسا  ینایوردنت 

دنکیم مادقا  دوخ  هدش  لیطعت  سورد  سیردت  ھب  شقباس  نادرگاش  ھب  یصوصخ  یاھسالک  ندرک  ریاد  اب  دنکیم و  ار  شسالک  ھبخن  نایوجشناد  زا  یدادعت 
. دناهدرکیم یناوخ  زاب  ار  یسیلگنا  روھشم  یاھنامر  و 

سپس ییوجشناد و  نویساردفنک  رد  تیلاعف  اکیرمآ و  رد  شاییوجشناد  نامز  بالقنا و  زا  شیپ  زا  ار  دوخ  یگدنز  خیرات  عقاو  رد  نیا  رب  هوالع  هدنسیون 
هللاحور گرم  قارع و  ناریا و  گنج  یگنھرف و  بالقنا  باجح و  رس  رب  اھیریگرد  یمالسا و  یروھمج  ندیسر  تردق  ھب  بالقنا و  رد  تکرش 

رصاعم خیرات  دوخ و  یگدنز  خیرات  نایب  رد  یسیفن  دنکیم . نایب  فلتخم ، یاھنامز  رد  اھنامر  یبدا  دقن  رانک  رد  یصخش و  ھیواز  زا  هریغ  ینیمخ و 
. دنکیم نایب  ار  یتاکن  ینیمخ  هللاحور  تارظن  ھیلع  اھراب  دزادرپیم و  یمالسا  یروھمج  مئاد  دقن  ھب  ناریا ،

: دنرارق نیا  زا  ھک  تساهدش  میسقت  یلصا  شخب  راھچ  ھب  نارھت ، رد  یناوخاتیلول  باتک 
(، فوکوبان ریمیدالو  رثا  اتیلول  نامر  ژانوسرپ   ) اتیلول  ١٫

(، دلارجزتیف تاکسا  رثا  گرزب  یبستگ  نامر  ژانوسرپ   ) یبستگ  ٢٫
( ییاکیرمآ روھشم  هدنسیون  زمیج ، یرنھ   ) زمیج  ٣٫

(. یسیلگنا روھشم  هدنسیون  نتسآ ، نیج   ) نتسآ  ۴٫

: مانب ناشیا  رگید  باتک  ھک  دش  ببس  دروآ  ناغمرا  ھب  یسیفن  رذآ  مناخ  یارب  ھک  ار  یترھش  یناوخ و  اتیلول  ھتبلا 

ردپ اب  ھک  یکیدزن  یئانشآ  رطاخب  نم  صخش  دنچ  رھ  دنک . داجیا  وا  یارب  یبوخ  تیعقومزین  ما  ”  هدرک  توکس  شا  هراب  رد  نونک  ات  نم  ھک  ھچنآ   ”

ناشیا ردام  یسیفن  تھزن  مناخ  راکرس  اب  ھک  یشیب  مک و  یئانشآ  مدرک و  یم  راک  وا  اب  یئاروج  کی  ار  یلاس  دنچ  متشاد و  یسیفن  دمحا  یاقآ  ناشیا 

ھب یھجوت  یب  کی  ار  نآ  منادب “  دیاب  ھک  منادن “  رتشیب  ترھش  فدھ  ابرگا  ار   ما “  هدرک  توکس  شا  هرابرد  نونک  ات  نم  ھک  ھچنآ  باتک “  راشتنا  متشاد ،

. تسا ھتخادرپ  شفیرعت  ھب  باتک  نیا  رد  ھک  یردپ  ھب  اتح  مناد  یم  هداوناخ  تمرح 

یرصان دوعسم  ھنوگ –  زنط  یئاھ  ھکت 
ریت ١٣٩١

، هر ــ تلیف تنرتنیا  ھ ، ـــ عونمم هراوھام 
ـھ، ھانگ فلاخم  سنج  اب  ھطبار  ـھ ، مارح بارش 

، ھبا ـ یا قشع نـ ھلا ، ــ یخ تینما 
، ھتا ـ بن ـل و  قن غورد  ھ ، ــ جاور تنایخ 
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» زنطهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

 …. هدو ـــ لآ اوھ  ھ و  ـــ ھایس هدنیآ 
 …! ایند نیا  ھب  میشاشب  میتسیاو و  ایند  نوا  ِبل  میرب  دشیم  شاک 

————————————————-
ایادخ

ریگب هدیدان  ار  مناھانگ 
 … ! یریگ یم  هدینشن  ار  میاھاعد  ھک  ھنوگنامھ 

———————————————–
؟  نیراد مک  یچ  نوتنوخ  وت  نسرپیم  ھچب  ھی  زا 

 ! یچیھ ھگیم 
؟  ارچ نتفگ 

 : تفگ مردام  ، دش ھلماح  نومیاسمھ  رسپ  زا  مرھاوخ  زورید  تفگ 
 !!! میتشاد مک  ونیمھ  طقف 

——————————–
یم تاولص  یقرب  یب  تعاس  ود  زا  دعب  ھک  ھییاجنوا  یبونج ،) هرک  ) هدیم افعتسا  شریزو  قرب  عطق  تعاس  ود  یارب  ھک  تسین  ییاجنوا  موس  ناھج 

! نتسرف
——————————-

: هدز ورتم  وت 
“. درپب باوخ  زا  یسک  ادابم  ات  تشادیمرب  مدق  ھتسھآ  تساخیمرب  باوخ  زا  بش  زامن  یارب  اھ  بش  یتقو  دناسریمن . یرازآ  یسک  ھب  زگرھ  ماما  ”

! مینزیم نوفیسکاس  میشیم  دنلب  ھک  ییوشتسد  ھساو  ابش  ام  راگنا  ھگیم  روج  ھی 
————————————-

؟؟ ھناریا وت  تسداز  ماما  یچ  رھ  نیدرک  تقد 
 !!! لیصحت ھمادا  یارب  ناریا  نداتسرفیم  ونوشاھ  ھچب  اماما  منک  رکف 

—————–
. میدب نوشن  یدوخ  میتسنوت  یم  ایناریا  ام  امتح  دوب  کیپملا ٢٠١٢  تاقباسم  زج  ود “ گس   ” مان ھب  یشزرو  ھگا 

———————-
ن ــــ یدر ـــ ت ک ــــ قد

 , ھ ـــ نز ــــ یم و  ـــ مدآ ھ  ــ نو ــ رد خ را  ـــ ھ ب ــــ س ی ـــــ نا ـــ ش
…. هراد ـــ یم ـــ ر ن ـــ ب گ ـــــــ ـــ نز یور  زا  ور  ش  ـــ ت ـــ سد ی  ـــ س ـــ نا ــــ شد ـــ اما َب

 , هراد مھ  دیلک  هزات 
————————————————–

 : ننک یم  زاغآ  ھلمج  نیا  اب  حبص  لوا  زا  ور  نتفگ  غورد  اھ  یناریا 
 ! هرھظ وشاپ 

—————————————————–
!!! دنباجح دب  تلم  ھک  تسا  ناریا  رد  طقف  باجح ، اب  ای  دنباجح و  یب  ای  تلم  ایند  مامت  رد 
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» رابخاهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

» رابخاهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

نامرد یارب  یا  ھنیزھ  ھمیب   / دراد یناور  لالتخا  رفن  کی  یناریا  راھچ  رھ  زا 
دھد یمن  یناور  یاھ  یرامیب 

ریت ١٣٩١

اما . تسا نانز  نایم  رد  رتشیب  تالالتخا  نیا  تسا و  شیازفا  ھب  ور  یناور  یرامیب  ھب  نایالتبم  رامآ  ھک  دھد  یم  ناشن  تشادھب  ترازو  یاھ  یسررب 
ناور نمجنا  ریبد  یرھاظم ، زیورپ  : ینالات ارھز  - ییابدالاردص میرم  نیالنآ : ربخ  دننک ؟ یم  ھعجارم  سانشناور  ھب  نامرد  یارب  دارفا  نیا  دصرد  دنچ 
یریگ یپ  ار  دوخ  یرامیب  دصرد  ات ١۵  مھ ١٠  دارفا  نیا  زا  دننک و  یم  ھعجارم  نامرد  یارب  دارفا  نیا  مراھچ  کی  ھک  دیوگ  یم  ربخ  ھفاک  رد  ناکشزپ 
یاھ ھنیزھ  رگید  شخب  ندروخ و  گنا  زا  سرت  یشخب  ھک  دراد  دوجو  کشزپ  ناور  ھب  ھعجارم  مدع  یارب  یددعتم  لماوع  ھک  دیوگ  یم  یو  دننک . یم 
ھب ور  نانز  هژیو  ھب  اھ  یناریا  نایم  رد  یناور  تالالتخا  یرامیب  ھک  هدرک  مالعا  تسادھب  ترازو  اریخا  دنک . یمن  لوبق  ھمیب  ھک  تسا  نامرد  یالاب 

. تسا شیازفا 

داد تاجن  ار  رفن  جنپ  رفنکی  یاضعا  یادھا 
ریت ١٣٩١

دھشم هار  رد  ھک  قداص  ماما  هاگشناد  لیصحتلا  غراف  نایدومحم  حور هللا  یاضعا  ءادھا 
. دش رفن  یگدنز ۵  تاجن  بجوم  دوب ، هدش  یزغم  گرم  یگدننار و  ھحناس  راچد 

دھشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  ءاضعا  دنویپ  زکرم  ریدم  ربخ ، یزکرم  دحاو  شرازگ  ھب 
دای هدنز  ءاضعا  یزغم ، گرم  رامیب  زا  وضع  ءادھا  لمع  نیمھدزای  دصیس و  رد  تفگ :
روباشین بـھ نمھب  ناتسرامیب ٢٢  زا  ھک  دور  ـ ھاش نکاس  ھلاس  نا ٣١ ـ یدومحم حور هللا 

زا سپ  دوب ،  هدش  یفرعم  دھشم  یکشز  مولع پـ هاگشناد  اضعا  دنویپ  تیریدم  زکرم 
دھشم ھیرصتنم  ناتسرامیب  رد  یز  ـ غم گر  دییأ مـ لحارم تـ ماجنا  یو و  هداوناخ  تیاضر 

. دش هداما  دنویپ  یارب  ادھا و  اضعا ) دنویپ  زکرم  )
ھلاس  ٣٢ مناخ ھب  نایدومحم  حور ا … دای  هدنز  اھ ی  ھیلک  دوزفا : یزیزع  ربدم  رفعجدمحم 

تحت زیلاید  اب  دندرب و  یم  جنر  ھیلک  ییاسران  زا  اھلاس  ھک  دھشم  زا  ھلاس  یاقآ ٢٣ و 
. دش هدز  دنویپ  ادھ و  ناگیار ا  تروص  ھب  دندوب  نامرد 

. دش ءادھا  دنویپ و  دھشم  نکاس  ھلاس  یاقآ ۴١  ھبزاریش  یزامن  ناتسرامیب  رد  زین  دای  هدنزدبک  داد :  ھمادا  یو 
 . دش لاسرا  رامیب  ود  ھب  دنویپ  تھج  دھشم  ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب  ھب  هدربمان  یاھ  ھینرق  نینچمھ 
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» رابخاهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

زپول رفینج  مناخ  یابیز  نساب  رکفنشور ؛ تلم  نامشچ  شزاون  یارب 
ریت ١٣٩١

ار یگنھرف  یعامتجا و  یسایس ، بلاطم  نیوانع  نیا  زا  دعب  لئاسم ، ھنوگ  نیا  ھب  ناریا  رکفنشور  تلم  دح  زا  شیب  ھقالع  رطاخ  ھب  منکیم  داھنشیپ 
هدش ھتشون  بلاطم  دناهدرک ، زاب  ار  بلطم  هابتشا  ھب  مھ  اھنآ  فصن  ھک  یرفن  رثکادح ١٠٠  دیدزاب  یاج  ھب  دیاش  ھک  میسیونب  بلطم  نیا  ناونع  ریظن 

ددرگ بلطم  ھمیمض  مھ  زپول  رفینج  مناخ  کرابم  نساب  زا  یسکع  یسایس  بلاطم  رانک  رد  دوشیم  داھنشیپ  یتح  دنشاب . ھتشاد  یرفن  رازھ  دنچ  یدیدزاب 
کرابم نساب  فطل  ھب  ناریا  رد  اھیتلادعیب  رشب و  قوقح  عضو  یسایس ، ناینادنز  زا  بلطم  دنچ  رابجا  ھب  دیاش  مھ  دنوش و  شزاون  نامنامشچ  مھ  ات 

. دوش هدناوخ 

کی ریوصت   - دنک  !! لمحت لباق  ار  امرگ  یمک  ات  ھناودنھ  اب  یزاب 
ریت ١٣٩١
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» سکعهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

١ دنک –   !! لمحت لباق  ار  امرگ  یمک  ات  ھناودنھ  اب  یزاب 

موّد ریوصت  ھناودنھ –  اب  یزاب 
ریت ١٣٩١
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» سکعهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

موّد ریوصت 

مّوس ریوصت  ھناودنھ –  اب  یزاب 
ریت ١٣٩١

 PDFmyURL.com

http://www.gozargah.com/tag/shomareh128/
http://www.gozargah.com/category/aks/
http://www.gozargah.com/aks/tasvir-dovom/#respond
http://www.gozargah.com/aks/tasvir-e-sevom/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


» سکعهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

مّوس ریوصت 

مراھچ ریوصت  ھناودنھ –  اب  یزاب 
ریت ١٣٩١
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مجنپ ریوصت  ھناودنھ –  اب  یزاب 
ریت ١٣٩١
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هاگرذگ
ریت ١٣٩١
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» سکعهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

هاگرذگ

یدمحم لگ  نسح  نایرآ –  رمق  رتکد 
ریت ١٣٩١

ھنومن یرسمھ  دھعتم و  یرگشھوژپ 
دھعتم و یرگشھوژپ  تایبدا  داتسا  نایرآ  رمق  رتکد 

یرامیب یتدم  زا  سپ  بوک  نیرز  نیسحلادبع  رتکددای  هدنز  رسمھ 
دون نسرد  کیودون  هام  نیدرورف  موس  تسیب و  زور  رھظ  زا  دعب  رد 

دوخ دارم  رسمھ و  ھب  تفگ و  عادو  ار  یکاخ  ناھج  نیا  یگلاس 
 . تسویپ بوک  نیرز  رتکد  داشناور 

نآ رد  دش .  دلوتم  ناچوق  رد  لاس ١٣٠١  رد  نایرآ  رمق  رتکد 
ربتعم درف  ھک  رمق  ردپ  . تشادن ھنارتخد  ھسردم ی  رھش  نیا  نامز 

نیا رد  ھنارتخد  ھسردم ی  سیسات  ھب  مادقا  دوب  یسانشرس  و 
تخاس مھارف  شنالاس  مھووا  لیصحت  یارب  ار  ناکما  درک و  رھش 

تسناوت درب و  نایاپ  ھب  دوخ  هاگداز  رد  ار  یئادتبا  هرود ی  رمق  . 
بسک اب  دازآ  تروص  ھب  دھشم  رد  ار  ناتسریبد  لوا  هرود ی  کردم 

دیدرگ و یتامدقم  یارسشناد  دراو  هاگنآ  دروآ .  تسدب  لوا  ماقم 
ھعلاطم و قشاع  ھک  یو   . تفرگ یبدا  ملپید  نارھت  رد  ماجنارس 

دعب یدنچ  دیدرگ و  یلاعیارسشناد  دراو  لاس ١٣٢۴  رد  دوب  سرد 
ھتفریذپ یسراف  تایبدا  یرتکد  هرود ی  رد  سناسیل  ذخا  زا  سپ 

نیرز نیسحلادبع  رتکد  دوخ  هدنیآ ی  رسمھ  اب  نامز  نیا  رد  دش . 
 . دیدرگ سالک  مھ  بوک 

“ یسراف بدا  رد  نآ  ریثات  تیحیسم و   ” وا یرتکد  ھلاسر ی 
نارھت هاگشناد  رد  ار  نآ  تمکح  رغصا  یلعداتسا  رظن  تحت  ھک  دوب 
طلست یسیلگنا  ھسنارف و  یاھنابز  ھب  ھک  نایرآ  رتکد  . درب نایاپ  ھب 

یراثآ تشامگ و  تمھ  ھمجرت  راک  ماجنا  ھب  یتدم  تشاد  لماک 
پیلیف و روسفورپ  ھتشون ی  خیرات “  رد  کیدزن  قرش   ” نوچمھ

زا دروآ .  رد  یسراف  نابز  ھب  ار  رلوپشا  دلوترب  رثا  مالسا “  ناھج  “ 
نیدلا لامک   ” یگدنز باتک  ھب  ناوت  یم  مھ  ناشیا  یفیلات  راثآ 

 . درک هراشا  دازھب “
وا یرسمھ  دھعت  نایرآ  رمق  رتکد  یگدنز  راکھاش  اما 

خیرات ققحم و  هدنسیون  بوک  نیرز  نیسحلادبع  رتکد  ھب  تبسن 
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» ریھاشمهرامش ١٢٨ هاگدید نودب 

یگدنز رد  ار  لایخ  شمارآ  یو  رگا  ھک  تسا  رصاعم  ریھش  راگن 
یمن بوک  نیرز  رتکد  تخاس  یمن  مھارف  دنمجرا  داتسا  نیا  یارب 

رد رمق  . دروآ رد  ریرحت  ھتشر ی  ھب  ار  دوخ  دنمشزرا  راثآ  تسناوت 
 : تسا هدرک  رظن  راھظا  ھنوگ  نیا  ھطبار  نیا 

ھک دوب  شزرا  اب  مرظن  رد  یردق  ھب  بوک  نیرز  رتکد  راثآ  “ 
. مدشیم هدنمرش  مدرکیم  ھسیاقم  اھنآ  ابار  مدوخ  یاھراک  یتقو 

وا زا  شناد  ملع و  . دوب رادروخرب  هژیو  یغوبن  زا  بوک  نیرز  موحرم 
یم نم  ھب  ھشیمھ   . تشادن زاین  یکمک  چیھ  ھب  وا  دیوارت .  یم 
دادعت امش   . ما ھتفگن  زونھ  ھک  تسھ  منھذرد  اھزیچ  یلیخ  تفگ 

یط رد  یسک  غوبن  نودب  تسا  نکمم  رگم  دینیبب  ار  وا  یاھباتک 
 . ” دنک فیلات  باتک  ھمھ  نیا  رمع  لاس   ٧٨

شرسمھ شزرا  رپ  یاھراک  فقو  ار  دوخ  یگدنز  رمق  یرآ 
نیمھ  . تشاد لوبق  دوخدارم  نوچمھ  ار  وا  درک و  بوک  نیرز  داتسا 
لھا هدرک و  لیصحت  جوز  نیا  دش  ثعاب  تبحم  رھم و  رپ  ھتشر ی 

یگدنز رگیدکی  رانکردرمع  نایاپ  ات  دنتشادن  یدنزرف  ھکیلاح  رد  ملق 
 . دنشخردب یبدا  یملع و  حطس  نیرتالاب  رد  دننک و  یرپس  ار 

ھب ھتسب و  رفس  راب  شیپ  یاھ  لاس  ھک  بوک  نیرز  کنیا 
یم وا  ھب  نایرآ  رمق  لاس  هدزیس  زا  سپ  دوب  ھتفاتش  یفاب  راید 
اھنآ یارب  ارھز  تشھبرد  ھک  یا  ھقبط  ود  هربقم ی  رد  ات  ددنویپ 

 . دنریگ مارآ  مھ  رانک  رد  ود  نآ  رگید  اب ر  تسا  هدش  مھارف 
 . داب داش  ملق  لھا  ناگبخن  نیا  یود  رھ  کاپ  ناور 

ندنل کیپملا ١٩۴٨  دای  ھب 
ریت ١٣٩١

ھب کیملا  نددجم  لاس  زا ۶۴  سپ  الاح 
تسا هدیسر  ندنل 

زا دعب  کیپملا  نیلوا  گیپملا ١٩۴٨ 
روشک رد  ھک  دوب  مود  یناھج  گنج 

دش رازگرب  ندنل  رھش  رد  سیلگنا 
خیرات رد  راب  نیلوا  یارب  لاس  نآ  رد 

یرادرب ھنزو  رد  ناریا  اھ  کیپملا 
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ریھاشمهرامش ١٢٨
 « هاگدید نودب 

رفعج دمحم  دوخ  رادمان  نامرھق  طسوت 
ار شسکع  ھک  یسک  نیمھ  ینعی  یساملس 

تفرگ زنرب  لادم  دینک  یم  ھطحالم 
راگدنام هدنز و  شمان  وا –  ھب  دورد 
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