
نیدرورف ۹۲ هاگرذگ 
نیدرورف ۱۳۹۲

ناتسمز بورغ 
راهب ۱۳۹۲ … راهب حبص  اب  تسا  هارمه  هک 

اه نینزان  امش  هب  مینک  یم  میدقت 
ار راهب  هدنخ 

هام رذآ  زاغآ  نامز 
۱۳۸۰

هرامش ١٣٧

هلاقم

نیدرورف ۹۲ هاگرذگ 

ون لاس  کیربت 

 – دیآ یم  بونج  زا  راهب 
ناگدنسیون یاروش 

داینب زیاوج  لاس  نیمهدزاود 
نایرفص دومحم  یریشلگ – 

رظان هیفص  یشومارف –  درگ 
هداز

دای هدنز  رهشناریا و  هیرشن 
نیگرگ جریا 

 “ نلاد کشا  روسفورپ “ 
ولسا هاگشناد  یسراف  نابز  داتسا 

ژورن رد 

 – یتفایرد لیم  یئ  کی  زا 
 – متسشن اشامت  هب  دش  یتصرف 

وگ شوخ  میرم 

نمزم یرامیب  یداوس  یب 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

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

راسگنس مه  زاب  یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یهایس امرس و  نایاپ  یداش و  موادت  دیما  هب 
دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هام   نیدرورف  گنُج 

……………………………………………………………
 – ققحم لضفلاوبا  وگ –  شوخ  میرم    - هداز رظان  هیفص  رهشنارا - هیرشن 

یمنغا - اضر    - یسیئر ناروت  نایرفص –  دومحم 
هراتس نیما –    - ناراب نژیب  رتکد  نیبرقم –  باهش  زودنا –  حرف  نودیرف 

هانگیب - کنشور  یئاقآ –  انام  ینالیگ –  نودیرف    - ینارهت
 - راکنمچ اجور    - هانگیب کنشور    - رلدوب لراش  ریسگنت –  اسیلا  یدسا –  انیم 

نایئانف –  همطاف  یناجیلد –  رحس  یدوهرف –  ادیو    - یرفعز قیاقش 
جروج   - روپ یناج  دیمح  یدابآ –  یداهرف  فسوی  نایشیورد –  ربکا  یلع 

 - یراوسهش نسح  دمحم    - داشناور ههلا  نلاد –  کشا   - واش درانرب 
 - میهم ریما  یراهدنق - دمحا 

**********************************

ون لاس  کیربت 
نیدرورف ۱۳۹۲

نایرفص دومحم  ناریا –  هعماج 

ژورن ِنیبریگنال –  کچوک  رهش 

یناهج زور  چرام  داب ۸  کربتم 
نز

میرم مناخ  زا  یرگید  لیم  یئ 
وگ شوخ 

ددم سانشان ! بطاخم  یا 
هراتس نک –  یرای  ناسر و 

هدنسیون رعاش و  ینارهت -

 – یراج روسناس  زا  مه  زاب 
یراوسهش نسح  دمحم 

 – نز یناهج  زور  چرام  تشه 
ناراب نژیب  رتکد 

قشاع یبطاخم  نیما – 
ندناوخ

بحاص نانز  نیب ۲۰۱۲-۱۹۰۱ 
زا میظنت  دنرفن – . لبون ۴۴  هزیاج 

ناراب نژیب  رتکد 

ناگدنسیون نوناک  هینایب 
ناریا

بحاص هدنسیون  اب  هبحاصم 
 – نایشیورد فرشا  یلع  مان 

یدابآ یداهرف  فسوی 

ناتساد

ناروت ی –  ــــ لمخم یو  ــــ له
یسیئر

داتشه درمریپ ، نم ، رفسمه 
لضفلاوبا تشاد – ! لاس  کی  و 

ققحم
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

: ناسنا تمرح  هب  مارتحا  اب  و  دازآ ، یئادرف  هب  مشچ  اب 

ار رگید  یراهب  زاغآ 
، دشاب رو  راب  زبس و  رس  میراو ، دیما  هک 

، دراد هارمه  هب  ار    ” ون یاه “  زور  دیون  هک  زورون “  ندمآ “ 
ار یسمش   ۱۳۹۲ لاس عورش  و 

، دشاب قنور  یداش و  زا راشرس  تکربرپ و  میراو ، دیما  هک 
، یتیگ هرتسگ  یمامت  رد  اه  یناریا  همه  ،و  راوگرزب ناتسد  هب  ملق  زیزع و  ناراکمه  امش  هب 

هاگردگ ناگدنسیون  یاروش  …. میئوگ یم  شاب  داش 

ناگدنسیون یاروش  دیآ –  یم  بونج  زا  راهب 
نیدرورف ۱۳۹۲

، . میتشون نینچ  شیپ  اهلاس 
نامنیمز رس  تشد  نهپ  یامت  رد  هدرتسگ  یعقاو و  راهب  هک   دوب  نیا  رب  نامنامگ  و 

یئ کی  زا  سرد –  سالکرد 
لیم

دومحم یسلطا –  درت  هخاش 
نایرفص

رعش

یئاقآ انام  نانز –  رعش  باتک 
هانگیب کنشور  – 

حرف نودیرف  قشع –  یادص 
زودنا

ریما یروس –  هبنش  راهچ 
میهم

نیبرقم باهش  زا  یا  هدورس 

نودیرف ناراب –  لثم  یتخرد 
ینالیگ

یدسا انیم  دیشاب –  هک  الاب  نآ 

هانگیب کنشور  زا :  یرعش 

اجور تسا – ؟ بوخ  راب  دنچ 
راکنمچ

 – ردام یناتسبات  یاه  هصق 
یرفعز قیاقش 

یئاقآ انام  یباتفآ –  ردنب 

ادیو یشووایس –  یشتآ 
یدوهرف

سکع

زیئاپ چیپ  نیرخآ 
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دسر یم  بیرقنع  تسا و  هاگلزنم  نیرخآ  رد 
. میتسین دیما  ان  زونه 

***
دوش یم  عورش  هام  دنفسا  زا  نامروشک  بونج  رد  ناتخرد  ندیشوپ  زبس  هماج  اهلگ و  شیور 

جیلخ هناتسآ  رد  نامع  یایرد  کیدزن  لحاوس  زا  بونج ،  زا  هک  تسا ، یئاروها  نیمز  رس  نآ  رد  راهب  ندمآ  هعیلط  نیا  و 
دور “ دنورا  یالاب “  ات  سراف ،

. دوش یم  زاغآ  نادابآ ،”  یالاب “  رد  دور  نیا  همشچرس  لحم  زا 
دهد یم  دیون  و  دراد ، هارمه  ار  راهب  یوب  بونجرد ، هام  دنفسا  نیزاغآ  دیشروخ  و  …. دیآ یم  دنفسا  اب  ورملق  نیا  رد  راهب 
زبس ار  نامروشک  تشد  نهپ  یمامت  ات  دیآ  یم  و  تسا . هار  رد  یناریا  تیوه  راگدنام  دنمناوت و  دنس  نیا  زورون “  هک “ 

: دیوگب همه  هب  و  دنک ، رطعم  دنایور ، هب  لگ  دنک ،
. میور یمن  کاحض  اب  میا ، هدمآ  دیشمج  اب  هک  یئام 

. میئوگ یم  شاب  داش  نانهیم  مه  همه  هب  دوارت ، یم  زورون  راهب و  نوتس  راهچ  زا  هک  ار  یتسود  شوخ  یوب 

نایرفص دومحم  یریشلگ –  داینب  زیاوج  لاس  نیمهدزاود 
نیدرورف ۱۳۹۲

یصخش هناخ  رد  هکلب  یمومع ، ینلاس  رد  هن  هک  یریشلگ  داینب  زیاوج  لاس  نیمهدزاود  یادها  مسارم  زا  یئاه  هکت 
. مینک یم  وگ  زاب  ناتیارب  ار  دش  راذگ  رب  ارآ “  نامرف  نمهب  “ 

: تسشن نیا  رد  ناگتفای  روضح  *** 
: زا دندوب  ترابع  …. همکارت سنوی  یوسوم ، نرتسن  یرهاط ، هنازرف  مناخ  نوچ  ناراک ، ردنا  تس  درب  هوالع 

، یباجم داوج  یناهبهب ،  نیمیس  دحوم ، ءایض  یدمحا . کباب  نایشیورد و  فرشا  یلع  یدابآ ، تلود  دومحم 
: تفگ دوخ  تانایب  رد  یرهاط  مناخ  *** 

. تسا هدش  ریدقت  زین  رصاعم  هدنسیون  کی  زا  اه  یراذگرب  نیا  زا  یا  هراپ  رد  “ 
رد دمآ و  لمعب  یناد  ردق  نایشیورد  فرشا  یلع  زا  دعب  لاس  هدش ،  ریدقت  حیصف  لیعامسا  دای  هدنز  زا  هرود  نیلوا  رد 

. ” درک میهاوخریدقت  یدابآ  تلود  دومحم  زا  زورما  هرود و  نیا 
یرواد و هوحن  باختنا و  دروم  رد  لصفم  تبحص  زا  سپ  یریشلگ “  هزیاج  یراک  هورگ  هدنیامن  همکارت “  سنوی  *** 

یرواد هب  لوا  نامر  لوا و  هاتوک  ناتساد  یاهشخب  رد  هرود  نیا  نارواد  هکنیا “  حیضوت  راک و  تالکشم  هب  هراشا 
: تفگ داشرا  ترازو  یاه  تلاخد  روسناس و  ءوس  ریثات  رطاخب  دنتسشن ،

هدش رشتنم  راثآ  تیفیک  ّتیمک و  رب  روسناس  ءوس  رثا  تسا ، دوهشم  ریخا  لاس  دنچ  لثم  هرود  نیا  رد  هچنآ  ”… 
. تسا

هعومجم ندش  رت  رغال  رغال و  ثعاب  هدوب و  یتیمک  رتشیب  هاتوک  یاه  ناتساد  رب  روسناس  ءوس  رثا  تفگ  ناوتب  دیاش 
: داد همادا  و  تسا ، هدش  اه  ناتساد 

. “ درک فذح  هقباسم  رد  تکرش  زا  تسا  هدید  بیسآ  رتشیب  روسناس  زا  هک  ار  یهاتوک  یاه  ناتساد  ناوت  یم 

مادعا یاشامت 

ترسح

هفخ دود  زا  شدوخ  ردام – 
ار شا  هچب  یلو  تخوس  دش و 

داد تاجن 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

رعاش و رلدوبری - یپ  لراش 
لیرپا  ۹ یوسنارف –  هدنسیون 

هب تسگوا ۱۸۶۷   ۳۱  – ۱۸۲۱
ریسگنت اسیلا  باختنا 

زنط

لاسما ربق  درک  مالعا  رابخا 
دوشیمن نارگ 

ریهاشم

 – واش درانرب  جرج  همانیگدنز 
ریسگنت اسیلا  باختنا  هب 

باتک یفرعم 

- ادناراکاج تخرد  یاههچب 
یناجیلد رحس  هتشون 

هب نیلوراک “  اب  ماش   “ ” نامر
نیا دش –  دهاوخ  رشتنم  یدوز 

هک تسا  نآ  لوا  لصف  زا  یا  هکت 
رد تسا  یباتک  دیناوخ –  یم 

لصف تفه 
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، { دشاب یم  یداشرا  ترازو  یوس  زا  کش  یب  هک  روسناس  نیا  تسا  یتبیصم  هچ  } 
: دهد یم  همادا  همکارت 

نارواد نیب  ثحابم  رد  هلئسم  نیا  اه  نامر  یرواد  تاسلج  رد  تسا و  یتیفیک  رتشیب  نامر  رب  روسناس  بیسآ  اما  “ 
هدش هدننک  جلف  آبیرقت  یزیممو  روسناس  تسا . هدز  بیسآ  هبرض و  راثآ  تیفیک  هب  هنوگچروسناس  هک  دوب  دوهشم 

. ” تسا
: درک لیلجت  یدابآ  تلود  دومحم  زا  ریز  نتم  ندناوخ  اب  یرهاط  هنازرف  مسارم ، نیا  همادا  رد  *** 

رگشیامن یا  هنیئآ  شرثا  ره  و  تسا . تلِم  کلُم و  تشون  رس  شا  یسپاولد  نیرتمهم  هک  یدابآ  تلود  دومحم  یارب  “ 
. تسا هروشلد  نیا  زا  یهجو 

و دناد ، یم  شمدرم  تیوه  رهظم  ار  یسراپ  هک  ینابز  یاه  متیر  قلاخ  ورشیپ و  زرو  نابز  یدابآ  تلود  دومحم  یارب 
. تسا هتخادرپ  ناج  زا  هژاو  هب  هژاو  یلم ، تیوه  نیا  تشادساپ  رد  ار  دوخ  مهس 

یم نوریب  بش  هت  زا  ار  ادرف  دیشروخ  شیاه  تیصخش  تخس  خلت و  تشذگ  رس  لد  زا  هک  یدابآ  تلود  دومحم  یارب 
. شیوخ نارود  ناوختسا  زغم  زا  هدمآ  رب  شخب و  دیما  هدنز و  تسا  یا  هدنسیون  دهد  یم  ناشن  دشک و 

تسا و ىنامرهق  ظفح  راید  نیا  یلم  نانامرهق  نوچ  ناشبوش  آلد  هک  ىیاهتیصخش  قلاخ  ىدابآتلود  دومحم  ىارب 
. ىناسنا راوشد  تیعضو  نیا  شیامن  ىارب  ابیز  ىزاساضف  اب  هارمه  ندش ، نامرهق  هن 

ناماوت صقر  نیا  چولس  یلاخ  ىاج  هسامح و  لزغت و  هناُوداج ی  قیفلت  نیا  ردیلک ، راگدیرفآ  یدابآ  تلود  دومحم  یارب 
. ىرشب نتسیاب  نتسیاپ و  کانهودنا  یاه  هظحل 

. هتینردمو تنس  لباقت  نازغل  چیپاچیپ و  ىاههندرگ  زا  شیاهتیصخش  راذگ  یدابآ و  تلود  دومحم  یارب 
نیا کولس  رهش و  هب  اتسور  راذگ  زا  ىاهنایارگعقاو  ندیشکریوصت  هب  رد  شاقیفوت  یدابآ و  تلود  دومحم  یارب 

. یئور ایور  نیا  رد  ىیورود  عمط و  سرت و  لهج و  نامزمه  شیامن  خیرات و  عامتجا و  ىاههیال  رد  اه  تیصخش 
ِنادنبخی ره  زا  رت  مرگو  ىریگ  راد و  گناب  ره  زا  رت  دنلب  یئادص  اب  شنتشون  هراومهو  یدابآ  تلود  دومحم  یارب 

یارب دشابن  یا  هناهب  ات  دنهدنراشتنا  زاوج  ار  شالنلک  لاوز  ندش و  لمسب  قیرط  رگا  ىتح  نتشون  هراومه  یراگزور 
.“ روسناس فذح  راوید و  نتشاگنا  هدید  ان  یپ  زا  نتشونن 

باتک اب  هک  دوب  یئاه  هدنسیون  هب  طوبرم  طقف  هک  یریشلگ  داینب  هزیاج  هرود  نیمهدزاود  ناگدنرب  مسارم ، نیا  رد  *** 
. دنتفرگ رارق  ریدقت  دروم  مالعا و  دندوب  هدرک  تکرش  ناشلوا 

و تفرگ . قلعت  دنخب “  یسراف  ناتساد “  هعومجم  رطاخب  یشوایس “  هدیپس  هب “  هاتوک  ناتساد  هزیاج  تیاهن  رد 
نیرتهب هدنرب  کرتشم  روطب  دنخب “  یسراف  اب “  هارمه  یعولط  دمحم  هتشون  متسین “  تناژ  نم  ناتساد “  هعومجم 

. دش هاتوک  ناتساد  هعومجم  یارب  ناونع 
. دش ریدقت  زین  یدینج “  کم  الف  هتشون “  وکاساماتا “ مان  هب  یئاج  ناتساد “  هعومجم 

. دش باختنا  هدیزگرب  نامر  ناونع  هب  نیما “  ناملس  هتشون ی “  یمره “  راگزور  یغرم ، هعلق  نامر “  شخب  رد 
. تفرگ رارق  ریدقت  دروم  زین  کبک “  راکش  نامر “  اب  یدابآ “  یگنز  اضر  یاقآ “ 

: تفگ یهاتوک  نانخس  رد  یمره “  راگزور  یغرم ،  هعلق  شباتک “  دروم  رد  نیما “  ناملس  “ 
: یاه هلمج  زا  نیزیمم  دوب . یم  رت  دنک  یمک  روسناس  غیت  رگا  دشاب ، یرتهب  رثا  تسناوت  یم  نامر  نیا  “ 

. “ دوب هدماین  ناششوخ  یسالیگ “  یاه  لکش  و “  درس “  قرع  “ 
: دیوگ یم  و 

 ” دوش لامعا  رثا ، دیلوت  نامز  رد  ام و  نهذ  رد  روسناس  دوش  یم  ثعاب  داشرا ، ترازو  زا  یراتفر  نینچ  “ 
یم مانشد  داب  هب  ار  یمالسا  یروهمج  یتیعقوم  ره  رد  دنتسه و  جراخ  رد  هک  اه  یضعب  باتک  هک  تسا  هنوگچ  الاح 

زا یتحار  هب  دنرب و  یم  ناریا  هب  ار  ناشباتک  کیتورا “  تالمج  دح  رد  اتح  رت “  دب  اه  نیا  زا  تالمج  یرایسب  اب  دنریگ 
 ! ” ملعا هللا و  دنریگ ، یم  رشن  هزاجا  داشرا  ترازو 

دقن

هک یزور    ِ باتک هب  یهاگن 
دومحم هتشون  تفر –  نوتبالگ 

یمنغا اضر  نایرفص – 

یریدج هدیپس  رعش  هب  یهاگن 
نایرفص دومحم  – 

رتکد رنه –  یافرژ  رد  راتخاس 
ناراب نژیب 

ناهج روهشم  ناشاقن 

ناشاقن دیدج –  شخب 
ناهج روهشم 

: باتک زا  گوگنو –  ناسنو 
دارفا زیگنا  تفگش  تشذگ  رس 

دمحا همجرت  هب  هتسجرب – 
یراهدنق

رابخا

میتسین لبلب  لگ و  روشکرگید 

ار دوخ  ییایمیش  زابناج  کی 
ار وا  قوقح  داینب  درک / زیوآ  قلح 

دوب هدرک  عطق 

ندنل نایناریا  تاعلاطم  زکرم 
دش لیطعت  مه 
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هداز رظان  هیفص  یشومارف –  درگ 
نیدرورف ۱۳۹۲

تردق هب  نامز  زا  مدرگ “  یمن  رب  بقع  هب  یلیخ  ام “ ، مدرم  یشومارف ، درگ  نیا  راذگ  ریثات  هچ  تسا و  ناوارف  هچ 
یم هتشک  اه  ملاع !! هلبق  روتسد  هب  مئاد  و  دنشک ، یم  رجز  دنراد  ملاظ ، هاوخ و  دوخ  شایع و  یاهراجاق  ندیسر 

مینام یم  ام  و  دنارتسگ ، یم  ار  شا  هطلس  یشومارف  هدازمارح ی  درگ  میهد “  خرچ  هُلک  ات “  هنافساتم  یلو  دنوش ،
. نامکاح یردلق  یئاپرب و  ناکامک  هنهک و  یهودنا  و 

یمن گر  ار  ریبک  “ ریما  دوب “  هدروخ  ناکت  رگا  هک  ارچ  دروخ ؟ ناکت  بآ  زا  بآ  دنتشک ، ار  ماقم “  مئاق  یتقو “  رگم 
. دندز

، دنا هدرک  ینابرق  ار  مدرم  دنا  هتساوخ  هاگ  ره  و  تسا . هدیچیپ  نامیاپ  رپ و  هب  هک  تسا  نایلاس  ریجنز  نیا  و 
. تسا هدرک  مکاح  ار  یشومارف  تسا و  هدیعلب  ار  اضف  یتنعل  درگ  نیا  روصت  زا  رتعیرس  و 

بارهس ناطلس و  اقآ  ادن  ات  هتفرگ  ، سور هدرپس  رس  رادقم و  یب  هاشیلع  دمحم  نامرف  هب  هاشغاب “  ناینابرق “  زا 
اه نآ  روج  یپ  یسک  دنا و  هنتفر  اه  دای  زا  یتنعل  درگ  نیا  رابغ  رد  ناشمان  دیاش  ناشنوخ و  رایسب ، یهورگ  یبارعا و…

اه نآ  نامشچ  زا  باوخ  دندوب  هدشن  شومارف  رگا  دنراد و  یکیزیف  روضح  زونه  ناشنالتاق  هکیلاح  رد  تسا  هدشن 
. دوب هدش  هدوبر 

نیگرگ جریا  دای  هدنز  رهشناریا و  هیرشن 
نیدرورف ۱۳۹۲

تسا هدش  رشتنم  ربماون ۲۰۱۲  رد  تسا و  نیگرگ “  جریا  دای “  انام  تشذگ  رد  هژیو  هک  ار  رهشناریا “  هیرشن “  نم 
. مدوب هدیدن 

راب رپ  اوتحم و  رپ  هچ  هک  مدید  و  متشاد . تفایرد  ار  نآ  زا  هرامش  کی  هلجم  نیا  راک  ردنا  تسد  ناراوگرزب  فطل  هب 
گنس هچ  دوب  نامروشک  تلیضف  اب  نارکفنشور  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  هک  نیگرگ  جریا  تشادگرزب  یارب  تسا و 

. تسا هتشاذگ  یمامت 
زا ار  یئالاو  هچ  هک  میبای  یم  رد  دنا  هتشاذگ  تمه  حرش  نیا  هب  یناراوگرزب  هک  هنیمز  نیا  رد  نآ  بلاطم  ندناوخ  اب 

. میا هداد  تسد 
راذگ ناینی  وریدم  هک  یلیلخ “ –  نژیب  یریدج - هدیپس  یئاوقت –  رصان  روپ –  یساپ  شونرهش  یهلا –  نیدلاردص  رتکد 
قدصم ریما  اویش –  دابق  راشرس –  امه  دعاس –  اسیرپ  رتکد  نایدنز –  انادنام  رتکد  دشاب – “  یم  زین  باتک  تاراشتنا 
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حرف نودیرف  ناشیا “  دنزرف  نیگرگ –  نیشفا  نیگرگ – “  جریا  دایدنز  رسمه  نیگرگ “  یرثوک “  مظعا  نایزوتاک – 
. یئارخف ریم  لیعامسا  یدومحم –  زیبماک  رتکد  یدومحم –  امه  رتکد  زودنا – 

میا هتشون  هعیاض  نیا  زا  هام ۱۳۹۰ نمهب  هب  طوبرم  هاگرذگ  هرامش ۱۲۳  رد  زین  ام  هک  مناسرب  عالطا  هب  دشابن  دب  دیاش 
هب دنناوت  یم  وا  یادص  ندینش  نادنم  هقالع  میا . هدرک  بصن  تسا  هدرک  هملکید  هک  زین  ار  دازخرف  عورف  زا  یرعش  و 

. دننک هعجارم  هاگرذگ  هرامش  نیا 
لد دوب و  دیما “  قشاع “  هک  یدرم  زا (  رتشیب  تخانش  یارب  هک  دیناوخب  هیهت و  ار  نآ  دیا  هدناوخن  ار  هرامش  نیا  رگا 

. دراد ترورض  عقاو  هب  یدازآ “  ) هتسب “ 
KETAB BOOKSTOR

.Westwood Blvd 1419
Los Angeles, CA 90024

USA
Tel  310) 477- 7477

. مروآ یم  اجنیا  رد  ار  رهشناریا “  هاتوک “  یاه  هتشون  زا  یکی  هراشا ، یارب 
دوش یمن  اشامت  هب  نتخوس  ساسحا 

ینامز اقآ  یدهم  رتکد 
مشک یم  هچ  ینادب  هک  ات  ریگب  شتآ 

دوش یمن  اش  امت  هب  نتخوس  ساسحا 
یگنهرف بسچرب  ات  دنهدب  دنراد  هچره  دنرضاح  یخرب  هک  تسا  نیریش  نانچ  بدا  گنهرف و  عوضوم  زا  نتفگ  نخس 

. دهدب تنیز  ار  اه  نآ  مان  ندوب 
نینچ یارای  ار  یا  هفرح  لغش و  چیه  هک  دنیرفآ  یم  یرابتعا  ملق ، لد و  لها  ای  هدنسیون  یشاب ، رعاش  رگا  یئوگ 

رعاش هک  مینیب  یم  ار  یلیکو  ایو  یریزو ، یربهر ، یهاش ، یدنچ ، زا  ره  هک  تسور  نیمه  هب  دیاش  تسین . یشنیرفآ 
هک مه  یسیون  هرطاخ  هناهب  هب  ات  درب  یم  ملق  هب  تسد  یدرم  تلود  ای  ناگرزاب و  میدهاش  یهاگ  زا  ره  و  دوش . یم 

. دراذگب راگ  دای  هب  یباتک  هدش 
درف کی  هچنآ  دنک ، یم  نیگرگ  جریا  ار  نیگرگ  جریا  دننام  یسک  هچنآ  دوش . یمن  اش  امت  هب  نتخوس  ساسحا  یتسار  اما 
یم هک  اهنآ  تسین . بیرغ  یزار  دروآ  یم  نورب  شنورد  زا  ار  ناسنا  رهوگ  دزاس و  یم  لدبم  یگنهرف  یتیصخش  هب  ار 
دوخ رتسکاخ  زا  ات  دنریگب  شتآ  تسا  یفاک  دنراد ، ور  شیپ  یا  هداس  راک  دنشاب . دوخ  رصع  نیگرگ  دنناوت  یم  دنشیدنا ،

. دنشاب هدرک  ساسحا  لد  ناج و  اب  ار  تلم  کی  گنهرف  درد  هک  دننیرفایب  یسونقق 
بدا گنهرف و  یورگ  رد  لد  دوش . یمن  ادیپ  اه  یگداس  نیا  هب  مه  هار  درم  هچ  رگ  دوش ، یمن  نیا  زا  رت  نشور  هار  یرآ 
راک دراد  دنویپ  یداصتقا  تاعوضوم  اب  ایند  زورما  رد  دیدرت  یب  هک  یگدنز  بهاوم  زا  یلیخ  زا  نتسش  مشچ  نتشاذگ و 

یارب یرعش  هعطق  هشیدنا  هب  یشاب  تا  هرفس  یارب  ینان  هکت  رکفب  هکنآ  یاجب  دهاوخ  یم  یگنادرم  تسین ، یا  هداس 
. ار لدب  لصا و  نایم  توافت  دنمهف  یم  بوخ  مدرم  هک  یریس ، مکش  رس  زا  یرعش  هن  یشاب .  تا  نهیم 

هک میسرپب  یناسک  زا  ار  هتخوس  لد  نآ  لاح  حرش  ات  میتفر  وا  نارای  ناتسود و  غارس  هب  رهشناریا “  هرامش “  نیا  رد 
رادیاپ شیوخ  رواب  قشع و  هب  اه  هرم  زور  زا  غراف  دنا و  هدرک  هبرجت  ار  شتآ  دوخ  نتخوس ، ساسحا  نتسناد  یارب 
یسانش زاب  رد  رخاف  یاه  هدیصق  زا  مک  تشاد ، دیما  یدازآ  هب  هک  یدرم  یاثر  رد  ناشمالک  هک  یناسک  دنا . هدنام 

. تسین ترجه  تخس  نارود  رد  ناریا  گنهرف 
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رد ولسا  هاگشناد  یسراف  نابز  داتسا  نلاد “  کشا  روسفورپ “ 
ژورن

نیدرورف ۱۳۹۲

هتشر رد  دئوس  یتنطلس  هزیاج  تفایرد  لاح  رد  نلاد  کشا  روسفورپ  سکع 
ایولیس هکلم  تسد  زا  تایبدا 

ولسا هاگشناد  زورما  داتسا  زورید ،  یهاگشرورپدازون 
، نارهت   ِ یولوم نابایخ  رد  یاهناخ  رد  رب  لاس ۱۳۵۱  رد  هسردم  ملعم  کی 
هک یدازون  دندوب ، هدرک  شیاهر  یگداس  هب  شنیدلاو  هک  دباییم  ار  یدازون 

وا یدئوس  یرهوش  نز و  دعب  هام   ۷ دروآرد . نارهت  کمران  هاگشرورپ  زا  رس 
یدنزرف هب  دوب  هتفرگ  مان  کشا “  ” هاگشرورپ رد  دایز  هیرگ  لیلد  هب  هک  ار 

دندرب دئوس  هب  دوخ  اب  هتفریذپ و 
هشیر هک  تفایرد  ًافافتا  ات  تسنادیم  یدئوس  ار  دوخ  رایسب ، یاهلاس  کشا ،
همه هک  تسب  لد  یناریا  نابز  گنهرف و  هب  نانچ  ًاقافتا  مهزاب  دراد و  یناریا 
درک یط  دوخ  هشیر  هب  طوبرم  یاهتشر  رد  یلاسگرزب  رد  ار  نکمم  جرادم 
نآ یولوم  نابایخ  دازون  نلاد : کشا  روسفورپ  اب  داشناور  ههلا  یوگوتفگ 

هاگشناد رد  یسراف  تایبدا  نابز و  داتسا  دراد و  مان  ِنلاد  کشا  روسفورپ  هزورما  کمران ، هاگشرورپ    ِ کشا زور ،
راعشا همجرت  تسا . یوانیدناکسا  رد  هتشر  نیا  رد  عجرم  باتک  وا  یسراف  نابز  روتسد  باتک  تسا . ژورن  یولسا 

اب ادرفویدار  تسوا . راثآ  رگید  هلمج  زا  یقارع  نیدلارخف  یضورع و  یماظن  هلاقمراهچ  ظفاح ، انالوم و 
تسا هدرک  وگوتفگ  یوانیدناکسا  رد  یسراف  نابز  هاگیاج  نینچمه  وا و  یگدنز  هرابرد  نلاد  کشاروسفورپ 

دئوس روشک  رد  هک  تسا  لاس  نالا ۳۷  مدمآ و  ایند  هب  ناریا  رد  لاس ۱۳۵۱  رد  متسه و  نلاد  کشا  نم  نلاد : کشا 
دراد ار  شدوخ  ناتساد  دئوس  روشک  رد  امش  یگدنز  منکیم . یگدنز 

لوا هام  تفه  نم  تسا . تسرد  دیاهتخوماین ؟ ناریا  رد  مه  ار  یسراف  نابز  دیدشن و  گرزب  ناریا  رد  زگره  امش  ایوگ 
دندمآ و ناریا  هب  دئوس  زا  نم  یلعف  ردام  ردپ و  یگهام  تفه  رد  مدرک و  یگدنز  نارهت  رد  هاگشرورپ  کی  رد  میگدنز 
هک ینامز  ات  متشادن  یناریا  گنهرف  ناریا و  اب  یطابترا  چیه  مدش و  گرزب  دئوس  رد  نم  دندرک و  لوبق  یدنزرف  هب  ارم 

مدیسر یگلاس  هب ۲۰ 
ولج ارم  یدرف  مراد  عالطا  نم  هک  ییاجنآ  ات  دیهد ؟ حیضوت  دیدوب ، هاگشرورپ  رد  ارچ  هک  نیا  دروم  رد  دراد  ناکما  رگا 

دوب نابایخ  نامه  کیدزن  رد  یاهسردم  ملعم  هک  ییاقآ  دوب . هدرک  اهر  لاس ۵۱  رد  یولوم  نابایخ  رد  یصخش  لزنم 
دوب هدرپس  نارهت  کمران  هاگشرورپ  هب  ارم  دعب  درک و  یرادهگن  نم  زا  تعاس  دنچ  هدرک و  ادیپ  ارم 

ناریا و گنهرف  هب  ناهگان  هک  دش  هچ  دیتسنادیم . یدئوس  ار  دوخ  هشیمه  دیاهدش و  گرزب  یدئوس  لماک  روط  هب  امش 
هک مدش  هجوتم  یگلاس  ای ۱۳  نس ۱۲  رد  دیاش  اما  متسنادیم ، یدئوس  ار  مدوخ  نم  دیدش ؟ دنمهقالع  یسراف  نابز 
ناریا و دروم  رد  رتشیب  مدش  دنمهقالع  مدوب و  قاتشم  یلیخ  ناریا و  روشک  ینعی  تسا ، رگید  یاج  کی  رد  ماهشیر 
هک مدرک  ادیپ  یناریا  تسود  ود  اقافتا  مدناوخ و  ناریا  دروم  رد  ییاهباتک  دیشک ، لوط  لاس  دنچ  منادب . نآ  گنهرف 

مریگب دای  مه  ار  یسراف  نابز  هک  مدش  واکجنک  هرخالاب  متفرگ و  دای  اهنآ  زا  ناریا  روشک  دروم  رد  یلیخ 
هب نوچ  یلو  مدرک ، باختنا  ار  یراگنربخ  هتشر  مورب  هاگشناد  متساوخیم  یتقو  دیتفرگ ؟ دای  یسراف  نابز  هنوگچ 
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سالک دنچ  مدرک و  مان  تبث  یسراف  نابز  هتشر  رد  نیاربانب  متشاد ، دازآ  تقو  هام  شش  مدوب  هتفر  هفیظو  ماظن 
یسانشناریا هتشر  نامه  ینعی  مهد ، همادا  ار  نآ  متشاد  تسود  یلیخ  مدش و  نابز  نیا  هتفیش  متفر و  یسراف  نابز 

دندوب و هدرک  زاب  ناریا  خیرات  گنهرف و  هب  ارم  یاهمشچ  هک  متشاد  داوساب  بوخ و  یلیخ  داتسا  ملعم و  دنچ  نوچ  ار 
مدوب گنهرف  نابز و  نیا  دروم  رد  رتشیب  نتفرگ  دای  هتفیش 

نم مسا  تسا ؟ هدوب  نیمه  ادتبا  زا  ای  تسا  یرگید  مان  ففخم  مسا  نیا  تسا . کشا »  » امش مسا  نلاد ، یاقآ 
کشا ناشمسا  هک  تسا  نایناکشا  هلسلس  مود  لوا و  هاشداپ  ناکشا ، مان  ففخم  رهاظ  هب  مسا  نیا  دراد . یناتساد 

ییاهمسا اجنآ  نادنمراک  نوچ  مدوب ، هتفرگ  نارهت  کمران  هاگشرورپ  نامه  رد  ار  ممسا  نم  یلو  دوب . مود  کشا  لوا و 
. دنتشاذگ نم  یور  ار  کشا »  » مسا مدرکیم  هیرگ  رگید  یاههچب  زا  رتشیب  نوچ  نم  دندرکیم و  باختنا  اههچب  یارب 

رد هدش و  تبث  مه  همانرذگ  رد  کشا  مسا  نامه  دندرک و  رداص  همانرذگ  نم  یارب  میایب  دئوس  هب  دوب  رارق  یتقو 
روط نیمه  مه  یدئوس  همانرذگ 

گنهرف هب  یلاسگرزب  رد  هک  رابتیناریا  کی  ناونع  هب  نامزمه  رایعمامت و  یدئوس  کی  ناونع  هب  امش  نلاد ، یاقآ 
هتشاد گنهرف  ود  ره  هب  قیمع  یهاگن  دناوتیم  تسا و  یسراف  تایبدا  نابز و  داتسا  شدوخ  هدش و  دنمهقالع  یناریا 

هنوگچ ار  گنهرف  ود  نیا  طالتخا  دراد و  یناریا  گنهرف  هب  تبسن  یشنیب  هچ  یدئوس  گنهرف  دینکیم  روصت  دشاب ،
لاس هب ۱۵۰  ابیرقت  دئوس  ناریا و  طابترا  منکیم  رکف  یگنهرف ، لئاسم  هب  منک  دودحم  ار  هطبار  نیا  رگا  دینیبیم ؟
[ راچد  ] ای کیتنامر  هاگدید  کی  اهیدئوس  تفگ  دوشیم  یلو  دراد ، مه  یرتقیمع  یاههشیر  هتبلا  ددرگیمرب  شیپ 

رتقیمع طابترا  کی  نونکا  هدش و  کیدزن  تیعقاو  هب  رتشیب  ریخا  لاس  رد ۲۰  هک  دنتشاد  ناریا  هب  تبسن  یگدزقرش 
تافالتخا هب  میهاوخب  رگا  ینویزیولت . یاههمانرب  ملیف و  ای  باتک  همجرت  رظن  زا  دراد  دوجو  روشک  ود  نیب  یگنهرف 

دوجو فلتخم  یاهیگژیو  رد  یدایز  تاکارتشا  مینیبیم  ینعی  تسا ، مرف  لکش و  رد  تافالتخا  نیا  رتشیب  میزادرپب ،
منکیم رکف  نم  یبدا . تاریبعت  یفسلف و  یاههاگدید  ات  هتفرگ  ندروخاذغ  دننام  هرمزور  تاموسر  مسر و  زا  دراد 

ود نیا  مدرم  ات  دننک  یفرعم  ار  گنهرف  ود  نیا  تاکارتشا  دنناوتیم  گنهرف  ود  نیب  دنشاب  یلپ  دنناوتیم  هک  یناسک 
دننک سکعنم  ار  یرگید  ناشدوخ  نورد  رد  هدرک و  یگتسبمه  ساسحا  دنوش و  رتکیدزنمه  هب  روشک 

زا یبرغ  یاهگنهرف  لابقتسا  امش  هاگدید  زا  رابتیناریا . یدئوس  دیتسه و  یسراف  تایبدا  نابز و  هتشر  داتسا  امش 
نابز تیعضو  ریخا  لاس  یط ۲۰  دنتسه ؟ یاهتشر  نینچ  همادا  بلطواد  دح  هچ  ات  تسا و  هنوگچ  یسراف  تایبدا 

سیردت هدرم  نابز  کی  لثم  یسراف  نابز  نآ  زا  شیپ  ات  تسا . هدرک  ادیپ  رییغت  یوانیدناکسا  یاهروشک  رد  یسراف 
هقالع البق  یهاگشناد . یگنهرف و  لفاحم  رد  دوشیم  یسررب  هدنز  نابز  کی  دننام  ریخا  یاهلاس  یط  یلو  دشیم ،

هعماج هب  نایوجشناد  ناققحم و  زا  یلیخ  زورما  یلو  تشاد ، دوجو  ینابز  قیاقد  تخانش  ای  یمیدق  یلیخ  نوتم  هب 
رگا ۲۰ دوشیم . صخشم  وجشناد  شریذپ  رتشیب  دادعت  زا  نیا  دنراد و  هقالع  روشک  نیا  رصاعم  نایبدا  ناریا و  زورما 

رد تکرش  تساوخرد  هنالاس  رفن  زا ۵۰  شیب  زورما  میتشاد  یسراف  نابز  یوجشناد  رفن  هس  ای  ود  طقف  شیپ  لاس 
دنور یسراف  نابز  یارب  تسا و  یلاحشوخ  یاج  ام  یارب  نیا  میریذپیم و  ار  رفن  دودح ۳۰  هک  دنراد  ار  اهسالک  نیا 

تسا یتبثم 
زا یدئوس و  نابز  هب  درک  همجرت  ار  مایخ  تایعابر  نیلمره  مان  هب  یدئوس  کی  شیپ  لاس  دودح ۱۰۰  یزیچ  نلاد ، یاقآ 

دراد دوجو  یتاعیاش  نیلمره  دروم  رد  اما  مایخ . تایعابر  هب  دندش  دنمهقالع  رایسب  یوانیدناکسا  مدرم  دعب  هب  خیرات  نآ 
حیضوت هراب  نیا  رد  دیشک . ناتسرامیت  یگناوید و  هب  شراک  رمع  رخآ  هک  دوب  هدش  مایخ  هتفیش  نانچ  هک  نیا  رب  ینبم 
دنه رد  یتدم  ار  شایناوج  دمآ و  ایند  هب  دئوس  بونج  رد  شیپ  لاس  وا ۱۴۰  دوب . یبیجع  تیصخش  نیلمره  دیهد .
نیلمره دوب . دنه  یمسر  نابز  نارود  نآ  رد  هک  داد  دای  یسراف  نابز  نیلمره  هب  هک  تشاد  یشنم  کی  اجنآ  دنارذگ و 

یسراف راثآ  همجرت  هب  نآ  زا  سپ  دش . یرتسب  ناتسرامیب  کی  رد  درک و  ادیپ  لکلا  هب  دایتعا  دئوس  هب  تشگزاب  زا  سپ 
یرامیب و چیه  وا  نم  رظن  هب  دنادرگرب . یدئوس  هب  ار  یسراف  رعش  هحفص  رازه  دودح ۱۰ دش و  لوغشم  یدئوس  هب 

هدازفارشا نوچ  تشادن ، یبسانت  شیگداوناخ  طیحم  اب  هک  تشاد  دوخ  یارب  یگدنز  شور  کی  هکلب  تشادن ، ینونج 
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نامز نآ  رد  ملهکتسا  رد  ناریا  ریفس  دوب . ناریا  تایبدا  هدنیامن  نیرتهتسجرب  دش و  ناریا  تایبدا  هتفیش  نیلمره  دوب .
هدش یسراف  تایبدا  هتفیش  هک  دوب  فراع  کی  عقاو  رد  وا  درک . ادها  وا  هب  دیشروخ  لادم  درک و  ینادردق  نیلمره  زا 

نیب رد  کرتشم  یاهدنویپ  درکیم  شالت  هتفرگ و  ماهلا  انالوم  زا  رتشیب  وا  تایبدا . نیا  ینافرع  هبنج  رطاخ  هب  دوب 
شالت نیلمره  رصاعم و  ناسنا  یارب  ای  مدرم  یارب  دراد  یمایپ  یناریا  نافرع  درکیم  ساسحا  وا  دنک . ادیپ  نافراع 

دنک یفرعم  ار  مایپ  نیا  درکیم 
رترابرپ ار  ناتیگدنز  ایآ  هدوب و  رثوم  امش  یگدنز  رب  دح  هچ  ات  ندوب ، یناریا  لصا  هب  تشگزاب  یسراف و  نابز  نتسناد 

مدق هب  مدق  مدرک  یط  یسراف  نابز  یریگدای  رد  هک  ینایرج  اب  منکیم  رکف  نم  تسا . یبوخ  لاوس  نیا  تسا ؟ هدرک 
ای رفس  نیا  رد  مدش  یرتهتخپ  مدآ  تفگ  ناوتیم  مدش و  کیدزن  یناریا  گنهرف  هب  فلتخم  داعبا  زا  مدرب و  یدایز  تذل 

یریگدای اب  یلو  یناریا ، دعب  کی  یدئوس و  دعب  کی  مدوب ، دعب  ود  اب  یناسنا  مدرکیم  ساسحا  مدرک . یط  هک  ینایرج 
ساسحا نم . یارب  دوب  یلپ  نیا  متشادرب و  ار  دعب  ود  نیا  نیب  هلصاف  فاکش و  نآ  هب  ندش  طلسم  یسراف و  نابز 

ماهدش یرتهتخپ  رترابرپ و  مدآ  منکیم 
نابز و سیردت  ات  یولوم  نابایخ  رد  یاهناخ  رد  مد  زا  تسا . یندرکنرواب  هناسفا و  هیبش  رتشیب  امش  یگدنز  ناتساد 

هک نیا  هرابرد  امش  یدئوس  ردام  ردپ و  هاگدید  دتفایم . قافتا  رتمک  هک  تسا  یزیچ  ولسا ، هاگشناد  رد  یسراف  تایبدا 
دندرک و ینابیتشپ  ارم  هشیمه  نم  یلعف  ردام  ردپ و  تسیچ ؟ دیتسه  دنمهقالع  نینچ  ناریا  خیرات  گنهرف و  هب  امش 

ردام ردپ و  ینابیتشپ  هچب  کی  یارب  هیده  نیرتگرزب  مدرک . ادیپ  هار  مدوخ  هشیر  هب  نم  هک  دنتسه  لاحشوخ  یلیخ 
دسرب دراد  هک  ییاهوزرآ  اههزیگنا و  هب  هچب  هک  نیا  یارب  اهنآ  کمک  ردام و  ردپ و  تیامح  ینعی  تسا ،

مدش هجوتم  یتقو  نم  دینک ؟ ادیپ  ار  دوخ  یکیژولویب  ردام  ردپ و  دیاش  ات  دیدرگب  دیورب و  ناریا  هب  دیدرک  رکف  هاگچیه 
رفس ناریا  هب  مه  راب  دنچ  منک . رفس  ناریا  هب  متشاد  هقالع  یلیخ  یگلاس ، ای ۱۳  ینعی ۱۲ ماهدمآ  ایند  هب  ناریا  رد 

دننادیم و دوخ  هداوناخ  زا  ییزج  ارم  اهنآ  مدش و  یناریا  هداوناخ  کی  دراو  تسا  یناریا  هک  مرسمه  قیرط  زا  مدرک و 
روط نیا  زور  کی  منک  ینیبشیپ  متسناوتیمن  الصا  نم  متسه . یتیعقوم  نینچ  رد  هک  تسا  یلاحشوخ  یاج  نم  یارب 

دوش

میرم متسشن –  اشامت  هب  دش  یتصرف  یتفایرد –  لیم  یئ  کی  زا 
وگ شوخ 

نیدرورف ۱۳۹۲

دناوت یم  اه  نآ  بلاج  یراذگمان  اب  دوش  یم  هتشاذگ  هاگرذگ  رد  هامره  هک  یئاه  سکع  ندید  مدوب  هدینش  یتسود  زا 
. دشاب هدنزومآ  رایسب  یمرگرس ، نض 

. مدرک هاگن  ار  هاگرذگ  هرامش  تسیب  دودح  یاه  سکع  زورما  منک ، ارجا  ار  تسود  نیا  هیصوت  ات  متفای  یصرف 
. دوب زیگنا  رب  رکفت  اه  نآ  زا  یدروم  یندید و  رایسب 

. مرب یم  مان  ار  اه  نآ  زا  یئاتدنچ 
. تسازیگنارب رکفت  رایسب  ناسنا !!  “ سکع “  هام  دنفسا  هرامش  ینعی  رخآ  هرامش  نیمهرد 

؟ دشاب تسرد  دناوت  یم  شا “  هدوناخ  یدنه و  درم  سکع “ هرامش ۱۱۶  رد 
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تسا هدامآ  یساکع  هظحل ی ، کی  راکش  دیدرت  یب  اه “  هغابروق  یزاب  قشع  رد ۱۱۷ “ 
ام یلامش  ثیبخ  بلط و  هدایز  هیاسمه  هک  مدش  هجوتم  هرامش ۱۱۸  رد  تسا “  فخایل  درم  نیا  سکع “  ندید  اب 

مدز یم  شتآ  ار  ناریا  متسناوت  یم  رگا  دنتسه . هاوخ  دوخ  تفص و  یب  رایسب  … تسه هدوب و  فخایل  نامیارب  هشیمه 
. دریگن رارق  خیرات  ناحیقو  نیا  هطلس  ریز  ات 

گنشق سکع  ود  …. تس ایوگ  رایسب  لیلذ  “ نز  مه “  تسا و  کیتنامر  دیشروخ “  هسوب  مه “ ، هرامش ۱۱۹  رد 
. دنتسه

“. یگنر زیئاپ  سکع “  زا  و  دمآ . مشوخ  شریز  هتشون  رطاخب  ادا “    ” سکع زا  رد ۱۲۰ 
مه نآ   “ … هدنام ملاس  یکی  هک  تسا  یقاب  شرکش  یاج  یایوگ “  سکعزا  و  تسا . یندید  رد ۱۲۱  هرهچ  “ یزاب  “ 

. تفرگ ما  هدنخ  یکی ی . هچ 
. تسا بصن  هرامش ۱۲۲  رد  سکع  نیا  دوش . یم  هدید  یگنشق  ماهیا  هچ  هقشاعم “  عون  یک  سکع “  رد 

هک یگداوناخ “  عمج  مانب “  رد ۱۲۳  یرگید  یسکع  زا  تس . یندید  ارحص  “ سکع “  ندید  هام  نمهب  یامرس  رد 
. دآ مشوخ  زین  دراد  فرح  ایندکی 

یئوگ فرخزم  رومام  یا  هراپ  هک  دناسر  یم  …. دنایامن یم  ار  مدرم  ندرک  رخسمت  “ …. ندش زبس  سکع “  رد ۱۲۴ 
. دنتسه

. دینک هظحالم  هرامش ۱۲۵  رد  ار  سکع  نیا  تسا . یداش  گنر  هچرب  راوس  دمآ “  راهب  “ 
تسا هرامش ۱۲۶  یندید  سکع  تسنافوت  “ نایغط و  نتسبآ  نم  ِنان  یب  هرفس ی   ! نک نیقی   ”

شهاگرذ هرامش ۱۲۷گ رد  تسا  هدنایامن  ار  هاگرذگ  سکع  اب  هارمه  فلتخم  یاه  لکش  هب  اه  هرامش  زا  یرایسب  رد 
. تسا یندید 

تسا یندید  زین  هاگرذگ  ن  یا هرامش ۱۲۸  رد 
دینیبب نمتح  هرامش ۱۲۹ رد  ار  رتشیب  خاروس “  کی  یارب  اوتف  “ 

. تسا یندید  مه  رد ۱۳۰  رتشیب “  شصرح  شیب  شماب  هکن  آ عقاو “  هب 
هرامش ۱۳۱ رد   …. یا هدنزگ  زنط  هچ  تسا “  هتفرگ  سکع  یک  اب  نیا  هک “  دیوشب  هجوتم  دیناوتب  امش  دیاش 

هرامشرد ۱۳۲ ار  شالت  سکع  تسا . هدش  هدنک  مه  نیمز  زا  شیاهاپ  هثج  نآ  اب  کلفط  هک  یدح  ات  یشالت ،  هچ 
. دینیبب

. دراد حرش  ایند  کی   ، حرش نودب  سکع  رد ۱۳۳ 
. هدمآ هرامش ۱۳۴  رد  تسین  یکچوک  مک و  تواخس “  نیا “  نم  رظنب 

. دوش یم  هداد  ناشن  شقمع  ات  تافارخ  هدمآ  هرامش ۱۳۵  رد  هک  رمش “  سکع “  رد 
————

. دینیبب نمتح  دیدرک  تصرف  …. مشاب هداد  یتبثم  تاراشا  مشاب  هتسناوت  مراو  دیما 

نایرفص دومحم  ناریا –  هعماج  نمزم  یرامیب  یداوس  یب 
نیدرورف ۱۳۹۲
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رتمک ای  شدروم  هب  هتسب  نلومعم  هک  هدش “ ،  رشتنم  یتل  ود  رامآ  ساسا  رب 
. میراد داوس  مک  ای  قلطم و  داوسیب  نویلیم   ۳۰ رتشیب “  ای  تسا و  تیعقاو  زا 

یزومآ داوس  تضهن  نامزاس  سیئر  هدازرقاب “  )…
یداوسیب نازیم  صوصخ  رد  ییاهرامآ  هئارا  هب  “ 

یرامشرس قبط  تفگ “ : تخادرپ و  روشک  رد 
قلطم داوسیب  رازه  نویلیم و ۷۰۰   ۹ لاس ۹۱ “ 
دنراد و ۱۰ ییادتبا  تالیصحت  رفن  نویلیم  نینچمه ۱۰  میراد ، هعماج  رد 

زا رفن  نویلیم  بیترتنیدب ۳۰  دناهدرک . لیصحت  لکیس  حطس  ات  رفن  نویلیم 
. دنداوسمک داوسیب و  ناریا  تیعمج 

یداصتقا و یگنهرف ، ضراوع  هعماج  رد  ناداوسیب  دوجو  داد : همادا  یو 
دراد ) روشک  یارب  یدایز  یسایس 

هشیر تروصب  دوش “ ؟ یم  نامرد  هنوگچ  تشاد . میهاوخن  ولج  هب  ور  یقرتم و  یروشک  دوشن  نامرد  یرامیب  نیا  ات 
 “ نک

تافارخ و رد  ندروخ  هطوغ  و  یدرخب ، ان  تسا و  لهج  یرامیب ، نیا  دیرت  یب  ضراوع  زا  میناد  یم  همه  هک  روطنامه 
. تاموهوم هب  داقتعا 

اب هک  تسا  هنوگچ  دسرپ  یمن  یسک  و  دوش “  یم  هدوزفا  ناشدادعت  رب  زور  ره  هک  اه  هداز  ماما  تازجعم  هب  داقتعا 
ربارب  ۶ زا ۵ –  شیب  اهنآ  دادعت  لاس  هد  زا  رتمک  ینامز  رد  دنتسین ، طایح  دیق  رد  مه  کی  چیه  هک  ماما  هدزای  نتشاد 

یشان لهج   نیمه  و  یبرع  )؟ یاه  نیمز  رس  ناماما و  هاگداز  یاهروشک  رد  هن  ناریا و  رد  طقف  مه  نآ  تسا ( . هدش 
دنک یم  تاروذن  زا  رپ  ار  اه  نآ  همه ی  حیرض  یداوسیب ، زا 

یدج عناوم  زا  یکی  تفمای  تورث  ناروف  نیا  و  هچیلاق و “ … سابل و  عاونا  اتح  رهاوج و  الط و  ات  هتفرگ  دقن  لوپ  زا  “ 
. دوش رت  نمزم  زور  ره  هک  دوس  یم  ببس  یداوسیب و  یرامیب  تسا  یرامیب  نیا  نامرد 

بیرف هب  دنناوتب  ات  تسا  یفاک  شلکش  ندیشک  نامه  رام .”  دنسیونب “  دنریگب  دای  داوسیب  مدرم  دنهاوخ  یمن  نامکاح 
مه ناشیارب  اه  لاس  یط  هک  تسا  یدنفرط  نیا  و  دنریگب . یراوس  دنهدب و  همادا  دوخ 

 ( بآ مه (  تسا  هتشاد  نان )  ) 
لهج و لیلد  هب  زج  دناوت  یم  رگم  یدرایلیم ، ماقرا  اب  یدمآ  رد  و  نآ ، یارب  یلوتم  باصتنا  و  نارکمج “  هاچ “  داجیا 
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 “ هب لاقتنا  تسا و  هدش  بیغ ! هرماس  رد  یهاچ  رد  اما م  هک  دنناد  یم  نادرخیب  نیمه  هکیلاح  رد  دشاب ؟ ینادان 
یرتهب یاه  همعط  اه  داوسیب  نلومعم  و  دشاب . دناوت  یمن  داد  ناشبیرف  ناوت  یم  هک  یئاه  مدآ  بیرف  زج  نارکمج “ 

یلو دنهد ، یم  ناشن  ار  یتاکرح  نآ  عفر  یارب  رهاظب  دنچره  هک  تسا  هیاپ  نیمه  رب  و  یئاه . بیرف  نینچ  یارب  دنتسه 
روشک ریاس  رگم  دندوب . هدرک  نک  هشیر  ار  نآ  الاح  ات  دوبن  نینچ  رگا  و  دنا . فلاخم  یداوسیب “  عفر  اب  نآ “  اب  یناینب 

هچ دنا  هدوب  قفوم  دصرد “   ۹۹ ینک “  هشیر  هب  کیدزن  یدصرد  اب  ایو  دنا  هدرک  نک  هشیر  ار  یداوس  یب  ای  هک  یئاه 
؟  دنا هتشاد  زوسلد  صوصخب  و  هاگآ ،  ریدم ،  نایرجم  تسرد و  یزیر  همانرب  زج  یا  هزجعم 

؟ دوش یم  هتخیر  اه  نآرد  یموجن  ماقرا  هچ  و  دنا ؟ هدرک  بصن  هقدص  قودنص  دادعت  هچ  تکلمم  حطس  رد  دیناد  یم 
دوس نینچ  رگم   و  دشاب ؟ دناوت  یم  اه “  داوسیب  هیحان  زا  رتشیب  و  ندوب “  تافارح  رد  قرغ  یدرخ و  یب  زج  نیا  رگم 

؟  دنشاب نآ  عفر  رکف  هب  هک  دهد  یم  هزاجا  تسا ، یداوسیب  لصاح  هک  یا   هدروآ  داب 
داوس اب  مدرم  ات  رگید ، یفرط  زا  تسین . یکش  دنراد “  عفانم  نوچ  دنوش “  میهف  دوس و  اب  مدرم  دنراذگ  یمن  هکنیا  رد 

“ ؟ درک دیاب  هچ  هب “  هجیتن  رد  تیسن ، یفرح  زین  دیخرچ  دهاوخ  هنشاپ  نیمهرب  رد  دنباین  تسد  درخ  هب  دنوشن و 
، میسر یم  فورعم 

ار ناشماکحتسا  خیم  تسا ، تراغ  دح  رد  ناشریذپ  ان  یریس  صرح  هک  ناعامط “  نالک  نایوج “  دوس  هک  میناد  یم 
تسد زا  یتیعقوم  نینچ  ظفح  یارب  هنافساتم  و  دنبوکب ؟  دنناوت  یم  رت  تحار  رتهب و  اه ، لهاج  ناداوسیب و  خم  رد 

ای هک  دهاوخ . یم  هناوتشپ  اب  قیقد و  یا  همانرب  راک و  یداوسیب  ینک  ناینب  هجیتن  رد  دنریگ . یم  هرهب  زین  یلخاد  نازوما 
 “ ودره ای  دنتسین “ ، شدح  رد  ای  دنراذگ  یمن 

دوش هداهن  داینب  ناتسبد  کی  یناتسهد  ره  رد  هک  دوب  نیا  رب  رارق  دش و  هتشاد  رب  شناد  هاپس  کرزب  ماگ  میژر ، نآ  رد 
؟ دش هچ  هجیتن  دسرب . یئاجب  تسناوت  یم  روظنم “  ضرغ و  یبو  حیحص “  یارجا  همادا و  تروص  رد  هک 

، ناراد هیامرس  نالک  هطلس  یتاقبط و  فالتخا  هک  تساجنیا  دسرب ؟ یئاهن  رمث  هب  همانرب  نآ  هک  دندش  عنام  یناسک  هچ 
هک دنک  یم  صخشم  دنایامن و  یم  حوضو  هب  ار  شدوخ  دنتسه  شکتمحز  هقبط  زا  یریگ  هرهب  لابند  هب  هسیمه  هک 

. دوش یم  هدایپ  رتهب  ناداوسیب  هدرگ  رب  ناشفادها 

ناروف هک  دنتسه  ینیزترا  یاه  هاچ  تقیقح  رد  هک  ینداعم  عونت  ناریا و  روشک  یئایفارغج  تیعقوم  دسر  یم  رظنب 
نمزم یرامیب  نیا  نامرد  خرچ  یال  بوچ  دنناوت  یم  هک  تسا  طیارش  نیا  رد  نوچ  تسا ، یلصا  عنام  دنراد ، تورث 
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. دنراذگب
ار یرامیب  نیا  دناسرب و  رفص  هب  ار  یداوسیب  هتسناوت   ، نیتناژرآ روشک  هکلب  یوانیدناکسا  یاه  روشک  هن  دیناد ، یم 

تلاخد یب  هتسناوت  هجیتن  رد  ار ، ناریا  نداعم  هن  دراد و  ار  ناریا  یشیجلا  قوس  تیعقوم  هن  نوچ  دنک ؟ نامرد  یناینب 
. دبای تسد  مهم  نیا  هب  حیحص  یزیر  همانرب  اب  نارگید 

لودج رد  دننک . نک  هشیر  ار  یداوسیب  نب  خیب و  زا  دنا  هتسناوت  یئاه  روشک  هک  دشاب  بلاج  دناوت  یم  ردقچ  یتسار  هب 
یاهروشک ریاس  هک  تسین  انعم  نیدب  لودج  نیا  دینک . هجوت  دنا  هدرک  لح  ار  لضعم  نیا  اپورا  رد  هک  یروشک  هب ۹  ریز 

. دنراد یئالاب  یداوسیب  خرن  اپورا  تیعمج  رپ 

اه تیعمج  مک  اصوصخم  ییاپورا  یاهروشک  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  ناهج  یاهروشک  نیرتداوس  اب  تسیل  ریز  لودج  رد 
. دنتسه لماک  یداوساب  رامآ  یاراد 

یداوس اب  خرن 
داوس اب  دص  رد   ۱۰۰ دنالنف    -  ۱
داوس اب  دص  رد   ۱۰۰ ارودنآ    – ۲
داوس اب  دص  رد  دنلنیرگ ۱۰۰   – ۳

داوس اب  دص  رد  ناتسجرگ ۱۰۰   – ۴
داوس اب  دص  رد   ۱۰۰ ژورن     – ۵

داوس اب  دص  رد  گروبمازکول ۱۰۰   – ۶
داوس اب  دص  رد   ۹۹٫۸ ینوتسا    – ۷

داوس اب  دص  رد   ۹۹٫۸ ناتسهل     – ۸
داوس اب  دص  رد   ۹۹٫۸ یناوتیل    – ۹

دینک هجوت  تسا  زیگنا  فسات  ناریا  روشک  رد  یداوسیب  خرن  اب  هسیاقم  رد  هک  رامآ  نیا  هب  نامدوخ  هقطنم  رد 
هقطنم یاهروشک  لودج 

داوس اب  دصرد  ناجیابرذآ ۹۹٫۷   – ۱
داوس اب  دص  رد  رطق ۹۶٫۳   – ۲
داوس اب  دصرد   ۹۴٫۱ هیکرت    – ۳

داوس اب  دص  رد   ۹۳٫۳ تیوک     – ۴
تموکح و  ارجا ، لباق  مجسنم ، قیقد ، همانرب  زین  نامرد  تسا . هدش  هتخانش  هک  تسا . نیا  درد  بیترت  نیدب  بخ 

دشاب رادیاپ  نمزم و  مه  ردقره  درد  نیا  هک  دنا  هداد  ناشن  اه  روشک  ریاس  هک  ارچ  دهاوخ . یم  زوس  لد  لوئسم و 
. دنور یم  دنراد  هتفر و  شیپ  هب  لعن  راهچ  هبسا و  راهچ  هک  مینیب  یم  و  دنا ، هدرک  نامرد  و  تسا ، نامرد  لباق 
تسا ناوارف  دیعو  هدعو و  رانیمس  اتح  شرازگ و  اعدا و  فرح و  یلضعم ، یرامیب و  ره  نامرد  یارب  ام  روشک  رد 

. دوش هتشادرب  هک  یماگ  مین  اتح  ندیدو  موادمو . هدش  یزیر  همانرب  تکرح  کی  زا  غیرد  یلو 
اه راک  نیرتحجرا  زا  یکی  یتسیاب  درک ، ادیپ  بحاص  نامروشک  دیخرچ و  یرگید  هنشاپ  رب  رد  یراگزور  یزور  رگا 

اب هک  تسام  همه ی  رب  دننک و  راکچ  دنناد  یم  دوخ  زوسلد  نالوئسم  زور  نآ  رد  دشاب . یداوسیب  نامرد  هب  نتخادرپ 
دهاوخ نامگ  یب  هک  زور  نآ  دیما  هب  میئادز . هب  دوخ  هعماج  نماد  زا  ار  گنن  تقیقح  رد  نیا  مینک و  یرای  ناوت  مامت 
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دمآ

ژورن ِنیبریگنال –  کچوک  رهش 
نیدرورف ۱۳۹۲

نیبریگنال رهش  یاه  هناخ 
نیا تسا . بیجع  یمک  ژورن ، ِنیبریگنال  کچوک  رهش  رد  یگدنز 

نیمزرس نیا  رد  تسا . نیمز  هرک ی  رهش  نیرت  یلامش  رهش 
یمن رتالاب  دارگیتناس  هجرد ی  شش  زا  تقوچیه  اوه  یامد 

رهش نیا  مدرم  راظتنا  یکیرات  هام  هس  مه  ناتسمز  رد  دور و 
هب تسا و  یبطق  یاه  سرخ  نیمزرس  نیبریگنال  دشک . یم  ار 

ناشدوخ اب  هشیمه  رهش  نینکاس  همه ی  مه  رطاخ  نیمه 
دننک یم  لمح  هحلسا 

رهش نیا  رد  درادن  قح  سکچیه  هک  نیا  رت  بیجع  همه  زا 
! دریمب

اب اعیرس  دوش ، ضیرم  یتخس  هب  رهش  نیا  رد  یسک  رگا 
نیرخآ ات  دوش  یم  لقتنم  ژورن  طاقن  ریاس  هب  امیپاوه  ای  یتشک 
روط هب  یسک  مه  رگا  دنارذگب . اجنآ  رد  ار  شرمع  یاه  زور 
یمن نفد  رهش  نیا  رد  زگره  دش ، هتشک  رهش  نیا  رد  یقافتا 

. دوش
. دراد لیلد  راک  نیا  هتبلا  تسا . هدشن  نفد  نآ  رد  یسک  هک  تسا  لاس  دودح ۷۰  هک  دراد  یکچوک  ناتسربق  نیبریگنال 

یمن هیزجت  نآ  رد  داسجا  تسا ، تسارفامرپ  نیبریگنال  کاخ  هک  نیا  رطاخ  هب  دندش  هجوتم  نادنمشناد  شیپ  لاس   ۷۰
بآ و دامجنا  هطقن ی  اب  ربارب  هراومه  نآ  یامد  هک  دوش  یم  هتفگ  یکاخ  هب  تسارفامرپ  یسانش  نیمز  ملع  رد  دنوش .

. تسا نآ  زا  رت  نییاپ  ای 
. تسا هدرک  هدامآ  یناهج  یعیبط  یایالب  یارب  ار  شدوخ  رهش  نیا  دریمب ، نیبریگنال  رد  درادن  قح  یسک  هک  نیا  اب  اما 

رذب یناهج  هنازخ   » یارب یبسانم  ناکم  رهش  نیا  هک  تسا  هدش  ثعاب  نیبریگنال  تسارفامرپ  کاخ  درس و  یاوه 
هریخذ ییاذغ  لوصحم  زا ۷۵۰۰۰۰  شیب  رذب  نآ  رد  هک  تسا  یرابنا  درابلاوس ، رذب  یناهج  هنازخ  دشاب . درابلاوس »
ضرقنم اه  نآ  لسن  گنج ، نیمز و  هرک ی  ندش  مرگ  یگدز ، تفآ  یلاسکشخ ، لثم  ییایالب  ماگنه  رد  ات  تسا  هدش 

. دوشن
درابلاوس رذب  یناهج  هنازخ  یدورو 

یاه هزاغم  زا  مادکچیه  رد  تسا و  عونمم  رهش  نیا  رد  هبرگ  نتشاد  دراد . مه  یرگید  بیجع  نیناوق  نیبریگنال  رهش 
یم دیدهت  ار  رهش  نیا  یاه  هدنرپ  تیعمج  اه  هبرگ  هک  تسا  نیا  مه  نآ  لیلد  دوش . یمن  تفای  هبرگ  یاذغ  رهش  نیا 

. دننک
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یاه سرخ  هلمح ی  رطخ  رد  هراومه  رهش  نیا  نینکاس  دننک و  یم  یگدنز  نیبریگنال  رد  یبطق  سرخ  دودح ۳۰۰۰ 
اب هنوگچ  هک  تسا  نیا  دنهد  یم  دای  نازومآ  شناد  هب  هسردم  رد  هک  یزیچ  نیلوا  رطاخ  نیمه  هب  دنراد . رارق  یبطق 

. تسا عونمم  رهش  نیا  رد  یبطق  سرخ  راکش  لاح  نیا  اب  اما  دننک . کیلش  یبطق  سرخ  هب  هحلسا 
رهش یمومع  یاه  نامتخاس  هب  هحلسا  ندرب  دننک ، لمح  هحلسا  دوخ  اب  دیاب  رهش  نیا  رد  نادنورهش  همه ی  هک  نیا  اب 
: تسا هدش  هتشون  نآ  یور  هک  دراد  دوجو  ییولبات  اه  هزاغم  زا  یخرب  رد  یولج  تسا . عونمم  اه  تکرامرپوس  لثم 

!“ دیرواین لخاد  هب  ار  دوخ  هحلسا ی  افطل  دنا . هدش  هتشک  البق  هزاغم  نیا  لخاد  یبطق  یاه  سرخ  یمامت  ”
هقالع ی دروم  یاه  دصقم  زا  یکی  هب  رهش  نیا  هک  تسا  هدش  ثعاب  نیبریگنال  صاخ  یاه  یگژیو  طیارش و  نیمه 

دوشب لیدبت  نادنمشناد  اه و  تسیروت 

نز یناهج  زور  چرام  داب ۸  کربتم 
نیدرورف ۱۳۹۲

دش یم  شزور  هرخالاب  یزور  شاک 
دنراد دیون  راب  هک  یئاه  هلمج  اب  اتح  دنراد 
. دنگنج یم  مامت  تحاقو  اب  زین 
دیما یوب  نوچ  راهب  لابقتسا  هب  دیئوگن 

. تس نیرفآ  یداش  دراد و 
اب ینز  دوخ  اب  یهایس  اب  دیناوت  یم  ات 

. دیشاب دیما  یب  هآ و  کشا و 
میهد یم  نت  مینیب و  یم  میونش و  یم 

. دراد دازیرم  تسد 
دش یم  شزور  هرخ  الاب  یزور  شاک  یلو 

نز مانب  ار  چرام  میریگب ۸  کین  لاف  هب 
. تسا زاس  یگدنز  ایاز و  هک 

داب کرابم  کربتم و 

وگ شوخ  میرم  مناخ  زا  یرگید  لیم  یئ 
نیدرورف ۱۳۹۲
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یناجناخ ابتجم  یئاقآ 
“ ؟ دیتسه هراکچ  تقیقح  رد  ینعی  دنامسپ “ . تیریدم  نامزاس  قطانم  روما  یبایزرا  یگنهامه و  نواعم 

؟ دیراد هلئسم  راهب “ زا  لابقتسا  و “  راهب “  اب “  امش 
؟ دیناد یمن  مه  ار  نیا  ای  دراد “ ؟  لصف  راهچ  لاس  هک  دیناد  یم  امش 

تعیبط هرابود  ندش  ناوج  شرگید “  مان  دیآ و  یم  نادنبخی  فرب و  درس و  ناتسمز  زا  سپ  راهب  هک  دیناد  یم  امش 
. الکم ممعم و  باجح  یب  هبجحم و  مدرم ، همه  دننک . لابقتسا  نآ  زا  دنراد  شوخ  مدرم  و  تسا ؟ “ 

 : هلمج درب  راک  هک  دینک  یم  همانشخب  ارچ 
 ( دیاین مشچ  هب  انثتساالب )  ) اههمانرب زا  کیچیه  رد  دوش و  فذح  اههمانرب  مامت  زا  دیاب  راهب “  زا  لابقسا  ) “ 

؟ دیآ یم  ناتدب  راهب  زا 
؟ دیا هدروخ  یرکش  هچ  هک  دناد  یم  مه  فاب “  یلاق  ردارب  ناترادرهش “ 

 : هک دینک  یم  دیکاتو 
لصف دنسیونب “  راهب ، زا  لابقتسا  یاجب (  یطیحم و… تاغیلبت  اهدروبلیب ، اهرنب ، اهروشورب ، اهرتسوپ ، یمامت  رد  “ 

 ( یلدمه
نلوصا راهب و  ندمآ  زا  یدب  هرطاخ  امش  دراد ؟  راهب  هب  یطبر  هچ  نیا  دوب “  لدمه  دوش “  یمن  لوصف  رگید  رد  رگم 

؟ دوشب هرطاخ  دیدجت  دیهاوخ  یمن  هک  دروآ  یم  ناتدای  هب  ار  یعوضوم  دیراد ؟ راهب  لصف  زا 
مدرم مسرت  یم  خی ، یور  گنس  هن  دینک و  کبس  هن  ار  ناتدوخ  تسا ، تشز  اه  راک  نیا  ادخ  هب  ابتجم  ردارب 

. دریگب ناش  هدنخ 
دناوخ لیمک  یاعد  شیاجب  دوش و  عطق  یهاگحبص  شزرو  زا  قیمع “  سفن  دینک “  همانشخب  هک  دنامیم  نیا  لثم  نیا 

. دوش
یزاب زا  دیابن  دیراد و  روضح  مه  امش  دیئوگب  دیا  هتساوخ  دیاش  تسیچ ؟ رد  یناشفا ! رد  نیا  تمکح  مناد  یمن  شتسار 

. مشاب هتفگ  دیا ،  هدرکن  یبوخ  راک  …. دیوش هتشاذگ  رانک 

- ینارهت هراتس  نک –  یرای  ناسر و  ددم  سانشان ! بطاخم  یا 
هدنسیون رعاش و 
نیدرورف ۱۳۹۲

یعمج یدرف و  یاهیراتفرگ  تالکشم و  مامت  نادنز و  لخاد  یعقاو  عاضوا  مسیونب و  یا  همان  متساوخ  اهراب  اهراب و 
یارب متساوخ  رابکی  متفاین . ار  سکچیه  هنافساتم  اما  مهد . حرش  دشاب  هتشاد  ار  لکشم  عفر  تردق  هک  یسک  هب  ار 

هاگن یتقو  نوچ  دسیونب  همان  دیاب  یسک  هچ  هب  دنادیمن  مدآ  شتسار  مدش . فرصنم  اما  مسیونب  همان  یا  هنماخ  یاقآ 
ندینش یاضاقت  دوشیم  اهنیمه  زا  هنوگچ  سپ  تسدارفا  نیمه  تسد  زا  نامیاهیراتفرگ  مامت  هک  مینیبیم  مینکیم و 

مسیونیم همان  تسیک  منادیمن  هک  یسک  هب  باطخ  لاح  درک ؟! ار  تالکشم 
٬ و یلم تینما  هیلع  مادقا  ناونعب  ندز  ماهتا  یب  دناوتیم  دمهفب و  دناوتیم  دونشب . دناوتیم  دنک . کمک  دناوتیم  هک  یسکره 

تسه هدوب و  دارفا  اب  دروخرب  رد  مدوخ  تایبرجت  اه و  هدینش  اه و  هدید  یور  زا  ملیالد  بلغا  هک  هتکن  نیا  کرد  اب  طقف 
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شوغآ هب  اه و  هناخ  هب  همه  دیع  بش  ات  دنک  یرای  درادرب و  نامیاهیدنبمه  مناتسود و  ندرک  دازآ  هار  رد  یماگ  دناوتب 
دندرگزاب ناشیاه  هداوناخ  مرگ 

ییاضق و نیلوئسم  دوخ  یاه  هتفگ  نانخس و  زا  هتفرگرب  همه  هک  منکیم  دیکات  رارکت و  زاب  تسنیا و  مفرح  لاح  و 
تسا یتاعالطا 

ماظن فلاخم  هک  دنتفگ  نم  هب  نیوا  رد  ناشیاهتبحص  رد  ناشدوخ  یدابآ  تلود  یرفعج  یاقآ  بانج  ناتسداد  یاقآ  کی :
یلم تینما  هیلع  رب  یراک  هک  مییوگیم  ام  دنشاب . ماظن  قفاوم  همه  مییوگیمن  ام  تسین و  مرج  دوخ  یدوخب  ندوب 

دینکن
دییات اهیریگتسد و  هک  دنا  هتفگ  تاعالطا  ترازو  یالاب  هدر  نارومام  زا  نت  هس  میوگب  مناوتب  مه  دیاش  نت  ود  لقاال  ود :
مدرم هک  هدوبن  نیا  ناشدصق  هنرگو  تسا  هدوب  لاس ۸۸  میخو  طیارش  رطاخب  رتشیب  نادنز  ماکحا  رودص  تاماهتا و 

دنراد هگن  اجنآ  دنزادنیب و  نادنز  هب  یدوخیب  ار 
ضقن رب  لیلد  نیمه  دنا و  هدش  ضیوعت  نونکا  مه  هک  هدوب  ینیلوئسم  نامز  رد  هاگداد  یاه  یار  تاماهتا و  بلغا  هس :
هاگداد زا  شیپ  ماکحا  هتشاد و  یروص  ءهبنج  طقف  هک  دننادیم ) همه   ) تامکاحم هاگداد و  هکارچ  ددرگیم  اههاگداد  یار 

اهتسایس و رییغت  لوئسم و  درف  ضیوعت  اب  نیا  ربانب  تسا . هدش  رداص  نییعت و  اهوجزاب  ءهلیسوب  اهییوجزاب  عقوم  نامه 
هجوچیهب رگید  دنک و  رییغت  یتسیاب  مه  ماکحا  نآ   ٬ روشک یسایس  یاضف  رییغت  اه و  هدنورپ  هب  اهوجزاب  رتشیب  ییانشآ 

یاهلنوت تروصب  همه  تاعالطا  ترازو  ییاضق و  هاگتسد  یلخاد  تابسانم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنرادن . ییارجا  موزل 
اهوجزاب طسوت  هدش  رداص  ماکحا  ًانوناق  هدمآ  شیپ  هک  یتارییغت  اب  هک  تفرگ  هجیتن  دوشیم  دنتسه  لصتم  مهب  هدیچیپ 

ادیپ موادت  دیابن  رگید  الاح  دنشابیم و  قباس  طبریذ  دارفا  طسوت  هدش  اقلا  یاه  یشم  طخ  لصحام  زین  یروص  هاگداد  و 
یسک تسرتهب  و  دننادیمن ! مه  نادنز  ییاضق و  نیلوئسم  دوخ  ار  تسه  ناینادنز  یرادهگن  هب  رارصا  ارچ  لاح  دنک و 
ار یتدیقع  یسایس و  ناینادنز  یدازآ  تابجوم  هدومن و  لصف  لح و  ار  عوضوم  نیا  دوش و  مدقشیپ  نایم  نیا  رد 

دیامن مهارف 
یاههاگتسد ءهلیسوب  نونکات  زا ۸۸  صوصخب  لبق و  یاهلاس  زا  لقاال  تاعالطا  ترازو  نادنز و  نیلوئسم  مامت  راهچ :
ناکشزپ قیرط  زا  زین  ناتسرامیب ٬ و  هب  مازعا  نیرومام  نازابرس و  یتح  اهنابنادنز و  ناوارف و  یاهنیبرود  دونش و 
یمناخ نینچمه  دنفقاو و  دنتسه  یراتفرگ  یرامیب و  راچد  ناینادنز  رتشیب  هک  هتکن  نیا  هب  یبوخب  نادنز ٬  یرادهب 

یدرف و تایصوصخ  راکفا و  قالخا و  یگدنز و  زا  یبوخب  نادنز  رب  رظان  رایداد  هداز  یمیلس  مناخ  مانب  نینزان 
ندناسر و یرای  یارب  شالت  یزوسلد و  زا  یکاح  زین  شیاهدروخرب  راتفر و  دراد و  عالطا  نز  ناینادنز  یگداوناخ 

لاس هس  هب  موکحم  یمرک  هبوبحم  ًالثم  هک  دندهاش  ناشیا  تسا و  هدوب  ناینادنز  لئاسم  ندرک  عفترم  رما  رد  لیهست 
یدارم هقیدص  یمارهب و  هرهطم  یدمحمکلم و  تیافک  مناخ  ای  درادن  ار  نادنز  لمحت  ناوت  تسا و  ضیرم  ًاعقاو  نادنز 

تاروما زین  دنتسه و  یصاخ  تالکشم  یرامیب و  ناوختسا و  یکوپ  راچد  یگمه  رگید  یدادعت  یرایرهش و  شوهم  و 
دنا هدش  ینادنز  اجنآ  یدوخیب  دنهانگیب و  یگمه  هکنآ  لاح  هدروخ  یدج  ءهمدص  همه  اهنآ  یگداوناخ 

اهمناخ یتقو  هتشذگ  لاس  هک  هدش  طبض  تبث و  منهذ  رد  اهنابنادنز  زا  یکی  یادص  یتح  هلمج و  یبوخب  هنومن  ناونعب 
رگا هک  متفگ  نیرومام  راکددم و  مناخ  نآ  هب  ینابهگن و  رتفد  متفر  نم  دندرکیم  لقتنم  نیمارو  هب  ار  یدارم  هدازانب و 

دیربب ار  اهنآ  تنوشخ  روز و  هب  دیرادن  قح  هک  امش  هچ ؟ میوش  ناشلاقتنا  نتفر و  عنام  ام  رگا  هچ ؟ دنورب  دنهاوخن 
مناخ ود  نیا  رد  راقو  مارتحا و  صخشت و  ردقنآ  هک : داد  باوج  رومام  مناخ  نآ  نیمارو ! دیتسرفب  هدرک  نیشام  راوس 

دنک یمارتحا  یب  ای  تنوشخ  دنزب و  یفرح  اهنآ  هب  روز  هب  دناوتیمن  سکچیه  هک  دراد  دوجو 
اهراتفر و مامت  مراد  نانیمطا  هک  تسنیا  نآ  نایب  زا  مروظنم  تساهنابنادنز و  دوخ  تشادرب  زا  یا  هنومن  نیا  بخ !

هدیسر و تاعالطا  ترازو  هییاضق و  هوق  یاه  ییالاب  هدر  شوگ  هب  نیلوئسم  نیرومام و  اهنابنادنز و  یاهتشادرب 
راتفرگ نادنز  رد  یبهذم  ای  یسایس  تارظن  ینوگانوگ  هدیقع و  توافت  فرص  هب  طقف  اهمناخ  نیا  هک  دننادیم  یگمه 

هب انب  دنا و  هدناسر  یبیسآ  هعماج  هب  هن  دنا و  هدرک  یلم  تینما  هیلع  مادقا  هن  دنتسه و  دترم  هن  مادکچیه  دنا و  هدش 
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟ دنا هتشاد  هگن  نادنز  رد  نانچمه  ار  اهنآ  ارچ  سپ   ٬ تسا عونمم  زین  هدیقع  شیتفت  یساسا  نوناق  لصا 
. دشاب شخبدیما  دناوتیم  هک  دنتسه  یتامیمصت  ذاختا  لاح  رد  تسایس  ءهصرع  نامکاح  دوخ  تسیتدم  هناتخبشوخ  جنپ :

یاهشور رد  رظندیدجت  اب  هک  یسایس  ماکح  یریگ  هجیتن  نیا  صاخ .  دروم  نیمه  رد  هکلب  یلک  دیما  هن  هتبلا 
تسیبوخ میمصت  رایسب  دنا  هدومن  تردابم  نآ  دیدمت  تدم و  ینالوط  یاه  یصخرم  نداد  هب  هناملاظ ٬  هنارگبوکرس و 

دوش یعرم  ارجا و  ضیعبت  نودب  همه و  دروم  رد  رتشیب و  هچره  دیدج  یاهتسایس  تامیمصت و  نیا  مراودیما  و 
ناتسداد یاقآ  لاح  هزات  تاروتسد  نیا  ناگدننکارجا  ناگدنریگ و  میمصت  نیا  زا  یناددردق  اب  هک  تساجنیا  هتکن  اما 

یارب هیوس  ود  یاهرسدرد  یسارکوروب و  داجیا  یاجب  هتشاد و  رتارف  یهاگن  هک  تسین  رتهب  ایآ  رگید  یسک  ره  ای  دنتسه 
؟ دنیامن ارجا  هدنز و  هرابود  ار  نوناق  نیا  دندرگزاب و  هدش  شومارف  نیناوق  زا  یکی  هب  نادنز  ینادنز و 

دنکیم دونشخ  یضار و  مه  ار  همه  هک  طورشم » یدازآ  نوناق « 
یشومارفب نارهت  رد  صوصخب  هتفرگ و  رارق  ییاضق  نیلوئسم  یرهم  یب  دروم  تساهلاس  هکلب  اهتدم  هک  نوناق  نیا 

دش نآ  یارجا  راتساوخ  دومن و  ایحا  زاب  دیاب  ار  هدش  هدرپس 
تسا رهم  تیارد و  کرد و  یاراد  لوقعم و  زوسلد و  مراد  نانیمطا  اما  تسیک  منادیمن  هک  یسک  هب  باطخ  نم 

دیامن ارجالا  مزال  هدنز و  ار  نوناق  نیا  دنک و  مادقا  صوصخنیا  رد  ًافطل  هک  میوگب  مهاوخیم 
هداوناخ شوغآ  رد  ون  لاس  زاغآ  اب  دیع و  بش  درم  نز و  ناینادنز  مامت  نامنازیزع و  مامت  دوش  ارجا  نوناق  نیا  رگا 

دوبدنهاوخ دوخ  یاه 
دیناسر ددم  دینک و  تمه 

ما هتسب  دیما  ناتتیناسنا  قشع و  ینابرهم و  هب  مهاوخیم . یرای  امش  زا  دیتسه  هکره  سانشان . بطاخم  یا 
مارتحا ساپس و  اب 

یراوسهش نسح  دمحم  یراج –  روسناس  زا  مه  زاب 
نیدرورف ۱۳۹۲

 “ تساه تدم  تسا  ”  ناتیور  شیپ  هک  ینیمه  ینعی  هاگرذگ “  هناسر  رد  ام 
میئوگ یم  نامی  اه  لیم  یئ  رد  اتح  تاعفد “  هب  و 

هقلح زور  ره  دراد  ام و  تایبدا  ندرگ  هتخادنا  بانط  داشرا  ترازو  روسناس 
یب موادم و  هک  تس  یراک  نیا  دنک و  یم  رت  تفسو  رت  تفس  ار  بانط 

. دوش یم  هدش و  ماجنا  هتشذگ  لاس  یس  یط  هفقو 
یباتک نامه  نقیقد  دنا  هتفرگ  زوجم  هک  یئاه  باتک  رثکا  هک  میدرک  هراشا  اتح 

هلمج و هملک و  سب  زا  تسا ، هدرب  داشرا  هب  هدنسیون  لوا  زور  هک  دنتسین 
هدش نیزگیاجا  زیمم  !! قوذ ای  تسا  هدش  فذح  ای  اه  نآ  زا  لصف  فاگاراپ و 
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. تسا
یناهج حطس  رد  هک  یرادباقن  ناگدنیامن  یوس  زا  هشمیه  هنافساتم  یلو 

تسین نینچ  هن ، هک  تسا  هدش  وربور  شنکاو   اب   ، دنا هدرک  هدنکارپ 
نداد بات  زاب  اب  هتساخرب  داشرا  روسناس  زا  یدیدج  یادص  هک  راب  ره  ام  یلو 

زا ناشیور  رومام   ناعفادم  یلو  رگید “  لیلد  کی  مه  نیا  هک “  میا  هتفگ  نآ 
. تسا رتشیب  ام 

زا انشآ  مان  دنسیون  یراوسهش  نسح  دمحم  لد   درد  مه  نیا  لاح  رهب 
. داشرا روسناس 

! تفرگ زوجم  ًابیرقت »  » هک ینامر  یارجام 
نیا میوگیم  الاح  تفرگ . زوجم  یوخا  یرد  نمهب  داشرا  ترازو  زا  ابیرقت  زیزع » میم  : » یراوسهش نسحدمحم 

هراشا میاههغدغد  هب  دیاهدناوخن  ار  نامر  نوچ  تس  یعیبط  . ) متشاد هغدغد  راهچ  زیزع  میم  رد  یچ . ینعی  ًابیرقت » »
جنپ یمراهچ  هدزناپ و  یموس  دصرد ، یس  یمود  دشیم ، لماش  ار  نامر  دصرد  هاجنپ  بیرقت ، هب  ملوا  یهغدغد  منکن ).

زا یلیخ  اهزور  نیا  و   ) اهمجرتم اهرعاش و  اههدنسیون و  یهمه  موشیمن . داشرا  یسررب  تایئزج  دراو  دصرد .
. درک در  ار  نامر  لوا ، سررب  ار . زوسناوختسا  دنور  نیا  تایئزج  دننادیم  مه ) ناگدنناوخ 

لیدبت طورشم  هب  لماک  در  زا  داشرا  رظن  مدرب . ولج  ار  مفرح  راک . لابند  مداتفا  درگاپ  نکمم و  بش  نامر  ود  لثم 
دنتفگ منکن و  فذح  هک  تفریذپ  داشرا  مه  ار  ات  هس  نآ  هن . مه  ار  ات  هس  متفریذپ و  ار  ات   ۳۵ یفذح . دروم  اب ۳۸  دش 

( دوب هلمج  هاگ  هتبلا  هملک و  دح  رد  رتشیب  هک   ) یفذح دروم  نیا ۳۵  نتفریذپ  اب  دیآیم . شزوجم  ذخا  یهمان  دعب  یهتفه 
مه بوخ  نم  اب  ناگدنسیون  رگید  تبسن  هب  اتح  دوبن . دب  تفریم . نیب  زا  یموس  دصرد  مراهچ و ۲۰  یهغدغد  لک 

. دوب هدش  دروخرب 
! دش زوجم  وغل  رشان  دیایب ، رگید  یهتفه  ات 

دناهدرک راهظا  هدرک و  تبحص  ناشیا  اب  داد  ماغیپ  تشاد  یرایهللا  یاقآ  اب  یایتسود  هک  یاهدیدان  زیزع  دعب  هام  ود 
اب دوب . هدرک  قرف  نم  یارب  طیارش  رگید  الاح  اما  تسا . هدامآ  شزوجم  دنک . مادقا  یرگید  رشان  قیرط  زا  یراوسهش 

منامر متساوخیمن  رگید  زوجم ، نتفرگ  یارب  شالت  داشرا و  اب  تبحص  هب  منکیم  قیوشت  ار  نارگید  هشیمه  هک  نیا 
: لیلد هس  هب  منک  رکف  ارچ ؟ دشاب . هتشاد  داشرا  زوجم  رهم 

متفگ هک  روط  نامه  تس . یدب  یلیخ  سح  نیا  موشیم و  یزیرهمانرب  مراد  مدرک  سح  هک  نیا  همه  زا  رتمهم  لوا و 
تفه شش  تیاهن  دوب . هدش  دروخرب  بوخ  مدوخ  یلبق  یاهنامر  یتح  ناگدنسیون و  ریاس  هب  تبسن  زیزع  میم  اب 

یاهزور زا  مداتفا  مدوخ  زا  یاهرطاخ  دای  دش . زیزع  میارب  دصرد  تفه  شش  نیا  ناهگان  دوب . هدش  فذح  نآ  زا  دصرد 
مه رگاشامت  نم  دندوب و  هدرک  ناملابند  اهیجیسب  مدوب . هتفر  اشامت  یارب  هشیمه  لثم  تشه . داتفه و  هامریت 

: مروایب درگاپ  نامر  زا  ار  ارجام  نیع  دیراذگب  متشادن . ندیود  زج  یاهراچ 
، دندیسریم وا  هب  مه  رگا  درکیم . شالت  شیارب  دیاب  ارچ  تسین . وا  یزاب  نیا  درک  رکف  دتسیاب . تساوخ  یاهظحل  ”

یهمه هک  تشادزاب . بش  هس  ود  دوب ، رتسناشدب  رگا  و  ریجنز . هبرض  دنچ  دروخیم و  تشم  دگل و  ود  یکی  تیاهن 
هک نیمه  اما  دنامب . شدای  هک  یروط  لقادح  درکیمن ؛ هفاضا  یزیچ  دوب  هدمآ  شرس  رب  لاح  هب  ات  هچ  نآ  هب  اهنیا 

ار یکی  نیا  یولج  اهنآ  تسا . شقح  ندیود  درک  رکف  دز . سپ  ار  نآ  هدمآ  شغارس  فعض  لیلد  هب  رکف  نیا  درک  سح 
ای دوش ؛ جراخ  نآ  زا  تسناوتیم  هک  شدوخ  لیم  هب  اما  دوب  هدشن  یزاب  دراو  شدوخ  لیم  هب  دنریگب . دنتسناوتیمن 

.“ دیود رتدنت  هک  دوب  نیا  دنکب . یعس  لقادح 
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. ماهدناسر همشچ  ناتسود  هب  دنلب ، ًابیرقت  یاهتشون  رد  ار  رشن  نیا  هب  نم  رظن  ساسحا و  همشچ . رطاخ  هب  یمود :
تایبدا خیرات  زا  یمهم  شخب  اب  کش  نودب  همشچ  رشن  همه  نیا  اب  میاهداقتنا . کدنا  مه  مراد و  ناشهب  هک  یاهقالع  مه 
مریگب هدیدان  راشتنا ، یارب  مدوب  هداد  اهنآ  هب  هک  یلوق  میارب  دوب  تخس  تسا . هدروخ  هرگ  ام  داتشه  یههد  یناتساد 

. منک پاچ  یرگید  رشن  اب  ار  راک  و 
هب ناشمشچ  ناوج ، یهدنسیون  راهچ  هس  تسین ) لاحم  لاحم ، ضرف  هک  مینادیم   ) تسا نکمم  یموس : اما  و 
تسا یعیبط  منکیم . یسیوننامر  یملعم  هک  تسه  یلاس  دنچ  دنکیم . راک  هچ  هک  دشاب  یراوسهش  نسحدمحم 

ود اما  دشاب . یسیونناتساد  یاهکینکت  دروم  رد  شیاهشسرپ  نیلوا  دسریم  ملعم  کی  هب  ناوج  یهدنسیون  کی  یتقو 
ینکیم رکف  ینالف ! هک  تسا  نیا  نم  زا  ناوج  ناگدنسیون  شسرپ  نیمهد ) ات  هاگ  و   ) نیلوا هک  تسه  یلاس  هس 

مس یهبانتعم  رادقم  دورو  ینعی  تایبدا . یلیطعت  ینعی  نیا  بخ  دریگب ؟ زوجم  مینک  راک  هچ  ای  دریگب ؟ زوجم  نامنامر 
. عوقولابیرق گرم  ینعی  ام . تایبدا  قیقر  نوخ  هب 

نآ مراذگب ، تنرتنیا  رد  ار  شالماک  منکن و  رشتنم  یپاچ  تروص  هب  ار  هتفرگزوجم  ًابیرقت  ینامر  نم  یتقو  مدرک  رکف 
. درک دنهاوخن  رکف  زوجم  هب  نتشون ، نامز  رد  لقادح  رفن ، راهچ  هس 

تذل نآ  زا  نامر  عون  نیا  یهدنناوخ  ات  مدرب  راک  هب  ار  مشالت  داوس و  یهمه  زیزع  میم  نتشون  یارب  منکن . یزاردهدور 
. موشن ناشهدنمرش  مراودیما  طقف  دربب .

هزجعم یتسود  رد  مه  هک  یهللارکش . اضردیس  درگباوخ ، تسود ، هب  نارکیب  رهم  شکشیپ  دنامیم  رخآ  رس  و 
. نامر یراتساریو  رد  مه  دنکیم و 

ناراب نژیب  رتکد  نز –  یناهج  زور  چرام  تشه 
نیدرورف ۱۳۹۲

نانکراک و نایرفص ، دومحم  رتکد  یسارکمد - تقیقح و  تلادع و  ناقیفر  رب  داب  هتسجخ  نز  یناهج  زور  ندیسر  ارف 
لوا دننام  یناهج  یاهنشج  یوسب  دوخ - یلم  یاهنشج  ظفح  اب  ناینیمز  مظنم . بوبحم و  هاگرذگ  هیرشن  ناگدنسیون 
دحتم للم  نامزاس  یرازگناینب  یارب  ربتکا   ۲۴ قاشع ، یارب  هیروف   ۱۴ نانز ، یارب  سرام   ۸ نارگراک ، یارب  هم  هام 

. دنوریم
یم رامثتسا  تنوشخ ، نیهوت ، رقف ، متس ، ضیعبت ، زا  نانز  ییاهر  یارب  رگید  یماگ  سرام ۲۰۱۳  رد ۸  نز  یناهج  زور 
/ ناکدوک رامیت  تفوطع ، یراکمه ، طابترا ، ارادم ، لماعت ، یروآراب ، شوه ، ییابیکش ، رهم ، ییابیز ، رهظم  نز  دشاب .

. دشاب یم  نیمز  یور  هدنیآ  هتشذگ و  یاهلسن  طبار  حلص - طیحم ، ناراوناج ، ناریپ /
رد تاقیقحت  ساسا  رب  دنراد . هدهعب  ار  ناینیمز  هدنیآ  ناکدوک  شرورپ  اب  هک  دنا  نانز  نیمز  تیعمج  نویلیب  زا ۷  یمین 

هب ناکدوک  نادازون و  تحص  یدالو ، یروراب ، تحص  تامدخ  رب  هک  رالد  ره  یارب  هدش : نشور  ییایسآ  روشک   ۶
اهنت نانز ، نردم  یندم  قوقح  هب  ندیسر  اذل  دراد . یپ  رد  ار  رالد  شزرا ۴۰ هب  یداصتقا  یهدزاب  دسریم ، فرصم 

نودام نز  ماقم  هنایم  رواخ  یگدنامبقع  للع  زا  یکی  تسا . نیمز  نانکاس  حلص  تیندم ، یداصتقا ، ینافوکش  نماض 
، رنه شزرو ، رد  یناهج  زارت  نادنزرف  هداوناخ و  تلع - نیا  رطاخب  سراف  جیلخ  دنمتورث  یاهروشک  تسا . نموم  درم 

یانبور رطاخب  هنایم ، رواخ  نانز  یناهج  شزرو  کیپملا  رد  دنا . هتشادن  هتشذگ  لاس  رد ۵۰  گنهرف  تسایس ، شناد ،
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. دراد لادم  رفص  یروشک ، نردماشیپ 
رد نونکا  دوب . یرامعتسا  دض  شخبیاهر  یاهشبنج  نارگراک و  تسد  رد  خیرات  شیوپ  ناکس  هدس ۲۰  ات  هدس ۱۹  زا 

. دنشخب تینیع  ناهج  هدنیآ  رد  نارگراک  اب  ار  تلادع  راعش  ات  دننک ؛ نک  هشیر  ناهج  رد  ار  ضیعبت  ات  تسا  نانز  تسد 
. دنهد یم  همادا  یناهج  عماوج  نالک  تیریدم  رد  تکرش  اب  ار  هزرابم  دوخ ، یندم  قوقح  یالتعا  هار  رد  نانز 

نیریش رتکد  کیزیف ، یمیش و  رد  هزیاج  یروک ۲  مادام  دنشاب . یم  رفن  لبون ۴۴  هزیاج  بحاص  نانز  نیب ۲۰۱۲-۱۹۰۱ 
للم نامزاس  یروشک و  حطس  رد  ناهج  نز  نارادمتسایس  اهنادقوقح و  دندرب . ار  لبون  حلص  هزیاج  رد ۲۰۰۳  یدابع 

، ناملآ مظعا  ردص  لکرم - الگنا  اکیرمآ ، یلاع  هاگداد  رد  نز   ۳ نرق ۲۱م ، رد  نز  یالکو  سنارفنک  دنناوارف : دحتم 
، ایلارتسا ریزو  تسخن  درالیگ - ایلوج  نیتناژرآ ، تندیزرپ  زدنانرف –  انیتسیرک  دنه ، یلم  هرگنک  بزح  ربهر  یدناگ - اینوس 

، لیزرب تندیزرپ  فسور - اکیراتسوک ، تندیزرپ  الیچنیچ - ایربیل ، تندیزرپ   - فیلریس دنلیات ، ریزو  تسخن  اتراوانیش -
. یبونج هرک  تندیزرپ  کراپ -

اردناچ ناملآ ، سکوک  ارابراب  سیلگنا ، لوراک  ایتنیس  دنناوارف : نالک  ات  نییاپ  حطس  تیریدم  بسک و  رد  ناهج  نانز 
لیوط تسیل  نیچ . نوس  گنافای  روپاگنس ، گنیچ  وه  یبونج ، یاقیرفآ  سومار  ایرام  هیکرت ، یجناباس  رلوگ  دنه ، راچوک 

یم رب  رد  ار  لیزرب  زا  شرپ  رد  یگم  اکیامج ، هدنود  سیارپ  نوچمه  یناهج ۲۰۱۲-۱۹۲۸  کیپملا  یاهشزرو  هدنرب  نانز 
. دریگ

فیکوا ایجروج  وکیزکم ، زا  نانز  رب  متس  درد و  شاقن  ولهاک  ادیرف  یشاقن  رد  دنا : هتشاد  یریگیپ  دشر  رنه  رد  نانز 
. صقر رد  ییاکیرمآ  دنمرنه  نکناد - ردازیا  سور ، یانیرلاب  اووراخاز - اکیرمآ ، یبرغ  ریوک  تاتابن و  ییابیز  شاقن 

. اریکش هسنویب ، دنه ، زا  یر  ایراو  هشآ  یلوج ، انیلجنا  دنناوارف : نز  یناهج  ناگدنناوخ  ملیف و  ناگراتس 

ندناوخ قشاع  یبطاخم  نیما – 
نیدرورف ۱۳۹۲

دوش یم  هدروآ  ریز  رد  هدرک و  شرارکت  نددجم  هک  ار  شرظن  هتساوخ   راب  نیدنچ 
میناسرب یدابآ  تلود  دومحم  داتسا  عالطا  هب 

میروایب هاگرذگ  رد  ار  نینزان  تسود  نیا  تساوخ  میتفرگ  میمصت  میرادن  راوگزب  نیا  اب  یسامت  هک  ام 
: دوش هدناسر  ناشیا  یهاگآ  هب  یوحن  هب  دیاش 

یدابآ تلود  دومحم  ردقنارگ ،  داتسا  یمدرم ،  هدنسیون ی  شوگ  هب  هک  هدنب  یادص  زیزع ،  تسود  دورد  مالس و  “ 
نارادتسود نیرتکچوک  زا  یکی  هک  دیناسرب  ناشیا  شوگ  هب  دیتسناوت  رگا  مراد ،  ناشیا  زا  ار  شهاوخ  نیا  دسریمن  ،

ناریا رد  درکن ؟  ولییوک  ویئوپ  رگم  ؟  دیراذگیمن مدرم  هدافتسا ی  یارب  تنرتنیا  رد  ار  لنلک  لاوز  ارچ  تفگ :  امش 
ای دینکیمن ؟ ارچ  امش  درک . رشتنم  تنرتنیا  رد  ناگیارب  ار  یسراف  هب  همجرت  راثآ  مامت  دنتفرگ ،  ار  شرثا  رشن  یولج 

. دندادن رشنن  هزاجا  اهلاس   تارضح  دیاش  نناوخب ؟ ار  ناترثا  هک  تسین  امش  نارادتسود  ناگدنناوخ و  قح  نیا 
امش زا  یردقنیا  امش  نارادتسود  نادرگاش و  دیشاب  نعمطم  تنرتنیا ،  رد  شدیراذگب  . دوش هدناوخ  دیاب  زورما  رثا  نیا 

 “ دیشاب تمالس  …. دنزادرپب دنناوخیم ،  هک  ار  رثا ی  یدام  شزرا  هک  دنا  هتفرگ  دای 
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زا میظنت  دنرفن – . لبون ۴۴  هزیاج  بحاص  نانز  نیب ۲۰۱۲-۱۹۰۱ 
ناراب نژیب  رتکد 

نیدرورف ۱۳۹۲

، کیزیف یمیش و  رد  هزیاج  یروک ۲  مادام 
. درب ار  لبون  حلص  هزیاج  رد ۲۰۰۳  یدابع  نیریش  رتکد 

—————————————————–
The Nobel Prize in Physics

1963Maria Goeppert Mayer
1903Marie Curie

The Nobel Prize in Chemistry
Ada E. Yonath 2009

1964Dorothy Crowfoot Hodgkin
1935Irène Joliot-Curie

1911Marie Curie
The Nobel Prize in Physiology or Medicine

2009Elizabeth H. Blackburn
2009Carol W. Greider

2008Françoise Barré-Sinoussi
2004Linda B. Buck

1995Christiane Nüsslein-Volhard
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1988Gertrude B. Elion
1986Rita Levi-Montalcini
1983Barbara McClintock

1977Rosalyn Yalow
1947Gerty Cori

The Nobel Prize in Literature
2009Herta Müller

2007Doris Lessing
2004Elfriede Jelinek

1996Wislawa Szymborska
1993Toni Morrison

1991Nadine Gordimer
1966Nelly Sachs

1945Gabriela Mistral
1938Pearl Buck

1928Sigrid Undset
1926Grazia Deledda
1909Selma Lagerlöf

The Nobel Peace Prize
2011Ellen Johnson Sirleaf

2011Leymah Gbowee
2011Tawakkol Karman
2004Wangari Maathai

2003Shirin Ebadi
1997Jody Williams
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1997Jody Williams
1992Rigoberta Menchú Tum

1991Aung San Suu Kyi
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ناریا ناگدنسیون  نوناک  هینایب 
نیدرورف ۱۳۹۲

ناریا ناگدنسیون  نوناک 
موسر نیناوق ، تراسا  رد  نانچمه  ناهج  یاج  یاج  رد  نانز  هک  دسر  یم  ارف  یلاح  رد  نز  یناهج  زور  سرام  تشه 

اب هزرابم  یارب  ناهج  نامدرم  نایم  تدحو  داجیا  رد  هتشذگ  لاس   ، همه نیا  اب  دنرب . یم  رس  هب  یرالاسدرم  گنهرف  و 
رد ار  درم  نز و  اهنویلیم  یادص  نینط  ناوت  یم  زونه  دش . هتشادرب  گرزب  ییاه  ماگ  نز  یتسدورف  ضیعبت و  متس ،

راکشآ و نیهوت  زا  راجزنا  زاربا  یارب  دنداهن و  مان  دنه “  رتخد  ار “  یعمج  زواجت  ناینابرق  زا  یکی  هک  دینش  دنه  روشک 
شرام دوش  یم  زونه  دندرک ؛ رپ  دوخ  ضارتعا  دایرف  زا  ار  دنه  یاهرهش  دنتشاذگ و  نابایخ  هب  اپ  نز ، هب  هناراکتیانج 

ار ناهج  فلتخم  یاهرهش  رد  بلط  یربارب  ناسنا  اهنویلیم  یادص  و  نانز ، هیلع  تنوشخ  هب  هن  درایلیم ، کی  شبنج 
اهنیا دندمآ . نابایخ  هب  مینک ، هراپ  ار  اهریجنز  میصقرب و  راعش  اب  و  نانز “  هیلع  تنوشخ  هب  هن  دایرف “  اب  هک  دینش 

رد زین  رگید  یاه  تبسانم  رد  هک  اه ، تکرح  نیا  تسا . ریخا  هام  دنچ  رد  نانز  شبنج  یاه  یورشیپ  زا  زارف  ود  طقف 
توافتم یاه  هزادنا  رد  لاکشا و  هب  فلتخم  یاهروشک  رد  نانز  دهد  یم  ناشن  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هتشذگ  لاس  کی 
ندوب یناهج  تسا . هدیشخب  یناهج  یتیهام  یزیتس  نز  نافلاخم  تاضارتعا  هب  رما  نیمه  دنراد و  رارق  متس  تحت 
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ییاهر و ناراد  فرط  همه ی  هک  میبای  یمرد  یکرتشم  نیماضم  رد  ار  نانز  قوقح  ندوب  لومشناهج  سرام و  تشه 
هکلب تسین  اه  ضارتعا  یگدرتسگ  رد  طقف  ریخا  نارود  یگژیو  دننک . یم  دایرف  ناهج  یاج  همه  رد  درم  نز و  یربارب 

. تسه زین  اهنآ  ندوب  دحتم  رد 
ره لاس  یس  زا  شیب  رذگ  رد  متس  نیا  دنا .  هتشاد  رارق  یرتشیب  یعامتجا  یدرف و  یاه  متس  تحت  ناریا  رد  نانز 
لاس زا  تسا . هتفرگ  جوا  زین  اهنآ  هزرابم ی  نانز ، قوقح  هب  هلمح  ینوزف  تازاوم  هب  اما  تسا . هدش  رت  نوزفا  زور 
یادص ندرک  شوماخ  یارب  نامکاح  یاه  هلباقم  مامت  مغر  هب  هتفای و  تعسو  هزرابم  نیا  قمع  هرتسگ و  نونک  ات   ۵۷
تسا هتسناوت  نز  قوقح  شبنج  هعماج ، زا  نز  یادص  فذح  ندرک و  روسناس  یارب  ناشیاهالقت  مغر  هب  شبنج و  نیا 

هصرع ی رد  هژیو  هب  نوگانوگ ، یاه  هصرع  رد  یرایسب    ِ نانز نونکا  مه  دنک . بسک  یهجوت  لباق  اتبسن  یاهدرواتسد 
لاعف یراج  رگ  بوکرس  روآ و  تراسا  گنهرف  اه و  تسایس  اه ، تنس  نیناوق ، دیق  زا  دوخ  ییاهر  یارب  رنه ، تایبدا و 
نیا رد  نانز  دادعت  رپ  روضح  یسایس و  یاه  نادنز  هب  یهاگن  دنراد . یدج  یشقن  یعامتجا  یاه  شبنج  رتشیب  رد  دنا و 

اهراب هک  یجوم  تسین . نداتسیا  زاب  رس  ار  جوم  نیا  دنرصم و  دوخ  قوقح  قاقحا  رب  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  اه  نادنز 
. تسا هتفرگ  ورین  نآ  زا  هدیشخب و  ورین  نآ  هب  هداد ؛  ناشن  نز  ییاهر  یناهج  شبنج  یایرد  هب  ار  دوخ  یگتسویپ 

. دش دهاوخن  دازآ  نانز  یدازآ  نودب  هعماج 
نانز هصاخ  ناهج ، ناریا و  هاوخ  یدازآ  نادرم  نانز و  هب  ار  نز  یناهج  زور  سرام  متشه  ناریا  ناگدنسیون  نوناک 

هصرع همه ی  رد  نایب  یدازآ  شرتسگ  یارب  هدنسیون  نانز  ششوک  یگشیمه  هارمه  دیوگ و  یم  کیربت  ملق ، لها 
. تساه

سرام  / ۶  – ۱٣۹۱/ دنفسا /۱۶

فسوی نایشیورد –  فرشا  یلع  مان  بحاص  هدنسیون  اب  هبحاصم 
یدابآ یداهرف 
نیدرورف ۱۳۹۲

روپ یناج  دیمح  زا : سکع 
رتخدریپ باتک  همدقم  رد  کازلاب  یدابآ : یداهرف  فسوی  راهب –  همانزور ی 

اه لوغ  شود  رب  دیاب  اهتسدرود  ندید  یارب  ای  دوب  لوغ  دیاب  ای  دیوگ : یم 
یاه باتک  اه و  نامر  نتشون  اب  کشیب  نایشیورد  فرشا  یلع  دش , راوس 

هک تسا  ناریا  تایبدا  یاه  لوغ  دودعم  زا  هماع  تایبدا  هزوح  رد  هیاپ 
هدهاشم ار  تسدرود  یاهزادنا  مشچ  اه و  قفا  شراثآ  هعلاطم  اب  ناوتیم 
یدازآ زا  عافد  هار  رد  هک  تسا  یناگدنسیون  هلمج  زا  فرشا  یلع  درک ,

فرشا یلع  اب  یلاح  رد  تسشنن , ورف  مد  کی  هشیدنا  یارچ  نوچیب و 
مرن هجنپ  تسد و  اهلاس  زا  دعب  ناشیا  هک  منیشن  یم  وگوتفگ  هب  نایشیورد 

ینامسج تمالس  یبایزاب  لاح  رد  یزغم  هتکس  زا  یشان  یرامیب  اب  ندرک 
. تسا
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هژیو نامهم  ناونع  هب  شروضح  تبسانم  هب  هک  مدیدن  تبسانم  یب 
هاتوک ییوگوتفگ  وا  اب  یریشلگ  یبدا  هزیاج  ناگدیزگرب  یفرعم  مسارم 

. میشاب هتشاد 
یاه نیرتهب  یفرعم  مسارم  رد  یریشلگ » هزیاج   » هژیو نانامهم  زا  یکی  ناونع  هب  امش  اریخا 
؟ دنکیم کمک  تایبدا  یاقترا  هب  زیاوج  نیا  دیدقتعم  دح  هچ  ات  دیتشاد ! روضح  یسیونناتساد 

. دید هسورپ  دنیآرف و  کی  رد  دیاب  ار  یسیون  ناتساد  هزوح  یاه  نیرتهب  یفرعم  تسد و  نیا  زا  یتامادقا  یاهدرواتسد 
هب دامتعا  اب  دنا  هتسناوت  هزیاج  نیا  ناگدنرب  درذگ , یم  یریشلگ » هزیاج   » رمع زا  هک  یلاس  یط ۱۲  دینک  تقد  امش 

رترب راثآ  یفرعم  رد  هک  یبوخ  یاه  یبایزرا  هتبلا  دنهد , هئارا  یرتیدج  رتهب و  یاهراک  هزیاج , نتفرگ  زا  لصاح  سفن 
مینیب یم  هک  ییاج  ات  دهد  ناشن  لابقا  زیاوج  نیا  ناگدننک  تفایرد  هب  هعماج  هک  تسا  هدش  ثعاب  دوش  یم  ماجنا 

رتفد و لثم  یتالکشم  اب  هزیاج  نیا  ناگدننکرازگرب  هتبلا  دنسریم . پاچ  دنچ  هب  هاگ  دنریگیم  هزیاج  هک  ییاهباتک 
. دوش عفترم  رتدوز  هچره  مراودیما  هک  دنتسه  ور  هبور  لیبق  نیا  زا  یتاعوضوم 

؟ دینکیم یبایزرا  روطچ  ار  دنیآرف  نیا  رد  تاعوبطم  شق  ن
شیپ یدنچ  هک  ناتراگن  همانزور  ناراکمه  زا  یدادعت  هک  ما  هدینش  میوگب  دیاب  موش  ثحب  نیا  دراو  هکنیا  زا  لبق 

هیقب رتدوز  هچره  هک  مراودیما  دیناسرب , راگنربخ  ناتسود  هب  ارم  مالس  اجنیمه  زا  دنا , هدش  دازآ  دندوب  هدش  ریگتسد 
! دننک عورش  ار  ناشدوخ  یتاعوبطم  تیلاعف  دنوش و  دازآ  ناگدشریگتسد 

رد ار  ناشیاه  ملق  هک  دنتسه  یناراگنربخ  مه  زونه  هک  منیبیم  مونشیم و  هکنیا  زا  متسه  لاحشوخ 
دیارج یخرب  زا  ار  مدوخ  داقتنا  اجنیمه  دیاب  هتبلا  دنا . هداد  رارق  هعماج  ناشکتمحز  هعماج و  تمدخ 

دیارج و یخرب  زج  دینکیم  هدهاشم  ار  روشک  رد  دوجوم  دیارج  دینزب  یقروت  رگا  نالا  منک ! ناونع 
هعماج سفنت  یاضف  تایبدا  تسا . صاخ  هدع  کی  راصحنا  رد  یا  هناسر  یاضف  دودعم  یاه  همانزور 

توکیاب اه  شور  زا  یکی  دوش  هتسب  هعماج  یاضف  دنهاوخیم  هک  یعماوج  رد  لاح  ره  هب  تسا 
ناگدنسیون هب  دیاب  مینکیم  رکف  تایبدا  دشر  هب  رگا  تسا . فلاخم  دقتنم و  لقتسم , دارفا  ندرک 

تسد رد  اضف  نیا  راصحنا  هنرگو  دننک  هدافتسا  دیارج  نوبیرت  زا  هک  دوش  هداد  هزاجا  مه  لقتسم 
ینشور زادنا  مشچ  دنرادن , هعماج  یارب  یا  هزات  فرح  چیه  یگنهرف  کیروئت و  ظاحل  هب  هک  رفن  دنچ 

شقن اه  باتک  یسررب  دقن و  رشن و  یاه  هزات  یفرعم  اب  دیارج  دهد . یمن  رارق  تایبدا  لباقم  رد 
یرایسب یاه  سرد  دیارج  رد  هدش  رشتنم  یاهدقن  زا  نم  دوخ  دنراد و  تایبدا  یاقترا  رد  یمهم 

. متخومآ
هک نامز  نآ  یسودرف  هلجم  رد  دوخ  یاهدقن  اب  ههد ۴۰  رد  هک  منک  ینهارب  اضر  زا  یدای  منادیم  مزال  اجنیمه  هتبلا 
هراشا هک  یسودرف  رب  هوالع  دنک . کمک  نامز  نآ  رد  تایبدا  ییایوپ  دشر و  هب  تسناوت  دشیم  رشتنم  هبنشود  یاهزور 
مادکره هک  مربب  مان  مه  لاس  باتک  هتفه و  باتک  شرآ , نخس , یایند  هنیدآ , ون , ناهج  لثم  یتایرشن  زا  دراد  اج  مدرک ,

. دننک کمک  تایبدا  دشر  کرحت و  ییایوپ و  هب  دنتسناوت  دندرکیم , رشتنم  هک  ییاهدقن  اب  دوخ  تیلاعف  هرود  رد 
ای امنیس  گرم  زا  هک  اه  یضعب  لثم  مه  امش  ایوگ  دیدرک  هک  یتیعضو  حیرشت  اب  نایشیورد  یاقآ 

؟ دیدقتعم تایبدا  گرم  هب  دننزیم ، فرح  یقیسوم 
! متسین قفاوم  هجوچیه  هب  نیا  ریاظن  و  تایبدا » گرم   » الثم هک  دوشیم  هتفگ  اضعب  هک  ییاه  هرازگ  اب  نم  هجوچیه ! هب 

ینامز کی  دنکیم . یزاب  هعماج  دشر  رد  ار  شدوخ  شقن  تسه و  تایبدا  دراد , دوجو  تیقالخ  ات  دراد , نایرج  یگدنز  ات 
ناسنا و… تشونرس  مارآ , ند  باتک  اب  فخولش »  » هعفدکی اه , فرح  نیا  ریاظن  و  درم » نامر   » دنتفگ یوروش  رد 

دشاب تیعقاو  رب  ینتبم  هکنیا  زا  لبق  اهرظنراهظا  هنوگنیا  نم  رظن  هب  تسا . هدنز  تایبدا  نامر و  داد  ناشن  دمآ و 
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ار دوجوم  روسناس  اه و  تیدودحم  یاضف  نم  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  هتبلا  تسا ، یتسیلانروژ  یسایس و  یوهایه 
دمص تیاده , قداص  لثم  یدارفا  هتشذگ  نامز  یروتاتکید  رد  قانتخا  طیارش  دوجواب  میوگب  مهاوخ  یم  اما  منیبن 

دراد ار  تیلباق  نیا  قالخ  لقتسم و  دنمرنه  دنشاب ، راذگرثا  دنتسناوت  دوخ  یدرف  یاه  تیقالخ  اب  نارگید  یگنرهب و 
. درادرب دوخ  یور  شیپ  زا  ار  عناوم 

؟ تسیچ هدنسیون  لالقتسا  زا  ناتفیرعت  لقتسم , دییوگیم  یتقو 
تلود و تردق , زا  لالقتسا  اب  رگم  تسین  یندش  نیا  تسا و  ندیشیدنا  رد  لالقتسا  هناقالخ  راک  یاه  یگژیو  زا  یکی 

. یداصتقا یاهدناب 
تمدخ رد  امش  تایبدا  یرایسب , داقتعا  هب  هک  یلاح  رد  دییوگیم  نخس  لالقتسا  زا  امش  هنوگچ 

؟ تسا هدوب  یصاخ  یژولوئدیا 
. ما هدرکن  کیژولوئدیا  تاغیلبت  هصرع  ار  مراثآ  تقوچیه  نم  اما  متسه  یصاخ  یژولوئدیا  یاراد  هک  متسین  نیا  رکنم 

ساکعنا نم  یاه  هتشون  تسا , هدوب  مدرم  یاه  یشوخرس  اه و  مغ  اه , یداش  اهدرد , ساکعنا  امامت  نم  بلاطم 
یم درک , یم  رازگرب  هک  ییاه  سالک  یادتبا  رد  هشیمه  دمحا  لآ  لالج  دای  هدنز  تسا  هدوب  یعامتجا  یاه  تیعقاو 

دیکات اب  ار  نیا  دیاب  مشاب  هدرک  نایب  رتفافش  ار  عوضوم  هکنیا  یارب  متسه . ملعم  کی  نم  متسین  غلبم  کی  نم  تفگ ..:
یاه تیعقاو  ساکعنا  مفده  هکلب  تسا  هدوبن  یژولوئدیا  غیلبت  فده  اب  نم  راثآ  اه و  ناتساد  زا  مادک  جیه  هک  میوگب 

! ما هدوبن  نتشون  کیژولوئدیا  هب  لیاق  نم  ینعم  نیا  هب  تسا , هدوب  یعامتجا 
زا یریگ  هرهب  اب  یگنرهب  دمص  نوچمه  یدارفا  هکنیا  دیدرک و  هراشا  دنمرنه  لالقتسا  تیقالخ و  هب 

یخرب اما  دننک , قلخ  روخرد  یراثآ  دنشاب و  راذگرثا  قانتخا  طیارش  رد  یتح  دنتسناوت  دوخ  تیقالخ 
تسا هدوبن  تسین و  ناکدوک  تایبدا  اهنت  هن  یگنرهب  دمص  امش و  دوخ  راثآ  نوچمه  یراثآ  دندقتعم 

کدوک یایند  هب  تسا و  هدش  هتشون  کدوک  مان  هب  هک  تسا  یسایس  ینویسیزوپا  تایبدا  هکلب 
. درادن یطبر 

هچخیرات اهرتسب و  هب  دیاب  امش  درک , کدوک  تایبدا  هزوح  رد  یگنرهب  دمص  هک  یراک  یگرزب  لاوس و  نیا  هب  خساپ  یارب 
ناکدوک تایبدا  دیوشیم . لیلحت  یاطخ  راچد  هنرگو  دیشاب  هتشاد  رظن  تقد  نآ  یگدنلاب  دشر و  لحارم  کدوک و  تایبدا 

, درک زاب  کدوک  تایبدا  هب  یا  هچیرد  کی  یفرب » اباب   » باتک اب  ناب  هچغاب  رابج  تشادن . ییانعم  الصا  ههد ۴۰  زا  لبق  ات 
هدنکارپ و ییاهراک  ناوتیم  ار  یدعاس  نیسحمالغ  زا  یناتساد  نینچمه  جیشوی و  امین  سفق » رد  ییاکوت   » لثم یراثآ 

یاه هغدغد  اهزاین و  هب  نتخادرپ  اب  یگنرهب  دمص  هرود  نیا  رد  درک . یبایزرا  کدوک  تایبدا  یریگ  لکش  رد  ییادتبا 
نآ قانتخا  روسناس و  راشف  لیلد  هب  هتبلا  دنکیم . یدیدج  هلحرم  دراو  ار  ناکدوک  تایبدا  عامتجا  مورحم  ناکدوک 

دمص یاه  ناتساد  نتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دیابن  امش  تفرگ . رارق  زین  اهرتگرزب  هجوت  دروم  دمص  یاه  ناتساد  نارود 
هتشاذگ و رتارف  ار  اپ  یا  هدع  هک  ما  هدینش  اریخا  تسین . ناکدوک  تایبدا  یگنرهب  یاه  ناتساد  هک  دینک  نیا  رب  لمح  ار 

هاگن هکلب  دوبن  تسیلانویسان  دمص  اهنت  هن  میوگب  دیاب  اجنیمه  تسا . یتسیلانویسان  تایبدا  دمص , تایبدا  دنا  هدش  یعدم 
یسراف نابز  هب  ار  شیاه  ناتساد  دمص  هکنیا  مه  تسنادیم ! هعماج  دشر  تهج  رد  یدس  ار  هنایارگ  موق  یاه 

ناشدوخ نابز  هب  یموق  ره  ناکدوک  دراد  دیکات  دمص  رگا  دوبن . یموق  تسیلانویسان  وا  هک  دهدیم  ناشن  تشونیم ,
دنک و ملکت  شا  یردام  نابز  هب  هک  تسا  سک  ره  قح  نیا  هکلب  ندوب  تسیلانویسان  تهج  هب  هن  دننیبب , شزومآ 

یاه نابز  هک  انعم  نیا  هب  هن  اما  دشاب  روشک  رد  دیاب  یسراف  نابز  الثم  کرتشم  یرادا  نابز  کی  هتبلا  دنیبب ! شزومآ 
. دنشاب هتشادن  یقح  رگید 

؟ دیدرکن عافد  ناتدوخ  زا 
هب دننکیم  تشادرب  ناشدوخ  نظ  زا  اهنآ  ما ، هتشادن  یسایس  غیلبت  دصق  هاگچیه  نتشون  زا  میوگب  دیاب  مدوخ  دروم  رد 

ساکعنا متشون  نم  هک  ییاهباتک  دومنیم . تدوبک  ایند  ببس  ناز  دوبک /  هشیش  یتشاد  تمشچ  شیپ  انالوم : لوق 
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تساهلاقمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. ما هتسیز  اهنآ  نیب  رد  هک  تسا  یدارفا  یعامتجا  تالیامت  اه و  هتساوخ 
؟ دشاب هتشاد  ییاه  یگژیو  هچ  دیاب  ناکدوک  تایبدا  دمآ  نایم  هب  نخس  ناکدوک  تایبدا  زا 

نیرفآ یداش  دراد  هجوت  کدوک  دشر  یاهرتسب  هب  هک  لاح  نیع  رد  دشاب  ناکدوک  سوملم  یگدنز  زا  دیاب  کدوک  تایبدا 
نارگید هب  هجوت  نواعت و  یراکمه و  نسح  دشر , ینابرهم , یتسود , ناسنا  لثم  یمیهافم  هب  دشاب . هدننک  مرگرس  و 

زا تنوشخ  دض  گنجدض و  هنابلط و  حلص  یاه  هاگن  تیوقت  دراوم  نیا  رانک  رد  دوش . روظنم  هجوت  کدوک  تایبدا  رد 
شرورپ تیاده و  رد  یرثوم  شقن  تایبدا  هک  تسا  تسرد  دوریم . رامش  هب  ناکدوک  تایبدا  یساسا  یاهرتماراپ 

. دنریگب ار  ناکدوک  ندرک  یکدوک  یولج  هک  تسا  نیا  ناکدوک  لباقم  رد  اهرتگرزب  تاهابتشا  زا  یکی  اما  دراد  ناکدوک 
رظنم زا  تخادنا . دیابن  ناکدوک  شود  هب  ار  نالاسگرزب  فیاظو  هک  انعم  نیا  هب  دننک , یگچب  اعقاو  اه  هچب  میراذگب 

دیاب هتبلا  درک . انشآ  داد و  شزومآ  وا  هب  کدوک  ینس  لحارم  اب  بسانتم  ار  یعامتجا  یاه  نامرآ  دیاب  زین  هدنسیون 
ار دوخ  یعامتجا  لمع  لکش  یعامتجا  طباور  زا  کدوک  املسم  تسین . ندرکلمع  هب  مازلا  ینعم  هب  ندرکانشآ  میوگب 

. تخومآ دهاوخ 
یتاعلاطم و تیلاعف  هچ  هب  ینونک  تیعقوم  رد  نایشیورد  یاقآ  دننادب  دنهاوخیم  ناگدنناوخ 

؟ تسا لوغشم  یشهوژپ 
لاح رد  درک . هجاوم  هفقو  اب  ارم  راک  تدم  نیا  مدش و  یزغم  هتکس  راچد  شیپ  لاس  شش  نم  دیناد  یم  هک  روطنامه 
کی هچرگا  مهد . ناماس  ار  هتشذگ  مامتان  یاهراک  منکیم  شالت  منیشنب و  مناوتیم  یپارتویزیف  رثا  رد  هناتخبشوخ  رضاح 
« ردام هشیمه   » مامت همین  نامر  مراد  انب  تسا ! ندش  رتهب  لاح  رد  ملاح  هتفر  هتفر  اما  موش  یم  هتسخ  دوز  رادقم 

ناریا یاه  هناسفا  یدنب  هقبط  اب  هطبار  رد  یداباهم  نادنخ  یاقآ  اب  مرگید  راک  زین  نیب  نیا  رد  مناسرب و  نایاپ  هب  ار 
. دش دهاوخ  پاچ  رشان , یگنهامه  تروص  رد  هک  تسا 

؟ دیشک اجک  هب  هنامیپ  هناد و  تشونرس 
یا هعومجم  نادنخ . اضر  اب  تسا  یرگید  کرتشم  راک  باتک  نیا  هتفرگ . زوجم  مین  لاس و  کی  زا  دعب  هنامیپ  هناد و 

پاچ یارب  داشرا  فرط  زا  همشچ  رشن  ینعی  هعومجم  نیا  رشان  هکنیا  لیلد  هب  اما  نامر  یسررب  دقن و  رد  تسا 
. هدشن رشتنم  زونه  باتک  نیا  تسا , هدش  ییاه  تیدودحم  راچد  باتک 

؟ دینک راذگاو  ار  رثا  نیا  پاچ  یرگید  رشان  هب  دیرادن  انب 
فرطرب لکشم  هدنیآ  هام  دنچ  ات  رگا  اما  دوش  رشتنم  همشچ  رشن  طسوت  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  ام  دیکات  هن . العف 

. میهدیم یرگید  رشان  هب  دشن ,
نایاپ رد 

مارتحا نادنورهش و  یدازآ  هب  نداهن  ندرگ  میتسه , ور  هبور  نآ  اب  زورما  هک  یتالکشم  یمامت  لح  یارب  ام  هار  هناگی 
هنیمز نایب , یدازآ  هب  مارتحا  اب  عامتجا  هزوح  رد  روسناس و  لماک  وغل  اب  رشن  هزوح  رد  مراودیما  تسا . اهنآ  قوقح  هب 

. دوش مهارف  هعماج  یونعم  یلاعت  دشر و  نینچمه  هنافصنم و  دقن  یاه 

ناهج روهشم  ناشاقن  دیدج –  شخب 
نیدرورف ۱۳۹۲
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ناهجهرامش ١٣٧ روهشم  تساناشاقن  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

زبس لصف  نیا  نمی  هب  و  هامیدرورف “  هرامش  هاگرذگ “  هرامش  نیمه  زا  هک  میوش  یم  روآ  دای  هاتوک 
: مان اب  هاگرذگ  هناسر  یاه  شخب  ریاس  هب  یرگید  شخب 

ناهج “ روهشم  ناشاقن  “ 
. دوش عقاو  امش  دنسپ  دروم  میراو  دیما  میا . هدوزفا  ناشراک  زا  یا  هنومن  اب  ناکما  دح  رد  و 

، دوب دهاوخن  یا  هزات  فرح  هک  میناد  یم  یرنه  رناژ  ره  دروم  رد  تبحص 
، دننادب رتشیب  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه  یا  هدیسر  ون  ناقاتشم  هشیمه  هک  یئاجنآ  زا  یل  و 

، درکن تبحص  یتصرف  ره  رد  دوش  یمن  یرنه  هتشر ی  ره  ناگرزب  زا  هک  داقتعا  نیا  اب  و 
. میا هدرک  مادقا  تسین  مه  تمحز  مک  هک  راک  نیدب 

، گوگناو و  هنوم  – وس –  اکیپ  زا  کلملا ، لامک  یسودرف و  ظفاح –  زا  یتصرف  ره  رد  دوش  یم  رگم 
. تسا هدش  هتفگ  دایز  ناشدروم  رد  هک  لیلد  نیا  هب  دزن  فرح  رگید  ناگرزب  و 

. تسا رظن  رد  زین  تسین  انشآ  ناگرزب  نیا  اب  امش  هزادنا  هب  هدیسر و  هار  درگ  زا  هک  یناوج 
. دوش عقاو  دیفم  تسا   یرارکت  کچوک و  یراک  هکنیا  اب  میراو   دیما  یور  رهب 

. دنک یم  ناملاحشوخ  امش  دنسپ 
هاگرذگ ناگدنسیون  یاروش 

یسیئر ناروت  ی –  ــــ لمخم یو  ــــ له
نیدرورف ۱۳۹۲

غاب هب  یناوارف  هقالع  وا  درب . دوخ  لابند  هب  راذگ  تشگ و  یارب  شا  هناتسود  یاه  دیعو  هدعو و  اب  ارم  امیلقا  مه  زاب 
ایند هب  نم  زا  رتدوز  هتفه  کی  امیلقا  دوب  وا  ردام  هک  ما  هلاخ  هتفگ  هب  میدوب و  هلاس  هد  رفن  ود  ره  ام  تشاد . یدرون 
هزاجا نودب  هک  تشادن  یتیمها  نادنچ  شیارب  دوب ! یدنمنوناق  مظن و  هناگی  نمشد  کاب و  یب  روسج و  وا  تسا . هدمآ 

. دوش هیاسمه  غاب  دراو 
دوب و یا  هژیو  شورخ  شوج و  شدوجو  رد  تفریم . غاب  نآ  هب  غاب  نیا  زا  زیت  دنت و  یکباچ  شوگرخ  دننام  وا 

ارم رایع )  ) رافص ثیل  تیاکح  مدناوخیم ، ار  خیرات  یاه  سرد  مدوب و  هدش  رت  گرزب  یتقو  تشاد . توافتم  یتیصخش 
! تخادنایم وا  یاهراک  دای  هب 

ماش ات  ماب  زا  هتخیسگ ، راسفا  هنوگ  نیا  وا  هک  دوب  اپ  رب  یروش  هچ  کچوک  دوجوم  نیا  شکرس  نورد  رد  مناد  یمن 
شدییأت مدیدیم و  شتاکرح  رد  هک  ترارش  همه  نآ  اب  مناد  یمن  تفریم و  الاب  تسار  راوید  زا  تخاتیم و 

راب کی  یارب  زگره  وا  اّما  مدوب . شیاهراک  دهاش  کیدزن  زا  مدش و  ىم  هارمه  وا  اب  یهاگ  هاگ  هک  دوب  هنوگچ  مدرکیمن ،
متفریذپ و ار  غاب  رد  شدرگ  داهنشیپ  حبص  زور  نآ  دهد . رییغت  دوخ  یاهراک  یفن  هب  تبسن  ارم  هدیقع  تسناوتن  مه 

صاخ و یاه  هویم  درکیم و  هاگن  ار  اهتخرد  هتشکراک ، هبرجت و  اب  ینابغاب  دننام  هار  رد  میتفر . راذگ  تشگ و  هب  مهاب 
تسش و تشگنا  ود  نایم  راشف  هراشا و  اب  هک  اهماداب  یذغاک و  یاهودرگ  یایازم  زا  دادیم و  مناشن  ار  اهغاب  بایمک 
و یدنویپ  ، سلم  رادبآ و  یاهولابلآ  زا  ای  دزیم و  نوریب  شدرت   ُ تشرد و زغم  دشیم و  ادج  اه  نآ  یبوچ  هتسوپ  هبابس 

یدیفس تشرد و  یاهتوت  و  دندزیم ، کمشچ  ام  هب  مرک  نودب  گنرشوخ و  رادبآ و  یاهسالیگ  اب  هاگ  هک  یاهگرود 
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. دشیم یراج  مناهد  زا  بآ  هک  درکیم  تبحص  ناجیه  اب  نانچنآ  دندوب ، نایامن  وله  ناتخرد  رانک  رد  هک 
میوس هب  دناخرچیم ، شیاه  تسد  رد  منامشچ  یولج  هک  یلاح  رد  دیچیم و  یاهویم  یتخرد  ره  زا  هار  نایمرد  وا 

. دناشکیم دوخ  لابند  هب  ارم  رس  هراشا  اب  و  منک ، شناحتما  ات  درک  یم  باترپ 
. درک هاگن  فارطا  هب  داتسیا و  یاهتسکش  راوید  یاپ  رد  میتشذگ . غاب  نیدنچ  زا  مه  لابند  هب  لایخ  یگدوسآ  اب  زور ،  نآ 

رد رابیوج  رانک  یاهرازفلع  ابیز و  یاههچتخرد  هوبنا  زبسرس و  دنمونت و  ناتخرد  نایم  رد  نامسآ و  یبآ  دبنگ  ریز  رد 
نینچ رد  ییاهنت  هب  هداوناخ و  زا  رود  زگره  مدیسرت . یمک  شتسار  دشیمن . هدید  وا  نم و  زج  سکچیه  زربلا ، هنماد 

، وردوخ گنراگنر و  یاه  لگ  یوب  تعیبط ، یهاگحبص  توارط  توکس و  یادص  اّما  مدوب ! هتفرگن  رارق  یتولخ  یاج 
. دادیم نم  هب  یبیرغ  سح  دندوب ، دوخ  یابیز  ینوفنس  یارجا  زاورپ و  لاح  رد  یعمج  هتسد  هک  ییاههدنرپ  یادص 

. مدوب هدرکن  هبرجت  نارهت ،  مهاگداز  رد  ار  ساسحا  نیا  زگره 
لاح و زا  ارم  توکس  هظحل  نآ  رد  امیلقا  روآ  هدنخ  داهنشیپ  متفر .  ورف  ابیز  یئایور  رد  مدش و  دوخ  راکفا  توهبم 
شتلع یتقو  دناسرب . راوید  فرط  نآ  هب  ار  دوخ  یدنلب  یور  زا  ات  موش  مخ  تساوخ  نم  زا  وا  دروآ . نوریب  دوخ  یاوه 

هزات میسرب ، اج  نیا  هب  هک  میا  هدمآ  هار  همه  نآ   ! … باوخ تعاس  تفگ « : زیمآ  هیانک  ینحل  اب  مدیسرپ ،  ار 
الاب ار  شیاه  هناش  و  هن “!!!.  تفگ “: یدنخزوپ  اب  تسا “؟  گرزب  ردام  غاب  مه  اج  نیا  متفگ “: هچ »! یارب  یسرپیم 

ات دنچ  طقف  ام  دشاب . دهاوخ  یم  هک  سک  ره  لام  میرادن . یراک  اهزیچ  نآ  هب  ام  تسا . غاب  غاب  داد “: همادا  تخادنا و 
ار دوخ  یاپ  دیسر ، راوید  یور  وا  یتقو  هنوگچ  هک  داد  حیضوت  راک ،  هنهک  یملعم  دننام  دعب  میور “! یم  مینیچیم و  وله 

 . دشکب الاب  دریگب و  میاه  تسد  دناوتب  وا  ات  مراد  هگن  ار  نآ  مکحم  دیاب  نم  دنکیم و  نازیوآ 
یاههلوچ هلاچ  رد  یرگید  زا  دعب  یکی  ار  دوخ  یاهاپ  تفرگ و  ار  هتسکش  راوید  هبل  مرمک  یور  زا  یلطعم  نودب  سپس 
شرافس هک  روطنامه  تسشن و  راوید  یور  دز و  تسج  ندز  مهرب  مشچ  کی  رد  دیشک و  الاب  ار  دوخ  داد و  ریگ  راوید 

متخانشیمن هک  ییاج  زا  متسنادیمن و  ار  وا  یاهدرگش  نم  اّما  دربب  غاب  لخاد  هب  مهارم  درک  شالت  دوب  هدرک 
دهاوخ رب  یدوز  هب  اریز  مشاب . شرظتنم  منیشنب و  اج  نامه  رد  تفگ  دش ، سویأم  نم  ندرب  زا  یتقو  وا  مدیسرتیم .

. تشگ
رد دزیم ، تدش  هب  مبلق  هک  یلاح  رد  مدرک و  ىم  ساسحا  هدنامرد  اهنت و  یاهنت  ار  دوخ  غاب  توکس  رد  دعب  یا  هظحل 

لوغشم دندوب  هدروآ  موجه  نم  هب  ییاهنت  غاب و  یاشامت  زا  هک  یراکفا  اب  ار  دوخ  متسشن و  یوج  هبل  یور  راوید و  ریز 
. مدرک

هب مکحم  ار  مشفک  مدیرپ و  اج  زا  تفریم . الاب  میاپ  قاس  زا  ینات  اب  هک  داتفا  یتشرد  توبکنع  هب  ممشچ  ناهگان 
ندز الاب  اپ و  تسد و  نداد  ناکت  اب  نم  اّما  تفر . بآ  هارمه  دش و  باترپ  بآ  یوج  لخاد  هب  توبکنع  مدیبوک . نیمز 
نورد هب  یرگید  هرشح  هرابود  هک  موش  نآ  زا  عنام  منک و  ادیپ  هبلغ  دوخ  سرترب  مدرکیم  ششوک  مراولش  یاه  هچاپ 

. دوش دراو  مسابل 
. مداد هیکت  یدنمونت  توت  تخرد  هب  مدرک . . رظن  فرص  بآ  یوجرانک  رد  نتسشن  زا  مدش و  رود  اج  نآ  زا  یمدق  دنچ 

یال هب  رد ال  دز  یم  قرب  باتفآ  رون  ریز  ناشزبس  یاهرپ  هک  یهایس  یاه  سگم  اب  زمرق  مکش  تشرد  یاهروبنز 
ندرگ شوگ و  ینیب و  یور  زا  ار  اه  نآ  یتقو  دندرکیم . دمآ  تفر و  یروآ  ماسرس  زو  زو  اب  دندزیم و  جوم  ناتخرد 

ار ییاههظحل  دندوب .  یزاب  دنب  لاح  رد  مباصعا  یاهرات  یور  امیقتسم  یئوگ  دنتسشنیم ،  میاهوربا  یور  مدناریم و 
دوخ هدرک  زاو  امیلقا  اب  یهارمه  زا  و  مدز . بیهن  دوخ  هب  دندرک .  یمن  اهر  ارم  اه  نآ  اما  مدرک ،  لادج  تارشح  نآ  اب 

یاهروبنز یتقو  دندناسرتیم . ارم  هک  دندوب  ییاهدژا  نوچمه  تارشح  نیا  ییاهنت ، کاندرد  قیاقد  نآ  رد  مدوب .  نامیشپ 
ندید هب  یدیما  چیه  دننکیم . یبایزرا  ار  دوخ  همعط  هک  دنتسه  یگرگ  راگنا  دندیخرچ ، یم  مرس  رود  زمرق  مکش 
دنلب یادص  اب  اهراب  دادیم . مرازآ  یمهبم  سرت  دنکیم . هچ  غاب  دنلب  راوید  تشپرد  وا  متسنادیمن  متشادن . امیلقا 

زو زو  ریجریج و  اهغالک و  راقراق  داب و  یوهوه  یادص  زج  هب  هوبنا  ناتخرد  یال  هب  رد ال  اّما  مدروآ  نابز  هب  ار  شمان 
. دیسریمن شوگ  هب  یزیچ  تارشح 
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تساناتسادهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

رد هرابکی  هب  یقیمع  شزوس  دوب . هدرک  نادنچ  ود  ار  ماینارگن  هدش و  ینالوط  شندمآ  هک  مدرکیم  رکف  امیلقا  هب 
دوخ غیج  یادص  زا  دنشاب . هدرک  ورف  ممشچ  کمدرم  قامعا  ات  ار  تشرد  ینزوس  راگنا  مدرک . ساسحا  مپچ  مشچ 

دوب و هدرک  داب  ماّهلک  درد  تدش  زا  متشاذگ . ممشچ  یور  ار  اه  تسد  مداد و  هیکت  راوید  هب  بقع  بقع  مدیسرت و 
. مدوب هدادرس  ار  هیرگ  راهب  ربا  دننام  مدیچیپیم و  دوخ  هب  مدروخیم و  ولتولت 

زا یگنر  یتروص  نیگنس  یاههلولگ  ناهگان  و  مدمآ …   … مدمآ مدینش . دوخ  یوه  یاه و  نایم  رد  ار  ییانشآ  یادص 
ناهگان دندش . کاندرد  اه  هلولگ  اب  تباثا  رثا  رد  ما  هناش  فتک و  هراب  کی  هب  . دندمآ دورف  میور  رس و  رب  راوید  یور 

. دش رهاظ  منامشچ  یولج  رد  دیرپ و  نوریب  وداج  غارچ  زا  لوغ  نوچمه  هتسکش ، راوید  یور  زا  امیلقا 
اب دیشک و  مه  رد  ار  اه  مخا  دیزگ و  ار  شیاهبل  داتفا ، نم  هب  هک  شمشچ  درک . عمج  شناماد  رد  ار  یلمخم  یاهوله 
. دنک یدردمه  نم  اب  دریگب و  ار  شاهدنخ  یولج  درکیم  ششوک  دش . شریگتسد  زیچ  همه  دز و  شتروص  هب  تسد 

بقارم مدوب  هتفگ  وت  هب  تفگ “ : دز و  متروص  هب  بآ  دوخ  یاه  تشم  اب  درب و  بآ  یوج  یوس  هب  ناشک  ناشک  ارم 
زا یکی  هدنخ  لاح  رد  وا  و  یدوب “ . هتفگن  ریخ ، متفگ “ : ىم  نانک  هیرگ  نم  و  یشاب “  غاب  راوخ  تشوگ  یاهروبنز 

سنجدب نیا  ینادیمن  تفگ “ : تفرگ و  مغورف  یب  نامشچ  یولج  رد  تسش و  بآ  رد  ار  گنرشوخ  تشرد و  یاهوله 
ار شفیرعت  همه  نآ  امیلقا  هک  ار  یا  هویم  زاب  مشچ  کی  اب  نم  مدرک “! شیادیپ  ات  متشگ  ردقنآ  درب ! غاب  یاجک  ات  ارم 
هتفر هار  مدوب . هدرک  لمحت  ار  یدایز  یاه  ترارم  یلمخم  یوله  ندروآ  تسد  هب  رد  مه  نم  رخآ  مدرک . هاگن  درکیم 

. میتشگزاب ار 
هک تفگیم  تشاذگیم ، منامشچ  یور  ار  شمحرم  هک  نانچمه   ، هناخ هب  ام  نتشگرب  رید  زا  نیگمشخ  گرزبردام 
هب ور  و  منیبب  !! مناوت  یم  زونه  هک  ماهدوب  یسناش  شوخ  مدآ  هچ  دوشیم ، یروک  ثعاب  اهروبنز  نیا  یمس  شین 

غاب رد  راذگو  تشگ  مه  زاب  تفگ “ : داد و  ناکت  اهراب  ار  شرس  تفرگ و  نادند  ریز  ار  بل  هشوگ  درک و  امیلقا 
رد یرگید  یاه  هشقن  شا  یگشیمه  تنطیش  اب  یئوگ  تخادنا ،  ریز  هب  ار  رس  امیلقا  و  یزارد “ ؟؟؟  تسد  نارگید و 

 . دنارورپ یم  رس 
زربلا یاه  هنماد  رد  باتک  زا 

لضفلاوبا تشاد – ! لاس  کی  داتشه و  درمریپ ، نم ، رفسمه 
ققحم

نیدرورف ۱۳۹۲

اب دیفس  یئاهوم  شمدیدیم ؛ هک  دوب  راب  نیلوا  یارب  تفریم . هار  یتخس  هب  دنداد ، لیوحت  نم  هب  ار  درمریپ  یتقو 
نآ کون  هک  تشاد  نهپ  ًاتبسن  یغامد  دناشوپیم . ار  نآ  زا  یگرزب  شخب  ینیبهرذ  کنیع  کی  هک  خرس  ًابیرقت  یتروص 

هار اصع  اب  هدش ! یرپس  یناوج  زا  یناشن  تشاد . ار  دوخ  یراوتسا  زونه  شندب  نس ، ربک  دوجو  اب  دوب . رتخرس  یکدنا 
یراکش هقی  یسوط  ینهاریپ  اب  تشاد  نت  هب  هارهار  گنر  یاهوهق  راولش  کچوک ! ینادمچ  اب  یبوج ، یئاصع  تفریم ،

نابایخ شوروک . گرزب  هاگشورف  یوربور  ینابایخ  دوب . یناتسبات  مرگ و  یزور  رصع  دوب . هتخادنا  راولش  یور  هک 
. نیئاپ هب  الاب  زا  یاهفرطکی 

کی مدیسر ، رارق  رس  یتقو  اما  تیعضو ! دروآرب  تبحص و  یارب  دوب  یرارق  اهنت  مریگب . لیوحت  ار  وا  دوبن  رارق 
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وا هک  یسک  هب  دش . هدایپ  نآ  زا  درمریپ  دش و  زاب  شرد  نم  ندیسر  ضحم  هب  هک  دوب  هدش  کراپ  نابایخ  رانک  تلروش 
: متفگ دوب  هدروآ  ار 

!“ مرادن ار  وا  نتفرگ  یگدامآ  نم  قیفر  “ 
: تفگ یدنت  هب 

!“ میرادن ار  شایرادهگن  ناکما  ام  تسا ، بارخ  رایسب  تیعضو  “ 
: تفگ خلت  رایسب  یتیمولظم  اب  دوب  وگتفگ  نیا  دهاش  هک  درمریپ  مدروخ . ناکت 

!“ دیورب دیراذگب و  نابایخ  هشوگ  نیمه  ارم  درادن ، یبیع  “ 
. تسین روصت  لباق  هک  دنمدرد  نانچ  اما  تشاد ، ینابرهم  یاه  مشچ  دوب . هداتسیا  ملباقم  رد  مردپ  یئوگ  تخیر . مبلق 

: متفگ
.“ دوب امش  یارب  تحار  یئاج  ندرک  ادیپ  مروظنم  هن ، هن  “ 

: درک یخلت  هدنخ 
یسک محازم  مهاوخیمن  ًالصا  دنکیمن . قرف  نم  یارب  دشاب  اجره  مرادن ، تداع  تحار  یاج  هب  نم  “ 

. “ مشاب
: تفگیم بترم  تفریم . هار  یمارآ  هب  میدرک . تکرح  نیئاپ  فرطب  نابایخ  ریسم  رد  متفرگ و  یمارآ  هب  ار  شتسد 

.“ دیشابن نم  نارگن  دیورب . دیراذگب  اج  نیمه  ارم  دروآیم ، شیپ  یاهلئسم  امش  یارب  رگا  “ 
: متفگ درمریپ  هب  ناخمیرک . یاسیلک  لباقم  یناگیاپلگ  اضر  اب  متشاد . یرارق  رترید  تعاس  ود  یارب 

. “ مینیشنب یاهناخهوهق  یوت  ارب  رود و  نیا  میورب  “ 
: تفگ

.“ میورب هار  مارآ  روطنیمه  تسا  رتهب  هن ، “ 
مینیشنب و ناخمیرک  کیدزن  یدانق  هفاک  رد  درک  لوبق  تیاهن  رد  میتفریم . مارآ  مارآ  مدرکیم . سح  ار  شیرارقیب 

یئاتسور یامیس  نآ  اب  فیرش  درمهلیگ  دیسر . هار  زا  شاهنهک  ناکیپ  نیشام  اب  اضر  میوش . اضر  ندمآ  رظتنم 
هراشا تخادنا ؛ نم  هب  یهاگن  دید  ار  درمریپ  یتقو  دشیم ، مخ  هنیس  ات  مارتحا  هب  دادیم  تسد  یتقو  هک  شایلامش 

: تفگ دش . هیضق  هجوتم  مدرک ، یمارآ 
! ” دیاهدروآ نم  یارب  ینتشادتسود  هیده  هچ  زورهب ، قیفر  “ 

: درک رارکت  زاب  داد . ابیز  یسح  هب  ار  دوخ  یاج  یخلت  نآ  دش . هتفکش  درمریپ  یامیس 
. “ دیشابن نارگن  نم  تباب  زا  دینک  رواب  مشاب . سکچیه  محازم  مهاوخیمن  نم  “ 

: تشاذگیمن فراعت  یاج  هک  دوب  هنامیمص  مرگ و  نانچنآ  اضر  دروخرب  اما 
نیع رد  اما  تسام ، تسایس  فلاخم  هک  مراد  لاربیل  قانجاب  کی  نم  مربیم . ینما  رایسب  یاج  ار  امش  نم  قیفر ، “ 

! ” تسا یتحار  رایسب  یاج  دیشاب  نئمطم  منک . یشهاوخ  وا  زا  ات  تسا  رظتنم  دراد . تسود  رایسب  ار  ام  لاح 
رد شایگدنز  مامت  هک  کچوک  ینادمچ  نابرهم و  ینامشچ  تسد  رد  یئاصع  اب  تفر . نیشام  لخاد  هب  مارآ  درمریپ 

! تسنادیمن هک  یئاج  هب  نتفر  دادیم . ناکت  نیشام  لخاد  زا  ار  شتسد  یمارآ  هب  دوب . هتفرگ  یاجنآ 
یدهم مان : اب  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  تراک  کی  شکچوک ، نادمچ  نامه  اب  دوب ، نم  رانک  رد  درمریپ  زاب  دعب ، هام  کی 

هتشادنرب ار  شیاصع  دابآرهم . هاگدورف  رد  سرباسح  ناونعب  هباشم  یتراک  اب  زین  نم  سرباسح و  رس  ینانتشپ  ناخ 
: مدیسرپ دوب .

“ ؟ تساجک ناتیاصع  “ 
: تفگ

.“ دیورب هار  مارآ  رایسب  طقف  تسا . رتهب  مرادن  رب  مدرک  رکف  دنسانشیم ، اصع  اب  ارم  “ 
هب زاورپ  زا  ریزگان  ام  دنام و  اج  نارهت  رد  دربب  زرم  ات  ار  ام  دوب  رارق  هک  یئامنهار  هثداح  دب  زا  دوب . لباز  نامدصقم 
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بارطضا و سرت ، رهظ ، یامرگ  یتینما ، نیگنس  تیعضو  لباز ، کچوک  هاگدورف  دشاب . صخشم  نامیاج  هکنآیب  لباز .
اب هقبط  ود  کچوک  یارسنامهم  کی  دوب . ناحایس  بلج  یارسنامهم  دیسر  نامنهذ  هب  هک  یئاج  اهنت  امنهار . ندوبن 

: تفگیم درکیمن . یاهوکش  چیه  درمریپ  مرگ . یاهقاطا 
.“ دوشیم تسرد  زیچ  همه  “ 

: متفگ
.“ مینیشنب نلاس  میورب  میناوتیم  تسا  ناتمرگ  رگا  “ 

: تفگ
عضو طقف  ماهدید . رایسب  تخس  یازور  نیا  زا  نم  دیشابن . نم  لاح  نارگن  مراد . تداع  امرس  امرگ و  هب  نم  هن  “ 

هرک اهحبص  مدرک . یزیهرپان  یکدنا  تسا ، بوخ  زیچ  همه  متشاد . بلق  لمع  شیپ  یدنچ  نم  تسین . بوخ  مایجازم 
. مدروخ

: متفگ
“ ؟ ارچ “ 
: تفگ

یبلق یتحاران  هک  متفگیم  رگا  مشاب . تحار  نم  هک  دندرکیم  یار  ناششالت  مامت  دندوب  نابرهم  یلیخ  اهنآ  رخآ  “ 
یاهدرد بلق  نیا  دنکیمن . مه  یقرف  نادنچ  دندرکیم . تسرد  یرگید  یاذغ  نم  یارب  دیاب  دندشیم و  تیذا  مراد ،

.“ تسا بوخ  زیچ  همه  اما  تسا . هدنامن  شراک  رخآ  هب  یزیچ  هدیشک ؛ یدایز 
هک شیاهتسد  هب  درکیم ، شرتریپ  هک  یدیفس  شیر  هت  هب  یناشیپ ، یالاب  یاهرایش  هب  مدرک ، هاگن  شاهرهچ  هب 

: دیدنخ تشاد . یوق  ییاهچم  زونه  دوب ؛ هداهن  شناوناز  یور  مکحم 
! مراودیما نم  راب  نیا  دوشیم . تسرد  زیچ  همه  شابن ، نارگن  میزادنایب ؟! چم  یهاوخیم  ینکیم ؟ هاگن  هچ  هب  “ 
هبلط کی  هرجح  لخاد  دشاب . بلاج  تیارب  دیاش  مورب . مق  هب  مدوب  هدش  روبجم  مدش ، جراخ  ناریا  زا  هک  یلوا  هعفد 

: متشاد یبیرغ  بیجع  مسا  کی  مه  عقوم  نآ  میدوب . هدش  یفخم 
“ یساملا یاقآ  “ 

!« دوب هدیدن  یعقاو  ساملا  کی  مه  رابکی  یتح  شرمع  یوت  هک  یسک 
: متفگ تفریم . مه  یور  تشاد  شیاهکلپ  دوب  هتسخ 

.“ میروخب یئاذغ  میورب  تسا  راهن  تقو  “ 
: تفگ

.“ مرادن لیم  یزیچ  موشیم . نونمم  دیروایب  یزبس  رینپ و  نان و  یرادقم  رگا  نم  یارب  دیروخب . دیورب  امش  “ 
: متفگ

. درکن یضارتعا  منک “. ادیپ  ار  یسک  مناوتب  دیاش  منزیم  یتشگ  اذغ  زادعب  موریم  نم  دینک . تحارتسا  یمک  امش  “ 
: دیشک زارد  تخت  یور  یتخسب 

.“ ماهدش امش  محازم  هک  دیشخبب  “ 
. دش هتسب  شیاهکلپ 

یشورفباتک و کی  یالاب  شاهناخ  هک  مدوب  هدینش  امنهار  زا  رفس  یگنهامه  یارب  وگتفگ  نایرج  رد  لبق و  یزور 
درمریپ یتسد  کچوک  فیک  تشادن . یشورفباتک  دنچ  زا  رتشیب  منکیم  رکف  دوب . یکچوک  رهش  لباز  تسا . یزپبابک 

رد هک  مرمک  هب  مکحم  دنبرمک  اب  یاهوهق . یمرچ  فیک  کی  متشادرب . دوب ، نآ  لخاد  شاکنیع  اهصرق و  هک  ار 
، ناگنلگنل مدمآ . نوریب  ارسنامهم  زا  رمک و  تسرک  کی  لثم  متسب . درکیم ، درد  تدشب  ریخا  یاههتفه 

هداد نم  هب  ار  یئایند  یئوگ  یاهناخ . شیالاب  دوب و  یبابک  کی  شلغب  هک  یشورفباتک … دوب ! شدوخ  ناسرپناسرپ …
: تفگ میتفرگ . شوغآ  رد  ار  رگیدکی  لاحشوخ  درک . زاب  ار  رد  ام  یامنهار  بجعت  لامک  رد  مدز  رد  یتقو  دندوب .
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یسک هب  ار  امش  اب  زاورپ  یارب  مدوخ  تبون  دنهد ، یاج  ارم  هچب ،  نز و  هارمه  ناونعب  ورزر  تبون  رد  هک  مدوب  هتفر  “ 
یندرکرواب مدمآ ». لباز  ات  نارهت  زا  زاگهتخت  متفرگ و  تسبرد  ون  نیشام  کی  مدرکن . لطعم  مه  نم  دنتخورف . رگید 

! دوب باوخ  رد  یروت  دنبهشپ  کی  ریز  قاطا  هشوگ  ماهزورلهچ  کرتخد  اما  دوبن .
: متفگ دوب . باوخ  رد  زونه  درمریپ  میتفر . ارسنامهم  هب  وا  هارمهب 

.“ دشاب هدرک  لماک  یتحارتسا  درمریپ  راذگب  مینامیم . اجنیا  بشما  ام  “ 
.« میورب نالا  نیمه  دیاب  دیوشیم . یئاسانش  ًاعیرس  تسا ، یکچوک  رهش  لباز  هن ، : » تفگ

: تفگ درک . رکشت  دش و  لاحشوخ  تسام . یامنهار  وا  هک  متفگ  یتقو  مدرک ؛ رادیب  ار  درمریپ  دوب . هدش  تفه  تعاس 
دودح تشاد  گرزب  قاطا  کی  اهنت  هناخ  دمآ . هناخ  نآ  هب  ام  اب  و  مدوب ». نارگن  مدوخ  زا  رتشیب  ناوج  قیفر  نیا  یارب  »
، کدوک ود  اب  میوش . جراخ  ناریا  زا  مه  اب  دوب  رارق  هک  دادیم ؛ یاج  دوخ  رد  ار  رفن  هدزای  عومجم  رد  هک  رتم  یس 

. هزورلهچ میرم  ههامدنچ و  نیریش 
جراخ نآ  زا  رادساپ  راهچ  داتسیا و  نامتخاس  ریز  نارادساپ  پیج  نیشام  هک  دوب  هناخ  نآ  رد  ام  تماقا  زور  نیمود 

هرهچ رد  همه  تشادن . دوجو  یرارف  هار  چیه  دوب . هتفرگارف  ار  قاطا  مامت  سرت  دنتفر . یشورفباتک  لخاد  هب  هدش و 
مدیدیم و ار  درمریپ  بارطضا  نم  دوب . هدرک  لاحیب  ار  اههچب  امرگ  نارگن ؛ بهتلم ، تکاس ، میدرکیم . هاگن  مه 

هاگن هدرپ  هشوگ  زا  تشاد . تسد  رد  ار  یزیچ  راگنا  دوب . هدرک  ناهنپ  شابیج  لخاد  هک  ار  شاهدرکهرگ  تشم 
یربخ اما  دننکیم . تبحص  الاب  اب  هطبار  رد  میدرکیم  رکف  دندوب . یشورفباتک  لخاد  یتعاسمین  اهرادساپ  میدرکیم .

سرپ و زا  یاهناشن  هجوچیه  هب  هک  یتلاح  دندش . جراخ  اجنآ  زا  نادنخ  یضار و  یتلاح  اب  ماجنارس  دوبن . ناشندمآ  زا 
. دوبن ناشهرهچ  رد  قیقحت  وج و 

اما درک . ربص  ناکامک  دیاب  دوشیم و  لرتنک  تدشب  هار  هک  تفگیم  دوب  روشک  زا  ام  ندرکجراخ  لوئسم  هک  یدرف 
رضاح عیرس  عیرس ، : » دمآ هدزرس  یرصع  دعب  زور  دنچ  میتفریم . دیاب  لاحرهب  تخس . طئارش  دوب . کچوک  قاطا 

اهرابتناو زا  یکی  هدننار  رانک  رد  اهمناخ  زا  یکی  هارمه  هب  درمریپ  دوب . هتفرگ  یراب  تناو  ات  ود  میورب ». دیاب  دیوش ،
هک مدیدیم  ار  درمریپ  یامیس  هنیآ  ساکعنا  رد  هشیش و  تشپ  زا  تناو . یراب  تمسق  رد  هیقب  تسشن و  ولج  نامه 

تسرد مه  شاهیقب  تشذگ ، ریخب  : » تفگ میدیسر ، دمحمتسود  هدکهد  هب  یتقو  دوب . هدز  لز  هداج  هب  نیگمغ 
!« دوشیم

.« تسه امش  اب  مه  یدرمریپ  هک  دیدوب  هتفگن  نم  هب  : » تفگیم یچقاچاق  میرذگب . زرم  زا  بش  نامه  دش  رارق 
هار همه  نیا  دوشیمن  وا  اب  : » تفگ باوج  رد  مورب ». مراذب و  اهنت  ونوا  متسناوتیمن  تسه و  نم  ردپ  نوا  : » متفگ

. دندوب هداد  نم  تسد  هب  ار  شراسفا  هک  میدرک  هیارک  رطاق  کی  ًاتیاهن  و  دییریگب ». رطاق  کی  ای  دنامب  دیاب  ای  تفر .
یهار دنشاب . باوخ  رد  ادصیب  هک  میدوب  هداد  روآباوخ  صرق  اههچب  هب  میداتفا . هار  هک  دوب  بش  همین  ود  تعاس 

. دوب هتسب  مرمکب  درمریپ  یتسد  کچوک  فیک  زونه  دشیم . یهتنم  ناتسناغفا  زرم  هب  هک  گنس  خولک و  زارپ  خالگنس 
. سرت دوب و  ناج  مغ  متفریم . هار  یتخسب 

ینابزرم نازابرس  ندمآ  رظتنم  دش . هدایپ  زین  درمریپ  دندیشک . یتحار  هب  یسفن  همه  میتشذگ ، زرم  زا  یتقو 
درمریپ نم و  داد . هیکت  اهنآ  یور  دشیم  هک  دوب  کچوک  یکاخ  یاهلت  زا  رپ  میدوب  هداتسیا  هک  یئاج  میدوب . ناتسناغفا 

ینیبهرذ کنیع  ود  ره  ندشهتسکش  نامه و  ندادهیکت  رمک . درد  زا  نم  یریپ و  زا  وا  میداد . هیکت  اهلت  هب  ار  نامتشپ 
ات ینکشب  ارم  ینیبهرذ  کنیع  ود  ره  هک  یدوب  هدرک  هئطوت  : » تفگیم دیدنخیم و  درمریپ  نامه ! فیک ، لخاد  درمریپ 

: داد همادا  دیدنخیم و  یدناشک ». اجنآ  اجنیا و  هب  اصع  نودب  ارم  روطچ  هک  مسیونب  مناوتن  مسیونب ، مناوتن  رگید 
هب هاگنآ  ددنخب »! مامت  یلاحشوخ  اب  شدعب  دنکشب و  ارم  کنیع  ود  ره  دحاو  نآ  رد  زورهب  لثم  دناوتیمن  سکچیه  »

شنامشچ رد  کشا  تشحو »! سرت ، دش . مامت  : » متفگ منونمم ». زیچ  همه  تباب  : » تفگ دز و  متشپ  هب  یتسد  یمارآ 
میاهشوگ هب  ار  شناهد  دعب  میدرگ »! یمرب  رگید  لاس  دنچ  ام  « »؟ هچ دناهتفر  هک  اهنآ  سپ ، : » تفگ دز و  هقلح 

! مدروخیم ار  همه  دنتفرگیم  ارم  هگا  متشاد  صرق  رپ  یطوق  کی  نک ، هاگن  مدیسرتیمن . نم  : » تفگ هدنابسچ و 
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زا رتناسآ  گرم  اهتقو  یضعب  دهدیمن . ار  ندیشکنادنز  تقاط  رگید  نم  نس  مرادن . ار  یئوربآیب  هجنکش و  تقاط 
.« تسا زیچ  همه 

، لباک رد 
. دنیبب ار  اههچب  ام و  هک  دمآیم  یهاگدنچ  زاره  میدش . نکاس  لباک  یانایرآ  لته  رد  ام  دندرب و  رگید  یلحم  هب  ار  درمریپ 

لد هت  زا  دادیم و  رایزام  یاهیخوش  هب  نت  هاگو  درکیم  تکرح  یمارآ  هب  نآ  اب  هک  دوب  هتفرگ  تسد  هب  یئاصع  زاب 
نیئاپ ار  توت  تخرد  زا  یاهخاش  درکیم و  دنلب  ار  شیاصع  میدزیم . یتشگ  مارآ  انایرآ  لته  طایح  رد  هاگ  ! دیدنخیم

ناوت و نآ  زا  رگید  اما  دوب  هدش  عورش  شمود  ترجاهم  تشونیم . تشونیم ، درکیم . نیریش  ینهد  دیشکیم و 
بزح دیدج  نالوئسم  دوب . هتخیرورف  زیچ  همه  دنمدرد . یبلق  هرطاخ و  جنر و  زا  یهوک  دوبن ؛ یربخ  یناوج  طاشن 

کباب مرسپ  یارب  ملد  تفگیم : مدزیم  رس  وا  هب  متفریم و  شانامتراپآ  هب  هک  اهرصع  هاگ  . دزیمن شلد  هب  یگنچ 
زا یروشک ، هب  یروشک  زا  زابرس  کی  دننام  مشاب . هداوناخ  نورد  ماهتسناوتن  تقو  چیه  تفگیم : تسا . هدش  گنت 

، دوب وا  مسر  نیا  درکیمن . یسک  زا  هوکش  تفگیمن و  یزیچ  بزح  هرابرد  هاگچیه  ههمنیا  اب  رگید ؛ یناگداپ  هب  یناگداپ 
. درکیم لوبق  یتحارب  دندرکیم ، توعد  ینامهیم  هب  ناشهناخ  هب  ار  وا  مه  ناکدوک  رگا  دوب . هناگیب  یهاوخدوخ  اب 
نم رد  هتشذگ  یاههیاس  موریم ، ولج  ردق  ره  تسا . یکدوک  یعون  زین  یریپ  : » تفگ یم  تسشنیم . تفریم و 

ات یکدوک  یگدنز  یاهنشور  هیاس  مدوب . هتخادنا  هار  هک  یاهلجم  نیتسخن  ناکرسیوت و  نامرهش  دنوشیم . رتگنررپ 
یدیعبت اهزور  نآ  نینزان  نآ  ینیوزق  فراع  مدرکیم . راک  نادمه  رد  یلحم  همانزور  کی  یارب  یناوج  رد  یناوج .

. دنمشوه رایسب  ینامشچ  اب  یناوختسا  یتروص  تماق ، دنلب  یدرم  دمآ ، دیآیم . همانزور  هب  دنتفگ  یزور  دوب . نادمه 
هاگن ار  تملق  تفارش  یسیونیم ؛ بوخ  ناوج ، تفگ : دز و  ماهناش  رب  یتسد  دیسرپ و  ار  ممان  دیسر ، نم  هب  یتقو 

!« راد هاگن  ار  تملق  تفارش  دنزیم : گنز  مشوگ  رد  فراع  هملک  نآ  زور ، نآ  زا  راد !
ریز کی  اب  تشذگیم . نآ  تشپ  شتقو  رتشیب  هک  زیم  کی  اب  کچوک  یقاطا  تشاد . تسد  رد  یذغاک  ملق و  هشیمه 
رد یریپ  خلت  یاهزور  درکیم . تکرح  قاطا  رد  یمارآ  هب  دوب . هدز  نوریب  نآ  زا  شاهنیس  دیفس  یاهوم  هک  نهاریپ 

.« میدرگیمرب لاس  جنپ  رس  رابنیا  : » تفگیم درکیم  دروخرب  هک  سکره  اب  درکیم . یرپس  ار  تبرغ 
یروهمج رد  یراج  تنوشخ  زا  رتمک  نابز  ملق و  رد  ناشتنوشخ  هاگهک  یسایس  یاههورگ  رابتنوشخ  طیحم  رد 

اهتسدرود هب  هک  رابکی  اهنت  درکیمن . یاهیالگ  هوکش و  زگره  اما  دنامن . رانک  سرریت  زا  زین  درمریپ  دوبن ، یمالسا 
نازرابم همه  نم  یارب  ناریا ! لثم  ینیمزرس  رد  مه  نآ  تسا ، تخس  رایسب  یسایس  هزرابم  : » تفگ دوب  هدش  هریخ 

!« دنهد ممانشد  هک  رگا  یتح  دنزیزع 
ندیجنر تسیرفاک  ام  تقیرط  رد  هک  میشاب  شوخ  میشک و  تمالم  مینک و  افو 

رد هن  اما  دندمآ . رد  ادصب  شیارب  اهگنز  دروآ ، رد  ادصب  ار  اهگنز  درکیم  شالت  هک  یدرم  یارب  یزیئاپ  زور  کی  رد 
مارآ هک  هنوگ  نامه  شوپهدنژ » تسودرشب   » لباک و تبرغ  رد  هکلب  ناریا ، رد  هن  یوگنیمه و  تسنرا  هارمه  ایناپسا و 

یدرم نادقف  مدرک . سح  ار  وا  نادقف  رترود  اهگنسرف  اما  مدوبن ، لباک  رد  نم  تفر . زین  مارآ  دوب ، هدمآ  فلکتیب  و 
هک یدرم  دوب . ناریا  رد  حلص  هیرشن  نیتسخن  رشان  و  دناوخارف » شهاگداد  هب  ار  هاش  . » تشاد یروش  رپ  یناوج  هک 

! تشونیم رخآ  هظحل  ات  تشادن  یئاعدا  تفگن و  دوخ  زا  هاگچیه 
هناسفا رفس و  نیرخآ  نیا  ادهش . ناتسروگ  درپس ؛ کاخ  هب  نت  لباک  رهش  رد  دنویم  هداج  یاهتنا  رد  یاهپت  یالاب  رب 

هک نامزنآ  زرم  یوس  نیا  رد  تخیرگ و  یمالسا  تموکح  روج  زا  شنطو  زا  زرم ، یوسنآ  رد  دوبن . نم  رفسمه  درمریپ 
اب ار  هدنامزاب  یاهناوختسا  دندرک و  ور  ریز و  ار  ادهش  هپت  یاهروگ  یمامت  دندمآ  راک  رس  رب  نابلاط  یمالسا  تموکح 

اما وا  دنامن . یاجرب  یو  زا  یروگ  یتح  هک  یرفس  تشاذگ . یاپ  هتخانشان  ًالماک  یرفس  هب  زین  درمریپ  دندنازوس . کهآ 
!« تشاد ساپ  ار  شملق  تفارش  »

! دوب رومان  میحر  قیفر  شمان 
—————————————
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تساناتسادهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تساناتسادهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

زا هتفرگرب 
ون رصع 

لیم یئ  کی  زا  سرد –  سالکرد 
نیدرورف ۱۳۹۲

: دیسرپ اه  هچب  زا  ملعم  یسالک  رد 
قوشعم هب  ار  ناتقشع  نداد  ناشن  هار  نیرتهب  امش  رظنب 

نارگید یلومعم  یاه  تبحص  زا  سپ  دیهد . حیضوت 
 : اه فرح  نیا  زا  میرخ و  یم  هیده  میهد ، یم  لگ  هک 

کی درک : فیرعت  یهاتوک  ناتساد  دنک ، نایب  قشع  زاربا  یارب  ار  دوخ  هاوخلد  هویش  هک  نیا  زا  شیپ  تساخرب و  یرسپ 
یالاب هب  یتقو  نانآ  دنتفر . لگنج  هب  قیقحت  یارب  لومعم  قبط  دندوب  سانش  تسیز  ود  ره  هک  یناوج  رهوش  نز و  زور 

. دندش بوکخیم  اجرد  دندیسر  ّهپت 
رگید تشادن و  هارمه  هب  یراکش  گنفت  ، رهوش دوب . هدش  هریخ  نانآ  هب  هداتسیا و  رهوش  نز و  یولج  گرزب ، ربب  کی 

.. دوبن رارف  یارب  یهار 
نانآ فرط  هب  مارآ  ربب ، دنتشادن . یتکرح  نیرت  کچوک  تارج  ربب ، لباقم  رد  دوب و  هدیرپ  رهوش  نز و  تروص  گنر 

نامه درک . تکرح 
. تشاذگ اهنت  ار  شرسمه  درک و  رارف  نانزدایرف  سانش  تسیز  درم  هظحل ،

یاه هجض  دعب  هقیقد  دنچ  دیود و  رهوش  تمس  هب  ربب  هلصافالب 
. دنام هدنز  نز  تفر و  ربب  دیسر . نز  شوگ  هب  ناوج  درم 

. درم نآ  ندرک  موکحم  هب  دندرک  عورش  نازومآ  شناد  دیسر  هک  اجنیا  هب  ناتساد 
؟ دز یم  دایرف  هچ  شا  یگدنز  رخآ  یاه  هظحل  رد  درم  نآ  دیناد  یم  ایآ  دیسرپ :  اما  یوار 

! تسا هتشاذگ  اهنت  ار  وا  هک  هتساوخ  ترذعم  شرسمه  زا  امتح  دندز  سدح  اه  هچب 
نک تبظاوم  بوخ  نامرسپ  زا  . یدوب مسنوم  نیرتهب  وت  مزیزع ،   » هک دوب  نیا  درم  فرح  نیرخآ  هن ، داد : باوج  یوار 

. دوب تقشاع  هشیمه  تردپ  وگب  وا  هب  و 
هب طقف  ربب  دنناد  یم  ناسانش  تسیز  همه  داد : همادا  هک  دوب  هدرک  سیخ  ار  یوار  تروص  کشا ، نیرولب  یاه  هرطق 

ندرک ادف  اب  کانتشحو ،  هظحل  نآ  رد  نم  ردپ  دنک . یم  رارف  ای  دهد و  یم  ماجنا  یتکرح  هک  دنک  یم  هلمح  یسک 
دوخ قشع  نایب  یارب  مردپ  هار  نیرت  نیرتایر  یب  نیرت و  هناقداص  نیا  داد . تاجن  ار  وا  دش و  مردام  گرم  شیپ  شناج 

. دوب نم  مردام و  هب 
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نایرفص دومحم  یسلطا –  درت  هخاش 
نیدرورف ۱۳۹۲

. تفر هک  مدوب  هدش  رادیب  هزات 
: دش یم  جراخ  تشاد  درک و  زاب  یمارآ  هب  ار  رد 

. “ شاب تحار  دماح  مرادیب  “ 
ترادیب متساوخ  دوب ، نشور  تقاتا  غارچ  تقو  رید  ات  بشید  - 

. “ منکن
“ ؟ یدوز نیا  هب  حبص  ارچ  “ 

تسا رود  اجنیا  هب  شراک    ِ لحم وا . لیبموتا  اب  مور ، یم  تمعن  اب  - 
. دتفا یم  هار  نم  زا  رتدوز  اهحبص  نیمه  یارب 

…. تفر و 
شیادص هک  دوب  یراب  نیرخآ  اما  شمدید ، هک  دوبن  یراب  نیرخآ  نیا 

. مدینش ار 
. دناوخ یم  تالآ  تیشام  دوب ، ینف  هدکشناد  رخآ  لاس 

یلیصحت هنوگچ  تالآ  نیشام  هک  مدشن  هجوتم  لماک  تقو  جیه 
ای دادن ، یتسرد  حیضوت  مه  شدوخ  مدرکن ، مه  وج  سرپ و  تسا .

یم سدنهم  دراد  متسناد  یم  طقف  مدشن . هجوتم  نم  یلو  داد 
. دوش

زا کاندرد  یفداصت  رد  ار  شردام  هک  تشادن  رتشیب  لاس  جنپ 
دهاوخ مه  هشیمه  یارب  دوب و  نم  قشع  هک  یردام  داد . تسد 

. دنام
هقالع دوب ، هتفرگ  اج  شا  هرهچ  رد  هک  ینیشنلد  هیام  نیمهو  دوب . شردام  هیبش  مه  ردقچ  و  دوب ، نامدنزرف  اهنت  دماح 

رگیدزگره متشاد ، هنیس  رد  نیمیس  زا  هک  یقشع  یلامالام  رطاخب  وا و  رطاخب  نم  و  دوب . هدرک  نادنچ  ود  وا  هب  ارم 
. مدرکن جاودزا 

مه شیارب  متفرگ . نادند  هب  هبرگ  هچب  لثم  ار  وا  دوب ، هتسکش  هعقاو  نیا  راب  ریز  مدوخ  رمک  هکنیا  اب  عقوم  نامه  زا 
. تشاد زاین  وا  هک  یردام  هن  مدوب و  یلماک  ردپ  هن  دیاش  هتبلا  ردام . مه  مدوب و  ردپ 

. میدوب مه  یارب  یبوخ  یاهسنوم  یئاهنت  یاهبش  رد  میدش و  یم  هتسباو  مهب  رتشیب  زور  ره 
دشاب و هتشادن  یهاتوک  فقوت  دنک و  روبع  شسکع  رانک  زا  هک  دشن  زگره  یلو  دیسرپن ، شردام  زا  میقتسم  هاگچیه 

هدیدن زور  نآ  ات  هک  وا  لاح  نیا  دمآ . هناخ  هب  هتفرگ  مهرد و  هسردم  زا  هک  یزور  ات  … دوشن هریخ  وا  نادنخ  هرهچ  هب 
نیریش و دسوبب و  ارم  دیایب  زور  ره  لثم  ات  متشاذگ  مدادن . ناشن  تحاران  هچاپتسد و  ار  مدوخ  درک . مناشیرپ  مدوب 

: دسرپب ینتساوخ 
؟ یتسین هتسخ  اباب  - 

. مدز رد  شغارس ، متفر  ریش  یناویل  اب  مدرواین . تقاط  تسب ، ار  شقاتا    ِ رد اتح  و  دماین ، یتقو 
 “ میآ یم  الاح  ناج  اباب  - 

. وشن دراو  ینعی  هک 
رب ار  کشا  روبع  ریسم  قرب  متسناوت  نم  دوب و  هدیشک  زارد  شتخت  یور   … مدرک زاب  ار  رد  متداع  لیم و  فالخ  رب 
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. دوب هقباس  یب  منیبب . شیاه  هنوگ  یور 
. نوریب مدمآ  نروف  دشاب . تحار  متشاذگ 

ناتسود دوب . یلاع  شسرد  دمآ . یم  هسردم  زا  لاح  رس  لاحشوخ و  هشیمه  وا  دزیرب . مه  رد  هنوگنیا  مدوب  هدیدن 
تقاط موشب .  هجوتم  رت  دوز  متساوخ  یم  مه  دوب و  بیجع  مه  میارب ، مدرک . یمن  یهاتوک  مه  نم  تشاد . مه  یبوخ 

. متشادن ار  وا  یگتفشآ 
. تفرگ مدوب  هتشاذگ  لاچخی  رد  هک  ار  یریش  غارس  دیسوب و  ارم  هقالع  اب  و  دمآ ، نوریب  شقاتا  زا  دوز  هناتخبشوخ 

، یتسین روبجم  هتبلا  هداتفا ؟ یقافتا  هچ  یا ؟ هدش  مه  رد  نینچ  ارچ  هک  وگب  نم  هب  دهاوخ  یم  تلد  رگا  ناج ! دماح  “ 
….“ متحاران ندیدش  نم  هک  یناد  یم  یلو  یئوگن . یزیچ  یناوت  یم  یهاوخ  یمن  مهرگا 

 …“ تسین مهم  وشن ، تحاران  اباب  - 
موشب تحاران  مه  نم  هک  تسا  یعیبط  دنک . هتفشآ  نینچ  ار  وت  هتسناوت  هک  هدوب  مهم  منک  یم  رکف  مزیزع  ارچ  “ 

 “ یوشب مهرد  نینچ  وت  هک  مدوب  هدیدن  نوچ 
…“ ما هدرک  شلوبق  نم  یلو  یوشب . رت  تحاران  هک  منک  یم  رکف  میوگب ، رگا  اباب  - 

“ ؟ هدش هچ  منیبب  وگب  ینک . یم  منارگن  رتشیب  یراد  هک  وت  “ 
دیایب میوگب  مردام  هب  هک  دنا  هتساوخ  نم  زا  دننک . مقیوشت  ما  هتفرگ  هک  یبوخ  تارمن  رطاخب  تسا  رارق  - 

رتهب دنیآ ، یم  مه  یرگید  ناردام  نوچ  دنتفگ  و  دندرکن ، لوبق  مروآ  یم  ار  مردپ  هک  متفگ  هچ  ره  نم  و  …. هسردم
….“ نم …و  دیایب یئوگب  ار  تردام  تسا 

شا هیقب  مهاوخ  یمن  نکن . هیرگ  اباب  رطاخب  منک ، یم  شهاوخ  یوش . یم  یدرم  یراد  رگید  وت  نکن .  هیرگ  مدماح  “ 
 “ مهد یم  ار  اه  راک  همه  بیترت  هسردم و  مور  یم  مدوخ  یئوگب . ار 

 : هک دنتفرگ  مد  مه  اه  هچب  و  درک ، رارصا  دایز  مملعم  یتقو  نوچ  درادن . یبیترت  رگید  اباب ، هن  - 
 “ دروخب ار  تردام  دهاوخ  یمن  یسک  “ 

: متفگ دایرف  اب 
ار مدوخ  یولج  متسناوتن  وشن . تحاران  منک  یم  شهاوخ  اباب   … تفرگ ما  هیرگ  …و  مرادن ردام  … مرادن ردام  نم  “ 

، مدرک هیرگ  نم  اباب  یلو  منکن ،  هیرگ  صوصخب  و  یشاب ، مواقم  لئاسم  ربارب  رد  منک  ششوک  هک  یدوب  هتفگ  مریگب .
یولج ددنخ  یم  نم  هب  دراد  تساجنآ و  هک  یسکع  نیمه  شسکع ، دش . تکاس  مه  سالک  و  مدرک ، هیرگ  مه  یلیخ 

زا مدیشک .… تلاجخ  شزا  نم  و   …. دنک یم  هاگن  نم  هیرگ  هب  دراد  ددنخ و  یمن  رگید  هک  مدید  دش و  رهاظ  منامشچ 
 ” مدیشک تلاجخ  مردام 

. داتفا قافتا  هک  دوب  رفس  نیمه  رد  و  متفر … نامرهش  هب  دیع  تالیطعت  یارب  هک  مدوب  هدکشناد  موس  لاس 
هدمآ شدوخ  زا  رتگرزب  یمک  یناوج  اب  مدش . انشآ  یرتخد  اب  دنتشاد  هک  یا  هرود  ینامهیم  رد  مردارب ، هناخ  رد  یبش 

. دوب
و درک ، یفرعم  اهنآ  هب  ارم  مردارب  دش ، مرگ  ینامهیم  دندمآ و  همه  یتقو  دندیدنخ . یم  دندرک و  یم  تبحص  مه  اب  مئاد 
، شهارمه ناوج  رارصا  زا  سپ  اما  دناوخن . یلو  …. دناوخب هک  درک  تساوخ  رد  تسا  نیمیس  شمسا  مدیمهف  هک  وا  زا 

 “ شیادص رد  یلاح . روش و  هچ  اب  و  دناوخ . رادفرط “  رپ  دوب و  جوا  رد  اه  زور  نآ  هک  ار “  هیضرم  زا  یئابیز  هنارت 
هب دراد  هک  مدرک  ساسحا  و  مدرک . یم  ریس  یصاخ  یایور  رد  متشاد  نم  و  تسشن . یم  لد  هب  هک  دوب  یزیچ “ 

. دوش یم  ما  یدوسح  شناوج  رهوش 
: دز فرح  نم  اب  هملک  دنچ  طقف  بش  مامت 

“…؟ دیتسه مدنچ  لاس  .…؟ دینک یم  لیصحت  یا  هتشر  هچ  رد  “ 
. منادب شدروم  رد  رتشیب  مردارب  زا  مناوتب  ات  دوش  مامت  ینامهیم  مدوبرظتنم 

هناش رب  هک  وا  یکشم  یاهوم  بش  نآ  و  مراد ، تسود  ناشیاه  هتشاد  زا  یا  هراپ  یارب  ار  هایس  گنر  اهمناخ  رد  نم 
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تشاد یصاخ  قرب  رون ، ریز  رد  یراشبآ  شزیر  نوچ  دوب و  لالش  شیاه 
. دوب هدرک  بلس  ار  مشمارآ 

تسد یتقو  هک  اهمناخ  زا  یا  هراپ  نوچ  هن  دوب و  مکحم  یتسد  تشاذگ ، متسد  رد  ار  شتسد  یتقو  یطفاح  ادخ  عقوم 
! “ صخشت ینعی  هک  دننک “  یم  تا  هلاوح  ار  هتفراو  هبند ی  هیبش  یزیچ  دنهد  یم 

هاگن کی  رد  قشع  هک  متفایرد  و  تشاد . ار  صالخ  ریت  ریثات  هک  یدنخبل  دز . دنخبل  بدا  یور  زا  درک و  هاگن  منامشچ  هب 
. درک راهم  ار  مساسحا  یشکرس  یبوخب  رهوش ، نتشاد  اما  …. دشاب تسار  دناوت  یم 

. مدیباوخ دب  ار  بش  نآ 
: دیسرپ دوب  هدرب  یئوب  ایوگ  هک  مگرزب  ردارب  یگداوناخ ، ماش  ماگنه  هب  دعب  بش 

“ ؟ دوب روطچ  بشید  ینامهیم  “ 
“ مدیسرپ یلو  مدادن  ار  شباوج 

“ ؟ دنا هدرک  جاودزا  تسا  تقو  دنچ  دندمآ . یم  مهب  ردقچ  شرهوش  مناخ و  رتخد  نآ  “ 
: تفگ وا  هب  شمناخ  نوچ  دنا  هدرک  تبحص  مه  ابو  دنا ، هتشاد  رظن  ریز  ارم  هک  دنایامن  یم  شمناوخ  وا و  هدنخ 

….“ دسانشن ار  شا  یرتشم  هک  یبساک  دوش  روک  متفگن ؟ “ 
: نم هب  ور  و 

. تسا ناتسریبد  رخآ  لاس  دراد . لاس  تسیب  طقف  تسا ، هدرکن  جاودزا  زونه  وا  دوب . شردارب  ناوج  نآ  مزیزع ، هن  “ 
 “ میا هدش  انشآ  اهنآ  اب  میراد  دمآ  تفر و  هک  شناریبد  زا  یکی  قیرط  زا  ام 

: مدیسرپ هناشوخ  رس  تفکش . ما  هیحور  قلُخ و  لگ  سوسحم 
متسناد یم  رگا  هک  ما  هتشاد  یشزغل  منک  یمن  نامگ  مدوخ  ما ؟ هدرکن  هک  یور  هدایز  ما ؟ هدوب  ناترظن  ریز  ایوگ  “ 

. “ متشاد یم  درادن ، رهوش 
: تفگ یصاخ  تلاح  اب  مردارب  مناخ  و 

….“ یا هتشادن  یمارآ  نورد  هک  دیمهف  ناوت  یم  یلو  یدوب ، نیگنر  نیگنس و  مه  یلیخ  یدرکن . یراک  رهاظب  هن ، “ …
. میدیدنخ مه  اب  همه  و 

ار وا  متسناوت  یم  شاک  هک  تفرگ  یم  گنر  تشاد  وزرآ  نیا  مروصت  رد  و  متشاد ، یبوخ  ساسحا  مدوب و  لاحشوخ 
. مهدب رارق  منورد  نادلگ  رد  قبنز  یا  هخاش  نوچ 

. مدیبنج دوز  دنتسه ، زین  رهام  ینایچ  راکش  بلغا  هک  مدوخ ، یاهرتگنرز  میب  زا 
 : مدیسرپ شمناخ  مردارب و  زا  یدج  یخوش و  ینحل  اب  دعب  بش  دنچ 

. “ تسا هدمآ  مشوخ  وا  زا  یلیخ  منک  یم  ساسحا  میراذگب . ولج  اپ  نیمیس  یارب  دیتسه  قفاوم  “ 
تندرک تبحص  ینیچ  همدقم  نودب  زا  یتسه . یساوردور  یب  عطاق و  تردارب  لثم  نیمیس ؟ یئوگ  یم  ینامدوخ  هچ  “ 

. “ دیآ یم  مشوخ 
: داد همادا  مردارب 

تحار منک  یمن  نامگ  هکنیا  نمض  یشاب ، هدرک  ار  تیاه  رکف  همه  وت  رگا  هتبلا  مراذگب ، ولج  اپ  مرادن  یفرح  نم  “ 
ات مینک  ناونع  ار  یدزمان  دیشاب  قفاوم  رگا  درک . دنهاوخ  هناهب  ار  وا  ملپید  نتفرگ  وت و  سرد  نایاپ  نمتح  و  دننک ، لوبق 

مسا ریز  شمیروایب  میشاب و  هتشاذگ  دجسم  هب  یرهُم  نلعف 
….“ دنشاب هتشادن  مه  لیصحت  همادا  هناهب  وت و 

ناوت یم  اتح  میا و و  هتشادرب  ار  لوا  مهم  ماگ  دشاب  قفاوم  دیسرپب . ار  شدوخ  رظن  لوا  دیناوت  یم  رگا  نم  رظنب  “ 
 “ میا هتفر  ار  هار  همین  تفگ 

“ ؟ دشابن قفاوم  رگا  و  “ 
درک ناونع  تنطیش  اب  هک  دوب  مردارب  مناخ 
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. “ منکرکف شدروم  رد  مهاوخ  یمن  “ 
ار شلد  فرح  دناوتب  رتتحار  ات  تسا  رتهب  دشابن  ور  رد  ور  تفگ  یم  دنک و  تبحص  وا  اب  ینفلت  درک  لوبق  مردارب 

. دیوگب
رهم زا  یماج  رد  هک  یلسع  ینامشچ  و  یهب ، لگ  یتسوپ  اب  دوب ، یسلطا  درت  هخاش ی  کی  مدرک  جاودزا  وا  اب  یتقو 
مه اب  هک  ار  یلاس  شش  …. تشاد ینتشادتسود  میالم و  یئوخ  دوب . ریثا  زا  یا  هتفاب  وا  نوزوم  مادنا  دوب . هتسشن 

ار یگدنز  هک  تشاد  هجوت  هشیمه  درک . یمن  رهق  یلو  دش ، یم  هدرزآ  تردنب  دوبن . نم  یگدنز  ینیمز  لصف  میدوب 
دوب رت  هاتوک  یسب  وا  یارب  دنچ  ره  تسناد  “ دیاب  ار  شردق  تسا ، هاتوک  یگدنز  هک ، تفگ  یم  دنکن و  یرهم  یب  هدولآ 

. تشاد دوخ  رد  ار  وا  زا  یرایسب  دماح  و  “ 
. دیمهف یم  بوخ  تشادن ، دوخ  رد  یدانع  زگره  هک  ار  منابز  دوب . دامتعا  لباق  یقیفر  میارب  تشاد و  تسود  ارم 
هدنز یک  ات  مناد  یمن  هک  نم  تخومآ و  ار  یگدنز  یاهسرد  زا  یرایسب  نم  هب  و  …. تفر یمن  یضاق  هب  اهنت  هاگچیه 

 …… دوب مهاوخ  وا  رادماو  متسه 
یلگ دوبن . وج  شاخ  رپ  ندبا  وا  تفگن . نم  هب  رتکزان  لگ  گرب  زا  هاگچیه  دوب . هدرک  شدوخ  عیطم  ارم  شکولس  نسح 
نم اب  دنک ، لمح  شدوخ  اب  هشیمه  ار  وا  هرطاخ  دهاوخب  دشاب و  هتشاذگ  رگید  ینابغاب  ورگ  رد  لد  هکنیازا  لبق  هک  دوب 

. رتگنرشوخ و  …. دش یم  رتوبشوخ  رت و  هزات  زور  ره  وا  و  مدوب ، هتشاک  مبلق  هچغاب  رد  ار  وا  نم  دش . هارمه 
: تفگ دش ، راد  راب  یتقو 

اتود ار  یئوت  نوچ  مهاوخ  یم  هک  نیا  یارب  دنک ، یم  قرف  میارب  هکنیا  رطاخب  هن  دشاب ، رسپ  نامدنزرف  دهاوخ  یم  ملد 
یدنزرف تساوخ  یم  ملد  نم  هکیلاح  رد  دوب . هدرک  نم  زا  یسک  مرمع  رد  هک  دوب  یفیرعت  نیرتهب  نیا  و  مشاب . هتشاد 

. مشاب هتشاد  وا  نوچ 
… دنایورب ات  دوِرد  یم  رتشیب  هک  یناهگان  یاه  دادخر  نیا  زا  دایرف  سوسفا و 

“ ؟ مراد تتسود  یلیخ  یناد  یم  یبوخ ؟ اباب  - - 
 “ راذگب رانک  ار  فیرعت  ینیچ و  همدقم  وگب ، ار  تفرح  دماح ، “ 

نوریب لگو  بآ  زا  ارم  ات  هک  مناد  یم  نم  یا . هتخیر  نم  یاپ  هب  ار  تا  یباداش  وت  هک  مناد  یم  ردپ . تسین  فیرعت  - 
دشاب وت  رهم  یایرد  دنروخ  هک  یروج  دهاوخ  یم  ملد  یا . هدرک  هلماعم  راگزور  اب  ار  تیاهوم  یهایس  یشکب 

و یدرک ، هتسشن  زاب  ار  تدوخ  دعوم  زا  رت  دوز  یشاب  نم  اب  رتشیب  هکنیا  یارب  مناد  یم  نم  ردپ  منک . یرازگساپس 
. یا هتخیر  نم  یاپ  هب  زین  ار  تناهوک  اتح  یاه  هتشاد  همه 

….“ منک ناربج  ناوت  همه  اب  تفرگ  نایاپ  هک  ما  هدکشناد  مهد  یم  لوق 
ار تا  یلصا  فرح  الاح  و  رتشیب … هن  ما و  هداد  ماجنا  ار  ما  هفیظو  طقف  نم  تسیچ ؟ یارب  اهفرح  نیا  مزیزع  ”…
هراوید ی تشپ  گرزب  یلاؤس  هک  منیب  یم  تسا و  یلصا  بلطم  نایب  یارب  همدقم  نیا  هک  منک  یم  رکف  نم  وگب .

….“ دشاب قشع  زا  تبحص  منک  یم  نامگ  وگب ، ار  تلد  فرح  مزیزع  وگب  …. تسا نتخیر  نوریب  رظتنم  تا  نهذ 
یب هک  تسا  قشع  زا  تبحص  هلب  …. مناوخب اه  هرهچ  زا  ار  اه  هتفگ  ان  امش  دح  رد  متسناوت  یم  مه  نم  شاک  ردپ  - 

….“ دنازوس یم  دنز و  یم  شتآ  دود  هلعش و 
: دوش یم  عورش  تیب  نیا  اب  تسوت . لاح  فصو  ایوگ  هک  دراد  یشاک “  میلک  یئابیز “  هدورس  دروم  نیا  رد  “ 

هتخورفا دش  هک  ره  قشع  نازوس  شتآز 
هتخوس سفن  نوچ  وا  زا  دزیخن  دود 

لوبق ار  وت  باختنا  هدید  ان  نم  .…؟ هدیسر اجک  هب  .… ؟ تسا هدیسر  نتخوس  هب  هک  هدش  عورش  یک  زا  تسیک و 
“.…؟ تسا هراک  هچ  تسیچ ؟ شمسا  …. مراد

یور هک  زور  کی  لاسراپ  دناوخ . یم  تایبدا  ام ، هاگشناد  رد  …. تسارتکچوک نم  زا  لاس  هس  … تسا منبش  شمسا  - 
: تفگ یخوش  هب  دمآ و  مدوب ، هتسشن  هدکشناد  یاه  هلپ 
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مدید مدرک  شهاگن  یشاب . یسک  رظتنم  هک  دنام  یم  یرادن ، ور  شیپ  مه  یبلاج  هرظنم  یشاب ، هتسخ  دسر  یمن  رظنب 
متفگ شباوج  رد  تسه . زنط  شیاهتبحص  رد  دنز و  یم  فرح  بوخ  تسا ، لگشوخ  تسالاب ، ورب  شوخ 

. دمآ هک  متفر ، یم  متشاد  تسا . هدرک  رید  مه  یمک  متسه . رظتنم  یئوگ ، یم  تسرد 
…“ منیب یمن  ار  یسک  هک  نم  دمآ ؟ “ 

: متفگ مدرک و  زارد  ار  متسد 
. “ مراذگب شرظتنم  مهاوخ  یمن  موش ، دنلب  ات  ریگب  ار  متسد  “ 

: متفگ مدش و  دنلب  نم  تفرگ و  ار  متسد  دوب . هدش  جیو  جیگ و 
. “ مدش یم  نارگن  متشاد  یدرک ، رید  ارچ  میورب ، “ 

: تفگ یسیلگنا  هب  درک و  مهاگن  بجعت  اب 
?“ Are you Ok”

: متفگ - 
نم هلب  “ 

OK
. “ میورب نزب  هدز  تتهب  ارچ   …. مدوب ترظتنم  متسه .

….“ دش زاغآ  نینچ  ردپ 
رب نینچ  هفالک  اهمناخ  هک  مناد  یم  یا ، هدرک  لمع  زنط  اب  تدوخ  لوق  هب  ابیز و  فیرظ و  هناداتسا و  هچ  نیرفآ ! - “ 

لاسکی زا  سپ  الاح  … ؟ دیراد تسود  ار  رگیدمه  هچ ؟ الاح  …. دنشاب هداد  هار  ناشدوخ  هک  صوصخب  دنتسه  یئاه  دروخ 
“ ؟ دیتسه روج  مه  اب  دیروخب ؟ مه  درد  هب  دینک  یم  رکف 

شیرادلد یلک  تخاب ، ار  شدوخ  سوسحم  متفگ  وا  هب  یتقو  دوش . انشآ  امش  اب  ات  شمروایب  مهاوخ  یم  ردپ ! - 
…“ مداد

…“ یا هتخاس  الویه  شیارب  نم  زا  نمتح  “ 
. ” دروایب مک  دسرت  یم  ما  هتفگ  وتیبوخ  زا  سب  زا  ردپ  هیچ  اهفرح  نیا  - 

اهنت ارم  ارچ  .…؟ یتفر دوز  همه  نیا  ارچ  وت  …. منیبب ار  تسورع  رگید  زور  دنچ  ات  تسا  رارق  …. یدوب شاک  نیمیس !
هنوگچ مناد  یمن  هک  نم  یارب  مه  دوب . رتهب  یلیخ  یدوب  وت  دمآ  یم  هک  منبش  … مشک یمن  رگید  نک  رواب  .… ؟ یتشاذگ

. دشاب نیگنس  شیارب  تقالم  نیا  رتمک  ات  منبش ، یارب  همه  مشاب ، هتشاد  یدروخرب 
، الاح …. دسر یم  نیمز  هب  رتش  مد  دوش  درم  ات  یتفگ : یم  هک  تسولوچوک  دماح  نامه  نیا  ینک ؟ یم  رواب  نیمیس 
هچ منبش  اب  رادید  رد  نم  ….. تسا هدرک  باختنا  ار  شا  هدنیآ  رسمه  مه  لاسما ، نیمه  دوش ، یم  سدنهم  دراد  مه 

؟ میوگب مراد 
دیاب شاب . هتشادن  مه  یمیقتسم  ریغ  هراشا  اتح  نم  یئوجشناد  یاهتیلاعف  درومرد  میور ، یم  هک  ردپ  رادید  هب  منبش ! “ 

هدرزآ تسا  نم  نارگن  مئاد  هک  وا  مهاوخ  یمن  نم  دریگ . یم  بوخ  تسا ، گنرز  یلیخ  ردپ  یشاب ، بظاوم 
کچرپ یهدب  ار  نم  یا و  هشوگ  ینیشنن  روگنا  سورع  نیع  ینک . راتفر  ینامدوخ  میالم و  مرن و  نک  ششوک  …. دوش

یئاه هکت  هاگ  یلو  دسرپب ، دایز  هک  تسین  یمدآ  وش . یطاق  هنارهام  دوش . هاتوک  دنلب و  ردپ  مراذگ  یمن  هکنم  یئاریذپ ،
دعب تاعفد  رد  دوش و  یم  ینامدوخ  دوز  یلیخ  نوچ  تسا  رابکی  یارب  طفف  یشاب . روبص  دیاب  یئوگخساپ  رد  دنارپ ، یم 

یلیخ نم  …. تسا وگ  هلذب  دریگ  یم  هلصاف  مردام  رکف  زا  یتقو  یتسه . تدوخ  هناخ  رد  هک  ینک  یم  ساسحا  وت 
رظتنم ما  هتفگ  وا  هب  میور ، یم  شرادید  هب  رصع  هبنشجنپ  یشاب  قفاوم  تسا .… یا  هنومن  ردپ  مراد  شتسود 

دنک ساسحا  وا  هک  یروج  مامت  تقد  اب  دمآ  شیپ  مردام  زا  یتبحص  رگا  لیلد  رهب  اما  دمآ  دهاوخن  شیپ  دنچ  ره  تسام .
“ ما . هدینش  ای  هدید  تقادص  همه  نیا  اب  قمع و  نیا  هب  یقشع  رتمک  نم  …. نک هجوت  یونشب  دنمقالع ی 

هاگآ هطساو  یب  شرظن  زاو  منیبب ، ار  ما  هدنیآ  رهوش    ِ ردپ رت  دوز  هچره  مهاوخ  یم  مه  مقاتشم و  قفاوم و  مه  “ 
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“ دیا ؟ هدرک  تبحص  مه  اب  وا  قشع  تقیقحرد  ای  تردام  دروم  رد  تقوچیه  دماح  …. موش
! ” ناوارف “ 

“ ؟ هناخ مروآ  یم  ار  منبش  ماش  هبنشجنپ  تسا ، بسانم  تیارب  رگا  ردپ  “ 
هک یشاب  هدزن  فرح  وا  اب  یروج  شاک  دیئایب . دیناوت  یم  دهاوخ  یم  تلد  هک  تقو  ره  تسا  تدوخ  هناخ ی  مرسپ  “ 

؟ دراد تسود  هچ  منبش  یقفاوم ؟ یماش  عون  هچ  اب  دتفیب .…؟ یقافتا  تسا  رارق  دنکرکف 
. “ دینک تسرد  دیهاوخ  یم  هچره  ناتدوخ  سپ  نآ  زا  هبنشجنپ ، یارب  طقف  هتبلا 

اباب …. یا هداتسیا  متشپ  هوک  نوچ  هک  منک  یم  ساسحا  …و  متحار متسه  هک  وت  اب  ردقچ  … مراد تتسود  یلیخ  اباب  ”…
یم الاحو  …. تفر دوز  یلیخ  یا  هتفگ  هک  ما  هدینش  تاعفد  هب  …. میتشاد یبوخ  روج  عمج و  یگدنز  هچ  دوب  ردام  رگا 

….“ درک مورحم  متشاد  تسود  هک  یشوغآزا  مه  ار  نم  هک  تشاذگ  اهنت  اروت  طقف  هن  میوگ ،
… میتشاد زاین  نآ  هب  راگنا  هک  یتوکس  …. تخادنا نامیود  ره  یور  ار  شدوخ  یتوکس  هچ  ناهگان 

: تفگ تساخ و  رب 
روامس یوس  هب  و  دشاب “.… اراوگ  دناوت  یم  یاچ  یرادن  ار  شراظتنا  هک  یتقو  مناد  یم  مروایب ، یاچ  تیارب  راذگب  “ 

یمن شلد  دش . یم  کانمن  شنامشچ  تشاد   …. دنک جراخ  نم  دید  نادیم  زا  ار  شدوخ  ات  تفر  … تفر نامکچوک 
. دوب هدش  رید  یمک  یلو  موشب ، هجوتم  نم  تساوخ 

؟ ارچ …؟ یدوب راد  افو  وا  هب  تفر  هک  یتقو  ات  و  یتشاد ؟ تسود  یلیخ  ار  ردام  وت  ردپ  “ 
مرسپ .… ؟ مرادن تسود  ار  وت  نم  رگم  یرادن ؟ تسود  ار  منبش  ارم و  وت  رگم  .… ؟ تسا یلاؤس  هچ  نیا  …؟ ارچ “ 

شراد ولج  مه  یردنکس  دس  چیه  دوش ، یم  عورش  یتقو  تسین ، تدوخ  تسد  …. درادن ارچ  نتشاد  تسود 
. یتسین تساسحا  رایتخا  بحاص  رگید  دزیر ، یم  مهب  تنورد  …. تسین

. “ تسادخ رارسا  بالرطسا  قشع  تسادج /// اه  تلعز  قشاع  تلع  دیوگ : یم  انالوم 
ار ردام  تبحص  مراد ، ار  منبش  هک  الاح  تقیقح  رد  … مروآ یم  ار  منبش  مراد  هک  الاح  متساوخ ، ردپ ، یشخب  یم  “ 

…. مشاب مردام  هب  هجوت  یب  متساوخ  یمن  دشاب . نم  باختنا  راتفر و  رب  رظان  شحور  متساوخ  …. مشاب هدیشک  شیپ 
ما و هتفر  ههاریب  ایوگ  …. مدرک شحرطم  نایرع  یلیخ  هکنیا  لثم  یشخب  یم  مرادن … ار  امش  تفایرد  کرد و  هک  نم 

.“ دیا هدش  هتفشآ  هک  منیب  یم  مدرزآ و  ار  امش 
رپ تسد  رود  یاهقفا  یوسب  هشیمه  یارب  یناهگان  یزاورپ  اب  تقشع  یشاب ، هتشاد  ار  شراظتنا  هکنیا  نودب  یتقو  “ 
رس یرگنلت  ره  اب  تسا و  ناکچ  نوخ  هشیمه  هک  یمخز  دنک ، یم  مخز  ار  تنورد  مامت  تسا ، غاد  نیع  دیاشگ ، یم 
ره لثم  ار  تا  هچغاب  یابیز  لگ  کت  ات  ینز  یم  رانک  ار  هدرپ  هک  زور  کی  ینک  یم  ساسحا  هشیمه  وت  و  دنک ، یم  زاب 

یعقومب رایسب  یروآ  دای  وشن  تحاران  مرسپ  یلو  دریگ .… یم  رارق  تنامشچ  یولج  شا  هدش  رپرپ  ینیبب ، زور 
….“ دوب

“…؟ یقفاوم مباختنا  اب  نیبب  منبش . مه  نیا  ردپ ! مالس  “ 
مرسپ هکنیا  لثم  هن ، … یئابیز هتسارآ و  رتخد  هچ  ملاحشوخ . تمنیب  یم  هکنیا  زا  مناخ . منبش  هب  هب  “ 

….“ تسا یلباق  یچ  راکش 
یوس هب  مدوخ  یاپ  اب  ارم  یرهام  یاسفا  رام  نیع  یچ  راکش  هنمیه ی  ما ، هدشن  راکش  نم  هن ، …. ردپ مرکشتم  “ 

.“ تشاذگ شماد  رد  یاپ  راکش  دراذگب  نامک  رد  ریت  ام  یچ  راکش  هک  نیا  زا  لبق  دناشک . شدوخ 
یم کیربت  وت  هب  دماح ! یناوخ . یم  تایبدا  دوب  هتفگ  دماح  …. یقوذ شوخ  نایب و  شوخ  سورع  هچ  هب ، هب  ”….

شهگن تبلق  راصح  رد  هشیمه  دیاب  طقف  تسین  یندروخ  یراکش  نینچ    ِ تشوگ شاب ، بظاوم  یلو  … میوگ
….“ مروایب مد  هزات  یاچ  ناتیارب  ات  دینیشنب  …… یراد

نینچ یاچ  نیلوا  هن  رگم  …. مروآ یم  یاچ  نم  دهدب ، مناشن  ار  یاچ  طاسب  یاج  دماح  رگا  دیهدب ، هزاجا  ردپ ، “ 
“…؟ دنروایب هدنیآ  یاهسورع  دیاب  ار  یسلاجم 
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 “ دروخ یمن  راد ! هیوشاپ  یاچ  ردپ  شاب  بظاوم  منبش  “ 
 “ موش لوبق  مناوتب  تدم  هاتوک  ناحتما  نیا  رد  مراو  دیما  هزم …! یب  ”

 ” تسا کرابم  دیتسه ، قفاوم  ود  ره  رگا  میوگب ، الاح  نیمه  زا  …. یلاح رس  لفحم  هچ  ملاحشوخ  “ 
شیب مک و  هلصاف  نیا  رد  دوب . هتشذگ  هیلوا  تسشن  نیا  زا  هام  شش  زا  شیب  تفر ، تمعن  اب  هک  دوز  حبص  زور  نآ 

هدرک تداع  وا  هب  رگید  نم  تفرگ . یم  ار  ملاوحا  ینفلت  زین  هاگ  هگ  دمآ . یم  دماح  اب  اهبش  رتشیب  مدید  یم  ار  منبش 
ریز مدوب ، هدرک  تبحص  دماح  اب  اهنآ ، یمسر  جاودزا  دروم  رد  رابود  یکی  مدرب . یم  تذل  ناشندوب  گنهآ  مه  زا  مدوب و 

، دش یم  مامت  شلیصحت  یدوز  هب  منبش  دوب . شهاگشناد  ندشن  مامت  شا  هدمع  لیلد  مه  راب  ره  تفر و  یمن  راب 
. دوب شا  هناتسآ  رد  مه  دماح 

: تفگ ینارگن  لاح  اب  دش و  مه  رد  یلیخ  منیبب  ار  تا  یسورع  ما  هدنز  ات  دهاوخ  یم  ملد  متفگ  وا  هب  هک  زور  کی 
 ” دشاب مراک  نیلوا  دش  مامت  هک  مسرد  مهد  یم  لوق  دریگ . یم  ملد  ینز  یم  فرح  هک  روطنیا  ردپ  “ 

. درک یم  فیرعت  میارب  ار  شزور  نارذگ  مامت  هلجع  یب  مارآ و  مارآ  وا  و  میدروخ . یم  مه  اب  ار  ماش  اهبش ، رتشیب 
یراظتنا دنچره  دنراذگ ، یمن  میاهنت  هک  مدوب  لاحشوخ  نم  و  دمآ ، یم  وا  اب  ماش  یارب  مه  منبش  هک  دوب  یتدم  الاح  و 

دوش یم  رجنم  فاکش  داجیا  هب  توافت  نیا  هاگ  و  دراد . توافت  ناشدوخ  زا  لبق  لسن  اب  هشیمه  اهناوج  یایند  متشادن .
. دروآ یم  شیپ  دروخ  رب  فالتخا و  شدوخ  لابند  هب  و 

. میتشاد مه  اب  یبوخ  مهافت  ام  یلو 
: تفگ توکس  یمک  اب  دش و  ایوج  ار  ملاوحا  تفرگ ، سامت  منبش  هک  دوب  تقو  رید 

. مشاب هتفرگ  هزاجا  لوا  متساوخ  ما ، هداوناخ  نم و  دیشاب ، ام  نامهیم  ار  بش  کی  مهاوخ  یم  ردپ  “ 
….“ میوش کیدزن  مهب  رتشیب  یمک  دیوش و  انشآ  ما  هداوناخ  اب  دهاوخ  یم  ملد 

هدرکن تبحص  وا  اب  منبش  هک  دوش  یم  هتفگن ؟ دروم  نیا  رد  یفرح  نم  هب  دماح  نلبق  ارچ  بش . عقوم  نیا  الاح ؟ ارچ 
… اه شسرپ  نیا  زا  یرابگر  و  .… ؟ تسین دماح  اب  منبش  ارچ  تساجک ؟ دماح  دشاب ؟

“ ؟ تسیچ دماح  رظن  ناج  منبش  “ 
. “ ما هتشاذگن  نایم  رد  وا  اب  زونه  “ 

….“ موشب محازم  مهاوخ  یمن  مراد  تردامو  ردپ  ندید  یارب  هک  یا  هقالع  همه  اب  ”…
…“ منک تروشم  دماح  اب  لوا  یتسیاب  هک  مقفاوم  مه  امش  رظن  اب  …. تسین یتمحز  چیه  ردپ ، هن  “ 

. درک یم  ما  هتفشآ  تشاد  دماح ، اب  ندوبنو  ماگنه ، رید  نفلت  …. دز یمن  فرح  تحار 
“…؟ یدوبن دماح  اب  زورما  رگم  ناج  منبش  “ 

… متشادن یسرد  زورما  نوچ  هناخ  مدنام  نم  یلو  دراد ، راک  یلیخ  هاگشناد  رد  زورما  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  ردپ ، هن  “ 
“ ؟ هدماین زونه  تسین ؟ هناخ  دماح  رگم 

اب رگا  مامت  زور  کی  هک  تشادن  هقباس  دشاب . تحاران  دیاب  تساجک . دماح  دنادب  هکنیا  یارب  دوب  یا  هناهب  نفلت ، نیا  سپ 
… دنشاب مه  ربخ  یب  مه  زا  دنتسین  مه 
 “ موش یم  نارگن  مراد  مزیزع … هن  “ 

؟… دوشب شیادیپ  الاح  نیمه  دیاب  ردپ ، درادن  ینارگن  “ 
یم رو  نآ  رو و  نیا  لداعت  یب  هدنکرس  غرم  لثم  …. دوب هدماین  دماح  زونه  یلو  تشذگ ، یم  همینزا  بش  تشاد 
یم مرد  اپ  زا  تشاد  یبصع  راشف  …. مدز رس  شقاتا  هب  راب  هد  زا  شیب  تسین  اجنآ  متسناد  یم  هکنآ  اب  …. متفر

، متشاد ار  تمعن  نفلت  شاک  …. دوب رید  یلیخ  مه  نآ  نیا و  هب  ندرک  نفلت  یارب  .…؟ منکب متسناوت  یم  راکچ  …. دروآ
یم مرد  اپ  زا  تشاد  یروجان  یاه  لایخ  …. دوب هدرب  شدوخ  اب  وا  حبص  ارم  تناما  دماح ، نودب  هناخ و  هدمآ  منیبب 

عقاو رد  متشادن  ار  یراک  چیه  هلصوح  مدروخن ، اما  متخیر  مدوخ  یارب  یروق  هت  هدنام  زا  ار  یمرگ  همین  یاچ  …. دروآ
شا ینیریش  مدرک . فت  یئوشتسد  رد  مدوب  هتشاذگ  ناهد  هب  یاچ  ندروخ  یارب  هک  ار  یدنق  دوب . دنامن  میارب  یقمر 
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هدش هریخ  اجک  هب  مناد  یمن  متشاذگ و  مرس  ریز  ار  میاهتسد  مدیشک ، زارد  تخت  یور  …. درک یم  خلت  ار  مناهد  تشاد 
. مدوب

. دوبن هناخ  دماح  تعاس  نیا  هک  دوب  یبش  نیلوا  نیا  نیمیس  زا  سپ  …. دوب هدرک  هلاچم  ار  محور  لماک  یگدنامرد 
: تفگ راب  نیمدنچ  یارب  شلیابوم   …. متساوخ یم  تبحص  مه 

 “ دشاب یمن  سرتسد  رد  “ 
شنفلت سپ  … دنار یم  طاتحم  یلیخ  تمعن  هن ، …. دشاب هدرک  فداصت  دنکن  ادخ  دشاب ؟ دناوت  یم  اجک  دماح  هچ ؟ ینعی 

.…؟ هتشادن سامت  منبش  اب  ارچ  .…؟ دهد یمن  باوج  ارچ 
دماح زا  وت  … موش یم  هناوید  مراد  مرادن . تقاط  یلو  تسا  عقوم  یب  مناد  یم  یشخب ، یم  ممنبش ، ناج ، تمعن  ”….

“ ؟ یدرک شا  هدایپ  اجک  حبص  وت  هناخ . هدماین  یرادن ؟ ربخ 
“.… ؟ ینئمطم هناخ ؟ هدماین  “ 

هناخ متسناد  یم  هک  نم  متفرگ ، یم  سامت  دیابن  …. تسین هناخ  تفگ  مدرک ، تبحص  شردپ  اب  لبق  تعاسکی  دودح  “ 
….“ هتشادرب سرت  ار  مدوخ  الاح  و  مدرک ، نارگن  ار  درم  ریپ  تفرگ . یم  سامت  نم  اب  دوب  رگا  تسین .

یلو دندوب ، هدرک  عامتجا  هطوحم  رد  اه  وجشناد  همه  مدرک . شا  هدایپ  هاگشناد  یلصا  رد  یولج  حبص  زورما  نم  “ 
…“ مسرپ یم  شزا  الاح  نیمه  تسا . شرظتنم  دیسر  یم  رظنب  دوب ، هداتسیا  رد  یولج  زورهب 

…“ مدش نارگن  مهنم  هناخ ، هتفرن  دماح  دیوگ  یم  تمعن  …. مالس مناخ  منبش  “ 
؟ دندوب هدش  عمج  هاگشناد  نمچ  هطوحم  رد  همه  ارچ  دوب ؟ ربخ  هچ  هاگشناد  زورما  …. دیدوب مه  اب  اجک  ات  ناج  زورهب  “ 

….“
مارآ عضو  میدش ، هاگشناد  دراو  قافتا  هب  یتقو  مه  زورما  …. دنا تحاران  زیچ  همه  زا  اه  هچب  یناد  یم  هک  تدوخ  ”….

اب اهنیا  میشاب . بظاوم  دیاب  تسا  یغولش  زور  دماح  متفگ  وا  هب  نابایخ ، رد  دنزیرب  ات  دندش  یم  عمج  دنتشاد  همه  دوبن .
میشکب رانک  ار  نامدوخ  تفگ : دش . تحاران  میشکب . رانک  ار  نامدوخ  ایب  …. دنراد یصاخ  ینمشد  تعامج  وجشناد 

…. دراد یئاهب  یزیچ  ره  … مینک یشکدوخ  نلبق  مادعا  سرت  زا  دیابن  هک  ام  هچ ؟ ینعی 
اب ندیدش  تشاد  هک  یغولش  رد  دش و  مه  رد  عاضوا  همه  دندرک ، هلمح  هک  میدوب  هدشن  نابایخ  دراو  تسرد  زونه 

….“ میدرک مگ  ار  رگیدمه  دوب  هدرک  هریت  ار  اضف  یدایز  َمد  دود و  دش و  یم  هارمه  تنوشخ 
“ ؟ دنا هدرک  شریگتسد  ینک  یم  رکف  زورهب  “ 

” ؟ تسا دایز  شلامتحا  هتفرن  هناخ  رگا  “ 
….“ دراد یریپ  ردپ  …. هدرک توف  شردام  ریخ ، …. متسه شدقع  نم ، “ 

. ” میرادن اجنیا  یسک  نینچ  ام  مناخ  “ 
“ ؟ تساجک مردارب  دیئوگب  نم  هب  منک  یم  شهاوخ  … تسا هداتفا  راک  زا  ریپ و  مه  مردپ  …. هدرک توف  نامردام  ”….
هدش ریگتسد  رفن   ۵ زا ۴ - شیب  ام  سرپب . دندرک  یزادنا  ریت  مهب  زورید  هک  شناتسود  زا  میرادن . دماح  اجنیا  رد  مناخ  “ 

. “ تسین دماح  شمسا  مه  مادکچیه  …. میرادن اجنیا  هاگشناد  زورید  نایرج  زا 
. “ منارگن یلیخ  دینک . مکمک  منک  یم  شهاوخ  منک ؟ راکچ  دیئوگ  یم  “ 

….“ متسه امش  اب  مناخ  ولا  ..…؟ دیا هدرک  هعجارم  ینوناق  یکشزپ  هب  امش  “ 
اه هخاش  …. درادن دُرت  ریغ  هخاش  یسلطا  هک  سوسفا  یلو  …. دشاب دُرت  مه  یسلطا  هخاش  نیا  مدرک  یمن  نامگ  نم 

زا کی  چیه  الاح  نم  دروآ . یمن  بات  راشف  همه  نیا  ریز  مه  یرگید  هخاش ی  ره  دنچ ، ره  نکش ، دوز  مه  دندرت  مه 
…. تسا یلگ  هنوگچ  یسلطا  هک  منک  یم  شومارف  مراد  نم  … دوش یمن  زاب  غاب  هب  ما  هناخ  یاه  هرجنپ 
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هانگیب کنشور  یئاقآ –  انام  نانز –  رعش  باتک 
نیدرورف ۱۳۹۲

 ” منم هک  ینز  ینامداش  رد  “ 
نانز ۲۰۱۳ رعش  هژیو ی 

هانگیب کنشور  ییاقآ و  انام  ششوک  هب 
**************************

میا هدیزگرب  هاگرذگ  هرامش  نیا  یارب  ار  یئاه  هدورس  باتک  نیا  زا  ام 
. درک دیهاوخ  هظحالم  رعش  شخب  رد  هک 

هدنیآ یاه  هرامش  رد  ار  باتک  نیا  زا  یرگید  یاه  هدیزگرب  مینک  یم  ششوک 
مینک رشتنم  زین 

شالت ساپ  هب  هانگیب  کنشور  یئاقآ و  انام  اه  مناخ  نیفلئوم  هب   اجنیمه  رد 
میئوگ یم  کیربت  ناش  هدنزاس  دنمشزرا و 

زا راشرس  یگدنز ی  مه  و  یتمالس ، اب  ماوت  تکرب  رپ  یلاس  مه  ناشیارب ، و 
میراد وزرآ  یزورهب 
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زودنا حرف  نودیرف  قشع –  یادص 
نیدرورف ۱۳۹۲

مقشع یاهتنم  نم  یقشع ، یب  راگزور  رد 
مقشع یانشآ  درد  نک ، رظن  ما  هرهچ  رب 

نم ما  هتسسگ  دوخ  زا  نم ، ما  هتسکش  دوخ  رد 
مقشع یالتبم  نم  هدیکت ، یتروص  اب  هدیمخ ، یتماق  اب 

مبیرغ تبرغ  رد  مقشع  دایب  هدنز 
مقشع یاپ  یاج  نم  کورتم ، یاه  هداج  رب 

مقشع راد  هنیئآ  مقشع ، راگدای  نم ،
مقشع یاقب  زمر  قلطم ، یانف  نیا  رد 

نیرید زیزع  یا  هآ 
مریذپلد رود  یا 

هنارت تبیغ  رد 
هناقشاع زاوآ 

نک ادص  ارم  مان 
مقشع یادص  دوخ  نم 

میهم ریما  یروس –  هبنش  راهچ 
نیدرورف ۱۳۹۲

نشور غارچلچ  سب  ناریا  ناشکهکرد 
ناریا رد  ار  رون  نیا  دنیبب  ناهج  ات  دش 
ناناوج زا  دیدرگ  ناراب ،  هراتس  ناریا 

ناریا یاجک  ره  دوب  یداش ،  ناشف  شتآ 
هراتس زا  دوب  رپ  شدنلب ، یناشیپ 

ناراب هراتس  بشید  ناریا ، دوب  هدیدرگ 
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رون مچرپ  هارمه  یلم ، رورس  نشج و 
ناریا ناشکهک  نآ  بشید ، دوب  هدرک  رپ 

ناریارد یتلم  کی  هبنشراچ ، ماشرد 
دندیرپ اه  هتوب  زا  ناوارف  یداش  اب 

دش نامسآ  رد  یراج  هک ، یشرغ  رون و  زا 
. دندیزخ اه  روگ  رد  سرت ، زا  هفارخ  لهج و 

وتنروت
هام ۱۳۸۳ دنفسا 

نیبرقم باهش  زا  یا  هدورس 
نیدرورف ۱۳۹۲

، دو ــ ا ب ــ نا م ــ یم یرد  ر  ــ گا
م؛ ــ تفو ــ کی ــ م

م! ــ تفو ــ کی ــ م م ــ هرد
، دو ــ یراو ب ــ ید ا ، ــ نا م ــ یم ر  ــ گا

؛ مد ــ مآی ــ ن م ــ ییا ــ پ م ، ــ تفری ــ الا م ــ ب
م! ــ تخیری ــ ور م ــ ف

، دو ــ ا ب ــ یرد دو ، ــ هو ب ــ ر ک ــ گا
م ــ تشاذ ــ گی ــ ا م ــ پ
نا و ــ هج ه  ــ شقن ر  ــ ب

! مد ــ یشکی ــ م ر ، ــ گید یاه  ــ شقن
ت ــ سین چ  ــ یه ا ، ــ نا م ــ یم ا  ــ ما

چ؛ ــ یه
چ، ــ یه ا  ــ اه ب ــ نت و 

 . . . در ــ دو ک ــ شی ــ من یرا  ــ چ ک ــ یه

ینالیگ نودیرف  ناراب –  لثم  یتخرد 
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نیدرورف ۱۳۹۲

دوب هدرکزاب  حبص  یور  هب  ار  شا  هرجنپ  هک  یا  هناخ  نیرت  یمیدق 
تسا هدیدزد  ار  اوه  هک  درک  یم  هراشا  ینابایخ  هب 

دنوش زاب  میاپ  ریز  یاه  خی  رگا 
مسیونب یتکمین  نامه  هسوسو ی  زا  مهاوخ  یم 

درک یم  ناهنپ  وت  یاپ  یادص  رد  ارم  هک 
موهفم ان  هکرب ی  نیا  رانک 

نم یئوگ  وت  هک  دنا  هدرک  ما  هرود  نانچ  اه  یباغرم 
ما هداد  یشحو  یاهزاغ  هب  ار  ناشزاورپ  زمر 

بش رنه  هک  الاح 
تسا نامد  هدیپس  رورغ  نتسکش 

منک یم  زاب  یمیسن  یور  هب  ار  ما  هرجنپ  نم 
ار بورغ  هک 

دنزب طخ  هچوک  رد  راو  هناوید 
تسا هدش  ناهنپ  لپ  ریز  ناراب  لثم  هناخدور  ات 

دناوخ یمن  هناقشاع  رگید  یا  هدنرپ  چیه 
ار هتخیر  مه  هب  یاه  هچوک  هرطاخ ی  هک  - 

دنک هدنز  نم  رد 
تسا هدیشک  لوط  یلیخ  هناخ  نیا  تمرم 
مربب هانپ  هلحم  نیا  رابیوج  نیرخآ  هب  رگا 
دهد یمن  هار  شزاوآ  رد  ارم  هدنرپ  نیا 

دوب رهق  ناراب  اب  هک  یرباع 
تسکش ار  لپ  نیا  هدنرپ ی  زاس  زورید 

مهدب شرافس  رگید  یا  هوهق  دیاب 
میاشگب حبص  یور  هب  ار  ما  هرجنپ  مناوت  یم  زونه 

منک مالس  درگ  هرود  ناوخ  هزاوآ  هب  و 
ددنب یم  هدیپس  یور  هب  ار  ما  هناخ  بش  هک  هنوگ  نیا 

 . دز دهاوخن  فرح  ناراب  لثم  رگید  یتخرد  چیه 

یدسا انیم  دیشاب –  هک  الاب  نآ 
نیدرورف ۱۳۹۲
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دیشاب هک  الاب  نآ 
 “ اه ییالاب  “ 

. دنریگ یم  ار  نات  یوزاب  ریز 
دیشاب
دینامب
اجنامه

ـ  نوفورکیم تشپ   ـ
ـ  نکفا رون  ریز   ـ

دیوش یم  گرزب 
دینک رواب 

دیوش یم  گرزب  زور  کی  هرخالاب 
تسین مه  اه  یروج  نیا 

. درک دهاوخ  دای  امش  زا  خیرات 
 ! . دننام یم  خیرات  رد  زین  ناشورف  دوخ 

هانگیب کنشور  زا :  یرعش 
نیدرورف ۱۳۹۲

تخرد هنت ی  رب  دنیشن  یم  تسد  فک  زا  یریوصت 
راگدنام یاهفرب  رب  دکچ  یم 

شا هلابند 
: رود یاه  سکع  زا  رگید  یا  هقلح 

میتسین هناخ  یتقو  ام ، 
میتشگنزاب هک  ینارتخد 

راجفنا زا  دعب  یاه  ناراب  رظتنم و  یاه  هبوک 
هایس یطخ 

یبآ زمرق و  درز و  یاهگنر  هک 
دنک یم  هرش  نآ  زا 

، تخرد یب  یباتفآ و  ینادیم 
انولسراب

، فرب ریز  طولب  هنت ی 
رتسرو

“ مینک یمن  یگدنز  اجنیا  رگید  ام  زا “  ییولبات 
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نئمطمان ییایرد  هنیمز ی  سپ  اب 

راکنمچ اجور  تسا – ؟ بوخ  راب  دنچ 
نیدرورف ۱۳۹۲

راب دنچ 
دشاب هدیشک  رس  ار  راز  هروش 

کشا زا  رپ  ناهد  اب 
قاتا تشُُرد  یاه  مشچ  زا 

؟ تسا بوخ  دشاب  هدرک  زیررس 
ُکبس

مالک یب  یناراب  لثم 
مان یب  درابب  یرهش  ینیگنس  رب  هک 

دوش یزاجَم  شنیمزرس 
قشع و 

یربیاس یا  هلمح 
ار اهایرد  ناوخ  تفه  هک 

دراذگب رس  تشپ 
کیدزن زا  رود  زا  دنیبن  یکشخ  و 

رت کیدزن 
تیولهپ هب  تفرگ  ولهپ 

راب دنچ 
اه گنس  هتخت 

ودنشاب هدیتلغ  ورف  تا  هناش  زا 
؟ تسا بوخ  دشاب  هدیتلغ 

بآ لثم 
بادرگ
داب
ناراب

یفلتخم یاه  لکش  هب 
تاملک دنشاب  هدمآ  رد 

ردام لثم  دنشاب  هدرک  شلغب 
رعش رد  تموادم  روضح  دشاب  هتفرگ  شوغآ  یوب  و 
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 … راب دنچ  قشع  و 
؟ تسا بوخ  راب  دنچ 

دوب هدش  کبس 
یدز یم  هک  قرو 

دش یم  ترپ  تا  یذغاک  یاه  هحفص  زا 
زورید هب 

زورما
ادرف

ار تیاهزورید  وت 
یدرب هناخ  نیمزریز  هب 

دش ُرپ  زورما  یاه  سکع  زا  هناخ 
ادرف و 

بونج یوب 
بونج یال  هدیچیپ 

راب دنچ 
بونج هب  ور 

دشاب و هتسشن 
ار شا  یبوچ  یاه  تسد 

تندوبن سمل  زا 
دشاب هدیشک  سپ 

؟ تسا بوخ  یا  هشیش  زیم  یور  زا 
راب دنچ 

دشاب هدرک  هراشا  رود  هب 
اهرت رود 

یا هیاس 
درک روبع  همه  نایم  زا 

دوش همسجم  هک  یزاس  همسجم  لثم 
دوش رعش  هک  یرعاش  لثم 

ُکبس دش  یا  هیاس 
دیشاپ هدز  خی  ناگدنرپ  یارب  ار  ناهج 

دیچیپ ندرگ  رود  یمرگ  لحاس 
قفا رد  و 

اه قفا  رد 
؟ تسا بوخ  دشاب  هدش  مگ  راب  دنچ 

راب نیا  و 
تشگ دهاوخنرب 

رود زا  رگا  یتح 
اهرترود
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. ما یشاب  هدید  تشگرب  هار  رد 

یرفعز قیاقش  ردام –  یناتسبات  یاه  هصق 
نیدرورف ۱۳۹۲

ینکاسم رهپس  هب 
؟؟؟…

گرزبردام یگناخ  یاهاذغ  معط 
ردام یناتسبات  یاه  هصق 

. هیاسمه نارتخد  هتخوس  باتفآ  یاه  نت 
دروخ یم  رس  منت  یور  هلیک  همشچ 

. دشاپ یم  ما  هناخ  مامت  هب  نویزیولت  ویدار و  زا  رزخ 
مراد تسود  رتشیب  ار  منت  الاح 

رتمک ار  اه  هتسذگ 
ییوجشناد یاهنابایخ  دوش و  یم  گنت  انوم  یارب  ملد 

میدناوخ نتم  رد  لیوات  راتخاس  مه  اب  هک  ییاهرسپ 
یکشاوی یاهراگیس  یکدزد ، یاهقشع 

نارهت یاهنابایخ  یداش و 
دندوبن تسود  هاگچیه  هک  ییاهراکمه 

کیفارت ساره و 
یگناخ یاه  یتراپ 

یدناگ یاه  هفاک  کراپ و  کنو 
. دنتسین هک  اهنآ  دندوب ، هک  اهنآ 

تشرد ییاهمشچ  اب  تسا  هدش  ینز  نم  رد  هنیآ 
دندنخ یم  دنور و  یم  هار  متروص  یور  هتفکش ، یاهلگ  لثم  اهکورچ  نیچ و 

یم دعب  دنز و  یم  فرح  شدوخ  اب  دنلب  دنلب  دور و  یم  هار  ناملآ  یناتسمز  ییاهنابایخ  رد  هک  تسا  ینز  منت  ِمهس 
!!! تسا دوز  یگناوید  یارب  رتخد ، نکن  نکن ، دیوگ ،

دوبن
دشن قه  قه  نفلت  طخ  یور  هک  ییاهادص  اب  دندمآ  اهرعش  و 

ما هتشونن  متشاد  شتسود  درک  یم  رکف  هک  وا  یارب  تساهلاس 
ددنخ یم  ار  هیاسمه  هناخ  مجح  مامت  شهایس  دنلب  ِیاهوم  اب  هک  ما  هتخاب  ینز  هب  لد  یکشاوی  و 

میاهنت هدوهیب  هچ  نم  و 
اهنت اه  هعمج 
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ییاهنت یاه  هبنش 
اه هبنش  کی 

اه هتفه 
اهلاس

مشک یم  تسد  هناخ  هتفرگ  درگ  یایشا  یور 
دوش یمن  هدینش  یدجسم  چیه  ناذا 

یرسور یب  یاهنابایخ  توکس و 
. میدیمهفن مه  نامدوخ  هک  میتفر  کاف  هب  یک  زا  میوگب ، رهپس  هب  راب  نیمرازه  یارب  مرادرب و  ار  یشوگ  دیاب 

هدش تنعل  یدبا  یاهکاف  نیا  صقرب ، دیوگب ، ددنخب و 
ینطو یاهسوباک 

یکدوک ییایمیش  تارطاخ 
نارفعز نیچراد و 

ینابایخ یاهکلتم  تشر و 
صقرب

صقرب اهنت 
میدرکیم هاگن 

دندشیم ریخبت  بش  یاههناش  رب  ناگدنرپ  و 
وت یادص 

درکیم کاپ  ناگدرم  یایؤر  زا  ار  کاخ 
نامز و 

 ، خی ِنوکس  رد  ینادنز  یگرب ، ریوصت  زا 
. دیرپیم

مدوب وت  یاهمشچ  نتسبآ  نم 
متشاکیم هرجنپ  تشپ  ار  اههراتس 

دیچیم ارم  هک  ییاههسوب  و 
ار تایناشیپ  یاهطخ 

. درکیم هفاضا  یگدنز  لصف  راهچ  هب 
میتشذگیمن ام  تشذگیم و  نامز 

. میدشیمن مامت  ام  دشیم و  زاغآ  نت 
وت یاهتسد 

تشاکیم یگدنز  یاههیاس  رد  ار  هام 
. تفریم ورف  بش  رد  بش  و 

میدزیم فرح  ام 
. دمآیم دنب  ناراب 

نایدنز انادنام 
یدیشروخ کی  دون و  ناتسمز 
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یئاقآ انام  یباتفآ –  ردنب 
نیدرورف ۱۳۹۲

مدوب هچب  یتقو  شیپ  اهلاس 
درب ایرد  رانک  هب  ارم  مردپ  زور  کی 

دیرخ هباشون  چیودناس و  میارب  و 
میتسشن یاهدزگنز  یلدنص  یور 

میداد شوگ  جاوما  دمآ  تفر و  یادص  هب  مه  اب  و 
یگنرییالط ِگرزب  ِتعاس  زا  نم 

مدیسرپ دوب  هتخادنا  رگنل  لحاس  رس  یور  هک 
تفگ یباتفآ  تخبشوخ و  یردنب  زا  وا  و 

دوب هداتسیا  نآ  رد  نامز  هک 
منکیم رکف  زور  نآ  یبآ  فاص و  نامسآ  هب  زونه 

مردپ یاههدنخ  هب  و 
. تخاسیم یلایخ  یاهربا  شراگیس  دود  اب  هک 

تفر نوتبالگ  هک  یزور    ِ باتک هب  یهاگن 
یمنغا اضر  نایرفص –  دومحم  هتشون  – 

نیدرورف ۱۳۹۲

هاگرذگ تاراشتنا  یراکمه  اب  سرگازرشن –  رشان :
۲۰۱۲ ربتکا   لوا –  پاچ 

یمنغا اضر 
هک تسا  هاتوک  ناتساد  لماش ۱۲  یگرب ،  ۱۲۹ رتفد نیا 

رد دوشیم و  عورش  نینزان “  ” ناتساد اب  هراشا  کی  زا  سپ 
. دسریم نایاپ  هب  امن “ قاط  شزیر  ”

نیا گرب  نیتسخنرد  هک  هنوگنامه  نایرفص  یاه  ناتساد 
یگدنز زا  یئاه  هشوگ  کیره   : » هتفر تراشا  مه  رتفد 

زا ینادرگرب  یتسه و  یاغوغزا  یسوملم  ِتیعقاو  تسا »
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یوپاکترد نانطومه  �نازور  ِنیریشو  خلت  یاه  تیاور 
. تس یگدنز 

تنت تسوپ  ریز  هعماج  یوب  گنر و  ینکیمزاب  هک  اررتفد 
نابایخ و رذگرس و  رازاب و  هچوک و  یانشآ  گنز  دلخیم .

مدرم ندیشک  سفن  یادص  دنیشنیم . تا  شوگرد  هلحم 
یوشیم اهنآ  زا  ینت  هراپ  یونشیم ؛ ار  اه  لد  شپتو 

گرب نیرخآ  ات  یشونیم  شیاه  یخلتو  یداش  مغ و  �مه  اب  ار  انشآ  یاهادص  اه و  تیاور  یتلغیم . اه  هصق  رتسبردو 
. رتفد

. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  کیره  یاوتحم  زا  یا  هدرشف  اه ، ناتساد  زا  یئات  دنچ  شنیزگ  اب 
ار مشش  سالک  لصحم  یرازین  دمحا  جلگنس ، �دزاش  مامح  �چوکرد  دنمهرف ، ناتسریبدریدم  نینزان »  » ناتسادرد

انشآ نینزان  اب  اجنآ  دوب . هچوک  نامه  یبرغ  یاهتنارد  هکوترپ  �نارتخد  ناتسریبد  هب  پوکسورکیم  نتفرگ  یارب  دتسرفیم 
یئاد رسپ  هک  یدابودرا  گنهرسرسپ  یدعب  تاقالمرد  دنوشیم . دنمقالع  رگیدمه  هب  یناوج  یاه  ساسحا  اب  دوشیم و 

اب تسا و  نارهت  یهاگآ  سیئر  هک  دربیم  ردپ  هب  تیاکش  دنیبیم و  ار  ود  نآ  دراد  نینزان  هب  یمشچ  هشوگو  تسا  نینزان 
هناخ هب  گنهرس  بانج  یناهگان  دورو  دوشیم . مهارف  وا  یریگتسد  دمحا و  هیلعرب  یزاس  هدنورپ  یسیلپ  ِتادیهمت 
نیرومأم شیپ  زور  ود  دنک …  عمج  یلیخ  ار  شساوح   » دییوگب هک  نینزان  هب  یا  هفرح  ِدنپ  نیا  شرافس  اب  شرهاوخ 

یئاد هب  ور  نینزان  دنا » هدرکریگتسد  ردخم  داوم  ولیک  نیدنچ  اب  ار  اهنآ  �سردم  ینیئاپ  �چوک  رس  �سردمزا  یرسپ  اقآ 
سرد ناوج و  رسپ  یارب  دوخیب  تسامش  رسپ  دسا  همانرب ی  نیا  دیوگیم  رسپ  اقآ  مسا  زا  وجو  سرپ  زا  دعب  شناج 

« . موشیمن دسا  یئادرسپ  نز  زگره  نم  هک  دینادب  و  دینکن  … یزاس  هدنورپ  مدرم  ناوخ 
ایند لامزا  و  دوریم ، یئانیبان  هب  ور  شیاهمشچ  هک  یناوج  قوذ  شوخ  ساکع  وب » بش  هخاش ی  کی  : » ناتسادرد

همانرذگ دناوتب  ات  دنک  یهاوگ  ار  شا  یرامیب  تدشو  ِدید  ِنازیم  دیاب  هک  یداهن  لوئسم  زا  تسین  شطاسب  رد  یزیچ 
. نتفر جراخ  هب  تسین  یجایتحا  یوشیم و  نامرد  اج  نیمه  دیوگیم  داهن  لوئسم  دورب . جراخ  هب  هجلاعم  یارب  هتفرگ 

یب یمحریب و  زا  ار  هدنناوخ  لد  نادان ، رومأم  یزابجل  و  یروکزا ، ساکع  کانتشحو  یاه  هرهلد  ود و  نآ  یوگتفگ 
ار ناشزیچ  همه  اه ، یضعب  : » دیوگیم یدیما  ان  سأی و  ایندکی  اب  ساکع  ناوج  ماجنارس  دروآیم و  درد  هب  وا  یتالابم 

 !!« . میراکهدب نام  همه  تخادرپ …  دیاب  تسین  یا  هراچ  دشاب . مشچ  ود  نیا  نم  مهس  دیاش  دنا . هداد 
یاه هصقزا  یکدوک  شوخ  یاه  هرطاخ  اب  تس  ناتساد  نیا  نانیرفآ  شقنزا  یکی  اضر ، تفر » نوتبالگ  هک  یزور  »
هرطاخ ناتسروگ  نیمهرد  تسواربق . لابند  هب  یناتسروگرد  اضر  هدیهر ، یتسهزا  نوتبالگ  هک  دعب  اه  لاس  نوتبالگ .

هب مهرس  تشپ  ار  اهارجام  و  هرهز . اضر و  ردپ  دربیم  باهو  اقآ  هناخ  هب  دوخ  اب  ار  هدنناوخ  نایرفص  دوشیم و  هدنز  اه 
هدش و انشآ  تداعس  مان  هب  یرگید  مناخ  اب  شرهاوخ  طسوت  هدشن ، اتود  نابنت  زونه  هک  باهو  اقآ  دراذگیم . شیامن 

زا یلصفم  کتک  لومعم  قبطرب  مناخ  هیفص  لایع ، دشکیم و  یراک  کتک  هب  وگموگب  تسا . هدرک  شارف  دیدجت 
یب وا  دنکیم و  ضارتعا  باهو  هب  شددجم  جاودزا  تشز و  راک  نیا  هب  نوتبالگ  ضارتعا  لباقمرد  دروخیمرهوش .

و دنکیم . کرت  ار  هناخ  نوتبالگو  ما » هدرکن  هک  یعرش  یفالخ  راک  ریگن  تخس  هلاخ  دیوگیم «: ایح  مرش و  نیرتمک 
: دنکیم لقتنم  نیبطاخم  هب  ار  شدردرپ  لد  نیگنس  مغ  راب  فسأت ، ترسح و  اب  اضر 

تفر و نوتبالگ  میباوخب . هدنهد  رازآ  یرکف  اب  ار  یکدوک  هیقب  ات  تسب  ام  یورب  ار  شبش  کی  رازه و  باتک  تفر و  »
هک یا  هناخ  مطالترد  مه  ار  نامردام  نآرب  هوالع  درب و  دوخ  اب  دوب  هدیچیپ  شا  هچقب  رد  هک  ار  شیاه  هصق  ریرح  رتسب 

مه ار  ایند  شنتفر  زا  سپ  هام  هس  زا  رتمک  رد  نم  �ناگی  یب  یب  درک  … … … اهر  دیدن  شمارآ  یور  زگره  رگید 
.« مبای یمن  وا  زا  مه  یروگ  نم  الاح  و  تشاذگاو .

ناراب من  من 
هک دنکیم  ادیپ  همادا  تبحم  رهم و  تیاهنرد  هقالعو  قشع  اب  یتدم  ود  نآ  یتسود  دنوشیم . انشآ  مهاب  مارهب  هناسفا و 
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هک یزیگنا  مغ  ناتساد  دهدیم . ناکت  ار  ود  ره  هدیسر  یکانرطخ  هلحرم  هب  هک  هناسفا ، ناطرس  یرامیب  قافتا  ناهگان 
هب تسد  هب  لجا  ساد  یمحریب  لامک  رد  ناطرس  میتسه . شرظان  اهام  زا  کیره  فارطا  رانک  هشوگرد و  زور  ره 

لدبرتسکاخ هب  ار  نتسیز  یاهوزرآ  دتسرفیم و  هایس  گرم  ماک  هب  هدرک  ورد  ههد  نیا  رد  ار  ناوج  یاه  نز  هژیو 
یاهوزرآ لامآ و  ندش  رپرپ  و  ناوج ، گرم  تیعقاو  زا  یا  هنحص  رامیب ، دوخ  نابز  زا  ناتساد  نیارد  هدنسیون  دنکیم .

 : تسا هتشاذگ  شیامن  هب  نیبطاخم  نامشچ  لباقم  ار  یناوج 
نوچ دشاب ، رتهب  روطنیا  دیاش  منیبب . ار  وت  رگید  رابکی  مناوتب  منک  یمن  نامگ  دوشیم . رتدب  دراد  زور  ره  ملاح  مارهب ، »

یم مهاب  هاگ  هک  یئاه  ناکم  نامهزا  یکیرد  اج ، نیمهرد  هک  ما  هتفگ  متسین . یسانش  یم  هک  یا  هناسفا  نآ  رگید  نم 
هک یتخبشوخ  نآ  هب  درک . مهاوخ  ساسحا  ار  وت  هاگ  زا  ره  یاه  ندمآ  دشاب  تسرد  رگا  دننک . انب  ار  میئاهنت  هناخ  میتفر 

، یتشاد تصرف  هاگره  میدوب . … … تسود  ود  طقف  یهاتوک  تدم  ام  هک  وگب  درک ، دهاوخ  لوبق  ار  وت  داهنشیپ 
. « دوش یرایبآ  نامتارطاخ  ات  ناراب  من  من  اب  دشاب  یئاهزور  نک  ششوک  ینزب  رس  نم  هب  یتساوخو 

هک ینامز  دراد . ار  بالقنا  زا  لبق  یاه  لاس  یاوه  لاح و  هک  بونج  یاهرهشزا  یکیرد  تس  یناتساد  اهزور …  نآ 
قسن نیرمت  یارب  دندشیم  عمج  اه  هدیسر  نارود  هب  هزات  اه و  ناوج  زا  یا  هدع  ینزربو ، یوکره  رس  تالحمرد و 

لامک لامج و  مان  هب  ردارب  ود  زین  اج  نیا  دشیم . عورش  اه  ندیشک  هناشو  خاشزا  هک  اه ، ندرک  مادنا  ضرعو  یریگ 
لکیه و شوخو  نتورف  ناوج  هک  لامج  دنتسه  اهیروسآ  اهینمرا و  اه  هداوناخ  نیرتشیب  هک  یا  هلحمرد  اضر . نادنزرف 
. دنهدیم ربخ  لامک  هب  ار  هئطوت  تساهناوج . زا  یا  هدع  ضغبو  بح  دروم  یئاعدا  یب  �مه  اب  تساهرتخد ، دنسپ  باب 

لامج هدشروطره  شابن  نارگن  تفگ  یم  مرهاوخ  هب  دورمن  مدینش  دنرادرب . هار  رس  زا  ار  لامج  دنهاوخ  یم  لامک  »
. تسا ناتسرامیبرد  لامج  هک  دسریمربخ  هکنیا  ات  تسین ». یمارآ  مدآ  دورمن  لامک ، مزادنا . یم  یرادنادیم  زا  ار 

هلمح وا  هب  تشپ  زا   » هک دهدیمربخ  ددرگیمرب  یتقو  دوب  هتفر  ناتسرامیب  هب  لامج  ندید  هب  هک  ردپ  دیوگیم  لامک 
نیا تسیرگ »… ما  نامرهق  ردپ  هک  مدید  راب  نیلوا  یاربو  تسا … . هدروخ  شعاخن  هب  اه  هبرض  زا  یکی  دنا . هدرک 
هک یا  هناخ  هوهق  نامه  هبو  دریگیم  ار  لامک  تسد  یزور  ردپ  و  دنکیم . ریگ  نیمز  ار  لامج  هنادرمناوجان ، تبرض 

کین یاهراتفر  زا  یروآدای  اب  دراد ، لدرب  هک  یهودنا  مغ و  همه  اب  دربیم و  هدوب  اه  لحم  هچب  لامج و  یگشیمه  قوتاپ 
: دیوگیم لامج ،

نونکا مه  تشپ  زا  هنادرمناوجان و  یشک  دراک  نیا  نیرمآ ]  ] نیرماع نیلماع و  هک  تسا  یعطقو  ملسم  نم  یارب  » 
مدوخ هک  تسا  نأش  رسک  نم  یارب  مرادن . ار  اهنآ  تیاکش  یریگتسد و  دصق  نم  دنا . هتسشن  امش  نیبرد  اجنیارد و 

نم دورب  ناشیولگزا  شوخ  بآ  هک  تشاذگ  دهاوخنو  درک  دهاوخ  هایس  ار  اهنآ  راگزور  هکنآ  مربب . شیپزا  ار  مراک  مناوتن 
یمراص   »…  اضر  نم  متسه .

یاه یئاجباجو  یمالسا  بالقنا  یاضف  توهرب “ و “ دوبن “ انب  لوا  ” ، ” راضحا ” ، ” هللا حتف  اقآ  : ” نوچ اه  ناتساد  یخرب 
نتفگ درک . دییأت  دیاب  هنافسأتم  هک  دراد ، ار  تسا  ندش  نیشن  هت  هب  ور  یگنهرف  ِکبس  یحطس ، یاه  شور  اب  یلیمحت 

دیلقت هک ، تس  یگنهرفرد  ینالوط  یا  هقباس  اب  شا  یداینب  یاه  هشیر  روهظون ؛ هن ، تسا و  هزات  هن  هدیدپ  نیا  هک  دراد 
تیاهنرد مدرم ، هک  یراج  گنهرف  تایبدا و  هب  نآ  یرست  و  تسا ، هدرک  لیمحت  مدرم  هب  ینید ، یاهرواب  ناکرا  زا  ار 

زج تسین  یا  هراچ  ار  هاگآ  �دنسیون  تارییغت ، نینچ  رادوریگ  رد  دنتسه . یربج  تارییغت  نیا  رظان  دهاش و  یئانتعا  یب 
. یرگنشور یارب  اه  زاین  نییبت  رد  اه  تکرح  نداد  ناشن 

، هدش نهپ  مدرم  رس  یالاب  روسناس  ناقفخ و  یهایس  هک  نامزره  تفرگ . یدج  دیاب  ار  هاتوک  یاه  ناتساد  تایبدا و 
تسا هدوب  یدازآ  هب  ور  ون  یماگو  اهریجنز  تسسگرد  یراومه  هار  یعامتجا ؛ یاه  هنیمز  اب  هاتوک  یاه  ناتساد 
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نایرفص دومحم  یریدج –  هدیپس  رعش  هب  یهاگن 
نیدرورف ۱۳۹۲

ار وا  زا  رعش  ود  یکی  زج  یلو  مسیونب . ار  مرظن “  یریدج “  هدیپس  رعش “  دروم “  رد  مهاوخ  یم  تسا  یتدم 
. داتسرف میارب  ار  وا  تسا  “ رعاش  هک  یبوخ  رتخد  باتک “  کچ “  یروهمج “  زا  یا  هدنتسرف  هکنیا  ات  مدوب ، هدناوخن 

: هک دنداد  عالطا  تسپ  رتفد  زا  یتقو 
.“ ینک تفایرد  ار  نآ  یئایب و  یناوت  یم  هدمآ  تیارب  ادرف  ویار  زا  یا  هتسب  “ 

زا سپ  صوصخب  دتسرفب “  هتسب  میارب “  هک  یدحرد  مه  نآ  مسانش  یمن  ادرف  ویدار  رد  ار  یسک  نم  هک  رکف  نیا  اب 
. مداتفا هار  تشاد . یئانشآ  مموحرم  ردارب  اب  هکلب  نم  اب  هن  مه  نآ  هک  نیگرگ “  جریا  دای “  هدنز  دوبن 

. تسا هدروآ  رد  ادرف  ویدار  زا  رس  هک  تسا  یریدج  مناخ  یتمحرم  مدش  هجوتم  هک  دوب  هتسب  تفایرد  زا  سپ 
. مرازگساپس

، “ دیشروخ ناریا ، نانز  رعش  هزیاج  یزادنا “  هار  نامز  زا  رتشیب  و  متسه ، انشآ  تسا  یتدم  یریدج “  هدیپس  مان “  اب 
. تسا هدمآ  جراخب  هک  متفایرد  ات  مدوب ، هدرکن  یصاخ  هجوت  یلو 

: هک میوگب  مدوخ  دروم  رد  هاتوک  ناشیا ، رعش  هب  نتخادرپ  زا  لبق  تسا  مزال 
دشاب و زور “  دُم  دنچره “  مرادن . مدوخ “  هیام  داوس و  هیاپ  رب  هتبلا  ناوخ “  تخس  هدیچیپ و  یاه  هتشون  اب  یا  هنایم 

 ”، یرکفنشور لیلد “ 
 “ مدوخ معزب  زاب “ یرگید  هتشون  هنوگ  ره  هچ  دقن و  ناتساد و  رعش و  هچ  اه “  هتشون  هنوگ  نیا  زا  نتفرگ  هلصاف  و 

زا یرامش  کدنا  یارب  هنو  مروشک “  یاه  داوس  اب  یارب  دیاب  یا  هتشون  ره  هک  مراد  داقتعا  هک  تس  ببس  نیدب 
. دشاب صاخ “  یناگدنناوخ 

یاه پاچ  هدنناوخ و  یمک  یلصا  تلع  و  مرادن . اه “  دنسپ  کدنا  و “  دنسپ “  هماع  یدنب  “ میسقت  هب  مه  یلیخ  و 
. مناد یم  یناوخ  تخس  یسیون و  هدیچیپ  نیمه  رد  زین  ار  تسا  قیمع  فسات  هیام  هک  اه  باتک  ناگرامش  کدنا  رایسب 
: ناونع تحت  هام ۱۳۹۱ “  دنفسا  هاگرذگ “  هرامش ۱۳۶  رد  هتشذگ “  رد  یدایز  تاعفد  زا  سپ  رگید “  رابکی  هکنیا  وگ 

: دوش یم  زاغ  نینچ  هک  دقن “  دروم  رد  رگید  ینخس  “ 
رعاش و  هدنسیون ، یاه  نینزان  رتشیب  یهاگآ  هجوت و  یارب  )

. تسا یقایس  هچ  رب  ام  یاه  دقن  هک  میئوگ  یم 
هاگرذگ هناخباتک  رد  هک  تساهلاس  دنچره 

: یاه باتک 
باتک رب ۲۶  دقن  دقن و  هرابرد  دقن – 

اه ناتساد  کت  رب  دقن 
تالاقم رب  دقن 

. “ تسا هدش  هداد  رارق  دنایامن ، یم  ار  ام  شور  هک 
. متفگ الاب  رد  هک  تسا  یهاگدید  هیاپ و  نامه  رب  یبدا  یاه  هتشون  رب  نم  هاگن  هک  موش  یمروآ  دای 

: دمآ مکمک  هب  شدوخ  هک  مراذگب  یریدج  مناخ  راعشا  شیارس  عون  رب  یمان  هچ  هک  مدرک  یم  رکف  متشاد 
 “ ینابز یگدیچیپ  “ 

لباقم رد  ار  نآ  هک 
هداس “ نابز  “ 

دیاب ار  نایب  تشادن و  هداس “  نابز  دیاب “  رعش  رد  صوصخب  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  نینچ  و  تسا . هداد  رارق 
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. درک هدیچیپ 
“ دیوگ یم  یشسرپ  خساپ  رد  یئاقآ  انام  مناخ  دروم  نیمه  رد 

هب رس  تاقوا  یضعب  هک  روحم ، نابز  رعش  زا  رتقفوم  هدنناوخ  بذج  رظن  زا  الاح  ات  نایرج  نیا  نم  رظن  هب  بوخ  “ 
طقف هک  دشاب  راوشد  ردقنآ  دیابن  رعش  تسینیمک . یهلاسم  نیا  و  تسا . هدرک  لمع  دنزیم ، نایذه  ییوگ و  قلغم 

…“ دنشاب شکرد  هب  رداق  نف  لها  رفن  دنچ  نآ و  یهدنیارس 
یاه داوس  اب  وزج  دیاب  نلوصا  هکنیا  اب  نم  هک  دوش  یم  هدیچیپ “  نانچ “  هاگ  ینابز ،  یگدیچیپ  نیا  هنافساتم  یلو 

یتمحز رهب  هک  هاگنآ  میآ و  یمن  رب  ناشندناوخ  هدهع  زا  مراد  ملق  رب  مه  یتسد  شیب  مک و  بخ  مشاب و  تکلمم 
. ما هدرب  یت  ذل  هن  تسا و  هدش  مریگتسد  یزیچ  هن  زین ، ناشمدناوخ 

دشاب و یروآ  ون  دنچ  ره  دوب . دنهاوخن  راگدنام  کش  نودب  دنراد  زین  تخس  یشناوخ  هک  یا  هدیچیپ  یاه  هدورس  نینچ 
. دیایب شوخ  مه  ار  یکدنا  هورگ 

کی اتح  کش  یب  دننیشن ؟ یم  ناهذا  رد  شیارُس  ودب  نامه  زا  و  دنوش ؟ یم  راگدنام  یئاه  هدورس  ارچ  دینک  رکف 
. تسین ناوخ  تخس  یوگ  هدیچیپ  یاه  هورس  زا  شدروم 

رب یفاک  یناور  یئابیز و  تحالم و  زا  نرثکا  هک  ناوخ  ناور  یاه  رعش  شیارس  زا  ینارعاش  نینچ  هک  تساجنیا  لاؤس 
؟ دنناد یم  دوخ  ناش  رسک  ندوب  رداق  نیع  رد  ای  دنزجاع ؟ دشاب ، رادروخ 

نانچ دیاب  ناریا  مدرم  یارب  میسیون و  یم  یسراف  هب  یتقو  هک  تسا  هداس  رایسب  تقیقح  نیا  تفایرد  کرد و  یلو 
یئاه مدآ  لوبقم  تسا “  هدننک  هارمگ  هک  رادفرط “ یکدنا  یاه  هچ  هچ  هب و  هب  زا  رود  هب  دنیشنب و  اه  لد  رب  هک  دشاب 

میئارس و یم  نامدوخ  یارب  تقیقح  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دنرادروخرب . یفراعتم  تفایرد  داوس و  زا  هک  دشاب 
 …..“ یدنخ دوخ  یئوگ و  دوخ  نامه “  ناتساد  دوش  یم 

یئاجب یئارُس  لزاپ “  دینک “  رواب  یلو  منک ، یشک  ودرا  یریگ  یار  یارب  منک و  هسیاقم  مروایب و  هنومن  مهاوخ  یمن 
. دنهدب ناکت  یدوخ  دیئات ، رد  مه  یئات  دنچ  هک  میریگ  دسر  یمن 

تسا رت  گرزب  سوبوتا  زا  گنر  “ 
رت قیمع  هنشت  زا  بآ 

… خرچ هب  ور  ایند  دیآ  یم  خرچ  هب  ور  ایند 

دور یم  گنر  یب  سوبوتا 
دور یم  دیآ  یم  گنر 

… رت قیمع  هنشت  زا  بآ 
دنز یم  روش  ایند 

دنز یم  روش 
… رت روش  دنز  یم  روش 

تسا رت  گرزب  سوبوتا  زا  بآ 
رت قیمع  هتشت  زا  گنر 

رت قیمع 
. رت قیمع 

هحفص ۱۸ دشاب . یم  تسا “  رعاش  هک  یبوخ  رتخد  باتک “  یاهرعش  زا  یکی  نیا 
دراد ناگرامش  دلج  باتک ۱۱۰۰  نیا 

: باتک نیمه  زا  رگید  یرعش 
زور ره  تفر  یم  بآ 
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تسادقنهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

بش ات  حبص  زا 
میادص

هحفص ۸۱  . میاه سابل  رد 
رگید یکی 

وت   ِ ناوت هب  وت    ِ ناوت هبوت 
، راد ناوت    ِ زارد یاه  هشوگ  لثم 

هحفص ۹۱  . دیچ ار  شیاه  هشوگ  دیشخب و  ار  زور  ناوتب  دیاش 
: : هدمآ باتک  دلج  رب  هک  ابیز  فیطل و  هدورس  نیا  و 

! کچوک یاه  قشع  ای 
، دیوش یم  شوماخ  هک  یتقو 

، نیگمغ هچوک ی  یاه  هراتس  لثم  شوماخ ،
میادرف   ِ کچوک یاه  تسد  رد  راذگب  ارم 

! نیگمغ یاه  قشع  یا 

ناراب نژیب  رتکد  رنه –  یافرژ  رد  راتخاس 
نیدرورف ۱۳۹۲

: تسا هتشون  میارب  ناراب  نژیب  داتسا 
اب یدقن  امش  باتک  یور ۲  مراد  نم  “ 

. مسیون یم  ناتساد  یافرژ  رد  راتخاس  هویش 
 : نآ نیلوا  هک  دوش ، یم  شخب   ۳

،“ تسا دقن  بوچ  راهچ 
. دینک یم  هظحالم  ریز  رد  هک 
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ینعی رهاظ  رد  راتخاس  رد  اهناتساد  رصانع  نییبت  هب  هاتوک ، یاهناتساد  هنایارگراتخاس  دقن  یارب 
هب کمک  هاتوک  یاهناتساد  رد  دقن  هنوگ  نیا  دشاب . یم  زاین  یرکف  روظنم  ینعم / ینعی  افرژ  رد  راتخاس  یمالک و  نایب 

؛ هدرک هیزجت  شیازجا  هب  ار  ناتساد  ره  سپ  دنک . یم  اهنآ  یافرژ  رد  راتخاس  یرافح  یارب  اهناتساد  نیا  یسایق  لیلحت 
هیارآ ینابز  حطس  رد  دننمادک ؟ ریغتمان  یازجا  نیا  درک . سایق  رگید  یاهناتساد  اب  ارنآ  ناوت  یم  هدش ؛ یفاکشاو  کی  ره 

. دنور یم  راکب  یفطاع  یناور ، یبدا ، یاهدنفرت  اهدرگش ، اه ،
ار یکسماچ  حطس  افرژ / رد  راتخاس  یسانشتخیر ، سکتنیس / رگدیلوت ، زاسنوگرگد / روتسد  دننام  یسانشنابز  تالوقم 

هلمج دیرجت  حطس و  راتخاس  نوگانوگ  یاهراتساریو  اب  هلمج  رهاظ  درب . راکب  مه  تایبدا  همجرت  دقن و  رد  ناوت  یم 
. دنراد مان  افرژ  راتخاس  نآ  نویسومیا  کرحم / هزیگنا ، انعم ، الثم 

یموب و یبدا  راثآ  حیضوت  یارب  یناسنا  مولع  اب  رظانتم  یبدا  دعاوق  عبات  دقن  تسا . دنلب  یبدا  رثا  هدنیامن  هاتوک  یبدا  دقن 
نمشد زا  رذح  یبای ، تفج  یرصب ، تخانش  یقابطنا ، فیاظو  یودب  دودحم  یاهلدم  هب  انب  حیضوت  نیا  تسا . یناهج 

. دشاب یم 
هب انب  رشب  تاذ  رگید ؟ هزوح  هب  هزوح  کی  زا  شناد  لاقتنا  یارب  تسا  یراعتسا  هنانت  هبرجت  زا  یشان  کاردا  ایآ 

نحل هیاپ  ساسحا  ناگتشذگ . زا  هدیسر  هدمع  لیاصخ  تباث  هعومجم  کی  هن  دوش ؛ یم  نییبت  لماکت  رییغت ، نویسایراو ،
لیلحت رد  ناوت  یم  ار  یتیصخش  لیاصخ  دناد . یم  یزتناف  یاضرا  یارب  تایبدا  شقن  رد  دیورف  ار  یبدا  نوتم  رد 

. درب راکب  ناگدنناوخ  نافلوم ، اهتیصخش ،
رد ناگرا  شرورپ  یا و  هروطسا  تایبدا  رد  افرژ  رد  راتخاس  ار  یژولویب  یناینب  هتخای  گنوی ، پیت  هکرآ  ناوت  یم 

ناتساد ره  ناوت  یم  فلخ ، ناهرب  اب  دنبای . یم  رولبت  نوگانوگ  یاضعا  اهتفاب ، اهبلاق ، رد  اه  هتخای  نیا  دیمان . هاگشیامزآ 
. داد لیلقت  هدمع  یاهوگلا  اهپیت و  هکرآ  هب  لیلحت  یارب  ار 

اریز دنک . یم  کمک  اهرناژ  نیا  رد  ناتساد  اه  نتشون ۱۰ هب  ییانج  یلیخت ، یقشع ، ناتساد  کی  یافرژ  رد  راتخاس  مهف 
هتشون حطس  رد  راتخاس  فلتخم  یاحناب  نوگانوگ ، یاهتیعقوم  رد  ینابز - نایب  رد  افرژ  رد  راتخاس  کی  هک  تسیفاک 
یاهنابزب ار  هصق  یارجا  یسیون ، تیاور  ییوگ ، ههادب  دناوت  یم  درف  وگلا ، هباثمب  افرژ  رد  راتخاس  نتشاد  اب  سپ  دوش .

. دهد ماجنا  فلتخم 
یگنهرف ینابز / بلاغ  رد  سپس  هدیمهف ؛ ار  هسنارف  برغ / رد  هاتوک  ناتساد  یافرژ  رد  راتخاس  هدازلامج  تیاده ،

ناتساد حطس  رد  راتخاس  هک  تسا  نشور  همجرت  رد  دنتشون . ار  دوبن  یکی  دوب  یکی  نوخ و  هرطق  یاهناتساد ۳ یسراف 
. دنام یم  تباث  افرژ  رد  راتخاس  یلو  دوش ؛ یم  یربارت  دصقم  نابز  هب  ءادبم  نابز  زا 

، ژامیا ریوصت / یئیش ، نتم ، دشاب . یم  رعش  یقیسوم ، یشاقن ، هلمجزا  اهرنه  مامت  هدنریگرب  رد  هناشن  نابز  ماظن 
اب حطس  رد  راتخاس  کین - تین  ای  دمآ  شوخ  ینعم  یارب  افرژ  رد  راتخاس  سپ  دنا . هناشن  نابز  ماظن  یازجا  همه  شنک 

، یراتفگ یاضف  گنهرف  ره  رد  یدادرارق  یاه  هناشن  نیا  حطس  رد  راتخاس  دشاب . هتشاد  دناوت  یم  نوگانوگ  یاه  هناشن 
یور تسد  وجون ، ناناوج  ندییاس  مهب  تسار  تشم  نداد ، تسد  ندرک ، مخرس  دهد . یم  لیکشت  ار  دارفا  یرادرک 
یتسپ تراک  توعد  ندز ، دنخبل  نداد ، ناکت  تسد  نتفگ ، دورد  یاه / ولا / مالس / ندرک ، لغب  یسوبور ، نتشاذگ ، هنیس 

. دندمآ شوخ  یارب  یعامتجا  یاهشنک  هیده – ، نداد  ینامهم ، هب 
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نیا ناتساد  رد  دربراک  نیا  قابطنا  اب  درب . یم  راکب  ار  افرژ  رد  راتخاس  حطس و  رد  راتخاس  یسانشنابز  رد  یکسماچ 
هک دشاب  دوخ  نابز  روتسد  بحاص  هلمج  کی  دننام  دناوت  یم  مه  ناتساد  کی  راتخاس  تفرگ : ناوت  یم  ار  هجیتن 

اذل دنا . ناتساد  رناژ  یافرژ  رد  راتخاس  عبات  اهتفص - اهیزاساضف / اهدیق ، اهیدنبنامز / اهلعف ، اهدادیور / اهمسا ، اهتیصخش /
یلو دنناهنپ ! رهاظ  رد  هک  تسا  یلوصا  دعاوق و  یاراد  ناتساد  راتخاس  روتسد  ینابز ، وحن  فرص و  دننام  تسرد 

. دوش یم  یفاکشاو  روغ  شاکنک و  اب  ناتساد  یروتسد  راتخاس 
ناوارف نابز  نامه  رد  ای  هنابز  همانتعل ۲ تافدارتم ، سوماق  یروتسد ، بتک  هتشاد ؛ ار  دوخ  روتسد  نابز ، ره  سپ 

یاهرناژ رب  طاحم  یافرژ  رد  راتخاس  مه  یبدا  راثآ  دنا . هدش  هتشون  یا  هلوقم  یتغل و  فلتخم  حوطس  رد  هک  هتشاد 
- افرژ رد  راتخاس  یراکشآ  یپ  رد  امین  رعش  دروم  رد  ناوخا  دندرگ . نییبت  هدش ؛ یرافح  دیاب  هک  دنراد  ار  دوخ 

حطس رد  راتخاس  رد  نوگانوگ  یاهرنه  یافرژ  رد  راتخاس  تشون . ار  امین  یاهتعدب  عیادب و  دننام  یا  هدنزرا  یاهراتسج 
رب ناوارف  روصب  دید - بیکرت ، نویسیزوپمک / اهطخ ، اهگنر ، یشاقن  هلمج  زا  یسح  تایبداو و  رعش  یمالک  یاهبلاق  و 

. تسا حطس  رد  راتخاس  یدولم  دنیافرژ ؛ رد  راتخاس  متیر  ینروماه ، دروکآ ، یقیسوم  رد  دنوش . یم  رهاظ  موب 
رد راتخاس  رد  فلتخم  یاهنویسایراو  احنا / هب  هک  تسا  یراذگ  هعماج  رد  نز  ییاهنت  غورف  راعشا  رد  افرژ  رد  راتخاس 

، گنر تابیکرت  اب  یشاقن  لاکشا  رد  دناوت  یم  درف  یافرژ  رد  راتخاس  کی  دنک . یم  یلجت  شباتک  یاهرعش ۵  حطس 
ویرانس اب  ملیف  تیاور ، اب  ناتساد  یدنب ، هلمج  اب  رعش  نوزوم ، تاکرح  اب  صقر  کیدولم ، تاعاقیا  اب  یقیسوم 

ینهذ هبرجت  رعشم و  هفطاع ، هب  هک  تسا  قشع  موهفم  افرژ  رد  راتخاس  هنومن  دبای . یعامتجا  هبرجت  اهباق - سناکس 
. درک هدهاشم  یشنک  ای  یرنه  نوگانوگ  روص  رد  ناوت  یم  ار  نآ  رولبت  تسا . طوبرم  درف 

راتشون نتم  ناتساد  رد  هک  تسا  نشور  دشاب . شنک  راتشون ، دادیور ، یئش ، دناوت  یم  نتم  هنایارگراتخاس ، دقن  رد 
رد هباشم  یاهوگلا  هسیاقم  صیخشت ، یارب  هشقن  نیا  تسا . دراد ، دوجو  نتم  رد  هچنآ  هشقن  یبدا ، راتخاس  سپ  تسا .

ینعم هن  دنک ؛ یم  یسررب  هلمج  رد  ار  اه  هژاو  درکراک  هک  تسا  نابز  روتسد  هباشم  دور . یم  راکب  یبدا  راثآ  رگید 
. تاملک

یتقو دنا . هدش  هیارا  تاملک  رد  هک  دناسر  یم  ناتساد  رد  هتفهن  نیریز  یاهرکف  هب  ار  هدنناوخ  ناتساد ، کی  هیامنب  مهف 
هب ییوگزاب  یارب  دنامیم  هظفاح  رد  هک  تسا  رثا  یافرژ  رد  راتخاس  نیا  اتدمع  دوش ؛ یم  تیور  یبدا  - یرنه رثا  کی 

. تسا یرنه  راک  کی  یافرژ  رد  راتخاس  یرافح  دقن  عقاو  رد  نارگید .
کرد هب  کمک  حطس  رد  راتخاس  دنک . یم  رگید  یاهناتساد  اب  تهابش  هدنسیون و  رکف  مهف  هب  کمک  افرژ  رد  راتخاس 

زا رکف  یلو  تسا . نابز  روتسد  عبات  مالک  دنک . یم  نارگید  هب  تبسن  یدیلقت  ای  یعیدب  کبس  هدنسیون و  یمالک  نایب 
زا یبایزرا  اب  سکتروک  یاهرگمیظنت  عبات  نایب  رد  هدوب ؛ یسح  یفطاع ، یمالکریغ ، دناوتیم  رکف  اریز  تسازجم ؛ نایب 

. تسا بطاخم  یارب  تاملک  هب  لیخت  نایب  ناتساد  کی  رهاظ  رد  راتخاس  سپ  دبای . رظانت  بطاخم  طیحم و 
راتشون رد  اهتین  فطاوع / هک  تسا  نشور  دراد . رارق  بطاخم  زا  غراف  نایب و  هنک  رد  هک  تس  ینعم  افرژ  رد  راتخاس 
رد ۲ یناس  رگد  دنک . یم  درف  تاین  کرد  هب  کمک  نایب  ماگنهب  تفایرد  ورنیا  زا  دنبای . یم  رولبت  یبیرقت  یتخسب و 

. دهد یم  رییغت  ار  هلمج  ینعم  ای  نیریز  راتخاس  تاملک - یا  هحفص  شنیچ  یسوماق و  شنیزگ  ینعی  ینابز - روحم 
. دهد یم  یژرنا  یحیولت  ینعم  هک  تسا  یباتفآ  زورما  تسا . هلمج  کی  رد  ندرک  یبلس  یارب  یفن  دربراک  هنومن :

. دنک یم  تشن  نایب  هب  طیحم  زا  بلغا  ن “  ” شنیزگ دنک . یم  یعادت  ار  توخر  هک  تسین  یباتفآ  زورما 
. دنوریم راکب  حطس  رد  راتخاس  نایب  یارب  تاملک  تایبدا  رد  تسا . شنک  ریوصت ، یئش ، هراب  رد  لیخت  افرژ  رد  راتخاس 

هلیلک و رد  دنک . یم  نایب  ار  افرژ  رد  راتخاس  نامه  یمالک  نویسایراو  ره  یلو  دنشاب ؛ توافتم  دنناوتیم  تاملک  نیا 
دحاو یافرژ  رد  راتخاس  نیا  زا  فلتخم  یاهتیاور  رهاظ  رد  راتخاس  تسا . روناج  نیب ۲  یتسود  افرژ  رد  راتخاس  هنمد 
. هداد رولبت  هدیدع  راعشا  رد  ار  تیناسنا  ولماش  هدش . نایب  نوگانوگ  یاحنا  هب  نز  ییاهنت  دازخرف  راعشا  رد  تسا .

. دشاب دناوت  یم  زین  وا  تیمیمص  موادت و  رگنایب  شرمع  لوط  رد  فلوم  کی  راثآ  رد  افرژ  رد  راتخاس  موادت 
۲۴/۰۲/۲۰۱۳ عبانم .
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تسادقنهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

لیرپا ۱۸۲۱  ۹ یوسنارف –  هدنسیون  رعاش و  رلدوبری - یپ  لراش 
ریسگنت اسیلا  باختنا  هب  تسگوا ۱۸۶۷   ۳۱ – 

نیدرورف ۱۳۹۲

لراش داد . تسد  زا  اروا  یگلاس  شش  رد  دنچره  تشاد  یدیدش  هقالع ی  دوخ  ردپ  هب  وا 
هزوم رادید  یارب  رلدوب ، درک . ادیپ  شیارگ  تایبدا  هب  وا  دنمرنه  ناتسود  ردپ و  ریثات  تحت 
هب ار  وا  رتشیب  یهارمه  نیا  درک و  یم  یهارمه  دوب  دیدزاب  قاتشم  دوخ  هک  یردپ  اب  اه 

. درک دنمقالع  یگدنسیون  رعش و  سپس  رنه و 
نویل هب  سیراپ  زا  یگدنز  ناکم  رییغت  ردام و  ددجم  جاودزا  و  ردپ ، ماگنه  دوز  گرم  اب 

مه یزور  هنابش  هسردم  هب  وا  ندرپس  هک  یئاج  ات  درک  داجیا  وا  رد  یقیمع  یفنم  ریثات 
دروخربو دوب  هدرک  راگزاسان  مارآ و  ان  ار  وا  شردام  رهوش  زا  ترفن  دشن . عقاو  رثؤم 

یم هک  ینامز  رد  هک  دیسر  اجنادب  ات  تشاد  دوخ  یاه  یا  هسردم  مه  اب  هک  یدایز  یاه 
. دش جارخا  هسردم  زا  دوش ، لیصحتزا  غراف  نادرگاش  هیقب  اب  هارمه  یتسیاب 

هاتوک رد  ار  نآ  یهجوت  یب  اب  یردپ  ثرا  تفایرد  ینوناق و  نس  هب  ندیسر  زا  سپ  اتح 
. درکن شومارف  ار  یریگارف  هعلاطم و  هشیمه  اما  داد . تسد  زا  تدم 

. تشذگ رد  یبلق  هتکس  رثا  رد  یگلاس  رد ۴۶  درک و  جاودزا  یگلاس  رد ۲۱ 
. دوب ارگ “  دامن  مسیلوبمس “  کبس  ناگدنسیون  نیرت  حرطم  زا  یکی  وا 

 “ جنر یاهلگ  مان “  هب  یسراف  هب  هک  لاس ۱۸۴۰ “  تسا “  دب “  یاهلگ  وا “  رعش  یاه  باتک  نیرت  روهشم  زا  یکی 
نورد زا  ار  یئابیز  دوب  هتساوخ  رلدوب  لراش  هک  ارچ  درک ،  اپ  هب  ناوارف  لاجنج  دوخ  نامز  رد  تسا و  هدش  همجرت 

. دوش روسناس  باتک  یاه  رعش  زا  یدادعت  هک  دش  ببس  ادصو  رس  نیمه  دنایامنب . دشکب و  نوریب  یتشز 
. دنکیم یزیرهیاپ  ار  یدیدج  یسانشییابیز  ینابم  باتک  نیا  اب  وا  تقیقح  رد 

. تسناد سیون  هدرپ  یب  نردم و  یا  هدنسیون  ار  وا  ناوت  یم  تقیقح  رد 
همجرت اب  اه  نآ  زا  دروم  دنچ  هب  دنیوگ  یم  روثنم  یاه  رعش  اه  نآ  هب  هک  تسا  یا  هتشون  یاه  هکت  رتشیب  وا  یاه  رعش 

دینک هجوت  این  کاپ  لیلخ 
***

نیرز هلاه ی  ندرک  مگ 
نایادخ ماعط  هک  وت ، یدیشونیم ! مالک   ِ رهوج هک  وت ، ماندب ؟ یهلحم  نیا  رد  وت  اجنیا ؟ وت و  زیزع ، تسود  بجع ! “ 

. “ درک هدزتفگش  ارم  ًاعقاو  وت ، ندید  یدروخیم !
راولب زا  باتش  اب  متشاد  یتقو  شیپ ، یدنچ  مراد . تشحو  اههکشرد  اهبسا و  زا  ردقچ  ینادیم  هک  وت  مبوخ ، تسود 

- دزاتیم لعنراهچ  وسره  زا  گرم  یتقو  هدنور -،  ِ بوشآ نیا  زا  و  متفاین ، یال  لگ و  رد  مدرکیم  یعس  متشذگیم و 
مدیسرت یالو .  لگ  رد  داتفاورف  دیزغل و  مرس  زا  مانیرز  یهلاه  مدیخرچ و  ناهگان  متسجیم ، یرارف  هار  ،

هچ متفگ  مدوخ  هب  میاهناوختسا . ندشدرُخ  ات  تساروآدرد  رتمک  ناشن ، نیا  ندادتسد  زا  مدرک  رکف  شامرادرب .
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رد ار  مدوخ  منکب ، یکچوک  یاهفالخ  رگید ، یناف  ناسناره  لثم  لدبم ، سابل  رد  مناوتیم  الاح  یبوخ ! یسانشدب 
. وت  ِ دوخ لثم  تسرد  متسه ، اجنیا  الاح  ینیبیم ، هک  روطنیمه  و  منک . قرغ  یشایعا 

. یداتسرفیم یهگآ  اههمانزور  یارب  یدادیم ، عالطا  تاماقم  هب  ار  تانیرز  یهلاه  ندشمگ  مک ، تسد  دیاب 
ار ماهلصوح  ماقم ، نأش و  نیا ، زا  هتشذگ  یتخانش ، ارم  طقف  وت  تسا . تحار  ملایخ  یلیخ  اجنیا ، هجو ! چیه  هب  هن ،

. منکیم فیک  یلک  دراذگب ، رس  رب  یمرشیب  اب  درادرب و  ار  نآ  دب ،  ِ نارعاش نیا  زا  یکی  هکنیا  رکف  زا  هزات  دربیم . رس 
دراد یتذل  هچ 

دز ای  سکیًاالثم  نکب ، ار  شرکف  درادیم ! او  هدنخ  هب  ارم  هک  یدرف  هژیوب  یسک ! ندرک  لاحشوخ 
دش دهاوخ  یاهکحضم  هچ 

رکوژ *** 
بابسا ینیریش و  یاههبعج  دنتشذگیم ، هکشرد  اهرازه  فرب ، و    ِ یال ِلگ و  بوشآ  نایم  رد  دوب : ون  لاس  راجفنا 

نیرتمواقم  ِ نهذ ات  دوب  ممصم  گرزب ، یرهش  یمسر   ِ ماسرس دروآیم . موجه  یدیمون  صرح و  دندیشخردیم ، اهیزاب 
نابایخ رد  ناباتش  یرخ  ، ییاتسور یدرم  یهنایزات  باذع  رد  اغوغ ، وهایه و  نیا  نایم  رد  دنک . ناشیرپ  ار  نانیشنهشوگ   ِ

 . تفریم
تک و محریب و  یتاوارک  ریسا  هدزسکاو ، اهشفک  تسدب ، شکتسد  سابل ، شوخ  یاهدازاقآ  ورهدایپ ، رانک  هب  هدیسرن 

دعب و  کرابم »! ون  لاس  تفگ « : و  تشادرب ، ار  شهالک  درک ، میظعت  نتورف    ِ ناویح لباقم  رد  زور ،  ِ دم یراولش 
یبلطیم ار  اهنآ  دییأت  ییوگ  دیخرچ ، شیاهیکلاپمه  فرط  هب  یدونشخاب 

دیودیم شدناوخیم ، هک  یاهفیظو  یوس  هب  رورغم  دیدن . ار  سابل  شوخ   ِ رکوژ نیا  ناویح ،
عبط یهدرشف  زج  یزیچ  دوبهتخادنا ، گنچ  مدوجو  هب  لیلدیب ، یمشخ  ناهگان  هک  نم  یارب  هوکشاب ، تهالب  نیا 

دوبن یوسنارف   ِ فیرظ ِ
***

حبص کی  تعاس  رد 
. دنسریم عقوم  زا  رترید  هک  هدوسرف  یهکشرد  دنچ  قولتوقلت  زج  دسریمن  شوگ  هب  ییادص  چیه  اهنت ! ماجنارس !

تروص یهنارگمتس  یهطلس  ماجنارس ! دشابن . یشمارآ  هچ  رگا  میشاب  هتشاد  توکس  یتعاس  دنچ  میهاوخیم 
. درب مهاوخ  جنر  مدوخ  زا  طقف  سپ ، نیا  زا  و  تسا ، بیاغ  یناسنا ،

لفق نیا  مرظن  هب  لفق ، رد  دیلک  ندناخرچ  لوا ، مشاب ! رطاخ  هدوسآ  اههیاس ،  ِ هوبنا رد  ات  مباییم  تصخر  ماجنارس !
 . دزاسیم ادج  ناهج  زا  ارم  رضاح ، لاح  رد  هک  دنکیم  مکحتسم  ار  ییاهرگنس  دنکیم ، رتشیب  ار  ماییاهنت  رد ،   ِ ندرک

: تساهنیا زور ، نیا  ِلصاح  کانلوه ! یرهش  کانلوه ! یگدنز 
هریزج هیسور  درکیم  لایخ  ًامتح  ) تفر هیسور  هب  ینیمز  هار  زا  دوشیم  دیسرپ ، اهنآ  زا  یکی  مدید ، ار  ابُدا  زا  نت  دنچ 
یاج اج ، نیا  : » تفگیم نم ، ضارتعا  ره  باوج  رد  هک  یبدا ، یهیرشن  کی  ریبدرس  اب  مدرک  یاهناناج  ثحب  تسا ؛)

؛ دناشابوا لذارا و  یگمه  رگید ، تایرشن  ناریبدرس  هک  دوب  نیا  شروظنم  هتبلا  هک  تسا » مرتحم  یاهمدآ 
یب اهمدآ ، دادعت  نیمه  اب  ندادتسد  متخانشیمن ؛ ار  ناشرفن  هدزناپ  هک  ترپ ،  ِ مدآ رفن  تسیب  دودح  اب  یسرپلاوحا 
هب یشکتقو  یارب  زاب - دنب  یمناخ  ندید  هب  نتفر  مرخب ، یشکتسد  نآ ، زا  شیپ  منک و  تیاعر  طایتحا  بناج  هکنآ 

هک رتات ، ریدم  روضح  رد  بسانم  سابل  اب  منک ؛ یحارط  سونو  سابل  شیارب  تساوخیم  هک  رابگر –   ِ شزیر ِتقو 
رد درف ، نیرتروهشم  و  نیرتندوک ، نیرتیشان ، وا  ، دینیبب ار  دز –  یاقآ  تسا  رتهب  تفگیم : مندرکرس ، هب  تسد  نمض 

؛ دوشیم هچ  دعب  منیبب  ات  دیورب ، وا  رادید  هب  دینکب . یراک  دیناوتب  مه  اب  دیاش  تسا ، نم  ناگدنسیون  نایم 
ماجنا تذل  اب  هک  اهاطخ  زا  یضعب  یهنالدزب  راکنا  و  ماهدرکن ، زگره  هک  یلذتبم  راک  دنچ  یهراب  رد  )؟ ارچ ) ندزفال

، یتسود یارب  ناسآ ، یتمدخ  ماجنا  زا  ندززاب  رس  یناسنا ؛ تمارک  هیلع  یمرُج  ییاتسدوخ ،  ِ رس زا  ییاهاطخ  ماهداد ،
؟ همهنیا تسین  سب  هآ ، رایعمامت ؛ یترطف  تسپ  یارب  یاهمانشرافس   ِ نتشون و 
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رب یردق  مزاس و  راگتسر  ار  مدوخ  بش ، تولخ  توکس و  رد  ات  مراد  تسود  مدوخ ، زا  یضاران  زیچهمه و  زا  یضاران 
میرای دیشخب ، ورین  ماهدناوخ ، ار  ناتیاه  دورس  هک  ییاهناج  یا  ماهتشاد ، ناشتسود  هک  ییاهناج  یا  میازفیب . مرورغ 

یتایبا  ِ ندورس ضیف  راد  ینازرا  اراگدرورپ ، وت ، و  دینک ؛ مصالخ  ناهج  نیا   ِ دساف یاههموثرج  اهغورد و   ِ رش زا  دینک ،
. متسین مرامشیم ، راوخ  هک  ینانآ  زا  رتریقح  هک  متسین ، نایمدآ   ِ نیرت تسپ  هک  دوش  راکشآ  ات  ار ، ابیز 

دوب هدش  روسناس  جنر  یاه  لگ  ای  دب  یاه  هلگ  باتک  زا  هک  یئاهرعش  مه  نیا 
ینام همجرت  هب 

، وس مک  یغارچ  رون  یوترپ  زا  نشور 
، وبشوخ مرن و  یتشپ  دنچ  هب  هتفر  ورف  او 
دوب اه  شزاون  ادیش ز  دوخ و  یب  تیلوپیه “ ”

. دودزب مهوت  شناوج  کاپ  لد  زک 
شتسج یم  ردک ، نافوت  تلوص  زا  هدید 

. شداد ناسآ  لدنشور و  هک  ار  یقفش 
، رس دناچیپب  وچ  وک  لاثم  هب  ار  یورهر 

! رحس هب  هداتف  رود  قفا  یبآ  دنیب 
، نیئاپ دزیرن  هک  یکشا  لاح و  یب  مشچ 
، نیگآرهز یسوه  ینارگن ، لد  یگتفوک ،

، هداتفا وس  ودز  مین  ود  غیت  ناوزاب ،
… هدادرتخد هب  هدنبیز  کزان و  یرهاظ 

، شیاپ ریز  هب  ون  از  ود  نیفلد “  ” هدز
، شتآزا همه  یهاگن  هب  ار  وا  دشوپ 

، شیپ زا  نادند  هب  هدرک  ناشن  همعط  یدد  وچ 
 : شیوخ نامشچ  ود  هتخود  وارب  دصرتم 

! وناز تفارظ  یاپ  رد  هدز  یتفگ  روز 
وب شوخ  راخب  رطعزا و  رس  هدنکآ  همه 
نآزا شیوس ، هب  مخ  هدش  و  حتف … یم  ز 

Remove this footer and set your own layout? Use our online service with a license!

http://pdfmyurl.com/browser-license?src=pdf
http://pdfmyurl.com


. نابلز شناج  یتسم  زا  دوخرجا  دتس  هک 
تقد اب  رظن  توهبم  همعط ی  رد  هدرک 

تذل شومخ  دورس  هک  ات  دونش 
دح زا  نوریب  یلاعتم و  یاضر  نآو 

 ! دتمم یهآ  هب  کلپ  زا  دنک  عشعشت  هک 
 : ارم وت  وگ  تشذگ  هچنآز  مدنبلد ، تیلوپیه ، - “ 

ار تخرس  لگ  هزات  ندش  رپرپ  نمی 
یدادیم شکبس  دیابن  نونکا  یمهف 

؟  یداب دنت  سفن  زوسز  دکشخب  هک 
، تسا بآ  حطس  هب  هشپ  رپ  در  ما  هسوب 

. تسا باتهم  زا  بش ، هب  نشور  هچایردزان ی 
نوچ بلرب  دنز  هسوب  ار  وت  هقوشعم  کیل 
!. نوخ زا  دنامب  شیخ  رثا  مخش و  یاج 

نیگنس خرچ  هب  ار  تندب  ددرون  رد 
 ! نیبم وت  شمحر  ناروتس . مس  یپ  زا 

، مه رهاوخ  ارم  وت  یا  تیلوپیه ،“ ، ” نک نم  هب  ور 
 ! مه اب  ملک ، همین و  یا  نم ، حور  ربلد و 

! زادنا میور  هب  تریثا  مشچ  رتخا 
زابنا یب  هحیار ی  یا  وت ، هب  یهاگنز 

شیب نیز  ذیاذل  رس  زا  تا  مریگ  رب  هدرپ 
! “ شیوخ یبای  یشوخ  یایور  سودرف ز  هب  ات 

: زاس نیا  اب  تیلویه “  ” نابیرگز رس  تفرگرب 
. زار نیز  مدان  مرکش و  ان  هک  رادنپم  وت  - “ 

! منیفلد نارگن ، متسه  و  رجز ، مشک  یم 
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 ! منیا ماش . یبش  هب  تشحوز  هدروخ  یسک  نوچ 
. لایخ هب  نم  یپ  یهیرک ز  حاورا  هتخات 

لابند زا  متبقاع  هیس  حابشا  لیخ 
، یراوشد هر  یوس  ارم  هلمج  نومنهر 
 ! یرادنپ نوخ  هب  وسرهز  هتسب  شقفا 
؟ مبدرک یبیرغراک  یتیصعم ، رگم  ام 

؟  میبو هروشلد  همهنیا  ارم  تسه  ارچ  وگ 
“، مدنبلد  ” ینک وچ  میادص  سرت  زا  مزرل 

 ! مدنچ ره  دوب  فوخ  منهد ، دیآ  تیوس 
، همهوت ملایخ  ورکف  ارم ، خلت  رگنم 

، همین منیرگد  یا  مدبا  ات  تقشاع 
رخآ یشاب  وت  خزود  شتآ  رگا  مه 

! “ رشحم زور  هب  مهانگ  یزوسب ز  هک 
“ نیفلد  ” یناکت داد  سایز  ار  لای  رس و 

، نیمز تفوک  ورف  یاپ  مشخ ، روآ  مایپ  نوچ 
 : داد خساپ  نینچ  ار  وا  رپ ، هنیک  زا  هدید 

؟ دای زگره  دنک  خزودز  سک  قشعدزن  - “ 
یماجرف دب  وکنآ ز  ره  داب  شتنعل 

یماخ لایخ  رکف و  نینچ  یناب  تشگ 
هدرپ زا  نورب  شناهن  زار  دتف  هک 

 ! هدرکان هنگ  تسد  دنهن  هک  رگ  ار ، قشع 
وداج رحس و  هب  سک  رگا  دهاوخ  یتلصو 

وا مه  ار ، رحس  ماش و  ای  هیاس و  شتآ و 
امرگ دریگن  شناج  هدزخی  نآ  زگره 

. ام رب  دبات  هک  یرون  یخرسزو  قشعز 
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. ام رب  دبات  هک  یرون  یخرسزو  قشعز 
! دیاب یم  ترگ  یهیفس  رای  وجب  ور 

! دیاخ ات  زاگو  هسوب  زا  هدب  ترکب  نت 
مشیوخ رانک  تدنژن  نامیشپ و  دوز 

 … مشیپ هرابود  منیبب  هنیسرب  مخز 
 ! “ شیب لد  ار  یکی  هحاو  نیدب  دنراپسن 

 : شیر لد  زا  ناغف  دروآ  رب  موصعم  لفط 
، نامگب هراپ ، ود  مین و  دوجو  لک  مدوش  - ”

، ناهد هدوشگب  هرد ی  نونک :  تسنیا  مبلق 
، ریوصت رد  مدع  قمع  امد ، هب  شتآ  هوک 
، ریس ددرگیمن  زگره  هک  هتشگرس  وید 

ماک رد  شتآ  یریطاسا  مشخ  رهظم 
! مارآ دریگن  زاب  یلو  نوخ ، شدزوس 
، مادنارب ام  هب  لئاح  هدرپ ی  دتف  وگ 

. مارآ میریگب  هکلب  لالمز  رودرظنزا ،
کاله غیت  مبلط  تیولگ  یدوگ  هب  رس 

. “ کاخرب ار  یکنخ  هنیسرب  ات  تمبای 

، ینابرق هدش  راز  امش  شیپ ! دیهن  ماگ  - 
، ینادیواج خزود  هر  دیریگ  شیپ 

روج رهزا  هنگ  دوگ  هچ  ردرو  هطوغ 
، روز هب  قالش ، هب  منهج ، دابدنت  هب  هک 
. دنرغ نافوت  وچ  مهرد  همه  مطالت  هب 

: دنژن حابشا  یا  دیئوجب  شیوخ  تذل 
، رگید ددرگن  ریس  امش  مشخ  شطع 

! رخآ رد  امش  رجا  دنهدب  تذلز  مه 
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ناهجهرامش ١٣٧ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

، یکیرات ناتلد  زا  دربن  زگره  رون 
یکیراب هنزور ی  زا  ندبرادج ، ز 

نآ رد  نفعتم  یراخب  تشن  دنکیم 
 ! ناتدنازوسب هلمج  دوش و  اپ  یشتآ  و 

دیازفا شطع  نورتسو  خلت  تذل 
! دیآ شزوس  هب  تسوپ  نآ  زا  ار  امش  و 

، هراپ یشفرد  نافوت  هب  وچ  دزرل ، تشوگ 
 ! هراومه امش  نازوس  توهش  زا  نت  رب 

، نادرگرس هدز و  منهج  یاه  نز  ریش 
! ناگرگ ناسب  تشد  نیا  رد  دنت ، دینز ، اپ 
، دیهن ریدقت  فکرد  ناگدز  خزود  وچ  لد 

 ! دیهر دیئادزب و  تمایق  حرط  دوجو  ز 

ریسگنت اسیلا  باختنا  هب  واش –  درانرب  جرج  همانیگدنز 
نیدرورف ۱۳۹۲

یضایر مه  یسانش ، هعماج  مه  تسناد ، یم  قطنم  مه  دوب . لامک  هب  یفوسلیف  وا 
 . خروم مه  دوب و  ناد 

نامرآ مسیلآ و  هدیا  اب  دوب . متسیب  نرقرد  هفسلف  ناماگشیپ  زا  یکی  تقیقح  رد  وا 
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دشاب راوتسا  تیعقاو  رب  هک  یا  هفسلف  یلیلحت ، هفسلف  هب  و  دوب ، فلاخم  یئارگ 
. تشاد داقتعا 

. تسیرگن یم  کش  هدید  هب  ار  اه  نآ  همه  و  تشادن ، لوبق  ار  هعیبط  اروام  لئاسم 
عفانم رطاخب  طقف  اه  گنج  شتآ  هک  تشاد  داقتعا  دوب و  یراد  هیامرس  یدج  فلاخم 
و داتفا ، نادنز  هب  درک  یم  نایب  فافش  رایسب  هک  هدیقع  نیا  رطاخب  و  دوش . یم  هتخورفا  هک  تسا  نراد  هیامرس 

. تسا ناراد  هیامرس  عفانم  ظفح  رطاخب  یتدیقع  یاه  ینادنز  همه ی  هک  درک  تباث  رگید  رابکی 
. نآ ینیلاتسا  عون  هچ  یرلتیه و  یروتاتکید  هچ  تخات ، یم  شعون  ره  زا  یروتاتکید  هب 

. تسناد یم  مزال  مدرم  هغدغد  یب  یگدنز  یارب  ار  یمتا  حالس  علخ  دوب و  مانتیو  گنج  تخس  رس  نافلاخم  زا 
رطاخب تشاد و  یا  هژیو  یاج  وا  هفسلف  رد  هک  یا  هناتسود  ناسنا  یاه  راک  همه ی  رطاخب  لاس ۱۹۵۰  یبدا  لبون 

. تفرگ قلعت  وا  هب  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  باتک  زا ۶۰  شیب 
. دوب هتفای  دلوت  فارک “  رندار  رهش “  رد  دوب و  ناتسلگنا  زلو “  لها “  وا 

ریز تسا  اه “  هعومجم  هیرظن “  راذگ  ناینب  هک  ار  روتناک “ جرج  راک “  هک  درک  نایب  ار  یا  هیرظن  لاس ۱۹۰۱  رد 
مانب وا  هیرظن  نیا  دراد . دوجو  یتاضقانت  تشاد  ناوارف  نارادفرط  هک  هیرظن  نیا  نورد  رد  هک  داد  ناشن  درب و  لاوئس 

. دش روهشم  لسار “  سکوداراپ  “ 
مانب نادنمشناد  درک  رشتنم  لاسرد ۱۹۵۵  هک  یا  هتسه  یاه  حالس  شرتسگ  زا  لصاح  تارطخ  دروم  رد  ار  وا  هنایب 

. دش فورعم  نیتشینا “  لسار –  هینایب “  مانب  رطاخ  نیمهب  و  دندرک ، اضما  نیتشنیا “  تربلآ  هلمج “  زا  وا  رصع  مه 
. تسا متسیب  نرق  یارگ  مدرم  نادنمشناد  نیرت  صخاش  زا  یکی  لسار  دنارترب  تقیقح  رد 
. تسه رفاو  یزاین  نآ  هب  دنچره  دوش ، یمن  هدید  نامز  نیا  رد  شا  هیاپ  مه  هک  یدنمشناد 

. تسا رارقنیدب  اه  نآ  زا  یا  هراپ  تسا . هدش  همجرت  یسراف  هب  هناتخبشوخ  وا ، یاه  باتک  زا  یرایسب 
یفسلف یاه  راتسج 

هفسلف لئاسم 
دلج هس  رد  تایضایر  یدابم 

یسایس یاه  نامرآ 
قطنم نافرع و 

یضایر هفسلف  رب  یا  همدقم 
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یضایر هفسلف  رب  یا  همدقم 
نهذ لیلحت 

. رتشیب رایسب  و 

هدنزگ و زنط  زا  راشرس  هک  یباوج ، رضاح  رطاخ  هب  واش “  زین “  دوب و  زانط  یسیون  همانشیامن  اه  نیا  رب  هوالعوا 
. دراد دز  نابز  یترهش  زین  تسا  هدنزومآ 

. میوش یم  روآ  دای  ار  اهنآ  زا  دروم  دنچ 

. تشاد رارق  وا  یاهاپ  طسو  زیم  یاه  هیاپ  زا  یکی  هک  یلکش  هب  دوب  هتسشن  یزیم  هشوگ  رد  ینامهیم  کی  رد 
: تفگ دوب و  ناشنیب  زین  نایعا  صخشتم  نانز  هک  اه  نامهم  هب  درک  ور 

“ ؟ تسیچ نم  یاپ  طسو  دیتفگ  رگا  “ 
: دنتفگ یتحار  ان  اب  همه 

“ ؟  تسا یلاوئس  هچ  نیا  “ 
: تفگ باوج  رد  وا  و 

تسا “ زیم  هیاپ  دیدش ؟ تحاران  ارچ  “ 
. تسا هدنانشن  یئاج  نانچ  ار  وا  هک  تشاداو  یهاوخ  رذع  هب  ار  ینامهم  بحاص  بیترت  نیدب  و 

. درک رارکت  ار  شلاوئس  نددجم  دعب  هقیقد  دنپ 
: دنتفگ مه  اب  همه 

! “ زیم هیاپ  “ 
تفگ وا  یل  و 

 “ دیدرک رکف  لوا  هعفد  هک  تسا  ینامه  نم  یاپ  یال  ریخ ، “ 
****

. تسا ایند  هفیطل  نیرترادهدنخ  تیعقاو  میوگب . ار  تیعقاو  هک  تسا  نیا  نم  نتفگ  کوج  شور  ** 

هدنرد شمسا  دشکب  ار  وا  دهاوخب  ربب  رگا  اما  دراذگیم  شزرو  ار  شمسا  دشکب  ار  یربب  دهاوخب  ناسنا  هک  یتقو  ** 
. تسا ییوخ 
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یارب هتفه  رد  ندرک  رکف  راب  ود  یکی –  اب  نم  دننکیم . رکف  لاس  رد  راب  ود  ای  کی  زا  شیب  مدرم  زا  یمک  هدع  ** 
. ما هدرک  اپ  تسد و  یترهش  مدوخ 

! یسرب هکنیا  یسرن و  دهاوخیم  تبلق  هچنآ  هب  هکنیا  دراد : دوجو  یدژارت  ود  یگدنز  رد  ** 
****

: دیسرپ واش  درانرب  جرج  زا  یناوج  هدنسیون  یزور 
“ ؟ داتسا دیسیون  یم  یچ  یارب  امش  “ 

: داد باوج  واش  درانرب 
.“ نان همقل  کی  یارب  “ 

دروخرب شهب  هرسپ 
. “ میسیون یم  گنهرف  یارب  ام  امش  فالخرب  مفساتم . “ 

: تفگ واش  درانرب  و 
. “ میرادن هک  میسیون  یم  یزیچ  یارب  ام  زا  مادک  ره  مرسپ . درادن  یبیع  “ 

****
: تشاد راهظا  واش ، هب  یفورعم  هشیپرنه  یوناب  یسلجم ، رد   ـ

ییابیز امش و  شوه  اریز  دوب ؛ دهاوخ  هداعلا  قوف  یدوجوم  دوش ، یم  ّدلوتم  هک  یدنزرف  مینک ، جاودزا  مه  اب  ام  رگا  “ 
 “ تشاد دهاوخ  اج  کی  ارم 
: داد باوج  هلصافالب  واش ،

! “ دربب ثرا  هب  ارم  ییابیز  وت و  لقع  نامزیزع ، دنزرف  سکع ، رب  مسرت  یم  “ 
***

وا : » داد باوج  واش ، درک . لاؤس  تسینولویو ، هرابرد  ار  وا  هدیقع  یدرم  یتسینولویو ، ترسُنک  نایاپ  زا  سپ  دنیوگ   ـ
واش دوبن .»! تسینولویو  هک  وا  یکسورداپ ؟ : » تفگ بجعت  اب  هدننک ، شسرپ  دزادنا .» یم  یکسورداپ  دای  هب  ارم 

!«. روط نیمه  مه  اقآ  نیا  : » داد باوج 
****

رد لاس ۱۹۵۰ و  ربماون  مود  رد  یو  دیشکن . تسد  ىسایس  ىاهتیلاعف  نتشون و  زا  ىگدنز ، ىاههام  نیرخآ  ات  ىتح  واش 
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تساریهاشمهرامش ١٣٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تشذگرد ریاش “ دروفتره   ” رد ىگلاس ، راهچ  دون و  نس 

دارفا زیگنا  تفگش  تشذگ  رس  باتک : زا  گوگنو –  ناسنو 
یراهدنق دمحا  همجرت  هب  هتسجرب – 

نیدرورف ۱۳۹۲

. درک یگدنز  رقف  رد  یلو  دیشک   دنمشزرا  یولبات  زا ۲۰۰  شیب  هک  یشاقن 
دوب هدنز  گوگنو  هک  ینامز  رد  دوش . یم  هتخورف  رالد  نویلم  زا ۸۰  رتشیب  گوگنو  ناسنو  یشاقن  یولبات  کی  هزورما 

یم هرخسم  ار  وا  ای  دنتفرگ  یم  هدیدن  ار  وا  ای  مدرم  رثکا  دیرخ . یمن  ار  شیاه  ولبات  دیدنسپ و  یمن  ار  وا  راک  سک  چیه 
ناسنو هب  دوب و  اسیلک  شیشک  شردپ  دش . دلوتم  دنله  تردنوز  توگ  رد  لاس ۱۸۵۳  رد  گوگنو  ناسنو  دندرک .

شیشک تساوخ  یم  مه  ناسنو  تلع  نیمه  هب  تسا . یگدنز  هوجو  نیرتمهم  زا  نارگید  هب  ندرک  کمک  هک ،  تخومآ 
زا یلو  دوش 

ینامز یرنه و  یاه  راک  هدنشورف ی  یتقو  الثم  درک ، ششوک  مه  رگید  لغاشم  نتفای  یارب  وا  دماین . رب  وا  هدهع ی   ۲
هنافساتم دشاب . قفوم  لغاشم  نیا  زا  مادکچیه  رد  تسناوتن  یلو  درک . یم  سیردت  مه  یهاگ  دوب ، باتک  هدنشورف ی 

قفوم یلغش  ای  راک  رد  دناوتن  هک  دش  یم  ثعاب  وا  تلاح  نیا  دوب . یبصع  بلغا  تشاد و  یناور  لکشم  یمک  ناسنو 
همهو ی تفرگ . دای  ار  یشاقن  دوخ  شیپ  وا  دوب . ندرک  یشاقن  رنه  راک ، نآ  ودوب  هداعلا  قراخ  راک  کی  رد  ناسنو  دوش .

 ، باتک دلج  یور  الثم  درک  یم  یشاقن  دمآ  یم  شریگ  هک  یزیچ  ره  یور  وا  دوب . ولبات  کی  ندیشک  لاح  رد  تاقوا 
راک لسکورب ، رد  دتبا ا  درک . ندرک  یشاقن  هب  عورش  امسر  لاس ۱۸۸۱  رد  هتختو . بوچ  یور   ، ذغاک یاه  هکت  یور 

هرهچ گنر و  هریت  اه  ولبات  نیا  دوب . دنله  ریقف  مدرم  هراب ی  رد  وا  هیلوا ی  یاه  یشاقن  تفر . سیراپ  هب  سپس  درکیم 
یشاقن درک . نشور  اه ی  گنراب  ییاهولبات  قلخ  هب  عورش  تفر ، سیراپ  هب  ناسنو  یتقو  دوب . هدرسفا  نآ  یاه  مدآ  ی 

قاتا  ، دننام یگدنز  یلومعم  یاهزیچ  زا  بلغا  دوب . رنه  نیا  ندنایامن  رد  وا  یوق  سح  هدنهد ی  ناشن  راذگرثا و  وا  یاه 
عرازم اه ، لگ  ناگدنرپ ، زا  هک  تفر  یم  رهش  فارطا  یاه  هدکهد  هب  ارثکا  درک . یم  مسر  ولبات  لگو ، یلدنص  باوخ ،

. دنک یشاقن  یعیبط  رظانم  و 
تسناوت یمن  وا  دمآ . یمن  ناششوخ  وا  راک  زا  مدرم  تشاد و  یلک  توافت  نادنمرنه  رگید  یاه  یشاقن  اب  وا  یاه  ولبات 

هب دنک . ریس  ار  شمکش  هک  تشادن  لوپ  ردق  نآ  یهاگ  یتح  دوب ، لوپ  یب  ارثکا  هجیتن  رد  دشورفب ، ار  دوخ  یاه  یشاقن 
دوب زاب  شتسد  هک  یتقو  دیرخ . یم  یشاقن  مزاول  ریاس  و  سرب ، گنر ، شلوپ  رصتخم  اب  هک  دوب ،  یشاقن  قشاع  یدح 

دب یهاگ  دوب . هدش  زاس  رسدرد  شیارب  وا  یناور  لکشم  دادیم . اه  نآ  هب  دیرخ و  یم  ارقف  یارب  سابل  اذغ و  یتح 
یم وا  زا  مدرم  زا  یضعب  دنک . هلداجم  همه  اب  تساوخ  یم  شلد  دوب ، هدند  کی  جوجل و  یلیخ  تشاد . یبیجع  یقلخ 

یم دب  درم  ار  وا  دندرک و  یم  باترپ  گنس  شفرط  هب  ناکدوک  دندرک ، یم  هرخسم  ار  وا  مه  اه  یضعب  دندیسرت ،
رد ناسنو  هک  دوب  دقتعم  دوب و  یرنه  یاه  راک  هدنشورف ی  وئت  دوب . وا ۳  یعقاو  تسود  اهنت  وئت  شردارب  دندیمان .
ولبات ندیشک  یارب  ار  وا  قوشم  درک و  یم  نیمات  ار  وا  یگدنز  جرخ  وئت  تسا . یا  هداعلا  قراخ  مدآ  یشاقن  هنیمز ی 
نگوگ لپ  دیشک . یشاقن  یولبات  دودح ۲۰۰  وا  دنارذگ . هسنارف  بونج  رد  ار  رمع  رخآ  لاس  ناسنو ۲  دوب . یشاقن  یاه 
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ناهجهرامش ١٣٧ روهشم  ناشاقن 
تسا دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یتخس یاوعد  ود  نیا  نیب  بش  کی  دنک . یگدنز  ناسنو  اب  هک  تفرگ  میمصت  یتقو  کی  دش  یفورعم  شاقن  اه  دعب  هک 
لمع زا  هظحل  دنچ  زا  سپ  درک . یمخز  غیت  اب  ار  وا  تخادنا و  نیمز  یور  نابایخ  یوت  رد  ار  نگوگ  ناسنو ، تفرگ و  رد 
هب ابیرقتو  تفر  وا  زا  یدایز  نوخ  دیرب . ار  دوخ  پچ  شوگ  زا  هکت  کی  تفر و  هناخ  هب  دش و  نامیشپ  هدنمرش و  دوخ 

ناتسرامیب هب  وا  تسا . دنمزاین  کمک  هب  دراد و  یناور  لکشم  ادج  هک  دش  هجوتم  هزات  ناسنو  داتفا . ندرم  تلاح 
یناور

یولبات کی  زور  ره  شرمع ، رخآ  زور  رد ۷۰  عقاو  رد  داد . همادا  ار  ندرک  یشاقن  دوب ، ناتسرامیب  رد  هک  یتقو  تفر .  ۴
قاتا هرجنپ ی  زا  هک  دیشک  ینامز  ار ، تسا  ناراب “  هراتس  بش  شمان “  هک  وا  فورعم  یاه  ولبات  زا  یکی  دیشک . دیدج 
. دش جراخ  نآ  زا  یتدمزا  سپ  تفر و  یم  ناتسرامیب  هب  ابترم  هام  دنچ  یط  وا  درک . یم  هاگن  ار  نامسآ  ناتسرامیب 

زا سپ  زور  ود  ینعی  لاس ۱۸۹۰  یالوج  زور ۲۹  ردو  درک  کیلش  شدوخ  هب  یناور ، لداعت  مدع  تلاح  کی  رد  هنافساتم 
مه وادعب  هام  ششو  دش  رامیب  تخس  هک  دش  تحارانوا  گرم  زا  یدح  هب  وئت  شردارب  تشذگرد . دوخ  هب  کیلش 

مناخ وئت  رسمه  تشاد . لاس  طقف ۳۷  تشذگرد  یتقو  مه  ناسنو  هتبلا  تشاد . لاس  طقف ۳۳  هکیلاح  رد  تشذگرد .
رنه گوگنو  گرم  زا  سپ  لاس  زا ۳۰  رت  مک  دناسانشب . نارگید  هب  ار  شیاه  ولبات  گوگنو و  ات  درک  شالت  تخس  انناوج 

دندیمان                                   . اه  نامز  همه ی  دنم  رنه  نیرتگرزب  ار  وا  ناتسود 
روشتخر نانز  لپ و 

نارهت هزوم  یرادگن  لحم  هتفوک ،  هتسخ و  یولبات 
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هتشون ادناراکاج - تخرد  یاههچب 
یناجیلد رحس 

نیدرورف ۱۳۹۲

یناجیلد رحس  هتشون  ادناراکاج - تخرد  یاههچب 
لاس ۱۳۶۷، رد  یسایس  ناینادنز  راتشک  نوماریپ  هتسویپ  ناتساد  تفه 

هاوخیدازآ هاوختلادع و  ناردام  ناردپ و  زا  نیوا  نادنز  رد  هک  یلسن  تیاور 
یدازآ یارب  زبس  تضهن  رد  و  دش ، دلوتم 

. تساخ اپ  هب 
. درک رشتنم  هامدادرخ ۱۳۹۱  رد  اکیرمآ  رد  سکوب » ایرتآ   » تاراشتنا ار  ادناراکاج  ، تخرد  یاههچب 

هدنیآ لاس  کی  یط  رد  دش و  رشتنم  ایناتیرب  رد  نآ  زا  سپ  هام  کی  باتک  نیا 
رگید روشک  رد ۲۲ 

. دیسر دهاوخ  پاچ  هب 
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«، ادناراکاج تخرد  یاههچب  نانامرهق « زا  یکی  ادن ، لثم  مه  یناجیلد  رحس 

هک تسا  ادناراکاج ،» تخرد  یاههچب  نانامرهق « زا  یکی  ادن ، لثم  مه  باتک ،  هدنسیون  یناجیلد  رحس 
یگدنز ایلاتیا  رد  نونکا  هدنارذگ و  اکیرمآ  رد  ار  شایگدنز  زا  ییاهلاس  هدمآ ، ایندهب  نیوا  نادنز  رد  شیپ  لاس  ۲۹

. دنکیم
دیناوخ یم  یناجیلد  رحس  اب  ار  نایئانف  همطاف  هبحاصم  ریز  رد 

رد یسایس  ناینادنز  راتشک  بالقنا ، تسخن  یاهلاس  زا  تسیتیاور  ادناراکاج » تخرد  یاههچب  - » نایئانف همطاف 
یاهلاس ۱۳۶۲ نیب  هلصاف  رد  باتک  نیا  یاهناتساد  دنتسه . اهتنوشخ  نیا  ثراو  هک  ناناوج  زا  یلسن  لاس ۱۳۶۷ و 

. دوشیم تیاور  رفن  دنچ  رظنم  زا  دتفایم و  قافتا  ات ۱۳۹۰ 

یسایس یردام  زا  نیوا  نادنز  رد  هک  ادن »  » مان هب  تسیرتخد  ادناراکاج » تخرد  یاههچب   » یاهناتساد زا  یکی  یوار 
هدوب شردام  ردپ و  تشادزاب  دهاش  یگلاسهس  رد  باتک ، یاهناتساد  زا  رگید  یکی  رگتیاور  دیما ، تسا . هدش  دلوتم 

. دناهدرک مادعا  اهلاس  نامه  رد  مه  ار  وا  ردپ  هک  دوشیم  انشآ  ادیش  اب  اهدعب  دیما  تسا .
ندش بوکرس  اما  دنتشاد ، تکراشم  زبس  تضهن  رد  هک  دننکیم  یگدنیامن  ار  یلسن  ادیش  دیما و  ادن ،

یدوزهب هدش و  رشتنم  یسیلگنا  نابز  هب  نونکا  هک  تسیناجیلد  رحس  نامر  نیتسخن  ادناراکاج » تخرد  یاههچب  »
لیزرب و ات  هتفرگ  دئوس  هسنارف و  ناملآ و  اکیرمآ و  زا  دوش ؛ رشتنم  ناهج  روشک  رد ۲۴  رگید  یاهنابز  هب  نآ  همجرت 

. هیکرت نیچ و 

، هدمآ ایندهب  نیوا  نادنز  رد  شیپ  لاس   ٢٩ ادناراکاج  ،» تخرد  یاههچب   » نانامرهق زا  یکی  ادن ، لثم  مه  یناجیلد  رحس 
نکاس دوشیم  لاس  الاح ۱۰  هک  رحس  ابنکیم  یگدنز  ایلاتیا  رد  نونکا  هدنارذگ و  اکیرمآ  رد  ار  شایگدنز  زا  ییاهلاس 

: دیوگب شباتک  زا  وا  ات  متسشن  وگوتفگ  هب  نیروت  رهش  یمیدق  یاههفاک  زا  یکی  رد  رصع  کی  تسا ، ایلاتیا 

؟ ارچ ینکیم  رکف  تفرگ ، رارق  یدایز  لابقتسا  دروم  لاح  نیا  اب  دوب و  تباتک  نیلوا  ادناراکاج »  تخرد  یاههچب   »

رکف هلئسم  نیا  هرابرد  یلیخ  شتسار 
رکف ارچ . ًاقیقد  میوگب  مناوتیمن  اما  مدرک ،
هب ات  هک  دوب  نیا  شلیلد  کی  دیاش  منکیم 
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نیوا نادنز  رد  شیپ  لاس   ٢٩

شایگدنز زا  ییاهلاس  هدمآ ، ایندهب 

. دنکیم یگدنز  ایلاتیا  رد  نونکا  هدنارذگ و  اکیرمآ  رد  ار 

بالقنا زا  دعب  هکنیا  هرابرد  یباتک  لاح 
. دوب هدشن  هتشون  هداتفا  یقافتا  هچ  ناریا 

یسیلگنا هب  هک  ییاهباتک  هشیمه  ینعی 
هرابرد هدش ، هتشون  ناریا  بالقنا  هرابرد 

کی لثم  کانتشحو  بالقنا  نیا  هک  دوب  نیا 
دندرک و تیلاعف  بالقنا  نیا  رد  هک  ییاهنآ  هرابرد  تقوچیه  دننکیم و  رارف  همه  دسریم و  هار  زا  کانسرت  یالویه 

یسک دوش  اپرب  یروهمج  دورب و  هاش  دنتساوخیم  دنتشاد و  داقتعا  نآ  هب  دتفیب ، قافتا  ناریا  بالقنا  هک  دنتساوخ 
دندش بالقنا  نیا  ینابرق  ناشدوخ  دعب  بالقنا و  نیا  هب  دنتشاد  نامیا  هک  یناسک  هرابرد  صوصخهب  دوب . هتشونن  یزیچ 

ییاهیناریا ًاعقاو  هک  دندیسرپیم  نم  زا  اهیلیخ  هک  دوب  نیمه  رطاخ  هب  دوب . هدینشن  یزیچ  یسک  دنداتفا  نادنز  هب  و 
قافتا بالقنا  نیا  اهییاکیرمآ  اهیبرغ و  زا  یلیخ  رظن  هب  نوچ  دتفیب ؟ قافتا  بالقنا  نیا  دنتساوخیم  هک  دناهدوب  مه 
باتک نتفرگ  رارق  هجوت  دروم  لیالد  زا  یکی  تسیمهم و  هتکن  نیا  نم  رظن  هب  دنتسه . یرارف  نالا  همه  هداتفا و 

هک دوب  نیا  مدیمهف ، مدرکیم  تبحص  باتک  یاهمجرتم  ناراتساریو و  اب  یتقو  ینعی  ًادعب ، هک  مه  یاهتکن  تسا .
، دننامیم هناخ  یوت  هک  دنتسه  ینانز  دندرکیم  رکف  ًالثم  دنتشاد ؛ هنایمرواخ  نانز  ًالک  یناریا و  نانز  زا  یریوصت 

یوت دنزادنایم  هیمالعا  دننکیم ، بالقنا  هک  دندش  انشآ  ینانز  اب  باتک  نیا  رد  دعب  دنوریمن . هسردم  یتح  ای  هاگشناد 
یضعب یتح  ای  نادرم  رانک  دننکیم و  قرف  اهنآ  تاروصت  اب  ًالماک  هک  ینانز  دندروآیم ، ایند  هب  هچب  نادنز  یوت  اههناخ ،

هدوب و بلاج  دیاش  هک  دوب  یاهتکن  مه  نیا  منکیم  رکف  دندرکیم . بالقنا  دندرکیم و  تکرح  اهنآ  زا  رتولج  اهتقو 
دوخ یارب  تسین ، رب  رود و  یارب  هدمآ ، ناریا  بلق  زا  هک  تسا  یناتساد  هکنیا  مه  دعب  هدش . باتک  نیا  هب  هجوت  ثعاب 

. تسا یناریا  کی  یارب  تسا و  هدمآ  ناریا  بالقنا  بلق  زا  تسا ، ناریا 

یبرغ هعماج  یواکجنک  رطاخ  هب  ار  شتیقفوم  زا  ردقچ  ادنوکاج » تخرد  یاههچب   » ینکیم رکف  اهحیضوت  نیا  اب 
؟ تسا ناتساد  تیفیک  رطاخ  هب  نآ  زا  ردقچ  هدروآ و  تسد  هب  ناریا  هب  تبسن 

ناریا هب  عجار  یدایز  ناگدنسیون  لاح  ره  هب  نوچ  ددنخیم )  ) دشاب نتشون  بوخ  رطاخ  هب  تیقفوم  رتشیب  مراودیما 
هک دنتفگ  اهیلیخ  هدوب ، راذگرثا  هک  هدش  تیاور  یروط  ناتساد  دیاش  دندوبن . هجوت  دروم  یلیخ  تقوچیه  اما  دناهتشون ،

یساسحا رظن  زا  عقاو  رد  تسا و  نادنز  رد  دازون  دلوت  هک  لوا  ناتساد  اب  صوصخهب  دندرک –  هیرگ  باتک  ندناوخ  اب 
، هدش هتشون  ناریا  هب  عجار  یباتک  هرابود  بخ ، هکنیا  یواکجنک و  رس  زا  دیاش  منکیم  رکف  ینعی  هدوب . راذگریثأت 
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«، ادناراکاج تخرد  یاههچب  ●»

، یناجیلد رحس  هتشون 

لاس ۱۳۶۷، رد  یسایس  ناینادنز  راتشک  نوماریپ  هتسویپ  ناتساد  تفه 

هاوخیدازآ هاوختلادع و  ناردام  ناردپ و  زا  نیوا  نادنز  رد  هک  یلسن  تیاور 

یدازآ یارب  زبس  تضهن  رد  و  دش ، دلوتم 

. تساخ اپ  هب 
. درک رشتنم  هامدادرخ ۱۳۹۲  رد  اکیرمآ  رد  سکوب » ایرتآ   » تاراشتنا ار  ادناراکاج  تخرد  یاههچب 

هدنیآ لاس  کی  یط  رد  دش و  رشتنم  ایناتیرب  رد  نآ  زا  سپ  هام  کی  باتک  نیا 

، هدش هتشون  ناریا  هب  عجار  یباتک  هرابود  بخ ، هکنیا  یواکجنک و  رس  زا  دیاش  منکیم  رکف  ینعی  هدوب . راذگریثأت 
هتشاذگ و ریثأت  ناشیور  ناتساد  دیآیم  رظنهب  شدعب  اما  ندناوخ ؛ هب  دناهدرک  عورش  دوشیم ، هچ  منیبب  میناوخب و 

. هدمآ ناششوخ  دناهدش و  یتاساسحا  یباسح 

دلاخ لثم  یاهدنسیون  دوبن ، برغ  رابخا  ردص  رد  ناتسناغفا  رگا  ًالثم  مسرپیم  مدوخ  زا  هشیمه  مدوخ  نم  شتسار 
تیاور ار  شیاهناتساد  مه  بوخ  تسا و  یبوخ  هدنسیون  هکنیا  اب  تفرگیم ؟ رارق  لابقتسا  دروم  ردقنیا  ینیسح 

. دنکیم

بوخ ار  ناتساد  نیا  یناوتب  دیاب  وت  شدعب  تسیچ . عوضوم  ًالصا  هکنیا  تسا و  مهم  یلیخ  ناتساد  یلصا  هیاپ  کشیب 
. ینک تیاور 

ساسا رب  باتک  نیا  یدش . دلوتم  نادنز  رد  تدوخ  هدش ، عورش  نادنز  رد  یدازون  ندمآ  ایند  هب  اب  وت  باتک  ناتساد 
؟ وت یاهیزادرپناتساد  ای  تسا  یعقاو  یاهدادیور 

تمسق ود  باتک 
لوا تمسق  تسا ،

ههد ۶۰ یاهلاس  رد 
دتفایم و قافتا 

ناشرتشیب اهنیا 
زا هتفرگ  ماهلا 

ییاهناتساد
نم هک  تسیعقاو 

گرزب اهنآ  اب 
رتشیب ماهدش .

مردام ناتسود 
هک دنتسه  یناتسود 

مه اب  نادنز  رد 
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رگید روشک  رد ۲۲ 

. دیسر دهاوخ  پاچ  هب 

یعقوم ًامتح  دندوب .
هک دوب  بش  زا 

ار ناشیاههرطاخ 
دندرکیم و فیرعت 

متساوخ مردام  زا  مسیونب ، ار  ناتساد  متساوخیم  یتقو  لاح  نیا  اب  مدینشیم . ار  تارطاخ  نیا  اهراب  اهراب و  نم 
هچ دندروخیم و  یچ  دندیشوپیم ، یچ  نادنز  یوت  هک  متسنادیم  دیاب  نوچ  دیوگب . میارب  ار  زیچ  همه  هرابود  دنیشنب و 

یتقو اما  دنشاب . یعقاو  متساوخیم  مزاسب ؛ مدوخ  زا  متساوخیمن  تسه و  مهم  هک  تایئزج  نیا  همه  دندرکیم . راک 
قبطنم یلیخ  تسا . اضف  نامه  یوت  هک  یسک  لثم  مدرک . نتشون  هب  عورش  مدوخ  منک ، سح  ار  اضف  ًالماک  متسناوت 

یضعب مداد و  رییغت  مدرک ، مک  ای  هفاضا  ار  ییاهتیاور  اهمدآ و  نآ  زا  زا  یئزج  مدش  مه  مدوخ  متشونن و  اههرطاخ  اب 
. متخاس ون  زا  ار  ثداوح 

زا ینعی  دسریم . تاباختنا ۸۸  زا  شیپ  لاس  ود  هب  هب ۱۳۸۰ و  ههد  یاهلاس  هب  دنکیم و  رییغت  ناتساد  ریسم  دعب  اما 
نم نهذ  بخ ، اما  تسا . نم  نهذ  یناتساد  تیاور  همه  شخب ، نیا  دنکیم . ادیپ  همادا  لاس ۹۰  ات  دوشیم  عورش   ۶۸

مناتسود تاباختنا ، زا  دعب  لاس  ود  ینعی  ناریا ، متفر  هک  راب  نیرخآ  دوب . هدناوخ  ربخ  یلیخ  دوب ، هدید  وئدیو  یلیخ  مه 
ناریا زا  هزات  متشاد و  اجنیا  هک  یناتسود  اهزور . نآ  یاضف  زا  ندروخ ، کتک  زا  دنتفگیم ، نتفر  تارهاظت  زا  ناریا  رد 

اهنآ زا  مدرپسیم و  نهذ  هب  ار  اههدینش  نیا  همه  هشیمه ، نم  دندوب و  هدرک  فیرعت  میارب  اهزور  نآ  زا  اهراب  دندوب  هدمآ 
. مراد منهذ  رد  هک  ییاهناتساد  یارب  مزاسب  قیقد  تایئزج  اب  یعقاو  ییاضف  ات  مدرک  هدافتسا  یلیخ 

؟ دیشک لوط  ردقچ  شندش  مامت  ات  باتک  نتشون  هب  یتفرگ  میمصت  یتقو  از 

نوچ مسیونب . مهاوخیم  یچ  متسنادیمن  ًاقیقد  باتک ، نتشون  هب  مدرک  عورش  یتقو  . دیشک لوط  لاس  هس  لاس . هس 
هاتوک یاهناتساد  مدرک  یعس  نیمه  یارب  دندوبن ، بوخ  مدوخ  رظن  هب  اما  نیا  زا  لبق  مدوب  هتشون  نامر  ات  دنچ  نم 

یلیخ نیا  دش . پاچ  متشون  هک  ار  یلوا  مدرک ، عورش  هک  ار  اهناتساد  نیا  دوشیم . هچ  منیبب  ات  منک  ناشپاچ  مسیونب ،
مسیونیم هک  هاتوک  یاهناتساد  نیا  همه  مدید  دعب  اما  متشون . هرابود  هرابود و  مسیونب . هرابود  ات  داد  قایتشا  نم  هب 

ار ناتساد  نیمجنپ  دیاش  مکمک –  دنخرچیم . روحم  نامه  لوح  همه  یاهلاس ۶۰ و  رد  اهمادعا  نامه  هب  مدرگیمرب 
اهناتساد و لیمکت  هب  مدرک  عورش  دعب  درک . باتک  کی  ار  اهناتساد  نیا  همه  دوشب  دیاش  مدرک  رکف  مدوب - هتشون  مه 
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ات ۲۰۱۲. لاس ۲۰۰۹  زا  دیشک . لاس  هس  ًاقیقد  اهنیا  همه  ندرک و  تبحص  اهراتساریو  اب 

هب عوضوم  نیا  هک  دش  یچ  دوبن ؟ راک  رد  یتاباختنا  زبس و  شبنج  زونه  باتک ، نتشون  هب  یدرک  عورش  یتقو  ینعی 
؟ درک ادیپ  هار  تباتک 

هکنیا اب  داد . متشونیم  متشاد  هک  ییاهناتساد  هب  یسمل  تیعقاو  کی  یعون  هب  تاباختنا  زا  دعب  تاقافتا  ینادیم ،
ار مدوخ  یاهناتساد  هک  راگنا  دادیم  خر  نارهت  یاهنابایخ  رد  هرابود  هک  هچنآ  یلو  دوب  ههد ۶۰  دروم  رد  اهناتساد 

اههدننکرهاظت هب  هک  ییاههلمح  اهیریگتسد ، اهندیود ، نابایخ  رد  درکیم . شخپ  منامشچ  ربارب  رد  هدنز  روط  هب 
نم رد  منک  مامت  داتفا  قافتا  ناریا  رد  تاباختنا  زا  دعب  هک  هچنآ  تیاور  اب  ار  باتک  هکنیا  یهدیا  هک  دوب  اجنآ  دشیم و 

متشاد نم  هک  ییاهیبالقنا  نآ  یاههچب  الاح  دوب و  هتشذگ  لاس  ابیرقت ۳۰  یههد ۶۰  یاهناتساد  زا  دش . رتیوق 
متسناوتیمن هک  دوب  یخیرات  فداصت  کی  نیا  دندرکیم . تارهاظت  میژر  نامه  هیلع  نابایخ  رد  متشونیم  ناشهرابرد 

. مرذگب شزا  یتحار  هب 

توافتم هدش  گرزب  روشک  زا  جراخ  رد  هک  وت  لثم  هک  یسک  اب  هدوب  روشک  لخاد  هک  یناریا  کی  ینهذ  ریوصت  ًالامتحا 

؟ یشاب مادک  یدرک  یعس  وت  تسا .

. دنتسین نم  یاههبرجت  دنتسه و  مردام  ردپ و  هرابرد  مه  رتشیب  نوچ  دنتسه . رتیناریا  یلیخ  مرظن  هب  لوا  یاهلصف 
یسک دید  هیواز  زا  همه  دناهدش ، گرزب  هدمآ و  ایند  هب  نادنز  رد  هک  تسه  ییاههچب  هرابرد  هک  یدعب  یاهلصف  اما 

ناونع هب  ار  متشاد  ناریا  رد  هک  یاهبرجت  اهنت  متسناوتیمن  نم  تسا ؛ نیا  تیعقاو  نوچ  ناریا . ددرگیمرب  هک  تسا 
زا همه  نیاربانب  دوبن . هناقداص  مرظن  هب  متساوخیمن . دشیمن و  مروایب ؛ هدرک  یگدنز  اجنآ  ار  شرمع  همه  هک  یسک 
دعب تارهاظت  هرابرد  رگا  ًالثم  دشاب . صخشم  باتک  رد  مه  هناقداص  ماهتساوخ  هدوب و  رود  هک  تسا  یسک  دید  هیواز 

مدوب و نم  نوچ  دناوخیم . ار  یربخ  هک  یسک  ای  دنکیم ، هاگن  ار  اهوئدیو  دراد  هک  تسا  یسک  مسیونیم ، تاباختنا  زا 
. منک ناتساد  یوار  ار  متسین  هک  یسک  متساوخیمن 

یدرکیم رکف  یسراف  هب  رگا  هک  تسا  نیا  مروظنم  یدرکیم ، همجرت  دعب  ًالثم  یتشونیم و  یسراف  هب  ار  باتک  رگا 
؟ دشیم توافتم  راک  هجیتن  نتشون ، یارب 

مرظنهب اما  دوشیم . ضوع  مه  تاتیصخش  ینکیم  ضوع  ار  تنابز  یتقو  وت  نوچ  درکیم ، قرف  هک  دراد  ناکما 
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باتکهرامش ١٣٧ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مرظنهب اما  دوشیم . ضوع  مه  تاتیصخش  ینکیم  ضوع  ار  تنابز  یتقو  وت  نوچ  درکیم ، قرف  هک  دراد  ناکما 
نیا زا  ینعی  درکیمن ، رییغت  میدرک  تبحص  شزا  هک  یدید  یهیواز  مه  زاب  متشونیم  یسراف  هب  ار  ناتساد  نیا  رگا 

ناکما اما  مسیونب . هک  ینابز  ره  هب  الاح  دوب ؛ نیمه  نم  نهذ  ناتساد  نم و  یاههبرجت  نوچ  درکیمن . یقرف  تهج 
قرف شایراذگرثا  رد  یناوخب  ار  باتک  ینابز  هچ  هب  هکنیا  بوخ  درکیم . قرف  دندناوخیم  هک  ییاهیناریا  یارب  تشاد 

هب مراد  یسیلگنا  هب  هک  ار  یطلست  نآ  هنافسأتم  اما  متشونیم  دایز  یسراف  ًالبق  نم  هچ  رگا  هکنیا  نمض  دنکیم .
. مرادن یسراف 

؟ ینک همجرت  یسراف  هب  ار  تباتک  یرادن  دصق  دوش . رشتنم  ناریا  رد  ادناراکاج » تخرد  یاههچب   » تسین رارق  ًالامتح  ا

رارق ینعی  دنک ، شاهمجرت  دهاوخیم  مردپ  ارچ ، همجرت  یارب  اما  تسین . ناریا  رد  ًالعف  ایوگ  هک  شراشتنا  ناکما 
. دوشیم هچ  منیبب  دعب  ات  دنکیم  شاهمجرت  اما  هدرکن ؛ عورش  زونه  هتبلا  مینک . راک  مه  اب  تسا 

؟ یهدب همادا  یهاوخیم  یراد ؟ یدعب  باتک 

. مهدیم همادا  شمسیونیم و  ًامتح  اما  مدرکن . شاعورش  زونه  هتبلا  هک  مراد  منهذ  یوت  یاهگید  باتک  ًامتح . هرآ ،

نیا دش –  دهاوخ  رشتنم  یدوز  هب  نیلوراک “  اب  ماش   “ ” نامر
رد تسا  یباتک  دیناوخ –  یم  هک  تسا  نآ  لوا  لصف  زا  یا  هکت 

لصف تفه 
نیدرورف ۱۳۹۲

درم نیرت  هغرا  ِتسد  تحار  ىلیخ  مه ، نز  نیرت  همخپ  نم  رظنب  تسا . هدناوخ  ار  متسد  هک  مدیمهف  شنامشچ  زا  ”….
ات دنهاوخ ، یم  اهنز  تسین . نیا  تیعقاو  ىلو  دننک . یم  هرادا  ار  ىزاب  هک  تسا  نیا  ناشروصت  اهدرم  دناوخ . یم  ار 

نتساخرب تلاح  تخانش ، نیا  رب  دوش . ىمن  هتفرگ  ىزاب  هب  ىدرم  چیه  دنهاوخن ، هک  اجنآ  دننک . رکف  روطنیا  اهدرم 
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تفگ دوب ،  صالخ  ریت  سنج  زا  هک  ىدنخبل  اب  و  تفرگ ،
“ ؟ مور ىم  ىتحار  ان  رگا  “ 

 : متفگ مدرک ، یم  هاگن  دندوب  هدروآ  میارب  هک  ار  ىئاذغ  تروص  هکیلاح  رد  مدادن و  ار  شباوج 
؟ ىراد ىا  هنایم  درس  ىوجبآ  اب  - 

فراعت رگید  مهنم  تسا . هدینشن  دنک  یم  اج  هب  اج  ار  شیلدنص  دراد  نوچ  هک ، درک  دومناو  و  دادن ، ار  مباوج  مهوا 
: متفگ عوضوم  ندرک  ضوع  اب  و  مدرکن ،

. ىا هدرکن  ىفرعم  ار  تدوخ  زونه  وت  تسیچ .… ؟  تمسا  - 
: تفگ ىگنشق  ىئابرلد  اب 

مه لگشوخ  بخ ، و  هدماین ، تدب  شزا  مناوخ  ىم  تنامشچزا  هک  مناخ ، کی  اب  هتشذگ ، نآزا  ىدادن ، تصرف  وت  نلوا  “ 
. دننز ىمن  فرح  تخمز  ربز و  روطنیا  تسه ،

: تفگ شتسد ، ندرکزارد  نمض  ثکم ! ىمک  اب 
. “ متسه اجنیا  بحاص  رتخد  و  تسا ، نیلوراک  ممسا ، “ 

 :“ متفگ و  مدرکن ، ىفرعم  ار  مدوخ  یلو  مدرشف ، ىمرن  هب  ار  شتسد 

دوشیمن نارگ  لاسما  ربق  درک  مالعا  رابخا 
نیدرورف ۱۳۹۲
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دوشیمن نارگ  لاسما  ربق  درک  مالعا  رابخا 

میتسین لبلب  لگ و  روشکرگید 
نیدرورف ۱۳۹۲

تسا یهابت  مسجت  دوخ  هک  یتموکح  لصاح 
تسا تلاذر  داسف و  رد  قرغ  یروشک 

یرادماد رد  محر  یب  درم  ود  طسوت  ناوج  نز  هب  زواجت 
هارمه یرادماد ، کی  هب  لاقتنا  اب  هدوبر و  ار  وا  ینابایخ ، نامحازم  ماد  زا  ناوج  نز  تاجن  هناهب  هب  هک  ینارسوه  هدننار 

. دندش ریگتسد  دندوب ، هداد  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  یو  شتسود 
کی هب  لاقتنا  اب  هدوبر و  ار  وا  ینابایخ ، نامحازم  ماد  زا  ناوج  نز  تاجن  هناهب  هب  هک  ینارسوه  هدننار  نیالنآ : مج  ماج 

. دندش ریگتسد  دندوب ، هداد  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  یو  شتسود  هارمه  یرادماد ،
درم ود  هیلع  نارهت ، ناتسا  برغ  رد  رایرهش  ناتسرهش  یهاگآ  سیلپ  رد  روضح  اب  یناوج  نز  لاسما  رویرهش  مهدزیس 

. درک تیاکش  تیذا  رازآ و  ییابر و  مدآ  ماهتا  هب 
ود مدش  هجوتم  مورب . ماهناخ  هب  ات  مدش  جراخ  رایرهش  رد  ماوقا  زا  یکی  هناخ  زا  ماگنه  بش  تفگ : سیلپ  هب  یکاش 
دعب یقیاقد  دشن و  هنوگ  نیا  اما  دننک  روبع  اهنآ  ات  مدرک  تکرح  رتمارآ  دنتسه . مبیقعت  رد  تلکیسروتوم  کی  نیشنرس 

. دندرک ییوگکلتم  هب  عورش  نآ  نیشنرس  ود  درک و  فقوت  ملباقم  تلکیسروتوم 
کی هدننار  عقوم  نیا  رد  متساوخیم  کمک  مدرم  زا  دایرف  اب  راوسروتوم  ناوج  ود  تمحازم  اب  درک : هفاضا  یکاش 

هدیسرت تدشب  هک  نم  موش . وردوخ  راوس  تساوخ  نم  زا  تلکیسروتوم  نابکار  تمحازم  ندید  اب  دیارپ  یوردوخ 
دزن ارم  متساوخ  هبیرغ  درم  هب  ماهناخ  یناشن  نداد  اب  مدش و  وردوخ  راوس  محازم ، ناوج  ود  ماد  زا  رارف  یارب  مدوب 

. دربب ماهداوناخ  رسمه و 
هکنیا هناهب  هب  هدننار  یتفاسم  یط  زا  سپ  تفگ : دوب ، هدروخ  مقر  شیارب  هک  یخلت  یارجام  هب  هراشا  اب  ناوج  نز 
رگا تسا و  یلاوح  نیمه  رد  شتسود  یرادماد  درک  اعدا  دراد ، یریگتخوس  دصق  هدش و  مامت  شیوردوخ  نیزنب 

. دناسریم ماهناخ  هب  ارم  دهدیم و  ریسم  همادا  دعب  دریگیم و  یو  زا  نیزنب  رتیل  دنچ  مهد  هزاجا  یقیاقد 
وردوخ رد  مدرک . دامتعا  شیاهفرح  هب  ماهدش ، راتفرگ  هدننار  درم  هایس  ماد  رد  هکنیا  زا  لفاغ  درک : هفاضا  یو 

درم هک  متشاد  رارف  دصق  مدیسرت و  دشن ، هدننار  درم  زا  یربخ  تشذگ و  هک  یتدم  دش . یرادماد  دراو  وا  مدنام و 
هب وقاچ  هک  یلاح  رد  دندمآ و  وردوخ  تمس  هب  تسا ، یرادماد  بحاص  دیسریم  رظن  هب  هک  یرگید  درم  هارمه  هدننار 
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ادص هب  ار  وردوخ  قوب  دوب ، لفق  اهرد  اما  منک  رارف  موش و  هدایپ  وردوخ  زا  متساوخ  . دندش کیدزن  نم  هب  دنتشاد  تسد 
یکیرات نآ  رد  ار  میاهدایرف  وردوخ و  قوب  یادص  یسک  راگنا  اما  دیایب ؛ مکمک  هب  هدش و  هجوتم  یسک  دیاش  ات  مدروآ  رد 

. دینشیمن
رارق تیذا  رازآ و  دروم  ار  نم  یرادماد  هب  لاقتنا  اب  دندرک و  هدایپ  وردوخ  زا  روز  هب  ارم  درم  ود  نآ  تفگ : یو 

. دندش یراوتم  دندرک و  اهر  هداج  رانک  رد  ارم  دعب  یتاعاس  . دنداد
زا روبع  لاح  رد  ناشیوردوخ  اب  هک  یاهداوناخ  مدش . نیمز  شقن  اجنامه  مدناسر و  هداج  هب  ار  دوخ  داد : همادا  یکاش 

. دنداد تاجن  ارم  هدش و  هجوتم  دندوب ، لحم 
نامهتم دش و  ماجنا  اهنآ  زا  یاهنایار  یراگنهرهچ  یرارف ، مهتم  ود  زا  هدمآ  تسدهب  تاعالطا  تیاکش و  نیا  یپ  رد 

. دنتفرگ رارق  رایرهش  ناتسرهش  یهاگآ  سیلپ  بیقعت  تحت  رگرازآ 
زا یکی  رد  ینزتشگ  ماگنه  هتشذگ  هتفه  ییانج  ناهاگآراک  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  نامهتم  یریگتسد  یارب  وجتسج 

هک یمهتم  ود  زا  یکی  اب  شاهدننار  نآ و  تاصخشم  هک  دندرک ، هدهاشم  ار  یتکرح  لاح  رد  دیارپ  رایرهش ، یاههلحم 
ار هدننار  وردوخ ، ندرک  فقوتم  اب  نارومام  ییاضق ، یگنهامه  اب  نیاربانب  درکیم  تقباطم  دوب ، ناشبیقعت  رد  سیلپ 

. دندرک ریگتسد  دوب  یناوج  درم  هک 
هدوب شتسود  اب  تاقالم  لحم  هب  تمیزع  لاح  رد  درک ، اعدا  ییوجزاب  رد  رایرهش  یهاگآ  سیلپ  هب  لاقتنا  اب  ناوج  مهتم 

. تسا هدش  ریگتسد  هابتشا  هب  هک 
دنتساوخ یو  زا  یکاش  نز  راضحا  اب  نارومام  دهد ، هولج  هانگیب  ار  دوخ  درکیم  یعس  نانچمه  مهتم  هک  یلاح  رد 
رگید نایم  زا  ار  وا  مهتم  ندید  اب  یو  هک  دنک  ییاسانش  سیلپ  هاگتشادزاب  رد  رضاح  مهتم  دنچ  نایم  زا  ار  مهتم 

. دش ریگتسد  زین  یو  تسدمه  رگید  مهتم  فارتعا  اب  درک و  ییاسانش  نامهتم 

ار وا  قوقح  داینب  درک / زیوآ  قلح  ار  دوخ  ییایمیش  زابناج  کی 
دوب هدرک  عطق 

نیدرورف ۱۳۹۲

. درک زیوآ  قلح  ار  دوخ  ناگرگ  رد  سدقم  عافد  ییایمیش  زابناج  کی  مضه : لباق  ریغ  خلت و  تسا ، هملک  دنچ  طقف  ربخ 
هب تشاد . دهاوخن  یباتزاب  سدقم ، عافد  راوخ  ثاریم  اه و  شزرا  یعدم  یاه  هناسر  زا  کی  چیه  رد  الامتحا  هک  یربخ 

رهش یناشاک  راولب  رد  شا  یصخش  هناخ  رد  ار  دوخ  سدقم  عافد  نارود  نازابناج  زا  یرون  ردیح  هملک ، شرازگ 
دنتسه یتموکح  همانراک  رظان  اهزور  نیا  هک  اهنآ  تسویپ ؛ شدیهش  نارای  هب  خلت  یتشونرس  اب  درک و  زیوآ  قلح  ناگرگ 

هار ریز  ار  دوخ  هک  درک  ادیپ  یلاح  رد  شرتخد  ار  زابناج  نیا  ناج  یب  رکیپ  دنداد . ناج  شیاهشزرا  نآ و  یاقب  یارب  هک 
تسد یناور  یحور و  یلام و  یاهراشف  تالکشم و  تلع  هب  وا  دسر  یم  رظن  هب  دوب . هدز  راد  هب  نامتخاس  یاه  هلپ 

تالکشم زا  هک  ار  ییایمیش  زابناج  نیا  قوقح  نارگراثیا ، روما  دیهش و  داینب  شیپ  یدنچ  تسا . هدز  یراحتنا  لمع  هب 
داینب هرادا  نابهگن  اب  یو  یریگرد  زا  ناریا  ییایمیش  نازابناج  گالبو  دوب . هدرک  عطق  درب ، یم  جنر  مه  ناور  باصعا و 

شاوریپ یاتسور  لها  زابناج  نیا  نونکا  تسا . هداد  ربخ  یو  طسوت  هرادا  نیا  یدورو  رد  یاه  هشیش  ندش  هتسکش  و 
زا دنا و  هتسشن  گنج  ههبج و  هرفس  رس  هک  ینایعدم  نالوئسم و  یلو  تسا . هتفگ  دوردب  ار  نارادایند  ایند و  ناگرگ ،
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یارب هکنیا  هب  دسر  هچ  دروآ ، دنهاوخن  نبز  رب  زین  ار  وا  مان  یتح  دنروخ ، یم  نان  یرون  ردیح  لاثما  یاه  یراکادف  لبق 
رب دنریذپب . دنا ، هدروآ  دیدپ  مولظم  زابناج  نیا  یارب  هک  ار  یتیعضو  تیلوئسم  ای  دنریگب و  یمسارم  ای  دنهدب  یمایپ  وا 
هب مادقا  نیزنب  اب  دیهش  داینب  نامتخاس  لباقم  رد  تشاد  دصق  زابناج  کی  زین  لبق  هام  کی  دودح  شرازگ ، نیا  ساسا 
زا عنام  یماظتنا  یورین  نارومام  دشن و  مادقا  نیا  هب  قفوم  کدنف  گنس  ندرکن  لمع  تلع  هب  هک  دنک  یزوسدوخ 

نید و نیا  کاخ ، بآ و  نیا  روشک ، نیا  زا  عافد  یارب  هک  دنتسه  ییادهش  ناگدنامزاب  نازابناج ، نیا  دندش . یو  راک  همادا 
مدرم ناگبخن و  تردق ، نابحاص  تموکح ، ایآ  دنتشاذگ . ناشتسد  فک  رب  ار  دوخ  ناج  یتموکح  ماظن  نیا  و  نییآ ،
یرون ردیح  گرم  رد  نایانتعا ، یب  ام  یتح  نامیا و  نایعدم  نیا  نالوئسم و  ریغ  نآ  همه  ایآ  دنا ؟ هدوب  اهنآ  نادردق 

؟ میتسین رصقم 

دش لیطعت  مه  ندنل  نایناریا  تاعلاطم  زکرم 
نیدرورف ۱۳۹۲

. هدروآرد وناز  هب  مه  ار  ندنل  نایناریا  تاعلاطم  زکرم  اهنت  اپورا ، یلام  نارحب  یس : یب  یب 
. دوش لیطعت  اتقوم  هدنیآ  هام  زا  تسا  رارق  دوب ، اپرس  یمدرم  یاه  کمک  اب  زورما  ات  هک  یزکرم 

یم رازگرب  رانیمس  ینارنخس و  هلمج  زا  یگنهرف  یاه  همانرب  دوش و  یم  یرادهگن  باتک  دلج  رازه  نآ ۴۰  رد  هک  ییاج 
. دش

زیئاپ چیپ  نیرخآ 
نیدرورف ۱۳۹۲
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زیئاپ چیپ  نیرخآ 

مادعا یاشامت 
نیدرورف ۱۳۹۲
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مادعا یاشامت 

ترسح
نیدرورف ۱۳۹۲
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ترسح

تاجن ار  شا  هچب  یلو  تخوس  دش و  هفخ  دود  زا  شدوخ  ردام – 
داد

نیدرورف ۱۳۹۲

داد تاجن  ار  شا  هچب  یلو  تخوس  دش و  هفخ  دود  زا  شدوخ  ردام – 
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یدوهرف ادیو  یشووایس –  یشتآ 
نیدرورف ۱۳۹۲

یشوواچ بیهن  زا  ساره  تسا  اجک  ارم 
یشومارف  ، ادص َـد  باین قشعر ، ــ ح ِــ هب س

نم رد  یرتخد  دیلابب  هک  نامز  نآ  زا 
! یشوماخ ـم  سر مغر  مدش ، رعش  نینط 

دروآ نوچ  صقر  هب  ار  ملق  خرس  نابز 
! یشووایس یشتآ  نم  گررد  دیپت 

: داد یم  یگتفخ  سرد  ارم  هیقت  مادم 
!؟! یشوک یم  تسیچ  ز  هژاو ، همشرکرد ی  هک 

حیرص ّصن  مکح  هب  یریسا ، هک  یرتخد  وت 
! یشور ـ خب دابم  ناگنوگادخ ، یا  هتفگ هـ هب 

یرما فرط  ره  هب  مدناوخب  شیب  شیب و  و 
یشوپ هیس  هبد و  رد نـ همه  اه  هلاسر 

دن َــ کآ ار  ماشم  یبارشرطع  هک  نوچ  و 
! یشون نآ  زا  دابم  :“ ما تفگب  ـد  هز زوجع 
تسا گنن  شا  یمامت  نینوخ  هلایپ ی  نیا  هک 

؟! یشورفب رف  هب کـ ار  تلد  لقع و  هک  رذح 
ار وت  مارح ، نیز  هنامیپ  هس  ود  کی  تسا  سب 

…“ یشوهدم قشع و  هب  یراپس  شیوخ  ناج  هک 
مداد اه  هلایپ  مرعش  هب  شمتفگ و  هن ! …

یشوج دوخ  داکچ  یداکچ ، هب  شمدناسر 
مدیروش هدیدن  ره  رب  هدینش و  ان  هب 

! یشوهدم ردق  هب  ینامز ، داد  ـ تما رد 
رعش تلاسر  رگم  تقیقح  ِجوا  هب  دسر 
… یشوغامه نانچ  هنهرب ، اهر و  اهر ،

تسا یراج  لزغ  گر  رد  نوخ  وچ  قشع  هک  نونک 
ـی… شومارف ره  ـی و  شومخ مرت ز  ارف 
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