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رظان هیفص  دنمجرا –  نیرفآ  شون  یئاطع –  ریم  یلع  رگزرب –  گنشوه  ریما  ناگدنسیون –  یاروش 
 - هداز

 – یتخیمآ نیا  تسین  اهنت  هداب   / یتخیر رگید  زیچ  مبارش  رد 
نایرفص دومحم 

ریت ۱۳۹۲

تسا هدز  داشرا “ !!! ناریا “  رد  یناتساد  یاه  باتک  پاچ  تیاکح 
تیاهنردو یروآ ، یم  اجب  مه  یروسناس  دوخ  ناکما ، دح  رد  ینک ، یم  شنیئاپ  الاب و  تاعفد  هب  یسیون ، یم  یناتساد 

، هقئاذ هدنسپ  دروم  یناد  یم  یبارش  ار  نآ  زونه  شیبو  مک  زاب  هک  ارچ  یریگب ، پاچ  هزاجا  ات  یربب  یم  داشرا  هب  ار  نآ 
رکس یلیخ  هن  رگا  یگئشن “  یعون  دودب و  تیاه  گریوم  یاهتنا  ات  دناوت  یم  شیاه  هعرج  زونه  هک  ینک  یم  ساسحا  و 

. دروآ رابب  روآ “ 
هک زیمم “  یارب  شدوجو  هک  اجنآ  هب  دسرب  دسرب و  شدعوم  اهلاس  یدراوم  رد  اههام و  زا  سپ  رگا  هلب  رگا “  اما 

نانچ دزادنایب  نآ  هب  یهاگن  مین  دوش و  سح  دشابن “  مه  یناتساد  تایبدا  غاب  رد  دیاش  و  تسین ، باتک  هدنسیون  نعطق 
نلصا رگید  هک  یئاج  ات   … دتفا یم  یروآ  رکس  هئشن و  زا  دوب . هک  دوب ، دهاوخن  ینآ  رگید  هک  دنک ، یم  شا “  هتخیمآ  “ 

. تسین بارش “  “ 
؟ دشاب تراظن  تحت  یتسیاب  مه  شندروخ  بآ  اتح  هتخیهرف  غلاب و  لقاع و  یتلم  هک  تسا  لماک  یتخب  روش  کی  نیا  و 

…
دراد ریذپلد  یمعط  زا  راشرس  یئاه  هویم  رگید  یاه  تلم  زا  یرایسب  زا  رتشیب  شتایبدا  تخرد  هک  ینیمز  رس  رد  ارچ 

؟ دنا هدرک  ش  ّمیق “  راتفرگ “ نینچ  تساهلگ ، عونت  وب و  گنر و  زا  ولمم  شناتسلگ  و 
؟. دبوگب نامقرف  رب  ار  شخساپ  خیرات  رود “  یا  هدنیآ  رد  یزور “  میراذگب  ای  میشاب ، وگخساپ  دیاب  ام “  “ 

دنا هدرک  شا  هتخیمآ “  هتخادنا و “  یبان “  زا “  ار  ام  بارش  عون  ره  نیحتاف “  هک “  تساهلاس 
بارش دوخ  و   … هغدغد یب  تحار و  نایب  بارش  همان ، ملیف  ملیف و  بارش  ناتساد . رعش و  زا  معا  تایبدا ، بارش 

ماج نآ  درب  راک  یگتخیمآ ، رطاخب  هک  اسب  هچ  و  دیشون ( ، افخ  رد  یتسیاب  هغوراد  سرتزا  مهار  نآ  هک  … ار کات  نوگلگ 
دنا هدرک  شصلاخان  دشاب ) . ندوب “  تایح و “  رخآ 

هطورشم یهاوخ !! ددجت  بالقنا  زا  دعب  زا  ام  ار  یبارش  هنوگ  ره  ندرک  هتخیمآ  نتخادنا و  صولخ  زا  روسناس و  یالب 
. میا هدیسر  اجنیا  هب  هک  الاح  ات  تسا  هدش  مهرت  دب  زور  هب  زور  میا و  هتشاد  کیتامتسیس  تروصب  زین 

رب ناقفخ  هقلح ی  تروصب  دوب “  مه  ریبک  ریما  هون  شرس  ریخ  هک  هاشیلع “  دمحم  نامز  زا  هدنیازف  روطب  الب  نیا 

یهاگآ یارب 

 – اشحف یمسر  زاوج  هغیص 
هداز رظان  هیفص 

یاروش هراشا –  کی 
ناگدنسیون

 – تفر مه  یمیحر  همیهف 
نایرفص دومحم 

زانهش لیلج  داتسا  تشذگ  رد 

ناتساد

 – تفر نوتبالگ  هک  یزور 
نایرفص دومحم 

نم دیفس  یاه  یناتک  ناتساد 
یسیئر ناروت  هتشون  – 

دازیلع دواد  هراوشوگ – 

رعش

اوسر هب  قشع  ادخ  هب 
دزرا یم  شندش 

قشع یا 

 !- نیگمغ یاه  قشع  یا 
یریدج هدیپس 

یمیمت خرف  گرم –  خیرات 

سکع

کیلش هظحل ی 

اه یزان  نازوس  باتک 
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تساهلاقمهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دندوب هتخیسگ  راسفا  یناگناوید  وا ، یاه  یلبق  تسا . هدروآ  راشف  صخا  روطب  نامتایبدا  معا و  روطب  ام  مدرم  ندرگ 
دح رد  هک  مه  هاش  دمحم  دندز “ . یم  ندرگ  وربا ، هراشا  اب  دندناوخ و  یم  ” ملاع !! هلبق  ار “  دوخ  هتشادرب  اوه  هک 

 “ تسین تبحص 
دنچره دنشاب . یمن  مه  یندش  کاپ  هک  تسا  یگنن  یاه  هکل  دعب  هب  هاش  اضر  نامز  زا  روسناس  دومن  یاه  هصخاش 

هدازریم لتق “  یخرف “ ناهد  “ نتحود  هدنورپ  یلو  دنداد . ماجنا  یژلونکت  تاناکما  ددجت و  هنیمز  رد  زین  یئاهراک 
. تسا خوتفم  رگید ، یرایسب  و  یزاریش “  روپ  میرک  ندیشک “  شنآ  هب  دوعسم “  دمحم  رورت “  یقشع “ 

نآ نارکفنشور  زا  نت  و۵۲  دندوب . هتخادنا  هناخپاچ  تایرشن و  ناجب  ار  ناخلیع “  مرحم  نوچ “  یخزود  کلام  دنچره 
یگدنز تیمومیق  یارب  یا  هناخترازو  زگره  یلو  دندوب ، ناشتایرظن  اه و  هتشون  رشن  عنام  دندیشک و  دنب  هب  ار  زور 

. دندرکن اپ  رب  مدرم 
. تفگ یم  نارود  نامه  دادبتسا  زا  هک  یباتک  دش ، یم  رشتنم  شیاهمشچ “  نوچ “  یئاهباتک  زونه  نامز  نآ  رد 

ام مدرم  اب  یراک  ره  رد  ّمیق  کی  زا  رتدب  هک  دنا  هدرک  اهر  رازابو  هچوک  رد  تشگ  مانب  ار  یراه  یاه  گس  الاح  یلو 
. دننک یم  راتفر  راغص  ناونعب 

هدرک موکحم  یدرکنرواب  یاه  لاساب  یئاهنادنز  هب  ای  دنا و  هدیشک  هبالصب  ای  ریگتسد و  ار  هدنسیون  دنچ  نونک  ات  دینادیم 
ام ناگدنسیون  یوسزا  یسوملم  تکرح  چیه  زونه  و  دنا ؟. هداد  تبسن  اه  نآ  هب  ار  تازاجم  ودره  هنامحر  یب  ای  دنا و 

داشرا هب  لغب و  ریز  دننز  یم  ار  هدرک  روسناس  دوخ  یاه  باتک  زونه  تسا . هدشن  ماجنا  گنن  هکل  نیا  اب  هلباقم  یارب 
داشرا هچنآ  تبقاع  و  دنراد . یخالس  فص  رد  باتک  نیدنچ  هک  دننک  یم  مالعا  راختفا  اب  دنهد و  یم  مه  ُزپ  دنرب و  یم 
هناخترازو نیا  هنارماع  یاه  تلاخد  دروخ . یمن  یسلجم  چیه  درد  هب  هک  تسا  یَفه  لَشه  لیجآ  دهد  یم  نوریب  دوخ  زا 
همه ی اب  جراخ  میقم  ناگدنسیون  زا  یا  هراپ  هک  دراد  یششک  هچ  مناد  یمن  اما  تسا . هدرک  هتخا  ار  ام  تایبدا 

یم یگزویرد  داشرا  زا  ار  شپاچ  هزاجا  دنرب و  یم  ناریا  هب  ار  دوخ  باتک  زاب  دنراد  رایتخا  رد  هک  یناوارف  تاناکما 
. دننک

تسد یب  یباتک  دنهاوخ  یم  نوچ  تسا ، میهف  ناگدنناوخ  یتبغر  یب  باتک  یشورف  مک  یاه  تلع  زا  یکی  نم  رظنب 
نآ زا  هک  ار  یت  ذل  ار و  باتک  بارش  هک  هاگنآ  و  دنناوخب ، تسا  باتک  رب  شمان  هک  یا  هدنسیون  زا  ار  اه  ّمیق  یراک 

. دنرذگ یم  شریخ  زا  دنبای  یم  هتخیمآ “  دنراد “  راظتنا 
یراک نیرتمک  دوش  یم  هدوزفا  زین  شا  هنماد  رب  زور  ره  دوش و  یم  ماجنا  دراد  بیرخت  دصق  هب  هک  یزواجت  نیا  رد  و 

ناشن دوشن و  ماجنا  یتمه  یناکت و  یزور  ات  و  دوش . یمن  هدید  دنشاب  دیاب  ام  تایبدا  یلصا  نایماح  هک  ناگدنسیون  زا 
دیخرچ دهاوخ  نومیم  ان  هنشاپ  نیمه  رب  رد  دنتسه ، فلاخم  نقیمع  زواجت  همه  نیا  اب  هک  دنهدن 

ینیسح اضر  دیمح  ناراب –  نژیب  رتکد  ژدهنس -
ریت ۱۳۹۲

هام و لاس و  هب  مه  نآ  دشاب ؛ هتشاد  سیسأت  خیرات  هک  تفای  ناوتیم  ار  یرهش  رتمک  ناریا ، یمیدق  یاهرهش  نایم  زا 
یرجه لاس ۱۰۴۶  لاوش  هبنشکی ۴  زور  رد  رهش  نیا  دراد . سیسأت  خیرات  هک  تسا  ییاهرهش  دودعم  زا  جدننس  زور .

یفص هاش  زور ، نیا  رد  دش . هداهن  ناینب  یدیشروخ  هامدنفسا ۱۰۱۵  یدالیم و ۱۱  سرام ۱۶۲۷  لوا  اب  ربارب  یرمق ،

؟ اجکب

هار ناشکهک  رد  نیمز  هرک 
یریش

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

نایرفص دومحم  فوخچ – 

زنط

نامرآ دش – ! مومت  ینامام 

 – هزم یب  یلیخ  هن  کوج  دنچ 
یرفظ ابیرف 

یرطب باختنا 

ریهاشم

هبرگ شوم و  یناکاز و  دیبع 
رسگنت اسیلا  باختنا  هب  – 

باتک یفرعم 

ریما باتک –  هراب  رد  یباتک 
رگزرب گنشوه 

هب هدازلامج  یاه  همان  باتک 
زا ناراب  نژیب  رتکد   - یولع گرزب 

زور رابخا  تیاس 

زا ناتساد   ۲۲ نامک –  نیگنر 
هدنسیون  ۲۲
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تساهلاقمهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دزاسب ناتسدرک  هنس “  ” ای هنیس “  ” یاتسور رد  یاهعلق  هک  داد  روتسد  ناتسدرک  یلاو  نالدرا  ناخ  نامیلس  هب  یوفص 
جدننس رهش  یریگلکش  زاغآرس  نیا  و  دنک ؛ لقتنم  هعلق  نیا  هب  ناگنلاپ  زا  ار  ناتسدرک  تلایا  تموکح  زکرم  و 

. دوب ژد ) هنس  بّرعم  )
دنناوتن ینامثع  تلود  نایهاپس  یلحم و  نایغای  هک  دشاب  ییاج  رد  ناتسدرک  زکرم  تساوخیم ، هیوفص  تلود 

مه زورما  هک  نادنچ  دوب ؛ نینچ  ناتسدرک  یاهناتسهوک  قمع  رد  هنس  یاتسور  دنشاب و  هتشاد  نادب  یناسآ  یسرتسد 
. تسا هدرک  ظفح  ار  یگژیو  نیا  ناتسدرک  ناتسا  زکرم  ناونع  هب  لاس  زا ۳۷۷  سپ 

هقطنم رد  یسانش  ناتساب  یاهشواک  تسا . رتینالوط  بتارم  هب  یناسنا  هاگتنوکس  ناونع  هب  جدننس  هنیشیپ  هتبلا 
یارب دناسریم . دام  تلود  لیکشت  اهییایرآ و  دورو  زا  شیپ  نارود  هب  ار  هیحان  نیا  رد  یرشب  ندمت  هنیشیپ  جدننس ،

ناتسروگ کی  جدننس ، یبرغ  بونج  رد  عقاو  سرگاز ، کرهش  رد  یزاسهار  تایلمع  نایرج  رد  لاس ۱۳۷۸  رد  هنومن ،
. دراذگیم شیامن  هب  ار  نیفدت  زا  یاهتفرشیپ  یاههویش  هک  دش  فشک  دالیم  زا  شیپ  ات ۸۵۰  هب ۱۱۰۰  قلعتم  یخیرات 

، بلاج رایسب  یاهنومن  رد  دنتشاد و  یغرفم  یاهدنبتسد  اهدنبرمک و  ناتسروگ ، نیا  رد  هدش  فشک  یاهتلکسا  یخرب 
. دندوب هدش  نفد  رگیدکی  شوغآ  رد  ناگدرم  زا  رفن  ود 

دنمجرا نیرفآ  شون  دیور –  یمن  راز  هروش  رد  یمخت  چیه 
ریت ۱۳۹۲

یمن داشرا  ترازو  راز  هروش  رد  یمخت  چیه 
. دیشاب هتشادن  یگتسبلد  …. دیور

هناخترازو تسا . هدنلاب  تایبدا  نمشد  ، هناخترازو نیا 
نادنب هار  شراک  تسا . روسناس 

یگدنز و قشع و  یوب  …. تفرشیپ زا  تعنامم  تسا و 
. دهد یمن  تفرشیپ 

شهاگرد هب  رمع  …. تسا یبدا  بان  راثآ  ناتسروگ  اجنآ 
. دیئاسن

دقن

 – دقن هب  یلامجا  یرظن 
نایرفص دومحم 

زا یطخ  باتک : هب  یهاگن 
زا ۱۷ ناتساد   ۱۷ ناراب – 

 – هحفص رد ۱۳۹  یباتک  هدنسیون 
نایرفص دومحم 

ناهج روهشم  ناشاقن 

- - ۱۸۲۸ ایوگ  – وکیسسنارف 
یئاطع ریم  یلع  هب   – ۱۷۴۶

رابخا

ناشن هک  یماقرا  دادعا و 
دجسم ردقچ  هاش  هرود  رد  دهدیم 

! دش هتخاس  هسردم  و 

تلود یناحور :  لوا  کوش 
میراد لوبق  ار  هیروس  یلعف 

نادنز رد  تاقالم  یارب 
تسا یندب  یسرزاب  نیا  نانز …

زواجت یعون  ای 
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یراهدنق دمحا  تسیک –  رعاش  تسیچ و  رعش 
ریت ۱۳۹۲

رعش ینوریب  رصنع  یرهاظ .  ای  ینوریب  رصنع  یرگید  یحور ا و  ینوردرصنع و  یکی  تسا ، رصنع  ود  یاراد  رعش 
رگا تسابیز  یدح  هب  یهاگ  هیفاق  اما  تسا ،  نآ  یعیبط  نایرج  فارحنا  ببس  یهاگ  نزو  هک  تسا ،  هیفاق  نزو و 
نزو و لوگ  ام  یهاگ  تسا . یگرزب  کمک  نآ  یارب  دنک و  یم  کمک  رعش  ینورد  موهفم  یاقلا  هب  دشابن ،. یعنصت 

 : الثم میروخیم  ار  هیفاق 
مزیخ رب  منیشنب و  اناج  تمرب  نامرف  زیخرب //  ناج  رس  زا  ای  نیشنب  ممغ  هب  یتفگ 

. تسا ینعم  یب  شیابیز  رهاظ  اب  هک 
هتفهن نآ  ینورد  رصنع  رد  اهنترعش  تلاصا  قمع و  اما  مهن . یم  جرا  رعش  رد  ار  هیفاق  نزو و  نم  دیوگ  یم  رتلو 

ینورد رصنع  رد  یشهاک  دننادرگرب ،  یرگید  نابز  هب  یلصا  نابز  زا  ار  نآ  رگا  هک  تسا  یرعش  دنمشزرا  رعش  تسا .
. تسا یگدنز  دوخ  هکلب  تسین ،  یگدنز  زا  ییاه  تشادرب  رعش  دیاین . دیدپ  نآ 

ار یسراف  نابز  هدرتسگ ی  میظع و  تیفرظ  ییاناوت و  هک  دوب  رعاش ی  نیتسخن  یسراف ،  رعش  درم  گرزب  یکدور 
. دیناسر تابثا  هب 

هشیدنا ی نابز و  ینادواج  راکهاش  نیرت  هدنزرا  وا  همانهاش ی  ناریا و  رعاش  نیرتگرزب  یدیدرت  چیه  نودب  یسودرف 
هب هنت  کی  لد ، اناد  درم  دازآ  نیا   ، تشاد رارق  طیارش  نیرت  تخس  رد  ناریا  هک  یراگزور  رد  تسا . یناریا  گنهرف 

یاه هناسفا  دای  مان و  وا  درک . یناریا  ناریا و  رخافم  یایحا  فرص  ار  دوخ  یاناوت  عبط  تساخرب و  ناریا  یرای 
. درک هنادواج  زین  ار  یناریا  نانامرهق 

زا هلصاف ا ی  رد  هک  تسا ،  ناهج  رعاش  نیرت  ینتف  این  تسد  لاح  نیع  رد  نیرت و  انشآ  دوز  نیرت و  نابرهم  ظفاح 
ظفاح ناوید  تسا . یراج  تیاهن  ات  تیادب 

. تشادرب بآ  ناوت  یم  نام  یهاگآ  تعاضب و  فرظ  روخ  ارف  هب  نآ ،  یاج  ره  زا  هک  تسیا  هناخدور 
رازاب هب  ون  رعش  دندیسر . یم  ناتسه  دنتفر و  یم  ناتسین  کدنا  کدنا  یدیشروخ  ههد ی۱۳۳۰ ،  رد  زورما :  رعش 

. تسارهوج ناج و  یب  هنوگ ی  ءاشنا  تاعطق  بلط ، تصرف  دارفا  راثآ  ون ،  راعشا  زا  یرایسب  هچ  رگا  دیسر . تایبدا 
، دندیسر هار  زا  ینامحر  ترصن  و  یریشم ، نودیرف  یللوت ، نودیرف  روپ ،  ردان  راعشا  رازاب ،  هتفشآ  نیا  نایم  رد 

. دندوب نارگید  ولماش و  دمحا  جاهتبا و  گنشوهو  ثلاث  ناوخا  یدهم  هک  دندیسر  ناتسم  عمج  کدنا  کدنا  سپس 
: تسیچ رعش 

هزیاج هلمجزا  تسا ، هدرک  بسک  تایبدا  هنیمز ی  رد  یدایز  زیاوج  وا  تس ، یکیزکم ا  دقتنم  هدنسیون و  زاپ ، ویواتکوا 
 : دیوگ یم  رعش  هراب ی  رد  ناهج ،  یبدا  هتسجرب ی  تیصخش  نیا  لبون . تایبدا  هزیاج ی  ایناپسا و  ستناورس  یبدا 
لاور هب  هکنآ  یب  ناوت  یمن  لاح  نیع  رد  اما  درک ،  فصو  اقیقد  ناوت  یمن  زگره  ار  نآ  شنیرفآ  هک  تسا  یرس  رعش 

نیا هب  لاح  تسا . رعش  نایب  یارب  ریذپان  بانتجا  یلو  صقان  یرازبا  نابز ، دش . لئان  نآ  کرد  هب  دیشی  دنا  نآ  شنیرفآ 
نالف رظن  زا  رعش  تفگ ،  دیاب  هکلب  درادن ،  دوجو  تسیچ  رعش  یارب  یخساپ  تسیچ  ؟ رعش  هک  میدرگیمرب  لاوس 

عماج و دیاب ،  دنامب  فیرعت  هک  نیا  یارب  رگید ،  زیچ  ره  زا  یفیرعت  ره  دننام  رعش  زا  یفیرعت  ره  تسا . نینچ  رعاش 
دریگ یم  رب  رد  ار  رعش  هتشذگ ی  طقف  فیرعت  نیا  دوش ،  فیرعت  رعش  مه  رگا  هزات  تسین . فیرعت  هنرگ  دشاب و  عنام 
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. دوب دهاوخن  رعش  هدنیآ ی  رب  رظان  و 
. تسا یقیسوم  ناگژاو و  ییاوآ  یاه  هصیصخ  هیفاق و  نزو ،  گنهآ ،  مرف و  یاراد  رعش 

ار رعش  اه ،  نآ  هناوتشپ ی  کمک و  هب  رعاش  هک  یلئاسو  مامت  تسا . رگید  یوم  زا  رت  کیراب  یاه  هتکن  مالک و 
یمومع تاکرتشم  وزج  نآ  زا  شیپ  هک  بحاصالب ،  درجم و  موهفم  کیرب  ار  دوخ  فرصت  تیناقح  دنک و  یم  جارختسا 

رعاش یبدا  تعاضب  یمالک و  رازبا  دنک ،  یم  کح  نآ  رب  ار  دوخ  قلطم  تیکلام  رهم  دناسر و  یم  تابثا  هب  تسا  هدوب 
. تسا

یارب یناسنا و  تسیا  هدیدپ  رعش  هنامز . لها  نامز و  زا  ون  یفرح  دشاب . هتشاد  نامز  سنج  زا  ون  یفرح  دیاب  رعش 
هب یمدآ  تریح  ساسحا و  هولج ی  نیرت  قیمع  نیرت و  عیدب  تسا و  توکس  دایرف  نامه  ای  دایرف  توکس  رعش  ناسنا .

ون دیدج و  یبلاق  رد  زورما  کرشم  درد  رگنایب  دیاب  رعش  تسا . یگنادواج  ملاع  زا  لاوز  یب  لالز و  یرهوگ  هباثم 
نودیرف تسد  هچوک و  رعش  ثلاث ،  ناوخا  یشواچ  ناتسمز و  دننام  یراعشا  ارچ  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دشاب .

ندوب و رعش  جاهتبا ،  گنشوه  بش  راس  هچوک  رد  شوماخ و  بل  یاه  رعش  یللوت  نودیرف  ملب  رعش  یریشم ، 
یگزات هاگچیه  ییارسک و … شوایس  ریگنامک  شرآ  یناریا و  صقر  رعش   ، یرلناخ باقع  رعش  ولماش ، یارحصومع ی 

دنا . هدرک  هئارا  یداتسا  تراهم و  اب  یرذپلد  بلاق  رد  ار  ییون  تاعوضوم  اریز  دنهد . یمن  تسد  زا  ار  دوخ  توارط  و 
شیپ لئاسم  نتفگ  درادن .  یرعش  شزرا  یلو  دوش  یم  هدناوخ  رعش  ارهاظ  هچرگا  مظن  تسا  توافتم  مظن  اب  رعش 

یشزرا مک  راک  مظن  تروص  هب  دنا  علطم  نآ  زا  شیبو  مک  همه  هک  هلاسم ،  کی  زا  میقتسم  یاه  داقتنا  هداتفا و  اپ 
. درادن ار  زورما  رعش  شزرا  یلو  تسا  یرعش  رهاظ  یاراد  مظن  هچ  رگا  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  تسا .

 ، میهدب ون  رعش  نهک و  رعش  یاه  مان  نآ  هب  مینک و  میسقت  ییارس  ون  یزادرپ و  نهک  هب  ار  رعش  شیارس  بولسا  رگا 
. تسا هدش  تاررکم  رارکت  راچد  ابلاغ  رصاعم  نارود  رد  نهک  رعش  هک  مینک  ناعذا  دیاب 

. تسا رعش  صوصخب  ناریا  رد  تایبدا و  هعماج  ره  گنهرف  هدنلاب ی  ناکرا  زا  یکی  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  رعاش 
گنهرف هب  دوش و  یم  جراخرعاش  یصوصخ  تیکلام  زا  یگنهرف  رظنزا  هاگنآ  دوش ،  یم  پاچ  یرعش  ای  یباتک  یتقو 

دراو هشدخ  هعماج  دارفا  یاهرواب  تمرح و  گنهرف و  هب  هک  دورس  یراعشا  دیابن  تلع  نیمه  هب  دریگ . یم  قلت  هعماج 
. دنک

نتفای لاصتا  هتبلا ،  دشاب . هدناود  یگنهرف  یرعش و  یاه  تنس  کاخ  رد  هشیر  هکنآ  زج  درادن  یا  هراچ  زادرپ  ون  رعاش 
نآ هشیر ی  زا  یهایگ  ناسب  یلو  یفرح ،  ندشروراب  ندیلاب و  یارب  رعش ، لاسنهک  تخرد  یلصا  هشیر ی  هنت و  هب 

. تسارگید یفرح  ندرک  هیذغت  لیفط ،  هب  روانت  تخرد 

نایرفص دومحم  سونقق –  کشا 
ریت ۱۳۹۲

مان نیمهب  تسا  یباتک  یاه  ناتساد  زا  یکی  مان 
. دش دهاوخ  رشتنم  هدنیآ  رد  هک  یباتک 

دوش یم  زاغآ  حیضوت  نیا  اب  سونقق  کشا  ناتساد 
تساهنت و دنیوگ  … تسا هناسفا  تسا و  ریطاسا  رد  درادن ، یکشا  سونقق  “ 
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دیاش ای  هداد و  تسد  زا  هتشاد و  یتفج  دیاش  میناد  یم  هچ  … تسا تفج  یب 
دوخ دیآ و  یم  گنت  هب  یئاهنت  زا  دنام  یم  راظتنا  رد  هک  لاس  نارازه  زا  سپ 
هلمج زا  دنا  هتفگ  دایز  وا  دروم  رد  دنک . یم  رتسکاخ  هتخورفا  دوخ  شتآ  رد  ار 

: هکنیا
. دنکیم نامرد  ار  مخز  سونقق  کشا 

. تسا مهرم  اه  تحارج  اه و  تخاب  رب  یلو  دوش  یمن  هدید  هک  یکشا 
… دهن یم  ناینب  ار  یقیسوم  دهد و  یم  رس  اوآ  هک  تسا  کشا  نیا  اب 

 ” تسا سونقق  لد  زوس  هک  یقیسوم 
: میناوخ یم  ناتساد  نیا  رد  نینچمه 

هن تسا ، مرگ  هن  هیحان . نیا  یارب  لاس  هام  نیرتهب  دوب ، هام  دنفسا  طساوا  “ 
. دنازرل یمراکان  ار  نورد  دزو  یم  یتقو  هک  ار  امرس  زوس  هن  دراد و  یجرش 

دولآ ِلگ  بلرب و  فک  راهب  یاه  یگدنراب  اب  هارمه  هک  نوراک  هناخ  دور  بآ  اتح 
روبع و  میالم . قمع و  مک  یاه  نیچ  اب  هارمه  تشاد  یمارآ  روبع  دوش  یم 

. تخیر یم  ناج  رد  ار  یعوبطم  شمارآ  نابداب . نودب  اب و  یاه  ملب  کوت  کت 
درک و یم  هریخ  ار  نامشچ  نامغاب ، نادرگ  باتفآ  یابیز  گرب و  رپ  یاهلگ 

هدرک یگدنز  زا  رپ  ار  اضف  ناشمیالم  رطع  نومیم و  یاه  لگ  یگنر  اگنر 
. دندادیم دیون  ار  شوخ  بوخ و  یزور  یسورخ  جات  یاهلگ  یزمرق  دندوب .

مدیمهف دنتشاذگ ، لیبموتا  رد  ار  شا  یترفاسم  کچوک  نادمچ  فیک و  یتقو 
هن مکش  یور  نابرهم  هناردپ و  یتسد  ولج  دمآ  تسا . هاگدورف  مزاع  هک 

تفگ مدیسوب و  درک ، هاگن  منامشچ  هب  تشاذگ ، ما  هدمآ  رب  یلیخ 
نیشنب سارت  رد  بشما  مدرگ . یمرب  دوز  شاب ، ولوچوک  تدوخ و  بظاوم  “ 

یا هدوب  میهس  ناشتشاک  رد  تدوخ  هک  یئاهوب  بش  یوب  زا  ار  تیاه  هیر  و 
وت اب  نم  نک ، هاگن  اه  لخن  دنمهوکش  یاه  گرب  لالخ  زا  اه  هراتس  هب  نک ، رپ 

“. مدیمهف ار  شیاه  یئابیز  ار و  یگدنز  رتهب  رتشیب و 
.. مدوب شندز  فرح  روجنیا  هناوید  نم 

.“ دوش ماجنا  تساوخ  یم  شلد  یلیخ  هک  یداد  رارق  دقع  یارب  تفر  و 
… یا هژیو  تایصوصخ  اب  مه  دیاش  رگید ، یاه  یگدنز  همه ی  لثم  دیاش  تسا . یگدنز  کی  ناتساد  سونقق  کشا 
دراد هناش  هب  هناش  یطابترا  ناشتاراظنتا  اه و  نآ  دروخرب  هاگن و  نارگیزاب و  ناوت  اب  اه  دادخر  لئاسم و  اب  دروخ  رب 
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دراد هناش  هب  هناش  یطابترا  ناشتاراظنتا  اه و  نآ  دروخرب  هاگن و  نارگیزاب و  ناوت  اب  اه  دادخر  لئاسم و  اب  دروخ  رب 
. دنک یراج  مه  ار  سونقق  کشا  دناوت  یم  هک  یدح  رد 

ار اه  لخن  یاه  گرب  داب  دناباس .  یم  ار  مباصعا  تشاد  اه  هرجنز  یادص  ”… 
هارمهب شمارآ  میاربرگید  یاه  بش  رد  هک  هچنآ  دوب . هدروآ  رد  ادص  هب 

ملد ردقچ  داد . یم  مرازآ  بشما  درب  یم  باوخ  هب  ایور  لاب  رب  ارم  تشاد و 
نشور ار  ویدار  درک . یم  مناشیرپ  تشاد  یئاهنت  دوب . اجنیا  دلاخ  تساوخ  یم 

، مدوب هتسخ  مدرکن . ادیپ  مالک . یب  مارآ  یاون  کی  نتفای  غارس  متفر  مدرک و 
رد ار  منانع  هروشلد  دوبن . شیادیپ  باوخ  یلو  دوب ، هتشذگ  مباوخ  تعاس  زا 

دلاخ امت س  رظتنم  ارچ  مناد  یمن  دوب  تق  رید  هکنیا  اب  دوب . هتفرگ  رایتخا 
. ” تسا هدیشک  اجک  هب  راک  تفگ  یم  دیاب  مدوب .

ینز زا  هرهچ ، نارازه  اب  تسا  یرگ  وداج  اه . یشوخ  ان  اه و  یشوخ  … دشاب هتشاد  ور  ود  طقف  یگدنز  منک  یمن  نامگ 
هاگ یشاب ، هتشاد  یتشاد  رب  دروخ و  رب  هچ  هک  تسوت  اب  تسا . تا  هارمه  دلوت  اب  کانسرت . یا  هزوجع  ات  زانط  رایسب 

. دروآ یم  رد  ار  تکشا  یشاب  هک  مه  سونقق  اتح 
مه ار  کشا  همشچ ی  هک  دراد  یا  هرتسگ  قمع و  نانچ  تبیصم  هاگ  ”…. 

نداد تسد  زا  شتخاب  نیلوا  هک  یوش  یم  نآ  قرغ  نانچ  دناکشخ و  یم 
رواب یتهب  یوش و  یم  خسم  یعقاو  ینعم  هب  تسا . هراچ  کرد و  روعش و 

یم دوخ  هریت  یاوه  رد  رابغ  نوچ  ار  تیاه  رواب  همه ی  یندرکن 
دنچ رس  رب  هنامحر  یب  دوب و  درک  ما  هلاچم  لاصیتسا  یگدنامرد و  . دنکارپ

هب شهار  ره  رد  ماگ  متسناد  یم  هک  داد  مرارق  یئانشآ  ان  بیرغ و  یهار 
. ” مدناشک یم  بارس 

یمومع طباور  میناوخب –  باتک 
ریت ۱۳۹۲

دیراد یرظن  اه  نآ  هراب  رد  دیا و  هدناوخ  ار  نایرفص  دومحم  یپاچ  یاه  باتک  رگا 
ام یارب  داهنشیپ “  ناونعب “  اتح  ای  و  رکذت “  تروصب “  ای  و  دقن “ تروصب “  ای  ار  ناترظن  میوش  یم  لاحشوخ 
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. دش دهاوخ  شا  هدنیآ  یاه  راک  لقیص  ببس  نمتح  تفرگ و  دهاوخ  هرهب  اه  نآ  زا  کش  نودب  هدنسیون  دیتسرفب .

راثآ و نآ  ناگدنناوخ  ناونعب  ام  و  تسا ، روشک  نآ  گنهرف  یامن  مامت  هنیآ  یروشک  ره  تایبدا  دیناد  یم  هک  روطنامه 
. دش میهاوخ  کیرش  نآ  یدنمناوت  رد  هدیقع ، زاربا 

، دوبن ام  کیسالک  تایبدا  هنیجنگ  رگا  میزادرپ . هب  زین  نآ  ندناوخ  باتک و  هب  میراد  هک  یئاه  یرای  رگید  اب  هارمه  دیئایب 
هتخورفا رب  ام  یراگدنام  اقب و  نانمشد  نادساح و  هک  اه ، تلم  تیوه  گنهرف و  ندرک  هدرول  داب  درگ  رد  دوز  رایسب 

. دندوب هداد  دابب  ار  نامدود  دنا 
. دشاب رت  ناسآ  راک  ات  میا  هدرک  صخشم  نوز  امآ  تیاس  زا  ار  هدنسیون  نیا  یاه  باتک  دیرخ  هوحن  نلیذ  ام 

رد هیده  ناونعب  ار  شیاه  باتک  هک  تسا  هدرک  مالعا  ندناوخ ، هب  نازیزع  قیوشت  یارب  طقف  وا  هک  میناد  یم  ننمض 
. داد دهاوخ  رارق  ناشرایتخا 

هاگرذگ یمومع  طباور  ….. تیقفوم هب  دیما  اب 

نوزامآ زا  باتک  دیرخ 
دوش یم  هداد  لیوحت  امشب  هناخ    ِ رد دینک  یرادیرخ  نوزامآ  تیاس  زا  ار  اه  باتک  نیا  رگا 

ناتساد هعومجم ۱۷   ….. یباتفآ یاه  زور   – ۱

/http://www.amazon.com/Roozhaye-Persian-Edition-Mahmood-Safarian/dp/0981351948

ناتساد هعومجم ۱۲  …. تفر نوتبالگ  هک  یزور  – 2

/http://www.amazon.com/Roozy-Golabatoon-Raft-Mahmood-Safarian/dp/0981351972

لصف تفه  رد  ینامر  …. نیلوراک اب  ماش  – 3

/http://www.amazon.com/Sham-Ba-Carolin-Persian-Edition/dp/1481256149

ار تسپ “  هنیزه  لمح “  هنیزه  دشاب  رتشیب  ای  رالد  دیرخ ۲۵  رگا  هجوت :
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دزادرپ یم  نوزامآ 

ام هراب  رد 
ریت ۱۳۹۲

دزادرپ یم  تایبدا  هب  رتشیب  هک  تسا  هناهام  گنُج  کی  اگر ه  ذگ 
همه یلو  تسا ، یناهج  هدکهد  نیا  فلتخم  طاقن  رد  نامیاههاگتسیز  هکنآ  اب  یسراپ ، تایبدا  ناقشاع  ناقاتشم و  ام 

یارب ار  نآ  تسه ، مه  تاجزمرایسب  هک  دوخ  تعاضب  دح  رد  هک  مینک  یم  شالت  و  میتسه . هاگرذگ “  ” نیا ناورهر 
رانک هشوگ و  رد  ار  رون  نیگنر  یاه  زیوآ  و  مینک . وراج  بآ و  هام  ره  قشاع ،   ِ ناتسد هب  ملق  امش  ناگدنناوخ و  امش 

غیرد دوب ، دنهاوخ  روبع  هار  نیا  یناغارچ  رارمتسا  یناب  و  دنتسه ، ام  تایبدا  بات  زاب  یاه  روشنم  امش ، راثآ  . میزیوایب نآ 
. دینکن

. میراشف یم  هنامیمص  یراکمه ، یارب  ار  امش  رهم  رپ  یاه  تسد 
. تسا زاجم  ذخام ، رکذ  اب  هاگرذگ “  ” بلاطم یمامت  زا  هدافتسا 

. دهد یم  بات  زاب  ار  یتفایرد  راثآ  و  دراد ، لوبق  ار  یشیدنا  رگد  نقیمع  هاگرذگ “ ”
. تسین هاگرذگ “  ” رظن نمازلا  ناگدنسیون ، راثآ  رشن  هک ، تسا  یعیبط 

یگدنز ناقشاع  یدازآ ، ناقشاع  تایبدا ، ناقشاع  تسا : قاشع  هیرشن  هاگرذگ 
mahmood@gozargah.com نایرفص –  دومحم  رتکد   : هدننک گنهآمه 

webmaster@gozargah.com – (Martin Hurfor)d درفره نیترام  یحارط : ینف و  روما 
adabeparsi@gozargah.com ام : اب  سامت 

هاگرذگ هب  تسا  طوبرم  قوقح  یمامت 

یهاگآ یارب 
ریت ۱۳۹۲

ار ناتسبات ۱۳۶۷  رد  ناریا  یسایس  ناینادنز  مادعا  یاهحیال ، بیوصت  اب  دادرخ  هبنشراهچ ۱۵  زور  اداناک ، ناملراپ 
. درک موکحم  ار  نآ  دناوخ و  تیرشب » هیلع  تیانج  »

نینچمه تشاد ، هارمه  هب  ار  اداناک  ناملراپ  رد  یلصا  بزح  هس  ره  دییات  هک  هحیال ، نیا  رد  اکیرمآ ، یادص  شرازگ  هب 
هتسد یاهروگ  رگید  نارواخ و  یعمجهتسد  ناتسروگ  رد  هک  ییاهنآ  دای  تشادگرزب  رد   » اداناک ناملراپ  تسا : هدمآ 
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«. دنکیم مالعا  ناریا  یسایس  ناینادنز  اب  یگتسبمه  زور  ار  ربماتپس  لوا  زور  دناهدش ، هدرپس  کاخ  هب  ناریا  یعمج 
« تیرشب هیلع  تیانج   » ناونع هب  رگید  یروشک  یوس  زا  ناریا  رد  ههد ۱۳۶۰  یاهمادعا  هک  تسا  راب  نیتسخن  نیا 

. دوشیم دادملق 
مادعا یمالسا  یروهمج  یاهنادنز  رد  تصش  ههد  رد  هک  یسایس  ناینادنز  یاه  هداوناخ  ناگدنامزاب و  زا  یرامش  رتشیپ 
هدنورپ هب  یگ  دیسر  راتساوخ  للم ، نامزاس  هژیو  رگشرازگ  دیهش ، دمحا  هب  یا  همان  رد  دندش ، هتشک  هجنکش  ریز  ای  و 

. دندش نآ  نارمآ  نالماع و  ییاسانش  اهراتشک و  نیا 
هداوناخ هب  یاهینایب  رودص  اب  هام  دادرخ  مهدزناپ  اداناک  یدنورهش  روما  تارزو  هجراخ و  ترازو  لاح  نیمه  رد 

« دوب دهدیم ، ماجنا  نشخ  میژر  نیا  هچنآ  ندرب  لاوس  ریز  ناشهانگ  اهنت   » هک ناریا » یمالسا  یروهمج  ناینابرق  »
. دنتفگ تیلست 

زا سپ  ناریا  تموکح  یاهتنوشخ  ینابرق  نارازه  هداوناخ  هب  قیمع  یدردمه  اب   » اداناک هک  تسا  هدمآ  هینایب  نیا  رد 
.« دیوگیم تیلست  نونک  ات  بالقنا 

رارق ناریا  هتشذگ  یلعف و  نامکاح  تیذا  رازآ و  فده  ناشنازیزع   » هک یناسک  زا  اداناک  ینابیتشپ  هب  نینچمه  نآ  رد 
. تسا هدش  هراشا  دناهتفرگ »

رطاخ هب  هک  ینایناریا  مامت  یمظاک و  ارهز  لاس ۱۳۶۷ ، یعمجتسد  یاهمادعا  ناینابرق  دیوگیم  اداناک  تلود 
. دنکیمن شومارف  ار  دناهدش  ورهبور  گرم  هجنکش و  تشادزاب و  اب  نشخ » یتموکح   » ربارب رد  نداتسیا 

یروآعمج و ار  یمالسا  یروهمج  رد  تنوشخ  کرادم  دانسا و  هک  ار  رشب  قوقح  نارگشنک  مامت  دیوگیم  روشک  نیا 
. دیاتسیم دننکیم ، هضرع 

هداز رظان  هیفص  اشحف –  یمسر  زاوج  هغیص 
ریت ۱۳۹۲

میسیونب هغیص  ندوب   مومذم  را  دنا  هتساوخ  هک  یئاهلیم  یئ  هب  خساپ  رد 
مینک یم  مادقا  نامراکمه  هتشون  نیا  رشن  هب  نددجم 

فک رد  غیت  نوچ  هک  یقح !! تسا  هدش  فنع ، “  ریغ  میریگ  زواجت “  روآ  تلاجخ  کحضم و  زوجم  نیا  هغیص “  “ 
هدنام رد  هنسرگ و  نارتخد  نانز و  ناج  هب  ار  نادرم  تسم ، یگنز 

. تسا هتخادنا 
. تساج نیمه  رد  درد  و  تسا ، هدرک  ینوناق  زاجم و  ام  روشک  رد  ار  اشحف  هغیص ، یعرش ! هالک 

 “ هملک دنچ  نایب  هغیص و  نوچ  مه  یزوجم  و  تسا ، ینوناق  ریغ  یرگیپسور  ناهج ، یاه  روشک  یمامت  رد  نبیرقت 
. تسین یداسف  نینچ  یارجا  روبع  تراک  یربع ،”  و  نیتال ، یبرع ،

اهنت هن  تسا  یرما  هدش ، هدنک  لبق  زا  یاه  روگ  رد  اتح  وا  اب  یگباوخمه  و  ینز ، ندرک  هغیص  ام ، روشک  رد  هنافساتم 
. تسا ینوناق ! هک  یداع ،

؟ تسیچ سپ  تسین  اشحف  رگا  نآ ، تخادرپ  و  مولعملا “  غلبملاو  مولعملا ، تدملا  یف  نایب “ :  یگباومه  رابکی  یارب 
اب ال و  تسا . زدیا “  یتبراقم و “  یاهیرامیب  عاونا  هب  التبا  نآ ، موتحم  لصاح  و  هغیص .”  یاول “  ریز  هجوم !! یئاشحف 
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. تکلمم ناگدننادرگ  هالک  نتشاذگ  جک  نتفر و 
دیاب هک  تسا ، نارتخد  نانز و  عضو  عیجف  قمع  رگناشن  تاعفد )  هب  و  روشک  ( یاه  همان  زور  رد  هرشتنم  یاه  رامآ 
ریس یارب  هک  ینانز  دوش . یم  هدوزفا  اه  یپسور  دادعت  رب  هام  ره  اه  رامآ  نیا  قبط  درک . یساسا  لجاع و  یرکف 

و دنریگ . یم  رارق  نآ  نیا و  رایتخا  رد  مولعم ،)  یتدم  یارب (  مولعم ،) !! یغلبم  اب (  ناشیاه  هچب  دوخ و  مکش  ندرک 
هارمه تاقوا  رنشیب  هعجاف ، نیا  و  دنرادن . مه  ینوناق  لاکشا  دنهد ، یم  نت  یشورف  نت  نیا  هب  هغیص  زاوج  اب  نوچ 

ندرک نشور  رکف  رد  هضرع  یب  تموکح  ام ، لاوز  هب  ور  هعماج  شیر  نتفرگ  شتآ  نیا  رد  و  دایتعا . تبیصم  اب  تسا 
هب اه  هناخ  نیا  دوس  تسا (  نآ  هنومن  فافع “ !! یاه  هناخ  هک “  دمآ ، رد  لیصحت  و  تسا ، شتآ  نیا  اب  دوخ  راگیس 

مولعم دور  یم  داشگ  هسیک  مادک 
 ( تسا راک  رد  یا  هداز  اقآ  تسد (  زاب  دنیوگ  یم  تسید .

. تسا یراج  تکلمم  هرتسگ  رد  دنور  نیا  و 
نودب و  یشاب ، هتشاد  هغیص  یناوت  یم  یهاوخب  هک  دادعت  ره  هب  یدقع ، نانز  نتشاد  رب  هوالع  یا  هعماج  رد  یتقو 

نیا و  تسا . هدش  ام  تکلمم  رد  هک  دوش  یم  نآ  یتیلوئسم ، نیرتمک 
. دنهاوخ یم  نینچ  دنراد و  تسد  رد  ار  تردق  هک  ینادرم  ریذپ  ان  یریس  یسنج  شطع  یاضرا  زج  تسین  یزیچ 
تسا هدش  یشورف  دوخ  زاس  هنیمز  دوخ  هنسرگ ، یاه  مکش  هجیتن  رد  و  روآ ، ماسرس  ینارگ  یداصتقا ، کانفسا  عضو 

تلود تیلوئسم  راب  زا  ات  تسا  هداد  ینوناق  لکش  نآ  هب  مه  هغیص 
. تسین لکشم  نیا  لح  درم  لاح ، رهب  هک  یتلود  دهاکب .

یرگیپسور للع  ناونع “  تحت  و  تفرگ ، ماجنا  للم  نامزاس  فرط  زا  شیپ  لاس  نیدنچ  هک  یئاه  یسررب  ساسا  رب 
زاین رقف و  تلع  هب  شیارگ ، نیا  دصرد  زا ۷۰  شیب  تفای ، راشتنا  “ 

تساه نآ  لجاع  فیاظو  زا  هک  نآ  اب  هزرابم  عفر و  رد  هک  دوب  هتساوخ  اه  تلود  زا  و  دوب ، هدش  ناونع  یلام  مربم 
. دنشاب اشوک 

تفای رد  تسا ، یگباوخمه  کی  دح  رد  طقف  هاگ  هک  مه  ار  مولعم )  غلبم  نامه (  هک  دتفا  یم  قافتا  رایسب  هنافساتم ،
هک دیارج  رد  ای  یئویدار و  یاه  هبحاصم  زا  یا  هراپ  رد  دننک . یمن 

هب دیدهت  اب  اه  نآ  هباوخمه  نا !! درم  هنوگچ  هک  دننک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  دوش  یم  ماجنا  تخب  نوگن  نانز  نیا  اب 
یگنادرم و  دننز . یم  زاب  رس  مولعم )  غلبم  تخادرپ (  زا  گرم 

. دنراذگ یم  اپ  ریز  مه  ار  هغیص “  طیارش “  هنام ، رش  یب  و  دنهد . یم  ناشن  ار  ناش  هتشادن 
تراجت بآ ، فرطنآ  یاه  نیشن  خیش  هب  اه  نآ  شورف  و  اه ، تلاذر  زا  عالطا  یب  لاس و  نس و  مک  ناکرتخد  بیرف 

هک راوخ ، لوپ  ناصیرح  زا  یرایسب  تسد  و  تسا ، یراج  ام  رکیپ  رد و  یب  روشک  رد  هک  تس  یرگید  زاسلوپ  فیثک 
. دروخ یم  مشچ  هب  نآ  رد  دنا ، هداتفا  همه  ناج  هب  رس  دنچ  یئولاز  نوچمه 

ناگدنسیون یاروش  هراشا –  کی 
ریت ۱۳۹۲

دیهد یم  دیون  دیلک “ نتشاد “  هب  ار  ام  هک  یلاحشوخ  نیا  اب  و  مالس . اب  هدنیآ ، روهمج  سیئر  یناحور  نسح  بانج 
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دیاشکب ار  اه  لفق  دناوت  یم  هک  یدیلک 
ار دنا  هدش  ناقفخ  ثعاب  دنا و  هتسب  اه  هناسر  یاپ  تسد و  رب  هک  ار  گنیرتلیف   لفق  لوا  ماگ  رد  دیلک ، نیا  اب  دیئایب و 

. دیئاشگب
دنا هدرک  ورد “  ار “  اه  یدازآ  زا  یرایسب  دیرادن  تسد  رد  دیدرک  مالعا  یا  هناسر  امش  هک  یساد  اب  الاح  ات  نوچ 
. تسا مهافت  یکیدزن و  داجیا  رب  ریبدت “ رگا “  هتبلا  میسرب . مهافت  هب  میناوتب  رتهب  ات  دینک  زاب  ار  سفنت  یاضف 

. دیریگب هرهب  دنا  هتسب  قح  انب  روز و  هب  هک  یئاهرد  ندوشگ  یارب  ناتدیلک  زا  دنراذگب  و  دیهاوخب “  هک  میراو “  دیما 

نایرفص دومحم  تفر –  مه  یمیحر  همیهف 
ریت ۱۳۹۲

. تفر مه  یمیحر  همیهف 
: میتشون یتنماک  رد 

تبحص شیاه  راک  دروم  رد  لصفم  میدوب و  وا  راثآ  نادقتنم  زا  هاگ  رذگ  رد  ام 
زین نآ  دروم  رد  هک  نتشاد  هدنناوخ  مک  نمزم  درد  هب  هجوت  اب  یلو  میا  هدرک 

زارد نارظنبحاص  همه ی  یوس  هب  ار  یبای  هراچ  تسد  میا و  هتشون  تاعفد  هب 
بلج بذج و  رد  ار  دای  هدنز  نیا  یاه  نامر  ریثات  رگا  تسا  یفاصنا  یب  میدرک .

یمیحر همیهف  راثآ  مه  هک  مینکب  شومارف  دیابن  …. میرادب رود  رظن  زا  هدنناوخ 
رایسب روپ  بدؤم  اضترم  رهچیرپ  اتح  یداوج و  دیس  جاح  هناتف  رامخ  دادماب  مه 

دیاب یروجکی  ار  باتک  ندناوخ  هب  رداق  مدرم  هرخ  الاب  … دنراد هتشاد و  هدنناوخ 
هک تسا  رظن  کی  طقف  نیا  … دومن نایامن  ار  اه  توافت  مک  مک  درک و  بغار 
. راگدنام شا  هرطاخ  یمارگ و  شدای  …. درادن شرتسگ  تصرف  اجنیا  رد 

*
، دنراد دوخ  عفانم  هب  یلماک  یهاگآ  نارشان   هک  میریذپ  هب  ار  تقیقح  نیا  رگا 

یب دننک  رشتنم  ار  هدنسیون  کی  ددعتم  یاه  باتک  هک  دننک  یم  لوبق  رگاو 
یکی یمیحر  همیهف  تسا . هدنسیون  نیا  یاهراک  هب  مدرم  لابقا  رطاخب  دیدرت 

. نامر دودح ۲۰  زا  شیب  اب  تسا  ناگدنسیون  نیا  نیرت  صخاش  زا 
؟ تسیچ یارب  وا  راثآ  ندناوخ  هب  مدرم  ششک  همه  نیا  هنافصنم 

لیخ دنسپ  لوبق و  دروم  دح  نیا  ات  هدنسیون  نیا  نتشون  دنسپ  هماع  رگا 
ارچ هک  تسا  مهم  نیا  هب  قیقد  هجوت  نامز  تسا ، هدوب  هدنناوخ  زا  یمیظع 

؟ دنرادن هدنسیون  دح  نیا  رد  دنسیون  یمن  دنسپ  هماع  هک  یردق  ناگدنسیون  یاه  باتک 
دای هدنز  قشع “  ناوات  ای  هرجنپ “  باتک “  نلثم  هب  یناریا  ناگدنناوخ  تیرثکا  هاگن  عون  هب  ددرگ  یم  رب  نیا  رگا  و 

مانب یردفص  نوچ  یمان  بحاص  دنسیون  باتک  نلثم  هب  شبارگ  مدع  یمیحر و  همیهف 
 “ مکات دوخ  یالاب  هب  هدیچیپ  متسین  ربب  نم  “ 
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تساهلاقمهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هلاقمهرامش ١٤٠
تسا دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تخاد رپ  هدنناوخ  دادعت  نامتایبدا و  لکشم  هب  تشاذگ و  رانک  ار  نداد  ضرق  نان  یساوردور و  فراعت و  دیاب 
اب یتسیاب  نامیاه  باتک  زاب  میشاب ، هتشادن  یزرو  هشیدنا  مینکن و  هاگن  هناسانشراک  دید  اب  یتایح  عوضم  نیا  هب  ات  و 

دروخب کاخ  اه  یشورفباتک  یاه  هسفق  رد  اه  تدم  دوش و  پاچ  کدنا  رایسب  ناگرامش 

زانهش لیلج  داتسا  تشذگ  رد 
ریت ۱۳۹۲

زانهش لیلج  داتسا  تشذگ  رد 
دوب یناریا  یقیسوم  ناسانشرس  ناگرزب و  زا  یکی  هک 
یایند تشاد ، هریچ  یتسد  رات  هس  رات و  یگدنزاون  رد  و 

. درک رادغاد  ار  یناریا  یقیسوم 
رد گرزب  یانالوم  تیب  نیا  رگید  رابکی  یارب 

: دوشیم یراج  نهذ 
دنور یم  ناتسم  عمج  کدنا  کدنا 
دنور یم  ناتسرپ  یم  کدنا  کدنا 

نایرفص دومحم  تفر –  نوتبالگ  هک  یزور 
ریت ۱۳۹۲

تفر نوتبالگ  هک  یزور 
مان نیمهب  یباتک  را 

——————-
“ ؟ یتسه یگنس  هچ  لابند  “ 

، تفر یم هار  یصوصخب  روج  تشاد ، زوق  یمک  اه ، ناتسروگ یاه  یلوتم ی  همه لثم 
. شا هرهچ هب  دروخ  یم شیادص  شخ 

. مدیسرت یمک  دمآ . مفرط  هب  میقتسم  دوبن . اجنآ  یسک  یلو  دوب ، هدشن  بورغزونه 
“ ؟ هیچ شمسا  “ 

. دوب نوتبالگ “  دنشاب “ ، هدرک  شنفد  شدوخ  مسا  هب  رگا 
؟ هدرک توف  هتقو  دنچ  دننک . نفد  یرگید  مسا  اب  ار  یسک  دوش  یمرگم هچ ، ینعی  “ 
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؟ هدرک توف  هتقو  دنچ  دننک . نفد  یرگید  مسا  اب  ار  یسک  دوش  یمرگم هچ ، ینعی  “ 
“

. “ مناد یمن ار  شتوف  نامز  مناد . یمن شتسار  هدرک …؟ توف  هتقو  دنچ  “ 
“ ؟ یراد وا  اب  یتبسن  “ 

 “ هلب “ 
؟ دنا هدرک شنفد  یمسا  هچ  اب  یناد  یم هن  هدرک و  توف  یک  یناد  یم هن  ارچ  سپ  “ 

…. یا هدمآ یراکیب  رس  زا  میوگب  هک  تسین  یئاج  مه  اجنیا 
“ ؟ یراد یتبسن  هچ  یراد ، افوتم  اب  یتبسن  یتفگ  “ 

.“ دوب مگرزب  ردام  تفگ  هشیم  دوب ، هدرک  شگرزب  وا  دوب ، شردام  لثم  دوب ، مردام  هلاخ  ”
.“ دهد یم تسد  زا  مه  ار  شتبسن  درک  توف  سکره  رگم  دوب ، یئوگ  یم ارچ  تسه ، تردام  هلاخ  هشیمه  وا  “ 

. دش یم کیرات  تشاد  مه  دوب و  هدش  درس  یمک  مه  اوه ، تسیچ . یارب  باوج  لاؤس  همه  نیا  یا ،! هلیپ هچ 
“ ؟ دیسرپ یم همه  نیا  ارچ  اقآ  “ 

تسرد مه  تدوخ  منک . تکمک  مناوت  یمن هک  نتفرگ  یناشن  نودب  مهدب . تناشن  ار  شروگ  مهاوخ  یم هکنیا  یارب  “ 
یددعتم یاه  ناتسروگ رهش  نیا  رد  تسا . ناتسروگ  نیا  رد  نعقاو  هک  ینادن  مه  دیاش  هدرک و  توف  یک  یناد  یمن

.“ تسه
دوب و رهش  نیا  لها  هک  مناد  یم یلو  هداتفا ، اجنیا  هب  مرذگ  فداصت  بسحرب  منک . یمن یگدنز  رهش  نیا  رد  نم  اقآ 

 “ دشاب شیپ  لاس  تصش  هب  طوبرم  دیاش  تسا . هتشذگرد  رهش  نیارد  هک  منادیم 
. تسا هدش  مامت  تساه  تدم  امش  هموحرم  ندوب  روگ  رد  نامز  دزرمایب ، ار  تردپ  ادخ  اقآ ، شیپ !! لاس  تصش  “ 

” ؟  هتشذگرد هک  دیا  هدوب هچب  امش  نمتح  شدزرمایب . ادخ  منک . تکمک  مناوتب  منک  یمن  نامگ 
. مدمآ یم وا  ندید  قشع  هب  هسردم  زا  متشاد ، شتسود  یلیخ  مدوب . هچب  نم  تفگ  یم تسار 

مگرزب ردام  دوب . هدرک  یراگتساوخ  وا  زا  ار  مردام  مردپ ، تسناد . یم هصق  ی !  ” دازرهش  ” ره زا  شیب  دوب و  نابرهم 
. دوب هدرک  گرزب  یتسرپرس و  ار  وا  نوتبالگ “  ” شکچوک رهاوخ  دوب . هتشذگ  رد  مردام  یکدوک  نامز  رد 

، شیگدنز یپ  دور  یم شرسمه ، گرم  زا  سپ  یمک  اهدرم  رتشیب  لثم  مردام  ردپ 
ریز ای  وا  شوغآ  رد  میدوب . وا  هتفیش  مرهاوخ ، نم و  و  درک . یم یگدنز  شرتخد  اب  تقیقح  رد  ینعی  ام  اب  نوتبالگ 

مرهاوخ نم و  هب  صوصخب  دز و  یمن فرح  تخمز  نم  اب  زگره  میدرک . یم شمارآ  تینما و  ساسحا  شرداچ 
هدینش رایسب  هکنیا  نمض  درب ، یم باسح  شزا  یمهفن  یمهفب  مردپ  دوب و  تردق  اب  راوتسا و  دیزرو . یم رهم  هناقداص 

. مراد شتسود  مرسپ  لثم  تفگ  یم هک  مدوب 
دش و یم نیگنس  رس  مردپ  هک  یهاگ  زاره  درک . یمن لمحت  اروا  یگتفرگ  لد  نیرتمک  تشاد و  تسود  یلیخ  ار  مردام 

رد یرحبت  هتبلا  مدید . یم هدرک  رپس  هنیس  هتخورفا و  رب  ار  وا  هک  دوب  ینامز  درک ، یم یلاخ  مردام  رس  ار  شبات  زاب 
. دوش هداد  شک  یروخلد  هنوگ  ره  هک  دش  یم عنام  تشادراک و  هنایم  نتفرگ 

رد قاتا  کی  رد  یکدنا  هلصاف  هب  هک  ار  مرهاوخ  نم و  باوختخت  دوب . ندوب  وا  اب  نامز  نیرتهب  باوخ  ماگنه  هب  اه  بش
باوختخت رود  میدوب  شیاه  هصق بات  یب هک  ام  و  درک ، یم بترم  روج و  عمج و  سیرو و  سار  وا  تشاد ، رارق  مهرانک 

. میدرک یم لمحت  ار  راک  ندش  مامت  هلصوح  یب و  میدیخرچ ، یم اه 
پگ و هب  ام  روضح  نودب  هرات  نمیشن و  هب  دور  یم  شیاه ، هصق نوسفا  اب  ام  ندناباوخ  زا  سپ  وا  هک  میتسناد  یم

هصق هک  متسناد  یم درک ، یم هدرسفا  ارم ، صوصخب  وا  تشگ  رب  یارب  ردام  ردپ و  راظتنا  نیا  دننیشن . یم تفگ 
ضارتعا هب  نامراک  هک  داد  یمن ناما  یشوهیب  یوراد  نوچ  شنایب  هوحن  مرگ و  ناهد  یلو  تسا ، نامراظتنا  رد  یهاتوک 

. دوش هدیشک 
. میتشاد یبوخ  مرگ و  طیحم 

. دناشک یم ندینش  هب  زین  ار  مردام  ردپ و  هک  دش  یم لیدبت  یتایاور  هب  اه  هصق لیطعت  یاه  بش صوصخب  اهناتسمز  رد 
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هاگ و  شفارطا ، رد  ونش  فرح  هرکا  هلمع  یرایسب  اب  هدوب  یناخ  شدوخ  یارب  هک  تفگ  یم شموحرم  رهوش  زا  هاگ 
. دوبن بلاج  میارب  هک  درک  یم فیرعت  اه  هاگراکش یناود و  بسا  تاقباسم  زا 

اه نآ  نوچ  یزور  مه  نم  هک  منک  وزرآ  منک و  زک  فاحل  ریز  سرت  زا  هک  دیوگب  یئاه  ناتساد تساوخ  یم ملد  نم 
زین الاح  ات  هک  یهالک  دش  درک و  دشر  نم  اب  وزرآ  نیمه  مهد . ماجنا  اه  نآ نوچ  یئاهراک  و  موشب ، اه   هصق دراو  مناوتب 

رب ندناشوپ  هماج  یارب  متفا  یم هار  موش و  یم بیغ  مراذگ و  یم رس  رب  باوخ  زا  لبق  باوختخر  رد  اه  بش رثکا 
. میاهوزرآ زا  یرایسب 

، دنتشاد مه  لماک  یونش  فرح هک  دندوب ، شناتسود  اهنت  هن  اهنآ ، زا  یضعب  یگدنرد  ی  همه اب  شیاه  هصق نورد  تاناویح 
. داد یم بلق  توق  مرهاوخ  نم و  هب  نیا  و  دندرب . یم نامرف  شیاه  هتساوخ زا  و 

مه ام  میدرک  یم وزرآ  و  دوب ، زیگنا  تهب نامیارب  دناد  یم ار  تاناویح  ی  همه نابز  وا  هکنیا  زا  یکدوک  یایند  رد 
. مینزب فرح  اهنآ  اب  میتسناوت  یم

رارصا و  درک . یم دادیب  وا  یزبس  همرق  یوب  دوب . هدرک  لقتنم  مردام  هب  مه  ار  همه  تشاد و  یرشحم  تخپتسد  هچ 
. درک یم عافد  نآ  زا  نلماک  مه  مردپ  هک  یتساوخ  میشاب . هرفس  رود  همه  اذغ  ندروخ  ماگنه  هب  هک  تشاد 

. درک یم مک  ار  لمحت  هک  دش  یم هدیچ  نانچ  مه  دوب و  نومیپ  رپ و  مه  وا  یاه  هرفس
ام زا  و  درک ، یم زیمت  رت و  ار  هناخ  ندز ، سیل  دح  رد  هاگ  هک  مدوب  دهاش  نم  دوب . یشک  تمحز نز  عقاو  هب 

. مینکن الپ  شخپ و  ار  یزیچ  هک  تساوخ  یم
. درادن اتمه  میدرک  یم نامگ  هک  دوب  یا  هناگی عومجم  رد 

، دوبن هاربور  متفر ، شیوس  هب  داد ، یم یردام  رهم  یوب  هک  وا  هب  ندرب  هانپ   ِ قوش هب  مدمآ و  هسردم  زا  هک  زور  کی 
. دوب یهت  هزور  ره  یمرگ  زا  یلو  درکن ، غیرد  ار  ششوغآ  تشادن . ار  یگشیمه  یادص  شگنز 

سرپب مدوب ، یبوخ  رسپ  هسردم  وت  زورما  یدنخ … ؟ یمن زورما  ارچ  شابن . تحاران  ادخ  هب  ار  وت  ناج ، بالگ  یب  یب “ 
“…؟ تساجک ردام  ناج  یب  یب میوگب .… تیارب  ات 

وا ضغب  هک  مدید  دش ، رت  ناشیرپ دز . نوریب  منامشچ  زا  کشا  تروصب  شراشف  درشف و  ار  میولگ  دادن . مناما  ضغب 
: تفگ یا  هتفرگ یادص  اب  و  مدنابسچ ، شدوخ  هب  درک . زاب  میارب  ار  ششوغآ  دراشف . یم ار  شیولگ  دراد  مه 

. دوش یم تسرد  دریگ . یم شلد  دوخ  یب اهزور  یضعب  یسکره  تسین . مهم  نکن . وج  سرپ و  مزیزع . شاب  مارآ  “ 
. ” نک فیرعت  تا  هسردم یاه  تنطیش زا  میارب 

ره فالخرب  دوب  هتفرگ  دوخب  ار  انح  یخرس  هک  شیاهوم  تشادن . ار  زور  ره  یناور  شسفن  دوبن . زور  ره  بالگ  نآ  هن ،
. دوب هدش  ناشفا  دوب  هتسب  بترم و  هک  زور 

مقاتا هب  رکپ  قمر و  یب وا و  یگشیمه  دروخرب  یافص  زا  یا  هشوت یب راب  نیلوا  یارب  متشادرب و  ار  مفیک  مدادن . همادا 
اب دید  هک  ارم  دوب . هداد  هیکت  راوید  هب  شباوختخت  ی  هشوگ دوب ، هتشذگ  هلحرم  نیمه  زا  نم  زا  لبق  هک  مرهاوخ  متفر .

: تفگ یا  هتفرگ یادص 
“ ؟ یدید ار  بالگ  یب  یب  اضر ! “ 

.“ هدش هچ  تفگن  یلو  مدید ، هلب  “ 
.“ هدز کتک  ار  ردام  زورما  اباب  هدش . هچ  مناد  یم نم  “ 

. مدروخ ناکت 
“ ؟ یدیمهف اجک  زا  ارچ ؟ هدروخ ؟  کتک  ردام  کتک ؟ “ 

. شابن تحاران  تفگ ، یم ردام  هب  مدینش  دیسوب . یم ار  وا  تشاد  دوب . ردام  قاتا  رد  بالگ  یب  یب  مدمآ  هک  هسردم  زا  “ 
. “ دنک ادیپ  همادا  عضو  نیا  مراذگ  یمن
: تفگ هدیرب  هدیرب  ضغب و  اب  ردام 

…“ هدش دنلب  شرس  ریز  هک  مناد  یم تسین . وشب  تسرد  عاضوا  نیا  ناج  یب یب “ 
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: تفگ بالگ  یب یب و 
.“ تسا هدشن  اتود  شنابنت  زونه  هک  وا  منک . یمن نامگ  “ 

.“ یدرکن یبوخ  راک  هرهز ؟  یدوب  هداسیاو  شوگ 
زا ار  ناشیادص  و  مدیدن ، ار  اه  نآ  یود  ره  مدمآ و  هسردم  زا  یتقو  مدرک . شوگ  هک  دش  بوخ  یلو  متساوخ ، یمن “ 

. مدش هدناشک  مدینش ، ردام  قاتا 
…“ بالگ یب  یب ی  هنادرد زیزع  شوگ  یوت  تسا  هدز  هک  مدش  هجوتم  و  دراد . نزب  تسد  مه  ردپ  هک  مدیمهف 

“ ؟ ارچ تسا ، ینابرهم  درم  هک  ردپ  “ 
 …“ تفگ یم ردام  هب  لگ  یب  یب هک  مدینش  اما  ارچ ؟ مناد  یمن مه  نم  “ 

“ ؟ تفگ یم هچ  “ 
مدیمهفن هک  تشادن ، اه  لعف نیازا  تسا . هدز  کتک  ار  وت  ارچ  دوب ، ینابرهم  درم  هک  نیا  منک ، یم بجعت  تفگ : یب  یب “ 

: تفگ رگید  رابکی  باوج  رد  ردام  یلو  هچ ، ینعی 
.“ هدرب ار  شلد  یسک  منک  یم نامگ  هدش ، دنلب  شرس  ریز  “ 

هک داد  یم ناشن  شنامشچ  دوب و  هتخادنا  لگ  شتروص  دمآ . تیوکسیب  ریش و  یاچ و  ینیس  اب  بالگ ، یب  یب هن  ردام و 
: تفگ طقف  تشاذگ و  نامسرد  زیم  یور  ار  ینیس  دوب . هتخیر  هتشاد  هچره  تسا ، یهت  کشا  زا 

.“ دیروخب ار  نات  هنارصع دیئوشب و  ار  ناتیور  تسد و  “ 
هب میدرک و  هاگن  مهب  درک . رپ  باذع  ار  ام  یود  ره  دوجو  دوبن . یگشیمه  ردام  دش . جراخ  قاتا  زا  یرگید  فرح  نودب 

میتسناد یمن تسرد  دزن . بل  مادکچیه  هب  ارهز  یلو  مدروخ  یاچ  ریش و  طقف  نم  میتسش . ار  نامیور  تسد و  تبون 
میتشادن یتسرد  ربخ  شماجنا  زاغآ و  زا  دمآ . یمن هناخ  اه  عقوم نیا  نلومعم  ردپ  تسا . هدش  عورش  یک  هنوگچ و 
. میورن نوریب  نامقاتا  زا  میتفرگ  میمصت  تشادن . هقباس  نام  هناخ رد  اهراک  نیا  زا  الاح  ات  میدوب . ناشیرپ 

یتسرد ساوح  ود  ره  یلو  منک ، یسیونور  ار  مسرد  ات  مدرک  زاب  ار  مباتک  مهنم  یشاقن ، ندیشک  هب  درک  عورش  هرهز 
. تسا هتفرگ  هلصاف  مارآ  یاضف  زا  تسین و  یزورره  ی  هناخ هک  میتسناد  یم میدوب . فیلکتالب  میتشادن .

هشیمه ار  یتنوشخ  دز و  یم فرح  مکحت  اب  رتشیب  دوب . یروتاتکید  هچمین  ام  ی  همه یارب  لگ ، یب  یب ربارب  رد  زج  ردپ 
ردام هک  میدوب  هدش  هجوتم  تشادیم و  هگن  هشیمه  ار  نوتبالگ  یب  یب تمرح  و  دوب . یفرح  مک درم  تشاد . هرهچ  رد 

. دراد تسود  ار 
یتقو دناوخ و  یم باتک  شیارب  هاگ  هگ  هک  میدوب  هدید  دوب و  شرهوش  نابز  نهذ و  یئاروج  کی  شداوس  رطاخب  ردام 

: تفگ رابکی  دش . یم شا  هئشن تفرگ  یم ظفاح  لاف 
. “ نز یناوخ  یم  یظفاح  هچ  “ 

؟ دشاب هدش  دنلب  دیاب  ردپ  رس  ریز  ارچ  تسا ؟ هدش  وروریز  زیچ  همه  زورما  ارچ 
هراشا زیچ  هچ  هب  نابنت  ندش  اتود  و  هدش “ دنلب  شرس  ریز   ” هک میتسناد  یم ام  یود  ره  یب ، یب یاه  ناتساد رطاخب 

راک و یتقو  اهدرم  صوصخب  دوب . هدرک  هراشا  دایز  عوضوم  ود  نیا  هب  تفگ ، یم نامیارب  هک  یئاه  ناتساد رد  دراد .
. تسا هدش  دنلب  شرس  ریز  ردپ  ارچ  میتسناد  یمن یلو  رگید . یاهراک  غارس  دنور  یم دوش  یم بوخ  ناشراب 

، تسا ربخ  هچ  دنیبب  نوریب  دورب  متفگ  هرهز  هب  دوب . هتفر  ورف  یدب  توکس  رد  هناخ  دماین . نامغارس  ماش  یارب  یسک 
هدرواین تقاط  شلد  هک  یب  یب اما  منیبب . ار  ردام  ای  ردپ  تساوخ  یمن ملد  مورب . متساوخ  یمن مه  مدوخ  درکن . لوبق 

هک ار  ینیس  نیا  نم  دیروخب  ار  ناتماش  امش  ات  تفگ  مامت  تبحم  اب  ریرحت . زیم  تشپ  تسشن  دروآ . ماش  نامیارب  دوب ،
ار قاتا  مدوب  هدرکن  ندروخ  هب  عورش  ام  ات  و  مدرگ . یم رب  ناتباوخ  عقوم  ی  هصق یارب  مرب و  یم  دیا  هدزن مه  شتسد 

. درکن کرت 
یلو دوب ، موهفم  ان  یب  یب خساپ  دنروخب . ات  یدنام  یم شاک  دندوب ؟ باوخ  میاه  هچب دیسرپ  شزا  ردام  هک  میدینش 

. دوب شتیاضر  زا  یکاح  ردام  توکس 
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. تسا رارق  هچ  زا  نایرج  هک  ممهفب  دیاب  دیباوخ . مهاوخن  منکن  تبحص  باهو “  ” اب ات  بشما  مناباوخب ، ار  اه  هچب راذگب  “ 
“

: داد ار  شباوج  مارآ  ردام  و 
تقورید یبایب  ار  باهو  اب  تبحص  تصرف  وت  دنباوخب و  اه  هچب ات  رگید . یتقو  یارب  شراذگب  هن ، بشما  ناج  یب  یب “ 

. “ تسین شعقوم  بشما  ینک  نشور  ار  فیلکت  یهاوخ  یم رگا  دوش . یم
. دوش یم هچ  دراد  هک  دوب  هدش  نام  هصغ میدیسرت . یم مه  یمک  میتشاد ، هرهلد 

تفگ یب  یب یتقو  یلو  مونشب . مه  ار  ناشمارآ  یاه  تبحص ات  منک  زاب  زرد  کی  دح  رد  ار  قاتا    ِ رد تساوخ  یم ملد 
. میدش مارآ  یمک  ادرف ، یارب  مراذگ  یم هشاب 

تشاد یبوخ  ریثات  امرب  هک  یشمارآ  دش . یمن هدید  یگشیمه  شمارآ  شتاکرح  رد  اما  دمآ  مه  بل  رب  هدنخ  دمآ ، یب  یب
. دمآ یم شلابند  هب  هک  یباوخ  هصق و  ندینش  یارب  میدش  یم هدامآ  و 

دعب درک و  نشور  ار  باوخ  غارچ  لوا  رگید  یاه  بش  لثم  تسا . قباس  لثم  زیچ  همه  هک  هدب  ناشن  ات  دوب  هدمآ  یب  یب
میدنبب و ار  نامیاه  مشچ  هک  تساوخ  ام  زا  تسشن و  تخت  ود  نیب  یلدنص  یور  تخادنا ، راک  زا  ار  یلصا  غارچ  دیلک 

. دیوگب هصق  نامیارب  ات  میهدب  باوخ  تلاح  دوخ  هب 
ردپ جاودزا  ناتساد  وا  و  میداد . ناشن  ندینش  هدامآ  ار  دوخ  بش  ره  تلاح  هب  میدنارذگ و  مه  زا  یهاگن  مرهاوخ  نم و 

نهذ زا  ار  شیاه  هصق رتشیب  وا  درک . فیرعت  نامیارب  هصق  تروصب  میتسناد  یمن دروم  نیا  رد  هک  هچنآ  ار و  ردام  و 
نوتبالگ یب  یب هکنیا  میب  زا  ام  تخادرپ . یم ار  اه  نآ نامز  هب  هجوت  اب  مامت  یرایشوه  اب  و  درک ، یم تیاور  شدوخ 

، دشاب تسناوت  یمن  ردپ  زج  یسک  هصق  درم  هک  میدوب  هدش  هجوتم  هزات  هکیلاح  رد  میدز  باوخب  ار  دوخ  دوشن  تحاران 
. دراد ددجم  جاودزا  دصق 

. تسا هدش  دنلب  شرس  ریز  هک  تشاد  دیکات  دصق  نیا  نتسناد  اب  ردام  سپ 
. تفر نوریب  ادص  یب مارآ و  هیاس  لثم  درک و  زاب  ار  رد  هتسهآ  میا  هدیباوخ ام  هک  دش  تحار  شلایخ  یتقو 

هدیرپ نامرس  زا  باوخ  دوب ، هدرک  مه  رس  نوتبالگ  یب  یب هک  یناتساد  دوب و  هتشذگ  هک  هچنآ  اب  میدوب . رادیب  ام  یلو 
. باوخ رکف  هب  ات  میدوب  نارگن  رتشیب  دوب .

تساوخ یمن ای  دوبن … روبص  رگید  هک  یروبص  گنس  زا  تفگ ؟ روبص  گنس  زا  شا  هصق هلابند  هب  راب  نیمدنچ  یارب  ارچ 
. داد یم دیدش  یتیاضران  لمحت و  مدع  یوب  درک  یم نایب  وگ  هصق نابز  زا  هک  یئاه  فرح دشاب . روبص 

تفرگ نامضغب  و  میدرک ، تفایرد  ار  شمایپ  ینس  مک  همه ی  اب  دوب ، هتشذگ  هک  هچنآ  هیاپ  رب  ام  یلو  تفگ  یمن حضاو 
. تسیچ سوباک  هک  مدیمهف  راب  نیلوا  یارب  بشنآ  نم  میتفر . باوخب  ناشیرپ  یراکفا  اب  و 

ناملد دش . هتفرگ  ناملاح  دشابن  هناخ  عقوم  نآ  رد  یتسیاب  یم  هک  ردپ  یادص  ندینش  اب  میتساخ  رب  هک  باوخ  زا 
. میورب هسردم  هب  تساوخ  یمن

…“ میوگب ار  مفرح  اه  هچب نتفر  زا  سپ  ات  هناخ  ما  هدنام هلاخ ! “ 
. دیمان یم هلاخ “  ار “  وا  ردام “  ” و نوتبالگ “ بیب   ” یاجب هک  دوب  یراب  نیلوا  نیا 

. دش یمن هتفگ  یلو  دوب . نامردام  هلاخ “  وا “  تفگ  یم  تسار 
. دمآرد ادص  هب  مردپ  مدش  هسردم  هب  نتفر  هدامآ  نلماک  یتقو 

“ ؟ تساجک ترهاوخ  سپ  “ 
.“ دروخ یم مهب  مه  شلاح  دنک  یم درد  شلد  “ 

. نوریب مدز  هناخ  زا  نم  تفر  نامقاتا  فرطب  ینابصع  همین هک  ردپ 
. تسا نافوط  نیا  لصاح  یا  هویم هچ  متسناد  یمن تفر . یم اجدص  مساوح 

. دروآ شزور  هب  هچ  تفر ، مرهاوخ  غارس  هک  یلاح  نآ  اب  دیوگب ؟ نوتبالگ  یب  یب هب  تساوخ  یم هچ  ردپ 
. تسا نایرج  رد  یئارجام  هچ  مینادب  ات  دناباوخب ، شوگ  دنامب و  مکش  درد  هناهب  هب  دوب  رارق 
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. دوب هدش  قرغ  هدنهد  باذع  یتوکس  رد  هناخ  مدید . ناشیرپ  ار  هرهز  متفر ، مقاتا  هب  فقوت  یب  متشگرب  هک  هناخ  هب 
. متشادن ار  یبوخ  یاهربخ  راظتنا  متسشن . مرهاوخ  رانک  تخت  یور 

، مدرک یم یراک  دیاب  مراد ، تیلوئسم  مدرک  یم ساسحا  مدوب  رتگرزب  نوچ  منک ، راکچ  متسناد  یمن هک  دیآ  یم مدای 
. درک یم مهاگن  هنامولظم  هک  مرهاوخ  یارب  لقادح 

“ ؟ دوب یربخ  ناج  هرهز  “ 
هاوخلد اب  یدایز  هلصاف  هناخ ، دارفا  زا  مادکچیه  ندماین  مشچ  هب  توکس و  ینیگنس  اما  هن . دیوگب : تساوخ  یم ملد 

. داد یم ناشن  ار  نم 
: مدینش نینچ  مدوب ، هدز  باوخ  هب  ار  مدوخ  هک  نم  قاتا  هب  ردپ  ندمآ  وت و  نتفر  زا  سپ  هقیقد  هد  زا  رتمک  ”

اربک یجبآ  میدوب ، هک  نارهت  تسا . تداعس “  ” شمسا ما …  هدرک شدقع  یتلاکو  منک … یم جاودزا  مراد  نم  هلاخ ! “ 
.“ دمآ مشوخ  شزا  داد . ار  ام  رادید  بیترت 

: تفگ یکانسرت  یادص  اب  نوتبالگ  یب   یب و 
! “ درمان “ 

: داد همادا  و 
 …“ منام یمن نفعتم  ی  هناخ نیا  رد  نم  شراک ، غارس  دورب  ینکن  شدر  زورما  نیمه  رگا  “ 

…“ هدنام منهذرد  اه  نیا  نم  هن . ای  میوگ  یم  تسرد  مناد  یمن  اضر  “ 
“ ؟ ارچ ینک ؟ یم هیرگ  یراد  اضر  “ 

وت هرهز  ار …  مرن  مرگ و  هناخ  مه  ار . ردام  شمارآ  مه  میهد  یم تسد  زا  ار  یب  یب میراد  مه  میدش . تخبدب  هرهز  “ 
.“ مدیدن ار  ناشمادکچیه  دنتسه ؟ اجک  الاح  دیآ … ؟ یم نامزور  هب  دراد  هچ  ینادیم  نلصا  وت  هتفرگن ؟ تا  هیرگ

 “ تفگ هچ  نوتبالگ  یب  یب باوج  رد  ردپ  هرهز ، “ 
: تفگ

نوتاخ هشیمه  یارب  وا  مهد . یم قالط  ار  هیفص  متفگن  هک  نم  ما . هدرکن هک  یعرش  فالخ  راک  ریگن . تخس  هلاخ  “ 
: تفگ رتدنلب  یلو  کانفوخ  یادص  نامه  اب  یب  یب  زاب  و  دنام … دهاوخ  هناخ 

 …“ یتریغ یب یلیخ  “ 
بیب ینک  یم هابتشا  یراد  ادخ  هب  دیشک : داد  شلابند  هب  ردپ  و  تفر .… شدوخ  قاتا  هب  درک و  کرت  ار  ردپ  هک  مدید  و  “ 

…“ نوتبالگ
“ ؟ نوتبالگ بیب  تفگ  نددجم  هلاخ  یاجب  ردپ  هرهز  “ 

 “ هلب “ 
.“ تسین هناخ  نیارد  نم  یاج  رگید  متسین … وت  لثم  یزابسوه  درم  نوتبالگ  نم  تفگ  یب  یب یل  و 

دز یم فرح  ردام  اب  دوز  حبص 
. مریگب ار  تقالط  مناوت  یم یهاوخب  هیفص ! ”…

. دشاب یتسرد  هار  قالط  منک  یمن نامگ  یلو  تسا ، راوگان  ردقچ  یرادووه  مناد  یم
نم یاج  رگید  اجنیا  یلو  منک . یم شمامت  یندز  مهب  کلپ  اب  نک ، مربخ  تسا  هار  اهنت  هک  یدرک  رکف  نامز  ره  اما ،

. مرادن یرابجا  نم  یلو  یتسه  شنز  وت  منیبب . ار  باهو  رگید  رابکی  اتح  دهاوخ  یمن ملد  ما . هتفرگ ار  ممیمصت  تسین .
زا و  دناوخ ، یم سورخ  نلعف  مه  شقشع  کبک  تسا . هدش  زاب  رگید  مه  شیور  منک . لمحت  مناوت  یمن ار  یدرمان 
دنام و یمن شیارب  یُمد  رگید  ینامز ، هاتوک  رد  هک  شاب  هتشاد  نانیمطا  اما  دنکش . یم ودرگ  شمد  اب  دراد  قوش 

. دوب دهاوخ  رید  رگید  یلو  دیشک ، دهاوخ  هآ  تشاد  هک  یگدنز  نیا  یارب  و  دمآ . دهاوخرد  ینامیشپ  زا  شخاش  شیاجب 
رد ار  شا  هیلوا لئاسو  نیرتمک  دیاش  هک  گنر  یا  هوهق هچقب  کی  اب  تشاذگ و  مردام  یارب  تشاد  هچره  نوتبالگ  یب  یب 

. تفر نهآ  هار هاگتسیا  هب  هیاسمه  نیشام  اب  هرهزو  نمو  ردام  اب  ارمه  دوبن  هناخ  مه  ردپ  هک  یحبص  نامه  تشاد  دوخ 
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تساناتسادهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دوب هدرب  ورف  شیاهباروج  رد  ار  شا  هنانز راولش  هکیلاح  رد  ار  هار  هیقب  میورب … راطق  کیدزن  ات  شهارمه  هک  دش  عنام 
… تفر هدایپ  ام  نودب 

مارآ مارآ  هک  مدید  تشاد  لغب  ریز  یگنر  یا  هوهق هچقب  هک  ار  مادنا  کیراب  ینز  مهاگن  سر  رود  رد  راب  نیرخآ  یارب  نم 
یکدوک هیقب  ات  تسب  ام  یور  رب  ار  شبش  کی  رازه و  باتک  تفر و  تفر .… یم اجک  هب  مناد  یمن تشاد و  یم رب  ماگ 

و درب .… دوخ  اب  دوب  هدیچیپ  شا  هچقب رد  هک  ار  شیاه  هصق ریرح  رتسب  تفر و  نوتبالگ  میباوخب . هدنهد  رازآ  یرکف  اب  ار 
… درک اهر  دیدن  شمارآ  یور  زگره  رگید  هک  یا  هناخ مطالت  رد  مه  ار  نامردام  نمرب ، هوالع 

مدرک یمن رواب  درک . یم ناهنپ  ربا  هانپ  رد  ار  شدوخ  تشاد  مه  دیشروخ  … دوش یم  کیرات  دراد  اوه  مدرک  ساسحا 
ردقچ هک  مدرک  یم رکف  مدوب … دنام  یاجرب  هدز  تهب  مرادن … ار  نوتبالگ  نوچ  ینینزان  یب  یب نابرهم  شوغآ  رگید 

درک نوغاد  ار  زیچ  همه  دوش  یم عیرس  تحار و 
. مبای یمن وا  زا  مه  یروگ  نم  الاح  و  تشاذگاو . مه  ار  ایند  شنتفر ، زا  سپ  هام  هس  زا  رتمک  رد  نم  هناگی  یب  یب

یسیئر ناروت  هتشون  نم –  دیفس  یاه  یناتک  ناتساد 
ریت ۱۳۹۲

یناتک هدنشورف  متشاذگ . هزاغم  یولج  هاتوک  یوکس  یور  ار  دوخ  تسار  یاپ  مدوب ، هدرک  هیکت  ردپ  هب  هک  یلاح  رد 
هب مدرک و  شفک  تسار  پچ و  هب  یهاگن  مه  نم  درک ، میاپ  هب  تشاد  یکچوک  لیف  ریوصت  نآ  یور  هک  ار  یدیفس 

رد ار  رگید  هگنل  هدنشورف  میدیدنسپ . ار  اهیناتک  دوخ  توکس  اب  نم  رس و  نداد  ناکت  اب  وا  مدز . یدنخبل  ردپ  هرهچ 
: تفگ داد و  رارق  مپچ  یاپ  یولج 

.“ دشابن هزادنا  دیاش  شوپب  مه  ار  یکی  نیا  ناج  هچب  “ 
. داد هدنشورف  هب  دیسرپ و  ار  تمیق  ردپ  مدرک . هاگن  ار  اه  شفک  تاعفد  هب  مداتسیا و  تسار 

هاگن دوخ  فارطا  هب  هناحتاف  مدادیم و  بات  هتشاذگ و  ردپ  تسد  رد  ار  رگید  تسد  شفک و  هبعج  تسد ، کی  رد 
. مدرکیمن سح  ار  میاه  مدق  ینیگنس  مدوب . هتسشن  ناگدنرپ  لابرب  راگنا  میتفریم . هناخ  تمس  هب  مه  اب  مدرکیم و 
. دربیم هناخ  هب  دوخ  اب  دادیم و  روبع  نابایخ  هچوک و  نایم  زا  ارم  هک  دوب  ردپ  نیا  مدوب . هناکدوک  راکفا  نایم  رد  قرغ 

رد شاهرهچ  اما  مدرک ، زاب  شیور  هب  ار  رد  نم  تشگرب و  دوخ  راک  زا  ردپ  یتقو  هک  دوب  شیپ  زور  دنچ  نیمه  ییوگ 
داد متسد  هب  ار  یتکاپ  وا  متخانش ،  شیاهشفک  زا  ار  وا  نم  دوب و  هدش  ناهنپ  تشاد  تسد  رد  هک  یگرزب  هبعج  تشپ 
اب مدرک و  زاب  ار  تکاپ  هلصافالب  متفر و  میاهرهاوخ  فرط  هب  نم  درک . هزات  یسفن  تشاذگ و  اههلپ  یور  ار  هبعج  و 

. میدش عمج  نآ  رود  یگمه  مدرک و  یلاخ  زیم  یور  ار  تکاپ  تایوتحم  یداش ، زا  یدایرف 
دنچ نتشون ، یارب  هایس  یاهدادم  یعمش ، یگنر و  دادم  یاههبعج  تاناویح ، لاکشا  اب  یگنر  یاه  نک  کاپ  شارتدادم ،

. گنراگنر یاهدلج  یجنرطش و  دیفس و  ذغاک  اب  ییاههچرتفد  یشاقن و  باتک 
زا هسردم  عورش  راظتنا  رد  ار  ملمحت  بات و  دادیم . ار  هسردم  زور  نیلوا  هب  ندش  کیدزن  دیون  ءایشا ، نیا  زا  کیره 
ءایشا نتشادرب  رد  کی  ره  میدرک و  میسقت  دوخ  نیب  میدوب ، هتخیر  زیم  یور  هچ  نآ  ناوارف  یقوش  اب  مدوب . هداد  تسد 

درز زمرق و  زبس و  گنر  ای  دشاب  یسک  هچ  نآزا  رخروگ  ریش و  هفارز و  ای  لیف  هک  نیا  زا  میتفرگیم و  یشیپ  مه  رب 
. میدوب هتخادنا  هار  هب  وهایه  میدیودیم و  مه  لابند  هب  دوش ، ام  زا  کیمادک  بیصن  هراتس  هام و  درادرب و  یسک  هچ  ار 
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تفه ای  شش  نامز  نیا  رد  میدرک . میسقت  دوخ  نیب  هنالداع  ار  میانغ  میتسشن و  نیمز  یور  ردام  بیهن  اب  هک  نیا  ات 
. مدوب بات  یب  هسردم  عورش  راظتنا  رد  متشاد و  لاس 

… راوخریش زونه  مردارب  دوب و  یناتسکدوک  مرتکچوک  رهاوخ  ییادتبا و  مود  سالک  رد  مرتگرزب  رهاوخ 
اب مدش .  هناح  هب  ندیسر  هجوتم  ردپ  تسد  نایم  زا  متسد  ندش  اهر  اب  هک  مدوب ! دوخ  نیریش  راکفا  مسجت  توهبم 

. مداد ردام  تسد  هب  ار  شفک  هبعج  یلاحشوخ 
لبق زور  دنچ  زاو  دوب  اج  نآ  رد  مگرزبردام  یقالیی  غاب  هک  ، میتشاد ار  نارهت  فارطا  هب  نتفر  رارق  دعب ، زور  حبص 

. دندوب هدش  نکاس  اجنآ  رد  سرادم  تالیطعت  رد  مگرزبردام  اههلاخ و 
ام مهرانک ، رد  اهرتگرزب  ندش  عمج  تقو  رد  هک  رکف  نیا  زا  دوب . مهاب  اههچب  ام  رادید  یارب  یبوخ  تقو  ناتسبات 

یداش و زا  ارم  تاساسحا  مردام  دشیم . بآ  ملد  رد  دنق  میدرکیم ، یزاب  میدوب و  مه  رود  نامایب  هفقویب و  اههچب 
. دادیم ناشن  روط  نیا  نم  زا  شیاهلاؤس  اب  وا  دوب  هدید  یناتک  یاهشفک  دیرخ  طاشن 

: تفگیم نم  هب  ور  و 
“؟ یراد تسود  ار  تیاهشفک  “ 

“؟ یشوپب ار  اه  نآ  اجک  رد  یهاوخیم  الاح 
یمن اه  نآ  مینکیم ، یزاب  یطسو  ای  اوه  هب  مگرگ  کشوم و  میاق  غاب ، رد  اههچب  اب  یتقو  هک  مدادیم  خساپ  نم  و 

اّما منک . شرپ  مناوت  یم  بوخ  اه  نآ  اب  تسادص و  یب  مرن و  یلیخ  میاهشفک  نوچ  دننک ، ادیپ  ای  دنریگب  ارم  دنناوت 
! مرادن تسود  ًالصا  نم  دنوشیم و  یِلگ  میاه  یناتک  غاب ، رد  هک  فیح 

منک ناش  کاپ  بوطرم  زیمت و  هچراپ ی  اب  مشارتب و  ار  اه  نآ  ًادعب  دنوش و  کشخ  اهِلگ  مراذگب  رگا  تفگ ، مردام 
، دوز حبص  تشذگ .  ینالوط  رایسب  میارب  بش  نآ  تفرگ . مارآ  ملد  تباب  نیا  زا  نم  دش و  دنهاوخ  لوا  لثم  هرابود 

نآ لخاد  رد  ار  لیاسو  همه  ام  دمآ و  هرادا  گرزب  نیشام  اب  مردپ  یمیمص  تسود  داهرف ، ومع  مدش . رادیب  همه  زا  لبق 
هب اج  لقن و  لمح و  یارب  درک ، راک ی  اج  نآ  رد  مردپ  هک  یا  هرادا  تیریدم  درک . بترم  ار  اه  نآ  ردپ  میداد و  اج 

زایتما نآ  زا  اهرفس  رد  میدوب ، یتیعمجرپ  هداوناخ  هک  ام  تشاذگیم و  دوخ  نانکراک  رایتخا  رد  ار  یتازایتما  ییاج ،
میدش . یم  رادروخرب 

. مدرکیم هاگن  هنیآ  لباقم  رد  ار  دوخ  ماهدش ، یبسا  مد  دنلب  یاهوم  دیفس و  یناتک  یاهشفک  یبآ و  راولش  زولب و  اب 
. دوب هنییآ  رد  اپ  ات  رس  هاگن  مهد ، ماجنا  دوخ  یارب  متسناوتیم  هک  یراک  نیرخآ  متسب . میاهوم  هب  ار  ینویپاپ  یاهنابور 

… ومع هب  مدش و  جراخ  هناخ  زا  مردام  زا  لبق  دندوب . هدرک  لماک  متساوخیم  هک  روط  نآ  ار  زیچ  همه  اهیناتک  هلب … 
عضو و رس و  زا  ررکم  یاهفیرعت  اب  تفرگ و  ملیوحت  دوب ، نابرهم  اههچب  همه  اب  هک  هشیمه  لثم  وا  مدرک و  مالس 

: دیسرپ مراتفر ، قالخا و 
“؟  یاهدش زهجم  هدامآ و  روط  نیا  هک  یورب  الاب  توت  تخرد  زا  یهاوخیم  ًامتح  “ 

تکرح ومع  دندش و  اج  هب  اج  دندمآ و  همه  هرخالاب  متسشن . نیشام  بقع  هشوگرد  مداد و  باوج  ییورمک  اب  نم  و 
رد مردپ  ومع و  هب  داد و  اههچب  ام  هب  یمک  دوخ  هارمه  یاهیکاروخ  زا  دناشن و  شیاپ  یور  ار  مکچوک  ردارب  ردام ، درک .

مدرکیم و مسجت  دندوب  مرظتنم  غاب  رد  هک  ار  اههچب  یقاب  هب  ندش  قحلم  یاههظحل  درک . فراعت  نیشام  یولج 
. متشاد ار  اه  نآ  رادید  قایتشا  هناربصیب 

زا هک  ار  نهیم  نم ، دندوب و  هتفر  غاب  هب  ام  زا  رتولج  یاهتفه  هس  ود  دندوب ، نامیگیاسمه  رد  هک  میاههلاخرتخد 
نیا همه  زا  رتدب  اّما  مدوب ؛ هدیدن  تدم  نیا  رد  مدرکیم ، یزاب  وا  اب  زورره  بشره و  میدوب و  هدش  گرزب  مه  اب  یکدوک 

. دندوب هتفر  هدرک و  یشک  بابسا  دوب  ام  راوید  هب  راوید  هک  دوخ  یلبق  هناخ  زا  اه  نآ  هک 
الاب زا  دوخ  گرزب  هثج  اب  تشاد و  هنارسپ  ىراتفر  اهرتگرزب  هدیقع  هب  دوب و  روسج  شوج و  بنجرپ و  رایسب  نهیم 

الاب یتخرد  زا  اه  باجنس  دننام  تشادن . ییابا  هنوگ  چیه  هرطاخم  رپ  یاهراک  ماجنا  رمک و  هوک و  راوید و  رد و  نتفر 
. دناسریم نیمز  هب  ار  دوخ  رواجم  تخرد  گرب  خاش و  زا  داتسیایم و  نآ  کزان  یاههخاش  یور  تفریم و 
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درکیم و عمج  هویم  ناتخرد  ریز  رد  ار  اههچب  تشاد . ار  لاسگرزب  کی  ییاناوت  تراسج و  دنلب ، ناتخرد  هویم  ندیچ  رد 
اب دوشن  هل »  » اه هویم  هک  نیا  یارب  دندوب  روبجم  اه  نآ  درکیم و  باترپ  ناش  تمسب  دیچ و  یم  یا  هویم  کی  ره  یارب 

اّما دوبن . نم  دییأت  دروم  شیاهراک  ًادبا  تشاد . ارم  تّایحور  لباقم  هطقن  تسرد  وا  دنریگب . ار  اه  نآ  یرتشیب  تّقد 
. دشیم رگید  ناکدوک  بذج  ثعاب  شراتفر  ینابرهم و  تفوطع و 

مه اب  ًابلاغ  ام  متشاد . تسود  ار  وا  نم  دوبن . درکیم  رگید  یاههچب  هب  هک  ییاهتبحم  خساپ  رظتنم  تقو  چیه  وا 
دزشوگ وا  هب  هشیمه  ار  شاهیوریب  یاهتنطیش  اّما  میدرکیم . لماک  ار  رگیدکی  صقاون  یعون  هب  ییوگ  میدوب ؛

. درکیم یراکمه  هب  توعد  ارم  میاهفرح  هب  انتعایب  مه  وا  مدرکیم و 
نهیم میدرکیم . ینامداش  زاربا  میدوب و  هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  لیماف  هداوناخ و  لها  همه  رادید ، بش  نیلوا  رد 

زا هک  مایناتک  یاهشفک  هب  اهراب  اهراب و  نهیم  دنتفریذپ . همه  تشاذگ و  ار  غاب  رد  ادرف  رارق  اههچب  اب  بش  نامه 
اه نآ  هب  مداد  یم  ماجنا  شمارآ  تّقد و  اب  هک  ندروآ ، نوریب  ای  ندیشوپ  عقوم  درکیم و  هاگن  دزیم  قرب  یدیفس 

دندوب و هدرک  زاب  ناهد  اهندیرپ  نییاپ  الاب و  ّتدش  زا  هک  ار  شیاهشفک  دوخ  هاگن  مین  اب  یهاگ  هاگ  درکیم و  هجوت 
نم یاه  شفک  اب  ار  هدز  نوریب  کچوک  یحاسمت  هچب  ىاه  نادند  نایمزا  هک  دوب  نآ  دننام  زمرق ش  یاهباروج 

 … اهیزاب لالخرد  هناکریز و  اّما  درکیم . هسیاقم 
بناوج فارطا و  هلاس  هد  ات  شش  کدوک  یاّهدع  دنکیم . رکف  یزیچ  هچ  هب  اههاگن  نیا  تشپ  رد  وا  متسنادیمن  نم 

یطسو اوه و  هب  مگرگ  میدناوخیم و  دورس  رعش و  هناکدوک  یوهایه  لاق و  لیق و  اب  میدوب و  هدرک  هطاحا  ار  غاب 
رد اپ  اب  میدادیمرس و  ار  هیرگ  دیشکیم ، دروخ  دز و  هب  راک  میدشیم و  زیوالگ  یزیچ  رس  رب  هاگ  میدرک . یم  یزاب 

. تشذگیم هدنخ  یداش و  هب  اهتعاس  میدرکیم و  یتشآ  دوب ، رظان  دهاش و  هک  نابغاب  نز  ینایم 
اب دنبرس  ناشورخ  کچوک و  راشبآ  دیراب  ىم  یرتشیب  فرب  ناراب و  هک  رابره  دوب و  هدش  بآ  رپ  غاب ، گرزب  رهن 

اهر ار  اپ  تسد و  بآ  رشرش  ریز  رد  میدزیم و  الاب  ار  اهراولش  هچاپ  درکیم . بذج  دوخ  هب  ار  ام  یرتابیز  ینوفنس 
ندرک سیخ  یزاب و  بآ  اب  ار  ناتسبات  زور  نایم  یامرگ  میدرپسیم و  نآ  یاکنخ  توارط و  هب  ار  دوخ  میدرکیم و 

اههزخ و میتفریم و  هار  رهن  فک  یاهزیر  گنس  یور  هنهرب  یاپ  اب  میدرکیم . اراوگ  ریذپلد و  شخب و  ّتذل  رگیدکی 
رد میدیدنخیم . اهوسرت  دایرف  غیج و  زا  رگیدکی ، یوس  هب  باترپ  اب  میدروآیم و  رد  یبآ  تاناویح  لاکشا  هب  ار  اهکبلج 

. میدوب هدش  لفاغ  دوخ  فارطا  طیحم  زا  میدرکیم و  شومارف  ار  زیچ  همه  فعش  روش و  همه  نیا  نایم 
ار شتسار  مشوپب . ار  میاهشفک  منک و  کشخ  ار  دوخ  یاپ  ات  مدمآ  رهن  رانک  هب  هتفوک  هتسخ و  نم  دعب ،  یکدنا 

نآ تسا  زور  رازه  راگنا  دوب و  هدش  گنت  یلیخ  مدیفس  یاهیناتک  یارب  ملد  اّما  دوب  یریظنیب  یزاب  هک  دنچره  دیهاوخب 
نایم رد  ار  میاهباروج  مدوب و  هدروآ  نوریب  دوخ  یاپ  زا  ار  اهشفک  هک  اج  نآ  هب  مدرک و  هاگن  فرطره  هب  ماهدیدن . ار 

باتفآ ریز  هک  نیا  یارب  تشاد . ینهپ  یلیخ  یلیخ  گرب  خاش و  هک  یتخرد  کت  نامه  ریز  متشگرب  مدوب  هتشاذگ  اه  نآ 
لابند هب  مدیسرپ و  مدرک و  تبحص  اههچب  کت  کت  اب  دوبن . اّما  مدرک  هاگن  ییوسره  هب  مدوب . هدناشوپ  ار  اه  نآ  دشابن 
لیاسو اههچب  هک  یبآ  همشچ  تخرد و  راد و  هرد و  هوک و  غاب و  زا  ریغ  هب  دوخ  فارطا  رد  دوبن . مه  وا  متشگ . نهیم 

! دوبن یزیچ  دندوب  هتشاذگ  نآ  رانک  رد  ار  ناش 
اب هکارم  دمآیم . ولج  و  تسا ، راهان  عقوم  دینک ؛ مامت  ار  یزاب  تفگیم  دزیم و  ادص  ار  ام  رود  زا  هک  نابغاب  رسمه 

: تفگ دید . ناشیرپ  لاح 
.« دنرظتنم همه  تسا . هدامآ  راهان  میورب ، شاب  دوز  یاهتسخ ، یلیخ  ىدرک ، یزاب  لاح  هب  ات  حبص  زا  » 

بآ زا  یکی  یکی  اه  هچب  دوب . مهرد  میاه  مخا  نابغاب و  نز  تسدرد  میاهوم  یکشخ . رد  نم  دندوب و  بآ  رد  زونه  اههچب 
: تفگیم نابغاب  نز  دندمآیم . نوریب 

.« تسا هتخادنا  ییاجرد  ار  اه  نآ  هدرک و  یزاب  تیاهشفک  اب  هگرزب ! گس  دیاش  » 
!؟ دیوگیم ار  مایناتک  دیفس  یاهشفک  نم . . .  یاهشفک  دنزب . نوریب  میولگ  زا  تساوخیم  وا ، یاهسدح  اب  مبلق 

: تفگ هرابود  وا 
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تساناتسادهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

« مینکیم شیادیپ  میدرگیم و  ام  شابن . نارگن  » 
رود هلصاف  زا  ار  نهیم  مدشن . هارمه  اه  نآ  اب  مدوب و  هدرک  زک  یاهشوگ  رد  نم  اّما  شلابند . هب  اههچب  داتفا و  ولج  و 

وا هب  ار  دوخ  هناسمتلم  متفر و  مردام  تمس  هب  نیگمغ  دنتشگیم . مشفک  لابند  هب  هیقب  اب  مدیدیم . هناخ  یکیدزن  رد 
: دیسرپ بجعت  اب  وا  مدرک . هیرگ  هب  عورش  مدنابسچ و 

ارچ یتکاس ؟ ارچ  الاح  دوب ؛ هدرک  رپ  ار  غاب  نات  یداش  هدنخ و  یادص  شیپ  هظحل  دنچ  نیمه  ات  هداتفا ؟ یقافتا  هچ  » 
»؟ ینزیمن فرح 

هب دوخ  اب  ارم  متفگ ، شیارب  ار  اهشفک  عوضوم  یتقو  تفرگ . ار  متسد  درک و  کاپ  میاههنوگ  یور  زا  ار  اه  کشا 
اشامت هتفرگ و  الاب  ار  اهرس  تکرح  ىب  هدز و  تهبو  دندوب  هدش  عمج  یدنلب  تخرد  فارطا  رد  هک  درباه  هچب  تمس 

یالهبال رد  الاح  درکیمن و  روطخ  منهذ  هب  زگره  هک  یزیچ  اهنت  تفریم .  الاب  تخرد  زا  یاهبرگ  دننام  نهیم  دندرکیم .
ینهذ تیقالخ  راکتبا و  دروم  رد  دوب . هداتفا  قافتا  تسا ، هدنام  راگدای  هب  مایکدوک  نارود  نیریش  خلت و  تارطاخ 

مدرکیم و ریس  ار  شرع  مایناتک  یاهشفک  ندید  زا  لایخیب  رورغم و  هک  یتاظحل  منکیم  رکف  دوخ  اب  نهیم 
هدز نوریب  نآ  زا  شزمرق  باروج  دوب و  زاب  حاسمت  ناهد  دننام  شاهجنپ  هک  نهیم  یاهشفک  هب  زگره  مدیلابیم 

. مدوب هدرکن  تقددوب 
اب غاب ، تخرد  نیرتدنلب  یاههخاش  یوررب  دندوب  ینتشاد  تسود  زیزع و  نم  یارب  هک  مدیفس  یاهیناتک  نتخیوآ  اب  وا 

لاقتنا ار  دوخ  خلت  مایپ  هلیسو  نیا  هب  دوب و  هتخیگنارب  ار  اههچب  نیسحت  اهرتگرزب و  تریح  نم و  هودنا   ، ینابز یب  نابز 
. دادیم

یالاب هب  نهیم  هرابود  نداتسرف  اب  دنوش ، اهغالک  هجوج  هنال  میاهشفک  هک  نآ  زا  لبق  دوخ ، یرایشوه  اب  نابغاب  رسمه 
!!! سپ نآ  زا  نم  .و  دینادرگزاب نم  هب  ار  اه  نآ  تخرد ،

دازیلع دواد  هراوشوگ – 
ریت ۱۳۹۲

رد راهچ  ات  ناش  یادص  هک  تفرگرد  مردام  ردپ و  نیب  ییاوعد  نانچ  زور  نآ 
اب ار  شتک  هرفس ، رس  بآ  گنت  ریز  دز  یدگل  اباب  مه  شرخآ  . تفر هیاسمهو 

مهب ار  قاتا  رد  دنک . یتخر  بوچ  زا  بضغ 
: تفگ نامام  هک  دوب  طایح  یوت  زونه  هتبلا  تفر . ودیبوک 

!« اه مریم  نم  »
: دیشک داد  مه  اباب 
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!« کرد هب  »
راک زا  اباب  یتقو  مه  زور  نآ  دنتفیب . مه  ناج  هب  هک  دوب  یا  هناهب  هشیمه 

دهاوخ یم  تفگ  شیولج و  تسشن  تسد  هب  هچقب  هک  دروخ  یم  اذغ  تشاد  دوب . هدیچیپ  ار  شا  هچقب  نامام  تشگرب 
: تفگ ! نوریب دز  شندرگ  گر  دش . قب  مردپ  یاه  مشچ  ! یمومع مامح  دورب 

»؟ مدیمهفن »
: درک رارکت  نامام 
«. یمومع مومح  »

گنس یور  متسشن  مدرک  زاب  اپ  مدنکرد . یولج  ار  مراولش  تروش و  تلاوت ،  متفر  دریگ  یم  الاب  ناش  ثحب  دراد  مدید 
: تفگ نامام  . دیسر یم  ناش  یادص  اما  میاه  شوگ  وت  مدرک  ورف  ار  ما  هراشا  یاه  تشگنا   . حارتسم

!« نک روج  زاگ  لوسپک  یراد  هزرع  » 
: تفگ اباب 

!« تسین ! تسین تسین ! یمهف ؟  یم  ِگنج  »
! مدیدن بآ  گنر  ههام  هی  میتفرگ ، هگ  دنگ و  یوب  - 

! یمومع مومح  یراذب  وتاپ  یروخ  یم  هگ  - 
! مرب ماوخ  یمن  هک  درم  اب  سا  هنونز  مومح  - 

! یش یم  در  ادرم  ولج  هک  تسد  هب  هچقب  - 
همه اب  . دینش یمن  ار  میادص  راگنا  اما  مدز  ادص  دنلب  ار  نامام  تشادن . هدیاف  مدرک  ورف  ماه  شوگ  وت  تشگنا  ردق  ره 

: مدیشک دایرف  مدوجو 
!« روشب ونم  ایب  نامام  »
: دز داد  نامام  رس  اباب 

!« روشب ور  هچب  ورب  »
 : تفگ یم  تشاد  بل  ریز  یلو  دمآ  نامام 

»؟ هخآ ردقچ  ؟ یک ات  تسین ! یضار  هک  کرد  هب  منهج ! هب  »
. میدش مامح  یهار  اباب ، نتفر  زا  دعب  یا  هقیقد  دنچ 
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. ار شا  هچقب  تسد  کی  اب  ودوب  هتفرگ  ارم  تسد ، کی  اب  نامام 
! رت نییاپ  هچوک  دنچ  دوب و  نامدوخ  هلحم  یوت  . دوبن رود  دایز  مامح  ار . شرداچ  رپ  مه  نادند  اب 

دیشک و یهآ  . لخاد میتفرن  . داتسیا مامح ، رد  یولج  میدیسر  ات  . دوب هشیمه  زا  رت  تکاس  . دزن یفرح  چیه  هار  رد  نامام 
هلارفغتسا دنچ  . درک هاگن  ار  شرب  رود و  . تشاد هگن  اپ  نامام  هک  میدوب  هتفر  هچوک  کی  متیشگرب . هدمآ  هار  زا 

. دناماو مامح  رد  یولج  میدیسر  . میدش مامح  یهار  زاب  میدز و  خرچ  درک . اباب  راثن  هدنگ  تگ و  بل  ریز  رابدنچ  . تفگ
 : متفگ مدیشک  ار  شتسد 

!« هگید وت  میرب  »
مدید ینحص  . میدش لخاد  دز و  رانک  ار  یدورو  هدرپ  درک  لش  اپ  هرخالاب  مدش . تکاس  داد . راشف  شناتسد  رد  ار  متسد 
هرمخ وپماش  هسیک ،  فیل ،  شیور  هک  تشاد  رارق  یا  هشوگ  مه  زیم  کی  . دوب طسو  رد  یکچوک  ضوح  یعلض ، تشه 

یا و یلدنص  یور  دوب  هداد  مل  تخل  زیم ، تشپ  هک  نامه  دوب  مامح  بحاص  نز  منک  یم  رکف  . دوب هدش  فیدر  یا و …
شتروص . دوب اهر  شیاه  هناش  یور  شوم  مد  لثم  یکیراب  سیگ  تروص  هب  شیاهوم  . دوب هتخادنا  مه  یور  مه  شاهاپ 

شساوح اما  درک  شمالس  نامام  هداتفا . کورچ  هدناماو و  بآ  رد  هک  یتسوپ  هیبش  دیسر ، یم  رظن  هب  هدیرپ  گنر 
یور درک  مدنلب  تفرگ  ار  ملغب  ریز  نامام  میتفر  . هنیب تمس  تفر  یم  یجنک  تفرگ . یم  لوپ  ینز  زا  تشاد  دوبن .

یکی وت  تشاذگ  ار  اهنآ  میدنک  ار  نام  یاه  سابل  هک  دعب  . دوب یزلف  دمک  فیدر  هی  فیدر  هنیبرس  رود  . متشاذگ هنیبرس 
. شچم رود  تخادنا  دندوب  هتسب  شهب  نابنت  شک  یا  هقلح  هک  مه  شدیلک  . اهدمک زا 

هزات راگنا  دمآرد . یمامح  نز  یادص  دوب  یرگید  هشوگ ی  هک  ینالاد  تمس  میورب  میوش  در  میدمآ  زیم  یولج  زا  دعب 
: تفگ . دوب هدش  ام  روضح  هجوتم 

»؟ یدروآ یم  مه  ور  شاباب  موناخ  »
: شتمس تشگرب  نامام  . دش رارکت  دیچیپ و  نحص  رد  قالش  لثم  شیادص 

» ؟ هشردقچ هچب  نیا  هگم  »
تقو نامه  ! دنک باسح  مه  ارم  بآ  لوپ  باسح ، تقو  دشاب  مردام  ساوح  تساوخ  یم  هدوب  شا  هناهب  میدیمهف  دعب 

ارم پل  یروش  ! یسرپ لاوحا  هب  درک  عورش  ام  ندید  اب  . دمآ نوریب  نالاد  زا  باصق  هلااشام  یدهشم  رتخد  یروش “  ”
: تفگ دیشک و  تفرگ 

!« یدروآ هک  مه  ار  دامود  هدزاش  هوا  هوا  »
: تفگ تشادرب و  بآدیفس  کی  زیم و  تمس  تفر  عیرس  دعب 
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: تفگ تشادرب و  بآدیفس  کی  زیم و  تمس  تفر  عیرس  دعب 
!« باسح تقو  ات  هشاب  هلاخ  »

: هک دز  فراعت  نامام  هب  یروش  دوب . هدناماو  نالاد  یادتبا  رد  زونه  نامام 
« امرفب » 

: تفگ زیم  تشپ  زا  یمامح  نز 
!« سانشآ متسنود  یمن  هلاخ ، »

زیم یور  تخیر  ار  نام  همانرجش  همه  ینآ  رد  دعب  !« یسانش یمن  ار  نوج  یرز   ، هلاخ او  ِا  :» تفگ یا  هوشع  اب  یروش 
! دوب شا  هلاخ  ایوگ  یمامح ! نز 

ره هک  هاتوک  یاهرد  اب  ییاه  کقاتا  فرط  کی  ! دوب هرجح  هرجح  فرط  کی  . میدش مود  نحص  دراو  میتشذگ و  نالاد  زا 
راخب ییاجره  زا  دندیراب . یم  هک  ییاه  شود  یادص  دمآ  یم  بآ  کچ  کچ  یادص  . تشاد رارق  شود  کی  شرد  مادک 

شیاه یضعب  تشاد ! ییاه  هرجنپ  قاط  . تفر یم  الاب  مامح  یدبنگ  قاط  تمس  هب  دروخ و  یم  خرچ  . دش یم  دنلب 
یگنر گنر  ار  قاط  یاه  هشوگ  دش و  یم  سکعنم  اه  راوید  یور  یگنر  یاه  هشیش  تشپ  زا  باتفآ  رون  یگنر .  هشیش 
تخل ینز  متخادنا  یم  مشچ  هک  یتمس  ره  دوب . طسو  رد  یلبق  تمسق  ضوح  هب  هیبش  یکچوک  ضوح  داد . یم  ناشن 
دیشک ار  متسد  یکی  هک  مدوب  هدش  مامح  یاضف  توهبم  دیشک . یم  فیل  درک  یم  هسیک  تسش  یم  ار  شدوخ  تشاد 
رتخد نز و  تشم  کی  طسو  متشاذگ  فاص  درک  مدنلب  تفرگ و  ار  ملغب  ریز   . اه هرجح  زا  یکی  یاپ  مدرب  دوب . یروش 
مدید مدرک  تقد  . درک مسوب  یکی  دیشک  ار  مپل  یکی  تفرگ  نوگشین  یکی  مدمآ  مدوخ  هب  ات  . دندوب هتسشن  ناویا  رب  هک 

ود لثم  شیاه  ناتسپ  شتسد . رس و  هب  دوب  هتسب  انح  یدهشم  نز  دنتسه . شیاهرتخد  باصق و  هلااشام  یدهشم  نز 
هب دوب  هداد  هیکت  فرط و  کی  دوب  هدرک  زارد  ار  شیاه  اپ  دوب . هتفر  او  شمکش  هیال ی  هیال  یور  هدیسالپ  ناجمداب 

. راوید
: تفگ دید  هک  ار  منامام  یدهشم ، نز 

: تفگ تخادنا و  یهاگن  مین  ار  شرب  رود و  دعب  یشیم »! رت  هام  زور  هب  زور  نوج  یرز  ، هلااشام رازه  ، هلااشام »
!« شهب منزب  هک  تسین  هتخت  »

هک درک  فراعت  نامام  هب  یدهشم  نز  درک . رکشت  داد و  لیوحت  شهب  یدنخبل  نامام  ! تخادنا یفت  نامام  نت  هب  یهاگن 
: تفگ طسو و  تشاذگ  ار  بآدیفس  یروش  شتسد . رانک  دیایب 

نز !« هنک یم  باسح  دنچ  راک  رخآ  ار  بآدیفس  نیا  نیبب  الاح   ، هلاخ هب  مید  یم  هرایم  اباب  مورح  زغم  یچره   ، هنن » 
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: تفگ حرف  شرهاوخ  هب  یروش  نامام . هب  درک  یا  هراشا  وربا  اب  دیچرو و  ار  شبل  یدهشم 
!« رایب مرگ  بآ  نگل  هی  وشاپ  » 

 : تفگ درک  یم  زاب  ار  شیاه  سیگ  تشاد  حرف 
!« هدنب متسد  ینیب  یم  »

بیهن یدهشم  نز  ناهگان  هک  دننز ، یم  دایرف  مه  رس  رب  روطچ  مدید  یم  متشاد  رب  ورب  دیشک . ادصو  رس  هب  ناشراک 
: دز

!« ارتخد هسب  »
دیلام ماه  تسد  هب  ار  شا  هتسب  انح  تسد  درک و  زارد  تسد  دز . دنخبل  مهب  درک  زاب  ار  شمخا  ینآ  مدرک  شهاگن 

: تفگ
!«. موزیزع تیدامود  یانح  »

طسو ضوح  یاپ  مدناسر  ار  مدوخ  . مروخب زیل  دوب  کیدزن  . مدش دنلب  میاج  زا  . دش مشدنچ  مدرک  هاگن  ماه  تسد  فک  هب 
. دش دنلب  مامح  فرط  ره  زا  ادصو  رس  غیج و  یادص  ! بآ رد  مدرک  ار  متسد  و 

!« ضوح وت  درک  وشفیثک  تسد  هچب  یاو  »
شرد ادص  نیرت  کچوک  هک  دوب  یروط  مامح  دنچ  ره  دنمهفب  همه  هک  تفگ  یروج  تفرگ و  ار  متسد  دیرپ و  مردام 

: تفگ . دیچیپ یم 
!« تسین یزیچ   ! سانح »

: دز داد  حرف  ! هرجح وت  هرابود  میتشگرب 
!« هدیمن مهب  اپ  گنس  یروش  ! هنن » 

: تفگو دز  منامام  تروص  هب  یدنخبل  . تفرگ زاگ  ار  شبل  هرابود  یدهشم  نز 
« میراد ار  تا  هچب  ام  هدب  ماجنا  وتاراک  وت   ! مرتخد »

شود یاه  کقاتا  نامه  تمس  تفر  دش و  دنلب  مه  نامام  دندرک  دیئات  ار  ناشردام  فرح  مه  اهرتخد  کت  کت  دعب 
: تفگ شیاهرتخد  هب  ور  یدهشم  نز  ! راد

!« متسد ور  دیدنوم  امش  ! هراد هچب  هی  درک و  رهوش  یریبکا  نیا  نوترس  وت  کاخ  »
: متفگ . تشاذگ لیبس  میارب  بآدیفس  یمک  اب  دعب  . شیاپ یور  دناشن  تفرگ و  لغب  ارم  ، حرف

!« نکن »
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!« نکن »
 : تفگ یروش  . منک کاپ  ار  بآدیفس  هک  مدیشک  مبل  تشپ  تسد  مکحم  دعب 

« هتشاذگ اج  نوشنوخ  ار  شنوبز  متفگ  نم   ! هزماب هچ  یاو  »
وت دناشک  حرف  لغب  وت  زا  تفرگ و  ار  میوزاب  یروش  . دندیدنخ شغ  شغ  ود  ره  دعب  تفگ و  هنمآ  شوگ  رد  یزیچ  حرف 

: تفگ هوشع  اب  . تخادنا مپل  یور  رادبآ  چام  هی  دعب  . شدوخ لغب 
!« ادرمریپ ثم  یبآدیفس  هن  داوخ  یم  یکتسار  لیبس  نیا  »

ور مبل و  تشپ  تشاذگ  دیچیپ و  تسد  اب  دوب  هدروخ  سیخ  شنت  یور  شناتسپ  دادتما  هب  هک  ار  شیاهوم  زا  هتسد  کی 
: تفگ یقب  ام  هب 

!« هشب مدوخ  رهوش  داوخ  یم  »
! شلغب وت  دنالچ  ارم  دعب 

« یمرگیج »
: تفگ مدنالچ  شلغب و  وت  مدیشک  وهی  فرط ، نآ  زا  هنمآ  نوریب . مدناشک  ار  مدوخ  شلغب  زا 

زا یکی  هک  مدوب  هداتسیا  طسو  . متسج نوریب  مدرک و  زاب  ار  شتسد  هرگ  تسد  ود  اب  هن »! هگم  ! هشیم مدوخ  رهوش  »
ریز دز  دوب  یروش  مدرک . هاگن  متشگرب  میاه . هبمل  هب  دروخ  روجدب  تروش  شک  درک . اهر  دیشک و  ار  متروش  تشپ 
لوح نامام  . دیچیپ مامح  قوس  راهچرد  میادص  ! اه هیرگ  نآ  زا  ! هیرگ ریز  مدز  متشادرب  هن و  متشاذگ و  هن  منم  هدنخ .

یعس مه  هنمآ  یدهشم و  نز  حرف ،  تشادن . هدیاف  دنک  ممارآ  تساوخ  یم  یروش  مهب . دناسر  ار  شدوخ  هدرک 
: متفگ ! هتشاَرپ هتشارَخ و  هن  یاه  هیرگ  نآ  ریز  مدوب  هدز  نم  اما  . دندرک

!« دز ونم  یلوش  »
: دنتفگ یم  مادم  ! هدنخ ریز  دندز  شغ  شغ  ناش  همه 

»؟  تتدز یک  وگب  » 
یادص یتح  ! درک یظفاحادخ  یدهشم  نز  هک  میدوب  کقاتا  وت  . راد شود  کقاتا  تمس  درب  تفرگ و  لغب  رد  ارم  نامام 
یروش . درک رکشت  درک و  زاب  ار  رد  نامام  ملامب »! ار  ترمک  منومب  یاوخ  یم   :» درک فراعت  نامام  هب  هک  دمآ  یروش 

. تخادنا یکنابز  دید  ارم  هک 
: تفگ اه ! هرجح  زا  یکی  وت  متشاذگ  دوب  هتفرگ  لغب  ارم  نامام  میدمآ . نوریب  کقاتا  زا 

!« مایم مش  یم  رهاط  نالا  اه  یسرتن  »
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» ناتسادهرامش ١٤٠ هاگدید  ۱

: تفگ . دوب ششوگ  هب  شتسد  . تشگرب وهی  . درک ثکم  ! داتسیا تشادرب  مدق  ود  هک  نیمه 
یم دوب  هدنام  زاب  کقاتا  رد  ! کقاتا تمس  تشگرب  عیرس  . دوبن شا  هراوشوگ  تشادرب  هک  ار  شتسد  مراوشوگ »! »

دوب هتفرگ  شتروص  یولج  تسد  نوریب  دمآ  یتقو  ! وم یاه  هپک  نجل و  یال  . دیشک یم  تسد  ار  کقاتا  فک  هک  مدید 
یم قه  قه  نامام  زاب  هدش ؟ هچ  دندیسرپ  یم  اه  نز  مادم  . درک یم  قه  قه  ! شرود دنتخیر  اه  نز  . درک یم  هیرگو 

: تفگ اه  قه  قه  اه و  کشا  نایم  هرخالاب  . تخیر یم  کشا  درک و 
« مراوشوگ »

بالضاف رد  ًامتح  دنتفگ  مه  رس  رخآ  دنتشگ  مه  ار  نحص  هشوگ ی  لاغشآ  لطس  یتح  . تشگ ار  یا  هشوگ  یسک  ره 
ار نامام  متخانش  یمن  ار  اهنآ  هک  نز  دنچ  دندرک . هیرگ  مه  اه  شود  مامت  مدرک  هیرگ  منم  درک  هیرگ  هک  نامام  ! هتفر

: تفگ یم  یکی  دنداد . یم  یرادلد 
!« نیا رس  هب  دز  نک  رکش  ار  ادخ   ! هدوب البو  اضق  »

: تفگ یرگید 
« تراوشوگ هب  هداتفا  رظن  ! ندرک تمشچ  یلگشوخ  هک  سب  » 

نز . دش تکاس  مامح  همه  نآ  کی  هک  دیشک  نامام  رس  یداد  دیمهف  ار  هیضق  دش  نحص  دراو  نالاد  زا  یمامح  نز 
: تفگ یمامح 

!« ناه مومح  یدمآ  ترویز  لز و  اب  ارچ  » 
دیدش ما  هیرگ  تشگرب  متمس  هب  اه  هاگن  همه ی  هک  مدیشک  یغیج  نانچ  دعب  دز  متهب  لوا  دیچیپ  هک  یمامح  نز  یادص 

مارآ ارم  تساوخ  یم  درک و  یم  هیرگ  شدوخ  . تفرگ لغب  ارم  . تسشن هرجح  ناویا  یور  قمر  یب  نامام ، دش .
یم بل  ریز  مادم  میتشگ  یم  رب  هک  هار  رد  ! هن ای  دش  رهاط  ! هن ای  درک  مامت  ار  شمامح  نامام  مدیمهفن  . دنک

!« ورن تفگ  مگب ؟ یچ  تاباب  هب  ! مراوشوگ دش  یچ  ینعی  :» تفگ
هدازیلع دواد 
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دزرا یم  شندش  اوسر  هب  قشع  ادخ  هب 
ریت ۱۳۹۲

دزرا یم  شندش  اوسر  هب  قشع  ادخ  هب 
دزرا یم  شندش  الیل  هب  نونجم و  هب  و 

سیونب یمان  نک و  او  ارم  بلق  رتفد 
دزرا یم  شندش  اضما  هب  قشع  دنس 

میاهندیسرن زا  یاهبرجت  نم  هچرگ 
دزرا یم  شندش  ایرد  هب  دور  ششوک 

زونه هک  یدرس  شتآ  نامه  زاب  متسیک ؟ 
دزرا یم  شندش  ایحا  هب  هک  دراد  متح 
ممد هب  مد  نتخیرورف  وت ، تسد  ود  اب 

دزرا یم  شندش  اپ  رب  هظحل ی  نامه  هب 
درپس وت  لین  هب  قشع ـ  یدبس ـ  رد  نم  لد 

دزرا یم  شندش  یسوم  هب  راد ، شهگن 
ملزغ دنامب  هلیپ  رد  هک  هچرگ  اهلاس 

دزرا یم  شندش  ابیز  هب  مِرک  نیا  ربص 

قشع یا 
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تسارعشهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ریت ۱۳۹۲

قشع یا 
یدزن ام  هناش ی  هب  مرک  یتسد ز 

یدزن ام  هناد ی  یاوه  هب  یلاب 
دراد تهارب  مشچ  ملد  تسا  یرید 

. یدزن ام  هناخ ی  هب  یرس  قشع ٬  یا 

یریدج هدیپس  نیگمغ -!  یاه  قشع  یا 
ریت ۱۳۹۲

: مانب وا  رعش  رتفد  رد  هک  یریدج  هدیپس  هدورس  نیا  زا  ام 
تسا رعاش  هک  یبوخ  رتخد 

. مینک یم  میهس  نآ  ندناوخ  تذل  رد  ار  امش  دیآ . یم  نامشوخ  هدمآ 

 ! کچوک یاه  قشع  یا 
، دیوش یم  شوماخ  هک  یتقو 

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

! نیگمغ یاه  قشع  یا 
، دیراپسب ارم 

! مدیراپسب
… دیئایب مهاوخ  یمن 

میاه مشچ  هشوگ ی  رد  ار  هانگ  دیراذگب 
. منک شومارف 

ادرف  ِ ناهد رد  دیراذگب 
، دنامب هملک  کی 
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تسارعشهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

 ”. زور ای “  عورش “  لثم “ 
منک نازیوآ  امش  یاه  شوگ  هب  دیاش 

، نینوخ یا  هراوشگ 
مرذگب ای 

، دیاش دیرذگبو 
دنامن یخیم  مشوگ  رد  و 

، دیپس
دیناد یم  هک  یسنج  زا 

یمیمت خرف  گرم –  خیرات 
ریت ۱۳۹۲

نم
خلت یگدنز  رابلوک  رد 

نتسویپ مایپ  اهدور ،  زا 
نتسسگب مایپ  اهداب ،  و ز 

ناغمرا مدروآ 
رادنپ تمشح  نارک  یب  رد 

مبلق عیفر  هلق ی  رد 
رمع کی 

شیوخ اب  نتسشن  اهنت 
اجنآ

نوخ رد 
شتآ رد 

متخومآ
ار ندوب  گرزب  زار 

ار ندوب  هنوگچ  متخومآ 
 . مریمب هنوگچ  متخومآ 

متخومآ
مسیونب نتشیوخ  تسد  اب 

 . ار میگدنز  گرم  خیرات 
نیرید بطاخم  یا  سوسفا 

سفق نیا  گنت  رد 
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تسارعشهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یتسین رادیب 
وت بلق 

دپت یم  هناگیب  هتسب  یاه  تشم  رد 
 : میوگب هک  یتسین  رادیب 
 . یریمب هنوگچ  اجک  دیاب 

نایرفص دومحم  دقن –  هب  یلامجا  یرظن 
ریت ۱۳۹۲

بلاق بوچ  راهچ  رد  ار  نآ  ناوت  یمن  و  تسین . یضایر  یا  هلوقم  دقن ،
ای هاتوک  یاه  ناتساد  هک  هنوگنامه  هب  تخیر . هدش  هتخاس  شیپ  زا  یاه 

. زین ار  دنلب 

یارب ناوت  یمن  ار  هدش  نیودت  لبق  زا  و  هلومرف ، یاه  لمعلاروتسد 
، میشاب رثا  کی  قلاخ  تسا  رارق  رگا  داد . رارق  وگلا  یبدا  یاهراک 

. دراد شوه  و  راکتبا ، دادعتسا ، قوذ ، رد  هشیر  هک  تسا ، مزال  تیقالخ 
 ”. نامر دنلب و  هچ  هاتوک و  هچ  ناتساد “  ای  دقن ، اب : هطبار  رد  صوصخب 

یتسیاب یلو  درب ، شزومآ  یاه  سالک  هب  ار  تواکذ  شرورپ  ناوت  یم 
: “ دیوگ یم  ام  یابیز  لثملا  برض  کی  هن  رگم  دشاب . هتنچ  رد  یتواکذ 

 ” تسا ریطف  هیام  یب 
هک دشابن  نایم  رد  یئاوه  لاح و  قوش و  روش و  و  یتاذ ، یدادعتسا  رگا 

. دوب دهاوخن  راک  رد  یا “  هدیرفآ  هعلاطم “ ، زا  یراب  هلوک  تسد  دروخب 
دروم طقف  ای  و  قفوم ، روهشم ، گرزب و  ناگدنسیون  لیخ  زا  کیمادک 

… دنا هتفرگ  ارف  ار  یگدنسیون  سالک ، کمک  هب  لوبق ،
زا یکی  رد  تسا و  هتشاد  یدابآ  تلود  دومحم  نریخا  هک  یا  هبحاصم  رد 

رد دوب  هدمآ  زین  اه  همان  هتفه 
 : خساپ

؟. دیا هتفر  سالک  هب  یگدنسیون  یارب  امش 
: دیوگ یم 

ناوت یمن  دهاوخ . یم  یرطف  دادعتسا  یگدنسیون  دنک : یم  هفاضا  و  دنتفر . سالک  هب  یوگنیمه  ای  یدعس “  رگم “ 
. تخاس ار  هدنسیون 

یئاهسالک رد  مه  نآ  تسا . هدوبن ، ملعمو  سالک  هزجعم  هجو  چیهب  دندش  هدنسیون  یئاهسالک  نینچ  زا  یدارفا  ردان  رگا 
. تسا دوب  رایسب  دیدرت  یاج  سالک  هدننادرگ  ندوب  هدنسیون  رد  هک 

دنراد هک  مه  یئاه  نآ  و  دنرادن ، اه  یلیخ  هک  دراد  ینامه  هب  زاین  دنلب ، ای  هاتوک  یاه  ناتساد  ندیرفآ  و  یبدا ، راثآ  قلخ 
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. تسا سنج  تفاب و  نیمه  زا  نقیقد  مه  دقن “  و “  تسا . یبسن 
. هعماج تساوخ  شریذپ و  حطس  هب  هجوت  اب  رثا ، کی  زا  دقان  تفایرد  کرد و  مهف و  ساسحا ، زا  تسا  یبات  زاب  دقن 

راهظا قح  دناوخ  یم  هکنآ  تسین . یناسک  ای  یسک ، قلط  کلم  مه  دقن  تسین ، یراصحنا  یگدنسیون  هک  هنوگنامه  هب 
هتشاد مه  ار  شراگن  نایب و  ناوت  تردق و  و  دوشب . هجوتم  یبوخ  هب  ار  دقن  دروم  رثا  دناوتب  رگا  هتبلا  دراد . مه  رظن 

. دشاب
. هدنفاب یاه  تسد  تفاب و  هوحن  و  دوش ، یم  هتفاب  نآ  اب  هک  دراد  یدوپ  رات و  هب  یگتسب  رثا ، ره  شریذپ  لوبق و 

. دسانشب یبوخ  هب  ار  حلاصم  نیا  یتسیاب  دقتنم  و  درادن . مه  دنسپ “ ! هصاخ  دنسپ و “  هماع 
یرثا دشاب ، هتشادن  مزال ، ششک  اب  یعوضوم  و  دیاین ، شوخ  ار  هدنناوخ  شتالمج ، تاملک و  دنیشنن ، لد  هب  رگا  رثا ، کی 

شدوخ نابز  اب  ینسیاب  یرثا ، نینچ  رب  دقن  و  دننک “ . لابقتسا  نآ  زا  مه  یکدنا  دادعت  هک  میریگ  تسین “  لوبق  دروم 
. ” درب دهاوخن  یئاج  هب  هار  هن  رگ  و  دشاب ،

نوچ درادن . مه  دقن  هب  یموزل  موهفم ، “  ان  نلومعم  و  دشاب “ ، لکشم  هدیچیپ و  تخس و  نانچ  رثا ، کی  ندناوخ  یتقو 
اب هک  دنامیم  یا  هبنپ  ناولهپ  هب  دوش . یم  شومارف  و  صقان ، شخرچ  ود  یکی  مهنآ  دخرچ ، یم  شدوخ  هتسب  هریاد  رد 

. تسا دایز  رایسب  هنومن  دنک . فالغ  یتسیاب  هدبرع  نیلوا 
هتشون کی  زا  مدرم  نیا  لابقتسا  رگا  میسیون . یم  ناریا  مدرم  یارب  و  میتسه ، یناریا  هک  مینک  شومارف  یتسیابن 

رد و  دنرامش “  تشگنا  هک  مه  صاخ  نیبطاخم  و “ دودرم “ ! ینعی  “ هک  تسا ، دنسپ  هماع  یرثا  هک  تسا  نیا  هناشن 
؟ درک دیاب  هچ  عقاو  هب  سپ  دنتسین … . هجوت  دح 

: تخادرپ زرم  نییعت  هب  یتسیاب  و  دسر ، یم  رظنب  یرورض  دقن  یارب  یدیدج  هیوس  موزل  هک  تساجنیا  رد 
یب اهنآ  هب  یتسیاب  و  تسا ؟ کانرطخ ! اه  نآ  هب  نتخادرپ  یراثآ و  نینچ  دوجو  عقاو  هب  هکنیا  دنسپ و  هماع  تایبدا  زرم 

درک و هجوت  اهنآ  هب  رتشیب  یتسیاب  سکعرب  ای  تخادرپ . یدج “ ! تایبدا “  هب  طقف  و  تسب ، اهنآ  رب  مشچ  و  دوب ، انتعا 
 “ هدنناوخ مه  هدنسیون و  مه  رتشیب “  یهاگآ  تهج  زا  و  تشاذگ ، مارتحا  نامروشک  ناگدنناوخ  دصرد  زا ۹۰  شیب  هب 

. تشامگ تمه  اهنآ  دقن  هب 
سانش و تایبدا  یمظان  “ فیطل  یاقآ  هتفگ  ساسا  رب  هک  یتایبدا  دناشک ، یدج ! تایبدا  هب  طقف  ار  هجوت  تقو و  ای 

: دنتسه هنوگ  نیدب  یلصفم  هتشون  رد  یبدا “  داقن 
ناشیناعم کرد  زا  القت  شالت و  هنوگ  ره  اب  هک  مناوخ  یم  ار  یراثآ  منیمز  رس  ناگدنسیون  زا  یخرب  زا  اه ، زور  نیا  …”

، اه هتشبن  نیا  ماجنا  رس  مبای و  یمن  رد  ار  اهنآ  هناسانش  یئابیز  یاه  هیآ  یواکجنک ، صحفت و  هنوگ  ره  اب  منام و  یم  رد 
…“ دنزیگنا یمن  رب  نم  رد  ار  یلاح  روش و  هنوگ  چیه 

شالت و هنوگ  ره  اب  هک  “ یتایبدا  و  یدج “  تایبدا  ثحب “  هب  لماک  دورو  زا  تسا  دقن  هب  هجوت  راتسج ، نیا  رد  نوچ 
 . مراذگ یم  رگید  ینامز  هب  ار  مینامیم “  رد  ناشیناعم  کرد  زا  القت 

رد هشیمه  رگن ، ایاوز  ینامشچ  نوچمه  دشاب و  هتشاد  یدنبزرم ، ضیعبت و  یب  و  یمئاد ، لاعف ، یروضح  یتسیاب  دقن 
. یگدنلاب زا  نداتفا  ینعی  نیا  و  دنز ، یم  ار  شدوخ  زاس  سکره  نآ  نودب  نوچ  دشاب . هتشاد  روضح  ام  تایبدا  تاحفص 

زا مه  هنومن  لاثم و  ندروآ  تسین . یتسرد  ریبعت  مه  یدج  دنسپ و  هماع  میرادن . یدقع ! و  یا ! هغیص  تایبدا  ام 
، هتسیاش دنا ، هاگیب  ام  موسر  بادآ و  اه و  تنس  لئاصخ و  اب  و  دنرادن ، یبدا  کزتشم  زرم  ام  اب  هک  رگید  یاهروشک 

.. دنتسین ام  تایبدا  یسررب  یوزارت  رگید  هفک  رد  نتسشن 
نتفگ یارب  یفرح  ینیب  یم  ینک ، یم  هعجارم  هک  نآ  هب  و  دوش ، یم  وربور  هدنناوخ  میظع  جوم  اب  هک  یا  هتشون  ره 

هئارا ار  یگدیچیپ  نودب  زادنا و  تسد  یب  ناور  رثن  تسا و  هتشاد  رظن  رد  زین  ار  یئابیز  یئاویش و  نتفگ  نیا  رد  و  دراد ،
. تشامگ تمه  نآ  دقن  هب  یتسیاب  نآ ، رتشیب  لقیص  یارب  و  تسا . لوبق  دروم  رثا  کی  کش  نودب  دهد . یم 

، دراد ام  یناتساد  تایبدا  اب  گنتاگنت  طابترا  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  راد  هلابند  کش  نودب  هک  ار  ثحب  نیا  مرب  یم  نایاپ  هب 
هب یخرهاش  نیشون  مناخ  هاگن  هب  هاتوک  یا  هراشا  اب 
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تسادقنهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تسا ملهچ  پاچ  هناتسآ  رد  هک  یداوج “  دیس  جاح  هناتف  مناخ  هتشون  رامح ،  دادماب  باتک “ 
یمن ام  یناتساد  تایبدا  زا  یا  هراپ  هب  هن  باتک و  نیا  هب  هن  هک  یبسچرب  دراد ، دنسپ “  هماع  بسچرب “  باتک  نیا 

هب هک  درک  یسر  رب  تسا  هدید  یخرهاش  مناخ  هکیا  هیواز  زا  ار  نآ  و  تشون ، نآ  رب  یقطنم  یدقن  ناوت  یم  دبسچ .
شرانک زا  انتعا  یب  تسا ، هتشاد  هک  یریگمشچ  لابقا  هب  هجوت  یب  ناوت  یمن  یلو  تسا . یتسرد  یسر  رب  عقاو 

. دز نآ  هب  مه  گنا  اتح  و  تشذگ ،
تفگش نم  یارب  و  تسا . رید  هدس  ود  یکی  دیاش  هک  دروآ  رد  شراگن  هب  ار  یناتساد  هتسناوت  ابیز  یرثن  اب  هدنسیون  “ 

رادفرط نینچ  نیا  ام  نردم  نلثم  هنامز ی  رد  یا ، هدنام  بقع  اوتحم  رظن  زا  یتنس و  ناتساد  نینچ  هک  تسا  روآ 
نیا یناوخمه  زا  ناشن  لابقتسا  نیا  دیاش  دورب . شورف  هب  راورخ  راورخ  اتح  هک  ولیک  ولیک  هن  هکیئاج  ات  دشاب . هتشاد 

نآ رد  تنس  نورد  زا  یلو  تسا  نردم  تساه  ههد  نرهاظ  هک  یا  هعماج  دشاب . ناریا  نردم  نلثم  هعماج  اب  ناتساد 
….“ دشوج یم 

. تسا نم  زا  اه  هیکت 
میمصت هکیئاح  ات  دشک . یم  ریوصت  هب  یفارشا  نردم و  یرهاظ  رد  ار  یتریشع  یلیا  یتنس  طباور  بوخ  یلیخ  ناتساد 

تیدرف و درف و  زا  یطباور  هعماج و  نینچ  رد  نیا  رب  انب  تسا . راذگ  ریثاتزین  لیماف  یوربآ  رب  یرتخد ، هنارس ی  دوخ 
. تسین شیب  یا  یخوش  نتفگ ، نخس  نردم  ناتساد 

هدنسیون زا ۱۷  ناتساد   ۱۷ ناراب –  زا  یطخ  باتک : هب  یهاگن 
نایرفص دومحم  هحفص –  رد ۱۳۹  یباتک 

ریت ۱۳۹۲

هتشاد نآ  یاه  ناتساد  هب  ارذگ  یهاگن  مهاوخ  یم  تسین . باتک  نیا  لماک  دقن  مدصق 
. منک لمات  رتشیب  اهنآ  زا  یضعب  یور  مناوتب  رگا  مشاب و 

 “ دلوت یناتساد . باتک  صوصخب  تسا  باتک  شیاز  اه  شیاز  یرتهب  زا  یکی  هک  یئاجنآ  زا 
یارب مه  میوگ و  یم  کیربت  مه  دراد  هناناج  یتمه  زا  تیاکح  هک  ار  ناراب “  زا  یطخ 

. مراد وزرآ  ار  همادا  یئاناوت  مراوگرزب  نارای 
یراتفرگ هب  لیدبت  اه  یناریا  ام  یارب  باتک  ندناوخن  لکشم  میناد  یم  همه  هک  روطنامه 

نیا هب  یدج  نتخادرپ  ناگتخوسلد و  همه ی  تمه  اب  مراودیما  هک  تسا  هدش  ینمزم 
زور ره  هک  دش  عنام  یتسیاب  ار  یرامیب  نیا  دوش . هتشادرب  همین ، دنچره  یئاهماگ  لکشم ،
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. دوشرت نمزم 
زا تسا  یا  هعومجم  هک  یباتک  دنروخ  تسا و  زاون  مشچ  یقدنج  اشوین  زا  تسا  یئابیز  راک  هک  باتک  دلج  یور  حرط 

. هاتوک ناتساد 
دروم هجوت و  لباق  باتک  تسا ، هدش  اه  شزغل  زا  عنام  هک  یراتسا  ریو  صوصخب  یدنب و  هحفص  بیترت  ذغاک و  عون 

. دهد یم  رارق  هدنناوخ  ناتسد  رد  ار  یلوبق 
یم اه  ناوخ  باتک  رتشیب  هجوت  یناب  لقا  دح  دروآ و  یم  رد  ار  شیادص  یرثا  ره  هدرگ  رب  دقن  بوچ  هک  مناد  یم  نم 

. تسا رت  رثوم  ردپ  رهم  زا  رایسب  هک  تسا  داتسا  روج  نوچ  بوچ  نیا  دوش .
ار ردپ  رهم  مناوت  یم  اتح  هن  دربب و  شیپ  زا  یراک  مبوچ  هبرض  روج  هک  متسین  راک  نیا  داتسا  اهنت  هن  مناد  یم  نم 
هفقو یب  هلاس  هدزاود  رارمتسا  هاگرذگ و  تیاس  یدوجو  تلع  متسه و  نامتایبدا  نارگن  لد  ارچ ، اما  مشاب . هتشاد 

. تسا ینارگن  لد  نیمه  تیاکح  زین  شا 
رد مرادن ، یلبق  تدارا  نارورس  هیقب  روضح  مسانش ، یم  باتک  نیا  رد  هک  ار  یا  هدنسیون  دنچ  زج  هک  میوگب  اج  نیمه 

. مشاب اربم  یئانشآ  ماهتا  زا  مناوت  یم  هجیتن 
متساوخ یمن  هک  یئاجنآ  زا  یلو  ما . هدناوخ  هن  ما و  هتشون  هن  یفارگلت “  نینچ “  یدقن  نونک  ات  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 

رد تسا  هدش  مه  هراشا  کی  دح  رد  رگا  اتح  مدید  رتهب  منک ، تبحص  اهنآ  دروم  رد  منک و  باختنا  ار  ناتساد  ود  ای  کی 
اب دنریگن و  هدرخ  نم  رب  یلیخ  هدنسیون  یاه  نینزان  مراودیما  مشاب .  هداد  ناکت  یتسد  باتک  نیا  ناتساد  ره  دروم 

. دنراذگب تنم  نم  رب  دوخ  هناراوگرزب  شنم 

اب شاک  یلو  تسا ، هداد  باتک  هب  نومیم  یزاغآ  تسا  هدش  هتشون  اریگ  ینایب  اب  هک  ایوگ ، یا  همدقم  اب  باتک  دنچره 
. دش یم  عورش  یرگید  ناتساد 

: میناوخ یم  همدقم  رد 
راک نیلوا  هک  دنتسه  مه  یناسک  دننک و  یم  راک  هصرع  نیا  رد  تساه  لاس  هک  دنتسه  یناسک  ناتسود  نیا  نیب  رد  “ 

 …“ دنا هدرک  عورش  ام  عمج  رد  ار  ناش  یناتساد 
. دشاب هدنناوخ  یارب  یبوخ  یمرگ  تسد  ات  دش ، یم  عورش  دوش  یم  دنلب  هدُنک  زا  هک  یدود  اب  باتک  شاک 

حیضوت تسا و  یعیبط  هک  میوگ “  یم  ار  مدوخ  رظن  مراد  نم  هک  موش  روآ  دای  مدیدن  مزال  هکلب  تفر  مدای  هکنیا  هن 
تشاد دهاوخ  ریفوت  رگید  تایرظن  زا  یرایسب  اب  کش  نودب  و  تاحضاو  “
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تشاد دهاوخ  ریفوت  رگید  تایرظن  زا  یرایسب  اب  کش  نودب  و  تاحضاو  “
*

 ِ: عورش  لوا ، ناتساد  رد 
 . “ یرگید تواضق  زا  سرت  نودب  ات   ……. مدرک یم  کراپ  ار  منیشام  متشاد  “ 

. دناشکب دوخ  لابند  هب  ار  هدنناوخ  دناوتب  هک  تسین  ینآ 

یم ریمض  هک  درک  یم  لوبق  تفرگ و  یم  روتکاف  مناخ “  رینم  رارکت “  زا  یمک  رگا  ینایک  مناخ  ساگو “ِ   سال  “ 
دش یم  رت  ناور  ناتساد  لاور  دنور و  دنیشنب ، مسا  یاجب  دناوت 

تسرد تسه ، مه  هاتوک  یتسار  هب  هک  روپ  نمهب  دیما  بادرم “  ریپ  تخرد  کدصاق و  هنوگ ی “  تحیصن  ناتساد 
 : هتبلا دریگ . یم  نایاپ  دروآ ، رب  ار  هدنناوخ  لد  غاد  تخرد  ربت و  هیاپ  رب  دوشب و  عورش  دیاب  هک  یئاج 

 …“ تسا هظحل  نیرت  خلت  نتفر ، هظحل ی  “ …
. تسا هار  رد  یا  هدنسیون  هک  دیوگ  یم 

وتسرپ هتشون  امک “  ناتساد “  ندناوخ  روپ ، نیسح  هراهب  هتشون  یا “  یب  یآ . یب  یئاضر . رف  ولین  ناتساد “ : زا  سپ 
هدامآ ششزادرپ ! داد و  مقنور  شا  هژوس  مناوخ . یم  ناتساد  مراد  هک  درک  مهجوتم  دروآ و  اج  ار  ملاح  یمک  هیامنارگ 

… همادا یارب  درک  ما 

ناتساد رد  یتسرپ “  یم  هک  ینامرآ  یراد و  ناشتسود  هک  ینانآ  نیب  نتفر ، ندنام و  نیب  باختنا  ندناوخ “ :
یناینب هک  دروآ  مدایب  ار  زاورپ  نسرسن  مناخ  دوب “  نیا  هسوسو  یندناوخ “  رایسب  باتک  یزورفا ، نسح  تالکش “  “ 
یاه کب “  شلف  اب “  تالکش  ناتساد  بلاق  رد  یزورفا  یاقآ  تسا . هدرک  حرطم  ار  لاس ۶۷  راتشک  لاوس  نیرت 

. جوا زاجا  نودب  یلو  دهد  یم  زاورپ  ار  نامدای  یبلاج 

هک نامروشک  رد  عیاش  نوعاط  ضراوع  زا  یرارکت  تسا  یناتساد  یوبدار ، نیسح  هتشون  دندرکن “  میاهر  اه  سوباک  “ 
یراع یبدا  نیشنلد  یاه  هکت  زا  شرثن  دراد و  ار  مزال  یروج  عمج و  ماجسنا و  تسا . هدش  هتخیر  یندناوخ  یبلاق  رد 

 : تسین
. باتک هحفص ۵۵  دنوشب “  هقیقد  ات  دندنک  یم  ناج  اه  هیناث  راگنا  اما  “ 

باتک هحفص ۶۰  دننک “  یم  یئادگ  ار  شیاه  هظحل  هک  یئاه  نآ  گنچ  تفم  “ …
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ا
هدنناوخ رب  نآ  ریثات  یراذگمان و  هب  نم  تسا . باتک  بوخ  یاه  ناتساد  زا  ارآزرم ، دواد  هتشون  کانهودنا “  قوش  “ 

هدش هدید  کرادت  بوخ  زین  ناتساد  هندب  اریگ و  شعورش  دراد . ابیز  یمان  نم  رظنب  ناتساد  نیا  مراد و  لماک  داقتعا 
ار ملق  یزاب  نیا  هزاجا  هژوس ، دوش . نیگنهآ  هدنناوخ  یارب  ات  دراد  رتشیب  یروج  تفج و  هب  یکدنا  زاین  شرثن  تسا .

. دنایامنب ار  یئارای  نیا  یتسیاب  دوخ  یدعب  یاه  راک  رد  هدنسیون  دهد . یم 

 ، میشاب نامدوخ  یگرمزور  یوگ  هصق  دیراذگب  تسا . سب  نتفگ  اکفاک “  زا “  هک  میتشون  هاگرذگ “  رد “  ام  ینامز 
. دور یم  شیپ  یلیخت  یاهارجام  یوس  هب  دراد  اه “  ناوج  تساوخ  هب  صوصخب  اه “  رنه  رتشیب  ایوگ  اما 

لباق دح  رد  هتسناوت  هدنسیون  هتبلا  تسا ، لاور  نیا  رد  یئالوت ، هنامس  هتشون  تسب “  نب  هچوک  کی  یوت  ناتساد “ 
. دشکب ار  نآ  گنت  یلوبق 

یرثن هدنسیون ، یملق  یزاب  یمک  اب  دناوت  یم  باتک ، نیا  رد  یدنز “  هدازرافغ “  امیس  مناخ  ناتساد  رخآ “  باختنا  “ 
. دبایب رت  نیشنلد  رت و  مجسنم 

یب یمک  ار  اه  هغدغد  نیا  ناوت  یم  دشاب و  هتشاد  هارمه  ار  یناوارف  یاه  هغدغد  دناوت ، یم  هک  تسا  یا  هژوس 
تسود ار  اه  هغدغد  عون  نیا  شزیر  نلومعم  هدنناوخ  تخیر “  هدنناوخ  ناجردرتشیب  فیصوت  اب  رت و  هظحالم 

 “ دراد
ار کدوک  یادص  هیرگ و  ریثات  دسرب و  یدعب  راطق  تسا  رارق  هک  یا  هقیقد  ود  درز و  طخ  هب  ندیسر  هظحل  ناوت  یم 

دوخ اب  ار  هدنناوخ  تسا  هتسناوت  هدنسیون  هک  ینعی  اه  نیا  همه ی  …و  درک فیصوت  رت ، ذفان  و  رت ، هدرتسگ  رتشیب ،
. دنزب کنخان  ار  شعقوت  دنک و  هارمه 

: تسبین نینچ  یتالمج  زا  یراع  ناتساد 
ص۸۲ دوش “  یمن  نامرد  مه  یگدنز  نیا  همه ی  ندروآ  الاب  اب  اتح  هکلب  درادن ،  وراد  اهنت  هن  هک  یعوهت  ”…

باتک هحفص ۸۴  دنهد “ . یمن  لاجم  رگیدکی  هب  ناراب  قرب و  دعر و  “ 

. ناجیه یب  یلومعم و  تسا  یکناتساد  تقیقح “  رد  چولب “ ، رداقلادبع  هتشون  جنلب ، “  مناخ  گرم  “ 
؟ تشاد یرتشیب  راظتنا  زنط  ریغ  یاه  ناتساد  رد  ناوت  یم  دراد  یئالوط  دی  یزانط  رد  هک  یردق  هدنسیون  زا  مناد  یمن 
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نیا دراد و  تسود  ار  یگدنسیون  یوبدار  ما . هتشون  نلبق  زین  ناشدروم  رد  و  ما ، هدناوخن  مک  ناتساد  یوبدار  یلع  زا 
. دید ناوت  یم  شیاه  یراگن  ناتساد  موادت  اه و  هتشون  رد  ار  قشع 

راک قایس  کبس و  اب  نوچ  دیاش  ای  ما  هدناوخ  نلبق  ار  هوهق  “ ناجنف  ود  ناتساد “  نیا  منک  یم  رکف  ارچ  مناد  یمن 
. تسا هدش  هدنز  نم  رد  ینامگ  نینچ  متسه  انشآوا  یاه 

نیمه شا  هنومن  تسام ، تینهذ  یاه  هکت “  لچ  زا “  یئاه  هکت  کیره  شیاه  هژوس  دسیون . یم  راد  ناج  یوبدار 
. تسا هوهق “  ناجنف  ود  ناتساد “ 

 “ نافتشا نافتسا “  یوسنارف  دنسیون  دروم  رد  هک  تسا  یئاه  تبحص  روآ  دای  هک  دراد  یا  هکت  ناتساد  نیا  هتبلا 
تقیقح زا  رود  تسا و  روصت  اه  مناخ  اب  یزرو  قشع  دروم  رد  شیاه  هتشون  رتشیب  وا  هک  دنیوگ  یم  کاوست 

. تسین مک  ابیز  یاه  هکت  شرثن  یالبال  رد  دنک و  یم  روج  عمج و  بوخ  ار  اه  ناتساد  یوبدار  یلع 

یعوبطم تیباذج  مه  ششک و  مه  نیمهو ، دنتسین ، فراعتم  یلومعم و  زورون  روپ  زرمارف  یاه  هصق  یلصا  یاه  مدآ 
. هدنناوخ ناج  رد  دزیر  یم  ار 

شدوخ معز  رظن و  اب  دهاوخ  یم  شلد  دنناوخ  هک  هدش  هتشون  یروج  زرمارف ، لک “  یاناد  ناتساد “  گولونوم 
 : دوش ایوج  دنیشنب و  وکتفگ  هب  لک  یاناد  اب  دنک و  شگولاید 

“ ؟ یوش هتشون  هنوگچ  دهاوخ  یم  تلد  “ 
 : طسوت دهاوخ  یم  تلد  هک  وت  رظنب  نلوصا 

 “ یوش هتشون  یا  هتشکراک  هدنسیون  “ 
؟ دریگ یم  یزاب  هب  هنوگچ  ار  وت  و  تسا ؟ یا  هدسیون  هنوگچ  هتشک  راک  هدنسیون 

شیاه اربک  ارغص ، اب  دربب  قاتا  نآ  هب  قاتا  نیا  زا  ار  وت  دهاوخب  ات  هتشک  راک  حالطصا  هب  هدنسیون  هاگ  هک  یناد  یم  چیه 
؟. دناسر یم  تبل  هب  ار  تناج 

راک ریغ  هدنسیون  راب  دهاوخ  یم  تلد  هچره  ینک و  یم  رکف  یهوخ  یم  هک  روج  ره  تدوخ  یارب  ناتساد  نیا  رد  وت 
منیرفن نم  دنک ؟ یم  ترس  زا  یتسوپ  هچ  هتشک  راک  یا  هدنسیون  روت  هب  یروخب  رگا  یناد  یمن  هک  وت  ینک . یم  هتشک 

 ! “ تساوه نیا  زین “  شولگ  داب  هک  یئاه  هتشک  راک  زا  یکی  هب  یروخب  منک  نیرفن  یهاوخ  یم  تساریگ ،
. ما هدناوخ  هک  تسا  یبلاج  یاه  ناتساد  زا  یکی  لک “  یاناد  گرم  یتسار “ ، هب  یلو 

 : زا شرتشیب  رطس  کی  زا  فذح  اب  نامارخ “  هنن  ناتساد “  رگا 
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 : زا شرتشیب  رطس  کی  زا  فذح  اب  نامارخ “  هنن  ناتساد “  رگا 
…“ دوشب مازعا  شیادرف  دوب  رارق  هک  یبش  “ 

هک ار  نادرم “  نوچ “  یماسا  دوب  رتهب  تشاد . یم  یرت  مهف  لباق  رت و  اریگ  رتهب ، یعورش  نم  رظنب  دش  یم  زاغآ 
. دش یم  هتشاذگ  همویگ  رد  دوش  یم  نایب  لوا  راب  یارب 

داوسیب هک  دنا  هتفگن  رگم  دیوگب . دهاوخ  یم  هچ  هک  مدشن  هجوتم  تسرد  نوچ  مرادن  یفرح  ناتساد ، نیا  دروم  رد 
اجره و دهاوخ  یم  ملد  هکنیا  زج  مرادن ، مه  یفرح  سپ  مرادن ، یتفایرد  هتشون  نیا  دروم  رد  یتقو  بخ  تسا  روک 

مه گنج  نیرت  ینالوط  ینامز  ظاحل  زا  هک  قارع  ناریا و  گنج  دروم  رد  هراشا  هیانک و  اب  اتح  رادقم ، رهب  لیلد و  هرهب 
. تموکح اقب  یارب  دوب  یگتخاس  کنج  کی  نیا  هک  دوش  هراشا  دوب 

یگدنز هب  دراد  یهاگن  ناتساد  نیا  یژلاتسون . زا  تسا  راشرس  و  ابیز ، یندناوخ ، نارآ ، نویاتک  هاتوک  ناتساد  رفس “  “ 
. ناور یرثن  اب  شموتحم  تشون  رس  و 

کی یگدنز  زا  هاتوک  ینامز  نایب  تسا . هنوگ  نایذه  یگیباضر ، رهچونم  هتشون ی  رفنود “  یارب  یتاوارک  فیک و  “ 
. تسا شیرپ  ناور 

. دنک یمن  رادیب  هدنناوخ  رد  ار  یرگید  هزیگنا  چیه  دهد ، یم  سکس  یوب  هک  شعورش  هلمج ی  زج 
یوس زا  یمایپ  اتح  ای  یریگ ، هجیتن  فده و  دوصقم و  یب  تسا  هدش  فیدر  مه  رس  تشپ  هک  یتالمج  تاملک و 

. تسا هدنسیون 
فرصم ار  تتقو  زا  یا  هقیقد  دنچ  هک  یوش  یم  هجوتم  یتقو  طقف  ینشاچ . نیرتمک  یب  تسا  هنوگ  باوخ  یتیاور 

. تسا هدوب  قفوم  یدح  ات  یناور  روصت  کی  نایب  رد  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  یا . هدرک 

لاچخی رد  چراپ  نورد  کنخ  بآ  هب  ندیسر  یارب  و  دشاب ، طایح  هت  رد  هناخ  زپشآ  مه  الاح  هک  ما  هدید  ای  هدینش  رتمک 
. یورب ار  هار  همهنآ  یشاب  روبجم 

یلام عضو  دیابن  هک  دهد  یم  ناشن  یماسا  دازرهش “  نیهاش و  اویش ، شدوخ ،   … باوخ تخت  کی  رد  رفن  راهچ  دوجو 
ره هک  دزادنا  یم  مناخ  رمق  هناخ  دایب  ار  مدآ  دنباوخب “  باوختخت  کی  رد  رفن  راهچ  دنشاب  روبجم  هک  دنشاب  هتشاد  یدب 

. دندوب هدش  هداد  اج  ضوح  درگ  ادرگ    ِ طایح رود  اه  قاتا  زا  یکی  رد  راو  هناخ 
. هاتوک ناتساد  کی  فراعتم  دح  زا  رتمک  یناتساد  تسا . باتک  نایاپ  ناتساد  یمظعا ، نارهم  یاقآ  یگنشت “  ناتساد “ 
. تسا یلصا  فده  ایوگ  هک  یگنشت  هب  ات  دنک  یم  فوطعم  فرط  یاپ  نداد  تسد  زا  هب  رتشیب  ار  زکرمت  هک  یناتساد 
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تسادقنهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هدنناوخ ات  دننک  یرای  ار  ام  دنناوت  یم  یدایز  تالمج  اه و  هژاو  مینایامنب ، ار  شطع  یگنشت  ناتساد  رد  تسا  رارق  رگا 
… بآ چراپ  لاچخی و  غارس  دورب  شفک  نودب  هک  دراداو  زین  ار 

. مراد یم  ساپ  نآ  رشن  باتک و  نیا  میظنت  یارب  ار  ناش  هدارا  مراشف و  یم  ار  ناراوگرزب  تسد  رگید ، رابکی 

نایرفص دومحم  فوخچ – 
ریت ۱۳۹۲

. تسا یسیون  هاتوک  ناتساد  ردپ  فوخچ ، ناوتنآ  تسا  عیاش  هچنانچ  ای  نوتنآ 
یرامیب هب  التبا  رطاخب  یبدا  یئافوکش  جوا  رد  درک و  یگدنز  لاس  طقفوا ۴۴ 

. تشذگ رد  لس 
Anton pavlovich che khov

۱۹۰۴  – 1860
رشن اب  وکسم و  رد  ار  شیبدا  تیلاعف  یگلاس  زا ۱۹  ینعی  لاس ۱۸۷۹ زاوا 

رد دوب . یکشزپ  هدکشناد  لیصحت  زا  غراف  فوخچ  درک . عورش  یهاکف  تاعطق 
مانب ناسیون  همان  شیامن  نایارس و  ناتساد  زا  یکی  فوخچ  رتکد  تقیقح 

. دش یناهج  دوز  یلیخ  شا  هتسجرب  راثآ  رطاخب  هک  تسا . هیسور 
شیارب یهاتوک  یاه  ناتساد  تساوخ  وا  زا  یا  هیرشن  ریبد  رس  هک  یماگنه  زا 

یاه ناتساد  نتشون  هب  تشاذگ و  رانک  ار  دوخ  یلبق  کبس  فوخچ  دسیونب و 
زاغآ شیگدنسیون  جوا  تخادرپ ، هزات  یرنه  یاهیگژیو  عیدب و  بولسا  اب  یهاتوک 

. دش
یارذگ تیفیک  یئابیز و  اه  نآ  رد  دنراد و  هثداح  مک  یئاه  حرط  اه  ناتساد  نیا 

یم دوخ  نوماریپ  رد  فوخچ  هک  یزیمآ  سای  عیاقو  اهیتشز و  ربارب  رد  یگدنز 
. دش وا  رتشیب  هچره  ترهش  ثعاب  نیمه  و  تسا ، هدش  سایق  میقتسم  ریغ  هناداتسا و  وحن  هب  دید 

هنحص هب  گروب  زرطپ  رد  دعب  لاسکی  وکسم و  رد  لاس ۱۸۸۷  رد  هک  تشون  ار  فناویا “  همانشیامن “  نامزمه  وا 
. تفر

 “ وخ یلم  مانب “  وکسم  یرتم  ولیک  هلصاف ۷۵  هب  یناکم  رد  شردارب  ورهاوخ  ردام و  ردپ و  اب  فوخچ  لاس ۱۸۹۱  رد 
. تشون ار  شیاهناتساد  نیرت  هتخپ  نیرتهب و  هک  دوب  لحم  نیا  رد  دیزگ و  تماقا 

. تشاذگ یم  یاج  رب  یرتشیب  دنمشزرا  راثآ  تشاد  هک  یریظن  یب  تیقالخ  اب  دوب  هداد  شناما  یرامیب  رگا 
ددعتم یاه  الیو  رد  هک  یتحارتسا  رطاخب  تفرگ و  هدهعب  ار  شیاهراک  ینادرگ  راک  یکیوالسیناتسا “  هک “  یماگنه  زا 

هس رد ۱۹۰۰ “ –  ار  ایناو “  ومع  دز “ . یرتائت  راثآ  نتشون  رد  یدایز  یاه  تیقالخ  هب  تسد  وب  هدش  رتهب  شلاح  تشاد 
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ناهجهرامش ١٤٠ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

 “ یکسوالسین اتسا  نارگیزاب “  یارب  شتایح ۱۹۰۴ –  لاس  نیرخآ  رد  ار  ولابلآ “  غاب  و “  رد ۱۹۰۱ –  ار  رهاوخ “ 
. تشون

دش هداتسرف  هایس  لگنج  رد  یهاگشیاسآ  هب  ناکشزپ  رظن  ساسا  رب  تفرگ و  رایسب  تدش  شیرامیب  لاس ۱۹۰۴  رد 
. تسبورف ناهج  زا  مشچ  یگلاس  نس ۴۴  رد  هک  دوب  اجنامه  رد  و 

رسگنت اسیلا  باختنا  هب  هبرگ –  شوم و  یناکاز و  دیبع 
ریت ۱۳۹۲

. دوش یم  زاغآ  یناکاز  دیبع  اب  دارفا ، دقن  وجه و  یارب  نآ  درب  راک  تباتک و  زنط 
. تسا یناکاز  دیبع  هب  فورعم  یناکاز  هللادیبع  نیدلاماظن  هجاوخ  شلماک :  مان 

طفاح ترضح  زاریش  هجاوخ  رصع  مه  تفگ  دوش  یم  هتسیز و  یم  یرجه  متشه  نرق  لیاوا  متفه و  نرق  رخاوا  رد 
. عوضوم نیا  هب  یا  هراشا  چیه  یب  تسا ، هدوب 

: دیوگ یم  شدوخ  تسا . هدوب  هللادیبع  وا  مان  یلو  تسا  فورعم  دیبع  هب  دنچ  ره 
نکم یناکاز  هللا  دیبع  اب  افج ///  روج و  نارگید  اب  ینکرگ 

هدوب یرمف  یرجه  هک ۷۰۱  شدلوت  لاس  هب  هجوت  اب  تسا . هدوب  یرجه   ۷۷۲  – ۷۶۹ یاهلاس ۷۶۸ –  نیب  شتافو 
. تسا هتسیز  لاس  ات ۷۱  دودح ۶۷  رد 

: تسا وا  راثا  زا 
هموظنم و  تایعابر –  اشگلد –  هلاسر  همان –  شیر  دنپ –  دص  فیارظ –  فیاطل و  فارشالا –  فالخا   – قاشع یونثم 

ریخ ای  تسا  یناکاز  دیبع  یاهراک  زا  هبرگ  شوم و  هکنیا  دروم  رد  تسوا . هب  بوسنم  هک  تسا  هبرگ  شوم و 
تسس ار  مدرم  یداقتعا  ناینب  نوچ  دراد  هراشا  بوجحم  رفعج  دمحم  وا  یحضاو  هب  هن  ثدحم و  یلع  هک  هنوگنادب 

 . میرذگ یم  رد  دشاب  هتشاد  یمکحتسم  نیشناج  هکنیا  نودب  دنک  یم 
هبرگ شوم و  هدیصق  راشتنا  یارب  نوچ  میا و  هتشاد  هنومن  اب  هارمه  تبحص  وا  یاه  زنط  زا  تاعفد  هب  هاگرذگ  رد  ام 

. تفگ میهاوخ  نآ  زا  ناکما  هلصوح و  دح  رد  تصرف  نیا  رد  میا  هتفرگ  رارق  شسرپ  دروم  تاعفد  هب  وا 
شوه شناد و  لقع و  وت  یراد  رگا 

شوم هبرگ و  ثیدح  ونشب  ایب 
یناتساد تیارب  زا  مناوخب 

ینامب ناریح  نآ  یانعم  رد  هک 
**

انادو لقاع  دنمدرخ  یا 
اناوخرب هبرگ  شوم و  ٔهصق 
موظنم ٔهبرگ  شوم و  ٔهصق 
اناطلغ رد  وچمه  نک  شوگ 
هبرگ یکی  کلف  یاضق  زا 
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انامرک هب  اهدژا  نوچ  دوب 
رپس وچ  شاهنیس  لبط و  شمکش 

اناگنچ گنلپ  مد و  ریش 
ندیرغ تقو  هب  شویرغ  زا 

اناساره دش  هدنرد  ریش 
یاپ یداهن  نوچ  هرفس  ره  رس 

انازیرگ یدش  یو  زا  ریش 
یدش هناخبارش  ردنا  یزور 

اناشوم راکش  یارب  زا 
نیمک دومنیم  مخ  سپ  رد 

انابایب رد  هک  یدزد  وچمه 
یراوید یکشوم ز  ناهگان 
اناشورخ یم  مخ  رب  تسج 

دیشون یم  داهنرب و  مخ  هب  رس 
انارغ ریش  وچمه  دش  تسم 

منکب شرس  ات  هبرگ  وک  تفگ 
اناهاک منک ز  رپ  شتسوپ 

دشاب گس  وچ  نم  شیپ  رد  هبرگ 
انادیمب وربور  دوش  هک 

یدزن مد  دینش و  ار  نیا  هبرگ 
اناهوسب یدز  نادند  گنچ و 

تفرگب ار  شوم  تسج و  ناهگان 
اناهوک راکش  یگنلپ  نوچ 

ماوت مالغ  نم  هک  اتفگ  شوم 
اناهانگ نیا  نم  رب  نک  وفع 

مدروخ یهگ  رگا  مدوب  تسم 
اناتسم دنروخ  ناوارف  هگ 

یوگ رتمک  غورد  اتفگ  هبرگ 
انارکم بیرف و  نم  مروخن 

یتفگیم هچنآره  مدینشیم 
اناملسم ٔهبحق  نیداورآ 

دروخب تشکب و  ار  شومنآ  هبرگ 
انامارخ یدش  دجسم  یوس 

دیشک حسم  تسشب و  ار  ور  تسد و 
انالم وچمه  دناوخیم  درو 

نم مدرک  هبوت  هک  اهلا  راب 
انادندب ار  شوم  مردن 

قالخ یا  قحان  نوخ  نیا  رهب 
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انان نم  ود  مهد  قدصت  نم 
درک یراز  درک و  هبال  ردقنآ 

انایرگ تشگ  هک  یدحب  ات 
ربنم سپ  رد  دوب  یکشوم 

اناشومب ربخ  نیا  درب  دوز 
دش بئات  هبرگ  هک  یناگدژم 

اناملسم دباع و  دهاز و 
لاصخ هدوتس  نآ  دجسم  رد  دوب 

اناغفا زاین و  زامن و  رد 
ناشوم رب  دیسر  نوچ  ربخ  نیا 

انادنخ داش و  دنتشگ  همه 
دنتسجرب هدیزگ  شوم  تفه 
اناقهد ادخدک و  یکی  ره 

رهم هبرگ ز  رهب  دنتفرگرب 
اناولا یاههفحت  یکی  ره 

فک هب  بارش  ٔهشیش  یکی  نآ 
انایرب یاههرب  رگد  ناو 

شمشک زا  رپ  یکتشط  یکی  نآ 
انامرخ قبط ز  کی  رگد  ناو 

تسد هب  رینپ  زا  یفرظ  یکی  نآ 
انان هرک  اب  تسام  رگد  ناو 
رس رب  ولپ  هچناوخ  یکی  نآ 

انامع ومیل  بآ  هرشفا 
ناشوم نآ  دندش  هبرگ  دزن 

اناسحا دورد و  مالس و  اب 
بدا رازه  اب  دندرک  ضرع 

اناج همه  تهر  یادف  یاک 
یشکشیپ وت  تمدخ  قیال 

انامرف لوبق  ام  میاهدرک 
دناوخب دیدب  ناکشوم  نوچ  هبرگ 

اناقح ءامسلا  یف  مکقزر 
مدرب رسب  یسب  هنسرگ  نم 

اناوارف دش  زورما  مقزر 
رگد یاهزور  هب  مدوب  هزور 

انامحر یاضر  یارب  زا 
نیقیب دنک  ادخ  راک  هکره 

اناوارف دوشیم  شیزور 
دیئامرف شیپ  تفگ  نآ  زا  دعب 
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اناقیفر یا  دنچ  یمدق 
دنتفریم شیپ  هلمج  ناکشوم 

انازرل دیب  وچمه  ناشنت 
ناشوم رب  تسج  هبرگ  ناهگان 

انادیم زور  هب  زرابم  نوچ 
تفرگب ار  هدیزگ  شوم  جنپ 

اناخلیا ادخدک و  یکی  ره 
لاگنچنادب ود  گنچ و  نیدب  ود 

انارغ ریش  وچ  نادند  هب  کی 
دندرب ناج  هک  رگد  شوم  ودنآ 

اناشوم هب  ربخ  دندرب  دوز 
ناشوم یا  دیاهتسشنب  هچ  هک 

اناناوج یا  رس  رب  ناتکاخ 
دیردب ار  سیئر  شوم  جنپ 

انادند اهگنچ و  اب  هبرگ 
مغ تبیصم و  نیا  زا  ارناکشوم 

اناهایس همه  سابل  دش 
دنتفگ یمه  نانک  رس  رب  کاخ 

اناشوم سیئر  اغیرد  یا 
ام هک  دندش  قفتم  نآ  زا  دعب 

اناطلس تخت  یاپ  میوریم 
مینک شیوخ  لاح  ضرع  هشب  ات 

انابرگ لیخ  یاهمتس  زا 
تخت هب  دوب  هتسشن  ناشوم  هاش 

اناشوم لیخ  رود  زا  دید 
میظعت شندرک  هرابکی  همه 
انارودب یهشنهاش  وت  یاک 

اهام رب  ملظ  تسا  هدرک  هبرگ 
انابرق هب  ملوا  هشنهش  یا 

ام زا  تفرگیم  هنادکی  یلاس 
اناوارف هدش  شصرح  لاح 

دریگیم جنپ  جنپ  نامز  نیا 
اناملسم بئات و  هدش  نوچ 

دنتفگ دوخ  هاش  هب  نوچ  لد  درد 
انازیزع یاک  دومرف  هاش 

درک مهاوخ  هبرگ  هب  یفالت  نم 
انارود هب  ناتساد  دوش  هک 
تسارآ یرگشل  هتفهکی  دعب 
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اناشوم رازه  یس  دصیس و 
نامک ریت و  اههزین و  اب  همه 

انارب یاهفیس  اب  همه 
وسکی زا  هدایپ  یاهجوف 
انالوج هنایم  رد  اهغیت 

دش رگشل  یروآ  عمج  هکنوچ 
انالیگ تشر و  ناسارخ و  زا 
دوب رگشل  ریزو  یشوم  هکی 

اناطف ریلد و  دنمشوه و 
دورب ام  یکی ز  دیاب  تفگ 
انامرک رهش  هب  هبرگ  دزن 
تمدخ رد  تخت  یاپ  ایب  ای 
اناگنج شاب  هدامآ  هک  ای 

میدق یچلیا ز  دوب  یکشوم 
انامرک رهش  هب  هناور  دش 

درک یلاح  هبرگ  هب  کمرن  مرن 
اناهاش یچلیا ز  منم  هک 

امش یارب  ماهدروآ  ربخ 
اناشوم هاش  هدرک  گنج  مزع 

تمدخ رد  تخت  یاپ  ورب  ای 
اناگنج شاب  هدامآ  هک  ای 

هدروخ هگ  شوم  هک  اتفگ  هبرگ 
انامرک نورب ز  میاین  نم 

درک کرادت  افخ  ردنا  نکیل 
انابرگ یمظعم ز  رگشل 

راکش ریش  قارب  یاههبرگ 
انامرک دزی و  ناهافص و  زا 

دش ایهم  نوچ  هبرگ  رگشل 
انادیم یوس  هب  نامرف  داد 
ریوک هار  اهشوم ز  رگشل 

اناتسهک زا  هبرگ  رگشل 
هاپس ود  ره  سراف  نابایب  رد 

اناریلد نوچ  دنداد  مزر 
یداو نآ  رد  دش  هبولغم  گنج 

اناگنج هنامتسر  فرط  ره 
دندش هتشک  هبرگ  شوم و  ردقنآ 

اناسآ باسح  دیاین  هک 
ریش وچ  هبرگ  درک  تخس  ٔهلمح 
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تساریهاشمهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

اناشوم بلق  هب  دز  نآ  زا  دعب 
درک یپ  ار  هبرگ  بسا  یکشوم 

انانیز نوگنرس ز  دش  هبرگ 
ناشوم رد  داتف  هللا  هللا 

اناناولهپ دیریگب  هک 
دندز هنایداش  لبط  ناکشوم 

اناوارف رفظ  حتف و  رهب 
راوس لیف  هب  دشب  ناشوم  هاش 

اناشورخ سپ  شیپ و  زا  رگشل 
مهب هتسب  تسد  ود  ره  ار  هبرگ 

انامسیر بانط و  فالک و  اب 
دنزیوآ رادب  اتفگ  هاش 

انادان هایسور  گس  نیا 
ارناشوم هاش  دید  نوچ  هبرگ 

اناشوج گید  وچ  دش  شتریغ 
وناز رب  تسشن  یریش  وچمه 

انادند هب  نامسیر  نآ  دنک 
نیمزب دز  تفرگ و  ار  ناکشوم 

اناسکی کاخ  هب  یدندش  هک 
دش یرارف  فرطکی  زا  رگشل 

انازیرگ تهج  کی  زا  هاش 
راوس لیف  لیف و  تفر  نایم  زا 

اناویا تخت و  جات و  نزخم 
بیرغ بیجع و  ٔهصق  نیا  تسه 

اناکاز دیبع  راگدای 
هصق نیا  زا  ریگ  دنپ  نم  ناج 

اناداش هنامز  رد  یوش  هک 
ندناوخرب هبرگ  شوم و  زا  ضرغ 

اناج رسپ  نک  مهف  اعدم 

یئاطع ریم  یلع  هب   – ۱۷۴۶- - ۱۸۲۸ ایوگ  – وکیسسنارف 
ریت ۱۳۹۲

Remove this footer and set your own layout? Use our online service with a license!

http://www.gozargah.com/category/mashahir/
http://www.gozargah.com/naghashan-mashhoor-jahan/gooya/
http://pdfmyurl.com/browser-license?src=pdf
http://pdfmyurl.com


یسرتسد عبنم  نیرتهب  رت  اپاز  نیترام  شتسود  اب  لاس  تدم ۲۰  هب  ات ۱۷۹۰  یاهلاس ۱۷۷۰  یط  ستابتاکم  هعومجم 
. تسا هدوب  دیردام  رد  هک  تسااه  لاس  نیا  یط  وا  یگدنز  هب 

تفاین همادا  یلاو  دش  سالک  مه  دوب  رابرد  رظن  دروم  شاقن  هک  سگنم  لئافار  نوتنآ  اب  دیردام  رد 
. دشن هتفریذپ  یاهلاس ۱۷۶۳ و ۱۷۶۶  رد  رنه  یمداکآ  هب  دورو  یارب  شتساوخ  رد  نآ  لابند  هب  و 

ار دوب  هدش  هداد  بیرت  اماراپ  رهش  طسوت  هک  یشاقن  تاقباسم  مود  هزیاج  اجنآ  رد  تفر و  مر  هب  یماکان  نیا  زا  سپ 
. درک بسک 

 “ اکیلیس اب  دبنگ “  یور  رب  یشاقن  هب  تشگرب و  ایناپسا  شهاگداز  روشک  رد  ازوگاراس  رهش  هب  تیففوم  نیا  لابند  هب 
دیسر ترهش  هب  زین  ایناپسا  رد  مک  مک  اه  یشاقن  یرس  نیا  هب  نتخادرپ  اب  …و  تخادرپ

هب هک  دش  ببس  تشاد  طابترا  ابیز  یاه  رنه  یتنطلس  یمداکا  اب  هک  افزوج “  ویاب  رهوخ “  اب  لاس ۱۷۷۳  رد  شجاودزا 
هب ۴۲ کیدزن  لاس  اهنت ۵  لوط  رد  دنک . راک  دنوش  هتفاب  یتنطلس  هناخراک  طسوت  دوب  رارق  هک  یئاه  یلاق  حارط  ناونع 

لیرویسالاپو لایروسکا  لا  یاهراوید  یلاخ  یاهتمسق  ششوپ  ایو  نیئزت  یارب  راثآ  نیرتشیب  هک  درک  یحارط  ار  وگلا 
ناهاشداپ هجوت  ات  دش  ثعاب  نیمه  دش . هدافتسا  دیردام  یکیدزن  ییایناپسا  نیطالس  تخاس  هزات  یاههاگتماقا  ودارااپد 
نس یاسیلک  هاگنابرق  یولبات  کی  نینچ  مه  وا  دنک . ادیپ  هار  رابرد  هب  اهدعبو  دوش  بلج  وا  دادعتسا  هب  ییایناپسا 

. دش ابیز  یاهرنه  یتنطلس  یمداکآ  تیوضع  هب  رجنم  نیا  هک  درک . یشاقن  ار  دیردام  رد  هدنارگ  لا  وکسیسنارف 
. تشذگ رد  یزغم  هتکسرثا  رد  ایناپسا  زا  جراخ  رد  لاس ۱۸۲۸  رد  ایوگ  وکیسسناف 

زا یعون  هب  شیاهراک  رثکا  یاونش  ظاحل  زا  صوصخب  رمع  نایاپ  یگدروخ  رس  هب  هجوت  اب  دراد .  ناوارف  یاه  ولبات  ایوگ 
. دنتسه امن  کیرات  تسا و  رود  یداش 

یتنطلس هداوناخ  اهرابرد و  زا  یئاه  ولبات  ندیشک  هب  نورق ۱۷ و ۱۸ و ۱۹  ناشاقن  زا  یضعب  شیارگ  هب  هجوت  اب 
. تسا هورگ  نیا  زا  زین  ایوگ  دروآ و  یم  دایب  ناهاشداپ  زا  ار  نارعاش  یئارس  هحیدم 

یم یرگتروص  رد  ار  وا  تردق  هکنیا  نمض  دشابرگید ، یلاور  رد  هک  مروایب  اجنیا  ار  وا  زا  یئاهولبات  میا  هدرک  ششوک 
دنایامن

هنهرب یاجام  …. لوا یولبات 
هدیشوپ یاجام  …. مود یولبات 

لوغ موس .… یولبات 

هراب رد  یباتک 
ریما باتک – 
رگزرب گنشوه 

ریت ۱۳۹۲

نونک مه  هک  باتک  هرابرد  یباتک 
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باتکهرامش ١٤٠ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ناهجهرامش ١٤٠ روهشم  ناشاقن 
تسا دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هناخباتک رد  دیدج  یباتک  ناونعب 
تسا هدش  هدادرارق  هاگرذگ 

ام یارب  یتسود  هتخیهرف  طسوت 
. تسا هدش  لاسرا 

اب تسا  رتهب  هک  تسا  یباتک 
رد دوش . هدناوخ  تقد  شمارآ و 

دنک یم  حرطم  ار  یئاه  لاثم  ادتبا 
اب  ناگدنناوخ  رب  ار  نآ  ریثات  و 

یم یسررب  توافتم  یاه  تشادرب 
باتک هک  هک  دریگ  یم  هجین  دنک و 

سح اب  و  دناوخ “  بوخ  دیاب “  ار 
ار نآ  رتهب  ات  دش  هارمه  نآ  لاح  و 

. درک کرد  ار  نآ  هدتسیون  و 
یرایرهش زیورپ  داتسا  دای  هدنز  طسوت  هک  یا  هحفص  باتک ۷۰  نیا  هدنسیون 

. دشاب یم  وو “  هل  یگرس  تسا “ ، هدش  همجرت 
: هک تسا  نیا  یارب  شالت 

…و میرادب روظنم  ار  باتک  ندناوخ  دوخ  یگدنز  همانرب  رد  نمتح 
میناوخب بوخ  تقد و  اب  ار  باتک 

زا رت  عیرس  میناوتب  ات  مینک  نیرمت  ناکما  دح  رد  هک  دنک  یم  هیصوت  و 
عیرس ماگنهب  هک  میشاب  هتشاد  تقد  هک  دنک  یم  دیکات  میناوخب و  فراعتم 

. میوشب اه  شزغل  زا  عنام  و  میناوخب “ مه  مهم  ندناوخ “ 
شزومآ زا  تسا  راشرس  دوخ  دودحم  تاحفص  نیمه  رد  باک ، هراب  رد  یباتک 

. دهد ءاقترا  ار  ندناوخ  زا  مهف  ندناوخ و  دناوت  یم  هک  تسا  یئاه 
. مینک یم  هیصوت  ار  نآ  ندناوخ 

زا ناراب  نژیب  رتکد   - یولع گرزب  هب  هدازلامج  یاه  همان  باتک 
زور رابخا  تیاس 

ریت ۱۳۹۲

باتک . دندرک رمع  لاس  اهنآ ۱۰۰  دش . رشن  یسراف  نردم  تایبدا  لوغ  ۲ یولع - گرزب  هب  هداز  لامج  یاه  همان 
یط اه  ¬ همان نیا  تسا . یولع  گرزب  هب  هداز  ¬ لامج یلعدمحم  یاه  ¬ همان هعومجم  هدنریگربرد  تبرغ » رد  نتشون  »
زا شیب  ًاعومجم  دنا و  ¬ هدش هتشون  یقرش  نلرب  هب  سیئوس  زا  بلغا  ات ۱۹۹۴ ) لاس ۱۹۳۴  زا   ) لاس تصش  زا  شیب 

ناریا رصاعم  تایبدا  هتسجرب  هدنسیون  ود  نیا  تابتاکم  هک  ور  ¬ نآ زا  دنریگ . ¬ یم ربرد  ار  دنلب  هاتوک و  همان  هاجنپودص 
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باتکهرامش ١٤٠ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ار هداز  ¬ لامج یلعدمحم  میا . ¬ هتشاذگ تبرغ “ رد  نتشون   ” ار هعومجم  نیا  مان  تسا ، هتشاد  نایرج  تبرغ  رد 
رد ار  یدیدج  هلحرم  دوخ ، دوبن “ یکی  دوب ، یکی   ” باتک راشتنا  اب  هک  دنناد  ¬ یم یسراف  نیون  یناتساد  تایبدا  راذگداینب 

رامشهب ناریا  رصاعم  ناگدنسیون  لوا  لسن  هرمز  زا  زین  یولع  گرزب  درک . زاغآ  یسراف  یسیون  ¬ ناتساد هویش 
هب خساپ  ماقم  رد  زین  یولع  یاه  ¬ همان زا  یدادعت  یولع ، گرزب  هب  هداز  ¬ لامج یاههمان  رب  هفاضا  دیآیم .

نوماربپ ریسفت  یشاوح و  همدقم و  کی  هدنریگربرد  باتک  نینچ  ¬ مه تسا . هدش  هفاضا  هعومجم  نیا  هب  هداز  ¬ لامج
رتمک تاعوضوم  هب  باتک  نیا  رد  هک  تسا  هدش  یعس  صوصخ  هب  تسا . هدنسیون  ود  نیا  یبدا  تیلاعف  راثآ و  یگدنز ،

شوحو ¬ لوح رتشیب  رتهب و  تخانش  یارب  نیارب  هوالع  دوش . هتخادرپ  یبدا  هرهچ  ود  نیا  هب  عجار  هدش  هتخانش 
ناونع هب  هداز  ¬ لامج هب  باطخ  سنرول  درفنام  و  نیشون ، دننام  نارگید  زا  ییاه  ¬ همان هداز ، ¬ لامج تابتاکم 

هب هداز  لامج  رسمه  مناخ « یگا   « طسوت هک  زین  هاتوک  تشاددای  همان و  دنچ  دنا . ¬ هدش دراو  باتک  نایاپ  رد  همیمض 
. تسا هدمآ  هعومجم  نیا  رد  اه  نآ  همجرت  هارمه  هب  هدش  هتشون  یناملآ  نابز 

مه هدنسیون و  ود  نیا  یبدا  هاگیاج  راثآ و  یگدنز و  زا  ییاه  هشوگ  یسررب  هب  یثحبم  رد  اه ، همان  رب  هوالع  باتک  نیا 
. تسا هتخادرپ  دیعبت  رد  یسراف  تایبدا  عوضوم  نینچ 

: زا دنترابع  باتک  تسرهف  بلاطم  زا  یخرب 
رضاح هعومجم  هرابرد  دنچ  ینخس  * 

اههمان نیا  نوماریپ  هتکن  دنچ  * 
شراگن خیرات  بیترت  هب  اههمان  * 

هداز ¬ لامج رسمه  مناخ  یِگا  زا  همان  دنچ  * 
: اه ¬ هدوزفا * 

هداز ¬ لامج هب  یولع  گرزب  زا  یا  ¬ همان حرط  *
هداز ¬ لامج هب  نیشون  زا  یاهمان  * 
سنرول درفنام  هب  هداز  ¬ لامج همان  * 

اهمان تسرهف  * 
یناملآ نابز  هب  هرخوم  * 

هدنسیون زا ۲۲  ناتساد   ۲۲ نامک –  نیگنر 
ریت ۱۳۹۲

دوب هدرک  یناغارچ  ار  هاگرذگ  ناشیاه  ناتساد  هک  یناگدسیون  نینزان  زا  ددجم  هزاجا  اب  شیپ  اهلاس  ام 
: مان اب  میدید  کرادت  فا  ید  یپ  تروصب  یباتک 
 “ هدنسیون زا ۲۲  ناتساد   ۲۲ نامک –  نیگنر  “ 

دهد یم  ناشن  رامآ  تسا . دوجوم  هناخباتک  نیا  یاه  هسفق  رد  مه  زونه  هتبلا  و  میداد ، رارق  هاگرذگ  هناخباتک  رد  و 
. تسا هتشاد  هدننک  هعجارم  رازه  زا ۵۰  شیب  نونک  ات  هک 

تناف اب  هک  یئاه  ناتساد  یور  زا  فا  ید  یپ  نوچ  هنافساتم  یلو  مینک  دیدجت  یپاچ  تروصب  ار  نآ  میتشاد  میمصت 
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باتکهرامش ١٤٠ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دادن ام  هب  ار  راک  نیا  ناکما  تسا  هدش  لیدبت  تسا  هاگرذگ  یلبق  تناف  هک  راگن “  سراپ  “ 
. دیهدن تسد  زا  دیا “  هدناوخن  نونک  ات  هچنانچ  ار “  نآ  ندناوخ  دیتسه  هعلاطم  هب  دنمقالع  رگا  مینک  یم  هیصوت 

نامرآ دش – ! مومت  ینامام 
ریت ۱۳۹۲

تفایرد لیم  یئ  هلیسو  نامرآ “  یاضما  “ اب  ار  ایوگ  ابیز و  روتاکیراک  نیا 
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تسازنطهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

حارط رهم  زا  ساپس  اب  میا . هدرک 

یرفظ ابیرف  هزم –  یب  یلیخ  هن  کوج  دنچ 
ریت ۱۳۹۲

؟ تسیچ ناشن  رمحا  لاله  دنسرپ  یم  یکی  زا 
ناضمر هام  ندش  کیدزن  رطخ 

*
نفلت اب  دعب  دنک  یم  یدزد  نویلیم  تسیود  یا  هناخ  هب  دربتسد  رد  یدزد 

: دنک یم  دیدهت  ار  هناخ  بحاص 
. دیریگب لیوحت  ار  ناتلوپ  دیروایب  ار  هچب 

*
. دیوگب مدآ “  هب “  هتسناوت  یمن  اوح “  هک “  یا  هلمج  راهچ 

منک یم  تمدآ 
ریگب دای  مدرم  رهوش  زا 

متشاد راگتساوخ  اتدص  وت  زا  لبق  نم 
ماباب هنوخ  مریم 

*
. دننامرجم نامه  نانموم  دهد ، یم  ناشن  ناضمر  کرابم  هام  رد  تیانج  مرج و  دیدش  شهاک 

*
اشنا کی  گرب  رس 

. تسا وازا  میشک  یم  هچره  هک  یئادخ  مانب 
*

؟ دنگ یم  یچ  دنا  هتسشن  هلیم  کی  یور  هک  رتخد  ات  هب ۵ 
. رگیج خیس  کی  نگیم 

*
؟ یراد تسود  هیولا  دالاس  همه  نیا  ارچ  دنسرپ  یم  هسورخ  زا 

: نوچ هگیم 
. هشوت غرم  هنیس 

*
 ، هک تسا  یروشک  اهنت  ناریا 

. دنشورف یم  یم  باتک  شیالصم  رد  دنناوخ و  یم  زامن  شهاگشناد  رد 
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تسارابخاهرامش ١٤٠ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یرطب باختنا 
ریت ۱۳۹۲

. دنننک هلاِما  ناریا  کزیرهک  یارسا  هب   تسا  رارق  هک  یئاه  یرطب  نیا  زا  دعب  هک   هدیسر  روتسد  تیالو  تیب  فرط  زا 
رد رابنیا  تسیابیم  هتشذگ ، کاندرد  تارطاخ  هباشم و  تایبرجت  هب  هجوت  اب  دننک . راذگاو  ام  دوخ  هب  ار  شباختنا    

باختنا رد  میراد  اعدتسا  ینامحر  مالسا  شک  هلام  ناردارب  امش  زا  لیلد  نیمه  هب  مینک . یرتشیب  تقد  دوخ  باختنا 
شنت نودب  تحار و  تسا – : رارق  نیدب  ام  یتاباختنا  یاهرایعم  دیناسر . یرای  ار  ام  رتدب  دب و  نیب  هنیزگ  نیرتهب  حلصا و 
. - دنک شوخ  اج  هکنیا  هن  دیایب ، نوریب  یتحار  نامه  هب  دورو  زا  دعب  . - ددرگن بیرخت  بجوم  دورو  ماگنه  ات  دوش  دراو 

نادنورهش ام  هک  ارچ  دنامب . یقاب  اوه  روبع  یارب  هلصاف  ذفنم و  یکدنا  دورو  زا  دعب  هک  دشاب  یلکش  هب  شراتخاس 
ات دشاب  هتشاد  فیطل  یسنج  مرفشوخ و  یرهاظ  . - میشکیم سفن  دورو  لحم  نآ  زا  تاقوا  رتشیب  هس  ود و  هجرد 

. دراذگ یاجرب  دوخ  جورخ  دورو و  زا  شوخ  ییاهرطاخ 

دجسم و ردقچ  هاش  هرود  رد  دهدیم  ناشن  هک  یماقرا  دادعا و 
! دش هتخاس  هسردم 

ریت ۱۳۹۲

یتسینومک همان  نایاپ  زج  هب  یدنس  چیه  ددع ۵۵۰۰۰  دیسر !! باب  هب ۵۵۰۰۰  دجاسم  دادعت  هاش  نامز  رد  دنیوگ  یم 
بالقنا یارب  لاس  تدم ۱۵  رد  تسا  نیا  یعقاو  دادعا  دوشیم !! انرک  قوب و  رد  اج  همه  مه  نامه  هک  درادن  باوت 

یمومع مامح  اهاتسور ۱۰۷۰۰  رد  هسردم  دجسم ۸۲۰۰  ریمعت  دجسم ۹۵۰ …  تخاس  شناد و :… نایهاپس  دیفس و 
ییامنهار ییادتبا ٪۵۶۰  اهناتسکدوک ٪۱۳۵۰  نازوما : شناد  دادعت  شیازفا  هاگنامرد ۱۴۲۲  هاگشزرو ۷۵۰۰   ۵۰۰۰

هب ۱۰ نویلیم  زا ۱/۵  نایوجشناد  نازوما و  شناد  لک  دادعت  شیازفا  ینف ٪۱۵۵۰  یا  هفرح  هطسوتم ٪۳۳۱   ٪۲۶۰
دجسم طقف ۹۵۰  هاش  نیاربانب  اکیرما ) رد  رازه   ۵۰) رازه دص  جراخ  رازه و  لخاد ۲۰۰  نایوجشناد  دادعت  رفن  نویلیم 

دادعت شیازفا  نیاربانب  دندش ! ریمعت  هک  هدوب  لبق  زا   ۸۲۰۰ یتعنص . )  - داصتقا ییافوکش  جوا  رد  ۱۳۵۶-۱۳۴۱) تخاس
هسردم لباقم ۱۰۷۰۰  ردو  هتخاس  دجسم  ات   ۹۵۰ تسا ! هتشادن  هاش  هب  یطبر  تحص ، تروصرد  ات ۵۵۰۰۰  دجاسم 

ربارب ینعی ۱۲ 
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میراد لوبق  ار  هیروس  یلعف  تلود  یناحور :  لوا  کوش 
ریت ۱۳۹۲

نیلوا رد  یو  اما  اه ، تسایس  رد  رییغت  عقوت  یروهمج و  تسایر  هب  یناحور  ندیسر  زا  ناناوج  یلاحشوخ  مغریلع 
: تفگ ینپاژ  راگنربخ  هب  خساپ  رد  یربخ  تسشن 

میراد لوبق  هدنیآ  یروهمج  تسایر  تاباختنا  ات  ار  دسا  تلود  ام 
ار دسا  تیعورشم  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  دایز  یدح  هب  هیروس  هانگ  یب  مدرم  راتشک  عیاجف و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

یناحور نیسحریم ، زا  ندرب  مان  سرت  زا  مه  رخآ  رد  دز و  دیلک  ار  نمشد  نمشد  یناحور  انمض  تسا  هدرب  لاوئس  ریز 
امیسوادص درک و  کرت  ار  تسشن  هشاب  دیاب  نیسحریم  تفگ  یصخش  هکنیا  ضحم  هب  درادن و  تقو  رگید  تفگ  یم 

.. دنک روسناس  ار  نیسحریم  دایرف  تسناوتن 

یعون ای  تسا  یندب  یسرزاب  نیا  نانز … نادنز  رد  تاقالم  یارب 
زواجت

ریت ۱۳۹۲

دوشیم هتسکش  نادنز  نارومام  طسوت  یندب  یسرزاب  دودح  دح و  یتقو  فراعتمریغ |  یندب  یسرزاب 
۹  ) دادرخ هبنشکی ۱۹  زور  رد  یروضح  تاقالم  نایرج  رد  دیوگیم  ینادنز  لیکو  هدوتس  نیرسن  رسمه  نادنخ  اضر 

نیرسن رسمه  نادنخ  اضر  دناهتفرگ . رارق  فراعتمریغ “  ” یندب یسرزاب  دروم  هدننکتاقالم  نانز  شرسمه ، اب  نئوژ )
تفگ هلوهچیود  هب  نادنخ  یاقآ  دیشوپ . دنهاوخ  مشچ  یروضح  تاقالم  زا  دنک  ادیپ  همادا  دنور  نیا  رگا  دیوگیم  هدوتس 

نوریب نیوا  نادنز  تاقالم  نلاس  یندب  یسرزاب  قاتا  زا  یتقو  شرسمه  رهاوخ  هارمه  هب  وا  هلاس  رتخد ۱۳  هک 
الیژ هداوناخ  هلمج  زا  نز  رگید  یسایس  ینادنز  هس  هداوناخ  وا  هتفگ  هب  دناهدوب . تحاران  ینابصع و  تدش  هب  دناهدمآ ،

نادنخ یاقآ  تسا . هدوب  هقباسیب  هدنهدرازآ و  اهنآ  یندب  یسرزاب  هک  دندرک  دییات  زین  یراهآرظن  اویش  بوقعیینب و 
ار یرگید  نز  تسا ، رضاح  اجنآ  هشیمه  ناگدننکتاقالم  یندب  یسرزاب  یارب  لومعم  روط  هب  هک  ینز  زا  ریغ  دیوگیم 

اجنآ هب  روظنم  نیا  هب  هژیو  روط  هب  تشاد و  نت  رب  یماظن  سابل  هک  وا  دوب  صخشم  دندوب و  هدروآ  تاقالم  نلاس  هب 
نالا اوه  هک  دینادیم  : » دیوگیم نادنخ  اضر  یندب ، یسرزاب  ندوب  فراعتم  ریغ  یگنوگچ  حیضوت  رد  دوب . هدش  هدروآ 

. دنراد نت  هب  یناتسبات  تبسن  هب  یاهسابل  همه  دشوپیمن و  ینانچ  نآ  مرگ  یاهسابل  وتلاپ و  یسک  هدش و  مرگ  اجنیا 
یسک هک  دش  هجوتم  دوشیم  مه  یلومعم  یسرزاب  کی  اب  دوش ، ینانچ  نآ  یاهیسرزاب  هک  تسین  یزاین  هجیتن  رد 

دارفا یاهمادنا  مامت  هب  دننک و  زاب  ار  ناشسابل  همکد  دنهاوخب  هک  تسین  یزاین  هن . ای  تسه  شهارمه  قاچاق  سنج 
دراد نس  لاس  یالاب ۶۰  هک  اهمناخ  زا  یکی  ردام  زا  یتقو  نم  دنک . مرش  ساسحا  درف  هک  یروط  هب  دنشکب ، تسد 

مه اهناوج  دوب . روآتلاجخ  میارب  یلیخ  ندرک  یسرزاب  عون  نیا  مدرک و  مرش  ساسحا  نس  نیا  اب  نم  تفگ  مدیسرپ ،
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نیا یسرزاب  هک  دنتشاد  ار  سح  نیا  همه  لاسنایم ، رتنسم و  دارفا  ای  دندوب و  هلاس   ۱۳ نم ۱۴ ـ رتخد  دح  رد  ای  هک 
تاقالم رد  دیوگیم  نادنخ  یاقآ  تسا .» هدوب  روآتلاجخ  تروص  نیا  هب  ندب ، فلتخم  یاهمادنا  هب  ندز  تسد  هنوگ و 

اما دریگیم  تروص  نادنز  هب  دورو  ودب  رد  هک  تسا  یدیدزاب  زا  ریغ  نیا  دوشیم و  ماجنا  یندب  دیدزاب  هشیمه  یروضح 
عوضوم نیا  زا  وا  دنروایب . رد  ار  ناشیاهسابل  دنهاوخب  نانز  زا  هک  یتروص  هب  هن  دوب ، فراعتم  یسرزاب  نیا  نونک  ات 

هتفگ هب  هک  یلاح  رد  دوشیمن  هدافتسا  رنکسا  یاههاگتسد  زا  نادنز  لثم  یساسح  ناکم  یارب  ارچ  هک  تسا  بجعتم 
نیا ندیمهف  زا  دعب  دیوگیم  نادنخ  اضر  دوشیم . هدافتسا  یندب  دیدزاب  یارب  اههاگتسد  نیا  زا  تارادا  رتشیب  رد  وا 

ادیپ همادا  اهراتفر  نیا  رگا  تسا  هتفگ  هدیشک و  دایرف  یتح  هدرک و  ضارتعا  عوضوم  نیا  هب  تبسن  تدش  هب  نایرج 
یارب شاهداوناخ  هدوتس و  نیرسن  تیعضو ، نیا  هب  ضارتعا  رد  دوب . دهاوخن  یروضح  تاقالم  هب  رضاح  رگید  دنک 

یاقآ دناهدش . تاقالم  ماجنا  هب  رضاح  اههداوناخ  رگید  رارصا  اب  اما  دناهدرک  یراددوخ  تاقالم  نلاس  هب  نتفر  زا  یتدم 
دیکات هدرک و  مالعا  ار  ناشضارتعا  رگید  راب  کی  اههداوناخ  ریاس  هارمه  هب  تاقالم  زا  تشگزاب  ماگنه  دیوگیم  نادنخ 

اههداوناخ دمآ . دنهاوخن  یروضح  تاقالم  هب  رگید  دنهد ، همادا  یسرزاب  هویش  نیا  هب  دنهاوخب  نارومام  رگا  هک  دناهدرک 
. || دننک تاقالم  هقیقد  دنچ  دنهاوخب  تیعضو  نیا  اب  لمحت و  لباقریغ  طیارش  نیا  اب  هک  دنرادن  یرارصا  چیه  دناهتفگ 

تراظن اهنادنز  نامزاس  ییارجا  تاررقم  ینوناق و  هماننییآ  هدام ۳۳  تسا : “ یندب  یسرزاب  تیعونمم  رب  لصا  ”
رارق نادنز  زا  جراخ  یسرزاب  نارسفا  فیاظو  وزج  ار  ناگدننک  تاقالم  زین  دراو و  هزات  ناینادنز  یسرزاب  رد  لماک 

رد هک  هدرک  حیرصت  زین  هماننییآ  نیا  هدام ۱۹۸  هرصبت ۱  تسا . ردقچ  اهیسرزاب  نیا  دودح  هک  هدرکن  ررقم  اما  هداد 
، ولنارم رحس  دیآ . لمع  هب  قیقد “  ” یسرزاب نادنز  هطوحم  هب  دورو  ماگنه  هب  ناگدننک  تاقالم  زا  موزل  تروص 
وا تسا . هدماین  لمع  هب  نآ  دودح  یسرزاب و  زا  یقیقد  فیرعت  ناریا  نیناوق  رد  دیوگیم  هلوهچیود  هب  نادقوقح 

ای تینما  هوقلاب ، یرطخ  هک  تسا  یعقاوم  رد  دارفا  یندب  یسرزاب  ماجنا  یندب ، یسرزاب  زا  روظنم  هک  دنکیم  حیرصت 
هک دریگیم  هجیتن  ولنارم  مناخ  تسا . ینیمات  مادقا  کی  نیا  یقوقح ، رظن  زا  نیاربانب  دنکیم  دیدهت  ار  یمومع  مظن 

تئارب و لصا  زا  یشان  لصا  نیا  : » دهدیم همادا  وا  ییانثتسا . دراوم  رد  رگم  تسا  یندب  یسرزاب  تیعونمم  رب  لصا 
اصوصخ یندب و  یسرزاب  یدازآ  رب  لصا  ام  روشک  رد  هنافساتم  یلو  دوشیم  دارفا  تیثیح  هب  ضرعت  تیعونمم  لصا 

زا دراوم  زا  یرایسب  رد  لمع  یدازآ  نیا  تسا . یندب  یسرزاب  یارجا  رد  یماظتنا  نیرومام  زرم  دح و  یب  قح 
نلاس رد  دادرخ  زور ۱۹  هچنآ  هباشم  یقافتا  دوشیم .» دارفا  تمارک  کته  بجوم  دوریم و  رتارف  ینوناق  بوچراهچ 
هدمآ شیپ  نز  یسایس  ینادنز  تشه  یارب  زین  هتشذگ  لاس  زییاپ  رد  داد ، یور  نز  ناینادنز  یاههداوناخ  یارب  تاقالم 
نمض دندش و  یسایس  نانز  دنب  دراو  یلبق  مالعا  نودب  یناهگان و  روط  هب  نادنز  نارومام  هتشذگ ، لاس  نابآ  مهن  دوب .

یسرزاب نیا  نایرج  رد  دنتخادرپ . نانآ  فراعتمریغ  یندب  یسرزاب  هب  اهنآ   MP3 Player یاههاگتسد یمامت  نتفرگ 
هنیاعم نیا  دنهد . رارق  نانابنادنز  دیدزاب  ضرعم  رد  ار  دوخ  یسنج  مادنا  ات  دنتساوخ  ناینادنز  نیا  زا  نانابنادنز  یندب ،
اهنآ اب  دعب  زور  هک  ناینادنز  نیا  یاههداوناخ  دش . هارمه  نیهوت  رازآ و  اب  دنامن و  هنیاعم  هب  دودحم  اهنت  اما  یلخاد 

. دناهتفرگ رارق  نز  نانابنادنز  یوس  زا  یسنج  رازآ  دروم  نانز  نیا  هک  دندرک  حیرصت  نانآ  زا  لقن  هب  دناهتشاد ، تاقالم 
نالوئسم دهعت  زا  سپ  دندز و  تسد  اذغ  باصتعا  هب  هتفه  کی  تدم  هب  لمع ، نیا  هب  ضارتعا  رد  نز  ینادنز  تشه  نیا 

. دنداد نایاپ  دوخ  یاذغ  باصتعا  هب  یطاخ ، نارومام  زا  تیاکش  میظنت  اب  نیوا و  نادنز  یسرزاب  تظافح و 

کیلش هظحل ی 
ریت ۱۳۹۲
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ریت ۱۳۹۲

کیلش هظحل ی 

اه یزان  نازوس  باتک 
ریت ۱۳۹۲
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اه یزان  نازوس  باتک 

؟ اجکب
ریت ۱۳۹۲
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