
هامرهم هاگرذگ 
رهم ۱۳۹۲

شزومآ زاعآ  هام  رهم ، هام  رب  مالس  … زیئاپ تولخ 
راشتنا لاس  نیمهدزاود  رد  هاگرذگ  هرامش ۱۴۳  

=============================
تسا نارای  نیا  تمه  لصاح  هاگرذگ ، هرامش ۱۴۳

هام رذآ  زاغآ  نامز 
۱۳۸۰

هرامش ١٤٣

هلاقم

هامرهم هاگرذگ 

تیوه زا  یرگید  دنس  ناگرهم 
دنمجرا نیرفآ  شون  ام – 

هدازآ یدرم  دنمرنه ، یناسنا 
رگ وگتفگ  یسارکمد - هب  دقتعم  و 

نایرفص ومحم  رتکد 

هورش شیاه - یتیبود   - زیاف
 – یناوخ هورش  هنومن  تسیچ – ؟

نایرفص دومحم  رتکد 

امین یهزیاج 

دومحم کرابم –  تدلوت 
نایرفص

هاتوک رایسب  لد  درد  کی 

کوب سیف  کی  زا  نامرهق – 

ناتساد

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

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

راسگنس مه  زاب  یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 
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تساهلاقمهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تساهلاقمهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

********************************
 – ناولهپ باراد  هداز –  یرون  دمحم  نایرفص –  دومحم  دنمجرا - نیرفآ  شون 
 - یدجن نژیب  ون –  گنهرف  هلجم  یبوبر –  دمحم  رهم –  نیرز  دسا  میهمریما – 

 - یساپس لضفلاوبا  رلیراسمس - هیمس  دازخرف –  غورف  سوستیر - سینای 
 - یکلرز الهش  ریسگنت –  اسیلا  میهم –  ریما 

==================================

دنمجرا نیرفآ  شون  ام –  تیوه  زا  یرگید  دنس  ناگرهم 
رهم ۱۳۹۲

. داب کرابم  یناریا ، لالج  هوکشراگدای و  ناگرهم ،
توافت یب  تسا . یلم  هفیظو  کی  نیا  میشاب . رادساپ  ار  تیوه  دنس  رهُم  نیا 

. میشابن
یم رایسب  جنر  اهنآ  نانیشناج  زا  دراد  ناکامک  تسا و  هدروخ  اه  هنایزات  نایزات ، زواجت  زا  رورس ، یداش و  نشج  نیا 

ردارب هک  ار  نآ  هرابود ی  قنور  و  میراذگب . هنیس  یور  میراشفب و  هنامیمص  ار  شرهم  رپ  ناتسد  دوخ  تمه  اب  درب .
. مینادب دوخ  هفیظو  تسا  زورون “  ناماوت “ 

ناگرهم یاه  زور  هک  هام  رهم  ات ۲۱  هلصاف ۱۶  رد  تسه   ناریا  رد  هک  یکوب  سیف  یگالبو و  نارازه  نیا  میراودیما 
. دنسیونب سدقم  یاه  زور  نیا  زا  تیوه و  یاه  زور  نیا  زا  تسا 

رگ وگتفگ  یسارکمد - هب  دقتعم  هدازآ و  یدرم  دنمرنه ، یناسنا 
نایرفص ومحم  رتکد 

رهم ۱۳۹۲

یا هنحص  شیرف – * سکام 
یبوبر دمحم  همجرت  ـن - یلرب رد 

هیمس دلوت –  هیده 
رلیراسمس

یساپس لضفلاوبا  یدابآ !

شخب رعاش “  و  راگیس ، لپ ،
یربنق دیجم  مود – 

رعش

ناولهپ باراد  دنراذگب –  رگا 

سینای ریگب -… الاب  ار  مچرپ 
رتکد باختنا  هب  سوستیر – 

نارابژیب

ار ـــ یزور ف نم  گرم 
دازخرف غورف  دیسر –  دهاو  ـــ خ

من ممشچ  هایس  داوس 
یکلرز الهش  هدیشک – 

سکع

تساکولاه

هاگرذگ

هراک فصن  هراوق 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

جاهتبا گنشوه 

ریهاشم
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هب زاین  یپیات و  تاهابتشا  زا  یا  هراپ  اب  دوب  هارمه  هبحاصم  نیا  لبق  هرامش  رد  نوچ  راوگرزب  ناگدنناوخ  زا  شزوپ  اب 
. مینامن یم  نآ  هرابود  رشن  هب  مادقا  تشاد . ددجم  یراتساریو 

————————————————————————————————————

یسارکمد هب  دقتعم  هدازآ و  یدرم  دنمرنه ، یناسنا 

نیال نآ  هک  هاگرذگ  هناسر  زا  دیناد  یم  هک  روطنامه  رهم  نیرز  دسا  بانج 
رد ار  ناتتقو  هکنیا  زا  زیچ  ره  زا  لبق  ما ، هدیسر  تمدخ  دوش  یم  رشتنم 

. منک یم  رکشت  میشاب ، هتشاد  مه   اب  یهاتوک  یوگتفگ  ات  دیا   هشاذگ  نم  رایتخا 
امش و اب  هک  تسا  یا  هلاس  تسیب  زا  شیب  هقباس  تسشن   نیا  هزیگنا 

. مراد تیاهراک  
انشآ دیراد  هنیمز  نیا  رد  هک  یا  هقباس  تیاهراک و  اب  رتشیب  هک  دنشاب  دنمقالع  یرایسب  ناگدنناوخ  دیاش  هک  یئاجنآ  زا 

. دیهدب خساپ  رتشیب ، یئانشآ   نیا  یارب  ملاؤس  دنچ  هب  موش  یم  نونمم  دنوش  
لاؤس نیا  اب  تسا  لوغشم  یدایز  یرنه  یاهراک  هب  تسا و  جراخ  رد  هک  تسا  یرهم  نیرز  دسا  اب  وگتفگ  دصق  نوچ 

 : منک یم  عورش 

؟ دیدمآ جراخ  هب  هرخ  الاب  ارچ  دیدرک و  یم  راکچ  ناریا  رد  جراخ ، هب  ندمآ  زا  لبق  *   
. دیشاب هتشاد  یا  هبحاصم  نماب  ات  دیتسناد  هتسیاش  ارم  هک  امش   فطل  زارکشت  نمض  نایرفص  رتکد  یاقآ 

رهش رد  ار  ناتسریبد  هرود  هک  میوگب  دیاب  میایب  جراخب  هکنیا  زا  لبق  مدوخ  هب  عجار  یلک  روطب  ناتلاؤس و  نیا  دروم   رد 
زا سپ  یزابرس . تمدخ  هب  متفر  ناتسریبد  هرود  مامتا  اب  مدنارذگ و  رهش “  مئاق  هدش “  نلعف  هک  نامز ، نآ  یهاش 

تکرش نیا  راک  متفرگ  . راک  دوب  ناریا  هب  یجراخ  تالآروتوم  ندرک  دراو   شراک  هک  یناریا   تکرش  کی  رد  یزابرس 
تالآ روتوم  ناونعب  اه   نآ  شورف  سپسو  اهنآ  ، ندرک  ژاتنوم  تالآ و  نیشام  تاعطق  ندرک  دراو  متفگ  هک  روطنامه 

رد لیصحت  یارب   متفرگ ، میمصت  تکرش  ، نیا  رد  راک  یتدم  زا  سپ  دوبرگید  . یاهاج  اه و  ناتسرامیب  هب  یرارطضا  
دوب هدشن  مامت  متالیصحت  هک  نم  یلو  دش  . بالقنا  هک  مدوب  سیلگنا  رد  مورب  . سیلگنا  هب  نویزیولت   امنیس و  هتشر 

یب یئامنیس  بالقنا  زا  سپ  الاح  هک  قوش  نیا  اب  ناریا  مدمآ  مدمآ  ، ناریا  هب  متالیصحت  مامتا  زا  سپ  دعب ، لاسکی 
ام و  تسام   لام  رگید  نوزیولت  امنیس و  نمتح   هدمآ  یبسن  یدازآ  نلثم  نوچو ،  تسا  ناقاتشم  رایتخا  رد  روسناس 

هب فورعم  یرافغ  دمحم 
دومحم باختنا  هب  کلملا –  لامک 

نایرفص

دقن

کی طقف  تسین  دقن  کی  نیا 
، هنافاکشوم هن  مه  نآ  تسا  هاگن 

رعش رتفد  بش “  ینوفمس  هب “ :
نایرفص دومحم  میهم –  ریما 

ناهج روهشم  ناشاقن 

هیروف راونرتسوگآریپ ۲۵ 
شاقن  ۱۹۱۹ ربماسد  ۳  – ۱۸۴۱

هب یوسنارف –  تسینویسرپما 
ریسگنت اسیلا  باختنا 

رابخا

 – نابآ ۱۳۲۰ یدجن ۲۴  نژیب 
 - ۱۳۷۶ رویرهش موس  شاخ -
ون گنهرف  هلجم  زا  ناجیهال – 

ناج یالب  ینیچ  یاهکیتسال 
هب یتمیق  نییاپ و  تیفیک  مدرم | 

اهناسنا ناج  ینارگ 

هدش – ریپ  ِیناوج  ِگوسرد 
زا یلیثمت  یلیعامسا ، دیشر 

الُم ِکلم  نیا  رد  هدش  فلت  ِیناوج 
داز یرون  دمحم  هدز – 

نیرتالاب زا  هاتوک  ربخ  کی 

تسا یخاتسگ  نیا 
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؛ قباس نوچ  هک  میدش  هجوتم  یلو  میشاب  . راذگ  تمدخ  تقیقح  رد  مینک و  هدایپ  ار  دوخ  هدنزاس  یاه  هدیا  میناوت  یم 
ار نویزیولت  امنیس و  مدید  هک  نینچ   . تسا هدرکن  یرییغت  چیه  تسا و  ناشوخ  لام  زونه  نویزیولت  مهو   امنیس  مه 

. یصوصخ یراک  رگید . یراک  لابند  متفر  مدرک و  اهر 
هیهت یارب  مدرک و  عورش  ساکع  راگن  ربخ  ناونعب  اهینتسناد  هلجم  رد  راک  اب  ار  ما  یتاعوبطم  راک  نیلوا  تقیقح  رد 

رد راب  نیلوا  یارب  هک  متفرگ   ردص “  یلع  راغ “  زا  یئاه  سکع  هلمج  زا  متفر . فلتخم  یاه  اج  هب  روصم  یاه  ترپر 
دراوم یراوس و  روتوم  ینرب ،  یسکات  مدقم ، رتکد  یصوصخ  هزوم  زا  نارهت  رد  دش .  رشتنم  پاچ و  اهینتسناد  هلجم 

. میدرک یم  هیهت  شرازگ  سکع و  یرگید 
اب هک  مدرک  عورش  یهگا ، یارب  ناریا  رد  ار  مدوخ  یئودیو  یا  هفرح  یرادرب  ملیف  نیلوا  هرخ  الاب  اهراک  نیا  لابند  هب 

ینارگید متشاد ،  نم  هک  یعورش   نیا  لابند  هب  تسین . وگتفگ  نیا  هلصوح   رد  شنایب   یلو  تسا  ارمه  یبلاج  هرطاخ 
بیترت نیدب  و  داد ، یم  ماجنا  دروم  نیا  رد  یئاهراک  رپوس ۸  نلبق  هتبلا  هک  ویدوتسا ۲۰۰۰ ، جلاک و  وتف  لثم   دندمآ  زین 

. مدرک لابند  زین  اداناک  هب  ندمآزا  سپ  هک  یراک  مدش  اه  یسورع  اه و  شج  زا  یرادرب  سکع  ملیف و  دراو  امسر 
هناخ هب  رس  درد  یب  ایآ  هک  دیزرل  یم  نامنت  میدرک  یم  تعجارم  یرادرب  ملیف  سکع و  راک  زا  هک  اه  بش  یلو 

هتیمک ار  ناملئاسو  همه ی  راب  نیدنچ  میدوب  . وربور  یا  هدنهد  باذع  تالکشم  اب  مئاد  هنافساتم  یلو  دیسر ؟ میهاوخ 
دنچ میریگب . سپ  ار  اه  نآ  ات  متیشاد  هدنهد  باذعو  هدننک  هتسخ  یگدنود  رس و  درد  ردقچ  درک و  طبض  یتلع  چیه  یب 
هاگ ۶ و  دندرب ، دوخ  اب  ار  ناملئاسو  ریاس  اهراون و  اه و  ملیف  دندروآ و  موجه  میتشاد  هک  یئویدیو  بولک  هب  مه  تبون 
یلو  میرک  یم  راک  تقادص  صوصخب  قوشو و  هقالع  اب  میتشاد  ام  میریگب . سپ  ار  اه  نآ   ات  دیشک  یم  لوط  هام 
یزیر همانرب  هن  دندوب . هدرک  لمحت  لباق  ریغ  ار  نامراک  طیحم  سکعربو   دنرادن  یهجوت  نیرتمک  تقادص  هب  هک  میدید 

. متشاد یرکف  شیاسآ  هن  مینکب و  میتسناوت  یم 
نوریب مینزب  میتفرگ  میمصت  میرادن  . ار  هغدغد  یب  یگدنز  اتح  هفرح و  یارب  یئاج  مدید  شیپ  لاس  دودح ۲۶ 

دهاوخ هداد  نانبل  زا  جورخ  یارب  ام  زاورپ  بیترت  دعب  هتفه  کی  دودح  هک  میدرک  یم  رکف  درب  . نانبل  هب  ار  ام  یچقاچاق 
روشک نیا  ناماد  هب  تسد  میدمآ و  اداناک  هب  هرخ  الاب  دراد . یبلاج  ناتساد  مه   نآ  هک  دیشک  لوط  هام  هس  یلو  دش 

. میدش کیتارکمد  ابیز و  روانهپ 
یم ملیف  سکع و  اه  یسورع  اه و  نشج  زا  مدوب و  اهینتسناد  هیرشن  ساکعراگن  ربخ  ناریا  رد  هصالخ  رایسب  روطب 

. دوب یالوج ۱۹۸۸ لوا  دش  اب  هدنام  مدای  رگا  میتسه  اداناک  رد  هک  تسا  لاس  دودح ۲۶  ام  تقیقح  رد  متفرگ .

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

http://www.gozargah.com/gozargah/wp-content/uploads/2013/09/DSC_3524.jpg
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


… دیتسه دنمرنه  کی  یعقاو  ینعم  هب  امش  میوگ : یم  هنهادم  نودب  ار  نیا  * 
هنارت زاوآ و  اتح  راگن ، همانزور  دقتنم  –  هدنسیون –   رادرب –  ملیف  ساکع – 

؟ دیراد اهرنه  نیا  یریگارف  دروم  رد  یکیسالک  تالیصحت  ایآ  رتشیب ، و… ناوخ ، 

هدوب نم  یلیصحت  هتشر  متفگ  هک  روطنامه  یساکع  یرادرب و  ملیف  درومرد 
هب یناوجون  زا  هک  میوگب  دیاب  یگدنسیون  دروم  رد  مدنارذگ . سیلگنا  رد  هک  تس 

زین قیفوت  همانزور  اب   مدرک . یم  رشتنم  یبلاطم  اجنآ  اجنیا و  هدنکارپ  متشاد و  هقالع  هلاقم   ناتساد و  نتشون 
یارب قیفوت  هک  یصوصخم  هرامش  رد  متشون و  یم  ناوج  نارتخد  نارسپ و  یارب  یئاه  ناتساد  متشاد و  یراکمه 
مهارم سکع  هک  درک  رشتنم  زین  ار  تشاد  اه   ناتسرهش  رد  هک  یراختفا  ناراکمه  سکع  درک  رشتنم  لاس ۱۳۵۰ 

. متشاد یراکمه  قیفوت  همانزور  اب  وقبقب “  راعتسم “  مان  رهم و  نیرز  هللادسا  همان  اب  نم  تشاد  هارمهب   
ما  هدینش  ار  نآ  ارچ  مناد  یمن  نم  نوچ  دوب ؟ امش  راصحنا  رد  وقبقب “  مان “   نیا  رهم  نیرز  بانج  دیشخب  یم 

.!! درک یم  وقبقب  یرکید  سک  نم  زج  منک  یمن  نامگ  هن 
رد هک  یتکازن  زیورپ  داتسا  تمدخ   رد  نم  یلو  تسین ، کیسالک  بلغا  تسا و  یقوذ  یرنه  یاهراک  رتشیب  دنچ  ره 
ناشیا  دش  ینف  یمک  مندناوخ  رگاو  مدیدزاوآ  میلعت  یلاسود  یکی  دوب  وتنوروت  رد  ویراتنا  یناریا  نادنمرنه  نوناک 

. دنک یم  یگدنز  اداناک  روکنو  رد  کنیا  یتکازن  یاقآ  هتبلا  دندش ، بجوم 
هقالعو قشع  و  قوذ   اه   رنه  زا  یرایسب  دروم  رد  ناریا و  یمیدق  یاهرنه  زا  یلیخ  دیناد  یم  هک  روطنامه  اما 

دنریگب . کردم  دننک و  لیصحت  دنورب  هک  کیمداکآ  کیسالک و  نمازلا  هن  تسا و  هدوب  اشگ  هار  صخش ،

هنوگچ دش ، یم  ارجا  رابکی  یا  هتفه  دوب و  ام “  رهش  مه “  نآ  مان  هک  دیدوب  نویزیولت  هتعاسکی  همانرب  راک  رد  امش  * 
مه شتیلوئسم  رس و  درد  و  تسا “ دایز  مه  یلیخ  هک  مک  هن  شا  هنیزه  کش  نودب  هک  ار  هتعاس  نویزیولت ۲۴  هک  دش 

: مانب هک  دیدرک  یزادنا  هار  تسا “  رتشیب  یلیخ   
یراصتخا مان  اب  ای  اداناک   نایناریا  نویزیولت  

ITC
؟ تسا فورعم 

رهش مسا  هب  میدرک ، عورش  ار  ینویزیولت  هتعاسمین  همانرب  کی  لاسرد ۱۹۹۴  راب  نیلوا  یارب  ام  نایرفص ، رتکد  یاقآ 
، دوب یربخ  اج  ره  دشاب .  هتشاد  قلعت  وتنوروت  یاه  یناریا  هب  تقیقح  ردو  دشاب  طوبرمامرهش   هب  میتساوخ  یم  ام .
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، دوب یربخ  اج  ره  دشاب .  هتشاد  قلعت  وتنوروت  یاه  یناریا  هب  تقیقح  ردو  دشاب  طوبرمامرهش   هب  میتساوخ  یم  ام .
رد اتح  هک  ار   یرگید  لئاسم  رایسبو  اه  نوناک  اه ، نمجنا  اه ، نامزاس  زا  میدرک ، یم  هیهت  شرازگ  میتفر  یم 

یم شخپ  یو  “  یت  یتیس  لاناک “  زا  هک  هتعاسکی   همانرب  نامه  رد  میداد . یم  ششوپ  داتفا  یم  قافتا  اه  هاگشناد 
رد درک ، یم  رت  دودحم  ار  تاناکما  زین  لبیک  یور  ندوب  تسین و  یفاک  ام  فادها  یارجا  یارب  میتفایرد    هک  دوب  دش  

نیا زا  یرو  هرهب  اب  میتفرگ  میمصت  هک  دوب  شیپ  لاس  شش  دودح  رد  یا  هراوهام  یاهلاناک  نتفرگ  قنور  اب  هجیتن 
یسک اهنت  وت  هک  الاح  دنتفگ  یم  نم  هب  زین  ناتسود  هک  صوصخب  مینک  یزادنا  هار  یا  هتعاس  نویزیولت ۲۴  تاناکما ،

متفگ یم  اه  نآ   هب  هکنیا  اب  نم  یلو  نکب ، ار  راکنیا  نمتح  یراد   یتالیصحت  نویزیولت  هرادا  یزادنا و  هار  رد  هک  یتسه 
نیا هب  قشع  هقالع و  رطاخب  دنرادروخرب  ، راکنیا  یارب  یفاک  شناد  زازین  نویزیولت  هدننک  هرادا  رگید  ناتسود  نمتح 

دیلوت ۲۴ کی  هک  میوگب  اج  نیمه  اما  مدرک . هدامآ  ار  یا  هتعاس   لاناک ۲۴  نینچ  یزادنا  هار  تامدقم  رخالاب  راک 
نیدنچ هتعاس  راهچ  تسیب و  یاه  لاناک  رگید  زا  مادک  ره  تسا . لکشم  مه  رایسب  هک  تسین  یناسآراک  اهنت  هن  هتعاس 
نینچ هب  نم  دنهدب . خساپ  ناشیاه   نفلت  هب  دننیشنب و  تفگ  پگ و  هب  ناشدوخ  نیبطاخم  اب  دنیایب و  هک  دنراد  هدنیوگ 
یکی هتفه  رد  و  دنراد ، ار  ناشدوخ  یاه  همانرب  هک  میراد  رفنود  یکی  زین  ام  دروم  نیا  رد  هکنیا  وگ  مدوبن  عناق  یعضو 

یاه همانرب  هک  میرکف  رد  عومجم  رد  یلو  دننک . یم  تبحص  ناشنیبطاخم  اب  دننیشن و  یم  دنیآ و  یم  تعاس  ود 
یمن ام  هب  ار  هزاجا  نیا  یلام  تاناکما  هنافساتم  یلو  میا ، هداد  ماجنا  درومنیا  رد  زین  یئاهراک  میشاب و  هتشاد  یدیلوت 
رارق ناگدننیب  لابقتسا  دروم  میناد  یم  هک  میتسه  یفلتخم  یاه  هدیا  زا  رپ  نامناراکمه  ناتسود و  نم و  هنرگ  دهد و 

ناماد هب  تسد  ردقنیا  هنرگو  دراد ، یراذگ  هیامرس  هب  زاین  مدرک  هراشا  هک  هنوگنامهب  راکنیا  یلو  تفرگ ، دهاوخ 
یاه همانرب  دیلوت  هب  قفوم  هرخ  الاب  هک  مراودیما  نم  و  میدز . یمن  هدش  هلبود  یجراخ  یاه  ملیف  اه و  لایرس 

 . میوشب نامدوخ 
حالطصا هب  ارچ  تسا  تالکشم  لالح  هیامرس  رگا 

FUNDRAISING
؟ دیراذگ یمن 

هساک حالطصا  هب  مرادن “  نیهوت  دصق  هیقب “  لثم  مه  اه  نیا  تفگ  دنهاوخ  اه  یلیخ  مینکب  ار  راکنیا  میهاوخب  رگا  هلاو 
. دنا هتخادنا  هار  یئادگ 

دنتسین مک  یلو  دنشاب ، هتشاد  دوخ  تحارتسا  تاعاس  یارب  یرتهب  نویزیولت  ات  دننکب  کمک  هک  دنتسه  یدادعت  هکنیا  وگ 
. دننک یشاپ  مس  دننزب و  هیانک  هشوگ و  دنریگب و  داریا  دنراد  تسود  هک  یئاهنآ 
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یم یزیچ  دننکب ،  یراک  دنراد  تسود  دنتسه و  تسود  رنه  دندنمرنه و  هک  یا  هتسد  دنا  ، هتسد  ود  اه  مدآ  نم  رظنب 
تسا و ناشزغم  زا  رتگرزب  ناشناهد  هک  دنتسه  یدادعت  اما  دنراد .  یتیقالخ  هرخالاب  و  دنسیون ، یم  یبلطم  دنزاس ،

نامیاپو تسد  یمک  هک  تسا  نیا  دیآ .  یم  ناششوخ  یشاپ  مس  نتفرگ و  داریا  زا  تسا  یبیرخت  یاهداقتنا  ناشراک 
. میزادنایب هار  یگنهرف  یاه  همانرب  هعسوت  هب  کمک  یروآ  عمج  یارب  گنیزیر “  دنوف  همانرب “  هک  دزرل  یم 

نداد اب  ار  ءاضعا  یوحنب  ات  میتسه  ام “  رهش  نارای “  ای  یس “  یت  یآ  نارای “   بولک  یزادنا  هار  رکفب  تسا  یتدم 
 “ دنک کمک  رالد  طقف ۱۰۰  لاس  رد  وضع   ره  ات  میهدب  زایتما  مینک و  قیوشت  هنیمز  نیا  رد  یئاه  زیچ  ای  باتک  نلثم 

. میشاب هتشاد  یرتشیب  رتهب و  تادیلوت  میناوتب  میریگب و  ناج  ات  رالد  ”  زا ۱۰  رتمک  هامره  رد  ینعی 
راک هدنسیون و  هک  میا  هرک  هیهت  وتنارهت  “ مان “  اب  یلایرس  میا ، هدوبن  شالت  یب  زین  یلاخ  تسد  اب  رضاح  لاح  رد 
ربماتپس زا ۱۵  تسا و  هدش  ارجا  وتنوروت  رهش  نادنم  رنه  یراکمه  تکرش و   ابو  تسا  ینادزی  یلگ  مناخ  نآ  نادرگ 

میتشاد یم  رسناپسا  رگا  و  دوش . عقاو  هجوت  دروم  میراو  دیما  دش . دهاوخ  شخپ  یس “  یت  یآ  نویزیولت “  زا 
. مینیبب کرادت  رتشیب  ار  یئاه  همانرب  نینچ  میدنمقالع 

زا دنراد  تداعو  دراد . دوجو  ریگداریا  دقتنم و  تبثم ، مهردق  ره  یراک  ره  یارب  هک  دیناد  یم  امش  رهم ! نیرز  بانج 
هنوگنیا هب  هجوت  یب  منک  یم  رکف  نم  دنتسه . برخم  یدروم  ره  رد  هشیمه و  هصالخو  نک ، شگنل  دنیوگب  دوگ  رانک 

رکشت قیوشت و  هب  تداع  تسا ، برقع  شین  نوچ  ناشتاذ  هکنیا  رب  هوالع  یئاه  مدآ  نینچ  درب ، شیپ  ار  راک  دیاب  اه  مدآ 
. دنراد شتآ  رب  یتسد  رود ، رایسب  زا  نوچ  دنرادن  تیامح   و 

کی نآ  هب  هجوت  نوچ  درک  هجوت  برخم  اوران و  ساسا و  یب  یاه  داقتنا  هب  دیابن  نم   رظنب  دیئوگ ، یم  تسرد  نلماک 
دروم ردرگید  عوضوم  دهدب . ماجنا  ار  شدوخ  راک  لئاسم  نیا  هب  هجوت  یب  بیترت  رهب  دیاب  مدآ  تسا . ینیشن  بقع  عون 

. درادن یمادقا  نینچ  هب  یا  هقالع  دایز  ممناخ  نوچ  متسین ، نم  طقف  ام  درومرد  هک  تسا  نیا  کمک  ، بلج  یارب  مادقا 
هناروسج یمک  نوچ  تسا  نایاقآ  یوس  زا  رتشیب  یئاه  کسیر  نینچ  دنرت و  طاتحم  یدراوم  نینچ  رد  نلومعم  اه  مناخ 
اه مناخ  تقیقح  رد  تشاد . دنهاوخن  یفرح  یتیاضران  نمض  اهمناخ   دوش  مادقا  رگا  بخ  یلو  دننک . یم  لمع  رت 

هتشاد ار  تیاوه  میایب و  تلابند  مروبجم  نم  بخ  یدرک  رگا  یلو  ار  راکنیا  نکن  دنراد “  ینابیتشپ  تلاح  کی  رتشیب 
 . منکب ار  راکنیا  یکشاوی  دیاب  ایوگ  تسا . یزیچ  نینچ  کی  ..“… مشاب

هک دهاوخ   یم  ناشلد  دیراد و  دایز  رادفرط  هدننیب و  هک  مناد  یم  نوچ  دوش ، لح  یلکش  هب  هک  مراودیما  لاح  رهب 
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. دیشاب هتشاد  یرتشیب  فلتخم  یاه  همانرب 

!… هلب

، تسا یسراف  تایرشن  نیرت  بطاخم  رپ  زا  یکی  کنیا  دنچ  ره  دیدرک ؟ سیسات  ار  امرهش  همانزور  ارچ  عضو  نیا  اب  *
؟ دوشن وربور  مدرم  لابقا  اب  هک  دیتشادن  میب 

اج و مدرک  هراشا  هک  روطنامه  دوب و  هتعاسکی  ام  نویزیولت  میتخادنا  هار  ار  ام  رهش  هلجم ی  ام  هک  نامز  نآ  بخ 
یکی هک  اه “  هتکن  مانب “  متشاد  یا  همانرب  نم  هکنیا  وگ  تشادن  دوجو  اه  فرح  یلیخ  نتفگ  یارب  یفاک  تصرف 

تصرف هقیقد  راهچ ، هس ، ود ، زا  شیب  نوچ  مدرک  یم  حرطم  زور  لئاسم  اب   هطبار  رد  هصالخ  یلیخ  ار  هتکنود 
تشه دودح  اذل  دوبن ، یفاک  ناشندرک  حرطمو  نایب  یارب  همانرب  تعاسکی  هک  دوب ، لئاسم  یلیخ  بخ  یلو  متشادن ،

هار رتشیب   لئاسم  ندرک  حرطم  ناکما  ورت  عیسو  یئاضف  نتشاد  هریگنا  رطاخب  ار  ام  رهش  هلجم  هک  دوب  شیپ  لاس 
رکف و زا  تسا  یبات  زاب  یا  هیرشن  ره  دیناد  یم  دش . رادروخ  رب  مه  یبوخ  لابقتسا  زا  هناتخبشوخ  هک  میدرک ، یزادنا  

تسا یا  هنومن  تسه  هک  هچره  هاگرذگ  ینعی  مه ، امش  یتنرتنیا  هلجم  نیمه  نیارب ، انب  هیرشن . نآ  لوئسم  یاه  هدیا 
یم یمدرم  ناسنا  کی  ار  مدوخ  نلوصا  نم  تسا . هدرک  شزرا  اب  نیزو و  ار  هلجم  نیا  هک  امش ،  یرکف  تاحشرت  زا 
خنس نیا  اب  ام  “ رهش  هلجم “  ناگدنناوخ  رثکا  هک  منک  یم  رکف  مراد و  داقتعا  یسارکمد  یدازآ و  هب  ندیدش  مناد و 

نم یرکف  هوحن ی   نیمه  زین  ام  رهش  نارادتسود  ندش  رتشیب  زور  ره  تلع  دنراد و  یراگزاس  دتقفاوم و  نم  یرکف 
. تسا یراج  هلجم  رد  هک  تسا  مناتسود  ناراکمه و  و 

یناجم دس  دیدرکن و  ینکش  تنس  دیتشاذگ و  یتراجت  یاه  یهگآ  رب  تایرشن  رگید  نوچ  ار  همانور  راک  شدرگ  ارچ  * 
؟ دیتشادن رب  نایم  زا  هرامش ، ره  یارب  هدش  هک  مه  یئزج  یغلبم  تفایرد  ءازا  هب  ار  ندوب 

. جک راوید  دور  یم  ایرث  ات  جک  رامعم  دهن  نوچ  لوا  تشخ  هنافساتم   ، هلب
وتنوروت رد  یمک  یاه  یناریا  نوچ  درک ، رشتنم  راب  نیلوا  یارب  ار  نایناریا  همانزور  هک  یتقو  رف ، نادزی  رتکد  دای  هدنز 

. درک یناجم  ار  همانزور  دوشن  دراو  یلامراشف   اهنآ  هب  هکنیا  یارب  دراو  ، هزات  مه  بلغا  و  دندوب  
ناریا دنورهش و  نوچ  یتایرشن  و  دنتفرگ   وا  زا  دعب  ار  راک  هلابند  هک  اه   نآ  تقیقح  رد  ای  وا  ناوریپ  هنافساتم  یلو 
تایرشن ندوب  یلوپ  رب  ار  انب  لوا  ماگ  نامه  رد  رگا  دنتفرگ ، ار  هیرشن  نداد  یناجم  لابند  زین  دندرک  رشتنم  ار  راتسا 
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الاب زین  ار  راک  حطس  هک  دندش  یمروبجم  ندش  عقاو  لوبقم  اقب و  یارب  راچان  هب  دوب   یلوپ  نوچ  و  دنتشاذگ ، یم  دوخ 
لکشم رایسب  هیرشن ، ود  نیا  ندش  یناجم  اب  یلو  تفر  یم  یرگید  لاور  هب  راک  درک و  یم  هقافا  دیاش  دنریگب ، رت 

. دننک ینکش  تنس  یدعب  تایرشن  هک   نکمم  ریغ  دح  رد  دیاش  و  دوب  
زا شیب  هک  دندرک  ررقم  تنس  طقف ۵۰  مه  همانزور  ره  یارب  منک  یم  رکف  دندرک و  مه  یشالت  هک  دیآ  یم  مدای  هتبلا 

. دندرو این  ماود  هتفه  هس  ود 
. جایتحا تسا  جایتحا  تسا  جایتحا  جازم  هبور  دنک  ار  ناریش  هکنآ  فرعم  لوق  هب 

دنزادرپ هب  یهجو  تایرشن  نیا  دیرخ  یارب  دنوش  رضاح  مه  رفن  دودح ۱۰۰  نلثم  هک  مینک  ضرف 
نیا اب  یا  هیرشن  هب  دنتسین  رضاح  مه  ناگدنهد  یهگآ  رگید  فرط  زا  و  دخرچ ، یمن  هیرشن  کی  تالیکشت  هک   رفن  دص  اب 

نیا اب  ناگدنهد  یهگآ  دربب .  مالغ  دمآ و  وج  بآ  درآ  وج  بآ  هک  یمالغ  دش  یارجام : دوش  یم  دنهدب . یهگآ  مک ، ژاریت 
یم ناگدنهد  یهگآ  تسه  مه  یتسرد  راظتنا  دنهد . یم  یهگآ  نآ  هب  درادژاریت  زازه  نیدنچ  یالاب  یا  هیرشن  هک  راظتنا 

. دننیبب رفن  نارازه  هتفه  ره  ار  ناشیاه  یهگآ  دنهاوخ 
یم هارمه  دوخ  یاه  ترفاسم  یارب  ار  نآ  یا  هدع  اتح  دراد و  ار  ژاریت  نیرت  الاب  تقیقح  رد  هک  ام  رهش  هیرشن  کنیا  

. تسا هتفرگ  رارق  ناگدنهد  یهگا  هجوت  دروم  تسا و  یا  هیرشن  نینچ  دنرب  ،
. دنتسین یئاوه  لاح و  نینچ  رد  ام  مدرم  میسر ، یمن  یئاجب  میشاب  هتخود  مشچ  مدرم  یگنهرف  تیامح  هب  رگا  اما 

. دراد رایتخا  رد  مه   ار  باتک  ناماد  مدرم ، یگنهرف  هقالع  مدع  یهجوت و  یب  نیا  دیئامرف ، یم  تسرد  هلب 
یم ار  هنارگلیلحت  یساسا و  یثحب  تسا و  تلع  رب  دیزم  زین  باتک “  ندناوخ  هب “  مدرم  یرهم  یب  باتک  دروم  رد 

تسین . شیاج  اجنیا  هک  دبلط 

همانور صوصخب  روما  رب  هناهاگآ  تراظن  دوخ و  لوا  زارط  تیریدم  اب  هک  دیئوگب  رهم  نیرز  اویش  مناخ  ناترسمه  زا  * 
؟ تسا هتشاد  یریگمشچ  تارمث 

همهب هجوت  اب  یا  هیرشن  نینچ  ندنادرگ  هک  دینادیم  دتسیاب ، اپ  رس  هلجم  هک  تسا  هدش  ثعاب  شتیریدم  اب  ناشیا 
دراوم  مامت  رد  مرسمه   تسین ، رفنکی  راک  صوصخب  تسا و  لکشم  مه  رایسب  هک  تسین  ناسآ  اهنت  هن  نآ ، لئاسم 

هب وا  یاه  یرایمه  اه و  کمک  هک  دهد  یم  ناشن  راک  مجح  نویزیولت  دوجو  هب  هجوت  اب  تسا . هدرک  کمک  نم  هب  هشیمه 
، هلب درادن ، ادص  نلومعم  هک  تسد  کی  مدش  یم  دوبن  وا  یاه  یرای  رگا  تسا و  هدوب  زاسراک  دیفم و  رایسب  نم 

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

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


. تسا دیفم  دنمشزرا و  زایسب  وا  یاه  یرایمه  اه و  یهارمه 

سابل اهنت  هن  ناشیا  دنچره  درادن ، یفاک  سابل  هک  دراد  روضح  یمناخ  قفوم  درم  ره  رس  تشپ  هک  تسا  لثم  رد 
ار نیگنس  راک  همه  نیا  گنت  ندیشک  هب  رداق  امش  وا  روضح  نودب  دینک  یم  رکف  دنراد ، مه  ار  شبوخ  هک  دنراد  یفاک 

؟ دیتشاد یم 

مدوبن  یگدنز  زا  هلحرم  نیا  رد  نم  ننیقی  دوبن  وا  رگا  ناونع ، چیهب  هن 

؟ دیتسه یضار  ویدار  رد  هچ  همانزور و  رد  هچ  ناتراک  زا  ناتدوخ 

. فقوت ینعی  تیاضر  هن ،
مه سک  ره  هتبلا  تشاد و  ار  راک  نیا  قشع  دیاب  تسین . یتعفنم  رپ  راک  یگنهرف  راک  نلومعم  رتکد ، یاقآ  دیناد  یم 

دنیاپ یم  مه  یمک  دننک  یم  یزاب  قشع  یهاتوک  تدم  هاگ  دنیآ و  یم  یا  هدع  کی  رطاخ  نیمهب  درادن ،  ار  قشع  نیا 
ار یلکشم  رایسب  لحارم  ام  لاح  رهب  درادن . یماود  تسین  ماوت  یهاگآ  اب  صوصخبو  قیمع  ناشقشع  نوچ  یلو 

میدنارذگ 
راک یلیخ  طخ  نایاپ  ات  ام  طخ و  نایاپ  ینعی  تیاضر  مدرک  هراشا  هک  روطنامه  میهدب . همادا  نامراک  هب  نانچمه  ات 

یتسیاب هک  یراک  هدشن و  راک  یلو  متسه ، یضار  دصرد   ۶۰ دودح ۵۰ –  یزیچ  میوگب  دصرد  تسا  رارق  رگا  میراد .
ینویزیولت یاه  همانرب  رد  هچ  همانزور و  رد  هچ  هک ، یئاهراک  اب  متشاد  تسود  میراد . ور  شیپ  رد  یلیخ  دوش  ماجنا 

یم رتمک  اه  یهگآ  دادعت  مدوب  لیام  هنرگو  تسین  تناکما  یلو  تفر ، یم  رت  الاب  تیاضر  نیا  حطس  میداد  یم  ماجنا 
هنیمزرد یبدا ، هیرشن  متشاد   هیرشن  کی  یعوضومره   یارب  نلثم   و  میدرک  ، یم  رشتنم  ار  یرتشیب  بلاطم  دوب و 

میا هتسناوت  ام  دنچ  ره  تسا ، لکشم  ندناجنگ  هیرشن  کی  رد  ار  اه  نیا  همه  فلتخم . یاه  هنیمز  رد  هصالخ  و  یرنه ، 
هتشون ریاسو  یعامتجا  بلاطم  اب  تسا  هارمه  دراد و  هک  یدیفم  اریگ و  باذج و  بلاطم  رب  هوالع  امرهش  هلجم  رد 

کی رد  تسا  هلجم  ود  ام “  رهش  تقیقح “  رد  میشاب .  هتشادن  مک  مه  یمرگرس  رظن  زا  اه  هداوناخ  دنسپ  دروم  یاه 
ار مدرم  هک  اه  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  ریاس  میراد و  ناتسیچ  یمرگرس و  لودج  تسیب  زا  شیب  هتفه  ره  ام  هلجم .

. دنرب یم  تذل  دنک و  یم  لاحشوخ 

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

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


؟  دیهدب رتشیب  قنور  ار  دوخ  راک  نآ  زا  یهاگآ  اب  ات  دیراد ، یهاوخ  رظن  یریگ و  رامآ  متسیس  امش 
دنراد رتمک  ای  رتشیب و  ششک  امش  هیرشن  بلطم  نیمادک  هب  ناگدنناوخ  هک  دینادب  رتهب  و 

امش اب  یوحنب  هک  ار  ناگدنسیون  مادک  یاه  هتشون  ای  و  دننک ؟ یم  لابقتسا  رتشیب  هحفص  نیمادک  راشتنا  زا  نلثم  ای 
؟ دنراد تسود  دنراد  یراکمه 

ددرگ یم  عیزوت  رهش  فلتخم  طاقن  رد  هک  هرامش  ره  یاه  هلجم  لک  اما  میرادن  یصخشم  یریگ  رامآ  متسیس  هلاو ،
رهش هلجم ی  تیدوجوم   لک  هب  مدرم  لابقا  لیلد  دناوت  یم  نیا  دراد و  یدایز  ناهاوخ  دوش و  یم  مامت  عیرس  یلیخ 
زاربا ینویزیولت  یاه  همانرب  امرهش و  هلجم  دروم  رد  مدرم  هک  یتایرظن  نم  اب  یروضح  دروخ  رب  رد  ننمض  دشاب . ام 
رتشیب صخاش  روطب  دشاب . یهافش  یریگ  رامآ  یعون  دناوت  یم  دراد  اه  نآ  قیمع  تیاضر  زا  تیاکح  نرثکا  دننک و  یم 

یبدا یاه  همانرب  و  یئامنیس   یاه  همانرب  زا  دنراد ، یم  رب  هطبار  نیا  رد  هرامش  ود  اتح  دننک و  یم  فیرعت  اه  لودج  زا 
بلاطم زا  طقف  هک  یتایرشن  اب  هسیاقم   رد  هک  یا  هلجم  نینچ  زا  تساوخ  یم  ملد  نم  و  دننک . یم  تبحص  زین 
. دنوش نآ  رت  هدرتسگ  رتشیب و  رتهب و  یلاعت  یناب  ات  دندرک  یم  یرتشیب  تیامح  دننک  یم  تبحص  یدودحم 

یم ثعاب  دوخ  یزور  هنابش  تامحز  اب  هک  تسه  زین  یناراکردنا  تسد  زا  تیامح  ینادردق و  نلمع  یئاه  یرای  نینچ 
. دشاب ناشهاگن  هاگشیپ  رد  یس “  یت  یآ  نوچ “  ینویزیولت  ام و  رهش  نوچ  یا  هلجم  هک  دنوش 

تساوخ سک  ره  ات  دیراذگب  ار  یکناب  یباسح  ام  رهش  هلجم  زا  یا  هشوگ  رد  امش  هک  دشاب  نیا  شهار  کی  دیاش  بخ 
تسا مناکما  دح  رد  هک  رالد “  تسیب  ای  هد  طقف  مهاوخ  یم  یزور  یعون ،   ِ نم نلثم  دهد . ماجنا  مه  مک  ردقره  یکمک 

. مزادنایب هار  ادص  رس و  غلبم  نیا  رطاخب  مهاوخ  یمن  رگید  فرط  زا  منک و  راکچ  مناد  یمن  فرط  کی  زا  منک  کمک  “ 
رهم نیرز  یاقآ  میشاب . هتشاد  میناوت  یمن  ار  شراظتنا  هک  دوش  یم  زاس  راک  دنمونت و  نانچ  هاگ  کدن  غلابم ا نیمه 

دینای امنب  ار  شهار  امش  دنتسه  سانش  ردق  یرایسب  دح  رد  مدرم 

اه یئاداناک  لوق  هب  مه  نم  تسین  قفاوم  اه  راک  نیا  اب  مناخ  اویش  یلو  مدرک  یم  ار  راک  نیا  مدوب  اهنت  رگا  نم  دیاش 
هک میراد  داقتعا 

Happy wife happy life

یناب دناوت  یم  هشیمه  یلام  یاه  یرای  دیتفگ ، هبحاصم  نیمه  لوا  رد  امش  دوخ  هک  روطنامه  مراد  داقتعا  نم  یلو 
دشاب یلام  یاه  یرای  نیا  زا  زاین  یب  هک  تسین  ایند  رسارس  رد  ینویزیولت  ای  هیرشن  چیه  هک  دیناد  یم  دوش . راک  یرتهب 
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دشاب یلام  یاه  یرای  نیا  زا  زاین  یب  هک  تسین  ایند  رسارس  رد  ینویزیولت  ای  هیرشن  چیه  هک  دیناد  یم  دوش . راک  یرتهب 

دنا و هدرک  کمک  یغلبم  هچ  هک  دنادب  یسک  دنرادن  تسود  دننک  یم  رکف  یعامتجا  یلم و  یگنهرف و  هک  یئاه  نآ  هلب 
. دوش هدرب  اه  نآ  زا  یمان  هک  دنرادن  یا  هقالع 

نیرت هدننیب  رپ  زا  یکی  عقاو  هب  هک  میوگب  مشاب و  هتشاد  یس “  یت  یآ  نویزیولت “  هب  ددجم  یا  هراشا  تسین  دب 
. تساه

هب ام  تفگ   درک و  نفلت  ناشتالوصحم  یهگآ  نداد  یارب  سلجنآ  سل  رد  فدص  یئاذغ  تالوصحم  هدنیامن  شیپ   یدنچ 
. اداناک رد  امش  هب  اکیرمآ و  رد  لاناکود  میهدب . یهگآ  میهاوخ  یم  ینویزیولت  لاناک  هس 

 “ رگا تسین  امش  فیرعت  هب  زاین  تفگ  مباوج  رد  وا  یلو  منک  تبحص  یس “  یت  یآ  ندوب “  هدننیب  رپ  زا  متساوخ  نم 
نامه رگناشن  ام  یارب  یهگآ  ، عوضوم  زا  لبق  بخ  نیا  و  دش . یمن  باختنا  ام  فرط  زا  دوبن  هدننیب  رپ  یس “  یت  یآ 

. دیدرک هراشا  امش  هک  تسا  یرامآ 

هدرک تبحم  هک  یلاس  ود  دودح  نیا  رد  منادب  متساوخ  یم  یلو  دیرادن  کیسالک  یریگرامآ  متسیس  هک  دیتفگ  نلبق  امش 
هتشاذگ هاگرذگ  ”  ینت  رتنیا  هناهام  هلجم  رایتخا  رد  تقیقح  رد  ام “  رایتخا  رد  ار  ام  رهش  هلجم  زا  یا  هحفص  ود  دیا 

. تسا هتشاد  امش  هلجم  بلاطم  ندرک  رتهب  رد  یریثات  هچ  میروایب  اجنآ  رد  ار  نآ  زا  یا  هدش  نیچتسد  بلاطم  ات  دیا 

هدرک  رت  راب  رپ  ار  ام  رهش  هلجم  هناتخبشوخ  میا  هداد  رارق  هاگرذگ  بلاطم  رایتخا  رد  هک  یا  هحفص  ود  نیمه 
شدوخ صاخ  نارادفرط  هک  میناد  یم  دیروآ و  یم  تاحفص  نیا  رد  ار  یدنسپ  دروم  شزرا و  اب  بلاطم  امش  تسا .

تسا هدش  عقاو  لوبق  دنسپ و  دروم  نمتح  و  دراد . ار 

نیا اه  هنیمز  همه ی  رد  مدرم  لابقتسا  تسا و  یلاع  رایسب  نویزیولت   هلجم و  هنیمز  ود  ره  رد  امشراک  عومجم  رد 
دنایامن  یم  ار  تیاضر 

. دیئامرفب دیراد   یرگید  تبحص  ای  یرظن  رگا  وگتفگ ، نیا  رد  ناتروضح  زا  ددجم  ساپس  نمض  نایاپ  رد 

امرهش و هلجم  رد  ام  تامحز  مراو  دیما  منک و  یم  رکشت  وگتفگ  ، نیا  یارب  نایرفص  رتکد  یاقآ  امش  زا  رگید  رابکی 
رد ار  ام  یوحن  رهب  دنناوتب  رگا  و  دریگب   رارق  مدرم  تیانع  هجوت و  دروم  رتشیب  مه  زاب  هاگرذگ  رد  امش  و  نویزیولت ،

. دننکب تیامح  یرنه  یگنهرف و  تمدخ  هار 
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تساهلاقمهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

 - ۱۳۷۶ رویرهش موس  شاخ - نابآ ۱۳۲۰ –  یدجن ۲۴  نژیب 
ون گنهرف  هلجم  زا  ناجیهال – 

رهم ۱۳۹۲

 ! دناهدیود وت  اب  هک  یقشاع  ناگنلپزوی  رب  مالس 

؟ دیدیود یم  ارچ  : دیسرپ ناوتس 
مدوخ یولج  یروط  نوا  هک  دوب  اه  لاس  … دمآ یم  مشوخ  … دوب مرس  تشپ  ماهاپ  یادص  هک  نیا  هساو  : تفگ یضترم 
… سین ندیود  شمسا  هک  نیا  … هرجنپ نوا  ات  امش  زیم  الثم  زا  دیاش  … مدیود مدق  دنچ  رگم  هزات  … مدوب هتفرن  هار 

؟.. سه
دناهدیود نم  اب  هک  یناگنلپزوی  : باتکزا یشرب  …………………………………………

***
وا … تسبورف ناهجزا  مشچ  ناجیهال  رد  رویرهش ۱۳۷۶  ودشدلوتم ۳  شاخ  رد  و  نابآ ۱۳۲۰  -    ۲۴  ) یدجن نژیب 

وا ناجیهال …  یاه  ناتسریبد  ریبد  تایضایر و  هتشر  دشرا  سانشراک  دوب … یناریا  یرصاعم  هدنسیون ی  رعاش و 
… تساهدش زین  یتاعوبطم  ناگدنسیون  نادقتنم و  هزیاج  هدنرب 

رارق ناجیهال  رهش  رد  وا  هاگمارآ  تشذگرد …  هیر  ناطرس  یرامیب  تلع  هب  رویرهش ۱۳۷۶  موس  رد  یدجن  نژیب 
… دراد

: دسیونیم شایفرعم  رد  دوخ  یدجن 
گنج هک  یلاس   ) دلوتم ۱۳۲۰ متسه ، مه  درمهلیگ  شاخ ، دلوتم  متسه … یدجن » نژیب   » یزیگنامغ لکش  هب  نم  » 

وا تسا … هناورپ  مرسمه  مسا  رسپ –  کی  مراد و  رتخد  کی  متسه …  یضایر  یهسناسیل  (… دش مامت  مود  یناهج 
؛ دنرپسب شکاخ  هب  ناجیهال  ناخیش  رد  دوب  هدرک  تیصو  یدجن  نژیب  …« مسیونیم نمو  دریگیم ، ار  متسد  دیوگیم ،
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… تسا هتفرگ  مارآ  ینالیگ  دهاز  خیش  هک  ییاج 

***
تسیرعاش وا  تسا ، شایرنه  ناهج  نیع  شایگدنز ، ناهج  هک  تسا  ینارعاش  دودعم  زا  یدجن » نژیب   » دنیوگیم

نژیب هک  دیسر  دیهاوخ  هتکن  نیا  هب  دینک ، هعلاطم  ار  شیاهراک  یگدنز و  هک  یتقو  تسا ، هتسیز  هنارعاش  نعقاو  هک 
ناهج هدنسیون  رعاش و  نیا  یاهناتساد  هعلاطم  اب  دنکیم … یگدنز  هنارعاش  و  دنیبیم ، هنارعاش  ار  یتسه  یدجن ،

… دوشیم سمل  دیزیم ، نآ  رد  هک  یاهنارعاش  نلماک 
تشاد تسود  شدوخ ، هتبلا  درک . یفرعم  ناریا  رد  ناتساد  رعش - ای  رعش ، ناتساد - راذگناینب  ناوتیم  ار  یدجن  نژیب 
لقیص رتشیب  هچره  ار  شدوخ  راثآ  دنامب و  دوخ  ییاهنت  اوزنا و  رد  هک  درکیم  باجیا  هنوگنیا  شایعامتجا ، یگدنز  ای 

… داب یمارگ  شدای   …. مینیب یم  شرسمه  اب  فربرپ  یتعیبط  لدرد  اروا  … دنزب

***
 : میناوخ یم  مه  اب  ار  رصاعم  نردم  بیدا  نیازارعش  هس 

تفر مهاوخ  ریوک  هب 
ناجیهال ناراب  زا  یلطس  اب 

درب مهاوخ  تاغوس  ینهاریپ 
رازنش مرهاوخ  یارب  جنرب  زبس  لمخم  زا 

***
مراد تسود  ار  باتفآ 

تخر بانط  یور  تانهاریپ  رطاخ  هب 
ار ناراب 

درابیم هک  رگا 
وت یبآ  رتچ  رب 

یناوخیم زامن  وت  نوچ  و 
… ماهدش تسرپادخ  نم 
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تسارابخاهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

… ماهدش تسرپادخ  نم 

***
… زییاپ مراهچو  تسیب 

مدمآایند هبزورید 
زورید … مدش قشاع 

مدرم نم  هکدوبزوریدو 
: زییاپ مجنپو  تسیب 

مدش هداز  زورما 
دش مهاوخ  قشاعرهظ 

… ات . درم مهاوخن  بورغو 
: زییاپ مششو  تسیب 

یوش هداز  نمرد  هک 
قاشع یزییاپ  قشع  متسهوتاب 

هاگ نآ  …. و
. دشدهاوخنزییاپزگره

•————–
تسوا راثآ  زا 

دندیود اب  هک  یناگنلپ  زوی 
اهنابایخ نامه  زا  هرابود 

مامتان یاهناتساد 
ناتسبات نیا  نارهاوخ 

 – یناوخ هورش  هنومن  تسیچ – ؟ هورش  شیاه - یتیبود   - زیاف
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نایرفص دومحم  رتکد 
رهم ۱۳۹۲

دروم رد  تبحص  یارب  میهم ، ریما  داتسا  یگدننادرگ  تیریدم و  هب  وربور “  یاه  هرجنپ  همانرب “  رد 
زیاف

شیاه یتیبود 
یناوخ هورش  هورش و 

. متشاد روضح 
نویزیولت زا  رهظ  زا  دعب  تعاس ۷  ربماتپس  مراهچ  هبنش  راهچ  زور  تسا  رارق  هک  یا  همانرب 

ITC
. دوش شخپ 

هنافساتم یلو  تشاد ، مزال  تقو  تعاسکی  دودح  رد  ینامز  منک  تبحص  الاب  دراوم  رد  متشاد  میمصت  نم  هک  هچنآ 
. نتنآ یور  دورب  تسا ، هقیقد  تسیب  دودح  رد  هک  نآ  زا  یا  هدیکچ  تسا  رارق  ینامز ، تیدودحم  رطاخب 

. دوش عقاو  دنسپ  دروم  مراودیما 
. دناوخ دیهاوخ  ریز  رد  ار  هدمآ  پیلک  رد  هچنآ  زا  رتشیب  یمک  هکنیا  نمض  میروایب  اجنیا  ار  نآ  پیلک  ات  میشالت  رد 

****
: زا همانرب  نیا  رد 

؟ تسیک زیاف 
زیاف یاه  یتیبود 

یناوخ هورش  هورش و 
یناوخ هورش  زا  یئاه  هنومن 

دش دهاوخ  تبحص 

. تسا یتشد  یاه  اتسور  زا  ناودرک  تسا . ناودرک  هدکهد  دلوتم  زیاف “  هب “  صلختم  یتشد  یلع  دمحم 
. تسا یتشد  لها  وا  یلو  دنرادنپ ، یم  یناتستشد  ار  زیاف  بلغا 
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. تسا جومروخ  رهش  یتشد ، زکرم  یلو  تسا  ناجزارب  ناتستشد  زکرم 
یاه امرس  رد  هچ  نازادگ و  یاهامرگ  رد  هچ  ناماس  نآ  مدرم  همه ی  دراد . رارق  ناتسگنت  یتشد  ناتستشد و  نیب 

. دننارذگ یم  راگزور  اه  روهام  هپت  اه و  راز  هشیب  رد  اه  نآ  ندناوخ  اب  زیاف و  یاه  یتیبود  اب  یریسمرگ  عون  هدنزوس 
ناوت یم  هک  یلکشب  تسا  لاس  زا ۱۸۰  رتشیب  یمک  ام  اب  شا  هلصاف  درادن . قلعت  هتشذگ  راصعا  نورق و  هب  زیاف 

. تسا کیدزن  ام  نامز  هب  تفگ 
دوخ راید  خیاشم  رضاحم  رد  هیملع و  یاه  هزوح  اه و  هناخ  بتکم  رد  اهلاسو  هدوب  دنمقالع  لیصحت  هب  یناوج  ون  زاوا 

. تسا هدناوخ  سرد 

دیشک و شوغآ  رد  قشع ، ناگتخوسلد  رگید  نوچ  زین  ار  زیاف  ادخ ، شوغآ  هزادنا ی  هب  تسا  یزار  قشع  هک  یئاجنآ  زا 
. دش زیاف  یتشد ، یلع  دمحم 

: درک ادیش  تفرگ و  دوخ  رد  روش  رپ  یقشع  شیناگدنز  راهب  هناتسآ  رد  یناوج و  ون  رد  ار  وا 
دیوگ یم  شدوخ  دروم  نیا  رد 

رادلد فلز  هقلح  هقلح  لسلسم 
راتفرگ هتشگ  یلد  یرات  رهب 

شفلز ماد  ریسا  زیاف  لد 
رام رب  دنیآ  درگ  هک  ناکشجنگ  وچ 

نوچ و  دراد ، یم  رب  ماگ  یتیب  ود  ندورس  هار  هب  یتاذ  دادعتسا  قشع و  هزجعم ی  لاب  رب  زیاف  هک  تسا  نامز  نیازا  و 
. دننیشن یم  اهلد  رب  دنا  هدمآ  رب  لد  زا 

 “ یناوخ یتشد  هب “  هک  دناوخ  یم  کانزوس  یگنهآ  اب  ار  اهنآ  راک  نیح  رد  شدوخ  راب  نیلوا  وا 
. هورش “  مانب  “ تفای  هار  ندناوخ  یعون  هب  مک  مک  دش و  فورعم  یتشد “  زاوآ  ای “ 

***
. دنیوگ یم  زین  هنارت “  شیاه “  یتیبود  هب  تسا  ناناوخ  هورش  هیام  تسد  وا  یاه  یتیبود  رتشیب  نوچ 

: مینک یم  هاگن  اهنآ  زا  یا  هراپ  هب 

ار نکش  رپ  فلز  وت  هناش  نزم 
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ار نمسای  رت  لبنس  زا  شوپم 
فلز نآ  رد  دراد  نطوزیاف  لد 

ار نطو  لها  نطوزارود ، نکم 
*

دش نوگ  هزوریف  نیمز  دمآ  راهب 
دش نورب  مرادلد  ریس  مزع  هب 

زیاف رای  دمآ  رد  ندیچ  لگ  هب 
دش نوگن  رس  تلجخ  اهلگ ز  همه 

*
 “ ار وا  شاک  هک  قشع  یادخ  زا  ناوارف  یاه  اضاقت  زا  سپ  زیاف  هک  حرش ، نیدب  میراد  یا  هناسفا  یعابر  نیا  دروم  رد 

. تفاین دیدن و  ار  یسک  یلو  تفر  دمآ . دهاوخ  اجنآ  ترادلد  ورب  رهش  غاب  هب  هک  دش  ماهلا  مدید . یم  باوخ  رد  ار ، رای “ 
تسا ریز  یتیود  یماکان  نیا  لصاح 

وم متخ  اب  موتفر  عاب  لیس  هب 
وم منخادنا  یلگ  ون  رب  رظن 
روک دوش  زیاف  هدید ی  یهلا 
وم متخانشن  دمآ و  ربلد  هک 

*
ار ناهج  ینازوسب  یهاوخ  رگا 

ار ناوسیگ  ناشفا  یب  امنب  یخر 
وربا هب  نک  تراشا  زیاف ! تب 

ار ناوج  وریپ  ُشکب  غیت و  شکب 
*

ار لد  یور  نآ  هدرپ  ریز  هب 
ادیپ سوناف  رد  عمش  نوچ  دوب 
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شرود هب  هناورپ  وچ  زیاف  لد 
انمت دشاب  نتخوس  شمادم 

*
بشما تسا  ناناج  دزن  رد  ملد 
بشما تسا  ایرب  مین  غرم  وچ 

دیزاسب زیاف  لد  زا  یبابک 
بشما تسا  نامهم  زانورس  هک 

*
بآ ینک  ار  ام  لد  یک  ات  منص 

بات ردق  نیا  درادن  کزان  لد 
زیاف هب  یئوگ  یم  تسار  وت  رگا 
باوخ رد  هن  مشیپ  ایب  یرادیب  هب 

*
بشما تساغوغ  یب  شرع  شورخ 

بشما تسادیپ  ان  حبص  عولط 
رای یا  وت  نیلاب  هب  زیاف  رس 
بشما تسالیواو  هچ  مناد  یمن 

****
: تسا نینچ  یناوخ “  هورش  هورش و  صخشم “  تحار و  فیرعت  یارب  نم  تشاد  رب  لصاح 

 “ یتشد زیاف  یاه “  یتیبود  رتشیب  شا  هیام  رعش  تسا و  ناریا  بونج  شهاگداز  هک “  یناوخ  هورش  و  هورش “  “ 
یاه تیمورحم  رد  هشیر  هک  یناریا  یقیسوم  اب  هک  تساه  یتیب  ود  نیا  ندناوخ  زا  یا  هوحن  گنهآ و  یعون  تسا ،

. دراد یناوخ  مه  تسا ، هارمه  نتفر  ورف  دوخ  رد  هدنا و  اب  دراد و  سفنت  زاب  یاضف  ندوبن  یگدنز و 
تسد هک  هورش  یلو  دراد  مه  یصقرت  یاه  هکت  تسه و  مه  بارضم  راهچ  نمض  ام ، کیسالک  یقیسوم  رد  دنچ  ره 

. تسین یداشو  یصقرت  یقیسوم  درادن . مه  داش  یتیبود  کی  اتح  هک  تسا  زیاف  یاه  یتیبود  شا  هیام 
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زاس راک  تسا و  ینورد  ساسحا  رورم  عون  کی  دوخزین  هورش  زاوآ  گنهآ و  یب  زیاف  یاه  یتیب  ود  ندناوخ  دنچ  ره 
: تسا

هدرگ باوخ  زا  دیما  ان  مومشچ  ود  هدرگ ////  بات  یب  لد  هک  دش  وش  رگد 
هدرگ باقرغ  یهن  یتشک  رب  هک  زیاف ////  وت  شود  رب  تسا  یراب  بجع 

رد صوصخب  یراد ،  لاح  نآ  بسانم  یگنهآ  هب  زاین  ینک و  تولخ  تدوخ  اب  یهاوخ  یم  هتفرگ و  تلد  یتقو  هورش ،
یم اج  ار  لاح  یصاخ  عون  هب  دینک  رواب  تسا . ناوخ  هورش  کی  راذگ  رثا  یادص  هب  نداد  شوگ  باختنا ، نیرتهب  بونج ،

. دروآ

ناوخ هورش  همه ی  نبیرقت  دنچره  تسا . یندناوخ  هنوگچ  هک  دیبایرد  رتهب  ات  دینک  هجوت  یناوخ  هورش  نیا  هب  هقیقد  ود 
: تسا هدناوخ  اخیلز  مانب  یمناخ  ار  هکت  نیا  یلو  دنتسه  درم  اه 

مویامش نومهم  هک  وشما  اشوخ  “ 
موی امش  موب  رب  راو  رتوبک 

نومهم یور  رب  نکم  یئور  شرت 
مویاجک وش  ادرف  هک  دناد  ادخ 

Zoleykha

ام یارس  یتیبود  نیرت  یمیدق  تفگ  ناوت  یم  نیرت و  صخاش  هک  تسا  یرورض  هتکن  نیا  هب  هراشا 
: رطعم نیشنلد و  یئاه  یتیبود  اب  تسا  نایرع  رهاط  اباب 

ویآ لکاک  نآ  نب  زک  یمیسن 
ویآ لبنس  یوب  رتشوخ ز  ارم 

شوغآ رد  ار  شلایخ  موریگ  وش  وچ 
ویآ لگ  یوب  مورتسب  زا  رحس 

اضر دمحم  داتسا  یادص  اب  هورش  نیا  نوچ  تسا ، هدش  هتفرگ  هرهب  زین  یناوخ  هورش  یارب  اه  نآ  زا  هتبلا  هک 
: نایرجش
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تساهلاقمهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

: رگید یریبعت  هب 
راید زا  هاتوک  یتدم  یارب  ینک و  یم  سح  نآ  رد  ار  نافرع  یتحار  هب  هک  تسا  بونج  زیگنا  نزح  یقیسوم  هورش 

. یوش یم  ادج  یکاخ 
رد هک  بونج  هطخ ی  رد  اهنت  هن  و  دنا . هداد  مان  زین  تبرغ  درد  قشع و  درد  تفرعم ، درد  هدنناوخ ، درد  یاوآ  ار  هورش 

دراد ناوارف  نارادفرط  زین  روشک  رگید  طاقنریاس 
————-

دینک کیلک  ار  کنیل  نی  ا همانرب   یاشامت   یارب 

امین یهزیاج 
دنفسا ۱۳۹۲

. تسا هدرک  لاسرا  ام  یارب  یئاقآ  انام  هیامنارگ  رعاش  ار  نتم  نی  ا
و میروآ ، یم  امش  رظن  هاگشیپ   هب  اجنیا  رد  ار  نآ 

میراد وزرآ  نوزفا   زور  قیفوت  مهم ، نیا  نیا  ناراک  ردنا  تسد  همه ی  یارب 
****

دوشیم ادها  یههد ۸۰  رد  ترجاهم  رعش  راذگریثات  یهرهچ  هب  امین  یهزیاج 
هتفای صاصتخا  دیعبت  ترجاهم و  رعش  هب  یاهزیاج  ناریا ، یبدا  زیاوج  خیرات  رد  راب  نیتسخن  یارب 

. تسا

تنرتنیا هب  یـسرتسد  ناکما  ندش  ریگارف  زا  دعب  وس و  نیا  هب  یههد ۸۰  لیاوا  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
یاهنایرج دـنور  رب  یدـیعبت  رجاهم و  یهتـسجرب  نارعاـش  زا  یخرب  ِشیارـس  یاههویـش  ناریا ، رد 

رعش یهزیاج  ناگدننکرازگرب  میمصت  تسا ، هتـشاذگ  ریذپانراکنا  یریثات  نامنیمزرـس  لخاد  یرعش 
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یـسررب یارب  یـصاصتخا  یـشخب  هزیاـج ، نـیا  یهرود  نیمراـهچ  رد  هـک  تـفرگ  رارق  نـیا  رب  اـمین 
یفرعم تیاهن ، رد  دـناهتفای و  راشتنا  یههد ۸۰  رد  هک  یدیعبت  رجاهم و  نارعاش  یاهرعـش  هعومجم 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  ههد ، نیا  رد  دیعبت  ترجاهم و  رعش  راذگریثات  یهرهچ 

، امین یهزیاج  یهرود  نیمراهچ  ِترجاهم “ رعـش   ” شخب ریبد  راگنهمانزور و  رعاش ، یریدج ، هدـیپس 
روپنیـسحمالغ خرهام  مجرتم ،) رعاش و   ) ییاقآ انام  اهمناخ  زا  لکـشتم  ار  شخب  نیا  ییارجا  تأیه 

تاراشتنا ریدـم  رتائت و  نادرگراک  مجرتم ، هدنـسیون ،  ) وجمظن شونیت  یاـقآ  و  هدنـسیون ) رعاـش و  )
یههد ۸۰)  ) ترجاـهم رعـش  یهزیاـج  ییارجا  تأـیه  ءاـضعا  ریبد و  درک . یفرعم  سیراـپ ) رد  اـجکان 

دنهاوخ هدهع  رب  ار  ییاهن  جـیاتن  مالعا  اهباختنا و  دـنور  رب  تراظن  نارواد ، اب  یگنهامه  تیلوئـسم 
. تشاد

: تباقر نیا  رد  روضح  طیارش 

یههد ۸۰ رد  کینورتکلا  ای  یذـغاک  تروص  هب  یرعـش  یاـهباتک  هک  یدـیعبت  - رجاـهم نارعاـش   -
. دوب دنهاوخ  تباقر  نیا  رد  روضح  طیارش  دجاو  دنشاب ، هدرک  رشتنم 

یگدـنز ناریا  زا  جراخ  ار  ههد  نآ  رـسارس  هک  ینارعاـش  زا  یههد ۸۰  رد  هک  ییاهباتک  ماـمت   -
. تسا یسررب  لباق  دشاب  هدش  رشتنم  نآ  لخاد  هچ  روشک و  نیا  زا  جراخ  هچ  دناهدرک ،

تماقا ناریا  زا  جراخ  ار  ههد  نآ  زا  یـشخب  هک  ینارعاـش  زا  یههد ۸۰  رد  هک  ییاهباتک  مامت   -
. تسا یسررب  لباق  دشاب  هدش  رشتنم  روشک  نیا  یاهزرم  زا  جراخ  دناهتشاد ،

، یسانشیتسه یهدنهدساکعنا  یههد ۸۰ ، رد  ناشیاهباتک  رد  هرـشتنم  راعـشا  هک  ینارعاش   -
دنهاوخ تباقر  نیا  رد  روضح  طیارـش  دـجاو  دـشاب ، یدـیعبت  - رجاهم ناسنا  کی  شرگن  جـنر و 

. دوب

بلج هب  یزاین  دـنکیم ، قدـص  اهنآ  یهرابرد  قوف  طیارـش  هک  یراثآ  یـسررب  روظنم  هب  حیضوت :
شالت یمومع  هجو  نتفرگ  رظن  رد  اب  امین  یهزیاج  ناگدـننکرازگرب  تسین و  اهنآ  فلؤم  تقفاوم 
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تیاـضر بسک  نودـب  دوخ  یارب  ار  راـثآ  یـسررب  قـح  نآ ، یموـمع  ریثاـت  نارعاـش و  نیا  یبدا 
زا ییاـهن  یهـلحرم  رد  هدـیزگرب  درف  هکیتروـص  رد  تـسا  یهیدـب  دـننادیم . ظوـفحم  نارعاـش 

رعاش ناونع  هب  اهیرواد  جـیاتن  هب  هجوت  اب  یرگید  درف  مان  دـنک ، فارـصنا  مالعا  هزیاـج  تفاـیرد 
. دش دهاوخ  مالعا  هدیزگرب 

: هزیاج جیاتن و  مالعا  یهویش 

جراخ رد  یمسارم  یط  لاس ۱۳۹۳  هام  هام  نابآ  رد  یههد ۸۰ )  ) ترجاهم رعش  یهزیاج  یهجیتن 
مـالعا هزیاـج  نـیا  نارواد  ییارجا و  تأـیه  ءاـضعا  ریبد ، هدــیزگرب ، رعاـش  روـضح  اــب  ناریا  زا 

. دوشیم

سیدـنت رـالد و  رازه  غلبم  هب  یدـقن  یهزیاـج  لـماش  ترجاـهم ، رعـش  یهزیاـج  مسارم ، نیا  رد 
. دوشیم اطعا  هدیزگرب  رعاش  هب  امین  یهزیاج  یهرود  نیمراهچ 

: یرواد یهویش 

رد یمرف  تروص  هب  یـسررب  یاهرایعم  دوشیم . ماـجنا  هلحرم  راـهچ  رد  شخب  نیا  یاـهیرواد 
. دریگیم رارق  هزیاج  نارواد  رایتخا 

رظن رد  اب  ترجاهم ، رعـش  یهزیاـج  ییارجا  تأـیه  ءاـضعا  ریبد و  هلحرم ، نیا  رد  لوا : یهلحرم 
ار یههد ۸۰  رد  لاعف  یدیعبت  رجاهم و  نارعاش  زا  نت  یماسا ۵۰  هدش ، فیرعت  یاهرایعم  نتفرگ 

. دننکیم مالعا  نییعت و  دنشاب ، رادروخرب  تباقر  نیا  رد  روضح  طیارش  زا  هک 

یـس طسوت  لوا ، یهلحرم  رد  هدش  صخـشم  رعاش  یبدا ۵۰  یاهتیلاعف  راـثآ و   : مود یهلحرم 
رارق یـسررب  دروم  ناریا  زا  جراخ  میقم  یبدا  دقتنم  یگنهرف و  لاعف  راگنهمانزور و  رعاش ، رفن 
اهنآ یدـنبزایتما  اب  اههصخاش  اهرایعم و  نآ  رد  هک  یمرف  تروص  هب  رعاـش  یماسا ۵۰  دریگیم .
دوخ تخانش  هب  هجوت  اب  ناشیا  دریگیم و  رارق  هلحرم  نیا  نارواد  رایتخا  رد  تسا ، هدش  فیرعت 

رد ناشمان  هک  یرعاـش  ات ۵۰  کی  هب  دـنناوتیم  یدـیعبت ، - رجاهم نارعاش  یاـهتیلاعف  راـثآ و  زا 
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دوخ یـسررب  تسرهف  رد  ار  یرعاش  مان  یرواد  رگا  تسا  رکذ  نایاش  دـنهد . زاـیتما  هدـمآ ، مرف 
یاهزایتما یـسررب ، مرف  رد  هدـش  فیرعت  یاههصخاش  مامت  ءازا  هب  هک  تسا  مزـال  درک ، روظنم 

رابتعا دـقاف  ناـشیا  یـسررب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنک . مـالعا  صخـشم  رعاـش  نآ  یارب  ار  دوخ 
رد وا  یارب  یزاـیتما  جراـخ و  رظن  دروم  رواد  یباـیزرا  تسرهف  زا  رعاـش  نآ  ماـن  دوـب و  دـهاوخ 

. دوشیمن هتفرگ  رظن  رد  نارواد  ءارآ  لک  یسررب 

رد دوشیم ، تفایرد  لیمیا  قیرط  زا  هک  نارواد  ءارآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هلحرم ، نیا  رد  تیاـهن  رد 
نایم زا  رعاش  لقادح ۱۵  یس و  رثکادح  زایتما ، لک  زا   ۱+ مین مک  تسد  زا  یرادروخرب  تروص 

. دنباییم هار  یرواد  موس  یهلحرم  هب  هرفن  یهیلوا ۵۰  تسرهف 

، رعاش ود  زا  لکـشتم  یرواد  میت  طسوت  هلحرم  نیا  هب  هتفای  هار  نارعاـش  راـثآ  موس : یهلحرم 
دروم ترجاهم  رعـش  یهزیاج  ییارجا  تأیه  ءاضعا  یبدا و  دـقتنم  کی  یگنهرف ، راگنهمانزور  کی 

رد دریگیم و  ماجنا  یبایزرا ، ِصخـشم  یاهمرف  بلاق  رد  ادـتبا  یـسررب  دریگیم . رارق  یـسررب 
یاهدزمان ناونع  هب  رعاش  جـنپ  یماـسا  دوشیم و  یدـنبعمج  نارواد  ییاـهن  رظن  رب  اـنب  تیاـهن ،

. دباییم هار  مراهچ  یهلحرم  هب  مالعا و  ییاهن 

یههد رد  قوف  یهلحرم  رد  هدیزگرب  رعاش  زا ۵  هک  یراثآ  افرص  هلحرم  نیا  رد  مراهچ : یهلحرم 
هورگ زا  رعاش  ود  روشک و  زا  جراخ  یرواد  هورگ  زا  رعاـش  هس  طـسوت  دـشاب  هدـش  رـشتنم   ۸۰

دوشیم و هداد  زایتما  یبایزرا  یاهمرف  بلاق  رد  یـسررب و  قیقد  تروص  هب  ناریا  میقم  یرواد 
یهدیزگرب ناونع  هب  رعاش  کی  مان  هتفرگ ، تروص  یدنبعمج  هب  انب  نارواد و  تأیه  رظن  اب  سپس 

. دوشیم مالعا  یههد ۸۰ )  ) ترجاهم رعش  یهزیاج  ییاهن 

: تسخن یهلحرم  هس  رد  یبایزرا  یاهرایعم 

راثآ راشتنا  رد  رارمتسا   -

رعاش یبدا  هاگیاج  ترهش و   -
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یناریا و نارعاش  ناریا و  لخاد  جراخ و  یرعـش  یاهنایرج  رب  رعاـش  ءارآ  راـثآ و  یراذـگریثات   -
یناریا ریغ 

یههد ۸۰ لوط  رد  یتفایرد  زیاوج   -

نارعاش نادقتنم و  یهاوگ  هب  رعاش  راثآ  ندوب  عیدب  هناروآون و   -

: مراهچ یهلحرم  رد  یبایزرا  یاهرایعم 

باتک تروص  هب  ناگدیزگرب  یهدش  رشتنم  راثآ  هب  فوطعم  افرص  یبایزرا  یاهرایعم  هلحرم ، نیا  رد 
. تسا یههد ۸۰  رد 

: رگید یهزیاج  ود  و 
ناریا رعش  مین  لاس و  کی  یهرهچ  یارب  یبدا  یهزیاج 

تسخن ۹۲ یهمین  لاس ۹۱ و 
یسراف ون  رعش  مین  لاس و  کی  یهدیزگرب  یهرهچ  هزیاج : عوضوم 

: ییارجا تأیه 

یهزیاج لک  ریبد  رامعم ، شویراد  زا  لکشتم  مراهچ  یهرود  رد  امین  رعش  یهزیاج  ییارجا  تأیه  -
یلضاف و نیسح  یناتسین ، رایزام  یناریح ، اضر  نارعاش : راگنهمانزور و  یبدا و  دقتنم  رعاش ، امین ،

. دوب دهاوخ  امین ) یهزیاج  ترجاهم  رعش  شخب  ریبد   ) یریدج هدیپس 

: تباقر نیا  رد  روضح  طیارش  دجاو  نارعاش 

هتفای راشتنا  هتشذگ  مین  لاس و  کی  رد  کینورتکلا  ای  یذغاک  تروص  هب  ناشراثآ  هک  ینارعاش  -
. تسا
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نتفرگ هب  یزاین  دنکیم ، قدص  ناشیا  دروم  رد  قوف  طیارش  هک  ینارعاش  راثآ  یسررب  یارب  -
ریثات نارعاش و  نیا  یبدا  شالت  یمومع  هجو  نتفرگ  رظن  رد  اب  امین  یهزیاج  تسین و  تقفاوم 

رد اما  دنادیم . ظوفحم  نارعاش  تیاضر  بسک  نودب  دوخ  یارب  ار  راثآ  یسررب  قح  نآ ، یمومع 
هجوت اب  یرگید  درف  دهد ، فارصنا  هزیاج  تفایرد  زا  هدیزگرب  درف  ییاهن ، یهلحرم  رد  هک  یتروص 

. دوشیم مالعا  هدیزگرب  رعاش  ناونع  هب  اهیرواد  جیاتن  هب 

: یوراد یهوحن 

یاههصخاش لماش  یسررب  یاهرایعم  دوشیم . ماجنا  هلحرم  راهچ  رد  امین  رعش  یهزیاج  یرواد 
. دریگیم رارق  هزیاج  نارواد  رایتخا  رد  یمرف  تروص  هب  هک  تسا  یمک  یفیک و 

یراثآ رکذلاقوف ، ِمین  لاس و  کی  یط  هک  ینارعاش  زا  رفن  یماسا ۵۰  هلحرم ، نیا  رد   : لوا یهلحرم 
هتفای هار  دارفا  ناونع  هب  ییارجا  تأیه  یوس  زا  اههصخاش  ریاس  نتفرگ  رظن  رد  اب  دناهدرک  رشتنم 

. دوشیم مالعا  یرواد  مود  یهلحرم  هب 

یس طسوت  لوا  یهلحرم  رد  هدش  صخشم  رعاش  یگنهرف ۵۰  یاهتیلاعف  راثآ و   : مود یهلحرم 
. دریگیم رارق  یسررب  دروم  یبدا  دقتنم  یگنهرف و  راگنهمانزور  رعاشرفن ،

رد هدش ، نشور  اهنآ  یدنبزایتما  اههصخاش و  اههفلوم و  نآ  رد  هک  صخشم  یمرف  رد  یماسا 
راثآ و هب  تبسن  تخانش  هب  هجوت  اب  ناشیا  دریگیم و  رارق  تسخن  یهلحرم  نارواد  رایتخا 

هدمآ مرف  رد  ناشمان  هک  یرعاش  ات ۵۰  یارب ۱  ار  دوخ  یاهزایتما  دنناوتیم  نارعاش  یاهتیلاعف 
تسا مزال  دروایب  دوخ  یسررب  تسرهف  رد  ار  یرعاش  مان  یرواد  رگا  تسا  رکذ  نایاش  دننک . مالعا 

یسررب تروص  نیا  ریغ  رد  دهد . زایتما  یبایزرا ، مرف  رد  هدش  فیرعت  یاههصخاش  مامت  هب  هک 
نآ یارب  یزایتما  جراخ و  رظن ، دروم  رواد  یبایزرا  تسرهف  زا  رعاش  مان  تسا و  رابتعا  دقاف  ناشیا 

. دوشیمن هتفرگ  رظن  رد  نارواد  ءارآ  لک  یسررب  رد 

تروص رد  دوشیم ، تفایرد  لیمیا  قیرط  زا  هک  نارواد  ءارآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  مود  یهلحرم  رد 
Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

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


نایم زا  رفن  لقادح ۱۵  رفن و  یس  رثکادح  زایتما ، لک  زا   ۱  + مین لقادح  باصن  دح  زا  یرادروخرب 
. دننکیم ادیپ  هار  یرواد  یدعب  یهلحرم  هب  رعاش  هاجنپ 

: موس یهلحرم 

یبدا و دقتنم  ود  رعاش ، ود  زا  لکشتم  هرفن  یرواد ۵  میت  طسوت  هلحرم  نیا  هب  هتفای  هار  دارفا  راثآ 
یبایزرا یاهمرف  بلاق  رد  ادتبا  یسررب  دریگیم . رارق  یسررب  دروم  یگنهرف  راگنهمانزور  کی 

ناونع هب  رفن  یماسا ۵  دوشیم و  یدنب  عمج  نارواد  ییاهن  رظن  هب  انب  تیاهن  رد  دوشیم و  ماجنا 
. دباییم هار  ییاهن  یهلحرم  هب  هدیزگرب 

: مراهچ یهلحرم 

رعاش هس  لماش  رفن  زا ۵  لکشتم  یرواد  هورگ  طسوت  هدیزگرب  رعاش  راثآ ۵  ًافرص  هلحرم  نیا  رد 
یسررب قیقد  تروص  هب  روشک  زا  جراخ  نارعاش  یرواد  هورگ  زا  رعاش  ود  یلبق و  یرواد  هورگ  زا 
یدنب عمج  هب  انب  نارواد  تأیه  رظن  اب  سپس  دوشیم و  هداد  زایتما  یبایزرا  یاهمرف  بلاق  رد  و 

مالعا یسراف  ون  رعش  مین  لاس و  کی  یهدیزگرب  یهرهچ  ناونع  هب  رفن  کی  مان  هتفرگ  تروص 
. دوشیم

: هزیاج جیاتن و  مالعا  یهوحن 

روضح اب  یمسارم  یط  لاس ۱۳۹۳  هام  نابآ  رد مین ، لاسکی و  یهرهچ  امین ؛ رعش  یهزیاج  یهجیتن 
. دوشیم مالعا  نارواد  ییارجا و  تأیه  ءاضعا  هدیزگرب و  رعاش 

یهزیاج یهرود  نیمراهچ  سیدنت  هارمه  هب  ناموت  نویلیم  مین  نویلیم و  کی  لماش  هدیزگرب  یهزیاج 
. دوب دهاوخ  امین  رعش 

( ترآوتف ) رعش - یساکع یهزیاج 
: هزیاج عوضوم 
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وتف کینکت  اب  لاس  لهچ  ریز  ارس  کیسالک  زادرپون و  رصاعم  نارعاش  رعش  هعطق  کی  زا  یساکع 
ترآ

لاسرا هدش  مالعا  داعبا  رد  رعاش  مان  رعاش و  رظن  دم  رعش  هعطق  هارمه  هب  دیاب  یلاسرا  راثآ  -
. دوش

. تسا ساکع  رایتخا  رد  یلاسرا  یاهسکع  یونعم  قوقح  مامت  -

. دنک هیهت  ار  ییاههخسن  نارواد  هب  هئارا  یارب  اهسکع  زا  دناوتیم  امین  یهزیاج  - 

. دنک رشتنم  یباتک  هدیزگرب  یاهسکع  زا  دناوتیم  امین  یهزیاج  -

. ددرگ لاسرا   jpeg تمرف رد  دیاب  یلاسرا  یاهسکع  -

. دشاب لسکیپ   ۱۵۰ نشولوزر اب  لقادح  دیاب  اهسکع  مجح  -

۵/۲۲ رد یدومع ۱۵ یاهسکع  یارب  ۱۵ و  رد یقفا ۱۲ یاهسکع  یارب  یلاسرا  یاهسکع  داعبا  -
. دشاب

. دوش لاسرا   nimapoto1392@gmail.com لیمیا سردآ  هب  دیاب  راثآ  - 

. دوب دهاوخ  هام ۱۳۹۲  دنفسا  یلا ۱۵  هامرهم ۱۳۹۲  زا ۱۵  هزیاج  رد  اهسکع  شریذپ  زاغآ  نامز  - 

. دوب دهاوخ  هام ۱۳۹۳  نابآ  ییاهن  جیاتن  مالعا  نامز  هام ۱۳۹۳ و  دادرخ  هیلوا ، جیاتن  مالعا  نامز  -

. دوش هتفرگ  قوف  یهدش  رکذ  دراوم  تیاعر  طرش  هب  ینیبرود  عون  ره  اب  دناوتیم  اهسکع  - 

راگنهمانزور کی  رعاش و  کی  ساکع ، کی  زا  لکشتم  هرفن  هس  هورگ  طسوت  سکع  شخب  یرواد  -
. دریگیم ماجنا  یگنهرف 
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تساهلاقمهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تساهلاقمهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دهاوخ امین  یهزیاج  سیدنت  هارمه  هب  لایر  رعش ۵۰۰۰۰۰۰  - سکع یهزیاج  لوا  یهدیزگرب  یهزیاج  -
. دوب

نایرفص دومحم  کرابم –  تدلوت 
رهم ۱۳۹۲

هاگن هب  هک  دوب  هلاس  تسیب 
خساپ نم  هدنهاوخ ی  قاتشم و 

. داد تبثم 
یگدنز هک   ار  خساپ  نیا  نم 
تشاذگ ناینب  میارب  ار  یرگید 

جرا هشیمه  درک  ام  ار  نم  و 
. مناد یم  یمارگ  ما و  هتشاذگ 

دلوت زور  هک  ار  زورما  و 
هب مدوخ و  هب  وا  هب  تسوا ،

منادنزرف
. میوگ یم  شاب  داش  هنمیمص 

تسگوا ۲۰۱۳ متشه  تسیب و  هبنش  راهچ 
هام ۱۳۹۲ رویرهش  مشش 
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هاتوک رایسب  لد  درد  کی 
رهم ۱۳۹۲

تفرگ ملد  ور  ود  رصانع و  تسس  ناهرمه  نیز 
 !! تسوزرآ مناتسود  یگنرکی  یتسار و  تقادص و 

کوب سیف  کی  زا  نامرهق – 
دنفسا ۱۳۹۲

کدوک نیا  حیسم  لابقا  ”“
دوخ ناج  ندرک  ادف  اب  گرزب 

مامت هب  هکلب  ناکدوک  هب  اهنت  هن 
“" داد یگدازآ  سرد  ام 

اه هدیدپ  زا  یکی  یتسار  هب  کدوک  نیا 
تشز هدیدپ  اب  هزرابم  رما  رد  گرزب  نانامرهقو 
لابقا یتقو  تسا . هدوب  ناهج  رد  راک  ناکدوک 
لوپ ربارب  رد  ار  وا  شاهداوناخ  دوب ، شلاس   ۴

یفابیلاق یاههناخراک  نابحاص  هب  یزیچان 
زا یلیخ  یارب  هک  یقافتا  دنتخورف ، ناتسکاپ 
زور رد  وادتفایم  مه  یناتسکاپ  رگید  یاههچب 
هلئسم نیا  رطاخ  هب  درک و  یم  راک  تعاس   ۱۲

دوبن رادروخرب  یبسانم  دشر  زا  یفاکان  هیذغت  و 
هلاس ناکدوک ۶  هب  هیبش  یگلاس  نس ۱۲  رد  و 
رارف یرابجا  راک  زا  یگلاس  نس ۱۰  رد  وا  دوب .

ناکدوک یدازآ  یارب  هزرابم  ههبج  هب  هدرک و 
ناهج طاقن  زا  یرایسب  رد  مک  نس  دوجو  اب  دوش و  یناتسکاپ  کدوک  رازه  تاجن ۳  زاس  هنیمز  تسناوت  وا  تسویپ . راک 
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تساهلاقمهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یتقو لیروآ ۱۹۹۵  اما ۱۶  درک , تفایرد  ار  کوبر “  ” رشب قوقح  هزیاج  یدالیم  لاس ۱۹۹۴  رد  وا  تخادرپ . ینارخس  هب 
شرف یایفام  فرط  زا  یا  هلولگ  دوب  جوا  رد  ناکدوک  یرابجا  راک  اب  هزرابم  یزاس و  یهاگآ  یارب  لابقا  تازرابم 

دوز دوب  یراهب  یرابگر  نوچ  لابقا  هاتوک  یگدنز  داد . نایاپ  شراب  رپ  هاتوک و  رمع  رب  تسشن و  لابقا  هنیسرب  ناتسکاپ 
ناگدننک لامیاپ  اب  هزرابم  ناکدوک و  یگدنز  تیعضو  ندرب  الاب  یارب  ون  هشیدنا  اهدص  ندییور  ثعاب  اما  تفای  نایاپ 

. دش ناهج  رسارس  رد  اه  نآ  قوقح 
“" داد یگدازآ  سرد  ام  مامت  هب  هکلب  ناکدوک  هب  اهنت  هن  دوخ  ناج  ندرک  ادف  اب  گرزب  کدوک  نیا  حیسم  لابقا  ”“
هدوب ناهج  رد  راک  ناکدوک  تشز  هدیدپ  اب  هزرابم  رما  رد  گرزب  نانامرهقو  اه  هدیدپ  زا  یکی  یتسار  هب  کدوک  نیا 
ناتسکاپ یفابیلاق  یاههناخراک  نابحاص  هب  یزیچان  لوپ  ربارب  رد  ار  وا  شاهداوناخ  دوب ، شلاس  لابقا ۴  یتقو  تسا .

رطاخ هب  درک و  یم  راک  تعاس  زور ۱۲  رد  وادتفایم  مه  یناتسکاپ  رگید  یاههچب  زا  یلیخ  یارب  هک  یقافتا  دنتخورف ،
رد وا  دوب . هلاس  ناکدوک ۶  هب  هیبش  یگلاس  نس ۱۲  رد  دوبن و  رادروخرب  یبسانم  دشر  زا  یفاکان  هیذغت  هلئسم و  نیا 
زاس هنیمز  تسناوت  وا  تسویپ . راک  ناکدوک  یدازآ  یارب  هزرابم  ههبج  هب  هدرک و  رارف  یرابجا  راک  زا  یگلاس  نس ۱۰ 

لاس رد  وا  تخادرپ . ینارخس  هب  ناهج  طاقن  زا  یرایسب  رد  مک  نس  دوجو  اب  دوش و  یناتسکاپ  کدوک  رازه  تاجن ۳ 
یهاگآ یارب  لابقا  تازرابم  یتقو  لیروآ ۱۹۹۵  اما ۱۶  درک , تفایرد  ار  کوبر “  ” رشب قوقح  هزیاج  یدالیم   ۱۹۹۴

تسشن لابقا  هنیسرب  ناتسکاپ  شرف  یایفام  فرط  زا  یا  هلولگ  دوب  جوا  رد  ناکدوک  یرابجا  راک  اب  هزرابم  یزاس و 
ندییور ثعاب  اما  تفای  نایاپ  دوز  دوب  یراهب  یرابگر  نوچ  لابقا  هاتوک  یگدنز  داد . نایاپ  شراب  رپ  هاتوک و  رمع  رب  و 

ناهج رسارس  رد  اه  نآ  قوقح  ناگدننک  لامیاپ  اب  هزرابم  ناکدوک و  یگدنز  تیعضو  ندرب  الاب  یارب  ون  هشیدنا  اهدص 
. دش

یبوبر دمحم  همجرت  ـن - یلرب رد  یا  هنحص  شیرف – * سکام 
رهم ۱۳۹۲

: دهد یم  شرازگ  ـن  یلرب زا  یصخش 
دراد لامتحا  دننک . ¬ یم روبع  ینابایخ  زا  دنار  ¬ یم شیپ  هب  ار  اهنآ  سور  زابرس  هک  شوپ  هدنژ  ریسا  نیجود  کی 

رب هچ  تسین  مولعم  هک  ییاج  هب  دربب ، یراک  لحم  هب  ار  اهنآ  دیاب  زابرس  دنیآ و  یم  یتسد  رود  هاگودرا  زا  ناریسا 
. دمآ دهاوخ  ناشرس 

زا یکی  یوس  هب  نانز  دایرف  دسر و  ¬ یم رس  بورخم  ینامتخاس  زا  یفداصت  روط  هب  ینز  دتفا .  ¬ یم یقافتا  ناهگان 
. هداد خر  هچ  هک  دمهف  ¬ یم زین  زابرس  هتبلا  دنک و  ¬ یم فقوت  کهورگ  دریگ . ¬ یم شوغا  رد  ار  وا  دور و  یم  ناریسا 

: دسرپ یم  وا  زا  دور و  یم  هتفرگ  ششوغآ  رد  ار  وا  نایرگ  نز  هک  یریسا  یوس  هب  زابرس 
» ؟ تسوت نز   « ـ

 « یرآ  ـ «
 : دسرپ  ¬ یم نز  زا  دعب 

» ؟  تسوت رهوش   « ـ
 « یرآ  « ـ
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تساناتسادهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

: دنک ¬ یم هراشا  اهنآ  هب  تسد  اب  زابرس 
! « رارف دینک ، رارف   « ـ

. دتفا ¬ یم هار  هب  رگید  رفن  هدزای  اب  سور  ناوج  دنتسیا . ¬ یم یاجرب  دوش و  یمن  ناشرواب  نز  درم و 
راداو ار  وا  یتسد  لسلسم  اب  دناوخ و  ¬ یم ارف  دوخ  شیپ  تسد  ¬ی  هراشا هب  ار  یرذگهر  زابرس  رترود ، رتم  دنچ 

. دوش لماک  تفرگ  دهاوخ  لیوحت  وا  زا  تلود  هک  یریسا  نییجود  کی  ات  دوش : فص  دراو  دنک  ¬ یم
ناتسبات ۱۹۴۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یسیوس هدنسیون  ورعاش  * Max Frisch

رلیراسمس هیمس  دلوت –  هیده 
رهم ۱۳۹۲

هک یئاه  یتساک  همه ی  اب  ناوج “  یارعش  ناگدنسیون و  یاهراک  راشتنا  اب  دوخ  تایح  اهلاس  یط  هاگرذگ  هکیئاجنآ  زا 
زا ار  هیده  ناتساد  تسا ، لاحشوخ  یضار و  زین  دوخ  درکلمع  نیا  زا  و  تسا ، هدوب  هارمه  اه  نآ  اب  دنا “  هتشاد 

. دنک یم  هیده  امش  هب  دراد  یم  رب  ماگ  یلاعت  هار  رد  هک  یناوج  هدنسیون 
*****

دوب گرزب  هناخ  ردقنیا  دوب . هدنام  راک  یلک  زونه  دوب و  رهظ  مد  دش . تحار  شلایخ  یمک  دش  مامت  هک  ورهار  یوراج 
: تشادن یمامت  راک  تقو  چیه  راگنا  هک 

»؟ راک یچ  داوخیم  یگرزب  نیا  هب  هنوخ  مدآ  هخآ  »
: دادیم باوج  شدوخ  هب  دزیم  شلد  وت  ار  فرح  نیا  تقو  ره 

!« یگدنزارب یگدنراد و  »
هدش لوغشم  یگلاس  هد  زا  شگرزبردام  شدوخ . شردام و  شگرزب ، ردام  دندوب  هدرک  تمدخ  هناخ  نیا  وت  لسن  هس 

رتخد هگا  درکیم  رکف  یهاگ  شرهوش ، توف  زا  دعب  مه  نآ  یگلاس  یس  زا  شدوخ  یگلاس و  تسیب  زا  شردام  دوب ،
. دوشب سدنهم  تسا  رارق  شلایخ  هب  هک  تشاد  یرسپ  اما  دشیم . لوغشم  اج  نیمه  یگلاس  لهچ  زا  دبال  تشاد 

رتدوز نامز  لاح  نیمه  رد  هداد . ماجنا  روطچ  ار  اهراک  دوب  هدیمهفن  ًًالصا  هک  دوب  غولش  شنهذ  ردق  نیا  حبص  زا 
ملق زا  ار  اجنیا  هک  دندادیم  رکذت  شهب  یهاگ  تشادیمرب . گنل  راک  دوب  یرگید  یاج  شرکف  نوچ  یلو  تشذگیم 

همه نیا  زا  دعب  تشادن  تسود  ًًالصا  دوب ، نیمه  شراک  هتفه  ره  لاس  دنچ  هک  وا  یدرکن ! کاپ  ار  اجنآ  درگ  ای  یتخادنا 
یرکف رگا  دنچره  دادیم . ماجنا  ار  هدنام  یقاب  راک  اما  دشیم  تحاران  دشیم  خرس  دننک . دزشوگ  شهب  ار  یراک  لاس ،
یلو یزیچ ! کی  یلعدمحم ، نداد  نز  ای  ینتفر  ینامهم  یشوخ ، ربخ  دوب ، یم  بوخ  دوب  هدرک  لوغشم  ار  شنهذ  هک 

درخ رولب  گنت  لثم  شباصعا  هیانک ، شین و  رکذت ، اب  رگید  هداتفا ، بقع  هناخ  هراجا  ای  دوب  اهیهدب  ضرق و  رکف  رگا 
! دشیم

زونه تسا و  ِیلعدمحم  دلوت  دعب  هتفه  هک  دمآ  شدای  داتفا . زیم  یور  هنادرم  یچم  تعاس  هب  شمشچ  مدنچ  راب  یارب 
هیده یارب  هک  دوب  هدیشک  یلعدمحم  نابز  ریز  زا  شرهوش ، ِردارب  یضترم ، اقآ  کمک  هب  دنچره  هدیرخن . شیارب  یزیچ 
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: دوب هتفگ  ندرک  نییاپ  الاب  یلک  زا  دعب  یلعدمحم  دهاوخیم . هچ  شدلوت 
!« یچم تعاس  »

تسد چم  هب  درادن ؟ تعاس  وا  هک  هدوبن  شساوح  الاح  ات  روطچ  درک  رکف  شدوخ  اب  لاس . هدفه  وت  تفریم  یلعدمحم 
رتخد اب  هک  داتفا  شایگچب  دای  دوب . هتسبن  تعاس  لاح  هب  ات  یلو  دوب  شلاس  تفه  یس و  مه  شدوخ  درک . هاگن  شدوخ 

! دنراد یچم  تعاس  هک  ینعی  دنتفرگیم  زاگ  ار  ناشیاه  تسد  چم  شاهلاخ 
یتقو تشاد . یگرزب  دیفس  هحفص  دزیم ! قرب  شایزلف  دنب  زیم ! یور  یاهنادرم  یچم  تعاس  هب  داتفا  شمشچ 

. دشاب هتشاد  ار  نیا  لثم  یکی  مه  یلع  دمحم  تساوخ  شلد  دنک ، یریگدرگ  ار  زیم  ات  تشادرب 
تداع قبط  دعب  زیم ! یور  تشاذگ  ار  تعاس  نیمه  ، نوریب دوب  هدمآ  نیشفا  قاتا  زا  مناخ  یزان  حبص  زورما 

: دوب هتفگ  هک  دوب  تقو  نامه  . دنزب یپگ  مظعا  اب  ات  تسشن  شایگشیمه 
.« هدیرخ هگید  یکی  هتفر  زاب  هراد  یچم  تعاس  ات  هد  هدیق ، یب  رسپ  نیا  ردقچ  »

اما دوبن  سمل  لباق  شیارب  اهفرح  نیا  مه  هچمه  هتبلا  درکیم  یهارمه  مناخ  یزان  یاهتفگ  پگ و  زا  یلیخ  اب  مظعا 
یلاس هس  نیشفا  زا  هکنیا  اب  شرسپ  رخآ  دیایب ! رانک  تسناوتن  رخآ  فرح  نیا  اب  درک  یعس  ردقچ  ره  یلو  دمآیم  رانک 

. تشادن یچم  تعاس  لاح  هب  ات  اما  دوب  رتگرزب 
: دوب هداد  همادا  مناخ  یزان 

هب هسرب  هچ  هراد  یتعاس  نیچمه  هی  تسین  شدای  ًًالصا  هکنوا  هرادن ، یرتاب  منک  رکف  هن  ای  هبارخ  ًًالصا  هک  یکی  نیا  »
!«. هرادیم هگن  لگ  هتسد  لثم  وشلیاسو  ااشام … هک  یرپ  ارتخد . هب  زاب  هنک . شریمعت  هربب  داوخب  هکنیا 

زا مناخ  کچوک  رسپ  ، داشرف هک  دوب  اهرکف  نیمه  وت  دنداد . یم  شهب  ار  تعاس  نیا  شاک  دش  بآ  شلد  وت  دنق  مظعا 
: تفگ مناخ  یزان  نوریب ، دمآ  شقاتا 

.»؟ یراد شرب  ریمعت  شمدب  یاوخیم  زیمور . متشاذگ  ور  نیشفا  تعاس  نیا  نیبب  داشرف  »
: تفگ تخادنا و  شهب  یهاگن  تشادرب  ار  تعاس  داشرف 

.«. مرادن تسود  یلکش  نیا  دنب  نم  ًًالصا  مرادرب ؟ ونوا  تعاس  نم  تقو  نوا  هرخیم  تعاس  هریم  شدوخ  یارب  » 
هناخزپشآ راک  لوغشم  دشکن . تعاس  یارب  یاهشقن  رگید  مناخ  یزان  درکیم  اعد  شلد  هت  دیشک . یتحار  سفن  مظعا 

: درک رکف  دینش  ییادص  هک  دوب  هدش 
!« تسهدنوخ تعاس  هحتاف  هشاب  نوبغاب  رغصا  هگا  یاو  » 

ادص ار  مناخ  یزان  هک  دینش  ار  اقآ  یادص  هناخ . هتشگرب  اقآ  دید  اما  دیپاق . یم  دشیم  ادیپ  هناخ  رد  تساوخن  هچ  ره  وا 
: دز یم 

هب نتسین  مدآ  انیا  ای  میدوبن  مدآ  ام  ای  تسین ؟ دم  هیمیدق ؟ هدز ؟ ور  هدزاش  مودک  لد  اجنیا ، هداتفا  هیچ  تعاس  نیا  »
!« ادخ

: تفگ مناخ  یزان 
!« هدش مومت  شایرتاب  نیشفا ِ،  لام  »

: تفگ شدوخ  اب  مظعا 
.« هشاب هدش  ضوع  موناخ  یزان  رظن  هنکن  »

! تسا هدز  ار  فرح  نیا  ًامتح  هدوب  ینابصع  اقآ  هکنیا  یارب  دز  سدح  یلو 
شلد . تشادرب ار  تعاس  تسین  یسک  دید  مظعا  . دوب زیم  یور  زونه  تعاس  نوریب  دمآ  هناخزپشآ  زا  تفر ، هک  اقآ 
هب ییادص  . درکیم ییامندوخ  شا  هریت  تسد  قاس  یور  شدیفس  هحفص  . درک ناحتما  شدوخ  چم  یور  دز . جنق 

. تفرگ ار  شیاهراک  یپ  زیم و  یور  تشاذگ  ار  تعاس  دنت  . دروخ ششوگ 
زا نوریب . تشگرب  درک و  شوماخ  ار  زاگ  ریز  دوب  هدش  رضاح  اذغ  هناخزپشآ  وت  تفر  . دماین رد  تعاس  رکف  زا  رهظ  ات 

رگید مظعا  تفگن . یزیچ  یلو  دشکب  شیپ  ار  تعاس  فرح  مناخ  یزان  درکیم  ادخ  ادخ  درک . یظفاحادخ  مناخ  یزان 
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» ناتسادهرامش ١٤٣ هاگدید  ۶

: درک شیادص  مناخ  یزان  دیسر  هک  رد  کیدزن  داتفا . هار  تشادرب و  ار  شفیک  دش ، یم  دیماان  شدیما  تشاد 
هبنش هس  هبنشود و  ماوخیم  مراد  نومهم  هبنشراهچ  نم  یلو  یدرک  راک  یلیخ  هتفه  نیا  منودیم  مظعا  یتسار  » 

اقآ هب  ور  دوب  هدرک  اضاقت  تارب  ترهوش  ردارب  هک  ماو  نوا  نمض  رد  ینومب ، بش  ات  مه  هبنشراهچ  مشیپ . یایب  حبص 
، هراد قح  ترسپ  ندرگ  هترهوش ، ردارب  بوخ  وت ! یراد  یرورغ  بجع  هدرکن . تقفاوم  هنسحلاضرق  قودنص  متفگ ،

ور تعاس  نیا  ایب  یتسار  : » تفگ مناخ  یزان  هک  تفریم  تشاد  مظعا  هدب ». شهب  دعب  ریگب  شدوخ  زا  هراد ، هک  ملوپ 
.« هشیم رش  اهمداد ، تعاس  تهب  یگن  هموصعم  رغصا و  هب  ریگب ،

اب هک  دوب  شنامشچ  ولج  یلعدمحم  تروص  تفر . رد  شایگتسخ  درک ، رکشت  تفرگ . ار  تعاس  تشگرب و  مظعا 
. دش وحم  شبل  یور  دوب  هدمآ  هک  یدنخبل  ناهگان  فیک . وت  تشاذگ  ار  تعاس  درکیم  قوذ  یلک  ًامتح  هیده  نیا  ندید 

! دوب مک  درک  زادنارب  ار  شفیک  وت  لوپ  . درک یم  رکف  تعاس  ریمعت  هب  تشاد 

یساپس لضفلاوبا  یدابآ !
رهم ۱۳۹۲

، مدوبوا رهش  هب  کیدزن  یرهش  رد  یرابجا  رفس  کی  لابندب  دوب  هدمآ  شیپ  یتصرف  الاحو  شمدوب  هدیدن  دوب  اهلاس 
. منیبب ار  میکدوک  تارطاخ  رهشو  وا  متفرگ  میمصت 

دراو یرهش  هب  ریسم  نآ  صوصخم  یاه  یراوس  اب  و  مدرگرب ، تقو  رید  بش  تسا  نکمم  متفگ  لته  لوئسم  هب  حبص 
. مدوب هدنارذگ  اج  نآ  رود ، یاهلاس  نآ  رد  ردپ  تیرومام  لیلدب  ار  یئامنهارو  هسردم  نارود  هک  مدش 

روش اما  منک ! شزیارپوس  متساوخیم  متفر  شغارسب  یسکات  اب  درکیم ؛ راک  ییاتسور  نواعت  هرادا  رد  نم  یناتسبد  رای 
. تسا هتفر  رهش  فارطا  یاهاتسور  تیرومام  هب  دیایب  هرادا  هب  هکنیا  زا  لبق  حبص  وا  هک  متفایرد  هناتخب 

نیلوا سردآو  تخیمآ  مه  رد  منهذ  هت  رد  نتفر  تسود  لابندب  هناهب  هبرهش  فارطا  زا  رادید  سوه  ناتسبات  هام  نیرخآ 
مین هداج  یسوب  ینیم  رب  راوس  مدروخ و  یا  هناحبص  یا  هناخ  هوهق  رد  متفرگ . ار  شزور  نآ  تیرومام  یاتسور 

ار هدکهد  مان  مدرک . یط  تفریم  فارطا  یاه  هپت  یوسبرهش  یاهنابایخ  زا  یکی  یاهتنا  زا  هک  ار  یراومهان  هتلافسا ی 
: تفگو داتسیا  هپت  کی  شکرمک  رد  کیرابو  یکاخ  هداج  کی  رانک  رد  دعب  یتعاس  مدوب . هتفگ  هدننار  هب  نلبق 

« تساج نیمه  دابآ  نوتاخ  هرب  تساوخیم  هک  ییاقآ  نآ  » 
 “ منیب یمن  یهد  اجنیا  نم  یلو  “ 
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« شینیب یم  الاب  یرب  هک  هپت  نیا  زا  »
یا هقیقد  دیسریم ۱۵  هپت  کون  هب  یدنت  بیش  اب  هداج  مدید  ار  دابآ  نوتاخ  کچوکو  هتفر  ور  گنر و  ولبات  مدش  هک  هدایپ 

رد طقف  یناوارف ، یاه  تخردو  هزبس  نودب  مدید  ار  یهد  تسدرود  رد  اجنآ  زا  مدیسر  هپت  یالاب  هب  ات  دیشک  لوط 
اما مراد  شپی  رد  ییامیپهاررگید  یا  هقیقد  مدرکیم ۱۵  لایخ  دشیم  هدید  اهاج  یضعب  رد  یناتخرد  کتو  کت  فارطا 

. مدیسر هد  لیاوا  هب  ات  دیشک  لوط  تعاس  مین  زا  شیب 
اه هپت  شکرمک  رد  هک  یدابآ  حالطصا  هب  نیا  تیعقوم  هب  هجوت  اب  دندوب . هدش  کشخ  عرازم  مامتو  دیزو  یم  یگنخ  داب 

نیا شرهق  شتآ  هک  دوب  یا  هنامحر  یب  یلاس  کشخ  راثآ  دشیم  هدید  هک  هچنآو  مید  ناشتعارز  رتشیب  دوب . ینادنز 
؛ دندوب ناشیاه  هبد  ندرک  رپ  لوغشم  رتخدو  نز  دنچ  بآ ، مکرایسب  یا  همشچ  رانک  رد  دوب . هتفرگ  ارف  ار  هقطنم 

مزال هچ  رگا  همشچ  نآ  زا  نتشادرب  بآ  دنتخیریم . هبد  لخاد  دندرکیم و  رپ  همشچ  بآ  زا  یتخس  هب  ار  یکچوک  فرظ 
زا هک  یاه  هرب  لثم  همه  مدرک .  خساپ  یب  یمالس  ناشرانک و  متفر  تشاد  ار  ینارذگ  تقو  کی  تلاح  رتشیب  اما 

ار متروصو  تسد  مهاوخیم  دندرک  رکف  دبالو  دنتفر  رانک ی  هبو  هدرک  اهر  ار  ناشیاه  هبد  دننکیم  رارف  ناپوچ  تسد 
 . مروخب بآ  یمکو  هتسش 

: مدیسرپ
»؟ دوشیم نیمات  بآ  مکو  کچوک  همشچ  نیا  زا  اتسور  مدرم  یندیماشآ  بآ  » 

: تفگ دیشکیم  تلاجخ  رتمکو  دوب  هداتسیا  نمب  رتکیدزن  هک  یناوج  رتخد 
« دهدیم ار  هد  مدرم  بآ  دنکیم و  راک  زور  رد  تعاس  هس  ود  هک  میراد  بآ  هاچ  کی  هن  » 

: مدیسرپ
“ ؟ تسین ناتعرازم  رد  یسک  ارچ  “ 

: تفگ رتخد  نامه 
 « هتشاذگن ام  یارب  یتعارز  یلاس  کشخ  راک ، لابند  رهش  نریم  دوز  حبص  اهدرم  » 

. مدرک کرت  ار  اهنآ  یخساپ  یب  زاب  یظفاحادخ  ابو  مدیشون  بآ  یا  هعرج  اهنآ  هساک  اب 
دندوب هدرک  اپب  یکاخ  ودرگ  یزاب ، لاح  رد  یکتسالپ  پوت  کی  اب  اه  هچب  رسپ  مدش  هد  یلصا  نابایخ  دراو 

هشوگ ردرویرهش  ناج  مک  باتفآ  ریز  درم  ریپ  دنچ  هک  یلگ  یاه  هناخ  نایم  رد  دوب  یکچوک  هچنادیم  متفر  هک  رت  ولج 
شیخ دنچ  . درکیم هضرع  ار  یلاها  رابو  راوخ  هک  دوب  یکچوک  ناکد  نادیم  رگید  فرط  رد  دندوب . هتسشن  نادیم  زا  یا 
مباوج یگمه  مدرک  یمالس  متفر  اهدرم  ریپ  غارسب  دشیم . هدید  اه  هناخ  یضعب  یولج  زین  لمعتسم  یزرواشک  رازباو 
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مباوج یگمه  مدرک  یمالس  متفر  اهدرم  ریپ  غارسب  دشیم . هدید  اه  هناخ  یضعب  یولج  زین  لمعتسم  یزرواشک  رازباو 
. دنداد ار 
: مدیسرپ

“ ؟ دنتسین اجنیا  ییاتسور  نواعت  هرادا  نیرومام  » 
: تفگ یکی 

؟ دیا هدنام  اج  اهنآ  زا  امش  یلفس . دابآ  لامک  دنتفر  دندوب  اجنیا  حبص  »
.“ منیبب اروا  ما  هدمآ  تساهنآ . اب  هک  مراد  یتسود  هن  “ 

یبوچ یلدنص  ابو  تفر  هزاغم  فرطب  دیسریم  رظن  هب  هیقب  زا  رت  لاح  رس  هک  یکی  متفگ . اهنآ  هب  ار  مرفس  یارجام  و 
: تفگو تشگرب  یا  هنهک 

 « دندرگ تسا  نکمم  رگید  تعاس  ود  یکی  ات  دنیشنب  دیئامرفب  سدنهم  یاقآ  » 
: متفگ نتشنو  رکشت  لاح  رد 

“ ؟ ! تعاسود “ 
: تفگ یکی 

 “ سدنهم یاقآ  مییاجنیا  رمع  کی  ام  “ 
 : متفگ

 “ دیا هدنارذگ  مه  ار  یتخس  یگدنز  منیب  یم  هک  روطنیا  تسامش . اب  قح  ”
: تفگ

یلاس کشخ  ام  یناوج  نامز  یگلمع . لابند  رهش  دنوریم  نامیاهناوج  نوچ  تسام ، یشوخ  نارود  الاح  هزات  اقآ  یا  “ 
 “ دوب گرم  نوچ  ینعی 

: متفگ
.“ تسا روط  نیمه  زونه  اقیرفا  لثم  ایند  طاقن  یضعب  رد  نالا  ”

یگدنز اما  دنتسین  وربور  گرم  اب  اهنآ  هچ  رگا  نوچ  دنرمیم  یگنسرگ  رثا  رب  ناسنا  رازه  دودح ۹۰۰  هنالاس  متفگن  اما 
دنرادن طیارش  نیا  رد  مه  یبوخ 

: مدیسرپ
“ ؟ تسه یربخ  رهش  رد  رگم  “ 
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تساناتسادهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

.“ دندرگیمنرب رپ  تسد  رهش  دنوریم  هک  یئاهنآ  همه  اقآ  هن  “ 
هزاغم تیلاعفو  راک  تاعاس  هک  یرهش  دنربیم . جنر  یبسن  یاه  رقف  زا  مه  اهنآ  کیدزن  یاه  رهش  دیوگیم . تسار  مدید 
زا دعب  جنپ  تعاس  رد  ات  دوشیم  لیطعت  راهن  یارب  رهظ  مینو  هزاود  تعاس  ردو  عورش  حبص  مینو  هد  ای  هد  زا  شیاه 

یگنهرف ات  هتفرگ  یعامتجا  زا  اه  هنیمز  همه  رد  ار  رقف  دنهد ،  همادا  بورغ  تشه  ات  ار  یقمر  یب  عورش  هرابود  رهظ 
کسشخ یگنسرگ  زا  هتخیرگ  ییاتسور  ناوج  یارب  تسناوت  یم  یلصاح  هچ  تروصنیا  رد  داد  یم  ناشن  یبوخب  ار 

؟. دشاب هتشاد  یلاس 
تشاد هارمهب  راب  یرادقم  ورفاسمدنچ  هک  دیسر  یدابآ  هچنادیم  هب  یتناو  دماین ؛ نم  یناتسبد  رایو  تشذگ  یتعاس 
رهشب هرابود  تناو  نیا  مدیسرپ  یسک  زا  درک . یلاخ  دوبن  مه  دایز  هک  ار  شیاه  رابو  نیرفاسم  داتسیا  هزاغم  یولج 

؟ ددرگیمرب
یلع شم  یاهآ  دز : داد  ناشدوخ  هجهلو  دنلب  یادص  ابو  ددرگرب  دیاش  هنامدوخ  هد  لام  یلع  شم  شا  هدننار  نیا 

هچراپ زا ۲۰۰  یا  هنومن  هک  متشاذگ  رس  تشپ  ار  یهدو  مدش  رفسمه  وااب  داد  تبثم  باوج  یتقو  رهش ؟ یدرگیمرب 
. دوب هقطنم  نآ  رد  یدابآ 

. متشگرب هناخب  راب  هودنا  یرطاخ  ابو  یناتسبد  رای  ندید  نودب 

یربنق دیجم  مود –  شخب  رعاش “  و  راگیس ، لپ ،
رهم ۱۳۹۲

لوا  شخب  رشن  ریز و  هتشون  اب  هاگرذگ  هام  رویرهش  هرامش  لبق  هرامش  رد 
باتک

رعاش راگیس و  لپ ،
. میروآ یم  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  شخب  کی  هرامش  ره  رد  هک  میدش  روآ  دای 

میناسر یم  ناتعالطا  هب  ار  مود  شخب  کنیا 
***
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زیزع ناراوگرزب 
تسا یا  هحفص  دصیس  دودح  باتک  کی  زاغآ  ماهیا  زا  رپ  یابیز  هتشون  نیا 

رشتنم اجکی  ار  نآ  هاگنآ  مینامب و  شا  هیقب  تفایرد  راظتنا  رد  میتسناوت  یم 
مینک

مان اب  ار  ناشیا  رگید  باتک  هک  هنوگنامهب  میهاوخ  یم  نوچ  میدرکن  نینچ 
ناتسرامیت زا  یئاه  همان 

تروصب نآ  رشن  هب  میدیسر  ات  میدرکرشتنم  اجکی “  هنو  همان “  هب  همان  هک 
اجکی

مینک لمع 
نآ هدنسیون  مه  زیزع و  نابطاخم  امش  مه  میراودیما 

یربنق دیجم 
دیشاب قفاوم  نامتسود  هنازرف 

میشاب هارمه  باتک  نیا  دشر  اب  ماگ  هب  ماگ  مه و  اب  دیراذگب 
مان هک  باتک  نیا  زا  یتمسق  نیا  امش و  نیا 

رعاش وراگیس  لپ ،
دراد دوخ  رب  ار 

میوش یم  رازگساپس  ناتیاهرظن  تفایرد  زا 
***

رعاش و  راگیس ، لپ ،
مود شخب 

نآ مانهذ ، دوب و  ماناهج  یشاپورف  مدنارذگ . رس  زا  ار  یبصع  یهلمح  کی  هک  دوب  مندش  اهنت  زا  لبق  لاس  ود  ابیرقت 
رگید مدید  میایب  مدوخ  هب  ات  دش و  دود  راگنا . دش  چوپ  میاهرواب  اهنامرآ و  همه  هرابکی  هیناث . زا  یرسک  ضرع  رد  مه 

یهلاچ کی  طقف  ای  فارطا  کیرات  یاضف  تظلغ  رد  دوب  فیحن  کچوک و  یمادنا  حرط  طقف  هدنامن . یقاب  زیچچیه 
دوب تشحو  ِدوخ  یگدنز . زا  دوب ، گرم  زا  تشحو  دندرمیم . همه  دندوب . هدرم  همه  دوبن . سکچیه  مدوبن . نم  هایس .

نینچ زا  زیرگ  یارب  امتح  دشاب . دیاب  روطنیمه  مدیمهفیم . مکمک  متشاد  شاهریخ . هاگن  خرس و  نامشچ  اب  الصا ،
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دیوگب و ریخ  هب  بش  دناباوخب ، قاتا  رد  ار  شیاههچب  یردام  دناوتیم  روطهچ  هن  رگا  تسا و  یقلطم  تشحو 
ِرد دزادنیب . حوریب  درس و  یهاگن  فارطا ، هب  دورب . هناخزپشآ  هب  دیایب ، نییاپ  اههلپ  زا  مارآ  دعب  دسوبب . ار  ناشیناشیپ 

قاجا هک  یلاح  رد  دنک . رپ  یجنفسا  یاهچراپ و  یاهراون  اب  ار  نآ  یاهزرد  مامت  هلصوح  رس  ددنبب و  مکحم  ار  هناخزپشآ 
. راگنا دنکیم  شهاگن  یمیدق  زاگ 

امرس زا  تانئاک  ناهج و  مامت  راگنا  هک  درمکرچ  هایس و  بش  نآ  رد  هظحل ، نامه  رد  هک  دراد  یتیمها  هچ  رگید 
دیفس یاههفالم  دنلولیم . مهرد  دنچیپیم . مه  هب  مرگ  یباوختخر  رد  دوخ  دنولب  یهقوشعم  اب  شرسمه  دناهدیکشخ ،

نامه هب  دنسرب  رخآ  رد  ات  دنریگیم  هگ  یوب  دننالچیم و  ار  رگیدمه  دننکیم . هلاچم  ناشهدرکقرع  یاهنت  ریز  ار 
دهاوخیم دچیپیم . ردام  غامد  رد  هدیدنگ  تشوگ  یوب  ینادیم . نم  زا  رتهب  تدوخ  هک  یتشلپ “ ِزیگناشدنچ  تبوطر  ”

. رتشیب شدوخ  زا  دروخیم . مه  هب  زیچ  همه  زا  راگنا  شلاح  دروایب . الاب 
اما منکیم . فیرعت  تدوخ  یارب  ار  نآ  مراد  الاح  تسه ؟ تدای  مزیزع . فاق  مدینش  وت  ناهد  زا  رابلوا  ار  ناتساد  نیا 

هک یعوضوم  زا  یتح  مراد  ار  مدوخ  تیاور  نم  یدرک . تیاور  وت  هک  تسین  ینامه  ناتساد  نیا  رگید  هک  ینادیم 
رد دوبن . یربخ  تشلپ  زیگناشدنچ  تبوطر  زا  الثم  دوب . مک  اهزیچ  یلیخ  وت  ناتساد  رد  یاهدرک . فیرعت  میارب  تدوخ 

نآ قمع  دهاوخب  هک  راگنا  دربیم  ولج  ار  شرس  دنکیم . زاب  ار  رف  رد  دوریم . زاگ  قاجا  تمس  هب  ردام  اما  نم  تیاور 
یهایس یور  هب  ار  شیاهمشچ  دنارذگیم ، رس  یالاب  زا  ار  شتسد  دنکیم . رف  نورد  ار  شرس  دعب  دنیبب . ار  یهایس 

تسا و هدیمهفن  زگره  هک  ار  ییایند  دشکیم و  یقیمع  سفن   . دنکیم زاب  رخآ  هب  ات  ار  زاگ  ریش  ددنبیم و  قاجا  برچ 
رد دزیرگیم . دنازرلیم ، ار  شیاپ  ات  رس  مادم  هک  یتشحو  زا  دنکیم و  کرت  هشیمه  یارب  ار  هشیش “ بابح   ” تراقح

. دنباوخ رد  شاهقوشعم  شوغآ  رد  شرسمه  و  دوخ ، یاهتخت  رد  شرسپ  رتخد و  هک  یلاح 
دیاب تسنادیم . کشزپ  یلو  منکب  دیاب  هچ  متسنادیمن  مدیسر . طخ  رخآ  هب  ارهاظ  هک  دوب  یبصع  یهلمح  نیمود  اب  اما 

نتشاد روپیلع  مناخ  مرشان  درکیم ، زیوجت  ار  یقرب  کوش  اب  نامرد  ماجلاعم  کشزپ  هک  ینامز  اما  مدشیم . یرتسب 
قشع هی  هب  جایتحا  طقف  وت  یلو  هطقن  هس  یاقآ  ریگب  هدینشن  نم  زا  تسنادیم : نم  یعطق  نامرد  ار  یاهقوشعم 

. نیمه هقوشعم . هی  یراد .
هک یاهیرگ  مداتفا . هیرگ  هب  نم  هک  دوب  یروطنیا  بخ  دوب . نم  تقامح  نازیم  تشادن  یروصت  نآ  زا  وا  هک  یزیچ  و 

. فاق نتفر  زا  دعب  لاس  کی  فاق و  ندمآ  زا  لبق  لاس  کی  ینعی  تشاد . همادا  هفقویب  لاس  ود 
تسود ود  یکی  نامه  اب  درب . هانپ  دشیم  یسکهچ  هب  دوب . بیرف  کی  شدوخ  دیما  الصا  دوبن . یکمک  ندش  لزان  هب  دیما 

کی دنتسه . اهنت  اهمدآ  یهمه  الصا  دندوبن . اهنت  نم  زا  رتمک  مه  اهنآ  دوخ  دنچره  مدوب . هدرک  هطبار  عطق  مه  یمیدق 
، دشیم ناشتاجن  ثعاب  تلاهج  نیمه  دندوبن و  ییاهنت  نیا  هجوتم  اهنآ  هک  دوب  نیا  رد  دیاش  ام  قرف  یریدقت . ییاهنت 

هک ینامز  مه  نآ  مدرکیم  یفابهفسلف  ییاهنت  زا  یهاگآ  راشف  ریز  هدشهل  متشاد  مدرکیم . روصت  روطنیا  نم  ای 
. دوب هدوشگ  مایور  هب  قاطراچ  ار  شاشوغآ  ناتسرامیت 

تلاح تفریم . جیگ  مرس  دوب . کیرات  یمیدق و  هلپ  هار  دشیم . رتتسس  میاهاپ  هظحل  ره  متفریم  الاب  هک  اههلپ  زا 
لوا زا  میتفریم . دیاب  همه  چوپ . هرخسم و  شیامن  کی  راگنا . دوب  هدوهیب  زیچهمه  درکیم . رپ  ار  مدوجو  مامت  راجزنا 

هدنخ تدش  زا  ناشاهیلدنص  رب  تسیداس  رامیب و  یناراگدنوادخ  داتفایم و  نییاپ  هدرپ  یدوز  هب  دندوب . هداد  نامیزاب 
. دندادیم نامبیرف  دندیشکیم . اروه  دندزیم . تسد  نامیارب  دندیچیپیم . دوخ  هب 

اهتدم راگنا  هک  یدیدج  یزاب  زا  ناممادکچیه  زونه  یتشادن و  دوجو  نم  یارب  زونه  یدوب . هدماین  زونه  وت  عقوم  نآ 
. میتشادن ربخ  دوب ، هدش  زاغآ  شیپ 

؟ دهد رییغت  تسناوتیم  ار  زیچ  هچ  دوب ؟ هزجعم  هب  رداق  رتکد  نیا  رگم  تشاد . هدیاف  هچ  دشیمن . مامت  هک  مه  اههلپ 
تقونآ دخرچب . سکعرب  هدش  هک  مه  راب  کی  یارب  نیمز  دشیم  شاک  یا  نفعتم ؟ یایند  نیا  رد  نم ، رد  شدوخ ، رد 

کی طقف  مدرکیم . وزرآ  بوخ  قافتا  کی  طقف  نم  راکبیرف . یهدنیآ  لاح و  زا  ناشنیب  دشیم . هتشذگ  زیچ  همه 
راگنا درکیم  همزمز  مشوگ  رد  یدرمان  . ) موش قشاع  مناوتیم  مه  زاب  ماهدیسوپن و  ماهدنز ، زونه  هک  ممهفب  ات  قافتا 
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( دنام دهاوخ  رازنجل  نیمه  ایند  دخرچب  هک  مه  تهج  ره  زا  نیمز  هک 
قاتا رد  دوبن . سکچیه  یرامیب . هن  یشنم و  هن  دوب . یلاخ  راظتنا  قاتا  متفریم . لاح  زا  متشاد  مدش  هک  بطم  دراو 

یتح دوب  یرگید  تقو  رگا  هک  دیسریم  مشوگ  هب  راگنا  یاهچپچپ  دندرکیم . تبحص  یگتسهآ  هب  یناسک  رتکد 
دندشیم و کیدزن  مه  هب  دنتشادیمرب ، بات  هظحلره  هتسب  هدرز  یاهراوید  هک  الاح  یلو  دشاب . شخبمارآ  تسناوتیم 

سفنسفن قرع  زا  سیخ  دوب . هتفرگ  رگ  منت  مامت  دوبن . شخبشمارآ  زیچ  چیه  گرم  زج  دنتفریم  بقع  هب  هرابود 
متشاد دندوبن . رگید  هک  یرامیب  یاهمدآ  مدزاب  زا  دوب  رپ  راظتنا  قاتا  مد . کی  یهزادنا  هب  یتح  راگنا ، دوبن  اوه  مدزیم .

مه مدوخ  یتح  یتقو  دوب  نکممریغ  نیا  یلو  دهد . متاجن  دناوتب  هک  رفن  کی  دوب . اجنیا  رفن  کی  شاک  یا  مدشیم . هفخ 
هتفراو یلدنص  یور  مدیمهفیمن . هک  تساجک ، درد  مدیمهفیم  دیاب  لوا  منک . ادیپ  تاجن  دیاب  زیچهچ  زا  متسنادیمن 
هیاس ود  طقف  درم . ای  دندوب  نز  متسنادن  یتح  دندش . جراخ  بطم  زا  دندمآ و  نوریب  رتکد  قاتا  زا  رفن  ود  هک  مدوب 

هیکت راوید  هب  ار  مرس  دندیزخیم . نوریب  راگنا ، رد  ریز  زا  دندمآیم و  شک  دندمآیم  شک  هک  حابشا ،“ رهش   ” رد دندوب 
یلو ماهداتفا  هار  اجک  زا  متسنادیم  دوب ؟ اجک  اجنآ  الصا  متسه . اجنآ  یراکهچ  یارب  دوب  هدش  مشومارف  مدوب و  هداد 

ارچ دیبوخ ؟ امش  دیسرپ : دوب . رتکد  دوخ  دمآیم . مفرط  هب  هیاس  کی  دوب . یراوشد  راک  متسه  اجک  نالا  هکنیا  صیخشت 
؟ لخاد دیدموین 

نهونه دیشکیم و  سفن  یتخس  هب  هک  یلدنصرب  هتفراو  یاهزانج  زا  مه  نآ  تشاد  باوج  راظتنا  روطهچ  منادیمن 
رد نوخ “ هرطق  هس   ” زا غیرد  یتح  تفگ . رتکد  دوخ  ادعب  ار  نیا  مدوب . دیفس  ِدیفس  متشادن . هرهچ  هب  گنر  درکیم .

کی ماهدیکشخ . بلق  رب  دکچب  درس  ِیزلف  یاههدرن  اب  یباتهم  کی  یالاب  زا  ات  هرطق ، هس  طقف  ماهدیکشخ . مادنا  مامت 
هک دوب  یسورع  مسارم  کی  رد  رابلوا  مدنخب . اههناوید  یقاب  لثم  مناوتیمن  یتح  ارچ  هرطق ! هس  هرطق ! ود  هرطق !

افطل اقآ  افطل . . .  دنخبل ، درکیم : رارکت  بترم  ساکع  مدوب . هداتسیا  داماد  سورع و  رانک  مدربیپ . عوضوم  نیا  هب 
 . . . دنخبل

چیه اما  دشیم  هلوکو  جک  منابل ، مناهد ، دشیمن . یلو  مدرکیم  ار  مشالت  مامت  نم  دشیم . ینابصع  تشاد  مکمک 
. تفر تفرگ و  ار  شاسکع  ساکع  رگید . یاهزیچ  یلیخ  لثم  راگنا ، مدوب  هدرک  شومارف  تشادن . دنخبل  هب  یتهابش 

. دوب هتشذگ  دنخبل  ریخ  زا 
تسد زا  ار  مایناسنا  یادص  هک  دوب  نیا  لثم  مدوب . هدرب  رطاخ  زا  مه  ار  ندز  فرح  ابیرقت  یدمآ  هک  وت  مزیزع  فاق 

چیه تشاد و  رمیازلآ  نم ، ِسکعرب  تسرد  مردپ  مدیشکیم . هزوز  مردپ  هارمه  هنسرگ  یگرگ  دننام  اهنت  مشاب . هداد 
هک نم  مدیشکیم ؟ هزوز  ارچ  نم  اما  دنک . رود  دوخ  زا  ار  ریزگان  گرم  دیاش  ات  دیشکیم  هزوز  دروآیمن . دای  هب  ار  زیچ 

. دوب رود  نم  زا  مه  گرم  یتح  دوب . یلاخ  مفارطا  اهگنسرف  ات 
بشما متفگیم : یدرکن . رواب  تقو  چیه  تسه ؟ ترطاخ  متفریم  شاهناخ  هب  مردپ  زا  تبقارم  یارب  هک  ار  ییاهزور 

. مشاب مردپ  شیپ  دیاب  متسین .
. یرادن ور  نم  یهلصوح  طقف  یتسه . مه  بشما  یتفگیم :

هک ار  ییاهنآ  ماهتساوخن . یدایز  زیچ  مه  ادخ  زا  متشادن . یگرزب  یاهوزرآ  تقوچیه  مراد  رطاخ  هب  هک  اجنآ  ات 
هب اهنآ  نیرخآ  منکیمن . شومارف  زگره  هتشاذگ ، یقاب  هدینشان  هک  ار  ییاهنآ  یلو  هدنامن  مدای  هب  تسا  هدروآرب 

زا هزات  مردپ  مدیسر  یتقو  نارهت . رهش  لامش  رد  یناتسرامیب  هژیو  یاهتبقارم  شخب  رد  ددرگیمرب ، لبق  اهلاس 
ار شیاهتسد  دمآ ، هک  مفرط  هب  مدرک ، هک  مالس  دوب . هتفر  قاتا  هب  ردام  ندید  یارب  مردارب  نوریب و  دوب  هدمآ  قاتا 
زا مه  اب  ار  مردام  ردپ و  دناوتیمن  رگا  متساوخ  ادخ  زا  مدید ، هک  ار  شیاهمشچ  یزمرق  درک ، هقلح  میاههناش  رود  هک 

شاینابرهم زاربا  هن ، شاندش  نابرهم  درادن . ار  شالمحت  هک  متسنادیم  دنک . هناور  رتدوز  ار  ردپ  لقاال  دربب ، ایند  نیا 
هک سکره  منئمطم  یلو  هن ، ای  دندوب  هدش  رییغت  نیا  هجوتم  مه  نارگید  منادیمن  درکیم . ماهدز  تفگش  هک  دوب 

. دشیم رییغت  نیا  هجوتم  دوب ، هدیشچ  ار  شیاهتسد  ینیگنس  ای  دوب  هدینش  ار  ردپ  یاههدبرع 
یارب یزیچ  تفگیم  دزن . مشچ  رب  ار  شاکنیع  زگره  رگید  ردپ  درم و  ردام  تشذگ . تعرس  هب  زیچ  همه  نآ ، زا  دعب 
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یتح دیشخب ، اههیاسمه  هب  یلدنص  کی  یمیدق و  یسور  یبوچ  زیم  کی  زج  هب  ار  هناخ  لیاسو  مامت  درادن . دوجو  ندید 
رپ توکس  یکیرات و  رد  اهبش . اهبش و  اهزور ، اهزور و  تسشن . یلدنص  یور  نلاس  طسو  ار . اهرتسول  اهپمال و 

. تفریمورف رتشیب  رتشیب و  دوب  هدرک  شاهطاحا  هک  یگنر 
. دش رامیب  دعب  و 

“ شسرپ  ” یرامیب رمیازلآ  دمآیم . یاهزماب  یرامیب  رظن  هب  یتح  لوا  یاههام  تشاد . رمیازلآ  هک  دشیم  یلاس  هد 
یلو دنامیم  یقاب  نادان  دبا  ات  دسرپیمن  هک  نآ  دنیوگیم  دشاب . ندیسرپ  نآ  یهضراع  نیرخآ  نیتسخن و  دیاش  تسا .

. دنامیم یقاب  نادان  دبا  ات  مه  دسرپیم  هک  نآ  یتح  مدرک  فشک  ردپ  یاپهباپ  نم 
: دوشیم زاغآ  لاوس  نیا  اب  زیچهمه 

؟ دوب یک  وا   ـ
: دعب

؟ یتسه یک  وت   ـ
: رتدعب یمکو 

؟ متسه یک  نم   ـ
: رخآ تسد  و 

؟ متسه یچ  نم   ـ
. میاهدناپچ نآ  رد  تمحز  اب  زارد  نایلاس  هک  هچنآ  ره  زا  نهذ  یجیردت  ندش  یلاخ  رمیازلآ . تسا  هنوگژاو  دنور  کی 
چیه ناشیارب  هک  دوب  ییاههژاو  زا  هتشابنا  ردپ  رس  یلو  میباییمن . اهنآ  یارب  یاهملک  هک  مینیبیم  ییاهزیچ  ام  یهاگ 

هناشوخرس زونه  هک  ینایفارطا  ناشتخانشیمن . هک  ینایفارطا  زا  تساوخیم . کمک  ام  زا  تفاییمن . ییازاهبام 
. درکیم باترپ  نوریب  هب  ار  تاملک  فدهیب  هکلب  درکیمن . تبحص  یتح  رگید  دندوب . ناشنهذ  کهاچ  نتشابنا  لوغشم 

نیمز هب  قمریب  شاتخت  زا  رتفرطنآ  یمک  اهنت  دندوب و  ناوتان  چوپ و  دندوبن . طابترا  یرارقرب  رازبا  رگید  هک  یتاملک 
. دنداتفایم

کاندرد یناویح  یهزوز  کی  اهنت  دنام  شایارب  هچنآ  و  اهلولدم . اهموهفم و  اهریوصت ، لثم  دندرم . مه  اههژاو  دعب  اما 
، رخآ یاهلاس  درک . شاهطاحا  هشیمه  یارب  راگنا  ریذپانحیضوت  توهرب  کی  نردمتسپ . عقاو  هب  الاح  یناهج  رد  دوب 

یتح دش . شایرامیب  یهلحرم  نیرتکانتشحو  دراو  یش ، ای  تسا  ناسنا  تسنادیمن  یتح  رگید  هک  ینامز 
. دندادیم له  نآ  یوس  هب  ارم  ناهنپ  یقفاوت  رد  اهکشزپ  راگنا  هک  یناتسرامیت  دوب . ناتسرامیت  سوباک  زا  رتکانتشحو 

یزلف یاهاپ  دمآیم و  ملابند  دشیم . دنلب  نم  اب  مه  یلدنص  الاح  موش . دنلب  ات  درک  کمک  تفرگ و  ار  میوزاب  ریز  رتکد 
نایم زا  ییادص  اما  دینک  ملو  منزیم  دایرف  دیشکیم . اهکیئازوم  یور  رب  زیت  کشخ و  یغیج  اب  ار  شایناوختسا  و 

. راگنا یدازآ  هب  ییاهر ،“ هب  یدایرف   ” مهوت دوب . دایرف  کی  لایخ  طقف  دیآیمن . نوریب  ماهدش  لفق  یاهنادند 
“ یدازآ دنامیم  عونمم  یهویم  رد  ندرب  ورف  نادند  هب  ”

زا ینامز  الامتحا  هک  یلبم  یور  مدناشنیم  قاتا  لخاد  منکیمن ؟ شومارف  ارچ  رتکد . یاقآ  منکیمن ، شومارف  ارچ 
؟ هیچ نوتلکشم  دسرپیم : هدوب . مرچ 

ارم ایند  نیا  هک  هزادنا  نامه  هب  تسرد  ممهفیمن  ار  ایند  نیا  هک  تسا  نیا  مالکشم  دوب . بوخ  هک  متسنادیم  رگا 
. ماهتسخ میوگیم : هفالک  دمهفیمن .

. ماهتسخ ملانیم : لصاتسم  مراذگیم و  زیم  درس  یهشیش  یور  مارآ  ار  مایناشیپ 
؟ یاهتسخ هتقو  دنچ  دسرپیم :

مردام مکش  یوت  مهدیم : باوج  زیم  یور  رس  روطنامه  دیآیمن . مدای  هک  یتقو  زا  یتح  دیآیم . مدای  هک  یتقو  زا 
. رتکد یاقآ  مدوب  هتسخ  مه 

نیا زا  یهایس . همه  نیا  زا  مسرتیم . زیچ  همه  زا  مسرتیم . هایس . فیثک و  یاهکیئازوم  هب  منکیم . هاگن  میاپ  ریز  هب 
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تساناتسادهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تسا هدرک  ذوفن  نامیاهناوختسا  قمع  ات  ام  رایتخا  زا  نوریب  هک  یتنوفع  تفاثک . همه 
. ندشن اج  یسک  شوغآ  رد  لثم  ماهتسخ  ماهتسخ . یلو  مراد  تتسود  یلیخ   ـ

یسک ارچ  دمهفیمن ؟ یسک  ارچ  دناهدیدزد . نم  زا  ار  شرگهزجعم  ناتسد  نم . زیزع  فاق  تسا  رود  ردقهچ 
: دناوخیم بل  ریز  دیسوبیم و  مارآ  ار  ماناتشگنارس  دوب و  هتشاذگ  شاهنوگ  رب  دوب ، هتفرگ  ار  متسد  هک  دمهفیمن 

“ دنیوگیم ساپس  ار  وت  دنناوخب / نم  زا  یاهزات  رعش  مدرم  هاگره  و  تسوت / ناتشگنا  یهتفاب  ماهناقشاع  یاهرعش  ”

ناتسد تفریمن . شزیچ  چیه  هب  شزیچ  چیه  وا  یلو  مدوب . هتفرگ  تفریمن ، رعاش  کی  تسد  هب  الصا  هک  ار  شتسد 
یاپرازه کی  لثم  شاتصش . تشگنا  دادتما  رد  دوب ، شاپچ  تسد  تشپ  تسه . مرطاخ  بوخ  ار  شاهتخوس  باتفآ 

لثم دوب . هناوید  مه  وا  مه . رس  تشپ  راب . هس  شدوب . هدنازوس  راگیس  شتآ  اب  دراذگیم . اج  هب  زارد  یدر  هک  هدش  هل 
. موس راب  مود ، راب  لوا ، راب  نتخوس . تشاد  درد  امتح  نم .

زا رود  اهرتمولیک  درد  تسین . مه  اهیکیدزن  نآ  یتح  تسین . اجنآ  درد  هک  دمهفیمن  راگنا  دریگیم . ار  ماضبن  رتکد 
ییاوه رد  هدرک . هطاحا  ار  نامناهج  هک  تسا  یرفسمتا  رد  درد  دسریمن . نآ  هب  تقوچیه  ام  تسد  تسام . ناتسد 

؟ یتنعل تساجک  تاشخبافش  ناتسد  سپ  یمهفیم ؟ رتکد ، یاقآ  منم  لکشم  منم . دوخ  درد  الصا  مینکیم . سفنت  هک 

ناولهپ باراد  دنراذگب –  رگا 
رهم ۱۳۹۲

دنراذگب رگا  تس  اشامت  رهب  زا  مشچ 
دنراذگب رگا  تسابیز  یا  هصق  یگدنز 

تسا شوماخ  هدکشتآ  وچ  قشع  یب  لد 
دنراذگب رگا  تسانمت  قرغ  نم  لد 

دزوس یم  بش  هب  هناورپ  نماد  رگا  عمش 
دنراذگب رگا  تسابیز  شک و  قشاع  حبص 
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نیمث رابنارگ و  تسا  یعاطم  هب  رگ  ترظن 
دنراذگب رگا  تس  ادوس  وت  رازاب  هب  لد 

مدش ریگ  ولگ  ضغب  بجع  قشع  لکشم 
دنراذگب رگا  تس  ایرث  هب  ات  ما  هلان 

وش منامهم  هدز  رس  نم  هگتفایض  هب 
دنراذگب رگا  تسایهم  نیگنر و  هرفس 

ناهج هب  هرهش  یئابیز و  لبمَس  دوب  لگ 
دنراذگب رگا  تساه  لگ  هبُخن ی  نم  لگ 
لحاس رانک  تفای  ناوتن  ناجرم  ُرد و 

دنراذگب رگا  تسایرد  هت  رد  فدص  هک 
زگره نیریش  هویم  دهدن  ابیز  ورس 
دنراذگب رگا  تسالاب  هب  ورس  شزرا 

تسا مارآ  ان  دباوخ و  یمن  قشع  کدوک 
دنراذگب رگا  تسالال  وت  گنهآ  رعش و 

یبلط تحار  یزودنارز و  رکف  رد  همه 
دنراذگب رگا  تساخیلز  هب  فسوی  رکف 

دنک رخف  نادب  تسه و  یرنه  ار  یسکره 
دنراذگب رگا  تسام  رنه  یزرو  رهم 

یرآ تبحم  رهم و  زا  دوش  یم  لگ  راخ 
دنراذگب رگا  تسالاو  تمه  نآ ، طرش 

تسا ینادرگرس  هدوهیب  بلط ، نابایب  رد 
دنراذگبرگا تساج  نیمه  تسود  هناخ ی 

لاصو مرگرس  یشوغآمه و  مرگ  ناقشاع 
دنراذگبرگا تسادیشوت  قشعزا  یَدع “ “ 
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» رعشهرامش ١٤٣ هاگدید  ۱

تسارعشهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نارابژیب رتکد  باختنا  هب  سوستیر –  سینای  ریگب -… الاب  ار  مچرپ 
رهم ۱۳۹۲

…- ریگب الاب  ار  مچرپ 
میدرواین رد  دایرف  هب  زونه  هک  میتسه  ینانخس  زا  تسم  ام 
میا هتفرگن  زونه  هک  میتسه  یئاه  هسوب  زا  تسم 

دنا هدماین  زونه  هک  یئاهزور  زا 
میدوب شبلط  زد  هک  یدازآ  زا 

میروآ یم  تسدب  هرذ  هرذ  هک  یدازآ  و 
دنزب یلیس  داب  تروص  رب  ات  ریگب  الاب  ار  مچرپ 

دنور یم  اجک  هب  دننادب  هک  یماگنه  مه  اه  تشپ  کال  یتح 
. دنسر یم  دصقم  هب  اه  شوگرخ  زا  رتدوز 

دازخرف غورف  دیسر –  دهاو  ـــ ار خ ـــ یزور ف نم  گرم 
دنفسا ۱۳۹۲

دیسر دهاو  ـــ ار خ ـــ یزور ف نم  گرم 
رو ـــ جاو ن ــ ما زا  نشور  یرا  ـــــ هب رد 
رود دو و  ــــــ لآ را  ــــ بغ نا  ــــ تسمز رد 
روش دا و  ــــــ یرف زا  یلا  یناز خـ یـا خـ

دیسر دهاو  ــ ار خ ــــ یزور ف نم  گرم 
ـا هزور نیریش  خ و  ـــ لت نیا  زا  یزور 

ر ــــــــ گد نازور  وچمه  یچو  ـــ زور پ
ا ــ هزورید ا ،  ـــ هزورما یا ز  هیا  ــــ س

را ــــــ یا ت ــــ نالاد ه وچمه  منا  ـــــ گدید
درس یا  رمرم هـ وچمه  میا  ـــ هنو ه ـــ گ
دوبر دهاو  ـــ ارم خ یباو  ـــ نا خ ــــ هگان
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تسارعشهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

درد دا  ــــ یرف زا  دش  مهاو  ــــ یهت خ نم 
شیوخ هب  مد  ره  ارم  دناوخ  یم  کا  خـ

دنهن مکا  ــــ رد خ ه  ـــ هر ک زا  دنسر  یم 
بش همین  منا  ـــــ قشا ــــ دیا ع ـــــ ش هآ … 

دنهن مکا  ــــ نمغ رو  ـــــ یور گ هب  ل  ــــ گ
دنور یم  وس  کی  هب  هگا  ـــــ ن نم ،  دعب 

نم یا  ــــــــ یند هریت ی  یا  ــــــ هدر ه ـــ پ
دنز ـــــ یم خ یسا  ـــــ نشان یا  ـــــ همشچ
نم یا  ـــــ هرتفد ا و  ـــ ذغا ه ــــــ یور ک
دهن یم  ا  ـــــ مکچو پ ــــــــ قا ک ــــــ تا رد 
یا هنا  ــــــ گیب نم  دا  ـــــ ا ی ــــ ب نم ،  دعب 
یا ــــــــ هب ج دنا  ـــــ یم م هنیئآ  ر  ـــ رد ب
یا هناش  یتسد ،  شقن  یئوم ،  را  ــــــــ ت

شیوخ منام ز  یم  شیوخ و  زا  مهر  یم 
دوش یم  ناریو  هدنا  ــــــ اج م رب  هچ  ره 

یق ـ یا ـــــــــ نا ق ــ بدا ــ نو ب ــــ نم چ حور 
دوش یم  نا  ـــــــ هنپ رود و  ا  ـــــ هقفا رد 
بی ـــــ کش یب  مه  زا پـی  دبا  ــــــ تش یم 

ا ـــــــ هام ه ا و  ـــــــ هتفه ه ا و  ــــ هزور
یا هما  ــــــ را ن ــــــــ ظتنا رد  و  ــــ مشچ ت

ا ــــــ هار ه مشچ  ه  ــــ دنا ب ــــ یم م هریخ 
ار ــــــــــ درس م ر  ـــــ کیپ ر  ــــ گید کیل 
 ! کا ــــ ریگنماد خ کاخ  درا  ـــــ شف یم 

وت بلق  یا  ـــــ هبرض ه زا  رود  وت ،  یب 
کا ــ ریز خ ا  ــــــ جنآ دسوپ  یم  نم  بلق 

دا ــ نارا و ب ــــــ ارم ب ما  ــــــ ا ن ـــــ دعب ه
گنس را  ــــ سخر زا  دنیوش  یم  مر  ــــــ ن

هار هب  دنا  ــــــــ یم م ما  ــــــ نمگ نم  روگ 
گنن ما و  ــــ یا ن ـــ هنا ه ـــــ سفا زا  غراف 

یکلرز الهش  هدیشک –  من  ممشچ  هایس  داوس 
رهم ۱۳۹۲
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تسارعشهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هملک
هملک
هملک

میاه ناتسپ  زا  دکچیم 
ما هدش  دازآ  هملک  نادنز  زا 

دوش یم  رت  قارب  زور  ره  میاه  بل  یتروص  توکس 
مسیون یمن  تیارب  یا  همان  رگید 

هدیشک من  ممشچ  هایس  داوس 
ملیخت نادهز  و 

تسا سران  یاه  هفطن  رادراب 
ما ینیبب  کیدزن  زا  دیاب 

مهیبش یرموس  تفرِخ  نایادخ  هب 
گرزب مشچ 
گرزب مکش 

گرزب یناوتان 
گرزب ینامداش 

کچوک ما  هدش  یدرم  قوشعم 
دهد یم  ریش  یوب  قشع  ناهد 

حبص ره  و 
یمدآ لایخ  یب  یاه  هدنخ  نیتسخن  ناراب  ریز 

موش یم  سیخ 
مسیون یمن  تیارب  یا  همان  رگید 

تسابفلا یب  روشک  اجنیا 
راکنا ترازو  رد  زور  ره  و 

دننک یم  دود  یرتسکاخ  لولس  اه  نویلیم 
تسین یا  هزات  زیچ 

ریپ ناتسبات  نیا  راعش 
تس یدازآ  یروهمج 

رد یب  یاهدیلک  و 
نازوس یاهداب  رد 
دنروخ یم  ناکت 
دنروخ یم  ناکت 

مسیون یمن  تیارب  یا  همان  رگید 
ما یناوخب  کیدزن  زا  دیاب 

رویروهش ۹۲  ۲۸
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، هنافاکشوم هن  مه  نآ  تسا  هاگن  کی  طقف  تسین  دقن  کی  نیا 
نایرفص دومحم  میهم –  ریما  رعش  رتفد  بش “  ینوفمس  هب “ :

رهم ۱۳۹۲

هن مه  نآ  تسا  هاگن  کی  طقف  تسین  دقن  کی  نیا 
: هب هنافاکشوم ،

 ” بش ینوفمس  “ 
نایرفص دومحم  میهم –  ریما  رعش  رتفد 

هحفص رد ۱۵۴  یباتک 
تسا میهم  ریما  راعشا ، هدنیارس  رشان ،

نایرفص دومحمرتکد 
: دیوگ یم  تسا  رصتخم  رایسب  یا  هتشون  دوش و  یم  عورش  نآ  اب  باتک  هک  ناگدنناوخ “  اب  ینخس  رد “ 

رد دیرگب “ – “  رعش  هک  هاوخم  ناهج “ – “  یئادج  هناخ و  تسارعش “… رتفد  هس  هدیزگ  رب  بش “  ینوفمس  باتک “ 
راعشا هک  رگید  یتمسق  هتبلاو  میتسه  انشآ  اه  نآ  زا  یا  هراپ  اب  شیب  مک و  هک  یئاه  هدورس  ینعی  توکس  …” یوهایه 

. دراد هارمه  ار  دنتسه ، هدشن  پاچ 
 … هراپ راهچ  ات  هتفرگ  یتیبود  لزع و  زا  میوش  یم  وربور  رعاش  یاه  هدورس  عاونا  اب  باتک  نیا  رد 
 : نوچ یئاهرعش  هاتوک . یاه  رعش  اب  مه  میتسه و  وربور  دنلب  الاب  یاه  هدورس  اب  مه  رتفد  نیا  رد 

و  ”… فدص تفر “– “  دیاب  ار  هار  تسین “ – “…  یقیفر  “ 
 “ … هیالگ رمع “ – “  رذگ  ناراب “ – “  صقر  “ “ 

و
هشیر  ” هنوگزردنا ی رعش  لثم  دنا ، هدش  میدقت  یئاه  تبسانم  هب  ای  نایانشآ و  ناتسود و  هب  هک  یئاهرعش  دنتسین  مک 

. تسا هدش  ادها  سورطف  ریم  یلع  هب  هک  کاخرد “ 
ارم شیابیز  مان  هک  یرعش  ای  هتشون و  اتح  ای  باتک  تسا  هدوبن  مک  ما و  هتشاد  صاخ  یهجوت  یراذگمان  هب  هشیمه  نم 
دوخ زا  ارم  هک  ما  هتشادن  مک  مه  ار  شسکع  رب  هتبلا  مناوخب و  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  مقیوشت  هدناشک و  دوخ  لابند  هب 

. تسا هدرک  رود 
یرایسب و  هاگن “  زار  وت “ – “  ناشچ  هنامیپ  زا  تسم  ناراب “  صقر  میرادن “…  مک  ابیز  یاه  مان  رعش ، رتفد  نیا  رد 

. رگید
ندناوخ زا  نم  دناشک . یم  وکیاه “  یاوه “  لاح و  هب  ارم  بش “  ینوفمس  باتک “  هاتوک  یاه  هدورس  زا  یضعب 

: مرب یم  تذل  دنوش  یم  هداد  یاج  یناجنف “  رد “ تفارظ  انعم و  زا  یئایرد “  اب “  هک  یئاه  هدورس 
دوب تندمآ  زا  ربخ  “ 
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یلو
ام دش و  یط  اه  زور 

هحفص ۵۴ میرظتنم “  نانچمه 
**

دیکچ یکشا  “ 
دش مگ  هنیس  رد  یهآ 

تلایخ یاجک  رد  وت 
هحفص ۶۵ یدرگ “ ؟ یم  ینابرهم  لابند 

مه زونه  هتبلا  و  تسا “ ، هدرک  باترپ  یا  هشوگ  هب  ار  یناریا  ره  گنب  گیب  راجفنا  نوچمه  هک  خیرات  چوک  نیرت  میظع  زا 
هب یرعاش  ای  هدنسیون  ره  میرادروضح ، یلو  نادرگرس “  هن  رگا  اربناک “  ات  نوزامآ  زا  هک  میدهاش  و  دراد “  همادا 

ام همه ی  بناج  زا  یگدنیامن  هب  هک  هحفص ۱۲۸ “  یرابجا –  جوک  رعش “  رد  میهم  ریما  تسا ، هدرک  دای  یلکش 
موادت هب  یا  هراشا  میا و  هدش  دننامه  وتسرپ “  هب “  ابیز  هنارعاش و  تسا ، هدش  میدقت  یعاد “  راهب  هب “  ناگدیچوک !

. دراد هتساوخان  چوک  نیا 
منیب یم  نم  هک  تسه  یتدم  “ 

اه وتسرپ  جوف  نیا  یرابجا  چوک 
نازخ لصف  رد  هک  هن 
راهب لصف  رد  هک  هن 
 ” دنچوک رد  امئاد 

دوش حالصا !! خیرات  تشز  دادخر  نیا  تسین  رارق  ایوگ  هک  دراد  هناهاگآ  یرظن  رعش  نیمه  رد  و 
درذگ یم  اهلاس  “ 

، نابغاب
راهب رادید  ترسح 

 ” هدیچیپ شلد  رد 
رد دنراد  ار  کتپ  راک  هاگ  هک  اه  هژاو  تمه  هب  یلو  تسا  هدشن  هدینت  هدبرع  فایلا  ابرعاش  هدنسیون و  یاه  دایرف  هچرگ 

. دنبای یم  ذف  ان  اسر و  ینینط  راود  دبنگ  قاط 
هناخ نیا  زا  یاو  “ 

دش نادنز  ام  تلفغ  زا  هک 
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تسا گنن  نیا 
نکاو تا  سرت  ندرگ  زا  لفق 

تسا نینوخ  اه  هرجنح  همه 
تس یراج  نوخ  ناکشجنگ  کون  زا 

، ربونص ناتخرد  و 
 . راد هبوچ  دنا  هدش 

هناخ نیا  زا  یاو 
دش ناریو  ام  تلفغزا  هک 

توکس رهم  نکشب 
هحفص ۱۲۴ توکس “  رهم  نکشب  رعش “ : تسا  “ گنن  نیا 

هتفای راشتنا  هزات  رعش  رتفد  تسا و  هدرک  یئامزآ  عبط  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  دیارس  یم  تساهلاس  هک  میهم  ریما 
. درادن مک  نیشنلد  ابیز و  یاه  رعش  وا  بش “  ینوفمس  “ 

زیرگ تسا ، هدرب  مان  رخآ  تیب  رد  دوخ  زا  هک  تسا  یئاه  لزغ  دودعم  زا  هک  هحفص ۷۰  رد  یتسین “  وت  لزغرد “ 
. تس یدنه  کبس  رد  صوصخب  ام  راعشا  زا  یراییسب  هیام  ناج  هک  ّولغ “  هب “  دراد  یئابیز 

دریگ یم  رگد  گنر  اج  همه  یشابن  وت  “ 
دریگ یم  ربخ  وت  زا  نم  هناوید  لد 

تساوت نامشچ  وت و  اب  لد  تبحص  اج  همه 
دریگ یم  رپ  وت  یوس  ملد  هناوید  هک  نوچ 
دزوس یم  نمد  تشد و  همه ی  یشابن  وت 

دریگ یم  رس  هلان ز  سب  دیآ و  یم  دغج 
دنام یم  اون  لبلب ز  دریم و  یم  رهش 

دریگ یم  نمچ  ار ز  ناج  دکشخ و  یم  دور 
دچیپ یم  ناج  هب  گنت  نازخ  داب  سفن 
دریگ یم  رثا  هدرم  زا  نم  مرگ  سفن 

ریما هب  ناج  یهد  یئایب و  وت  رگ  نینزان 
 ” دریگ یم  ررش  هراب  رگد  حور  یب  ناج 

هدنناوخ ناج  رد  ار  یصاخ  یژلاتسون  تسا  باتک  نورد  یاه  هدورس  زا  یکی  هدمآ و  باتک  دلج  تشپ  رب  هک  یرعش 
نامسآ تسا و  ناراب  هراتس  یعنام  چیه  یب  نامروشک  یبونج  یاه  رهش  زا  یرایسب  رد  اه  بش  نامسآ ، دناود . یم 
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رعش نیا  تسا و  یندید  دراد  یصاخ  یاکنخ  هک  یئاوه  اب  ریوک  یاه  بش  … تسا نینچ  شیاج  ره  رد  ریوک  هدرتسگ 
 : دروآ یم  دای  هب  ار  نامیاه  هتشاد  زا  رگید  یکی 

 ، مریوک هن  “ 
ار شناگراتس  هک 

، یناوخ ارف  تنامشچ  اب  تباقر  هب 
 ، یئایرد هن 

دشاب هتشاد  ار  سونایقا  اب  یرتسب  مه  ترسح  هک 
 ، مناور یدور 

شرتسب رد  ناصقر  نایهام  اب  هک 
.“ تسا هتسشن  ینامداش  هب 

هاگشناد رد  سپس  یجراخ و  یاه  نابز  تایبدا و  یاه  هدکشناد  رد  دراد ، یضایر  ملپید  تسا ، نارهت  دلوتم  میهمریما 
. تسا هدناوخ  سرد  یلم 

نارهت رد  لاسرد ۱۳۸۶  ار  دیرگب “  رعش  هک  هاوخم  و “  لاس ۱۳۸۳ ، رد  ار  ناهج “  یئادج  هناخ و  رعش “  یاهرتفد  وا 
 . تسا هدرک  رشتنم  یدالیم  لاس ۲۰۱۰  رد  اداناک  وتنوروت  رد  ار  توکس “  یوهایه  رد  و “ 

 “ دزو یم  میسن  کرت  یوس  نآ  مان “  اب  دراد  زین  یناوخ  رعش  ید  یس  و 
 “ یس یت  یآ  نویزیولت “  رد  وا  ی  وربور “  یاه  هچیرد  قفوم “  همان  رب  تسا و  نوزیولت  ویدار  زاس  همانرب  وا 

. تسا هدننیب  رپ  رایسب 
یم هیصوت  مراد و  یم  رب  باتک  نیا  زا  هدمآ  باتک  هحفص ۷۵  رد  هک  توکس “  مانب “ وا  زا  یهاتوک  لزغ  اب  ار  هاگن  نیا 

. دیوش انشآرتشیب  میهم  ریما  یرعش  یایند  اب  منک 
متخوس ناقیفر ، ان  بیرف  زا  نم  متخوس  “ 

متخوس نایامن ، مدرم  نیا  تسد  زا  متخوس 
قیفر اب  مدرک  شیورد  نوچ  هفحت  ار  دوخ  بلق 

متخومآ قیفر  زا  نم  ار  خلت  یاه  هصق 
تسین تخس  ردقنآ  ندروخ  نافیرح  تسد  زارجنخ 

متخومآ قیفر  زا  نم  رگج  رب  رجنخ  مخز 
تسین مخز  یارب  یئاج  رگد  ار  لد  نیا  یلفط 

متخومآ رید  درم  ان  اب  درم  نایم  قرف  نم  هک  سب 
نامرحم ان  نیا  هب  میوگ  یمن  رگید  لد  زار 

 ” متخود متوکس  اب  بل  نمجنا  رد  نم  هک  نوچ 
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تسادقنهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

شاقن  ۱۹۱۹ ربماسد  ۳ هیروف ۱۸۴۱ –  راونرتسوگآریپ ۲۵ 
ریسگنت اسیلا  باختنا  هب  یوسنارف –  تسینویسرپما 

رهم ۱۳۹۲

 “ هنوم دولک  اب “  یلو  هرترپ “  درک “  یم  یزادرپ  هرهچ  رتشیبراک  لوا  رد  وا 
. دش هدناشک  تهج  نیا  هب  دش  انشآ  هک  مسینویسرپما  کبس  راذگ  ناینب 

ناش همه  دوب و  هدش  لیکشت  هنوم “  یربهر “  هب  هک  یهورگ  هب  نتسویپ  زا  سپ 
دیشک لاس ۱۸۷۰  رد  ار  دوخ  راک  نیلوا  راونر  دندوب  تسینویسرپما  ناشاقن  زین 

. درک راک  هنوم  اب  بلغا  سپ  نآ  زا  و 
رون و تیفافش و  زا  تسا و  فورعم  یناتسبات  راثآ  هب  راونر  راثآ 

نیموس و نیمود ، رد  یو  تسا . رادروخرب  ناتسبات  یاهزور  یاهنشورهیاس 
بتکم نیا  ناماگشیپ  رگید  هنوم و  هارمه  مسینویسرپما  هاگشیامن  رود  نیمتفه 
هب ار  ییاههاگشیامن  ات ۱۸۸۳  یاهلاس ۱۸۷۸  یط  رد  درک و  تکرش  یشاقن 

. درک اپرب  یدارفنا  تروص 
مسیتامر یرامیب  رثا  رب  ینیشن  هشوگ  هب  نآ  رخآ  لاس  هک ۹  یگدنز  لاس  زا ۷۸  سپ  یوسنارف  گرزب  شاقن  نیا 

. تشذگرد هسنارف  رد  ربماسد ۱۹۱۹  رد  دش ، یرپس 
: دینک هجوت  وا  هنادواج  رثا  دنچ  هب 
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ناهجهرامش ١٤٣ روهشم  ناشاقن 
تسا دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

جاهتبا گنشوه 
رهم ۱۳۹۲

هچ لد  رد  وا  شقن 
تسشنیم ابیز 

ام  هنییآ ی   لدگنس   
تسکش ار 

رد دش  هراپ  دص  هنیآ  
تسود یاپ 

سکع هراپ  رهردزاب 
! تس وا  یور 

تسا هدرک  رشتنم  ار  شیاه  هدورس  رتشیب  هیاس )  فلا  ه  مان (  اب  هک  جاهتبا  گنشوه 
. تسام روآ  مان  نایارسلزغ  زا  یکی 
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زا رگید  ینارامش  تشگنا  رایرهش و  اب  هارمه  میهاوخب  ظفاح ، زا  سپ  رگا  قارغا  یب 
. دراد یئالاو  یاج  جاهتبا  گنشوه  میربب  مان  یدنمتردق  یارسلزغ 

 “ الاو تیصخش  ره  دروم  رد  تسد “ ، نیا  زا  یرامآ  دلوت و  لحم  لاس و  منک  یمن  نامگ 
ریثات وا و  درکلمع  مهم  دشاب . بلاج  مهم و  هدنناوخ  یارب  یلیخ  هک  دنشاب  یئاه  ینتسناد 

تسا هتشاد  هعماج  مدرم و  یارب  دوخ  تیلاعف  هنیمز  رد  هک  یراذگ 

 : هدش هتفگ  نینچ  هیاس  رعش  ٔهرابرد 
بوخ و راثآ  رامش  رد  جاهتبا ) گنشوه   ) هیاس یاهرعش  رصاعم ، یسراف  لزغ  رد   »

. تسا هجوت  لباق  یندناوخ و 
، شکلد اریگ و  ش  نیماضم

 ، تسا عیدب  وزیگنا  لایخ  ش، تاراعتسا تاهیبشت و 
، تسا لزغ  اب  گنهامه  بیکرتشوخ و  نوزوم و  ناور و  ش  نابز

. تسا ظفاح  ریذپلد  ٔهویش  روآدای  شیاه  لزغ  فیرظ  یعامتجا  گنر 

. دنتخادنا نادنز  هب  رگید  یرایسب  نوچ  زین  ار  جاهتبا  بالقنا  زا  سپ 
هاگتسد تیانع  دروم  یدایز  لیالد  هب  هک  ام  رادمان  یارسلزغ  رگید  رایرهش  وا  یدازآ  یارب 

 : تشون یا  هنماخ  هب  یا  همان  رد  دوب 
درک دنهاوخ  هیرگ  ادخ  یاه  هکئالم  مامت  تسا  نادنز  رد  جاهتبا  گنشوه  یتقو  ات 

دینک هجوت  وا  لزغ  اه  دص  زا  یکی  هب 

تفر دز و  ام  لد  هب  یتسد  دمآ و  تسم  هک  نآ   ·
تفر دز و  ادوس  هچ  هب  منادن  هناخ  نیا 

دشکب ام  خر  هب  ار  ام  ییاهنت  تساوخ 
تفر دز و  اهنت  هناخ ی  نیا  رد  رب  یا  هنت 
تشادن غاب  نیزا  ندیچ  لگ  رس  شگنت  لد 
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تفر دز و  اشامت  گنهآ  هب  دنچ  یمدق 
تشاد ینافوت  بش  کی  زا  ربخ  ایرد  غرم 

تفر دز و  ایرد  هب  لاب  ناشک  دایرف  تشگ و 
یهت تسد  اب  هک  دوب  شرس  هب  ییاوه  هچ 

تفر دز و  ایند  تلود  سوه  رب  اپ  تشپ 
دید نوزومان  مه و  رد  ناهج  عاضوا  هک  سب 

تفر دز و  اپیلچ  طخ  نیا  رب  خسن  ملق 
لولم تشگ  ام  تملظ  زا  شا  یدیشروخ  لد 

تفر دز و  ادلی  بش  ماب  هب  لاب  قفش  نوچ 
سفق ماگنت  هب  دوب  نم  لد  یاون  مه 

تفر دز و  اوآ  مه  ناغرم  مغ  رد  یا  هلان 

تیب دنچ  مالک  زاغآ  ناونعب  فلتخم  یاه  دادخر  رد  تسا و  روهشم  رایسب  وا  هدورس  نیا 
: دوش یم  هدناوخ  نآ  لوا 

گنگ درد 
میوگب مهاوخیم  هچ  منادیمن 

تسا هتسب  زاب  ناهد  رد  منابز 
سوسفاو تسا  زاب  سفق  گنت  رد 

تسا هتسکش  مزاوآ  غرم  لاب  هک 
میوگب مهاوخیم  هچ  منادیمن 

دزادگ یم  مناوختسا  رد  یمغ 
گنر انشآ  یسانشان  لایخ 

دزاون یم  هگ  مدزوس  یم  یهگ 
گنهآ هتفشآ  یا  هیاس  ناشیرپ 
هارمگو جیگ  دوارت  یم  مزغم  ز 

شوهدم تام و  یدرگباوخ  حور  وچ 
هاگنابش دتفا  هر  هب  ناماس  یب  هک 
رابنوخ تسیدرد  ما  هنیس  نورد 
میولگ دریگیم  هیرگ  نوچمه  هک 
دولآ هیرگ  یدرد  هتفشآ  یمغ 
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ناهجهرامش ١٤٣ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

میوگب مهاوخ  یم  هچ  منادیمن 
میوگب مهاوخ  یم  هچ  منادیمن 

وا رعش  یاه  رتفد  زا  یا  هراپ 
اه همغن  نیتسخن 

بارس
قشم هایس 

ریگبش
نیمز

ادلی بش  حبص 
ورس نوخ  راگدای 

ظفاح ناوید  حیحصت 
رگید یلزغ 

تسین  تجاح  نخس  هب  ار  یسک  هک  میوگ  هچ  نم   ·
تسین  تجاح  نم  یناوخرحس  هب  ار  ناگتفخ 
؟  حبص هدژم ی  رمث  هچ  ار  ناگتخیوآ  بش  نیا 

تسین  تجاح  نکش  باوخ  هدبرع ی  ار  هدرم 
حور  خزود  نیرد  هک  اجنیا ،  زا  رذگم  ابص  یا 

تسین  تجاح  نمس  ورس و  لگ و  هب  ار  ام  کاخ 
دیرگ  یم  نازخ  مشچ  وا  رب  هک  یراهب  رد 

تسین  تجاح  نمچ  ناغرم  یناوخ  لزغ  هب 
نوخ  هب  هقرغ  نهریپ  نیا  دوب  سب  ار  هلال 
تسین  تجاح  نفک  هب  ار  الب  نادیهش  هک 

ام  یشوماخ  رتسکاخ  تسادیپ ز  هصق 
تسین  تجاح  نخس  هب  ار  ناگتخوس  نمرخ 
تسا  نارادافو  راک  نطو  رهم  ناج !  هیاس 

تسین  تجاح  نطو  هب  اراوه  ناراسداب 

و

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

http://www.gozargah.com/category/shaeran-va-nevisandegah-jahan/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


دومحم باختنا  هب  کلملا –  لامک  هب  فورعم  یرافغ  دمحم 
نایرفص

رهم ۱۳۹۲

شدوخ راک  شاقن  هرترپ 
لاس رد  وا  تسا . ناشاک  هداز  کلملا  لامک  هب  فورعم  یرافغ  دمحم 

روباشین رد  تشذگ و  رد  یردان  تالک  رد  لاسرد ۱۳۱۹  دلوتم و  یسمش  ۱۲۲۴
. دش هدرپس  کاخب 

دوخ زا  ابیز  راگدنام و  یاه  ولبات  تسا و  ناریا  ناشاقن  نیرت  راد  مان  زا  یکی  وا 
. تسا هتشاذگ  راگدای  هب 

 . درک ترجاهم  نارهت  هب  ناشاک  زا  شردارب  اب  لیصحت  لیمکت  یارب  یتقو 
هسردم رد  شرتگرزب  ردارب  هارمه  هب  نارهت ، رد  روضح  زا  سپ  کلملا  لامک 

هس تدم  رد  ردارب  ود  ره  دش ، لیصحت  هب  لوغشم  یشاقن  ٔهتشر  رد  نونفلاراد 
لاس نایاپ  رد  دننک . بسک  ار  یرایسب  یاهتیقفوم  دنتسناوت  دوخ  لیصحت  لاس 
هک ییولبات  ندید  اب  نونفلاراد  هسردم  زا  دیدزاب  نیح  رد  هاش  نیدلارصان  موس ،

دمحم طسوت  هک  نونفلاراد  هسردم  تقو  سیئر  هنطلسلا ، داضتعا  هرهچ  زا 
ناونع هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  تفرگ و  رارق  ریثات  تحت  دوب ، هدش  هدیشک  یرافغ 

. دنروآ رد  رابرد  مادختسا  هب  شاقن 
دش ادها  یو  هب  صوصخم  تمدخشیپ  سپس  ناخ ، بقل  ادتبا  رابرد ، رد  روضح  اب 

ات دیدرگ  ببس  تفرگ و  رارق  وا  راثآ  ریثات  تحت  هاش ، نیدلارصان  یدنچ  زا  سپ  و 
یشابشاقن بقل  هب  ادتبا  رد  ار  وا  دیآ و  رد  یو  یدرگاش  هب  دوخ  هاش  نیدلارصان 

اهنآ نیرتفورعم  هک  دیشک  ولبات  وا ۱۷۰  رابرد ، رد  یو  روضح  تدم  رد  دنک . بوصنم  کلملا  لامک  بقل  هب  سپس  و 
. تساهدرک اضما  کلملالامک “  ” ار نآ  هک  تسییولبات  نیلوا  دشابیم و  هنیآ  رالات 

. دید دیهاوخ  ار  هنیآ  رالات  یولبات  ریز  رد 
هپت ناشود  یابیز  یولبات  و 
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هراک فصن  هراوق 

هب یتمیق  نییاپ و  تیفیک  مدرم |  ناج  یالب  ینیچ  یاهکیتسال 
اهناسنا ناج  ینارگ 

رهم ۱۳۹۲

نخس هدوب  نیچ  تخاس  هک  مق  هداج  فداصت  زاسهثداح  سوبوتا  کیتسال  یتیفیکیب  زا  یربخ  عبانم  یخرب  هک  یلاح  رد 
هب دنراد . اههیالگ  اهکیتسال  نیا  فرصم  جاور و  رد  هتفرگ  تروص  یاهیراگنالهس  زا  یفنص  تاماقم  دنیوگیم ،

ناسانشراک یوس  زا  مق  هداج  رد  سوبوتا  ود  رابگرم  فداصت  هثداح  قیقد  تلع  زونه  هک  نیا  اب  ام ، راگنربخ  شرازگ 
ندیکرت نیا  دنناد . یم  هثداح  نیا  رگزاغآ  ار  سوبوتا  یولج  کیتسال  ندیکرت  نارظان ، همه  ابیرقت  اما   ، هدشن نشور  ینف 

شتآ زورب  مود ، سوبوتا  اب  دروخرب  نابوتا ، طسو  لیردراگ  زا  روبع  هدننار ، تسد  زا  سوبوتا  لرتنک  ندش  جراخ  ثعاب 
ینیچ و یفنص ، تاماقم  یخرب  لاح  نیمه  رد  دش . نانطومه  زا  یرامش  راب  فسات  گرم  تیاهن  رد  یزوس و 
نونکات نآ  یگدیکرت  هک  یکیتسال  دنناد ؛ یم  فداصت  نیا  زورب  تلع  ار  زاس  هثداح  سوبوتا  کیتسال  ندوب  تیفیکیب 

دیاش دوب ، رادروخرب  مزال  تیفیک  زا  هدشدای  سوبوتا  کیتسال  رگا  رگید  ترابع  هب  تسا . هدش  ناونع  هثداح  یلصا  تلع 
رب تراظن  دوبن  هب  هراشا  اب  نانآ  هدرک و  هزات  ار  یفنص  تاماقم  لد  غاد  نونکا  هک  یاهتکن  داتفا . یمن  قافتا  هثداح  نیا 

راتساوخ ناریا ، کیتسال  رازاب  زا  یهجوت  لباق  مهس  ندروآ  تسد  هب  ینیچ و  نازرا  اما  تیفیکیب ، یاهکیتسال  تادراو 
یاهکیتسال زا  رت  نازرا  دصرد  ات ۶۰  ینیچ  یاهکیتسال  نوچ  نانآ ، هتفگ  هب  دنا . هدش  رازاب  زا  اهکیتسال  نیا  فذح 

اهنآ زا  هدافتسا  هب  روبجم  یلام  هینب  فعض  لیلد  هب  مدرم  تسا ، ربتعم  یاهدنرب  رگید  یناملآ و  یا ، هرک  یناریا ،
مه هام  شش  هب  هاگ  هک  دنراد  بوغرم  یاهکیتسال  هب  تبسن  ینییاپ  رایسب  رمع  اهکیتسال  نیا  هک  یلاح  رد  دنتسه .

رایسب زین  اهکیتسال  نیا  یگدیکرت  نازیم  نینچمه  دوش . یم  راکشآ  نآ  یور  شیاسرف  یگدیئاس و  راثآ  دسر و  یمن 
یدایز تعرس  وردوخ  هک  اهچیپرس  رد  نویماک و  سوبوتا و  دننام  نیگنس  یاهوردوخ  رد  هژیوب  رما  نیا  تسالاب و 

تخاس رد  یفنص ، تاماقم  هتفگ  هب  دهد . یم  ناشن  ار  دوخ  دنک ، یم  لمحت  ار  یدایز  نزو  کیتسال  هتشاد و 
دیدش یامرگ  ربارب  رد  کیتسال  تمواقم  رما  نیمه  دوش و  یم  هدافتسا  یفاکان  بوغرمان و  داوم  زا  ینیچ  یاهکیتسال 

ام رگم  دهد || . یم  شهاک  یهجوت  لباق  روط  هب  ار  نآ  راب  ای  نیشنرس  وردوخ و  دایز  نزو  نینچمه  هداج و  کاکطصا  و 
وگ تفگ و  رد  زورید  یربرفاسم  ینواعت  یاهتکرش  هیداحتا  سیئر  یرماع ،  اضر  دمحا  میا ؟ هدرک  دراو  ینیچ  کیتسال 

کیتسال ام  رگم  اما  دش . مق  نارهت ـ  هاردازآ  هثداح  زورب  بجوم  کیتسال  ندیکرت  درکراهظا : هراب  نیا  رد  سراف  اب 
ناگوان هب  کیتسال  هئارا  یارب  دوخ  هدعو  هب  مهد  تلود  هک  نیا  هب  هراشا  اب  یو  میرصقم ؟ الاح  هک  میا  هدرک  دراو  ینیچ 
زا درک  ارجا  ار  اههنارای  یدنمفده  نوناق  هک  لاس ۸۹  رذآ  زا  یلبق ، تلود  دوزفا : درکن ، لمع  یمومع  لقنو  لمح 

تمیق اب  نغور  کیتسال و  یراکمه ، نیا  تباب  مه  تلود  دنشاب و  هتشاد  یوق  یراکمه  تلود  اب  تساوخ  اههدننار 
نوناق یارجا  نامز  زا  ینغور  کیتسال و  چیه  هنافساتم  اما  درک : هفاضا  یرماع  دهد . یم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  بسانم 
ینواعت یاهتکرش  هیداحتا  سیئر  تفاین . صاصتخا  یرهش  نورب  یمومع  لقنو  لمح  یاههدننار  هب  اههنارای  یدنمفده 

یاهتکرش یوس  زا  ینیچ  یاهکیتسال  رگم  الصا  تفگ : هدید ، هثداح  سوبوتا  کیتسال  ندیکرت  هرابرد  یربرفاسم 
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یاهکیتسال دنناد  یم  همه  میشاب ؟ رصقم  نالا  هک  میا  هدرک  دراو  ار  ینیچ  کیتسال  ام  رگم  تسا ؟ هدش  دراو  ینواعت 
سابع لاح ، نیمه  رد  اه : ناسنا  ناج  ینارگ  هب  یتمیق  نییاپ و  تیفیک  دننک || . یم  دراو  یناسک  هچ  ار  ینیچ 

راگنربخ هب  رازاب  رد  دوجوم  ینیچ  یاهکیتسال  تیفیک  هرابرد  نارهت  رتلیف  نغور و  کیتسال ، هیداحتا  سیئر  یتاوامس ،
نودب تیفیکیب و  یاهکیتسال  راجت  تسا ، نییاپ  ینیچ  یاهکیتسال  تمیق  هک  نآ  لیلد  هب  نونکا  تفگ : مج  ماج 

هراشا اب  یو  تسا . تیفیکیب  رازاب  رد  دوجوم  یاهکیتسال  زا  دصرد  هک ۸۰  یروط  هب  دننک  یم  روشک  دراو  درادناتسا 
دهاش هک  تسا  نیا  رد  لامها  دوزفا : تسا ، طابترا  رد  اهناسنا  ناج  اب  هدوب و  مهم  رایسب  کیتسال  تیفیک  هک  نیا  هب 
کی رد  ار  دوخ  ناج  رفن  ات ۵۰  هراب ۴۰  کی  هب  اهدنرب  رگید  ینیچ و  تیفیکیب  یاهکیتسال  زا  هدافتسا  رثا  رد  میتسه 

دراو بوغرم  کیتسال  ناموت  رالد ۳۳۰۰  اب  دنناوت  یمن  راجت  هک  نیا  هب  هراشا  اب  یو  دنهد . یم  تسد  زا  یگدننار  هثداح 
رادیرخ رازاب  رد  اهکیتسال  نیا  هک  تسا  هدش  بجوم  بوغرم  یتادراو  کیتسال  یالاب  تمیق  درک : راهظا  دننک ، روشک 

ناونع هب  دوش . یم  هیهت  ینوگانوگ  تاقتشم  زا  کیتسال  تفگ : ینیچ  یاهکیتسال  تیفیک  عون  هرابرد  یو  دشاب . هتشادن 
کیتسال دنزیرب ، بلاق  رد  یرتمک  داوم  ای  دننک  فرصم  مک  دیلوت  رد  ار  میس  خن و  کیتسال ، هیال  راهچ  ات  هس  رد  رگا  لاثم 

ار نآ  نزو و  ار  ینیچ  یکیتسال  امش  رگا  عوضوم  نیا  هب  ندرب  یپ  یارب  دوش . یم  دیلوت  رت  تیفیکیب  هتبلا  رت و  نازرا 
شحاف لزنت  نامه  نیا  دنراد . نزو  توافت  رگیدکی  اب  ردقچ  هک  دیوش  یم  هجوتم  دینک . هسیاقم  یناریا  یکیتسال  نزو  اب 

ینیچ یاهکیتسال  تیفیک 

ِیناوج زا  یلیثمت  یلیعامسا ، دیشر  هدش  – ریپ  ِیناوج  ِگوسرد 
داز یرون  دمحم  هدز –  الُم  ِکلم  نیا  رد  هدش  فلت 

رهم ۱۳۹۲

هار هس  متفر  میقتسم  مدوب . اهنت  ناهفصا . مدیسر  بش  همین  زا  سپ  یتعاس  مدز و  نوریب  نارهت  زا  بورغ  هبنش  هس 
تحص راگنا  نشور ، یاه  هلجح  تسا . تسرد  ربخ  هک : مدرک  رواب  مدز و  ناوج  هناخ ی  فارطارد  یخرچ  نیمیس .

تفه شش  نیا  دیاب  نم  دوب و  بش  یاه  همین  نونکا  دوب و  هدش  مالعا  حبص  تشه  مسارم ، دندرک . یم  اضما  ار  ربخ 
یب مدزرس  هک  یا  هناخرفاسمو  یلتهره  هب  هتعاس  دنچ  تحارتسا  یارب  مدرک . یم  یرپس  یروج  کی  هب  ار  تعاس 
رانک متفر  منک . نارگن  ار  یناتسود  مروآرد و  ادصب  ار  یرد  گنز  متساوخن  بش  ماگنه  رید  نآ  رد  مدمآ . نوریب  هجیتن 
کیزا ارم  اج  یگنت  دسرب . ارف  حبص  رگم  ات  مدش  هلاچم  دوخ  لیبموتا  بقع  یلدنصرد  تشادن و  بآ  هک  یدور  هدنیاز 

باوخو مدوب  هدنام  نم  ینعی : دوب . هتخیرگ  نم  نامشچ  زا  اما  باوخ  مسا  هب  یزیچ  درشف . یمرگید  یولهپ  هب  ولهپ 
ادرف دیاب  هک  یلیعامسا “ دیشر  ینتشاد “  تسود  هرهچ ی  تسنام . یم  تسد  مد  یا  هناهب  هب  اج  ِیگنت  و  دوب . هتفر 

ششو جنپ  تعاس  هب  مدناسر  ار  مدوخ  دوب  هک  یتقشم  ره  هب  درک . یمن  میاهر  دش  یم  هدرپس  کاخبرت  گنت  ییاجرد 
و مداهن . هناخ  نورد  هب  یاپ  هک  مدوب  یسک  نیتسخن  تشادن . روبع  یانب  نامز  حبص . تفه  هب  رگید  یتقشم  اب  و  حبص .
اب شردپ  یرامیب . هقباس ی  چیه  یبو  یلیلد . چیه  یب  دوب . هدرپس  ناجو  دوب  هداتفا  نآ  فکرب  دیشر  هک  یقاتا  نامه  هب 

تسد شردام . دندروآ ، موجه  زین  نارگید  هک  دعب  یمکو  تسیرگ . خلت  درک . اهر  مشوغآرد  ار  دوخو  دمآ  هدیمخ  یتماق 
هارمه شیاه  هیرگ  یاهیاه  رد  وا  اب  مدز و  هسوب  نآ  رب  مدرب و  الاب  ار  شا  هناردام  یرسور  زا  یا  هشوگ  مدرب و 

اهدادعتسا و همه ی  اب  هک  یا  یناوج  تسا . هدزالُم  ِکلم  نیا  رد  هدش  فلت  ِیناوج  زا  یلیثمت  یلیعامسا ، دیشر  مدش .
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هتخادنا رد  یردبرد  بیسآ و  هجنکش و  نادنز و  هب  لب  دوش ، یمن  هتفرگ  یزاب  هب  هک  نیا  هن  شیاه ، یدنمناوت  اه و  هینب 
یرتکد عطقمرد  لیصحت  زا  شا ، یروعش  یاه  شهج  تسارف و  شوه و  نیمه  رطاخب  ار ، یلیعامسا  دیشر  دوش . یم 

هبنشراهچ زور  حبص  دنتفشآرب . ار  شا  یناور  شمارآ  نادنز ، تاعالطا و  هب  شا  یناوخارف  راب  ره  اب  و  دندرک ، مورحم 
یب ِدادعتسازا  یجنگ  ام  تقیقحرد  میدرپس . کاخب  هتخوس  یاه  هنیس  زوسرپ  یاه  هجض  نایم  رد  هنابیرغ  ار  وا  ام 
. هدش هتفرگ  چیه  هبو  هدش . هدنار  هیشاح  هبو  هدش . ریقحت  دادعتسا  زا  یجنگ  میدرک . ناهنپ  کاخرد  ار  بطاخم 

یارب یدمآرسو ، تمالسو  ذوفن  نیمهو  دوب . دمآرس  ناهفصا  ِلاعف  ناناوج  نایمرد  دیشر  دنتفگ : یم  شناتسود 
یاه نفلت  ابو  دندناوخ  یمارف  ناهفصا  تاعالطا  هب  ار  وا  یتبسانم  یبره  هبو  تبسانمره  هب  دوب . هدنهدرازآ  ناردارب “ ”

. شکب طخ  تسا  ییوجشنادو  یندم  تیلاعف  هچرِهرود  یراد ، شمارآ  یانبرگا  هک : دندنامهف  یموا  هب  رادناشنو ، طخ 
کاخرد تریس ، ابیزو  تروص  ابیز  ناوج  نیا  یلیعامسا ، دیشر  زور ، نآ  دشکبرانکو . دسارهب  هک  دوب  یناوج  هن  دیشرو ،

دوب و هدرکربخ  ارم  وا  هک  تمه  دیهشرسمه  درک . تحار  شا  یناوج  روعش  روش و  زا  ار  ناردارب “ لایخو “  دیمرآ 
. تفگ یم  شا  هداوناخو  دیشر  یاه  جنرزا  نم  یارب  تخادگ و  یم  دوب ، هدناود  ناهفصا  تمس  هب  یور  هتفشآ  ارمومه 
هک ینیمزرسرد  میوگ : یم  نمو  تسا . کوکشم  ًالماک  وا  گرمو  تشادن  یرامیب  هنوگچیه  دیشر  دنتفگ : یم  شناتسود 

دوخ نینوخ  یاهتسد  تلاخد  دنشک ، یم  مدآ  هک  یتحار  نامه  هب  نایتموکح  و  تساوه ، داب  گنسمه  شنادنورهش  ناج 
. دشاب ناردارب “ هدولآ ی “  یاهتسد  یارب  یا  هنیزگ  دناوت  یم  زین  یلیعامسا  دیشر  کوکشم  گرم  دننک ، یمراکنا  ار 

مهف هنادواج ی  یاهرابیوج  اما  ام  ناتماکب ، اشوخ  دیدرک ، هابت  ار  ام  ناناوج  یناوج  هک  ینایامش  همه ی  یا  میوگ : یمو 
میشک و یم  ردب  هدش  هدنار  هیشاح  هب  هدشریقحت و  یاهدادعتسا  نامه  یاهوتسپ  زا  ار  روعش  ِنوگبارش  تبرشو  ار ،

ار ام  هدشریپ ی  ِناناوج  ِیناوج  نالوج  دیشاب و  مینک . یم  یراج  دیا  هدرک  شلاغشا  امش  هک  ینیمزرس  هنهپ ی  رب 
. دننک یم  نهپ  شرف  نیمزرس  نیا  ناناوج  ِیناوج  ِندمآربو  ندیشکرب  یارب  هک : دینک  اشامت 

نیرتالاب زا  هاتوک  ربخ  کی 
دنفسا ۱۳۹۲

دش رتدیدش  داشرا  تشگ 
دندش رت  نارگ  سانجا 
هتفای شیازفا  اه  مادعا 

هدیرب ار  مدرم  ناما  اه  تیزاراپ 
هتفای شهاک  تنرتنیا  تعرس 

هدش رت  دیدش  روسناس  و 
دندشن دازآ  یسایس  ناینادنز 
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» رابخاهرامش ١٤٣ هاگدید  ۱

تسارابخاهرامش ١٤٣ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هتفای شیازفا  اه  دنبب  ریگب و 
دندشن دازآ  اه  هناسر  تاعوبطم و 

دندش هتشک  هجنکش  ریز  اه  نادنز  رد  رفن  نیدنچ 
تسا ناموت  یالاب ۳۰۰۰  نانچمه  رالد 

رتهب یگدنز  یارب  یدازآ ،  یارب  هشیمه  یارب  رابکی  دوخ آ .  هب 

تسا یخاتسگ  نیا 
رهم ۱۳۹۲

تاماقم روضح  اب  هک  ییوگدماشوخ  هسلج  رد  دمآ . ناریا  هب  هیکرت  دیدج  لوسنکرس  تولوب ، تمهم  میوگب ، هصالخ 
هاگشناد رد  یلوبناتسا  یکرت  تایبدا  نابز و  هتشر  سیسات  راتساوخ  یو  دش  رازگرب  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا  یناریا و 
ساملس کچیچ  یاتسور  رد  اهنآ  نفدم  یهدناماس  ینامثع و  زابرس  هرطاخ ۸۲۳  دای و  تشادیمارگ  یرگید  هیمورا و 
رگا دنزیم . ار  نابلط  هیزجت  فرح  نامه  تسه و  ناریا  یلخاد  لئاسم  رد  تلاخد  لماک  روط  هب  لوا  هلئسم  دوب .

ینابز تسا . یناجیابرذآ  یکرت  نابز  نآ  دوش  سیردت  ناگدابآرذآ  سرادم  رد  یسرد  هاگشناد و  رد  یاهتشر  دشاب  رارق 
یناریا تیوه  دوخ  لایخ  هب  ات  دناهتسب  نآ  یدوبان  هب  تمه  رمک  ناجیابرذآ  یروهمج  هیکرت و  تلود  مسیکرتناپ و  هک 

نامدرم تسا . ناریا  یاهیرذآ  اصوصخ  نایناریا و  هب  نیهوت  الماک  مود  هلئسم  دنریگب . اهنآ  زا  ار  ناگیاپرذآ  نامدرم 
لاح دوش و  ظفح  ناریا  کاخ  ات  دندیگنج  دندرک و  یگداتسیا  ینامثع  تلود  یاهزواجت  لباقم  اهلاس  ناجیابرذآ 
هنافساتم دوش . هتشاد  یمارگ  ناریا  کاخ  رد  نایناریا  نیلتاق  دای  هک  دهاوخیم  مامت  هچره  یخاتسگ  اب  لوسنکرس 

نیرتمک میاهدوبن ، لوسنکرس  بانج  یاهیخاتسگ  هب  تبسن  تاماقم  فرط  زا  یریگ  عضوم  هنوگچیه  دهاش  نونکات 
ات دوب  لوسنکرس  یاههتفگ  نوماریپ  یو  زا  نتساوخ  حیضوت  هیکرت و  ریفس  راضحا  دریذپ  ماجنا  تسناوتیم  هک  یمادقا 
زا نانچمه  یخاتسگ  نیا  ایآ  دید  دیاب  میدوبن . مه  کچوک  راک  نیمه  دهاش  نونکات  هنافساتم  دیایب ، اهنآ  تسد  راک  باسح 

دهاش زاب  انئمطم  تروص  نیا  رد  ریخ ؟ ای  دنام  دهاوخ  خساپیب  ناریا  مدرم  یمالسا و  یروهمج  نادرمتلود  یوس 
! دوب میهاوخ  اهنآ  یاهیخاتسگ  ناریا و  لئاسم  رد  هیکرت  تلود  تلاخد 
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