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یراهدنق دمحا  نآ –  بقاوع  رقف و  یراکیب و 
رهم ۱۳۹۳

، تسا هدش  هجوت  نآ  هب  رتمک  هک  دنک  یم  ناونع  زاب و  ار  یلئاسم  هتشون  نیا 
نایمرد ام  اب  دیراد  یرظن  رگا  نآ  قیقد  هعلاطم  اب  میوش  یم  لاحشوخ 

دیراذگب
. دوش یفاکش  وم  یسراو و  رتشیب  رتهب و  ات 

————————————————————
یی اهراک  تالآ ،  نیشام  درب  راک  ورتویپماکو  یژولونکت  تفرشیپ  تلع  هب  زورما  ناهج  رد 
هب رت  نازرا  رت و  عیرس  رت و  تحار  دش ،  یم  ماجنا  اه  ناسنا  تسد  هلیسو ی  هب  البق  هک 
یم ناراد  هیامرس  بیج  هب  شدوس  دوش و  یم  ماجنا  تالآ  نیشام  رتویپماک و  هلیسو ی 

نیب زا  ابیرقت  مه  یا  هفرح  لغاشم  زا  یرایسب  یژولونکت  تفرشیپ  تلع  هب  یفرط  زا  . دور
اه و یشورف  باتک  مه  نوزامآ  کمک  هب  باتک  پاچ  باتک و  نیالنآ  دیرخاب  الثم   ، تسا هتفر 

ره هب  یسرتسد  لگوگ  تیاس  زا  هدافتسا  اب  دنوریم . نیب  زا  هتسهآ  هتسهآ  اه  هناخپاچ  مه 
اه هناخباتک  هجیتن  رد  تسین ،  هناخباتک  هب  نتفر  هب  یزاین  رگید  تسا  رودقم  یتاعالطا  عون 

. دنور یم  نیب  زا  مه 
ناوارف عونتم و  رایسب  هدامآ  سابل  اریز  . دننک یم  هعجارم  اه  یطایخ  هب  هعماج  طسوتم  دارفا  زا  یسک  رتمک  هزورما 

ناگدنناوخ اه و  نیسیزوم  راک  تسا . هتفر  نیب  زا  ابیرقت  یطایخ  یلک  روطب  اه و  یزود  نهاریپ  بیترت  نیا  هب  تسا ، 
هنیزه نیمات  هب  رداق  ناشرنه  زا  هدافتسا  اب  دارفا  هنوگ  نیا  ودوش  یم  داسک  بویتوی  تیاس  دوجو  اب  زور  هب  زور  مه 

رت نیئاپ  هقبط  هب  دش و  دنهاوخ  رت  فیعض  یلام  ظاحل  زا  زور  ره  طسوتم  هقبط  دارفا  . دوب دنهاوخن  ناشیگدنز  یاه 
. دننک یم  طوقس 

ناشراک هتسهآ  هتسهآ  مه  یزاس  لیبموتا  تاجناخراک  هجیتن  رد  دش  دنهاوخ  رتمک  لیبموتا  نارادیرخ  رقف ، تلع  هب 
یاهراک ماجنا  یارب  یرتمک  رگراک  هب  زور  ره  هجیتن  رد  دننک . یم  جارخا  ار  یرتشیب  نارگراک  دش و  دهاوخ  داسک 

تفرشیپ هک  یا  عماوج  رد  تلع  نیمه  هب  تفای . دهاوخ  شیازفا  زور  هب  زور  ناراکیب  دادعت  .و  تسه زاین  هعماج 
رت ریقف  زور  هب  زور  عماوج  نیا  نیئاپ  یاه  هدر  مدرم  و  دوب . دهاوخرتشیب  مه  یراکیب  دشر  تسا ،  رتشیب  یژولونکت 
یم تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  ابیرقت  مه  هداوناخ  دوب و  دهاوخرت  ریگارف  اه  روشک  نیا  رد  یداصتقا  نارحب  دنوش و  یم 

. ده
ات دنا . هدرک  ریاد  ام  یاه  هناخ  نورد  هبعش  کی  اه  تکرش  هک  تسا  ییاه  هزاغم  هکلب  تسین  ام  حیرفت  یارب  نویزیولت 

. دنشورفب ام  هب  ار  اه  نآ  مدرم ،  رد  یروص  زاین  داجیا  ناشیاهالاک و  یفرعم  اب  دنناوتب 
. دینکن هدافتسا  یرابتعا  یاه  تراک  زا  هک  تسا  هدرک  شرافس  ناهج  گرزب  راد  هیامرس  زا ۱۰  یکی  تفاب  نراو 
هدرک لیدبت  شزرا  کی  هب  ار  یرابتعا  یاه  تراک  زا  هدافتسا  اه  تلود  اه و  تکرش  یتعنص  یاه  روشک  رد  هنافساتم 
عماوج نیا  رد  دننک . یمن  رکف  اه  نآ  هراب  رد  مدرم  ماع  هک  دراد  دوجو  یرگید  لئاسم  ایاضق  نیا  تشپ  رد  هچرگا  دنا .

هام رد  هکیسک  تسا و  راکهدب  یرابتعا  یاه  تراک  هب  رالد  رازه  ادودح ۱۰  دراد  دمآرد  رالد  هام ۳۰۰۰  رد  هک  یسک 
تیصاخ دنچ  یرابتعا  تراک  نیا  تسا و … راکهدب  یرابتعا  یاهتراک  هب  رالد  رازه  دودح ۱۵  دراد ،  دمآرد  رالد   ۴۰۰۰

مود تیصاخ  دوش  یم  هتخورف  یرتشیب  یاه  الاک  هک  تسنآ  لوا  تیصاخ  دراد .  نارازگ  تسایس  اه و  هاگشورف  یارب 

یهاشمرخ باتهم  دنک –  وجتسج 

 – تفر رون  ات  دوخ ، لصا  ات 
یدوهرف ادیو 

 – ومغ نیا  مدب  اج  ملد  یاجک 
هدامرآ رحس 

میلک زا  یلزغ  تسم  تسم 
یناشاک

یمرک اضر  زا  طخ  کی 

سکع

دیشمج ۱ تخت 

تخت زا  یرگید  سکع 
دیشمج

زیئاپ رد  راظتنا 

خرسزیئاپ

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

باختنا هب  یدجن –  نژیب 
ریسگنت اسیلا 

زنط

یئاسراپ وزرآ  زنط –  دنچ 

ریهاشم

هتشون لبون  درفلآ 
: نادرگرب زنیب - ریاب  نوتسیرت  ی:
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یمن زاربا  ار  ناش  دوخ  یتیاضران  ندش  جارخا  سرت  زا  ناشیاه ،  یهدب  هب  هجوت  اب  اه  تکرش  نانکراک  هک  تسا  نیا 
. دننک

دراوم نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دبای . یم  شیازفا  مه  یراک  یاه  لمحم  یژولونکت  تفرشیپ  رثا  رد  دوش  یم  هتفگ 
؟  تسیچ هیقب  دصرد  فیلکت ۹۰  دنک  هراچ  ار  اه  یراکیبزا  دصرد  رثکا ۱۰  دح  دناوت  یم  دیدج 

یم سدح  نم   . تشادن دوجو  یراکیب  الصا  دش  یمن  هدافتسا  یژولونکت  زازونه  هک  یرهش  ییاتسور و  عماوج  رد  البق 
رهش رد  یگدنز  همادا  هب  رداق  یرهش  عماوج  نیئاپ  تاقبط  مدرم  زا  یرایسب  هدنیآرد ،  لاس  دودح ۵۰  زا  دعب  هک  منز 

حالس زا  هدافتسا  ابو  درب  دنهاوخ  هانپ  اه  ایرد  یاه  هرانک  اه و  هوک  هنماد  اه و  تشد  هب  مارآ  مارآ  دارفا  نیا  دنشابن .  اه 
زا لبق  ییاتسور  یگدنز  هب  تخادرپ و  دنهاوخ  یزرواشک  یاهراک  ماجنا  یریگیهام و  ناگدنرپ و  دیص  هب  درس  یاه 

. داد دنهاوخ  همادا  یژولونکت  شیادیپ 
و تشادن . دوجو  اه  هناخزپشآ  رد  نک ،  طولخم  زپدوز ،  گید  رتسوت ،  نووآ ،  زیرف ، لاچخی  ، شیپ ،  لاس  دص  زا  لبق 
، یروخراهن زیم  ینیئزت ،  یاه  شرف  لبم ،  نفلس ،  نفلت ،  رتویپماک ، ویدار ،  نویزیولت ،  اه ،  هناخ  نمیشن  تمسق  رد 

زا ۱۰ رتمک  مینک  تقد  یمک  رگا  تشادن .  دوجو  لیبموتا و …  لزنم ،  راجا  نک ،  مرگبآ  رلوک ،  نوفیآ ،  تشادن . دوجو 
نیا هتبلا  هک  دوش  یم  اه  زیچ  رگید  فرص  هیقب  دص  رد   ۹۰ دوش .  یم  کاروخ  اذغ و  فرص  اه  هداوناخ  هنیزه  دص  رد 

هانپرس و کی  میدق  رد  یگدنز  هلاسم  اهنت  تسا . هتفرگ  مدرم  زا  ار  شمارآ  یلو  دوش  یم  مدرم  هافر  ثعاب  مزاول ، 
 . دوب مکش  ندرک  ریس 

یم هدوزفا  ریقف  هقبط  راشقا  هب  اتعیبط  راکیب و  دارفا  هب  بسانم  لاغتشا  هب  یبایتسد  مدع  تلع  هب  مه  یا  هدع 
یاه دمایپ  هعماج ،  ره  رد  رقف  دبای . یم  شیازفا  زین  رقف  یژولونکت ،  تفرشیپ  تازاوم  هب  تفگ  ناوت  یم  دنوش .

همه زا  رتمهم  بذاک و  یاه  لاغتشاو  یرگ  یدکت  یراک ،  هزب  تشادهب ،  مدع  هیذغت ،  ءوس  هک  دراد  یا  هدیدع 
لابند هب  دایتعا و  هب  یرایسب  رقف  رثا  رد  هک  مینک  یم  هدهاشم  ام  همه  هزورما  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  یرگیپسور 

هب تسا . یرارف  نارتخد  ینابایخ ،  ناکدوک  ندمآ  دوجو  هب  رقف ،  رگید  تارثا  زا  . دنا هدش  هدولآ  رگید  دسافم  هب  نآ 
هجیتن رد  تسا .  هدش  هدیشک  مه  اه  اتسور  هب  رقف  هجیتن  رد  یراکیب و  یزرواشک ،  تالآ  نیشام  زا  هدافتسا  تلع 

یم یگدنز  کنولآ  مان  هب  ییاهاج  رد  اه ،  رهش  هیشاح  رد  دندرک و  ترجاهم  اه  رهش  هب  راچان  هب  نایئاتسور  زا  یرایسب 
هب انایحا  نامتخاس و  یرگراک  درگ و  هرود  یگدنشورف  یشورف ،  تسد  یشورف ،  راگیس  دننام  یلغاشم  هب  دننک و 

. دننارذگ یم  ار  یریمن  روخب  یگدنز  دنراد و  لاغتشا  قاچاق  راک 
یشورف راگیس  اب  اه  نابایخ  رد  ار  دوخ  یاهزور  ناهج ،  یاه  رهش  رد  کدوک  اه  نویلیم  یناهج ،  یاه  دروآرب  ساسا  رب 

همهرد ی یباوخ  نتراک  هک  دیا  هدینش  امتح  دنباوخ . یم  نابایخ  رد  مه  اه  بش  دننارذگ و  یم  مهلاثما  یرگ و  یدکت  و 
. تسا شرتسگ  هب  ور  اهرهش 

هک یا  هعماج  ره  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا . هعماج  یاه  یراجنه  ان  اه و  یراکهزب  همه ی  شیادیپ  ءاشنم  یراکیب  رقف و 
لغش یعون  هب  هتفر  هتفر  هک  یرگیپسور  لاثم  ناونع  هب  تسا . رتشیب  مه  هعماج  یاه  یراجنهان  دشاب  رتشیب  رقف 
نارتخد نانز و  دراد . رقف  رد  هشیر  هتسویپ ،  یناهج  ناهنپ  داصتقا  هب  گرزب  یاه  رهش  رد  هزورما  تسا و  هدش  لیدبت 

 ، ییاهنت زا :  دنترابع  نآ  هدننک ی  داجیا  لماوع  هتبلا  دننیزگ . یم  رب  تایح  همادا  یارب  ار  یرگیپسور  یفلتخم  لئالد  هب 
. تسا هداوناخ  یلام  نیگنس  راب  ندرک  هرادا  یلوپ و  یب  یراکیب ، 

تسا و راکنا  لباق  ریغ  دریگیم  تاشن  یداصتقا  رقف  زا  هک  اه  یراکهزب  اه و  یراجنهان  برخم  تاریثات  کش  نودب 
رتمک رایع  مامت  گنج  کی  برخم  راثآ  زا  اهنت  هن  دوش  یم  هعماج  هجوتم  تهج  نیا  زا  هک  یرابنایز  یفنم و  تارثا 

. تسا رت  برخم  رت و  ریگارف  رت و  هدرتسگ  رایسب  دراوم  یضعب  رد  هکلب  تسین ، 
؟ درک دیاب  هچ  سپ  تفرگ ،  ناوت  یمن  هک  ار  یژولونکت  تفرشیپ  یولج  یفرط  زا 

و دوش . لی  دعت  دوجوم  یراد  هیامرس  متسیس  هک  تسنآ  یتعنص  عماوجزورما  بئاصم  تالکشم و  تفر  نورب  هار  اهنت 
هکنآ یاج  هب  یزاس  هحلسا  تاجناخراک  یتفن و  یاه  تکرش  همیب ،  یاه  تکرش  اه ،  کناب  اه ،  تکرش  نالک  یاه  دوس 

یراهدنق دمحا 

باتک یفرعم 

 “ نز یادیش  ناج  باتک “ِ  
هک هداز “  نشور  هنامیپ  هدنسیون :

شک شیپ  ناهج  نانز  همه ی  هب  : 
تاراشتنا رش : ان  تسا  هدش 

دهشم ققحم – 

دقن

دومحم ناتساد  ود  هب  هجوت 
یحالف میهاربا  نایرفص – 

باتک هب  رصتخم  رایسب  یهاگن 
 – دش مگ  شروگ  هک  یدرم 

نایرفص دومحم 

رابخا

درایلیم دنچ  دادرارق  یاشفا 
کباب اب  یوضترم  دیعس  یرالد 

یناجنز

درادناتساریغ هسردم  نارازه 
یزوس شتآ  رطخ  رد 

امرب یاو 

ربخ کی 
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هچ ره  رقف  هک  دنکب  ییاه  راک  اه ، دمآرد  نآ  اب  تلود  دوش و  ریزارس  تلود  بیج  هب  دورب . یصاخ  هدع ی  بیج  هب 
. دورب نیب  زا  ای  هدش  رت  مکرت  عیرس 

ار هرفن  هداوناخ ۵  کی  دناوت  یم  اداناک  رد  ای  اکیرمآ  رد  زومآ ، تسد  گس  کی  هنیزه ی  هک  مینک  یم  یگدنز  ییایند  رد  ام 
هدش هتخورف  رالد  اه  نویلیم  تمیق  هب  یشاقن  یولبات  کی  اکیرمآ  رد  دنک . هرادا  یبوخب  هباشم  یاهاج  ای  اقیرفا  رد 

نیلاب هب  رس  هنسرگ  بش  ره  کدوک  نویلیم  رگید ، یاه  اج  زا  یرایسب  ناتسودنه و  اقیرفا و  رد  لاح  نیع  رد  تسا ،
یم یگدنز  شیپ  لاس  رازه  هد  یاه  ناسنا  دننام  دنه  ییاقیرفآ و  یاه  روشک  رد  ریقف  مدرم  زا  یرایسب  دنراذگ . یم 
یم اذغ  لابند  هب  اه  لاغشآ  نایم  رد  تخل  تخل  شیاه ،  هچب  ردام و  تسا . تخرد  هخاش  دنچ  اه  نآ  هانپ  رس  دننک .

. دندرگ
ار لئاسم  نیا  دننز ، یم  هنیس  رب  ار  یدازآ  رشب و  قوقح  گنس  ابترم  هک  زورما ، یراد  هیامرس  عماوج  نارادمد  رس 
زا یرایسب  تسین .  مهم  ناشیارب  الصا  لئاسم  نیا  گرزب  یاه  تکرش  نابحاص  ندش  رت  دنمتورث  یارب  یلو  دننادیم 

. درادن ینعم  الصا  اه  نآ  یاربرشب  قوقح  تایح  ، قح  یناسنا ،  قوقح  دننام  تاملک 
یم راک  دازآ  ناهج  مان  هب  برغ  ناهج  رد  هک  متسیس  نیا  دننک . یم  هدافتسا  دوخ  عفانم  تهج  رد  تاملک  نیا  زا  اه  نآ 

یاه تکرش  اه و  کناب  نابحاص  دننام  نالک  یاه  هیامرس  نابحاص  تسا . ندیکم  مدرم  نوخ  لواپچ و  متسیس  دنک ، 
مه اه  رادمتسایس  یتح  دنراد . هدهع  هب  ار  هعماج  زیچ  همه  هرادا  یزاس  هحلسا  تاجناخراک  یتفن و  یاه  تکرشو  همیب 

. دنوش یم  راچد  اه  یدنک  تشونرس  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دنشاب  هتشاد  ییاونش  شوگ  اه  نآ  زا  دیاب 
تفایرد یراکیب  همیب  ناراکیب  تسا ،  ناگیار  نامرد  تشادهب و  تسا . هزیلایسوس  یدایز  دودح  ات  اداناک  روشک  نیمه 

دنداتعم ناش  رثکا  دنتسه  ییادگ  لوغشم  رفن  دنچ  رهش  یاج  یاج  رد  رگا  درادن .  دوجو  هنسرگ  هعماج  نیا  رد  دننکیم . 
همیب دروم  رد  اما  و  دننک . یم  دادیبرگید  یاه  تکرش  همیب و  یاه  تکرش  اه و  کناب  اداناک  نیمه  رد  یلو  اذغ . جاتحم  هن 
دنک یم  همیرج  یغلبم  ار  امش  سیلپ  دیدرک ،  روبع  یهار  راهچ  رس  زمرق  غارچ  زا  یتلع  هب  امش  رگا  لاثم  ناونع  هب  ، 
دینک فداصت  نات  نیشام  اب  هدرکان  یادخ  رگا  دبای . یم  شیازفا  رالد  یهام ۲۰  لقادح  هام  ، یارب ۲۴  امش  همیب  قح  و 

شیازفا امش  هناهام  همیب  قح  دعب  هب  نآ  زا  دنکیم ،  تسرد  ار  لباقم  فرط  نیشام  امش و  نیشام  همیب ،  تکرش  ، 
. دبای یم 

لیبموتا همیب ی  عقاو  رد  دریگ . یم  سپ  امش  زا  ییالابدوس  ابار  نآ  درک ،  هنیزه  هک  ار  یغلبم  ره  همیب  تکرش  عقاو  رد 
ار نیشام  تمیق  لک  راب ، کی  لاس  ره ۱۰  طسوتم  روط  هب  هیلقن  هلیسو  هدنراد  ره  تسا . جاب  عون  کی  اه  روشک  نیا  رد 

. دزادرپب همیب  تکرش  هب  دیاب 
دهاوخ روشک  نامه  مدرم  فرص  اه  تکرش  نیا  زا  لصاح  دوس  هاگنآ  دشاب ،  اه  تکرش  همه ی  بحاص  تلود ،  رگا 

. دراذگ یمن  نیلاب  هب  رس  هنسرگ  مکش  اب  یکدوک  رگید  دوش و  یم  رتمک  مک و  رایسب  رقف  هلاسم ی  دش و 
یدایز تامحز  نآ  یرارقرب  یارب  هک  تشاد  دوجو  مه  یتسیلایسوس  متسیس  یراد ،  هیامرس  متسیس  نیا  لباقم  رد 

یاه تنوشخ  یناسنا و  ریغو  طلغ  یاه  شور  اب  وا ، لاثما  نیلاتسا و  دننام  نآ  ناربهر  هنافساتم  یلو  دش  هدیشک  مه 
یاه کمک  مسیلایسوس  شرتسگ  سرت  زا  یراد  هیامرس  متسیس  یفرط  زا   . دندرک مان  دب  ار  مزیلایسوس  مزال  ریغ 

. تسا هدرک  مسیلایسوس  یشاپورف  هب  یدایز 
یگوجرس شترا  رد  شا  هجرد  نیرتالاب  هک  رلتیه ، دننام  یمدآ  میئوگب  هک  تسا  هناحول  هداس  نیا  مود –  یناهج  گنج 

زاغآ ار  مود  یناهج  گنج  دناوتب  هک  دسرب  یتردق  هب  لاس  یط ۱۰  یزان ،  بزح  لیکشت  زا  سپ  دناوتب  ییاهنت  هب  دوب ، 
لئالد هکیلاح  رد  تشاد . یبسانم  ان  عضو  یداصتقا  ظاحل  زا  راکیب و  نویلم  دودح ۴  ناملآ  هک  یطیارش  رد  مهنآ  دنک 

زا دنترابعرلتیه  دشر  هدمع ی 
یبسانم هرهم ی  ار  رلتیه ، دوب و  ناهج  یتسیلایسوس  یاه  میژر  ندرب  نیب  زا  هشیدنا  رد  برغ  یراد  هیامرس  ماظن  - ۱
فده یناهج  مسیوشلب  اب  هزرابم  تفگ ،  یم  تحارص  هب  رلتیه  هک  نیا  افاضم  درک . دروآرب  دوخ  فادها  یاتسار  رد 

. تسا ناملآ  تسایس  یلصا 
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تساهلاقمهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

اه یزان  رایتخا  رد  یغیرد  یب  یلام  یاه  کمک  نسیت ،  یزاس  دالوف  پورک و  ریاب ،  سنمیز ،  یاه  هن  اخراک  نابحاص  - ۲
دوب و یریگ  لکش  لاح  رد  یرگراک  یاه  هیداحتا  اریز  دسرب . تردق  هب  ناملآ  رد  رلتیه  یزان  بزح  ات  دنداد  رارق 

. تشاد دوجو  ناملآ  روشک  ندش  یتسیلایسوس  لامتحا 

یدجن نژیب  ناهانگیب ـ 
رهم ۱۳۹۳

اب درکیم و  زاب  ار  قاتا  هرجنپ  یتسد  هقیقد  تفه  هن و  تعاس  هک  دوب  یبش  نیمود  نیا 
یوگنلا زا  رپ  چم  اهوم و  هدش ، مرچ  یکیرات  هایس و  یاهشکتسد  رد  هتفرورف  ناتشگنا 

زا دادیم  رج  ار  قاتا  یاوه  هک  یدایرف  رد  دیشکیم و  یلاق  یور  ار  وا  تفرگیم . ار  ینز 
. درکیم ترپ  بشهمین  ناراب  یور  نابایخ و  هب  هرجنپ 

بآ ناراب و  یور  ار  یناکلپ  دناوتب  شیاهاپ  هکنآ  یب  تفریمورف و  یکیرات  رد  نز  یاهنخان 
، تلافسآ هرجنپ و  نیب  هایس  لادوگ  رد  شاهدشن  رواب  ِسرت  زا  رپ  هنهرب و  همین  نت  دنک ، ادیپ 

. تفریم نیمز  دولآگرم  یهبذاج  فرط  هب 
ناشیاههشیر یور  ورهدایپ  فرط  ود  ناتخرد  دشیم . هملک  زا  رپ  شیاهتسد  فک  یاهظحل 

رانک اوه  دنداتسرفیم . نز  هدشزاب  مه  زا  یاهاپ  اهتسد و  فرط  هب  ناطرس  اب  ار  ناشیاههخاش  دندیخرچیم و 
. دیبسچیم هبیرغ  مسا  دنچ  هب  شیاهنادند  دزیم و  گنچ  شفارطا  ناراب  هب  نز  تفریم .

هت زا  ار  شدایرف  یادص  نز  دشیم . قلعم  اوه  رد  هنوراو  یاهنامتخاس  دندزیم و  رود  نشور  یاههرجنپ  اهنکلاب و 
هکتهکت اهیشاک  اب  شایناشیپ  دیکرتیم . نوخ  یاههناد  اب  شلد  داتفآیم ، تلافسآ  یور  هک  نیمه  و  دینشیم . نابایخ 

شیاههناش یضترم  دیبسچیم و  شاهتخیر  زیل و  زغم  هبانوخ و  هب  شیاهوم  تسکشیم . هنیآ  اب  شیاهمشچ  دشیم .
رد درکیم و  هلاچم  امنیس  یلدنص  هنهک  لمخم  رد  ار  شدوخ  درشفیم و  مه  هب  ار  شیاهاپ  درکیم ، کچوک  ار 

هدرپ یور  هک  زاسملیف  مسا  ندید  اب  دیسریم ، شوگ  هب  سیلپ  یاهلیبموتا  ریژآ  تشپ  زا  هک  یروآهروشلد  یقیسوم 
. هنک تتنعل  ادخ  تفگیم : هتسهآ  داتفایم ،

نشور و تایئزج  هب  دسرتیمن  زیچ  چیه  زا  رگید  هک  شنهذ  رد  رد  هدمآ  ِشک  ِتذل  نیا  اب  یضترم  ملیف ، ندید  مود  بش 
هک نآ  زا  شیپ  یاهعجاف  ره  اهنآ و  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  اهمدآ  یهمه  ریدقت  زا  وا  الاح  دش . هریخ  شیوربور  روانهپ 
هک یباوخ  رد  اهتعاس  هدرب ، هناخ  هب  امنیس  زا  شدوخ  اب  ار  یسوباک  لبق ، بش  هک  یلاح  رد  دوب . ربخ  اب  دتفیب  قافتا 
هن یسک ، مسا  هن  نامسآ ، هکت  کی  هن   ) دربیم نییاپ  یلادوگ  رد  دنخبل  زا  رپ  یاههمجمج  ناهایگ و  هشیر  رانک  زا  ار  وا 

: دوب هتفگ  شدوخ  هب  دوش ) ترپ  نآ  رب  هک  یتلافسآ  هن  هرجنپ ،
یاهلاوس هب  دوب و  هتخوس  شتروس  فصن  هک  تسیدرم  نامه  لتاق  مدرک  لایخ  شلوا  همه . . .  دندوب ، هانگیب  همه   ـ

. دادیمن باوج  سیلپ 
، یبوچ یلدنص  رود  سرپزاب  نتفر  هار  زا  رتریذپاننایاپ  هاگتشادزاب و  ات  ینابایخ  یازارد  هب  ینالوط  یاهییوجزاب  زا  دعب 

یضترم تخیر ، کشا  شتروص  هتخوس  همین  یور  طقف  داتفا و  هیرگ  هب  هتخوس  تروص  ِدرم  هک  یاهظحل  رد  تسرد 
ار درم  نآ  یاههناش  دنک و  زارد  امنیس  دولآهم  یکیرات  رد  ار  شتسد  تسناوتیم  شاک  دوب . هدرک  رواب  ار  وا  یهانگیب 
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. دهد ناکت  دریگب و 
.( تسین وت  راک  مروخب  مسق  مرضاح  منکیم ، رواب  نم  )

تخر زور  ود  یاهتفه  هک  دوب  هدرک  فارتعا  الط  نودب  یاهتسد  دنبندرگ و  نودب  یندرگ  اب  هک  رادیارس  نز  هب  الاح 
تفاثک فک و  نوباص و  ریوصت   ) دیشکیم تسد  شتخل  ندرگ  هب  هنیآ  رد  رابود  هتفه  ره  تسشیم و  ار  لوتقم  کرچ 

کش درکیم ) سیخ  ار  یراوید  ذغاک  یاهلگ  تخیریم و  هنیآ  زا  یمسیتامر  ناتشگنا  هدرک و  مرو  یاهلصفم  و 
وا یاهتسد  زا  روآدرد  تشرد و  ییامن  دهد  باوج  سرپزاب  لاوس  هب  تسناوتیمن  رادیارس  نز  هک  راب  ره  دوبهدرک .

. دناچیپیم مه  هب  ار  نآ  درکیم و  تشم  شناوناز  یور  ار  شنماد  زا  یاهکت  هک  داتفایم  هدرپ  یور 
. ییوشتسد مرب  دیاب  نم   ـ

؟ یدرکیم راک  شیارب  دوب  تقو  دنچ  دوب : هتفگ  سرپزاب 
 . . . مرب دیاب  نم  متسشیم . وشاهسابل  طقف  مدرکیمن ، راک   ـ

؟ دادیم تهب  ردقچ   ـ
. ییوشتسد مرب  اقآ . مرب  دیاب  نم  دوب . سجن  شاهتخر  لثم  مه  شاهلوپ   ـ

یور داد و  هیکت  راوید  هب  ار  شیاههناش  زا  یکی  رادیارس  نز  ییوشتسد ، سرپزاب و  قاتا  نیب  کیئازوم ، زا  رپ  ورهار  رد 
تلاوت رانک  ات  نیمز  یور  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  داتفا . اهکیئازوم  یور  شجنرآ  هدند و  ناوختسا  اب  دمآ . نییاپ  راوید  نامه 
سیخ تلاوت  زاب  یاههگنل  ات  رادیارس  نز  شفک  هنشاپ  زا  هک  دید  ار  امنیس  هدرپ  یور  یاهکیئازوم  یضترم  دندرب ،

نهاریپ کی  دناوتیمن  یتح  رادیارس  نز  هک  دیمهف  یضترم  ورهار ، فک  رابمغ  سیخ و  ریوصت  نامه  یور  . دشیم
. دنک ترپ  نابایخ  هب  یاهرجنپ  زا  ار  یاهدش  هلاچم  هفالم  ای  هدرمکرچ 

، نوباص فک  یگتخوس ، تشپ  مدرم  دنکیم . یگدنز  ناهانگیب  زا  رپ  یناهج  رد  درک  ساسحا  دعب  هب  هظحل  نآ  زا 
زا یتسوپ  دننزب ، رانک  ار  ناشنهاریپ  رگا  هک  یهانگیب  نانز  نادرم و  دناهدش . ناهنپ  ناشیاههیرگ  مسیتامر و 

دایرف لتاق  ملیف ، نایاپ  رد  هک  یاهظحل  یتح  دناهدیشوپ . ناشیاهناوختسا  یور  هک  دوشیم  هدید  ناشتیموصعم 
: درکیم

 . . . شمشکیم مه  زاب  دیهدب ، نم  هب  ار  شاهزانج  هگا  شمتشک ، نم   ـ
. دش مامت  ملیف  درذگب . هدش  ریگتسد  درم  یاپ  ریز  زا  ات  تفریم  شیپ  نیمز  یور  هک  دید  ار  هاگتشادزاب  ناتخرد  هیاس 
هک مه  نابایخ  رد  یتح  دیبسچیم . یضترم  یاههناش  هب  اهنآ  نت  یهاگ  دنتفر . نوریب  نلاس  تشپ  کیراب  نالاد  زا  مدرم 

ناهنپ دنخبل  اب  اهنامتخاس  نشور  یاههرجنپ  هب  یضترم  تفر ، نابایخ  اب  اهنآ  یاپ  یادص  ندینش  تذل  دندش و  هناد  هناد 
نآ دشیمن . هدید  ورهدایپ  رد  یدسج  چیه  دوب ، هداتفا  شاهناخ  طایح  وا و  نیب  هک  یهار  مامت  رد  درکیم . هاگن  یاهدش 
تفر و باوختخر  هب  دشاب  هدیسوب  هدش  لاغذ  یاهبل  اب  ار  نارگید  یناشیپ  هک  یسک  یراسمرش  اب  یضترم  بش 

رد هک  یروآهروشلد  توکس  هب  ردقنآ  درک و  هاگن  شفارطا  یاهراوید  چگ  هب  ردقنآ  دنک  شوماخ  ار  غارچ  هکنآیب 
ات بش  نامه  دیباوخ . دش . نفد  شیاهکلپ  ریز  هرخالاب  هک  نیا  ات  داد ، شوگ  دوب  هدش  هتخیر  مه  یور  قاتا  یاههشوگ 

حاورا درکیم و  هتسوپ  هتسوپ  ار  یاهتفرگ  ماذج  دیفس و  لیطتسم  هک  هک  دنداد  شیامن  ار  کیرات  کی  اهامنیس  حبص ،
هک راب  ره  دنتفریم و  اهیلدنص  یور  یلدنص  هب  یلدنص  دندوب  هدرم  دیفس  یاههدرپ  یور  اهلاس  هک  ینانز  نادرم و 

. دندزیم فک  شیارب  نارگید  درمیم  رگید  راب  اهنآ  زا  یکی 
ملیف یاهراون  یتخرد  زا  دوب  هدید  باوخ  درواین . دای  هب  ار  شبشید  یاهباوخ  درک  یعس  دعب  زور  رساترس  رد  یضترم 

اب ار  ناشیاپ  ریز  یاهیلدنص  دچیپیم و  دوب  هتخوس  ناشتروص  زا  یمین  هک  ینادرم  ندرگ  رود  ار  نآ  وا  تسا و  نازیوآ 
گنر هب  یرون  هدنکارپ  تارذ  رد  ناهانگیب  تفر . ملیف  نامه  ندید  هب  مه  زاب  دعب  بش  هک  دوب  نیا  دنزیم . رانک  دگل 

. دمآیمن دنب  ناشراردا  اههیرگ و  اجنآ  دنتفریم و  هدرپ  فرط  هب  نلاس  هت  خاروس  زا  دندوب و  روانش  حبص 
هک یتقو  دوب ، هدیبسچ  شباروج  هب  هک  یسیخ  مرش  ییوشتسد و  راوید  رانک  رادیارس  نز  یاهمشچ  ندش  زاب  زا  دعب 

: تفگ یضترم  تشپ  فیدر  رد  یمناخ 
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. یگهدرمشوم هب  هدز  وشدوخ  تفاثک   ـ
: تفگ هتسهآ  دنادرگرب و  ار  شرس  یضترم 

. تسین روطنیا  الصا   ـ
: تفگ دوب  هتسشن  مناخ  رانک  هک  یدرم 

؟ یچ  ـ
. سهگید یکی  لتاق  هتشکن ، ار  یسک  نوا   ـ

. اقآ نزن  فرح   ـ
 . . . نوتمناخ یلو  هشاب ،  ـ

. دندوب هدروآ  بآ  زا  رپ  یناویل  رادیارس  نز  یارب  هدرپ  یور 
؟ یچ نم  مناخ   ـ

. هنکیم هابتشا  نوتمناخ  تفگ : یضترم  درک . نشور  ار  شاهوق  غارچ  امنیس  یچلرتنک 
. نک شوماخ  دز : داد  رفن  کی 
. هکیترم وش  هفخ  تفگ : درم 

. داد شحف  تخبدب  نوا  هب  نوتمناخ  یلو  مشیم  هفخ  نم  هشاب  تفگ : یضترم 
. دندربیم یسرپزاب  قاتا  هب  هرابود  ار  رادیارس  نز 

؟ هچ وت  هب  داد  هک  داد   ـ
؟ تخبدب مودک  تفگ : مناخ 

. نیتفگن هگم  تفاثک ، نیتفگ  شهب  امش   ـ
دوب و هدش  هایس  هک  دوب  رادیارس  نز  تشگنا  راهچ  فرط  هب  شتشگنا  کون  هداتسیا . هدرپ  هب  تشپ  یضترم  الاح 

. دیلامیم یراگنتشگنا  یاوقم  هب  ار  یمسیتامر  هدش  هایس  ناتشگنا  نامه 
. دشن هدینش  امنیس  همهمه  رد  هک  تفگ  یزیچ  سرپزاب  درک . ادیپ  ار  یضترم  شغارچ  هلابند  یور  یچلرتنک 

. تسشن یضترم  نیشب ! اقآ  اباب . . .  نیشب   ـ
. نوریب ایب  تفگ : یچلرتنک 

؟ ارچ تفگ : یضترم 
. نوریب ایب  متفگ   ـ

؟ نوریب مایب  نم  نگیم ، تفم  نراد  انیا  ارچ ؟ هخآ  تفگ : یضترم 
. شمنزب نیچمه  هگیم  نوطیش  تفگ : شمناخ  هب  درم 

. دنادرگرب ار  شرس  یضترم 
؟ ونم ینزب ؟  ـ

ینز دوب . هدز  نوریب  شنادند  هثل و  زا  هک  دش  ینوخ  زا  رپ  یضترم  ناهد  تسد ، کی  یادص  اوه و  ندروخ  ناکت  زا  دعب 
یاهدش شومارف  هاگن  اب  یضترم  و  تخیر . نکلاب  زا  نلاس  یهایس  تفر . اهراوید  فرط  هب  امنیس  هدرپ  دیشک . غیج 

. داتفا شیلدنص  هتسد  یور 
هب اهیلدنص  ندش  ات  مدرم و  ندیود  یادص  شفارطا  زا  دمآ . نییاپ  دوب  هدش  تخمز  الاح  هک  یکیرات  یور  شتروص 

یتشم هب  شتروص  تسوپ  تفر . نلاس  فک  فرط  هب  یناشیپ  اب  یاهرجنپ  ندش  زاب  نودب  وا  و  دیسریم . شوگ 
اب درکیم و  هاگن  نلاس  یکیرات  هب  دوب و  هداتسیا  یرتسگداد  ناکلپ  رب  یمخز  تروص  درم  دیبسچ . همخت  سیخ  تسوپ 

. دوب هدناشوپ  شاهدیسام  جنرآ  اب  ار  شیاهمشچ  رادیارس  نز  تخیریم . کشا  شاهنوگ  ود  ره 
فک هب  هک  یمشچ  نامه  دشیمن . زاب  شیاهمشچ  زا  یکی  دوب . هداتفا  امنیس  یلدنص  یاههیاپ  رانک  یضترم  هاگن 

. دندوب هتفر  نآ  زا  ناهانگیب  مامت  دوب و  هدیبسچ  نلاس  ینامیس 
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هرصاحم رد  یفاکشدبلاک و  باوختخت  یور  دوب ، هدش  هتشک  هک  ینز  یهدیرپگنر  ریوصت  دش . نشور  ملاس  یاهغارچ 
زا ار  شدوخ  هک  دزیم  روز  شیاهتسد  فک  ناوناز و  یور  یضترم  دمآیم . رظن  هب  رتهدیرپگنر  نلاس ، یاهغارچ 

دشیم شخپ  اهوگدنلب  زا  هک  یروآهروشلد  یقیسوم  رد  تسناوت  تفرگ و  ار  اهیلدنص  زا  یکی  هتسد  دنک . دنلب  نیمز 
؟ هدش مهچ  نم  دسرپب : شدوخ  زا  دنک و  فت  ار  شنابز  رب  هدیلام  نوخ  ناهد و  بآ 

شاهثل مخز  یور  ار  شنابز  درکیم و  ادیپ  دوب  هتسب  ار  شیاهمشچ  زا  یکی  هک  یدرد  ناهد و  شزوس  تشاد  هزات 
. دندرب شنوریب  نلاس  زا  هک  دیشکیم 

رد دوب  هتفر  شاقیقش  ات  اهبل  هشوگ  زا  هک  یبسچ  راون  هدش و  گنت  یمشچ  اب  هک  دید  ار  شدوخ  وا  دعب  زور  حبص 
. دنزیم تشم  هنیآ  هشیش  هب  مخز  نودب  یتروص  اب  یمخز  تروص  درم  هداتسیا و  شقاتا  هنیآ 

مه اب  ردقنآ  ایند  یاهامنیس  مامت  هشیگ  ندش  زاب  ات  دندرک و  لغب  ار  رگیدمه  اهنآ  دنابسچ . هنیآ  هب  ار  شخرمین  یضترم 
اب شدیفس  نهاریپ  درک . رود  هنیآ  زا  ار  شدوخ  دادیم  هویج  یوب  هک  ینت  اب  یضترم  هرخالاب  هک  نیا  ات  دندز  فرح 

. درک وب  تشادرب و  ار  نآ  دوب . نازیوآ  باوختخت  هناش  زا  نوخ  کشخ  یاههکل 
؟ ییاهنت هیچ ؟ سپ  تسین . . .  نوخ  یوب  نیا   ـ

یاهدزمتام ناراب  نوریب  تسش . ار  نهاریپ  رادیارس  نز  یاهتسد  اب  تفر و  ییوشتسد  هچگنل  ات  نهاریپ  نامه  اب 
بآ یادص  دشیم و  رتفافش  نوخ ، یاههکل  رتگنرمک و  نهاریپ  یدیفس  تسشیم  رتشیب  هچ  ره  یضترم  دیرابیم .
زا یدرد  نودب  هدرک و  خی  مسیتامر  دوب و  هدش  ریپ  بآ  رد  شیاهتسد  دونشب . ار  ناراب  وا  هک  تشاذگیمن  هچگنل  رد 

نودب دیرابیم  هک  یناراب  مارتحا  هب  و  دیشوپ . درک . شکشخ  وطا  اب  دنالچ و  ار  نهاریپ  تشذگیم . شناتشگنا  لصفم 
. دز نوریب  رتچ ،

.( دیچیپ نابایخ  هب  هچوک  زا  یخلت  دود   ) درب یشورفراگیس  فرط  هب  ار  وا  یاهچوک 
هک نیا  یارب  مه  دیاش  تفر . هار  نابایخ  یوج  نجل  رانک  ورهدایپ ، زا  نوریب  دروخن ، یسک  هب  شاهناش  هک  نیا  یارب 

. دنکن دگل  داتفایمن  تلافسآ  یور  اههرجنپ  زا  هک  ار  یداسجا 
. دندربیم هار  هشیش  هب  هشیش  ار  یضترم  زا  یتشرد  ریوصت  اههزاغم  نیرتیو 

. دربیم شیاهاپ  چم  فرط  هب  ار  وا  بلق  نابرض  درکیمزاب ، هار  شیاهگر  رد  هرطق  هرطق  هک  ینوخ 
یکی یکی  ار  نآ  درکیم و  تشم  ار  شبلق  نابرض  تفرگیم  ار  شرگید  تسد  چم  تسد  کی  اب  یضترم  یهاگ 

. دربیم امنیس  هب  ار  وا  دوب و  هتفرگ  ار  یضترم  تسد  ناراب  درمشیم .
. تفگ درکیم  هراپ  ار  اهطیلب  هک  یدرف 

؟ اجک  ـ
؟ اجک یچ  ینعی   ـ

. نک ربص  هقد  هی   ـ
. تشگرب امنیس  ریدم  اب  تفر و 

؟ ینک اپ  هب  رش  یاوخیم  مه  زاب   ـ
 . . . ماوخیم نم  یرش ؟ هچ  تفگ : یضترم 

. هن  ـ
. دندش عمج  اهنآ  رب  رود و  یاهدع 

. ندیم نوشن  مه  هگید  یاهاج  وملیف  نیا  هگید . . .  یامنیس  هی  ورب   ـ
. تفگ داد و  ناشن  امنیس  ریدم  هب  ار  شخرمین  یضترم 
. نینک هاگن  ندز . ونم  هک  دوب  امش  یامنیس  یوت  یلو   ـ

؟ هتسشن نلاس  یوت  الاح  هدز  ور  وت  هک  ورای  نوا  ینکیم  لایخ   ـ
. هن  ـ
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تساهلاقمهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟ یچ هک  یدموا  سپ   ـ
. هیک لتاق  هک  مگب  مدرم  هب  ملیف  لوا  نومه  مدموا  تفگ : یضترم 

. ترس هب  هدز  یباسح  وت  هچب . . .  نیبب   ـ
. دروخیم نادندریمخ  یاهیهگآ  درد  هب  طقف  هک  ینابرهم  نودب  یدنخبل  دز . دنخبل  یضترم  تروص  یوت  و 

لگ لچ و  یور  ار  نآ  یاههکت  داد و  رج  ار  شطیلب  دوش  نابایخ  دراو  امنیس  درگاپ  ردرس و  زا  هک  نیا  یارب  یضترم 
. تفر راوید ، هناش  هب  هناش  مدرم ، رانک  درک و  لو  ورهدایپ 

ردق نآ  مدرم  دمآ  تفر و  اهلیبموتا و  قرب  ناراب و  روآهروشلد  یقیسوم  دش . یلاخ  یضترم  زا  نابایخ  دوز  یلیخ 
، شیاهشوگ یور  هتخیر  یاهوم  اب  رغال ، یضترم ، شنهاریپ ، خرس  یاههکل  تشپ  مه  زاب  هک  نیا  ات  تفای  همادا 

بسچراون نودب  یگهدرمنوخ  مخز و  هدزامرس و  درس و  یناوختسا  یاههنوگ  ینمکرت ، گنت و  نیگمغ و  یاهمشچ 
هیکت شاهنیس  هب  ار  یگرزب  یاوقم  تسشن . ورهدایپ  رانک  فص ، یوت  مدرم ، هشیگ و  یورهبور  دش . شیادیپ  شتروص 

. لتاق و  دوب . . .  هدش  هتشون  ناهانگیب  مسا  نآ  یور  هک  دوب  هداد 

یعیفر نارهم  ایلارتسا  نیبزیرب –  یناهبهب  نیمیس  دای  هب  یبش 
رهم ۱۳۹۳

نایناریا هعماج  طسوت  یناهبهب “ نیمیس  بش   ” یرازگرب
زین یزرمنورب  نایناریا  هک  داد  ناشن  رگید  یراب  دنلزنییوک 
هب دنسانش و  یم  یبوخب  ار  دوخ  هاگداز  یگنهرف  نامداخ 
ییاه فینصت  شخپ  همانرب , زاغآ  زا  شیپ  دنهن . یم  جرا  اهنآ 

تسرد یا  هژیو  یاضف  نام ,  یلم  رعاش  یاه  هدورس  اب 
نم یتفر , ارچ  ات ” هدب “ یرای  ارم  برای   ” زا دوب , هدرک 

رمع رد  هک  دندروآ  یم  نامدای  هب  اه  هنارت  نیا  مرارقیب .“
. میا هدرک  هبرجت  ار  ییاهزارف  بیشن و  هچ  نام , هتفر 

وب و بش  نیگآرطع  یاه  لگ  عمش و  نازوس  یاه  هلعش 
. دندیشخب یم  ناج  اهراوید  رد و  هب  یحلاص  مانهب  یابیز  یاه  یحارط  دندوب . نام  نیشنمه  مه  سگرن 
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ام رهش  رد  یناهبهب  نیمیس  تشادگرزب  بش  یدالیم  هدراهچ  رازهود و  لاس  توا  هام  موس  تسیب و  هبنش  هاگماش 
نخس وا  زا  تساوخ . یم  مه  نارگید  یارب  دوب و  وا  هک  هنوگنامه  یندنام , دایب  نیشنلد و  افص , اب  یلفحم  یبش و  دوب ,
رواب فافش و  نیریش , یاه  تبحص  هب  شیاهدرواتسد . اه و  جنر  اهشالت , زا  شراب , رپ  یگدنز  زا  دش , هدینش  هتفگ و  اه 

یتسد و مه  یهاگ  میدرب , تذل  میدرک و  هاگن  شیاه  هبحاصم  نیرخآ  زا  یکی  هبو  میداد  ارف  شوگ  مه  وا  یندرک 
. دناوخ یم  لد  هت  زا  ار  نطو “ تمزاس  یم  هرابود   ” شویراد هک  یتقو  صوصخب  میدیشک , نام  یاه  هنوگ  رب  یلامتسد 

یبجعت درک , عورش  یا  همدقم  چیه  نودب  ار  همانربو  دناوخ  ار  یلوک  یابیز  رعش  هنارهام  یا  هملکد  اب  یظعاو  میسن 
مدرم نایم  رد  ار  شرمع  همه  هک  یدنمرنه  درادن , هرخوم  همدقم و  یفرعم , هب  یزاین  یناهبهب  نیمیس  تشادن . مه 

. دورس اهنآ  یارب  تسیز و 
هدنز نام  یاه  هرطاخزا  یرایسب  میدرک , هاگن  رگیدکی  رانک  رد  ار  یناهبهب  نیمیس  اب  رگزرب  دیشمج  ینویزیولت  هبحاصم 

هب رعاش  رفس  نیرخآ  رد  هک  یزیگنا  نیسحت  هبحاصم  نامه  هتشذگ . یاه  ههد  مطالترپ  نارود  زا  یتارطاخ  دندش ,
نیمیس یتسودناسنا  تعاجش و  تقادص , هک  یتسارب  دوب . هدش  ماجنا  ناتسراجم  یبدا  هزیاج  تفایرد  یارب  اپورا 

. تسا روآ  تفگش  یناهبهب 
نیمیس و زا  نیگمغ “ رود  زیزع   ” ندناوخ اب  نامرهش  یعامتجا  یگنهرف و  نارگاشوک  نیرت  یمیدق  زا  یناتسهوک  یلع 

ار هویش  ود  مدنگ  یاه  هناد  ظفح  یارب  رشب  نونکات , زابرید  زا  هک  دش  روآدای  ناشیا  درک . دای  یکین  هب  شتامدخ 
دنک و نیمات  یتدم  یارب  ار  شکاروخ  ات  هدرک  هریخذ  اه  رابنا  رد  هیلوا  تروص  نامه  هب  ار  یشخب  تسا , هدیزگرب 

یلع دنروآ . راب  هب  یرت  عونتم  رتشیب و  یاه  هشوخ  دننزب و  هناوج  دنیورب , ات  هدرکورف  کاخ  لد  رد  ار  رگید  یشخب 
؟ دشاب دیاب  هنوگچ  نام  یگنهرف  ریاخذ  اب  ام  دروخرب  هک  دیسرپ  یناتسهوک 

هک درک  ناشن  رطاخ  دناوخب و  رب  زا  تراهم و  اب  ار  یپسور “ همغن ی   ” هدورس ات  دیسر  روپ  دازهب  یلع  هب  تبون  سپس 
هک رعش  نیا  راشتنا  نیلوا  نامز  نامه  زا  تسا , هدرکن  شومارف  ار  رعش  نیا  زگره  وا  لاس , اههد  تشذگ  زا  سپ 

نخس ینیماضم  نینچ  باختنا  تیمها  دروم  رد  ناشیا  دوب . هدش  پاچ  یا  هلجم  رد  یپسور “ یاوجن   ” ناونع تحت 
. یسمش لهچ  یس و  یاه  ههد  راک  هظفاحم  یتنس و  تدشب  هعماج ی  رد  مه  نآ  تفگ 

. دوب هدمآ  نام  عمج  هب  شدوخ  تساوخرد  اب  هک  دوب  ناغفا  هدنناوخ  هدنزاون و  لهاز , ریصن  دمحا  یدعب  هدننک  تکرش 
هک دروآ  نامدای  هب  و  دنا , هتشاد  شتسود  هشیمه  دننادیم و  ناشدوخ  رعاش  ار  نیمیس  مه  اه  ناغفا  دیوگب  ات  دوب  هدمآ 

شیادص شوخ  یاینومراه  اب  دناوخ و  شمرگ  یادص  اب  ار  دیمرآ “ تسبورف و  هدید  هراتس ,  ” وا دسانش . یمن  زرم  رنه 
. دوب هدرک  یدنسپلد  یباختنا  هچ  و  تخاون ,
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. دوب هدرک  یدنسپلد  یباختنا  هچ  و  تخاون ,
یاه هبرقع  هک  منکیم  روصت  یلو  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یا  هقیقد  هد  سفنت  کی  یارب  ینیریش  یاچ و  اب  ییاریذپ 

. دندوب هدرک  فصن  ار  ناش  تعرس  تعاس 
رعش داد و  همادا  ار  همانرب  یناهبهب  نیمیس  یبدا  زیاوج  زا  یخرب  ندرمشرب  اب  همانرب  یرجم  سفن , ندرک  هزات  زا  سپ 

. هنادنمرنه اجب و  یاه  مب  ریز و  اه و  ثکم  اب  درک , هملکد  ار  نم “ مسانش  یم  ار  ینز  ”
ارچ  ” فورعم لزغ  دیشخرد . شوخ  هچ  دوب و  هتسویپ  نام  عمج  هب  راب  نیلوا  یارب  هک  دوب  یرگید  دنمرنه  رکاذ  یدهم 

. هبرجت مه  دراد و  دادعتسا  مه  هک  داد  ناشن  درک و  یناوخکت  ار  میناج “ مصخ  تسرپ و  هدرم 
. تفرگ رارق  ناگدننک  تکرش  قیوشت  دروم  ینادنز “  ” رعش ندناوخ  بوخ  اب  هک  دوب  یرگید  دراو  هزات  مه  دحوم  اسهم 

مه باتک “ زیم   ” هب وا  تخادرپ . یناهبهب  نیمیس  رعش  یاهباتک  یفرعم  هب  یظعاو  میسن  , اسهم یناوخرعش  زا  سپ 
روآدای درک و  هراشا 

“ هگنرا هب  تشگزاب   ” باتک هلمج  زا  دنا , هدش  هتشون  ایلارتسا  نکاس  یناریا  ناگدنسیون  طسوت  اهباتک  نآ  همه  هک  دش 
. هاوختسود لیلج  داتسا  شزرا  اب  راک  اتسوا “  ” باتک و  یناتسهوک , یلع  طسوت 

یناتسهوک یلع  هب  ددنویپب  نام  عمج  هب  دوب  هتسناوتن  هک  ار  یرگید  هدننک  تکرش  یناوخرعش  تصرف  یظعاو  میسن 
تفگ نخس  مه  ناشیدنارگید “  ” دروم رد  وا  دنک . اپرب  یلاحوروش  دناوخب و  نامیارب  ار  ارت “ مسوب  یم  هک  اتفگ   ” ات داد 
یم هدننک  لسک  تخاونکی و  یگدنز  هدمآ و  یمن  دوجوب  یتفرشیپ  زگره  ناشیا  شالت  دوجو و  نودب  هک  درک  نایب  و 

. تسا هدش 
میس  ” مدوب و هدورس  شزورداز  یارب  هک  ار  نیمیس “ هب  یمالس  . ” مدناوخ ار  مریخا  رعش  ود  مه  نم  همانرب  نایاپ  رد 

. شنتفر زا  سپ  هک  ار  رز “ رتهب ز  وت 
. دندرک ریذپ  کارتشا  راگدنام و  ار  نیریش  بش  نیا  هرطاخ  سکع  ملیف و  نتفرگ  اب  یعیفر  دازهب  تاکشم و  نموه 
. تسا هدوب  هشیمه  هک  هنوگنامه  دوب , هنامیمص  دیفم و  یحلاص  مانهب  هدازریزو و  دیشمج  یتاکرادت  ینف و  یراکمه 

یا هتخاف  رفعج  هتفرشیپ –  اما  هتخوس  رهش 
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تسا هدش  یراذگ  هیاپ  دالیم  زا  لبق  لاس  رد ۳۲۰۰  رهش  نیا 
هدش عقاو  نادهاز  لباز –  هداج  هیشاح  رد  ناتسچولب و  ناتسیس و  ناتسا  رد  لباز  یرتمولیک  رد ۶۵  هتخوس  رهش 

تسا
تسا هدش  یراذگ  هیاپ  دالیم  زا  لبق  لاس  رد ۳۲۰۰  رهش  نیا 

زا دیدزاب  زا  سپ  راجاق و  هرود  رد  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  ایناتیرب  یماظن  نارومام  زا  یکی  تیب “ لنلک  “ 
هدیمان و هتخوس  رهش  ار  هطوحم  نیا  شتارطاخ  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هدرک و  هراشا  هطوحم  نیا  هب  ناتسیس 

تسا هدید  ار  یزوس  شتآ  زا  هدنامیقاب  راثآ 
تسا هدوب  بالضاف  یهیلخت  یناسربآ و  مظنم  بترم و  ماظن  یاراد  هتخوس  رهش 

تسا هدیدرگ  ماجنا  هچب  رتخد  کی  رس  یورب  رهش و  نیا  رد  زغم  یورب  یحارج  نیلوا 
دراد تعسو  راتکه  هتخوس ۱۵۱  رهش  ناسانش  ناتساب  یاه  هتفای  یانبم  رب 

یعونصم مشچ  نیا  دش . فشک  شیپ  لاس  هب ۴۸۰۰  قلعتم  یعونصم  مشچ  کی  هتخوس  رهش  رد  راب  نیتسخن  یارب 
. تسا هدوب  هدش  نوفدم  هتخوس  رهش  یاه  روگ  زا  یکی  رد  هک  هدوب  هلاس  ات ۳۰  ینز ۲۵  هب  قلعتم 

لاس رازه  جنپ  زا  شیب  تمدق  اب  ناهج  شک  طخ  نیلوا  فشک 
رهش رد  شک  طخ  فشک  تسا . سونبآ  بوچ  سنج  زا  یرتمیلیم و  مین  تقد  اب  رتمیتناس  لوط ۱۰  هب  شک  طخ  نیا 

تایضایر ملع  هنیمز  رد  یدایز  یاه  تفرشیپ  یاراد  یناتساب  رهش  نیا  نانکاس  هک  تسا  نیا  رگناشن  لباز  هتخوس 
دنا هدوب 

ناهج درن  هتخت  نیرت  یمیدق 
. دش ادیپ  هتخوس  رهش  رد  نآ  هرهم ی  هارمه ۶۰  هب  ناهج  درن  هتخت  نیرت  نهک  هرامش ۷۶۱  هب  موسوم  یناتساب  روگ  زا 

. دوب هدش  ادیپ  نیرهنلا  نیب  رد  روا »  » یتنطلس ناتسروگ  رد  هک  تسا  یدرن  هتخت  زا  رت  یمیدق  رایسب  درن  هتخت  نیا 
اه ینیچ  هن  میا  هدوب  ام  ناهج  رد  نیشمینا  عرتخم 

ناهج نشیمینا  نیتسخن 
یور تخرد  کی  اب  هارمه  زب  کی  شقن  هک  دندرک  ادیپ  ار  یماج  هلاس  رازه  یروگ ۵  رد  شواک  ماگنه  ناسانش  ناتساب 
زا هدمآ  تسد  هب  راثآ  رگید  فالخرب  نآ  رب  دوجوم  شقن  دنتفایرد  یش  نیا  یسررب  زا  سپ  اه  نآ  دوش . یم  هدید  نآ 

. دهد یم  ناشن  ار  تخرد  یوس  هب  زب  تکرح  هک  یاهنوگ  هب  دراد ، دنمفده  یرارکت  هتخوس ، رهش  یخیرات  یاههطوحم 
هب هک  دنک  یحارط  ار  یزب  تکرح ، رد ۵  تسا  هتسناوت  هداد ، رارق  دوخ  یشاقن  موب  ار  نیلافس  ماج  هک  یدنمرنه 

. دنک یم  هیذغت  نآ  گرب  زا  تکرح و  تخرد  تمس 
رتویپماک یورب  نآ  یزاس  زاب  نشیمینا و  لصاح 

کی اب  دناوتیم  هتشاد و  رحبت  تاعافترا  هب  ندیسر  رد  هک  تسا  یتاناویح  هلمج  زا  زب  سانشناتساب ، نیا  هتفگ  هب 
ندرک ریوصت  هب  قفوم  یتسدربز  تقد و  اب  یاهتخوس ، رهش  شاقن  دنمرنه  دنک . تکرح  الاب  تمس  هب  یشهج  تکرح 

. تسا هدش  زب  نیا  شهج 
، شکچ نآ ، یور  رب  رگلافس  یاضما  اب  لافس  زا  ناوتیم  هدش ، تفای  یش  نارازه  نایم  زا  مهم  یایشا  رگید  زا 

، هدرک کشخ  یهام  تابوبح ، هزبرخ ، رذب  نامتراپآ ، نوچمه  یناگهمه  یاهنامتخاس  ینوکسم و  یاهکرهش  نزوس ،
، وم لگ  دبس ، بانط ، رس ، هناش  بالق ، شفکدنب ، ربت ، همکد ، تازلف ، بوذ  یاههروک  یرگلافس ، یاههروک  هریز ، جنرب ،

. درب مان  دنبرمک و …  شفک ، یبوچ ، یاهباق 
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ردفص نایرفص و  یلع  دمحم  همجرت   - رلسینشروترآ کلف –  خرچ 
هداز یقت 
رهم ۱۳۹۳

زا یکی  باتک  نیا  تساهدش . هتشون  یناملآ  ٔهدنسیون  رلستینش ، روترآ  طسوت  هک  تسا  همانشیامن  کی  مان  کلف   خرچ 
. تسا ناهج  یبدا  روهشم  راثآ 

تیاور هنحص  هد  رد  ار  درم  نز و  هد  یقشع  یاهارجام  دراد و  یبلاج  ینارود  راتخاس  کلف ،“ خرچ   ” همانشیامن
هناقشاع تاساسحا  زا  ناگدادلد  اهنآ  رد  هک  تسا  دولآسوه “ یاهقشع   ” زا هتسویپ  یاهتشر  تیاور  شیامن  دنکیم .

خوش ینحل  شیامن  دنتسه . تنایخ “  ” مرگرس ناهن  رد  همه  اریز  غورد ، بیرف و  اب  هرسکی  اما  دنتسه ، زادگ  زوس و  رد 
! دنیبیمن یلاکشا  چیه  اهنآ  ینارتوهش “  ” رد هدنسیون  دراد و  داش  و 

“ تحیضف ییاوسر و   ” اج همه  رد  نآ  یارجا  هک  تسا  رتائت  خیرات  یاههمانشیامن  نیرتیلاجنج  زا  یکی  کلف “ خرچ  ”
. تشاد لابند  هب  ناوارف 

ضارتعا اب  هلصافالب  رثا  درک . رشتنم  هخسن  اهنت ۳۰۰  رد  یصخش  هنیزه  اب  لاس ۱۹۰۰  رد  ار  رثا  نیا  رلستینش  روترآ 
قالخا تعیرش و  بابرا  دنتفرگ . ازسان  شحف و  داب  هب  فرط  ره  زا  ار  هدنسیون  هک  دش ، وربور  یقالخا “  ” لفاحم

. تسا هتخادرپ  عورشمان “ طباور   ” غیلبت هب  هدنسیون  هک  دنتفگ 
ناراکردناتسد تفر ؛ هنحص  یور  هب  نیو  رد  لاس ۱۹۲۱  رد  نیلرب و  رد  لاس ۱۹۲۰  نایاپ  رد  تسخن  کلف “ خرچ  ”

ار شیامن  یارجا  رتشیب ، لاجنج  راج و  زا  زیهرپ  یارب  رلستینش  دنتفرگ . رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  اج  ود  ره  رد  ارجا 
. دش هتشادرب  لاس ۱۹۸۲  رد  اهنت  تیعونمم  نیا  درک . عونمم 

تیمها و ملیف  ود  هژیو  هب  هک  تسا ، هدش  هیهت  ییامنیس  ملیف  شش  ارپا و  هلاب ، کلف ،“ خرچ   ” همانشیامن هیاپ  رب 
: دنراد یرتشیب  تیفورعم 

ناژ ویراد و  لیناد  ینایژر ، ژرس  هروینیس ، نومیس  نآ  رد  هک  درک  ینادرگراک  یملیف  سلوفوا  لسرام  لاس ۱۹۵۰  رد 
، انیراک انآ  ییامنرنه  اب  تخاس  یاهزات  ملیف  یوسنارف ، رگامنیس  میداو ، هژور  لاس ۱۹۶۴  رد  دنراد . یزاب  وراب  ییول 

. دندش وربور  فیقوت  اب  یدراوم  رد  روسناس و  اب  ملیف  ود  ره  یلایرب و … دولک  ناژ  ادنوف ، نیج  هنور ، سیروم 
هنحص یور  هب  شیامن “ هاگراک   ” رد بالقنا  زا  شیپ  ناریا  رد  یدیشروخ  ههد ۱۳۵۰  لیاوا  رد  کلف “ خرچ   ” همانشیامن

. تشادن لابند  هب  یرکذلباق  لاجنج “  ” اما تفر ،
یسراف نابز  هب  لاس ۱۳۴۵  رد  هدازیقت  ردفص  نایرفص و  یلعدمحم  طسوت  کلف “ خرچ   ” همانشیامن یسراف  همجرت 

. دش رشتنم 
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کوب سیف  کی  زا 
رهم ۱۳۹۳

: نیچ تخاس  حیبست  زامناج و  تادراو  هراب  رد 
ناونعب رهش  نیا  رد  نیچ  تخاس  حیبست  رهم و  ناموت  نویلیم  زا ۵۰۰  شیب  هنالاس  دهشم  مدرم  هدنیامن  هتفگ  هب  انب 

. دسریم شورفب  تاقوس 
، رادراخ میس  یریگیهام ، بالق  قالش ، اصع ، حیبست ، نآرق ، زامناج ، رهم ، ربق ، گنس  دننام  ییاهالاک  نیا  زا  شیپ  ناریا 

هک ییاهالاک  دوب . هدرک  دراو  نیچ  زا  ار  پیز  عاونا  لاقترپ ، ریس ، راگیس ، بوچ  یطایخ ، نکنام  شکچ ، گنربش ، زنوپ ،
. دندشیم دراو  یرگید  یاهمان  اب  کرمگ  تسرهف  رد  ناشمان  ندوب  زیگنارب  تیساسح  رطاخ  هب  عقاوم  یخرب 

نشور یاه  ثحب  وت  ور  شزپ  طقف  هک  هلاس  رازه  دنچ  هقباس  گنهرف و  نوا  اب  یناریا  یوت  نم و  دینیبب  الاح  ادن :
. مینک زاین  زار و  یلاعت “ کرابت و  یادخ   ” اب یبرع  زواجتم  نابز  ینیچ و  سجن  زامناج  حیبصت و  اب  دیاب  میدیم  هنارکف 
یارب ناکد  کی  مه  نیا  هک  دیشب  هجوتم  دیاش  دینک  رکف  هرذ  کی  هدیم . شوگ  هتسشن و  الاب  نوا  هشوخ  نوتلد  هک  اعقاو 

ور سکان  سک و  ات  دص  هب  دیاب  نوشضیرم  هچب  هخسن  ندیچیپ  یارب  یهاگ  هک  هیتخبدب  مدرم  بیج  ندرک  یلاخ 
. دنزادنیب

ملد یلیخ  تسین . هدنز  هک  فیح  دیسوب  راب  دص  یزور  تساه  تلم  نویفا  بهذم  تفگ  هک  ور  یسک  نوا  نهد  دیاب 
. شسوب تسد  منهج  مرب  داوخیم 

ناراب نژیب  رتکد  زا  یهاتوک  هتشون 
رهم ۱۳۹۳

، ساسحا هزیرغ ، زا  یهبانتعم  فیط  هفطاع  دهد . یم  ماجنا  بطاخم  رد  ار  هفطاع  هب  نابز  یربارت  قفوم  رعش 
نابز و یور   bias سایاب تروصب  دناوتیم  یفطاع  کیرحت  نیا  دریگ . یم  رب  رد  ار  داقتعا  نادجو ، ناجیه ، هکرحم ،
مایپ اب  یدردمه  قطنم ، فطاوع ، نتخیگنارب  هب  یعمس  مایپ  دهعت ، رعش  نویساملکد  رد  دراذگ . یبلس  رثا  درف  قطنم 

ات مناوخ  یم  رعش  نم  تفگ : دیاب  روپناطلس . یلم ، دورس  تشرب ، ورسخ ، رصان  اه : هنومن  دوش . یم  رجنم  هدنناوخ  رد 
ار ناهج  هنوگچ  دننادب  نارگید  ات  میوگ  یم  رعش  مه  مدوخ  دننک . یم  لیخت  یرتهب  یاج  ار  ناهج  هنوگچ  نارگید  منادب 

دننارگ عادبا  هعماج  نازاسجوم  درک . لیخت  ناوت  یم  یرتهب  یاج 
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یراهدنق دمحا  زا :  قیقحت  زورما - ات  رشب  شیادیپ  یادتبازا  نانز 
رهم ۱۳۹۳

یالط لادم  نیدنچ  لیصحت  نارود  رد  وا  تسا . یلامش  یاکیرمآ  رترب  زغم  زا ۱۰  یکی  یناخازریم  میرم  رتکد  مناخ 
فشاک یروک  یرام  مناخ  تسا .  ناهج  رترب  ققحم  هبخن ی  ءزج ۱۰  کنیا  مهو  تسا  هدرک  بسک  ار  یضایر  دایپملا 

تسا یمناخ  نیلوا  وا  تسا . یرشب  هعماج ی  دنمشزرا  هداعلا  قوف  دارفا  زا  ناهج  رد  یژولویدار  راذگ  ناینب  میدار و 
تسا و هدش  نبروس  هاگشناد  داتسا  هک  تسا  یمناخ  نیلوا  و  دریگب . کیزیف  یرتکد  نبروس  هاگشناد  زا  تسناوت  هک 

نورق و همه  تاراختفا  زا  تسا و  هدرک  بسک  یمیش  کیزیف و  رد  ار  لبون  هزیاج ی  راب  ود  هک  تسا  یمناخ  اهنت 
مهم تسا و  هدش  ضوع  ردقچ  ایند  تسین  مهم  میسانش . یمن  یتسرد  هب  ار  وا  ام  همه ی  هنافساتم  تسا . راصعا 

نانز هدنزاس ی  مهم و  شقن  دناوت  یمن  سک  چیه  مینک . یم  یگدنز  یعامتجا  متسیس  هچ  اب  یروشک و  هچ  رد  تسین 
تسا هتشاد  یبسانم  راتفر  نانز  اب  اه ،  نامز  همه  رد  عماوج  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  هتبلا  دریگب . هدیدن  خیرات  رد  ار 
یم راکش  هب  نادرم  درک . یم  یگدنز  هلیبق  تروص  هب  هیلوا ،  رشب  تسا . هدرک  رییغت  یا  هرود  ره  رد  نانز  شقن  . 

نانز دنتفر و 
۲

هب اه  نتشادن  اه و  نتشاد  لیابق  نیا  رد  دنتشاد . لاغتشا  هانپ  رس  هرادا ی  لافطا و  یتسرپرس  راکش و  ندرک  زیمت  رد 
 . دش یم  تمسق  همه  نیب  یواست 

دش عادبا  نانز  هلیسو ی  هب  یزرواشک  دندوب ،  نکاس  اج  کی  رد  الومعم  هکنیا  تلع  هب  اه  نز  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  . 
هلیسو ی هب  مه  یرادماد  دندرب . یم  ثرا  ردام  زا  اه  هچب  نانز ،  تشذگ  رد  زا  سپ  یتح  دندوب . نیمز  بحاص  نانز  و 

. دش یم  هدافتسا  هداوناخ  فراصم  یارب  تاناویح  ریش  زاو  دش . یم  ماجنا  نانز 
املسم دندرک . یم  حلصا  باختنا  سکس  یرارقرب  دروم  رد  اه  نز  تشادن . دوجو  درم  نز و  نیب  ینوناق  هدعاق و  زونه 

تشادهب وراد و  دوجو  نودب  تسناوت  اه  لسن  تلع  نیمه  هب  دندش . یمن  رتسبمه  رامیب  فیعض و  نادرم  اب  زگ  ره  ،
یتح ای  راهچ  ای  هس  یاراد  مناخ  کی  ینعی  دوب ،  موسرم  رهوش  دنچ  اب  نز  مه  خیرات  زا  یا  هرود  رد  دنهد  تایح  همادا ی 

. دوب رسمه  جنپ 
میظع تاناویح  راکش  ای  گنهن  دیص  هدنرد و  تاناویح  راکش  طقف  دندرک ،  یم  راک  مه  شود  هب  شود  نانز  نادرم و 

هژیو تیمها  زا  ناشندوب  ردام  تلع  هب  نانز  یتح  دنتشادن . یتوافت  چیه  اه  درم  اب  اه  نز  یلو  دوب . نادرم  صتخم  هثجلا 
. دندوب راد  روخرب  یا 

زا سپ  هتبلا  دندنار . بقع  هب  اراه  مناخ  هتسهآ  هتسهآ  تخاس ،  یگنس  رازبا  تخانش و  ار  شتآ  ناسنا  هک  یتقو  زا 
نآ یگدنز  هدمع ی  یاه  راک  اریز  دندرک ،  یم  سح  نادرم  زا  رت  فیعض  ار  دوخ  نانز  ییادتبا ،  عماوج  یریگ  لکش 

روز هب  اه ،  نامز 
اهنت هن  نانز  تمواقم  یراگزاس ،  تردق  ینهذ و  ناوت  هک  تسا  هدرک  تباث  ملع  هزورما  یلو  تشاد . زاین  یندب  ناوت  و 
داد هتسهآ  هتسهآ  یرادماد ،  شرتسگ  یزرواشک و  دیلوت  دازام  تلع  هب  تسه . مه  رتشیب  هکلب  تسین  رتمک  نادرم  زا 

. تفرگ لکش  نادرم  هلیسو ی  هب  یرهش  یتامدقم  عماوج  نآ  لابند  هب  دتس و  و 
۳

زا تشاد . جاور  نادرم  نیب  طقف  هک  دوب ،  لومعم  هتشونان  یدعاوق  نیناوق و  عماوج ،  هنوگ  نیا  یریگ  لکش  زا  سپ 
. دنتفرگ هلصاف  رگیدکی  زا  نادرم  نانز و  اج  نیا 

یارب دندرک . اه  مناخ  ندرک  دودحم  هب  عورش  نادرم  دوب . رالاس  درم  عماوج  مه ،  راگزور  نآ  هیلوا  عماوج  عقاو  رد 
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هک یدعاوق  زا  دیاب  اه  نز  همه ی  دنرادن . ندز  فرح  قح  هزاجا ،  نودب  هک  دش  یم  هتفگ  نارتخد  هب  نیچ  رد  لاثم 
. دندرک یم  تعاطا  دوب  مه  یناسنا  ریغ  اضعب  هنالداع و  ریغ  یهاگو  دنتشادیم  ررقم  اه  نآ  یارب  نادرم 

دنچ تسناوت ،  یم  شرهوش  یلو  دشاب  هتشادن  هجوت  یدرم  چیه  هب  درک و  یم  تعاطا  شرهوش  زا  دیاب  نز  کی  الثم 
دشاب هتشاد  نز  نی 

لاکشا دیئاز  یم  رسپ  نز  رگا  عماوج  زا  یضعب  رد  دوب . هناخ  رد  ندرک  راک  ندشراد و  هچب  نز ،  یلصا  هفیظو ی 
دلوتم یدناگ  اریدنیا  یتقو  لاثم  یارب  تشاد . یم  هاگن  یفخم  ار  لفط  اه  تدم  دیاب  دیئاز  یم  رتخد  رگا  یلو  تشادن 
زا اه  ورهن  هکیلاح  رد  دنتشاد  ءابا  تسا  رتخد  دازون  هک  نیا  نتفگ  زا  اریز  تسا .  هدمآ  ایند  هب  هچب  دنتفگ  طقف  دش ، 
یتح دش . ناتسودنه  ریزو  تسخن  رابود  مناخ  نیا  دیناد  یم  هکیروط  نامه  دندوب . دنه  دنمتورث  ندمتم و  هداوناخ ی 

 ، یلک روط  هب  یلو  دراد . دوجو  نانز  یارب  هناملاظ  یتح  هنالداعان  ینیناوق  اه ،  روشک  زا  یضعب  رد  مه  هزورما 
ندرک راک  قح  دنراد ،  لیصحت  قح  نانز  هزورما  تسا . میدق  نامز  زا  رتهب  رایسب  رایسب  نانز  اب  عماوج  راتفر  هزورما 

. دنراد ار  هناخ  زا  جراخ  رد 
 ، ریزو هدش  دراو  تسایس  رد  یتح  دنا .  هدناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  تیلباق  یعامتجا  یاه  هصرع  همه ی  رد  نانز 

بسک تهج  یا  هدع  زورما ، یراد  هیامرس  عماوج  رد  درک  هفاضا  دیاب  یلو  دنا . هدش  یروهمج  سیئر  و  ریزو ،  تسخن 
رد . دننک یم  یدایز  یاه  هدافتسا  ءوس  یدرف ،  یاه  یدازآ  سدقم  مان  تحت  موصعم  نارتخد  نانز و  زا  رتشیب  تورث 

منک یم  هراشا  راصتخا  هب  دروم  دنچ  هب  اه  مناخ  ناوت  دروم 
۴

رتخد کی  یعامتجا  یهاگآ  یلک ،  روطب  الثم  تسا  رتشیب  نارسپ  زا  نارتخد  یعامتجا  یهاگآ ،  نازیم  یهاگآ - نازیم  - ۱
. تسا رتشیب  هلاس  رسپ ۲۰  اقآ  کی  یهاگآ  نازیم  زا  هلاس  مناخ ۲۰ 

نیا ردام  تسا ،  هدش  توف  یتلع  هب  هداوناخ  ردپ  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایسب  رسمه - نودب  یگدنز  هرادا ی  ناوت  - ۲
 ، دنک توف  هداوناخ  نز  رگا  هک  یتروص  رد  تسا . هدرک  هرادا  ار  شی  اه  هچب  دوخ و  یگدنز  تبالص  تردق و  اب  هداوناخ 

دنک یم  جاودزا  اراچان  یهاتوک  تدم  زا  سپ  تسین و  اه  هچب  دوخ و  هرادا ی  هب  رداق  اه  هچب  ردپ 
زا رتشیب  مناخ  نادنمشناد  دادعت  هزورما  املسم  دش ،  یم  هداد  اه  نز  هب  ربارب  تصرف  خیرات ،  رد  رگا  ینهذ - یاوق  - ۳
رد نارسپو ۴۰  دصرد  روکنک ۶۰  رد  نارتخد  یلوبق  نازیم  اه ،  تیدودحم  هب  هجوت  اب  ناریا  رد  لاثم  یارب  دوب .  نایاقآ 

. تسا دص 
هب نامیاز  درد  دصرد  یتقو ۸۰  دندرک ،  لامعا  نادرم  هب  ار  نامیاز  درد  یعونصم  لئاسو  اب  نیققحم  درد –  لمحت  - ۴

. دندرک فقوتمار  هاگتسد  هک  دندوب  ندرم  کیدزن  ناگدنوش  شیامزآ  دش  لآمعا  نادرم 
دازون هک  دنناد  یم  دننک  یم  راک  اه  هاگشیآز  رد  ای  دنراد  یکشزپ  تاعالطا  هک  ییاه  نآ  تسا - رت  یوق  رتخد  دازون  - ۵

. تسا رتخد  دازون  زا  رتشیب  شندشرامیب  یگدامآ  رسپ 
هب یعامتجا  نیناوق  رتشیب  دندوب  نآ  هدننک ی  هرادا  نادرم  یرهش ،  عماوج  رد  هک  نیا  تلع  هب  ییامتجا –  نیناوق  - ۶

درم هب  رتشیب  و  تسا ، هدش  هتشون  نادرم  هلیسو ی 
۵

هنادرم ای  دباوخ  یم  یدرم  ره  هناخ ی  رد  هک  تسا  یرتش  گرم  لثم :  اه  لثملا  برض  یتح  تسا . هداد  تیمها  اه 
دیوگ یم  یدعس  شاب و  درم  سرتن  ای  نزب  فرح 

یرتشیب رابتعا  زایتما و  اه  درم  هب  یللع  هب  مه  نایدا  رتشیب  - ۷ دشاب . ایسآ  نیریز  گنس  رهد  شکاشک  رد  هک  دیاب  درم 
تسا جراخ  ثحب  نیا  هلصوح ی  زا  هک  . دنا هداد 

نیرت کاپ  دنزرف  هب  ردام  قشع  تسا . یردام  قشع  اه  مناخ  یرترب  لماع  نیرت  شزرا  اب  نیرتمهم و  ندوب - ردام   – ۸
. تسا ییادخ  یلمع  ندوب  ردام  هک  مدقتعم  نم  تساه  قشع  نیرت  شیالآ  یب  و 

یتسرد هب  ار  اه  شزرا  نیا  زا  رادقم  هچو  دنا  فقاو  دوخ  یعقاو  شزرا  هب  ردقچ  اه  مناخ  یزورما ،  عماوج  رد  اما 
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تساهلاقمهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هدع ی ندش  رت  دنمتورث  یارب  هزورما ،  دجنگ . یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  یرگید  هلوقم ی  دننک ، یم  هدافتسا 
هلوقم دنا  هدرک  لیدبت  یعقاو  یاه  شزرا  هب  اه  مناخ  یارب  ار  نیغورد  یاه  شزرا  ردقچ  تردق ، نابحاص  زا  یلیلق 

. دراد یرتشیب  یسر  رب  قمعت و  رکفت و  هب  زاین  هک  تسیا  یرگید 
. یسیلگنا هب  فلتخم  عبنم  نی  دنچ  تنارود ۲ - لیو  ندمت  خیرات  - ۱ عبانم : 

مدوخ قباس  هلاقم ی  زا  هدافتسا  - ۳

رگزرب دیشمج  دش –  لزغ ‘ یامین   ’ هنوگچ یناهبهب  نیمیس 
رهم ۱۳۹۳

، یبدا هناقالخ  تیلاعف  لاس  رد ۷۳  تشون . رعش  هفقو  یب  سفن و  کی  یگلاس ، ات ۸۷  یگلاس  زا ۱۴  یناهبهب  نیمیس 
ثداوح ریثات  تحت  مه  شیاه و  هبرجت  لاس و  نس و  یاضتقم  هب  مه  وا  شنوماریپ . زا  مه  دورس و  شدوخ  زا  مه 

دنا و قیمع  هک  هژاو  ود  رد  ار  شیاهراک  همه  ناوتب  دیاش  لاح ، نیا  اب  تشون ، توافتم  ییاهرعش  شا ، هعماج  نارود و 
. هصق نیا  دنامب  ررکمان  ات  دیاب  ینابز  ار  ود  ره  ثیدح  هک  تسناد  یم  دوخ  . و  مدرم قشع و  درک : هصالخ  روانهپ ،

هاگیاج هب  شرصع ، مه  نارعاش  اب  یناهبهب  نیمیس  راعشا  هسیاقم  اب  هک  یدصق  هن  تسا و  یتصرف  هن  هتشون ، نیا  رد 
درک یط  وا  هک  مزادنیب  یریسم  هب  یهاگن  مین  لاجم ، نیا  رد  مشوک  یم  اهنت  مزادرپب . رصاعم  رعش  رد  وا  یبدا  ماقم  و 

. تفرگ بقل  یسراف  رعش  یوناب  لزغ و  یامین  دیسر و  هک  دسر  اجنآ  هب  ات 
مدرم و و  دوخ ؛ زا  دوخ و  یارب  ندورس  قشع و  هچرگا  تفگ ، یم  شدوخ  هک  نانچ  نآ  مهد  ناشن  مشوک  یم 

رتولج هچ  ره  ود ، نیا  زا  شتشادرب  کرد و  اما  هدوب ، شراک  هراصع  روحم و  زاغآ  نامه  زا  نانآ  یارب  نانآ و  زا  ندورس 
اهنت هن  هک  تفرگ  لاب  رپ و  نانچ  شنابز  هشیدنا و  هفطاع و  لیخت و  نآ  اب  بسانتم  دش و  رت  یلاعتم  رت و  فرژ  دمآ ،

هزات یناج  لاوز ، ور  یبلاق  ناونع  هب  زین ، لزغ  دبلاک  رد  هکلب  دیرفآ ، ار  رصاعم  ناشخرد  یاهرعش  زا  ییاه  هنومن 
. دیمد
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یمدرم یاه  رعش  ( ۱
لزغ هتخیمآ ، مه  رد  هتشذگ  ههد  هس  رد  وا  یعامتجا  یگدنز  اب  هک  ییاهرعش  نیمیس ، یاهراک  نیرت  مهم  زورما ، دیاش 
کدنا و یاه  یداش  زا  هنارعاش  یتیاور  میا ، هتسیز  هک  دنا  یراگزور  زا  یا  هظحل  تیاور  مادک  ره  هک  دنشاب  ییاه 

. دیسر اه  لزغ  نیا  هب  راوشد  ینالوط و  یریسم  رد  وا  اما  ام . یعمج  یاهوزرآ  اه و  ترسح  رایسب ، یاهدرد 
شیارگ دندش ، رشتنم  راهب  ارعشلا  کلم  راهبون  همانزور  رد  وا  یگلاس  نامه ۱۴  رد  هک  یناهبهب  نیمیس  یاهرعش  نیلوا 
نینچ لوا  لزغ  نرق . لیاوا  نارعاش  زا  هتفرگ  ماو  یتیراع و  ینابز  اب  دنچره  دننک ، یم  راکشآ  ار  یتیاور  نینچ  هب  وا 

: دوش یم  عورش 
دش رشتنم  راهب  ارعشلا  کلم  راهبون  همانزور  رد  وا  یگلاس  رد ۱۴  یناهبهب  نیمیس  یاهرعش  نیلوا 

شیوخ ماین  زا  شکب  هنیک  غیت  هدوت  یا 
شیوخ ماقتنا  ریگب  دیلپ  نمشد  زا 

: نینچ مود  لزغ  و 
ینک یم  هچ  نالان  هنسرگ و  هدوت  یا 

ینک یم  هچ  ناشیرپ  ریقف و  تلم  یا 
درک یم  رازگرب  شردام  هک  یرعش  یاه  بش  رد  هچنآ  هدناوخ و  هچنآ  ریثات  تحت  هلاس ، یرتخد ۱۴  هک  تسین  یکش 

. دیآ یم  شیپ  دنام و  یمن  نابز  نیا  رد  اما  وا  هدورس . نینچ  هدینش ،
یاه بلاق  زا  یکی  هک  وا ، یاه  هراپراهچ  رد  اتدمع  تسد  نیا  زا  ییاهرعش  هتسکش ، رات  هس  شباتک  نیتسخن  رد 
صاصتخا شیاه  هناقشاع  لزغت و  هب  رتشیب  اه ، لزغ  دنریگ و  یم  یاج  دوب ، لهچ  ات  تسیب  یاه  ههد  جیار  بوبحم و 

. تخادرپ مهاوخ  اهنآ  هب  ادعب  هک  دنبای  یم 
همغن تفای  رایسب  باتزاب  نامز  نامه  رد  هک  یناهبهب  نیمیس  هیلوا  یاهرعش  نیرت  قفوم  زا  یکی  هنومن ، ناونع  هب 

: دبای یم  نایاپ  نینچ  هک  تسا  یپسور 
؟ دبوک یم  رد  هک  تسیک  نیا  هآ 

دیآ یم  نم  بشما  ِرسمه 
شکب تسد  ملد  مغ ز  یا  یاو 
دیاب یم  وا  ِیداش  نامز  نیاک 

*
شورف گنرین  ِبل  یا  نم  ِبل 
شکب زار  زا  یا  هدرپ  ممغ  رب 

دنهد شیب  مرد  دنچ  ارم  ات 
… شکب زان  نزب ، هسوب  نک ، هدنخ 

هقبط زا  امومع  یعامتجا و  یاه  پیت  فیصوت  رد  یرایسب  یاهرعش  وا  هک  دوش  یم  ثعاب  رعش  نیا  تیقفوم 
ینیماضم ای  دیارسب و  هعماج  راشقا  رگید  نادنمراک و  اه ، برطم  اه ، هصاقر  اهرب ، بیج  نایپسور ، دننام  تسدورف 
نیا کرتشم  یگژیو  دهد . رارق  دوخ  راک  هیامتسد  ار  اهنیا  هیبش  نانز و  تیعضو  یگداوناخ ، تالکشم  رقف ، دننام 

لعف  » روهشم رعش  رد  الثم  تسا . تیاور  نیا  حطس  رد  ندنام  یساسحا و  عومجم  رد  یتیاور  نابز ، یگداس  اهرعش ،
یم هدش  رشتنم  شباتک  نیلوا  راشتنا  زا  دعب  لاس  هک ۲۲  زیخاتسر  باتک  رد  شیاه  هراپراهچ  نیرخآ  زا  یکی  لوهجم »

: میناوخ
تخیمآ شا  هلان  هب  نم  هلان ی 

متفگ نم  هچنآ  دوب  طلغ  : » هک
تسوت مغ  هصق ی  زورما ، ِسرد 
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؟ متفگ نخس  ارچ  نم  وگب ! وت 
*

تسا یردپ  نآ  ِلعف  لوهجم ، ِلعف 
دزوس یم  هانگ  یب  ار  وت  هک 

وا رد  هک  َدوب  سوه  ِقیرح  نآ 
…« دزوس یم  هانپ  یب  یردام 

نیمیس یرعش  زیخاتسر  تقیقح ، رد  تسا . هداتفین  یقافتا  نابز  رد  اتعیبط  هاگن و  رد  هلصاف  نیا  رد  هک  مینیب  یم 
ار هزات  ینابز  نتفای  و  دیدج ، نازوا  رد  ییامزآ  عبط  وا  هچرگا  دوش . یم  زاغآ  زیخاتسر  باتک  راشتنا  زا  سپ  یناهبهب 

اب باتک  نیا  رد  مه  ار  شا  هزات  یاه  لزغ  زا  هنومن  کی  زاغآ و  نامز  نیا  رد  نارود ، نیا  نایارسلزغ  زا  یخرب  نوچمه 
. تسا هدرک  رشتنم  یسراف  نییآون  لزغ  تسفینام  نیلوا  ناونع  هب  لصفم  یا  همدقم 

نوگرگد یلک  هب  ار  شا  هعماج  وا و  هک  یگرزب  تالوحت  مه  دراد و  جایتحا  نامز  هب  مه  یناهبهب  نیمیس  همه ، نیا  اب 
، یلکش رظن  زا  درک . مهارف  وا  یارب  تشاد ، مزال  نیمیس  نیداینب  لوحت  هناتسآ  رد  ِرعش  ار  هچنآ  گنج ، بالقنا و  دنک .
ار اهنآ  ظفح و  ار  نآ  راتخاس  یتح  هرهوج و  اما  تشاذگ ، رانک  ار  نآ  جیار  یانعم  رد  ییارس  هراپراهچ  یناهبهب  نیمیس 

. درک لقتنم  شیاه  لزغ  هب 
هکلب یمدرم ، تفگ  یم  شدوخ  هک  روط  نآ  ای  دش  یعامتجا  نیماضم  زا  راشرس  وا  یاه  لزغ  اهنت  هن  بیترت ، نیا  هب 
مهارف ار  روجهم  ای  هزات  یضورع  نازوا  یوس  هب  وا  شرپ  یوکس  نیلوا  اه  هراپراهچ  هبرجت  مه ، نابز  نزو و  رظن  زا 

، تسا عارصم  مین  راهچ  زا  بکرم  تیب  ره  دنراد و  یرود  ینازوا  وا  هزات  یاه  لزغ  زا  یرایسب  هکنیا  تلع  کی  دروآ .
نایاپ یفاوق  اب  دهد و  یم  شهاک  لزغ  کی  عارصم  ود  هب  ار  هراپراهچ  یعارصم  راهچ  دنب  ره  وا  عقاورد ، تسا . نیمه 

یا هنماد  هار  همادا  رد  وا  یاه  یروآون  اهوج و  تسج و  هتبلا  دنام . یم  رادافو  لزغ  راتخاس  هب  مراهچ ، عارصم 
. دوش یم  هتشون  نزو  ود  رد  ییاه  لزغ  یتح  دبای و  یم  رت  هدرتسگ 

: دوش یم  زاغآ  نینچ  هدش  هدورس  لکش  نیا  هب  هک  یدیدج  یاه  لزغ  نیلوا  زا  یکی 
تسا نیمه  نم  یالاک  مشورف      یم  حور  نم 

تسا نیرتاوران  نیا  رتاوران        هچره  زو 
یتسپ ِقوسراچ  رد  یتسرپ     دوخ  ِرهش  رد 

تسا نینچنیاک  تسا  یرید  یقلخ     ِدوس  ادوس و 
هب ون  یلیخت  نابز و  زا  ییاه  هگر  دنا ، هدش  هدورس  ات ۱۳۵۷  یاه ۱۳۵۲  لاس  هلصاف  رد  هک  هرود  نیا  یاهرعش  رد 
: دشک یم  تنم  نهک  نابز  زا  هدشن و  اهر  زونه  اما  دوش  هدیشک  راج  دهاوخ  یم  هک  تسا  یدایرف  دیآ ، یم  مشچ 

دشک یم  راج  اضف  رد  ار     بورغ  ِحتف  داب ،
دشک یم  راوید  یوس  ار      هتسخ  ِمادنا  زور ،
راو حیسم  یبیکش  اب  نیبب     ار  دیشروخ  هآ ،
دشک یم  راخ  زا  تنم  دهنرب      جات  رس  هب  ات 

: دیوگ یم  دسیون و  یم  یهارمه  رد  لزغ  دنچ  بالقنا  باهتلا  بات و  بت و  یاهزور  اب  نامزمه 
هناهب چیه  اب  دیدنسپم     شزاس 

هناور تسا  یدور  نادیهش    نوخ  زک 
ردص هب  ار  وا  هک  یرعش  یاه  هقرج  هدرک . یم  وزرآ  هک  تسین  نآ  دهد  یم  یور  هچنآ  هک  دمهف  یم  دوز ، یلیخ  اما 

: دنیب یم  ار  اه  مادعا  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  یاهزور  نیلوا  رد  یتقو  دوش  یم  هدز  نینچ  نیا  دناشک  یم 
تسا نیمز  رب  یا  هزانج  منیبب  مناوت  یمن 

تسا نیچ  هطقن  اه  هلولگ  شبیهم  طوطخ  رب  هک 
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: دوش یم  زاغآ  تسا ، رارقتسا  لاح  رد  هچنآ  تیهام  هب  شیاهدیدرت  هک  تسا  هنوگ  نیا 
هاگرحس شیم و  گرگ و  رد  دیدرت      دیدرت ، دیدرت ،

هاگرد ِکاخ  رب  هدیزغل  رامیب      درز و  یوترپ  نوچ 
؟ تسا هدیمد  ام  رب  هچ  ایآ  ماف     یرتسکاخ  تسا  یطخ 
؟ هاگرحس ِقدص  ِمیس  ای  تسا    ؟ هنابش  ِبذک  ِبرس  نیا 

: دنام یمن  یقاب  یدیدرت  یاج  رگید  هک  هتشذگن  اهزور  نیا  زا  یلاس  ود  اهنت  و 
کشخ نادِهز  کشخ و  دهُز  کشخ     ناج ، یب  کشخ ، کشخ ،

کشخ ناز  نَورتِس و  نیز  داز     دهاوخن  مه  کشخ 
: درب یم  نایاپ  هب  یدیماان  ترسح و  رد  ار  شلزغ  نینچ  و 

دیراد رگا  نید  ِساپ  ناناملسم     ما  هنشت 
کشخ نازوس ، ِریوک  رد  میوج     یم  بآ  بآ ،

زا یناهبهب  نیمیس  دننک . یم  یرگید  هصرع  هجوتم  ار  وا  شساسح  یاه  کخاش  دیآ و  یم  شیپ  گنج  اما  نایم ، نیا  رد 
دنیب و یم  ار  گنج  تنوشخ  رگا  دبای . یم  هنارعاش  یباتزاب  ناشرعش  رد  گنج  هک  تسا  یلقتسم  نارعاش  نیلوا 

: دنک یم  شنزرس 

یناسارخ دامع  نیمیس و 
تسه اما  میتساوخ ، یمن  ام 

تسه ازررش  نیا  خزود ، نیا  گنج ،
!« گنج ادابم  ناه   » هک مدوب  هتفگ 

تسه ادابم »  » نآ هک  نونکا  مدید 
: دنک یمن  گنرد  مه  شنادنزرف  نطو و  یرادیاپ  تبث  رد  لاح ، نیع  رد  اما 

یرادیاپ هروطسا ی  سیونب : سیونب ،
…. یرات ناراگزور  نیز  نشور ، ِلصف  یا  خیرات ،

یزارفرس ای  گرم  ای  دنتفگ  هک  نانآ  زا  سیونب 
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یرآ سیونب  سیونب  دنتفر  گرم  ات  هنادرم 
اما دنوش ، یم  هدناوخ  لزغ  بلاق  هب  هچرگ  هک  دوش  یم  ییاهرعش  نیرتاگدنام  نیرتراذگ و  ریثات  زا  یرایسب  هیام  گنج ،

امین هیصوت  وا  اهنیا ، همه  رب  هوالع  دنا و  هتفرگ  هلصاف  نآ  یلزغت  افرص  یانعم  رد  لزغ  زا  اه  گنسرف  رگید  انعم  رد 
: دنک یم  ارجا  لزغ  رد  کنیا  ار  مالک  یعیبط  نویسامالکد  یوس  هب  تکرح  یارب 

درادن اپ  کی  هک  یدرم  دراد      هدروخ  ات  ِراولش 
درادن اشامت  ینعی  شهاگن      شتآ  تسا و  مشخ 

نابز لد و  رب  هک  دیارس  یم  یرعش  دریگ و  یم  جوا  هنیمز ، بابسا و  نیا  ندروآ  مهارف  اب  وا  هک  تسا  نینچ  نیا 
: دوش یم  تیبثت  ندورس  هظحل  نامه  زا  شیراگدنام  دنیشن و  یم  ناگمه 

شیوخ ِناج  ِتشخ  اب  هچرگا  نطو     تمزاس  یم  هرابود 
شیوخ ِناوختسا  اب  هچرگا    منز    یم  وت  ِفقس  هب  نوتس 

زا سپ  خیرات  دیوگ  یم  شدوخ  هک  نانچ  نآ  نونکا . دنبای  یم  هنارعاش  یباتزاب  نیمیس  رعش  رد  زین  گنج  زا  سپ  ثداوح 
زاب نینچ  ار  ناگدنسیون  نارعاش و  هب  ندز  تمهت  یارب  جیار  هویش  الثم  تشون . ناوت  یم  شیاهرعش  یور  زا  ار  بالقنا 

: دیوگ یم 
تهانگ یب  یاه  بیج  رد  دنراذگ      یم  تمهت  هک  یتقو 

تهایس ِمشچ  زا  دراب  یم  ترفن      نارطق و  نامسآ  کی 
هوک رد  هوک  تشحو  راوید و  هوبنا      هوبنا  مغ ، تسا و  ربا 

تهآ   ِ هار مکاح  تسا  هتسب  هودنا      دز ز  یناوت  مد  یک 
: دیارس یم  نینچ  یا  هریجنز  یاه  لتق  زا  ای  و 
هدنام رحس  هب  یمک     تسا    روط  نیمه  هشیمه 

هدنامرد ِلد  نیرد  دزیر        یم  هرهلد  هک 
هکنیا الثم  یکی  مناد      یم  هچ  هنوگچ ؟
هدنام رگد  ِرازه  درک      دیاب  هک  هچنآ  زا 

مراد هگن  هنوگچ  هکنیا     الثم  کی 
؟ هدنام رطخ  ِگنچ  هب    ار     نارای  ِتناما 

دنتفخ ورف  کاخ  هب  هکنیا      الثم  یکی 
هدنام رذگ  یوک و  هب  ناشاه     ملق  ِنوخ  و 

هلمج زا  دراد و  یناهبهب  نیمیس  رب  زین  نیا  زا  رتارف  یریثات  اما  تفر ، نامدرم  رب  هک  نآ  زا  سپ  خلت  ثداوح  گنج و 
یگژیو زا  یکی  هب  اهدادیور ، هب  هناردام  هاگن  نیا  مه ، گنج  زا  سپ  هک  نادنچ  دشخب  یم  هزات  یتعسو  ار  وا  هناردام  هاگن 

هب نم  نامگ  هب  دهد ، یم  ماجنا  شا  یعامتجا  یگدنز  رد  هچنآ  اب  ماگمه  ار  وا  دوش و  یم  لدب  شیاهرعش  یلصا  یاه 
: دنک یم  لدب  یسایس  یرکف و  شیارگ  ره  زا  غراف  ناریا ، نادنزرف  همه  ردام  نهیم و  مام  زا  یلاثم  یریوصت 

ون زا  دیازب  ردام  مرابدص     رگا  اما 
ییازون رد  هراومه    دش   مهاوخ  نیمه  دوخ  نم 

ردام یریپ ، ِماگنه  ردام     یناوجون ، رد 
ییادوس ناشرهق  اب  شوخ      نادنزرف  ِرهم  اب 

دشاب یقاب  هنیس  رد  مهآ      کی  رگا  یتح 
… ییالال نیرخآ  زا  دش      دهاوخ  یا  هژاوکت 

یم دنک و  یم  ییابیکش  دونش ، یم  هک  اه  مانشد  دنیب و  یم  هک  اه  یخلت  همه  زا  سپ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  و 
: دیوگ
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شمراذگ یم  ناما  رد  تسا      یگناخ  رام  رگا  رام 
شمراد تسود  نانچمه  دنک       یم  دادیب  هچرگ 

: علطم هب  یلزغ  رد  ای 
منخس تماق  تشارفا  مدص      داتفه  رتم و  کی 
منم هناخ  نیا  ِرعش  زا  مدص      داتفه  رتم و  کی 

: دیوگ یم 
نخس هب  متفگ  هچ  قح  زج  نم      ِنمشد  یگلمج  یا 

منزن نیرفن  هب  یهآ  امش        ِمانشد  ِشاداپ 
نامر یوخدب و  باتژک و     ناتمداز      نم  راگنا 

مَنَکنرب امش  زا  رهم  مشکب       رگ  امش  زا  تسد 
دنزب مشین  هک  یرام  ناتمداز        نم  راگنا 

؟ منت ناج و  هراپ ی  اب  منک         هچ  ارادم  زج  نم 
دورن فک  زا  هک  مدنام  اج       هلگ  نیا  لاس  داتفه 

منطو ِکاخ  هب  مروگ  مدص      داتفه  رتم و  کی 
اه هناقشاع  ( ۲

رصاعم رادمان  یتنس و  نایارسلزغ  زا  یناسارخ ، دامع  یناهبهب و  نیمیس 
یاه هبرجت  وا ، هاگن  رییغت  دنا . هدنارذگ  رس  زا  ار  یهباشم  هبرجت  زین  نیمیس  هناقشاع  یاه  لزغ  یلزغت و  یاهرعش 

مه ار  قشع  زا  وا  تفایرد  فیرعت و  هجیتن  رد  هناقشاع و  نابز  هاوخان ، هاوخ  شدیدج ، یاه  هتفای  شا و  ینابز  هزات 
. دنک یم  نوگرگد 

هناقشاع فطاوع  تاساسحا و  نایب  رد  هک  دوب  نیا  بالقنا  زا  شیپ  ات  یناهبهب  نیمیس  یاه  هناقشاع  یگژیو  نیرت  مهم 
عونمم هدنام و  هتفگان  یناهج  نایب  هب  دز و  یم  سپ  ار  هناقشاع  هطبار  کی  رد  هنادرم  طلسم  هاگن  درک ، یمن  اورپ  نز 

نادنچ هن  ییاه  بیکرت  ریباعت و  اب  هداس  ینابز  عومجم  رد  هرود ، نیا  رد  وا  یلزغت  نابز  همه ، نیا  اب  داد ، یم  نادیم 
قرخ ای  دراد  یمن  رب  گرزب  یماگ  لزغ  هزوح  رد  هنانز ، هفطاع  زاربا  رد  نیداینب  توافت  نآ  زا  ادج  ینعی  تسا . عیدب 

: دنک یمن  یتداع 
دزیوآرد مرطاخ  رد  وت  ِیور  ِلایخ 

دزیوآ ردام  ِناماد  هب  هک  یکدوک  وچ 
فافع قشع و  هک  ما  هدنام  ورف  باختنا  ز 

دزیمآ ربارب  مه  اب  هک  تسیا  ّهفک  ود 
: ای

ینک یم  شوغآ  هسوب و  ِیاوه  وچ  بش 
ینک یم  شون  ارم  ِدای  ِماج  هنادزد 

ارم ِرکیپ  مسر و  یم  هار  نایرع ز 
ینک یم  شوج  هنگ  یاه  هسوب  هب  ناهنپ 

: دنادرگ یم  یور  درم  زا  هک  تسا  نز  راب  نیا  تخوساو ، یلزغ  رد  دنتفگ  یم  امدق  هکنانچ  ای 
منک شرازآ  بوخ  ات  هدب  یرای  ارم  برای 

…. منک شراز  منک ، شراوخ  مهد ، شرجز  مهد ، شرجه 
یا هناورپ  زا  رت  کباچ  یا ، هناخ  رد  هگماش  ره 

…. منک شرازیب  شیوخ  زو  یا ، هناگیب  ِرب  مصقر 
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: علطم هب  یلزغ  دناوخ . ناوت  یم  ابیز  روشرپ و  یتسار  هب  یتایبا  هاگ  اه  لزغ  نیا  رد  هتبلا  و 
بشما منت  ناج ، نوچ  هتخیمآ  رد  وت  اب  یا 

بشما مندرگ  رب  هدز  ناجرم  ِلگ  تلعل 
رصاعم نایارس  هناقشاع  نیرتروهشم  زا  روپردان  ردان  یناهبهب و  نیمیس 

: میناوخ یم  شا  همادا  رد  هک  تساه  لزغ  نیا  زا  هنومن  کی 
تسین مََسب  هسوب  کی  ِمنبش  مین ، گربلگ 

بشما منمرخ  لگ  هک ز  مدنسپ  رابگر 
تسود یا  مشتآ  زا  رت  مرگ  ینز  هن ، شتآ 
بشما منز  انعم  هب  هک  تروص ، هب  هن  اهنت 

تسا قشع  ِیم  رپ  منت    ِ نیمیس هنامیپ ی 
… بشما منکفادرم  هک  هداب  نیزا  راهنز 

: تسا نینچ  دیارس ، یم  قشع  زا  یتقو  هک  تسا  هدش  لوحتم  نانچ  نیمیس  هاگن  نابز و  دعب ، ههد  ود  یکی  اما 
ییوت رت  مرگ  هلعشز  نم      ِلایخ  رد  هشیمه 

ییوت رگا  درس  ِقاجا  تمراد      تسود  مرگ  هچ 
: علطم هب  یلزغ  رد  ای 

نم ِنماد  یور  هدیباوخ  یسولم     هبرگ ی  راگنا 
نم ِنت  رد  هدناود  یمرگ  اسآ      نت  یضار و  ماکدوخ و 

: میناوخ یم 
ار میوسیگ  هدرک  بوطرم  یمرن       هب  یسفنت  ییوگ 

نم ِنسوس  یاه  هزیوآ  یفیطل     ِهِم  رد  هدیچیپ 
نم مشهاوخ  یاپ  هب  ات  رس  نم       مشزاون  زا  رپ  یغاب 

نم ِنشلگ  دنز ز  یم  رس  هچنغ     هچنغ  هسوب  تشد  کی 
یتقو رگد  تسا  یتوالح  ار  ون  نابز  تسون و  ینابز  تسون ، یلزغ  یناهبهب ، نیمیس  هناقشاع  لزغ  الاح  یراب ، یرآ و 

: دیوگ یم 
مدیباوخ باتفآ  اب  ربا       زا  یرداچ  ریز  رد 

مدیدنخ کاب و  هچ  متفگ  یزوس      “ یم  :“ تفگ دیدنخ و 
تخیر یم  یشتآ  هچ  شمشچ  دز       یم  یا  هلعش  هچ  شتسد 

مدید یمن  مدید و  یم  ار       شیور  هریخ  ناریح و 
اپ اترس  دوشگ  نم  رب  ار      شنیشتآ  شوغآ 

مدیزرل قشع  روش  زا  یو      رد  ناهن  دوخ  نوریب ز 
تاهیه نم ؟ سرت و  هک  متفگ  یسرت     “؟ یم  :“ تفگ راگنا 

مدیسرت سرت  اهنت ز  دمآ      نم  یوس  قشع  ات 
هاوخ دیاز ، یم  هزات  یرعش  لزغ و  هدنخرف ، یقالت  نیا  دنسر و  یم  مه  هب  وا  رد  یزاوم  طخ  ود  نیا  هکنیا ، هصالخ 

تافشاکم اه و  هبرجت  و  فطاوع ، هشیدنا و  دیآ ، یم  ولج  ماگ  هب  ماگ  یناهبهب ، نیمیس  هن . هاوخ  شمینادب ، لزغ 
ییورملق رد  دوش  یم  یا  هزات  یاه  هصرع  فشاک  دنک و  یم  ون  ار  شنابز  نامزمه ، دبای و  یم  قمع  شا  هنارعاش 

رعش رد  توافتم  یتحاس  هب  یناهبهب  نیمیس  هتشارفارب . ییاه  هلق  هلاس و  رازه  یا  هنیشیپ  اب  هدش  هدومیپ  اهراب 
هک دوش  یشقن  لمکم  رگید و  همین  ات  دوش  یم  هکی  ام ، رصاعم  رعش  رد  وا  هنانز  ریوصت  وا و  ریوصت  دسر . یم  رصاعم 

. دوب هدز  غورف  رتشیپ ،
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َهدازرقاب هللا …  نیع  ینایضر …  نسح  هرابرد 
رهم ۱۳۹۳

هزیروتاکیراک ی تیصخش  کی  دمص  درادن .  ناریا  یامنیس  یعامتجا  خیرات  رد  یمهم  شقن  دایص )  زیورپ  دمص ( 
زجب هک  مرب  یم  راکب  تهج  نیا  زا  ار  هزیروتاکیراک  دوش .  یم  رارکت  هررب  یاهبش  لایرس  رد  اهدعب  هک  تسا  ییاتسور 

هدرک لیدبت  هشیر  یب  یگدول  هب  ار  زنط  هدش و  هیلخت  ییاتسور  یعقاو  یاه  هبنج  هیلک  زا  ییاتسور  همرفد  هجهل ی 
نیا لیلد  تسا !  یعقاو  یروآ  تفگش  روطب  هدازرقاب  اما  پیت .  کی  هن  تسا  روتاکیراک  کی  رثکادح  دمص  تسا . 

 . ددرگ یمرب  هنامز  حور  راچان  ساکعنا  هب  ددرگرب  نادرگراک  هدنسیون و  ای  ینایضر  نسح  هب  هکنآ  زا  شیب  ندوب  یعقاو 
نیع تسا .  ییاتسور  یاه  تنس  اب  رهش  نردم  یباعل  گنهرف  لخادت  رهش و  هب  نایئاتسور  موجه  ههد ی  لهچ  ههد 
نیمه نتسشن ش  لد  هب  لیالد  زا  یکی  کش  نودب  دنکیم و  افیا  ار  شقن  نیا  یبوخب  یخیرات  دهاش  کی  ناونع  هب  هللا 

هناشن ی یشنم  اقآ  رخافت و  ناونعب  لیماف  مسا  ندرک  نیزگیاج  کچوک و  مان  فذح  رب  رارصا  تسا .  ندوب ش  یعقاو 
تیعقاو سوکعم  دش “  یتاداهنشیپ  نم  هب  رهش  رد  روهشم “  هلمج  تسا .  هدروآ  دوخ  اب  رهش  زا  هک  تسا  یریقحت 

هناشن دشاب  یعنصت  هک  نآ  نودب  وا  هاتوک  نهپ و  تاوارک  دوش .  یمن  ناییاتسور  هب  یداهنشیپ  چیه  رهش  رد  اریز  تسا 
یم راوس  اه  یتیالو  مه  نایرهشمه –  شود  رب  غالک –  کی  هلضف ی  لثم  الاب –  زا  هک  تسا  یا  هلوک  جک و  مسینردم  ی 

رد یناوتان  رهش و  رد  وا  تسکش  هناشن ی  نیا  دنک و  یم  یگدنز  اتسور  رد  شیاهاعدا  مغریلع  هللا  نیع  دوش . 
بیکرت نیمه  دنادنخ  یم  ار  مدرم  هچنآ  تسا و  هتخاب  تیوه  یرهش  مه  یتیالو –  مه  کی  وا  تسا .  ندش  دنورهش 

زت یتنآ  قیرط  زا  طقف  درادن و  دوخ  رد  ار  اه  نیا  زا  مادکچیه  دمص  هکیلاحرد  تسا .  تیعقاو  هتبلا  زنط و  یدژارت – 
اب اریز  دروخ  یم  تسکش  مه  اتسور  رد  هدازرقاب  دنکیم .  ادیپ  زنط  یاه  هبنج  هک  تسا  هدازرقاب  هللا …  نیع  اب  ندش 

هب ات  شفالخا  هک  تسا  یلسن  هدنیامن ی  وا  تسا .  هدنامزاب  شهاگداز  اب  یعیبط  قبیطت  یاه  هبنج  زا  رهش  هب  نتفر 
 . دهد ناماس  نردم  یزتنس  رد  ار  اتسور  رهش و  یگنهرف  داضت  تسا  هتسناوتن  مه  زورما 

شقن دایص )  زیورپ  دمص (  َهدازرقاب –———————————————  هللا …  نیع  ینایضر …  نسح  هرابرد  
رد اهدعب  هک  تسا  ییاتسور  هزیروتاکیراک ی  تیصخش  کی  دمص  درادن .  ناریا  یامنیس  یعامتجا  خیرات  رد  یمهم 

زا ییاتسور  همرفد  هجهل ی  زجب  هک  مرب  یم  راکب  تهج  نیا  زا  ار  هزیروتاکیراک  دوش .  یم  رارکت  هررب  یاهبش  لایرس 
کی رثکادح  دمص  تسا .  هدرک  لیدبت  هشیر  یب  یگدول  هب  ار  زنط  هدش و  هیلخت  ییاتسور  یعقاو  یاه  هبنج  هیلک 

هب هکنآ  زا  شیب  ندوب  یعقاو  نیا  لیلد  تسا !  یعقاو  یروآ  تفگش  روطب  هدازرقاب  اما  پیت .  کی  هن  تسا  روتاکیراک 
موجه ههد ی  لهچ  ههد  ددرگ .  یمرب  هنامز  حور  راچان  ساکعنا  هب  ددرگرب  نادرگراک  هدنسیون و  ای  ینایضر  نسح 

دهاش کی  ناونع  هب  هللا  نیع  تسا .  ییاتسور  یاه  تنس  اب  رهش  نردم  یباعل  گنهرف  لخادت  رهش و  هب  نایئاتسور 
 . تسا ندوب ش  یعقاو  نیمه  نتسشن ش  لد  هب  لیالد  زا  یکی  کش  نودب  دنکیم و  افیا  ار  شقن  نیا  یبوخب  یخیرات 
زا هک  تسا  یریقحت  هناشن ی  یشنم  اقآ  رخافت و  ناونعب  لیماف  مسا  ندرک  نیزگیاج  کچوک و  مان  فذح  رب  رارصا 

چیه رهش  رد  اریز  تسا  تیعقاو  سوکعم  دش “  یتاداهنشیپ  نم  هب  رهش  رد  روهشم “  هلمج  تسا .  هدروآ  دوخ  اب  رهش 
هلوک جک و  مسینردم  هناشن ی  دشاب  یعنصت  هک  نآ  نودب  وا  هاتوک  نهپ و  تاوارک  دوش .  یمن  ناییاتسور  هب  یداهنشیپ 

هللا نیع  دوش .  یم  راوس  اه  یتیالو  مه  نایرهشمه –  شود  رب  غالک –  کی  هلضف ی  لثم  الاب –  زا  هک  تسا  یا 
 . تسا ندش  دنورهش  رد  یناوتان  رهش و  رد  وا  تسکش  هناشن ی  نیا  دنک و  یم  یگدنز  اتسور  رد  شیاهاعدا  مغریلع 
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هتبلا زنط و  یدژارت –  بیکرت  نیمه  دنادنخ  یم  ار  مدرم  هچنآ  تسا و  هتخاب  تیوه  یرهش  مه  یتیالو –  مه  کی  وا 
 … هللا نیع  اب  ندش  زت  یتنآ  قیرط  زا  طقف  درادن و  دوخ  رد  ار  اه  نیا  زا  مادکچیه  دمص  هکیلاحرد  تسا .  تیعقاو 
زا رهش  هب  نتفر  اب  اریز  دروخ  یم  تسکش  مه  اتسور  رد  هدازرقاب  دنکیم .  ادیپ  زنط  یاه  هبنج  هک  تسا  هدازرقاب 

هتسناوتن مه  زورما  هب  ات  شفالخا  هک  تسا  یلسن  هدنیامن ی  وا  تسا .  هدنامزاب  شهاگداز  اب  یعیبط  قبیطت  یاه  هبنج 
  . دهد ناماس  نردم  یزتنس  رد  ار  اتسور  رهش و  یگنهرف  داضت  تسا 

یربنق دیجم  نایرفص –  دومحم  مزیزع  تسود  هب  همان –  کی 
رهم ۱۳۹۳

ناکم نامز و  زا  یکرد  چیه  کانساره . و  مهو ، رپ  ییوداج و  ییاضف  رد  راگنا . ماهدشمگ  هک  تسا  زور  لهچ  زا  رتشیب 
قلطم یتاملظ  رد  منکیم . هچ  مایک . ماجک . منادیمن  هدیرب . ار  مناما  هروشلد  بارطضا و  لاهسا و  مرادن .

. ناشممهفیمن هک  دناهدرک  ماهطاحا  یریواصت  طقف  ناروخولتولت 
ناهگان هایس  یاهفاک  رد  رگید  یتقو  مدنُربیم . رس  ای  مُربیم  رس  شوپهایس  اپ  ات  رس  فلع  بآیب و  ینابایب  رد  هاگ 

داهج هب  رگید  کدوک  تسیود  هارمه  هب  ای  دنامیم . مامتهمین  نویزیولت  یهحفص  رب  یلابتوف  یزاب  موشیم و  هکتهکت 
یاهسابل اب  ینازابرس  هاگ  و  منادیمن . اجک ؟ هب  منکیم . باترپ  یکشوم  یکدوک  دهم  یالاب  زا  هاگ  مدنربیم . حاکن 

. دنشکیم مشتآ  هب  دننکشیم و  ار  میاهناوختسا  بیرغ  بیجع و  یاهدوخهالک  ییودنامک و 
رد مربیم و  ار  لیزرب  شترا  نازابرس  یاهتلآ  سودوناک ،“  ” نایشروش اب  هارمه  نازوس  یاهنابایب  رد  ییاهزور 

ناتشگنا اب  ینکینمود  یلارنژ  ماهداتفا و  یتخت  رب  کورتم  ینامتراپآ  رد  دعب  یاهظحل  و  مراذگیم . ناشناهد 
. درادیمرب تنوشخ  اب  منادیمن ) رخآ   ) ار مایکرسپ  ای  یکرتخد  شاتخمز 

مهاوخیمن و یراتخمدوخ  مگنجیم . مهاوخیم و  یراتخمدوخ  مزرابم . ییاکیرمآ  تسینویهص  یهگرمشیپ  ماینازراب ،
. مگنجیم زاب 

یتینما ماقم  لباقم  رد  یزیم  تشپ  و  مدرگیمرب . یلو  منتشگنرب .“ الصا  مدآ  نم  : ” مسیونیم ییاج  مرادیمرب 
.( دننکیم میادص  مه  اسوی  شُر و  یک  . ) ماشروک مزیورپ ، میوگیم : ار  میاهمان  مامت  مسیونیم . همان  ندروخهگ 

: ینامیشپ زاربا  منکیم . ینویزیولت  هبحاصم  مدوب . هاوخکین  ییاشال و 
! اقآ دندوب  هداد  نامبیرف   ـ

! اقآ میزاسب  یرتهب  یایند  میتساوخیم  الثم   ـ
تسا و نامز “ رخآ  گنج   ” ییاج نونکا  میزاسب و  میتساوخیم  یرتهب  یایند  یرآ  اهنت . هدیرب و  ماهنت . و  ماهنت . زاب  و 

. دناهتفرگ زب “ روس   ” رگید ییاج 
ریز هک  منیبیم  ار  ماهداوناخ  و  ماهداد . تسد  زا  ار  مدوخ  نوچ  ماهداد ، تسد  زا  هشیمه  یارب  ار  یزیزع  هک  منیبیم 

اهنویلیم بیرغ . یهرهچ  اهنویلیم  یهرصاحم  رد  هرصاحم . رد  هشیمه  و  راگنا . دشاپیم  مه  زا  یخزود  یشتآ  شراب 
، ییامیپاوه رد  مینکیم . طوقس  کرتشم  یتشونرس  دصقم و  یوس  هب  ناباتش  مه  اب  یگهمه  هک  ینامز  یتح  هناگیب ،

رد تسد  رد  یگرزب  یهلابز  یهسیک  منیبیم  ار  مدوخ  هزانج . همه  نیا  هزانج . همه  نیا  و  یلیبموتا . رد  یراطق ، رد 
زرج زا  اهتخرد ، یور  زا  اهفلع  یال  زا  رانک  هشوگ و  زا  ار  یزیزع  رکیپ  تاعطق  مدرگیم و  یدالوف  یاههشال  نایم 
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تساهلاقمهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. مشاب هدرک  عومجم  ار  وا  دیاش  رگید  راب  ات  مزیریم  یاهسیک  رد  منکیم ، ادیپ  اهراوید 
یمادعا درگلاس  میوگیم . تیلست  تسا ، یگرم  درگلاس  میوگیم ، کیربت  تسا ، یدلوت  درگلاس  ماجک ؟ منادیمن 

کنات و کشوم و  پوت و  زج  اهگنسرف  ات  هک  میوگیم ، مدوخ  هب  میوگیم . میوگیم . یداب  یمارگ  شدای  تسا ،
مدای ماهداد . تسد  زا  هشیمه  یارب  ار  یزیزع  هک  دتفایم  مدای  زاب  نایم  نیا  و  تسین . مفارطا  یزیچ  ریشمش 

و میازفایم . ایند  دنگ  هب  یکدنا  موریم و  دچیپیم . مه  هب  ملد  مورب . ییوشتسد  هب  راب  نیمرازه  یارب  دیاب  هک  دتفایم 
. راگنا دنشاپیم  کجنران  لقن و  سورع  رس  رب  دیآیم . هلهله  یادص  رود  ییاج  زا 

. ماهنت ماهنت . نم  زاب  و 
! اقآ اهنت  هدیرب و   ـ

راگنا یاهمزمز  ییاج  زا  تسه . یلو  هتفرگ . رابغ  مگ و  رود و  قامعا ، رد  دنچره  تسه . مه  یرگید  زیچ  یلو 
“. نم قشع  امیشوریه  “ . . . . . ” نم قشع  امیشوریه  : ” دیآیم مشوگ  هب  شومارف  یرتسکاخ و 

دندش رتسکاخ  هیناث  زا ۹  رتمک  رد  طقف  هک  کدوک  نز و  درم و  رازه  تسیود  متفایم . هتشک  رازه  تسیود  دای  هب  و 
. میرادب تسود  ار  رگیدمه  زاب  میناوتب  ات  میتسه  زونه  ام  و  دنام . هدنز  امیشوریه  یلو 

 : نم قشع  دنامب  نامدای  تسین  دب 
. تسا زوریپ  تیاهن  رد  هک  تسا  یگدنز  یرآ ، یگدنز ، تسا و  هدنز  امیشوریه 

نایرفص دومحم  هللادسا –  مرفسمه 
رهم ۱۳۹۳

هب حبص  تفر و  یم  نارهت  زا  بش  راطق  مدش . راوس  بورغ    ِ گنت
. دیسر یم  زاوها 

، “ ددعتم ینالوط  یاه  لنوت  هلیسو  هک  ار  ناتسرل  یاه  هوک  بش  مامت 
نیگنهآ نانک و  شرغ  دنا  هدش  هدیرد  یهاش “  هب  فورعم  یاه  لنوت 

هب دوب . هتفرگن  قنور  ریسم  نیا  رد  یئاوه  یاه  زاورپ  زونه  دومیپ . یم 
رفاسم هس  نم و  دوب . ّولمم  تیعمج  زا  راطق  متفر . یم  تیرومام 

. میدوب رفسمه  کی  هجرد  یاه  هپوک  زا  یکی  رد  رگید 
عقوم نآ  یاهراطق  صوصخب  مراد ، تسود  ار  راطق  اب  ترفاسم  نم 

رتمکرفاسم و دادعت  هک  کی ا ش  هجرد  یاه  هپوک  رد  نوچ  ار ، ناریا 
ای یم  زین  دیدج ی  ناتسود  هاگرتشیب  شیاسآ  نمض  دوبرت ، زاب  اضف 

. یتف
یم ورس  درس  یوجبآ  اب  ار  اه  اذغ  عاونا  شهاربور  اه ی  ناروتسر  رد 
زا البرک  یارحص  نوچ  هاگ  هک  اپورا  یاه  راطق  سکعرب  تسشن ، یم  تناج  رد  یتحار  ساسحا  عومجمرد  و  دندرک ،

. دندوب یهت  مه  ندروخ  بآ 
اب تعاس  ود  دودحرثکا  دح  ناملآ ، رد  خینوم “  هب “  کیدزن  گوروبسنیا “  یزرم “  رهش  هب  نیو “  زا “  مدرک  یم  رکف 
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. دوب مهاوخ  هار  رد  پلآ  یاههوک  ندزرود  اب  ار  بش  مامت  مدیمهف  میداتفا  هک  هار  یلو  تسا ، هار  راطق 
رد مدرک  یم  روصت  منارذگب . یئاپورا  راطق  کی  ناروتسر  رد  ار  بش  زا  یدایز  نامز  مناوت  یم  هک  مدش  لاحشوخ 

. دنشاب یندرک  ظح  یئاه  ناروتسر  دیاب  ناریا  یاه  راطق  ناروتسر  اب  هسیاقم 
یلاح هچ  منارذگب  هنشت  هنسرگ و  دیاب  ار  بش  مامت  درادن و  ناروتسر  نلصا  متفایرد  هک  یتقو  دینکب  ار  شروصت 

مدرب و الاب  ار  میاهاپ  متسشن ، تشادن  یرگید  رفاسم  هک  یا  هپوک  رد  اهنت  یگلصوح  یب  تیاهن  رد  نوبغم  رکپ و  مدش .
. مداد هیکت  لباقم  فیدر  هب 

: تفگ یبوخ  یسیلگنا  اب  هکلب  یناملآ ، نابز  هب  هن  دمآ  هک  راطق  لرتنک  لوئسم 
 “ نیئاپ روایب  ار  تیاپ  “ 

: متفگ
 “ مروآ یمن  “ 

: تفگ تخمز  یمک  تحاران و 
 “ نیئاپ روایب  ار  تیاپ  میوگ  یم  “ 

تفگ ُزپ  اب  و 
 “ نیئاپ روایب  ار  تیاپ  میوگ  یم  وت  هب  مراطق و  نیا  سیئر  مه  نم  تسا و  شیرطا  روشک  راطق  نیا  “ 

: متفگ
، تسین ناریا “  نم “  روشک  یاه  راطق  اب  هسیاقم  لباق  ندبا  امش  راطق  هک  مفساتم  ندیدش  و  مناد ، یم  هلب  “ 

یناجنف ای  بآ و  یناویل  ندیماشآ  یارب  مه ، کچوک  ناروتسر  کی  ترفاسم  تعاس  هدراهچ  دودح  یارب  امش  راطق 
یوجبآ اب  ار  کیتسا  دیناوت  یم  ام  یاه  راطق  کیش  یاه  ناروتسر  رد  هکیلاح  رد  درادن . چیودناس  کی  ندروخ  هوهق و 

، دروخ یم  ینادنز  لمح  درد  هب  رتشیب  هک  یراطق  نینچ  رد  دیراد  راظتنا  دیربب … تذل  ترفاسم  زا  و  دینک ، لیم  درس 
…“ منک یرامش  هیناث  ار  نامز  منیشنب و  هپوک  هشوگ  رد  مارآ 

هوهق زا  رپ  یذغاک  ناویل  ود  اب  دعب  تعاس  ود  دودح  تفر . درک و  خاروس  صوصخم  هاگتسد  اب  ار  مطیلب  تفگن ، چیه 
. میروخب هوهق  قافتا  هب  ات  تسشن  درک و  یهاوخ  رذع  دمآ 

 “ راطق رومام  هب  بش  نآ  تفر  مدای  میتفر . یم  زاوها “  هب “  بونج ، هب  میتشاد  رگید  رفن  هس  اب  کی  هجرد  هپوک  رد 
یم دندرک . یم  ورس  مه  ماش  شا  کی  هجرد  یاه  هپوک  رد  ناریا ، یاه  راطق  رد  هک  میوگب  گوروبسنیا “  نیو – 

. یروخب ماش  تدوخ  هپوک  رد  ناروتسر  هب  نتفر  یاجب  یهدب و  شرافس  یتسناوت 
. دشاب رواب  لباق  ریغ  ایور و  رومام  نآ  یارب  تسناوت  یم  نیا  و 

رگید یاهروشک  رگید و  طوطخ  زا  عالطا  هجوت و  یب  میوگ  یم  مدش  راوس  نیو  رد  بش  نآ  هک  یرفاسم  راطق  زا  نم 
. نامز نیا  رد  و 

یم شیپ  تفاکش و  یم  ار  بش  نیدالوپ  یاهدژا  دنمونت  هنت ی  ینیگنس  ریز  هک  لیر  یادص  اب  هارمه  میدروخ ، هک  ماش 
یولج زا  راطق  تعرساب  هارمه  هک  تسد  رود  زا  یئاهوسروک  میدوب  هتسبن  ار  هدرپ  ات  میتسشن . تبحص  هب  تفر 

. نامروشکروانهپ نیمز  رس  رد  هدنکارپ  یاه  هدکهد  یرایسب  زا  دوب  یا  هناشن  دندش  یم  در  نامناگدید 
هارمه هک  یتالکش  فراعت  نمض  مینک  هبلغ  بش  رب  میوشب و  انشآ  رتشیب  ات  ینامتفگ  زاغآ  توکس و  نتسکش  یارب 

: متفگ منارفسمه  مان  ندیسرپ  متشاد و 
دینک مکمک  دیناوتب  دیاش  منک  حرطم  یلاؤس  مهاوخ  یم  دیشاب  هتشاد  ار  شا  هلصوح  “ 

: تفگ درک و  هاگن  نم  هب  هداشگ  یئور  اب  دید ، یم  کرادت  ار  یباتک  ندناوخ  تشاد  هعلاطم ، کنیع  نتشاذگ  اب  هک  یئاقآ 
نآ لح  یارب  هک  تسیچ  عوضوم  دشاب . دناوت  یم  یبوخ  هژوس  ینینچ  نیا  یاه  ترفاسم  یارب  نقافتا  دیئامرفب ، “ 

دیراد ” لکشم 
یم تسام  رتشیب  راشرس ، یتورث  اب  اه  یضعب  هک  ما  هدینش  هلمج  زا  مناد ، یمن  ار  شتلع  نم  هک  تسه  یلئاسم  “ 
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تخس شرواب  نوچ  تسا  هعیاش  رتشیب  منک  یم  رکف  نم  تسا . هدش  مه  کشخ  هک  ینان  یاه  هبل  اب  مهنآ  دنروخ 
“ دشاب . هتشاد  غیرد  مه  شدوخ  کاروخ  دروخ و  درومرد  اتح  باسح  یب  یتورث  اب  یسک  هک  تسا 

، دروخ یناکت  تشاد ، هیکت  یتشپ  هب  نم  یوربور  دوب و  هدرک  یفرعم  هللادسا “  الوتَسا –  ار “  شدوخ  هک  یدرم  ریپ 
: تفگ نم  هب  هاگن  اب  طقف  و  دمآ ، رت  ولج  درکروج ، عمج و  ار  شدوخ  یمک  دش ، اجباج 

. “ مهدب باوج  ار  تلاؤس  نیا  مناوت  یم  یلو  تسیچ ، یراد  هک  یلئاسم  رگید  مناد  یمن  نم  “ 
: داد همادا  رفن  هس  ام  بجعت  تهبرد و  و 

هک متسه  تحاران  ندی  دش  یلو  دوش ، یم  رت  هفاضا  مه  زور  ره  و  تسا ، ردقچ  مناد  یمن  هک  مراد  تورث  ردقنآ  نم  “ 
میارب هس  هجرد  هک  مدوب  هتفگ  مرسپ  هب  منک . یم  ترفاسم  کی  هجرد  اب  تسا  رتنازرا  رایسب  هک  هس  هجرد  یاجب  مراد 

. “ مهد یم  شیلامشوگ  مدرگ  رب  دریگب ،
. دز گنچ  ار  شیاهوم  یمک  تفرگ ، ار  شرس  تسد  ود  ره  اب  تخادنا  لگ  شتروص  دوب ، هتسشن  نم  رانک  رد  هک  یناوج 

. دش رارقرب  توکس  اه  تدم 
. “ دیهدب شیلام  شوگ  دیهاوخ  یم  هک  تسا  شلاس  دنچ  ناترسپ  ناخ  هللادسا  “ 

 “ تسامش نس  مه  نبیرقت  “ 
…“ مراد هچب  نز و  تسا  ملاس  جنپ  یس و  نم  “ 

 “ دراد هچب  نز و  مه  نم  رسپ  “ 
: متفگ ناوج و  درم  هب  مدرک  ور  نم 

. “ دنک هذخاوم  ار  درم  کی  دهاوخ  یم  تقیقح  رد  “ 
: دیسرپ مارآ  رایسب  دوب  هتسشن  شرانک  هک  یئاقآ 

مه تدوخ  هافر  یارب  ندرک  جرخ  زا  دوش ، یم  هدوزفا  آرب ن  مه  زور  ره  هک  یتورث  همه  نیا  اب  ارچ  … ؟ ارچ “ 
“ ؟ یتحاران

: تفگ یتقو  میدرک  بجعت  رتشیب 
 . مشاب نینچ  مهاوخ  یمن  دینک  رواب  دوش . یمن  نامرد  منک  یم  هک  مه  ینیقلت  شالت و  ره  اب  هک  یرامیب  مرامیب ، نم  “ 
یم مباسح  یب  تورث  همه ی  مرب و  یمن  مدوخ  اب  دیفس  راولچ  رتم  ود  زج  نیمز و  مراذگ  یم  ار  مرس  ادرف  هک  منادیم 

ندرک جرخ  نم  موش . یمن  مه  بوخ  هک  مناد  یم  هدش ، هتخیر  مناجرد  هک  تسا  ینامرد  یب  درد  نیا  هثرو . یارب  دنام 
. “ ما هتفرگن  دای  ار 

“ ؟ تسا تلع  نیمهب  دیدادن  ماش  شرافس  بشما  هکنیا  سپ  “ 
یرّییغت اب  متخادنا و  دوب  هتسشن  مرانک  هک  یناوج  هب  ینابرهم  ان  هاگن  دشکب  تلاجخ  ناخ “  هللادسا  هکنیا “  میب  زا  نم 

“ متفگ نوج  مک 
ناشیا هک  هچ  ام  هب  اما  دیشخب  یم  میشاب . هتشاد  راک  مه ، یصوصخ  یگدنز  هب  هک  تسین  رارق  ینازار “  بانج “  “ 

.“ دننک یم  راکچ 
 “ دیوگ یم  نینچ  دراد  شدوخ  “ 

 : نتفگ اب  مدرک و  ضوع  ار  عوضوم 
 “ تسا یگدنز  هب  هاگن  روج  کی  تفگ ، ناخ  هللادسا  هک  دشابن  یرامیب  رگا  مه  نیا  “ 

هناروهتم لمع  کی  اب  هک  متسه  دقتعم  نم  یلو  تسا . یرامیب  روج  کی  دنتفگ  ناشدوخ  هک  روجنامه  هن ، هک  هاگن  “ 
. “ دهاوخ یم  تمه  یلو  دشاب ، هتشادن  نامرد  هک  تسین  روج  نیا  دوش . یم  نامرد 

 “ میتفگ مه  اب  نبیرقت  میشگ و  رب  وا  فرطب  همه 
“ ؟ یلمع هچ  “ 

: تفگ رظتنم  زاب و  همین  ناهد  اب  ناخ  هللادسا 
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“ ؟ درک دیاب  راکچ  مرسپ ، منیبب  وگب  “ 
 “ تسا نیا  مداهنشیپ  دیوش  یمن  روخلد  تحاران و  رگا  “ 

: متفگ
. “ یداهنشیپ نامرد  تقیقح  رد  “ 

مدرک یم  نینچ  منک  یرو  هرهب  شیاه  تمعن  زا  متسناوت  یمن  متشاد و  یتورث  نینچو  مدوب ، ناخ  هللادسا  یاجب  رگا  “ 
“

“ ؟ یدرک یم  هچ  وگب  میدش  هفالک  “ 
یم تیربک  یلاحشوخ  تیاهن  رد  مدیچ و  یم  مه  یور  سانکسا  ما  هناخ  طایح  رد  یروس  هبنش  راهچ  هُپک  کی  دح  رد  “ 

ات دنک . لوپ  زا  لد  دوش  یم  داد . تسد  زا  لوپ  دوش  یم  هک  مریگب  دای  ات  مدیرپ .… یم  ششتآ  یور  زا  مدیشک و 
“ دنازوس . ار  هنوگرامیب  کاسما  بورکیم 

ناخ هللادسا  هپوک . توکس  رد  دزیرب  لیر ، یور  رب  راطق  ندیزخ  رتسکرا  هک  میتشاذگ  میدرک و  هاگن  مهب  تکاس 
یکیرات رد  دندنام و  یم  اج  هرجنپ  دید  زا  هک  یئوسروک  دنچ  هب  بلاغ  یکیرات  یارو  زا  دیشک و  الاب  ار  هدرپ  تساخرب ،

تسشن یتقو  دهدب . ناشن  لمعلا  سکع  و  شیاج ، رس  ددرگرب  ات  میدنام  رظتنم  همه  تخود . مشچ  دندش  یم  مگ 
. متسناد یمن  دیشیدنا  یمزیچ  هچ  هب  تکاس . تشاد و  دوب  هدش  هدیشک  شا  هدرپ  الاح  هک  یا  هرجنپ  هب  مشچ  ناکامک 

. درک یم  رکف  شدوخ  عضو  دروم  رد  نمتح  یلو 
رد یادص  مداتفا . هار  متسب و  مرس  تشپ  ار  رد  ناروتسر . یوس  هب  مورب  ات  نوریب  مدز  راطق  کقاتا  زا  متساخرب 

. مداتسیا تسا . هللادسا  مدید  متشگرب  دمآ  هک  هپوک 
“ ؟  دیرب یم  فیرشت  اجک  “ 

! “ ناروتسر “ 
 “ دشاب زاب  زونه  تعاس  نیا  منک  یمن  نامگ  “ 

. دوب زاب  میتفر ،
“ ؟  دیروخ یم  ینتسب  “ 

.“ تسین دب  دشاب  هتشاد  پوس  رگا  هن ، “ 
. دنتشاد وج  پوس  مداد .  پوس  ینتسب و  شرافس 

یم هتشادرب  تشاد  ماگ  نیلوا  متفرگ . کین  لاف  هب  تخادرپ . ار  شرافس  ود  ره  درک و  یتسدشیپ  هللادسا  دروآ ، یتقو 
. دش

. مدوب هدش  واکجنک  شغارس . مورب  تعجارم  رد  ات  متفرگ  نارهت  رد  ار  شا  نفلت  سردآ و 
یم نایب  مهف  لباق  لماک و  ار  تاملک  دز و  یم  فرح  هدرمش  دوب ، نیتم  شراتفر  تشاد ، یمدنگ  وج  هاتوک و  یشیر 

. درک
، یئاهمدآ نینچ  لومعم  فالخرب  تسا . رگید  یاهالاک  یرایسب  نهآ و  ریت  تادراو  راک  رد  دراد و  دنزرف  راهچ  هک  تفگ 

. تشاد یناشیپ  رب  یرهم  یاج  هن  تخادنا و  یم  حیبست  هن 
 “ دوب امش  رکف  هب  تشاد . یدب  دصق  منک  یمن  نامگ  وشن ، روخ  نامرفس د ل  مه  تسود  فرح  زا  “ 

نمتح دیدرک  تصرف  رگا  رفس  زا  تعجارم  رد  موش  یم  نونمم  مناوج . رفسمه  زا  هن  مدوخ و  زا  اما  مروخلد  یلیخ  “ 
منارسپ اب  دهاوخ  یم  ملد  درب . یم  شیپ  زا  یراک  امش  اب  تبحص  منک  یم  ساسحا  ارچ  مناد  یمن  دیئایب . نم  ندید  هب 

. “ دیوش انشآ 
و میشاب ، تحار  ات  دندوب  هتشاذگ  ام  یارب  ار  لوا  هقبط  یاه  تخت  دندوب و  هدرک  تبحم  ناتسود  میتشگ ، رب  هپوک  هب 

نروف دیشک و  زارد  مه  هللادسا  مدیشک . زارد  اه  تخت  زا  یکی  یور  دندوب . هدیباوخ  الاب  یاه  تخت  رد  ناشدوخ 
. تسب ار  شناشچ 
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یم شزاون  ار  مشوگ  یئالال و  دش  درک ، یم  هلان  راطق  یاه  نگاو  راب  ریز  هک  یلیر  تخاونکی  یادص  تشذگ  هک  یمک 
هدوب مرس  یالاب  فقس  اهلاس  هک  یا  هراتس  رپ  رایسب  یانشآ  نامسآ  هب  مدناشک . نوریب  یکیرات  هب  ار  مراکفا  داد .

تایح دز و  یم  شتآ  اه  ناتسبات  رد  ار  مروشک  زا  هکت  نیا  هک  یئامرگ  تشاد و  شرتسگ  زاوها  ات  هک  یتوهرب  تسا و 
رتش دش و  یم  هدیئاس  تالکشم  زا  یرایسب  راب  ریز  هک  یگدنز  و  …. دنتشاد راکش  یارب  یرتمک  سناش  هک  یشحو 

. درک یم  رت  گنت  گنت و  ار  منامشچ  هک  یباوخ  …و  دمآ دهاوخ  رادید  هب  یزور  هک  یفورعم 
یئابیز حبص  ینالوط  بش  کی  زا  سپ  دوب . هدادن  ناشن  ار  شدوخ  باتفآ  زونه  متساخرب ، منارفسمه  زا  رت  رید  حبص 

یگدامآ و میدش و  عج  مه  رود  رگید  رابکی  نارفسمه  ام  تفر . یم  دیبوک و  یم  ناکامک  راطق  و  دوب . هدرک  زاب  مشچ 
. تشاد دوخ  اب  ار  دوردب  یئادج و  نامندش ، روج  عمج و 

: تفگ ام  همه ی  یور  رب  هاگن  ندناخرچ  اب  هداشگ و  یور  اب  دزیم  فرح  رتمک  هک  ناخ ،! هللادسا 
هک داد  ناکما  نوچ  دوب  یبوخ  رفس  نم  یارب  تسا ، ام  یئادج  ءادبم  هک  یدصقم  میسر ، یم  زاوها  هب  میراد  مک  مک  “ 

. متفرگ هرهب  ناتیاه  هتفگ  زا  موش . انش  نازیزع  امش  اب 
یاه تسیا  زج  ار ، بش  مامت  دوب . هتسخ  تخس  دریگ ، یم  هلصاف  ندیشک  هرونت  زا  دراد  مه  راطق  دش  یم  ساسحا 

. دوب هدمآ  مامت  تردق  اب  ار  یرایسب  نمد  تشد و  مهم ، یاه  هاگتسیا  زا  یضعب  رد  یهاتوک 
. داتفا سفن  زا  دشزاوها و  هاگتسیا  دراو  نآ  لابند  هب  میدینش و  ار  شیاه  زمرت  دایرف  یادص  هک  دوب  دوز  حبص  زونه 

یمهرد هب  یتسد  اتح  یضعبو  دنتشاد ، هرهچ  رب  ار  هتشذگ  بش  باوخ  ناشرثکا  دندوب ، هدمآ  لابقتسا  یارب  یمک  دادعت 
 . دنداد یم  روبع  دوخ  فرط  نتفای  یارب  اهرفاسم  یالبال  زا  ار  ناشهاگن  هلصوح  یب  دندوب و  هدیشکن  دوخ  یاهوم 

. دشک یمن  ار  نامراظتنا  یسک  میتسناد  یمرفن  راهچ  ام 
: متفگ نامندش  ادج  یظفاح و  ادخ  زا  لبق 

مراد نمسر  نم  میشاب . هتشاد  ددجم  یرادید  ماش  یارب  زاوها ، لته  رد  هبنشراهچ  زور  دیشاب  قفاوم  رگا  ناتسود !  “ 
 .“ منک یم  توعد 

: درک دیئات  ینازار  یاقآ 
. “ دهد یم  یرتشیب  ماوق  ار  هدش  زاغآ  یتسود  نوچ  مقفاوم ، نلماک  “ 

یم تبحص  مرش  زا  یا  هیال  رد  مه  یمک  هک  نامناوج  تسود  یلو  درک . لابقتسا  هداشگ  یئور  اب  مه  ناخ  هللادسا 
. تساوخ شزوپ  درک ،

هب ای  ناملآ و  هب  ای  لیصحت  همادا  یارب  ار  ام  تسا  رارق  متسه . روپاش “  یدنج  هاگشناد “  یکشزپ  یوجشناد  نم  “ 
بش هبنش  راهچ  یارب  دروم  نیا  رد  یمهم  یئامه  درگ  مناد  یم  مشاب . هتشاد  روضح  اه  زور  نیا  دیاب  دنتسرفب ، نارهت 

مه دوب و  هدنزومآ  مه  میارب  امش  اب  ندوب  رفسمه  دینک . فاعم  ارم  مشزوپ  شریذپ  اب  منک  یم  شهاوخ  دنا  هداد  بیترت 
…“ مراد وزرآ  تیقفوم  ناتیارب  هرطاخ  زا  راشرس 

شیارب هک  یراک  لابند  کیره  هبنش  راهچ  ماش  ددجم  رادید  رارق  اب  مه  ام  تفر . دش و  یسکات  راوس  یسوبور  زا  سپ  و 
. میتفر میدوب  هدمآ 

مدرک و رورم  ار  هتعاس  هدزیس  ترفاسم  لک  تشذگ و  راطق  رد  هک  ار  یبش  درب ، یم  لته  هب  ارم  هک  یسکات  رد 
. دش یراج  منورد  هب  بولطم  یتیاضر 

زور کی  تدم  هب  حبص  هبنش  هس  دوب  رارق  هک  متشاد  ار  یرانیمس  تاقالم  رارق  زور  نامه  رهظ  زا  دعب  جنپ  تعاس 
. دوش ماجنا  زاغآ و 

: متفگ یخوش  هب  مدید . لاحشوخ  ار  هللادسا  بش ، هبنشراهچ  ماش  رد 
هک دناسر  یم  یلاحشوخ  نیا  یلو  تسا  هدوب  هچ  امش  ترفاسم  دصق  مدیسرپن  میناد و  یمن  هک  ام  ناخ  هللادسا  “ 

.“ هدش ماجنا  نیریش  هک  هدوب  راک  رد  یا  هلماعم 
: تفگ ینازار 
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“ یهدب ینیریش  دیاب  سپ  ناخ ؟  هللادسا  هروطنیا  “ 
: تفگ هک  یتقو  میدرک  بجعت 

همیرج منک ، شلح  متسناوتن  یلو  متفر  اجنآ  هب  لیبموتا  اب  متشاد  رهشمرخ  کرمگ  رد  هک  یلکشم  یارب  سکع ، رب  “ 
 “ مدش مه 

“ ؟  تسیچ یارب  یلاحشوخ  نیا  سپ  “ 
مدع یارجام  یتقو  نوچ  تسا  سوسحم  مه  یلیخ  ایوگ  تسا . هتشاد  نم  رد  هک  یتبثم  ریثات  امش و  اب  یئانشآ  یارب  “ 

فالخرب تیادص  نحل  یلاحشوخ ؟ ارچ  سپ  اباب  تفگ  بجعت  اب  متفگ  مرسپ  هب  ینفلت  رهشمرخ  کرمگ  رد  ار  متیقفوم 
.“ منک یم  فیرعت  تیارب  مدمآ  یتقو  متفگ  وا  هب  تسا . یهت  هودنا  زا  هشیمه 

 “ مهد یم  ماجنا  هقالع  اب  دیئوگب  ممزاع  هعمج  نم  دیدرگ ، یمن  رب  یدوز  نیا  هب  دیراد و  نارهت  یراک  رگا  ناتسود  “ 
 “ مناد یمن  دراد  یراک  ناخ  هللادسا  رگا  اما  شیپ ، ریخ  مرادن  یراک  نم  هن  نونمم ،  یلیخ  “ 

یراک رگید  تسا . رتهب  نم  یارب  میشاب  مه  اب  میآ  یم  مه  نم  دیا ، هدیرخن  طیلب  زونه  دیدرگ و  یم  رب  راطق  اب  رگا  “ 
.“ مرادن اجنیا 

یم مریگب  طیلب  مور  یم  ادرف  نم  مشاب ، رفسمه  امش  اب  نددجم  هک  تسا  یلاحشوخ  ثعاب  نم  یارب  ناخ  هللادسا  “ 
“ ؟  منک هیهت  مه  امش  یارب  دیهاوخ 

“ ؟ دیدرگ یم  رب  کی  هجرد  اب  نمتح  موش . یم  نونمم  “ 
“ ؟ . میشاب مه  اب  میناوت  یم  راطق  ناروتسر  رد  مریگب . هس  هجرد  امش  یارب  مناوت  یم  یلو  هلب ، “ 

 “ منک یم  رییغت  مک  مک  مراد  هک  متفگ  سدنهم . یاقآ  نکن  تیذا  “ 
. دیشک اروه  ینازار 

 “ ریگب کی  هجرد  مه  ناخ  هللادسا  یارب  سدنهم  یاقآ  سپ  “ 
. میداد هویم  بآ  ناویل  ود  شرافس  ناروتسر و  میتفر  قافتا  هب  راطق  تکرح  زا  سپ  میدش و  ریگاج  یتقو  هعمج 

. “ منک لد  درد  وت  اب  یمک  مهاوخ  یم  یشاب  هتشاد  ار  شا  هلصوح  رگا  سدنهم  یاقآ  “ 
. دوب هتفرگ  شود  راطق  هاگتسیا  هب  ندمآ  زا  لبق  کش  نودب  دوب . هدیشوپ  یرتهب  سابل  تشاد ، ممصم  یا  هرهچ 
هراشا هک  روطنامه  تسین . یلبق  تعاس  دیسر  یم  رظنب  تشاد  تسد  هب  هک  یتعاس  داد . یم  ناشن  هلاس  دودح ۶۵ 

یدامتعا اب  دسر  یم  ناشناهد  هب  تحار  ناشتسد  هک  یئاهنآ  منکیم  نامگ  دز . یم  فرح  هدرمش  مارآ و  مدرک ،
وا اب  هطبار  رد  هک  یئاه  تبحص  لبق و  زور  دنچ  رفس  مدرک  ساسحا  دننز . یم  فرح  دننک و  یم  راتفر  یرتشیب 

. تسا هداد  شناکت  دیسر  یم  رظنب  تسا . هدرک  داجیا  یساسا  تارییغت  دش ، حرطم 
هللادسا مداد . شرافس  و  مدرک . یاچ  سوه  متشادن ، شطع  رگید  دوب و  هداد  شمارآ  نم  هب  هک  هویم  بآ  ندروخ  اب 

. متمدخ رد  متفگ  وا  هب  مدرک  ور  دروآ . هک  ار  یاچ  دنک . عورش  ار  شتبحص  رت  دوز  تساوخ  یم  یاچ  یاجب  دوب . بهتلم 
یاه فرح  عمج  زا  هک  میوگب  مهاوخ  یم  و  منونمم . دیدرک  حرطم  بش  نآ  هک  یلاؤس  رطاخب  امش  زا  سدنهم  یاقآ  “ 

. “ مدیسر یسانش  دوخ  هب  بش  نآ 
هک تفگو  تسا  هدش  گرزب  دمآ  رد  مک  تیعمج و  رپ  هداوناخ  کی  رد  هک  تفگ  شیکدوک  زا  دش . زاب  شلد  دردرس  و 
شدرد رتمک  ات  دیریگب  شزا  کچوک  یاه  نوکشیو  دنتفگ  یم  اه  هچب  هب  دسرب  همهب  دیاین و  مک  رینپ  هکنیا  یارب  اه  حبص 

. دریگب
دوب هدرک  رامیب  ار  وا  هک  یکاسما  هشیر  تشاد  دیسر . یم  مرظن  هب  یبصع  هتخورفا و  رب  مه  یمک  دوب . زیربل  هللادسا 

. دنایامن یم  نم  هب 
و  …. مدش یم  تفس  هتسب و  تسد  رتشیب  تیقفوم ، ماگره ِ  اب  هار  نیا  رد  و   …. موش رادلوپ  نمتح  متفرگ  میمصت  “ 
رد اتح  مدوخ  مهس  هب  هک  یئاج  ات  مدرک  شومارف  ار  یگدنز  لوپ و  زا  یرو  رهب  تذل و  هک  یروک  هرگ  مدش  هتفر  هتفر 

 “ مدمآ هاتوک  زین  اذغ  ندروخ 
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. “ یربب ناغمرا  هب  تا  هداوناخ  یارب  ار  دوخ  هرابود  دلوت  تشگ  زاب  رد  یریگب و  کین  لاف  هب  دیاب  ار  رفس  نیا  سپ  “ 
تا هناردارب  کمک  رتشیب و  یئامنهار  هب  هک  مناد  یم  دیشاب . سامت  رد  نم  اب  نمتح  منک  یم  شهاوخ  سدنهم  یاقآ  “ 

 “ یراد مه  ار  منفلت  تشاد ، مهاوخ  رفاو  زاین 
یگدولآ و  دعلب . یم  ار  یگدنز  تسرد  لاور  نارهت  ماک  تشرد . زیر و  هلئسم  اه  هد    ِ قرغ مدش ، قرغ  زاب  نارهت  رد 

ناتخرد کوت  کت  نیمه  دنراد  یتمواقم  هچ  درب . یم  لیلحت  هنامحریب  ار  یژرنا  تمالس و  ناوت و  سفنت ، ره  اب  اوه 
. هتشارفا یتماق  دنراد و  هنیزبس  زونه  ینابایخ ،

هیر هب  یتحارتسا  متفای  یم  تصرف  متفر و  یم  رگید  یاه  ناتسا  هب  مراک  عون  رطاخب  عقاومرتشیب  هک  متشاد  سناش 
. مهدب میاه 

دنچ مدوب ، هدرک  شومارف  ار  هللادسا  صوصخب  و  دش . یم  رود  نم  زا  تشاد  راطق ، اب  بونج  هب  ترفاسم  نآ  مک  مک 
زاب نارهت  هب  یرگید  هللادسا ی  دوب و  هدروآ  رابب  وکین  یلصاح  هک  درک  ملاحشوخ  دیخرچ  ما  هرطاخ  رد  هک  مه  یراب 

مه ار  وا  یلیماف  متفاین . دوب  هداد  نم  هب  هک  ینفلت  هرامش  مریگب ، سامت  وا  اب  متفرگ  میمصت  هک  مه  رابکی  دوب . هتشگ 
. دش یم  متارطاخ  زا  یگرب  زور  دنچ  نآ  ترفاسم و  نآ  تشاد  منک . وجتسج  هک  متسناد  یمن 

یم قرو  ار  رصع  همانزور  هک  زور  نآ  ات  تشاد ، ار  شدوخ  لومعم  لاور  شیاه  بیشن  زارف و  همه ی  اب  ما  یگدنز 
. ناشمیحرت سلاجم  دنتسین و  ام  ناهج  رد  رگید  هک  تسا  یئاهنآ  مان  منک  یم  هاگن  هشیمه  هک  ار  یشخب  مدز .

زا مدناوخ . ار  یهگآ  نددجم  یرواب  ان  اب  مدید  نآ  رد  ار  هللادسا  هک  نوریب  منزب  هناخ  زا  ات  متسب  یم  ار  همانزور  متشاد 
. دش یم  رازگ  رب  وا  یصخش  هناخ ی  رد  هبنشجنپ  ادرف  هک  دوب  هتشون  یقاور “  هللادسا  میحرت “  سلجم 

میاه و هقیقش  ِشنز  دشاب . هدمآ  رد  اپ  زا  هک  دوب  نآ  زا  رت  لاحرس  رت و  هاربور  وا  دشاب . نامدوخ  هللادسا  دناوت  یمن  هن ،
رد یظفاح  ادخ  ماگنهب  هللادسا  اب  مرادید  نیرخآ  زا  درک . مسپاو  لد  مدرشفیم  مه  یور  هب  هدارا  یب  هک  ینادند 

: هک هلمج  نیا  و  نارهت ،  راطق  هاگتسیا 
 “ یریگب سامت  نم  اب  ینکن  شومارف  سدنهم  یاقآ  “ 

هک دمآ  مدای  مدوب . هدیسرپن  ار  وا  یلیاف  مان  مدوب و  هدرک  افتکا  هللادسا  هب  ارچ  مناد  یمن  تشذگ . یم  هام  دودح ٨ -٩ 
. دوبن انشآ  نم  لماک  مان  ابو  درک . یم  مباطخ  سدنهم  طقف  مه  وا 

سلجم هب  ات  تخادنا  گنچ  مناج  هب  یواجنک  یلو  دشاب ، نامدوخ  هللادسا  دیابن  هک  مدرک  یم  عناق  ار  مدوخ  متشاد 
. دنک هنال  مدوجو  رد  یدیدرت  موش  عنام  مورب و  میحرت 

هب متساوخ  یمن  دیاش  دمآ و  یمن  ملد  مدش . بوک  خیم  هدز  تهب  دوب  هدش  بصن  هناخ  ینوریب  راوید  رب  هک  شسکعرانک 
ار مقیمع  فسات  میوگب و  تیلست  دندوب ، هداتسیا  هناخ  رد  یولج  هک  یئاه  نآ  هب  متفرگ  میمصت  مورب . هناخ  نورد 

یاضاقت تساوخ  کی  ناونع  هب  وا  مدوب . هدرک  نفلت  وا  هب  شاک  دوب . هتخیر  مناج  هب  یشنزرس  هچ  مدرگرب . مرادرب و 
ار منفلت  هرامش  ارچ  مدوب ؟ هدرکن  یفرعم  لماک  ار  مدوخ  ارچ  یچ ؟ هللادسا  هک  مدیسرپن  ارچ  دوب . هدرک  ددجم  سامت 

هب رتشیب  تفگ  یم  دوخ  ینورد  رییغت  زا  میارب  هک  تعجارم  ماگنهب  بجح  نیا  و  دوب . یبوجحم  درم  مدوب ؟ هدادن  وا  هب 
هک مناد  یم  تفگ : یم  هک  یدنخ  زوپ  اب  دوب و  هتفرگ  ار  مناگدید  یولج  شممصم  یاه  هاگن  دروخ . یم  مشچ 

ار یصاخ  یامرگ  سنهم  یاقآ  وت ، رد  نم  یل  دنتقافر و  دنب  یاپ  رتمک  لمع . ات  دنتسه  فرح  لها  رتشیب  اهرکفنشور 
. تسا هدمآ  مشوخ  وت  قالخا  راتفر و  زا  یلیخ  نم  میشاب  سامت  رد  مه  اب  رتشیب  مراودیما  منک ، یم  ساسحا 

. ملئاق مارتحا  شیارب  هک  دوشب  هجوتم  تسناوت  یم  و  مدرک . یم  راتفر  یمیمص  یلیخ  وا  اب  هک  نم  اما 
مدرکن و هجوت  شتساوخ  نیرخآ  هب  یکیدزن  یئانشآ و  نآ  زا  سپ  ارچ  هنرگو  دوب ، رت  تسرد  وا  صیخشت  مه ،  دیاش 

. ما هدمآ  شمیحرت  سلجم  هب  هک  زورما  ات  متفرگن  ار  شغارس 
 “ یاقآ اهنآ  هب  ندیسر  زا  لبق  مداتفا . هار  دنتسه ، شنارسپ  مدیمهف  دعب  هک  یئاقآ  ود  فرطب  هناخ و  رد  یوس  هب 

ام یودره  نامشچ  رد  هک  یکشا  اب  مدرشف و  ار  شتسد  داد . یئانشآ  دیآ . یم  نوریب  هناخ  زا  هک  مدید  ار  ینازار “
. میدرک تبحص  ترفاسم  نآ  هللادسا و  زا  دوب ، هدز  هقلح 
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. “ دشاب هتشاد  تحاران  یبلق  هک  داد  یمن  ناشن  شرهاظ  تسا ؟ هتشذگرد  یئاهگان  ارچ  هک  دیدشن  هجوتم  “ 
. “ تسا هدرک  فداصت  دهشم  درونجب و  نیب  هداج  رد  هدوبن  یبلق  هتکس  هن ، “ 

! “ یا هعیاض  هچ  “ 
. میوگ یم  تیلست  شنادنزرف  امش  هب  متسه  لئاق  صاخ  یمارتحا  شیرب  هک  ار  فیرش  درم  نیا  تشذگرد  نم  “ 

…. “ هداوناخ امش و  یارب  مفساتم . نقیمع 
“ ؟ دیتخانش یم  اجک  زا  ار  ام  ردپ  امش  دیشخب ! یم  “ 

 “ مدوب رفسمه  ناشیا  اب  بونج  هب  تشگرب  تفر و  رفس  رد  نم  “ 
“ ؟ تسا هدرک  تبحص  نامیارب  شا  هرابرد  دایز  رایسب  نامردپ  هک  دیتسه  یسدنهم  یاقآ  امش  نم  یادخ  “ 

 “ درک یم  ادص  سدنهم  مانب  طقف  ارم  ناتردپ  هک  متسه  یئافش  دادهب  سدنهم  نم  هلب  “ 
. “ سوسفا  …. منیبب ار  نینزان  دوجو  نآ  رگید  رابکی  مدوب  هتسناوت  هعقاو  نیا  زا  لبق  شاک  “ 

… دنا هتشون  یطخ  حلاصم و  ره  اب  تسه و  هک  سنج  رهزا  شقاور  رب  هک  خرچ ، نیا  دراد  یئاه  یزاب  بجع 
! “ یئادج “ 

نالابکبس اتح  دنک . یم  خلت  ار  یماج  ره  دوش و  یم  هدیبوک  اه  قرف  رب  تقو  یب  تقو و  موتحم ، تشون  رس  نیا  و 
. دننادن هچ  دننادب و  ار  ام  لاح  هچ  دنرادن ، یزیرگ  مه  اه  لحاس 

. مدرک شالت  شمارآ  بسک  یارب  هناخرد  رتشیبو  متفرگ ، یصخرم  متشادن . یتسرد  زور  لاح و  اه  تدم 
: علطم اب  ار  ظفاح  زا  یلزغ  باوختخت ، رب  هدیشک  زارد  متشاد 

 “ دوب قاشع  هشیدنا  نیا  زا  شیب  تنیا  زا  شیپ  “ 
: مدیسر رطس  نیا  هب  مدناخرچ ، یم  منهذ  رد 

 “ دوب قاثیم  کی  دهع و  کیرب  رهم  یتسود و  دبا /// ماش  رخآ  ات  لزا  حبص  مد  زا  “ 
. مداتسرف تنعل  مدوخ  هب 

: مدینش ریگ  ماغیپ  رد  متشادنرب ، دز ، کنز  نفلت 
امش اب  یروف  یراک  مردپ  همانتیصو  اب  هطبار  رد  تمحازم  زا  شزوپ  اب  متسه ، یقاور  دادرهم  یئافش  سدنهم  یاقآ  “ 

 “ دیریگب سامت  نم  اب  موش  یم  رازگساپس  مراد 
؟ یقاور هللادسا  موحرم  شردپ  همانتیصو  اب  هطبار  رد  دراد  یروف  راک  نماب  یقاور  دادرهم  یاقآ 

تاقالم شردپ  هناخ  رد  یگداوناخ و  عمج  رد  ار  وا  دش  رارق  متفرگ . سامت  دعب  تعاسکی  مبایب . یطابترا  متسناوتن 
. منک

. ناشردپ تشذگرد  زا  سپ  هامکی  دودح  هعمج ، رگید ، زور  هس 
باختنا دوخ  دامتعا  دروم  دصرد  دص  تسود  ناونعب  ارم  میدوبرفسمه ،  کی  دح  رد  طقف  هک  یسک  مدرک  یمن  رواب 

دامتعازا یلو  مدید  یمن  نادیم  نیا  درم  ار  مدوخ  دنچ  ره  دیجنگ ، یمن  مرواب  رد  مدینش  یم  ار  هچنآ  دشاب . هدرک 
. مدید یمن  شزا  یغارس  ما  هتشذگ  رد  هک  مدوب  هدش  رپ  یسح  زا  دوب ، هدش  نم  هب  هک  یا  هناقداص 

مدروآ یم  مک  متشاد  رفن  تسیب  دودح  یعمج  رد  دندش . اریذپ  ارم  هنامرتحم  مرگ و  رایسب  دندوب و  عمج  هداوناخ  مامت 
: تفگ نم  هب  ور  شرسمه  یتقو  صوصخب 

الاح هک  ملاحشوخ  مناد و  یم  مدوخ  دنزرف  ار  امش  سپ  نیا  زا  نم  تسا ، هدرک  امش  هب  هللادسا  هک  یدامتعا  رطاخب  “ 
. “ مراد رسپ  هس 

. دندیسوب نایوگ  کیربت  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ارم  تبون  هب  ناخ  هللادسا  رسپ  ودره  عطاق ، نایب  نیا  لابند  هب 
دح رد  مدرک و  دنلب  رس  دندوب  هدرک  مراثن  هک  یرهم  ینیگنس  راب  ریز  زا  مدرک و  روج  عمج و  رایسب  تمحز  اب  ار  مدوخ 

: مداد همادا  مدرک و  رکشت  هدرمش  مارآ و  ناوت 
نم هب  هک  یعیفرت  هب  هکنیا  نمض  مناد ، یمن  دیا  هداد  ناشن  هک  یتبحم  دامتعا و  نیا  قیال  ار  دوخ  نم  تقیقح  رد  “ 
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تساناتسادهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ردپ تقیقح  رد  ای  تسود و  مایپ  رد  دش  هداد  حیضوت  تیلوئسم  هک  میوگ  یم  تسار  اما  منک . یم  راختفا  دیا  هداد 
زا یمین  مشاب  هدش  هجوتم  تسرد  رگا  میآرب . شا  هدهع  زا  منک  یمن  نامگ  تسا و  نیگنس  رایسب  نم  یارب  راوگرزب ،

اب هک  تفرگ  دهاوخ  رارق  دوش  یم  سیسات  هک  یداینب  رایتخا  رد  تسا  یغلبم  هچ  مناد  یمن  هک  ناخ  هللادسا  تورث 
رارق دنراد  زاین  هک  یئاهنآ  رایتخا  رد  مکرایسب  هراجا  اب  ات  دوش  یزاس  هناخ  فرص  نارهم  دادرهم و  یرایمه  نم و  رظن 
. دنسانشن ار  رگیدکی  طیارش  نیدجاو  ات  دنشابن  مه  رانک  لحم و  کی  رد  یتسیاب  اه  هناخ  نیا  هک  صوصخب  دوش ، هداد 

یرایسب اهنآ و  یرادگن  ظفح و  یارب  مئاد  یاه  تراظن  بسانم و  نیرجاتسم  نتفای  قرفتم ، یاه  هناخ  نیا  نتخاس 
زین ریگ  تقو  نیگنس و  یراک  ما  یگدنز  نارذگ  یارب  هک  صوصخب  دشاب ، هتخاس  نم  زا  هک  تسین  یراک  رگید ، لئاسم 

“ مراد .
. تشاد دوخ  رد  ار  میاه  هتفگ  لوبق  زا  یناشن  عمج  توکس  متفگ و  یم  ار  تقیقح  متشاد 

: تفگ نم  هب  ور  یصاخ  شنمو  راقو  اب  دوب  هدش  ما  هدناوخ  ردام  الاح  هک  هللادسا  مناخ 
یئاهن رظن  دیسر  دهاوخ  امش  عالطا  هب  ارجا  زا  لبق  هک  یراک  ره  یارب  و  دیشاب ، انما  تئیه  زا  یکی  دیئایب  امش  مرسپ  “ 

. منک یم  رکشت  امش  زا  شیپاشیپ  زین  نم  دهد و  یم  شمارآ  ار  هللادسا  حور  امش  تراظن  نیا  دیهدب . ار 
. دیشاب ام  اب  دیآ  یم  شیپ  ناتیارب  هک  یتصرف  ره  رد  دیهدب  لوق  نم  هب  دیاب  ننمض 

زا صوصخب  درک و  تبحص  ام  یارب  بونج  هب  دوخ  ترفاسم  زا  تاعفد  هب  هک  دیدوب  هتشاذگ  وا  رب  یریثات  نانچ  امش 
تسا ” نم  دامتعا  دروم  اه  هنیمز  همه ی  رد  سدنهم  » هک : « « تشون  تفگ و  نمسر  اتح  امش .

، مشاب مئاد  سامت  رد  اه  نآ  اب  هک  مداد  لوق 

تیدحا هرهش  تاقالم – 
رهم ۱۳۹۳

نآزا لاس  تسیب  دیاش  هک  دنکرکف  یزیچ  هب  هک  دشاب  شدای  روطچ  دراد  رکف  روج  رازه  مدآ  مدرکیمن . مه  ار  شرکف 
. دوب هتفرگار  هام  یور  هایس  یربا  مدوب .  هداد  هیکت  هشیش  هب  ار  مرس  نیشام و  بقع  یلدنص  مدوب  هتسشن  هتشذگ ؟

ات ربا  یهایس  درابب . ناراب  تساوخیم  ملد  ردقچ  نوریب . دنزب  هدش  مه  هرذ  کی  هشوگ  کی  زا  ات  دزیم  روز  راگنا  هام 
تقو ره  . . اه تخرد  یالهبال  تفر  مهاگن  اجنیا ؟ میدوب  هدیسر  یک  ینعی  دوب . هدمآ  ناتسربق  یاهتخرد  یال  هبال 

. منکیم لوه  زاب  مسرتیمن  گرم  زا  هک  مریگب  تسژ  دشاب  رارق  رگا  اتح  دزرل . یم  یروجکی  ملد  اج ، نیا  هب  مسریم 
. میرذگب هک  منک  یم  ادخادخ  و  رفغا »… مهللا   :» میوگیم دنتدنت  بلریز 

. مسرتب دیاب  ارچ  ینعی   . مدیسرتن دمآ . ارهز  هک  مدز  یم  فرح  یلع  اب  متشاًدالصا  مدوبن . باوخ  دوب . زاب  میاهمشچ 
. تسا رتالاب  یشیوخو  موق  زا  یگیاسمه  الصا  دوب . هدش  میاههچب  یهلاخ  دوب . هدرک  یگدنز  نم  اب  ارهز 

لز دناشوپیم . ار  شداشگ  ناهد  هک  تفلک  یاهبلو  دوب  ششوگ  ریز  ات  هک  هاتوک  لالش  یاهوم  نامه  اب  دوب  شدوخ 
 . دیدنخ اوه  یبو  ماهمشچ  یوت  دز 

؟  ییاجک  ـ
دشیمن مرواب  مشاب . ربخیب  هکنآ  هن  ینعی  متشادن . شزا  یربخ  چیه  دوب  لاس  تسیب  هک  وا  هن  مدیسرپیم  دیاب  نم 

ره هک  هدوب  یسک  اهنت  وا  لاس  دنچ  هک  دورب  مدای  یگدنز  یراتفرگ  یوت  نمو  دوش  مگ  یظفاحادخیب  هعفدکی  ارهز  هک 

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

http://www.gozargah.com/category/dastan/
http://www.gozargah.com/dastan/molaghat-ahadiyat-2/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


. متفریم شغارسهب  ماهتشاد  یراک  تقو 
: تفگ درک  نفلت  شردام  هک  دوب  دوز  حبص  متفر . مه  زور  نآ 

؟  اجنیا ییآیم   ـ
: متفگ دنزب . فرح  نم  اب  دناوتب  ات  دوب  هدرکهیرگ  ریس  مکش  کی  هک  راگنا   . تشاد ضغب  شیادص 

؟  هدشیربخ  ـ
. تاقالم یارب  نیریگب  همان  نییایب  نتفگ  رد ، بل  دندمآ   ـ

شبیغ هعفدکی  یفرح  چیه  نودب  ارهز  هکنبا  مدرکیمن . رواب  ار  زیچ  چیه  هک  دوب  یزور  تسیب  ینعی  دشیمن  مرواب 
. دشیم مامت  تشاد  گنج  هکالاح  دگنجب !؟  دگنجب . هدوب  هتفر  هدوب  زرمرس  دنیوگب  دعبو  دنزب 

لوتب دوب . هداتسیا  ضوح  رانک  هدیشوپ  سابل  شردپ  دوب . زاب  رد  ارهز . یهناخ  فرط  هب  مدیود  متشادرب و  ار  مرداچ 
. داد باوج  دنلب  اضر  سوا  هشیمه  لثم  ار  ممالس  دیشکیم . الاب  ار  شباروج  تشاد  دوب و  هتسشن  ناویا  بل  مناخ 

: تفگ مناخ  لوتب 
؟ یرب اسوا  اب  یرضاح   ـ

؟  تفر دیاب  اجک   ـ
اسوا مناخ و  لوتب  ات  دهدب  ار  همان  دوب  رارق  هک  یسک  مسا  اب  دندوب  هتشون  ار  سردآ  داد . متسد  ار  ذغاک  اضر  سوا 

. تاقالم یارب  ناهفصا  دنورب  دنناوتب 
همان اهزابرس  زا  یکی  میداد . ناشن  ار  همان  هرابود  دوبن . شوگراهچ  هک  دوب  یعلض  دنچ  کچوک  قاتا  کی  میدش  هک  دراو 
هک مدقراهچ  درکیم . زگ  ار  قاتا  لوط  یه  رمک و  یدوگ  یوت  دوب  هتشاذگ  ار  اهتسد  اضر  سوا  لغب . قاتا  درب  ار 

 . دیشکیم بقع  هب  ار  رمک  زوق  دیخرچیم و  نم  هبور  دعب  تشگیمرب . دیاب  تشادیمرب 
. نم هب  تسا  هدز  لز  شهایسو  زیر  یاهمشچ  اب  هتسشن و  مور  هب  ور  ارهز  هک  الاح  دیآیم ؟ مدای  الاح  اهزیچ  نیا  ارچ 

. لاس همه  نیا  زا  دعب  الاح 
: میوگ یم 

دنیوگب دعب  ؟ تساجک دنادن  شردام  اتح  سکچیه  دنزب و  شبیغ  یکی  دوشیم  دوشیمن . مرواب  مه  زونه  دشن . مرواب  » 
.« وت مه  نآ  .. هدوب و زرم 

زاب ار  شداشگ  ناهد  رتشیب  وا  هتفررد و  تبل  ناطیق  متفگیم  دیدنخیم  یتقو  هک  هشیمه  لثم  ددنخیم  ارهز 
. درکیم
: دیوگیم

. « یراد رواب  مهالاح  نیمه  الصا  ینکیم . رواب  » 
نوریب یزابرس  تروص  شکچوک  یهچیرد  زا  هک  رد  هب  مسرب  ات  دید . ار  ارهز  دوشیم  رگید  هک  مدوب  هدرک  رواب  زور  نآ 
شرس نم  تسا و  هتشگرب  اضر  سوا  اب  ناهفصا  زا  هک  مدوب  هدید  ار  ارهز  راب  رازه  دیسرپیم ؛ ار  مدآ  مساو  دمآیم 

: مشکیم داد 
. ناه نیمه  هدیدمتس  قلخ  ادخ  هب  ؟ یدرکنار تریپ  ردپو  ردام  رکف   ـ

: متفگ اضر  سوا  هب  هک  دوب  نیمه  یارب  منیبیم . ار  ارهز  هک  مدوب  هدرک  رواب 
. ورن هار  ردق  نیا  یدابع . یاقآ  شیپ  میرب  ات  نیشنب  هقیقد  هی  ریگب . رارق  اسوا ،  ـ

. میتفرگیم ار  ارهز  تاقالم  یهمان  دیاب  هک  درب  یقاتا  فرط  هب  یکیرات  گنت و  ورهار  زا  ار  ام  زابرس  تسشنن . اسوا 
. دادن باوج  ار  ناممالس  دوشب . شلاس  یس  ات  دراد  یقاب  مدرک  رکف  دوب . ناوج  یدابع 

؟ امش  ـ
: متفگ مدمآیم . اجنیا  هب  اسوا  اب  هک  دوبن  ملوا  راب  تخانشیم . ارم  دیسرپیم . نم  زا 

. مدش ناتمحازم  دنرادن  داوس  اسوا  نوچ   ـ
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. درادن لاکشا  مه .… یزیچ  دنرادن  هک  داوس   ـ
فک اسوا  دوشیم . لح  لکشم  دراد  مدرکیمرکف  زورما  اما  مدینشیم  اهفرح  نیا  زا  هک  دوبن  لوا  راب  مدروخ . اج 

. دوب هدش  مخ  ولج  هب  یدابع و  زیم  یهبل  یور  دوب  هتشاذگ  ار  شاهتسد 
: متفگ

.« تاقالم یهمان  هزاجا  یارب  میسرب  تمدخ  نیدوب  هدومرف  » 
 .« اسیاو فاص  درک «: قارب  اسوا  هب  ور  ار  اهمشچ  دوب . هدش  خرس  شتروص  دادن . ار  مباوج 

 : متفگ تسناوتن . دنک ، فاص  ار  شزوق  تساوخ  تشادرب . زیم  یور  زا  ار  اهتسد  اضر  سوا 
. مینک یم  تمحز  عفر  ام  نیدب ، ور  همان  نییامرفب  تبحم  رگا  امش   ـ

: دز دنخزوپ 
.« مینکیم مه  تبحم  » 

.« منک نشور  مدآ  نیا  اب  ور  مفیلکت  دیاب  نم  یلو  درک « : هناش  تشگنا  اب  ار  شیاهشیر 
: تفگ دباع  هب  ور  اضر  سوا 

. « تاقالم یارب  میایب  دیتفگ  نابرق . هنشور  هک  ام  فیلکت  ام ؟ اب  » 
داد ناکت  اضر  سوا  هب  ور  درکرهم و  ار  اضما  یور  درک . اضما  ار  شیاپ  دروآ . نوریب  شزیم  یوشک  زا  ار  یذغاک  دباع 

. تاقالم یریم   ـ
مولعم رتشیب  ششزرل  دوب ، زارد  ولج  هب  ور  شتسد  هک  الاح  درک . زارد  ار  شتسد  دش و  کیدزن  زیم  هب  هرابود  اسوا 

. دشیم
؟ ردپ یدش  مهوت  هک  مدنوم  نیا  وت  نم   ـ

. اقآ هدوب  نیا  منم  لابقا   ـ
. وگن رفک  یاهتخاس ،  تدوخ  وتلابقا   ـ

. دوبن نم  تسد  یراک   ـ
: دیبوک زیم  یور  مکحم  ار  شتشم  دباع 

 … تاههچب یهمه  هک  یدرب  هنوخ  یاهمقل  هچ  وت  للاال ،.…  .. هخآ  ـ
. دوب کرتزا  رپ  شگرزب  یاهتسد  تفرگ . دباع  هب  ور  ار  شیاهتسد  فک  دمآ ، ولج  مارآ  دعب  دز . شکشخ  اضر  سوا 

. درکیمن رپ  ار  ناشفاکش  مه  ییانب  کاخو  چگ  راگنا  هک  ییاهکرت 
. اقآ ؛ یگلعف یهمقل   ـ

. دمآیم نییاپ  شدیفس  یاهشیر  یال  زا  دوب و  هدرک  سیخ  ار  شایبآ  یاهمشچ  کشا 
: داد شتسد  هبار  همان  یدابع 

.« نک اضما  ار  اج  نیا  » 
: دش مخ  زیم  یور  اضر  سوا 

.« مرادن داوس  » 

. نزب تشگنا   ـ
. تشاذگ دوب  یدابع  ولج  هک  یرتفد  یور  داد و  راشف  پماتسا  یور  ار  شتشگنا  داتسا 

. مدناوخ ار  همان  هزاجا  راوید  یهشوگ  مدیچیپ و  مرود  ار  مرداچ  دیرابیم . زیر  ناراب  نوریب . هب  میدیسر  روطچ  منادیمن 
. دوشیمن مرواب  مه  زونه  دشیمن . مرواب  هن ؛

. میسرب رتدوز  خج  یروج  نیا  لوتب . لابند  میرب  میریگب  نیشام  اج  نیمه  زا   ـ
؟ تاقالم میورب  میناوتیمن  ام  اما  رهش ؟ رب  رود و  نیمه  تساهیکیدزن . نیمه  ییاج  ناهفصا  هکنیا  متفگیم ؟ دیاب  هچ 

یفرح چیه  یب  ارهز  هدش . کیرات  اوه  . . شتروص یور  هدرک  هرش  کشاو  هتسب  ار  شیاه  مشچ  ددنخ . یمن  رگید  ارهز 
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هک یاهدش  درخ  یاهگنس  نامه  ریز  دور  یم  ناتسربق . یاههدرن  فرط  هب  دور  یم  دوشیم . دنلب  نیشام  یلدنص  زا 
رگید هایس . ربا  نامه  ریز  هتفر  هام  منک . هزات  سفن  ات  مشکیم  نییاپ  ار  نیشام  یهشیش  دباوخب . تساجک  منادیمن 

اضر سوا  مناخلوتب و  دیاش  ناتسربق .  فرط  نآ  یاه  تخرد  هب  موشیم  هریخ  یکیرات  یوت  تسین . وا  زا  یاهناشن 
زا مهاوخیمن  . مناوخب رفغا »… مهللا   » مناوخب منک و  اشیادیپ ن  دناهدیباوخ . ناشیاهگنس  ریز  ییاج  هک  منک  ادیپ  ار 

. منزب فرح  ارهز  اب  ریس  لد  کی  اههتسکش و  گنس  نآ  رانک  مورب  دهاوخیم  ملد  مرذگب . اجنیا 

یساپس لضفلاوبا  یفوتم –  کی  تارطاخ 
رهم ۱۳۹۳

: متفگ مدوخ  اب  مدیباوخو ، متشاذگ  ار  مرس  متفرگ  رارق  هک  ربق  لخاد 
: هکدرکیمرارکتراون لثم  ار  اهفرح  یرس  کی  زور  ره  هک  منز  اه ی  رقرق  رش  زا  دش  بوخ  “ 

اه هچب  یاه  یهاوخ  هدایز  زاو  یریم ،  ) یراذگیم  هک  ار  ترس  اه  دازون  هچب  لثم  یباوخیم  ردقچ  درم  هگیدوشاپ  )
موحرم لوقب  الاح  مدوب  نیا  رکف  رد  مدش ،  تحار 

 : تفگیم گرم  هراب  رد  شفورعم  رعش  رد  هک  یریشم  نودیرف 
هک ماراو  نیریش  باوخ  نآ  مدید  اما  مباوخیمو  مریگیم  تحار  لایخ  اب  ( دیراد میب  نیریش  مارا و  ناج  باوخ  نیز  ارچ  ) 

- تسین ریذپ  ناکما  نلصا  تحار ، باوخ  لیاسو  نودب  کیراتو  گنت  ربق  نیا  رد  دوب  هداد  ار  شلوق  یریشم  موحرم 
، منکیم لمحتو  منامیم  اجنیا  یزور  دنچ  درادن  یبیع  متفگ 

هب یباسحو  دوب ، هدز  کل  ناشیارب  ملد  هک  یتشهب  یاه  یروح  هلمج  زا  تسه  زیچ  همه  دبال  اجنآ  تشهب  متفر  یتقو 
، دوب هدرم  مدوخ  زا  رتدوز  یلیخ  ما  یسنج  لیم  دوب  اهلاس  هک  ارچ  مسریم  ناشتم  دخ  هک  مدوب  هدز  نوباص  ملد 

هقافا رگید  دوب ،  نم  یاهلاس  نس  مه  یارب  یکنز  لوگ  هک   ، کرحم یهایگ  یاه  اذغو  اه  وراد   ، ارگایاو یاه  صرقو 
. درکیمن

یبناج ضراوع  تمسق  رد  یسنج  لیم  تیوقت  یارب  مدیرخ  صرق  کی   ” تفگیم هک  مداتفا  مناتسود  زا  یکی  فرح  دای 
، بلق دیدش  شپت  دوب « هدش  هتشون  شا 

….« یگ و هظفاح  مک  ، ناوختسا یکوپ  باصعا ، فعض  باهتلا ، داجیا  هیلک ، یئاسر  ان 
. مدشکیم یروف  نوچ  تسا  صرق  نیا  زارتهب  مروخب  رونایس  هگا  متفگ 

یالاب هایس  اپ  ات  رس  یاهسابل  اب  نشت  لوغ  مادنا  تشرد  درم  ود  هک  مدوب  ندیدنخ  لاح  رد  تفرگ ،  ما  هدنخ  یباسح 
یمالس نازرل  یئادص  اب  هنامرتحم  تسا ، هدناشک  اجنیا  هب  ار  اهنآ   ، ما هدنخ  یادص  مدرک  رکف  دندوب  هداتسیا  مرس 

 : متفگو مدرک 
“ ؟ دیتشاد هدنب  اب  یرما  “ 

: تفگ تشاد  مه  یئاسا  دعر  یادص  هک  اهنآ  زا  یکی 
. “ میرب وشاپ  “ 

 : متفگ
. “ دوب ایند  نآ  یاه  سیلپ  هفیظو  نیا   ، دینک ماهتا  میهفت  ارم  دیاب  لوا  “ 
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: تفگ تشاد  تسد  رد  مه  یا  همق  هک  رگید ، درم 
. “ تمیربب ای  یئایم  تسین  اه  ربخ  نیا  زا  اجنیا  “ 

: متفگ دنتسه  اهرکنمو  ریکن  نامه  اهنیا  نمتح  متفگ  دوخ  اب 
“ ؟ دیربیم اجک  هب  ارم  دیرادو  ما  هدرک  هچ  منادب  دیاب  لوا  نم  هچ  ینعی  “ 

: تفگ نامدوخ  یاه  یجیسب  لثم  شاخرپ  اب  یلوا 
 “ هشیم نشور  زیچ  همه  اجنآ  “ 

اپو تسد  هب  هجوت  نودبو  تخادنا  شا  هناش  یورو  درک  دنلب  دندوب  هتسب  ار  ما  هتو  رس  درآ  ینوگ  کی  لثم  هک  ارمو 
کی یولج  نیمز  یور  ارم  یتدم  زا  دعب  اما  ، تفر هار  مادک  زا  مدیمهفن  دوب  بش  درب - شدوخ  اب  ارم   ، میاه رقرقو  ندز 
رد مدید  دندوب ، هتشاذگ  متروص  یور   هک  نفک  فاکش  زاو  مدرک  دنلب  ار  مرس  یمک  درک ، اهر  للجم  یلیخ  نامتخاس 

یشوپ کیش  نادرم  دشیم . نشور  تشاد  اوهو  متسه . نیمز  یور  مدوخ  لثم  یئاه  هدرم  زا  ینالوط  فص  کی  یاهتنا 
رتکرزب یلیخ  هکدندوب  للجم  نامتخاس  نیا  هب  دمآو  تفر  لاح  رد  گنشق  یاه  تاوارک  هدرک و  حالصا  یاه  تروص  اب 

. دوب نامدوخ  یرتسگداد  نامتخاس  زا  رت  ابیزو 
رازه زا  شیب  زورره  نامدوخ  ینویلیم  داتفه  ناریا  رد  نوچ  منامب  فص  نیا  رد  یزور  دنچ  دیاب  نمتح  هک  مدرک  رکف 

اجنیا نم  هک  دروایب  هناهبو  هسیاو  تیولج  دمآ  یمن  یسک  هکدوب  نیا  رد  فص  نیا  یبوخ  اما  دنناریم . یم  ای  دنریمیم  رفن 
. ولج دورب  یکی  یکی  دروآ  رد  یزابو  یئوشتسد  مدوب  هتفر  مدوب ، 

، دوشب متبون  ات  متسناوتیم  دوب  ینز  هگا  یسناش  دب  هچ  متفگ  دوخ  اب  دوب  . درم  مهوا  مدرک   ما  یتسد  لغب  هب  یهاگن 
رد ار  شا  یتیسنج  کیکفت  ادخ  لفاغ  لد  یا  تسا ، اه  یناریا  هنادرم  هاگداد  اجنیا  هک  مدیمهف  دعب  اما  منزبوا .  اب  یسال 

یاهروشک زا  رگید  یکی  هاگداد  هب  ارم  شاک  تسین - روطنیا  رگید  یاه  روشک  یاه  هاگداد  نمتح  دراد ، مه  ایند  نیا 
رد مه  فلاخم  سنج  ات  دنچو   . تسا هدیسرن  یتیسنج  کیکفت  هب  ناشیاه  دنوخا  روز  زونه ، اه  اجنآ  دندرب . یم  ناملسم 

. مدیدیم اه  هدرم  نایم 
تشاد یهوبنا  شیرو  دوب  هدیباوخ  زیمتو  رت  نفک  کی  رد  زارد  هب  زارد  ماراو  تکاس  هک  نم  یتسد  لغب  رفن  لاح  رهب 

: متفگو مداد  رارق  باطخ 
. مینامب رطتنم  تلافسا  نیا  یور  زاب  یاضف  نیا  رد  دیاب  ردقچ  ینکیم  رکف  اقآ  یجاح 

رد شفرحب  ات  منزیم  فرح  وا  اب  ردقنآ  متفگ  دوخ  اب  متشادن  رب  تسد  ددعتم  یاه  لاوئس  زا  نم  اما  دادن  ار  مباوج  لوا 
. دش مه  روط  نیمهو  مروآ 

هک یئاهمدآ  نآ  زا  یکی  هب  هنوگچ  متسنادیمن  مه  الاح  هدوبراد  لوپ  مه  یلکو  ذوفناب  یناحور  ایند  نآ  رد  وا  هک  متسناد 
لوق مه  اهنآ  زا  یکی  ایوگو  دوب  هدروآ  تسدب  اهنآ  زا  تاعالطا  یلک  هک  دوب  هداد  هوشر   ، دندوب دمآو  تفر  لاح  رد  مادم 

ناگتشرف ینیب  یم  هک  یئاهمدآ  نیا  تفگو : درکیم  تبحص  هتسها  یلیخ  دندوب . هداد  واب  ار  یهلا  لدع  همکحم  رد  کمک 
. دنتسه هاگداد  نانکراکو  یهلا 

؟ دنشاب یتشهب  یاه  یروح  زا  دیاب  ناشیاه  یشنم  مدیسرپ 
یئالب رهو  دنا  هدرک  تداع  یتیسنج  کیکفت  هب  اه  یناریا  دننادیم  نوچ  تسین ، یربخ  ینز  چیه  زا  اجنیا  ریخ  تفگ : 

. بدومو شوپ  شوخ  اما  دنتسه . درم  یگمه  مه ، اجنیا  نانکراک  مامت  دیا ، یمن  رد  ناشسفن  سرت  زا  یروایب  ناشرسب 
؟ دنربیم تشهب  هب  ار  ام  یک  اقآ  یجاح  متفگ 

. ینیبب ار  اه  یروح  رتدوز  هچ  ره  دهاوخیم  تلد  مه  وت  هکنیا  لثم  تفگ : 
فیرعت لسعو  ریش  زا  رپ  یاه  یوجو  یروح  اب  تشهب  زا  ام  یارب  اه  امش  لاثما  ردقنا  اقآ  یجاح  ارچ  غورد  متفگ : 
یارب مه  لسعو  ریشو  منک  لمحت  ار  یگنسرگ  مرضاح  متسه و  شیاهیروح  هتفیش  طقف  یکی  نم  هک  دنا ، هدرک 

. موشب ما  یگلاس  هدجیه  لثم  مناوتب  ات  دنراذگب  تحار  باوخ  قاطا  کی  رد  یروح  ات   دنچ  اب  ارم  طقف  ناشدوخ 
. یوریم تشهب  هب  هک  یراودیما  تدوخ  هب  ردقنیا  هک  یا  هدرک  هچ  وت  تسین  مولعم  الاح   : تفگ
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ار مدرم  لوپ  هک  مدرک  شالت  یلیخو  مدرکن  مه  یزاب  …. ماوخیم ترذعم  مدروخن ، بورشم   ، مدرکن یصاخ  راک  متفگ :
. متخاسو متخوس  مگرم  عقوم  ات  جاودزا  لوا  زا  نز  کی  ابو  مروخن 

روفیک ایند  نیا  اروهت  نبارش ، زا  ات  تسا  هدوب  هنوگچ  نآ  هزم  ینادیمن  نالا  یدروخن  بورشم  یدرک  هابتشا  تفگ : 
هزاتو یربب  یرتشیب  تذل  اجنیا  یاه  یروح  زا  ات  تسیچ  یعقاو  سکس  یمهفب  ات  یدرکن  یزاب  تدوخ …  لوقب  یوش 
هب ینکیم  لایخ  الاح  دننک  یگدنز  رتحار  تیاه  هچبو  نز  مهو  تدوخ  مه  ات  یدرکن  هالک  هالک  مه  ندروآ  رد  لوپ  رد 

. دوشیم مامت  راک  یوریم  تشهب 
نویزیولتو ویدار  هب  ربنمو  دجسم  زا  اه  دنوخا  دوب  لاس  راهچو  یس  ینادیم  نم  زا  رتهب  هک  تدوخ  ناج ، یجاح  متفگ : 

هتفهو دنتسه  روت  ردیل  یدرکیم  رکف  هک  دندرکیم  تبحص  منهجو  تشهب  فاصوا  زا  نانچ  ناشیاه  یضعبو  دندوب  هدمآ 
نم هک  یئاهراک  نامه  اب  مهار  اجنا  هب  ندیسر  هار  ودندرکیم  ار  تشهب  فیرعت  یلکو  ، دندرگیمربو دنیایم  راب  کی  یا 

. دندوب داد ه  دای  امب  مدرکن ،
مینزب یئاهفرح  نویزیولتو  ویدار  رد  دندوب  هتفگ  امب  متسه . اه  دنوخا  نآ  زا  یکی  مدوخ  نم  یدروخ  لوگ  ادخ  هدنب  تفگ :

شتسد دزیم  یویند  قیاقحو  ایند  زا  یفرح  یدنوخا  مهرگا  میئوگب  ایند  نیا  زا  شا  همهو  میراذگب  راکرس  ار  مدرم  هک 
روت یاه  ردیل  لثم  میدوب  راچان  نیاربانب  دندزیم ، ار  شبآریزو  دندیرب  یم  نالک  یاه  هجدوبو  هدروآ  داب  یاهلوپ  زا  ار 

. میتشادن داقتعا  اهزیچ  نآ  هب  اهام  رثکا  یلو  میئوگب . نخس  منهجو  تشهب 
تسا هدومرف  گرزب  ظفاح  هک  دوبن  دوخیب  سپ   : متفگ

دننک یم  ربنمو  بارحم  رد  هولج  نیاک  ناظعاو  » 
« دننک یم  رگید  راک  نآ  دنوریم ، تولخ  هب  نوچ 

؟ دوشیم هچ  نم  فیلکت  الاح  سپ  اقآ  یجاح  مدیسرپو 
نامدوخ یاه  یضاق  زا  یضعب  لثم  مه  ار  اجنیا  یاه  یضاق  دیاش  مراد  ار  تیاوه  نم  دشاب  ادخ  فطل  هب  تدیما  تفگ :

. دیرخ دوشب 
. مرادن یلانمو  لام  نم  یلو  اقآ  یجاح  متفگ :

دادیم و دیما  نم  هب  غورد  ای  تسار  دوب  یلاح  اب  دنوخا 
. مراد ار  تیاوه  نم  شابن  نارگن  تفگ :

یلیوط فصو  مدوب ، هدش  کیدزن  نامتخاس  یدورو  برد  هب  هک  دندوب  هداد  تکرح  ارام  روطچ  مدیمهفن  دش  هک  بش 
دندوب هدرب  نامتخاس  لخاد  هب  اراقآ  یجاح  دنتشاذگیم . فص  ردو  دندروایم  اهبش  ار  اه  هدرم  ایوگ  دوب  مرس  تشپ 

هدید ار  مادنا  شوخو  شوپ  شوخ  ناگتشرف  نیا  مدو  یدروآ ، لوپ  تدوخ  اب  هنوگچ  هک  منک  لاوئس  وا  زا  دشن  تصرفو 
. یا

درک لاوئس  یضاق  دندرب  هاگداد  رضحم  هب  ارم  دعب  زور 
؟ تسیچ تمسا 

هگم یگیم  نویزه  یراد  درموش  دنلب  دزداد : منز  هک  متفگیم  ار  ممسا  متشاد 
. هتبلق رتکد  تقو  زورما  ینودیمن 

عقوم هب  مدآ  دنراذگ  یمن  اه  ورادو  اه  رتکد  نیا  متفگ  مدوخ  اب   ، مدروخ بآ  یناویلو  مدیشک  یدنلب  سفن  مدش  رادیب 
. دریمب
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هنگنز نارهم  لاصیتسا – 
رهم ۱۳۹۳

! وگب نزب ! فرح  - 
. متفرن رارق . رس  متفریم  تسیابیم  دیوگیم :

نیرخآ درکیم  ساسحا  دوب ، هدشن  هدز  فرح  نآ  زا  تحارص  هب  هاگچیه  هک  نیا  اب  دوبیم . رخآ  رارق  تفریم  رگا 
. دنکیم توکس  تسا ؟ یفاک  ساسحا  کی  رگم  مسرپیم : مروایب . دوخ  یور  هب  متساوخیمن  تسا . هدوبیم  شرارق 

یتح ارچ ؛ دنادیمن ، دیوگیم  طقف  الامتحا  دوش ، هدیسرپ  مه  شدوخ  زا  رگا  یتح  درکن ، ارجا  ارنآ  ارچ  دنادیمن  یسک 
. تسا هدوبیم  شرارق  نیرخآ  دنکیم  ساسحا  دیوگیمن :

؟ دوبیم رتهب  متفریم  رگا  دیاش  - 
یشقن دریذپیمن  / دریذپیم دنادیمن ، / دنادیم درادن . دتفایم ، تسا و  هداتفا  قافتا  هچنآ  رد  یشقن  دریذپب ، تسناوتیمن 

. درادن
. دنزیم گنل  نم  راک  یاج  کی  تفریذپ . ناوتیمن  - 

. دنکیم راک  ندز  مدق  نیح  رد  طقف  شزغم  ایوگ  دنزیم ، مدق 
! یراد راک  ادرف  ینکیم . هتسخ  ار  تدوخ  - 

فک طایتحا  اب  دنکیم و  مخ  ار  وناز  سپس  درادیمرب . نیمز  زا  ار  شیاپ  کی  یرتش . یاهمدق  درادیمرب . مدق  مرن 
. دراذگیم نیمز  ار  شیاپ 

. دونشب ریز  یهقبط  هیاسمه  ار  نتشادرب  مدق  زا  مدق  یادص  دیابن  - 
دهاوخیمن الوصا  شدوخ  هوالع  هب  تسا . رادیب  تساجنآ و  وا  الصا  دوشب  هجوتم  یسک  دیابن  تسا . لمعلاروتسد 

. دنک لتخم  ار  یرگید  شیاسآ  ای  دشاب  یرگید  باوخ  محازم 
ای دز  مدق  شاقاتا  رد  غارچ ، ندرک  نشور  نودب  یکیرات ، رد  اهنت  ار  شیپ  بش  مامت  هاتوک ، ترچ  کی  زا  رظنفرص 

وا هب  هک  یماگنه  تسا . هتفابیم  تاماط  دنادیم ، مه  شدوخ  دزیم . فرح  داتسیا . نوریب  یاشامت  هب  هرجنپ  تشپ 
یرگید زیچ  ای  هفالم و  هچراپ ، یاهکت  هک  روط  نامه  دادیم ، ناکت  وسنآ  وس و  نیا  هب  ار  شرس  رخآ ؛ رارق  متفگیم :
ارنآ رابغ  درگ و  دننکب ، شاصالخ  هدئاز  نآ  رش  زا  ات  دنناکتیم ، ار  تسا ، هدیبسچ  نآ  هب  یرابغ  درگ و  یاهدئاز ، هک 

. دنریگب
هک وا  هلمجنم   ) یدنمدرخ ره  درادن و  دوجو  دیدرت  یارب  ییاج  رگید  هکنیا  اب  دنکب ، رواب  دهاوخیمن  مه  زونه  رخآ ، رارق 

. دریگب نآ  زج  یاهجیتن  تسه  شرایتخا  رد  هک  یتاعالطا  زا  دناوتیمن  تسه ) مه  لوقعم  یرگید  سک  ره  زا  شیب  دیاش 
، هژاو اهراورخ  ریز  و  دراپسب ، شانهذ  یهناخشومارف  هب  ارنآ  دناوتیمن  هدش و  کح  ییاج  رارق  یهژاو  همه  نیا  اب 

یاهظحل دناوتیمن  هک  هدش  هدولآ  نآ  هب  نانچ  شانهذ  تسا ، یشقن  دنکب . نفد  ناهن  راکشآ و  ریوصت  هرطاخ ، فرح ،
. دراذگب رانک  ار  نآ 

. دش مهاوخ  هناوید  دورب ، شیپ  روط  نیمه  رگا  - 
! تسا قارغا  یردق  اما  هناوید  - 

. تسناد یگناوید  زاغآ  ار  نآ  ناوتب  دیاش  - 
؟ میلس لقع  یانعم  هب  - 

. تسناد هناوید  دنانم  هیبش  ای  دننکیم ، هباشم  یاهراک  هک  ییاهمدآ ، مامت  ناوتیم  هک  میلس  لقع  ساسا  رب  - 
هب ار  ریوصت  ناوتیم ، لقادح  دوشب . رهاظ  شانابل  رب  یدنخبل  هک  دوشیم  بجوم  هناوید  ناونع  هب  شدوخ  ریوصت  - 

. درک یقلت  تبثم  دنخبل ، نیمه  یهطساو 
؟ ماهدزن تسا ؟ هدزن  دنخبل  تسا  تقو  دنچ  - 
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قرغ دوخ  رد  ار  وا  دنکیم و  روهظ  تسا  رازیب  نآ  زا  هک  یایرابجا  لاوئس  هرابود  دوشیم . هدز  رانک  دنخبل  روصت 
ره روطخ  یپ  رد  هک  لبق  لثم  شیپ و  هظحل  دنچ  مدآ  نامه  دوشیم  هرابود  دوشیم . شومارف  یلک  هب  دنخبل  دنکیم .

 … هسلج نیرخآ  رادید ، نیرخآ  رارق . نیرخآ  دیوگب : دوخ  هب  و  دنیشنیم ، دنیشنب و  دیاب  شاهلیخم  هب  زیچ 
یور دنیشنیم ؛ شزیم  تشپ  دنابنجیم و  رس  دوبیم ، رخآ  رارق  زورید  میوگیم : دشیم  رود  هرجنپ  زا  هک  یلاح  رد 

. دهدیمن هیکت  نآ  یتشپ  هب  تداع  بسح  رب  درس . یزلف ، جرا  یلدنص  کی 
. دهدیم تسد  نم  هب  زازئمشا  ساسحا  متشپ  رب  زلف  یدرس  زا  دیوگیم :

نوریب شیاپ  ناتشگنا  کون  زا  دیودیم و  شاتشپ  یوت  یاهشعر  درکیم ، سح  شاتشپ  رب  ار  زلف  یدرس  رگا 
؟ زیم ندوب  دنلب  ای  یلدنص  ندوب  هاتوک  یهطساوب  تفریم .

. ار یلدنص  ای  مینک  ضرف  درادناتسا  ار  زیم  دوش ، هتسیرگن  یاهیواز  هچ  زا  هکنیا  هب  هتسب  دیوگیم :
نامه دنیشنب ؛ نآ  یور  هک  مراذگب ، یتشپ  کی  یلدنص  هاگنمیشن  یور  مدوب  هدش  روبجم  یمرن ، رطاخ  هب  هن  و 

زغم دوب ، زبس  یلدنص  داهنیم . شرس  ریز  دباوخب ، تساوخیم  ای  دیباوخیم ، هک  رگا  دیباوخیم ، یتقو  هک  یایتشپ 
هدوب توافتیب  شاگنر  هب  تبسن  هک  تسا  لجسم  لاح  ره  هب  تسا . زبس  تسنادیمن  / تسنادیم کیلاتم . یاهتسپ ،

زا هک  ار  یلدنص  زیم و  و  درک ، ادیپ  دیزگ ، ینکس  نآ  رد  هک  ار  یقاتا  نیرخآ  هکنآ  زا  سپ  شیپ ، هتفه  کی  یتقو  تسا ،
وا هب  ار  شاسنج  تساوخیم  طقف  هک  دِنردرَم  راسمس  باوج  رد  دش . / دشن نآ  گنر  هجوتم  یتح  دیرخیم ، یراسمس 

هچ وا  هب  دمهفب  قیقد  هکنیا  نودب  دوب  هدنابنج  یرس  دنیآیم ، مه  هب  یلدنص  زیم و  گنر  دوب : هتفگ  وا  هب  و  دشورفب ،
. تسا هدش  هتفگ 
! دوبن مزال  تقد  - 

؟ دراد تیمها  هچ  الصا  دیوگیم : دنابنجیم و  رس  سپس  اعقاو !؟ دسرپیم : دوخ  زا  الاح  و 
رطاخ هب  الاح  دشاب . روکگنر  هک  راگنا  دشن ، / دش زین  دناهدش ، هایس  نامز  رورم  هب  ای  دناهایس  هک  اههدرن  گنر  یهجوتم 

یور چیه . جیردت  هب  رتسپس ، و  درپسیم ، رطاخ  هب  ار  اهمدآ  سابل  اهنیشام و  لدم  گنر و  یتح  رتشیپ  مروآیم .
تسا و هدوب  مه  رخآ  راب  عقاولایف  هک  نیا  اب  راب ، نیرخآ  یارب  میوگیم  یتقو  مه  زونه  تسشن . جرا  گنر  زبس  یلدنص 

دهاوخن کیلاتم  زبس  جرا  یلدنص  یور  تشگ و  دهاوخن  زاب  هناخ  نآ  هب  رگید  دنادیم  نیقی  عطق و  هب  مه  شدوخ 
زاب هناخ  نآ  هب  رگید  هک  تسا  هدرک  روطخ  شانهذ  هب  ارچ  دنادیمن   ) ددنبیم شقن  شایناشیپ  رب  هرگ  تسشن ،

.( دنادیمن سک  چیه  تشگ . دهاوخن 
. دشکب نوریب  تسناوتیمن  دوب  مه  دیورف  رگا  یتح  ار  شاییارچ  ینوچ و  بل ). رب  یدنخبل  اب  زاب   ) دیوگیم

. دوبیمن رخآ  رارق  هن ! - 
! یرآ هچ  هب  دیوگب و  هن  هچ  هب  دنادیمن  رگید  دسریم  رظن  هب 

. دینشن / دینش دروآ ، رد  نآ  هب  هیکت  اب  هک  ار ، زیم  یهلان  داد . هیکت  دوب ، هنهک  یبوچ و  هتفر ، رد  راوز  هک  شزیم ، هب 
. مدینشن زیچ  چیه  - 

؟ دینش دوشیم  رگم  - 
یاهحفص نامه  هس ، داتفه و  یهحفص  تخود ؛ دوب ، هتشاذگ  زیم  یور  هناخ  نآ  هب  شدورو  ودب  زا  هک  یباتک  هب  مشچ 

هام ود  یکی  عیاقو  مدنچ ، دنادیم  ادخ  طقف  راب  یارب  دناوخب ، ارنآ  هکنآ  یاج  هب  اما  دناوخیم ؛ شیپ  هتفه  کی  ارهاظ  هک 
ردقنآ راکفا ، یگدوهیب  اهنادب و  ندرک  رکف  طرف  زا  یتقو  هاگ ، درک . رورم  دندوب  هدیبسچ  شانهذ  هب  هک  ار ، ریخا 

. دنزیم سپ  ار  اهنآ  تسد  اب  یتح  هک  دوشیم  هتسخ 
! دیوش رود  - 

مهف لباق  ریغ  شایارب  نآ  زا  شیپ  عیاقو  سفن . ود  یهلصاف  زا  رتهاتوک  نآ ، کی  یارب  طقف  اما  دنوشیم ، رود 
 … دیوریم نیمز  زا  زره  فلع  نوچمه  تسوحن  دراذگیم ، اپ  هک  اج  ره  ارچ  تسنادیمن  دندومنیم .

. تشادن ار  شایریگولج  یارای  هک  دوب  هدیسر  هار  زا  رادهلابند  یاهعراق 
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! ةعراقلا ام  دیوگیم :
رد یهناتسآ  زا  رتمک  هک  دوب  یتدم  تسا . هیوسلایلع  شیب  مک و  رگید  دیوگیم )  ) هکنآ اب  دشیدنایم  نانآ  هب  مه  زونه 

مداتسیایم هرجنپ  تشپ  اهتعاس  تاقوا : یهیقب  و  مامح ، ای  بجاو  یاهدیرخ  یارب  رگم  تشذگیم ،
، یکیرات رد  بش  صوصخ  هب  درگنیم ، دربیم ، تذل  نآ  یاشامت  زا  رتشیپ  هک  ار ، نوریب  ترفن  اب  و  دیوگیم ) / میوگیم )

ایوگ دیدیم ، هوقلاب  یمزرمه  یسک ، ره  رد  رتشیپ  یاهیاسمه . یرذگهر ، هاگ  هگ  منک . نشور  ار  قاتا  غارچ  هکنآ  نودب 
دیدج یهرهچ  ره  ندید  اب  نونکا  و  دوشگ ، دهاوخ  یزور  تسا و  هدوشگن  وا  اب  ار  یتسود  باب  زونه  هک  یتسود  یقیفر ،

هتشاد رظن  ریز  ار  وا  نوریب ، نآ  ییاج  هک  دشاب  ومه  دیاش  دنکیم  روصت  راب  ره  دتفایم . شامادنا  رب  هزرل  ییانشآ  ان  و 
. دراد تسا و 

؟ تسوا هک  ینادیم  اجک  زا  مسرپیم :
. دنکیم سح  شانابز  یور  ار  شایخلت  هک  یتوکس  دنکیم . توکس  سپس  گنج . رد  میگنج ، رد  اهام  دهدیم  باوج 

. دیاپیم ارم  هک  یسک  دشاب ، یسک  دیاب  دیوگیم  توکس  زا  سپ  هظحل  دنچ 
؟ ارچ - 

؛ دشابن ای  دشاب  یسک  دنکیمن  / دنکیم قرف  تسا . هدش  هتسخ  دنادیمن .
! دنکیم قرف  - 

، دربب یپ  وا  دوجو  هب  دناوتیمن  ندرک  رکف  اب  نوچ  دشاب ، یدرف  رگا  دنیبب ، نوریب  ار  درف  نآ  دناوتیمن  هک  اجنآ  زا  اما 
دوجو نیا  اب  تسا . هدیسر  اهتنا  هب  راک  هک  دنک  رکف  دهاوخیمن  تسا . هدش  هدوسرف  لاح  ره  هب  دنکیمن . قرف  رگید 

و تسا ؟ هدیسر  اهتنا  هب  راک  ایآ  دسرپیم  دوخ  زا  یپایپ  ررکم ، هرابهس ، هرابود ، دنزیم . مدق  هرابود  دنکیم . رکف 
! هن دیوگیم : هلصافالب 

. دسرب اهتنا  هب  لکش  نیا  هب  دیابن  هن ! هن ! - 
؟ دشاب یلکش  هچ  هب  نایاپ  هک  دنکیم  قرف  رگم  مسرپیم :

. دمآیمرب باوج  نتفای  ددصرد  لقادح  ای  تشاد  باوج  ارچ ، رتشیپ  درادن . هتنچ  رد  یباوج  رگید  دوشیم . یبصع 
؟ یتشادن باوج  - 

هب تسیرگنیم ؛ تسد  رود  هب  یلو  تشاد  شایوربور  یدوُخن  هب  لیامتم  مرک  راوید  هب  مشچ  هچ  رگا  دنیشنیم .
زا سپ  راب ، ره  و  دنوشب . زبس  یزور  دوب  هدرک  وزرآ  راب  دنچ  نیدنچ و  هدید و  هک  ییاهنابایب  هیبش  عرزیمل ، ینابایب 

یماگنه یتح  تسا . یقاب  شرکش  یاج  دنوشن ، نابایب  دنزبس  هک  اهاجنآ  رگا  دوب ، هتفگ  یدنخرهز  اب  شدوخ  هب  وزرآ ،
ریوک ندومن  زبس  حرط  یملع ) ارهاظ  دیوگیم : “ ) دنمشناد  ” یملع یهیرشن  رد  یتقو  دوب ، رتناوج  رایسب  رتناوج ، هک 

یزیشپ تسا و  یلیخت  حرط  تسنادیم  زین  عقوم  نآ  هک  ارچ  تاساسحا . حطس  رد  دیوگیم :  ) درک فیک  دوب  هدناوخ  ار 
.( دزرایمن

دنامیم درسنوخ  هک  رتشیپ  فالخرب  دیرپ ، شایور  زا  گنر  دوبن . یسک  رظتنم  تسج ، اج  زا  گنز  یادص  ندینش  اب 
.( دوب هدش  لثم  شایدرسنوخ  هک  نامز  نآ  )

، دنیبب ار  یائش  یتح  یاهژیو و  زیچ  هب  هکنآ  یب  درگنیم ، وس  نآ  وس و  نیا  هب  ارچ  دنادب  هکنیا  نودب  شوشغم ، هفالک ،
. یمیدق یتُلک  تُلک ، کی  تشادرب . زیم  یور  زا  ار  شاهحلسا  تشگزاب . تفر . هرجنپ  تمس  هب  درگنیم . وس  ره  هب 

یهشیش کی  تیربک و  دوب . هداهن  شرانک  رد  هک  یدانسا  یبلح و  تیپ  هب  درک  یهاگن  دندوب . هدرک  قرع  شاناتسد 
نوریب هب  یهاگن  دنیبب ، ار  نوریب  نآ  زا  دناوتب  هدرپ  ندز  رانک  نودب  ات  دوب ، هدنک  هدرپ  یوت  هک  یکچوک  خاروس  زا  تفن .

هقالع زاربا  یاج  هک  راب  ره  وا  تشاد و  شاتسود  هک  یدیجم  شاهدیزرو . لکیه  شاهاتوک و  دق  نآ  اب  دوب  دیجم  درک .
شاهناخ یوربور  هک  یتخرد  کت  وا و  دوخ  لثم  اهنت ، دیجم  رتشیب . ام  دوب : هتفگ  باوج  رد  دوب  هدرک  هقالع  راهظا  دوب و 

شاییاهنت هجوتم  یلو  هدید ، اهراب  ارنآ  هکنآ  اب  هدیزگ ، ینکس  اجنیا  هک  یتدم  ضرع  رد  هاگچیه ، وا  هک  یتخرد  دوب ،
قیمع یسفن  ادتبا  دوب . هداتسیا  رد  مد  دیجم  دنادیمن ). ارچ ؟ ، ) دوشیم تخرد  ییاهنت  هجوتم  راب  نیلوا  یارب  دوب . هدشن 
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. تفرگ مارآ  یردق  دیشک و  رطاخ  یاضر  یور  زا 
؟ دنکیم هچ  اجنیا  دیجم  - 

؟ تشادن ارت  سردآ  هک  وا  - 
رگیدکی اب  اهتدم  تخانشیم . شاهاگشناد  نارود  زا  ار  دیجم  دریگیم . رب  رد  ار  وا  هغدغد  دوشیم . هتفشآ  هرابود  و 

دوب کیزیف  ناحتما  منامگ  ناحتما ، کی  زا  شیپ  راب  نیلوا  یارب  دنشاب . هتشاد  مه  اب  یاهطبار  هکنآ  نودب  دندوب  سالکمه 
. دندوب هدز  فرح  رگیدکی  اب  هک 

. دوب یدربراک  تایضایر  دوبن ، کیزیف  هن ! دیوگیم :
ور هک  دوب  رطاخ  فارصنا  روظنم  هب  منکیم ، نامگ  وا ، دنادیم !؟ هچ  یسک  هن ، مه  دیاش  دیسرتیم ، ناحتما  زا  دیجم 

. مدوب هداتسیا  شاکیدزن  هک  درک  نم  هب 
؟ تسا تسرد  - 

! دز سدح  ناوتیم  طقف  مراد ؟ بیغ  ملع  رگم  منادیم ! هچ  میوگیم :
دهاوخب ادخ  رگا  تفگ : دوب و  هداتسیا  شاکیدزن  هک  درک  وا  هب  ور  هک  دوب …  رطاخ  فارصنا  روظنم  هب  دیاش  دیجم … 

عمش دنچ  بوخ  تفگ : دیجم  هب  تخادنا ، تسد  ار  وا  یخلت  هب  باوج  رد  وا  و  میاهتسج . دشابن ، تخس  شالارگتنا  و 
ار مادک  ینادیم  زابرتفک ، هدازماما  ماهدینش  داد : همادا  شافرح  هب  دش ، غمد  دیجم  دید  هکنیا  اب  یدرکیم ! رذن 

؟ میوگیم
، تسا ناریمش  یوت  داد : همادا  دش ، هجاوم  دیجم  توکس  اب  نوچ  دنام و  دیجم  شنکاو  رظتنم  درک و  لمات  یاهظحل 

مه قبس  ام  هب  فطع  یرخیم ، عمش  دنچ  ناحتما  زا  سپ  تسا . هدشن  رید  مه  الاح  دیاشگیم . ار  همه  لکشم 
 … دوشیم

. تهجیب تسا ، هدرک  روخلد  ار  وا  هک  دیمهف  دوب ، هدرک  زیر  ار  شانامشچ  هک  دیجم  یهفایق  زا 
؟ یدوب ضیرم  رگم  یباسح  درم  رخآ  - 

رق بل  ریز  الاب ، زا  هدنیاس ، نامسآ  هب  رس  کاخ و  رب  اپ  داهنن ، یعقو  دوب  هدنادرگ  رب  ور  وا  زا  رگید  هک  دیجم  یریگلد  هب 
ماما ماما و  ربمغیپ ، ادخ ، نماد  هب  تسد  دنوشیم . وربور  یلکشم  اب  هک  نیچمه  زونه  و  دنوشیم ، سدنهم  دنراد  دز ،

!؟ دنمهفیم رگم  دریگب ، تسد  رد  ار  شاتشونرس  شدوخ  دیاب  سک  ره  وگب  اهنیا  هب  الاح  دنوشیم ، هداز 
، دوب راک  لها  رگا  دنک ، هداس  ار  لارگتنا  دیآیب  تسراکیب  رگم  دشاب ، هتشاد  دوجو  رگا  هزات  ادخ ، یباسح  مدآ  هخآ  - 

. دنریمن یگنسرگ  زا  اهمدآ  رگید  هک  درکیم  یراک 
نودب ور  نیا  زا  درادن ، ای  دراد  یبطاخم  تشادن  تیمها  شایارب  دندربیم ، هیوگاو  هب  رتشیب  رگید  دزیم  هک  ییاهفرح 

تسیاب تشادیم ، تیمها  تیارب  ناحتما  یهجیتن  رگا  دیوگب  تسین  یسک  داد : همادا  دشاب  دیجم  اعقاو  شروظنم  هکنآ 
ینادنچ تیمها  تیارب  دبال  یاهدناوخن  رگا  یرادن ، ادخ  تساوخ  هب  جایتحا  رگید  یاهدناوخ  رگا  یدناوخیم ، ار  تَسَْرد 

. تسا هتشادن 
یور تسد  درک …  عطق  ار  شافرح  دش ؛ نامیشپ  هک  درادیم ، رب  دراکیم  هچ  ره  ناسنا  دیوگب : تساوخیم  تسرد 

؟ یوشن در  امتح  یهاوخیم  هتشذگ ، اهفرح  نیا  زا  الاح  نیبب ! تفگ : تشاذگ و  دیجم  یهناش 
دوب و هدرک  تریح  وا  طبض  طبر و  یب  یاهفرح  ندینش  زا  هک  تفگ  وا  هب  ادعب  تسیرگنیم . وا  هب  هدز  تریح  دیجم 

. هلب دوب : هداد  باوج  یواکجنک  یور  زا  طقف  دنزب ، فرح  وا  اب  هتساوخیمن  الصا  یروخلد  طرف  زا 
! هدب تمالع  یروط  کی  نم  هب  یهدب  باوج  تالاوئس  هب  یناوتیمن  یدید  رگا  - 

. دیسرپ دیجم  یچ ؟ یارب  هچ ؟ ینعی  - 
هب یتسناوتیم  رگا  ناخرچب ، پچ  تسار و  فرط  هب  ار  ترس  الثم  هدب ! تمالع  طقف  شاب ! هتشادن  یراک  وت  - 

! نییاپ الاب و  فرط  هب  یهدب  باوج  تالاوئس 
. تفریذپ دشاب ! نتفگ : اب  هدز  تریح  دیجم 
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ار شرس  دیایب  رب  تسناوتیم  تالاوئس  سپ  زا  هک  نیا  اب  یواکجنک ، یور  زا  طقف  زور  نآ  هک  تفگ  وا  هب  سپس  دیجم 
، ادخ تساوخ  هب  دوب ، هدوزفا  دراذگب ، شرس  هب  رس  هکنیا  یارب  و  تسا . هداد  ناکت  پچ  تسار و  فرط  هب 

. دنک لح  ار  یضایر  لئاسم  تسناوتیم 
یمسق هب  دش  عورش  ود  نآ  یتسود  و  دروخ ، مه  هب  هاگشناد  سپس  ناحتما ، هسلج  هک  دوب  دیجم  رس  ندروخ  ناکت  اب 
زا یکی  درکیم . یربهر  ارنآ  وا  دوب و  هتخیر  مه  هب  ار  هاگشناد  هسلج و  هک  تسویپ  یلفحم  هب  زین  دیجم  اهدعب  هک 

طبر اب  طبر و  یب  اجبان ، اج و  هب  دوب  اهنت  وا  اب  تقو  ره  دیجم  هک  دوب  نیا  دوب  هدنام  زور  نآ  راگدای  هب  هک  ییاهزیچ 
. دشیم هدنخ  بجوم  هاگ  دوزفایم و  تفگیم  هچ  ره  هب  ار  ادخ  تساوخ  هب  هللاءاشنا و 

فالغ ار  شاهحلسا  دز و  یدنخبل  دید  هدرپ  نزور  باق  رد  ار  وا  یتقو  تسا ، هدمآ  دیجم  هچ  یارب  دشیدنایب  هکنیا  نودب 
گنر مک  یدنخبل  دیجم  دوشگ ، ار  رد  یتقو  تسنامیم . توهرب  هب  یتخرد ، کت  زا  رظنفرص  دومنیم . یهت  نابایخ  درک .

. دز
. دننکب یفخم  ار  یزیچ  تسیاب  دنراد و  ار  هنشوپ  شقن  هک  زیگنارب  ترفن  نیغورد  یاهدنخبل  نآ  زا  دیوگیم :
شاتیبصع دناوتیمن  دمآیم ، رظن  هب  دزیم ، هک  یدنخبل  ریز  دوب . هتسشن  قرع  تشرد  یاههناد  دیجم  نابل  تشپ  رب 

. دنکب یناشوپال  ار 
. سوبع تفرگ . ملد  دیوگیم :

لد هت  زا  هک  دشیم  یدنا  هام و  کی  دش . دیدپان  دندوب ، هدید  دوخ  هب  هرجنپ  تشپ  زا  دیجم  ندید  اب  شانابل  هک  یدنخبل 
راب نیلوا  یارب  شیپ  هام  کی  زا  شیب  دوب . هدش  عورش  اهیریگتسد  یهلسلس  وا  رارق  رس  هک  زور  نآ  زا  دوب ، هدیدنخن 

زور نآ  دوب . هدش  یریگتسد  دهاش 
! سحن زور  نآ  دیوگیم :

رانک یردان  هار  راهچ  رس  نآ  زا  سپ  دوب . هدز  یدونشوخ  یور  زا  یدنخبل  یتمالس  تمالع  ندید  اب  رارق  زا  لبق  یتعاس 
یارب ترفغم  بلط  دوب و  هتفرگ  وا  بناج  هب  یگزویرد  هب  تسد  هک  یکدوک  یارب  دوب ، هداتسیا  یفاوط  خرچ  کی 

، دوب هدیرخ  غاد  یوبل  شدوخ  وا و  یارب  دوب ، هدیشک  وا  رس  هب  شزاون  تسد  دوب ، هدنازوس  لد  دومنیم ، شاناگهتفر 
رظن هب  هک  هچب  هب  درخ  لوپ  یردق  نداد  زا  سپ  و  دوب ، هدنارذگ  رظن  ریز  زا  ار  فارطا  وبل  ندروخ  نمض  دوب ، هدروخ 

. دوب هتفر  مینیمولآ  نامتخاس  یوت  دوب ، هدنام  ناهد  هب  تشگنا  وا  تواخس  ینابرهم و  زا  دمآیم 
. دروآیبرد اهنیا  زا  رتشیب  تسناوتیم  نم  زا  شانیگمغ  ابیز و  نامشچ  نآ  اب  هک  تسنادیمن  هچب  دیوگیم :

روخلد ار  وا  ای  روصمغ و  ار  شاشیع  دنتسناوتن  دندز  هنت  وا  هب  هک  ینیرباع  یتح  دوب ، هدز  غولش  نامتخاس  یوت  یتشگ 
. دننکب

. دوب هدرک  تیارس  نم  هب  لوپ  نتفرگ  زا  سپ  ادگ  کدوک  یشوخ  - 
سپس دش . هلولگ  یادص  زا  هتشابنا  اوه  ندش ، رود  نیح  رد  رارق ، یارجا  زا  سپ  دوب . هدمآ  یداع  شرظن  هب  زیچ  همه 

ار ومه  دمحا ، دوب ، هدرک  هاگن  شرس  تشپ  هب  یروابان  اب  دادیم . شارخ  ار  شاتسوپ  غیت  نوچ  هک  یریژآ  ریفن  یادص 
کشخ شاناهد  دندربیم . دراکنارب  یور  دوب ، هدز  شاتشپ  هب  هناتسود  دوب ، هدرشف  ار  شاتسد  شیپ  هقیقد  دنچ  هک 

. تسا یگداس  نیمه  هب  داتسیا . دوب . هدش 
. مداتسیایم تسیابیمن  دیوگیم :

نآ هک  هداد ، وب  یهوهق  روآرکس  یهحیار  هکنآ  نودب  یشورفهوهق ، کی  یوربور  داتسیا ، لمعلاروتسد  فالخ  رب  یلو 
. دوب اجنآ  شاهحلسا  دیشک ، شاتک  یگدمآرب  یور  تسد  اب  رایتخا  یب  دنک . سح  ار  تشاد ، هقالع  نآ  هب  همه 

. دنکب یراک  دمحا  یارب  تسناوتیمن 
؟ یچ تدوخ  یارب  مسرپیم :

! مدوخ یارب  - 
. دنکیم مخا  نم  باوج  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


(، دیوگیم  ) دیرپ ادتبا  هلولگ ، یادص  ندینش  اب  رذگهر  تعامج  یهرهچ  گنر 
. دز هربنچ  ناشهاگن  رد  دمآ و  یواکجنک  سرت و  اما  سپس  میوگیم :

تیئور لباق  ار  تنوشخ  دنداد و  یبرس  یاهولج  دنچ  یتاظحل  یارب  طقف  اضف  هب  اههلولگ  دوبن . رادیاپ  اما  عضو 
( دهدیم یتینما  یاهورین  هب  وا  هک  یمان   ) شابوا و  دندش ، شوماخ  اهریژآ  دش و  عطق  اههلولگ  یادص  یتقو  دندنادرگ .

. دنتفر
. دندرک مگ  ار  ناشروگ  - 

وا عضو  زج  زیچ ، همه  دمآ و  رد  تکرح  هب  دوب ، هدش  هدز  یرانک  هب  هک  یگهرمزور  دعب  یدنچ  دندرک ، مگ  ار  ناشروگ 
دنتشگرب و دندوب ، هدرک  کرت  شوم  خاروس  یوجتسج  یارب  ار  نانآ  ناگدننار  هک  اهنیشام  دنادرگ . رب  یداع  لاح  هب  ار 

! هزات یهام  دز : دایرف  یسک  دش . فرط  رب  نادنب  هار  دندرک . رپ  ار  اضف  یگلصوحیب  یاهقوب  هظحل  دنچ  زا  دعب 
ار ندیشون  دوب  هداتسیا  شالباقم  رد  هک  یاهناخ  هوهق نایرتشم  و  درب …  ورف  وبل  کی  مکش  یوت  ار  شایوقاچ  ییوبل 

. دنتفرگ رس  زا 
. دنتفگیم یزیچ  بل  ریز  همه  اما  - 

. دادیم نارگید  هب  ار  دمحا  گرم  ای  یریگتسد  ربخ  شدوخ و  یتمالس  تمالع  رتدوز  هچ  ره  دیاب 
 … دنتفرگن و ار  وت  ارچ  یدیسرپن  اما  - 

. ررکم ارچ ، ارچ ، - 
 … اما - 

. مشاب روت  یوت  تسا  نکمم  هکنیا  زج  مبایب ، یباوج  هچ  تسا  رارق  اما  - 
، دییاپیم ار  نابایخ  درکیم . هاگن  شافارطا  هب  و  مداتسیایم ، یاهزاغم  نیرتیو  یولج  یهاگ  زا  ره  مداتفا . هار 

مدیرپ و نابایخ  هب  ناهگان  مدید  یلاخ  یسکات  کی  هک  راب  دنچ  درپسیم . نهذ  هب  ار  اهمدآ  یهفایق  اهنیشام و  یهرامش 
فلاخم تهج  رد  هدایپ و  دوبن  ندز  رود  ناکما  هک  ییاج  میقتسم ، متفگیم : مدشیم و  راوس  متفرگیم . ارنآ  یولج 

کی یور  تفر ، رهش  کراپ  هب  دنکیمن  شالابند  یسک  دش  نئمطم  شیب  مک و  هکنآ  زا  سپ  دش . یرگید  نیشام  راوس 
: تشون تشرد  یکشم  کیژام  اب  یذغاک  یور  تسشن ، تکمین 

یقابلا وه 
نوعجار هیلا  انا  هلل و  انا 

زادگناج یهحناس  کی  رثا  رب  حبص  زورما  مدآ  ینب دمحا  نامردارب  راکمه و  تسود ، دناسریم  عالطا  هب  فسات  لامک  اب 
یارب دوشیم  توعد  موحرم  ناراکمه  نایانشآ و  ناتسود ، یمامت  زا  تفاتش . یقاب  راید  هب  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد 
ناشیا ناگدنامزاب  اب  یدردمه  راهظا  نّانم و  دزیا  هاگرد  زا  موحرم  حور  یارب  ترفغم  بلط  فیرش و  تسود  اب  عادو 

. دنیایب درگ  عماج  دجسم  رد  هعمج  زور 
! داب شنایانشآ  ناتسود و  رمع  یاقب 

. دنولامک یهداوناخ  ینارهت ، یهداوناخ  یداوج ، دومحم  دیس  مدآ ، ینب میرک  مدآ ، ینب داوج  مدآ ، ینب روصنم  ناگدنامزاب :
. تسد نیرز  قفش و  یهداوناخ 

، دنابسچ راوید  هب  یرتسگداد  یدورو  رد  لغب  ارنآ  درک ، روبع  کراپ  زا  طایتحا  اب  تشون ، نآ  ریز  ار  زور  نامه  خیرات 
، تفر و  دومن ، تشپ  نآ  هب  سپس  داد ، یشحف  نآ  هب  بل  ریز  درک ، شایوزارت  تلادع و  یهتشرف  هب  ضیغ  اب  یهاگن 

نآ رد  هک  یاهناخ  هب  تسیابیمن  رگید  یتینما  یاهلمعلاروتسد  ربارب  تسا . هدش  زاغآ  شاینادرگرس  دنادب  هکنآ  یب 
هک یتقو  نارهت ، نوریب  دش ، جرک  یهار  سوب  ینیم اب  تشادن . مه  تشگزاب  دصق  تشگیم ، زاب  تسا  هدوب  نکاس 
یاپ و  دش ، هدایپ  دراد . هگن  تساوخ  هدننار  زا  دشیمن  هدید  یرشب  ینب  و  دمآیمن ، رس  تشپ  زا  وربور و  زا  ینیشام 
نایم رد  زور  هد  هعقاو  اما  رگید . یاهناخ  رگید و  یاهلحم  تشگ . زاب  نارهت  هب  نآ  زا  زارتحا  اب  هداج و  زا  جراخ  هدایپ 
دیاب هرابود  دندرک . ریگتسد  شانامشچ  لباقم  رد  وا  اب  رارق  یارجا  زا  سپ  ار  دمحم  رصان و  دش . رارکت  رگید  راب  ود 
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. درک کاپ  ار  دوخ  دوب ، هدرک  لمع  دمحا  یریگتسد  زا  سپ  زور  نآ  هک  بیترت  نامه  هب  دزیم . در  درکیم . کاپ  ار  دوخ 
. درکیم لمع  نیبزیت  فیرظ و  دوش . کاپ  دیشوکیم  لبق  راب  زا  شیب  راب  ره 

هب سوبوتا  اب  درکن  افتکا  زین  اهراک  نآ  هب  یتح  رخآ  راب  دیوگیم ؛) شدوخ   ) دسریمن مه  نج  لقع  هب  هک  مدرک  ییاهراک 
هار نارهت  زا  نآ  اب  هک  دشن  یسوبوتا  راوس  رگید  رتخد  لپ  کیدزن  هار  رس  ناروتسر  کی  رد  درک ، تکرح  نادابآ  دصقم 

هب راطق  اب  سپس  تفر و  دورد  هب  تفرگ و  تسبرد  یراوس  نیشام  کی  یدایز  لوپ  اب  تشاد . یفقوت  دوب و  هداتفا 
یاهیثاثا بابسا  نازیم  زا  درکیم  ضوع  ار  شاهناخ  هک  راب  ره  یرگید . یرابجا  لاحرت  دیدج ، یهناخ  تشگزاب . نارهت 

یزپکاروخ غارچ  باوختخر ، تسد  کی  یلدنص ، کی  زیم ، کی  طقف  رخآ  راب  دشیم . هتساک  درکیم  هیهت  دوخ  یارب  هک 
 …. باقشب و ناویل و  لثم  رگید  تروخ  ترخ و  ملق  دنچ  و 

یسررب روظنم  هب  هک  یاهسلج  رد  دندرب . هسلج  لحم  هب  هتسب  نامشچ  اب  ار  وا  دش . هداعلاقوف  یهسلج  یاضاقت 
؟ تسا هدشن  ریگتسد  نونک  ات  وا  ارچ  دش  هدیسرپ  وا  زا  دوب  هدش  لیکشت  تابرض 

؟ ماهدشن ریگتسد  نونک  ات  ارچ  دش  هدیسرپ  نم  زا  اهیریگتسد  نوماریپ  ثحب  یاج  هب  وگب  دیوگیم :
. مهدیمن ار  شاباوج 

. تفای هرخسم  حیقو و  ار  لاوئس 
؟ دوبن لمهم  لمهم ! تفگ  دیاب  - 

الاب ییاهناش  درک . قرع  داتفا و  تنکل  هب  دندیزرل ، شانابل  لاوئس  ندینش  اب  تفای ، لمهم  هرخسم و  حیقو و  ار  لاوئس 
ینالوط اتبسن  یتوکس  زا  سپ  منادیم ، هچ  متفگ : متخادنا و 

. مدرکیم ظفح  ار  ماشمارآ  مدشیم و  طلسم  مدوخ  رب  دیاب  - 
هرابود تشگ ) شابجوم  شسرپ  هک  یهودنا  درد و  نیکست  زا  سپ  دوش : هتفگ  تسا  رتهب  هک   ) دوخ رب  طلست  زا  سپ 

میاهدش عمج  اجنیا  رد  ام  دز :) دایرف  نارگید  رس  رب  تفگ  ناوتب  دیاش  ای   ) تفگ دیزرلیم ، هک  ییادص  اب  درک و  زاب  ناهد 
کت کت  زا  ار  لاوئس  نیمه  هوالع  هب  میزادرپب ، نم  یریگتسد  مدع  لئالد  هب  هکنیا  هن  مینک  ادیپ  ار  اهیریگتسد  لئالد  ات 

. درک دوشیم  زین  امش 
؟ یاهدشن ریگتسد  وت  ارچ  دیمح ، وت ، - 

. توکس دادن . یباوج  دیمح 
؟ یهدیمن باوج  ارچ  - 

! وگب وت  بوخ  تفگ : درک و  یقت  هب  ور 
. تسا هدشن  ریگتسد  یسک  ام  اب  رارق  زادعب  دش : هتفگ  وا  هب  باوج  رد  دندرک . رگیدکی  هب  یهاگن  نارگید 

؟ یچ هک  بوخ ، - 
. دندوبن هناتسود  نادنچ  اهباوج  تالاوئس و 

میهدب رارق  یسررب  دروم  ار  هلئسم  کی  ام  دیاب  طقف  دوب : هتفگ  وا 
؟ یاهلئسم هچ  - 

ءانثتسا نودب  همه  درک ،) دنلب  ار  شایادص   ) همه دیاب  طرش  دیق و  نودب  دنرظن . تحت  ام  زا  رفن  دنچ  ای  یکی  - 
. دندرگرب هرابود  یتدم  زا  سپ  دنوش و  جراخ  همه  دیاب  دندرگنرب . اجنآ  هب  رگید  کرت و  ار  ناشیاههناخ 

. یظفاحادخ دنتفرگ و  ار  مسردآ  سپس  دش ؛ هداد  رگید  شرازگ  دنچ  درس  ییاضف  رد  دنداد . ناکت  یرس  طقف  نارگید 
. تفرن رارق  رس  هک  دوب  نآ  زا  سپ 

؟ یتفرن اما  ارچ  - 
دیجم هب  ار  سردآ  دناهداتسرف . ار  دیجم  تسا  هتفرن  رارق  رس  وا  هک  اجنآ  زا  تسا : حضاو  رما  کی  اما  دنادیمن . / دنادیم

. دناهداد
؟ ارچ اما  - 
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؟ دنکیم هچ  اجنیا  دیجم  - 
. تسا بیغ  ملع  نتشاد  نمضتم  لاوئس  هب  باوج  مهدب . وا  هب  مناوتیم  یباوج  هچ 

! نک زاب  ار  رد  هدز ؟ تکشخ  ارچ  - 
دیجم زا  تشگیم . یزیچ  لابند  درکیم . یسررب  ار  قاتا  شاهاگن  اب  دوب و  هداتسیا  قاتا  طسو  دش و  لخاد  دیجم 

. دنیشنب تساوخ 
 … تسا هدش  هتفرگ  میمصت  تفگ : دوجوم  یلدنص  اهنت  یور  نتسشن  نیح  رد  دیجم 

؟ یاچ دیسرپ : درک و  عطق  ار  شافرح 
تشادرب و ار  باتک  داد . هیکت  یلدنص  یتشپ  هب  داد . ناکت  یفن  تمالع  هب  ار  شرس  دادن ، همادا  ار  شافرح  دیجم 

. تسیرگنیمن وا  هب  دیجم  دیوگب . هتساوخیم  هچ  تسا  هتفر  شدای  ای  دیوگب  دهاوخیمن  ایوگ  دنارذگ . رظن  زا  ارنآ  ناونع 
؟ یدوب هدناوخن  تدوخ  مناوخب ، یدوب  هدرک  شرافس  نم  هب  وت  هک  ار  باتک  نیا  - 

! شمناوخیم مراد  هک  تسا  موس  راب  راب … نیا  هن ، هرابود ، ارچ ! - 
! موس راب  - 

؟ یدناوخ ارنآ  وت  هرخالاب  - 
ار شانیشیپ  هتفگ  و  زاب . تشاذگ ، زیم  یور  دوب  هک  روط  نامه  ار  باتک  دشن ! تصرف  هن ! هن ، نتفگ : نمض  دیجم 

 … درک یهاوخ  عطق  ار  تتاطابترا  مامت  یوناث  عالطا  ات  مربب . نما  یاج  کی  هب  ارت  تسیاب  دناهتفگ  داد : همادا 
عطق عقاو  رد  دیوگیم : سپس  تسا . کشخ  شاناهد  هک  راگنا  دنکیم ، بوطرم  ار  شایاهبل  نابز  اب  دنکیم . ثکم 

. دناهدش
. درگنب شدوخ  هب  رگید  تساوخیمن  مدیشک . مایناشیپ  هب  منهاریپ  نیتسآ  رس  اب  تسشن . مایناشیپ  رب  یدرس  قرع 

؟ ارچ دنتفگن  مسرپیم :
. دندادن یحیضوت  نم  هب  - 

؟ یتفرگ هدهعرب  ار  راک  نداد  حیضوت  نودب  ارچ  - 
. تفگ دیجم  تسا . نامرف  نامرف ، - 

هچ وت  دیسرپ : دیجم  زا  تسا . هدش  حالس  علخ  درکیم  ساسحا  تشاد ، رایتخا  رد  ار  شاهحلسا  زونه  هک  یدوجو  اب 
؟ ینکیم رکف 

؟ یچ هب  عجار  - 
! اهیریگتسد هب  عجار  - 

. تخادنا الاب  یاهناش  دیجم  - 
 … نم ینکیمن  رکف  هک  وت  - 

توکس ود  ره  دش . تکاس  تشاد . هارکا  شاهلمج  ندرب  نایاپ  هب  تشاد و  نهذ  رد  هک  هچنآ  نتفگ  هب  تبسن  یتح 
. دندرک

رارق قبط  تایلمع . میورب  یدمآ  مدرک  رکف  متفگ : وا  هب  تسا ، هدمآ  یروظنم  هچ  هب  دوب  هتفگ  دیجم  هکنیا  مغریلع 
. دشیم ماجنا  تسیاب  زورما  یلبق 

مل ناک  ای  تسا  هداتفا  بقع  منامگ  هب  یلعف  طیارش  هب  هجوت  اب  اما  دشیم ، یلمع  تسیاب  زورما  هلب ، تفگ : دیجم 
. تسا هدش  مالعا  نکی 

. تسا هدامآ  هک  مه  تلکیسروتوم  یتح  دنکیم . تیافک  یرفن  ود  میت  کی  طقف  هک  نآ  یارجا  یارب  ارچ ؟ - 
. منادیمن ار  شاییارچ  - 

. رگشسرپ دنتسیرگن ، رگیدکی  هب  ود  ره  گنز  یادص  ندینش  اب  دمآ . رد  ادص  هب  رد  گنز 
هداتسیا سیلپ  نیشام  دنچ  شاهناخ  لباقم  متسیرگن . نوریب  هب  هدرپ  نزور  زا  طایتحا  اب  منزب ، رانک  ار  هدرپ  هکنیا  نودب 
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. دندوب هتفرگ  رگنس  حلسم  مدآ  دنچ  کی  ره  تشپ  رد  دندوب .
. تشاد مرب  سرت  دیوگیم :

هک یتقو  اما  دیسرت . دهاوخن  دیایب ، شیپ  هک  یتروص  رد  درکیم ، روصت  رتشیپ  دوب . هدرک  روصت  ار  قافتا  نیا  راب  نیدنچ 
ینیبشیپ لباق  ریغ  نآ  هوجو  زا  یخرب  هک  یلکش  دش . یرگید  روط  شاعضو  تفرگ  دوخ  هب  تیعقاو  تروص  روصت 

. دندوب
. دیوگیم دراد . دوجو  یفاکش  روصت  تیعقاو و  نیب  هراومه  - 

. دوب هدش  کشخ  مناهد 
. دیوگیماو دشاب . هدیسرت  دیاب  زین  دیجم  - 

. دیزرلیم دوب . تیئور  لباق  شاسرت 
! دشیم هچ  دوب  هدمآ  رترید  یردق  دیجم  رگا  دب ! تخب  یا  - 

رانک رد  هک  ار  دانسا  تفر . یبلح  تیپ  فرط  هب  دش و  رود  هدرپ  زا  تعرس  اب  دنک . شنزرس  دایز  دناوتیمن  ار  لابقا  اما 
یوت ار  دانسا  هکیلاح  رد  دیشک ، تیربک  درک و  یلاخ  اهنآ  یور  ار  تفن  کچوک  یهشیش  تخادنا ، نآ  یوت  دندوب ، تیپ 

. دراد لرتنک  تحت  ار  زیچ  همه  هک  دمآیم  رظن  هب  دنازوسیم . یبلح  تیپ 
! متشادن اما  - 

. دشاب اجنآ  دناوخیم ) شرتکچوک  ردارب  ار  وا  هک   ) دیجم تساوخیمن 
! ینکب وا  یارب  یناوتیمن  یراک  - 

. تفای یهار  اما  دیاب  - 
! تسین یهار  - 

ار رارف  هار  دیجم  هب  ات  داتفا  ولج  شدوخ  دندیشک . هحلسا  ود  ره  تفر . دیاب  تفگ : نازرل  ییادص  اب  درک و  ور  دیجم  هب 
هکنیا اب  درک . لرتنک  ار  نآ  تشپ  رد  یهنزور  قیرط  زا  تسین  یسک  رد  تشپ  دوش  نئمطم  هکنیا  یارب  دهدب . ناشن 

. درک زاب  ار  رد  طایتحا  اب  یلو  دیدن  ار  یسک 
. دید ناوتب  ار  رد  تشپ  یاضف  مامت  هک  تسین  یردق  نآ  دید  نادیم  - 

نوریب تساوخ  نانآ  زا  تسا و  هدش  هرصاحم  هناخ  هک  داد  عالطا  نانآ  هب  وگدنلب  رد  ییادص  دندیسر  هک  ماب  تشپ  هب 
. دنیایب

! فرط نیا  زا  - 
. میوشب ادج  تسا  رتهب  تفگ : دیجم 

. دش یفخم  اجنآ  دوشیم  تسا ، مامح  کی  فرط  نیا  هن ! دیوگیم : دیجم  باوج  رد 
! ورب فرط  نآ  هب  وت  بوخ  - 

! ایب نم  اب  ماهدرک . ییاسانش  ار  لحم  نیا  نم  - 
. تسا رتشیب  نامسناش  میوشب  ادج  - 

، دهدب نامرف  وا  هب  دشاب و  یَربنامرف  هب  روبجم  دیجم  هک  یمسق  هب  دوبیم ، دیجم  یهدنامرف  تساوخیم  شلد 
تمس هب  دادن و  نم  فرح  هب  شوگ  دیجم  دورب . وا  اب  دنکب  دعاقتم  ار  وا  ات  مدرک ،) هک   ) دنکب سامتلا  وا  هب  دوب  رضاح 

. تفر رگید 
: دز دایرف  هتفرگ  ییادص  اب  دتفایب  هار  هب  تساوخیم  رگید  یتقو  تسیرگن . فسات  اب  دشیم  رود  هک  دیجم  هب  یاهظحل 

. دشاب دیوگیم  دیجم  هک  دینش  مینیبیم . میحر  شیپ  ار  رگیدمه  تشه  تعاس  بش  میدرب ، رد  هب  ملاس  ناج  رگا 
هحلسا دیسر ، مامح  ماب  تشپ  هب  یتقو  شیپ . زا  شیب  راب  نیا  درک . قرع  دیودیم . کباچ . دلج و  ماب . نآ  هب  ماب  نیا  زا 

هب ندیهج  زا  سپ  دنک ، مک  مامح  تولخ  طایح  فک  اب  ار  شاهلصاف  ات  دوب ، هدش  نازیوآ  راوید  هب  هکنیا  اب  درک . فالغ  ار 
شداهن زا  هآ  دینش . ار  یزادناریت  یادص  هک  دوب  مامح  تولخ  طایح  یوت  درکن . هجوت  رصتخم  درد  هب  دمآ . راشف  شرمک 
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. دش دنلب 
! دیجم - 

دیاب دنیشنب ، تسناوتیمن  اما  دنک . هیرگ  یاهیاه  دریگب و  لغب  رد  مغ  یوناز  دنیشنب و  اجنامه  تساوخیم  شلد 
. تفریم

. تسا رایسب  تصرف  نتسیرگ  یارب  - 
. تفر نورد  هب  دوشگ و  ار  رد  دوبن . اجنآ  یسک  تسیرگن . نشور  همین  کیراب و  زارد ، نلاس  هب  مامح  رد  زرد  یال  زا 

یهیاس یتقو  تسشن . دندوب ، هدش  هدیچ  راوید  رانک  شوگ  ات  شوگ  هک  یگنر  یسوط  جرا  یاهیلدنصزا  یکی  یور 
ار وا  یهفایق  هک  رادهلوح  هب  هک  دوب  مود  راب  دوب . هدمآ  مامح  نآ  هب  هبترم  ود  درک . هفرس  داتفا  ورهار  یوت  رادهلوح 
زور ات  دنام ، هرمن  یوت  تعاس  دنچ  زور  نآ  رارف . زور  یزور ، نینچ  کی  رطاخ  هب  داد و  ینالک  ماعنا  تخانشیم ، رگید 

دنچ فقوت  راک ، نیا  هب  ار  رادهلوح  دنک و  هولج  یداع  دنامب ، مامح  رد  تسا  نکمم  هک  یتعاس  دنچ  رادهلوح  یارب  ادابم 
. دهدب تداع  مامح  رد  هتعاس 

؟ دیاهتسشن اجنیا  ارچ  دیتسه ؟ امش  دیسرپ : همدقمیب  دمآ . شاتمس  دش و  وا  یهفرس  هجوتم  رادهلوح 
! دییایب ات  مدش  رظتنم  دیدوبن ، امش  مدمآ  یتقو  - 

؟ هرمن - 
! هلب - 

؟ هسیک - 
! منزیم گنز  ادعب  هن ! هک  الاح  - 

. تشاذگ رادهلوح  تسد  فک  تشرد  سانکسا  کی  راک ، لوا  اج ، نامه  راب  نیا 
. دینکب کالد  هب  ارم  شرافس  دینک  فطل  طقف  دراد ! مه  هیقب  - 

باوج دوب ، هتفرگ  یفازگ  ماعنا  هک  شیپ  یهعفد  لثم  تسرد  یسولپاچ  قلمت و  اب  رادهلوح  بابرا ! مشچ ! مشچ ! - 
. داد

تمسق یوکس  یور  یردق  دروآ  رد  ار  شاسابل  هکنیا  زا  لبق  تفر . هرمن  نورد  هب  دوشگ . ار  هرمن  کی  رد  میارب 
. دز گنچ  دوخ  یاهوم  هب  تسشن . نکتخر 

! دیجم - 
. تشادن نتخیر  یارب  یکشا  اما  دنام . تکرح  یب  روطنامه  هظحل  دنچ 

! دیآیمن کشا  تسیرگ  دیاب  هک  الاح  - 
یور تشاذگ و  زاب  ار  مرگ  بآ  شود  سپس  تفر . شود  ریز  مرگ . درس ، درک ، زاب  ار  شود  ریش  دش . تخل  ینأت  اب 
، دنکب عورش  ار  شراک  کالد  هکنیا  لبق  دمآ . وا  دز . ادص  ار  کالد  دعب  دنام . وت  نآ  تعاس  دنچ  دیشک . زارد  وکس 

یردق زاب  کالد  نتفر  زا  سپ  دشارتب . ار  شالیبس  نینچمه  دهدب ، شالام  تشم و  تساوخ  وا  زا  داد و  ار  شاماعنا 
ارف هک  هاوخلد  یهظحل  اوه . ندش  شیم  گرگ و  راظتنا  رد  دوب و  هتخود  فقس  کچوک  یهرجنپ  هب  مشچ  دیشک . زارد 

هک دیما  نیا  اب  دروآ  رد  یتشرد  سانکسا  بیج و  رد  درک  تسد  درک . ادص  ار  رادهلوح  ورهار  یوت  دیشوپ . سابل  دیسر ،
. دنکب درخ  ارنآ  دناوتن  رادهلوح 

. تسامش ماعنا  شافصن  تفگ : درک و  رادهلوح  هب  ور 
. مرادن درخ  لوپ  تفگ : یگچاپتسد  اب  دندز . یقرب  رادهلوح  نامشچ 

. منکب شدرخ  نابایخ  فرط  نآ  ات  میورب  مه  اب  بوخ ، مداد : خساپ  نانزدنخبل 
یاهظحل رد  تسرد  جورخ ، نیح  رد  دوشگ . ار  رد  داتفا ، هار  شالابند  هب  هناسولپاچ  رادهلوح  هک  دوب  دایز  ردقنآ  ماعنا 

. دیسرپ یسردآ  تهج  یب  رادهلوح  زا  دنک  ادیپ  نابایخ  یسررب  یارب  یتصرف  هکنآ  یارب  دوب ، نابایخ  رد  شیاپ  کی  هک 
، نآ زا  سپ  داد . ار  شاباوج  سپس  دناراخ و  ار  شاهلک  یردق  ودرک  فقوت  درکیم ، ینیبشیپ  هک  روطنامه  رادهلوح 
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. دشورفیم ار  گنل  ایآ  دیسرپ  درک و  هراشا  دوب  رادهلوح  یهناش  یور  هک  یگنل  هب  دنتفایب  هار  هرابود  هکنیا  زا  لبق 
! مروخب امرس  مسرتیم  تسا و  سیخ  مرس  - 

. داد تبثم  باوج  دیدرت  اب  رادهلوح 
؟ دنچ - 

اب تخادنا . رس  رب  ارنآ  تفرگ و  ار  شرادمین  گنل  رادهلوح  زا  درک . تقفاوم  گنرد  یب  درک  رکذ  رادهلوح  هک  یتمیق  اب 
یب لاوئس  دنچ  رادهلوح  زا  نابایخ  ضرع  ندرک  یط  نمض  دنتفریم . هار  مه  یهناش  هب  هناش  دندش . جراخ  رگیدکی 

. دناشوپیم ار  شاهدنخ  هاگ  گنل  لاب  کی  اب  هکیلاح  رد  دیدنخ ، تهج  یب  درک و  ینعم 
! مدناشوپیم ار  متروص  دیاب  - 

هزاغم زا  داد و  ار  گنل  لوپ  ماعنا و  دزمتسد ، درک ، درخ  ار  لوپ  هکنآ  زا  سپ  دندش . اههزاغم  زا  یکی  دراو  نابایخ  یوسنآ 
. دزیرگب دوب  هتسناوت  دوب . هتخیرگ  فده . یب  درگنب . شرس  تشپ  هب  یتح  هکنآ  یب  درک ، کرت  ار  لحم  دش . جراخ 
چیودناس کی  رد  دشاب . هدمآ  نیمز  هب  رگید  یاهرایس  زا  ای  تسا ، یرگید  یهرایس  رد  هک  راگنا  درکیم ، ییاهنت  ساسحا 

. داد جرخ  هب  تسخ  تسناوتیم  هک  ردقنآ  دروخ ، یرصتخم  یاذغ  درک و  فقوت  طقف  یشورف 
. ماهدرک جرخ  ماهریج  زا  شیب  یتینما  لئالد  هب  هام  نیا  رد  تشاد . ار  لوپ  باسح  دیاب  - 

دراو هک  دوب  تشه  کیدزن  دشاب . میحر  دزن  تشه  تعاس  تسیابیم  نوچ  دنزب  در  شیپ  تاعفد  لثم  تسناوتیمن 
، تداع بسح  رب  تداع ، بسح  رب  دید . دشیم  هاگن  کی  رد  ار  نآ  یهمه  دوب و  کچوک  هاگریمعت  دش . میحر  هاگریمعت 

. دش لاحشوخ  دید . یاهنامداش  قرب  میحر  نامشچ  رد  دنارذگ . رظن  زا  ار  نآ  اج ، همه  لثم 
. تسا هدیسرن  اجنیا  هب  ناشیاپ  لقادح  - 

. مدرک هاربور  ور  روتوم  یتساوخ  هک  یروطنامه  تفگ : میحر 
نمض تسشن . رتفد  یوت  دوب  ناشرود  ناراداوه  زا  هک  میحر  اب  اهنت  یردق  دز . شاتشپ  هب  یتسد  درک و  رکشت  وا  زا 
زورب ار  ماینارگن  مدیسرتیم  دسرپب ، دیجم  هب  عجار  هکنیا  نودب  درک ، هلگ  هنامز  لاوحا  عاضوا و  زا  وا  اب  یاچ  ندروخ 

. دنکب سپاولد  زین  ار  میحر  مهدب و 
. دماین دیجم  تشذگ . وا  رانک  زا  دیسر و  مه  تشه  تعاس 
: دسیونیم یکی  ییاج  الاح  دیسر ! اهتنا  هب  مه  دیجم  راک  - 

یقابلا وه 
نوعجار هیلا  انا  هلل و  انا 

….
. دوب هتشون  ار  روفنم  رظنملاهیرک  تالمج  راب  هس  شدوخ  دنکب . دودحم  ار  هبرض  ات  دهدیم  ربخ  نارگید  هب  و 

. مسرپیم دندوب . هتشون  نارگید  راب  دنچ  - 
ار زیچ  همه  هک  دنریگب  ار  ینمهب  دورف  یولج  ات  دندوب  هداد  عالطا  نارگید  هب  ای  وا  هب  راب  دنچ  تسنادیمن  رگید  دنادیمن ،

. درکیم دوبان  تشاد 
! مسرپیم دسرپیم ، تفرگ ؟ ار  شایولج  دوشیم  رگید  رگم  - 

اب دیاش …  دیاش …  درذگیم : شانهذ  زا  هاگ  الاح  دوشیم . تفگیم  امتح  رتشیپ  یگنس . یتوکس  درادن . دوجو  یباوج 
 … دساف وضع  عطق  اب  یحارج . کی 

. مدرک نارگن  مهاوخب  هکنآ  نودب  ار  میحر 
؟ هدش یچ  دیسرپ : وا  زا  ینارگن  اب  میحر 

؟ رگم روطچ  یچیه ! - 
! دش جنشتم  تتروص  وه  هی  هخآ  - 

! تسا هدشن  یروط  یچیه ، - 
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سدح هب  زورما ، هب  ات  دروایب ، شدوخ  یور  هب  دهاوخیمن  هکنیا  اب  تسا . هدش  یروط  هک  دنادیم  مه  شدوخ 
هب دوب  هدمآ  هکلب  تایلمع ، دنورب  هک  دوب  هدماین  دیجم  زور  نآ  دناهدرک . دادملق  دساف  وضع  ار  وا  نارگید  هک  تسنادیم 

. تسا تابرض  لوئسم  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  ینمض  روط  هب  دیجم  لیلد . نودب  مهنآ  دناهدش ، عطق  شاتاطابترا  دیوگب  وا 
اب تسشن . شتشپ  رب  دمآ و  یاهریرعشق  دش . شاشدنچ  تسا ، هدش  هتسیرگن  وا  هب  دساف  یوضع  ناونع  هب  هکنیا  زا 

. دیسریم نکمم  ریغ  رظن  هب  دوب ، هدش  لکشم  شدوخ  زا  نآ  نامتک  رگید  دیجم  ندمآ 
؟ دوشیم هچ  مراد ، هدهع  رب  هک  ییاهراک  فیلکت  - 

ار لحم  هک  دندوب  شامیت  وا و  دوب . وا  دوخ  یهدهع  رب  دشیم  ماجنا  دیاب  زور  نآ  هک  یتایلمع  تیلوئسم  تسنادیمن .
یهناخ گنهرس ، یهمشن  یهناخ  شاینوکسم ، یهناخ  دندوب : هتفر  اج  همه  گنهرس  لابند  هب  دندوب ، هدرک  ییاسانش 

هب شایصخش  نیشام  اب  مین  تفه و  تعاس  اههبنشراهچ  راب ، کی  یاهتفه  گنهرس  هک  ییور  رب و  شوخ  ناوج و  نز 
اب ارهاظ  هک  شاکیدزن  نایانشآ  ناتسود و  یهقلح  دشیم . جراخ  وا  یهناخ  زا  بش  مین  هدزاود و  تفریم و  وا  دزن 

عمج اهنآ  زا  یکی  یهناخ  هعمج  بش  ره  ناشنارسمه  اب  اهنآ  یگمه  تسنادیم  تخانشیم ، ار  تشاد  هرود  اهنآ 
هظحل ره  رد  تسیک . تبون  هتفه  نآ  هک  تسنادیم  دوب  هدرب  یپ  نآ  هب  جیردت  هب  هک  یبیترت  بسح  رب  یتح  دندشیم ،

داب هب  ههام  دنچ  تمحز  همه  نیا  الاح  و  هار . رس  هناخ ، رد  هرادا ، رد  تساجک ، گنهرس  نالا  دیوگب  تسناوتیم 
 … هک نیا  رطاخ  هب  طقف  حیضوت . نودب  لیلد  یب  مه  نآ  تفریم ،

 … دمآیم دیجم  رگا  - 
رکف گنهرس  هب  یتقو  گنهرس …  و  دشیمن . ماجنا  زگره  ای  یدوز ، نیا  هب  تایلمع ، دنشاب  هتشاذگ  رانک  ار  وا  رگا 

 … شایمیلعت هب  شاهتفرگ ، نوخ  نامشچ  هب  شابغبغ ، نآ  اب  دنکیم ،
؟ منکب هچ  روتوم  اب  دیسرپ : میحر 

! مربیم ارنآ  - 
مه هک  یروط  دنار ، گنهرس  یهناخ  تمس  هب  یعرف  یاهنابایخ  اههچوک و  زا  طایتحا  اب  تفرگ . لیوحت  ار  روتوم 

، دوش هدایپ  روتوم  زا  هکنآ  نودب  دش ، هدایپ  نیشام  زا  هک  گنهرس  دیسر ، رس  نیشام  دسرب . اجنآ  هب  گنهرس ، اب  نامز 
هدنک اج  زا  روتوم  تسب و  روتوم  هب  ار  زاگ  دیتلغ  نیمز  رب  هک  گنهرس  درک . کیلش  تفر و  هناشن  دیشک ، ار  شاهحلسا 

یادص دیآیم  شدای  مه  زونه  هک  یزیچ  نیرخآ  دش . هپچ  دروخ و  زیل  ادص  رس و  اب  روتوم  دعب  هظحل  دنچ  اما  دش .
اب دید  شرس  یالاب  ار  یدرم  دوشگ  هک  مشچ  شاتشپ . رد  یشزوس  دوب و  هدرکن  کیلش  وا  هک  تسا  ییاههلولگ 

. تسا وجزاب  تفایرد  سپس  هک  دنمرفظ  یهدنخ  زا  رپ  یاهرهچ 
! یدروآ سناش  تفگ : وجزاب 

یناپق قالش و  ریجنز ، دُنک و  راظتنا  هک  وا  روصت  فالخ  رب  دوبن . مه  مهم  شایارب  تسیچ و  وا  روظنم  تسنادیمن 
؟ ینزب فرح  یهاوخیم  دیسرپ : وا  زا  طقف  دوب . هناتسود  شراتفر  وجزاب  تشاد ،

. تفگن چیه  شاباوج  رد 
وجزاب ینزب . ههچهچ  دنکیم  تراداو  هک  میربیم  یسک  ندید  هب  ارت  دش ، رتهب  تلاح  هکنیا  زادعب  رگید ، زور  دنچ  - 

. تفگ
. دندرک وربور  وا  اب  ار  دیجم  دعب  زور  دنچ 

هک هچ  ره  تسا . هدز  ههچهچ  مه  نیا  نیبب  ینزیمن ؟ فرح  ارچ  تفگ : نم  هب  درک و  هراشا  دیجم  هب  وجزاب  دیوگیم :
. هتفگ ار  هتشاد 

ای ناکت  دیجم  ناتسد  تسا ، هدز  ههچهچ  زین  وا  دش  زاربا  هک  ینامز  تخادنا . نییاپ  ار  شرس  هدیخ  هتسخ و  دیجم 
بل دندشیم . هدید  شایناشیپ  یور  قرع  تشرد  یاههناد  قاتا  یامرس  یوت  دندرک . هبرجت  ار  تیئور  لباق  یشزرل 

اپ هب  ییاپمد  دیجم  دید . ار  شامشچ  ریز  یدوبک  زا  یشخب  دشیم  یلو  تشاد  دنب  مشچ  دوب . ینوخ  مروتم و  شاینییاپ 
. دوب هدش  شال  شآ و  دندوب . هدیسر  شاتمدخ  یباسح  دندوب . هدرک  مرو  دیجم  یاهاپ  تشاد .
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. دندوب هدزن  کتک  ارم  دندوب . هتسبن  ارم  نامشچ  دیوگیم :
. میدنبب تسین  مزال  ار  تیاهمشچ  مه  نیمه  یارب  ینامدوخ ، زا  وت  دندوب : هتفگ  نم  هب 

! ینامدوخ زا  دنکیم . سح  شاتشپ  رد  فیفخ  یشزرل  دروآیم  دای  هب  ار  هلمج  یتقو  مه  زونه  دوب . هدش  شاشدنچ 
. درک میهاوخ  نامدوخ  زا  ارت 

!؟ اهنآ نم و  دیوگیم :
؟! دنتشاد قلعت  رگیدکی  هب  دندوب ؛ هنشت  رگیدکی  نوخ  هب  هک  یناسک  وا و  - 

مدوبن و اهنآ  زا  متسه . اهنآ  زا  هک  دننکب  ءاقلا  زین  نم  هب  دنتساوخیم  راگنا  دنتفگیم ، مئاد  دنتفگیم . اهنآ  دیوگیم :
. دش مهاوخن  هاگچیه 

شوگ هارکا  اب  راب  ره  دشیم ، هتفگ  وا  هب  هک  هچ  نآ  هب  دهدب ، ناشن  یتیئور  لباق  ییدارا  هناهاگآ و  شنکاو  هکنآ  نودب 
هحلسا رگا  دییاسیم . رگیدکی  رب  ای  درشفیم  رگیدکی  رب  ار  شیاهنادند  یهاگ  زا  ره  طقف  راوخ . نوبز و  دادیم .

ییاهنت رد  یتح  نارگید و  هب  دوب ، هتفگ  هشیمه  هحلسا ، تشادن . هحلسا  درکیم . رپ  برس  اب  ار  ناشناهد  تشادیم ،
و دبسچب ، شاهزره  یهدنخ  نآ  اب  هدنیوگ  یولگ  هب  تسناوتیم  یلو  دنکیم . یرواد  حالس  ام  نیب  ررکم : شدوخ ، هب 

نانآ زا  یکی  هب  دندوب ، هدروآ  ار  دیجم  یتقو  دیسر ، شابل  هب  ناج  رگید  هک  یتقو  رابکی ، طقف  و  رابکی ، دراشفب . ارنآ 
دوب هدروخ  کتک  هبترم  کی  نامه  دندمآ . رد  شتلاجخ  زا  دنتفرگ و  ار  وا  نارگید  یلو  درب ، شروی  دنارپیم ، ینارتنل  هک 

. تفرگ ملد  دوب . رتشیب  شدرد  ینامدوخ . زا  دنتفگ : نم  هب  مه  دیجم  یولج  یتح  دیوگیم :
هچ دیجم  الاح  ینامدوخ ! زا  دنتفگیمن : نم  هب  دوب ، هتسشن  یلدنص  یور  میوربور ، اجنآ ، دیجم  یتقو  لقادح  شاک 

؟ دنکیم یرکف 
؟ دراد یتیمها  هچ  میوگیم : وا  هب 

. دزادنایم الاب  یاهناش  طقف  دهدیمن ، باوج 
؟ یدرک هلمح  ینامدوخ  زا  تفگ  هک  یفرط  هب  دیجم  لباقم  رد  نیمه  یارب  - 

. منادیمن دیاش ، - 
ههچهچ شدوخ  هک  دیجم  میوگیم : وا  هب  دنناشنب  یلدنص  رب  دنتسناوت  ار  وا  دندش و  هتسخ  وا  ندز  کتک  زا  هکنیا  زا  سپ 
! وت هن  دشکب  تلاجخ  دیاب  هک  تسوا  دنکیم ، رکف  هچ  وا  دنکیم  قرف  هچ  یزیچ ! کی  زاب  دوب  هدزن  رگا  تسا ، هدز 

. دندرزآیم ار  وا  ینامدوخ ، زا  دشیم : هتفگ  وا  هب  یتقو  لاح  ره  هب 
. تفگ وجزاب  ینزب ! فرح  دیاب  مه  وت  - 

هدوب مکح  یارجا  رومام  دیوگب  تساوخ  وا  زا  تشاذگ و  دوب ، هدش  نامسناپ  هک  دیجم  رس  یور  تسد  سپس  وجزاب 
. تسا

. تسا هدوب  مکح  یارجا  رومام  تفگ  مه  دیجم 
؟ مکح مادک  مدیسرپ  رایتخا  یب  دیوگیم :

. وگب وا  هب  دیوگیم : دیجم  هب  وجزاب 
! یگرم هب  موکحم  تفگ : دندیزرلیم  هک  ینابل  اب  دیجم 

مزرمه یهملک  وجزاب  یتسه . اهنآ  زا  دنیوگیم  تانامزرمه  تناتسود ، یتح  همه ، دیوگب  وا  هب  تساوخ  دیجم  زا  وجزاب 
: تفگ دونشیم  ار  شانینط  زونه  هک  یاهدنخ  اب  وجزاب  نآ  زا  سپ  دش . شاشدنچ  بجوم  هک  درک  ادا  یدنخزوپ  اب  ار 

 … ام هانپ  رد  دسریمن . وت  هب  سکچیه  تسد  اما  اجنیا 
ات تسنامیم  هزوز  هب  رتشیب  ادص  دروآ ، رد  دوخ  هرطیس  ریز  ار  وجزاب  یادص  ورهار  یوت  زا  نوریب ، زا  یدایرف  یادص 

! ربب ار  ادص  نیا  ورب  تفگ : شرایتسد  هب  تفر ، مه  رد  شاهرهچ  دش . هدید  وجزاب  کلپ  ریز  فیفخ  یشزرل  دایرف .
. تفر شرایتسد 

. مدیشک یتحار  سفن  دش . عطق  دشیم ، راوآ  نم  رب  هک  یریگسفن  یادص  یاهحمل  زا  سپ  دیوگیم :
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تساناتسادهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

، دادیم هیکت  یلدنص  یتشپ  هب  هاگ  دیلولیم ، شیاج  رس  تشادن ، شمارآ  دوب . اجنآ  شاهدیسامآ  یاهاپ  اب  زونه  دیجم 
. دنکب تیئور  تسناوتیم  وا  تروص  رد  ار  درد  وا  ناکت  نیرتکچوک  اب  هدنکفارس . دشیم ، مخ  ولج  هب  هاگ 

سپ رد  ار  شاهتفر  مه  رد  یهرهچ  هکنآ  زا  سپ  زین ، دوب  هدمآ  مندید  هب  هک  یتقو  مشاب . وا  یاج  متساوخیمن  دیوگیم :
. مشاب وا  یاج  متساوخیمن  مدید ، شدنخبل 

. تسا هدشن  هدولآ  وا  نوخ  هب  شاتسد  دیجم  تشذگ و  ریخ  هب  هک  تسا  یضار  طقف 
. درکیم ار  راک  نیا  دیجم  دیابن  دیوگیم :

بکترم متشاذگیم  دیابن  دش . یهابتشا  نینچ  بکترم  دیابن  دیوگیم : دشیدنایم و  دیجم  راک  بقاوع  هب  هظحل  کی  یارب 
. دنوشب یهابتشا  نینچ 

بوخ دیوگیم : نانز  دنخبل  دیجم  نتفر  زا  سپ  دربب ، دوخ  اب  ار  دیجم  هک  دنکیم  هراشا  شاناراکمه  زا  یکی  هب  وجزاب 
. تناتسود هب  لدب  تنانمشد  دناهتشگ و  تنانمشد  هب  لدب  تناتسود  ییوگیم ؟ هچ  الاح 

. تخبدب تنشکیم ، مینکب  تلو  رگا  - 
کی اب  دعب  یدنچ  دوریم و  نوریب  وجزاب  تسا . هدش  هلاچم  دیوگب . دیاب  هچ  وجزاب  باوج  رد  دنادیمن  دنکیم . توکس 

یلدنص کی  یور  قاتا  طسو  هک  دیآیم  وا  یوس  هب  تشاد . تسد  رد  فیک  کی  هارمه  درم  دوشیم . قاتا  لخاد  رفن 
. دنوشیم هدید  شاحالصا  طاسب  دیاشگیم . ار  شافیک  دراذگیم . نیمز  یور  ار  شافیک  وا  رانک  رد  تسا . هتسشن 

یاهوم دننکیم و  حالصا  ار  شاتروص  دوشیم ، هتسب  شاندرگ  رود  دیفس  دنبشیپ  کی  دهاوخیم . مرگ  بآ  یمک 
. بترم ار  شرس 

دای هب  ار  وا  سابل  ضیوعت  ماگنه  هب  دوب ، هدشن  بوخ  هک  هلولگ  زا  یشان  مخز  دنروآیم . رد  شانت  زا  ار  شانهاریپ 
سپس دننزیم . هرگ  شایارب  ار  شاتاوارک  دننکیم و  شانت  ون  زیمت و  نهاریپ  کی  تخادنا . شایریگتسد  یاهظحل 
یایاوز زا  دیآیم . نیبرود  اب  رگید  رفن  کی  دوشیم ، هدناشن  ریرحت  زیم  کی  تشپ  دوشیم . هدرب  یرگید  قاتا  هب  تک . کی 

هتفرگ سکع  وا  زا  هداتسیا ، سپس  راگیس ، نودب  ندیشک ، راگیس  لاح  رد  هتسشن ، فلتخم : تالاح  رد  فلتخم ،
. دوشیم

. دنوشب رضاح  اروف  اهسکع  دیاب  دیوگیم : هنارمآ  ساکع  هب  وجزاب 
. دیوگیم ساکع  نابرق ! مشچ  - 

یتعاس زا  سپ  دنراذگیم . اهنت  تسا ، هدرپس  ثداوح  ریس  تسد  هب  ار  دوخ  یتمواقم  نیرتکچوک  نودب  رگید  هک  ار ، وا 
یاهسکع ذغاک  یهیشاح  رد  دراذگیم . زیم  یور  وا  یولج  ار  یذغاک  وجزاب  دنوشیم . دراو  رگید  رفن  ود  وجزاب و 

. فلتخم تالاح  رد  دنیبیم ، ار  شدوخ 
هب ار  دوخ  مسا  ریزو . تسخن  هب  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  رومام  شرازگ  تسا : هدش  هتشون  ذغاک  یالاب 

. دناهدش ریگتسد  هک  ار  یناسک  یماسا  تسرهف  دنیبیم و  رومام  ناونع 
. مینکیم تدازآ  میهدیم و  رارق  اههمانزور  رایتخا  رد  ار  هتشون  نیا  ینزن ، ههچهچ  رگا  - 

. دش یهاوخ  یبالقنا  مادعا  قمحا ، تشک ، دنهاوخ  ارت  تاناتسود  - 
! هراچیب نزب  فرح  - 

! وگب نزب ! فرح  - 
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دومحم متفه –  لصف  نیلوراک - اب  ماش  نامر  رخآ  لصف  ماجرف .
نایرفص

رهم ۱۳۹۳

رد یدب  یچوپ  دور . یمن  نوریب  منت  زا  یگتسخ  مرادن . هلصوح  لاح و 
. دنک یم  مزیوآ  قلح  دراد  ءالخ 

یم باوخ  دب  دوز  یلیخ  یاه  حبص  اه ، حبص  مباوخ و  یم  رید  اه  بش 
. موش

. دهد یم  مدوخ  تیموکحم  هب  یار  منک  یم  یضاق  هک  ار  مهالک 
. تسا هدرک  مناشیرپ  نیلوراک  ینیشن  یلدنص 

رپ بوخ و  هار  هب  تشاد  نامیئانشآ  هک  یعقوم  تسرد  ارچ  مناد  یمن 
میدوب و مه  اب  ار  مود  ماش  هک  یبش  رد  دش ، یم  هدناشک  یساسحا 

همه و  مدرک ، ادیپ  هلاحتسا  ناهگان  نم  شیادرف  میدش ، رتکیدزن  مهب 
مه دیاش  مناد ، یمن  مدز . بآ  هب  یئاوقم  یا  هناخ  نوچ  ار  اه  هتخاس 

. مراد یا  هتخانشان  یشیرپ  ناور  یئاروج  کی 
هدرک رپ  ار  شدوجو  همه  یگنشق  یداش  هچ  بش  نامه  رد  کلفط 
فارتعا مراد . یناور  یبیع  نمتح  نم  هن ، … دوش هتشادرب  یرگید  یاه  ماگ  شیادرف  هک  تشاد  راظتنا  دیدرت  یب  و  دوب ،

یمن یچ ؟ زا  سرت  درک . مناشیرپ  یلک  هب  تخیر و  مناج  رد  یناهگان  یسرت  وا  زا  یئادج  زا  سپ  بش  نآ  هک  منک  یم 
. مناد

نم دناشن . یم  هناوج  هب  مدوجو  رد  ار  یبوخ  ساسحا  وا  ندید  دوب . مراظتنا  تیاهن  نم ، هب  نیلوراک  لماک  هجوت 
. داد یم  شزاون  ار  مماشم  یتسود  نیا  زا  قشع  شوخ  یوب  متشاد و  شتسود 

: تفگ متروصب و  دش  هریخ  هدزمغ  یتلاح  اب  یتقو  بش  نآ  دور ، یمن  مدای 
؟ دنک یم  ىزاب  مدآ  اب  همه  نیا  ارچ  …؟ دراد راشف  همه  نیا  ىگدنز  ارچ  ریما ، …

: تفگ یگنشق  هلمج ی  ابو  نیا ، هیبش  یزیچ  ایو 
. دنوش یم  هرطاخ  دنا ، هتسشنن  رابب  زونه  هک  یئاهوزرآ  ارچ  ریما !

. تسا هدش  هدرزآ  محور  نقیمع 
شدوجو زا  ار  هودنا   ِ راگنز نیا  همه  دیاب  میشاب ، مه  اب  هک  دهاوخب  دیایب و  هار  نم  اب  رگا  متفگ  مدوخ  هب  بشنامه 

. مشارتب
نآ نیا  دوشب و  کیدزن  نم  هب  رتشیب  دهاوخ  یم  هک  مدش  هجوتم  درک ، تقفاوم  لیم  اب  صقر و  هب  مدرک  شتوعد  یتقو 

. تساوخ یم  ملد  نم  هک  دوب  یزیچ 
: متفگ وا  هب  تسه  مدای  مناهرب . تشاد ، هک  یهودنا  دیق  زا  ار  شنهذ  مناشکب و  یداع  یایند  هب  ار  وا  متفرگ  میمصت 

“ ؟ ینک جاودزا  یهاوخ  یمن  نیلوراک  “ 
. مدرک یقلت  تبثم  یرظن  ار  شخساپ 
: تفگ مدوب ، هتفگ  ششوگ  رد  هکنیا  اب 

“ ؟ ِیچ مهاوخ  یمن  “ 
مینیشنب هک  درک  داهنشیپ  و 

: دیسرپ
“ ؟ یلهاتم وت  ریما ! “ 
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رد هتخانشان  یسرت  منک ، هزم  هزم  ار  وا  تقفاوم  ساسحا  یشوخ  هکنیا  یاجب  وا ، زا  ندش  ادج  زا  سپ  بشنآ  نمو 
. دنک یم  شیرپ  ناور  کی  هک  مدرک  نآ  تخیر و  مناج 

یلو یچ ؟ دش  یم  شگرم  هب  رجنم  دوب ، هدش  وا  فداصت  ببس  هک  نم ، یندرکنرواب  تبیغ  زا  یترپ  ساوح  رطاخب  رگا 
یادص اب  دمآ و  هاگداد  هب  مدوب  هدرک  لیمحت  وا  هب  نم  هک  یرادخرچ  یلدنص  اب  نم  یوربآ  ظفح  رطاخب  همه ، نیا  اب  وا 

دش و یم  ارجا  یقطنم  تسرد و  یدنور  اب  یتسیاب  مود  ماش  بش  یادرف  هک  یراک  دناوخ ، نم  دزمان  ار  شدوخ  دنلب 
. دشن

. مریگب سامت  وا  اب  هک  دوب  هتساوخ  نسرفج  یاقآ  منفلت ، ریگ  ماغیپ  یور 
؟ تسا هتشاذگ  ماغیپ  هدز و  گنز  شدوخ  یشنم  یاجب  ارچ 

“…؟ یراد یگدامآ  ادرف  همانرب  یارب  ینیلوراک ؟ نتفر  تهب  رد  زونه  یئاجک ؟ یرادن ؟ نم  اب  یسامت  ارچ  “ 
مه ار  ادرف  همانرب  متسه . نیلوراک  نتفر  رکف  رد  تدش  هب  هک  یلومعم  هن  مه  نآزونه  هلب ، نسرفج . یاقآ  مالس  “ 

…“ اما مناد  یم 
: درک عطق  ار  مفرح 

…“ تمنیبب مهاوخ  یم  هاگشناد  ایب  یرس  یراد  تصرف  رگا  “ 
. “ متسه امش  رتفد  رگید  تعاسکی  ات  بوخ  رایسب  “ 

هک میوش  یم  لاحشوخ  ام  هناخ  ایب  رگید  تعاسود  ات  یارب  سپ  یئایب ، یناوت  یمن  رگید  تعاسکی  ات  یراد و  راک  رگا  “ 
 “ میروخب ماش  وت  اب  بشما 

، مشاب ناتتمدخ  رد  اه  ناروتسر  زا  یکی  رد  ار  ماش  دیهدب  راختفا  مناخ  قافتا  هب  دینک  فطل  رگا  اما  هرتهب ، نیا  “ 
 “ موش یم  لاحشوخ 

بیترت ممناخ  یلو  منونمم  هن ، …؟ ینک نوریب  تنهذ  زا  ار  لحم  نیا  یهاوخ  یمن  وت  ساناتنام ؟ ناروتسر  رد  نمتح  “ 
 ” میتسه ترظتنم  میوش . یم  لاحشوخ  مه  ام  ایب ، نمتح  تسا ، هداد  ار  ماش 

ان زا  یسونایقا  رد  هاگ  نعقاو  مدرک . یم  قد  دراد ، ار  میاوه  دح  نیا  ات  هک  متشادن  ار  تبحم  اب  یاقآ  نیا  رگا  نم 
ما و هدروآ  سناش  دروم  نیا  رد  نم  و  تمعن . سنج  زا  دنتسه  یریازج  یئاهمدآ  نینچ  یتریغ ، یب  اتح  یدارم و 

هاگ شیاه  یئامنهار  دنک و  یم  میرای  مه  بوخ  هچ  و  تسا . هاگآ  زین  نم  یرکف  یاه  یریگرد  همه  زا  هک  ملاحشوخ 
. مراد یبوخ  ساسحا  نسرفج  یاقآ  اب  نم  منورد . شتآرب  تسا  یبآ  میارب 

اه و هدکشناد  دیتاسا  زا  یرفن  دنچ  زا  ینک . یم  سیردت  وت  هک  تسا  یسالک  هرود  نایاپ  مسارم  ادرف  یناد  یم  ریما  “ 
نارادفرط زور  هب  زور  منیب  یم  هک  وت  راک  اب  رتهب  ات  ما  هدرک  توعد  زین  رگید  یاه  هتشر  یاهوجشناد  زا  یضعب 

. دنوش انشآ  دبای  یم  یرتشیب 
رکف نیا  رد  نم  تشاد و  یهاوخ  یسراف  نابز  یریگارف  یارب  یرت  قاتشم  رتشیب و  نایوجشناد  دعب  لاس  رارق  نیا  زا 

وت اب  هک  تسا  رارق  دشاب  هچره  دنک  تکرش  تیاهسالک  رد  هدنیآ  لاس  زا  ات  مینک  توعد  مه  ار  نیلوراک  هک  متسه 
…“ دنک یگدنز 

هدرک فیدر  ار  اه  همانرب  زین  ادرف  یارب  منونمم . مراک ، مدوخ و  هب  تا  هدننک  قیوشت  تبثم و  رظن  زا  نسرفج  یافآ  “ 
هک ار  ینتم  دناوخب ، یسراف  هب  ار  ینتم  تسا  رارق  زین  تسا  سیلگنا  زا  یئوجشناد  یناد  یم  هک  اراس “  مناخ “  ما ،

…. دشاب یم  اه  یناریا  هقالع  دروم  یاه  زور  زا  یا  هراپ  دروم  رد  هتشون و  شدوخ 
. داد یمن  ناشن  نم  اب  ندوب  هب  یا  هقالع  دنامب ، تساوخ  یمن  تفر ، نیلوراک  نسرفج ! یاقآ  اما 

هفک رد  هتفخ  یترفن  یلو  دادن  ناشن  ما … هدرک  شنیشن  یلدنص  نم  ما ، هتخادنا  اپ  یور  نداتسیا  زا  نم  ار  نیلوراک 
…“ مناد یم  راکهانگ  ار  مدوخ  تدش  هب  نم  …و  تشاد روضح  نم  هب  تبسن  شنهذ 

… مدرک ساسحا  وا  رد  یبوخب  ار  وت  هب  هقالع  متشاد  وا  اب  هک  یلصفم  تبحص  رد  دراد و  تتسود  هک  مناد  یم  یلو  “ 
 ” مناد یمن  ار  شا  هنوگچ  ارچ و  رادخرچ ، یلدنص  اب  هنو  دیایب  وت  یوس  هب  شیاهاپ  اب  دناوتب  دهاوخ  یم  شلد 
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نم یقباس ، نیلوراک  نامه  نم  یارب  وت  هک  متفگ  وا  هب  نم  دنک . یرود  نم  زا  دهد  یم  حیجرت  دناوت ، یمن  هک  الاح  و  “ 
هک مناد  یم  نم  …. تشاذگ میاهنت  تحار  و  دوش . ادج  نم  زا  هک  دید  رتهب  وا  یلو  مراد ، تتسود  قباس  زا  رتشیب  اتح 

تساوخ یمن  مه  وا  بخ ، … منکب مناوت  یمن  یراک  یلو  تسا ، هتخادنا  زور  نیا  هب  ار  وا  مدنیاشوخ  ان  دنسپ و  ان  راتفر 
. دشاب شیور  شیپ  مئاد  تسا  هدش  راوگان  دادخر  نیا  یناب  هک  یسک 

ام یئادج  تروصنیا  رد  دوشب و  دوب  هک  هچنآ  نددجم  دناوت  یمن  مهاب  ام  ندوب  هک  دیناد  یم  بوخ  امش  نسرفج ، یاقآ 
“ تسا نیگنس  شلمحت  نم  یارب  اما  دوب . ریزگان 

وت دنک و  یگدنز  وت  اب  هک  دهاوخب  یمسج ، تیعضو  رهب  الاح  نیلوراک ، رگا  هک  وگب  نم  هب  تسار  ور  ریما ، نیبب  “ 
یراد ای  ینک ؟  یگدنز  ترظن  دروم  نز  باختنا  ناونع  هب  وا  اب  یناوت  یم  و  یراد ؟ ار  شیگدامآ  وت  یشاب ، شا  هدیزگرب 

“ یشاب هدرک  کبس  تحار و  ار  تدوخ  ات  ینک  ناربج  ار  تهابتشا  هک  یدرگ  یم  یهار  لابند  یلکش  هب 
. تشاد یگزات  میارب  دنک  تبحص  نم  اب  ینارنخس  لکشب  دنخبل و  یب  یدج و  نینچ  نسرفج  یاقآ  هک  دوب  هدیدن 

. منک یم  هزم  هزم  ار  شفرح  مراد  مدرک  دومناو  مدوب . هدامآ  دنچره  مدادن  یروف  ار  شباوج 
 “ میوگ یم  هچ  یدش  هجوتم  یئاجنیا ؟ ریما  “ 

لاؤس نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  یارب  ملمأت  دیتفگ . هچ  هک  مدش  هجوتم  نلماک  تسامش و  اب  مساوح  نسرفج ، یاقآ  هلب  “ 
هکنیا زا  ما و  هدناشن  زور  نیا  هب  ار  وا  هکنیا  زا  نم  دیا ؟ هدرک  هدهاشم  نم  رد  یلزلزت  ای  داریا  رگم  دیدرک ؟  حرطم  ار 

مراد تسود  ار  وا  هک  منک  یم  فارتعا  هنرگو  نارگن  مرکف و  رد  درک ، میاهر  مداد ، مه  ناشن  هک  وا ، هب  ملیامت  همه  اب 
“ ؟ دینک مکمک  دیناوت  یم  امش  تسین . طرش  اهنت  نم  نتساوخ  ایوگ  اما  منک . یگدنز  وا  اب  مهاوخ  یم  و 

هدیدنسپ تایصوصخ  رطاخب  رتشیب  نیا  و  مراد ، تسود  مرسپ  لثم  ار  وت  نم  هک  یا  هدش  هجوتم  منک  یم  رکف  ریما  “ 
. یراد هک  تسا  یا 

نیا شمالک  هیکت  مدیدن و  وا  رد  یتشگرب  لیامت  متشاد  نیلوراک  اب  هک  یتبحص  رد  امش ، ددجم  دنویپ  رطاخب  نم  شتسار 
 “ دیهدب تقو  نم  هب  یمک  هک  دوب 

لاکشا یناینب  ینعی  دشاب ، ندرک  رکف  تقو و  هب  زاین  هطبار ، ددجم  یارقرب  یارب  رگا  هچ ؟ یارب  تقو  یتقو ؟ هچ  “ 
هن ناوت و  یم  هن  مهاوخ  یم  هن  مه  نم  تسین . قباس  یاوه  لاح و  ریسم و  رد  رگید  هک  دناسر  یمو  تسا ، هدرک  ادیپ 

. منک رارصا  هک  تسا  حیحص 
هک یتبحم  همه  اب  مه  امش  زا  منکب . مناوت  یم  راکچ  منیبب  ات  مدوخ  رد  مورب  مه  نم  و  دوش . یقلت  هدش  مامت  تسا  رتهب 

.“ دیریگن ار  شتابند  هک  منک  یم  شهاوخ  دیراد  نم  هب 
کمک هب  متشگرب و  هناخ  هب  مدرک و  یظفاح  ادخ  دعوم  زا  رت  دوز  ناشیزاون  نامهیم  زا  رکشت  اب  مدروخ و  یا  هوهق 

مدرک شوه  یب  ار  مدوخ  روآ  باوخ  صرق 
یسراف نابز  یاه  هچب  یلیصحت  زا  غراف  همانرب  یارب  هک  دش  روآ  دای  دز و  گنز  نسرفج  یاقآ  یشنم  نازوس  دوز  حبص 

هوهق و کرادت  اب  تسا و  هدرک  توعد  هاکشناد  رتات  یفمآ  هب  ار  همه  نسرفج  یاقآ  هک  تفگ  مشاب و  هاگشناد  عقوم  هب 
. تسا هداد  نآ  هب  نشج  لاح  ینیریش ،

ارچ مناد  یمن  هتسخ و  رایسب  متشگ  یمرب  دش ، عقاو  مه  لوبق  دروم  بوخ و  رایسب  هک  مسارم  یرازگرب  زا  یتقو 
طلسم دراد  یرتشیب  تردق  اب  ما  یتیازگنا  هک  مدرک  یم  ساسحا  دروخ ، یم  لوو  محور  رد  یزیچ  مدوب . هدوسرف 

مدوخ رد  بآ  یادص  کمک  هب  شود و  ریز  متخادنا  ار  مدوخ  مدیسر  هک  هناخ  هب  متشادن .  زیچ  جیه  هب  لیم  دوش ، یم 
. متفر ورف 

میاهر جنشت  تشپ  جنشت  دوب . هتفرگن  نم  زا  یغارس  شمارآ  هک  دوب  اه  تدم  داد . یم  مباذع  فلتخم  راکفا  باتو  چیپ 
مشاب دعب  لاس  یاه  همانرب  کرادت  رد  دیاب  هک  ار  یلیصحت  لاس  نایاپ  هب  هدنام  هامکی  دودح  نیا  مدرک  رکف  درک . یمن 

. منک مگ  ار  مدوخ  اه  سالک  ددجم  ندش  زاب  ات  یمارآ و  تکاس و  یاجب  مناشکب  ار  مدوخ  مریگب و  یصخرم 
یم یگتخاب  اپ ک  ساسحا  متشادن ، مه  ندنام  بات  یلو  مناچوت ، هب  ار  هناشاک  لبق  هعفد  لثم  تساوخ  یمن  ملد 
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مه مدوب و  هتخیر  مناج  هب  هنایروم  نوچ  ار  یگلصوح  یب  و  مدوب ، هتخادنا  شیاسآ  شمارآ و  زا  ار  مدوخ  مه  مدرک .
. مدوب هدرک  نیشن  یلدنص  مدوب و  هتفرگ  نیلوراک  زا  ار  فراعتم  لامرن و  یگدنز 

تسا رتگرزب  هک  نمیشن  قاتا  نیمه  رد  متساوخ  یم  مباوخب . متخت  رد  مورب  مدیشک  یمن  مدرک ، زارد  ار  میاپ  لبم  یور 
. منامب یقاب 

اب هک  وا  میوگب . هچ  متسناد  یمن  اما  منزب ، گنز  نیلوراک  هب  متشادرب  زیخ  راب  دنچ  دمآ . یمن  مباوخ  یلو  دوب  تقو  رید 
هب ار  شدوخ  الاح  ات  نمتح  دریگبوا . زا  ار  شمارآ  یعون  هب  تسناوت  یم  نم  گنز  دوب . هداد  ار  یئاهن  باوج  شنتفر 

. تشاذگ یمن  متحار  وا ، یادص  ندینش    ِ قوش یلو  دوب . هتخادنا  اج  یعون 
هک رت  دب  تسه  هک  ینیا  زا  ما . هتخاب  ار  اجنیا  ات  هک  نم  کاب . هچ  دوش ، یم  روخلد  نم  زا  رتشیب  تیاهن  رد  هک  مریگ 

. دوش یمن 
یارب مراد  هک  میوگ  یم  دشاب و  تمحازم  نیرخآ  نیا  مهد  یم  لوق  یلو  مراد  شتسود  یلیخ  زونه  هک  میوگ  یم  وا  هب 

. موش یم  رود  ّوج  نیا  رهش و  نیا  زا  یتدم 
؟ منک هچ  درک  عطق  ار  نفلت  راک  طسو  ننایحا  رگا 

رد متبقاع  هجوتم  رتهب  رتشیب و  درادن ، بیع  موش … یم  هدروخ  ینهد  وت  کبس و  دوب . دهاوخ  نیگنس  میارب  یلیخ 
. دش مهاوخ  وا  اب  هطبار 

. مدرک یم  عناق  تسین  تسرد  متسناد  یم  هک  یراک  یارب  ار  مدوخ  متشاد 
. متسد مد  مدروآ  ار  یشوگ  متفر 

. مدش یضار  منک . یم  عطق  نروف  تشادن  رب  گنز  ود  زا  سپ  رگا 
. دوب هدش  لفق  مناهد  نم  اما  تشاد ، رب  مود  گنز  اب  تسرد  مدوب . هتفرگ  ار  شا  هرامش  مدیبنج  مدوخ  هب  ات 

…“ نزب فرح  ریما ! موش . یم  نارگن  مراد  ینز ؟ یمن  فرح  ارچ  هبوخ ؟ تلاح  هدش ؟ یزیچ  ریما  “ 
…“ یشاب باوخ  دیاش  هک  مدرکن  هجوت  ارچ  مناد  یمن  تسا ، تقو  رید  یشخب  یم  “ 

“…؟ هبوخ تلاح  وگب  طقف  یدرک . یبوخ  راک  مدوبن . باوخ  ناج  ریما  هن  “ 
“ ؟ یا هدیباوخن  ارچ  تسا . تقو  رید  یرادیب ، الاح  ات  ارچ  “ 

: تفگ دوب  شیهاربور  یاه  زور  روآ  دای  هک  ینحل  اب 
 “ متشون یم  همان  تیارب  متشاد  نم  یرادیب ؟ زونه  ارچ  تدوخ  “ 

“ ؟ تسا مرحمان  نفلت  هک  یئوگب  یهاوخ  یم  ار  یصاخ  زیچ  رگم  ارچ ؟ یسیون ؟ یم  همان  یراد  نم  یارب  نم ؟ یارب  “ 
. دوبن مه  روخلد  دوبن ، لاح  رس  رگا  دیدنخ .

 “ یوش یم  هجوتم  یدرک  تفایرد  یتقو  مسیون  یم  تیارب  مراد  ار  یصاخ  زیچ  هلب  “ 
میوش یم  ساوردور  مه  اب  میراد  هک  هدیسر  یئاجب  نامیئادج  راک  تقیقح  رد  ای  نامراک  وت  نم و  ینک . یم  یخوش  “ 
مهاوخ همان  اب  ار  تباوج  مه  نم  هک  نادب  یلو  یئوگب  یهاوخ  یم  هچ  منیبب  تسرفب  میریگب ؟ ددم  همان  زا  دیاب  راچان  و 

 “ مراذگ یم  رانک  ار  نفلت  مه  نم  داد 
کی دح  رد  دشاب ، هملکود  طقف  دناوت  یم  نم  باوج  هدب ، نفلت  اب  هاتوک  یلیخ  ار  مباوج  تسرفن . همان  وت  ریما ، هن  “ 

 “ دریگب نایاپ  هشیمه  یارب  ما  همان  تفایرد  اب  رجام  نیا  مراو  دیما  منک . یم  شتسپ  ادرف  هراشا .
هب کشخ  یلیخ  مدرک و  روج  عمچ و  ار  مدوخ  منک . شتحاران  شیپ  زا  شیب  متشاد  میب  تفرگ . یم  نایاپ  ملمحت  تشاد 

: متفگ وا 
شزوپ عقوم  یب  تمحازم  زا  مهدب . ار  تباوج  رصتخم  رایسب  نفلت و  اب  مهد  یم  لوق  منام . یم  رظتنم  بوخ  رایسب  “ 

 “ میوگ یم  ریخب  بش  مهاوخ و  یم 
. مدرک عطق  ار  نفلت  دنک ، هفاضا  دوب  هتفگ  هک  هچنآ  هب  رگید  هملک  کی  اتح  هک  وا  هب  نداد  هزاجا  نودب  و 

عقوم یب  سامت  اب  مدوب و  هدرکن  هجوت  ملقع  مکح  هب  زاب  هک  دوب  هدمآ  مدب  مدوخ  زا  درب . یمن  مباوخ  مدرک  یم  راک  ره 
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. مدوب هتفر  مبلق  هار  هب  ینفلت ،
. متسین وشب  تسرد  نم  دوب . هدرک  مبارخ  نینچ  هک  دوب  راب  نیمدنچ  نیا  مراد ، یدوخ  یب  بلق  بجع 

. دوب گنم  هک  درد  هن  مرس  دوب . هدش  کشخ  مناهد 
؟ همان اب  ارچ  اما  ددنب . یم  ار  رد  دشک و  یم  ار  نایاپ  طخ  یمسر  یلیخ  همان و  اب  دراد 

یم نامگ  اما  دراذگب . ماغیپ  دناوت  یم  متسین ، یعقاوم  هچ  هک  دناد  یم  دوشب ، نم  اب  ینفلت  یور  رد  ور  دهاوخ  یمن  رگا 
. دنامن یقاب  تشگرب  یارب  مه  یهار  هروک  اتح  رگید  ات  دشاب  هتشاد  یبتک  کردم  دهاوخ  یم  منک 

. دنک لصو  نوسرفج  یاقآ  هب  هک  متشاذگن  یلو  مدرک  نفلت  نازوس  هب  مدیباوخن . تقیقح  رد  مدیباوخ ، دب  یلیخ  بشید 
دروم رد  ات  مسر  یم  تمدخ  نمتح  ادرف  دیئوگب  نوسرفج  یاقآ  هب  مدرگ . یم  رب  ادرف  یئاج ، مور  یم  مراد  نم  “ 

….“ منک تبحص  ناشیا  اب  یسراف  نابز  نایوجشناد  یلیصحت  نایاپ  مسارم  جیاتن  یدنب  عمج  هلمج  زا  لئاسم  یا  هراپ 
مه ار  بش  مریگب  مارآ  متسناوت  رگا  منزب و  درک  یم  یگدنز  کیدزن  یکرهش  رد  هک  مرهاوخ  هب  یرس  متفرگ  میمصت 

… دنک ملوغشم  یمک  شیاه  هچب  اب  یزاب  دیاش  منامب 
***

“ ؟ منک تیحص  نسرفج  لیب  یاقآ  نوسرفج ،  یاقآ  اب  مناوت  یم  مناخ  “ …
“ ؟ امش “ 

“ ؟ دیتسه ناشرترکس  امش  “ 
. “ هلب “ 

. “ نایارب ناورس  متسه  هار  سیلپ  رسفا  نم  “ 
“ ؟ دیتشاد یراک  نم  اب  متسه . نوسرفج  نم  رسیفآ ! دیئامرفب  “ 

امش هک  مناد  یم  میدروآ . تسدب  ار  امش  نفلت  سردآ و  موشب . امش  محازم  مدش  روبجم  نسرفج ، یاقآ  دیشخب  یم  “ 
…“ دیشاب هتشاد  یتبسن  یناحبس  ریما  اب  دیابن 

. “ متسه ناشیا  ناتسود  زا  یکی  نم  دیشابن  تخاران  درادن ، یلاکشا  “ 
یبوخ ربخ  هک  مفساتم  یور  رهب   … مدش یم  امش  محازم  یتسیابن  دیتسه و  هدکشناد  سیئر  امش  هک  مناد  یم  “ 

…“ مرادن ناتیارب 
“ ؟ هدمآ شیپ  یناحبس  یاقآ  یارب  یلکشم  تسیچ ؟ نایرج  دیئامرفب  ناورس ، بانج  منک  یم  شهاوخ  “ 

ینویماک اب  دوشیم و  جراخ  دوخ  ریسم  زا  دایز ، تعرس  اب  یگدننار  نیح  رد  یو ۴۰۰  یاه  رد  ناشیا  هنافساتم  هلب ! “ 
…“ دنک یم  فداصت  هدمآ  یم  وربور  زا  هک 
“ ؟ تسا ناتسرامیب  مادک  تساجک ؟ الاح  “ 

هب ار  ناشیا  دسج  تسا . هدش  هتشک  اجرد  هدنامن و  هدنز  فداصد  زا  سپ  یناحبس  یاقآ  هنافساتم  نوسرفج  یاقآ  “ 
. دینک شربخ  دیسانش  یم  ناشیا  زا  یکیدزن  یانشآ  ای  لیماف  رگا  نفطل  میا . هدرک  لقتنم  ناتسرامیب 

نفلت هرامش  سردآ و  هک  ار  نیلوراک  مان  هب  یمناخ  میتفای و  ار  امش  نفلت  هرامش  مسا و  ناشیا  بیج  تایوتحم  رد  ام 
. تشادن

…“ میوگ یم  تیلست  دیتسه  وا  یمیمص  تسود  هک  امش  هب  مناراکمه  مدوخ و  فرط  زا  نم 
. “ مرتفد رد  دیئایب  نفطل  نازوس  مناخ  “ 

…. نوسرفج یاقآ  هلب  “ 
“…؟. تشاد امش  اب  یراک  هچ  سیلپ  رسفا  هدش ؟ یچ  نوسرفج ؟ یاقآ  دینک  یم  هیرگ  دیراد  ارچ  نم ، یادخ  یاو 

هتکید هک  یا  هیعالطا  نیا  ریز  ار  ناشمسا  دنهد  یم  هزاجا  مادک  ره  دیهدب ،  عالطا  هاگشناد  دیتاسا  همه  هب  نفطل  “ 
…“ دیراذگب یناحبس  یاقآ  زا  یسکع  اب  اه  هدکشناد  همه  یاه  یهکآ  یولبات  رد  دیراذگب و  منک  یم 

“ ؟ تفگ هچ  امش  هب  سیلپ  رسفا  دیزیر ؟ یم  کشا  دیراد  ارچ  دیوگب ، ادخ  هب  ار  وت  هدش  یچ  نوسرفج  یاقآ 
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: دیسیونب نفطل  “ 
رثا رد  یناحبس  ریما  رتکد  هاگشناد ، یسراف  نابز  داتسا  نامبوخ  راکمه  هک  میتفای  عالطا  فسات  درد و  تیاهن  اب 

. تسین ام  نایم  رد  رگید  لیبموتا  فداصت 
هرهچ اب  رادید  نیرخآ  یظفاح و  ادخ  نفد و  نفک و  هیلوا  تاکرادت  لحم  هب  ناتسرامیب  زا  ناشیا  هزانج  لمح  مسارم 

…“ دننک داش  ار  وا  حور  ناتروضح  اب  میراو  دیما  دوش  یم  ماجنا  رهظ  هدزاود  تعاس  ادرف  وا  نینزان 
یئاه تسشن  رطاخب  نم  یلو  تخانش ، یمن  ار  نم  وا  دوب . نوسرفج  لیب  یاقآ  اب  مدروخ  رب  نیلوا  یراپسکاخ  هب  زور 

. متخانش یم  ار  وا  هک  دوب  اه  تدم  متشاد  ریما  اب  هک 
اب مطابترا  عون  زا  هک  یتقو  میشاب . هتشاد  ریما  هرطاخ  اب  هطبار  رد  یتسشن  مه  اب  ات  دهدب  نم  هب  یتقو  مدرک  شهاوخ 

. درک تقفاوم  هقالع  اب  مدرک ، شهاگآ  ریما 
. دنام تکاس  درک و  مهاگن  فساتم  نقیمع  یا  هرهچ  اب  مدش  دراو  هک  شرتفد  هب 

. “ دش فیح  دهد . یم  ار  ریما  یوب  ناترتفد  نوسرفج  بانج  “ 
، هاگآ لاعف ، ناوج  بجع  تسا . نوگرگد  دمآ  شیپ  نیا  زا  منورد  متفایرد . ار  وب  نیمه  وت  دورو  اب  مه  نم  “ 

فیح دور . یمن  راک  هب  ملد  تسدرگید و  دینک  رواب  سناش . دب  مه  رایسب  هتبلا  و  دوب ، ینابرهم  رایسب  و  ینتشادتسود ،
. “ متشاد تسود  مرسپ  لثم  ار  وا  نم  دش .

هب هک  متفگ  و  مداد . حیضوت  لصفم  دنام  ماکان  میدید  هک  ار ، شقشع  باتک  میظنت  نامیاه و  تسشن  یارجام  وا  هب 
. منک یم  شپاچ  یدوز 

، تفر شقاتا  هرجنپ  رانک  هب  تساخرب و  تسا . هدش  میدقت  امش  هب  باتک  وا  تساوخ  ساسا  رب  هک  متفگ  وا  هب  یتقو 
. داتسیا تکاس  نم  هب  تشپ  دز و  یرانک  هب  ار  هدرپ 

متقگ شیوس و  هب  متفر  متساخرب  مورب ، مهنم  تسا  رتهب  مدید 
. “ میشاب هتشاد  میناوتب  یرگید  رادید  مراودیما  مور  یم  نم  دیهدب  هزاجا  نوسرفج  بانج  “ 

. دوب هدش  زمرق  شنامشچ  دنک  تفلاخم  منتفر  اب  ات  دیخرچ  هک  میوسب 
رتشیب تسا  هدوب  ریما  دامتعا  دروم  همه  نیا  هک  یسک  اب  مهاوخ  یم  میشاب ، مه  اب  ار  راهان  دینامب  منک  یم  شهاوخ  “ 

. ” منک تبحص 
زاب همان  تکاپ  شتک  بیج  زا  راهان  فرص  زا  لبق  میتفر . تخانش  یم  هک  یناروتسر  نیرت  کیدزن  هب  وا  لیبموتا  اب 

. تشاذگ زیم  یور  دروآ و  رد  ار  یا  هدشن 
. دینک یمن  رواب  تسا ؟  هداتسرف  یسک  هچ  یارب  تسیک و  دنتسرف  یناد  یم  … شدروآ تسپ  وت  ندمآ  زا  لبق  زورما  “ 

هدوب ریما  تسود  نیرتکیدزن  وت  هک  الاح  مهاوخ  یم  منک . راکچ  نآ  اب  متسناد  یمن  ریما . یارب  تسا  نیلوراک  زا  همان 
.“ دوش هتفرگ  نآ  دروم  رد  یمیمصت  دشاب  مزال  دیاش  مینک  شزاب  قافتا  هب  یا 

یوس زا  ار  همان  نیا  لاسرا  دوب  شفداصت  زا  لبق  تعاس  ود  یکی  دیاش  هک  ینفلت  سامت  رد  ریما  نوسرفج  یاقآ  “ 
نینچ میناد  یم  هک  میرو .  ایب  متارطاخ  یاه  تشاد  دای  رد  مه  ار  نآ  مهاوخ  یم  تفگ  دناسر و  معالطا  هب  نیلوراک 

. دشن
یداع نآ  هب  نامشنکاو  هک  میهدب  نانیمطا  مهب  ایب  داتسا  مناوخب .  ات  دینک  شزاب  متفگ  شمناوخب . نم  درک  شهاوخ 

. دشاب
.“ شدیناوخب نفطل  مهد . یمن  لوق  “ 

وت یلامتحا  شنکاو  اب  متساوخ  یمن  و  متشاد ،  میب  ارچ  مناد  یمن  منک . هدافتسا  نفلت  زا  متساوخن  مزیزع ، ریما  “ 
. ما هدرک  ادیپ  رتهب  ار  مدوخ  نم  دسرب  ات  هک  تسا  یا  همان  نامه  نیا  متسرف . یم  همان  موش . وربور 

مک شتیقفوم  دصرد  دایز و  شکسیر  هک  مداد  رارق  یلمع  رایتخا  رد  ار  مدوخ  ناوارف  یاه  یسررب  زا  سپ  نم  ریما ،
. تسا هدش  الاح  هک  ینآ  دوش  یم  شلصاح  دنک  یرای  سناش  رگا  ضوع  رد  دنتفگ ، یم  اه  رتکد  دوب .
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ار هدمآ  رد  اهلاب ی  وت  هب  ندیسر  یارب  ات  ینک  هراشا  دهاوخ  یم  ملد  مروآ . یم  رد  لاب  مراد  یلاحشوخ  زا  مدوخ  ریما ،
. میاشگب

وت هک  یدوب ، هدید  وت  هک  مدوب ، هک  موش  یم  ینیلوراک  نامه  مراد  و  مور ، یم  هار  متسیا ، یم  اپ  ود  یور  الاح  نم  ریما 
. درک یهاوخن  هانگ  ساسحا  رگید  وت  یتساوخ . یم 

. یتحاران نم  زا  مدرک  تکرت  یدرب  هناخب  ارم  هک  یقوش  همه ی  اب  هاگداد و  زا  سپ  هکنیا  زا  مناد  یم  مزیزع ،  ریما  “ 
وت رانک  رد  هک  تسا  عنام  یناهگان  ندرک  اهر  نآ  تارثا  زونه  ما و  هدیشخبن  ار  وت  هک  تسا  نیا  رب  تروصت  هک  مناد  یم 

هقالع همه ی  اب  مدش  هجوتم  هک  یتقو  ار  یئادج  نآ  نم  نوچ  ینک . یم  هابتشا  دروم  ود  ره  رد  هک  نادب  یلو  مشاب .
تتسود نم  هک  هزادنا  نامهب  هک  درک  ما  هجوتم  وت ، دروم  رد  نم  اب  نوسرفج  یاقآ  تبحص  یدرگ و  یم  ملابند  هب 

. تسا هدرک  رتکیدزن  مهب  ار  ام  هک  مناد  یم  یتسود  نامسیر  هب  یهرگ  یراد ، تسود  ارم  مه  وت  مراد 
وت تیصخش  نوچ  مدمآ  هاگداد  هب  دشاب ، ندماین  یارب  یبوخ  هناهب  تسناوت  یم  مدوب و  رادخرچ  یلدنص  یور  هکنیا  اب 

زا سپ  هک  الاح  و  مشاب . وت  اب  متسه  رادخرچ  یلدنص  یور  ات  متساوخ  یمن  نوچ  متشگرب  مدنامن و  و  تسا . مهم  میارب 
. میایب وت  یوس  هب  هراشا  نیلوا  اب  هک  ما  هدامآ  ما  هداتسیا  دوخ  یاهاپ  یور  کنیا  هداد و  هجیتن  نامرد  هرخ  الاب  اه  تدم 

تخوس شلاب  هدرکن  زاورپ  هک  ناماه  ایور  هب  میناوتب  ات  مشاب  وت  رانک  رد  یراذگب  ینارن و  تدوخ  زا  ارم  رگید  مراودیما 
. میهدب زاورپ  لاب  هرابود  داتفا ، راک  زا  و 

همه ی ات  میآ  یم  یئاشگب  هار  یدرک . باختنا  مهاب ، ماش  نیمود  رد  وت  هک  متسه  ینیلوراک  نامه  الاح  نم  مریما ،
. میزادنایب هرامش  زا  ار  نآ  تاعفد  میروخب و  ماش  مه  اب  اه  بش 

؟  میشاب مه  اب  ار  نامیگدنز  هدنام  دهاوخ  یم  ملدردقچ  مراد و  تتسود  ردقچ  هک  یمهفب  یناوت  یم  مریما ، 
 “ نیلوراک شمروایب . تیارب  میایب و  ات  نک  هراشا  یراد ، زاین  شمارآ  هب  وت  هک  مناد  یم  نم 

هلاچم تسا ، هدش  شخپ  هداتفا و  اپ  زا  گنیر  فک  رد  هدرک و  شنوغاد  فیرح  یناهگان  هبرض  هک  یروسکب  لثم  ودره 
. میدوب هدش 

: نتفگ اب  نوسرفج  و 
 “ دراد یئاه  یزاب  بجع  راگزور  “ 

. تفرگ شناشچ  یولج  ار  شلامتسد 
. دیناسرب ار  ربخ  نیلوراک  هب  هدش  روج  ره  منک  یم  شهاوخ  یناحبس  یاقآ  “ 

. “ دینک ربخ  اب  مه  ارم  نفطل  یلو  مهدب . ماجنا  ار  راکنیا  مناوت  یمن  نم 
وزرآ مزیه  اب  هک  هتساوخان  یشتآ  هلعش  رد  منک  یم  ساسحا  ریما  کان  درد  گرم  زا  سپ  مه  نآ  همان  نیا  ندناوخ  اب 

. دنزوس یم  دنراد  نانز  اپ  تسد و  افوکش  یگدنز  ود  تسا  هدش  هتخوفارب 
متخانش یم  بوخ  نیلوراک  هب  ار  شساسحا  ار و  ریما  نم  دوبن . یناسآ  راک  شمدوب  هدیدن  زگره  هکنآ  اب  مه  نم  یارب 

تسود یلیخ  ار  وت  هک  دیوگ  یم  نم  هب  مساسحا  دنکن . هابتشا  نیلوراک  دروم  رد  هک  مدوب  هتفگ  وا  هب  تاعفد  هب  و 
. دراد

دروم رد  مه  نآ  نیلوراک  اب  تبحص  یاِرب  ار  مزال  شمارآ  دوب . هدرک  مناشیرپ  شنتفر  نامز  عون و  ریما و  دوبن  غاد ِ 
. متشادن ریما  گرم 

. تسا شتشگ  زاب  ریما و  نفلت  رظتنم  وا  مینکن . شربخاب  هک  دش  یمن  یلو 
. متسین راک  نیا  هب  رداق  نم  هن ، …. دزادنا رد  ون  یناینب  حرط و  دهاوخ  یم 

. مزوس یم  شتآ  نآ  یاه  هلعش  رد  مراد  زین  دوخ  نم 
هب ار  مدوخ  میوگب ؟ هچ  وا  هب  مریگب . سامت  نیلوراک  اب  مناوت  یمن  الاح  ای  مناوت . یمن  مه  نم  نوسرفج ، بانج  “ 

یور زا  ات  داد  ورین  وت  هب  هک  یقشعریما  شابن ؟. رظتنم  میوگب  هکنیا  یارب  مناسانشب  دسانش ، یمن  ارم  هک  ینیلوراک 
زاب شوغآ  اب  دربب و  تذل  وت  ندش  بوخ  زا  دناوتب  ات  تسین  ایند  نیا  رد  رگید  تسا ، هدرم  یزیخرب ، رادخرچ  یلدنص 
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“ تسا . نیگنس  یلیخ   … نسرفج یاقآ  تسا  نیگنس  دشاب .… ترظتنم 
هک دوب  هجوتم  مناد  یمن  دوب . هتفرگ  شیاه  تسد  نایم  ار  شرس  دوب و  هتسشن  میورب . ات  دوب  هتساخرب  هک  ینوسرفج 

 . متسشن شرانک  رد  مه  نم  میوگ ؟ یم  هچ 
ددرم مناد  یمن  درک . هاگن  شریگ  هرامش  هحفص  هب  تام  تفرگ و  شتروص  یوربور  دروآ  رد  ار  شا  یتسد  نفلت 

؟ دوب یسک  هچ  اب  سامت 
هب ای  میوگب  مرترکس  نازوس  هب  ای  متساوخ  یم  مهدب . تلاخد  رما  نیا  رد  ار  یرگید  سک  مهاوخ  یمن  یناحبس  یاقآ  “ 

 “ منک عناق  ار  مدوخ  متسناوتن  یلو  دیناد ، یم  ار  شیارجام  هک  یهاگداد  تسشن  رد  ریما  لیکو  گنیدراه  یاقآ 
. تشاذگ شبیج  رد  ار  لیابوم  و 

. دیسر مرطاخب  یرکف  هار  رد  میتشگ .  رب  میسرب  یقفاوت  هب  هکنیا  نودب  دعب  میتسشن و  تکاس  یتدم 
 “ منزب گنز  نیلوراک  هب  رتفد  نفلتزا  نم  ات  امش  رتفد  هب  میورب  نوسرفج  یاقآ  “ 

“ ؟ ارچ “ 
. “ منالوبقب ار  مدوخ  ات  متفیب  اپ  تسد و  هب  ممحازم و  نم  هک  دنکن  روصت  دیتسه و  امش  دنک  رکف  لوا  رظن  رد  ات  “ 

. ” مقفاوم “ 
سامت مه  ینفلت  دنکن و  یئامنهار  نم  قاتا  هب  ار  سک  چیه  نفطل  نازوس  “ 

 “ دیریگن
. متساخرب یاج  زا  دوب . جراخ  هدهع م  زا  هک  یتیلوئسم  ماجنا  یگدامآ  یارب  زکرمت  تحارتسا و  یمک  زا  سپ  نم  و 

زا ریما  ینالوط  تدم  نی  یط  هک  هچنآ  اب  و  دش . یمن  رود  منهذ  نامشچ  یولج  زاریما  ینتشادتسود  هرهچ  هظحل  کی 
. متفا یم  رد  وا  یتمالس  اب  مراد  هک  متسناد  یم  دوب ، هدرک  فیرعت  نیلوراک 

هب شزیم  تشپ  زا  هک  دوب  هتفر  ورف  نانچ  شا  یلدنص  رد  دنادرگرب . نوسرفج  یاقآ  یوسب  هناسمتلم  ار  مهاگن 
، متفر تشاد  رارق  زیم  یور  هک  نفلت  یوس  هب  دوب . هتفرگ  دوخ  رد  ار  وا  رتفد  یناشیرپ  هودنا و  دش . یمن  هدید  یتسرد 

، تشاد رارق  نفلت  رانک  تشاد و  دوخ  رب  ار  نیلوراک  نفلت  هرامش  هک  یذغاک  هکت  هب  ار  مهاگن  مشاد  رب  ار  یشوگ 
مناشکب مداد  یم  ماجنا  متشاد  هک  یراک  یاوه  لاح و  رد  زین  ار  نوسرفج  یاقآ  هکنیا  یارب  متشاد و  رب  ار  نآ  متخود ،

ار هرامش  یلطعم  یب  درک  هک  دیئات  تسا ؟ نیلوراک  هرامش  نیا  مدیسرپ  هراشا  اب  مداد و  رارق  شناگدید  یولج  ار  نآ 
. دز یم  نوریب  ما  هنیس  زا  تشاد  مبلق  متفرگ .

. “ نوسرفج یاقآ  مالس  “ 
سامت امشاب  نوسرفج  یاقآ  رتفد  نفلت  زا  هدافتسا  اب  متسه و  یناحبس  ریما  ناتسود  زا  یکی  نم  تیمسا  مناخ  “ 

؟. منک یفرعم  لماک  ار  مدوخ  ای  تسا  هدرک  تبحص  امش  اب  نم  دروم  رد  ریما  مناد  یمن  ما . هتفرگ 
رد باتک  تروصب  ار  اه  نآ  هک  دوب  هتساوخ  دیوگب و  امش  اب  یئانشآ  زاغآ  زا  میارب  ات  ما ، هتشاد  تاقالم  ریما  اب  اههام  نم 

. مروآ
هدرک تفایرد  ار  نآ  هک  نوسرفج  یاقآ  نم و  دیسرن  ناشیا  تسد  هب  امش  همان  نیرخآ  هک  مناسرب  عالطا  هب  مفساتم 

. ” میدناوخ ارنآ  مه  اب  دوب 
“ ؟ دیا هدناوخ  هدرک و  زاب  ار  نآ  دیدناسرن و  ریما  هب  ارم  همان  ارچ  و  دیتسه ؟ یک  دیتفگ  مدشن  هجوتم  تسرد  دیشخبب  “ 

 ….“ ریما تیمسا ! مناخ  “ 
” ؟. دیونش یم  ار  میادص  ولآ … یچ ؟ ریما  دیدرک ؟ توکس  ارچ  دیئامرفب ، “ 

: مداد همادا  دوب  هتفرگ  مزا  ار  تبحص  تردق  درک و  یم  ما  هفخ  تشاد  هک  یضغب  اب 
تلع هب  اجنیا  یاه  هارهاش  زا  یکی  رد  شیپ  هتفه  وا   …. مهدب وا  هب  ار  تا  همان  هک  تسین  رگید  ریما  هنافساتم  “ 

 ….“ درک و فداصت  ینویماک  اب  دایز  تعرس 
. دش عطق  مطابترا  هاتوک  یدایرف  یادص  زا  سپ  مهدب . همادا  متسناوتن 
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تساناتسادهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دوب هداتفا  یقافتا  هچ  نیلوراک  یارب  مناد  یمن  دوب . هدز  مکشخ  تسد  رد  نفلت 
. دروآ دوخ  هب  ارم  نوسرفج  یادص  مدوب . توهبم  جیک و 

“ ؟ دیدادن همادا  ار  هلاکم  ارچ  هدش  هچ  “ 
دیناوت یم  یراک  دینیبب  منارگن . تخس  شیارب  دشاب  هدش  نیمز  شقن  دیشک  هک  یدایرف  اب  نیلوراک  منک  یم  نامگ 

. دینکب
یروف نامرد  تامدخ  سیورس  هب  دشاب  زال  رگا  و  دریگب . ار  راک  هلابند  هک  تساوخ  شا  یشنم  زا  نوسرفج  یاقآ 

. دهدب ربخ  دنک  یم  یگدنز  نیلوراک  هک  یئاجنآ 
زا یدعب  رادید  ات  یارب  و  دنراذگب . نایرج  رد  ارم  مدرک  شهاوخ  مداد و  نوسرفج  یاقآ  هب  ار  منفلت  هرامش  نددجم 

. مدش ادج  ناشیا 
.. دش هتسب  ریما  یگدنز  هدنورپ  بیترت  نیدب  و 

مهم میارب  هن  مناد و  یم  هن  ما  هدش  قفوم  دح  هچ  ات  تسا . هدرک  فیرعت  میارب  ریما  ار  شا  همه  هک  یباتک  تسا  نیا 
. تسین رگید  هک  دوب  ریما  مهم  تسا .

.

یریشم نودیرف  دوبک - یاه  لگ 
رهم ۱۳۹۳

دوبک امرس  زا  یاه  لگ  همه  یا 
؟ دوبر اهبل  زا  هک  ار  ناتاه  هدنخ 
تفاتن نیگمغ  نینچ  نیا  زگره  رهم 

دوبن اهنت  نینچ  نیا  زگره  غاب ،
تسکش رس  رب  ناتزان  یاه  جات 

نات هنیس  رد  دز  گنچ  یشحو  داب 
! دینک ییارآ  دوخ  ددنخ  یم  حبص 

نات هنییآ  هدز ، خی  یاه  کشا 
تفر داب  رب  ناتزیوآ  رطع  گنر 
دش دوبان  ناتزیمآ  گنر  رطع 

درسف ناتاه  گر  یال  رد  یگدنز 
! دش دود  ناتاه  هراسخر  شتآ 

نازخ نیگمغ  ماش  یراگزور ،
دومن یم  مراهب  حبص  زا  رتشوخ 

تسا نم  لاح  امش ، لاح  نامز –  نیا 
! دوبک امرس  زا  یاهلگ  همه  یا 
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تسارعشهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

باوخ مدیشوپ ز  مشچ  یراگزور 
ار باتهم  �صق  مناوخب  ات 

 - هام یاه  تمالم  زا  رود  نامز  نیا 
! ار باوخ  میوج  هک  مدنب  یم  مشچ 

هاگن کی  مسبت  کی  یراگزور ،
دوب شوغآ  دص  یامرگ  زا  رتشوخ 

غیرد متسب  لد  هک  ره  رب  نامز ، نیا 
دوب شوماخ  وا  شوغآ  ِشتآ 

تخاون یم  ار  میتسه  یراگزور ،
نم زیگنا  روش  قشع  ِباتفآ 

تسا هدنام  یلاخ  شوماخ و  نامز ، نیا 
نم زیربل  وزرآ  زا  �نیس 

تسکش رس  رب  تبقاع  مقشع  جات 
دوبر بل  زا  مغ  کشا  ار  ما  هدنخ 

درسف میاهگر  یال  رد  یگدنز 
…! دوبک امرس  زا  یاهلگ  همه  یا 

یناهبهب نیمیس  یتفگ –   ، متفگ
رهم ۱۳۹۳

منک یم  انمت  متفگ  ار ،  وت  مسوب  یم  هک  اتفگ 
منک یم  اشاح  هک  متفگ  یسک ،  دنیب  رگا  اتفگ 

رد دیآ ز  بیقر  هگان  رگا ،  دب  تخب  اتف ز  گ
منک یم  او  رس  ار ز  وا  یرگنوسفا ،  اب  هک  متفگ 

ارم دتفا  راوگ  ان  رگ  یم  یاه  یخلت  هک  اتفگ 
منک یم  اراوگ  ارنآ  مبل ،  شون  اب  هک  متفگ 

ما هنییآ  نوچ  مشچ  رد  وگب ،  ینیب  یم  هچ  اتفگ 
منک یم  اشامت  نایرع  نآ  رد  ار  دوخ  نم  هک  متفگ 

دنک یم  امغی  دصق  لد  یتقاط  یب  زا  هک  اتفگ 
منک یم  ارادم  یراب  نارگ  امغی  اب  هک  متفگ 
مرخ یم  یتسه  دقن  اب  ار  وت  دنویپ  هک  اتفگ 

منک یم  ادوس  وت  اب  نم  نیا  زا  رتنازرا  هک  متفگ 
ورب متفگ  ار  وت  یزور  دوخ  یوک  زا  رگا  اتفگ 
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تسارعشهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

منک یم  ادرف  زورما و  رگد  لاس  دص  هک  متفگ 

قوشعم ناتسمز  رعش  رتفدزا   - یئاقآ انام  اه –  لصف  یامنهار 
تسا نم 

رهم ۱۳۹۳

درذگ یم  باتفآ  طسو  زا  ناتسبات  هداج 
زیئاپ نتفای  یارب  اما 

یورب هار  هتخیر    ِ درز یاه  گرب  یور  دیاب 
یدیسر هک  لصف  نآ  اهتنا ی  هب 

اهنت یتکمین  رانک 
تسوت رظتنم  یگنر  دیفس  نیشام 

وش راوس 
رذگب ناتسمز  نایم  زا  فقوت  یب  و 

نک طایتحا  نفطل 
تسا کان  رطخ  زیل و  یبیشارس  کی  تهار  رس 

زورما ات  هک 
هدرب رد  هب  ملاس  ناج  نآ  زا  داب  طقف 

دیایب رگا  راهب  دشاب  تدای 
دیآ یمن  یفداصت 

یهاشمرخ باتهم  دنک –  وجتسج  قیاقش  ضغب  رد  ار  قشع  ات 
رهم ۱۳۹۳

میتشاد یم  تسود  ار  نتشاد  تسود 
مالک نیرترب  شراب  نیا 

میتفای یم  رد  شیاه  تسد  تقادص  رد 
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تسارعشهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نم هاگن  رد  یدایرف 
ار وت  نابل  رب  یترفن  و 

دهد یمن  میلعت 
توادع ع “  “ 

تواقش ش “ “ 
تواسق ق “  “ 

دمآ یناشیرپ  زادنا  مشچ  زا 
ار قشع “  ات “ 

دنک وجتسج  قیاقش  ضغب  رد 
میتشذگ رامشیب  یاهزییاپ  زا 

میدناوخ ناراب  ریز  رد  ار  نامیاه  یگتسخ 
دیمون یاه  گرب  اب  و 
میتشون ار  نام  ییاهنت 

ار قشع  نتشاد و  تسود 
میدرک تمسق  رگیدکی  اب 

سوسفا
ییاهنت

دوب نامیانشآ  نیرتانشآ 

یدوهرف ادیو  تفر –  رون  ات  دوخ ، لصا  ات 
رهم ۱۳۹۳

تفر رود  یهار  هب  دناوخ و  ار  زاوآ  نیرتیبآ 
تفر رون  ات  دوخ ، لصا  ات  تبقاع  دوب و  باتبش 

نآ زا  دوب و  شرتفدرد  ناهن ، شتآ  شو ، هراول  ُـ خ
تفر روش  رپ  اه  هلعش  نوچ  ناشماخ ، رب  یرگخا  دز 

دش دادیب   ِ رگناریو دش ، دایرف  شاهژاو  ره 
تفر روظنم  تیاغ  ات  دش ، دازآ  نخس  وا  اب 

نونج رهش  نوچ  درک  بت  نوگنرس ، دش  شدوخ  رد  بش 
تفر روجید  بش  مغَر  نوکس ، رامیب  بلق  ات 

وجتسج مئاد  دیفوت  وا ، باتیب    ِ گر گر  رد 
تفر روتسد  ره  یوس  نآ  وزرآ ، نانوچ  دازآ 

اپ تسد و  ددنب  تساوخیم  اههلیح ، اب  شا  نمیرها 
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تسارعشهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تفر رورغم  ینایصع و  اهتنا ، ات  یلو  رعاش 
نطو کاخزا  هشوگ  ره  رد  هشیر  هدناود  شرعش 
تفر روگ  ردرگا  تسا  هدنز  رت ، هدازآ  اهورس  زا 
ندش اورپ  یب  بات و  یب  ندش  انعم  ات  دوب و  نز 

تفر روح  ناس  هب  ابیز  شا  ییوداج  تمه  اب 
نایب زا  شدوبن  یک  اب  ، نابز نیریش  رگنشور 

تفر رون  رد  یلزنم  ات  ، نادواج شرعش  دیشروخ 

یدوهرف ادیو 

هدامرآ رحس  ومغ –  نیا  مدب  اج  ملد  یاجک 
رهم ۱۳۹۳

مُرپ یشابن ،  هکنیا    ِ درد زا  نم 
هیمخز شنت  مامت  ملایخ 

؟ ومغ نیا  مدب  اج  ملد    ِ یاجک
 … هیمحر یب  مخز ،  نیا  یاشامت 

یناشاک میلک  زا  یلزغ  تسم  تسم 
رهم ۱۳۹۳

تسم تسم  اما   ، هناخیم زا  بشما  متشگ  زاب 
تسم تسم  اهنت ،  یاهنت  هنیس و ،  نورد  رس 
مرگ مرگ   ، نکاپ هب  شتآ  هداب ی  زا  یرس  اب 
تسم تسم  اوسر ،  یاوسر  هناوید و  یلد  اب 
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تسارعشهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

میسن نوچ  نازیخ  ناتفا و  اه ، هچوک  نایم  رد 
تسم تسم  ادیش ،  یادیش   ، هدرک و نوراو  هماج 

گنگ گنگ  مکبا ، قلخ  نیا  اب  زور  کی  سپ  زا 
تسم تسم  ایوگ ،  یایوگ  هدوشگب و ،  بل  لفق 

وگ هصق  لد  هنییئآ  سپ  رد  یطوط  وچمه 
تسم تسم  ، انیس روط  قایتشا  زا  میلک  نوچ 

قشع روش  زا  یگناوید  یدرگبش و  نیمه  اب 
تسم تسم  اما   ، هناخیم زا  بشما  متشگزاب 

یمرک اضر  زا  طخ  کی 
رهم ۱۳۹۳

.. ورب نزب  لحاس  هرخص ی  هب  رس  جوم  یا 
تسا هتشذگ  ایرد   رس   زا  آ ب  تسیرمع  

یحالف میهاربا  نایرفص –  دومحم  ناتساد  ود  هب  هجوت 
رهم ۱۳۹۳

. تسا یرصان “  درگ  رس  اضترم و  ناتساد “  هلابند  نایرفص  دومحم  رخآ “  یاههام  ناتساد “  نم  رظنب 
: دیوگ یم  اضترم و “… ناتساد “  رد  یتقو 

…“ دوب اهنآ  زا  یکی  اضترم  ام  دیدج  هدنامرف  دنتشاد و  ار  یتداعس  نینچ  ام  زا  رفن  راهچ  هک  مدیمهف  ناتسرامیب  رد  “ 
یاههام ناتساد  رد  تسوا  دنا “  هدوب  رفن  شش  هک  یرگنس  زا  هدنامیقاب  رفن  ود  زا  یکی  هک  دوش  روآ  دای  دهاوخ  یم 

یم هدیشک  ارجام  و  دوش ، یم  جلف  اپ  ود  زا  ایو “… یشک  رت  یا ،  هراپمخ  یکجنران ، یریت ، دروخرب “  رطاخب  هک  رخآ “ 
 “ میرم شدزمان “  اب  هطبار  رد  صوصخب  هک  رخآ “  یاههام  ناتساد “  هب  دوش 

. دروخ یم  مقر  رخآ “  یاههام  یندناوخ “  رایسب  ناتساد  دریگ و  یم  لکش 
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تسادقنهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ار ریگ  رد  روشک  ود  ره  قمر  لاس  تشه  یط  هک  یگنج  زا  یبوخب  دنتسه و  گنج  تایبدا  زا  اه  ناتساد  نیا  یودره 
. دنایامن یم  ار  نآ  هیرک  هرهچ  نداد  راعش  نودب  دیوگ و  یم  تفرگ 

نیا گنج  تایبدا  رناژ  رد  ناتساد  ود  نیا  یبوخ  یلو  میا ، هتشادن  مان  نیا  هب  یتایبدا  هتش  ذگ  رد  ام  دنچره 
هدرک کیدزن  یناوخ  هیثرم  هب  رتشیب  ار  تایبدا  نیا  هک  تسا  یئاه  مبیرغ  نم  هنن  راعش و  هنوگ  ره  زا  یراع  هک  تسا 

. تسا
یم انشآ  دادخر  نیا  یاه  یراجنهان  همه ی  اب  تسا  هدش  هتشون  حضاو  ناور و  یرثن  اب  هک  ناتساد  ود  نیا  ندناوخ  اب 

. دنکن هدیکت  ار  تلم  ود  ره  دهدن و  خر  یگنج  نینچ  تسناوت  یم  هک  دنک  یم  نشور  نامیارب  فیرظ  رایسب  اتحو  میوش 
هبش یایازم  زا  دنا ،  هدوب  زابرس  نوچ  هک  ار  یناگدنمزر  زور  لاح و  ار و  گنج  یاضف  یرصان “  درگرس  اضترم و  رد “ 
رد رخآ “  یاههام  ناتساد “  رد  دنایامن و  یم  سوملم  یبوخب و  دنا ، هتشادن  یا  هرهب  دنا  هدوب  هدرک  رظن  هک  ینایماظن 

. دهد یم  ناشن  ار  گنج  یاه  تبیصم  ماحرف  دب  یسنامر  بلاق 
دیآ یم  رظنب  یدایز  هاگ  هک  ار  اه  هژاو  اب  یزاب  شیاه  ناتساد  رثکا  نوچ  نایرفص  دومحم  اه  ناتساد  نیا  یود  ره  رد 

هدرک لکشم  یمک  ار  تفایرد  کرد و  هک  تسا  هدرک  یراج  اه  نآ  قورع  رد  ار  بلطم  ناج  تسا و  هتفرگ  راکب 
. دنک یم  اقلا  هدنناوخ  هب  ار  بلطم  یبوخب  یلو  تسا ،

یم یبوخب  دوش ، یم  رود  ناهذا  زا  دراد  مک  مک  هتبلا  هک  گنج  تایبدا  تلکسا  اب  ناتساد  ود  نیا  ندناوخ  اب  نم  رظنب 
. دش انشآ  ناوت 

. دناوخ ناوت  یم  یباتفآ “  یاهزور  باتک “  رد  ار  اه  ناتساد  نیا 

 – دش مگ  شروگ  هک  یدرم  باتک  هب  رصتخم  رایسب  یهاگن 
نایرفص دومحم 

رهم ۱۳۹۳

. دندش هدیچ  رب  رترب  باتک  باختنا  یبدا و  تاقباسم  هک  دش  بوخ  هچ 
. دنتشاد دوخ  یشاوح  رد  ناوارف  لقن  فرح و  روما  زا  رگید  یرایسب  لثم  تاقباسم  نیا 

شغ لغ و  یب  هک  دوب  یدراوم  زا  یکی  یمسا “  نینچ  ای  تیاده  “ قداص  هزیاج  مانب  هاتوک  ناتساد  هقباسم  هرود  نیلوا 
نآ زا  سپ  هک  دش  یئالب  نامه  راتفرگ  مود  هرود  زا  مه  هزیاج  نیمه  یلو  مان . بحاص  رواد  نیدنچ  روضح  اب  دش ، ارجا 

هدش تبحص  اه  نآ  دروم  رد  تاعفد  هب  تسا و  ریگ  تقو  هک  تسا  رایسب  دروم  ینتفگ و  دش “ . زیاوج  رگید  بیسن 
.“ تسا

یبدا هزیاج  زا “  ار  لاس ۱۳۸۶  هاتوک  ناتساد  هعومجم  نیرتهب  هزیاج  سیدنت  هک  یباتک  دروم  رد  دیهدب  هزاجا  طقف 
. منک تبحص  تسا  هدرک  تفایرد  یراگزور “  یزور 

 “ یوایخ ظفاح  هتشون  دش  ،  مگ  شروگ  هک  یدرم  ناتساد “  هعومجم  باتک  هب  ممشچ  مکچوک  هناخباتک  رد  نریخا 
دمآ مدب  مدوخ  زا  هک  میوگب  تسار  تسا  هدش  زین  یراگزور “   یزور  هقباسم “  سیدنت  هدنرب  مدید  هک  یتقو  دروخ و 
رگا صوصخب  “ مناوخب . ار  نآ  ریخات  یرایسب  اب  مهاوخ  یم  ما و  هدوب  ربخ  یب  ما  هناخباتک  رد  رهاوج  نیا  زا  الاح  ات  هک 

هک مدید  میا “  هدرک  وگ  زاب  هاگرذگ  هناسر  رد  ار  نآ  زا  یراوم  هتشذگ  رد  تسین و  هقباس  یب  هک  دشابن  رشان  تنطیش 
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هراشا نیا  اب  تسه “ . مه  مشش  پاچ 
هام دودح ۱۵  رد  ینعی  تسا ،  هدیسر  مشش  پاچ  هب  راهب ۱۳۸۸  رد  دراد و  ار  ناتسمز ۱۳۸۶  خیرات  لوا  پاچ  هک 

 ” دشاب هناگی  یباتک  دیاب  عقاو  هب  هک  ینعی  نیا  تسا و  هدش  پاچ  دیدجت  راب  شش 
باتک هک  دنایامن  یم  دوش و  یم  عورش  تسرهف  اب  درادن . یا  هچابید  ای  همدقم ، رافگشیپ ، هدنسیون  یوس  زا  باتک 

هزم هزمشوخ  یئاذغ  لثم  باوخ  عقوم  ات  مباوخ  تخت  رانک  زیم  یور  شمتشاذگ  لاحشوخ  تسا . ناتساد  تفه  یواح 
. منک شا  هزم 

“ ؟ یروخیم تفگ  دوب  هدیسر  بوخ  ود  ره  دوب . خرس  خرس  دوب  سالیگ  اتود  تفگ  یم  تسار  دز ، رانک  ار  اه  گرب  “ …
“ نک زاب  سالیگ  اب  ار  تا  هزور  دوش “  یم  ناتساد  مسا  هک  تسا  نینچ  و 

درب راک  مجسنم و  ان  رثن  مدرک . بجعت  هک  تسا  یلومعم  بسچن و  نانچ  یلو  دشاب  یمسا  دناوت  یم  مه  نیا  بخ 
برض ساسا  رب  مدش و  یم  دیماان  یراگزور  یزور  یبدا  هزیاج  زا  شباتک و  هدنسیون و  زا  متشاد  یئادتبا ، تالمج 

. شمراذگب رانک  متفرگ  میمصت  تسادیپ “  شراهب  زا  تسوکن  هک  یلصف  لثملا “ 
متفر مداد و  همادا  درک . تواضق  باتک  مامت  دروم  رد  ناتساد  کی  اب  دوبن  حالص  هک  ارچ  منک  یم  هلجع  مراد  مدید 

. تسا اه  ناوخ  هیزعت  هیزعت و  دروم  رد  یلومعم  رایسب  یناتساد  دنیرگ “ ؟ یم  یروج  هچ  اه  نآ  مود “  ناتساد  غارس 
میا و هدید  تاعفد  هب  نامیاه  رهش  رد  روشک و  فلتخم  طاقن  رد  ار  هدنسیون  حیرشت  حیضوت و  زا  رتهب  رایسب  هک  یزیچ 

هچ دوش و  یم  رمش  یک  و…و  ناوخ ، مساق  ناوخ ،  هللادبع  … تسین یزوس  نهد  شآ  نلصا  یوایخ  داتسا  شراگن 
یم عورش  نینچ  ناتساد  تسا . هدش  هتشون  هزات  ابیز و  هن  تسا  هزات  هن  هک  اه  فرح  نیا  زا  و  دوش ، یم  نیسح  یسک 

: دوش
کی ریز  کشت و  کی  رب  وا  اب  مه  ار  بشید  میتسشن . رتش  کی  تشپ  رب  ناوخ  مساق  سورع  اب  مناوخ ، هللادبع  هک  نم  “ 

 …“ میدیباوخ فاحل 
ناتساد هب  هدنوش  نامیشپ  یسکس  گنر  یمک  دسیونب و  ولهپ  ود  حالطصا  هب  تسا  هتساوخ  هدنسیون  بیترت  ندب  و 

. دهدب
: هتشون هک  مدید  دش “  مگ  شروگ  هک  یدرم  تسا “  نامه  مه  باتک  مان  هک  یناتساد  رد 

…“ درک زادنا  تسد  نیشام  “ …
.؟ !! درک زادنا  تسد  تسین … گنشق  دشاب  مه  یدروآرد  نم  رگا  هک 

 “ مریگب یئاج  زا  متشادن  تسد  هک  نم  تخادنا .  ارم  و  “ 
. مریگب ار  یئاج  یاجب “  مریگب “ ؟ یئاج  زا  “ 

 “ لک نای  اناد  نآ  دیاش  دنا . هدید  نآ  رد  یتمکح  نمتح  دنا  هداد  صیخشت  نیرتهب “  ار “  باتک  نیا  هک  یمرتحم  نارواد 
 “ منیب یم  وم  هناقوذ “ یب  اهلاس  زا  سپ  الاح  نم  و  دنا “  هدید  وم  شچیپ 

 “ دنار یک  تسشن ، اجک  یک  مه  مدیمهفن  “ …
. متشاذگ یمن  مه “  مدوب “  نم  رگا  مناد ، یمن 

. دراد ار  مه “  نیمه “  هدش  هدروآ  هک  یا  هنومن  هکت  مه ، باتک  دلج  تشپ  رد 
یاج یاج  رد  تسین و  ناور  تسد و  کی  شرثن  دماین … مشوخ  باتک  نیا  یاه  ناتساد  زا  کی  چیه  زا  عومجم  رد 

قنور و زا  ار  اه  ناتساد  اه  نتخادنا  نیئاپ  الاب و  یروآ و  ون  نیمه  یلو  یروآ ، ون  ینعی  هک  هدش  هتشون  یروج  اه  ناتساد 
. تسا هتخادنا  ششک 

یندناوخ بلاج و  یاهراک  اه و  ناتساد  همه ی  دمآ  رس  لاسرد ۱۳۸۶  هک  یراک  هب  یا  هراشا  رصتخم  رایسب  متساوخ 
. نیمه مشاب . هدرک  یا  هراشا  هدش  باختنا  لاس  نآ  رد  ناگدنسیون  رگید 
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تسادقنهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

باتکهرامش ١۵۵ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

 : هک هداز “  نشور  هنامیپ  هدنسیون : نز “  یادیش  ناج  باتک “ِ  
تاراشتنا رش : ان  تسا  هدش  شک  شیپ  ناهج  نانز  همه ی  هب 

دهشم ققحم – 
رهم ۱۳۹۳

دای تسا  هدمآ  باتک  زاغآ  رد  هک  ار  هدنسیون  ی  امش “  اب  ینخس  زا “  یا  هکت  تسا  رتهب  باتک  نیا  یفرعم  یارب 
. تسا راذگ  ریثات  هک  دنتسم  یندناوخ و  تسا  یباتک  یتسار  هب  هک  منک  هفاضا  موشروآ و 

. مسیونب هداس  نابز  هب  نانز  یاه  یرامیب  هراب ی  رد  یباتک  هک  تساوخ  یرشان  شیپ ، لاس  دنچ  ) 
. متشادن یا  هدننک  یضار  خساپ  یفده “ ؟ هچ  هب  مدیسرپ “  مدوخ  زا  مسیونب  مدمآ  هک  راب  ره 

اه و هناشن  هب  اهنت  نآ  رد  و  همه ، کرد  لباق  یدح  ات  هداس و  نابز  هب  متشون ، یکشزپ  باتک  کی  مدمآ و  هک  میریگ  “ 
رد یا ، هتشذگ  خیرات  یکشزپ  باتک  ره  دننام  یتدم  زا  سپ  دندناوخ و  ار  نآ  یا  هدع  میریگ  و  متخادرپرامیب ، صیخشت 
یلو تفرن . ملق  هب  هدنوش  هنهک  یرارکت و  بلاطم  نتشون  یارب  متسد  هک  دوب  نیا  دش “ . شومارف  دنام و  یا  هشوگ 

متساوخ یم  ون .! یا  هویشب  یلو  مسیونب  متفرگ  میمصت  هک  دوب  نیا  درک . یمن  میاهر  مه  اتسار  نیا  رد  نتشون  رکف 
ناسنا همه ی  رد  یدننامه  شیب  مک و  یاه  یگژیو  اب  تسا  یرامیب  یرامیب  مدید  مراذگب ، نانز  یاه  یرامیب  ار  شمان 

… ویژلویدار هاگشیامزآ و  رد  هچ  نیلاب و  رد  هچ  ار ، نآ  اه ی  هناشن  ناوت  یم  یبوخ  هب  هک  یا  هنوگ  هب  نیمز ، یور  اه 
مان سپ  دراد . نوگ  هنوگ  یاه  هناشن  ناهج ، نانز  هزادنا ی  هب  مسیونب  مهاوخ  یم  هک  هچنآ  یلو  درمش . تشگنا  رس  اب 

. دمآ اسر  ان  رایسب  نانز ،  یاه  یرامیب 
شیب یازارد  رد  ناش  هیام  نورد  هک  مراذگب  امش  یور  شیپ  ار  یا  هدنهد  ناکت  یاه  ناتساد  باتک  نیا  اب  مهاوخ  یم 

یشوماخ هک  تسا  هتخورفا  مناج  رد  یشتآ  ناشنورد  درد  تسا و  هدیکچ  مناج  رب  هکچ  هکچ  لاس ، یس  زا 
…………………..( درادن

ریسگنت اسیلا  باختنا  هب  یدجن –  نژیب 
رهم ۱۳۹۳

رعاش و یدجن ، نژیب  ناجیهال ) رد  رویرهش ۱۳۷۶   ۳ شاخ –  رد  نابآ ۱۳۲۰   ۲۴  ) یدجن نژیب 
. دش دلوتم  نادهاز  شاخ  رد  ینالیگ  ردام  ردپ و  زا  نابآ ۱۳۲۰  رد ۲۴  ینالیگ  سیونناتساد 

دراو لاس ۱۳۳۹  رد  ملپید  ذخا  زا  سپ  دنارذگ . تشر  رد  ار  دوخ  ییادتبا  تالیصحت 
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ناهجهرامش ١۵۵ ناگدنسیون  » نارعاش و  هاگدید  ۱

یضایر هتشر  رد  هدکشناد  نامه  زا  لاس ۱۳۴۳  رد  دش و  نارهت  یلاع  یارسشناد 
زا شردپ  دش . سیردت  هب  لوغشم  ناجیهال  یاهناتسریبد  رد  ریبد  تمس  اب  لیصحتلاغراف و 
دبنگ هب  نتفر  ریسم  رد  تشاد و  شقن  ناسارخ  نارسفا  مایق  رد  هک  دوب  یزرابم  نارسفا 

جاودزا دازآ  ینسحم  ةناورپ  اب  لاس ۱۳۴۹  رد  دش . هتشک  مرادناژ  یدادعت  تسد  هب  سوواک 
ار دوخ  یبدا  تیلاعف  لاس ۱۳۴۵  زا  تسا . رسپ  کی  رتخد و  کی  جاودزا  نیا  لصاح  هک  درک 

. درکزاغآ
راوج رد  ناجیهال  رهش  رد  وا  هاگمارآ  تشذگرد . هیر  ناطرس  یرامیب  تلع  هب  رویرهش ۱۳۷۶  مراهچ  رد  یدجن  نژیب 

. دراد رارق  ینالیگ  دهاز  خیش  هعقب 
هک تخاس  رشتنم  لاس ۷۳  رد  ار  دناهدیود » نم  اب  هک  یناگنلپزوی   » ناتساد هعومجم  اهنت  دوخ  یگدنز  نامز  رد  یدجن 

شرسمه طسوت  شتشذگرد  زا  سپ  شراثآ  هیقب  داد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  نودرگ  هزیاج  نیرز  ملق  ةزیاج  لاس ۷۴  رد 
نادقتنم ناگدنسیون و  هدیزگرب  زین  لاس ۷۹  رد  اهنابایخ » نامه  زا  هرابود   » ناتساد هعومجم  دیسر . پاچ  هب 

ههد راعشا  هدیزگرب  رطاخ  هب  نایوپارف  رعش  داینب  نامدای  سیدنت  دوخ ، یبدا  همانراک  رد  نینچمه  یدجن  دش . تاعوبطم 
یمک یکلیگ  راعشا  یو  زا  دراد . ار  ینهیم  یلم و  یاهنییآ  تشاد  ساپ  رد  اههدورسناج  ساپ  هب  راختفا  حول  داتفه و 

. تسا هدنامیقاب  زین 
رپ یرختسا   » و هنیطنرق » رد  یهایگ  «، » نیمز رد  هدرپس  «, » نیتوپ رد  یکیرات   » یاهناتساد یو  گرم  زا  سپ  نینچمه 

و نمچ » یارب  یاهیثرم   » یاهناتساد زین  و  دناهدیود » نم  اب  هک  یناگنلپزوی   » یاهناتساد هعومجم  زا  سوباک » زا 
. تسا هدمآ  رد  ملیف  هب  اهنابایخ » نامه  زا  هرابود   » هعومجم زا  راطق » هن  ناتسرامیب ، »

زا یو  تسا . ییارگعقاوارف  ییارگعقاو و  یاهکبس  رد  شیاهناتساد  هک  تسا  یبدا  قوذ  اب  یاهدنسیون  یدجن  نژیب 
سوملم یگدنز  زا  ییارگ  عقاو  کبس  یاههناشن  دیآیم . رامش  هب  ناریا  رد  نردم  تسپ  یسیونناتساد  ناماگشیپ 

اب یرادنپ  تاذ  مه  زا  ییارگ  تیعقاوارف  کبس  یاههناشن  اهناتساد و  نیا  زا  یخرب  فلتخم  یاهشخب  رد  اهتیصخش 
نژیب دوشیم . سکعنم  باتک  هدنناوخ  نهذ  هب  زراب  روط  هب  هک  تسا  اهناتساد  زا  یرگید  دادعت  رد  ناجیب  یایشا 

دوجوم باتک  نتم  رد  یناوارف  یاههیبشت  اههراعتسا و  هدرب و  هرهب  اهناتساد  نتم  رد  دوخ  یرعاش  هحیرق  زا  یدجن 
. تسا

دمحا نادرگرب : زنیب - ریاب  نوتسیرت  هتشون ی: لبون  درفلآ 
یراهدنق

رهم ۱۳۹۳

دمآ . ایند  هب  ملهکتسا  رد  یکچوک  هناخ ی  رد  لاس ۱۸۳۳ ، ربتکا  رد ۲۱  لبون  درفلآ 
هب رتگزب  ردارب  ود  وا  دوب . راد  هناخ  تیردنآ  شردام  رامعم و  سدنهم  لئونامیا  شردپ 

نارود زا  درفلآ  تشاد . لیما  مان  هب  رتکچوک  ردارب  کی  کیودول و  تربور و  یاه  مان 
بلعا دش ، یم  رامیب  راب ، کی  تقو  دنچ  ره  تفر ، یم  هسردم  هب  هک  یتقو  و  یکدوک ،
درگاش هسردم ، رد  همه  نیا  اب  درب . یم  جنر  مکش  درد  زا  مه  یهاگ  یناشیپ و  درد  زا 
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هارمه هب  لاس ۱۸۴۲ ،  ربتکا  رد  وا  تشاد . مه  ینیتم  راتفر  دوب و  یقفوم  رایسب 
نانچمه وا  . تشاد مه  یصوصخ  ملعم  اج  نآ  رد  تفر و  گروبزرتیپ  نس  هب  هداوناخ 

ار یسیلگنا  هسنارف و  یناملآ ،  یسور ، یاه  نابز  هکیروط  هب  دناوخ  یم  سرد  بوخ 
وا یاه  یگژیو  زا  رگید  یکی  تشاد . یوق  رایسب  هظفاح ی  درفلآ   . تفرگ دای  یبوخ  هب 

یتحاران اهنت  دنک . زکرمتم  عوضوم  کی  هب  ار  شنهذ  اه  تدم  تسناوت  یم  هک  دوب  نیا 
شردپ یل  دوش و  هدنسیون  تساوخ  یم  یگلاس  رد ۱۷  درفلآ  دوب . شندوب  ملاس  ان  وا 

هب یمیش  هتشر ی  رد  لیصحت  همادا ی  یارب  ار  وا  درک و  فرصنم  راک  نیا  زا  ار  وا 
یبلاطم نیرسیلگورتین  هراب ی  رد  راب  نیتسخن  یارب  سیراپ  رد  درفلآ  داتسرف . سیراپ 
، تشاذگ جاودزا  رارق  وا  اب  دش و  انشآ  یدئوس  رتخد  کی  اب  سیراپ  رد  وا  دینش .

زگره هک  تفرگ  میمصت  دش و  تحاران  تدش  هب  هثداح  نیا  زا  درفلآ  تشذگرد . لس  یرامیب  تلع  هب  رتخد  هنافساتم 
کی زا  هیسور  نیب  یگنج  لاس ۱۸۵۳ ، رد  دنک . مدرم  یارب  دیفم  یاه  راک  فرص  ار  دوخ  تقو  همه ی  و  دنکن ، جاودزا 

درفلآ ردپ  تفرگ . رد  همیرک  گنج  مان  هبرگید  فرط  زا  ینامثع  تلود  زا  یرادفرط  هب  سیلگنا  هسنارف و  فرط و 
تازیهجت نیا  هک  درک  عارتخا  ار  ییایرد  نیم  ورپرس  یاه  گنفت  اه  نآ  یارب  وا  داد ، ماجنا  یدیفم  یاه  راک  هیسور  یارب 

توراب نیب  نوکس  فا  یس  روسفرپ  مان  هب  یسیئوس  کی  لاس ۱۸۴۵ ، رد  دبای . همتاخ  هیسور  عفن  هب  گنج  دش  بجوم 
روسفرپ دوب . کانرطخ  نآ  لقنو  لمح  یلو  رتشیب  توراب  زا  نآ  یئآراک  هک  تخاس  کیرتین  دیسا  هبنپ و  زا  ار  یا  هبنپ 

هک تخاس  کیروفلوس  دیسا  کیرتین و  دیسا  نیرسیلگ و  بیکرت  زا  ار  نیرسیلگ  ورتین  لاس ۱۸۴۶  رد  وربوس  ویناکسا 
گنج لئاوا  رد  راب  نیتسخن  تشون “  لبون  درفلآ  دوب . کانرطخ  یلیخ  نآ  لقن  لمح و  یلو  دایز  نآ  یراجفنا  تیلباق 

زا دش . رجفنم  دز و  نادنس  کی  هب  ار  نآ  وداد  ناشن  مردپ  نم و  هب  ار  نیرسیلگ  ورتین  زا  یمک  نینس ، روسفورپ  همیرک 
یلو دندرک  طولخم  توراب  اب  ار  نیرسیلگ  ورتین  شردپ  کمک  اب  و  دش ،  دنم  هقالع  نیرسیلگورتیت  هب  درفلآ  نامز  نیا 

هفاضا یراجفنا  هلیتف ی  کی  نآ  هب  یدوز  هب  درفلآ  دوبن . دامتعا  لباق  دایز  لقن  لمح و  یارب  هدمآ  تسد  هب  هدام ی 
لبون درفلآ  ردپ ،  شرافس  هب  دیمان . یراجفنا  نغور  ار  دیدج  بیکرت  نیا  وا  دنکادیپ . یرتشیب  ینمیا  یدودح  ات  هک  درک 

تبث هب  یگلاس  زا ۳۰  رتمک  نس  رد  کیژلب  سیلگنا و  هسنارف ،  دئوس ، رد  شدوخ  مان  هب  ار  یراجفنا  نعور  نیا 
هوک ندنک  لنوت و  لپ و  نتخاس  هب  زاین  راطق ، ریسم  هداج و  نتخاس  یارب  اه  روشک  نامز ،  نآ  رد  نوچ  دیناسر .

راک نیارب  انب  دنتشاد ، مربم  زاین  دشاب  هتشاد  ییالاب  یراجفنا  تیلباق  هک  یا  هدام  هب  دنتشاد 
۳

سیسات دئوس  گروب  نله  رد  نیرسیلگورتین  هیهت  کچوک  هناخراک ی  کی  شردپ ، درفلآ و  تفرگ . قنور  تعرس  هب  لبون 
دوب رداق  یلو  دوبن  یملاس  دایز  مدآ  هک  نیا  اب  دوب و  قیقحت  لوغشم  مئاد  هناخراک ، نیا  هاگشیامزآ  رد  درفلآ  دندرک .

یارب دنک . رجفنم  بآ  ریز  رد  یتح  زویف ،  کی  کمک  هب  ار  یراجفنا  نغور  هک  دش  قفوم  وا  دنک . راک  تعاس  یزور ۱۸ 
هظفحم ی رد  ار  نآ  سپس  درک ، لصتم  زویف  کی  هب  ار  نآ  درک و  رپ  توراب  زا  ار  یبوچ  هظفحم ی  کی  وا  روظنم  نیا 

زاین دروم  هبرض ی  هجیتن  رد  رجفنم و  توراب  دش ، یم  نشور  زویف  یتقو  درک . یزاس  اج  یراجفنا  نغور  هدامریز ی 
لاس ۱۸۶۴ ربماتپس  زور ۳  رد  دیمان . یراجفنا  لوسپک  ار  هعومجم  نیا  وا  دش ، یم  داجیا  یراجفنا  نغور  راجفنا  یارب 

هدش هریخذ  گروب  نله  هناخراک ی  رد  دئوس  نهآ  هار  تکرش  هب  شورف  یارب  هک  یراجفنا ، نغور  مرگ  ولیک   ۱۱۳ ، 
زا یدح  هب  ردپ  دندش . هتشک  مد  رد  شکچوک  ردارب  لیما  هارمه  هب  هناخراک  نانکراک  ودش  رجفنم  ناهگان  دوب ،

زا هداوناخ  تاجن  یارب  دوب و  هدزمغ  یلیخ  مه  درفلآ  دیدرگ . جلف  ابیرقت  هک  دش  تحاران  شناوجون  تشذگرد 
مه تلود  نامز  نیا  رد  درک . یراجفنا  نغور  دیلوت  یارب  یبسانم  لحم  نتفای  فرص  ار  شناوت  مامت  یگتسکشرو ، 

ولیک رد ۱۶  یگرزب  قیاق  یور  ار  یا  هناخراک  درفلآ ،  درک . لیطعت  رهش  رد  ار  هرجفنم  داوم  دیلوت  یاه  هناخراک  همه ی 
یارب ار  یراجفنا  نغور  یدایز  رادقم  شرافس  تلود  دعب ، هتفه  جنپ  درک . رقتسم  یا  هچایرد  یور  رد  ملهکتسا ،  یرتم 

یسالکمه زا  وا  درک . ریاد  یبونج  یاکیرمآ  رد  یا  هناخراک  رگید ، کیرش  ود  اب  درفلآ  داد . وا  هب  نهآ  هار  لنوت  داجیا 
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رخآ ات  اه ، نآ  یراکمه  یتسود و  درک . توعد  یراکمه  تهج  دوب ،  یلباق  سدنهم  هک  کبدیل  کیرالآ  مان  هب  شقباس 
ات درک  راذگآو  یصخش  هب  ار  نیرسیلگ  ورتین  تخاس  درک و  ریاد  هناخراک  کی  مه  گروبماه  رد  درفلآ  تشاد . همادا  رمع 

تسپ لیمیا و  سکف ، سکلت ،  نفلت ،  نوچ  راگزور  نآ  رد  دهدب . شردام  ردپ و  هب  حیرفت  تحارتسا و  تهجار  نا  دمآرد 
یاهاضاقت تشادن ، دوجو  ییاوه 

۴
دنک و رفس  فلتخم  یاه  روشک  هب  دوب  راچان  وا  تلع  نیمه  هب  دیسر . یم  درفلآ  تسد  هب  رید  یلیخ  هرجفنم  داوم  دیرخ 

وا هرجفنم ی  داوم  هب  یدایز  زاین  هدحتم  تالایا  هک  تسنادیم  وا  دریگب . نارادیرخ  زا  میقتسم  روط  هب  ار  اه  شرافس 
نامز نیا  رد  دناسرب . تبث  هب  ار  شعارتخا  درک  یعس  تفر و  کرویوین  هب  لاس ۱۸۶۶ ،  چرام  هام  رد  لبون  دراد .

یتشک کی  دئوس ، گروب  نله  رد  لبون  هناخراک ی  راجفنا  رب  هوالع  درک . رت  تخس  ار  لبون  راک  هک  داتفا  قافتا  یثداوح 
تشاد رارق  کرویوین  رد  یلته  رابنا  رد  هک  یراجفنا  نغور  یواح  قودنص  کی  دش و  رجفنم  یراجفنا  نغور  لماح 

لیرپآ رد  داد و  خر  ایلارتسا  یندیس  رد  رگید  راجفنا  کی  لاس  نامه  چرام  هام  رد  درک . یمخز  ار  رفن  دش و ۱۹  رجفنم 
نغور یواح  یناملآ  یتشک  کی  نمض  رد  دندش . هتشک  رفن  دش و۴۷  رجفنم  ییاپورا  یراجت  یتشک  کی  لاس  نامه 

رجفنم وکسیسنارفناس  رد  نیرسیلگ  ورتین  زا  رپ  رابنا  کیو  تشکار . رفن  دش و ۸۴  رجفنم  ردنب  کرت  زا  شیپ  یراجفنا 
یارب تفر و  کرویوین  رادرهش  تاقالم  هب  وا  . دش وربور  یتاضارتعا  اب  کرویوین  رد  لبون  درفلآ  تشک . ار  رفن  دش و ۱۶ 

. دوشیم رجفنم  دایز ، یامرگ  ای  طلغ  یریگراب  رثا  رد  یهاگ  دوش . یمن  رجفنم  دوخب  دوخ  هدام ، نیا  هکداد  حیضوت  اه  نآ 
درب یم  شدوخ  هارمه  هب  دادیم و  رارق  نادمچ  رد  ار  یراجفنا  نغور  یواح  هشیش  دنچ  مدرم ،  نانیمطا  یارب  وا 

لقن لمح و  هجیتن  رد  درک ،  هفاضا  نیرسیلگ  ورتین  هب  ار  بوچ  لکلا  رتشیب ، ینمیا  یارب  اه ، دادخر  نیا  زا  سپ  درفلآ 
شعارتخا تسناوت  ودرک  سیسات  هدحتم  تالایا  رد  ییاکیرمآ ، دنچ  کمک  هب  تکرش  نیدنچ  لبون  دش . رت  رطخ  مک  نآ 

زا یبیکرت  تیمانید  دزاسب  ار  تیمانید  تسناوت  دایز  یاه  شیامزآ  رایسب و  شالت  رثا  رد  وا  دناسرب . تبث  هب  مه  ار 
شتاعارتخا لبون  دیآ . رد  یلکش  ره  هب  تسناوت  یم  تشاد و  یریمخ  تلاح  هک  دوب  خامخچ  گنس  ردوپ  نیرسیلگورتین و 

کی سیئر  عقاو  رد  وا  درک . ریاد  اهروشک  نآ  رد  مه  یفلتخم  یاه  هناخراک  دیناسر و  تبث  هب  اه  روشک  زا  یرایسب  رد  ار 
گرزب یروطارپما 

۵
جاودزا زگره  و  دوب . یقفوم  رجات  گرزب و  عرتخم  یگلاس  نس ۳۰  رد  وا  دوب . یراجفنا  یاه  هدروارف  شخپ  دیلوت و 

رد یتفن  تکرش  کی  وا  ردارب  ود  درک . یم  تبقارم  تدش  هب  اه  نآ  یاه  هداوناخ  شیاه و  ردارب  ردام و  ردپ و  زا  درکن و 
ردپ لاس ۱۸۶۸ ، رد  درک . یم  راک  یتسرد  هب  شا  ینهذ  یاوق  یلو  دوب  هدش  جلف  وا  ردپ  هچرگا  دندرک . سیسات  هیسور 

یتنطلس ناتسگنهرف  زا  تاعارتخا  تاعادبارطاخ و  هب  ار  تدتسرتل  دنمشزرا  هزیاج ی  کرتشم  روط  هب  رسپ ، و 
ینیمز و یاه  نیم  هراب ی  ردروصم  باتک  هس  ینامسج ،  یاه  یراتفرگ  دوجو  اب  لئونامیا  دنتشاد . تفایرد  دئوس  مولع 

بوچ هدرخ  هرا و  کاخ  زا  یعونصم  هتخت ی  هیهت  حرط  نینچ  مه  وا  تشون . روشک  زا  عافد  حرط  ییایرد و  یاه  نیم 
نیاربانب دشاب ، کیدزن  اپورا  یراجت  زکرم  هب  تساوخ  یم  لبون  درفلآ  تشذگرد . لاس ۱۸۷۲ ، رد  لئونامیا  . درک هئارا  ار 

رد هک  دوب  گرزب  هناخلگ  هاگشیامزآ و  کی  یاراد  هناخ  نیا  دش . نکاس  اج  نآ  رد  دیرخ و  سیراپ  رد  یللجم  گرزب و  هناخ 
، مه لاح  نیا  اب  درک و  یم  یگدنز  هداز  فارشا  کی  دننام  اج  نآ  رد  درفلآ  . درک یم  دیلوت  هدیکرا  لگ  لاس ، لوط  مامت 

زا یا  هرجفنم  هدام ی  لاس ۱۸۷۵ ،  رد  هک  نیا  ات  دوب . شتاعارتخا  ندرک  رتهب  قیقحت و  لوغشم  هاگشیامزآ  رد  امئاد 
نآ یراجفنا  تردق  هک  دوب  بآ  دض  ینیتالژ  هدام ی  کی  راک  هجیتن ی  تخاس . نیرسیلگورتین  یا و  هبنپ  مشیرس  بیکرت 

هضرع ایند  هب  یدیدج  یراجفنا  هدامرگید  راب  کی  بیترت  نیا  هب  . دوب رتشیب  مه  صلاخ  نیرسیلگورتین  یراجفنا  تردق  زا 
. درک

. دوب دنم  هلگ  رایسب  یگدنز  رد  طاشن  دوبمک  ییاهنت و  زا  یونعم ،  یدام و  یاه  تیقفوم  عارتخا و  همه  نیا  اب  لبون 
یکزنیک اترب  ستنک  مان  هب  یرقوم  داوس  اب  مناخ  زا  هک  تشاد  زاین  یشنم  کی  هب  اه  همان  تبث  یارب  سیراپ  رد  لبون 
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تساریهاشمهرامش ١۵۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

درب و یم  تذل  وا  اب  یتبحص  مه  زا  مه  لبون  ودوب  هعماج  یالاب  هدر ی  یاه  هداوناخ  زا  مناخ  نیا  درک . یم  هدافتسا 
تفگ وا  خساپ  رد  اترب  مناخ  یلو  درک . جاودزا  یاضاقت  وا  زا  یتح 

۶
اه نآ  زا  اریز  دوبن . قفاوم  یلیخ  لبون  تاعارتخا  اب  دوب و  یبلط  حلص  صخش  اترب  مناخ  تسا . رگید  سک  ورگ  رد  وا  لد 

. دش یم  هدافتسا  مه  اه  گنج  رد 
، دوب هدرب  هانپ  وا  هب  ییاهنت  زا  لبون  عقاو  رد  دش . انشآ  لاس ۱۸۷۶ ، رد  سه  یفوس  مان  هب  ییابیز  ناوج و  مناخ  اب  لبون 

یم یفرعم  لبون  مناخ  ار  دوخ  لفاحم ،  سلاجم و  رد  یتح  درک . یم  داجیا  وا  یارب  یدایز  یاه  هنیزه  مناخ  نیا  یلو 
یفوس مناخ  اه  دعب  دنکن . یفرعم  ناونع  نیا  اب  ار  دوخ  رگید  هک  تساوخ  وا  زا  دیمهف ،  ار  عوضوم  لبون  یتقو  . درک

. درک یم  لوپ  یاضاقت  لبون  زا  فلتخم  یاه  هناهب  هب  نانچمه  یلو  دش  مه  دنزرف  بحاص  درک و  جاودزا 
ایلاتیا رد  تفرگ  میمصت  لبون  لاس ۱۸۹۰  رد  تفرگ . رارق  لابقتسا  دروم  هکدرک  عارتخا  مه  ار  گنفت  هلولگ ی  لبون 

رد الاس  پآ  هاگشناد  زا  لاس ۱۸۹۳ ،  رد  درک . یم  یگدنز  ییابیز  یالیو  رد  ایلاتیا  هروم ی  نس  رد  وا  دوش . نکاس 
. درک تفای  رد  یراختفا  یرتکد  دئوس 

وا یاه  ییاراد  همه ی  دیاب  ثارو ،  زا  کی  ره  مهس  نیعت  زا  سپ  هک  درک ، میظنت  یا  همان  تیصو  لاس ۱۸۹۵  رد  لبون 
هک رفن  جنپ  هب  لاس  ره  هلصاح ،  دوس  زا  دندادیم . رارق  تباث  هدرپس ی  باسح  رد  ار  نآ  دشیم و  لیدبت  دقن  لوپ  هب 

یم یروشک  ره  زا  رفن  جنپ  نیا  دوش . تخادرپ  هزیاج  ناونع  هب  دنشاب ، هدرک  یرشب  هعماج ی  هب  ار  تمدخ  نیرتشیب 
زا اه ، یضعب  یلو  تسا  تیرشب  هب  یگرزب  تمدخ  رترب ،  دارفا  هب  نداد  هزیاج  هک  دندوب  دقتعم  یرایسب  دنشاب . دنناوت 

تلاصا هاگداد  یتدم ، زا  سپ  تیاهن  رد  هک  دیشک  هاگداد  هب  راک  یتح  دندوب ، یضاران  عوضوم  نیا  زا  ثارو ، هلمج 
. تفریذپ ار  نآ  نتم  همان و  تیصو 

هب راطق  اب  ار  یو  دسج  تشذگ . رد  ایلاتیا  هروم ی  نس  رد  لاس ۱۸۹۷ ،  ربماسد  مهد  دادماب  تعاس ۲  رد  لبون  درفلآ 
تیصو رد  وا  شرافس  هب  انب  دش و  رازگ  رب  دئوس  یاسیلک  نیرتگرزب  رد  یگرزب  مسارم  ربماسد  رد ۲۹  دندرب و  دئوس 

همان
۷

 ، یمیش کیزیف ،  یاه  هتشر  رد  لبون  یاه  هزیاج  دش و  سیسات  لبون  داینب  لاس ۱۹۰۰  رد  دش . هدنازوس  شدسج 
. دوش یم  ءادها  ناگدنرب  هب  ژورن  تختیاپ  ولسا  رد  نامزمه  حلص  هزیاج ی  دئوس و  رد  تایبدا  یکشزپ و 

لاس نامه  ربماسد  زور ۱۰  رد  دنوش و  یم  باختنا  هتیمک  نیدنچ  هلیسو ی  هب  ربتکا  هام  رد  لبون ،  ناگدنرب  هلاس  ره 
کی همانشناد و  کی  لبون ، یالط  لادم  کی  لماش  هزیاج  ره  دوش . یم  ءادها  ناگدنرب  هب  زیاوج  یهوکشاب ،  مسارم  یط 

هدنرب ت هب  یغلبم  هچ  هک  تسا  هدش  هتشون  تشاد  دای  نآ  رد  تسا . تشاد  دای 

یئاسراپ وزرآ  زنط –  دنچ 
رهم ۱۳۹۳

: دیوگ یم  ینپاژ !!  لثملا  برض  کی 
، دنکن طوقس  شیامیپاوه  رگا  یناریا  کی 
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، دربب رد  هب  ملاس  ناج  یگدننار  ثداوح  زا 
دراذگب شا  هدنز  اوه  یگدولآ 

، دنکن شا  هل  راوآ  ریز  هلزلز  و 
امتح

درم دهاوخ  یلاحشوخ  زا 
***

 : نامام کی  یاه  تراهم 
ندرک هاگن  اب  امد  صیخشت  - ۱

رت رو  نوا  قاتا  ات  زا ۵  وب  صیخشت  - ۲
وتپ ریز  رت  رو  نوا  قاتا  ات  زا ۵  ادص  صیخشت  - ۳

منلصا زاگ (  یور  هملباق ی  رد  ندرک  دنلب  - ۵ ندرک وب  قیرط  زا  اهسابل  یفیثک  نازیم  صیخشت  - ۴
 ( هزوسیمن شتسد 

 ( دحاو  ناع  رد  راک  لقادح ۴-۳  ماجنا  - ۶
مهاب هجب  ات  ندرک ۶-۵  گرزب  - ۷

اباب قوقح  اب  جراخم  مامت  نیمات  - ۸
یو یت  مج  ناو و  یسراف  یاه  لایرس  مامت  ندید  - ۹

اهلاثما روهدنل و  هدنگ و  سرخ  دننام  نادنزرف ، هب  ییاه  هکیت  نتخادنا  - ۱۰
سا ما  سا  نداتسرف  حوحن ی )  حوهن ی - هوهن ی - هوحن ی (  نتفرگن  دای  - ۱۱

هشب هک  ییاج  ات  الط ، لمح  - ۱۲
شیپ هتفه  هی  همیق ی  ات  هتفرگ  هدیبوک  تشوگ  زا  وکوک  ندرک  تسرد  - ۱۳

نادنزرف ترش  یت  طسوت  هریگتسد  ینک و  مد  عاونا  ندرک  تسرد  - ۱۴
****

؛ دنلیات رد  وکسید  هی  وت  هچ  نراذب  بمب  نیسح  ماما  مرح  وت  هچ 
! دنا یناریا  اه  هتشک  زا  یمین  تروص  ره  رد 

هنحص رد  هشیمه  تلم   ” نگیم نیا  هب 
****

ور لیماف  لک  سیونب ،  قیقحت  راطع “ همع ی   ” هرابرد ی ورب  نتفگ  مییاد  رسپ  هب  هسردم  فرط  زا 
چیه الصا  میدیسرناج ! چیه  هب  مشرخآ  ننک  عمج  بلطم  راطع “ همع ی   ” هرابرد ی هک  هدرک  جیسب 

هچ نیا  هک  دادیب  داد و  هسردم  هتفر  مییاد  نز  دشیمن . ادیپ  راطع  یردپ  هداوناخ ی  هرابرد ی  یعبنم 
هتفگ مه  هسردم  ریدم  ! هخآ هروخیم  هچب  درد  هچ  هب  راطع  همع ی  نیدیم ! مدرم  هچب ی  هب  یقیقحت 

!! هدوب راهطا “  همئا ی  هدوبن “  راطع “   همع ی  الصا “  قیقحت  عوضوم  مناخ 
****
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. هدوبن شراب  مه  یچیه   .. هشیم لیصحتلا  غراف  شرسپ  ییاباب  هی  زور  هی 
. نک ادیپ  یلغش  هی  مرسپ  هساو  مرگ  تمد  هگیم :  شیتراپ  هب  هنزیم  گنز 

؟ منک شریفس  یاوخیم  هگیم :  هیتراپ 
.. هدایز یلیخ  نوا  اباب  هن  هگیم :  ههاباب 

؟  منک شریزو  یاوخیم  هگیم :  هیتراپ 
… هن فوووووووا  هگیم :  ههاباب  … … … … 

؟  منک شلیکو  یاوخیم  هگیم :  هیتراپ 
.. نک شیزیچ  یدنمراک  ییاج  هی  اباب  هن  هگیم :  ههاباب 

داوخیم داوس  هگید  نوا  هدنمرش  هگیم :  هیتراپ 
****

نیگنایم روط  هب  ناوختسا : تسوپ و  تشوگ , : ینوریا رسپ  هیهت  زرط 
مرگولیک ۱۵

مرگولیک ۶۰ امن : هلضع  یبرچ 
یطوق  ۳ وم :  بسچ  تفات و 

هفقو یب  تعاس  ۷۲ یزاب :  نوبز  تردق 
هیناث رد  راب  ۲۰ ییوگغورد :

راخب بسا   ۶۰ هقالع : زاربا  تردق 
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هقیقد رد  رود  ۳۰ ندنوچیپ :  تردق 
خارف مدآ  هراصع ی ۷۰  یلبنت :

دشاب یم  یا  هقئاذ  دروم  نیا  رد  ییابیکش : ربص و 
تاهج همه ی  رد  هجرد   ۳۸۰: مشچ تکرح  تردق 

*****
؟ رود شمزادنب  هدش  دساف  هریش  نیا  نامام  متفگ  لاچخی  رس  متفر 

هشن  مورح  هروخب  تاباب  راذب  هن  تفگ 
منوشقشع لصاح  منم  انیا , نراد  ییابیز  رایسب  طباور 

*****
.. هدایز یرپ  یروح و  تشهب  وت  هدیمهف  منز  یتقو  زا  تفگ  یم  یدرم 

..!!! منهج یرب  دیاب  وت  هگیم  منوخب , زامن  هراذیمن  یتح 
*****

دیشمج ۱ تخت 
رهم ۱۳۹۳
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نایرفص دومحم  طسوت  شیپ  لاس  نیدنچ  دیشمج –  تخت  یایاوز  زا  یکی 
تسا هدش  هتفرگ 

دیشمج تخت  زا  یرگید  سکع 
رهم ۱۳۹۳
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شیپ اهلاتس  هب  طوبرم  … دیشمج تخت  زا  رگید  یا  هیواز  زا  یرگید و  سکع 
نایرفص دومحم  طسوت  …

زیئاپ رد  راظتنا 
رهم ۱۳۹۳
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زیئاپ رد  راظتنا 

خرسزیئاپ
رهم ۱۳۹۳
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خرس زیئاپ 

کباب اب  یوضترم  دیعس  یرالد  درایلیم  دنچ  دادرارق  یاشفا 
یناجنز

رهم ۱۳۹۳

هلماعم ۴۰۰ دادرارق  ار ، یوضترم  دیعس  تاماهتا  زا  یکی  یعامتجا ، نیمات  نامزاس  زا  صحفت  قیقحت و  هتیمک  سیئر 
سلجم هدنیامن  یتشدهد ،» نیسح   » هتفگ هب  تسناد . یناجنز  کباب  اب  وا  رالد ) نویلیم  درایلیم و ۸۰۰   ۳  ) ینی درایلیم 
تاماهتا زا  یکی  ینادنز ، رادهیامرس  یناجنز ، کباب  هب  اتسش  تکرش  بلاق  رد  هناخراک  تکرش و  یراذگاو ۱۳۸  ناریا ،

نیمات نامزاس  یراذگهیامرس  اتسش ، تکرش  تسا . یعامتجا  نیمات  نامزاس  نیشیپ  سیئر  یوضترم ، دیعس 
یارسداد یهار  دوخ  هدنورپ  یگدیسر  یارب  هتشذگ  هبنشود  زور  هک  یوضترم  دیعس  دنکیم . تیریدم  ار  یعامتجا 

هنوگچیه هک  تفگ  ناراگنربخ  هب  یوضترم  تسوربور . یلام  داسف  هلمج  زا  یددعتم  تاماهتا  اب  دش ، تلود  نانکراک 
نیمات نامزاس  زا  صحفت  قیقحت و  هتیمک  سیئر  هک  تسیلاحرد  نیا  تسا . هدادن  ماجنا  یناجنز  کباب  اب  یاهلماعم 

. دراد دوجو  یناجنز  اب  یوضترم  هلماعم  دانسا  هک  تسا  هتفگ  یعامتجا ،

یزوس شتآ  رطخ  رد  درادناتساریغ  هسردم  نارازه 
رهم ۱۳۹۳

یزوس شتآ  رطخ  رد  درادناتساریغ  هسردم  نارازه 
یتفن یراخب  دوجو  رب  ینبم  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هتشذگ  لاس  رامآ  هب  دانتسا  اب  یگتخوس  تاقیقحت  زکرم  سیئر 

هسردم رد  یزوس  شتآ  هثداح  ناکما  هظحلره  دناوتیم  سرادم  ندوب  درادناتساریغ  تفگ : هسردم ، رازه  رد ۱۵۰ 
. دنک رارکت  ار  دابآ  نیش 
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امرب یاو 
رهم ۱۳۹۳

یریگلاف جرخ  ناموت  درایلیم  زا ۳۸۷  شیب  هنایلاس  نایناریا 
دننکیم

ربخ کی 
رهم ۱۳۹۳

هبنشجنپ زور  هدازبیسم ، اضردمحم  انریا ،)  ) یمالسا یروهمج  یتلود  یرازگربخ  زا  لقن  هب  ادرف  ویدار  شرازگ  هب 
رارق نازومآشناد  یسرد  همانرب  رد  دیاب  سرادم  رد  تعامج  زامن  هماقا  نامز   » هک هدرک  دیکات  رویرهش  مهدزیس 

هجو چیه  هب  دوش و  هماقا  تعامج  زامن  هقیقد  تدم ۳۰  هب  دیاب  روشک  سرادم  یمامت  رد  : » تسا هدوزفا  و  دریگ »
.« دبای صاصتخا  یرگید  راک  هب  نامز  نیا  دیابن 

هک تسا  هدرک  دیکات  و  درادن » دوجو  سرادم  رد  ناوخنزامن  زومآشناد   » هک هدرک  رظن  راهظا  هنوگنیا  هدازبیسم 
.« دنریگ راک  هب  تعامج  زامن  هب  نازومآ  شناد  بذج  یارب  ار  دوخ  شالت  مامت  دیاب  سرادم  نالوئسم  ناریدم و  »

هناخترازو و نیا  نایم  همانمهافت  کی  یاضما  هب  هراشا  اب  ناریا ، شرورپ  شزومآ و  ریزو  یناف ، رغصایلع  نیا ، زا  شیپ 
. دوب هداد  ربخ  روشک » سرادم  رد  تیناحور  شقن  ندش  رتگنررپ   » زا هیملع ، یاههزوح 

تیبرت رد  تیناحور  یبهذم و  ناسانشراک  لیسناتپ  زا  دیدج  یلیصحت  لاس  رد   » ات دوب  هدرک  یراودیما  زاربا  یناف 
.« دوش هدافتسا  روشک  نادنزرف 

شرورپ شزومآ و  هیملع و  هزوح  هک  دوب  هداد  شرازگ  دادرم ، هبنشکی ۱۲  زین  انسیا )  ) ناریا نایوجشناد  یرازگربخ 
. دناهدرک اضما  یراکمه  همانمهافت 
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