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هرامش ١۵٦

هلاقم

هام نابآ  هاگرذگ 

 – همانهاش زا  ییاه  سرد 
ریوک دومحم 

قشع هتخاب  کاپ  ناعنص  خیش 
ریطلا قطنم  زا  لقن  هب 

دومحم زا : میظنت  یروباشینراطع 
نایرفص

نیسح هاگن  انشآ  ِراید  زا  رذگ 
راهچ یاهرعش  هب  یدابآ  تلود 

یدیع یمیحر ، اضر  دیمح  رعاش – 
زرمارف یئازریم و  دیجم  یتمعن ،

زورون روپ 

ویرآ هدنزگ –  دنت و  یمسیلائر 
یناساس

نژیب رتکد  هاتوک  یفارگویب 
شدوخ هتشون  ناراب 

هزیاج نتفرگ  قلعت  تبسانمب 
زاونایدوم کیرتاپ  هب  لبون  یبدا 

… یئابطابط دیعس  داتسا  هتشون 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

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

راسگنس مه  زاب  یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 

Created by PDFmyURL. Remove this footer and set your own layout? Get a license!

http://www.gozargah.com/baz-ham-sang-sar/
http://www.gozargah.com/payam-bazargani/
http://www.gozargah.com/about/
http://www.gozargah.com/archives/
http://www.gozargah.com/library/
http://www.gozargah.com/maghaleh/gozargah-aban-mah-2/
http://www.gozargah.com/maghaleh/gozargah-aban-mah-2/
http://www.gozargah.com/maghaleh/dars-haei-az-shahnameh-kavir/
http://www.gozargah.com/maghaleh/atar/
http://www.gozargah.com/maghaleh/chahar-shaer/
http://www.gozargah.com/maghaleh/realisl/
http://www.gozargah.com/maghaleh/auto-biograpfiy-dr-baran/
http://pdfmyurl.com/browser-license?ref=pdf
http://pdfmyurl.com


» هلاقمهرامش ١۵٦ هاگدید نودب 

» هلاقمهرامش ١۵٦ هاگدید نودب 

زیئاپ رد  هاگرذگ 
راشتنا لاس  نیمهدزیس  رد  هرامش ١۵۶ 

١٣٩٣ نابآ
تسا نارای  نیا  تمه  لصاح  هاگرذگ ، هرامش  نیا 

**********************************
روپ زرمارف  یتمعن –  یدیع  یدابآ - تلود  نیسح  ریوک –  دومحم  یناریا –  ادن 

اسیلا لاباره –  لیموهب  یئازریم –  دیجم  یمیحر –  اضر  دیمح  زورون – 
اربک یقاب –  نیسح  دمحم  یراهدتق –  دمحا  ناراب –  نژیب  رتکد  ریسگنت – 

 - یرکش
یئاقآ انام  یناهبهب –  نیمیس  یربنق –  دیجم  یناساس –  ایرآ  نایرفص –  دومحم 

 - جاهتبا گنشوه  روپرقاب –  ورسخ  – 
یلع قاتشم  ههلا  یلادبا –  هنوپ  دنمجرا –  نیرفآ  شون  راگتسر –  هیضرم 

 - یئابطابط دیعس  یئاطعریم – 
===============================

ریوک دومحم  همانهاش –  زا  ییاه  سرد 
نابآ ۱۳۹۳

نامز کی  نتخومآز  یاسایم 
بلطم همادا 

… یئابطابط دیعس  داتسا  هتشون 
هدمآ کوب  سیف  یور  رب  هک 

میراودیما مینک . یم  هدافتسا 
دیاشخبب ام  رب  داتسا 

یتخانشهعماج یسررب 
نارتخد و هیلع  یسنج  یاهرازآ 

اربک نارهت –  رهش  رد  نانز 
یرکش

تحت  ” الکو یماظتنا  هاگداد 
زا ار  هدوتس  نیرسن  راشف “

درک مورحم  تلاکو 

ـا جک زا  شعاد  وضع  نا  ـ نز
ـد؟ نیآیم

ناتساد

دومحم رادید –  قوش 
نایرفص

راگتسر هیضار  نامیشپ – 

یلادبا هنوپ  شوگرخ – 

قاتشم ههلا  یبات –  یب 

رعش

… راپسب رطاخ  هب  ار  ینابوک “
روپرقاب ورسخ 

جاهتبا گنشوه  تفر – 

یهللادی نیشفا  تفر – 

ادن مسیونیم –  وت  یارب  یتقو 
یناریا
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زا لقن  هب  قشع  هتخاب  کاپ  ناعنص  خیش 
نایرفص دومحم  زا : میظنت  یروباشینراطع  ریطلا  قطنم 

نابآ ۱۳۹۳

، هاگرذگ هدنیآ  هرامش  دنچ  هرامش و  نیا  رد 
: زا میئوگ  یم  نآ  نیریش  یئاوسر  قشع و  زا  یروباشین ، راطع  نابز  زا 

ناعنص خیش 
قشع هتخاب  کاپ 

زا لقن  هب 
ریطلا قطنم 
بلطم همادا 

راهچ یاهرعش  هب  یدابآ  تلود  نیسح  هاگن  انشآ  ِراید  زا  رذگ 
یئازریم و دیجم  یتمعن ، یدیع  یمیحر ، اضر  دیمح  رعاش – 

زورون روپ  زرمارف 
نابآ ۱۳۹۳

یدابآ تلود  نیسح 
زا جراخ  یناریا  رعاش  راهچ  رعش  هب  تسا  یدابآتلود  نیسح  هاگن  دیراد  ورشیپ  هچنآ 

راهچ زورونروپ  زرمارف  یئازریم و  دیجم  یتمعن ، یدیع  یمیحر ، اضردیمح  روشک .
. تسا هتفرگ  رارق  یدابآتلود  نیسح  یسررب  هاگن و  دروم  اهنآ  راثآ  هک  دنتسه  یرعاش 

بلطم همادا 

یناساس ویرآ  هدنزگ –  دنت و  یمسیلائر 
نابآ ۱۳۹۳

دومحم …. یزور دیاش 

 – تشگ مهاوخ  زاب  هرابود 
یناهبهب نیمیس 

سکع

زیئاپ هرطیس 

زیئاپ هرطیس 

زیئاپ هرطیس 

زیئاپ هرطیس 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

باختنا هب  لاباره –  لیم  وهب 
ریسگنت اسیلا 

نیرفآ شون  لور –   ُ جرج ا
Gorge Orwell دنمجرا – 

زنط

سکعرب نیئاپ و  هب  الابزا 

ریهاشم

ارابراب یدناگ –  اریدنیا 
دمحا نادرگرب  لیورماس – 

یراهدنق

، هاتوک رایسب  یهاگن  رد 
یلع یدرورهس –  نیدلا  باهش 

یئاطع ریم 
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؟ تسیچ روظنم  .…” ؟!  یئوداج مسیلائر “ 
مسیلائر رگید  دوشب ، تسار  جک و  تیعقاو ، هداجرد  یرگوداج “ ! نیا “  یارب  و  دشاب ، یئوداج “  هک “  یمسیلائر 

. تسا یرگید  زیچ “  تسین “ ،
هک دیئامرفب  لوبق  یلو  دیایب ، شوخ  لاح  رهب  ار  هدنناوخ  و  دهدب ، ناشن  ار  یرتشیب  یناتف  و  ششک ، یئاریگ ، دیاش 

. اه مسیلائر  عون  نیا  زا  یا  هراپ  تسا  نینچ  و  تشاد . دهاوخن  تماق  رب  ار  تقیقح  هماج  رگید 
ار لیبق  نیا  زا  و   “ …. یئامتجا یتسیلایسوس “ ،”  یئوداج “ ، “  نوچ “ ، یئاه  بقل  مسیلائر “  هملک “  لابند  هب 

کی طقف  تیعقاو “  نوچ “  دشاب . دناوت “  یمن  مسیلائر “  زا  یصاخ  عون “  و “  شور ،”  تل “ ،”  اح  یایوگ “  ندروآ ،
نمتح یلو  تسا ، تیعقاو  افص ت  زا  اه  نیا  نوچ  دشاب ، مه  کانیوب “  اتح “  خلت و  وزیت  دنت و  دناوت ، یم  تسا . عون 

. دشاب هتشاد  لیبق  نیا  زا   …. یعامتجا و و  یتسیلایسوس ، یئوداج و  نوچ “  یرگید  صاوخ  دناوت  یمن 
نیمه بیشن ، ای  دراد  زارف  رگا  شون ، ای  دراد  شین  رگا  میئام . دوخ  شا  هدنناوخ  هدنسیون و  ناتساد ، بلاق  رد  مسیلائر 

 (. تسه ای  هدوب (  نیمه  تیعقاو  نوچ  تسه . هک  تسا 
ای هجوت “  یب  ناکامک  ام  روشک  رد  شندوب . ریذپ  ناکما  تسا : هلمج  نآ  زا  و  دراد ، هک  یئایازم  همه  اب  یتنرتنیا ، رشن 

. تسا هدنام  یقاب  هجوت “  مک 
رتشیب مه  یپاچ ، یاه  ناتساد  را  هتفای  رشن  یتنرتنیا  یاه  هناسر  یور  رب  کینورتکلا  تروصب  هک  یئاه  ناتساد  دادعت 

اتح تسین . تفوطع  اب  نابرهم و  اه  نآ  هب  هاگن  زونه  یلو  بل . اج  و  رکب ، ، هزات یاه  هژوس  اب  رت و  عونتم  مه  تسا و 
دنراد زین  یئاه  اعدا  هنیمز “  نیا  رد  هک  یئاه  نآ  یوس  زا  اتح  یتن و  رتنیا  یاه  تیاس  ناگدننادرگ  ناگدنراد و  فرط  زا 

! “ تسین نوشیل  اح  دنکن “ ، هک  دنک  یم  کش  مدآ  هک  تسا  یدح  رد  هاگ  یهجوت  یب  نیا  “ 
، نامناراکمهزا یکی  شیپ  یدنچ  تسا . روآ  بجعت  نعقاو  هک  دنسیون  یم  ردقنآ  یجراخ  هدنسیون  کی  زا  هاگ  ضوع  رد 

هجوت اب  ناوت  یم  عقاو  هب  هک  درک ، رشتنم  ام  نارکفنشور  اکفاک و  ناونعریز : دروم  نیا  رد  یبلطم  یئاطع ، ریم  یلع 
همه نیا  هک  یناگدنسیون  زا  یضعب  نم  رظنب  دنا . هدش  یگدز  اکفاک “  “ راچد ام  نارکفنشور  زا  یضعب  هک  تفگ  نآ ، هب 

. دنرتهب وا  زا  بتارم  هب  دوخ  دنسیون ، یم  اکفاک  زا 
. دنیامن یم  ار  مسیلائر  زا  یهجوت  لباق  هنومن  هک  یناتساد  هب  مشاب  هتشاد  یا  هراشا  مهاوخ  یم  راتسج  نیا  رد 

 “ وب بش  هخاش  کی  ناتساد “ :
ار یصاخ  هدند  خرچ  نیئاپ )   I. Q  . اب بلغا  و  نیشام ( ، لثم  هک  یروذعم “ ! نارومام “  هب  دراد  یا  هراشا  ناتساد  نیا 

 “ زرا اب “  هتسد و  هتسد  هک  اه  یدوخ “  یارب “  هن  یلو  دندوب ( ، هدرک  عونمم  ار  جورخ  هک  ینامز  رد  دنناخرچ . یم 
فافش نشور و  یفده  اب  شدوخ و  هنیزه  اب  هک  یدنمرنه  هب  دندش )، یم  جراخ  یفلتخم  یاه  روظنم  هب  یتلود ، یفاک 

دوخ هضبق  یارب  دوب  یدمآرد  شیپ  اهراتفر  هنوگ  نیا  هتبلا  هک  دننز . یم  در  تسد  تشاد ، ار  نامرد  یارب  جورخ  دصق 
 ( دراد همادا  مهزونه  هک  یتساوخره (  ندرک  هفخ  یگماک و 

تفایرد لباق  کنیل  نیا  رد  هک  تفر “  نوتبالک  هک  یزور  باتک “   یاه  ناتساد  زا  یکی  وب  بش  هخاش  کی  ناتساد 
. تسا

http://ow.ly/tSLFb

باتک یفرعم 

دقن باتک  یفرعم 

دقن

!؟  ییازلبلب ای  یگرمغالک 
دیجم یاقآ  تشاددای  هب  یهاگن  )
( – یسراف بدا  هاگیاپ  رد  بعک 

یربنق دیجم 

رابخا

ناراگنهمانزور دوجو  یناحور 
درک بیذکت  ار  ناریا  رد  ینادنز 

هناخراک ثادحا  زوجم  رودص 
میرح رد  یگنرفهجوگ  بر 

داگراساپ یناهج  هعومجم 

ناگرهم
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یلبق هتشون 

شدوخ هتشون  ناراب  نژیب  رتکد  هاتوک  یفارگویب 
نابآ ۱۳۹۳

ناوید دور ، هار و  رعش  یاهباتک  وا  زا  متا . قرب و  یارتکد  یاراد  نارهت ،  دلوتم  ناراب - نژیب 
یاهدقن راتسج  وا ۲۰۰  هدیسر . پاچب  یسیلگنا  یسرافب و  یبدا  تالاقم  یقرش و  ناوید  یبرغ ،

یاهراتخاس اهدرکراک ، یسانشبصع ، وا  یبدا  دقن  رد  هدرک ؛  رشن  ار  یخیرات  یعامتجا ، یبدا ،
جراخ ناریا و  یاهتیاس  رد  شراعشا  نینچمه  دنک . یم  یسررب  ار  هدنناوخ  داقن ، رعاش ، رد  زغم 

ینتطلس یاه  هلسلس  ساسا  رب  ار  تایبدا  یدنب  نارود  تنس  وا  یبدا ، یاهدقن  رد  هتفای . رشن 
راکش رعش  دراگنایم : ناراب  نژیب  دنک . یم  یدنب  هرود  یبدا  یاهبتکم  اب  ار  یبدا  راثآ  هدرک ؛ کرت 

رد تبث   ” ظفاح لوقب  ای  خیرات  و  تذل ، شزومآ ، یارب  تسانام  یشسیون  رد  اریم  هظحل ی 
رارکت هدنناوخ  رد  رعش  اب  هک  یا  هظحل  یدبا . نایب  رد  نارذگ  هاگن  ندیشک  مادب  ملاع ؛“ هدیرج 
میسرت رد  تیعقاو  دربراک  اب  تقیقح  یوجتسج  رد  تسا  هظحل  مادنا  هب  لصو  رعاش  دوش . یم 

سب رود  هار  نازیخون ز  هتفرگب  یپ ت   ” امین ناسلب  هک  تس  یسک  قفوم  رعاش  یناریا . نایفوص  فالسا  نوچ  لیخت –
دیاصق رد  درگن . یم  یکدوک  ولمم  هچوک  هب  اهدای  هرجنپ  زا  دزیمآ . یم  هتشذگ  اب  ار  لاح  تارطاخ ، رورمب  ناراب  دنیآ “.
رواخ ناریا و  تالف  هنهپ  رد  یدازآ  حلص و  ینعی  یناسنا  لامآ  نیرتگرزب  رانلگ  لصف و   ۴ دای ، دور  یایور  راوید ، دنلب 

ار نهیم  یخیرات  یاضف  ات  هداد  رعاش  هب  یتصرف  راعشا  نیا  تسا . هدرک  ماوت  هقطنم  نیا  یخیرات  رورم  اب  ار  هنایم 
فیرظ یزیمآگنر  ییایور ، ماهوا  یفسلف ، یاهرادنپ  یلم ، تاموسر  یگنهرف ، تاعوضوم  هدرک ؛ هنارعاش  ینییبت 

: دوشیم هضرع  یرعش  دقن  ای  رعش  هتفهره  وا  نیون  تیاس  رد  دروآ . رد  یمالک  حیبست  هب  ار  یناریا 
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