
هامرذآ هاگرذگ 
رذآ ۱۳۹۳

دش دلوتم  رانا  لصف  رد  هامرذآ ۱۳۸۰  رد  هاگرذگ 
هاگرذگ سیسات  لاس  نیمهدراهچ  زاغآ  و –  ریئاپ –  رخآ  هام  رذآ 

. میدرک یزادنا  هار  ندوب  یسراف  تایبدا  باکر  رد  یارب  ار  هاگرذگ  هک  دوب  هامرذآ ۱۳۸۰ 

هام رذآ  زاغآ  نامز 
۱۳۸۰

هرامش ١۵٧

هلاقم

هامرذآ هاگرذگ 

ساپس

دومحم باتک –  ندناوخ  ریثات 
نایرفص

 – نارهت رد  یناوخ  ونایدوم 
یئابطابط دیعس 

لامک هاتوک –  هملاکم  کی 
یدنوامد

هتخاب کاپ  ناعنص ، خیش 
دومحم مود –  تمسق  قشع -

نایرفص

رتکد یسراف –  طخ  دروم  رد 
ریوک دومحم 

هناسر زا  - ریجنز رد  تنرتنیا 
ون رصع 

رد قشع  دورس  ییاونمه 
زور رابخا  هناسر  ناریا – 

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 

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/
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/
http://www.gozargah.com/maghaleh/gozargah-e-azar-mah-2/
http://www.gozargah.com/gozargah/wp-content/uploads/2014/11/anar1.jpg
http://www.gozargah.com/maghaleh/gozargah-e-azar-mah-2/
http://www.gozargah.com/maghaleh/sepas/
http://www.gozargah.com/maghaleh/tasire-khandan-e-ketab/
http://www.gozargah.com/maghaleh/modia-khani/
http://www.gozargah.com/maghaleh/yek-mokaleme-kotah-2/
http://www.gozargah.com/maghaleh/pak-bakgteh-eshgh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/dar-moredeh-khat-e-farsi/
http://www.gozargah.com/maghaleh/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1/
http://www.gozargah.com/maghaleh/%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تساهلاقمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نانچ و  دوبن ، نامهارمه  مه  یدایز  ناتسد  یلو  میشاب ، هتشادن  یئادص  نلصا  هک  میدوبن  تسد  کی 
. دوب تسد  کی  نامه  نوچ  شیادص  هک  میدوب  مک 

و میا “  هتشاد  لاور  نیا  رب  یئاه  هشوگ  هاگ  هگ  دنچ  ره  تعدب “ ، یارب  هن  میدمآ و  تمدخ  یارب 
. هرس ان  زا  هرس  یراذگ  زیمم  یارب  میدمآ و  بات  زاب  یارب 

ناقشاع رگید  ناشیاه و  دقن  نیدقتنم و  ناشیاه  رعش  ارعش و  ناشراثآ ، ناگدنسیون و  هک  یلنوت  رد 
میدز و دایرف  ار  تیمولظم  مه  هک  میدش  یئادص  دنتسه ، هدوب و  زیوآ  قلح  لهج  بانط  رب  تایبدا 

یدوخ اه  رفم  نیرتمک  زا  هدافتسا  اب  هک  میدرک  توعد  مه  و  دنیامنب . دوخ  هک  میدش  ارای  ار  یا  هراپ 
. دنیامنب

ناوت رب  هاگرذگ  مه  زونه  هدرک و  یرای  هناقداص  ار  ام  هک  یئافو  اب  افص و  اب  ناراکمه  نارای و  هچ  و 
. دیامیپ یم  هار  هک  تساه  نآ  یاه  هناش 

. دشاب زبس  یگرب  تسا  هتسناوت  یلو  تسا ، هدوبن  تاجزم  یتعاضب  زج  یزیچ  اه  نیا  همه  هچ  رگا 
میراودیما میئوگ و  یم  کیربت  هنامیمص  ناراکمه  نابطاخم و  همه ی  هب  ار  نامندوب  دیدج  لاس  زاغآ 

. میشاب همادا  یارای 
*****************************

راشتنا لاس  نیمهدراهچرد  هرامش ١۵٧ 
١٣٩٣ هام رذآ 

تسا نارای  نیا  تمه  لصاح  هاگرذگ ، هرامش  نیا 
**********************************

ورسخ یربنق –  دیجم  داتسا –  هواک  یئابطابط –  دیعس  نایرفص –  دومحم 
 – عراز همجن  یللوت –  نودیرف  نابهگن –  جروت  یریشم –  نودیرف  روپ –  رقاب 

دمحم رگزرب - گنشوه  ریما  نذؤم - سابع  ناراب –  نژیب  رتکد  یئورلگ –  امغی 
یلع ریوک –  دومحم  رتکد  یدنوامد –  لامک  هانپرذآ –  شرآ  لوقعم –  اضر 

 - هداز رظان  هیفص  میهم –  ریما  یئاطعریم – 
 - ینامحر اسیع  یهاشمرخ –  باتهم 

ساپس

!… دشاب ندناوخ  لباق 
نایرفص دومحم 

شخب هب  رذگ  دوز  یهاگن 
رظان هیفص  هاگرذگ –  هناخباتک 

هداز

 – هاتوک ناتساد  نامر و 
نایرفص دومحم 

ویرآ هناتسود -!! یاه  دقن 
یناساس

ىنامحر ىسیع  ادابم –  زور 

ِناهد زا  نامسآ ، ِمشچ  زا 
روپرقاب ورسخ  نیمز …

ناتساد

نایرفص دومحم  زور … نآ 

نذوم سابع  هناخ –  رد  اهنت 

لوقعم اضر  دمحم  رذن – 

رعش

 – دنخبل یاه  هرطق  هرطق 
یربنق دیجم 

داتسا هواک  زا –  یعابر 

نژیب رتکد  وت  – لصف  راهچ 
ناراب

باتهم زا  یا  هدورس 
یهاشمرخ

نودیرف دای  هدنز  زا  یرعش 
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تساهلاقمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

رذآ ۱۳۹۳

یا هتخیهرف  نارورس  همه ی  زا  میراد  هنامیمص  یرکشت 
ابو هداد  تمحز  دوخ  هب  هک 

راک هب  زاغآ  لاس  نیمهدراهچ  تبسانمب   کیربت  لاسرا 
لاحشوخ و ار  ام  هاگرذگ 

. دنا هدرک  قیوشت 
وزرآ یتمالس  یلاحشوخ و  اه  نینزان  نیا  همه ی  یارب 

میراد
هاگرذگ ناراکمه  همه ی 

نایرفص دومحم  باتک –  ندناوخ  ریثات 
رذآ ۱۳۹۳

 “ تفر نوتبالگ  هک  یزور  باتک “  هراشا “  کی  زا “  هتفرگ  رب 
دش رازگ  رب  ما  باتک  یفرعم  یارب  هک  ینارنخس  کی  زا  یتمسقرد 

. ما هتفگ  نینچ 
دوبمک رد  باتک  شورف  یمک  یناینب  لکشم  نم  هاگید  زا  هک  ارچ 

. تسا هدنناوخ 

هک نآ  دوب  مک  یناوخ و  باتک  هک  باتک ، هن  دروم  رد  یمک  زورما  “ ….
. منک لد  درد  امش  اب  دراد  ام  تایبدا  دشر  رب  یزیگنا  تریح  یفنم  ریثات 

یوس زا  نآ  هب  یخساپ  یریشم و 
زیزع مان  … نابهگن جروت  دای  هدنز 

. راگدنام یکین  هب  ناصخاش  نیا 

میهم ریما  یعابر –  کی 

یللوت نودیرف  نوراک – 

زا هنومن  کی  عراز و  همجن 
شیاه رعش 

امغی دیورب –  نیمزرس  نیا  زا 
یئورلگ

سکع

زیئاپ یزاب  شتآ 

زیئاپ یاه  هرارش 

ندیسر ارف  یارب  یگدامآ 
ناتسمز

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

یهاگن ینیبب … هک  یتسین  و 
نودیرف یرعش ی  ِناهج  هب 

گرملاس نیمهدزیس  رد  یریشم 
روپرقاب ورسخ  هتشون ی  وا .

زنط

مرازب مزیرب و 

ریهاشم

باختنا هب  زنیکواد –  دراچیر 
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قوش یمک  رطاخب  ام ،  تایبدا  صوصخب  هک  میوگب  دیهدب  هزاجا 
 . دوش یم  هدیکت  رتشیب  زور  ره  تسا و  کیراب “  درد  راتفرگ “  ندناوخ ،

یرامیب نیا  و  دوش . یم  رت  لاحرس  رت و  راورپ  زور  ره  برغ  رد  ندناوخ  ریگمشچ  لیم  تبغر و  باتک و  ربارب ، رد 
. دنبایب یناوخ  باتک  هب  یبسانم  درک  یور  نازیزع ، لکش  رهب  رگم  دوش  یمن  نامرد  ام  تایبدا 

. دریگ یم  تئشن  اج  کی  زا  نامرد  مه  درد و  مه  تیقح  رد 
ظفاح لوق  هب 

 “ مه زین  نامرد  تسا و  رای  زا  مدرد  “ 
: دیوگ یم  ابیز  یتیب  رد  ام  مهدزای  نرق  کیسالک  هزاوآ ی  دنلب  رعاش  یزیربت  بئاص 

نامسآ زا  درایب  خرس  فرب  هک  یزور  “ 
 “ دوش یم  زبس  رنه  لها  هایس  تخب 

هک دور  یم  ندش  زبس  یوس  هب  هاگنآ  ناسیون ، ناتساد  هژیو  هب  ناگدنسیون و  صوصخب  نادنم ، رنه  تخب  یهایس  نیا  و 
. دبایب ار  مزال  شرتسگ  اه  داوس  اب  نیب  رد  ندناوخ  قوش 

زاین کی  هب  جیردتب  ندناوخ  هب  لیم  تبغر و  هک  دوب  راودیما  ناوت  یم  یلو  دیراب ، دهاوخن  زگ  ره  هک ، خرس  فرب  نوچ 
، دروایب ناغمرا  هب  رنه  لها  تخب  ندرک  زبس  یارب  ار  خرس  فرب  ندیراب  راک  و  دوش ، لیدبت  ناور  حور و  یرایبآ  یارب 

. تسا هدش  لصاح  خرس  فرب  ندیراب  نودب  برغ  رد  نادنمرنه  تخب  یزبس  هکنیا  امک 
قاتا رد  یئاوه ، یاه  زاورپ  رد  اه ، سوبوتا  رد  یرهش ،  نیب  ورتم و  یاه  راطق  رد  هک  دیا  هتشاد  هجوت  نمتح  اجنیا ، رد 

و تسا . هدمآرد  زاین  کی  تروصب  راید  نیا  رد  ندناوخ  دنناوخ . یم  باتک  باوخ ، ماگنه  هب  و  اه ، کراپ  رد  راظتنا ، یاه 
. دوش یم  پاچ  دلج  نویلیم  کی  ات  رازه  دص  الاب ،  رایسب  ناگرامش  اب  اهباتک  ببس  نیمهب 

بلج ار  هدنناوخ  یرتشیب  دادعت  هجوت  ینعی  دوشب ، رلس “ تسب  یباتک “  دنزب و  فورعم  لوق  هب  نایم  نیا  رد  رگا  و 
. دش دهاوخ  رگید  یتیاکح  دنک ، 

. درادن دوجو  یسراف  یاهباتک  برغ و  رد  باتک  شورف  ماقرا  نیب  یطبر  چیه  هک  دینادب  تسا  رتهب 
 . تسا هدش  هنیداهن  باتک  ندناوخ  اه  نیا  گنهرف  رد  نوچ 

. دننک یمن  شاعم  رارما  رگید  یراک  اب  ناگدنسیون  تسا و  لغش  کی  یگدنسیون  اجنیا  رد  هک  میریگ  یم  هجیتن 
نارشان هیاپ  نیمه  رب  و  دنتسه . هفرم  رایسب  ناشباتک  ره  یالاب  پاچ  هدنناوخ و  فیط  یگدرتسگ  کمک  هب  ناگدنسیون 

. دنز یم  هسرپ  راهب  لصف  رد  هشیمه  برغ  رد  تایبدا  عومجم  رد  و  دنهاربور . رایسب  زین 
.

رد هقالع  قشع و  هیاپ  رب  دنشاب و  لوغشم  یراک  هب  یتسیاب  یگدنز  نارذگ  یارب  نمتح  ام  ناگدنسیون  هکیلاح  رد 
. دنسیونب دیآ  یم  شیپ  ناشیارب  هک  یئاه  تصرف 

اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  دینیبب 
هدنز ی یاهنابز  یسیلگنا و  ندوب  لوا  نابز  رطاخب  ایند  یوس  نیا  رد  اهباتک  هب  زیگنا  تریح  هجوت  نیا  دنیوگ  یم 

. تسا تسرد  یفرح  رظن و  هتبلا  هک  دوش ، یم  هدرب  راک  هب  اجنیا  تایبدا  رد  هک  تسا  یناملآ  یوسنارف و  یئایناپسا و 
رد دنتسه  داوس  اب  مه  همه  نبیرقت  هک  یناریا  نولیم  ات ۶  نیب ۳  فلتخم  تایاور  هب  انب  دیناد  یم  هک  روطنامه  یلو 
نیب یناگرامش  تسا  هدش  رشتنم  جراخ  رد  اهلاس  نیا  یط  هک  یئاهباتک  همه  یلو  دننک . یم  یگدنز  ناریا  زا  جراخ 

. دنراد یدوجوم  زونه  درذگ  یم  ناشراشتنا  زا  هک  یلاس  نیدنچ  یط  و  دنا . هتشاد  ات ۵۰۰   ۱۰۰
 . دیناد یم  هک  تسا  ینآ  رامآ  دنتسه  داوس  اب  مه  نرثکا  هک  تیعمج  نویلیم  دوجو ۷۰  اب  زین  ناریا  رد 

ار شیگنهرف  یانغ  مه  دوش و  یم  شترهش  ثعاب  یناب و  مه  هک  تسا ، نآ  تایبدا  تلم  کی  یرادیاپ  یاه  هیاپزا  یکی 
. دبوک یم  مهرد  ار  اه  زرم  دشابن  یللملا  نیب  شنابز  رگا  اتح  روشک ، ره  تایبدا  ندوب  هدنلاب  دنایامن . یم 

. تسا هدرکن  دای  ظفاح  زا  مارتحا  اب  یناملآ  فوسلیف  هتوگ  رگم 

باختنا هب  زنیکواد –  دراچیر 
یئاطعریم یلع 

کلملا لامک  …. یرافغ دمحم 
کیسالک یشاقن  رد  یا  هناسفا 

زگزرب گنشوه  ریما  نامروشک – 

باتک یفرعم 

هعومجم سونقق  کشا  ا 
دومحم رتکد  هدنسیون  ناتساد 

گنشوه ریما  زا : میظنت  نایرفص 
هاگرذگ تاراشتنا  رشان :  رگزرب -

دقن

باتک ود  هب  هانپرذآ  شرآ  هاگن 

رابخا

اب نازومآ  شناد  ندرک  جراخ 
هنودرگ زا  یلام  فیعض  هینب 

! روشک لیصحت 

؟ هدش روبجم  ارچ ؟
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تساهلاقمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دنا هدوبن  ناریا  فرعم  تیاده  انالوم و  مایخ و  رگم 
دوخ مسج  هیذغت  هب  هک  یهجوت  زا  یردق  رگا  هکیلاح  رد  میا  هتفرگن  یدج  ار  ندناوخ  ام  متفگ  هک  تسا  نامه  نامرد 
دیخرچ و یمن  دخرچ  یم  هک  یا  هدز  گنز  دنک و  هنشاپ ی  نیا  رب  رد  میتشاد ، مه  دوخ  ناور  حور و  هیذغت  هب  میراد 

. دش یم  یراک  نغور 
 ” لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  تسا .… رایسب  فرح  دروم  نیا  رد 

یئابطابط دیعس  نارهت –  رد  یناوخ  ونایدوم 
رذآ ۱۳۹۳

ونایدوم کیرتاپ  هب  لبون  یبدا  هزیاج  نتفرگ  قلعت  تبسانمب 
هدمآ کوب  سیف  یور  رب  هک  … یئابطابط دیعس  داتسا  هتشونزا 

دیاشخبب ام  رب  داتسا  میراودیما  مینک . یم  هدافتسا 

ناراگن همانزور  نادقتنم و  تسا و  ونایدوم  اه  یشورفباتک  یاه  شورفرپ  تسا ، ونایدوم  زا  نخس  اج  همه  اهزور  نیا 
شیپ لاس  اما ۶  دروآ . یم  هارمه  هب  یا  هدنسیون  ره  یارب  لبون  هک  تسا  یترهش  نیا  دنیوگ . یم  دنسیون و  یم  وا  زا 
یم نخس  وا  هرابرد  یناریا  یا  هدنسیون  دقتنم و  رتمک  دوبن و  هدش  هتخانش  نادنچ  ناریا  رد  لقادح  ونایدوم  کیرتاپ 
رذآ  ۱۰ دنزادرپب . وا  راثآ  یصصخت  دقن  هب  دنتسناوت  یم  دنتخانش و  یم  ار  وا  هک  دندوب  یدارفا  کدنا  اهزور  نآ  تفگ .

. تفرگ لکش  نارهت  رد  یناوخونایدوم  دنتسشن و  مه  رود  سلاو  دقن  یاه  تسشن  هناهب  هب  نادقتنم  نیا  هک  دوب   ۱۳۸۷
. درک یفرعم  نانابز  یسراف  هب  ار  ونایدوم  هک  یسک  تسین . ام  نایم  رد  یمسبت  ناساس  زورما  عمج ، نآ  نایم  زا 

هنازرف کی  رانک  رد  وا  راگزور  یزاب  هب  نونکا  اما  تسشن . یم  هراظن  هب  ار  شیاه  همجرت  یشورفرپ  دوب و  یم  شاک 
رپ دوب و  درس  هک  زییاپ ۸۷  رد  تسا ، شیپ  لاس  تسشن ۶  نآ  شرازگ  هدمآ  همادا  رد  هچ  نآ  تسا . هتفخ  رگید 

…. ناراب
دیهان  ” طسوت هک  ونایدُم “ کیرتاپ   ” رثا ناگدنام “ هتخانشان   ” باتک دقن  هب  سلاو  دقن  یاهتسشن  زا  هسلج  نیا 

ناساس تشاد ، روضح  زین  مجرتم  دوخ  هک  هسلج  نیا  رد  تشاد . صاصتخا  هدش ، هدنادرگرب  یسراف  هب  ناغورف “
ییابطابط و دیعس  یدمحا ، هتشرف  یکلرز ، الهش  یرومیت ، دیجم  یرون ، رغصا  هفطاع ، داوج  نایبیقن ، شرآ  یمسبت ،

. دنتخادرپ باتک  دقن  هب  یناهارف  هدازآ 
: یمسبت ناساس 

لهس و کبس  ونایدم  کبس  دوب . اشگهار  بسانم  یاهیزادرپ  هژاو  رطاخ  هب  ناگدنام “  هتخانشان  یهمجرت “  کینکت 
فصو شراثآ  رد  شیاهتیباذج  مامت  اب  ار  سیراپ  ونایدم  هدشن . عقاو  لابقتسا  دروم  دایز  ناریا  رد  یلو  تسا  یعنتمم 
یهاگ دراد . یدیلک  شقن  وا  یاههتشون  رد  رون  نیاربانب  تسا ، مهم  رایسب  زور  فلتخم  تاعاس  ونایدم  یارب  دنکیم .

شراک زاعآ  لاس  جنپ  راهچ  رد  ونایدم  دوشیم . روآ  باذع  دح  زا  شیب  یگداس  رطاخ  هب  ونایدم  یاههتشون  تاقوا 
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. تسا یزیچ  هچ  لابند  دهاوخیم و  هچ  هک  دوشیم  صخشم  الماک  نآ  زا  دعب  و  ددرگیم ؛ یزیچ  لابند  ییوگ 
: نایبیقن شرآ 

راثآ رد  سیراپ   ” هسنارف رد  ییوجشناد  سناسیل  قوف  زت  عوضوم  هک  تسا  مهم  هزادنا  نآ  ات  ونایدم  راثآ  رد  سیراپ 
هک دهد  باتزاب  ار  سیراپ  ونایدم  لثم  هتسناوتن  یسک  کازلاب  زا  دعب  دیوگیم  یوسنارف  دقتنم  کی  تسا . هدوب  ونایدم “

. دشاب دناوتیم  هدنسیون  ندش  یناهج  مدع  رد  نآ  داریا  و  داریا . مه  دشاب و  نسح  مه  دناوتیم  نیا 
: دراد دوجو  ونایدم  راثآ  رد  یساسا  روحم  راهچ 

: هظفاح تیوه و  یوج  تسج و   – ۱
شودخم عقاوم  رتشیب  رد  تیوه  هظفاح و  نیا  اما  دنشابیم . هظفاح  تیوه و  لابند  نامرهق  دض  نامرهق و  یهاگ 

. تسا
: اهیزان طسوت  هسنارف  لاغشا   – ۲

رد ینعی  دیآیم ، ایند  هب  لاس ۱۹۴۵  رد  ونایدم  دناهدش . تیمها  زئاح  هلاسم  نیمه  رطاخ  هب  یوسنارف  راثآ  زا  یرایسب 
. تشاد دوجو  هعماج  رد  نانچمه  دندوب  هدرک  داجیا  اهیزان  هک  یتیمومسم  گنج و  تابقع  اما  یناهج . مود  گنج  نایاپ 

: ونایدم راثآ  رد  ردپ  ثحب   – ۳
ردارب و گرم  یکدوک و  نارود  مطالت  دنیآرب  ونایدم  راثآ  درک و  کفنم  هدنسیون  یگدنز  زا  ار  یرثا  چیه  دوشیمن 

. تسا ردپ  ررکم  یاهتبیغ 
: ونایدم راثآ  رد  سیراپ   – ۴

: ناغورف دیهان 
نم رظن  زا  اما  دید . ناوتیم  ونایدم  راثآ  رد  ار  سیراپ  یهشقن  هک  تسا  یدح  ات  ونایدم  یاهراک  رد  سیراپ  فیصوت  نیا 
هب هراومه  یناریا  یهدنناوخ  نهذ  دشاب . اوه  لاح و  یزاساضف و  یاتسار  رد  دناوتیم  سیراپ ، دح  زا  شیب  فیصوت  نیا 

نیگن رد  الثم  تسوا . یزادرپهصق  مدع  نیمه  رد  هدشن  عقاو  لابقتسا  دروم  ونایدم  هکنیا  دیاش  تسا و  هصق  لابند 
ونایدم یهلاسم  هک  ارچ  دوشیمن ؛ نینچ  دتفیب و  یصاخ  قافتا  هک  میراد  راظتنا  دنکیم  فیصوت  ار  ردام  یتقو  ولوچوک 

. تسا یرگید  زیچ 
: یرون رغصا 

هداس ونایدم  لثم  دنکیم و  داجیا  ولهپدنچ  یاهتیعقوم  رتسا  یلو  تسا  وج  تسج و  تیوه و  ونایدم  یلصا  روحم 
مامت هداس  دوشیم و  عورش  هداس  ناتساد  ونایدم ، راثآ  رد  اما  دنکیم . داجیا  ولهپدنچ  یاهتیعقوم  یلو  دنکیم  عورش 
نآ هب  هلحم  نیا  زا  ار  ام  مادم  ونایدم  دنامیم . هجیتنیب  هدوب ، تیصخش  لوحت  لابند  هراومه  هک  یبطاخم  دوشیم و 

یخرب دنکیم . مگ  ناتساد  لالخ  رد  ار  اهنآ  ونایدم  اما  دنیآیم  دنوریم و  یفلتخم  یاهتیصخش  دربیم و  هلحم 
رثن یناریا  راثآ  رد  دنهدیمن . ناشن  یتبغر  ونایدم  راثا  هب  یزادرپهصق  مدع  نیمه  لیلد  هب  اهیناریا  لثم  مه  اهیوسنارف 

. تسا نتفگ  هصق  لابند  وا  هک  توافت  نیا  اب  تسا . ونایدم  هیبش  یقداص  سردم  رفعج 
: نایبیقن شرآ 

تسین اهنیا  ءزج  ونایدم  هک  دوشیم  میسقت  کیمداکآ  ریغ  کیمداکآ و  یهتسد  ود  هب  ناگدنسیون  هسنارف  رد 
: هفطاع داوج 

ریز دنتساوخیمن  هک  دندرک  روهظ  یناگدنسیون  وداتفا  قافتا  هسنارف  رد  تیاور  هشیدنا و  ییادصدنچ  متسیب ، نرق  رد 
ناگدنسیون زا  یرایسب  لثم  درادن و  وجو  یاهتخانشان  شمسا  فالخ  رب  ونایدم  باتک  رد  نم  رظن  هب  دنورب . یسک  َمَلع 

ات و  تسا . سیراپ  مه  ونایدم  ینهذ  یایپوتا  دنمانب ، ناهج  یاهتختیاپ  سورع  ار  سیراپ  دنتساوخیم  هک  یوسنارف 
دننادیمن یلو  دنتسه  یدازآ  ییاهر و  لابند  هب  اهتیصخش  دنک . نادواج  ار  سیراپ  دهاوخیم  تفگ  دوشب  دیاش  هک  یدح 
هراومه هدنسیون  تسین . هتشذگ  سیراپ  لثم  مه  سیراپ  نیا  دوشیم  هتفگ  باتک  زا  ییاج  رد  تسیچ . یدازآ  فیرعت 
نیا عاعشلا  تحت  تیصخش و -…  هداوناخ ،  - زیچ همه  دنک و  هراشا  سیراپ  یاههفاک  نابایخ و  مسا  هب  دهاوخیم 
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. دریگیم رارق  ایفارغج 
هب تیاهن  رد  اما  میسرب  یزیچ  هب  هک  میتسه  نیا  لابند  ام  دنکیم و  داجیا  قیلعت  هک  تسا  یگرمزور  ونایدم ، راثآ  رد 

یاهطقن زا  هک  نیا  مینکیم . لابند  دوخ  یلبق  یناوخ  ناتساد  یاهتداع  ساسا  رب  ار  هصق  ام  میسریمن . یزیچ 
راگنا دتفایمن ، یصاخ  قافتا  ونایدم  راثآ  رد  اما  دبای . نایاپ  مه  یاهطقن  رد  دسرب و  فطع  هب  یاهطقن  رد  دوش ، عورش 

. هنادنمرنه رایسب  یلو  مینک ، تبث  ار  ناسنا  کی  یگرمزور  نیبرود ، اب 
: یرون رغصا 

رد ونایدوم  یوداج  دریگیم . لکش  اههرطاخ  اب  وا  یاهناتساد  تسا . هدرک  فیصوت  ابیز  رایسب  ار  هنانز  یایند  ونایدم 
هثداح و زا  راشرس  هک  راثآ  زا  یرایسب  سکعرب  دنکیم ، هارمه  ار  بطاخم  صاخ  یقافتا  نداد  خر  نودب  هک  تسا  نیا 

نداد هن  تسا  ندناوخ  تذل  دهدیم  هئارا  ونایدم  هک  یزیچ  دننک . هارمه  دوخ  اب  ار  بطاخم  دنناوتیمن  اما  دنتسه  قافتا 
. تاعالطا

: یرومیت دیجم 
. تسا هدش  رشتنم  سلاو  یکوبسیف  هورگ  رد  هناگادج  دقن  نآ  هک  تخادرپ  یبوتکم  دقن  یهئارا  هب  یرومیت  دیجم 

: یکلرز الهش 
هویش زا  دندیمانیم  ولوچوک  نیگن  ارم  ناتساد  رد  مه  ناگدنام و  هتخانشان  باتک  رد  مه  ونایدم  کیرتاپ  هک  تسا  بلاج 
هک تسا  یعیبط  تسا و  ناوج  یرتخد  وا  هباشم  یاهناتساد  یروحم  تیصخش  تسا . هدرک  هدافتسا  هنانز  ییاور 

تیاور یبوخ  هب  ار  ناوج  رتخد  کی  ینهذ  تالوحت  ینورد و  یاه  هبرجت  دناوتب  ات  دریگب  هرهب  هنانز  یتیاور  زا  هدنسیون 
یتخس هب  مینک ، فذح  رثا  ود  نیا  زا  ار  وا  یاضما  رگا  هک  اجنآ  ات  دریگیم  هرهب  یبوخ  هب  درگش  نیا  زا  ونایدم  دنک .

تراهم هک  دنشاب  هدیسر  رواب  نیا  هب  یبدا  نادقتنم  رگا  اتح  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  درم  هدنسیون  هک  دز  سدح  ناوتیم 
رب دوشیمن  مه  زاب  تسا ، یبدا  دقن  هزوح  رد  ییادتبا  هلوقم  کی  نز ، کی  نتشون “ هنادرم   ” ای درم و  کی  نتشون “ هنانز  ”

تیعقاو ونایدم  دیشوپ . مشچ  هنانز  الماک  یتیصخش  تخادرپ  تخاس و  رد  یوسنارف  هدنسیون  نیا  ییاناوت  تردق و 
وا و یارب  نوماریپ  ناهج  هک  دنکیم  سکعنم  اهنت  نیگمغ و  یرتخد  یگدنز  رد  ار  دوخ  زیگنا  مغ  یناوجون  یکدوک و 

یدننام سوباک  یاضف  ناگدنام  هتخانشان  باتک  یاهناتساد  رد  تسا . رایع  مامت  سوباک  کی  شا  هنارتخد  یاهایور 
رد ناگدنام  هتخانشان  باتک  هناگ  هس  یاهناتساد  تیصخش  هس  ره  دنکیم . یعادت  ار  هرهلد  بارطضا و  هک  تسا  مکاح 

نامر رد  نتناکور  ناوتنآ  یتسیلایسناتسیزگا  هرهلد  سنج  زا  هرهلد  نیا  اما  دنراد . رارق  هرهلد  بارطضا و  تیعقوم 
اب طابترا  هب  زاین  تسا . ندنام  اهنت  زا  یحطس  یودب و  سرت  یعون  اهناتساد  نیا  یاهمدآ  هغدغد  تسین . رتراس  عوهت 

تسا یسوباک  ندنام  اهنت  زا  سرت  ییاهنت و  هک  دهدیم  ناشن  یلصا  تیصخش  هس  ره  هنوگرامیب  یگتسباو  نارگید و 
ییاهر یوج  تسج و  رد  دناسانش ، یم  ام  هب  ونایدم  هک  یا  هتخانشان  یلومعم و  نارتخد  دریگیم . لکش  یرادیب  رد  هک 
ونایدم هک  یاهنارگن  یئزج  فیصوت  دنسریم . تشحو  ییاهنت و  هب  ناشیاهایور  ققحت  یاج  هب  یدازآ  ییاهر و  رد  اما  دنا 
ریوصت تسا ، هدنکفا  هیاس  باتک  نیا  یاهناتساد  رب  هک  یدولآمهو  یاضف  دهدیم و  هئارا  سیراپ  یاه  هفاک  اهنابایخ و  زا 

ار اهنآ  نم  هک  تسا  ییاهناتساد  نتشون  صصختم  ونایدم  عقاو  رد  سیراپ . دولآ  هم  تیعقاو  زا  دزاسیم  یلماک 
. ممانیم یسیراپ  یاهناتساد 

: ییابطابط دیعس 
هک یا  هتشذگ  هب  تبسن  یوار  تسا . یژلاتسون  ثحبم  هغدغد ، نیرتگرزب  ونایدم  راثآ  رد  یاهشیدنا  یاهثحب  رظنم  زا 

طقف ار  ناهج  و  دننیبیم . عیسو  ار  ناهج  ونایدم  یاهتیصخش  اما  دراد  رطاخ  قلعت  تسین  دوجوم  نآ  رد  یزیچ  چیه 
یژلاتسون هک  یسور  یاهراک  سکعرب  درادن ، یزیچ  اهنآ  یارب  عیسو  ناهج  نیا  یلو  دننکیمن  وج  تسج و  سیراپ  رد 

هک تسا  گرزب  یچوپ  گرزب و  قشع  گرزب و  یاهوزرآ  ونایدم  راثآ  رد  رگید  یهتکن  تساکیرمآ . هب  رفس  هراومه  اهنآ 
یهزوح رد  تسا . هدیسر  گرزب  یچوپ  یاج  هب  یحطس  نافرع  عون  کی  هب  موس  دوزیپا  رد  و  دسریم . چیه  هب  هس  ره 
یهزوح رد  کیسالک  کبس  اب  اما  هناکریز  یاهتشگرب  تفر و  اب  یطخ  تیاور  کی  دهدیمن و  یور  یصاخ  قافتا  کینکت 
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ات ناغورف  مناخ  یهمجرت  رگا  دراد و  زاین  کیسالک  کیژلاتسون و  راتخاس  کیژلاتسون ، یاضف  تخاس  دراد . دوجو  تیاور 
یاج هب  هداهن  یهژاو  ای  هراومه ، یاج  هب  هرامه  یهژاو  ندروآ  الثم  دراد . هراشا  هلاسم  نیا  هب  تسا  کیئاکرآ  یدح 

. هتشاذگ ای  هدراذگ 
: یدمحا هتشرف 

هک تسا  تلع  نیمه  هب  دیاش  دراد و  یرایسب  تبارق  ریخا  یاهلاس  یناریا  هاتوک  یاهناتساد  اب  ناگدنام  هتخانشان 
اهنامر ناریا  رد  و  تسا . هاتوک  ناتساد  هیبش  تسا و  کیدوزیپا  باتک  نیا  راتخاس  هک  ارچ  هدشن . عقاو  لابقتسا  دروم 

رطاخ هب  ام  تایبدا  نم  رظن  هب  دنتسه . لابقتسا  دروم  هاتوک  ناتساد  زا  رتشیب  دنشابن  باذج  هک  مه  ردقچ  ره 
باذج ار  ناتساد  هک  تسا  هصق  نم  رظن  زا  تسا . هدنام  روجهم  یگهصقیب 

. دنک یم 
. دنتسه هیبش  یناریا  یاهمدآ  اضف و  هب  رایسب  نآ  یاهاضف  باتک و  نیا  یاهمدآ  . 

اتح تسا . تشز  کانسرت و  خلت و  رایسب  دنکیم  نایب  وا  هک  یسیراپ  تسین و  یسیراپ  تایبدا  عون  زا  ونایدم  راک  اقافتا 
اب هدروخاو  تیصخش  مود  دوزیپا  رد  دوشیمن . فیصوت  کانسرت  هنوگنیا  سیراپ  مه  وگوه  روتکیو  یاهبالضاف  رد 

رد تسا  یفطع  یهطقن  نیا  دباییم و  کرحت  یرگید  نتشک  یشکدوخ و  یارب  صرق  یاهتسب  ریت و  تفه  کی  نتشاد 
. باتک

یدنوامد لامک  هاتوک –  هملاکم  کی 
رذآ ۱۳۹۳

؟ یچ ینعی  هنیداهن  ینود  یم  یلوا :
؟ یدرک عورش  زاب  یمود :

. میکرت یم  هک  مینزن  فرح  مه  هملک  دنچ  یلوا :
. وگب یمود :

؟ یچ ینعی  هنیداهن  مدیسرپ ، یلوا : 
ندرک تداع  ینعی  یمود :

؟ طقف یلوا :
، ندش تاذ  وزج  ینعی  نتفریذپ ، ینعی  ندرک ، لوبق  ینعی  نداد ، نت  ینعی  ندش ، یداع  ینعی  منود ، یم  هچ  یمود :

… ینعی
. رادن رب  رود  یلوا :

. مداد حیضوت  یتفرگ ، داریا  متفگ ، یدیس ، رپ  یمود :
. نزب لاثم  یلوا :

وت هب  نم  هقالع  لثم  یمود :
؟ هگید یلوا : 

؟ ینک یم  تسرد  تغل  رتفد  یراد  هگم  تسا ، ناوارف  لاثم   : یمود
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وگب رای “  زا “  یلوا :
؟ “  راید زا “  ای  رای “   ” زا یمود :

. دنا هدش  هنیداهن  تسا  اهتدم  هک  تس  یا  هتساوخ  ان  یاه  هزات  زا  رپ  اجنآ  دنراد . لکشم  ود  ره  هک  وگب  اجنآ  زا  یلوا :
ملظ صاصق ، نیناوق  لثم  … ناشتارارقم نیناوق و  زا  یرایسب  و  دنوش ، یم  هنیداهن  دنراد  نایاقآ  دوخ  اجنآ  یمود :

اه نز  هکنیا  یرابجا ، باجح 
و… دنرادن . یقح 

…. غورد لثم : و  یلوا :

نایرفص دومحم  مود –  تمسق  قشع - هتخاب  کاپ  ناعنص ، خیش 
رذآ ۱۳۹۳

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

مود تمسق 
مود تمسق  قشع - هتخاب  کاپ  ناعنص ، خیش 

: زا لقن  هب 
 “ ریطلا قطنم  “ 

: زا میظنت 
نایرفص دومحم 

: دیسر یرادیب  یایند  رد  یهاگن  مین  هب  هک  ایور  باوخ و  زا 
تفرگ رب  عقرب  وچ  اسرت  رتخد 

تفرگ رد  شتآ  خیش  دنب  دنب 
: دوبر وا  نامشچ  زا  ار  باوخ  و  دیشک ، هلعش  شناج  رد  هناشک  رس  یگتخابلد  یگتفیش و  نازوس  شتآ 

دوب شیب  دص  یکی  بش  نآ  وا ، قشع 
دوب شیوخ  یب  یگراب  کی  مرجال 

تفرگ رب  ملاع  مه ز  دوخ ، زا  لد  مه 
تفرگ رد  متام  درک و ، رس  رب  گاخ 
رارق هن  دوب و ، باوخ  هن  شمدکی 

راز دیلان  یم  قشع و ، زا  دیپط  یم 
؟ تسین زور  ار  مبشما  برای  تفگ :
؟ تسین زوس  ار  کلف  عمش  رگم  ای 

دنامن مبات  نتخوس  زا  عمش  وچمه 
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دنامن مبآ  لد  زوس  زا  رگج  رب 

همین هاگراب  توربج  دای  و  دوش ، یراج  شرکف  نهذ و  رد  یللعت  نیرتمک  هک  دهد  یمن  هزاجا  خیش  هب  قشع  یدنمناوت 
ملاع رد  تشاد  دوب  هدمآ  خیش  غارس  هب  ایور  باوخ و  رد  هک  یقشع  دتفا . یب  شرامشیب  نارادفرط  یبهذم و  تفالخ 

. درب یم  دوخ  اب  ار  وا  ینافوط  نوچ  و  دنایامن ، یم  ار  دوخ  عقاو 
، ار بان  نینچ  یفشع  سدقت ، ناکرا  رد  کََرت  داجیا  زا  تعنامم  یبهذم و  لئاسم  رب  یشک  هلام  راک ، نایاپ  رد  دنچ  ره 

یکی قوشعم ، هب  ندیسر  تهج  رد  خیش  ساسحا  نازوس  هلعش  نایب و  نامز و  نیا  یاه  هلان  یلو  دننک . یم  دولآ  لگ 
. ابیز ششک و  رپ  هچ  و  دنایامن . یم  ار  اه  یئادیش  یگتفیش و  نیرت  لایس  زا 

دنتخادرپ یم  هک  یزور  نم  راک 
دنتخاس یم  مبشما  یارب  زا 

وا یوم  نوچ  هیس  تسا و  زارد  بش 
وا یور  یب  یمدرُم  هر  دص  هن  رو 
قشع یادوس  زا  بشما  مزوسب  نم 

قشع یاغوغ  تقاط  مرادن  نم 
هر رد  ندش  انف  هناکاب  یاب  یب  هچو  دهد ، یم  ناشن  لاح  روش و  نیا  ندورس  رد  یتردق  هچ  راطع “  نفاصنا “  و…
هب ار  ناعنص “  خیش  اباهم “  یب  هچ  و  تسا ، هداد  یگتخابلد  هب  یهوکش  هچ  و  …. تسا هدیشک  ریوصت  هب  ار  قشع 
نایرع و  دنارد ، یم  وا  رکیپ  رب  ار  اوقت ! و  تعاط ! هماج  و  دناریم ، ندش  دوخ  یب  دوخزا  یداو  هب  و  دناشک ، یم  نونج 

. دناشک یم  یئادیش  هب 
منک یراوخمغ  فصو  ات  وکرمع 

منک یراز  نتشیوخ  ماک  هب  ای 
دنک یرادیب  مزع  ات  وک  تخب 

دنک یراوخمغ  قشعرد  ارم  ای 
مروآ شیپ  رد  ملع  ات  وک  لقع 

مروآ شیوخ  اب  لقع  هلیح ، هب  ای 
منک رسرب  هر  کاخ  ات  وک  تسد 
منک ربرس  نوخ  کاخریزز و  ای 

ممغ کی  رد  دهد  لد  ات  وک  رای 
ممد کی  دریگ  تسد  اتوک  تسود 

منک یراز  هلان و  ات  وک  روز 
منک یرایشوهزاس  اتوک  شوه 

رای تفروربص  تفرو  لقع  تفر 
راک هچ  نیا  تسا  درد  هچ  نیا  تسا  قشع  هچ  نیا 

کوک ار  هیانک  نعط و  زاس  دندوب ، هتسبن  یفرط  زردنا  دنپ و  زا  دندوب و  خیش  یایند  ناربخ  یب  هک  ناهارمه  نادیرم و  و 
. دندوب وا  مادم “..  برش  تذل  ربخ ز  یب “  اهنآ  یلو  …. دنناشنب قباس  یسرک  رب  ار  وا  دنناوتب  دیاش  ات  دندرک ،

کی رد  رگید  تسا و  تسمرس  یرگید  بارش  زا  خیش  هک  درک  ناش  هجوتم  اهنآ ، تایانک  حیاصن و  رب  خیش  یاه  خساپ 
. دنتسین ایند 

رابک خیش  یا  تفگ : ینیشن  مه 
رایب یلسغ  ار  ساوسو  نیا  زیخ و 
رگج نوخ  زا  بشما  تفگ : خیش 
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ربخیب یا  لسغ ، راب  دص  ما  هدرک 
؟ تساجک تحیبست  تقگ : کی  رگد  نآ 

تسار حیبست  یب  وت  راک  دوش  یک 
تسد مدنکفا ز  یب  محیبست  تفگ :

تسب رانز  نایم  رب  مناوت  ات 
ُنُهک ریپ  یا  تفگ  یم  رگد  نآ 

نک هبوت  وترب ، تفر  یئاطخ  رگ 
لاح سومانزا و  هبوت  مدرک  تفگ :

لاحم لاح و  یخیش و  زا  مبیات 
زار یاناد  یاک  تفگ ، یم  رگد  نآ 
زامن رد  نادرگ  عمج  ار  دوخ  وزیخ ،

یتساجنیا نم ، یور  تب  رگا  تفگ :
یتسابیز وا  یور  شیپ  هدجس 

؟ تسین تینامیشپ  شتفگ ، رگد  نآ 
؟ تسین تیناملسم  ِدرد  سفن  کی 

نیازا شیب  نامیشپ  متسدوبن  نم  تفگ :
نیا زا  شیپ  مدوبن  قشاع  ارچ  ات 

دز هار  توید  هک ، شتفگ  رگد  نآ 
دز هاگ  ان  تلد  رب  نالذخ  ریت 

دنز یم  ام  هر  وک  یوید  تفگ :
دنز یم  ابیزو  تسچ  نوچ ، ، نزبوگ

میدق نارای  هک ، شتفگ  رگد  نآ 
مین ود  لد  هدنام  دنروجنر و  وتزا 

دوب لدشوخ  یا  هچب  اسرت  نوچ  تفگ :
دوب لفاغ  نآ  نیا و  جنر  لد ز 

 “ تسا ناشیدنا  تبقاع  صاخ  هک  یئاوسر “ ، زا  سرت  یب  یوگخساپ  دناوت  یم  هک  تسا  قشع  هرطیس  تبالص و  نیا 
، دشاب نادیرم  داقتنا  داریا و  همه  نیا  هب  ، 

: خساپ رد  زاب  و  دتسیا ، هب  و 
تسا هگآوک  ره  تسین  خزود  درم  تسا  // هر  رد  خزود 

: دیوگب
نم هآ  کی  زا  دزوس  خزود  تفه  نم //  هارمه  دوش  خزود  رگا 

. دنک یم  لصاح  یب  ار  ناششالت  وا  نشور  تحار و  خساپ  دنوش ، یم  روآ  دای  وا  هب  ار  تشهب  هدعو  هک  اجنآ  ای ، و 
تسه یور  یتشهب  رای  نوچ  تفگ :

تسه یوک  نیا  مدیاب ، یتشهبرگ 
: دنوش یم  دراو  قح “  رد “  زا  هک  هاگنآ  و 

نک مرش  قح  زا  هک  شتفگ  رگد  نآ 
نک مرزآ  دوخ  هب  ار  یلاعت  قح 

: تسا نینچ  وا  نکش  نادند  خساپ 
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دنکف نمرد  قح  وچ  شتآ  نیا  تفگ :
دنکف ندرگ  زا  مناوتن  دوخ  نم 

خیش و  دنتفر . دندرک و  اهر  شیناشیرپ  روش و  رد  ار  خیش  دنتفای ، لصاح  یب  ار  اه  شالت  همه  هارمه ، نادیرم  هک  هاگنآ  . 
: تشاد داقتعا  خیش  هک  یرتخد  اسرت . رتخد  ینتفاین  تسد  زورفا و  شتآ  قشع  اب  دنام 

تشاد هتشت  یناهج  شباریس  لعل 
ت شاد هتشک  نارازه  شتسم  سگرن 

. دوشب زین  نداهن  رس  هدامآ  هدش ، هتشاد  رب  لوا  ماگ  هک  الاح  یتبعل ، نینچ  لاصو  یارب  یتسیاب 
داهن ربلد  نآ  لعل  رد  ناج  هک  ره 

داهن رس  هداهن  ان  هر  رد  یاپ 
، قشع یاه  یراوخ  دش ، زاغآ  و 

رورغ رپ    ِ ناهج نیک  رگید  زور 
رون قرغروخ  همشچزارحبوچ ی  دش 

دش رای  یوک  زاس  تولخ  خیش 
دش راک  رد  وا  یوک    ِ ناگس اب 

. دش موم  نوچ  …. داهن ماگ  صولخ  رس  زا  یداو ، نیا  هب  سک  ره  …. دراد یئورین  هچ  ریپ  یب 
هاگرذگ هدنیآ  هرامش  رد  همادا 

ریوک دومحم  رتکد  یسراف –  طخ  دروم  رد 
رذآ ۱۳۹۳

زا یسراف  طخ  دروم  رد  تسیا  هصالخ  رایسب  هتشون 
. تسایوگ رادناج و  رایسب  ریوک - دومحم  رتکد  داتسا 

تسین یبرع  طخ  یسراف ، طخ 
هریبد ی زا  دصرد  هاجنپ  یسراف  یابفلا  فورح 

زا دصرد  تشه  ، ییاتسوا هریبد  زا  دصرد  یس  یونام ،
رابرد رد  یناریا  ناسیون  هریبد  مه  دصرد  هدزاود  تسا . یولهپ  هریبد 

زورما طخ  تسا . یسراف  طخ  ابفلا و  نیا  دندوزفا . نا  رب  ناملسم  ناگفیلخ 
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. تسا ییاتسوا  یولهپ و  یمک  یونام و  هکلب  تسین  یبرع  ناونع  چیه  هب  ام 
نابرع یارب  دندوب  یناریا  هک  هیوبیس  یزگس و  نرادارب  ار  نابزروتسد  طخ و 
یرکید موق  چیه  ای  برع و  هب  نیهوت  ناشن  متشون  هک  همه  نیا  دندروا . دیدپ 

تسا یونام  طخ  هنومن  زین  نیا  متخادرپ . خیرات  نایب  هب  اهنت  نم  تسین .

ون رصع  هناسر  زا  - ریجنز رد  تنرتنیا 
رذآ ۱۳۹۳

همه زا  دیاب  یناحور  نسح  تلود  هک  تفگ  عماج  یشرازگ  راشتنا  اب  زورما  ناریا  رد  رشب  قوقح  یللملانیب  نیپمک 
یتموکح یتلود و  یاههاگتسد  زا  یاهعومجم  یاههمانرب  ِ و  اهتسایس هب  نداد  نایاپ  یارب  دوخ  یاه  ییاناوت  تاناکما و 
ناربراک یاهباسح  رب  تراظن  یارب  تموکح  یاهشالت  دنک ، هدافتسا  تنرتنیا  هب  نایناریا  یسرتسد  یزاسدودحم  یارب 

. دهد نایاپ  نیالنآ  زیمآتملاسم  یاهتیلاعف  یارب  دارفا  ییاضق  بیقعت  هب  و  دنک ، فقوتم  اروف  ار  نیالنآ 
یاه شور  رییغتو  یناریا  ناربراکرب  هدنیآزف  ناهنپ و  لرتنک  ریجنز : رد  تنرتنیا   » ناونع اب  یاهحفص  شرازگ ۴۸  کی  رد 

هب یسرتسد  رد  نایناریا  قوقح  هک  یتامادقا  و  اهتسایس ، اهحرط ، نیپمک  دش ، رشتنم  زورما  هک  نیالنآ » لرتنک 
. تسا هداد  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  راکشآ و  دننکیم ، ضقن  ار  یصوصخ  میرح  ظفح  و  نایب ، یدازآ  تاعالطا ،

یم ماجنا  لیلد  نیا  هب  یلم  تنرتنیا  �ژورپ  رد  ناریا  تلود  میظع  یراذگ  هیامرس  : ” تفگ نیپمک  ریدم  یمئاق ، یداه 
رب تموکح  لرتنک  تنرتنیا ، ناربراک  عیرس  دشر  اب  هک  تسا  نارگن  یا  هدنیازف  تروص  هب  ناریا  تموکح  هک  دوش 

.“ تسا نتفر  لیلحت  لاح  رد  تعرس  هب  روشک  نورد  یگنهرف  یعامتجا و  بلاغ  یاهنایرج 
اهراجنه و اقیمع  دوشیم  نایامن  نیالنآ  یاضف  یعامتجا و  یاه  هکبش  رد  هک  یناریا  یگدنز  ینغ  عونت  : ” دوزفا یو 
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دناهدرک لیمحت  یناریا  نادنورهش  رب  تساهههد  ناریا  یتلود  یاه  هناسر  تلود و  هک  یتخس  فاطعنا و  یب  یاهشزرا 
یناریا نادنورهش  یدنم  هقالع  هدارا و  تساوخ و  هدنهد  ساکعنا  اهشزرا  اهراجنه و  نیا  زا  یرایسب  دنکیم . دیدهت  ار 
تلاخد دوخ  نادنورهش  یگدنز  رد  اقیمع  هک  ار  ناریا  تموکح  یاهداهن  زا  یخرب  تنرتنیا ، هک  تسا  نیمه  یارب  تسین .

.“ دنکیم هدزتشحو  دنکیم ،
لیلحت هیزجت و  نیالنآ » لرتنک  یاه  شور  رییغتو  یناریا  ناربراکرب  هدنیآرف  ناهنپ و  لرتنک  ریجنز : رد  تنرتنیا  »

: دنکیم هئارا  ریز  ثحابم  صوصخ  رد  ار  یاهناماگشیپ 
هک دوشیم ، لرتنک  تلود  طسوت  هک  ناریا  یلخاد  تنارتنیا   ) تاعالطا یلم  �کبش  زا  یعماج  لیلحت  هیزجت و  �ئارا  - 

و رگرورم ، لماع ، متسیس  ، SSL یلم یاه  همانیهاوگ  هلمج  زا  نآ  یازجا  �یلک  و  دوشیم ) هدناوخ  زین  یلم  تنارتنیا 
. طبترم تامدخ 

تنرتنیا و هب  یسرتسد  لرتنک  ناکما  ناریا  تاماقم  هب  ات  دننکیم  راک  رگیدکی  اب  هنوگچ  رازبا  نیا  هکنیا  تایئزج  �ئارا  - 
. دنهدب ار  تسا  لاقتنا  لاح  رد  تاعالطا  یلم  �کبش  رسارس  رد  هک  ییاوتحم  ره  هب  یسرتسد  ییاناوت 

لاس یط  لیابوم  یاهنشیکیلپا )  ) یدربراک یاه  همانرب  رب  نآ  زکرمت  لماش  تموکح ، گنیرتلیف  یاهتیلاعف  یسررب  - 
. هتشذگ

هاپس یربیاس ، شترا  اتف ، سیلپ  نیب  یراکمه  قیرط  زا  یتنرتنیا  نالاعف  ناصصختم و  ییاضق  بیقعت  دیدشت  ششوپ  - 
. هییاضق �وق  و  نارادساپ ،

هییاضق و �وق  رد  هک  ییاهحانج  یناحور و  تلود  نیب  تنرتنیا  یدازآ  دروم  رد  یسایس  یاهشکمشک  لیلحت  هیزجت و  - 
یا هنماخ  یلع  یمالسا  یروهمج  ربهر  طسوت  دنربیم و  رس  هب  نما  �یشاح  رد  تموکح  یتینما  یتاعالطا و  یاهوزاب 

. دنوشیم تیامح 
انعم نیدب  ناریا  یلم  تنرتنیا  یارجا  دنک ، تظفاحم  دارفا  یصوصخ  میرح  زا  هک  یقوقح  بوچراچ  کی  بایغ  رد 

هب روشک  ییاضق  و  یتاعالطا ، یتینما ، یاهنامزاس  اب  ار  شیوخ  تاعالطا  ناریا  رد  تنرتنیا  ناربراک  هک  دوب  دهاوخ 
. تشاذگ دنهاوخ  کارتشا 

ات دنهدیم  رادشه  ام  هب  لومعم  روط  هب  یدربراک  یاه  همانرب  اهرگرورم و  یزاجم ، یاضف  رد  : ” تفگ یمئاق  یداه 
رد یناریا  تاماقم  هکنیا  �دیا  نیاربانب  مینک . تظفاحم  دوخ  یصخش  میرح  زا  مینک و  تیوقت  ار  نامروبع  یاهزمر 

اهرگرورم و ات  دنتسه  نیالنآ  تاعالطا  یارب  زیچ “ همه  هب  یبایتسد  یارب  زمر  کی   ” هب یبایتسد  لوغشم  لصا 
ارجا رد  مه  تسا و  هناروسج  یاهدیا  مه  دنک  یسوساج  یاهرازفامرن  هب  لیدبت  ار  یدربراک ) یاههمانرب   ) اهنشیکیلپا

.“ دوب دهاوخ  یموش  یاهدمایپ  لماح 
ار نایب  تاعالطا و  هب  یسرتسد  دنهاوخیم  هک  ناریا  تاماقم  نیب  دربن  یزکرم  یاهنادیم  زا  یکی  ناونع  هب  تنرتنیا 

دنشاب هتشاد  لماعت  نردم  یایند  اب  دنشاب و  هتشاد  نایب  یدازآ  دنهاوخیم  هک  ینادنورهش  دننک و  لرتنک  روشک  رد 
. تسا هدش  رادیدپ 

: نیپمک تسا ، هدش  هداد  شیامن  حیرشت و  شرازگ  نیا  رد  هک  یروآنف  یاهحرط  هب  هجوت  اب 
بوکرس یاتسار  رد  روشک  یروآنف  �عسوت  لاح  رد  یاهتخاسریز  دهدن  هزاجا  ات  دهاوخیم  ناریا  تلود  زا  - 

. دنوش نییعت  یتینما  یتاعالطا و  یاهداهن  طسوت  دیابن  روشک  تنرتنیا  یاهتسایس  دوش ؛ هدافتسا  نادقتنم 
هکنیا روشک و  رد  مراهچ  موس و  لسن  هارمه  نفلت  تامدخ  هب  زوجم  یاطعا  یارب  یناحور  نسح  تلود  مادقا  نیا  زا  - 

زا دنکیم و  لابقتسا  داد  شیازفا  هارمه  نفلت  یاههاگتسد  یارب  یهجوت  لباق  وحن  هب  ار  تنرتنیا  هب  یسرتسد  تعرس 
، تسا مزال  روشک  رسارس  رد  الاب  دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  هب  یسرتسد  ندروآ  مهارف  یارب  ات  دهاوخیم  یناحور  تلود 

. دهد ماجنا  ار  مزال  تامدقا 
بوکرس اب  هلباقم  یارب  کیژولونکت  یاهرازبا  �عسوت  رد  ناریا  یندم  �عماج  هب  ات  دهاوخیم  یروآنف  �عماج  زا  - 

. دننک کمک  نایناریا  یتنرتنیا  یاوتحم  رب  تراظن  یتلود و 

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

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


تساهلاقمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نیالنآ نالاعف  تنرتنیا و  ناصصختم  رازآ  تیذا و  تنرتنیا و  روسناس  عوضوم  ات  دهاوخیم  ناهج  رسارس  یاهتلود  زا  - 
هک تسا  هدومن  مالعا  هک  دحتم  للم  نامزاس  لاس ۲۰۱۲  �مانعطق  قبطو  دنیامن  حرطم  ناریا  تلود  اب  امیقتسم  ار 

نیمضت و دیاب  دریگیم  رارق  قح  نیا  لومش  دروم  هک  ینایب  یدازآ  تسا و  یناهج  قح  کی  تنرتنیا  هب  یسرتسد 
. دنیامن ظوحلم  ناریا  تلود  اب  هبناجود  طباور  مامت  رد  لماک  روط  هب  ار  یتنرتنیا  یدازآ  یاه  ینارگن  دوش ، تظفاحم 

نادنورهش هب  تامدخ  تاعالطا و  یروآنف  یصخش  رازبا  ینوناق  شورف  ات  دهاوخیم  یصوصخ  شخب  یاهتکرش  زا  - 
لیهست ثعاب  هجو  چیه  هب  هک  دنهد  ماجنا  یاهویش  هب  ار  ناریا  اب  یراجت  تاطابترا  اما  دنیامن ، یریگیپ  ار  یناریا 

. دوشن ناریا  تموکح  طسوت  نیالنآ  یاهتیلاعف  رب  تراظن  ای  تنرتنیا و  روسناس 

زور رابخا  هناسر  ناریا –  رد  قشع  دورس  ییاونمه 
رذآ ۱۳۹۳

رتسکاخ ریز  هتفخ  یورین 
یمان ناراکشزرو  نارکفنشور و  نادنمرنه ، زا  یرایسب  یگدننار  فداصت  هتکس و  ناطرس ، لیلد  هب  ریخا  لاس  دنچ  رد 

. دش لیدبت  یعامتجا  هدیدپ  کی  هب  پاپ  یقیسوم  ناوج  یهدنناوخ  ییاشاپ ، یضترم  گرم  یلو  میاهداد  تسد  زا  ار 
، ناوج نارسپ  نارتخد و  هژیو  هب  مدرم ، ارچ  ارچ ؟ دنک . ینیبشیپ  تسناوتیمن  یسایس  رگلیلحت  چیه  هک  یاهدیدپ 

 ِ یعامتجا روضح  نیا  یهزیگنا  ییاشاپ  یضترم  مان  هب  یدرف  ایآ  دنتشاد ؟ ینویلیم  تکرش  ییآمهدرگ  نیا  رد  هنابلطواد 
. ریخ املسم  دش ؟ هدرتسگ 

یزور حبص  : » درکیم فیرعت  ریدم  نیا  دوش . هراشا  نارهت  یهنارتخد  سرادم  زا  یکی  ریدم  یهتفگ  هب  دشابن  دب  دیاش 
ضارتعا هدرک  فپ  یاهمشچ  اب  دولآضغب و  یگمه  ام  هسردم  نارتخد  دوش  هدرپس  کاخ  هب  ییاشاپ  یاقآ  دوب  رارق  هک 

مالعا یلیطعت  یمومع و  یازع  دریمیم ، اهامش  زا  یکی  یتقو  تسا  روطچ  میورب . مهام  دیراذگب  هک  دندرکیم 
»؟ هداتفین یقافتا  چیه  راگنا  هدرم ، اهام  زا  یکی  یتقو  یلو  دینکیم 

کی ینیع و  دومن  کی  ییاشاپ  یضترم  یراپسکاخ  مسارم  یلو  هداتفا ، قافتا  هک  تساهلاس  تیمکاح  زا  مدرم  ییادج 
رد هک  تسا  یرتسب  مادعا  بوکرس و  ینارگو ، رقف  یراکیب ، مدرم ، تیرثکا  راب  تکالف  طیارش  دوب . نآ  یشیامن  هجو 

یخیرات هاگنزب  رد  ات  دنکیم  هریخذ  ار  ناشکتمحز  رگید  نایوجشناد و  نارگراک ، نانز ، شبنج  زا  ییاهیژرنا  دوخ  ریز 
. دبایب نایلغ  روضح و  یهنیمز 

ناوج وا  دوبن . یعامتجا  یسایس - رگشنک  ضرتعم و  یدرف  وا  تشادن . یضارتعا  یعامتجا و  یهبنج  ییاشاپ  یاههنارت 
. دناوخیم یناوج  لامآ  قشع و  زا  وا  دناوخیم . هناقشاع  درکیم و  راک  یقیسوم  دیشوپیم ، کیش  سابل  دوب ،

یلو دوب  نارگ  رایسب  شیاهطیلب  تمیق  دشیم . رازگرب  داشرا  زوجم  اب  تدحو  رالات  دالیم و  جرب  رد  شیاهترسنک 
یهمه نیا  یلو  دندیشکیم  راظتنا  شیاهترسنک  رد  روضح  ترسح  رد  ناناوج  زا  یلیخ  تفریم و  شورف  هب  یگمه 
هام  » یعاجترا یهمانرب  یهدننیب  هن  هک  یناسک  دناشک . اهنابایخ  هب  مه  ار  یرگید  ناسک  ییاشاپ  گرم  دوبن . ارجام 
هب لبق  یاهبش  یتحو  وا  یراپسکاخ  مسارم  رد  یلو  دندوب ، هدینش  ار  ییاشاپ  یاقآ  مسا  یتح  هن  دندوب و  لسع »

. دندوب زیربل  اهدوبمک  اهنامرح و  اهراشف ، زا  هک  دندوب  یناسک  نانیا  دندمآ . اهنابایخ 
. دوب تیعمج  زا  زیربل  مق و … نادمه ، زاوها ، نارهت ، زاریش ، دهشم ، یاهنابایخ  ییاشاپ  یاقآ  توف  زا  لبق  یاهبشرد 
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تساهلاقمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نیتسآ درکیمن . هاگن  شیرانک  رتخد  یوم  رات  هب  یسک  دندناوخیم . زاوآ  مه  رانک  رد  تسد  هب  عمش  نارسپ  نارتخد و 
. درکیمن هسوسو  ار  یرتخد  یرسپ  رطع  یوب  دوبن ، یسک  هجوت  دروم  یرگید  گب  راولش  ناوج و  رسپ  هاتوک 

رد هک  یقشع  یمالسا . یروهمج  دید  زا  هدولآ  هعونمم و  یهطیح  نیا  قشع  درکیم . همزمز  ار  اههناقشاع  ییاشاپ 
. تسا هدش  یکناب  باسح  هشروپ و  الیو ، نیمز ، هب  لیدبت  تیمکاح  گنهرف 

هیاس یناریا  ناناوج  دوجو  یمامترب  هک  تسا  یضغب  نامه  نیا  تسا . راشرس  هودنا  مغ و  نزح و  زا  ییاشاپ  رعش 
هب یارب  هکلب  اهییاشاپ ، نداد  تسد  زا  یارب  هن  هک  مینیبیم  ار  ییاهکشا  نتخیرورف  ناشاییاونمهرد ، تسا . هدنکفا 

: تسا یطیارش  نینچ  رد  ناشایناسنا  قوقح  قح و  یمامت  نتفر  امغی 
مد هب  مد  بیوصت  یارب  دناهدیشک ، ناشنیب  هک  یتیسنج  یاهراوید  یارب  دناهدرک . ناشرس  روز  هب  هک  یباجح  یارب 

یراکیب و یارب  ناشنارهاوخ ، تروص  هب  یشاپدیسا  تیانج  یارب  مادعا ، هجنکش و  نادنز و  یارب  ناشهیلع ، نیناوق 
نارکا هک  ییاهملیف  یارب  دنامیم ، هتسب  هک  یترسنک  یاهنلاس  یارب  دوشیم ، رتنوزف  مدره  هک  یگزیگنایب 

. دوشیم رتیلاخ  زور  ره  هک  ناشهرفس  یارب  دوشیمن ،
یربارب یدازآ و  هار  دنیوگب  ات  دندناوخ  ار  هفرط » کی  نابایخ   » گنهآ تسد ، هب  عمش  نیدامن ، شیامن  کی  رد  ام  ناناوج 

هکوش ار  تیمکاح  هک  هدرتسگ  روضح  نیا  درادن . دوجو  یدرگ  بقع  تسولج ، هب  مهنآ  دراد ، وس  تمس و  کی  طقف 
. نامز ره  رد  ناکمره و  رد  دوریم ، شیپ  هب  دنکیم و  یگدنز  دراد ، دوجو  هظحلره  رد  بالقنا  هک  دنکیم  تباث  درک 
نیا داحتا  یهاگآ و  حالس  اب  هک  دنمدرم  دوشیم . لصتم  مه  هب  دباییم و  هظحل  هب  هظحل  ار  دوخ  تاعطق  بالقنا ، لزاپ 

. دننکیم قلخ  ار  ابیز  لزاپ 

نایرفص دومحم  دشاب …! ندناوخ  لباق 
رذآ ۱۳۹۳

، دشابن کدنا “  هتبلا  و  صاخ “  ینیبطاخم  فده  رگا  میسیون ، یم  ناوخ ) ! یسراف  هدنناوخ  یارب  ای  ناریا (  رد  یتقو 
. دوش هدناوخ  تحار  رس و  درد  یب  ات  تشون ، یدروآرد ، نم  هدیچیپ و  تالمج  نودب  تسار ، ور  دیاب 

ثکم قپت و  نودب  ار  نآ  مه  ناشدوخ  هک  دنسیون  یم  نردم “ ! تسپ  نانچ “  ام ؛ ناگدنسیون  زا  یصعب  هنافساتم ، یلو 
و دنشورف ، یم  هدافاو  دنهد  یمزپ  مه  یلک  شراگن  عون  نیا  تباب  رت ! هنافساتمو  دنناوخب . دنناوت  یمن  یلطعم  و 

هدیسر نایذه  گنس  مه  یزیچ  هب  ام ، یارعش  زا  یا  هراپ  عضو  هنیمز  نیا  رد  و  دننیبیم “ !! دادغب  رد  مه  ار  هفیلخ  ”
تسا

. دننک هعجارم  دوخ  یاه  باتک  شورف  رامآ  هب  تسین  دب  هورگ  نیا 
هچو نامر  هچ  یناتساد ، یاه  باتک  پاچ  تسا “  هدنناوخ  دادعت  نآ “  و  دنرادن ، هجوت  تیعقاو  کی  هب  نازیزع  نیا 
بتارم هب  عضو  رعش ، یاه  رتفد  دروم  رد  درادن “  هدنسیون  یارب  یدام  دوس  دیدرت  یب  هاتوک ، یاه  ناتساد  هعومجم 

.“ تسا رازه  هس  ات  رازه  نیب  نلومعم  هک  پاچ  ناگرامش  هب  هجوت  اب  تسا “  رتدب 
. تشاد دنهاوخن  مه  ار  نآ  یسیون  راجنه  ان  هدیچیپ و  تخس و  اب  هک  تسا  ناگدنناوخ  لابقا  دنام  یم  هچنآ 

زا مدآ  نعقاو  هک ، رگید  ناگ  دنسیون  رایسب  و  یریشلگ ، گنشوه  یدابآ ، تلود  دومحم  ای  دومحم ، دمحا  باتک  مادک 
؟ دزادنا یم  سفن  زا  ار  مدآ  ناشندناوخ  و  دروآ ، یم  یمگ  ردرس  دوجوم  راثآ  زا  یا  هراپ  لثم  درب ، یم  تذل  ناشندناوخ 
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: درک یم  فیرعت  یدقتنم  تسود 
، تسا هدش  هیبشت  نامز “  غورف  هب “  هک  مدوب  هدناوخ  تاعفد  هب  هک  یرعاش  مناخ  رانک  یرعش ، بش  لفحم  د ر 

یمک میاه  فرح  منک . تبحص  شدروم  رد  و  مناوخب ، ار  وت  زا  یا  هدورس  مهاوخ  یم  بشما  متفگ  وا  هب  مدوب . هتسشن 
یملاس دقن  ره  زا  نم  تفگ  دیدنخ و  مهاوخ . یم  شزوپ  وت  زا  یشوگ  رد  یکشاوی و  شیپ ؛ اشیپ  دوب ، دهاوخ  ربز 

. دورن وت  شفک  رد  شیاپ  هک ، یئاج  ات  نمتح  متفگ : وا  هب  یخوش  هب  منک . یم  لابقتسا 
 (. تسه تقیقح  رد  دوب (  موهفم  شیاه  هیانک  اتح  دش . یم  یراج  هدنناوخ  رد  شراعشا  دورس ، یم  ناور  غورف ، ”….

ان موهفم و  یگدیچیپ  قالتاب  رد  ناهگان  راز ، هزبس  زا  روبعریسم  رد  هک  میدهاش  ار  بوخ  یاه  هدورس  رایسب  الاح ، یلو 
هک اه  نآ  ای  ام (  یاه  نردم  تسپ  دش ؟ یچ  هک  جیو  جیگ و  دنام  یم  هدنناوخ  و  دنور ، یم  ورف  اه  هژاو  یطوبرم 

“ رخآ ترک  دنا  هتشاذگ  ار  بآ  یئوگ ، موهفم  ان  ظاحل  زا  دنروآ ،)  یم  رد  ار  شیادا 
تسا هدرک  رداص  مکح  هداد و  یار  هک  هدوب ، لوبق  دروم  توسک  شیپ  مادک  یاوتف  ای  هتفگ ،  یسک  هچ  مناد ، یمن  نم 

: هک
، یهبانتم رادقم  هب  و  نتشون ، لوصا  لومعم  تیاعر  نودب  و  هدننک ، مگ  رد  رس  رتشیب  ردق  ره  اه ، نردم ! تسپ  یآ 
هک تسا  رتهب  اتح  دوب . دهاوخ  رتالاو  نات  ینیشنالاب  زپ و  صخاش  رتشیب و  ناتبرق  جرا و  دیسیونب ، هدننک  جیگ  هدیچیپ و 
ات دینک ، باختنا  ینعم  یب  تیاهن  رد  و  طفلت “ !! نیگنس  بیرغ و “  بیجع  زین  ار  ناتیاه  باتک  ای  اه  ناتساد  یماسا 

تقیقح رد  یلو  دسر . یمن  ناتناماد  هب  یسک  تسد  دیتسه و  عیفر  یهوک  امش  هک  دنک  رکف  و  دنک ، همهاو  هدنناوخ 
 ” تسا لصا  هک  تسا “  هدنناوخ  ندرک  رود  و  هلصاف ، هدننک  داجیا  شزرا ، یب  شا  همه 

. تسا هداتفا  دم  زا  رگید  اه  نیا  تشونن ، ندناوخ  لباق  باتک  و  دورسن ، موهفم  اب  راعشا  رگید  دیاب  ارچ  مناد ، یمن  زاب 
قشع هب  طقف  هک  تسین  ملیف  نتشون ، میئارس . یم  میسیون و  یم  ناریا  مدرم  یارب  ناریا و  رد  ام  هک  میرادن  هجوت 
مه هزیاج  یئاهراونشج  رد  رگا  اتح  یئاه  ملیف  نینچ  هک  میا  هدید  و  دنروخب . دیلک  یجراخ  یاه  هراونشج  رد  تکرش 

رتمهم عوضوم  باتک  دروم  رد  دنوش . یمنوربور  مدرم  لابقا  اب  نانچنآ  دننک ، یم  ادیپ  نارکا  هک  ناریا  رد  دنشاب ، هتفرگ 
رد دنشابن ، هک  اناوخ “  تخرد “ . لگ  دنورب  ربب  نوچ  ای  دنوشب ، هتخیر  یئاج  رد  لکیه  مامت  اب  ای  رمک  ات  هچ  الاح  تسا .

دنروخ یم  کاخ  نارشان  یاه  هسفق 

هداز رظان  هیفص  هاگرذگ –  هناخباتک  شخب  هب  رذگ  دوز  یهاگن 
رذآ ۱۳۹۳

هک دیوش  یم  نومنهر  یا  هحفص  هب  دینک ، کیلک  ار  هناخباتک “  هاگرذگ “  لوا  هحفص  یالاب  رد  یتقو 
. یندناوخ نمامت  بایان و  هاگ  یاه  باتک  زا  یرایسب  اب  تسا ، هاگرذگ “  هناخباتک  “ 

 “ باتک هرابرد  هک “  ار  هحفص  نیا  باتک  نیلوا  دیتفر ، هحفص  نیا  هب  هچنانچ  منک ، یم  داهنشیپ 
. دوش زاب  ات  دینک  کیلک  تسا 

نارود باتک و  ندمآ  دوجو  هب  هچخیرات  دروم  رد  یبلاج  تاعالطا  تسا و  یندناوخ  رایسب  باتک  نیا 
رایتخا رد  نآ  زا  یرو  هرهب  هوحن  و  ددعتم  “ یاه  یزوس  باتک  لثم  تسا “  هدنارذگ  هک  ینخس  یاه 
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دهد یم  رارق  امش 
. تسا یندناوخ  دیناوخب . ار  نآ  هحفص  ود  یکی  یتصرف  ره  رد 

نایرفص دومحم  هاتوک –  ناتساد  نامر و 
رذآ ۱۳۹۳

اب میتسه و  یبای  هراچ  رکف  رد  ددعتم  یاه  یسررب  اب  میراد و  ار  یفاک  هدنناوخ  نتشادن  یساسا  لکشم  ام  هکیلاح  رد 
دراد و رثا  نامیوخ  قلخ و  یور  رب  مه  کش  نودب  نیا  میتسه و  وربور  یگدنز  دنور  نارذگ  یارب  هک  یناوارف  تالکشم 

ار روطق  یاه  نامر  راشتنا  دیاب  هک  دوش  یم  حرطم  مهم  لاؤس  نیا  میراد ، مک  ار  تصرف “  رس  یفاک “  تقو  مه 
ره رد  ار  هاتوک  ناتساد  مینک ؟ بلج  بوخ  هاتوک  یاه  ناتساد  ندناوخ  هب  ار  اه  هجوت  ای  میوشب و  یناب  قوشم و 
رکفت هب  ار  هدنناوخ  داد و  هنماد  ار  روصت  ناتساد  ره  اب  و  درب ، تذل  دناوخ و  ناوت  یم  نامز  یرتمک  رد  یتصرف و 

هحفص  ۵۰۰ یاه ۴۰۰ –  نامر  ندناوخ  نامز  یناهج  حطسرد  یگدنز  دنور  هب  هجوت  اب  هک  منک  یم  نامگ  نم  تشاداو .
ادیپ یگرب  رپ  یاه  باتک  نینچ  یارب  ینارادیرخ  ناکامک  هک  مینیب  یم  رگا  تسا . مامتا  هب  ور  رت  میجح  یسب  دیاش  یا و 

رتشیب رازه و  دص  حطس  رد  یناتساد  یاه  باتک  زا  هک  میراد  زاین  ام  دنتسه . یدادعت  هچ  هک  مینک  تقد  دنوش ، یم 
مه رفن  دصیس  ای  تسیود  ار  نامر  ره  هک  میریگ  میشاب . قوشم  مینک و  شالت  یتسیاب  هار  نیا  رد  و  دوش ، لابقتسا 

؟ اجک هوبنا  لابقتسا  راظتنا  اجک و  مقر  نیا  یلو  دنناوخب ، ای  دنرخب 
تلع هب  تسا و  هاتوک  یاه  ناتساد  ردپ  یتسار  هب  هک  فوخچ  هاتوک  یاه  ناتساد  ندناوخ  تسا  نوریب  باسح  زا 

شیاه ناتساد  هک  تساهلاس  دهد . یم  ار  ناکما  مک  تقو و  مک  هدنناوخ  رهب  ندناوخ  تصرف  هک  تسا  یهاتوک  نیمه 
نامه اتح  دنناوخ ، یم  رابکی  اتح  لکشم  ار  گرب  رپ  یاه  نامر  هکیلاح  رد  دنوش . یم  هدش و  هدناوخ  هراب  دنچ 

. کدنا ناگدنناوخ 
نیا زا  یشان  یاه  یگتسخو  تسا  اقب  عزانت  یارب  ناوارف  یاه  یگدنود  یلغش و  هدیدع  یاه  یریگرد  نامز  نامز ، 

دننیشنب و هک  ار “  ندناوخ  باتک  ناقشاع  اتح  ار  “ یناسک  تفای  ناوت  یم  رتمک  یئاه  تیعقوم  نینچ  رد  اه و  یریگرد 
. تسا یرگید  تیاکح  هاتوک  ناتساد  اما  دننک .  زاغآ  ار  میجح  یباتک  ندناوخ 

دوخ اتح  اما  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  هک  دوب  راودیما  ناوت  یم  هحفص “  دص  ات  تیاهن  دشاب “  مجح  مک  رگا  مه  نامر 
. دیئاشگب ندناوخ  دصق  هب  ار  دلج  نیدنچ  رد  ینامر  دیتسه  رضاح  لکشم  هتشون ، نیا  هدنناوخ  امش 

دنک و یم  نشور  ار  نآ  دشک ، یم  نهذ  رب  رون  طخ  هاتوک  ینامز  رد  تسا ، باهش  کی  تایبدا  نامسآ  رد  هاتوک  ناتساد 
. دوش یم  وحم  هدنناوخ  دوجو  قمع  رد 

رپ یاه  نامر  هب  تصرف  نیا  کش  نودب  دش ، یم  هتفرگ  تسد  هب  ینامر  هاگ  هگ  دوب و  رتشیب  تصرف  هک  هتشذگ  رد 
هک یهاتوک  یاه  ناتساد  مه  الاح  دش . یم  هداد  درک  یمن  هفالک  دوخ  یگدیچیپ  رد  ار  هدنناوخ  هک  یناور  رثن  اب  ششک و 

دروم دننک  یزاب  هدنناوخ  ساسحا  اب  هک  ششک  رپ  یا  هژوس  اب  هارمه  دنشاب و  هتشاد  ناوخ  تحار  نیشنلد و  یرثن 
. میراد رب  ماگ  تساوخ  نیا  وریپ  یتسیاب  میراک  ردنا  تسد  هک  ام  تسا و  دنسپ  لوبق و 

اب هک  ارچ  دوش ، یمن  زاب  نامر ، یارب  غیلبت  ابروک  هرگ  نیا  و  میراد ، مک  رایسب  ناوخ  باتک  یلو  میرادن  مک  داوس  اب  ام 
. دوش یمن  کیرحت  ندناوخ  یاهتشا  الابرد  هدرمش  رب  تالکشم  هب  هجوت 
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مه دروم  نیا  رد  دنناوخب  دننیبب و  اجنآرد  ار  دوخ  بلاطم  هک  یا  هدع  یارب  تسا  یرگید  هار  تنرتنیا  زا  یرو  هرهب 
رگا هک  دوب  هدرک  دیکات  دنراد . یکینورتکلا  هناسر  هک  دوب  یئاهنآ  هب  باطخ  رتشیب  هک  مدناوخ  ار  یا  هیرظن  شیپ  یدنچ 
رد تسا  رامآ  نابز  نیا  تقیقح  رد  دیسیونب . هاتوک  ار  اه  نآ  ناکما  دح  رد  دوش  هدناوخ  نمتح  ناتبلاطم  دیهاوخ  یم 
یم هداد  عالطا  ام  هب  میظنت و  لگوگ “  طسوت  “ هک  یرامآ  دوش ، یم  هدروآ  هاگرذگ  هناسر  رد  هک  یبلاطم  اب  هطبار 

ناتساد ناتساد ، نآ  کش  نودب  تنرتنیا  یور  رب  ناتساد  ندناوخ  غارس  دنورب  رگا  یناعجارم  نینچ  هیاپ  نیا  رب  دوش .
. روطق ینامر  هن  دوب و  دهاوخ  هاتوک 

مه مامت  و  دوش ، عقاوروجهم  هاتوک  ناتساد  میراذگب  یتسیابن  هیاپ  نیا  رب  و  دنتسه . سوملم  یتایعقاو  نمامت  اه  نیا 
. دنهد یم  ماجنا  نارشان  تلغا  هک  یراک  نامر ، قنور  رب  میراذگب  ار  دوخ 

یناساس ویرآ  هناتسود -!! یاه  دقن 
رذآ ۱۳۹۳

. دشاب هتشاد  دقن  دروم  یاه  فعض  هب  یتاراشا  یتسار  هب  هک  ار  یدقن  منیب  یم  رتمک 
هنحص یور  هب  ار  رعش  ای  ناتساد  لک  دوش . هداد  حیضوت  هدروآ و  نتم  زا  یئاه  هنومن 

هتشاد اه  دوبمک  هب  هاگن  و  اه ، یئاسران  هب  هجوت  لماک و  یسررب  زا  نخس  نیبام ، یف  تادوارم  هب  هجوت  یب  و  دناشکب ،
. دشاب

، دقن دروم  رعش  ای  ناتساد  دسر ، یم  رظنب  هک  ناس  نادب  زیوآ ، لد  یتاملک  حیبست  رد  هاگ  مه  نآ  تسا ، فیرعت  رتشیب 
…. بوغرم یراصحنا و  تفاب  اب  تسا  یا  هتفات 

دقن یاه  فده  زا  یتلاسر  یور  چیه  هب  و  دور ، یمن  یحالصا  میمرت و  هجوت و  چیه  یوسب  هک  تسا  یعیبط  هار ، نیا  و 
. دنایامن یمن  ار 

هلاچ هاگ  اه و  یراجنهان  اه و  یربز  دناوتب  هک  هناهاگآ  ملاس و  حیحص و  دقن  دنا  هتفگ 
زا دنایامنب ، دنک و  زاب  هدوبن ، هدرک  ور  هچنآ  زا  شیب  شعسو  ایو  هتشادن  هجوت  هدیدن ، رثا  کی  قلاخ  هک  ار  یئاه  هلوچ 

. تسا تایبدا  یگدنلاب  تایرورض 
صوصخب اهزور  نیا  هنافساتم  هک  ردپ “ رهم  هن “ و  دشاب . داتسا “  روج  یتسیاب “ دقن 

. دوش یم  هدید  روفو  هب  اه  گالبو  رد 
یارب دوش ، یم  فیدر  ناوخ ، تخس  شراگن و  تخس  وتردوت ، مهرد و  موهفمان ، یتاملک  هک ، دوش  یم  هدید  رایسب 

و دراد . یراب  هن  تسا و  موهفم  هن  تسا ، ابیز  هن  تسا ، یندناوخ  هن  ناینب  زا  هک  رعش )  رتشیب  ناتساد و  هچ  ینتم ( 
. تسین تسا )  هسرخ  هلاخ  یتسود  هیبش  یزیچ  هک  یتسود (  رهم ! یوشب  لب  کی  زج  نیا 

یئاه ماگ  ینیگنس  هار  رد  تسا  یرطاخ  راب  لصاح  و  تسه . زین  ناسرت  هک  نازرل  اهنت  هن  عقاوم  رتشیب  رد  دقن ، ملق 
. رطاش یرای  زا  یئوب  نودب  دشاب ، ولج  هب  ور  یتسیاب  هک 

کرد زا  رتمهم  همه  زا  و  مالک ، یئارب  نایب ، تفارظ  زا  و  تسین . دقن  دوش ، یم  یملق  قایس  نیا  رب  هک  هچنآ  تقیقح  رد 
. تسین رادروخ  رب  مزال  مهف  و 
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تساهلاقمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ىنامحر ىسیع  ادابم –  زور 
رذآ ۱۳۹۳

هک تسا  ىنافو  دودحم  رمع  زا  ىنامز  تسا ،  ىگدنز  شمان  ىرادیبای ،  باوخرد  دبای ، بوخ  تسا ،  نایرجرد  هک  هچنآ 
 . تسارذگرد باتشاب 

ىگدنز ىارب  اهنآ  ندمآ  گنچارفزا  دیاب  رتعیسو ، ىهاگآ  ورتشیب  تفرشیپ  رتهب ، ىبایماک  ىارب  هدنیوپ  ىشالت  نمض 
 : هک مینزب  نماد  لطاب  روصت  نیا  هب  ىتسیابن  مینک .  ىریگ  هرهب  هنازور 

 ، دش هاربورزیچ  همه  ىتقو  یارب  میراذگب  تسین ،  ىگدنز  زا  ىرو  هرهب  عقومو  تقو  نلعف 
زا دراد  هک  تسام  تایحزا  ىتمسق   ِ تخاب نیاو  …. تسا هاتوک  ندرب  تذل  ندرک و  ىگدنز  تصرف  تسا . هابتشا  نیا 

 . دور یم  تسد 
 – یناوج ىناوجون –  ىکدوک –  درک : ىگدنز  نآروخارف  ىتسیاب  و  دراد ،  ار  شدوخ  تاناکما  طیارش و  ىنارودره 

ات نوچ  دوب ، هجوت  ىب  نآ  هب  ىتسیابن  هک  دنراد ، ىبولطم  ىاه  هدیدپو  تامعن  مادک  ره   … ىگلاسنهک ىگلاسنایم و 
. دنام ىمن  ىقاب  هآ  زج  ىزیچو  درذگیم ، میناخرچب ،  هالک  فورعم  لوقبو  مینادرگربرس 

 : هک ندادرارق  هدافتسا  درومرتمک  ار ،  هناخ  قاطا  نیرتهب 
 ( ادابمزور هرهلدرد (  مئاد  تسا .  تاناکمازا  هدافتسا  هب  ىهجوت  ىبو  تسا ،  لماک  هابتشا  دیایب ، ىنامهیم  تسا  نکمم 

 …. تسا لاح ) نداد (  تسدزا  نتشاذگ  زور  نآ  ىارب  ار  اهبولطمو  ندوب ، 
 . دش مورحم  ودره  زا  و  …. درک اهادرف  ىادف  ار  اهزورما  دیابن  میراد و  ار  زورما  هکیلاحرد  تشاد ، نمض  دیاب  ار  ادرف 

ىم ىگدننار  دابآدسا “  هندرگرد “  ناتسمز ،  فربرپودرسرایسبزور  کی  رود ، ىاهلاسرد  درکیم ،  فیرعت  ىتسود 
تخسرایسب ىگدننارو  دوبزیل ، هدزخی و  هداج  دوب ، هتسب  نبیرقت  فرب  هفقو  ىب  شراب  زور  نیدنچ  رطاخب  هار  مدرک ، 

زا نازرل  ىدرمو  تسا ،  هدش  فقوتم  ىروجان  عضو  اب  هک  مدش ،  ىلیبموتا  هجوتم  هندرگ ،  شکرمک  رد  راوشدو ،
نآرد فقوت  هکنآ  اب  دنکیم .  هاگن  ارنآ  تایوتحم  نارگنو ، هدز  الاب  ار  شلیبموتاروتوم   ِ رد رفصریز ، هجرد  نیدنچ  ىاوه 

متفر و  مدش ،  هدایپ  و  رانک ، مدز  دوب ، ىتمحزرهب  کمک  تهجزا  مدوبراچآ ،  هب  تسد  نوچ  دوب ،  لکشم  ىئالابرس 
 ، دنتسه لیبموتا  نورد  شدنزرف  ود  نز و  مدید  مدش ،  کیدزن  هکوا  لیبموتا  هب  دوب ، هدش  لصٴاتسم  هک  ىدرم  غارس 

دوز ىلیخو  مدش  راک  هب  تسد  نروف  دنزرلیم . دنراد  ىراخب ،  ندرکنراک  هجیتن  رد  روتوم و  ندوب  شوماخ  تلع  هب  و 
: متفگ …. تسا هدیرب  هناورپ  همست  هک  متفایرد 

 ” درگربو نک ،  هیهت  ىا  همست  لحم  نیلوارد  دیوشب ،  نم  نیشامراوس  نات  همه  “ 
: دیسرپ نم  زا  دینش ،  هک  ار  هناورپ  همست  مسا  نز  ىلو  درک ،  تقفاومدرم 

” ؟ دینک راوسارنآ  دیناوت  ىم  امش  دشاب ،  هناورپ  همست  رگا  …. دیشخبب “ 
: تفگو شرهوش  هب  درکور  مداد ،  هک  تبثم  باوج 

 ” اقآ دیهدبار  هناورپ  همست  نآ  بقع  قودنص  زا  “ 
. دروخ نامیودره  رس  ىوت  کتپ  لثم  شرهوش ،  خساپ ،  هک  درک  ىم  رکشت  نم  زا  شیپاشیپ  تشاد  و 

 …“ تس ادابم  زور  ىارب  هناورپ  همست  نآ  ”….
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تساهلاقمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نایرفص دومحم  زور … نآ 
رذآ ۱۳۹۳

، دوب ریذپان  تسکش  ینامرهق  میارب  مردپ  رگید ، یاه  هچب  همه  لثم  مه  نم 
شزا مراد  همهاو  وا  زا  نم  هک  دح  نامه  رد  همه  هک  مدرک  یم  رکف  و 

. دنرب یم  باسح 
تلاح نامه  مه ، دوبرت  گرزب  نم  زا  لاس  هدزیس  هدزاود  دودح  هک  مردارب 

نم هناخ ، زا  جراخ  یاه  فاصم  رتشیب  رد  هک  توافت  نیا  اب  تشاد . میارب  ار 
ار وا  هیاس  مدوب و  هک  وا  اب  دناشک . یم  شدوخ  لابند  هب  کجیلم  نوچمه  ار 

. مریذپان تسکش  هک  متشادنپ  یم  متشاد  مدوخ  رانک  هک 
داشگ مه  یمک  یمهفن  یمهفب  و  متشاد ، ولگ  رد  مه  یداب  ایوگ  یلو  تسین  مدای  تسرد  متفر . یم  هار  یصوصخم  ُزپ  اب 

متسناوت یمن  متشاد ، اپ  هب  ار  یگنر  دیفس  یکیتسال  یاه  شفک  هشیمه  نوچ  یلو  متفر  یم  هار  ِخِلک  ِخِلک  داشگ و 
دروخ و یم  ما  هراوق  دق و  هب  هن  هتبلا  متشادن ، مه  یلهاج  هایس  راد  هبل  هالک  منک . لماک  ار  ادا  مناباوخب و  ار  ناشتشپ 

ردارب هک  مدشرم    ِ دوخ تسا . داشگ  مرس  هب  شعون  ره  هک  متسناد  یم  متشاد . ار  نآ  نتشاذگ  رس  رب  تماهش  هن 
: تفگ نم  هب  زور  کی  هک  تسه  مدای  اتح  تشادن . ار  اه  یزاب  نیا  زا  کی  چیه  دوب  مرت  گرزب 

. تسین اه  راک  نیا  بسانم  مه  تلاس  نس و  نکن ، دیلقت  ینک . یم  هاگن  یتشوگبآ  یاه  ملیف  نیا  زا  یلیخ  هکنیا  لثم  “ 
…“ یرت تحار  یشاب  هک  تدوخ 

. رت دنمروز  مه  مدید  یمرت  دق  دنلب  مه  ار  مدوخ  وا  هانپ  رد  نم  یلو 
ره اجنآ و  دنتخیر  یم  یریگ  قسن  نایعدم  همه  اه  بورغ  دوب . یگرزب  یهاگنادیم  میدرک  یم  یگدنز  هک  یا  هلحم  رد 

ناشنیرت تکاس  نقافتا  و  دیآرد . ناشقرق  رد  یلکشب  هلحم  دنتساوخ  یم  و  دندناوخ ، یم  یرک  یرک  یوحنب  مه ، مادک 
وا رتشیب  تشاد ، هک  یئاعدا  یب  هنادرم و  رهاظ  نیمه  هتبلا  تشاد . هک  یلاپوک  لای و  الاب و  دق و  همه  اب  دوب . نمردارب 

: دنتفگ یم  تقو  ره  یلیلد  رهب  دوب و  هدرک  ینتشادتسود  دوب ، مه  اهنآ  هژر  لحم  یهاگنادیم ، هک  ینارتخد  یارب  ار 
 “ اقآ لامج  “ 
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 “ اقآ لامج  “ 
. دوب هارمه  زان  زا  یئایند  اب 

یم عورش  ار  یا  یزاب  مردارب  یابقر  ناتسود و  دوب  باتفآ  ات  تفرگ و  یم  قنور  رت  دوز  یهاگنادیم  لیطعت  یاه  زور 
یئامن دوخ  صوصخب  تباقر و  یوب  اضف  و  یزورما ، لابسیب “  لثم “  یزیچ  دوب  هدّش “  ریگب  لگ  شمسا “  هک  دندرک 

، یئامن دوخ  اب  تسیاب  هک  دنتشاد  یرتخد  دندوبن  مه  مک  هک  مردارب  لاس  نس و  مه  یاه  رسپ  زا  مادک  ره  تفرگ . یم 
. دندروآ یم  تسد  هب  ار  شلد  رتشیب 

یگتسجرب نیمهو ، دوب . یبهذم  کشخ  بصعت  لاگنچ  رد  رتمک  لیلد  نیمهب  دوب و  فورعم  اه  ینمرا  هلحم  هب  ام  هلحم 
. ار ناشیاه  هوشع  یناوارف  و  درک . یم  نایامن  رتهب  ار  اه  رتخد  یاه 

نایعدم نت  هب  شنوباص  مه  راب  نیدنچ  دوب و  رت  الاب  شیاه  لاس  نس و  مه  زا  ندرگ  رس و  کی  مردارب  نوچ  نم  و 
. دنتشاد یلیخ  مه  ارم  یاوه  وا ، راد  اوه  نارتخد  مداد و  یم  ناشن  یدوخ  دوب ، هدروخ 

. دنناوخ یم  شیارب  دننک و  یم  فیدر  هنوگ  رعش  مه  ار  یتاملک  وا  زا  فیرعت  یارب  هک  مدینش  یم  و 
. دوب یشخب  تذل    ِ شوخ یایند  نم  یارب 

ریاس رد  ار  یصاخ  یتحاران  نیمه  دوب و  مردارب  شتسرپ  رس  هک  درب  یم  یمیت  هدّش “  ریگب  لگ  یزاب “  رود  ره  رد 
 “ همه اب  نم  هک  دوب  یدح  رد  و  …. دوب هدرک  داجیا  دنتشاد  یتاراظتنا  ناشنارتخد  دندوبن و  مه  اعدا  یب  هک  یئاه  ناوج 

. مریگب ار  ناشیولج  تساوخ  یم  ملد  مندوب  کناوج “ !
ریو هک  تشاذگ  یمن  شدوخب  اما  دوب  هدرب  مه  یئوب  منک  یم  نامگ  دنراد . یا  همانرب  شیارب  مدینش  یم  هتخیرگ  هتسج 

. دهدب
هب هک  راب  ره  دوب و  اه  نیرت  لگشوخ  زا  ادلی “  شرتخد “  تسود  هک  دوب  یدوسح  یروشآ “  یروسآ “  رسپ  دورِمن “  “ 

ناشن یفاضا  یاه  هجرُو  هجرَو  شرتخد  تسود  یفوص “  صوصخب “  دز و  یم  رس  لامج “  زا “  یقفوم  راک  یلیلد 
کی هب  ادلی  رهاوخ  اب  نم  هثداح  دبزا  دش . یم  تحاران  ندیدش  دیشک  یم  همه  خر  هب  ار  شا  یلاحشوخ  داد و  یم 

هدشن یرگید ! روج  یاه  نتشاد  تسود  عقوم  زونه  میدوب . تسود  مه  اب  یئاروج  کی  میتفر و  یم  طلتخم “  هسردم “ 
فرح مه  اب  رتشیب  دمآ  یمن  نامدب  و  دز ، یم  کوت  نامساسحا  هخاش  رب  تشاد  یئاه  هناوج  شاوی  شاوی  دنچ  ره  دوب 
هئطوت زا  ربخ  نم  هب  هک  دوب  وا  مه  و  دراد . یرت  نایامن  گنهآ  وا  رد  اه  هناوج  نیا  دشر  هک  مدرک  یم  ساسحا  مینزب و 

 : دوب ارجا  فرش  رد  مردارب  یارب  هک  داد  یا 

هدش روط  ره  شابن  نارگن  تفگ  یم  مرهاوخ  هب  دورِمن  مدینش  …. دنراد رب  هار  رس  زا  ار  لامج  دنهاوخ  یم  لامک  “ 
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


…“ تسین یمارآ  مدآ  دورمن  لامک ، …. مزادنا یم  یراد  نادیم  زا  ار  لامج 
یهاگآ …. ما هدروآ  اجک  زا  ار  ربخ  میوگب  متسناد  یمن  یلو  مردارب  تسد  مهدب  ار  یشوگ  هدشن  رید  ات  تساوخ  یم  ملد 

متشاد همهاو  تبقاع  نیمه  زا  نم  تشاد و  تبقاع  ادیآ “  نم و “ یئانشآ  زا 
لابند هب  ارم  همه  نیا  دشاب و  نم  سرد  قشم و  رکف  هک  دوب  هتساوخ  لامج  زا  تاعفد  هب  مردام  هک  مدوب  هدینش  …

. دوب هدرک  رت  لکشم  ار  ادیآ “  ندنایامن “  ردام ، تساوخ  نیمه  و  دناشکن . شدوخ 
یرتشیب ربخ  تسناوتن  یلو  تسا ، راک  رد  مردارب  یارب  یا  همانرب  هچ  هک  دروآ  رد  ار  هیضق  یوت  هت و  متساوخ  ادیآ  زا 

هچ هکنیا  اما  دنز ، یم  فرح  دایز  دتشادن  یشوخ  لد  لامج  زا  مه  اه  نآ  هک  رگید  رفنود  اب  دورمن  هکنیا  الا  دروایب  میارب 
دیابن ناملسم  کی  دنتسه  یحیسم  ناشرتشیب  هک  یا  هلحم  رد  هک  دوب  نیا  ربخ  اهنت  …. دوب هدشن  شریگتسد  دنیوگ  یم 

. دنک یردلق 
فیدر شیارب  یا  همانرب  هک  تسناد  یمن  نوچ  مه  دیاش  دوبن ، شلایخ  نیع  لامج  هکیلاح  رد  دوب ، هتشاد  مرب  سرت 

… دنا هدرک 
یولوچوک یاه  چیودناس  نایلق و  هوهق و  یاچ ،  طاسب ، هک  دوب  یرت  نردم  هناخ  هوهق  زا  یهاگنادیم ، زا  یا  هشوگ  رد 

، دندرک یم  شا  هرادا  یبوخب  یئوداپ ،  هچب  رسپ  اب  نسح “  و “  نودعس “  دوب و “ رارق  رب  شفلتخم  تالقنت  یا و  همقل 
دنتفرگ و یمن  ار  سکچیه  فرط  دنتشاد . هرادا  تردق  یگدامآ و  یمارآ ، ان  رتشیب    ِ نیگنس طیحم  نانچ  یارب  و  …..
رسپ اب  نم  دوب . مه  دمآرد  رپ  هک  یراک  دوب . لوغشم  ناش  راک  هب  ناشرس  رتشیب  …و  دندرک یمن  یشآره  دوخن  ار  دوخ 

هک تیوک  دورب  دنک و  عمج  لوپ  تساوخ  یم  شلد  یلیخ  … مدوب تسود  تشاد ، مه  یهاشنامرک  نیریش  هجهل  هک  وداپ 
. لهد زاوآ  دوب  هدش  یروج  دب 

مهرابکی اتح  مردارب  هک  مدیدن  هتبلا  و  دنتشادرارصا ، یلیخ  مه  لوپ  نتفرگن  یارب  دندرک و  یم  یئاریذپ  بوخ  ار  مردارب 
. دنک لوبق 

. دمآ یم  هدننک  هتسخ  یراک  زا  هزات  تعاس  نیا  رد  نلومعم  وا  شدوبن . لامج  مدمآ ، هک  هسردم  زا 
. تفرگ یم  شود  مه  دعب  اه و  لبم  زا  یکی  یور  دش  یم  ولو  یتدم  و 

… تشاذگ یم  مرس  هب  رس  مه  یلک  مغارس و  دمآ  یم  دوب  لاح  رس  یمک  هک  یئاه  زور 
. یرهاوخ هن  میتشاد و  یرگید  ردارب  هن  نیمه ، یراغت ، هت  نم  دوب و  لوا  دنزرف  لامج 

رسپ نیع  نم  هب  هک  دوب  هدش  ببس  نس  توافت  یلو  دنامب . هنادکی  یکی  هدوب  رارق  هک  داد  یم  ناشن  ام  ینس  فالتخا 

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


تسود دش  هجوتم  هک  یزور  زا  دنک . ملاحشوخ  درک  یم  ششوک  تشاد و  یلیخ  ار  میاوه  درک و  یم  هاگن  شدوخ 
. درکن غیرد  مشاب ، شهارمه  نوریب  دور  یم  دراد و  ار  شا  هلصوح  لاح و  هک  یئاه  نامز  مراد 

دزاسب و ار  شدوخ  رتشیب  درک  یم  تصرف  اه  هبنشجنپ  نوچ  دشاب  هدمآ  مه  رت  دوز  تسیاب  یم  دوب ، هبنشجنپ  زورما 
. دوب نودعس  “ هناخ “  هوهق  نلومعم  قوتاپ  دشاب . شناتسود  اب  و  نوریب . دورب 

. تسکش یم  مهرد  ار  یتمواقم  ره  درک و  یم  رپ  ار  هطوحم  ناشبابک  رگج  یوب  اه  هبنشجنپ 
کی نان ، تسد  فک  کی  و  یاچ ، کیراب  رمک  ناکتسا  کی  هدش ، ادج  لخن  زا  هزات  بطر  هناد  راهچ  رگج ، خیس  شش 

هب مه  هناخ  هوهق  گنرز  ربز و  یوداپ  داهرف “  شالت “  داد و  یمن  دق  نآ  یارب  نم  نس  هک  دش  یم  باسح  شرافس 
یشرافس نینچ  متسناد  یم  هکیلاح  رد  دنریگب ، لوپ  نم  زا  دنرادن  هزاجا  لامج  زا  هک  هناهب  نیا  هب  دوب ، هدیسرن  یئاج 
ناشیارب درزآ و  یم  ار  هلحم  نالی  مدوب ، کچوک  اهنآ  رظن  زا  زونه  هک  نم  یارب  شیارجا  دوب و  یصاخ  هورگ  صتخم 

. دشاب شدنب  تشپ  تسناوت  یم  مه  نایلق  هک  صوصخب  تشاد ، تفا 
یم شیپ  ات  تشاد و  ار  ناشیاوه  مه  لامج  دنتشاذگ . یم  مامت  گنس  شیارب  و  دنتشاد ، ار  لامج  مارتحا  هفاک  نیا  رد 

یزاب دمآ 
. دش یم  هکس  نسح “   ” و نودعس “  یبساک “  راک و  نارگاشامت ، عمج  اب  هک  تخادنا  یم  هار  ار  مکُح “  “ 

نیا داتفا  یم  هار  رگج  یوب  هک  یزور  اما  دنتشادن  یئاج  کناروتسر  نآ  رد  اه  مناخ  زاب  هلحم ، ندوب  یگنرف ! همه ی  اب 
ههقهق دیشک و  یم  مه  حازم  یخوش و  هب  ناشراک  اتح  هاگ  هک  یدید  یم  مه  اب  ار  اه  تفج  تسکش و  یم  مه  رد  دیق 

دش و یم  ناوج  هلحم  تسا  لیطعت  زور  شیادرف  هکنیا  طاسب و  نیا  رطاخب  اه  هبنشجنپ  تفاکش . یم  ار  اضف  ناشیاه 
…. تخیر یم  نوریب  نابرهم  یئاه  هاگن  اه  مشچ  زا  و  تفرگ ، یم  دوخ  هب  یداش  یور  گنر و 

. دوبن هلحم  یاضف  رد  نم  لد  ارچ  دوب  هبنشجنپ  هک  زورما  مناد  یمن  یلو 
. دیسر یم  رظنب  نارگن  مه  یمک  دادن ، یتسرد  باوج  متفرگ . ار  شغارس  ردام  زا  هدشن ؟ شیادیپ  لامج  الاح  ات  ارچ 

شا هدش  دیلک  ناهد  زا  هک  یشاب  سناش  شوخ  دیاب  یلیخ  دنک و  یم  زابرس  شا  یقالخا  دب  دوش  یم  هک  نارگن  ردام 
ناروتسر روصت  مدش . یم  نیئاپ  والاب  رارق  یب  غاد  یا  هباتیهام  رد  یدوخن  لثم  نم  اوهو  لاح  نآ  رد  و  یونشب ، یمالک 

زپ و هیام  هک  یلامج  اب  مه  نآ  اجنآ ، رد  روضح  دوب و  اپرب  فارطا  نآ  رد  هک  یصاخ  یغولش  و  رگج ، یوب  نودعس ،”  “ 
. دوب هدرک  ما  هتفشآ  دوب ، نم  یاه  ادا 

رد یتسد  نوچ  لامج  ندماین  و  رلوک ، زا  هدافتسا  ندوب  دوز  اوه و  سر  دوز  یامرگ  تسد  دوب  هدروخ  مه  یجرش 
. دز یم  گنچ  مناج  هب  رتشیب  ردام  بارطضا  … درشف یم  ار  مموقلح  هایس  شکتسد 
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. دز یم  گنچ  مناج  هب  رتشیب  ردام  بارطضا  … درشف یم  ار  مموقلح  هایس  شکتسد 
… داد یم  وا  هروشلد  قمع  زا  ربخ  نیا ، و  ندز ، مدق  قاتا  رد  درک  عورش  ردام 

: تشادرب ار  نآ  مارآ  دز ، گنز  هک  نفلت 
“ ؟  یرادن وا  زا  یربخ  وت  …. هدماین زونه  ارچ  مناد  یمن  ناج ، یفوص  هن  ”….

اب یمک  دوب ، هدرک  لوغشم  نام  هناخ  تشپ  کچوک  هچغاب  هب  ار  شدوخ  تسین و  لامج  رکف  رد  درک  یم  دومناو  هک  ردپ 
: دناسر ام  هب  ار  شدوخ  هلجع 

“ دوب ؟ یک  ناج  یرز  “ 
 “ تفرگ یم  ار  لامج  غارس  دوب . یفوص  “ 

: تفگ دوخ  رب  طلست  اب  یلو  تفای . نارگن  یشدرگ  شنامشچ  دش .… نازیوآ  شلیبس  هک  مدید  حوضو  هب 
 “ تسا هدنام  یراک  هفاضا  نمتح  “ 

: داد باوج  هلصاف  الب  ردام  و 
 “ دهد یم  ربخ  دنام  یم  یراک  هفاضا  تقو  ره  ”

. دناسر هچغاب  هب  ار  شدوخ  نددجم  و  تفر ، نوریب  قاتا  زا  یشنکاو  چیه  یب  ردپ 
: مسرپ هب  ردام  زا  مدرک  تارج  نم 

“…؟ ردام مینک  راکچ  “ 
. تفر یم  لیلحت  تشاد  مناوت  … دش هتفوک  مرس  رب  کتپ  ینیگنس  هب  شتوکس 

ردام هک  مدوب  هدزن  فرح  زونه  متشادرب . ار  یشوگ  نم  دبنجب  ات  مدادن . تصرف  ردام  هب  دز  گنز  هک  نفلت  راب  نیا 
. داد ربخ  مه  ار  ردپ  ندمآ  رد ، یادص  و  دوب . هداتسیا  مرانک 

…“ ناتتمدخ یشوگ  .…؟ ناتسرامیب .…؟ دینز یم  گنز  اجک  زا   …. متسه ناشرسپ  نم  هن  !…. دیئامرفب ولا  ”…
. مداد مردپ  هب  ار  یشوگ  تسا . هدیرپ  ناشگنر  ود  ره  هک  مدید  مبلق  دنت  نابرض  اب  هارمه 

. “ متسه یمراص )  نم (  دیئامرفب ، ”….
… دیاس یم  مه  رب  نادند  ردام  هک  میدید  و  دوب .… نازرل  مردپ  تسد  رد  یشوگ  سوسحم 

….“ مناسر یم  ار  مدوخ  نروف  امک .…؟ .…؟ تسا روطچ  شلاح  الاح  ”…
ریزارس تفرگ و  ار  مردام  یاه  هنوگ  هار  کشا  هکیراب  ود  …. لبم یور  تخادنا  ار  شدوخ  دنامب . اپرس  تسناوتن 

. دنام رظتنم  ادص  یب  و  تخود ، مردپ  ناهد  هب  ار  شهاگن  …. دش
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….“ تسا هدروخ  شعاخن  هب  اه  هبرض  زا  یکی  دنا . هدرک  هلمح  وا  هب  دراک  اب  تشپ  زا  ”…
یمن نلصا  نم  یاو …!  …. مدید وا  هرهچ  رد  ار  ملاع  درد  نم  تسیرگ و  منامرهق  ردپ  هک  مدید  راب  نیلوا  یارب  و 

. دشاب خلت  همهنیا  دناوت  یم  درم  هیرگ  هک  متسناد 
زا متشاد  ار  میگدنز  یاه  ناولهپ  ود  ره  نآ  کی  رد  …. دیچیپ مشوگ  رد  یهانپ  یب  یادص  …. متشادن ندز  فرح  تارج 

. یهدب فک  زا  ار  تیاه  هتشاد  همه  دوش  یم  یندز  مهب  کلپ  اب  هچ  … مداد یم  تسد 
. مدوخ یسک  یب  یارب  رتشیب  منک و  هیرگ  تساوخ  یم  ملد  مه  نم 

اب راذگب “ . نایرج  رد  ار  ام  دوب  یربخ  رگا  منز ، یم  گنز  روخن . ناکت  نفلت  یاپ  زا  وت  ناتسرامیب . میور  یم  ام  لامک ! “ 
: متفگ یا  هدننک  هفخ  ضغب 

. “ میوگب هک  مراد  هچ  نم  دیور ، یم  ربخ  فرطب  دیراد  امش  ردپ  “ 
: تفگ عطاق 

“ یدینش ؟  روخن ، ناکت  نفلت  یاپ  زا  متفگ  “ 
 “ ردپ هلب  “ 

هچ رد  لامج  منادب  تسرد  هکنآ  نودب  دوب . هتفرگ  تشم  رد  ار  ملکیه  همه  یبیرغ  هرهلد  دوب . هدش  حابشا  زا  رپ  هناخ 
زا ما . هتسباو  لامج  هب  منداتسیا  اپ  رس  لمحت  دح  رد  اتح  هک  متسناد  یمن  داد . یم  دب  یهاوگ  ملد  تسا  یزور  لاح و 

هناد هکیلاح  رد  درک . یم  ما  هفخ  تشاد  اضف  ینیگنس  دیچیپ . یم  محور  رد  دود  نوچ  لامج  نت  یوب  هناخ  هشوگ  ره 
. مدوب هدرک  بت  مدیزرل . یم  متشاد  دوب  هدز  هناوج  ما  یناشیپ  یور  قرع  یاه 

. دز گنز  نفلت  تفگ ، یم  تسار  مردپ 
. دوب یفوص 

.. ناتسرامیب دنا  هتفر  ودره  ردام  ردپ و  تسامکرد . دنا . هدز  تشپ  زا  دراک  اب  ار  لامج  دندرک . نفلت  ناتسرامیب  زا  “ 
“ ؟ یتفر اجک  دش ؟ هچ  … یفوص مهدب . ار  ناتسرامیب  سردآ  متساوخ  یم  یدرک . عطق  ارچ  یفوص ! یفوص !

…. دزن فرح  نم  اب  رگید  ارچ  هدش ، هچ  هک  موش  ایوج  ات  متشادن  ار  شا  هناخ  نفلت 
؟ متشاذگن نایم  رد  لامج  اب  ار  صخشم  ان  هاتوک  ربخ  نیمه  ارچ  دنراد . همانرب  لامج  یارب  دوب  هتفگ  ادیآ “ ”
میا هتشاد  شهگن  دایز  شالت  اب  دوب . هتفر  شزا  یدایز  نوخ  …. شندروآ سنالوبمآ  اب  شیپ  تعاس  هس  دودح  “ 

هتفرگ رارق  هلمح  دروم  تشپ  زا  هلب ، …. هدناسر بیسآ  شعاخن  هب  دراک  یاه  هبرض  هس  زا  یکی  هنافساتم  …..
…“ دنک یم  قیقحت  دراد  سیلپ  …. میهدب عطاق  یرظن  میناوت  یمن  الاح  …. تسا
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…“ دنک یم  قیقحت  دراد  سیلپ  …. میهدب عطاق  یرظن  میناوت  یمن  الاح  …. تسا
“ ؟ شمینیبب میناوت  یم  رتکد ! ”…

…“ دیآ رد  یشوه  یب  زا  دیراذگب  …. ریخ نلعف  “ 
“…؟ تسه یدیما  رتکد  “ 

 “ تسا رتهب  میشاب  راودیما  “ 
: تسا هدمآ  سیلپ  شرازگ  رد 

کمک دنتسه  یسکات  رظتنم  هدیسر  یم  رظنب  هک  یرفن  ود  هب  ات  دنک  یم  فقوت  هدوب ، هناخ  مزاع  راک  زا  یتقو  ”….
نوچ هدوب  یلبق  هشقن  اب  دسر  یم  رظنب  دنز . یم  دنیشن  یم  بقع  هکنآ  ار  تابرض  یلو  دنیشن  یم  ولج  یکی  دنک .

شعاخن هب  هک  یا  هبرض  یزیرنوخ و  رطاخب  هک  وا  اب  میناوت  یمن  نیا  زا  شیب  …. دنا هتشادن  یدزد  دصق  هک  تسادیپ 
. مینک تبحص  تسین  یبسانم  تیعضو  رد  هدروخ و 

. “ میهد یم  همادا  رفن  ود  نآ  نتفای  یارب  دوخ  تاقیقحت  هب  میراد 
زکرمت زا  ار  شرکفت  تفرگ و  ار  شلداعت  دز . مه  ار  ردام  یتمالس  هشیر  دمآ ، دورف  لامج  تشپ  رب  هک  یتابرض 

شهاوخ لامج  هک  یئاج  ات  تسیرگن .… یم  ار  لامج  مالک  یب  تام و  دوب و  ناتسرامیب  رد  ار  شتقو  رتشیب  تخادنا .
. دیاین شرادید  هب  رگید  درک 

زاورپ اوه  رد  موهفمان  هملک  کی  طقف  هاگ  و  شدوخ . ردو  دوب  تکاس  مئاد  دش . ات  سوناف  نوچ  میاناوت ، یالاب  دنلب  ردپ 
. تسشن یم  شنابل  یور  یسوسحم  ان  دنخبل  شلابند  هب  ارچ  مناد  یمن  هک  داد  یم 

. دوب نیگنس  دایز و  ملمحت  یارب  هک  دروخ  مقر  یهایس  نارود  نم  یارب  و 
هب ار  مدوخ  میدوب  هناخ  مزاع  صوصخم ،  سوبوتا  اب  هک  زور  کی  نایاپ  رد  درک . یم  رارف  مهاگن  زا  هسردم  رد  ادیآ “  “ 

. مدناسر وا 
“ ؟ یوش یمن  وربور  نم  اب  ارچ  هدش  هچ  ادیآ ، “ 

یارب ردقچ  هک  مناد  یم  و  دزوس ، یم  ملد  مشک و  یم  تلاجخ  مفساتم ، هدمآ  شیپ  تردارب  یارب  هک  هچنآزا  لامک ، “ 
….“ تسا نیگنس  وت 

؟ هدوب شاتسود  و  دورِمن “  راک “  یناد ؟ یم  یزیچ  یشکب ؟ تلاجخ  دیاب  ارچ  یرادن ، یهانگ  وت  “ 
“ ؟ مراد تسود  ار  لامج  ردقچ  نم  هک  یناد  یم  وگب . نم  هب  یناد  یم  هچره  ادیآ ،

.“ دوب لامج  نتشاد  رب  هار  رس  زا    ِ تبحص هک  متفگ  وت  هب  زور  نآ  هک  نامه  زج  مناد  یمن  یزیچ  ادخب  لامک  “ 
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“ ؟ تسا هدشن  تریگتسد  یزیچ  اه  ندز  فرح  یشوگ  رد  زا  لامج  ندروخ  وقاچ  زا  سپ  “ 
هتشاد تسد  اهنآ  هک  ینکن  رکف  لامک  اما  …. دنتسه ناشدوخ  یوت  یلیخ  ادلی “  مه “  و  دورِمن “  مه “  یلو  هن ، “ 

….“ تسا لامج  ندروخ  وقاچ  فسات  زا  منک  یم  نامگ  ندوب  ناشدوخ  یوت  نیا  …. دنا
ناتسرامیب رد  ار  شتقو  اه  تعاس  دوب . هتخیر  شرپ  کرک و  دناوخ ، یم  سورخ  شکبک  لامج “  اب “  هک  یفوص “  “ 

یم وا ، من  من  یاه  کشا  دوب و  هدناشوپ  ار  شا  هرهچ  صخشم  یهودنا  یلو  داد ، یم  هیحور  لامج  هب  دنارذگ و  یم 
. تفرگ یم  همشچرس  هودنا  نیا  زا  هک  متسناد 

نم ردام و  هب  تسا ، مئاد  جلف  شیارب  دادخر  نیرتمک  دش و  دهاوخن  قباس  لامج  رگید  دوب  هتفایرد  لامج  هک  یزور  زا 
یتحاران اب  نانچ  متفر  شرادید  هب  درواین و  بات   ِ ملمحت نم  هک  رابکی  میورن . شرادید  هب  رگید  هک  تفگ  یفوص  و 

. ما هداد  تسد  زا  ار  لامج  هشیمه  یارب  هک  متفایرد  مدیزرل و  هک  داد  راطخا 
یاج رد  نانچ  زیچ  ره  هک  مدرک  یم  ساسحا  نم  میتشاد ، یشمارآ  هچ  ام  هرفن  راهچ  …. دراد یئاه  یزاب  هچ  یگدنز 
بارخ هناخ  دناوتب  دح  نیا  ات  یناد  ان  تداسح و  مدرک  یمن  روصت  …. تسا نکمم  ریغ  رتهب  نآ  زا  هک  دراد  رارق  شدوخ 

. دشاب نک 
: تفگ هک  مردام  خساپ  رد  و  دوب ، رارق  یب  هتفرگ و  هناخ . دمآ  رید  ردپ ،

“ ؟  یا هتفشآ  ارچ  اضر  “ 
مدیمهف دوب . رظتنم  ناکامک  ردام  داتفا ، لبم  یور  هتسش  یور  تسد و  یتقو  دش . لوغشم  شیاه  سابل  ندروآرد  هب 

. تسا هدش  هجوتم  ار  راظتنا  نیا  زین  ردپ  هک 
یتخانش یم  وت  هک  یلامج  رگید  میوگب ، وا  هب  و  منک ، تبحص  یفوص  اب  هتساوخ  نم  زا  لامج  مدوب . ناتسرامیب  “ …

وا زا  نمتح  هک  درک  دیکات  تسا و  هدیسر  رس  هب  لامج  نارود  هک  میوگب  وا  هب  دش . دهاوخن  مه  زگره  درادن و  دوجو 
دهاوخن ینالوط  دنچ  ره  منک . یمن  تشومارف  ما  هدنز  ات  هتفگ  لامج  میوگب  منک و  رکشت  شیاه  یبوخ  همه  رطاخب 

نیا ماجنا  درم  ناج  یرز  نم  و  …. مشاب شروای  یا  هنیمز  ره  رد  منادب و  مدوخ  رتخد  ار  وا  هک  هتساوخ  نم  زا  و  …. دوب
….“ متسین تیرومام 

رپ یضغب  و  مدیچیپ . یم  مدوخ  رود  رام  لثم  نم  تخیر و  یم  کشا  مارآ  درک  یم  تبحص  ردپ  هک  یتدم  مامت  رد  ردام 
. درک یم  ما  هفخ  تشاد  سای  زا 

: تفگ دنلب  دیبوک و  مهب  ار  شیاه  تسد  مکحم  ردپ 
 “ مناد یمن  “ 
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 “ مناد یمن  “ 
. دناد یمن  ار  زیچ  هچ  هک  مدشن  هجوتم  نم  و 

رکف زیچ  همه  یتابث  یب  هب  متشاد  مدوب و  هدیباوخ  مشوشغم  مهرد و  راکفا  یور  هناخ  زا  یا  هشوگ  چرک  یغرم  لثم 
یارب لامج  …. دناخرچ یمن  دوخ  رد  دشاب  هتشاد  هارمه  لاصو  زا  یئوب  هک  ار  یراظتنا  چیه  راب  مرطاخ  و  مدرک ، یم 

هب ارم  ناوج  ون  نهذ  نیا  ناتسرامیب و  تخت  یور  دوب  هداتفا  تشوگ  یا  هکت  نوچ  الاح  و  دوب ، مندوب  راقو  نم 
. دوب هدناشک  یگدنامرد 

!…“ لامک “ 
. دوب ردپ  مکحم  یادص 

….“ مراد شراک  دیایب  تصرف  نیلوا  رد  و  دورن ، ناتسرامیب  رگید  وگب  یفوص  هب  “ 
ششوغآ زا  ار  مغ  یوناز  تشاد  دمآ . یم  نوریب  تهب  یتخرک و  زا  تشاد  دزیخ . رب  دهاوخ  یم  ردپ  دیسر  یم  رظنب 

. درک یم  ادج 
…“ دشاب ام  هناخ  حبص  ادرف  وگب  وا  هب  “ 

؟ دوب تیقفوم  رورغ و  زا  راش  رس  زورید  ات  هک  یرتخد  ندرک  دیما  ان  یارب  دوب ؟ هچ  یارب  هلجع  نیا 
. یفاضا حیضوت  یب  درک ، یم  هراشا  طقف  لماک . هن  یلو  تخیر ، یم  نوریب  ار  شیاه  میمصت  تشاد  ردپ 

ضرع ناوت  زونه  شرورغ  ایوگ  اما  دوب  هتشذگ  شزا  ینس  مدرک ، شزادنا  رب  …. دخرچ یم  شرس  رد  هچ  متسنادیمن 
. دومن یم  رهوج  رپ  شیاتسار  داتسیا  یم  یتقو  زونه  تشاد ، مادنا 

هدروخ دگل  یا  هشپ  زا  هک  تسا  یلیپ  درک  یم  ساسحا  دوب  هدرک  شا  هفالک  دندوب  هدروآ  لامج  رس  رب  هک  هچنآ 
هلباقم تسناوت  یم  بوخ  لامج  دوب  ور  رد  ور  رگا  تسناد  یم  دوب . یدرمان  دامن  شیارب  تشپ  زا  هلمح ی  …. تسا

. دیچیپ یم  شدوخ  هب  رام  لثم  تشاد  …. دنک
. درک فقوتم  ار  مرکف  ردپ  راد  ناج  یادص 

“ ؟ دزادنا یم  هار  ار  شطاسب  هناخ  هوهق  یتعاس  هچ  زا  ادرف  لامک ، “ 
 “ تسا هاربور  شطاسب  تسا و  زاب  زور  ره  هناخ  هوهق  ردپ ؟ طاسب  مادک  “ 

“ ؟ تسا رارق  رب  زونه  هک  یناد  یم  میوگ . یم  ار  اه  هبنشجنپ  بابک  رگج  طاسب  نامه  تسا  هبنشجنپ  ادرف  “ 
 “ دشاب هدش  لیطعت  هک  ما  هدینشن  تسه ، نمتح  “ 

“ ؟  دنتسه همه  یتعاس  هچ  زا  نلومعم  “ 
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 “ شش تعاس  زا  “ 
. دیشاب اجنآ  ما  هدرکن  ناتربخ  ات  و  میوگ . یم  یفوص  هب  مدوخ  حبص  ادرف  … دیشاب اجنآ  جنپ  تعاس  یفوص  اب  ادرف  “ 

یدیمهف بوخ  دشاب . وا  هلماعم  تبحص و  فرط  دهدب و  ماجنا  یفوص  ار  اه  راک  همه  راذگب  …. دیهدب شرافس  مه  رگج 
“ ؟ میوگ یم  هچ 

“ ردپ هلب  “ 
رابود یکی  دراد ؟ ، لماکروضح  تسا ؟ هاگآ  ردپ  همانرب  زا  ینعی  دنک ؟ یمن  یرظن  راهظا  دیوگ ، یمن  یفرح  ردام  ارچ 

. هملک کی  زا  غیرد  یلو  دروآ  یاچ  مه 
: تفگ مارآ  ردام  … دورب شقاتا  هب  هک  تساخرب  ردپ  یتقو 

“ یروخ ؟ یمن  ماش  اضر  “ 
 “ مرادن رتشیب  یاهتشا  ما  هدروخ  یکزیچ  ناتسرامیب  رد  هن ، “ 

نوریب دوب  هداد  شرجز  تدم  نیا  مامت  منک  یم  نامگ  هک  ار  شلاؤس  نیرخآ  ردام  ددنبب  ار  قاتا  رد  هکنیا  زا  لبق  و 
. تخیر

دایز یچ   …. دشک یمن  لوط  دایز  دنچ  ره  منک  یمن  تشومارف  ما  هدنز  ات  وگب  یفوص  هب  تفگ  لامج  ارچ  اضر ، ”….
“ ؟ دشک یمن  لوط 

. تسب شرس  تشپ  ار  رد  دش و  دراو  قاتا  هب  دنادرگ ،  رب  ار  شیور  دش ، بلقنم  اراکشآ  ردپ 
. تشاد یم  رب  ماگ  مکحم  ردپ  هیصوت  هب  یلو  داد ، یم  ناشن  یفوص  هک  دوبن  درس  ردقنآ  اوه 

“ ربخ ؟ هچ  لامج  زا  لامک  “ 
“ ؟ تساجک نودعس  نسح ، …. سرپ هب  یفوص  زا  ما  هتفرن  ناتسرامیب  تسا  یتدم  نم  “ 

 “ دوش یم  شیادیپ  رگید  تعاس  مین  ات  رتکد  هدرب  ار  شرسپ  “ 
“ تسا ؟ روطچ  یبساک  “ 

…“ تسا قوقح  زور  دوشب ، غولش  دیاب  زورما  یلو  درادن ، یبوخ  قنور  تسا  یتدم  مناخ  یفوص  “ 
دنا “ هدمآ  ناشیاه  رتخد  اب  دورِمن “  هتسد “  وراد  هک  منیب  یم  اما  “ 

. “ تسا هدش  ناشیادیپ  زورما  اه  تدم  زا  سپ  مه  اه  نیا  “ 
“ مهدب ؟ شرافس  تسدود  یهاوخ  یم  لامک  “ 

. “ دندزد یم  مشچ  منادرگ ، یم  رب  رس  نم  ات  دننک . یم  نامهاگن  دنراد  یروطچ  نیبب  . …. مقفاوم “ 
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. “ دندزد یم  مشچ  منادرگ ، یم  رب  رس  نم  ات  دننک . یم  نامهاگن  دنراد  یروطچ  نیبب  . …. مقفاوم “ 
نم و ارچ  مینک ؟ یم  راکچ  اجنیا  وت  نم و  تسا .… هدش  عمج  ناشتروص  تشپ  فرح  یلک  …. تسه ناشهب  مساوح  “ 

 “ دنتسه ندیمهف  هفالک  …. همولعم وت ؟
. “ دیآ یم  ام  فرطب  دراد  هدمآ و  نودعس  یفوص  “ 

 “ دنزب فرح  رت  هتسهآ  هک  دیایب  رت  کیدزن  راذگب  لامک  نکن ، شهاگن  “ 
 “ ربخ هچ  لامج  زا   …. اه فرطنیا  بجع  هچ  مناخ . یفوص  دیدمآ ، شوخ  “ 

“.…؟ هدروخ امرس  ترسپ  دشاب  رود  الب  ناخ  نودعس  “ 
“ ؟ ناتتمدخ مروایب  هچ  ناتمنیب . یم  ملاحشوخ  “ 

 “ دشابن رادبآ  یلیخ  اه  رگج   … روایب نامیارب  تسد  ود  …. نودعس نونمم  “ 
. منک یم  ساسحا  ما  هنیس  رد  یدب  درد  …. تسا هتفرگ  ار  میولگ  هار  ینیگنس  ضغب  تسین  لامج  منیب  یم  لامک ، “ 
همه نیبب   …. مریمب شدعب  رگا  اتح  دشاب ، هتشاد  روضح  اج  نیا  رد  هلحم و  رد  قباس  لامج  رگید  رابکی  دهاوخ  یم  ملد 

ردپ رگا  … تسا هداتفا  جلف  همین  لاح  هب  ناتسرامیب  تخت  یور  نم  لامج  دنراد و  مه  یرکرک  تلاح  هچ  دنتسه و 
“ .…؟ تساجک ردپ  سپ  موش ، یم  هفخ  مراد  لامک  … متشاذگ یمن  اجنیا  ار  میاپ  رگید  زگره  دوب  هدادن  روتسد 

یتقو وت ، اب  ندمآ  زا  لبق  رت ، دوز  نم  … تسا ردپ  تساوخ  دنراد  روضح  مه  اهمناخ  همه  ینیب  یم  رگا  ناج ، یفوص  “ 
و اجنیا ، دیایب  دهاوخ  یم  مردپ  هک  مدرک  ناشیلاح  مدمآ و  دوب  هداتفین  هار  رگج  یوب  دوب و  هدشن  زاب  هناخ  هوهق  زونه  هک 

اه رتخد  همه  یور  هب  ار  رد  زورما  هک  هدرک  شهاوخ  دنک . تبحص  لامج  دروم  رد  دراد  میمصت  منک  یم  نامگ  متفگ 
…“ دنیایب لامج  یابقر  همه ی  هک  هدب  یبیترت  یناوت  یم  رگا  راذگب و  زاب  مه 

. دش دراو  ردپ  هک  دوب  هتخادنا  اهتشا  هب  ار  همه  بابک ، رگج  یوب  دود و  دوب و  رپ    ِ رپ هناحوهق 
دنلب یادص  اب  نسح  هک  یتقو  صوصخب  درک ، بلج  ار  همه  هجوت  نودعس  نسح و  یادص  ورس  رپ  هنامرتحم و  دروخ  رب 

: تفگ
 “ دیدمآ شوخ  یمراص  یاقآ  “ 

……..“ دنتسه لامج  ردپ  ناشیا  هک  میوگب  دنسانش ، یمن  هک  اهنآ  یارب  “ 
. تفای تیمکاح  یا  هچراپکی  توکس  داتفا و  سفن  زا  ناروتسر 

. هتخورفا رب  نلماک  یا  هرهچ  اب  یلو  درسنوخ  داتسیا . یفوص  نم و  نیب  دمآ و  ردپ 
. منیشنب هک  داد  راشف  یمک  تشاذگ و  ما  هناش  یور  ار  شتسد  دنیشنب . ردپ  ات  متساخرب 
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دنلب هار  راخ  ار  وا  هک  مناد  یم  دیتشاد . همهاو  نم  لامج  زا  اعدا  یردلق و  همه ی  اب  امش  همه ی  مناد  یم  نم  ”….
….“ دیتسناد یم  دوخ  یاه  یزاورپ 

ردپ و  دوب . هتسشن  هرهچ  رتشیب  رد  حضاو  یتهب  تلاح  دمآ . یمن  رد  یسک  زا  سفن  دوب . هناردتقم  اسر و  شیادص 
: درک یم  تبحص  مرگ  هدرمش و 

ات لحم  نیا  نابحاص  زا  . تشاد یم  تسود  ار  امش  همه  وا ، هک  دیتسناد  یمن  دیتسناد .… یمن  ار  یئاه  زیچ  یلو  ”….
یم نمشد  ار  وا  هک  یئاهنآ  اب  اتح  تشادن  ینمشد  سکچیه  اب  و  دراد ،  فوئر  تیاغ  هب  یبلق  وا  ار . امش  کت  کت 

….“ دنتسناد
هک مدید  دناخرچ . دوخ  یوسب  ار  اهرس  همه  و  تسکش ، ار  توکس  یلدنص  ندش  اجب  اج  یادص 

: دیکرت پوت  لثم  ردپ  هناردلق  بیهن و  زا  رپ  نامرف  ناهگ  ان  هک  دراد ، جورخ  دصق  هتفرگ و  ار  ادلی “  تسد “  دورِمن “  “ 
. “ دوش مامت  میاهفرح  نم  ات  دروخن  ناکت  شیاج  زا  یسک  !…. تیاج رس  نیشنب  ”…

تسشن شیاج  رس  مارآ  درک  شا  یفخم  دش  یمن  هک  یسرت  اب  سوبع و  یا  هرهچ  اب  دورِمن  هک  مدید  و 
….“ دوب هلحم  مارتحا  راقو و  وا  تسا . درمناوج  کی  امش ، زا  یا  هراپ  سکعرب  لامج  “ 

: تفگ دنلب  یادص  اب  هدارا  یب  نودعس 
. “ تسا رهاوج  کی  وا  دیوگ ، یم  تسرد  ادخ  هب  “ 

. دیدز دراک  وا  هب  تشپ  زا  هناقیفر و  ان  دیتخانشن و  تسرد  ار  وا  هک  مفساتم  امش  یارب  “ 
اجنیا و رد  نونکا  مه  تشپ ، زا  هنادرمناوج و  ان  یشک  دراک  نیا  نیرماع  نیلماع و  هک  تسا  یعطق  ملسم و  نم  یارب 

مراک مناوتن  مدوخ  هک  تسا  ناش  رسک  نم  یارب  مرادن . ار  اهنآ  تیاکش  یریگتسد و  دصق  نم  دنا . هتسشن  امش  نیب  رد 
نم دورب  نیئاپ  ناشیولگ  زا  شوخ  بآ  هک  تشاذگ  دهاوخن  درک و  دهاوخ  هایس  ار  اهنآ  راگزور  هکنآ  مربب . شیپ  زا  ار 

اهنآ هب  یسرد  نانچ  تبقاع  متسه و  ناشلابند  هب  هیاس  نوچ  زور  بش و  لامج . ردپ  یمراص  اضر  نم   …. متسه
. درک مهاوخ  نارگید  تربع  ار  ناشیگدنز  دنوشب . نامیشپ  تخس  دوخ  هدرک  زا  هک  داد  مهاوخ 

ار اهنآ  دوخ  لیبموتا  رد  اهنآ ، هب  کمک  یارب  هک  ار  نم  لامج  تبحم  رهم و  خساپ  هک  تسا  یناسک  همیرج  نیرتمک  نیا 
. دندرک ورف  هتسد  ات  ار  دراک  تشپ  زا  شک  دصق  هب  رکشت  یناد و  ردق  یاجب  …و  دناسرب دصقم  هب  ات  دناشن 

نم لامک  ات  امش  نیازا ، سپ  دیدرک .… ضیوعت  درک  مهاوخن  ارادم  امش  اب  هک  نم  اب  ار  مارآ  لامج  امش  هکنیا  رخآ  مالک 
. دوب دیهاوخ  وربور  لامج  یاجب  نم  اب  دریگب  ار  درمناج  دنمتردق و  لامج  یاج  و  دسرب ، مزال  لامک  هب 

یم نام  هقردب  تشاد  هک  نیسح  هب  جورخ  هناتسآ  ردو  میورب  شهارمه  هک  داد  نامرف  یفوص  نم و  هب  تفگ و  ار  نیا 
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تساناتسادهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یم نام  هقردب  تشاد  هک  نیسح  هب  جورخ  هناتسآ  ردو  میورب  شهارمه  هک  داد  نامرف  یفوص  نم و  هب  تفگ و  ار  نیا 
. درک تخادرپ  یدایز  لوپ  درک 

رد شریسم  زا  ام  درک و  یئامنهار  شلیبموتا  تشپ  یاه  یلدنص  هب  ار  یفوص  دناشن و  شدوخ  تسد  رانک  ار  نم 
. دور یم  ناتسرامیب  هب  هک  میتفای 

. میتشادن یلاؤس  چیه  تارج 
ناحارج زا  یکی  تیومع  هک  یناد  یم  دیور . یم  اکیرمآ  دنلویلک “  هب “  یفوص  یهارمه  اب  هدنیآ  هتفه  ات  ناج  لامج  “ 

مراذگ یمن  زور  نآ  ات  و   …. مینام یم  تلماک  تمالس  راظتنا  رد  تسا … هداد  ار  اه  راک  همه  بیترت  تساجنآ . روهشم 
 “ دشاب یلاخ  هلحم  رد  تیاج 

تفگ طقف  تفاین . تبحص  تصرف  مه  لامج  اتح  هک  تخود  دیرب و  عطاق  نانچ 
 “ دنک یهارمه  ارم  هک  دشابن  رودقم  یفوص  یارب  دیاش  ناج  ردپ  “ 

…. یسرپ هب  شدوخ  زا  یناوت  یم  “ 
…“ وش ایوج  شزا  یئاهنت  رد  میور ، یم  میراد  لامک  نم و  “ 

نیا رد  یمک  ردپ  متسناد  یم  دنچ  ره  مدرک  فیرعت  ردام  یارب  دوبن  هناخ  ردپ  هک  یتقو  ادرف  ار  زور  نآ  یارجام  مامت 
. تسا هدرک  تبحص  وا  اب  دروم 

“ ؟ دش یهاوخ  لامج  نیشناج  وت  سپ  “ 
 “ دوب مهاوخ  لامج  هدنیامن  مدوخ  دسرب  لامک  هب  لامک  ات  تفگ  ردام ، هن  “ 

…. دنناد یم  وا  دروم  رد  نم  زا  رتشیب  ردام  ردپ و  دوب و  دهاوخن  یلامج  رگید  لامج  هنافساتم  هک  مدش  هجوتم  یلو 
. تشگن رب  روشک  هب  اکیرمآ  دنلویلک  زا  دوخ  یاپ  اب  لامج  تبقاع . هک  دوب  نتسناد  نیمه  رطاخب  و 

. تسا نوریب  مناوت  زا  هک  تشاذگ  نم  لوک  رب  ار  یا  هفیظو  زور  نآ  ردپ 
. دش مهاوخن  لامج  زگره  نم  هک  مناد  یم 

نذوم سابع  هناخ –  رد  اهنت 
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رذآ ۱۳۹۳

 : تفگ
 . تفر یمن  هسردم  هب  قیاقش  زونه  هک  دوب  یتقو  لام  نیا   . دیایب میوگ  یم  مردام  هب 
. دوب هتفر  رس  شا  هلصوح  دش .  هتسخ  دنام ،  هام  کی  دمآ .  ناتسرهش  زا  میدز  گنز 

هناخ ی رانک  کچوک  نامتراپآ  کی  هتشذگ  لاس  تفر .  میتفرگ ،  راطق  طیلب  شیارب 
یم دمآ  یم  هک  هسردم  زا  قیاقش  دوب .  تحار  یکدنا  ناملایخ  مدرک .  هراجا  مرهاوخ 

یلو میدنام  یم  اجنامه  درب  یمن  الاب  ار  شا  هراجا  هناخ  بحاص  رگا  اهنآ .  شیپ  تفر 
: تفگ یم  تشاد . قح  مه  وا  مینکب .  یشک  بابسا  رت  نییاپ  هلحم  دنچ  هب  میدش  روبجم 

روآ ماسرس  دیناد  یم  رتهب  ناتدوخ  هناخ ، جرخ  دور و  یم  الاب  ناطیش  رمع  لثم  مروت 
 . تسا
؟  هلب - 

ییاباب ولا ،  - 
 . مزیزع مالس  - 

؟  اباب ییاجک  - 
 . مکیدزن - 

؟ یسریم یک  ییاجک ،  ینعی  کیدزن  - 
 . هگید هقیقد ی  هد  - 

؟  یتسه اجک  - 
 . منیشام یوت  - 
؟  ییاجک مگیم  - 

مکیدزن - 
. ایب دنت  دنت  اه ، ینک ، هاگن  ور  اه  هزاغم  یتسن  یاو  - 

 . مایم مراد  - 
 . اباب مسرت  یم  - 

 . مسرت یمن  یچیه  زا  نم  یتفگن  هگم  مزیزع ،  سرتن  - 
 . هرب قرب  مسرت  یم  ِبش ،  الاح  یلو  مسرت  یمن  زور  یوت  متفگ  نم  هخآ  - 

 . نک رکف  نا  هتسشن  تاه  هنوش  ات  ود  یور  هک  ییاه  هتشرف  هب  - 
؟  نوشاتود هب  - 
 . - ود ره  هب  هرآ ، 

؟  هیدب هتشرف ی  هنومپچ  هنوش ی  یور  هک  ینوا  یتفگن  هگم  - 
. هشیم یبوح  هتشرف  منوا  میسرت  یم  یتقو  - 

… یی … لا م… اب … - 
 … اباب دایمن  تادص  ولا ؟ - 

نیا شدوخ  تسه .  شساوح  نم  زا  رتشیب  وا  دور ، یمن  شدای  هن ، یلو  دشاب ! هتخادنا  ار  رد  ِییالاب  لفق  نیرسن  هنکن 
زاب و دیلک  اب  ار  ینییاپ  لفق  دناوت  یم  طقف  دنک . زاب  ارنآ  دسر  یمن  شدق  قیاقش  هک  دوب  هدرک  یروآدای  نم  هب  ار  هتکن 

دناوتب بش  هک  دوب  هتفرگ  گنال  لوف  فیش  ات  دوب  هدرک  رارسا  راب  دنچ  دنکن .  لوبق  بش  تفیش  متفگ  وا  هب  دنک .  هتسب 
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جاودزا هک  یناراتسرپ  تسد  زا  شخب  راتسرپ  رس  درکن .  تقفاوم  شتساوخرد  اب  شخب  لوئسم  اهدعب  یلو  دشاب  هناخ 
 : دوب هتفگ  نیرسن  هب  درادن . یریصقت  تسا .  هدش  هفالک  دنراد  هناخ  رد  مه  یکچوک  هچب ی  هک  ییاهنآ  صوصخب  هدرک و 

 .« منک یمن  راک  لهاتم  ناراتسرپ  اب  نم  هک  ما  هتفگ  ناتسرامیب  سیئر  هب  راب  دص  » 
یباوخ یب  ندرک و  راک  لاس  همه  نیا  زا  دعب  یلو  تسا  هدرک  تداع  شخب  لوئسم  یاهدنلورغ  هب  دنچره  نیرسن 

: متفگ نیرسن  هب  دشک . یم  تلاجخ  مه  زاب  دننز  یم  تفوکرس  ار  وا  یتقو  ندیشک ،
!« تس ییادتبا  مود  سالک  نامرتخد  رگید  الاح  دنک .  تداع  ندنام  اهنت  هب  دنک ،  تداع  دیاب  قیاقش  » 

هب هک  نیا  ای  درذگب و  ندرک  راک  دیق  زا  دیاب  ای  میرادن ، یا  هراچ  هک  دید  هرخالاب  دسرت .  یم  درکن ، لوبق  نیرسن 
 . مینک دامتعا  دریگ  یم  ام  یارب  ریدقت  هک  یمیمصت 

-؟ مرتخد هیچ 
 . ما هداتسرف  تاولص  راب  جنپ  الاح  ات  نم  ییاباب ،  یتسار  - 

 . تسرفب رتشیب  مرتخد ،  نیرفآ  - 
؟ یچ - 

 . مسرب ات  تسرفب  تاولص  روطنیمه  هگید .  تاولص  - 
 . ییاباب - 

؟ مزیزع هیچ  - 
؟  هنک یم  رارف  نومزا  نوطیش  میگب ، هگا  یتفگ  یم  هک  دوب  یچ  نوا  - 

؟ یگیم ار  هللا  مسب  اهآ ، … نوا - 
 . دوب هگید  زیچ  هی  هن ، هن ، - 

؟!  هگید هزیچ  هی  - 
تعرج نوطیش  نگب ، امدآ  هگا  یتفگ  یم  هک  ینومه  نوج . اباب  هرآ  - 

 . دایب هنک  یمن 
 ! مکزیزع دای ،  یمن  تادص  ولا ،  ولا ،  - 

… نامام س… رت … یم … نم … گب … اب .. لا … - 
؟  تسه نامام  دایم ؟ مادص  ولا … یچ ؟ - 

. تفر نامام  - 
؟  تفر یک  - 

 … تدای هش .  یم  یا  هقیقد  دنچ  - 
؟  یچ - 

؟  دموا تدای  مگیم  - 
هگید یروطنیا  ینکب .  هاگن  ور  هچوک  یوت  یسیاو و  هرجنپ  بل  یرب  ینوت  یم  - 

 . یسرت یمن 
 . وگب وت  الاح  - 

؟ ور یچ  - 
 . هنک یم  رارف  هسرت و  یم  نوطیش  میگب  هگا  هک  ینومه  - 

؟  میجرلا ناطیشلا  نم  هلل  بذوعا  - … 
 . دوب نیمه  هشدوخ ،  هرآ ،  هرآ  - 

؟  یرادن یراک  هگید  بخ  وگب ، ونیمه  - 
 . منک عطق  ار  نفلت  یتسیاب  تقونوا  هرجنپ  رانک  مرب  هگا  هخآ  اباب .  نکن  عطق  - 
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تساناتسادهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟ یرادن یراک  نک .  شعطق  بخ  - 
 . مسرت یم  اباب ، نکن  عطق  ادخ  ور  وت  - 

؟ یدرک لفق  ار  رد  نییاپ  زا  یتسار ،  مزیزع .  سرتن  - 
 . مدرک لفق  راب  هی  تفگ .  مهب  تفر  هک  نامام  - 

 . مرتخد نیرفآ  - 
دورب و متفگ  دوشب ! عطق  نامتخاس  قرب  الاح  نیمه  رگا  درادن ، هک  باتک  باسح و  تسین .  تحار  ملایخ  مراد .  هرهلد 

نیمز دنک و  ریگ  یزیچ  هب  شیاپ  دور ، یم  قرب  هک  یا  هظحل  نامه  رگا  یلو  دنک .  هاگن  هچوک  هب  هرجنپ  تشپ  زا 
 . هرجنپ رانک  دورب  مارآ  مارآ  دعب  دنک  تداع  یکیرات  هب  شنامشچ  ات  دنک  ربص  یمک  متفگ  یم  وا  هب  دیاب  هچ ؟ دروخب ،

 ، هن اما  دوش .  یم  رتمک  شسرت  دنیبب  هک  ار  اهنآ  دننک ، یم  دمآ  تفر و  مه  مدرم  تسا ، رتشیب  ییانشور  هچوک  یوت 
دشاب هدیسر  دیاب  الاح  نیرسن  هچوک !  مه  نیا  دوش .  یم  عطق  هلحم  نیا  قرب  نالا  نیمه  هک  هدشن  لزان  یحو 

. مدنب یم  مرس  تشپ  ار  رد  مزادنیب .  دیلک  سیاب  طقف  الاح  ناهآ ،  تسا . هدز  گنز  قیاقش  هب  ٌامتح  ناتسرامیب .
.. ولا

. ییاباب مالس  - 
 . مرتخد مالس  - 
؟  ییاجک نالا  - 

 . مدش هدایپ  سوبوتا  زا  الاح  نیمه  گنیکراپ ، یولج  نوبایخ  - 
؟  یسرب هک  هدنوم  ردقچ  - 

 . هنوخ مدیسر  مایب ،  شرخآ  ات  ار  نوبایخ  نیمه  - 
لثم ار  نفلت  رامش ه  دنچ  ات  میدرک  فرص  تقو  زور  دنچ  مروآ .  یمن  مدوخ  یور  هب  یلو  مسرت  یم  ملد  هت  مه  نم 

ام اب  دناوتب  یرورض  عقاوم  رد  هک  دراپسب  رطاخ  هب  ار  شا  همع  نفلت  هرامش  روطنیمه  راک و  لحم  ملیابوم ،  هرامش 
 : متفگ نیرسن  هب  دریگب .  سامت 

 .« دننکب ام  ِگَنل  ار  ناشدوخ  راک  هک  دنتسین  راکیب  مه  مدرم  هرخالاب  میروبجم .  » 
ولا - 

 . اباب مسرت  یم  - 
 ! ینک یم  ما  ینابصع  یراد  هگید  - 

 … هخآ - 
 . ما هلپ  هار  یوت  مدیسر ،  - 

، تسا هداتسیا  نآ  بوچراچ  یال  هدرک و  زاب  ار  نامتراپآ  ِرد  قیاقش  مور .  یم  الاب  مراهچ  قبط  ات  ار  هلپ  جنپ  تسیب و 
. دنز یم  دنخبل  دنیب ، یم  هک  ارم  دکم .  یم  ار  شتسش  تشگنا  دراد 

لوقعم اضر  دمحم  رذن – 
رذآ ۱۳۹۳
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زا یحادم  هلان و  یادص  طقف  دوب . هدنکفا  هیاس  عمتجم  مامت  رب  یصاخ  توکس  و  دوب . ندرک  بورغ  لاح  رد  دیشروخ 
هک کیراب  هایس  اه ی  هچراپ  نامتراپآ  یاهراوید  یور  دوب . هدیچیپ  اوه  رد  بالگ  دوع و  یوب  دوب . دنلب  مناخ  هبیط  هناخ ی 

هدرک نشور  ار  نابوتا  عمتجم و  ِرد  نکفارون  کی  رون  دندرک . یم  ییامندوخ  دندوب  هتشون  ییاهزیچ  یبرع  هب  ناشیور 
یباتهم ود  دندوب . هتشون  تشرد  ار  یرادازع  تئیه  مان  شیور  هک  دندوب  هتشاذگ  شا  هیاپ  یور  ییولبات  رد  نوریب  دوب .

اب دندوب و  هداتسیا  هایس  سابل  اب  درم  ود  نامتراپآ  رد  یولج  دوش . هدناوخ  مه  رود  زا  ات  دندوب  هدرک  نشور  ارنآ  مه  زبس 
یم یسک  مه  تقو  ره  دندیدنخ . یم  بل  ریز  دندرک و  یم  چپ  چپ  مه  شوگ  رد  یزیچ  مه  یهاگ  دندز . یم  فرح  مه 
یارب ار  شدوخ  تشاد  باصق  ریشب  هطوحم  یور  دنتفرگ . یم  دوخ  هب  لاح  یب  تلاح  دش و  یم  عطق  ناش  هدنخ  دمآ 

. دننیبب ار  شندش  هتشک  ات  دندوب  هدش  عمج  هراچیب  دنفسوگ  رود  اه  هچب  همه ی  درک . یم  هدامآ  دنفسوگ  ندرک  ینابرق 
، مناخ هبیط  گرزب  رسپ  یلع ، تسا . ناشتشوگبآ  هساک ی  رد  نالا  نیمه  راگنا  هک  دندرک  یم  شهاگن  یروط  مه  هیقب 

یم ارچ  هک  دوبن  مهم  شیارب  دنک . هاگن  ار  دنفسوگ  ندرک  ینابرق  دوب  قاتشم  ًالماک  تشادن ، رتشیب  لاس  جنپ  هک 
. دنکب اشامت  تساوخ  یم  طقف  دنشکب . ار  هراچیب  نیا  دنهاوخ 

ناویح تشاذگ . هراچیب  نآ  رمک  یور  ار  شدوخ  ییولیک  دص  دنچ  لکیه  تسب . ار  دنفسوگ  یاپ  تسد و  باصق  ریشب 
هب یبآ  هساک ی  اه  هچب  زا  یکی  دیروایب “. بآ  دز “: دایرف  شتفلک  یادص  نآ  اب  ریشب  دیشک . درد  زا  یا  هلان  هراچیب 

تشاد هراچیب  ناویح  تخیر . شقلح  هب  بآ  یمک  روز  هب  تفرگ و  ناویح  ناهد  یولج  ار  هساک  ریشب  داد . وا  تسد 
مشچ اب  دنفسوگ  تفرگ . مکحم  ار  ناویح  هزوپ ی  شپچ  تسد  اب  تشاذگ . نیمز  یور  ار  هساک  ریشب  دش . یم  هفخ 

لاحشوخ دندرک ، یم  بآ  شلد  وت  دنق  دنتشاد  راگنا  مه  یلع  درک . یم  هاگن  ار  یلع  تشاد  زونه  شقارب  یکشم  یاه 
زا ار  شیوقاچ  شتسار  تسد  اب  دادن . شناما  ریشب  دنیبب . کیدزن  زا  ار  دنفسوگ  ندرک  ینابرق  تسناوت  یم  هک  دوب 
هب عورش  تشاذگ . ناویح  ندرگ  یور  ار  وقاچ  تفگ و  یهلا  مسب  دیلام . گنس  هب  ار  شیاه  هبل  درک . زاب  شیرمک 
هدش هچ  هک  دمهفب  دمآ  ات  اما  دوش . صالخ  هدش  روط  ره  هک  دز  یم  روز  اوق  مامت  اب  هراچیب  دنفسوگ  درک . ندیرب 

. دوب هدش  ادج  شندرگ  زا  شرس 
شیاهمشچ نآ  اب  تشاد  راگنا  دش . هتسب  شنامشچ  یولج  دنفسوگ  نامشچ  درب . یم  تذل  اشامت  زا  تشاد  زونه  یلع 

اب الاح  ات  حبص  زا  دوب ، زورما  نیمه  هک  دوب  هدرک  شومارف  راگنا  مه  یلع  دهدب . شتاجن  هک  درک  یم  سامتلا  یلع  هب 
زا اجنآ  دور . یم  تشهب  هب  دوشب  ینابرق  هک  یدنفسوگ  ره  دوب : هتفگ  وا  هب  شردام  دوب . هدش  یزابمه  دنفسوگ  نآ 

. تفر یم  تشهب  هب  تشاد  شیزابمه  هک  دوب  لاحشوخ  مه  یلع  دوش . یم  دنم  هرهب  یتشهب  یاهتمعن  نیرتهب 
فرط هب  ار  ناویح  ندرگ  دعب  تخادنا . یکیتسالپ  هرفس ی  یور  ار  شرس  ریشب  درک . ندیشاپ  هب  عورش  ناویح  نوخ 

. درک ناویح  یخالص  هب  عورش  ریشب  دش ، مامت  یزیر  نوخ  هکنیا  زا  دعب  دنکن . فیثک  ار  اج  همه  شنوخ  ات  تفرگ  نیمز 
دنتشاذگ ار  نآ  زا  یمک  طقف  دنروخب . مدرم  هک  دنداد  اعد  رخآ  رد  دندرک و  تسرد  تشوگبآ  یرذن  دنفسوگ  تشوگ  زا 

. دشاب هتشاد  تشوگ  لزنم  یارب  هک  مناخ  هبیط  دوخ  یارب 
، دنتفر ناش  اه  هناخ  هب  ینابرق  دنفسوگ  تشوگ  زا  رپ  یاهمکش  اب  لماک ، ماش  کی  ندروخ  زا  دعب  همه  هک  بش  رخآ 

. دنک ادا  ار  شرذن  دوب  هتسناوت  هک  دوب  یضار  مه  مناخ  هبیط 
هک دنک . ینابرق  دنفسوگ  کی  دش  راد  هچب  رگا  هک  دوب  هدرک  رذن  هدش ، یمن  راد  هچب  اه  عقوم  نآ  هک  مناخ  هبیط  ردام 

شردام یلو  دوبن ؛ یضار  دایز  هچب  ندش  رتخد  زا  شردپ  هکنیا  اب  دوب . هدش  هلماح  ار  هبیط  شرذن  زا  دعب  ًاقافتا 
تشاد تسود  یکدوک  نامه  زا  تسناد  یم  ار  عوضوم  نیا  هک  مه  هبیط  دنا . هدش  راد  هچب  هرخالاب  هک  دوب  لاحشوخ 

یرز لکاک  لپت و  رسپ  اتود  هکنیا  زا  دعب  وا  دوب . هدیسر  شیوزرآ  هب  لاح  دنک ، رذن  دنفسوگ  شرتخد  ندمآ  ایند  هب  یارب 
. دنک ادا  ار  شرذن  هک  دوب  هدش  نآ  تقو  و  دوب . هدروآ  ایند  هب  رتخد  کی  الاح  دوب  هدییاز 

هک عقوم  نامه  یتح  دوب . عناق  دوب  هدمآ  شیپ  شیارب  هچنآ  هب  هشیمه  وا  دوب . راد  هناخ  نابرهم  نز  کی  مناخ  هبیط 
دش یضار  دوب  شردپ  هتساوخ ی  نوچ  یلو  تشادن  وا  هب  تبسن  یسح  چیه  هکنیا  اب  دوب ، هدمآ  شیراگتساوخ  هب  رغصا 

یروطنیا دنشاب . یضار  همه  تشاد  تسود  طقف  وا  درادن . وا  هب  یا  هقالع  هک  تفگن  یتح  ینعی  دنک . جاودزا  وا  اب  هک 
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وا شکچوک  رهاوخ  رغصا ، یراگتساوخ  زا  دعب  یتح  هدش . هیبش  شگرزب  ردام  هب  سک  ره  زا  رتشیب  درک  یم  ساسحا 
زا یتح  وا  ادخ . یاضر  هب  میضار  تفگ  یم  هبیط  یلو  دوشب . رفوش  کی  نز  تساوخ  یم  هک  درک  یم  هرخسم  ار 
کی دروایب  ایند  هب  رتخد  تقو  ره  هک  دوب  هدرک  رذن  مه  یسورع  بش  نامه  زا  درک . یمن  عافد  مه  شا  هدنیآ  رهوش 

. ادخ یاضر  هب  میضار  تفگ  یم  مه  زاب  درکن . یتیاکش  چیه  مه  دییاز  رسپ  هکنیا  زا  دعب  یتح  وا  دنک . ینابرق  دنفسوگ 
هب یلیخ  وا  دوب . یضار  دوب  هدرک  روج  رهش  هداتفا ی  رود  یاه  عمتجم  زا  یکی  رد  رغصا  هک  یکچوک  هناخ ی  زا  یتح 

هک تقو  ره  دنزب . داد  یسک  رس  هکنیا  ای  دوش . ینابصع  هدوهیب  تشاذگ  یمن  تقو  چیه  تشاذگ . یم  مارتحا  شدیاقع 
شزامن هچره  هک  تشاد  هدیقع  دناوخب . عقوم  هب  ار  شزامن  تشاد  تسود  هللارفغتسا . تفگ : یم  دش  یم  ینابصع 

تسناوت یمن  یتقو  هک  دوب  نیمه  یارب  دنسیونب . باوث  شیارب  هک  دنتسه  یرتشیب  یاه  هتشرف  دشاب ، رت  کیدزن  ناذا  هب 
نیا هشیمه  دوب . شناج  لتاق  هک  راگنا  تشاد . لکشم  هنایهام  تداع  اب  لوا  زور  نامه  زا  تفرگ . یم  اذع  دناوخب  زامن 

نامه مه  شا  یساسحا  هبرجت ی  نیلوا  دنکن . رییغت  شقالخا  هک  درک  یم  یعس  درک . یم  یریگ  هشوگ  ار  اهزور 
. دوب رفوش  رغصا  اب  جاودزا 

رسپ تشاد و  لاس  چنپ  یلع  دوب . هتشاذگ  ریما  یلع و  مه  ار  شیاهرسپ  مسا  . تشاذگ همطاف  ار  شرتخد  مسا 
فرح دوب  هدیشک  وا  یارب  هک  ییاه  هشقن  زا  تسشن و  یم  شگرزب  رسپ  رانک  بش  ره  هشیمه  مه  رغصا  دوب . شگرزب 

مه ناشکچوک  رسپ  دشاب . هتشاد  رابتعا  مدرم  نایم  رتشیب  شدوخ  زا  ات  دوش ؛ سدنهم  یلع  تشاد  تسود  وا  دز . یم 
یتح دنکب . راک  هچ  هک  داد  یم  روتسد  وا  هب  بلغا  مه  یلع  دوب . یلع  یزابمه  هشیمه  ریما  تشادن . رتشیب  لاس  هس 
شگرزب ردارب  یاهفرح  هب  هک  دوب  هدرک  تداع  مه  ریما  دشاب . رکون  تسیاب  یم  ریما  دوب ، هاش  یلع  ناشیاهیزاب  رد  رگا 

. دنک شوگ 
قبط مه  ریما  یلع و  دوب . شدوخ  یتخبدب  لابند  هب  شدوخ  لوق  هب  تفر . نوریب  هناخ  زا  رغصا  دوز  حبص  ادرف 

دوب روبجم  مه  هراچیب  ریما  دوب . بصنم  بحاص  یلع  ناشیزاب  رد  دندرک . یم  یزاب  مه  اب  دنتشاد  زور  ره  لومعم 
یمن تلاخد  اهنآ  یاهراک  رد  تقو  چیه  مناخ  هبیط  داد . یم  نامرف  وا  هب  دش و  یم  ریما  لوک  راوس  یلع  دوشب . شغالا 
ار اه  نآ  دیاب  تفگ . یزیچ  دیابن  لاس  شش  ریز  یاه  هچب  هب  هک  هدش  شرافس  مالسا  رد  هک  تسناد  یم  نوچ  درک .
. درک یم  هاگن  ار  ناشندرک  یزاب  طقف  ًالومعم  دوب . دقتعم  عوضوم  نیا  هب  مه  مناخ  هبیط  تسناد . هناخ  بابرا  لثم 

؛ تسش ار  هناحبص  یاهفرظ  هکنیا  زا  دعب  دوب . هدش  هتشادرب  ششود  زا  ینیگنس  راب  راگنا  دوب . لاحشوخ  یلیخ  زورما 
هک یتقو  ات  دزپب . شیارب  تشاد  تسود  رغصا  هک  ار  ییاذغ  نیرتهب  تشاد  تسود  دش . یزپشآ  لوغشم  هناخزپشآ  رد 

یم طقف  دریگب . ار  نابایب  هار  دوبن  رارق  رغصا  زورما  شبوخ  سناش  زا  دنک . شلاحشوخ  تشگ  یمرب  راک  رس  زا 
مناخ هبیط  تشگ . یمرب  هناخ  هب  راهان  هک  دوب  نیمه  دنک . اجباج  ار  هناخ  هیثاثا  بابسا و  رهش  رد  یتعاس  دنچ  تسیاب 
تشاد رنه  هچره  تشاد  تسود  دوش . کیرش  رغصا  اب  ار  شیلاحشوخ  تسناوت  یم  هک  دوب  لاحشوخ  تباب  نیا  زا  مه 

کی رد  تنیباک ، زیم  یور  ار  نآ  تشادرب . ار  ینابرق  دنفسوگ  هدز ی  خی  تشوگ  لاچخی  زا  دنک . ور  یزپشآ  نیا  رد 
مد تشاذگ  جنرب  یمک  هملباق  کی  رد  ناشرانک . تشاذگ  مه  ار  هدز  خی  یاه  یزبس  دوش . بآ  شخی  ات  تشاذگ  فرظ 
ومیل ندیرخ  یارب  تسا  روبجم  هدش و  مامت  اه  کشخ  ومیل  دش  هجوتم  دش ؛ مامت  اه  جنرب  اب  شراک  هکنیا  زا  دعب  دشکب .
هیرگ ی یادص  دورب ، نوریب  هناخ  رد  زا  تساوخ  هک  نیمه  تخادنا . شرس  هب  ار  شرداچ  دوش . جراخ  هناخ  زا  شرت 

ریش لوغشم  اجنامه  تسب و  ار  رد  دروآ . نوریب  هراوهگ  زا  ار  همطاف  تفر . باوخ  قاتا  هب  تشگرب و  دش . دنلب  همطاف 
یلیخ درب . نوریب  دوخ  اب  مه  ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شرتخد  دش  مامت  شراک  هکنیا  زا  دعب  دش . همطاف  هب  نداد 
مدق دش ؛ لخاد  هک  عمتجم  رد  زا  دهد . همادا  یزپشآ  هب  دناوتب  ات  دسرب  هناخ  هب  رتدوز  تشاد  تسود  درک . یم  هلجع 

یم دوب . هداتفاروش  شلد  دناوخ . یم  ارف  ار  وا  یزیچ  درک . یم  ادص  ار  وا  نورد  زا  یزیچ  راگنا  درک . رتدنت  ار  شیاه 
هقبط ناش  هناخ  روط  نیمه  دوب و  کیدزن  عمتجم  رد  هب  ناشنامتراپآ  هناتخبشوخ  دشاب . هدش  بارخ  شیاذغ  هک  دیسرت 

شا هناخ  زا  یا  هچب  دایرف  یادص  هک  دوب  اه  هلپ  طسو  دورب . الاب  ار  یدایز  یاه  هلپ  دوبن  روبجم  نیمه  یارب  دوب . لوا  ی 
داشگ شنامشچ  تفرگ . ارف  ار  شدوجو  مامت  بارطضا  دنتخیر . یم  یا  هچب  یور  شوج  بآ  دنتشاد  راگنا  دش . دنلب 
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اب ار  رد  دناسر . دحاو  رد  هب  ار  شدوخ  ناود  ناود  دندوب . هدرک  نازیوآ  شبلق  هب  نیگنس  یا  هنزو  راگنا  دندوب . هدش 
ار شیولگ  ضغب  دنک . یم  هاگن  ار  وا  برطضم  تسا و  شتسد  رد  هناخزپشآ  یوقاچ  هک  دید  ار  یلع  درک . زاب  هلجع 
هب شمداتسرف … منم … تشهب .… هریم  هشب … ینابرق  رگا … یتفگ … تدوخ … نامام ! تفگ : مارآ  دوب . هتفرگ 

گنر زا  ار  دوخ  یوم  ملق  یشاقن  راگنا  دوب . هدیشاپ  اهراوید  رد و  هب  نوخ  دوب . هدش  زمرق  قاتا  فک  شرف  تشهب .
رس نودب  ریما ، ندب  قاتا  فک  نوخ  نایم  دوب . هداد  تکِِفا  هناخ  دیفس  یاهراوید  هب  یصاخ  رنه  اب  دوب و  هدرک  رپ  زمرق 

یهاگن اب  تشاد  دوب .  زاب  شنامشچ  دوب . هدش  هتخادنا  یکیتسالپ  هرفس ی  یور  مه  شرس  دز . یم  اپ  تسد و  تشاد 
راگنا دنک . رواب  دید  یم  تشاد  هک  ار  یزیچ  نآ  تسناوت  یمن  دوب . هدنام  تام  هبیط  درک . یم  هاگن  هبیط  هب  نابرهم 
شرس یور  ار  شناتسد  دنزب . یفرح  هن  دنکب و  یتکرح  تسناوت  یم  هن  دوب . هتفرگ  رب  رد  مکحم  ار  وا  یمیظغ  لوغ 
یور هظحل  دنچ  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  ره  تساوخ  یم  راگنا  دز . دنزب ، تسناوت  یم  هک  ار  یغیج  نیرت  دنلب  تشاذگ و 

. دوب هدرک  قرع  شندب  مامت  دوب . هدش  خرس  شتروص  دز . یم  غیج  مادم  دنکب . دازآ  هرابکی  هب  درک  یم  ینیگنس  شبلق 
رد ریما  نوخ  اب  شنوخ  دوب . هدش  هتفاکش  شرس  هک  یلاحرد  هداتفا . نیمز  یور  همطاف  دید  داتفا ؛ نییاپ  هک  شهاگن 
هدز شکشخ  رگید  هبیط  درک . یم  هاگن  ار  شردام  تشاد  زاب  نامشچ  اب  دوب و  هدرک  زاب  ار  شناتسد  دوب . هدیچیپ  مه 
یزیچ هچ  زا  تسناد  یمن  دوب . هدش  ینابصع  راب  نیلوا  یارب  دوب . هداتفا  شتسد  زا  همطاف  عقوم  هچ  تسناد  یمن  دوب .
. تشادن ار  یراک  چیه  هزورج ی  هک  رغصا  دیاش  درک . یم  هرخسم  ار  وا  هک  شرهاوخ  تسد  زا  دیاش  دوب . ینابصع 
هک شدوخ  دیاش  دوب . هدرک  ینابرق  ار  شردارب  هک  یلع  دیاش  دوب . هدرک  رذن  دنفسوگ  شدلوت  یارب  هک  شردام  دیاش 

شیارب یرایبدب  همه  نیا  هک  ادخ  مه  دیاش  دوب . هتخادنا  نیمز  یور  ار  همطاف  دوب و  هتفگ  نتفر  تشهب  زا  یلع  هب 
رس ار  شتینابصع  تساوخ  یم  دشاب . ینابصع  تساوخ  یم  دوبن . یضار  ادخ  یاضر  هب  رگید  هعفد  نیا  دوب . هتساوخ 
ندب یکیتسالپ . هرفس ی  رانک  دوب  هداتفا  هناخزپشآ  یوقاچ  دوبن . قاتا  رد  یلع  اما  دروآ . الاب  ار  شرس  دنک . یلاخ  یسک 
. دمآ عمتجم  یولج  نابوتا  زا  ینیشام  مکحم  زمرت  یادص  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  دز . یمن  اپ  تسد و  رگید  مه  ریما 
دایرف هب  ادخ  دمآ : یم  نابایخ  زا  درم  دنچ  دایرف  یادص  دیچیپ . مه  رد  هشیش  ندش  درخ  کدوک و  کی  غیج  مه  نآ  زا  دعب 

. مناخ هبیط  رسپ  دوب . یلع  نیا  دسرب .
زا داتفا و  نیمز  یور  مارآ  دراد . هگن  ار  شدوخ  تسناوت  یمن  دوب . هدش  تسس  شیاهاپ  تشادن . تقاط  رگید  هبیط 

هزم دندوب . هدمآ  دندوب ، هدروآ  رد  اذع  زا  یلد  بشید  هک  ییاهنآ  همه ی  دندوب . هدش  عمج  شرود  اه  هیاسمه  تفر . لاح 
مه ینابرق  ِتشوگ  دنروخب . ینابرق  تشوگ  زا  هرابود  هک  دندوب  هدمآ  دوب . هدنام  ناشیاهنادند  ریز  ینابرق  تشوگ  ی 

. دوب خبط  هدامآ ی  و  هدش ، زاب  شخی 

یربنق دیجم  دنخبل –  یاه  هرطق  هرطق 
رذآ ۱۳۹۳

: یابیز ناونع  اب  یرعش  باتک  یگ  هزات  هب 
دنخبل یاه  هرطق  هرطق 
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نامشیدنا ابیز  هنازرف و  راکمه  زا 
یربنق دیجم 

مینک یم  انشآ  نآ  هدورس  دنچ  اب  ار  امش  هاگرذگ  هرامش  ره  رد  هک  تسا  هدیسر  ناماتسد  هب 
زیزع یربنق  دیجم  یاقآ  زا  ساپس  اب 

—————————-
: دراد ار  نیریش  مایپ  نیا  دوخ  لوا  گرب  رد  رعش  رتفد  نیا 

دوب یتصرف  رگا 
زیچ ان  دنچ  ره 

کدنا دنچ  ره 
نابز نارازه  هب  ار  قشع 

مدرک یم  دایرف 
———————–

رتفد نیا  رعش  نیلوا 
نایاپ * 

ندیسر شیوخ  نایاپ  هب 
یشاب هتفگ  هکنآیب 

: تدنشاب هتفگ  ای 
.“ مراد تتسود  ”

ندیسر شیوخ  نایاپ  هب 
ندوب هنشت  زونه 

ار فلع  بآیب و  یتوهرب  و 
، ندید دوخ  زادنامشچ  رد 

یشاب هدیسوب  هکنآیب 
. ار ییوزرآ  خرس  نابل 

ندش رادیب  هاگان  هب 
یهاگترپ زیت  دنت و  هبل  رب 

نتسناد و 
دوخ دوب  ایور 

. یاهدید هچنآ  ره 
یرآ
یرآ

. شرواب کانساره  تسا و  خلت 
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***

ترفن * 

ترفن هب  تامریگیم  شوغآ  رد 

مشخ هب  تامسوبیم 

زاین هب  تامهاوخیم 

اذغ هک  یاهنسرگ  نوچ 

. بارس هک  یاهنشت  ای 

میزیمآیم مه  هب  راوهناگیب 

ناِمهاگن رد  و 

. یرازیب تسا و  یگهدزلد 

، منادیم

نایم نیا 

. تسیلاخ یزیچ  یاج 

داتسا هواک  زا –  یعابر 
رذآ ۱۳۹۳
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وت زا  مهاوخ  بت  هدش  مدرس  ایب 
وت زا  مهاوخ  بش  لد  رد  یهانپ 
تسا رفص  ریز  میاوه  سیخ و  منت 

وت زا  مهاوخ  بل  شتآ  رارش 

ناراب نژیب  رتکد  وت  – لصف  راهچ 
رذآ ۱۳۹۳

ایرد زارف  رب  هام  یتقو 
دور یم  ربا  تشپ 

. منک یمن  شومارف  یا  هظحل  ارت 
یتسین هناخ  یتقو 

. ینم هناخ 
متسین هناخ  یتقو 
. ما وت  هناخ 

. مدوب وت  یارب  نیلوا  نم 
. یدوب نم  یارب  نیلوا  وت 

. دنا هتشغآ  مهب  نامیاهدای 
راهب هفوکش  نیتسخن  رد 
ناتسبات خرس  سالیگ  نیلوا 

زییاپ زیر  گرب  نیتسخن  رد 
ناتسمز فرب  نیلوا  رد  و 

. نهیم یا  مروآ –  یم  دایب  ارت 
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روپرقاب ورسخ  نیمز … ِناهد  زا  نامسآ ، ِمشچ  زا 
رذآ ۱۳۹۳

: نیمز تسا  یا  هداشگ  ناهد 
، تا هودنا  ِمامت  اب  ار  وت  هک 
، تا هاگ  هاگ  ِیاه  یداش  اب 
؛ تا هرامه  یاه  ییاهنت  اب  و 

! دهد یم  تروق 
… َسپ

: نم ِناما  یب  یاه  هسوب  رب 
! رای رایب … نامیا 

: ار ما  یکدوک  ینامداش ی  مه  نم 
ما هداد  داب  رب 

: ار یلاس  نایم  قیمع  یاه  مخز  و 
.َ ما هدرب  دای  زا 

: نامسآ تسا  یا  هدوشگ  ِمشچ 
؛ ینیب یم  یبوخ  ینابرهم و  ِباوخ  هک  یهاگ  هب 

، یشاب هدرک  زاب  مشچ  زین  وت  رگا  و 
؛ ار نامز  ِیاهتنا  یب  ِقمع  ینیب  یم 

: ینک یم  هیرگ  راز  راز  و 
. نامسآ هریت ی  یباوخ ی  یب  رب 

… َسپ
: نم ِرارق  یب  ِیاه  گشا  رب 

! رای رایب … نامیا 
؛ ار میاه  هرطاخ  ِمامت  نم 

ما هدرب  دای  زا 
؛ تس هدنام  مرطاخ  رد  وت  دای  اهنت  و 

؛ مونش یم  نیمز  ناهد  زا  هک 
. منیب یم  نامسآ  ِمشچ  زا  و 

یهاشمرخ باتهم  زا  یا  هدورس 
رذآ ۱۳۹۳
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» رعشهرامش ١۵٧ هاگدید  ۳

؟  یا هدمآ  اجک  زا 
تندمآ اب  هک 

یناوخ یم  لزغ  هنهک  یاه  مخز  یارب 
تناتسد و 

دشک یم  شوغآ  رد  تخرس  ضبن  اب  ارم  ییاهنت 
؟  یا هدمآ  اجک  زا 

تهاگن هک 
تسا نم  ینتشاد  تسود  یبآ  گنر 

دنز یم  جوم  ایرد  رد  هک 
تمالک و 

تسا هدورسن  ارنآ  یرعاش  چیه  هک  تس  یرعش 
؟  یا هدمآ  اجک  زا 

تنابل هک 
تس یا  هسوب  رطع 

دنوش یم  زاغآ  وت  زا  ناراب  باتهم و  هشیمه  هک 
تندمآ هک  یا 

هدرک شوغآمه  تندوب  میسن  اب  ار  میاه  لصف 
مییام هک  اجنیا  رد 

تسا زاغآ  هظحل ی  نیرتابیز 
دشیدنا یمن  راوید  هب  یسک  رگید 

مرگ یاهتسد  تصرف 
هدنخ هسوب و  نایم 

تسهاتوک
هاتوک

یوس زا  نآ  هب  یخساپ  یریشم و  نودیرف  دای  هدنز  زا  یرعش 
. راگدنام یکین  هب  ناصخاش  نیا  زیزع  مان  … نابهگن جروت  دای  هدنز 

رذآ ۱۳۹۳

: دیوگ یم  یریشم  نودیرف 
زونه منت  زا  جنر  هب  هچرگا  تسا ، هدنز  ناج 

زونه مشک  یم  یسفن  نآ ، نیا و  نوخ  اب 
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تسارعشهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دوخ کاپ  کان  برط  کانب و  ات  نوخ  زا 
زونه منت  رد  دشک  هلعش  هرطق ، ود  ای  کی 

ناوختسا زغم  ات  هتخات  قشع ، یامرگ 
زونه منشور  رگا  تسوا ، رارش  مرعش 

تسا هدنامن  متایح  راسخاش  هب  یگرب 
زونه منماد  فک ، هب  هتفرگ  نمچ ، راخ 

منک یمن  رب  لد  وت  یافص  تبحص و  زا 
زونه منک  یم  ناج  وت ، ناج  هب  لد ، تسد  زا 

نابهگن                                                            جروت  خساپ  و 

زونه ینت  زا  جنر  هب  هک  نادواج  حور  یا 
زونه ینشور  رنه  رعش و  غارچلچ  اب 

دنک یم  هلیپ  نت  هب  جنر  هک  رگا  ینیب 
زونه ینت  یم  نخس ، دورس و  زا  مشیربا 

میا هداهن  اپ  نازخ  بیشن  رد  دنچ  ره 
زونه ینشلگ  دص  راهب  یباداش 

تسین هرطق  هرطق  یم  راک  لاح  روش و  نیا 
زونه ینکفا  درم  هداب ی  قشع و  یایرد 

دبا ات  وت  یتایح  راسخاش  هب  اج  رب 
زونه ینهاریپ  زاین ز  یب  هک  یناج 

یا هدرک  دیشروخ  هب  تساه  لاس  زاورپ ،
زونه ینزور  ره  ز  رون ، وچمه  هدنبات 

قشع زاونهش  یا  نودیرف “  نینزان “  یا 
زونه ینمشد  لد  راخ  تسود ، رازلگ 

میهم ریما  یعابر –  کی 
رذآ ۱۳۹۳
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تسارعشهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مسیونب هنوگچ  مراد  مرش 
تساهندورسزا یلاخ  مرتفد 

مسیونب هرابود  نم  اجک  زا 
تسام ییادج  هژاو  زا  رپ  هک 

یللوت نودیرف  نوراک – 
رذآ ۱۳۹۳

لاب کبس  یئوق  نوچ  مارآ  ملب 
تفر یمه  نوراک  رس  رب  یمرن  هب 

دیشروخ صرق  لحاس  ناتسلخن  هب 
تفر یمه  نوریب  قفا  ناماد  ز 

بآ شبنج  رد  نانک  یزاب  قفش 
تشاد رگد  زار  رگید و  هوکش 

تسم رس  داب  قیاقش  رپ  یتشد  هب 
تشاد رذگ  نیچرو  اپ  هک  یرادنپ  وت 

جوم هنیس  رب  نانز  وراپ  ناوج 
دوب ملب  رد  شناج  دناریم و  ملب 

: داب هر  رد  نیگمغ  داد  رس  ادص 
مبابر رات  دوب  تنوفلز  ود  “ 

مبارخ لاح  نیا  زا  یهاوخ  یم  هچ 
یرادن یرای  رس  وم  اب  هک  وت 

” ؟ مباوخ هب  یئآ  وش  همین  ره  ارچ 
جاوما رب  قیاق  زا  هتشگ  مخ  ینز 

دروخ یم  بآ  نیچ  هب  شتشگنا  رس 
داب شبنج  رد  لگ  یوب  نوچ  ادص 
تشگ یم  شخپ  وس  رهب  یمارآ  هب 

مرگ یمغ  زا  راش  رس  دناوخ و  یم  ناوج 
تشگ یم  شخب  شزاون  یتسد  یپ 
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تسارعشهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یئارچ مشین  یئن  مشون  هک  وت  “ 
یئارچ مشیپ  یئن  مرای  هک  وت 

ار ملد  مخز  یئن  مهرم  هک  وت 
” ؟ یئارچ مشیر  لد  شاپ  کمن 

ماشوترپ رد  نز  دوب و  یشومخ 
تشاد یرفولین  بش  گنر  نوچ  یخر 

دنسرخ داشلد و  ناوج  رازآ  ز 
تشاد یرگید  اب  یلد  وا  اب  یرس 

درخ یقروز  نوراک  یوس  رگید  ز 
دنار یم  شیپ  نازغل  جوم  رب  کبس 
راز ین  هب  دز  یم  وسروک  یغارچ 

: دناوخ یم  رود  زا  کانزوس  یئادص 
 ” یب رس  ود  ره  ینابرهم  یب  شوخ  هچ  “ 

: سوسفا هب  بل  ریز  دیلان  ناوج 
 ” یب رسدرد  ینابرهم  رس  کی  هک  “ 

شیاه رعش  زا  هنومن  کی  عراز و  همجن 
رذآ ۱۳۹۳

. دوشگ ناهج  هب  هدید  نورزاک  ناتسرهش  رد  هامرذآ ۱۳۶۱  رد ۲۹  عراز  همجن 
اجنآ رد  دومن و  تمیزع  مق  هب  شاهداوناخ  اب  هارمه  دلوت  زا  سپ  هام  شش  یو 

نارود دنارذگ و  مق  یطسوا »  » یهسردم رد  ار  ناتسبد  نارود  دندش . نکاس 
یادهش  » و هیسجرن »  » سرادم رد  بیترت  هب  ار  ناتسریبد  ییامنهار و 

هب نادمه  هاگشناد  رد  ات ۸۱  یاهلاس ۷۹  یط  تشاذگ . رس  تشپ  نادرمراهچ »
کشزپ هابتشا  اب  تروص  هب  ماجنارس  تخادرپ و  نارمع  یهتشر  رد  لیصحت 

. تفگ عادو  ار  ینافراد  رویرهش ۱۳۸۴  خیرات ۳۱  رد  شجلاعم 
رعش یاههرگنک  رد  هدیزگرب  ناونع  دودح ۳۰  اب  دوخ  یگدنز  هاتوک  نارود  رد  یو 

. دومن تبث  ناریا  یبدا  یهظفاح  رد  ار  دوخ  مان  رعش ، رتفد  شیارس ۴  و 
یوشیم کاپ  ار  وت  ِطوطخ  مشکیم  ات 

یوشیم کاردا  زا  رتارف  یمک  یراد 
یلو یکچیم  ملد  ِهاگن  زا  هظحلره 

یوشیم کاپ  مایذغاک  ِلامتسد  اب 
نم لایخ  زا  دنرذگیم  هک  نارباع  نیا 
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تسارعشهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یوشیم کاکش  وت  دنتسین  کوکشم 
نکن نامگ  میارب  زونه  یاهدنز  وت 

یوشیم کاخ  مشوخ  تارطاخ  ِروگ  رد 
تفر طایتحا  اب  وت  قشع  ِرهش  هب  دیاب 
یوشیم کانرطخ  هچ  یقشاع  هک  یتقو 

یئورلگ امغی  دیورب –  نیمزرس  نیا  زا 
رذآ ۱۳۹۳

زا هدنیارس و  یئورلگ  امغی  زا  ساپس  اب 
نآ لاسرا  یارب  یتقد  اضر 

زگره ام 
میدوب هدرکن  روگ  هب  هدنز  ار  نامنارتخد 

دیدوب امش  نیا 
دیدناوخیم ریشمش  یهجهل  اب  هک 

ناتمشچ هب  نانز  و 
دندوب رتسب  خبطم و  ِرادم  رد  یناکزینک 

زور ره  هنوگچ 
دناییابیز ِلتاق  هک  ییاهتسد  ِفک  هب 

دینامیم هریخ 
دینکیم شزاون  ار  ناتناکدوک  و 

؟ اهنآ اب 
ار نانز  ِشیارآ  هک  ییاهتسد 

دننکیم کاپ  ناشاهتروص  زا  دیسا  اب 
دنزاسب هرهچیب  ِمدرم  اب  یروشک  ات 

دیورب نیمزرس  نیا  زا 
مینکیم یگدنز  دیسا  ِسونایقا  رد  تساهنرق  ام 

ناتدیسا یهساک 
و زیگنچ »  » یهزین زا 

دنتسین رتکانرطخ  ردنکسا »  » یهرادق
مییآیم ایند  هب  دوخ  ِرتسکاخ  زا  هرابود 

یرگید یابیز  یاهنز  و 
دنتسه نیمزرس  نیا  رد 
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تسارعشهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ناشداب رد  اهر  یوسیگ  اب  هک 
دنزاسب مچرپ 

باتک ود  هب  هانپرذآ  شرآ  هاگن 
رذآ ۱۳۹۳

راثآ یور  میاهدقن  منک و  یم  فیرعت  ما  هدنسیون  ِناتسود  یاه  باتک  زا  هشیمه  نم  دنراد  هدیقع  هک  یناتسود  یارب 
مدناوخ یناریا  ناسیون  ناتساد  زا  یناتساد  رثا  ود  تشذگ  هک  یا  هتفه  رد  هک  میوگب  دیاب  تسا ، تبثم  یدایز  یناتساد 

رامش هب  حرط  ِیرنه  تخادرپ  رد  مه  ییوگ و  هصق  رد  مه  ناشاه  هدنسیون  یارب  یقلطم  تسکش  ود  ره  مرظن  هب  هک 
ود ره  لوا  نامر  هک  ینعم  نیا  هب  دنا ؛ هدوب  یبوخ  ناگدنسیون  مرظن  هب  اه  هدنسیون  نیا  یود  ره  ًاقافتا  دمآ . یم 

تایبدا رد  یگرمناوج  هلاقم  رگید  راب  اه  نیا  دمآ . یم  باسح  هب  یدرواتسد  شدوخ  یارب  پاچ  نامز  رد  هدنسیون 
، ناتساد ِدب  ِمان  زا  ادج  هک  یزیگنچ  یلع  زا  دوب  رولب  زا  ییاهزب  باتک ، نیلوا  دننک . یم  دییات  ار  یریشلگ  زا  رصاعم 
تسا ناتساد  هس  لماش  رولب  زا  ییاهزب  دز . یم  دایرف  ار  هیال  دنچ  یا  هصق  تخادرپ  رد  شا  هدنسیون  قلطم  تسکش 

هصق زا  یزیگنچ  تیاور  دهد . یم  لیکشت  ار  باتک  مجح  زا  یمین  زا  شیب  رولب » زا  ییاهزب   » ِدوخ ینعی  رخآ  ناتساد  هک 
هناقالخ تیعقوم  چیه  هب  غات  ناتخرد  ریز  هسرپ  نامر  فالخرب  اما  تسا  هلصوحرپ  یتیاور  هچرگا  ناتساد  یاهمدآ  ی 

دنام و یم  حطس  یور  یزیگنچ  تیاور  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یمن  متخ  دشاب ، ناتساد  عیاقو  هدرخ  زا  یزتنس  هک  یا 
تیاور هناهب ی  رولب  زا  ییاهزب  ناتساد  یارب  دوش  یمن  نیمه  یارب  درب . یمن  رت  نییاپ  یاه  هیال  هب  ار  هدنناوخ 

ناتساد ندناوخ  یادرف  هدنناوخ  دوش و  یم  شومارف  ندش  هدناوخ  زا  سپ  تعاس  دنچ  ناتساد  درک و  ادیپ  یمکحتسم 
. دنک وگزاب  هک  دروآ  یمن  شرطاخ  هب  ًالصا  دنک ؛ وگزاب  رگید  یسک  یارب  ار  شا  هصق  حرط  دناوت  یمن 

اهنت هن  یکی  نیا  هک  دوب  ینامیلس  سیقلب  مناخ  زا  شوگرخ » زور   » نامر مدناوخ ، شیپ  هتفه ی  رد  هک  یدب  رثا  نیمود 
نامر کی  یتسس  تیاغ  نم  رظن  هب  هک  دش  یم  بوسحم  وناب » رخآ  یزاب   » نامر ِبوخ  ِیوگ  هصق  قلطم  تسکش 

اضف کی  رد  هباشم و  یاه  تیلاعف  اب  ود  ره  تیاور  هک  ییولقود  نارهاوخ  ناتساد  هچ ؟ ینعی  مدیمهفن  نم  ًالصا  دوب .
قشاع مه  الاح  اکیرمآ و  هتفر  هداد و  شقالط  شرهوش  مه  یکی  نآ  دنتسه و  یکی  عقاو  رد  ود  ره  دوش و  یم  تیاور 
مه شا  هیقب  هدش و  فقوتم  اج  نامه  هدش و  تیاور  لوا  هحفص ی  یس  رد  هصق  ینعی  نیمه ! هدش و  رگید  یدرم 

هک هدش  انشآ  مارهب  اب  الاح  هداد و  هک  هداد  قالط  بخ  یچ ؟ ینعی  متفگ  هک  یناتساد  نیمه  ًالصا  تسا . چیه  ردنا  چیه 
تکرش یناتساد  هسلج ی  رد  یوار  هک  تسا  ییاهاج  نامه  رتدب  نامر  یاج  همه  زا  ًالصا ؟ یچ  هک  یچ ؟ شدعب  هدش !

هب  » ِنامر دنک ؛ یم  تبحص  شا  یلبق  نامر  هرابرد  هدش و  توعد  مه  ینامیلس  سیقلب  ینعی  هدنسیون  دوخ  هک  دنک  یم 
دامن ناسحا  هک  دنک  یم  ریسفت  شدوخ  ار  دوخ  یلبق  نامر  هیالریز ی  ینامیلس  مناخ  اج  نآ  دیدمآ .» شوخ  سداه 

دوشب یراعتسا  تسا  رارق  تیعقوم  نیا  دنسر و  یمن  مه  هب  اه  نیا  هکنیا  تیناریا و  دامن  هبادور  تسا و  تیمالسا 
زا شخب  نیا  شا . هدنسیون  یلبق  باتک  یارب  یلئاسملا  لح  ای  یکمک  باتک  دوش  یم  شوگرخ  زور  نامر  راگنا  ًالثم !
نیا زا  ار  نآ  هکلب  دز  یمن  نامر  هب  یا  همطل  اهنت  هن  دش  یم  فذح  رگا  درادن و  هصق  تیلک  رد  یشقن  چیه  ًالصا  نامر 
هک نآ  یارب  تسا  یغیلبت  طقف  شخب  نیا  داد . یم  تاجن  یکدنا ، اهنت  یکدنا ، ییاور ، ِتخاس  یناریو  ندوب و  مجسنمان 

هک هدش  تیاور  نامر  رد  راکشآ  ور و  ردق  نآ  هلأسم  نیا  درخب و  مه  ار  ینامیلس  مناخ  باتک  نآ  دورب  بطاخم 
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تسادقنهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دشورف و یم  بوخ  یباتک  یتقو  تسیچ ؟ هلأسم  دیناد  یم  دنار . یم  دوخ  زا  تدش  هب  ار  ششوهاب  هدنناوخ ی 
هب ار  وا  دنک و  یم  لیدبت  نتم  دیلوت  نیشام  کی  هب  ار  شا  هدنسیون  هلصافالب  دریگ  یم  رارق  لابقا  دروم  شا  هدنسیون 

زا سرت  نیمه  دراوم  هنوگ  نیا  رد  میسیونی . یتمیق  ره  هب  میتسین  روبجم  ام  درب . یم  نیب  زا  دشک و  یم  یگداس  نیمه 
زا یکی  شوگرخ  زور  دراپس . یم  یشومارف  تسد  هب  دنک و  یم  دوبان  ار  ام  هک  تسا  ندش  شومارف  یدوبان و 
یاه نامر  هتشذگ  لاس  رد  تفگ  یم  یتسود  ما . هدناوخ  هتشذگ  لاس  کی  رد  هک  دوب  ییاه  نامر  نیرت  مجسنمان 

دنیوگ یم  هک  دشاب  یناسک  خساپ  مه  اه  فرح  نیا  ناشمدوب . هدناوخن  نم  هناتخبشوخ  هک  تسا  هدناوخ  هتبلا  یرتدب 
مسیونب تبثم  دقن  مدلب  طقف  نم 

نایرفص دومحم  رتکد  هدنسیون  ناتساد  هعومجم  سونقق  کشا  ا 
هاگرذگ تاراشتنا  رشان :  رگزرب - گنشوه  ریما  زا : میظنت 

رذآ ۱۳۹۳

سونقق کشا 
ناتساد هعومجم 

نایرفص دومحم  رتکد  هدنسیون 
هحفص رد ۱۲۰ 

هاگرذگ تاراشتنا  رشان : 
http://ow.ly/tSLFb هیهت : لحم 
: زا دنترابع  باتک  نیا  یاه  ناتساد 

… هدش ریخست  هناخ  *** 
. تشادن دوجو  بش  یئاپ  مه  یارب  یئاج  نوریب  رد  “ …

. دیشارت یم  ار  نامحور  الاح  نیمه  ای  ادرف  کیدزن ، رایسب  یا  هدنیآ  هدنیآ ، زا  هرهلد  دوب ، هدنالچ  ار  همه  یغامد  لد و  یب 
”

… درک فیرعت  میارب  *** 
؟  مراد یسک  هچ  اب  یئانشآ  راختفا  دیشخبب  ”…

…“ متسه یئارسک  میرم  نم 
… هللادسا مرفسمه  *** 

شیپ تفاکش و  یم  ار  بش  نیدالوپ  یاهدژا  دنمونت  هنت ی  ینیگنس  ریز  هک  لیر  یادص  اب  هارمه  میدروخ ، هک  ماش  “ 
…“ میتسشن تبحص  هب  تفر  یم 

… ناروپ هلاخ  *** 
ار شزپمق  پوت  شا  ، هتپ  نداتفا  بآ  یور  زا  همهاو  نودبو  دوب ، یمشچ  مه  مشچ و  رامیب  یا ، هیام  چیه  یب  ”…
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باتکهرامش ١۵٧ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

…“ تشاد کیلش  هدامآ  هشیمه 
 ”… هدرپ کی  رد  ترسح “  کی  حرط  *** 

زا رت  مارآ  … دنزب سپ  ار  نلاس  یکیرات  ندش ، هریخ  اب  دنک  یم  یعس  دهد و  یم  تروق  ار  شناهد  بآ  … توکس “ 
…“ لبق

 ! نایاقآ اه ! مناخ 
… رادید قوش  *** 

” ؟ ینک یم  کیتنامر  ار  عوضوم  یراد  ارچ  ینک ؟ یم  تبحص  یرهم  مادک  افو و  هچ  زا  یئوگ ؟ یم  هچ  “ …
… سونقق کشا  *** 

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

… هرطاخ یاه  هچوک  رد  یئاه  ماگ  *** 
هدروخ نیمز  هب  متشپ  هزات  هدننک  هتسخ  یزور  زا  سپ  مدوب . هدیشک  زارد  متخت  یور  یجرش . دوب و  مرگ  . دوب بش  ”…

. ” متفا یم  ماد  هب  مراد  هک  درک  ما  هجوتم  رد  یادص  رپ  دتمم و  تابرض  درب . یم  مباوخ  تشاد  دوب . 
… دشن هدروخ  هک  یا  هوهق  *** 

. ” منک یهت  بلاق  دوب  هدنامن  یزیچ  مدرک . سح  مناهد  رد  ار  مبلق  دمآ و  دنب  مسفن  ”…
… سوبوتا هاگتسیا  رد  *** 

ندید مدرک . مک  دوب  رادروخ  رب  مه  یصاخ  نآ )ِ   زا (  هک  یئابیز  رتهب  ندید  یارب  ار  ما  هلصاف  ندز  مدق  هناهب  هب  ”…
. ” تسا یتیاکح  شدوخ  یارب  دراد  هک  یششک  و  یئابیز ،

… نمکرت یابیز  *** 
لایخ دوز  یناریا  یاه  درم  طقف  دیاش  و  اه ، درم  یناد  یم  دشاب . هدرکن  تهارمگ  رتکد  مناخ  هنامداش  دروخرب  ”…

. ” دراد یم  ناشرب 
… نم یکدوک  نیگنر  یایند  *** 

.. ” دیدج هصق  کی  بش  ره  درک ! ور  ار  یدادعتسا  هچ  نم ،  بش  ره  همانرب  دش  مداتفا ، هک  هار  “ … 

یریشم نودیرف  یرعش ی  ِناهج  هب  یهاگن  ینیبب … هک  یتسین  و 
روپرقاب ورسخ  هتشون ی  وا . گرملاس  نیمهدزیس  رد 

رذآ ۱۳۹۳
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زا تسا ، هتشذگ  ینایلاس  هن ، داتفه و  دصیس و  رازه و  هام  نابآ  موس  زا 
یگداس و رد  هفطاع  قشع و  قلاخ  رعاش و  یریشم  نودیرف  هک  یزور 

نودیرف گوس  رد  عقوم  نامه  ار  یا  هماندای  تشذگرد . یرعش  تیمیمص 
یاهزور تسا  یروآدای  هب  مزال  مدوب . هتشون  شنتفر  هودنا  رد  یریشم و 

زا ار  تصرف  نیا  تشذگ ، ام  نم و  ناج  لد و  ام و  ناریا  رب  هک  یراوشد 
رعش دای  هب  کنیا  منکب . یدای  عقوم  هب  وا  رعش  یریشم و  زا  ات  دناتس  نم 
لاوز یب  داب … لاوز  یب  شلالز  دای  مسیون .  یم  دنچ  یناگژاو  وا  نابرهم 

تسا
یلسن تسا . هدش  یرابمغ  خلت و  نارود  دراو  ناریا  ینغ  هزاوآ و  رپ  تایبدا 

ناکی دناهدیشخب  ششخرد  رابتعا و  ار  ام  ناریا  رصاعم  بدا  رعش و  هک 
یریشلگ یراتخم ، ناوخا ، ییارسک ، روپردان ، ولماش ، دنرذگیم ، رد  ناکی 

یلد اب  ای  و  راید ، رای و  یهصغ  رپ ز  یلد  اب  دنوریم ، رمع  میسن  لاب  رب  و …
. ولگرب هتسشن  یدوبک  یهقلح  اب  یراتخم  نوچ  ای  و  یبیرغ ، یرود و  زا  گنت 

رعاش تسا ، یریشم  نودیرف  هتشذگرد ، ناگهتخیهرف  نیا  زا  رگید  یکی 
، راتفر یگدنز ، هک  یرعاش  فافش ، نشور و  ینابز  اب  هداس ، یاه  رعش 
ناسنا نهیم و  مدرم و  هب  قشع  زا  شاهداس  نابز  رد  هتفهن  یناعم  و  مالک ،

شاهفطاع فرگنش  رد  ار  شافیطل  حور  ناینرپ  هک  یرعاش  دوب . راشرس 
ناگرا دوب ، هدیلخ  ناریا  بدا  رعش و  نارادتسود  ناج  رد  یریشم  گرم  راخ  هک  ینامز  دورسیم . رعش  دینتیم و 

یارب هک  یرعاش  : » درک مالعا  هلمج  نیا  رکذ  اب  ار  وا  تشذگرد  ربخ  نارهت » ناهیک  همانزور   » یساپسان یگنهرفیب و 
گنهرف بدا و  زونه  یلو  تسا ، هتفر  تسا  ینامز  تدم  یریشم  نودیرف  درم !» دورسیم  هنارت  هاشمیژر  ناگدنناوخ 

دنیوا                                                         . نیگمغ  نآ  یلاها  ناریا و 

ینیبب هک  یتسین  وت 
. تسا یراج  اههظحل  قمع  رد  وت  رطع  هنوگچ 

. تسادیپ اههشیش  قرب  رد  وت  سکع  هنوگچ 
. تسا زبس  یگدنز  ناج  رد  وت  ناج  هنوگچ 

تسا زاب  هرجنپ  زونه 
. یرگنیم غاب  هب  ناویا  یدنلب  زا  وت 

، اهینادعمش اهنمچ و  اهتخرد و 
نیریش منرت  نآ  هب 
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رهم مسبت  نآ  هب 
. دنرگنیم باتفآ  زا  رپ  هاگن  نآ  هب 

ناکشجنگ مامت 
وت ندوبن  رد  هک 

، دناهتفرگ تمالم  داب  هب  ارم 
! دننکیم ادص  مان  هب  ارت 

جاک دبنگ  زارف  زا  ار  وت  شقن  زونه 
هچغاب رانک 
اهتخرد ریز 
ضوح بل 

. دنرگنیم بآ  کاپ  یهنیآ  نورد 
تس هدیچیپ  هنوگچ  ینیبب  هک  یتسین  وت 
، نم یهنارت  رد  وت  هاگن  رعش  نینط 

ددرگیم هنوگچ  ینیبب  هک  یتسین  وت 
. نم یهناوجیب  غاب  رد  وت  حور  میسن 

…
نآ کرد  هک  دنا  نشور “  ” هیاریپ و یب  هداس ، نانچ  یریشم  راعشا  تفگ  ناوت  یم  یریشم  رعش  هب  ینف  هاگن  دعب  رد 

نابطاخم وا  هک  تسا  نیا  شیارس  یهصرع  رد  وا  زراب  یاه  یگهژیو  زا  یکی  تسا . رسیم  یگداس  هب  ناگمه  یارب 
رعش یتاذ  یاه  هصیصخ  زا  ماهبا  زا  یرود  ینشور و  رطاخ  نیمه  هب  دبلطیم ، هدرتسگ  رایسب  ار  شیوخ  رعش 

زین یتخانشابیز  تاصتخم  زا  ار  یریشم  رعش  رظن ، نابحاص  زا  یخرب  داقتعا  هب  تلصخ  نیمه  دنچره  تسا ، یریشم 
نیا هب  دیاب  میریذپب ، تساه “ زار  ندرک  رت  قیمع  دنمرنه  راک   ” هک ار  نکیب  سیسنارف  فیرعت  نیا  رگا  تسا . هدرک  رود 

. میهدب قح  نارظن  بحاص 
یمن رعش  یتح  یرعش ، نردم  تفرعم  نادقف  رطاخ  هب  ناسانش  رعش  نارظن و  بحاص  زا  یرایسب  ار  یریشم  رعش 
. تسا هنایماع  یمدرم و  هداعلا  قوف  لیلد  نیمه  هب  یفطاع و  دش  هتفگ  هناشیپ  هک  هنوگنامه  یریشم  رعش  دنناد .

رعاش نیا  راعشا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسین . تکرح  هشیدنا و  رعش  تسا ، لد “  ” هب ناکت  رعش  یریشم  رعش 
بلاوق زا  دنچره  یریشم  رعش  هعماج . ورشیپ  راشقا  نارکفنشور و  نایم  رد  ات  دراد  روضح  مدرم  نایم  رد  رتشیب 

هصرع نیا  رد  زارد  یریسم  ندومیپ  هب  رداق  اما  تسا ، هتشاذگ  ماگ  ییامین  رعش  هصرع  هب  هدش و  رود  نهک  یرعش 
ام و راگزور  رد  شاکنک  ندیواک و  هصرع  هب  یتقو  رعاش  نیا  راعشا  تسا . هدنام  فقوتم  دورو  یادتبا  رد  هدشن و 

هب هاگن  هفسلف و  هشیدنا و  هصرع  رد  یریشم  رعش  دوش . یم  هدنامرد  رایسب  دراذگ  یم  اپ  نانآ  رب  ریثات  نآ و  لئاسم 
نانچ یریشم  راعشا  رد  رهم  هفطاع و  قشع و  سح و  رصنع  اما  تسین . ام  راگزور  رعش  نیزورما ، ناهج  ناریا و 

نارادتسود لد “  ” رد ار  وا  رعش  یاه  یتساک  زا  یرایسب  یاج  دنناوت  یم  هک  دننیشنلد  راذگ و  ریثات  بلاغ ، دنمتردق ،
ییوخ ناج  لیعامسا  ما  هدیروش  ردارب  تسود و  رگم  و  دننک . ملاع  ناطلس  ار  قشع  رهم و  و  لد “  ” دنریگب و رعش 

: تسا هدورسن  هنوگ  نیا  یمدآ  لد “  ” فصو رد  تسا  فوسلیف  دنمدرخ و  یرعاش  دوخ  هک 
…

دیان هک  هناو  هر  همین  رد  درخ 
چیه رخ  هرن  نیز  لگ  هب  ندنام  زج  هب 

داب درخ  ناداش  درخ  نیا  یارو 
چیه ره  ِِِِراگنا  دوبن  لد ، دشاب  هک 
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راو یولوم  ندیدن  وا  زج  اشوخ 
چیه ربهار  هن  یورهر ، هن  هر ،  هن 
زیچ همه  لد  زا  دراد و  لد  رشب 

چیه رشب  تاذ  دنک  لد  بایغ 
…

قشع رد  قشع  زا  ناهج  ناد  یبیرض 
چیه رد  چیه  زا  یبرضم  هنرگو 

قشع همه  قشع و  همه  قشع و  همه 
. چیه رگد  جیه و  رگد  چیه و  رگد 

رعش هک  دنراد  ینیشنلد  دربراک  یفاوق »  » تیاعر یلو  دناهدش ، هتسکش  یضورع » بلاوق   » دنچره یریشم  رعش  رد 
اه عرصم  ندش  دنلب  هاتوک و  دراد و  نایامن  یدومن  نزو »  » یو راعشا  رد  دننکیم . رادروخرب  دنیاشوخ  یگنهآ  زا  ار  یو 

: دینک تقد  یگنتلد ) »ی  هشوگ  ) » مان اب  ابیز  یهدورس  نیا  هب  دنکیمن . مک  نانآ  ینوزوم  زا 
، زورما سفق ، یاههلیم  تشپ  زا 
. مدوب ونش  تفگ و  هب  یکغرم  اب 

، مدناوخیم همزمز  هب  لزغ  کی  نم 
. دادیم رس  ههچهچ  هب  لزغ  کی  وا 

. یگنهآمه یلدمه و  جوا  رد 
دناوخیم مغ  یهدرپ  یا ز  هشوگ »  » وا

! یگنتلد یهشوگ  یا ز  هدرپ »  » نم
هب وا  میظعرهم  اب  لباقت  رد  هجوچیه  هب  رما  نیا  دیزرویم و  قشع  ناریا  هب  زیگناروش  یاهنوگهب  یریشم  نودیرف 

مدرم هافر  تداعس و  دنموزرآ  و  تساوخیمن ، ار  یگدنز  ناریا  رهمیب  تفرگن . رارق  ناهج  نیا  یاجک  ره  رد  ناسنا و 
: تسا هدورس  نینچ  شنهیم  هب  دوخ  زیگناروش  قشع  فصو  رد  وا  دوب . دوخ 

…
تسا ندوب  وت  اب  نم ، ندوب  هدنز  یانعم 

رود کیدزن ،
هنسرگ ریس ،
ریسا اهر ،

داش گنتلد ،
! دابم ارم  دیآ  رس  وت  یب  هک  هظحل  نآ 

نم گرم  موهفم 
وت رانک  رد  وت ، یزارفرس  هار  رد 

. تسا یگدنز  موهفم 
زین قشع  یانعم 

نم تشونرس  رد 
!. نتسیز وت  یارب  وت ، اب  هشیمه  وتاب ،

و رنه ، رعش ، یگتخیهرف ، یزرورهم ، یناسنا ، روعش  هب  وا  باطخ  دیاش  هک  هرجنپ »  » مان اب  یا  هدورس  رد  یریشم 
: تسا هدورس  هنوگنیا  تسا  یرشب  یگنهرف  ناشخرد و  یامیس 

یمیدق نابزمه  یا  یتسه ، یرد  اهنت  وت ،
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. تساهدوب زاب  مخر  رب  یگدنز  رد  هک 
، وت رهم  دنخبل  یدوب و  وت 

ییانشور رگ 
. تسدوشگ یهاگن  میور  هب 

، هدنرپ تخرد و  اب  ارم 
هراتس میسن و 
یداد دنویپ  وت 
ییاهر قوش  وت 

یداد دنب  رد  هداتفا  ناج  نیا  هب 
، یزاب هراومه  شوغآ  وت 

. هتسب هراومه  تسد  نیا  رب 
، نم زاوآ  زاورپ و  دنموزرآ  زین  وت 

، یزارف دورف و  رد 
. هتسسگان نم  ز 

یهام رهم و  یهزاورد  وت 
! یهاگن یهار  هب  دراد  هک  یمشچ ، دننام  وت 

یهاگ هک  یناهد ، نوچمه  وت 
. یهاوخبلد هدژم  نم  هب  دناسر 

یناهج زا  نم ، گنت  لد  اب  وگهناسفا ، وت 
متسم وت  ماش  حبص و  یهداب  زا  نم 

! ینامسآ زا  کچوک  یاهنامیپ  دنچ ، رگو 
هچوک بلق  اب  وت ،
مدرم رهش ، اب  وت 

ییاونمه سفنمه ، یگدنز  اب  وت 
هتسب یاهرد  یوس  نیا  هک  اهنآ ، جنر  اب  وت 

. ییانشآ دنربیم  رسهب 
. مراظتنا رد  وت ، رانک  کنیا  نم 

. مراد هار  ارف  یدیما  غارچ 
، هدژم نآ  رگ 

ـ  یمیدق ِنابزمه  یا   ـ
یناسر رد  نم  هب 

!. یناگدژم مهدیم  ناج  وت ، ِناج  هب 
، نوخ ناطرس  یرامیب  هب  التبا  تلع  هب  دش . هداز  نارهت  رد  دوب و  جنپ  دصیس و  رازه و  لاس  دلوتم  یریشم  نودیرف 

ناتسرامیب رد  هن  داتفه و  دصیس و  رازه و  هام  نابآ  موس  هبنشهس  مد  هدیپس  رد  بیدا  رعاش و  نیا  یگدنز  دیشروخ 
. تفخورف کینیلک » نارهت  »

کباب راهب و  یاهمان  اب  دنزرف  ود  دوب و  هدرک  جاودزا  ناوخا  لابقا  مناخ  اب  هس  یس و  دصیس و  رازه و  لاس  رد  یریشم 
. دناجاودزا نیا  یهرمث 

: درک هراشا  ریز  نیوانع  هب  ناوت  یم  یریشم  نودیرف  راثآ  زا 
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ناهجهرامش ١۵٧ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. هاشیلع یفص  رشن  راهچ ، یس و  دصیس و  رازه و  بایان )  ) نافوط یهنشت 
. لین رشن  جنپ ، یس و  دصیس و  رازه و  ایرد  هانگ 
. نارهت لهچ ، دصیس و  رازه و  هچوک ) ربا و   ) ربا

. نارهت لین ، تفه ، لهچ و  دصیس و  رازه و  نک  رواب  ار  راهب 
. هاشیلعیفص تفه ، لهچ و  دصیس و  رازه و  هدیزگ )  ) دیشروخ اب  زاورپ 

. نامز باتک  تفه ، لهچ و  دصیس و  رازه و  یشوماخ  زا 
. دیراورم راهچ ، تصش و  دصیس و  رازه و  راعشا  یهنیزگ 
. همشچ رشن  جنپ ، تصش و  دصیس و  رازه و  رهم  دیراورم 

. همشچ رشن  تفه ، تصش و  دصیس و  رازه و  ناراب  هآ ،
. یتشآ راید  زا 

. ارسنخس جنپ  اب 
. ساسحا اههظحل و 

. نیگمغ یهدنرپ  نآ  زاوآ 
. اه هدیزگرب 

. رتفدهس راعشا 
. نیرت زیوالد 

. هدنرپ نامسآ  کی 
«( دیحوتلا رارسا   » زا یبختنم   ) نتسیرگن ناسکی 

….. و
تسا راگدنام  یسراف  رعش  نارادتسود  ِناهج  ناج و  رد  تسود  ناسنا  نابرهم و  رعاش  نیا  یهرطاخ  دای و 

یئاطعریم یلع  باختنا  هب  زنیکواد –  دراچیر 
رذآ ۱۳۹۳

اقیرفآ رد  اینک (  یبورین  رد  چرام ۱۹۴۱  رد ۲۶  وا  تسا . یسیلگنا  سانش  رس  دنمشناد 
یم میقم  دروفسکا  رد  دور و  یم  سیلگنا  دوخ  روشک  هب  ندعب  یل  دوش و  یم  دلوتم  ( 

. ددرگ
هاگشناد رد  لماکت  یسانش و  تسیز  یسانش –  راتفر  داتسا  اهلاس  زنیکواد  دراچیر 

. دوش یم  هتسشن  زاب  یداتسا  ماقم  رد  تسا و  هدوب  دروفسکا 
ار یئادخ  یبو  درب  یم  لاؤس  ریز  ار  شنیرفآ  هک  تسا  یفورعم  نادنمشناد  زا  یکی  وا 

. تسا رالوکس  یارگ  کش  سانش  ناسنا  کی  وا  تقیقح  رد  دنک . یم  غیلبت 
رد یدایز  ریثات  دوخ  فده  هدیا و  هار  رد  لاس ۱۹۷۶  رد  هاوخ “  نژ  باتک “  راشتنا  اب 

. دراذگ رد  یم  یاج  رب  ناگدنناوخ  
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تساریهاشمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هب مه  ناریا  رد  هک  دش ، رشتنم  لاس ۲۰۰۶  رد  ادخ “  رادنپ  مانب “  وا  یدعب  باتک 
یوق لامتحا  هب  هک  دنک  یم  ناونع  باتک  نیا  رد  وا  تسا .  هدش  همجرت  یسراف 

. درادن دوجو  یقلاخ 
تسا یئادخ  یب  روهشم  نادقتنم  زا  زنیکواد 

عافد دوخ  زت  زا  اه  نآ  یط  تساهتشاد و  روهشم  یاه  هاگشناد  رد  یهجوت  لباق  یملع  یاهینارنخس  زنیکواد  دراچر 
تایبدا یهاشداپ  یمداکآ  مولع و  یهاشداپ  یمداکآ  هلمج  زا  یرایسب  ٔهربخ  یاههورگ  وضع  وا  تسا . هدرک 

. تساایناتیرب
. تسا لاعف  دوخ  هدیقع  هار  رد  ناکامک  یگلاس  هس  داتفه و  نس  رد  وا 

کیسالک یشاقن  رد  یا  هناسفا  کلملا  لامک  …. یرافغ دمحم 
زگزرب گنشوه  ریما  نامروشک – 

دنفسا ۱۳۹۳

تسود رنه  دنمرنه و  یا  هداوناخ  رد  تسا و  ناشاک  هداز  یرافغ  دمحم 
 “ یرافغ بارتوبا   ” شگرزب ردارب  کلملا و  عینص  وا  یومع  . تسا هتفای  شرورپ 

زا
. دندوب دوخ  نامز  فورعم  ناشاقن 

هس تدم  هب  تفر و  نونفلاراد  هسردم  هب  دمآ و  نارهت  هب  یگلاس  هدزناپ  رد  وا 
یزور هک  دوب  لاس  هس  نایاپ  رد  تخادرپ و  رنه  ملع و  بسک  هب  لاس 

نیدلارصان
سیئر زا  هک  داتفا  وا  زا  یئولبات  هب  شمشچ  و  تفر ، نونفلاراد  دیدزاب  هب  هاش 

وا راک  هتفیش  دوب . هدرک  یزادرپ  هرهچ  هنطلسلا “  دامتعا  نونفلاراد “  هسردم 
وا تناقا  دوش . لوغشم  شراک  هب  هغدغد  نودب  ات  دنهدب ، وا  هب  یقاتا  هرامعلا “  سمش  نامتخاس “  رد  داد  روتسد  دش .

راکهاش زا  یکی  هلمج  زا  ولبات  دودح ۱۷۰  تدم  نیا  رد  وا  راک  لصاح  دیشک . ازارد  هب  لاس  راهچ  هرامعلا  سمش  رد 
 “ کلملا لامک  بقل “  نامز  نیا  رد  .و  دوش یم  یرادهگن  ناتسلگ  خاک  هزوم  رد  هک  تسا  هنیئآ “  رالات  یولبات “  وا ، یاه 

. دش هداد  هب  زین 
نابز لماک  یریگارف  اب  تخادرپ . نآ  لیمکت  هب  اه  دعب  هک  تسا ، هسنارف  نابز  نونفلاراد ، رد  وا  یاه  یریگارف  رگید  زا 
یلاس هس  دنارذگ ، سیراپ  و  سنارولف –  مر –  یاه : رهش  رد  ار  شرمع  زا  رگید  لاس  هس  دش و  اپورا  مزاع  هسنارف ،

. تسا تشاد  ازس  هب  یشقن  وا  رنه  رتشیب  یئافوکش  رد  هک 
.( تخادرپ فورعم  یاه  ولبات  زا  یرادرب  یپک  هب  مر  رهش  هزوم  و  یاسرو “  روول “ ، “  یاه “  هزوم  رد  نامز  نیا  رد 

 ) تسا دوجوم  نمامت  هک  ددع  هدزاود  دادعت  هب 
هدنزرا و یتمدخ  تشگ و  زاب  ناریا  هب  کلملا  لامک  گنرف ،“! اپورا “  هب  شرفس  رد  هاش “  نیدلارقظم  هیصوت  هب 

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/mashahir/
http://www.gozargah.com/mashahir/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ba%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%a7/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


تساریهاشمهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

: نوچ یئاه  شخب  تفای و  هعسوت  جیردتب  هسردم  نیا  دناسر . روهظ  هب  هفرظتسم “  عیانص  هسردم “  ناینب  اب  راگدنام 
رد هک  داد  شرورپ  ار  یدایز  نازومآ  رنه  .و  دش هدوزفا  نآ  هب  زین  یفاب  یلاق  یراجح و  یراک ، تبنم  یزاس ، همسجم 

. دندش اشوک  فلتخم  یاه  رنه  یروراب  هار 
هک داتفا  یم  قافتا  درک ، یم  کرت  ار  تختیاپ  دش و  یم  هدرزآ  یلیالد  هب  هاگ  ره  هک  دوب  یدح  رد  وا  راک  شزرا  رنه و 

. دندرک یم  یئوجلد  وا  زا  دنتفر و  یم  شرادید  هب  هاش  نیدلارفظم  ندعب  هاش و  نیدلارصان  صخش 
هب تسد  تسویپ و  هطورشم  شبنج  هب  یهاوخ  یدازآ  میسن  شزو  عورش  اب  هک  دوب  یا  هدازآ  درم  کلملا ، لامک 

. دز نآزا  تیامح  رد  یتالاقم  راشتنا 
: تفگ یم  شناتسود  هب  هک  یئاج  ات  تشاد  هقالع  کیدناو  نایس و  یت  زکسالو –  لئافار –  دناربمار – “  راثآ “  هب  وا 

 ” ظفاح اب “  رعش  رد  تسا و  دناربمار “  اب “  نامراک  ورس  یشاقن  رد  سپ  نیا  زا  ”… 
و  ” شدرگاش یدادغب و  رگرز   ”- ” یدادغب ریگلاف  نایدوهی   ” نوچ یئاه  راکهاش  نیرهنلا “  نیب  هب “  وا  رفس  لصاح 

. تسا البرک “  نادیم  ”
رخآ ات  و  دش “  دیعبت  یتیاور  هب   ” تفر و روباشین  دابآ  نسح  هب “  یتلود  یاه  راشف  تسد  زا  یسمش  لاس ۱۳۰۷  رد  وا 

لوط یدنا  لاس و  هدزاود  هک  رمع 
. دوب اجنآ  رد  دیشک ،

. تشذگ رد  دیعبت  رد  یسمش  دادرم ۱۳۱۹  رد  ماجنا  رس  و 
زا یا  هدیرب  هک  دش  عیاش  یولع “  گرزب  دای “  هدنز  هدنناوخ ، رپ  رایسب  رثا  شیاهمشچ “   ” باتک راشتنا  ماگنه  هب 

. تسوا دوخ  باتک  نیا  رد  ناکام “  داتسا “  هک  دوب  نآ  ینز  هنامگ  .و  تسا کلملا  لامک  یگدنز 

مرازب مزیرب و 
رذآ ۱۳۹۳

 : کناب یدصتم 
؟  نوت یراج  باسح  هب  مزیرب  مناخ 

 : نز
مدوخ باسح  هب  زیرب  هریمب !  میراج  یهلا  هن !!

**
 …!!!! تسیچ مارتحا  دندیسرپ  یحول  هداس  زا 

: هک هیزیچ  هی  هگیم 
 ، وت هب  مرازیم  نم 
 ، نم هب  یرازیم  وت 

 ، یکی هب  هرازیم  یکی 
 ، یکی هب  هرازیمن  مه  یکی 

نم رظن  هب  یلو 
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تساسکعهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

 ،….. تهب تشاذگ  یکره 
شهب یرازب  دیاب  مه  وت 

زیئاپ یزاب  شتآ 
رذآ ۱۳۹۳

زیئاپ یزاب  شتآ 
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تساسکعهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

زیئاپ یاه  هرارش 
رذآ ۱۳۹۳

زیئاپ یاه  هرارش 

ناتسمز ندیسر  ارف  یارب  یگدامآ 
رذآ ۱۳۹۳
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ناتسمز ندیسر  ارف  یارب  یگدامآ 

هنودرگ زا  یلام  فیعض  هینب  اب  نازومآ  شناد  ندرک  جراخ 
! روشک لیصحت 

رذآ ۱۳۹۳

یدیدج عوضوم  یصوصخ ؛ شخب  هب  یتلود  سرادم  یراذگاو  درکیور ، هعماج  هورگ  شرازگ  هب  رگراک : ملعم و  قوقح 
نیا رادناکس  یناف “  ” هتفگ هب  ات  داد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  مهدزای  تلود  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هک  تسا 
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تسارابخاهرامش ١۵٧ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

! ددرگ رتشیب  یشزومآ  یروهرهب  شور  نیا  اب  هناخترازو ،
ییارجا ایآ  هک  دزاس  ردابتم  نهذ  رد  ار  لاوئس  نیا  ات  هدش  هدیشک  مه  روشک  یزرم  یاهاتسور  هب  الاح  هک  یحرط 

؟ درک دهاوخ  جراخ  روشک ، لیصحت  هنودرگ  زا  ار  فیعض ) یلام  هینب  اب   ) نازومآ شناد  حرط ، نیا  ندش 
! هبرجت اب  ناملعم  یاجهب  یسیردتلاقح  یاهورین  مادختسا 

ییاهینارگن اما  هدرک  نارگن  ار  سلجم  ناگدنیامن  زا  یخرب  هتبلا  اه و  هداوناخ  زین  رگید  یتاهج  زا  حرط  نیا  دنچ  ره 
تیفیک زوسلد ، هبرجت و  اب  ناملعم  یاجب  تمیق  نازرا  یناسنا  یورین  مادختسا  لیلدب  روکذم  حرط  هکنیا  رب  ینبم 
نیمات ناگیار و  شزومآ  تلود  هفیظو  نوناق  قبط  هک  ارچ  دیآیم ؛ مشچ  هب  رتشیب  دروآ  دهاوخ  نییاپ  ار  یشزومآ 

رد یشورف  مک  ثعاب  دناوت  یم  یصوصخ  شخب  هب  نآ  یراذگاو  تسا و  هنیمز  نیا  رد  نادنورهش  یارب  مزال  تاناکما 
: دهد یم  خساپ  هنوگنیا  شرورپ  شزومآ و  ریزو  هتبلا  هک  دوش  موب  زرم و  نیا  نادنزرف  یگدنز  شخب  نیرت  ساسح 

هب تسا “. هداد  ار  یصوصخ  شخب  هب  یتلود  سرادم  یراذگاو  هزاجا  یروشک ، تامدخ  تیریدم  نوناق  هدام ۱۳  “
یساسا نوناق  رد  یلو  تسا ، ناگیار  هطسوتم  هرود  نایاپ  ات  تالیصحت  یساسا ، نوناق  لصا ۳۰  هیاپ  رب  یناف ، هتفگ 

دنک هیهت  ار  مزال  تازیهجت  مادختسا و  ملعم  دزاسب ، هسردم  دیاب  هطسوتم  هرود  نایاپ  ات  شرورپ  شزومآ و  هک  هدماین 
. دنورب هسدم  هب  لیصحت  یارب  نازومآشناد  ات 

هنیمز هطسوتم ، هرود  نایاپ  ات  تسا  فظوم  تلود   ” هک هدمآ  یساسا  نوناق  حیرص  صن  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.“ میتسه راک  نیا  ماجنا  لاح  رد  نونکامه  ام  هک  دنک  مهارف  ار  روشک  نازومآشناد  ناگیار  لیصحت 

ریزو نابز  زا  حرط  ضقانتم  تایئزج 
هرابرد دیدج  یلیصحت  لاس  زاغآ  رد  هناسر  باحصا  اب  دوخ  یربخ  تسشن  رد  شرورپ  شزومآ و  ریزو  دعب  یدنچ  اما 

اما دنشاب ؛“ هتشادن  زومآ  شناد  هک  دنوشیم  راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یتلود  سرادم  : ” تفگ هنوگنیا  حرط  تایئزج 
! تشاد رگید  یقافتا  زا  تیاکح  اهربخ 

ییادتبا هسردم  ناتسلگ ۴۰  ناتسا  رد   ” هک ربخ  نیا  نوچمه  دش ؛ رشتنم  هنیمز  نیا  رد  یددعتم  یاهربخ  هتشذگ  هتفه 
یلاها هتفگ  هب  ریزو ! رظنراهظا  فالخ  رب  یقافتا  ینعی  دش .” راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  زومآ  شناد  هارمه ۹۷۰۰  هب 

دب تیعضو  رطاخ  هب  دنتسه و  ریذپبیسآ  رشق  زا  ییاتسور و  نآ  نازومآ  شناد  رثکا  هک  یسرادم  اقیقد  ناتسا ، نیا 
شخب هب  دنوش  دراو  دهاش ) ای  یتلود  هنومن  ناشوهزیت ، یعافتناریغ ،  ) صاخ سرادم  هب  دنتسین  رداق  یداصتقا 

. تسا هدش  هتخانش  تلود  هفیظو  نوناق  رد  اهنآ  هب  یگدیسر  هک  یرشق  ینعی  تسا ؛ هدش  هدرپس  یصوصخ 

؟ هدش روبجم  ارچ ؟
رذآ ۱۳۹۳

هدازیلع دومحم  هک  داد  ربخ  نینچمه  یماوق  هچنغ  ردام 
زور شدنزرف  لیکو  ییابطابط ،

هدنورپ نیا  تلاکو  هب  تبسن  ار  دوخ  ءافعتسا  هام  نابآ  ۲۶
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. تسا هداد 
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