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یراهدنق دمحا  تیدحا –  هرهش 
 – هرهز یساپس  – لضفلاوبا  اشاپ –  رفولین  تشرب –  تلوترب  یتمعن - یدیع 
 – داژن هللادبع  ابتجم  ولسابع –  ناگژم  ینامحر –  میرم  یناطلس –  یروپ 

یقورش یلع  یربکا –  دادرهم  یهاشمرخ –  باتهم 
نودیرف  - شنم ینافرع  دیعس  دمحم  یعیفر —  نارهم  یراشفا –  هردان 

 – یریشم
 

–

دش رازگ  رب  ما  باتک  یفرعم  یارب  هک  ینارنخس  کی  زا  یتمسق 
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ما هتفگ  نینچ  دش  رازگ  رب  ما  باتک  یفرعم  یارب  هک  ینارنخس  کی  زا  یتمسقرد 
تسا هدنناوخ  دوبمک  رد  باتک  شورف  یمک  یناینب  لکشم  نم  هاگید  زا  هک  ارچ 

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

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

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  “ 

- رترب رگشهوژپ  کی  یفرعم 
داژن هللادبع  ابتجم 

هدنسیون گرزب  یاثر  رد 
رد درگلاس  تسانمب  نامروشک .

هدنسیون یراشفا  هردان  تشذگ 
 – دوب یگ  هدازآ  هچراپ  کی  هک  یا 

 – نایرفص دومحم 

, یمیرک جریا  دای  هب 
دوز لئود  گنادشش .  یرگامنیس 

نارهم یمیرک –  جریا  اب  ماگنه 
یعیفر

هدنسیون و مجرتم و  زا  هاتوک 
داژن هللادبع  ابتجم  رعاش ،

نیمهدزناپ دراو  دراد  هاگرذگ 
دوش یم  دوخ  تیلاعف  لاس 

هردان مامتان –  یرگ  اشفا  کی 
یراشفا

ناتساد

نایرفص دومحم  زار – 

تیدحا هرهش  وگنلا – 

یساپس لضفلوبا  یدابآ – 

رعش

ینیب ود  زا  یا  هراپ  رد  هغلابم 
یاه تبحص  نتم  رهاط –  اباب  یاه 

رد ناتسلگ “  رعش “  بش  رد  نم 
ربماون ۲۰۱۵ مهد 

ِدرت هخاش ی  رب  ودیآ  یم  داب 
یتمعن یدیع  یگدنز  –
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 “ 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 
. 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 

یتمعن یدیع  یگدنز  –

یهاشمرخ باتهم  یتسود – 

هتسشن هرجنپ  هودنا  رانک  رد 
یربکا دادرهم  ما – 

اشاپ رفولین  زا :  یعابر  کی 

یسک بشما  دنز  یم  رگنلت 
؟ ناراب ییوت  هناخ ، نیا  فقس  رب 

هرهز – 

هلق زا  رس  قشع  رد  هک  ره 
ولسابع ناگژم  تسا –  رنه  درآرب 

یئانیس میحر  نارتخد –  هاُنگ 

هدیجنر همه  زا  میوگب … کُر 
یریشم نودیرف  دای  هدنز  ما – 

ازریم جریا  زا  یلاحلا  فصو 

هک ناج ، یا  تمیوجب  اجک 
دیعس دمحم  ینم -؟ یاجکان 

شنم ینافرع 

سکع

هاگرذگ

گنر لصف 

هبلاج

میوگب هچ 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

یسیفن دیعس 
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» هلاقمهرامش ١٦٩ No Comments

تشرب تلوترب  همکاحم – 
رذآ ۱۳۹۴

؟ مسا یضاق :
دیناد یم  ناتدوخ  امش  تشرب : تلوترب 

. دییوگب دیاب  ناتدوخ  امش  اما  میناد  یم  یضاق :
دینک یم  همکاحم  ندوب  تشرب  تلوترب  رطاخ  هب  ور  نم  بخ . تشرب :

؟ مگب ور  ممسا  دیاب  ارچ  هگید 
؟ مسا دییوگب . ور  نات  مسا  دیاب  لاح  نیا  اب  یضاق :

متسه تشرب  متفگ . هک  نم  تشرب : … 
؟ دیا هدرک  جاودزا  یضاق :

هلب تشرب : 
؟ یسک هچ  اب  یضاق :

نز کی  اب  تشرب :
[ هاگداد رد  راضح  هدنخ  ]

؟ دینکیم هرخسم  ار  هاگداد  امش  یضاق :
تسین روط  نیا  هن  تشرب :

؟ دیاهدرک جاودزا  نز  کی  اب  دییوگ  یم  ارچ  سپ  یضاق :
ماهدرک جاودزا  نز  کی  اب  ًاعقاو  نوچ  تشرب :

؟ دنک جاودزا  درم  کی  اب  هک  دیاهدید  ار  یسک  یضاق :
هلب تشرب :

؟ یسک هچ  یضاق :
تسا هدرک  جاودزا  درم  کی  اب  وا  نم !! رسمه  تشرب :

[ هاگداد رد  راضح  هدنخ  ]
… اهروتاتکید رخسمتو  ءاشفا  یارب  هدوب  یتصرف  هشیمه  ناهاوخیدازآ  همکاحم 

_

میرم لرتنک - یارب  ییاهرازبا  نانز  هب  زواجت  داشرا و  تشگ 

زنط

دیبع یاه  هفیطل  اب  یلاح 
یناکاز

ریهاشم

عرتخم یکسروکیس  روگیا 
… رتپوک یله  یبآ و  یامیپاوه 
 … یکسونیت نویتسا  هدنسیون : 

یراهدنق دمحا  نادرگرب : 

باتک یفرعم 

 “ نامر باتک “  یفرعم 
دومحم هتشون  رگید - یلصف 

نایرفص

دقن

ناتساد هعومجم  هب  یهاگن 
شرآ هتشون  سانشان » یهرامش  »

یقورش یلع  انپرذآ – 

رابخا

همشچ زا  نینچ  مباریس  هکنم 
ر ــــ گا قلخ  قشع ///  ناشوج  ی 

یریثات چـه  دشوج ،  یمن  ن  ــ اب م
رد یهاشنامرک  ینیعم  میحر  ارم -

تشذگ

نامزاس ناسانشراک  رادشه 
یرشب بئاصم  دروم  رد  للم 

هدنیآ هام  شش 
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ینامحر
رذآ ۱۳۹۴

گنهرف رد  ندوب  تسدارف  ببس  هب  هک  ینادرم  یوس  زا  هاگ  دراد  یفلتخم  لاکشا  ناریا ، رد  نانز  هیلع  ینماان 
نیناوق طسوت  رتهتفاینامزاس  تروصهب  هاگ  دننکیم و  لامعا  تنوشخ  نانز  رب  فلتخم  لاکشا  هب  رالاسدرم 

رد ار  یناریا  نانز  تیعضو  اهتنوشخ  نیا  یودره  یمسر . تردق  یاهراتخاس  تلود و  یوس  زا  نانز  هیلع  زیمآضیعبت 
نانز نالاعف  ناراذگتسایس و  هجوت  دنمزاین  هک  تسا  هدرک  هجاوم  یدایز  تارطخ  اب  یصوصخ  یمومع و  یاضف 

هنک زا  یبوخهب  مه  نانز  تلود  نادرمتلود و  دروآیم و  راب  هب  هعماج  یارب  یدج  یاهبیسآ  نانز  هیلع  تنوشخ  تسا .
شیازفا ببس  هک  هابتشا  ییاهنامرد  ای  دنرادن  تنوشخ  نیا  شهاک  یارب  یراکهار  ای  یهتنم  دنربخاب ، اهبیسآ  نیا 
یاهنامرد تسد  نیا  زا  یکی  داشرا » تشگ   » مان هب  یاهخسن  دننکیم . هئارا  دوشیم ، هعماج  رد  نانز  یارب  ینماان 

زواجت دروم  فلتخم  لاکشا  هب  نانز  و  دوشن ! نادرم  توهش  نایلغ  ببس  نانز  ششوپ  هکنیا  یارب  تسا ؛ یکتخبالا 
نانآ هب  دننکن و  دروخرب  یسنج  هژبا  مود و  سنج  دننام  نانز  اب  هک  دنهد  شزومآ  نادرم  هب  هکنآ  یاجهب  دنریگن ! رارق 
تذل هلئسم  نیا  زا  دنریگ و  رارق  زواجت  دروم  دنهاوخیم  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  نانآ  شیارآ  نانز و  سابل  هک  دنزومایب 

. دننک باختنا  ار  دوخ  ششوپ  دنراد  قح  نانز  هکلب  دنربیم !
یارب دننکیم  هچره  نانز  نیا  دنزومآیم  نادرم  هب  داشرا  تشگ  یاهناوراک  نتخادنا  هار  اب  یگنهرف  ناراذگتسایس 

تیمها ای و  ناشدوخ  لد  رطاخ  هب  هن  تسامش  ندرب  تذل  رطاخ  یارب  ناشششوپ  عون  تسامش . ندربرد  هب  هار  زا 
شرهوش یارب  طقف  نز  هک  دنهدیم  شزومآ  نادرم  هب  یمسر  یاهلاناک  همه  زا  اهنآ . یارب  ندیشوپ  سابل  بسانتم 

تسا نادرم  ندرب  تذل  هلیسو  اهنت  نز  دهدیم  ناشن  هک  یاهشیدنا  دشوپب . نامهب  نالف و  یاهسابل  دشاب و  ابیز  دیاب 
دوش و نما  هعماج  یاضف  تسا  هدشن  ببس  عومجمرد  ررکم  یاهیهن  نوچمه  ییاهراکهار  لقتسم . یناسنا  هن 

. میتسه فلتخم  لاکشا  رد  نانز  هب  زواجت  رابخا  ندش  رشتنم  دهاش  نآ  یاجهب 
 … هاگشیارآ رد  زواجت  یریگ و  تفخ  لگنج ، رد  زواجت 

دندوب هتفر  کینکیپ  هب  هک  یناوج  نارتخد  هب  نیوزق  نیجاراب  هداج  رد   www.khabaronline.ir نیالنآربخ شرازگ  هب 
ار ربخ  نیا  یسک  هچ  هکنیا  رس  رب  نیوزق  ییاضق  یماظتنا و  نالوئسم  الاح  دناهدش و  ریگتسد  مه  نامهتم  هدش  زواجت 

نارتخد هداتفا و  کشرز  یعرف  هداج  یکیدزن  رد  هداج  نیا  رد  راب  هس  زا  شیب  قافتا  نیا  دننکیم . ثحب  دنک ، دییات 
دوشیم هتفگ  دناهتشاد . روضح  ناشپیکا  رد  زین  ناوج  رسپ  یاهدع  هک  دناهتفرگ  رارق  ضرعت  دروم  یلاح  رد  ناوج 

ضرعت هب  مادقا  نارتخد  دروم  رد  هتسب و  تخرد  هب  مرگ  حالس  دیدهت  اب  ار  ناوج  یاهرسپ  راب  ره  ناگدننکضرعت 
. دندرکیم

هک درذگیم  دناهدرک  زواجت  نیوزق  نیجاراب  رد  ناوج  نارتخد  هب  هک  یرفن  یریگتسد ۱۰  زا  هام  کی  زا  شیب  یلاح  رد 
. دناهدرکن رشتنم  یربخ  هرابنیارد  نیوزق  یلحم  یاههناسر  یتح  اههناسر  زا  کیچیه 

راهظا ادتبا  ربخ  نیا  هرابرد  ناگتخیهرف »  » اب وگوتفگ  رد  نیوزق  ناتسا  یهاگآ  سیلپ  سیئر  داژنینیسح ، نیسحیلع 
«. منادیمن مه  یتایئزج  مرادن و  عوضوم  نیا  زا  یربخ  چیه  : » تفگ سپس  درک و  یعالطایب 

ار ربخ  نیا  هک  یسکره  زا  : » دوزفا تسا ، هداد  امش  هب  ار  ربخ  نیا  یسک  هچ  هک  شسرپ  نیا  حرط  اب  نینچمه  وا 
«. دیریگب مه  ار  ربخ  تایئزج  دیتفرگ 

زا سپ  هام  کی  مه  نآ  یاهدنورپ  نینچ  زا  ناتسا  یهاگآ  سیلپ  سیئر  تسا  نکمم  روطچ  هکنیا  هب  خساپ  رد  وا 
یماظتنا رقم  هب  دیاب  ربخ  تفایرد  یارب  اما  مشابن ، ربخیب  مه  دیاش  : » داد حیضوت  دشاب ، ربخیب  نامهتم  یریگتسد 

«. دییایب ناتسا 
فنع هب  زواجت  هرابرد  ثداوح  هحفص  رد  فلتخم  یاههمانزور  رد  هک  یرگید  یاهربخ  رانک  رد  دیراذگب  ار  ربخ  نیا 

. هفاتناس یا  هیارک  لیبوموتا  کی  اب  ناوج  کی  طسوت  نابایخ  رد  نشور  زور  رد  رتخد  کی  ندوبر  دننام  دوشیم  رشتنم 
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درک و فقوت  ملباقم  هفاتناس  یوردوخ  کی  هک  مدوب  یسکات  رظتنم  دنکیم : تیاور  هنوگنیا  ار  ارجام  زواجت  نیا  ینابرق 
لاح نیا  اب  دنکن . داجیا  تمحازم  میارب  هک  متساوخ  وا  زا  تینابصع  اب  نم  اما  موش  شنیشام  راوس  تساوخ  هدننار 

. درک شنیشام  راوس  ارم  وقاچ  دیدهت  روز و  اب  دش و  هدایپ  نیشام  زا  هقیقد  دنچ  زا  دعب  هکنیا  ات  دوبن  رادربتسد  هدننار 
ارم منکن  توکس  رگا  هک  درکیم  مدیدهت  وقاچ  اب  بترم  وا  اما  دنک  میاهر  هک  متساوخ  وا  زا  سامتلا  اب  هار  نیب  رد 

. دشکیم
یوردوخهب ینیگنس  تراسخ  هکنیا  اب  درک و  فداصت  مه  دیارپ  یوردوخ  کی  اب  یتح  وا  هار  نیب  رد  دهدیم : همادا  یو 

فقوت زا  سپ  داد و  ریسم  رییغت  نارهت  هیشاح  تمس  هب  همادا  رد  درم  نیا  درک . رارف  فداصت  هنحص  زا  دش ، دراو  دیارپ 
. داد رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ارم  وقاچ  دیدهت  اب  تولخ ، یلحم  رد 

هقطنم رد  عقاو  یهاگشیارآ  رد  نز  دودح ۱۲  هکیلاحرد  یراج  لاس  هام  نابآ  موس  هبنشکی  رصع  تعاس ۵  ربخ  نیا  و 
هب دیدهت  اب  دش و  لخاد  تشاد ، تسد  رد  یگنفت  هکیلاحرد  زبس و  کسام  اب  یدرم  دنتشاد ، روضح  زاوها  رهشداداپ 
کیتسالپ هسیک  تشاد ، ینیرفآتشحو  رد  یعس  نانزدایرف  هکیلاحرد  حلسم  درم  دناشک . یقاتا  هب  ار  اهنآ  همه  گرم ،

زونه هک  نانز  زا  یکی  دنتخیر . نآ  لخاد  ار  ناشیاهلوپ  الط و  همه  اهنآ  دناخرچ و  نانز  تسد  هب  تسد  ار  یگنردیفس 
درب نلاس  یاهتنا  رد  یقاتا  هب  ار  ام  تشاد ، هاگشیارآ  لخاد  زا  یلماک  تخانش  هک  درم  نآ  تفگ : تسا ، هدزتشحو 

نانز یتقو  درک . رازآ  تیذا و  ار  اهنآ  مدید  دناشک و  نوریب  هناگادج  ار  نز  ود  تفرگ ، ار  نامیاهالط  لوپ و  هک  دعب 
. دیسررس سیلپ  هقیقد  زا ۱۵  دعب  درک و  کرت  ار  نامتخاس  حلسم  درم  هکنیا  ات  دندیزرلیم  سرت  زا  دنتشگزاب ،

رد هک  مینیبیم  اما  دشاب  یمومع  یاهنابایخ  زا  رتنما  دیاب  هدعاقلایلع  هک  تسا  هتسبرد  هنانز و  یطیحم  هاگشیارآ 
. دنتسه یشوگرخ  باوخ  رد  ایوگ  نالوئسم  دوشیم و  زواجت  لگنج  نابایخ و  دننام  نانز  هب  مه  هاگشیارآ 

؟ تسین ناریا  تلود  هفیظو  نانز  تینما  ظفح  ایآ 
رد هتخیسگراسفا  سیلپ  نادرم  نانز و  دراد و  موب  زرم و  نیا  نانز  اب  هدننز  ییاهراتفر  هک  تساهلاس  داشرا  تشگ 

زا عافد  یارب  هک  دنوشیم  ینادرم  روطنیمه  نانز و  هیلع  نایرع  ییاهتنوشخ  بکترم  فلتخم  یاهرهش  یاهنابایخ 
رد ار  یناریا  نانز  شمارآ  لامک  اب  نامرجم  هکیلاحرد  دراد  همادا  اجک  ات  ناتساد  نیا  دنوشیم . ریگرد  سیلپ  اب  اهنآ 

یهابت هب  ار  ناشیگدنز  دنشاپ و  یمدیسا  ناشتروص  یور  دنهدیم ، رارق  یمالک  یسنج و  رازآ  دروم  نزرب  یوک و 
؟ دنناشکیم

نانز دننام  یرتریذپبیسآ  راشقا  صوصخهب  نادنورهش  همه  تینما  ظفح  ناراذگتسایس  تلود و  فیاظو  زا  یکی  ایآ 
شیازفا هب  درم  نز و  یاهسیلپ  هکنیا  یاجهب  حیحص  یزیرهمانرب  هلئسم و  نیا  یاجهب  ارچ  سپ  تسین ؟ ناکدوک  و 
نارومام یاهقیلس  یاهکالم  هک  میتسه  ینانز  اب  نشخ  یاهدروخرب  دهاش  دننک  کمک  هعماج  رد  یناریا  نانز  تینما 

چیه هب  ناششوپ  عون  هک  ماهدوب  ینانز  یریگتسد  دهاش  نابایخ  رد  اهراب  دناهدرکن . تیاعر  ار  داشرا  تشگ  درم  نز و 
. دناهدش ریگتسد  یهجو  نیرتدب  هب  اما  تسا  هدوبن  تیمکاح  معزهب  راد  هلاسم  ناونع 

هک ینز  تسدهب  ندز  دبنتسد  دینیبب . ار  سیلپ  رویغ  نانز  نادرم و  نیا  تیناسنا  زا  رودهب  تشز و  دروخرب  وئدیو و  نیا 
سورع باجح  نتشادن  لیلد  هب  داماد  یریگتسد  زا  یملیف  تسا و  یداع  یدنورهش  کی  طقف  مرجم . هن  تسا  دزد  هن 

یریگتسد رانک  رد  دیراذگب  ار  ناتساد  نیا  دش ، لامعا  ناشیاههداوناخ  جوز و  نیا  رب  یزور  نینچ  رد  هک  یتنوشخ  و 
زگره هک  ینز  تسا ؛ هدش  ریگتسد  داشرا  تشگ  طسوت  یهجو  نیرتدب  هب  یگزاتهب  تسا و  نم  ناتسود  زا  هک  ینز 

وتنام هدشریگتسد ! تسا ، هنادرم  شپیت  هکنآ  مرج  هب  اما  دشوپیم  سابل  نکمم  لکش  نیرتهداس  هب  درادن و  یشیارآ 
. شیارآ نودب  هتبلا  گنرهریت و  یلاش  اب  دوبن  هاتوک  مه  مادکچیه  هک  نابسچ  نیج  یتح  هن  یلومعم  نیج  راولش  و 

نتشادن مرج  هب  ار  یکی  دنریگیم ، شیارآ  نتشاد  مرج  هب  ار  یکی  تسین  ینایاپ  ار  داشرا  تشگ  یاهقیلس  یاهرایعم 
. نآ

ره یعیبط  قح  هک  عونتم  یاهسابل  ندیشوپ  وم و  ندوب  نوریب  یکدنا  ایآ  دنتسین ؟ نما  هعماج  هتسیاش  یناریا  نانز  ایآ 
یاهشور هب  هعماج  ندرکن  نما  و  مدرم ؟ اب  رابتنوشخ  دروخرب  ای  دنکیم  شودخم  ار  هعماج  تینما  تسا  یناسنا 
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» هلاقمهرامش ١٦٩ No Comments

راوس روزهب  دنراد  ار  ینز  یتقو  ارچ  دراد  رارق  رهش  حطس  رد  هک  ینیبرود  همه  نیا  دوجو  اب  نانز ؟ یارب  نوگانوگ 
نما یارب  شالت  نانز و  یارب  نماان  یاهناکم  هشقن  هیهت  دنکیمن ؟ یطاخ  بیقعت  هب  مادقا  سیلپ  دننکیم  نیشام 

نیا هشیر  دوشیمن  نآ  هب  یهجوت  اما  دهد  شیازفا  رهش  رد  ار  نانز  تینما  دناوتیم  هک  تسا  ییاههار  زا  نآ  ندرک 
روضح هعماج  رد  رتمک  هک  مینکیم  نماان  ار  هعماج  سپ  نادرم  یگدولآ  اشنم  دناکاپان و  نانز  تساجک ؟ رد  هلئسم 

؟ میهدیم ناشن  تصش  برض  دنریذپیمن  ار  طلسم  یاهرایعم  هک  ینانز  هب  مه  داشرا  تشگ  اب  دننک و  ادیپ 
داشرا تشگ  یوس  زا  هعماج  یاضف  ندرک  نشخ  اهییامنتردق و  نیا  همه  دوشیم ، حرطم  لاوس  نیا  وس  رگید  زا 

رهز یارب  تسا  ماظن  رتعجترم  یاهورین  ییارآفص  ایآ  تسیچ ؟ یارب  تسا  هتفای  تدش  یاهتسه  قفاوت  زا  دعب  زا  هک 
صوصخهب ام  هب  رگید  راب  هکنیا  یارب  دندرک ؟ یداش  زاربا  اهمیرحت  ندش  هتشادرب  زا  هک  یمدرم  زا  نتفرگ  مشچ 

نونکات یناحور  تلود  هک  دنچره  دشاب . هنانیبشوخ  یلیلحت  نیا  دیاش  هتبلا  تسا ؟ هدشن  ضوع  یزیچ  دننک  تباث  نانز 
نانز اب  تسیاشان  یاهدروخرب  دروم  رد  یریگعضوم  دهاش  نینچمه  تسا و  هتشادنرب  نانز  تیعضو  دوبهب  یارب  یماگ 

هب ششوپ  راتفر و  رد  ار  دوخ  یاهکالم  ات  دننکیم  شالت  زورره  یناریا  نانز  اما  میاهدوبن . وا  یوس  زا  رهش  حطس  رد 
لرتنک یارب  یتادیهمت  اب  دنک  نما  نانز  ام  یارب  ار  نابایخ  دراد  هفیظو  تلود  هتشذگ  اهنیا  زا  دنناشنب . یسرک 

. داشرا تشگ  مان  هب  ینامرجم  روطنیمه  یدرف و  نامرجم 

یناریا ادن  یاهتشاد  دای 
رذآ ۱۳۹۴

وت یارب 
منیب یم  ار  یزار  دنک  یم  ریوصت  ار  ایند  لسع  گنرب  یاهمشچ  سپ  زا  هک  تهاگن  لمخم  رد 

یم راوتسا  نادنچ  هن  یا  هدارا  اب  هک  منیب  یم  دنناوخ . یم  ارف  یدبا  ندیشیدنا  یوسب  ارم  هک 
بوچ راهچ  رد  یا  هدروآ  دوجوب  تدوخ  رد  سپس  نم و  رد  ادتبا  رد  هک  ار  یساسحا  یشوک 

زا دناوتیم  هک  یسفق  ینک .  ینادنز  دنا  هدش  هتخاس  لوادتم  هنهک و  یاهرایعم  اب  هک  یسفق 
. دزاسب تا  ینطاب  لیم  فالخ  رب  یلومعم و  مدآ  کی  وت  لثم  یا  هداعلا  قوف  ناسنا 
تراسا هب  ار  تدوخ  یاپ  تسد و  نونکا  دنهاوخیم  هک  یدرک  هراپ  ار  ییاهریجنز  میارب  وت 

یرایسب وت  اب  هک  ارچ  منادرگرب . بقع  هب  ار  نامز  متساوخ  یمن  مدوب  مه  رداق  رگا  دنشکب .
یرارقیب هک  مناد  یم  نونکا  منک . یم  سمل  منیب و  یم  ینشورب  نونکا  دندوب  نشوران  کنگ و  میارب  هک  ار  یمیهافم  زا 

. – دشاب شخب  دیما  دناوت  یم  ردقچ  رگید  ناسنا  کی  یارب  ناسنا  کی  یادص  ندینش  دراد و  ینعم  هچ  یگنتلد  تسیچ ، 
یناریاادن

———————————
عونمم یا  هبرجت  زا  نیریش  یریوصت 

. دنا هدشن  یروسناس  دوخ  راچد  هنادرخبان  تواضق  زا  سرت  رطاخب  هک  یناسک  هب  میدقت  نابآ ۱۳۹۴ –  یناریا  ادن 
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. دنا هدشن  یروسناس  دوخ  راچد  هنادرخبان  تواضق  زا  سرت  رطاخب  هک  یناسک  هب  میدقت  نابآ ۱۳۹۴ –  یناریا  ادن 
ار مدوخ  شمارآ  متشاد  مک  مک  مدوب  تحارتسا  لاح  رد  یقالیی  هناخ  رد  هک  دوب  یزور  دنچ  دوب .  هتشذگ  بش  زا  یساپ 

. مدرک یم  ادیپ  هرابود 
. تسکش یم  ار  بش  توکس  اه  کریجریج  یادص  اهنت  مدید . یم  هکرب  حطس  یور  ار  هام  ساکعنا  هرجنپ  زا  نوریب 

ساسحا منت  تسوپ  رب  ار  بش  کنخ  میسن  ات  مدرک  زاب  ار  مباوخ  قاتا  هرجنپ  متشاد ، یبوخ  ساسحا  درب ، یمن  مباوخ 
. دوب هدش  هریخ  دشیم  هدید  یبوخب  کزان  باوخ  سابل  ریز  زا  هک  منایرع  ندب  هب  تقد  اب  هام  ییوگ  منک .

تداع دوب . هدیرپ  ممشچ  زا  باوخ  درکیم . هراظن  ارم  زاب  نامشچ  اب  ییابیز  دغج  هرجنپ  هب  فرشم  هخاش  یور  رب 
. مروخب بات  چیپ و  مباوختخر  لخاد  متشادن 

تشاد انکس  هناخ  یلامش  تمس  رد  شناوج  رتخد  اهنت  رسمه و  اب  هک  ار  نابغاب  ات  مدمآ  نییاپ  هتسهآ  هتسهآ  اه  هلپ  زا 
. درک یم  لکشم  ار  مراک  شدوخ  ژق  ژق  یادص  اب  مه  یبوچ  هنهک  یاه  هلپ  منکن . رادیب 

متسناد یم  دنیبب  نایرع  همین  ارم  یسک  مدوبن  نارگن  مدمآ . نوریب  لزنم  برد  زا  هتسهآ  متشادرب و  ار  مکچوک  یوتپ 
کنخ یمک  اوه  تشاد . هلصاف  ام  اب  رتمولیک  نیدنچ  هیاسمه  نیرتکیدزن  هوالعب  دنتسه . باوخ  همه  بش  تقو  نیا  رد 

. داد یم  نمب  ینیشنلد  ساسحا  یلو  دوب ،
شخ شخ  یادص  مداتفا . هار  هکرب  تمس  هب  دشیم  یهتنم  هناخدور  رانک  یوکس  هب  هک  یکیراب  هار  زا  هچغاب و  رانک  زا 
رد یحبش  مدرک  ساسحا  مدوب . هکرب  کیدزن  ابیرقت  مدیسرت . یمک  تخیر . یم  مهب  ار  بش  توکس  میاپ  ریز  اهگرب ی 

. مدش ناهنپ  تخرد  کی  تشپ  منیبب . متسناوت  یم  یبوخب  ار  شفیرظ  مادنا  هام  رون  ریز  تسا . تکرح  لاح  رد  بآ  رانک 
هلوح یور  رب  هک  ار  شیاه  سابل  دوب . هدرک  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  ینت  بآ  یارب  ارهاظ  دوب . نابغاب  رتخد  هناحیر 

. درکیم ییامندوخ  شکچوک  یاه  ناتسپ  هام  رون  ریز  مدید . یم  دوب  هتخیر  یکچوک 
نهپ نیمز  یور  ار  شیاهسابل  هک  یتخرد  تشپ  دوب . هدشن  نم  روضح  هجوتم  الصا  مداتسیا . هراظن  هب  تکاس  یتدم 

نامهب تساوخ  یم  ملد  دوب  هدش  مرگ  منت  مدرک . یم  هاگن  تقد  اب  ار  شیابیز  مادنا  مدوب . هدش  بوکخیم  دوب  هدرک 
. داد یم  راهب  یوب  میارب  دوب . یبیجع  ساسحا  مریگب . ششوغآ  رد  لکش 

اب دیفس و  رمرم  زا  رهام  یشارت  رکیی  راک  لثم  شفیرظ  نساب  اهنار و  تشادرب . نیمز  زا  ار  شا  هلوح  دش و  مخ 
. دنیبب لاح  نآ  رد  ارم  مدیسرت  یم  دوب . هتفرگ  رگ  منت  مدینش . یم  یتحارب  ار  مبلق  نابرض  دوب . هدش  هدیشارت  تقد 

یکچوک غیج  لاح  نیا  اب  مدمآ . وریب ن  تخرد  تشپ  زا  دوشن  هدز  تشحو  هک  یروطب  هتسهآ  مدز و  ایردب  ار  ملد 
. تفرگ مارآ  درک  هدهاشم  مدوب  هتشاذگ  میاه  بل  یور  رب  هک  ارم  تشگنا  یتقو  دیشک و 

نت یمامت  ات  مدرک  اهر  هتسهآ  منایرع  یاه  هناش  رس  زا  ار  مکزان  باوخ  سابل  مدرک . نهپ  نمچ  یور  ار  مکچوک  یوتپ 
مه زاب  دوب . هتفریذپ  ارم  توعد  ییوگ  درک . اهر  شنت  رود  زا  ار  شکچوک  هلوح  رایتخا  یب  دنیبب . باتهمرون  ریز  رد  ارم 

شتسوپروآ رکس  یوب  مدرک . توعد  مناوزاب  لخادب  اروا  رس  هراشا  اب  مدوشگار و  میاهتسد  لاح  نیا  اب  متشاد . دیدرت 
. دیزرل یم  باهتلا  زا  شنت  متفرگ . شوغآ  رد  ار  وا  راقو  اب  مارآ و  مدرکیم . قاشنتشا  اضف  رد  ار 

. مدرک سامم  شیابیز  یاهبل  اب  ار  میاهبل  متفرگ و  میاه  تسد  نایم  رد  ار  شگنشق  تروص 
یم دسوب . یم  ار  اهبل  نیا  یسک  هک  تسا  یراب  نیلوا  مدرک  یم  ساسحا  دنازرل . ار  منت  مامت  هقعاص  لثم  یقرب 
یم دشاب ، هدش  راتفرگ  تتشم  رد  هک  یکچوک  کشجنگ  لثم  منک . سح  یتحارب  ار  شکچوک  بلق  شپت  متسناوت 

. منک اهر  ار  شیاهبل  متساوخ  یمن  دوب . هدش  هقلح  شرمک  رودب  میاه  تسد  دیزرل .

. دوب سیخ  هکرب  بآ  زا  شنت  زونه  مدوب . هدرکن  هبرجت  یمرگ  نیا  اب  یا  هسوب  زگره 
هداتفا هرامش  هب  نامیاه  سفن  دیشک . یم  شدوخ  فرطب  ارم  مکحم  دوب و  هدرک  هقلح  مرمک  رودب  مکحم  ار  شیاهاپ 

. میدرکیمن سح  ار  نامز  تشذگ  میدوب . باهتلا  زا  راش  رس  دوب .
ساسحا دوب . ابیز  تاظحل  نیا  دهاش  هام  اهنت  میتفر . ورف  یقیمع  باوخ  هب  ود  ره  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  شیابیز  مادنا 

. دنویپب امب  تساوخ  یم  شلد  مه  دیاش  دیسر . یم  رظنب  رت  ینارون  دنکیم . تداسح  امب  هک  مدرک 
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نامر رد  ىناریا  یاههروطسا  زا  ىدشر  ناملس  ىسیون  هتخلش 
هداز همالع  اضر  شدیدج – 

رذآ ۱۳۹۴

یهروخ رگا  مدرب ! نایاپ  هب  ار  یدشر  ناملس  یهزات  نامر  دوب  یندنکناج  رههب 
ار شفرح  متشادن  یاهژیو  هقالع  نامر  نیا  عوضوم  هب  رگا  ای  مدوبن ، یناوخنامر 

رد هدناوخهمین  یاهنامر  هدنسیون . هن  متشاذگیم  مدوخ  باسح  هب  ار  نیا  مدزیمن و 
تشهو تسیب  هام و  تشه  لاسود و   ” ناونع اب  ینامر  اما  تسین . مک  ماهناخباتک 

نم کاروخ  دشابن  سکره  کاروخ  بشکیورازه ، نامه  دوشیم  شعمج  هک  بش “
! دوبیم دیاب  یکی 

زا ادج  ماهدرک و  نیئاپ  الاب و  اهراب  ار  بشکیورازه “  ” مجحرپ باتک  هک  اجنآ  زا 
تفگش باتک  نیا  فلتخم  ىایاوز  زا  هتسویپ  ِبلطم  هدزناپ  رد  اریخا  هدنکارپ ، بلاطم 
قایتشا اب  هلصافالب و  مدش  وربور  ىدشر  ناملس  ىهزات  نامر  اب  ىتقو  ماهدیسررب  ار 

رکیپوردىب و ِباتک  نیا  میوگب  هک  مفساتم  مدرک . شندناوخ  هب  عورش  مامت 
ىزاب ار  نآ  چیه ، هک  مدیدن  هدنسیون  دوخ  قباس  ىاهراک  حطس  رد  ار  هزاریشىب 

هب شاهئارا  دصقهب  ىقرش  ىهدش  هتخانش  ىاهرتکاراک  اهدامن و  اب  متفای  ىاهتخلش 
. قرش ِىزادرپهصق  ىایند  اب  انشآان  ِنایبرغ 

باتک یهمشچرس  دروم  رد  بلطم  نیا  ناگدنناوخ  اب  ار  مفیلکت  رگید  راب  کی  دیاب  نامر  نیا  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  اما 
رج دناوتن  ىسک  هک  مینک  نییعت  ار  ىزاب  هدعاق  دیهدب  هزاجا  تسا  ساسح  عوضوم  نوچ  منک . نشور  بشکی  ورازه 

! دنزب
ازریمنمهب روتسد  هب  شیپ  لاسداتفه  تصشودص ، هک  تسا  ىباتک  مروظنم  مربىم  مان  بشکیورازه  باتک  زا  ىتقو 
ىسراف هب  ىبرع  زا  یزیربت ، ِىجوسط  فیطلادبع  طسوت  هاشدمحم ) دیقف  دهعیلو   ) ازریمسابع ىهنازرف  دنزرف 

ىدعس و یرونا و  ىسودرف و  ىکدور و  زا  ىتایبا  زا  ىسراف ، هب  ىبرع  راعشا  همجرت  ىاج  هب  مجرتم  هدش و  همجرت 
. تسا هدرک  هدافتسا  تبسانم  هب  ظفاح و …

یاناد دنمرنه  لوقب  ای  یلصا  ناتساد  کی  زا  تسا  هحفص  رازهود  هب  کیدزن  یاراد  یلومعم  عطق  رد  هک  باتک  نیا 
ار دنلب  هاتوک و  ناتساد  دنچ  نیدنچ و  دوخ  لد  رد  هک  هدش  لیکشت  نیداینب “ ِناتساد   ” کی زا  یئاضیب ، مارهب  نامهنامز ،

لوط رد  وتردوت  یاههصق  نایب  اب  دازرهش  میسانشیم : همه  ار  نیداینب  ای  یلصا  ناتساد  نیا  تسا . هداد  اج 
هب نابرهم  لداع و  یهاشداپ  وا  زا  هکلب  درادیماو  رتشیب  نتشک  زا  اهنت  هن  ار  شکرسمه  ِزابرهش  کلم  بشکیورازه 

زا هحفص  تشه  رثکادح  نیداینب  ِناتساد  نیا  هک  میشاب  هدرکن  هجوت  هتکن  نیا  هب  همه  دیاش  اما  دزاسیم . تیعر  لاح 
بشکیورازه لصا  ِندوب  یناریا  هب  طوبرم  یاهثحب  یمامت  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  بشکیورازه  روطق  باتک 

نیدانیب ناتساد  نیمه  دندقتعم  هک  ینیخروم  دنتسین  مک  هزات  تسا ! یاهحفص  تشه  ِنیداینب  ِناتساد  نیمه  هب  طویرم 
هب بشکیورازه  باتک  ناگدنسیون  هک  منکن  اهر  هتفگن  مه  ار  نیا  و  دناهتفرگ ! یدنه  باتک  کی  زا  ناتساب  نایناریا  مه  ار 
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هب ار  زابرهش  دازایند و  دازرهش و  مسا  دنتسناوتیم  یتحار  هب  هنرگو  دنراد  فارتعا  نیداینب  ناتساد  ندوب  یناریا 
زا یِکلَم  هک  دنیوگ  نینچ  : ” دننکن زاعآ  نایناساس  هسلس  زا  ندرب  مان  اب  ار  روصق  باتک  نیا  دنهد و  رییغت  یبرع  یماسا 

 …“ زابرهش و یکی  تشاد ، رسپ  ود  دوب و  نیچ  دنه و  ریازج  ناطلس  ناساس ، ِلآ  ِکولُم 
یروآدای طقف  مریگیم  زرد  ار  هلوقم  نیا  متسین  یئوتونم  لها  یلیخ  نامناگیاسمه  اب  نوچ  هک  ماهتشون  مه  البق  نم 

ىکیراب باق  هک  تسا  ىرتمرازهدنچ  میظع  ىشاقن  هدرپ  کی  لثم  نم ، ِثحب  دروم  ِبشکیورازه  باتک  هک  منکیم 
، دازایند شرهاوخ  دازرهش و  یهصق  ىنعی  تسا ؛ نآ  ِباق  نیمه  دراد  ىناریا  گنر  هک  یرصنع  اهنت  هتفرگ و  ار  شرود 

ىنعی دنتسه ؛ ىبرع  ىاههصق  میظع ، ىولبات  نیا  ىهدشهتفابمهرد  ىاههصق  مامت  هنرگو  زابرهش . کلم  شرهوش  و 
ىاهنیمزرس رد  اههصق  قافتاهببیرق  ِبلغا  رد  اهارجام  مه  و  دنراد ، ىبرع  ىاهمان  دنابرع و  امومع  اهرتکاراک  مه 

شناونع یئاپورا  یاهنابز  هب  بشکیورازه  باتک  همجرت  هک  دشاب  هداس  لیلد  نیمههب  دیاش  و  درذگىم . ىبرع 
! اهبرع هب  نآ  ندیشخب  و  ام ، یبدا  یهنیجنگ  ندیدزد  یارب  اهیبرغ  هئطوت  رطاخهب  هن  تسا ؛ یبرع “ یاهبش  ”

یبرع هب  یراگزور  یزور  هتشاد و  دوجو  ناتساب  ناریا  رد  ناسفا “ رازه   ” ناونع اب  هک  ىباتک  نآ  میریذپب  رگا  ىتح  الاح 
مان دناهدرک و  دایزومک  ار  ىشخب  هدرک و  ىراکتسد  ار  ىشخب  اهبرع  هک  تسا  یباتک  نیمه  هدش ، همجرت 

تاناویح دروم  رد  هاتوک  تیاکح  دنچ  شرهوش و  دازرهش و  ىارجام  زج  مینیبب  دیاب  زاب  دناهتشاذگ ، نآ  رب  بشکیورازه 
. دشاب هتشاد  دوجو  ناسفا  رازه  رد  تسناوتىم  بشکیورازه  تیاکح  مادک  دنرادن  نیعم  ناکم  نامز و  هک 

رازه ىنعی  ناسفا  رازه  تسین . ىهباشت  چیه  لیلد  ود ، ره  نیا  رد  رازه  ددع  روضح  یتح  هک  دشاب  نامدای  مه  نیا 
!(، دشابن مچرازه “  ” و اپرازه “  ” لثم ترثک “ ِدیق  ، ” نابز روتسد  لها  حالظصا  هب  رازه ، تغل  رگا  هتبلا   ) هصق ای  هناسفا 
هک تسا  لقتسم  ِتیاکح  تفهودونودص ) میوگب  رتقیقد   ) تسیود رثکادح  زا  تبحص  بشکیورازه  باتک  رد  هکیلاح  رد 

. تسا هدش  نایب  شرهوش  ىارب  دازرهش  طسوت  ىلاوتم  ِبش  کی  رازه و  رد 
◊

: بلطم لصا  هب  مدرگرب 
، لاس هام و  هب  نآ  ندرک  شخب  اب  هدرک و  یزاب  کیورازه  ددع  اب  یئابیزهب  هچرگ  شاهزات  نامر  رد  یدشر  ناملس 

زا هن  تسا ؛ هدوبن  قفوم  الصا  بشکیورازه  باتک  زا  یراتخاس  یهدافتسا  رد  اما  هدیزگرب  یزیگنارب  رکفت  ناونع 
. هجوت بلاج  هزات و  یاهرتکاراک  زا  هن  و  تسه ، یربخ  نآ  رد  وتردوت  ِیاریگ  یاهناتساد 

اهنت دمآ . دهاوخ  رد  بآ  زا  هتورسیب  باتک  دوخ  لثم  تسا و  نکممریغ  نآ  ندوب  هزاریشیب  لیلدهب  باتک  ندرک  هصالخ 
، ام زورما  یایند  رد  هک  دیوگب  دنکیم  یعس  یدشر  ناملس  هک  تسا  هتکن  نیا  متفای  باتک  نیا  رد  هک  یریگنادند  زیچ 
زا حابشا  نیطایش و  هنجا و  راو  سوباک  یلیخت و  یگدنز  و  وسکی ، زا  یعقاو  یراج و  یگدنز  نایم  میدق  رد  هک  یراوید 

یایند ام و  یایند  یمئاد  شکمشک  زا  تسا  همغلم  نایزورما  یگدنز  تسا و  هتخیرورف  تشاد ، دوجو  رگید  یوس 
نیا نایب  یارب  و  هنایمرواخ . رد  یبهذم  گنج  هژیوب  ناهج ، زورما  یسایس  طئارش  هب  تسا  یاهراشا  امتح  هک  هنجا ،
یرپ و نج و  تسا : هدرک  هدافتسا  نانآ  یانعم  قمع  هب  هجوتیب  دراد  دوجو  قرش  ینغ  گنهرف  رد  هچ  ره  زا  هتکن 

. بشکیورازه ِزادرپهصق  ِدازرهش  و  تیرفع و .… 
هتشذگن و مه  همانهاش  غرمیس  فاق و  هوک  زا  هکلب  هدرک  یاهداس  یزاب  دازایند  شرهاوخ  دازهش و  مان  اب  اهنت  هن  وا 

نیا زا  هنومن  نیدنچ  مدمآیم  متسناد  یمن  ندرک  فلت  تقو  ار  نیا  رگا  تسا . هدرک  قیقدان  هدافتسا  نانآ  زا  اجیبواج 
. مزادرپیم نآ  زا  راکشآ  هنومن  کی  هب  مریگیم  هناهب  مراد  هک  دیئوگن  ات  یلو  مدادیم  ناتناشن  ار  یگتخلش 

زا ار  وا  هداهن و  وا  رب  ار  دازایند ، دازرهش ، رهاوخ  مان  هک  شایلصا  رتکاراک  نابز  زا  نامر ، هحفص ١۵٧  رد  یدشر 
: دیوگیم هتسیزیم ، فلتخم  یاهنامز  رد  هک  دنکیم  یفرعم  یئاههنجا 

ینامز اههناسفا  یانبم  رب  هک  یئاج  فاق ، هوک  مان  هب  دراد  دوجو  یدِرگ  ِهوک  اههناسفا ، نیمزرس  یاهزرم  فارطا  رد  ”
.“ تسا دابدنس  تیاکح  رد  خُر  غرم  لیماف  هک  غرمیس  مان  هب  درکیم  یگدنز  اجنآ  رد  هدنرپ  ادخ - کی 

یسک یشنادیب  نشور  یهناشن  دابدنس  تیاکح  رد  خُر  غرم  اب  همانهاش  ِغرمیس  یناددننامه  ای  نتشادنپ  هداوناخ  کی  زا 
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. ار بشکیورازه  هن  هدناوخ و  یتسرد  هب  ار  همانهاش  هن  هک  تسا 
نانچنآ سوت  ِداتسا  یلو  هتشاد  روضح  همانهاش  ندش  هتشون  زا  رتشبپ  رایسب  هچرگ  یناریا  ریطاسا  رد  غرمیس ،

رب تسا . ریظنیب  یریطاسا  یایند  رد  دوخ  غون  رد  هک  تسا  هدرک  ریوصت  یاهناسفا  ِغرم  نیا  زا  یئاتمهیب  یهرهچ 
همانهاش یلصا  نامرهق  متسر ، اب  غرمیس  ِمان  هک  مروآیم  ناتدای  هب  طقف  مسیونب  غرمیس  دروم  رد  هک  هدماین  نم 

یتقو درورپیم و  دوخ  یهنایشآ  رد  یدازون  زا  ار  متسر  ِردپ  لاز  هک  تسا  غرمیس  نیا  هک  ارچ  دراد  ینتسسگان  یدنویپ 
شکمک هب  متسر  یگدنز  تاظحل  نیرتساسج  رد  راب  ود  لاز ، هب  شالاب  زا  یَرپ  نداد  اب  دناسریم  یئانرب  هب  ار  وا 

اب دربن  رد  هک  هاگنآ  یکی  و  تسا ؛ هتفر  شوه  زا  هبادور  شردام  یتقو  وا ، ندمآ  ابندهب  تقو  رد  یکی  دباتشیم :
. دباییم زاب  ار  شتمالس  هک  تسا  یاهناسفا  ِغرم  نیا  نوسفا  هب  اهنت  تسا و  هدروخ  رابگرم  یاهمخز  رایدنفسا 
ات دینک  هسیاقم  غرمیس  اب  ار  بشکیورازه  رد  یرحب  ِدابدنس  یاهرفس  تیاکح  رد  خُر  غرم  زا  یاهصالخ  دیئایب  الاح 

! ندیمان هفیاط  کی  زا  ار  ود  نیا  یزادرپهصق  یایند  رد  تسا  کحضم  هچ  دینیبب 
دربیم و شباوخ  هک  دوشیم  تعیبط  تسمرس  نانچ  یاهریزج  رد  شفورعم  رفس  تفه  زا  مود  رفس  رد  دابدنس 

یهدنرپ هب  شمشچ  دوشیم  رادیب  یتقو  دنوریم . دنراذگیم و  اج  هریزج  نامه  رد  ار  وا  ناناگرزاب  ناناولم و 
زج تسین  یزیچ  دیفس  دبنگ  نآ  تسا و  خُر “  ” هدنرپ نیا  مان  هتسشن . یگرزب  دیفس  دبنگ  رب  هک  دتفایم  یاهثجلامیظع 

هرگ خر  یاپ  هب  ار  شرگید  رس  دوخ و  رمک  هب  ار  شرس  کی  دباتیم و  بانط  لثم  ار  شراتسد  دابدنس  خر ! ِمخت 
. دزیرگب هریزج  نآ  زا  دیآیم  رد  زاورپ  هب  خُر  یتقو  هلیح  نیا  هب  ات  دنزیم 

هیبشت هچ  دینیبب  ات  دینک  هسیاقم  همانهاش  رد  غرمیس  یاهروتسا  شقن  اب  ار  بشکیورازه  رد  خُر  غرم  یئادتبا  شقن  الاح 
. تسا هدش  یراج  نامر  نیا  رد  یدشر  ناملس  ملق  زا  یاهیاپیب 

◊
زا ار  ملد  ِقد  یفاک  هزادنا  هب  منکیم  رکف  یلو  مدزن  ار  باتک  نیا  هبنپ  تساوخیم  ملد  هک  روط  نآ  هچرگ  میرذگب !

هدروآ رد  مدرک ، مارح  یدشر  ناملس  تیاور  هب  بشکیورازه  ندناوخ  ندیرخ و  یارب  ار  متقو  لوپ و  یُلک  هک  نیا 
! مشاب
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