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لوا دلج  یگدنز  گنهرف و  ناوج و 

یناتسورس یعیفش  لیعامسا  : هدنسیون

همدقم ياجب 

هک ما ،  هتـشون  گرزب  نیمزرـس  نیا  بوخ  ناناوج  همه  يارب  ادخ ،  مان  هب  شـصقاون ،  اه و  یتساک  همه  اب  ار  یگدنز  گنهرف و  ناوج ، 
یعـس رثا  نیا  رد  دنا .  هتخاس  دوخ  ياهتبحم  نوهرم  ارم  هشیمه  هک  یناناوج  دنـشخبب .  نم  رب  دنراد  هنیـس  رد  هک  یفاص  بلق  اب  مراودیما 

رد هک  تسا  ییاونـش  شوگ  اب  منخـس  يور  باتک  رد  هچ  رگا  ما ،  هتـشاد  اهنآ  ياهلا  ؤس  يارب  یمیمـص  هداس و  ییاهخـساپ  كرادـت  رد 
هک دنتـسه  ییاه  هتـشرف  یگلمج  اهنیا  دمحم ،  ای  یلع  میرم ،  دیمح ،  ؛ دنک یم  یقرف  هچ  تسا .  هدش  رهاظ  دـیمح )  ) یناتـساد تیـصخش 

تـسد رود  ات  ار  اهنآ  دناوتب  هک  متـسه  یگرزب  ياهلاب  بلاط  اهنآ  يارب  نم  هچ  رگا  دـنک .  یم  رتهاتوک  هاتوک و  ار  ناشیهلاب  نامز  رذـگ 
لاب نآ  زا  رتمک  نازیزع  نآ  ندرب  الاب  يارب  شتردق  هک  تسا  یئادیپ  ان  لاب  نامه  تفرعم  متسه  نئمطم  دربب و  الاب  ادخ  شیپ  ات  نامسآ ، 

راکرـس زا  هژیوب  منک ،  یناد  ردـق  نداد  يرای  رثا  نیا  كرادـت  رد  ارم  هک  یناتـسود  همه  زا  اجنیمه  رد  مناد  یم  مزال  تسین .  میاـهوزرآ 
ملق لها  تحاس  عبط  لوبقم  هک  دیما  دش .  اریذپ  هنامیمص  ار  شا  هراب  دنچ  تاحالصا  ماجنا  یسیون و  زاب  جنر  هک  این  شناد  شویرپ  مناخ 

یناتسورس یعیفش  لیعامسا  هلاءاشنا  دوش .  عقاو 

لوا لصف 

لوا تمسق 

رانک زا  زرواشک و  راولب  دادتما  رد  تفه  تعاس  زا  لبق  حبص  زور  ره  هک  مشاب  یناسک  زا  یکی  رکیپ  رد و  یب  غولش و  رهـش  نیا  رد  دیاش 
 ، مرذـگب ریـسم  نیمه  زا  راب  هس  ای  ود  موش  یم  ریزگان  یهاگ  هک  تسا  زور  یط  ياهدـمآ  تفر  زا  ادـج  نیا  درذـگ .  یم  ار  هلال  كراپ 

رگا اما  ما .  هدوب  زیئاپ  ناتـسبات و  راهب و  رد  تخرد  همهنیا  دش و  دمآ و  همهنیا  دهاش  هبترم  کی  يزور  لاس  لوط  مامت  رد  لقادـح  ینعی 
تباوج رد  ما  هتشاد  ار  اهیلدنـص  زا  یکی  يور  ندش  اهر  كراپ و  نایم  هب  نتفر  نتفر و  نیـشام و  زا  ندش  هدایپ  لاجم  هبترم  دنچ  یـسرپب 

زا ناما  دـش . . .  بجوم  کچوک  یقافتا  هک  رخاوا  نیمه  اـت  درک ،  یمن  زواـجت  تسد  ناتـشگنا  ددـع  زا  لاـس  هد  یط  هک  تفگ  مهاوخ 
ار يدج  لمات  هنوگ  ره  لاجم  هک  یندشن ،  مامت  یباتش  هلجع و  اب  هتفر ،  بش  زا  اهتعاس  ات  عولطلا  یلع  حبص  زا  یگدنود ،  راک و  همهنیا 

هاگانب يزور  تفر ؟  یک  ناتـسبات  دمآ و  یک  راهب  یبای  رد  هک  دهد  یمن  هزاجا  یتح  همهنیا  يدـمآ و  تفر و  لاح  رد  دریگ  یم  مدآ  زا 
همه اهنیا ،  هدـناشوپ .  ار  هچغاب  نابایخ و  رـساترس  هک  يدیفـس  فرب  يزور  نازیوآ و  ار  نونجم  ياهدـیب  ینیب و  یم  زبس  ار  اهتخرد  همه 

ترایتخا رد  ار  رابخا  یگلمج  هک  یتاسسوم  زا  رپ  دمآ و  تفر و  زکرم  رد  يرهش  نردم .  يرهاظ  اب  تسا  یغولش  رهش  رد  یگدنز  يارب 
همه هک  دـنک  یم  شراداو  دـنز و  یم  مه  هب  ار  شتولخ  همه  دریگ .  یم  یمدآ  زا  ار  رکفت  لمات و  لاجم  هک  یتاعاطا  هوبنا  دراذـگ .  یم 

رخاوا نیمه  ات  متفگ :  یم  متـشاد  دناسرب .  زور  هب  ار  بش  بش و  هب  ار  زور  هلجع  هغدغد و  اب  دوش و  نیب  رهاظ  دـنیبب ،  حطـس  رد  ار  زیچ 
هناخ یهار  هتفوک  هتسخ و  زور  ره  لثم  دندوب .  هتـشاذگ  شیامن  هب  ار  دوخ  يزبسرـس  همه  اهتخرد  دوب و  هدیـسر  هار  مین  هب  راهب  هک . . . 

رـس تشپ  هک  ار  زرواشک  راولب  تشاد .  یم  زاب  نتفر  زا  ار  اپ  دوب و  هدرک  گنت  ار  ندیـشک  سفن  هار  لیلد  یب  ینزح  ینیگنـس  اما ،  مدش 
نامرف دز .  هناوج  یگنـسرگ  ساسحا  لثم  زاین ،  کی  لثم  نونجم  ياهدیب  زا  یکی  ریز  نتـسشن  كراپ و  هب  نتفر  ياوه  ملد  رد  متـشاذگ 

ره تشذگ و  یم  نانز  مدق  ییاوه  لاح و  رد  سک  ره  مدش .  یهار  نیشام  كراپ  زا  سپ  مدنادرگ و  رگراک  نابایخ  تمس  هب  ار  نیـشام 
هچغاب کیراب  ياههار  نایم  زا  هدناشن و  هکسلاک  رب  ار  شا  یـشوخلد  یگدنز و  همه  هک  مدید  یم  ار  يا  هداوناخ  ای  ینز  يدرم ،  دنچ  زا 
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هب هلگ  هک  هتـسشنزاب  ياهدرمریپ  دـیزو ،  یم  اهتخرد  يال  هبال  زا  هک  یمیالم  داب  اه ،  هچب  يزاب  درک .  یم  روبع  كراپ  ياهرختـسا  اه و 
اب هک  یناکدوک  دندوب و  جنرطـش  يزاب  لوغـشم  هک  یناناوج  دـندرک ،  یم  دای  ناش  یناوج  نارود  زا  دـندوب و  هتـسشن  اهتکمین  يور  هلگ 

هداوناخ مشچ  زا  رود  هک  یلاس  نس و  مک  ياهرـسپ  اهرتخد و  دندوب و  يزاب  قرغ  نراذگهر  زور  لاح و  زا  لایخ  یب  نوتنیمدب  ياهتکار 
نم دندوب و  كراپ  گرزب  هدرپ  رب  یگدنز  رگریوصت  همه  همه و  دندوب ،  هتـسشن  وگتفگ  هب  اهتخرد  تشپ  كراپ و  رانک  هشوگ و  رد  اه 

يوگ دـنلب  زا  هک  یکیزوم  يادـص  درگ ،  هرود  شورف  ینتـسب  يادـص  منک .  يرپس  شمارآ  رد  زور  ياغوغ  همهنآ  زا  غراف  ار  یمد  اـت  ، 
یناوج ياهلاس  هب  ارم  همهنیا ،  ياشامت  تخاس .  یم  ار  كراپ  یقیـسوم  نارذگهر ،  ناناوج و  هدـنخ  یخوش و  دـش و  یم  هدینـش  كراپ 
ياـضف رد  هک  دوب  یگدـنز  زا  يرگید  هولج  دوب ،  هچ  ره  درک .  یم  هدـنز  ملد  رد  ار  یناوج  ياوه  لاـح و  ناـناوج ،  ياـشامت  درب و  یم 

 . تشاد دوخ  صاـخ  ناـبز  هک  يا  هولج  تشذـگ .  شراـنک  زا  لاـیخ  یب  تواـفت و  یب  دـش  یمن  هک  يا  هولج  دـش .  یم  رادومن  كراـپ 
هچوک و رد  ناشیاهتراسج  اهتارج و  زا  هدـنیآ ،  يارب  زارد  رود و  يوزرآ  زا  دـنتفگ .  یم  نخـس  يرد  ره  زا  لاـیخ  یب  اوه و  یب  اـهناوج 
زا دـنهدب ،  دوخ  هاوخلد  یلیامـش  لکـش و  اهنآ  هب  دنتـشاد  دـصق  مادـک  ره  هک  نابز  ینید و  یـسراف و  یـضایر و  ياهملعم  زا  ناـبایخ ، 

دندوب هدروآ  ناغمرا  ناشیارب  اه  هراوهام  وئدیو و  ياهتساک  هک  ییاهگنهآ  اهملیف و  ناشیاهیربلد و  دنتفگ و  یم  هلحم  هچوک و  ياهرتخد 
ار اهنآ  هک  یتشونرس  هدنیآ و  دوب و  رارق  یب  يراهب  ياوه  لثم  هک  ار  ناشیاهبلق  دید و  ار  ناشنورد  همه  دش  یم  ناشیاهـشمشچ  زا  و . . . 
زا هک  ینانامرهق  دوب .  رهـش  ناناوج  بوبحم  نانامرهق  زا  یهاگـشیامن  كراپ  دندوب .  هدناشوپ  روج  او  روج  گنراگنر و  ياهـسابل  تشپ 

فیک دندیشک . . .  یم  لایخ  زا  ولمم  رود و  یملاع  هب  نانآ  دنتخاس و  یم  ار  ناشراتفر  دناد ،  یم  لکـش  نانآ  هب  هلـصاف  رتمولیک  نارازه 
ياه هراپ  هب  متخود .  نامـسآ  هب  مشچ  مدرک و  اـهر  نونجم  دـیب  ریز  گـنر  زبس  تکمین  يور  ار  مدوخ  متـشاذگ و  نیمز  يور  ار  یتسد 

 ! مدـب ینتـسب  مدینـش - :  یم  يادـص  يا  هشوگ  ره  زا  دوبن ،  مدوخ  رایتخا  رد  مشوگ  اـما  دوب  تکرح  رد  قرـش  تمـس  هب  مارآ  هک  يربا 
اب ات  دوب  هتشاذگ  ینتسب  زا  رپ  ییوچوئاک  یقودنص  شا  هتـسکش  مه  رد  هنهک و  هخرچود  كرت  رب  هک  دوب  یلاسنایم  درم  يادص  ینتـسب ! 
اب یناوج  مناخ  هک  دوب  هدشن  رود  دیسر  یم  شوگ  هب  اهادص  همه  زا  رتدنلب  هک  درم  يادص  زونه  دناخرچب .  ار  دوخ  یگدنز  اهنآ  شورف 

يروخن نیمز  شاب !  بظاوم  دز  یم  دایرف  بترم  تشاد  تسد  رد  هک  یگنرود  گرزب  کنکداب  اب  اه  هچب  صوصخم  یتسد  فیک  کـی 
دش و یم  هصالخ  اپ  ون  كدوک  نیا  دوجو  رد  شا  یناوج  اهایور و  هدنیآ ،  همه  هک  يردام  دـیود .  شا  هلاس  هس  ود  هچب  رـسپ  لابند  هب  ! 

ظفح ار  دوخ  یمالـسا  شـشوپ  میدنمـشهاوخ  مرتحم  نارهاوخ  زا  درک  یم  مالعا  بترم  هک  ار  كراپ  نارومام  يادـص  هاـگ  چـیه  دـیاش 
ناوج ات  هس  ود  رت  فرط  نآ  رتم  دنچ  سب .  هدوب و  شیاپون  كدوک  هدنخ  يادـص  وا  يارب  ندینـش  لباق  يادـص  اهنت  دینـش .  یمن  دـننک 

رس وت  اب  نم  دیمح !  نیبب  مدینش - :  یم  مهاوخب  هکنآ  یب  دندز ، .  یم  پگ  دمآ  تفر و  همهنیا  زا  لایخ  یب  نم و  يوربور  تکمین  رانک 
وت هب  هک  نم  يراکبلط - ؟  مه  يزیچ  هی  الاح  يدموین ،  مداسیاو  مه  مین  جنپ و  تعاس  ات  متشاذگ  رارق  دیدج  رصع  امنیس  ولج  تعاس 5 

عطق ار  ود  ره  فرح  موس  رفن  شلوق . . .  هدرم و  هشب ؟  یتساوخ  یم  یچ  هگید  هدش - ؟  یچ  هگم  هزات . . .  مایب ،  رید  هنکمم  مدوب  هتفگ 
نوریب رـس  مارهـش  مراد .  نوتـساو  دـیدج  ربخ  هی  ینک ،  یم  دـق  دـق  یه  تفر ، ،  رـس  نوم  هلـصوح  هگید !  دـینک  سب  تفگ - :  درک و 

شا همه  اهرتخد  لثم  هک  مارهـش  اباب  هگید - . . .  ازیچ  روجنیا  روکنک و  ندنوخ و  سرد  رـس  هدـش ،  شاوعد  شاب  اب  اب  هنوخ  زا  ندـموآ 
یم شیادـص  دـیمح  هک  یناوج  هگ !  یمن  یچیه  میفـالع و  شا  همه  اـم ،  ياـباب  لاـمج  هب  یلگ  مزاـب  هنوخ . . .  یم  سرد  هنوخ  هتـسشن 

 . سین هنوخ  هک  هگن  شردام  هگا  هتبلا  میـسرپ - .  یم  مینز  یم  گنز  اباب ،  دینک  لو  تفگ - :  دیرپ و  اهفرح  نایم  دنلب  يادص  اب  دـندرک 
اب يدنچ  زا  ره  دوب  هداتسیا  همه  يوربور  یگرزب  نهپ  تپ و  یشزرو  شفک  دیفس و  راولش  اب  هک  تفگ  يا  هلاس  هدجه  هدفه ،  رـسپ  ونیا 
اب هدرک و  جراخ  شنهاریپ  بیج  ار  يراگیـس  هک  یلاح  رد  دیمح  درک .  یم  هقردـب  دـندوب  رذـگ  لاح  رد  هک  ار  یناوج  نارتخد  شهاگن 

یـسک ایوگ  میریگب .  میمـصت  هعمج  زور  يارب  ات  میدـش  عمج  زورما  هیچ ؟  دـینود  یم  الـصا  تفگ :  تشگ  یم  شتآ  لابند  شنامـشچ 
تیربک اـقآ !  دیـشخب  یم  دـمآ - .  نم  فرط  هب  تیربک  نتفرگ  ياوه  هب  دـش و  ادـج  عمج  زا  دـیمح  نوچ  تشادـن ،  شدوخ  اـب  تیربک 
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هظحل کـی  دوـب .  شیاهمـشچ  رد  یـصاخ  قرب  تفگ .  نتفر  لاـح  رد  ار  هلمج  نیا  مـنک !  یم  شهاوـخ  مفـساتم - !  هـن  هنوتتمدـخ - ؟ 
 . دندرگ یم  لو  اه  هچوک  وت  بش  ات  حبـص  هک  هشاب  يراکیب  یلاباال و  ياهناوج  پیت  زا  دـمآ  یمن  شهب  دروخ ،  هرگ  مه  هب  نوماههاگن 

یکپ تفرگ و  راگیس  شتآ  يرذگهر  زا  تسا .  هلصاف  یلیخ  دیمهف  دش  یم  شهاگن  زا  هچنآ  داد و  یم  ناشن  هچنآ  نایم  مدرک  ساسحا 
يا همانزور  مینیبب . . .  ایب  رسپ  يدش  خیم  ارچ  دیمح !  تخود - .  تسد  رود  يا  هطقن  هب  ار  شامـشچ  يا  هظحل  يارب  دز و  نآ  هب  مکحم 

دوب و تردق  نابلاط  یگـشیمه  ياغوغ  نامه  تشادـن  يا  هزات  ربخ  مدـش .  ندز  قرو  لوغـشم  مدروآ و  رد  مفیک  زا  متـشاد  هارمه  هک  ار 
همانزور دنداد .  یم  مدرم  دروخ  هب  ربخ  هلاقم و  لیلحت و  بلاق  رد  ار  دوخ  تاروصت  تالایخ و  اباحم  یب  هک  ییاه  همانزور  ياهینارد  هقی 

زبس و ياهگرب  نامسآ و  هب  مشچ  مدز و  هقلح  ندرگ  تشپ  ار  اهتسد  متشاذگ .  تکمین  يور  ار  نآ  مدرک و  یـسراو  عیرـس  یهاگن  اب  ار 
دوخ هب  ارم  دـنک  هعلاطم  ار  هماـنزور  اـت  تساوخ  یم  هزاـجا  نم  زا  هک  دـیمح  يادـص  تشذـگ .  یم  هچ  یناد  یمن  متخود .  دـیب  نازیوآ 

بورغ مین  تفه و  تعاس  دندوب .  هتفر  هیقب  دیمح  زجب  تفر .  تشادرب و  ار  همانزور  يدنخبل  ار  وا  مدرک و  تیاضر  مالعا  رـس  اب  دروآ . 
هدرک ات  هک  یلاح  رد  ار  همانزور  دمآ و  مفرط  هب  دـیمح  مدـش  دـنلب  هک  اج  زا  مدـش .  نتفر  يایهم  مدرک و  روج  عمج و  ار  مدوخ  هک  دوب 

دنچ ره  شمدـنوخ .  مرکـشتم ،  هشاب -  امـش  شیپ  هنوت  یم  هرادـن ،  یلباق  منک ،  یم  شهاوخ  اـقآ - !  مرکـشتم  تفرگ - :  مفرط  هب  دوب 
نیا لایخ ،  یب  یچیه ،  روطچ - ؟ !  دننک - .  یم  هفاضا  مدآ  تریح  یجیگ و  رب  دنـشاب  هتـشاد  يدـیفم  بلطم  هکنآ  زا  رتشیب  اه  همانزور 
تفر هک  مدقود  دید .  دش  یم  الماک  وا  تاکرح  اهمـشچ و  رد  ار  ایح  اما  دز  یم  فرح  تحار  مرکـشتم !  لاح  رهب  هدموین ،  ام  هب  اهفرح 

هچ منک !  یم  شهاوخ  دیا - ؟  هراک  هچ  امـش  مسرپب  مناوت  یم  مهاوخ  یم  ترذعم  دیـسرپ - :  ایح  بجح و  نامه  اب  تشگرب و  ناهگان 
نیا ندـیمهف  اما  يدز !  سدـح  تسرد  هروخ - .  یم  اه  هیام  نیمه  وت  يزیچ  ای  اه  هدنـسیون  اهملعم ،  هب  نوترهاظ  هبوخ - ؟  مشاب  هراـک 

منورد رد  دیاش  هدش .  بلج  امش  هب  مهجوت  دیتسشن  تکمین  نیا  يور  یتقو  زا  شتـسار  هروخ - ؟  یم  تدرد  هچ  هب  ما  هراک  هچ  نم  هک 
مه مدـب  مرب ،  هک  متـشادن  يراک  یتفرن - ؟  ارچ  وت  نتفر ،  همه  تاتـسود  هک  ینیب  یم  مدرک - .  امـش  اب  یـشیوخ  سنا و  یعون  ساسحا 

هکنیا لثم  مدرک - .  ادـیپ  ار  امـش  اب  وگتفگ  تصرف  یچ - ؟  هک  مه  ـالاح  هک - . . .  مه  ـالاح  منومب ،  كراـپ  وت  رتشیب  یمک  دـمآ  یمن 
یپگ مییآ ،  یم  اجنیا  هب  راب  کی  يا  هتفه  الومعم  شیب ،  مک و  يور - ؟  یم  اجنیا  لثم  رگید  ییاهاج  ای  اـجنیا  تاتـسود  اـب  اـهتقو  رتشیب 

هچ منک - .  هزات  یسفن  منوتب  هک  داوخ  یم  ملد  اما ،  دهد  یمن  هزاجا  يراتفرگ  راک و  مک !  یلیخ  هنافساتم  روطچ - ؟  امش  مینز . . .  یم 
یم تیاضر  ساسحا  ملد  رد  مشاب .  هتـشاد  يوگتفگ  دـیتسه  ثحب  سرد و  لها  هک  امـش  اب  ات  هشاب  نم  يارب  یتصرف  دـیاش  نیا !  زا  رتهب 

دیود شیاهبل  رب  یشخب  تیاضر  دنخبل  هبوخ !  متفگ - :  رطاخ  نیمه  هب  مشاب  هتـشاد  شناتـسود  وا و  اب  ییوگتفگ  دمآ  یمن  مدب  مدرک . 
؟  اجک زا  منود - !  یم  هدیمح - !  نم  مسا  یتسار  هیلاع !  اج - .  نیمه  تعاس و  نیمه  رگید ،  هتفه  يزور - ؟  هچ  تفگ - :  تعرـسب  و 
اب يانشآ  متـسه - .  يدهم  مه  نم  يدمآ ؟  راگیـس  شتآ  نتفرگ  يارب  هک  تفر  تدای  دندرک ،  یم  تیادص  مسا  نیمه  هب  تناتـسود  - 

 . روط نیمه  مه  نم  ملاحشوخ -  مریگ و  یم  کین  لاف  هب  ار  امش 

مود تمسق 

زور هقیقد  لهچ  جنپ  تعاس  متشاد .  رطاخ  رد  ار  هبنشود  رارق  اما ،  متشاذگ .  رس  تشپ  ار  يرسدرد  رپ  غولش و  هتفه  لاس ،  مایا  همه  لثم 
ریز دیمح  مدز .  رود  ار  اه  هچب  يزاب  نیمز  تسا .  هدزباتش  یلیخ  اهزور  نیا  نامز  رذگ  دوب .  هتـشذگ  تعرـسب  هتفه  کی  دوب .  هبنـشود 

يور زا  ار  شدـیدج  لدـم  یباـتفآ  کـنیع  هک  یلاـح  رد  نم  ندـید  اـب  دوـب .  هتـسشن  تکمین  ناـمه  يور  نوـنجم و  دـیب  تخرد  ناـمه 
مالس درک - .  مالـس  یلاحـشوخ  اب  دوب  هدناشوپ  ار  شتروص  یمیمـص  يدنخبل  هک  یلاح  رد  دش و  دنلب  اج  زا  تشاد  یم  رب  شیاهمـشچ 

اب شیپ  هتفه  لثم  دـیاش  مدرک  رکف  هن  دایب - .  مه  رگید  یـسک  دوب  رارق  رگم  ياـهنت - ؟  متـسین - .  دـب  يا !  يروطچ - ؟  ناـج ،  دـیمح 
هچ ما ،  هتـسخ  یمک  هرآ ،  دیـسر - ؟  یم  رظن  هب  هتـسخ  دینیـشن ،  یمن  ارچ  دوبن - .  زورما  اه  هچب  اب  نم  رارق  یـشاب - .  هدـمآ  تاتـسود 
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ار زورما  ياـه  هماـنزور  تسین - .  روطنیا  زیزع !  هن  دـش - .  ناـتندرگ  لاـبو  مه  نم  زورما  رارق  یگتـسخ  نیا  اـب  هیبوخ - !  هزاـت و  ياوه 
روج ره  مناوخ - .  یم  ار  اهنآ  دـعب  مهدـب .  تسد  زا  ار  امـش  اـب  وگتفگ  تصرف  دـهاوخ  یمن  ملد  هب  ریگب - !  اـیب  يدـیدن  هگا  يدـید ؟ 

هب نتفر  ای  يزابرـس  ات  متـشاد  تصرف  یلاسکی  متفرگ ،  ملپید  لاسراپ  یلوغـشم - ؟  يراـب  راـک و  هچ  هب  دـیمح  یتسار  يراد - !  تسود 
؟  هیچ تا  هقالع  دروم  هتـشر  دآ - ،  یم  شیپ  داوخب  ادخ  هک  یچ  ره  مه  دعب  مدب و  دیاب  روکنک  هک  مه  رگید  هتفه  ود  یکی  هاگـشناد . 

یمن مولعم  هک  روکنک  يراگن ،  همانزور  مه  دـیاش  یناسنا ،  مولع  ياه  هتـشر  زا  یکی  تدوخ - .  هک  همولعم  ما - ؟  هداوناخ  اـی  مدوخ  - 
کی هک  ینک  یم  يراک  یتشادن و  تسود  هک  یتسه  ییاج  یتساوخ .  یمن  هک  يدـش  يزیچ  ینیب  یم  ینک  یم  زاب  مشچ  تقو  کی  هنک 

یعامتجا و رابتعا  لغـش و  لوپ و  هب  ار  ناشمـشچ  طقف  هک  مه  هداوناـخ  تسین .  مه  بقع  هب  تشگزاـب  هار  هگید  يدوب .  رازیب  شزا  رمع 
متشاد هقالع  یگچب  زا  هشیمه  منوخ .  یم  دایز  باتک  يا . . .  يا - ؟  هعلاطم  باتک و  لها  دسر  یم  رظن  هب  دنا - .  هتخود  اهزیچ  روجنیا 

دایب متـسد  مد  یچ  ره  امنیـس و . . .  یـسایس ،  ياهلیلحت  رعـش ،  نامر ،  خیرات ،  هنک . . .  یمن  قرف  یلیخ  ینوخ - ؟  یم  ياهباتک  هچ  . - 
بآ نون  هب  دـیاب  ار  زیچ  ره  هگم  هش - .  یمن  بآ  نون  مدآ  يارب  هک  اـنیا  یـشاب ؟ !  هتـشاد  یبوخ  یمومع  تاـعالطا  دـیاب  منوخ - .  یم 

مه نون  بآ و  شتـسار  یچ - ؟  یلو  یلو - ؟  هن ! !  هک  هتبلا  هدیرفآ - ؟ !  بآ  نون و  يارب  طقف  ار  مدآ  ملاع و  ادخ  رگم  درک ؟  لیدـبت 
همه مه  ماـیربورود  ماوخب ؟  دـیاب  یچ  ماوخ ؟  یم  یچ  ما ؟  ییاـجک  ما ؟  یک  منود  یمن  مناریح ،  مجیگ ،  مگب  يروطچ  تسا ،  هنوـهب 

هی اـما  نگ  یم  ییاـهزیچ  هی  مدرم  تسین .  یچیه  هب  یچیه  هنک ،  یم  يراـک  یـسک  ره  هنز ،  یم  ار  شدوخ  زاـس  یـسک  ره  دـنا .  نیمه 
مدوب يزیچ  هی  منود  یمن  مدوب  هشپ  مدوب ،  کسوس  منک  یم  وزرآ  اتقو  یهاگ  ناوخ .  یم  یچ  انوا  تسین  مولعم  دنور ،  یم  هگید  یهار 

منیب یم  اما  همه ،  رب  مهرد  هتفشآ و  همهنیا  یچ  همه  ارچ  مرب ؟  ماوخ  یم  اجک  ما ؟  هراک  هچ  ما ؟  یک  مسرپب  مدوخ  زا  متـسناوت  یمن  هک 
لاوس همهنیا  ملاوس .  رابنا  هی  نم  نیاوخب  وشتـسار  دـنا  مدوخ  لثم  نوش  همه  هک  ياسک  زا  یک ؟  زا  منوا  لاوس .  زا  يایند  اب  مناسنا  کـی 

ور امـش  هک  زورنوا  مناسرب .  ار  مروظنم  منک و  نوشروج  عمج و  منوت  یمن  هک  مراد  هدـنکارپ  لاوس  ردـقنیا  هدرک ،  ما  هفـالک  باوج  یب 
لثم مه  دـیاش  هنودـب  دـیاش  تسین !  بیع  هک  ندیـسرپ  نک ،  لاوس  سرتن !  ورب !  دز  بیهن  نم  هب  ملد  وت  يزیچ  هی  ارچ  منود  یمن  مدـید 
امش مینک .  وگتفگ  مه  اب  هک  متـساوخ  نوتزا  مدرک و  تارج  دوب  یچ  ره  هد  یم  يزبس  همرق  يوب  تا  هلک  هک  هنک  رکف  هگید  ياه  یلیخ 

ییاهباوج هب  هک  هگ  یم  نم  هب  مه  نوتشمارآ  دیشاب .  هدرک  رکف  لئاسم  نیا  همه  هب  عجار  دیاب  دیا  هدنسیون  رگا  دیا ،  هدنسیون  هک  دیتفگ 
باوج تاهفرح  نمض  وت  دنک ؟  یم  هجرو  هجرو  منهذ  وت  لاوس  همهنیا  ارچ  الصا  منودب  مهاوخ  یم  دییوگب .  مه  نم  هب  بخ  دیدیسر ، 

ات یـشاب  هشپ  ای  کسوس  هک  ینک  یم  وزرآ  اهتقو  یهاگ  یگ  یم  یتقو  نم !  تسود  یـشاب .  هتـشاد  یهجوت  هکنآ  یب  يداد ،  ار  تدوخ 
شـسرپ ینعی  هتادوجوم  رگید  اـب  وت  ناـیم  قرف  نیمه  یمدآ .  یتسین و  هشپ  کـسوس و  ینعی  هنکن ،  هجرو  هجرو  تنهذ  وت  لاوس  همهنیا 
ياهراک نیرت  یلومعم  راتفرگ  ارچ  دـنا ؟  هدـنکارپ  هتفـشآ و  دـح  نیا  اـت  هناـمز  مدرم  ارچ  هک  یگب  نم  هب  ینوت  یم  ـالاح  یتسه  هراـبرد 

نوچ هنـشور ،  الماک  اهلاوس  نیا  باوج  دننک ؟  یم  روصت  ناروناج  تاتابن و  ناسمه  ار  ناشروخ  ارچ  و  دنا ؟  یناویح  یهایگ و  یگدنز 
نایم زونه  وا  هک  دوش  یم  مولعم  هداتفین ،  وا  ناج  هب  هراب  نیا  رد  مه  یبارطـضا  هغدـغد و  یتح  و  هدرکن ،  عورـش  ار  ندیـسرپ  زونه  اـهنآ 

وت ینعی  يرتولج .  مدـق  کی  وت  اما  دـناد .  یم  ناسنا  زجب  يرگید  تادوجوم  نءاـش  مه  ار  شدوخ  اـی  دـنیب  یمن  یقرف  تعیبط  شدوخ و 
 ، شسرپ ماقم  نوچ  دراد ،  قرف  تادوجوم  رگید  اب  دوش  یم  مولعم  درک  ندیـسرپ  هب  عورـش  یناسنا  یتقو  يا و  هدرک  عورـش  ار  ندیـسرپ 

بوخ دـنا .  هدـمآ  مغارـس  هب  نم  رمع  زا  یفلتخم  لحارم  رد  دایز و  ینامز  ياه  هلـصاف  اب  اهلاوس  نیا  يودـهم  ياقآ  تسا .  یمدآ  ماـقم 
 ، ناـشیاه هشقن  اـهرتگرزب ،  ياـهفرح  دوب  یچ  همه  هب  مساوح  هک  مدوب  يزیت  واـکجنک و  هچب  متـشادن  رتـشیب  لاـس  تفه  شـش  همداـی ، 

هناکدوک يایور  کی  رد  یبش  مدیمهف .  یم  ار  همه  همه و  دنتشاد  تردق  لام و  لوپ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یـشالت  ناشیاهوزرآ ، 
ریوک دوبن ،  زبس  رگید  هک  ینیمز  مدوب و  نم  اهنت  ياهنت  مدید .  دوب  هدش  يدرگ  گرزب و  تشد  هب  لیدبت  هک  نیمز  هرک  هنهپ  رد  ار  دوخ 

اب ییاهقودنـصواگ  درک و  یم  هدـنکارپ  اوه  رد  يا  هراـپ  ذـغاک  نوچ  ار  گـنراگنر  تشرد و  ياهـسانکسا  دـیزو و  یم  هک  يداـب  دوب و 
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دوب هدز  گنز  ياهقودنـصواگ  زا  یخرب  دـندوب .  هتخیر  نوریب  شزرا  یب  ياـهگیر  نوچ  ار  دوخ  تارهاوج  ـالط و  هک  زاـب  همین  ياـهرد 
توهبم ایور  ملاع  رد  نم  دوب و  كورتم  هدش و  اهر  شزرا و  یب  رهاوج  الط و  لوپ و  همهنآ  دوب  هتفر  ورف  نابایب  ياهنش  رد  همین  ات  یخرب 

نهذ زور  دـنچ  ات  باوخ  نیا  اب  هک  دـیآ  یم  مداـی  تسکـش .  یم  مرظن  رد  ار  اـهرتگرزب  جـنر  شـالت و  همهنآ  هک  مدوب  یگرزب  لاوس  زا 
همهنآ نتـشاد  ترـسح  رد  ای  ندروآ و  تسد  هب  یپ  رد  ار  همه  يرادـیب  ملاع  رد  نانچ  اما  دوب  هدـش  گرزب  یتالاوس  ریگرد  ما  هناکدوک 

رب ار  تلفغ  دهش  مارآ  مارآ  هناکدوک  ياه  یشوخلد  اهتنطیـش و  اهیزاب ،  تشذگ  اهتدم  مدادن .  دوخ  هب  لاوس  حرط  تارج  هک  مدید  یم 
رت و ینالوط  هدـش  ضراع  تلفغ  راـب  نیا  تفر .  لاوس  ریز  میارب  زیچ  همه  اددـجم  هک  دـعب  يدـنچ  اـت  دوبن  یلاوس  رگید  تخیر .  مناـج 

لو يدـنق و  سورخ  تابن و  بآ  هچولک و  اب  رگید  هدرک ،  مجلف  خـساپ  یب  لاوس  همهنیا  ما  هدـش  انـشآ  امـش  اب  هک  زورما  دوب و  رت  قیمع 
متسیک نم  منادب  داوخ  یم  ملد  مآ .  یمن  رب  مدوخ  سپ  زا  مه  امنیس  ملیف و  لابتوف و  اب  یتح  اهفرح  نیا  هب  هچ  ور  وت  ار و  اهفرح  نیا  نک 

يزیچ هچ  لابند  دـیاب  ناسنا  کـی  ناونع  هب  نم  هرخـالاب  و  تسیچ ؟  تقیقح  مور ؟  یم  اـجک  هب  ما  هدـمآ  اـجک  زا  تسیک ؟  نم  قلاـخ   ؟
هک منیب  یم  مدوخ  يوربور  ار  یـسک  هکنیا  زا  نم  يا ،  هدـش  هتـسخ  هفـالک و  تدوخ  تسد  زا  هک  وت  سکع  رب  دـیمح !  نیبب  مشاـب - ؟ 

لاوس اهادص  رانک  رد  هک  یناوج  تاقالم  زا  هن !  مگ - . . .  رد  رس  هفالک و  مدآ  کی  ياشامت  زا  ملاحـشوخ - !  هنک  یم  لاوس  يروجنیا 
اهلاوس دـیمح !  نیبب  ممهف . . .  یمن  یلک ؟  ياهلاوس  هدرک - . . .  ادـیپ  هار  شنهذ  هب  مه  یلک  گرزب و  لاوس  یئزج  کـچوک و  درخ و 
بترم روطب  هک  یتالکشم  لثم  دنا ،  هرمزور  لئاسم  سنج  زا  رتشیب  هک  تیمها  یب  یئزج و  ياهلاوس  لوا  دنوش .  یم  میسقت  هتـسد  ود  هب 
هدیشک فص  اهنآ  لح  يارب  سانـشراک  صـصختم و  اهرازه  اهدص و  دنریگ و  یم  رارق  مدآ  هار  رـس  هرادا  رهـش و  نابایخ و  هچوک و  رد 

رگید عوضوم  اهدص  تراجت و  هلماعم و  تسایـس  جاودزا ،  اوه ،  بآ و  کیفارت ،  تالکـشم  یلام  تالکـشم  سنج  زا  لئاسم  نیا  دنا . 
ناسنا رمع  يازارد  هب  يرمع  دنا و  هدوب  مه  هشیمه  دنزار ،  کی  لثم  هک  ياهلاوس  دنا .  یلک  ییاهلاوس  مود  هتسد  اما ،  دنتسه .  اهنیا  لثم 

ییاهلاوس دنا .  هدیـشک  دوخ  لابند  هب  مه  ار  انیـس  یلع  وب  وطـسرا و  نوطالفا و  خساپ ،  فشک  يارب  هک  ییاهلاوس  دنراد .  كاخ  هنهپ  رد 
تایح تروص  رییغت  یگدنز و  درخ  لئاسم  ندش  دایز  مک و  هک  ییاهلاوس  گرم .  زار  ندوب ،  زار  تقلخ ،  زار  هرابرد  نیداینب  یساسا و 

ای دوش و  ضوع  اهناسنا  كاروخ  دروخ و  یگدنز و  عضو  تسا  نکمم  تسا .  ناسنا  صوصخم  اهلاوس  نیا  هتشادن ،  ریثات  اهنآ  يور  مه 
یمن اهر  ار  مدآ  اهنآ ،  خساپ  فشک  يارب  یندـشن  مامت  ياه  ینارگن  اهلاوس و  نیا  اما  دـنوش  ضوع  اهنآ  هناخ  هیلقن و  هلیـسو  سنج  الثم 
یمدآ بلق  نهذ و  هحفـص  زا  يور  چیه  هب  اما  دناشوپب  ار  نآ  يور  تقوم  روطب  يرتسکاخ  لثم  هرمزور  لاغتـشا  تسا  نکمم  اهنت  دـنک . 

ادج تادوجوم  ریاس  زا  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  زا  هتـساخ  رب  تسا و  ناسنا  صوصخم  اهلاوس  نیا  متفگ  تهج  نیمه  هب  دـنوش .  یمن  كاپ 
 . تساهلاوس نیمه  لابند  هب  مه  یتخبـشوخ و . . .  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  اهناسنا  شالت  همه  دراد .  وا  حور  لد و  رد  هشیر  هدرک و 

نیا دـشاب  رتشیب  وا  تلفغ  هجیتن  رد  رتشیب و  یگدـنز  هرمزور  یئزج و  ياهراک  هب  ناـسنا  لاغتـشا  تلفغ و  تقو  ره  هک  ینادـب  دـیاب  اـما ، 
خساپ نتفای  يارب  ینارگن  اهلاوس و  نیا  نازیم  رب  دنوش  یم  رتمک  تلفغ  لاغتشا و  تقو  ره  سکعلاب  دنیآ و  یم  شغارـس  هب  رترید  اهلاوس 

رد ای  یشاب  هدید  دیاش  اما  دنوش .  یم  تحار  دوش  لح  ناش  یلام  تالکشم  همه  رگا  دننک  یم  نامگ  يداع  مدرم  دوش .  یم  هدوزفا  اهنآ 
هدرک ریگرد  ناشدوخ  اب  ار  اهنآ  هک  گرزب  ياهلاوس  فشک  يارب  هتـسش و  اه  هتـشاد  همه  زا  تسد  هاگانب  هک  یـشاب  هدینـش  یناسک  هراب 

رد یعس  هکنآ  زا  لبق  دندوب و  اهلاوس  عون  نیا  اب  ریگرد  ءایبنا  امکح و  همه  طارقس و  سویـسوفنک ،  ادوب ،  دنا .  هدش  نابایب  هوک و  یهار 
مه ناشراثآ  یلـصا  ياوتحم  دـنا و  هدرک  شالت  اهنآ  گرزب  ياهلاوس  هب  یخـساپ  فشک  يارب  دـننک  اهمدآ  یئزج  لـئاسم  لـصف  لـح و 
یم رت  لوحتم  ناهج  هچ  ره  ارچ  سپ  دـنا  هدرکن  رییغت  هک  اهناسنا  تسا .  ناسنا  صوصخم  اهلاوس  نیا  رگا  تساـهلاوس - .  نیا  هب  خـساپ 

هک ار  یناسک  مینیب  یم  رتمک  دـنزادرپ و  یم  اهلاوس  نیا  حرط  هب  رتمک  مدرم  ددرگ ،  یم  رت  هدرتسگ  تافاشتکا  تاعارتخا و  هنماد  دوش و 
يرنه و تیقـالخ  عون  ره  رتفد  دوب  نینچ  رگا  تسین و  روطنیا  کـش  یب  دنـشاب - ؟  هتـشاد  تـالاوس  نیا  يارب  یخـساپ  نتفاـی  یپ  رد  رس 

ایند راب  راک و  هب  نامز  رصع و  نیا  هزادنا  هب  رـشب  يرـصع ،  چیه  رد  هک  یـشاب  هجوتم  دیاب  اما  دش  یم  هتـسب  رگید  روما  يرایـسب  یقوذ و 
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کی دنلوغشم .  ایند  راک  هب  هاگماش  اب  ناهاگحبص  زا  همه  يا ؟  هدرک  هجوت  زورما  يرهش  نردم و  یگدنز  هب  چیه  تسا .  هتشادن  لاغتشا 
ینیب یم  نک !  اشامت  دنود  یم  فرط  ره  هب  باتـش  هلجع و  اب  هک  ار  مدرم  موجه  تسیاب و  رهـش  ياهنادـیم  زا  یکی  هشوگ  رد  حبـص  زور 

نیرخآ رد  اهنت  دننک .  یمن  ساسحا  مه  ار  بش  ندیسر  زور و  رذگ  هک  دنا  لوغشم  دوخ  راب  راک و  هب  باتـش  هلجع و  رد  قرغ  نانچ  هک 
دوخ لیاسو  ماسقا  عاونا و  اب  مه  لاح  نامه  رد  دـنباوخ و  یم  زارد  اهتعاس  دـنتفا و  یم  هناخ  هشوگ  رد  یگتفوک  یگتـسخ و  اب  هتفه  زور 

ردخم داوم  دننام  مه  هدننک  مرگرـس  رازبا  تاودا و  نیا  هدـش .  اهنآ  يوناث  قالخا  یگدـنود  باتـش و  نیا  نوچ  دـنزاس .  یم  لوغـشم  ار 
همه عضوم  نیا  دندرگ .  رب  یگدنز  زات  تخات و  نادـیم  هب  هرابود  هک  رگید  يزور  ات  دـنهد  یم  نیکـست  ار  اهنآ  یمک  دـننک و  یم  لمع 

اج هب  زامن  تعکر  دنچ  نهذ  لاغتشا  باتـش و  نامه  اب  هاتوک  یقیاقد  رد  اهنت  دنا .  عضو  نیمه  راتفرگ  مه  ناناملـسم  تسا .  ناهج  مدرم 
 ، دادـعت هک  یلاـتیجید  تسا  يرهم  یـشاب ،  هدـید  مه  دـیاش  يا ؟  هدینـش  اـمتح  ار  نیما  رهم  مـسا  دریگب .  تا  هدـنخ  دـیاش  دـنروآ .  یم 

یتاظحل رد  هک  يروط  هب  هتفرگ  همه  زا  ار  ساوح  زکرمت  هزاجا  ینهذ  لاغتشا  نوچ  ارچ ؟  دهد .  یم  ناشن  ار  نارازگزامن  زامن  ياهتعکر 
طرفم و یگتـسخ  رطاخ ،  یگریت  ترودک ،  دنک .  هدافتـسا  یلاتیجید  ياهرهم  زا  دیاب  دوش  یم  لوغـشم  شراگدرورپ  تدابع  هب  هک  مه 
ار زار  ياـج  هلاـسم  هزورما  تسا .  هتفرگ  ار  زیچ  همه  ياـج  یتسه ،  زار  ینعی  تسا ؛  یمدآ  یلـصا  هدـشمگ  هک  هچنآ  زا  تلفغ  هرخـالاب 
رد دیدج  ملع  هزورما  اما  دوب ،  تفرعم  درک  یم  تیاده  یتسه  زار  هب  ار  ناسنا  هک  هچنآ  هتـسشن ،  تفرعم  ياجب  مه  دـیدج  ملع  هتفرگ ، 
 ، ویدار نویزیولت ،  اه  هناسر  تسا .  هتـشاد  زاب  یتسه  زار  فشک  يارب  شالت  زا  ار  ناسنا  هدـمآ و  دوخ  تالکـشم  لئاسم و  لح  تمدـخ 

فشک لابند  هب  زورما  ناسنا  دنام .  یمن  رکفت  لمات و  يارب  ییاج  نارابمب  نیا  نایم  رد  دننک و  یم  یتاعالطا  نارابمب  ار  مدرم  اه  همانزور 
تاعالطا زا  ولمم  ینهذ  رات و  هریت و  ینورد  اب  دور  یم  ایند  زا  رت  ماخ  دـیآ و  یم  ایند  هب  ماخ  هک  تسا  یناسنا  تقیقح .  هن  تسا  تیعقاو 

اوه هدـش و  تولخ  كراپ  يزادـنیب .  تفارطا  هب  یهاگن  هرتهب  باسح  نیا  اب  باـسح - ! ؟  نیا  اـب  دوش - .  یمن  یبلق  شمارآ  ثعاـب  هک 
هدرک ار  تردام  ردپ و  باوج  لاوس و  لدج و  ثحب و  ياوه  تلد  دیاش  مینزب .  پگ  هار  نیب  رد  میشب و  یهار  شاوی  هک  هرتهب  کیرات . 

یم دمآ  تفر و  كراپ  رد  يدایز  ییاهمدآ  زونه  مهد .  یم  لوق  دشاب - .  هتـشاد  همادا  ثحب  نیا  هک  دیهدب  لوق  دـیاب  اما  وش - !  دـنلب   ؟
تکاس و دـیمح  رگید .  ياه  یلیخ  اهنابهگن و  دـندوب ،  هدـمآ  كراپ  هب  ندروخ  ماش  يارب  هک  ییاه  هداوناخ  ناوج .  ياهجوز  دـندرک . 

هتشاد تولخ  شدوخ  اب  ات  متشاذگ  دنک ،  یم  هجرو  هجرو  شنهذ  رد  لاوس  اهرازه  اهدص و  دیـسر  یم  رظن  هب  داتفا .  هار  مرانک  رد  مارآ 
 . . . مدش هناخ  یهار  مه  نم  تفر و  نانز  مدق  تفرگ و  ار  ور  هدایپ  رانک  میدش .  ادج  مه  هک  میدیسر  هک  نابایخ  رانک  هب  هشاب ، 

مود لصف 

لوا تمسق 

هک دوب  يرـسپ  نارازه  لثم  مه  دیمح  منک .  ادیپ  ار  ناشنتفر  ندـمآ و  تسرد  كرد  لاجم  هکنآ  یب  دنتـشذگ  یم  یپ  رد  یپ  اهزور  . . . 
قداص عوضوم  نیمه  مه  دیمح  هداوناخ  يارب  دیاش  دـندوب .  هتـسشن  اشامت  هب  ار  ناشدوخ  یگلاس  هدزون  ای  هدـجه  یندز  مه  هب  مشچ  رد 

هب نآ  رد  هک  يا  هژیو  تیعقوم  رظن  زا  مه  دوب .  یعیبط  تشذـگ  یم  ناشفارطا  رد  هچنآ  هرابرد  دـیمح  لاثما  ناـهن  راکـشآ و  لاوس  دوب . 
یعاـمتجا یگنهرف و  هتفـشآ  عاـضوا  زا  یتسرد  كرد  هب  ندیـسر  هک  هزورما  ناـمگ  یب  ناـشلاس ؛  نس و  ياـضتقا  هب  مه  دـنرب و  یم  رس 

يرهش زکرم  رد  نایلق  يزید و  یتنس و  ياه  هناخ  هوهق  درادن .  یبجعت  وا  ياهلاس  نس و  مه  دیمح و  یگدنامرد  تسا ؛  ناتـسراک  يراک 
دسانش یمن  مارح  لالح و  هک  یمحرت  یب  هنارگادوس  ینیشام و  یگدنز  دنابسچ ،  یمن  هتشذگ  ياه  تنس  هب  اهنآ  یبسچ  چیه  هک  نردم 

ییاپورا ینیشن  رهش  ندمت و  عیفر  هلق  هب  یبایتسد  يوزرآ  یتیبرت ،  ناملعم  ياهینارنخس  یـسرد و  ياهباتک  تشرد  زیر و  حیاصن  رانک  رد 
طیـسب و حور  مه ،  اب  راگزاسان  نوگمهان و  تشرد  زیر و  عوضوم  نارازه  درم و  نادرم  يراگتـسر  حالف و  هب  ندیـسر  يوزرآ  رانک  رد 
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هدناشوپ ار  نامسآ  يانهپ  همه  يرتسکاخ  يربا  تشاد و  مد  اوه  دیـسر .  ارف  يرگید  هبنـش  زور  درک .  یمن  عناق  ار  دیمح  رگـشسرپ  نهذ 
اج زا  نم  ندید  اب  دوب .  هدیسر  نم  زا  رتدوز  هک  دیمح  دوب .  رگید  ياهزور  زا  رت  تولخ  كراپ  دشاب .  هتشاد  ندیراب  لایخ  هکنآ  یب  دوب 

لاوس و ریگرد  منهذ  هتفه  همه  دوبن .  ملد  وـت  لر  دـیهاوخب  ار  شتـسار  ینیـشن - ؟  یمن  ارچ  دـیمح !  مالـس  درک - .  مالـس  دـش و  دـنلب 
 . - منک كرد  لماک  روطب  مدینـش  امـش  زا  ار  هچنآ  ات  دـشاب  مزال  يدایز  تصرف  منک  یم  نامگ  روطچ - ؟  دوب - .  شیپ  هتفه  ياهباوج 

درذگ یم  تفارطا  هچنآ  ياسانش  هب  رداق  تدوخ  ینک  ربص  یمک  رگا  تسا .  نیمه  یگنهرف  يوگتفگ  تیصاخ  نکن .  تیذا  ار  تدوخ 
نایم هب  ینخس  يراذگ  یم  هفـسلف  ار  شمـسا  وت  هک  ار  هچنآ  ای  هفـسلف  زا  مهنم  مرادن - .  یعالطا  هفـسلف  زا  هک  نم  هخآ  دوب - .  یهاوخ 
- ؟  ربخ هچ  تناتـسود  زا  یتسار  تسا .  ملاع  زا  یلک  تخانـش  عون  کی  هب  یکتم  یلمع  ای  نخـس  ره  هک  ینادـب  دـیاب  دـنچ  ره  مدرواـین 
هتشاد روضح  ام  يوگتفگ  رد  ندوب  قاتشم  مه  اهنآ  مدرک .  یم  فیرعت  امش  زا  هار  نیب  رد  هکرد ،  نیوا  میدوب  هتفر  میدوب .  مه  اب  زورید 

هک ار  یثحب  ملیام  رتشیب  منوخ .  یم  شیب  مک و  يا ! . . .  ینک - ؟  یم  هچ  هاگـشناد  ناحتما  سرد  اب  هسر .  یم  مه  نوا  عقوم  دنـشاب - . 
شاشتغا زا  هک  دوب  یبلاطم  ریگرد  منهذ  هتفه  مامت  هتبلا - !  هدرک - .  هزم  هکنیا  لثم  درادن ،  لاکـشا  میهدب - .  همادا  میدوب  هدرک  عورش 

شاـشتغا و میدـش - ؟  یگتفـشآ  نیا  راـتفرگ  یتـقو  هچ  زا  اـم  منادـب  مهاوخ  یم  دـیتفگ .  اـهمدآ  ندوبن  ندوب و  یگدـنز و  یگتفـشآ  و 
 ، دنک یفرعم  تیعضو  نیا  لو  ؤسم  ناونعب  ار  رفن  ود  یکی  باتش  هلجع و  اب  دهاوخب  یسک  رگا  و  دیآ .  یمن  دوجو  هب  هبش  کی  یگتفشآ 
اب هبـش و  کـی  مینک  یم  وـگتفگ  نآ  زا  هک  ار  ینارحب  نینچ  دوـش  یمن  هک  روـط  ناـمه  دـنک .  یم  اود  ار  يدرد  هـن  تـسا و  تـسرد  هـن 

نادـند بحاص  تسا .  نادـند  درد  لثم  هک  مدوب  هدرک  هراشا  ییاج  دیـشک .  یتحار  سفن  درک و  لصف  لح و  هداـس  يا  هخـسن  ندـیچیپ 
دربب ار  شناما  درد  هکنیا  زا  شیپ  یلیخ  هک  یتروص  رد  دور .  یم  اوه  هب  شدایرف  هدیسر ،  شنادند  نب  هشیر و  هب  يرامیب  یتقو  هدیـسوپ 

گنهرف و مدرم و  تابـسانم  نایم  گنتاگنت  هدـیچیپ و  هطبار  نداد  ناشن  يارب  تسا .  هدـناسوپ  ار  نآ  هداتفا و  شنادـند  ناج  هب  يرامیب  ، 
ندمت ای  تایح  يدام  ياهتروص   . 1 لکش :  نیا  هب  ندمت  گنهرف و  اب  اهرواب  نایم  هطبار  زا  يریوصت  ندیشک  هب  مدرک  عورش  ناشقالخا 

هناد لثم  دـنراد .  مه  اب  یگنتاگنت  هدرـشف و  طابترا  نایرج  هس  نیا  مداد :  همادا  دـعب  رکفت و  اـهرواب  داـقتعا و  گنهرف 3 .  قـالخا و   . 2
لیلد هب  دـیآ ،  یم  لصاح  هک  يا  هویم  اب  هرخالاب  دـنک و  یم  ادـیپ  گرب  خاش و  هنت و  اب  هک  یطابترا  نآ و  هشیر  اـب  تخرد  کـی  یلـصا 

زا مه  ار  یتـلم  ره  گـنهرف  قـالخا و  داـقتعا ،  عون  ور ،  نیا  زا  دنـسانش  یم  شا  هوـیم  زا  ار  تخرد  دـنیوگ  یم  هک  تسا  طاـبترا  نیمه 
يزور دـنچ  تسا  نکمم  ینک ،  عطق  شا  هشیر  اـب  ار  یتـخرد  هطبار  یتـقو  تخانـش .  دوش  یم  شراکـشآ  ياـه  هرمث  ینوریب و  تروـص 

اب یتلم  طابترا  یتقو  بیترت ،  نیمه  هب  دـنزیر .  یم  ورف  دنـسوپ و  یم  اه  هویم  اهگرب و  يدوزب  اما ،  دـننامب  باداش  اـه  هویم  زبس و  اـهگرب 
ورف دسوپ و  یم  جیردتب  زین  ناشتایح  یگدنز و  يدام  ياهتروص  دوش ،  عطق  دـهد  یم  ماود  ماوق و  وا  هب  هک  شیاهداینب  تیوه و  هشیر ، 
نایم هب  اه  هتشذگ  هرخالاب  یتنس و  مدرم  نایم  هژیو  هطبار  یمیدق ،  ياه  هناخ  زا  نخس  اهگرزب ،  ردپ  ام و  نایم  تاقوا  يرایسب  دزیر .  یم 

اهتلم و همه  دروم  رد  هکلب  دوش ،  یمن  ناناملسم  اهیناریا و  ام  هب  طوبرم  اهنت  عضوم  نیا  تسین .  اهتنس  نآ  زا  يرثا  رگید  هکنیا  دیآ و  یم 
نآ رگا  هکنیا  روصت  هب  دندش ،  يدیدج  قالخا  بحاص  ینامز  کی  زا  ام  مدرم  دشاب .  هتـشاد  قادصم  دناوت  یم  اهندمت  اهگنهرف و  همه 

 . دنروآ تسد  هب  دنتفای  تسد  نآ  هب  اهیبرغ  هک  ار  یندمت  دـننک و  تفرـشیپ  اه  هنیمز  همه  رد  دـنناوت  یم  دنـشاب  هتـشاد  ار  دـیدج  قالخا 
دب دـندرک .  یم  عطق  يدوخ  ياه  هشیر  اب  ار  ناشدوخ  گنهرف  یگدـنز و  تخرد  طابترا  اهنآ  هتـساوخان ،  بیترت  نیا  هب  هکنیا  زا  لـفاغ 
یم نوگرگد  ار  ریـسم  دـنک ،  یم  ضوع  ار  اهتـشونرس  قالخا  دوش و  یم  قالخا  هب  لیدـبت  دـش ،  تداـع  يزیچ  یتقو  هک  ینادـب  تسین 

هتـسب يدیدج  نامیپ  دـش ،  جـیار  ام  مدرم  نیب  هبیرغ  دـیدج  ياهتداع  هک  ینامز  نآ  زا  دـناسر .  یم  يرگید  دـصقم  هب  ار  ناسنا  دزاس و 
روشک رد  ارجام  نیا  نوچ  یلو  داد .  رییغت  ار  نامیگدنز  تروص  شدوخ  بسانت  هب  هک  یقالخا  میدرک .  ادیپ  يدـیدج  قالخا  ام  هدـش و 

نامـسآ نیمز و  نایم  جیردتب  ار  ام  دش ،  یم  دراو  باتک  باسح و  رکذ و  رکف و  نودب  دوب و  يدـیلقت  یعونـصم و  تشادـن و  تلاصا  ام 
ناشنیب هک  دندش  يدـیدج  يرامیب  راچد  امـش  نم و  ناردـپ  عقاو  رد  تلم و  نیا  هک  ینامز  هب  ددرگ  یم  رب  مه  شا  هقباس  تخاس .  قلعم 
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امتح ینک و  یم  بجعت  هک  متـسناد  یم  يرامیب - ؟ !  یچ !  مراذگ - .  یم  يرکفنـشور  يرامیب  ار  يرامیب  نیا  مسا  نم  تشادن .  هقباس 
نآ زا  لبق  رگم  هکنیا  ای  و  ممان ؟  یم  يرامیب  ار  نآ  نم  هک  تسا  دـب  نتـشاد  نشور  رکف  ندوب و  رکفنـشور  رگم  هک  یـسرپب  یهاوخ  یم 

هدوب و یگرزب  تمعن  شدوخ  زاب  دنـشاب  هدمآ  نوریب  يرکف  یکیرات  زا  رگا  هکنیا  دندوب و  رکف  کیرات  ام  ياهگرزبردام  اهگرزب و  ردـپ 
ای بقل  هدرک و  هولج  ابیز  هملک ،  نیا  مدرم  همه  نیب  هک  هدوب  نامگ  نیمه  رطاخب  دیاش  تسوت ،  اب  قح  دشاب ؟  يرامیب  دـب و  دـناوت  یمن 

یخیرات و هقباس  نآ و  رد  ناهنپ  میهافم  هب  یسک  رگا  هک  تسا  يا  هژیو  حالطصا  يرکفنشور  تسا .  هدش  جیار  هدیدنسپ  تبثم و  یتفص 
يدروم هس  نیا  هب  هجوت  نودـب  امومع  مدرم  دـنک .  یم  روطخ  شنهذ  هب  متفگ  هک  هچنآ  همه  کش  یب  دـشاب ،  هتـشادن  هجوت  شهاگداز 

نآ زا  ار  یتبثم  هدیدنـسپ و  موهفم  دنرب و  یم  راکب  ار  حالطـصا  نیا  نآ ،  هاگداز  یخیرات و  هقباس  يرکفنـشور ،  میهافم  ینعی  متفگ  هک 
توافت نیا  اب  مدرک ،  هراشا  هک  تسا  شاشتغا  یگتفشآ و  ياه  هناشن  زا  یکی  شدوخ  مه  نیا  نوچ  دنرادن ،  مه  يریـصقت  دنبای .  یمرد 

مه نآ  هرابرد  دوخ  ياج  رد  مراودیما  هک  دشاب  نابز  اهیگتفشآ  نیا  همه  همشچرس  مه  دیاش  تسا و  نابز  رد  یگتفشآ  سنج  زا  نیا  هک 
نآ یناریا  ناگدنسیون  هک  دوب  یحالطـصا  لئوتکلتنا  يرکفنـشور .  نامه  ینعی  بلطم  لصا  هب  میدرگ  یم  رب  مشاب .  هتـشاد  وگتفگ  وت  اب 

تکلتنا هژاو  زا  هتفرگ  رب  لئوتکلتنا  هملک  دوخ  تسا .  رکفنشور  ینعم  هب  لئوتکلتنا  سپ  دندرک .  یـسراف  نابز  دراو  رکفنـشور  لداعم  ار 
هب مه  شا  هقباس  دراد و  ناریا  ینعی  نیمزرـس  نیا  زا  جراخ  ییاج  رد  هقباس  لئوتکلتنا  ناـمه  اـی  رکفنـشور  نیارباـنب  تسا .  درخ  ینعم  هب 

افرـص یهاگدید  ات  دندرک  یم  نآ  فرـص  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  همه  نافوسلیف  زا  یخرب  رـصع  نآ  رد  ددرگ .  یم  رب  نرق 18  اپورا 
یم رارق  ینید  شنیب  هاگن و  اب  ور  رد  ور  لباقم و  رد  هک  دوب  یـشنیب  هاگن و  نیا  دـننک و  میـسرت  ناسنا  یگدـنز  يارب  یناهج  نیا  يدام و 

هچ رگا  اهنآ  دندوب .  هدرک  ادیپ  نید  لها  اسیلک و  اب  نافوسلیف  نیا  هک  ییاهشکمشک  اهتفلاخم و  هب  تشگ  یم  رب  مه  عضوم  نیا  تفرگ . 
یم نیاربانب  دندوب .  دـحتم  رگیدـمه  اب  الماک  اسیلک  هیلع  رب  يریگ  عضوم  رد  اما  دنتـشاد  ینید  لئاسم  دروم  رد  يرایـسب  تافالتخا  مه  اب 

یعیبط مولع  تسایـس و  نید و  رنه ،  رد  سناسنر  هرود  رد  هک  تسا  یناهج  نیا  ـالماک  شنیب  کـی  مهدـجیه  نرق  يرکفنـشور  هک  ینیب 
دیاب اجنیا  اـت  تفاـی .  هار  ناـملآ  هب  سپـس  و  هسنارف ،  هب  ناتـسلگنا  زا  يرکف  شبنج  نیا  دوب و  ناتـسلگنا  زا  زین  شزاـغآ  تفرگ و  لـکش 

نآ زا  سپ  ناتسلگنا و  رد  تسخن  ینعی  دراد  هشیر  ناریا  زا  ریغ  ینیمزرس  رد  هقباس  رظن  زا  يرکفنشور  لاهن  هک  دشاب  هدش  نشور  تیارب 
نیـشناج ار  رگید  يزیچ  بهذـم  اسیلک و  نید و  هب  ندرک  تشپ  اب  تشاد  یعـس  دـیدج  ياـپورا  هک  ینرق  رد  مهنآ  ناـملآ ،  هسنارف و  رد 

یـسک لئوتکلتنا  نامه  ای  رکفنـشور  هک  ینیب  یم  يدرگرب  تسا  درخ  ینعم  هب  هک  تکلتنا  هملک  ینعم  هب  هرابود  رگا  دنک .  ینید  هشیدنا 
یم کـیرات  هژاو  داـی  هب  ار  ناـسنا  هشیمه  مه  نشور  هژاو  تسا .  هدرک  ینید  هشیدـنا  یحو و  نیـشناج  ار  یناـسنا  لـقع  درخ و  هک  تسا 
رهاظ هملک  داضتم  هک  هنوگنامه  تسا  یکیرات  دض  ینـشور  دش .  هتخاس  رکفنـشور  هملک  ارچ  هک  یمهفب  یناوت  یم  اج  نیمه  زا  دزادـنا 

یم رکف  کیرات  ار  ینامسآ  بتک  هب  نادقتعم  نید و  نارادفرط  مهدجه ،  نرق  رکفنشور  ای  رگنـشور  هفـسالف  ارچ  یتسار  تسا - .  نطاب 
یناد یم  یمهفب .  دـنراد  ملاـع  هب  ینامـسآ  باـتک  هب  ناـنموم  نید و  ناوریپ  هک  یهاـگن  عون  زا  دـیاب  ار  لاوـس  نیا  باوـج  دنتـسناد - ؟ 

يرگید عیسو  ملاع  همه  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  یندیدان  يادخ  قولخم  تسه  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  همه  ملاع و  ینامسآ ،  باتک  نانموم 
ناهنپ هیال  نطاـب و  ناـمه  یبیغ  ملاـع  نیا  دراد .  قلعت  نآ  هب  اـهناسنا  همه  حور  هک  یملاـع  دراد .  دوجو  يداـم  ریغ  یبیغ و  ملاـع  ماـن  هب 

يدام و ناهج  رگا  سپ  تسا .  دقتعم  نادب  ینامسآ ،  نید  کی  هب  نموم  درف  ره  اما  دوش ،  یمن  هدید  رـس  مشچ  اب  هک  تسا  يدام  ناهج 
هب یناوت  یم  اج  نیمه  زا  تسا .  ناهنپ  یبیغ  ملاع  ای  يدام  ریغ  ملاع  تسا ،  رهاظ  راکشآ و  ناروناج و . . .  و  ناهایگ ،  اهگنس ،  یکاخ ، 
هک ار  هچ  ره  دراد و  داقتعا  یتسه  رهاظ  فافـش و  نشور ،  هیـال  هب  اـهنت  رکفنـشور  عقاو  رد  یباـیرد .  ار  رکفنـشور  هملک  ینعم  ینـشور 

نیا ياج  هب  رگا  مدـقتعم  نم  لیلد  نیمه  هب  دریذـپ .  یمن  دـنک و  یم  در  دـشابن ،  هبرجت  كرد و  لباق  وا  ساوح  اب  هدوب و  یبیغ  ناهنپ و 
دنیب و یم  ار  یتسه  راکشآ  يرهاظ و  شخب  اهنت  هک  یسک  ینعی   . ) دنتشاذگ یم  راگنا  رهاظ  ای  نیب  رهاظ  هملک  رکفنشور  ینعی  حالطصا 

هچنآ يرکفنـشور و  ینیب  رهاظ  نایم  تسا - .  هدمآ  شیپ  هچ  هک  دـیمهف  دـش  یم  رتهب  درگن  یم  دـیدرت  اب  ناهج  یبیغ  ناهنپ و  شخب  هب 
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 ، اما تسا  لقع  ینعم  هب  درخ  دراد - ؟  دوجو  يا  هطبار  هچ  دیدرک .  دای  تسوا  يامنهار  درخ  هک  یـسک  ای  درخ  ناونع  هب  نآ  زا  البق  هک 
نآ هب  دـیاب  شدوـخ  ياـج  رد  هک  تسا  یناـگژاو  هورگ  ناـمه  زا  مه  لـقع  هملک  نیا  میـسانش .  یم  ار  نآ  شیب  مک و  هک  یلقع  نآ  هـن 

نشور و ار  هچ  ره  هک  تسا  یلقع  دـننک  یم  داـی  درخ  اـی  لـقع  ناوـنع  هب  نآ  زا  نارکفنـشور  هک  هـچنآ  نـک !  هجوـت  بوـخ  میزادرپـب . 
قرف تسا  هدـمآ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  دـنراد و  لقع  زا  نید  ناگرزب  هک  یفیرعت  اـب  لـقع  زا  فیرعت  نیا  دـنک و  یم  در  دـشابن  سولمم 

دهد و یم  رظن  ملاع  هرابرد  دنک ،  یم  عضو  نوناق  ینامـسآ  بتک  ادـخ و  ياج  هب  هتـسشن و  ادـخ  ياج  شدوخ  درخ  نیا  دراد .  یـساسا 
ار يزیچ  رکفنشور  بیترت  نیا  هب  هک  تسا  نشور  تسا .  یتسه  لک  تخانـش  هب  رداق  یـسح  تاودا  ساوح و  کمک  هب  هک  تسا  یعدم 

مان هب  يزیچ  هب  نیمز  رد  شتایح  یگدـنز و  يارب  هک  دـناد  یم  نآ  زا  زاین  یب  ار  ناسنا  دسانـش و  یمن  ناـسنا  يارب  یهلا  ترطف  ناونع  هب 
ناشربارب رد  ار  دوخ  دهن و  ندرگ  اهنآ  ماکحا  هب  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  داقتعا  نامیا و  بهذم  تعیرـش و  ایبنا ،  نخـس  ینامـسآ ،  باتک 

تاحالطـصا ای  تاملک  زا  يرایـسب  هک  ینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  هش - ؟  یم  یچ  طسو  نیا  ملع  شقن  یلو  هتـسرد !  دنادب - .  دـهعتم 
لباقم رد  دور ،  یم  راک  هب  نتـسناد  ینعم  هب  ملع  اج  کی  رد  تسا .  هدـش  نایب  یفلتخم  فیراعت  مه  ملع  يارب  دـنرادن .  ینعم  کی  اـهنت 

شنوماریپ ناهج  ياشامت  اب  نامز ،  رذـگ  اب  جـیردتب و  اما  تسا .  نادان  دـیآ  یم  ایند  هب  ناسنا  یتقو  دـیوگب :  یـسک  هکنآ  لثم  نتـسنادن 
صاخ عوضوم  کی  هرابرد  نیعم  مظنم و  ياهینتـسناد  زا  يا  هعومجم  ملع  زا  دارم  زین  یهاگ  دوش .  یم  اـناد  ینعی  دـنک .  یم  ملع  بسک 

هب وت  یتقو  تلفغ .  ربارب  رد  دنرب  یم  راک  هب  یهاگآ  موهفم  هب  ار  ملع  مه  یهاگ  یـشاقن .  ملع  باسح ،  ملع  کیزیف ،  ملع  دننام  تسا . 
هب ملع  رتمهم  اهنیا  همه  زا  تلفغ .  يور  زا  هن  يا  هتسکش  ار  هشیش  مامت  یهاگآ  اب  وت  ینعی  یتسکـش  املاع  ار  هشیـش  ییوگ  یم  تتـسود 

هدینـش تسا  نکمم  دـننک .  یم  هدافتـسا  تخانـش  ینعم  هب  رتشیب  ملع  نیا  زا  نافرع  نید و  هفـسلف و  لها  تسا .  تفرعم  تخانـش و  ینعم 
نرق 18 زا  دـعب  رـصع  روـظنم   ) دـیدج هرود  رد  ملع  اـما ،  یلوـصح  ملع  زا  یهاـگ  دـنیوگ و  یم  نخـس  يروـضح  ملع  زا  یهاـگ  یـشاب 

یتسه رد  رـشتنم  ياه  هدیدپ  یمک  طباور  زا  یقطنم  یبرجت و  تخانـش  ینعم  هب  هرود  نیا  رد  ملع  درک .  ادیپ  یتوافتم  يانعم  تساپورا ) 
هبرجت اب  دنناوت  هک  ار  هچ  ره  دنتـسه ،  یبرجت  دیدج  ملع  عبات  هک  یناسک  ور  نیمه  زا  تسا و  یکتم  یـسح  هبرجت  رب  دـیدج  ملع  تسا . 

نم دوب :  هتفگ  دشاب  درانراب  روسفورپ  منک  یم  نامگ  هک  یبرغ  فورعم  ناحارج  زا  یکی  يزور  دنناد .  یم  یملع  ریغ  دننک  تابثا  یسح 
منک هبرجت  مساوح  هلیـسو  هب  مناوتن  هک  ار  يادخ  نم  ینعی  منک  یحارج  ار  شبلق  یحارج  يوقاچ  ریز  مناوتب  هک  مریذپ  یم  ار  ادـخ  یتقو 

هک تسور  نیمه  زا  تسین .  یملع  دوشن  هبرجت  هک  يریچ  ره  دـشاب و  هبرجت  لباق  هک  مناد  یم  یملع  ار  يزیچ  عقاو  رد  اـی  مرادـن .  لوبق 
یبرجت سوـسحم  رما  ره  هک  تفگ  دـیاب  متـشاد  هراـشا  نآ  هب  هک  یقطنم  تفـص  هراـب  رد  اـما  دـنا .  هتفگ  مه  یبرجت  ملع  ار  دـیدج  ملع 

هتـشاد نیعم  تباـث و  لکـش  هک  يا  هبرجت  ینعی  یقطنم  هبرجت  دنتـسه .  یملع  دنـشاب  یقطنم  هک  یتاـیبرجت  هکلب  تسین .  یملع  اـترورض 
اب هک  منک  هراشا  اـج  نیمه  تسین  دـب  ترارح .  هجرد  رد 100  بآ  ندیـشوج  رارکت  دننام  ددرگ ،  رارکت  تخاونکی  تروص  هب  دـشاب و 

هلمج کـینرپک و . . .  هلیلاـگ ،  رلپک ،  نکیب ،  یناـسک  ینعی  دـیدج  ملع  ناردـپ  درادـن .  يراـک  تقیقح  هب  دـیدج  ملع  تافیـصوت  نـیا 
قیرط زا  مه  ار  تردـق  نیا  تسا و  تردـق  يوجتـسج  رد  تسین  تقیقح  يوجتـسج  رد  دـیدج  ملع  دـنیوگ :  یم  اـهنآ  دـنراد .  یفورعم 

 . دنک یم  لصاح  نکمم  لکش  ره  رد  اهنآ  يریگراک  اه و  هدیدپ  نایم  یمک  طباور  فشک 

مود تمسق 

اب دننک و . . .  یم  عضو  نوناق  دـنریذپ  یم  ای  دـننک  یم  در  دـنهد ،  یم  رظن  نآ  هب  هیکت  اب  نارکفنـشور  متفگ  هک  يدرخ  ای  لقع  نیاربانب 
دوب ناـسنا  هاـگن  عون  ندرک  ضوع  يرکفنـشور  فدـه  درک - ؟  یم  لاـبند  ار  یفدـه  هچ  يرکفنـشور  نیا  تسا - .  ملع  نیمه  هب  هیکت 

هک وت  یلبق  لاوس  نیمه  دـش .  مه  قفوم  دـندرک و  یم  ییاسانـش  ار  زیچ  همه  نآ  ساسا  رب  اهناسنا  هک  ییانبم  داـینب و  ندرک  ضوع  ینعی 
ادخ و زا  تبحـص  ات  رـصع  نیا  ياهناسنا  همه  دننام  مه  وت  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخب  دوش ؟  یم  هچ  ملع  شقن  سپ  يدیـسرپ  هلـصافالب 
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نیناوق ناونع  هب  رـشب  هک  هچنآ  دـنرادن  تافانم  مه  اب  زگره  ود  نیا  یـشک .  یم  ناـیم  هب  ار  ملع  ياـپ  دوش  یم  يداـقتعا  لـئاسم  ربمغیپ و 
 . تساناوت اناد و  میلع ،  ییادخ  قولخم  همه  دنک  یم  عارتخا  نیناوق  نآ  ساسا  رب  هن  دـنک  یم  فشک  نک !  تقد  دـنک  یم  فشک  یملع 
ار هنارکفنشور  هشیدنا  ندیشیدنا ،  هویش  نداد  رییغت  اب  درک  یم  یعس  تشاد و  زیتس  رس  نآ  اب  يرکفنشور  هک  تسا  يا  هشیدنا  نامه  نیا 

ینتبم ار  يرکفنشور  ینیب  ناهج  نرق 18  یگنهرف  یخیرات و  ياهی  گژیو  زا  وگتفگ  تقو  رد  ییاپورا  نارکفنـشور  دنک .  نآ  نیزگیاج 
یم كرد  دیتفگ  ینیب  ناهج  ناونعب  هچنآ  رد  ار  لقع  هاگیاج  تفرـشیپ - .  تعیبط و  لقع ،  دنا :  هتـسناد  يدـیلک  میهافم  زا  هتـسد  هس  رب 

مدآ و ملاع و  هب  ییاروام  یهلا و  تیثیح  ناش و  نتـشاذگ  رانک  اب  ینعی  هاگدـید  نیا  زا  یـسک  رگا  تساجک - ؟  تعیبط  هاگیاج  اما  منک 
همه نایم  رد  يا .  هدینـش  ار  هعیبطلا  ءاروام  حالطـصا  لاح  هب  ات  امتح  دراد .  تعیبط  زا  یفیرعت  هچ  رکفنـشور  دـمهف  یم  درگنب ،  تعیبط 

سوملم و ناهج  زا  هک  هچنآ  همه  هدام و  زا  درجم  هدام و  ملاع  اب  تسا  فدارتم  یعیبط  ءاروام  ناناملـسم  اـصوصخم  اـه و  هدـناوخ  سرد 
راکنا اب  نارکفنـشور  مییوگب  رگا  لاح  تسا .  یعیبط  ءاروام  ناهج  هب  قلعتم  هک  هکئـالم و . . .  حور ،  لـثم  تسا  جراـخ  هداـم  سوسحم 

 ، دنتسین لئاق  یتیدوجوم  اهنآ  يارب  دنناد و  یم  لیخت  هدییاز  مینک ،  یم  دای  یعیبط  ءاروام  ناونع  هب  نآ  زا  ام  هک  ار  هچنآ  همه  ملاع ،  نیا 
شیارب دـنناد و  یم  دوجوم  ار  يدام  سوسحم و  سولمم و  تعیبط  اهنت  اهنآ  عقاو  رد  دراد .  ییانعم  هچ  ناـشدزن  تعیبط  هک  یباـی  یم  رد 

اهراب و دـیاش  دوب .  تفرـشیپ  لصا  مدرک  رکذ  هک  مه  لصا  نیموس  دـنرادنپ .  یم  مهو  لیخت و  ار  نآ  زا  ریغ  دـنا و  لئاق  شزرا  یتسه و 
هدینش ار  اهنیا  لاثما  یقرت و  لماکت ،  تفرشیپ ،  لثم  یتاملک  ظافلا و  ییویدار  ياه  همانرب  یتح  ای  تالجم و  اه و  همانزور  نایم  رد  اهراب 

 ، راک رد  ناشبولطم  ای  دنتـسه و  هچ  لابند  هک  یـسرپب  مدرم  مامت  زا  رگا  دیاش  دیآ ! ؟  یم  شدب  دنک  یقرت  هکنیا  زا  یـسک  رگم  یـشاب . 
دنتشاد و دشر  لامک و  زا  نخـس  رگید  عون  هب  مه  ام  دادجا  ابآ و  ناردپ و  یقرت .  تفرـشیپ و  دنیوگ :  یم  تسیچ ؟  یگدنز  لیـصحت و 
 . تسا توافتم  رایـسب  میراد  رطاخ  رد  میمهف و  یم  تفرـشیپ  یقرت و  زا  ام  هک  هچنآ  اب  دنتـشاد  رظن  رد  لامک  دشر  زا  اهنآ  هک  هچنآ  اما ، 

یغ داضتم  مه  ار  دـشر  دـندوب و  دـشر  لامک و  بلاط  ناشروثنم  موظنم و  گرزب  راثآ  قیرط  زا  دوخ و  ناملعم  ياه  هتخومآ  دـمایپ  اهنآ 
نم دشرلا  نیبت  دق  تسا :  هدـمآ  اه  هیآ  زا  یکی  رد  هک  يراد  رطاخ  هب  يا و  هدـناوخ  ار  یـسرکلا  هیآ  امتح  دنتـسناد .  یم  یهارمگ  ینعی 
ریـس رد  دـشر  ءاقترا و  مه  لاـمک  تسا و  تیادـه  ناـمه  دـشر  تسا .  هدـش  راکـشآ  یهارمگ  یغ و  زا  دـشر  ریـسم  اـنامه  ینعی  یغلا ، 

ناشروظنم ایآ  مینک  یقرت  دـیاب  اـی  میتسه و  تفرـشیپ  لاـبند  دـنیوگ  یم  مدرم  هزورما  یتقو  مسرپ :  یم  وت  دوخ  زا  ـالاح  تسا .  يدوعص 
دـشر و له  هلفاق  زا  ندـنام  بقع  دـندرگ ،  یم  شلابند  بش  ات  حبـص  هک  مدرم  نیا  هدـشمگ  ایآ  و  تسا ؟  لامک  نتفای و  تیادـه  نامه 

تسا نیا  مدوصقم  نکن ،  روصت  تفرشیپ  اب  تفلاخم  ینعم  هب  ارم  نخس  نیا  يزورما ؟  موهفم  هب  تفرـشیپ  ندمت و  هلفاق  ای  تسا  تیاده 
هملک لصا  منک .  نشور  تیارب  هدـش  هدیـشک  مه  يداع  مدرم  نایم  رد  یتح  هک  ار  يرکفنـشور  ینیب  ناهج  هیاپ  مناوتب  اـهلاثم  نیا  اـب  هک 

اب ناششوگ  دندرک ،  یم  رفـس  ینامثع  ینعی  زورما  هیکرت  هب  راجاق  هرود  رد  یناریا  نارکفنـشور  هک  یتقو  تسا .  يوسنارف  هرگورپ  یقرت 
 . دـش جـیار  مدرم  نایم  هشیدـنا  نیا  نامز  نامه  زا  دـندرک .  یم  ظـفلت  هرقورپار  يوسنارف  ظـفل  نیا  اـهنآ  هتبلا  دـش .  انـشآ  هرگورپ  هملک 
رد ار  یـسرد  ياهباتک  شقن  تسا .  هدش  نیزگیاج  ابیرقت  هتـسشن و  هعـسوت  تفرـشیپ و  لثم  ياهژاو  یقرت  ای  هرگورپ  ياج  هب  مه  هزورما 

يوسنارف یفوسلیف  هبترم  نیلوا  مه  نانیمز  برغم  نایم  رد  نکن .  شومارف  تفرـشیپ  هب  دشر  يانمت  ندش  لدبم  ینعی  میهافم  نیا  ياجباج 
نیا تفای .  هعسوت  هیضرف  کی  تروص  هب  شنادرگاش  هلیـسو  هب  وا  زا  سپ  درک و  حرطم  ار  یقرت  لصا  ینارنخـس  کی  رد  وگ  روت  مان  هب 

هب ینید  شرگن  نید و  زا  ینادرگیور  یتقو  مداد .  حیـضوت  شا  هرابرد  البق  هکناـنچ  هدوب  ملاـع  هب  یبرغ  ناـسنا  هاـگن  ریثاـت  تحت  عضوم 
ایند و يدابآ  هک  هتفای  الج  گنر و  یمدآ  هاگن  رد  نانچ  ینیمز  تایح  نیمز و  دـیدرگ ،  عقاو  راکنا  دروم  تعیبط  ءاروام  دـش  زاغآ  ملاع 

دوخ رمع  تایح و  همه  ات  دش  ممـصم  تشادنپ و  دوخ  لامآ  هبعک  ار  ایند  یبرغ  ناسنا  دـش و  ناسنا  يوزرآ  نیرتگرزب  نیمز  رد  فرـصت 
بهذـم و نییآ ،  ینیمز ،  ياهیدـنم  هرهب  مییوگب  رگا  تسین  طبر  یب  دـنک .  یناهج  نیا  یناویح و  ینامـسج و  ياهیدـنم  هرهب  فرـص  ار 

تالیـصحت هک  یناسک  همه  اعطق  درک .  شومارف  یلکب  ار  یناحور  يونعم و  دـشر  گرم و  زا  سپ  هدـنیآ  وا  هک  ارچ  دـش  ناـسنا  ناـمرآ 
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هک هدش  ناونع  هیضرف  نیا  رد  دنراد .  ییانشآ  تفگ  یم  تادوجوم  لماکت  زا  نخس  هک  نیوراد  هیضرف  اب  دنا  هداهن  رس  تشپ  ار  هطسوتم 
لکش رییغت  ناسنا  هب  نومیم  زا  نومیم و  هب  هیلوا  ناویح  ات  هدش  بجوم  هک  دنا  هداهن  رس  تشپ  ار  یلحارم  یجیردت  يریـس  رد  تاناویح  ، 

یم ملد  ینامـسج - .  تالیامت  یناویح و  فرـص  ياهیگژیو  نامه  اب  دـش .  فیرعت  هتفای  لماکت  ناویح  مه  ناسنا  ور ،  نیمه  زا  دـهدب . 
هب طوبرم  یعون  هب  هک  هچنآ  همه  هک  ینادـب  دـیاب  لوا  منادـب - .  رتـشیب  یعاـمتجا  لـئاسم  اـب  نآ  طاـبترا  هیـضرف و  نیا  هب  عجار  دـهاوخ 

مولع مسا  هب  هک  هچنآ  ای  هفسالف و  ینید ،  ياملع  نایم  الومعم  هک  تسا  رادروخرب  رکف  يانبم  هشیر و  کی  زا  تسا  مدآ  ملاع و  تخانش 
نف و ملع و  هلمج  زا  فلتخم و  روما  رد  يریثات  دـسر  یم  رظن  هب  رهاظ  هک  یمولع  نامه  دوش .  یم  حرطم  ثحب و  میـسانش ،  یم  یناـسنا 
یملع و يداصتقا ،  روما  میظنت  یگنوگچ  وا و  یگدـنز  یناسنا ،  هعماج  ای  ناسنا و  يارب  تسا  نکمم  اـیآ  مسرپ  یم  وت  زا  دـنرادن .  هریغ 

یناد یم  دورب ؟  دیاب  اجک  هب  تسا و  يدوجوم  هچ  ناسنا  نیا  هک  دـننادب  هکنیا  نودـب  دـننک ،  يزیر  همانرب  اهناسنا  نیا  زاین  دروم  یتعنص 
يا هزوح  نامه  هب  طوبرم  یگمه  وا  مک  دایز و  ياهزاین  ناسنا و  شیادـیپ  ءاشنم  زا  فیرعت  هیلوا و  ياـهثحب  نیا  سپ  تسین ،  نکمم  هک 

شدوخ هب  طوـبرم  صاـخ  یفـسلف  دـید  شرگن و  ياراد  هتبلا  دوـب و  سانـش  تسیز  نیوراد  یناـسنا .  موـلع  ینعی  مدرک  هراـشا  هک  تسا 
اهزیچ نیا  دننک  یم  لایخ  دـنناد و  یم  تاعلاطم  نیا  زا  زاین  یب  ار  دوخ  ام ،  یهاگـشناد  زورما  ناسانـش  تسیز  هک  هتکن  نیا  زا  میرذـگب 

نیوراد و لثم  یلبق  یـسانش  تسیز  ياملع  هشیدـنا  ناهنپ  يانب  ریز  دـننادب ،  هکنآ  یب  اـهنیا ،  عقاو  رد  درادـن .  ناـشلمع  راـک و  هب  یطبر 
هب ناسنا  هلمج  زا  تادوجوم و  زا  کی  ره  دـندقتعم  هک  ینامـسآ  نایدا  ینید و  ياـهبتکم  فـالخ  رب  نیوراد  دـنا .  هتفریذـپ  ار  كراـمال 

لوحت ینوگرگد و  هیضرف  وا  تشاد  يرگید  رظن  تادوجوم  تقلخ  هرابرد  دنا ،  هدش  هدیرفآ  لیامـش  لکـش و  نیمه  رد  دنوادخ  هلیـسو 
زا فلتخم  عاونا  دنا و  هدـش  لماک  نامز  تشذـگ  اب  مک  مک  تادوجوم  هیـضرف ،  نیا  قبط  نیمز .  هصرع  رد  تادوجوم  تاناویح و  عاونا 

ادـیپ ات  روطنیمه  ناگدـنزخ و  اهتـسیز ،  ود  ای  هغابروق  ندـش  نوگرگد  زا  هغابروق ،  یهام ،  ینوگرگد  زا  الثم  هدـمآ  دوجو  هب  ناـشنایم 
یم هجیتن  نیا  هب  عقاو  رد  ینزب .  سدـح  یناوت  یم  ار  تدوخ  رگید  ار  شا  هیقب  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  مدآ  اهنومیم ،  زا  اهنومیم و  ندـش 

نیمه تسین .  يربخ  مدآ و . . .  دـبلاک  رد  دـنوادخ  حور  ندـش  هدـیمد  اوح و  مدآ و  زا  دـسر و  یم  نومیم  هب  اهناسنا  ام  لسن  هک  میـسر 
دنتشون و باتک  دندز و  فرح  هیضرف  نیا  هرابرد  ردقنآ ،  اما ،  ملسم  لصا  نوناق و  کی  هن  دوب  هیـضرف  کی  ادتبا  رظن  نیا  متفگ  هک  روط 

يارب یهلاءاشنم  هب  داقتعا  ناسنا  اـجنیا  اـت  سپ  تسین .  یندـش  لـطاب  تسا و  ملـسم  لـصا  کـی  نیا  هک  همه ،  نهذ  رد  هک  دـنداد  سرد 
عون عـقاو  رد  اـی  ناوـیح و  سنج  زا  ناـسنا  هک  يریذـپب  یتـقو  هک ،  تسنیا  يدـعب  هتکن  هداد  تسد  زا  ار  شدوـخ  هلمج  زا  تادوـجوم و 
نیا دمایپ  راب  نیا  سپ  دنک .  یم  ادج  تادوجوم  ریاس  زا  ار  وا  حور  لثم  يزیچ  هک  ینک  لوبق  یناوت  یمن  رگید  تسا ،  ناویح  زا  يرگید 

هک تساجنیا  مهم  موس و  هتکن  یناویح .  دـصقم  یناویح و  ياه  هتـساوخ  یناویح ،  تافـص  تیناویح ،  اب  تسا  يواـسم  ناـسنا  مه  هیرظن 
زا هخاش  نیا  هرخالاب  هیـضرف و  نیا  ربمایپ .  نامـسآ و  یحو و  نید و  زا  دوش  یم  زاـین  یب  تسا  هدـش  لـماک  ناویح  رگید  هک  ناـسنا  نیا 

تاناویح ریاس  لثم  تسا  یناویح  ناسنا  دنک :  یم  فیرعت  هنوگنیا  ار  ناسنا  هدش و  انب  مدآ  هرابرد  ینید  ریغ  يا  هیرظن  يور  یتسیز  مولع 
 ، درک لوبق  ار  هیـضرف  نیا  هک  یـسک  یعیبط  تروص  هب  هکنآ  نمـض  تسا .  یناحور  ینامـسآ و  هجو  دقاف  هک  تافـص  اهزاین و  نامه  اب 

همه رد  تباث  نوناق  عاونا  لماکت  نامه  ای  یقرت  لصا  هک  دنک  نامگ  دهد و  هعـسوت  اه  هنیمز  همه  رد  ار  هیـضرف  نیا  هک  دوش  یم  دعتـسم 
نیوراد و طسوت  هیـضرف  نیا  یتقو  نیبب ،  دـهد ؟  یم  هعـسوت  اه  هنیمز  همه  رد  ار  هیرظن  نیا  هنوگچ  موش ،  یمن  هجوتم  تساـه - .  هنیمز 

یقرت لصا  هک  دنتفگ  دندرک ،  یم  هعلاطم  ثحب و  یعامتجا  مولع  هزوح  رد  هک  ییاپورا  نارکفنـشور  زا  یخرب  دـش ،  حرطم  شنادرگاش 
زا تادوجوم  هک  بیترت  نامه  هب  هک  دـندرک  مالعا  هکنیا  ات  تفای  همادا  ردـقنآ  ار  نآ  هکلب  تسین  یـسانش  تسیز  هب  رـصحنم  لـماکت  اـی 

هدـش و نوگرگد  مه  یعامتجا  ياه  هشیدـنا  هیلوا  ياهتروص  هدروآ ،  رب  رـس  مدآ  ناشنایم  زا  دـنا و  هدـش  نوگرگد  نیتسخن  ياـهتروص 
یمن زورما  درد  هب  یفسلف  ینید و  تاداقتعا  لثم  دنا  هتـشاد  لوبق   ( ناگتـشذگ  ) یلبق ياهناسنا  هک  هچنآ  همه  سپ  دنا .  هدش  لماک  زورما 

قبط نیاربانب ،  دنتـسناد .  هشیدنا  نیرتلماک  ار  يرکفنـشور  هشیدنا  نامه  ینعی  مینز  یم  فرح  شا  هرابرد  زورما  هچنآ  هجیتن  رد  دنروخ . 
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 ، ینامسآ بتک  زا  زاین  یب  هدروآ و  تسد  هب  ار  یتسه  زا  تفرعم  نیرتشیب  تخانش و  نیرتلماک  زورما  رـشب  هک  دندش  دقتعم  یقرت ،  لصا 
نیا تشپ  هک  يا  هشیدـنا  هب  هجوت  یب  هتـسنادان و  دـندش ،  یم  انـشآ  دـیدج  یملع  ءارآ  اب  جـیردتب  هک  یناسک  مک  مک  تسا .  ایبنا و . . . 
نیا دندرک .  یم  مهتم  ندوب  لما  ندوب و  یفارخ  هب  ار  هدـنیوگ  دـمآ  یم  نایم  هب  حور و . . .  تمایق و  نید و  زا  یمـسا  ات  دوب  ناهنپ  ءارآ 

 ، ناشدوخ ار  یگدنز  اهنآ  درادن و  یگدنز  اب  یطابترا  نید  دندرک  لوبق  هک  دناسر  اجنیا  هب  ار  اه  هداز  رکفنشور  نارکفنشور و  تامیلعت 
 . دـشاب شوخ  شدوخ  هفارخ  نید و  اب  دورب  تساوخ  شلد  هک  مه  سک  ره  دـنزاس .  یم  یحو ،  زا  هدـیرب  درخ  نامه  ناشدوخ ،  درخ  اب 

تفرـشیپ هک  دـنتفگ  یم  دنتـشاد و  ملاع  ناسنا و  هب  توافتم  یهاگن  رگید و  یفیرعت  نانآ  اریز ،  دـندوب .  رظن  نیا  فلاـخم  ناـیدا  ناوریپ 
رازبا تاودا و  تفرـشیپ  هک  دنتفرگ  یم  داریا  دراد و  دشر  لامک و  نتفر ،  الاب  هب  یطبر  هچ  وا  كاروخ  سابل و  عون  ندش  ضوع  ناسنا و 

تاودا و نیرتهب  بحاص  یناـسنا  تسا  نکمم  دـنتفگ  یم  ور  نیمه  زا  دراد ؟ !  وا  لاـمک  یلاـعت و  هب  یطبر  هچ  ناـسنا  یگدـنز  یلومعم 
یناحور كرد  هدرک ،  یقرت  شا  یگدنز  یلومعم  تاودا  بابسا و  یگدنز و  نوچ  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  ایآ  اما  دشاب ،  یگدنز  رازبا 

تفرشیپ و لصا  هب  هیکت  اب  يرکفنـشور ،  هسردم  ناگتخومآ  شناد  عقاو ،  رد  تسا ؟ !  هتفای  يونعم  ءاقترا  هدش و  رتشیب  مه  وا  یتفرعم  و 
ار دوخ  شالت  تمه و  مامت  ورنیا  زا  دوب و  لصا  ناگتـشذگ  يارب  هک  دنتـسناد  یم  یتیونعم  انعم و  ملاع  هب  هجوت  زا  زاین  یب  ار  دوخ  یقرت 
هب اهنآ  هک  دوب  نیا  مه  تلع  دندوب .  لئاق  مود  ماقم  هبتر و  نآ  يارب  ناگتـشذگ  هک  يزیچ  دـنتخاس ،  یکاخ  ملاع  يدام و  ناهج  فرص 

نیا اب  سپ  دـناسر - .  یم  لامک  دـشر و  تفرعم و  زبسرـس  هعرزم  هب  ار  نانآ  هک  یلپ  دنتـسیرگن .  یم  نتـشاذگ  يارب  یلپ  ناونع  اـب  اـیند 
ناسنا و عون  ود  نیا  زا  يریوصت  یلاثم ،  اـب  رگا  دـمآ ؟  دوجو  هب  یناـسنا  هشیر  لـصا و  هراـبرد  تواـفتم  رکفت  ود  اـب  ناـسنا  ود  باـسح 

نیا ناگتـشذگ  اب  نایزورما  هاگن  عون  یـساسا  يدـج و  ياهتوافت  زا  یکی  مهفب - .  مناوت  یم  رتهب  دـینک  میـسرت  میارب  اهنآ  ياه  هشیدـنا 
هرخالاب مه و  اب  طابترا  رد  ار  ناهج  هصرع  رد  هدنکارپ  ءازجا  همه  دندوب و  دحاو  لک  کی  هب  دقتعم  یتسه  ماظن  رد  ناگتشذگ  هک  تسا 

اهتروص و نیا  تشپ  رد  هکنیا  هب  دندوب  هدیسر  اهنآ  دوبن .  یحطس  یتسه  هب  اهنآ  هاگن  لیلد  نیا  هب  دنتسناد ،  یم  یتسه  لک  اب  طابترا  رد 
 ، تسین لگنج  تسین ،  هوک  تسین ،  لگ  دینیب  یم  هچنآ  هک  دنتـشاد  نیقی  ینعی  تسا .  هتفهن  مه  يرگید  زیچ  یگدـنز ،  یلومعم  رهاوظ 

شا هرابرد  یسک  رگا  هک  ناهنپ  رما  کی  زا  یسکع  دنتسه و  ییاهتروص  همه  گنس  و  لگنج ،  لگ ،  هوک ،  بآ ،  هکلب ،  تسین ،  گنس 
هب دوش و  هارمه  نآ  اب  دریگب و  رارق  ورین  نآ  تمدخ  رد  ای  دیامن  هدافتسا  هدیچیپ  يورین  نآ  زا  دناوتب  تسا  نکمم  دنک ،  لصاح  تخانش 

لوبق یتسه  رب  ار  رتارف  ردـق  کی  طلـست  دـنک و  یم  راکنا  یتسه  رد  ار  يزار  دوجو  زورما  ناسنا  اما ،  دـسرب .  يرتشیب  شمارآ  تفرعم و 
رازبا مه  نآ  تخانـش  يارب  دـنک و  یم  كرد  ساوح  کمک  هب  وا  هک  سا  يزیچ  هب  رـصحنم  یتسه  همه  هک  دـنک  یم  ناـمگ  وا  درادـن . 
یتسه لک  رب  یحور  يرـس ،  يزار ،  کـی  دـهاوخن  هچ  دـهاوخب و  هچ  وا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما  دـناد ،  یم  یفاـک  ار  یناـسنا  ساوح 
هعلاطم ار  ییاکیرمآ  ناسانـش  مدرم  زا  یکی  راثآ  زا  يا  هعومجم  ترورـض  هب  انب  شیپ  يدنچ  دنک .  یم  ار  شدوخ  راک  هک  تسا  طلـسم 

نیا يارجام  زا  توافتم  ناسنا  ود  نیا  نداد  ناشن  يارب  ینادـب  ار  ناگتـشذگ  نایزورما و  نایم  توافت  يراد  تسود  هک  الاح  مدرک .  یم 
ادناتـساک درب .  یهاوخ  یپ  ود  نیا  ياهتوافت  هب  ینک  تقد  رگا  هک  منئمطم  میوگ .  یم  تیارب  ار  مدوخ  لیلحت  مریگ و  یم  کمک  باتک 

کی ادناتساک  دنک .  یم  دروخرب  ناوخ  ند  مان  هب  یکیزکم  تسوپ  خرس  کی  هب  شتاقیقحت  نایرج  رد  هک  تسا  ییاکیرما  یسانش  مدرم 
همه زا  يدامن  ار  وا  نم  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  رکفنـشور  ییاکیرمآ  کی  سانـش و  مدرم  دیدج ،  مولع  ملاع  یهاگـشناد ،  هدرکلیـصحت 

 . تسا زورما  ناهج  نایم  زا  يا  هدنیامن  ادناتساک  هک  نک  ضرف  نیاربانب  دننک .  یم  یگدنز  نیمز  رساترس  رد  هزورما  هک  منیب  یم  یناسک 
ار ناوـخ  ند  ادناتــساک ،  درادـن .  دوـجو  يداـیز  قرف  مـینک  یم  یگدـنز  اـیند  زا  هشوـگ  نـیا  رد  هـک  اـم  هـمه  وا و  ینب  عـقاو  رد  نوـچ 
هک روطنامه  دمهف .  یمن  چیه  وا  هک  دنک  یم  دروخرب  وا  اب  تینهذ  نیا  اب  دـناد و  یم  یهاگآ  ملع و  نودـب  داوسیب ،  یماع ،  یتسوپخرس 

میناد یم  ملع  نودب  هدنام و  بقع  داوسیب ،  حول ،  هداس  ياهمدآ  ياه  هشیدـنا  لصاح  ار  نامروشک  نهک  راثآ  عبانم و  ام  زا  یخرب  زورما 
ياهناسنا شرگن  زا  ییاه  هیـال  هک  ییاـهناسنا  زا  تسا  يداـمن  زین  ناوخ  ند  سپ  میا .  هداد  ملع  هب  يدـیدج  ینعم  ناـمدوخ  زورما  هتبلا  . 
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 . دـبای یم  هناگیب  ـالماک  ناوخ  ند  ياـیند  رد  ار  دوخ  دروخرب  نیلوا  رد  ادناتـساک  تسا .  هدـنام  یقاـب  شیارب  يرکفنـشور  رـصع  لـبقام 
ناسنا ود  درادـن .  دوجو  نامنایم  يا  هطبار  چـیه  مینک  یم  ساسحا  مینیب و  یم  هناگیب  نامناگتـشذگ  يایند  رد  ار  دوخ  اـم  هک  هنوگناـمه 

راگزور ياهرواب  هب  دقتعم  یماع  مدآ  نآ  هاگن  اب  شهاگن  تسا  يرکفنـشور  رـصع  هدرورپ  نوچ  ادناتـساک  توافتم .  ملاع  ود  زا  میتسه 
دشارت یم  یتلع  دنیب  یم  هک  هچ  ره  يارب  دوخ  نهذ  رد  ادتبا  وا  تسا ،  ینعم  مامت  هب  يروحم  دوخ  ادناتساک  دراد .  توافتم  یلیخ  نیشیپ 

ییانبم و زین  وا  دوجو  زا  جراخ  هک  دریذپب  دناوت  یمن  يور  چیه  هب  دـناد و  یم  مدآ  ملاع و  ییاسانـش  هلیـسو  ار  دوخ  یـسح  تفایرد  وا  . 
يارب مه  ار  دوخ  كرد  هدرک و  ضرف  یتسه  همه  روحم  رادـم و  ار  دوخ  وا  دراد .  دوجو  یتسه  زا  نداد  فیرعت  نتخانـش و  يارب  ییاـج 

هدـیچیپ و مه  هب  هعومجم  ار  یتسه  تسا ،  هتـشذگ  یتنـس و  ناسنا  زا  يدامن  هک  ناوخ  ند  اما ،  دـناد ،  یم  یفاک  ملاع  تاـصتخم  نییعت 
اب هک  تسا  دقتعم  اما  دنک .  ادیپ  هطاحا  نآ  هب  زین  ناسنا  دهد و  یمن  رارق  یسک  رایتخا  رد  یتحارب  ار  شرارـسا  هک  دناد  یم  يزیمآرارـسا 
 ، ءایشا زورما ،  ناسنا  دامن  نیا  ادناتساک ،  هک  یتروص  رد  درب .  یپ  نآ  رارـسا  زا  یخرب  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  اب  یهارمه  يارب  شالت 
اب تساوخ  يراک  ره  رد  دسانشب و  ار  اهنآ  دوخ  ییاناوت  اب  دناوت  یم  هک  دناد  یم  ییاه  هدیدپ  ار  گنـس  هایگ و  تخرد و  ناویح ،  هایگ ، 

یئـش ار  تادوجوم  اه و  هدیدپ  زا  کی  چیه  دنک  یم  یگدنز  يرگید  ملاع  رد  نوچ  یتنـس ،  ناسنا  دامن  نیا  ناوخ  ند  اما ،  دنکب ،  اهنآ 
وا اب  یهارمه  رد  ادناتـساک  تسا .  یتسه  لک  رب  مکاح  هدیچیپ  یلک و  حور  رایتخا  رد  هک  دناد  یم  یحور  ياراد  ار  اهنآ  هکلب  دـنیب  یمن 
رد دزادرپ ،  یم  وا  هب  هک  یلوپ  لباقم  رد  دهاوخ  یم  وا  زا  دریگ و  یمن  يدـج  ار  ناوخ  ند  ياه  هتـسناد  زا  کی  چـیه  ییانتعا  یب  رـس  زا 

دسانـش و یمن  ناهج  يارب  ییاقآ  دوخ  زج  هک  دناد  یم  دراد و  تخانـش  وا  يروحم  دوخ  يروابدوخ و  زا  هک  ناوخ  ند  دشاب .  شتمدخ 
دنامهفب وا  هب  هک  تسا  ددص  رد  دروایب ،  رد  تساوخ  شلد  یلکـش  ره  هب  دنک و  يرادیرخ  ار  نآ  دناوت  یم  هک  دنیب  یم  ییالاک  ار  ملاع 

کی نتفای  یپ  رد  هک  ادناتـساک  یهارمه ،  رفـس و  نیا  رد  يرادیرخ .  لباق  هن  تسالاک و  هن  ناهج  دـنک ، ،  یم  رکف  هک  هچنآ  فالخ  رب 
اهنآ زا  دسانـشب و  ار  اهنآ  اـت  دراذـگب  وا  راـیتخا  رد  هدرک و  ادـج  هخاـش  زا  ار  فلتخم  ناـهایگ  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  تسا  بیجع  هاـیگ 

يرادیرخ لباق  طقف  هک  دنتسین  نینچ  نیا  ناهایگ  شروصت  فالخ  رب  هک  دنامهفب  وا  هب  هک  تسا  ددص  رد  ناوخ  ند  یلو  دنک .  هدافتـسا 
اب ناسنا  هنارگ  هطلـس  دروخرب  هک  دـنا  ناهنپ  یحور  ياراد  دوخ  مهـس  هب  ناهایگ  هکلب  دنـشاب .  يزاسوراد  ياه  هناـخراک  رد  فرـصم  و 
یم هرخسم  ار  وا  تسین  ناوخ  ند  نانخس  كرد  هب  رداق  هک  ادناتـساک  دراد .  لابند  هب  ار  تعیبط  رب  مکاح  ناهنپ  حور  لمعلا  سکع  اهنآ 

یحور فعـض  یتقو  ناوخ  ند  دروآ .  یم  دوجو  هب  ادناتـساک  رد  نیگمهـس  یلزلزت  ناوخ  ند  يزاین  یب  انغتـسا و  اب  ماوت  راتفر  اما ،  دنک 
تعیبط طقف  تعیبط و  كرد  هب  رداق  هک  دنک  یم  شهجوتم  مک  مک  هارمه و  دوخ  اب  تعیبط  قامعا  هب  رفس  رد  ار  وا  دنیب  یم  ار  ادناتساک 

 . دنیب یمن  ار  شناهنپ  دوجو  دنک  یم  هاگن  طقف  نوچ  دنک و  یم  هاگن  ار 

موس تمسق 

عیرس هاگن  هک  تسا  هتفرگ  دای  ادناتسک  نوچ  دنک .  یم  تعیبط  هب  یحطس  ندرک  هاگن  هب  مهتم  ار  ادناتـسک  ناوخ  ند  ارچ  هک  مینیبب  لاح 
هب رداق  تعیبط  اب  يروضح  طابترا  داجیا  ناکما  هقالع و  لیلد  هب  يرگید  هک  یتروص  رد  دشاب .  هتـشاد  ءایـشا  هب  رکف  نودب  یحطـس و  و 
هب ناوخ  ند  دراذگب .  رـس  تشپ  ار  يرایـسب  لحارم  دـیاب  دـنک  زاب  ندـید  يارب  ار  ادناتـسک  ياهمـشچ  دـناوتب  هکنیا  يارب  تسا و  ندـید 
زا ناهایگ  هک  دزومآ  یم  دـنک  یم  هل  دنکـش و  یم  دـنیچ ،  یم  ار  نآ  دـسر  یم  یهایگ  ره  هب  يرـس  هریخ  ییانتعا و  یب  اـب  هک  ادناتـسک 

قافتا کی  ینعم  هب  هثداح  تسا و  ینعم  یب  هثداح  وا  ملاـع  رد  هک  دزومآ  یم  وا  هب  دـنرادروخرب و  تعیبط  رد  ناـشماقم  هتـسیاش  یـسح 
ار نآ  وت  هک  ییورین  دیوگ :  یم  وا  هب  یتسه  مظنم  ناهج  رد  هثداح  قافتا و  دروم  رد  ادناتساک  رظن  در  اب  سپس  درادن و  ینعم  الصا  روک 
هک ار  یـشقن  یناوتب  ات  هدوب  هدـش  باسح  الماک  هکلب  هدوبن  یقافتا  مه  اـب  اـم  دروخ  رب  درک و  ییاـمنهار  نم  يوس  هب  ار  وت  یـسانش  یمن 

یمن یتسه  رد  ار  يزار  رس و  چیه  دوجو  درادن و  رواب  یتسه  رد  ار  وا  شقن  ناسنا و  روضح  ینعم  هک  ادناتـساک  اما ،  ینک ،  يزاب  يراد 
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دناوت یمن  دـناد ،  یم  یتسه  هراـک  همه  ار  ناـسنا  هک  تسا  یلـسن  هدـنیامن  دسانـش و  یمن  ار  یتـسه  رب  مکاـح  حور  ورین و  نآ  دریذـپ و 
یم قیرزت  صاخ  يرورغ  ربکت و  وا  هب  لقتسم  هدارا  ساسحا  نیا  دنک .  تیاده  يوس  هب  ار  وا  دناوت  یم  یعیبط  قوفام  ییورین  هک  دریذپب 
اما ناهنپ  حور  کی  هب  قلعتم  هدارا  درادن .  ینعم  ناسنا  لقتسم  هدارا  ناوخ  ند  ایند  رد  اما  دشک .  یم  نایصع  هب  شراک  هک  ییاج  ات  دنک 

ادناتـساک هب  ار  ییاه  هتکن  تعیبط  ناماد  رد  ناوخ  ند  دراد .  هطاحا  اـه  هدـیدپ  همه  رب  ناوت  رپ  تردـق و  رپ  حور  نیا  تسا و  تردـق  رپ 
یم وا  هب  ناوخ  ند  دراد .  دوجو  مه  وا  زا  رترب  يزیچ  ایوگ  هک  دوش  یم  هجوتم  ییاکیرما  سانش  مدرم  نیا  مک  مک  هک  دنک  یم  دزـشوگ 
هدـش فیرعت  نیعم و  ماقم  ناش و  ياراد  زین  تادوجوم  زا  کی  ره  يا ،  هدـمآ  یتسه  ینهپ  رد  یـشقن  افیا  يارب  وت  هک  روط  نامه  دـیوگ 

 ، دوب هدیسر  رس  هب  تشد  نیا  رد  شوگرخ  يزاب  نامز  دیوگ :  یم  وا  هب  دنک و  یم  کمک  یشوگرخ  راکش  رد  وا  هب  سپس  دنتسه و  يا 
وت هک  نادب  داتفا .  وت  ماد  هب  هک  دوب  هدش  مامت  وا  تقو  تشادن .  يا  هدارا  شوگرخ  درک و  تیاده  وت  يوس  هب  ار  وا  ناهنپ  يورین  نآ  اذل 

هیده گرم  هب  ار  وت  زین  يزور  درک ،  هیده  وت  هب  ار  شوگرخ  زورما  هک  يورین  نامه  یتسین و  هنادواج  يا و  هدمآ  یشقن  يافیا  يارب  مه 
دزشوگ تسا و  کیدزن  رایسب  ناسنا  هب  هک  یگرم  دنک .  یم  بلج  گرم  قلاخ و  هب  ار  سانـش  مدرم  هجوت  وگتفگ ،  نیا  رد  وا  دنک .  یم 
هدوسرف زا  ریغ  ییانعم  گرم  ادناتساک  ملاع  رد  اما ،  درک .  دهاوخ  سمل  ار  وا  ناهنپ  يورین  روتـسد  هب  مه  گرم  دوز  ای  رید  هک  دنک  یم 

هب ار  وا  هک  يا  هعقاو  تسا ،  هلءاسم  کی  ادناتـساک  يارب  گرم  تسا .  یعیبط  تکرح  کی  زین  یگدرـسفا  نیا  درادن و  ندب  يازجا  هدش 
هچ دراد  شا  نتخادنا  قیوعت  هب  رد  یعس  دشیدنا و  یمن  شا  هرابرد  دسرت ،  یم  نآ  زا  هک  يزیچ  درب ،  یم  مهبم  کیرات و  هایـس ،  یملاع 

گرم زا  سپ  ملاع  هدـنیآ و  هب  یطبر  دـهد و  یم  ینعم  لاح  نامز  رد  هک  یتایح  دسانـش ،  یم  یلـصا  تایح  ار  نیمز  يور  رب  یگدـنز  ، 
یب هار ،  نیا  رد  دـنوش و  لوغـشم  دوخ  يدام  يایند  ندرک  دابآ  هب  اهنت  وا  نوچ  ینارگید  ادناتـساک و  اـت  هدـش  ثعاـب  مه  نیمه  درادـن . 
دوخ رازگتمدخ  ار  ملاع  قلخ  همه  نامربکت  توخن و  اب  دنراذگب و  اپ  ریز  ار  ینوناق  هدعاق و  ره  دنریگب ،  تمدخ  رد  ار  زیچ  همه  اباحم ، 

دننکش یم  مهرد  ار  تعیبط  ماظن  همه  اج  نیمه  زا  دنوش .  یم  کلام  ار  زیچ  همه  دنزادرپ  یم  ار  یهجو  یتقو  دننک  نامگ  دننک و  ضرف 
ار نارگید  ایند  دنوش و  یم  یطیحم  تسیز  یعیبط و  ياهنارحب  زورب  ثعاب  دندنخ و  یم  تادقتعم  همه  رب  دنراذگ ،  یم  اپ  ریز  ار  اهتنس  . 

ناج یب  حور و  یب  يا  یئـش  مشچ  هب  اه  هدیرفآ  یتسه و  همه  هب  ادناتـساک  لاثما  ات  دوش  یم  ثعاب  یقلت  نیمه  دـنزاس .  یم  هریت  هایس و 
مات ارچ و  نوچ و  یب  فرـصت  رد  دـیاب  هک  دـننیبب  یئایـشا  ار  رگید  نارادـناج  همه  نیمز و  نامـسآ و  ایرد و  هایگ و  لـگ و  دـننک .  هاـگن 

زا ار  ناسنا  و  دنیرفآ .  یم  نارحب  یجیردت  ریس  رد  لمع  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  دزاسب .  ار  دوخ  ضورفم  تشهب  اپ  ود  دازیمدآ  نیا  ات  دنیآرد 
يارب دنلب  يرفس  رد  اهنآ  ریـس  یتسه و  همه  گنهامه  یقیـسوم  ندینـش  هب  رداق  وا  اریز  دزاس .  یم  ادج  تعیبط  یتسه و  همه  اب  یهارمه 

هب ماگ  کی  اما ،  تسین  ینید  تخانـش  وا ،  تخانـش  تسا .  ادناتـساک  زا  رتفرژ  ناوخ  ند  هاگن  هک  ینادب  دـیاب  تسین .  لامک  هب  ندیـسر 
 ، ینک هجوت  هدـنام  یقاب  يدـنه  ینیچ و  یناریا ،  میدـق  يریطاسا  تایاکح  اه و  هناسفا  زا  هک  هچنآ  هب  رگا  تسا .  رتکیدزن  ینید  تخانش 
زا یکرد  هب  یعیبط  تروص  هب  اهدادخر  ثداوح و  هدـهاشم  هکلب  یـسح ،  هبرجت  طقف  هن  مهنآ  هبرجت ،  رثا  رد  زین ،  نانآ  هک  یبای  یم  رد 

رگید و  هلزلز ،  نافوط ،  اب  ریگرد  ار  دوخ  یتقو  اهنآ  دزادـنا .  یم  اـهنآ  داـی  ار  اـم  شرادرک  لاـمعا و  ناوخ و  ند  هک  دـنا  هدیـسر  یتسه 
زورب بجوم  ار  يدام  ياهیدنمنوناق  اهنت  دننک ،  هدنسب  اه  هدیدپ  تروص  ياشامت  هب  اهنت  دنتساوخ  یم  ام  لثم  رگا  دندید ،  یم  اهدماشیپ 

یتروص رد  دنتـسناد ،  یم  هریغ  نافوط و  داب و  شیادیپ  بجوم  ار  مرگ  درـس و  ياوه  ياه  ههبج  لخادت  اهنت  الثم  دـندید .  یم  عیاقو  نآ 
رد ناشرادرک  لامعا و  هک  دـنتفای  یم  رد  دـندوب ،  ياروام  یتردـق  ناهنپ و  یلماع  دوجو  هب  لـئاق  زیچ  همه  يارب  هکنآ  لـیلد  هب  اـهنآ  هک 

بجوتـسم ار  نانآ  هک  يریـسم  رادم و  رد  نداتفا  زا  ار  دوخ  اهنآ  فشک  اب  دـندرک  یم  یعـس  تسا و  رثوم  تعیبط  ياهلمعلا  سکع  زورب 
رد یگنت  یتخـس و  راچد  یتقو  ام  زورما  نیمه  دوش .  نشور  تیارب  عضوم  ات  منز  یم  یلاثم  سکعلاب ،  ای  دنراد و  هگن  رود  دزاس  یم  الب 

یلماع هب  ندـش  لسوتم  اعد ،  ارچ - !  تسین - ؟  روطنیا  رگم  میراد .  یم  رب  اعد  هب  تسد  یگدـنراب  دوبمک  راـچد  اـی  میوش  یم  تشیعم 
قیرط زا  ار  شدوجو  روضح و  نکیل  دوش .  یمن  كرد  ام  رهاظ  ساوح  هلیـسو  هب  اما  تسه  هک  یلماع  تسا .  یعقاو  یقیقح و  اما  ناـهنپ 
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ياهتنـس مسا  هب  اهنآ  زا  هک  يدام  ياهیدنمنوناق  لماوع و  یفن  ینعم  هب  نیا  هتبلا  میا .  هدرک  هبرجت  سح و  نامدوخ  هکارد  هوق  نادـجو و 
هدـش يرکفنـشور  هب  التبم  هکنآ  زا  لبق   ) رگید ماوقا  یتح  نامدوخ و  یگنهرف  ياهباتک  عباـنم و  هب  رگا  تسین .  مینک  یم  داـی  يدـنوادخ 

ای و  دراد ؟  ام  قزر  ندـش  مک  هب  یطبر  هچ  تمعن  نارفک  يوگب  یناوت  یم  ایآ  مینیب .  یم  ار  يرایـسب  ياه  هنومن  مینک ،  هعجارم  دنـشاب )
هقدـص نداد  اـب  مینک  یمن  یعـس  رگم  اـی  دوش و  یم  ناـسنا  رمع  یهاـتوک  بجوم  رداـم  ردـپ و  هب  ندرک  يدـب  هک  مییوـگ  یمن  اـم  رگم 

هب داقتعا  تسا .  هتفهن  داقتعا  کـی  اـهنیا  همه  تشپ  هک  یباـی  یم  رد  ینک  تقد  بوخ  رگا  میراد ؟  هگن  رود  تفآ  ـالب و  زا  ار  ناـمدوخ 
هتخاس مورحم  یتسه  ناهنپ  هیال  كرد  زا  ار  ام  يرکفنـشور  يرامیب  هنافـساتم  هک ،  ینیب  یم  یقیقح .  رثوم و  اما  ییاروام  يوق و  ییورین 

دارفا زا  يرایـسب  اـب  یعاـمتجا  ياـهطابترا  رد  نم  اـما ،  تسا !  تسرد  مهد - .  حیـضوت  تیارب  مـه  زاـب  رگید  یتـصرف  رد  دـیاش  تـسا . 
طخ اب  ار  زیچ  همه  دـنا و  یملع  شرگن  عفادـم  الماک  دوخ  ياهرظن  اـهوگتفگ و  رد  هکنیا  مغر  یلع  هک  ما  هتـشاد  دروخ  رب  هدرکلیـصحت 

تسد زا  راک  هراچ  هک  یتالکـشم  لئاسم و  اب  ندش  ورردور  ماگنه  هب  اما  دنک  یم  در  ار  یملع  ریغ  زیچره  دنریگ و  یم  هزادنا  ملع  شک 
هک تسا  ییالب  نیا  دنیوج - .  یم  ددـم  یبیغ  ياهورین  زا  دـنوش و  یم  نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  ادـخ و  ناماد  هب  تسد  تسا  جراخ  اهنآ 

نیمزرـس نکاس  مدرم  هب  رطاخ  نیا  هب  تسا .  هدروآ  یقرـش  ياه  نیمزرـس  نانکاس  اصوصخم  اـهناسنا و  همه  رـس  رب  دـیدج  یبرجت  مولع 
رب تسا  ادیپ  ناشناونع  زا  هک  نانچمه  مولع  نیا  دیکءات  هجوت و  دنا .  یبهذم  دنلب  هقباس  ياراد  اهنیا  امومع  نوچ  مراد  هراشا  یقرـش  ياه 
هک يزیچ  ره  اب  ندـش  وربور  تقو  رد  اهنیا  دوش .  یم  لصاح  یناسنا  ياهـسح  رگید  ای  هسمـال  سح  هلیـسوب  هک  يا  هبرجت  تسا .  هبرجت 

ياه هتخومآ  شناد  نوچ  دـنوش .  یم  دـیدرت  کش و  راچد  اهنیا  لاثما  هعیبطلا و  ءاروام  ياهورین  حور و  لـثم  تسین  یـسح  هبرجت  لـباق 
زا يداقتعا  ینید و  ياهشزومآ  زا  یشخب  و  تسا ،  یبرجت  مولع  هدودحم  رد  ملع  هک  دنا  هتخومآ  هتسنادن  هتـسناد و  مارآ و  مارآ  يزورما 

بادآ رخـسمت  هب  عورـش  ندناوخ  سرد  لاس  دنچ  زا  دـعب  دـنا ،  یفن  یتح  ای  دـیدرت و  لباق  دنتـسین  يدام  ساوح  اب  هبرجت  لباق  هک  اجنآ 
تیناقح یتح  ای  یتسرد و  تباث  یـشک  طخ  لثم  یبرجت  مولع  هک  دنهاوخ  یم  دـننک و  یم  موسر  بادآ و  نآ  ندـناوخ  هفارخ  یبهذـم و 

اب هک  يراگزور  اصوصخم   ) یکدوک نارود  یلبق  ياـه  هتخومآ   . 1 دراد :  یمن  رب  تسد  اهنآ  زا  زیچ  هس  اـما  دزاـس .  مولعم  ار  زیچ  همه 
ثداوح زا  یخرب  هبرجت   . 3 تسا .  هریچ  اهناسنا  همه  دبلاک  رب  هک  یحور  یهلا و  ترطف   . 2 دنا ) هدرکرس  یبهذم  یتنس و  نانز  نادرم و 

اتبسن ياوه  لاح و  رد  ناکدوک  نیشن  ناملسم  اصوصخم  یقرـش و  ياهنیمزرـس  رد  درادن .  اهنآ  يارب  یباوج  یبرجت  ملع  هک  اهدماشیپ  و 
ییادج و هاگیب  هاگ و  اه  هتخومآ  نیا  دنام .  یم  اهنآ  رطاخ  لد و  هحفص  رب  نارود  نآ  یمسر  ریغ  ياه  هتخومآ  دننک و  یم  دشر  یبهذم 
زا دراذگ .  یم  ریثءات  دـیدج  هدرک  لیـصحت  هتخومآ  ملع  نیا  راتفر  رد  دـهد و  یم  زورب  یبرجت  مولع  ياهـشزومآ  اب  ار  شدوخ  ضراعت 

ناهج زا  رترب  یملاع  هجوتم  مه  ار  اـهمدآ  نیرت  لـفاغ  هاـگ  و  دراد ،  یـصاخ  ياون  یناـسنا ،  كاـپ  ترطف  و  یمدآ ،  حور  رگید ،  فرط 
رد هاگآدوخان  مدرم  همه  هک  يدایرف  دنک .  ادج  دوخ  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  سکچیه  هک  نورد  زا  ییادـن  دـنک .  یم  یبرجت  سوسحم و 
نآ رد  تس .  اهنآ  ترطف  حور و  دایرف  دنهد ،  یم  رـس  لد  هت  زا  ایرد  رد  یتشک  ندـش  قرغ  لثم  تخـس  يا  هثداح  اب  ندـش  هجاوم  تقو 
یم باوج  دنتـسه  نئمطم  یتح  دـناوخ و  ار  نآ  دـیاب  تسه و  دـیوگ  یم  ناشنورد  هک  دـننک  یم  ییاـج  ءادـبم و  هب  يور  یگلمج  تقو 

رامیب کی  هرابکی  ندش  هجلاعم  لثم  دنوش ،  یم  روآ  یتفگش  تخـس و  يا  هثداح  اب  هجاوم  تایح  لوط  رد  مدرم  مه  شیب  مک و  دنریگ . 
اجنآ رد  دوب ،  هدرک  پاچ  دـهد ؟  یم  يور  هزجعم  تقو  هچ  ناونع  اـب  يا  هلاـقم  لاس 2000  هم  هام  رد  کیوزوین  هلجم  جـالعلا .  بعص 

هزجعم کی  دهاش  کی  دهاش  هک  دـنیوگ  یم  اهنامه  دودح 48  دنراد و  نامیا  دـنوادخ  تازجعم  هب  غلاب  ياهیئاکیرمآ  زا   84 هک ،  هدمآ 
چیه هک  یناسک  یحیـسم و  ریغ  دارفا  زا   43 دوب ،  هدمآ  هلاقم  نامه  رد  هک  تساجنیا  بلاج  دنا .  هدرک  هبرجت  ارنآ  اصخـش  ای  دـنا و  هدوب 

یتشک ملیف  یمیدـق  هخـسن  الامتحا  دـنا .  هدـش  دوخ  یگدـنز  رد  دـنوادخ  هلخادـم  راتـساوخ  یتاظحل  رد  هک  دـنیوگ  یم  دـنرادن  ینامیا 
ورف بآ  رد  یتشک  زا  یمین  هک  یتقو  هظحل  نیرخآ  رد  تسا ،  هدرک  شخپ  راـبکی  زا  شیب  نویزیولت  ار  ملیف  نیا  يا ،  هدـید  ار  کـیناتیات 

رد نتـشاد  دیما  دننک .  یم  زاین  زار و  دـنوادخ  اب  هدرک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  یتشک  هشرع  رب  هدـنام  یقاب  نارفاسم  همه  نارفاسم  همه  هتفر 
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 . دسرب دایرف  هب  دناوت  یم  هک  ناسنا  هبرجت  ءاروام  هداعلا و  قراخ  ییورین  هب  نتـسب  دـیما  تسا .  یمدآ  حور  راکهاش  مه  تاظحل  نیرخآ 
یشخب یبرجت و  ياه  هتخومآ  یـشخب  اه ،  هتخومآ  زا  يا  هعومجم  راتفرگ  دنتـسه .  وت  نم و  لثم  ینک  یم  لاوس  اهنآ  هرابرد  هک  یناسک 

یم ناتـسودنه  دای  شلیف  فورعم  لوق  هب  تفای  زور  ملع  اـی  دوخ و  ناوت  زا  رتارف  ار  لکـشم  یتقو  مدآ  نیا  لاـح  ینورد ،  ياـه  هتخومآ 
اهنآ زا  لکشم  لح  بلط  مالسلا و  هیلع  نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  ادخ و  هب  شدرکیور  اجنیا  زا  دبای و  یصالخ  نآ  زا  هک  دیما  نادب  دنک . 

يراکـشومارف و زا  نیا  دور و  یم  لوا  هلپ  رـس  رب  هرابود  يرازگـساپس  کـی  زا  سپ  تفرگ  رگا  هک  تسا  اـجنیا  بلاـج  دوش .  یم  زاـغآ 
ام نایم  رد  میتسه و  نایبرغ  ياهدرواتسد  هجوتم  مینک  هجوت  نامدوخ  یگنهرف  هتـشذگ  هب  هکنآ  زا  شیب  هزورما  ام  ارچ  تسوا - .  تلفغ 

ياهلاس نآ  رد  اما  يونـش ،  یم  ار  مسینردـم  هملک  راب  اههد  زور  رد  امتح  دراد - ؟  دوجو  زیچ  همه  ندرک  ون  هب  هقـالع  قاـیتشا و  همهنیا 
راگزور نآ  تالجم  اه و  همانزور  هب  رگا  دروخ .  یم  شوگ  هب  ناوارف  ددجتم  ددجت و  حالطـصا  دندش ،  انـشآ  برغ  اب  اهیناریا  هک  هیلوا 
تیمها شیارب  لاح  ناـمز  هک  یـسک  يروخ .  یم  رب  زور و . . .  ياذـغ  زور ،  نز  زور ،  دـم  دـم ،  لـثم :  یتراـبع  هب  ررکم  ینک  هعجارم 

ار شدوخ  ندرک  لمع  زور  باب  یتسرپ و  دـم  رد  مه  قالخا  گنهرف و  نیا  تروص  نیرت  هداـس  تسا .  ددـجت  ناـمه  اـی  دـم  لـها  دراد 
هتسنادان هک  یـسک  عقاو  رد  تسا .  یقرت  هکـس  مود  هیور  یبآم  یگنرف  اهیمیدق  لوق  هب  یتح  یبآم و  ددجت  ای  یتسرپ  دم  دهد .  یم  ناشن 

دنک یم  نامگ  نوچ  دروآ .  یم  يور  ییارگ  ون  هب  ؛ دز اپ  تشپ  شیاهتروص  همه  رد  هتـشذگ  هب  درک و  رواـب  ار  یقرت  لـصا  هتـساوخان  و 
هکنیا لیلد  هب  مه  نآ  دنرترب  ناینیـشیپ  زا  نایزورما  تسا و  مسینردم  نامه  ای  زور  دـم  زا  تیعبت  رد  یتخبـشوخ  همه  تداعـس و  همه  هک 

 ، هفـسالف نارکفتم ،  ناربمایپ ،  امکح ،  همه  زا  نامدوخ  ياه  هدزبرغ  یتح  یبرغ و  زورما  ناسنا  ینعی ،  هدرک .  قرف  ناش  یگدـنز  رهاـظ 
ار يراگتـسر  یتخبکین و  تداعـس و  هب  ندیـسر  یلـصا  قیرط  دنمهف و  یم  رتشیب  رتهب و  هتـشذگ  ماقم  یلاع  نارعاش  نابیدا و  نادنمرنه ، 
؟  يا هدرک  رکف  دنرب  یم  راک  هب  ار  نآ  ناشیاهتبحـص  رد  ابترم  اهناوجون  اهناوج و  بلغا  هک  دهاوخ  یم  ملد  هلمج  نیا  هب  چیه  دـنا .  هتفای 

دیوگ یم  تیعطاق  اب  یسک  یتقو  یبای .  یم  رد  يرگید  زیچ  نآ  هداس  رهاظ  زا  ینکب ،  لمات  بوخ  رگا  یلو  تسا  يا  هداس  رایسب  ترابع 
وگلا شک و  طخ  ره  راک  هک  تسا  نایم  رد  ملد  مدوخ و  نامه  ای  نم  کی  عقاو  رد  مراد و . . .  تسود  هک  هچ  ره  دـهاوخب ،  ملد  هچ  ره 

دهاوخب هکنیا  زا  دنک  یم  يزاین  یب  ساسحا  دهد و  یم  صیخـشت  ار  شدوخ  داسف  حالـص و  یناسنا  عقاو  رد  دراد .  هدهع  هب  ار  ینازیم  و 
رد زیچ  ره  ندوب  لـصا  هک  ینادـب  دـیاب  درادـنپ .  یم  لـصا  ار  دوـخ  وا  دـنیامن .  میظنت  ار  دوـخ  يار  لـمع و  یکـالم  نازیم و  ساـسا  رب 

لصا ای  انبم  نآ  دوخ  هرابرد  یلو  دوش  یم  تابثا  نآ  هلیسوب  تسا و  ینتبم  نآ  رب  ماکحا  ایاضق و  هیلک  هک  ییانبم  ینعی  یفـسلف  حالطـصا 
كرتشم و ملـسم و  لصا  مالـسا ،  هچ  دوهی و  هچ  تیحیـسم ،  هچ  نایدا  یمامت  نایم  رد  ددرگ .  یم  ضرف  یهیدب  دوش و  یمن  لالادتـسا 
وا تساوخ  وا و  اب  زیچ  همه  هک  یکحم  رایعم و  ینعی  دنک .  یم  ادـیپ  یتسه  وا  هب  باستنا  رد  يزیچ  ره  تسا و  ادـخ  اهنت  لیـصا  تقیقح 

گنهامه تسادخ  تساوخ  هچنآ  اب  رگا  دـنک و  یم  میظنت  وا  شک  طخ  وا و  اب  ار  دوخ  لوق  لمع و  یمامت  مه  رـشب  دوش و  یم  هدـیجنس 
نانز نادرم و  دوخ ،  یگدنز  لوط  رد  نامگ  یب  دنک .  یم  شیاهر  دیایب ،  ششوخ  نآ  زا  مه  یلیخ  رگا  یتح  دوبن  رگا  دریذپ و  یم  دوب 

ارچ نوچ و  یب  ار  ینامسآ  ماکحا  نانیا  دشاب .  ادخ  ياضر  يارب  ناشلامعا  یگدنز و  همه  دننک  یم  شالت  همه  هک  يا  هدید  ار  ینامیا  اب 
اب دنناد .  یم  تباث  لصا  ار  وا  اهنت  دنهد و  یم  تلاصا  وا  ماکحا  دنوادخ و  هب  ناشداقتعا  هریاد  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دنریذپ .  یم 

یناسفن لیم  اهمدآ و  سوه  اوه و  هب  نداد  تلاصا  یبآم  ددـجت  ساسا  هک  میوگب  مهدـب و  ار  وت  لاوس  خـساپ  مناوت  یم  الاح  همدـقم  نیا 
لـصا شیارب  شلد  ياوه  دـهن و  ندرگ  ینامـسآ  مکح  هب  شدادـجا  ناردـپ و  رکف  شرگن و  قباطم  دـهاوخ  یمن  هک  یناسنا  تساـهنآ . 

 . ادـخ نامرف  تلاصا  ربارب  رد  ناسنا  يار  تلاصا  هب  نتـشاد  داـقتعا  ینعی  مسیناـما  دـنیوگ .  یم  مسینامااحالطـصا  ار  عون  رکف  نیا  تسا . 
یم یهلا  ینید و  ماکحا  نیزگیاج  ار  شدوخ  مکح  ناسنا  رکف ،  عون  نیا  رد  نآ .  ندرک  ییادـخ  ياـج  هب  روما  همه  ندرک  يرـشب  ینعی 

هچ نارکفنـشور  هک  تساـج  نیمه  زاو  هلب  تسا - ؟  یتـسین  اـما  هشیدـنا  رکفت و  عباـت  رکفنـشور  هک  تسا  نیا  ناـتروظنم  سپ  دـنک - . 
ینید ماـکحا  نید و  اـب  تفلاـخم  رد  یگلمج  دـندوب ،  یناریا  یناریا و  یقرـش و  هک  ییاـهنآ  هچ  دـندوب و  ییاـپورا  یبرغ و  هـک  ییاـهنآ 
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تلاصا هب  دقتعم  مدرک  رکذ  تیارب  هک  یفیراعت  هقباس و  اب  رکفنشور  ناسنا  اریز ،  دوش  یمن  عمج  يرادنید  اب  يرکفنـشور  دنا .  كرتشم 
مه اب  ود  نیا  هک  تسا  مولعم  دوش ،  یم  دای  زین  مسیئت  ناونع  هب  نآ  زا  هک  قح  تلاصا  هب  لئاق  رادـنید  تسا و  مسین  اـما  ناـمه  اـی  ناـسنا 
زا سپ  دراد و  ینالوط  هقباس  نایرج  نیا  دـش - ؟  ناریا  دراو  ینامز  هچ  زا  نایرج  نیا  امـش  لوق  هب  ای  هاگن  عون  نیا  دـنوش - .  یمن  عمج 
اما دش .  ساسنر  زا  دعب  ياپورا  هعماج  یمومع  گنهرف  هب  لدبم  يرکفنـشور  دش ،  فورعم  يرکفنـشور  رـصع  هب  هک  نرق 18  رد  هکنآ 

یشاب هتشاد  تسود  رگا  ینک ،  یم  لابند  ار  اهثحب  نیا  يدنم  هقالع  اب  هک  ملاحشوخ  میوگب  دیاب  ینک  حرطم  يرگید  لاوس  هکنیا  زا  لبق 
مدرک یعـس  مه  هتـشذگ  هتفه  منکب ،  ار  راک  نیمه  مزـال  منک  یم  رکف  هلب !  ینک - .  تشاداـی  ار  يدـیلک  تاـعالطا  زا  یخرب  یناوت  یم 

مهد یم  حـیجرت  يودـهم  ياقآ  ینکب - .  هعجارم  یناوت  یم  هک  تسه  مه  یفلتخم  ياـهباتک  مسیونب - .  مدوب  هدـیمهف  ار  هچنآ  هصـالخ 
ینعی يروطچ - ؟  ياچ  ناویل  کی  اب  مهد - .  صیخـشت  ار  اـهعوضوم  نیب  طاـبترا  مناوت  یم  تـالاوس  باوج  ندینـش  اـب  نوچ  مونـشب ، 
هتـشاد دوب  هدینـش  هچنآ  هرابرد  ندیـشیدنا  يارب  یتصرف  مداد  یم  حیجرت  تفرگ .  ما  هدـنخ  وا  فرح  نیا  زا  میهدـن ؟  همادا  هسب و  هگید 

لوبق هبـسچ .  یم  اوه  لاح و  نیا  رد  ياچ  ناویل  کی  ندروخ  كراپ و  رد  ندز  مدـق  یمک  هداـیز ،  تصرف  متفگ - :  ور  نیمه  زا  دـشاب 
بدا و زا  متخیر .  یتسد  فیک  رد  مدرک و  عمج  ار  تکمین  يور  هدنکارپ  ياهذـغاک  باتک و  رتفد  دـییوگب .  امـش  هچ  ره  تفگ  درک و 

بیج رد  تسد  نم  زا  لبق  میتفر .  دوب  هدـش  عقاو  كراپ  طسو  رد  هک  يا  هفوب  يوس  هب  نانز  مدـق  دوب .  هدـمآ  مشوخ  دـیمح  راتفر  نسح 
شتخـس هکنآ  دوجو  اب  منک .  یم  باسح  مه  مدوخ  مدرک ،  توعد  نم  دیمح !  هن  متفرگ - .  ونوا  ولج  هک  دـهدب  ار  ییاچ  لوپ  هک  درک 

ار وا  لایخ  تسا .  هدـنیآ  هتفه  رارق  نارگن  مدرک  ساسحا  میتفر .  یجورخ  رد  فرط  هب  هک  دوب  هتـشذگ  هن  زا  تعاـس  تفریذـپ .  اـما  دوب 
درگاش مناوتب  مراودیما  يودهم .  ياقآ  مرکـشتم  تکمین - .  نامه  يور  تعاس 6  هدنیآ  هتفه  ام  رارق  دـیمح !  متفگ - :  مدرک و  تحار 
رگراک ياهتنا  تسین ،  يدایز  هار  هفرط - ؟  مادک  امـش  لزنم  یتسار  مناس .  رب  ار  وت  هدب  هزاجا  تسود !  کی  یگب  هرتهب  مشاب - .  یبوخ 

 . مور یم  ریسم  نامه  زا  مهنم  هرادن  یتمحز  موش - .  یمن  محازم  اقآ  هن  مناسرب - .  ارت  يدعب  عطاقت  ات  ایب  سپ  یلامش - . 

موس لصف 

لوا تمسق 

یسراف تایبدا  ناریبد  یشزومآ  هرود  کی  رد  تکرـش  سابع و  ردنب  هب  رفـس  يارب  ار  شرورپ  شزومآ و  توعد  لبق  هام  ود  یکی  زا  . . . 
اهـسالک روج  نیا  هدیاف  لقادح  منک .  حرطم  نهک  نوتم  یـسراف و  تایبدا  هرابرد  ار  یثحابم  هدرـشف  تروص  هب  دوب  رارق  مدوب .  هتفریذـپ 

هتسخ نم  درک و  كرت  سابعردنب  دصقم  هب  ار  نارهت  هبنشراهچ  زور  تعاس 23  امیپاوه  دوب .  فلتخم  قطانم  یگنهرف  عاضوا  اب  ییانشآ 
دش هدنک  نیمز  زا  امیپاوه  تقو  هچ  مدیمهفن  دوبن .  ندز  ترچ  تعاس  کی  زا  رتهب  زیچ  چیه  مدش .  ولو  یلدنـص  يور  راک  هتفه  کی  زا 
دوب يا  هدرچ  هیـس  هلاس  هدفه  هدزناش  رفاسم  ما  یتسد  لغب  رفاسم  مدش .  رادـیب  اذـغ  عیزوت  صوصخم  یتسد  خرچ  رادـنامهیم و  روبع  اب  . 

هدـید امیپاوه  هرجنپ  تشپ  زا  هک  ار  هام  تسد  هراشا  اب  ناوج  تسا .  سابع  ردـنب  هقطنم  یموب  داد  یم  ناشن  شادروخ  باـتفآ  تسوپ  هک 
هام نامسآ و  نیمز  يور  زا  داد :  همدا  هرابود  تسابیز .  یلیخ  هلب !  هگنشق - !  ردقچ  اقآ !  دینیب  یم  ار  هام  تفگ - :  داد و  مناشن  دش  یم 

هام و هک  میدرک  هدولآ  فیثک و  ار  نامرـس  ـالاب  نامـسآ  نیمز و  ردـقنآ  تساـم .  دوخ  ریـصقت  متفگ :  تسین .  یفافـش  ییاـبیز و  نیا  هب 
یم تفگ - :  دـنادرگرب و  نم  فرط  هب  ار  شتروص  دوب  اذـغ  هتـسب  ندرک  زاب  لوغـشم  هک  روطنامه  مینیب .  یم  رات  هریت و  مه  ار  اـهراتس 
هـش یم  روطچ  هک  دیئوگب  دیناوت  یم  سپ  دش !  بوخ  یـسراف - .  تایبدا  ملعم  العف  دیا - ؟  هراکچ  امـش  مسرپب  مناوت  یم  اقآ !  دیـشخب 

هب لیدبت  ار  نیمزرس  نیا  هنارعاش  راثآ  بدا و  هک  یـسرپب  یناسک  زا  تسا  رتهب  میوگب  متـساوخ  یمن  درک .  ظفح  ار  تایبدا  خیرات  سرد 
وا توکس  متفگ .  شیارب  یبدا  راثآ  زا  یمک  يرارف .  گنهرف  بدا و  رعش و  هچره  زا  ار  مدرم  ياه  هچب  دنا و  هدرک  ناتسروگ  تبث  رتفد 
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لاس مناوخ .  یم  سرد  يرذآ ،  لامج  اقآ !  لامج ،  هیچ - ؟  تمسا  ینک ؟  یم  راک  هچ  وت  مدیـسرپ - :  هدش .  یـضار  هک  داد  یم  ناشن 
یم تاراما  ياهیکیدزن  ات  هنابش  مینز و  یم  ایرد  هب  قیاق  اب  ناتسود  هارمه  یهاگ  یچیه !  ینک - ؟  یم  راک  هچ  هگید  مناتـسریبد - .  موس 
یلو هکانرطخ  هلب !  هکانرطخ - !  یلیخ  هک  نیا  میدرگ - .  یم  رب  اهروانـش  اه و  جنل  زا  ترپ  ترخ و  وئدـیو و  ات  دـنچ  دـیرخ  اب  میور و 

یظفاحادخ منزب .  وا  هب  يرس  سابع  ردنب  رد  هک  درک  یم  رارصا  داد ،  ار  شسردآ  تسـشب ،  نیمز  هب  هک  امیپاوه  هندش .  هدناماو  زا  رتهب 
هک مدوب  ثحب  سرد و  ریگرد  ناـنچ  هعمج  هبنـش و  جـنپ  متفر .  دوـب  هدـمآ  تماـقا  لـحم  هب  تمیزع  يارب  هک  ینیـشام  فرط  هب  مدرک و 

بـش همین  زا  تعاس  ود  هرب .  یم  ار  مدآ  ناما  هدرـشف  سیردـت  تعاـس  دودـح 16  متـشادن .  مه  ایرد  زا  یباسح  تسرد و  رادـید  لاجم 
 . مدوب هدربن  دای  زا  ار  دـیمح  اب  رارق  تشذـگ .  هعمج  زا  رتراـکرپ  رگید و  ياـهزور  زا  رت  تخـس  هبنـش  زور  متـشگرب .  نارهت  هب  هتـشذگ 

اهنآ لثم  رگید  ناوج  نارازه  لامج و  دیمح ،  هرابرد  ات  دوب  یتصرف  دوب ،  هدماین  دیمح  زونه  مدیـسر .  رارق  رـس  هک  دوب  هدـشن  تعاس 6 
هب یخـساپ  نتفاـی  يارب  ندـنام و  يارب  دـندوب  هدز  اـیرد  هب  لد  نوشمه  اـما  تشاد  قرف  ناـش  یگدـنز  عون  اـهتروص و  گـنر  منک ،  رکف 
 . دندناشوپ یم  هرمزور  ياهدمآ  تفر و  یلومعم و  یگدـنز  لاشوپ  ریز  ار  اهنآ  هتـساخ  ان  هک  ياهلاوس  داد .  یم  ناش  رازآ  هک  ياهلاوس 

تسا نکمم  هک  ییاهباوج  زا  سرت  ای  هراد  تمحز  شباوج  هب  ندیسر  هک  ییاهلاوس  زا  رارف  مینک :  یم  ار  راک  نیمه  اهمدآ  ام  همه  دیاش 
هدز لغب  ریز  ار  اهنآ  هک  باتک  راهچ  هس  اب  دش .  ادیپ  دـیمح  هلک  ورـس  دـنک .  نامندوب  هوحن  نامدوخ و  هرابرد  ندیـشیدنا  هب  راداو  ار  ام 

 ، مدوب ترظتنم  هرادن  لاکـشا  دش - .  رید  یمک  مهاوخ  یم  ترذعم  مبوخ ،  يروطچ - ؟  دیمح  مالـس  يودهم - !  ياقآ  مالـس  دوب - . 
زورید زورما و  ناسنا  هرابرد  یبلطم  شال  هبال  زا  مناوتب  هک  مدوب  ییاهباتک  لابند  هب  ردـبرد  هتفه  لوا  زا  يدز - .  لغب  ریز  هیچ  اهباتک  نیا 

ادـیپ یچ  منیب  وگب  الاح  يداتفا .  شوج  بنج  هب  لثم  اباب !  هن  مینک - .  یم  یگدـنز  نیمز  ياجک  رد  فورعم  لوق  هب  ممهفب  منک و  ادـیپ 
راثآ دـننیب .  یم  ناـشدوخ  کـنیع  تشپ  زا  ار  اـیند  هک  مه  اـهنآ  تسا .  همجرت  اـهباتک  رتشیب  دـشن .  مبیـصن  ریگ  نودـند  زیچ  يدرک - ؟ 

یشخب هب  لقادح  يا  هدننک  وجتـسج  ره  ینک .  یم  وجتـسج  هک  هنیا  مهم  تسین .  مهم  تسا - .  اهنامه  زا  يرادرب  یپک  رتشیب  مه  اهیناریا 
ندیـسرپ ات  هندمآ ،  نوریب  هلیپ  زا  همدقم  ندش  گرزب  همدقم  وجتـسج  لاوس و  ینادـب  دـیاب  رتمهم  همه  زا  دـسر .  یم  شیاه  هتـساوخ  زا 
یتاعالطا سناسنر  زا  مدرک  یعـس  هزور  ود  کی  نیا  وت  هشاب - .  هدـش  مه  شلاس  تصـش  رگا  یتح  هنام  یم  یماخ  رد  یمدآ  هشن  زاغآ 

امـش نابز  زا  شاک  يریگ .  بیع  شهوکن و  اب  سکعلاب  یخرب  دننک و  یم  دای  عوضوم  نیا  زا  دیجمت  فیرعت و  اب  یخرب  مروایب .  تسدب 
فرح سناسنر  زا  یـشاب  هتـشاد  تسود  رگا  هرادـن .  بیع  يدرک .  مولعم  ار  نامدوخ  دازآ  ياوه  سالک  عوضوم  وت  عقاو  رد  مونـشب - ! 

 . تسا تایح  دیدجت  ییاز و  ون  دلوت ،  ینعم  هب  سناسنر  هشب - !  نشور  هملک  نیا  ینعم  اب  مفیلکت  مراد  تسود  لوا  یتسار  مینز - .  یم 
عقاو رد  دوش .  یم  هدـنز  هرابود  راهب  ندیـسر  رثا  رد  هدـش و  هدز  نازخ  گرب و  یب  هدرـسف و  ناتـسمز  زییاپ و  لصف  رد  هک  یتخرد  لـثم 

ار موهفم  نیا  دوش  یم  هتفگ  تایح  دیدجت  یتقو  هک  يوش  هجوتم  دیاب  اج  نیمه  زا  دنک .  یم  ادیپ  تایح  دـیدجت  هدرـسف  هدرم و  تخرد 
هرود يروشک  ای  هراق  ره  لثم  مه  اپورا  دروایب .  تسد  هب  هرابود  هداد  تسد  زا  هتـشاد و  ـالبق  هک  ار  یتاـیح  يدوجوم ،  هک  دراد  دوخ  رد 

 . دـنک مسجم  وت  مشچ  لباقم  ار  اپورا  خـیرات  زا  يریوصت  دـناوتب  هداـس  ياهلکـش  نیا  دـیاش  تسا .  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یفلتخم  ياـه 
1500  - 18 18  - 000 طارقـس ) زا  لبق   ) ناتـساب نانوی  وطـسرا ،  نوطالفا ،  طارقـس ،  کیتسینله ،  یطـسو ،  نورق  سناسنر ،  هتینردم ، 

كرش گنهرف  رکفت و  دنک ،  روهظ  يدالیم  لوا  نرق  رد  مالـسلا ،  هیلع  حیـسم ،  ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  م  5 ق .  400 م 5 م -   - 1400
روه و نب  سوکاتراپـسا ،  لثم  ییامنیـس  ياهملیف  زا  يرایـسب  نامگ  یب  دوب .  هدنکفا  هیاس  هچراپکی  اپورا  یمامت  رب  یمور  ینانوی و  دولآ 

شیپ ياپورا  هب  قلعتم  یعون  هب  یگمه  اهنیا  تسا .  مور و . . .  يانس  اهرصیق ،  اهروتایدالگ ،  رگریوصت  هک  ییاهملیف  يا ،  هدید  ار  هریغ 
لیجنا باتک  حیسم و  ترـضح  راکفا  هشیدنا و  اریز ،  دوب .  مهم  یفطع  هطقن  حیـسم  روهظ  تساهنآ .  ندمت  گنهرف و  حیـسم و  دالیم  زا 

دومن یم  یفن  درک ،  یم  هرادا  ار  یمور  هعماج  یتاقبط ،  ماظن  ساسا  رب  دوب و  داحلا  رب  ینتبم  هک  ار  یمور  ینانوی و  گنهرف  رکف و  ماـمت 
رب یعامتجا  ماظن  عضو  تموکح و  لیکشت  تامدقم  دوش و  حرطم  اپورا  مامت  رد  تسناوت  هیلوا  تیحیسم  ات  دیـشک  لوط  نرق  هس  تدم  . 
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ادخ هب  هک  یتلم  هک  متفگ  تیارب  البق  دوب .  ادخ  هب  داقتعا  يانبم  رب  یگدنز  یطـسو ،  نرق  یگدنز  دزاس .  مهارف  ار  ینید  گنهرف  ساسا 
هب ار  ادخ  دوش  یمن  هک  تسا  دقتعم  دناد  یم  زیچ  همه  رب  مدقم  ار  وا  تساوخ  دنک و  یم  هاگن  روما  همه  رگریبدت  ملاع و  قلاخ  ناونع  هب 

يدرف و لامعا  زا  یشخب  هن  رگ  دریگب و  لکش  داقتعا  نامه  ساسا  رب  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ،  روما  همه  دیاب  هکلب ،  درب ،  هیـشاح 
نوناق یتقو  دنک ،  یمن  یقرف  رگید  يرـشب .  تساوخ  قباطم  رگید  یـشخب  دوش و  یم  میظنت  یهلا  نوناق  تساوخ و  قباطم  مدرم  یگدـنز 

 ، نآ رد  هک  دوب  یگدـنز  هرود  نیا  رد  یگدـنز  دـنک .  یم  كرـش  داحلا و  قافن ،  راچد  ار  ناسنا  دـشاب  هک  سک  ره  نوناـق  دـشابن  ادـخ 
 . دندرک یم  هرادا  ار  دوخ  صاخ  ینید  یگدنز  دوب ،  ادخ  هفیلخ  هک  پاپ ،  یبهذم  تاروتسد  ماکحا و  ساسا  رب  حیـسم  ترـضح  ناوریپ 

دوب توافتم  میمهف  یم  ینامسآ  باتک  مالـسا و  زا  ام  هچنآ  اب  نید  زا  نانآ  یقلت  تفایرد و  هک  ینک  هجوت  دیاب  تسا .  ردپ  ینعم  هب  پاپ 
هب یـشحو  ماوقا  هلمح  دیآ .  دوجو  هب  ماظن  نیا  رد  یتسـس  فعـض و  ات  دش  بجوم  تسین  نآ  زا  وگتفگ  لاجم  العف  هک  يرایـسب  لیالد  . 

عوضوم نیا  رد  رگید  لماوع  یخرب  و  هسنارف و ) . . .  سیلگنا ،  ناـملآ ،   ) يزورما ياـهروشک  هب  اـپورا  ندـش  هعطق  هعطق  اـپورا و  زکرم 
تیحیـسم و اسیلک ،  هیلع  رانک  هشوگ و  زا  فلتخم  ياه  هقرف  دـش ،  فورعم  یطـسو  نورق  هب  هک  يرـصع  نایاپ  رد  تشاد .  ریثاـت  رایـسب 
زا هک  روطنامه  یطسو  نورق  دوش - ؟  یم  هتفگ  یطـسو  نورق  رـصع  نیا  هب  ارچ  دندرک - .  تیلاعف  غیلبت و  هب  عورـش  یحیـسم  تیناحور 

مینک یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  دیدج  رصع  یمور و  ینانوی و  میدق  رـصع  ینایم  نورق  تسا ،  ینایم  نورق  ینعم  هب  دیآ ،  یم  رب  شناونع 
ینعم هب  ناتـستورپ  دـنتفگ .  یم  ناتـستورپ  ار  اـه  هقرف  نیا  دـندوب ؟  یناـسک  هچ  نید  فلاـخم  ضرتـعم و  ياـههورگ  اـه و  هقرف  نیا  . - 
ینید حالـصا  ای  ددـجت  هک  دوب  ياهنایرج  مزیتناتـستورپ ،  عقاو ،  رد  دـنیوگ .  یم  مزیتناتـستورپ  داتفا  قافتا  هک  ار  هچنآ  و  تسا .  ضرتعم 

ماکحا هک  دـندوب  یناسک  اتدـمع  اسیلک ،  نافلاخم  تخاس .  مهارف  مدرک  دای  نآ  زا  سناسنر  مان  هب  هک  يزیچ  يارب  ار  همدـقم  دـیماجنا و 
دنیوگب هک  ندرک  شالت  تسخن ،  نانیا ،  دندوبن .  نید  رماوا  زرم  دح و  لوبق  هب  رضاح  دنتـسناد و  یم  ناشدوخ  تاینمت  اب  ریاغم  ار  ینید 

دــض رب  نارعاـش  نادـنمرنه و  زا  یخرب  نرق 14  همین  رد  دـشاب .  هتـشاد  تاـیح  همادا  مه  تیناـحور  روـضح  نودـب  دـناوت  یم  تیحیـسم 
اهتکرح نیا  لابندب  دندش .  لوغشم  رعش  ندورـس  هب  یـسیلگنا  فیلک  ياو  ناج  ماگ و  وا  ییایلاتیا ،  ویلیـسراف  لثم  تیحیـسم  تیناحور و 

رد امتح  دـننک .  هضرع  تیحیـسم  تیناحور و  زا  شناد  ملع و  فلاخم  نشخ و  هناراکتیانج ،  يا  هرهچ  دـندرک ،  یعـس  ناـهاوخ  ددـجت 
مامت ینالوط و  هرود  نیا  مامت  لاس  دصشش  دصناپ ،  تدم  رد  مهنآ  هعقاو  دنچ  ندرک  گرزب  اب  هک  يا  هدید  اهملیف  اهنوتراک و  زا  یخرب 
طرش دیق و  یب  يدازآ  ناهاوخ  هک  دوب  یناسک  شالت  هجیتن  مه  اهنیا  دنهد .  یم  ناشن  شودخم  هایس و  ار  یحیسم  ینید  رکفت  گنهرف و 

البق هک  یلاثم  اب  دوب .  ینید  ریغ  رکف  لماکت  دشر و  ءادبم  سناسنر  هک  تفگ  ناوت  یم  دندوب .  یهلا  ماکحا  بهذم و  نید و  زا  ییاهر  و 
ینانوی و رـصع  ینعی  میدـق  رـصع  ینید  ریغ  رکفت  تایح  دـیدجت  سناسنر  هک  یـشاب  هتفایرد  دـیاب  مدز  تخرد  تایح  دـیدجت  زا  تیارب 

نیمه زا  درک .  یم  ادیپ  تایح  دـیدجت  سناسنر  رـصع  رد  رگید  راب  دوب و  هدـش  هتـشاذگ  رانک  هب  تیحیـسم  روهظ  زا  سپ  هک  دوب  یمور 
میدق رـصع  رد  هک  یناسنا  نایرع  ياه  همـسجم  نتخاس  دش و  ایحا  تعرـسب  یمور ،  ینانوی  ینعی  میدق  هرود  يرنه  یفـسلف و  راثآ  نامز 

زاغآ يرادم  ناسنا  ای  یتسین  اما  رکفت  هیاپ  رب  ار  دوخ  یسایس  یعامتجا و  تالوحت  اپورا  سناسنر  زا  سپ  دش .  عورـش  هرابود  دوب ،  جیار 
 . تفرگ دوخ  هب  هتشذگ  نورق  اب  توافتم  یعضو  اپورا  ندمت  گنهرف و  عقاو  رد  ای  یگدنز  تروص  قالخا و  درک و 

مود تمسق 

نیزگیاج ار  يرـشب  ماکحا  دـندش و  لئاق  دوخ  يارب  تعیرـش  بحاص  ناربمایپ  ینامـسآ و  نایدا  يادـخ  حطـس  رد  یماـقم  نارکفنـشور 
یحور دننام  مسین  اما  سپ  نآ  زا  دندش .  نیمز  هصرع  رد  دیدج  رصع  ناربمایپ  نارکفنشور ،  مالک ،  کی  رد  دنتخاس .  ینامسآ  تعیرش 

یقرش ياهنیمزرس  هب  نرق 19  مود  همین  رد  رکفت ،  نیا  دش .  هدیمد  نرق 18  زا  سپ  ياپورا  یعامتجا  یسایس و  ياه  هیرظن  همه  دبلاک  رد 
ینانوی و یمیدـق  یگنهرف  سناسنر  اب  تشاد - ؟  مدرم  يارب  یلـصاح  هچ  سناسنر  دـش - .  دراو  نارگید  نپاژ و  یناـمثع ،  ناریا ،  لـثم 
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 . دوب لصا  یناسفن  تاینمت  وا و  تساوخ  تسناد و  یم  زیچ  همه  كالم  روحم و  ار  ناسنا  هک  یگنهرف  نامه  تشگزاـب .  اـپورا  هب  یمور 
هب ادـخ  ییاج  هب  دوش و  یم  لامک  ییابیز و  رهظم  ناسنا  یتقو  میدرک .  دای  يرادـم  ناسنا  ای  مسین  اما  مان  اب  نآ  زا  ـالبق  هک  يزیچ  ناـمه 
اما ناگدنـسیون  هک  تسور  نیمه  زا  دوش .  یم  لامک  ییابیز و  رایع  مامت  همـسجم  مه  وا  نایرع  مادنا  دزادرپ ،  یم  ماکحا  نوناق و  عضو 

دـننک و یم  میـسرت  ار  ناسنا  نایرع  ياهرکیپ  تسین  اما  ناشاقن  دنـسیون و  یم  ار  یناسنا  لـئاسم  نیرت  حـیقو  نیرت و  هزره  یتحارب  تسین 
مسج افرص  ناسنا  اه  تسیناما  يارب  تسا ،  مولعم  مه  شتلع  دنـشک .  یم  امنیـس  هدرپ  رب  ار  یگدنز  ياه  هنحـص  نیرت  یناهنپ  نازاسملیف 

یناحور و هجو  هکلب  دنناد ،  یمن  تینامسج  رد  دودحم  رصحنم و  مسج و  افرـص  ار  ناسنا  نایدا ،  ناوریپ  لباقم  رد  تینامـسج .  تسا و 
نیمه هب  دـننک .  یم  دای  هراما  سفن  ناونع  هب  ینامـسج  افرـص  تاـینمت  مسج و  زا  دنـسانش و  یم  وا  ینامـسج  شخب  زا  رترب  ار  وا  يونعم 

هژیو فیرعت  رد  هک  یلاح  رد  دوش .  یم  ناسنا  رب  مکاح  ادخ و  نیـشناج  ناسنا  هراما  سفن  مسین  اما  بهذم  رد  میوگ  یم  هک  تسا  لیلد 
یم یناویح  تاینمت  زا  مسج  ندنادرگ  كاپ  رد  یعـس  ایند ،  هعرزم  زا  رذگ  اب  هک  تسوا  یلاعتم  حور  لصاح  ادخ و  قولخم  ناسنا  ینید 

باتک دنا و  یهلا  يایصوا  ایبنا و  وا  ملعم  لحارم  نیا  رد  دزومایب و  تفرعم  يابفلا  ات  دوش  یم  قالخا  بحاص  تعیرـش  هسردم  رد  دنک و 
تسا سناسنر  زا  دعب  ياپورا  دنزرف  رکفنشور ،  میوگب  رتهب  ای  يرکفنشور  سپ  دیتفگ  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسادخ - .  مالک  وا  یسرد 

یم هراشا  نادب  هچنآ  هدوبن - ؟  لئاسم  نیا  زا  یتبحص  ما  هتفر  هک  ییاهسالک  یـسرد و  باتک  نایم  رد  ارچ  سپ  يدیمهف - !  تسرد   - ؟
زورب و ياهلاس  نیلوا  زا  ام  یگنهرف  روما  ناراکردـنا  تسد  درک .  میهاوخ  هراشا  نادـب  بسانم  ياج  رد  هک  تساـم .  تالکـشم  زا  ینک 

ناـغلبم ناـیدانم و  زا  ناـشدوخ  ناگدنـسیون ،  دـیارج و  ناریدـم  یـشزومآ ،  یماـظن  ناـحارط  زا  يرایــسب  یتـح  يرکفنــشور و  روـهظ 
 . - دنا هدرک  عافد  ناشدوخ  یگنهرف  يوس  تمـس و  زا  هراومه  دنا و  هتخادرپن  ناشدوخ  دـقن  هب  زگره  اهنآ  بخ ،  دـندوب .  يرکفنـشور 
نیمه دـبلط ،  یم  یلـصفم  ثحب  هک  دوب  ثعاب  یفلتخم  لماوع  دـش - ؟  ام  ناریا  هلمج  زا  فلتخم  ياـهروشک  دراو  هنوگچ  يرکفنـشور 

نیا تفای .  یم  ققحت  نیمز  رد  وا  ياهوزرآ  مامت  هک  دـندرک  تیبرت  يدـیدج  لسن  ناـملعم ،  ساـبل  رد  نارکفنـشور  هک  میوگ  یم  ردـق 
تروص يدام  ياه  هدیدپ  نایم  رد  دوجوم  ياهیدنمنوناق  فشک  اب  دوش و  لوغشم  تعیبط  رد  واکودنک  هب  اوق  مامت  اب  ات  دش  نآ  رب  ناسنا 

تامدقم دوخ  مهـس  هب  اهدادخر  زا  رگید  يرایـسب  یفاشتکا و  ياهرفـس  یتعنـص ،  بالقنا  دزاسب .  شلد  ياوه  لیم و  قباطم  ار  یگدـنز 
مهارف دوب  هدش  راوتـسا  ینید  یبهذم و  ياهتنـس  یفن  هیاپ  رب  هک  نردـم  دـیدج و  ندـمت  لکـش  رد  ار  گنهرف  رکفت و  نیا  ندـش  یلجتم 

زا رادـید  يارب  نپاژ  يروتارپـما  ناگتـسباو  زا  یخرب  زین  وا  زا  سپ  تشاد و  گـنرف  هـب  يرفـس  لاس 1283  رد  ینامثع  ناطلـس  دـندرک . 
هب ار  ناریا  هاشداپ  رفس  تامدقم  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  هلمج  زا  یناریا  نارکفنشور  زا  یخرب  هکنانچ  دندش ،  راید  نآ  یهار  گنرف 

ياهروشک زا  ناریا  هاشداپ  رفس  نیا  رد  تسا و  هدروآ  ار  رفـس  نیا  حرـش  یقرت  هشیدنا  باتک  رد  تیمدآ  نودیرف  دنتخاس .  مهارف  گنرف 
هب بجر  همین  رد  هام  جـنپ  زا  سپ  زاقفق  یناـمثع و  ار  زا  درک و  ندـید  شیرتا  اـیلاتیا و  سیئوس ،  سیلگنا ،  کـیژلب ،  ناـملآ ،  هیـسور ، 
زا اپورا و  يداصتقا  یـسایس و  ياهتیـصخش  اب  تفر و  سیلگنا  هسنارف و  ناملآ و  ناملراپ  هب  ناریا  هاش  رفـس  نیمه  یط  تشگزاـب .  ناریا 
ای گرزب  تلود  کی  هب  رورک  هاجنپ  تسا  رتهب  هک  دومن  داهنـشیپ  دلیچور  اب  وگتفگ  تقو  رد  یتح  دومن و  رادید  يدوهی  دـلیچور  هلمج 

نیا هک  ینیب  یم  دـیوشب .  اهنآ  سیئر  ناتدوخ  دـینک و  عمج  اـجنآ  رد  ار  اـیند  ماـمت  ياـهیدوهی  دـیرخب و  ار  یتکلمم  دـیهدب و  یکچوک 
برط و بابسا  ایند و  لانم  لام و  زا  دوخ  ینآ  يدنم  هرهب  هب  زج  وا  نوچ  تشادن  ناریا  ناطلـس  ینهذ  راتخاس  رد  ازـسب  يریثات  مه  رادید 

يارب دوب  همدقم  همه  اهنیا  درک .  مهارف  هتسباو  هتفاو و  يرکفنشور  طسب  دشر و  يارب  يا  هنیمز  تروص ،  ره  رد  اما  دیشیدنا .  یمن  شیع 
- ؟  هدش عورش  ینامز  هچ  زا  اهترفاسم  نیا  دندرک - .  ناریا  دراو  دندمآ  یم  گنرف  زا  هک  ینارفاسم  ار  يرکفنـشور  قالخا  میوگب  هکنیا 

رد یمهم  شقن  مه  هریغ  تراجت و  اهگنج ،  اهترجاهم ،  اما  هتشاد ،  دوجو  دمآ  تفر  رفـس و  هشیمه  فلتخم  ياهتلم  نیب  هک  تسا  حضاو 
يرکفنشور زا  دعب  ياپورا  یقرـش و  ياهروشک  نایم  اهدمآ  تفر و  عورـش  ام  يارب  هجوت  بلاج  هلءاسم  دراد .  یلام  یگنهرف و  تالدابم 

دراو هورگ  دـنچ  هیوفـص  هرود  رد  هچنانچ  دـندمآ ،  ناریا  هب  یفلتخم  نادرگناهج  راجاق ،  ندـمآ  راک  يور  زا  لـبق  نرق  ود  یکی  تسا . 
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یبهذم زکارم  اهاسیلک و  فرط  زا  يرایـسب  یبهذم  زکارم  اهاسیلک و  فرط  زا  يرایـسب  یبهذم  ناغلبم  مه  نآ  زا  دعب  یتح  دندش و  ناریا 
هک ییاهناتسرامیب  زا  يایاقب  مه  زورما  دنتشاد .  مدرم  نیب  تیحیسم  نییآ  غیلبت  رد  یعس  اهنآ  دندمآ .  ینامثع  ناریا و  هب  یگنرف  یحیـسم 
هک ناغلبم  نیا  عقاو ،  رد  تسا .  دوجوم  دننک ،  هدافتسا  تیحیسم  نییآ  هب  نیملسم  بذج  هلیسو  ناونع  هب  اهنآ  زا  ات  دندرک  سیـسات  اهنآ 

نیب ار  نایگنرف  تیلوبقم  شریذپ و  ياه  هنیمز  جیردتب  دندوب و  يدعب  نارکفنشور  نک  فاص  هداج  دنا ،  هدش  هتخانش  رنویـسیم  ناونع  هب 
خیرات رد  یمهم  فطع  هطقن  هاش ،  نیدـلا  رـصان  شرـسپ  هاش و  یلحتف  تنطلـس  هرود  تفگ ،  ناوتب  دـیاش  دـنتخاس .  یم  مهارف  نیملـسم 

املع زا  يرایسب  ددم  هب  كدنا و  تاناکما  اب  هک  نامه  راجاق ،  هاش  یعلحتف  رـسپ  ازریم ،  سابع  تسا .  ناریا  هب  يرکفنـشور  نایرج  دورو 
هک داتسرف  اپورا  هب  ار  رفن  ود  دروخ ،  تسکش  ناهاپـس  قیلع  هقوذآ و  مزال و  تاناکما  ندیـسرن  رطاخ  هب  مه  هرخالاب  دیگنج و  هیـسور  اب 

دراو گنرف  رفـس  رد  راشفا  یـشاقن  يوجـشناد  اما ،  تفر  ایند  زا  گنرف  تکلمم  نامه  رد  یمازعا  کشزپ  دـنزومایب .  یکـشزپ  یـشاقن و 
مه ار  هناخپاچ  نیلوا  هک  دوب  يزاریش  حلاص  ازریم  اهنآ  نیرتفرعم  هک  دنداتسرف  ار  رگید  رفن  جنپ  مود  هلحارم  رد  دش .  يرنوسامارف  ياهژل 
یط رد  اهنیا  دـنتفر .  گنرف  هب  یناسک  مه  هنمارا  نایم  زا  تخاس .  رـشتنم  رابخا  ذـغاک  مان  هب  ار  یناریا  ياه  همانزور  نیتسخن  درک و  ریاد 

برغ رهاظ  هتفیـش  طقف  دنتخانـش و  ار  یبرغ  ار  رکفت  گنهرف و  تیهام  تقیقح و  مادک  چیه  دندش و  انـشآ  یبرغ  ندمت  تروص  اب  رفس 
هدازهاش اصوصخم  مدرم و  نایم  رد  ار  رکفلارونم  مخت  تشگزاب  رد  دـندش و  یبهذـم  ننـس  بادآ و  دـقتنم  دـنداد ،  سابل  رییغت  دـندش ، 

هعماج رد  ار  يرکفنـشور  قالخا  دندرک  یعـس  هریغ  يرنوسامارف و  ياهژل  سیـسات  یگنرف ،  یبدا  راثآ  همجرت  اب  دندنکارپ و  راجاق  ياه 
زونه اما  ما  هدروخرب  عوضوم  نیا  هب  اهراب  تاـعوبطم  اـهباتک و  رد  دـیدرک  هراـشا  يرنوساـمارف  ياـهژل  لیکـشت  هب  امـش  دـنهد - .  جاور 

یم قح  وت  هب  هتبلا  دـشک .  یم  يوس  هب  ارم  نخـس  ره  وت  نوگانوگ  فلتخم و  ياهلاوس  تسا - .  هدـنام  مهبم  میارب  يرنوسامارف  عوضوم 
یم طقف  نم  هک  تسا  ناوارف  هدـمآ  مدرم  نیا  رـس  رب  هچنآ  ینعی  هراب  نیا  رد  باوج  یب  ياهلاوس  هتفگان و  ياـهفرح  ردـقنآ  نوچ  مهد ، 
ردق نیمه  ینک .  هعلاطم  لصفم  ار  اهلـصف  رـس  نیا  يورب و  هک  ددرگ  یم  رب  تدوخ  هب  یقاب  میوگب ،  تیارب  ار  نآ  زا  ییاه  هشوگ  مناوت 

هب يا  هقالع  چیه  اه  هچب  هک  دنا  هدرک  حرطم  هدنکارپ  هدیرب و  دب و  یـسرد  ياهباتک  رد  ار  هتـشذگ  خیرات  ردـقنآ  هنافـساتم ،  هک  میوگب 
ام دنک ،  یمن  اود  ار  يدرد  هثداح  دنچ  هاشداپ و  دـنچ  گرم  توف و  خـیرات  رکذ  هک  تسنیا  مه  نآ  تلع  دـنرادن ،  اهباتک  نیا  ندـناوخ 

لباق الـصا  یئزج  روما  زا  يرایـسب  دـیاش  میبای ،  رد  میناوخب و  یگنهرف  تالوحت  هب  هجوت  اب  ار  ثداوح  میروبجم  هتـشذگ  ندـیمهف  يارب 
هب ار  اهزیچ  نوچ  میسانش  یمن  مینک ،  يریگیپ  مینادب و  دیاب  هک  ار  اهزیچ  زا  يرایـسب  دسر  یم  مرظن  هب  دنتـسین .  ندرک  ظفح  ندناوخ و 

دیاب هک  تسا  یمهم  ياهلـصف  رـس  زا  يدرک  هراشا  نآ  هب  هک  يرنوسناـمارف  عوضوم  دنتـسین .  اود  يدرد  چـیه  هب  هک  دـنا  هداد  اـم  دروخ 
هاجنپ دصکی و  تایح  زا  هرود  نیا  رد  يرنوسنامارف  شقن  يرنوسامارف و  هب  هجوت  نودب  رـصاعم  خیرات  ندناوخ  درک .  هعلاطم  شا  هرابرد 

نآ تاریثات  میالع و  ضرم و  دـشر  هوحن  يرامیب ،  هقباس  یـسررب  ياج  هب  یکـشزپ  هکنیا  لثم  تسا .  صقان  هعلاطم  کی  اهیناریا  ام  هلاس 
 . دریگب تاـعالطا  دـنک و  لاوس  شکنیع  تعاـس و  عوـن  اـهوم و  گـنر  تالیـصحت و  راـمیب و  ساـبل  هراـبرد  یپ  رد  یپ  دوـخ  راـمیب  رد 

نورق رد  هک  دـندوب  نایانب  زا  یعمج  اهنوسامارف  تسا .  لفحم  ینعم  هب  مه  ژل  دازآ و  ياـنب  ینعم  هب  تسا  يوسنارف  يا  هملک  نوساـمارف ، 
مان هب  یلفحم  رد  يراک  زور  ره  نایاپ  رد  اهنیا  دندوب  هدش  هتخانش  اهخاک  اسیلک و  میظع  ياهنامتخاس  نایانب  نارامعم و  ناونع  هب  یطـسو 

هب دـنزاسن  لقتنم  يرگید  هب  ار  دوخ  لغـش  ياهنف  توف و  درواین و  رد  ناشراک  رارـسا  زا  رـس  یـسک  هکنآ  يارب  دـندمآ و  یم  مهدرگ  ژل 
عافد دازآ  ياهانب  قوقح  زا  هک  دنتشاد  ار  زورما  یفنص  ياه  عمجم  شقن  عقاو  رد  اهژل  دنتـسشن .  یم  وگتفگ  هب  یناهنپ  یفخم و  تروص 

هب هورگ  نیا  دمآ ،  دوجو  هب  يدایز  تاشاشتغا  تفرگ و  رب  رد  ار  اپورا  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  هک  سناسنر  لیاوا  رد  دندرک .  یم 
دارفا و ریاس  يور  رب  اهژل  هتسب  ياهرد  سپ  نآ  زا  یفنص و  یسایس ،  تالیکـشت  کی  هب  دش  لیدبت  ینعی  دش  نادیم  دراو  يدیدج  لکش 
هب لدبم  ینوسامارف  ياهژل  ینوگرگد ،  نیا  یپ  رد  دننک .  ذوفن  نآ  رد  دنتـسناوت  نایدوهی  دـش و  هدوشگ  تسیناما  نارکفنـشور  هلمج  زا 

بالقنا ناربهر  زا  يرایـسب  دـندرک .  يزاب  اپورا  یـسایس  یعامتجا و  تالوحت  رد  ار  یمهم  شقن  دـندش و  یـسایس  يرکف ،  نایرج  کی 
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ناربهر شقن  دـندوب و  هتـساخرب  اهژل  همه  ناـیم  زا  هک  نارگید  ریپسبور و  رتلو ،  ویکـستنم ،  دـننام  رـصع  نآ  نارکفنـشور  هسنارف و  ریبک 
ییوج هطلس  یبلط ،  تردق  دندرک .  زاس  فلتخم  ياهتلم  رب  ییوج  هطلس  همغن  مک  مک  دندرک ؛ یم  افیا  ار  اپورا  سناسنر  گرزب  تضهن 

لیم قباـطم  ار  اـهتلم  دنتـسناوت  یم  قیرط  نیا  زا  اریز  دوب  اـهژل  نیا  یلـصا  فادـها  زا  مدرم  تاداـقتعا  اـهتموکح و  ياـه  هیاـپ  بیرخت  و 
اهـشقن مئالع و  زا  یخرب  زج  دـنامن ،  یقاب  اهرنوسامارف  یفنـص  راتخاس  زا  یناشن  رگید  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  دـننک .  نوگرگد  ناشدوخ 

اه هناشن  نیمه  زا  دـیدج ،  هرود  ياهنوسامارف  هلاقن و . . .  اینوگ ،  لوقاش ،  لثم  دـندرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  راک  رد  نایانب  اقباس  هک 
یم مه  زورما  ام  ار  اه  هناشن  مئالع و  نیا  در  هکنانچ  دـندرک  هدافتـسا  اهرهم  اهمچرپ و  ییاسانـش ،  ياهتمالع  اهژل ،  رد  رـس  اهـسابل ،  رد 

تفه هخاش و  جـنپ  ياهنادعمـش  دوواد ،  هراتـس  نوچ  یمئالع  ات  دوب  بجوم  اهژل  نیا  رب  اهنآ  تیمکاح  هرخـالاب  ناـیدوهی و  ذوفن  مینیب . 
رـشن يرکفنـشور و  طسب  هسنارف ،  بالقنا  زا  هک  ییاهلاس  همه  یط  هک  تفگ  دیاب  دوش .  هفاضا  مئالع  نآ  هب  نوتیز و . . .  گرب  هخاش ، 
لمع تساوخ و  يرنوسامارف و  زا  ادـج  برغ  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  هاگچیه  هتـشذگ ،  ناهج  اپورا و  رد  یبرغ  ندـمت  گنهرف و 

نیا دوش - ؟  یم  وگتفگ  اهنآ  زا  رتمک  یمسر  تروصب  و  تسا ؟  دودحم  هورگ  نیا  هرابرد  ام  تاعالطا  ارچ  تسا - .  هدوبن  اهرنوسامارف 
رب دـنا  هدوب  برغ  ذوفن  تحت  هک  ییاهروشک  برغ و  یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ،  تالیکـشت  رد  اـهرنوسامارف  ذوفن  نازیم  هب  عوضوم 

دننک یم  مالعا  دوخ  هفیظو  ار  یقرش  یبرغ و  فلتخم  عماوج  تیاده  يربهر و  اراکشآ  نارکفنـشور  یتقو  رگید ،  فرط  زا  ددرگ و  یم 
 . درک دـنهاوخ  ناـهنپ  اـهغورد  اـهژاو و  زا  یهوبنا  ریز  ار  دوخ  دروآ و  دـنهاوخن  ناـیم  هب  ینخـس  دوخ  ناـینب  لـصا و  زا  هک  تسا  مولعم 

رنوسامارف اهنآ  ناریزو  تسخن  اپورا و  یـسایس  ياهماظن  ناگدننادرگ  زا  هب 90  کیدزن  لاس  داتـشه  داتفه ،  یط  هک  تسا  نکمم  روطچ 
تـسخن یمامت  رفن  ود  یکی  زجب  لاس 1357 ،  ات  تیطورـشم  ردص  زا  یتقو  ای  و  دننک !  الم  رب  ار  اهنآ  زار  یناسک  دـنهدب  هزاجا  دنـشاب و 

یسک هچ  دنا ،  هدوب  رنوسامارف  اههاگشناد  ياسور  یتح  يداصتقا و  یگنهرف و  ياههاگتسد  ناریزو  ناریدم و  زا  يرایسب  ناریا و  ناریزو 
زا متفگ  هکنانچ  اهنآ ،  راک  شور  هب  ددرگ  یم  رب  مه  رگید  لیلد  هتبلا  دـیوگب ؟  نخـس  اهرنوسامارف  لمع  هشیدـنا و  هرابرد  تسناوت  یم 

جراخ ياضف  هب  اهنآ  تاعالطا  دش  یم  بجوم  هک  تشاد  دوجو  یناهنپ  هدیشوپ و  شور  دازآ ،  نایانب  نیب  یطـسو ،  نورق  ینعی  هتـشذگ 
یتقو هچنانچ  دـنتخاس ،  هشیپ  ار  یـشور  ناهن  عقاو  رد  دـنداد و  همادا  مه  دـیدج  هرود  ياهنوسامارف  ار  شور  نیمه  دوشن ،  لقتنم  اهژل  زا 

 . دنداهن هناخـشومارف  ار  نآ  مسا  دش  سیـسات  هتـشگ  رب  گنرف  زا  نارکفنـشور  طسوت  يرنوسامارف  ژل  هاش ،  نیدـلا  رـصان  رـصع  ناریا  رد 
تشاد دوجو  نایدوهی  نایم  رد  انیع  شور  نیا  درپس ،  یم  یشومارف  هب  ار  زیچ  همه  دیاب  دش  یم  جراخ  نآ  زا  یسک  یتقو  هک  یلحم  ینعی 

ياج رد  مراودیما  هک  مراد  لیلد  ود  عوضوم  نیا  يارب  نم  هلب  دـیناد ؟  یم  ینید  ریغ  ياه  هشیدـنا  شرتسگ  لماع  ار  اهنآ  امـش  نیاربانب  . 
نیملـسم و نایم  اصوصخم  عماوج ،  نایم  رد  هورگ  نیا  روضح  لـمع و  هوحن  یکی  منک .  وگتفگ  شا  هراـب  رد  لـصفم  مناوتب  مه  شدوخ 

تسینویهص نایدوهی  ناراد ،  هیامرـس  لمع  تردق و  نوناک  هشیمه  يروسنامرف ،  ياهژل  اهنآ و  رکفت  هشیدنا و  يرگید  تسا و  اه  یقرش 
دیاش تسا .  هدمآ  دوجو  هب  نانیا  هلیسو  هب  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ،  تانایرج  زا  يرایـسب  هک  يروطب  هدوب  یـسوساج  ياهنامزاس  و 

 ، تفر تسد  زا  ناریا  یلامـش  ياهرهـش  زا  يرایـسب  نآ  یط  هک  ناتـسلگ  ياچ و  نمکرت  ياـهدادرارق  ناگدـننک  ءاـضما  هک  ینادـب  رگا 
نیا ینعم  دندوب ،  هتسباو  اهژل  نیا  هب  اکیرما  سیلگنا و  هب  ناگدرپس  رس  زا  رگید  يرایسب  و  یماما ،  فیرش  ادیوه ،  ای  دندوب و  رنوسامارف 

هب لدـبم  تفریذـپ ،  اب  اهنآ  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  نانآ  هژیو  يداقتعا  لوصا  همانمارم و  مود  عوضوم  یباـیرد .  ارم  نخـس  شخب 
 . دوش یم  مسینویهص  برغ و  عفانم  ظفاح  هرخالاب  اپورا و  يرنوسامارف  ياهژل  لماع 

موس تمسق 

رتشیب هعلاطم  يارب  یناوت  یم  هک  ما  هدرمش  رب  ار  قیداصم  بلاطم و  زا  ییاهشخب  نارکفنـشور  یخیرات  شقن  یگنهرف و  مجاهت  باتک  رد 
مه اهارجام  نیا  ندینـش  اما  دـیاش !  تسین ؟  روطنیا  میا ؟  هداتفا  رود  بلطم  لصا  زا  هک  تسا  نیا  لثم  اـما ،  ینک .  هعجارم  باـتک  نآ  هب 
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يراـمیب هب  ناـیناریا  هلمج  زا  ناملـسم و  ياـهتلم  دـش  ثعاـب  هک  مدرک  یم  تبحـص  یلماوع  زا  متـشاد  نم  اـما  تسا .  هجوت  بلاـج  میارب 
شرگن هاگن و  رییغت  یعون  دوخ  ياـضعا  رد  ناـیرج  نیا  هلب !  دـندوب ؟  هشیدـنا  نیا  غلبم  مه  اـهنوسامارف  اـیآ  دـنوش .  ـالتبم  يرکفنـشور 

رد یگتفیش  ناشدوخ و  روشک  یلم  یبهذم و  گنهرف  زا  اهنآ  یگتسبلد  عطق  هب  رجنم  شرگن  نیا  هیلوا  هجیتن  هک  دنک  یم  داجیا  یگنهرف 
نتفرگ اپ  اب  دریگ .  یم  اپ  اهنآ  نورد  رد  تسویپ  یناهج  گـنهرف  هب  دـیاب  هکنیا  هب  ندروآ  رواـب  مک  مک  دوش و  یم  یبرغ  گـنهرف  ربارب 

ات هار  نیا  رد  دزاب و  یم  گنر  یبهذـم  یلم و  گنهرف  هلمج  زا  اهزیچ  يرایـسب  هب  یگتـسباو  بصعت و  مک  مک  ناسنا  دوجو  رد  رواب  نیا 
نیا دوخ  ملق  نابز و  کمک  هب  دـنروآ و  یم  شیوخ  همانرب  رد  ار  یبرغ  ياهتـسایس  عفانم و  گنهرف و  زا  عافد  هک  دـنور  یم  شیپ  اـجنآ 
یمان بوقعی  ازریم  هاش  نیدلا  رصان  نامز  رد  دش ؟  جیار  یناسک  هچ  طسوت  هنوگچ و  ناریا  رد  گنهرف  نیا  دننک .  یم  رشتنم  ار  عوضوم 

هیـسور ترافـس  رد  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ  تخومآ و  ار  هسنارف  یـسور و  ياهنابز  دـش و  هیـسور  یهار  افلج  نیـشن  ینمرا  تاـهد  زا 
رد مکلم  مان  هب  ار  شا  هلاس  هد  رـسپ  دناوتب  ات  دش  ببـس  نایرابرد  لاجر و  اب  شطابترا  هسنارف و  نابز  اب  وا  ییانـشآ  دش .  راک  هب  لوغـشم 

یلپ هتشر  اب  ییانـشآ  زا  سپ  هرخالاب  دش و  مازعا  روشک  زا  جراخ  هب  هسردم  نیا  رد  لیـصحت  زا  سپ  مکلم  دنک .  مان  تبث  هنمارا  هسردم 
ریما ترازو  رخاوا  اب  فداصم  وا  دورو  تشگزاب .  ناریا  هب  يزاـب  هدبعـش  ياهدـنفرت  یتح  یملع و  یـسایس و  ثحاـبم  یخرب  کـینکت و 
ریزو تسخن  هجوت  زین  قیرط  نیمه  زا  دـش و  نونفلاراد  دراو  یمجرتم  یملعم و  تمـس  اب  يدـنچ  زا  دـعب  يو  دوب  لاس 1267  ینعی  ریبک 

لاس رد  مکلم  هک  دسیون  یم  هیراجاق  هرود  نارگتـسایس  باتک  رد  یناساس  کلم  ناخ  درک .  بلج  دوخ  هب  ار  يرون  ناخ  اقآ  ینعی  تقو 
ناریا هب  تشگزاـب  زا  سپ  دـش و  هسنارف  يرنوساـمارف  ژل  دراو  تـفر و  نوئلپاـن  راـبرد  هـب  يراـفغ  کـلملا  نـیما  ناـخ  خرف  هارمه   1273
لحم نیا  هب  مه  هاش  نیدلا  رـصان  یتح  دنـسانش ،  یم  ناریا  رد  يرنوسامارف  ژل  نیلوا  ناونع  هب  ار  هناخـشومارف  درک .  ریاد  ار  هناخـشومارف 

رب وا  راثآ  هعومجم  نایم  زا  هکنانچ  دوش ،  هاگآ  تشذگ ،  یم  اجنآ  رد  هچنآ  زا  هاش  هک  تشاذـگ  یمن  مکلم  یلو ،  تشاد  دـمآ  تفر و 
 . تسا نیمه  درذـگ ،  یم  ژل  رد  هچنآ  هک  درک  یم  دومناو  نینچ  هریغ  يزاب و  هدبعـش  ياه  همانرب  ماجنا  اب  هاش  روضح  تقو  رد  دـیآ  یم 

ارهاظ اـما ،  دوب  مکلم  شرـسپ  بوقعی و  ازریم  هدـهع  رب  ژل  تیریدـم  دـنناد .  یم  يرمق  ار 1275  ژل  نیا  سیـسات  لاس  ناـققحم  زا  یخرب 
زا یکی  هب  مکلم  دعب  اهلاس  متفگ .  تیارب  البق  هک  ینعم  نامه  هب  دندوب  هتفریذپ  سیئر  ناونع  هب  ار  هاش ،  یلحتف  رسپ  ازریم ،  نیدلا  لالج 
 . هدوب جـیار  ناریا  هلمج  زا  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هراومه  سپ  نآ  زا  هویـش  نیا  دوب :  هتفگ  تنلب  درفلیو  مان  هب  یـسیلگنا  نادنمـشناد 

هدوب يراج  یناریا  هعماج  نایم  لاعف  هدنز و  تروص  هب  يدامتم  نورق  یط  یبهذم ،  یتنس و  گنهرف  تسا :  مولعم  مه  عوضوم  نیا  تلع 
 ، هکنآ نمـض  هدوب  هارمه  هتخیمآ و  یعمج  يدرف و  لامعا  قالخا و  اب  هکلب  هدوبن ،  مه  یـصخش  هداـس و  داـقتعا  کـی  بلاـق  رد  اـهنت  و 
 . تسا هدوب  یبهذم  ریغ  لامعا  هشیدنا و  هار  رس  رب  یگرزب  عنام  دوخ  مدرم  نایم  رد  نانآ  روضح  نویناحور و  یـشزومآ  یتیبرت و  نایرج 

هیحان زا  هشیمه  لیـصا  بهذـم  نید و  هک  تسا  هدـش  ثعاب  نید  ندوب  هار  دـس  عناـم و  نیمه  هک  ینک  هجوت  زین  هلاـسم  نیا  هب  دـیاب  هتبلا 
اه هشیدنا  نیا  هک  هدوب  ریذپ  ناکما  ینامز  ینید  ریغ  ياه  هشیدنا  ءارآ و  ربارب  رد  تینوصم  اریز  دشاب .  ریذپ  بیـسآ  اه  یبهذم  بهذم و 

ءوس ریثات  دریگ ،  یم  دوخ  هب  بهذم  نید و  هرهچ  ینید ،  ریغ  هشیدنا  گنهرف و  هک  یتقو  دنـشاب .  هدـش  نادـیم  دراو  راکـشآ  میقتـسم و 
هیاریپ اب  رفک  شیارآ  هویـش  زا  هراومه  زورما ،  هب  ات  هکنانچ  دوب ،  هدیمهف  بوخ  ار  عوضوم  نیا  ناخ  مکلم  دراذـگ .  یم  ياج  رب  ار  دوخ 

لمع هب  لطاب  ياه  هشیدنا  ءارآ و  اب  ناشنتخاس  التبم  نیملـسم و  نایم  رد  فاکـش  فارحنا و  داجیا  يارب  هدافتـسا  ءوس  رثکادح  بهذـم ، 
هناخ دوب  ژل  سیئر  هک  مه  ار  ازریم  نیدلا  لالج  رداص و  ار  هناخشومارف  لالحنا  مکح  هاش  نیدلا  رـصان  هک  تشذگن  يدنچ  تسا .  هدمآ 
ناخ نیسح  تمدخ  هب  دش و  لوبناتسا  یهار  ریزگان  مکلم  يدنچ  زا  سپ  دندش .  دیعبت  دادغب  هب  ناریا  زا  زین  شردپ  مکلم و  درک .  نیشن 
نیئآ هب  هینامثع  رد  وا  هک  تسا  هدمآ  مکلم  راثآ  هعومجم  همدقم  رد  دمآ .  رد  دوب  هینامثع  رد  ناریا  ریفـس  عقوم  نآ  رد  هک  هلودـلا  ریـشم 

تمـس رد  وا  اـت  دـش  بجوم  مکلم  اـب  ناریا  ریفـس  هنامیمـص  بوخ و  طـباور  درک .  كرت  ار  ناریا  تیعباـت  یتح  دروآ و  يور  تیحیـسم 
هاش نیدلا  رصان  رفس  تامدقم  ناخ  مکلم  کمک  اب  هلودلا  ریشم  ناخ  نیسح  هک  دوب  نارود  نیمه  یط  دوش .  لوغـشم  راک  هب  يراشتـسم 
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دش و هداتـسرف  ندنل  هب  يراتخم  ریزو  تمـس  اب  دـش  عقاو  وفع  دروم  هکنآ  زا  سپ  مکلم  يرمق  لاس 1290  رد  درک .  مهارف  گـنرف  هب  ار 
ایهم ار  رگید  دراوم  نهآ و  هار  ندیـشک  کناب ،  سیـسات  زایتما  دادرارق  ناخ  نیـسح  ازریم  درک .  يزیر  همانرب  ار  هاـش  نیدـلا  رـصان  رفس 

راک نارگرامعتسا  زا  یکی  دسرب .  هاش  رتیورود و  سیلوژ  نوراب  ءاضما  هب  هژیو  تازایتما  ریاس  اب  گنرف  هب  هاش  رفـس  یط  رد  ات  دوب  هدرک 
رگا ناریا و  روشک  فرط  زا  دوب  همان  شـشخب  کی  زایتما  نیا  دوب :  هتفگ  زایتما  نیا  هب  عجار  ییاج  رد  نزرک  درل  ماـن  هب  یـسیلگنا  هتـشک 

 . دش یم  بوکخیم  شیاج  رس  مه  هیسور  رازت  هکلب  دوب  هدش  تام  ناریا  هاش  اهنت  هن  دربب  نایاپ  هب  ار  يزاب  نیا  دوب  هتسناوت  ایناتیرب  تلود 
باوخ هب  اهنآ  هک  يزیچ  داتفا .  یم  سیلگنا  تسد  هب  ناریا  يزرواشک  تعنـص و  تورث ،  مهم  عبانم  مامت  دـش  یم  اضما  دادرارق  نیا  رگا 

هدـش راذـگاو  رتیرود  سیلوژ  نوراب  هب  لاس  داتفه  ات  ناریا  نهآ  هار  طوطخ  ماـمت  هکنیا  رب  هوـالع  نآ  بجوم  هب  نوچ  دـندید .  یمن  مه 
اهنیمز و يرایبآ  تاکرمگ و  اهنیا  زجب  تفرگ .  یم  رارق  زاـیتما  بحاـص  راـیتخا  رد  مه  یتمیق  ياهگنـس  هرقن و  ـالط و  نداـعم  ماـمت  دوب 

سیلگنا رایتخا  رد  تسبرد  ناریا  داتفا ؟  یم  یقافتا  هچ  دادرارق  نیا  اب  يدیمهف  الاح  دـش .  یم  راذـگاو  وا  هب  زین  اهلاناک  تانق و  ثادـحا 
هلودلا ریشم  ناخ  نیسح  ازریم  شتسار  تشادن ؟  عالطا  اهدادرارق  عون  نیا  دافم  زا  دوبن و  ناریا  ریفس  هلودلا  ریشم  رگم  تفرگ .  یم  رارق 

ناگدرپس رـس  زا  دوب و  هدـمآ  رد  يرنوسامارف  ژل  تیوضع  هب  يزورما  هیکرت  اـی  یناـمثع  رد  هدـش  هتخانـش  رالاسهپـس  بقل  اـب  اهدـعب  هک 
يارب ناریا  روش  قوش و  یناـمز  چـیه  رد  تفگ :  یم  دوب  یـسیلگنا  نارادمتـسایس  زا  رنوساـمارف و  شدوـخ  هک  نزرک  درل  دوـب .  سیلگنا 
تنایخ يافرژ  هکنیا  يارب  دهاوخ  یم  ملد  نم  تسا .  هدوبن  رالاسهپـس  ناخ  نیـسح  ازریم  نامز  هزادنا  هب  سیلگنا  اب  تیمیمـص  یتسود و 

نوسنیلوار يرن  اهرـس  الثم  يونـشب .  دارفا  نیا  دروم  رد  ار  اهنآ  ياـهتواضق  ناـگناگیب و  نانخـس  یمهفب ،  ار  هلودـلا  ریـشم  لـثم  یناـسک 
مظعا ردص  هک  هلودلا  ریشم  ناخ  نیسح  ازریم  همانرب  هک  تسا  هتشون  باتک  نیا  رد  وا  قرشم ،  رد  هیـسور  ناتـسلگنا و  مان  هب  دراد  یباتک 

عفانم اب  ار  ناریا  عفانم  هک  تشاد  دصق  دوب و  هدـش  حرط  ناریا  تکلمم  يایحا  يارب  تشاد  ذوفن  تلاخد و  ایاضق  لئاسم و  مامت  رد  دوب و 
تشاد و تیلاـعف  يرنوساـمارف  ياـهژل  رد  نمـض  رد  دوب و  ریبک  ریفـس  لوبناتـسا  رد  لاـس  هد  تدـم  نیـسح  ازریم  دـنک .  یکی  ناتـسلگنا 
ار نیا  دوب .  دنلگنا  نامزاس  هب  هتسباو  هرامش 175  ژل  سپـس  لایور و  دنارگ  ژل  رد  ادتبا  یناهج  هدش  هتخانـش  يرنوسامارف  رد  وا  تیوضع 

داتفه دادرارق  ياضما  هب  راداو  ار  هاش  ات  دوب  هدـش  ثعاب  نیمه  تشاد و  هاش  نیدـلا  رـصان  رد  يرایـسب  ذوفن  هلودـلا  ریـشم  هک  میوگب  مه 
ینعی ام  دادرارق  فرط  یـسیلگنا .  يدوهی  کـی  اـب  مه  نآ  تسا ،  هقباـس  یب  يرامعتـسا  ياـهدادرارق  خـیرات  رد  هک  دـیامن  ینیگنن  هلاـس 

سویلوژ نوراـب  هب  ناریا  يرنوساـمارف  داتـسا  هک  تازاـیتما  نیا  همه  لـباقم  رد  تشاد ؟  یتادـهعت  هچ  زاـیتما  همه  نآ  لـباقم  رد  سیلگنا 
بلاج دزادرپب .  ناریا  هب  جنپ  دوس  اب  ماو  یـسیلگنا  هریل  نویلیم  شـش  غلبم  هک  دوب  هدـش  دـهعتم  وا  دوب ،  هداد  یـسیلگنا  رنوسامارف  رتیرود 

هب روبجم  وا  تخادنا ،  یمن  رطخ  هب  ار  هاش  نیدلا  رصان  تیعقوم  نانآ  ضارتعا  دوبن و  دهاجم  ناناملـسم  يادص  رـس و  رگا  هک  تساجنیا 
تمـس هب  ار  يو  زاـب  يدـنچ  زا  سپ  هک  دوـب  وا  يراـبجا  ندرک  لوزعم  نیمه  یپ  رد  هـک  ارچ  دـش .  یمن  رالاسهپـس  لزع  دادرارق و  وـغل 

يارب ینیب  مک  دوخ  همه  نیا  تسا ! ؟  نکمم  يزیچ  نینچ  روطچ  دیزگرب .  دوخ  یمظعاردـص  هب  سپـس  درک و  بوصنم  هجراخ  ترازو 
دوخ تاروصت  هریاد  رد  هک  دنوش  یم  هدش و  بوذجم  نانچ  یبرغ  تیندم  هدنبیرف  تروص  هدـهاشم  اب  نارکفنـشور  ادـخ ،  هشیمه  هچ ؟ 

رد ورنیا  زا  دنرامش و  یم  يرورـض  موتحم و  يرما  ناهج  رـسارس  رد  ار  نآ  هعاشا  هکلب  دزاس ،  یم  شخب  تداعـس  ینامرآ  اهنت  هن  نآ  زا 
نآ ار  يدنمدرخ  یگنازرف و  طرـش  هک  تسا  یناددجتم  زا  هورگ  نیلوا  هرمز  رد  مکلم  دنیآ .  یم  رب  تیندم  گنهرف و  نآ  رـشن  تمدـخ 

ياهمان هب  باتک  ود  رد  هک  تسا  یناسک  زا  تیمدآ  نودیرف  دـنوش .  رادـیرخ  لد  ناج و  زا  ار  یبرغ  ندـمت  نیئآ و  نایناریا  هک  دـناد  یم 
هحفص رد  وا  تسا .  هتخادرپ  ناخ  مکلم  لثم  تیطورشم  ردص  نارکفنـشور  هشیدنا  ءارآ و  حرط  یـسرب و  هب  يدازآ  رکف  یقرت و  هشیدنا 

زا ار  ییاپورا  ندمت  نیئآ  هک  تسا  نآ  یگنازرف  طرـش  دسیون :  یم  وا  دوخ  نابز  زا  مکلم  ندش  بوذجم  نازیم  هرابرد  يدازآ  رکف   113
مکلم ناریا  رد  برغ  تیندـم  رـشن  خـیرات  رد  مینک .  زاسمد  نامز  حور  خـیرات و  لماکت  ریـس  اب  ار  دوخ  يرکف  تهج  میرخب و  لد  ناـج 
ندمت لباقم  رد  طرش  دیق و  یب  قلطم و  میلست  هب  دقتعم  وا  عقاو  رد  دوب .  یناریا  فرصت  نودب  یگنرف  ندمت  ذخا  یلـصا  ورـشیپ  رکتبم و 
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 ، اریز دـنریذپب .  ار  یبرغ  ندـمت  لوصا  دـیاب  دوخ  يداصتقا  یـسایس و  یگدـنز  هوجو  مامت  رد  نایناریا  هک  تشاد  هدـیقع  دوب و  ییاپورا 
رد میرادن  قح  ام  يرکف  یلقع و  یقرت  ینابم  دیدج و  ندمت  لوصا  ذخا  رد  تفگ  یم  وا  دنک .  یم  تکرح  قافتالاب  اج  همه  یقرت  نیئآ 

هدوب و ریغ  قشم  رس  جاتحم  يزودشفک  ات  هتفرگ  توراب  زا  عیانص  همه  رد  میریگب و  قشم  رـس  گنرف  زا  دیاب  هکلب  میـشاب .  عارتخا  ددص 
لها هتفر و  هاگشناد  یهاگشناد و  هدرکلیـصحت  همهنیا  دوجو  اب  لاس 57  ات  تیطورـشم  ردص  زا  ارچ  هک  يا  هدیـسرپ  نونکات  ایآ  میتسه . 

نآ يارب  یباوج  یلو  دوب  هدیـسر  مرکف  هب  لاوس  نیا  هلب !  میدوبن - ؟  یبرغ  يژولونکت  هیلوا  هلحارم  زا  رذـگ  هب  رداـق  اـم  هریغ  تاـیبدا و 
اه و هنیمز  همه  رد  مهنآ  دنتـشاد ،  دیکات  برغ  زا  هناروک  روک  يوریپ  دیلقت و  رب  یگمه  نارکفنـشور  ناملعم  نوچ  مدوب - .  هدرکن  ادیپ 
زا لاوس .  تشپ  لاوس  دـشاب .  هدیـسر  بآ  هب  هک  تسنام  یم  يا  هنـشت  هب  دوب .  هدـش  شوگ  اپارـس  دـیمح  یگدـنز .  ياهتروص  همه  رد 
 . درک یم  تشاددای  مامت  تعرـس  هب  ام  يوگتفگ  نیح  رد  مدوب .  یـضار  درادرب ،  تشاد ،  ای  ات  دوب  هدروآ  یملق  رتفد و  شدوخ  اب  هکنیا 
هب سالک  نیا  زا  ارم  یملعم  یب  درد  هک  يراگزور  درب  یم  ما  یناوج  یناوجون و  راگزور  هب  ارم  ندیمهف  ندینش و  يارب  شعلو  صرح و 
یم تشاد  ای  تعرسب  هک  ار  دیمح  ياه  هجنپ  تسد و  یگتسخ  دیشک .  یم  نارنخس  نیا  رضحم  هب  وگنخـس  نیا  رـضحم  زا  سالک و  نآ 
نیا هک  یهاـتوک  رفـس  زا  مهاوخ  یم  اـقآ - !  هلب  دـیمح - !  متفگ - :  هدرک و  ضوـع  ار  نخـس  عوـضوم  ورنیا  زا  مدرک و  یم  سح  درک 

مشوخ یلیخ  بونج  زا  یبوخ !  ياج  هچ  نوتلاح ،  هب  شوخ  سابعردنب - .  دیدوب - ؟  هتفر  اجک  یتسار ؟  میوگب - .  تیارب  متـشاد  هتفه 
یتـسود لـثم  شاـیرد  شنامـسآ ،  شنیمز ،  هغاد  شزیچ  همه  بوـنج  ما .  هتـشاد  تسود  هشیمه  ار  روـشک  بوـنج  مه  نم  دـیآ - .  یم 

عطاقت ات  نم  اب  لبق  هتفه  لثم  میدرک .  كرت  ار  كراپ  نانز  مدـق  دـعب  متفگ و  ار  رفـس  زا  يا  هصالخ  دـیدوب ؟  هتفر  یچ  يارب  شامدآ - 
وا هب  دش  لصاح  رادید  وگتفگ و  رارق  رد  يرییغت  دمآ و  شیپ  یلکـشم  رگا  ات  متفرگ  ار  شنفلت  هرامـش  یظفاحادـخ  تقو  دـمآ .  نابایخ 

 . مهدب عالطا 

مراهچ لصف 

لوا تمسق 

يرتسکاخ دیفـس و  ياهوم  هدـش و  يرپس  یناوج  یناوجون و  هرود  ینک  یم  زاب  مشچ  ات  دـنرذگ ،  یم  داب  قرب و  لثم  اـه  هتفه  اـهزور و 
کی لثم  زور  کی  لثم  ار  اهلاس  همه  ینک  هاگن  هک  ار  ترـس  تشپ  يا .  هدیـسر  یلاـسنایم  هرود  هب  دـنا و  هدـش  ادـیپ  رـس  يور  هناد  هناد 

یم یتقو  ار  اهلاس  نیا  ردـق  هک  متـسناد  یم  فیح  اما ،  تشاذـگ  یم  رـس  تشپ  ار  اهلاس  نیرتهب  دـیمح  ینیب .  یم  باتفآ  بورغ  عولط و 
لاس یـس  درذگ  یم  باوخ  رد  شلاس  یـس  دودح  دـشاب  لاس  تصـش  اهناسنا  رمع  طسوتم  رگا  دـشاب .  هداد  تسد  زا  ار  اهنآ  هک  دـمهف 

دنور و یم  تسد  زا  هک  ییاهزور  رتهب .  ياهزور  ندیـسر  راظتنا  رد  یگدنز و  يارب  یگرزب  لادج  رد  تایح و  نارذـگ  مغ  رد  مه  یقاب 
رد هبنشراهچ  ات  هبنشکی  ياهزور  تاعاس  همه  منک .  رفس  سابع  ردنب  هب  مدوب  ریزگان  سیردت  يارب  مه  هتفه  نیا  دندرگ .  یمن  زاب  رگید 
رد هبنـشجنپ  زور  مدینـش .  ار  يرذآ  لامج  گرم  ربخ  هک  دوبن  يا  هظحل  زا  رت  نیگنـس  رت و  تخـس  یتقو  چیه  اما  تشذگ .  دمآ  تفر و 

شتسود لامج و  ندش  قرغ  يارجام  میارب  درک  یم  سیردت  سابعردنب  رهش  رد  هک  تایبدا  ياهملعم  زا  یکی  سرد  سالک  نایم  هلـصاف 
لثم ییاه  هچب  دای  هب  بش  ناـمه  تفرگرب .  رد  ار  مدوجو  همه  يا  هقعاـص  لـثم  ربخ  درک .  فیرعت  جـیلخ  ناـیم  رد  کـیرات  یبش  رد  ار 
نیمز همه  ایوگ  دوش .  پاچ  لامج  دای  هب  اهنآ و  يارب  يزور  دیاش  هک  هصغ  رپ  يا  هصق  متشون .  ار  مجاهم  هرایس  ناتساد  دیمح  لامج و 

سکچیه دـهد .  یم  همتاخ  تایح  هنحـص  رد  ناوج  نارگیزاـب  ینیرفآ  شقن  هب  دـیآ و  یم  دورف  هک  يا  هظحل  یگدـنز  همه  تساـیرد و 
 . تسا هدـنکف  رد  ار  یحرط  هچ  هدرپ  تشپ  نادرگراـک  اـی  هدرک و  اـفیا  ار  شقن  نیرتهب  رگیزاـب  مادـک  هظحل  نآ  رد  دـیوگب  دـناوت  یمن 
هک یسک  دنک  یم  افیا  ار  نآ  یتصرف  رد  دوش و  یم  یشقن  راد  هدهع  دراذگ  یم  تایح  هنحـص  رب  ياپ  هک  ره  هک  مرواب  نیا  رب  مه  زورما 
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رد راگدنام  يزاب  نیرتهب  ای  ما و  هدمآ  شقن  مادک  يافیا  يارب  متسناد  یم  مه  نم  شاک  يءا  تسا .  هدمآ  ایند  هب  شقن  نآ  ندیرفآ  يارب 
شیرادیب مایا  یناوج و  ياهلاس  همه  ات  دوب  يا  هدنـسیون  ملق  نهذ و  کیرحت  يارب  لامج  يزاب  دیاش  مناد  یمن  تسا .  مادک  نامز  رطاخ 

رس ام  رارق  هک  متفگ  مدز و  گنز  دیمح  هب  هبنـش  زور  مه . . .  دیاش  دنک و  دیمح  نوچ  رگید  ناوج  اهدص  دیمح و  اب  وگتفگ  فرـص  ار 
همه اهراک و  همه  راک  دوخ  تروص  هب  دوب .  هداد  رارق  ریثات  تحت  ارم  ياـه  هتفه  همه  اـه  هبنـش  مهاوخب  هکنآ  یب  تسه .  شدوخ  ياـج 

كراپ دوب و  هدرک  پک  نیمز  رب  امرگ  تشاذگ و  یم  رـس  تشپ  ار  شرخآ  ياهزور  راهب  دـش .  یم  میظنت  اه  هبنـش  رارق  ساسا  رب  اهرارق 
مدیـسر هک  كراپ  هب  دـندیود .  یم  فرط  نآ  فرط  نیا  ناشیاهیزاب ،  بابـسا  اب  هک  ياه  هچب  دوب و  مدرم  ياریذـپ  نامز  ره  زا  رت  غولش 

شناتـسود زا  تعرـسب  هاگنآ  درک ،  مالـس  دنلب  يادص  اب  دش و  دنلب  اج  زا  نم  ندید  اب  دوب .  تفگ  پگ و  لوغـشم  شناتـسود  اب  دـیمح 
هچب اب  یتبحـص  مه  هب  یتبغر  هگید  منک  یم  سح  ارچ  مناد  یمن  يودهم  ياقآ  تفگ - :  همدقم  یب  دمآ و  مفرط  هب  درک و  یظفاحادـخ 
ندش مامت  زا  دعب  هک  تقو  ره  منیشنب  امش  تبحـص  ياپ  متـسناوت  هک  هسلج  دنچ  نیا  وت  تسا ،  اوتحم  یب  تسا ،  دننک  هتـسخ  مرادن .  اه 

مه شلوبق  رگا  یتح  هک  يزیچ  هی  هدنوم ،  يزیچ  فرظ  نیا  هت  مر .  یمن  یلاخ  تسد  مدرک  ساسحا  هناخ  مرب  مداتفا  هار  امـش  يوگتفگ 
 ! رسپ متفگ - :  مدیدنخ و  منک - .  رکف  شا  هرابرد  مامت  هتفه  کی  هک  هراد  یم  او  ونم  القا  هشاب ،  تخس  مارب  شنتفریذپ  ای  مشاب  هتشادن 

منوت یمن  نم  یتقو  مدـش .  توس  مه  نالا  نیمه  نیاوخبوشتـسار ،  یـشیم - .  توش  تاتـسود  عمج  زا  ندرک  رکف  مرج  هب  اـهزور  نیمه 
رظن همه  زا  رتبلاج  مروخ ؟ !  یم  انوا  درد  هچ  هب  مهدـب  رظن  نآ  نیا و  شفک  هنـشاپ  ای  زور  گنهآ  نالف  اـی  راولـش  كراـم  نـالف  هراـبرد 

هتساوح يدش ؟  قشاع  هنکن  يرکف ؟  وت  یلیخ  تقو  دنچ  دیمح  تفگ  مردام  هللاو !  تفگ - ؟  یچ  تفگ - ؟  یچ  دیناد  یم  دوب .  مردام 
هناگیب مهم  یلصا و  لئاسم  هب  ندرک  رکف  اب  هک  سب  زا  هرادن ،  ریصقت  مه  هراچیب  نوا  يراد - .  رتبجاو  راک  یلیخ  زونه  وت  رسپ  نک  عمج 

هب فلتخم  ياه  بسچ  رب  میور  یم  ورف  رکف  هب  مینک و  یم  توکـس  هک  مه  یمک  کی  یجارو ،  شزرا و  یب  درخ و  روما  لوغـشم  میا و 
- ؟  هروطچ ناه  دننز .  یم  یقشاع  تمهت  دنشاب  هتشاد  نامتسود  مه  یلیخ  میریگ ،  یم  رارق  رخـسمت  دروم  دنوش ،  یم  ریزارـس  نامفرط 

هزاجا يودـهم ،  ياقآ  نک - !  لاوس  سپ  يدرک  رکف  یلیخ  هک  یتفگ  تسین .  مه  يزیرگ  هنیا و  عضو  میرذـگب ،  هروط - !  نیمه  اقیقد 
يدازآ هرابرد  اه  همانزور  تالجم و  زا  يرایسب  اهزور  نیا  هخآ  منک .  عورـش  يدازآ  هرابرد  یلاوس  اب  ار  زورما  ثحب  مهاوخ  یم  دیهدب 

لثم دـینزب .  فرح  میارب  هراـب  نیا  رد  زورما  امـش  مراد  تسود  اـما ،  منک  یم  عاـفد  ندوـب  دازآ  يدازآ و  زا  مه  نـم  دوـخ  دنـسیون .  یم 
 : متفگ ورنیا  زا  میوگب .  تسا  شندینش  هب  لیام  وا  هک  هچنآ  زج  يزیچ  متساوخ  یمن  مه  نم  دوب و  هدرک  مولعم  دیمح  ار  عوضوم  هشیمه 

هدیدنـسپ و ینعم  مدرم  نهذ  رد  هشیمه  هک  یئابیز  ظفل  تسا .  يدازآ  ظفل  زا  فلتخم  ياهربراک  زا  ولمم  اـهتلم  یگنهرف  یبدا و  راـثآ  - 
هملک نیا  زا  اهراب  دوخ  فادها  دربشیپ  يارب  مه  یماظن و . . .  ياهورین  ناهدنامارف  نارادمتـسایس  زا  يرایـسب  دـنک  یم  یعادـت  ار  یتبثم 

هک ینادب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  تسا .  هدشن  هتخیر  هک  ياهنوخ  هچ  انمت  نیا  ياپ  هک  دیمهف  ناوت  یم  مه  اج  نیمه  زا  دنا و  هدرک  هدافتـسا 
اما دنورب ،  یجنر  یتخس و  ره  راب  ریز  هک  تسا  نکمم  ناشدوخ  لیم  اب  اهناسنا ،  دراد .  یگتسب  ناسنا  حور  تاذ و  هب  نآ  بلط  يدازآ و 
دوخ عوضوم  نیا  دنتـسین و  تراسا  رد  لماک  هافر  شریذپ  هب  رـضاح  دنـشاب ،  هدادـن  تسد  زا  ار  ناشدوخ  یحور  تمالـس  هک  یتقو  ات  ، 

یتباث ینعم  اج  همه  هشیمه و  يدازآ  ظفل  هک  تسا  نیا  یـشاب  هتـشاد  هجوت  نادب  هشیمه  دیاب  هک  يرگید  هتکن  دراد .  ناوارف  ثحب  ياج 
یم دـننک .  یم  ادـیپ  یفلتخم  یناعم  رکفت  شرگن و  عون  ریثات  تحت  اهناسنا ،  نانخـس  یلامعا و  لـثم  زین  تاـملک  ظاـفلا و  ینعی  درادـن . 

شرگن نابحاص  نید و  لها  نایم  رد  هچنآ  هک  مینک  نامگ  دـیابن  تسین .  ینعم  رد  كارتشا  ینعم  هب  ظفل  رد  كارتشا  هک  میوگب  مهاوخ 
 ، فلتخم ياه  هرود  رد  تسا  نکمم  مه  وت  نم و  تسا .  یکی  اهتسیناما  رظن  دروم  موهفم  ینعم و  اب  هک  دوش  یم  هدیمهف  يدازآ  زا  ینید 

ام و رب  هک  یتقو  ات  دـشاب .  مکاح  ام  نهذ  بلق و  رب  یـشرگن  رکفت و  هچ  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  میـشاب .  هتـشاد  ظافلا  زا  یتواـفتم  موهفم 
نآ میدرک و  یم  كرد  ار  یگدازآ  تیرح و  موهفم  ینعم و  يدازآ  ظفل  زا  هراومه  هدوب ،  مکاح  ینید  شرگن  اـم  یگنهرف  یبدا و  راـثآ 

یسک ینعی  تسا  دازآ  دریذپ  قلعت  گنر  هچ  رهز  دوبک  خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مالغ  دیوگ :  یم  ظفاح  یتقو  میتفرگ  یم  راک  هب  مه  ار 
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ریغ زیچ  ره  زا  ندش  صالخ  ینعی  هللا  يوسام  زا  ییاهر  یـسراف ،  بدا  ناگرزب  دشاب و  هدش  دازآ  تاقلعت  گنر  زا  هک  دـناد  یم  دازآ  ار 
هیلع قداص ،  ماما  دـیاش  مالـسلا ،  هیلع  نیموصعم ،  همئا  زا  یکی  يزور  هک  مدـناوخ  یم  یتیاکح  رد  دنتـسناد .  یم  يدازآ  نیع  ار  ادـخ 

 ، دندروآ رد  ادـص  هب  ار  هناخ  رد  دیـسر ،  یم  شوگ  هب  هناخ  نآ  زا  زاوآ  برط و  زاس و  يادـص  دنتـشذگ ،  یم  يا  هناخ  رانک  زا  مالـسلا 
تـسرد دندومرف :  ماما  دازآ -  تفگ :  راکتمدخ  هدـنب - ؟  ای  تسا  دازآ  هناخ ،  بحاص  دندیـسرپ - :  ترـضح  دـمآ ،  نوریب  راکتمدـخ 

ود ره  زا  وت  دنب  ریـسا  تسا  ینغتـسم  دـلخ  تشه  زا  وت  يوک  يادـگ  دیارـس :  یم  یلزغ  رد  ظفاح  دوبن !  نینچ  نیا  دوب  هدـنب  رگا  تسا ، 
 ، شنیب نیا  رد  دنناراگتسر  وت  دنمک  ناگتسب  هک  دابم  رادبات  فلز  نآ  زا  ظفاح  صالخ  دیوگ :  یم  يرگید  یلزغ  رد  ای  تسا  دازآ  ملاع 
اب فدارتم  ینامـسآ  نایدا  لها  بتکم  رد  يدازآ  هک  میوگب  تیارب  همدـقم  نیا  اب  مهاوخ  یم  تسا .  يدازآ  نیع  تسود  دـنبرد  تراـسا 

تسود و يوک  هب  قـلعتم  هتـسب و  اـهنت  اـت  دریذـپ  یم  ار  اهتیدودـحم  همه  یگدازآ  زرم  هب  ندیـسر  يارب  هدازآ ،  ناـسنا  تسا و  یگدازآ 
یتقو زا  اما ،  دوب .  نکفا  هیاـس  ناـیناریا  گـنهرف  بدا و  رب  يونعم  رکفت  هک  دوب  يا  هرود  هب  طوبرم  متفگ  هچنآ  دـشاب .  یقیقح  قوشعم 
يانعم دـش ،  مکاح  ام  ياه  هدـناوخ  سرد  اـصوصخم  نیمزرـس و  نیا  مدرم  بدا  هنهپ  رب  هنارکفنـشور  شرگن  دـید و  يرکفنـشور و  هک 

یموهفم مسیلاربیل  یتسین ،  اما  رادم  ناسنا  هشیدنا  رد  يدازآ .  هژاو  يارب  هلمج  نآ  زا  هدش و  هتخاس  تاحالطـصا  ظافلا و  يارب  يدیدج 
زا ناریا ،  یعامتجا  یسایس و  تایبدا  رد  دنتـشاذگ .  نآ  ياج  ار  يدازآ  ظفل  همجرت  تقو  هب  دندش و  نآ  لماح  نارکفنـشور  هک  تشاد 

لها رگا  دـننک .  یم  باطخ  لاربیل  ار  هاوخیدازآ  هکنانچ  دوش ،  یم  داـی  مسیلاربیل  موهفم  اـب  يدازآ  ظـفل  زا  زورما ،  هب  اـت  هیراـجاق  هرود 
یم نآ  نیزگیاج  ار  تیحابا  ظفل  تسیاب  یم  دـننک ،  همجرت  برغ  رد  نآ  موهفم  هب  هجوت  اـب  ار  مسیلاربیل  دنتـساوخ  یم  گـنهرف  بدا و 

یبهذم ياهتنـس  نید و  دـیق  زا  ار  دوخ  هک  یناسنا  هب  مداد -  حیـضوت  لصفم  تیارب  البق  هک  سناسنر -  زا  سپ  برغ  رد  اریز ،  دـندرک ، 
یب رثا  رد  هک  یناـسک  هب  نید ،  هب  نادـقتعم  ناـیم  رد  دـنتفگ .  یم  لاریبل  تفریذـپ  یمن  ار  یحیـسم  تعیرـش  ماـکحا و  دوب و  هدرک  دازآ 

ابا عرـش  مکح  فلاخم  لامعا  باکترا  زا  دنتـسناد و  یم  حابم  زیاـج و  ار  یلمع  ره  دوخ  یناـسفن  ياـهاوه  تاـینمت و  اـب  قباـطم  يدـیق ، 
ینعم لعج  نیا  امش  رظن  هب  ایآ  دنتـسین .  ینعم  مه  مه ،  اب  الـصا  مسیلاربیل  يدازآ و  عقاو  رد  سپ  دش - .  یم  هتفگ  هحابا  لها  دنتـشادن ، 

دایز متفگ  تیارب  ناخ  مکلم  درکلمع  زا  هچنآ  هب  هجوت  اب  هچ  رگا  دنک .  یمن  یقرف  دایز  يدمع  ریغ  ای  يدمع  هتفرگ - ؟  تروص  ادـمع 
زا و  هدیچیپ ،  یم  ینید  يا  هفافل  رد  ار  یبرغ  میهافم  دیوگ  یم  تحارـص  هب  هک  ارچ  دوب .  نیبشوخ  شندوب  يدـمع  ریغ  هب  ناوت  یمن  مه 

نامه اـی  مسیلاربیل  هک  ینادـب  دـیاب  سپ  تسا  هداد  یم  هللا  قلخ  دروخ  هب  يدازآ  یلعج  ماـن  اـب  ار  نید  دـنب  دـیق و  زا  ییاـهر  قیرط ،  نیا 
راب ياراد  یحالطصا  هژاو و  ره  نوچ  تسین .  ینعم  مه  یناریا  یمالسا و  عبانم  رظن  دروم  یگدازآ  تیرح و  اب  يرکفنشور  یهاوخیدازآ 
ملاع تداهـش ،  تمایق ،  ادخ ،  هب  دقتعم  یـسک  ات  الثم ،  دریگ .  یم  ورین  هژیو  رکفت  زا  یموهفم  ینعم و  ره  تسا و  دوخ  صاخ  یموهفم 

 . دوش یمن  مالسلا ،  هیلع  نیسح ،  هار  رد  يزابناج  تداهش و  یگدازآ و  بلاط  دشابن ،  اهنیا  لاثما  یبیغ و 

مود تمسق 

رد هک  يراد  رطاخ  هب  امتح  دوب .  فلاخم  تسایس  رد  هچ  هفسلف و  رد  هچ  ییاطسو ،  نورق  زیچ  ره  اب  مسیلاربیل  دیوگ :  یم  لسار  دنارترب 
اه هنیمز  همه  رد  فلاخم  ینعی  مسیلاربیل  موهفم  سپ  ؛ دوب اسیلک  تیحیسم و  نیئآ  ریثات  تحت  گنهرف ،  تسایس و  هفـسلف ،  یطـسو ،  نرق 

ناش و مدآ و  ملاع و  هرابرد  دوخ  یلک  تاداقتعا  نایحیـسم  تضهن ،  نیا  شیادـیپ  زا  لبق  دـشاب .  هتـشاد  نید  يوب  گنر و  هک  هچره  اـب 
ار اهناسنا  ات  دندش  نآ  رب  اهلاربیل  اما ،  دنتفرگ .  یم  ینامـسآ  بتک  ایبنا و  مالک  نید و  ینعی  یناسنا  ریغ  یعبنم  زا  ار  تادوجوم  همه  ماقم 
؟  تسیچ یگدازآ  اب  نانآ  هاوخلد  يدازآ  نایم  قرف  دنناد و  یم  هچ  رد  ار  يدازآ  اهتسیلاربیل  دننک .  صالخ  ینید  يونعم و  داقتعا  دیق  زا 

يورب يوش و  دنمقالع  تدوخ  زور  کی  دیاش  مرادن .  ار  یمالک  یفـسلف و  هدیچیپ  ثحابم  رد  ندـش  دراو  دـصق  هک  میوگب  دـیاب  لوا  - 
دازآ يزیچ  مییوگ  یم  یتقو  هک  منک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  مه  تلاوس  نیا  باوج  رد  ینک .  هعلاطم  یباسح  تسرد و  عوضوم و  لاـبند 
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یهاگ تسا و  راکـشآ  یهاگ  هاگ ،  هیکت  نیا  درک .  ادـج  یهاگ  هیکت  زا  ار  دوخ  ای  دـش و  اهر  دـیق  زا  ینعی  دـش ،  دازآ  یـسک  ای  دـش و 
هک مه  یتقو  دنک ،  دشر  ات  دننک  یم  لصو  یهاگ  هیکت  هب  کچیپ  رفولین و  لثم  دتـسیاب  دوخ  ياپ  يور  دـناوت  یمن  هک  ار  یهایگ  ناهنپ . 
 . دنا هدرک  لصو  اه  ملعم  ملع و  اهرتگرزب و  هبرجت  هاگ  هیکت  هب  ار  اهنآ  عقاو  رد  دنهد ،  یم  رارق  اهدـیابن  دـیاب و  میلعت  تحت  ار  یکدوک 
 . دنتـسین اه  هچب  اهکچیپ و  لثم  اما  دـنا .  لصو  ییاج  هب  ناـشدوخ  مه  اـههاگ  هیکت  هک  هک  یباـی  یم  رد  ینک  هاـگن  هک  تسرد  هرخـالاب 

اهر مه  نیمز  روطنیمه ،  مه  اهملعم  دنا ،  یکتم  دنا  هتشاذگ  رـس  تشپ  هک  ییاهلاس  ناشناردپ و  ملع  اه و  هبرجت  همه  هب  اهردام  اهردپ و 
مه ار  ینامـسآ  تارک  دـنا ،  لصتم  ییاج  هب  هک  دنتـسین  ماسجا  اهنت  نیا  تسا .  لصتم  يرتگرزب  يورین  هوق و  هب  مه  نیمز  تسین ،  هدـش 
مه یـسک  نآ  یتح  تسا .  هتـشاد  هگن  ار  اه  نآ  هک  دـنا  لصتم  يا  يوق  ناهنپ  هبذاج و  يورین  هب  تمظع  یگرزب و  همه  اب  ینک  هاگن  هک 
نآ هب  يدازآ  ینادـب  ات  مدز  ار  اهلاثم  نیا  تسا .  لـصتم  دوخ  لد  ییاـنمت  لـیم و  هب  مراد ،  تسود  ار  يدازآ  مدازآ و  نم  دـیوگ  یم  هک 

یهن رما و  زا  یناوج  رـسپ  یتقو  الثم  تساههاگ .  هیکت  رد  توافت  اهنت  درادـن .  دوجو  لاـیخ  مهو و  رد  زج  دـنیوگ  یم  اـهلاربیل  هک  ینعم 
هدش دوخ  نورد  هدیـشوپ  ناهنپ و  یهن  رما و  عیطم  عقاو  رد  منکب ،  دهاوخب  ملد  هچ  ره  مدازآ  نم  دیوگ  یم  دچیپ و  یم  رـس  ردام  ردپ و 

ره هب  زور  ره  هک  یتاساسحا  مدآ  کی  اب  نک  ضرف  دش .  لصتم  دـیاب  يزیچ  هچ  هب  باختنا  تقو  رد  هک  دـید  دـیاب  هک  تساجنیا  تسا . 
هک دـناوخب  يزیچ  هب  ار  وـت  دـبلطب و  ار  يزیچ  وا  لد  زورما  ینک .  ادـیپ  يدـیدش  یگتـسبلد  یتـسود و  ددـنب ،  یم  لد  يزیچ  هـب  تعاـس 
هک يا  هدرکن  روج  مج و  ار  تدوخ  زونه  اما  يزیرب ،  وا  ياـپ  هب  ار  ترادـن  وراد  ساـسحا و  ساوح و  شوه و  مه  وت  هدـمآ و  شـشوخ 
هک یناد  یم  چیه  يورب .  دیدج  ياوه  نآ  تمـس  هب  هک  دهاوخ  یم  وت  زا  هدروآ و  ور  يدـیدج  ياوه  هب  وا  هک  ییادرف  دـسر و  یم  ادرف 
هک مشچ  يا ،  هدرک  لـمع  ییاوه  هب  يا و  هتفر  ییاـج  هب  زور  ره  تسا  موـلعم  دـتفا ؟  یم  یقاـفتا  هچ  دـنک ،  ادـیپ  همادا  ناـیرج  نیا  رگا 

رتشیب یخوش  کی  رصح  دح و  یب  يدازآ  زا  نخس  سپ  يا .  هدنام  نادرگرـس  یـشاب  هتـشاذگ  شیپ  هب  یمدق  هکنآ  یب  ینیب  یم  ینکزاب 
یم هچنآ  هک  تفریذپ  دوش  یم  ایآ  دـیبسچ ،  شدوخ  لیم  هب  درک و  هراپ  ار  اکتا  هطقن  يدازآ  نیا  ياوه  رد  یـصخش  یتقو  نوچ  تسین . 

 ! ریخ تسا ،  نشور  باوج  تسا ؟ !  یقیقح  دشر  لامک و  ولج ،  هب  نتفر  نمضتم  دیآ ،  تسد  هب  هبرجت  اطخ و  یعـس و  قیرط  زا  دهاوخ 
ساسحا مهافت و  ءوس  کی  ورگ  رد  تشادرب ،  لـصاح  هاـگ  ینعی  دراد .  هارمه  هب  یگدیـشوپ  ماـهبا و  زا  یعون  دوخ  رد  لـمع  نیا  نوچ 

رظن دروم  يدازآ  هک  درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دوـش  یمن  اـج  نیمه  زا  اـیآ  میورب .  شیپ  اـت  میبـسچ  یم  وا  هب  هک  تسا  یـسک  رذـگ  دوز 
نارگید ای  وت و  ای  نم ،  هک  یتروص  رد  تسام ؟  دوخ  لثم  یـسک  لایخ  تساوخ و  رد  ندش  راتفرگ  ای  دوخ و  رد  دندش  راتفرگ  مسیلاربیل 

هاگ هیکت  هک  دهد  یمن  هزاجا  تیدودحم  همه  نیا  میراتفرگ و  یعطقم  ییاهتـشادرب  صاخ و  نامز  ناکم و  فرظ  رد  هک  ییاهناسنا  همه 
 . دشابن ینوگرگد  میب  هک  دوش  یم  لصاح  ینامز  لد  شمارآ  لایخ و  شمارآ  میشاب .  نامدوخ  يارب  یـشخب  شمارآ  یمئاد و  نئمطم و 
 . هدوب تسرداـن  تشادرب  و  هدوـب .  لاـیخ  باوـخ و  يداد  ماـجنا  يدینـش و  یتـفگ و  هچنآ  ینیبـب  ینک و  زاـب  مشچ  تقو  کـی  هکنآ  میب 

شمارآ دوـش ،  یم  لـصاح  لاـیخ  شمارآ  دـشاب ،  دـیاب  هک  تسا  ناـمه  تسرد  ینک  یم  هچنآ  ییوـگ و  یم  هـچنآ  ینادـب  رگا  سکعب 
هرابرد تیارب  البق  دندیـسر ؟  يدازآ  زا  فیرعت  نیا  هب  هنوگچ  اهتـسیلاربیل  شخب - .  شمارآ  نئمطم و  یهاـگ  هیکت  زا  هتـساخرب  یلاـیخ 

یمک و یقرت  اهددجتم  هک  متفگ  اجنآ  رد  دشاب  تدای  رگا  دندش و  نآ  دنب  ياپ  ناهاوخ  ددجت  هک  نامه  مدرک .  تبحص  لماکت  ای  یقرت 
رما نیمه  چیه .  رگید  دـنک و  یقرت  يدام  رظن  زا  كاخ  هصرع  رد  ات  هدـمآ  رـشب  اهنآ  رظن  زا  ایوگ  دنتـسناد .  تایح  ساسا  ار  هبرجت  لباق 

نادنمـشناد زا  یکی  هک  تراکد  دـنوش .  نادرگیور  یبهذـم  گنهرف  نید و  هب  یگتـسبلد  عون  ره  زا  ناـهاوخ  ددـجت  هک  دـش  ثعاـب  مه 
اب هک  يزیچ  ره  دیوگ :  یم  وا  دـیمهف .  دوش  یم  اهزیچ  یلیخ  نآ  زا  هک  دراد  يا  هلمج  تسا ،  ییاپورا  دـیدج  رکفت  راذـگ  هیاپ  یبرغ و 

نیمه زاو  تسا  زیچ  ره  ندوب  نسح  لباق  یبرجت و  سوملم ،  حوضو  زا  وا  روظنم  هتبلا  تسا .  حیحص  دیآ ،  رد  ام  روصت  هب  رایسب  حوضو 
ناسنا زا  فیرعت  یتسین ،  اما  رکفت  رد  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  دوش - .  یم  هتـشاذگ  راـنک  نارکفنـشور  هلیـسو  هب  يداـع  ریغ  رما  ره  زین  ور 
ماسجا لثم  دنتسناوت  یمن  ار  ناسنا  یناحور  هجو  نوچ  اهنآ ،  ینعی  تفرگ ،  رارق  راکنا  دروم  ناسنا  یناحور  يونعم و  هبنج  دش و  ضوع 
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یناسفن و نم  ای  دوخ  هب  هیکت  اب  ناسنا  هک  دشاب  رارق  رگا  لاح  مسج ،  دـش  طقف  ناسنا  سپ  دنتـسناد .  دودرم  ار  نآ  دـننک  هبرجت  سمل و 
نکمم هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یسایس و . . .  یعامتجا ،  ياه  هقرف  اهکلـسم و  ماسقا  عاونا و  دتفا ؟  یم  یقافتا  هچ  دنک  لمع  شا  ینامـسج 

نیا زا  دنا و  كرتشم  هنارادم  ناسنا  يرکف و  ناینب  کی  نتـشاد  رد  اهنآ  همه  اما  دنگنجب .  مه  اب  یتح  دنریگب  رارق  مه  اب  لادـج  رد  تسا 
یعامتجا لمع  رهاظ  تروص و  اهنت  تسین ،  یقرف  چیه  ناینب  ساسا و  رد  يراد )  هیامرس   ) یتسیلاتیپاک ماظن  یتسیـسکرام و  مارم  نایم  ور 
يدرکیور ینید  یبهذم و  ياهشیارگ  یعامتجا و  لئاسم  اب  دروخ  رب  ماگنه  رد  اهتـسیلاربیل  هک  ینادب  دیاب  دنک .  یم  قرف  ناش  یـسایس  و 

یبهذم ياهشیارگ  نید و  هیلع  اراکـشآ  هک  اهتـسیسکرام  فالخ  رب  دننک ،  یم  غیلبت  مه  ار  مارم  نیمه  دنراد و  حماست  لهاست و  اب  هارمه 
هدناوخ اهزورنیا  زیچ  همه  زا  رتشیب  هک  تسا  ياه  هژاو  نآ  زا  مه  حماست  لهاست و  نیا  دـنزادرپ .  یم  نید  راکنا  هب  هدرک و  يریگ  عضوم 

 . دـعب يارب  راذـگب  ار  هیقب  اما ،  دآ .  یمن  مدـب  هراب  نیا  رد  وگتفگ  زا  مهنم  مناد - .  یمن  شا  هرابرد  يزیچ  زونه  اتقیقح  اـما  ما  هدینـش  و 
دوب هدـش  هدیـشک  اه  هچغاب  نایم  هک  یکیراب  هار  زا  میداـتفا و  هار  دـیمح  اـب  متخیر و  یتسد  فیک  لـخاد  ار  تکمین  يور  اـه  هلیپ  هدرخ 
دوب هتخادنا  ریز  هب  ار  شرس  هک  روطنامه  دیمح ،  دندوب ،  لوغشم  يزاب  هب  اهتخرد  يالبال  اهنمچ و  نایم  ادص  رـس و  اب  اه  هچب  میتشذگ . 
دیاب دیئوگب ،  دیتشون  سابعردنب  رد  بش  نآ  هک  یناتساد  مجاهم و  هرایس  زا  تفگ - :  مرآ  ییادص  اب  دوب  هتفر  ورف  شدوخ  رد  تخس  و 
 . - هدروآ درد  هب  ار  ملد  يروجدب  يرذآ  لامج  ندش  قرغ  يروطنیمه !  تفر - ؟  مجاهم  هرایس  فرط  هب  تنهذ  روطچ  دشاب - !  بلاج 
هناهب هب  زور  ره  نآ  نتشون  هخآ  ارچ - ؟  هدشن - .  هتـشون  داوخ  یم  ملد  هک  روطنآ  دنچ  ره  متـسه .  دنم  هقالع  ناتـساد  نآ  هب  مه  مدوخ 

لثم دـیئوگب - ؟  میارب  ار  ناتـساد  هصالخ  هنکمم  درذـگ .  یم  لامج  ندـش  قرغ  زا  لاس  هس  هب  کیدزن  زورما  هب  ات  هداتفا ،  ریخاـت  هب  يا 
کی لامج  لاس  نس و  مه  یناوج  هک  هش  یم  عورـش  اجنآ  زا  ناتـساد  میوگ .  یم  تیارب  هشاـب  درک ،  رارف  هشیمن  یکی  وت  تسد  زا  هکنیا 

نانیـشنرس هدـمآ .  دورف  تولخ  لحاس  رانک  رد  هک  دروخ  یم  رب  يا  هنیفـس  هب  ایرد  ینـش  غاد و  لحاس  راـنک  زا  روبع  لاـح  رد  رهظ  زور 
 . دننآ ریخـست  نیمز و  هب  هلمح  هشیدنا  رکف و  هب  شیپ  اهنرق  زا  هک  دنتـسه  هنیفـس  نانکاس  زا  ناگدنیابر  دنرب .  یم  دوخ  اب  ار  ناوج  هنیفس 

یم رارق  يا  هژیو  شزومآ  تحت  دنریگ و  یم  راک  هب  دوخ  هژیو  ياههاگـشیامزآ  رد  ار  وا  يدـنچ  زا  سپ  تسین و  تمواقم  هب  رداق  ناوج 
دناوت یم  هک  تسا  یکانرطخ  رایسب  برکیم  هب  هدولآ  هک  یلاح  رد  دنادرگ  یم  زاب  نیمز  هب  ار  ناوج  هنیفـس  نامه  يدنچ  زا  سپ  دنهد . 

ناینیمز و زا  یخرب  هنیس  يور  رب  هک  يا  هژیو  تمالع  يور  زا  ددرگ  یمرب  نیمز  هب  ناوج  یتقو  دنک .  هدولآ  ار  نیمز  نانکاس  زا  يرایـسب 
ناوج نآ  هک  یکلهم  يرامیب  هدش .  هدوبر  مجاهم  هرایس  نانکاس  طسوت  هک  هدوبن  وا  اهنت  هک  دوش  یم  هجوتم  دنیب  یم  دوخ  ياهیرهشمه 
نانآ بصعت  هقالع و  هک  يا  هنوگ  هب  دزاـس ،  یم  هدولآ  دـننک  یم  ترـشاعم  وا  اـب  هک  ار  یناـسک  همه  جـیردتب  تسا  نآ  برکیم  لـماح 
ياه هتساوخ  ربارب  رد  یمعلا  سکع  چیه  زورب  هب  رداق  ناوج  دوش .  یم  رتمک  مک و  دننک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ینیمزرس  رهش و  هرابرد 

اب هک  دوخ  کچوک  رپک  رد  هک  دوش  یم  انـشآ  يریگیهام  درمریپ  اب  لحاس  راـنک  رد  زور  کـی  هکنآ  اـت  تسین .  مجاـهم  هرایـس  ناـنکاس 
وا يرامیب  هب  یپ  دراد  هنیـس  رب  هک  یگنر  درز  لاخ  هدهاشم  ناوج و  ندید  اب  درم  ریپ  دنک .  یم  یگدنز  هدش  هتخاس  امرخ  ناتخرد  گرب 

مرگ و نانخس  هک  دراذگ  یمن  يدنچ  دیاشگ .  یم  ار  وا  اب  ار  یتسود  باب  دروآ  نایم  هب  ینخـس  عوضوم  نیا  زا  وا  اب  هکنآ  یب  درب و  یم 
یم ریگیاج  ناوج  لد  رد  درم  ریپ  رهم  تسین .  وا  زا  ندش  ادـج  هب  رداق  هک  ییاج  ات  دزاس  یم  دوخ  بوذـجم  ار  ناوج  درمریپ ،  هنامیمص 

رطاخ هب  ناوج  اهزور  زا  یکی  رد  دیاشگ .  یم  ناوج  يور  هب  ناهج  زا  دیدج  يا  هچیرد  درمریپ  نانخـس  درذـگ  یم  هک  زور  ره  و  دوش . 
رگید یبورغ  رد  دنک .  مجاهم  هرایس  هب  تشگزاب  ایهم  ار  دوخ  تسیاب  یم  هداد  هنیفس  نانیـشنرس  هب  هک  یلوق  رارق و  بسح  هک  دروآ  یم 

درم ریپ  دیوگ .  یم  هتفر  يارجام  زا  دیاشگ و  یم  نخس  هب  بل  درگن  یم  ایرد  تسد  رود  هب  هتسشن و  ینـش  لحاس  رب  هک  یلاح  رد  ناوج 
اب هلباقم  يارب  دوخ  یناوتان  زا  ناوج  دنک .  هدامآ  مجاهم  هرایس  نانکاس  اب  هلباقم  هرایـس و  هب  تشگزاب  يارب  ار  دوخ  هک  دهاوخ  یم  وا  زا 
ار نیمز  مدرم  دزاس و  دوبان  ار  هرایـس  نآ  ياهنت  دـناوت  یم  هک  دـنک  یم  نئمطم  دزاـس و  یم  راو  دـیما  ار  وا  درم  ریپ  اـما  دـیوگ  یم  اـهنآ 
رد ناوج  دیآ .  یم  دورف  لحاس  رانک  رد  هیفـس  دعب  زور  رهظ  دنکن .  ادج  دوخ  زا  ار  نآ  هاگ  چـیه  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  و  دـهد .  تاجن 
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 . درگن یم  نآ  نانکاس  نیمز و  هب  هنیفـس  هرجنپ  زا  ناوج  دور .  یم  هنیفـس  فرط  هب  تسا  يراـج  شنامـشچ  زا  کـشا  تارطق  هک  یلاـح 
ربخ هنیفس  رد  زومرم  يا  یئش  دوجو  زا  هنیفس  هدننک  تیاده  ياههاگتـسد  تالالتخا  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  دورف  مجاهم  هرایـس  رد  هنیفس 

زا ولمم  هتفرـشیپ و  هاگـشیامزآ  لرتنک و  قاـتا  ناگدـننادرگ  همه  يا  هلول  و  دـسر .  یم  هرایـس  يزکرم  هاگـشیامزآ  هب  ناوج  دـنهد .  یم 
دیروارم هب  تولخ  يا  هشوگ  رد  برطـضم  نارگن و  ناوج  دنیآ .  یم  رد  ادـص  هب  اهریژآ  دریگ .  یم  ارف  ار  یکینورتکلا  تاودا  لیاسو و 

ره دزاس .  یم  راشرس  دراد  درمریپ  هب  هک  يرهم  یقـشع و  نیمز و  دای  زا  ار  وا  بلق  زبس  دیراورم  دزود .  یم  مشچ  دراد  هارمهب  هک  يزبس 
هب هرایـس  نتخاس  مدـهنم  يارب  ار  دوخ  تیرومءام  ات  دور  یم  رگید  قاتا  هب  یقاتا  زا  ناوج  دوش ،  یم  هدوزفا  لرتنک  قاـتا  شزرل  رب  هظحل 

قاتا متـسیس  ندز  مهب  رد  یعـس  هتخاس  رود  دوخ  زا  ار  سرت  میب و  امه  هک  یلاح  رد  تسوا .  ناتـسد  ناـیم  رد  دـیراورم  دـناسرب .  ماـجنا 
نامتخاس زا  ناوج  دنک .  یم  ترپ  فارطا  هب  ار  اهنآ  گرزب  يراجفنا  اما  دـنوش ،  یم  هناور  وا  یپ  رد  حلـسم  نارومءام  دـنک .  یم  لرتنک 

رانک رد  تاقبط  ورهار و  زا  رذـگ  اب  دورب .  تسا  یلـصا  ناگدـننادرگ  یگدـنز  لحم  هک  ینامتخاس  فرط  هب  اـت  دـیآ  یم  نوریب  يزکرم 
زا عطاس  رون  دـنک ،  یم  زاب  ار  دوخ  ناتـسد  دـنیب ،  یم  یئاط  يا و  هرقن  ياهـسابل  اـب  حلـسم  ینادرم  اـب  هجاوم  ار  دوخ  هرایـس  سیئر  قاـتا 

يزیم فارطا  هک  دنیب  یم  هجاوم  یهورگ  اب  ار  دوخ  ناوج  قاتا ،  رد  ندش  هدوشگ  اب  دراد ،  یم  زاب  تکرح  زا  ار  نارومءام  زبس  دیراورم 
 ، دنوش یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  یگمه  ناوج  هدهاشم  اب  دنیوگ ،  یم  نخـس  هداد  خر  هک  هچنآ  هرابرد  ادص  رـس و  اب  دنا و  هتـسشن  گرزب 

لحاس رانک  رد  درمریپ  هاگنابش  دطلغ . . .  یم  نیمز  رب  قاتا  شزرل  اب  دنک  یمادقا  هکنآ  زا  لبق  اما  دور  یم  نابهگن  فرط  هب  هورگ  سیئر 
ورف شنامشچ  رانک  زا  مارآ  یکشا  هرطق  دنیب  یم  نامسآ  تسد  رود  رد  ار  يا  هرایس  راجفنا  ناهگان  هک  هتخود  نامسآ  هب  مشچ  هتسشن و 

هرایـس نانکاس  ناینابرق  زا  یکی  هک  وا  هب  درک  یم  رکف  لامج  هب  شدوخ  شیپ  دیاش  دوب .  هدش  نم  روظنم  هجوتم  دیمح  دـطلغ و . . .  یم 
 ، اهرواب همه  يادـف  ار  دوخ  رهم  زا  یبلق  اب  دوش  قرغ  ایرد  جاوما  نایم  رد  هدوهیب  هکنآ  ياـج  هب  لاـمج  درک  یم  وزرآ  اـی  دوب و  مجاـهم 

ملد دوب .  هتفر  ورف  دوخ  رد  نانچمه  دیمح  میدوب .  هدیـسر  كراپ  یجورخ  رد  رانک  هب  تخاس .  یم  دوخ  ناتـسود  همه  نیمزرـس و  همه 
یظفاحادـخ نم  زا  درکن .  لوبق  شمناسرب  اـت  دـیایب  نم  اـب  متـساوخ  وا  زا  یتقو  منزب .  مه  هب  تشاد  دوخ  اـب  هک  ار  یتولخ  تساوخ  یمن 

 . داتفا هار  هب  نابایخ  الاب  فرطب  نانز  مدق  درک و 

مجنپ لصف 

هدش راک  لوغشم  اهنامزاس  زا  یکی  رد  لک  ریدم  ناونعب  الاح  هک  یتسود  رارصا  هب  سرد  سالک  رـس  رد  روضح  سیردت و  اهلاس  زا  سپ 
ار يراک  هک  مدـیمهف  تیلوسم  لوا  ياهزور  نامه  زا  مدوب .  هدـش  راد  هدـهع  ار  اهملعم  یـشزومآ  ياه  هرود  يزیر  هماـنرب  تیلوسم  ؛ دوب
لد هب  یگنچ  مکـشا  مد و  لای و  یب  يریـش  نتـشاد  مرادن .  يرایتخا  چیه  شحالـصا  لقادـح  ای  ندرک و  نوگرگد  رد  هک  ما  هدرک  لوبق 

اب ینید  اهرواب  ایوگ  مشاب .  هتـشادن  بصعت  میاهرواب  اهداقتعا و  یتح  زیچ  چیه  هرابرد  هک  متفرگ  یم  دای  دـیاب  رتدـب  همه  زا  و  دز .  یمن 
 . مجاهم هرایـس  نانکاس  طاسب  اب  زبس  دـیراورم  هک  درک  یم  ار  يراـک  ناـمه  مدوب  لوغـشم  شنیئزت  یـشاقن و  هب  هک  ییاـیند  راـک  زاـس و 

طخ تشپ  دیمح  دز .  گنز  نفلت  هک  دوب  دودح 11  تعاس  مدوب .  رهظ  ندیسر  رظتنم  سفق  رد  راتفرگ  یغرم  لثم  زور  ره  رطاخ  نیمهب 
زا هن !  تفگ  دـیدنخ و  تسا .  هبنـشراهچ  زورما  يا ،  هدرک  شوـمارف  ار  هتفه  ياـهزور  دـیاش  مـتفگ  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دـعب  دوـب . 

مینزب فرح  دهاوخ  یم  مدیمهف  تسـشن  هک  یمک  مدرک .  توعد  مراک  قاتا  هب  ار  وا  مسرپب .  امـش  زا  یلاح  متفگ  مدـش  یم  در  اهفرطنیا 
دوب هدش  عقاو  رهشناریا  نابایخ  رد  هک  یکچوک  ناروتـسر  ياه  هلپ  زا  راهن  ندروخ  يارب  یتقو  میدش .  یهار  قافتا  هب  متفرگ و  یـصخرم 

اقآ یچیه  يدمآ - ؟  ام  غارـس  هب  هک  هدش  یچ  متفگ - :  میتسـشن  هک  یمک  دش .  عورـش  دـیمح  ياهفراعت  هشیمه  لثم  میتفر  یم  نییاپ  ، 
رظتنم میدرک  یظفاحادخ  هک  یبش  نآ  زا  شتسار  نوتغارس - .  مدمآ  مدیشک و  رو  ار  هویگ  تشاد ،  ار  امـش  اب  وگتفگ  پگ و  ياوه  ملد 

 . . . - هکنیا امـش و  اـب  یظفاحادـخ  تقو  رد  مترپ  ساوح  هلمج  زا  زیچ و  همه  يارب  یچ - ؟  يارب  مدوب - .  یهاوـخ  رذـع  يارب  یتـصرف 
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هتخاس منهذ  رد  هک  ییانب  ياهراوید  منک  یم  ساـسحا  يا - ؟  هدیـسر  اـجک  هب  منیبب  وگب  مدـیمهف .  یم  ار  وت  لاـح  دـیمح !  رادرب  تسد 
مئاد رام  لثم  هش  یم  لوغـشم  ندرک  رکف  هب  یمدآ  یتقو  هک  ینادـب  دـیاب  اـما  يراد  قح  مسرت - .  یم  یمک  هنتخیر .  ورف  لاـح  رد  هدـش 

فلتخم لحارم  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یپ  رد  یپ  ياهندـش  هدـنز  اهندرم و  نیمه  الـصا  یپ .  رد  یپ  ياهگرم  دـلوت و  هزادـنا .  یم  تسوپ 
دلوتم ریقح و  ياه  هتـساوخ  کچوک و  ایند  رد  ندرم  میا .  هدش  قلخ  هک  دشاب  اهندـش  هدـنز  ندرم و  نیمه  يارب  دـیاش  دـهد .  یم  روبع 
دیابن اما  دنک  یم  مولعم  ام  نتـسشنن  اپ  زا  و  ام ،  شالت  ام ،  تیفرظ  ار  اجک  اجک - ؟  ات  اما  دـنلب - .  ياهوزرآ  اب  رتگرزب  یملاع  رد  ندـش 

هک يریقح  کچوک و  زیچ  نیلوا  هب  هک  هنیا  مهم  درب .  دای  زا  دراد  شدوخ  تساوخ  تیـشم و  رد  یتسه  قلاـخ  هک  ار  هچنآ  ناـیم  نیا  رد 
هحولرـس رد  ندنام  هرخالاب  اهمدآ و  لد  رد  هشیمه  ندنام  خیرات ،  لد  رد  ندنام  زا  رتمک  يزیچ  هب  ای  میوشن و  یـضار  میدرک  ادیپ  تسد 

یگتـسبلد یتقو  هک  روطنامه  دوش .  یم  رتکچوک  مه  ناشیاه  هتـساوخ  دـنوش  یم  رتکچوک  هچ  ره  اهمدآ  میوشن .  عناق  دوخ  مدرم  تایح 
گرزب راک  ماجنا  دـنهد .  یم  تسد  زا  مه  ار  گرزب  راک  ندرک و  رطخ  تکرح ،  تردـق  دوش  یم  دایز  ماقم  لغـش و  ایند و  هب  ناـشیاه 

هکنآ زا  لبق  دریم  یم  دوش ،  یم  یبادرم  شمارآ  نوکس و  بلاط  ددنب و  یم  لاح  نامز  هب  لد  یـسک  یتقو  تسا .  گرزب  نادرم  دنمزاین 
یم مگ  شمسا  تخاس  یجازم  ره  هب  ریشکاخ  نوچ  دمآ و  رد  یفرظ  ره  هراوق  ردق و  هب  بآ  لثم  یسک  یتقو  دشاب .  هدیـسر  ارف  شگرم 

هب ار  دـیمح  نهذ  يزیچ  مدرک  ساـسحا  راـهن  زا  سپ  داد .  یم  شوگ  تقد  هب  دوـب و  هتخود  نم  ناـهد  هب  ار  شیاهمـشچ  دـیمح  دوـش . 
حماست لهاست و  عوضوم  دـیئوگب .  حـماست  لـهاست و  زا  میارب  دوب  رارق  يراد - ؟  یلاوس  دـیمح ؟  هیچ  متفگ - :  هدرک .  ریگرد  شدوخ 

یسارکومد يدازآ ،  يرکفنشور ،  حالطـصا  نیمه  لثم  هدروآ .  رد  ار  همه  ردپ  ریخا  لاس  هس  ود  یط  هک  تسا  یبلاطم  تسد  نآ  زا  مه 
دیابن دـنراذگ  یم  یگنهرف  یعامتجا و  لیاسم  نادـیم  رد  اپ  هزات  هک  یناـناوج  اـصوصخم  مدرم و  مومع  رب  تسا .  توخا  يردارب و  اـی  و 
يونـش یم  ار  تاحالطـصا  نیا  هک  یتقو  دیـشخب .  ناوت  یمن  دنتـسه  اعدا  ثحب و  سرد و  لها  ارهاظ  هک  یتعامج  رب  اـما  تفرگ .  هدرخ 

نیا ریغ  رد  ینک .  هجوت  هدـش  رداص  اجنآ  زا  تاحالطـصا  اـه و  هژاو  نیا  هک  ینیمزرـس  یلـصا و  هاـگیاج  هب  هکنیا  زج  يرادـن  يا  هراـچ 
هدیدنـسپ و يرهاظ  تاحالطـصا  نیا  مومع  هک  تساـجنیا  بلاـج  يوش .  یم  ساـسا  هیاـپ و  یب  ییاوعد  دراو  یهاوخب  هکنآ  یب  تروص 

نایم رد  اهنیا  زا  مادـک  ره  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  دـیایب .  شدـب  اهنیا  لاثما  يردارب و  ای  يدازآ و  زا  هک  تسین  سکچیه  دـنراد .  وکین 
یب ام  عقاو  رد  دروخ .  یم  بیرف  دنکن  هجوت  اهنآ  لصا  هب  یسک  رگا  هک  یفلتخم  یناعم  دنراد .  ینعم  کی  ناهج  مدرم  یمومع  گنهرف 

 . تسا بوخ  يدازآ  متفگ  مه  البق  هک  روطنامه  میا .  هدـش  تاحالطـصا  اه و  هژاو  نیا  تروص  رهاظ و  راتفرگ  مینادـب  میهاوخب و  هکنآ 
شتسود هک  یـشاب  یـسک  هتخابلد  هتفیـش و  وت  هک  نک  ضرف  دنب ؟  مادک  زا  هچ ؟  زا  يدازآ  دیـسرپ :  ناوت  یم  اما  هدیدنـسپ ،  مه  رایـسب 

شباوج رد  نک .  دازآ  ار  تدوخ  ایب و  يا ؟  هدرک  ریسا  ار  تدوخ  ارچ  دیوگب  دیایب و  یسک  تدزمان و . . .  ترـسمه ،  تردام ،  يراد ، 
؟  يراد بصعت  تدزمان  ترداـم و  يور  ارچ  دـیوگب :  هکنیا  اـی  و  تسا ؟  تراـسا  قشع  تبحم و  دـنب  نیا  وت  يارب  اـیآ  ییوگ ؟  یم  هچ 

ینادب دـیاب  یناد ؟  یم  بصعت  ار  تدزمان  ردام و  هرابرد  ابیز  ساسحا  نیا  وت  ایآ  نک .  دازآ  ار  تدوخ  تسا .  دـب  یلیخ  نتـشاد  بصعت 
ناسکی ياهرواب  اهگنهرف و  نایم  رد  انعم  راب  نیا  دنک .  یم  لمح  شدوخ  اب  ار  هژیو  ییانعم  ییانعم  راب  کی  یحالطصا  ره  مسا و  ره  هک 

نایدیزی و هاپـس  زا  رح  ندش  جراخ  وت  ایآ  تسا .  هدازآ  ینعم  هب  رح  دراد .  توافت  داضت و  هاگ  فعـض و  تدش و  دایز و  مک و  تسین ، 
نایناریا رواب  مارم و  رد  یگدازآ ؟  ای  یناد  یم  تراسا  ار  نادیم  رد  شتداهش  یتح  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح ،  نارای  عمج  هب  شندش  دراو 

لهاست و دـشاب .  هدـش  مامت  شندـش  هتـشک  تمیق  هب  رگا  یتح  تسا ،  یگدازآ  نیع  رح  لـمع  نیا  نادرمناوج  بتکم  رد  ناناملـسم و  و 
اعطق اما  تسا .  ناسآ  لهس و  یبتکم  یناملسم ،  مسر  مالسا و  بتکم  هک  يا  هدینش  امتح  تسا .  تاحالطصا  تسد  نیمه  زا  مه  حماست 

یگدازآ بقل  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح ،  ماما  ربارب  رد  دیزی  نایرگـشل  لمع  هب  تقو  چـیه  وت  یگدازآ ،  نامه  لثم  دراد ،  مه  يزرم  دـح و 
تروص دـیابن  متفگ .  تیارب  هک  اـه  نیمه  لـثم  دراد .  ياـه  هژاو  تاحالطـصا و  شدوـخ  يارب  برغ  رد  يرنوساـمارف  مارم  یهد .  یمن 

یگدازآ و حالطصا  زا  ناملسم ،  ياهیناریا  ام  اه ،  یقرش  ام  هچنآ  اب  ینعم  مه  انیع  مسیلاربیل  دزاس .  لفاغ  نآ  یناعم  كرد  زا  ار  ام  مالک 
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نیئآ مارم و  زا  یعامتجا  یسایس و  يدام و  تابـسانم  نتخاس  ادج  ینید و  یبهذم و  تاقلعت  كرت  تینوسام  رد  تسین  میمهف  یم  تیرح 
هیلع نیسح ،  ماما  هاپس  رد  یتقو  رح  مسرپ  یم  تدوخ  زا  لاح  دننک .  یم  دای  مسیلاربیل  ناونع  هب  نآ  زا  هک  یلصا  تسا .  لصا  کی  ینید 

مالسا نیئآ  مارم و  اج  همه  رد  حماست  لهاست و  نآ ؟  زا  لبق  ای  دش  هدازآ  دش  دراو  یقیقح  مالسا  تیالو و  بتکم  تمدخ  رد  و  مالسلا ، 
یتسرپ ادخ  يرادنید و  هیاپ  رب  هک  یبتکم  دراد و  نامیا  اتکی  دنوادخ  ییادخ  هب  هکنآ  نایم  هک  دریذـپ  یم  یناملـسم  چـیه  ایآ  اما  تسا . 

ام ینوسام ،  نارکفنـشور  بتکم  رد  درادن ؟  دوجو  تفرعم  تقیقح و  كرد  رد  یقرف  چیه  یتسرپ  ناطیـش  یتسرپ و  تب  اب  هدـش  راوتـسا 
عیاش مارم  نیا  رگا  تسا .  بهذم  كرت  رب  تینوسام  ساسا  نوچ  تسین  یقرف  چیه  دـیحوت  یتسرپ و  ناطیـش  يرادـنید ،  ینید و  یب  نیب 

یعامتجا و ناش  رد  دـنمدرخ  لهاج و  ناـیم  دـنیوگب  حبـص  ادرف  هک  تسا  نیا  لـثم  نید ؟  یب  اـی  رادـنید  درب ؟  یم  هرهب  یـسک  هچ  دوش 
رگا اما  دوش .  یم  دراو  نایز  دـنمدرخ  هب  هدـش و  طلـسم  دـنمدرخ  رب  لهاج  ارجام  نیا  رد  اعطق  تسین .  یقرف  چـیه  رگید  ياـهزیچ  یلیخ 
هرهب قح  تایح ،  قح  همه ،  يارب  مالـسا  هکنانچ  دشاب .  هتـشادن  تایح  قح  لهاج  یتح  یناسنا  هک  دریذپ  یمن  يدنمدرخ  دیوگب  یـسک 
کی ياپ  زا  یمالسا  تموکح  رد  هک  دینـش  یتقو  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  يا  هدینـش  امتح  تسا .  لئاق  قوقح  ریاس  تاناکما و  زا  يدنم 

يا دومرف :  ناناملـسم  هب  باطخ  یتحاران  اب  دـنا  هدرک  زاـب  يدوزب  دـندرک  یم  اـپ  هب  بنیز  يارب  هک  ار  یلاـخلخ  اـی  يا  هقلح  يدوهی  نز 
هرابرد ام  هک  دوش  یم  ادیپ  اجنیا  زا  لکشم  دیدش ؟ . . .  يا  هعقاو  نینچ  لمحت  هب  رضاح  روطچ  دیتسه ،  نادرم  هیبش  هک  امش  يا  نادرم ! 

همه هک  هچنآ  تسا  زاس  لکـشم  هشیمه  مه  اوه  رد  اپ  قلعم و  ياه  همجرت  مینک .  یمن  تقد  حالطـصا  کی  ناگدننک  عضو  یلـصا  دارم 
حالطـصا نیا  يارب  ام  روشک  رد  تسین .  سنارولت  موهفم  ینعم و  اـب  ناـسمه  فدارتم و  دـناسر  یم  ار  حـماست  لـهاست و  موهفم  ینعم و 

ینعم کی  هب  ود  نیا  هک  دـنا  هدرک  نامگ  یخرب  و  دـنا .  هدروآ  حـماست  لـهاست و  لداـعم  سنارولت  ینعی  اـهنوسام  بولطم  هتبلا  یبرغ و 
روما رد  واک  دنک و  قح  یناملسم  چیه  هکنانچ  دراد .  ار  ناناملسم  رب  يریگناسآ  یعون  دوخ  رد  تسا و  ناسآ  لهس و  مالسا  نید  تسا . 

ارنآ فالخ  ناوت  یمن  هدرکن و  ییاطخ  تسا و  ناملـسم  تشاد  مالعا  یـسک  رگا  درادن .  ینیبدب  نظءوس و  قح  یـسک  درادـن .  ار  مدرم 
هباشم یفیلاکت  اهنیا  لاثما  ناکدوک و  رفاسم و  ضیرم و  رب  هکنانچ  دراد .  دوجو  يریگ  لهـس  فیلاکت  تادابع و  ماـجنا  رد  درک .  روصت 
تقیقح هب  هزادـنا  نامه  مسینومک  مالـسا  هک  تسا  قح  هزادـنا  نامه  یتسرپ  تب  هک  هدـشن  هتفگ  هاگچیه  اما  تسین .  غلاـب  ملاـس و  دارفا 

ملاع و کی  هک  تساناد  هزادنا  نامه  قمحا  لهاج  دیوگب  دـهاوخب  یـسک  هکنیا  لثم  تیدوهی  تیحیـسم و  ای  مالـسا و  هک  تسا  کیدزن 
ریاس نید  رفک و  ندوب  هیاپمه  نایدا و  یناسکی  نامه  سنارولت  نیا  زا  دارم  نوسامارف  نارکفنـشور  ای  سنارولت و  لها  دزن  رد  دنمـشناد . 
کی ار  همه  دـهاوخ  یم  دراد .  دوخ  صاخ  مارم  غیلبت  هعـسوت و  رد  یعـس  یبهذـم  یلم و  ياهگنهرف  همه  فذـح  اب  برغ  تسا .  اهمارم 

عناوم و دـنک .  یم  فدـح  دوخ  عفن  هب  ار  اهگنهرف  اهنایرج و  همه  لمع  نیا  اب  کش  یب  و  دـنک .  لح  دوخ  مارم  گـنهرف و  رد  لـکش و 
ناهج مدرم  همه  دنهاوخ  یم  اهنآ  دنک .  ادیپ  ملاع  رساترس  رب  هطلس  همادا  ناکما  یبرغ  گنهرف  اب  ات  دراد  یم  رب  هار  رـس  زا  ار  نیـضرتعم 

تـساوخ نیا  ربارب  رد  یناملـسم  یتقو  هک  تساجنیمه  زا  دـنوش .  نارکفنـشور  نایبرغ و  عبط  باب  هتبلا  یناهج و  ناسکی  گـنهرف  ياراد 
رادرب و دوخ  مارم  زا  تسد  ینعی  شاب .  هتشادن  بصعت  دنیوگ :  یم  دراد  مالسا  دنوادخ و  مکح  نایب  رد  یعس  دنک و  یم  تمواقم  یبرغ 

نآ هب  لمع  اب  ینید  راد  هشیر  تادـقتعم  اب  ندـش  ورردور  ماگنه  رد  اهتـسیناما  تسا .  یبرغ  بصعت  نیع  نیا  عقاو  رد  ریذـپب .  ار  ام  مارم 
نادـیم زا  ار  نید  نآ  تاـیقالخا  دـننک و  لیدـبت  يدرف  ینادـجو  رما  کـی  هب  ار  یبهذـم  تادـقتعم  نید و  دـننک  یم  یعـس  لمعلاروتـسد 

هب نادـقتعم  شنکاو  ضارتعا و  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  بیترت  نیا  هب  اـهنآ  دـننک ،  جراـخ  نآ  یعاـمتجا  لـمع  و  هعماـج ،  یمومع  گـنهرف 
 . دنیامن یم  بوکنم  رجحتم  ارگداینب و  نوچ  یباقلا  اب  ار  یتنس  ياهگنهرف  نید و  لها  نامز  نامه  رد  تسرد  دنراد و  یم  ناما  رد  نایدا 

ادتبا رد  اهنآ  هلب  تسین - ؟  نیمه  دنراد  نویناحور  یبهذم و  ياملع  فذح  رد  یعـس  مسیلاربیل  نایدانم  نارکفنـشور و  هکنیا  تلع  ایآ  - 
هچنآ زا  ریغ  تسا  يزیچ  نید  تقیقح  دنیوگ  یم  هکلب  دنزادرپ .  یمن  یتنس  ینید و  ياهرواب  نید و  یفن  هب  راکشآ  حیرص و  تروص  هب 

هب اهنآ  عقاو  رد  تسا .  هدـش  هضرع  ینید  ياـملع  مالـسلا و  هیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  يایـصوا  هلیـسو  هب  هک 
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هولج كوکشم  ار  نانآ  ءارآ  یتسرد  رابتعا و  ات  دننز  یم  هژیو  یخیرات  طیارـش  ناکم و  نامز و  دیق  املع  نید و  همئا  تاروتـسد  راتفگ و 
اهنت اهنآ  ءارآ  دـنیوگ  یم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا .  همئا  ناربماـیپ و  رظن  يءار و  نداد  هولج  یبسن  راـک  نیا  يارب  اـهنآ  ماـگ  نیلوا  دـنهد . 

ار دوخ  هاگیاج  ینید  عبانم  نید و  همدقم ،  نیا  اب  درادن .  دربراک  رابتعا و  رضاح  لاح  رد  هدوب و  رصع  نآ  طیارـش  نامز و  نآ  هب  طوبرم 
 . دـیآ یم  نایم  هب  مدرم  مومع  يانمت  تساوخ و  همزمز  مه  نآ  زا  سپ  درادـن  مدرم  لدـب  دـهد و  یم  تسد  زا  یندـم  تابـسانم  نایم  رد 
رد عبات  هک  ناشدوخ  ءارآ  ناشدوخ و  هب  مدرم  دوش و  یم  عطق  ینید  تفایرد  هب  مدرم  لاصتا  ءاکتا و  هطقن  تسا .  نشور  دنور  نیا  هجیتن 

تـسرد دتفا - ؟  یم  ییادج  هلـصاف و  تسایـس  نید و  نایم  قیرط  نیا  زا  سپ  دنوش - .  یم  یکتم  تسا  یناسفن  تاینمت  ناکم و  نامز ، 
دیاب اما  تسین .  تسایـس  عنام  نید  تسا - ؟  تسایـس  عنام  نید  رگم  ارچ  تسایـس - .  زا  نید  ییادج  تسا  نیمه  ارجام  لصا  يدیمهف ، 
یسک رادمتـسایس ،  تسا .  يراد  کلم  ینعم  هب  تسایـس  میوگب .  نخـس  ینک  یم  دای  تسایـس  ناونع  اب  نآ  زا  وت  هک  يزیچ  هرابرد  لوا 

اما یماـظن و . . . .  يداـصتقا ،  یعاـمتجا ،  تابـسانم  زور  لاـح و  هراـبرد  درک و  هرادا  ار  یتـکلمم  دوش  یم  هنوـگچ  دـناد  یم  هک  تسا 
تبثم هجو  رد  هک  یموهفم  دوش .  یم  نهذ  هب  ردابتم  يرگ  هلیح  نوچ  یموهفم  ینعم و  دـیآ  یم  نایم  هب  تسایـس  زا  نخـس  یتقو  هزورما 
هنوگچ ای  دیـسر و  تردق  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دناد  یم  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  ناونع  نیا  دیدج  يایند  رد  تسا .  یکریز  ینعم  هب 

کی تروص  هب  ناسنا  يارب  تردـق  ظفح  تردـق و  مه  یتقو  دـتفین .  لباقم  فیرح  بیقر و  تسد  هب  ات  درک  ظـفح  ار  تردـق  ناوت  یم 
نارود رد  لوایکام  مان  هب  يدرم  هک  یـشور  دـننز .  یم  تسد  يا  هلیح  ره  هب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  الومعم  نارادمتـسایس  دـمآرد ،  لـصا 

رد ای  هدینـش و  دـیاش  دوب .  تمکح  ياه  هخاش  زا  یکی  گرزب ،  هفـسالف  دزن  هتـشذگ و  رد  تسایـس  اما  درک .  يزیر  هیاـپ  ار  نآ  دـیدج 
هبعش دنچ  مه  هخاش  ره  دندرک و  یم  میسقت  یلمع  يرظن و  هخاش  ود  هب  ار  تمکح  هفـسالف  امکح و  هک  یـشاب  هدناوخ  یـسرد  ياهباتک 

 ، لزنم ریبدت  هنیدم و  تسایس  قالخا ،  لماش  مه  یلمع  تمکح  دوب ،  تایهلا  و  تعیبط ،  تایضایر ،  لماش  يرظن  تمکح  الثم  تشاد . 
طلست یلمع  يرظن و  تمکح  قیاقد  همه  رب  دوب و  میکح  هک  یسک  ینعی  دوب .  تمکح  زا  يا  هبعش  هنیدم  تسایـس  يدنب  میـسقت  نیا  رد 

یتفایرد ياراد  هک  میکح  باسح  نیا  اب  دـنک .  رظن  راهظا  ای  وگتفگ و  مه  يراد  کلم  تموکح و  شور  هراـبرد ،  تسناوت  یم  تشاد ، 
زا هتـسناد و  یم  ار  تعیبط  ادـخ و  ناسنا و  نایم  هطبار  هدرک و  یم  كرد  ملاع  رد  ار  ناسنا  یقیقح  هاـگیاج  هدوب و  یتسه  هراـبرد  قیمع 

ناکما ات  هداد  یم  رظن  مدرم  روما  هرادا  يراد و  کلم  هوحن  هرابرد  هدوب ،  هاگآ  مه  ناسنا  نیا  دـصقم  ناسنا و  شنیرفآ  هفـسلف  دوصقم و 
تـسایس يراد و  کلم  زا  ناهج  رد  هزورما  هک  ار  یناسک  نایم  قرف  یناوت  یم  اجنیمه  ات  دروآ .  مهارف  ار  مدرم  یمومع  تیادـه  دـشر و 

ار هصرع  نیا  رد  روضح  تیحالـص  امکح  رظن  زا  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک  هاگدـید  نیا  اب  یبایرد و  امکح  اـب  دـننز  یم  فرح 
هژیو یهاگیاج  يراد  کلم  يارب  مه  ینید  شنیب  شرگن و  رد  دشاب .  میکح  دیاب  امکح  تسا :  هتفگ  نوطالفا  هک  ییاج  ات  دشاب .  هتشاد 
اهنآ تابـسانم  هرادا  هوحن  تایح و  هصرع  رد  اهناسنا  تشونرـس  هرابرد  لماک ،  نید  مه  نآ  نید ،  رگا  تسا .  نشور  مه  شتلع  دـنلئاق . 
دـشر تلادـع و  طسب  تیادـه ،  ناـسنا ،  شنیرفآ  زا  یتسه  قلاـخ  دارم  رگا  و  تسا .  صقاـن  دـشاب  هدرکن  هئارا  ییوگلا  هدرک و  توکس 

اهنآ تارجاشم  لصف  لح و  ای  مدرم و  تیبرت  میلعت و  شور  يداصتقا ،  تالماعم  هرابرد  ناوت  یمن  دشاب  اهناسنا  يدادادـخ  ياهدادعتـسا 
دـشاب هتـشاد  تیادـه  يربهر و  ياعدا  هک  يربمایپ  اـی  نید  ره  سپ  دـنامب .  شوماـخ  دوش  یم  ثحب  نآ  زا  نوناـق  قوقح و  هریاد  رد  هک 

ریـس و تدابع و  هوحن  هرابرد  ادخ  باتک  نید و  هک  ناس  نامه  هب  باسح  نیا  اب  دنکن .  اهر  ار  مدرم  دنک و  وگتفگ  اهنیا  زا  تسا  ریزگان 
هتسشنن و تکاس  تسا  يداقتعا  ياهرواب  نامه  زا  يا  هخاش  هک  مه  يراد  کلم  تسایس و  هرابرد  هتـسشنن ،  تکاس  مدرم  يدرف  كولس 

دودح نییعت  مدرم ،  نایم  تواضق  رهش ،  هرادا  گنج ،  ياهنادیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  تسا .  هدرک  هیارا  ییوگلا 
دراد يراد  کلم  تسایس و  هصرع  رد  نید  میقتسم  تلاخد  زا  تیاکح  دوخ  اهنیا  لاثما  تموکح و  لیکشت  هرخالاب ،  یلام و  تابـسانم  و 

زا هک  دبای  ناماس  يا  هنوگب  مدرم  روما  اهنآ  تیاعر  اب  هک  یطیارـش  دنلئاق .  يا  هژیو  طیارـش  يراد  کلم  تسایـس و  نیا  يارب  ناشیا  اما  . 
مه اب  اجک  زا  ود  نیا  دوش و  یم  يزورما  تسایـس  عنام  هنوگچ  نید  يدش  هجوتم  الاح  دریگن .  تروص  یملظ  دنوشن و  جراخ  قح  ریـسم 
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هک يا  هلمج  مدیمهف ،  مدوب  هدناوخ  هسردم  خیرات  ياهباتک  رد  اهراب  هک  ار  سردم  دایرف  ینعم  الاح  اقیقد . . . .  دننک - ؟  یم  ادیپ  داضت 
زا يرایـسب  ینمـشد  تلع  یتفرگ و  رارق  اقیقد  هک  الاح  بخ  تسام - .  تسایـس  نیع  ام  تناـید  و  اـم ،  تناـید  نیع  اـم  تسایـس  تفگ : 

 . يودهم اقآ  مشچ  میتفیب - .  هار  دیاب  مه  مک  مک  هدرس و  اوه  هک  نک  نامهم  ار  ام  ییاچ  هی  يدیمهف  نید  اب  ار  يزورما  نارادمتسایس 

مشش لصف 

لوا تمسق 

هدشن تبحـص  اهنآ  هرابرد  هاگ  چیه  هک  یتارییغت  درک .  زورب  دـیمح  رد  هک  مدوب  یتارییغت  دـهاش  شیپ  زا  شیب  تشذـگ  یم  هک  زور  ره 
دیاش دوب .  هدـماین  نایم  هب  عون  نیا  زا  يروما  ای  ندیـشوپ و  سابل  هوحن  زا  ینخـس  دازآ  ياوه  شدوخ  لوق  هب  ياهوگتفگ  ماـمت  رد  دوب . 

هنامیمص هدرتسگ و  هطبار  هب  لیدبت  رفن  ود  يوگتفگ  دوب .  هدش  نم  تایح  زا  یئزج  دیمح  دوب .  نیمه  رد  مه  یجیردت  تارییغت  نیا  زار 
هک دوب  ور  نیمه  زا  دـیاش  دـنراد ،  یـشهوژپ  ياهـشور  هبرجت  يارب  یبوخ  دادعتـسا  مدرک  یم  ساسحا  دوب  هدـش  شناتـسود  وا و  اـب  يا 

یلاعفنا و عضو  زا  دیمح  ندش  جراخ  دوب  مهم  همه  زا  شیب  میارب  هچنآ  اما  دوب .  باذج  بلاج و  دیمح  اصوصخم  اهنآ و  يارب  مداهنشیپ 
رادروخرب دیدش  يا  هفطاع  فیطل و  یساسحا  زا  هچ  رگا  دیمح  دوب .  شناتـسود  وا و  هلیـسوب  شهوژپ  اب  هارمه  شـسرپ  وجتـسج و  زاغآ 

هب دـیمح  ات  دوب  هدـش  ثعاب  عوضوم  نیا  دـشاب ،  یقطنم  ثحابم  ندینـش  بلاط  هراومه  اـت  دـش  یم  ثعاـب  وا  رگ  وجتـسج  نهذ  اـما  دوب 
ینالوط ییاذک  هرادا  نآ  رد  متماقا  تدم  دنک .  لوبق  لالدتـسا  اب  ار  دوخ  يءار  فلاخم  رظن  یتح  دوش و  اریذـپ  ار  یقطنم  لیاسم  یتحار 

یبوخ لاجم  سرد  سالک و  دوب .  مولعم  دـصقم  متفر .  اجنآ  زا  هدز و  لغب  ریز  ار  مفیک  اهزایتما  همه  كرت  اـب  زور  کـی  هرخـالاب  دوبن . 
درک و ادـص  ارم  دـیمح  دـش  مامت  دازآ  ياوه  سالک  هک  یتقو  زور  کی  درک .  یم  داجیا  هقالع  دروم  یتاعوبطم  یملق و  ياهتیلاعف  يارب 

زیچ هداتفا - ؟  یقافتا  هیچ ؟  عوضوم  مشاـب - .  هتـشاد  یـصوصخ  تبحـص  امـش  اـب  هقیقد  دـنچ  مهاوخ  یم  دـیهدب  هزاـجا  رگا  تفگ - : 
هب هروخ  لثم  يزیچ  هک  هیتدم  منک ،  عورـش  يروط  هچ  منودـیمن  شتـسار  هللاو  وگب - !  تگنت  لد  دـهاوخ  یم  یچ  ره  تسین - .  یمهم 

امـش هب  مدوخ  هب  هجار  يزیچ  زوـنه  نم  هکنیا  دـینک ؟  یم  رکف  یچ  نم  هراـبرد  امـش  هکنیا  هراد .  یمن  رب  مرـس  زا  تسد  هداـتفا و  مناـج 
هک امـش  لثم  یمدآ  هک  هنیا  مروظنم  هیچ - ؟  تروظنم  مدیـسرپ - ؟  یم  یچ  دیاب  نم  الثم  دـیا - ؟  هدیـسرپن  يزیچ  مه  امـش  ما و  هتفگن 

تمحز هدـنوخ ،  باـتک  هدرک ،  راـک  هتفر  شتاداـقتعا  نومه  رطاـخ  هب  هراد و  يداـقتعا  يوب  گـنر و  هیـصاخ و  روج  کـی  شیاـهفرح 
وشتسار هن  مرهاظ و  هن  نم  دینود  یم  هخآ  هش ،  اب  یسک  ره  هنوت  یمن  صخـش  نوا  اعطق  هراذب  تقو  یـسک  يارب  داوخ  یم  یتقو  هدیـشک 

نم هتشذگ  زا  الصا  امش  مدشن .  گرزب  مه  یبهذم  هداوناخ  کی  يوت  الصا  نم  تسین .  دینک  یم  رکف  امش  هک  یـسکنوا  منطاب  دیهاوخب 
 ! دیمح وت  مناد  یم  طقف  مراد .  راک  هچ  اهزیچ  نیا  هب  نم  دیا - .  هدیسرپن  مه  زیچ  چیه  دیناد و  یمن  چیه  نم  تاداقتعا  نم و  ياهاطخ  ، 

يدایز ياهراک  يدایز - . . .  ياهراک  نم  بخ  دراذـگب - .  رـس  تشپ  دـیاب  هک  زارد  یهار  دادعتـسا و  یگدامآ و  هملاع  کی  اب  یناسنا 
تلد هب  هک  ساسحا  نیمه  دنراد .  وت  لثم  ياه  هچب  همه  هک  تسا  يرادیب  ریمض  مهم  دنا .  هداد  ماجنا  مدرم  همه  وت و  نم ،  هک  يا  هدرک 
ادیپ اقترا  دـشاب  هدـنز  وت  رد  ساسحا  نیا  یتقو  ات  هک  نودـب  ار  ونیا  دریمن .  وت  رد  تقوچیه  شاک  هراد و  تمیق  ایند  کی  هتخادـنا  گنچ 

اهدرم و همه  تسین .  مدآ  نادـنزرف  يارب  ساسحا  نیا  زا  رتدـب  یهاگـشزغل  یهانگیب .  ینک  ساسحا  هک  دیـسرت  یتقو  زا  دـیاب  ینک .  یم 
یلیخ نم  يارب  راـکبلط .  ادـخ  زا  دـنوش و  یم  ینیب  دوخ  راـچد  دـیتفا ،  یم  راـگزور  قلخ  نیتسوپ  رد  دنـسر  یم  هطقن  نیا  هب  یتقو  اـهنز 
رهاظ ندـید  اب  هک  متفرگ  دای  نم  دـیمح  نیبب  هنکمم - ؟  روطچ  ینک .  یمن  رواب  نم  هراد ،  قرف  نارگید  اـب  امـش  ياـهفرح  همه  هبیجع ، 

سکچیه دوش .  یم  ضوع  شزیچ  همه  تقونآ  دوش  ضوع  یمدآ  ندـید  عون  یفاک  طقف  هک  منود  یم  مه  ار  نیا  منکن و  تواـضق  دارفا 
ات يزادنیب  الاب  هک  ار  بیـس  کی  اهیمیدق  لوق  هب  دـنام .  یمن  تسه  نالا  هک  روطنیمه  رمع  رخآ  ات  مه  سکچیه  هدـماین و  ایند  هب  هتـشرف 
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وت نم و  رگا  دـیاش  هدـب .  همادا  يدرک  عورـش  هک  يراک  هب  رادرب و  تسد  تالایخ  نیا  زا  مه  الاح  هروخ .  یم  خرچ  اـترازه  هسرب  نییاـپ 
هراد همادا  یگدنز  هک  ینیب  یم  یلو  هرتهاگآ  ام  ياهراک  هب  همه  زا  وا  دندرم .  یم  باذع  یطحق و  یگنـسرگ و  زا  امه  میدوب  ادخ  ياج 
رسپ مدناوخ ،  یم  شیاهمـشچ  زا  ار  تقادص  یفاص و  دش .  تحار  یمک  میاهفرح  ندینـش  اب  مدرک  ساسحا  هسر .  یم  مه  همه  يزور  و 

 : تفگ یظفاحادخ  زا  لبق  مدناسر و  سوبوتا  هاگتسیا  ات  ار  دیمح  مهار  رـس  نوریب .  میدز  میدروخ و  مه  اب  ار  راهان  دوب .  ینانیمطا  لباق 
 . دوب غولـش  یلیخ  كراپ  دـیراب  یم  مدآ  نامـسآ  نیمز و  زا  میتفر .  كراپ  هب  رارق  قباطم  هبنـش  زور  مرکـشتم . . . !  زیچ  همه  تباـب  زا  - 

یـسرپلاوحا مالـس و  مه  اب  دندوب .  هدرک  لاغـشا  رتدوز  نارگید  ار  تکمین  دوب  مولعم  دندوب  هتـسشن  دیب  تخرد  ریز  شناتـسود  دـیمح و 
دوز دـش  بوخ  تفگ :  هدـنخ  اب  دوب  شتـسد  رانک  یگرزب  ینیریـش  هبعج  دیـسر ،  یم  رظن  هب  هفالک  دـیمح  میتسـشن .  اـجنامه  میدرک و 

 . متفر ور  زا  هگید  هک  يدب  ینیریش  دیاب  هک  نومنوخ  دندز  گنز  ردقنیا  دنتسنود  یم  لبق  زا  اه  هچب  ونیا  همدلوت  زور  زورما  اقآ !  دیدمآ 
هک مولعم  اما ،  میروخ .  یم  مه  اب  كرابم !  تدلوت  سپ  نیا ،  زا  رتهب  هچ  منک - .  یمن  زاب  ار  ینیریش  هبعج  دییاین  امش  ات  متفگ  مه  الاح 
 ، مدرک یخوش  ناج  دیمح  ننک - .  یمن  نوملو  انیا  هرادـن ،  مه  یلاحـشوخ  یچمه  اقآ  هللاو  هن  يدـمآ - .  ایند  هب  هک  یلاحـشوخ  یلیخ 

لبق هتفه  يودهم  ياقآ  یتسار  هرادـن - .  همانـسانش  هک  تسا  یـسک  لثم  هتـشذگ  خـیرات و  یب  مدآ  هراد ،  خـیرات  سک  همه  زیچ و  همه 
خیرات نودب  زورما  رـشب  هکنیا  زا  ناتروظنم  مدیمهفن .  ار  امـش  نخـس  ینعم  نم  دیدرک .  دای  خیرات  یب  ناسنا  خـیرات و  زا  اهتبحـص  نمض 

هتفرگ ناسنا  ینامسآ  یهلا و  ماقم  نءاش و  هکنیا  مدرک و  تبحـص  لماکت  عوضوم  نیوراد و  هیـضرف  زا  لصفم  تیارب  البق  هیچ - ؟  هدش 
ار زیچ  همه  رد  رظن  دیدجت  يانب  یسیدرگد  نیا  دمایپ  وا  دش .  يدام  افرـص  يدوجوم  هب  لیدبت  يدام  همین  یهلا و  همین  دوجوم  نیا  دش و 
ینامـسج و ياوق  رد  ار  وا  هک  یفیرعت  درک .  لعج  دیدج  یفیرعت  شدوخ  يارب  درک و  نیمز  هجوتم  نامـسآ  زا  ار  دوخ  هاگن  تشاذـگ و 

يزاغآرس ارجام ،  نیا  هتبلا  و  دومن .  یم  تاناویح  تیناویح  رد  مامت  مات و  یکیرـش  ار  وا  عقاو  رد  تخاس و  یم  دودحم  يدام  ياهیگژیو 
یهت ینامـسآ  هـبنج  نآ  زا  مـتفگ  هـک  يا  هویـش  هـب  یمدآ  ماـقم  هـکنآ  زا  سپ  دـمآ .  یم  شیپ  مارآ  هـک  یلئاـسم  زا  يرایـسب  يارب  دوـب 
بتک ینید و  تفایرد  اـب  یعون  هب  هک  هچنآ  همه  تفرگ ،  رارق  دـیدرت  دروم  زین  ملاـع  مدآ و  تقلخ  هراـبرد  ینامـسآ  بتک  بلاـطم  ؛ دـش

همه هک  دوب  اج  نیمه  زا  درک .  ولج  يدام  ینیمز و  یملع ،  ارهاظ  ياهریـسفت  قیرط  زا  هکنآ  ای  دش و  اهر  ای  زین  دش  یم  طوبرم  ینامـسآ 
طابترا بیترت  نیا  هب  تفرعم .  ملع و  لصاح  نایزورما  ياه  تفایرد  دـش و  یقلت  تافارخ  لهج و  لوصحم  ناگتـشذگ  ینید  ياـهتفایرد 

 ، هلاس لهچ  يدرم  زغم  هب  يا  هبرض  اب  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  تشگ .  خیرات  یب  يدوجوم  هب  لیدبت  دش و  هتسسگ  وا  هتشذگ  اب  ناسنا 
يرگید نیمزرـس  رد  یهاوخب  يربب و  نیب  زا  ار  شا  هلاس  لهچ  ياـه  هتـسناد  تاـعالطا و  تارطاـخ ،  یتنـس ،  تاداـع و  بادآ و  همه  اـب 

روبجم ار  وا  تروص  نیا  رد  دنک ؟  یم  لابند  ار  يدوصقم  هچ  و  تساجک ؟  زا  تسیک ؟  دنادب  هکنآ  یب  دنک .  زاغآ  ار  يدیدج  یگدنز 
كدنا و عالطا  ساسا  رب  شدوخ  يارب  دـهدب و  فیرعت  شماقم  شهاگیاج و  زا  شدوخ  زا  رـصتخم  عالطا  كرد و  بسح  هک  يا  هدرک 

یـشیدنا هداس  اب  رگا  دـیامن .  یگدـنز  نیمز  هصرع  رد  مه  نامه  قباطم  دـنک و  مـالعا  فشک و  ار  یماجنارـس  دـصقم و  هداـس ،  يرازبا 
دهد رارق  وا  هار  ارف  ار  هدش  نییعت  شیپ  زا  يریسم  یشومارف ،  هب  صخش  ندش  التبم  زا  دعب  هتساوخ  یمن  هدننز  هبرـض  مینک  ضرف  میرگنب 

یخلت همه  ددجم  هبرجت  اب  هک  يزور  دـیما  هب  ؛ دوش ینابرق  سایق  نیمه  رب  لسن  رد  لسن  اسب  هچ  اطخ و  شیامزآ و  شور  يانبم  رب  دـیاب  ، 
ماوقا و خـیرات  هتـشذگ و  ندرک  رابتعا  یب  يارب  رمتـسم  یـشالت  مینیب  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنک و  كرد  ار  تقیقح  اهاوران ،  اه و 
هب يروشک  ره  رد   ) هدش يزیر  همانرب  تروص  هب  زورما  رشب  ماوقا و  خیرات  هتشذگ و  ندرک  رابتعا  یب  يارب  رمتـسم  تروص  هب  زورما  رـشب 

نرق ود  یکی  تایبرجت  دـنرادرب .  مدـق  دـنهاوخ  یم  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  نایبرغ و  هک  یهار  رد  ماوقا  همه  اـت  دریگ  یم  تروص  یعون ) 
اهنآ ياپ  لباقم  هک  دنا  هدش  یهار  رد  نداهن  مدـق  هب  روبجم  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  هویـش  رد  ماوقا  همه  هک  هداد  ناشن  زین  ریخا 
ینعم یب  هتـشذگ  نوچ  وا  يارب  مه  هدنیآ  باسح  نیا  اب  تسا .  مهم  لاح  ناسنا  نیا  يارب  هک  دیتفگ  ییاج  رد  امـش  تسا .  هدـش  میـسرت 
ناسنا تکرح  روتوم  هدنیآ  زا  روصت  وگتفگ و  دـیاش  هتـسب ؟  شقن  وت  نهذ  رد  هدـنیآ  زا  یفیرعت  هچ  ای  ریوصت  هچ  مناد  یمن  نم  تسا ؟ 
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زا ار  تنتفر  هزیگنا  تلع و  يا  هثداح  ناهگان  اما  يا ،  هدش  هدمآ  هناخ  زا  نتفر  نوریب  يارب  هتساخرب و  باوخ  زا  حبـص  نک  ضرف  دشاب . 
هدرک رکف  چیه  دربب .  شیپ  ارم  هک  تسین  یلماع  نوچ  منام  یم  نادرگرس  هک  تسا  یعیبط  ینک ؟  یم  هچ  لاح  نیا  رد  دنک  یم  بلس  وت 

اددـجم دـعب  دـنک و  رگید  هکـشب  رد  يا  هکـشب  زا  بآ  نتخیر  هب  عورـش  اهنت  هناهام  قوقح  نتفرگ  لباقم  رد  دـنراداو  ار  یناسنا  رگا  يا 
یعیبط و روطب  ناسنا  دسرب .  ینورد  راجفنا  نونج و  زرم  هب  تسا  نکمم  دروآ ؟  یم  ماود  یک  ات  دنک  لقتنم  یلاخ  هکشب  هب  ار  رپ  هکـشب 

دنک یم  راداو  تکرح  هب  ار  وا  دشاب  هدنرب  شیپ  هتشاد و  ولج  هب  ور  هک  يا  هزیگنا  لمع و  ره  هدشن و  قلخ  هدوهیب  لمع  ماجنا  يارب  یتاذ 
تاکرح و زا  کی  چیه  زا  ار  هدنیآ  هک  ینیب  یم  ینک  تقد  رگا  دوش .  یم  رتشیب  مه  وا  شالت  دشاب  رتمهم  فده  يوق و  هزیگنا  هچ  ره  و 
یهاگشناد و تالیـصحت  نایاپ  هچ  راهان و  هرفـس  ندرک  هدامآ  لثم  کیدزن  رایـسب  هدنیآ  هچ  درک .  فذح  دوش  یمن  ناسنا  ياهمیمـصت 

دارفا یـصخش  یگدنز  هب  طوبرم  میتفگ  هچنآ  دراد .  هدنیآ  هب  یهاگن  یگدـنز  تشرد  زیر و  روما  همه  ینیب  یم  ینک  هاگن  هک  روطنیمه 
تکرح هب  طوبرم  هکلب  تسین  يدرف  اـهنت  هدـنیآ  هب  مهاـگن  هک  تسا  نیا  مروظنم  دراد .  هدـنیآ  هب  ییور  مه  وت  روشک  وت  هداوناـخ  تسا 

نیا زا  نم  روظنم  هک  یباـی  یم  رد  ینک ،  ربـص  یمک  دـیریگب ؟  دـیهاوخ  یم  يا  هجیتـن  هچ  اـهنیا  زا  دوش ؟  یم  مه  یموق  اـی  یلم  یعمج 
ار وت  شنکاو  تکرح و  عون  هک  تسا  بولطم  رظن و  دروم  هدنیآ  تاصخـشم  تاصتخم و  زا  ریوصت  هدنیآ و  نیا  تسیچ ؟  ینیچ  همدـقم 

هزادـنا نامه  يور ،  رب  روشک  زا  جراـخ  ینـالوط  ترفاـسم  کـی  هب  هدـنیآ  هتفه  دـشاب  رارق  رگا  مسرپ :  یم  وت  زا  زاـب  دزاـس .  یم  مولعم 
یـسورع سلجم  هب  ادرف  دـشاب  رارق  رگا  ریخ !  اعطق  يورب ؟  هسردـم  سرد و  سـالک  هب  یهاوخب  هک  يراد  یگدـنود  شـالت و  هروشلد ، 

؟  كراپ رد  ندز  مدـق  ینتـسب و  کی  ندروخ  يارب  هک  ینک  یم  ایهم  ار  دوخ  تروص  ناـمه  هب  يورب  تتـسود  یتح  اـی  رهاوخ و  ردارب ، 
یگدنود ندیـشوپ ،  سابل  رد  یتح  تیاهراک  همه  رد  تسوت  يور  ارف  هک  يا  هدنیآ  تیاغ و  دصقم ،  ینعی  عوضوم  نیا  نامگ  یب  ریخ ! 

 ، مدرم کیرحت  رد  یعـس  هک  مه  یناسک  همه  دراذـگ .  یم  رثا  وت  هرمزور  روما  ریاس  ندـیباوخ و  ندرک ،  تبحـص  وگتفگ و  شـالت ،  و 
نما بیرفلد ،  ابیز ،  یتیاغ  زا  يریوصت  دنارذگ و  یم  هدـنیآ  يور  تشگنا  دـننک  یم  یعوضوم  يارب  اهنآ  نتخیگنارب  ای  ناجیه و  داجیا 

رایـسب يا  هدـنیآ  ای  دـننک و  لاح  ریـسا  ار  یمدآ  هدـنیآ ،  زا  ریوصت  فیرعت و  هضرع  نودـب  رگا  لاح  دـنیارآ .  یم  وا  مشچ  رد  هاوخلد  و 
مکتسد ای  درادن و  هتشذگ  هب  يزاین  ناویح  دنا .  هدرک  کیدزن  یناویح  تسیز  هب  ای  ریسا و  ار  وا  دنیارایب  شمـشچ  رد  سوملم  کیدزن و 

هب تسا .  يوراب  ای  دـلوت  نامز  و  تسا .  ینعم  یب  وا  يارب  هدـنیآ  هک  ناس  نامه  هب  تسا .  يوراب  اـی  دـلوت  ناـمز  رد  روصحم  وا  هتـشذگ 
شدنزرف ات  دیز  یم  نآ  رد  هک  يا  هنال  ای  همعط و  هب  ندیـسر  هلـصاف  رد  وا  يارب  هدنیآ  ای  تسا و  ینعم  یب  وا  يارب  هدـنیآ  هک  ناس  نامه 

دوخ نودـب  مهنآ  دوش .  یم  هصالخ  دـنک  گرزب  ار  شدـنزرف  هب  اهنت  هکلب  یهاگآ  دوخ  نودـب  مهنآ  دوش .  یم  هصالخ  دـنک  گرزب  ار 
هتشاد هدش  روصحم  نآ  رد  هک  يدنمنوناق  ماظن  رد  يراکتـسد  باختنا و  رد  يا  هدارا  نادنچ  هکنآ  یب  هزیرغ ،  ددم  هب  اهنت  هکلب  یهاگآ 
هچنآ عبت  هب  سپ  تسا  هدـش  ضوع  مه  ناـسنا  هدـنیآ  تسین .  هتـشذگ  هب  طوبرم  اـهنت  هداد ،  خر  دـیدج  هرود  رد  هک  هچنآ  سپ  دـشاب . 
روما زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یعوضوم  نیا  تسه .  زین  یناـمرآ  يا  هدـنیآ  دـقاف  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا  خـیرات  هب  زورما  ناـسنا  متفگ 
ییاهن تیاغ  فدـه و  دـصقم و  زا  وگتفگ  هدـنیآ ،  زا  وگتفگ  هک  ینادـب  تسا  رتهب  لوا  دـیهدب .  حیـضوت  رتشیب  یمک  اـفطل  تسا .  رثوم 

یسک هچ  اب  یتح  تقو و  هچ  يرازبا ،  هچ  اب  يریسم ،  هچ  زا  يورب ،  دیاب  هنوگچ  امـش  هک  دنک  یم  نییعت  هک  تسا  دصقم  نیمه  تسا و 
دـصق الثم  هک  يرگید  تقو  اب  ینک  یم  یط  هک  يریـسم  يراد و  یم  رب  دوخ  هارمه  هچنآ  ایآ  دشاب ،  دـنوامد  هلق  وت  دـصقم  نک  ضرف   ؟

ار یناسنا  ینیبب  رگا  مراد  يرگید  لاوس  لاح  دـنک .  یم  قرف  اعطق  ارچ !  دـنک ؟  یمن  قرف  يراد  ار  یخیرات  ياـهانب  دـجاسم و  زا  رادـید 
رد مه  یسابل  دروخب و  دروخ ،  یم  یشحو  هدنرد  کی  هک  هچنآ  زا  هک  دنا  هدرک  راداو  یتح  ار  وا  دنک و  یگدنز  يا  هشیب  رد  ات  هتشاداو 

قوقح هب  یگرزب  يدعت  ملظ و  ناسنا  نآ  هرابرد  ار  يراتفر  نینچ  کش  نودب  دـهد ؟  یم  تسد  وت  هب  یلاح  هچ  دـنا  هتـشاذگن  شرایتخا 
تـسین ینعم  نیا  هب  تواضق  نیا  ایآ  دـنک .  یگدـنز  هشیب  رد  ناویح  کی  لثم  اب  دـنا  هدرک  روبجم  ار  وا  نوچ  ارچ ؟  مناد .  یم  وا  یناسنا 

 . تسا روط  نیمه  دیدرت  نودب  يا ؟  هدرک  ادج  ناویح  ماقم  زا  ار  ناسنا  ماقم  وت  هک 
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مود تمسق 

و دشاب ! ؟  وا  ماقم  ناش و  اب  بسانم  دیاب  دنریگ  یم  رظن  رد  دوجوم  کی  يارب  هک  یتیاغ  دصقم و  هک  دیمهف  ناوت  یمن  نخـس  نیا  زا  ایآ 
هدش لمع  نیا  بکترم  هک  یسک  لقع  رد  ای  يدنخ و  یم  ؛ دنا هدید  سابل  یلدنص و  زیم و  كرادت  یناویح  يارب  هک  ینیبب  رگا  دیدرت  یب 

هدـننک داجیا  فدـه ،  تیاغ و  هب  هجوت  هدـنیآ و  هب  هاگن  هک  مریگ  یم  هجیتن  اهفرح  نیا  زا  نم  سپ  تسا .  روط  نیمه  ینک .  یم  دـیدرت 
كرادت یگدامآ و  دشاب  ماوداب  رتمهم و  رتگرزب ،  بولطم  دوصقم  ای  هدنیآ  نآ  هچ  ره  هکنیا  رگید  تسا .  ناسنا  رد  يرایسب  ياه  هزیگنا 

ناسنا زا  هک  تسا  یماقم  ناش و  تخانـش  اب  بسانتم  دوش ،  یم  هتفرگ  رظن  رد  هک  يدصقم  تیاغ و  هرخالاب  و  دـبلط .  یم  مه  ار  يرتشیب 
ناویح اب  فدارتم  دوش ،  یم  هضرع  ناـسنا  زا  هک  یفیرعت  رگا  لاـح  دراد .  دوجو  هدـش ،  اـیهم  دـصقم  نآ  هب  نتفر  يارب  هک  يدوجوم  اـی 

 ، دوش یم  یحارط  وا  هدنیآ  يارب  هک  مه  يا  همانرب  دوش و  یم  روصت  وا  يارب  هک  مه  یتیاغ  بولطم و  دصقم  دشاب .  هتفای )  دـشر  هچره  )
ار وا  ییاهن  دصقم  دنوش و  لئاق  ینامـسآ  یهلا و  یماقم  نءاش و  ناسنا  يارب  هچنانچ  سکعب ،  و  تسین .  تاصتخم  فیرعت و  نآ  زا  ادج 
اب میوگ  یم  هک  تساجنیا  زا  دنیامن .  یحارط  شیارب  هدنیآ  نآ  هب  ندیـسر  يارب  يا  همانرب  دـیاب  دـننک .  ضرف  ینامرآ  هنیدـم  هب  ندیـسر 

یفن اـب  نوچ  ارچ ؟  دـش .  لاـح  هتـسب  راـتفرگ و  یناـسنا  یناویح ،  افرـص  تاـینمت  سوسحم  ياـیند  رد  ناـسنا  ندرک  روصحم  دودـحم و 
يایند اب  ار  عوضوم  نیا  طابترا  نم  داد - .  تسد  زا  ار  دوخ  ینعم  گرم  زا  سپ  اـیند  یبهذـم ،  یناـحور و  هاگتـساخ  كرت  تاـیونعم و 

ای يدوهی  یحیـسم ،  اـی  دنـشاب  یتشترز  يور  یم  رادـنید  ماوقا  ینید و  یتنـس و  ياـهگنهرف  ناـیم  هب  یتـقو  ممهف - .  یمن  گرم  زا  سپ 
زا راد  نید  ناسنا  عقاو  رد  تسا .  رادروخرب  یهاگیاج  زا  گرم  زا  سپ  يایند  گرم و  هک  یبای  یم  رد  یبهذم ،  قرف  ریاس  ای  ناملـسم و 

هرخالا هعرزم  ایندلا  دنیوگ :  یم  هک  يا  هدینـشن  دوش .  یم  گرم  زا  سپ  ملاع  دراو  نآ  زا  رذـگ  اب  دـسر و  یم  گرم  لزنم  هب  ایند  هداج 
رد یگدـنز  رگید ،  دـشاب  يراگتـسر  حالف و  گرم و  زا  سپ  ملاع  هب  ندیـسر  دـصقم  یتقو  تسا .  ترخآ  هاگتـشک  هعرزم و  ایند  ینعی 

یناهج نیا  یگدنز  رگید  دشاب  ییایند  تاذل  لوصح  ایند و  دصقم  یتقو  سکعلاب  ندرک و  رذـگ  يارب  تسا  يا  هلحرم  اهنت  يدام  ناهج 
ریثات زیچ  همه  رد  دـناوت  یم  ندـید  هنوگ  ود  نیا  تسا و  ییاـهن  دـصقم  شدوخ  هکلب  تسین  بولطم  هب  ندیـسر  رذـگ و  يارب  يا  هلحرم 

یمولع جاور  اب  عقاو  رد  دندرک و  روصت  لخد و  ناسنا  هرابرد  تیحیسم  هلمج  زا  نایدا و  فیرعت  رد  تسین  اما  نارکفنـشور  دشاب .  راذگ 
هیکت اب  سپس  دندرک  هضرع  ناسنا  سفن  مسج و  زا  هناراگنا )  رهاظ   ) هنارکفنشور دیدج و  یفیرعت  یسانش  ناور  یـسانش و  تسیز  نوچ 

دندومن شتالماعم  تابسانم و  يدام و  طباور  میظنت  رد  یعس  دوجوم  نیا  ییاهن  دصقم  مدآ و  ملاع  زا  یناسنا  افرص  ياهتـشادرب  نامه  رب 
دـمآ و ناسنا  عقاو ،  رد  مدرک .  دای  یعاـمتجا  ياـهداد  رارق  ناونع  هب  نآ  زا  اـقباس  هک  دنتـسه  ییاـهدادرارق  نیناوق و  ناـمه  نیناوق  نیا  . 
هک یناسنا  نآ  يارب  دـعب  درک و  نیعم  یفدـه  شدوخ  يارب  سپـس  درک .  هضرع  فیرعت  شدوخ  لثم  تادوجوم  ریاس  شدوخ و  هراـبرد 
هب هجوت  اب  رگا  الاح  درک .  عضو  یندم  ینوناق  دصقم  نآ  فادها و  نآ  فیرعت و  نآ  اب  بسانتم  درک و  لعج  يدصقم  دوب  هدرک  فیرعت 

هدـش و نایب  وا  نتفر  ندـمآ و  يارب  هک  یلیلد  هفـسلف و  دراد و  دوجو  مالـسا  هلمج  زا  ینامـسآ و  نایدا  رد  ناسنا  فیرعت  رد  هک  یتواـفت 
تـسا مولعم  دتفا ؟  یم  یقافتا  هچ  مینک ،  هاگن  هداد  خر  دـیدج  رـصع  رد  هک  هچنآ  هب  میهاوخب  دـش ،  روصت  شیارب  هک  یتیاغ  دـصقم و 

هب ار  مشچ  یتقو  تساه .  هنیمز  همه  رد  اطخ  هابتشا و  عورش  زاغآ  رس  نیا  دوش و  یم  هجوت  ناسنا  تایح  يدام )  هجو   ) هجو کی  هب  طقف 
رد یگرزب  ملظ  دوخ  هک  يا  هدرک  لدـبم  یتحاس  کت  يدوجوم  هب  ار  عقاو  رد  یتسب  ناـسنا  يداـم  ریغ  یهلا و  ماـقم  يونعم و  هجو  يور 

هدودحم ار  دوجوم  نیا  لمع  نادیم  يدرک و  يزیر  همانرب  تحاس  نیمه  یقرت  دشر و  يارب  اهنت  یتقو  رگید ،  فرط  زا  تسا .  ناسنا  قح 
يدـنمنوناق نیا  رگا  هرخالاب  و  وا .  رب  تسا  يرگید  ملظ  مهنیا  هک  يا  هتخاـس  وا  ریگناـبیرگ  ار  يرایـسب  تاـعبت  يداد  رارق  يداـم  ناـهج 

رادـنپ نامگ و  مهو و  زا  راشرـس  ییاضف  رد  هک  يا  هدرک  روبجم  ار  یناسنا  عماوج  ناسنا و  دـشابن ،  تقیقح  بسک  نمـضتم  هدـش  داجیا 
يارب يا .  هدوب  شدـهاش  اهراب  رـصع  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا .  یهایـس  یکیرات و  هناـیم  رد  ندیـسر  تسب  نب  هب  شا  هجیتن  هک  دـننک  ریس 
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اهییاناوت همه  اب  هک  يزاسب  یعونـصم  مدآ  نامه  ای  طابر  کی  وت  رگا  منک ؟  یم  وت  زا  یلاوس  دوش  نشور  تیارب  هلاسم  نیا  ـالماک  هکنیا 
یحارط شا  هدنزاس  هلیـسو  هب  هک  شدوخ  ياهیگدیچیپ  قیاقد و  همه  رب  وت ،  تسد  قولخم  نیا  ایآ  دشاب ،  وت  تمدخ  رد  دناوتب  اهتیلباق  و 

يا هدرک  یحارط  شیارب  وت  هک  يدصاقم  تابور و  ماود  اقب و  بجوم  دـناوت  یم  هک  هچنآ  ایآ  ریخ - !  دوش - ؟  یم  طلـسم  تسا ،  هدـش 
دور و یم  هار  نآ  رب  هک  ینیمز  یتسه ،  شا  هدـنزاس  هک  وت  رب  دـناوت  یم  تابور  نیا  الاح  نم - !  تاـبور - ؟  اـی  یناد  یم  رتهب  وت  دوشب 
هدرک و یحارط  شیارب  نم  هک  یتارایتخا  ناکما و  زا  جراخ  دناوت  یمن  ریخ  دبایب - ؟  وت  زا  رتالاب  یماقم  دشاب و  طلسم  هریچ و  روما  ریاس 
هب دننک و  ارجا  ار  يا  همانرب  ات  دنا  هدش  قلخ  ملاع  نیا  رد  هک  یتادوجوم  ناسنا و  ایآ  لاح ،  دنک - .  لمع  ما  هداد  وا  هب  همانرب  تروص  هب 

نیا میتسه - ؟  زاین  یب  وا  تاروتسد  وا و  زا  میدنوادخ و  ياهشناد  اهتمکح و  همه  رب  مکاح  دوخ  ام  دنیوگب  دنناوت  یم  دنسرب ،  يدصقم 
دیدج رـصع  رد  زورما  رـشب  يارجام  ارجام ،  نیا  هنافـساتم  تسا و  يا  هناخاتـسگ  يا  هخوش  اما  هلب ،  تسا - .  هیبش  یخوش  کی  هب  رتشیب 
يزرم هک  کنیا  ناسنا !  يا  وت  تسا :  هتفگ  دوب ،  هداـتفا  هار  هب  مسین  اـما  يرکف  تضهن  هک  لـیاوا  رد  اـیلاتیا  ياهتـسیناما  زا  یکی  تسا . 
یناوت یم  دوخ  هدـنهد  لکـش  حارط و  هدـنزاس و  ماـقم  رد  وت  ینک .  نیعم  دـیاب  دوخ  ار  شیوخ  تعیبـط  دودـح  دـنک ،  یمن  تدودـحم 

رد يدالیم  نرق 16  رد  هک  دوب  الودـناریمال  دوکیپ  وا  دوب - ؟  اجک  لها  دوب و  هک  درم  نیا  ینزب -  بلاق  ار  نتـشیوخ  یهاوخ  یم  هکنانچ 
هدنزاس ار  دوخ  تفریذپ و  یمن  ار  يزرم  دح و  چیه  هک  دوب  یناسنا  يدازآ  روشنم  راعـش و  وکیپ  هلمج  عقاو  رد  درک .  یم  یگدنز  ایلاتیا 

 . - ممهف یم  بوخ  ار  عوضوم  هلب ،  ینیب - ؟  یم  ام  یضرف  طابر  وا و  نیب  یتهابش  ایآ  درک .  یم  بوسحم  دوخ  هدنهد  لکـش  حارط و  ، 
هاگن ساسا  انبم و  نخس  نیا  اب  اهتسیناما  دنک !  داجیا  ار  يرایسب  ثداوح  اهنارحب و  هتـسناوت  یم  وکیپ  نوچ  ییاهتـسیناما  نانخـس  عقاو  رد 

انبم دوش .  یم  زاغآ  رکفت  نامه  ای  یتسه  هب  هاگن  زا  زیچ  همه  تسا .  نیمه  دراد  تیمها  هچنآ  دـندرک ،  یم  ضوع  ملاع  هرابرد  ار  مدرم 
راچد ار  اـپورا  ههد  دـنچ  يارب  رکفت  نیا  دوش .  یم  ضوع  نیمز  هصرع  رد  مه  ناـسنا  هاـگیاج  هفیظو و  یعیبط  تروصب  دوش  ضوع  هک 

نیا زیمم  هجو  اما ،  تفرگ .  دوخ  هب  زین  یفلتخم  ياهتروص  مایا  رذـگ  رد  گرزب  تالوحت  همه  لثم  درک و  یپ  رد  یپ  تالوحت  نارحب و 
 . - دنداد یم  درف  هب  اهتـسیناما  هک  دوب  يا  هژیو  تلاصا  دوب  تشاذـگ  رـس  تشپ  رـشب ،  رـصع  نآ  ات  هک  یتاداقتعا  اهرواب و  ریاس  اب  رکفت 

نکاـما زا  یخرب  اـه و  هرادا  راوید  رد و  رب  هتخیوآ  اـهولبات  یخرب  يور  ار  تراـبع  نیا  لاـح  هب  اـت  اـمتح  ینعم - ؟  هچ  هب  درف ؟  تلاـصا 
ار درف  تلاصا  ترابع ،  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  نم  تسابیز و  ترابع ،  درادن  یـضاق  هب  جایتحا  هک  تسا  يا  همکحم  اهنت  نادجو  ياهدـید 

یئش کی  نتـشاد  تلاصا  ندوب و  لصا  ای  لصا  هملک  زا  مدرم  هک  هچنآ  مهدب .  حیـضوت  ار  يا  هتکن  دیاب  لوا  اما  منک .  یم  وگزاب  تیارب 
ار نتـشاد  تلاصا  ای  ندوب و  لصا  مدرم  تسا .  توافتم  دوش ،  یم  هدـیمهف  هفـسلف  لـها  دزن  رد  هک  هچنآ  اـب  دـنمهف ،  یم  هداـم  کـی  اـی 

یهاشنامرک لصا  نغور  زا  هک  یتقو  الثم  دنرگن  یم  یـشزرا  رظن  زا  نآ  هب  دنناد و  یم  یئـش  کی  ندوبن  یلدب  ندوبن و  یبلقت  اب  فدارتم 
دزن رد  ندوب  لیصا  نتـشاد و  تلاصا  حالطـصا  اما  تسا ،  یتابن  ياهنغور  رگید  هب  تبـسن  نآ  ندوب  رترب  نایب  ناشفده  دننک  یم  وگتفگ 
یم نایم  هب  نخـس  عوضوم  کی  ندوب  لصا  ای  زیچ  کی  تلاصا  زا  یتقو  یفـسلف ،  حالطـصا  رد  دراد .  يرگید  ینعم  هفـسلف  رظن و  لـها 

ایاضق ماکحا و  ریاس  هکنآ  ای  دریگ ،  یم  لکـش  نآ  هدولاش  رب  نآ و  رب  ینتبم  ماکحا  ایاضق و  ریاس  هک  دننک  یم  ییانبم  هب  هجوت  دـنروآ ، 
هکلب دنک ،  یمن  لالدتـسا  رگید  لصا  نآ  هرابرد  هدـنیوگ  ای  هدنونـش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش و  یم  تابثا  انبم  ای  لصا  نآ  هلیـسو  هب 

یم لصف  لح و  ار  لئاسم  نآ  هلیـسو  هب  ینک و  یم  تابثا  ار  یلـصا  هسدنه  یـضایر و  رد  امـش  یتقو  دناد .  یم  راکـشآ  یهیدب و  ار  نآ 
یم هداد  تلاصا  درف  هب  مسین  اما  بهذـم  رد  یتقو  هک  یمهفب  یناوت  یم  هتکن  نیا  زا  يا .  هدرک  ضرف  ملـسم  تباـث و  ار  لـصا  نآ  ینک ، 

نیرت بسانم  دیاش  تسا .  رش  ریخ و  صیخشت  كالم  هک  هدش  ضرف  یتباث  يانبم  دوخ  مسین ،  اما  هاگتـسد  رد  هدش  فیرعت  ناسنا  دوش ، 
ترابع رد  دشاب .  يدرف  يراتخم  دوخ  تفرگ ،  راک  هب  درف  تلاصا  نامه  ای  مسیلآوویدنا  فدارتم  ناونع  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يا  هملک 

نیا رب  دـنک  یم  نایب  یتسیناما  يرظن  ماظن  رد  يدازآ  ینعم  تیماـمت  هک  یموهفم  ناـمه  تسا ،  هتفهن  ندوبن  دـیقم  موهفم  يراـتخم  دوخ 
مه ار  نآ  ندروآ  رد  ارجا  هب  يارب  مزال  یگدامآ  ناوت و  درک و  ادیپ  يراک  ماجنا  هب  لیم  رگا  هک  هدـش  هتفگ  یـسک  هب  دازآ  ناسنا  ساسا 

لوا دلج  یگدنز  گنهرف و  زا 64ناوج و  هحفص 44 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ریخ انبم  هک  نامه  تسا .  لو  ؤسم  شیوخ  نادجو  ربارب  رد  اهنت  ناسنا  نیا  و  دوشن .  وربور  ناهنپ  ای  راکشآ و  هاوخ  یعنام  چیه  اب  تفای ، 
ریخ و یئزج و  روما  يا  هراپ  صیخشت  هب  رداق  یقالخا و  نادجو  ياراد  یناسنا  هچ  رگا  ینید ،  رکفت  رد  تسا .  هدش  لطاب  قح و  رش و  و 
 . تسا وا  صوصخم  مه  رکنم  فورعم و  ای  یلک و  رـش  ریخ و  صیخـشت  تسا  دـنوادخ )  ) تباث لصا  هک  اجنآ  زا  اما ،  تساهنآ  نایم  رش 

يراج مدرم  نایم  رد  ایبنا  قیرط  زا  ات  هدومن  رداص  ار  اهنآ  دنوادخ  عراش  هک  دنتسه  یهلا  ماکحا  يواح  ینید ،  بتک  ینامسآ ،  نایدا  رد 
رد تسا .  نکمم  ع )   ، ) نیموصعم همئا  تاـیاور  و  نآرق ،  ینامـسآ ،  بتک  قیرط  زا  ماـکحا  نیا  هب  یباـیتسد  مالـسا  رد  دوش .  يراـس  و 

صیخـشت كالم  یتسین  اما  رکفت  رد  اما ،  دنک ،  یم  رداص  لیجنا  سدـقم  باتک  رب  ینتبم  اسیلک  ياروش  ای  پاپ  ار  ماکحا  نیا  تیحیـسم 
هچ ره  تسا .  ناسنا  مکح  هدنهد  صیخشت  رودص  عبنم  مه  رودص و  لحم  مه  ینعی  تسا .  ناسنا  نادجو  هکلب  تسین ،  ینامـسآ  باتک 
هک مینک  یم  مالعا  یتقو  سپ  دـیامن .  یم  مالعا  راوگان  هورکم و  دیدنـسپن  هک  ار  هچ  ره  دـنک و  یم  يراـج  دـناد و  یم  ریخ  دیدنـسپ  ار 

رش و ریخ و  صیخشت  يانبم  هاگ  هیکت  ینابم و  زا  زاین  یب  لقتسم و  ار  نادجو  درادن ،  یضاق  هب  جایتحا  هک  تسا  يا  همکحم  اهنت  نادجو 
یم روما  ییاسانش  صیخـشت و  هب  شنادجو  هب  ءاکتا  اب  القتـسم  یناسنا  درف  ره  تروص  نیا  رد  میا .  هدرک  ضرف  یقالخا  ماظن  راذگنوناق 

تلاصا تسا -  يدرف  افرـص  هک  شلوبق -  دروم  يانبم  درف و  نیا  هب  رگا  لاح  دـهد .  یم  رارق  لمع  يانبم  ار  دوخ  كرد  مهف و  دزادرپ و 
نایدا رد  هک  ینءاش  دنک .  یم  ارجا  مه  شدوخ  یـضاق ،  زا  زاین  یب  ینعی  عقاو  رد  دوش .  یم  لقتـسم  نادجو  نیا  عبات  روما  ریاس  میهدب ، 

اب تفرعم  تخانـش و  نودـب  یماقم  رد  هک  رـشتنم  ياهناسنا  کت  کت  هب  دـسر  هچ  اـت  دـنا  هدـشن  لـئاق  مه  ناربماـیپ  يارب  یتح  ینامـسآ 
نیا رد  هک  تساپورا  سناـسنر  هرود  مهم  یگژیو  ود  ییارگ  ناـسنا  ییارگ و  درف  نیارباـنب  دـنریگرد .  یناـسفن  یناویح و  ياـه  هتـساوخ 
ینیب ناهج  منک  یم  هصـالخ  ددـنب .  یم  دـهع  شدوخ  یناـسفن  تـالیامت  ینعی  دوخ  اـب  دروآ و  یم  ناـمیا  دوخ  هب  ناـسنا  هژیو ،  شرگن 

ینامـسآ نایدا  رد  تسا .  یناهج  نیا  شتیهام  دراد ،  ملاـع  هب  ینیمز  يدرکیور  نوچ  ییارگناـسنا و  يارگ و  درف  نیمه  ینعی  یتسیلاربیل 
 ، یتسیلاربیل رکفت  رد  اما  دـندمآ .  تفر و  رد  وا  تیـشم  تیانع و  تحت  تادوجوم  مامت  تسا و  یتسه  زکرم  دـنوادخ  ینعی  یتسه  قلاخ 

بهذم یکی  دوش .  یم  یلجتم  تروص  ود  هب  شرگن  نیا  دـهاوخ و  یم  دوخ  عبات  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یبطق  تسا .  ناسنا  یلـصا  زکرم 
رد ای  تسا  لو  ؤسم  شیوخ  يدرف  نادـجو  ربارب  رد  ای  ناسنا  هکنیا  عقاو  رد  یعمج و  نادـجو  تلاـصا  يرگید  يدرف و  نادـجو  تلاـصا 
 . تسا هداد  رارق  لمع  صیخـشت و  كالم  ار  دوخ  یناسفن  تالیامت  هک  تسا  یناسنا  مکح  مکح ،  تروص  ره  رد  یعمج .  نادجو  ربارب 

تلاصا هک  اجنآ  زا  یمالسا ،  ینید  تاداقتعا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دشاب و  شدوخ  مکح  عبات  دیاب  ناسنا  تفگ :  یم  رتراس  لپ  نژ 
ره هکلب  ددرگ .  یمن  ربتعم  شمکح  دـبای و  یمن  تلاصا  ندوب  عمج  لیلد  هب  یعمج  چـیه  ندوب و  درف  لیلد  هب  يدرف  چـیه  تسا ،  قح  اب 
رد یعمج  ای  يدرف  تایح  رد  ار  ناسنا  ندـش  لوبقم  ناکما  هک  تسا  تیدوبع  نازیم  اهنت  دـنرابتعا و  يراد  قح  هب  لاصتا  رد  اـهنت  مادـک 

هکنیا لیلد  هب  اهنت  دنـشاب ،  اهیتشز  جاور  اشحف و  ماجنا  بلاـط  یعمج  یتقو  یتسیلاربیل ،  ماـظن  رد  سکعب  دـنک .  یم  مهارف  دـنوادخ  دزن 
رد تساـهلاس  هک  یقیداـصم  زا  يرایـسب  دوـش .  یم  هتفریذـپ  نوناـق  بلاـق  رد  رکنم  تـسا ،  رکنم  لـمع  نآ  ناـهاوخ  اـهنآ  یعمج  سفن 
رد جالعال و . . .  نارامیب  نتـشک  درم ،  اب  درم  ینوناق  جاودزا  يزاب و  سنجمه  يدازآ  نینج ،  طقـس  يدازآ  لثم  یناوخ  یم  اه  همانزور 

میاهفرح قیداصم  لابند  ناشنهذ  رد  هک  مدیمهف  یم  دندوب .  هدرک  توکس  شناتـسود  دیمح و  دنریگ .  یم  تءاشن  ینابم  نیمه  زا  برغ 
هب كراپ  یجورخ  برد  فرط  هب  نانز  مدق  مدوب ،  هتشاذگ  رـس  تشپ  ار  يراک  رپ  زور  منک .  توکـس  مه  نم  مداد  حیجرت  دندرگ .  یم 
هب دـندوب .  هداتـسیا  فص  رد  ملیف  ياشامت  طـیلب و  دـیرخ  يارب  يداـیز  تیعمج  تشاد  رارق  ریـسم  رد  هک  ییامنیـس  لـباقم  میداـتفا .  هار 

نشخ و وهایه ،  رپ  ياه  هنحص  زا  ولمم  ملیف  میداتسیا .  فص  رد  مه  ام  دوب -  هتـسویپ  سالک  هب  هزات  هک  دیمح  تسود  نسح -  داهنـشیپ 
 ! دنتـسناد یمن  نارگاشامت  حالـص  هب  ار  اهنآ  ندـید  دـیاش  هک  ياه  هنحـص  فذـح  یلاوتم و  ياهـشرپ  اب  هشیمه  لثم  دوب و  زیگنا  ناجیه 

لمحت ار  ملیف  ياه  هنحـص  همه  دنتـسناوت  یمن  مه  شناتـسود  دـیمح و  ایوگ  میدز ،  نوریب  امنیـس  زا  هک  دوب  هدـنام  ملیف  زا  یقیاقد  زونه 
متفر یم  اهنآ  رانک  رد  تکاس  نم  دندش و  لوغشم  لدج  ثحب و  هب  نآ  ياه  هنحص  ملیف و  ناتـساد  هرابرد  نسح  دیمح و  هار  نیب  دننک . 

لوا دلج  یگدنز  گنهرف و  زا 64ناوج و  هحفص 45 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هش یمن  يروجنیا  تفگ - :  درک و  نم  هبور  هظحل  نیرخآ  رد  دیمح  مدرک .  یظفاحادخ  اه  هچب  زا  میدیسر  هک  نابایخ  عطاقت  نیلوا  هب  . 
 . . . مدش ادج  اه  هچب  زا  مدرک و  لوبق  مینک - .  وگتفگ  ملیف  هرابرد  تصرف  نیلوا  رد  دیهد  هزاجا  دیاب  امش  ، 

متفه لصف 

رادید نیا  هب  وا  لثم  مهنم  شتـسار  تشاد .  سامت  نم  اب  ینفلت  فلتخم  ياه  هناهب  هب  دیمح  اما  دوب .  لیطعت  هتفه  نیا  دازآ  ياوه  سالک 
دوب و هدروخن  تسد  كاپ و  وا  ریمـض  مدرک .  یم  كرد  بوخ  ار  وا  یفطاع  هقلع  یگتـسبلد و  ساـسحا  مدوب و  هدرک  تداـع  وگتفگ  و 

مه شناتسود  هیقب  دوب .  هدرکن  راتفرگ  شدوخ  هربنچ  رد  ار  وا  یگداوناخ  یعامتجا و  تارابتعا  هداوناخ و  لیکشت  لغـش و  نوچ  یلئاسم 
یم زاب  اهناوج  اهناوجون و  يور  ولج  هتسنادن  هتسناد و  ار  ینادیم  هک  میتسه  ام  نیا  منک  یم  رکف  اهتقو  یهاگ  دنتشادن .  وا  زا  یمک  تسد 
یم ناشخر  هب  ار  نامدوخ  ندوب  هار  هب  رـس  میهد و  یم  رـس  ار  تیاکـش  هلگ و  يانب  دنتفا  یم  هار  نادیم  نآ  رد  هکنیا  زا  مه  دـعب  مینک و 

، ) ! ؟  تشاد دوجو  یهار  رگا   ) میدوبن هار  هب  رـس  مه  نادـنچ  هک  میباـی  یم  رد  میدرگرب ،  بقع  هب  تسرد  رگا  هک  یتروـص  رد  میـشک 
شـسرپ و دـیدرت ،  کش و  تنطیـش ،  اه .  هلاس  لهچ  يوخ  قلخ و  اب  میوش  یم  ییاه  هلاـس  هدـجه  هدـفه  بلاـط  یفاـصنا  یب  اـب  یهاـگ 
ای رید  تسین و  راگدنام  هک  یلاح  تسا ،  یناوج  نارود  ياضتقا  اهنیا  لاثما  یفطاع و  ياهیگتسبلد  يرارق ،  یب  یهاوخنامرآ و  وجتـسج ، 
هب ور  اـهناوج  یتقو  دـنوشب .  بوکرـس  هکنآ  نودـب  داد  تهج  يژرنا  ناوت و  همهنیا  هب  دوشب  هک  تسا  نیا  مهم  دـنک ،  یم  شکورف  دوز 
یم مهارف  رامیب  یلـسن  روهظ  يارب  ار  اضف  هکلب  ددـنب  یم  رب  تخر  اهمدآ  تعامج  نایم  زا  یباداش  اهنت  هن  دـنورب  یگدرملد  یگدرـسف و 

هک یتشد  ارحـص و  لثم  یناراب ،  ادـص و  رـس و  رپ  هاگ  تسا و  نکاس  مارآ و  هاگ  هک  ریغتم  ییاوه  اب  دـنام ،  یم  راهب  لـثم  یناوج  دـنک . 
شاک تساوخ ؟  زییاپ  ای  ناتـسبات و  ياوه  لاح و  اب  ار  راهب  دوش  یم  رگم  هزات ،  رتو  باداش  گنراگنر ،  دشاب ،  هدیزو  نادـب  ابـص  میـسن 
دیاـب دوش .  یم  ینوگرگد  بجوـم  تعیبـط  هلمج  زا  اـهزیچ و  یلیخ  دـنام .  یمن  تباـث  یمدآ  هک  میمهفب  ار  عوـضوم  نیا  میتـسناوت  یم 

رفـس و کی  یتح  باتک و  کی  ینارنخـس ،  کی  دـنخبل ،  کی  ادـص ،  کـی  هاـگ  تسا .  ناـسنا  صاـخ  ینوگرگد  لوحت و  هک  تسناد 
دیاب دشاب  نینچ  رگا  میتسه .  شیپ  لاس  هد  ياهمدآ  نامه  ام  دوخ  رگم  دنک .  ور  ریز و  ار  وا  هدیرفآ و  نافوط  یمدآ  رد  دناوت  یم  هثداح 

ای دـنک و  یم  مهارف  ار  لوحت  کی  رتسب  راوگان ) ام  دـید  زا  لقادـح  ای   ) راوگان ثداوح  زا  يرایـسب  یهاگ  مینک .  کش  ناـمدوخ  رد  لوا 
دیاش دنک .  افیا  نیمز  هصرع  رد  ار  يا  هژیو  مهم و  شقن  دـسر  یم  یک  تسین  مولعم  هک  یتقو  يزور و  رد  ات  دزاس  یم  دعتـسم  ار  یمدآ 

هک يروجنامه  ار  اهمدآ  میناوتن  رگا  درک .  تواضق  ناشهاگیاج  اهنآ و  نطاب  هرابرد  اهمدآ  رهاظ  يور  زا  دوش  یمن  هک  تسور  نیمه  زا 
تعامج یناجم  تفم و  هاگ  یتحارب و  مینک  رارقرب  هطبار  اهنآ  اب  هتـشاذگ  ناشداهن  رد  ادخ  هک  هچنآ  همه  تخانـش  اب  میریذـپب و  دنتـسه 

تسه هک  روطنامه  ار  وا  یـسک  هک  دوب  نیا  نآ  دوب و  هدروآ  رواب  هتکن  کی  هب  دیمح  زا  ار  اهیتسود  زا  یعیـسو  مجح  مدرم و  زا  یگرزب 
زاغآ اج  نیمه  زا  هصق  و  دشاب .  هتشاد  وا  زور  دم  نهپ  تپ و  ياهشفک  هدز و  لژ  ياهوم  گنت  نیج  راولش  هب  یهاگن  هکنآ  یب  هتفریذپ ، 

سالک هب  یتقو  دعب  هتفه  دنک .  اشامت  ار  شدوخ  فارطا  ناهج  يادیپ  ان  ياه  هیال  مارآ  مارآ  تفرگ  یم  دای  هک  يدیمح  هصق  دـش ،  یم 
هاگن نیلوا  رد  دش  یم  سالک  دراو  سک  ره  تسا .  هتسشن  یلدنـص  يور  دوب و  هتفرگ  لغب  يوت  ار  شیاهوناز  دیمح  هک  مدید  مدیـسر ، 
ندید اب  تشگرب و  مدز  وا  هناش  رب  یتسد  دـشن .  نم  هجوتم  الـصا  متفر .  وا  فرط  هب  مارآ  تسا .  نوزحم  هتفرگلد و  وا  هک  تفای  یم  رد 

 . مدوب مدوخ  وت  اقآ !  تسین  يزیچ  تفگ :  دیـشک و  يدنلب  هآ  ندش - .  قرغ  تاه  یتشک  هکنیا  لثم  دیمح !  هیچ  دش - .  دنلب  اج  زا  نم 
یلدنـص يور  هربب .  هانپ  اجک  هب  هنود  یمن  مدرم  نیا  تسد  زا  مدآ  تسین .  يزیچ  اقآ  هن  منک - .  تکمک  مناوتب  دـیاش  هداتفا ؟  یقاـفتا  - 

رضاح قباس  ناتسود  عمج  لفحم و  وت  قباس  لثم  هک  تسه  یتدم  داد :  همادا  دیمح  دیوگب .  دهاوخ  یم  هچ  ره  ات  متـسشن  وا  تسد  رانک 
زا شیپ  ارچ - ؟  مرادـن - .  ار  اـهنآ  لـصاح  یب  ینـالوط و  ياـهندز  پگ  هب  یتبغر  طـقف  مشاـب .  هتـشادن  ناشتـسود  هکنیا  هن  موش .  یمن 
 ! بوخ رفنکی - .  هنوخ  بش  ره  میتسـشن .  یم  مه  رودـب  ناتـسود  اب  بش  ود  یکی  هتفه  ره  میتشاد  هک  ییاـهوگتفگ  امـش و  اـب  ییانـشآ 
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یم بش  ياه  همین  ات  اهنآ .  عمج  هب  مدناسر  یم  ار  مدوخ  دوب  یتمیق  ره  هب  یتح  مدـید و  یمن  یلاکـشا  مهنم  هتـشادن - .  یلاکـشا  هکنیا 
هگید مدوب - .  هتفگ  امـش  هب  ار  اهنیا  همه  البق  هک  نم  میدرک و . . .  یم  يزاـب  روساـپ  مه  یهاـگ  میداد .  یم  شوگ  یقیـسوم  میتسـشن . 

زا مادک  ره  اهزور  نیا  اما  مدز .  یـضیرم  هب  ار  مدوخ  یتح  متفر و  رد  هنابـش  رادم  رارق و  ریز  زا  فلتخم  هناهب  هب  يا  هسلج  دنچ  یچ - ؟ 
هکنیا زا  متفر  هک  مه  يراب  نیرخآ  یتح  دننک .  یم  شنزرس  مندرکن  تکرـش  رطاخ  هب  ارم  رخـسمت  هیانک و  هراشا و  اب  یعون  هب  ناتـسود 

 . دنا هداد  وشتـسش  ارم  زغم  هک  دـنراد  ار  روصت  نیا  یتح  دـندرک  ما  هرخـسم  دـندیدنخ و  دـنتفرگ و  تسد  یلک  میارب  مدزن  يزیچ  هب  بل 
هک دوب  هتفرگ  دای  دـیمح  دوبن .  مهف  لباق  شناتـسود  يارب  هک  دوب  هداـتفا  قاـفتا  دـیمح  يارب  يزیچ  مدـیمهف .  یم  بوخ  ار  دـیمح  لاـح 

تناتـسود هچنآ  نکمم  هداتفین .  یمهم  قافتا  ناج !  دـیمح  متفگ - :  دوشن .  در  توافت  یب  زیچ  چـیه  رانک  زا  دـنیبب و  بوخ  ار  شفارطا 
رد يا  هقرج  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دـیاش  یـشاب  روبـص  ناشربارب  رد  هکنیا  زج  يرادـن  يا  هراچ  اما  هشاب  هداتفا  تمـشچ  زا  دـنهد  یم  ماجنا 
هچ ره  میناوتب  رگا  منیب و  یم  هنوراو  ار  زیچ  همه  دسر  یم  مرظن  هب  اهتقو  یهاگ  دـننک .  رکف  تسرد  ناشدوخ  هرابرد  دوشب  ثعاب  ناشلد 

ءازجا نایم  میناوتب  رگا  اـم  تسین .  هداـس  یلیخ  مه  نتفر  ندرک و  رکف  هزاـت  دـید .  میهاوخ  ار  تسرد  ریوصت  مینک  سکع  رب  مینیب  یم  ار 
رکف تسا  مهم  هچنآ  میوش .  یم  ثداوح  لیاسم و  لیلحت  هب  رداق  میرادرب  يرگن  یئزج  زا  تسد  مینک و  رارقرب  طابترا  رـشتنم  هدنکارپ و 

 . درادن دوجو  رکفت  يارب  ییاج  مدرم ،  نایم  رد  هنافـساتم  هرادن .  ماقم  هاج  یلیـصحت و  كردم  هب  یطبر  مه  ندرک  رکف  و  تسا .  ندرک 
ره هک  دوش  یم  روصت  روطنیا  هتفرگ .  ار  زیچ  همه  ياج  یلیصحت  كردم  بقل و  رابتعا ،  مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  وت  نم و  هک  يا  هرود 
اه یـضعب  تسا  نکمم  هنک .  یم  قرف  مه  اب  اهمدآ  غولب  هرود  هک  تسا  نیا  رما  عقاو  تسه .  همه  زا  رت  هدیمهف  دش  رتکد  سدـنهم و  هک 

لیم داد .  یم  شوگ  دوب و  هدش  رتمارآ  دـیمح  دنـشاب .  هدوشن  غلاب  مه  یگلاس  تصـش  رد  یتح  یخرب  دنـسرب و  غولب  هب  یگلاس  یـس  رد 
نوشاه هنیـس  وت  تساجک - ؟  اهمدآ  بلق  رظن - ؟  هچ  زا  يا - ؟  هدرک  رکف  اهمدآ  بلق  هب  چیه  متفگ - :  دوب ،  هدش  دیدش  وا  رد  ندینش 

بلق هک  میوگب  تیارب  مهاوخ  یم  دـهد .  یم  شیارب  ار  شزیچ  همه  دایبرد  فرـصت  هب  یـسک  بلق  یتقو  هک  ینادـب  دـیاب  اما  هتـسرد   - ؟
 : تفگ بجعت  اب  درک و  عطق  ار  منخس  دیمح  هنوشمکش - .  نایم  رد  ناشبلق  اهمدآ  یخرب  هنکمم - ؟  روطچ  تسین - .  اجکی  اهمدآ  همه 

ینک ریس  ار  اهنآ  مکش  رگا  هنوشمکـش .  نایم  ناشبلق  اه  یخرب  دوش .  مامت  مفرح  ات  نک  ربص  یمک  يودهم - ؟  ياقآ  دیئوگ  یم  یچ  - 
يدرک و نارابمب  ار  اهنآ  ناوارف  هدـنکارپ  تاعالطا  اب  رگا  هنوشاه .  همجمج  نایم  ناشبلق  یخرب  يا ،  هدرک  فرـصت  ار  ناشبلق  هکنیا  لثم 

ناشبلق يدودـحم  يدادـعت  اـهمدآ  همه  ناـیم  اـما  يریگب .  ناـشزا  ار  نوشزیچ  همه  یناوت  یم  يدرک  گرزب  ناشمـشچ  رد  ار  تاراـبتعا 
زا یکی  لها  دوب ،  قرب  هتـشر  يوجـشناد  لوسر  دندش .  سالک  دراو  مه  لوسر  نسح و  عقوم  نیمه  رد  نوشاه - . . .  هنیـس  هسفق  نورد 
 . داد یم  سرد  سرادم  زا  یکی  رد  ملعم  ناونعب  مه  یتعاس  دـنچ  دوب .  هدـمآ  نارهت  هب  لیـصحت  همادا  رب هک  دوب  یبونج  ياهناتسرهش 

دوب هتشذگ  دیمح  نم و  نیب  هچنآ  دش ،  لماک  عمج  ناتسود ،  هیقب  ندیـسر  اب  تشاد .  نتـشون  رد  مه  یتسد  دوب و  وگ  هلذب  عبط و  خوش 
دـشاب هدرک  روطخ  شنهذ  هب  يزیچ  هکنیا  لـثم  ناـهگان  دوب ،  هدـش  رتـمارآ  یمک  هک  دـیمح  درک - .  مهارف  ار  زور  نآ  يوـگتفگ  هناـهب 
مهاوخ یم  دنراد  یهاگشناد  ياهسالک  یلدنص  هب  ندیـسر  يارب  همه  هک  یـصرح  هدیـشک و  ماقم  هاج و  هب  تبحـص  هک  الاح  تفگ - : 

هولج هنوراو  ار  زیچ  همه  دوش  یم  هنوگچ  هک  دنا  هتفایرد  بوخ  دننک  یم  هراظن  ار  مدرم  هوبنا  هتسشن و  هدرپ  تشپ  هک  ییاهنآ  میوگب - : 
يارب ار  ام  دوبن .  نان  كردم و  ماقم و  هاج و  دوب  هدش  قلخ  شیارب  هک  هچنآ  یمدآ و  ياوءام  دصقم و  يدیمهف ،  تسرد  متفگ :  داد - . 

ار لصا  هک  دنتـسارآ  ناممـشچ  ولج  ار  ریقح  تسپ و  روما  نانچ  هلیح  هدبعـش و  اب  راگزور  نادـنر  اـما ،  دـندوب ،  هدروآ  يرگید  دوصقم 
درد یب  تعامج  اج  نیمه  زا  تفگ - :  دشاب  هدیمهف  هزات  ار  يزیچ  هکنیا  لثم  یبیجع  لاح  اب  دیمح  لصا .  ار  تایعرف  میتشادـنپ و  عورف 

 . دراذگب جارح  هب  ار  دوخ  یتسین  یتسه و  همه  گرزب  يا  هقباسم  رد  ات  داتفا  هار  هب 

متشه لصف 

لوا دلج  یگدنز  گنهرف و  زا 64ناوج و  هحفص 47 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لوا تمسق 

هچ رگا  منک .  اپ  تسد و  دازآ  ياوه  سالک  نادرگاـش  یگتفه  تفگ  پگ و  يارب  ار  یبساـنم  لـحم  اـت  مدوب  نآ  یپ  رد  شیپ  اهتدـم  زا 
مدرم و یپ  رد  یپ  ياهدمآ  تفر و  اما  میشاب  هتشاد  حور  یب  کشخ و  تسشن  داد  یمن  هزاجا  تشاد  هک  یـصاخ  ياوه  لاح و  اب  كراپ 
ار منهذ  دراد ،  هگن  ناما  رد  ناتـسمز  يامرـس  ناتـسبات و  يامرگ  زا  ار  اه  هچب  هک  یهانپ  رـس  رتمهم  همه  زا  هایـس و  هتخت  چگ و  نتـشادن 

اهنآ هب  هک  يا  هداس  یشهوژپ  ياهراک  زا  یمسر  ثحب  سرد و  هنازور و  ياهتیلاعف  همه  رانک  رد  شناتسود  دیمح و  دوب .  هدرک  لوغـشم 
تروص هب  نایاپ  رد  تسناوت  یم  هک  مدـید  يا  هژورپ  اب  هجاوم  ار  دوخ  هتـساوخان  هک  اجنآ  اـت  دنتـشاد  یمن  رب  تسد  مدوب  هدرک  داهنـشیپ 

نم زا  لاعف  یگنهرف  ریدـم  يزییاپ  زور  کی  هتفه  هطـساوا  دریگب .  رارق  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  هدافتـسا  دروم  هتفر  هتـسش و  باتک  کی 
زج يزیچ  هک  ارم  طرش  هک  یتقو  مشاب .  هتشاد  سالک  شنانکراک  زا  یعمج  يارب  هک  تساوخ  یم  درک .  توعد  هرواشم  وگتفگ و  يارب 

مدرک و لوبق  سیردـت  يارب  ار  وا  توعد  تفریذـپ  دوبن  هتفه  رد  تعاس  ود  یکی  يارب  مهنآ  زکرم  ياهـسالک  زا  یکی  زا  هدافتـسا  هزاجا 
يارب بیترت  نیدب  و  دنیایب .  مه  رودب  زکرم  نیا  رد  كراپ  ياجب  ات  دنک  ربخ  ار  شناتـسود  ات  مداد  دیمح  هب  ار  ربخ  نیا  ینفلت  زور  نامه 
مولعم ار  وگتفگ  ثحب و  عوضوم  هک  لاوس  نیلوا  دـعب  يدورد و  یمالـس و  هشیمه  لثم  میدـش .  عمج  سالک  کی  فقـس  ریز  راب  نیلوا 

 . تسا هلحرم  نیرت  تخـس  يراک  ره  رد  لوا  مدق  نتـشادرب  ندرک و  عورـش  دندوب .  هدرک  تداع  شور  نیا  هب  اه  هچب  همه  تخاس .  یم 
هزاجا هنک  یمن  لاوس  یـسک  هک  ـالاح  تفگ - :  شناتـسود  همه  هب  یهاـگن  زا  دـعب  دـناشوپ  یم  ار  وا  هرهچ  ماـمت  هک  يدـنخبل  اـب  نسح 

نیا ات  برغ  يامنیس  روطچ  هک  هدش  عوضوم  نیا  ریگرد  منهذ  بش  نآ  زا  شتسار  مینک ،  تبحص  میدید  مه  اب  هک  یملیف  هرابرد  دیهدب 
يزاب ینـشاچ  هب  هشیگ  يرتشم و  بلج  ینک - ؟  یم  رکف  یچ  تدوخ  هدش - ؟  کیدزن  روآ  شدنچ  يزاس  نامرهق  تنوشخ و  هب  هجرد 

یتقو هشاب  هدنام  تدای  رگا  درک - .  هاگن  نآ  هب  مه  يرگید  ياه  هیواز  زا  هشب  دـیاش  اما  تسرد  نیا  امنیـس - .  هدرپ  رب  یلاشوپ  نانامرهق 
هدنام هتشذگ و  یب  تسا .  خیرات  یب  رضاح  رـصع  ناسنا  هک  مدرک  هراشا  میدرک  یم  وگتفگ  یبرغ  ناسنا  زا  صوصخب  دیدج و  ناسنا  زا 

رد يریطاسا  ناناولهپ  نانامرهق و  هدز .  تسد  يادز  هروطسا  یعون  هب  اهتنس  همه  یفن  اب  هتشذگ و  كرت  اب  برغ  عقاو  رد  لاح .  نامز  رد 
یناریا ياه  هروطـسا  لمع  نابز و  زا  ار  اهتفایرد  نیا  دـنمدآ .  ملاع و  هرابرد  يا  هژیو  یلک  ياهتفایرد  لماح  هقباس  اب  گرزب و  ماوقا  نایم 

دـنا و هدـش  نایب  فلتخم  ياهتروص  هب  هک  ياهتفایرد  دینـش .  ناوت  یم  تساهنامه )  هب  قلعتم  برغ  هک   ) ینانوی یتح  ینیچ و  يدـنه ،  ، 
زا دـناد و  یم  ددـم  ار  ماوقا  یبرم  کی  دـننام  دـندوب و  اهتفایرد  نآ  لصاح  ماوقا  هتـشذگ  خـیرات  نایم  رد  گرزب  ياه  هنومن  ناـناولهپ و 

اه و هنیس  رد  اهنآ  کمک  هلیسوب و  اهگنهرف  هدمع  شخب  دندرک .  یم  يریگولج  اهموجه  ثداوح و  نایم  رد  اهنآ  ندش  دوبان  هلاحتسا و 
شوایـس و بارهـس ،  متـسر ،  مسا  اهراب  هک  مرادن  یکـش  تسا .  هدش  يراج  یپ  رد  یپ  ياهلـسن  طسوت  كاخ  هصرع  رد  هدـنام و  اهدای 
 ، تواخـس تعاجـش ،  ياهوگلا  گرزب و  نادرم  مان  لبق  لاس  نارازه  زا  يا .  هدینـش  هدـش  هدرب  مان  اـهنآ  زا  هماـنهاش  رد  هک  ار  ینارگید 

ینالوط ياهبـش  اهگرزبردام  اهدرمریپ و  اهدشرم و  میا .  هدینـش  ای  هدـناوخ  ار  اهنآ  ياه  هصق  ام  همه  هدوب و  ام  مدرم  نایم  رد  يدرمناوج 
دنتسه یندینش  ییاهناتساد  رهاظ  رد  هچ  رگا  اهنیا  دینادب  دیاب  دنا .  هدرک  هاتوک  روآ  مان  نانز  نادرم و  نیا  ياهناتـساد  رکذ  اب  ار  ناتـسمز 

مارم و ناـناولهپ و  نآ  هب  مدرم  نوچ  دـنک و  یم  زورب  هک  تسا  قـالخا  مارم و  کـی  هب  مدرم  هقـالع  ساـکعنا  دنتـسین .  ناتـساد  اـهنت  اـما 
نیا ات  دـنراذگ  یم  ناشیاه  هچب  يور  ار  اهنآ  مسا  ور  نیا  زا  دـنراد و  هگن  هدـنز  ار  اهنآ  هشیمه  هک  دـنراد  تسود  دـنراد  هقالع  ناشقلخ 
قشع اهنآ  هب  دنونش ،  یم  مه  يدعب  ياهلسن  دوش .  رارکت  سرد  کی  لثم  ناناولهپ  نآ  مسا  هک  دوش  یم  ثعاب  لمع  نیا  دننامب .  اهمـسا 

 : لثم دیآ .  یم  اهمسا  نآ  رانک  رد  زین  يرگید  ياهمـسا  هرود  ره  زا  سپ  دنراپـس و  یم  رطاخ  هب  ار  ناشاه  هصق  اهناتـساد و  دنزرو و  یم 
دوخ یب  یموق  چیه  دنام و  یمن  دوخ  یب  یمسا  چیه  هک  دیشاب  نئمطم  یلو ،  يایروپ  ای  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما 

هب یمدرم  هک  دنتسه  یقالخا  یگنهرف و  همه  روآدای  یمان  ناراوسهش  نیا  دراپس .  یمن  رطاخب  دنک و  یمن  رارکت  ار  یناتساد  ار و  یمـسا 
نیمه مه  یتنـس  بادآ  مسارم و  دنوش .  قالخا  نآ  بحاص  ناشاه  هچب  ای  دننک  ظفح  ار  اهنآ  هک  دنراد  تسود  دـنزرو و  یم  قشع  اهنآ 
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نادرم نآ  لاح  هب  دنریگ ،  یم  نشج  شدلوت  زورلاس  رد  ای  دنـشوپ و  یم  هایـس  گرزب  يدرم  يازع  رد  هلاس  همه  یتقو  دنک .  یم  ار  راک 
نادرم نآ  زا  مدرم  نوچ  مینانآ  دـنمزاین  هک  میتسه  ام  نیا  تقیقح  رد  دـنرادن  مسارم  نیا  هب  يزاین  اـهنآ  دـنک .  یمن  یقرف  چـیه  روآ  ماـن 

رد هشیر  دنراد .  خـیرات  هکلب  دـنا  هدـماین  دوجوب  هبـش  کی  هک  دـنهد  یم  ناشن  دـننک .  یم  راختفا  دـنلاب ،  یم  دوخ  هب  دـنریگ ،  یم  ورین 
مان تایح  همادا  رارکت و  ناکما  بادآ  مسارم و  نیا  دنراد .  یم  ساپ  ار  نآ  هک  دنراد  یصاخ  بادآ  هک  دنهد  یم  ناشن  دنراد و  هتـشذگ 

دنشاب هتشاد  ار  اهنآ  تریس  مانمه  ناناوج  ات  دوش ،  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  ات  دزاس  یم  مهارف  ار  ناشگنهرف  قالخا و  ناگرزب و  نآ 
 . دوش هناگیب  قالخا  گنهرف و  رد  روشک  کی  موق و  کی  تلم ،  کی  ندـش  دوبان  ندـش و  لح  عنام  دـننک و  ادـیپ  همادا  قالخا  نآ  اـت  ، 

كاخ مه  یئادج  نیا  هناشن  دوش .  یم  ادـج  یناملآ  سیلگنا و  زا  ناملـسم  یناریا  دوش .  یم  ادـج  لوغم  زا  یناریا  هک  تسا  رطاخ  نیمهب 
ناشگنهرف قالخا و  اهوگلا و  نیا  ات  هک  ینادب  دیاب  اما ،  تسا .  ناشمارم  قالخا و  اهوگلا و  اه و  هروطـسا  نانامرهق ،  ناناولهپ ،  تسین . 

 ، تفد ناشراید  رهـش و  نایم  زا  موق  کی  گنهرف  اهدامن و  اه و  هروطـسا  نآ  ياپ  یتقو  سکعلب . . .  تسا و  هدـنز  موق  نآ  دنـشاب  هدـنز 
هک دوش  یم  نآ  فرـص  برغ  شـالت  همه  ارچ  نک  رکف  لاـح  دعتـسم  خـیرات و  هاـگ و  هیکت  نودـب  دوش ،  یم  وـگلا  یب  تلم  موـق و  نآ 

یتقو اهناولهپ .  اه و  هروطـسا  فذـح  گنج  تسا .  یگنهرف  ناهنپ  گنج  کی  لمع  نیا  دـنوش ؟  يراج  اهتلم  ناـیم  رد  یبرغ  ناـنامرهق 
دور یم  فعـض  هب  ور  اهنآ  قـالخا  مارم و  تفر ،  ع )   ) هزمح و  ع )   ) بنیز و  ع )   ) نیـسح ماـن  یتقو  تفر ،  مدرم  ناـیم  زا  یلو  ياـیروپ 

ای نامسآ ،  نیمز و  نایم  قلعم  دنتسه ،  وگلا  یب  تیوه ،  یب  همانـسانش ،  یب  هک  یلاح  رد  دروآ .  یم  دیدج  گنهرف  دیدج  يوگلا  نوچ 
لد یناوج  هک  تسا  تقونآ  دوش .  یم  عورش  اج  نیمه  زا  ماوقا  ندش  تیوه  یب  هصق  و  امنیس و . . .  لابتوف ،  نادیم  رد  یلاشوپ  ینامرهق 
یم یناسک  هچ  زاـس  هب  دـنادب  هکنآ  یب  دـنک  یم  هرخـسم  ار  نآ  یتح  هاـگ  درادـن و  ار  شدوخ  یلم  یتنـس و  مسارم  بادآ و  هلـصوح  و 

یگنهرف ثاریم  زا  يزیچ  ناناوج  نوچ  دوش  یم  ینعم  یب  نآ  يارب  ندـیگنج  یگنهرف و  ثاریم  زا  تظاـفح  هک  تسا  تقو  نآ  دـصقر . 
 . دوش یم  مگ  ناشمان  دنوش .  یم  ینادنز  ریسا و  اهباتک  اه و  هزوم  يال  هبال  اهوگلا  اه و  هروطسا  دننک .  شظفح  دنهاوخب  هک  دنناد  یمن 
ای دـلایب و  نادـب  دـهاوخب  هک  درادـن  لقتـسم  یگنهرف  توافتم و  يزیچ  نوچ  دوش .  یم  مگ  شماـن  تلم  کـی  گـنهرف و  کـی  عقاو  رد 
نآ رد  نوـچ  دوـش .  یمن  مه  ییاـکیرمآ  ییاـپورا و  تیوـه ،  خـیرات و  هشیر و  یب  لـسن  هک  تساـجنیا  بلاـج  و  دـنک .  هزراـبم  شیارب 
دوش یم  لسن  نیا  دنرگن .  یم  ودب  هناگیب  مشچ  هب  نوچ  دـنوش  یمن  اریذـپ  ار  وا  مه  رگید  ياهنیمزرـس  مدرم  درادـن .  هشیر  مه  نیمزرس 

مگ یمان  ییادوب .  یحیسم و  هن  یـسیلگنا و  هن  ناملـسم ،  هن  یناریا ،  هن  ییاجنآ .  هن  ییاجنیا و  هن  یـضرق ،  یتیراع و  یگدنز  اب  یلیفط ، 
ياه هیامرس  هداد ،  ار  یناسنا  ییاه  هیامرس  هداد ،  ار  گنهرف  هداد .  فک  زا  ار  زیچ  همه  هک  هدروخ  يزاب  دمهف  یم  یتقو  ملاع .  نایم  رد 

راختفا شگنرف  ياهرفس  دادعت  هب  تسا  ریزگان  رابتعا  بسک  يارب  هک  هتخاس  قلعم  دلقم و  لطعم ،  يدوجوم  دوخ  و  هداد ،  ار  ینیمز  ریز 
 ، هناگیب رازگتمدخ  ءایشا ،  نابهگن  دزادنا .  یم  ورف  هجرد  نیرت  نییاپ  ات  ار  وا  هک  ياهزیچ  همه  هب  شنیـشام ،  یلدنـص و  لبم و  هب  دنک ، 

هشیر هب  هشیت  ادتبا  ییادز  هروطسا  اب  دیدج  برغ  متفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  چیه .  رگید  يدوخ و  ریغ  گنهرف  نابهگن  یبنجا ،  روخ  يزور 
داد یم  شوگ  تقد  اب  هک  دیمح  دهدب .  دیدج  هتخاس و  دوخ  نانامرهق  هب  ار  اه  هروطـسا  شقن  دش  راچان  تایح  همادا  يارب  اما ،  دز  دوخ 

تءاـیه رد  ار  یبرغ  زورما  ناـسنا  یناـسفن  تاـینمت  هک  دنتـسه  ییاـهکقلد  دـیدج  ناـنامرهق  تسیچ - ؟  رد  ود  نیا  قرف  سپ  دیـسرپ - : 
 . دنبرغ یگنهرف  رکـشل  ناراد  هیالط  یلاشوپ ،  نانامرهق  نیا  دنا  هتخیـسگ  نانع  ياهانمت  همه  ساکعنا  نانیا  دنراذگب .  شیامن  هب  دـیدج 

ماوقا همه  ياه  هروطسا  اهوگلا و  ناراوسهـش ،  ناناولهپ ،  ياجرب  دننک .  یم  ییادز  هروطـسا  فیطل  تروص  هب  دنوش  دراو  هک  اج  ره  رد 
یب یتلم  یتقو  دیآ .  دوجو  هب  ریذپریثات  لعفنم و  یتعامج  اهنآ  زا  ات  دننک  یم  عطق  ناش  هنیشیپ  هتـشذگ  اب  ار  نانآ  هطبار  دننز و  یم  هیکت 

قیرط زا  هک  یبرغ  یلعج  یگتخاس و  نانامرهق  ات  دوش  یم  قلعم  لعفنم و  دنادرگرب  شدوخ  هنیـشیپ  زا  ار  هجوت  انتعا و  همه  دـش و  خـیرات 
یپ رد  یپ  نانامرهق  نیا  عقاو  رد  دنوش .  ینید و . . .  ناناولهپ  اه ،  هروطـسا  شقن  راد  هدهع  دنا  هدمآ  اهنآ  لاثما  شزرو و  رتائت ،  امنیس ، 

مهنآ روطچ  هک  مدـش  هجوتم  میدـش  جراخ  امنیـس  زا  هک  بش  نآ  دزیرن .  ورف  دـنامب و  اپ  رب  یبرغ  ندـمت  گنهرف و  ات  دـنوش  یم  هتخاس 
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ینک هاگن  يوسنارف  ای  یـسیلگنا  ییاکیرما ،  لاـس  لـهچ  اـت  یـس  ياـهملیف  هب  رگا  دوب .  هدرک  هفـالک  ار  امـش  ملیف  رد  تنوشخ  ناـجیه و 
هاگ یتح  تسین .  اهملیف  نیا  ياه  هشیپ  رنه  يزاب  عوضوم و  رب  مکاح  ناجیه  تنوشخ و  دح  نیا  هب  ات  هجو  چـیه  هب  هک  يوش  یم  هجوتم 
یم سفن  هچنآ  هب  ییوگخـساپ  متفگ :  دیـسر ؟  اجنیا  هب  روطچ  سپ  تفگ :  دیمح  دـیآ .  یم  بجع  هب  ییابیز  تفاطل و  همهنآ  زا  هدـننیب 

هک یتقو  سفن  دـیازفا .  یم  نآ  نازیم  رب  هکلب  دـنک  یمن  مک  ار  یگنـشت  اهنت  هن  روش  بآ  ندروخ  دـنام ،  یم  روش  بآ  ندروخ  هب  دـبلط 
هب چیه  دبلط ،  یم  رتشیب  رتشیب و  دنک  تفایرد  تبثم  خساپ  هچ  ره  درذگ و  یم  هتخیـسگ  نانع  اهر و  یهن  رما و  رب  انب  دـشاب  هدـشن  تیبرت 
راک جیردت  هب  اما  دوش  یم  عورش  رادقم  نیرتمک  زا  داوم  فرصم  دیا ؟  هدرک  هجوت  دنا  هدرک  تداع  ردخم  داوم  لامعتـسا  هب  هک  ییاهنآ 

هتـشاذگ سفن  بذاک  ءاضرا  رب  ار  انب  یتقو  دوش .  یمن  تحار  تکاس و  مه  گر  رد  داوم  میقتـسم  قیرزت  هب  داتعم  هک  دسر  یم  ییاج  هب 
یم امنیـس  هدرپ  رب  تنوشخ  ناجیه و  زا  هجرد  نیرتالاب  رادـید  بلاط  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  هدوزفا  ناجیه  يارب  وا  بلط  رب  هظحل  ره  دـش ؛
لاح هب  نامـسآ  نیمز و  نایم  دـنک و  یم  باترپ  نییاپ  هب  یلپ  يدـنلب  زا  ار  دوخ  یبلط ،  ناجیه  ءاـضرا  يارب  مه  یعقاو  یگدـنز  رد  دوش 

نارادمتسایس قایتشا  رگا  لاح  نیشیپ .  هدش  هبرجت  ياهناجیه  همه  زا  رتالاب  یناجیه  فلخ  دوب .  ارجام  رگید  هیور  نیا  و  دنام .  یم  قیلعت 
ار ناگدننک  هیهت  شطع  اه و  لایرس  اه و  ملیف  قیرط  زا  مدرم  نایم  رد  ناشدوخ  رظن  دروم  یعامتجا  یسایس و  لیاسم  غیلبت  يارب  ار  یبرغ 
هب يور  امنیس  دح  نیا  ات  ارچ  هک  یبایرد  یناوت  یم  ینک  هفاضا  هعومجم  نیا  رب  طیلب  شورف  قیرط  زا  دوخ  یکناب  باسح  ندرک  رپ  يارب 

ناناوج ناناوجون و  ناکدوک و  همه  زا  یعمج  ياه  هناسر  ریاس  اهنویزیولت و  اهامنیـس ،  تسا .  هدروآ  یطارفا  يرورپ  ناـمرهق  تنوشخ و 
هب و  دننک .  یم  وجتسج  نانامرهق  سابل  رد  ار  ناشیاه  هدیا  اهنامرآ و  همه  هک  لکـش  کی  گنرکی و  دنزاس .  یم  ریذپریثات  یتادوجوم  ، 
 . دنراپس یم  یـشومارف  تسد  هب  ار  شیوخ  تقیقح  دنرب و  یم  دای  زا  ار  دوخ  گنراگنر  رازبا  همه  نیا  نایم  رد  توکـس  نوکـس و  تقو 

لایخ و يایند  هب  ار  هدننیب  هک  یلایخ  یتادوجوم  دننیشن .  یم  شدامتعا  هدارا و  وا  ياجب  هک  دنتسه  اهملیف  نامرهق  نیا  رگید  سپ ،  نیا  زا 
اـهنآ و اـب  تریـس  تروـص و  رد  یتبـسن  چـیه  ناـنامرهق  نـیا  نوـچ  تـسا  رتدـب  نـیمز  قرـشم  مدرم  عـضو  دـنوش .  یم  نوـمنهر  ماـهوا 

ثاریم همه  زا  دـهد .  یم  تسد  زا  هتـشذگ  دوـخ و  هب  ار  شیاـه  هقـالع  همه  ناوـج  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هـب  و  دـنرادن .  ناـشیاهنامرآ 
اهنت و  دهد .  یم  تسد  زا  دنک  شا  یگنهرف  تیوه  اب  ییانشآ  فرـص  تسناوت  یم  هک  ار  ییاهتـصرف  همه  دوش و  یم  لفاغ  شا  یگنهرف 
يوب دـنک .  یمن  هبرجت  ار  ییابیز  تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  هاگچیه  یلو  دـنیب .  یم  ابیز  تشز و  ياـهریوصت  حور  یب  يا  هشیـش  يارو  زا 
هـشیش اه ،  نیـشام  تکرح  تعرـس  دهد .  یم  تسد  زا  ار  شنایفارطا  اب  هطبار  داجیا  ناوت  هک  فیح  دـص  دـنک و  یمن  مامـشتسا  ار  اهلگ 
ياضف رد  حور  یب  يرازبا  هتفرگن و  لکـش  یتسود  هدـشن ،  هبرجت  یگدـنز  يذـغاک ،  ياهلگ  يوب  ناج ،  یب  تعیبط  هتفرگ ،  راخب  ياه 

دوخ موق  یگنهرف  ییایفارغج و  ياهزرم  همه  زا  هک  يزراـبم  دوخ ؟  هب  یکتم  یناـمرهق  دزاـس ؟  یم  هچ  اـم  ناـناوج  ناـکدوک و  زا  هتـسب 
زا یخرب  اهنت  دـیاش  هدـیرپ ؟  گنر  روجنر و  یتادوجوم  ای  و  قـالخا ؟  اـب  یناراکـشزرو  ادـخ ؟  یگدـنب  ناقـشاع  دـنک ؟ !  یم  تسارح 

یعوضوم هچ  تمدخ  رد  همهنیا  اما  دشاب  هدش  عقاو  وا  هجوت  دروم  یشوخ و . . .  ندیماشآ ،  ندروخ ،  نوچمه :  اهنآ  ینامـسج  ياهزاین 
زا ریغ  رگم  تفگ - :  نسح  دیـسر  اجنیا  هب  هک  بلطم  دـبلط - .  یم  هتـسشن  ار  همه  برغ  هک  دـنک  یم  نآ  زا  تیاکح  همه  اهنیا  تسا ؟ 

ماـظن رد  مضه  ار  همه  برغ  تسین ،  نیا  زا  ریغ  متفگ :  دـنک ؟  یم  تیبرت  قیرط  نیمه  هب  ار  شدوخ  بولطم  ناـسنا  برغ  هک  تسا  نیا 
اهمدآ تسا .  هیبش  یخوش  کی  هب  اهنیا  لاثما  یـسارکومد و  يدازآ ،  يادص  رـس و  رپ  عوضوم  باسح  نیا  اب  تفگ :  دـهاوخ .  یم  دوخ 

یم دای  رگا  متفگ :  دـنراد .  لـمع  راـیتخا  دـننک  یم  ناـمگ  هک  یلاـح  رد  دـنوش .  یم  تسد  تلآ  هب  لیدـبت  هدارا  یب  دـننادب ،  هکنآ  یب 
مسیلاربیل و لثم  یتاحالطـصا  میدـش .  یمن  اهنآ  یناعم  كرد  رد  هابتـشا  راچد  میبایرد  ار  اهنآ  لصا  میهاـفم  ظاـفلا  نتفاکـش  اـب  میتفرگ 
ار نامدوخ  یقرش  تفایرد  كرد و  هاگ  میلفاغ و  اهنآ  یلصا  میهافم  زا  اما  میا  هدرک  همجرت  یـسراف  نابز  هب  ار  اهنیا  لاثما  یـسارکومد و 

تیعمج يانعم  هب  سومد  یسارکومد .  حالطصا  نیمه  لاثم  يارب  میهد .  یم  میمعت  یتادراو  تاحالطصا  يارب  تاحالطصا  تاملک و  زا 
 . ناشدوخ رب  یناسنا  ياههورگ  هطلس  ای  شدوخ و  رب  ناسنا  تیمکاح  زا  ترابع  یسارکومد  هطلس .  تیمکاح و  ینعم  هب  یسارک  تسا و 
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 ، ینیمخ ماما  دوش .  هفاضا  يروهمج  هب  کیتارکمد  ظفل  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد  يرایـسب  بـالقنا ،  لـیاوا  رد  یـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  رگا 
تموکح یـسارکومد و  موهفم  هک  یخرب  رتـشیب .  هملک  کـی  هن  رتـمک و  هملک  کـی  هن  یمالـسا  يروهمج  درک  مـالعا  هیلع ،  هللا  همحر 

هابتشا رد  مه  يدازآ  موهفم  انعم و  رد  نوچ  تسا .  فلاخم  يدازآ  اب  مالسا  هک  دندرک  یم  روصت  هابتـشا  هب  دنتـسناد  یمن  ار  کیتارکمد 
ساسا نوچ  دوش .  یمن  عمج  يرادـنید  اب  یـسارکومد  اساسا ،  هک  یباـی  یم  رد  ینک  هاـگن  متفگ  هک  هب  هجوت  اـب  رگا  عقاو ،  رد  دـندوب ، 

لطاب و قح و  صیخشت  كالم  تسا و  یتسه  روحم  ناسنا  دهد و  یم  لیکشت  درف  تلاصا  يرادم و  ناسنا  ار  یسارکومد  يرکف  يرظن و 
ماکحا رودـص  لحم  ناسنا و  يارب  رـش  ریخ و  صیخـشت  كـالم  یتسه و  زکرم  ار  قح  هک  يرادـنید  اـب  عوضوم  نیا  متفگ  هک  روطناـمه 

دنا مهدض  يدرس  یمرگ و  متسه  درس  شتآ  لابند  هب  نم  دیوگب :  یسک  هک  تسا  نیا  لثم  تسا .  ضراعت  رد  دناد  یم  ناسنا  زاین  دروم 
لباقم یـسارکومد  تفگ :  هحماـسم  یمک  اـب  ناوتب  دـیاش  تسا .  يرادـنید  فـالخ  يرادـم  ناـسنا  ناـس  ناـمه  هب  دـنوش .  یمن  عمج  و 

هک یـسارکومد  فالخ  رب  تسا ،  ناسنا  رب  سوئت )  ) ادـخ تیمکاـح  یـسارکوئت  تموکح  تسادـخ و  ینعم  هب  سوئت  تسا .  یـسارکوئت 
یگدـنز تسایـس و  اب  یطابترا  هچ  اه  هیرظن  نیا  هک  متـسناد  یمن  نونک  ات  نم  تفگ :  دـیمح  تسا .  ناسنا  رب  یناسنا  تیعمج  تیمکاح 

اب راکفا  نیا  طابترا  زا  اـفطل  موش .  یم  يدـیدج  بلاـج و  تاـکن  هجوتم  مراد  مک  مک  امـش  تاحیـضوت  اـب  اـما ،  دـنک ،  یم  ادـیپ  ناـسنا 
امنیس نادیم  زا  ام  ثحب  هکنیا  لثم  اما ،  بوخ  رایسب  متفگ :  دینک .  تبحص  رتشیب  دنراد ،  اهتلم  تشونرس  رد  هک  يریثات  مدرم و  یگدنز 

 . دنا طوبرم  مه  هب  ثحابم  همه  تسین .  مه  يا  هراچ  تسا .  ملاع  ادخ  دورب  شیپ  اجک  ات  دش  جراخ  اه  هناسر  و 

مود تمسق 

یسارکومد  - 2 يدرف .  تلاصا  یسارکومد   - 1 دزاس :  یم  نایرج  ود  دوش ،  یم  یـسایس  لمع  هزوح  دراو  روحم  ناسنا  رکفت  نیا  یتقو 
ود هک  دندرک  یم  نامگ  یخرب  دوب ،  هدـشن  هدیـشاپ  مه  زا  هیـسور  رد  یتسیلایـسوس  ماظن  یقرـش و  ياپورا  هک  ینامز  ات  یعمج .  تلاصا 

مسینومک و دنرگیدکی .  ضقانتم  يرکف  داینب  رد  ای  دنداضت ،  رد  مه  اب  یقرـش  مسیلایـسوس  مسیلاتیپاک و  ینعی  یبرغ  يراد  هیامرـس  ماظن 
عمج نیا  یناسنا .  عمج  يءار  يرگید  رد  دوب و  مکاح  یناسنا  درف  يءار  یکی  رد  هک  دـندوب  یتسین  اما  رکفت  ولقود  نادـنزرف  مسیلاـتیپاک 

رد ار  یقرـش  ياهروشک  یعامتجا  یـسایس و  ماظن  مسینومک  بزح  ناونع  اـب  هک  داد  یم  ناـشن  دـحاو  یئزج  تءاـیه  رد  ار  دوخ  یناـسنا 
دیهـش فرعم  هلمج  دیاش  تفرگ .  دوخ  هب  ار  تلم  کی  داحآ  تیمکاح  تروص  لمع  نیا  يراد  هیامرـس  ياهماظن  رد  اما  تشاد .  تسد 
یچیق نیا  عقاو  رد  تسا  ییابیز  رایسب  ریبعت  دنا  یچیق  کی  هغیت و  ود  يراد  هیامرس  مسینومک و  دیوگ :  یم  هک  یـشاب  هدینـش  ار  يرهطم 

درک عطق  ناش  یبهذم  یتنس و  یگنهرف  ینید و  رکفت  اب  ار  اهنآ  طابترا  داتفا و  مدرم  فلتخم  ماوقا  نایم  رد  هک  تسا  یفارحنا  رکفت  نامه 
رد هک  دوب  نیا  نخـس  میرذـگب ،  درک . . . .  نیزگیاج  ار  مسین )  اما   ) يرادـم ناسنا  رکفت  تسـسگ و  قلاخ  اب  ار  قولخم  لاصتا  هتـشر  و 

دوخ يار  یمومع  تاباختنا  کی  رد  تکرـش  اب  ات  دندازآ  رهاظ  هب  دارفا  کت  کت  تسا ،  مکاح  یناسنا  درف  يار  هک  يراد  هیامرـس  ماظن 
رد ارجا  هب  دوش و  یم  هتفریذپ  میمـصت  نآ  دنداد  يار  یعوضوم  هب  ناگدننک  تکرـش  تیرثکا  هچنانچ  دـننک و  مالعا  رما  کی  هرابرد  ار 

عیمج دـناد و  یم  مدرم  رایتخالا  مات  هدـنیامن  ار  دوخ  مکاح  بزح  تسا ،  مکاح  یناسنا  عمج  يار  هک  یتسینومک  ماظن  رد  اما  دـیآ .  یم 
رد موق  کی  تاکاردا  اهتفایرد و  یمامت  هک  یتقو  شاب  هتـشاد  رظن  رد  دـنک .  یم  رداص  ار  مزال  تاروتـسد  دریگ و  یم  تسد  رد  ار  روما 
رب تخر  ناشیگدنز  زا  یقیقح  ياهنامرآ  نید و  دش و  یناسفن  يدام و  روما  هجوتم  يرادـم  ناسنا  گنهرف  رـشن  تاغیلبت و  شزومآ ،  رثا 
هب دنـشاب  تقیقح  نید و  بلاط  یتیعمج  مه  رگا  یگدنز و  تسپ  یئزج و  روما  هب  دوش  یم  دودحم  تروص  ره  رد  ندش  باختنا  تسب ، 

تسا يدازآ  موهفم  اب  فدارتم  مدرم  ناهذا  رد  یـسارکومد  تفگ :  نسح  دسر .  یمن  رمث  هب  ناشتـساوخ  دننام  یم  تیلقا  رد  هکنآ  لیلد 
؟  تسا داضت  رد  ینید  يرکف  هاگتسد  رد  حرطم  يدازآ  اب  هک  دراد  دوجو  ظفل  نیا  رد  ناهنپ  یمیهافم  ایآ  تسا .  همه  بولطم  يدازآ  و 

البق تیارب  هکنانچ  تادهعت  همه  زا  يدـیق  یب  يدازآ و  دوش .  هتخانـش  نآ  نطاب  نورد و  دـیاب  هک  تسا  يا  هدـنبیرف  ظفل  یـسارکومد  - 
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ینعی شدوخ  نورد  ییورین  اـب  عقاو  رد  هتفرگن ،  ندرگ  هب  ار  يدـهعت  دـنک  یم  ناـمگ  هک  یـسک  نوـچ  تسا .  دـیعب  نکمم و  ریغ  متفگ 
یپ رد  هکنیا  رب  هوالع  شا ،  هژیو  ياوق  اهییاناوت و  اب  مه  سفن  مینک .  یم  دای  سفن  هب  نآ  زا  هک  ییورین  نامه  تسا .  هتسب  نامیپ  شسفن 
نوچ تسا .  يزات  هکی  تیهولا و  تردق ،  یعون  بلاط  سفن  نامه  ای  ینورد  ياوق  نآ  نیا  تسا .  مه  ریذپان  ریـس  تسا  یفده  دصقم و 
رـصع هک  دیدج  رـصع  رد  دنک ،  اهر  ار  ینامـسآ  بتکم  تاروتـسد  ینامـسآ و  دهعت  هک  دـش  یمن  نآ  رب  دوب ،  ادـخ  یگدـنب  لابند  رگا 

یم دوخ  ییاهن  فده  ار  نآ  دـنک و  یم  لابند  هک  يزیچ  اهنت  اذـل  هتـسشن  ادـخ  ياج  هب  ناسنا  نوچ  تسا ،  يرادـمناسنا  رکفت  شرتسگ 
نادنمشیدنا زا  یکی  نکیب  سیسنارف  مدرک .  دای  تیهولا  هدارا  ناونع  هب  نآ  زا  هک  ییانمت  تسا و  شدوخ  ییادخ  تردق  شرتسگ  دناد ، 

 . دهدب تردق  ام  هب  هک  دوش  رجنم  نیا  هب  دیاب  هکلب  تسین ،  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  ملع  دیوگ :  یم  ملع  تیاغ  فدـه و  هرابرد  یبرغ 
زا ار  يا  هلمج  تسا .  یبرغ  ناسنا  تابـسانم  همه  نایم  رد  ناهنپ  ییاـهن و  فدـه  هرخـالاب  ملع و  فدـه  ناـسنا ،  فدـه  تردـق  هزورما 
 . دنک یم  ادیپ  تیمـسر  زیچ  همه  ییادـخ ،  یبرد  تسیک  شا  هدـنیوگ  هک  مناد  یمن  اما  تسا  لمات  لباق  هک  مراد  دای  هب  یناوجون  نارود 

یمکاح دوش ،  یم  مکاح  امـسر  شدوخ  دسانـشن ،  تیمـسر  هب  ار  تسد  الاب  يورین  هوق و  دشاب و  دوخ  يادـخ  شدوخ  ناسنا  یتقو  هلب ، 
همه دـنک و  دودـحم  ار  شتردـق  هک  یعناوم  همه  ندز  راـنک  ناـهاوخ  تساـه و  هنیمز  همه  رد  دوـخ  هدارا  تردـق و  طـسب  ناـهاوخ  هک 
دیاش دتفا ؟  یم  یقافتا  هچ  دنشاب .  ناشدوخ  لیم  سفن و  عبات  همه  هرفن ،  جنپ  هداوناخ  رد  نک  ضرف  دریگ .  رارق  شهار  رـس  هک  یلماوع 

يورین ود  دروخرب  تسا :  نشور  خـساپ  تسیچ ؟  لـصاح  اوعد  نیا  هکنیا  ینک ؟  روصت  ار  تردـق  يرترب و  ناگدـنیوج  ياوـعد  یناوـتب 
رما نیا  لوصحم  مه  اهنارحب  همه  تسا .  فلاخم  يورین  ود  لوصحم  مه  نافوط  دـهاوخ .  یم  ار  دوخ  يرترب  مادـک  ره  هک  مه  فلاـخم 

شکمـشک ضراعت و  نارحب ،  نافوط ،  شدوخ  رد  ناسنا  هدارا  تردق و  تلاصا  دـیق و  یب  يدازآ  میوگ  یم  هک  تساج  نیمه  زا  تسا . 
یتقو دـیآ ؟  یم  دوجو  هب  شمارآ  نوکـس و  تقو  هچ  يا  هعماج  نینچ  رد  سپ  تسا  نینچ  رگا  تسا  نیا  لاوس  لاح  دراد .  لاـبند  هب  ار 
بوخ هن ؟  تسا ؟  بلاج  دهدن .  ار  اهنآ  هب  زورب  روهظ و  هزاجا  دنک و  ادیپ  طلـست  کچوک  تسد و  ریز  ياوق  رب  دناوتب  رترب  یتردـق  هک 

تـساجنیا زا  تفر .  شدوخ  نوچ  یناسنا  تردق  راب  ریز  دنک ،  جراخ  دنوادخ  رماوا  نامرف و  ریز  ار  دوخ  هک  دوب  هدمآ  یمدآ  نک !  رکف 
یعون روهظ  ینعم  هب  نیا  دنک .  یم  دودحم  ار  يدازآ  دهاوخ و  یم  دوخ  عبات  ار  همه  دـنار و  یم  مکح  دـش ،  مکاح  تردـق  اب  هکنآ  هک 

ار یناطیـش  ياهتردق  نابحاص  ییوج  هطلـس  دهد و  یم  اوران  نامکاح  ناوات  هک  تسا  لاس  ياهلاس  رـشب  تسا و  يدازآ  مان  ریز  دادبتـسا 
رد ار  ناهج  هک  یقالخا  نارحب  هرخالاب  یسایس و  نارحب  یطیحم ،  تسیز  نارحب  يداصتقا ،  نارحب  همهنیا  ینک  یم  رکف  دروآ .  یم  بات 

یگدولآ اهتلم ،  گنج  نامکاح ،  ییوگروز  اهناسنا ،  یگنسرگ  اهبآ ،  یگدولآ  اهگنج ،  رد  اهناسنا  نتفر  نیب  زا  تساجک ؟  زا  هتفرگ  رب 
یم ناشن  ار  اهورین  لباقت  هک  ینارحب  دنارحب ،  ياه  هناشن  همه  اهنیا  تسیچ ؟  يارب  نامدرم و . . .  نایم  رد  رشتنم  یقالخا  یهابت  اهرهش ، 

نارحب اب  ار  تردـق  نایم  طابترا  دیـسرپ :  نسح  دـننار .  یم  مکح  اهتلم  رب  اما ،  دـنرادن ،  تیحالـص  هک  ياهتردـق  نتفاـی  يرترب  دـهد و 
هـشیمه تردق  دراد - ؟  دوجو  یطیحم  تسیز  نارحب  تردق و  نیب  يا  هطبار  هچ  اما  ممهف  یم  شیب  مک و  یقالخا  یـسایس و  يداصتقا ، 

هب ار  دوخ  تردق  ات  دنیآ  یم  رب  ددص  رد  دوخ  تیمکاح  یلدنـص  ظفح  يارب  تردـق  نابحاص  ور  نیا  زا  دـنک  یم  ادـیپ  بیقر  اج  همه  و 
ءزج رگید  هلیـسو  نارازه  یمتا و  ياهخالـس  یـسوساج ،  ياه  هراوهام  یماظن ،  تاودا  هزورما  دـننک .  ظفح  یلیاـسو  بابـسا و  کـمک 
ناس نامه  هب  دراذگ  یمن  یقاب  تعیبط  زا  يزیچ  يا  هتـسه  ياهـشیامزآ  دنریگ .  یم  راک  هب  ار  اهنآ  تردـق  نابحاص  هک  دنتـسه  یلیاسو 

یتیلم دنچ  ياهتکرش  علو  صرح و  هب  چیه  دنزاس .  یم  دوبان  ار  تعیبط  ناسنا و  اهنیا  لاثما  يژولویب و  ورکیم  ییایمیش ،  ياهشیامزآ  هک 
رب ات  دـننک  یم  دوبان  ار  زیچ  همه  نانآ  يا ؟ !  هدرک  رکف  يزرواـشک  ياـهدوک  یتح  ناویح و  ناـسنا ،  زاـین  دروم  ياـهوراد  شورف  يارب 
یم هدولآ  ار  اهایرد  نداعم ،  جارختسا  فاشتکا و  يزاس ،  لیبموتا  يزاس ،  لیبموتا  يزاس ،  ذغاک  گرزب  ياهتکرش  دنیازفیب .  اه  هیامرس 

هنوگنیا ایآ  دیـسرپ :  درک و  عطق  ار  مفرح  دیمح  دنزادرپ . . . .  یم  تعیبط  بیرخت  هب  ناوت  مامت  اب  دـنزاس و  یم  دوبان  ار  اهلگنج  دـننک ، 
نامز ره  ات  هدوب و  مه  اهنامز  همه  رد  هتشاد ،  دوجو  ارچ  هتشادن - ؟  دوجو  رـشب  یگدنز  ياه  هرود  همه  رد  اهگنج  اهیریگرد و  لامعا و 
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؟  یچ هکنآ  رگم  هکنآ - . . .  رگم  دوش .  یم  رارکت  ارجام  نیمه  دنک ،  لیمحت  نارگید  رب  ار  دوخ  هدارا  دهاوخب  یناسنا  هک  مه  يرگید 
دوش و صالخ  شدوخ  زا  ناسنا  هاگ  ره  هک  میوگب  رت  هداس  دوش .  مکاـح  تقیقح  وریخ  اـشنم  هب  هتـسباو  دـحاو و  يا  هدارا  هکنآ  رگم  - 

نامسیر هب  اوقرفت . . .  اعیمج و ال  هللا  لبحب  ومصتعا  و  يا :  هدینش  ار  هیآ  نیا  امتح  دنک .  تیعبت  وا  زا  قح و  هدارا  رب  قبطنم  ار  دوخ  هدارا 
یم هدش  اهر  ناپوچ و  یب  يا  هلگ  هب  میا و  هدرک  ادج  دنوادخ  نامسیر  زا  ار  نامدوخ  یگلمج  ام  دیوشن .  قرفتم  دینزب و  گنچ  دنوادخ 

هب نیا  مینک  یعفن  ای  میهدـب و  رارق  دـقن  دروم  ار  یـسارکومد  ام  رگا  اما  دـیعلب - .  دـهاوخ  ار  ام  همه  هقرفت  گرگ  دوز ،  ای  رید  هک  مینام 
تابسانم رد  هک  ینک  یم  روصت  ارچ  يدرک ،  هراشا  بوخ  هتکن  هب  تسین - ؟  یعامتجا  ماظن  رد  يروتاتکید  دادبتسا و  یعون  لوبق  ینعم 

مدرم يارب  ار  تینهذ  نیا  فلتخم  قرط  زا  هتشذگ  ههد  دنچ  رد  دراد ؟  دوجو  دادبتـسا  یـسارکومد و  هویـش  ود  اهنت  یعامتجا  یـسایس و 
ندش اهر  هلزنم  هب  هویش  نیا  هب  ندروآ  يور  تسا و  یسارکومد  هب  یبایتسد  یتخبشوخ ،  تاجن و  هار  اهنت  هک  دنا  هدروآ  دوجو  هب  ناهج 
ناـیم رد  هزورما  مسانـش  یم  کـیتارکمد  ماـظن  اـی  یـسارکومد  ناوـنعب  اـم  هچنآ  هک  تسا  مزـال  هتکن  نـیا  هـب  هجوـت  تـسا .  دادبتـسا  زا 

زا یخرب  تسین .  دادبتـسا  دـییات  لوـبق و  ینعم  هب  یـسارکومد  یفن  یتـح  دـقن و  تسا و  هدـش  عـقاو  داـقتنا  دروـم  زین  یبرغ  نادنمـشیدنا 
لتاـق بازحا  لوپ و  تردـق  نوچ  یلماوـع  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  دـنریگ .  یم  هدرخ  شور  نیا  رب  فـلتخم  لـیالد  اـب  یبرغ  نارظنبحاـص 

یم نادیم  دراو  لوپ  یتقو  دنشک .  یم  صاخ  ییوس  تمس و  هب  ار  مدرم  يریگ  میمصت  نادیم  تعرس  هب  لماوع  نیا  دنتسه .  یسارکومد 
جرخ رپ  ياهسلجم  نتخادنا  هار  لوپ و  نداد  اب  نادنمتورث  زا  يرایسب  هک  يا  هدوب  دهاش  نامدوخ  روشک  رد  امتح  درخ .  یم  ار  ءارآ  دوش 

مه غیلبت  دـشاب  رتـشیب  لوپ  هچ  ره  دوش .  یم  مه  غیلبت  تردـق  روهظ ،  بجوم  لوپ  تردـق  دـننک .  یم  عمج  دوخ  دوس  هب  ار  مدرم  ءارآ  ، 
ثیح الـص  بحاص  نادرم  مادنا  زرا  ولج  غیلبت  لوپ و  تردق  دـتفا .  یم  رتولج  دوخ  يابقر  زا  دـنک  غیلبت  رتشیب  سک  ره  دوش و  یم  رتشیب 

فورعم دهد .  یم  هولج  اناوت  زیزع و  گرزب و  ار  ناوتان  فیعض و  نادرم  سکعلب  دریگ و  یم  ار  اهنیا  لاثما  یقالخا و  یملع ،  ناوت  ار و 
هدیـشیدنا لقتـسم  ادیدناک  حالطـصا  هراب  رد  هاگ  چیه  هدشن ،  اکیرمآ  هرگنک  رد  روضح  هب  رداق  یتسیـسکرام  چیه  اکیرمآ  رد  هک  تسا 

 ، دننام یم  ماکان  امومع  هک  دنتسه  يدارفا  اهنیا  دوش .  تاباختنا  دراو  بازحا  تسرهف  زا  جراخ  هک  تسا  یـسک  لقتـسم  يادیدناک  يا ؟ 
هدافتـسا اب  بازحا  دننک .  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  دنناوت  یمن  یتح  دنوش و  یم  نادیم  دراو  بازحا  یتاغیلبت  یلام و  تیامح  نودـب  نوچ 

دنزاس و یم  اناد  تردق و  رپ  دامتعا ،  لباق  يا  هدنیامن  هرهچ  طسوتم  فیعـض و  دزمان  کی  زا  یـسایس  ذوفن  یتاغیلبت و  یلام ،  تردـق  زا 
دادبتـسا دوخ  رد  هک  يزیچ  دـنناشوپ .  یم  لمع  هماج  ار  بازحا  ناگدـننادرگ  ضارغا  بزح ،  تمدـخ  رد  دـندش  باختنا  هکنآ  زا  سپ 

تـسا دراو  ماظن  نیا  هب  يرگید  داقتنا  دزادنا  یم  رطخ  هب  ار  یـسارکومد  نوریب  زا  هک  دروم  ود  نیا  زج  هب  ایآ  تفگ :  نسح  دراد .  ناهنپ 
يداصتقا و یعامتجا ،  لکشم  ای  عوضوم  کی  هرابرد  يریگ  میمصت  دنیآرب  یسارکومد  هک  دندقتعم  ناهج  یسایس  نادنمشیدنا  یخرب   ؟

یم تقو  نتفر  نیب  زا  ثعاب  رما  نیمه  هک  تسا  یفلتخم  لحارم  یط  دنمزاین  میمـصت  ذخا  شور  نیا  رد  نوچ  دزاس .  یم  ینالوط  ار  . . . 
رد متفگ :  ارچ - ؟  تفگ :  نسح  دنک - .  یم  ذخا  اهتلم  زا  ار  تدم  زا  رد  تابث و  اب  يزیر  همانرب  کی  نتشاد  ناکما  هکنآ  نمض  دوش . 

یعامتجا یـسایس و  ماظن  ناونع  هب  ار  یـسارکومد  برغ  زا  يریذپریثات  عبت  هب  اهنت  تدم و  زارد  يزیر  همانرب  نتـشاد  نودـب  هک  يروشک 
يارب ریزگان  دـنریگ  یم  رارق  یتردـق  ره  سار  رد  يدارفا  ای  درف  هلاس  راهچ  ـالثم  نیعم  هرود  کـی  يارب  یتقو  دـننک ،  یم  ضرف  بولطم 

باختنا يارب  يزاس  هنیمز  محازم و  لماوع  فذح  هبرجت ،  هب  یبایتسد  فرص  ار  یتدم  هکنآ  نمـض  دننک .  یم  يزیر  همانرب  تدم  نامه 
هب تردـق  يریگ و  میمـصت  ناکرا  رد  مزـال  تاـبث  دوش  یم  ثعاـب  زین  نیا  دـننک ،  یم  فلتخم  حوطـس  رد  یپ  رد  یپ  ياهبـصن  لزع و  و 

نیا نک !  هجوت  تاباختنا  هرود  ره  زا  دعب  لک  يدم  رادهد و  نارازه  رادشخب ،  اهدص  رادـنامارف ،  اهدـص  ندـش  اجباج  هب  دـیاین .  دوجو 
همانرب اکیرما  لثم  یبرغ  ياهروشک  زا  یخرب  ارهاظ  تفگ :  دـیمح  دـماجنا .  یم  زین  تارادا  ياه  یچ  رادـبآ  رییغت  هب  یتح  یهاگ  دـنور 
یتردق رپ  ياه و  همانرب  ییاکیرما  یـسارکومد  رهاظ  تشپ  هک  تسا  نیا  تلع  تسا .  تسرد  دروخ ؟  یمن  تسد  ناشنالک  تباث و  ياه 

هک اکیرما  یجراخ  طباور  ياروش  شقن  زا  هدنیآ  رد  دنک .  یم  لمع  صخـشم  يزیر  همانرب  بسح  تسا و  تباث  هراومه  هک  دراد  دوجو 
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هرادا يدوهی  ناراد  هیامرس  ناگبخن و  زا  یعمج  هلیسوب  هک  هبناج  هس  نویسمک  تسا و  راد  هدهع  ار  اکیرما  تسایـس  نالک  تیاده  شقن 
يرکف هرطیس  ار  اهمسج  رب  هرطیس  ياج  رضاح  رصع  رد  درک .  مهاوخ  وگتفگ  ناتیارب  تساراد  هدهع  ار  یناهج  نالک و  ياهمیمصت  همه 
اهمـسج ارهاظ  هزورما  اما  ؛  ناما رد  دندوب و  یم  دازآ  راکفا  دش  یم  هدیـشک  غوی  قالـش و  ریز  مدرم  مسج  رگا  هتـشذگ  رد  تسا .  هتفرگ 

هرطیـس یعون  دـنوش و  یم  طلـسم  راکفا  رب  مامت  تردـق  اب  یناسر  عاطا  یطابترا و  هتفرـشیپ  تاودا  تراسا .  رد  راکفا  دـنا و  هفرم  دازآ و 
هزاجا دـنراذگ و  یم  ریثات  مدرم  مومع  رب  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  تسا .  محر  یب  نشخ و  رایـسب  هرطیـس  نیا  دـننک .  یم  داـجیا  ار  يرکف 
ناملاع درخ  ییاناد و  هشیدـنا و  همه  رب  کیتارکومد  ماـظن  رد  لـماوع  نیمه  و  دـنهد .  یمن  ار  نادنمـشناد  لاـمع  زا  مدرم  يریذـپ  ریثاـت 

نیدب نخـس  نیا  تفگ :  نسح  دـشابن - .  اهنآ  حالـص  هب  يور  چـیه  هب  تسا  نکمم  هک  دـننک  یم  داجیا  ار  ینایرج  دـنوش و  یم  طلـسم 
 ، دـنک یم  فیرعت  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  حالـص  ریخ و  ییوگب  تسا  رتهب  درادـن - ؟  حالـص  ریخ و  هب  يراک  یـسارکومد  هک  تسا  ینعم 

ءایبنا هچنآ  هک  هنوگنامه  دراد .  یساسا  يدج و  توافت  دننآ  یپ  رد  دندنـسپ و  یم  ماوع  هچنآ  اب  دنناد ،  یم  حالـص  ریخ و  ناملاع  هچنآ 
دنا نتفخ  ندروخ و  اب  ریگرد  هک  مدرم  ماوع  تالیامت  اـب  نامـسآ  اـت  نیمز  دـننک ؛ یم  یفرعم  رـش  ریخ و  ناونعب  ینامـسآ  باـتک  ادـخ و 

تسنآ و رد  امش  ریخ  اما  دیراد  تهارک  اهنآ  زا  امـش  هک  ییاهزیچ  اسب  هچ  دیامرف :  یم  هک  ار  يا  هیآ  يا  هدینـش  کش  یب  دراد .  توافت 
ار امش  هک  تسا  نیا  نم  یعس  اهنت  لئاسم  نیا  حرط  رد  دراد .  یپ  رد  رش  امش  يارب  اما  دیآ  یم  ناتـشوخ  اهنآ  زا  هک  ییاهزیچ  اسب  هچ  ای 

یعـس ینالوط  ياهتفگ  پگ و  اب  دیمح  تشاد .  همادا  مین  تعاس و  کی  زا  شیب  ام  نایم  ثحب  رگید .  زیچ  هن  منک  عوضوم  نیمه  هجوتم 
ریگرد ار  وا  هک  ییاهدیدرت  لاح  نیع  رد  دوب و  هداد  رارق  یـسارکومد  دادبتـسا و  ههار  ود  نایم  ار  وا  هک  یتینهذ  تسد  زا  ار  دوخ  تشاد 

راب دوخ  اب  هک  دنتـسه  یتموکح  هویـش  کی  رگنایامن  مادـک  ره  کیتارکمد  شور  ای  يدادبتـسا و  تموکح  دـنک .  صـالخ  تخاـس  یم 
زجب دنتـسه .  زین  یمومع  صوصخم  قالخا  تیبرت و  دنمزاین  مادک  ره  هک  بیترت  نامهب  دـنراد .  ار  يا  هژیو  يرظن  هاگتـساخ  یگنهرف و 
هویش دنمزاین  لقتسم  روطب  زین  یبهذم  گنهرف  ینید و  رکفت  هعـسوت  طسب و  هک  دنوش  هاگآ  دیاب  نسح  دیمح و  لثم  ییاه  هچب  رب و  اهنیا 
نیا حرط  مدرک  یم  نامگ  همهنیا  اب  دـشاب .  هتـشاد  لاـبند  هب  ار  یکانتـشهد  جـیاتن  دـناوت  یم  نآ  زا  تلفغ  هک  تسا  صوصخم  یتموکح 

ربص تسیاب  یم  نآ  تسرد  مهف  يارب  ناشندش  هدامآ  تامدقم و  هب  اه  هچب  ندیسر  ات  هک  دوب .  صاخ  یتقو  ندیـسر  ارف  دنمزاین  عوضوم 
یبرغ و دیدج  هشیدنا  لوصا  نیب  یطبار  هچ  دیـسرپ - :  نم  ياهتبحـص  همادا  رد  هک  دوب  ور  نیمه  زا  دوبن  رادرب  تسد  دیمح  مدرک .  یم 
دارفا و همه  تسوج .  هطلـس  تلود  کی  تایه  رد  یبرغ  رکفت  لوصحم  مسیلاـیرپما  بخ  دراد - ؟  دوجو  گرزب  ياهتردـق  ییوج  هطلس 

یم يریـسم  رد  اپ  دنهد  رارق  دوخ  لمع  تخانـش و  ساسا  ار  یبرغ  رکفت  گنهرف و  هک  یتقو  دـنهاوخن ،  هچ  دـنهاوخب و  هچ  اهتلود  همه 
Imperium هشیر زا  تغل  رد   impeial لایرپما هملک  تسا ؟  ینعم  هچ  هب  اقیقد  مسیلایرپما  دوش - .  یم  متخ  مسیلایرپما  هب  هک  دنهن 

هناـبلط هعـسوت  ياهتـسایس  لاـمعا  هب  مسیلاـیرپما  حالطـصا ،  رد  اـما  تسا ،  قلطم  تیمکاـح  قح  قـلطم و  راـیتخا  يروتارپـما ،  ياـنعم  هب 
هجوت اب  فلتخم  ياههورگ  هک  یـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دوش .  یم  هتفگ  رگید  للم  رب  دنمورین  ياهتلود  یـسایس  یبلط  يرترب  يداصتقا و 

ار مسیلایرپما  هطلـس ،  ریز  فیعـض و  اـهروشک  مدرم  دـنا .  هدـیمهف  هملک  نیا  زا  یفلتخم  یناـعم  ناـش  یعاـمتجا  یـسایس و  هاـگن  عون  هب 
ای ییاکیرمآ و  یـسور و  زا  معا  ار  یتعنـص  ياهروشک  یماظن  یـسایس و  يداصتقا و  ياهتـسایس  هیلک  هتـسناد و  عون  رامعتـسا  اب  فدارتم 

دنتسناد و یم  یبرغ  يراد  هیامرـس  ماظن  دشر  یعیبط  هجیتن  ار  مسیلایرپما  روهظ  اهتـسیسکرام  دنمان .  یم  یتسیلایرپما  ياهتـسایس  ییاپورا 
 . دنداد یم  نخس  داد  نآ  هیلع  اه  هتشون  اهراعش و  رد 

موس تمسق 

هب تراپ  انب  نوئلپان  نارادـفرط  زا  یکی  دروم  رد  ياهلاس 1830  رد  راب  نیلوا  يارب  تسیلایرپما  هژاو  هک  دنا  هتـشون  نارگـشهوژپ  زا  یخرب 
مدرم رب  دنناوت  یم  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  رکف  نیا  اهیـسیلگنا  يارب  مک  مک  اقیرفآ ،  ایـسآ و  هراق  رد  ددعتم  تارمعتـسم  داجیا  هدـش .  راک 
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هکنیا لوا  تسا :  نانآ  هدهع  رب  هفیظو  ود  هک  دندرک  اعدا  اقیرفآ  ایسآ و  مدرم  رب  دوخ  هطلس  نتخادنا  اج  يارب  اهنآ  دننک ،  تموکح  ایند 
نیاربانب دـنیامن .  ناهج  بهاوم  زا  هدافتـسا  هدامآ  ار  هداتفا  بقع  ياهنیمزرـس  هکنآ  مود  دـنروایب ،  هداـتفا  بقع  ياهنیمزرـس  هب  ار  ندـمت 

اکیرمآ و یناهج  ياهتسایس  هب  ار  مسیلایرپما  هملک  ایند  رد  رـضاح  لاح  رد  دش .  فدارتم  ناتـسلگنا  رامعتـسا  اب  رورم  هب  مسیلایرپما  هملک 
نیا تسا ،  ندـیزرو  ربک  رابکتـسا و  زا  یتروص  یعون  هب  مسیلایرپما  هک  بلطم  نیا  نایب  زا  امـش  روظنم  اـیآ  دـننک .  یم  قـالطا  سیلگنا 

هـشیر رگا  میریگب .  یپ  رابکتـسا  هملک  نیمه  زا  ار  بلطم  هیقب  راذگب  يدـیمهف !  تسرد  هدوب ؟  نیمز  يور  رب  هشیمه  رابکتـسا  هک  تسا 
ناسنا رگم  ملاع .  رد  ناسنا  روضح  تایح و  يازارد  هب  دنک  یم  ادـیپ  یخیرات  مینک ،  ضرف  ندـیبلط  يرترب  يانعم  هب  ربک  زا  ار  رابکتـسا 

هدرک مدآ  ربارب  رد  هدجـس  هب  رما  هک  ار  دنوادخ  روتـسد  ناطیـش  مدآ ،  قلخ  زا  سپ  دشن  هدیرفآ  ربکتـسم  وا  ریخ  هدش ؟  هدیرفآ  ربکتـسم 
رگم دندرک  هدجـس  همه  دینک  هدجـس  مدآ  رب  هک  میداد  نامرف  ار  ناگتـشرف  نوچ  هدمآ :  هیآ 33  هرقب  هروس  رد  هکنانچ  تفریذـپن .  ؛ دوب

؟  دـش مدآ  رب  وت  هدجـس  عنام  زیچ  هچ  هک  دوش  یم  لاوس  ناطیـش  زا  یتقو  هک  تساجنیا  بلاج  دـش  نارفاک  زا  دـیزرو و  ربکت  هک  ناطیش 
رد دنوادخ  شتآ .  زا  نم  هدش و  هدیرفآ  لگ  زا  وا  هک  دنک  یم  ناونع  نینچ  ار  شیرترب  لیلد  متـسه و  وا  زا  رترب  نم  هک  دهد  یم  خـساپ 
رد وا  زا  سپ  دز ،  رـس  ناطیـش  زا  هک  یلمع  رکفت و  دـنک .  یم  یفرعم  ربکتـسم  يدوجوم  ار  ناـمرفان  رگنایـصع و  ناطیـش  دـیجم ،  نآرق 

رترب دوخ  نامه  ناطیش  يرابکتسا  تایـصوصخ  دش .  رهاظ  مدآ  نادنزرف  نایم  رد  یناطیـش  یلمع  رکفت و  ناونع  هب  يراج و  نیمز  هصرع 
نایرج ود  عقاو  رد  تسا .  هتـشاد  همادا  زورما  هب  ات  هک  یگنج  دـندش .  هلباقم  هب  راـچان  نیحلاـص  ناـیم  نیا  رد  دوب .  هلیح  دـسح و  ینیب ، 
لیامت دوب  یمومع  گرزب و  هکنآ  صاخ .  کچوک و  ینایرج  گرزب و  یمومع و  ینایرج  دش .  زاغآ  اج  نیمه  زا  رـشب  خیرات  رد  هدمع 
نایرج یمئاد  ییورایور  زا  دعب  اما  دوب .  يزرو  رابکتسا  يرس و  هریخ  ادخ ،  یفن  هب  لیامتم  دوب  صاخ  کچوک و  هکنآ  تشاد و  ادخ  هب 

نیربکتسم رابکتسا و  يا - ؟  هبرجت  هچ  درک - .  بسک  یمهم  یخیرات  هبرجت  رابکتسا  اهنآ ،  ناوریپ  یهلا و  ناربمایپ  اب  يرابکتـسا  رکفت 
رود ار  ذوفن  هار  نیرتهب  نانآ  ور  نیا  زا  تسا .  ادخ  رهم  هاگیاج  شلد  دراد و  ریخ  حالـص  هب و  تبغر  يرطف  روط  هب  رـشب  هک  دنا  هتفایرد 

شیع نما و  هب  ناشدوخ  دـنبایب  یمومع  قالخا  رد  داسف  داجیا  يارب  یهار  رگا  هکنیا  دـنتفای و  شا  هیلوا  كاـپ و  ترطف  زا  ناـسنا  ندومن 
ناکما هک  دـندوب  مزال  لئاسو  رکم  قافن و  ندرب  راک  هب  تردـق ،  تورث و  دـندش .  داسف  نارـشان  هب  لدـبم  ور  نیمه  زا  دنـسر .  یم  ملاع 

دوب یهار  اهنآ  لباقم  هطقن  دش .  ناربکتـسم  يوزرآ  لامآ و  ییایند  تردـق  ایند و  عقاو  رد  دـندرک .  یم  مهارف  ار  فدـه  نیا  هب  یبایتسد 
يزودنا و لام  نیمز و  رد  ندنام  هن  دنوادخ و  ياضر  بسک  دوعص و  جورع و  يارب  شالت  دندناوخ .  ارف  نآ  تمس  هب  ار  مدرم  ءایبنا  هک 

یلحم اهنت  نیمز  ایند و  تسین و  یکی  ءایبنا  هار  اـب  ناـشهار  هک  دـندوب  هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  يرابکتـسا  رکفت  نـالماح  يزرو .  رابکتـسا 
زیچ همه  ییادخ  یب  رد  هک  مدوب  هتفگ  تیارب  البق  دنروآ .  تسد  ار  نآ  رب  هریس  ناکما  يا  هلیـسو  ره  هب  دندنبب و  لد  نادب  دیاب  هک  تسا 

ره زا  هدافتـسا  دندوب و  هدرک  ادج  نامیا  لها  زا  ار  دوخ  لیلد  نیمه  هب  دنتـشادن و  دنوادخ  هب  يداقتعا  ناربکتـسم  دنک  یم  ادیپ  تیمـسر 
درکلمع رابکتـسا و  خـیرات  هب  رگا  دـندوب .  هـهبج  نـیا  رد  دـمآ  راـک  مـهم و  هلیـسو  ود  قاـفن  هـلیح و  دنتـسناد .  یم  زیاـج  ار  يا  هلیـسو 

ءارآ و نایم  رد  كرتشم  یلصا و  رصنع  هس  ییوج  هطلس  يارب  شالت  ایند و  هب  صرح  ینیب ،  رترب  دوخ  هک :  ینیب  یم  يدرگرب  نیربکتسم 
هدوب اهتروص  رد  رییغت  نیمه  لیلد  هب  دیاش  دنک و  یم  زورب  نآ  زا  یتروص  يا  هرود  ره  یخیرات  طیارـش  هب  انب  هک  تسا  ناربکتـسم  لمع 

هدش هدیزگ  راب  دنچ  خاروس  کی  زا  فورعم  لوق  هب  هک  دنا  هتفایرد  دایز  تاراسخ  لمحت  زا  دـعب  هدروخ و  بیرف  اهراب  اهراب و  اهتلم  هک 
هک ییاهتبیصم  ایالب و  همه  دنا و  هتشاد  ناشکاپ  ترطف  زا  ادخ  ناگدنب  ندرک  جراخ  رد  یعس  هشیمه  ناربکتسم  رابکتسا و  عقاو  رد  دنا . 
يا هناخدور  هک  تسا  نیا  لثم  تساج .  نیمه  زا  هتفر ،  ورف  ریگارف  نارحب  رد  هک  زورما  هب  ات  هدرک  راتفرگ  ار  مدآ  دـالوا  خـیرات  لوط  رد 

ماظن کی  رد  هک  اه  هموظنم  تارایس و  یمامت  نایم  رد  ای  دیهد و  رارق  هناخدور  تکرح  ولج  یعنام  امش  دشاب و  هتشاد  ایرد  هب  ور  گرزب 
داسف داجیا  دنک  تکرح  یمومع  ررقم و  مظن  نآ  فالخ  دوش و  جراخ  دوخ  رادم  زا  دهاوخب  يا  هراتـس  دـنا ،  نارود  تکرح و  رد  نیعم 

نیا زا  جورخ  اریز ،  دـنک .  یم  مهارف  رادـم  زا  ار  ناـسنا  ندرک  جراـخ  تامدـقم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  عقاو  رد  دـسافم  هب  ندز  نماد  و 
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لثم یعیبط  ياهنارحب  تسا .  یمدآ  يرطف  يانمت  تکرح و  اب  وسمه  ءایبنا  میلاعت  تسا .  ءایبنا  هدـش  مالعا  ماـظن  زا  جورخ  هلزنم  هب  رادـم 
ناسنا هناربکتـسم  هنارـسدوخ و  لمع  لوصحم  یگمه  زدـیا  يرامیب  یتح  ای  دوش و  یم  يراج  هک  یبالیـس  اـی  نزا و  هیـال  ندـش  خراوس 

کی لکـش  رد  مه  یتـقو  کـی  دـنز ،  یم  همطل  شدوخ  هب  دوش و  یم  بکترم  ار  یلمع  دوخ  تولخ  رد  ناـسنا  تقو  کـی  لاـح  تسا . 
ناسنا کی  هاگ  ور ،  نیا  زا  ددرگ .  یم  ریگارف  رثوم و  هتفای ،  نامزاس  شتامطل  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یم  رهاظ  تلود  کی  ای  تردـق 

رد مدق  نیلوا  هار و  نیرتهب  تروص  ره  رد  دوش .  یم  رهاظ  تردقرپ  يربکتـسم  سابل  رد  یتلود  ای  یموق  هاگ  تسا و  ربکتـسم  کی  دامن 
 . تسا ياسانـش  لـباق  یـسابل  ره  رد  دوش ؛ هتخانـش  موهفم  نیا  رگا  تسا .  رابکتـسا  ینعم  تخانـش  مصخ  اـب  هلباـقم  اـی  ریـسم و  باـختنا 
رد تسا - .  نآ  رگید  هجو  کی  مه  مسیلایرپما  تسا .  رابکتـسا  هیامن  اج  حور و  مسین  اما  تسا .  رابکتـسا  رگید  يور  کی  زین  رامعتـسا 
هب ار  مسیلایرپما  رگا  تسناد - .  ستـسیلایرپما  تموکح  یعون  ناوت  یم  مه  ار  میدـق  ناهاشداپ  يرابکتـسا  ياـهتموکح  اـیآ  تروص  نیا 

یـشنماخه و رـصع  ناریا  یتـح  و  ناـنوی ،  مور ،  گرزب  ياـهیروتارپما  دـننام  تسا .  ینـالوط  شا  هقباـس  مینک ،  ضرف  يروتارپـما  ینعم 
میریگب رظن  رد  ار  يزورما  مسیلایرپما  عون  رگا  اما ،  درذـگ .  یم  يروتارپما  تایح  خـیرات  زا  لاس  رازه  هس  ود  باـسح  نیا  اـب  یناـساس . 

مه اب  یقرف  هچ  اهنیا  رگم  دراذگ - .  یمن  لاس  دص  کی  زا  شیب  ینونک  مسیلایرپما  رمع  زا  ینعی  دـنک .  یم  ادـیپ  يرگید  لکـش  هیـضق  ؛
حتف ار  يا  هقطنم  دندرک ،  یم  هلمح  اهنیمزرـس  رگید  هب  ییاشگناهج  يوخ  اب  میدق ،  ناروتارپما  دراد .  قرف  ناشدرکلمع  اهنیا  دـنراد - ؟ 

توافت میـسانش  یم  مسیلایرپما  زا  هزورما  هچنآ  زا  اهنآ  لمع  اما  دـنروآ .  یم  رد  دوخ  تردـق  نیگن  نامرف و  ریز  ار  اـجنآ  دـندومن و  یم 
یگنهرف ههجو  زا  یهت  يراع و  میدق  ناروتارپما  ییاشگناهج  لمع  عقاو ،  رد  تسا .  نانآ  دصق  تین و  رد  نایرج  ود  نیا  توافت  تشاد . 

نانآ دوخ  زا  يریما  سپس  دنتفرگ و  یم  جاب  بولغم  مدرم  زا  نیمزرس  کی  فرـصت  زا  سپ  هک  دوب  تروص  نیدب  مه  ناشدرکلمع  دوب . 
ناشدصق نتشادن و  يراک  مدرم  گنهرف  هب  نکیل  دندرک ،  یم  دوخ  يرگیهاپس  یماظن و  هاگتسد  دراو  ار  مدرم  نآ  یتح  دندرامگ و  یم 

شیپ زا  یگنهرف ،  همانرب  حرط و  کی  بسح  نانآ  هک  دـینیب  یمن  میدـق  ناهاشداپ  زا  کـی  چـیه  راـک  روتـسد  رد  دوبن .  یگنهرف  لاـقتنا 
زا يریذپ  ریثات  ای  یگنهرف و  طالتخا  بجوم  اهدمآ  تفر و  دتس و  داد و  هتبلا  دنـشاب .  هدرک  ینیمزرـس  رب  ییوج  هطلـس  هدارا  هدش  نییعت 

حرط هماـنرب و  ساـسا  رب  هن  تفریذـپ  یم  تروص  ماوقا  یگنهرف  لداـبت  طاـبترا و  بسح  قاـفتا  نیا  اـما  دـش  یم  یگنهرف  شنم  يوـخ و 
هناهب هب  هک  ینامز  زا  نارگرامعتـسا  تسا و  دیدج  خـیرات  هب  طوبرم  اهنت  یگنهرف  موجه  هک  یتروص  رد  اشگناهج .  ناریما  هتفای  نامزاس 
یعون هزورما  رگید  تراـبع  هب  دـندرک .  لـیمحت  اـهتلم  رگید  رب  ار  دوخ  گـنهرف  دـندش ،  رگید  ياهنیمزرـس  دراو  یناداـبآ  نارمع و  يا 

بادآ و هب  يراک  اما  دنتساوخ  یم  عیطم  ار  هطلس  تحت  مدرم  میدق ،  ناهاشداپ  تسا .  نارگ  رامعتـسا  راک  روتـسد  رد  یگنهرف  هلاحتـسا 
نیب گرزب  ياـهگنج  مغریلع  هک  دوب  ثعاـب  مه  رما  نیمه  دوبن .  هطلـس  يارب  مزـال  بابـسا  گـنهرف ،  عـقاو  رد  دنتـشادن و  ناـنآ  موـسر 

دوشن و لصاح  ینوگرگد  ماوقا  موسر  بادآ و  گنهرف و  رد  ناروتارپما ،  نایم  اهنیمزرس  زا  يرایـسب  ندش  لدب  در و  میدق و  ناروتارپما 
لاس نارازه  زا  ینادب  هک  تسین  دب  لاثم ،  يارب  دنامب .  تباث  مدآ  ملاع و  زا  ناش  یمومع  تفایرد  نانآ و  یگنهرف  هژیو  تیوه  تیهام و 

یشنماخه ناهاشداپ  هدش ،  دای  نیمزرس  نیا  زا  همانهاش  رد  هتشگ ،  تسد  هب  تسد  ناهاشداپ  اهتموکح و  زا  يرایسب  نایم  ناتسنمرا  شیپ 
دیدج رـصع  هب  ات  درب  هلمح  اجنآ  هب  اشگناهج  رومیت  دنتـشاد ،  دمآ  تفر  راید  نآ  رد  نایناساس  نایقوجلـس و  دنا ،  هدرک  تموکح  نآ  رب 
روضح دورو و  هزورما  اما  دنام .  هدروخن  تسد  یحیسم و  صاخ  گنهرف  کی  هژیو ،  رواب  کی  روآدای  ناتسنمرا  راودا  نآ  همه  رد  اما ، 

یط هک  تسا  یگنهرف  نایرج  کی  ساکعنا  هکلب  تسین ،  فرص  یماظن  دتس  داد و  کی  زا  یکاح  فلتخم  ياهنیمزرس  هب  نارگ  رامعتسا 
رامعتسا ناونع  اب  نآ  زا  هک  میدق  هرود  دنا ،  هرک  رکذ  هرود  ود  رامعتسا  يارب  دوش .  یهت  شا  یگنهرف  تیوه  هنیشیپ و  زا  ینیمزرس  نآ ، 

دوخ دنتشاذگ ،  رامعتسا  ییوج و  هطلس  يانب  اهیسیلگنا  اهیدنله و  اهیلاقترپ ،  هک  ینامز  ون .  رامعتـسا  ای  دیدج  هرود  دوش و  یم  دای  نهک 
شور ساسا  رب  سپـس  دننک ،  حتف  ار  يا  هقطنم  ادـتبا  یماظن  ياهورین  قیرط  زا  دنتـشاد  یعـس  دنتـسناد و  یم  رت  هتخیهرف  رتهب و  رترب ،  ار 

هار هب  ماوقا  ریاس  ندرک  مار  ندرک و  مدآ  دصق  هب  هک  دنتسناد  یم  ییاقآ  اناد و  ملعم ،  ار  دوخ  تروص  نیا  رد  دنوش .  مکاح  نآ  رب  دوخ 
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ربارب رد  یسیلگنا  کی  هک  يا  هدید  ییامنیس  ياهملیف  رد  مکتـسد  يا ،  هدینـش  ار  بحاص  هملک  اهیدنه  نابز  زا  اهراب  امتح  تسا .  هداتفا 
ياه هدروآرف  نداعم و  اهنیمزرـس ،  ياهییاراد  هک  دوب  روضح  عون  نیمه  یپ  رد  دناد .  یم  نانآ  ياقآ  میق و  بحاص ،  ار  دوخ  دـنه  مدرم 

نارومام دندرک و  یم  دادملق  مه  یشحو  ار  هطلس  تحت  ماوقا  نارگتراغ ،  هکنیا ،  هجوت  بلاج  تفر .  یم  امغی  هب  ناش  ییایرد  یگنج و 
يرتشیب لوپ  رفس  يارب  دنتـسناد و  یم  یـشحو  ماوقا  رطخ  رد  ار  دوخ  ینعی  دنتفرگ .  یم  شحوت  قح  اهتیرومام ،  ماجنا  يارب  ناش  یتلود 

ياهلاس هکنانچمه  تسا .  رامعتسا  روضح  زا  هرود  نیمه  لوصحم  ایلارتسا  ریازج  زا  يرایسب  رد  ناتـسلگنا  تیمکاح  دندرک .  یم  هبلاطم 
هب يراتفر ،  ياه  هویش  رد  رییغت  اب  نارگرامعتسا  مود ،  هلحرم  رد  درذگ .  یمن  ریازجلا و . . .  ناتسکاپ ،  قارع ،  دنه ،  لالقتسا  زا  يدایز 
 . دندوب یتعنص  بالقنا  زا  هدمآ  تسدب  يژولونکت  تعنـص و  هب  زهجم  اهنآ  راب  نیا  دندش .  لوغـشم  فلتخم  ماوقا  تراغ  هب  رگید  يوحن 

يراذگ و هیامرس  اب  دنربب و  نیشیپ  تارمعتسم  هب  ار  دوخ  ياه  هیامرس  هک  تشاداو  ار  اهنآ  نازرا  رگراک  هیلوا و  داوم  یبای  تسد  هب  لیم 
رد نارگرامعتـسا  روـضح  نیوـن  هـلحرم  هیامرـس  لاـقتنا  سپ ،  دـننک .  دـیلوت  ـالاک  نازرا  ناوارف و  نارگراـک  هـیلوا و  داوـم  زا  هدافتــسا 

دندمآ یم  باسح  هب  نارازگ  هیامرس  يارب  یگرزب  رازاب  هراومه ،  هرمعتسم  ياهنیمزرس  دیدج ،  تسایـس  نیا  رد  دوب .  رگید  ياهنیمزرس 
دیلوت تسا و  يراد  هیامرـس  ماظن  یتاذ  ياه  یگژیو  زا  شورف ،  رازاب  نتفای  يارب  شالت  لوپ  تورث و  بسک  يانمت  هک  ینک  هجوت  دیاب  . 
صاخ یـسایس  ياهـشور  اب  رگم  دش  یمن  تفای  رازاب  نیا  تشاد و  مزال  شورف  رازاب  سیلگنا  یگدنفاب  یگدنـسیر و  ياه  هناخراک  هوبنا 
شورف رازاب  میسقت  رتگرزب و  ياهرازاب  نتفای  هب  لیم  دوب ؟  هچ  مود  لوا و  یناهج  ياهگنج  زورب  یلصا  لماوع  ینک  یم  رکف  اهیـسیلگنا . 
ترابع هب  دوب .  فلتخم  قطانم  رب  نانآ  يزادنا  تسد  هیامرـس و  بحاص  ياهروشک  نیب  نیگنـس  ياهتباقر  زورب  ثعاب  یتعنـص  تادـیلوت 

تفرگ یم  لکش  نیون  مسیلایرپما  تشادن  یتعنص  ياهروشک  یلخاد  رازاب  رد  يروآ  دوس  هک  يراد  هیامرـس  دیدش  تباقر  تلع  هب  رگید 
هک دنتسناد  یم  یتسرپرـس  میق و  ار  ناشدوخ  ینعی  دنا  هدوب  مه  راکبلط  هراومه  دیدج ،  نارگ  رامعتـسا  هک  تسا  نآ  هجوت  بلاج  هتکن  . 

یمومع و گنهرف  کی  هب  لدبم  سناسنر  زا  سپ  ياپورا  رد  تردق  بسک  هب  لیم  تقیقح  رد  دنا .  هدروآ  ناغمرا  هب  ار  ینادابآ  ندمت و 
يارب اهنآ  هک  یفیرعت  اریز  دـندوب .  هداد  ناسنا  هب  تفرعم  نید و  زا  ینادرگیور  اب  هک  یـشقن  فیرعت و  لاـبند  هب  مهنآ  دوب ؛ هدـش  ریگارف 

نید هب  انتعا  یب  ات  دومن  یم  راداو  درک و  یم  دودـحم  يدام  یناویح و  لایما  تاینمت و  بوچراچ  رد  ار  ناسنا  دـندرک ،  یم  هضرع  ناسنا 
يارب مه  اهروشک  نآ  یـسایس  هاگتـسد  همکاح و  تردـق  یعـضو ،  نینچ  اب  هک  تسا  مولعم  دبـسچب .  ایند  لاح و  نامز  هب  امامت  گرم  و 
تروص دـنیوگ  یم  مسیلاتیپاک  نآ  هب  هک  يراد  هیامرـس  ماظن  هک  تساج  نیمه  زا  دـنوش .  یم  لـمع  دراو  دوخ  هطلـس  تردـق و  هعـسوت 

یمن هصالخ  داصتقا  تسایس و  رد  اهنت  مسیلایرپما  هک  یشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  دراذگ .  یم  شیامن  هب  ار  مسیلایرپما  ینعی  رامعتسا  هتفرشیپ 
اهنت مسیلایرپما  دوش .  یم  رهاظ  يداصتقا  یـسایس و  مسیلایرپما  نآ  یپ  رد  هک  تسا  یگنهرف  هدـمع  نایرج  کی  نآ  زا  شیپ  هکلب  دوش ، 

ثعاب عوضوم  نیا  دهاوخ .  یم  یبرغ  گنهرف  رد  هدش  لح  مضه و  ار  ناشیاهگنهرف  ناهج و  مدرم  همه  وا  هکلب  تسین ،  تورث  ناهاوخ 
ات دـندرگ .  يداصتقا  یـسایس و  مسیلایرپما  ياه  هتـساوخ  رماوا و  عیطم  عبات و  رامیب  کی  ناسب  دـنوش و  هدولآ  ماوقا  یماـمت  هک  دوش  یم 

هلباقم يرامعتـسا  يوخ  اب  هدشن  قفوم  تقو  چیه  اما  هتـشاد  دوجو  هشیمه  فلتخم  للم  يرامعتـسا  دـض  تازرابم  مراد  رطاخ  هب  هک  اجنآ 
نارگرامعتـسا یـسایس  تیمکاح  تسد  زا  ار  ناشوخ  ارهاظ  دـندش و  لقتـسم  ماوقا  اهروشک و  زا  يرایـسب  ریخا  لاس  دـصکی  یط  دـنک . 

مه هلاس  همه  دنتـسین و  هطلـس  تحت  ارهاظ  اهنیا  ریظن  رگید  ياهروشک  قارع و  ریازجلا ،  ناتـسکاپ ،  ناتـسودنه ،  هکنانچ  دـنداد .  تاجن 
 - تسا هدرک  ظفح  ار  دوخ  هطلـس  لبق  زا  رت  يوق  یتح  دیدج و  هرهچ  اب  رامعتـسا  اما ،  دـننک ،  یم  رازگرب  لالقتـسا  هوکـش  اب  ياهنـشج 

تـسد زا  ار  دوخ  ناوارف  ياـهگنج  یتح  اهیتخـس  لـمحت  زا  سپ  دـندز و  هزراـبم  هب  تسد  دـندش  رادـیب  فلتخم  ماوقا  یتقو  هنوگچ - ؟ 
دراو تروص  رییغت  اـب  راـب  رگید  يرامعتـسا  برغ  هک  دـندوبن  هتکن  نیا  هجوتم  نکیل  ؛ دـنداد تاـجن  هسنارف  دـنله و  سیلگنا و  تیمکاـح 

تیمکاح دوخ ،  ياه  هیامرـس  ندرک  هناور  اب  دیدج  نارگرامعتـسا  سپـس  دندش  دازآ  ماوقا  ارهاظ  تسخن  هلحرم  رد  تسا .  هدش  هکرعم 
ياهالاک روضح  دـنتفرگ .  یپ  روشک  نیا  رد  ار  دوخ  يدـج  روضح  راب  رگید  دـندرک و  يروص  یـسایس  تیمکاح  نیزگیاج  ار  هیاـمرس 
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مه یگنهرف  راب  کی  لماح  دندوبن ،  يرامعتسا  برغ  يدج  تخانـش  یپ  رد  هک  یماوقا  نایم  رد  برغم  یتعنـص  يایند  هتخادرپ  هتخاس و 
دنگ لابند  هب  يا  هنشت  نانچ  ار  نانآ  دروآ و  ناغمرا  هب  دنه و . . .  ناتـسکاپ و  قارع و  مدرم  يارب  یگتخاب  دوخ  یعون  هک  یگنهرف  دوب . 

هب دوخ  يرامیب  نیا  عویـش  دوب .  یبرغ  ریغ  عماوج  رد  یگدزبرغ  يرـسم  يرامیب  زاغآ  نیا  تخاس و  هناور  دوب  ناـیبرغ  تسد  رد  هک  یبآ 
هتفیـش و ناشدوخ  نوچ ،  دوبن  هحلـسا  روز و  هب  يزاین  رگید  درک .  یم  برغ  هجوتم  ار  دـنه  قارع و  رـصم و  نانکاس  ناـج  مسج و  دوخ 

نودب دنتشاذگ و  نایبرغ  ياپ  ياج  اپ  ناشدوخ  رامعتسا ،  هب  ناگتـسباو  ندنار  نوریب  زا  سپ  یبرغ  ریغ  ياهروشک  دندوب .  برغ  يادیش 
یم لوگ  ار  ناشدوخ  عقاو  رد  دندش  اریذـپ  یـشزومآ و . . .  يداصتقا ،  یـسایس ،  روما  همه  رد  ار  نانآ  ياهـشور  برغ  تیهام  تخانش 

رد مسیلایرپما  هک  یتروص  رد  دنوش  یم  صالخ  دازآ و  دنربب  نیب  زا  ار  يداصتقا  یسایس و  هطلـس  رگا  هک  دندرک  یم  نامگ  اهنآ  دندز . 
هک هدوب  منهذ  رد  لاوس  نیا  هشیمه  دز - .  اپ  تشپ  نآ  هب  تخانـش و  ار  مسیلایرپما  تیهام  دـیاب  دوش .  یمن  هصـالخ  تسایـس  داـصتقا و 

فالتخا هدش و  یتسس  فعض و  راچد  تدشب  ناریا  يزکرم  تردق  هک  هتشاد  دوجو  يراگزور  ام  هتـشذگ  خیرات  رد  هکنآ  دوجو  اب  ارچ 
دندوب هتخود  روشک  نیا  هب  عمط  مشچ  زین  يرامعتـسا  ياهروشک  زا  يرایـسب  تسا  دوجوم  هک  يدـهاوش  اب  دوب و  هتفرگ  ـالاب  ماـکح  نیب 

اهروشک رگید  و  ریازجلا ،  دنه ،  رد  هک  یتروص  رد  هدادن  ار  روشک  نیا  رد  ورین  ندرک  هدایپ  هزاجا  دوخ  هب  يرامعتـسا  تلود  چیه  نکیل 
يروشک ای  هقطنم  هرمعتسم  دننک - ؟  هرمعتسم  ار  ناریا  هتسناوتن  ای  دنا  هتـساوخن  اهنآ  ایآ  رگید  ترابع  هب  دنا .  هدرک  لمع  نیا  فالخ  رب 

هرادا يارب  ناشدوخ  يوس  زا  یمکاح  دـندرک و  یم  ضرف  میق  ار  دوخ  اهنآ  عقاو  رد  دـش ،  یم  هرادا  رگرامعتـسا  رظن  ریز  اـمامت  هک  هدوب 
رتمک دنتـشاد  رکف  لها  ناربهر  گنهرف و  اـب  مدرم  داـیز ،  یخیراـت  هقباـس  هک  یماوقا  هراـبرد  عوضوم  نیا  دـندرامگ .  یم  هرمعتـسم  نآ 

فادـها راجاق ،  ناهاشداپ  رابرد  رد  ذوفن  اب  ناتـسلگنا  الثم  درک .  یم  قرف  لمع  تروص  اهروشک  هنوگنیا  رد  الومعم  داـتفا و  یم  قاـفتا 
ناشروشک دنداد  یمن  هزاجا  هاگچیه  دوخ  یخیرات  هقباس  روشحلـس و  نارادرـس  املع ،  دوجو  اب  ناریا  مدرم  اریز  ؛  تفرگ یم  یپ  ار  دوخ 

 . دوب یگنهرف  یسایس و  دشاب ،  یماظن  هکنآ  زا  لبق  ناریا  هرابرد  نارگرامعتسا  هویش  سپ  دوش ،  هرادا  هرمعتسم  تروصب 

مراهچ تمسق 

زا ار  مروظنم  ات  یناوخب  بوخ  متفگ  ناریا  رد  اهنوسامارف  يرنوسامارف و  هرابرد  هک  ار  یبلاطم  يدرگرب و  رگید  راب  کی  منک  یم  هیـصوت 
ياهکمک دهاش  ام  تاقوا  زا  يرایـسب  اما ،  درک  مهاوخ  ار  راک  نیا  امتح  يوش - !  هجوتم  یبوخب  ناریا  هرابرد  نارگرامعتـسا  لمع  هویش 

دـصق اهروشک  نیا  رگا  دراد ؟  یهیجوت  هچ  اهکمک  نیا  میتسه .  ریقف  ياهروشک  هب  یتسیلایرپما  رگرامعتـسا و  ياـهروشک  ناوارف  یلاـم 
 ، یـشاب هتـشاد  هلاسوگ  کی  رگا  وت  مهدب .  ار  تباوج  مناوتب  هداس  لاثم  ود  یکی  اب  دیاش  دننک - ؟  یم  کمک  هنوگنیا  ارچ  دنراد  یئوس 

ياج ای  و  ینک ؟  یمن  هیهت  هفولع  تا  هلاـسوگ  يارب  ؛  ینک هدافتـسا  شتـشوگ  اـی  ریـش  زا  یناوتب  دـنک و  دـشر  دوش و  گرزب  هکنیا  يارب 
ياهغاب یشاب و  راب  رتو  هویم  هدنـشورف  وت  نک  ضرف  رگید ،  لاثم  منک - !  یم  ار  راک  نیا  هک  هتبلا  ینک - ؟  یمن  مهارف  هلیوط  رد  باوخ 

ار اه  هویم  تعرـسب  یناوت  یم  هداج  کی  نتخاس  اب  هک  یبایرد  دشاب و  هتفرگ  ار  تمـشچ  اوه  بآ و  شوخ  هقطنم  کی  هویم  رپ  گرزب و 
 . - منک یم  ار  راک  نیا  امتح  ارچ ،  ینک - ؟  یمن  جرخ  لوپ  هداـج  نآ  نتخاـس  يارب  منیبب  وگب  ـالاح  يربب .  راـبنا  هب  هدرک و  يرادـیرخ 

يراگ اب  اهاتسور  رد  نکاس  مدرم  همه  وت ،  فارطا  اما ،  یشاب  هتـشاد  يزاس  لیبموتا  گرزب  يا  هناخراک  کی  وت  نک  ضرف  رگید ،  لاثم 
 . تسا وت  هناخراک  رد  هدش  دیلوت  ياه  لیبموتا  شورف  ورگ  رد  تا  هناخراک  وت و  ياقب  ماود و  نامگ  یب  دننک ،  دـمآ  تفر و  هکـشرد  و 

يارب اهنآ  هب  ماو  تخادرپ  هداج و  نتخاس  یتح  ای  یناجم و  تشگرب  تفر و  طخ  کـی  ندرک  رارقرب  اـی  نیـشام و  دـنچ  نداتـسرف  اـب  اـیآ 
 . تسابیز هدیدنـسپ و  رهاظ ،  تروص  رد  تامادقا  نیا  همه  کش  یب  ینک ؟  یمن  جـیار  اهنآ  نیب  ار  لیبموتا  زا  هدافتـسا  لیبموتا ،  دـیرخ 

رامعتسا ياهروشک  یـشک  هرهب  ییوج و  هطلـس  ياهـشور  دراد .  هبلغ  دوس  تورث و  هب  ندیـسر  يارب  نآ  رد  هلیح  ییوج و  دوس  هجو  اما 
هیامرـس ياهکیتکات  رد  بلغا  تارییغت  هک  دـهد  یم  ناشن  همهنیا  هتفرگ و  دوخ  هب  يدـیدج  ياهتروص  هتفاـی و  رییغت  ناـمز  رذـگ  رد  رگ 
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بجوم هشیمه  هتفاین ،  هعـسوت  ناشدوخ  لوق  هب  ریقف و  اهروشک  نتـشادهگن  هتـسباو  اهنآ .  يژتارتسا  یلک و  یـشم  طخ  رد  هن  تسا  يراد 
هب اهنت  لیبموتا  ناگدنزاس  يا ؟  هدرک  رکف  اهنآ  هندب  رییغت  اهلیبموتا و  دم  یپ  رد  یپ  رییغت  هب  چیه  ایآ  تسا .  هدوب  نادنمتردق  هطلس  همادا 
هب هظحل  اهرتویپماک  هک  ناس  نامه  هب  دهد .  قفو  اهنآ  تساوخ  اب  ار  دوخ  دیاب  هک  تسا  هدننک  فرـصم  نیا  دنـشیدنا و  یم  رتشیب  شورف 

جراخ رود  زا  دنور و  یم  رانک  هب  تعرسب  یلبق  تادیلوت  اریز  یشاب .  دیدج  یـسنج  رادیرخ  زور  ره  يریزگان  وت  دننک و  یم  رییغت  هظحل 
هرهب تردـق و  لامعا  یناـگرزاب ،  دتـس  داد و  ـالاک و  رودـص  قیرط  زا  رود  نادـنچ  هن  يا  هتـشذگ  رد  هچ  رگا  مسیلاـیرپما ،  دـنوش .  یم 

طـسوت اهروشک  داصتقا  لرتنک  اب  ات  تسا  شالت  رد  تسا و  هتـشذگ  مه  هیامرـس  رودـص  هلحرم  زا  کنیا  اـما  ؛ درک یم  يداـصتقا  يرادرب 
يدیلوت ياههاگراک  نآ  اب  یتسه و  يا  هیامرـس  بحاص  وت  نک  ضرف  دـسرب .  شفادـها  هب  دوخ  يرـسارس  گرزب و  ياههاگنب  اهمرها و 

رد نکمم  قیرط  ره  هب  ادـص و  رـس و  غیلبت و  اـب  ار  تدوـخ  تادـیلوت  یـشاب و  رازاـب  لاـبند  دـیاب  کـش  یب  ؛  يا هدرک  سیـسات  يددـعتم 
تارطخ یهدـب و  ار  رگراـک  هیلوا و  داوم  دـیرخ  هنیزه  دـیاب  هک  یتسه  وت  نیا  تروص  نیا  رد  یناـسرب .  شورف  هب  فارطا  ياهناتـسرهش 

ناـمه رد  هناـخراک  سیـسات  هب  مادـقا  راـک ،  نیا  ياـج  هب  رگا  لاـح  يزادرپـب ،  ار  شیاـه  هنیزه  ینک و  لـمحت  مه  ار  ثداوح  زا  یـشان 
کینکت هدرک و  هدافتسا  تا  هیامرس  زا  اهنت  وت  هقطنم  نآ  هیلوا  داوم  نازرا و  نارگراک  زا  هدافتسا  نمـض  دوش ؟  یم  هچ  ینکب  ناتـسرهش 

دیاب الاح  يژولونکت .  دـنیوگ  یم  يروآ  نف  ای  دـیلوت  صاخ  کینکت  نیا  هب  هزورما  يا .  هتـشادهگن  دوخ  تسد  رد  مه  ار  تخاـس  هژیو 
 . دنتسین لقتـسم  دیلوت  هب  رداق  یگناخ  مزاول  يزاس و  لیبموتا  هناخراک  اههد  نتـشاد  دوجو  اب  فیعـض  ياهروشک  ارچ  هک  یمهفب  یناوتب 
 ، دوس تشگرب  يارب  مزال  تینما  نیمـضت و  ینعی  دـهاوخ ،  یم  يراذـگ  هیامرـس  هک  یطیارـش  رانک  رد  ار  تخاـس  يژولونکت  رگا  نوچ 
ار اهنآ  دوس  تشگزاب  يرطخ  هچ  درادن -  یماظن  ياهورین  قیرط  زا  رامعتسا  اب  یقرف  چیه  هیامرـس  رودص  هک  ینیب  یم  يراذگب  مه  رانک 

یتیلم دـنچ  ياـههاگنب  ناراد  هیامرـس  هک  تسا  يدـیدهت  نیرت  يدـج  لالقتـسا  رطخ  لالقتـسا ،  دـنک - ؟  یم  دـیدهت  اـهروشک  نیا  رد 
نآ لالقتـسا  یفرط  زا  تسا و  هداتفا  بقع  ياهروشک  يداـصتقا  یگتـسباو  ورگ  رد  اـهنآ  عفاـنم  نوچ  دـنک .  یم  دـیدهت  ار  یتسیلاـیرپما 
نیا نتـشادهگن  هتـسباو  يارب  یمئاد  یـشالت  ورنیا  زا  دور  یمن  ناراد  هیامرـس  نآ  بیج  هب  يدوـس  رگید  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  اـهروشک 

فیعض ياهروشک  نیا  زا  کی  ره  هک  ینعم  نیا  هب  یلوصحم  کت  داصتقا  جاور   - 1 تساهنآ :  هلمج  زا  هک  دریگ  یم  تروص  اهروشک 
نیا رد  نوچ  اهنیا .  لاثما  اـبوک و  رد  رکـش  زیخ ،  تفن  ياـهروشک  ناـیم  رد  تفن  ـالثم  دـشاب .  دـحاو  لوصحم  کـی  ناشـسفنت  هار  اـهنت 

دیلوت روشک  نآ  دنک  لرتنک  ار  رکش  ای  تفن  خرن  ات  دریگب  میمصت  هدمع  راد  هیامرس  رگا  ؛  تسا یلـصا  یلوصحم  رکـش  ای  تفن  اهروشک 
ياهرازاب رد  تفن  تمیق  تفا  دهاش  اهراب  ههد  ود  یکی  نیمه  رد  دهد .  یم  تسد  زا  ار  هلباقم  تردـق  دوش و  یم  جـلف  یتحار  هب  هدـننک 

دندوب یسیلگنا  فورعم  نارادکناب  هرمز  رد  هک  دلیچور  گرزب  هداوناخ  راعش  هک  مدناوخ  یم  ییاج  رد  ماو  نداد   - 2 میا .  هدوب  یناهج 
 . دنک یمن  ادـیپ  ندـش  صالخ  لاجم  رگید  تفرگ  ماو  هک  يروشک  ره  نوچ  دـیهدب ،  ماو  ریقف  ياهروشک  هب  دـینک  شالت  هک :  دوب  نیا 

تسد هب  لقتسم  يراذگ  هیامرـس  تصرف  هکنآ  زا  لبق  یـسایس  يداصتقا و  ياهیراتفرگ  لیلد  هب  اهروشک  نیا  تسا ،  مولعم  رما  نیا  لیلد 
يراد هیامرـس  ماظن  هربنچ  رد  هتـسباو  داصتقا  دـننک .  یم  ناشناوارف  تالکـشم  يراج و  روما  فرـص  راچان  هب  ار  هدـش  ذـخا  ماو  دـندروآ 

هک دنا  هدش  ریـسا  یماد  رد  ماو  نیا  اب  دینیب  یم  دنیآ  یم  دوخ  هب  ات  هجیتن  رد  دهد ،  یمن  دوس  هب  ار  نانآ  یبایتسد  ناکما  مه  یتسیلایرپما 
 . دنـشاب ریـسا  یبرغ  نارادکناب  گنچ  رد  هراومه  اهنآ  هک  دوش  یم  ثعاب  هلاسم  نیمه  دنزادرپب .  ناوارف  دوس  اب  مه  اب  ار  نآ  طاسقا  دیاب 

کی هک  دـندروآ  ربخ  یتقو  کی  اما  هدوبن  ینادـنز  يدوهی  چـیه  يربیـس  نادـنز  رد  هک  میناوخ  یم  یکـسفویاتساد  ياـهنامر  زا  یکی  رد 
هام راهچ  زا  شیب  اما  دـش ،  دراو  هراـپ  هدـنژ و  ياهـسابل  اـب  ینادـنز  هکنیا  اـت  دـندوب  رظتنم  همه  دـنروآ و  یم  نادـنز  هب  ار  يدوهی  مرجم 
رد هشیمه  دهدب ،  ار  یهدب  یپ  رد  یپ  دوس  دمآ ،  رد  نودب  دشاب  ریزگان  هک  يراکهدب  دندوب .  وا  راکهدـب  ناینادـنز  رثکا  هک  تشذـگن 

ياهروشک نیتال و  ياکیرما  مدرم  یمامت  ناج  يالب  نارگرامعتـسا  ریبدـت  نیا  هدـناشن  تسد  ياهتموکح   - 3 دـنام .  یم  راکبلط  تراسا 
یناراب زورما  دـنیوگ :  یم  تسا  يربا  اوه  یتقو  دراد ،  دوجو  لثملا  برـض  کی  نیتال  ياکیرمآ  ناـناوج  ناـیم  رد  تسا .  یموس  ناـهج 
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اتدوک روشک  هب  هک  اهروشک  نیا  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  هداس  یخوش  نیا  مینک  اتدوک  میورب  درک ،  يزاب  لاـبتوف  دوش  یمن  نوچ  تسا ، 
دنهاوخب یتسیلایرپما  ياهروشک  نامکاح  نامه  اـی  یبرغ  ناراد  هیامرـس  یتقو  دـنراد .  یهاـگیاج  هچ  اـهتموکح  تسایـس و  دـنا  فورعم 

دننک ماوت  یسایس  یگتـسباو  اب  ار  يداصتقا  یگتـسباو  هدناشن  تسد  ياهتموکح  قیرط  زا  هک  دنیآ  یم  رب  ددص  رد  دننک  يراذگ  هیامرس 
نانابهگن یماظن ،  ياهمیژر  اصوصخ  هتـسباو  ياهتموکح  دـیآ .  تسد  هب  شیب  زا  شیب  عورـشم  ان  عفاـنم  دوش و  لـماک  هطلـس  ناـکما  اـت 

اب هارمه  یـشک  هرهب  دادبتـسا و  دنتـسه ،  نارگرامعتـسا  رماوا  عباـت  ـالماک  اـهتموکح  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـنا و  یبرغ  ناراد  هیامرـس  یلـصا 
یم ادیپ  ققحت  تاغیلبت  قیرط  زا  رامعتـسا  نتـساوخ .  نادان و  ار  مدرم  ینعی  هچ - ؟  ینعی  رامعتـسا  دزاس - .  یم  یلماک  یبیکرت  رامعتـسا 

 ، يداصتقا ینارمع و  گنر  یتح  یهاگ  دوش .  یم  هدیـشوپ  قرب  قرز و  غیلبت و  لاجنج و  زا  یباعل  ریز  تقیقح  تیعـضو ،  نیا  رد  دنک . 
مامت هلحرم  نیا  رد  نارگرامعتـسا  دریگ .  یم  دوخ  هب  یگتخاس و . . .  همکاحم  تاسلج  يرازگرب  لکـش  ای  وراد و  ییاذغ ،  داوم  ياطعا 

همه هک   ) یـسایس ياهدنب  دز و  هارمه  هب  یقالخا  یلام و  ياهیگدولآ  دـننک ،  یم  ياهتموکح  نارـس  ندرک  هدولآ  فرـص  ار  دوخ  شالت 
عمط یگدولآ و  نازیم  اریز  دنبابرا .  تسد  ریسا  هک  دزاس  یم  یناگدرب  اهتموکح  نارس  زا  دبای ) یم  ققحت  نارگرامعتـسا  هاگن  رظن و  ریز 

یگدـنب نیا  یهاگ  هک  دـنک  یم  تمدـخ  رد  ینانئاخ  هب  لیدـبت  ار  نانآ  دروآ و  یم  مصخ  تمدـخ  رد  ار  نانآ  هراومه  تردـق  هاـج و  و 
راکـشآ نمـشد  ربارب  رد  هراومه  مدرم ،  ناگبخن ،  تیبرت   - 4 تردق .  رـس  رب  ندنام  رتشیب  يارب  نیمـضت  تسا ،  ییاه  نیمـضت  اب  هارمه 

هبرجت اهلاس  سپ  زا  زین  نارگرامعتـسا  دـننام .  یم  رد  هدیـشوپ  دنفـسوگ  سابل  هک  یگرگ  ربارب  رد  اـما ،  دـنهد  یم  ناـشن  لـمعلا  سکع 
تسد ياهتموکح  هچ  رگا  دنتشاد .  دوخ  يارب  ینیشناج  نتخاس  رد  یعـس  هشیمه  لیلد  نیمه  هب  دندش و  هتکن  نیا  هجوتم  نهک  رامعتـسا 

زا ییاهر  يارب  نابلط  لالقتـسا  تازرابم  لـثم  دـنتفرگ  یم  عضوم  رامعتـسا  ربارب  رد  مدرم  نوچ  اـما ،  دـندوب  نارگرامعتـسا  عباـت  هدـناشن 
نادیم دراو  يدیدج  دنفرت  اب  دیاب  سپ  دزادنا ،  یم  رطخ  هب  ار  رامعتـسا  ماوقا ،  ندش  هاگآ  هک  دـنتفایرد  نانآ  هجیتن  رد  ندوب ،  هرمعتـسم 

رارق رامعتـسا  راک  هنهک  نارادمتـسایس  راک  روتـسد  رد  لبق  لاس  تسیود  دودح  زا  هک  دوب  يدـیدج  دـنفرت  ناگبخن  تیبرت  دـندش و  یم 
 . دندرک مهارف  اهیوسنارف  اهیـسیلگنا و  ار  جراخ  هب  نایوجـشناد  مازعا  تامدـقم  رگید  ياهروشک  زا  يرایـسب  ناریا و  رد  هچنانچ  تفرگ . 

یم رکف  دنـشاب .  اهنآ  عفانم  ظفاح  نماض و  ات  دـندیزگ  رب  ار  یتموکح  نارازگراک  هدـش ،  تیبرت  نالیـصحتلا  غراف  نامه  ناـیم  زا  سپس 
نالیصحتلا غراف  زا  یکی  وا  یچلیا !  ناخ  نسحلوبا  مناد - .  یمن  دندرک - ؟  ءاضما  یناسک  هچ  ار  ياچنامکرت  ناتسلگنا و  داد  رارق  ینک 

ود نآ  ياضما  تامدقم  یسایس  یتیرومام  رد  تسشن و  راک  ردصم  رب  تشگ  رب  نطو  هب  یتقو  هک  دوب  جراخ  هب  یمازعا  نایوجشناد  هیلوا 
سرریت زا  نارگ  رامعتـسا  ات  دـش  یم  بجوم  ناـگبخن  تیبرت  درک .  مهارف  هدـمآ  یـسرد  ياـهباتک  رد  لیـضفتب  شحرـش  هک  ار  داد  رارق 

ناوـنع اـب  دـیدج  هرود  رد  ناـگبخن  نیا  زا  دـنناسرب .  ماـجنا  هب  نارگرامعتـسا  دـننامب  ناـما  رد  فـلتخم  ماوـقا  لـمعلا  سکع  ضارتـعا و 
وت اب  ناش  هرابرد  يدـح  ات  البق  نم  دـندرک و  لمع  اهنآ  ياج  هب  دـندش و  يرامعتـسا  گنهرف  هدولآ  هک  اهنامه  دوش .  یم  دای  رکفنـشور 
دنچ اب  وربور  ام  زورما  هب  ات  نامز  نیا  زا  هن  دـندوب - ؟  يرامعتـسا  گنهرف  هدولآ  نارکفنـشور  ناگبخن و  نیا  همه  ایآ  مدرک - .  وگتفگ 

رب ار  ناشدوخ  مشچ  ییامن  سدقم  ابو  بهذم  نید و  هب  يرشق  یحطس و  یهاگن  اب  هک  دندوب  یتعامج  لوا  هورگ  میتسه .  مدرم  زا  هورگ 
ریز مه  ار  مامح  رد  شود  زا  هدافتسا  یتح  هک  ییاج  ات  دندرک  یم  یفرعم  هتسب  گنت و  ار  يرادنید  ياضف  دنتسب و  یم  یتیعقاو  ره  يور 
همه مامت  مات و  لوبق  هدرک و  تشپ  یناریا  یتح  یبهذم و  ياهتنس  مارم و  نیئآ و  همه  هب  هک  دندوب  یتعامج  مود  هورگ  دندرب .  یم  لاوس 

یگتسبلد نیا  تساهوزرآ .  هبعک  برغ  هک  دوب  نیا  لثم  دنتسناد .  یم  تفرشیپ  طرش  ار  یگنرف  هشیدنا  یبرغ و  یگدنز  نطاب  تروص و 
نارازگتسایس برغ و  دنـسپ  ناشیارب  زیچ  همه  رایعم  كالم و  دننادب .  یبرغ  دنورهـش  ار  دوخ  هتـسنادن  هتـسناد و  اهنآ  هک  دوب  هدش  ببس 

سیلگنا ریفس  هدعو  کی  ای  دنزاس و  شاف  ار  مدرم  رارـسا  همه  ات  دوب  یفاک  هسنارف  سیلگنا و  ترافـس  مدختـسم  دنخبل  کی  دوب .  یبرغ 
 . دنتـسناد یم  کیرات  ار  هیقب  رکفنـشور و  ار  ناشدوخ  امومع  اهنیا  هک  تساجنیا  بلاج  دـننک .  ءاضما  ار  يدادرارق  ره  اهنآ  ات  دوب  یفاک 

یم دوبن .  دـنب  یئاجب  ناشتـسد  اما  دنتـسیرگن .  یم  تعامج  ود  نیا  هب  دـیدرت  کـش و  اـب  هک  دـندوب  مه  يرگید  تعاـمج  ناـیم  نیا  رد 

لوا دلج  یگدنز  گنهرف و  زا 64ناوج و  هحفص 60 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ود نیا  ياغوغ  نایم  رد  نکیل  دنراد  هگن  ناما  رد  بناجا  تسد  زا  مه  ار  ناشیدادجا  ءابآ و  نیمزرـس  دننامب و  رادنید  یناریا و  دنتـساوخ 
وس رگید  زا  تشاد و  مود  هورگ  تیامح  نداد و  دشر  رد  یعس  اههار  عاونا  زا  هدافتـسا  اب  ییوس  زا  برغ  دنتـشادن .  یئاج  هب  هر  تعامج 

ندرک هرخـسم  اب  هک  دوب  ور  نیمه  زا  دیاش  درک .  یم  بوکنم  ار  نارادنید  نید و  همه  لوا  وا  هورگ  لامعا  نانخـس و  زا  هدافتـسا  ءوس  اب 
ضرع تءارج  بهذـم  لها  بهذـم و  هک  دنتـشاد  نیا  رد  یعـس  اههار  ریاس  اه و  همانـشیامن  اه و  هصق  رـشن  پاچ و  لوا و  هورگ  لاـمعا 

 ، دوخ راثآ  زا  يرایسب  رد  هداز  دنوخآ  ای  هتشگرب و  گنرف  زا  ناخ  رفعج  همانشیامن  رد  مدقم  نسح  نوچ  یناگدنسیون  دننکن .  ادیپ  مادنا 
یم مدـقم  نسح  همانـشیامن  زا  ییاـج  رد  دـندرک .  اـه  یبهذـم  یبهذـم و  بادآ و  هجوتم  ار  دوخ  هنارکفنـشور  رهاـظ  هب  هلمح  زیت  كون 

 ، گس دـهاوخ  یمن  تسا و  یبهذـم  يدرم  هک  ار  شیئاد  ضارتعا  یتقو  اما  هدـمآ ،  ناریا  هب  گنرف  زا  شگـس  اب  ناـخ  رفعج  هک  میناوخ 
تسین سجن  رگید  ما و  هتسش  نوباص  بآ و  اب  ار  مگس  هبترم  دنچ  نم  دیوگ  یم  یئاد  ندرک  هرخسم  اب  دونـش  یم  دوش ،  هناخ  قاتا  دراو 

نـید و هـک  یناـسک  زا  یخرب  يدرخ  یب  تـلفغ و  یهجوـت ،  یب  هـلمج  زا  فـلتخم و  لـماوع  رثا  رد  بهذــم  گـنهرف و  ناریا و  مدرم  . 
فعـض و رثا  رد  هک  اجنآ  ات  دـندوب  هدروخ  همطل  دـندرک  یم  هصالخ  بهذـم  زا  دوخ  هناـماوع  یحطـس و  تشادرب  رد  اـهنت  ار  يرادـنید 

لاجم برغ  هب  هتسباو  نارکفنشور  برغ و  دوب  نیا  زج  رگا  و  دوب .  هدش  ببـس  ار  ییاتـسیا  یگدنام و  بقع  یعون  زورب  یجیردت  یتسس 
ناـگرزب و زور  زا  رگا  دـمآ .  یمن  دورف  مدرم  يور  رــس و  رب  لـبق  نارود  زا  شیب  يداـم  یگنهرف و  تامدـص  تاـمطل و  دــنتفای و  یمن 

رارق یبیجع  یهار  ود  رـس  رب  مدرم  هک  دـش  یمن  متخ  اجنیا  هب  راک  دـنتفای ،  یم  ار  برغ  اب  هناهاگآ  دروخرب  لاجم  نید  لـها  نادـنمدرخ 
مه هک  دنروایب  نآ  دوخ  رس  رب  دننک و  ضرف  بهذم  نید و  كرت  رد  ار  يرکفنشور  نف و  ملع و  ایند و  كرت  رد  ار  يرادنید  هک  دنریگب 

دـشاب رتهب  دیاش  اما  دعب - .  ات  مرذگ  یم  نآ  زا  العف  هک  تسا  تیبرت  میلعت و  ماظن  هجو  نیمجنپ  و  ار .  ایند  مه  دـنهدب ،  تسد  زا  ار  نید 
نآ مه  تلع  دننامب .  ناما  رد  اه  هدید  زا  ات  دندرک  لمع  نیـشیپ  راودا  زا  رتفیطل  رتکریز و  نامز ،  رذـگ  اب  اهنآ  دـینک - .  هراشا  یمک  هک 
هب رجنم  قافتا  نیا  متفگ  البق  هک  روطنامه  دنتـساخرب و  هلباـقم  هب  دـندرب ،  یپ  نارگرامعتـسا  فادـها  لـمع و  عون  هب  مدرم  یتقو  هک  دوب 
هک نکن  شومارف  دوب .  دیدج  يدنفرت  هب  طقف  ریخ !  املسم  دوب ؟  هدش  متخ  اج  نیمه  هب  راک  ایآ  اما  دش .  اهروشک  زا  اهنآ  یماظن  جورخ 

ماظن میظنت  هب  قفوم  رامعتـسا  رگا  لاـح  دـنا .  هتـشاد  مدرم  مومع  هب  نداد  تهج  رد  ار  شقن  نیرتگرزب  هارمه  یتیبرت  یمیلعت و  ياـهماظن 
تسناوت یم  درک ،  یم  لقتنم  ناناوجون  ناکدوک و  نهذ  بلق و  رب  هسردم  سرد و  باتک  بلاغ  رد  ار  دوخ  شرگن  عون  دش و  یم  یتیبرت 

 . . . هک دییوگب  دیهاوخ  یم  ینعی  داتفا - .  زین  قافتا  نیا  هنافساتم  هک  دنک  دوخ  دیرم  عبات و  ار  اهنیمزرس  نآ  نانکاس  همه  تدم  زارد  رد 
هرتـهب هگید  مه  ـالاح  دـندرک .  روز  هحلـسا و  نیزگیاـج  ار  هسردـم  ملعم و  سرد و  باـتک و  نارگرامعتـسا  میوـگب  مهاوـخ  یم  هلب  ! - 

نیا وت  مه  غاد  ییاچ  ناویل  هی  اما ،  هنتفر  تقو  مه  هگید  مینز .  یم  فرح  میراد  هک  هتعاس  دنچ  هک  دینیبب  دـیزادنب  نوتاهتعاس  هب  یهاگن 
هرود رد  رگا  مدرک  یم  رکف  هار  ناـیم  رد  میدرک .  تکرح  هفوـب  فرط  هب  قاـفتا  هب  هـمه  فرح  نـیا  اـب  دنبـسچ .  یم  یلیخ  بـش  تـقو 
نیمه مه  دیاش  متـشاد و  يرگید  عضو  زورما  دـیاش  مزادرپب  وگتفگ  هب  وا  اب  رـسدرد  یب  تحار و  متـسناوت  یم  هک  متـشاد  یملعم  یناوج 
بلاج مه  اهنآ  يارب  شور  نیا  مروایب .  دوجو  هب  شناتـسود  دـیمح و  لثم  ییاه  هچب  يارب  ار  ییاهتـصرف  نینچ  ات  دوب  هدـش  ثعاب  هلاسم 

 . . . یمسر يا و  هشیلک  ياهسرد  زا  ناما  دوبن .  يربخ  هرمن  ناحتما و  سالک و  یمسر و  سرد  زا  هکنآ  هژیوب  هدوب و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
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