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ندوب نز  رنه 

باتک تاصخشم 

میظنت شیاریو  هدوسآ ؛  قداص  همجرت  ناـگروم ؛  لـبارام  هتـشون  ندوب /  نز  رنه  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  لـبارام  ناـگروم  هسانـشرس : 
964- لایر 12000 کـباش :  232 ص . يرهاـظ  :  تاصخـشم  ناگنازرف 1381 . دیما  نارهت  رشن :  تاصخـشم  یـساقآروپ  نیـسح  نیودت 

؛ )  مشش پاچ   ) لایر  23000 مجنپ ؛ )  پاچ  لایر (  15000 مراهچ ؛ )  پاچ  لایر (  15000 مود ؛ )  پاچ  لایر (  12000 31-91652 ؛ : 
978- مهدراهچ پاچ  لاـیر   35000 مهدزیـس ؛ ) پاچ   ) لایر 35000 مهدزاود ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  35000 متـشه ؛ )  پاچ  لاـیر (  23000
The total یلـصا : ناونع  تشاددای :  مهدزناـش )  پاـچ  لاـیر (   40000 مهدزناـپ ؛ )  پاـچ  لاـیر (   40000 3-3-91652-964 ؛ : 
 : تشاددای . 1384 متشه : مشش و  پاچ  تشاددای :  . 1383 مجنپ : مراهچ و  پاچ  تشاددای :  مود 1381 . پاچ  تشاددای :  . woman

نیا تشاددای :  . 1389 مهدزناش :  مهدزناپ ،  پاچ  تشادداـی :  . 1388 مهدراهچ : پاچ  تشادداـی :  . 1387 مهدزیـس : مهدزاود و  پاچ 
رـشتنم هیقف  تاراشتنا  طسوت  همجرت و  اینیلع  اسیرپ  طسوت  رـسمه " رانک  رد  نتـسیز  رتهب  يامنهار  لـماک  نز   " ناونع تحت  ـالبق  باـتک 

مـسر هار و  رـسمه -- )  ) نانز عوضوم :  جاودزا  عوضوم :  رـسمه . راـنک  رد  نتـسیز  رتهب  ياـمنهار  لـماک  نز  رگید :  ناونع  تسا  هدـش 
 - نیسح 1334، یـساقآروپ  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  قداص 1350 ، -  هدوسآ  هدوزفا :  هسانـش  یـسانشناور  نانز --  عوضوم :  یگدـنز 

م25715-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   306/81 ییوید :  يدنب  هدر  HQ734/م8ز9 1381  هرگنک :  يدنب  هدر  راتساریو 

مجرتم همدقم 

درف تسا و  هدرک  یفرعم  رـشب  ياه  ّتیقفوم  مامت  لماع  ار  نز  نوئلپاـن ، نوچ  يدرف  تسا . هدوب   « نز تیرـشب «  خـیرات  ياـهامعم  زا  یکی 
یناوارف تیمها  زین  یمالسا  ثیداحا  تایاور و  رد  تسا . هداد  تبسن  نز  هب  ار  رـشب  ياهیتخبـشوخ  اهیتخبدب و  مامت  وطـسرا  نوچ  يرگید 
هـشیمه ياـمعم  نیا  هراـبرد  یبـتک  همجرت  هب  عوضوم ، نیا  تیمها  هب  رظن  تسا . هدـش  هداد  يرـشب  هعماـج  لـماکت  رد  نز  شقن  نز و  هب 
هتـسارآ عبط  رویز  هب  راب  نیدنچ  كدنا  یتدم  رد  هک  ناگروم  مناخ  فیلات  لماک  طاشن  مان  هب  دوب  یباتک  همجرت  نیلوا  متخادرپ . لوهجم 

همادا ار  راک  نیا  هک  دنتـساوخ  هدادرارق ، دقفت  دروم  ار  ریقح  دوخ ، تبحم  رهم و  رـسارس  ياه  همان  اب  نآ  ناگدـنناوخ  زا  يرایـسب  دـش و 
رد ندوب ، نز  رنه  رـضاح ، رثا  دنداتـسرف . میارب  ار  دوخ  قفوم  بتک  زا  يدادـعت  ناشیا  متفرگ  ناـگروم  مناـخاب  هک  یـسامت  زا  سپ  مهد ،

ار نارهوش  اب  دروخرب  ياههار  اهنت  هن  اهنآ  تسا . هتخاس  دوخ  نانز  زا  يرایسب  تایبرجت  رب  لمتشم  ناگروم و  مناخ  رثا  نیرتمهم  تقیقح 
زا غراف  دـننک و  ادـیپ  یگدـنز  رد  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  دـنناوتب  نانز  هک  دـننآرب  دوخ  باذـج  تاـمیلعت  اـب  هکلب  دـنزومآ ، یم  ناـنز  هب 
زا یعونتم  هرتسگ  لماش  هک  تسا  نآ  رثا  نیا  نسح  دنـشاب . زوسلد  يردام  نابرهم و  يرـسمه  قفوم ، ینز  جـیار ، ياـهلاجنج  اـهوهایه و 
رد ریرحت  هتشر  هب  نانز  يارب  اهنت  رضاح  باتک  هدش . ناحتما  يرایـسب  نانز  طسوت  اهنآ  ریثأت  تحـصو و  دشاب  یم  دیدج  میدق و  بلاطم 

باتک نیارد  رگا  دـنرادرب . تبثم  یماگ  دوخ  یگدـنز  عضو  دوبهب  يارب  ات  دـهد  یم  رارق  باطخ  دروم  زین  ار  اهدرم  هکلب  تسا و  هدـماین 
نیوانع هب  ناـگروم  مناـخ  هدـش و  هتـشاذگ  هعیدو  هب  ناـنز  دوجو  رد  هک  تسا  یناـیاپ  یب  تردـق  لـیلد  هب  دـینیب  یم  نز  ماـنرب  يدـیکأت 
تفهرد دـنزادرپب . یگدـنز  روک  ياه  هرگ  ندوشگ  هب  نآ  اب  دـنبایزاب و  ار  هدـنزاس  تبثم و  يورین  نیا  نانز  هک  دـنک  یم  یعـس  فلتخم 

دیآ یم  لوصف  نیارد  هک  یتاداهنـشیپ  اه و  هیـصوت  يارجا  دـنراد . یناسکی  مهـس  نادرم  نانز و  باتک  ینایاپ  لصف  هس  نیزاغآ و  لـصف 
نیا ندـناوخ  دروآ . ناـغمرا  هب  ناـشیارب  ار  یگزاـت  توارط و  دـنک و  نوگرگد  ار  درم  هاوخ  نز و  هاوخ  ار  يدرف  ره  یگدـنز  دـناوت  یم 

، بلاج یبلطم  اجره  لاعف  هدـنناوخ  دـشاب . لاعف  يدرف  هعلاطم  نیحرد  نآ  مرتحم  هدـنناوخ  هک  دـش  دـهاوخ  عقاو  دـنمدوس  ینامز  باـتک 
تقداب دراذـگ و  یم  رانک  ار  باتک  نآ  شخبحرف  هجیتن  هب  خـسار  داقتعاو  نامیا  اب  دـنز و  یم  الاب  ار  تمه  نیتسآ  دـید  هزاـت  هدـنزاس و 
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هدش ارجا  يرایسب  نانز  طسوت  ًالبق  باتک  نیارد  هدش  هیصوت  ياهکینکت  هک  دیشاب  نئمطم  درامگ . یم  تمه  نیمارف  نآ  يارجا  هب  لماک 
طاشنرپ و یناتسوب  هب  یهابت  ییادج و  هاگترپ  زا  ار  يرایسب  ياهیگدنز  ییادتبا  هدتس و  ياهکینکت  نیا  تسا . هتشاد  يریگمـشچ  هجیتن  و 

یگدنز ناج  یب  هتـسخ و  دبلاکرد  ار  راکتبا  توارط و  يداش و  حور  اهنآ  يارجا  اب  نارگید  تسا . هتخاس  نومنهر  تداعـس  تیمیمص و 
نز خماش  ماقم  روخ  رد  یملع و  يراک  هک  دوب  نیا  نامفده  مینیچب و ... یلُگ  تفرعم  ناتسوب  نیازا  ات  تسام  تبون  لاح  دندیمد  شیوخ 
دوخ ياهداهنـشیپ  اهرظن و  میراد ، اضاقت  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  لیلد  نیمه  هب  تسین . صقن  زا  يراع  نامراک  میناد  یم  اما  میهد ، ماـجنا 
ياقآ بانج  مزیزع ، داتـسا  زا  هک  مناد  یم  مزال  نایاپ ، رد  دـشاب . نامیاشگهار  امنهار و  يدـعب  ياهراک  رد  ات  دـنراذگب  نایم  رد  ام  اـب  ار 
رکشت دندرک  ناوارف  ياهشالت  نآ  ندیسر  رمث  هب  يارب  دنتفریذپ و  ار  باتک  نیا  نیودتو  میظنت  شیاریو ، تمحز  هک  یساقآ ، روپ  نیسح 
مارتحا اب  تسـشن . یمن  راب  هب  زگره  رثا  نیا  دـش  یمن  متـسد  ياصع  ناشیاه  ییامنهار  دوبن و  ناشیا  یهارمه  يرای و  رگا  اـسب ، هچ  منک ،

هدوسآ قداص 

هچابید

رب هک  دوب  دهاوخ  یتاملک  نیلوا  وزج  تداعـس » هژاو «  کش  یب  دیـسرپب ، شیاهوزرآ  زا  دـیبای و  هار  يدرم  ره  بلق  يایاوز  قمع  هب  رگا 
دهاوخ نخـس  یتخبـشوخ »  » زا گنرد  یب  دراد ، رـس  رد  ییایؤر  هچ  هک  دیـسرپب  ینز  ره  دوجو  يافرژ  زا  رگا  درک . دـهاوخ  يراج  نابز 

اب درم  نز و  دنک . یم  روبع  یگدـنز  روبعلا  بعـص  و  بیـشن ، زارف و  رپ  هاگرذـگ  زا  « یتخبـشوخ تداعـس و   » هلق هب  لین  یعیبط  هار  دـنار .
.... ناهگان اما  دننک . یم  زاغآ  ار  یـشوخ  نارود  دنهن و  یم  ون  یتایح  هصرع  هب  اپ  دنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  یـسدقم  فدـه  نینچ 

هکبـش رد  يرامآ  شیپ  يدنچ  مه .... دعب  دچیپ و  یم  مه  هب  ار  یگدـنز  راموت  دـسر و  یم  هار  زا  فالتخا » مان «  هب  يا  هدـناوخان  نامهم 
 % زا 50 یمین  دوش و  یم  رجنم  قالط  هب  اهجاودزا  دودح 50 % اکیرمآ  رد  هدمآ  لمع  هب  تاقیقحت  هیاپ  رب  هک  دش  رـشتنم  تنرتنیا  یناهج 
هب لین  دصق  هب  هک  یناسک  اهنت 25 % دشاب ، حیحص  رامآ  نیا  رگا  رگید ، نایب  هب  دنتسین . یضار  دوخ  كرتشم  یگدنز  زا  زین  اهجوز  رگید 

. دروخ یم  مشچ  هب  زین  اهروشک  ریاس  رد  شیب  مک و  تیعـضو  نیا  دـنرادروخرب  یبسن  مهافت  زا  دـنا ، هدرک  جاودزا  رگیدـکی  اب  تداعس 
هدوزفا ییوشانز  ياهفالتخا  قفومان و  ياهجاودزا  دادعت  رب  زور  ره  هنافسَأتم  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تالکشم  زین  ام  روشکرد 

هداوناخرد نادـنزرف ، يراتفر  یتیبرت و  ياهیگژیو  نیرت  يداینب  ساسا  هیاـپ و  هک  تسا  نآ  اتـسار  نیارد  رکذ  ناـیاش  مهم  هتکن  دوش . یم 
يدـنمتیاضر رب  یفعاضم  ریثأـت  نارـسمه  لـباقتم  طـباور  نیارب ، نوزفا  دنتـسه . نارداـم  ناردـپ و  عقاو  رد  اـه  هچب  نیملعم  نیلوا  تسا و 

ییوگ تسا . اهنآ  نیب  فالتخا  ینمـشد و  هراّفک  مّنهج ، رگیدـکی و  اب  اهجوز  مهافت  یتسود و  ناغمرا  تشهب ، دراد . رگیدـکی  زا  نیفرط 
موهفم ینعم و  قمع و  یبوخب  دنتـسه  تالکـشم  نیا  ریگ  رد  هک  ییاهنآ  دـننیب . یم  دوخ  مشچ  هب  ار  منهج  تشهب و  اـیند  نیمه  رد  اـهنآ 

دوش یم  نادرم  بیـصن  یگدـنز  رد  هک  ییاهتیقفوم  نایرج  رد  نانز  دـنا . هاـگآ  یگدـنز  رد  نآ  شقن  رب  دـنبای و  یم  رد  ار  اـه  هژاو  نیا 
يرای و زا  هک  تفای  یقفوم  درم  ناوت  یمن  یگدـنز  رد  دنتـسین . هاگآ  تقیقح  نیا  زا  دوخ  نانآ  زا  يرایـسب  یلو  دـنراد  يا  هژیو  هاـگیاج 
رد نایاقآ ، ياهتـسکش  اه و  یماکان  زا  يرایـسب  هشیر  تسا : قداص  زین  عوضوم  نیا  سکع  دـشاب . زاین  یب  نادراـک  میهف و  ینز  یهارمه 

هداوناخ و تمالـس  رد  دـناوت  یم  هک  یـشقن  عوضوم و  نیا  تیمها  دـننک  یم  ادـیپ  ناشنارـسمهاب  هک  تسا  ییاـهفالتخا  اـهمهافت و  ءوس 
ناجیه یندینـش و  ياهارجام  باتک  نیا  دـیدرگ . باتک  نیا  ندـمآ  دـیدپ  هب  رجنم  هک  تسا  یمهم  لماوع  هلمج  زا  دـشاب  هتـشاد  هعماـج 
ياهداب شزو  اب  دوز  یلیخ  تشاذگ و  یگدنز  هصرع  هب  مدق  وزرآ  دیما و  ایند  کی  اب  رگید ، نانز  زا  يرایـسب  دننام  هک  تسا  ینز  زیگنا 

زرم ات  هک  وا  تخادرپ . اهنآ  اب  هلباقم  هب  دـنوادخ ، هب  هیکت  نامیا و  اـب  و  ریظن - مک  یتماهـش  اـب  وا  نکل  دـش ! وربور  نآ  تخـسو  میـالمان 
ار اهنآو  داد  رییغت  ار  دندوب  هدروآ  موجه  وا  هب  هک  یثداوح  داب  دـنت  یگدـنز و  ریـسم  ییابیکـش  يدنمـشوه و  اب  دوب ، هتفر  شیپ  ییادـج 
اب هک  نیا  ضحم  هب  وا  درک . هدافتـسا  شیوخ  فادـها  ققحت  يارب  یبلاج  شور  زا  ارجام ، نیا  نامرهق  ناگروم ، لبارام  مناخ  درک . راـهم 
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يارب تخادرپ . دوخ  یهاگآ  شنیب و  هعـسوت  هب  ادتبا  داتفا و  هراچ  رکف  رد  دیزرل ، شا  یگدنز  ياه  هیاپ  دش و  ور  هبور  يدج  تالکـشم 
يارب هک  ییاه  هتـشون  اهباتک و  زا  یعیـسو  فیط  درک  یعـس  دـهد و  هعـسوت  ار  شیوخ  تخانـش  ات  دز  قیقحت  هعلاطم و  هب  تسد  راک  نیا 

دنوادخ هک  اجنآ  زا  دبایب و  دوب  هدناشک  قالط  زرم  ات  ار  وا  هک  هچنآ  لیالد  تساوخ  یم  ادتبا  وا  دـنک . هعلاطم  تشاد  دوجو  نتـسیز  رتهب 
یشان اجک  زا  وا  تالکشم  هداتفا و  وا  یگدنز  رد  یقافتا  هچ  هک  دیمهف  وا  تفای . تسد  مهم  نیا  هب  هک  دیئاپن  يرید  تسا  نارگشالت  روای 

هک دوب  يا  هدش  موم  رهم و  ِلفق  هب  وا  ساوح  همه  نآ ، زا  شیپ  تسوا ! دوخ  تسدرد  امعم  دیلک  هک  تفایرد  یکریز  اب  لبارام  دوش . یم 
» وا تشادن . دوب  شدوخ  تسد  رد  هک  يدیلک  هب  یهجوتو  دوب  هدرک  شنادرگرـس  ناریح و  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  شا  یگدنز  نوناک  رد 

راوشد ناحتما  دیامزایب . تشادن ، نیقی  نآ  تحـصو  یتسرد  هب  دوب و  هتخومآ  ار  هچنآ  تفرگ  میمـصت  دش و  لمع  دراو  تسد » رد  دـیلک 
يدنمـشوه يراودـیما  نامیا ، لکوت ، ربص ، هب  زاین  يدایز  نازیم  هب  راک  نیا  دـنارذگ . یم  هبرجت  هتوب  زا  ار  اهنآ  دوخ ، تسیاـب  یم  دوب و 

ات تسب  راک  هب  ار  شیوخ  ياه  هتخومآ  کیاکی  بیترتره ، هب  دروآ . یم  مک  تباب  نیا  زا  تاـقوا  یهاـگوا  تشاد . اـهزیچ  لـیبق  نیا  زاو 
، دش راکشآ  شتایبرجت  زیگنا  تفگـش  جیاتن  هک  ینامز  تسب و  شقن  شنابل  رب  يزوریپ  دنخبل  ماجنارـس  دیامزایب . لمعرد  ار  اهنآ  تحص 

مناخ ياـه  هتفاـی  !ا  دزاـس ربخاـب  هدـمآ  تسد  هب  یندرکن  رواـب  جـیاتن  زا  ار  شناـعونمه  دـهد و  لاـقتنا  نارگید  هب  ار  نآ  تفرگ  میمـصت 
ياراد نانز  هک  درک  ادـیپ  یلجت  تروص  نیدـب  دوب  وا  یـصخش  تاـیبرجت  ناـگرزب و  ياـه  هتـسناد  تاـمیلعت و  زا  هتفرگرب  هک  ناـگروم 

اهنآ هب  دـنوادخ  هک  ار  يزیگنا  تفگـش  ياهورین  دـنناوتب  رگا  تسا . هدیـشوپ  نانآ  رب  بلغا  هک  دـندنمورین  رایـسب  ییانثتـسا و  یتیـصخش 
طیحم دنرادرب و  نایم  زا  ار  یلکشم  عون  ره  دوب  دنهاوخ  رداق  دننک ، هدافتسا  حیحصو  یلوصا  روط  هب  نآ  زا  دننک و  فشک  هتشاد  ینازرا 

هک دنک  یم  نایب  ار  یبلاطم  دراد و  یم  رب  يرارسا  زا  هدرپ  تماهش  اب  وا  دننک . لیدبت  یناجیهرپ  مرگ و  نوناک  هب  ار  هناخ  حور  یب  درس و 
هاوگ ار  هدش  نوگ  رگد  ياهیگدنز  دچیپ و  یم  ار  شیاه  هخسن  ییابیکش  اب  وا  یلو  دیآ ، یمن  شوخ  شناعونمه  زا  یضعب  قاذم  هب  ادتبا 

دوخ و زا  نانز  رتشیب  هچ  ره  تخانـش  رب  ناگروم  مناخ  یلـصا  هاگدید  دننک . ناحتما  ار  نآ  هک  دهاوخ  یم  همه  زا  دریگ و  یم  دوخ  راک 
هب دنباتشب و  ناشنارسمه  يرای  هب  اهیداش  اهمغ و  رد  هنوگچ  هکنیا  تسا . هدش  راوتسا  ناشنارسمه  ياهزاین  نیرتفرژ  زا  نانآ  قیمع  كرد 

قیقد زرم  دح و  دنناوتب  دیاب  نانز  تسا  دقتعم  تسا و  لئاق  يروحم  شقن  یگدنز  هرادا  رد  نانز  يارب  وا  دنشاب . وا  کیرش  یعقاو  يانعم 
تیریدم روما و  هرادا  رایتخا  فرط  کی  زا  وا  دـنریگ . تسد  رد  ار  لمع  راکتبا  ساسا  نیمه  رب  دـنهد و  صیخـشت  ناشنارهوش  اب  ار  دوخ 

، رگید يوس  زاو  دزادرپ  یم  وا  نیـسحت  میرکت و  هب  دـناد و  یم  شرهوش  رادربنامرف  عیطم و  ار  دوخ  دـهد و  یم  درم  تسد  هب  ار  هداوناخ 
رتـهب هک  دـنک  یم  هدافتـسا  وا  شمارآ  يارب  دوجوم  هژیو  ياـه  هولج  همه  زا  دریگ و  یم  تسد  هب  دوخ  ار  شرهوش  مسج  حور و  لرتـنک 

هکدـیوش یم  انـشآ  يدایز  بلاج  بلاطم  اب  باتک  نیا  هعلاطم  لالخرد  دـینامن !. رظتنم  یلیخو  دیونـشب  وا  دوخ  نابز  زا  ار  شا  هیقب  تسا 
يارب یبوخ  ياه  هیـصوت  دوش . یم  راکـشآ  ناتیارب  زین  اهزرمزا  نورب  رد  اه  هداوناخ  تالکـشم  لئاسم و  دروآدـهاوخ . ناجیه  هب  ار  امش 

اب هک  تسا  نآ  یناـفرع  یقرـش و  تلاـح  باـتک ، نیا  ریذـپلد  ياـهیگژیو  زا  یکی  تفاـی . دـیهاوخ  نآرد  زین  نادـنزرف  شرورپ  تـیبرت و 
یقالخا ياه  هیصوتزا  يرایسب  یگنهامه  درب ، دیهاوخ  یپ  نآ  هب  باتک  هعلاطم  نیح  رد  هک  یتاکن  نیرتبلاج  زا  دراد و  قباطت  ام  گنهرف 

شـشوکو شالت  باتک ، نیا  بلاطم  یگنهامه  نیودـت و  میظنت ، رد  دـنچره  تسا . ام  ینید  نایاوشیپ  ياهـشرافس  تاروتـسد و  اب  باتک 
باتک کی  نیودـت  رب  نوزفا  دـیاش  يدـجو - غیلب  یعـس  نآرد  جردـنم  میهافم  تارابع و  نتخادرپ  نتخاسرد و  دـمآ و  لـمع  هب  يداـیز 

دشک نوریب  باقن  زا  خر  ناداقن  سیفن  دقن  ناشیدنا و  كزان  فیطل  فطل  هب  نآ  ياهیتساک  اهدوبمک و  میراودیما  دش ، لوذبم  لقتـسم -
نیا همجرت  تمحز  رطاخ  هب  زین  هدوسآ  قداص  ياقآ  بانج  زا  دراد  اج  دـشاب . نامیامنهار  نامراید  ناگتخیهرف  هناقفـشم  ياـهدومنهر  و 

هک ییاه  هدوناخ  نوناک  دروخ و  یم  دنویپ  مه  هب  هک  ییاهبلق  ریخ  ياعد  هک : نآ  مالک ، نیرخآ  هن  یلو  رخآ  مالک  دوش . ینادردق  باتک 
یساقآ روپ  نیسح  مارتحا : اب  دوب . دهاوخ  ام  یمرگلد  طاشن و  هیام  دوش  یم  مرگ  رثا  نیا  نمی  هب 

دیشاب دنمشوه  مظنم و  لوا :  شخب 
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دیشاب دنمشوه  مظنم و  لوا :  شخب 

هراشا

، هام يدرگ  سپ  دنیرفایب ؛ ار  نز  درک  هدارا  ادخ  دیوش ! نوگرگد  ! ? دیرامش تمینغ  ار  تصرف  ! ? شاب هدامآ  ! ? دیـشاب دنمـشوه  مظنم و 
وا درک و  عمج  ار  ربب  رنه  یعفا و  جٌومت  ، شیم هاگن  شوگرخ ، بجح  حاسمت ، کشا  بوچ ، ماکحتسا  گرب ، شبنج  دیـشروخ ، ینـشور 

چیوکنیس درک ! ادیپ  نز  دوجو  قامعا  رد  یگدنز  طاشن  رورُس و  مامت  ناوت  یم  هک  متسناد  یمن  هاگچیه  روگات ?  تاناردنیبار  دیرفآ ! ار 
هیدـه يا  وت  ینیمز ، هتـشرف  يا  وت  رـسپ ? ) ) امود ردـناسکلا  دریگ ! یم  وفر  مه  دوز  دوش و  یم  هراپ  دوز  هک  تسا  يا  هچراـپ  نز  بلق  ? 

نیترامال ینک ! یم  نشور  ار  یناگدنز  هک  یتسه  يوترپ  هناگی  وت  ینامسآ ،

شاب هدامآ  .1

هراشا

مرـسمه نم و  دـشاب . اـیند  یگدـنز  نیرتهب  نیرتـگرزب و  مجاودزا  هک  مراد  راـظتنا  منک ، یم  رکف  اـهزیچ  نیرتـهب  هب  هراومه  هک  اـجنآ  زا 
وا نم و  میهد . ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  هک  میتسناد  یمن  اـما  مینک ، راـثن  رگیدـکی  هب  یگدـنز  رد  ار  اـهزیچ  نیرتهب  هک  میتفرگ  میمـصت 

ياهفرح دیپط . یم  مه  قوش  رد  نامیاهلد  دیسر . یم  رظن  هب  زیگنا  لدو  نیریـش  رایـسب  ام  یگدنز  میتشاد . يریذپلد  بوخ و  رایـسب  هطبار 
نم اب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  اهوزرآ و  وا  میدوب ، دزمان  مه  اب  هک  یهام  دنچ  لالخ  رد  میدرک . یم  كرد  هاگن  کی  اب  ار  رگیدـکی  هتفگن 

اب ار  نآ  تفرگ ، یم  ارف  یبلاج  زیچ  یتقو  دوب . تیقفوم  تفرـشیپ و  قشاع  وا  درک . نایب  میارب  ار  شیاهدیما  قیالع و  تشاذـگ و  نایم  رد 
کیاکی هب  متـشاد ، وا  هب  هک  یناوارف  هقالع  رطاخ  هب  اـما  مدروآ ، یمنرد  رـس  وا  ياـه  هتفگ  زا  درک . یم  فیرعت  میارب  رایـسب  باـت  بآ و 

یفرح مک  توکـس و  زا   ً ـالومعم ناـنز  مدرک ! یم  یتخبـشوخ  ساـسحا  ردـقچ  مداد . یم  شوـگ  قاـیتشا  اـب  درب  یم  راـک  هـب  هـک  یتاـغل 
یفرح رپ  مدآ  وا  هک  مدرک  یم  رکف  نم  دروآ !. یم  دجو  هب  ارم  درک و  یم  تبحـص  مادم  نم  رـسمه  یلو  دنیآ  یم  گنت  هب  ناشنارـسمه 

ناروتـسر کی  رد  دوب ، مدـلوت  درگلاس  درب . رـس  دوخ  یفرح  رپ  اـب  ار  ما  هلـصوح  منک ، جاودزا  يو  اـب  اـت  تساوخ  نم  زا  هک  یبش  تسا .
دندز و یم  کمشچ  اه  هراتـس  دیبات . یم  جاوما  هریت  حطـس  رب  هام  يرتسکاخ  ياهوترپ  دوب . يا  هرطاخرپ  بش  میدروخ . یم  ماش  یلحاس 

نآ هب  هریخ  هریخ  دـیطلغ ، یم  لحاس  تمـس  هب  جاوما  هک  روطناـمه  مریگب . ار  اـهنآ  زا  اـت  دـنچ  منک و  زارد  ار  متـسد  متـشاد  تسود  نم 
اما دوب . نابرهم  مه  شدوخ  دندوب ، گنشق  وا  يایاده  دیرخ . میارب  ییایاده  مدلوت  نشج  تبسانم  هب  وا  میتسیرگن . یم  زیگنا  حور  هنحص 

شوگ شنانخـس  هب  مدوب  هدمآ  دجو  هب  وا  ندز  فرح  زا  هک  نم  دز . یم  فرح  طقف  تشادـن . یتهابـش  چـیه  كاچ  نابیرگ  قاشع  هب  وا 
زا ارم  ییادـص  ناـهگان  درب . ورف  باوخ  هب  ارم  جاوما  متیر  هجیتـن ، رد  دوب . نیگنـس  ما  هدـعم  مدوب و  هدروـخ  اذـغ  یلیخ  اـما  مداد . یمارف 

میارب ار  شا  هدنیآ  رسمه  تاصخشم  تشاد  هک  دوب  وا  يادص  مراد ». راظتنا  ما  هدنیآ  رسمه  زا  هک  تسا  يزیچ  مامت  نیا  و  : » دنارپ باوخ 
اب هک  مدوب  باـت  بت و  رد  ا  .! مدوب هدرکن  یهجوت  فرح  نیا  هب  نونکاـت  تشاد ،؟ يراـظتنا  هچ  شا  هدـنیآ  رـسمه  زا  وا  درک . یم  وگزاـب 

تمـس هب  وا  مدوب . رادـیب  ًالماک  تسبرب . تخر  مدوجو  زا  یمامت  هب  باوخ  دوب »؟ یهاوخ  رتخد  نامه  وت  ایآ  تفگ « : نم  هب  یبیجع  نحل 
مشاب و شرسمه  هک  تساوخ  نم  زا  تشاذگ ! متـسد  فک  ار  نآ  دروآ و  رد  ییابیز  هقلح  کچوک ، هبعج  کی  نورد  زا  تفر و  نیـشام 
وا مباوخن : حبص  ات  دش  ثعاب  درب و  مرـس  زا  شوه  بش ، نآ  رد  رکف  کی  اهنت  دوب . یندشن  شومارف  تاظحل ، نآ  منامب . وا  يارب  هراومه 

؟ تشاد يراظتنا  هچ  شا  هدنیآ  رسمه  زا 

؟ يروآ یم  رطاخ  هب  ارم 
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. میدـنارذگ ار  یباذـج  لـسع  هاـم  ادـیرولف  رد  مـیدرک و  جاودزا  مهاـب  یلراـچ  نـم و  دـش ، عورـش  هاگـشناد  مرت  ناـیم  تـالیطعت  یتـقو 
و زیچان ، لیاسو  كدنا ، ییاراد  میتفرگ . يا  هقاتا  هس  نامتراپآ  ادیرولف  رد  دیراب !. یم  هراتس  نامـسآ  زا  ییوگ  اهبـش  دوب و  یباتفآاهزور 

کیکوا يارب  مدرک و  یم  وتا  ار  یلراچ  ياهـساهبل  نم  میـشاب . هتـشاد  يدایز  تغارف  تاقوا  هک  داد  یم  هزاجا  اـم  هب  دودـحم ، تیلوئـسم 
رپ رگید  یلراچ  هکنیا  زا  میدرک . رییغت  جیردتب  زین  نامدوخ  دش و  رت  هدـیچیپ  ام  یگدـنز  هام  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  متخپ . یم  ینیریـشو 

فـیطل و ياـهفرح  ياـج  هب  درک . یم  ریـس  شیوـخ  راـکفا  رد  مادـم  تفرگ و  یم  هلـصاف  نـم  زا  وا  مدرک . یم  بـجعت  ، درک یمن  یفرح 
. داد یم  یمهبم  ياهباوج  مدیسرپ ، یم  يزیچ  شا  هنازور  عیاقو  راک و  دروم  رد  یتقو  دش . مکاح  ام  یگدنزرب  يدرس  توکـس  هناقـشاع ،

نم هچ  ره  هکنیا  زا  سپ  بش  کی  ماوت .»! اب  نک ، هاگن  منامـشچ  هب  يروآ ؟ یم  رطاخ  هب  ارم  یه  متفگو « : متفرگ  ار  شا  هناچ  زور  کـی 
هب يارب  طقف  دز ، یم  فرح  نماب  ینامز  رگا  دوب و  یتکاس  مدآ  ادـتبا  نامه  زا  یلراـچ  هک  متفرگ  هجیتن  ، درک توکـس  وا  مدرک ، تبحص 

یلیخ مه  اب  یلراچ  نم و  انمـض  . سب منزب و  فرح  مناوت  یم  مناتـسود  اب  اهنت  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تبقاع  دوب ! نم  لد  ندروآ  تسد 
هب میدرک . یم  تکرح  یگدـنز  نایرجاب  نینچمه  .! « هدـب نم  هب  ار  شاپ  کمن  اـفطل   » میتفگ یم  رگیدـکی  هب  یهاـگهاگ  میدوب و  بدؤم 

مناوت یم  مهاوخب  هک  یسک  ره  اب  مهاوخب ، هک  تقو  ره  مدرک  یم  رکف  نم  دوبن . هنوگنیا  اما  تسا ، ام  ماک  هب  یگدنز  هک  دیـسر  یم  رظن 
يور هب  ور  گرزب  ناروتـسر  کی  رد  لاح  هب  ات  اـیآ  تسج . یم  يرود  نم  اـب  وگتفگزا  میانـشآ  تسود و  نبرتکیدزن  اـما  منک . تبحص 

نارگن یلیخ  میوگب « ؟ نخس  مناوت  یم  هچ  زا  منک  یم  یگدنز  وا  اب  هک  يدرم  نیا  اب  ایادخ  دیـسرپب « : دوخ  زا  هک  دیا  هتـسشن  ناترـسمه 
وگتفگ هب  یلراچ  اب  نآ  هراب  رد  ات  دیـسر  یمن  نم  رظن  هب  یعوضوم  یلو  دـندوب ؛ وگتفگ  مرگ  مه  اـب  همه  ماـش  زا  سپ  بش  کـی  مدـش .

. مدرک یم  سمل  یتحار  هب  ار  نآ  نم  دروآ . یم  هناخ  هب  دوخ  اـب  ار  مغ  هودـنا و  تشگ ، یم  رب  راـک  رـس  زا  یلراـچ  یتقو  اهبـش  منیـشنب .
هودنا و ییوگ  یلو  مدرک ، یم  يرپس  وا  رادید  قشع  هب  ار  زور  مامت  دوب . مرسمه  ندید  دتفیب ، قافتا  میارب  دوب  رارق  هک  يا  هثداح  نیرتهب 
رت میخو  عاضوا  نامز ، تشذـگ  اب  تشاد . دوجو  وا  نم و  نیب  یعنام  میدوب . رهق  مه  اب  يا  هتخانـشان  لیلد  هب  دوب و  هدرک  ذوفن  اـم  رد  مغ 
عفد ار  اهنآ  هنوگچ  متسناد  یمن  دوب و  هدش  اهنآ  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  يزیچ  هچ  متـسناد  یمن  نم  دندش . لح  لباق  ریغ  عناوم  نآ  دش و 

هتخادنا هیاس  مبلق  نامسآ  رب  مغ  ربا  دوبن . هتخاس  نم  زا  يراک  دوب و  اج  رب  اپ  زین  هام  هتفه و  نیدنچ  ای  زور  نیدنچ  عناوم  نیا  یهاگ  منک .
داـی دـیاب  متفگ « : مدوخ  اـب  متـشاد . یبـیجع  ساره  زومرم ، هتخانـشان و  عناـم  نیا  زا  دریگ . رارق  وا  نم و  نیب  يزیچ  متـشادن  تسود  دوب .
مامت نم  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  ارول » ام « کچوک  رتخد  تشذگ . لاس  نیدنچ  مدرک . ار  راک  نیا  و  مهدـب » قفو  وا  اپ  ار  دوخ  هک  مریگب 

زا نامقـشع  باذج  نیریـش و  تاظحل  مدوب . یلراچ  اب  مبوخ  نادنچ  هن  هطبار  نارگن  زونه  یلو  مداد ، صاصتخا  وا  هب  ار  میگدنز  تقو و 
دروخ و یمن  مشچ  هب  نامراتفر  رد  يزیچ  یتوافت  یب  يدرـس و  زج  اما  میدرک ، یم  يرپس  مه  راـنکرد  ار  يداـیز  تقو  اـم  دوب . هتفر  نیب 
مرگ و تاساسحا  دوب و  شاشب  داش و  یلراچردقچ  مدرک . یم  رکف  نامیدزمان  نارود  هب  مدوب . هناتـسود  مرگ و  طباور  هنـشت  نانچمه  نم 
!؟ دمآ نم  كاچ  هنیس  قشاع  نآ  رـس  رب  هچ  منک . یم  يرامـش  هظحل  اهنآ  زا  یکی  يوزرآرد  نم  الاح  درک . یم  بذج  ارم  شا  هنامیمص 

سوسفا ندیـشک و  هآ  زج  مینیـشن ، یم  مه  درگ  هاـگره  هک  متفاـیرد  كرتـشم  یگدـنز  لاـس  دـنچ  زا  سپ  تفر !؟ اـجک  نم  هدادـلد  نآ 
مه یلراچ  متشاد  وزرآ  درک ، یم  زاربا  شرـسمه  هب  ار  شا  هناصلاخ  كاپ و  تاساسحا  يدرم  هک  یماگنه  میرادن . يرگید  راک  ندروخ 
ره دزادـنا . شپط  هب  دوخ  مرگ  قشع  اب  ار  مبلق  هرابود  دزاس و  تسم  رـس  شزیمآ  تبحم  ياههاگن  اـب  ارم  متـشاد  تسود  درک . یم  ناـنچ 
زا قشع  دـهد و  يور  ییاهفالتخا  درم  نز و  نیب  نامز  رورم  هب  تسا  نکمم  هک  داد  یم  حیـضوت  مدـناوخ  یم  جاودزا  دروم  رد  يا  هلاقم 
هب هداد و  مل  یلدنـص  يور  هک  مرـسمه  هب  یتقو  دورب . ساسحا  زا  یلاخ  هناهاگآ  ینالقع و  قشع  تمـس  هب  یـساسحا ، یفطاـع و  تلاـح 

ینالقع و قشع  زا  نم  یلو  تسا .» هدـش  جراخ  یـساسحا  تلاح  زا  ام  قشع  : » متفگ یم  دوخ  اب  متـسیرگن ، یم  دوب  هدـش  هریخ  نویزیولت 
. مدوب رازیب  تشاذگ ، هناهاگآ  ار  ساسحا  نآ  مان  ناوتب  رگا  هناهاگآ ،

ینارگنو بارطضا 

ندوب نز  www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 83زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


: دـناوخ یم  میارب  يرعـش  دـمآ  یم  هناخ  هب  وا  هک  تقو  ره  میداتـسرف . سدـقم  باتک  يریگارف  سالک  هب  ار  وا  دوب ، هلاسراهچ  ارول  یتقو 
نم هب  يزیمآ  تنطیـش  هاگن  دینـش ، راب  هن  تشه  ار  هلمج  نیا  یلراچ  هک  زور  کـی  ملاحـشوخ ا ))  تسمرـس و  ملاحرـس ، شوخ و  نم  ))

هلمج نیا  ندینـش  اما  درک ، ادا  يا  هنوگ  زنط  نحل  اب  ار  هلمج  نیا  وا  ملان )) یم  همه  زا  میاد  ملاـح ، یب  لـسک و  نم  تفگ (( : تخادـنا و 
هب مور و  یم  رد  هروک  زا  یهاگ  هاگ  هکنیا  مغر  هب  نم  ملان »؟ یم  همه  زا  نم  اعقاو  ای  دـنک  یم  یخوش  وا  ایآ  تخیر « : مه  هب  ار  مباصعا 

. متسه ینتـشاد  تسود  رـسمه  نابرهم و  ردام  کی  مدرک  یم  رکف  متـشادنپ . یم  یمارآ  تکاس و  مدآ  ار  دوخ  مزادرپ ، یم  يرگـشاخرپ 
زگره دهد و  یم  قفو  تخس  ياهتیعقوم  اب  ار  دوخ  هک  يرسمه  ردام و  متسه . ینتشاد  تسود  رـسمه  نابرهم و  ردام  کی  مدرک  یم  رکف 

هک متـشادن  مه  راظتنا  اـما  دوبن . تسرد  متـشاد  دوخزا  هک  يریوصت  مدـش  هجوتم  اهدـعب  هتبلا ، دـنک . یمن  دـنلب  یـسک  يارب  ار  شیادـص 
قرب ار  يروخراهن  زیم  متشاد . نامهم  يدادعت  اریز  متخادرپ ، هناخ  تفاظن  هب  دعب  زور  دشاب . هتشاد  يا  هدیقع  نینچ  نم  دروم  رد  مرـسمه 

هظحل کی  رد  دـنیبن ، دـب  زور  ناتمـشچ  درک . یلاخ  زیم  يور  ار  شفیک  لیاسو و  دـش و  دراو  نانامهم  زا  لـبق  یلراـچ  هک  مدوب  هتخادـنا 
، داتفا بایـسآ  زا  اهبآ  یتقو  دوب . دـنت  رایـسب  نم  لمعلا  سکع  هک  مریذـپب  دـیاب  دـش !؟ لیدـبت  یناد  هلاـبز  کـی  هب  دز  یم  قرب  هک  يزیم 

مکـشخ میاج  رـس  يور « ؟ یم  رد  هروک  زا  دوز  همه  نیا  ارچ  هتچ ؟ تفگ « : تینابـصع  اب  تخادنا و  نم  هب  یهاگن  یتوافت  یب  اب  یلراچ 
نم ایآ  مهد ؟ ناشن  يدـیدش  شنکاو  مدوخ  زا  هک  مرادـن  قح  نم  اـیآ  دـنک . تواـضق  هنوگنیا  نم  دروم  رد  یلراـچ  مدرک  یمن  رکف  دز .

رثکا نم  تسا ؟ هداد  يور  نامیگدنز  رد  یقافتا  هچ  ما ؟ هدـش  رگـشاخرپ  همه  نیا  نم  ارچ  مدیـسرپ : مدوخ  زا  مور ؟ یم  رد  هروک  زا  دوز 
، مهد یم  تسد  زا  ار  مباصعا  لرتنک  هاگره  تسا . یجازم  دـنت  نم  یحور  تلاح  رتقیقد  فیـصوت  یلو  متـسه  وخدـنت  بات و  یب  تاقوا ،

متشاد راظتنا  لاح  نیا  اب  مسر . یمن  رظن  هب  دنسرخ  یضار و  نادنچ  مه  مدوخ  دوجو  زا  یتح  تاظحل  نیا  رد  درادن . یفطل  میارب  یگدنز 
. مسرب رظن  هب  یباذج  نز  مدرک  یعسو  مدرک  مهارف  يریذپلد  ماش  دعب  زور  مدرک . شالت  رتشیب  دنشاب . دونشخ  یضار و  نم  زا  ما  هداوناخ 

رهـش هموح  رد  یناروتـسر  هب  شناراکمه  زا  نت  دـنچ  اب  دـعب  زور  هک  تشاد  راهظا  یلراچ  ماش ، زیم  رـس  تشادـن . يدوس  میاهـشالت  اـما 
هب ارم  مرسمه  كانمـشخ  دنت و  هاگن  مدرک . ضارتعا  وا  هتفگ  هب  یتحاران  اب  متـشاد  رـس  رد  ادرف  يارب  ییاهحرط  هک  نم  اما  تفر ، دهاوخ 

یمیمصت نم  هاگره  ارچ  دیسرپ « : دشاب  طلسم  دوخ  رب  درک  یم  القت  تخـس  هکیلاح  رد  مرـسمه  مداد . يرادلد  ار  مدوخ  اما  دروآ . دوخ 
ره نم  داد « : همادا  وا  مرادن »! یضارتعا  چیه  نم  هن  ضارتعا ؟ متفگ « : شباوج  رد  ییاشگ »؟ یم  تیاکش  ضارتعا و  هب  بل  وت  مریگ ، یم 
وا هب  نم  مرا .»  دـن  ار  وـت  اـب  شکمـشک  نتفر و  راـجنلک  هلـصوح  رگید  منک ، یم  ثحب  رّج و  منز و  یم  هـلک  ورـس  يداـیز  دارفا  اـب  زور 

، میورب ییاج  هب  یگمه  هک  متفرگ  میمـصت  هاگره  دـعب  هب  الاح  زا  تفگ « : وا  میرادـن ». یثحبورّج  مه  اب  هک  اـم  متفگو « : مدرک  ضارتعا 
دوب هنوگنیا  مرادـن .» ار  اوعد  گنج و  هلـصوح  هگید  دـعب  هب  نیا  زا  ینک ، هدامآ  ار  دوخ  ات  مهد  یم  عالطا  وت  هب  نآ  زا  لـبق  هقیقد  تسیب 

. تسا هدیـشاپ  مه  زا  نم  کچوک  ناهج  مدرک  ساسحا  متـسیرگ ، متفر و  الاب  هقبط  هب  هلـصافالب  دـش . خـلت  نامماک  هب  ریذـپلد ، ماـش  هک 
هب میارب  یگدـنز  منک . هدامآ  میاهراک  يارب  ار  دوخ  ات  متـشاد  تقو  هقیقد  تسیب  طقف  هک  دوب  نیا  دـناجنر  یم  زیچ  ره  زا  رتشیب  ارم  هچنآ 

ندرک مارآ  يارب  وا  یتقو  تسا . يدج  وا  هک  متسناد  یم  دناسرت ، ارم  درک  یم  تبحص  نآ  اب  یلراچ  هک  ینحل  دوب . هدش  لیدبت  زار  کی 
ار رگیدـمه  ام  مدـنارذگ ، رظن  زا  ار  نآ  عیاقو  متخادـنا و  دوخ  یگدـنز  هب  يرورم  هظحل  نآ  رد  مدـش . تکاـس  دـماین ، ـالاب  هقبط  هب  نم 

هدش ادج  مه  زا  نامحور  طابترا ، نیا  مغر  یلع  اما  میتشاد ، مه  اب  يرتهب  هطبار  اهدرم  نز و  زا  یلیخ  هب  تبـسن  ًالامتحا  میتشاد و  تسود 
یتقو بش  نآ  دوبن . نیریـش  ام  ماک  هب  یگدنز  هک  دوب  نیا  تیعقاو  تسین . یگدـنز  نایاپ  ینعم  هب  اوعدو  گنج  هک  مدـیمهف  يدوزب  دوب .
يروف مدق  کی  دیاب  هدش  روط  ره  میتشادن . یبوخ  دروخرب  رگیدکی  اب  ام  تسین . بسچلد  ام  طباور  هک  مدرک  ساسحا  متفر ، ورف  رکف  هب 

هک دوب  دیعب  دروخرب  زرط  راتفر و  زرط  نآ  همادا  اب  مداد . رارق  روما  هحولرس  ار  نکفیم » ادرف  هب  ار  زورما  راک  لثملا «  برض  متشاد . یمرب 
لابند هب  هشیمه  مدوبن . طسوتم  ياهزیچ  اهراک و  لابند  یگدـنز ، زا  يا  هبنج  چـیه  رد  زگره  نم  مینک . ادـیپ  رفنت  مه  زا  رگید  لاس  دـنچ 
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. دصقم نیرت  یلاع  هب  مهنآ  مناسرب ، دصقم  هب  تسرد  ار  جک  راب  نیا  ات  متفرگ  میمصت  بش  نآ  مدوب . اهزیچ  نیرت  یلاع  اهنیرتهب و 

! شخب يداش  رهوش 

هنیمز رد  هک  ار  ییاهباتک  مامت  منک . راهم  ار  نآ  مناوتب  ات  مدز  یتامادـقا  هب  تسد  متخادرپ و  هعلاطم  قیقحت و  هب  متالکـشم  لح  يارب  نم 
یتح مدناوخ و  یسانشناور  هنیمز  رد  يرایسب  ياهباتک  مدرک . یم  هعلاطم  تقو  رید  ات  اهبـش ، مدناوخ . مدیرخ و  دوب ، هدش  هتـشون  جاودزا 

هک متسب  راک  هب  میگدنز  رد  ار  اهنآ  متفرگ و  ارف  فلتخم  بتک  زا  يرایـسب  نیناوق  لوصا و  جیردت  هب  مدرک . هعلاطم  مه  ار  سدقم  باتک 
مرکف زرط  تشادرب و  هوحن  زور  هب  زور  مدـنبب ، راک  هب  ار  نیناوق  لوصا و  نیا  هنوگچ  متفرگ  دای  یتقو  تشاد . یپ  رد  يریگمـشچ  جـیاتن 

یمن هک  دـش  یم  یتاساسحا  ردـقنآ  هاگ  دـش ! لدـبم  نابرهم  مرگنوخ و  یمدآ  هب  هرابود  وا  درک ، رییغت  مه  یلراـچ  ناـهگان  دـش . ضوع 
. تفر رانک  مهار  رـس  زا  عناوم  دـش ، ریذـپلد  نیریـش و  میارب  هرابود  كرتشم  یگدـنز  جاودزا و  دروایب . ناـبز  هب  ار  شلد  فرح  تسناوت 
اهوزرآ و هرابود  وا  میدرک . تبحـص  رگیدـکی  اب  دوخ  ینورد  تاساسحا  دروم  رد  میتسـشن و  مه  اب  بش  کـی  دوب . هدـش  هزجعم  ییوگ 

مدرب یپ  دشاب ! هدش  رارقرب  يریذپلد  یحور  یفطاع و  طابترا  ام  نیب  هرابود  هک  دش  یمن  مرواب  تشاذگ . نایمرد  نم  اب  ار  دوخ  ياهایؤر 
رود ام  زا  ردـقچ  يداش  دـنخبل و  میدوب و  هتفر  ههاریب  هب  ردـقچ  ام  دروآ ، دردـب  ار  مبلق  عوضوم  نیا  كرد  میدـنخ . یم  مهاب  هرابود  هک 
هعفد کی  یتح  ام  هک  تساهلاسراگنا  ایدـخ ! :» متفگ مدوخ  هب  یتحاران  اب  میدوب ، نادـنخ  داش و  مه  اـب  همه  هک  مه  زور  کـی  دوب . هدـش 

یم نم  رانک  هپاناک  يور  دوش  هریخ  نویزیولت  هب  دـهد و  مل  یلدنـص  يور  یلراچ  هکنیا  ياج  هب  میا ». هدـیدنخن  مه  اب  یباسح  تسرد و 
مه اب  دامادون  سورع و  ون  کی  دـننام  درک . یم  شزاون  ارم  متـشذگ ، یم  شرانک  زا  هناخ  نورد  هاگ  ره  دز و  یم  پگ  نم  اـب  تسـشن و 

یتقو دوب . هدـش  ناجیه  رـسارس  ام  یگدـنز  دوبن . يربخ  ام  طباور  رد  ساـسحا  نودـب  درـس و  قشع  یگتـسخ و  زا  میدرک و  یم  دروخرب 
دننام زین  مرـسمه  هک  مدرب  یپ  تبقاع  درک . رتمرگ  ار  ام  طباور  دش و  نشور  هرابود  زین  نامقـشع  درـس  هروک  دش ، عورـش  ون  زا  ام  طباور 
رادـیب ارت  مزیزع ، تفگ « : یبیجع  ساسحا  اب  درک و  رادـیب  باوخ  زا  ارم  وا  بش  کـی  تسا . هدوب  مرگ  طـباور  يرارقرب  دـنموزرآ  مدوخ 

ات دشاب  هدرک  رادـیب  ار  امـش  راب  نیدـنچ  ناترـسمه  دـیاش ، تفر »! باوخ  هب  هرابود  سپـس ، مراد . تتـسود  یلیخ  میوگب  وت  هب  هک  مدرک 
رکف مرسمه  هب  مدنام و  رادیب  رتشیب  يرادقم  بش ، نآ  دادن ! يور  قافتا  نیا  لاس  شش  نم  یگدنز  رد  اما  دنکزاربا ، امـش  هب  ار  شقـشع 

رـس دعب ، زور  حبـص  دنک ؟ ادیپ  رییغت  همه  نیا  وا  هک  دـش  ثعاب  نیناوق  دـعاوق و  نیا  ندرب  راکب  ایآ  دوب ؟ هداتفا  یقافتا  هچ  یتسار  مدرک ،
روش و اـب  هس  ره  تقو ، نآ  دـنزب ». فک  وا  يارب  دراد ، تسود  ار  ناـمام  سک  ره  تفگ «: مکچوک  رتـخد  ود  هب  یلراـچ  هناحبـص ، هرفس 

درسنوخ توافت و  یب  رسمه  متفرگ . رارق  ریثات  تحت  مدید  ار  راتفر  نیا  متوافت  یب  درس و  رسمه  زا  یتقو  دندز . فک  میارب  رایـسب  قایتشا 
تخس مرـسمه  یچاشامت ، همه  نآ  نیب  رد  میتفر . سینت  هقباسم  کی  ياشامت  هب  هتفه  نآ  رخآ  دوب ! هدش  لیدبت  نم  یعقاو  قوشم  هب  نم 

. دریگب شتسد  رد  ار  متسد  دوبن  رضاح  یتح  دوب و  شراتفر  بظاوم  یلیخ  مدرم  نیب  رد  البق ، دیشک . یم  دوخ  تمـس  هب  ارم  دوب و  مبقارم 
هب تساوخ  یم  ملد  دیا »!؟ هدش  قشاع  هزات  هنکن  تفگ «: ام  هب  دـنلب  يادـص  اب  وا  درک . بلج  دوخ  هب  ار  مناتـسود  زا  یکی  هجوت  شراتفر 

يراتفر تارییغت  میا »! هدش  قشاع  مه  تحار  ردقچ  هک  میوگب  تیارب  راذگب  میا و  هدش  قشاع  هزات  ام  هلب ، منزب « : داد  مرپب و  نییاپ  الاب و 
يا هیده  میارب  البق  وا  دروآ . یم  هیده  میارب  وا  اهبـش  یـضعب  دنک . ادـیپ  رییغت  یـسوسحم  روط  هب  مه  یلراچ  یگدـنز  هک  دـش  ثعاب  نم 

وا ناتـسود  یتح  مدوب . هتفریذـپ  ار  تقیقح  نیا  مه  نم  دوبن و  بوخ  دایز  وا  یلام  عضو  مدوبن . تحاران  وا  راک  نیا  زا  هتبلا  دوب ، هدرواـین 
زاین نآ  هب  ام  اـیآ  دـیایب « : نوریب  دنلبرـس  یلاؤس  هس  نومزآ  کـی  زا  دـیاب  اـمتح  سنج  ره  دـیرخزا  لـبق  یلراـچ  هک  دـنتفگ  یم  هنعط  هب 

الومعم دیـسر ، یم  موس  لاؤس  هب  وا  هک  یتقو  مینک . »؟ یگدنز  نآ  نودب  میناوت  یم  ایآ  میراد ؟ ار  نآ  دـیرخ  يارب  مزال  لوپ  ایآ  میراد ؟
دوب و هداتـسیا  رد  مد  نویماک  کی  درک . هدز  تفگـش  ارم  وا  رهظزادعب  هس  تعاس  رـصع ، زور  کی  درک !؟ یم  رظن  فرـص  نآ  دـیرخ  زا 

یگدنز هک  اجره  تفر . یم  هرفط  مادـم  وا  یلو  درخب ، ون  رزیرف  لاچخی  کی  متـساوخ  یم  وا  زا  اهلاس  دوب . نآ  رد  ون  رزیرف  لاچخی  کی 
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نم هب  هراومه  مرسمه  میشاب . هتشاد  نامدوخ  زا  يدیدج  لاچخی  متـشاد  تسود  نم  تشاد و  دوجو  هنهک  رزیرف  لاچخی  کی  میدرک  یم 
هب شدوخ  مهاوخب  يزیچ  وا  زا  هکنیا  نودب  الاح  مرخب »؟ رگید  لاچخی  کی  ارچ  دـنک ، یم  راک  لاچخی  نیا  تسا . هرخـسم  تفگ « : یم 

دهد هزاجا  نم  هب  مدرک  شهاوخ  یلراچ  زا  مدوب ، يرگـشاخرپ  ورغرغ و  مدآ  هکینامز  دوب . هدـناشوپ  لمع  هماـج  نم  يوزرآ  هتـساوخ و 
هنهک و یلیخ  قاتا  رهاـظ  درکن . هجوت  يا  هرذ  نم  شهاوخ  هب  وا  یلو  مدرک ، شهاوخ  وا  زا  یپاـیپ  لاـس  هس  منک . نییزت  ار  نمیـشن  قاـتا 

نیا نم  نیبب ، تفگ « : نم  هب  تینابصع  اب  یلراچ  هک  مدز  رغ  ردق  نآ  تبقاع  متـشادرفنت . قاتا  نآ  هب  ندش  دراو  زا  دوب . هتفر  ور  گنر و 
ثحب نم  اب  هنیمز  نیا  رد  امـش  مرادن  تسود  رگید  دز و  میهاوخن  هناخ  نیا  هب  تسد  ام  مراد . تسود  رتشیب  تسه  هکروط  نیمه  ار  هناخ 

دنچ دهدب . ار  مخـساپ  هنوگنیا  هک  مدرک  شراداو  ما  هدننک  تحاران  راتفر  اب  نم  اریز  مدش ، نیگهودناو  تحاران  یلیخ  بش  نآ  دـینک « .
قاـتا نمیـشن و  قاـتا  نییزت  روـکد و  تسا  رتـهب  منک  یم  رکف  مزیزع  : » تفگ هناحبـص  زیم  رـس  یلراـچ  زور  کـی  نـم ، رییغت  زا  سب  هاـم 

نم نکب « . زین  رگید  قاتا  ود  نیا  لاح  هب  يرکف  يدرک  مامت  ار  نمیـشن  قاتا  نییزت  تقو ، ره  مینک . ضوع  ار  ناـمباوخ  قاـتا  ییاریذـپ و 
اطع ام  هب  زین  يدیدج  یگدنز  دـیدج ، قشع  نیا  مدـش ! لوغـشم  یلراچ  ندرـشف  هب  مدرک و  اهر  ار  نآ  مدوب  لاقترپ  ندرـشف  لاح  رد  هک 

رایتخا رد  باتک  نیا  رد  سپس  میاهسالک و  رد  ار  اهنآ  متفرگ  میمـصت  هک  دوب  جیهم  بلاج و  ردقنآ  میارب  نیناوق  نیا  ندرب  راک  هب  درک .
قافتا مدرم  زا  يرایـسب  یگدـنز  رد  هک  تسا  يدراوم  تسا  هدـمآ  باـتک  نیا  رد  هک  ییاـهلاثم  زا  يرایـسب  تقیقح  رد  مهد . رارق  مومع 
هداتفا قالط  رکف  هب  شرهوش  وا و  دمآ . نم  ياهسالک  هب  شتالکشم  لح  دیلک  نیرخآ  ناونعب  مناتـسود  زا  یکی  لاثم ، يارب  تسا . هداتفا 

اهنآ هب  ناشکدوک  تبقاع  دوب . اهنآ  يادصورـس  شاخرپ و  دـهاش  اهنآ  هلاـس  جـنپ  كدوک  زور  کـی  دـندز . یمن  فرح  مه  اـب  دـندوب و 
، نانخـس نیا  ندینـش  اب  ردام  منک ». اوعد  هشیمه  اباب  امـش و  لثم  مرادن  تسود  موش . سورع  مرادـن  تسود  مدـش ، گرزب  یتقو  تفگ « :

نایاپ رد  تسا . هدش  میـسرت  شکدوک  نهذ  رد  یگدـنز  جاودزا و  زا  یکانتـشحو  رایـسب  ریوصت  هکدـیمهف  دـش و  رادـیب  تلفغ  باوخزا 
شالت یعـس و  تفرگ  میمـصت  وا  اما  دـهد . ماجنا  شا  هناخ  رد  ار  تانیرمت  نیا  هنوگچ  هک  دوب  توهبم  جـیگ و  نم  تسود  هسلج ، نیلوا 

رواب لباق  ریغ  مدید  مدوخ  نامـشچ  اب  هتفه  نیا  هچنآ  :« دوب لاحـشوخ  داش و  رایـسب  دمآ ، سالک  هب  راب  نیمود  يارب  یتقو  دـنکب . ار  دوخ 
يا هیدـه  میارب  لاح  هب  ات  وا  مرادـن . رب  شالت  زا  تسد  متفرگ  میمـصت  اما  دز ، یمن  فرح  نم  اـب  مرهوش  تاـنیرمت  عورـش  ماـگنه  تسا .

هک دنسرپ  یم  نم  زا  مناتسود  زا  یضعب  دیرخ .« میارب  رگید  هیده  کی  زر و  لگ  هتسد  ود  ریز و  سابل  ددع  ود  هتفه  نیا  اما  دوب . هدیرخن 
اهنت تسه . مه  بیجع  هتبلا  دـسرب و  رظن  هب  بیجع  تسا  نکمم  بلاـطم  نیا  بلغا  هک  مناد  یم  نم  مزادرپ . یم  بلاـطم  عون  نیا  هب  ارچ 

نم ياههابتـشا  زا  دـناوتب  يرگید  نز  رگا  تسا . هتفای  دوبهب  میگدـنز  هک  تسا  نیا  متایبرجت ، رد  نارگید  ندرک  کیرـش  يارب  نم  لـیلد 
هدشن هتـشون  جاودزا  رد  تیقفوم  روظنم  هب  طقف  باتک  نیا  مزاسن . علطم  اهنآ  زا  ار  نارگید  ارچ  دشخبب ، دوبهب  ار  شیگدـنز  هتفرگ  سرد 

ره يارب  ًاـعقاو  هک  مراد  هدـیقع  هکلب  مراد ، یلح  هار  یلکـشم  ره  يارب  هک  منک  یمن  دوـمناو  نم  مراد . نآ  زا  رتارف  يروـظنم  هکلب  تـسا 
ینز ره  دیاشگب ، وا  نیسحت  هب  نابز  شرهوش  هک  دنک  يراک  هتفه  دنچ  ضرع  رد  دناوت  یم  ینز  ره  ینعی  دراد . دوجو  یلح  هار  یلکشم 

یگدنز هب  ار  ینامداش  درادرب و  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دنک . رارقرب  طابترا  شرهوش  اب  هرابود  دنادرگرب ، شا  یگدنز  هب  ار  قشع  دـناوت  یم 
، دیدروآ ناتیگدنز  هب  ینامز  ره  زا  رتشیب  ار  قشع  دش و  رتهب  ناترـسمه  اب  امـش  طباور  باتک  نیا  ندناوخ  قیرط  زا  رگا  دـنادرگز . اب  شا 

. تسا هدش  ناربج  باتک  نیا  نتشون  رد  نم  تامحز 

! دیرامش تمینغ  ار  تصرف  . 2

هراشا

تالکشم دنوش ، یم  نوریب  یهار  ناشنادنزرف  رهوش و  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دننک ، یم  زاغآ  بوخ  تیناب  ار  ناشزور  ًالومعم  بوخ  نانز 
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ادص هب  نفلت  گنز  تالکشم ، نیا  اب  ندش  ور  هب  ور  نیح  رد  دیرخ و .... اهقاتا ، ندرکزیمت  اهسابل ، اهفرظ و  نتـسش  دنک . یم  زورب  یعقاو 
یگدنز هب  سپـس  دهد . یم  شوگ  وا  زیگنا  مغ  ناتـساد  هب  هقیقد  تسیب  دراد ، فالتخا  شرهوش  اب  هک  تسا  یتسود  يادص  دیآ : یم  رد 

نیا دنک « : یم  رکف  دوخ  اب  وا  دوش و  یم  يرپس  زور  زا  یمین  دراذگ . یم  مغ  يوناز  رب  رـس  نیگمغ  دیما و  ان  تبقاع ، دنک  یم  رکف  دوخ 
هدنیآ یگدنز  يارب  باختنا  نیدنچ  نونکا  وا  دزیر . یم  شدوخ  يارب  يرگید  ياچ  ناجنف  دیما  ان  نیگمغ و  دراد »؟ يدوس  هچ  یگدـنز 
یتقو دیامن . لوغشم  بلاج  باذج و  ياهیمرگرـس  اب  ار  شدوخ  ای  دزادنیب و  هار  دایرف  داد و  دنک ، نویـش  يراز و  تسا  نکمم  دراد ، شا 

، کشزپ کی  رـسمه  دراد . لکـشم  شدوخ  اب  اریز  دیـشک ، دـهاوخ  غیج  اـهنآ  رـس  رب  دـندرگرب ، هناـخ  هب  رهظزادـعب  هس  تعاـس  اـه  هچب 
وا دوب  هتشاذگ  هقیقد  تعاس 4:30  يرامیب  ار  نآ  مان  وا  رـسمه  تشاذگ . نایم  رد  نم  اب  دش  یم  نآ  اب  رهظزادعب  زور  ره  هک  ار  یلکـشم 
هچ ماش  يارب  مسرپ  یم  دوخزا  توهبم  تام و  اجنآ  مناسر و  یم  هناخزپشآ  هب  ار  دوخ  هقیقد  تعاس 4:30  رس  رهظزادعب  زور  ره  : » تفگ
هب هک  دـنک  یم  وزرآ  دوش و  یم  هریخ  لاچخی  نورد  هب  مناخ  ادـتبا  تسا  ینیب  شیپ  لباق  نانز  رد  يرامیب  نیا  ياه  هناشن  منک »؟ تسرد 
هب شرسمه  دتفا . یم  بابک  هجوج  ای  یهام و  ندرک  تسرد  رکف  هب  سپس  دوش ! بوذ  لاچخی  نورد  ياهتـشوگ  خی  ییاسآ  هزجعم  زرط 
زا سپ  دـنک و  یم  روبع  جـنپ  تعاس  نیگنـس  کیفارت  زا  دوش و  یم  راوس  ار  نیـشام  نیگمـشخ  تحاران و  دراد . يرفاو  هقـالع  اذـغ  نآ 

تسا هتفوک  هتسخ و  ردقنآ  نز  دوش ، یم  هناخ  دراو  شرـسمه  یتقو  ددرگ . یم  رب  هناخ  هب  رگربمه  يرادقم  اب  ناوارف  رـسدرد  تقـشم و 
ماجنا هب  ار  دوخ  مشخ ، تینابـصع و  اب  دـنک و  یم  یلاـخ  شرهوش  رـس  رب  دراد  درد  هچ  ره  درادـن ! ار  يراـک  چـیه  هلـصوح  لاـح و  هک 

درم هاگره  دـنک . یم  نفلت  شناتـسود  زا  یکی  هب  نز  دنیـشن و  یم  نویزیولت  ياپ  درم  بش  هد  تعاس  دزاس . یم  لوغـشم  رگید  ياـهراک 
یب زا  تحاران  ریگلد و  دنک و  یم  ییاهنت  ساسحا  رهوش  دنک ! یم  مرگرـس  هزات  راک  کی  اب  ار  دوخ  نز  دراد ، یم  رب  نز  يوس  هب  یمدق 

رغرغ و هب  ای  دـنک ، یم  ندـش  درط  یتحاران و  ساـسحا  هکوا  درادـن .» تسود  ارم  رگید  وا  هکنیا  لـثم  دـیوگ « : یم  دوخ  رـسمه  یتواـفت 
مرـس نالا  مفـساتم ، دییوگب « : ناترـسمه  هب  نانز  زا  يرایـسب  دـننام  مه  امـش  دـیاش  درب . یم  هانپ  شباوختخر  هب  ای  دزادرپ و  یم  تیاکش 
يزیر همانرب  اب  مه  امش  دنا . هدش  لیدبت  یلماک  مارآ و  نانز  هب  هک  مسانش  یم  ار  ییورشرت  سوبع و  نانز  تسا » . دنب  متسد  تسا ، غولش 

. دینک هبلغ  تعاس 4:30  يرامیب  رب  دیناوت  یم  هدش  باسح 

امش يرالد  رازه  جنپ  تسیب و  همانرب 

ات هدب  ناشن  نم  هب  ار  یهار  تفگ « : هناخراک ، ریدم  رواشم  گرب ، یل  هب  وا  دوب ، محللا  تیب  دالوف  هناخراک  سیئر  باوش  زلراچ م . یتقو 
گرب یل  مزادرپب ». وت  هب  ینالک  لوپ  نآ  رطاخب  مرـضاح  دوب  یلمع  تا  هشقن  رگا  مهد . ماجنا  يرتشیب  ياـهراک  مناوتب  نآ  زا  هدافتـسا  اـب 

هب هرابود  یل  داد ، ماجنا  ارراک  نیا  باوش  سیونب « . نآ  يور  رب  یهد  ماجنا  ادرف  دـیاب  هک  ار  ییاـهراک  تفگو « : داد  باوش  هب  يذـغاک 
نآ ات  نک . عورـش  ار  راک  نیلوا  : » تفگ وا  هب  یل  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  باوش  نک ». بترم  ناشتیمها  بیترت  هب  ار  اهنآ  لاح ، تفگ « : وا 

، سپـس ورن . رگید  ياهراک  غارـس  يا  هدادـن  ماجنا  ار  نآ  ات  نک  زاغآ  ار  مود  راک  سپـس ، نزم . يرگید  راک  هب  تسد  يا  هدرکن  مامت  ار 
ماجنا ار  اهنآ  زا  يدادعت  مهم و  تمسق  اریز  شابن ، نارگن  یهد ، ماجنا  ار  هدش  هتشون  ياهراک  مامت  یتسناوتن  هاگره  رخآ .. یلا  موس  راک 

تیمها ینک . هداـیپ  زور  ره  ار  هماـنرب  نیا  هک  تـسا  نـیا  رد  راـک  زمر  تـفگ « : یل  تـسا ». یفاـک  تفرـشیپ  يارب  دادـعت  نـیا  يا و  هداد 
رادافو نآ  هب  و  سیونب .... ار  دوخ  يراک  هماـنرب  سیونب .... تیولوا  بیترت  هب  ار  اـهنآ  نک .... یباـیزرا  یهد  ماـجنا  دـیاب  هک  ار  ییاـهراک 

تقو ره  ات  ار  همانرب  نیا  امن . مزلم  نآ  يارجا  هب  زین  ار  تنانکراک  يدرب ،  یپ  نآ  شزرا  هب  هاگره  امن . ارجا  زور  ره  ار  هماـنرب  نیا  ناـمب .
کچ کی  باوش  دـعب ، هتفه  دـنچ  زادرپب ». نم  هب  دراد  شزرا  حرط  نیا  ینک  یم  رکف  هک  ردـق  ره  هاـگنآ  نک و  ناـحتما  يراد ، تسود 
هدید لاح  هب  ات  هک  تسا  ییاهحرط  نیرتروآدوس  زا  یکی  تراجت  يایند  رد  نیا ، تفگ « . داتـسرف و  یل  يارب  يرالد  رازه  جـنپ  تسیب و 
قلعت امش  هب  حرط  نیا  دش . دهاوخ  عقاو  دیفم  مه  امـش  لزنم  هناخراک  رد  دوش ، یم  عقاو  دیفم  دالوف  هناخراک  کی  رد  حرط  نیا  رگا  ما ».
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رـسمه ناترهوش  يارب  دـش و  دـهاوخ  امـش  بیـصن  يرتشیب  تیقفوم  تشاد ، دـیهاوخ  يرتشیب  تقو  نآ ، يارجا  اب  یناجم !  تفم و  دراد ،
. دش دیهاوخ  یبوخ 

تیقفوم ات  مدق  هب  مدق 

هچب يزاب  لیاسو  ایآ  تسا ؟ زاب  اهدمک  رد  ایآ  دینک . هاگن  ناتفارطا  هب  دید ؟ دهاوخ  هچ  دوش ، هناخ  دراو  رگید  هقیقد  هد  ات  ناترسمه  رگا 
ات تفرگدـیهاوخارف  ار  یهار  اجنیا  رد  دیـشابن . دـیما  ان  دنتـسه ؟ هناخ  رد  زونه  فیثک  ياهفرظ  ایآ  تسا ؟ هدـنکارپ  هناخ  رود  اـت  رود  اـه 

ماجنا ادرف  دـیاب  هک  ار  ییاهراک  دـینک و  رکف  هظحل  کی  تشاد . دـیهاوخ  تقو  مه  يدایز  رادـقم  دیـشاب و  هتـشاد  يزیمت  بترم و  لزنم 
تقو یگنت  دش و  دهاوخ  شومارف  اهراک  زا  يرادقم  دیزادنیب ، ریخأت  هب  حبص  ات  ار  تسیل  نیا  نتشون  رگا  دیـسیونب . ذغاک  يور  رب  دیهد 

رب دوزفا . دهاوخ  امش  تقو  رب  تسیل  نیا  نتشون  دیشابن ، نارگن  دیـسر ، رظن  هب  اهتنا  یب  دنلب و  تسیل  نیا  رگا  دروآ . دهاوخ  راشف  امـش  رب 
زا یکی  داد . ماجنا  فلتخم  ياهـشور  هب  ناوت  یم  ار  راـک  نیا  دیـسیونب . دـیهد  ماـجنا  تسارارق  هک  ار  هچنآ  ره  ذـغاک ، گرب  کـی  يور 
زا کـی  ره  رد  دـنک ، هدافتـسا  یلـصا  تسیل  زا  هکنیا  ياـج  هب  دـنک . یم  يرادـهاگن  يا  هژیو  ياـهاج  رد  ار  دوخ  ياهتـشاددای  مناتـسود 

مرگید ناتـسود  زا  یکی  تسا . یمظن  یب  مظن و  نیب  يزیچ  شا  هنازور  هماـنرب  هک  تسا  هتفریذـپ  وا  دراد . يا  هناگادـج  تسیل  شیاـهقاتا 
يور رب  نآ  نتشون  تقو  زا  یتح  راک  نیا  اب  مراد و  یم  هگن  منهذ  رد  ار  تسیل  نیا  اما  منک ، یم  هیهت  میاهراک  زا  یتسیل  نم  دیوگ « : یم 

هک دیراد  یتیمها  اب  ياهراک  زور  ره  دینک . تشاددای  ذغاک  يور  رب  امتح  ار  تسیل  نیا  دعب ، هب  زورما  زا  منک ». یم  ییوج  هفرـص  ذـغاک 
يارب ار  یتقو  دیهد : صاصتخا  دوخ  هب  ار  یتقو  زور  ره  دیئازفیب . تسیل  نیا  رب  زین  ار  ناتدوخ  دیروآ . رطاخ  هب  ار  اهنآ  همه  دیناوتن  دـیاش 
ارجا ار  نآ  زگره   ّ ـالاو دـیناجنگب ، دوخ  هماـنرب  رد  ار  نآ  دـیریگب ، رظن  رد  ندـیباوخ  تحارتـسا و  یتـح  اـی  هعلاـطم و  یناـبغاب ، یطاـیخ ،

هنازور همانرب  دوب ، شرایتخا  رد  مدختسم  راکتمدخ و  يدادعت  هکیلاح  رد  دوب ، دیفـس  خاک  لوا  يوناب  يدنک  یکج  یتقو  درک . دیهاوخن 
تیولوا ساسا  رب  ار  دوخ  تسیل  دـیتسه . دوخ  دیفـس  خاک  لوا  يوناب  مه  امـش  هک  دـیروایب  رطاخ  هب  تشون . یم  تعاس  هب  تعاس  ار  شا 

راظتنا وا  دیهد  ماجنا  شیارب  ار  يراک  هک  دهاوخ  یم  امـش  زا  ناترـسمه  یتقو  دینک . بترم  اهنآ  تیمها  ساسا  رب  ار  اهراک  دـینک . بترم 
ناترـسمه ياهراک  اب  تیولوا  دـینک . تشاددای  ار  نآ  درک  لوحم  امـش  هب  ار  يراک  وا  هاگره  دـیهد ، ماجنا  يروآداـی  نودـب  ار  نآ  دراد 

رد ار  اهنآ  هکلب  دنیوگ ، یمن  ناشرـسمه  هب  ار  ناشیاهراک  دنک  یم  راک  بوخ  هشقن  نیا  دنا  هدـش  دـعاقتم  هک  نارهوشزا  يرایـسب  تسا .
مهد یم  حیجرت  نم  دیهد . ماجنا  ناتیاهراک  همه  زا  لبق  ار  دـنیاشوخان  تخـس و  ياهراک  دـننک . یم  تشاددای  ناشرـسمه  یلـصا  تسیل 
اهنآ ماجنا  اب  تسا  هتـسخ  مباصعا  هک  رهظ  زادـعب  هکنیا  هن  مهد . ماجنا  متـسه ، طاشن  اـب  لاحرـس و  هک  یتقو  یحبـص ، لوا  ار  اـهراک  نیا 

دـصق هک  ار  يراک  ره  دهد . ماجنا  ینارگن  هسوسو و  اب  ار  شیاهراک  دـناوت  یمن  رایع  مامت  نز  کی  . مزاس رت  قمر  یبو  رت  هتـسخ  ار  دوخ 
يدـید اب  دوخ  فعـض  طاقن  هب  دـینکن . ناهنپ  دوخ  زا  ار  دوخ  فعـض  طاقن  دـینک ، لقتنم  دوخ  تسیل  ردـص  هب  دـیزادنا  ریخأت  هب  دـیراد 

هدادن ماجنا  ار  نآ  اتو  دینک  عورـشراک  نیرتمهم  اب  ار  ادرف  دیورب . اهنآ  اب  هلباقم  هب  يرگید ، راک  ره  زا  لبق  حبـص ، لوا  دـیرگنب و  یقطنم 
نیرخآ سپـس ، دیرادنرب . شالت  زا  تسد  نآ ، نداد  ماجنا  ات  دیزادرپب و  دوخ  مهم  راک  نیمود  هب  سپـس ، دـیزادرپب . يرگید  راک  هب  دـیا 

لوا هاگ  ره  دراد ؟ دوجو  یتذـل  هچ  راک  کی  نداد  ماجنا  صقان  رد  دـیهد . ماجنا  لماک  ار  راکره  دـینک  یعـس  دـیناسرب . نایاپ  هب  ار  راک 
یم ماجنا  هک  ار  يراک  ره  مراد  تسود  نم  دـینک . یم  يزوریپ  طاشن و  ساسحا  دـیا ، هداد  ماجنا  تسرد  ار  ناـتیاهراک  هک  دـینیبب  حـبص 

؟ دیـشابن نارگن  دیهد  ماجنا  ار  ناتیاهراک  مامت  دـیتسناوتن  رگا  مهد . همادا  مراک  هب  ات  دـنک  یم  قیوشت  ارم  نیا  مشکب ، طخ  نآ  يور  مهد 
رکف دـیهد  یم  ماـجنا  هک  ییاـهراک  هب  سپ  درادـن . دوجو  تیقفوم  يارب  يرگید  هار  تفرگ . دـهاوخ  ماـجنا  اـهراک  نیرتـمهم  ضوع  رد 

رد رما  نایرج  قیرط  نیا  هب  دینک . تشاددای  دیسررس  رتافد  رد  ار  اهنآ  ای  دینک  يرادهگن  روسالک  کی  رد  ار  دوخ  هنازور  ياهتسیل  دینک .
نیشام یتقو  دش . مزاع  دیرخ  يارب  تراگرام  بش  کی  دیا . هداد  ماجنا  عقوم  هچ  ار  راک  ره  هک  دیمهف  دیهاوخ  دوب و  دهاوخ  امش  تسد 
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دوب رارق  بش  نآ  هک  دروآ  رطاخ  هب  وا  تسا . هداد  يور  یقافتا  هچ  هک  دروآ  رطاخ  هب  ناهگان  درک ، كراـپ  گـنیکراپ  کـی  رد  ار  دوخ 
هب دیرخ  هار  همین  زا  وا  دندوب . هتـسشن  وا  راظتنا  هب  اسیلک  رد  همه  دوب . هدشرید  هقیقد  تسیب  دـنک . تبحـص  اسیلک  رد  ییامهدرگ  کی  رد 

ياج هب  وا  دش  مولعم  یـسررب  زا  سپ  درک . لقن  ار  ارجام  دـعب ، زور  تفر ! اسیلک  هب  كزان  فیرظ و  ياهـسابل  اب  تشگرب و  اسیلک  تمس 
! دوب هتفر  نوریب  دوب  هتسب  شقن  شنهذ  داب و  رد  هچنآ  اب  دنک ، هدافتسا  دوخ  یلصا  تسیل  زا  هکنیا 

يرگن هدنیآ 

رکف عوضوم  نیا  هب  هک  راب  نیلوا  دراد . رارق  هناحبـص  فرـص  زا  سپ  ماش  ندرک  تسرد  نم ، يرالد  رازه  جـنپ  تسیب و  همانرب  ردـص  رد 
یم هک  متفایرد  اما  میاـیب . نوریب  هناـخزپشآ  زا  رتدوز  هچ  ره  مدرک  یم  یعـس  هراومه  تسین . دـنیاشوخ  نادـنچ  میارب  هک  متفاـیرد  مدرک 

. منک هیهت  ار  دـعب  زور  ماش  يارب  مزال  داوم  بش  ره  رخآ  هک  متفرگ  میمـصت  ادـتبا  مبای . تسد  يرتشیب  شمارآ  هب  راک  نیا  ماجنا  اب  مناوت 
كرادت حبص  تعاس 9  رد  ار  دوخ  ماش  قفوم  نانز  زا  يرایسب  منک . یم  هیهت  تسا  مزال  ماش  يارب  هک  ار  يرـسد  ای  دالاس  حبـص ، زور  ره 

یم دـیزاس ، فوطعم  عوضوم  نیا  هب  ار  دوـخ  نهذ  رگا  مه  امـش  دـنرب . یمن  جـنر  ینارگن  زا  رهظزادـعب  هقیقد  تعاس 4:30  دـننیب و  یم 
يارب دیناوت  یم  دوش . مامت  رهظ  زا  لبق  همه  همه و  هناخ  نورد  ياهراک  هک  دینک  يراک  دیناوت  یم  امـش  دـیهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دـیناوت 
کی اب  هک  ییاجنآ  زا  متـسه . راودـیما  هشیمه  مدآ  کی  نم  دـیهد . رارق  شدوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  دـیریگب و  رظن  رد  یناکم  زیچ  ره 

تاقوا یهاگ  منک . ینیب  شیپ  درک ، دنهاوخ  زورب  صخشم  تیعقوم  کی  رد  هک  ار  یلامتحا  تالکشم  مناوت  یم  ما ، هدرک  جاودزا  لیکو 
دوش یم  ثعاب  لامتحا  نیا  دوب ». دهاوخن  هتخاس  يراک  نم  تسد  زا  دـیآرد ، راک  زا  بارخ  يزیچ  دـشاب  رارق  رگا  میوگ « : یم  مدوخ  هب 

. درک دـهاوخ  مهارف  ارم  تیاضر  مراک ، يارجا  رد  نم  تیقفوم  رتهب ، هک  دـیآرد  راک  زا  بوخ  اهزیچ  رگا  مشاـب . يا  هجیتن  ره  هداـمآ  هک 
حرط لبق  زا  ياه  همانرب  نیزگیاج ، ياه  همانرب  درک . مهاوخ  هدافتـسا  ینیزگیاج  ياه  همانرب  زا  موشن ، ور  هبور  تیقفوم  اـب  مراـک  رد  رگا 

هشیدنا و رکف و  هب  زاین  اه  همانرب  نیا  یحارط  هتبلا  دـنور . یم  راک  هب  هدـشن  ینیب  شیپ  دراوم  ینیرگیاج  يارب  هک  دنتـسه  يا  هدـش  يزیر 
يرالد رازه  جـنپ  تسیب و  هماـنرب  رد  هک  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  میارب  يا  هرظتنم  ریغ  ثداوح  تاـقوا  بلغا   1! دراد دوجوم  طیارش  یسررب 
هدزرس یتسود  دوش ، بارخ  ییوشسابل ، نیـشام  دوش ، ضیرم  منادنزرق  زا  یکی  تسا  نکمم  تسا . هدشن  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  ییاج 

یگدـنز مناد  یم  هک  اجنآ  زا  دـنک ! توعد  ناروتـسر  کی  هی  ارم  مرـسمه  دروآ و  يور  نم  هب  سناش  تسا  نکمم  ای  دـیایب و  ما  هناخ  هب 
ار ینیزگیاج  همانرب  دمآ  شیپ  يراک  هاگره  موش . یمن  برطضم  نارگن و  دایز  هرظتنم  ریغ  ثداوح  زا  تسا  ینوگرگد  رییغت و  زا  هدنکآ 

نیا هب  مهدرییغت و  هاوخلد  روطب  ار  ما  همانرب  مناوتب  داد ، يور  یلکـشم  هرابود  رگا  هک  مراد  هریخذ  ییاـه  هماـنرب  مه  زونه  منک . یم  ارجا 
یم رظن  هب  هتـسخ  دـمآ . ما  هناخ  هب  ناتـسود  زا  یکی  لبق ، زور  دـنچ  مورب . تالکـشم  لابقتـسا  هب  زاب  شوغآ  اـب  هک  مریگ  یم  داـی  لـکش 

رایـسب ما » هدادـن  تسد  زا  ار  میدرـسنوخ  لاح  نیع  رد  ما و  هدرک  هدافتـسا  ینیزگیاج  هماـنرب  جـنپ  زا  زورما  : » تفگ هک  یتقو  اـما  دیـسر ،
، ینیزگیاج همانرب  ره  زا  هک  ما  هدامآ  الماک  رگید  الاح  مرگن . یم  تالکـشم  هب  هنوگنیا  هک  تسا  بلاج  میارب  : » دوب لاحـشوخ  یـضار و 

يزاب نیا  ردو  تسا  تشونرس  اب  يزاب  دننام  هدش ، باسح  مظنم و  اما  ددعتم  ياهیزیر  همانرب  منک . هدافتـسا  میلـصا ، همانرب  هب  همطل  نودب 
هک تسا  يا  هنالقاع  راک  اهنت  نیا  دیوش . هریچ  مغ  هودنا و  رب  هک  دیریگب  دای  دوب . ریذـپ  فاطعنا  داش و  ًالماک  نز  کی  وا  ما .» هدـنرب  نم 

ياج هب  دنناوت  یم  راوگان  ثداوح  دیریگب . رظن  رد  ار  ینامز  دوخ  همانرب  رد  راوگان  ثداوح  یلامتحا  عوقو  يارب  دیهد . ماجنا  دـیناوت  یم 
یم روما  رد  رکفت  شزرا  هرابرد  انالوم  ا - هدـمآ -----------------------  سدـقم  باـتک  رد  دنـشاب . تفرـشیپ  لـماع  تفرـسب ،

فقواجنآ میبزادـنکوا ، تسین  هار  وس  نیا  ياه  دـیوگ : هکره  دور  نوخرپ  لد  اـه و  ددرت  اـب  دور ؟ نوچ  رفاـسم  هر ، دـنادن  نوچ  دـیوگ :
نورد هب  تالکـشم  اـه و  یتخـس  یتـقو  مناردارب ! يا  تسا « : وا  شوـگردوه  ياـه و  ره  دور  یک  وا  شوهاـب  د ل  هر ، دـنادب  رو  تسیاو 

میریگب دایام  ات  دیرفآ  ار  هودنا  دنوادخ  دیریذپب ». مرگ  شوغآ  اب  ار  اهنآ  هکلب ، دیرگنن . محازم  ناونع  هب  اهنآ  هب  درک  هنخر  امـش  یگدنز 
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ره درک ، ادیپ  ار  یهار  مغ  هودنا و  رب  هبلغ  يارب  وا  تسناد . یم  یبوخب  ار  هتکن  نیا  مالّسلا ) هیلع   ) نامیلس ترضح  مینک . دامتعا  وا  هب  هک 
میمصت مه  نم  دیشخب ». دهاوخ  لکـش  ار  ناتراکفا  وا  دیراپـسب ، دنوادخ  هب  ار  ناتراک  درک « : یم  داهنـشیپ  هیقب  هب  دناوخ و  یم  اعد  زور 
شرگن اعد  دیسر . مهاوخ  تیقفوم  شمارآ و  هب  مشاب ، نادرگرس  یگدنز  رد  هکنیا  ياج  هب  . 2 مناجنگب هنازور  همانرب  رد  ار  اعد  ما  هتفرگ 

هدنام رادافو  نآ  هب  هشیمه  دنا ، هدرک  شیامزآ  ار  يرالد  رازه  جـنپ  تسیب و  همانرب  هک  ییاهنآ  دـشخب . یم  یگدـنز  هب  یجیهم  دـیدج و 
يدرف هب  دیـشاب  هتـشاد  هک  یتعیبط  هنوگره  دـینک ، ارجا  ار  همانرب  نیا  رگا  تسا . هداد  رییغت  ار  مدرم  زا  يرایـسب  یگدـنز  هماـنرب  نیا  دـنا .

تقو بش ، دینک ، هدامآ  لبق  زا  ار  ناتماش  رگا  دروآ . دیهاوخ  تسدب  يرتشیب  تیقفوم  رتمک ، یشالت  اب  دش و  دیهاوخ  لیدبترثؤم  مظنم و 
. داد دهاوخ  تسد  امش  هب  رورس  یباداش و  ساسحا  درک و  دیهاوخ  هریخذ  یفاک  يژرنا  بیترت ، نیا  هب  دیریگب . شود  هک  تشاد  دیهاوخ 
زا مه  امـش  درم  دننک . یم  یباریذپ  زاب  شوغآ  اب  بیترت  مظن و  زا  اهدرم  همه  دمآ . دـهاوخ  ناجیه  هب  تارییغت  نیا  ندـید  اب  امـش  رـسمه 

اـشوک مظنم و  امـش  یتقو  دش . دهاوخ  نامداش  امـش  تیقفوم  تمالـس و  زا  وا  دمآ . دـهاوخ  دـجو  هب  شا  هناخ  رد  بیترت ، مظن و  ندـید 
جنپ تسیب و  همانرب  دیوش و  دنلب  کبسو  مرن  تسا  يا  هزات  زور  ادرف ، دش . دهاوخ  لعتشم  وا  بلق  رد  هشیمه  زا  رتشیب  قشع  هلعـش  دیـشاب ،

: » دیامرف یم  اعد  هرابرد  هلآ ) هیلع و  هللا  ّیلص   ) ادخ لوسر  - 2 دینک --------------------------- .! ارجا  ار  دوخ  يرالد  رازه 
داب وترب  : )) دیامرف یم  شباحصا  زا  یکی  هب  زین  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا ». نیمز  اهنامـسآ و  رون  نید و  نوتـسو  نمؤم  حالـس  اعد 

. (( تسا يدردره  نامرد  اعد  هک  اعد ،

! دی وش  نوگرگد   . 3

هراشا

زا تفر ، یم  اـجره  اـنود  کـچوک  رتـخد  هک  دوب  هتفه  ود  دنتـشگ . یم  رب  هوک  زا  ناـشکچوک  رتـخد  ود  هارمه  هب  نوسنیبار  اـنود  میج و 
هدمآ گنت  هب  شکدوک  دایز  شوج  بنج و  یمارآان و  زا  وا  دوب . هدـش  انود  تینابـصع  مشخ و  ثعاب  نیمه  تفرگ ، یم  کمک  شردام 
هدودز هداوناخ  دوجو  زا  یناور  راشف  سرتسا و  هکنیا  يارب  دیـسر . یمن  رظن  هب  رگید  زیچ  تقو  فـالاتا  زج  وا  يارب  تـالیطعت  ماـمت  دوب .

نیرت مارآ  دـندز . مدـق  يرادـقم  نآ  کـیدزن  ناتـسربق  كراـپ و  رد  راـهن ، زا  لـبق  دومن . فقوت  یبلاـج  کـچوک و  رهـش  رد  میج  دوش ،
گنس هب  دوب . لوغشم  اهربق  گنس  ندناوخ  هب  انود  دنتشذگ ، یم  اهربق  رانک  زا  هکیلاحرد  دنتخاس . يرپس  ناتسربق  نآرد  ار  رفس  تاظحل 

رگا : » درک یم  رکف  عوضوم  نیا  هب  انود  راهن ، ندروخ  نیح  رد  دوب . شا  هناخ  دیـشروخ  وا  دوب : هدش  هتـشون  نآ  يور  دیـسر ، يردام  ربق 
ره تفرگ  میمـصت  وا  دعب ، هب  هظحل  نآ  زا  دوب ؟ دهاوخ  هچ  تشون  دنهاوخ  مرازم  رب  هکیزیچ  نیرخآ  میوگ ، عادو  ار  ینافراد  نالا  نیمه 

. تشذگ شوخ  همه  هب  رفـس  دـعب ، هب  هظحل  نآزا  دوش . نامیگدـنز  ناشخرد  دیـشروخ  ات  دریگراک  هب  شنادـنزرف  يارب  دراد  ناوت  هچنآ 
طـسوت هناخ  وج  دیزاس . نیگهودنا  دیما و  ان  ار  اهنآ  دـیناوت  یم  نینچمه  دیـشخبب و  دوبهب  ار  دوخ  هداوناخ  دارفا  هیحور  هک  دـیرداق  امش 

هصغو مغ  دیشاب ، نیگهودنا  امش  رگا  دش و  دهاوخ  هدنکآ  رورس  يداش و  زا  هناخ  ياضف  دیشاب ، نامداش  امـش  رگا  دوش . یم  میظنت  امش 
فیاظو دروم  رد  امـش  رکفت  زرط  دوش . یم  نیمأت  امـش  دوجو  دیـشروخ  زا  هداوناخو  هناخ  يامرگ  اریز  تفاـی . دـهاوخ  ناـیرج  هناـخ  رد 
تداعس هک  دیناد  یم  ایآ  تسا . بلاج  ینتشاد و  تسود  امش  یگدنز  دنک  یمن  رکـشت  امـش  زا  ناترـسمه  یتقو  ایآ  تسیچ ؟ نات  هنازور 
میمصت دیناوت  یم  امـش  . » تسا رتمهم  قیاقح  زا  امـش  رکف  زرط  تسا « : هتفگ  لیپ  تنـسنیو  نمرون  دراد .؟ یگتـسب  نات  رکفت  زرط  هب  امش 

، ما هدش  هتسخ  وت  دیرخ  ياه  ضبق  تخادرپ  زا  نم  تفگ « : شرسمه  هب  يدرم  يزور  دینک . یگدنز  يرکفت  هچ  اب  هنوگچ و  هک  دیریگب 
یلو درک  یم  يرادیرخ  یبسانم  ًاتبسن  تمیق  اب  اجکی و  ار  هناخ  يرورض  سانجا  نز ، نآ  رـسمه  ینک »؟ یجرخ  لو  رتمک  یمک  دوش  یم 

توکـس يزور  دـنچ  دـبای . هار  شنهذ  هب  یفنم  رکفت  زرط  نیا  هک  داد  هزاـجا  وا  تسا . یـسیسخ  مدآ  شرهوش  هک  درک  یم  رکف  نز  نآ 
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رظن زا  دش . هتشابنا  مه  يور  هناخ  رود  ات  رود  فیثک  ياهسابل  دهد . ماجنا  ار  هناخ  ياهراک  هک  تشادن  يا  هقالع  ًالـصا  یلو  درک . رایتخا 
ار رفن  نیرتهب  هک  تسین  نیا  بوخ  جاودزا  درک . یم  لرتنک  ار  شراتفر  شرکف  زرط  اریز  دش ، بلاغ  وا  رب  یگتـسخ  یمـسج  یـساسحا و 

دوبهب رداـم  نز و  ناونع  هب  ار  ناـشتیوه  دـنراد  تسود  هک  یناـنز  میـشاب . رـسمه  نیرتهب  دوخ  هک  تسا  نیا  هکلب  دیـشاب ، هدرک  باـختنا 
حالصا هب  تسد  نورد  زا  تسا  مزال  تفگ « : يرتخد  اهـسالک  زا  یکی  رد  دنهد . رییغت  ار  دوخ  شرگن  هشیدنا و  هک  تسا  رتهب  دنـشخبب ،

تـسد هب  هک  يا  هجیتن  اـما  دراد ، ناـمز  هب  زاـین  ناـترکف  زرط  نداد  رییغت  دوب . وا  اـب  قح  ما ». هدرک  راـتفرگ  ار  دوخ  دـسر  یمرظن  هب  منزب .
. تشاد دهاوخ  يرتشیب  شزرا  دروآ  دیهاوخ 

يزیر همانرب  اب  يزوریپ 

هناشن یسانشدوخ  تسا « : هتفگ  ینامز  طارقس  دنتـسه ! اجک  اهربا  هک  دیمهفب  دیاب  ادتبا  یلو  دیـشاب . دوخ  هناخ  دیـشروخ  دیناوت  یم  امش 
ناونع هب  رگا  تخاس ». دهاوخ  دازآ  ار  امـش  تقیقح  دـینک ، كرد  ار  تقیقح  رگا  تسا « : هدومرف  زین  مالّـسلا ) هیلع   ) حیـسم تسا ». لقع 
شزرا اما  دبلط ، یم  يدایز  رکف  تقو و  راک  نیا  دوب . دهاوخ  امـش  هب  يرثؤم  کمک  دـینک ، تشاددای  ار  دوخ  یگدـنز  هفـسلف  نز ، کی 

؟ مور یم  اجک  هب  متسه ؟ هک  نم  هک  دیـسرپب  دوخ  زا  راک  عورـش  يارب  دیـسیونب . یگدنز  هرابرد  ار  دوخ  تاساسحا  امـش  هک  دراد  ار  نآ 
، نداد باوج  دینادن ، ار  دوخ  یگدنز  هفـسلف  رگا  تفای . دیهاوخ  ار  اهنآ  باوج  ، دینک رکف  تالاوئـس  نیا  هب  رگا  ؟3. ما هدمآ  اجنیا  هب  ارچ 
، لابتوف زا  رگا  دینک . یم  ریس  اجک  هب  هک  دمیهف  یم  دینادب ، ار  دوخ  یگدنز  ياهشزرا  یتقو  دوب . دهاوخ  لکشم  رایـسب  تالاوئـس  نیا  هب 

ياهمیت یبرم  دراد . يا  همانرب  حرط و  شدوخ  يارب  میت  ود  زا  کـی  ره  هک  دـیناد  یم  اـمتح  دیـشاب  هاـگآ  ناترـسمه ، هقـالع  دروم  يزاـب 
زا لبق  دنشاب ، دوخ  نارسمه  روای  رای و  دنهاوخ  یم  هک  ینانز  دیراد ؟ یحرط  دوخ  یگدنز  يارب  امش  ایآ  دنراد . ار  اهحرط  نیرتهب  زوریپ 

نهذ هراوـمه  تالاوئـس ، نیا  - 3 دـنور ------------------------- . یم  اـجک  هب  یگدـنز  رد  هک  دـننادب  تـسا  مزـال  زیچ ، ره 
منطو ییامنن  رخآ ، مور  یم  اجک  هب  دوب  هچ  رهب  مندمآ  ما ، هدمآ  اجک  زا  تسا : هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  زین  ار  خیرات  ياهناسنا  نیرتگرزب 

( ظفاح انالوم   ) منتشیوخ راکز  لفاغ  هک  درد  غیرد و  متفر  اجک  مدمآ ، ارچ  هک  دشن  نایع 

نکمم يایور 

فادها تدم و  هاتوک  فادها  توق ، طاقن  فعـض . طاقن  دشاب . نوتـس  راهچ  لماش  هک  دینک  تسرد  یتسیل  دیزادنیب . ناتدوخ  هب  یهاگن 
هوقلاب عب  انم  دراد ، دوجو  يا  هوقلاب  ياهورین  امـش  نوردرد  دـینک . تشاددای  ار  دوخ  توق ، طاقن  - 1 دیـسیونب . نآرد  ار  دوخ  تدم  دنلب 

ایآ تسیچامش ؟ یحیرفت  هلیـسو  نیرتهب  دیزادنیب  یهاگن  دیهد  ماجنا  بوخ  دیناوت  یم  هچنآ  هب  4. دیا هدرکن  هدافتـسا  اهنآزا  زونه  هک  يا 
؟ دنـشاب هتـشاد  یبوخ  ساسحا  مدرم  هک  دینک  یم  کمک  ایآ  دیرب ؟ یم  جنر  يزپشآ  زا  ایآ  دنک ؟ یم  مهارف  ار  امـش  تیاضر  يراد  هناخ 

امش دیهد . هعسوتار  اهنآ  دینک . هدافتسا  دوخ  یناهن  ياهدادعتسا  زا  دینک ؟ کمک  هعماج  هب  دیناوتب  هکدیراد  يا  هژیو  ییاناوت  داوس و  ایآ 
طاقن دیناوت  یم  امـش  دینک . تشاددای  هناقداص  ار  دوخ  فعـض  طاقن  دـنمادک ؟ امـش  فعـض  طاقن  - 2 دیـشاب . رتهب  هشیمه  زا  دـیناوت  یم 

یم اهزور  نآ  دشاب . ودرهزا  یطولخم  ایو  زیگنا  مغ  ای  داش و  تسا  نکمم  امـش  یکدوک  دینک . یبای  هشیر  ار  دوخ  یکدوک  نامز  فعض 
عون ره  اب  يا و  هداوناخره  رد  دیراد . دوخاب  هشیمه  ار  اهزور  نآ  تارطاخ  امش  دشاب ، هتشاد  یفرگـش  ریثات  ناتزورما  راتفر  يور  رب  دناوت 

عفر يارب  یتصرف  دیراد و  رایتخا  رد  ار  زور  ـ ما هک  اجنآ  زا  تسا . زورما  ناتتالکـشم  ندرک  عفر  تقو  دیـشاب  هتفای  شرورپ  هک  یتالکـشم 
ياهورین درومرد  - 4 دیهد ------------------------- . جرخ  هب  ار  تقد  لامک  نآ  زا  هدافتـسا  رد  دـیاش  دراد  دوجو  لکـشم ،

ی ـــ ل ب ــ یس تس  ــ نورد ت ــ نا تساهتنم  یب  ملاع  سب  امشرد  تسامشرد  ناک  نانمؤم ، يارذحلا  تسا . يرایـسب  دهاوش  رین  ینورد  هوقلاب 
( يروهال لابقا  انالوم   ) هاکدننام نارگ  هوک  وا  شیپ  هانپ 
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ینهذ ریوصت 

هک متسین  نئمطم  اما  دزرو ، یم  قشع  نم  هب  مرسمه  هک  مراد  هدیقع  نم  درک « : فیـصوت  هنوگ  نیا  میارب  ار  شیگدنز  هفـسلف  یناوج  نز 
یم رظن  هب  مرادـن . يا  هقالع  چـیه  دوخ  هب  یلو  مراد  تسود  ار  ادـخ  مزرو . یم  قشع  منادـنزرف  ادـخ و  هب  نم  مشاب . هتـشاد  تسود  ار  وا 

لوبق ار  ناشدوخ  يزورما  نانز  زا  يرایسب  منک ». یگدنز  لومعم  دح  زا  رتشیب  هک  مراد  تسود  منک ، یم  ریس  یبیجع  يایند  رد  هک  دسر 
دادعت دندرک . یم  جاودزا  ناشرـسمه  زا  رتهب  يدرف  اب  ای  هتـشاد ، لوپ  رتشیب  یمک  دندوب ، رتابیز  یمک  شاک  هکدنراد  وزرآ  اهنآ  دـنرادن .

زا ًاترورـض  دنـشاب ، هتـشاد  يروآ  باـجعا  ییاـبیز  لوپ و  رگا ، یتـح  مه ، نارگید  دـنوش . یم  رادروخرب  يریگمـشچ  ییاـبیز  زا  یکدـنا 
دنـسرخ و هشیمه  يارب  ار  امـش  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  ییابیزو  هاوخلد  رهوش  لوپ ، هکنیا  مالک  ناج  دوب . دـنهاوخن  یـضار  دوخ  یگدـنز 

تسود ار  دوخ  امشرگا  دیشاب » هتـشاد  تسود  دوخ  هزادنا  هب  ار  ناتیاه  هیاسمه  دیوگ « : یم  مالّـسلا ) هیلع   ) حیـسم یـسیع  دزاس . یـضار 
هوالعب دینک . اطع  نارگید  هب  هک  تشاد  دیهاوخن  يزیچ  تروص  نآ  رد  اریز  دیرادب . تسود  ار  نارگید  دوب  دیهاوخن  رداق  دیشاب ، هتشادن 

هتفگ لـبق  اـهنرق  مالّـسلا ) هیلع   ) یبـن دواد  تشاد . دـهاوخن  تسود  ًـالماک  ار  امـش  زین  ناترـسمه  دیـشاب  هتـشادن  تسود  ار  ناـتدوخ  رگا 
ماجنا ار  راک  نیا  ًامتح  دیهد ، رییغت  ار  دوخ  دیناوت  یمرگا  يدیرفآ » تبیه  اب  باذج و  ارم  وت  اریز  منک ، یم  شیاتـس  ارت  نم  ایادخ  :» تسا

ناتدوخ هب  تقد  هبو  دیتسیاب  هنیآ  ولج  دیتفرگ  مامح  هکنیا  زا  سپ  بشما  دیریذپب . ادخ  قولخم  ناونع  هب  ار  دوخ  دیناوت ، یمن  رگا  دیهد .
یم دوخ  فعـض  توق و  طاقن  ماـمت  اـب  متـسه  هک  روطنیمه  ار  مدوخ  نم  : » دـییوگب دـینیب  یم  هنیآ  نورد  هک  يرتخد  نآ  هب  دـینک . هاـگن 

. دوب دهاوخ  رمث  رمثم  مهم و  یلیخ  نآ  يارجا  اما  دشابن ، ریذپ  ناکما  مینز  یم  فرح  نآ  زا  هک  یگداس  نیمه  هب  راک  نیا  دیاش  مریذپ « .
طاقن ياراد  يرگید  ناسناره  دننام  دیناسنا . امـش  دـیریذپب . دراد  دوجو  هک  یتقیقح  ناونعب  ار  نآ  دـیوش و  ور  هبور  دوخ  فعـض  طاقناب 

کی دیوشن .» دیما  ان  ریگلد و  دوخ  فعـض  طاقن  زا  دیریگن و  تخـس  ناتدوخ  هب  دـیریذپب . زاب  شوغآ  اب  ار  اهنآ  دـیاب  هک  دـیتسه  یفعض 
، دوـخ نتـشاد  تسود  دـیاش  .« مراد زاـین  هزاـجا  هب  مدوـخ  نتـشاد  تسود  يارب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تفگ « نم  هب  مناتـسود  زا  یکی  زور 

ریوصت دیشاب و  هتـشاد  تسود  ار  دوخ  تسا  مزال  لوا  ناترـسمه ، ًاصوصخ  نارگید ، نتـشاد  تسود  يارب  اما  دسرب . رظن  هب  هناهاوخدوخ 
رد دیتسه . نامداش  یضار و  دوخ  تقلخ  زا  هک  دوب  دهاوخ  موهفم  نیا  هب  ناتدوخ  نتشاد  تسود  دیـشاب . هتـشاد  ناتدوخ  زا  یبوخ  ینهذ 

تیاضر ساسحا  دش و  دیهاوخ  وربور  يرتشیب  تیقفوم  اب  ناتیاهراک  ماجنا  رد  تخاس و  دـیهاوخ  هشیپ  ار  یتسرد  یتسار و  تروص ، نیا 
هک دوب  دیهاوخ  دازآ  تروص  نآ  رد  دیزروب  قشع  دوخ  هب  دیریذپب و  دینک و  كرد  ار  دوخ  هک  یتقو  داد . دهاوخ  تسد  امـش  هب  ینورد 

ار دوخ  دیاب  امش  دوش . رادروخرب  یهجوت  لباق  سفن  هب  دامتعا  زا  دناوت  یم  ینز  ره  دیـشاب . یگرزب  درف  دیناوت  یم  امـش  دیـشاب . ناتدوخ 
هب رـصحنم  تیعقوم  زا  دینامب . رادافو  دوخ  ياهرایعم  هب  دیهد و  جرخ  هب  تراسج  دیهد . هعـسوت  ار  دوخ  ياهرواب  دیاقع و  دـینک . فشک 

مولع مامت  هصالخ  ار  یسانش  دوخ  - 5 دیربب --------------------------- . ار  تّذل  هدافتـسا و  لامک  ناهج ، نیا  رد  دوخ  درف 
یم هچنآ  تساطخ  نتسج  نورب  دوخزا  ار  نسح  هتخاسردره  جاتحم  ار  شیو  ــــــ هتخا خ ــ نـشن دوخ  ق  ــ ـشع و  ــ ی ک ـــ قـشاع دنا : هتـسناد 
هتفه دنچ  زور ، دنچ  ضرع  رد  تسا  نکمم  دراد . هلحرم  دنچ  دوخ  هب  قشع  شریذپ و  كرد ، لابقا ) يولوم   ) تسا اجک  ام  شیپ  تسیاب 

هب ات  دینک  ایهم  ار  ناتدوخ  دوب . دیهاوخ  هار  نایم  رد  دینک  زاغآ  ار  راک  نیا  یتقو  اما  تشاذگ ، رس  تشپ  ار  لحارم  نیا  ناوتن  لاسکی  ای  و 
، دیشاب هدیسر  شمارآ  هب  نورد  زا  رگا  دیـشاب . زیچ  همه  رگ  هراظن  هک  تسین  مزال  دیوش . دراو  ناتناتـسود  ناتنادنزرف و  ناترهوش ، يایند 

نآدوخ امـش  هکلب  هداتفا ، یقافتا  هچ  هک  دیـسرپ  دـیهاوخن  نارگید  زا  عیاقو  ياشامت  اب  رگید  دـیرپب و  یگدـنز  هداج  طسو  هب  دـیناوت  یم 
ساسارب ار  اـهنآ  دـینک . هیهت  دـیهد  ماـجنا  ادرف  دـیاب  هک  هچنآ  زا  یتسیل  فیلاـکت 1 - تسا . نداد  خر  لاـح  رد  هک  دوب  دـیهاوخ  یقاـفتا 

یماجک هب  متسیک ؟ نم  دیسرپب  دوخ  زا  دیسیونب . یگدنز  رد  ار  دوخ  هفسلف  - 2 دینک . شالت  اهنآ  نداد  ماجنا  يارب  دینک و  بترم  تیمها 
هناروسج لمع  کی  اب  سپس  دیشاب . قداص  نیب و  عقاو  دینک . هیهت  یتسیل  دوخ  توق  فعـض و  طاقن  زا  - 3 ما ؟ هدمآ  دوجو  هب  ارچ  مور ؟
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ناوتب هکار  صخشم  فده  کی  - 4 دیهد . هعسوت  ار  دوخ  توق  طاقن  ندرک ، شالت  اب  هک  دیریگب . میمصت  دیریذپب . ار  دوخ  فعض  طاقن 
همانرب رد  ار  فده  نیاو  دیـسیونب  دیراد  زاین  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  هچنآ  ره  دـیریگب . رظن  رد  دیـسر  نآ  هب  هتفه  کی  ضرع  رد 

. دیناجنگب دوخ  یلصا 

دیشاب شخب  تایح  قوشم و  مود :  شخب 

هراشا

ياهراک اسب  دینک ! ینادردق  وا  زا  ! ? دیهد قفو  وا  اب  ار  دوخ  ! ? دینک نیسحت  ار  وا  ! ? دیریذپب ار  ناترهوش  ! ? دیشاب شخب  تایح  قوشم و 
هچ دندوبن ، نانز  رگا  ردپامود ? ) ردناسکلا  دش . یمن  ماجنا  زگره  دـندوبن  رگا  دـنا و  هدوب  نانز  نآ  شخب  ماهلا  هک  یناشخرد  گرزب و 

دراه دنک . یم  مارآ  مشخ  ماگنه  رد  ار  نادرم  نیرت  يوق  هک  تسا  یناولهپ  نز  تراپانب ?  نوئلپان  داد ؟ یم  شرورپ  ار  ناهج  غباون  یسک 
تشونن اضق  يا  هچابید  ثحبم و  چیه  هب  ناور  تسا  هدرم  درم ، لد  هک  دوجو  نآ  رد  تسین  تقفـش  سنا و  تسین ، نز  هک  يارـس  نآ  رد 

تعانم هار  هب  را  نز  ناینب  یب  تسب و  ياپ  یب  هناخ  تخاس  هک  یتسه  هناـخ  نکر  دوب  تسخن  زا  نز  ناـصقن  نز  يارب  لاـمک و  درم  يارب 
قـشع يرهوگ  تشادـن  دوجو  هوک  هب  نز  تفاـت  یمن  هک  رگ  رهموچ  ناـیاپ  ار  هریت  هار  نیا  سک  تخانـش  یمن  عمـش  وچ  تخادـگ  یمن 

دنا هدوب  طارقـس  نوطالف و  رگا  ناطیـش  دـنز  یم  هنعط  وا  رب  هک  نیب  هتـشرف  دومن  هرهچ  هک  یتعاس  نآ  نز  دوب  هتـشرف  ناـک  ردـنا  رهوگ 
نیورپ نامقل  دـش  میکح  تمکح  بتکم  هب  سپـس  تفخ  سب  یکدوک  هب  رداـم  هراوهاـگ  هب  ناـشیا  يدرخ  راتـسرپ  هدوب  گرزب  گرزب 

یماصتعا

! دیری ذپب  ار  ناترهوش  .4

هراشا

، ًاریخا متسهانشآ  الماک  اهنآ  یگدنز  بیشن  زارف و  اب  مسانـش و  یم  ار  اهنآدندش  دزمان  مهاب  یتقو  زا  دنا . هدرک  جاودزا  هزات  مات  يدنس و 
لبق لاسود  تشون «: وا  دهد . رارق  اهسالک  هجیتن  نایرج  رد  ارم  ات  هتـشون  همان  میارب  راب  نیدنچ  دنک و  یم  تکرـش  میاهـسالک  رد  يدنس 

تدـش و اب  ار  مراک  یتدـم  زا  سپ  یلو  متفر ، یم  شیپ  هنینأـمط  اـب  مارآ و  ادـتبا  منک . حالـصا  ار  وا  منک و  راـک  وا  يور  متفرگ  میمـصت 
اعقاو هک  نانچنآ  ار  وا  ما و  هدرک  كرت  ار  تیاکـش  رغرغ و  نونکا  دـش . زاغآ  اج  نامه  زا  نم  تالکـشم  مداد . همادا  يرتشیب  يریگتخس 
نیارد هک  منک  رکـش  ار  ادخ  دیاب  راب ، نارازه  میا . هدش  هزات  جوز  کی  نامیودره  هدش و  لیدبت  يدیدج  رهوش  هب  وا  ما ، هتفریذـپ  تسه 

ار نامرهوش  راتفر  ات  میریگ  یم  میمـصت  یهاـگ  زاره  مینک و  یم  جاودزا  نارگید  اـب  اـم  هک  تسا  نیا  تقیقح  مدرک ». تکرـش  اهـسالک 
هناقمحا ياهراک  نیا  ارچ  دنک . لمع  ام  لیم  قباطم  ات  مینک  راداو  ار  وا  هک  مینک  یم  نیا  فرـص  ار  نامیگدنز  لاس ، ياهلاس  میهد . رییغت 

همادا ام  هدیجنسن  شالت  رگا  مینک . ضوع  ار  وا  هک  تسین  نیا  امـش  نم و  هفیظو  دنک . یمن  اود  ار  يدرد  هک  ندز  رغ  دنز ؟ یم  رـس  ام  زا 
هطبار عـطق  هدوـب  يو  سورعوـن  يزور  هـک  شتقد  یب  رــسمه  اـب  جـیردتب  تـفر و  دـهاوخ  ورف  دوـخ  ییاـهنت  هتــسوپ  نورد  هـب  وا  دـبای ،

یگدنز کیرـش  هک  دنک  یم  دعاقتم  ار  يو  شریذپ  عون  نیا  دریذـپب . تسه  هک  روط  نآ  ار  وا  شرـسمه  هک  دراد  زاین  درم  درکدـهاوخ .
نارگید يوس  زا  هک  میراد  زاین  زین  امش  نم و  تسین . یبیجع  زیچ  شرسمه  يوس  زا  ندش  هتفریذپ  هب  وا  زاین  دراد . تسود  ار  وا  اعقاو  شا 

ناتلد فرح  ینورد و  تاساسحا  هب  هک  دـیرادن  یمیمـص  یتسود  امـش  ایآ  دـینک ؟ یمن  سح  دوخ  ار  زاـین  نیا  امـش  اـیآ  میوش . هتفریذـپ 
هکنیا نودـب  مناوت  یم  نم  منک . زاب  شـشیپ  ار  ملد  هرفـس  منزب و  گنز  وا  هب  ای  مورب و  شا  هناخ  هب  مناوت  یم  نم  مراد . نم  دـهد . شوگ 

. ددـنخ یمن  نم  تاساسحا  هب  دـنک و  یمن  ریقحت  ارم  وا  مزیرب . نوریب  وا  شیپ  مراد  لد  رد  هچنآ  ره  مشاب و  مدوخ  موش  درط  اـی  مسرتب و 
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نانچنآ ارم  دهد و  یم  شوگ  مفرح  هب  وا  منک . دومناو  يزیچ  هب  ای  منک و  يزاس  هنحـص  هکنیا  نودـب  مشاب . مدوخ  هک  مدازآ  نم  وا  شیپ 
؟ دیشاب هتشاد  ار  یشقن  نینچ  ناترسمه  يارب  دیناوت  یم  ایآ  دراد . تسود  ارم  وا  نوچ  مراد ، تسود  ار  وا  زین  نم  دراد  تسود  متسه ، هک 

شدوخ وا  تروص  نآرد  دیریذپب . ار  وا  هک  دراد  زاین  ناترـسمه  دیریذپب ؟ دوخ  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  دـیناوت  یم  ایآ 
عناوم داد . دهاوخن  تیمها  امـش  هب  مه  وا  دهد ، زورب  ار  شیعقاو  دوخ  وا  هک  دیراذگن  امـش  رگا  درک . دهاوخ  راتفر  هنادازآ  دوب و  دهاوخ 

. دوش یم  هتشادرب  امش  فرط  زا  وا  نتفریذپ  اب  طقف  وا  امش و  نیب 

! نم تسود  نم ، رهوش 

یگدنز هک  تسا  یلکشم  ندز  رغ  تسین . مدوخ  تسد  مشاب ، ورغرغ  یمدآ  هک  مرادن  تسود  دراد . رارق  نم  داهن  رد  ندز  رغ  هنافـسأتم ،
. دینزب كاوسم  ار  ناتیاهنادند  دینک . عمج  ار  ناتیاهسابل  منک « : یم  ناراب » روتـسد   » ار مناکدوک  زور  مامت  دنک . یم  دیدهت  یتخـس  هب  ارم 
اب شاب . نابرهم  مردام  اب  نوریب ! ربب  ار  اهلاغـشآ  : » مهد یم  همادا  ندز  رغ  هب  دراذگ ، یم  هناخ  نورد  هب  مدق  مرـسمه  یتقو  دـیباوخب .» دوز 
یم رغ  یلراچ  هب  یئزج  تاعوضوم  رطاخ  هب  زور  ره  رگید ، نانز  زا  يرایسب  لثم  هک  دوب  لاس  شـش  اهزیچ ... لیبق  نیا  زا  و  دنخب »! مدرم 

هک نم  مدیمهف . یتفگ ، هک  هعفد  کی  رادرب . ندز  رغ  همه  نیا  زا  تسد  تفگ «: نم  هب  بش  کی  دـش و  زیربل  شربص  هساک  تبقاع  مدز .
. منک كرت  ار  متداع  متـسناوت  یم  هنوگچ  نم  اما  متفرگ ، رارق  شیاهفرح  ریثأت  تحت  یمک  ادـتبا  متـسه » ! وت  رـسمه  نم  متـسین ، تا  هچب 

مدصق هتـشذگ ، اهنیا  زا  دش ؟ یم  هتخیر  نوریب  اهلاغـشآ  هنوگچ  مداد ، یمن  رکذـت  وا  هب  مد  هب  مد  رگا  مدرک . تراقح  فعـض و  ساسحا 
هرذ زا  تقدـب  ار  اهنآ  مدرک و  رکف  مدوب  هداد  ماجنا  هتفه  کی  ضرع  رد  هک  ییاهراک  هب  زور ، کـی  متـشادن . ار  وا  رازآ  دـصق  دوب . ریخ 

هب راب  کی  مدز ، یم  رغ  وا  هب  رگا  دوب . تباـث  تخاونکی و  یلراـچ  ياـه  لـمعلا  سکع  هک  مدرب  یپ  مدـنارذگ . ما  هنافاکـشوم  هاـگن  نیب 
هب زین  شدوخ  دـش ، یمن  تکاـس  لومعم  قـبط  رگا  تخاـس . یم  فوـطعم  يرگید  ياـج  هب  ار  شـساوح  سپـس  داد و  یم  شوـگ  مفرح 

ار فرح  نیا  راب  راهچ  بشما ، نوریب . ربب  ار  اهلاغـشآ  ییوگ  یم  نم  هب  هشیمه  امـش  : » تفگ یتحاران  اب  بش  کی  تخادرپ . یم  دـنلورغ 
ندز رغ  زا  امش  ات  مرب ، یمن  نوریب  ار  اهنآ  َادمع  نم  دش . دهاوخ  هتخیر  نوریب  اهلاغشآ  هک  یناد  یم  تدوخ  امـش  يا . هدرک  رارکت  میارب 

یم عافد  دشاب » شدوخ   » تساوخ یم  هک  دوخ  مّلسم  قح  زا  نانخـس  نیا  اب  تشاد  دوب ، هدمآ  نوریب  دوخ  كال  زا  هک  وا  دیرادرب »! تسد 
وا اب  شردام  دننام  نم  تسا ، هداوناخ  تسرپرـس  و  دراد » دوجو   » هک دـنک  تباث  ات  داد  یم  ماجنا  ارم  هتـساوخ  لباقم  هطقن  تسرد  وا  درک 

ندز رغ  هب  رگا  هک  مدرک  كرد  دـشاب ! هتـشاد  یمرگ  هطبار  شمود  ردام  اـب  تسناوت  یمن  وا  هک  دوبن  بجعت  ياـج  مدرک و  یم  دروخرب 
ای هناـخ و  كرت  زا  دوب  دـهاوخ  تراـبع  میاـهرغرغ  ربارب  رد  وا  لـمعلا  سکع  هک  مدرب  یپ  دروـخ . دـهاوخ  مه  هب  ناـمطباور  مهد ، همادا 

متفرگ میمـصت  بش  نآ  تشادن . رب  رد  يدیفم  هجیتن  میاهرغرغ  مدرک : كرد  یبوخ  هب  ار  زیچ  کی   6 ... . ای يزابو و  ناتسود  هب  نتسویپ 
مهاوخن نخس  هب  بل  دوش ، هتـشابنا  مه  يور  اهلاغـشآ  همهرگا  یتح  هک  متفگ  دوخ  اب  منزن . رغ  وا  هب  لاغـشآ  ندرب  نوریب  يارب  رگید  هک 

راـنک ار  ندز  رغ  هشیمه  يارب  هک  متفرگ  میمـصت  هاـگنآ  درب ! نوریب  ار  اهلاغـشآ  وا  لوا  بش  ناـمه  هک  مدـید  بـجعت  لاـمک  اـب  دوـشگ .
هناخ هک  مدیمهف  تبقاع  تفگ . مهاوخ  وا  هب  هعفدکی  طقف  مشاب  هتشاد  يراک  هاگره  مریگ و  یم  زاگ  ار  منابز  ندز ، رغ  ياج  هب  مراذگب .

 -------------------------------- دوخ یهاشداپ  رصق  رد  تشاد  تسود  وا  تسا . هاشداپ  کی  رـصق  دننام  وا  يارب  مرهوش 
هناخ رد  ه  ـــ هب ک راتفرگ ، ی  ـــ ـضاق ناد  ــــ نز هب  گنج  هناخ  رد  هک  هب  رفـس  يالب  گنت  شفکزا  هب  نتفر  ياپ  یهت  يدعـس : لوق  هب  - 6 - 

دهاوخ یم  شلد  هک  يراکره  دنک و  يدازآ  ساسحا  دنلب ! دیآرب  يو  زا  نز  گناب  هک  دن  ـــ بب ی  ـــ یارس رب  ی  ــــ مرخرد هرگ  وربارب  ندید 
لئاسم رطاخ  هب  ندز  رغ  دشاب . راوید  يور  رب  یـشاقن  ندیـشک  ای  يروخ  اذغ  زیم  يور  شیاهـسابل  نتخیر  راک  نآ  رگا  یتح  دهد ، ماجنا 

ياه هلاقم  هدنـسیون  « زردنال  » مناخ هب  راد  هناخ  نز  کی  دهدب . تسد  زا  هداوناخ  هناخ و  هب  ار  شا  هقالع  وا  هک  دوش  یم  ثعاب  کچوک ،
دوب هتـشون  وا  دـنهدرکذت . اهنآ  هب  ناشنارـسمه  تمالـس  رطاخ  هب  ات  دـنک  قیوشت  ار  نانز  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  هماـن  جاودزا  نوتس 
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یمن شزرو  یفاک  هزادـنا  هب  ای  دراد  هقالع  ردـخم  داوم  هب  رگا  تسا ، داتعم  یلکلا  تابورـشم  هب  ای  دروخ  یم  اذـغ  داـیز  ناـترهوش  رگا  »
ار ندز  قن  وگب ، دـنراد  تسود  ار  ناشنارهوش  هک  ینانز  همه  هب  درک «: ماـمت  شهاوخ  نیا  اـب  ار  شا  هماـن  وا  .« دـینزب قن  وا  هب  دـیاب  دـنک ،

ياهلاس یـسک  هچ  دوب . یقطنم  هنالقاع و  ًالماک  زردنال »  » مناخ باوج  دیازفا »! یم  اهنآ  یگدنز  ياهلاس  رب  راک  نیا  اریز  دننکن ، شومارف 
، ندز رغ  ضوع ، رد  دزاس . یمن  طاشن  اب  دنک و  یمن  نامداش  ار  یـسک  زگره  ندز  قن  دراد ؟ تسود  ار  تیاکـش  هلگ و  اب  هارمه  ینالوط 

ساسحا امش  رگا  دنزب ! رغ  وا  هب  میاد  شرسمه  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دریگب  زاگ  ار  يدرم  کی  یگس  رگا  تساهیگدنز . زا  يرایـسب  لتاق 
هک ناتناتـسود  زا  یکی  هب  هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  دینک ، هلگ  یگدنز  راگزور و  زا  وا  شیپ  ای  دینزب  رغ  یـسک  هب  دیراد  زاین  هکدـیدرک 
زا و  دیراذگب ، نایم  رد  وا  اب  نفلت  یشوگ  تشپ  زا  ار  دوخ  یتحاران  دینک و  نفلت  دهد  شوگ  ناتفرح  هب  امش  هب  ندیدنخ  نودب  دناوت  یم 
یم ناترـسمه  امـش و  مسج  حور و  تمالـس  یگدـنز و  ماود  ماوقزا و  ندرک ، هلگ  ندز و  قـن  دـیزیهرپب ! دوـخ  هتـسخ  رهوـش  هب  ندز  رغ 
يا هداـس  راـک  نآ  كرت  هک  تسناد  دـیهاوخ  دـیراد  ندز  رغ  هب  تداـع  رگا  تسا . نتفریذـپ  لـباقم  هطقن  ندز  رغ  ندرک و  هـلگ  دـهاک .
امـش یتـقو  دـینک . هفخ  هفطن  رد  ار  ندزرغ  تداـع  دوـخ ، تاهابتـشا  نتفریذـپ  اـب  دـینک  یعـس  درادـن . ینادـنچدوسراک  نیا  یلو  تسین ،

دهاوخ رورسم  طاشن و  اب  ار  امـش  شتّوق ، فعـض و  طاقن  مامت  اب  وا  نتفریذپ  دینزب . رغ  وا  هب  هک  دوب  دهاوخن  مزال  دیریذپب ، ار  ناترـسمه 
هداتقا قافتا  میگدـنز  رد  زیچ  نیرتبلاج  نیرتهب و  : » تفگ نم  هب  دوب  هدرک  كرت  ار  دـب  تداـع  نیا  لاـس  هدـجه  زا  سپ  هک  ینز  تخاـس 

هتفریذپ ار  نیا  هک  الاحو  منک  یم  رکف  وا  دوخ  هب  طقف  نم  درادن . یطبر  نم  هب  وا  تاهابتشا  دهد ، یمن  رازآ  ارم  رگید  وا  ياهاطخ  تسا !
!« مراد تسود  هتشذگ  زا  رتشیب  یلیخ  ار  وا  ما ،

 ! شزرو هناقشاع و  هطبار  دالاس ،

ار ام  دـنوادخ  تسا . امـش  یگدـنز  رمع و  هزادـنا  هب  نوناق  نیا  ماود  دـیریذپب : تسه  هک  نانچنآ  ار  وا  تسه . هک  تسا  نامه  ناترـسمه 
طورـشم یقـشع  دـنوادخ  قشع  تشاد . دـهاوخ  تسود  ار  ام  وا  مه  زاـب  میـشابن ، نآ  هتـسیاش  رگا  یتح  دریذـپ . یم  میتسه ، هک  ناـنچنآ 

. میریذپب ار  اهنآ  میشاب و  هتشاد  تسود  ار  نارگید  میناوت  یم  وا  تردق  قیرط  زا   7. تسا هتفریذپ  میتسه  هک  نانچنآ  ار  ام  وا  نوچ  تسین ،
، مریذپب تسه  هک  هنوگنآ  ار  وا  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  مرادن ، يا  هقالع  چیه  مرسمه  هب  رگید  نم  درک « : یم  در  هنوگنیا  ار  هدیقع  نیا  ینز 

يرامیب نیا  امش  رظن  هب  دشاب . هتفای  هار  اه  هناخ  زا  يرایـسب  هب  يرامیب  نیا  سوریو  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسین « . ندش  هتفریذپ  راوازـس  وا 
ار ناترهوش  هب  قشع  رگا  دنزروب . قشع  ناشنارهوش  هب  دیاب  نانز  تسا « : هدمآ  سدقم  باتک  رد  درک ؟ اوادم  ناوت  یم  هنوگچ  ار  کلهم 

امش ییوشانز  یگدنز  دیهاوخ  یم  رگا  دنادرگزاب « . امش  هب  ار  امـش  هدش  مگ  قشع  ات  دیهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  دیاب  دیا ، هداد  تسد  زا 
اب باختنا  دیشخب . دهاوخن  دوبهب  ار  امش  هطبار  عضوم  نیا  زا  تلفغ  هکدیریذپب  تسه  هک  هنوگنآ  ار  ناترسمه  دوش ، ور  هب  ور  تیقفوم  اب 

رگا دیسرب . يداش  هب  دیریذپب و  تسه  هک  هنوگنآ  ار  وا  دیناوت  یم  مه  دیهد و  همادا  ار  رغرغ  ترفن و  اب  یگدنز  دیناوت  یم  مه  تسامش :
هکروط نآ  دـیناوت  یم  هنوگچ  ار  وا  هک  دـینک  رکف  عوضوم  نیا  هب  درک ؟ دـیهاوخ  عورـش  هنوگچ  دـینک ، باختنا  ار  مود  دروم  دـیهاوخب 

رد هک  يرییغت  تسا . نیمه  وا  هب  امـش  قشع  نیرتگرزب  دینزن ، وا  رییغت  هب  تسد  ًالـصا  هکدیریگب  میمـصت  دعب  هب  الاح  زا  دـیریذپب . تسه 
دش داجیا  تارییغت  هک  یتقو  دوب . هدرک  رکف  تخس  دروآ  دوجوب  ار  تارییغت  نیا  هکنیا  زا  لبق  نز  دوب . بلاجرایسب  میارب  مدید  جوز  کی 

تارییغت مرسمه  رد  : » تفگ نز  درب . یپ  دوب  هداد  يور  شیگدنزرد  هک  یتوافت  هب  شرسمه  تفریذپ ، دوب  هک  نانچنآ  ار  شرسمه  نز  و 
دهد و یم  هیده  نم  هب  مادم  وا  تسا . یگدـنز  هناخ و  رکف  هب  رتشیب  مه  هدـش و  رت  ینتـشاد  تسود  مه  وا  الاح ، تسا . هداد  يور  يدایز 

نانز زا  یـضعب  مریذپ ». یم  ار  ایادـه  نآ  وا  ندرک  لاحـشوخ  يارب  مینک ، جرخ  هدوهیب  ار  ناملوپ  مرادـن  تسود  هکنیا  مغر  یلع  مه  نم 
اب ار  دوخ  یتیاضران  دیـشک ، یم  هآ  لد  هت  زا  امـش  یتقو  تسا . ندز  رغ  دننام  زین  وا  نتـشادن  لوبق  رهوش و  نتفریذپن  یلو  دـننز ، یمن  رغ 
اب ار  دوخ  یـضارتعا  چـیه  نودـب  هک  تساـهلاس  مریذـپ . یم  ار  مرـسمه  نم  دـییوگب  دـیاش  عقوم  نیارد  دـینک . یم  مـالعا  دوخ  توـکس 
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رطاخ هب  ار  یگدـنز  نیا  مروآ  یمن  نابز  هب  وا  لـیم  فـالخرب  ینخـس  چـیه  نم  درک . دـهاوخن  يرییغت  وا  اـما  ما ، هداد  قفو  وا  تاهابتـشا 
شزرا ناتهاگن  رد  وا  دـینک ، یم  لمحت  ار  ناترـسمه  هک  یتفو  تسا . توافتم  اهنآ  نتفریذـپ  اب  نارگید  لمحت  مهد . یم  همادا  منادـنزرف 

امـش ساسحا  نیا  هب  دناوت  یم  تعرـسب  وا  دینک ، یم  لمحت  ار  يو  دیراد  طقف  دیرادن و  لوبق  ار  وا  امـش  یتقو  تشاد . دهاوخن  ینادـنچ 
، هودنا تسکش و  تخـس  تاظحل  رد  ناترـسمه  دشاب . هتـشاد  تسود  لماک  روطب  ارامـش  تسناوت  دهاوخن  مه  شدوخ  نیاربانب  دربب . یپ 
ای دروخ  تسکـش  لیلد  ره  هب  وا  رگا  دیـشاب . هتـشاد  لوبق  ار  وا  تیـصخش  دـیریذپب و  ار  وا  امـش  هک  دراد  زاین  يرگید  ناـمز  ره  زا  رتشیب 

رطاخ هب  دـینکن . هسیاقم  يرگید  درم  اـب  ار  وا  زگره  دـیهدن . رازآ  رتشیب  ار  وا  هدرزآ  حور  دوخ  ناـبزاب  دـیدرگ ، یـشحاف  هابتـشا  بکترم 
تسد زا  امش  هب  ار  شدامتعا  دیهد ، رییغت  ار  وا  روزب  دیراد  یعس  دیتسه و  ورغرغ  وجبیع و  یمدآ  امش  هک  دمهفب  وا  رگا  هک  دیشاب  هتـشاد 
توق طاقن  ناترسمه ، فعض  طاقن  ندرک  ادیپ  ياج  هب  دوش . فلت  نارگید  زا  ییوجبیع  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهاتوک  یگدنز  داد . دهاوخ 
دروم وا  تیـصخش  دنراد و  تسود  ار  وا  نارگید  هک  دـنک  ساسحا  دـنک . تیمها  ساسحا  هک  دراد  زاین  امـش  رهوش  دـیهد . هعـسوت  ار  وا 

یساسا ياهزاین  یعقاو ، نز  کی  دهد ؟ ماجنا  ناتیارب  ار  راک  نیا  یسک  هچ  دیراد  راظتنا  دیریذپن ، هنامیمص  ار  وا  امش  رگا  تساهنآ . لوبق 
لحمو نما  تشهب  هب  ار  شرهوـش  هناـخ  وا  دـنک . یم  هدروآرب  ندـش  هتفریذـپ  ندـش و  هتـشاد  تسود  زا  دـنترابع  هک  ار  شرهوـش  مهمو 

 ----------------------- 8. دنک یم  اطع  يو  هب  شرـسمه  یعقاو  نتفریذپ  اب  ار  یقیقح  شمارآ  وا  دنک . یم  لدبم  يو  شیاسآ 
. تسا هداد  ماـجنا  هک  تسا  یلمع  ورگ  رد  یـسفنره  تسا : هدـش  رکذ  ینامـسآ  باـتک  یناوارف د ر  تاـیآ  هـنیمز  نـیارد  - 7 ------- 
: تسا هدش  هراشا  عوضوم  نیاب  زین  نآرقرد  - 8 ( 7 قالط : . ) دـنک یمن  فیلکت  شا  ییاناوت  نازیم  هب  زج  ار  سکچیه  ادـخ  ( ... 38: رثدم )

تف أر  امش  نایم  دیریگ و  سنا  مهاب  هتفای و  شمارآ  وا  اب  ات  دیرفآ  يرـسمه  ناتدوخ  سنج  زا  ناتیارب  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زاو  ... 
. تسا راکشآ  قح  تمکح  هلدا و  ترکف ، اب  مدرم  يارب  زین  رما  نیارد  دومرف ، رارقرب  ینابرهم  و 

! همانرب دعب  رسمه ، ادتبا 

رارق اـبیز  مرخ و  يراز  هزبـس  عناـم  نیا  فرط  مادـکرد  هک  مناد  یم  ما ، هدرک  یگدـنز  عناـم  نیا  فرط  ود  ره  رد  مدوخ  نم  هک  اـجنآ  زا 
هک دوب  نیا  نم  ییادتبا  تالکـشم  زا  یکی  دزاس . شدوخ  هیبش  ار  شرهوش  تشاد  تسود  هک  مدوب  ینز  مجاودزا  لوا  ياهلاس  رد  دراد .
یم نیگمـشخو  تحاران  رتشیب  ارم  هعفدرهو  دـندز  یم  گنز  مه  هب  هعفددـنچ  يزور  درک . یم  نفلت  شناتـسود  زا  یکی  هب  میاد  یلراـچ 

ام ییاراد  هتخودنا و  مامت  یلراچ  هک  مدیسرت  یمو  مدوب  تحاران  داد  یم  صاصتخا  شتـسود  هب  ار  يدایز  تقو  یلراچ  هکنیا  زا  دندرک .
تـسناد یم  وا  درک . نفلت  نم  هب  شتـسود  زور  کی  دهدب . تسدزا  رامق و ... لیبق  زا  یکانرطخ  ياهراک  باکترا  ای  یطایتحا و  یب  اب  ار 

وگن وا  هب  ًالصا   1. دهد ماجنا  دراد  تسود  هک  ار  يراک  ترهوش  هدب  هزاجا  درک « : تحیصن  ارم  لیلد  نیمه  هب  تسا ، راکرـس  یلراچ  هک 
ندینـش اب  يراذگن »! رتارف  هناخزپشآ  زا  ار  تیاپ  تسا  رتهب  وت  تسین . طوبرموت  هب  اهراک  نیا  دنکن . راک  هچ  دـنک و  راک  هچ  شلوپ  اب  هک 

درم ریپ  نآ  مراذـگب . ناشتـسد  فک  ار  ناشباسح  ات  منیبب  ار  ود  نآ  زا  یکی  هک  مدرک  یم  يرامـش  هظحل  طـقف  متفرگ . شتآ  اـهفرح  نیا 
وا تسد  زا  ار  یگدنز  ناکس  تیاده  تیلوئـسمو  ما  هتفریذپن  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  ار  یلراچ  نم  هک  دیمهف  درک و  ساسحا  ارم  مشخ 
هب نآ  زا  هک  متفرگ  میمـصت  میراد . يرتداش  یگدـنز  نامرفنود  ره  رییغت ، نیا  رطاـخ  هب  تسا و  هدـش  ضوع  مرکف  زرط  زورما ، ما . هدوبر 

نیا زین  امـش  رگا  منکن . شومارف  ار  وا  دوخ  زا  تیامح  لقا  دوبن ال  ریذـپ  ناـکما  راـک  نیا  رگاو  منک  تیاـمح  مرـسمه  ياـه  حرطزا  دـعب 
رواب اررییغت  نیا  ناترهوش  تسا  نکمم  ادتبا  هتبلا ، دیسر . دیهاوخ  رظن  هب  دامتعا  لباق  ینتشاد و  تسود  دینک ، ارجا  یگدنز  رد  ار  میمصت 

شرـسمه هب  ینز  دـنک . بلج  دوخ  هب  ار  شرـسمه  یعقاو  قشع  دـناوت  یمن  راک  ایر  ور و  ود  نز  کـی  درگنب . امـش  هب  کـش  اـب  دـنکن و 
مه البق  وت  تفگوا « :  باوجرد  شرهوش  يا . هدـشن  ضوع  يا  هرذ  وت  ما و  هداد  رییغت  ًـالماک  ار  مراـتفر  هک  تسا  هتفه  ود  درک  ضارتعا 

رونت يرخب « . يزیچ  تدوخ  يارب  یهاوخ  یم  زاب  ای  دـش  دـهاوخ  یمیاد  رییغت  نیا  اـیآ  منیبب  هک  مرظتنم  نم  يدوب . هدرک  رییغت  راـب  دـنچ 
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زا دـیاب  ار  وا  الاحو  تسا  هدـش  مامت  البق  وا  درک . نشور  ار  نآ  ناوت  یمن  هقرج  کی  اب  نیاربانب  تسا ، هدوب  شوماخ  اهلاس  درم  نیا  قشع 
يزاین امـش  زردنا  هب  وا  دیـشاب . شرواشم  ناونعب  دوخ  شقن  نارگن  هک  دوب  دـهاوخن  مزال  دـیتفریذپ ، ار  ناترـسمه  امـش  یتقو  تخاس . ون 

راـکفا و وا  تشاد و  دـیهاوخرب  دوـخ  شود  يور  زا  يداـیزراشف  وا  نتفریذـپ  اـب  دـیریذپب . ار  وا  هک  دراد  زاـین  نیا  هب  وا  تشاد . دـهاوخن 
دیراد دـصق  رگا  دـیرادن . راظتنا  وا  زا  زگره  هک  دز  دـهاوخ  یبلاجو  بوخ  ياهراک  هب  تسد  درک و  دـهاوخ  نایب  ناتیارب  ار  شیاهوزرآ 

یگدنز مود  هلهو  ردو  رهوش  لوا  هلهو  رد  یلو  دش . دـیهاوخ  قفوم  ًالامتحا  دـیریگب  هدـهع  رب  ار  دوخ  یگدـنز  تیلوئـسم  ندز  رغ  اب  هک 
ناترـسمه ندرک  داش  يارب  مدق  نیلوا  درپس ! دهاوخ  امـش  هب  ار  یگدنز  شدوخ  وا  دیتفریذپ ، ار  وا  رگا  اما  داد . دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ 

روط هب  وا  دش - دهاوخ  لیدبت  لماک  درم  کی  هب  زین  وا  دـیریذپب  تسه  هک  هنوگنآ  ار  وا  رگا  تسوا . نتفریذـپ  وا  ندـناسر  تداعـس  هب  و 
طاقن دیریذپب . ار  وا  دروآرد . یلعف  هب  ارنآ  هک  دوب  دهاوخن  رداق  دیهدن ، وا  هب  ار  هزاجا  نیا  امـش  رگا  اما  تسه ، ییاناوت  نیا  ياراد  هوقلاب 

امـش تبحم  هب  تسامـش و  رـسمه  دشاب ، هک  یمدآ  هنوگره  وا  ملاس ، ای  ضیرم  ینغ ، ای  ریقف  دب ، بوخ ، دـیریذپب . زین  ار  شتوق  فعض و 
. دراد زاین 

 ! دینک نیسحت  ار  وا  . 5

هراشا

دنراد زاین  نانز  تسا . نارگید  دیئات  نیسحت و  مرگ ، یـسنج  طباور  زا  ادج  درم ، ره  یـساسا  ياهزاین  زا  یکی  هکدنراد  داقتعا  ناواکناور 
همین ام و  نیب  هک  میشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  بوخ  دیاب  نانز  ام  دنریگب . رارق  نیـسحت  دروم  هک  دنراد  زاین  نادرم  یلو  دنرادب ، ناشتـسود  هک 

مهارف ار  میدونـشخ  تسین  رداق  مرهوش  : » تفگ نم  هب  ینز  لبق  زور  دنچ  دراد . دوجو  یـساسا  توافت  نیا  دـشاب  نامرهوش  هک  نامرگید 
.« تسا یساسحا  یب  درـس و  مدآ  وا  دنک ، یمن  زاربا  نم  هب  ار  شقـشع  زگره  دیوگ . یمن  نم  هب  زگره  ار  دوخ  یعقاو  تاساسحا  وا  دنک ،

ساسحا هنوگره  دقاف  تسا ، نکمم  دشاب . فیعض  رایسب  یفطاع  یساسحا و  رظن  زا  نادرم ، زا  يرایسب  دننام  زین ، امش  رسمه  تسا  نکمم 
یگنهرف رد  وا  هک  دیروایب  رطاخ  هب  تسا ؟ نینچ  ارچ  دنک . زاربا  دـیاب  هک  نانچنآ  ار  دوخ  یقیقح  تاساسحا  دـناوتن  دـشاب و  يا  هفطاع  و 

تبحم شوغآ  رد  ار  وا  هن  یکدوک ، نامز  رد  شنیدلاو ، ینک ! هیرگ  دـیابن  دـش  مخز  تیاپ  رگا  دـنتفگ : یم  وا  هب  هک  تسا  هدـش  گرزب 
زا وا  نیاربانب  دنهد . شوگ  اهرتکچوک  نخـس  هب  ات  دـنرادن  ینادـنچ  تقو  ًالومعم  نالاسگرزب  دـنا . هدـیزرو  رهم  يو  هب  هن  هتفرگ و  دوخ 

تاساسحا تینابـصع  ابو  مینک  هیرگ  هک  میدوب  دازآ  اهرتخد  ام  اما  دنزن . مدو  دراد  هگن  شلد  رد  ار  شفرح  هک  هتفرگ  دای  یکدوک  نامه 
راتـسرپ و هب  میزادرپب و  یلوضف  هب  يزوس  همع  شوغآ  رد  میـسوبب . ار  نامکـسورع  ات  میدـش  یم  قیوشت  میهد . زورب  ار  ناـمینورد  یفنم 

زاربا ار  نامقـشع  هنوگچ  هک  میتفرگ  دای  زین  نامدوخ  تفای . هعـسوت  درک و  دشر  ام  فطاوع  تاساسحا و  مک  مک  میزروب . رهم  دوخ  هیاد 
یم ساسحا  نز  هک  تسا  هنوگنیا  دـندرک ! جاودزا  یتاساسحا » مناخ «  اب  درـس »  » ياقآ داد : يور  یبلاـج  قاـفتا  زور  کـی  هاـگنآ ، مینک .

وا مراد  تتـسود  دییوگ  یم  ناترـسمه  هب  یتقو  ارچ  هک  دیا  هدرک  رکف  لاحب  ات  ایآ  دنک . مهارف  ار  شیدونـشخ  دناوت  یمن  شرهوش  دـنک 
يراد هک  ییاهیگژیو  تافـص و  رطاخ  هب  ارت  نم  دـیئوگب  وا  هب  دـینک  یعـس  راب  نیا  اما  دـهدن ؟ ناشن  امـش  هب  ار  شتاساسحا  تسا  نکمم 

ار وا  دـهد ، ناشن  امـش  هب  ار  شفطاوع  تاساسحا و  وا  هک  دـیراد  تسود  رگا  دـهد . یم  يور  یقاـفتا  هچ  هک  دـینیبب  منک و  یم  نیـسحت 
هک دیمهف  دیهاوخ  دیدرک ، نیـسحت  ار  وا  هک  یتقو  تشاد . دهاوخن  امـش  هب  نتفگ  يارب  يزیچ  وا  دینکن  نیـسحت  ار  وا  رگا  دینک  نیـسحت 

مارتحا دـیراذگب » مارتحا  وا  هب  دیـشاب و  هتـشاد  تسودار  ناترـسمه  تسا «  هدـمآ  لیجنارد  دوش . یم  نیریـش  یـسک  هچ  ماک  هب  یگدـنز 
ناترهوش هک  دیراد  زاین  نز ، کی  ناونع  هب  امش  تسین . اهنآ  روضح  زا  ندرب  تذل  نانآ و  ندرک  نیسحت  زج  يزیچ  نارگید  هب  نتـشاذگ 

نیا دینک . نیـسحت  ار  وا  دیاب  امـش  زیچ  ره  زا  لبق  یلو  دراد . زاین  امـش  نیـسحت  هب  درم  کی  ناونع  هب  زین  وا  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  امش 
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هب ندرک  کمک  دننآ . دقاف  ناشنارهوش  هک  دنتسه  يزیمآ  رارسا  يورین  ياراد  نانز  یلو  دنک ، یم  تحاران  ار  نانز  زا  يرایـسب  عوضوم ،
هب ندرک  کـمک  ندیـشخب و  سح  دـیآ . یمن  رب  يدرف  ره  هدـهع  زا  هک  تـسا  یگرزب  راـک  یتـشاد  مـشچ  عـمط و  چـیه  نودـب  نارگید 

دروم هدرک  تفایرد  هچنآ  رطاخ  هب  یـسک  چـیه  لاح ، هب  ات  تسا « : هتفگ  چـیوک  نویلاک  تسا . هدـش  هداهن  یناـسنا  ره  داـهن  رد  نارگید 
ناترسمه هک  دیتسه  يدرف  اهنت  امش  دینک ». یم  تفایرد  دیشخب  یم  هچنآ  رطاخ  هب  هک  تسا  يا  هیده  شیاتس  تسا . هتفرگن  رارق  شیاتس 

نکمم دیتسه . نارتخد  نیرت  طاشن  اب  نیرتداش و  امـش  درک  یمرکف  نوچ  درک ، جاودزا  امـش  اب  وا  دناسرب . تداعـس  هب  ار  وا  دراد  تسود 
رد ار  يا  هزات  نوخ  امش  هجوت  یسانشردق و  دراد . زاین  امش  نیسحتو  قیوشت  هب  زیچرهزا  شیب  وا  اما  دننک ، قیوشت  ار  وا  زین  نارگید  تسا 

دوب شرـسمه  قیوشت  نیـسحت و  هنـشت  ناوج  ریدم  کی  داد . دهاوخ  تسدزا  ار  شا  هزیگنا  وا  نآ ، نودـب  هک  دزاس  یم  يراج  وا  ياهگر 
نز نآ  دـهد . ناشن  هجوت  شرـسمه  ياهزاین  هب  وا  هاگنآ  ات  دـنک  هدروآرب  ار  وا  تاراـظتنا  شرهوش  لوا  هک  تشاد  راـظتنا  شرـسمه  اـما 
رد راب  کی  یتح  متسین  رضاح  نم  تسا . يواسم  نیفرطزا  کیره  مهـس  جاودزا  رد  منک ؟ شیاتـس  ار  وا  نم  لوا  دیاب  ارچ  : » تشون میارب 
هک تشاد  راظتنا  وا  دیزرو . بانتجا  رتشیب  شرـسمه  هناخ و  زا  راک  هفاضا  اب  درک و  مرگرـس  رتشیب  ار  دوخ  نز  نیا  میایب »! هاتوک  وا  لباقم 

شرسمه نیسحت  اب  دناوت  یم  هک  درب  یپ  نز  نآ  لماک ، نز  ياهسالک  زا  یکی  رد  دنک . ناربج  ار  شا  ینورد  تیاضر  دوبمک  رتشیب  راک 
شرـسمه هب  درم  نآ  رـصع ، زور  کی  درک . رییغت  اـهنآ  طاـبترا  دومن ، شرهوش  نیـسحت  هب  عورـش  وا  دـنک . مهارف  ار  وا  ینورد  تیاـضر 

هب تس ، یگر  زب  هثداح  تسه  هچ  ره  اما  تسیچ ؟ هثداح  نیا  هک  مناد  یمن  نم  تسا . عوقو  لاحرد  یبلاج  هثداح  ما  یگدـنزرد  تفگ « :
!« يا هدش  رت  لاحرس  وت  دسر  یم  رظن 

شاب نامرهق 

ورش ع بشما  نیمه  دینک . عورش  وا  قیوشت  اب  ار  بش  دیریگب و  ار  دوخ  میمصت  الاح  نیمه  دینک . ناحتما  هتفه  کی  تدم  هب  ار  راک  نیا 
هب دناوتیم  امش  نیسحتو  قیوشت  هکدیروایب  رطاخ  هب  دینک ، رکف  تبثم  دیراد . هگن  هدنز  لاحرـس  ار  وا  ، نیـسحت قیوشت و  اب  دینک و  راک  هب 

. دینک تقد  بوخ  دیوگ  یم  هچنآ  هب  دینک ، نیسحت  ار  وا  دیوگ  یم  نخس  امش  اب  یتقو  دنکوگزاب  ناتیاربار  شتاساسحاات  دهدب  هزیگناوا 
رگا یتح  دیوش . هریخ  وا  هب  دیراذگب و  رانک  ار  دوخ  ینتفاب  ای  هلجم و  همانزور ، دیهد . یم  تیمها  يو  هب  امـش  هک  دنادب  وا  دـیهدب  هزاجا 

دنادب هک  دـیهدب  هزاجا  دراد . مربم  زاین  امـش  تقد  هجوت و  هب  وا  دـینک ، اشامت  ار  نآ  وا  رطاخ  هب  دـیرادن ، يا  هقالع  زورما  لابتوف  يزاب  هب 
یب نم  هب  مرـسمه  یتقو  تفگ « : نم  هب  ینابلخ  دیهدن . خـساپ  وا  هب  یتوافت  یب  اب  زگره  تسین . وا  دوخ  زج  یـسک  امـش  یگدـنز  نامرهق 
نآ اب  مدآ  هک  تسا  يدرد  نیرتدب  یتوافت  یب  مور . یمورف  رکف  هب  زور  هس  اتود  دهد  یمن  باوج  میوگ  یم  هچنآ  هب  دنک و  یم  یهجوت 

باوج ندینـش  زا  دیـسرپ ، شرهوش  زا  ار  قالط  لیلد  وا  یتقو  دز . گنز  نم  هب  شقالط ، زا  لبق  بش  کـی  يرگید ، نز  دوش ». یموربور 
یم میوگ و  یم  هچنآ  هب  ًالـصا  يا و  هتـسیرگن  میگدـنز  نم و  هب  یتوافت  یب  اب  هراومه  وت  : » تفگ وا  هب  شرهوش  دـش . بجعتم  شرهوش 

فیـصوت رد  درف  تراـهم  زا  تسا  تراـبع  هقیلـس  دـنک . یم  يزاـب  ار  یمهم  شقن  هقیلـس  یجاودزا ، ره  رد  یهد ». یمن  تـیمها  مشیدـنا 
وا هب  يرت  قـیقد  هاـگن  دـینک و  هجوـت  وا  هب  دـینیبب ، تسه  هک  ناـنچنآ  ار  وا  هک  دراد  زاـین  ناترـسمه  دنتـسه ، ًاـعقاو  هـک  ناـنچنآ  نارگید 

ار نآ  مه  امـش  هک  دـهاوخ  یم  وا  دراد . نکـسم  نآ  رد  وا  هک  تسا  يا  هناـخ  وا  مسج  دراد . تسود  ار  دوخ  مسج  وا  ـالامتحا  دـیزادنیب .
عوضوم نیا  هک  تسا  نیا  دیزرو  یم  قشع  شمسج  هب  امش  دیمهف  دهاوخ  وا  هک  یهار  اهنت  دیزروب . قشع  نآ  هب  دیـشاب و  هتـشاد  تسود 

تـسا نکمم  یتح  دسر ، یم  رظن  هب  بیرغ  بیجع و  یمک  عوضوم  نیا  ًالامتحا  دـینک . دزـشوگ  وا  هب  ار  نآ  دـیراذگب و  نایم  رد  وا  اب  ار 
تسا هتسشن  امش  دیجمت  شیاتـس و  راظتنا  هب  ناترـسمه  هک  تساهتدم  هک  دینادب  تسا  هنوگنیا  رگا  دینادب . ارجا  كرد و  لباق  ریغ  ار  نآ 

وت  » دـییوگب وا  هب  هک  تسا  نیا  دـیهد  ماـجنا  یگدـنز  رد  دـیناوت  یم  هک  يراـک  نیرتـمهم  دـنک . یم  يرامـش  هـظحل  نآ  ندینـش  يارب  و 
هب دـمآ  هناـخ  هب  هک  یتقو  بشما  دوش ». یم  يرپس  وت  قشع  اـب  میگدـنز  هظحل  هب  هظحل  تسه و  میگدـنز  رد  هک  یتـسه  يدرف  نیرتـمهم 
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يدرف ار  وا  هک  تساـهلاس  ًـالامتحا  دـینک . هظحـالم  دوخ  قیقد  هاـگن  نیب  هرذ  ریز  رد  ار  وا  دـینک . هاـگن  وا  هب  دـینک . رکف  وا  حور  مسج و 
. دیرگنب وا  هب  شدوخ  یشنم  ای  دوخ  هیاسمه  نز  دننام  يرگید  نز  مشچ  زا  هک  دینک  یعـس  دیا . هدید  دارفا  رگید  نوچ  یلومعم ، يداع و 

هنهک يداع و  امـش  يارب  یلو  تسه ، ناترـسمه  نورد  رد  هک  يزراـب  هژیو و  تایـصوصخ  شزرا و  هب  دـیناوتب  قیرط  نیا  زا  تسا  نکمم 
ات دـینک  رارکت  رارکت و  ار  نآ  ردـقنآ  دـیدنخ ، امـش  هتفگ  نیا  هب  وا  رگا  دـیراد . تسود  ار  شدوجو  هک  دـییوگب  وا  هب  دـیربب . یپ  هدـش ،

يرامش هظحل  امش  شیاتـس  ندینـش  يارب  وا  الامتحا  دیا ، هدرکن  نیـسحت  ار  ًاریخا و  رگا  دنک . ساسحا  لد  ناجاب و  ار  نآ  دوش و  شرواب 
ار وا  راب  کی  يزور  دینک . عورـش  كدـنا  كدـنا  سپ  دوش ، ور  هب  ور  امـش  دایز  شیاتـس  اب  هعفدـکی  هک  تسناوت  دـهاوخن  وا  دـنک . یم 

نادرم نیرت  تشز  یتح  دییوجب . اروا  شیاتس  لباق  تایصوصخ  دینیشنب . اشامت  هب  دیآ  یم  دوجو  هب  وا  رد  هک  ار  یتارییغت  دینک و  شیاتس 
وا دیا . هدرک  جاودزا  وا  اب  امش  هک  مینک  یم  تبحص  يدرم  دروم  رد  ام  اما  دراد . ار  دیجمت  شیاتـس و  شزرا  هک  دنراد  یتایـصوصخ  زین 

ناتیارب يزور  هک  دیئاتسب  ار  یسک  دیزرل ! یم  ناتندب  داتفا و  یم  شپط  هب  امـش  بلق  وا  ندید  اب  يزور  هک  يدرم  نامه  زج  تسین  یـسک 
امـش اهیگژیو  نیا  هک  دییوگب  وا  هب  دیـسانشب و  ار  وا  هنادرم  ياهیگژیو  نیرتمهم  دیتشاد . شتـسود  رتشیب  اهمدآ  همه  زا  دوب و  درف  نیرتهب 
هرهچ نیـسحت  اب  دیناوت  یم  امـش  دـینک . فیرعت  شیوخ  تافـص  زا  ای  هنادرم و  هرهچ  زا  لاثم ، ناونع  هب  دزاس . یم  دونـشخ  دنـسرخ و  ار 

. دیارایب امش  هاوخلد  هب  امش و  يارب  ار  دوخ  ات  دینک  قیوشت  ار  وا  شا  هنادرم 

مرگ بلق  رغال و  ياهوزاب 

ار ناتیاهراک  هک  دیهد  یمن  حیجرت  ایآ  ددرگ ، یم  رب  هناخ  هب  هک  یتقو  دراد . ار  نآ  يوزرآ  وا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیئاتسب ، ًاصخش  ار  وا 
هرادا نادنمراک  هن  دیئاتـسب و  ار  شدوخ  نیاربانب ، تسا ، جاتحم  امـش  نیـسحت  هب  مه  وا  بیترت ، نیمه  هب  دیاتـسب ؟ ار  امـش  دنک و  شیاتس 
شرـس هک  دـنیب  یم  ار  يا  هلاس  هدـجه  ناوج  هنیآ  رد  وا  دـینک . هاگن  وا  هب  دوش  یم  هریخ  هنیآ  هب  ناترـسمه  هک  یتقو  حبـص  ادرف  ار ! شا 
تروص ياهکورچ  نیچ و  دـشاب ، ردـقچ  ره  وا  نس  تسا . يراع  كورچو  نیچ  هنوگره  زا  شباداش  هرهچ  تسا و  وم  زا  هدیـشوپ  ًالماک 

نامه هک  دهاوخ  یم  زین  امش  زا  دنیبب و  دهاوخ  یم  دراد و  تسود  هک  دنیب  یم  ار  يزیچ  وا  دنیب ! یمن  هنیآ  رد  ار  شیوم  یب  ساطرـسو و 
یم هلاس  دـنچ  رتخد  ار  ناـتدوخ  دـیوش  یم  هریخ  هنیآ  نورد  هک  یتقو  امـش  تسین ، بیجع  یلیخ  نیا  هتبلا  دـینیبب ! ار  هلاـس  هدـجه  ناوج 
یم ار  ابیز  هلاس  کی  تسیب و  رتخد  کـی  هرهچ  دوش  یم  هریخ  هنیآ  نورد  هب  هاـگره  هک  درک  فارتعا  مه  نم  گرزب  رداـم  یتح  دـینیب ؟
یم دراد  مه  ترس  ياهوم  يوش ، یم  قاچ  يراد  وت  نک ، هاگن  بوخ  : » دیشک دایرف  شرهوشرس  رب  کشزپنادند  کی  رسمه  يزور  دنیب !

وا بلق  هب  ریت  نیلوا  هلمج  نیا  اـب  یتـسین »؟ ناوج  رگیدوـت  ینک ، یمن  لوـبق  ار  تقیقح  ارچ  تسا . روآ  عوـهت  یلیخ  عوـضوم ، نیا  دزیر ،
دهد یم  ماجنا  هک  ییاهراک  دوخ و  زا  یعون  هب  ات  درک  یم  شالت  هراومه  درک و  یم  تسکـش  ساسحا  یگدنزرد  شرهوش  دش . کیلش 

، دـهد باوج  شنز  تاداقتنا  هب  هک  درک  یمن  یعـسوا  دیـشک . یم  شخر  هب  ار  شرـسمه  فعـض  طاقن  دوخزا ، عافد  يارب  وا  دـنک . عافد 
رهاظ عضوزا  بش  نآ  هک  متفگ  اهنز  زا  يدادعت  هب  بش ، کی  داد . یم  ناشن  وا  هب  مشخ  تینابصع و  اب  ار  شرـسمه  فعـض  طاقن  هکلب ،

رت هاتوک  شدوخ  زا  شرسمه  دق  دهد : ماجنا  ار  شبـش  فیلکت  ات  تفر  شرـسمه  غارـس  ًامیقتـسم  نانز  زا  یکی  دننک . فیرعت  ناشرهوش 
، راک نیا  دوب و  هدرکن  نیـسحت  ار  شرهوش  مه  هعفد  کی  یتح  ناشکرتشم  یگدـنز  مامت  رد  دوب . يا  هفایق  شوخ  درم  شرـسمه  اما  دوب ،
. دهد ماجنا  هنوگچ  ار  راک  نیا  هک  تسناد  یمن  دنک ، نیسحت  ار  شرهوش  دوب  رارق  هکنیا  مغر  یلع  درادرب . دوب  رارق  هک  دوب  یگرزب  مدق 
وا ناوزاب  شزاون  هب  تسشن و  شرهوش  رانک  وا  دناوخ ، یم  همانزور  دوب و  هتـسشن  یلدنـص  يور  لومعم  قبط  شرهوش  هک  یتقو  زور  نآ 
هب نز  هظحل  نـیا  رد  درک . تفـس  ار  شا  هچیهاـم  هاـگآدوخان  شرهوـش  داد و  راـشف  ار  شرهوـش  ياـهوزاب  وا  یتدـم  زا  سپ  تـخادرپ . 

دـش و هریخ  وا  هب  داـهن و  نیمز  رب  ار  هماـنزور  ناـهگان  درم  يراد « ؟ يدـنمورین  ناوزاـب  نینچ  هک  متـسناد  یمن  الـصا  تفگ « : شرهوـش 
يارب ار  ناتساد  نیا  دعب  زور  دونشب . رتشیب  تشاد  تسود  هک  دوب  نیسحت  هنـشت  ردقنآ  درم  وگب «!  مهزاب  یچ « ،»!؟ هگید  مزیزع  تفگ « :
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وا اما  تشاد ،  يا  هدـیکتو  رغال  ناوزاـب  نز  نیا  رـسمه  دـنک . ناـحتما  ار  نآ  تفرگ  میمـصت  مه  وا  هک  درک  فیرعت  شناتـسود  زا  یکی 
شناوزاب ات  درک  یم  نیرمت  هنزو  اب  ژاراگ  رد  وا  دشن : رضاح  ماش  هرفس  رس  شرسمه  دعب  بش  ود  درک . نیسحت  ار  شرهوش  ياه  هچیهام 
شدنزرف رـس  رب  يردام  بش  کی  لاثم ، ناونعب  دنک . یم  هزجعم  زین  ناتنادـنزرف  قیوشت  نمـض ، رد  دیاتـسب ! ار  وا  شرـسمهو  دـنک  دـشر 

: » تفگ شدنزرف  هب  وا  رگید  بش  یلو  درک  زاب  ار  رد  رغرغ  هارکا و  اب  دنزرف  دنک . زاب  ار  ژاراگ  ردو  دوش  هدایپ  نیشام  زا  ات  دیـشک  دایرف 
جاتحم نآ  هب  دنزرف  هک  دوب  يزیچ  مامت  نیا  ینک « . زاب  ار  رد  یناوت  یم  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هک  مدـنبب  طرـش  مرـضاح  مزیزع  مات ،

دهاوخن مزال  زگره  دینک ، مادقا  تسرد  شور  هار و  زا  امـش  رگا  دنک . زاب  ار  رد  هک  دهاوخب  شدنزرف  زا  هک  دـشن  مزال  زگره  رگید  دوب .
امش هب  شدنمورین  ناتـسد  اب  هک  دیهاوخب  ناترهوش  زا  دینکـشب  ار  فورظ  فرظ و  هکنیا  ياج  هب  دنک . کمک  امـش  هب  دیهاوخب  وا  زا  دوب 

دراوم لاح  هب  ات  درب . دهاوخ  نوارف  تذل  بآ  چراپ  کی  ندرک  دنلب  زا  یتح  دهد  ناشن  امـش  هب  ار  شتردـق  هکنیا  يارب  وا  دـنک . کمک 
دیاـین رد  راـک  زا  تسرد  نوناـق  نیا  هک  يدراوم  تسا و  هدرک  لـمع  یتسرد  هب  اـجنآ  رد  نوناـق  نیا  هک  دـنا  هدرک  فیرعت  میارب  يداـیز 

اما دنک ، کمک  وا  هب  لیاسو  ندرک  اجباج  رد  هک  درک  اضاقت  شراکشزرو  رسمه  زا  ینز  راب  کی  دنا . هدوب  رامـش  تشگنا  ردان و  الماک 
نیا زا  نیاربانب ، نکب .»! ار  راک  نیا  هتـشذگ  دـننام  مه  الاح  ینک ، یم  اج  هباج  ار  لـیاسو  نیا  هشیمه  وت  تفگ « : وا  باوج  رد  شرـسمه 

. دیشاب یمن  نآ  ماجنا  هب  رداق  دوخ  هک  دیهاوخب  کمک  وا  زا  ییاهراک  رد  اهنت  دینکن ، هدافتسا  دایز  یلیخ  نوناق 

دیزاسب ار  دوخ  رهوش 

اـه و هتفگ  لـیبق  نیا  منک . یم  هاـنگ  ساـسحا  مهد  بیرف  ار  مرهوش  هناـنز  ياـه  هقح  اـب  هکنیا  زا  : » تفگ یم  ینز  هک  مدینـش  زور  کـی 
یتفرـشیپ هعـسوت و  عون  چـیه  هب  زاین  هک  تسا  هداعلا  قراخ  بلاج و  ردـقنآ  وا  تیـصخش  هوالعب ، دـسر ، یمن  رظن  هب  هناـقداص  اهدـیجمت 

مشاب قداص  مهد  یم  حیجرت  نم  میوگب ؟ غورد  وا  هب  شتفرشیپ  يارب  دیاب  ارچ  تسین : درف  هب  رصحنم  گرزب و  نانچنآ  زین  وا  ندب  درادن .
رابتعا ناترـسمه و  نیـسحت  زا  زگره  دیـشاب ، رادروخرب  ینورد  تینما  زا  امـش  رگا  مزاس .» هدروآرب  ار  شیاـهزاین  تقادـص  تیاـعر  اـب  و 

. تخاس دیهاوخ  هدروآرب  ار  وا  ياهزاین  مامت  رورس  يداش و  اب  دیسرتب ، هک  نیا  ياج  هب  داد و  دیهاوخن  هار  لد  هب  یساره  وا  هب  ندیـشخب 
تـسود ار  دوخ  هک  یتقو  اما  دـیزروب ، قشع  ناترـسمه  هب  تسناوت  دـیهاوخن  دیـشاب  هتـشادن  تسود  ار  ناتدوخ  ات  دـیناد  یم  هکروطنامه 

هب يزیچ  هچ  دیهد  یم  وا  هب  هچنآ  ضوع  رد  هک  دوب  دیهاوخن  نارگن  دیزرو و  دـیهاوخ  قشع  وا  هب  یگنرد  همهاو و  چـیه  نودـب  دـیتشاد 
کی یتح  دیروآ . دوجو  هب  وا  رد  ینیغورد  یحطـس و  تیـصخش  بذـکو  غورد  اب  امـش  هک  منک  یمن  هیـصوت  نم  دروآ . دـیهاوخ  تسد 

زاین امش  هناقشاع  هناقداص و  نیسحت  هب  وا  نم  داقتعا  هب  اما  دهد . صیخشت  تقادصو  یتسار  زا  ار  قلمت  غورد و  تسا  رداق  زین  قمحا  مدآ 
شیاتـس اـب  ار  توق  طاـقن  نآ  دیـشاب و  وا  رد  يرگید  توق  طاـقن  لاـبند  هب  زور  ره  دـینک و  ضوع  ار  ناـتهاگن  دـینک  یعـس  دراد . مربـم 

هیحان زا  دوب و  هدرک  فداصت  يرال  دینک . ضوع  اهنآ  هب  تبـسن  ار  وا  رظن  دیدو و  دینک . ادیپ  ار  وا  بویع  فعـض و  طاقن  دیهد . شرورپ 
رب نتـشاذگ  تسد  اب  دوب  نارگن  تحاران و  رثا  نیا  ندـید  زا  هک  وا  دـنام . یقاـب  نآ  رثا  تحارج ، دوبهب  زا  سپ  دوب . هدـش  حورجم  ندرگ 

نامه اـب  ارت  نم  مزیزع  تفگ « : وا  هب  تشاد  ربخ  عوضوم  نیا  زا  هک  شرـسمه  دـنک . یفخم  هیقب  دـید  زا  ار  نآ  درک  یم  یعـس  نآ  يور 
شرـسمه هک  دـش  تعاب  شرگن  عون  نیا  نیـسحت و  نیا  دـشخب .» یم  وت  هب  ار  یممـصم  يدـج و  هفاـیق  رثا  نیا  مراد ، تسود  تحارجرثا 

وا توق  طاقن  ندرک  ادیپ  لامتحا  دـیا ، هتـسشن  وگتفگ  هب  ناترـسمه  اب  رتمک  ًاریخا  رگا  دـبای . شهاک  شتیـساسح  دـنک و  تینما  ساسحا 
هدنز ار  هتـشذگ  تارطاخ  دینک و  رکف  هتـشدگ  ییالط  ياهزور  هب  دیرب ، یم  جنر  عوضوم  نیا  زا  هچنانچ  دیـسر . دـهاوخ  رظن  هب  لکـشم 
کی درک ؟ یم  بلج  ار  امـش  هجوت  هک  تشاد  دوجو  وا  رد  يزراب  یگژیو  ای  تفـص  هچ  دوب ، ناـتیاهایور  درم  وا  هک  عقوم  نآ  رد  دـینک .

هداوناخ نیا  نز  دندید . یمن  رگیدکی  رد  یشیاتس  لباق  زیچ  ًالصا  هک  دندوب  درـس  توافت و  یب  مه  هب  تبـسن  ردقنآ  لاسنهک  ًاتبـسن  جوز 
شکدنا زیچان و  دمآرد  اب  شرهوش  هک  دـش  هریخ  هتـشذگ  زیگنا  مغ  ياهزور  هب  دـبایب  شرهوش  رد  ینیـسحت  لباق  زیچ  تسناوت  یمن  هک 
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ار شرسمه  تیصوصخ  نیا  نز  یلو  تشذگ ، یم  نامز  نآ  زا  لاس  یـس  دوب . هدرک  مهارف  ناشیارب  يزیگنا  لد  باذج و  رایـسب  یگدنز 
زارد نایلاس  زا  سپ  نز  نآ  زیمآ  دـیجمت  نانخـس  نیلوا  هک  زیمآ  دـیجمت  نانخـس  نیا  دومن . دـیجمت  دوب  رود  ياه  هتـشذگ  هب  طوبرم  هک 

نآ تشادـن . رواب  ار  وا  ياه  هتفگ  راگنا  تخادـنا . نز  هب  یهاگن  دولآ  کشا  یناگدـید  اب  درم  تشاذـگ . درم  يور  رب  یقیمع  ریثأت  دوب ،
يرثا نینچ  رود ، نایلاس  هب  طوبرم  هاتوک  هلمج  کـی  هکنیا  زا  نز  دـنک . یناـبرهم  فطل و  نز  هب  هک  دوب  نآ  ددـصرد  بترم  درمریپ  زور 

یم امـش  دشاب . حور  یب  درـس و  دـیابن  كرتشم  یگدـنز  دوب . اهنآ  یگدـنز  فطع  هطقن  زور  نآ  درک . بجعت  دوب  هتـشاذگ  درمریپ  يور 
نایاپ رد  تسا . مزال  راک  نیا  ماجنا  قفوم ، بوخ و  یگدـنز  کی  نتـشاد  يارب  دـینک . مأوت  يا  هژیو  تاناجیه  اب  ار  دوخ  یگدـنز  دـیناوت 

یعس زور  ره  ياهتنا  رد  دوب . دهاوخ  ناترسمه  هتسخ  ناور  مسج و  هدننک  تیوقت  نیرتهب  امش  نیسحت  دیجمت و  هدننک ، هتـسخ  زور  کی 
. تسا یعقاو  قشع  کی  راک  نیا  هکلب  دینک . هدافتسا  هنانز  ياه  هقح  زا  هک  تسین  مزال  دینک . میمرت  ار  وا  هتسکشو  هتسخ  تیصخش  دینک 
زا ناترـسمه  رگا  رگید ، فرط  زا  درب . دهاوخن  هانپ  یلکلا  تابورـشم  ردخم و  داوم  هب  وا  دیزاس ، هدروآرب  ار  شیاهزاین  یتسارب  امـشرگا 

ياهـشود رب  هداوناخ  تیلوئـسم  راب  تلاح  نیا  رد  دنارذگ ، یم  تلاطب  هب  ار  دوخ  تاقوا  دنام و  یم  هناخ  رد  هشیمه  هک  تسا  ینادرم  نآ 
لاح و امـش  ندرک  رغرغ  دیا . هتـشاد  زاب  یگدنز  رد  يا  هفیظو  تیلوئـسم و  عون  ره  نتـشاد  زا  ار  وا  امـش  دیاش  تفرگ . دهاوخ  رارق  امش 
اب ار  وا  شوماـخروتوم  تسا  مزـال  تسا  نینچرگا  دـهد . ماـجنا  يراـک  ناـتیارب  وا  هـک  دراذـگ  یمن  دریگ و  یم  وا  زا  ار  شـالت  هلـصوح 

رظن هب  دینک . عورش  زورما  نیمه  زا  ار  ناتشالت  درادن . یلاکشا  دشاب  هداتفا  هلصاف  امش  نیب  مه  ردق  ره  دیزادنا ، راک  هب  دیجمت  نیـسحت و 
هب دننک . کمک  امش  هب  دنناوت  یم  کچوک  ياهزیچ  هشیمه  اما  تسا  هدش  لیکـشت  يا  هیاپ  یب  یفداصت و  عیاقو  زا  یگدنز  هک  دسر  یم 
: » دنز یم  دایرف  سفن  تسا . هدیزرو  قشع  وا  هب  هدروآرب و  ار  وا  ياهزاین  هک  تسا  یقفوم  نز  قفوم  درم  ره  هانپ  رد  دیشاب : هتـشاد  رطاخ 

ار ناترـسمه  بشما  مزاس .» هدروآرب  ارت  ياهزاین  هک  هدب  هزاجا  نم  هب  هن ، دیوگ « یم  قشع  .« زاس هدروآرب  ار  میاهزاین  زروب و  قشع  نم  هب 
وا زا  دنلو  ّرغو  دنت  يوخ  هچنآ  دینک . تقد  شیاتـس  نیا  لابق  رد  وا  لمعلا  سکع  هب  دینک و  شیاتـس  وا  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رطاخ  هب 

! دنادرگ یم  زاب  وا  هب  شیاتس  شمرن و  دنک ، یم  بلس 

! دیهد قفو  وا  اب  ار  دوخ  . 6

هراشا

هب دوب  رارق  دـمآ . ما  هناخ  هب  تحاران  هتـسخ و  یماـیم ، نیفلود  لاـبتوف  میت  نکیزاـب  زناوا ، نمرون  رـسمه  زناوا  یباـب  هبنـشود ، زور ، کـی 
لد درد  شناتـسود  زا  یکی  اب  دیوگب  شرـسمه  هب  ار  شتیاکـش  هلگ و  هکنیا  زا  لبق  دوب  مزال  دناسرب . هناخ  هب  ار  نمرون  دورب و  هاگدورف 

يارب هراومه  ای  دوب و  ترفاسم  لاح  رد  لابتوف  يزاب  يارب  مادم  ای  شرسمه ، دوب . هدش  هتسخ  شرهوش  لابتوف  نایاپ  یب  همانرب  زا  وا  دنک .
لاوئــس نـیا  تـقیقح ، رد  دوــب . هـتفرگ  شود  رب  ار  یگدــنز  تیلوئــسم  ماــمت  ییاــهنت  هـب  یباــب  تـفر . یم  اــجنآ  اــجنیا و  ینارنخس 

یـسک هک  درک  یم  ساسحا  وا  دنک . ادیپ  یلح  هار  شلکـشم  يارب  ات  تشاداو  ار  وا  دیآ »؟ یم  هناخ  هب  بشماردپ  ایآ  : » ناشکچوکدـنزرف
هک متسناد  یمن  نم  دنار . یمن  مکح  اهنآ  یگدنز  رب  يریذپلد  طیارش  تسا . هدش  شومارف  یگدنز  نیا  یغولـش  ردو  درادن  تسود  ار  وا 

تقو هک  دهاوخب  وا  زا  ای  ؟ دنک كرت  ار  لابتوق  هک  دهاوخب  شرهوش  زا  ای  دنک ؟ هرخسم  ار  شرهوش  هک  میوگب  ایآ  میوگب . هچ  وا  هب  دیاب 
هک مهاوخب  وا  زا  دیاب  ایآ  دوب . هدشن  ضوع  يزیچ  یلو  دوب ، هدرک  یعـس  لاس  ود  وا  دنک ؟ دـیدهت  ار  وا  ای  دـنارذگب ؟ هناخرد  ار  يرتشیب 
اما دوب ، هداد  ماجنا  مه  ار  راک  نیا  وا  دـنک ؟ سامتلا  وا  هب  دـتفیب و  شیاپ  هب  شرهوش  هک  دـنک  يراک  اـی  دزرو  غیرد  شرهوش  زا  ار  قشع 
وت ياهفرح  ندینش  زا  ردقنآ  تفگ « : شدوخ  اهدعب  دمآین . شوخ  شقاذمرب  مدرک  هیـصوت  وا  هب  هچنآ  دوب . هدشن  شدیاع  يا  هجیتن  چیه 
.« مهد قفو  مرـسمه  اـب  ار  مدوخ  ییوگب  نم  هب  وت  هک  مدوب  هدـماین  تدزن  هب  نم  مورب . موش و  دـنلب  دوب  هدـنامن  يزیچ  هک  مدـش  ینابـصع 
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، دـماین هناخ  هب  هتفه  دـنچ  ترهوش  رگا  یتح  متفگ « : یباب  هب  نم  تسا . یگدـنز  تالکـشم  زا  يرایـسب  لح  دـیلک  رهوش  اب  ندـمآ  رانک 
زا ار  شیاپ  دوشن  رـضاح  وا  هک  نک  ریذپلد  باذج و  ردقنآ  شیارب  ار  یگدنز  دمآ ، هناخ  هب  وا  یتقو  هدب . قفو  وا  یگدـنز  عوناب  ار  دوخ 

نک و راتفر  وا  اب  هاـشداپ  کـی  دـننام  ضوع  رد  دـنک . هاـنگ  ساـسحا  وا  هک  نکن  يراـک  نکن و  یتیاکـش  هلگ و  وا  هب  دـهن . نوریب  هناـخ 
نم دیدنخ « : درک و  كاپ  ار  شیاهکـشا  تبقاع  اما  درک ، هیرگ  یمک  ادـتبا  یباب   9 .« زاس هدروآ  رب  طایتحا  تقد و  لامک  اب  ار  شیاـهزاین 
: » دوب نیا  تفگ  وا  هب  هک  يزیچ  نیلوا  دید ، ار  وا  نادنخ  هرهچ  دش و  هدایپ  امیپاوه  زا  نمرون  یتقو  درک ». مهاوخ  لمع  تیاه  هیـصوت  هب 

یباب و راتفر  رییغت  اب  یلو  درکن ، رییغت  زگره  نمرون  همانرب  دوب . هدرکن  رییغت  یباب  راتفر  زرط  زج  زیچ  چیه  هداتفا »؟ یقافتا  هچ  همولعم  یه ،
ارت نم  تفگ « : وا  هب  نمرون  بش  کی  دـعب ، لاسود  دـش . نیریـش  ود  ره  ماک  هب  نآ  ياه  یتخـس  یگدـنز و  شرـسمه ، اب  وا  نتفاـی  قفو 
هک تشادن  تسود  رگید  یباب  یلو  منک « . كرت  هشیمه  يارب  ار  لابتوف  وت  رطاخ  هب  مرـضاح  یتح  یهاوخب  رگا  هک  مراد  تسود  ردـقنآ 

گرزب تسیلاـبتوف  کـی  هب  نمرون  هجیتـن ، رد  داد . قفو  شرهوش  هقـالع  دروم  یگدـنز  اـب  ار  دوخ  هکلب ، دـنک  كرت  ار  لاـبتوف  شرهوش 
هب - 9 دش ------------------------- . راک  هب  لوغشم  داتسا  ملعم و  ناونع  هب  لماک  نز  هسـسوم  رد  مه  شرـسمه  دش و  لیدبت 

! لد مارآ  يو  اب  دوب  لدکی  هک  لد  ماک  ناهج  زا  تفرگرب  یسک  يدعس : لوق 

نم رظن  هار و 

تارظن هطقن  تسا . نیرفآ  لکشم  لماوع  زا  یکی  دارفا  نیب  لدج  ثحب و  هک  متفایرد  نم  تسیچ ؟ امـش  یگدنز  تالکـشم  یلـصا  لماع 
دـشاب توافتم  مه  اب  امـش  دیاقع  رگا  اما  دـیآ . یمن  شیپ  یلکـشم  دـشاب  هیبش  مه  هب  امـش  دـیاقع  رگا  دریگ . یم  رارق  داضت  رد  وا  امش و 

هب ادصورس  نودب  مارآ و  یطیحم  رد  ات  دیآ  یم  هناخ  هب  هتفوک  هتسخ و  ناترهوش  لاثم : يارب  دوش . داجیا  ناتیارب  یتالکشم  تسا  نکمم 
. دینک يرپس  هناخ  نوریب  كاپ  ياوه  رد  ار  رهظزادعب  هک  دیراد  تسود  دیا و  هدرک  يریس  هناخ  رد  ار  زور  مامت  امـش  دزادرپب ، تحارتسا 
رد دینک . یلمع  ار  دوخ  هتساوخ  دینک  یعس  امـش  زا  مادکرهو  دریگ  تروص  یلدج  ثحب و  رفن  ود  امـش  نیب  تسا  نکمم  تلاح  نیا  رد 

کی دـهاوخ  یم  ناترـسمه  یلو  دـیرخب  ون  شرف  کی  لوپ  نآ  اب  هک  دـیراد  دـصق  امـش  دـیراد : لوپ  يرادـقم  هناخ  رد  هک  دـیریگب  رظن 
هب دـیرخ  يارب  دـیراد  تسود  امـش  یلو  دورب . یـشزرو  تاـقباسم  ياـشامت  هب  هبنـش  ياـهزور  دراد  تـسود  وا  درخب . یـساکع  نـیبرود 

. دربب جنر  لکـشم  نیا  زا  یجوز  ره  تسا  نکمم  دوش . یم  عورـش  یتاظحل  نینچ  زا  اهلادجو  اهـشکمشک  همه  دـیورب . فلتخم  ياهرازاب 
یمن رب  یمدق  هار  نیا  رد  ًالصا  اه  یـضعب  دننک ؟ لیدبت  دننامه  هدیقع  کی  هب  ار  فلتخم  هدیقع  ود  دنناوت  یم  توافتم  ناسنا  ود  هنوگچ 

ار ینـشور  هار  مه  سدقم  باتک  دنک . یم  زیهرپ  یلدمه  یگتـسبمه و  زا  دور و  یم  ار  دوخ  هار  نیفرط  زا  کی  ره  تاقوا  یهاگو  دنراد 
میلـست رـس  دنوادخ  ربارب  رد  هک  روطنامه  نانز  امـش  دننک « : هدافتـسا  نآ  زا  یگداوناخ  ياهلدج  اهثحب و  رد  ات  تسا  هداهن  نانز  ربارب  رد 

يربـهر و تحت  هک  تسا  هدومرف  ردـقم  ناـنز  يارب  دـنوادخ  دـیهد ». ناـشن  شنرک  دوخ  زا  ناـتنارهوش  ربارب  رد  دـیاب  دـیروآ ، یم  دورف 
قفو نم  اب  ار  دوخ  وا  ارچ  مراد . دوخ  يارب  یقوقح  مه  نم  تسین ، هنالداع  نیا  دـییوگب  ناـتدوخ  هب  دـیاش  دنـشاب . ناـشنارهوش  تیمومیق 

ار اهجوز  زا  يرایـسب  مزاس . دونـشخ  یـضار و  ار  وا  ات  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  یعـس  مامت  دهد ، قفو  نم  اب  ار  دوخ  وا  رگا  دـهد ؟ یمن 
ياهثحب اهلادج و  زا  يریگولج  يارب  تسا . هدنام  هجیتن  یب  هدوهیب و  ناششالت  اما  دنریگ  شیپ  رد  ار  هار  نیا  دنا  هدرک  یعـس  هک  ما  هدید 

نز هک  هتکن  نیا  نایب  زا  نم  روظنم  دهد . قفو  شدرم  اب  ار  دوخ  نز  هک  تسا  نیا  درک  هیصوت  ناوت  یم  هک  ار  یهار  اهنت  یگداوناخ ، غاد 
رد طقف  دیاب  وا  ریخ ، دوش . میلـست  يدرم  ره  ربارب  رد  دیاب  نز  ای  تسا و  رتهب  نز  زا  درم  هک  تسین  نیا  دهد  قفو  شرهوش  اب  ار  دوخ  دیاب 

تـسد هب  هناهب  دنوادخ ». ... ربارب  رد  هک  روطنامه  نانز  امـش  هک «  هتفگ  نیا  دـیاش  دـنک . شنرک  شیگدـنز  کلم  نامرهق  هاشداپ و  ربارب 
هچ اهناسنا ، همه  یگدـنز  تقیقح  دوش ». یمن  ام  لاح  لماش  لصا  نیا  سپ  میرادـن ، لوبق  ار  ادـخ  اـم  دـنیوگب «: اـهنآ  اـت  دـهدب  اهیـضعب 

رارق ام  رایتخا  رد  هدعاق  نوناق و  دنچ  وا  تسا . هدرک  يزیر  همانرب  ار  اهنآ  یگدنز  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دنهاوخن ، هچو  دـنهاوخب 
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ریغ رد  دوب . دهاوخ  ام  راظتنا  رد  یـشخب  ترـسم  داش و  یگدـنز  میربب  راکب  یگدـنز  رد  ار  اهنآ  مینک و  هجوت  اهنآ  هب  رگا  هک  تسا  هداد 
دنهاوخ زورب  ییوشانز  تالکـشم  دینکن ، یهجوت  يرگید  هب  دیزاونب و  ار  دوخ  زاس  مادـکره  دـیهاوخب  ناترـسمه  امـش و  رگا  تروصنیا 

رامآ هب  تبـسن  قالط  رامآ  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـیاشو  تسا . دوهـشم  ًالماک  يزورما  ياهیگدـنز  رد  عوضوم  نیا  درک .
هداد روتـسد  دـنوادخ  دـنراد . يدایز  توافت  مه  اب  لمع  رد  دـنرادن ، یتوافت  مه  اب  لصا  رد  هچرگا  درمو  نز  دـشاب . هتفر  رتـالاب  جاودزا 

نوناق نیا  زا  هداوناخ  دحاو  دراد و  یتسرپرـس  سیئر و  دوخ  يارب  یتالیکـشت  ره  دشاب . سیئر  نواعم  نز  هداوناخ و  سیئر  درم  هک  تسا 
ار هدـعاق  نیا  هک  تفای  ار  ییاه  هداوناخ  ناوت  یم  یهاگ  هاگ  تفاـی . ناوت  یمن  یهار  چـیه  نوناـق ، نیا  نداد  رییغت  يارب  تسین . ینثتـسم 
نآ تکرح  ریسم  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  زین  هداوناخ  راک ، نیا  اب  يرالاس .) نز   ) دنا هدومن  هداوناخ  سیئر  ار  نز  هدرک و  ارجا  سکعرب 

تکرح زا  یتدـم  يارب  دـنک و  فقوت  تایح  هداـج  هار  همین  رد  یگدـنز  نیـشام  هک  هدـش  ثعاـب  متـسیس  نیا  تسا . هدـش  ضوع  ـالماک 
دهاوخ یط  ار  دوخ  يداع  لاور  اهراک  دشاب ، درماب  هداوناخ  یتسرپرسو  دوش  هدرپس  شنادراک  هب  يراک  ره  هک  دیهد  هزاجا  رگا  دتـسیاب .

. درک

! هدنامرف داب  هدنز 

ابو تسین  هدرب  لماک  نز  کی  دشاب ؟ درم  يارچ  نوچ و  یب  میلست  نز  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نوناق  نیا  ایآ  هک  دنسرپ  یم  نانز  زا  یلیخ 
اب نتفای  قفو  دشاب  شلیم  فالخ  رب  رگا  یتح  هک  دناد  یم  وا  دهد . یم  قفو  شرهوش  میمـصت  شور و  هار ، اب  ار  دوخ  یهاگآ ، باختنا و 
یم قفو  وا  یگدنز  اب  ار  دوخ  شرـسمه  دنیب  یم  هک  يدرم  درک . دهاوخ  نیریـش  ود  ره  ماک  هب  ار  یگدـنز  کیدزن ، هدـنیآ  رد  شرهوش 

هب كدوک  کی  دننام  تسا  نکمم  یتحو  دهد  ناشن  هجوت  وا  قیالع  اهوزرآ و  هبو  دنک  ناربج  اروا  تبحم  یبوخ و  دنک  یم  یعس  دهد ،
هداوناخ کـی  رد  هکلم ! نز  تسا و  هاـشداپ  درم  هک  دـننک  یم  هیبشت  روشک  کـی  تموکح  هب  ار  جاودزا  اـه  یـضعب  دز . درپب ا  وا  شزاون 

ات هک  دـناد  یم  یبوخ  هب  اریز  تسین ، هاشداپ  هدرب  ًاـنیقی  هکلم  تسا ، ناـسکی  روشک  یماـمت  يارب  هکلم و  يارب  هاـشداپ  میمـصت  یتنطلس ،
شتاساسحا اما  دنک ، نایب  ار  شتاساسحا  هک  دراد  قح  مه  وا  دنیـشن . یم  یهاش  تخترب  زین  وا  تسا . هکلم  وا  تسا . تردق  بحاص  اجک 

هاشداپ هتفگ  دهد  يور  يا  هقیلـس  فالتخا  ود  نآ  نیب  هاگره  یلو  دهد . یم  تیمها  وا  هتفگ  فرح و  هب  هاشداپ  دنک . یم  نایب  هناهاش  ار 
نیا مامت  نم  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دـینک . یم  رکف  زیچ  هچ  دروم  رد  امـش  هک  میناد  یم  یبوخب  نونکا ، دوب ! دـهاوخ  فرح  نیرخآ 

تسامـش و اب  قح  دـینادب  هک  تسا  تخـس  یلیخ  هوا .. دـهد ؟ یم  يور  یقافتا  هچ  دریگب  یهابتـشا  میمـصت  هاشداپ  رگا  ما . هتفر  ار  اههار 
هاشداپ روتسد  زا  هکلم  تلاح  نیارد  دشاب . تسردان  هک  دیهد  رد  نت  ییاه  هتساوخ  میمصت و  هب  اما  تسا  یقطنم  تسرد و  امـش  میمـصت 

اه یگدنز  زا  يرایسب  رد  دنز ! زاب  رس  نآ  يارجا  زا  ای  دنک و  یتیاکش  هلگ و  دیابن  هکلم  تفرگ ، یمیمصت  هاشداپ  یتقو  دنک . یم  تعاطا 
رگید یـضعب  رد  تسا  فلاخم  مه  اب  فرطود  يأر  یهاگ  دوش . یم  هدید  تردق  يواست  زین  رگید  یـضعب  رد  دراد و  جاور  يرالاس  نز 

تاساسحا شتآ  تسین . يربخ  تبحم  قشع و  زا  اهجاودزا  نیا  زا  کی  چیهرد  دریگ . یم  هدهع  هب  ار  یگدـنز  تیلوئـسم  رفن  نیرت  هدامآ 
نم هب  لیکو  کی  نز  دش »؟ مرـس  رب  یکاخ  هچ  يدید  دسرپ « : یم  دوخزا  بجعت  اب  درم  دوش و  یم  لدبم  درـس  يرتسکاخ  هب  فطاوع  و 

دامتعا يدرم  چیه  هب  دیابن  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نم  هب  هراومه  هکلب  مهد ، قفو  نادرم  اب  ار  دوخ  هک  ما  هدـشن  گرزب  يروط  نم  تفگ « :
ناشن تسش  برض  وا  هب  ادتبا  نامه  زا  دیاب  دیدرک ، جاودزا  یـسکاب  رگا  نیاربانب  دنتـسه . دوخ  صاخ  دصاقم  لابند  هب  طقف  نادرم  منک .
دیاـب دـش . دـهاوخرو  هطوغ  یتالکـشم  هچ  رد  یگرزب  رد  هک  تسا  مولعم  دـنهد  شزومآ  هنوگ  نبا  يدرف  هب  یکدوک  زا  یتـقو  دـیهد « !

وا درادن . يا  هقالع  میلـست ، هشیمه  نز  کی  ای  ورغرغ و  نز  کی  هب  درم  متـشاد . کش  عوضوم  نیا  هب  ادتبا  رد  مه  مدوخ  هک  منک  ناعذا 
وا دوـخ  هب  ار  رخآ  ياـه  میمـصت  هک  تسا  یـسک  لاـبند  هب  لاـح ، نیع  رد  اـما  دـهاوخ . یم  تأرج  هدـیقع و  يارادو  تیـصخش  اـب  ینز 

يزور نینچ  يارب  ار  وا  یکدوک  زا  دش . كرامناد  هکلم  دـیرگنیا  ردـلیه  روس  ردـناسکلا  تراگرام  هیوناژ 1972 ، مهدزناپرد  دراذگاو .
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يراک چیه  کیردنه ، هدازهاش  وا ، رسمه  دننک . هدامآ  يزور  نینچ  يارب  ار  وا  ات  دندوب  هداد  وا  هب  ار  اهشزومآ  عاونا  دندوب . هدرک  تیبرت 
ار لوا  ماقم  روشک ، ینعی  هناخ  زا  نوریب  رد  نم  هچ  رگا  : » تفگ شدـقع  زور  رد  تراگرام  اما  دوب . هکلم  کی  رهوش  هکنیازج  تشادـن ،

نیا شرهوـش  ربارب  ردو  دراد  یـساسحا  نینچ  یعقاو  هکلم  کـی  رگا  مشاـب »! یمرفن  نـیمود  هناـخ  نورد  رد  یلو  متـسه ، لوا  رفن  مراد و 
؟ تسیچ ام  هفیظو  امشرظن  هب  دنک ، یم  میظعت  هنوگ 

قیمع يایرد 

ار لابتوف  يزاـب  دراد  دـصق  هک  تفگ  نم  هب  مرـسمه  مینک ، تکرـش  گرزب  نشج  کـی  رد  دوب  رارق  هک  یبش  رد  تسرد  هتـشذگ ، ربتکا 
یم یلراچ  اما  دـینک . یم  كرد  ارم  تاساسحا  مه  امـش  هک  منئمطم  متـشاد ، نشج  نآرد  تکرـش  هب  يرایـسب  هقالع  نم  اما  دـنک . اشامت 

زا مدـش و  هارمه  لابتوف  يزاب  ندـید  يارب  وا  اب  دوخ ، ینطاب  لیم  مغر  هب  منک . یهارمه  ار  وا  لابتوف  يزاـب  ياـشامت  رد  نم  هک  تساوخ 
دنچ لیلد  نیمه  هب  دوب ، رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  شزرا  زا  میارب  نشج  نآ  هک  تسناد  یم  یلراـچ  متـشذگ . ما  هقـالع  دروم  نشج  ریخ 
نم اما  دروآ . تسد  هب  ار  ملد  ینابرهم  اب  درک  یعـس  درک و  یهاوخ  رذـع  نم  زا  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادـف و  نیا  رطاـخ  هب  دـعب  زور 

نـشج رد  میورب  اـیب  هک  تفگن  ارچ  متـشاد ، هقـالع  نشج  نآ  رد  تکرـش  هب  ردـقچ  نم  تسناد  یم  هـک  وا  مدوـب « : رکف  نـیارد  هـشیمه 
رب وا  نم و  دعب  هتفه  دـنچ  مدـش . رادروخرب  زین  نآ  شاداپ  زا  دوخ  هبون  هب  دوب و  تسرد  هک  مداد  ماجنا  ار  يراک  نم  اما  مینک « ؟ تکرش 
اب ار  شدوخ  دنامب و  هناخ  رد  هک  تشاد  هقالع  ًادیدش  یلراچ  میدرک . ادـیپ  فالتخا  مه  اب  يرازگ  رکـش  هسلج  رد  تکرـش  عوضوم  رس 
اما میدرک ، تبحص  مه  اب  عوضوم  ود  ره  دروم  رد  ام  منک . تکرش  نشج  نیارد  هک  متشاد  تسود  نم  اما  دنک ، مرگرـس  هداوناخ  هناخ و 

لها راـنک  رد  هناـخ و  رد  اـت  مهن  ندرگ  وا  ناـمرف  هب  هک  متفرگ  میمـصت  تبقاـع  میهد . ماـجنا  میتـسناوت  یم  ار  یکی  طـقف  هک  دوب  نشور 
رفـس يارب  دیدنبب و  ار  دوخ  لیاسو  : » تفگ ام  هب  شدوخ  وا  دـعب ، تعاس  دـنچ  اما  منک . يرپس  اهنآ  اب  ار  یـشوخ  تاقوا  منامب و  هداوناخ 

یم تبحص  یعقاو  ریغ  ياهزیچ  هرابرد  طقف  هک  دینکن  رکف  هکنیا  يارب  تسین . یگداس  نیا  هب  هشیمه  رسمه ، اب  نتفای  قفو  دیوش ». هدامآ 
زا یکیرد  مراذـگ . یم  ناـیم  رد  امـش  اـب  دوـش  یم  بوـسحم  مـیارب  هـنیمز  نـیا  رد  یتخـس  ًاتبـسن  هـبرجت  هـک  ار  يدراوـم  زا  یکی  مـنک ،

مباوخب دیشروخ  رون  ریز  رد  متفرگ  میمصت  مدوب  هتـسخ  یلیخ  نوچ  دندرک . توعد  يریگیهام  هب  ار  ام  ناتـسود ، زا  نتدنچ  نامیاهرفس ،
شهاوخ وا  زا  نانز  دایرف  نم  اما  منک ، یهارمه  ار  وا  هک  تساوخ  نم  زا  یلراچ  مشوپب . مشچ  قیاق  يوررب  ندز  پگ  ایرد و  هب  رفس  زا  و 

ارم ای  مور . یمن  ییاج  وت  نودب  نم  مینک . یهارمه  ار  اهنآ  هک  دـنا  هتـساوخ  وت  نم و  زا  اهنآ  : » تفگ وا  درادرب . مرـس  زا  تسد  هک  مدرک 
نم منک ، يرای  راک  نیا  رد  ار  وا  هک  دیزرو  رارصا  ردق  ره  مرسمه  مدروخن . ناکت  میاج  زا  مهزاب  میور ». یمن  مادکچیه  ای  نک  یهارمه 

ار رصع  مامت  تشادن . یـشزرا  مه  راک  نیا  دیهاوخب  ار  شتقیقح  اما  میتفرن . ایرد  هب  يریگیهام  يارب  ام  مدش . هدنرب  نم  تبقاع  متفریذپن .
خلت مرهوش  ماک  هب  یهاوخ  دوخ  يرظن و  گنت  اب  ار  نامرفـس  زور  نیرخآ  اریز  مدرک ، یم  هانگ  ساسحا  ًادیدش  اما  متـسشن ، لحاس  رانک 
روط ره  دیاب  ار  تحارج  رثا  اما  دیـشخب ، ارم  واو  مدرک  یهاوخ  رذع  وا  زا  ًادعب  میدوب . رهق  مه  اب  زور  هس  هکنیا  رتدـب  همه  زا  مدوب . هدرک 
راب کی  هک  رکـش  ار  ادخ  اما  مدرب . یم  جـنر  یلیخ  مراک  نیا  زا  مدرک و  یم  یتحاران  هانگ و  ساسحا   ً ادـیدش نم  مدرب . یم  نیب  زا  هدـش 

یـشزرا اب  زیچ  هچ  یگدـنز  رد  دریگرارق ، ییادـج  ترفن و  زیت  غیت  هبل  رب  ناترـسمه  اب  امـش  طباور  یتقو  متخومآ . ار  مسرد  هشیمه  يارب 
عوضوم نیا  هب  نونکا  تسا . يرورـض  تسرد و  يرما  اما  تسین ، ناسآ  هشیمه  شیاه  هتـساوخ  وا و  اب  نتفای  قفو  دـنام ؟ یم  یقاب  ناتیارب 

وا هب  تاقوا  یضعب  وا . هب  هن  دوش ، یم  طوبرم  نم  هب  لکـشم  نیا  مهد ، قفو  وا  اب  ار  دوخ  مهاوخ  یم  هک  یتقو  هک  مناد  یمو  مفقاو  ًالماک 
اما مینکن ، تقفاوم  زگره  مهاب  هنیمز  نیا  رد  دـیاش  تسا . نم  اب  قح  نم  رظن  هطقن  زا  اما  تسامـش . اـب  قح  امـش  رظن  هطقن  زا  میوگ « : یم 

تاساسحا هک  دنک  یم  کمک  نم  هب  راک  نیا  منک . هاگن  وا  دید  زا  ار  تانایرج  نیا  منک  یم  یعـس  منک « . نایب  تیارب  ار  متاساسحا  دـیاب 
ار یشالت  عون  ره  شزرا  وا  اب  نتفای  قفو  اما  مهد ، قفو  وا  اب  ار  دوخ  مناوتب  ات  تسا  مزال  يدایز  نامز  تاقوا  یهاگ  منک . كرد  رتهب  اروا 
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رتهب يزیچ  ره  زا  میارب  هک  دوش  یم  رادروخرب  ییاهیبوخ  ینابرهم و  حور ، تفاـطل  ردـص ، هعـس  زا  وا  مهد  قفو  وا  اـب  ار  دوخ  یتقو  دراد .
دوخ هشیمه  هک  دنک  یم  قیوشت  ارم  هظحل  نآ  ساسحا  دیـسوب . یمارآ  هب  ار  نآ  داد و  رارق  شیاهتـسد  نیب  ار  متروص  وا  لبق  هتفه  تسا .

! مهد قفو  وا  اب  ار 

یگنهامه

زا سپ  اما  دندرب ، یم  یناوارف  جنر  رقف  یتسدیهت و  زا  ناشیگدـنز  لوا  لاس  هدرد  دـنا . هدرک  جاودزا  مه  اب  لبق  لاس  هدزاود  یتب  لراک و 
تسمرس تیقفوم  بارش  زا  هک  لراک  دندیرخ  ییابیز  ییالیو  هناخ  اهنآ  تفرگ . ناماسورس  اهنآ  یگدنز  دروآ و  يور  اهنآ  هب  تخب  نآ 

تکاس راد  هناخ  نز  کی  یتب  اما  مینارذگب ». شوخ  یمک  مینک و  رفـس  فارطا  هب  هک  دوب  میهاوخ  رداق  ام  الاح  تفگ «  یتب  هب  دوب  هدـش 
رفـس کی  رد  ات  تساوخ  وا  زا  لراک  یتقو  دمآ . یمن  شـشوخ  حیرفت  ینارذگـشوخ و  زا  نینچمه ، دـنک . رفـس  تشادـن  تسود  هک  دوب 
ادـج شرهوش  زا  یتب  نونکا  دادرارق . هناهب  ار  اه  هچب  درک و  تفلاخم  نتفر  اب  وا  دوش ، هارمه  وا  اب  دـنک و  يرای  ار  وا  ناملآ  هب  یناگرزاب 

تـسا هدرک  ادیپ  ار  يدیدج  درف  مه  لراک  دنک . یم  یگدنز  ینتـشاد  تسود  هناخ  نآ  رد  شدنزرف  ود  هارمه  هب  مه  زونه  وا  تسا . هدش 
ییوس هب  امش  زا  کی  ره  رگا  اما  دینک . تکرح  تمـس  کی  هب  دیاب  ود  ره  ییوشانز ، یگدنز  رد  دنک . يرپس  وا  اب  ار  یـشوخ  یگدنز  ات 

راذـگ و تشگ و  لها  هک  يدرم  اـب  دوب  بونج  لـها  هک  یلوج ، ماـنب  ییاـبیز  ناوج  رتخد  دـتفیب . قاـفتا  قوف  دروم  تسا  نکمم  دـیورب ،
هناخ ياهراک  هب  دنام و  یم  هناخرد  وا  تفر ، یم  اهلگنج  نایم  هب  راذگ  تشگ و  حیرفت و  يارب  شرهوش  هاگره  درک . جاودزا  دوب  حیرفت 
نیا رگا  اما  مرادـن ، ار  لگنج  رد  يور  هدایپ  هلـصوح  نم  تفگ «: درک و  حرطم  سالک  رد  ار  شلکـشم  وا  زور  کی  درک . یم  یگدیـسر 

هب یلوج  بش  نآ  مشاـب ». شهارمه  نم  هک  دراد  تسود  یلیخ  وا  اریز  تفر ، مهاوـخ  وا  اـب  منک  یهارمه  ار  وا  هک  تساوـخ  نم  زا  هعفد 
ییاج دـصق  هب  شرهوش  هک  یماگنه  درک . کمک  شرهوش  هب  رفـس  لیاسو  نتـسب  رد  دـنک ، لوغـشم  نزوس  خـن و  اب  ار  دوخ  هکنیا  ياج 
هناـخ هب  شرهوش  زور ، کـی  دـنارذگ . یم  وا  اـب  ار  تاـظحل  نآ  تفر و  یم  وا  هارمه  ضوع ، ردو  دز  یمن  رغ  یلوـج  درک ، یم  تکرح 

دنخبل دینش  ار  شرهوش  نانخس  همادا  یتقو  اما  تسا . هتشادرب  رفـس  زا  تسد  وا  هک  درک  رکف  یلوج  دروآ . یبلاج  ياهربخ  دوخ  اب  دمآ و 
. دوب هدـید  كرادـت  رفـس  يارب  يدـیدج  تاناکما  یلوج  رهوش  درک . ناهنپ  یتخـس  هب  ار  شیدـیما  اـن  یلو  دـش ، رهاـظ  شناـبل  رب  یخلت 

سکع کی  زور  کی  هکنیا  ات  مدوب . وا  لاح  نارگن  شرفس  تدم  مامت  رد  دنتفر . رفس  هب  ناشنادنزرف  هارمه  هب  اهنآ  دیـسر و  ارف  ناتـسبات 
هب مراد  مک  مک  ما و  هدمآرب  زیت  ياهراخ  دـنت و  ياه  هرخـص  سپ  زا  لاح  هب  ات  دوب « : هدـش  هتـشون  سکع  تشپ  دیـسر . متـسد  هب  بلاج 

.« دهد یم  شرهم  رسارس  ياه  دنخبل  اب  ناج  ار  اهنیا  همه  دزم  منک . یم  تداع  مه  اه  هشپ  شین 

دیئایب اًفطل  هلب ،

؟.... اما هلب ، دیشاب « : هتفگ  وا  خساپرد  امش  تسا و  جیهم  باذج و  رایسبوا  هدیقع  هک  دیوگب  امش  هب  ناترسمه  هک  هدمآ  شیب  لاحب  ات  ایآ 
 : دیا هتفگ  شباوجرد  تداع  يور  زا  امش  اما  دشاب  ماش »  زا  سپ  يراوس  هخرچود  دننام «  هداس  رایـسب  راک  کی  تسا  نکمم  وا  هدیقع  « 

، دشاب هچوا  هدیقع  هک  تسین  مهم  ًالصا  دیا . هدیشاپ  وا  قایتشا  شتآ  يور  هب  يدرـس  بآ  هدرک و  در  اروا  هدیقع  راک  نیا  اب  اما » ... هلب ، » 
وا امـش ، ياهرغرغ  اب  دیا ، هدرب  لاوئـس  ریز  اروا  تیلوئـسمو  یتسرپرـس  کچوک  هلمج  نیا  نایب  اب  هدادرارق و  هناهب  ار  زیچ  همه  امـش  یلو 

ثعاب هک  امشزا  عوضوم و  نیازا  شدوخ  وا  دزاس . نومنهر  تیقفوم  لحاس  هب  ار  یگدنز  یتشکو  دنک  یتسرپرـس  ار  هداوناخ  دناوت  یمن 
نکمم تقیقحرد  دیا . هدرک  هدنز  وا  رد  ار  ساسحا  نیا  هعفد  دنچ  هکدیهدن  صیخـشت  امـش  دیاش  دش . دهاوخ  رفنتم  دیا  هدوب  نآ  یناب  و 

، داد هئارا  يداهنـشیپ  امـش  هب  وا  هک  دعب  هعفد  دـشاب . هدرک  دـیما  عطق  شیگدـنز  امـش و  زا  عوضوم  نیا  رطاخ  هب  طقف  لبق ، اهلاس  وا  تسا 
ار دوخ  تسا  مزال  دـشابن  راگزاس  امـش  قاذـم  رب  وا  داهنـشیپ  رگا  دـیریذپب . منک ». ارجا  ار  نآ  مرـضاح  نم  هلب ، هلمج « . اب  ار  وا  داهنـشیپ 
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وگزاب ناتیارب  ار  شا  هشقن  حرط و  وا  یتقو  دـینک . زیهرپ  هدوهیب  تیاکـش  ضارتعا و  زا  دـیئامن و  ظفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  هدرک ، لرتنک 
نکمم داد  هئارا  يداهنشیپ  امش  هب  یتسود  رگا  دینک . لاحشوخ  هدز و  ناجیه  اروا  قیرط  نیا  هب  دیریذپب و  هداشگ  يور  اب  ار  نآ  دنک  یم 

یم ثحب  عوضوم  نیا  رـس  رب  یلراچ  نم و  ًالومعم  اهرفـس  رد  تسا ؟ رتهب  ناترهوش  زا  تسود  مادـک  دـیریذپب ، ینامداش  اـب  ار  نآ  تسا 
نم موش . یم  فرـصنم  اذـغ  ندروخ  زا  دـنک ، یمن  باختنا  ندروخاذـغ  يارب  ارم  هاوخلد  ياهلحم  وا  یتقو  میروخب . اذـغ  اـجک  هک  مینک 

میوگ و یم  وا  هب  ار  دوخ  رظن  هک  یتقو  اما  دنک .! یم  خلت  نامیودره  ماک  هب  ار  رفس  نم  یصخش  قوذ  هقیلس و  هنوگچ  هک  ما  هدش  هجوتم 
دـشاب تیمها  یب  روما  دروم  رد  اـیو  هناـخ  دـیرخ  نوچ  یمهم  رما  دروم  رد  میمـصت  نیا  هاوخ  منک ، یم  راذـگاو  وا  هب  ار  ییاـهن  میمـصت 

هب نم  مشاـب . مرهوش  یماـح  مناوت  یم  لـقا  ـال  منک  تیاـمح  دوخ  رظن  حرط و  زا  مناوتن  رگا  دوـش . یمن  هصغو  مغ  زارپ  خـلت و  میگدـنز 
وا منک ، یم  بلج  ار  وا  دامتعا  لکـش  نیا  هب  هک  یتقو  درک » مهاوخ  يرای  ارت  يریگب  یمیمـصت  ره  تستاب . باختنا  میوگ « : یم  یلراـچ 

. -------------------------- تسا هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  هکنیا  مغر  یلع  بلغا  دراذگب . مارتحا  نم  رظن  هب  دنک  یم  یعس  مه 
م ـــ ـشخوچ تسا : هتفگ  زین  يدعـس  ار » لسع  هکرـس  هک  نانچ  دزاس ، یم  هاـبت  ار  رادرک  یئوخدـب  دـنیامرف « : یم  ع )  ) قداـص ماـما  - 10

نم اب  تسب  هرابر  ـــ گددیاشن هتس  ـــ کش تسکش  ناشخدب  لعل  تسا  لهس  هک  یـسب  تبوقعرد  شن  ـــــ لمأت ک یـس  ـــ ها ک ــــ نگرب تدیآ 
نیب درس  گنج  دوش و  یمن  رهاظ  ام  لباقم  رد  یعنام  چیه  دشاب ، هتفرگن  میمصت  هک  یتقو  اما  دوش . یم  ایوج  ارم  رظن  دنک و  یم  تروشم 

قابطنا حرط  ات  درک  تکرح  هناخ  يوس  هب  تعرس  اب  دوب  راد  هناخ  نز  کی  هک  نآ  وج  دوش . یم  لیدبت  ینتشاد  تسود  حلـص  کی  هب  ام 
وا دنک . لیم  شرـسمهاب  عمـش  رون  ریز  ار  نآ  دـنک و  هیهت  ار  يا  هداس  بسچلد و  ماش  تشاد  رظنرد  وا  دـنک . ناحتما  ار  شرهوش  اب  دوخ 

هدوب دنمدوس  دیفم و  رایـسب  رهوش » اب  دوخ  نداد  قفو  نوناق «  دـنیاین ، رد  راک  زا  بوخ  مه  شیاهحرط  نیرتهب  رگا  هک  درب  یپ  دوز  یلیخ 
شود ات  تفر  مامح  نورد  هب  سپـس  درک ، هدامآ  ار  یگنر  شوخو  باذـج  كزان ، سابل  ادـتبا  ناوج  درک . دـهاوخ  ناربج  ار  زیچ  همه  و 

: » دنزب غیج  هک  دوب  هدنامن  يزیچو  دوب  راهچ  تعاس  زونه  دـمآ . هناخ  نورد  هب  شرـسمه  دـش و  زاب  هناخ  برد  دـعب  هقیقد  دـنچ  دریگب .
یتـقو دـهد . قفو  شرهوش  هشقنو  حرط  اـب  ار  دوخ  هک  دوب  هتفرگ  يدـج  میمـصت  وا  تفگن ، يزیچ  اـما  يا » ؟ هتـشگرب  يدوز  نیا  هب  ارچ 

نآ وج  هشقن  نک ». هدامآ  ار  اذـغ  ًافطل  متـسه . هنـسرگ  یلیخ  نم  میراد ؟ هچ  ماش  دیـسرپ « : وا  زا  شرهوش  دیـسوب ، یمرگ  هب  ار  شرهوش 
وا دوب . نامـسآرد  دیـشروخ  زونه  تفر . هناخزپشآ  هب  دیـشوپ و  ساـبل  عیرـس  وا  یلو  دروخ . مه  هب  عمـش  رون  ریز  رد  ندروخ  ماـش  يارب 

ماـش هقیقد  تسیب  جـنپ و  تعاـساهنآ  تشاذـگ . توـص  طبـض  نورد  شخب  شمارآو  داـش  یقیـسوم  راوـن  کـیو  درک  نشور  ار  اـهعمش 
نآوج هب  وا  دـنارذگب . یـشوخاب  ار  بش  شناتـسود  رانکرد  ات  درک  كرت  ار  هناخ  شرـسمه  هقیقد  لـهچو  جـنپ  تعاـس  سأر  دـندروخ .

هدرک ناروف  تالمج  نیا  ندینش  اب  شترفنو  مشخ  ناشفشتآ  هک  نآوج  شابن » ! نم  رظتنم  ًافطل  دمآ . مهاوخ  بش  ياه  همین  نم  تفگ « :
هچره ضوع ، رد  مدومن . زیهرپ  يزارد  نابز  دادیب و  داد و  زا  مدرک و  ظفح  ار  میدرـسنوخ  اما  مدش ، ینابـصع  یلیخ  تفگ « : نم  هب  دوب ،

ناحتما رگید  رابکی  ار  متخب  تفر ، یم  لزنم  برد  تمـس  هب  وا  هک  روطنامه  اما  مدرک !  وا  تامیلعت  ناگروم و  لبارام  راثن  متـشاد  نیرفن 
ات دـنام  مهاوخ  ترظتنم  نم  دوش . یم  گنت  تیارب  ملد  مزیزع  مدرک « : اوجن  وا  شوگرد  منک . حالـصا  ار  مراـتفر  متـشاد  تسود  مدرک .

. میتشاد یندشن  شومارف  شوخ و  یتاظحل  مه  اب  تشگرب و  هناخ  هب  تشه  تعاس  زا  لبق  مرهوش  بجعت ، لامک  اب  بش ، نآ  ییایب » ! 

یگلاس هنودون  رد  يداش 

هتشک ترهوش  مدینش  تفگ « : شتسود  هب  ینز  هک  مدوب  يزاب  ياشامت  نیح  رد  متفر . مویداتسا  هب  لابتوف  يزاب  کی  ياشامت  يارب  ًاریخا 
کی متسه ». مرهوش  قشاع  نم  تفگ « : دروآ و  بل  رب  يدنخبل  رگید  نز  يراد « ؟ لابتوف  زا  ینوخ  رپ  لد  مه  وت  ایآ  تسا ، لابتوف  هدرم 

مناد یم  طقف  هن  تفگ « : دیدنخ و  باوج  رد  وا  یمهف ؟ یم  ار  ترسمه  تیبسن  يروئت  ایآ  دیـسرپ « : نیتشینا  تربلارـسمهزا  يدرف  زور ،
میهاربا هک  میدـقتعم  همه  هچ  رگا  تفاـی . ناوـت  یم  هداـس  هلمج  نیمه  رد  ار  رـسمه  هـب  قـشع  دراد »! تـسود  ار  ییاـچ  عوـن  هـچ  وا  هـک 
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ياج مدق  تسا  هدش  هیصوت  لیلد  نیمه  هب  دوب . هراس  شرسمه  نوهرم  ار  شیگرزب  ترهش و  زا  یشخب  وا  تسا ، گرزب  یموق  راذگناینب 
يوگلا ناونعب  ار  وا  يزیچ  هچ  داد ؟ ماجنا  یگرزب  راک  هچ  هراس  دـنوش . دنلبرـس  ققوم و  میهاربا  دـننام  نامنادرم  ات  میراذـگب  هراـس  ياـپ 

يرایـسب نامز  تقیقح ، رد  دوب . هتـشاذگن  میقتـسم  هداج  رد  اپ  ادـتبا  نامه  زا  اما  دوب ، بیجع  نز  کی  وا  تخاس ؟ حرطم  ام  يوریپ  لـباق 
دب وج و  هزیتس  ینعی «  ییاراس  دوب . ییاراس  شمان  درک  جاودزا  میهاربا  اب  وا  یتقو  دـمآ . لقع  رـس  درک و  بسک  هبرجت  وا  اـت  دـش  يرپس 
دش يرپس  اهلاس  دوب . هدربن  يا  هرهب  حور  ییابیز  زا  یلو  تشادن ، یبیقر  ییابیز  رد  وا  هچ  رگا  دوب . ورغرغ  هملک  ینعم  مامت  هب  وا  تنیط .»

. درادرب تهج  نیا  رد  ییاهمدـق  هک  تسوا  دوخ  هفیظو  دوـش  نیریـش  شرـسمه  شدوـخ و  ماـک  هب  یگدـنز  هکنیا  يارب  دـیمهف  هکنیا  اـت 
میمصت وا  دهد . قفو  میهاربا  یگدنز  عون  اب  ار  دوخ  تفرگ  میمصت  وا  تبقاع  دشاب . میهاربا  ياه  هتفگ  میلست  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  دنوادخ 

، دـعب هب  نامز  نآ  زا  داد . باوج  دوخ  تبحم  اـب  ار  وا  فطل  ضوع ، رد  مه  میهاربا  دـنک و  هجوت  میهاربا  قیـالعو  اـهوزرآ  هب  هک  تفرگ 
رییغت نیا  دوب . هتفرگراک  نیا  هب  میمـصتدوخ  ییاراس  هکلب  دوبن . میهاربا  رکف  راک ، نیا  هتبلا ، داد . رارق  باطخ  دروم  مرورـس » ار «  میهاربا 

اجک تنیطدـب  يرییغت ؟ بجع  تسا ، هدازهاش »  » موهفم هب  هراس  دـهد . رییغت  هراس  هب  ییاراس » زا « ار  وا  مان  دـنوادخ  هکدـش  ثعاـب  راـتفر 
بلاج ایآ  دیدرگ . باذـج  نیریـش و  اهنآ  یگدـنز  دیـسر ، یگلاس  دـص  زرم  هب  مه  میهاربا  دـش و  هلاس  دون  هراس  یتقو  اجک !؟ هدازهاشو 

رد دنخبل . » ینعی «  قاحـسا  درک ؟ اطع  قاحـسا  مان  هب  يدنزرف  اهنآ  هب  دـنوادخ  تخادرپ  میهاربا  تعاطا  هب  هراس  یتقو  هک  دـینادب  تسین 
رورـسم نامداش و  ار  اهنآ  همه  لد  دـنخبل  يداـش و  داد ، قفو  میهاربا  اـب  ار  دوخ  هراـس  یتقو  یلو  دوبن ، دـنخبل  زا  یناـشن  چـیه  هناـخ  نآ 

دنچ میهاربا  تفگ  عادو  ار  ایند  راد  یگلاس  تفه  تسیبودـص و  نس  رد  هراس  یتقو  هکدرک  ادـیپ  هقالع  هراس  هب  ردـقنآ  میهاربا  تخاـس .
یتـشک ناکــس  ددرگ و  شرهوـش  میلــست  نز  هکیناـمز  داد . یم  شارخ  ار  شرگج  هراوـمه  هراـس  قارف  غاد  تـسیرگ و  شکاـخرب  زور 

ابیز هتـشرف  کی  هب  رهوش  يارب  وا  دنک ، تمدخ  وا  هب  دوش و  لیاق  مارتحا  شیارب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دراپـسب و  وا  تسدب  ار  یگدنز 
یم رب  دوخ  دوجو  اب  ار  درم  یگدـنز  مامتو  دوش ـ یم  لیدـبت  یعقاو  هکلم  کی  هب  اهبنارگ ، رهاوج  کی  هب  ددرگ . یم  لیدـبت  لیدـب  یب  و 

. دنک

دینک ینادردق  وا  زا  .7

هراشا

ءالکو زا  یکی  مدرک . تکرش  یمـسر  ینامهم  کی  رد  ماشزا  لبق  رـصع ، زور  کی  مدش . اینرفیلاک  مزاع  یلراچ ، هارمه  هب  لبق ، هام  دنچ 
شا هفایق  ما و  هدـید  لاح  هب  ات  هک  دوب  یمدآ  نیرتبلاج  وا  تفگ « : ام  هب  دوب  هدرک  توف  لـبق  لاـس  شـش  هک  شناتـسود  زا  یکی  هراـبرد 

، دهد نایاپ  شرمع  هب  یبلق  هلمح  هکنیا  زا  لبق  تفگ . عادو  ار  ینافراد  هک  تشادن  رتشیب  لاسود  هاجنپ و  زونه  تسا .»  نم  دای  رد  هشیمه 
یگدـنز ییاراد  نیرتـگرزب  : » تفگ نم  هب  اـهراب  وا  تشاذـگ . ناـیم  رد  نـم  اـب  ار  اـهنآ  هـک  تـشاد  یگدـنز  دروـم  رد  یبلاـج  تاـیرظن 

یتقو تسا . یساپسان  نآ  نیرتدب  يرازگساپس و  ناسنا  یگژیو  نیرتهب  . » تسا یساپسان  زیچ  نیرت  تخس  نیرتدب و  تسا و  يرازگـساپس 
ًامتح لیکو  نیا  تسا . يرازگـساپس  لباقم  هطقن  یـساپسان  دنتوافتم . مه  اب  يدودح  ات  اهنآ  هک  مدـیمهف  مدرک  رکف  وا  نانخـس  نیرخآ  هب 

. دوب هدش  راتفرگ  یساپسان  ریت  هب  راب  دنچ  نیدنچ و 

یساپسان ای  ساپس 

دوخ هداوناـخ  هناـخ و  هب  اـهدرم  هشیمه ، زا  رتـشیب  هزورما  دـیاش  : » تفگ نم  هب  يدرف  دـنربب . جـنر  یـساپسان  زا  تسا  نکمم  زین  نارهوش 
بوخوا و يارب  اریز  مرب ، یمن  یتذل  چـیه  مهد  ماجنا  يراک  شیارب  هکنیا  زا  تسا . یـسانشان  ردـق  مدآ  نمرـسمه  اما  دـنهد . یم  تیمها 
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يرایسب هک  منک  فارتعا  خلت  تقیقح  نیا  هب  دیاب  هنافسأتم ، دنرادن . یشوخ  لد  نادنچ  دوخ  ساپـسان  نانز  زا  نارهوش  تسا « . ناسکیدب 
. دـنا هدرک  شومارف  ار  يدرک » فطل  ای «  « رکـشت  » لیبق زا  يرگ  هزجعم  اما  هداس  تاملک  اهنآ  دنتـسه . یـساپسان  مرج  هب  موکحم  نانز ، زا 
ینیریش و هبعج  کی  اب  ناترسمه  بشما ، نیمه  رگا  تسا . هتفهن  ییابیز  یمیمص و  يایند  هچ  هداس  تاملک  نیا  تشپ  رد  دنناد  یمن  اهنآ 

یم ار  شا  هیدـه  دـیور و  یم  وا  لابقتـسا  هب  زاب  شوغآ  اب  اـیآ  تسا ؟ هنوگچ  امـش  لـمعلا  سکع  دوش ، هناـخ  دراو  لـگ  هتـسد  کـی  اـی 
ناشن شنکاو  ریز  ياهـشور  زا  یکی  هب  ضوع ، رد  دـننکن و  رکـشت  ناشرهوش  زا  نانز  زا  يرایـسب  هک  منز  یم  سدـح  اـی .... و  دـیریذپ ؟

وت هک  مراد  کـش  تسین ، عمط  یب  گرگ  مالـس  موـهفم « : ینعم و  دـیدوباجک »!؟ لاـح  هب  اـت  دـییامرفب  دـنیوگب «  تسا  نکمم  (1 دنهد :
نز وا ،  هاگن  زا  درب . یپ  شرـسمه  ییاغ  دوصقم  هب  دناوت  یم  يرهوش  ره  یـشاب »! هداد  رییغت  یتشاد  مشچ  عمط و  چیه  نودـب  ار  تراتفر 

لولم مارآ و  ان  دنک و  یم  تمادن  ینامیـشپ و  ساسحا  تسا  هدیرخ  هک  يا  هیده  زا  هظحل  نآ  رد  وا  تسا . مرجم  شدوخ  تسا و  یـضاق 
ما هدوب  فطل  یبوخ و  راوازـس  نم  موهفم « : ینعم و  هک »!.... هدیـسر  شتقو  ـالاح  بخ  : » دـیوگب نز  تسا  نکمم  (2 دزخ . یم  یجنک  هـب 

دیاب تسا . راکهدـب  یتح  هک  دـنک  یم  ساسحا  رهوش  هظحل  نیا  رد  . » دـش یمن  یهجوت  چـیه  نم  یعـس  شـالت و  هب  هک  دوب  اهتدـم  یلو 
یسک هب  يزیچ  اهنت  هن  هکدنادب  دیاب  تسا  هدیمهف  هک  الاح  یلو  تسا ، هدیرخن  دیرخ و  یم  هیده  ای  دروآ  یم  لگ  شرـسمه  يارب  اههام 

! » يداد تمحز  تدوخ  هب  یلیخ  : » دیوگب تسا  نکمم  يرگید  نز  ( 3 تسا ! هدومن  مه  یهاتوک  شا  هفیظو  ماجنا  رد  هکلب  هدرکن ، اـطع 
تـسود ارت  يروایب  هیده  هک  یتقو  ات  يراد »! هقالع  نم  هب  ردقچ  هک  دهد  یم  ناشن  يدیرخ  میارب  هک  يا  هیدـه  تمیق  موهفم « : ینعم و 
ینیمزرس هاشداپ  شرـسمه  هک  دنک  یم  ساسحا  هظحل  نیا  رد  تخبدب  رهوش  مدنبب . لد  وت  هب  هک  دوش  یمن  ثعاب  يا  هیده  ره  اما  مراد ،

نز تسا  نکمم  ( 4 دزادرپـب ! تاـیلام و ... جارخ و  وا  هب  راـب  کـی  زور  دـنچ  ره  دراد  هفیظو  وا  دـنک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  وا  هک  تـسا 
یناد یم  هک  وت  مرادن ، يزاین  نآ  هب  هک  يا  هدروآ  میارب  ار  يزیچ  نامه  وت  موهفم : ینعم و  ییاهبنارگ »! هفحت  بجع  ینیریـش ! دـیوگب « :

وا دوش . یمن  شدیاع  يا  هجیتن  دنک  یم  شالت  هچ  ره  اریز  درگن ، یم  یضاران  هشیمه  نیا  هب  مشخ  تینابـصع و  اب  رهوش  مراد . میژر  نم 
نکمم دـنک . نیمأت  ار  مناخ  نیا  ینورد  تیاضر  دـناوت  یمن  دـنک  یم  شالت  هچره  اریز  درادرب ، شالت  زا  تسد  دوش  یم  روبجم  تبقاـع 

نانز زا  یـضعب  دـشاب . یم  یـساپسان  زا  يزراب  لاثم  اهنآ  زا  مادـکره  هک  دـننک  لمع  قوف  ياهـشور  زا  یکی  هب  اهمناخ  زا  يرایـسب  تسا 
تسود یلیخ  ار  هیده  نیا  نم  دنکن  درد  تتسد  مزیزع ، : » دنیوگب ناشرهوش  هب  دنریگب و  دوخ  هب  يدنـسرخ  یـضار و  هفایق  تسا  نکمم 

یمن نارگید  رـس  هب  رـس  تقو  چیه  اهمناخ  زا  یـضعب  تشاذگ »!  اهمدآ  نیا  رـس  هب  رـس  تسا  مزال  یهاگ  دـنیوگب « ناشدوخ  هب  اما  « مراد
هک يا  هزیگنا  ره  اب  امش  تسا . روج  کی  هشیمه  اهنآ  لمعلا  سکع  دید . ناشنابل  رب  ناوت  یم  ار  رخـسمت  دنخـشین  هراومه  یلو  دنراذگ ،

یـشزرا مه  اهنآ  تسرد  شنکاو  يارب  هاگچیه  ناشنارهوش  هک  تسا  هنوگنیا  دید . دـیهاوخن  اهنآ  زا  یـساپسان  زج  دـینک ، تبحم  اهنآ  هب 
. دنتسین لیاق 

یسانشردق رکشت و 

ساپـسان سانـشانردق و  يدرف  مه  امـش  ایآ  دـیزادنیب . دوخ  رامـش  ینادردـق  ای  جنـس  ساپـس  هبرقع  هب  یهاگن  دـینک و  فقوت  هظحل  کی 
زا وا  هک  یتقو  ایآ  دینک ؟ یم  رکشت  وا  زا  دهد  ماجنا  يراک  امش  تیاضر  يارب  ات  دنک  یم  شالت  تخـس  ناترـسمه  هک  یتقو  ایآ  دیتسه ؟
ود لماش  ینادردـق  دـینک ؟ یم  رکـشت  وا  زا  دـهد ، یم  ماجنا  امـش  یگدـنز  جراخم  نیمأت  يارب  هک  يراک  ددرگ ، یم  رب  شا  هنازور  راک 

سانـشردق ینز  وا  دریگب ، شرهوش  زا  ار  دوخ  قوقح  قح و  ات  تسا  شالت  لاـح  رد  هراومه  ینز  رگا  ینوریب . ینورد و  دوش : یم  شخب 
ار زیچ  نالف  ای  دربب  ناروتـسر  هب  ار  وا  راـب  کـی  يا  هتفه  هک  دـهاوخب  رهوش  زا  دراد  قح  هک  دـنک  یم  رکف  نز  رگا  تسین . رازگـساپس  و 
زا هاگنآ  دوش  ملاع ، قلاخ  دنوادخ ، تساوخ  میلـست  وا  رگا  دنک . یمن  ینادردـق  شرهوش  زا  يا  هرذ  وا  دـنک . هیهت  شیارب  شرهوش  ًامتح 

. تخاس رهاظ  دوخ  لامعا  دـیاقع و  تاملک  اب  دـیاب  ار  یـسانشردق  دـش . دـهاوخ  رادروخرب  ریذـپلد  رایـسب  رواـب و  لـباق  ریغ  هبرجت  کـی 
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هب ار  یسانشردق  هکلب  دنک ، یمن  توکس  سانشردق  درف  درادن . يدوس  چیه  تسا  هتفهن  امش  بلق  نورد  هک  يرازگـساپس  یـسانشردق و 
ییاهزیچ مامت  رطاخب  ناترهوش  زا  دریگب . ار  ناترهوش  زارکـشت  ینادردق و  يولج  ناتقوقحزا  عافد  هک  دیهدن  هزاجا  دـنک . یم  زاربا  همه 

رطاخ هب  داد . دهاوخ  رارق  امـش  رایتخا  رد  مه  يرگید  رتگرزب  رتهب و  ياهزیچ  وا  هاگنآ   » دینک رکـشت  تسا  هدید  كرادت  یگدنز  رد  هک 
وا زا  ًامتح  مهزاب  دیتسه ، دـنمراک  مه  ناتدوخ  رگا  یتح  دـینک . رکـشت  وا  زا  دـنادرگب  ار  هداوناخ  خرچ  ات  دـهد  یم  جرخ  هب  هک  یـشالت 

. دریگ یم  رارق  دیدهت  دروم  دـیریگ ، یم  هناهام  امـش  هک  یلوپ  اب  وا  تردـق  اریز  دراد ، زاین  امـش  ساپـس  هب  وا  دـینک . رکـشت  ینادردـق و 
نآ زا  یکی  ًاـفطل  تفگ « : یم  هنوـگنیا  یـشیارآ  مزاوـل  هزاـغم  کـی  بحاـص  يارب  ار  شلد  زار  هک  مدـید  ار  يدرم  هتـشذگ  سمـسیرک 

هچره دـهاوخ  یم  نارگ  سنج  طـقف  وا  مرخ . یم  شیارب  يا  هیدـه  هچ  هک  تسین  مهم  مرـسمه  يارب  دـیهدب . نم  هـب  ار  هیدـه  ياـهتکاپ 
سپس درکن . شرسمه  يارب  هیده  باختنا  فرـص  ار  شتقو  زا  هقیقد  کی  یتح  درم  دنادرگ »! یم  رب  نم  هب  ییورـشرت  اب  مرخ  یم  شیارب 
هیده نیا  ندید  ماگنه  رد  ار  وا  لمعلا  سکع  مراد ، تسود  مرخب . دوخ  یـشنم  يارب  يا  هیده  مراد  تسود  الاح  تفگ « : دز و  يدـنخبل 
هزیاج اهنت  دهد ، یم  هیده  شرسمه  هب  يدرم  یتقو  درک ! دوخ  یـشنم  يارب  يا  هیده  باختنا  فرـص  ار  تقو  هقیقد  تسیب  درم  نآ  .« منیبب

هب هک  شرسمه  اما  دیرخ ، وگنلا  تفج  کی  شرـسمه  يارب  يدرم  زور  کی  تسا . نآ  تفایرد  ماگنه  رد  شرـسمه  رورـس  يداش و  شا 
رهاوج هزاغم  هب  ار  اهوگنلا  مناخ  نآ  دوخ  تبقاع  دـش . لوغـشم  یبوجبیع  هب  درک و  مخا  اـهنآ  ندـید  اـب  تشادـن  يا  هقـالع  اـهوگنلا  نآ 

ارچ ًالصا  دیرخن ، شیارب  يا  هیده  چیه  شرسمه  دعب  هب  عقوم  نآ  زا  درک . ضوع  تشاد  تسود  هک  ییاهوگنلا  اب  ار  اهنآ  درب و  یـشورف 
رگا دیـشاب . ناتراتفر  بقارم  دیرادن  يا  هقالع  درخ  یم  ناتیارب  ناترـسمه  هک  يا  هیده  هب  اعقاو  رگا  دـیرخ ؟ هیدـه  ینز  نینچ  يارب  دـیاب 

هب هک  یتاـملک  ندرب  راـک  هب  رد  دـیرادن ، تسود  ار  نآ  ًالـصا  رگا  اـما  دـینک . هدافتـسا  نآ  زا  دوـخ  لـیم  مغر  یلع  تسا  نکمم  ناـتیارب 
نیا زا  ًامتح  تسا . هدوب  امـش  رکف  هب  هک  دینک  رکـشت  وا  زا  دیرادن ، تسود  ار  وا  هیده  هکنیا  مغر  یلع  دینک . تقد  دیئوگ  یم  ناترـسمه 

هدرکن شومارف  ار  امش  دوش ، یم  هدید  یگدنز  رد  هزورما  هک  يرایسب  ياهینارگن  يراک و  تالکشم  مغر  یلع  هتشاد و  دای  هب  ار  امش  هک 
دوش هدایپ  نیـشامزا  تساوخ  یم  لچیم  هک  یتقو  درب . گرزب  ردام  هناخ  هب  ار  ام  هلاس  هس  دنزرف  یلراچ ، زور ، کی  دینک . ینادردق  وا  زا 

لاسدرخ یکدوک  نابز  زا  مرکشتم »  » هژاو ندینش  .« مرکشتم يدروآ  گرزب  ردام  ندید  هب  ارم  هکنیا  زا  تفگ « : وا  هب  دیـسوب و  ار  شردپ 
یمدآ حور  شخب  امرگ  ینادردـق  رکـشت و  دزاس . يرپس  لاحـشوخ  داش و  دـنمورین  یهاشداپ  دـننام  ار  زور  مامت  یلراچ  هک  دـش  ثعاـب 

تردـق اب  ات  دـهد  یم  ورین  وا  هب  دـشخب و  یم  مایتلا  ار  ناترهوش  ياـهدرد  همه  هک  تسا  ییوداـج  مـالک  کـی  مزیزع ». مرکـشتم  . » تسا
هـسیک کی  ای  نان و  ددع  کی  دـشاب : هدروآ  هناخ  هب  يزیچ  هچ  ناترهوش  هک  دـنک  یمن  قرف  . » دزادرپب امـش  یگدـنز  ینادابآ  هب  يرتشیب 
نتفرگ رد  هک  تسا  یتذـل  ندرک ، اطع  نداد و  رد  هک  تسا  هدـمآ  لیجنا  رد  دراد . مزـال  ینادردـق  رکـشت و  دـشاب ، هدروآ  هچره  جـنرب .

هتفگ شوخ  هچ  زاریـش  يدعـس  - 11 دـینکن ------------------------ . مورحم  گرزب  تذـل  نیا  زا  ار  وا  دـینک  یعـس  تـسین .
يداهنـشیپ لوصا  وا  مدرک . تفایرد  يا  همان  مناراکمه  زا  یکی  زا  لبق  یتدـم  اشداپار ! شیورد  درم  دـنک  اسراپ  ربنامرف  بوخ  نز  تسا :

نونکا دوب : هتـشون  وا  دوب . هدرب  راک  هب  شا  یگدنز  رد  « ندرک ینادردق  نتفای و  قفو  ندرک ، نیـسحت  نتفریذـپ ، زا «  تسا  ترابع  هک  ارم 
مدـق ایند  درم  نیرتهب  ابو  ما  هدیـشوپار  میابیز  ون و  ياهـسابل  تسا  هتفرگرارق  مار  سوناـیقا آ  لـحاوس  رد  هک  مربیم  رـس  هب  یتشهب  رد  نم 

نیـسحت نتفریذـپ  هناگراهچ : لوصا  زج  تسین  يزیچ  تشهب  نیا  هب  نتفای  هار  دوش  یمن  ادـیپ  يرتهب  يزیچ  واو  نم  يارب  ناهج  رد  منزیم 
. دوب هدرب  راک  هب  شا  یگدنز  رد  ندرک  ینادردقو  نتفای  قفو  ندرک ،

: فیلاکت

يرگید رد  دیسیونب و  ار  وا  فعـض  طاقن  اهنآ  زا  یکی  رد  دینک . هیهت  هناگادج  تسیل  ود  دیریذپب . تسه  ًاعقاو  هکنانچنآ  ار  ناترهوش  - 1
هب طقف  دینکن . رکف  نآ  هب  رگید  دیزادنیب و  رود  ار  تسیل  نآ  سپـس  دـیزادنیب و  یهاگن  وا  فعـض  طاقن  هب  دـینک . رکذ  ار  وا  توق  طاقن 
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. دینکفیب نآ  هب  یهاگن  دیوش  یم  لاحشوخ  ایو  تحاران  نیگمغ ، هاگره  دیـشاب و  هتـشاد  دوخ  اب  ار  تسیل  نیا  دینک ،. رکف  وا  توق  طاقن 
نیـسحت و اب  دیئوگب و  وا  هب  زیگنارب  نیـسحت  يا  هلمج  زورما  نیمه  دینک . هجوتوا  تّوق  طاقن  هب  دینک . نیـسحت  ار  دوخرهوش  زور  ره  - 2
. دیریذپب تسه  هک  روط  نآ  ار  وا  یگدنز  زرط  دیهد . قفو  وا  یگدنز  اب  ار  دوخ  - 3 دیزاس . باداش  لاحرس و  ار  وا  هتسخ  حور  شیاتس ،

اهنت هک  یتـقو  ار  تسیل  نیا  دوش . داـجیا  شا  یگدـنز  رد  یتارییغت  هچ  دراد  تسود  هک  دـسیونب  دـینک و  هیهت  یتـسیل  هک  دـیهاوخب  وا  زا 
يراک رگا  - 4 دـیریذپب . ار  شیاه  هتفگ  دـیراذگب و  مارتحا  وا  راـکفا  هب  دـیرادرب . ماـگ  تارییغت  نآ  داـجیا  تهج  رد  دـیناوخب و  دـیتسه 

فوطعم وا  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  دیهد . ناشن  ار  ینادردق  رکـشت و  نیا  دوخ ، لامعا  راتفر و  اب  دینک . رکـشت  وا  زا  دهد  یم  ماجنا  ناتیارب 
رد . دیـشاب هجوت  یب  وا  هب  تبـسن  دورو ، ماگنه  ادابم  دـینکن . نفلت  ییاج  ای  یـسک  هب  هناـخ ، هب  وا  دورو  زا  سپ  هک  دـینک  یعـس  دـیزاس و 

لیوحت ار  اهنآ  دورو  ماگنه  ناشنارـسمه ، هک  تسین  رتدنیاشوخان  نیازا  يزیچ  نادرم ، زا  یـضعب  يارب  دینک . هجوت  وا  ياهزاین  هب  ضوع 
دنریگن

دیشاب ابرلد  رگشمار و  موس :  شخب 

هراشا

نتـسشن و مه  هب  ندرگرد ! تسد  مارالد  ود  دوب  شوخ  هچ  دیـشاب ! قشاع ه  ! ? دیمارایب وا  اب  ! ? دییارایب ار  هناخ  ! ? دیـشاب ابرلد  رگـشمار و 
مارآ شلدزا  دـید ، مارـالد  هکره  ندرب ? ! رـس  هب  ناتـسود  یب  دـشاب  غیرد  زیزع  راـگزور  هک  نازیزع  راـگزور  هب  ندروخ ! یتشآ  ياولح 

 ! تفر ماـمتا  هب  راـک  یتخادـنا ، رب  هدرپ  میدـب  لدـیبو  قش  اـع  اـمو ، تفر  یموتداـی  تفر ! ماد  نیارد  هکره  صـالخ ، درادـن  مشچ  تفر !
ترگا رد  زا  يآ  رد  ماد  نآ  رد  هج و  نورب  ماب  نیز  يآرد ! مارالد  رای  نآ  تبحـص  رد  يآرد ! مان  وکن  نآ  درگ  هب  زیخرب و  يدعـس ? ) )

نم ــ ردـنا چ ورـس  هب  رگید  درگنن  ار !  مارآ  درب  هرابکی  م  ــــــــ لدزک تسا ! شوخرطاخ  ارم  یمارالد  اب  يولوم ? ) ! ) يآرد ماـب  زا  دـنارب ،
( ظفاح  ! ) ار مادنا  میسورس  نآ  دید  هکره 

 !. دیئارایب ار  هناخ  . 8

هراشا

هک دیروایب  دای  هب  دیدنسپ . ار  امش  شهاگن  اب  وا  هک  يا  هظحل  نیلوا  هب  ای  دیدید  ار  ناترسمه  امـش  هک  میدرگرب  يا  هظحل  نیلوا  هب  دیئایب 
وا ندـید  هب  ردـقچ  تفرگ و  یم  ربرد  ار  ناتدوجو  یفعـش  روش و  هچ  دـش ، یم  رهاظ  ناتهاررـس  رب  ای  دز  یم  گـنز  امـش  هب  وا  تقو  ره 

زارـس دیتسیاب . رظتنم  دیتسناوت  یمن  يا  هظحل  هک  تفرگ  یم  ارف  ار  ناتدوجو  وا  ندید  قوش  ردقنآ  نامز  نآ  رد  دیاش  دیداد ! یم  تیمها 
يداش هب  يرتوبک  نوچ  شحور  تفرگ و  یم  هزات  یناج  امش  ندید  اب  زین  وا  دیداد . یم  فک  زا  ربص  نماد  وا  ندید  اب  دیتخانش و  یمن  اپ 

هناخ هب  ناترـسمه  هک  بشید  دیئوگب  نم  هب  میرذگب  هک  اهنیا  زا  دیتخانـش ! یمن  اپ  زا  رـس  ودره  هکنیا  مالک  ناج  تخادرپ . یم  فعـش  و 
هام هکنیا  زا  ایآ  دـیدوب ؟ هدیـشوپ  یـسابل  هچ  درک  كرت  شراک  لحم  دـصق  هب  ار  هناخ  وا  هک  زورما  دوب ؟ هنوگچ  امـش  رهاـظ  عضو  دـمآ 

ینامیشپ ساسحا  هدرکان  يادخ  ای  يدیمون  هودنا و  ساسحا  ودره  دنا و  هدش  شومارف  زین  شوخ  تارطاخ  نآ  هتفریذپ و  نایاپ  امش  لسع 
قشع دراد  تسود  وا  هکدیتسه  یسک  اهنت  امش  دوش . یمن  متخ  ینتـشادن  تسود  دصقم  نیا  هب  یجاودزا  ره  دیا ؟ هدرک  بجعت  دینک  یم 
ياه هظحل  اهیداش و  کیرـش  شا ، یگدـنز  کیرـش  ناونع  هب  ار  امـش  زور  کی  وا  هک  دـیروایب  رطاخ  هب  دـینک . ینعم  شیارب  ار  يداش  و 

ار شقشع  دراد  تسود  وا  هک  دیتسه  يدرف  وا و  بختنم  امـش  دیزگربرتخد ! يدایز  دادعت  نایم  زا  ار  امـش  وا  درک . باختنا  شا ، یـشوخ 
. دیزاس يراج  وا  نوخ  اهگر و  رد  ار  يداش  قشع و  نایرج  دیناوت  یم  هک  دیتسه  يدرف  اهنت  مه  امش  ضوع  رد  دنک . زاربا  وا  هب 
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! ییابر لد 

مسج قشاع  دزرو ، یم  قشع  امش  حور  هب  هکروطنامه  وا  دنک . بذج  ار  وا  امش  رهاظ  هک  تسا  نیا  امش  رهوش  یـساسا  ياهزاین  زا  یکی 
نیا دییوگب  لاح  تسا . هدیزگ  ینکس  نآ  رد  ناتحور  هک  تسا  يا  هناخ  امـش  دبلاک  دریم ! یم  نآ  يارب  شدوخ  لوق  هب  تسه و  زین  امش 

هب ار  هناخ  تقو  ره  هک  ینارهوش  دنرایـسب  هچ  تسا ؟ یندـید  باذـج و  لبق  لاس  جـنپ  دـننام  هناخ  نیا  ایآ  دراد ؟ ییامن  رهاظ و  هچ  هناخ 
هتخلش و نز  هب  الاح  ابرلد ، باذج و  سورع  دننادرگ . یم  يور  ناشرـسمه  مهرد  هدیلوژ و  هفایق  ندید  زا  دننک  یم  كرت  ناشراک  دصق 

نکمم زور  لوط  رد  امـش  رهوش  ضوع ، رد  تسا . شرهوش  دهد  یمن  تیمها  هک  يزیچ  سک و  اهنت  هب  هک  هدش  لیدبت  يدـنب  دـیق و  یب 
رارق ریثأت  تحت  وا  امش  رظن  هب  ایآ  دسر . یم  ماشم  هب  اهنآ  زا  یعوبطم  هحیار  دنا و  هتسارآ  ار  دوخ  هک  دشاب  هتشاد  راکورس  ینانز  اب  تسا 

یم هناخ  هب  تقو  ره  هک  دراد  تسود  وا  دراد . راظتنا  امـش  زا  ناترهوش  هک  تسا  يزیچ  نامه  بترم ، هتـسارآ و  رهاـظ  تفرگ ؟ دـهاوخن 
یب هتسخ و  ای  سوبع  امش  رگا  تسا . وا  یعقاو  زاین  نیا  دیایب ، شلابقتسا  هب  باذج  يرهاظ  اب  هتساریپ ، هتـسارآ و  شا  ییایور  رـسمه  دیآ 

و تسین ، رضاح  ماش  هکدیمهف  دهاوخ  دزادنیب  امش  هب  هک  یهاگن  نیلوا  اب  درک . دهاوخ  فسأت  ساسحا  هناخ  هب  ندمآ  زا  وا  دیـشاب ، لاح 
بجعت دنور  یم  هناخ  هب  رید  اهدرمزا  يرایسب  هکنیا  زا  نونکات  ایآ  تسین . يدنیاشوخ  هنحص  تسا ، غاد  اه  هچب  يادصورس  اوعد و  رازاب 

ایآ !« دـننک یم  لمحت  ار  نز  یلاـح  یب  تلاـسک و  زا  ریغ  يزیچره  اـهدرم  تفگ « : نم  هب  يا  هدـیمهف  لـقاع و  نز  زور  کـی  دـیا ؟ هدرک 
زا وا  دـیهد . رییغت  ار  دوخ  رهاـظ  هک  تسا  نیا  دـیراد  او  تیلاـعف  هب  ار  وا  هکنیا  يارب  هار  نیرتعیرـس  تسا ؟ هزیگنا  یب  لـسک و  ناـترهوش 

شومارف ار  دوخ  دیناوت  یم  زین  امش  دشاب ، بترم  هتسارآ و  امش  رهاظ  رگا  درک ! دهاوخ  بجعت  امـش  هتـسارآ  بترم و  رهاظ  هفایق و  ندید 
هب :» تسا مهم  يزاب  کـی  ماـن  نیا ، جاودزا ، رد  دـیزاس . فوطعم  دوخ  یگدـنز  کیرـش  ینعی  رگید ، درف  هب  ار  دوخ  هجوت  ماـمت  دـینک و 

يدرم هکنیا  زا  لبق  دراد . یناوارف  توافت  مهاب  ناترـسمهو  امـش  رکف  زرط  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  زیزع ! ياـهمناخ  نک .» هجوت  تکیرش 
يا هفایق  رهاظ و  دیاب  رهظ  زا  دعب  شش  تعاس  نیاربانب  دوش . انشآ  نز  نآ  هقایق  رهاظ و  اب  درادرب و  ار  مدق  نیلوا  دیاب  وا  دسانـشب ، ار  ینز 

رد ار  وا  ياهراتفر  دیناوت  یم  دوخ  سوبع  ای  باذج  رهاظ  اب  هناخ ، هب  وا  دورو  هقیقد  راهچ  نیلوا  رد  دیشاب . هتشاد  بترم  هتسارآ و  رایـسب 
ناتنادنزرف رـسمه و  يارب  ار  یطاشن  رپ  داش و  مارآ ، بش  ریذپلد  يرهاظ  اب  بشما  هک  دیریگب  میمـصت  دینک ! يزیر  هیاپ  رهظ  زا  دعب  مامت 

تسین مزال  دینک . مالـس  وا  هب  نادنخ  هتـسارآ و  هرهچ  ناشخرد و  نیگآ ، رطع  بترم ، ياهوم  اب  دینک  یم  زاب  ار  رد  یتقو  دینیبب . كرادت 
شرادید هب  طاشن  رپ  هتـسارآ و  رهاظ  اب  یتقو  دیـشوپب . ابیز  هتـسارآ و  سابل  دینک و  بترم  ار  دوخ  ینیـشن ، بش  ایو  دیرخ  عقوم  ًامتح  هک 

لیم رتمک  تفرگ و  دهاوخ  يا  هزات  ناج  هناخ  هب  ندمآ  اب  وا  متـسه . وت  لام  نم  نک ، سمل  ارم  هک  دهد  یم  مایپ  وا  هب  امـش  رهاظ  دیورب ،
تمدـخ هب  يدرم  يزور  - 12 دـنک 12 ----------------------------- . كرت  ار  ینتـشاد  تسود  طیحم  نیا  تشاد  دـهاوخ 

نوچ دنک و  یم  هقردب  ارم  مور ، یم  نوریب  نوچ  دیآ . یم  ملابقتـسا  هب  مور ، یم  هناخ  هب  هاگره  هک  مراد  ینز  تفگ « : تفر و  لوسر ا ...
ارت مغ  ادخ  يروخ ، یم  مغ  ترخآ  يارب  رگاو  روخم  مغ  تسادخ ، تسد  يزور  دیوگ « : یم  دهد و  یم  میرادلد  دبای ، یم  نیگمغ  ارم 

.« تساهنآ زا  یکی  نز  نیا  هک  دراد  ینارازگراک  نیمز  يوررب  ادخ  دومرف « : درم  نآ  هب  ترضح  دنادرگ ». لیاز 

شخب يداش  هناخ 

ياه هچب  رگا  دیریگب . شود  جنپ  تعاس  دـیآ ، یم  هناخ  هب  شـش  تعاس  ناترـسمه  رگا  دـیریگب . شود  ناترـسمه  ندـمآ  زا  لبق  بشما 
اما مرب ، یم  جنر  عوضوم  نیا  زا  مه  نم  هنافـسأتم ، دسرب . رظن  هب  کحـضم  راک  نیا  دـیاش  دنـشاب ، ماش  رظتنم  هنـشت  هنـسرگ و  ناتکچوک 
نیا دیهد  ماجنا  دیاب  هک  يراک  نیلوا  دنزب . روتنـس  یگنـسرگ  زا  اه  هچب  ياه  هدور  دـیراذگب  تسا : نم  هنازور  همانرب  وزج  نتفرگ  شود 
زارد دـینک ، هدامآ  شـش  تعاـس  تاـقالم  يارب  ار  دوخ  هکنیا  يارب  دـییادزب . دوخ  دوجو  زا  نتفرگ ، شود  اـب  ار  زور  یگتـسخ  هک  تسا 
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. دینک رکف  دمآ  دهاوخ  هناخ  هب  رگید  یتاظحل  ات  تسامش و  بلق  بحاص  هک  يدرم  هب  دییادزب . دوخ  نت  زا  ار  یحور  ياهراشف  دیشکب و 
دیریگب رارق  وا  سرتسد  رد  دینک ، یعس  هناخ  هب  وا  دورو  اب  دشخردب . هنیآ  دننام  رـس ، قرف  ات  اپ  ناتـشگنا  كون  زا  ناتندب ، هک  دینک  یعس 

هحیار مه  امش و  ياهنادند  ششخرد  مه  ات  دینزب  كاوسم  بترم  ار  دوخ  ياهنادند  دریگب . شوغآ  رد  گنت  ار  امش  تشاد  زاین  وا  رگا  ات 
هک یتـقو  تشاد . دـیهاوخ  او  يداـش  هب  ار  شحور  غرم  دـینک ، مالـس  وا  هب  رگا  ـالاح  دـنک . بلج  دوـخ  يوـس  هب  ار  وا  ناـتناهد  ریذـپلد 
هک ینامز  هک  دینک  يراک  دینک . مالس  وا  هب  زاب  شوغآ  اب  دیورب و  وا  زابشیپ  هب  نادنخ  یبل  اب  دیآ ، یم  هناخ  هب  هتفوک  هتسخ و  ناترـسمه 
هب دزاون  یم  ار  ناـج  ماـشم  نآ  عوبطم  هحیار  هک  ینت  اـب  هتـسارآ و  بترم و  يرهاـظ  اـب  یتـقو  درذـگب . شوخ  وا  هب  دـیآ  یم  هناـخ  هب  وا 

هظحل هظحل  هک  دینک  يراک  تسناوت  دیهاوخ  تروص  نیا  رد  دوش . یم  لیدبت  لیدب  یب  ابیز و  یتشهب  هب  وا  يارب  هناخ  دیورب ، وا  لابقتسا 
بترم رهاظ  هرهچ و  ندید  اب  هکدید  دیهاوخ  دشاب ، هدمآ  هناخ  هب  هدرسفا  نیگمغ و  وا  رگا  و  ددرگ . نیگآرطعرورس  يداش و  هب  یگدنز 

نانچ مهاـب  درمو  نز  يدعـس : لوق  هب  -13 دـنامب 13 --------------------------  ریگلد  نیگمغ و  تسناوت  دـهاوخن  وا  اـمش 
! دنتسوپ یکی  زغم و  ود  ییوگ  هک  دنتسود 

! هناخ سورع 

شراک لحم  مزاع  وا  یتقو  درک . یم  تبحص  نم  اب  تشاد  دهاوخ  زور  لوط  رد  هک  یناوارف  تالکشم  دروم  رد  یلراچ  حبـص ، زور  کی 
هتسخ و وا  متسناد  یم  هک  نم  متشاد . دای  هب  ار  مهرب  مهرد و  هفایق  نآ  زور  مامت  نم  دیسر و  یم  رظن  هب  سوبع  نیگمغ و  شا  هرهچ  دش ،

شود زا  دـعب  ممدـب . شا  هتـسخ  نت  رد  يا  هزات  ناج  هنوگچ  هک  مدرک  يرپس  رکف  نیا  اـب  ار  زور  ماـمت  دـمآ ، دـهاوخ  هناـخ  هب  لاـح  یب 
کحـضم و هفایق  هک  منک  فارتعا  دـیاب  مدیـشوپ . زین  گنر  دـیپس  همکچ  تفج  کی  مدرک . نت  هب  یکزان  گـنر  یتروص  ساـبل  نتفرگ ،
تکاس و مارآ ، رـسمه  مدوبن . هدامآ  وا  لمعلا  سکع  يارب  مدوشگ ، یلراـچ  يور  هب  ار  رد  بش  نآ  یتقو  مدوب . هدرک  ادـیپ  يراد  هدـنخ 

دننام يریذپلد - ناجیه  يداش و  تفرگربرد ، ارم  یتقو  دـیود . ملابند  هب  درک و  اهر  رد  مد  ار  شلیاسو  تخادـنا ، نم  هب  یهاگن  ملاح  یب 
ناشردام وردـپ  زیرگ  بیقعت و  هب  دـندوب و  هداد  هیکت  راوید  هب  ام  کچوک  نارتخد  تفرگارف . ار  ناـمدوجو  نامیگدـنز - هیلوا  ياـهزور 

زا هک  درک  شومارف  رگید  مه  یلراچ  دوب و  میگدـنز  ياهزور  نیرتهب  زا  یکی  رـصع  زور  نآ  دـندیدنخ . یمو  دنتـسیرگن  یم  هریخ  هریخ 
وت تایرظن  دییوگب  دیاش  دیا ؟ هتفر  ناترـسمه  لابقتـسا  هب  هتـسارآ  بترم و  يرهاظ  اب  لاح  هب  ات  ایآ  دنک . تبحـص  شا  يراک  تالکـشم 

دـصق هب  نانز  رثکا  مرادن . يزاب  هقح  يرادربهالک و  دصق  نم  هن ، مهد . بیرف  ار  مرـسمه  هک  متـسین  یـسک  نم  تسا و  يزاب  هقح  یعون 
ناشنارهوش يارب  هار  نیارد  دنتسین  رضاح  یلو  دنـشوپ . یم  ار  دوخ  ياهـسابل  نیرتهب  رگیدکی ، هب  یـشورف  رخف  ای  یمـشچ و  مه  مشچ و 

مرهوش دننک « : یم  تیاکش  نانز  زا  يرایسب  دینک . لیدبت  تیعقاو  هب  ار  شیاهایور  امـش  هک  دراد  زاین  ناترهوش  دنرادرب . کچوک  یمدق 
دیناوت یم  امـش  تسین ، راوشد  نادنچ  لکـشم  نیا  هراچ  منک »؟ هچ  دشاب ، هنـشاد  نز  نیدـنچ  دراد  تسود  وا  دوش . یمن  اضرا  نم  اب  اهنت 

هب دشاب . هتـشاد  یعونتم  یگدـنز  وا  هک  دوش  یم  ثعاب  نوگانوگ  ياه  شیارآ  فلتخم و  ياهـسابل  دیـشاب . توافتم  نز  نیدـنچ  وا  يارب 
دنکزاب و ار  هناخ  برد  وا  هک  دیهدن  هزاجا  زگره  دراد . زاین  دیروآ  یم  دوجوب  هناخ  رد  امـش  هک  یتیقالخو  ناجیه  هب  نات  رهوش  نم  رظن 

یم زور  کی  دیـشاب . هتـشاد  عونتم  یـشیارآ  توافتم و  يرهاظ  زور  ره  تسا  رتهب  دـنک . ینیب  شیپ  ار  امـش  پیت  رهاـظ و  راـتفر و  دـناوتب 
نادزد ای  نرتسو  ياهملیف  ياهشکریت  تفه  هفایق  پیت و  دیناوت  یم  رگید  زور  دیروآ . رد  امنیس  نارگیزاب  زا  یکی  لکش  هب  ار  دوخ  دیناوت 

اما هن ؟ تسا ، کحـضم  دش . دهاوخ  ور  هب  ور  يا  هفایقو  پیت  هچ  اب  دنادن  وا  هک  تسا  رتهب  هناخ  هب  وا  دورو  زا  لبق  دینک . ادـیپ  ار  ییایرد 
مه نم  زا  تسین . هتخاس  امـش  زا  اهراک  نیا  هک  دینک  رکف  دیاش  دینک ! ناحتما  ار  نآ  هتفه  کی  دـیرادن ، رواب  رگا  دراد  یناشخرد  جـیاتن 

میگدنز نوچ  متسبراک ، هب  میگدنز  رد  ار  اهشور  نیا  نم  مدرک . بسک  ار  اه  هبرجت  نیا  ات  دیـشک  لوط  لاس  تفه  نم  يارب  دوبن . هتخاس 
. یلراچ هن  دـش و  مرواب  مدوخ  هن  هک  دروآ  راب  هب  یجیاتن  نانچنآ  نم  کحـضم  یلو  نازرا  ياهـسابل  اـما  تشاد . زاـین  يروآون  عونت و  هب 
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ینـشاچ ار  طایتحا  تقد و  یمک  لیلد  نیمه  هب  مدیـشوپ . هک  دوب  یـسابل  نیلوا  دیفـس  ياـه  همکچو  یتروص  نماد  نهاریپ و  دوب . هزجعم 
دیناوت یم  اما  دیورب ، دوخ  رسمه  لابقتسا  هب  توافتم  يرهاظ  سابل و  بترم و  یعضو  اب  هک  دیشاب  هتـشادن  تسود  امـش  دیاش  مدرک . راک 
دوجوب وا  یگدـنز  رد  ار  يراکتبا  هچ  امـش  قـالخ  نهذ  هک  دـشاب  عوضوم  نیا  لوغـشم  وا  نهذ  هشیمه  دـیراذگب  دـینک ، ناـحتما  ار  نآ 

یتقو هک  دیهاوخن  امش  دیاش  دینک . طایتحا  دنتـسه  هناخ  رد  اهنآ  هک  یتقو  تسا  رتهب  دنا ، هدش  گرزب  امـش  ياه  هچب  رگا  دروآ . دهاوخ 
رهاظزین ناتنادنزرف  اما  ،14 دیـشورفب همـشرک  زان و  شردـپ  هب  بترمو ، هتـسارآ  يا  هفایق  رهاظ و  اب  تسا ، هناخ  رد  امـش  هلاس  هدزناپ  رـسپ 

يردام زور  کی  دـنک . یم  زیگنا  ناجیه  بلاج و  ار  یگدـنز  عوضوم  نیا  تشاد . دـنهاوخ  تسود  ار  امـش  عونتم  ون و  ساـبل  هتـسارآ و 
رد ردـقچ  رداـم  تفگ « : وا  هب  رداـم  ندـید  اـب  رـسپ  تشگرب . جـلاک  زا  شناوج  رـسپ  هک  دوب  شرهوش  يارب  دوخ  ندرک  هداـمآ  لاـحرد 
رد هک  ناـنززا  یکی  منک ». ادـیپ  وت  تراـهم  هقیلـس و  اـب  ینز  مناوتب  مه  نم  دـنک  ادـخ  یهد ؟ یم  جرخ  هب  هقیلـس  تقد و  دوـخ  نتـسارآ 
نم تفگ « : دیدنخ و  دنزاسب  دوخ  يارب  توافتم  يا  هفایق  پیت و  زور  ره  نانز  تسا  رتهب  هک  عوضوم  نیا  هب  دنک  یم  تکرش  میاهسالک 

ياهملیف ياه  شکریت  تفه  هب  ای  منک و  ییایرد  نادزد  هیبش  ار  دوخ  یبش  رگا  مشوپب . يزتناف  ای  روآ و  هدنخ  ياهـسابل  هک  متـسین  یمدآ 
روضح يو  تکرـش  سیـسأت  درگلاـس  نشج  رد  شرهوش  هارمه  هب  هتفه ، ناـمه  درک ». دـهاوخ  هرخـسم  ارم  مرهوش  مزاـس ، هیبش  نرتسو 
هجوتم نز  نآ  درک . بلج  دوخ  هب  ار  همه  هجوت  دوب . هدیشوپ  یعونتم  باذج و  رایسب  ياهـسابل  هک  تکرـش  ياه  یـشنم  زا  یکی  تشاد .

شرهوـش هب  هنحـص  نیا  ندـید  اـب  وا  تسا . هدـش  هریخ  نز  نآ  هب  هتفرگ و  ضرق  مه  رگید  مشچ  ود  دراد و  مشچ  ود  شرهوـش  هک  دـش 
شوخ هچ  یماظن : لوق  هب  - 14 راک -----------------------------  هچ  مشوپب ، سابل  نز  نآ  دـننام  بش  کـی  رگا  تفگ « :

هک نداد  لد  مشچ ، رگید  هب  زیر ! ــــ گب هک  نتفرگب  مشخ  یمـشچ  هب  نایوج ! هد  ــ ید اـب  ار  هد  ــ نار هد  ــ یدز ناـیور ! ـــ بوخ زاـن  تسا  يزاـن 
منادب رگا  دروخ ! مهاوخ  هاگن  کی  اب  ارت  مزیزع ، ناج ! دص  هب  دهاوخ  دـیوگ و  مهاوخن  ناناج ! هک  یهاگ  نآ  دزرا  ناج  دـص  هب  زیرگم !

دوخ ات  درک  مهاوخ  روبع  فقوت  نودب  اهزمرق  غارچ  مامت  زا  دوب . یهاوخ  هناخ  هب  نم  دورو  رظتنم  يا  هفایق  رهاظ و  نانچ  اب  بش  کی  هک 
نز نآ  تسا »! ندـش  افوکـش  لاح  رد  يا  هچغاب  هناخ  نورد  منادـب  هکنیا  طرـش  هب  تشاد . مهاوخن  یکاب  مه  همیرج  زا  مناـسرب . وت  هب  ار 
رد یتقو  دیشوپ . يدنلب  يامن  ندب  كزان و  سابل  يرگید  نز  دیسر . شدارم  هب  شرهوش  داد و  ماجنا  ار  کحـضم  رهاظ  هب  شیامزآ  نیا 
: » تفگ نز  نآ  دعب  زور  دنچ  تشادن ، ار  هنحص  نیا  ندید  راظتنا  ًالـصا  وا  هکدرک  بجعت  ردقنآ  شرـسمه  درک ، زاب  شرـسمه  يارب  ار 

داهنـشیپ نم  هب  هتفه  نآ  مرـسمه  دوب . هتـشذگن  شوخ  نم  هب  ردقنآ  یبش  چـیه  تساخرب . مرانکزا  لاحـشوخ  یـضار و  بش  نآ  مرهوش 
ياهباروج وا  دـمآ ، هناخ  هب  شرـسمه  یتقو  درک . ناحتما  ار  هار  نیا  زین  يرگید  نز  میورب ». وئاسان  هب  هتفه  رخاوا  تالیطعت  يارب  هکدرک 

ياو دیشک « : دایرف  تخادنا و  وا  هب  یهاگن  شرسمه  نیمه . طقف  دیشوپ ، دنب  شیپ  کی  دنلب و  هنـشاپ  شفک  تفج  کی  یکـشم ، كزان 
تکرش اهسالکرد  هک  یلاسنایم  نز  دنامن ! رظتنم  مه  ماش  ندروخ  يارب  یتح  هک  دش  بجعتم  هنحـص  نیا  ندید  زا  ردقنآ  وا  نم »! يادخ 

يراددوخ لومعم  ریغ  کحضم و  ياهسابل  ندیـشوپ  زا  وا  دوب . هتفای  ارجا  لباق  ریغو  لکـشم  يدودح  ات  ار  تمـسق  نیا  يارجا  دوب  هدرک 
نم ًانمض  هنای ؟ يراد  تسود  ما  هدیـشوپ  هک  ار  ییون  سابل  مزیزع  : » تفگ شرـسمه  هب  هارکا  ابو  دیـشوپ  ون  یـسابل  ضوع ، رد  درک . یم 

، نم رمع  تاظحل  نیرتداـش  زا  یکی  هظحل  نیا  مزیزع ، : » تفگ دوب  هدـش  بجعتم  يو  راـتفر  زا  هک  شرهوش  ما »! هدیـشوپن  مه  ریز  ساـبل 
یحطس اهارجام  نیا  هک  دینک  رکفو  دینکنرواب  ار  اهناتساد  نیا  دیاش  دسرب »! ... نایاپ  هب  اهیدوز  نیا  هب  هظحل  نیا  هک  مرادن  تسود  تسا .

ناترهوش لد  رد  قشع ، هتفخ  شتآ  هک  دوش  یم  ثعاب  بیرغ ، بیجعو و  عونتم  ياهـسابل  ندیـشوپ  هک  دیـشاب  نئمطم  اما  دـنا . هیاپ  یب  و 
، هکنیا لوا  دیـشاب : هتـشاد  رظن  دم  ار  اهنآ  دینک و  هجوت  دروم  ود  هب  تسا  مزال  دـیتفرگ  حرط  نیا  يارجا  هب  میمـصت  رگا  ددرگ . رو  هلعش 

یتین رگا  هک  دیـشاب  نئمطم  دینزن . فلتخم  ياهـسابل  ندیـشوپ  شیارآ و  هب  تسد  ناترهوش  زا  هدافتـسا  ءوس  ای  بیرف  دصق  هب  دینک  یعس 
اب ناـتراتفر  هک  دیـشاب  بظاوم  هک ، نآ  مود  درب . دـهاوخ  یپ  امـش  ءوس  تین  هب  وا  دیـشاب ، هتـشاد  دوـخ  رـسمه  ءاـضرا  تیاـضر و  زا  ریغ 
زا یکی  تنایرب ، اتینآ  دـشاب . بیرغ  بیجع و  دـیاب  زین  ناـتراتفر  دیـشوپ ، یم  یبیرغ  بیجع و  ساـبل  هک  یتقو  دـشاب . بساـنتم  ناـترهاظ 
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وا و یتـقو  تخاـس . هنادواـج  نک » روـنم  نشور و  ار  هناـخ  نآ   » شـشورفرپ باـتکرد  ار  دوـخ  تاـیبرجت  لـماک ، نز  ياهـسالک  نیملعم 
یگدنز و هب  ار  ناش  هقالع  هک  دوب  هدش  هتسخ  ردقنآ  ناشمسج  حور و  دنتخاس  فوطعم  دوخ  ياهولقود  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  شرسمه 

مرسمه هکنیا  زا  میسوبب . ار  رگیدمه  میتشادن  تسود  یتح  هک  میدیسر  ییاج  هب  ام  تسا « : هتـشون  اتینآ  دنداد . تسد  زا  هناقـشاع  طباور 
وا اب  ار  هلئـسم  نیا  هک  داد  یمن  هزاجا  مرورغ  اما  مدوب ، ریگلد  تحاران و  دیـسوب  یمن  ریخ  هب  بش  يارب  ارم  تفرگ و  یمن  ار  متـسد  اهبش 

دروآ رطاخ  هب  ار  شـسالک  ياهنیرمت  اتینآ  یتقو  مدوب ». رـصقم  مه  نم  کش  یب  دوب  هدش  درـس  ام  طباور  رگا  هوالعب ، مراذـگب . نایم  رد 
دنک هیهت  زاون  مشچ  ابیزو و  كزان  سابل  تسد  کی  هک  تفرگ  میمصت  دشوپب ، عونتم  ياهسابل  تسا  مزال  بوخ  طباور  عورـش  يارب  هک 

ناشرفـس همانرباب  باب ، اما  دنـشاب . مهاب  ار  یتاظحل  ناشلـسع  هام  دای  هب  دنورب و  نوتـسوه  هب  ار  يزور  ود  یکی  ات  دـنک  یـضار  ار  باب  و 
رطاخ هب  ندرک  هلگ  ندز و  رغو  تخادرپ  تیاکـشو  هلگ  هب  دـش و  نیگمـشخ  تسا  هتفر  داب  رب  شیاهوزرآ  دـید  هک  اتینآ  درکن . تقفاوم 

قن قن  اه و  هلگاب  شرسمه  درک ، یم  هدامآ  شرسمه  يارب  ار  دوخ  وا  هک  یتقو  داد . رارق  شروما  هحول  رـس  ار  کچوک  یئزج و  ياهزیچ 
باب یتقو  درک . شرهوش  يارب  دوخ  ندرک  هدامآ  فرـص  ار  یتدم  اتینآ  دنتفر ، لته  هب  اهنآ  یتقو  تبقاع ، دـش . یم  رطاخ  هدرزآ  وا  ياه 

شتروص يور  رب  ار  وتپ ، سپـس  تسا ؟ هدـیرخ  وا  يارب  لبق  لاس  هک  تسا  یـسابل  نامه  نیا  اـیآ  هکدیـسرپ  وا  زا  درک  هاـگن  وا  ساـبل  هب 
دادن یخـساپ  وا  هناقـشاع  راتفر  هب  درکن و  ییانتعا  وا  هب  شرهوش  هک  نیازا  دوب و  رادیب  بش  زا  یـساپ  ات  اتینآ  تفر . باوخ  هب  تخادنا و 

وا هب  شرهوش  اما  درک ، زاربا  يو  هب  شرهوش  درـس  راـتفر  هب  تبـسن  ار  شمـشخ  یتحاراـن و  ماـمت  وا  دـعب  زور  تفگ . یم  ازـسان  بل  ریز 
هک دوب  لیلد  نیا  هب  مدادـن ، یباوج  تا  هناقـشاع  راتفر  هب  يدـید  رگا  ما . هتـسخوت  دروم  یب  ياه  هلگ  اـهرغرغ و  زا  مهزونه  نم  تفگ « :
: » تفگ دیـشک و  تلاجخ  شرهوش  نانخـس  ندینـش  اب  اتینآ  ینک .»! بلج  ارم  هجوت  ات  ینز  یم  لامعا  نیا  هب  تسد  ًادمع  وت  متـسناد  یم 

هظحل نیا  رد  اتینآ  .« مزیزع ینابرهم ، تفگ « : نیگنـس  یتوکـس  زا  سپ  اما  دش ، تکاس  یتدم  باب  دنک .»؟ یم  بلج  ارت  هجوت  يزیچ  هچ 
یلراچ هب  زور  کی  ًاریخا  دشاب . یم  بسانم  راتفر  بیرفلد  باذج و  رهاظ  همزال  تسا  راک  فصن  باذج  هقایق  پیت و  رهاظ و  هک  دـیمهف 

هتشاد تیارب  باذج  ریذپلد و  يرهاظ  منک و  شیارآ  ار  دوخ  ینک  كرت  ار  هناخ  یهاوخ  یم  هک  یتقو  اهحبص  متسناوت  یم  شاک  متفگ «:
دوخ میآ ، یم  هناخ  هب  یتقو  هک  نیمه  تفگ « : نانز  دـنخبل  وا  دراذـگ ». یمن  میارب  یتقو  اه  هچب  ندرکرـضاح  هناحبـص و  هیهت  اما  مشاب ،

زا درب . دـهاوخ  يدایز  تذـل  امـش  يرهاظ  ییابیزو  شیارآزا  امـشرسمه  هک : نیا  مالک  هصالخ  تسا ». یفاک  ییارآ  یم  میارب  ار  هناـخو 
، دش هدروآرب  باذجو  ابیز  نز  کی  هب  وا  زاین  یتقو  تشاد  دهاوخ  تسود  رتشیب  ار  امـش  وا  دینک ، مهارف  اروا  تیاضر  دیراد  دـصق  هکنیا 

يواکجنک تقداب و  ار  عوضوم  نیا  بشما  درک  دهاوخ  هدروآرب  زین  ار  امـش  ياهزاین  هکدوب  دـهاوخ  سانـشردق  رازگـساپس و  ردـقنآ  وا 
. دینک ناحتما 

! دیمارایب وا  اب  . 9

هراشا

هنیمز رد  يداـیز  بلاـطم  نویزیولت  ویدار و  تاـعوبطم ، تساـیند . تاـعوضوم  نیرتزیگنارب  لاـجنج  نیرتباذـجزا و  یکی  یـسنج  طـباور 
یم تبحـص  هنادازآ  تحار و  ردـقنآ  یـسنج  لـیاسم  دروـم  رد  زورما  کـچوک  ياـه  هچب  زا  يرایـسب  دـننک . یم  شخپ  یـسنج  طـباور 

تایفـشک هب  هنازور  ناـققحم ، نادنمـشناد و  دـنزادرپب . تبحـص  ثحب و  هب  تحار  ناـنچ  دنتـسین  رداـق  ناـشیاهگرزبردام  یتح  هکدـننک 
همانزورو تالجم  دنتـسه . اهباتک  نیرتشورفرپ  وزج  دنوش ، یم  هتـشون  هراب  نیا  رد  هک  ییاهباتک  دـنبای . یم  تسد  هنیمز  نیا  رد  يدـیدج 

هک دنتـسین  یطباور  وزج  رگید  یـسنج ، طباور  دننک . یم  رـشتنم  هنیمز  نیا  رد  ییاه  هلاقم  هراومه  دوش  یم  هتـشون  نانز  هرابرد  هک  ییاه 
هب زور  یلو  دنیازفا ، یم  دوخ  یسنج  طباور  تاعفد  هب  نانز  زا  يرایسب  ارچ  درک . تروشم  ای  تبحص  یـسک  اب  اهنآ  دروم  رد  ناوتن  زگره 
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يدنچ یعامتجا ، بلاطم  هدنـسیون  زردنال » نآ  تساجک « ؟ رد  یـسنج  طباور  ییابیز  تذل و  دنرب ؟ یم  يرتمک  تذل  طباور  نیا  زا  زور 
باوختخر رد  اهیگدـنز  زا  يرایـسب  یناریو  رذـب  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  روهـشم  يالکو  زا  یکی  لـبق  اـهلاس  هک  تشون  يا  هلاـقم  رد  شیپ 

نیا رد  وا  تسا . هدرک  ادیپ  داقتعا  هتفگ  نآ  هب  الاح  یلو  تشادـن ، لوبق  ار  لیکو  نآ  فرح  نامز  نآ  رد  زردـنال » نآ  .» دوش یم  هدیـشاپ 
، دوش هتخیر  مه  رب  یجاودزا  ناینب  رگا  هک  هدرب  یپ  تسا  هدرک  تمدخ  مدرم  زا  يرایسب  روبص  گنـس  رواشم و  ناونع  هب  هک  لاس  هدزناپ 
ار رگیدکی  دـنناوتب  دنـشاب و  قفوم  ییوشانر  طباور  رد  یجوز  رگا  رگید  ترابع  هب  دوش . یم  عورـش  باوختخر  زا  یناریو  بیرخت و  نیا 

یگدـنز مه  رانکرد  مه و  اب  يرتشیب  نایلاس  دـننک و  هبلغ  دوخ  تالکـشم  رب  يرکفمه  يرایمه و  اب  درک  دـنهاوخ  شالت  دـننک ، ءاـضرا 
اب میناوت  یمن  ام  تفگ « : نم  هب  ینز  تسا . شخب  تذل  هطبار  نودب  یگدنز  دوش  یم  عورـش  باوختخر  زا  هک  یتالکـشمزا  یکی  دننک .
نم دونـشب » ! ار  ام  يادص  وا  هک  دراد  لامتحا  نآ  ره  تسام و  باوخ  قاتا  رانک  مناوجون  رتخد  قاتا  نوچ  مینک ، رارقرب  یبوخ  هطبار  مه 

، ناتـساد نیا  دور . یم  لالحمـضا  لالحنا و  تمـس  هب  یتیباذج  چیه  نودب  تخاونکی و  هتـسهآ و  دراد  یگدنز  نیا  هک  متفر  ورف  رکف  هب 
چیه مه  اب  اههام  میهف ، هدرک و  لیـصحت  نادرم  نانز و  هک  ما  هدرک  هدـهاشم  ار  يداـیز  دراوم  تسین . رداـن  دـسر  یم  رظن  هب  هک  هنوگنآ 

یبلاج همان  زردنال » نآ  . » تساسرف تقاط  تخس و  رایـسب  نآ  هجیتن  یلو  دراد  يدایز  لیالد  طابترا  عطق  نیا  دنا . هدرکن  رارقرب  يا  هطبار 
: دوب هتشون  وا  يارب  نز  دوب . هداتسرف  شیارب  ار  نآ  دوب  هدرک  جاودزا  یگلاس  تسیب  نس  رد  هک  يا  هلاس  جنپ  یـس و  نز  هکدرک  تفایرد 
وا رگا  مرهوش ! هنو  دـشاب  مکیدزن  تسود  وا  دـعب ، هب  الاح  زا  مراد  تتـسود  اما  مراد . تسود  یلیخ  ار  وا  نم  تسا و  یبوخ  درم  مرهوش  »

يرگید سک  هب  وا  زج  نم  ینک  بجعت  دـیاش  درک . مهاوخ  ادـیپ  هقالع  رتشیب  وا  هب  دوشن ، نم  محازم  یـسنج  طباور  يرارقرب  يارب  رگید 
! میرادن مه  اب  یلکـشم  چیه  ام  دباوخ و  یم  دریگ  یم  دیآ ، یم  هناخ  هب  دوز  زورره  هک  تسا  یبلق  شوخو  نابرهم  مدآ  وا  مرادـن . هقالع 
وا باوـج  رد  نآ »  وـگب « »! نم  هب  تسار  كر و  ار  ترظن  ًاـفطل  هناـی . تسا  تسرد  وا  لاـبق  رد  نم  رکف  زرط  اـیآ  هک  منادـب  تسا  مزـال 

قفاوم امـش  اب  مه  وا  رگا  تسیچ ! دروم  نیا  رد  ناترهوش  رظن  منیبب  دیاب  اما  درادن ، یبیع  چـیه  امـش  دروخرب  زرط  نیا  نم  رظنزا  تشون ( :
هدید یتوافت  وا  رکفت  زرط  امـش و  رکفت  زرط  نیب  هک  تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  ینامز  لکـشم  تسین . نایمرد  يا  هلئـسم  چـیه  پـس  تسا ،

ار یگدنز  دننک و  هجوترتمک  یئوشانز  طباور  هب  هک  دنراد  تسود  نانآ  دـنا . هدـیقع  مه  مناخ  نیا  اب  نانز ، زا  يرایـسب  نم  رظن  هب  دوش ».
هب دـنراذگ  یم  رـس  تشپ  ار  جاودزا  لوا  ياههام  لسع و  هام  هک  ینامز  نانز ، زا  يرایـسب  دـنهد . همادا  ییوشانز  طـباور  هب  هجوت  نودـب 

روش و زا  تسا  نکمم  مه ، یگدنز  یتخاونکی  دننک . یم  تلاسک  ساسحا  هدش ، هلصوح  یب  یگدنز  تخـس  ياهراکو  اهیریگ  رد  رطاخ 
هک یتاکن  زا  یکی  دهاکب . نآ  تاوارط  طاشن و  زا  تسا  نکمم  زین  یسنج  لمع  يرارقرب  یتخاونکی  یتح  دهاکب . یئوشانز  طباور  فعش 

مامت اهنآ  دـننک . یم  يرتشیب  یـسفن  هب  دامتعا  ساسحا  شخبتیاضر ، یـسنج  طباور  ماـجنا  اـب  اـهدرم  هک  تسا  نیا  دوش  رکذ  تسا  مزـال 
طباور نیا  تیمها  نیارب  انب  دنیادز . یم  ناشنت  زا  یـسنج  لمع  ماجنا  اب  یحور  ياهـشنت  هارمه  هب  ار  دوخ  يراک  يا و  هفرح  ياهیگتـسخ 

زا لصاح  تذل  ات  دنراد  هگن  ون  هزات و  هشیمه  يارب  ار  طباور  نیا  دیاب  راکتبا ، يروآون و  اب  مه و  کمک  اب  درم  نز و  تسا و  دایز  رایسب 
. دوشن مک  هنهک و  تقو  چیه  نآ 

! زگره اهنتو  هّکی 

طباور نیا  يرارقرب  نم ، يارب  اما  تسا ، لیاق  یناوارف  تیمها  یسنج  طباور  يارب  مرهوش  هکدرک « : فارتعا  لاحورـس  ناوج و  ردام  کی 
کی زونه  نم  یلو  میراد ، دـنزرف  راهچ  ام  درذـگ و  یم  ام  جاودزا  زا  لاس  هن  مرادـن . ینادـنچ  هقالع  نآ  هب  نم  درادـن و  يداـیز  تیمها 
تحت يدارا و  ریغ  تروص  هب  یهاگ  هک  تسا  يزیچ  نامه  یسنج ، طباور  هک  دندقتعم  نانز  زا  يرایـسب  ما »! هتفاین  تسد  تذل  هب  مهراب 

رد يدوزب  دـنادب  لرتنک  لباق  ریغ  يدارا و  ریغ  يرما  ار  نآ  هک  ینز  تسین و  روط  نیا  هک  تفگ  دـیاب  اـما  دـنهد ، یم  ماـجنا  هزیرغ  ریثاـت 
یـسنج لئاسم  هب  نز  تسا  نکمم  دراوم  نیا  رد  درب . دهاوخن  ینادنچ  تذـل  نآ  ماجنا  زا  داد و  دـهاوخ  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  نآ ، ربارب 
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هک درک  دهاوخ  وزرآ  دوش  یم  راتفرگ  یطیارش  نینچ  رد  هک  يدرم  درادن . هقالع  وا  دوخ  هب  هک  دنک  رکف  شرهوش  یلو  دشاب ، هقالع  یب 
زا هدشن  اضرا  زیارغ  اب  دیابن  رادرـسمه  درم  تسا . كانرظخرایـسب  تلاح ، نیا  ددرگزاب . شا  یگدنز  هب  تیمیمـص  قشع و  رتدوز  هچ  ره 

يرارقرب ماگنه  رد  درم  نز و  رگا  دراد . يرثؤم  شقن  وا  یگدنز  ظفحرد  یـسنج  طباور  هک  دـناد  یم  بوخ  نز  کی  دـیایب . نوریب  هناخ 
هب ناشیارب  ار  يراظتنا  زارود  بقاوع  یخلت ، نیا  اسب  هچو  دـشدهاوخ  خـلت  ود  ره  ماـک  هب  یگدـنز  دـنربن . تذـل  مهزا  ظـفحرد  طاـبترا ،
هک یسیلگنا  هملک  نیرت  یمیدق  تسا . نآزا  رتارف  يزیچ  هکلب  تسین ، نآ  یکیزیف  تلاح  يانعم  هب  اهنت  یسنج  هطبار  دشاب . هتـشاد  هارمه 

قیاقد و اب  دنـسانشب و  ار  رگیدـمه  دوجو  مامت  تسا  مزال  درم  نز و  نتخانـش .» «» To Know » تفر یم  راـک  هب  یـسنج  هطبار  موهفم  هب 
هک دـهد  یم  ناشن  یکـشزپ  تاقیقحت  تسا . نیمز  يور  ياهتذـل  نیرتگرزب  زا  یکی  یـسنج ، جوا  هطقن  دـنوش . انـشآ  مه  دوجو  فیارظ 

دوخ اب  زین  ار  یحور  تمالس  هطقن ، نیا  هب  ندیسر  دوش . یم  تیوقت  دیدجت و  اهنآ  ینامسج  ياوق  دنـسر ، یم  هلحرم  نیا  هب  نیفرط  یتقو 
ار شرهوش  لمع  نیا  اب  هکدمهف  یم  دسر و  یم  لماک  تّذـل  هب  نز  یتقو  یـساسحا ، رظن  زا  ینیریـش .! نامرد  بجع  یتسار  دراد . هارمه 
مه اب  درم  نز و  هک  تسا  تروص  نیارد  اهنت  دـبای . یم  تسد  تیاضر  دـح  نیرتشیب  هب  تسا ، هدروآرب  ار  وا  ياهزاینو  هدرک  دونـشخ  زین 

يارب دشخب . یم  ناسنا  هب  ار  تذل  نیرتگرزب  یـسنج  هطبار  هک  تفگ  دیاب  مه  یحور  رظن  زا  درک . دـنهاوخ  ینامداش  شمارآ و  ساسحا 
قلاخ اب  اهنآ  یتقو  دننک .  رارقرب  یتسرد  هطبار  ناشیادـخ  اب  اهنآ  هک  تسا  مزال  ادـتبا  دـنبای ، تسد  تذـل  نیا  هب  دـنناوتب  درم  نز و  هکنیا 
نیارد دوب . دهاوخ  اهنآ  دوجو  هدننک  لیمکت  دش و  دـهاوخ  لیدـبت  سدـقمو  نیریـش  يا  هطبار  هب  اهنآ  سامت  دـندرک ، ادـیپ  طابترا  دوخ 

امعم نیا  زا  یتمسق  رگا  درک . دنهاوخ  فشک  دیدج  دعب  کی  ردار  رگیدکی  درمو  نز  نآرد  هک  تسا  یهاگیاج  یسنج ، هطبار  تروص ،
؟ یگتـسخای دـننک  ییاـهنت  یچوپ و  ساـسحا  تسا  نکمم  یگدـنز  کیرـش  ود  دـشدهاوخ . رییغت  شوختـسد  زین  فـشک  نآ  دوـش ، مگ 

ياه هبنج  هب  يدیمون  نیا  دوب . دهاوخ  رگناریو  نز ، يارب  هژیوبو  نیفرط  يارب  یتیعضو  نینچ  دروآ . يور  اهنآ  هب  یجازم  درس  يدرسلد و 
متخاج نیمه  هب  شتالکـشم  رگا  هزات  دزاسب . نیرفآ  لاـجنج  ورغرغ و  ینز  وازا  تسا  نکمم  درک و  دـهاوخ  تیارـس  زین  یگدـنز  رگید 

! تسا هدروآ  سناش  یلیخ  وا  دوش ،

! داماد سورع و  نیتسخن 

يزپشآ هن  وا  رت . ینالوط  اهبـش  دوب و  ینالوط  نامز  نآرد  اهزور  دوب . هدـش  قلخ  اهنت  درم ، نیلوا  داتفا . قاـفتا  غاـب  کـیرد  ادـتبا  هثداـح 
نیا درک . قلخ  يرسمه  مدمه و  وا  يارب  سپ  تسا ، جاتحم  کیرش  کی  هب  تساهنت و  درم  هک  دید  ادخ  يراوخمغ . وراتسرپ  هنو  تشاد 

. دش ماجنا  لماک  یشوهیب  اب  یحارج  لمع  نیلوا  غاب ، ياه  هتوب  لگ و  يال  هبالرد  دنک ! تفایرد  تسناوت  یم  وا  هک  دوب  يا  هیده  نیرتهب 
زا دـمآ ، شوه  هب  درم  یتقو  تخاس . درم  مدـمه  ار  وا  دروآ و  رد  نز  لکـش  هب  ار  نآ  تشادرب و  یناوختـسا  درم  هنیـس  هسفق  زا  دـنوادخ 
وت تفگ « : دیـشک و  شا  هنیـس  هب  یتسد  دیلام و  مه  هب  ار  شناگدید  وا  درک ! بجعت  دوب  هدش  هریخ  وا  هب  هک  يور  ابیز  هبیرغ  نآ  ندـید 

، تسا نم  ناج  مدـمه  تسا ، نم  ناوختـسا  وا  زا «  دوب  ترابع  دـش  يراج  وا  ناـبز  رب  هک  یتاـملک  نیلوا  يدوب » !!؟ اـجک  تدـم  نیا  رد 
هزات جوز  نآ  هب  دـنوادخ  دـنک . هدروآرب  ار  وا  ياهزاین  هک  تشگ  یم  یـسک  لابند  هب  راـگنا  هک  دیـسر  یمرظن  هب  تسا »! نم  ناـبرهمرای 
لسن شیازفا  يارب  هفرط و  ود  قشع  نایب  يارب  دش : هدیرفآ  روظنم  ود  هب  یسنج  هطبار  دینک .»! قشعزارپ  ار  نیمز  دیزیمآ و  مهرد  تفگ « :

ود ره  دوب . هدیـسر  لماکت  هب  اهنآ  مسج  ییاـبیز  دـنتفرگ . رارق  مه  ربارب  رد  دیـشخرد  یم  رهوگ  نوچ  هک  ینت  اـب  درم  نز و  رـشب . داژن  و 
. « دندش رگیدکی  لمکم  دوب  هتخاس  روظنم  نآ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  يا  هطبار  رد  دـندوب و  مه  بسانم  الماک  اهنآ  دـندوب . رولب  دـننام 
یم بیکرت  مهاب  دیاب  اهنآ  نیاربانب  دوبن . لماک  درم  نودب  مه  وا  دوب و  صقان  وا  نودب  درم  دوب ، هدش  هتخاس  درم  دوجو  زا  نز  هک  اجنآزا 
دوخ ياه  ینیب  درم  نز و  هک  دنک  قلخ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  هک  دوب  رداق  دنوادخ  يرکبرکف ! بجع  دوب . ادخ  رکف  هدیقع و  نیا  دـندش .
یم جوز  کی  هک  تسا  يا  هطبار  نیرتکیدزن  نیا ، تسج !؟ یتیباذج  تذـل و  دـیابن  راک  نیا  رد  ایآ  ! دـننک لثم  دـیلوت  دـنلامب و  مه  هب  ار 
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سنج کی  زا  ار  رشب  مامت  هکنیا  ياج  هب  وا  تساهنآ . قح  رد  ادخ  فطل  نیرتگرزب  درم ، نز و  یـسنج  تدحو  دننک . رارقرب  مهاب  دنناوت 
قلاخ هک  دنوادخ  تسا . هدرک  رپ  تذل  يداش و  زا  ار  اهنآ  یگدنز  نز ، درم و  ٍلکـش  ود  هب  يو  قلخ  اب  هدرک و  فطل  رـشب  هب  دنک ، قلخ 

نآ زا  دیابن  مهام  هتشادن ، مرش  یسنج  هطبار  قلخ  زا  ام  قلاخ  رگا  دربب . تذل  نآ  زا  رشب  هک  درک  قلخ  ار  نآ  روظنم  نیدب  تسا ، تیسنج 
رورـس وت  :» تفگ وا  هب  دیاب  سپ  مناگدننیرفآ » . نیرتهب  نم  تسا « : هتفگ  تسا و  هتـسیرگن  دوخ  تاقولخم  هب  دـنوادخ  میـشکب . تلاجخ 

. « یناگدننیرفآ همه 

؟ زین وا ، ایآ 

، ناترکف زرط  هدیقع و  رییغت  دینک . شالت  نآ  ياوادم  يارب  زورما  نیمه  دیناوت  یم  تسین ، باذجو  شخبتذـل  امـش  یـسنج  یگدـنز  رگا 
یب ناشرسمه  یسنج  یگدنز  زا  همه  نیا  نادرم ، زا  يرایسب  هک  مینیب  یم  یتقو  دیراد . زاین  نآ  هب  ناترـسمه  امـش و  هک  تسا  يزیچ  اهنت 

هب وا  دسرب . یسنج  تذل  جوا  هطقن  هب  دیاب  مه  وا  هک  دینش  راب  نیلوا  يارب  ینز  اهـسالکزا ، یکی  رد  تسا . روآ  بجعت  نامیارب  دنعالطا ،
هک مدرک  یمن  رکف  تفگ « : درک و  بجعت  عوضوم  نیا  ندینـش  زا  مه  وا  تشاذـگ . ناـیم  رد  شرـسمه  اـب  ار  عوـضوم  نیا  تفر و  هناـخ 

! دروآ دیدپ  یگرزب  بالقنا  اهنآ  یگدـنز  رد  دـناوت  یم  عقاوم  نیارد  رهوش  نز و  شزومآ  !» دنـشاب یتایـصوصخ  نینچ  کی  ياراد  نانز 
. دیدرگ لح  زین  اهنآ  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـش ، نوگرگد  اهنآ  طباور  تفای و  تسد  یـسنج  تذـل  هب  وا  یتقو  هک  داد  شرازگ  نز  نیا 

هنوگچ هکدـننادن  تسا  نکمم  هک  یلاـحرد  دـنلاب ، یم  دوخ  هب  یـسنج  تردـق  یـسنج و  تاـعالطا  نتـشاد  رطاـخ  هب  نادرم  زا  يرایـسب 
یبلاج ثحب  یـسنج  طباور  یکیزیف  مزیناکم  دروم  رد  رنیام ، تربره  رثا  « جاودزا اب  یـسنج  تداعـس  باتک  ! » دـننک ءاـضرا  ار  ناشرـسمه 
تذل جوا  هب  ندیسر  رد  امش  ییاناوت  مدع  تسا  نکمم  یهاگ  دوب . دهاوخن  فطل  زا  یلاخ  ناترـسمه  امـش و  يارب  نآ  ندناوخ  هک  دراد 
تحت ار  امـش  یـسنج  یگدـنز  دـنناوت  یم  هک  ییاهرواب  عون  رکف و  زرط  دریگب . تاـشن  دراد  یناور  هشیر  هک  يرگید  لکـشم  زا  یـسنج 

هدش هتشون  هنیمز  کی  نیمه  رد  اهنت  يرایـسب  بتک  تقیقحرد ، تسا . نوریب  باتک  نیا  هلـصوح  زا  هک  دندایز  ردقنآ  دنهد  رارق  عاعـشلا 
دارفا کـمک  هب  ناتتالکـشم  هشیر  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـینک  ساـسحا  تسا  نکمم  دـینک ، یم  هعلاـطم  ار  باـتک  نیا  هـک  یتـقو  تـسا .
هشیر امش  تالکـشم  رگا  تسین . بیع  ندیـسرپ  دیـسرپب . هاگآ  دارفا  زا  اردوخ  لکـشم  لح  هار  دیـشکن و  تلاجخ  دیرادزاین . صـصختم 

رد ناتردام  رکف  زرط  لاثم  يارب  دنا . هدناود  هشیر  ناتدوجو  قمع  رد  دیشیدنیب  یسنج  طباور  هب  هکنآ  زا  لبق  ًالامتحا  دشاب ، هتشاد  یناور 
وا هک  تفریذـپ  یگرزب  ردام  دـشاب . هتـشاد  ریثات  زین  امـش  رکف  زرط  رد  هناهاگآ  ان  ای  هناهاگآ  روطب  تسا  نکمم  یـسنج  لئاسم  اـب  هطبار 
: » تسا هدرک  ریسفت  هابتـشا  ار  نآ  هدناوخ و  ار  يا  هیآ  لیجنا  رد  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  هانگ  اطخ و  یـسنج  طباور  هدرک  یم  رکف  هشیمه 

رارقرب هطبار  شرهوش  اب  یتقو  داد . رارق  ریثأت  تحت  ار  شرهوش  وا و  یـسنج  طباور  زارد  نایلاس  رکف ، زرط  نیا  دیئاز » . هانگ  هب  ارم  مردام 
ریثات تحت  زین  ار  ناـنآ  یگدـنز  درک و  لـقتنم  شنادـنزرف  هب  ار  رکف  زرط  نیا  دوخ  هبون  هب  وا  دومن . یم  مرج  هاـنگ و  ساـسحا  درک ، یم 

ییاـهتمعن زا  یکی  یـسنج  هطبار  هک  درب  یپ  وا  ًاریخا  اـما  دـش . رتـگرزب  رتـگرزب و  هظحل  هب  هظحل  طـلغ  شزومآ  نیا  جاوما  دادرارق . دوخ 
هراشا رشب  عون  راکاطخ  تعیبط  هب  هیآ  نآ  تسا . هدرک  ریسفت  هابتشا  وا  ار  ثحب  دروم  هیآ  هدرک و  قلخ  رشب  تذل  يارب  دنوادخ  هک  تسا 

رفن کی  نوچ   » تساطخلا زیاج  ناسنا  دنناسنا و  اریز  دنوش ، یم  هجاوم  هابتـشا  اطخ و  اب  دنهن ، یم  مدـق  ایند  هب  هک  اه  هچب  همه  دـنک . یم 
هانگ بکترم  اهنآ  همه  اریز  تخادنا ، هرطیس  ناهج  مامت  رب  گرم  هک  دوب  هنوگنیا  دولآ ، هانگ  هب  زین  ار  گرم  درک و  دراو  ایند  هب  ار  هانگ 

رد ار  دوخ  هار  دوب و  انتعا  یب  یهلا  نیمارف  هب  هک  دوب  نیا  رشب  هانگ  نیلوا  دش ، بکترم  رشب  هک  دوبن  یهانگ  نیلوا  یـسنج  هطبار  دندش « .
. دوب رادروخرب  یصاخ  یکاپ  سدقت و  زا  یسنج  هطبار  دوش ، دراو  ایند  نیا  هب  هانگ  هکنیا  زا  لبق  تفرگ . شیپ 

ایروتکیو هکلم  دانومیل 
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جاودزا هکنیا  زا  لبق  وا  درک . یم  تشاد  دای  يا  هچرتفد  رد  ار  دوخ  ینورد  راکفا  تسیز ، یم  ایروتکیو  هکلم  دهع  رد  هک  یناوج  سورع 
دزمان دروایب . دانومیل  يرادقم  ات  درک  كرت  ار  هناخ  شردام  يدزمان ، مایا  لالخ  رد  زور ، کی  تسا . هدوبن  اهنت  درم  کی  اب  زگره  دـنک ،

وا و یسورع ، زور  ات  تشگرب ! شیاج  هب  تعرس  هب  سپس  دیسوب و  ار  وا  دش و  دنلب  شیاج  زا  تعرس  هب  دید و  بسانم  ار  تصرف  نیا  وا 
یم تاقالم  ار  رگیدـکی  یکدـنا  تاظحل  اهنآ ، دـندوب . هدیـسوب  ار  رگیدـمه  تعرـس  هب  راب  دـنچ  دوب  هدـیزگرب  شیارب  ردـپ  هک  يدزمان 

زا یشوخ  هرطاخ  دعب ، هب  نآزا  دومن . دیدهت  ساسحا  ناوج  سورع  بش ، نآ  درک . مامت  هلجع  اب  ار  راک  شرسمه  یسورع ، بش  دندرک .
شومارف ار  دوخ  قفومان  هبرجت  نیلوا  زگره  وا  تسناد . یم  زواجت  اب  فدارتم  ار  شرهوش  راـتفر  وا  دـنامن . یقاـب  شنهذ  رد  یـسنج  هطبار 

هک ار  يا  هتخانشان  ياهسرت  بسانم ، شور  هب  جاودزا  بش  نیلوا  يارب  یگدامآ  دربب . تذل  شرهوش  قشع  زا  هکدوبنرداق  رگید  وا  درکن .
ار دوخ  ياهسرت  نانز  تسا ، هدش  لصاح  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هک  ییاهتفرشیپ  دوجواب  هزورما ، درب . یم  نیب  زا  دنیور  یم  ناسنا  لد  رد 
وت تفگ « : وا  هب  درک و  تبحـص  وا  اب  شجاودزا  زا  لبق  شردام  هک  تفگ  نم  هب  يرتخد  دـننک . یم  لـقتنم  ناـشنارتخد  هب  هنیمز  نیا  رد 

نکن راتفر  يروط  اما  يریذپب . ار  نآ  دیاب  وت  هک  تسا  جاودزا  زا  ریذپان  ادج  یتمـسق  یـسنج  طباور  ینک ، لمحت  ار  یـسنج  طباور  دـیاب 
زین يرگید  ياهرواب  یتسه »! زابسوه  تسپ و  يدرف  وت  هک  درک  دهاوخ  رکف  وا  عقوم  نآ  رد  اریز  يراد ، هقالع  نآ  هب  وت  دنک  لایخ  وا  هک 

هراومه اهنآ  دننانز . نمـشد  اهدرم  تفگ « : یم  دوب  هتفرگ  قالط  شرهوش  زا  هک  ینز  تسا . جـیار  مدرم  نیب  رد  یـسنج  طباور  هنیمز  رد 
اب یتسود  زا  دنتـسه و  تفـص  ناویح  اهدرم  مینک . تباقر  اهنآ  اب  دیاب  نانز  ام  رطاخ ، نیمه  هب  دـنبای . يرترب  نانز  رب  هک  دـننک  یم  شالت 

، كرتشم یگدنز  لاس  هس  زا  سپ  وا  هک  دش  ثعاب  دیاقع  اهرواب و  نیا  دـنیوج « . یم  ار  دوخ  یناسفن  لامآ  اهوزرآ و  ءاضرا  طقف  نانز ،
. دوش ادج  شرسمه  زا 

یمیمص طباور 

هطقن هب  ندیسر  وا و  یسنج  هطبار  رب  ناسنا  تاساسحا  هک  اجنآ  زا  : » دسیون یم  دناوت » یم  ینزره  باتک «  هدنـسیون  نابویر ، دیوید  رتکد 
ینیبزاب و دروم  دراد  شرـسمه  هب  تبـسن  هک  یـساسحا  یـسنج و  طباور  دروم  رد  ار  شراـکفا  دـیاقع و  دـیاب  نز  درادریثأـت ، تذـل  جوا 
ات دنـسرب  نآ  هب  دنهاوخ  یمن  ناشدوخ  هک  دنـسر  یمن  یـسنج  تذل  جوا  هب  لیلد  نیا  هب  نانز  دراوم ، زا  یـضعب  رد  دـهد . رارق  يرگنزاب 

نیا هب  یتیاضران  رفنت و  نیا  دیاش  تسا . راک  اطخ  اعقاو  وا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  رسمه  زا  رفنت  دنریگب »! ماقتنا  ناشرـسمه  زا  هلیـسونیدب 
درط ساسحا  هک  تفگ  نم  هب  ینز  میاهـسالک ، زا  یکی  رد  تسا . یـضاران  وا  راـتفر  زا  دراد و  رفنت  شیوخ  ردـپ  زا  نز  هک  دـشاب  موهفم 
تب نیا  يو  كرت  اب  هک  دوب  هتخاس  یتب  شردـپ  زا  وا  تسا . هدرک  كرت  ار  وا  شردـپ  هدوب  هلاس  تفه  هک  یتقو  اریز  دـنک ، یم  یگدـش 

شرـسمه هژیوبو  نادرم  رگید  هب  تشاد  شردـپ  هب  تبـسن  هک  ار  هتفخ  تاساسحا  نیا  وا  تفر . دابرب  وا  ياـهوزرآ  ماـمت  دـش و  هتـسکش 
اهمغ و هک  مدرک  یم  راتفر  يروط  هاـگآ  دوخاـن  روط  هب  نم  تسکـش و  مبلق  درک ، كرت  ار  اـم  مردـپ  یتقو  تفگ « : یم  يو  داد . میمعت 

هتشادن دامتعا  اهدرم  هب  هدش  ثعاب  يزیچ  هچ  هک  درب  یپ  نز  نیا  یتقو  مزاس ». کبـس  ار  مدنمدرد  لد  منک و  لقتنم  وا  هب  ار  میاهـسوسفا 
اهنآ هطبار  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدـش  ضوع  وا  رکف  زرط  هک  دـش  هجوتم  شرـسمه  درک . دازآ  هتـشذگ  دـنب  دـیق و  زا  ار  دوخ  وا  دـشاب ،
ودـب رد  دـندش و  دراو  واکناور  کی  بطم  هب  یناوج  جوز  داد . تیاضر  ینامداش و  هب  ار  دوخ  ياج  یتیاـضران  رفنت و  هدـش و  نوگرگد 

دوخ یمیمص  طباور  یتدم  زا  سپ  دندش و  انشآ  مهاب  هاگشناد  لوا  لاس  ود ، نآ  دندرک . تیاکـشو  هلگ  دوخزیگنا  مغ  یگدنز  زا  دورو 
دوخ سرد  دندش  روبجم  ود  ره  یلام  تالکشم  لیلد  هب  دندرک و  جاودزا  مه  اب  ود  نآ  هاگشناد ، مود  لاس  زا  سپ  دندرک . زاغآ  مه  اب  ار 

ياهایؤر مامت  دنک . یم  یلاخ  شرسمه  رـس  رب  ار  دوخ  یتحاران  مشخ و  مامت  نز  هک  دیـسر  رظن  هب  هرواشم  هسلج  لالخ  رد  دننک . اهر  ار 
یمگردرـس رـسدرد و  زا  يا  هعومجم  نم  یگدـنز  تفگ « : یم  نانز  داـیرف  درک و  یم  تینابـصع  مشخ و  ساـسحا  وا  دوب  هتفر  داـبرب  وا 

اهاطخامش رهوش  تفگوا « : هب  اهدعب  واکناور  دوب ». وا  زا  اطخ  نم  رظن  هب  تسویپن و  عوقو  هب  متساوخ  یم  نم  هک  روطنآ  زیچ  چیه  تسا .
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هزیرغ و جاودزا  زا  لبق  ارچ  هک  تسناد  یم  رصقم  ار  شرهوش  وا  تسا .» امـش  رکفت  زرط  یلـصا  لکـشم  اما  تسا ، هتـشاد  یفعـض  طاقنو 
هدرک جاودزا  ود  نآ  هک  نونکا  دهدب . یفنم  خساپ  شرسمه  هب  تسناوت  یم  مه  شدوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرکن  لرتنک  ار  دوخ  سفن 

يرارقرب زا  هاگآدوخان  الاحو  درک  یم  هانگ  ساسحا  یلبق  طباور  يرارقرب  زا  نوچ  دنک  سمل  ار  وا  شرهوش  هک  تشاذگ  یمن  وا  دندوب ،
عفر ار  لکـشم  نآ  ات  دندرک  شالت  مه  اب  ود  نآ  درب . یم  یپ  دوخ  لکـشم  یلـصا  هشیر  هب  نز  هکنیا  زا  سپ  دوب . نازیرگ  یـسنج  طباور 

ار رگیدمه  یسنج  طابترارد  دیوگ « : یم  لیجنا  هک  هنوگنآ  زینو  دینکن  هدافتـسا  شاداپ  ای  حالـس و  ناونعب  یـسنج  هطبار  زا  زگره  دننک .
يارب یحالـس  ناونع  هب  دوخ  یـسنج  تیباذج  زا  نانز  تسا  نکمم  هک  تسناد  یم  وا  دوب ، هاگآ  نانز  تعیبط  زا  دنوادخ  دـیهدن ». بیرف 
هدمآ لیجنا  رد  نینچمه  تشادرذحرب . راک  نیا  ماجنا  زا  ار  اهنآ  داد و  راطخا  اهنآ  هب  وا  لیلد ، نیمه  هب  دـننک . هدافتـسا  رهوش  ندرک  مار 

هـشیمه ار  شرهوش  دیاب  نز  . » دزاس هدـنکآ  قوشو  روش  زا  ارت  دوجو  وا  قشع  دـنک و  مهارف  ارت  تیاضر  هراومه  وا  ندـب  راذـگب  تسا « :
نیب زا  ار  ود  نآ  هطبار  دناوت  یم  رهوش  ندرک  هیبنت  روظنم  هب  یـسنج  طابترا  زا  يریگولج  دشاب . هتـشاد  تسود  يدـنبودیق  چـیه  نودـبو 
یم يرپس  شناتـسود  اب  ار  هبنـش  کی  هبنـش و  ياهزور  لیب  اریز  دـید ، یمن  ار  لیب »  » شرهوش هتفه ، ناـیاپ  تـالیطعت  رد  نیلراـم » دربب « .

يرپس زا  سپ  شرهوش  یتقو  درک . یم  ادیپ  رفنت  زین  شرهوشزا  هتفه ، نایاپ  تالیطعترد  دوب و  رفنتم  شرسمه  ناتسود  زا  نیلرام  تخاس .
هک دـیمهف  وا  اـم  ياهـسالک  رد  درک ! یم  هیبنت  ار  وا  شرهوش  اـب  یـسنج  هطبار  زا  يراددوخ  اـب  وا  دـمآ ، یم  هناـخ  هب  تـالیطعت  نتخاـس 

شرسمه اب  یـسنج  هطبار  يرارقرب  زا  وا  هاگره  هک  درب  یپ  نینچمه  دراد . زاین  هتفه  رخآ  تاحیرفت  ناتـسود و  هب  شدوخ  دننام  شرهوش 
لیب هک  دعب  هعفد  دهد . رییغت  ار  دوخ  راتفر  هک  تفرگ  میمـصت  نیلرام  دزاس . یمن  هدروآرب  ار  وا  ياهزاین  شرـسمه  دـنک ، یم  يراددوخ 

هک نآ  دوجواب  مزیزع »! درذگب  شوخ  تفگ « : ینتـشاد  تسود  باذـج و  ینحل  اب  وا  تفر ، شناتـسود  دزن  هب  هتفه  رخآ  تالیطعت  يارب 
لامک اب  وا  دـنک . هداـمآ  يو  يارب  ار  دوخ  شرهوش  باـیغ  رد  تفرگ  میمـصت  وا  یلو  دـش  هدـید  وا  ناگدـید  رد  رفنت  قرب  هظحل  نآ  رد 

اهنآ دزن  ار  بش  هک  دنا  هتـساوخ  وا  زا  شناتـسود  هک  تفگ  نیلرام  هب  وا  تشگرب . هناخ  هب  هشیمه  زا  رتدوز  زور  نآ  لیب  هک  دـید  بجعت 
خساپ وا  اما  یسرت « ؟ یم  ترـسمه  زا  رگم  هدش ؟ هچ  دنا « : هدیـسرپ  وا  زا  شناتـسود  تسا . هتفریذپن  ار  اهنآ  ياضاقت  وا  یلو  دنک  يرپس 

کیدزن ناترسمه  هب  تسا ، نیا  امش  لکشم  رگا  نیاربانب ، منک »! يرپس  وا  اب  ار  بش  مراد  تسود  هکلب  مرادن ، یسرت  مرسمه  زا  هن ، داد »:
مدع هک  دهد  یم  ناشن  اهلاثم ، نیا  تفای ! دـیهاوخ  هناخرد  لاحـشوخو  دوز  بش  ره  ار  وا  تروص  نیا  رد  دـنیزگن . يرود  وا  زا  دـیوش و 
عون نیا  ندرب  نیبزا  يارب  دـیناوت ، یم  يراـکره  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  هراـبود  دوـش . یم  رـس  درد  ثعاـب  دـح  هچ  اـت  یـسنج  تیاـضر 

هک یتذـل  زا  دـیناوت  یم  عقومب ، هبناج و  همه  شالت  اب  تسا . ملاس  جاودزا  کی  ساـسا  ملاـس ، یـسنج  طـباور  دـیهد . ماـجنا  تالکـشم ،
. دیوش دنم  هرهب  دیتسه  نآ  هتسیاش 

؟ دیراد لیم  هناحبص 

رد تسناوت  دهاوخ  وا  ورب ». ولج  هب  نک و  شالت  دیوگب « : وا  هب  زغم  رگا  تسوا ! زغم  نز ، ره  یسنجوضع  نیرتمهم  همه ، روصت  فالخرب 
، دنک مهارف  ییوشانز  طباور  رد  ار  ینز  تیاضر  دناوت  یمن  يدرم  چیه  دبای . تسد  تسا  هتـسیاش  هک  یتیاضر  تذـل و  هب  یـسنج  طباور 

نم هب  دوب  هدیـسرن  يدنمتیاضر  هب  زگره  دوخ  یئوشانز  طباور  رد  هک  یلاسنایم  نز  دسرب . تذـل  نآ  هب  هک  دـهاوخب  نز  دوخ  هکنیا  رگم 
هک ما  هدرب  یپ  الاح  مدش . يدـیدج  رکف  زرط  بحاص  هاگنآ  مراپـسب ، مزغم  تسد  هب  ار  مرایتخا  نانع  هک  متفرگ  میمـصت  تبقاع  تفگ « :

يارب امـش  نآ »!  نتـشاد  تسود  یـسنج و  طـباور  لـمحت  نیب  تواـفت  تسا  نیا  دـنرب ! یم  تذـل  یـسنج  طـباور  زا  هـمه  نآ  مدرم ، ارچ 
تسا نکمم  دراد . یگتسب  ناترکف  زرط  هب  امش  تفرشیپ  تسا و80 % را  ك  هعلاطم 20 % اما  دیراد . زاین  هعلاطم  هب  یسنج  طباور  يرارقرب 

امش هناتخبشوخ ، دوشب . امـش  يارب  هنیمز  نیا  رد  یتالکـشم  زورب  ثعاب  ناترکف  زرط  یلو  دشابن  مک  یـسنج  طباور  دروم  رد  امـش  شناد 
ياج باوختخر  تسا و  مارتحا  لباق  اه  هبنج  مامت  رد  جاودزا  : » تسا هدمآ  سدـقم  باتکرد  دـینک . ضوع  ار  دوخ  رکف  زرط  دـیناوت  یم 
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هب دـناوت  یم  بوچراهچ  نیا  رد  اهنت  تسا و  زاجم  جاودزا  بوچراهچ  رد  طقف  یـسنج  طباور  رگید ، ترابع  هب  تسا ». یـسدقم  كاپ و 
. » دـسیون یم  ناـبویر  دـبوید  رتـکد  دـنزاجم . كاـپ و  جـیوه ، ندروخ  دـننام  ندوب  ملاـس  تروـص  رد  طـباور  نیا  دوـش . ماـجنا  یتـحار 

ياهزاین وا و  هب  درادب و  تسود  ار  شرهوش  نز ، هک  عوضوم  نیا  نتسناد  هزادنا  هب  یسنج  طباور  يرارقرب  نوگانوگو  بیجع  ياهکینکت 
ربارب رد  ار  شرهوـش  دـنک ، هدروآرب  ار  شرهوـش  ياـهزاین  اـت  دـنک  یم  یناوارف  شـالت  هک  ینز  تسین . مـهم  دـهدب ، يداـیز  تـیمها  وا 
هکلب تسین ، باوختخر  رد  یسنج  یبایماک  هیاپ  هک  منک  دیکأت  مهم  بلاج و  هتکن  نیا  رب  دیراذگب  دزاس ». یم  نمیا  نانز  رگید  کیرحت 

رس نآ  نتفگ  زا  ای  دیوگ و  یم  وا  هب  نز  دنک ، یم  كرت  ار  هناخدرم  هک  یماگنه  زور ، زاغآ  رد  هچنآ  تسا ! هدش  انب  هناحبص  زیم  ياپ  رد 
ياهوزرآ اهـساسحا و  دناوتب  هک  يرهوش  داد ! دـهاوخ  يور  هناخ  رد  ییاهقافتا  هچ  بورغ  زور  نآ  هک  دـنک  یم  صخـشم  دـنز ، یم  زاب 

دوز ياه  هظحل  دیزگ . دهاوخن  رب  دوخ  مسج  حور و  کیرـش  ناونع  هب  ار  يرگید  درف  زگره  دراذگب ، نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  دوخ  یبلق 
. دنتـسه طابترا  رد  لاس  هام و  هتفه ، زور ، لوط  رد  فرط  ود  كرتشم  تایبرجت  اب  دـنیآ  یم  شیپ  بش  یکیرات  رد  هک  ینامداش  رذـگ و 

رظن زا  ار  شرهوش  تسین  رضاح  هک  ینز  تشاد . دهاوخ  يرثؤم  حالـس  درم  ییافو  یب  ربارب  رد  وا  دنک ، كرد  ار  عوضوم  نیا  ینز  یتقو 
ره هب  تیاضر » بسکو «  دوخ  هزیرغ  ءاضرا  يارب  هک  هداد  وا  هب  ار  هزاجا  نیا  ینابز  یب  نابز  اب  تقیقح  رد  دنک ، دونشخ  یضار و  یسنج 
وا اـب  باوـختخر  رد  رگا  درادزاـین . رگـشمار  رواـی و  راوـخمغ ، کیرــش ، کـی  هـب  امــش  رــسمه  دراذـگب ! مدـق  دـهاوخ  یم  هـک  یلحم 

نارگن و هک  دوب  دهاوخن  مزال  دیشاب ، وا  رایتخا  رد  هراومه  رگا  درک . دهاوخن  راتفر  هنامیمص  امـش  اب  مه  وا  دینکن ، دروخرب  هنادنمتواخس 
وا دیهاوخ  یم  امش  هچنآ  ره  ات  دیهدب  وا  هب  دهاوخ  یم  وا  هچنآ  ره  تفر . دهاوخن  يرگید  ياج  هب  امش  ندوب  اب  وا  اریز  دیشاب ، وا  بقارم 

كاچ هنیس  یقشاع  هک  دهاوخ  یم  ناترسمه  هک  دینادب  دیاب  اما  دینادن . كاچ  هنیس  روشرپ و  قاشع  زا  ار  دوخ  امـش  دیاش  دهدب . امـش  هب 
امـشرگا مشاـب »؟ هتـشاد  مناوت  یم  يراـتفر  هچ  قشاـع  کـی  ناونع  هب  نم  دـسرپ « : یم  دوخ  زا  شدوجو  قاـمعاردوا  دـشاب . ترارحرپو 

ماگ زیمآ  تیقفوم  یگدـنز  يوس  هب  سفن  هب  دامتعا  اب  ناترـسمه  دیـشاب ، هتـشاد  يریذـپلد  طباور  مهاب  دـینک و  ینیب  شیپ  ار  وا  ياهزاین 
ایند حـتف  ياربوا  دـیدرگ  ژراشوا  ینورد  يرطاب  یتقو  داد . دـهاوخ  يرای  ار  وازین  راک  طـیحم  رد  سفن ، هب  داـمتعا  نیا  تشاد . دـهاوخرب 

ناتدوخزا دیراد . زاین  يدایز  تقو  هب  دینک  رارقرب  يرت  هناتـسود  هنامیمـص و  طباور  ناترـسمه ، اب  دیناوتب  هکنیا  يارب  دوب ! دـهاوخ  هدامآ 
دهاوخ لح  ار  امش  یگدنز  تالکشم  یسنج  تذل  دیسر . دهاوخ  هجیتن  هب  رتدوز  ناتراک  بسانم ، رکف  زرط  اب  دیوشن . دیما  ان  ناترهوشو 

نیا تسا و  يراداـفو  یعون  یگدـنز  رد  قشع  دـشاب . تکرح  لاـحرد  نشور و  هراوـمه  ناتیگدـنز  نیـشام  هک  دـنک  یم  کـمک  درک و 
امش يوس  هب  تیقفوم  جیردتب  اما  دوشن  لح  هبش  کی  امش  تالکـشم  مامت  دیاش  دوش . یم  شرـسمه  ربارب  رد  نز  میلـست  لماش  يرادافو 

. دیدرگ دهاوخ  رو  هلعش  امش  قایتشا  قوش و  شتآ  دش و  دهاوخ  مسج  شمارآ  ثعاب  رکف  شمارآ  دمآ . دهاوخ 

! دیشاب مه  قشاع   . 10

هراشا

زا تسترابع  یـسنج  تیاضر  اما  تسا ، ندرپس  ایرد  هب  لد  سپـسو  ندـنارذگ  باوخ  تخت  رد  بش  ياهتنا  رد  ار  یتعاـس  یـسنج  هطبار 
يرادیب زا  هک  يا  هقیقد  راهچ  نیلوا  رد  امـش  راتفر  زرط  تسا . هدش  مهارف  نآ  تامدقم  زور  لوط  رد  هک  يزیگنا  لد  ياهتیلاعف  جوا  هطقن 

رد ار  يزرو  قشع  بسانم  طیارـش  هک  نیا  يارب  دـنک . صخـشم  زور  لوط  رد  ار  وا  تیلاعف  راتفر و  عون  دـناوت  یم  درذـگ ، یم  ناترهوش 
وا هب  هک  يزیچ  نیلوا  حبص  ادرف  دینک  یعـس  دیرادرب . یمدق  راک  نیا  يارب  هناحبـص ، ندروخ  زا  لبق  حبـص ، دیناوت  یم  دینک ، مهارف  بش 

اوجن وا  شوگرد  دـیهد . شلام  یمارآ  هب  ار  شیاه  هناش  دوش  یمرادـیب  باوخ  زا  وا  هک  روطنامه  دـشاب ! غاد  هسوب  کی  دـینک  یم  هیدـه 
تلاـسکزج يزیچره  لـمحت  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  دـینک . هداـمآ  وا  يارب  ار  دوـخ  دـیریگب و  شود  دـیورب ، ماـمح  هـب  مارآ  دـینک ،
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یعـس تسین . باذج  زیگنا و  ناجیه  نادنچ  ینالوط ، یتدـم  يارب  يرارکت  سابل  کی  ندیـشوپ  تسا . ناسآ  ناترـسمه  يارب  یگتـسخو 
نتـسارآ شیارآرد و  حبـص  ماگنه  هک  هدمآ  شیب  نونک  ات  ایآ  دینک . داجیا  رییغت  دوخ  یگدـنز  رد  فلتخم ، ياهـسابل  ندیـشوپ  اب  دـینک 

يراکدیناوت یم  امـش  مک  تسد  دشاب ! هتفر  راکرـس  هشیمه  زا  رترید  ناترـسمه  هک  دیـشاب  هداد  جرخ  هب  ّتقد  ردـقنآ  دوخ  رهاظ  هرهچ و 
، دشوپ یم  سابل  راکرـس  هب  نتفر  يارب  شرهوش  تقوره  راب ، کی  زور  دنچ  ره  ینز  دنامب ! هناخ  رد  رتشیب  يردق  دنک  وزرآ  وا  هک  دـینک 

یبل اب  دیارآ ، یم  شرـسمه  هقالعدروم  نلکودا  ای  رطع  هب  شرهوش  روضح  رد  ار  دیدج  ياه  هفالم  وا  یتقو  دنک . یم  ضوع  ار  اه  هفالم 
زور مامترد  ار  يا  هژیو  قوش  قوذ و  راتفر ، زرط  نیا  متـسه « ! ترظتنم  ایب ، هناخ  هب  رتدوز  بشما  مزیزع ! دنک « : یم  اضاقت  وا  زا  نادـنخ 

ار راک  تامدقم  دیـشاب ، هتـشاد  يزیگنا  هرطاخ  بوخ و  طباور  بشما  هک  دـیهاوخ  یم  دـیراد و  راظتنارگا  دزاس . یم  يراج  وا  دوجو  رد 
رد رانک  دـنک  یم  كرت  راک  لحم  دـصق  هب  ار  هناخ  ناترـسمه  یتقو  حبـص  ادرف  دـینک . مهارف  دوخ  بوخ  نانخـس  راـتفر و  اـب  حبـص  لوا 

دهاوخ شنهذ  رد  دوب و  دهاوخ  امـش  زا  وا  هرطاخ  نیرخآ  نیا  دیهد . ناکت  تسد  شیارب  دـش  ناهنپ  ناتدـید  زا  وا  هک  یتقوات  دـیتسیاب و 
کی وا  هک  تفگ  ینز  میاهسالک ، زا  یکی  رد  دنک . يرامـش  هظحل  هناخ  هب  ندیـسر  يارب  وا  هک  دینک  يراک  دوخ  راتفر  راتفگ و  اب  دنام .

وت هنشت  نم  مأوت . رادید  رظتنم  هناقاتـشم  نم  مزیزع ، تفگ « : درک و  نفلت  شرـسمه  تکرـش  هب  وا  دوب ! شرـسمه  راظتنا  رد  تخـس  زور ،
هرابود وا  و  تسه »!؟ یسک  اجنآ  ایآ  مزیزع ، دیسرپ « : شرهوش  زا  نز  موه م م م »!... : » تفگ وا  باوج  رد  یتحاران  اب  شرسمه  متسه .»!

موه م دش « : رارکت  یلبق  باوج  نامه  هرابود  و  منام »! یم  ترظتنم  نم  بوخ  تفگ « : وا  هب  نز  و  موه م م م » ! دینـش « : ار  باوج  نامه 
ار شرسمه  ياهفرح  تسناوت  یمن  هک  وا  دوب . نز  نآ  رهوش  هعفد  نیا  دز . گنز  نفلت  دعب  هقیقد  جنپ  دنتشاذگ . ار  یشوگ  ود  ره  و  م »!...
!!! دوب زیگنا  لد  باذج و  رایـسب  ناتـساد ، نیا  نایاپ  ینک »!؟ یم  رارکت  هرابود  یتفگ  شیپ  هقیقد  چـنپ  هک  ار  ییاهفرح  : » تفگ دـنک  رواب 

زیاج ار  گنرد  ربص و  يا  هظحل  زین  ارابراب  داد . حرش  وا  يارب  ار  هعقاو  نآ  درک و  نفلت  ارابراب  مان  هب  شناتـسود  زا  یکی  هب  نز  نآ  اهدعب 
هب مزیزع  تفگ « : دنک  رکف  یشوگ  فرط  نآ  هب  هک  نیا  نودب  وا  درک ، نفلت  شرسمه  هب  وا  یتقو  درک . ناحتما  ار  نآ  زین  دوخ  درمـشن و 
هک امـش  دیـشخبب ، تفگ « : یـشوگ  فرط  نآ  زا  ییادـص  اـیب »!  هناـخ  هب  رتدوز  زورما  اـفظل  متـسه . وت  قشاـع  میوگب  هک  مدز  گـنز  وت 

یتقو بش  نآ  درک . عطق  ار  سامت  هلـصافالبو  دش  لجخ  تسا ، هتـشادرب  ار  یـشوگ  شرهوش  زا  ریغ  يدرف  هک  دیمهف  وا  یتقو  دـیتسه »!؟
حیـضوت تیارب  تسا  هدـش  مناراکمه  زا  یکی  هب  هک  یبیجع  نفلت  دروم  رد  ات  راذـگب  تفگ « : وا  هب  دـمآ  هناـخ  هب  راـک  رـس  زا  شرـسمه 

هرادا هب  هاـگره  نیارباـنب  درک . ناـهنپ  شیوـخ  لد  رد  روز  هب  ار  شا  هدـنخ  تلاـجخ و  وا  و  درک »! یهاوخنرواـب  ار  مفرح  مـنئمطم  مـهد ،
مایپ سپس  دینزن ، بآ  هب  رادگ  یب  تسا ، هتشادرب  ار  یشوگ  یـسک  هچ  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  زیچ  ره  زا  لبق  دیدرک ، نفلت  ناترـسمه 

نیرتگرزب دناوت  یم  نیا  تسا . یفاک  دیتسه ، وا  رادید  قاتشم  ردقچ  دمهفب  هک  نیمه  دیناسرب . ناترسمه  عالطا  هب  رصتخم  یلیخ  ار  دوخ 
! تسا هدینش  شرمع  مامت  رد  وا  هک  دشاب  يربخ 

هژیو ياذغ 

. دیراذگب نآ  رد  زین  ار  رصتخم  هاتوک و  زیمآ  تبحم  تشاددای  کی  هک  دینک  یعـس  دیتسرف ، یم  وا  هارمه  زور  ره  ار  ناترـسمه  راهن  رگا 

. دـیزاس یم  هدـنکآ  رورـس  يداش و  زا  ار  وا  زور  تاقوا  راک  نیا  اب  هنامرحم .»! دیـسیونب « : نآ  يورو  دـیتسرفب  وا  يارب  ابیز  تراک  کـی 
راـک لـحم  هب  اذـغ  فرط  اـب  رهظ  هک  مسانـش  یم  ار  ینز  نم  دـیورب . شا  هرادا  هـب  شندـید  يارب  ًاصخـش  ناـتدوخ  دـیناوت  یم  نـینچمه 

تسا زونه  هکزونه  هرادا  نآ  ياه  یشنم  دندنارذگ . مه  اب  هتـسب  ياهرد  تشپ  رد  ار  راهن  تعاس  نیرت  ینالوط  ود  نآ  تفر و  شرـسمه 
قایتشا قوشرـس و  زا  دش ، دراو  هناخ  هب  وا  هاگ  ره  هک  دینک  میظنت  يروط  ار  دوخ  هنازور  ياه  تیلاعف  دنیارـس ! یم  ناتـساد  دروم  نآ  رد 

ناشرهوش هنازور  تیلاعف  نیرت  چیهم  هناخ ، هب  ندمآ  هک  دننک  يراک  نانز  رگا  تفگ « : نم  هب  واکناور  کی  دـیدنبب . وا  تمدـخ  هب  رمک 
سپ اهرهوش  بلغا  هک  متفایرد  نم  درک ». دنهاوخ  لوغـشم  رگید ، ياهزیچ  ایو  راک  هفاضا  هب  ار  دوخ  نهذ  رتمک  نادرم  زا  يرایـسب  دشاب 
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. دننک نشور  هناد  هناد  ار  باوخ  قاتا  ياه  عمـش  ای  دننیچب  قاتا  زیم  يور  ار  لگ  هخاش  دنچ  هک  دـنرادن  لیامت  هرادا  رد  راک  زور  کی  زا 
ات نم  يارب  اهراک  نیا  نداد  ماجنا  نیاربانب  دـنک . یم  رکـشت  هار  نیا  رد  نم  ياهـشالت  زا  وا  یلو  تسین ، اهراک  نیا  لها  نم  رهوش  لقا  ال 

اهلگ و دییامن . بترم  تقد  هقیلـس و  اب  ار  ماش  زیم  دـینک . ایهم  يزاب  قشع  يارب  ار  هناخ  طیارـش  بشما  تسا . باذـجو  نیریـش  يدودـح 
ناتدوخ مه  ار  اهعمـش  دینک . لیم  ار  ناتماش  عمـش ، رون  ریز  رد  دینک . هیهتار  وا  هاوخلد  ماش  دـینیچب و  زیم  يور  ار  وا  هقالع  دروم  فورظ 

هک دینک  بترم  اردوخ  همانرب  يروط  دیشاب . وا  رایتخارد  درک  هدارا  تقو  ره  هک  دینک  يزیر  همانرب  يروط  دیریگب و  میمصت  دینک . نشور 
رازه جـنپ  تسیب و  حرط  زا  رگا  اما  تسا . یگتـسخ  تلاسک و  قشع ، کـی  هرامـش  نمـشد  دـینزن . يراـک  هب  تسد  تعاس 9  ياهیکیدزن 
مدق دیشاب . قایتشا  اب  ترارحرپ و  قشاع  کی  هک  دیراد  ار  مزال  يژرنا  امش  درک . دیهاوخن  یگتـسخ  ساسحا  دینک  هدافتـسا  دوخ  يرالد 
درد یگتسخ و  دیریگب و  شود  تعاس 5  رس  تسا . هدامآ  وا  زا  ییاریذپ  يارب  زین  ناتحور  مسج و  هک  دیوش  نئمطم  هک  تسا  نیا  يدعب 

. دیربب راک  هب  ار  وا  هاوخلد  شیارآ  دینک و  هدافتـسا  وا  هقالع  دروم  نلکدوا  ای  رطع  زا  دینک ، عفد  ار  دیاز  ياهوم  دیزیرب . رود  ار  ناتمغ  و 
دوخ يوس  هب  اروا  لیمو  هجوت  اهـسابل ، نیا  اب  دوب  مهاوخنرداق  تسا  هدـش  هدوزفا  منزو  هب  ولیک  تسیب  نوچ  دـیئوگب « : ناتدوخ  هب  دـیاش 

طاقن زین  وا  ات  دینک  رکف  دوخ  تبثم  طاقن  هب  دیتسه . وا  هدیزگرب  رسمه  امـش  دشاب  هچره  یلو  دشاب  تسرد  نیا  تسا  نکمم  منک ». بلج 
ردقچ هک  دیمهف  دهاوخ  وا  هکنیا ، همه  زا  رتهب  درادرب . مشچ  امش  زا  يا  هظحل  هکدوب  دهاوخن  رداق  وا  تروص  نیارد  دنیبب . ار  امش  تبثم 

رد تسا . اـم  تاـنیرمت  زا  یتمـسق  نیا ، دـینک . هداـمآ  بشما  ریذـپلد  طـباور  يرارقرب  يارب  ار  دوـخ  ـالاح  نیمه  دـیهد . یم  تیمهاوا  هـب 
ناشنارسمه اب  یلاع  یسنج  طباور  يرارقرب  يارب  ار  دوخ  بشره  هتفه  کی  تدم  هب  هک  دوب  دنهاوخ  رداق  نانز  هتفه  ود  زا  سپ  تقیقح ،

کی متـسه ؟ هک  نم  ینک  یم  رکف  تفگ « : ینز  مدرک ، نییعت  ناـنز  زا  يدادـعت  يارب  سـالک  رد  ار  بش  قـشم  نیا  یتـقو  دـننک . هداـمآ 
رداق اما  مهد ، ماجنا  هتـشذگ  هتفهرد  ار  نیرمت  نیا  هک  مدرک  یعـس  نم  تفگ « : سالک  نیملعمزا  یکی  هب  يرگید  ِنز  زابـسوه »؟ هناوید 

یلو داد  طسوتم  هرمن  وا  هب  سالک  ملعم  مدرک .«  هدامآ  وا  يارب  ار  دوخ  بش  دـنچ  طقف  نم  مشاب ، قفوم  نآ  ماـجنا  رد  بش  ره  هک  مدوبن 
هراوـمه درک و  هداـمآ  شرـسمه  يارب  ار  دوـخ  بش ، تفه  ره  وا  هک  تفگ  نم  هب  ینز  دوـب ! هداد  یلاـع  هرمنوا  هب  شرهوـش  دـینک  رواـب 

. دـنک گـنهامه  وا  اـب  ار  دوخ  تسناوت  یمن  وا  رـسمه  اـما  تساوخ » یم  هک  روج  ره  اـج و  ره  تقو ، ره  دوب « : وا  مرگ  شوـغآ  ياریذـپ 
هچره ینک ! یم  فطل  نم  هب  ردقنیا  هک  تسا  هداد  يور  یقافتا  هچ  مناد  یمن  مزیزع ، : » تفگ وا  هب  تشاد  بل  رب  يدـنخبل  هک  شرـسمه 

!« مراد تسود  ار  نآ  نم  اما  دشاب 

قشاع کی  رارسا 

؟ تسا هدیزگرب  دوخ  قوشعم  ناونع  هب  ار  امش  وا  ایآ  : » دسرپ یم  »؟ میشاب قشاع  كرتشم  یگدنزرد  هنوگچ   » باتک هدنسیون  درب ، سیئول 
.« دـشورف یم  همـشرک  دـنک و  یم  زاـن  قوشعم  یلو  دوش ، یم  میلـست  ارچ  نوـچ و  یب  هناـخ  زینک  تسین . همـشرک  زاـن و  یب  هک  قوـشعم 

یعوبطم يوب  هشیمه  دیارآ و  یم  ار  دوخ  بولطم  وحن  هب  دـشوپ و  یم  ار  شـسابل  نیرتابیز  وا  تسا . يزرو  قشع  هدامآ  هراومه  قوشعم 
وا یگدنز  ریدم  سیئر و  هراومه  قشاع  هک  دـنک  یم  راتفر  يروط  دـنک . یمن  هلگ  تیاکـش و  قشاع  زا  وا  دـسر . یم  ماشم  هب  وا  ندـب  زا 
امش ایآ  دسرب . رظن  هب  باذجو  بلاج  ییوشانز  طباور  هک  دنک  یم  يراک  دشخب و  یم  لکش  ار  وا  تیـصخش  دوخ  راتفر  عون  اب  وا  دشاب .

يارب ار  دوخ  تاـظحل ، ماـمت  رد  قوشعم  تسا ؟ هدـیزگرب  دوخ  قوشعم  ناونع  هب  ار  امـش  ناترـسمه  اـیآ  دـیتسه ؟ اـه  یگژیو  نیا  ياراد 
هطبار يرارقرب  قوـشعم ، کـی  يارب  تسا . شرهوـش  خـساپ  اـی  لـمعلا  سکع  رظتنم  هـشیمهو   15 دنک یم  هداـمآ  دـیارآ و  یم  شرهوـش 
گنت ارم  مزیزع ، دیوگ « : یم  شرهوش  هب  شیابرلد  دنخبل  اب  ینابز و  یب  نابز  ابوا  تسا ! باذج  ریذپلد و  ینتـسب  ندروخ  دننام  یـسنج ،

رد تسا »! نم  رطاخ  يداش  طاسبنا و  هیام  ندوب ، وت  اب  مرب . یم  تذل  وت  اب  یشوغآ  مه  زا  نم  متسه . وت  قشع  هتـشرف  نم  ریگ . شوغآ  رد 
. دنرب یمن  یمان  ناشرسمه  زا  دوخ  رتخد  ای  نز  نادنمراک  ربارب  رد  نانکراک  اسؤر و  زا  يرایـسب  تارادارد ، هک  هدش  صخـشم  تاقیقحت 
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لاؤس نیا  باوج  رد  اهنآ  و  دنیوگ .»؟ یم  يزیچ  ناشنارـسمه  درومرد  نادرم  امـش  هرادا  رد  ایآ  میدیـسرپ « : دروم  نیارد  نز  يدادعت  زا 
یتح دـنیوگب . يزیچ  ناشنانز  دروم  رد  نانآ  هک  هدـمآ  شیپ  رتمک  مینک  یم  راک  هرادا  رد  ام  هک  یتدـم  مامت  رد  ادـبا . الـصا و  : » دـنتفگ

زا بجعت  اـب  دـیآ  یم  هرادا  هب  اـهنآ  زا  یکی  رـسمه  یتـقو  دـشاب و  هدرک  جاودزا  اـیند  نز  نیرتـهب  اـب  وا  هک  میا  هدینـش  يدرم  زا  تردـنب 
الومعم دشابام » ! ناراکمه  زا  یکی  رـسمه  نز  نآ  هک  دسر  یمن  رظن  هب  ًالـصا  تسا » !؟ هدرک  جاودزا  ینالف  رگم  : » میـسرپ یم  رگیدمه 

راک تخس  دیاب  نانز  لیلد ، نیمه  هب  دنرادن  ناشنارهوش  هب  یهجوت  چیه  نانز  راگنا  تسا . رت  هتـسارآ  ناشنارـسمه  زا  اهدرم  هفایق  پیت و 
هب هشیمه  زا  رتشیب  دوش  یم  کیدزن  یگلاس  لهچ  ای  یـس  زرم  هب  يدرم  یتقو  دـنوش ، لیدـبت  ییانثتـسا  درف و  هب  رـصحنم  ینز  هب  ات  دـننک 

. دوش کیدزن  وا  هب  يرت  هتـسارآ  هفایق  اب  دـنک و  هجوت  وا  هب  هشیمه  زا  رتشیب  دـیاب  شرـسمه  نیارباـنب  دراد . زاـین  شرـسمه  تبحمو  هجوت 
هتـسارآ هفایق  اـب  حبـص  هب  حبـص  ددـنبب ، لد  يرگید  سک  هب  هرادا  اـی  ناـبایخ  رد  ناشرـسمه  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  دـننادب  ناـنزرگا 

يایند رد  درک  دهاوخ  یعـس  نز  تروص  نیا  رد  دننک . دروخرب  رتهب  وا  اب  دـننک  یم  یعـسو  درک  دـنهاوخ  رادـیب  باوخ  زا  ار  وا   » 16 يرت
زا سپ  هقیقد  راهچ  نیلوا  رد  امـش  رهاـظ  هفاـیق و  دـیآ  یم  هناـخ  هب  وا  یتقو  رـصع  زورما  هک  دـیروایب  رطاـخ  هب  دـنک . یگدـنز  دوخ  درم 
وا رگا  دش . دـهاوخ  فوطعم  امـش  اذـغ و  تمـس  هب  وا  ساوح  تشاذـگ . دـهاوخ  ریثأت  بش  لوطرد  وا  راتفر  تالاح و  مامت  رب  شدورو ،

چیه نودبرگا  دینک . تبحم  دیزروب و  قشع  وا  هب  دیناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دنک ، رارقرب  هطبار  امش  اب  بشما  نیمه  هک  دشاب  هتشاد  تسود 
یـسنج طباور  هب  وا  رگا  تشاد . دهاوخ  تسود  ار  امـش  دیزرو و  دـهاوخ  قشع  امـش  هب  مه  وا  دـینک ، وا  راثن  ار  دوخ  قشع  یطرـشو  دـیق 

يا هقالع  یـسنج  طباور  يرارقرب  هب  ای  درادن و  طاسب  رد  يزیچ  وا  هک  دینک  یم  رکف  رگا  درگن و  یم  نآ  هب  دیدرت  اب  دنک و  یمن  یهجوت 
هتـشاد لمحت  یتدم  تسا  مزال  اما  دـینک . هدامآ  وا  يارب  ار  دوخ  هراومه  نیاربانب  دـینک . بلج  ار  وا  دامتعا  هک  دـشاب  مزال  دـیاش  درادـن ،
راوازـس دـنا : هدومرف  قداص  ماـما  - 15 دیـشک ---------------------------- . دـهاوخن  لوط  داـیز  هک  دیـشاب  نئمطم  دیـشاب ،

يارب نز  هک  یتنیز  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  رقاب  ماـما  زا  - 16 دراذگ . تنیز  نودب  شرـسمه  يارب  ار  دوخ  ندـب  هاگچیه  نز  هک  تسین 
. درادن یعنام  دنکب  شرهوش 

لماک قشع  جوم 

پمال اب  قاتا و  کی  رد  باوختخت ، کیرد  ینالوط  تدم  هب  یسنج  طباور  يرارقرب  تسا  نکمم  هک  دیا  هداتفا  رکف  نیا  هب  لاح  هب  ات  ایآ 
طباور نیا  يرارقرب  يارب  ار  دوخرهاظ  هرهچ و  طقف  رگا  دشاب ؟ هدش  مک  وا  يارب  نآ  تیباذج  دـشاب و  هدرک  هتـسخ  ار  ناترهوش  شوماخ 

باوختخت امـش  ناکم  اهنت  رگا  داد . یبوخ  یلیخ  هرمن  امـش  هب  ناوت  یمن  دـیرادن ، یهجوت  چـیه  نآ  ناکم  نامز و  هب  دـینک و  یم  هداـمآ 
رد امـش  تیقفوم  هب  ابیز  لگ  هتـسد  کی  هک  دنک  یم  هیـصوت  یمیدـق  باتک  کی  دـینک . لیدـبت  ییایؤر  بلاج و  یناکم  هب  ار  نآ  تسا ،

ياهوب هب  ار  اهوتپ  اه و  هفالم  دـنک . یم  يزاب  یگرزب  شقن  ناـیم  نیارد  زین  بوخو  بساـنم  یقیـسوم  دوزفا . دـهاوخ  هطبار  نیا  يرارقرب 
داجیا دوخ  هطبار  يرارقرب  لحمرد  يرییغت  بشما ، دیزاس . رو  هطوغ  قشع  نیریـش  يایرد  رد  ار  وا  دیزیمایب و  وبـشوخ  ياهرطع  عوبطم و 

ای هپاناک  نورد  هب  ار  وا  ای  دیـشکب  نوریب  باوختخت  زا  ار  وا  دیهد و  رارق  زیم  يور  ار  نشور  عمـش  ود  یکی  دندیباوخ  اه  هچب  یتقو  دینک .
نورد طایح  ای  غاب  هب  ار  وا  دیریگب و  ار  ناترـسمه  تسد  دینک و  كرت  ار  هناخ  هتـسب  طیحم  دراد  ناکما  ناتیارب  رگا  دینک . تیاده  ونن » » 

هب تسا  نکمم  وا  دشاب . جیهم  بلاج و  دناوت  یمراک  نیا  داهنـشیپ  مک  تسد  اما  دیهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دیناوتن  ًالمع  دـیاش  دـیربب . هناخ 
هب رتشیب  دیهاوخ  یم  دیتسه و  وا  رکف  هب  هکنیا  زا  مدرک .»! شومارف  مزیزع  هآ ، : » دییوگب دیناوت  یم  امـش  میرادن »! ونن  هک  ام  : » دـیوگب امش 
راک نیا  تیباذج  رب  نتفر  زبس  رـس  ابیز و  ياه  ناکم  هب  هناخ و  زا  ندز  نوریب  تسا  نکمم  دـش . دـهاوخ  لاحـشوخ  وا  درذـگب  شوخ  وا 

تفگ نز  نآ  دش . افصاب  زبسرس و  یلحم  مزاع  شرـسمه  هارمه  هب  درک و  هدامآ  ار  ماش  لیاسو  قالخا  شوخ  گنرز و  نز  کی  دیازفیب .
یم دیوگ «: یم  نینچ  شنارامیب  زا  یکی  هب  نوتسوب  ناکشزپ  زا  یکی  دوب . شیگدنز  ياهبش  نیرتابیز  نیرتافص و  اب  زا  یکی  بش  نآ  هک 
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قوذ و اب  دـنمتورث ، نم  نارامیب  بلغا  دـیور . یم  ریـسم  کی  زا  دـینک و  یم  یط  ار  هار  کی  منارامیب  زا  يرایـسب  دـننام  زین  امـش  هک  منیب 
لمع هک  دنتـسه  نآ  زا  رتریپ  اهنآ  دنـسر . یمن  رظن  هب  یـضار  دوخ  یگدنز  زا  دـننک و  یم  یتیاضران  ساسحا  اهنآ  اما  دنتـسه ، یعامتجا 
اهنت دینک . ضوع  ار  دوخ  تکرح  ریـسم  دیناوت  یم  دـیتسه و  ناوج  امـش  اما  دـنک ، اود  ار  ناشیاهدرد  زا  يدرد  نم  ياه  فرح  هب  ندرک 

! » دـینک يراددوخ  تخاونکی  هنابـش  طباور  زا  هکنیا  همه  زا  رتمهم  دـیزروب و  قشع  ناترـسمه  هب  دوجو  مامت  اـب  هک  تسا  نیا  نم  زردـنا 
، دوش ماجنا  ناکم  کی  نامز و  کـیرد  تداـع  بسح  رب  یـسنج  طـباور  یتقو  هک  هتـسناد  یم  یبوخ  هب  رتکد  نیا  یبلاـج . هخـسن  بجع 
زا دنک و  رارقرب  هطبار  رـصع  مد  ای  حبـص و  لوا  شرهوش  اب  هک  درک  هیـصوت  نز  نآ  هبوا  دوشیم . روآ  تلاسک  هدـننک و  هتـسخ  نآ  ماجنا 

نیریـش یلاـسنایمرد  ار  دوخ  یگدـنز  ماـن « : تحت  يا  هلاـقم  رد  نورب  یکیم  مناـخ  دـیامن . زیهرپ  بش  رخاوا  رد  يرارکت  هطبار  يرارقرب 
یتیقالخو يروآون  چیه  نودب  هک  یـسنج  هطبار  يرارقرب  زا  مرهوش  تسا « : هتـشون  ار  شیگدنز  نوناک  ندش  هدیـشاپ  مه  زا  لیلد  دینک »

هرمزور و ياهراک  یتح  دنک و  هدافتـسا  شرکف  لیخت و  يورین  زا  شیاهراک  ماجنا  رد  ناسنا  تسا  رتهب  درب ... یمن  تذل  دـش  یم  رارکت 
اهنآ تمحازم  نودب  يرفن ، ود  تردنب  مینام و  یم  دوخ  نادنزرف  رانک  رد  الومعم  ام  دروآرد . روآ  تلاسک  يرارکت  تلاح  زا  ار  شیداع 

موهفمو ینعم  دوش و  یم  لیدـبت  تسا  باوختخت  صوصخم  هک  يرارکت  لمع  کی  هب  یـسنج  هطبار  میور . یم  حـیرفت  ای  رفـس  هب  مه  اب 
ماش ای  راهن  نامرسمه  اب  تردنب  ام  سب . دوش و  یم  یحور  ياهـشنت  سرتسا و  يزاس  دازآ  طقف  نآ  تیـصاخ  دهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ 

یتقو یتسه ؟ هک  اعقاو  وت  يروطچ ؟ میـسرپب . مه  زا  هک  دـتفا  یم  قافتا  رتمک  لیلد  نیمه  هب  مینک . یم  فرـص  هناخ  زا  نوریب  يرفنود  ار 
.« میرگن یم  رگیدکی  هب  دنا  هدش  مگ  هتخانـشان  ینیمزرـس  رد  هک  ییاه  هبیرغ  دننام  هدز  تهب  یهاگناب  دننک  یم  كرت  ار  ام  نامنادـنزرف 

رارقرب هطبار  وا  اـب  روج  کـی  بش  ره  دـناروخ ، یم  شرهوش  هب  ار  اذـغ  روج  کـی  هراومه  هک  ینز  دـیوگ « : یم  ناـبویر  دـیوید  رتـکد 
ینز رگا  دـنهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  معطو  تذـل  دنـشاب  يرارکت  ینیب و  شیپ  لباق  یتقو  ماش ، دـننام  زین  یـسنج ، طـباور  درک . دـهاوخ 
یم نیرک  جروج  رتکد  درک . دـهاوخ  نیمأـت  وا  يارب  ار  تیاـضر  تذـل و  نیرتگرزب  دـهد ، قفو  شرـسمه  تاـساسحا  اـب  ار  دوخ  دـناوتب 

. دـننک یم  يزاب  عونتم  یتروص  هب  ار  دوخ  شقن  یگدـنز ، فلتخم  ياه  هنحـص  رد  شیامن  بوخ  نارگیزاب  دـننام  قفوم  ناـنز  دـسیون « :
یمن یقاب  تئیهو  لکش  کی  هب  هراومه  قفوم ، نز  دنشاب . هتشاد  ار  ارـسمرح  کی  نانز  تیباذج  ناشنارهوش  يارب  دیاب  هک  دنناد  یم  اهنآ 

! « دهد خساپ  شرهوش  ياهزاین  مامت  هب  ات  دیآ  یم  رد  فلتخم  نانز  يامیس  رهاظ و  هب  هکلب  دنام ،

 ! مارالد

ار وا  علو  صرح و  اب  هکلب  دینکن  لمحت  اروا  دیهد . خساپ  وا  لیم  هب  قایتشاو  قوش  اب  دشاب ، امش  اب  تفرگ  میمصت  ناترـسمه  یتقو  بشما 
هک یتقو  یتح  امـش  اب  هطبار  يرارقرب  زا  تسا  نکمم  وا  درک . دهاوخ  مهارف  ار  وا  رازآ  تابجوم  يزیچ  ره  زا  رتشیب  یتوافت  یب  دـیریذپب .

یلاع و رایسب  نآ  هجیتن  دیشاب  وا  اب  هک  دیـشاب  هتـشاد  لیامت  ناتدوخ  امـش  رگا  اما  دربب ، تذل  دیرادن  يا  هلـصوح  لاحو و  دیتسه  ضیرم 
سح وا  هک  یتذـل  دـیهد ، هانپ  دوخ  مرگ  شوغآرد  ار  وا  دـیزروب و  قشع  وا  هب  امـش  رگا  دـینک . ناحتما  دـیناوت  یم  دوب . دـهاوخ  بلاـج 
تایآ زا  يرایـسب  دش . دهاوخ  یگدنز  رد  وا  تذل  نیرتگرزب  امـش  هب  ندـیزرو  قشع  تشاد و  دـهاوخن  يزرم  دـح و  چـیه  درک  دـهاوخ 
یمن تسمرـس  وا  اب  یکیدزن  شخبتذل  بارـش  شرـسمه و  هب  قشع  زج  ار  درم  تسا « : هتفای  صاصتخا  اهرهوش  نز و  نیب  قشع  هب  لیجنا 

شرسمه اب  هبترم  هدراهچ  يزور  هک  دش  هیصوت  وا  هب  دشک . رس  ار  بان  بارش  نیا  بترم  هک  تفگ  يدرم  هب  يواکناور  زور  کی  دنک .»
یم هجوت  یکیدزن  هب  یلیخ  وا  هک  تفگ  درم  نآ  رـسمه  دراد »!؟ دوجو  یلکـشم  هک  دینک  یم  رکف  ایآ  !« دوش رتهب  شلاح  ات  دنک  یکیدزن 

وا دـناشوپ . لـمع  هماـج  شرتکد  هیـصوت  هب  قاـیتشا  روش و  اـب  هک  دوب  يدارفا  زا  یکی  درم  نآ  درادـن . ار  نآ  ییاـناوت  شدوخ  یلو  دـنک 
دسرت و یمن  گرم  زا  رگید  الاح  شدوخ  لوق  هب  دنک و  ارجا  ار  شرتکد  هتفگدیاب  دوش  مامت  شناج  تمیق  هب  رگا  یتح  هک  دوب  هتفریذـپ 
هب ار  دوخ  قشع  ات  دیهدب  وا  هب  دیناوت  یم  هچنآ  ره  تسا . هناقشاع  لمع  کی  یسنج  هطبار  تفر ! دهاوخ  گرم  لابقتـسا  هب  نادنخ  بل  اب 
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ناترهوش ندب  امش  یتقو  دشاب . كرحت  یب  نکاس و  دیابن  نز  ياهتسد  دنوش ، یم  کیدزن  مه  هب  درم  نز و  یتقو  دینک . زاربا  وا  هب  یبوخ 
ار وا  هک  دینامهفب  وا  هب  ناتیاهتـسد  اب  تسا . سمل  لباق  مه  وا  هک  داد  دیهاوخ  نانیمطا  وا  هب  دـینک  یم  شزاون  ار  وا  دـینک و  یم  سمل  ار 

تبحم ياهـشزاون  اهـسامت و  ضرعمرد  رتمک  هک  یناکدوک  هک  دهد  یم  ناشن  ناواکناور  ياه  قیقحت  اهـشیامزآ و  جیاتن  دیراد . تسود 
سمل ندـش ، هتـشاد  تسود  هب  زاین  دـنرب . یم  جـنر  یـساسحا  ياهدوبمک  تبحم و  دوبمک  زا  رتشیب  یلاـسگرزب  رد  دـنریگ  یم  رارق  زیمآ 
ینتشاد تسود  ناتیارب  هک  دیئوگب  وا  هب  ات  دراد  زاین  امـش  هب  وا  دنک  یم  ادیپ  همادا  وا  امـش و  یگدنز  لوط  مامت  رد  ندش  شزاون  ندش و 

دهاوخ یم  وا  دیهاوخب . ار  وا  هک  دراد  تسود  امش  رسمه  دربب . یپ  دوخ  شزرا  هب  ات  دوش  عقاو  زاین  دروم  هک  دراد  زاینوا  تسا . باذج  و 
رکف وا  تروـص  نیا  رد  دروـخ . دـهاوخ  مه  هب  وا  يرکف  شمارآ  دـینک ، یهاـتوک  هنیمز  نـیا  رد  رگا  دـیربب . تذـل  وا  اـب  یکیدزن  زا  هـک 

هک دنادب  وا  دیراذگب  دینک . زاربا  وا  هب  ار  دوخ  نانیمطا  دیشاب و  هتشاد  نامیا  وا  هب  تسا . شزرا  یب  هدروخ و  تسکش  يدرف  درک  دهاوخ 
. تسا یگدنز  رد  امش  هقالع  دروم  درف  هناگی 

ناباتش عیرس و 

امش زا  هک  ییاهراتفر  هلسلس  هب  ار  دوخ  نهذ  تسامش . نهذ  امـش  راتفر  لرتنک  زکرم  هک  دیروایب  رطاخ  هب  دیتسه  مه  اب  هک  یتقو  بشما ،
زا یکی  دیزپب ! ادرف  تسا  رارق  هک  يراهن  هب  هن  دینک ، رکف  وا  ندب  هب  هظحل  نآ  رد  دیزاس . فوطعم  دنک  زورب  دیاب  ای  درک و  دـهاوخ  زورب 
هب طقف  دیزیرب  رود  ار  یلایخ  ياهادرفو  هتشذگ  دیربب  تذل  دوخ  « نونکا ای  لاح  » زا دینک  یعـس  تسا  لاح  نامز  رد  زکرمت  تیقفوم  زومر 
وا امـش و  تسا . هتفهن  هتکن  نیمه  رد  یـسنج  طباور  زا  ندرب  تّذل  زمر  دینکرکف . دـیرادرارق  نآرد  هک  یـشخب  تذـلو  نیریـش  هظحل ي 

راگزور دـیورن ، ورف  دوخ  كال  رد  دـیراد . زاین  نیـشنلد  تاملک  هب  دـینک  اـّیهم  ار  نآ  طیارـش  هک  نیا  يارب  بوخ و  هطبار  يرارقرب  يارب 
مهارف ار  امش  تیاضر  يزیچ  هچ  هک  دناد  یمن  وا  تفگ . دهاوخ  خساپ  امش  هناقشاع  يادص  هب  وا  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  تماص  ياهملیف 

وا یتقو  دـیئوگب . وا  هب  هک  تسا  نیا  دوش  علطم  اـهزیچ  نیا  زا  دـناوت  یم  وا  هک  یهار  اـهنت  دـیآ . یمن  ناتـشوخ  يزیچ  هچ  زا  دـنک و  یم 
هب وا  اب  دیهاوخ . یم  ار  وا  هک  دیئوگب  وا  هب  درب . دهاوخ  تذـل  رتشیب  مه  شدوخ  دوش ، یم  امـش  تذـل  تیاضر و  ثعاب  يزیچ  هچ  دـنادب 

طباور رد  ناترـسمه  رگا  دوش . لدبم  گرزب  قشاع  کی  هب  ًاعقاو  وا  ات  تسا  گرزب  قشاع  کی  هک  دنک  رکف  وا  هک  دـینک  راتفر  يا  هنوگ 
ار وا  دیهاکب و  وا  تعرـس  زا  دوخ  راتقر  رییغت  اب  دیناوت  یم  امـش  دنارذگ ، یم  امـش  اب  ار  یکدنا  قیاقد  دنک 17 و  یم  لمع  عیرس  یـسنج 

امش هک  دنیبب  وا  یتقو  دزاس . يرپس  امـش  رانک  ردار  يرتشیب  تاظحل  تشاد  دهاوخ  تسود  مه  وا  درک ، رییغت  امـش  راتفر  یتقو  دینک . مار 
شتآ درک ، هلزاغم  هقشاعم و  هب  عورـش  وا  یتقو  مهم : هتکن  کی  درک . دهاوخ  هجوت  رتشیب  امـش  ياهزاین  هب  مه  وا  دیهد ، یم  تیمها  وا  هب 

ار وا  قایتشا  روش و  دیـشاپب ، شتآ  يور  هب  هک  يدرـس  بآ  دـننام  دـناوت  یم  امـش  هدیجنـسن  هملک  کی  یتح  دـینکن . شوماخار  وا  قشع 
هقـشاعم و یتقو  تفای . دـهاوخ  تسد  تیاـضر  هب  رتمک  تسین ، وا  دزن  ناتـساوح  هظحل  نآ  رد  هک  دـنک  ساـسحا  وا  رگا  دـنک . شوماـخ 

یسک هچ  هک  دیسرپب  وا  زا  دیناوت  یم  ادرف  دراد . یماقم  هتکنره  ییاج و  نخس  ره  دیـشکن . شیپ  ار  رگید  ياهفرح  دش  زاغآ  امـش  هلزاغم 
قشع و شتآ  نتخاس  رو  هلعـش  هب  تسین و  هظحل  نآ  هب  طوبرم  هک  هچ  ره  تسا ! هدرک  لفق  ار  رد  یـسک  هچ  اـی  هدرک و  خاروس  ار  راوید 
، دنتسه مهف  كرد و  لباق  تالمج  نیا  تاقوا  یـضعب  دینک . تقد  دوخ  تالمج  هب  دیراذگب . ادرف  يارب  دنک ، یمن  کمک  امـش  یکیدزن 

وتو نم  تسا  مزال  ای «  » ؟ يدرک عورـش  زاب  ترابع «  نیا  موهفم  دـناوت  یم  يدرم  ره  تفایرد . یتسرد  هب  ناوت  یمن  ار  اـهنآ  یهاـگ  یلو 
ار دنک » یم  درد  مرس  رادرب ، مرس  زا  تسد  بشما  ریظن «  یترابع  دنناوت  یم  یتخس  هب  مه  اهدرم  زا  یضعب  دنک . كرد  ار  نالا ». ... نیمه 

بشره رگا  اما  دشابن ، تخس  دایز  ناترسمه  يارب  نآ  لمحت  تسا  نکمم  دریگ ، یم  درد  ناترس  بش  کی  يا  هتفه  اهنترگا  دننکریسفت .
هقـشاعم يارب  دیتسین و  قوش  روش و  رپ  وا  دننام  امـش  تاقوا  یهاگ  دوب ! دـهاوخن  ناسآ  نادـنچ  وا  يارب  نآ  لمحت  رگید  دـیراد  درد  رس 

. دیهد رارق  دوخ  تبحم  شزاون و  دروم  یمرگ  هب  ار  وا  دینک و  هجوت  وا  هب  دـیناوت  یم  یعقاوم  نینچ  رد  دـیرادن ، یلیامت  یگدامآ و  چـیه 
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. دینک تقد  راک  نیارد  دیهدب ، در  باوج  وا  هب  دیاب  ًامتح  هک  یتروص  رد  دیزروب . قشع  وا  هب  دراد ، تسود  وا  هک  هاگ  ره  دیناوت  یم  رگا 
. --- دیزاس لوکوم  يرگید  بسانم  ناکم  نامز و  هب  ار  شیاهزاین  دیراد  تسود  دینک و  یمن  در  ار  وا  دوخ  امش  هک  دمهفب  وا  دیراذگب 

هدام رب  دوز  هک  رن  کشجنگ  دننامه  دیابن  درم  : » دـندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  نایاقآ - هب  هژیو  هیـصوت  - 17 -------------------- 
! دراذگب توهبمو  تام  رد  ار  دوخ  رسمهو  دنک  لمع  دهج  یم 

قیفش قیفر 

فیلاکت

شمرن ندرک  تبحـص  رد  دینک و  هجوت  دوخ  يرهاظ  تئیه  هب  دینک . هدامآ  هناقـشاع  یگدـنز  يارب  ار  طیارـش  حبـصزا ، دـینک  یعـس  - 1
هکنیا زا  لبق  تعاس  کی  هتفه ، ياـهزور  زا  یکیرد  - 2 19. دیهد ناکت  تسد  وا  يارب  دیورب و  وا  ابرد  مد  ات  حبـص  زور  ره  دـیهد . ناشن 
هناربص یب  مزرو . یم  قشع  وت  هب  مراد و  تسود  دوجو  مامت  اب  ار  وت  مزیزع !  دـیئوگب « : دـینزب و  گنز  وا  هب  دـنک  كرت  ار  شراک  لـحم 

، ناتیابیز سابل  هتـسارآ و  رهاظ  اب  يدورو  رد  مد  اـقآ ، دورو  ماـگنه  - 3 منک »!  یم  يرامـش  هظحل  تندید  يارب  متـسه و  تندـمآ  رظتنم 
بوخ طباور  يرارقرب  ياه  هیاپ  زا  یکی  ییابیز  عونت و  دنک . هدامآ  رتشیب  ار  ناترـسمه  دناوت  یم  زیمتو  ون  سابل  دـیزیگنارب ! ار  وا  بجعت 

هک دیـشاب  نئمطم  راکنیا ، يارب  دیوش . کیدزن  وا  هب  ات  دـینک  هدامآ  یحورو  یمـسج  رظن  زا  ار  دوخ  بش  ره  هتفه ، نیا  - 4 تسا . ملاسو 
ساسحا رگا  - 5 دیوش . میلست  ارچ  نوچ و  یب  هکنیا  هن  دیشاب ، همشرک  زان و  اب  يرگشمار  دینک  یعـس  تسا . بسانتم  ناتـسابل  اب  ناتراتفر 

رد - 19 دیرادرب ---------------------- . ماگ  نآ  لح  يارب  امتح  دراد ، یناور  هشیر  امش  لکـشم  دیجازم و  درـس  هک  دینک  یم 
. دننک هقردب  ار  ناشنارهوش  هشیمه  هک  هدش  هیصوت  نانز  هب  زین  مالسا 

دیشاب اسراپ  رادافو و  مراهچ :  شخب 

هراشا

 ، تّیساّسح ار  نز  یگدنز  شاب ! هدامآ  دیوش ! لصو  نارکیب  يورین  هب  دیشاب ! تکرب  ریخ و  اب  دیشاب ! لدمه  رای و  دیـشاب ! اسراپ  رادافو و 
شا ییاورنامرف  تردـق  دـشاب ، فیفع  نمادـکاپ و  عیطم ، مارآ ، نز  هک  هزادـناره  كا  زل  اب  دـهد . یم  لیکـشت  يراکادـف  لّمحت و  قشع ،

نز و هفیظو  يدعـس  تسا  تسار  نز  تسد  لد و  وا  اـب  هک  تسا  هتـساوخ  يوـکین  قـح  هدـنب  نآرب  شانـشان  تسا  رت  راوتـسا  رتدـیدش و 
ام زا  درکنرب  يروـشکره  رد  هرهـش  دـشرنه  لیـصحتز  نز  ناـبیتشک  تسا  يرکید  نآو  یتـشک  تسا  یکی  تسیچ ؟ یناد  مـیکح  يادرم 

یماصتع نیورپ ا  نازرا  ار  زیزع  رمع  رهوگ  تخورف  دیرخن  تیبرت  میلعتره و  وگ  هک  ینز  يرس  يدردیب  باوخ  نیز  یسک 

! دیشاب لدمه  رای و  . 11

هراشا

داش و یلیخ  لیلد  نیا  هب  میدوب و  هدش  توعد  ماش  ینامهیم  کی  هب  ام  . دمآ هناخ  هب  مهرد  نیگمغ و  يا  هرهچ  اب  یلراچ ، رصع  زور  کی 
راگنا هک  درک  راتفر  يروط  تخادنا و  یهاگن  نم  هب  وا  دنکن . تیاکـش  هلگ و  وا  هک  دـش  ثعاب  هناتـسود  پگ  زور  نآ  مدوب . لاحـشوخ 

. متشاذگ رانک  ار  ینابرهم  و  متفر . رد  هروک  زا  تشادن ، دوجو  یـصاخ  لیلد  چیه  وا  تینابـصع  يارب  هک  اجنآ  زا  متـسین . هناخ  نورد  نم 
ام نیب  يدرس  گرزب و  عنام  مدناشک . نیشام  برد  رانک  هب  ار  دوخ  ینامهیم ، هب  نتفر  نیح  میدیشوپ . سابل  يزیمآ  زار  توکسرد  ود  ره 
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اب هنوـگچ  دـیاب  هک  مداد ، یم  داـی  وـت  هب  مداد  یمن  سرد  یتـنعل  ياهـسالک  نیا  رد  رگا  متفگ « : مدوـخ  هب  یتحاراـن  اـب  نم  تـشاد ، رارق 
شقن نامنابل  رب  يدـنخبل  دـش و  زاب  ام  مهرد  ياه  مخا  ًاراچان  میدیـسر . ینامهیم  يرازگرب  لحم  هب  دـعب  یتاظحل  ینک »!؟ راتفر  نارگید 

اب ام  دـننام  اهجوز  همه  لاح  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  میبوخ ». نوتناـبرق ، هروطچ ؟ ناـتلاح  مالـس ! میتفگ « : یم  نارگید  هب  هناـمداش  تسب و 
ناهنپ همه  زا  ار  نآ  دنخبل  باقن  اب  هک  دنتشاد  یتافالتخا  مه  اب  یلراچ  نم و  دننام  ًالامتحا  مه  اهنآ  دش . بوخ  ناشیوخ  ناتسود و  ندید 

هقیقد کی  : » متفگ مدوخ  اب  نم  هناخ ، هب  نتـشگرب  ماگنه  اما  میتفگن ، رگیدکی  هب  هملک  کی  یتح  یلراچ  نم و  ینامهیم ، رد  دندرک . یم 
دننام دـیابن  ام  میراد . نس  لاس  کی  تسیب و  يالاب  نامرفن  ود  ره  میتسه و  ندـمتم  ییاهناسنا  ام  تسا ؟ هداد  يور  یقاـفتا  هچ  نک ! ربص 

هب یمرن  هب  سپس  دراد .» زاین  نم  قشع  رهم و  هب  وا  تسا و  هتشذگ  تخس  یلیخ  یلراچ  هب  هرادا  رد  مینک . راتفر  مه  اب  کچوک  ياه  هچب 
کی نیمه  تسا ». هدوب  يراک  رپ  تخـس و  لصف  نامیود  ره  يارب  لصف  نیا  دـیتشاد و  اسرف  تقاـط  تخـس و  زور  کـی  امـش  : » متفگ وا 

نآ ات  هک  وا  راکفا  مامت  دـیاشگب . تبحـص  هب  نابز  وا  ددـنبرب و  تخر  یلراچ  دوجو  زا  سرتسا  یحور و  ياهراشف  هک  دـش  ثعاـب  هلمج 
رهم هب  ار  مشخ  مرن ، باوج  کی  هک  عوضوم  نیا  فشک  زا  هرابود  تخیر . نوریب  شرـس  زا  دوب  هتخاس  فوطعم  دوخ  هب  ار  شرکف  هظحل 

هناحبص ندروخ  ماگنه  تخاس . ایهم  دعب  زور  هناتسود  طباور  يارب  ار  طیارـش  مرن  باوج  نآ  هوالع  هب  مدش . هدز  ناجیه  دنک  یم  لیدبت 
وا دوجو  مدرک . كرد  لماک  ار  نآ  تشاذگ  نایم  رد  نم  اب  ار  شلکـشم  یتقو  مرادن « . يا  هلگ  چـیه  مراکمه  زا  زورما  تفگ « : یلراچ 

. تخیر نوریب  شلد  زا  ار  شیاهمغ  مامت  وا  دش و  هدنکآ  قایتشا  قشع و  زا 

دینکشب ار  توکس 

بوخ طابترا  دوش ». یم  عطق  یپ  رد  یپ  ياهلدـج  ثحب و  اب  هک  تسا  ینالوط  هملاـکم  کـی  جاودزا  تشون « : نسنویتسا  سیئول  تربار 
يدرم نز و  هک  مدـید  ار  ینوتراک  زور  کی  دـنریگ . یم  هدـیدان  ار  مهمو  هداس  لصا  نیا  مدرمزا  يرایـسب  اما  تسا ، بوخ  جاودزا  هیاـپ 
تبحـص میا  هتفرگ  دای  الاح  مزیزع  تفگ « : یم  شرـسمه  هب  نیـشنراغ  نز  دندوب . هدش  هریخ  رگیدکی  هب  هک  داد  یم  ناشن  ار  نیـشن  راغ 

یتقو میراد . يدایز  توافت  دـنبیجع  بلاج و  یلیخ  هک  دوخ  درم  ِناعونمه  اب  نانز  ام  مینک ». تبحـص  مه  اـب  یلدـمه  ناـبز  اـب  اـیب  مینک .
دیاقع و دنک  یم  تبحص  شرسمه  اب  یتقو  درم  کی  مینک . یم  لمع  توافتم  مینک  رارقرب  طابترا  نامدوخ  کیرش  اب  هک  مینک  یم  یعس 

نیرخآ لاثم ، ناونع  هب  دنک . تبحص  شفطاوع  تاساسحا و  دروم  رد  هک  دراد  تسود  نز  یلو  دراذگ . یم  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  شناد 
هتفگ امش  هب  اهراب  وا  دراد . تسود  ار  امش  وا  هک  دیناد  یم  امـش  دوب ؟ یک  يراد »؟ تسود  ارم  ایآ  دیدیـسرپ « : ناترهوش  زا  هک  يا  هعفد 

قـشع و نز ، دیونـشب . وا  ناـبز  زا  راـب  دـنچ  نیدـنچ و  ار  هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  امـش  یفطاـع  زاـین  اـما  دراد ، تسود  ار  امـش  هک  تسا 
کی دـنک . تفایرد  نارگید  زا  ار  تاساسحا  قشع و  تاملک ، ندینـش  اب  هک  دراد  زاین  ضوعرد ، دـنک . یم  نایب  تاملک  اب  ار  شتاساسحا 
قشع تاساسحا و  شرسمه ، هناخ و  يارب  دیرخ  یـسنج ، طباور  يرارقرب  اب  وا  دنک . یم  نایب  لمع  راتفر و  اب  ار  شتاساسحا  قشع و  درم ،

. دنک یـضار  ار  وا  دراد  یعـس  فلتخم  يایاده  ندیرخ  اب  درم  یلو  دراد ، زاین  زیمآ  تبحم  تاملک  شمرن و  هب  نز  دنک . یم  نایب  ار  دوخ 
، اـناد میهف و  نز  کـی  دـنراد !؟ لکـشم  مه  اـب  هداـس  طاـبترا  کـی  يرارقرب  رد  درم  نز و  تاـقوا  زا  يرایـسب  هک  تسین  روآ  بجعت  اـیآ 
، دیزرو یم  قشع  وا  هب  دـینک و  یم  یگدـنز  وا  رانک  رد  هک  يدرف  ندرک  كرد  ندـیمهف و  تسا . درم  ره  هتـساوخ ي  وزرآ و  نیرتگرزب 
. دزروب قشع  امـش  هب  وا  اـت  دـیزاس  هدروآرب  ار  وا  هتـساوخ  دـینک و  اـطع  وا  هب  ار  يدازآ  نیا  تسا . یگدـنز  رد  ناـسنا  يدازآ  نیرتگرزب 

. دش دیهاوخ  ور  هبور  یهجوت  لباق  تفرشیپ  اب  تفای و  دهاوخ  دوبهب  امش  یگدنز  تروص  نیارد 

داش ملاس و  نارسمه 

رتگرزب یساسحا  چیه  دننک . رارقرب  طابترا  مه  اب  تسا  مزال  دننک  كرد  ار  رگیدمه  دنهاوخ  یمرگا  درم  نز و  دریذپ . یمن  هلـصاف  قشع 
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هدامآ امش  دش و  دهاوخ  عفر  امش  یگدنز  تالکشم  درکدیهاوخ ، دامتعا  نانیمطا و  ساسحا  تلاح  نیا  رد  درادن . دوجو  قیمع  كردزا 
تسا نکمم  دیا ؟ هداد  شهاک  ناترهوش  اب  ار  ناتطابترا  مه  امـش  ایآ  دیوش . ور  هب  ور  یگدنز  رد  دوخ  تالکـشم  مامت  اب  ات  دوب  دیهاوخ 

یم امش  دوش . لدبم  هرمزور  يرارکت و  ، يداع هملک  دنچ  هب  طقف  هک  دبای  شهاکردقنآ  ای  دوش و  فقوتم  يدودح  ات  امش  طابترا  نایرج 
هب وا  تروص  نیارد  دیزادرپب  ناترسمه  یگدرـسفا  نامرد  هب  واکناور  کی  دننام  راکنیا  اب  ودیـشاب  ریذپلد  ایوپ و  یطابترا  رگزاغآ  دیناوت 

ناترـسمه لماکت  ياتـسار  رد  دیبایب و  دنمدوس  دیفم و  ار  اه  هیـصوت  نیا  مه  امـش  مراودیما  دـش . دـهاوخ  لیدـبت  رتباداشو  رتملاس  يدرف 
مدرک یم  ساسحا  نم  درک ، یم  تبحص  يدرف  اب  مرهوش  ینامهم ، کی  رد  تقو  ره  دیشاب . یبوخ  هدنونـش  دینک  یعـس  - 1 دینک . شالت 

هاگ ره  مدوبن . نیا  زا  رتهب  مه  هناخ  رد  منک . تبحـص  تسا  هشـسشن  مراـنک  هک  يدرف  اـب  دـیاب  مه  نمو  تسا  هجوت  یب  نم  هب  مرهوش  هک 
متخاس یم  فوطعم  يرگید  عوضوم  هب  ار  مهجوت  ای  متخاس و  یم  مرگرس  همانزور  ندناوخ  اب  ار  دوخ  ای  درک  یم  تبحص  نم  اب  مرهوش 

یم رکف  مدرک . یمن  یهجوت  چیه  وا  ياه  هتفگ  زا  يرادقم  هب  ًاتعیبط ، مداد . یم  صاصتخا  شیاهراک  وا و  هب  ار  مهجوت  زا  یتمسق  طقف  و 
یم جـنر  نم  یتوافت  یب  زا  یلراچ  هک  مدرب  یپ  تبقاـع  منک . ییوج  هفرـص  متقو  رد  مهدـب و  شوگ  مه  مناوخب ، مه  مناوت  یم  هک  مدرک 

هجوت وا  ياهفرح  همه  هب  مزاس و  فوطعم  وا  هب  ار  مهجوت  مامت  موش و  هریخ  وا  هب  نم  هک  تشاد  تسود  وا  دوش . یم  رطاخ  هدرزآ  درب و 
راـظتنا مه  زاـب  یلو  دوب  هدرک  فیرعت  اـهراب  ار  اهناتـساد  نآ  زا  یـضعب  یتح  مونـشب ، ار  وا  ياهناتـساد  هک  تشاد  تسود  وا  مهد . ناـشن 

يراداوـه و نیاو  دـشاب  وا  راداوـه  نیلوا  شرـسمه  هک  تـشاد  تـسود  يرگید  درم  ره  دـننام  وا  مـهد . شوـگ  اـهنآ  هـب  هراـبود  تـشاد 
هاگداد رد  ادرف  تسا  رارق  هک  ییاهتبحـص  هب  هک  تساوخ  نم  زا  بش  کی  دناسرب . تابثا  هب  شیاهتبحـص  هب  نداد  شوگ  اب  ار  يرادـفرط 

یمن وا  مداد . شوگ  شنانخس  هب  تعاس  کی  زا  رتشیب  درک . وگزاب  میارب  راب  هس  هک  راب  کی  هن  ار  نانخـس  نیا  وا  منک . شوگ  دهد  هئارا 
درک یم  تبحـص  یتقو  نیاربانب  مهد . شوگ  وا  هب  طقف  هک  تشاد  تسود  وا  مزادرپب ، ندناوخ  ای  نتخود  نوچ  يراک  هب  نم  هک  تساوخ 

ًامیقتـسم دروآ  یم  ناـبز  رب  ار  زیمآ  نیـسحت  يا  هلمج  وا  یتـقو  مدرک . شیاتـس  ار  وا  وا ، هب  ندرک  شوـگ  اـب  مدـش و  هریخ  شنامـشچ  هب 
تذـل وا  تبحـص  زا  هک  مدـش  هجوتم  متفر . یم  ورف  رکف  هب  مدـیمهف  یمن  ار  وا  نابز  روظنم و  یتقو  مداد . یم  شیامن  وا  هب  ار  متاـساسحا 

همه تفگ « : همه  هب  وا  هناحبـص  زیم  رـس  دـنک . یم  تیاضر  ساسحا  هاگداد  هسلج  هب  نتفر  زا  وا  هک  متفایرد  دـعب  زور  مرب . یم  يرایـسب 
. مدرب تذـل  مزور  ماـمت  زا  مه  نم  هک  دوب  هنوگنیا  دـنک ». رکـشتوا  زارداـم  ندیـسوب  اـب  تسا  هتـسشن  زیم  تشپ  هک  ره  دیـسوبب . ار  رداـم 

دناوت یم  یـسک  ره  مینکب . نارگید  هب  میناوت  یم  ام  هک  تسا  یتمدخ  نیرتگرزب  نارگید  هب  نداد  شوگ  دیوگ « : یم  ریتسا  لا . سالگاد 
هک يدـعب  یناـمهم  رد  دـیراد  کـش  دروـم  نیارد  رگا  دـنهد . یم  ارف  شوـگ  نارگید  هتفگ  هب  یعقاو  ناتـسود  طـقف  یلو  دـنک ، تبحص 

تاساسحا و رد  اهنآ  اب  ندش  کیرـش  روظنم  هب  نارگید  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  دینک ». هجوت  ّتقد  هب  دوخ  ناتـسود  هب  دینک  یم  تکرش 
ود دیاب  لقادح  طابترا  نیا  رد  نداد . شوگ  ندرک و  تبحـص  دوش : یم  شخب  ود  لماش  طابترا  اهنآ . نتخاس  دـعاقتم  هن  تساهنآ  راکفا 

رارقرب طابترا  مه  اب  دیاب  امش  تسا . مهم  رایسب  جاودزا  رد  طابترا  يارب  هدنیوگ  هدنونـش و  دوجو  هدنونـش . هدنیوگ و  دننک : تکرـش  رفن 
هبو دیوش  شوگ  اپ  ارـس  دیاب  دنک  یم  نایب  ار  شراکفا  تاساسحا و  ناترهوش  هاگ  ره  نیاربانب  دـینک . نایب  مه  يارب  ار  ناتراکفا  ات  دـینک 

منانخـس هب  مرـسمه  هک « : تسا  نیا  شروظنم  ًالامتحا  دـنک ». یمن  كرد  ارم  مرـسمه  دـیوگ « : یم  يدرم  یتقو  دـینک . هجوت  وا  ناـنخس 
مناوتب تبقاع  يدز  یم  سدح  مزیزع ! : » دز دایرف  دـیبوک و  رد  هب  مکحم  وا  دـمآ  هناخ  هب  ماش  فرـص  يارب  وج »  » یتقو دـنک ». یمن  هجوت 
تـسا تعاس  هس  دـش . تحار  ملایخ  رگید  الاح  اما  مدرک ، لمحت  ییاه  یتخـس  بجع  هام  ود  نیا  مهد ؟ لیوحت  ار  رلیم  یناپمک  شرافس 

، دهد خساپ  شرسمه  تاساسحا  هب  هکنیا  ضوعرد  نآ » منک « ». ءاضما  دادرارق  اهنآ  اب  متـسناوت  تبقاع  مریگ . یم  سامت  كرویوین  اب  هک 
هب يا  هرذ  هک  درک  یم  رکف  دوخ  ياـهراک  دوخ و  هب  ردـقنآ  نآ  يداد »!؟ ماـجنا  مدوب  هتفگ  هچنآ  هک  وـگب  اـهفرح  نیا  ياـج  هب  تفگ «:

نیا زا  نم  تفگ « : یم  میقتـسم  ریغ  روط  هب  وا  هکلب  تسا  هداد  ماـجنا  ار  شرافـس  هک  تفگ  یمن  طـقف  وج » تشادـن « . هجوـت  شرـسمه 
تـشاد دـصق  شراکفا  تاساسحا و  نایب  زا  وا  ینک » ؟ یمن  راـختفا  نم  هب  وت  اـیآ  ینک ؟ یمن  مقیوشت  ارچ  مرورغم . داـش و  دوخ  تیقفوم 
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تاکرح اب  وا  تسا  نکمم  اریز  دینک ، هجوت  وا  تاکرحو  اه  هتفگ  هب  دینک  یم  تبحص  ناترـسمه  اب  یتقو  دزیگنارب . ار  شرـسمه  شیاتس 
: دـینکن هلجع  درک  رایتخا  توکـس  وا  رگا  دز . تسد  نآ  لاقتنا  هب  ناوتن  نابز  اب  نتفگ و  هار  زا  هک  دـنک  لقتنم  ار  یمایپ  يا  هنوگ  هب  دوخ 
هب دـنک  یم  تبخـص  وا  رگا  دـیزاس و  رارقرب  شیارب  ار  توکـس  دـنک ، یم  تحارتـسا  وا  رگا  دینیـشنب . وا  نانخـس  رظتنم  دیئاتــسب و  ار  وا 

بلغا دننک ، یم  تحیصن  ار  نارگید  هک  اهنآ  دیوگ « : یم  ریپسکش  دینک . زیهرپ  ناترهوش  ندرک  تحیـصن  زا  - 2 دیهد . شوگ  شنانخس 
هب نم  رگا  باب ... دنزیر « : یم  ناشنادرم  رس  رب  ار  زردنا  دنپ و  اهراورخ  نانز ، تاقوا  زا  يرایـسب  دنزردنا »! تحیـصن و  جاتحم  ناشدوخ 
وا دـینک  یم  تحیـصن  ار  وا  یتـقو  ینک »!؟... یمن  جارخا  ار  وا  ارچ  نکرکف .. یقطنم  عوضوم  نیا  هب  ًاـفطل  نم .... رظن  هب  مدوب ... وت  ياـج 

يارب امش  حیاصن  دیشاب ، هتشاد  مه  يریخ  تین  رگا  یتح  دیناد . یم  اه  قافتا  مامت  لوئسم  ار  وا  دیرفنتم و  وا  زا  امش  هک  دنک  یم  ساسحا 
ار یتلاجخ  کچوک و  رسپ  کی  ساسحا  زین  شدوخ  درک و  دهاوخ  ادیپ  تهابـش  ردام  کی  راتفر  هب  امـش  راتفر  دوب . ده  اوخ  نیگنـس  وا 

ياهزردنا دنپ و  ون و  حیاصن  هب  یتخـس  ماگنه  رد  وا  دـیرادرب . تسد  ینارنخـس  زا  تسیک ؟ تسد  هب  یتشک  نیا  ناکـس  تشاد . دـهاوخ 
رد ار  دوخ  لاس  هدزیـس  يدرم  امـش .! يورغرغ  ایوگ و  ناهد  هب  هن  تسا ، جاتحم  امـش  ياونـش  شوگ  هب  وا  درادـن . يزاـین  امـش  هنازوسلد 

نکب راک  هچ  دیوگب « : وا  هب  شنز  هک  دیسرت  یم  وا  دنک . زیهرپ  شنز  اب  هرهچ  هب  هرهچ  دروخرب  زا  ات  درک  یم  ناهنپ  همانزور  کی  تشپ 
هب ینز  هک  مدینـش  ماش ، ینامهیم  کی  رد  دیزاسن . بارخ  ار  وا  هیحور  دینکن و  داقتنا  ناترـسمه  زا  تهج  یب  زگره  - 3 نکن »! راک  هچ  و 
زور کی  رکف »؟ دش  مه  نیا  دروآ ! یم  رد  خاش  بجعتزا  يا ، هدرکزاربا  ار  هدـیقع  نیا  وت  هک  دـمهفب  مدآ  یتقو  دـیوگ « : یم  شرـسمه 
یم لوا  نامه  زا  نم  تفگ « : هلصافالب  شرسمه  تسا . هدیسرن  هتشاد  راظتنا  هچنآ  هب  هک  تفگ  شرسمه  هب  نیگمـشخو  ینابـصع  يدرم 
زاین نمشد  هب  یسک  هچ  ناتسود  نینچ  اب  يروخ »! یم  تسکـش  اهراک  همه  رد  هشیمه  وت  تسین . هتخاسوت  تسد  زا  راک  نیا  هک  متـسناد 
دروم شناهد  ندرک  زاب  ضحم  هب  هک  دنادب  درم  رگا  دنک . یم  زاربا  ورـشرت  ینز  هب  ار  دوخ  ینورد  راکفا  تاساسحا و  یـسک  هچ  دراد !؟
تداع بلغا  اهنز  ام  دوشگ . دهاوخن  نخـس  هب  بل  زگره  درک و  دهاوخ  رایتخا  توکـس  تفرگ ، دهاوخ  رارق  شرـسمه  داقتنا  ضارتعا و 

داقتنا و هلگ و  اب  هک  تسا  نآزا  رتهاتوک  یگدـنز  مینک . ضارتعا  اهنآ  هب  هبیرغ  انـشآ و  شیپ  رد  مینک و  داـقتنا  ناـمنارهوش  زا  هک  میراد 
كرد ار  وا  نانخـس  - 4 دـننک . یم  داجیا  امـش  ربارب  رد  یمواقم  تخـس و  ياـهراوید  دنتخـسو و  نشخ  اـهیزاب  نیا  دوش . يرپس  ضارتعا 

یمن میونـش  یمن  بوخ  هک  ار  هچنآ  مینک . یم  لیدـبت  قفاوم  هب  ار  فلاخم  دـیاقع  هک  دنتـسین  یتاظحل  اـم  تاـظحل  نیرتهب  بلغا  دـینک .
اب دیتسناوتن  ناترـسمهو  امـش  هک  دـعب  هعفد ي  تسا . ریذـپ  ناکما  هفرط  ود  طابترا  قیرط  زا  اهنت  لباقتم  كرد  مینک . كرد  زگره  میناوت 

دیهاوخ دیرگنب  ایند  هب  وا  دید  زا  دیناوتب  یتقو  دـیهد . رارق  رظن  دروم  ار  وا  يرکف  بوچراهچ  دـیتسیاب و  دـینک ، رارقرب  یمالک  طابترا  مه 
ناشراتفر دینک ، هاگن  ناشرادرک  راتفگ و  هب  دارفا  دید  زا  رگا  دسر . یم  رظن  هب  یقطنم  تسرد و  شدوخ  دید  زا  وا  يریگ  هجیتن  هک  دـید 

. درک یم  یگدننار  ودارلک  یناتسهوک  هقطنم ي  رد  شرـسمه  هارمه  هب  زنوج  داچ  زور  کی  دیـسر . دهاوخ  رظن  هب  تسردو  یقطنم  ًاعقاو 
دنزب رود  تعرـس  نیمه  اب  هک  دوب  رکف  نیا  رد  درک  یم  تکرح  تعرـس  اـب  هک  داـچ  تشاد . رظن  ریز  ار  لـیبموتا  تعرـس  تقد  هب  وا  نز 

نیا هب  ات  دیبوک . یم  نیشام  فک  هب  شیاهاپ  فک  اب  تعرس  هب  هدش و  سبح  شا  هنیسرد  سفن  داد . تسد  زا  ار  شلمحت  شرـسمه  یلو 
هتشک ینار ، یم  ار  نیـشام  وت  هک  روجنیا  راد . هگن  داچ  دز « : دایرفو  تفرگ  ار  داچ  تسد  مکحموا  دراد . زاب  تکرح  زا  ار  نیـشام  قیرط 
ریـسم مامت  رد  داچ  دوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  داچ  اما  تفایزاب ، ار  دوخ  يدرـسنوخ  شرـسمه  دـندز و  رود  اهنآ  دـش ». میهاوخ 

زین شنز  هک  درب  یم  یپ  درک  یم  رکف  دروم  نآ  رد  رتـشیب  هچ  ره  وا  دریگ ». یم  بیع  نم  زا  دـنز و  یم  رغ  میاد  نم ، نز  درک « : یم  رکف 
نیا اهلاس  نم  دوب « : نیا  وا  هدـیقع  دوب . هدرکن  فداصت  مه  هعفد  کی  یلو  دوب ، هدرک  یگدـننار  اه  هروک  هپت  نیا  رد  اهلاس  وا  دراد . قح 

: » تشاد هدیقع  شرـسمه  اما  دـهد .» یم  شهاک  ار  فداصت  لامتحا  هبرجت  ما . هدرکن  فداصت  راب  کی  یتح  یلو  ما  هدرک  یط  ار  ریـسم 
ره رکف  زرط  ددنویپب .» عوقو  هب  هثداح  نیا  تسا ، نکمم  هک  دنک  یم  نایب  لامتحا  نوناق  اما  يا  هدومیپ  فداصت  یب  ار  ریسم  نیا  اهلاس  وت 
هب يدرم  دنتـشادن . مه  دیاقع  زا  یتسرد  كرد  ود  نآ  زا  کی  چـیه  رگید ، نابز  هب  دوب . هدـش  انب  یتوافتم  ياه  هیاپ  رب  اما  دوب  یقطنم  ود 
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هب هک  يرکف  نیلوا  دنک . تکرش  هدش  لیکـشت  هرادارد  شراک  اب  هطبار  رد  هک  ییاهـسالک  رد  اهرـصع  دراد  تسود  هک  تفگ  شرـسمه 
یهاوخن یتـقو  ًالـصا  هک  تقو  نآ  ییآ ، یم  هناـخ  هب  رید  ینک  یمن  تکرـش  اهـسالک  رد  هک  ـالاح  هن ، دوب « : نیا  درکروطخ  شنز  نهذ 

دید زا  دـنکدر  ای  دریذـپب و  هتـسب  مشچ  ار  شرـسمه  حرط  لوا  رظن  نامه  رد  هکنیا  ياـج  هب  نز  نیا  اـما  منک ». تبحـص  وت  اـب  هک  تشاد 
يرتدـیفم درف  دـنک و  راـک  رتهب  شا  هرادا  رد  هک  دراد  تسود  وا  دـنک . رارف  هناـخ  زا  دـهاوخ  یمن  وا  : » درک هاـگن  حرط  نآ  هب  شرـسمه 

هاگآ يدرف  تراک  اب  هطبا  ررد  یهاوخ  یم  هک  نیا  زا  مزیزع  تفگ : شرسمه  هب  درک ، رکف  حرط  نیا  هب  ًالماک  نز  هک  نیا  زا  سپ  دشاب ».
اب ندش  ور  هبور  يارب  نم  اما  دش ، دـهاوخ  نیرفآ  لکـشم  تیارب  یتدـم  ات  حرط  نیا  هک  مناد  یم  نم  منک . یم  راختفاوت  هب  یـشاب  علطمو 
هب - 5 تشاد . زاین  نآ  هب  شرهوش  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  وا  ياـه  قیوشت  درک و  هاـگن  شرهوش  دـید  زا  لـئاسم  هب  نز  نآ  ما »! هداـمآ  نآ 

تحاران درک  یم  یگدننار  یتقو  نار  دندرک . اوعد  مه  اب  هناحبص  زیم  رس  لومعم  قبط  يرام ، نار و  دیشابن . توافت  یب  وا  یحور  تالاح 
سپس درک . ثحب  هرادا  مهم  اما  ورشرت ، ياه  يرتشم  زا  یکی  اب  دیـسر  هرادا  هب  یتقو  درک . لرتنکار  دوخ  هظحل  نآرد  اما  دوب ، نیگمغ  و 

تسارکی درک و  كرت  ار  وا  قاتا  سیئر ، سپس  تفرگ . الاب  ناشیادص  رـس و  شیاهاطخ ، زا  یکی  رطاخ  هب  دمآ و  وا  قاتا  هب  هرادا  سیئر 
زا دـمآ  هناخ  هب  وا  یتقو  تشاد ، هبلغ  نار  رب  هرهلد  سرت و  زور  مامت  داهن . ماـگ  تشاد ، قلعت  نار  ياـبقر  زا  یکی  هب  هک  يرگید  قاـتا  هب 

ماجنا ار  تیاهراک  مناوت  یمن  تسا و  دـنب  متـسد  ًالعف  تفگ « : دیـشک و  هآ  وا  یلو  دـهد  ماـجنا  وا  يارب  ار  ییاـهراک  اـت  تساوخ  يراـم 
كال نورد  هب  تشاد  تسود  وا  دومن .. یـشزرا  یب  یچوپ و  ساسحا  درک و  نداتـسرف  ماغیپ  هب  عورـش  نار  هدش ي  لام  دگل  دوخ  «. ْ مهد
اروا فعـض  طاقن  امـش  هک  درادـن  تسود  وا  دزخب . دوخ  كال  نورد  هب  تسا  نکمم  ناـترهوش  ددـنبب . همه  يور  هب  ار  رد  دزخب و  دوخ 

. » دـیراد مه  راک  نیا  ماجنا  ناوت  هک  متـسه  نئمطم  نم  دـیراد . ار  اهراک  نیرتهب  نداد  ماـجنا  ییاـناوت  امـش  دـیئوگب « : وا  هب  دـینک . ادـیپ 
وا یحور  تالاح  هب  دبوک  یم  امش  رس  رب  درادن و  یشوخ  لاحای  دیآ و  یم  هناخ  هب  ناترسمه  یتقو  تسناوت . دهاوخوا  هک  دیشاب  نئمطم 

هرادا رد  وا  تسا  نکمم  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیشاب . اریذپ  ار  وا  یمرگ  هب  دینک و  لح  ار  وا  لکشم  يدرسنوخ  اب  دیـشابن . توافت  یب 
لد رد  ار  شیاهکـشا  هک  دراد  ناکما  هظحل  ره  اما  دنک ، هیرگ  كدوک  کی  دننام  دنیـشنب و  دناوتن  دشاب و  هدش  دـیدهت  فلتخم  ءاحنا  هب 

كالرد وا  رگا  دراد . زاین  امش  دوجو  يامرگ  تبحم و  هب  وا  رگید  هظحل  ره  زا  رتشیب  نونکا  دبوکب . امش  رـس  ربار  شیاهمـشخ  ای  دزیرب و 
رگا ًاصوصخ  تسین . یگـشیمه  يا  هطبار  طابترا  دینک . زیهرپ  اوعد  ادـص و  رـس و  زا  درکن ، وگزاب  ناتیارب  ار  شلد  درد  تفر و  ورف  دوخ 
امـش اب  ندرک  تبحـص  زا  دنک ، ادیپ  نانیمطا  امـش  هب  دناوتن  وا  رگا  دوب . دهاوخ  تخـس  نآ  يرارقرب  دیا  هدز  زاب  رـس  نآ  ماجنا  زا  یتدـم 

هکنیا زا  لبق  نم  دـینک . هجوت  وا  قیالـس  قیالع و  هب  - 6 درک ؟ ادیپ  دامتعا  وا  هب  ناوتب  هک  دیتسه  يدرف  نآ  امـش  ایآ  درک . دـهاوخ  زیهرپ 
هک يا  هحفص  نیلوا  هک  متفایرد  مدرب و  یپ  مرهوش  هقالع  هب  هک  دیشکن  یلوط  اما  مدناوخ ، یمن  ار  یشزرو  تاحفص  زگره  منک  جاودزا 

! قشع رطاخ  هب  سپـس  يواکجنک و  رطاخ  هب  ادتبا  مناوخب ، مدوخ  ار  نآ  هک  متفرگ  میمـصت  نیاربانب  تسا . هحفـص  مادک  دـنک  یم  زاب  وا 
نآ ات  مدرک  رارکت  راب  دنچ  نیدنچ و  ار  وا  مان  نم  مدناوخ . یبلاطم  دوب  هدش  لقتنم  يرگید  هاگـشاب  هب  هک  یتسیلابتوف  درومرد  زور  کی 

ار شقـشاق  وا  نم ، يروابان  نایم  رد  دـنک . زاربا  ار  شرظن  سالاد  میت  هزات  نکیزاب  دروم  رد  متـساوخ  وا  زا  ماـش  زیم  رـس  مدـش . ظـفح  ار 
مدوب هدرک  هجوت  شا  هقالع  هب  هکنیا  زا  اما  مشاب ، هدناوخار  هلاقم  نآ  نم  هک  دش  یمن  شرواب  دش . هریخ  نم  هب  تشاذگ و  باقـشب  يور 
هقالع هقیتع  يایـشا  هب  وا  رگا  دـیزومایب . ار  نآ  نیناوق  دراد  يدایز  هقالع  رگید  ياهـشزرو  اـی  لاـبتوف  هب  ناترـسمه  رگا  درک . قیوشت  ارم 

. دیشاب وا  یعقاو  تسود  دیهد و  ناشن  لیامت  دراد  هقالع  وا  هچنآ  هب  هک  دینک  یعس  دینک . بسک  هنیمز  نیا  رد  یتاعالطا  دراد ،

 ! شکرس درم  ندرک  مار 

هک دیـشاب  نئمطم  دیتسه  یبیع  صقن و  یب  درف  لابند  هب  رگا  دراد . ار  دوخ  صوصخم  ياهرـسدرد  امـش  یگدـنز  دـننام  زین  نم  یگدـنز 
رد یجاودزا  جیه  تسا و  یعیبط  يرما  جاودزا  رد  تالکشم  زورب  دیبایب ! ار  یبیع  صقن و  یب  مدآ  دیناوت  یمن  ایند  ياجک  چیه  رد  زگره 
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ای دیهد  قفو  اهنآ  اب  ار  دوخ  دیناوتب  ایآ  هک  دراد  یگتسب  نیا  هب  اهنآ  عون  تالکشم و  نیا  ریثأت  دیـشاب . داش  سپ  تسین ، نوصم  اهنآ  ربارب 
شتآ ای  دیـشورخ و  یم  وا  رب  ناشفـشتآ  دـننام  ایآ  دـینک ؟ یم  راتفر  هنوگچوا  اب  تفرگ  مشخ  امـش  رب  ناترـسمه  هاگ  ره  لاـثم : يارب  هن .

هک دننک  یم  دومناو  نانز  زا  يرایـسب  دشاب . رـضمو  كانرطخ  دـناوت  یم  اههار  نیا  زا  کی  ره  دـینک . یم  ظفح  دوخ  نورد  ار  ناتمـشخ 
لیدبت یهوک  هب  ار  هاک  دنیازفا و  یم  اهنآ  تدش  تردقرب و  طقف  تالکشم ، نامرد  ياج  هب  هدروخورف ، ار  دوخ  مشخ  دنتـسین . ینابـصع 
تمیق هب  امـش  يارب  توکـس  تسا . تردق  نیا  عبنم  ًالومعم  تینابـصع  مشخو و  دراد  يدایز  تردق  هب  زاین  تافالتخا ، لمحت  دـننک . یم 

شدوخاب هشیمه  تکاس ، یلو  نیگمشخ  نز  دهد . یم  رازآ  ار  امش  مسج  ًایناث ، دنک . یم  عطق  ار  امش  طابترا  ًالوا ، دوش . یم  مامت  یفازگ 
شرسمه وا و  تسا  نکمم  دیامن . هیجوت  دوخ  يارب  يوحن  هب  ار  نآ  ات  دنک  یم  رورم  شنهذ  رد  ار  دوخ  لکـشم  مئاد  دور و  یم  راجنلک 
شرهوش رانک  هک  یلاحرد  نز  دشاب . هتـشاد  هلـصاف  مه  زا  اهرتمولیک  ناشیاهلد  اما  دنباوخب ، مه  اب  تخت  کی  يور  فقـس و  کیریز  رد 

دیهدن هزاجا  تسا « : هدمآ  لیجنارد  دور ! یم  باوخ  هب  وا  زا  رتدوز  شرهوش  هک  یتقو  ًاصوصخ  دنک ، یم  یتحاران  ساسحا  تسا  هدونغ 
هـشیر امـش  یگدـنز  رد  ینامیـشپ  یماکخلت و  هکدـیهدن  هزاجا  دـنک ». بورغ  دیـشروخ  دیـشاب  هدرک  لح  ار  ناتفالتخا  هکنیا  زا  لبق  هک 

درک لمحت  ار  اهنآ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتنیگنس  نوزفا ، زور  تالکشمراب  دیشاب . دوخ  تافالتخا  اهاوعد و  بظاوم  زور  هب  زور  دناودب .
تحت ار  امـش  هنازور  لامعاو  راکفا  اهنآ  دـنوش . یم  لیدـبت  مس  هب  امـش  مسج  نورد  یفنم  راکفا  ياه  هشیر  دروآ . تقاط  نآ  ربارب  رد  و 
هارمه هب  زین  یمـسج  نوگانوگ  ياه  يراـمیب  امـش  يارب  دـنرداق  یتح  دـنراذگ و  یم  رثا  امـش  رادـنپ  راـتفگ و  رد  دـنهد ، یم  رارق  ریثأـت 

کی رد  اما  میروخب . ار  یکروز  کنخ و  ياه  هدعو  و  یلاخ ، وت  ياهراعـش  لوگ  هک  هدروآراب  يا  هنوگ  هب  ار  ام  يزورما  هعماج  دنروآ .
ار دوخ  یعقاو  تاساسحا  هنادازآ  دنناوت  یم  هک  دننک  ساسحا  دـیاب  رهوش  نز و  دـشاب . يرثا  يراکناهنپ  بیرف و  زا  دـیابن  ملاس ، جاودزا 
ار ریز  ياه  هار  دـیوش  ریگرد  ناترـسمه  اب  یعوضوم  رـس  دوب  کیدزن  هک  دـعب  هعفد ي  دـنراذگب . نایم  رد  مه  اب  لدـج  گـنج و  نودـب 

سرد نیا  دروآ و  یمرد  ار  مناخ  سورع  کشا  ًـالومعم  جاودزا  زا  سپ  ياوعد  نیلوا  دـینک . لرتنک  ار  دوخ  ياهکـشا  - 1 دینک . ناحتما 
دودحم اهنآ  طابترا  هجیتن  رد  دنک ». هیرگ  تسا  نکمم  اریز  نکم  داقتنا  وازا  دـنک »، رکف  دوخ  شیپ  ات  داماد  اقآ  يارب  دوب  دـهاوخ  یبوخ 
دنوادخ دوشن . مهارف  شرسمه  یتحاران  تابجوم  ات  درک  دهاوخ  زیهرپ  يدج  رظن  لدابت  تبحـص و  زا  هاگآدوخان  روط  هب  وا  دش . دهاوخ 

ياه کشا  اب  ار  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  تاقوا  بلغا  میرت و  هدیچیپ  اهدرم  زا  یفطاع  رظن  زا  ام  تسا . هدرک  اطع  نانز  ام  هب  ار  کشا 
نیمه رگا  اما  دوش ، امـش  زا  ناترهوش  تیاـمحو  تفأر  ثعاـب  تسا  نکمم  امـش  مارآ  مرن و  ياـه  کـشا  میراذـگ . یم  شیاـمن  هب  دوخ 

وا هک  تفگ  نم  هب  یسیلپ  دزیرگب . امش  زا  ًامیاد  وا  هک  دنک  يراک  دزاس و  هتفشآ  ار  وا  باصعا  دناوت  یم  دبای  همادا  اهقه  قه  اه و  کشا 
زا يدرم  چیه  هماع ، هدیقع  فالخرب  تسا ! هدوب  يرارف  اهنز  يراز  هلان و  زا  اریز  هدرکن ، همیرج  دنک  یم  هیرگ  تخـس  هک  ار  ینز  زگره 

؟ دوش وربور  وا  اب  هنوگچ  هک  دناد  یمن  درم  دیامن ، رغرغ  ای  دنک و  هیرگ  دنزب ، دایرف  نز  رگا  درب . یمن  تذل  شرـسمه  اب  لدـج  گنج و 
ینابـصع یلراچ  تسد  زا  نم  یتقو  دوش ! یم  زاـغآ  اـج  نیمه  زا  وگموگب  دـهد و  یم  ار  وا  باوج  شرورغ  ظـفح  يارب  رطاـخ  نیمه  هب 

یم مقاتا  هب  نایرگ  تاقوا  یهاگ  نک »! ربص  یمک  دوش ! یطاق  نم  ياه  میس  يدوزب  تسا  نکمم  هک « : منک  یم  راطخا  وا  هب  البق  متـسه ،
طلـسم مباصعا  رب  مروآ و  تسد  هب  هرابود  ار  دوخ  يدرـسنوخ  متـسناوت  هکنیا  زا  سپ  موش . یم  رثأتمو  فسأـتم  مدوخ  يارب  اـجنآ  مور و 

ندیـشخب سپـس  تسا و  میوگب  دـیاب  هچ  نآ  نتفگ  راک ، نیرتهب  هک  ما  هتفایرد  هبرجت  هب  مریگ . یم  رـس  زا  ار  تبحـص  مرـسمه  اـب  موش ،
هعفدـکی رگا  دـشاب . هدرزآ  هعفد  ود  یکی  ار  شرـسمه  تسا  نکمم  ینز  ره  تسا . هداد  خر  اـم  نیب  رد  هچنآ  ندرک  شوـمارف  نارگید و 
بسانمان حالطـصا  هب  راتفر  هنوگچ  هک  دینک  رکف  نیا  هب  دینک ، رکف  وا  لامعا  هب  هکنیا  ياج  هب  دش ، امـش  رطاخ  شجنر  ثعاب  ناترـسمه 

تبثم بسانم و  يراتفر  اب  ار  نآ  دینک و  ینیب  شیپ  ار  وا  رکف  نودب  راتفر  دیناوت  یم  تاقوا  رثکا  دـیهد . خـساپ  دوخ  بسانم  راتفر  اب  ار  وا 
ار نآ  دینک و  رکف  یتسرد  هب  دروم  نآرد  ناترهوش  اب  لکشم  کی  حرطزا  لبق  دینک . هدافتسا  بسانم  تصرف  تقو و  زا  - 3 دیهد . خساپ 

يدس وا  امش و  نیب  دنک و  راد  هحیرجار  ناترسمه  فطاوع  تسا  نکمم  دولآ  مشخ  ساسحا  کی  ای  دایرف  کی  دیهد . رارق  هعلاطم  دروم 
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رکف بوخ  دـنک ، مهارف  ار  امـش  یتحاران  تابجوم  ًادـعب  هک  دـیئوگب  يزیچ  هکنیا  زا  لـبق  دـینک و  ربص  هظحل  کـی  دزاـس . رارقرب  مکحم 
هب ار  تریـصب  قشع و  دنوادخ  ات  دینک  اعد  دیروآ . نابز  رب  دـیوش ، یتاساسحا  هکنیا  نودـب  لماک و  يدرـسنوخ  اب  ار  دوخ  فرح  دـینک .
نم هک  یماگنه  هک  تسا  تسرد  ایآ  : » دیـسرپ یم  شرـسمه  زا  يدرم  نآ  رد  هک  مدـید  ار  بلاج  كرحتم  یـشاقن  کی  دـنک . اطع  اـمش 

. تسا رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  یـسانش  تقو  »؟ دینک حرطم  ار  یگدـنز  تالکـشم  امـش  متـسه ، یـشزرو  تاحفـص  ندـناوخ  مرگرس 
رارق يرگنزاب  دروم  ار  دوخ  یحور  تالاح  دـنک و  تحارتسا  یمک  هک  دـیهد  هزاجا  وا  هب  دـیورن . ناترـسمه  لابقتـسا  هب  قامچ  اـب  زگره 
مدق اهنآ  عفر  هاررد  تسناوت  دیهاوخ  رتهب  دنک  ادـیپ  ار  مزال  یگدامآ  ناترـسمه  دـیراذگب  دـینکن و  یثحب  دوخ  تالکـشم  زا  رگا  دـهد .
ياه هتفگ  هب  لاحـشوخو  داش  وا  هک  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  دـیوش  وا  محازم  شا  هقالع  دروم  همانرب  ياشامت  ماگنه  رد  رگا  دـیرادرب .

رت ناسآ  یلیخ  تسالاب  مرهوش  نوخ  دـنق  هک  یماگنه  نامتافالتخا  ندرک  لح  نم  يارب  هک  ما  هدرب  یپ  نامز  رورم  هب  دـهد . شوگ  اـمش 
هتفر ناشباوخ  قاتا  نورد  هب  باوخ  دـصق  هب  مه  اه  هچب  تسا و  هدروخ  ار  شماش  وا  هک  تسا  یماگنه  نم  يارب  ناـمز  نیرتهب   20. تسا

توافت دیآ . یم  رظن  هب  رت  هریت  مه  یگدنز  دنسر و  یم  رظن  هب  رتگرزب  تالکشم  بش  رخاوا  منیشن . یمن  رظتنم  بش  هد  تعاس  ات  اما  دنا .
رادروخرب تیمها  زا  ناتیارب  شرظن  ردقچ  هک  دیئوگب  وا  هب  یگدامآ ، داجیا  يارب  تسا . تحار  باوخ  کی  ًالومعم  دیما  يدـیما و  ان  نیب 

. تسا هنوگچ  هنیمز  نیا  رد  وا  ساسحا  دیمهفب  هک  تشاد  دیهاوخ  تسود  دیا و  هتسیرگن  لکـشم  هب  يو  مشچ  زا  هک  دیئوگب  وا  هب  تسا .
تابجوم هچنآ  مینک . نایب  قشع  اب  ار  تقیقح  هک  دـنک  یم  هیـصوت  ام  هب  لـیجنا  دـیراد . هچ  دوخ  بلق  رد  هک  دـیئوگب  وا  هب  یمارآ  هب  - 3

مرن و رایـسب  نز  يادص  تشون « : لبق  اهلاس  ریپسکـش  دیئامن . ظفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  یلو  دینک ، نایب  دنک  یم  مهارف  ار  امـش  یتحاران 
تروص نیارد  دـینک . نایب  وا  يارب  تاملک  يورین  اب  ار  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  نز » کی  دوجو  رد  لاـمک  هب  يزیچ  دوب ، مارآو  نیتم 

فطاوعو تاساسحا  وا  هک  دینک  يراک  هکدشاب  نیا  دیاب  امش  یلصا  فده  تسا . نایرج  رد  يزیچ  هچ  امـش  نورد  هک  دیمهف  دهاوخ  وا 
ار امش  هچنآو  دنک  شالت  تسا  نکمم  دیراد  یساسحا  هچ  امـش  هک  دمهفب  وا  یتقو  دینزب . وا  رییغت  هب  تسد  هکنیا  هن  دنک ، كرد  ار  امش 
وت : » دـیئوگب وا  هب  هک  نیا  ياج  هب  وا . ياهاطخ  يور  هن  دـینک ، زکرمتم  ناتدوخ  تاساسحا  يور  ار  ناـترکف  دـهد . رییغت  دـنک  یم  تیذا 

دومن دهاوخ  شالت  تسا  هدرک  هابتشا  دناد  یم  هکنیا  مغر  یلع  دینک ، مهتم  يزیچ  هب  ار  وا  رگا  نم .» ... رظن  هب  دیئوگب «  وا  هب  دیابن ،» ....
تسد مه  وا  دینک  دنلب  وا  يارب  ار  دوخ  يادص  دیوش و  یتاساسحا  امـش  رگا  تسا . یگدنز  مهم  نیناوق  زا  یکی  نیا  دنک ، هیجوت  ار  دوخ 

نیاربانب دمآ . دهاوخ  باسح  هب  ندز  رغ  یعون  وا  يارب  نیا  دینک ، رارکت  وا  يارب  ار  دوخ  رکف  زرط  ای  هتفگ  رگا  دز . دهاوخ  راک  نیمه  هب 
هب دینک . رکـشت  دهد  یم  شوگ  ناتیاهفرح  هب  هکنیا  رطاخ  هب  وا  زا  دیئوگب و  تبحم  قشع و  اب  ار  نآ  دییوگب ، وا  هب  يزیچ  تسا  رارق  رگا 
راد هحیرج  وا  تاساسحا  تسا  نکمم  دناسرب . امش  عالطا  هب  زین  ار  شرظن  ًانایحا  دنکب و  رکف  امـش  ياه  هتفگ  دروم  رد  ات  دیهد  هزاجا  وا 

هطبار رد  هک  یمدـق  نیرخآ  دـینک . شومارف  دیـشخبب و  - 4 دـیهدب ! تصرف  وا  هب  یفاک  هزادـنا  هب  نیاربانب  دـشاب ، راجفنا  لاحرد  ای  هدـش 
زا یکی  دـینک . شومارف  ار  وا  هابتـشا  اطخ و  دیـشخبب و  ار  وا  ناترهوش ، لـمعلا  سکع  هب  هجوت  نودـب  هک  تسا  نیا  دـیراد  یمرب  مشخاـب 
زا یشوپ  مشچ  ینعی  نارگید  ندیـشخب  دیوگ « : یم   21 نوترتسچ یک  یج ، تسا . شـشخب » یگداوناخ «  یگدنز  رادـیاپ  تباث و  لوصا 

هتفگ ي تسا  مزال  دوش ، بکترم  هابتـشا  کی  زا  شیب  دـیابن  ناترـسمه  هک  دـینک  یم  رکف  امـش  رگا  و  اهنآ » ضامغا  لباق  ریغ  ياـهاطخ 
هظفاح نانز  زا  یـضعب  راب ! دون  ودـص  راهچ  ینعی  دیـشخببراب » تفه  رد  داتفه  ار  نارگید  : » دومرف هک  دـیروآ  رطاـخ  هب  ار  حیـسم  یـسیع 

زا اه  یتحاران  نتخیر  نوریب  ینعی  ششخب  ندرک . شومارف  ینعی  شـشخب  دننک ! یمن  شومارف  ار  ییاطخ  چیه  زگره  اهنآ  دنراد . یبیجع 
، نارگید هنیک  راب  ندرک  لمح  درب . دهاوخ  جنر  يرکف  ياهیتحاران  یگتسخ و  زا  شدوخ  دشخبب ، ار  نارگید  تسین  رـضاح  هک  ینز  لد .

ياطخ هانگ و  زا  زین  ام  نک ، وفع  ار  ام  ناهانگ  ایادخ ، مینک « : اعد  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  دـنوادخ  دـبلط . یم  ار  يدایز  يژرناو  تردـق 
نیا لیلد  تسا . رتشیب  زور  مایا  هیقب  زا  اهفداصت  دادعت  اهحبص  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ  دیشاب . ابیکـش  رابدرب و  - 5 میرذگ »... یم  نارگید 

یتحاران دننک و  یم  كرت  مشخ  یتحاران و  اب  حبص  ره  ار  هناخ  اهدرم  ًالومعم  هک  تسا  نیا  هدش  ماجنا  تاقیقحتو  تاعلاطم  ساسارب  رما 
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رب يو  درک . دیئات  ار  جیاتن  نیا  نانابلخ ، زا  یکی  رسمه  نمروب  وس  هوهق ، فرص  ماگنه  زور  کی  دننک ! یم  یلاخ  لیبموتا  رـس  رب  ار  دوخ 
یط دهد . یم  خر  ناوج  نانابلخ  طسوت  ییاوه  تافداصت  زا  يرایسب  دادعت  هک  تفگ  شرسمه  طسوت  هدش  يروآ  عمج  تاعالطا  ساسا 
اهنآ یگداوناخ  تالکشم  تسا . طابترا  رد  اهنابلخ  ییوشانز  تالکـشم  اب  ًامیقتـسم  تافداصت  نیا  هک  دش  نشور  دش  ماجنا  هک  یقیقحت 

نآ یگداس  هب  دنهد و  قفو  دوخ  ینورد  ياهراشف  اب  ار  دوخ  دنتسین  رداق  اهنآ  دهد . یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  یلغش  تراهم  ییاناوت و 
یم دـیدپ  هناخ  رد  یبسانم  وج  اهنت  هن  امـش  راتفر  زرط  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دـنروآ . یم  دوخ  راک  طیحم  هب  ار  اهـسرتسا  اـهراشف و 

وا هک  دینک  يراک  دیناوت  یم  ناتقشع  ياهتنا  یب  عبانم  اب  امش  دهد . یم  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  راک  طیحمرد  ناترـسمه  راتفر  هکلب  دروآ ،
رگید ترابع  هب  دیزاس . نشخ  راتفر  مشخ و  نیشناجار  مهافتو  كرد  دیناوت  یم  امـش  دینک . ظفح  شدیدش  دنت و  تاساسحا  دنزگ  زا  ار 

یم هتخاس  يدنلب  زارفرب  اه  هناخ  میدق  ناراگزور  رد  دینک ! تظفاحم  یلامتحا  ثداوح  زا  يرایـسب  ربارب  رد  ناترـسمه  زا  دیناوت  یم  امش 
رگا درک . یم  ظفح  دیـشروخرون  شباتو  ناراب  دـنزگ  زا  دوخ  هانپرد  ار  اهراوید  دز و  یم  نورب  نآ  لیاح  راوید  زا  اه  هناخ  نیا  ماب  دـش .

ار مه  بویع  دننک و  تیامح  رگیدکی  زا  ًامیقتسم  دیاب  مه  درم  نز و  دننک ، یم  ظفح  میقتسم  ناراب  رون و  دنزگ  زا  ار  هناخ  اه  فقس  نیا 
دوب تحاران  ناترسمه  رابکی  رگا  میهد . رارق  تیامح  تحت  اررگیدکی  تبحم  قشع و  يور  زا  ات  هداد  روتـسد  ام  هب  دنوادخ  22 دیناشوپب .

تحاران و هناخ  رد  وا  رگا  دینک . عفر  ار  وا  یگتـسخ  دـیناوت  یم  امـش  دـینک . شیامزآ  وا  يورار  حرط  نیا  تشاد ، اوعد  گنج و  دـصقو 
تخس یعامتجا  همانرب  کی  ربارب  رد  دیناوت  یم  دینک  هجوت  وا  قیالع  هب  یتقو  دشاب . یگتـسخ  نآ  لیلد  کی  تسا  نکمم  تسا ، نیگمغ 

ینز دنک . صالخ  دروخ  یم  هطوغ  نآرد  هک  یتالکـشم  زا  ار  دوخ  هنوگچ  هک  دنادن  شدوخ  وا  دـیاش  دـینک . تیامح  وا  زا  هلغـشم  رپ  و 
اهنآ رد  تکرـش  ياج  هبو  تخادـنا  قیوعت  هب  ار  دوخ  ياه  یناـمهیم  هعفد  نیدـنچ  دـید ، ار  شا  هتـسخو  مومغم  رهوش  یتقو  هشیپ  قشاـع 

یندنام دای  هب  نیرتهب و  هدـنام ، شرهوش  رانک  رد  هناخرد و  هک  ار  یتاظحل  هک  تفگ  وا  اهدـعب  داد . صاصتخا  شرهوش  هب  ار  دوخ  تقو 
حلـص و يرارقرب  دـسر . یم  شمارآ  حلـص و  يرارقرب  هب  تبون  رهوش ، زا  تیاـمح  زا  سپ  تسا . هدوب  وا  ياهنـشج  اـه و  یناـمهیم  نیرت 
( تباید  ) نوخ دـنق  هب  نایالتبم  - 20 دراد ------------------------------ . ار  شـشوکو  شالت  شزرا  یگدـنز  رد  شمارآ 

مرکا ربمایپ  - 22 ( 1874-1963  ) یی ایلاتیا  سانشرس  هدنـسیون  راگن و  همانزور  - 21 دنتسه . ینامسج  فعض  یگدرـسفا و  راچد  ًالومعم 
بویع يوجتـسج  ددـصرد  یـسک  ره  اریز  دیـشابن  ناـشبویع  يوجتـسج  ددـصردو  دـینکن  یئوگدـب  تبیغ و  ناناملـسم  زا  دوـمرف : (ص )

. دزاس یم  شیاوسر  مدرم  دزن  راکشآ و  ار  شبویع  ادخ  دیآرب  شردارب 

! دیشاب تکرب  ریخاب و  . 12

هراشا

هلاس جنپ  ياهولق  ود  رطاخ  هب  اما  دندرک ، یم  رکف  قالط  هب  طقف  هک  دوب  اهتدم  دنتـشادن . یبسچلد  هطبار  مه  اب  هک  دوب  اههام  مات ، نیج و 
مرهوش رانک  رد  ما  هتفرگ  میمـصت  تفگ « : درک و  نفلت  شناتـسود  زا  یکی  هب  نیج  زور  کی  دنتـشاد . یمن  رب  راک  نیا  يارب  یمدق  ناش 

هب ار  میورین  هجوت و  مامت  درک و  مهاوخ  رکف  رتمک  شا  هدننک  تحاران  راتفر  وا و  هب  نیا  زا  سپ  مشکب . تسد  قالط  ياضاقت  زا  منامب و 
هنیک رپ  وج  نیا  رد  اهنآ  ناکدوک  ایآ  هک  تساجنیا  لاوئـس  منک ». تخبدب  ار  میاه  هچب  متـسین  رـضاح  تخاس . مهاوخ  فوطعم  منادنزرف 

هب یمیج  هنادرم  ياهیگژیو  دراد . زاین  شردـپ  هب  یمیج ، ود ، نآ  رـسپ  ًانیقی ، دوب ؟ دـنهاوخ  قفوم  اهنآ  اـیآ  دـش ؟ دـنهاوخ  تیبرت  تسرد 
هبو داد  یمن  صاصتخا  شا  هداوناخ  هب  ار  ینادـنچ  تقو  یتدـم  يارب  مات  تسا . هتفای  توق  هدرک و  دـشر  يدودـحات  شردـپ  ریثأت  رطاـخ 

حیرفت و هب  هناخ  زا  نوریب  رد  شناراکمه  هارمه  هب  مه ، یلیطعت  ياهزور  دوب . رفس  راک و  لاح  رد  ینالوط  ياهتعاس  وا  دیـسر . یمن  اهنآ 
شرداـم رادرک  زا  دـیلقت  هب  ردـپ ، دوبن  ءـالخ  رد  ناـهگان  دوب  هدرک  ردـپ  دـننامه  ار  دوـخ  هزاـت  هک  یمیج  وا  رـسپ  تخادرپ . یم  شزرو 
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نودـب اه  هچب  ندرک  گرزب  ماـت و  هب  یهجوت  یب  رب  ینبم  نیج  میمـصت  درک . یم  هجوت  وا  ياـهزاین  وا و  هب  شرداـم  اـهنت  اریز  تخادرپ .
یتدم زا  سپ  دش . ضوع  ناهگان  یگدنز !  یتشک  تکرح  ریسم  دش . اه  هجب  يراتفر  تالالتخا  لداعت و  هدع ! هب  رجنم  ناشردپ ، کمک 

مامت شردـپ و  زا  هاگآدوخان  روط  هب  یمیج  دـش . عطق  ًالماک  رگیدـکی  اب  ود  نآ  طاـبترا  دـمآ و  دوجوب  كاکطـصا  شردـپ  نیج و  نیب 
هنادرم تافص  اما  دش ، گرزب  یمیج  تشذگ . اهلاس  درک ! یـشزرا  یب  یچوپ و  ساسحا  وا  كدنا  كدنا  دش . رفنتم  دوخ ، درم  ِناعونمه 

دش یم  کیدزن  شردپ  هب  رتمک  وا  دنمادک ! شا  هنادرم  تافص  هک  تسناد  یمن  مه  شدوخ  وا  تقیقح  رد  دوب . هدرکن  ینادنچ  دشر  شا 
هتخاس دننامه  شردام  هب  ار  دوخ  هاگآدوخان  روط  هب  وا  دنتـشادن . نتفگ  يارب  یفرح  کی  چیه  دـندرک  یم  تولخ  مه  اب  ییاج  مهرگا  و 

رظن زا  اما  دوب ، رایع  مامت  لماکدرم و  کی  وا  یکیزیف ، رظن  زا  دوب . هدرک  تیوقت  دوخ  دوجو  رد  ار  یـصوصخ  هب  هنانز  ياـهیگژیو  دوب و 
ینادرم يارب  بوخ  یگدنز  کی  لامتحا  دوب ! هدرک  ادیپ  شیارگ  دوخ  ناسنج  مه  هب  شردام  اب  دح  زا  شیب  طابترا  ببـس  هب  یـساسحا ،

لابند هب  ًالومعم  دـنک ، جاودزا  یـسک  اب  يدرف  نینچ  رگا  تسا . زیچان  كدـنا و  دـنبای  یم  دـشر  ناشردام  رانک  رد  ار  ناـشرمع  ماـمت  هک 
يرالاس و نز  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعماج  نوگمهان ، يوگلا  نیا  هجیتن  دنک . لرتنک  ار  وا  راتفر  شردام  دـننام  هک  تشگ  دـهاوخ  يرتخد 
رد ار  شرتخد  اـت  دـشابن  هناـخ  رد  يردـپ  رگا  دـننیب . یم  بیـسآ  اـه  هداوناـخ  نیا  رد  زین  کـچوک  نارتخد  دوش . یم  جـیار  یگدرب  درم 
وا تسین . لیاق  یشزرا  شیارب  ردپ  هک  درک  دهاوخ  رکف  وا  دنک ، اشامت  ار  وا  ياهیـشاقن  دهد و  ارف  شوگ  وا  ياهناتـساد  هب  دریگ ، شوغآ 

مامت هب  هتـشاد  شردپ  زا  هک  ار  يرفنت  دـش  گرزب  هک  یتقو  اما  دـهدن ، ناشن  يدرف  چـیه  هب  یکدوک  رد  ار  دوخ  تاساسحا  تسا  نکمم 
. تسا بلاج  یلیخ  اهنآ  شنکاو  دننک ، یم  ثحب  هلئـسم  نیا  يور  سالک  رد  اهنز ، یتقو  داد . دهاوخ  میمعت  شیوخرهوش  هلمجزا  نادرم 
هب ار  یتشک  ناکـس  هک  دـنریگ  یم  میمـصت  نآ  زا  سپ  نانز ، زا  يرایـسب  دـنا . هتفرگ  ار  ردـپ  ياج  هنوگچ  ارچ و  دـنوش  یم  هجوتم  اهنآ 

هداوناخ هکلم  نز و  شقن  رد  ارردام  و  هناخ ، هاشداپ  درم و  شقن  رد  ار  ردپ  هک  دـهد  یم  هزاجا  ناکدوک  هب  نیا ، دنراپـسب . نآ  رادـناکس 
يارب يدایز  مارتحا  اهنت  هن  هچب  دریگ ، هدـهع  هب  ار  یتسرپرـس  تیلوئـسم  ردـپو  دـهد  ماجنا  ار  شدوخ  راک  سکره  هناخرد  یتقو  دـننیبب .

یمردام هک  اجنآ  زا  دـنک . ادـیپ  ار  شیوخ  هاگیاج  تیعقوم  اـضف و  نآ  رد  دوب  دـهاوخ  رداـق  زین  شدوخ  هکلب  دوش ، یم  لـیاق  شنیدـلاو 
. دراد زاین  ردام  ناونعب  لماک  نز  کی  هب  يدنزرف  ره  دراد ، رب  هعماج  شود  زا  يراب  ای  دوش و  هعماج  رابرس  شدنزرف  هکدنک  نییعت  دناوت 

راب هعماج  راب  رـس  اهنآ  هک  منک  یم  راتفر  يا  هنوگ  هب  نیاربانب  دـنرادرب ، هعماج  شود  زا  يراـب  منادـنزرف  هک  مهد  یم  حـیجرت  مدوخ  نم 
. دنیاین

؟ ینامیشپ ای  مهافت 

رد هداوناخ  ناینب  ظفح  يارب  يرال  دندوب . هدش  دق  مین  ودق  رتخد  هس  بحاص  ناشکرتشم  یگدنز  لاس  شـش  نیلوا  رد  يرال »  و « وس »  » 
شرتخد نیرتکچوک  دمآ ، یم  هناخ  هب  يرال  یتقو  دروآ . یم  راشف  وا  شودرب  تیلوئسم  نیا  نیگنـس  راب  درک و  یم  شالت  هناخ  زا  نوریب 

دایز تبحم  هب  وا  رـسمه  یتح  هک  درک  یم  تبحم  شکدوک  هب  ردقنآ  يرال  درک . یم  اهر  ردپ  شوغآ  رد  ار  دوخ  کسورع  کی  دـننام 
یم يزاب  وا  اب  تشاد و  یم  يرـسپ  تشاد  تسود  وا  دـش . يرال  رازآ  ثعاب  عوضوم  نیا  مک  مک  دـیزرو ، یم  تداسح  شرهوش  دـح  زا 
رکف عوضوم  نیا  هب  ردقنآ  دمانب . يرت » ار «  شرـسپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  یتح  دندز . یم  هناخ  زا  نوریب  هب  يراذـگ  تشگ و  مه  اب  درک و 
یناـب داد . یم  رارق  داـقتنا  دروم  ندوب  رتخد  رطاـخ  هب  ار  شرتخد  هاـگآ  دوخاـن  روط  هب  وا  اـما  دـیمان . یم  يرت » ار «  شرتخد  هک  درک  یم 

یم نخس  هب  بل  شردپ  اب  تردنب  دنارذگ و  یم  شردام  اب  ار  شتاقوا  رتشیب  وا  درک  یم  کمک  شردام  هب  هراومه  اهنآ  رتخد  نیرتگرزب 
، دیایب ایند  هب  هک  نیا  زا  لبق  رتخد ، نیا  دمآ ! ایند  هب  اهنآ  رتخد  نیمراهچ  هک  تفرگالاب  ینامز  يرال  وس و  نکـشرمک  تالکـشم  دوشگ .
ات یهانگ ، یب  مغر  یلع  نارتخد ، زا  کـی  ره  دوب . هتـساوخان  کـچوک و  يا  هزیـشود  وا  دروآ . ناـغمرا  هب  شرداـم  يارب  ار  هودـنا  مغ و 

امش تسا . رادروخرب  تیمها  زا  ناترسمه ، ناتدوخ و  نتقریذپ  دننام  نادنزرف ، نتفریذپ  دندوب . هدش  درط  دوخ  نیدلاو  فرط  زا  يدودح 
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وس و دننام  مه ، امش  ایآ  دیوش ؟ یم  هودنا  فسأت و  راچد  تسا  هراک  هچ  تسیک و  وا  دینادب  هکنیا  زا  ایآ  اما  دیراد ، تسود  ار  ناتدنزرف 
هکنیا زا  ایآ  دیرفنتم ؟ ناتکدوک  زا  دریگ  یم  ار  امـش  ياهتیلاعف  ولج  شروضح  تسا و  هتـساوخان  يدـنزرف  وا  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  يرال ،

ار امـش  باصعا  دوخ ، یپ  رد  یپ  ياههابتـشا  اب  ناتکدوک  ایآ  دـیتحاران ؟ دزاـس  یم  فوطعم  ناـترتخد  هب  ار  دوخ  هجوت  ماـمت  ناترـسمه 
، اتنالتآ نکاس  ناوجون  کی  دنک ؟ لمع  امش  يداهنشیپ  يوگلا  دننام  ات  دیهد  رییغت  ار  وا  راتفر  هک  دینک  یم  شالت  ایآ  دزاس ؟ یم  هتفـشآ 
هب ار  اـهنآ  ياـطع  دـش ، ور  هب  ور  شنیئاـپ  ياـه  هرمن  يرهاـظ و  هتفـشآ  عضو  دروم  رد  شنیدـلاو  رتکد و  یپ  رد  یپ  ياـهداقتنا  اـب  یتقو 
دنک رارف  هناخ  زا  رگا  دـنک و  مهارف  ار  شا  هداوناخ  يداش  تابجوم  دـناوت  یمن  هک  درک  یمرکف  وا  تخیرگ ! هناخ  زا  دیـشخب و  ناـشیاقل 
یمن كرد  ناشیاه  هداوناخ  طسوت  هک  يدارفا  دنرایـسب  اریز  دوش ، یم  هدـید  ایند  ياج  همه  رد  لاثم ، نیا  دـش . دـنهاوخ  رت  نامداش  اهنآ 
يدرف اب  ار  ناتکدوک  رگا  تسا . رگیدکی  اب  ناکدوک  هسیاقم  دنوش ، بکترم  نیدلاو  تسا  نکمم  هک  ییاههابتشا  نیرتدب  زا  یکی  دنوش .

هناـخ زا  تصرف  نیلوا  رد  اتدـنک  یم  ادـیپ  هزیگنا  نینچمه  درک ! دـهاوخ  ادـیپ  رفنت  ناـتدوخ  زا  مه  درف و  نآ  زا  مـه  وا  دـیدرک ، هسیاـقم 
قیوشت ار  شرـسپ  نوسناج  ياقآ  درک . دهاوخ  تینما  مدعو  تراقح  ساسحا  وا  دـیریذپن ، تسه  هک  روط  نیمه  ار  وا  دوجورگا  دزیرگب .

یناوج یناوجون و  نارود  رد  دوب  هتسناوتن  زگره  شردپ  تشاد . هقالع  نولویو  نتخاون  هب  طقف  وا  دنزرفاما  دنک ، يزاب  لابتوف  ات  درک  یم 
اب ار  شدـنزرف  هراومه  وا  دـناشوپب ! لمع  هماـج  وا  هتفر  داـب  رب  ياـهوزرآ  هب  شکدوک  هک  تساوخ  یم  لـیلد  نیمه  هب  دوش ، تسیلاـبتوف 

بـسانم نم  رگا  : » تفرگ ار  دوخ  میمـصت  وا  هدش  ریقحت  دنزرف  تبقاع  دیـشک . یم  شخر  هب  ار  وا  ياهدوبمکو  درک  یم  هسیاقم  نارگید 
ياهراشف رطاخ  هب  یهاگ  اهناسنا  اـم  دریذـپب ». متـسه  هک  روط  نیمه  ارم  رفن  کـی  هک  مور  یم  ییاـج  هب  مور . یم  اـجنیا  زا  متـسین ، اـهنآ 

يارب ار  اهناسنا  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  تسین . حیحص  راک  نیا  میراد . یم  او  نارگید  دنـسپ  دروم  ناکدوک  یمومع ، راکفا  ای  یعامتجا 
کی دننام  ناتدنزرف  هب  دیابن  امش  دوش . یم  هنوراو  نوناق  نیا  یهاگ  هچ  رگا  دنا ، هدیرفآ  ندرک ، هدافتسا  يارب  ار  ءایشا  نتـشاد و  تسود 

. دیریذپب دنتسه  هک  روطنامه  ار  ناتنادنزرف  : 1 هرامش نوناق  دینک . هاگن  یئیش 

! مراد تسود  ارت 

يونعم هیده  نیا  ياج  دناوت  یمن  امش  يدام  يایاده  دنراد . ینازرا  ناشنادنزرف  هب  دنناوت  یم  نیدلاو  هک  تسا  يا  هیده  نیرت  مهم  قشع 
هب وا  مراد » تسود  ارت  نم  : » دونـشب امـش  نابز  زا  هک  دراد  تسود  وا  ار . يرگید  زیچ  هن  دـهاوخ ، یم  ار  امـش  ناتکدوک  نوچ  دـنکرپ . ار 
رد ار  وا  تشاد  تسود  ردـقچ  دوب  كدوـک  وا  یتـقو  هک  دـیروایب  رطاـخ  هب   23 تسا . جاـتحم  هشیمه  قـشع  نیا  یکیزیف  ناـیب  ساـمت و 

شتـسود هک  دیئوگب  وا  هب  دـیزاس . هدروآرب  ار  وا  زاین  نیا  دراد . زاین  قشع  تبحم و  نیا  هب  شرمع  مامت  رد  هشیمه و  وا  دـیریگب . شوغآ 
رظن زا  هک  دنراد  زاین  هداوناخ  ءاضعا  همه  دینک . سمل  دوخ  تبحم  رپ  ناتسد  اب  ار  وا  زور  ره  دیریگب و  شوغآ  رد  دیسوبب و  ار  وا  دیراد .

رد رگا  دنک . زاغآ  ار  نآ  دیاب  رفن  کی  ماجنارـس  اما  دیهد ، ناشن  تیـساسح  دروم  نیا  رد  ادتبا  دـیاش  دوش . تبحم  اهنآ  هب  رتشیب  یکیزیف 
. دـیهد تسد  دوخ  دـنزرف  اب  دـیناوت  یم  دـیهاوخب  تقوره  دـیناشنب . دوخ  ياهوناز  يور  ار  دوخ  كدوک  دـیتسه ، نویزیولت  ياشامت  لاح 
وا اب  یتقو  دـیهد . رارق  تبحم  دروم  هدرک  سمل  دوخ  ياهتـسد  اب  ار  وا  يوزاب  دـینک و  شزاون  ار  شیاهوم  دـیرذگ  یم  وا  راـنک  زا  یتقو 

جاودزا و رد  هک  یناوج  نز  دیـسوبب . ار  وا  ریخب  بش  زا  سپ  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  هراومه  دینک و  شزاون  ار  وا  تشپ  دیهد  یم  تسد 
زاربا وا  هب  ار  ناشقـشع  زگره  اهنآ  نوچ  دنتـساوخ ، یمن  ار  وا  زگره  شنیدلاو  هک  دوب  دقتعم  دوب ، هدش  وربور  تسکـش  اب  دوخ  یگدـنز 

یم نم  دـنراد  تسود  ارم  هک  دـنتفگن  نم  هب  زگره  اهنآ  تفگ « : یم  جـنر  درد و  اب  درب و  یم  جـنر  دامتعا  تینما و  مدـع  زا  وا  دـندرکن .
نیا دـیراد  تسود  ار  وا  هک  دـیئوگب  دوـخ  كدوـک  هب  ناترـسمه  امـش و  زور  ره  رگا  متـسین .» دـنمدوس  دـیفم و  سکچیه  يارب  هک  مناد 

مرگ و شوغآ  هب  دروآ ، يور  دایتعا  تیانج و  ای  عورـشمان  طباور  هب  هکنیا  ياج  هب  زاین ، تاظحل  رد  هک  دـیا  هدرک  اـطع  وا  هب  ار  تیعقوم 
دیق و چـیه  نودـب  ار  وا  امـش  دـهد - یم  ماجنا  هک  ییاهراک  ياوس  دـنادب - وا  هک  دـینک  راتفر  يروط  دـیاب  اما  دروآ . هانپ  امـش  تبحم  رپ 
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، لبق یتدم  ناوجون ، کی  دنهد . یم  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  هن  میزروب ، قشع  نامنادنزرف  هب  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  ام  دـیراد  تسود  یطرش 
. مرادرب تسد  نآ  فرصم  زا  متفرگ  میمصت  ناهگان  اما  مدرک ، یم  هدافتـسا  ردخم  داوم  زا  هام  دنچ  نم  درک « : لد  درد  هنوگنیا  نم  شیپ 

هنو دـندرک ، شومارف  ارم  هابتـشا  نیا  هن  اهنآ ، دـنتخادنا . هار  هب  یگرزب  هعفارم  اوعد و  نآ  رطاخ  هب  دـندش و  علطم  عوضوم  زا  نم  نیدـلاو 
اریز مدرک ، یم  ییاهنت  ساسحا  ًادیدش  منک . لمحت  ار  اهنآ  راتفر  متسناوتن  دش و  زیربل  نم  ربص  هساک  تبقاع  دنـشخبب . ارم  دندوب  رـضاح 

زا يا  هنومن  ناوجون  نیا  مربن .» نیبزا  ار  دوخو  منکن  یـشکدوخ  هک  مدوب  لقاع  ردقنآ  زونه  اما  مربب ، هانپ  وا  هب  هک  تشادـن  دوجو  یـسک 
هرامـش نوناق  دنوش . یم  اطخ  بکترم  هک  ینامز  ًاصوصخ  دنراد ، زاین  ناشنیدلاو  طرـش  دـیق و  یب  قشع  تبحم و  هب  هک  تسا  یناکدوک 

هب تبحم  دروم  رد  - 23 دـیهد ------------------------ . ناـشن  سوملم  روط  هب  ار  نآ  دـینک و  ناـیب  زور  ره  ار  دوخ  قشع  : 2
یـسک دهد و  شاداپ  ار  وا  ادخ  دسوبب ، ار  شدنزرف  هک  یـسک  : » دیامرف یم  ص )  ) مرکا لوسر  تسا : هدش  یناوارف  ياهـشرافس  ناکدوک 

.« دنک داش  تمایق  زور  ار  وا  مه  ادخ  دنک  داش  ار  شدنزرف  هک 

تذلو يزاب 

مکحم ار  دوخ  وا  دـنام . یم  يو  رانک  هناخزپشآ  رد  درک  یم  زیمت  ار  هناحبـص  زیم  شردام  هک  یماگنه  دوبن  رتشیب  شلاس  هس  هک  نازوس ،
قاتا کی  رد  شرتخد  اب  رگا  هکدرک  یم  ساسحا  نیلوراک  دـنک . يزاب  کـسورع  وا  اـب  هک  تساوخ  یم  وا  زا  دنابـسچ و  یم  شرداـم  هب 

نیلوراک رادـب « . تسود  ارم  ردام  تفگ « : دنابـسچ و  وا  هب  ار  دوخ  شرتخد  زور  کی  اما  دـنک ، یم  يزاب  وا  اب  هک  تسا  نیا  لـثم  دـنامب 
نم اب  ایآ  نامام  دیسرپ « : وا  زا  نایرگ  ینامشچ  اب  نازوس  تسشن . شیاجرـس  تشادرب و  ار  نفلت  یـشوگ  تشاذگ و  نیمز  يور  ار  هلوح 

یهاگ مینک . دروخرب  رتنـشور  عوضوم  نیا  اب  دـییایب  دراد . یتواـفت  هچ  شرداـم  تاـکرح  اـب  يزاـب  تسناد  یم  نازوس  ینک »؟ یم  يزاـب 
هعماج رد  وا  دنک . یمن  یگدنز  بلاج  باذج و  یطیحم  رد  هراومه  مه  امـش  كدوک  دوش . یم  هدننک  دیماان  تخـس و  یگدـنز  تاقوا ،

یکدوک و نارود  رد  تسا . هدرکن  هبرجت  ار  اهنآ  ًالبق  هک  دوش  یم  وربور  ییاهراشف  اب  هشیمه  درب و  یم  رـس  هب  یقالخا  ریغ  نردـم و  يا 
یم امـش  هب  وا  دتـسیاب . شدوخ  ياهاپ  يور  دـناوتب  عامتجا  هب  دورو  هناخ و  كرت  ماگنه  هک  دراد  زاین  يا  هشقن  هماـنرب و  هب  وا  یناوجون ،

ار امـش  دـیاقع  هعومجم  رادـنپ و  راتفگ و  رادرک ، راتفر ، دوش و  یم  هریخ  امـش  هب  وا  دـینک . اـیهم  وا  يارب  ار  هشقن  هماـنرب و  نیا  اـت  درگن 
قیوشت ار  وا  دینک و  یم  يزاب  دوخ  كدوک  اب  امش  یتقو  هن .؟ ای  دراد  يوریپ  شزرا  هعومجم  نیا  ایآ  هک  دنیببات  دریگ  یم  رظن  ریز  تقدب 

امـش و یگدـنز  ناـیلاس  رد  رگا  دیـشخب . یم  سفن  هب  داـمتعا  تیـصخش و  وا  هب  دـنک ، تکرـش  یگداوناـخ  موـسرو  بادآرد  دـینک  یم 
دهاوخ ناشن  لیامت  رتشیب  امش  يوگلا  زا  يوریپ  هب  وا  دیشاب ، هدنارذگ  يدنیاشوخ  تاظحل  مه  اب  دیـشاب و  هدوب  کیدزن  مه  هب  ناتکدوک 

تیقالخو تّمه  يردق  هکلب  تسین ، ناوارف  لوپ  هب  زاین  ًاموزل  راگدنامو ، دنیاشوخ  تاظحل  ندیرفآ  یگدـنز و  ندومن  باذـج  يارب  داد .
هب ماش  هکدینک  يراک  دشاب . درف  هب  رـصحنم  هژیو و  ناتیاذغ  زا  هدعو  کی  دینک  یعـس  لاثم ، يارب  دروایب . یگدنز  هب  ار  يداش  دناوت  یم 

، دیریگب نشج  يا  هناهب  ره  هب  دینک . فرـص  اهناروتـسر  نیرتهب  رد  ار  اهاذغ  نیرتهب  امتح  هک  تسین  مزال  دوش . لیدبت  ریذـپلد  يا  هرطاخ 
ندرک يداش  نتفرگ و  نشج  زیچ  نیرتمهم  دیراذگب . هرفـس  طسو  ار  عمـش  ای  دـینک  نشور  نآ  طسو  رد  یعمـش  دـینک و  تسرد  یکیک 

همه یتقو  میراد ، فطاوع  تاساسحا و  يارب  یبوخ  هدـنریگ  نانز  ام  دـشاب . کـچوک  ياـهزیچ  رطاـخ  هب  يداـش  اـی  نشج  نیا  ولو  تسا 
هب ررقم  دعوم  زا  رتدوز  هداوناخ  ردپ  رگا  میهد . شزومآ  زین  نانآ  هب  ار  لصا  نیا  میناوت ، یم  دننک  یم  يزاب  مه  رانک  رد  هداوناخ  ءاضعا 

نـشج دیدوب ، رگید  ياهزور  زا  رتقفوم  زور  کی  رگا  دیریگب  نشج  دـیدوب ، لیطعت  زور  کی  رگا  دـیریگب . نشج  مه  رانکرد  دـمآ  هناخ 
تردق هوق و  هک  دیوشن  دوخ  هفرح  راک و  مرگرس  لوغـشم و  ردقنآ  دوش . جراخ  يا  هشیلک  يرارکت و  تلاح  زا  امـش  یگدنز  ات  دیریگب .
ياهقاتا رد  اهنآ  میداد . هیدـه  کی  هداوناخ  اضعا  زا  کی  ره  هب  دـیرخ  زا  سپ  زور  کی  هتـشذگ ، ربماسد  دوش . هتفرگ  امـش  زا  تیقـالخ 
يایاده هشوگ ، کی  رد  دنیایب و  هناخزپشآ  هب  متـساوخ  اهنآ  زا  لیلد ، نیمه  هب  مدوب ، اهنت  نم  دندرک . یم  زاب  ار  دوخ  ياه  هتـسب  فلتخم 
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صاصتخا دوخ  يایاده  ندرک  زاب  هب  ار  يدایز  تدم  اهنآ  مدرک ، عمج  ار  ماش  لیاسو  هکنیا  زا  سپ  دننک . زاب  یـصوصخ  روط  هب  ار  دوخ 
یتاظحل زا  میدرک و  یم  يداش  مه  اب  همه  ام  دـندوب . مرانک  رد  ما  هداوناخ  اریز  مدرکن ، ییاهنتو  يدونـشخان  ساـسحا  زگره  نم  دـنداد .

، ناـمام تفگ « : تفرگ و  شوـغآ  رد  تخـس  ارم  وا  متـشاذگ ، شتخت  يور  ار  اروـل  یتـقو  بش  نآ  میدرب . یم  تذـل  میدوـب  مه  اـب  هـک 
ام كدنا  شخب  يداش  تاظحل  یلو  دنارذگ ، یم  نم  اب  زور  لوط  رد  ار  یمک  تقو  وا  موش ». ادـج  وت  زا  هظحل  کی  یتح  مرادـن  تسود 

نشج بش  ره  دنوش و  یم  عمج  هناخزپشآرد  ناشردپ  لکیام و  ارول ، لیوحت ، لاس  زا  لبق  هتفه  ود  دوب . هتشاذگ  ریثأت  وا  يور  نینچ  نیا 
یشوخ هب  ار  یتاظحل  اهنآ  دوش . یم  رت  قیمع  رت و  یمیمص  کچوک  ياهنـشج  نیا  اب  هس  نآ  نیب  یتسود  هطبار  دننک . یم  اپ  رب  یکچوک 

رد دـنراد  تسود  اه  هچب  دـنهد . یم  شیازفا  ار  هناـخ  رد  یتسود  يراـکمه و  نواـعت ، سحو  دـنزاس ، یم  يرپس  مه  راـنک  رد  يداـش  و 
، مینارذـگ یم  ینامهم  ای  نشج  کی  نداد  بیترت  يارب  مه  اب  مه و  رانک  رد  ار  تعاس  دـنچ  اـم  یتقو  دـننک . تکرـش  فلتخم  تاـحیرفت 

نکمم تاظحل  نیا  رد  دـنوش . یم  لیدـبت  راگدـنام  یتارطاخ  هب  تاظحل  نیا  دـبای و  یم  شیازفا  هداوناخ  ياـضعا  نیب  تدـحو  داـحتا و 
اب تاقوا  رثکا  دهد ! لکـش  لماک  تراهم  اب  ار  ینیریـش  ای  کیک  دناوت  یم  ناترهوش  لبنتو  گرزب  ناتـسد  هنوگچ  هک  دینک  بجعت  تسا 

دوخ دنزرف  تسود  نیرت  کیدزن  امـش  ایآ  دراد ؟ تیمها  ناشنادنزرف  يارب  ناشدوجو  ردقچ  دنناد  یم  اهردام  ایآ  هک  منک  یم  رکف  دوخ 
یتسود هب  هناخ  طیحم  رد  وا  دننک . رپ  ار  امـش  ياج  دنناوت  یمن  ناتـسود  نیا  زا  کی  چیه  اما  دراد ، یناتـسود  دوخ  يارب  وا  انیقی  دیتسه ؟

یمن هسردم  كدوک و  دهم  ناتسکدوک ، ریظن  یناکم  چیه  رد  ار  هجوت  تبحم و  نیا  دراد و  زاین  امش  هجوت  تبحم و  هب  وا  دراد . زاین  امش 
هزورما ّتنم . رغرغ و  نودـب  هتبلا ، دـنک . يزاب  شنادـنزرف  اب  هک  دـینک  قیوشت  ار  ناترهوش  دراد . زاین  شردـپ  هب  امـش  دـنزرف  تفای . ناوت 

ناشنیدـلاو فرح  هب  رتمک  نادـنزرف  هکنیا  زا  ایآ  تروص ، نیارد  دـننارذگ . یم  دوخ  ناـکدوک  راـنک  رد  ار  يا  هقیقد  دـنچ  طـقف  اهردـپ 
هک دروآ  یم  رطاخ  هب  یلکاب ، زمیج  روتانس  و  راگنربخ ، « یلکاب مایلیو  ردام « یلکاب » ریناتسا  سیولآ  « !؟ درک بجعت  دیاب  دنهد  یم  شوگ 

یتقو دـیوگ «: یم  وا  تسا . هدرک  مهارف  تسایـس  راک و  رد  ار  ناشنادـنزرف  تفرـشیپ  ساسا  هیاپ و  هتـشذگ  ناراـگزور  رد  اـهنآ  تیلاـعف 
مه اب  اهراک  ماجنا  رد  تشذگن . تلاطب  هب  ام  یگدنز  زا  هظحل  کی  یتح  دوب . بلاج  باّذج و  رایـسب  یگدنز  دندوب ، کچوک  منادـنزرف 

مرهوش دوب . مکاح  اهیزاب  نیا  رب  ًادـیدش  تباقر  حور  میتخادرپ و  یم  يزاب  هب  رگیدـکی  رانکرد  تغارف  تاقوا  رد  میدرک ، یم  يراـکمه 
دیفم و بلاطم  هعلاطم  باتک و  هب  لیلد  نیمه  هب  دـننک . فلت  نویزیولت  ویدار و  هب  نداد  شوگ  اب  ار  ناشتقو  منادـنزرف  هک  تشاذـگ  یمن 

يور ارنآ  تشاد و  گرزب  تغل  گنهرف  کی  ردـپ  میدوب ، هچب  یتقو  داد . یم  ماـجنا  ار  راـک  نیمه  مه  نمردـپ  دـندروآ . يور  دـنمدوس 
تاـغل گـنهرف  رد  ار  نآ  ینعم  دــنرادن  داـی  ار  يا  هـملک  ینعم  رگا  هـک  درک  یم  قـیوشت  ار  هـمه  دوـب ، هداد  رارق  هناـخ  طـسو  رد  يزیم 

هب وا  هژیو  نارومأم  زا  یکی  زورکی  دوب . دیفـس  خاک  رد  يدنک  روهمج  سیئر  لاس 1961 ، رد  ابوک  یکشوم  نارحب  لالخ  رد  دننکادیپ ».
سیئر ياقآ  هک  درک  رکف  ادتبا  دینـش . ار  روهمج  سیئر  چپ  چپ  يادص  دـش  دراو  يدـنک  کیرات  همین  قاتا  هب  وا  یتقو  دـش . دراو  شقاتا 

شلاسدرخ رتخد  يو  هک  تفایرد  درک  تقد  هکنیا  زا  سپ  اما  دنک . یم  تحبص  یصوصخ  روط  هب  شا  هنیباک  ياضعا  زا  یکی  اب  روهمج 
هزادـنا هب  اـکیرمآ  روهمج  سیئر  یگرزب ، نآ  هب  یتالکـشم  لـالخ  رد  رگا  دـناوخ . یم  هصق  باـتک  وا  يارب  هدـناشن و  شناوناز  يور  ار 

. دینک يزاب  ناتدنزرف  اب  هرامش 3 : نوناق  مینادرگ ؟ يور  راک  نیا  زا  ام  ارچ  سپ ، دنک ، يرپس  شکدوک  اب  ات  تشاد  تقو  یفاک 

! یشاب قفوم 

ره دناوخب . زاوآ  درک ، قیوشت  دوبن  رادروخرب  مه  یبوخ  نادـنچ  يادـص  زا  هک  ار  شدـنزرف  نیرتناوج  دوب ، دـنزرف  راهچ  ياراد  هک  ینز 
زا یکی  رضاح  لاح  رد  درک و  ادیپ  يرتشیب  سفن  هب  دامتعا  جیردتب  رسپ  نآ  درک . یم  قیوشت  رتشیب  ار  وا  ردام  دناوخ ، یم  رتشیب  رـسپ  هچ 

داقتنا اما  دننک . يوریپ  ام  هتفگ  زا  ات  مینک  یمداقتنا  نامنادنزرف  زا  تاقوا  یهاگ  تسا . هدـش  شا  هسردـم  یقیـسوم  هورگ  یلـصا  ياضعا 
هک الاح  هدیاف ! هچ  درادن . تسود  ارم  ردام  هک «  درک  دهاوخ  رکف  وا  دنک . سرت  تراقح و  ساسحا  ام  كدوک  هکدوش  یم  ثعاب  موادم 
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هک تسیزورما  ناـناوجون  زا  يرایـسب  رکف  زرط  راعـش و  نیا  مرادرب ». تسد  شـالت  زا  تسا  رتـهب  منک ، مـهارف  ار  وا  تیاـضر  مناوـت  یمن 
ینهذ ریوصت  ناتدوخ  دننام  امش  دنزرف  دنیوش . یم  یگدنز  شالت و  زا  تسد  یناسآ  هب  دنشورف و  یم  یکدنا  ياهب  هب  ار  دوخ  تیصخش 

هچ ره  ار  دوخ  دراد  تسود  وا  دزادرپ . یم  دوخ  تخانـش  هب  وا  اب  ناتراتفر  زرط  رکفت و  زرط  تاملک ، يال  هبال  زا  دراد . دوخ  زا  يا  هژیو 
وا زا  مادم  رگا  تسا . قمحا  اعقاو  هک  درک  دـهاوخ  رکف  وا  یقمحا » وت  : » دـییوگب وا  هب  مادـم  رگا  دزاس . هیبش  دوخ  ینهذ  ریوصت  هب  رتشیب 
هب درک . دـهاوخ  شالت  رتشیب  وا  دـینک ، قیوشت  ار  وا  رگا  تسا . یلوضف  مدآ  هک  درک  دـهاوخ  رکف  وا  تسا »؟ طوبرم  هچ  وت  هب  دیـسرپب « :

شیاتـس دـهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  ار  وا  دـیهد ، رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  دـهد  یمن  ماجنا  هک  ییاهراک  رطاـخ  هب  هک  نیا  ياـج 
دروم هراومه  ار  ناتکدوک  هک  دیا  هدرک  تداع  امش  رگا  دنک . مسجم  شنهذ  رد  دوخزا  يرتهب  ریوصت  وا  هک  دنک  یم  کمک ، نیا  دینک .

دراد هارمه  هب  هک  ییاهبنارگ  جـیاتن  ببـس  هب  راک  نیا  يارب  شالت  اما  دوب ، دـهاوخن  ریذـپ  ناکما  یتحار  هب  وا  شیاتـس  دـیهد ، رارق  داقتنا 
یم زبس  ایبول  وا  تقو  ره  نیاربانب  تشاد ، رفنت  زبس  اـیبول  زا  لـکیام  تسا . حاـتحم  قیوشت  نیـسحت و  هب  امـش  كدوک  دراد . ار  نآ  شزرا 
رـس وا  میدرک  یم  قیوشت  ار  وا  هکیماگنه  درگن . یمن  زبس  ایبول  هب  زیمآ  رفنت  هاگن  اب  رگید  وا  میداد . یم  رارق  قبوشت  دروم  ار  وا  اـم  دروخ 

میمصت نمدوگ  مناخ  دنک « : یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  موس  سالک  ملعم  نمدوگ ، مناخ  ناتـساد  رومران  دیالک  رتکد  تخانـش . یمن  اپ  زا 
هک تسین  حیحـص  یقالخا  رظن  زا  تشاد  هدیقع  نمدوگ  مناخ  دنک . قیوشت  زور  ره  ار  دوخ  سالک  زومآ  شناد  یـس  همه ي  دوب ، هتفرگ 

يور زا  ار  اه  هچب  مان  وا  زور  ره  دنک . یشوپ  مشچ  نانآ  نیسحت  قیوشت و  زا  دزاس و  يرپس  زومآ  شناد  یس  رانک  رد  ار  زور  کی  ناسنا 
هک درک  یلوضف  ردـقنآ  یناـج  زور  کـی  هن « . اـی  تسا  هدرک  قیوشت  ار  درف  نآ  هک  دوش  نئمطم  اـت  دـناوخ  یم  شدوخ  يارب  هرمن  رتـفد 

الـصا ار  ولوچوک  یناج  هک  دیمهف  تخادنا و  یهاگن  اه  هچب  تسیل  هب  نمدوگ  مناخ  دیـسر . یمن  رظن  هب  یقطنم  نادـنچ  وا  قیوشت  رگید 
نابل رب  یـشخبتیاضر  دـنخبل  هلمج  نیمه  « يدوب یبوخ  طاـشن و  اـب  درگاـش  زورما  وت  : » تفگ درک و  یناـج  هب  ور  وا  تسا . هدرکن  قیوشت 

يدرف هکدـنروآ  رطاـخ  هب  ار  یتاـظحل  دـنناوت  یم  قفوم  دارفا  دراد . تسود  ار  قیوشت  يدرفره  تشاد ! هگن  لاحرـس  ار  وا  دروآ و  یناـج 
نویدـم ار  دوخ  ياهتیقفوم  مامت  تفگ « : یم  نلکنیل  ماـهاربآ  تسا . هدرک  قیوشت  یلاـحم  نکممریغ و  رهاـظ  هب  لـمع  ماـجنا  هب  ار  اـهنآ 

هک میبای  یم  رد  مینکفا  رظن  خـیرات  هب  رگا  تسا . هتـشاد  ییازـسب  شقن  وا  تیقفوم  رد  شردام  دـیاقع  هک  دوب  هدرب  یپ  وا  متـسه »  مردام 
راک نادـنزرف ، هب  لماک  تبحم  راثن  دـنا . هتـشاد  میدـقت  یتیگ  هصرع  هب  ار  یگرزب  ياهناسنا  قیوشت ، حالـس  اب  هنوگچ  نیملعم  نیدـلاو و 

قشع اب  ار  دوخ  هناخ  زبس  هایگ  دیریگب . نانآرـس  يور  ار  قیوشت  تبحم و  رتچ  هتفه  نیمه  زا  دینک  یعـس  مک ، تسد  یلو  تسا  يراوشد 
وا هک  دینک  يراک  ددرگ . کشخ  یتدم  زا  سپ  دوش و  هدرمژپ  دوز  تسا  نکمم  دینکن ، يرایبآ  بترم  ار  وا  رگا  دینک . يرایبآ  نیسحت  و 
وا قشع  تبحم و  ام  همه  تسناد ، یم  یهلا  يا  هیده  ارم  مردام  دیوگ « : یم  تاضق  زا  یکی  رسمه  دنک . شزرا  دامتعا و  تینما ، ساسحا 

هـشیمه مه  نم  ور  نیازا  مراد ، ار  اهراک  زا  يرایـسب  ماـجنا  ییاـناوت  نم  هکدرک  یم  رکف  وا  هک  اـجنآ  زا  میدرک . یم  ساـسحا  دوخ  هب  ار 
زا تسا  نکمم  هک  شابن  نیا  نارگن  تفگ : یم  نم  هب  هشیمه  وا  مهد . ماجنا  تیقفوم  اب  ار  میاهراک  زا  يرایـسب  مرداق  هک  مدرک  یم  رکف 

« يرترب زین  ناـنآ  زا  هکلب  یتسه ، يدرف  هب  رـصحنم  ياـهیگژیو  ياراد  قـالخ و  دعتـسم ، يدرف  ناـنآ  دـننام  مه  وت  یناـمب . بقع  تیاـبقر 
هب ار  سفن  هب  دامتعا  نیا  دـیناوت  یم  دـیهاوخب  رگا  ـالاح  اـما  دـیدوبن ، سفن  هب  داـمتعا  نیا  ياراد  دـیدوب  هچب  یتقو  دـیاش  یثاریم ! بجع 

ار دوخ  كدوک  هرامش 4 : نوناق  تسا . دیجمتو  قیوشت  هکلب  تسین ، يرـسوت  داقتنا و  یگژیو ، نیا  لاقتنا  هار  دینک . لقتنم  دوخ  ناکدوک 
. دینک قیوشت 

! تاقوا نیرتهب 

هب مشچ  وا  ردامو  ردپ  دنداتسرف . یلامـش  ياینرفیلاک  يزور  هنابـش  سرادم  زا  یکی  هب  ار  وا  نآ » ردام « ردپ و  یگلاس ، هن  ساسح  نس  رد 
ردام ردـپ و  دـندرک : تفایرد  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  هتفه  کی  زا  سپ  تبقاع  دـندوب . وا  زا  يا  همان  تفایرد  رظتنم  دـندوب و  هتخود  رد 
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هب رواشم  نآ »  » ناترتخد تسا . ما  همان  نیلوا  نیا  مسیونب . همان  ناتیارب  هعفد  ود  یهام  لقادح  هک  درک  هیـصوت  نم  هب  ام  نامرواشم  مزیزع .
رگیدـکی كرد  هکلب  تسین ، اههورگ  همه  نیب  قفاوت  طابترا ، ییاهن  فدـه  دـشاب ! هتـشاد  طاـبترا  شنیدـلاو  اـب  هک  دوب  هدرک  هیـصوت  وا 

ار دوخ  كدوک  هکنیا  يارب  میرگنب . فالتخا  دروم  لیاسم  فارطا و  ناـهج  هب  اـهنآ  دـید  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نارگید  كرد  تسا .
لبق امـش  وا و  یطابترا  ءالخ  ندرکرپ  لباقتم و  تارظن  كرد  مینک !  رپ  ار  وا  دوخ و  نیب  یطابترا  ءالخ  ادتبا  هک  تسا  مزال  مینک ، كرد 

هکدنک یم  ساسحا  امـش  دـنزرف  تسوا . هب  نداد  شوگ  وا و  مالک  ندینـش  مزلتـسم  دوش  ماجنا  ندز  فرح  ندرک و  تحبـص  اب  هکنیا  زا 
ریز ياهداهنشیپ  دیهد . شوگ  وا  مالک  هب  یکدنا  هک  دیشاب  هتشاد  لیامت  دیاب  دیزروب ، قشع  وا  هب  دیـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وا  امـش  رگا 

اب دراد  تسود  نم  كدوک  یتقو  دـیریگ . رارق  دوخ  كدوک  سرتسد  رد  - 1 مهد : ارف  شوگ  رتشیب  مناکدوک  فرح  هب  ات  درک  يراـی  ارم 
ات تسا  نکمم  دشاب  دنب  متـسد  ای  مریگن  رارق  وا  سرتسد  رد  نم  رگا  مهد . شوگ  شیاه  هتفگ  هب  نم  هک  دراد  زاین  وا  دـنک ، تبحـص  نم 

، هسردم زا  دعب  زور  کی  دشاب . هتشادن  نم  اب  نتفگ  يارب  یفرح  رگید  ای  دشاب و  هتفر  مشیپ  زا  وا  منک ، داجیا  دوخ  رد  ار  ندینش  یگدامآ 
وا تسام ، هناخرد  وا  هک  دـناد  یم  شردام  ایآ  هک  مدیـسرپ  رتخد  نآ  زا  یتقو  دروآ . هناخ  هب  ار  دوخ  ياهیـسالکمه  زا  یکی  ارول  مرتخد 

یمن هناخ  هب  هسردم  زا  ًامیقتـسم  تقو  چـیه  نم  مور . یم  اجک  هب  نم  هک  درادـن  تیمها  مردام  يارب  تسین . يا  هلئـسم  چـیه  : » داد خـساپ 
ار ءایـشا  نآ  اـت  دـندرک  مهارف  شیارب  هدوـبن  حاـتحم  نآ  هب  وا  هک  هچ  ره  رتـخد  نیا  نیدـلاو  تـسین .» هناـخ  نورد  سکچیه  نوـچ  مور ،

دروآ يور  ردخم  داوم  ای  فالخ و  طباور  هب  رتخد  نآ  زور  کی  تسا  نکمم  دنک ، ادیپ  همادا  شور  نیا  رگا  دـنزاس . ناشدوخ  نیـشناج 
فرص ماگنه  اهبورغ  دینکن . شومارف  ار  یعبط  خوش  ناتنادنزرف ، اب  ندرک  تبحص  ماگنه  - 2 دبایب . ینیشناج  دوخ  نیدلاو  هجوت  يارب  ات 

میا هدرکن  هبرجت  لاح  هب  ات  هک  ییاهیداش  لماش  شوخ  تاقوا  نیا  دننارذگ . یم  مه  اب  ار  یـشخب  يداش  شوخ و  تاقوا  ام  هداوناخ  ماش ،
يارب ار  زور  نآ  ياهدادخر  زا  یکی  دنرگنب و  تبثم  دید  اب  دوخ  هنازور  عیاقو  هب  هک  دور  یم  راظتنا  هداوناخ  ءاضعا  همه  زا  دوش . یم  زین 
یمن لسوتم  بسانمان  طباور  ای  دایتعا  هب  يداش  يارب  اـهنآ  مینک ، یم  تمـسق  نارگید  اـب  ار  دوخ  ياـهیداش  یتقو  دـننک . فیرعت  نارگید 

زا رتارف  یعیبط - يداش  یعون  اهنآ  هب  یتسود  نیاو  دراد  تسود  ار  اهنآ  هداوناخ ، هکدـننک  یم  ساـسحا  تاـظحل  نیا  رد  اـه  هچب  دـنوش .
اب ام  یتقو  مینک . یم  فیرعت  نامناکدوک  يارب  وم  هب  وم  ار  دوخ  یگدنز  ناتـساد  یلراچ  نم و  دنک . یم  اطع  رـضم - يرهاظ و  ياهیداش 

، تاهابتـشا مینک . یم  تیاـعر  ناـمراتفر  هـمه  رد  ار  تقادـص  میئوـگ و  یم  اـهنآ  هـب  ار  دوـخ  تاـیبرجت  مـینک  یم  تبحـص  نامنادـنزرف 
هب بوچ  کی  اب  مردام  هنوگچ  هک  متفگ  ارول  هب  بش  کی  میراذـگ . یم  نایم  رد  اهنآ  اب  هناقداص  ار  نامیاهیزوریپ  اـهتیقفوم و  اهتـسکش ،

نیا ات  درک  اضاقت  نم  زا  راب  نیدـنچ  درک و  ادـیپ  هقالع  عوضوم  نیا  هب  ًاعقاو  وا  دریگب . ارم  اـت  دـناود  هیاـسمه  نیب  رد  ارم  داـتفا و  ملاـبند 
شرتـکچوک رهاوخ  يارب  ار  شا  یگدـنز  نیریـش  باذـج و  تارطاـخ  هدـش و  گرزب  شدوخ  وا  ـالاح  منک ! فـیرعت  شیارب  ار  ناتـساد 

مادم هناخ  بحاص  هک  مدوب  نامهیم  ییاج  زور  کی  دیونـشب . ار  ناتنادنزرف  نانخـس  دیـشاب و  ریذپ  فاطعنا  - 3 دنک . یم  فیرعت  لکیام 
يور یـسک  تسا  تسرد  ناـمه  میوـگب  هچ  ره  تسا . نم  فرح  فرح  هناـخ ، نـیا  رد  تـفگ  یم  درک و  یم  عـطق  ار  شکدوـک  فرح 

یطابترا طوطخ  دـهد ، همادا  ار  امـش  يرکف  طخ  دـشاب و  امـش  وریپ  هک  دـینک  روبجم  ار  ناتکدوک  هکنیا  ياج  هب  دـنزن . یفرح  نم  فرح 
وا رادرک  راتفر و  دیـشاب ، هتـشاد  یکیدزن  هطبار  وا  اب  رگا  دشیدنا . یم  شیگدنز  رد  ییاهزیچ  هب  وا  دـیمهفب  ات  دـیراذگب  زاب  ار  وا  اب  دوخ 

، دـیداد رارق  وا  رایتخا  رد  تسردان  تاعالطا  دـیدرک و  لیمحت  وا  هب  ار  دوخ  رظن  رگا  اما  درک . دـهاوخن  داـجیا  ار  امـش  ینارگن  تاـبجوم 
وا زا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  بساـنت  ناـتراتفگ  رادرک و  نیب  هکدراد  تسود  وا  دوش . هتـساک  وا  دزن  امـش  تمرحو  مارتحا  زا  تسا  نکمم 
زا هک  ردخم ، داوم  ای  یسنج  طباور  هنیمز  رد  تسناوت  دهاوخن  وا  دیشاب ، یبصعت  رکف و  هتوک  یمدآ  امش  رگا  دیشاب . رتهاگآ  رت و  گنرز 

شیپ دـینک و  ظفح  ار  وا  زار  درک ، تروشم  امـش  اب  رگا  دـنک . تبحـص  امـش  اب  دنتـسه ، هعماج  رد  وا  ياـمن  تسود  نانمـشد  نیرتگرزب 
، دیراد تسود  ار  وا  رگا  داد . دهاوخن  همادا  امـش  اب  ار  شطابترا  دـیا ، هدرک  الم  رب  ار  شرارـسا  هک  تفایرد  وا  رگا  دـیهدن . زورب  نارگید 

يارب هن  دیوش ، لیاق  مارتحا  شزرا و  وا  اب  طابترا  يارب  دـبای . شیازفا  وا  سفن  هب  دامتعا  ات  دـیوش ، لیاق  شزرا  مارتحا و  وا  اب  طابترا  يارب 
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زا دـید  ارم  ات  وا  مروایب . هناخ  هب  ار  وا  ات  متفر  ارول  هسردـم  هب  زور  کی  دـینک . كرد  ار  وا  - 4 وا . هژیو  درف و  هب  رـصحنم  رادرک  راتفگ و 
تـشاذگن زورما  نوچ  دـیآ ، یم  مدـب  وا  زا  تفگ « : وا  »؟ ارچ : » متفگ مدرک و  توکـس  نم  مرفنتم ». یلیخ  يزوس  زا  تفگ « : مشخ  يور 

رطاخ هب  ایآ  مدیـسرپ « : وا  زا  ضوع  رد  مدروخ و  ار  مفرح  هک  ینک ». ادـیپ  رفنت  یـسک  زا  دـیابن  وت  متفگ « : یم  وا  هب  متـشاد  منک »! يزاب 
یتقو دش . نامداش  هرابود  تسب و  شقن  شنابلرب  يدـنخبل  هظحل  نیا  رد  هلب » : » تفگ وا  يرفنتم »؟ وا  زا  ینک ، يزاب  وت  هتـشاذگن  وا  هکنیا 

مغ یتحاران و  درک و  ضوع  ار  ثحب  عوضوم  شدوخ  دـهد ، یمرازآ  ار  وا  يزیچ  هچ  هک  داد  حیـضوت  درک و  نایب  ار  دوخ  تاساسحا  وا 
يزوس زا  رطاـخ  نیا  هب  اـیآ  مدرک « : رارکت  ار  ملاؤـس  هراـبود  دـش  نیـشام  راوـس  یتـقو  وا ، مشخ  هب  خـساپ  رد  دـش . هدودز  شا  هرهچ  زا 

یم هدافتسا  اه  شور  نیمه  زا  دوخ  نیعجارم  مشخ  ناشقـشتآ  ندرک  مارآ  يارب  زین  اهـسانشناور  ینک »؟ يزاب  وت  تشاذگن  وا  هک  يرفنتم 
شور نیا  تسناد  یمن  وا  اـّما  درک ، هدافتـسا  شا  هناـخرد  شور  نـیا  زا  دـنک ، یم  تکرـش  اـم  ياهـسالک  رد  هـک  یناـنز  زا  یکی  دـننک .

نیا نم  :» دیـشک یم  دایرف  دـش  یمور  هب  ور  لکـشم  اب  یتمـسق  يارجا  رد  هاـگره  درک و  یم  وناـیپ  نیرمت  شرتخد  دـنک . هداـیپ  هنوگچار 
مه همانرب  زور  هک  ینک  یمرکف  ایآ  :« دیسرپ وا  زا  تفرگ ». یهاوخدای  ار  نآ  يدوزب  :» دیوگب هکنیا  ياج  هب  شردام  مرادن ». دای  ار  تمـسق 

یتقو مهاوخ  یم  نم  ینک ، یم  كرد  ارم  بوخ  وت  ردام  تفگ « : وا  هب  دنلب  يادـص  اب  شرتخد  تبقاع  ینک »؟ ارجا  تسرد  ار  نآ  یناوتن 
تحاران ردـقنآ  وا  هلمج  زا  شرتخد  هک  تشادـن  راظتنا  زگره  ردام  .« میراد ار  هداوناخ  نیرتهب  اـم  مشاـب . وت  لـثم  اـقیقد  مدـش  گرزب  هک 

اما دراد ، زاین  يدایز  نیرمت  هب  ناتناکدوک  اب  دروخرب  عون  نیا  دـشن . بکترم  مه  کـچوک  هابتـشا  کـی  یتح  دوعوم  زور  رد  رتخد  دوش .
زا یکدـنا  دادـعت  رییغت  اـب  ار  وا  هتفگ  سپـس  دـینک و  تـقد  ناـتناکدوک  نانخـس  هـب  درک . دـهاوخ  اـفیا  یمهم  شقن  طاـبترا  يرارقرب  رد 
وا امـش  هک  دمهف  یم  دنک . یم  شزرا  ساسحا  وا  دیاشگ . یم  ار  یکچوک  برد  وا  هاگآدوخان  ریمـضردراک  نیا  دینک . وگزاب  شتاملک 
الاح نیمه  ار  وا  یفنم  تاساسحا  مشخ و  هک  دینک  کمک  داد . دهاوخ  ارف  شوگ  امـش  مالک  هب  هنابلطواد  وا  تروص  نآ  رد  هتفریذپ و  ار 

ناتناکدوک اب  هرامش 5 : نوناق  درازاین . ار  وا  شلد ، رد  هدش  هتشابنا  ياهمغ  مشخ و  هدش و  بوکرـس  ياهـساسحا  هدنیآ  رد  ات  دینک  دازآ 
. دینزب پگ  هناتسود 

تافالتخا هزوح 

یم ینامرفان  یکدوکرد  هاگره  وا  درب . یم  جـنر  يدـیدش  یفطاع  تالکـشم  زا  هک  مدرک  تحبـص  یناوج  نز  اب  ینامهم  کـی  رد  ًاریخا 
نیا دنتسناوتن  اهنآ  دنداد . یم  ناشن  دوخ  زا  یصاخ  لمعلا  سکع  شنیدلاو  دش ، یم  ور  هبور  شنیدلاو  دیدشو  دنت  لمعلا  سکعاب  درک ،
رکف وا  دنـشاب ، هتـشاد  وا  اب  یبسانم  راتفر  دنتـسناوت  یمن  شنیدلاو  هاگره  دمآ . راب  دنبو  دیق  یب  وا  هجیتن  رد  دننک . تیبرت  بوخ  ار  دنزرف 

میلست شردام  هک  تخادنا  هار  هب  ییادصورس  نانچ  تشادن  رتشیب  لاس  هدزیس  وا  هک  یتقو  زور ، کی  دنـسرت . یم  وا  زا  اهنآ  هک  درک  یم 
وا دوب . یمهم  هظحل  وا  یگدـنز  رد  نیا ، ینک ». یم  راکچ  تسین  مهم  میارب  رگید  نک ، راـتفر  یهاوخ  یم  هک  روط  ره  تفگ « : دـش و  وا 
وت دیشیدنا « : دوخ  اب  وا  تشاذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  شردام  هک  يزور  زا  تسین . لیاق  یتیمها  شیارب  رگید  شردام  هک  درک  یم  رکف 

، تخب نوگن  نز  نیا  زورما  درک . ضوع  رهوش  نیدـنچ  قـشع ، يوجتـسج  رد  تفرگ و  شیپ  یگدـنز  رد  ار  دوـخ  هار  وا  یقمحا »! کـی 
لاح چیه  هک  شردام  دمآ . هناخ  هب  ماگنه  رید  بش  هک  یناوجون  رتخد  رگید ، دروم  کی  رد  درادن . دوخ  یگدنز  رب  یتراظن  هنوگ  چـیه 

گنز لیب  متسود  تفگ « : شردام  هب  رتخد  نآ  دز ، گنز  نفلت  هک  یتقو  حبص  رس  اما  درکن . یتیاکش  هلگ و  وا  زا  تشادن ، يا  هلصوح  و 
ار ملبق  بش  ياـطخ  هیبـنت  همیرج و  دـیاب  لوا  ما ، هدـمآ  رید  بشید  نم  اـما  منک ، یهارمه  ار  وا  دـیرخ  يارب  هک  دـهاوخ  یم  نـمزا  دز و 

رتدوز هچ  ره  هک  تساوخ  یم  وا  دـنک ، لمح  دوخ  اب  ار  هانگ  راب  هک  تساوخ  یمن  درک و  یم  هاـنگ  ساـسحا  رتخد  نیا  دـینک ، صخـشم 
هب یکدوک  نارود  رد  فورعم ، لتاق  نوزنم ، زلراـچ  دوب ». طابـضنا  مظن و  لاـبند  هب  لـیلد  نیمه  هب  و  دـنک ، ناربج  ار  شلبق  بش  ياـطخ 

لرتنک ار  دوخ  هک  تفرگن  دای  زگره  دوب ، هتخوماین  طابضنا  مظن و  وا  هب  یسک  نوچ  دوب . هدمآ  راب  سول  یلیخ  دوب و  هدش  اهر  دوخ  لاح 
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ناناوجون و راتفگ  راتفر و  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  دروآ . راب  هب  یبولطمان  جیاتن  وا  هندازآ  هدشن و  لرتنک  راتفر  دعب ، اهلاس  دنک .
درط ساسحا  نامز  نآ  رد  وا  دـننک . لرتنک  قطنم  ساسارب  ار  دوخ  راتفر  یلاسگرزب  رد  تسناوت  دـنهاوخن  اـهنآ  مینکن ، لرتنک  ار  ناـناوج 
یم یکی  یندرگ » سپ   » اب ار  مظن  يرارقرب  مدرم  تاقوا  یهاگ  تسا . ناکدوک  هدـننک  تیبرت  مظن ، درک . دـهاوخ  رفنت  مشخ و  یگدـش و 

تمـسق ود  زا  مظن  وا . اب  هن  دیهد  یم  ماجنا  وا  يارب  هک  تسا  يراک  تبثم  تیبرتو  تسا  تبثم  تیبرت  عون  کی  مظن  هک  یلاح  رد  دـنناد ،
يارب هک  ینیدلاو  دشاب . هدرک  زواجت  هدودحم  نیا  زا  هک  يراتفر  ندرک  حالـصا  راتفر و  زیمآ  تبحم  ندرک  دودحم  تسا : هدش  لیکـشت 

اب دنرادن  یلیامت  ناشنادنزرف  ندرک  تیبرت  هب  دنـسرت و  یم  اهنآ  ياهاطخ  ندیـشخب  زا  دنوش و  یمن  لیاق  یتیدودـحم  چـیه  ناشنادـنزرف 
دنزرف وید » دـیوش « . لیاق  ییاهتیدودـحم  ناـتکدوک  يارب  -1 دنتـسرف . یم  یهاـبت  داـسف و  زا  یبـالجنم  هب  ار  دوخ  ناـکدوک  دوـخ  تسد 

: » دنیوگب وا  هب  دنتساوخ  یم  وید  ردام  ردپ و  دنشک » یم  راگیـس  همه  زورما  ردپ ، اما ، تفگ « : شردپ  هب  مناتـسود  زا  یکی  هلاس  هدراهچ 
تدوخ هب  دـنتفگ « : وا  هب  دـننک ، نشور  شیارب  ار  وا  دودـح  دـح و  هکنیا  ياج  هب  اهنآ  اما  یـشکب ». ردـخم  داوم  اـی  راگیـس  دـیابن  وت  هن ،

دوبن و رادروخرب  يراوتسا  هدارا  زا  وید  يرادن ». يا  هقالع  چیه  تایح  یگدنز و  هب  هک  نادب  یتفر ، دایتعا  فرط  هب  رگا  اما  تسا ، طوبرم 
ار ناتکدوک  رادرک  راتفر و  دـش . لدـبم  داـتعم  کـی  هب  لاـسود  تشذـگ  زا  سپ  دوب ، هدـشن  صخـشم  شیارب  مه  يدودـح  دـح و  نوچ 

يرایسب درک  دهاوخ  نانیمطا  ساسحا  دنادب ، ار  دوخ  دودح  وا  یتقو  دیراد . وا  زا  يراظتنا  هچ  دنادب  هک  دیهدب  هزاجا  وا  هب  دینک . دودحم 
« منک زیهرپ  يراک  هچ  ماجنا  زا  میهد و  ماجنا  ار  يراک  هچ  دیوگب  هک  داد  یمن  تیمها  ام  هب  ردقنآ  سکچیه  دـنیوگ « : یم  ناراکهزب  زا 

دوب رارق  رگا  دنک . صخشم  يزرمو  دح  دارفا ، يارب  دناوت  یم  یعقاو  قشع  دنک . یم  ظفح  شتآ  اب  يزاب  زا  ار  امش  كدوک  یعقاو ، قشع 
. تخاس یمن  حرطم  ام  يارب  ار  يدیابن  دـیاب و  چـیه  دـنوادخ  دـننک  راتفر  دنتـساوخ  روط  ره  هشیمه  دـننک و  لمع  دوخرـس  ناکدوک  هک 

ساسحا وا  دشاب  صخـشم  وا  يراتفر  هدودحم  رگا  اما  دـهن ؟ رتارف  دوخ  میلگ  زا  ار  اپ  یهاگهاگ  وا  هک  دـنک  یم  باجیا  كدوک  تعیبط 
يوگلا رییغت  دـینک . هئارا  هدـنزاس  ياه  هدـیا  اـههار و  دوخ  ناـکدوک  هب  هراومه  دیـشاب و  راوتـسا  تباـث و  درک . دـهاوخ  شمارآو  تینما 

دروم ار  ناتدـنزرف  ناتـسودرگا  دـنک . یم  هزجعم  زین  اهرتگرزب  اب  هطبار  رد  هکلب  تسا ، بوخ  کچوک  ياه  هچب  دروم  رد  اهنت  هن  ینهذ ،
ياهتیلاعف ناتـسود و  دـینک  یهن  يزیچ  ای  یـسک  زا  ار  دوخ  دـنزرف  دـیهاوخ  یم  هاگره  درک . دـهاوخ  عافد  اـهنآ  زا  وا  دـیهد ، رارق  داـقتنا 

هشیمه دنسپان ، راکو  تداع  کی  ندرب  نیبزا  يارب  دنوش . یمیدق  هتساوخان  تاقلعت  ناتـسود و  نیـشناج  ات  دینک  یفرعم  وا  هب  ار  يدیدج 
قفاوت دوخ  هداوناـخ  اـب  تاـعوضوم  همه  دروـمرد  رگا  دـینک . یفرعم  نآ  نیـشناج  ناوـنعب  ار  هدیدنـسپ ، تداـع  راـک و  کـی  تسا  رتـهب 
دیاقع اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  يدیاقع  ناتنادنزرف  تسا  نکمم  تسا . یعیبط  ریغ  يرما  دراوم ، همه  رد  لماک  قفاوت  دیوشن . دیما  ان  دیتشادن ،

هچ یـشاب و  قفاوم  نم  اب  هچ  تفگ « : وا  هب  دنک ، تکرـش  هژیو  ینامهیم  کی  رد  شرتخد  تساوخ  یمن  هک  يردـپ  دـشاب . داضت  رد  امش 
یمن هک  تسور  نیا  زا  مراد و  تسود  ارت  نم  دریگب . ارت  ياـج  دـناوت  یمن  زیچ  چـیه  متـسه . وت  ردـپ  نم  نوـچ  مراد ، تسود  ارت  نم  هن ،

رظن فرـص  شمیمـصت  زا  هک  تساوخ  وا  زا  هکلب  دهد  رییغت  ار  شا  هدیقع  هک  تساوخن  شرتخد  زا  وا  يورب ». ینامهیم  نآ  هب  وت  مهاوخ 
هک تفگ  شردپ  هب  وا  دعب ، اهلاس  دنک . هجوت  شردپ  ياه  هتفگ  هب  هک  دوب  روبجم  اما  دش ، تحاران  نیگمغ و  هظحل  نآ  رد  رتخد  دیامن .

دوجو اب  تسامش . اب  قح  هک  دیوگن  امش  هب  ناتکدوک  زگره  دیاش  تسا . هتفگ  ساپـس  ار  دنوادخ  يو  تباث  يوق و  هدارا  رطاخ  هب  ردقچ 
یماگنه تسین . ترهـش  هقباسم  ندوب  ردام  ای  ردپ  دیهد . ماجنا  ناتناکدوک  يارب  تسا  تسرد  دینک  یم  رکف  هک  ار  هچنآ  دـیاب  امـش  نیا ،

وا هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  اما  دـینک ، راذـگاو  اهنآ  هب  ار  اهنآ  ناوت  اب  بسانتم  ییاهتیلوئـسم  دنتـسه ، دـشر  لاح  رد  امـش  ناکدوک  هک 
رارق تیبرت  میلعت و  دروم  ار  وا  اهلاس  تسا  مزال  دـهد . ماجنا  یتسرد  یبوخ و  هب  امـش  دـننام  ار  اهراک  دـناوت  یمن  تسین و  شیب  یکدوک 

یپ هک  یتقو  دینک  اطع  ار  کچوک  ياهتیلوئـسم  وا  هب  هناروبـص  دشاب . نیمه  دراد  زاین  امـش  هب  هناخ  رد  وا  هک  یلیالد  زا  یکی  دـیاش  داد ،
نم و هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دینکراذگاو . وا  هب  ار  رتگرزب  ياهتیلوئسم  دریگ  هدهع  رب  زین  ار  رتگرزب  ياهتیلوئسم  دناوت  یم  وا  هکدیدرب 
دیشاب و ریذپ  فاطعنا  نیاربانب  تساهندمآ . رانک  اهنتفای و  قفو  زا  يا  هعومجم  یگدنز  تسین . نیشام  زین  ام  كدوک  میتسین ، نیـشام  امش 
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رتزارد شمیلگ  زا  ار  شیاپ  ناتکدوک  یتقو  دینک . حالـصا  هناقـشاع  ار  وا  ياهاطخ  - 3 دیریگن . تخـسدوخ  هب  دوب  زاین  رییغت  هب  تقوره 
باتک هدنـسیون  نوسباد ، زمیج  رتکد  دینک . حالـصا  تبحم  قشع و  اب  ار  وا  هک  تسامـش  هفیظو  دومن ، زواجت  رظن  دروم  دودـح  زا  درک و 

هدیـسر ارف  وا  ندرک  حالـصا  نامز  درکروبع ، دـیا  هدیـشک  امـش  هک  یطوطخ  زا  وا  کچوک  ياـهاپ  یتقو  دـسیون « : یم  طابـضنا ، مظن و 
یم همادا  نآ  هب  یناوجون  ات  دننک و  یم  عورش  یگهام  هدزناپ  نس  رد  ار  ینامرفان  اهنآ  دنراد . تسود  ار  ینامرفان  ناکدوک  ًاتعیبط ، تسا ».
يور زا  ار  دوخ  ناکدوک  هک  دنک  یم  هیـصوت  نیدلاو  هب  لیجنا  دیآ . یمن  ایند  هب  نامرفان  وا  دوش ، یم  نامرفان  یگدنز  رد  كدوک  دنهد .

ناکدوک بلق  رد  هراومه  هابتـشا  رذـب  دوش . یم  مظن  تیبرت و  ثعاب  تاقوا  یهاگ  زین  هناهاگآ  هیبنت  هتبلا ، دـنهد . شرورپ  قشع  تبحم و 
هب تحور  هک  هدن  هزاجا  نک و  هیبنت  تسا  مزال  هاگره  ار  ترـسپ  . » دنک يریگولج  نآ  دشر  زا  دناوت  یم  حالـصا  بوچ  اما  دراد ؟ دوجو 

انـشآ الماک  زیگنا  مغ  ياه  هلانو  اه  هیرگ  نآ  اب  دـنوادخ  هک  منک  یم  روصت  .« نکن يریگولج  وا  تیبرت  زا  دوش . هدرزآ  شا  هیرگ  رطاـخ 
، دینک تیبرت  ار  وا  هک  دیراد  تسود  نآ  زا  رتشیب  ار  دوخ  كدوک  هک  دینک  یم  رکف  امـش  رگا  دـنک . یم  شرافـس  هنوگنیا  ام  هب  هک  هدوب 

تسود ار  شدنزرف  هک  یسک  اما  دنک ، یم  سول  ار  شدنزرف  دنکشب  ار  بوچ  هک  یسک  : » دیشاب هتشاد  دای  هب  هراومه  لیجنا  هیـصوت  دیاب 
امش ایآ  دنیبب  هک  تسا  نیا  وا  دصق  دنک ، یمن  هجوت  ناتیاهفرح  هب  ناتکدوک  رگا  دراد ». یمن  رب  تسد  یـشالت  چیه  زا  وا  تیبرت  رد  دراد 
یتقو دیبایب . ار  راک  نیا  ماجنا  تسرد  هار  دیاب  دینک  تیاده  ار  وا  دیناوتب  هکنیا  زا  لبق  هن ؟ ای  دـیتسه  رادافو  دـییوگ  یم  هچنآ  هب  ناتدوخ 

. ینک راتفر  لکـش  نآ  هب  مهدـب  هزاجا  وت  هب  هک  مراد  تسود  نآ  زا  رتشیب  ارت  نم  : » میوگ یم  وا  هب  دـنک  یم  یناـمرفان  ًادـمع  ارول  مرتخد 
اب هرابود  منک و  یم  تبحم  زاربا  وا  هب  مریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  وا  هیبنت  زا  سپ  هشیمه  نم  دـنک . یم  داجیا  ار  تیبرت  بسانم  ياضف  هیبنت  »

هجوت نودب  هک  میوگ  یم  وا  هب  یتقو  دنک  یم  تینما  ساسحا  ما  هدنام  رادافو  ما  هتفگ  هب  هک  دـمهف  یم  وا  یتقو  میـسر . یم  قفاوت  هب  مه 
ار ینوتراک  لـبق  اـهلاس  دـنک . یم  هدافتـسا  ءوس  ما  هتفگ  نیا  زا  وا  هن  منک و  یم  هاـنگ  ساـسحا  مدوخ  هن  مراد  تسود  ار  وا  شراـتفر ، هب 
اب هداوناـخ  ردـپ  داد . یم  ناـشن  دوب  هدـش  ناریو  هچب  رتـخد  کـی  یطاـیتحا  یب  رثا  ردو  تسا  هدوب  هناـخ  ـالبق  هک  ار  يا  هبارخ  هک  مدـید 
زا اهنآ  دنتـسین ، تحاران  وت  زا  اـباب  ناـمام و  مرتخد ، تفگ « : شکچوک  رتخد  هب  هداوناـخ  رداـم  درک . یم  هاـگن  ار  ناریو  هناـخ  یتحاراـن 

رتخد نیدلاو  تشاد : دوجو  نآ  رد  یمهم  هتکن  اما  دوب ، زیمآ  زنط  روآ و  هدـنخ  نوتراک  نیا  هچ  رگا  دـنتحاران ». يداد  ماجنا  هک  یتنطیش 
یم مشخ  شتآ  رد  هاگره  دـینک و  هجوت  عوضوم  ود  نیا  نیب  توافت  هب  هشیمه  دـندوب . تحاران  وا  راتفر  زا  اـما  دنتـشاد ، تسود  ار  ناـش 
رواب وا  دناسرت و  دهاوخ  ار  وا  امـش  هیبنت  تسا ، هتخورفارب  مشخ  زا  امـش  هرهچ  رگا  دـییامن . زیهرپ  ًادـیدش  دوخ  كدوک  هیبنت  زا  دـیزوس ،

زین ینابرهم  تبحم و  اب  ار  دوخ  هیبنتوا  دومن . هیبنت  ار  شکدوک  مکیدزن ، ناتسود  زا  یکی  ینامز  دیراد . هقالع  وا  هب  امش  هک  درک  دهاوخن 
فده مرکـشتم ». يدرک  تفلاخم  نم  تساوخرد  اب  هکنیا  رطاخ  هب  ردـپ ، تفگ « : دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  شکدوک  ًادـعب  درک . هارمه 

نک تیبرت  یهار  رد  ار  تکدوک  دیوگ « : یم  لیجنا  دشاب . سفن  هب  یکتم  لقتسم و  مظنم  یکدوک  شرورپ  دیاب  ناکدوک  تیبرترد  امش 
هدش رید  ناتکدوک  تیبرت  يارب  دیدرک  ساسحا  رگا  دش ». دهاوخن  جراخ  شتکرح  ریـسم  زا  دـش  رتگرزب  وا  یتقو  دـنک . یط  دـیاب  وا  هک 

عورش زگره  زا  ندرک ، عورش  رید  تسا . بوخ  دینک  عورش  تقو  ره  تسا ! هزات  دیریگب  بآ  زا  تقو  ره  ار  یهام  دیشابن ، تحاران  تسا ،
. دیهد شزومآ  دوخ  كدوک  هب  ار  طابضنا  مظن و  تبحمو ، رهم  اب  هرامش 6 : نوناق  تسا . رتهب  ندرکن 

نامیا تردق 

دهاوخ هچ  نآ  دراذگب ، یقاب  شنادنزرف  يارب  ار  زیچ  کی  نامه  طقف  زیچ و  کی  دـهاوخب  وا  رگا  دیـسرپ « : يدـنک  زر  زا  راگنربخ  کی 
ياقب نماض  مناوت  یمن  نم  اریز  دوب . دهاوخن  مه  تیقفوم  یتح  دوب ، دهاوخن  يدام  ياه  ییاراد  رگید  ای  لوپ  ًانیقی  داد « : خساپ  وا  دوب » ؟

داش و یگدنز  میراد  نامیا  ام  یتقو  درک . مهاوخ  اطع  نامنادنزرف  هب  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هیدـه  نیرتگرزب  اهنت و  نامیا  مشاب . اهزیچ  نیا 
هظحل زا  سپ  وا  درک .» دهاوخ  تیاده  يرای و  ار  ام  راک  یگدنز و  رد  دنوادخ  تروص  نآ  رد  اریز  تخاس ، میهاوخ  يرپس  ار  یطاشن  رپ 
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یم اطع  ام  هب  ار  اهنیا  همه  نامیا  میراد . زاین  حیحـص  نئمطم و  یفدـه  هب  تسرد و  يریـسم  هب  دوخ  یگدـنز  رد  ام  داد « : همادا  ثکم  يا 
دـمک و تخت و  ریز  ولوچوک  یلیب  تسا  شیوخ  يادـخ  تخانـش  هنـشت  یکدوک  ره  دـشخب ». یم  یناوارف  سفن  هب  داـمتعا  اـم  هب  دـنک و 
ار یـسک  دنناوت  یمن  ناکدوک  رثکا  دننک . یم  وجتـسج  ار  وا  فلتخم  نینـسرد  ناکدوک  تشگ . یم  ادخ  لابند  هب  يرگید  رایـسب  ياهاج 

نکمم ریغ  وا  تفای  هک  دنیوجب  ییاهاجرد  ار  وا  تسا  نکمم  لیلد  نیمه  هب  دشاب ، هتـشاد  یمیمـص  یتسود و  هطبار  دنوادخ  اب  هک  دـنبایب 
نم دبایب ، ار  ادخ  ات  دینک  کمک  دوخ  كدوک  هب  هکنیا  يارب  دینک . رشتنم  ار  نآ  هکلب  دینکن . سوبحم  دوخ  هنیس  رد  طقف  ار  نامیا  تسا .

ناـتناکدوک يارب  ار  سدـقم  باـتکزا  یتمـسق  زور  ره  - 1 میناوخ . یم  مهاـب  هک  منک  یم  داهنـشیپ  ار  ریز  رثؤـم  اـما  هداـس  هیـصوت  دـنچ 
دوخ نادـنزرف  هبار  وا  تبحم  نینچمه  دـیزروب . قشع  دوجو  ماـمت  اـب  دـنوادخ  هب  دـیاب  امـش  دومرف « : لیئارـسا  ینب  هب  دـنوادخ  دـیناوخب .

«. دنوش یم  رادیب  هک  ینامز  دنباوخ و  یم  هک  یتقو  نتفر  هار  ماگنه  هناخ  رد  دنشاب 24 وا  دای  هب  لاح  همه  رد  دیهاوخب  اهنآ  زا  دیزومایب و 
رطاخ هب  وا  تسا . لکـشم  يامعم  کی  ندرک  لح  لاح  رد  تفگ  ارول  هک  میتشذـگ  یم  یلامـش  يانیلوراک  ياههوک  هنماد  زا  زور  کـی 

هدش هتشون  نآ  يور  هک  داتفا  ییولبات  هب  شمـشچ  تفرگالاب  ار  شرـس  یتقو  تبقاع  تخادنین . اههوک  هلق  هب  یهاگن  چیه  امعم ، نیا  لح 
شیپاشیپ ار  ام  تسا و  هدش  بصن  یگدنز  هداج  رانک  رد  هک  هتـشون  ییولبات  ام  يارب  مه  دـنوادخ  متفگ « : وا  هب  نم  چـیپرام » هداج  : » دوب

میلـست دیوگ « : یم  زین  تاقوا  یهاگ  و  تسا » کیدزن  رطخ  ! تسیا : » دیوگ یم  وا  تاقوا  یهاگ  دزاس . یم  هاگآ  تالکـشم  تارطخ و  زا 
ار ام  تاکرح  هشقن  وا  مینک . فلت  هدوهیب  ار  نامرمع  بوخ  نایلاس  بسانمان ، شدرگ  ای  شخرچ  کی  يارب  هک  درادـن  تسود  وا  شاـب »!
ام یگدـنز  يارب  يدـنمدوس  بلاطم  تسا ، هدرک  لزان  اـم  رب  وا  لـبق  ناـیلاس  هک  ینامـسآ  بتک  رد  تسا . هدروآ  دوخ  ینامـسآ  بتکرد 

تاعالطا یگدنز  دروم  رد  دناوت  یم  سکره  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  داتفا  دـهاوخ  قافتا  نامیارب  هدـنیآ  رد  هک  ییاهزیچ  هدـش و  هدروآ 
زاین دنتسه و  ساسح  رایسب  نامز  ره  ياه  لوهجم  واهدیدرت  ربارب  رد  ام  نادنزرف  دناوخب . ار  بتک  نیا  هک  یطرش  هب  دنک ، بسک  يدیفم 

ییاهـشخب موش و  یم  رادیب  دیـشروخ ، عولط  زا  لبق  حبـص  زور  ره  دوش . تیوقت  ناشدوجو  رد  نادواج  تقیقح  کی  هب  داقتعا  هک  دنراد 
هک هچنآ  ره  يارب  ار  دوخ  هدـش  يونعم  يژرنا  زا  راشرـس  اـت  دـنک  یم  کـمک  نم  هب  هظحل  نآ  شمارآ  مناوخ . یم  ار  سدـقم  باـتک  زا 

مکدوک یتقو  هک  مدش  قرغ  نآ  ندناوخ  رد  نانچ  متشادرب و  ار  لیجنا  حبص ، زور  کی   25. منک هدامآ  دتفیب  قافتا  زور  رد  تسا  نکمم 
وا میدرک ، یم  تبحـص  مه  اب  ام  یتقو  یناوخ »؟ یم  هچ  نامام  تفگ « : هظحل  کی  زا  دـعب  ارول  مدـشن . وا  روضح  هجوتم  داتـسیا ، مراـنک 

يارب دـندوب و  هدـش  رادـیب  مه  هداوناخ  اضعا  هیقب  هظحل  نآ  رد  دـندرک . بذـج  بوخ  ار  رگیدـمه  ام  ياهبلق  دـیمهف . ار  متاـملک  موهفم 
تـسود ار  وت  نم  مزیزع ، نامام  تفگ « : درـشف و  شوغآ  رد  ارم  ارول  متفر  هناـخزپشآ  نورد  هب  یتقو  دـندش . یم  هداـمآ  هناحبـص  فرص 

روشو ما  هدرک  هیذـغت  تیونعم  زا  ار  وا  حور  تاظحل ، نآ  رد  هک  متفایرد  نم  دروآ . یم  ناـبزرب  ار  یتراـبع  نینچ  تردـنب  مرتخد  مراد .»
اب ار  دوخ  میناوت  یم  وا  نم و  هک  دنتسه  یمارآ  ریذپلد و  نیریـش ، تاظحل  حبـص  هیلوا  قیاقد  ما . هدرک  داجیا  شوجو  رد  ینیریـش  قوشو 

هنیمز رد  ییاهباتک  دیهد . رارق  وا  رایتخا  رد  یبوخ  يونعم  عبانم  - 3 مینک . ادیپ  یطاشن  اب  یناحور و  تلاحو  میزاس  مرگرس  سدقم  باتک 
هب دـناوت  یم  ار  ییاـهزیچ  باـتک  دـیهدرارق ، دوخ  كدوکراـیتخا  رد  هعماـج ، يراـج  عیاـقو  یـسنج و  لـیاسم  ردـخم ، داوـم  ءوـس  راـثآ 
ور نیا  زا  دنک . یم  ادیپ  یـسرتسد  یقالخا  ریغو  یفارحنا  بلاطم  هب  هاوخان  هاوخوا  دیزجاع . اهنآ  هئارا  زا  امـش  هک  دـنک  هئارا  ناتناکدوک 

، یفاک يونعم  هناوتـشپ  هب  هجوتاب  تفرگ ، رارق  فارحنا  ضرعمرد  تقو  ره  وا  ات  دـیهد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دـنمدوس  بوخ و  بتک  اـمش 
. دزاس انشآ  دنوادخ  قشع  اب  ار  اهنآ  دراذگب و  یقیمع  ریثأت  ناتناکدوک  يور  دناوت  یم  زین  یقیـسوم  دریگب . هناهاگآ  یقطنم و  یمیمـصت 
، دیزومایب وا  هب  ار  يونعم  راعشا  یبهذم و  ياهدورس  رگا  دننک . ظفح  یتحار  هب  ار  نیگنهآ  کیمتیر و  بلطم  دنرداق  کچوک  ياه  هچب 
يونعم و راعـشا  نتخومآ  هرمزور ، یگدنز  رد  دـهد . قوس  ادـخ  يوس  هب  ار  وا  اهدورـس  ای  راعـشا  نامه  دـش  گرزب  وا  هک  یتقو  اسب  هچ 

نیا رد  هک  یتاغل  اب  رگا  دـینک . ینعم  وا  يارب  ار  يونعم  راعـشا  دـیهد و  صاـصتخا  ناـتکدوک  هب  ار  یتقو  تسا . يرورـض  رایـسب  یبهذـم 
هب رخسمت  ریقحت و  اب  يزورما  ناناوجون  زا  يرایسب  درب . دیهاوخ  یپ  اهنآ  تیباذج  هب  دیشاب  هتـشاد  لماک  ییانـشآ  دور  یم  راک  هب  راعـشا 
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ود ردامو  ردپ  زا  نادنزرف  دننک . یمن  لمع  دوخ  ياه  هیصوت  اه و  هتفگ  هب  اهنآ  نیدلاو  هک  تسا  نیا  اهنآ  لیلد  دنرگن . یم  دوخ  نیدلاو 
اب هن  دنـشاب  وگلا  دوخراتفر  اب  دـیاب  ردام  ردـپ و  دوش . عورـش  ناکدوک  زا  دـیابن  هناخ  رد  یتسرپرـس  يربهر و   26 دیآ یمن  ناشـشوخ  ور 
رد ار  نامیا  امـش  ناکدوک  رگا  دننک . ایهم  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  بسانم  یقیـسوم  بسانم و  ياهباتک  بسانم  نارود  رد  دـیاب  اهنآ  نابز .

: مدیسرپ رادکناب  کی  زا  دینک . اعد  هداوناخ  هارمه  هب  - 3 درک . دنهاوخن  ادیپ  يداقتعا  امش  بهذم  نامیا و  هب  دننیبن  امـش  رادرک  راتفر و 
هارمه هب  وا  هک  یتاظحل  لوا  زیچود : : » تفگ سپـس  تفر و  ورف  رکف  هب  يا  هظحل  وا  تسیچ « ؟ يراد  تردـپ  زا  هک  يا  هرطاخ  نیرتبلاج  »

هدز وناز  هک  مدـید  یم  ار  وا  دوز  یحبـص  ره  تسا . دوز  ياهحبـص  مود  درک . یم  يزاب  دـیدنخ و  یم  دز ، یم  طلغ  هناخ  فک  يور  نم 
رتخد کی  دشاب . هتشاد  یطابترا  طخ  کی  دوخ  راگدرورپ  اب  هک  دراد  زاین  ناتدوخ  دننام  امش  دنزرف  دنک ». یم  اعد  ادخ  هاگرد  هبو  تسا 

.« دنهد یم  تیمها  نم  هب  اعقاو  اهنآ  هک  مدیمهف  یم  ات  دندرک  یم  یهارمه  ندرک  اعد  ماگنه  ارم  مردام  وردپ  شاک  : » دـیوگ یم  ناوجون 
ارم هک  منک  یم  تساوخرد  مکچوـک  رتـخد  زا  منک ، اـعد  شیارب  هک  دـهاوخ  یم  نم  زا  یتـسود  اـی  دـیآ  یم  شیپ  یلکـشم  میارب  یتـقو 
یم کـمک  وا  زا  منک 27 و  یم  اعد  ادخ  هاگرد  هب  دراد  یلح  لباق  ریغ  لکـشم  مناتـسود  زا  یکی  هاگره  دـنک . یهارمه  اعد  ندـناوخرد 

ناکد وک  ردار  يونعم  دشر  تفه : هرامش  نوناق  دنک . اعد  ناشیارب  ای  دنک  کمک  نارگید  هب  تالکشمرد  هکدریگ  یم  دای  مدنزرف  مبلط .
نآ زا  دروم  ود  هب  هک  هدـش  رکذ  یناوارف  تاـیآ  ادـخ  داـی  درومرد  - 24 دـینک ------------------------------ . داجیا  دوخ 

-25 هط 124 ) . ) ددرگ تخـس  وارب  یگدنز  دنادرگ ، يور  نم  دای  زا  سکره  دعر 28 )  ) تس ادـخ  دای  رد  شمارآ  انامه  منک : یم  هراشا 
درب یتخس  ـه  کارا ـ گزورا ــ سب دریذپ ». یمدوش  هدنکفا  نآ  رد  هک  يرذب  ره  تسا ، یلاخ  نیمز  دننام  ناوجون  بلق  دیامرف « : یم  ع )  ) یلع
لیلد نیمه  هب  دیاش  - 26 يدعـس )  ) رادم شزان  هب  يراد  تسود  شرگ  رآ  رب  شراگزیهرپ  دنمدرخ و  درورپ  ـش  کزا ـ نردپ نو  چـ رـس ، پـ
دزنرد - 27 دیهدن ». لوق  ناتناکدوک  هب  دیرادن ، ار  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  ندرک  افو  دصق  رگا  دـنیامرف « : یم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا 

(ص) مرکا ربمایپ  تسین . اعد  زا  رتهب  رت و  زیزع  زیچ  چیه  لاعتم ، دنوادخ 

! دیوش لصو  نارکیب  يورین  هب  . 13

هراشا

دنک يزاب  تشاد  تسود  هک  وا  دروآ . هارمه  هب  دوخ  اب  ار  شراهن  فرظ  کسورع و  اـهباتک ، دـمآ و  هناـخ  هب  هسردـم  زا  ارول  زور  کـی 
اما دوب  هتـسارآو  بترم  نآ  رهاظ  مدروآ . نوریب  ار  جنـسامد  مدینـش و  ار  راهن  فرظ  يادـص  درک . اهر  هناخزپشآرد  مد  ار  شلیاسو  مامت 

نامرهاظ میراد . تهابـش  مه  هب  هشیـش  نیا  نم و  ردـق  هچ  : » متفگ دوخ  اـب  مدرک  هاـگن  نآ  هب  یتقو  دوب . هشیـش  هدرخ  زا  رپ  هشیـش  نورد 
تـسا تحارانو  هدرزآ  ناتباصعاو  تسا  مغ  زا  لامالام  ام  ـ ـش لد  یتقو  تسا » ! هدنکآ  درد  مغ و  زا  نامنورد  اما  تسا ، هتـسارآ  بترم و 

اطع ار  ندیزرو  رهمو  نتشاد  تسود  ناوت  امش  هب  یسک  هچ  دنک  یم  ریقحت  ار  امش  ناترسمه  یتقو  دشخب  یم  شمارآ  امش  هب  یـسک  هچ 
هک یماگنه  اـیآ  دـنک .  یم  مارآار  امـش  یـسک  هچ  دـینزب  داـیرف  هدـیناجنر  ار  امـش  هک  ناـترهوش  رـس  رب  دـیراد  تسود  یتقو  دـنک ؟ یم 

یمیدق هناخ  هب  يرـس  باتک  نیا  رد  درک ؟ طفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  شمارآ و  ناوت  یم  دنهد  یم  جنر  ًادیدش  ار  ناسنا  یناور  ياهراشف 
لیاسو ناملبم و  زین  هناخ  نیا  نورد  میدرک . زیمتو  بترم  يراکریمعتو  يراک  گنر  اب  ار  نآ  رهاـظ  میدز و  ناـتدوخ ، دوجو  ینعی  اـمش ،

شخب و امرگ  يورین  عبنم  کی  نودـب  تسا . ءاکتا  لباق  يورین  تردـق و  عبنم  کی  میراد  زاین  نآ  هب  ام  هک  يزیچ  مامت  میداد . رارق  هزاـت 
ایند يورین  عبنم  نیرتگرزب  اب  لبق  لاس  هد  شزیر ! لاحرد  يابیز  هناخ  کی  يرهاظ  يامن  زجب  دوب  دـهاوخن  زیچ  چـیه  امـش  مسج  ینارون ،

هراـبود یگدـنز  نم  هب  وا  مدرکرارقرب . طاـبترا  لـماک ، قشع  مهنآ  قشع ، هراـصع ي  عـبنم و  مدوـخ ، قلاـخ  اـب  نم  مدرک . رارقرب  طاـبترا 
مه رانک  ارم  هدیـشاپ  مه  زا  يازجا  هرابود  مدوب و  هدـید  نونک  ات  هچنآ  زا  رتنـشور  درک ، نشور  ارم  شوماخ  ياه  پمال  مامت  وا  دیـشخب .

ندوب نز  www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 83زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


. داد رارق 

نم ياهوجو  تسج 

هک متـسناد  یمن  اما  متـشاد  هقالع  ادخ  هب  مدوجو  مامت  اب  مروآ . یم  دای  هب  ار  ادخ  هب  ما  هقالعو  قشع  میکدوک ، نارود  تارطاخ  نیلوا  زا 
اب ما  هفرط  کی  هطبار  زا  دنتـشادن . يرمث  میاهاعد  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  اما  متـشادن  کش  وا  دوجو  رد  منک . رارقرب  طاـبترا  وا  اـب  هنوگچ 

هدراهچ نس  هب  یتقو   28. داد یمن  ار  مباوجوا  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  اما  مدرک  یم  سامتلا  ادخ  هب  هراومه  نم  مدوب . هدـش  ینابـصع  ادـخ 
. مدرک هیرگ  نانک  قه  قه  مدرک ، یط  ناـنز  مدـق  ار  يداـیز  تدـم  هزاـنج  عییـشت  زا  دـعب  تسکـش . ار  مبلق  مردـپ  توف  مدیـسر  یگلاـس 

ادیپ اروت  راذگب  یتسه ، اهنامـسآرد  ایادخ ! : » متفگ یم  نانز  دایرف  نم  دادـن . ار  مباوج  ًالـصا  ادـخو  درک  توف  مردـپ  یباوج . زا  غیرداما 
رد ات  متفرگ  تقو  اهنآ  زا  مدرک و  نفلت  یناحور  ردـپ  شیـشک و  نیدـنچ  هب  متـسج . یم  هکل  رپ  ياـه  هرجنپ  رد  ار  وا  دـعب ، اـهلاس  منک ».
هک مه  هیقب  دنتـشادن . مه  ندناراخ  رـس  تصرف  یتح  هکدندوب  راتفرگ  ردقنآ  اهنآ  زا  یـضعب  دـننک . کمک  نم  هب  نم  لکـشم  نیا  دروم 

ددرگ و یم  ادخ  لابند  هب  رد  هب  رد  مه  وا  هک  تفگ  نم  هب  يرگید  شیـشک  دنهدبار . مخـساپ  هک  دنداد  یمن  تمحز  ناشدوخ  هب  ًالـصا 
کچوک رتخد   » کی هک  مدوب  هدرک  یعـس  هشیمه  نم  درک . اهر  ناریحو  جـیگ  ارم  بهذـم  مهد ! عالطاوا  هب  مبایب  ار  وا  متـسناوت  نم  رگا 

لیطعت ياهزور  مدرب . یم  ضیرم  دارفا  نارامیب و  يارب  سانـشانروط  هب  ار  نآ  متخپ و  یم  کیک  مدوخ  هبنـشکی ، ياـهزور  مشاـب . « بوخ
همادا اهلاس  میوجتـسج  قیقحت و  منک . لیدـبت  يرتهب  ناـکم  هب  ار  ناـهج  متـساوخ  یم  نم  مدرب . یم  هیدـه  جاـتحم  دـنمزاین و  دارفا  يارب 
هنیمز نیارد  يرایـسب  ياهباتک  مدش و  انـشآ  یگرزب  هفـسالف  اب  مدـش . لوغـشم  هفـسلف  هتـشر  رد  لیـصحت  هب  ویاهوا  هاگـشناد  رد  تشاد .
ًالماک منک  ارجا  مریگ و  ارف  ار  هفـسالف  نیا  زا  کی  ره  تّوق  تبثم و  طاقن  مدرک  یم  یعـس  یتقو  داد . يور  میارب  یقافتا  هکنیا  ات  مدناوخ 

متشاذگ یم  مه  رانک  ار  قیاقح  نیا  مامت  یتقو  اما  دینـش . ناوت  یم  وا  نابز  زا  طقف  ار  تقیقح  هک  دوب  یعدم  اهنآ  زا  کی  ره  مدش . جیگ 
تایرظن نیا  زا  یـضعب  دوب . داضترد  يرگید  هدـیقع  رظن و  اب  تقیقح  نایدانمو  هفـسالف  نیا  زا  کـی  ره  رظن  دـش . یم  یبیجع  زیچ  کـی 

قلاخ رادید  هب  اهنآ  اب  ناوتب  هک  دندوبن  بوخ  ردقنآ  اما  تسیز ، اهنآ  اب  ناوتب  هک  دندوب  بوخ  ردـقنآ  تایرظن  نآ  دوب . بلاج  باذـج و 
ماسقا عاونا و  اب  ییوجـشناد  یگدنز  درک . مهارف  ار  میگدنز  ياهیداش  نیرتگرزبو  دوب  نیریـش  باذج و  میارب  مدرم  اب  طابترا  تفر : دوخ 

لح ار  دوخ  لکشم  مدوب  هتـسناوتنزونه  دنک . یـضار  ارم  يوج  تقیقح  حور  تسناوت  یمن  اپورا  فارطا  هب  رفـس  یتح  دوب . هارمه  اهتباقر 
یم یچوپ  یهت و  ساـسحا  نورد  زا  تسیچ . نم  یتحاراـن  مغ و  لـیلد  هک  متـسناد  یمن  ًالـصا  یلو  ناـیرگ . ملد  دوب و  نادـنخ  مبل  منک .
قرغ زا  ات  مدرک  یم  دنلب  دح  نیرخآ  ات  ار  ویدار  موش . اهنت  مراکفا  اب  زور  کی  هک  مدیـسرت  یم  نیا  زا  دش . رتشیب  ملایماو  اهوزرآ  مدرک .

هب نتفر  دصق  هب  هک  حبـص  تسیچ ؟ يارب  وهایه  همه  نیا  مور ؟ یم  اجک  هب  میاجنیا ؟ ارچ  موش . صالخ  مراکفا  مطالتم  يایرد  رد  ندـش 
نیا راگزور  نآرد  نم  هاوخلد  رعـش  منک . ظفح  ار  متأرجو  تراسجات  مدرک  یم  همزمز  يزیچ  بل  ریز  مدرک  یم  كرت  ار  هناـخ  سـالک 

. مدرک یم  يزاب  بوخ  یلیخار  مدوخ  شقن  نم  تشادـن . نظ  ءوس  نم  هب  سک  چـیه  دوب . .« دـشابوت تیاـمح  رتچ  تدـنخبل  راذـگب  : » دوب
نم تداعـس  نماض  دنتـسناوت  یم  اهرالد  ما ، هتفای  ار  یگدـنز  یعقاو  زار  هک  مدوب  نئمطم  مدرب  یپ  لوپ  تیمها  هب  راـب  نیلوا  يارب  یتقو ،

نیرتیو لباقم  زا  زور  ره  مدرک . ادـیپ  هقالع  یـسابل  هب  مدوب  هک  مهد  سالک  رتشیب ! تداعـسو  تذـل  رتشیب و  باختنا  رتشیب ، رـالد  دنـشاب .
اما دمآ ، یم  تسد  هب  یتخس  هب  لوپ  راگزور  نآ  رد  مدیشوپ . یم  دوخ  نهذ  رد  ار  نآو  مدش  یم  هریخ  سابل  نآ  هبو  متـشذگ  یم  هزاغم 

مدوب برطـضم  نارگن و  ردقچ  مدیـشوپ  ار  نآ  هک  يا  هعفد  نیلوا  هک  مراد  رطاخ  هب  مدیرخ . ار  نآو  مدرک  عمج  لوپ  یفاک  هزادنا  هب  نم 
اپ كونزا  هنیآ  نورد  ار  مدوخو  مدش  هریخ  هنیآ  هب  مدیشوپ و  ار  مسابل  نم  مدش . ناور  هناخ  يوس  هب  عیرسردقچ  هسردم  كرت  زا  سپ  و 
نم ساسحا  اما  مدیرخ «! هک  مه  ار  سابل  بخ ! :» مدرک ییاهنت  ساسحا  هرابود  مدیـشوپ  هرابود  ار  سابل  یتقو  بش  نآ  مدید . رـس  قرف  ات 

هظحل تدم و  هاتوک  فده  سابل  نآ  دندرکن : یضار  ارم  ءایـشا  تشاذگ . نم  يور  رب  يراگدنامو  قیمع  رثا  نآ ، دوب . هدشن  ضوع  زونه 
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یمن سابل  نآ  اما  .« متـساوخ یمن  يزیچ  رگید  متـشاد  ار  نآرگا  دوب . نم  لام  سابل  نآ  شاک ، يا  متفگ « : یم  مدوخاب  مادم  دوب . نم  يا 
مدروخ یناـکتداد  تسد  زا  میارب  ار  دوخ  تیمهاو  شزرا  هنوگنیا  گرزب  رهاـظ  هب  فدـه  نیا  یتـقو  دـنک . مهارف  ارم  تیاـضر  تسناوـت 

هب مدیـسرپ . یم  مدوخ  زا  ًاررکم  ار  لاؤس  نیا  متفر  یم  مراک  رـس  هب  هک  ناتـسبات  دوز  ياهحبـص  دوب ؟ هچ  باوج  مدـش ! گـنم  جـیگو و 
دیاـب تسا ، هدرک  قلخ  میارب  ار  همه  نیا  هک  ییادـخ  متفاـی  یمرد  مدـش و  یم  هریخ  دـیرپ  یم  یلگ  هب  یلگ  زا  هک  اـبیز  درز و  يا  هناورپ 

زا ار  اه  هدرپ  متـسناوت  یم  شاک  منیبب . ار  تیعقاو  متـسناوت  یم  شاک  يا  متفگ « : یم  دنلب  يادص  اب  دشاب . هتـشاد  میارب  يرتشیب  ياهزیچ 
میاهگر رد  هک  ینوخ  هبو  مدرک  یم  هاگن  میاهتـسد  هب  منیبب .« . تسه  ًاـعقاو  هک  ناـنچنآ  ار  یگدـنز  تقیقحو  منزب  راـنک  مناگدـید  ولج 

. ما هدرک  هناخ  مسج  نیارد  نم  : » مدرب ناـهد  هب  تریح  تشگنا  ناـسنا ، ندـب  یگدـیچیپ  تمظع و  ربارب  رد  مدیـشیدنا . یم  دراد  ناـیرج 
مناوت یمن  نم  هک  یگدنز  زا  يدعب  رتشیب ، يزیچ  هک  مدرک  ساسحا  متسیک » ؟ اعقاو  نم  تسا . هدرک  لزنم  مسج  نیارد  نم  یقیقح  دوخ 

. تسا هدش  مهارف  نم  زا  رت  میظع  رایسب  یعبنم  فرط  زا  سمل  لباق  ریغ  يدام  ارف  دعب  نیا  هک  مناد  یم  اما  دشاب . هتـشاد  دوجو  دیاب  منیبب ،
نوربرد نآز  تب  ــ قاـع يرد  ی  ــ بوـک نوـچ  هکربـمغیپ  تـفگ  دـیوگ : یم  يوـل  وـم  - 28 ------------------------------- 

یم هچ  ره  يور  ــــ گنوت رگا  نیا  دـنن  اد  هل  ــ مج كا  ــ بآرد پ ی  ــ ـسر ردـنا  تبقاـع  كاـخزورره  ینک  یم  یهاـچز  نوـچ  يرـسد  ـــ یآ
دیما ز نماد  هدم  شوک و  بلطرد  يروهال : لابقا  لوق  هب  هک  اریز  تسا  دیما  تسا  مهم  ادخاب  زاینو  زار  رد  هچنآ  يوردـب  يزور  شیراک 

دنوادخ تمحر  زا  ان  امه  دنراد « : دیما  ادخ  هب  هراومه  دـننمؤم  هکن  انآ  نآرق ، دانتـسا  هب  یهاگ و  یهار  رـس  یبای  هک  تسه  یتلود  فک 
هیآ 87) فسوی  هروس  .« ) نارفاک رگم  دنوش  یمن  دیمون 

لوحت رییغت و 

يا همانرب  حرط و  میگدنز  يارب  دراد و  تسود  ارم  ادـخ  هک  تفگ  نم  هب  یتسود  تخاس . نومنهر  تقیقح  هب  ارم  تبقاع  نم  يوجتـسج 
نادواج یگدنز  زا  دنریم و  یمن  زگره  دنـشاب ، هتـشاد  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  تسا ...« : قشعدـنوادخ  هک  مناد  یم  نم  تسا . هدرک  قلخ 

ام هبار  یتکرب  رپ  راشرـس و  یگدنز  دنوادخ  هک  : » تفگ مالّـسلا ) هیلع   ) یـسیع دزرو . یم  قشع  نم  هب  دنوادخ   29 .« دنوش یم  رادروخرب 
. منک رارقرب  طابترا  ادـخ  نیا  ابدـیاب  هنوگچ  نم  اـما  دنـسر . یم  رظن  هب  هدـننک  راودـیما  باذـج و  یلیخ  اـه  هتفگ  نیا  تسا ». هدرک  اـطع 

چیه ادرف  زورما ، زورید ، لبق  لاس  نارازه  تخاس « . رود  ادخ  زا  ارت  ناهانگ  : » تفگ لیئارـسا  ینب  موق  ناربمایپ  زا  یکی  لبق ، لاس  نارازه 
يدب هچب  نم  تخادنا . هلصاف  نم  يادخو  نم  نیب  نم  ناهانگ  ایآ  تسا . حیحـص  تسرد و  خیرات  هشیمه  يارباه  هتفگ  نیا  دنرادن . یقرف 

، رفک تبیغ ، رورغ ، دوب ... هدمآ  اه  هانگ  عاونا  زا  ییالاب  دـنلب و  تسیل  لیجنا  رد  دـنیوگ . یم  هانگ  يزیچ  هچ  هب  منیبب  متـساوخ  یمو  مدوب 
لاس هسو  تسیب  مدوب . هداتفارود  ادخ  زاو  هدش  ادجرون  یعقاو  همـشچ  زا  نم  دروخ . فده  هب  تسرد  مریت  غورد ... تبیغ ، دـسح ، کش ،
تقو نآ  دوب . نکمم  ریغو  راوشد  میارب  یچوپ  ییاهنت و  همه  نآ  لمحت  تاقوا  یهاـگ  متخاـس . يرپس  ادـخ  اـب  طاـبترا  نودـب  اـهنت و  ار 

نم : » متفگ دوخ  اب  هظحل  نآ  رد   30 تسوا ». دوجورد  تیونعم  گرم  ناسنا  ناهانگ  همیرج  : » تفگ نم  هب  یتسود  مدینش ، يرتدب  رابخا 
ان دـیاب  وا  هک  مدز  سدـح  متخادـنا  هاگن  متـسود  هب  مهد ». یم  سپ  ار  مناهانگ  ناوات  مراد  ما و  هدـش  هانگ  بکترم  نم  ما . هتفر  تسد  زا 
یم یهلا  ناربمایپ  قیرط  زا  . مراد زین  یبوخ  ياهربخ  تیارب  تفگ « : نم  هب  متـسود  اما  دشاب . هدید  دوخ  مشچ  هب  ارم  مات  ضحم و  يدـیما 

رایسب ربخ  نیا  دمآ . میوس  هب  دوخ  ادخ  مورب ، ادخ  يوس  هب  متسناوتن  نم  هک  یتقو  متفایرد  یبای ». تسد  يدبا  دیواج و  یگدنز  هب  یناوت 
ماـمت اـب  هیآ  نیا  دیـسر  یم  رظن  هب  دـناوخ . میارب  ار  لـیجنا  تاـیآ  زا  یکی  متـسود  هاـگنآ  دوب . یگرزب  رایـسب  ربـخ  دوب . يدـنیآ  شوـخ 

هب هکنیا  طرش  هب  دنک  یم  ظفحارامش  دنوادخ  ینابرهمو  فطل ، دوب « : نینچ  هیآ  نآ  دشاب . ضقانتم  ادخ  هب  ندیسر  هار  رد  نم  ياهـشالت 
يادـیپ وا  تفای . اجک  ره  رد  ناوت ، یم  ار  وا  تسا . كرد  ساسحا و  لباق  هنوگچ  دـنوادخ  هک  مدـید  لبق  اهتدـم  دیـشاب ». هتـشاد  نامیاوا 

وا یگدنز  مدناوخ . ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یـسیع ياه  هتـشون  نم  تسا . هتفای  ینـشور  وا  دوجو  رون  هب  تقلخ  يادـتبا  زا  ناهج ، تسا . ناهنپ 
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. دندوب درف  هب  رصحنم  وا  یصخش  ياهاعدا  دوب . لوغـشم  یحور  یمـسج و  نارامیب  ياوادم  هب  ار  شرمع  مامت  وا  تسا . ضحم  يراکادف 
رد نیا  هب  هیبش  یتایآ  - 29 تسوا --------------------------- . دنوادخ  هب  ندیـسر  هار  اهنت  هک  درک  اعدا  وا  لاثم ، ناونع  هب 

هتـسیاش وکین و  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » مینک یم  هدنـسب  دروم  ود  رکذ  هب  ییانـشآ  يارب  هک  تسا  ناوارف  زین  میرک  نآرق 
حل اص  لامع  هدروآ و ا  نامیا  هک  نانآ  هب  دنوادخ   » هرقب 82)و . » ) دوب دنهاوخ  معنتم  دیواج و  نآ  رد  هتسویپ  دنتشهب و  لها  دنداد ، ماجنا 

طاقن یناسنا  ره  بلق  رد  هک « : تسا  لقن  رقاب  دـمحم  ماما  زا  - 30 هدئام 9 ) تسا (». دومرف  گرزب  رجا  شزرمآ و  هدعو  دـن  هداد ا  ماجنا 
، ددرگنرب نآ  زا  دـهد و  همادا  دوخ  هانگ  هب  رگاو  دوش  یم  ضراـع  نآ  رب  یهایـس  هطقن ي  دوش  بکترم  یهاـنگ  نوچ  هک  تسا  يدـیفس 

ياـج رد  نینچمه  ددرگ . یمنرب  ریخ  يوـس  هب  زگره  يدرف  ناـنچ  تروـص  نیارد  دور . یم  نـیب  زا  يدیفـسو  هتـشگ  بلاـغ  یهایـس  نآ 
یم هریچ  نآ  رب  هانگ  هک  یئاج  ات  دزیمآ  یمرد  هانگ  اب  بلق  انامه  دنک . یمن  دساف  ار  لد  هانگ  دننام  زیچ  چیه  تسا « : لقن  يو  زا  يرگید 

.« دنک یم  ورو  ریز  ار  نآ  دوش و 

هنادواج یگدنز 

ینورد یـشمارآ  نم  هب  وا  زیچ  ره  زا  لـبق  ما . هدرک  هبرجت  تسا  هداد  هدـعو  وا  هک  ار  یتـکرب  اـب  راشرـس و  یگدـنز  دـیاوف  نیرتبلاـج  نم 
دوخ ناهانگ  دوخ و  نیب  مناوت  یم  مهاوخب  هاگره  دنراد و  توافت  نم  دوخ  اب  نم  ناهانگ  ًایناث  تسا . هدرک  اطع  یعِقاو  يرطاخ  نانیمطاو 
رخآ و  تسا . نم  نتـسیز  فده  دوعوم  نیمزرـس  هب  نتفر  ادـخ و  رادـید  مراد . فدـه  دوخ  یگدـنزرد  نم  ًاثلاث ، منک . انب  میظع  يراوید 

زا هک  هدش  اطع  یتردق  نم  هب  تسوا  يورین  زا  هتفرگ  نم  يورین  دراد . نایرج  ناهجرد  تسا و  هدنز  ادخ  متردق . ورین و  ياراد  نم  هکنیا 
يدام قشع  هب  مرـسمه  يارب  مرداق  زین  ار  يونعم  یهلا و  قشع  نآ  مزروب و  قشع  مرهوش  نادنزرف و  هب  مزروب ، قشع  مربب ، تذل  یگدـنز 

هبو  31 دش دیهاوخ  دنمفده  دش ، دهاوخ  مارآ  امش  یگدنز  دیـشاب . طابترا  رد  ادخاب  دیناوت  یم  زینامـش  منک . لیدبت  نیریـش  باذج و  اما 
يارب ریخ  ءاشنم  هب  ار  امـشو  دـنک  یم  تکرب  اب  ار  امـش  یگدـنزوا  اب  سامت  تسا  قشع  رهظم  ادـخ  نوچ  دـش . دـهاوخ  اطع  تردـق  امش 
يارب دیایب . امش  لابقتسا  هب  يدیدج  یگدنز  دیوش و  لیدبت  يدیدج  صخش  هب  امـش  هک  تسا  هداد  لوق  لیجنا  دنک . یم  لیدبت  نارگید 

ياهزیچ هب  دـینک . شیاین  وا  اـبو  دـیزادرپب  وگتفگ  هب  وا  اـب  دـینک . زاـب  ار  رد  هک  تسا  یفاـک  دـیناوخ  ارف  دوخ  یگدـنز  هب  ار  ادـخ  هکنیا 
لاکساپ دیشاب . طابترا  رد  تسا  هدرک  اطع  ار  یگدنز  تمعن  امـش  هب  هک  اتکی  قلاخ  تردق  اب  دیوشن . یـضار  كدنا  تارییغت  کچوک و 

دهاوخ یم  تسا و  رظتنم  دـنوادخ  دوش »... یمن  رپ  اتکی  قلاخ  قشع  زج  زیچ  چـیه  اـب  هک  دراد  رارق  یئـالخ  یناـسنا  ره  بلق  رد  تفگ « :
. ------------------ دیوش لیدبت  رایع  مامت  نز  کی  هب  دیناوت  یم  نالا  نیمه   32. دنادرگ لماکار  امش  دنکرپ و  ار  امش  بلق  ألخ 

فیرش ثیدح  رد  - 32 دـیجم ) نآرق  .« ) دریگ یم  مارآ  اهلد  ادـخ  دای  اب  هک  دیـشاب  هاگآ  بولقلا «  نئمطت  هللا  رکذـب  الا  - 31 ------- 
یم زاورپ  میوس  هب  ناشحور  میاهنآ ، رادید  قاتـشم  ردقچ  هک  دنتـسناد  یم  مناگدنبرگا  هنیآ ، ره  تسا « : هدمآ  نومـضم  نیا  مه  یـسدق 

.« درک

بوخ طباور  داجیا  يارب  امش  فیلاکت 

فعض هطقن  هس  توق و  هطقن  هس  دیهاوخب  وا  زا  تسا  بوخ  ناترسمه  اب  امش  هطبار ي  دیدرک  ساسحا  هاگره  هتفه  نیا  - 1 ناترسمه : اب 
ای دادـخر و  بشما  - 2 دـیئامن . زیهرپ  وا  ربارب  رد  يریگ  ههبج  زا  دـینک و  رکـشت  وا  زا  راک  نیا  رطاخ  هب  دـنک . يروآداـی  امـش  هب  ار  اـمش 
هب بشما  هک  دـینک  يراک  دـشاب . راگدـنام  زیگنا و  هرطاخ  یتاظحل  ندروخ  ماش  ناـمز  دـینک  یعـس  دـیریگب . نشج  ار  یـشوخ  تبـسانم 
هک روطنامه  ار  وا  فلا - دـینک : لـمع  ریز  ياهداهنـشیپ  هب  دـینک  یعـس  زورما  - 1 ناتنادنزرف : اب  درذـگب . شوخ  ناتنادـنزرف  ناترهوش و 
وا هب  ز - دینک . تبحـص  وا  اب  ر - دـینک . قیوشت  ار  وا  دـینک د - يزاب  وا  اب  دـینک ج - شزاون  دـیرادب و  تسود  ار  وا  ب - دـیریذپب . تسه 
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دیهد شرورپ  ناتکدوک  رد  دـیراد  تسود  هکار  ییاـه  یگژیو  - 2 دینک . تیوقت  وا  رد  ار  يونعم  دـشر  س - دـیزومایب . طابـضنا  مظن و 
اب ار  دوخ  ینید  باتک  زا  ییاهـشخب  - 1 دـنوادخ : اب  دـینک . قیوشت  ار  وا  دـیدید  وا  دوجو  ردار  اه  یگژیو  نیا  زا  یکی  هاـگره  دیـسیونب .

. دیناجنگب دوخ  هنازور  همانرب  رد  يا  هژیو  مظن  اب  ار  شیاین  اعد و  - 3 دیناوخب . زور  ره  نآ  ینعم 

! شاب هدامآ  . 14

هراشا

نیگمغ ردقنآ  نامتاقالم  ماگنه  رد  هکنیا  زا  اما  مدش . لاحشوخ  رایـسب  مدرک  تاقالم  هرابود  ار  امـش  هکنیا  زا  زیزع  لبارام  زیزع : لبارام 
باوج مراک  هتفه  رد  زور  هس  ملوغشم . راک  هب  هناخ  زا  نوریبرد  ار  يدایز  تاعاس  یهاوخب  ار  شتـسار  مفـسأتم . رایـسب  مدوب . تحاران  و 

. منک یم  هانگ  ساسحا  ًادیدش  نم  دـنام . یمن  یقاب  اه  هچب  روما  هب  یگدیـسر  يارب  یتقو  رگید  تساه . همان  ندرک  پیات  نفلت و  هب  نداد 
تسود منک . لحار  لکـشم  نیا  هنوگچ  مناد  یمن  اما  مهد ، صاصتخا  اهنآ  هب  ار  دوخ  هجوت  تقو و  دنراد  قح  نم  ناکدوک  هک  مناد  یم 
يرگید دنزرف  بحاص  يدوزب  دـش . دـهاوخ  ور  هب  ور  تسکـش  اب  میاه  همانرب  زا  یلیخ  تروص  نآ  رد  اما  منک . كرت  ار  هرادا  راک  مراد 

يدایز هقالع  تیلاعف  راک و  هب  هشیمه  منک ؟ هچ  ادرف  اما  مراذـگب ، رانک  ار  ینوریب  ياه  تیلاعف  ماـمت  دـیاب  رطاـخ  نیمه  هب  دـش و  مهاوخ 
هناخ رد  ار  يرتشیب  نامز  دـیاب  نیاربانب  دنتـسه  کچوک  یلیخ  میاه  هچب  دـهد . یمن  ار  اهراک  نیا  ماجنا  تصرف  نم  هب  متقو  اما  ما  هتـشاد 

مناـکدوک هب  ار  يرتـشیب  تقو  ارچ  متـسین ؟ مظنم  ارچ  منک . داـقتنا  مدوـخ  زا  مادـم  هک  دوـش  یم  ثعاـب  اـهزیچ  نـیا  ماـمت  مزاـس . يرپـس 
مدآ نم  مراد . رواـب  ار  نیا  تسا . مدوـخ  هداوناـخ  لاـبق  رد  متیلوئـسم  نیلوا  هک  مناد  یم  نم  ما . هتـسخ  یلیخ  نم  مـهد ؟ یمن  صاـصتخا 
دبا ات  ینوریب  ياه  تیلاعف  نیا  میوگ  یم  مدوخ  هب  هراومه  دنیآرد . بآ  زا  لماک  میاهراک  همه  مراد  تسود  اما  متسه ، یسانش  تیلوئسم 
یم ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  رایع  ماـمت  نز  کـی  هک  وگب  میارب  متـسه . یـضقانتم  ًـالماک  یحور  تیعقوم  رد  ًانمـض  تشاد . دـنهاوخن  ماود 

ار باتک  کی  ای  نتفر و  سالک  ات  راهچ  ای  ندرک  تبحـص  هقیقد  هد  اب  هک  مناد  یم  بوخ  زیزع ! روبـص  گنـس  نک . مکمک  ًاـفطل  دـهد ؟
ناترـسمه ناتدوخ ، اب  تسا  دـیدج  دروخرب  زرط  کی  تسا ، یگدـنز  هار  کی  نیا  درک . فیـصوت  ار  رایع  ماـمت  نز  ناوت  یمن  ندـناوخ 

رد وا  رگا  یتح  دسرب . یلاعت  لماکت و  هب  دناوت  یم  ینز  ره  هک : دـنک  یم  زاغآ  ار  یگدـنز  رکفت  زرط  نیا  اب  رایع  مامت  نز  ناتناکدوکو .
مامت نز  کی  دشاب . مومغم  تحاران و  یگدنز  رد  دیابن  دشاب  هتـشاد  هدـهع  رب  ار  شقن  نیدـنچ  دـشاب و  راک  هب  لوغـشم  فلتخم  ياهاج 

میلـست هشیمه  زینک  کی  باوخ  رتسب  رد  وا  تسا . ینتـشاد  تسود  مرگ و  رتسبمه  کـی  وا  تسین ، بوخ  راد  هناـخ  نز  کـی  طـقف  راـیع 
وا دنـسرب . دوخ  فادها  هب  هک  دنک  یم  قیوشت  ار  اهنآ  هکلب  دـنز  یمن  يرـس  وت  شناکدوک  هب  وا  تسا : لاعف  رگـشمار  کی  هکلب  تسین ،
اما دـننک  ییوجبیع  وا  زا  تسا  نکمم  نارگید  تسین . ناساره  دـشاب  شدوخ  هکنیا  زا  تسا . لئاق  یقوقح  دوخ  يارب  تسا و  ناسنا  کـی 
رد دناوت  یم  وا  تسا . یتبثم  تیـصوصخ  هچ  ياراد  يدرف  ره  هک  دنک  فشک  دناوت  یموا  دور . یم  اجک  هب  دنک و  یم  هچ  هک  دناد  یموا 

لیدبت طاشن  رپ  داش و  یطیحم  هب  ار  هناخ  وا  تسا . هدرک  یمن  مه  ار  شلایخ  یتح  هک  دسرب  يدشر  هب  وا  ات  دـنک  داجیا  هزیگنا  شرـسمه 
یم امـش  دنک . یم  اطع  زین  نارگید  هب  ار  یگدنز  دراد و  هناقـشاع  يا  هطبار  یگدـنز  اب  وا   33 دایرفو داد  گنج و  نادیم  هب  هن  دـنک ، یم 
عبنم نامه  ای  دـنوادخ  ربارب  رد  لوئـسم  دـیتسه  يدرف  امـش  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  زیچ  ره  زا  لبق  دیـشاب . رایع  مامت  نز  نامه  دـیناوت 
اریز دیهدب ، یـسک  هب  ار  یگدنز  قشع و  دوب  دیهاوخن  رداق  دـیوشن  لیدـبت  دـهاوخ  یم  وا  هک  ینز  عون  هب  امـش  رگا  دوخ . نارکیب  يورین 

دوجو دـیاب  دـینک ، نارگید  راثن  ار  قشع  یگدـنز و  دـیهاوخب  هکنیا  زا  لبق  تشاد . دـیهاوخن  نارگید  هب  نداد  يارب  يزیچ  تروص  نآرد 
رد بلغا  نارهوش ، زا  يرایـسب   34. دیراد تیلوئـسم  دوخ  رهوش  لابق  رد  امـش  دنوادخ  زا  سپ  دیزاسراشرـس . یهلا  تامعن  نیا  اب  ار  دوخ 
زا سپ  دراد . رارق  امش  ياهتیولوا  تسیل  سأر  رد  وا  هک  دنادب  دراد  زاین  ناترهوش  دنوش . یم  مگو  قرغ  ناشرسمه  رگید  ياهتیلاعف  نایم 
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، یگدنز هیلوا  ياهلاس  رد   35 دنبای . یم  شرورپ  زورما  بوخ  ناردام  طسوت  ادرف  بوخ  ناردپ  دیلوئـسم . دوخ  ناکدوک  لابق  رد  امـش  وا 
زا سپ  اهنت  تسا . رتمهم  رایـسب  امـش  ياه  ینامهیم  اه و  تیلاعف  زا  اهنآ  هدنیآ  تفرـشیپ  دـشاب . وا  رانک  رد  شردام  هک  دراد  زاین  كدوک 
ای نشج  یناـمهم ، دیـشاب . دوخ  راـک  رکف  هب  دـیاب  دـیتخاس  هدروآرب  ار  دوخ  ناـکدوک  رهوش و  ياـهزاین  و  دوخ ، يوـنعم  ياـهزاین  هکنیا 

دینک و هجوت  ناتکدوک  رهوش و  هب  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  اما  تسا  يرورـض  ناتیارب  اهنآ  رد  تکرـش  تسا و  بوخ  یعامتجا  ياه  تیلاعف 
ع)  ) یلع ماـما  - 33 لـبارام ----------------------------  امـش  يارب  تیقفوم  يوزرآ  اـب  دـیزاد . رپـب  روما  نیا  هب  نآ  زا  سپ 

دیاب دراد ، قح  نز  رب  درم  : » دندومرف ص )  ) مرکاربمایپ - 34 تسین ! دربن  نادیم  ناوخ  زجر  وا  تسا ، ناحیر  هتـسد ي  دنن  امه  نز  دومرف :
.« دور یم  جارعم  هب  نز  نماد  زا  درم  : » دومرف موصعم  - 35 دیامنن . تفلاخم  هزیتس و  وا  اب  دیامن و  تباجا  دنک  بلط  اروا  رهوش  نوچ 

ءاقب زار 

یگدـنز نیا  ایآ  تفگ « : دیـشک و  یهآ  تفرگ ، دوخ  یناشیپ  يور  ار  شتـسد  دـمآ و  سالک  هب  یناوج  نز  اهـسالک ، زا  یکی  لالخ  رد 
ياقب نماض  دناوت  یم  قشع  ایآ  درک « : رارکت  ناوت  یم  زین  لکـش  نیا  هب  ار  وا  لاؤس  یلو  درک  یم  حازم  وا  دیاش  دـبای »؟ همادا  دـناوت  یم 
کمک یگدنز  ندش  ینالوط  هب  دناوت  یم  قشع  دراد . یطیارـش  مزاول و  یلو  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  متفگ  وا  هب  نم  ددرگ »؟ یگدـنز 

زا بآ  نونکا  مه  رگا  دـیروخن . فسأت  دوخ  هتـشذگ  ياههابتـشا  رطاخ  هب  - 1 منک : یم  داهنـشیپ  ار  ریز  ياه  هیـصوت  عورـش ، يارب  دنک .
نآ نارگن  دـیابن  دـیئامن ، لرتنک  ار  نآ  اـی  دـینک  ضوع  ار  يزیچ  دـیتسین  رداـق  یتقو  تسین . نآ  رییغت  يارب  یهار  تسا ، هتـشذگ  ناـترس 

تـسا نیا  زا  مبجعت  ما . هدش  ییاههابتـشا  بکترم  یگدنز  رد  هک  تساهلاس  دنیوگ « : یم  هک  مدینـش  فلتخم  نانز  نابز  زا  اهراب  دیـشاب .
دنیرگ یم  نآ  رطاخ  هب  دنروخ و  یم  سوسفا  دوخ  هتشذگ  رب  نانز  زا  يرایسب  دراد « . همادا  زونه  نم  یگدنز  تالکشم ، نیا  مغر  هب  هک 

ارف ار  امش  مغ  درد و  دیوش  یم  دوخ  ياههابتـشا  هجوتم  امـش  یتقو  تسا . شخب  افـش  هیرگ  اریز  تسا  بوخ  دشابن ، دایز  رگا  راک ، نیا  . 
ار اهنآ  دیبایب و  ار  دوخ  ياهاطخ  دیـشوکب . دوخ  رییغت  رد  تسناوت  دیهاوخ  دیا ، هدرکراتفر  هنوگنآ  ارچ  هک  دـیدیمهف  یتقو  اما  دریگ . یم 

هعفد کی  هک  تفگ  مناتـسود  زا  یکی  دیوشن . دیما  ان  دیتشگرب ، هیلوا  دنـسپان  تاداع  هب  هاگره  - 2 دینکن . رکف  اهنآ  هب  دایز  اما  دـیریذپب ،
میارب الـصا  : » تفگ شدوخ  هب  وا  تخادرپ ! دـنلورغ  هب  بل  ریز  داتـسیا و  رد  راـنک  درک و  هرگ  ار  شیاهتـشم  شرهوـش ، اـب  اوـعد  زا  سپ 

وا راجفنا  هک  دروآ  رطاخ  هب  وا  اما  دیوگب ». شدوخ  هب  لقادح  ار  شلد  فرح  دـیابوا  دـیوگ ! یم  هچ  توترف  بسا  نآ  هک  درادـن  تیمها 
نیا درک و  ضوع  ار  شراتفر  زرط  وا  دنک . ظفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  درک  شالت  نیاربانب  درادن . شدوخ  يور  یبولطم  ریثأت  هظحل  نآرد 

زا ار  یهام  تقو  ره  دینک . عورشون  زا  دیدش  هابتشا  بکترم  هاگ  ره   36 دیریگن . تخس  دایز  ناتدوخ  هب  دروآ . راب  يدنمدوس  هجیتن  رییغت 
. دیچ رتخد  يدایز  دادعت  نایم  زا  ار  امـش  ناترـسمه  تسد  هک  دـینکن  شومارف  دـیروایب . نامیا  دوخ  ناوت  هب  - 3 تسا : هزات  دـیریگب  بآ 
ار درف  هب  رـصحنم  ناوت  نآ  تسا . درف  هب  رـصحنم  هژیو و  وا  هاگنرد  هک  دیدوب )  ) دیتسه يزیچ  ياراد  دیتسه و  هژیو  يدرف  امـش  وا  رظنرد 
زک اهراک  دوخرب  ریگ  ناسآ  تفگ  دـیهد ----------------------------- . شیازفا  ناترهوش  اب  ار  دوخ  هطبار  دـیهد . هعـسوت 
رد هک  دیروآ  دیهاوخ  تسد  هب  ار  يدایز  ياهزیچ  دینک ، شالت  رگا  ظفاح )  ) شوک تخس  نامدرم  رب  ناهج  ددرگ  یم  تخس  عبط  يور 
دز گنز  يدرف  هک  مدوب  هدرک  تکرـش  ینویزیولت  هدـنز  همانرب  کی  رد  لبق  هام  دـنچ  داد . دـیهاوخ  تسد  زا  ار  یمک  ياهزیچ  نآ ، لابق 
لح هار  مدوبرداـق  مه  نم  تروـص  نآرد  دـش ، یمور  هـب  ور  تالکـشم  اـب  شیگدـنز  رد  رتدوز  یمک  ناـگروم  مناـخ  شاـک  : » تـفگو

زگره نم  تسا . هداتفا  قافتا  مه  نم  دوخ  یگدنز  رد  هک  تسا  یتالکشم  دیوگ  یم  همانرب  نیارد  وا  هچره  مریگب . دای  وا  زا  ار  متالکشم 
رگا مشاب . هتـشاد  لالقتـسا  میگدنز  رد  نم  هک  داد  یمن  هزاجا  دز و  یم  رغ  نم  هب  مادم  وا  نوچ  منک  رارقرب  طابترا  مرـسمه  اب  مدوبنرداق 

هتـشاد يرتهب  هطبار  منادـنزرف  نز و  اب  متـسناوت  یم  مه  متـشاد و  يرتهب  یگدـنز  مه  دزومایب ، نم  هب  ار  اهزیچ  نیا  تسناوت  یم  رتدوز  وا 
کی لبق  لاس  هدفه  رگا  : » دوب هتـشون  نآ  يور  هک  داد  نم  هب  يذغاک  درک و  هعجارم  نم  هب  میاهـسالک  زا  دـعب  یمناخ  زور  کی  مشاب ».
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وا هب  ما  هدـنام  اهنت  مرتخد  اب  هک  لاح  درک  یمن  اهر  ارم  مرهوش  نابرهم  تسد  مدوبن و  اهنت  نالا  تفگ ، یم  نم  هب  ار  تاـعوضوم  نیا  رفن 
يدودح ات  اما  دنرت ، هدنزاس  ام  تاداهنـشیپ  زا  یـضعب  دـیاینوا ». رـس  رب  دـمآ  نم  رـس  رب  هک  ییالب  ات  دـنکب . راکچ  هک  مهد  یم  شزومآ 

هچ مناد  یمن  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  مرسمه  تشون « : میارب  میاهسالک  رد  تکرش  زا  سپ  ینز  دنـسر . یم  رظن  هب  روآ  هدنخ  کحـضم و 
یلیخ اهـسالک  نیا  رد  تکرـش  زا  سپ  ناـمام ، دـنیوگ « : یم  نم  هب  زین  میاـه  هچب  ینک » ! یم  فـطل  نم  هب  هـمه  نـیا  هـک  ما  هدرک  راـک 

كرتشم یگدنز  لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  هزات  نم  درذگ و  یم  نم  جاودزا  زا  لاس  هس  تسیب و  یـسر »! یم  رظن  هب  لاحـشوخ  نامداش و 
یمن الـصا  یبوخ ! ایز د  یلیخ  وت  : » تفگ شرـسمه  هب  یـسنج  هطبار  ياهنیرمت  زا  سپ  يدرف  تسیچ » !؟ یگدـنز  موهفم  هک  ما  هدـیمهف 

ياهـس الَک  رد  تکرـش  زا  سپ  دوزفا « : نز  نآ  ماوت »! قشاـع  نم  ینارورپ . یم  رـسرد  يا  هشفن  هچ  زورما  يارب  هک  منک  ینیب  شیپ  مناوت 
كرتشم یگدنز  لاس  تفه  زا  سپ  تفگ « : يرگید  درم  تسا ». هدش  نوگرگد  نم  یگدنز  دـنور  مرـسمهو و  نم  هناقـشاع  طباور  امش 

دنناوت یم  قالخ  نانز  اهنت  تفگ « : كازلاـب  دوش ». يراـبجا  همه  يارب  اهـشزومآ  نیا  مراودـیما  هچ . ینعی  یگدـنز  هک  ما  هدـیمهف  ـالاح 
یمایم لابتوف  میت  نانکیزاب  نارـسمه  نانز و  يارب  ینامز  دیوش . لیدـبت  لماک  نز  کی  هب  دـیناوت  یم  مه  امـش  دـنزاسب ،» بوخ  نارهوش 

ًالماک ناشنارهوش  اب  اهنآ  هطبار  هک  دـش  ثعاب  اهنیرمت  نیا  ماجنا  دـنداد و  ماـجنا  دوخ  هناـخرد  ار  ناـشیاهنیرمت  اـهنآ  متـشاذگ . سـالک 
میت نیرتهب  ناونع  هب  لاس  ود  میت  نیا  دننک و  لمع  رتهب  يزاب  نادیمرد  ناشنادرم  هک  دش  ثعاب  رگیدـکی  اب  اهنآ  هطبار  رییغت  دوش . ضوع 

مناوت یم  اما  منک . نیمضت  مناوت  یمن  ار  امـش  تیقفوم  مزاسب . هراتـس  قوف  کی  ناترهوش  امـش و  زا  مرادن  دصق  نم  دوش . باختنا  روشک 
ار ناتدوخ  دیدرک  نشور  دنوادخ  ینعی  ورین  عبنم  اب  ار  دوخ  هناخ ي  دـیدز و  گنر  ار  نآ  نوریب  ار و  هناخ  نورد  رگا  هک  مهدـب  نانیمطا 

! نآ هاشداپ  ناترهوش  دوب و  دیهاوخ  نآ  هکلم ي  امش  هک  گنشق  ابیز و  یناهج  رد 

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 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
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اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 
دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با




