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یریشلگ گنشوھ نانخس لالخ زا

گنھرف ،ناتساد ،تایبدا هرابرد هک دناوخ میھاوخ ار یریشلگ گنشوھ یاھ هتفگ و نانخس زا هدیزگ یشخب رصتخم نیا رد
دھعتم یا هدنسیون ِشنم مھ ،وا مالک هرابدنچ و هرابود شناوخ اب .دنار یم نخس دقن و روسناس ،بطاخم ،هدنسیون ِشنم و
ِمالک زا مھ و میدرگ یم انشآ شیپ زا شیب تخاس رشتنم و هتسجرب ار نتسیز عون نیا و تسیز هملک اب و نتشون اب هک ار
.درب میھاوخ هرھب نوریب ناھج رد هدنسیون ِتسیز و رکفنشور یعامتجا و یدرف ی هفیظو و تایبدا تخانش ِتھج رد وا

—یناخ لیلج یدھم



دقن و روسناس ،بطاخم ،هدنسیون ِشنم و گنھرف ،ناتساد ،تایبدا هرابرد هک دناوخ میھاوخ ار یریشلگ گنشوھ یاھ هتفگ و نانخس زا هدیزگ یشخب رصتخم نیا رد

شیب تخاس رشتنم و هتسجرب ار نتسیز عون نیا و تسیز هملک اب و نتشون اب هک ار دھعتم یا هدنسیون ِشنم مھ ،وا مالک هرابدنچ و هرابود شناوخ اب .دنار یم نخس

.درب میھاوخ هرھب نوریب ناھج رد هدنسیون ِتسیز و رکفنشور یعامتجا و یدرف ی هفیظو و تایبدا تخانش ِتھج رد وا ِمالک زا مھ و میدرگ یم انشآ شیپ زا

هک یمئاد یتبقارم ؛دوب بقارم شیوخ نتشیوخ زا دیاب مادم هک تسالاو شنم و شور نیا شزومآ .تسا تماھشرپ یاهدنسیون و رعاش یوگلا ،یریشلگ یگدنز یوگلا

!تسین نامرف هب هتسخ ِتسد رگید ار هثداح رادربت

زا یراع یناھج و تیدرف یوس هب و هدرک دوخ نومضم ار حماست و فلاخم لمحت ،تعاجش و تماقتسا ،یدردمھ و ینابرھم هک یتایبدا و یگدنز ،نم معز هب

زا شیب یرخافت و جیورت یهتسیاش ،درگنیم گنھرف هب و ناھج هب ،نردم ِدقن حالس هب حلسم یمشچ اب و درادیمرب ماگ ،تناتم اب ،تنوشخ و ملظ و رّجحت

.تساھنیا

یرکفنشور یهعماج رب وا ریثأت و ناریا گنھرف و تایبدا رد وا تیعقوم و تیصخش هب ،گرزب یریشلگ یاھهتشون و اھهتفگ یالهبال زا دناوتیم رتھب دوخ هدنناوخ

یناوخمھ« باتک هب ناوتیم عالطا و یسرتسد یارب اتح هک ؛دیقف نآ زا یاهمانیگدنز و رامشلاس اتح ای تسین یاهمدقم هب زاین و دبای فوقو هتشذگ یاھهھد

.درک هعجارم روپانس نیسح »نابتاک

و تسرد باختنا زا عنام وا یمیمص نانخس تیعماج هتبلا هک دیآرد راوهصالخ یلکش هب یریشلگ یاھهتفگ ات تسا نآ رب هیکت اھنت راتسج نیا رد سپ

.دناهدش صقنیب و قیقد یاھیدنبلصفرس

.اھنآ روسناس ِیانعم هب فذح هن و هدوب رورضریغ ِیاھهتفگ فذح و ندرک هصالخ یارب بالق زا جراخ یاھهطقن هس هکنیا رخآ حیضوت

 

یریشلگ گنشوھ راتفگ زا

 

هدنسیون ،ناتساد ،تایبدا

.دنکیم رتسوملم ار هتخانشان زا ییهراپ هک تسیبلاق .یرشب لئاسم رتقیمع هچرھ تفایرد و تخانش یارب تسییارجم ،فشک یارب تسیرازبا ناتساد

چیھ ،دسانشب یلوق هب ار اھراتخاس و ،دسانشب ار شاهتشذگ دھاوخیم ناسنا یتقو …دش متکلمم تخانش یهلیسو .نم یارب دش ناھج تخانش یهلیسو ناتساد

.دناوتیم رتھب ناتساد هک منکیم رکف نم اما دنکب ار یراک نینچ مھ رعش تسا نکمم .میرادن )ناتساد( هلیسو نیا زج ییهلیسو

تخانش هک مینادیم رخآ تسد دنچرھ .تسا ناسنا نتخانش ،دشاب دناوتیم ناسنا ناتساد زکرم هکنیا هب هجوت اب ،یسیونناتساد دروم رد نم یارب یساسا یهلأسم

ـ دسرب تخانش نیا هب دھاوخیم سیونناتساد ]اھدیدرت و اھکش ساسا رب تیعقاو اب ،ناتساد نامرھق نیب[ هلصاف داجیا اب و کینکت یهلیسو هب اما ،درادن ناکما ناسنا

.تسھ مھ قفومان رخآ تسد هک

رادقم و مجنسیم شیاوتحم یهزادنا ساسارب ار تایبدا نم .دشاب مھم دھاوخیم مھ هچ رھ شیاوتحم الاح …تسین تایبدا رگید مرف نودب تایبدا هک مدقتعم نم

رامآ هتفھ رھ دیاب ام ،دشاب تسرد نیا رگا ؛دنجنسیم شاهدیسر شورف هب یاھباتک ساسارب ار هدنسیون شزرا هک دنتسھ اھیضعب .تسین مھم میارب مھ شابطاخم

.ناشراک لابند دنورب دیاب اھهاگشناد و نادقتنم تقو نآ .مینک مالعا هدنسیون نیرتھب ناونع هب هتخورف رتشیب باتک هک ار سک رھ و میریگب

.تسا نتم یهدنسیون زا تیناسنا تفص بلص ،ینتم رھ ندناوخ شودخم ای ندناوخن .نتم یهدنسیون ندوب ناسنا لوبق ینعی ،نتم کی کرد یارب شالت

قلخ ناتساد کی رد تیصخش دنچ امش یتقو .تسیدازآ رادفرط ،دنکیم کینکت یارب هک ییوجوتسج و ناتساد رصانع و دوخ یهفرح ترورض هب سیونناتساد

هتاذلاب ،دیفلاخم اھنآ زا یضعب اب امش دوخ هک دنچرھ ،دننک لمع و یگدنز دنتسھ هک روطنامھ دیھدیم لاجم اھنآ هب و دنراد یفلتخم تارظن مادک رھ هک دینکیم

دیھدیم مکح ینعی .دینکیم باختنا ار یکی ،هملک دنچ نایم زا یتقو ،دینکیم زواجت نابز فراعتم یاھدادرارق زا یتقو .ریغ لمحت و حماست لھا دیاتارکومد یمدآ

هرود نآ زا سپ ،دناهدنام یصاخ یاھهرود ای یژولوئدیا دنب رد هک ییاھهدنسیون یهمھ .دشاب یدازآ رادفرط هک دنکیم مکح هدنسیون نایب فرظ .تسا دازآ ناسنا هک

.دنوشیم شومارف یعطقم ترورض نآ ای

ناراکایر بھذم نیشناج اتح دناوتیم تایبدا هک ییاج ات .دندقتعم قالخا عون کی هب و دنالئاق تمرح یرگید یارب ،دنراد راک و رس یدج روط هب تایبدا اب هک یناسک

.دشاب

چیھ ،دننک توکس دیاب همھ ینعی ،مینک رازگرب ار ناتساد زامن مییایب میتفگیم ،میناوخب ناتساد میتساوخیم یتقو ،تسھ ناتدای .دراد سدقت نتشون .تسا لمع نتشون

نیا هک منکیم نامگ نم .تسیدج هک تسا مولعم .مینکیمن هک یخوش .میاهدرازگ ار ناتساد زامن ،دناوخیم تعامج رد ار ناتساد یسک یتقو ،دروخب ناکت دیابن سک

یدج ،نامیاھتنس فالخرب اھام هک دسریم رظن هب اجنیا .دنریگیم یدج ار یگنھرف راک ،رنھ راک ،تایبدا راک ینعی .تسا لکش نیمھ هب مھ برغ رد عوضوم



هتسب نم یور هب ار دوخ ِ رد زاغآ نامھ زا ینعی .دنکیم تکلمم گنھرف هب نیھوت دراد ،دسیونیم طلغ ار اھهلمج ،دسیونیم دب ار رثن هک یسک ینعی ،میریگیمن

.تسا

.دنک ضرف راتخم ار شاهدنناوخ هک تسیسک بوخ یهدنسیون و دشاب هتشاد ناسنا ندوب راتخم هب نامیا هدنسیون هک تسا نیا نتشون طرش

بوخ راثآ ،مناوخیم نھک نتم رادقم کی موریم راچان دعب .دش یفرخزم رثن هچ منیبیم ،مسیونب مھاوخب رگا ،مناوخیم دب یاھهمجرت و اھهتشون رادقم کی یتقو نم

لزغ ات ود ،دناوخب یولوم زا لزغ ات ود ؛دناوخب هحفص جنپ ،دناوخب نتم کی دیاب راک عورش زا لبق زور رھ هدنسیون .مدرگرب ملوا یاج هب ات مناوخیم ار نارصاعم

مییح زا شیب .تسا مییح گنھرف نیمھ ،تسھ نآ رد هک یتاغل لک ،تسا مکاح همجرت رب نالا هک یگنھرف .دوش هدولاپ ات دناوخب همانھاش زا ییهکت ،دناوخب راطع زا

؟تشون ناتساد دوشیم رگم تغل رادقم نیا اب .دننادیمن ام دب نامجرتم بلغا ار

هک رتسراف فرح نامھ .هریغ و دیایب ناجیھ هب و دنک هاگن درذگیم یثداوح نآ رد هک ناتساد کی ناونع هب ادتبا دیاب ار ناتساد ،دنمرنھریغ و دنمرنھ زا معا ،مدآ کی

.قاتشم و هدزیتفگش :دنکیم ادیپ اھهناخهوھق نالاقن لباقم رد هدنونش رھ هک یتلاح نامھ ینعی .»تسا هصق ،هصق ،مناج« :دیوگیم

رتمک و مانمگ ییهشوگ رد ای و تخاس یملعم ریمن و روخب هب ًالثم و ،دش ملق هار دیھش ناوتیمن تسا لانم و لام و گنف و گند هب مدآ کی رابتعا ینادناخ رد یتقو

.دز مشچ مخت هب ملق ،هار رد یادرف دیما هب ،هاگتسد یگنھرف تسایس هب هتسباو

ءیش ار اھمدآ هدنسیون .تشاد مھافت اھمدآ اب دیاب و دید دیاب ار یمدآ یهرھچ اما .تسینعمیب ،دننکیم هضرع یرکف یاھماظن هک یبوچراچ و ییهمساب تیعقاو نآ

.تسا مھم شدوخ زا نوریب ءیش ،هدنسیون یارب نوچ دراد یلدمھ اھنآ اب .دنکیمن هرخسم ار اھنآ ؛دنیبیمن

ام یهرجنپ ؛میاهتخاس تاملک نیمھ اب ار شافقس و هناخ نیا راوید .مینکیم یگدنز بوتکم مالک یهناخ رد ،میسیونب هک نابز رھ هب و میشاب هک اج رھ ناگدنسیون ام

تاملک نیمھ اب ار شارطاخ .میریگیم شانت زا یگتسخ هک تساھزیرهدرخ نیمھ اب ،دیایب یسک رگا ام یهناخ هب .تسا تاملک نیمھ ام رپس اتح ،ام رتچ و ناھج هب

نامزادنامشچ و اھلولس درس یاھراوید ناماھراوید و دش دھاوخ اھشوم نمأم ام ناھج ،فورح نیا یناوخزاوآ ،تاملک نیا صقریب ،میزادنایم شاهار و میئارآیم

)دئوس ملق نمجنا هب یمایپ رد( .رود یاھهتشذگ ناتسروگ

.دننک یگدنز ابیز زونھ اما کچوک یهرک نیا رد مھ اب و مھ رانک رد دنناوتب نوگانوگ یاھمدآ ات میناوخیم و میسیونیم ام

.تسا یسودرف مگرزبردپ و تسام زا ظفاح هک منکیم راختفا ؛متسھ یناریا هک منکیم راختفا نم

.تشونیمن هنرگو دنزب مھرب ار ربج دھاوخیم سیونناتساد کی

.دنکیم ار سیونهیفخ نامھ راک ،تسا تیعقاو یوجوتسج رد هک سیونناتساد انبم نیا رب .تسا تیعقاو ندیرفآزاب هدنسیون نھذ یلصا یهسوسو

.میاهدناوخ هک تسا ییاھباتک و نامتالیخت و هتشذگ راب ،تسھ ام شود یور هک یراب نیرتمھم

.نابز یهناخ ؛میدربیم شالاب میتشاد هک یاهناخ راوید یارب تسا ینابیتشپ هتشون رھ

.تسا نارگید تخانش رازبا نیرتمھم زا یکی ناتساد

.مسیونیم یسراپ نابز تیثیح یارب ،یسراف بدا تیثیح یارب نم هک تسا نیا نم رخآ فرح

روسناس و فذح

ارم ًادعب تشاد ییهلأسم رگا و دوش پاچ دیاب باتک هک ماهتفگ راب اھدص نم …دشاب دھاوخیم هک ییهرود رھ رد .تسا هدنسیون هب نیھوت ،فذح هک مدقتعم نم

یھار ام .دوش فذح دیابن هک تسا نآ لصا …میتسیاب دیاب .مینک ثحب دیاب نیا هب ندیسر یارب ام .دناوخب ارم ناتساد درادن قح سکچیھ پاچ زا لبق .دننک یھاگداد

.دوش دقن باتک دیاب و داد خساپ دیاب ار هملک هک میدقتعم ام و دوش هدز فرح نآ هب عجار رشن زا سپ و دیایب رد دیاب باتک هک میریذپب هک میرادن نیا زج

رھ هب نتخورف .مشورفیمن ار مامالک نم .شورفن ار تامالک اما ،شورفب ار تانت ،شورفب ار تدوخ هک هتخومآ نم هب دمحالآ .متسین یربلد و ینزهناچ لھا نم

،ناتساد کی یارب هکنیا یارب ،موش هتشک هملک کی رس رب هک ماهتفرگ دای .ماهتفرگ دای بوخ ار نیا .رگید یسایس ای یرکف ماظن رھ هچ ،تلود هچ ،دشاب هک یسک

لثم دیاب ،دیایب رد نامباتک تسا رارق رگا اما .میبوخ ندش هفخ یارب .میبوخ هدش هتشک یارب ام ًارھاظ .تسا نم دوجو ءزج شاهملک هملک و منکیم راک هام شش

.تسا رطخیب نالا یگنرھب نوچ ،میریمب کبوچ و یگنرھب

.دوشیم لیلجت ام زا تقو نآ ،میریمب مینک یعس دیاب و تسا هدوب هدرم یهدنسیون ،بوخ یهدنسیون اھلاس نیا لوط رد



گوس رد( .تسا زاب هشیمھ هک تسا یرد هتبلا یشکدوخ ؟منکب دیاب هچ دنامب باجح رد باجتحا هدزاش اتح مراد هک باتک همھ نآ زا لاس یاھلاس ات رگا

)ییالعریم

اب هک منیبیم ار نویزیولت یاھملیف یتقو و .هتفر نیب زا شاهیامنورد هک هدش فذح ردقنآ ینعی ؛درادن ندناوخ شزرا هک دنکیم همجرت ار باتک یمجرتم منیبیم نم

هب دراد نامدوخ لھج اب نامدوخ لھج .تسا لھج لدابت نیا .تسین یگنھرف لدابت هکنیا .منادیم زاسملیف هب یمیظع نیھوت ،دنرادن هت و رس و دناهدش روسناس تدش

،دوشن هداد ناشن روشک رد هنحص کی رطاخ هب ییهدنزرا ملیف رگا هک مینکیم رکف ام .میھدب شزومآ نامهعماج هب ار رگید یاھگنھرف دیاب ام …دوشیم اقلا ام

.دنکیم دراو همطل ام یدج گنھرف هب هک تسا نیا ؟دنوشیمن هدید هراوھام و وئدیو هار زا اھملیف هنوگنیا هک میاهدرک رواب ًاعقاو ایآ .دریگیمن ار شالابند سکچیھ

.دنیبیمن همطل هک ییهراوھام لذتبم گنھرف ،دنیبیم همطل یناھج یدج گنھرف .دننیبیم همطل ،بوخ یاھباتک ،بوخ یاھملیف ینعی

یکی سپ …تسا همانزور راک نامھ ای یناسرعالطا مھ نآ و دشاب هتشاد مھ یرگید تلاسر تسا روبجم تایبدا و تسا تیاھن رد روسناس هک تسھ ییهرود یھاگ

.دیامنیم خر روسناس و یروتاتکید تیمکاح نامز رد ،تسا تکلمم کی یفطاع خیرات مییوگب میناوتیم هک تایبدا نیگنس فیاظو زا

یمیت یاھهناخ زا .دز فرح دنلب یادص اب دوشن هک تسا هعماج یگدنامبقع یهناشن نیا .دیآیم مدب ندز فرح هلسپ زا ،یفخم راک زا نم .ماهنامز لمحت رظتنم نم

.تسا ایر مھ اھنیا زا رتدب .دمآ دھاوخن لصاح هب یریگنادند زیچ هتسب رد یاھقاتا و

لاس دنچ هک تسا تفن کی ،میرادن زیچچیھ ،نالف رد هن تعنص رد هن ام هکنیا هب هجوت اب …دنکیم عورش رفص زا هشیمھ ام زا یلسن رھ ،یگنھرف عاطقنا لیلد هب

.دنراد ناشیاھهزوم رد هک ار مایخ بوخ .میتسھ مایخ طقف ام مییوگن ناھج هب .میوشیم فذح ناھج یایفارغج زا ،میشاب هتشادن ینغ گنھرف رگا .دوشیم مامت رگید

نیا اب دنتسناوتیمن ،تشاد یناھج یهدنگ رعاش اتراھچ قارع رگا .دشاب هتشادن گنھرف هک درک هلمح دوشیم یتکلمم هب .دنراد ناھج رد مھ یرگید فرح اھنیا هکلب

ینز یارب شالد مدآ ًانمض یلو .تسا مادص تموکح ،ناھج یاھتموکح نیرتتسیشاف زا یکی ،نیمز لذارا زا یکی منکیم رکف هدنب هک دنچ رھ .دننک هنوگنیا روشک

کی ،تسا همسجم نیا دنک رکف هک دنزب ریت اب ار یسک دناوتیم یتقو زابرس کی .دریگیم شتآ شرادن و راد هک ییهچب نآ یارب ،دزوسیم درذگیم هچوک رد دراد هک

یراد ،تایبدا دشر یولج نتسب اب وت .دنکن دیلوت یزیچ .دشاب هتشادن ناھج یارب یزیچ .دشاب گنھرف دقاف هک دننکیم فذح ار یتلم یتقو …تسین ناسنا ،کسرتم

،دشاب هتشاد ار نآ زا دعب تنس ،دشاب هتشاد مالسا لبقام میظع تنس نآ یسک هک تسا هژیو .یدنبیم ،تسا هژیو ناھج رد هک ار یتکلمم تاصتخم نیرتمھم زا یکی

هب وت تقو نآ ،دشاب هتشاد ایسآ حطس رد ار اھمدآ نیرترکفتم ،دشاب هدنارذگ رس زا ار بالقنا نیدنچ ،دشاب هدرک مایق هطورشم رد کلامم مامت زا رتدوز ایسآ رد و

یھت ینعی نیا …یھد رارق راشف یهلیسو ار ذغاک ،یزاسب هدنسیون ات ینکب جرخ اھنویلیم ؛یریگیم ار اھزیچ نیا ولج هملک ات هس ود یهناھب هب سررب کی کمک

اھنت یازا هب نم منیبیم هکنیا یارب .موشیم داش ،دوشیم حرطم ناھج رد یزاسملیف کی منیبیم نم یتقو .تسا تنایخ مدقتعم نم هک تساجنیا و تلم کی ندرک

.میرادرب یرظنگنت نیا زا تسد دیاب هدش هک مھ تکلمم یاقب رطاخ هب .مراد نتفگ یارب یفرح ناھج رد و متسھ مھ زاسملیف نالف یازا هب ،متسھ هک تسین مایخ

؟یروآرد نآ یوت زا ار هملک ات ود ینیشنب ییایب وت هک دروخیمرب اجک هب الاح ژاریت رازھهس

هدنسیون یهدھع رب شخپ و پاچ زا سپ هتشون رھ تیلوؤسم ای ،دوش هتشادرب ام یراتشون گنھرف یهصرع زا لک هب ،روسناس ینعی ،تیقالخ یلصا عنام دیاب

روسناس هک دییامرف هجوت ًالثم .دنناوخیم ار یرگید نآ نوتم تسایس یهصرع رد زورما ًالثم هک دنناوخن هنوگنامھ ار ناتساد هک دیما نیا اب ،دوش هتشاذگ

یهریاد زا نوریب ،یتسیز یاھهبرجت بلغا ای درک دھاوخن لمحت شاصاخ بادآ اب ینافرع یهقرف نالف هب دقتعم یلصا تیصخش اب ار ینامر ًاملسم نامزورما

.تسا هدنام نتشون

هب رطس ار تاهتشون و دنکیم نییعت نوناق ار تاتاداقتعا و وت سابل و ،دوشن زاربا رگا تسا دازآ هدیقع ًالثم و قح و فیلکت نایم تسا ثحب زونھ هک ییهعماج رد

نیا رد تسا مسیلائر هدرُخ میراد رگا ای و میرادن یتسیلائر نامر ام ارچ هک دیمھف ناوتیم ،دننکیم راختفا ًانلع مھ نآ هب و تسینوناق روسناس و دنناوخیم رطس

.لصف نآ رد ای و هحفص دنچ

ناوتیم ار ییهناخباتک اجک ای ،میراد ار یتلودریغ رتائت مادک ام .دوشیمن ققحم یتلود بزح دنچ اب الاب تسد ای هلجم و همانزور دنچ راشتنا اب اھنت یندم یهعماج

؟دنکن لامعا ار تقو تلود یهقیلس باتک یهضرع رد هک تفای

نیا و دناوخب یکینآ دھدیم دنکیم سکاریز نیا .دوب دھاوخ یفخم تایبدا کی کیتارکومدریغ یاضف کی رد تایبدا .دنک دشر دناوتیم کیتارکومد یاضف کی رد تایبدا

.تشاد دھاوخن یدایز دشر

.دشاب راک رد دیابن راشتنا و پاچ زا شیپ یعدار و عنام چیھ نم رظن هب .مشاب طباوض نارگن هک تسین نیا نم راک .دشاب راک رد دیابن روسناس و یروسناسدوخ

اب نیا دش پاچ یباتک یتقو اما .دنزب ار شافرح دناوتب ،دشاب رفن کی رگا اتح ،تیلقا هک تسا نیا رد هکلب ،دشاب مکاح تیرثکا طقف هک تسین نیا رد یسارکومد

هلثم نیا ،دنریگب ار نآ ولج ،باتک پاچ زا لبق دشاب رارق رگا اما ،دننک مکح دندید یفالخ رگا هک لیکو و ناتساد ناصصختم روضح اب هتبلا .تسا حلاص یاھهاگداد

هک دش دھاوخ ببس ییهیور نینچ .دنک ادیپ نادیم ،ام رب تایبدا و ام اب تایبدا :تایبدا عون ود طقف هکنآ زج درادن ییهجیتن و تسا راک ندرک هدیچیپ و رنھ ندرک

ناگدنسیون« ریثکت :دراد مھ رگید دنیاشوخان یهجیتن کی و .ملاسان وج و دوشیم رامیب هعماج .دنشاب یرنھ راثآ یسایس یاھریبعت لابند طقف باتک ای ملیف کی نابطاخم

یسیونناتساد زا بلغا هک دنک ثحب یناسک اب ینعی ،سررب اب مھ و دنک هلماعم و دنزب هناچ نارشان اب مھ شاباتک پاچ رطاخهب دش روبجم ییهدنسیون رگا .»هلوتوک



دوشب مخ نآ و نیا یولج ،دنک ریقحت ار شدوخ ،دھدب زایتما راکشآ ای هلسپ رد ،دنک ایر .دشارتب شیر ،دراذگب شیر ،دنک یگدنود ذغاک یارب ای ،دنرادن ینادنچ عالطا

راثآ ناوتیمن دیآیم رد یگنر هب زور رھ هک ینھذ یهلوتوک کی شنم و کاپان یاھتسد اب و .کاپان یاھتسد اب دوشیم لیدبت هلوتوک یهدنسیون کی هب عقاو رد …و

دیآیمن رد ناشباتک یتقو .دنزاسب رینپ و نان اب دنناوتیمن اھیلیخ .دماجنیب هلوتوک ناگدنسیون تیبرت هب ادابم ینونک شور هک مھدیم رادشھ نم .درک قلخ گرزب

اضف هک میراذگن .دنسیونیم شورفرپ ییولیک یاھباتک ای دنوشیم زاق هی ات دص سیونهمانملیف ،.دنھدیم نت تحاضف رازھ هب یھاگ ،دنرادن شاعم رارما یهلیسو

تسا نیا نم دوصقم .دگنجب تردق اب دیاب ًامتح هدنسیون هک تسین نیا نم دوصقم …تسین رطخیب مھ هشیمھ .تسا رایسب ام ناگدنسیون هار رس رب ماد .دشاب نینچ

ام شود رب ار تیلوؤسم نیا هک میربن دای زا و دنوشیم هلوتوک …ایر اب ،شنرک اب ،هلماعم اب ،یروسناسدوخ اب ام یاھهدنسیون ،دشابن راک رد یدازآ رگا هک

.درک ییادگ یهساک دیابن ار هملک هک دناهتشاذگ ناگدنسیون

ساسارب دیاب باتک تمیق اما ،شورفهچراپ هب ای ،شورفب تمیق هب ار تاهویم ردپ مییوگیمن لاقب هب .نامهعماج رد مھ دیاش ،میاهتشک نامدوخ رد ار دنمرنھ یهراپ

کرد ار نآ ترورض ،میمھفیمن ار نامر هک تسا نیا ام لکشم دیاش .میاهتفرگ ار سیونناتساد یهقی و میاهتشاذگ ار نامسآ و نیمز .دشاب شیپ یاھلاس یهفرعت

شدیفس قلطم رد دنک لمحت دناوتیمن دنکیم دیفس و هایس ار ناھج هکنآ .دناوخیمن رگنقلطم نھذ اب نامر .مینکیم کرد ار شرطخ و میمھفیم مھ دیاش .مینکیمن

هکنیا شاهجیتن ،درک نامر جرخ ار نینزان ذغاک دیابن هک مینکیم رکف ،مینادب وغل یراک ار ناتساد ندناوخ یتقو .یرتسکاخ ییهکل ،هایس نآ رد و دشاب مھ یلاخ

راگزور کنگد برض هب دعب ات میباوخیم ای ،مینامیم نامهتسبرد یایند رد ؛مینیبیمن دوخ زج رگید و مینکیم هفخ نامدوخ رد ار یرگید .میشکیم ار نامدوجو رعاش

فذح اب دوشیمن مھ ار زیچهمھ ،رتدب یکدنا یکینآ و میرتھب یکدنا ام و رگید یاھتشادرب اب و رگید یاھقفا اب ،دنتسھ مھ نارگید هک ،یرگید هن مینیبب و میوش رادیب

رکف یقشع لثم یتقو تشذگ .میراد نامتنس رد رگید ار نیا ،دھاوخیم بویا ربص نامر نتشون لثم مھ تیناقح تابثا .یکیزیف فذح ای یگنھرف فذح اب- درک لح

.دیسر دھاوخ یماجنارس هب تشخ نآ رس رب تشخ نیا اب راک .مینک دابآ ًادعب ات درک دیاب ناریو ای ،دیسر دھاوخ راب هب نوخ اب تخرد ای غاب نیا ،میدرکیم

قیرط زا یناوتیم امش یتقو اما ،دننک لمحت دنناوتن ار شاباتک ود یکی تسا نکمم .تسا هدش لح هلأسم رگید تیادھ لیبق زا ییاھروسناس دروم رد منکیم رکف نم

یدعب ررض .تسا ناشیاھباتک و نارکفنشور زا درومیب سرت کی نیا و تسا یخوش کی ندرک روسناس ،یتسرفب ناھج رسارس هب ار تاباتک تنرتنیا ای رتویپماک

ررض هب نیا و دنناوخیم طلغ ارم باتک اھدعب ،دیھدن پاچ یهزاجا ار »هماننج« باتک رگا متفگ نم .تسیروسناس یاھباتک ندش سدقم رد ،اھروسناس روجنیا

.میوش گولاید دراو دیاب ،تسا تایبدا

رصاعم بطاخم

ام سرادم رد .دناهدیدن ندناوخ نامر سرد بلغا ام یاھهدنناوخ ،دنھاوخیمن ای دنرادن یرگید ناکما چیھ هک یناسک یارب دشاب حیرفت نیرتملاس دناوتیم ندناوخباتک

۲۱ سیوننامر کی لیلد نیمھ هب .نارصاعم هب دنسرب ات دننکیم عورش ناساپوم زا هسنارف سرادم رد .دوشیمن سیردت تیادھ .دوشیمن سیردت یناوخناتساد

.دننارذگیم ار دوخ یکدوک نارود ام یاھهدنناوخ .دنادیم رتشیب ام یهلاس ۴۰ سیوننامر زا اھنآ یهلاس

چیھ ،هاگشناد رد ای هسردم رد ناوج کی دینک ضرف هک یتقو .درک رکف نآ هب ییهشیر دیاب هک تسییهلأسم نیا …دنادیمن ار زورما سیونناتساد فرح ،بطاخم

زا .دمریم هک تسیعیبط بخ ،دناوخب راویطوط روط هب ار »ناتسلگ« و »هنمد و هلیلک« تسا روبجم طقف و دونشیمن رصاعم تایبدا یهرابرد یفرح و ثحب

هک تسا تخس شیارب مدآ نیا بخ .دشاب شدوخ نارود هب طوبرم هک دوشیمن هتشاذگ شامشچ ولج ینتم ای ناتساد اریز ،دوشیم هدنام اجنیا زا و هدنار اجنآ

وت و نم و دنناوخب و دوش ادیپ ناشهناخ رد ،دناهدشن مھ پاچ ًالومعم هک اھباتک هنوگنیا دیاش هک میزودب مشچ ییاھانثتسا هب دیاب الاح .دشاب زورما تایبدا یهدنناوخ

باتک رتمک ًالومعم ،دب ای بوخ تالجم و همانزور دایدزا لیلد هب هک تسا هتکن نیا دراد دوجو ام یهعماج رد هک مھ رگید سوملم تیعقاو کی .مییایب رد شیوت زا ًالثم

.دوشیم هدناوخ

یعس نم …درخب ارم باتک دھاوخیم هک تسا یلوپ ناموت ۳۰۰-۴۰۰ نارگن هک مروآیم رد یسک یارب ار مباتک نم …مروآیمن رد اھیتلود یارب ار مباتک نم

.دیایب نییاپ شاتمیق ات منک پاچ زیر فورح اب ار میاھباتک بلغا منکیم

و سارود ،هدناوخن کازلاب ،هدناوخن هدازلامج ،هدناوخن تیادھ یسک رگا مدقتعم نم …تسین هدنسیون نم یهدھع هب لحارم نیا و دنارذگب ار یلحارم دیاب هدنناوخ

ار اھتسیلائر دیاب لقادح .دنک یط ار لحارم نیا دیاب سپ .تسا نم ناتساد زا لاکشا ،دمھفب و دناوخب ارم ناتساد تقونآ و هدناوخن زنکید و لادناتسا ،هدناوخن ربولف

.دسرب شاهنامز یاھهلق هب دیاب تسیعقاو دنمهقالع رگا .دشاب هدناوخ

هدزاود ،تعاس هد یزور ات .دوشیمن ولماش ،دنکن راک زور رد تعاس هدزناش ولماش ات ،ام تکلمم رد اتح .تسا هدرک راک هک تسیمدآ ،دسریم ییاج هب هک یسک

نم .دنناوخب مھ یرادقم کی هک دنتسین هجوتم .دنسیونیم طقف ام ملق لھا زا یرایسب هنافسأتم .یوشیمن یزیچ ،یسیونن ار یزیچ هعفد دص ات ،ینکن راک تعاس

فرط .دناوخب یزیچ تسا هدیسرن ًالصا ،دنک سیونکاپ ار اھنآ مھ راب هس و دسیونب ار اھنیا تسا هتساوخیم رگا ،لاس هس نیا ضرع رد هک منکیم هبساحم

.دنزیم منھج هب رس دینک هاگن هک مھ ار شیاھهدناوخ مجح و دننکیم راک روجنیا .تسا هتشون لاس ۲۰ ات ۱۵ ضرع ار وبیت یهداوناخ هک دیوگیم

مدرم و رکفنشور ؛بالقنا و تیمکاح

.دش هدز باجتحا هدزاش رد منکیم رکف نم .ار شاهاگن لک .دندز اھیضعب هک میدزیم ار یتنطلس گنھرف لک دیاب .دریگب ار شاهقی مدآ هک تشادن شزرا ردقنآ هاش

ینعی .دیایب شرس هب الب نیا دعب یهرود رد و درک شاهاوخکین و دروآ ار یمدآ کی ًالثم ناوتیم ،درک ناشخسم ناوتیم ،دنتسھ هرھم اھناسنا هک هاگن یهوحن نیا لک



.دوشب ءیش ناسنا ینعی .میھدب شاشخرچ هجرد ۱۸۰ ناھگان ،مینادرگ شرب تیذا و رازآ و هجنکش اب

رطاخ قلعت مکح هب و تسا ریقح یاھتینم اتح و اھهداوناخ و اھهتسدوراد ریقح و گنت رد نیا زا نتشذگ ،ییهلیبق یهعماجنیا زا رتارف ییهعماج هب ندیسر یهمزال

.دیرخ ناج هب ار شابقاوع دیاب نیمزرس نیا گنھرف هب

.تسا تیعقاو ندیدن یمک کی »دنرادن طابترا« هک فرح نیا …دنرادن ]مدرم اب[ ییهطبار چیھ و دنتسھ یوزنم ناگدنسیون هک دنیوگیم ]هاش نامز لثم[ مھ نالا

گرم وگب فرح نامھ .دھاوخیم نامز ،هعماج رد دنکب تشن یتروص هب تایبدا هکنیا و دنشاب سامت رد تایبدا اب دنناوتب هک یناسک ،اھداوساب هک تسا نیا تیعقاو

.دوب هاگشناد ،دوب مکاح رصاعم تایبدا هک اجنامھ .دوب اجک لوا شزکرم بالقنا هک دینک هجوت و دوب هدز لوا تایبدا ار اھنیا یهمھ ،داب تاگنن دالج ای هاش رب

هک دوب یبالقنا کی بالقنا تقیقح رد .دوب هاگشناد دصق هب شاهمھ اھییامیپھار هک دینیبب یلو .ادھش نادیم ًالثم ،دش ماجنا مھ رگید یاھاج اھراتشک هک تسا تسرد

،کیرچ رھ کاس یوت .درگرب وربیب .دوب رصاعم تایبدا یلصا یهدنناوخ هاگشناد نیا و ،دوب هداد رد ادن لاس یاھلاس هک دوب یھاگشناد هب زاغآ رد شایلصا تمس

یتقو ،درادن مدرم اب یسامت چیھ درکیم اعدا هاش هاگتسد هک یتایبدا نیمھ رد هک تسا نیا دوشیم حرطم هک ییهلأسم …دوب رعش باتک کی اجنیا رد یزرابم رھ

نوناک هک یتقو ۱۳۵۶ لاس زا .دورب نیب زا هاگتسد لک هک دوش زاب ردقنآ رد نامھ ات دش هدافتسا یزاب نیمھ زا ،دنک داجیا ار زاب یاضف یزاب نآ تساوخ

دشیم هتشاذگ ًالثم ناھفصا رد شدعب زور ،تفریم اھراون نیا ناریا رسارس دوبن مھم مھ تیعمج رگا ،میدید ار تیعمج ام درک رازگرب یرعش یاھبش ناگدنسیون

لیلحت رد نیا و دیشکن لوط رتشیب هام هس ود اھنیمھ اما[ .درک ادیپ همادا یتعنص هاگشناد رد هلأسم نیمھ مھ دعب .تفریم ناریا رسارس هب اھراون ،دندادیم شوگ و

اھنیا ،رھش یوت دناهدمآ و دناهدش هدنک هِد زا هک ییاھناسنا و دنتسھ یرھش یاھنیشنهیشاح ،بالقنا یهمادا یاھهیاپ ای ،بالقنا یاھهیاپ ]هکنیا هب ددرگیمرب بالقنا

.دنھدیم ماجنا یراک ینامز کی رد و دنرادن یھاش ماظن اب یراک ،لاس یاھلاس رد هک دنتسھ یلصا یاھورین ،دنتسھ یلصا یاھهیاپ

ینعی .دندش هخاشهخاش ،بالقنا زا سپ و بالقنا یاھزور رد یلو .هاش ینوگنرس :دنتشاد کرتشم فدھ کی و دندوب مھ رانک رد تایبدا ناراکردناتسد هاش نامز رد

ییهتسد وزج ،دناهدرک راتفر هنوگنیا هک ییاھمدآ نیا یهمھ منکیم رکف نم و .دییأت زج دنتشادن بالقنا فلتخم یاھهبنج اب یدروخرب عون چیھ تقیقح رد هک یھورگ

هن دوب نارگید دیاقع ای ناشدیاقع زاربا رازبا ناشیارب تایبدا ینعی .دنتخانشیمن مھ ینیرفآزاب یهلیسو اتح ،دنتخانشیمن فشک یهلیسو ار تایبدا هک دنتسھ

.تیعقاو ساکعنا ناونع هب اتح ،دیآیمن شاناتساد و رعش رد ًالصا .ددنبیم ار شامشچ دیآیم شرس هب ییالب هچ ،یشورفباتک نالف دنیبب رگا مھ الاح .ناشدوخ

هک هدش اقلا ناشهب ،دنشیدنیب ناشدوخ هکنیا زا لبق و شیپ زا …)میشاب هتشادن رعش هب یراک رگا( ،نامناسیونناتساد و ناگدنسیون ،نامتایبدا زا میظع یهخاش کی

،دنتسین تایبدا درم رگید هک تفگ ناوتیم تقیقح رد اھنیا و .ار تیعقاو یاھهبنج یهمھ دننکن سکعنم ار تیعقاو ،دننکن ینیرفآزاب اتح و دننکن فشک و دنشیدنین

.دنایسایس رازگراک

،تسین تایبدا ،تموکح اب تایبدا ای تموکح رب تایبدا نم رظن هب .بیرغ و بیجع یاھریسفت لابند دنوریم .تسا تسایس طقف و طقف تایبدا دننکیم نامگ ییهدع

دنزیریم رود ار ناشلوپ اھحدق و حدم عون نیا زا تیامح اب اھتموکح سپ …راک رخآ یهمانوجھ نآ و یسودرف حیادم یهمھ رتھب ای یرصنع حیادم نآ یهمھ لثم

.درک دنھاوخن هضرع یدج یراک اھلاس نیا تداھش هب ،دننکیم ششوپ ار تایبدا هک یسایس ییاھمدآ مھ سکعرب و

سفن یهزاجا .دھدیمن نیفلاخم هب ندیشک سفن یهزاجا ،دنھدیمن ار یراکچیھ یهزاجا ،دزاسن ًاعقاو ار شیاھداھن و دوشن رقتسم ،دشابن نئمطم شدوخ هب یتموکح ات

هزاجا مھ وا هب دشاب روجنیا اضف یتقو یلو .دیارسب تسا نکمم ار شایغابهچوک مغ ،ار شامغ .دشابن مھ فلاخم تسا نکمم تایبدا .دھدیمن تایبدا هب ندیشک

یتقو ای و ،دنکب فیرعت نامیلس زا دیاب وید هکنیا لثم .دیوگیم دب نامیلس هب یوید ناتساد یوت .دادن هزاجا یمالسا داشرا هک مدوخ ناکدوک ناتساد رد ًالثم ،دنھدیمن

دیاب نالف نیا ،نالف :دوشیم هتفگ یکاواس کی هب دومحم دمحا باتک رد یتقوً الثم ای ،تسیلایسوس موشیم نم ،دریگیم یکی طقف یھام نارازھ یاج هب یریگیھام

،یگدنز لک ،لئاسم مامت زا اھهلاسر باتک رد ًالثم مینیبیم ام هک یلاح رد .دوش هتشادرب زویفپ نیا دیاب دوشیم هتفگ یعقاو زویفپ مدآ کی هب زویفپ ای .دوش هتشادرب

نآ و نیا هب هملک نیا هک دوشیم ادیپ هناھب دوشیم تایبدا یهلأسم یتقو یلو ،دنربیم مسا نویزیولت یوت ای دوشیم هدرب مسا تحارص هب یسنج لئاسم اتح

ورهبور یک اب دینادیمن امش .هدرکن ادیپ ار شیاھرداک .هدشن رقتسم زونھ یمالسا داشرا نیا هک دھدیم ناشن نیا .تسا فلاخم نیا اب وت زیچ نیا ارچ ای .دروخیمرب

ورهبور یک اب یمھفب ات دوش رقتسم دیاب ای .دیرادن یزیرگ هار ینعی ،درادن هدیاف شیوت ینزب ار ترس هچرھ هک یراوید دیتسھ ورهبور راوید کی اب ًاقیقد …دیتسھ

.شایگدنز لابند دورب دیاب هکنیا ای یتسھ

یارب ندوب هّللالظ ،یدزیا یهرف نتشاد .دناهدرک تموکح ام رب دنوادخ دییأت هب دیؤم ای یحو عبنم هب لصو هیجوت اب بلغا ام نامکاح .میبھذم یربج رتشیب مدرم ام

.روحممالک میتسھ یمدرم رتشیب ام سپ .دراد سدقت ام دزن رد ظوفلم هاگو بوتکم مالک مھ زونھ .دنتسھ انشآ یتاحالطصا ام

تساک گنھرف یهصرع رد اھتلود تردق راصحنا زا دیاب اھنآ زا نتخاس دیھش و نارگید نآ لامعا یهمھرب نتشاذگ هحص و ندز هورگ نیا هب تنایخ گنا یاج هب

.دناسر یرای یصوصخ رشن ،یفنص یاھهیداحتا ،یتلودریغ تالجم نوچ لقتسم یاھداھن ندش رتدنمورین و ندیلاب هب و

یسک رھ زا شیب ام .دش نامراثن شحف یتلود نویزیولت زا هک ییام نیمھ .میاهدز ار هنامز رھم ام ،مرادن یکش چیھ هراب نیا رد و میتسھ ام ،تایبدا یارب هدننکنییعت

و نیشنهشوگ ام هکنیا .میسیونیم ار مدرم نیمھ یاھناتساد و مینکیم هیذغت گنھرف نیمھ زا و تسا گنھرف نیا رد ام یاھهشیر .میراد تسود ار نامدوخ گنھرف

اھیضعب هب هجوت هک تسا نیا ،میرادن مدرم هب هجوت هک یماھتا نیا …دوب هرخسم رایسب و دزیم ام دروم رد پچ نامز نآ زا هک تسییاھفرح ،مینیشن جاع جرب



هدرب قارع یاھنادنز هب و هدش یپک ،دوشب پاچ هکنیا نودب ام یاھناتساد .میاهدوب مدرم یادص اھلاس نیا لوط مامت رد ام .مینکیمن ارجا ار ناشتاروتسد و میرادن

رد داب و قرب تعرس هب و میتفرگ یپک ،دوب عونمم هک ینامز ار ولماش یاھرعش ام .هدیسر پاچ هب اجنآ و هدروآ رد اپورا زا رس دعب و هدش هتشاد هگن اجنآ .هدش

رد اھنآ یاھفرح ارچ ،دوشیمن هجوت اھنآ هب ارچ هک تسا نیا ناشرظن دیاش ؛دنشاب ناشدوخ ،مدرم یهژاو زا اھیضعب دوصقم دیاش .دش شخپ مدرم نایم

.تسین رتتسم ام یاھناتساد و راعشا یالهبال

دقن و ییارگون

نم دید اب ،دنزب دناوخیمن نم گنھرف هب ،دنزب دھاوخیمن مھ نم نان هب و درادن یطابترا مھ نم اب ،نرق نآ رد هدوب یناسنا هکنیا تروص هب ار یولوم اتح ًالبق ام

هک میوشیم هجوتم نالا .میدرکیم هاگن ار اھنیا یهمھ ،میدناوخیم مھ ار سک نالف ،میدناوخیم مھ ار قارشا خیش ،میدربیم مھ تذل و میدناوخیم ،تسین سامت رد

هتفھ کی و یکالفا لوق هب ،شامامح ای شاضوح یوت دورب و ،ار شاکتسد و رتفد و دزادنیب هار ار شاهاقناخ و دنیشنب ام نامز نیا یوت دیایب دھاوخب یولوم نیا رگا

زا نمـ وا شدوخ نامز رد اجنآ تقیقح رد .دزیریم مھهب ار زیچهمھ هک میوشیم هجوتم دیوگب رعش و دصقرب و دھد ماجنا لامعا نیا زا و دنیشنب تسب اجنآ رد

لوغ ،دوش نامز نیا دراو یزیربت سمش رگا ای .دوشیم لوغ کی اجنیا دیآیم یتقو اما .خیرات نآ رد تسیمیظع ناسنا .ماهدز لاثم یولوم لثم یمدآ نیرتھب

،مالسا زا لبق اتح ینعی ،هتشذگ اب دروخرب نیا …دننکیم قرف ام یارب رگید ،مینکیم هاگن اھنآ هب یداقتنا دید کی اب میراد نالا ام سپ .دوشیم یمد و خاشیب

.میریذپیمن ار مالسا زا دعب ای ار ینام ،ار کدزم ،ار تشدرز ام یروطنیمھ .تسا روطنیمھ

رکفنشور دنچ یهقی .تسین یربخ دشابن روتسد هب ات ،تسھ داسف همھ نیا ،هوشر همھ نیا .دناهراک چیھ ]ام[ تاعوبطم میمھفیم ]اھروشک رگید اب[ مینکب هک هسیاقم

یراذگب اج رھ هب تسد تقونآ ،دوشیم لاجنج همھ نیا ژاریت رازھهس رس .دنزیم درایلیم هب رس اھیدزد تقونآ ،ییهتشون ار هملک ود نیا ارچ هک دناهتفرگ ار

هب هک تسا نیمھ یارب .تسام رابتعا ،یراد وت هک ناتساد کی نیمھ ،مسیونیم نم هک هلمج ود یکی نیمھ همھ نیا اب .دنربیم راورخ هب ؛دننکیم نالات ینیبیم

.منکیم راختفا مندوب رکفنشور

دیاب ،دشاب بقع وا یاھهتشون زا مدق ود هک منکب یراک وا گرم زا دعب اھلاس مھاوخب نم رگا و هتشاد دوجو مان نیا هب یسک هرخألاب اما ،هدوبن ام روشک رد فوخچ

.دننک عطق ار متسد

ظفح ار دوخ تیباذج و تیلباق رگید لاس تسیب ای هد هک منکیم رکف نیا هب مود یهجرد رد و مجنسیم یناھج یاھناتساد رایعم اب ار مناتساد لوا یهجرد رد نم

؟هن ای دنکیم

اب یناھج گنج کی رد نم .دراد دوجو مایگدنسیون راک رد یلاکشا ًامتح هک منکیم سح ،دتفیب قافتا نیا نم یاھباتک یارب یزور رگا .مکوکشم الاب ژاریت هب نم

و دشاب مھ یریشلگ زا دیاب دیایبرد ایند یاھناتساد نیرتھب زا یبختنم تسا رارق رگا :هتفگ ناملآ نادقتنم زا یکی هک ملاحشوخ و مریگرد ناھج ناسیونناتساد نیرتھب

.دشاب دیاب مھ یناریا ناگدنسیون زا رگید یلیخ زا هک مدقتعم نم دوخ

رگا سپ .ار ییوطسرا یلک ناسنا هن و دنکیم قلخ ار دوجوم صخشم مدآ نیمھ هدنسیون ینعی ،یرگنلک اب لباقت رد تسیرگنیئزج ًالثم یتسیلائر شرگن یاھهیاپ

هک ناگدنسیون بلغا لثم ،مینکیم تسیز نردم لبقام ناھج رد هلاحمال ،ار یبزح مدآ کی ای ار زرابم ای و ار دیھش یعون اتح ای و میزاسب میھاوخب ار یلک ناسنا ام

اھلاس نیا راثآ زا یھوبنا شالصاح ،دوجوم ناکم و نامز داینب رب هن و مینک ینیرفآزاب اھشزرا داینب رب ار یگدنز یتقو هکنآ هصالخ .دنایعامتجا مسیلائر یعدم

.دناهدنام هدنز یتلود دیسبوس یهناوتشپ هب اھنت هک دوب دھاوخ

گنھرف لدابت و همجرت

ار یسراف یسک تردن هب یلو .دناوخب ار ناھج فلتخم یاھنابز دناوتیم یتحار هب و دنادیم نابز راھچ هس سک رھ دنلھ رد ًالثم …تسین یناھج نابز ام نابز

و تفر یهزاجا و درکن کمک یسک نوچ ،برع نابز هب دش لیدبت ،تشاد دوجو یسراف نابز مان هب یدحاو رگا هک میدرک یراک اھلاس نیا رد هنافسأتم ام و دنادیم

.دشن هداد نایوجشناد و دیتاسا هب دمآ

دنچ و نیدنچ ،نوتنیلک قوشعم ًالثم ،هناھلبا باتک کی .تسا روطنیمھ مھ اجنآ ،درادن ام روشک زا یمک تسد مھ اجنآ هک مدش هجوتم ناملآ هب مرفس یهرود رد

رایسب هاگن ،تسا نییاپ هب الاب زا هاگن کی ام هب اھنآ هاگن هک دشیم هدھاشم اما ،دشاب اھنآ ناھج اب توافتم یلیخ ام ناھج هک منکیمن رکف .دراد ژاریت نویلیم

و میاهدرک بابک ار مدآ کی تسد ،ماش یارب میاهتسشن یتقو و مینزب فرح لبطصا و دنفسوگ و واگ زا نامیاھهتشون رد دیاب ام هک دننکیم رکف اھنآ .زیمآریقحت

.میوش یفرعم دیاب هک میتسھ یندمتم موق ام .مینک ضوع ار تاروصت نیا میناوتب یناریا راثآ یهمجرت اب هک مراودیما نم …رگید بیجع یاھزیچ یلیخ و میروخیم

رکف و دنسیونیم »گنشوھ لیاھ« نامیارب اھیضعب میربب ییهزیاج رگا .میروخیم یسوساج کرام ،میشاب هتشاد هلدابم مھ رگا و میرادن یگنھرف یهلدابم ام هنافسأتم

هیکت اب ام .میاهدرک هابتشا ام ًامتح ،دنک فیرعت رگا و ،ترس رب کاخ دیوگب ام هب دیاب یجراخ کی هشیمھ هک تسا نیا ناشروصت .میتسھ اھناملآ سوساج ام دننکیم

ار ایند مامت برع تایبدا و کرت تایبدا ،میاهدش عقاو تمھت دروم ام هک ینارود نیا رد دینک رواب .میشاب هزات یادص کی ایند حطس رد میناوتیم نامدنمناوت تایبدا رب

گرزب و ینزب دمحالآ زا مد دوشیمن ،تسام لام وا ییوگب دعب و ینک روسناس شدوخ روشک رد ار تیادھ دوشیمن …هدوب مھ ناشتلود تیامح هکنیا یارب ،هتفرگ

.ینک شومارف ار یولع


