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ینامز شرب :روپیندنم رایرھش

نآ ندناوخ ماگنھ ،هدنناوخ هك دروآ لمع هب نانچ ینھذ تیاور یارب ار یسراف نابز یوحن تاناكما زا یخرب هتسناوت یریشلگ
تیاور ماگنھ .دراد رارق تیصخش كی نھذ لباقم رد هك دریذپب و دنك شومارف ار هدنسیون ،یریشلگ قفوم یاھناتساد زا هتسد

رد درگبقع ای شھج ،یروتسد یاھتیمھا ،تاملك زا یتلالد عقوت ،اھهلمج ریسم ،وحن )نھذ لایس و ینورد ییوگكت( ینھذ
شقن ،تاملك شزرا ،یناسرعالطا یهوحن ،هدنناوخ جاتنتسا تردق و شوھ رب هیكت ،)اھنآ طبر طخ( اھهلمج یاھلصفم ،نامز

یتیاور ینعی ،یراتفگ تیاور ای ،یراتشون تیاور اب مییورهبور هك یتقو اب دراد قرف تیاور نحل اتح یھاگ و ...لاعفا یاھنامز
زا یرایسب وحن .مینك ییاسانش میناوتیم مھ ی»روسوس« یزیامت یانعم هب ار توافت نیا .دراد یبطاخم هب ور شایوار هك

كی رب تشگزاب و تفر ،دیامنیم مھبم ادتبا رد هك یعوضوم درگ اھنآ نارود ،]دیك و نیتسیرك[ دنلب ناتساد نیا تالمج
تسا قباطم اقیقد هضرتعم یاھهرازگ ای تالمج روضح و یوار ای هدنسیون حیضوت مدع و روضح مدع ،نتفگن و نتفگ ،عوضوم

یاھتیصخش زا یكی( »ازر« یارب طقف دیوگیم هك ،ناتساد یوار نخس اب اعدا نیا .نھذ رد ینورد یاھییوگكت یهویش اب
هب دراد یوار مینك ركف هك دھدیم ار هزاجا نیا ام هب ناتساد تیاور گنریپ هك ارچ .درادن تریاغم ،دسیونیم هك تسا )ناتساد
ار اھنآ دعب ات دشیدنایم ارجام رب دراد ییاھشخب رد ای و .دروآیم ذغاك یور رب امیقتسم دیآیم شانھذ هب هك ار هچ رھ دمع

نیمھ( .تسا هدنناوخ و یوار یهشیدناطبار ینھذ الماك یاھناتساد رد هك یاهطساو نامھ .تسا )مویدم( هطساو ذغاك و دسیونب



كی یارب )نتشون( یعقاو لمع كی ماجنا :دیك و نیتسیرك یتسینردمتسپ سكوداراپ هب دوشب مھ یاهراشا هك تسین دب اج
)...یناتساد و ینھذ تیصخش

لاح نامز رد نارگید یهتشذگ یاھهتفگ یلجت نآ و دوشیم ارجا نابز رد هظفاح زا مھ یرگید یهزاس ،دیك و نیتسیرك رد
و ارجام یهتشذگ نیب طبار طخ ای لصفم دننام یسیونناتساد یتنس یهویش رد هك ،ییاور / یحیضوت تالمج نودب تسا تیاور

راگنا ای ...:دیوگیم هك دوشیم هدنز مانھذ رد شایادص لاح ای ...:تفگ هك دیآیم مدای :دننام یتالمج .دننكیم لمع نآ لاح
رس هطقن ناھگان هك ،تسا ییارجام حرش لاح رد یوار ،دیك و نیتسیرك رد اما ...:دیوگیم هك تسا نالا نیمھ و هتشذگن اھلاس

.دنكیم ضوع ار یوار یاھدای تمس نیمھ و .دوشیم لقن رگید ینامز و رگید ییاج رد یصخش یهتفگ :هریت طخ ،رطس
ادص مسا هب ار ام هك یتقو یسك یادص الصا ای ،یباطخ ،هتفگ یسك هك یفرح ،هاگیب و هاگ ،یلومعم یگدنز رد هك روطنامھ

یاھشرب نیا یناھگان ندروآ هتبلا و ماهداھن مان »ینامز شرب« ار اھشخب هنوگنیا ...دوشیم راركت ناھگان نامنھذ رد هدز
و گنھآ و متیر هنرگ و ،دنریگب رارق ینونكا نتم رانك یمارآ و یمرنهب دیاب هك ارچ ،تسین مھ اھیگداس نیا هب یاهرطاخ /ینامز

رضاح یارب ،رگید ترابع هب .دننكیم گنل ار ینھذ تیاور یروآرواب ای دنزادنایم زادناتسد رد ار هدنناوخ شناوخ یناور
نآ رد و دیآیمن دای هب ببسیب و لیلدیب زیچ چیھ هظفاح رد اریز .تسا مزال یتادیھمت رگید شرب نایم رد ینامز شرب كی ندرك

نتم هاگآدوخان رد نیاربانب و دنكیم لمع ،)وب :الثم( راو»تسورپ« یعادت لماوع زا رتهدیچیپ ،یاهتخانشان و هدیچیپ مسیناكم
و درگش نیا یلك روط هب یریشلگ .دنك یحارط اھدای و دای شزیگنا یارب یلماع دیاب هدنسیون ،هاگآدوخان ای هاگآدوخ مھ یوار

تسا ماگشیپ راك نیا رد مانامگ و .دنكیم ارجا یبوخهب ار دیھمت .

 

یدنمشوھ :یشتآ رھچونم

رد ،دوخ یعامتجا یاھرواب و یدعب دنچ تینھذ ندرك روانش قیرط زا ،یسیونهصق رد ار دوخ تفگش یدنمشوھ ،یریشلگ
زا ،دنكیم نابز اب راك نیا رد هك ییابرلد یاھهوشع و ،زورما هب هتشذگ ریواصت ندنار شیپ هب و نھك یاھارجام اب لاصتا

لوط مامت رد ار هدنناوخ هك هدروآ دوجو هب -ناشخرد تسا یرعش هاگ شاهیال رھ هك- هیال دنچ یناتساد ،شومارف اتبسن یتیاور
زگرھ هك دوشیم یاهصق مقار وا .دزاسیم ریزگان لیوات هب و درادیم هگن رظتنم ار وا و درادیم او مطالت هب ،شیوخ »یزاب«

تسا رتتسم هتشون رد لاح نیع رد و ،شدسیونیمن .

ات ییاتسوا تایبدا رد نوگانوگ یاھتروص هب هك دراد یناریا نھك یاھرواب رد هشیر »دمآ دھاوخ هك یراوس« یارجام
ناگدنسیون یضعب -ارصحنم- و نارعاش و هدومن هرھچ یسراف كیسالك تایبدا هدرتسگ یهصرع

ای »نادنپساشما« و »سنایشوس« هب شایاھرعش یرایسب رد ثلاث ناوخا موحرم یاھتراشا .دناهتشاد اھتراشا نآ هب ،زورما
مسجت ار نیزورما یاھرواب و بادآ هب نآ یرست و رواب نیا تكرح ،عیدب یاهویش هب هك ،روشناد مناخ »نوشووس« ناتساد لك

یاھدرگش رب ینتبم و ،توافتم تسا یراك ،هداد ماجنا مجنپ موصعم رد یریشلگ هك یراك اما .تساعدم نیا هاوگ ،هدیشخب
 ،اھارجام نھك یاھیكیرات رب نآ ینردمتسپ یاھهقرج اتح و دریگیم رارق نردم مسیلامرف یهزوح رد یریبعت هب هك ،ینابز

هب .دوشیم دوگ دراو »رود نیا مقار« ماقم رد هكلب .دروآیمن یور یزادرپارجام هب باتك نیا رد زگرھ یریشلگ .دنكفایم وترپ
ای یقھیب لضفلاوب قارو دجملاوبا لوق زا )یاھهصق ای( هصق مظنمان یلو یلاوتم یاھهیال رد ،یریشلگ ار هچنآ یهمھ نم نامگ
ثیداحا رب اسب هچ هك ،تسوا دوخ نھذ یواكافرژ و تراھم لصاح دنكیم لقن )كلملاماظن یاھهتفگ زا یدروم زا ریغ( نارگید

دنكیم ادیپ قابطنا مھ نھك تایاور و .

 



تیادھ ماقم رد :یریش نامرھق

یاھهلق اب یرگشلاچ بناج هب هار زاغآ نامھ زا ار دوخ ناوارف دادعتسا ،)۱۳۴۸( »باجتحا هدزاش« راشتنا اب یریشلگ اما
شرورپ شناتساد هعومجم نیتسخن یالهبال رد نآ هیلوا یاھرذب هك ،رثا نیمھ اب و .دنكیم یھدتھج ناھج رد یناتساد تایبدا
هیوت دنچ و یگدرشف و ییاور یاھدرگش یگدیچیپ .دھدیم دوعص تیادھ اب هسیاقم لباق یماقم هب هرابكی هب ار دوخ ،تسا هتفای

بتاكم روضح یارب ییاشگرظنم ،یناور یاھشنكاو زا زومرم و زیمآزار یاهرھچ ریوصت و ،یناتساد یاھتیعقاو ندوب
هوجو زا ،تیاور ریس رد رایسب فیرظ و زیر یاھهتكن تشاك و ،یعیبط رایسب تروص هب تیاور نورد رد یبدا نوگانوگ
هتفای یرگتیاور یهویش رب یاهتفایلامك فارشا وا هك دھدیم ناشن و دراد دوجو یریشلگ رثا ود رھ رد هك تسا یكرتشم

هب زین رگید یهدنسیون ود یكی یهلیسو هب ،ناریا تایبدا رد ،»باجتحا هدزاش« زا رتشیپ ،لایس نھذ رظنم هچ رگا .تسا
یلاع یهنومن كی هك تسا »باجتحا هدزاش« راشتنا نوھرم ،دید هیواز نیا تیلوبقم و ترھش اما ؛تسا هدش هتشاذگ شیامزآ

رد لوحت ثعاب وس ود زا ،باجتحا هدزاش هب یمومع لابقا .تسا هدشیم بوسحم اھلاس نآ رد نآ تاناكما هضرع یارب
نیا اب ،رگید یوس زا و دناسریم ناھج تایبدا اب هیاپمھ و نأشمھ یماقم هب ار یسیونناتساد رنھ ،وسكی زا :دوشیم اھشرگن
یداقتنا یھاگن اب مھ نآ ،تردق هاگتسد هب طوبرم یاھارجام میقتسم یزاسروصم یارب مزال تراسج و تئرج ،تیاور زا هویش

اب یزروتسد هب یریشلگ ،)۱۳۵۴( »نم كچوك یهناخزامن« رد .دوشیم مھارف رگید ناگدنسیون یارب نایرع الماك و
-راھچ ات كی یاھموصعم هلمج زا- تایانك و تاراشا زا هتشابنا و تخاسشوخ رایسب هاتوك ناتساد دنچ و دزادرپیم اھهروطسا

رد ییازهشیدنا تردق و نایب یهویش و تفارظ و تقد نیا اب ار اھنآ هباشم یهنومن اعقاو نادقتنم لوق هب هك دروآیم دوجو هب
)۱۳۵۶( »یعار هدشمگ هرب« قلخ همدقم یریشلگ یارب »نم كچوك یهناخزامن« .دید ناوتیمن یرگید یهدنسیون چیھ یهمانراك

دوشیم )۱۳۵۸( »مجنپ موصعم« و .

گنھرف رد یتنس تیاور یهویش قیفلت رد دوخ یوزرآ هب ندناشوپ لمع یهماج رب هوالع یریشلگ ،»یعار هدشمگ هرب« رد
درگش ات دھدیم رارق زورما و یمیدق عیاقو زا یبیكرت زین ار ناتساد یارجام اتح ،یناھج یهتفای ون یاھهویش اب یناریا

.دشاب هتفای ندشحرطم یارب یھجوم لمحم ،زورما و هتشذگ یگدنز نیب هباشت داجیا اب ،ناتساد رد ناتساد تیاور یهدشیزورما
نیا ،رخآ رد و دوشیم هدوزفا ناتساد هب هزات یارجام كی ،لصف رھ رد ،یلصا تیصخش نتفرگ رارق روحم اب ،ناتساد نیا رد

یهویش زا ،یریشلگ زین »مجنپ موصعم« رد .دنوشیم هداد قوس رگیدكی اب یگتسویپ بناج هب ازجم رھاظ هب یاھهتشر
ناتساد بلاق دراد سخروب یزادرپناتساد یهویش هب هك یمشچ یهشوگ اب و دنكیم هدافتسا ثیداحا لقن یهزوح رد یرگتیاور
اھراتفگ یضقانترپ و ینوگانوگ و اھیوار یگتخانشان و ترثك اب هك- میدق ثیدح و خیرات بتك رد عیاقو لقن یهویش هب نانچ ار
،یسیونناتساد یهزوح رد موسرم یاھهدعاق زا یرایسب هك دنكیم كیدزن ،یسیونهلاقم یاھهویش اب نآ بیكرت و -تسا هارمھ

تسا یخیرات یهلاقم كی دنكیم هعلاطم هچنآ هك دنامیم رد بطاخم ،نایاپ رد هك اجنآ ات ،دننكیم اھر ار یرگتیاور یهصرع
زین نآ تیاور یهویش و تسا راوشد رایسب زین هتخومآبدا بطاخم یارب اتح ناتساد نیا نابز هكنآ اب .یعقاو ناتساد كی ای

تراسجاب یاھیرازگتعدب هنوگنیا اما ؛درادن یناتساد تلاح نادنچ ،عومجم رد ،نآ عیاقو اتح و درادن یتیباذج هنوگچیھ ًاساسا
هب یسانشتیاور یهزوح رد یقافتا نینچ هتفرشیپ یاھروشك رد رگا و ؛دراد تلالد شراك بابسا رب هدنسیون فارشا رب یبوخهب

یهویش نآ ،لماك روط هب یریشلگ ،)۱۳۷۱( رادرد یاھهنیآ رد .دشیم هتشون اھباتك نآ دیجمت و فیصوت رد ،تسویپیم عوقو
و نوگانوگ یاھییاشگرظنم زا یگنرمك یاھهگر و ،ناتساد رد ناتساد نامھ ای یریگهنورد درگش اب ار یباتك و یراشا

یرامش اب بیكرت رد ،دنتشاد یتنس تیاور رد هشیر یگمھ هك ،ار -نامزمھ روط هب- تسردان و تسرد یاھهاگدید هب ندادنادیم
راب نیا و رگید یاهرھچ رگید راب و دنكیم هضرع یزورما یهداس رایسب نابز و گنریپ و تخاس و ییاور هداس یاھدرگش زا

اھشخب زا یاهراپ رد ،یریشلگ ،هویش نیا رد .دراذگیم شیامن هب هتفایون یتیاور یاھهویش نآ زا رتیزورما و رتون رایسب
دراد یوگنیمھ تسنرا یشیامن صخشموس یهویش هب یمشچ یهشوگ ییوگ ،اھوگوتفگ و ،یزادرپهنحص رد صوصخهب .



 

باجتحا هدزاش :یعیمس تیانع

رظنم زا روك فوب :دربیپ یخیرات فلتخم تفایرد هنوگ ود هب ناوتیم باجتحا هدزاش و روك فوب یلیوات -یقیبطت یسررب رد
و یریگلكش دنیآرف و دریگیم یپ ار خیرات ینامز و یطخ ریس باجتحا هدزاش هك یلاح رد ؛درگنیم خیرات هب هروطسا و زمر

درادرب تسد یاهروطسا شرگن زا الماك هكنآ یب ،دھدیم تسد هب ار رادنیمز تیفارشا طوقس .

یهولج اھناكم و ایشا ،صاخشا نیب »ینامھنیا یهطبار« ضوع رد ؛تسا بیاغ خیرات ینامز-اضف ریس روك فوب ناتساد رد
دراد هژیو .

،هنومن ضحم .درب یپ خیرات بایغ هب نآ یهتسجرب روضح ای یاهروطسا شرگن تشابنا زا ناوتیم الامتحا روك فوب لیوات رد
هدزاش ناتساد هك یلاح رد ؛تخانشزاب یوار یاھیشاقن و -هقیتع ءیش– هغار نادلگ شقن یدننامھ رد ار یخیرات ییاتسیا

یخیرات ییاتسیا و لدب هروطسا هب خیرات هك دنكیم یزاسزاب هدزاش نھذ رد نانچ ار هتشذگ ،خیرات یطخ ریس رانك رد باجتحا
تایھ هب خیرات هكلب ،دماجنایمن یخیرات یھاگآ هب هدزاش مشچ رد هتشذگ ریس رگید ترابع هب .دوشیم لثمتم وا دوجو رد
شرگن زا هتساخ رب باجتحا هدزاش رد تیفارشا لاوز تسا یھیدب .دروآیم رد اپ زا ار وا هك دوشیم ییالویھ ،هروطسا
ناھج اب روك فوب یوار یهطبار نوچمھ یو یهطبار هك ارچ ؛تسا هروطسا وا صخش هاگن رد خیرات یلو تسا یخیرات

یگطباریب نیع و تسا هبناجكی .

هدزاش رد و تسا گنرمك ای وحم یخیرات شرگن روك فوب یرھاظ یهیال رد ،هنرو ؛دراد یلیوات یهبنج افرص ریباعت نیا هتبلا
گنریب یاهروطسا هاگن باجتحا ....

 

هنامز لمحت :ینیدباعریم نسح

هب« :دھدیم لیكشت ار یریشلگ گنشوھ یلوغشملد ،»هناخ« هتشذگ یاھهروطسا و اھهناسفا اب زورما ناسنا یاھدنویپ هب هجوت
زا یرادربهترگ ،نالور نمور یسیونزاب ،یتسیلایسوس مسیلائر ،ییوداج مسیلائر زا دیلقت یاج هب تسا رتھب ،ناگدنسیون نم رظن

دننزیم دنویپ یسیونناتساد یناھج یاھدرواتسد اب ار اھنآ و دندرگرب نامدوخ بدا یاھهمشچرس هب نھذ لایس هویش . 

روھقم ناركفنشور تشونرس اب ار خیرات -»یعار هدشمگ هرب« و اھ»موصعم« رد هك نانچمھ- دوخ هزات راثآ رد یریشلگ
هب و دھدیم باتزاب مدرم یعمج هرطاخ و گنھرف رب ار اھنآ ریثات ،یخیرات یاھدادیور هب هجوت یاج هب هتبلا .دزیمآیم رد رادتقا



رثن و رعش ،ریطاسا ار شراثآ هناوتشپ ،ور نیا زا .دزیگنایمرب ار رگوجتسج سیونناتساد كی لیخت هك دزادرپیم ینیریز هیال
دھدیم لیكشت ...و نج راضحا و ،ادھشلا هضور یاھباتك ،كیسالك .

هتخیر مھ رد ار ناشیگدنز لاور یعامتجا یناكت هك دزادرپیم لاح و هتشذگ زا ینادنمشیدناو نادنمرنھ یگدنز هب شراثآ رد
رب ییاھناتساد هك یاهدنسیون ؛دسیونیم دوخ تایبرجت زا دراد هك تسا سوسحم یاهدنسیون روضح شیاھناتساد همھ رد .تسا
،هنجا و حاورا راضحا بادآ هب نتخادرپ و ،ناتساد رد یسیونناتساد یاھدرگش حیضوت هسوسو و ؛دسیونیم نوتم لخادت ساسا
ناتساد روش و یشوجدوخ هك تسا شیوخ یكینكت تردق نتشاذگ شیامن ركف رد ردقنآ هاگ هك یروط هب .تسا راكشآ شراك رد

دریگیم ار نابز و كبس رد رحبت زا یشان یگدیچیپ یاج یسیونقلغم و یگتفشآ و ؛دیارگیم عنصت هب و دھدیم تسد زا ار .

یبلطلامك و ،یزیمم و یسررب تالكشم رد ار تلع شدوخ .دیامنیم راكمك ،شیوخ لسنمھ ناگدنسیون یخرب تبسن هب یریشلگ
ار سیونناتساد كی راك نم ...دیآیم مدب ندزفرح هلسپ زا ،یفخم راك زا نم ،ماهنامز لمحت رظتنم نم« :دیوگیم و دنادیم دوخ

هب هدنسیون هاگن هدننكاشفا كینكت .تسا یدعب هلاسم مایپ ،ندادمرف و ندادلكش ،منادیم كینكت یوجتسج رثا كی قلخ هظحل رد
یوجتسج« یعون مھ ،شراثآ رد یمالسا-یناریا نھك یاھتیاكح هب یتاحیملت اب هزات یاھمرف هبرجت هب قایتشا اما .تسا ناھج
« :دیوگیم »نم یاناورین« ناتساد رد .ندرك دوصقم یادا تراشا نابز هب و »ندزفرح هلسپ« رد یعون مھ و تسا »كینكت

دنكیم ادیپ یھباشم تیعضو ددرگیم ،دسیونب شدوخ نامز هب عجار دناوتیمن یاهدنسیون یتقو .»

»یسیونناتساد یناھج یاھدرواتسد اب نآ ندز دنویپ و یموب بدا یاھهمشچرس هب تشگزاب« قیرط زا دھاوخیم یریشلگ
دراد یسیونناتساد رد یرگهبرجت زا ناشن مھ ،ناگتشذگ یاھتیاكح زا یریگهرھب اب ناتساد نتشون هسوسو .دزادنارد ون یحرط

.دناهداد تسد زا ار شیوخ رطاخ تیعمج ،مطالتم یاهنامز رد هك تسا یبرطضم ناركفنشور تیوھ نارحب هدنھدباتزاب مھ و
ار دوخ یعقاو هاگیاج ایند نیا رد مھ و دناهدش باترپ نوریب هب اھتنس هعومجم زا و دناهداد تسد زا ار ایند نآ هب دیما مھ

ندمآ دیدپ ببس ،دندوب هتساخنرب هضراعم هب مھ اب نوریب و نورد یایند نآ رد هك یگنھامھ هتشذگ نداد تسد زا هودنا .دناهتفاین
هب شاینیبناھج اب وسمھ یكینكت نتفای یپ رد یریشلگ .دوشیم نارود نآ زا هدنامزاب یرنھ یاھمرف هب تبسن یكیتنامر یگنتلد
یانعم كرد یارب یدیلك ناونعهب نآ زا و دنكیم هیبعت ناتساد ریز هیال رد ار كیسالك یتیاكح هاگ وا .دروآیم یور نھك نوتم

تشپ هدشناھنپ یتیعقاو ات دریگیم رارق رثا یاھارجام تشپ رد یعمج هاگآدوخان نوچ تیاكح .دیوجیم دوس نیزورما تیاور
و اھراغلیا زا هدنامزاب یاھتیاكح رد سارھ یاھهشیر یوجتسج .دنك ینكفانورب ار خیرات لوط رد هتفایموادت اما ،یگرمزور

و دربیم ییوگهدیشوپ ساسا رب هدش انب یگنھرف ینطاب یاھهیال هب هار ،بارطضا یالیتسا هنامز نابتاك ناتساد ییوگزاب
دشخبیم لكش ار یعمج یسوباك .

رد یماظن و ظفاح راعشا و وید و ریگیھام ثیدح رد بش كی و رازھ ،خر هدزاود رد همانھاش ،مجنپ موصعم رد فلتخم نوتم
.دنباییم انعم و دنریگیم لكش نآ درگ زورما یگدنز یاھریوصت هك دنھدیم لیكشت ار یییلصا راتخاس ،شھاتوك یاھناتساد
 و دوشیم هنھك مرف ریسا هاگ و -»دبراب تسا هتفر هچ ام رب« و »ام یزورون ریم« لثم- تسا قفوم هاگراك نیا رد یریشلگ

هماننج« و »اوھ تیالو رد« لثم - دنكیم »هتشذگ هرابرد شسرپ« نیشناج ار »هتشذگ هب تشگزاب« ».

 

ندوب هکتهکت :روپانس نیسح

تفھ رد هكت هب هكت ،ییادج ات ییانشآ زا ار یسیلگنا نز كی و یناھفصا درم كی یهطبار دیك و نیتسیرك یازجم لصف تفھ
ات و ازجم ،كیسالك یاھنامر هب تبسن دیك و نیتسیرك یدنبلصف یساسا قرف .دنكیم وگزاب مھ تشپ و توافتم ینامز عطقم
مھ هب تبسن یطخ تروص هب مادك رھ اھلصف ینعی .تسا لسلسم و موادم اھلصف ینامز عطاقم .تساھنآ ندوب لقتسم یدح



یکینورتکلا یناشن  : honarrooz(at)gmail.com

ساسا رب عیاقو اھلصف دوخ رد اما .درادن كیسالك یاھناتساد یدنبلصف اب یتوافت یدنبلصف نیا رظن نیا زا .دنراد رخات و مدقت
رد هك یعیاقو بترمان ییوگزاب تیاور و تسا نآ یاھارجام نایاپ رد لصف رھ زاغآ .دنوشیمن تیاور ینامز رخات و مدقت

هب ندوبهكتهكت ؛تسناد »هكتهكت« ار نامر یاھلصف ناوتیم راگنا سپ .دوشیم هدرب ولج ،هداتفا قافتا كیدزن ای رود یهتشذگ
دناهدشن بترم یطخ نامز ساسا رب لقادح اما ،دناطوبرم مھ هب هك ییازجا ندوبلقتسم و هدنكارپ یانعم .

هك تسا یمیھافم وزج طقف هن نوچ ،تسا نآ یهیام نیرتیلصا راگنا ای ،نامر نیا یلصا ی)اھفیتوم( اھهیام وزج ندوبهكتهكت
یهویش و عیاقو ،اھتیصخش زا معا( نامر رصانع ینعی .تسھ مھ عیاقو هب هدنھدمرف یهبنج هك ،دوشیم هدز فرح نآ یهرابرد

یقاب یریشلگ یاھیلوغشملد نیرتمھم وزج مھ اھراك نیرخآ ات هیام نیا .دناهدش هداد لكش یروصت نینچ ساسا رب )تیاور
)تسا نآ هدنھدمرف یهبنج و هیام نیرتیلصا رادرد یاھهنیآ نامر رد هكنانچ( دنامیم .

زا یلكش نینچ رد یگدنز یاھتیعقاو ییامنزاب روطنیمھ و ،هیام نیا ندرك ادیپ یلكش دومن ای ندشلیدبت نامھ هتبلا رتمھم یهتكن
نیتسیرك نامر هب طقف هن یاهدننكزیامتم یگتسجرب )یگدنز و( نامر لومعم طباور رد هیام نیا یعازتنا ریغ زورب .تسا ناتساد
زا ار ندادمرف یاهنوگ ،یرگید كبسبحاص رھ نوچمھ یریشلگ عقاو رد .دھدیم كبسبحاص كی ناونعهب یریشلگ هب هك ،دیك و

نیا ركذ( دھدیم همادا شایاھراك رد ،فلتخم یاھدومن ای ،اھفعض و تدش اب ار نآ و دنكیم عورش دوخ یاھراك رد زاغآ
رد یصخشم یهویش نتشاد هب ار »كبس« هدنراگن -تسادیپ زین هتفگشیپ یهلمج نیمھ زا هكنانچ– هك تسا مزال حیضوت
عون هب انایحا ار نآ و تسا ،رثن هلمج زا و ،ناتساد رصانع یهمھ اب راتفر عون رد هدھاشم لباق هك دنكیم قالطا ندادمرف

و ردپ اب باجتحا هدزاش یساسا یاھتھابش ساسا رب نامر مرف مھ و میھافم مھ باجتحا هدزاش رد .)دنكیمن دودحم یسیونرثن
اسنلارخف هب لیدبت ار یرخف ات دشوكیم هدزاش نینچمھ .دوشیم هداھن انب )فلتخم قرط هب اما( تنوشخ لامعا رد شاگرزبردپ
یاھراك رد اھتھابش رب یهیكت نیا مھ اھدعب .)تسا هدش عورش ناشهباشم یراذگمان اب اھنآ تھابش زاغآ نامھ زا هچرگ( دنك

و ،شانیسح ومع و نیسح نایم یاھتھابش مھ اجنآ رد( دنكیم ادیپ همادا »هماننج« یریشلگ نامر نیرخآ ات و ،فلتخم
تھابش دوجو ندادناشن .)دھدیم لیكشت ار نامر یساسا تخاس ریز ناشكرتشم شیبامك تشونرس و ،بكوك اب حیلم روطنیمھ

نیا یمامت رد هك تسین انعم نیا هب هتبلا نیا اما ،تسین یلكشم راك یریشلگ یاھناتساد بلغا رد عیاقو و اھتیصخش نیب
یریشلگ یاھنامر رد ،هدنراگن نامگ هب هك صوصخهب .دوشیم هدید ،ناسكی فعض و تدش اب و ،تخاس و هاگن نیمھ اھناتساد
لماك و هناھاگآ نامر مرف و تیاور یلصا یهویش ناونعهب ییوگهكتهكت هك تسا »دیك و نیتسیرك« نیمھ و »رادرد یاھهنیآ« رد

تسا هدش هدافتسا .

روط هب هچرگ ،تسا راوتسا تھابش رب )تسا نآ یساسا شخب تیاور یهویش هك( ندادمرف یلصا یهویش یریشلگ راك رد
ثعاب ازجا تھابش یریشلگ راك رد .دوشیم هدافتسا زین زیامت و فالتخا زا )دش هتفگ هك یلومعم یهویش سكع رب و( یعیبط

نآ رد یریگلكش نمض و دخرچب ،هدروآ مھارف ار تھابش تابجوم هك یموھفم زا ادج ناتساد ات )دھدیم هزاجا ای( دوشیم
دوشیم هدید ییاھتوافت و اھتھابش اب مھ رگید ناگدنسیون یاھراك رد ،دش هتفگ هك نانچ ،هویش نیا .دنك واكودنك موھفم .

 

 

درادن گت

لوا هحفص هب تشگزاب


