
 غاد هنوگ نیا هک ینانز دنرامش یب .تسا هدزاش نادناخ رد یسنج تنوشخ ناینابرق زا یکی نوتاخ هرینم
 میقع تردق دناد یم .دناد یم یبوخ هب ار ناوت و تردق نیب توافت یریشلگ .تسا هتسشن ناش نت رب هطلس
 ،هدزاش یگدوب میقع .تسا میقع باجتحا هدزاش هک تسور نیازا ،دوش یمن قلخ یزیچ نآ زا و تسا
 نوچ مه ییاه تیصخش زا ؛دریگ یم دوخ ناتساد رادم تردق یاه تیصخش زا یریشلگ هک تسا یماقتنا
 .باجتحا هدزاشِ ردپ و گرزبردپ

 هک نالک و دُرخ ینانمشد ؛دنراد یرایسب نانمشد یریشلگ گنشوه نوچمه ییاهمدآ|یمالغ دمحا
 ،دراد مه یرایسب ناتسود یریشلگ .تسا یساسحا ای دریگ یم تئشن هدیقع فالتخا زا ای ناش ینمشد
 رد .دنیاتس یم ار شا یدرف شنم هک یناتسود و دندنسپ یم ار شا یبدا هشیدنا قایس و کبس هک یناتسود
 شرانک زا راو هیاس و دنریگب هدیدان ار وا هک ییاه مدآ دنا کدنا رایسب .دوب توافت یب ناوت یمن یریشلگ اب ههجاوم
.دنرذگب

 دمآ یمسارم هب نارکفنشور بلغا یروابان نایم رد یریشلگ ،»یناتساد تایبدا لاس تسیب« مسارم یرازگرب رد
 هزیاج نیا ِناگدیزگرب زا ،دومحم دمحا دای هدنز .دوب هدرک رازگرب ار نآ یمتاخ تلود ِداشرا و گنهرف ترازو هک
 زور نآ .دنام زیم یور ناگمه مشچ ربارب رد هدروخن تسد شریدقت حول و دیسرن شا هزیاج هب هک دوب هدمآ مه
 تماق رد تسکش نیا .دنک ناهنپ ار نآ تسناوتن هک تسکش دوخ رد اراکشآ نانچ مسارم زا دعب دومحم دمحا

 نتفرگن یارب هن ،دش رطاخ هدیجنر دومحم دمحا .دش یم هدید شا یبوچ یاصع رب وا نازرل یاه تسد و هدیمخ
.»هِدب هزیاج هن و مریگب هزیاج َهن ام« مسارم نامه رد یریشلگ لوق هب هک هزیاج

 ود نیا راثآ یماسا رورم اهنت .دیدن مه یریشلگ .دیدن ردق ،دید یم ردق دیاب هک یا هرود رد دومحم دمحا
 هن و دنجنگ یم تسد نیا زا یاه دیجمت رد هن هک یناگرزب .دنک یم تیاکح نانآ یارچو نوچ یب یگرزب زا هدنسیون

 هک دش دنهاوخ هدنمرش دوخ یاه دقن زا ینامز دیدرت یب هک یناسک هنالوئسمریغ یاه یزوت نیک اب دنوش یم ریقح
.یهار هشوت هن و دنراد یراب و َرب هن هک دنا هدرک فاص یناگدنسیون یارب ار هداج اه دقن نیا اب

 تسود ار یریشلگ یا هدع رت مهم نآ زا و شا هجهل تحارص لیلد هب دنتشادن تسود ار یریشلگ یا هدع
 و دشکب خر هب ار شدوخ دهاوخ یم رثن راگنا هک ییاج نآ ؛شیاه ناتساد تیاور رد هتفهن ِنعرفت یارب دنتشادن

 ،دنا هدربن هاریب هب هار نادنچ ،دننازیرگ وا زا یریشلگ هجهل تحارص لیلد هب هک نانآ .دنک بوعرم ار شا هدنناوخ
.دنا هدرب اطخ هب هار ،دنا هتسناد وا تشرس یلجت ار شیاه ناتساد تیاور و نابز یگدیچیپ هک نانآ اما

 یریشلگ ِیتسیچ یپ رد یبدا دقن .ار شا ییارچ یکی و هتفر هناشن ار یریشلگ یتسیچ یکی درکیور ود نیا
 ییارچ .دنا هدومیپ اهتنا هب ات ار هار نیا ،ناشدنمان یم ارگلوصا نونکا هک ییاه همانزور بالقنا زا دعب هک تسین
 یگرزب و تیمها ییارچ نیا شاکنک رد ؟تسا مهم شیاه ناتساد و یریشلگ ارچ .تسا هلئسم یریشلگ
 سب ار وا نیمه ،دشاب هدنام راگدای هب »باجتحا هدزاش« نامر طقف یریشلگ زا رگا .دش دهاوخ نایع یریشلگ
.شا »سورخ« هاتوک نامر اب ناتسلگ میهاربا نوچ مه ،دشاب هتشاد عیفر یهاگیاج تایبدا رد هک تسا
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اه هدیزگربرابخا نیرخآ

اکیرمآ یا هرود نایم تاباختنا جیاتن اه نیرترب

 رون دیس« تداهش ناتسرل رادناتسا
تفگ تیلست ار »یوسوم ادخ

رهم

 رد راتفرگ مدرم هب یناسردادما
 طسوت ناکسا/سولاچ هداج
رمحا لاله

رهم

 رهش حطس رد زامن تاغیلبت
تسا مک ناجنسفر

رهم

اکیرمآ یا هرود نایم تاباختنا جیاتن اه نیرترب

 رون دیس« تداهش ناتسرل رادناتسا
تفگ تیلست ار »یوسوم ادخ

رهم

 رد راتفرگ مدرم هب یناسردادما
 طسوت ناکسا/سولاچ هداج
رمحا لاله

رهم

 رهش حطس رد زامن تاغیلبت
تسا مک ناجنسفر

رهم

 ریسم رد فرصت و لخد هنوگره
تسا زاسرطخ اه هناخدور

رهم

 ازنآولفنآ اب هلباقم یارب مزال یگدامآ
دراد دوجو ناجنسفر رد

رهم

 مالیا یباوختخت ۳۷۶ ناتسرامیب
تسا ناتسا ینامرد هژورپ نیرتگرزب

رهم

 رد یرذن شآ ولیکرازه 84 خبط
زاریش

رهم

 مداخ همه« ینابزیم لصف رد
 تمدخ یارب یدهع /»میئاضرلا
تنم یب

رهم

 دمحم مالسلا تجح رکیپ عییشت
یناقهد نسح

رهم

 زا هدافتسا دیاب ام یژتارتسا
 رانک رد روشک یاه تیفرظ
دشاب یساملپید

رهم

زورما غاد تاعوضوم
پمارتلابتوفاکیرمآناریا

وردوخیمالسا یاروش سلجم

میرحتسیلگنانیمز

تمیقتاباختناتعنص

نویزیولتلابتوف نویساردف

تسوپیناجیرال یلع

جات یدهمهارمه نفلت

ناملسمیناریاروشک داصتقا

اساناکیرمآ هرگنکانس

ریوصتهراوهاممتش و برض

نویلیمرتائتمشچیژرلآ

ناگتسشنزاب یریگراک هب عنم نوناق

راهباچ ردنبتیساسحاند

روداوکاشراخرتیئوتناموت

هسطعیلحاس لابتوف

هیبشرهش نالک

یژرلآ مئالعیداصتقا هقطنم

یرادرادرتلیف کسام

ریوصت تیاور هب
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یریشلگ گنشوه

 .دنا گنسمه و دنرادن وفلور ناوخ ِراکهاش »وماراپ ورردپ« نوچ مه یراثآ زا مک چیه رثا ود نیا دیدرت یب
 هک هنوگ نامه و ینهارب و تسا ناتسلگ هک هنوگ نامه ،دوب ربخاب شهاگیاج زا یسکره زا رتهب دوخ یریشلگ
 ،نانآ ِندناوخ یبدا هدناوخردپ سپ .دندولاین یگنن و مان و نان چیه هب ار دوخ هک دندوب یدعاس و دومحم دمحا
 ندناشک ههاریب هب ،شا هنامز و هنیمز ِظاحل نودب ،صاخ ناکم و نامز رد ناشدوخ یاه هتفگ زا لقن هب مه نآ
.دشکب نوریب ناگرزب نیا هیاس ریز زا ار دوخ هتسناوتن زونه هک یتایبدا مه نآ .تسا رصاعم تایبدا

 هک تسا یمهوت روصت نیا ،تسا هدرک روبع دوخ ناگرزب زا ام زورما تایبدا هک دراد دوجو روصت نیا هچرگا
 ،تسین هارمه ندوبورشیپ ِتیزم اب ندوب ینونکا .دنک یم اقلا ام هب »ندوب ینونکا« رگید یریبعت هب ،»نونکا«
 و اه نامر زا یخرب ندناوخ اب .تسین یراوشد راک اعدا نیا تابثا .دنا یعاجترا یرایسب یاه نونکا اریز
 هب ندیسر و راثآ نیا ندناوخ هتبلا .دش دهاوخ مولعم اعدا نیا یتسردان ای یتسرد ریخا یاه ناتساد هعومجم
 یقلت نیا رد هتشذگ یاه ههد اب زورما تایبدا یساسا توافت دیاش .دهاوخ یم تمواقم و راثیا ،دوصقم نیا
 اب تایبدا هک تساجنیا .تسا ینتسیزان رما فیصوت تایبدا ،تسین هتسیز رما ِفیصوت افرص تایبدا هک تسا

.دروخ یم هرگ »موهفم«

 زونه .»دنک یم نوگرگد ار تیعضو ینعی ،دنز یم دایرف فوسلیف ،دناوخ یمن زاوآ فوسلیف« زولد لیژ ریبعت هب
 .دوش یم هدینش نانآ راثآ زا ینهارب و یدعاس ،دومحم دمحا ،یریشلگ ِخنس زا ینارکفنشور/هدنسیون یاه دایرف
 قلخ موهفم هفسلف ؟دنک یم قلخ هچ هفسلف« :داد میمعت تایبدا هب دوش یم ار زولد زا یرگید ریبعت زاب
 .تسا یا هداس راک مه اعدا نیا تابثا .»تسا یگدنز زا یا هویش هکلب ،تسین فوسلیف رس رد موهفم .دنک یم
 هدنامن یفقس .مرادن یا هناخ نم ،َهن« :تسا هدرک یگدنز ار تایبدا وا ،دینک عوجر یریشلگ یگدنز هویش هب
 یبدا عجرم ِماقم رد ار یریشلگ دیاش هچنآ .»مسیون یم هک تساه نیمه نم هناخ فقس و راوید ،تسا

 یریگمشچ لکش هب »ناوت« اب »تردق« نیب یراذگ زیامت .تسا موهفم قلخ و نتشون ناوت نیمه ،دناشن یم
 ،ناوت و تسا اه ندب و راکفا هب هطلس ِلامعا ،تردق .شیاه هتفگ رد مه و دراد دوجو یریشلگ راثآ رد مه
 هک دنزب تردق زا َمد تحارص هب دوخ رگا »باجتحا هدزاش« هدنسیون .تساه ندب و راکفا رد ورین ِشیازفا
.درادن دوجو تردق هب یگتسبلد زا یگنر شراثآ رد هن و شا یگدنز هویش رد َهن ،دنز یمن

 هب تردق مهوت رد هک یریقح یاه مدآ یشاپورف ؛تسا تردق یشاپورف زا یراگدنام ریوصت »باجتحا هدزاش«
.دشک یم ریوصت هب ار نانآ فوخم یا هویش هب یریشلگ و دننک یم ضرعت نایمدآ یاه ندب و راکفا

 ؟دشاب ،هقیقد کی طقف اما .مشچ هب ،تفر هک نیسحالم :تفگ اقآ هَلل ،شمنیبب مهاوخ یم نم :تفگ هدزاش«
 و فیعض ،دمآ یم شا هلان یادص .قاتا رانک دندوب هدرک عمج ار یلاق .دوب تخل یرد هس قاتا .دشاب :متفگ
 و درک زاب ار رد تفچ اقآ هَلل .دمآ یم هناخقودنص رد تشپ زا ادص .هن :متفگ ؟هک یسرت یمن :تفگ اقآ هَلل .موادم
 :تفگ ؟دنا هدیشارت ارچ ار شرس ،اقآ هَلل :متفگ .ار نوتاخ هرینم تروص یدیفس و مدید ار رون نوتس طقف نم
 هلان .دوب دنک یوت شیاهاپ .دندوب هتسب هلیوط خیم ات ود اب ار شیاه تسد .دوب هراپ شنهاریپ ؟یدرک شهاگن
 ار هناخقودنص رد اقآ هَلل ...مسرت یم نم :متفگ .دیدنخ ؟مینک یزاب یآ یم ،ناخورسخ ییوت :تفگ .درک یم
 ات ود ،دندرک شغاد :تفگ ؟ارچ :متفگ .هدش هناوید ،متفگ هک نم :تفگ اقآ هَلل .دنلب ،دیدنخ یم زونه .تسب
.»دندرک شغاد هدرک خرس نهآ اب و دنتفرگ ار شتسد

 رب هطلس غاد هنوگ نیا هک ینانز دنرامش یب .تسا هدزاش نادناخ رد یسنج تنوشخ ناینابرق زا یکی نوتاخ هرینم
 نآ زا و تسا میقع تردق دناد یم .دناد یم یبوخ هب ار ناوت و تردق نیب توافت یریشلگ .تسا هتسشن ناش نت

 هک تسا یماقتنا ،هدزاش یگدوب میقع .تسا میقع باجتحا هدزاش هک تسور نیازا ،دوش یمن قلخ یزیچ
 هدزاشِ ردپ و گرزبردپ نوچ مه ییاه تیصخش زا ؛دریگ یم دوخ ناتساد رادم تردق یاه تیصخش زا یریشلگ
.باجتحا
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 زا .تسا هدیشک تراسا دنب هب ار یرخف ،»هدیلخ گرگ نیتسوپ رد« هک تسا یکولفم هابور زین باجتحا هدزاش
 لیم عانقا یارب تسا هدش قلخ هک تسا »یرگید« ،یا هنادنمشوه لکش هب یرخف تیصخش رگید یوس
 نآ لامکو مامت دناوت یمن هک تسا نیا دنک یم شداشان هچنآ و تسین دنسرخان تیعضو نیا زا وا اما ،هدزاش
.دهاوخ یم هدزاش هک دشاب یا »یرگید«

 هک تسور نیازا و دنک یم ینونکا ار هتشذگ هک تسا یزاس موهفم ِقادصم »باجتحا هدزاش« رد یریشلگِ یرگید
 ام هک »ییام« نیا دنک فشک هک دراد ار هغدغد نیا زیچ ره زا شیب یریشلگ .تسا ام »رصاعم« یریشلگ
 »یریطاسا ناهج و ام« ِباتک رد راهب دادرهم اب وگتفگ رد وا .تساجک شرابت و تسا هدش ام هنوگچ میتسه
 و تسا هتفرگ لکش هلئسم نیا روحم لوح وگتفگ نیا مییوگب رگا تسین قارغا و تسا شسرپ نیا لابند هب
 زا اه راب دوخ یاه شسرپ رد یریشلگ ،لصفم یوگو تفگ نیا رد .میا هدش ام هچنآ یبایدر یارب یریشلگ شاکنک
 وگتفگ دنور رد هکنیا ات ،تسین نایع نادنچ شروظنم رما ودب رد هک دنک یم هدافتسا خیرات و راتخاس ِمیهافم
:دوش یم راکشآ

 امش یهاگ دنچره .ار ییاپورا لادوئف هن ،دینیب یم ار یقرش یلادوئف هعماج کی راتخاس]همانهاش رد[ امش :راهب
.تسا نایناکشا تلود هرود نآ و دینیب یم مه ییاپورا مسیلادوئف هب هیبش یاه زیچ عون کی

؟تسا رت تارکُمد دییوگ یم ینعی :یریشلگ

 لادوئف کی یلیخ سوواک ربارب رد متسر تیصخش الثم .تسا رتشیب شوت یلحم یاه لالقتسا ،هلب :راهب
.دناسر یم ار لقتسم

.تفگ دوش یم ار شدراوم منک یم رکف نم :یریشلگ

 نیا ریثأت .هدننکدیلوت هقبط و یناحور هقبط ،رایشترا هقبط ،دینک یم تبحص هقبط هس زا امش اتسوا یوت :راهب
 هرود وت .دنناوخ یمن یگدنز تقیقح اب رگید هک دوش یم هدیشک یناساس هرود هب یعامتجا یتنس یاه راتخاس
 رخآ رد .تسا هتسکشرو هک تسا یهورگ تسد رد تردق و ؛هاش زا رترادلوپ ،دنتسه ناگدننکدیلوت یناساس
 ؛هدروآرد هک تسا لاس یس مه ار بابرا ردپ .هدرک مه مایق .دنک یمن راک شبابرا یارب رگید یتاهد هرود
 رد و درادن یسایس تردق هک تس ا یرهش هدننکدیلوت دراد لوپ هک مه ینآ .درادن لوپ تیفارشا نیاربانب

 :تفگ دوشب رگا اجنیا رد ...دوش یم مه هسنارف بالقنا هیبش انعم کی هب .دنهد یمن شتلاخد تسایس
.دنتسین مه اب هسیاقم لباق رگید تاهج زا هتبلا یلو ،دهاوخ یم تردق ناریا یزاوژروب

 ضرف الثم ام .تسا تجح شفرح و دریگب رارق سأر رد دناوت یم و تسا هرف بحاص یسک کی هکنیا :یریشلگ
 منک یم رکف و مینیب یم نیمزرس نیا رکفت مامت رد ،مینیب یم یبرع نبا رد ،مینیب یم لماک ناسنا رد دییامرفب
 ار یرگید رکفت هزاجا هک -مییوگب لکش یمره ،مییوگب یدنق هلک ،لکش نیا روز ،تسا لکش نیا ِدوخِ روز نیا
.تسا نیا راتخاس زا مدوصقم نم .دهد یمن

 ار راک اسنلارخف لوق هب و تسا تیافک یب اما ،تسا هدولآ نوخ هب شتسد هک تسا یماظن باجتحا هدزاش ردپ
 طیارش ینوگرگد و شتیعقوم و هاگیاج زا ،دریگب هیام شتیصخش زا شتواسق هکنآ زا شیب وا .دنک یمن مامت
 فرط تفر گرزبردپ تسد .دیقوبسم هک ناتدوخ ،درادن یا هدیاف رگید نیمز ،ناج ردپ رخآ« :دیآ یمرب یعامتجا

 یرکون هب نت یهاوخ یم رتشیب دمآرد و لوپ یارب وت :تفگ کچوک همع .دوب گرزب همع تسد اصع ،شیاصع
 اه هدیسر نارود هب هزات نیا رکون دیابن گرزب هدزاش رسپ ،نم رسپ .وش مگ ورب :دز داد گرزبردپ ؟یهدب اه نیا
 تردق زا تبسن نامه هب تسا رجزنم یلادوئف راتخاس زا یریشلگ رگا .»!فت ،دننزب شا هنیس هب ناشن هک دوشب
 یگدناوخردپ لنش هک ییاه هدیسر نارود هب هزات .درامش یم راوخ ار نآ و تسا کانمیب زین هدیسر نارود هب هزات دارفا
 ای دنرادن تسایس اب یتبسن رهاظ هب یریشلگ راثآ رگا .دننک ناهنپ نآ ریز ار ناشیاه تراقح ات دنراد شود رب
 ربخ تردق اب یریشلگ صخشم ِیدنبزرم زا و دنا یسایس اقیمع نطاب رد ،هتخادنا هیاس نآ رب مرف و نابز
.دنهد یم

 باجتحا هدزاشیریشلگباتک یفرعمباتک دقن :اه بسچرب

هباشم دراوم

سح ماما تایح عماج خیرات باتک مامتا سا نوناق« باتک یسررب و دقن تسشن ون ِتوارط رد یرادنید ِشک
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