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یتیریدم ياه  ناتساد 

باتک تاصخشم 

www.modiryar.com یتیریدم / ياه  ناتساد  روآدیدپ : مان  ناونع و 
www.modiryar.com  : رشان

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه ,  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ناتساد تیریدم -  : عوضوم

ا ــــ پدر

هنهپ ردو  . دـنزیم مدـق  لـحاس  لوط  رد  شدوبعم  اـب  هک  دـید  باوـخ  ردوا  . دوـب اـیؤر  رد  يدرم  یبـش  ا      ــــ پدر  FOOTPRINTS ... 
يرگیدو وا  هب  قلعتم  یکی  . دنتسه اه  هسام  يوررب  اپدر  رثا  ود  دش  هجوتموا  هنحصرهرد  . دوشیم راکشآ  شیگدنز  زا  یئاه  هنحص  نامسآ 

رد عقاوم  یـضعبرد  دش  هجوتم  . درک هاگن  هسام  يور  رد  اهاپدر  هبوا  . دـید ار  شا  هتـشذگ  یگدـنز  زا  هنحـص  کی  ینامز  . شدوبعم نآ  زا 
هدرک تفا  شیگدنز  رد  هک  دهدیم  خر  یعقاوم  رد  قافتا  نیا  هکدش  هجوتم  نینچمهوا  . دراد دوجو  اپدر  کی  طقف  شیگدنز  ریـسم  لوط 

تیاـمح ارم  یممـصم  هک  يدوب  هتقگ  وت  ایادـخراب  : درک لاؤس  شدوبعمزاوا  . درک ناـشیرپًاعقاواروا  عوضوم  نیا  . تسا هدرـسفاو  نیگمغو 
اپدر کـی  رثا  طـقف  ، ما هتفــشآ  میگدـنز  رد  هـک  یعقاوـم  رد  مدـش  هجوـتم  نـم  اـما  يرادـیمرب  مدـق  یگدـنز  هار  لوـط  رد  نـم  اـبو  ینک 

ارت نم   ، نم زیزع  يوـلوچوک  مزیزع ، : داد خـساپ  شدوـبعم  ؟ ینکیم كرت  ارم  وـت  مرادزاـین  وـت  هب  یتـقو  نم  ارچ  ممهفیمن  نم  . دراددوـجو
نامه نوا  ینیبیم ، ار  اپدر  کی  رثا  طقف  وت  هکینامز  ینکیم ، لمحت  ار  یجنر  هک  یعقاوم  رد  . درک مهاوخن  كرت  ارت  زگره  مراد و  تسود 
تروص هب  طبترم  یسیلگنا  نتم  هدهاشم  يارب  ="beginslide id="133" title .} منکیم لمح  میاه  هناش  يور  ار  وت  نم  هک  تسیتقو 

FOOTPRINTS       One night a man had a dream.he dreamed he" دـیئامرف } کیلک  ار  اـجنیا  ییوشک 
was walking along the beach with the LORD.Across the sky flashed scenes from his

life.for each scene,he noticed two sets of footprints in the sand:one belonged to him,and

the other to the LORD.When the last scene of his life flashed before him,he looked back at

the footprints in the sand.He noticed that many times along the path of his life there was

only one set of footprints.He also noticed that it happened at the very lowest and saddest

times in his life.This really bothered him and he questioned the LORD about it.”LORD,you

said that once I decided to follow you,you’d walk with me all the way.But I have noticed

that during the most troublesome times in my life,there is only one set of footprints.I
don’t understand why when I needed you must you would leave me.”The LORD

replied,”my precious,precious child,I love you and I would never leave you.During your

times of trial and suffering,when you see only one set of footprints,it was then that I
{carried you.{endslide
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یقطنم لالدتسا 

زا دـننک . يزاب  کشاب  میاق  هک  دـنریگیم  میمـصت  اهنآ  دـنوریم . تشهب  هب  دـنریمیم و  نادنمـشناد  همه     logical reasoning ...
میاق هب  عورش  همه  دنک . نتشگ  هب  عورـش  سپـس  درمـشب و  ات 100  دیاب  وا  دراذـگب . مشچ  دـیاب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  نیتشنیا  دـب  تخب 

نیتشنیا دتـسیا . یم  نیتشنیا  يوربور  نآ  لخاد  دـشک و  یم  نیمز  يور  يرتم  کی  عبرم  کی  طـقف  نتوین  نتوین .  زج  هب  دـننکیم  ندـش 
. تسا هداتـسیا  وا  يوربور  نتوین  هک  دنیبیم  دنک و  یم  زاب  ار  شنامـشچ  وا   100 - 99 – 98  – 97  - ............. 3  – 2  – 1 درمشیم : 

اعدا وا  تسا .  هدـشن  كوس  كوس  نتوین  دـیوگ  یم  دـنکیم و  راـکنا  نتوین   " نتوین . كوس  كوس  دـیوگیم "  : هلـصاف  ـالب  نیتـشنیا 
رد نم  دیوگیم "  : نتوین  تسین . نتوین  هک  دنکیم  تباث  وا  هنوگچ  دننیبب  ات  دنیآیم  نوریب  نادنمشناد  مامت  تسین  .  نتوین  هک  دنکیم 

عبرم رتم  رب  نتوین  کـی  نوچ  عبرم ... رتـم  رب  نتوین  موشب  نم  هک  دوشیم  ثعاـب  نیا  ماهداتـسیا ... عبرم  رتـم  کـی  تحاـسم  هی  عبرم  کـی 
 !!! ". لاکساپ كوس  كوس  " سپ متسه ،  لاکساپ  نم  سپ  تسا ،  لاکساپ  کی  لداعم 

یتیریدم باذج  ناتساد  دنچ 

هنازرف  نیسح  سدنهم  تیاس : رد  هئارا  گرم  زا  سپ  یگدنز  يدروم ، هابتشا  دراو ، هزات  دنمراک  یلغش ، هبحاصم  یتیریدم ، عطاق  میمصت 
رد هک  داتفا  یناوج  هب  شمشچ  تفر  یم  شراک  رتفد  تمس  هب  هکیلاح  رد  گرزب  ياهتکرش  زا  یکی  ریدم  يزور  یتیریدم  عطاق  میمـصت 
اب ناوج  ینک »؟ یم  تفایرد  قوقح  ردقچ  هناهام  امـش  : » دیـسرپ وا  زا  تفر و  ولج  . درکیم هاگن  دوخ  فارطا  هب  دوب و  هداتـسیا  راوید  رانک 
هب هدروآ و  رد  ار  رـالد  دوخ 6000  لوپ  فیک  زا  دـش و  بیج  هب  تسد  هتفـش  یهاگن  اب  ریدـم  رـالد ». یهاـم 2000  : » داد باوج  بجعت 
هن دننک  راک  هک  میهد  یم  قوقح  دوخ  نادنمراک  هب  ام  دوشن ، تیادیپ  اجنیا  رگید  ورب و  وت ، هام  هس  قوقح  نیا  : » تفگ وا  هب  داد و  ناوج 
هک يرگید  دنمراک  زا  ریدم  دش . رود  تعرـس  هب  دیهج و  اج  زا  یلاحـشوخ  اب  ناوج  .« دـننک هاگن  فارطا  هب  راکیب  دنتـسیاب و  اجکی  هکنیا 

ازتیپ کیپ  وا  : » داد باوج  وا  هب  دوخ  ریدم  راتفر  زا  بجعت  اب  دنمراک  »؟ دوب تمـسق  مادـک  دـنمراک  ناوج  نآ  : » دیـسرپ دوب  شیکیدزن  رد 
هدیدن دوخ  تیریدم  هرود  لوط  رد  ار  دوخ  نانکراک  یتح  نار  زا  یخرب  تیاکح  حرش  دوب ». هدروآ  ازتیپ  نانکراک  يارب  هک  دوب  یشورف 

نایاپ ردیلغش  هبحاصم  دننک . یم  ارجا  هتفرگ و  اهنآ  هراب  رد  ار  یمهم  یلیخ  تامیمـصت  عقاوم  زا  یخرب  رد  یلو  دنـسانش .. یمن  ار  اهنآ  و 
عورش يارب  و  : » دیسرپ یت  يآ  ما  رتمولیک  رفص  ناوج  سدنهم  زا  تکرش  یناسنا  عبانم  ریدم  یتکرش ، رد  مادختـسا  يارب  یلغـش  هبحاصم 
عبانم ریدـم  .« دوش هداد  ییایازم  هچ  هکنیا  هب  هتـسب  لاس ، رد  رالد  دودح 75000  : » تفگ سدنهم  »؟ تسیچ امـش  راظتنا  دروم  قوقح  راک ،

هژیو و یگتـسشنزاب  قوقح  یناـمرد و  لـماک  همیب  قوـقح ، اـب  یلیطعت  زور   14 یلیطعت ، هـتفه  هرابرد 5  امـش  رظن  بخ ، : » تفگ یناـسنا 
یناسنا عبانم  ریدم  ؟ دینک یم  یخوش  : » دیـسرپ بجعت  اب  دیرپ و  اج  زا  ناوج  سدـنهم  »؟ تسیچ رایتخا  رد  يالاب  لدـم  کیـش و  يوردوخ 

راک زور  نیلوا  رد  دمآرد . یتیلمدـنچ  گرزب  تکرـش  کی  مادختـسا  هب  يدرمدراو  هزات  دـنمراک  يدرک . عورـش  وت  لوا  اما  هلب ، : » تفگ
ار یلخاد  هرامـش  : » داد خـساپ  فرط  نآ  زا  ییادـص  .« دـیروایب نم  يارب  هوهق  ناجنف  کی  : » دز دایرف  تفرگ و  سامت  اـیرت  هفاـک  اـب  دوخ ،

ییارجا ریدـم  نم  : » تفگ فرط  نآ  يادـص  « هن : » تفگ دراو  هزات  دـنمراک  »؟ ینز یم  فرح  يراد  یک  اـب  وت  یناد  یم  يا . هتفرگ  هابتـشا 
: تفگ ییارجا  ریدـم  .« هراـچیب ینزیم ، فرح  یک  اـب  ینادـیم  وت  و  : » تفگ بناـج  هب  قح  ینحل  اـب  دراو  هزاـت  درم  .« قمحا متـسه ، تکرش 

ینعم : » دیوگ یم  دور و  یم  دوخ  سیئر  رتفد  هب  يدنمراکیدروم  هابتشا  . تشاذگ ار  یشوگ  عیرس  و  هبوخ » : » تفگ دراو  هزات  دنمراک  « هن »
اما مناد ، یم  مدوخ  : » دهد یم  خـساپ  سیئر  .« دـیدرک تخادرپ  نم  هب  میدوب  هدرک  قفاوت  هک  يزیچ  زا  رتمک  رالد  امش 200  تسیچ ؟ نیا 

هابتشا نم  هتسرد ، : » دهد یم  خساپ  یباوج  رضاح  اب  دنمراک  .« يدرکن یتیاکش  چیه  مدرک  تخادرپ  وت  هب  رتشیب  رالد  هک 200  هتشذگ  هام 
زا سپ  یگدـنز  منک ». شرازگ  امـش  هب  مـناد  یم  دوـخ  هـفیظو  دوـش  تداـع  تروـص  هـب  یتـقو  اـما  مریذـپب  مناوـت  یم  ار  يدروـم  ياـه 
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مسارم رد  تکرش  يارب  زورما  حبص  یتقو  نوچ  تسا . بوخ  سیئر : ! هلب دنمراک : ؟ دیراد داقتعا  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  امش  سیئرگرم :
. دنیبب ار  امش  دهاوخ  یم  هک  تفگ  دمآ و  اجنیا  هب  وا  دیدرک ، كرت  ار  هرادا  ناتگرزبردپ  هزانج  عییشت 

درذگ یم  زین  نیا 

تحاران دنک  هاگن  نادب  تسا  لاحـشوخ  عقوم  ره  هک  دنزاسب  وا  يارب  رتشگنا  کی  هک  دهاوخ  یم  دوخ  ناریزو  زا  هاشداپ  کی  زور  کی 
نآ نیگن  يور  هک  دنداد  هاشداپ  هب  رتشگنا  کی  زور  دنچ  زا  دعب  ناریزو  دوش . لاحـشوخ  دنک  هاگن  نادـب  تسا  تحاران  عقوم  رهو  دوش 

: دوب هدش  هتشون 
 « درذگ یم  زین  نیا  » 

متسه يراذگریثات  مدآ  نم 

نازومآشناد وا  دنک . ینادردق  یبلاج  هویش  هب  شسالک  نازومآشناد  زا  هک  تفرگ  میمصت  يراگزومآ  نایدادح  اضر  یلع  رتکد  هئارا :
نانآ زا  کی  ره  هنیـس  هب  هاـگ  نآ  درکیم . وگزاـب  ار  شدوخ  رب  اـهنآ  يراذـگرثا  یگنوگچ  دروآیم و  سـالک  يولج  هب  یکییکی  ار 

.« متسه يراذگریثات  مدآ  نم  دوب « : هدش  هتشون  ییالط  فورح  اب  نآ  يور  هک  دزیم  گنر  یبآ  ینابور 
دهاوخ يرثا  هچ  یعامتجا  شریذـپ  ظاحل  زا  راک  نیا  دـنیبب  اـت  دـنک  فیرعت  سـالک  يارب  ياهژورپ  هک  تفرگ  میمـصت  راـگزومآ  سپس 

ار ینادردـق  مسارم  نیمه  هسردـم  زا  نوریب  رد  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  داد و  یفاـضا  یبآ  ناـبور  هس  زومآشناد  ره  هب  راـگزومآ  تشاد .
ار ناشراک  شرازگ  هتفه  کی  زا  سپ  تسا و  هدرک  ینادردق  یـسک  هچ  زا  یـسک  هچ  دننیبب  دننک و  لابند  ار  راک  جـیاتن  هداد و  شرتسگ 

یکمک رطاخ  هب  وا  زا  تفر و  دوب  هسردم  یکیدزن  رد  هک  یتکرش  ناوج  ناریدم  زا  یکی  غارـس  هب  اههچب  زا  یکی  دنیامن . هئارا  سالک  هب 
داد و وا  هب  ار  رگید  نابور  ود  و  دز . شنهاریپ  هب  ار  یبآ  ياهنابور  زا  یکی  درک و  ینادردـق  دوب  هدرک  يو  هب  یلغـش  يزیرهمانرب  رد  هک 

نابور بصن  اب  وا  زا  دینک و  ادیپ  ار  یسک  دیورب ، نوریب  ناتقاتا  زا  منکیم  شهاوخ  امـش  زا  میتسه و  هژورپ  کی  ماجنا  لاح  رد  ام  : تفگ
تشاد ترهـش  شتـسد  ریز  نادنمراک  اب  يراتفردب  هب  هک  شـسییر  رتفد  هب  دعب  تعاس  دنچ  ناوج  ریدم  دینک . ینادردق  شاهنیـس  هب  یبآ 

وا زا  ناوج  ریدم  هاگ  نآ  دش  بجعتم  یلیخ  ادتبا  سییر  دنکیم . نیسحت  شايراک  غوبن  رطاخ  هب  ار  وا  هنامیمـص  هک  تفگ  وا  هب  تفر و 
. مریذـپیم هک  هتبلا  تفگ : سییر  دنابـسچب . شاهنیـس  يور  رب  ار  نآ  ات  دـهد  هزاجا  وا  هب  دریذـپیم  ار  یبآ  نابور  رگا  هک  تفرگ  هزاـجا 
داد و وا  هب  ار  نابور  نیرخآ  سپـس  دنابـسچ و  وا ، بلق  يـالاب  تسرد  شـسییر ، تک  هقی  يور  ار  یبآ  ياـهنابور  زا  یکی  ناوج  ریدـم 
هک یناوج  رـسپ  تفگ  شـسییر  هب  ناوج  ریدم  دینک . ینادردق  يرگید  درف  زا  بیترت  نیمه  هب  دیریگب و  ار  یفاضا  نابور  نیا  ًافطل  : تفگ

شرتسگ ار  ینز  نابور  مسارم  نیا  دـنهاوخیم  اهنآ  تسا و  یـسرد  هژورپ  کی  ماجنا  لاـح  رد  هک  تفگ  داد  نم  هب  ار  یبآ  ناـبور  نیا 
وا هب  تسـشن و  شاهلاـس  رـسپ 14  راـنک  رد  دـمآ و  هناـخ  هب  تکرـش  سییر  بـش ، نآ  دراذـگیم . مدرم  يور  يرثا  هـچ  دـننیبب  دـنهد و 

نیـسحت ارم  هک  تفگ  نم  هب  دـش و  دراو  منادـنمراک  زا  یکی  هک  مدوب  مرتفدرد  نم  داتفا . نم  يارب  یندرکن  رواب  قافتا  کی  زورما  : تفگ
نآ سپـس  وا  ! متـسه هغبان  کی  نم  هک  دـنکیم  رکف  وا  ؟ ینک روصت  یناوتیم  داد . نم  هب  یبآ  ینابور  مايراک ، غوبن  رطاـخ  هب  دـنکیم و 

یفاضا نابور  کی  نم  هب  وا  داد : همادا  سپس  .« متسه يراذگریثات  مدآ  نم  :» دوب هدش  هتشون  نآ  يور  هک  دنابسچ  ماهنیس  هب  ار  یبآ  نابور 
مدرکیم رکف  نیا  هب  مدمآیم ، هناخ  تمس  هب  متشاد  هک  یماگنه  منک . ینادردق  يرگید  سک  زا  نآ  هلیـسو  هب  تساوخ  نم  زا  داد و  مه 

یتقو تسا و  دایز  رایـسب  نم  يراک  هلغـشم  منک . ینادردق  وت  زا  مهاوخیم  نم  مداتفا . وت  رکف  هب  مهدـب و  یـسک  هچ  هب  ار  نابور  نیا  هک 
هک تباوخ  قاتا  رطاخ  هب  دنتـسین و  بوخ  دایز  هک  تایـسرد  تارمن  رطاخ  هب  نم  منکیمن . وت  هب  يداـیز  هجوت  میآیم  هناـخ  هب  اـهبش 

يزیزع و میارب  ردـقچ  هک  میوگب  وت  هب  منیـشنب و  ترانک  مهاوخیم  بشما ، اـّما  مشکیم . داـیرف  وت  رـس  تسا ، فیثک  بترماـن و  هشیمه 
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دنزرف وت  دـیتسه . نم  یگدـنز  رد  دارفا  نیرتمهم  تردام ، رانک  رد  وت  ياهدوب . راذـگریثات  نم  یگدـنز  يور  رب  وت  هک  ینادـب  مهاوخیم 
. داـتفا هیرگ  هب  دوب  هدـش  هدز  تفگـش  ًـالماک  هک  رـسپ  داد . شرـسپ  هب  ار  یبآ  ناـبور  هاـگ  نآ  مراد . تتـسود  نم  یتـسه و  یبوخ  یلیخ 

نیا زا  لبق  بشما  ردپ ، تفگ «: نازرل  يادص  اب  درک و  هاگن  شردپ  هب  وا  دیزرلیم . شندـب  مامت  دریگب . ار  شاهیرگ  يولج  تسناوتیمن 
زا مداد و  همتاخ  میگدنز  هب  ارچ  هک  مداد  حیضوت  ناتیارب  متشون و  نامام  وت و  يارب  ياهمان  مدوب و  هتسشن  مقاتا  رد  نم  ییایب ، هناخ  هب  هک 
نم دوجو  هک  مدرکیمن  رکف  ًالصا  نم  منک . یشکدوخ  دیدیباوخ ، امش  هک  نآ  زا  سپ  بشما  متساوخیم  نم  دیشخبب ». ارم  متساوخ  امش 

هک ادرف  درک . ادـیپ  ار  شرـسپ  زادـگ  زوسرپ و  همان  تفر و  الاب  اههلپ  زا  شردـپ  تسا  . مقاتا  رد  الاب  ماهمان  دـشاب . هتـشاد  یتیمها  ناـتیارب 
هک دـنمهفب  نادـنمراک  همه  هک  درکیم  راتفر  يروط  دزیمن و  رغ  نادـنمراک  رـس  رگید  وا  دوب . هدـش  يرگید  مدآ  دـمآ ، هرادا  هب  سییر 

رسپ اهنآ  زا  یکی  درک ... کمک  یلغـش  يزیرهمانرب  رد  رگید  ناناوجون  زا  يرایـسب  هب  ناوج  ریدم  دناهدوب . راذگریثات  وا  يور  رب  ردقچ 
یـشزرا اب  سرد  سالک ،  ياههچب  هوالع ، هب  و  دـناهدوب . راذـگریثات  وا  یگدـنز  رد  اهنآ  هک  تفگیم  اـهنآ  هب  هشیمه  دوب و  شـسییر 

دناهتشاذگ تبثم  ریثات  امش  یگدنز  رب  هک  یناسک  زا  زورما  نیمه  . « دشاب راذگریثات  دناوتیم  یتیعضو  طیارـش و  ره  رد  ناسنا  دنتخومآ «:
! داتسرف ناوتیم  مه  لیمیا  قیرط  زا  ار  یبآ  نابور  هک  دورن  ناتدای  دینک . ینادردق 

هنایمرواخ رد  الوکاکوک  شورف 

يو زا  یتسود  . تشگزاب هنایمرواخ  زا  دیما  ان  سویام و  الوکاکوک ، تکرـش  شورف  ناگدـنیامن  زا  یکی  نایدادـح  اضر  یلع  رتکد  هئارا :
قفوم مناوت  یم  هک  مدوب  نئمطم  مدیـسر  اـجنآ  هب  نم  هک  یماـگنه  : » داد باوج  يو  يدـشن »؟ قـفوم  یبرع  ياـهروشک  رد  ارچ  : » دیـسرپ

هب رتسوپ  قیرط  زا  ار  دوخ  مایپ  متفرگ  میمصت  اذل  . متسناد یمن  یبرع  هک  دوب  نیا  متشاد  هک  یلکشم  اما  مشاب . هتـشاد  یبوخ  شورف  وموش 
هداتفا شوهیب  نابایب  رد  هتفوک  هتـسخ و  هک  داد  یم  ناشن  ار  يدرم  لوا  رتسوپ  : مدرک یحارط  ار  ریز  رتسوپ  هس  نیارباـنب  . مهد لاـقتنا  اـهنآ 

یم ناشن  ار  باداش  لاحرـس و  رایـسب  يدرم  موس  رتسوپ   . دوب الوک  اـکوک  ندیـشون  لاـح  رد  هک  داد  یم  ناـشن  ار  يدرم  مود  رتسوپ  . دوب
متسناد یمن  نم  هنافـساتم  : » داد باوج  يو  »؟ دمآ راک  هب  شور  نیا  ایآ  : » دیـسرپ يو  زا  شتـسود  .« مدنابـسچ اج  همه  رد  ار  اه  رتسوپ  . داد

.«!! دندید ار  لوا  دعب  مود و  سپس  موس ، ریوصت  ادتبا  اهنآ  اذل  دنناوخ و  یم  پچ  هب  تسار  زا  اهبرع 

نوسیدا ساموت  یگدنز  نتفرگ  شتآ 

نایدادح اضر  یلع  رتکد  هئارا :
رد لامک  مامت و  ار  شراشرـس  دـمآرد  تفر و  یم  رامـش  هب  اکیرمآ  نادـنمتورث  زا  یکی  پمـال ، فشک  زا  سپ  يریپ  نینـس  رد  نوسیدا 
رد دیدج  یعارتخا  زور  ره  دوب . درمریپ  قشع  نیرتگرزب  هاگشیامزآ ، نیا  درک . یم  هنیزه  دوب  یگرزب  نامتخاس  هک  شزهجم  هاگـشیامزآ 

یناشن  شتآ  هرادا  زا  بش  ياه  همین  هک  دوب  اهزور  نیمه  رد  دوش . رازاب  هب  دورو  يزاس و  هنیهب  هدامآ  ات  تفرگ  یم  لکش  نآ 
شالت مامت  دـیآ و  یمن  رب  یـسک  تسد  زا  يراـک  ًاـتقیقح  دزوس و  یم  شتآ  رد  شردـپ  هاگـشیامزآ  هک  دـنداد  عـالطا  نوسیدا  رـسپ  هب 
عالطا هب  یبسانم  لکـش  هب  عوضوم  هک  دنتـشاد  اضاقت  اهنآ  تسا . اـهنامتخاس  ریاـس  هب  شتآ  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  طـقف  ناروماـم 

دش و فرـصنم  وا  ندرک  رادیب  زا  اذل  دنک و  یم  هتکـس  ربخ  نیا  ندینـش  اب  درمریپ  ًالامتحا  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  رـسپ  . دوش هدناسر  درمریپ 
تسا و هتـسشن  یلدنـص  کی  يور  هاگـشیامزآ  نامتخاس  لباقم  رد  درمریپ  هک  دـید  بجعت  لامک  اب  دـناسر و  هثداح  لحم  هب  ار  شدوخ 

نیرتدب رد  ردپ  هک  دیـشیدنا  یم  وا  دهدن . رازآ  ار  ردپ  دورن و  ولج  تفرگ  میمـصت  رـسپ  دنک . یم  هراظن  ار  شرمع  مامت  لصاح  نتخوس 
؟ ییاجنیا وت  رسپ  : » تفگ يداش  زا  راش  رس  دنلب و  يادص  اب  دید و  ار  رسپ  دنادرگرب و  ار  شرس  ردپ  ناهگان  . درب یم  رـسب  شرمع  طیارش 

تلع هب  شفنب  ياـه  هلعـش  نآ  هک  منک  یم  رکف  نـم  تـسا ! روآ  تریح  ینیب ! یم  ار  اـه  هلعـش  يزیمآ  گـنر  تساـبیز ! ردـقچ  ینیب  یم 
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ار ابیز  هرظنم  نیا  دوب و  اجنیا  مه  تردام  شاک  تسابیز ! یلیخ  نم ، يادـخ  ياو ! تسا . هدـمآ  دوجو  هب  رفـسف  رانک  رد  درگوگ  نتخوس 
جیگ ناریح و  رـسپ  »؟ مرـسپ تسیچ  وت  رظن  تشاد . دـهاوخ  ار  ییابیز  هرظنم  نینچ  ندـید  ناـکما  شرمع  لوط  رد  یـسک  رتمک  دـید . یم 

یم مندب  مامت  نم  یناوتیم ؟ روطچ  ینک ؟ یم  تبحص  اه  هلعش  گنر  ییابیز  زا  وت  دزوس و  یم  شتآ  رد  تیگدنز  مامت  ردپ  : » داد باوج 
. دننک یم  ار  ناششالت  مامت  هک  مه  نیرومأم  دیآ . یمن  رب  يراک  هک  وت  نم و  تسد  زا  مرسپ  : » تفگ ردپ  !« يا هتسشن  درـسنوخ  وت  دزرل و 

نآ يزاس  ون  ای  يزاس  زاب  هاگـشیامزآ و  دروم  رد  دـش . دـهاوخن  رارکت  رگید  هک  تسیا  هرظنم  زا  ندرب  تذـل  راـک  نیرتهب  هظحل  نیا  رد 
اولآ ساـموت  .« تشاد یهاوخن  ار  یناـکما  نینچ  رگید  هک  نک  هاـگن  اـبیز  ياـه  هلعـش  هب  تسین . راـک  نیا  عـقوم  نـآلا  مینک . یم  رکف  ادرف 
ادص طبض  ینعی  تیرشب  تاعارتخا  نیرتگرزب  زا  یکی  لاس  نامه  دوب و  راک  لوغـشم  شدیدج  هاگـشیامزآ  رد  ًاددجم  دعب  لاس  نوسیدا 

Biography of Thomas درک . عارتـخا  هـعقاو  نآ  زا  سپ  لاـس  کـی  تـسرد  ار  نوفاـمارگ  وا  يرآ  دوـمن . ناـیناهج  میدــقت  ار 
EdisonEarly LifeBy Mary Bellis

Thomas Alva Edison was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio the seventh and last

child of Samuel and Nancy Edison. When Edison was seven his family moved to Port

Huron, Michigan. Edison lived here until he struck out on his own at the age of sixteen.
Edison had very little formal education as a child, attending school only for a few months.
He was taught reading, writing, and arithmetic by his mother, but was always a very

curious child and taught himself much by reading on his own. This belief in self-
improvement remained throughout his life.Edison began working at an early age, as most

boys did at the time. At thirteen he took a job as a newsboy, selling newspapers and

candy on the local railroad that ran through Port Huron to Detroit. He seems to have

spent much of his free time reading scientific, and technical books, and also had the

opportunity at this time to learn how to operate a telegraph. By the time he was sixteen,
Edison was proficient enough to work as a telegrapher full time.First PatentThe

development of the telegraph was the first step in the communication revolution, and the

telegraph industry expanded rapidly in the second half of the 19th century. This rapid

growth gave Edison and others like him a chance to travel, see the country, and gain

experience. Edison worked in a number of cities throughout the United States before

arriving in Boston in 1868. Here Edison began to change his profession from telegrapher to
inventor. He received his first patent on an electric vote recorder, a device intended for

use by elected bodies such as Congress to speed the voting process. This invention was a
commercial failure. Edison resolved that in the future he would only invent things that he

was certain the public would want.Marriage to Mary StilwellEdison moved to New York

City in 1869. He continued to work on inventions related to the telegraph, and developed

his first successful invention, an improved stock ticker called the "Universal Stock Printer".
For this and some related inventions Edison was paid $40,000. This gave Edison the money
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he needed to set up his first small laboratory and manufacturing facility in Newark, New

Jersey in 1871. During the next five years, Edison worked in Newark inventing and

manufacturing devices that greatly improved the speed and efficiency of the telegraph.
He also found to time to get married to Mary Stilwell and start a family.Move to Menlo

ParkIn 1876 Edison sold all his Newark manufacturing concerns and moved his family and

staff of assistants to the small village of Menlo Park, twenty-five miles southwest of New

York City. Edison established a new facility containing all the equipment necessary to
work on any invention. This research and development laboratory was the first of its kind

anywhere the model for later, modern facilities such as Bell Laboratories, this is

sometimes considered to be Edison's greatest invention. Here Edison began to change

the world.The first great invention developed by Edison in Menlo Park was the tin foil

phonograph. The first machine that could record and reproduce sound created a

sensation and brought Edison international fame. Edison toured the country with the tin
foil phonograph, and was invited to the White House to demonstrate it to President

Rutherford B. Hayes in April 1878.Edison next undertook his greatest challenge, the

development of a practical incandescent, electric light. The idea of electric lighting was

not new, and a number of people had worked on, and even developed forms of electric

lighting. But up to that time, nothing had been developed that was remotely practical for

home use. Edison's eventual achievement was inventing not just an incandescent electric

light, but also an electric lighting system that contained all the elements necessary to
make the incandescent light practical, safe, and economical.Thomas Edison Founds an

Industry Based on ElectricityAfter one and a half years of work, success was achieved

when an incandescent lamp with a filament of carbonized sewing thread burned for

thirteen and a half hours. The first public demonstration of the Edison's incandescent

lighting system was in December 1879, when the Menlo Park laboratory complex was

electrically lighted. Edison spent the next several years creating the electric industry. In
September 1882, the first commercial power station, located on Pearl Street in lower

Manhattan, went into operation providing light and power to customers in a one square

mile area the electric age had begun.Fame & WealthThe success of his electric light

brought Edison to new heights of fame and wealth, as electricity spread around the world.
Edison's various electric companies continued to grow until in 1889 they were brought

together to form Edison General Electric. Despite the use of Edison in the company title
however, Edison never controlled this company. The tremendous amount of capital
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needed to develop the incandescent lighting industry had necessitated the involvement

of investment bankers such as J.P. Morgan. When Edison General Electric merged with its
leading competitor Thompson-Houston in 1892, Edison was dropped from the name, and

the company became simply General Electric. Marriage to Mina MillerThis period of

success was marred by the death of Edison's wife Mary in 1884. Edison's involvement in
the business end of the electric industry had caused Edison to spend less time in Menlo

Park. After Mary's death, Edison was there even less, living instead in New York City with

his three children. A year later, while vacationing at a friends house in New England,
Edison met Mina Miller and fell in love. The couple was married in February 1886 and

moved to West Orange, New Jersey where Edison had purchased an estate, Glenmont,
for his bride. Thomas Edison lived here with Mina until his death.New Laboratory &

FactoriesWhen Edison moved to West Orange, he was doing experimental work in

makeshift facilities in his electric lamp factory in nearby Harrison, New Jersey. A few

months after his marriage, however, Edison decided to build a new laboratory in West

Orange itself, less than a mile from his home. Edison possessed the both the resources

and experience by this time to build, "the best equipped and largest laboratory extant and

the facilities superior to any other for rapid and cheap development of an invention". The

new laboratory complex consisting of five buildings opened in November 1887.A three

story main laboratory building contained a power plant, machine shops, stock rooms,
experimental rooms and a large library. Four smaller one story buildings built

perpendicular to the main building contained a physics lab, chemistry lab, metallurgy lab,
pattern shop, and chemical storage. The large size of the laboratory not only allowed

Edison to work on any sort of project, but also allowed him to work on as many as ten or

twenty projects at once. Facilities were added to the laboratory or modified to meet

Edison's changing needs as he continued to work in this complex until his death in 1931.
Over the years, factories to manufacture Edison inventions were built around the

laboratory. The entire laboratory and factory complex eventually covered more than

(. twenty acres and employed 10,000 people at its peak during World War One (1914-1918

نوسپمات يدت و 

رفینخ نیسحرتکد  : ویشرآ
هب لومعم  قباطم  هیلوا ، ياهتبحـص  زا  سپ  دـش و  سالک  دراو  ناتـسبد  مجنپ  سالک  مّلعم  نوسپمات  مناخ  یلیـصحت ، لاـس  لوا  زور  رد 

يزیچ نینچ  تفگیم و  غورد  وا  هتبلا  تسین . لئاق  اهنآ  نیب  یقرف  دراد و  تسود  هزادـنا  کی  هب  ار  اهنآ  همه   هک  تفگ  نازومآشناد 
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مناخ هک  درادوتـسا  يدـت  مان  هب  دوب  هداد  مل  یلدنـص  يور  سالک  يولج  فیدر  رد  یکچوک  رـسپ  هک  نیا  ًاـصوصخم  تشادـن . ناـکما 
اب تشاد ، نت  هب  فیثک  ياهسابل  هشیمه  دوب . سالک  نیمه  زومآشناد  زین  لبق  لاس  يدـت  تشادـن . وا  زا  یـشوخ  لد  نادـنچ  نوسپماـت 

دوب یضاران  رایسب  وا  تسد  زا  نوسپمات  مناخ  دوب و  یبترمان  زومآشناد  ًاعقاو  وا  دیسریمن . مه  شسرد  هب  دیـشوجیمن و  رگید  ياههچب 
نوسپمات مناخ  تفاـییم ، روضح  مجنپ  سـالک  رد  يدـت  هراـبود  هک  لاـسما  درک .  هزوفر  ار  وا  دادـن و  یلوبق  هرمن   وا  هب  مه  ماجنارـس  و 

 . دنک شکمک  دناوتب  درببیپ و  وا  ندناوخن  سرد  ّتلع  هب  دیاش  ات  دزادنایب  یهاگن  وا  لبق  ياهلاس  یلیـصحت  هدـنورپ  هب  تفرگ  میمـصت 
ماجنا بوخ  یلیخ  ار  شفیلاکت  تسا . يدادعتـسا  اب  داش و  شوهاب ، زومآشناد  يدت  : » دوب هتـشون  شاهدنورپ  رد  يدـت  لوا  سالک  مّلعم 

. تسا ياهداعلاقوف  زومآشناد  يدـت  دوب « : هتـشون  شاهدـنورپ  رد  وا  مود  سالک  مّلعم  لماک .»  تیاـضر  دراد . یبوخ  راـتفر  دـهدیم و 
تـسا یحور  لکـشم  راچد  تسا  يرتسب  هناخ  رد  هک  شردام  ریذـپاننامرد  يراـمیب  رطاـخ  هب  وا  یلو  دـنراد  شتـسود  شیاهیـسالکمه 

يارب ار  شـشالت  ماـمت  وا  تـسا . هدـش  ماـمت  نارگ  رایـسب  يدـت  يارب  رداـم  گرم  : » دوـب هتـشون  شاهدـنورپ  رد  وا  موـس  سـالک  مـّلعم  .«
لکشم اب  يدوز  هب  وا  دنکن  رییغت  هناخ  رد  وا  یطیحم  طیارـش  رگا  درادن . ياهقالع  وا  قشم  سرد و  هب  شردپ  یلو  دنکیم  ندناوخسرد 

ناشن هسردم  هب  ياهقالع  هدرک و  اهر  ار  ندناوخ  سرد  يدت  : » دوب هتـشون  شاهدنورپ  رد  يدت  مراهچ  سالک  مّلعم   .« دـش دـهاوخ  وربور 
درب و یپ  وا  لکـشم  هب  يدت  ياههدنورپ  هعلاطم   اب  نوسپمات  مناخ   .« دربیم شباوخ  سالک  رد  یهاگ  درادن و  يدایز  ناتـسود  دهدیمن .
وا يارب  ییایادـه  نازومآشناد  همه   دوب و  مّلعم  زور  زور ، نآ  يادرف  ًاـفداصت  درک . شهوکن  ار  دوخ  دوـب  هداـتفا  رکف  هب  رید  هک  نیا  زا 

ذغاک کی  لخاد  هک  يدت  هیده   زجب  دوب ، هدـش  هدـیچیپ  گنراگنر  ياهراون  ابیز و  ياهوداک  ذـغاک  رد  همه  اههچب  يایادـه  دـندروآ .
کی درک  زاب  ار  يدـت  هتـسب   یتقو  درک . زاب  سالکرـس  ار  اههیدـه  نوسپماـت  مناـخ  دوب . هدـش  يدنبهتـسب  یبساـنمان  لکـش  هب  یلومعم و 

هدنخ  ثعاب  رما  نیا  دوب . نآ  لخاد  رد  دوب  هدش  فرـصم  شمراهچ  هس  هک  رطع  هشیـش  کی  دوب و  هداتفا  شنیگن  دنچ  هک  هنهک  دنبتـسد 
هب اجنامه  ار  نآ  سپس  درک . دنبتسد  ییابیز  زا  فیرعت  هب  عورش  درک و  عطق  ار  اههچب  هدنخ   ًاروف  نوسپمات  مناخ  اّما  دش  سالک  ياههچب 
ات درک  ربص  هسردم  نوریب  یتدم  هسردـم  تعاس  ندـش  مامت  زا  دـعب  زور  نآ  يدـت  دز . دوخ  هب  زین  ار  رطع  نآ  زا  يرادـقم  درک و  تسد 

مناخ  .« دـیدادیم ار  مردام  يوب  زورما  امـش  نوسپمات ، مناخ  : » تفگ وا  هب  تفر و  وا  دزن  سپـس  دـش .  جراـخ  هسردـم  زا  نوسپماـت  مناـخ 
دش و يرگید  مدآ  وا  دعب ، هب  زور  نآ  زا  درک . هیرگ  ینالوط  یقیاقد  يارب  تفر و  شنیـشام  لخاد  يدت ، زا  یظفاحادخ  زا  دعب  نوسپمات ،

ياهژیو هجوت  هتبلا  تخادرپ و  اههچب  هب  عونمه » هب  قشع   » و یگدنز »  » شزومآ هب  مولع ، تایـضایر و  نتـشون ، ندناوخ ، سیردت  رانک  رد 
خـساپ رتعیرـس  مه  وا  درکیم  قیوشت  رتشیب  ار  وا  نوسپمات  مناخ  هچ  ره  دش . هدنز  هرابود  يدت  نهذ  یتدـم ، زا  سپ  درکیم . يدـت  هب  زین 

کی هب  ار  همه  هک  دوب  هتفگ  غورد  هب  هک  يدوجو  اب  نوسپمات  مناخ  دـش و  سالک  ياـههچب  نیرتشوه  اـب  زا  یکی  وا  تعرـس  هب  دادیم .
رد هک  درک  تفایرد  يدت  زا  یتشاددای  نوسپمات  مناخ  دعب ، لاسکی  دوب .  هدـش  شبوبحم  زومآشناد  يدـت  الاح  اّما  دراد ، تسود  هزادـنا 

. دیسر نوسپمات  مناخ  هب  يدت  زا  يرگید  تشاددای  دعب ، لاس  شش  ماهتشاد .  مرمع  رد  نم  هک  دیتسه  یمّلعم  نیرتهب  امش  دوب  هتـشون  نآ 
رد هک  دیتسه  یملعم  نیرتهب  نانچمه  امش  هک  دوب  هدوزفا  مه  زاب  و  تسا . هدش  موس  درگاش  هدرک و  مامت  ار  ناتـسریبد  هک  دوب  هتـشون  وا 
هک يدوجو  اب  دوب  هتـشون  يدـت  نآ  رد  هک  درک  تفاـیرد  يرگید  هماـن   نوسپماـت  مناـخ  نآ ، زا  دـعب  لاـس  راـهچ  ماهتـشاد .  مرمع  ماـمت 

هدرک دیکأت  مه  زاب  دوشیم . لیصحتلاغراف  یلاع  هبتر   اب  هاگشناد  زا  يدوز  هب  هدرکن و  اهر  ار  هدکشناد  اّما  تسا  هتشاد  یتخـس  راگزور 
يدت راب  نیا  دیـسر . رگید  ياهمان  زاب  تشذگ و  مه  رگید  لاس  راهچ  تسا .  هدوب  شیگدـنز  نارود  ملعم  نیرتهب  نوسپمات  مناخ  هک  دوب 

ار نوسپمات  مناخ  مه  زاب  تسا . هدرک  ار  راک  نیا  دـهد و  همادا  لیـصحت  هب  هتفرگ  میمـصت  سناسیل  تفایرد  زا  سپ  هک  دوب  هداد  حیـضوت 
رودوئت رتکد  دوب : هدـش  رتینالوط  یمک  هماننایاپ  رد  يدـت  مان  راب ، نیا  اّما  دوب . هدرک  باـطخ  شرمع  نارود  ملعم  نیرتهب  نیرتبوبحم و 

هدـش و انـشآ  يرتخد  اب  هک  دوب  هتفگ  همان  نیا  رد  يدـت  دیـسر . يرگید  همان   لاس  نآ  راـهب  تسا . هدـشن  ماـمت  زونه  ارجاـم  درادوتـسا . 
رگا دوب  هدرک  شهاوخ  نوسپمات  مناخ  زا  هدش و  توف  شیپ  لاس  دنچ  شردـپ  هک  دوب  هداد  حیـضوت  وا  دـننک . جاودزا  مه  اب  دـنهاوخیم 
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نوسپمات مناخ  دنیشنب . دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  داماد  ردام  نتـسشن  يارب  ًالومعم  هک  یلحم  رد  اسیلک ، رد  یـسورع  مسارم  رد  دنک  تقفاوم 
، نآ رب  هوالع  درک و  تسد  هب  اهنیگن  یلاخ  ياهاج  نامه  اب  ار  يدت  ردام  دنبتـسد  وا  درک ؟ راکچ  دینزب  سدح  تفریذپ و  یلطعم  نودب 

دید ار  نوسپمات  مناخ  اسیلک  رد  یتقو  يدت  دز .  شدوخ  هب  یسورع  زور  دیرخ و  دوب  هدروآ  شیارب  يدت  هک  يرطع  نامه  زا  هشیش  کی 
رطاخ هب  مرکـشتم . امـش  زا  دیدرک  دامتعا  نم  هب  هک  نیا  زا  نوسپمات  مناخ  : » تفگ شـشوگ  رد  تفریذپ و  رتمامت   هچ  ره  یمرگ  هب  ار  وا 

هک دـیداد  ناشن  نم  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  رتالاب  همه  زا  و  مرکـشتم . امـش  زا  متـسه  یمهم  مدآ  هک  منک  ساسحا  نم  دـیدش  ثعاـب  هک  نیا 
نیا ینکیم . هابتـشا  وت  يدت ، داد « : خساپ  وا  شوگ  رد  تشاد  مشچ  رد  کشا  هک  نوسپمات  مناخ   .« مرکـشتم امـش  زا  منک  رییغت  مناوتیم 

هنوگچ مدوبن  دلب  يدرک ، تبحص  نم  اب  هسردم  نوریب  وت  هک  يزور  نآ  زا  لبق  نم  منک . رییغت  مناوتیم  هک  یتخومآ  نم  هب  هک  يدوب  وت 
هدکشناد  ناطرس  شخب  تسا و  یکشزپ  هتسجرب   داتسا  اویآ  هاگشناد  رد  نونکا  مه  درادوتـسا  يدت  هک  دینادب  تسین  دب  منک ».  سیردت 
، دیشاب هتشاد  رواب  ار  اههتشرف  دوجو  دیوش ...  رفنکی  بلق  شخبامرگ  زورما  نیمه  تسا .  هدش  يراذگمان  وا  مان  هب  زین  هاگشناد  یکـشزپ 

 . تشگ دهاوخ  زاب  ناتدوخ  هب  امش  تبحم  هک  دیشاب  نئمطم  و 

اضقنا زا  سپ  نامزو  ! نتفگ زا  سپ  فرح 

 06:51 ، 
رفینخ نیسحرتکد  : ویشرآ ... اضقنا زا  سپ  نامزو  ! نتفگ زا  سپ  فرح ...

يارب تفرگ  میمـصت  دوب ، هدـنام  یقاـب  شزاورپ  هب  تعاـس  دـنچ  زوـنه  نوـچ  دوـب .  شزاورپ  رظتنم  هاـگدورف  نلاـس  رد  ناوـج  نز  کـی 
عورش شمارآ  رد  تسشنرادهتسد و  یلدنـص  کی  يوررب  وا  دیرخ . زین  تیئوکـسیب  هتـسب  کی  وا  دنک . يرادیرخ  یباتک  تقو  ندنارذگ 

وا هک  یتقو  دناوخیم . همانزور  تشاد  دوب و  هتـسشن  شرانک  رد  يدرم  دوب و  تیئوکـسیب  هتـسب  کی  وا  رانک  رد  درک . باتک  ندـناوخ  هب 
يزیچ یلو  دش  ینابـصع  یلیخ  وا  دروخ . تشادرب و  تیئوکـسیب  کی  مه  درم  هک  دش  هجوتم  تشاذـگ ، ناهد  هب  ار  تیئوکـسیب  نیتسخن 
کی وا  هک  راـب  ره  دـش . رارکت  ارجاـم  نـیا  یلو  .« دـشاب هدرک  هابتـشا  دـیاش  موـشن . تحاراـن  تـسا  رتـهب  : » درک رکف  دوـخ  شیپ  تـفگن .
ناشن شنکاو  تساوخیمن  یلو  دوب  هدرک  ینابـصع  یباسح  ار  وا  راـک  نیا  درکیم . ار  راـک  نیمه  مه  درم  نآ  تشادیمرب ،  تیئوکـسیب 

نیرخآ درم  درک »؟ دهاوخ  راکچ  بدایب  درم  نیا  منیبب  الاح  : » درک رکف  دوخ  شیپ  دوب ، هدنام  یقاب  تیئوکسیب  کی  اهنت  هک  یتقو  دهد .
ماـگنه نیا  رد  دوـب . هدـش  ینابـصع  یباـسح  وا  تساوـخیم ! یئوررپ  یلیخ  هگید  نـیا  دروـخ . ار  شفـصن  درک و  فـصن  ار  تیئوکـسیب 

هاگن اب  درک و  روج  عمج و  ار  شیاهزیچ  تسب ، ار  شباتک  نز  نآ  تسامیپاوه . هب  ندـش  راوس  نامز  هک  درک  مالعا  هاـگدورف  يوگدـنلب 
شتسد تسشن ، شایلدنـص  يور  امیپاوه  لخاد  یتقو  تفر . هدش  مالعا  هزاورد   تمـس  هب  دش و  رود  اجنآ  زا  تخادنا  درم  هب  هک  يدنت 

هدشن و زاب  تساجنآ ، شتیئوکـسیب  هبعج   هک  دید  بجعت  لامک  اب  ناهگان  دهد و  رارق  كاس  لخاد  ار  شکنیع  ات  درک  شکاس  لخاد  ار 
هتـشاذگ شکاس  لخاد  ار  دوب  هدیرخ  هک  یتیئوکـسیب  هک  دوب  هتفر  شدای  دمآ ...  شدـب  شدوخ  زا  دـش !! هدنمرـش  یلیخ  هدروخن ! تسد 

نآ شدوخ  هک  یتروص  رد  دـشاب ... هدـش  هتفـشآرب  ینابـصع و  هک  نآ  نودـب  دوب ، هدرک  میـسقت  وا  اب  ار  شیاهتیئوکـسیب  درم  نآ  دوب .
حیـضوت يارب  یناـمز  رگید  هنافـساتم  و  دوـب . هدـش  ینابـصع  یلیخ  دروـخیم  شیاهتیئوکـسیب  زا  دراد  درم  نآ  درکیم  رکف  هـک  عـقوم 

فرح .    2 ندرک ! اهر  زا  سپ  گنس ...  .    1 دنادرگزاب ... ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  تسا  زیچ  راهچ  دوبن - . یهاوخترذـعم  ای  شراتفر و 
للعت ردـقچ  بولطم  لوحتو  رییغت  يارب  یتسارب  ! نتـشذگ زا  سپ  نامز ...  و  .    4 نتفای ! ناـیاپ  زا  سپ  تیعقوم ... .    3 نتفگ ! زا  سپ  ... 

؟؟؟ میا هدرک  یلهاکو 

نوتلیه تیقفوم  زار  یشوکتخس ،
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یمالغ  ناشوک 
هعوـمجم سـسوم  راذـگریثات  فورعم و  هلمج  نیا  دنـشکیمن ». تسد  اـما  دـننکیم ، هابتـشا  دنتـسیایمن . زاـب  لـمع  زا  قـفوم  صاخـشا  »

نوـتلیه دارنک  طـسوت  سازگت  يوکـسیس  رد  یلبوـم  لـته  سیــسات  اـب  رد 1919  نوـتلیه  ياـهلته  تـسا . نوـتلیه  ياهریجنز  ياــهلته 
رد لاس 1887  سمـسیرک  زور  رد  ایند ، رادـلته  نیرتگرزب  دـیآیم . رامـش  هب  اـیند  رد  ياهریجنز  ياـهلته  زاتـشیپ  هک  دـش  يراذـگهیاپ 

گرزب هاگـشورف  کی  کلام  سانـشرس و  يرجات  وینوتنآ  نس  رد  شردپ  تشاد و  ردارب  رهاوخ و  تفه  نوتلیه  دـش . دـلوتم  وکیزکموین 
ینعی یگدنز ؛ سرد  نیرتگرزب  تخومآ و  ار  ینیرفآراک  هیلوا  ياهتراهم  ردپ  هب  کمک  نمض  هداوناخ  دشرا  رسپ  ناونع  هب  دارنک  دوب .

دایز تورث  لیلدهب  نامز  نیا  رد  داد و  همادا  وکیزکموین  یماظن  جـلاک  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  وا  . تفرگ داـی  شردـپ  زا  ار  یـشوکتخس 
دندرگزاب وینوتنآ  نس  هب  هرابود  دندش  روبجم  داد و  تسد  زا  يدایز  لوپ  شردپ  دـعب ، یمک  اما  دـندرک ، ناکم  لقن  اینرفیلاک  هب  هداوناخ 

ردـپ اهنآ ، طسوت  هناخ  ندرک  كرت  اههچب و  ندـش  گرزب  اـب  جـیردت  هب  دـننک . یگدـنز  نهآهار  هاگتـسیا  کـیدزن  یگرزب  هناـخ  رد  و 
دـنیوگب و دـماشوخ  اهتسیروت  هب  ات  دـنتفریم  راطق  هاگتـسیا  هب  شردارب  دارنک و  دـهد . هراجا  اهتسیروت  هب  ار  اـهقاتا  تفرگ  میمـصت 

اهر ار  يرادنویــسناپ  دـش و  دـنمتورث  هراـبود  هداوناـخ  هـک  دیــشکن  یلوـط  دـننک . لـمح  ناـشدوخ  نویــسناپ  اـت  ار  اـهنآ  ياهنادـمچ 
نیا رد  تفر . اپورا  هب  تسویپ و  اکیرمآ  شترا  هب  دش ، لوا  یناهج  گنج  دراو  هدـحتم  تالایا  هک  یماگنه  لاس 1917  رد  دارنک  . دندرک
انـشآ یلبوم  لته  کلام  اب  تفر و  سازگت  هب  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  يو  داد . تسد  زا  یگدـننار  هحناس  رد  ار  شردـپ  هک  دوب  نامز 

يرادلته تعنـص  دراو  لته ، نآ  دیرخ  اب  دارنک  تخورفیم . نییاپ  رایـسب  تمیق  هب  ار  نآ  دمآیمنرب ، شلته  هرادا  هدهع  زا  نوچ  هک  دش 
لیدبت دنموربآ  لته  کی  هب  ار  تمیق  نازرا  هقاتا   50 نویسناپ نیا  تسناوت  تشاد ، يراد  نویـسناپ  رد  یبوخ  هبرجت  هک  ییاجنآ  زا  دش و 

لاس 1925 رد  هک  دوب  نوتلیه  سالاد  داهن ، نآ  يور  ار  دوخ  مان  نوتلیه  هک  یلته  نیلوا  دروآ . تسد  هب  یبوخ  دوس  لمع  نیا  اـب  دـنک و 
لیاوا رد  ناهج  ياهروشک  یخرب  هدحتم و  تالایا  رد  یگرزب  دوکر  هک  تفر  شیپ  بوخ  ینامز  ات  ممصم  رجات  نیا  تراجت  . دش هتخاس 

زا ار  شیاهییاراد  كالما و  زا  يرایـسب  دش  ببـس  یگتـسکشرو  دوب و  يدـب  ياهلاس  زین  نوتلیه  يارب  اهلاس  نیا  داد . خر  لاس 1928 
نیلوا لاس 1939 ، رد  . درک يرادیرخ  ار  كالما  نیا  هرابود  اهدعب  دنام و  یقاب  اههعومجم  نیا  ریدـم  ناونع  هب  نانچمه  اما  دـهدب . تسد 

، كرویوین رد  ازالپ  تلوزور و  ياهمان  اب  لـته  ود  دـیرخ  اـب  لاـس 1943  رد  درک و  اـنب  وـکیزکموین  رد  ار  سازگت  زا  جراـخ  رد  شلته 
لته نیرتلـلجم  نیرتگرزب و  نوتلیه  رد 1949 ، درک . یفرعم  اـکیرمآ  ياهریجنز  ياـهلته  هعوـمجم  نیلوا  ناوـنع  هب  ار  نوـتلیه  تکرش 

دومن و هدحتم  تالایا  زا  جراخ  رد  دوخ  تراجت  هعسوت  هب  عورش  سپـس  درک . يرادیرخ  ار  ایروتـسآ  فرودلاو  مانهب  كرویوین  روهـشم 
يوتیتسنا طسوت  هک   ) رلتتـسا ياهلته  دـیرخ  اـب  نوتلیه  هورگ  رد 1954 ، . دـش حاتتفا  دـیردام  رد  رد 1953 ، اـپورا  رد  نوتلیه  لـته  نیلوا 

نیرتگرزب رالد ، نویلیم  غلبم 111  هب  دوب ) هدش  هتخانش  تیریدم  نیرتهب  ظاحل  زا  روشک  هدیزگرب  تکرش  ناونعهب 10  اکیرمآ  تیریدم 
نآ رد  درک . رشتنم  ار  شاب » نم  نامهم   » ناونع اب  دوخ  همانیگدنز  لاس 1957  رد  دارنک  . درک تبث  دوخ  مان  هب  ار  نامز  نآ  كالما  هلماعم 

. درکیم نیمات  ار  نوتـسویه  هاگـشناد  رد  نوتلیه » دارنک  يرادـلته  ناروتـسر و  تیریدـم   » هتـشر نایوجـشناد  هیـسروب  هجدوب  يو  اهلاس 
داینب يارب  ار  شتورث  هدـمع  شخب  دارنک  تفرگ . تسد  هب  ار  تکرـش  هرادا  نوراـب  شرـسپ  تشذـگرد و  لاـس 1979  رد  نوتلیه  دارنک 

ياهلته وکیروتروپ ، لوبناتـسا و  دـیردام ، ياههبعـش  حاتتفا  لابند  هب  . تشاذـگ ثرا  هب  نوتلیه  نوسلوکین  دارنک  داینب  مان  هب  دوخ  هیریخ 
رد سکول  ياههاگتحارتسا  اهلته و  زا  ياهکبـش  يزادـناهار  فدـه  اب  لاـس 1982  رد  نوتلیه  ياـههعومجمریز  زا  یکی  ناونع  هب  دارنک 
هک ياهمانقفاوت  اب  یللملانیب ، نوتلیه  تکرـش  دـعب ، لاس  هدزناپ  دـش . سیـسات  ناـهج ، يرگـشدرگ  يراـجت و  ياـهتختیاپ  نیرتگرزب 

نیا زا  يراصحنا  هدافتـسا  هب  رداق  ار  یللملانیب  نوتلیه  هدحتم و  تالایا  رد  نوتلیه  يراجت  تمالع  مان و  زا  هدافتـسا  هب  دودحم  ار  نوتلیه 
یترفاسم تامدخ  رگید  نیشام و  هیارک  يرابتعا ، تراک  ياهسیورـس  هئارا  اب  هعومجم  نیا  دش . سیـسات  درکیم ، اهروشک  ریاس  رد  مان 
ياهلته یللملانیب و  نوتلیه  لاس 1997 ، هیوناژ  رد  . دومن نییعت  لته  تاناکما  تامدخ و  يارب  یناهج  درادناتسا  کی  درک و  ادیپ  هعسوت 
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ناهج رـسارس  رد  نوتلیه  يراجت  مان  كرتشم  دربشیپ  هب  دـهعتم  ار  دوخ  تکرـش  يراجت ، یبایرازاب و  هیداـحتا  نیدـنچ  قیرط  زا  نوتلیه ،
رـسارس رد  سکول  ياهلته  هنیمز  رد  دارنک  يراجت  ماـن  هعـسوت  يارب  كرتشم  يراذگهیامرـس  هب  مادـقا  لاـس 2000 ، ربـماون  رد  هدرک و 
رــضاح لاـح  رد  دارنک  يراـجت  ماـن  سراـم 2006 ، رد  نوـتلیه  ياـهلته  تکرـش  طـسوت  یللملانـیب  نوـتلیه  ماـغدا  اـب  دـندرک . ناـهج 

هک درک  يراذـگهیاپ  ار  یگرزب  رکفت  دوخ ، صاخ  يرگن  هدـنیآ  اب  دارنک  . دـشابیم نوتلیه  هداوناخ  رد  سکول  يراـجت  ماـن  نیرتگرزب 
زیمآراـختفا ثاریم  تسا . هداد  رارق  ناـیرتشم  هـب  یهدسیورـس  ياـههعومجم  نیرتـگرزب  زا  یکی  هـب  ار  نوـتلیه  ياـهلته  هورگ  نوـنکا 

هئارا نوتلیه  ياهلته  رد  هک  ییاهسیورـس  تامدخ و  یمامت  رد  يزاوننامهیم  مه  زونه  تسا . دارنک  رکفت  نیا  نوهرم  نوتلیه  هداوناخ 
یبوخهب ار  ناـنامهیم  ياـهزاین  يرادـلته ، تعنـص  رد  يرادـميرتشم  ياهسیورـس  نیرتـهب  هئارا  اـب  تسا و  سوملم  یبوخ  هب  دوـشیم ،

هبعش زا 2600  شیب  رد  دنمراک  رازه  اب 105 نونکا  دوب و  هدیـسر  باب  هب 553  نوتلیه  ياهلته  دادـعت  لاس 2008  ات  دیامنیم . هدروآرب 
. دوشیم هرادا  اینرفیلاک  سلجنآسل ، رد  نوتلیه  ياهلته  تکرش  طسوت  لاس  رد  رالد  درایلیم  رب 8  غلاب  يدمآرد  اب  دراد و 

دنسانش یم  هنوگچ  ار  امش 

؟
یتیریدم ناتساد 

شردارب هک  یناـمز  دـناوخب ! ار  شتاـفو  یهگآ  ندرم ، زا  لـبق  اـت  تـشاد  ار  سناـش  نـیا  هـک  دوـب  يدودـعم  دارفا  هـلمج  زا  لـبون  درفلآ 
ار اه  همانزور  حبـص  یتقو  درفلآ  تسا . هدرم  تیمانید ) عرتخم   ) فورعم لبون  هک  دـندرک  رکف  ًاهابتـشا  اـههمانزور  دـش ، توف  گـیودول 

یلیخ درفلآ ، درم »! يرشب  حالس  نیرتروآ  گرم  عرتخم  گرم و  لالد  لبون ، درفلآ  : » دش بوکخیم  لوا ، هحفص  رتیت  ندید  اب  دناوخیم 
ياههلمج دروآ . ار  شاهمان  تیصو  عیرس  »؟ دنـسانشب هنوگ  نیا  گرم  زا  سپ  ار  نم  هک  تسا  بوخ  ایآ  : » درک رکف  دوخ  اب  دش . تحاران 

هن ار  لبون  هزورما  دوش . زیمآ  حلص  ياهتفرشیپ  حلص و  يارب  ياهزیاج  فرص  شتورث  درک  داهنشیپ  درک . حالـصا  دز و  طخ  ار  يرایـسب 
يرگید تیوه  زورما ، وا  میـسانشیم . لبون و ...  یمیـش  کـیزیف و  ياـههزیاج  لـبون ، حلـص  هزیاـج  عدـبم  ماـن  هب  هکلب  تیماـنید ، ماـن  هب 

! تسا یفاک  تشونرس  کی  رییغت  يارب  میمصت ، کی  . دراد

نولاب اب  زاورپ  هتفه  جنپ 

رد لاس 1828  رد  يوسنارف  رگن  هدنیآ  دنمشیدنا و  هدنـسیون  نرو ، لوژ  همدقم : نایرهوج - نامیپ  باتک : هصالخ  نرو  لوژ  زا  یناتـساد 
ساسحا نتشون  زا  هاگچیه  هک  دوب . يرگشالت  راکرپ و  هدنـسیون ي  وا  تسبورف . ناهج  زا  مشچ  سرام 1905  رد  دمآ و  ایند  هب  تنان " "

رد هتفه  ياه 5  باتک  دشاب . یم  کچوک  گرزب و  نامر  زا 80  زواجتم  اهنآ  دادعت  هک  تخادرپ  يراثآ  قلخ  هب  يو  درک . یمن  یگتسخ 
رد ایند  رود  فگورتسآ ، لشیم  هام ، هرک ي  ترفاسم  زا  تشگزاب  هام ، هرک ي  هب  نیمز  زا  ترفاسم  نوزامآ ، کیرات  ياـه  لـگنج  نلاـب ،

رارـسا هریزج ي  ایرد و  ریز  گنـسرف  رازه  تسیب  شتآ ، رد  يا  هریزج  نادرگرـس ، هرایـس ي  ییایرد ، ریز  لنوت  ایند ، ناـیاپ  زور ، داتـشه 
نسنل ییایفارغج  مولع  نمجنا  رد  لاس 1862  هیوناژ  ردهداعلا 14  قوف  سالجا  .* تسا يوسنارف  رادمان  هدنسیون  نیا  هتسجرب  راثآ  زا  زیمآ 

. دشاب یم  زاتـشیپ  اه  تلم  نایم  رد  هراومه  ناتـسلگنا  هک  دوب  نیا  يو  نانخـس  هصالخ ي  دوب . هدیدرگ  لیکـشت  سیلپول " رتاو   " رد عقاو 
یم ناهد  هب  ناهد  نسوگرف "  " مان اه ، قیوشت  داـیرف و  نآ  یپ  رد  . دـیدرگ وربور  هسلج  نیرـضاح  دـتمم  اـه ي  ندز  فک  اـب  راـتفگ  نیا 

ینادرمریپ اهنآ  بلاغ  . تسا هتشذگ  یناشفشتآ  كانرطخ  ياه  هناهد  اه و  جیلخ  زارف  زا  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  دنتفگ : یم  همه  تشگ و 
یناشفـشتآ ياه  هناهد  كانرطخ و  ياه  جـیلخ  زا  دـنیامن و  روبع  ایند  هراق ي  جـنپ  زا  دـندوب  هتـسناوت  هک  هتـسکش ، ياه  هرهچاـب  دـندوب 

، دوخ هیوناژ  هرامـش 15  رد  فارگلت  یلید  همانزور  . دـندوب تردـقرپ  اـناوت و  رایـسب  یمـسج  یحور و  ثیح  زا  تهج  نیمه  هب  دـنرذگب .

یتیریدم ياه  www.Ghaemiyeh.comناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 38زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهج مدرم  يارب  هک  ار  اقیرفآ  زا  یمهم  تمسق  هک  دندش  قفوم  نادرگناهج  دوب . هدرک  رشتنم  ریز  حرش  هب  تبسانم  نیا  هب  یلـصفم  هلاقم 
زورما یلو  دوبن  شیب  یلایخ  باوخ و  اـم  يارب  لـین  میظع  دور  نوماریپ  تفر  دـمآ و  هتـشذگ  لاسدـنچ  رد  دـنیامن . فشک  دوب  هتخانـشان 

نب هغامد  ات  ار  دوخ  تافاشتکا  هنماد  نتـسکتویل  رتکد  دـنا . هتفر  شیپ  نوترتماش  هداـج  رد  نادوس  دحرـس  اـت  شناـهارمه  تراـب و  رتکد 
نیدنچ هدرک و  فشک  ار  يزکرم  گرزب  ياه  هچایرد  كراپـسا  و  نوتروب ، ناتیپاک  هداد و  تعـسو  رتیماز  هزوح ي  دودـح  سنراپـسا و 

تمس زا  اقیرفآ  زارف  رب  يزاگ  ياه  نلاب  هلیـسو ي  هب  هک  دنا ، هتفرگ  رظن  رد  یترفاسم  نینچ  يارب  . دنا هدوشگ  ندمتم  يایند  هب  دیدج  هار 
اما دوب . دنهاوخ  رابگنز  هیحان ي  رد  یخیرات  ترفاسم  نیا  زکرم  میا  هدرک  ادـیپ  عالطا  ام  هک  ییاجات  . دـننک تکرح  برغ  يوس  هب  قرش 

ییایفارغج لایور  نمجنا  یملع  هسلج  رد  زورید  داهنشیپ  نیا  دناد  !؟ یمن  یـسک  دمآ ؟ دهاوخ  شیپ  هچ  تفر و  دنهاوخ  اجک  هب  اجنآ  زا 
وهایه رپ  ترفاسم  نیا  ياغوغ  دعب ، یکدنا  . تسا هدش  هنیزه  ترفاسم  نیا  ماجنا  يارب  هریل  دودح 2500  رد  دندیسر و  بیوصت  هب  ندنل ،
تخاس يارب  یشرافس  هسنارف ، نویل  یتعنص  تاجناخراک  دش و  رتکیدزن  نیقی  هب  تشذگ و  دیدرت  کش و  هلحرم  زا  و  دیـسر ، اج  همه  هب 
رایتخا رد  دوب ، تنوپ  ناتیپاک  تاعارتخا  زا  هک  ار ، يزاگ  نلاب  تخاس  هشقن ي  ریبک ، ییایناتیرب  تلود  دـندومن و  تفایرد  امیپ  اضف  نلاـب 

رتکد اما  دندومن ، داهنشیپ  وا  هب  ار  نلاب  تکرح  یصاصتخا  روتوم  متسیس  ناگدنزاس ، ناعرتخم و  زا  يدادعت  . تشاذگ نویل  تاجناخراک 
عارتخا ار  نآ  متـسیس  دوخ  هک  داد ، یم  خساپ  دیـسرپ ، یم  يزیچ  هرابنیا  رد  وا  زا  سکره  و  دنک . لوبق  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  دـشن  یـضار 

یـسک اب  شیوخ  ترفاسم  تامدـقم  كرادـت  هراـبرد  و  دـهدب . هراـب  نیا  رد  یحیـضوت  هک  دـش  یمن  رـضاح  هجو  چـیه  هب  یلو  ما  هدرک 
رتمک ناشریظن  هک  دندوب ، لدکی  رکفمه و  نانچ  ود  نآ  تشاد ، یمیمـص  راکمه  تسود و  کی  اهنت  نسوگرف ، رتکد  . درک یمن  تبحص 

یفالتخا نانآ  نیب  يدروم  چیه  رد  زگره  ودره ، تماهـش  ییاورپ و  یب  مقر  یلع  و  دوب ، يدـنک »  کید  تسود «  نیا  مان  . تفای ناوت  یم 
یتسرد تابـساحم  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  اـقیرفآ  هب  ترفاـسم  يارب  نسوگرف  رتکد  هک  ار  ییاوه  ریـسماقیرفآ  هب  ترفاـسم  .* دوب هدرکن  زورب 

رد هریزج ، نیا  . دهد رارق  رابگنز  رد  ار  دوخ  یتایلمع  هاگیاپ  تساوخ  یم  هک  دوبن  لیلد  یب  دوب و  هدرک  هعلاطم  نآ  يور  اهتدـم  تشاد و 
يوس هب  ییاپورا  درگناـهج  کـی  هریزج ، نیا  زا  راـب  نیرخآ  تشاد . رارق  ییاـیفارغج  لوط  يرتمولیک  شـش  رد  اـقیرفآ و  یقرـش  لـحاس 

كرادت هلجعاب  اردوخ  رفـس  تامدـقم  نسوگرف  رتکد  هک  نیا  دوجواب  دوب . هدرک  تکرح  لین  لحاوس  فشک  يارب  گرزب  ياه  هچایرد 
تراظن تسناد ، یمن  شدوخ  زاریغ  یـسک  ار  نآ  زومر  دوب و  هداد  نآ  رد  یتارییغت  هک  امیپ ، اضف  ناـمتخاس  رب  اصخـش  وخ د  دـید و  یم 

دوب و هدـش  لمحتم  رایـسب ي  تمحز  هطخ ، نآ  نایموب  صوصخم  هجهل  يریگارف  یبرع و  ناـبز  شزومآ  يارب  شیپ ، یتدـم  زا  . درک یم 
یعارتخا نلاب  اب  وا  عالطا  نودب  رتکد  هک  دیـسرت  یم  نیا  زا  دوب . هدراذـگن  ار  وا  يا  هظحل  يدـنک ، کید  شا  یمیمـص  تسود  نآ ، یط 

دش مهارف  ثیح  ره  زا  ام  رفس  تامدقم  : - تفگ یم  وخ د  صاخ  يدرـسنوخ  اب  دید  یم  اروا  هک  زورره  نسوگرف  رتکد  دنک ، زاورپ  دوخ 
، دوخ هناقداص  تامدخ  اب  دوب . یتاذ  شوخ  درم  وج  تشاد . وج "  مان "  هب  يرکون  نسوگرف ، رتکد  . درک میهاوخ  تکرح  هدنیآ  هام  ات  ه . 

یم ماجنا  تعرس  هب  يرطف  تواکز  شوه و  اب  ار  هلوحم  روما  نامرف ، هب  رضاح  هراومه   هدرک و  بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  شبابرا  دامتعا 
نیب هک  یلباقتم  دامتعا  نینچ  اب  . تفر یم  نآ  ماجنا  یپ  رد  دـنزب  یفرح  هک  نآ  یب  دوب . شوگ  اپارـس  دادـیم ، ینامرف  نسوگوف  هاگره  . داد

كاکـش و یمدآ   ود  نآ  زا  یکی  داد . یم  خر  يزیمآ  هرجاشم  ییاهوگتفگ  يدـنک  کید  وا و  نیب  یهاـگ  تشاد  دوجو  رکون  باـبرا و 
هتبلا یلو  تشاد . نیقی  دـیدرت و  نیب  یتلاـح  دوخ  نسوگرف  رتـکد  دوب . عـیطم  ریـصب و  يرگید  نآ  طاـتحم و  یکی  دوـب ، ناـمیااب  يرگید 

هاگتسد دوب و  دوخ  یخیرات  رفـس  تایئزج  هعلاطم  مرگرـس  هک  دوب  اهتدم  نسوگرف ، رتکد  . تشادن يراک  اهنآ  زا  مادک  چیه  رظن  اب  زگره 
لیاسو لمح  يارب  هک  دوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  قیقد ، تاعلاطم  ورایسب  یتابساحم  زا  سپ  . دوب هتخاس  دوخ  هاوخلد  بسحرب  زین  ار  امیپاضف 

نیاربانب دشاب . هتشاد  ار  راب  رویل  رازه  راهچ  لمح  تردق  هک  دوش  هتخاس  يا  هلیـسو  تسیاب  یم  لقاال  شراک ، هب  طوبرم  ياه  هاگتـسد  و 
رد ... دشاب دیاب  هنوگچ  نیشام  تیفرظ  هجیتن ، رد  دنک و  دنلب  اوه  هب  ار  راب  رادقم  نیا  دناوت  یم  يا  هدنور  الاب  هدام ي  هچ  هک  داتفا  رکف  هب 

نیا دش و  رپ  داب  زا  نلاب  ودره  هرادج  تفرگ و  اج  يرگید  نورد  رد  اه  نلاب  زا  یکی  دش . هدامآ  تهجره  زا  رفـس  تامدـقم  هیروف ، مهد 
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تکرح زا  شیپ  زور  دوب ، لاحـشوخ  نارگید  زا  شیب  وج ، . دشاب لداعتم  اوه  راشف  ریز  رد  اهنآ  هندب  ماکحتـسا  هک  دوب  ببـس  نیدـب  راک  
یتـح داد . یم  حرـش  تسناد ، یم  دوخ  ترفاـسم  زا  هک  ار  هچنآ  دیـسرپ ، یم  وا  زا  يزیچ  سکره  تفر و  یم  هناـخراک  هب  لزنم  زا  اـبترم 
هقالع هب  درک و  یم  يدنب  مهرس  یبلاطم  دهد ، ماجنا  دیاب  ارجام  رپ  رفـس  نیا  رد  نسوگرف  رتکد  هک  ییاهراک  نلاب و  نامتخاس  هرابرد ي 

تعرـس اب  ایروتکیو  دوب . لدـتعم  میالم و  داب  شزو  ناشخرد و  فاص و  اوه  ترفاـسم  ياهدادـیور  هگنت ي  زا  روبع  .* تفگ یم  نادـنم 
یم یبرغ  بونج  تمـس  هب  یمارآ  هب  ار  نلاب  داب  شزو  يریگ  جوا  نیح  رد  دادـیم . ناشن  ار  ییاـپ  عاـفترا 500  رتمومرت  تفرگ ، یم  جوا 
هیاس رد  هک  درک  یم  هولج  یهایس  هکل ي  نوچ  رابگنز  هریزج ي  نونکا  تشاد ، رارق  نارفاسم  هاگرظن  رد  یبیرف  لد  زادنا  مشچ  دیناشک .

یپ رد  دولآ  مشخ  نانچمه  هریزج ،  نانکاس  . دوب نایامن  یبوخ  هب  زونه  اهرازتشک  عرازم و  زبس  ششوپ  یلو  دشاب  هدش  هدیـشوپ  ربا  زا  يا 
یم شوگ  هب  رتمک  هدرتسگ  ياـضف  نیا  رد  مدرم  ياـهدایرف  تفرگ ، یم  جوا  نیمز  زا  رتشیب  هچره  نلاـب  و  دـندرک ، یم  زیخ  تسج و  نآ 

، دندادن یباوج  وا  هب  نانیـشنرس  تسا  یهوکـشاب  هرظنم ي  هچ  یتسار  تفگ              : تسکـش و  ار  توکـس  یتدم  زا  سپ  وج ، . دیـسر
نتـشادرب لوغـشم  و  تشاد . جنـساوه  تاناسون  تاکرح و  هب  مشچ  مامت  تقد  اب  مه  رتکد  و  دوب ، هتفرورف  دوخ  رد  ناـنچمه  يدـنک  اریز 

ار نلاب  لخاد  دیشروخ ، رون  درادن . ندید  يارب  یمشچ  ییوگ  هک  دوب  هتفر  ورف  نتشیوخ  رد  نانچ  يدنک  کید  دوب . نآ  زا  ییاهتشاددای 
. دوب هدیسر  ییاپ  عافترا 2500  هب  ایروتکیو  عقوم  نیا  رد  دوب . صخـشم  رون  زا  يا  هلاه  رد  نارفاـسم  هرهچ ي  دوب و  هدرک  نشور  ـالماک 
. منک یم  هاگن  مراد  هک  ینیبیم  تفگ : دوب ، اشامت  لوغـشم  دوخ  نیبرود  اب  هک  رتکد  دینز              ؟ یمن  یفرح  ارچ  دیـسرپ : هرابود  وج ،
ایرد و لحاوس  تسناوت  یم  مه  زاب  نیا  دوجو  اـب  دـییازفیب . نلاـب  عاـفترا  رب  یکدـنا  تفرگ  میمـصت  رتکد  اـیرد ،  زارف  زا  زاورپ  ماـگنه  هب 

يارب ار  اـهنآ  ناـنابراس ، هک  دـندید  یم  ار  ییاـهرتش  ناوراـک  عاـفترا ، نیا  زا  یهاـگ  . دـنک هدـهاشم  یبوـخ  هب  ار  اـه  هدـکهد  ناـمتخاس 
نلاب ندید  زا  هک  دندید  یم  ار  نایموب  دیسر و  یم  رظن  هب  هوبنا  یلگنج  نوچ  ناتخرد  اجنآ  رد  دندوب . هدروآ  درگ  اج  کی  رد  تحارتسا 

الاب فرط  هب  نآ  هلول ي  هک  دندوب  حلـسم  يدنلب  ياهگنفت  هب  اهنآ  بلغا  دن . دـیود  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هدرک ، تشحو  اضف  رد 
کچوک خاروس  کی  درک ؟ میهاوخ  طوقـس  ام  ایآ  دننک  خاروس  ار  نآ  يزادـناریت و  نلاب  يوس  هب  اهنآ  رگا  دیـسرپ : وج  . تفر یم  هناشن 

هچ ام  ندید  زا  اهنآ  میریگب ، هلـصاف  اهنآ  زا  هک  تسین  رتهب  سپ  . دـهدب ردـه  هب  ار  نزخم  يوتحم  زاگ  دـنک و  یگراپ  داجیا  تسا  نکمم 
رهاظم ندیتسرپ  اهنآ  راک  دنتـسرپب ، ار  ام  اهنآ  دیراذگب  تفگ :  رتکد  دومن . دنهاوخ  شتـسرپ  ار  ام  نایادخ  دننام  دبال  دننک  ؟ یم  يرکف 

زا رتکد  دنـشاب . بقارم  دننامب و  رادیب  کی  هب  کی  تبون ، هس  رد  ار  بش  هک  دنتفرگ  میمـصت  رظن ، لدابت  زا  دـعب  . تسا تعیبط  نوگانوگ 
. دیسر ارف  يا  هریت  بش  دش و  کیرات  رتمک  اوههنابش  تالمح  .* دندنام رادیب  ادرف  حبص  تعاس 9  ات  وج  و  بش ،  همین  زا  کید  تعاس 9 
. درک تباث  يروانت  تخرد  هخاـش ي  يور  ار  نلاـب  و  دـیایب . نییاـپ  یکدـنا  دـش  راـچان  تخانـش  یمن  ار  هقطنم  نیا  نوچ  نسوگرف  رتکد 

تبون ات  تعاس 9  زا  تساوخ  یم  ناشرارق ، قبط  رب  رتکد  . دـندش یم  هدـید  یتخـس  هب  اه  هیاـس  یتح  هک  دوب  نیگنـس  يردـق  هب  یکیراـت 
يربـخ رگم  تفگ : وج  شاـب    . بظاوم  یلیخ  تفگ : دوب ، شا  یناـبهگن  تبوـن  هک  کـید  هب  نآ  زا  لـبق  یلو  دـباوخب . دوـخ  يرادـساپ 
تـسا مزال  نیاربانب  تسا . هدـناشک  اجک  هب  ار  اـم  داـب  منادـیمن  یهگناو  . دروخ مشوگ  هب  یمکحم  يادـص  یلو  هن  تفگ : رتکد  تسا     ؟

دیشک رس  رب  ار  فاحل  دینـشن ، ییادص  نوچ  یلو  دیناباوخ ، شوگ  مه  زاب  ندیباوخ  زا  شیپ  ندیباوخ  زا  شیپ  رتکد  یـشاب . بقارم  یلیخ 
چیه دوب  فقوتم  تخرد  هخاش  يور  رب  هک  مه  ایروتکیو  دـیزرو ، یمن  یمیـسن  نیرتمک  دوب ، هدیـشوپ  یهایـس  ربا  زا  نامـسآ  دـیباوخ . و 

رب بش ، دولآ  مهو  تعیبـط  . تسیرگن فارطا  هب  قلطم  توکـس  رد  ینورد  هرهلد ي  اـب  تسـشن و  هرجنپ  راـنک  يدـنک  تشادـن . یتـکرح 
تشگ و دیدپان  قرب  دننام  دوب  هچره  اما  تسا . هدید  ار  يزیچ  دوخ  یمدـق  تسیب  رد  هک  درک  ساسحا  ناهگان  دوزفا . یم  يو  بارطـضا 

رهاظ شنامـشچ  شیپ  رد  يرون  هک  دـنک  یم  روصت  یهاگ  ناسنا  هک  دـشاب  ینورد  ساسحا  کی  نیا  دـیاش  . دـنیبب يزیچ  تسناوتن  رگید 
دینش شوماخ  درـس و  ياضف  نآ  رد  ار  یتوس  يادص  ناهگان  دوب ، ایروتکیو  فارطا  بقارم  دیما ، میب و  اب  نانچمه  هک  يدنک  . تسا هدش 

اب يدنک  یلو  دش ، رادیب  باوخ  زا  رتکد  دنک . رادـیب  ار  رتکد  تفرگ  میمـصت  دـنیب ، یم  ار  يدوجوم  لکیه  هک  دیـسر  شرظن  رد  ناهگان 
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، دـش رادـیب  مه  وج  هک  نیا  زا  دـعب  مینک . رادـیب  مه  ار  وج  تسا  رتهب  هلب ! هداـتفا      ؟ یقاـفتا  درک       . توعد  توکـس  هب  ار  وا  هراـشا  
تسا       . یتنعل  ياه  نومیم  نآ  ناتـساد  مه  زاب  امتح  تفگ : وج  تشاذـگ     . نایم  رد  اهنآ  اـبدوب  هدینـش  هدـید و  هک  ار  هچنآ  يدـنک 
هدـمآ شیپ  یقاـفتا  هچ  مینیبـب  میور  یم  نییاـپ  وـج  نم و  تفگ : يدـنک  مـینک             . طاـیتحا  دـیاب  یلو  دـشاب . نـینچ  تـسا  نـکمم 

دوب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یهایـس  دنتـشاد . رارق  دـنیوگ ، یم  بابوااب »  » ار نآ  نایموب  هک  یتخرد  هخاش ي  يور  اـهنآ ، يودره  . تسا
زا دنتـشاد  تسوپ  هایـس  يا  هدع  دوب ، هتفگ  تسرد  وج  دنتـسه ! ناهایـس  تفگ : يدنک  شوگ  خیب  درک و  مخ  ار  دوخ  وج  ماگنه  نیا  رد 

يادص . ینک شتآ  اروف  دیاب  شاب  بظاوم  تفگ : هتسهآ  يدنک  دیدرگ     . رهاظ  ناسنا  ود  رـس  هک  دیـشکن  یلوط  دنتفر . یم  الاب  تخرد 
نایم رد  اما  . دندش دیدپان  ناهایس  هتسد ي  نآ ، کی  رد  تساخرب ، يا  هلان  يادص  نآ  لابندب  تسکـش و  ار  بش  توکـس  ریت ، ود  کیلش 

یم ناهنپ  ار  دوخ  ینورد  بارطـضا  هک  رتکد  دینک ! کمک  دیـسرب ! مداد  هب  تفگ : یم  هک  دـش  هدینـش  هسنارف  نابز  هب  ییادـص  اهادـص ،
هک اصوصخ  میورب . اجنیا  زا  وا  نداد  تاجن  زا  شیب  دـیابن  ام  و  هدـش ، راتفرگ  اـهنآ  تسد  هب  يوسنارف  دارفا  زا  یکی  اـنیقی  تفگ : تشاد ،

ار وا  دیاب  میا ، هدیقع  مه  امش  اب  مه  ام  تفگ : يدنک  !؟ دیراد يرظن  هچ  امش  دنا ! هدمآ  شکمک  هب  یناسک  دنامهف  وا  هب  اهریت  نآ  يادص 
یشحو همین  دارفا  هچ       ؟ دنتشک  ار  ام  بشما  نیمه  اهنآ  رگا  يونـش ! یم  لئوماس  تفگ : تفرگ و  ار  رتکد  تسد  يدنک  میهد . تاجن 

بـش یکیرات  زا  مناوت  یم  نم  تفگ : يدنک  دننک . عولط  باتفآ  ات  مینک  یم  ربص  نیاربانب  دنـشکب ، زور  رد  ار  دوخ  راکـش  دنراد  تداع 
یم يو  هب  دیما  اب  شناهارمه  هک  یلاح  رد  رکفت ، توکـس و  هظحل  دنچ  زا  سپ  رتکد  . تسا روطچ  مناسرب ؟ وا  هب  ار  دوخ  منک و  هدافتـسا 

هتـشاذگ لداعت  داجیا  يارب  كاخ  گنـس و  رتیل  تسیود  دوخ  نلاب  رد  ام  دـینک ، تقد  تسرد  تسا ، نیا  نم  هشقن ي  تفگ : دنتـسیرگن ،
دهاوـخن اـه  هسیک  نیا  زا  یکی  زا  شیب  شنزو  هدراو ، هجنکـش ي  درد و  رثا  رب  دـشاب ، هکره  تخبدـب  درم  نیا  هک  منک  یم  رکف  نم  میا .

درم نیا  هدـش و  لصاح  لداعت  مینک ، باترپ  نوریب  هب  ار  اه  هسیک  نیا  زا  یکی  رگا  و  تسا . ام  هزادـنا ي  هب  مه  وا  نزو  رثکادـح  ای  دوب و 
هبل ي رد  ار  نش  ياـه  هسیک  تهج  نیمه  هب  دریگ  ؟ ماـجنا  هنوـگچ  راـک  نـیا  دیـسرپ : يدـنک  دوـش . راوـس  نلاـب  رد  دـناوت  یم  سانـشان 
ام تفگ  وج  میزیر . یم  نوریب  ار  اه  نش  وا  نزو  لداعم  تقونآ  مینک ، راوس  ار  ینادـنز  نآ  میدـش  قفوم  رگا  میهد و  یم  رارق  هاگنمیـشن 

: تفگ رتکد  هاگنآ  دـندومن  کیلـش  هدامآ ي  هدرک و  رپ  ار  اـه  هحلـسا  و  دـش . هدراذـگ  هاگنمیـشن  هبل ي  رد  نش  ياـه  هسیک  میا . هداـمآ 
ندوبر يارب  ار  دوخ  دیاب  مه  کید  و  دزیرب ، نوریب  ار  نش  ياه  هسیک  موزل  عقوم  رد  هک  دراد  تیرومام  وج  دیـشاب ، بقارم  الماک  نونکا 
بالق دیاب  وج  ادتبا ، دـیهدن . ماجنا  دوخ  رـس  ار  يراک  چـیه  نم  هزاجا ي  نودـب  هک ، نیا  هب  طورـشم  یلو  دـنک ، هدامآ  سانـشان  درم  نآ 

. درک هدامآ  نتفر  الاب  يارب  ار  نلاب  تخادرپ و  زاگ  نزخم  یـسر  او  هب  رتکد  تدم  نیا  رد  دوش . نلاب  راوس  يروف  سپـس  دنک  زاب  ار  رگنل 
لاغز هیبش  يزیچ  شفیک  نورد  زا  سپـس  تسب ، لیب  رـس  ود  هب  دوب  بآ  هیزجت ي  شراک  هک  ار  یمیـس  تفرگ و  تسدب  یلیب  رتکد  دـعب 
ماجنا زا  سپ  رتکد  دنتـسیرگن . یم  ار  وا  دـنزب ، یفرح  هکنآ  یب  هدز ، تریح  شناتـسود  . دومن لصتم  میـس  ياهتنا  ود  هب  ار  نآ  تشادرب و 

ناـهگان درک ، لـصتم  مه  هب  ار  میـس  ود  ياهرـس  تفرگ و  دوـخ  تسد  ود  ره  هب  ار  لاـغز  هعطق  ود  داتـسیا ، نلاـب  طـسو  رد  اـهراک  نـیا 
دایرف تریح  اب  وج ، تخاس  . نشور  ار  فارطا  مامت  نآ  رون  هک  يروط  هب  دیدرگ   رهاظ  اه  میـس  ياهتنا  ود  رد  يا  هدننک  هریخ  ییانـشور 
يرود تفاسم  ات  فارطا  مامت  هب  ار  ییانـشور  نسوگرف ، رتکدشیـشک  گرم  .* دشاب تکاس  هک  درک  هراشا  رتکد  سیئر ! داب  هدنز  دیـشک :

رد دوب ، هدرک  فقوت  نآ  يور  ایروتکیو  هک  یتخرد  . دندرک یم  یسراو  تقد  هب  ار  نشور  ياضف  ناوارف  تریح  اب  وج  يدنک و  تخادنا ،
هبوچ ي تخرد ، ییاپ  دصیـس  رد  دش . یم  هدهاشم  نیمز  نوماریپ  رد  یلاشوپ  هبلک ي  نیدنچ  زا  تشاد و  رارق  یتعارز  نیمز  کی  طسو 

ياهوم درم  دوب . هدیـشک  زارد  نیمز  يور  دیـسر  یم  رظن  هب  هلاس  یـس  ادودـح  هک  یناوج  درم  راد  هبوچ ي  ياپ  دوب و  هدـش  اـپ  رب  يراد 
تحارج دروخ  دز و  رثا  رب  اهوم  هیقب ي  هک  داد  یم  ناشن  و  دش . یم  هدید  شرـس  قرف  رب  وم  رات  دنچ  دوب . هدش  مخ  هنیـس  يور  هب  شرس 

رتکد هراچیب         ! تفگ : يدنک  اسیلک     ! ناگدنیامن  زا  یکی  تسا . شیـشک  کی  درم  نیا  دز : دایرف  وج  . تسا هدـش  هدـنک  هتـشادرب و 
زارف رب  نازورف  هلابند ي  اب  يا  هرایس  دننام  هک  نلاب  ندید  اب  اه  تسوپ  هایس  هتـسد ي  داد . میهاوخ  تاجن  مه  ار  وا  دیوشن  تحاران  تفگ :
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رد يدـیما  قرب  دـنک ، دـنلب  ار  شرـس  اونیب  شیـشک  هک  دـش  ببـس  اهنآ  دایرف  داد و  دـندش . تشحو  راچد  دوب ، تکرح  لاح  رد  ناشرس 
نسوگرف . دوشگ شیوخ  ناگدنهد  تاجن  يوس  هب  ار  شتسد  يدیما  ان  اب  تسا ، رارق  هچ  زا  عوضوم  دنادب  هکنآ  یب  دیشخرد ، شنامشچ 

رتکد روتسد  . دیایب نییاپ  ات  نک  شوماخ  ار  نلاب  وج ، میهد . تاجن  ار  وا  دیـشاب  هدامآ  ناتـسود  تسا ، هدنز  زونه  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ :
اب رتکد  درک . ندمآ  نییاپ  هب  عورـش  زاگ  راشف  اب  نلاب  لاح  نامهرد  دیناشک ، ینادنز  رـس  يالاب  هب  ار  ایروتکیو  یمیالم ، میـسن  دـش  ارجا 

شیشک دنسرتب . رتشیب  هتخانـش  ان  دوجوم  نیا  زا  ات  تخادنا ، دندوب  هداتـسیا  ناهایـس  هک  يا  هطقن  هب  ار  ییانـشور  هلعـش ي  تسد  تکرح 
مخ درک ، اهر  ار  شا  هحلسا  يدنک  دش ، سامم  نیمز  اب  نلاب  هک  نیا  ضحم  هب  دندوب ، هتسبن  ار  شیاپ  تسد و  تشادن و  نداتسیا  ییاناوت 
رثا رب  رتکد  درک ، باترپ  نوریب  هب  ار  نش  هسیک ي  هلـصافالب  وج  و  دناشک ، نلاب  نورد  هب  تفرگ و  لغب  رد  تسد  ود  اب  ار  شیـشک  دش و 

هنابرطـضم رتکد  دـنام . تکرح  یب  تفر و  الاب  رتم  دـنچ  نلاب  راظتنا ، فالخرب  اما  دریگ ، جوا  تعرـس  هب  نلاب  هک  دوب  رظتنم  لداعت  داجیا 
رد دـندیود . یم  ایروتکیو  يوس  هب  دولآ  مشخ  ياهدایرف  اب  ناهایـس  دوش ؟ یم  نآ  ندـش  دـنلب  عنام  هتفرگ و  ار  نلاـب  یـسک  هچ  دیـسرپ :

: دیشک دایرف  نسوگرف  رتکد  . تسا هتخیوآ  نلاب  هب  ار  دوخ  یتنعل  ناهایـس  نیا  زا  یکی  دز ، دایرف  دش و  مخ  نییاپ  فرط  هب  وج  لاح  نامه 
الاب هب  عورش  دش و  رت  کبـس  نلاب  مد  نامه  رد  نک . باترپ  نوریب  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  ناسرب و  بآ  ياه  کیلچ  هب  ار  دوخ  رتدوز  کید !

هداتفا رطخ  رد  شناج  هدـیبسچ و  نلاب  هب  ناـشدارفا  زا  یکی  هک  دـندید  ناتـسوپ  هایـس  هک  دوب  هتفرگن  جوا  اـپ  دصیـس  زا  شیب  درک ، نتفر 
دروخ و یناکت  نلاب  دندیـشک . یم  اروه  دوب  هدـش  ناشبیـصن  هک  يزوریپ  نیا  يارب  نانیـشنرس ؛ دنتـشاذگ . ندرک  داـیرف  ياـنب  سپ  تسا .
هب وج  درک ! اهر  ار  نلاب  هایس  تسین ؛ يزیچ  تفر      ؟ الاب  هب  نلاب  هعفد  کی  هک  دش  ؟ هچ  دیـسرپ : يدنک  تفر . الاب  اپ  دص  ردق  هب  هاگان 

یکیرات هرابود  دومن . ادج  مه  زا  ار  اه  میس  رتکد  نآ  زا  سپ  درک . طوقس  نیمز  هب  نانز  قلعم  یموب  هایس  هک  دید  دش و  مخ  نیمز  فرط 
: تفگ وا  هب  رتکد  دوشگ و  ار  شنامـشچ  سانـشان ، درم  هقیقد ، دـنچ  زا  دـعب  داد . یم  ناشن  ار  حبـص  کی  تعاس  تفرگ . ارف  ار  اـج  همه 

ناردارب متفای ، تاجن  عیجف  یگرم  زا  يرآ  داد : خساپ  راب  ترارم  یمسبت  اب  دیشک و  یهآ  اونیب  شیـشک  . دیدرک ادیپ  تاجن  امـش  دیـسرتن !
نیا نایب  زا  سپ  منامب . هدنز  رگد  يدنچ  منک  یمن  نامگ  و  هدنامن . یقاب  نم  تایح  زا  يزیچ  رگید  اما  منونمم . رایـسب  امـش  تدعاسم  زا 

ناوتان رایـسب  یلو  دریم  یمن  وا  ریخ  تفگ : دـش و  مخ  شیـشک  فرط  هب  رتکد  دریم ! یم  دراد  وا  دز : دایرف  کید  تفر . شوه  زا  تاملک 
مخز دوب و  حورجم  شیاهاپ  رـسارس  هک  ار  شیـشک  وج ، کمک  هب  دنک ي  . دنک تحارتسا  دیراذگب  هداد . تسد  زا  ار  دوخ  ياوق  تسا و 
مهرم اهنآ  رب  تسـش و  ار  شندـب  ياه  تحارج  هبنپ  اب  زین  رتکد  دـندناباوخ . شوپور  کی  ریز  دـش ، یم  هدـید  شندـب  رد  غاد  ياـه  هلیم 

تسناوت اهنت  روجنر  يادص  اب  درب . ورف  ار  وراد  دیلام و  مه  هب  ار  اه  بل  شیشک  دناکچ ، وا  نابل  رب  ینکسم  تبرش  تارطق  سپـس ، دیلام .
دزن هب  ار  شناگدنهد  تاجن  دنزب و  رانک  ار  اه  هدرپ  تسناوت  دوب و  هدش  رتهب  یکدنا  رامیب  لاح  زور  نآ  يادرف  . مرکـشتم امـش  زا  دیوگب :

راهظا تفگ : یم  نخـس  نامیا  اـب  هک  شیـشک  . مرتهب یکدـنا  داد : خـساپ  تسا ؟ روطچ  ناـتلاح  دیـسرپ  وا  زا  نسوگرف  رتکد  دـبلطب . دوخ 
امش نوچ  یناتسود  رانک  رد  ار  ما  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  هک  رکشارادخ  متشادن ، راظتنا  دنوادخ  زا  ار  فطل  همه  نیا  زگره  نم  تشاد 

دیناشنب وناز  هب  ارم  مناد . یم  کین  تسا ، نم  رانک  رد  گرم  داد : همادا  سپـس  . تشاد یناوارف  شزرا  نم  يارب  تاقالم  نیا  منارذـگ . یم 
رد  عضو  نآ  رد  نلاب  تیعقوم  دوب . هدیسر  ناشفـشتآ  هوک  کی  بلق  هب  ایروتکیو  دعب  تعاس  هس  مورب . ادخ  يوس  هب  شیاین  لاح  رد  هک 

شتآ ياه  هلعش  اهدود و  هک  دندید  یم  ار  یناشفشتآ  هناهد ي  دوخ  ربارب  رد  تشاد . رارق  ییایفارغج  ضرع  لوط و 15/4  هجرد   15/24
رتکد . دـش یم  هدیـشک  شتآ  هوک  نیا  فرط  هب  دوخ  هب  دوخ  نلاب ، دوب و  یکاـنرطخ  رایـسب  هیحاـن ي  تخاـس . یم  هدـنکارپ  فارطا  هب  ار 

دعب یتعاس  دربب . الاب  ار  ایروتکیو  تسناوت  دایز  شالت  اب  دـنوش . رود  اجنآ  زا  هدـش  یبیترتره  هب  تسیاب  یم  و  درک ، یم  ساسحا  ار  رطخ 
ماد زا  اردوخ  دایز ، يریگ  جوا  اب  دوب  هتـسناوت  نلاب ، دـش . یمن  هدـید  یگنر  مک  رون  زا  ریغ  نآ ، نازوس  ياـه  هلعـش  ناشفـشتآ و  هوک  زا 
زاب نیرخآ  دراد  مک  مک  وا  تفگ : درک و  هنیاعم  ار  شیشک  رتکد  تشذگ ، یم  یمارآ  هب  بشالط  زا  راشرس  ریاخذ  .* دناهرب جیهم  شتآ 
راب نیرخآ  يارب  شیـشک  . دنادرگ زاب  یگدنز  يوس  هب  ار  يو  دناوت  یمن  یتردق  چیه  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  قمر  هدـنام ي 
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شاداپ سک  همه  هب  هک  نابرهم ، دنوادخ  نم ! نادنزرف  دش «. جراخ  وا  ناهد  زا  یتاملک  تخود و  ناگراتس  هب  ار  دوخ  غورف  یب  نامـشچ 
رد دیریم و  یمن  امـش  تسا ، رذگدوز  یناوتان  شاب  راودیما  مه  زاب  ردـپ  داد : باوج  يدـنک  دراد » . هگن  دوخ  هانپ  رد  ار  امـش  دـهد ، یم 

. ریگب دوخ  تمحر  هانپ  رد  ارم  نم ! يادخ  تفگ : لاح  نآ  رد  دش و  افوکش  شا  هرهچ  . تسا رتشیب  تندنام  هدنز  ناکما  فاص  ياوه  نیا 
هتـسهآ رتکد  دـندز . وناز  دـسج  ربارب  رد  هسره  هدرم ! وا  تفگ : دـش و  مخ  وا  فرط  هب  رتکد  . دوب شناتـسود  زا  رکـشت  شفرح  نیرخآ  و 

يا هرد  رد  تفرگ ، میمـصت  نسوگرف  رتکد  رهظ  کیدزن  میراپـس . یم  كاخ  هب  اقیرفآ  طاقن  زا  یکی  رد  ار  شا  هزانج  حبـص  ادرف  تفگ :
زا ار  دوخ  ینیگنس  زا  یتمسق  نلاب  دسج ، ندرک  جراخاب  یلو  دنراپسب . كاخ  هب  ار  شیـشک  هزانج ي  ات  دیآ . دورف  هوکود  نیبام  کشخ 

گنس يرادقم  ودش  هدایپ  وج  تسـشن ، نیمز  يور  نلاب  یتقو  ببـس  نیمه  هب  دننک . فرـصم  يرتشیب  زاگ  دندوب  روبجم  داد و  یم  تسد 
رد کید  سپس  درک . یم  نیگنس  کبس و  ار  اهگنـس  نلاب ، لداعت  يارب  رتکد  تخیر . نلاب  نزخم  رد  نآ  رویل  دصناپ  لداعم  درک و  عمج 

دـسج دندنک و  يروگ  اجنآ  رد  دندرک و  باختنا  ار  یبسانم  لحم  هرخالاب  داتفا . هار  هب  شیـشک  هزانج  نفد  يارب  یبسانم  ياج  نتفای  یپ 
هداتـسیا يا  هشوگ  رد  نسوگرف  رتکد  دنتخیر ، یم  هدرم  يور  رب  ار  اهکاخ  وج  يدنک و  هکیلاح  رد  دنداد ، رارق  نآ  نورد  رد  ار  شیـشک 

هب ینک -؟ یم  رکف  هچ  هب  لئوماس  دیـسرپ : يدنک  دینـش . یمن  زین  ار  شناتـسود  يادص  هکیروط  هب  دوب ، هتفر  ورف  یقیمع  هشیدـنا ي  هب  و 
رد ار  يرمع  هک  نیکسم  درم  نیا  تسیچ -؟ تدوصقم  میا -       ؟ هدرک  نفد  اجک  رد  ار  ریقف  شیشک  نیا  هک  دیناد  یم  ایآ  ریدقت ! يزاب 

ندـعم کی  رد  دندیـشک : يدایرف  بجعت  زا  وج ، يدـنک و  . تسا هدـش  نفد  الط  ندـعم  کـی  رد  نونکا  دوب ، هدـنارذگ  تیمورحم  رقف و 
ناگناوید نوچ  وج ، . تسا صلاخ  بان و  يالط  تسامـش ، ياپ  ریز  هک  گنـس  ياه  هخولک  نیا  تسا و  ـالط  ندـعم  اـجنیا  یلب ، ـالط -!؟

تـسرد یمک  دیـشاب . مارآ  یکدـنا  مزیزع ، ناتـسود  تـفگ : رتـکد  دوـمن . دـیلقت  وا  زا  زین  يدـنک  تخادـنا و  اهگنــس  يور  هـب  ار  دوـخ 
يارب میربب -    ؟ دوخاب  میناوتن  هچ  يارب  میربب -. دوخاب  ار  اـهنآ  میناوت  یمن  هک  اـم  دروخیم ؟ اـم  درد  هچ  هب  اـهالط  نیا  ماـمت  دیـشیدنایب .

ام و  میوگب . امـش  هب  متـسناوت  یمن  یلو  مدـیمهف . ار  عوضوم  هاگن  نیلوا  رد  نم  تسا . نیگنـس  ام  نلاب  يارب  یندـعم  ياهگنـس  نیا  هکنآ 
هراچ نیا  زا  ریغ  ایوگ  تسامش ، اب  قح  هک  نیا  لثم  تفگ : داد و  ناکت  يرس  وج  میرذگب . میریگب و  هدیدان  ار  تورث  نیا  مامت  میروبجم 
زونه وج ، تفگ : نسوگرف  رتکد  مییاـمن . لـمح  میناوت  یم  تعجارم  عقوم  ار  هیقب  مینک و  یم  رپ  ار  اـه  هسیک  جاـیتحا  ردـق  هب  تسین ، يا 

، رصع ماگنه  دوب . یهاوخ  زاین  یب  رمع  رخآ  ات  وت  میرادهگن  دوخ  رفـس  نایاپ  ات  ار  اهنآ  میناوتب  رگا  و  هدنام . یقاب  وت  تورث  زا  هعطق  دنچ 
نادرگرـس .* دندوب هدش  رود  رابگنز  زا  لیام  دصراهچ  رازه  دودـح  تقو  نآ  ات  دوب و  هتفر  شیپ  برغم  تمـس  هب  لیام  داتـشه  ایروتکیو 

ناتخرد دوش . دـنب  نیمز  يور  تسناوت  یمن  نلاب  هک  دوب  يردـق  هب  داب  تدـش  درک . یم  دادـیب  نافوط  دادـماب  هس  تعاـسنافوط  ناـیم  رد 
رد ندنام  میورب . اجنیا  زا  رت  عیرـس  هچره  دیاب  تفگ : رتکد  دـننک . هراپ  هکت  ار  نلاب  هدرپ ي  دوب  کیدزن  دـیچیپ و  یم  مه  رد  مه  لگنج 
هب نآ  ندرک  دازآ  هدیچیپ و  مه  هب  داب  تدش  رثارب  رگنل  بانط  دش . وربور  یتالاکشا  اب  اهنآ  تمیزع  اما  تسین . حالص  هجو  چیه  هب  اجنیا 

ایروتکیو هک  تشاد  ناکما  هظحلره  كانرطخ ، طیارش  نآ  رد  دنک . دازآ  ار  بانط  تسناوتن  درک  شالت  هچره  يدنک  دوبن . رـسیم  یناسآ 
هب رابغ  درگ و  تدش  دندوب . هتخود  مشچ  كانتـشحو  هرظنم ي  نیا  هب  نلاب  نانیـشنرس  . دوش باترپ  اوه  هب  دنت  ياهداب  شزو  هجیتن ي  رد 
زاگ راشف  دـیخرچ . یم  دوخ  رود  هب  لابتوف  پوت  دـننام  نلاب  دوب . هدـش  جراـخ  نسوگرف  رتکد  تسد  زا  اـیروتکیو  لرتنک  هک  دوب  يدـح 
نلاب نورد  رد  هچنآ  اب  نیرفاسم  هیناث  کی  دوب . هدـش  مگ  رابغ  درگ و  نیا  رد  نلاـب  ییوگ  دریگب ، ار  نآ  يولج  دـناوتب  هک  دوبن  ناـنچمه 

دندینش و یمن  ار  رگیدمه  يادص  نیرفاسم  هک  دوب  نانچنآ  ادص  ورس  دیصقر . یم  اضف  رد  بآ  زا  رپ  ياهفرظ  و  تخیر . یم  مه  رد  دوب ،
هدوت دش و  هتساک  داب  تدش  زا  كدنا  كدنادعب  یتعاس  دنراد . هگن  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  ناشرکف  اهنت  هدیبسچ و  اهبانط  هب  تسدودره  اب 

ماش و هکنآ  یب  یگتـسخ و  تدـش  زا  دـندمآ . دورف  یمارآ  هقطنم  رد  بش ، نآ  تشگ . یم  نشور  یمارآ  هب  قفا  دـیدرگ . مک  رابغ  ياه 
یم تکرح  داب  نایرج  ریـسم  رد  دوب و  هتفرگ  شیپ  ار  برغ  تمـس  نلابلاگنـس  یلاوح  رد  . * دنتفر ورف  یقیمع  باوخ  هب  دنروخب  ییاذـغ 
یلو دـش  یم  هدیـشک  برغم  يوس  هب  ینامز  لامـش و  تمـس  هب  یهاگ  هدارا  یب  هک  دوب  يردـق  هب  داب  تدـش  باتفآ ، عولط  ماگنه  درک .
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تفاسم ایروتکیو  دـناشکب . یـشحو  ياقیرفآ  زکرم  تمـس  هب  ار  نلاب  هزاـت ، تاـقافتا  مه  زاـب  اداـبم  هک  دیـسرت  یم  نآ  زا  نسوگرف  رتکد 
نیدنچ اهنآ  هک  مییوگب  دیاب  هصالخ  روط  هب  هتبلا  دنتفر . یم  يادارام "  هیحان ي "  رهش  نیمود  ردنز "  يوس "  هب  اهنآ  دومیپ . ار  يدایز 

رگا و  دنا . هدرک  یگدنز  يودب  لیابق  نیرت  كانرطخ  تمسق  نآ  رد  دنداهن . رس  تشپ  ار  ییاههوک  اهرهـش و  بیترت  نامه  هب  زور  هنابش 
هدش ینارحب  كانرطخ و  رایـسب  زین  نلاب  یمومع  تیعـضو  هنافـساتم ، . دندش یم  اه  يودب  نیا  همعط ي  دندمآ ، یم  ورف  نیمز  هب  نارفاسم 

تنوکـس لحم  هک  هناخدور  فرط  نآ  هب  ار  دوخ  هدـش  یتمحز  ره  هب  دـیاب  دـیآ ، یم  نییاپ  ابترم  نلاـب  میرادـن و  زاـگ  تفگ : رتکد  دوب .
ام يرطخ  رگید  میسرب  اجنآ  هب  رگا  دیسر . میهاوخ  لاگنس  دحرس  هب  مینک ، تماقتسا  رگید  زور  ود  میناوتب  رگا  میناسرب . تسا  نایوسنارف 

، نسوگرف رتکد  تشگ . نایامن  اههوک  هعلق  دش و  دیدپان  اهنآ  زادنا  مشچ  زا  اه  هبلک  حبص  تع 9  اس  هم  زور 27  درک . دهاوخن  دیدهت  ار 
يدنک . تسا شیپ  رد  يدایز  تارطخ  لاگنس  هب  ندیـسر  ات  تفگ : دندوب  هتـشذگ  یحاون  نیا  زا  هک   یلبق  نارفاسم  تارطاخ  يروآدای  هب 
جراخ لاح  رد  زاگ  مامت  هدـید و  بیـسآ  نژوردـیه  هریخذ ي  هاگیاج  اما  ریخ  تسا -      ؟ هدـش  خاروس  نلاب  اـیآ  دیـسرپ : هدز  تشحو 
کبـس ار  نلاب  مه  زاب  هک  تسا  نیا  ام  تاجن  هار  اهنت  درک . ناوت  یمن  يراک  چیه  مینک . میمرت  ار  هدراو  بیـسآ  میناوت  یمن  تسا . ندـش 

همه مینک . ادـیپ  تحارتسا  يارب  ینما  لـحم  میناوت  یم  اـجنیا  رد  تفگ : وج  درک . ادـیپ  ار  دوخ  لداـعت  هوک  یبیـش  ارـس  رد  نلاـب  . مینک رت 
یم هدـید  یلگنج  ام  یکیدزن  رد  تفگ : رتکد  داتـسیا . نیمز  يرتم  رد 50   نلاب  دندومن و  راوتـسا  یلحم  رد  ار  رگنل  سپـس  دندوب . قفاوم 
نتفر نلاب و  زا  ام  ندش  ادج  هن  میورب -. نییاپ  لقاال  تفگ : يدـنک  مینامب . نیمز  يور  ار  بش  هک  مینک  یمن  تارج  تهج  نیمه  هب  دوش 

یتعاـس دـنچ  دـندیباوخ . دوخ  هبون ي  هب  مادـکره  دـندنارذگ و  اـجنامه  دوب  کـیرات  رایـسب  هک  ار  بش  تسا . یکاـنرطخ  راـک  نیمز  هب 
. دروخ شتروص  هب  يدنت  ترارح  ناهگان  تساخرب ، اج  زا  تعرس  هب  درک . رادیب  باوخ  زا  ار  يو  یقورت  قرت و  يادص  هک  دوب  هتشذگن 
ار ایروتکیو  شتآ ، زا  يا  هلاه  دنتـسه . یجاحلا  ای  سوبیلاـت  هلیبق ي  اـهنیا  کـش ، نودـب  تفگ : رتکد  . دوب هدـش  شتآ  هچراـپکی  لـگنج 

عقوم نیا  رد  تساخرب . اوه  هب  هظحل  نامه  رد  نلاب  دیرب . ار  رگنل  بانط  يرمک  دراک  اب  لمات  نودب  نسوگرف  رتکد  یلو  دوب  هدرک  هطاحا 
هب مامت  تعرـس  اب  داب ، يرای  هب  نلاب  اما  دوب ، هتفرگارف  ار  لگنج  مامت  اـه ، ناـمکوریت  باـترپ  اـب  هراومه  يودـب ، لـیابق  بیهم  ياـهدایرف 

يودب لیابق  نآ  راتفرگ  میدوب ، هدرکن  رت  کبـس  ار  دوخ  نلاب  بشید  رگا  تفگ  : رتکدرارف  لاح  رد  هزرابم  دیدرگ *. هناور  برغم  فرط 
. میـسرتب يزیچ  زا  دیابن  رگید  میا ، هتفای  تاجن  ام  دهد . یم  يدـیفم  هجیتن ي  دریذـپ ، ماجنا  عقوم  هب  يراکره  رگا  تفگ : وج  . میدـش یم 
هب هک  نلاـب  دـنک ؟ یم  نامدـیدحت  يزیچ  هچ  تفگ : کـید  تسا . یقاـب  رطخ  مه  زونه  تفگ : داد و  ناـکت  ار  دوخ  رـس  نسوگرف ، رتکد 

ياهراولـش اب  راوس ، بسا  لهچ  یـس  هک  دـندید  دـندوب ، هداهن  رـس  تشپ  ار  هوبنا  لگنج  هک  عقوم  نیا  رد  هدـش . کبـس  یفاک  هزادـنا ي 
مشخ و دننک . یم  بیقعت  ار  اهنآ  نلاب ، تعرس  نامه  اب  تسرد  دنلب ، هلول  ياهگنفت  اب  و  دنلب ، ياه  هزین  هتخیوآ و  ياه  يرـسور  داشگ و 

یجاحلا ای  سابیلات و  هلیبق ي  دارفا  زا  اهنیا  تفگ  و  دـش . هریخ  اهنآ  هب  هدز  تشحو  نسوگرف  رتکد  . دوب ادـیپ  نانآ  ياـه  هفاـیق  زا  نایـصع 
هفاـیق زا  . میوش وربور  گـنلپ  ریـش و  ربب و  هتـسد ي  اـب  یلگنج  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  كانتـشحو  اـهنآ ، تسد  هب  ندـش  راـتفرگ  دنتـسه ،

رگا تسا . اهنآ  سرریت  رد  نلاب  هک  میتسه  یعافترا  رد  العف  ام  . دنیآ یم  رظن  هب  يوق  یلیخ  دـنرادن و  یعیبط  تلاح  هک  تسادـیپ  ناشیاه 
تالآ رازبا  ییاذغ ، داوم  مامت  وج ، دز : دایرف  رتکد  دمآ . دـهاوخ  ام  رـس  هب  هچ  هک  تسین  مولعم  دروخب ، نلاب  نزخم  ای  نامرداچ  هب  يریت 
گنفت ود  دیشک : دایرف  رتکد  تخیر . رود  ار  لیاسو  ریاس  اهرتماراپ و  وج  میرادن . يا  هراچ  رگید  زادنیب . نییاپ  ار  رگنل  بانط  یتح  نم و 

يرادـیاپ تعاس  مین  طقف  رگا  تفگ : رتکد  . دـش یم  رود  دز و  یم  خرچ  اوه  رد  یکنکداـب  دـننام  تفر . ـالاب  هراـبود  نلاـب  زادـنیب . مه  ار 
. دـش دـنلب  دـمآ و  دورف  تشاد ، هنهرب  همین  تخرد  دـنچ  اهنت  هک  ینیمز  يور  رب  نلاب  تفای . میهاوخ  تاجن  اـه  هصمخم  همه ي  زا  مینک ،
: تفگ وج  دش . مامت  تفگ  يدنک  داتـسیا . دش و  دنب  ناتخرد  زا  یکی  هخاش ي  هب  ماجنارـس  درک . یم  زیخ  تسج و  لابتوف  پوت  دـننامه 

یسک یلو  دنتفر  هناخدور  لحاس  هب  دنتشاذگ . نیمز  يور  رب  مدق  برطضم  نادرگرس و  نیرفاسم  . میراد هلـصاف  هناخدور  اب  رتمدص  زونه 
زا يرادـقم  دنتـشاد . ینامز  هلـصاف ي  نایـشحو  اب  تعاس  کی  ابیرقت  اهنآ  دوبن . رـسیم  مه  هناخدور  زا  روبع  لاح  نیعرد  دوبن و  اجنآ  رد 
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تـسیب هورگ  لحاس  رد  دـندرک . روبع  هناخدور  زا  نلاب  رد  ترارح  داجیا  اهگرب و  ندـنازوس  اب  دـندرک و  عمج  ار  کـشخ  ياـهگرب  نیا 
هب تشگزاب  .* دـنداد تاجن  ار  اهنآ  و  دـندرک . یم  اشامت  ار  نلاب  عضو  بجعت  اب  دـندوب و  هداتـسیا  هسنارف  مچرپ  مروفینا و  سابل  اـب  يرفن 

لاگنس نار  مکح  يوس  زا  دندوب ، ارجامرپ  رفـس  نیا  تاظحل  نیرخآ  رد  نلاب  دورف  رظان  هناخدور  لحاس  رد  هک  ینازابرـس  نارـسفاندنل و 
هب ییایرد  يورین  رسفا  ود  زا  دوب  ترابعاهنآ  تئیه  دنزاس و  رقتسم  ینابهگن  تسپ   کی  اینوگ "  راشبآ "  رانک  رد  هک  دنتـشاد  تیرومام 

اـضاقت گنه  هدنامرف  زا  امـسر  تافیرـشت  ماجنا  زا  دعب  نسوگرف  رتکد  . زابرـس يا  هدـع  یتشک و  ناتیپاک  همادورو "  سرفود " و "  مان " 
سلجم تروص  نیا  ناگدـننک  اضما  ام  دوب «: نینچ  هسلج  تروص  نتم  . دـیامن یهاوگ  ار  اهنآ  دورو  سلجم ، تروص  ياضما  اـب  هک  درک 
نوسلیو فزوج  يدـنک و  دراشیر  نایاقآ : شناهارمه ، زا  نت  ود  نسوگرف و  رتکد  ياـقآ  دورو  دـهاش  زور  نیا  رد  هک  مینک  یم  یهاوگ 

هم هاـم  خـیرات 24  هب  اـینوگ  راـشبآ   « مینک یم  اـضما  ار  سلجم  تروـص  نـیا  دوـخ  هـفیظو ي  بـسحرب  لـماک  ناـمیا  اـب  اـم  و  میدوـب ... 
لبول نولیگ و  - یتشک ناتیپاک  لمادور  راد - هجرد  زیاف  ود  نوسلیو - فزوج  يدنک - دراشیر  نسوگرف - لئوماس  ناگدننک : اضما  1862

اب زاورپ  هتفه  جـنپ  باتک : مان  زاتمم  هچوک  یمالـسا  يروهمج  ناـبایخ  نارهت  ناوغرا  تاراـشتنا  نرو  لوژ  زا  یناتـساد  باـتک : همانـسانش 
خر پاچ : یقودنص  یـشاقن : يدیعـس  کلم  سونیژ  : شیاریو يرگنزاب و  يردیح  جریا  همجرت : نرو  لوژ  هدنـسیون : اقیرفآ  زارف  رب  نولاب 

964-6234-25-9 کباش : ندال  ملیف : مهدزای 1375  پاچ : تبون   10000 ژاریت :

تسا نیمه  یگدنز 

دعب دننیبب . همه  هک  تفرگ  الاب  ار  نآ  تفرگ . تسد  هب  بآ  زا  رپ  یناویل  سرد ، سالک  عورش  رد  يداتسا       The Life  Is This !... 
نم تفگ : داتسا  مرگ .  150 مرگ ،  100 مرگ ، دنداد 50  باوج  نادرگاش  تسا ؟ ردقچ  ناویل  نیا  نزو  امـش  رظن  هب  دیـسرپ : نادرگاش  زا 
هگن روط  نیمه  هقیقد  دنچ  ار  بآ  ناویل  نیا  نم  رگا  تسا : نیا  نم  لاوس  اما  تسا . ردـقچ  شنزو  ًاقیقد  منادـیمن  ندرک ، نزو  نودـب  مه 

هچ مراد ، هگن  روط  نیمه  تعاس  کی  رگا  بوخ ، دیـسرپ : داتـسا  دتفایمن . یقافتا  چیه  دـنتفگ : نادرگاش  داتفا . دـهاوخ  یقافتا  هچ  مراد ،
؟ هچ مراد  هگن  ار  نآ  ماـمت  زور  کـی  رگا  ـالاح  تسوت . اـب  قح  دریگیم . درد  مکمک  ناتتـسد  تفگ : نادرگاـش  زا  یکی  دـتفایم ؟ یقاـفتا 
هب ناتراک  ًانئمطم  و  دنوشیم . جلف  دنریگیم و  رارق  راشف  تحت  تدـش  هب  تالـضع  دوشیم . سحیب  ناتتـسد  تفگ : ًاتراسج  يرگید  درگاش 

هدرک رییغت  ناویل  نزو  تدـم  نیا  رد  اـیآ  یلو  تسا . بوخ  یلیخ  تفگ : داتـسا  دـندیدنخ . نادرگاـش  همه  دیـشک و  دـهاوخ  ناتـسرامیب 
: دـندش جـیگ  نادرگاش  منکب ؟ دـیاب  هچ  نم  دوشیم ؟ تالـضع  يور  راشف  درد و  ثعاب  زیچ  هچ  سپ  هن  دـنداد : باوج  نادرگاـش  تسا ؟
رد هقیقد  دـنچ  ار  اهنآ  رگا  تسا . نیمه  لثم  مه  یگدـنز  تالکـشم  ًاـقیقد . تفگ : داتـسا  دـیراذگب . نیمز  ار  ناویل  تفگ : اـهنآ  زا  یکی 

، دـیراد ناشهگن  نآ  زا  رتشیب  رگا  دـمآ . دـنهاوخ  درد  هب  دـینک ، رکف  اهنآ  هب  يرتینالوط  تدـم  رگا  درادـن . یلاکـشا  دـیراد ، هگن  ناتنهذ 
نایاپ رد  هک  تسا  نآ  رتمهم  اما  تسا . مهم  یگدنز  تالکـشم  هب  ندرک  رکف  دوب  . دیهاوخن  يراک  ماجنا  هب  رداق  رگید  دننکیم و  ناتجلف 

دیوشیم رادیب  يوق  لاحرـس و  حبـص  زور  ره  دیریگیمن ، رارق  راشف  تحت  بیترت  نیا  هب  دیراذگب . نیمز  ار  اهنآ  باوخ ، زا  شیپ  زور و  ره 
زورما نیمه  ار  بآ  ناویل  هک  دشاب  تدای  نم ، تسود  دییآرب  ! دیآیم ، شیپ  ناتیارب  هک  یشلاچ  هلئـسم و  ره  هدهع  زا  دوب  دیهاوخ  رداق  و 

؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار     دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  ًافطل  تسا ! نیمه  یگدنز  راذگب . نیمز 

منیبب ارنآ  مناوتیمن  نم 

رد ار  ییولبات  هـالک و  هتـسشن و  یناـمتخاس  ياـههلپ  يور  يروک  درم  يزور     Today Is Spring: But I Can not see !!!  
یهاگن تشذگیم  وا  رانک  زا  یقالخراگن  همانزور  دینک .  کمک  افطل  متسه  روک  نم  دشیم : هدناوخ  ولبات  يور  دوب  هداد  رارق  شیاپ  رانک 

وا يولبات  دریگب  هزاجا  روک  درم  زا  هکنیا  نودب  تخادنا و  هالک  لخاد  هکـس  دنچ  وا  . دوب هالک  لخاد  هکـس د ر  دنچ  طقف  تخادـنا  وا  هب 
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همان زور  زورنا  رـصع  درک . كرت  ار  اجنا  تشاذگ و  وا  ياپ  رانک  ار  ولبات  تشون و  نا  يور  يرگید  نالعا  دـنادرگرب و  ار  نا  تشادرب  ار 
ار راگنربخ  وا  ياهمدق  يادص  زا  روک  درم  تسا  هدش  سانکـسا  هکـس و  زا  رپ  روک  درم  هالک  هک  دش  هجوتم  تشگرب و  لحم  نا  هب  راگن 

زیچ : داد باوج  راگن  همانزور  ؟ تسا هتشون  هچ  نا  يور  رب  هک   ، دیوگب هتشون  ار  ولبات  نا  هک  تسا  یسک  نامه  وا  رگا  تساوخ  تخانش و 
تسنادن تقوچیه  روک  درم  داد . همادا  دوخ  هار  هب  دز و  يدنخبل  متشون و  يرگید  لکش  هب  ار  امـش  هتـشون  طقف  نم  ، دوبن یمهم  ضاخ و 

ار ناـتراک  یتقو  منیبب        !!!!!   ارنآ  مناوتیمن  نم  یلو  تسا ، راـهب  زورما  دـشیم    : هدـناوخ  وا  يولباـت  يور  یلو  تسا  هتـشون  هچ  وا  هک 
يارب زیچ  نیرتهب  رییغت  ره  دیشاب  هتشاد  رواب  دش  دهاوخ  نکمم  اهنیرتهب  دید  دیهاوخ  دیهدب  رییغت  ار  دوخ  يژتارتسا  دیربب  شیپ  دیناوتیمن 
ًافطل دینزب . دنخبل  تسا ....  تیقفوم  زمر  نیا  دیراذگب  هیام  ناتحور  شوه و  ، رکف ، لد زا  ناتلامعا  نیرتکچوک  يارب  یتح  تسا   . یگدنز 

؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار     دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و 

یئاک ـــ یرمآ ر  ـــ یدم

فیرعت دوـب ،   هتفر  نپاژ  هب  یـشزومآ  هرود  کـی  يارب  یتدـم  هک  ییاـکیرمآ  ناریدـم  زا  یکی       An American Manager ...
وا درک .  بلج  ار  مرظن  یکناوج  راتفر  متشذگ  یم  دوب  هدش  كراپ  نآ  فرط  ود  رد  نیشام   دنچ    هک  ینابایخ  زا  يزور  هک  تسا  هدرک 

يزیمت ظفح و  رد  نینچ  نیا  هک  يدرف  هدهاشم  مداتسیا .  رایتخا  یب  دوب ،   نیـشام  کی  ندرک  زیمت    لوغـشم  صاخ  یترارحو  تیدج  اب 
تفرگ و ار  شهار  لغب ،  ياـه  هنییآ  میظنت  نیـشام و  ندرک  زیمت  زا  سپ  ناوج  درم  دوب .  هدرک  بوذـجم  ارم    دـشوک  یم  دوخ  نیـشام 
ار ینیشام  نآ  رگم  مدیسرپ  مدش و  کیدزن  وا  هب  درک .  مجیگ  يو  راتفر  داتسیا .  رظتنم  سوبوتا  هاگتـسیا  رد  رتفرط    نآ  رتم  دنچ  تفر ، 
زا نیـشام  نآ  هک  متـسه  يا  هناخراک  رگراک  نم  تفگ :  يدـنخبل  اـب  تخادـنا و  نم  هب  یهاـگن  دوبن ؟  امـش  هب  قلعتم  دـیدرک    زیمت  هک 
هچ خساپ "  رد  ینپاژ  رگراک  کی  دنک     .  هولج  بترمان  فیثک و  میا  هتخاس  ام  هک  ار  یلیبموتا  دهاوخ  یمن  ملد  تسا .  نآ    تادـیلوت 

ار ساسحا  نیا  نم  هب  راک  نیا  داد :  باوج  " ؟  دهدب    هناخراک  هب  ینف  داهنشیپ  داتفه  دودح  هنالاس  يو  هک  تسا  هدش  ثعاب  يا  هزیگنا 
يارب یتح  درادن   . يرگید  هدیاف  هرمزور  يداع  ياهراک  هلـسلس    کی  ماجنا  زج  هک  يدوجوم  هن  متـسه ،  يدیفم  صخـش  هک  دهد  یم 

دوخ تاداهنـشیپ  تارظن و  ًافطل  دینزب . دنخبل  تسا ....  تیقفوم  زمر  نیا  دیراذگب  هیام  ناتحور  شوه و  ، رکف ، لد زا  ناتلامعا  نیرتکچوک 
؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار    

ه ــ سا ــ ه و ک ـــــــ بر ــــــ گ

هشوگ رد  هک  دراد  یمیدق  سیفن و  يا  هساک  دید  دش . دراو  هداس  یتیعر  لزنم  هب  ییاتسور  رد  یـشورف  هقیتع  …      C a t & B o w l
اذل دهن . یم  نآ  رب  ینارگ  تمیق  دوش و  یم  بلطم  تفتلم  تیعر  دسرپب  ار  هساک  تمیق  رگا  دـید  دروخیم . بآ  نآ  رد  هبرگ  هداتفا و  يا 

تیعر مهرد . کی  تفگ : يرخ ؟ یم  دنچ  تفگ : تیعر  یـشورفب ؟ نم  هب  ار  نآ  يرـضاح  ایآ  يراد  یگنـشق  هبرگ  هچ  ناجومع  تفگ :
: تـفگ يدرـسنوخ  اـب  هناـخ  زا  جورخ  زا  شیپ  شورف  هقیتـع  ینیبـب . ار  شریخ  تـفگ : داد و  شورف  هقیتـع  تـسد  هـب  تـفرگ و  ار  هـبرگ 

هلیسو نیا  هب  نم  نابرق  تفگ : تیعر  یشورفب . نم  هب  مه  ار  بآ  هساک  تسا  رتهب  دوش  شا  هنشت  هار  رد  تسا  نکمم  هبرگ  نیا  ناجومع 
تـسپ قـیرط  زا  تیاـس  تیریدـم  اـب  ار     دوـخ  تاداهنـشیپ  تارظن و  ًاـفطل  تسین   . یـشورف  هساـک  ما . هـتخورف  هـبرگ  جـنپ  لاـح  هـب  اـت 

؛ یکینورتکلا

یگد ـــــ نز گرز  ــ يا ب ـــ گنس ه

کی ياهملک ، چیه  نودب  تشاذگ . زیم  يور  ار  هبعج  دـش و  سالک  دراو  تسد  رد  ياهبعج  اب  یملعم     The big stones of life
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فرظ لخاد  گرزب  گنـس  تشاد  شیاجنگ  فرظ  هک  ییاج  ات  تشادرب و  هبعج  لخاد  زا  گرزب  گنـس  دنچ  گرزب و  ياهشیـش  فرظ 
لخاد زا  هزیرگنس  يرادقم  ملعم  سپس  هلب . دنتفگ : نادرگاش  همه  تسا ؟ رپ  فرظ  نیا  ایآ  دیـسرپ : دوخ  نادرگاش  زا  سپـس  تشاذگ .

گرزب ياه  گنـس  نیب  زاب  قطانم  نیب  رد  اههزیرگنـس  داد . ناکت  یمارآ  هب  ار  فرظ  تخیر و  فرظ  لخاد  هب  ار  اهنآ  تشادرب و  هبعج 
بجعت اب  نادرگاش  تسا ؟ رپ  فرظ  ایآ  دیسرپ : نادرگاش  زا  هرابود  دوشن . اج  ياهزیرگنس  رگید  ات  درک  رارکت  ار  راک  نیا  دنتفرگ . رارق 

رپ ار  یلاخ  ياهاج  همه  اههسام  تخیر و  يا  هشیـش  فرظ  لخاد  دروآ و  نوریب  هبعج  لخاد  زا  ار  نش  زا  یفرظ  ملعم  هرابود  هلب . دـنتفگ :
دروآ نوریب  هبعج  لخاد  زا  بآ  يرطب  کی  ملعم  هلب . دنتفگ : ادصکی  نادرگاش  و  تسا ؟ رپ  فرظ  ایآ  دیـسرپ : رگید  رابکی  ملعم  دندرک .

شیاـمن نیا  موـهفم  دـینادیم  دیـسرپ : سپـس  تسا . رپ  فرظ  ـالاح  تفگ : درک و  یلاـخ  ياهشیـش  فرظ  لـخاد  تاـیوتحم  همه  يور  و 
تـصرف تقو  چیه  دیراذگن ، لوا  ار  گرزب  ياه  گنـس  رگا  تسامـش . یگدـنز  زا  ییامن  نآ  تایوتحم  هشیـش و  نیا  تفگ : و  تسیچ ؟

، ناتنادـنزرف ناتهداوناخ ، ناتیادـخ ، دنتـسه ؛ امـش  یگدـنز  رد  اهزیچ  نیرتمهم  گرزب  ياهگنـس  تفای . دـیهاوخن  ار  اـه  نآ  هب  نتخادرپ 
ياپ ناتیگدنز  زاب  دننامب ، یقاب  اهنیا  یلو  دنشابن  رگید  ياهزیچ  همه  رگا  هک  ییاهزیچ  ناتقیالع . نیرتمهم  ناتناتـسود و  ناتیتمالس ،

دیهاوخن تسد  اهنآ  هب  هاگ  چیه  تروص  نیا  ریغ  رد  دیراذگب ، ار  گرزب  اه ي  گنس  نیا  ادتبا  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  دوب . دهاوخ  اجرب 
یلیخ لیاسم  دنتسه ؛ اهزیچ  ریاس  مه  اهنش  نیشام  هناخ و  راک ، لیصحت ، لثم  دنتسه  تیمها  لباق  ياهزیچ  ریاس  اههزیرگنـس  اما  تفای .

تیمها هک  یکچوک  ياهراک  اب  ار  دوخ  یگدـنز  دـینک ، هتـسخ  ار  دوخ  بآ ) نش و   ) کـچوک ياـهراک  اـب  رگا  داد : همادا  ملعم  هداـس  .
لوا تشاد . دـیهاوخن  گرزب ) ياه  گنـس   ) مهم گرزب و  ياهراک  يارب  دـیفم  یفاک و  تقو  هاـگ  چـیه  دـینک و  یم  رپ  دـنرادن  يداـیز 

اب ار     دوخ  تاداهنـشیپ  تارظن و  ًاـفطل  دـنراد           . تیمها  ناـتیارب  ًاـعقاو  هک  ییاـهزیچ  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  گرزب  ياـهگنس 
؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم 

ا ــ یند يزا  ــــ سزا ــــــ ب

ياهحفص تفر و  رس  ردپ  هلصوح  دوشیم . شمحازم  مادم  شکچوک  رـسپ  اما  دناوخیم  همانزور  ردپ         Remake of world ...
وت هب  ایند  هشقن  کی  مراد . تیارب  يراک  ایب ! ." داد شرـسپ  هب  درک و  هعطق  هعطق  ادـج و  دادیم  شیاـمن  ار  ناـهج  هشقن  هک  ار  هماـنزور  زا 
زور ماـمت  شرـسپ  تسنادیم  تفر . شا  هماـنزور  غارـس  هراـبود  "؟و  ینیچب تسه  هک  روط  ناـمه  ًاـقیقد  ار  نآ  یناوتیم  منیبـب  مهدیم ،
دای یفارغج  وت  هب  تردام  : " دیـسرپ بجعت  اب  ردـپ  . تشگرب لماک  هشقن  اـب  كرـسپ  دـعب ، تعاـس  عبر  کـی  اـما  تسا . راـک  نیا  راـتفرگ 

، مزاسب هرابود  ار  مدآ  نآ  متـسناوت  یتقو  دوب . مدآ  کی  زا  يریوصت  هحفـص  نیا  تشپ  تسیچ ؟ رگید  یفارغج  : " داد باوج  رـسپ  "؟ هداد
کی لح  تاقوا  یخرب  درک -  . هجوت  هلئـسم  فلتخم  داعبا  هب  دـیاب  هلئـسم  لح  رد  تیاکح -   :  ياه  هزومآ  متخاس ". هرابود  مه  ار  ایند 

مدآ رگا  دوش - . رتهدیچیپ  هلئسم  کی  لح  هب  رجنم  تسا  نکمم  رتهداس  هلئـسم  کی  لح  تسا - . ریذپناکما  میقتـسمریغ  شور  هب  هلئـسم 
؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار     دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  ًافطل  دش . دهاوخ  تسرد  ایند  دنوش ، تسرد  اه 

شرخآ

قیاـق کـی  عقوم  ناـمه  رد  دوب .  هداتـسیا  یکیزکم  ياتـسور  کـی  کـیدزن  ییاـکیرمآ  رجاـت  کـی                     T  h  e    E  n  d
؟ یتفرگور یهام  ات  دنچ  نیاات  دیشک  لوط  ردقچ  دیـسرپ :  ریگ  یهام  زا  دوب     . یهام  ات  دنچ  شلخاد  هک  دش  در  يریگ  یهام  کجوک 

ریـس يارب  دادعت  نیمه  نوچ  ریگ : یهام  دایب   ؟ تریگ  یهام  رتشیب  ات  يدرکن  ربص  رتشیبارچ  سپ  رجات : یمک    یلیخ  تدم  ریگ : یهام    
يریگ یهام  مک  هی  مباوخ .  یم  تقورید  ات  ریگ : یهاـم  ینک   ؟ یم  راـکیچ  ور  تتقو  هیقب  اـما  رجاـت : تسا   .  یفاـک  ما  هداوناـخ  ندرک 

یگدنز   عون  نیا  هب  میلوغـشم  هصالخ  ندز ،  راتیگ  هب  مینکیم  عورـش  ناتـسود  ابو  هدکهد  يوت  مریم  دعب  منکیم  يزاب  اه  هچب  اب   . منکیم
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قیاـق شلوپ  اـب  ینوـت  یم  تقو  نوا  ینک    يریگ  یهاـم  رتـشیب  دـیاب  وـت  منک ،  تکمک  منوـت  یم  مدـنوخ و  سرد  دراوراـهوت  نم  : رجاـت
: ریگ یهام  يراد   ! يریگیهام  يارب  قیاق  هملاع  هی  تقو  نوا   ، ینکیم هفاضا  ادعب  مه  رگید  قیاق  ات  دنچ  نوا  دـمآرد  اب  يرخب و  يرتگرزب 

وراک تدوخ  يارب  يدـیماه و  يرتشم  هب  امیقتـسم  ورانوا  یـشورفب  هطـساو  هب  ور  اه  یهاـم  هکنیا  ياـج  هب  رجاـت : یچ   ؟  شدـعب  بوخ 
ینک و یم  كرت  مه  ور  کچوک  هدکهد  نیا  ینکیم ....  تراظن  شتادیلوت  هب  يزادنا و  یم  هار  هنوخراک  شدعب  ینک ...  یم  تسردراب 

یم يرت  مهم  ياـهراک  هب  تسد  هک  تساـجنوا  كروـیوین ... مـه  اـجنوا  زا  و  سلجنآ ! سوـل  مـه  نوا  زا  دـعب  یتیـسوکیزکم !  يور  یم 
تمـسق نیرتهب  : رجات اقآ   ؟  یچ  شدـعب  اما  ریگ : یهام  لاس   !  تسیب  ات  هدزناپ  رجات : هشکیم    لوط  ردـقچ  راک  نیا  ریگ : یهاـم  ینز ...

تارب رالد  اه  نویلیم  راک  نیا  یـشورفیم !  ـالاب  یلیخ  تمیق  هب  ور  تکرـش  ماهـس  يریمدـموا  ریگ  هک  بساـنم  تیعقوم  کـی  رد  هنیمه ، 
یلحاس هدـکهد ي  هی  ير  یم  یـش !  یم  هتـسشنزاب  تقو  نوا  رجات : یچ   ؟  شدـعب  بوخ  رالد ! اه  نویلیم  ریگ :  یهام  هراد   .  يدـیاع 

اب تقو  ریدات  هدـکهد و  يرب  ینک ! يزاـب  تاـه  هچب  اـب  ینک  يریگ  یهاـم  مک  هی  یباوخب !  تقو  رید  اـت  ینوت  یم  هک  ییاـج   ! کـیچوک
؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار     دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  ًافطل  ینورذگب !!! شوخ  ینزب و  راتیگ  تاتسود 

كاوژپ

. دنتفر یم  یلگنج  رد  شرـسپ  هارمه  يردپ     Managerial Story كاوژپ        یتیریدم     ؛ ناتـساد   18:16 يد 1387 ،   12 هبن ، 
... هآ تفگ : هک  دینـش  هوک  زا  ییادـص  لاح  نیمه  رد  هآ ... دیـشک  دایرف  وا  . درک ساـسحا  يدـیدش  درد  دروخ و  نیمز  كرـسپ  ناـهگان 
دز داد  سپ  درک . ینابصع  ار  وا  عوضوم  نیا  یتسه »؟ یک  وت   » دینشن نیا  زج  یباوج  اما  یتسه »؟ یک  وت   » دز دایرف  يواکجنک  اب  كرـسپ 

ار وت  نم   » دز دایرف  ردپ  دتفا »؟ یم  دراد  یقافتا  هچ  ردـپ  :» دیـسرپ درک و  هاگن  شردـپ  هب  ییوسرت »! وت   » داد باوج  ادـص  و  ییوسرت »! وت  »
وت  » داد خساپ  اوآ  نآ  و  يزیگنا » تفگـش  وت   » دیـشک دایرف  هرابود  ردپ  منک  » یم  نیـسحت  ار  وت  نم   » داد خـساپ  ادـص  منک » یم  نیـسحت 
نیا مدرم  داد : حیـضوت  هنوگنیا  شیارب  ار  قافتا  نیا  ردـپ  تسا . ربخ  هچ  دوب  هدـیمهفن  زونه  یلو  دوب  بجعتم  كرـسپ  يزیگنا .» تفگش 

لامعا و هنیآ  یگدنز  دنادرگ . یمرب  وت  هب  یهدب  ار  هچ  ره  یگدـنز  تسا . یگدـنز »  » نیا تقیقح  رد  اما  دـنمان . یم  كاوژپ »  » ار هدـیدپ 
رگا شاب . نابرهم  رتشیب  یهاوخ ، یم  يرتشیب  ینابرهم  رگا  هدب . يرتشیب  قشع  یهاوخ ، یم  يرتشیب  قشع  رگا  تسوت . دب  کین و  ياهراک 
هتشاد بدا  ربص و  دنشاب ، بدؤم  روبص و  وت  هب  تبسن  مدرم  یهاوخ  یم  رگا  راذگب . مارتحا  نک و  كرد  یبلاط ، ار  تشادگرزب  مارتحا و 

ره هب  دـنادرگیمرب . وت  هب  یهدـب  هک  ار  هچ  ره  یگدـنز  دوش . یم  لامعا  اـم  یگدـنز  زا  يا  هبنج  ره  رد  تسا و  تعیبط  نوناـق  نیا  شاـب !
فداصت کی  لصاح  وت  یگدنز  دید . یهاوخ  مه  يدـب  ینک ، يدـب  هک  سک  ره  هب  دـش و  دـهاوخ  یبوخ  وت  قح  رد  ینک ، یبوخ  سک 

اب میهدب ، هک  یتسد  ره  اب  هک   » دورن نامدای  زگره  سپ  دـنادرگ  . یم  رب  وت  هب  ار  تدوخ  ياهراک  ساکعنا  هک  تسا  يا  هنیآ  هکلب  تسین .
زا تیاس  تیریدـم  اب  ار     دوخ  تاداهنـشیپ  تارظن و  ًافطل  میروخ » یم  مه  تسد  نامه  اب  مینزب ، یتسد  ره  اـب  میریگ و  یم  تسد  ناـمه 

؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط 

واکجنک ر  ــ تش

يزیچ مزیزع . ًامتح  ردام : رتش  رداـم ؟ مسرپب  تزا  منوتیم  تسا . هدـمآ  شیپ  مارب  لاوس  اـت  دـنچ  رتش : هچب     The Curious Camel

هریخذ اذغ  بآ و  ناهوک  رد  میتسه . ارحص  تاناویح  ام  مرـسپ . بوخ  ردام : رتش  میراد ؟ ناهوک  ام  ارچ  رتش : هچب  تسا ؟ هدرک  تتحاران 
: ردام رتش  تسا ؟ درگ  ام  ياپ  فک  زارد و  اـم  ياـهاپ  ارچ  رتش : هچب  میرواـیب . ماود  میناوتب  دوشیمن  ادـیپ  يزیچ  هک  ارحـص  رد  اـت  مینکیم 

اهتقو یضعب  میراد ؟ میخض  دنلب و  ياه  هژم  ارچ  رتش : هچب  میراد . ار  اپ  لدم  نیا  نتفر  هار  رتدنت  ارحص و  رد  نتفر  هار  يارب  ًاتدعاق  مرسپ .
داب لباقم  رد  ار  ام  ياهمشچ  هک  تسا  یتظافح  ششوپ  عون  کی  میخض  دنلب و  ياه  هژم  نیا  مرسپ . ردام : رتش  دریگیم . ار  نم  دید  يولج 
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. میتسه نابایب  رد  ام  هک  یناـمز  يارب  تسا  بآ  ندرک  هریخذ  يارب  ناـهوک  سپ  مدـیمهف . رتش : هچب  دـننکیم . تظفاـحم  ناـبایب  ياهنـش  و 
طقف رتش : هچب  تسا ... نابایب  ياهنش  داب و  ربارب  رد  نامیاهمـشچ  تظفاحم  يارب  مه  نامیاه  هژم  تسا و  نابایبرد  نتفر  هار  يارب  نامیاهاپ 

: ناتـساد يارب  یحیـضوت  مینکیم   ؟ یطلغ  هچ  شحو  غاب  نیا  رد  ام  سپ  رتش : هچب  مزیزع .. سرپب  ردام : رتش  مراد   ..... رگید  لاوس  کـی 
. دراد وا  یگدنزو  یلغش  ءاقترا  تفرشیپ و  رد  ار  یمهم  رایـسب  شقن  ناسنا  ياهدادعتـسا  تایبرجت و  تالیـصحت ،  اهتراهم ،  اهیدنمناوت ، 

ریـسم رتـسب و  دـنم  زاـین  تکرح  نیا  نکیل  دـیامن . یم  مهارف  ار  دـشر  تکرح و  تهج  مزـال  لیـسناتپ  هدـش  رکذ  دراوم  رگید  تراـبع  هب 
لیـسناتپ یمامت  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  دریگ  رارق  بسانم  نامز  بسانم و  ناکم  بسانم ،  لحم  رد  درف  هچنانچ  دـشاب . یم  زین  بسانم 

طیارش ندشن  ققحم  تروص  رد  تسا  یهیدب  دوش . هتفرگراکب  یعامتجا و ... یتیـصخش ،  یلغـش ،  یلاعت  دشر و  تهج  رد  يو  يدوجو 
یئاسانـش ناربـهر  ناریدـم و  مـهم  رایــسب  فیاـظو  زا  یکی  ددرگ . یم  مـک  رایــسب  ناـسنا  لـماک  یئافوکــش  دـشر و  ناـکما  هدـش  رکذ 

. دـشاب یم  نامزاس  فادـها  تهج  ردو  نامزاس  رد  اـهنآ  يریگراـکب  شرورپ و  دـشر و  طیارـش  ندروآ  مهارف  ناـنکراک و  ياهدادعتـسا 
هب یلکش  نیرتهب  هب  هنیزه  فرـص  اب  سپـس  هدش و  یئاسانـش  فشک و  ادتبا  یتسیاب  یم  هک  دنتـسه  هرقن  الط و  زا  یندعم  کی  ره  اهناسنا 

. دنشخردب ینیگن  نوچمه  دنوش و  هدناسر  یلاعت 

یبیکرت يژتارتسا  زا  يریگهرهب  نیدلارصن و  الم 

ره نیدلارصن  الم           Silver or Gold دننادب       !!! قمحا  ار  وت  هک  درادن  یلاکشا  چیه  هرقن     ؟؟ ای  الط  هکـس ي  یبایرازاب     !!!
دوب الط  ناش  یکی  هک  دندادیم  ناشن  وا  هب  هکس  ود  دنتخادنایم . تسد  ار  وا  تقامح   � یگنرین اب  مدرم  درکیم و  ییادگ  رازاب  رد  زور 

نز و یهورگ  زور  ره  دـش . شخپ  هقطنم  مامت  رد  ناتـساد  نیا  درکیم . باختنا  ار  هرقن  هکـس  هشیمه  نیدلارـصن  الم  اما  هرقن . زا  یکی  و 
دیسر هار  زا  ینابرهم  درم  هکنیا  ات  درکیم . باختنا  ار  هرقن  هکس  هشیمه  نیدلارصن  الم  دنداد و  یم  ناشن  وا  هب  هکس  ود  دندمآیم و  درم 

هب هکـس  ود  تقو  ره  تفگ : تفر و  شغارـس  هب  نادیم  هشوگ  رد  دش . تحاران   � دنتخادنایم تسد  روطنآ  ار  نیدلارـصن  الم  هکنیا  زا  و 
: داد خساپ  نیدلارصن  الم  دنزادنایمن . تتسد  رگید  مه  دیآیم و  تریگ  يرتشیب  لوپ  مه  يروطنیا  رادرب . ار  الط  هکـس   � دنداد ناشن  وت 

امـش میاهنآ . زا  رت  قمحا  نم  هک  دننک  تباث  ات  دـنهدیمن  لوپ  نم  هب  مدرم  رگید   � مرادرب ار  الط  هکس  رگا  اما   � تسامش اب  قح  ًارهاظ 
ار وت  هک  درادن  یلاکـشا  چیه   � دشاب هنادنمشوه   � ینک یم  هک  يراک  رگا  . » ماهدروآ ریگ  لوپ  ردـقچ  کلک  نیا  اب  ـالاح  اـت  دـینادیمن 

تمیق یبایرازاب ، یبیکرت  يژتارتسا  زا  يریگهرهب  اـب  نیدلارـصن  ـالم  مینیبیم  ناتـساد  نیا  رد  ولوئاـپ . . . . . ولیئوک ، عبنم : دـننادب ». قمحا 
فرط زا  دـنکیم و  لـیمحت  مدرم  هب  يرتمک  هنیزه  فرط  کـی  زا  وا  دـشخبیم . قنور  ار  دوخ  ییادـگ »  » راـک بسک و  جـیورت ، رتمک و 

هدب لوپ  وا  هب  هک  دنکیم  قیوشت  ار  مدرم  رگید 

ر ـــــ ید ــ يوزرآ م

شورف لووسم  زور  هی  دیدرک   ؟ یم  ییوزرآ  هچ  امش          Wish Of Manager هنک   ! تبحص  لوا  تسیئر  هک  هدب  هزاجا  هشیمه 
ور نوا  يور  ننک و  یم  ادیپ  نیمز  يور  وداج  غارچ  هی  وهی  دندز ... یم  مدق  فلس  تمـس  هب  راهان  يارب  تکرـش  ریدم  و  رتفد ،  یـشنم  ، 

: هگیم ولج و  هرپ  یم  یشنم  منک ... یم  هدروآرب  وزرآ  کی  امش  زا  مودک  ره  يارب  نم  هگیم : نج  هشیم ... رهاظ  غارچ  نج  ندیم و  شلام 
هتـشادن ایند  زا  یمغ  ینارگن و  چـیه  مشاب و  کیـش  ینابداب  قیاق  هی  راوس  مشاـب ،  ساـماهاب  يوت  هک  ماوخ  یم  نم  نم ...! لوا  نم ،  لوا  »

رانک ییاواه  يوت  ماوخ  یم  نم  نم ...! الاح  نم ،  الاح  : » هگیم ولج و  هرپ  یم  شورف  لووسم  دعب  هشیم ... دیدپان  یشنم  فوووپ ! مشاب ...»
مه شورف  لووسم  فوووپ ! منک ...» لاح  مرمع  ماـمت  مشاـب و  هتـشاد  وجبآ  ياـهتنا  یب  عبنم  هی  یـصخش و  روژاـسام  هی  مدـب ،  مل  لـحاس 

تکرـش يوت  راهان  زا  دعب  نوشود  ره  ات  ود  نوا  هک  ماوخ  یم  نم  : » هگیم ریدم  هئوت ... تبون  الاح  هگیم : ریدم  هب  نج  دعب  هشیم ... دیدپان 
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! هنک تبحص  لوا  تسیئر  هک  هدب  هزاجا  هشیمه  هکنیا  یقالخا : هجیتن  «! نشاب

هظحل نیرخآ  ات  يراودیما 

شتاجن ادخ  هک  درک  اعد  نازرل  یلد  اب  وا  داتفا . هنکـس  زا  یلاخ  کچوک  هریزج  هب  هتـسکش  یتشک  کی  هدنامزاب  اهنت     S   h   i  p ** 
زا دش  قفوم  هداتفا  اپ  زا  هتـسخ و  ماجنارـس  . دمآ یمن  یـسک  اما  دـنراذگ ، یم  رظن  زا  یناسر  يرای  لابند  هب  ار  قفا  اهزور  هچ  رگا  دـهد و 

يارب هک  يزور  اما  دراد . هگن  نآ  رد  ار  شکدـنا  ياهییاراد  دـنک و  تظفاحم  راب  نایز  لماوع  زا  ار  دوخ  ات  دزاسب  يا  هبلک  اه  هراـپ  هتخت 
هنافساتم دور . یم  نامسآ  هب  نآ  زا  يدود  تسا و  نتخوس  لاح  رد  شا  هبلک  هک  دید  نتشگرب  ماگنه  هب  دوب ، هتفر  نوریب  اذغ  يوجتـسج 

ایادـخ دز " : دایرف  دز ............ شا  کشخ  اـجرد  هودـنا  مشخ و  تدـش  زا  دوب . هتفر  تسد  زا  زیج  همه  هداـتفا و  نکمم  قاـفتا  نیرتدـب 
. دیرپ باوخ  زا  دش  یم  کیدزن  لحاس  هب  هک  يا  یتشک  قوب  يادص  اب  دـعب  زور  حبـص  "؟ ینک يراک  نینچ  نم  اب  يدـش  یـضار  روطچ 

باوج اهنآ  متـسه ؟ اجنیا  نم  هک  دیدیمهف  اجک  زا  امـش  دیـسرپ : شناگدنهد  تاجن  زا  هتـسخ ، درم  . دهد شتاجن  ات  دوب  هدـمآ  يا  یتشک 
ار ناملد  دیابن  ام  یلو  تسا . ناسآ  ندش  دیماان  دوش ، یم  بارخ  عاضوا  هک  یتقو  میدش . يداد  یم  دود  اب  هک  یمئالع  هجوتم  ام  دـنداد :

تا هبلک  رگا  یگدنز  رد  شاب ،  هتـشاد  دای  هب  سپ  تسا . نام  یگدنز  راک  رد  ادـخ  تسد  جـنر  درد و  نایم  رد  یتح  نوچ  میزابب ..........
. دناوخ یم  کمک  هب  ار  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  هک  دشاب  یمئالع  نآ  زا  هتساخرب  ياهدود  تسا  نکمم  دش ، رتسکاخ  تخوس و 

هو ـــ قـه

  C  o  f  f  e  e درک                 . هداس  ناوت  یمن  یتحار  هب  ار  هدیچیپ  ياهراک  اما  درک ، هدیچیپ  ناوت  یم  یتحار  هب  ار  هداس  ياهراک 
قبط یعامتجا  يراک و  بوخ  ياه  تیعقوم  هب  ندیسر  یگدنز و  لیکـشت  لاس و  دنچ  تشذگ  زا  سپ  نالیـصحتلا  غراف  زا  یهورگ        

یـشان ياه  سرتسا  زا  تیاکـش  هلگ و  هب  دوز  یلیخ  اه  نآ  یعمج  ثحب  دنتفر . دوخ  هاگـشناد  برجم  دیتاسا  زا  یکی  ندید  هب  یلبق  رارق 
هوهق عاونا  زا  يدادـعت  هوـهق و  يروـق  کـی  اـب  تفر و  هناـخزپشآ  هب  ناـنامهیم  زا  ییاریذـپ  يارب  داتـسا  دـش . هدیـشک  یگدـنز  راـک و  زا 

زا تشاذـگ و  زیم  يور  ار  ینیـس  تشگزاب . دـندوب  تمیق  نارگ  یخرب  هداس و  یخرب  هک  لاتـسیرک  یکیتسالپ و  یکیمارـس ، ياهيروخ 
هجوتم امتح  دیشاب  هدرک  تقد  رگا  تفگ : داتـسا  دنتخیر  هوهق  دوخ  يارب  همه  هکنآ  زا  سپ  دننک .  ییاریذپ  دوخ  زا  ات  تساوخ  نانامهیم 

یقاـب ینیـس  رد  دـنا  هدوب  تمیق  نازرا  هداـس و  هک  اـهنآ  دـیا و  هتـشادرب  ار  اـبیز  تمیق و  نارگ  ياـه  يروخ  هوـهق  یگمه  هک  دـیا  هدـش 
نیرتهب طقف  امش  تسا . نیمه  مه  امش  ياهسرتسا  تالکـشم و  همه  همـشچرس  تسا . یهیدب  یعیبط و  امـش  يارب  رما  نیا  هتبلا  دناهدنام .

نیا رد  هتبلا  دیدرک و  باختنا  ار  رتهب  ياه  يروخ  هوهق  هناهاگآ  اما  دوب  هوهق  ندیشون  امش  همه  یلصا  دصق  دیهاوخیم . دوخ  يارب  ار  اه 
نامه یعامتجا و ...  تیعقوم  لوپ ، لغش ، دشاب ، هوهق  یگدنز  رگا  بیترت  نیا  هب  دیتشاد . هجوت  زین  دنتـشاد  یمرب  نارگید  هچ  نآ  هب  نیح 

. تشاد دهاوخن  قرف  اهنآ  رد  یگدنز  تیفیک  اما  دنا ، یگدنز  يرادهگن  ظفح و  يارب  يرازبا  طقف  اهنآ  دنتسه . ددعتم  ياه  يروخ  هوهق 
، نم ناتـسود  سپ  میمهف .  یمن  ار  نآ  رد  دوـجوم  هوـهق  هزم  معط و  الـصا  هک  تساـهيروخ  هوـهق  هجوـتم  اـم  ساوـح  ردـق  نآ  یهاـگ ،

. دیربب تذل  دوخ  هوهق  ندیشون  زا  نآ  ياج  هب  دوشن ... ترپ  اه  ناجنف  هب  ناتساوح 

زملوه كولرش 

sherlock مینیب . یمن  ار  نآ  هک  مـینک  یم  هاـگن  اـه  تـسد  رود  هـب  ردـق  نـیا  یلو  نومتـسد  راـنک  باوـج  نـیرت  هداـس  اـهتقو  یـضعب 
دندز يرداـچ  مه  بش  يدروـن و  ارحـص  دـندوب  هتفر  نوـستاو  شنواـعم  فورعم و  هاـگآراک  زملوـه  كولرـش                    holmes

زادنیب الاب  نآ  هب  یهاگن  تفگ : درک و  رادیب  ار  نوستاو  دعب  تسیرگن . ار  نامـسآ  دش و  رادیب  زمله  بش  ياه  همین  دـندیباوخ . نآ  ریز  و 
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یناحور ظاحل  زا  تفگ : نوستاو  يریگیم ؟ هجیتن  هچ  تفگ : زمله  منیب .  یم  هراتـس  اـهنویلیم  تفگ : نوستاو  ینیب ؟ یم  هچ  وگب  نم  هب  و 
جرب رد  هرهز  هک  میریگ  یم  هجیتن  یـسانش  هراتـس  ظاحل  زا  میریقح  . ایند  نیا  رد  ردـقچ  اـم  تسا و  گرزب  دـنوادخ  هک  مریگ  یم  هجیتن 
دیاب تعاـس  سپ  تسا ، بطق  تاذاـحم  رد  خـیرم  هک  میریگیم  هجیتن  یکیزیف ، ظاـحل  زا  دـشاب . ناتـسبات  لـیاوا  دـیاب  سپ  تسا ، يرتشم 
دیاـب هک  یمهم  لوا و  هجیتـن  یتـسین . شیب  یقمحا  وت  نوستاو  تفگ  : درک و  رکف  يردـق  زملوـه  كولرـش  دـشاب . بش  همین  هس  دودـح 

هار باوج و  نیرت  هداس  نیرتهب و  اهتقو  یـضعب  ام  همه  یگدنز  وت  مگب  متـساوخ  یم  طقف  دنا     ! هدـیدزد  ار  ام  رداچ  هک  تسنیا  يریگب 
. مینیب یمن  ار  نآ  هک  مینک  یم  هاگن  اه  تسد  رود  هب  ردق  نیا  یلو  نومتسد  رانک  لح 

ولج هب  ماگ  کی  هشیمه 

دننیب یم  ار  يا  هنـسرگ  سرخ  ناهگان  راکـش  نیح  رد  دنور .  یم  یلگنج  هب  راکـش  يارب  یچراکـش  ود  يزور  ولج   هب  ماگ  کی  هشیمه 
یم اهنآ  زا  یکی  ناهگان  رارف   نیح  رد  دنراذگ  یم  رارف  هب  اپ  اهنآ  يود  ره  هنـسرگ  سرخ  نیا  ندـید  اب  دراد . ار  اهنآ  هب  هلمح  دـصق  هک 
رکف دسرپ : یم  وا  زا  بجعت  اب  شتسود  دزادنا  یم  رود  دروآ و  یم  رد  اپ  زا  زین   ار  شیاهشفک  دزادنا و  یم  رود  ار  دوخ  لیاسو  دتسیا و 

مهاوخ رت  عیرس  وت  زا  یلو  دیود  مهاوخن  رت  عیرس  سرخ  زا  دیوگ :  یم  وا  دیود ؟ یهاوخ  رت  عیرس  هنسرگ  سرخ  زا  راک  نیا  اب  ینک  یم 
!!! منک رارف  مناوت  یم  نم  دروخ و  یم  ار  وت  دسر و  یم  وت  هب  لوا  سرخ  تروص  نیا  رد  دیود 

هابور

، نازیخ ناتفا و  نتـشیوخ  یب  نازیرگ و  شدـندید  ار  یهابور  نیچ         ** نخـس  ملاـظ و  نئاـخ ، ؛ مدرم هورگ  هس  زا  زیهرپ       ** Fox

هچ وت  اب  ار  رتش  هیفـس ، يا  تفگ : دنریگ ، یم  هرخـس  هب  ار  رتش  هک  ما  هدینـش  اتفگ : تستفاخم . بجوم  هک  تسا  تفآ  هچ  شتفگ  یـسک 
صیلخت مغ  ارک  میآ ، راتفرگ  تسا و  رتش  دـنیوگ  ضرغ  هب  نادوسح  رگا  هک  شوماخ  تفگ : تهباـشم ؟ هچ  ودـب  ار  وت  تسا و  تبـسانم 

: ریدم ياقآ  امـش  و  شاب . دوخ  بقارم  هتـسویپ  دوب . هدرم  هدـیزگ  رام  دوش  هدروآ  قارع  زا  قایرت  ات  و  دـنک ؟ نم  لاح  شیتفت  ات  دراد  نم 
تناید تسا و  لضف  ار  وت  هچرگ  روآ . لمع  هب  ار  تقد  تیاهن  يریگ  میمـصت  رد  دروآ و  یم  تیارب  ار  يربخ  هچ  یـسک ،  هچ  نک  تقد 
ضرعم رد  دـننک  ریرقت  نآ  فالخب  تسوت  تریـس  نسح  هچنآ  رگا  نیـشن . هشوگ  نایعدـم  دـنا و  نیمک  رد  ناتّنعتم  اما  تناـما ، اوقت و  و 

ـی گد ـــ ناوخ ردار  يرای و بـ فال  د  ــــ نز تمعن  رد  ـه  کنآ را  ـــ مـشم تسود  دـشاب ؟ تلاقم  لاجم  ارک  تلاح  نآ  رد  یتفا  هاشداپ  باطخ 
هک ار  مجنپ  ماـما  نخـس  نیا  نکن  شوـمارف  ریدـم : ياـقآ  بانجیگدـنامرد  یلاـح و  ناـشیرپ  رد  تسود  تسد  دریگ  هک  مناد  نآ  تسود 
اور ملظ  وت  عـفن  هب  اـی  هدرک و  تناـیخ  يرگید  هب  هک  سکنآ  هچ  نیچ –  نخـس  ملاـظ و  نئاـخ ، زیهرپـب : ناـمدرم  زا  هورگ  هس  زا  : دوـمرف

تنایخ ملظ و  زین  وت  هب  هدرب و  نارگید  دزن  هب  ار  وت  نخس  زین  دوز  یلیخ  دراد ، ار  وت  هب  یکیدزن  دصق  نارگید  زا  ینیچ  نخس  اب  درادیم و 
رـس رب  ياپ  شملاع  همه  ياپز  درآ  رد  شراگزور  ر  ــــــ گادـنهن رب  رب  تسد  نانک  شیاتـس  هاـج  دـنوادخ  شیپ  هک  ینیب  هن  . دراد یم  اور 

رد تشگنا  نکم  شین  تقاط  يرادن  نوچ  هر  رگدمدرم  دنپ  دماین  تشوگ  رد  وچ  ياپ  رب  دنب  ینیب  هک  یتسنادن  زیزع : تسود  هصقلادنهن 
مدژک خاروس 

ارعشلا کلم  هاش و  یلعحتف 

راتفر تیاـکح         *** Fatalishah and malekoshoara ارعـشلا      کلم  هاش و  یلعحتف  یتیریدم      : ناتـساد   18:22  ، 7
هعطق يزور  درک  .  یم  صلخت  ناقاخ »  تفگ و «  یم  رعـش  هاش  یلعحتف  هک  دوب  ینامز  ییوگ         *** خـساپ  زا  ییاهر  يارب  هناـکریز 

هک تفگ  :  هظحالم  یب  ارعـشلا  کلم  تسا ؟  روطچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  دـناوخ و  ارعـشلا  کلم  ابـص  ناخ  یلعحتف  رب  ار  دوخ  راعـشا  زا  يا 
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دندرب لبطصا  هب  ار  هراچیب  يارعشلا  کلم  داد  رما  هک  تفشآ  رب  هتفگ  نیا  زا  نانچ  روهقم  ناقاخ  چوپ .  نومـضم و  زا  یلاخ  تسا  يرعش 
روضح هب  دوـمن و  وـفع  ار  ابـص  درک  شکورف  هاـش  مشخ  هک  یتدـم  زا  سپ  دـنتخیر  .  وا  شیپ  هاـک  يرادـقم  دنتـسب و  يروخآرـس  رب  و 
نودب ارعـشلا  کلم  دش  .  راتـساوخ  باب  نآ  رد  ار  وا  يأر  دناوخ و  ارعـشلا  کلم  رب  دوب  هتفگ  يرعـش  هاش  زاب  هک  دعب  یتدـم  تفریذـپ . 
ضرع ارعـشلا  کلم  يور ؟  یم  اجک  ارعـشلا  کلم  دیـسرپ :  هاش  درک .  تکرح  رد  فرط  هب  ور  دش و  دـنلب  ياج  زا  دـیوگب  يزیچ  هکنآ 

زا تیاس  تیریدم  اب  ار   دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  ًافطل  تشادن     .  هضرع  وا  رب  دوخ  رعش  رگید  دیدنخ و  هاش  نابرق .  لبطصا  هب  درک  : 
؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط 

درونهوک

ار اه  هوک  نیرتدنلب  تشاد  دصق  يدرونهوک  مهد       ؟  تاجن  ار  وت  مناوت  یم  نم  هک  ینک  یم  رکف  اعقاو " ایآ     Mountaineer ... 
شدوخ ار  راک  نیا  راختفا  تشاد  تسود  هک  اجنآ  زا  اّما  درک  زاغآ  ار  ییوجارجام  دوخ ،  يزاس  هدامآ  يارب  شالت  زا  سپ  وا  دنک .  حـتف 

ياه يدنلب  بش ,  درک و  بورغ  مک  مک  دیـشروخ  تفر .  الاب  هوک  زا  زور  مامت  وا  دورب .  الاب  هوک  زا  اهنت  تفرگ  میمـصت  دـنک ،  بسک 
دید الصا " وا  دوب و  هدناشوپ  ار  اه  هراتس  هام و  ربا ، دوب .  کیرات  هایس و  اج  همه  دید  یمن  يزیچ  رگید  درونهوک ،  تفرگرب .  رد  ار  هوک 

طوقـس دیزغل و  شیاپ  هک  دسرب  هوک  هّلق  هب  ات  دوب  هدنام  رگید  مدق  دنچ  تفر ،  یم  الاب  هوک  زا  داد و  یم  همادا  دوخ  هار  هب  اّما  تشادـن ، 
ار وا  هبذاج  هوق  طسوت  ندش  هدیعلب  كانتشحو  سح  دید و  یم  ار  یهایس  ياه  هکل  طقف  درک  یم  طوقس  تعرـس  هب  هک  یلاح  رد  درک . 

یم رکف  دروآ .  یم  دای  هب  ار  یگدنز  دب  بوخ و  ياه  قافتا  همه  كانسرت  تاظحل  نآ  رد  درک و  یم  طوقس  نانچمه  دوب ،  هتفرگرب  رد 
نیمز و نیب  ار  شندـب  باـنط ,  دـش .  مکحم  شرمک  رود  یباـنط  درک  ساـسحا  ناـهگان  تسا .  هدـش  کـیدزن  وا  هـب  ردـقچ  گرم  درک 

رگید دوب .  هدرک  خوسر  وا  ناج  رد  يدایز  سرت  دنام .  یم  تکرح  نودب  مارآ  سپـس  دروخ و  یم  بات  دوب ،  هتـشاد  هگن  قلعم  نامـسآ 
یم هچ  نم  زا  تخادنا «  :  نینط  شدوجو  رد  نینط  ُرپ  يادص  ناهگان  نکب » !  مکمک  ایادخ  دشکب «  : دایرف  هکنآ  زج  تشادـن  يا  هراچ 

یناوت یم  وت  هک  مراد  رواب  هتبلا  مهد  - ؟  تاجن  ار  وت  مناوت  یم  نم  هک  ینک  یم  رکف  اعقاو " ایآ  هدـب   .!  متاجن  ادـخ  يا  یهاوخ  - » ؟ 
هب ورین  مامت  اب  تفرگ  میمصت  درم  اما  دش .  رارقرب  توکـس  هظحل  کی  نک .  هراپ  ار  ترمک  رود  بانط  يراد  رواب  رگا   .    - یهد متاجن 

تـسد اب  دوب و  نازیوآ  بانط  کی  زا  هک  دندرک  ادیپ  ار  يا  هدز  خی  درونهوک  هک  دندرک  شرازگ  تاجن  هورگ  دعب  زور  دبـسچب .  بانط 
اب ار     دوخ  تاداهنـشیپ  تارظن و  ًافطل  تشاد                   ! !  هلـصاف  نیمز  اب  رتم  کی  طقف  وا  اـّما  دوب .  هتفرگ  ار  باـنط  مکحم  شیاـه 

؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم 

زایا دومحم و  ناطلس 

دوخ ریدـم  دزن  هنوـگچ       Soltan mahmood and ayaz زاـیا    دومحم و  ناطلـس  یتیریدـم    ؛ ناتـساد   18:24 ي 1387 ، 
رظن مهم  روما  زا  يرایسب  رد  دوب و  لئاق  مارتحا  شیارب  یلیخ  هک  تشاد  زایا  مان  هب  یمالغ  دومحم  ناطلس  دنیوگ  یم  میـشاب     ؟ بوبحم 

زا اـت  دنتـشگ  یم  یتصرف  لاـبند  دـمآ و  یمن  شوخ  وا  ناریزو  اـصوصخ " ناـیرابرد و  قازم  هب  ناطلـس  راـک  نیا  دیـسرپ و  یم  مه  ار  وا 
شیپ هیقب  زا  یگدـنیامن  هب  مظعا  ریزو  دـندوب  هتفر  راکـش  هب  ناطلـس  اب  نایرابرد  ناریزو و  همه  هک  يزور  هکنیا  ات  دـننک  هیالگ  ناـطلس 
دیبلط یم  تروشم  مهم  رایسب  روما  رد  وا  زا  دیهد و  یم  رارق  هبترم  کی  رد  دوخ  ناریزو  اب  ار  زایا  امش  ارچ  تفگ  تفر و  دومحم  ناطلس 

مه دومحم  ناطلس  هلب .  داد  باوج  ریزو  دینادب و  ار  شلیلد  دیهاوخ  یم  اعقاو " ایآ  تفگ  ناطلس  دییوگ ؟  یم  وا  هب  ار  یتموکح  رارسا  و 
ربب و دراد  هلصاف  اجنیا  اب  هک  ار  تخرد  نآ  ياه  هخاش  ورب  رادرب و  ار  تریـشمش  تفگ  دز و  ادص  ار  زایا  سپـس  نک .  اشامت  سپ  تفگ 

یم ار  ناوراک  نآ  ایآ  تفگ  :  درک و  شلوا  ریزو  هب  ور  ناطلـس  سپـس  درک .  تعاطا  زایا  نادرگن  رب  مه  ار  ترـس  ما  هدرکن  تیادص  ات 
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ناوراک تفگ  تشگرب و  تفر و  ریزو  دنور  یم  اجک  هب  دنیآ و  یم  اجک  زا  هک  سرپب  اهنآ  زا  ورب و  دنک  یم  روبع  هداج  زا  دراد  هک  ینیب 
هب ناطلس  هن .  تفگ  ریزو  دنا  هداتفا  هار  ورم  زا  هک  تسا  زور  دنچ  يدیسرپ  ایآ  تفگ  دومحم  ناطلـس  تسا .  ير  مزاع  دیآ و  یم  ورم  زا 

دومحم ناطلـس  دنا .  هدرک  تکرح  ورم  زا  هک  تسا  هتفه  کی  تفگ  تشگزاب  زا  سپ  تفر و  مود  ریزو  سرپب  ورب  تفگ  : شمود  ریزو 
تفگ تشگزاـب  زا  سپ  تفر و  موس  ریزو  سرپـب  ورب  تفگ  موـس  ریزو  هب  ناطلـس  هن .  تفگ  ریزو  تسیچ  ناـشراب  يدیـسرپ  اـیآ  تفگ 

هیلک دومحم  ناطلس  بیترت  نیمه  هب  دنرفن و ...  دنچ  يدیـسرپ  ایآ  تفگ  : دومحم  ناطلـس  دنرب .  یم  ير  هب  يدنه  تاج  هیودا  هچراپ و 
همه زا  ربخ  یب  هک  زایا  دیایب و  ات  دینزب  ادص  ار  زایا  لاح  تفگ  : سپس  دنک  عمج  تاعالطا  ناوراک  زا  ات  داتـسرف  ناوراک  دزن  هب  ناریزو 
روبع هداج  زا  دراد  هک  ینیب  یم  ار  ناوراک  نآ  ایآ  تفگ  : درک و  زایا  هب  ور  ناطلس  دمآ .  دوب  شیاه  هخاش  تخرد و  ندیرب  لوغـشم  اج 

ير مزاع  دیآ و  یم  ورم  زا  ناوراک  تفگ  تشگرب و  تفر و  زایا  دنور . یم  اجک  هب  دنیآ و  یم  اجک  زا  هک  سرپب  اهنآ  زا  ورب و  دـنک  یم 
هک تسا  هتفه  کی  مدیـسرپ  يرآ  تفگ  :  زایا  دـنا ؟  هداتفا  هار  ورم  زا  هک  تسا  زور  دـنچ  يدیـسرپ  ایآ  تفگ  : دومحم  ناطلـس  تسا . 
یم ير  هب  يدـنه  تاج  هیودا  هچراپ و   مدیـسرپ  يرآ  تفگ :  زایا  دوب  ؟  هچ  ناشراب  يدیـسرپ  ایآ  تفگ  : ناطلـس  دـنا  .  هدرک  تکرح 

ناطلـس نایاپ  رد  داد و  باوج  دورب  ناوراک  دزن  هرابود  هکنیا  نودـب  ار  دومحم  ناطلـس  تالاؤس  ماـمت  باوج  زاـیا  بیترت  نیدـب  دـنرب و 
تیریدـم اب  ار     دوخ  تاداهنـشیپ  تارظن و  ًافطل  مراد                 ؟  یم  تسود  ار  زایا  ارچ  دـیدیمهف  لاـح  تفگ  : شناریزو  هب  دومحم 

؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس 

دادم ای  راکدوخ 

اضف هب  نادرون  اضف  نداتسرف  همانرب  اسان  هک  یماگنه  اضف     * هب  نادروناضف  نداتـسرف  يارب  اسان  لکـشم  نایب   * Pen or Pencil ...!؟
رهوج دننک ( .  یمن  راک  هبذاج  نودب  ياضف  رد  دوجوم  ياهراکدوخ  هک  دـنتفایرد  اهنآ  دـش .  وربور  یکچوک  لکـشم  اب  درک ،  زاغآ  ار 

ار نوسردنا  نیرواشم  تکرـش  اهنآ  لکـشم  نیا  لح  يارب  دزیر ) .  یمن  ذغاک  حطـس  يور  دـبای و  یمن  نایرج  نییاپ  تمـس  هب  راکدوخ 
هک دندرک  یحارط  يراکدوخ  اهنآ  تیاهن  رد  هدش و  فرص  رالد  نویلیم   12 دیشک ،  لوط  ههد  کی  زا  شیب  تاقیقحت  دندرک .  باختنا 

ات 300 رفـص  ریز  يامد  زا  تشون و  یم  لاتـسیرک  یتح  یحطـس  ره  يور  درک ،  یم  راک  بآ  ریز  تشون ،  یم  هبذاـج  نودـب  طـیحم  رد 
کیمادک دینک  یم  رکف  هچ  امـش  دندرک  !  هدافتـسا  دادـم  زا  اهنآ  دنتـشاد :  يرت  هداس  لح  هار  اه  سور  درک .  یم  راک  دارگیتناس  هجرد 

؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار     دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  ًافطل  دنا               ؟  هدرک  لمع  رتهب 

نیدلاو اب  يراتفرشوخ  شزرا 

ماما هب  دـیوگ  :  یم  ناّیح  نب  راّـمع  دـش  هدوزفا  وا  هب  تبـسن  میتسود  رب  دـنک ،  یم  يراتفرـشوخ  وت  اـب  یتفگ  هک  نونکا   parents ... 
 ، متشاد تسود  ار  لیعامسا  دندومرف  :  ع )  ) قداص ماما  تسا  »  راتفر  شوخ  نم  هب  تبـسن  لیعامـسا ،  رـسپ  مدرک « :  ضرع  ع )  ) قداص
نآ دزن  وا  تشاد ،  یعاضر  رهاوخ  ص )  ) ادخ لوسر  دش ،  هدوزفا  وا  هب  تبـسن  میتسود  رب  دنک ،  یم  يراتفرـشوخ  وت  اب  یتفگ  هک  نونکا 

لامک اب  سپـس  دیناشن و  نآ  يور  ار  وا  و  درتسگ ،  وا  يارب  ار  دوخ  شوپور  دـش و  لاحـشوخ  دـید ،  ار  وا  ات  ص )  ) ربمایپ دـمآ  ترـضح 
سپـس تفر .  تساخرب و  وا  ات  دـیدرگ  تبحـص  مرگ  وا  اب  تشاد  بل  رب  هدـنخ  هک  یلاح  رد  شوخ  يور  اب  درک ،  وگتفگ  وا  اـب  قاـیتشا 

یـصخش درکن  وا  اب  درک  شرهاوخ  هب  تبـسن  هک  ار  يراتفر  نآ  ص )  ) ربمایپ دـمآ ،  ترـضح  نآ  روضح  هب  ص )  ) ربماـیپ یعاـضر  ردارب 
ص)  ) ربمایپ دوب » ؟  درم  وا  هکنیا  اب  یتفرگن ؟  مرگ  تردارب  اـب  یتفرگ ،  مرگ  ترهاوخ  اـب  هک  هنوگ  نآ  ارچ  ادـخ !  لوسر  يا  دیـسرپ « : 
تارظن و ًافطل  دوب   »  راتفر  شوخ  شردام ،  ردـپ و  هب  تبـسن  رهاوخ ،  نآ  اریز  هنم « »  اهیدـلاوب  ربا  تناک  اـهنامل  دـندومرف « :  خـساپ  رد 

؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار  دوخ  تاداهنشیپ 
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مالک تردق  نداد  ناشن  يارب  یناتساد 

هلاچ نورد  اهنآ  نیب  زا  هغابروق  ود  دندرک .  یم  روبع  يا  هشیب  زا  هغابروق  یهورگ  تسام       .  مالک  نابز و  رد  گرم  یگدنز و  تردق 
یعـس هغابروق  ود  درم .  دیهاوخ  امتح " امـش  دنتفگ :  تسا  قیمع  یلیخ  هلاچ  هک  دندید  رگید  ياه  هغابروق  هک  یتقو  دـنداتفا .  قیمع  يا 

هک هچنآ  هب  اه  هغابروق  زا  یکی  ماجنارـس  درم .  دیهاوخ  امـش  دیتسیاب  دـندز :  یم  دایرف  بترم  اه  هغابروق  دـنرپب .  نوریب  هلاچ  زا  دـندرک 
ناوت مامت  اب  یتخـس و  هب  رگید  هغابروق  درم .  داتفا و  نیمز  هب  دیـشک و  شالت  زا  تسد  دیماان  درک و  انتعا  دنتفگ  یم  رگید  ياه  هغابروق 

داد همادا  ندـیرپ  هب  هغاـبروق  اـما  درم .  یهاوخ  وت  رپـن ،  رگید  هدـن ،  تمحز  تدوخ  هب  دـندز :  داـیرف  هراـبود  داد .  همادا  دوخ  شـالت  هب 
»؟  میتفگ یم  هچ  ام  هک  يدینـش  یمن  دـنتفگ « :  رگید  ياه  هغابروق  دـش  جراخ  هلاچ  زاوا  یتقو  دوش ، جراخ  اجنآ  زا  تسناوت  ماجنارـسو 

 - 1 ناتساد   :  کی  زا  هجیتن  ود  دندرک   .  یم  قیوشت  ار  وا  تدم  مامت  اهنآ  درک  یم  رکف  وا  تساونشان .  هک  داد  حیضوت  اهنآ  هب  هغابروق 
دوش وا  تفرـشیپ  بجوم  دناوت  یم  تسا  دیماان  هک  یـسک  هب  هدننک  مرگلد  هژاو  کی  تسام .  مالک  نابز و  رد  گرم  یگدنز و  تردق    

دییوگ یم  هک  هچنآ  بظاوم  دـنک .  دوبان  ار  دـیماان  درف  دـناوت  یم  برخم  هژاو  کی   -  2 دشاب   .  هدنزرـس  زور  لوط  رد  دـنک  کمک  و 
هک عوضوم  نیا  كرد  تاقوا  رتشیب  دنتسه ...  دنمتردق  تاملک  دییوگب .  یگدنز  زا  دنریگ  یم  رارق  امش  هار  رس  رب  هک  یناسک  اب  دیشاب . 

ناسنا همه  تسا   .  تخـس  اه  ناسنا  يارب  دنک »  یط  ار  ینالوط  نیا  هب  یهار  دناوت  یم  زیگنا  قوش  هدـننک و  مرگلد  هملک  کی  هنوگچ  » 
ناسنا کی  هژیو و  درف  کی  طقف  اما  دننک ،  يرپس  ار  تخـس  تاظحل  دننک و  دوخ  بذـج  ار  نارگید  حور  دـننزب و  فرح  دـنناوت  یم  اه 

زا تیاس  تیریدـم  اب  ار    دوخ  تاداهنـشیپ  تارظن و  ًافطل  دـنک         .  یم  نارگید  قیوشت  فرـص  ار  ییاه  نامز  نینچ  هک  تسا  صاـخ 
؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط 

راک رخآ 

اب يدرم  شیدـنیب      نک و  رکف  راـک  نآ  تبقاـع  هجیتن و  رثا و  رد  لوا  یتـفرگ ،  يراـکب  میمـصت  هاـگ  ره     end of the work…

یم راـکب  میوگب  رگا  دـندومرف « :  وا  هب  ص )  مرکا (  لوسر  تساوخ  زردـنا  ناونع  هب  هلمج  کـی  ص )  مرکا (  لوـسر  زا  رایـسب  رارـصا 
راکب میوگب  رگا  هللا «         - »  لوسر  ای  یلب  يدنب «         - » ؟  یم  راکب  میوگب  رگا  هللا «         - » !  لوسر  ای  یلب  يدـنب «         -   ؟ 
دهاوخ یم  هک  ّتیمها  هّجوتم  ار  وا  دـنتفرگ و  لوق  وا  زا  راب  هس  هکنیا  زا  دـعب  مرکا  لوسر  هللا   » ؟  لوسر  ای  یلب  يدـنب «         - » ؟  یم 
يدید رگا  شیدنیب ،  نک و  رکف  راک  نآ  تبقاع  هجیتن و  رثا و  رد  لوا  یتفرگ ،  يراکب  میمـصت  هاگ  ره  دـندومرف « :  وا  هب  درک ،  دـیوگب 

نک                  » .  رظن  فرص  دوخ  میمـصت  زا  تسا  یهابت  یهارمگ و  شتبقاع  رگا  نک و  لابند  ار  نآ  تسا  حیحـص  شتبقاع  هجیتن و 
؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار     دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  ًافطل 

تفاسورکیام تکرش  یچرادبآ 

درک و شهبحاصم  هریدم  تئیه  سیئر  داد . اضاقت  تفاسورکیام  رد  یچرادبآ  ِتَمِس  يارب  يراکیب  درم    microsoft company ...
ور هطوبرم  ياهمرف  ات  نیدب  ور  نوتلیمیا  سردآ  نیدـش ، مادختـسا  امـش  : » تفگ دـید و  راک - هنومن  ناونع  هب   - ور شنیمز  ندرک  زیمت 
مه لیمیا  مرادـن ، رتویپماک  نم  اما  :  » داد باوج  درم  نینک ».. عورـش  ور  راک  دـیاب  هک  یخیرات  روطنیمه  نینک و  رپ  ات  متـسرفب  نوتهساو 

، هرادن یجراخ  دوجو  هک  یـسک  و  نیرادن . یجراخ  دوجو  امـش  ینعی  نیرادن ، لیمیا  هگا  مفـسأتم . : » تفگ هریدم  تئیه  سیئر  مرادـن »!
هچ تشاد  شبیج  رد  هک  يرالد  اهنت 10  اب  تسنودیمن  درک  . كرت  ور  اجنوا  يدـیمون  لامک  رد  درم  هشاب ». هتـشاد  هنوتیمن  مه  لغش 

تـشگ و هنوـخ  هـب  هنوـخ  دــعی  هرخب . یگنرفهجوـگ  ییوــلیک  قودنــص 10  کـی  هرب و  یتکراـمرپوس  هـب  تـفرگ  میمــصت  هـنک . راـک 
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هب رالد  اب 60  درک و  رارکت  راب  هس  ور  لمع  نیا  هنک . ربارب  ود  ور  شهیامرس  تسنوت  تعاس ، ود  زا  رتمک  رد  تخورف . ور  اهیگنرفهجوگ 
هدرگرب رترید  هرب و  رتدوز  زور  ره  هک  نیا  هب  درک  عورـش  و  هنورذـگب ، ور  شیگدـنز  قیرط  نیا  هب  هنوتیم  دـیمهف  درم  تشگرب . هنوـخ 

رد ور  شدوخ  ناگوان  يدوز  هب  و  نویماک ، هی  دـعب  دـیرخ ، يراـگ  هی  يدوز  هب  دـشیم . ربارب  هس  اـی  ود  زور  ره  شلوپ  هجیتن  رد  هنوخ .
يارب اـت  درک  عورـش  تساـکیرما . ناـشورفهدرخ  نیرتگرزب  زا  یکی  هگید  درم  دـعب ، لاـس   5 تشاد . تـالوصحم ) شخپ   ) تیزنارت طـخ 

. درک باختنا  ور  یـسیورس  دز و  گنز  همیب  یگدنیامن  هی  هب  هریگب . رمع  يهمیب  تفرگ  میمـصت  و  هنک ، يزبرهمانرب  شهداوناخ  يهدـنیآ 
اب همیب  يهدنیامن  مرادن ». لیمیا  نم  :  » داد باوج  درم  دیـسرپ  . درم  لیمیا  سردآ  زا  همیب  يهدـنیامن  دیـسر ، هجیتن  هب  نوشتبحـص  یتقو 

رکف نینوتیم  نیرایب . دوجو  هب  نوتدوخ  لغـش  رد  يروتارپما  کی  نیتسنوت  لاح  نیا  اـب  یلو  نیرادـن ، لـیمیا  امـش  : » دیـسرپ يواـکجنک 
رد یچرادـبآ  هی  مدـشیم  ًـالامتحا  هرآ ! تفگ « : درک و  رکف  یتدـم  يارب  درم  نیتشاد »؟ مه  لـیمیا  هی  هگا  نیدیـسریم  اـهاجک  هب  نینک 

. تفاسورکیام تکرش 

ِِِپوچ
ِ

نا

لیبموتا کی  هلک  رـس و  ناهگان  . دوب هداتفارود  رازغرم  کی  رد  دوخ  نادنفـسوگ  هلگ  ندـنارچ  لوغـشم  یناپوچ               Shepherd

زا ار  شرـس  دوب ، سابل  شوخ  ناوج  درم  کی  هک  لیبموتا  نآ  هدـننار  . دـش ادـیپ  یکاخ  ياه  هداـج  راـبغ  درگ و  ناـیمزا  یکورک  دـیدج 
؟ داد یهاوخ  نم  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  تسه ، وت  هلگ  رد  ناویح  اـت  دـنچ  اـقیقد  هک  مگبوت  هب  نم  رگا  : دیـسرپ دروآ و  نوریب  لـیبموتا  هرجنپ 

باوج یـصاخ  راقو  اب  تخادنا و  دوب  ندیرچ  لاح  رد  یمارآ  هب  هک  شا  همر  هب  یهاگن  هدیـسر و  نارود  هب  هزات  ناوج  هب  یهاگن  ناپوچ 
هار نفلت  کی  هب  ار  نآ  دروآ ، نوریب  نیشام  زا  تعرس  هب  ار  دوخ  رتویپماک  درک و  كراپ  يا  هشوگ  رد  ار  دوخ  نیـشام  ناوج ، داد . تبثم 

. دش دـنک ، لاعف  ار  ياهراوهام  يوجتـسج  GPS متـسیس   تسناوت  یم  هک  ییاـج  تنرتـنیا ، يور   NASA تیاـس دراو  درک ، لـصو  رود 
هدـچچیپ ياه   لومرف  دروآ و  دوجو  هب  ار  گرزب  گربراـک  هحفـص ي  اـب  یتاـعالطا  کـناب  کـی  درک ، صخـشم  ار  هاـگارچ  هقطنم ي 

درک و پاچ  شهارمه  يروتاینیم  رگپاچ  کی  طسوت  ار  متـسیس  یجورخ  تاعالطا  هحفـص   150 هرخالاب . درک رتویپماک  دراو  ار  یتاـیلمع 
نیمه الاح  تسا ! تسرد  تفگ : ناـپوچ  يراد ! ناویح  اقیقد 1586  اجنیا  رد  امـش  : تفگ داد ، یم  ناپوچ  هب  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  هاـگنآ 

قح نداد  رارق  ندرک و  باختنا  لوغشم  هک  ناوج  درم  هراظن  هب  هاگنآ  يربب . ار  اهدنفسوگ  زا  یکی  یناوتیم  میدرک ، قفاوت  البق  هک  روط 
وت هب  اقیقد  نم  رگا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  ناپوچ  دـش ، مامت  درم  نآ  باختنا  راک  یتقو  تخادرپ . دوب ، شلیبموتا  لخاد  رد  دوخ  همحزلا 

رواـشم کـی  وت  تفگ : ناـپوچ  هن !  هک  ارچ  هرآ ، داد : خـساپ  ناوج  درم  داد ؟ یهاوخ  سپ  ار  یتخادرپ  دزم  یتسه ، هراـک  هچ  هک  میوگب 
نودب تسا . يا  هداس  راک  داد : خـساپ  ناپوچ  يدـیمهف ؟ اجک  زا  ار  نیا  هک  وگب  نم  هب  اما  ییوگ ،  یم  تسرد  تفگ : ناوج  درم  یتسین ؟

دزم متـسناد ، یم  لـبق  زا  ار  نآ  باوـج  نم  دوـخ  هک  یلاوـس  هب  نداد  خـساپ  يارب  يدـمآ . اـجنیا  هب  دـشاب ، هتـساوخ  وـت  زا  یـسک  هـکنیا 
. یتشادرب ارم  گس  دنفسوگ ، ياج  هب  نوچ  یناد ، یمن  نم  راک  بسک و  هب  عجار  زیچ  چیه  هکنیا  افاضم ، یتساوخ .

بیاجع نیمزرس  رد  سیلآ 

یب یتکرح  ره  مینکب ، میهاوخ  یم  راک  هچ  مینادن  هک  ینامز  ات  لوا   : تفگ   : دیاب  الاب  ناتساد  هب  هجوت  اب  ناتـساد   : ياه  هزومآ  (         
زا ًامتح  یلو  دشاب ، نکمم  يرما  نارگید  رظنم  زا  امـش  فده  تسین  مزال  مود   : درک     . شومارف  دیابن  ار  لصا  نیا  دوب  . دـهاوخ  ینعم 

؛ یکینورتکلا تسپ  قیرط  زا  تیاس  تیریدم  اب  ار    دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  ًافطل  دشابن                  نکمم  ریغ  دیاب  ناتدوخ  رظنم 

درو ــــــــــ ف

یتیریدم ياه  www.Ghaemiyeh.comناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 38زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


اکیرمآ رد  لیبوموتا  عاونا  هدـنزاس ي  ياه  هناخراک  نیرتگرزب  زا  یکی  بحاـص  یئاـکیرمآ و  فورعم  ردراـیلیم  دروف  زا          Ford ...
هچ دیرادن ، طاسب  رد  يزیچ  رگید  دیا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  مامت  دینیبب  دیوش و  رادیب  باوخ  زا  حبص  ادرف  امـش  رگا  دندیـسرپ :
اب ار  تمدـخ  نآ  شـشوکو ، راک  اب  منک و  یم  یئاسانـش  ار  مدرم  یلـصا  ياـه  زاـین  زا  یکی  هراـبود  دـیهد «   : خـساپ  دروف  دـینک   ؟ یم 

تفن هماـنهام  زا  هتفرگرب  دوب   ». مهاوـخ  زورما  دروـف  هراـبود  لاـس  جـنپ  زا  دـعب  دیـشاب  نئمطم  مهد و  یم  هئارا  مدرم  هب  نازرا  تیفیک و 
هرامش 33 سراپ 

ینابز دب 

 : دـیوگ یم  هعامـس  ینابز  دـب  كرت  هب  ع )  ) قداص ماما  دـیکأت  دیـشاب      هدـننک  تنعل  ناـبز و  دـب  هکنیا  زا  دـیزیهرپب   scurrilous ... 
" امتح تسا ؟  هدـمآ  دـیدپ  تنابراس  وت و  نیب  هک  تسا  يریگرد  هچ  نیا  دـندومرف :  همدـقم  نودـب  ماما  متفر و  ع )  ) قداص ماـما  روضح 

متس نم  هب  نابراس  نآ  یلو  يدومرف ،  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ  :  هعامس  یشاب .  هدننک  تنعل  دییوگ و  ازـسان  نابز و  دب  هکنیا  زا  زیهرپب 
يارب نم  تسین و  اـم  ياـه  شور  زا  یـشور  نینچ  يدـیزات .  وا  رب  رتـشیب  وت  هدرک  متـس  وت  هب  وا  رگا  دـندومرف  :  ع )  ) ماـما تسا  .  هدرک 
مشچ هب  تفگ :  هعامس  نکن .  ار  رادرک  نیا  رگید  نک و  شزرمآ  بلط  هبوت و  ادخ  هاگرد  زا  ما .  هدرکن  زیوجت  ار  یـشور  نینچ  منایعیش 

 . میامن یمن  رارکت  ار  ینابز  دب  رگید   منک و  یم  شزرمآ  بلط  ادخ  هاگرد  زا  ، 

هناورپ

زور کی  هناورپ  زا   یسرد   butterfly موش        يوق  ات  داد  رارق  مهار  رس  رد  یتالکـشم  ادخ  متـساوخ و  تردق  نم   butterfly ... 
داجیا کچوک  خاروس  زا  ندش  جراخ  يارب  هناورپ  لادـج  هب  تعاس  دـنچ  تسـشن و  یـصخش  دـش . رهاظ  هلیپ  کی  رد  یکچوک  خاروس 

نآ دـهد . همادا  دـناوت  یمن  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  شالت  مامت  دیـسر  رظن  هب  دـش و  فقوتم  هناورپ  تیلاـعف  سپـس  درک . هاـگن  هلیپرد  هدـش 
فیعـض و شندـب  اـما  دـش  جراـخ  هلیپ  زا  یتـحار  هب  هناورپ  درک  . زاـب  ار  هلیپ  یچیق  اـب  دـنک و  کـمک  هناورپ  هب  تفرگ  میمـصت  صخش 

دنوش مکحم  هدرتسگ و  زاب ، هناورپ  ياهلاب  هک  تشاد  راظتنا  نوچ  داد  همادا  هناورپ  ياشامت  هب  مه  زاب  صخـش  نآ  دوب . كورچ  شیاهلاب 
. دنک زاورپ  تسناوتن  زگره  دوب و  لوغـشم  ندـیزخ  هب  شرمع  هیقب  هناورپ  عقاو  رد  داتفین  ! یقافتا  چـیه  دـننک . تظفاحم  هناورپ  ندـب  زا  و 

دوب یهار  نآ  ، خاروس  زا  جورخ  يارب  مزال  شالت  هلیپ و  تیدودـحم  هک  دوب  نیا  تسناد  یمن  شینابرهم  همه  اـب  صخـش  نآ  هک  يزیچ 
ياه هزومآ  دـنک   . زاورپ  دـناوتب  هلیپ  زا  جورخ  زا  دـعب  هناورپ  ات  دوب  هداد  رارق  شیاهلاب  هب  هناورپ  ندـب  زا  یتاـعیام  حـشرت  يارب  ادـخ  هک 
مینک یگدنز  یلکشم  چیه  نودب  هک  داد  یم  هزاجا  ادخ  رگا  میراد - . زاین  یگدنز  رد  هک  تسیزیچ  اهنت  شالت  تاقوا  یهاگ  ناتـساد - 
رارق مهار  رس  رد  یتالکشم  ادخ  متساوخ و  تردق  نم  مینک - . زاورپ  میتسناوت  یمن  زگره  میدوبن و  يوق  یفاک  هزادنا  هب  میدش ، یم  جلف 
رکفت تردق  نم  هب  ادخ  متساوخ و  یقرت  تداعس و  نم  منک - . لح  ات  داد  یلیاسم  نم  هب  ادخ  متـساوخ و  ییاناد  نم  موش - . يوق  ات  داد 

ادخ متساوخ و  قشع  نم  منک - . هبلغ  اهنآ  رب  ات  داد  رارق  مهار  رس  یعناوم  ادخ  متـساوخ و  تارج  نم  منک - . راک  ات  داد  هچیهام  توق   و 
هک هچ  ره  هب   نم  داد - . تبحم   يارب  ییاهتصرف  نم  هب  ادخ  متـساوخ و  تبحم  نم  دندوب - . کمک  دنمزاین  هک  داد  ناشن  نم  هب  يدارفا 
یم هک  نادب  نک و  هزرابم  تالکـشم  همه  اب  نک ، یگدـنز  سرت  نودـب  متفای - . تسد  متـشاد  زاین  هک  هچ  ره  هب  اما   ... مدیـسرن متـساوخ 
مایپ نیا  یلیاق . شزرا  اهنآ  يارب  ردقچ  هک  هدب  ناشن  اهنآ  هب  تسرفب و  تناتسود  همه  يارب  ار  مایپ  نیا  ینک - .. هبلغ  اهنآ  مامت  رب  یناوت  

یـسک يارب  ار  مایپ  نیا  رگا  دـشاب . نآ  هدنتـسرف  هب  مایپ  نداتـسرف  ینعم  هب  رگا  یتح  تسرفب  یناد  یم  دوخ  تسود  هک  سک  ره  يارب  ار 
. هدش لیکشت  یعقاو  ناتسود  زا  وت  ناتسود  هقلح  هک  نادب  داتسرف  تیارب  ار  مایپ  نیمه  زین  وا  يداتسرف و 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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