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 ق. ع .مق

 ي همه اب ناشيا هك يا هنوگ هب .تسا هدش ليدبت شيدنا مه ريغ دارفا زا يخرب كرتشم ي هطقن هب يناجنسفر يمشاه بيرخت هك تسا يدنچ
 .دنياميپ يم هيوسكي و دحاو يريسم يمشاه بيرخت رد ،دنراد رگيدكي اب لمع و هشيدنا رد هك يداينب تافالتخا

 تسا نوميمان قافتا نيا ليالد زا يكي هك يدروم هب رضاح راتشون هك دشاب روصتم مهم نيا يارب ييانبم و يكيتكات زا معا يفلتخم ليالد دياش
 .دزادرپ يم راصتخا وحن هب

 فراعم هب تبسن هنارادافو يهاگن هك يناسك و دننك يم ريسفت هنايارگ برغ شيارگ اب ار مالسا هك يناسك زا معا روشك يسايس بازحا نيب رد
 تماما ،تواضق ،هيقف يلو يانثتسا هب تيناحور دندقتعم و دنبات يمن رب ار تيناحور تيريدم هك دنوش يم تفاي يراكفا و دارفا ،دنراد يمالسا
 .دزادرپب ،تسا غيلبت نامه هك شيوخ يلصا تيلوئسم هب دياب ... و هعمج

 يانبم نوچ اما .دشاب يم صوصخ نيا رد يرظن ثحابم حرط نآ نيلوا هك دنريگ يم يپ دوخ ياعدا تابثا يارب ار هار ود هاگن نيا
 ياه هتفگ هب يرهطم يلع رتكد ياقآ نوچ مه اي دوخ ياه لالدتسا نيرت گنررپ رد راچان ،دنرادن هراب نيا رد يزادرپ هيرظن يارب يمكحتسم
 )هر( ماما ترضح ي هيلوا رظن ناماد هب اي و دننك يم دانتسا ،تسا دقن و ضقن لباق تدش هب هك )هر( يرهطم يضترم همالع ديهش داتسا
 .دننكفايب يرظن ناشيا ترضح يدعب و يلماكت تارظن رب هك نآ نودب ،دنرب يم هانپ تيناحور ندشن روهمج سيئر رب ينبم

 يناجنسفر يمشاه ياقآ يروهمج تساير نارود نآ نيرت صخاش هك ار تيناحور تيريدم نارود ات دنيامن يم شالت ناشيا مود هار رد اما
 نارود زا ارچ اما .دنسرب ،تسا نآ يفن و تيناحور تيريدم يدمآراكان تابثا هك شيوخ دوصقم هب هويش نيا اب و دنهد هولج هايس ار تسا
 .ميرب يم مان يروهمج تساير ي هصرع رد تيناحور تيريدم اي نالك تيريدم صخاش ناونع هب يمشاه يروهمج تساير

 تسخن ار تلود و تشاد يتافيرشت يتمس روهمج سيئر ،يربهر مظعم ماقم يروهمج تساير نارود نوچ ،تسا يهيدب رايسب لاوس نيدب خساپ
 يو مان هب زين ار شياه توق و اه فعض و دنرب يم مان يوسوم سدنهم تلود مان اب گنج تلود زا ليلد نيدب تسرد و داد يم ليكشت ريزو
 .دننك يم تبث

 ناونع هب دناوت يم المع هچ نآ نياربانب .تسا تيناحور تيريدم ناونع نديشك كدي هب يارب مزال ياه صخاش دقاف ،زين يمتاخ ياقآ تلود اما
 هب تيصخش نيرتكيدزن و نيرتدمآراك ،نيرت يبالقنا ار نآ تساير هك يتلود .تسا يمشاه ياقآ تلود ،دريگ رارق مامتها دروم تيناحور تيريدم
 .تشاد هدهع رب يربهر و )هر( ماما

 تساير نارود نداد هولج فيعض و هايس فورصم ار دوخ شالت مامت هتشونان يقفاوت رد فلتخم ياه هديا اب يناسك ريسافت نيا اب لاح
 نيرت كيدزن و نيرت يبالقنا ،نيرتدمآراك يتقو هك دنناروابب ززعم تيناحور و يمومع راكفا هب رگيد ينابز هب ات دنا هدرك يمشاه ياقآ يروهمج
 شيوخ تهاجو ظفح يارب تيناحور تسين رتهب ايآ ،مينك يم ميسرت ار نآ ام هك تسا يدركلمع نينچ بحاص يربهر و )هر( ماما هب يناحور
 ؟دراپسب دنتسين يناحور خنس زا هتبلا هك شلها هب ار هعماج تيريدم و ددرگ زاب تسا نيد غيلبت نامه هك دوخ يلصا راك هب

 نهذ رد ار يياضف نينچ ،دنتسه لئاق يو يارب هك ييالاب تهاجو نآ اب يمشاه تيريدم زا زيزع ناناوج و يمومع راكفا يتقو هك تسا يهيدب
 ي هزاجا ،دريگ هدهع هب يروشك نالك تيريدم ماعز دهاوخب نيا زا دعب هك يتيناحور هب هاگ چيه تسا يهيدب ،دننك يم ميسرت دوخ ي هشيدنا و
 .دنهدن تيمكاح

 دركلمع رب هاگ چيه هك تساديپ هتفگان ،دنراد نهذ رد يروصت هنوگ نيا يبالقنا تيناحور نيرت صخاش زا يكي دركلمع زا يتقو هك ارچ
 تيناحور تيريدم يفن ينونك يزيتس يمشاه ليالد نيرت يدج زا يكي نياربانب .دننكن دامتعا دنرادن ار يمشاه ي هبرجت و هقباس هك يتيناحور
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 دركلمع رب هاگ چيه هك تساديپ هتفگان ،دنراد نهذ رد يروصت هنوگ نيا يبالقنا تيناحور نيرت صخاش زا يكي دركلمع زا يتقو هك ارچ
 تيناحور تيريدم يفن ينونك يزيتس يمشاه ليالد نيرت يدج زا يكي نياربانب .دننكن دامتعا دنرادن ار يمشاه ي هبرجت و هقباس هك يتيناحور
 هدنز يمشاه يروهمج تساير نامز رد هك يتيناحور .دننك يم يهارمه خلت ناتساد نيا نتشون رد زين نويناحور زا يتعامج هنادنمگوس و تسا
 دروم رد ناشيا زا فيرعت و ميركت زج نامز نآ رد همه نيا اب اما ،دننك يداقن ار وا هابتشا ياهدركلمع دنتسناوت يم و دندوب تردق بحاص و
 .دننز يم دقن دوخ ياه تيامح و اه هتفگ هب يندركن رواب يشخرچ اب كنيا مه و تسا هدشن هتفگ و هتشون يمشاه ياقآ دركلمع

 هجوتم ،دنا هداد رارق دوخ ياهريت لبيس ار يمشاه كنيا مه هك ارگلوصا و بلط حالطا بازحا يراذگتسايس ياروش هب يهاگن مين اب اما
 نآ يسررب يارب هك دراد يخلت ياه مايپ دوخ نيا و درادن دوجو ناشيا يراذگ تسايس ياروش رد زين وسمه يناحور كي يتح هك دش ميهاوخ
 .تسا مزال يرگيد لاجم و تصرف

 ياه يتشهب دنشالت رد يخرب ارچ ،دنتيريدم قيال يسابل ره رد اه يتشهب ميدقتعم اما ،ميرادن تيناحور تيريدم هب تبسن يبصعت ام هتبلا
 ؟دننك جراخ هعماج تيريدم ي هقلح زا ار تيناحور

 ناريدم ندرك جراخ ييانعم هب و تيناحور تيريدم بيرخت رظنم كي زا يمشاه بيرخت زورما ؟تشاد اور ديدرت ناشيا لمع و لوق رد ديابن ايآ
 .تسا روشك ييارجا تيريدم نالك ياه هصرع زا يناحور

 نالك تيريدم ركف يتح هك داد قح ،دنراد يياه يدنمناوت ي همه اب ناوج نويناحور هب دياب ،دوش يم بيرخت نينچ تهاجو نآ اب يمشاه يتقو
 .دننارورپن نهذ رد ار ييارجا

 يم ،دنبوك يم نآ لبط رب مئاد و دنناد يم ييارگلوصا يلوتم ار دوخ هك يناسك زا يلو ،تسين يجرح هك تاحالصا نيغورد نايعدم رب اما
 يرپس زين راگزور نيا كش يب .ديهن يم ماگ هارمگ و گنت ياه هاگرذگ نيا رب هتسناد اي ،ديناد يمن دوخ و ديور يم ههاريب ايآ ؟ ارچ ميسرپ
 .شليمج ربص و وا رب مالس ،دنام دنهاوخ هدنز ،تسا هدنز خيرات ات اه يمشاه و يمشاه اما دش دهاوخ

 ات هك تفگ ناشيا هب دياب اما ،دننك نامشنزرس ،ميدرك عانتما دوخ مان نتشون زا بالط بلغا لثم زين ام هك نيا زا يمارگ ناگدنناوخ دياش
 هب زين ار نآ رگا و ميرادن وربآ زج يا هيامرس ام هك ارچ .ديريگن هدروخ ام رب ار بيع نيا ،تسا اه يبجر همطاف مناخ لاثما ياه ملق يتقو
 .تشاد ميهاوخن نداد تسد زا يارب يزيچ رگيد ،ميراپسب يمارگ رهاوخ نيا لاثما غيت

 :ناربراك تارظن
 دنتشاذگ ام و بالقنا یارب اردوخ هداوناخ و دوخ تمالس و یگدنز ه9 یصاخشا تامحز ارچ .مالس ▪.دوب لاح اب یلیخ رخآ فارگاراپ ▪
 ؟تسا بالقنا هریخذ یمشاه :)نومضم نیا هب( دندومرف ماما ارچ ه9 میسرپ یمن دوخ زا ار لاؤس نیا هاگچیه ارچ ؟ مین�یم راتفر هنوگنیا
 دوخ هب اه یضعب ارچ .دنراد ناشیا لیلحت هب یدج هجوت ، هنایمرواخ و ناریا رد دوخ تاعالطا لیم�ت یارب ام نانمشد یتح ه9 مینادب ار نیا
 و قحلا و هدوب اقآ تسار یوزاب ه9 یمشاه یاقآ هب و هدر9 هدافتسا ءوس یربهر تفار زا یربهر نیبزیت ناگدید و ادخ لباقم رد دنهدیم تارج
 دریگن ام هرفس زا ار ت9رب نیا دنوادخ .دنهد هئارا تسردان لیلحت و هتفگ اوران ناشیا هب دندوب بایسآ نیریز گنس رهد ش9اش9 رد فاصنالا
 هك "تيناحور تيريدم ناونع نديشك كدي هب يارب مزال ياه صخاش " زا ناشروظنم دنداديم حيضوت اقيقد مرتحم هدنسيون شاك ▪هللاءاشنا -
 هجو چيه هب هك تسا ييارگلوصا ياه هورگ وزج يمالسا بالقنا نارگراثيا تيعمج ▪.تسيچ هدوب اهنآ دقاف يمتاخ ياقآ تلود ناشيا معز هب
 يم ركشت هدنسيون زا دوب يبوخ رايسب ليلحت . تكراشم بزح و يمالسا بالقنا نادهاجم نامزاس نينچ مه . درادن لوبق ار تيناحور تيريدم
 یس9.دهاوخیم هیاسمه یارب ار گرم ناشیا ه9 تفرگ هجیتن ناوتیم مان راصتخا نیمه زا هدومرف صلخم ق ع اردوخ ناشیا ارچ الاح ▪منك
 مانو مان اما مهدیم ار مرظن ربرا9 ناونع هب مهنم.تسا داشگ یاهخاروسزارپ یرتچ دننام دهدیم ششوپ ار یناجنسفر یمشاه رب9ا نینچنیا ه9
 یماح رگا وسرت ه9 ارچ دوب عاجش دیاب سپ دهاوخیم تماهش ناشیا لوقب نویبالقنا زا تیامح رگا دمهفب ناشیا ه9 من�یم ر9ذ ار یگداوناخ
 تسارترب یلعج نایماح نیا زا شتعاجش تسا نز کی رگا یبجر همطاف.تخانش شنایماح زا دیاب ار یبالقنا نیا دوش یبالقنا نیا الثم
 ی9رل یرتشا تیاده
 سیراپ هپس کناب قباس سیئر

 نوچ هدركن جرد ار شمسا هك هدرك ييالقع راك يليخ هدنسيون مدقتعم دنداد مايپ سيراپ زا هك نومردارب نيا فالخ رب نم ▪ هسنارف - سیراپ
 يليلحت .ريغال و تسا يسايس ييايح يب نيمه زا سرت مه يبجر همطاف زا سرت .دسرتب ايح يب مدآ زا دياب ناسنا هك تسا ثيدح موصعم زا
 ▪نسحم .ديشاب قفوم دوب يرپ نهد و بلاج

 )هر( ماما هب تيصخش نيرتكيدزن و نيرتدمآراك ،نيرت يبالقنا ار یمشاه یاقآ دنراد یعس رایسب ناشبلاطم رد مرتحم هدنسیون ه9 تسا بلاج
 ی9ردم و دنس یمشاه یاقآ رگا ه�نیا نآ و مراد کی طقف نم ... دنن9 یم ءاقلا ار بلطم نیا ییا هلمج ره رد و ... دنهد هولج يربهر و
 تیصو رد ه9 ینیمخ ماما رظن قبط رب مه نآ ( دن9 هئارا دندوب هدش فرصنم ا�یرمآ رب گرم راعش زا ینیمخ ماما ترضح ه�نیا رب لاد دنراد
 ارچ ▪ناشتشونرس یوس هب بات9 رد دنا هدز ماما ترضح هب اوران تبسن ارچ ه9 دنشاب وگباوج دیاب تروص نیا ریغ رد ) دنا هدروآ ناش همان
 مرتحم تیاس زا ساپس نمض ▪!؟دییوگ یمن یزیچ یمشاه زا اه بالقنادض هلمج نم اه فیط همه زا و فلتخم دارفا تیامح دروم رد
 هب اردوخ مه ناشیا ه9 مرتحمربرا9 رظن خساپرد ار بلطم نیا من�یم شهاوخ دن�یم جردار ناربرا9 تارظن یریگ تهج نودب ه9 ناریارصع
 ه9 دنتسه یناس9 ایح یب.تسین ایح یب ناملسم نز ه9 ارچ دوشیمن ناملسم نز لماش موصعم ثیدح.دنیامرف جرد هدومرف صلخم نسحم
 .دندوب ورشیپ ییایح یب جاوررد
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 .دندوب ورشیپ ییایح یب جاوررد

 ددجم مارتحااب
 ی9رل یرتشا تیاده
سیراپ هپس کناب قباس سیئر

 
 يتمرح يب هب يراك هتبلا .دنكن نیسحت ار يمشاه ربص رضاح لاح رد و ... و تيريدم و يراكادف هك تسيك . تسا بلاج ▪هسنارف - سیراپ
 هك مدقتعم تخس اريز مرادن دروخ يم بآ نارگيد هتسكش هزوك زا و دمهف يمن ار شا يسايس نزو مه شدوخ هك يبجر مناخ ياه يكاته و
 زا سپ نارود رد يبالقنا هريخذ اعقاو ناج يمشاه يلو ديسونب هيباوج اي دنك دروخ هرت يسك يو فيخس نانخس يارب هك يدح رد ناشيا
 مدوب هتشون هك ارم مايپ ارچ ▪. ميروخ يم ار زور نآ ترسح يرالد 70 تفن رصع رد هك يدرك تيريدم نانچ روشك رد اهدوبمك مامت اب گنج
 تردق علو راچد و هدش فرحنم هار زا هك تسا يمشاه نيا درادن دوجو يزيتس يمشاه ▪.ديدركن جرد ار دهدب باوج يبجر همطاف مناخ بوخ
 تعاطا ارچ سپ دراد لوبق ار هيقف تيالو رگا يمشاه تسا مهن تلود زا تيامح همه هفيظو هك دنا هدومرفن اهراب هيقف تيالو رگم تسا هدش
 نينچ زين مالسا ردص رد دش فرحنم يلو دوب ماما راي ينامز مه يرظتنم اهنا قباوس هن تسا دارفا لاح كالم ماما همان تيصو قبط دنكيمن
.تسا هدوب دايز يدراوم


