
۱

لاس هاجنپ زا دعب

 ،دنا هدرك يهامك دوخ دارفا نوخب ار لالقتسا هك مدرم ،تشذگ يمرخ و يشوخاب لالقتسا نشج هتفه
 ناغفا تلم دهج و ينابرق هب يمارگ عاتم نيا هك درك فارتعا دياب و ،دننكيم يراذگ ركش ار يهّلا تمعن نيا
 تاردقم هراومه خيرات لوط رد هك  ،تسا تلم دوخ مه ،لالقتسا ددجم و لصحم نيربانب و  ،هدمآ تسدب
 .تسا هتخاس شدوخ ار دوخ

 ياه تفرشيپ ناتساد هروشنم لياسر و بتك و ديارج و ويدار رد  ،دمآ لمعب يناوارف تارشن نشج نيرد
 و ،دنديشك ركفت بيجب يرس و  ،دندينش و دنديد مه ام مدرم و ،دش نايب دايز ضرع و لوطاب ،تكلمم
.دندش رت نيگمغ اه هسامح نيا ندينش زا ،دندوب رتساسح هكيناسك

 هك ميسنيب يم و ،ميراد يتديقع ،خيرات هظحالم هب ناتسناغفا مدرم هب ام و ،تسا مدرم اب ام نخس يور
 اب ،هدمآ نيمز نيرب هك ار يتارطخ هراومه و ،تسا دنمقالع تخس دوخ نوئوش نايك ظفح هب تلم نيا
 زا هنافساتم هك ،دنا هدش هدرپس يي همكاح ياه تئيه هب ناش روما مامز يلو .تسا هدرك عافد يگنادرم
 قلخ ار يعناوم و تالكشم ،تكلمم تفرشيپ ريس رد نيربانب و ،دنا هدماربن نسحا هجوب نآ ماجنا هدهع
 .دنا هدرك

 ،لاس هاجنپ تدم رد هك ، ميسريم هجيتن نياب ،ميريگيم ار دوخ راك باسح ،تلم كي ثيحب ام هك نونكا
 ،رنه ، ملع ،تسايس ،داصتقا رظن زا دوخ تيدوجوم و تيلم و ،دنا هتفر شيپ رگيد للم هكيرايعم نامهب
 و تسا زيچان  ،ميا هدرك هكيزيچ لمع و راك يايند نيرد و ،ميا هدنام سپ ام ،دنا هدرك ميكحت هريغو بدا
 يم رتلاعف و يدج هجوت و لمع و ركف داحتا و عيرس ريس و رظن ديدجت ناهاوخ ام ينونك عضو نيرب انب
 .دشاب

 راك لاس هاجنپ تدم نيرد هك يناسك زا و ، مينيب يمن هايس كنيع و يفن رظن هب ار هنحص نيا مامت ام
 ياهدرد يلو ،ميياتس يم ار يكين و ريخ لمع و ،مينكيم مه يناد تردق هدنز هچ و دنا هتفر هچ ،دنا هدرك
 هگرج يسلوا يالكو هكيماگنه نيرب انب و ،تسين رتلاعف ام هرادا خرچ و ،دايز ام ياه ينام سپ و ،ناوارف ام
 اه رتفد كنيا هك ،دنا هدرك نايب ار اه يگدنامسپ و اهيبارخ ناتساد نيا اهزور و اهتعاس ،دنا هتفاي عقوم
 :تسا هدش ليكشت نازا اهدلجو

 مرامشب هحفص و تشگنا رس منكرت هك     تسين يفاك رحب بآ رت )۱( فطل باتك
 و مدرم ياضر و نانيمطا مدع ،تسا دوجوم تكلمم رد زورما هك يعضو لباقم رد تروص نينچب
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 يناياپ يب ياشتراو سالتخا و سوحنم يساركورويب بالجنم رد مدرم و ،تسا ناوارف يمومع ياه هوكش
 يم فيحن ار تلم و تلود هينب يي هدننك ناشيرپ يداصتقا عاضوا ،دننزيم اپ و تسد هدشن هديد نآ ريظن هك
 .دنكيم ديدهت ار ام مدرم فرط ره زا ينهذ و يركف تاشوشت و  ،دزاس

 ياضر مدع و يركف شيوشت و يحور و يداصتقا عضو نينچ لباقم رد ،دنوريم و دنيآ هك يياهتموكح
 دوخ رارقتسا و ماكتسا هار رد ار يمدق اي و ،دننك ماود يريد ،دنا هتسناوتن يفنم و تبثم ياهوهايه و مدرم
 راد و ريگ نيرد هتبلا !تكلمم ريخ هب هن و مدرم دوس هب هن و تساهتموكح عفن هب هن عضو نيا و .دنرادرب
 و سالتخا و يصخش عفانم يروآ مهارف ركفب هك ،دنا هدرب عفن يناسك يرادا شيوشت و يركف و ينهذ
 بيج ،دنناوتيم هك يمسر و مسا رهب و  ،دننآ راخدا و يجراخ راعسا يراديرخ و اهرصق يانب و اهاشترا
 .دننادرگيم رت هنسرگ ار هنسرگ و  ،دنزاسيم يلاخ ار مدرم

 عاضوا زا و  ،دنزيم دايرف و داد ،دراد هوكش گرزب ات دروخ زا سك ره هك تسا نيرد بجعت ياج
 ييوج هراچ ار هتفشآ عضو نيا هك دناوت يم يسك هن و  ،تسين يسكچيه شيپ راك هراچ يلو .تسا يضاران
 .ديامن

 و هراچ و  ،ديآ دوجوب هماع ياهدرد نامرد مدع و يگراچيب و يسرپم سك عضو نينچ هك يتكلمم رد
؟دوب دهاوخ هچ نآ تبقاع ،دشابن نيب رد يرگنامرد و نامرد و رگ هراچ

 و نامرا روحم هناگي ار نطو كاخ نيا ،ميراد هقالع دوخ مدرم و دوخ تداعس و تمالسو ريخ هب ام
 تفگ ميهاوخ مرجال ،مينيب مزال اهيگراچيب نيا هراچو اهدرد نيا نامرد يارب هچنآ و ،ميناديم دوخ ياه وزرآ
 :اريز ،تشون ميهاوخ و

تسا هانگ ينيشنب شوماخ رگاتسهاچو انيبان هك ينيب رگا
 هدنيامن و مدرم هدنرورپ و يساركوميد يدابمب دنباپ و يلم و لاعف و قيال يتموكح رگا لاح نينچ رد

 براجت و يناگدنز يرصع يدابم و ملع ينشور رد ميمص مزعا ب و  ،دشابن نيب رد مدرم ياهوزرآ و ركف
 لاحم ،دريگن رظن رد ار هماع تايح حطس يالتعا و هافر رتلوا همه زا و ،دربن شيپ ار دوخ راك هتفرشيپ للم
 .ميهرب يتايح تالكشم نيزا هك تسا

 زا نآ صيخشت و شجنس ،دوش يم ذاختا دروم نيرد هك يشور و ،تسا رتمهم همه زا داصتقا هلئسم
 لاوحا تياعر و يراد هيامرس ريغ دشر و هماع عفانم رب نآ ساسا هكيداصتقا .تسام يلم نيتسخن لياسم
 ار نادنم درد و  ،دزاسن ريس ار ناگنسرگ و دناسرن يياون هب ار ناياونيب و ،دوشن هتخير شكتمحز و زرواشك
 .دوب دهاوخن قفاوم ام رصع نيا تايرورض اب ،دنادرگن هدوسآ و هفرم ار نادنمتسم يناگدنز و ،دهدن ينامرد

 ام زا ار ام يخيرات يايارخ و تيلم و يدوخ هكيشناد يلو ،ميراد يديدش زاين رشب يزورما شناد هب ام
 .دنادرگ نيزم شنيب و شناد هليحب شيوخ يلم هيبرت اب ار ام دالوا و ،دريگن

 دوجوب مورحم تاقبط و يضيعبت ام نيب رد ات ،ميدنم زاين تاواسم و تلادع هياس رد يلم تدحو هب ام
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 .دنكن هنخر ام يلم كاكفنالا ليحتسم دوجو رد هيزجت و هقرفت هار نيزا و ،دنياين
 .ميروآ دوجوب لاعف ركف نشور و يوق و دحاو ناغفا كي و
 ديدج داژن و ناغفا ناوج هدهاجم فده گرزب ناتسناغفا و ،مينكيمن شومارف مهار دوخ خيرات ام

 تروصب ار ميظع تلم كي نينزان مسج و هدروآ دوجوب نيمزرس نيرد رامعتسا ار هچنآ و  ،دوب دهاوخ
 .درك ميهاوخن لمحت رتشيب هدومن هيزجت يليمحت و يعونصم

 روچ و مدرم ندرزآ و يرادا ياهيراكبارخ و سالتخا و ءاشترا فياوط تيكولم و يساركورويب اب هزرابم
 نارگ لواپچ تسد ،نوناق قيبطت هار زا و ،دوش يلمع دياب ناوارف هجوت و يعساب هك تسيياهراك زا لواپچ و
 .دوش هاتوك مدرم نابيرگ زا يرادا

 يدازآ ،ددرگ نيمأت)نيناوق دودحرد( دياب ركف و ملق يدازآ و دياقع و راكفا رشن و يلم دازآ تاعوبطم
 هدرمش زاجم ينوناق ماظن تحت رد يساسا نوناق هيحور قباطم هرهاظم و بزح و عامتجا و نايب و هباطخ
 .دوش

 دياب ،ديدج رصع تايرورض رگيد و شناد ميمعت و يزاس هار و يرايبآ و يتعارز ياهنالپ حرط
 .دنادرگن عياض ار ام هيامرس و ،دشاب نكمم لجاع هدافتسا نازا هك ،دشاب يتروصب

 و ميلعت و داصتقا و تعارز روما رد هچ و روشك ياه تيرومام رد هچ ،مدرم ياهدادعتسا زا هدافتسا
 دياب و ،تسا تفرشيپ هليسو نيرتهب ،يلم ياه شزرا نتخادنا راكب و يسايس و يعامتجا قوقش و هيبرت
 نيا و  ،دنشابن تموكح نارگن زيچ ره رد و ،دنريگ تسدب ار دوخ يناگدنز روما ات ،دنباي شرورپ مدرم
 ليخد ار مدرم تسد تفرح و تعنص شرورپ رد و ،دننادرگ ايهم ارنآ لياس و دياب اهتموكح هك تسيراك
 لقا ال دروم نيرد و ،دتفا راكب هقحامك ناشيا دادعتسا رگيد يوس زا و مدرم هيامرس فرطكي زا ات ،دنزاس
 رد ار دوخ مدرم ياهيدنمزاين رثكا نونكا هليسو نياب هك ،ديد دياب ار هياسمه كلامم يتفرح و يتعنص عضو
 .تسا ولمم ناش دوخ يعونصم يتراجت هعتما زا ام ياهرازاب يتح و ،دنا هدرك عفر روشك لخاد

 ،لماوع مادك ببسب ،دوخب يكتم ناتسناغفا هكنيا و ،تسام يگدنز لياسم نيرتمهم زا مه اذغ هلئسم
 ٥۰ تدم نيرد هك ،دومن دباي فارتعا و ،درك دياب هعلاطم تيعقاو و ملع رظن زا ؟تسا نارگيد دنمزاين زورما
 و فرح رثكا  ،هدش هچنآ و  ،ميا هدركن دنادرگ عفر ار ام يياذغ ياهيدنمزاين هك يعفان مادقا چيه ،ريخا لاس
.دوب نخس

 دوخ هبونب يكي ره و ،ميدينش ار روما نايدصتم لصفم ياهينار نخس ،لالقتسا نشج ياه بش رد
 هك ،دوب يرد تلزنمب اه ينار نخس نيا مامت يلو ،داد اه هدژم روما يراجم ياه تفرشيپ زا و تفگ نخس
 .دوب رتبوخ و رتهب ،دنداد يم وا دروخن ار مدنگ هناد كي نآ ياجب رگا و ،دنهين ۀنسرگ  ناهد رد

 يگدنز تايرورض رگيد و اذغ ياهخرن هك ،دننيبيم ًالمع ،قارطمط رپ تانايب نيا دوجو اب مدرم ًارهاظ
 رد ،ميتشاد قباس رد هك ىتعنص و تفرح ،درادن كرد ناراكيب يارب مه راك و هتفر الاب ينك ماسرس روطب
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 .تسين نيب رد نونكا  ،دوب مه يفاك و ميتشاد هك  يياذغ ،تفر نيب زا يلكب يجراخ لاوما باليس لباقم
 رد هكيلاح رد)يتراجت باسحب( هدرب كي هيپور لباقم رد و تسا داتشه هب كي رلاد لباقم رد ام كوكسم
 .دوب ود رب كي طقف لالقتسا هرود زاغآ

 رد دناوتيمن نآ كي چيه هكيلاح رد ،ميتخاس رامش تشگنا دودعم كيرباف دنچ ريخا لاس ٥۰ تدم رد
 .دنا تسكشرو و لاوزب موكحم ًانعم و  ،دنك تمواقم يجراخ لاوما لباقم

 ياه يماگل يب و هدش رتناوارف سالتخا و يناتس توشر و داسف هك ،دننيب يم مدرم يتلود تارادا رد
 .دناوت يمن هديسر دوخ قحب توشر نودب سك چيه و  ،دهديم راشف ار مدرم حور  ،نيرومام

 بجوم و يناشيرپ تلاحب يناگدنز روما رد مدرم هماع و هجدوب رد تلود عضو زين يداصتقا رظن زا
 .دزاسيم رتبا ار تلاح نيا و هتخاس مخ ار ام رمك مه ضورق  ،تسا شيوشت

 دوخاب و  ،دنتفر ورف بجعت هب ،دندينش ار روما بابرا ياهينار نخس نيا مدرم هكيماگنه لاح نينچ رد
 :دنتفگيم

تخير وت ناشيرپ فلز مرسب ادوس روش
داد وت ناچيپ هرط مگ رب يبات و چيپ
 و ،ميسانشب  هاچ زا ار هار و ،ميرذگب اسران ياهاعدا و نخس و پگ زا هك ،هديسرن نآ تقو نونكا ايآ

 زا ردهب منتغم ياه تصرف نيزا دعب ات ،ميتفيب نآ نامرد يپ رد و ،مينك صيخشت هناميكح ار دوخ ياهدرد
 :دوبدهاوخ يناريو و يناميشپ نآ تبقاع هك  ،دورن تسد

 هنرو مديشك هلان يوش راديب وت ات
 دننك زين ناغفو هآ يب هك تسيراك قشع


