
 ۲ هرامش مود هرود

 هناروکروک تعاطا

 یعامتجا یداصتقا یاه هنیمز

 و اهنامزاس زا یرایسب نونکات

 رس مکاح طباور , بِ یاههورگ

 هت یا هتشگ رد ار دوخب تالیگشت

 كيتارکوروب یتابسانم ۰ رود نادنچ

 رب ینتبم و یسارکمد دقاف و یلفحم

 ینامزاس یاه هدوت هناروکروک تعاطا

 لماوع و دنا هدرک یبایزرا یربهر زا

 نینچ تیمکاح رد زین ار یفلتخم

 تافارحنا زا :دنا هتسادرتوم یطباور

 و شنیب و همانرب هصرع رد كيژولوئدیا

 و مسیراتکس و مسیتامگد ات راک كبس

 نیبکانازویپ هنر سگ هیتقالاب
 . و پچ یاهنامزاس

 مک هتشذگ دقن و اهلیلحت رد یا هنوگب

 همه كش یب و تسا هدش ناونع شیبو

 هتشاد درکلمع یتاجردب لماوع نیا
 یک هست فا تنافآرتا قیا اف + .هتسا

 ام هحشذگ .تایسانم رگ هبخوت دتارع

 یداصتقا یاه هنیمز نآ دیاب هکلب دشاب

 همه و همه

 نت و شریذپ تینهذ هک یعامتجا

 كيتاركوروب و هناعیطم راتفر هب ندرپس
 تهج رد یبسانم رتسب و هدروآ دیدپ ار

 هدوب یتابسانم نینچ میکحت و یرارقرب

 .دریگ رارق یبایزرا و لیلحت دروم تسا

 هی سضعتم روگ ریریلپ :هتیروتا هک ارچ
 هباثمب هکلب هدوبن یسایس یاهنامزاس

 هعماج رد ریگارف یعامتجا راتفر كي

 .دراد و هتشاد دوجو ناریا

 هس ٩

 ۰۰۰ة٩ةب۹٩۹)ل0لق0لقذٌُ)ل)ظثذةثچ)ضحط)جططضسحح)۰پ۰پ۰پ»پ»)»)۰)یببببببببببببببب ۱۳۳۹]

 ۱۳۷۲ هامرهم تیلقهتسه ناگرا

 ترورض كي هب یخساپ حرط

 یزادنا مشچو هنیمز نیمادک داینبرب

 . یگی3روکدیا دلایل یگارگسب ترش
 یاه تدحو روظنمب یهوج کی زا یسایس

 نایم زا ؟دوش یس هداد حیضوت « یتآ

 ینترفک شیمقوم رگهاپپا هک یلاوخ هعوجم
 مه رد لماع هس « تسا یتآ زادنا مشچ و

 یرظن یانب ریز یساسا رگ حیضوت هدینت
 يب نفاق هلرآ لناخ + .تسا خرط می

 تسا یتسینومک شبنج تیعقومزآ یبایزرآ

 قارحب و نیاب تلعع اب اساسا هک

 شادرکلمع و ینونک یسایس - کیژولوئدیا

 ثحبم زاس هنیمز . دوخ نیا . تسا مآوت
 هک .لماع .خیموق - سا یتارگمف درب
 نایب , تسا تسخن لماع زا هدش هتفرگرب

 یبایزاب « ینیبزاب سما رد تسا یا هسورپ

 مشچ هب ار لاح هک یا هسورپ . یزاسزاب و

 زا ندش هدنک ةسورپ .دناسر یم زادنآ

 یرگید تیعقوم هب یتورارف و دوجوم ةنيمز

 شبنج رد یدیدج یدنبهورگ اب

 .تسا لماع نیموس دوخ نیا و« یتسینومک

 لد زا دیدج یاه یدنبهورگ نیوکت ینعی

 نیاو . یرگنزاب ؛سورپ رد و دوجوم نارحب
 ء گنشا یدحلو ةريحنز یاه هقلح هس

 را اتم قاب ر یاب هال وق یقلاد
 نیا رد . تسا یزاس زاب و یرگنزاب ةسورپ

 لکش دیدج یدنبهورگ یاه هفطن دشارف
 رد هک یتعی .دباي یم نیوکت و دریگ یم

 کی هب قلعتم تاشیارگ دشارف نیمه

 ۲ ب

 تکرح هناماس هباثمب یا هژورپ یاهیراکمه

 ء .تابژرلوتدیا .تششن رگا

 و فراعتم طوطخ هیزجت و یگدنکارپ

 رد ار « یتسینومک شبنج» هب بستنم

 هتفریذپ تیعقاو كي ناونعب نارحب رثا
 هارو نارحب تخانش دیاب هاگنآ میشاب
 . مینک وجتسج ارنآ زا تفر نورب

 كي زا یاهورین یئارگمه »
 . ینیبزاب» هسورپ كي یط « رهوج

 تیلاعف اب هارمه «یزاسزاب و یرگنزاب

 رد هک تسا یترورض یمع هصرع رد

 « تیلقا هتسه» یوس زا هطبار نیا

 انیقی راک یانبم . تسا هدیدرگ حرط
 راک میسقت ندز نماد اب دناوت یمن

 زا دشاب هارمه كيتارپ و یروثت نایم

 راک بی نداد ناماس یارب و ورنیا

 دیاب روکذم هسورپ رد یرظن _یمع

 ههاییانب , تفرق یظن ره نیساعم ظنامأس

 تتشت بات هک دشاب نانچ دیاب روکذم
 مه زا هکنآ یب دروایب ار كيژولوئديا
 یراکمه فرظ نینچمه و دلسگب

 للع هکنآ نودب دشاب هدنکارپ یاهورین

 ,درادب رود رظن زا ار اهنآ یگدنکارپ

 را هس



 (رهوج کی زا ) صخشم یدنبهورگ

 ؛ نارحب هک یثعپ : دنوش یم !رگمه

 دناوت یمن ینونک یبسن یگدومخ و تتشت

 دوحوم هنمز مه نب هک «دشاب رادیاپ

 نیامت هجو زادنا مشچ و هنیمز نیا

 انامزاس تدحو حرط و یئارگمه حرط

 تتشتم تیعضو هب یمومع خساپ ود ناونعب

 تدحو حرط .دنک یم نشور ار ینونک

 هن و یمومع خساپ کی هباشمب )سنامزاس
 ار ینونک هژیو دوخ طیارش ( یدروم

 هاینب رب نانچمه ینعی .دریگ یم هدیدان

 تدحو ۰ زورید یاه یدنب فسص

 هوا هک هنگ یع بال او یلاتاسزاس
 .دنا لوحتم اپ و قلعم « هدننکش دوخ

 را تری رب بلاق زا زار یا ایل .ینپ

 نارحب تلصخ رب ینعی .اوتحم

 ورف مشچ ریگارف یسایس - کیژولوئدیا

 دهد یمن نآ هب مزال یأپب ای و ددنب یم

 لی یشعز «دییک یع هدیهات ار یشادرگلرع

 لکشتم ریغ تسیلایسوس نیلاعف زا یعیسو

 ینعی « یصتخم .دزادنا یم ملق زا ار

 هدش زاغآ هک یا هدرتسگ یبای لوحت ةسورپ

 اه تسیئوعک تالخم .تالداعم قش او تسسا

 .دزاد یمن ظوحلم

 « ماخ دنچ يه ) یئارگمه حرط

 رواب نیا یب « اما. ( ثحب لباق و یئادتبا

 . هژیو دوخ طیارش هک تسا هدش هتخادرپ

 زا یتوش ماع .دبلط یم هژیو یاه خساپ

 و تتشت و نارحب اب هلباقم ترورض ةراب

 تدحو ترورض ةراب رد و یگدنکارپ

 . داجیا , لیکشت ؛ یئاپرب) و اه تسینومک

 هب صخشم خساپ بزح ( . و نتخاس

 تدحو هتبلا . تسین ینونک طیارش

 لکش هتبلا .تسا یرورض اه تسینومک

 یتسینومک - یرگراک شبنج ةناماس یریگ

 تدحو مادک اما . تسا یرورض ( بزح)

 ۲ هرامش مود هرود

 اب ای نیا میهافب فتح هک زوم ملت

 . تسا لوحت و یرگنزاب ةسورپ رد زین

 و هار هچ زا و بزح مادک . تدحو مادک

 دنچ ره یلمع یاپماگ نیمادک اب ؟ یشور

 زا هک یشور و هار نیمادک اب ؟ یتامدقم

 رد و دنک رب .دنک تکرح دوجوم ةنيمز

 رد یعامتجا شبنج کی هب لوحت ةسورپ

 ؟دریگب رارق هیامرس دقن

 هب ار دوخ یئارگمه حرط ورنیا زا

 .دنک یمن دودحم یتالیکشت یاه بلاق

 تخس اه بلاق نیا یاوتحم اپنت هن هک ارچ

 اسب هچ هک تسا لوحت و یییغت شوختسد

 ین یاه مسیتامگ د تلعب زورمآ نیمه

 و اه هژاو . زورید یدنبهورگ زا هدنامزاب

 او یخ ملات هنسمیزاک اساخ ميهتب

 سپ رد یئاهورین اسب هچ ینعی . دنرادن

 ابیرقت میهاتم اب ال تیاتک یاع هاو

 هتفرگ رگنس یگیدکی لباقم رد ناسکی

 مه یاهورین اسب هچ ؛ سکع یب و .دنا

 میهافم دحاو یاه هژاو اب هک یرگنس

 دام از 6 شتاب ًاضعب و ۷ تراش

 یئاهر یرگنزاب ةسورپ راک ۰ سپ .دنا

 میهاشم و اه هژاو تسپراک وا تاثابب

 ٌةسورپ راک هکنانچمه . تسه زین هنوگگد

 زا ین مه تاشیارگ یئاهر یتایگه
 , پذاک یاهیگنس

 یاه بلاق هب ار دوخ یتارگمه حرط

 رد هک ارچ .دنک یمن دودحم یتالیکشت

 .یزاسزابو یبای لوحت «ینیبزاب ةرود

 لر و لای یدوعس 1۷ رمرظن تاشو #
 رد ای و دنا هدشن فیرعت یتالاح رد دنا

 ینالقع لیلد نیمپب .دنا شیادیپ ةسورپ

 یدنبهورگ رداراهورینزاغآ زا هک تسین

 تدحو و درک یئارآ فص صخشم یاه

 هباثمب )داد رارق فده ار یتالیکشت یاه

 دصق .(یدروم هن و یمومع تسایس کی

 نارق یع زین نولکا مه نآ هک تسیت راکتآ
 یاهورین زا یرایسب یرظن یاهاتسار

 ۲ هحفص

 اما .داد صیخشت ار لکشتم ییغ و لکشتم

 و لایس یدودح ات زونه اهاتسار نیا

 ای هدشن فیرعت تاشیارگ زونه .دنرادیاپان

 یتالیکشت یام بلاق رد یتوافتم ای و ماخ

 شخب .دنا یریگ لکش لاح رد دوجوم

 لکشتم ریغ تسینومک نیلاعف زا یعیسو

 کی مپ قطع وب درخ جانی زا یهعی زر بیآ
 رد ین :درخ قبلا هک یعخشم یدنیهووگ
 .دنناد یمن ( تسا یریگ لکش لاح

 دیدج یایدنبهورگ یدشب لگش ءسصتخم

 . هموتخم یرمآ هن و تسا ندش لاح رد

 هک یئاهدزمان ةرياد . ساسا نیا رب

 ة یسایس - هکیژرلعدیا تاشزارگ لماعب
 رد دنشاب دنناوت یم اي و دنرهوج کی

 ینونک یبای لوحت و یرگنزاب ةسورپ یادتبا

 ترابعب .دوش هتسب دیابن و دناوت یمن -

 تسیا هسورپ دوخ يئارگىه ققعت رگید
 یزاسزاب و یرگنزاب . یبایزاب ةسورپ لدرد

 نیمه یط ارگمه یاهدزمان هکنیا ینعی .

 .دنبای یم زاب ار رکیدکی یبایزاب هسورپ

 نتخادنا سگنل « اما . یبایزاب ةسورپ نیا

 اب ) تسین یتسیسکرام کیسالک بتکرد

 هابتشا یزومآ سرد و یناوخزاب ترورض

 و) تسین زین فرص یتارگ لمع و ( دوشن

 هابتشا دنیفده تیلاعف ترورض اب زاب

 نطب زا اساسا یبایزاب ةسورپ .( دوشن

 یتاقبط ةزرابم نطب زا « یتاقبط تازرابم

 و یرظن دقن نطب زا ینعی « ایراتلورپ

 شا هفلتخم داعیا رد هیامرس رب یلمع

 .دیآ یم نوریب

 « + 

 هک رک یتسف دهیم م سام اتم

 یگنرگچو یزاسزاب و یرگنزاب ترورض

 زادنا مشچ و یئارگمه حرط تفرشیپ «شا

 ناماس و دیدج یاه یدنبهورگ نیوکت

 تسا مالک یمامت , یتسینومک شبنج نتفای

 .دوشن نیجع یلمع یاه خساپ اب هک رگا

 مس ؟ هنوگچ هک تسنیا لاوتس سپ



 ۳ هحفص ۲ هرامش مود هرود

 زا یبایزرا ةتشون نوچمه) هتشون نیا

 هن ( ترورض کی حرط و تیعقوم کی
 تسا ینونک طیارش یسررب رد رخآ مالک
 دوخ .یئاپن یخساپ سگ هئارا هن و

 رگزیکج کیو هک 1 :قگاسس و رمقتس
 مشچ و اه هنیمز هک رگا اذل .( درب دهاوخن

 « تسین مکح «دوش یم میسرت یتاهزادنا

 زاغآ هک , تسین هدش هتسب یا هثحابم

 سااریف اب اه هام . هتسا هام
 یم هئارا یخساپ حرط هک رگاو .نارگید

 حرط هک . تسین خساپ زونه دوخ .دوش

 یرایمه . خساپ نتفای یاب تسا یتوعد

 . خساپ نتفای و یرگنزاب و یسررب رد

 طیارش هب افرص هک تسین یشور ۰ هتبلا

 اما .دوش دودحم لوحت یاه هرود و ینارحب

 نارحب هک یطیارش رد « هژیوب هزورمآ

 درکلمع و عضاوم هب طونم اتدمع و افیص

 یدنبهورگ اپ و صاخ نامزاس نآ اي نيا
 و لوحت هک یطیارش رد . تسین یصاخ

 نورد یاه یدنبهورگ اساسا ینوگرگد

 رد , تسا لماش زین ار یتسینومک شبنج

 دجوم مبس عیانم زا یکی هک یطیارش
  یرگراک شبنج یگدنام بقع«نارحب

 رد و تسا هیامرس تکرح زا یتسینومک

 نی

 نامز ره زا شیب یبای خساپ و یرگنزاب

 شبنج نیلاعف یمامت راک اترورض یرگید
 . تسا یتسینومک

 و یسزرب راک ماکتا

 ۶ عفو نه هک هی نی ی

 دهاوخ یپ رد هک راتشون نیا خساپ حرط

 . افت و دوم « ملقب تننا یعیبط دن

 رگید یرایمه اب ابنت نرچ « تسا ماخ

 و هتخپ دناوت یم یتسینومک شبنج نیلاعف

 یا یلمع خساپ هب الصا ای و دوش یلمع

 نوچ « تسا دودحم .دوش یپتنم یرگید

 یاپماگ رد و ینونک طیارش رد لقادح

 رد میقتسم روطب دناوت یم اپنت تسخن

 نیلاعف و اهورین زا یشخب ةدنریگیب

 هب یخساپ حرط
 جراخ رد هک دشاب ناریا یتسینومک شبنج

 و یتامدقم هرخالاب و .دنآ میقم شوبقک نا

 رس ؟یسووپ روش هک ایچب + هتسا ,یلاقتکا

 یخرب دیدج یاهدنبهورگ نیوکت و یبای

 لوحتم زین دوخ حرط نیا رگ نییبت لمارع

 .دنوش یم جراخ هنودرگ زا اي و هدش

 نیتوتک ,يلجخ نم عرط قیا یایققا ريفخپ
 صخشم ةرود نیمه هب طویرم شا هماقا

 سما

 ترابع راتشون نیا یداپنشیپ حرط

 يآ هقامآسم هاب میم ناگتهوف وا مهزآ کستا
 کرتش تیلاعف فرظ ناکنا نعلات مه هک

 ةنيمز مه و دشاب تسیلایسوس یاهورین

 تارا تار شیب رج او ییتالخم

 مهارف رهوج کی زا یسایس - کیژولوئدیا

 یم عوضوم دنچ رب هطبار نیا رد .دیامن

 ضسب هوم طناب بیگ هاب
 هدنهد لیکشت هوقلاب یاهورین ؟ تسیچ

 اچ 1 یمنضاوم ميااگ ,سانشل رب ؟هنتناینک شا

 ؟دریگ یم لکش ( یا همانمارم ای مرفتالپ

 هک یا هژیو هوخ طیارش یادبع یب
 یهابتشيپ ؟تاساس ههبش میسرف اتقیا زد

 « عمجت فرظ ( یروخرد مان سهای)

 تسیلایسوس یاهورین یراکمه و یرایمه

 و طخ ندز رود اب هک تسا یفرظ .تسا

 رد - یتالیکشت یاه تیدودحم اپ و اهزرم

 یعاسم کارتشا - شدوجوم یانعم

 رم لیپسق ار تسیلامومم نیا رشکاتط
 فیفخت رد کرتشم شالت فرظ .دنک

 تیلاش زآ یگخب نا تیوت و یکشتکارپ
 اشنا فا نیتسزاسرپبس هتافانج  میاتف
 یم کرتشم هبنج هک تسا کیتارکمد

 روظنمب تسا یفرظ .دشاب هتشاد دناوت

 هک ام یخ قفاتت م یاطابق لیست

 رد هنکمم یرایمه فرظ .اه تسیلایسوس

 تسا یفرظ دوخ ینعی « نارحب رب هبلغ

 یم شا قیرط زا یزاسزاب و ینیبزاب هک

 شیپ هب رت هدرتسگ و رت هبناج همه دناوت

 رد ار یبسانم طیارش هک تسا یفرظ .دور

 سهوج کی زا تاشیارگ یئارگمه تبج

 .دیانش مهارف .هناوت یم

 یفان و ضقان یا هناماس نینچ نیا

 اب و اس نسبا !اج ایگاایگقت نیدرجوم
 اذل و  تسین تسیلایسوس درفنم یاهورین

 توافتم تاشیارگ یزیمآ مه رد ای و داحتا

 هیلک رگید تراتبعب .درادن رظن رد ار

 کیژولوئدیا لماک لالقتسا ظفح اب اهورین

 رگ هاب درد تایم لی بزنم مد
 یه گرام شناس هتییلاعفا يه رو .یگآ

 ای و تاررقم « طباوض مادک هکنيا .دنزرو

 نا تی و تفوجوم نا هنانماسا

 هوا نیم منم ار با :هنانآسم منی

 لکش یلمع ةسورپ رد هک تسا یعوضوم

 ره خو اس رب اعم دین رم شا ی
 هطباض ره تفگ نارت یم دتبا زا هک دنچ

 نومضم زا دناوت یم اپنت یا همانساسا و

 زا ال و هوش هققرگرب بآ ناماس نیا

 سگ شودخم و ضقان دناوت یمن هلمج

 یازریت يیس مس و ورطخ لناع السا
 نآ رب یمان ميهاوخب رگا هناماس نیا .دشاب

 مکح رد تفگ ناوتب دیاش مینک قالطا

 ,:تسآ # ناربآ یا فسیلارمرس هیداضتات

 اب نخ درپ اقیسعا هلنشوت نی بیش
 یریگ لکش ترورض نداد ناشن و تایلک

 هیداحتا » الشم « یا هناماس نینچ

 نیا اب . تسا « « ناریا یاه تسیلایسوس

 راشتنا هک درک ینیب شیپ ناوت یم دوجو

 مربم یترورض هب پچ ریگارف هیرشن کی

 نیا تیدوجوم زا یکفنیال شخب هباثمب و

 سم هک رتیآ دیرتکف .فیبف . ایت هند
 .دشاب پچ یمومع یاه تیلاعف ةهدننک

 ار اهورین نیبام رظن لدابت هک یا هیرشن

 نارحب یسررب رد یزایمه و دنک سکعنم

 هدودحم رد - ار یرگنزاب و ینیبزاب رد «
4 
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 گ یا هیرضن .هنگ لمه یتسیلاپسرس
 رد یصاخ تاشیارگ رگ سکعنم افرص

 دوخ هچ رگا . تسین یتسینومک شبنج

 دنا مفارب هک همش افق یایش

 هدهنک نکس دشاوق یم ۰ .دتک ,یب مقارش
 هلمج زا ینمپ .دشاب مه تاشیارگ نیوکت

 لد زا نارق یس قیث ار ایکس ناشر

 یا هیرشن راشتنا رگا و

 هنردریم کن وا اشیا رتک ارم هایت
 . تخانش زاب شا

 مسیلایسوس زا صاخ یتیاور یاتسار رد هک

 .دنوش یم ارگمه یتاقبط ةزرابم و

 راشتنا ترورض یفان زاب دبای یم ترورض

 هیرشن . تسین پچ ریگأآرف هیرشن کی

 یا هیرشن دناوت یم ابنت ثحب دروم ةهناماس

 .دشاب ریگارف و یطخ ریغ

 یاب اب و یتصب نام نی هک یک

 عمجت دوجوم یاهرگلا زا کی چیه

 (ناریا یتسینومک شبنج رد) اه تسینومک

 دوخ نیا هک ارچ ۰ تسین یکاب , تسین

 دوخ « یوکلا » نتفای رد تسا یداپنشیپ

 نیا .هژیو دوخ طیارش هب انب یا هژیو

 یدیدج یسایس تالیکشت نوچمه هناماس

 یسایس یاپنامزاس

 یاپنامزاس تدحو هناماس نیا . تسین

 تازاومب و ناف رد

 یفن یس رب هلاسم . تسین دوجوم یسایس

 . تسین اپنامزاس یخرب تدحو ناکما

 تسا یرما اپبنامزاس تدحو ةهلاسم نکیل

 . تسین مه بزح یداپنشیپ ةناماس .ادج

 تپج رد شالت یفن سس رب هلاس زاب

 دناوت یم شا موبفم هک ۱ بزح لیکشت

 ةناماس نکیل . تسین ( دشاب ثحب دزوم

 دقاف شا تیدودحم رب هوالع یداپنشیپ

 ثحب دزوم هناماس . تسا پزح لئاصخ

 « تسین زین هملک ققد یانعمب پچ ٌةپبج

 تسا لماش ار نآ زا یئاه هبنج دنچ سه

 یاپنامزاس نیب ام لمع داحتا هناماس

 رتارف نآ زا هک ارچ ۰ تسین زین یسایس

 شا هدنهد لکش یاهورین ظاحلب هچ .تسا

 تقیقح رد . شا نومضم ظاحلب هچ و

 یاهورین یمامت هوقلاب عمجت لحم هناماس

 خدا هرگ یاش اپ سا دهبیابهیم
 و دیق یب و لماک لمسع لالقتسا ظفح

 یاه تیلاعف هب نداد ناماس .ورین ره طرش

 رد یرایمه ؛. رظن لدابت « هنکمم کرتشم

 یاب طیارش لییست» .ییاسزاب و یرگتناب
 نیوکت و یهوج کی زا تاشیارگ یئارگمه
 تاصخشم هلمج زا دیدج یاه یدنبهورگ

 تسا یا هناماس نینچ

 هک تسا نیا رخآ هلاسم هرخالاب و

 نیا و دننایک تسیلایسوس یاهورین یمامت

 ای و همانمارم هچ لوح اهورین یمامت

 .دنیآ یم درگ هناماس رود یمیفتالپ

 تسدب هک یلماوع هعومجم هب انب
 هک یزادنا مشچ و هنیمز هب انب و دش هداد

 یاه تیاور ثحنب حرط نیا رد .دش میسرت

 نیا نیلماح و مسیلایسوس زا صخشم

 یدنهورگ نآ اب نیا بلاق رخ اه تیاوت

 هناح یی ید ههیلنق : تمسق سر طن یفتقم

 شبنج مسیلایسوس هک دشاب یظن قافتا

 ( نآ یمومع موپفم رد) رگراک هقبط

 3 سپه اوج هفت رها ها

 هیابرس هعماج یعامتجا لیدب مسیلایسوس
 تنیایز ملک هگنیا بل ...:تسآ درییوم تراد

 و یتاقبط هزرابم و مسیلایسوس زا صخشم

 « بتکم » نیمادک هکنیا حالطصاب

 یتسیلایسوس یدنبهورگ و یتسیلایسوس

 بوچراچ رد قحان نیمادک و تسا قحرب

 ,انبم نیا رب .دجنگ یمن حرط نیا ثحب

 . اپهورگ و اپبنامزاس و بازحا یمامت

 تاشو اه تیم زب اه قما مات
 هک تیم زا سلف دعرکت خنیلمف یابق

 زا «دنناد یم تسیلایسوس ار دوخ

 قرطب و دننک یم عافد مسیلایس

 رب یتسیلایسوس دقن زا یا هبنج نوگانوگ

 امامت . دنیب یم شیپ هب ار هیامس

 لنت یا هناماس نینچ هوقلاب یاهورین

 دوخ شا نیلماحو لبحم تلصخ

 زین مرفتالپ ای ماع همانمارم نومضم یایوگ

 هنوگب دیاب مرفتالپ هک رارق نیدب . تسه

 رثکادح تکراشم دنارتب هک دشاب یا

 نینچ هب نداد لکش رد ار هوقلاب یاهورین

 ةمانرب چیه اقلطم .دنک لعفلاب یا هناماس

 هی با یا را

 .دشاب مرفتالپ یانبم دناوت یمن ینامزاسو

 ینتبم دناوت یم هن یمرفتالپ نینچ اساسا
 یتح هن و دشاب ینامزاس یاه همانرب رب

 .اه همانرب کرتشم لصف زا هتفرگیب

 اکپ :هک ,يگا مزقتااپ

 شور دناوت یمن دهد باتزاب ار هناماس

 کرتشم لصف نییعت و یریگ لدعم

 ار اهورین یسایس - کیژولوئدیا تاداقتعا

 هک یا هناماس هب نداد ناماس درگ راکب

 تلاسر و نومضم ده

 یاهورین سثشکادح دناوتب هوقلاب

 اقلطم .دروآ درگ ار « تسیلایسوس

 و یرظن یاه شزاس و اه تشذگ یانعمب

 ها بی نبلاپ دیابت و .تسیف عیماشتا
 لوح اهورین شکادح عمجت رد شالت رگید

 و نتخانش تیمسرب یانعمب هن مرفتالپ کی

 زا صاخ یاه تیاور تیناقح شریذپ

 هنو تسا یتاقبط هزرابم و مسیلایسوس

 عين يا لیاقت یاتسدپ

 باتزاب افرص مرفتالپ . ساسا نیا رب

 رد مسیلایسوس هب ماع داقتعا مالعا ةدنهد

 یم دیکات) رگا و .دشاب یم شا تیلک

 مالعا نیا هک دوش نیا رب رارق ( رگا منک

 : دی نیرلاف مزاحم دب ماض :اقفعا

 و ماع بوچراچ کی رد دناوت یم اپنت

 نیم ندا) هک دین :تروشم توس یک

 حیضوت و حیرشت رد یمدق یه ( یمرفتالپ

 : نییب زاناک اینک زک یتارق سیل
 هستش
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 راومه یرظن یاه هحلاصم یارب ار هنیمز
 رز یسوزپ زنگ فاز هایم لب ی
 .دهد یم تسدب هناماس یاهورین تخانش

 لدابت یاب بسانم یا هنیمز داجیا یاجب

 رب انایحا ار انب گنس « تاثحابم و یظن
 هک ینامز .دراذگ یم یا هقرف تاشقانم
 راک روتسد رد یرگنزاب و ینیبزاب ةهسورپ

 مدق نیزگیاج ار هسورپ یضرف جیاتن تسا
 ابا « لیاقم زع .دنک یم تکرح هبلوا یاه

 مسیلاپسرس هب ماه .هاشتما مالما کد +

 یاهورین هک تسا هصخشم نیا رگنایب اپنت
 یم تسیلایسوس ار دوخ هناماس رد عمتجم

 نهار ريم هنک هتک ی مالما و دید

 مسیلایسوس هل و یراد هیامرس هعماج هیلع

 یانعم چیه « نیمه و نیمه .دننک هزرابم
 .دوش هافتسم دناوت یمن نآ زا یرگید

 حیرشت هک یتروص رد .لاح رپب

 حرطم زین مسیلایسوس یلک و ماع الماک

 تایلک زا نتفر رتارف رد یترورض «دشاب

 افیمق یا زیاسپ شش ات
 ناوت یم تایلک نیا ندش نشور رد ( لاثم

 کی یراد هیامرس هعماج هک درک رکذ

 نهم هتسا هراس ی یتاکرطب هبساچ
 یعامتجا -یخیرات یاه ینوگرگد و تالوحت

 هعماج نیا نیزگیاج یرت یلاع ةعماج .

 دشر و یتاقبط هزرابم هک . دش دهاوخ

 یم ققحت ار ینوگرگد نیا هدلوم یاهورین

 نوگگد نیا تلاسر ایراتلورپ هک .دشخب

 ار یتسیلایسوس ةعماج هب دشارف و یزاس

 نم ابشع نلاتنا طررد نیا تلوه هک :دیاد

 هک .دشاب یرگراک تلود کی دناوت

 ناَکرا نا یکپ یرهلوریب مسیلاتریساخرعا
 هک « تسا ایراتلورپ یتاقبط هزرابم یلصا
 زا روظنم هکنیا حیرشت اما . هریغ و...

 هدلوم یاهورین دشر و یتاقبط هزرابم

 ًةاعماج « تسیچ ایزاتلورپ موپفم . تسیچ

 « تسا یئانعم هچ هب اقیقد یتسیلایسوس
 هویشب ه کا طب یانا هزیم تاسقفس

 و هریغ و تسیچ یرگراک تلود یانعم و

 ترورض كي هب یخساپ حرط

 ول راد راک ء..تنسا رهافاسلایم رک دوی
 مسیلایسوس و یتاقبط ةزرابم زا صخشم

 نیا رت صخشم حیضوت و حیرشت . تسا

 ارم زر هاشنا رک هک تسا تابلک لی
 هر دادم نیم نوع من ی اب تیم

 . دشخب یم ناماس ار اه یدنبهورگ

 ماخ هانتما زا .زرظخب نایب نی ثکم
 یلک الماک بوچراچ و مسیلایسوس هب

 نیمه نایب یانعمب افرص ۰ شا حیرشت

 رد - یدیلک ةبنج دنچ سه - هبنج

 ارچ هکنیا حیرشت . تسین مرفتالپ

 یم تسیلایسوس ار دوخ هک یتاهورین

 فدهو دنوشیم عمج هناماس کی رد دنناد

 هنیمز هکاجنآ ات فیاظو حیرشت «عمجت نیا
 مشچ رد ای و تسا ایپم شا یدام یاه
 یاه هبنج . تسا ینیب شیپ لباق زادنا

 دیکاک دهد .یب لیکنت ار نرشلاپ یگید

 ةقبط تازرابم زا ینابیتشپ و تیامح رب

 یبای لکشت ترورض زا . ناریا رگراک

 « هناهاوخیدازآ تازرابم زا « رگراک هقبط

 میژر ینوگنرس ترورض زا و بالقنا زا

 ندوب یناریا لیلدب « یمالسا یروپمج

 .دسز یم رظنب یرورض هناماس نیلماح

 « ینارحب تیعضو هکنیا سصتخم
 کی ترورض ینونک تتشتم و یعافد

 ار یزاسزاب و یبایزاب و ینیبزاب ةسورپ

 نآ يظ هک یا هسورپ .دنک یم یمازلا

 یدنبهورگ و دنوش یم ارگمه یتاشیارگ

 نیا دصق .دبای یم نیوکت یدیدج یاه

 میسرتواه ترورض نیا نایب زج زین هتشون

 . تسا هدوبن شیب یزادنا مشچ و هنیمز

 یمامت عمجت سب ینتبم یحرط هک رگا

 لوح فا هنامآس وق کسلاسیس :یاههریف

 تشذگ هک یحرشب ) ما یا همانمارم

 یخساپ هکنآ زا شیپ . تسا هدش داپنشیپ

 تسا یتوعد «دوش دادملق یلمع و یتاپن

 شم 4 يضلآ ملاک رب . ساب ننکاب فارب

 نورد رد یتسیلایسوس نیون شبنج یاه

 هدش هتسب تتشتم و ینارحب تیعضو نیمه

 یریاص . میزاس شروراب .تسا
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 هناروک روک تعاطا "
 یعامتجا یداصتقا یاه هنیمز

 هلمج زا ناریا : هناروکروک تعاطا
 نیرتیتالوطز | یگی هک سا یتاهروشک
 .تسا هدنارذگ ار مسیلادونف یاه هرود

 یدامتم نورق یط یلادوتف دادبتسا

 نابیتشپ و ظفاح هباثمب بهذم هارمهب

 شرورپ لماوع نیرتهب زا یکی ماظن نیا
 تیعر و هناعیطم راتفر و هیحور هدنهد
 . تسا هدوب هنوگ

 یگدنیامن هب نیطالسو ناهاش
 نویناحور یرایب و لادوئف تیفارشا زا

 تیفارشا یایازم زا یقرقح ظاحلب هک
 تیکلام لامعا رد و دنا هدوب رادروخرب

 میهس نآ تازایتما و نیسز رب لادرفف
 < یدامتم نورف یط ؛ دنا هدوب

 ار یعامتجا و یدرف تایح و تیصخش

 و تعاطا و هدرک بوکرس مدرم رد

 و تیدوبع دح ات ار یرادربنامرف

 .دنا هداد شرورپ یگدنب

 ره یرادربنامرف و تیدوبع نیا

 ار دوخ صاخ یاهیگژیو قرش رد دنچ

 ماع روطب و عومجم رد یو هتشاد

 یئاهتلم همه كرتشم خیرات زا ینارود

 دنا هدرک هبرجت ار مسیلادوئف هک تسا

 بقع ای هدنام بقع عماوج هچنآ اما
 راچد نادب ناریا ریظن یا هدش هتشادهگن

 زا سپ تابسانم نیا موادت . دنتشگ

 نآ زا یشان تالوحتو یئاوژروب تابالقن
 تیبا هاقوب

 هک اپورا رد یئاوژروب تابالقنا

 عوقوب هدلوم یاهورین دشر لابندب

 ناغمرا هب ار یمیظع تالوحت . تسویپ

 یاهیدازآ نآ نیرتمهم زا هک دروآ

 مهرد و تلود و نید یئادج ۰ یاوژروب

 و بهذم هتیروتا و تردق نتسکش

 .دوب یتسرپ هفارخ و یشیدنا كيرات

 هنهک تابسانم دنب و دیق زا یئاهر
 هاظسب راب تراس یاب و رخ

 تیقالخ و راکتبا دشر یاه هنیمز

 هنیمز نینچ رب و دروآ دیدپ ار اهناسنا

 تابسانم میکحت و لوحت ناکما یئاه

 . تشگ مهارف دیدج

 یط یراد هیامرس دنچ ره

 طباور هعسوت اب و دوخ لماکت لحارم

 یاهیدازآ یرگید لاکشا هب ۰ یئالاک

 راک یگدرب و دیشک دنب هب ار یسایس

 هیامرس هویش هب رامشتسا و یرودزم

 ار بهذم یتح و داد نامزاس ار یراد

 تمدخب دیدج تابسانم اب قبطنم
 تالوحت هیاس رد ور رهب اما تفرگ

 نیا زا یشان یاهینوگرگد و یعامتجا

 ینیون یعامتجا تابسانم « تابالقنا
 رگراک هقبط رتمهم همه زا و دمآ دیدپ
 تشاذگ تایح هصرع هب یاپ یتعنص

 ۰ یعمج دیلوت هویش و عون لیلدب هک
 نارود اب توافتم ۲ اساسا

 رد یلوحت نینچ اما . تشاد هتشذگ

 بالقنا . تسویپن عوقوب ناریا

 یئاوژروب بالقنا كي دنچ ره تیطورشم

 نرق لوا ههد رد هک دمآیم باسحب

 هک اجنآ زا اما دیدرگ زاغآ متسیب

 رد ینهذ و ینیع تالوحت دنیارف

 هدیسرن دوخ غولب هلحرمب ام هعماج
 راتخاس تسناوتن بالقنا نیا ءدوب

 و دزاس نوگرگد ار یعامتجا یداصتقا

 نیدنچ یط مسیلادوثف زین نآ زا سپ
 یاهمرفر .داد همادا شیوخ تایحب ههد

 رب هن زین لهچ ههد رد هاش یئاوژروب

 رد هک هدلوم یاهورین دشر یانبم

 یناهج هیامرس عفانم و اهزاین هدودحم

 هب دنچ ره اهمرفر نیا . تسویپ عوقوب

 متسیس كي هباثمب مسیلادوئف تایح
 هیامرس تابسانم و داد همتاخ طلسم

 نلسایخ السا :تفاس مگاس او راد

 قوفت و یتعنص یزاوژروب فعض نوچمه

 تردق ءاقبا ۰. یراجت یزاوژروب

 دحتم هباثمب اهلادوثف یسایس یداصتقا
 یاه هریش مواد یتسیلاپرپما تازاضعتا

 هرخالاب و یراد هیامرس لبق ام دیلوت

 . ناقنخ 3 بوکرس و یروتاتکید موادت

 بهذم هنارگ قیمحت و برغ شقن همادا

 ون ینوگرگد اتدیدرگ بجوم . .. و

 و دیاین دیدپ هعماج رد یساسا لوحت

 ننس و گنهرف و مسیلادوئف ثاریم

 هیحور و یتیعر بابرا طباور رب ینتبم

 همادا یریذپ هتیروتا و یرادربنامرف

 .دبای

 رد یراتفر نینچ هک دنچ ره

 كيب فلتخم یعامتجا تاقبط و راشقا

 اهنآ هطبار اب بسانتم و هدوبن تبسن

 یریذپ ریثات و یعامتجا دیلوت اب
 . تسا هدوب توافتم بهذم

 سنایس اهناتزاس دیک اثآ زا
 نیا اذل دنراد هعماج نیا رد هشیر

 دنچ ره یداعبا رد یعامتجا راتفر

 اهنآ ینورد تابسانم رد رتدودحم

 لکشتم یاهورین . تسا هتشاد درکلمع

 مدرم هدوت زا دنچ ره اهنامزاس نیا رد

 ال ذب ابا .دنآ دنرب ریضاتآ هسشلاب

 دعماج زا یا هتفاب ادج هتفات یگنهرف
 هایس یاهیروتاتکید .

 ار دوخ برخم تاریثات ؛ یدامتم نورق

 دنا هدوبن یناریا

 هلمج زا و مدرم مومع تایحور رب

 نینچ رد هتفای شرورپ یسایس یاهورین

 رب . تسا هدراذگ یاج رب یا هعماج

 هک تسا یرتسب و اه هنیمز نینچ

 یریذپ میلست و هناروکروک تعاطا

 تسا یعیبط . تسا هتفاب زورب ناکما

 و تیقالخ اهنت هن یطباور نینچ رد هک

 سکعلاب هک دبای یمن شرورپ راکتبا

 یارب یسولباچ و قلمت نوچ یناهتلصخ
 بتارم هلسلس رد نتفای ءاقترا

 .دبای یم دشر ناکما یتالیکشت

 مجاهت رشثا رد رگا زورما

 یاههورگ هیلع رب بالقنا دض هدرتسگ

 زا یرایسب یگتخیسگ مه زا و یسایس

 مهرد هتشذگ كيتارکوروب تابسانم اهنآ

 ناوت یمن زونه اما تسا هتسکش
۳ 



/ ۳ ۳ 
 ۲ هرامش فا هرود

 هس

 . . . تعاطا

 یفن هب ناریا پچ هک درک مالعا تارجب
 هلبچ ها و در هتشاک .یکگلایذ

 یاه هدیا و اهنامرآ اب هک یتابسانم

 تسد .تشاد رارق راکشا هاضق رد .یو

 هیاس رد هتفای شرورپ ام . تسا هتفای

 6 میا هدوب ناقفخ و یروتاتکید یاهمیژر

 یدازآ و كيتارکمد طباور هاگچیه ام

 سل و هبرجت ار لمع و هشيدنا

 و یسارکفد یارب دنچ رش میا هدرکن

 نوچمه اما میا هدرک هزرابم یدازآ

 زجب- یدازآ دهاش زگره هتشذگ یاهلسن

 دوخ خیرات رد - یهاتوک لحارم

 و هتشذگ خلت براجت اما « میا هدوبن

 ندیشیدنا هب ار ام اهیماکان و اهتسکش
 نیلوا دوخ نیا و تسشا هتشاداو رکفت و

 تسا رییغت و تخانش و یهاگآ رد ماگ

 طوبرم یاهمزیناکم لمع رد دنچ ره

 یاه هناماس رد كيتارکمد طباور هب

 اب دریگ لکش دیاب یم هک یدیدج

 تخس ناج یاهشور و تاداع هب هجوت

 رییغت هسورپ و دبلط یم نامز هتشذگ

 یلمع اما دوب دهاوخن عیرس لوحت و
 . تسا

 ,یدازآ یارب هک اهتسینومک ام

 یم هزرابم مسیلایسوس و یسارکمد
 ینیع روطب و نونکا مه زا دیاب مینک

 رد هچ ار یا هعماج نینچ هب داقتعا

 رد هچ و یتالیکشت نورد تابسانم

 ناشن تاشیارگ و اهورین رگید اب هطبار
 . میراذگ ارجا هب و میهد

 مرگ

 یا هژورپ یاهیراکمه

 یانعمب راک فلتخم حوطس

 ةیگلپ .تسیت :تزوافتم يا بسینترپ

 تکرش بناج زا یناسکی ارهوج بیسنرپ
 .دوش یم تیاعر اه هژورپ رد ناگدننک

 و اضف كي ماع مزیلایسوس اجنیا رد

 زاغآ نآ زا هک تسا تیعقوم و ناکما

 نیرت ماع یاهزرم لقادح اپ مینک یم

 هک روطنامه و میهدیم رارق اهیراکمه

 نیا رب ینتبم یتالیکشت دش هتفگ
 دهاوخن مرفتالپ هباثمب دوخ اپ مرفتالپ

 . دوب

 یاه هزورپ نسیب طابترا

 نهذ رد ار ثلثم كي هکنآ یب یراکمه

 رظن لدابت یانبم رب دنک ردابتم
 . ددرگ یم راوتسا

 هب داقتعا مغریلع هک یئاقفر

 بزح ای ههبج ضورفم هناماس هکنيا
 و رادیاپ یاه لکش لابندب اما تسین

 ره اب كرحتم ریغ و اتسیا و لومعم

 جیمز .خساپ ای .دتسش یسات
 اب رخآ تسد و داد دنهاوخن ار ینونک

 هلصاف نآ زا هک یریگ كرتشم لصف هب

 یراکمه ناکما در هب اپ و تفرگ دیاب

 و دنسر یم لکشت كي بوچراهچ رد

 یللمع تکرح ناکما تلاح نیرتهب رد

 و دارفا یرظن لالقتسا رب ینتبم

 رگم دسر یم نکمم لقادح هب اههورگ

 فلتخم حوطس رد ار یلمع تکرح هکنآ

 .دننک جراخ روتسد زا

 یاهیراکمه ناونع تحت یا هناماس

 یتاهورین یراکمه صتخم یا هژورپ

 رتسب رب تاهج یا هراپ رد هک تسا

 مه و وس مه ار دوخ ماع مزیلایسوس

 ۱اعس



 ۸ هحفص ۲ هرامش مود هرود

 تکرح هناماس هباثب یا هژورپ یاهیراکمه

 نینچ اب ار تیلاعف و یراکمه ناکما
 هار « .دروآ ,مهارق دناوتب یجاصخشم
 یزانگب زاب ار تیلاعف فلتخم حوطس

 اهنآ یلمع زورب ناوت و تارظن لالقتسا

 لقتسم دارفا یراکمه «دزاس رسیم ار
 دوجوم یاه لکشت اب ار درفنم و

 یانبم رب هکیلاح نیع رد .دزاس یلمع

 یمن انب تارظن زا یریگ كرتشم لصف

 كي رد .دشابن یرظن شزاس ناگرا دوش

 و نوکس اب هلباقم و تکرح فرظ مالک

 ءنارحپ دی :غساپ رد دشاب ,یشرنک :لاعفتا

 طابترا ظفح نمض انیقی فرظ نیا

 زا راذگ توافتم یرظن یاههورگ

 زا یاهورین یئارگمه یوس هب یگدنکارپ
 نیا .دشخب ققحت دیاب ار رهوج كي

 یراکمه یارب اصاخ دناوت یمن فرظ

 ناکما و اضف و تیعقوم هکلب دشاب

 یرظن لالقتسا روم رب تسا یراکمه

 راهچ زا ار دوخ هنوگنیدب و یلمع و

 لثم فراعتم یتالیکشت یاه بوچ
 .دنک یم ادج . . . و بزح اپ ههبج

 و اهتسیلایسوس ماع لکشت هک اریز

 مرفتالپ هباثمب . ماع مسیلایسوس الوصا

 یشاات هک :تسا .یباخ .نیآ و درادن درفم

 رتسب رد عطقم ره رد فلتخم تارظن

 دوخب دنناوت یم « ماع مسیلایسوس»

 ارثگ یقالت نیا هک هنوگنامه و دنریگ

 ره رد زین ماع مزیلایسوس ۰ تسا

 نایبو همجرت یئارگمه هسورپ زا هرود

 یوس زا فلتخم یبمع _ یرظن
 ورنیا زا تشاد دهاوخ فلتخم یاهورین

 هن و رادپاپ یکشت دناوت یم هن دوخ

 ام سپ .دنک رهاظ ار ناسکی یرهوج

 مرفتالپ یانعمب « ماع مزیلایسوس» زا

 حوطس رد یرظن - یمع تکرح كي

 و دنق رگ هک تام اب .فلتقس

 میناوت یمن هناماس كي بوچراهچ هباثمب

 زونه ینایب دوخ هک اریز میئوگب نخس

 تسین لکشت كي یاه هیاپ یارب راوتسا

 تکرح ناکما نآ رب ینتبم لکشت و
 و درادن ار فلتخم حوطس رد كرتشم

 زا نوگانوگ تارظن جامتجا یلکشب دوخ
 لساع یاتسا هتک لب زن افق
 فیرعت فلتخم یاهرهوج لوبق رگا نآ

 یشثنخ میریذپب اررتسب نیا رد هدشن

 و ( تسا صاخ دعب رد همه زا شیب)

 ضورفم فرظ یارب هک یتاصخشم اب

 نامهب تسین راگزاس میتشاد نایب دوخ

 . . . و ههبج اپ بزح هک قیرط

 نیا رد ار دوخ صاخ یاه تیدودحم

 ام فیلاپمس اضآ د :دکزا» هظنار

 زاغآ و ناکما كي و اضف كي هباثمب

 « تسا نتفرارف و ندمآ درگ یارب هاگ

 قلعت و تخانش لقادح هک تسیا هلیسو

 یم نیعم ار مزیلایسوس ماع رتسب هب

 اما ( ثحب دروم ةدودحم رد).دنک

 رب اییرافتخ نیل ناب یکرط هنر
 تبیاتس یی هام فای
 یاهناشن شیپ یلمع تکرح دوخ ؟ تسا

 و ماخ دنچ ره ار دوخ بسانم فرظ

 نآ و تسا هدومن مالعا دودحم

 لاثم ناونعب . تسیا هژورپ یاهیراکمه

 هژورپ كي ناوت یم ار پچ یاهرانیمس

 هزرابم یارب هکیا هژورپ .دیمان یراکمه

 هن . تسا هتشگ زاغآ كيژولوئدیا»

 هکلب . . . و ههبج هن و تسا بزح

 یاهورین رظن لدابت یارب تسا یفرظ

 و دودحم تکرح ناکما . تسیلایسوس

 و دارفا یرظن لالقتسا .دراد یماع

 . و «دنک یم نییمات ار اههورگ

 هژورپ نیرت ماع نیا . تاصخشم ریاس

 یارب هک یرگید هژورپ ره زا رتشیب
 یاهورین یرظن - یلمع تکرح

 ماع رتسب هب دشاب مزال تسیلایسوس

 «تسا كيدزن نآ فیراعت و مسیلایسوس

 هه رپ یاخ تفاطم .دشارخب رگ

 رد رتشیب و درادن تکرح بات دریگ

 یخرب دناوت یم یمومع هدودحم
 نداد لثم دشاب هتشاد ینوریب تاکرح

 بوچراهچ رد هبرشن ای نتلوب كي
 نا بد ب ات تیلاصتم قنای

 اب و یرگراک شبنج هصرع رد انیقی

 مسیلایسوس هیواز زا و نومضم نیا

 رد یرگید یاهیراکمه و اه هژورپ

 همه دیاش هک تسیرورض رگید حوطس

 ای دریگن رب رد ار رانیمس یاهورین

 دوخ اب رانیمس زا جراخ ار یناسک
 رد بیترت نیمهب . . . و دنک هارمه

 یراکمه یاه هژورپ فلتخم حوطس
 یاهورین هک دوشیم داجیا ۳۹

 اریز تسا عونتم ناش هدنهد لیکشت

 تاموزلم هن و دنهاوخ یم هن یخرب

 حرطم یاه هتساوخ ینعی تکرح نیا
 ,دتزاد لزبق از اه درب منا رو هدف

 زا «صاخ تیاور» هب هچ ره
 یاهورین میوش یم كيدزن مسیلایسوس
 .دنوش یم رت توافتم زین شالت مه

 نیرت صاخ ات نیرت ماع زا هنوگنیدب

 یب ار مع و یرظن تکرح تاموزلم
 هتفرگ هدیدان ار روکذم تاصخشم هکتآ

 هکیوحنب «دیشخب ققحت ناوت یم میشاب

 ماجنا هب نیدقتعم نایم ینونک فیاظو

 مه دوخ هکیلاح رد دوش یم میسقت نآ

 یسک و دننآ یرجم مه و راذگ طخ

 تسین دقتعم نآ هب هک دنک یمن یراک

 رانک رد . تسین نشور شیارب زونه ای
 روبجم تسا دقتعم نآ هب هک هچنآ

 مکح هب هک ار یرگید فئاظو تسین

 .دریذپب دنا هدش یعرم یعمج

 ۷ سم



 ۲ هرامش مود هرود

 هزرابم هب لیام یلمع روطب هک دوشیم

 یراد هیامرس و هیامرس هیلع یعمج

 مه تسارب شیارگ نیا عبطلاب .دنتسه
 هیامرس و تلود یوس زا هناهاگآ روطب

 رگید یترابعب . دوشيم تیامح ناراد

 ار تسیزانوئن یاههورگ سیلپ و تلود
 تامادقا لباقم رد و دننکیم لمحت

 ینعی . دنهدیم ناشن « یرابدرب» اهنآ

 زا مرف نیا دوجو « میوگب مهاوخیم
 یورین و یراک هظفاحم دیدج جوم
 ۰ تسیسار تلود نودب یطارفا تسار

 رد یناوارک یتسار تسد نایاقآ نودب

 لباق اسور حطس و یتلود یاه تسپ

 تسین روصت ۰

 نیا نینچمه رگید یوس زا
 نادنورهش زا یعیسو حطس رد تاشیارگ

 هیاپ نالآ رگراک هقبط نورد هلمج زا

 لباقم رد هک یرگراک هقبط « دراد

 ۰ نب تلود « نایامرفراک) یعقاو نمشد

 و یئاپورا كرتشم رازاب مسیتارکوروب

 فعض راچد ( یراد هیامرس مومعلاب

 . تسا هدش طرفم

 ةزرابم نادنورهش زا شخب نیا

 ؛دنرب یمن شیپ اهیئالاب هیلع ار یتبثم

 .دننک یم مادقا اهینیئاپ هیلع هکلب
 راشف لباقم رد اهنیا لمعلا سکع

 هب هک تسا نینچ اهیئالاب بوکرس

 ۰ لثم ناشدوخ زا رت فیعض یاههورگ
 « ینالآ تروپساپ دقاف یاهناسنا

 ریغ رگراک نانز و نادرم ۰ نیرجاهم

 نازاب سنج مه و نیلولعم ۰ ینالآ
 اهنآ هب تبسن و دنرب یم شروپ

 رد هکنيا ای و دنوشیم لئاق ضیعبت

 نیا هیلع راشف لباقم رد تلاح نیرتهب

 توافت.یب فیعض یلعامتجا یاههورگ

 نفع وب

 منکیم رکف نم هکیئاجنآ ات
 دوخ یتاذ لوصحم تسارب شیارگ نیا

 یراد هیامرس :تتنآ یراد هیامرس ًةعماج

 ی یو

 هدرک « هزیلاکیدار» حالطصاب ار شدوخ

 چیه هک نوچ .دهدیم ناشن نادند و

 دوجو ادقن « رگید عون عماوج زا یلکش

 قرش تكولب لکش نیا رگا یتح «درادن
 .دشاب مه قپاس كولفم

 یبرغ یاپورا رد هک یلاح رد : لاوئس

 و رتشیب نویسارکتنا تهج رد یتکرح

 یقرش یاپورا « دراد نایرج مسیلاردف

 دیدشت و هیزجت جوم اب اتدمع

 یلماوع هچ ...تسا هچاوم مسیلانویسان
 داضتم تکرح ود نیا ةدنهد حیضوت

 ؟ تسا

 زا یا هعومجم اجنیا رد : باوج

 نم .دنک یم لمع فلتخم یاهروتکاف
 الوآ + متک_یم کم ررتکاق هس یر

 ۰ یعامتجا قیمع یاهنارحب یک روطب

 و یئادچ هراومه یداصتقا و یسایس

 دننک یم بلط ار یبلط هیزجت

 بلج و ندیعلب هب لیامت یوق یاهتلودو

 .دنراد رت فیعض یاهتلود رب طلست و

 زا هک درک دشر ینامز ات مر یروتارپما
 ماکحتسا و دوب تسدکی ینورد رظن

 ینورد نارحب هکینامز یلو ۰ تشاد

 هعطق اهدص هب . دش عورش یروتارپما
 مه ایلاتیا نارود ْقأ یک + :دیفرگ میسقت

 رد ادعب . دش میسقت یدایز تاعطق هب

 رد یلعف یایلاتیا هک دوب مهدزون نرق
 لم تقوا كی دزایرو ایلاتنا .دییتج دیش

 دروم نیا رد هرابود نم .داد لیکشت

 یاپورا دروم رد .درک مهاوخ تبحص

 نارحب اب ام قباس یوروش و یقرش

 . میراد راکورس یقیمع رایسب یعامتجا

 و دشاپ یم مه زا میدق ماظن هکیروطب

 عماوج نیا رد روهظ ون یراد هیامرس

 دیلوت هدنکارپ ریازج شیادیپ دجوم
 اما یراد هیامرس .دوشیم نردم

 نیا قباس مکاح راشقا اب نامزمه

 یراکمه یتلود مسیتارکوروب و متسیس

 یایفام زا یعون هطبار نیا رد .دنکیم
 هک هک لیگ یم نی ندا

 رپ یتلود یسارکوروب بلاق رد ار شدوخ

 یاه هناخراک لاشم ناونعب).دنک یم

 ایفام نیا ةليسوب راب نیا قباس یتلود
 رد و (دنوشیم هرادا یصوصخ لکشب

 دازام زا یگرزب مهس اهتسیلایرپما رانک

 لاثم ناونعب).دنز یم بیج هب ار دیلوت

 تفن « ماخ داوم تارداص قیرط زا

 و اه هیامرس دوس قیرط زا اپ و هیسور

 ( یجراخ یاه ضرق داسقا بلط
 دوبن و میظع تکالف . یمومع یراکیب

 یدنور نینچ جیاتن یسایس یزادنا مشچ

 رذ یأ ةسورپ نیئچ هیبش :تسوف » تسا

 :نالآ لخاد یتسرپ داژن نایرج دروم
 ناکما اهناسنا .ددنویپ یم عوقوب

 ار یراد هیامرس هیلع یدج یا هزرابم

 دقاف اهنآ زیچ ره زا لبق و دننیب یمن

 هیامرس لباقم رد یعامتجا ویتانرتلآ
 هک تسه زین لیلد نیمهب .دنتسه یراد

 و یعاجترا یاه یژولوئدیا یوس هب اهنآ

 یاجب .دنرب یم هانپ ارگسپاو یاهلدم

 روما نارذگ و یعامتجا یتسیزمه

 و هقرفت « فلتخم ماوقا نیبام كرتشم

 نامز زا .دوشیم غیلبت تیموق سدقت

 ةجيتن ناونعب و مود یناهچ گنج

 هبش یاهروشک رد یتسیشاف دض ةزرابم

 مه اب اهنرق هک یماوقا «ناکلاب :ریزج
 تلاسم یگدنز كي هب .دندوب هدیگنج
 یدوخب هک یزیچ « دنتفای تسد زیمآ

 مشچ نیا هک ارچ .دوب یقرتم ةدیا دوخ

 نیا رد رگراک هقبط هک دوب یزادنا

 ۱ سب



 ۱۰ هحفص

 سلگنا كيردرف نامز زا اپورا زا هیحان
 > . تشاد دوخ یور شیپ

 و یوالسگوی یشاپ مه زا دعب

 نیت کا » .دیفم .ياه .تیسرک یلبت
 ماوقا نیا هاحآ تیرثکا تساوخ للیامت

 حیحص دنچ ره « تشادن یعنام دوب
 هراشا كانرطخ مسیمانید نیا هب دوب ۱

 یزاسکاپ هب یدنور نیینچ هک دوش

 دیدج یاه هقرفت و گنج .یموق
 .دش دهاوخ یهتنم

 یارب یتوافتم لیامت .امود
 اب هک دراد دوجو ییلط هبزجت نیا

 .دراد طابترا یبق یاهبوکرس و خیرات

 رد اهبرص و قباس یوروش رد اهسور

 دنتشاد رارق تردق یرترب رد یوالسگوی

 سح هطلس ریز ار دوخ رگید ماوقا و

 « تسه مه یرت نشور دراوم .دندرکیم

 هک دوب اهتدم غاب هرق رد هنمارا الثم

 و ناجیابرذآ زا یراتخمدوخ ناهاوخ

 مامت .دندوب ناتسنمرا هب نتسویپ

 یئاناوت وکسم رب مکاح یلبق یاهتلود
 و دنتشادن ار یموق لضعم نیا لح

 چی ربع رزق گم سما ناز
 دناوتیم یتیعضو نینچ . تسا هقطنم
 تبت و نیچ ةطبار رد هدنیآ رد الثم

 .دیایب دوجوب

 شیارگ زا مسیلایرپما « اموس
 ءوس ماوقا نیا نیب رد یبلط هیزجت
 نماد نادب بلغا و هدومن هدافتسا

 یزاب دئاوق زا ثعبنم نیا .دنزیم
 هدافتسا نآ زا اهیمور هک تسا یمیدق

 و زادنایب هقرفت»)ینعی .دندرکیم

 رد مهاوخ یمن نم . « نک تموکح

 زا كي مادک هک منک نییعت اجنیا

 مدرک تبحص اهنآ ةراب رد هک یلماوع

 مود و لوا ایآ هک تشاد ار یلصا شقن
 :منيلاپرپما دنانکفا هقرفت تسایس اب و

 هدننک نییعت یجراخ لماع كي ناونعب
 هک تسا یعطق نیا اما . تسا هدوب

 زا كي ره نتخانش تیمسرب زادعب
 .لقتسم :تلود كي ناونعب اه تیموق

 ۰ تسا هتسویپ عوقوب گنج هقطنم رد

 هک دوب نالآ تلود لوا هجرد رد نیا و

 یور اپورا كرتشم رازاب رد همه زا لبق
 و ینولسا « یسوارک نتخانش تیمسرب

 دعب هلصافالب و درک. یراشفاپ نینسوب

 .دش نشور هقطنم رد گنج شتآ نآ زا

 هک متسه نییا نارگن نم
 رد هگزم ةسوب دهاش ام یدوزب

 رضاح لاح رد هک ییاج .هینودقم

 و دنتسه رقتسم للم نامزاس یاهورین

 كرتشم رازاب یوس زا الامتحا یتسیاب
 دتخانش تیمشرب تلود كي ناونعب اپورا

 . میشاب « دوش

 یکاولسکچ هیزجت دروم رد

 والسا و كچ یروهمج ودب ء زین قباس
 .درک شقن یافیا نالآ لیامت لقادح
 هب كيدزن « لدیاز سنیاه» هسسوم

 15039 مس رناینربف هدتشن دییزج
 یارب ار وا بزح ول60127[۷ بانج

 رارق یلام تیامح دروم یکاوالسا هیزجت
 هک دوب یزیچ ناشیا ةلک سپ رد .داد

 :دش هتشون داصتقا همان هتفه رد انلع

 ندمآ دوجوب ثعاب یکاولسکچ هیزجت»

 كي و دش اه كچ فیعض یروهمج

 یرتشیب جاب كارپ رد فیعض تلود

 تیلقا یاهتسارخ هک را .داد دهارغ
 تلود لقادح . ینعی «دورب شیپ ینالآ

 هنگ .تسا نیا قاغارخ گیرم :لععم
 مان هک) یکاولسکچ رد 0160 هقطنم

 تنوکس هقطنم هرابود دوبآ 1۲ شقباس

 .دوش اه ینالآ

 هیسور شقن هب دیاب همادا رد

 تلود نیا . میشاب هتشاد یا هراشا مه

 تلود كي یمیدق شقن هتفر هتفر

 یزیچ .دریگیم هدهعرب ار یتسیلایرپما

 يرایسب رد .1۹۲۷ زا لبق نازود .ةیبش
 اي تلود هیسور هیشاح یاهیریگرد زا

 و زادنایب هقرفت یزاب رد وکسم هاگتسد

 .درک تکرش نک تموکح
 نه اپدرا رد يا زجی اقعیبط

 هک یدراوم .دراد دوجو هیزجت هب شیارگ

 اهنآ نوچ « دنراد مه تیامح شزرا

 دیل» دتزابع .نفلوط یاس دیش لصاخ
 یدراوم وچمه .دنتسه بوکرس و ملظ

 اهاکساب نییمزرس ای و دنلریا رد

 تشحو هک تسه مه یرگید دراوم

 در ار اهنآ زا تیامح نم و دنزیگنا

 مه زا هسورپ ثعاب . اریز منک یم
 رد .دنوشیم یوالسگوی هیبش یشاپ

 رد نویسیزوپا تیعمج ایلاتیا لامش
 ات ۳۰ نیب تسناوت تاباختنا نایرج

 نیا .دهد صیصخت دوخب ار ءارآ ۰

 ایلاتیا هیزجت ناهاوخ یتسار تسد بزح
 ۱۱ت

 نارگراک یناهج یگتسبمه داب هدنز



 1 هرامش # هرود
 ۱۱ هحفص

 نیا . تسا هناتسرپ داژن ینایرج و تسا

 لوارقشیپ ایلاتیا هک تسین یفداصت
 .تساپورا رد قیمع یعامتجا نارحب

 روشک رد یتح هک مینک شومارف دیابن

 كيژلب ینعی اپورا كرتشم رازاب یزکرم

 تیموق ود نیب ندش هیزجت رطخ
 ۱۷۷ ۵11ممنمم 0 )«نردنالف» ۳ ینولاو»

 .دراد درخب (۳12۵ 67

 زا یخرب رد نونکا مه : لاوئس

 هتبلا جوم كي یقرش یاپورا یاهروشک
 مهبم لاح نیع رد و هدرتسگ نادنچ هن

 لاس نیدنچ یاهمرفر اب تفلاخم رد

 هحمز قیا ني- تما هقش .هاشآ ریغآ

 یم اهتسینومک ار یصخشم فیاظو هچ

 هب ات دنهد رارق روتسد رد دنناوت

 رد یرگراک -. یتشینومک شبنج یالتعا
 ؟دماجنایب اهروشک نیا

 « منیب یم ار هفیظو هس نم : باوج

 اجنیا رد یمع یلیخ ةفیظو نییلوا

 دیدجت هیلع شبنج هفطن هک اجک ره

 یقرش یاپورا رد یراد هیامرس تایح

 . قح یارب نانز هک اچ ره .«دراد دوجو

 طقس .تیعونمم هیلع و ناش یعیبط

 هک اج ره «دننک یم هزرابم نینچ

 یم یتسیسار نونج هیلع اهناسنا
 لاثم ناونعب . مینک تیامح ام دنتسیا

 ییاه همانزوردودعمزا هک تسه یحرط

 و گنج هیلع قباس یوالسگوپ رد هک

 تیامح دوشیم رشتنم مسیلانویسان

 هراومه میروبجم ام ایناث .دریگ تروص

 . میربب شیپ یدوخ روشک رد ار هزرابم

 ةسورپ رد ار یبرغ شقن كي الماک نالآ
 نیون مظن مان ریز هک یا هدننک دوبان

 . دراد هدش هداد دیمعت لسغ یناهج

 گنج رد هرابود ینالآ نازابرس نالا

 لخاد رد)دنا هدش لاعف ناکلاب

 نیمه ی یسخابا یالاشییارتف

 یرامعتسا یاهورین هارمه یئافآ نازایرس
 ار ًاهنیا مابح هنشامق .لاسوس رف
 نالآ اجنیا رد . مینک ءاشفا ام یتسیاب

 هیلع . هیامرس هیلع یتسیاب ام روشک

 و مینک هزرابم نایامرفراک هیلع « تلود

 مینک راکشآ یتسیاب ام هکنيا هرخالاب

 ةعماج ویتانرتلآ , یرگید ةعماج هک

 هک رگا اهنت . دراد دوجو یراد هیامرس

 یاه شخب هک میوش قفوم هرابود

 رگ بیرخت یورین هعماج زا یمیظع
 نآ هیلع و دنسانشب ار یراد هیامرس

 ناکما رگید یوس زا و دننک هزرابم

 ققحتم رگید ةعماج هک دننیبب ارنیا

 جورخ هار اهنت هک دننیبب و دش دهاوخ

 زادنا مشچ ام تقونآ « تسا تیربرب زا

 یصا فده : میراد یزوریپ و تیقفوم

 ناسنا هکلب دوس هن رگید هعماج نیا

 اب مسیلانویسان یوگخساپ هک تسا

 توافت هعماج نیا . تسا یگتسبمه

 و دریذپ یم ار یم تیوه و یگنهرف

 اهناسنا یگتسبمه یور لاح نییع رد

 ةعماج نیا ام یارب .دنک یم دیکات
 . تسا مسیلایسوس ناکامک ویتانرتلآ

 یا هژورپ یاهیراکمه

 تکرح هناماس هباثم

 جاتحم دوخ هژورپ ره «دننادیم شالت

 تسا شیوخ بسانتم مرفتالپ و فیراعت

 شیاه تنایرد هب هتسب نایرج اپ سک

 رد و تکرش هژورپ كي رد دناوت یم

 هتشادن تکرش لثلا یف رگید هژورپ
 رد اپ زاغآ نامه زا اتعیبط و دشاب

 تفرگ دهاوخ لکش یئاه هژورپ هسورپآ
 توافتم تارظن هطقن یواح هک

 رد رگید یاه هژورپ اب فلاخمایو

 هژورپ سکعلاب ,و دنشاب یلمع هصرع
 دنوش یم ماغدا مه. رد هک یئاه

 هصرع رد هچ دوخ یاوتحم اب بسانتم

 رد هچ و ( یرظن - یلمع) كيتارپ
 یم لوحت یراکمه هناماس و لکش

 تماس نا

 راسگنسرف . س



 زا
 / با ام ان

 ۱۲ هحفص ۲ هرامش مود هرود

 ۱ ایهاگنیذ

 كي دمآ رب دهاش ۸۰ ههد : لاوئس

 هیامرس یاهروشک رثکا رد تسار جوم

 یشاپ ورف ایآ ۰ میا هدوب برغ یراد

 دمآ رب نیا اب نآ هیزجت و قرش كولب
 هطبار نیا دراد رگا و دراد یا هطبار

2 
 هست
 هم و

 هتنگ قباطم یطابترا نینچ : باوج
 لبق طابترا نیا اما . دراد دوجو امش

 زا سپ . تسا میقتسم ریغ زیچ ره زا

 هیامرس ریغ عماوج نتسکش مه رد

 یقرش یاپورا . یوروش هلمج زا . یراد

 هیامرس ۰ نالآ كيتارکمد یروهمج و

 نیک .شکرع دن ؛راسشآ دنارقیس

 تبچ ای و اهپچ یلیخ یاعدا سکعرپ

 هیامرس رگید هزورما هک نیگمرش یاه

 دوجو كيسالك یراد هیامرس اپ و یراد
 ام . ما یعدم لباقم رد نم «درادن

 هاینااق یزاخ ذیاسرم یتاچرب اچ دهان
 طسوق .دک .هقوگنآ شتاصخشم همه اب

 هیرشن ریبدرس فلو درف نیو

 داحئا برح ناگرا2 یتسیلایسوس

 یددعتم یاهباتک نونک هب ات هدنسیون

 و لمح متسیس « تا

 و نینل 3 سلنا ۶ نتبسک اتم

 . میتسه هدش حیرشت كروبمازکولازور

 هب ور یداصتقا نارحب هلمج زا كيسالک

 لکش یب یمئاد و عیسو شترا ۰ دیازت

 یاه هیاپ ندیزرل « هدنیازف تکالف ,
 زا قبق و سروب شخب و یکناب ماظن

 نر و ٍیراد هیامرس ماظن رد لقن

 طسوست موس ناهج یاهروشک

 . تسا هتفای راشتنا اهتسیلایرپما

 ۱۹۹۳ ینوی هام رد ریز هاتوک هبحاصم
 . تفرگ ماجنا « مسیلایسوس) یوس زا

 و اهدمآرد هب دیدش شروی اهنيا همه

 دوجو یعامتجا كيتارکمد یاهدرواتسد

 رتشیب زاس هنیمز یوج نینچ .دراد

 تسار یترابعب و مسیشاف و مسیسار

 تسارب شیارگ وسکی زا ء تسا یطارفا
 سیاه نیب هقرفت و باعشنا ثعاب

 ۹ بت

۳ 5 

 ريز باسح هرامش هب ار درخ یلام یاهکمک
 ۱ سردآ هپ ار دوخ یاه همان ام اب سام تهج

 ام سردآ هب ار یکناب دیسر و هدرن زیراو
 یاه سردآ نالآ رد هکنياب رظنا
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