
 مالس ضرع اب
 
 نیرق

 
 همه ،هن ای ؟دنک ییاسانش ار شاینهذنم و دنک راک دوخ يور هک تسه یسک ،ام ناتسود و نایانشآ ،کی هجرد ماوقا ،هداوناخ رد ایآ
 ؟دنهدیم ماجنا ار »رتهب رتشیب هچره« ياهراک نامه و دنراد ینهذنم
 
 نیا رایتخا و تردق ام نوچ ،درادن فرط ود يارب يزیچ چیه ررض زج هب ام يهطبار نیا سپ ،دننکیمن راک دوخ يور و دنراد ینهذنم رگا
 ًافرص هک هطبار نیا سپ .ینهذنم هب دنشکیم ار ام ،سکعرب هکلب ،دنشاب هتشادن ریثأت ام يور و مینک زاب ار اضف اهنآ ربارب رد هک میرادن ار
 .دوش عطق هک تسا فرط ود عفن هب ،دوشیم فرط ود رد ینهذنم ندمآ الاب ثعاب
 زا لصاح ِيدنباضف هجوتم هک مینکیمن زاب ار اضف نوچ ؟ارچ ،میهد صیخشت ار عوضوم نیا تیمها و نیرق ِندوب برخم میناوتیمن ام
 .دراذگیم ار شدوخ ریثأت ،نیرق هک تساجنیا .نیرق ؟مینک زاب ار اضف دراذگیمن یسک هچ ،الاح .میوش نیرق

 
 و دزیریم نامسرت ،مینکیم تکاس ار نامنهذ ،مینکیم عمج روضح ِمدنگ و مینکیم راک نامدوخ يور و میشکیم تمحز همه نیا
 ار ام نهذ روتوم و دنیآیم ،دنتسه اهباتک و نویزیولت ای ،اهنآ رکف و اهناسنا هک اهنیرق هعفدکی ،میرادیمرب نامزکرم زا ار اهیگدینامه
 .دندیدزد ار ام روضح مدنگ ،تفر و دش مامت و دنهدیم رارق ام زکرم يزیچ و دننکیم نشور
 
 دجسم نامیگدنز رد ام عقاو رد .منک هطبار عطق مردارب و رهاوخ اب ای و ... و همع و ییاد اب مناوتیمن هک نم مییوگب دوخ اب تسا نکمم
 .دنتسه ام رارض دجسم ،مینک یگدنز اهنآ اب میروبجم ام و دنروآیم الاب ار ام ینهذنم هک يدارفا .میراد رارض
 نامدوخ ینهذنم رطاخهب ،ددزدیم ام روضح ِمدنگ زا ،نیرق رگا .میهد رییغت میناوتیم ار نامدوخ و میدرگرب میناوتیم نامدوخ هب طقف ام
 .تسا

 
 يدز تهار نوردنا زا سفن هنرگ
 ؟يدُب یک یتسد وت رب ار نانزهر
 4063 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هبلغ ام رب دنتسناوتیم هنوگچ )دنراد ینهذنم هک یناسک ینعی( نانزهار ،درکیمن هارمگ ار ام ،نورد زا ،ینهذنم ینعی سفن رگا دیوگیم
 ؟دننک
 ؟ددزدب روضح مدنگ ام زا نیرق هک دوشیم ثعاب هنوگچ ام ینهذنم ،الاح
 ار راک نیا ارچ ،دروآیم الاب ارم ِینهذنم و دنکیم تلاخد میاهراک رد و دهدیم ریگ نم هب و دیآیم بترم رفن کی رگا هک میسرپب دوخ زا
 هک دراد ییاهتداع هچ و اهراتفر هچ نم ینهذنم ؟منامب ياهطبار نینچ رد مروبجم نم ارچ ؟دهدیم ار هزاجا نیا شدوخ هب ارچ ؟دنکیم
 ؟دنشکب نهذ هب ارم و دنیایب نارگید دوشیم ثعاب

 
 و مینکیمن تلاخد رگیدمه راک رد ،میرادن مه زا یعقوت چیه ،ادتبا رد .میدش انشآ هزات ،میسانشیمن ار وا هک رفن کی اب هک مینک ضرف
 مادم ،نتشاد عقوت اب و ،میراد رگیدمه زا ینهذ ریوصت ام و هدش عقوت ساسارب ام هطبار هک مینیبیم هام کی زا دعب .میراد ار رگیدمه مارتحا
 ؟دوش لکش نیا هب ام هطبار ،تدم نیا رد هک دش ثعاب یلماوع هچ .مینکیم تسرد هلئسم مه يارب

 
 ار اهنآ ندوب یمیمص ،میهاوخیم ار اهنآ دنخبل ،میهاوخیم ار اهنآ ِیسرپلاوحا .میهاوخیم اهنآ زا يزیچ هکنیا هب ددرگیمرب همه
 ،دنهد شوگ ام فرح هب میهاوخیم ،مینادب ار ناشیگدنز تایئزج میهاوخیم ،میهاوخیم ار اهنآ ِندوب لماک و ندوب بوخ ،میهاوخیم
 .مینک ناشییامنهار و ناشیگدنز رد مینک تلاخد میهاوخیم
 
 اب ورب ،تسا روخب درد هب یلیخ مدآ نیا« دیوگیم ام ِینهذنم .میریگب اهنآ زا میوشیم روبجم و میرادن ام هک دنراد یتاناکما کی مه یهاگ
 نآ نوچ ،داد میهاوخ تسد زا ار نامروضح ینعی زیچ نیرتمهم هک مینادیمن ،دیآیم نامریگ يزیچ مینکیم رکف دوخ اب .»وش یمیمص وا
 .ار زیچ نآ میهاوخن میتسناوتیم ًالصا ای و مینک ناربج ادتبا ،زیچ نآ نتفرگ زا لبق میتسناوتیم هک یتروص رد .ام زا دراد عقوت صخش
 
 ،نایاپ رد و
 هجوتم ،مینک كرد و مینک زاب ًاعقاو ار اضف یتقو .ینوریب ياهزیچ همه يارو ،تسا روضح يرایشه زیچ نیرتمهم هک مینک كرد دیاب
 ار نآ و میتسه نیرق بقارم تدش هب ،تسا روضح ام ِیلصا تیولوا نوچ عقوم نآ .تسام يرایشه ياهدزد زا یکی نیرق هک میوشیم
 :میراد مشش رتفد زا 1418 تیب رد .میریگیمن یحطس
 
  یَهدَهد ِّرَز تسه نوچ تتبحص
  ؟یهنیم تناما نوچ نِیاخ شیپ

 1418 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 نیشنمه :تبحص-
 
 هب نارگید و تدوخ ینهذنم ِدزد شیپ ار نآ ارچ ،تساهبنارگ صلاخ يالط دننام ،تنورد هدشهدوشگ ياضف ینعی ،وت نیشنمه دیوگیم
 ؟مینکیم كرد ار روضح يرایشه ندوب الط ام ایآ ؟يراذگیم تناما

 



 وت ِياهتناماک نُک وا اب يوخ
 ُوتُع زا و لوفُا زا دیآ نمیا

 1419 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دشاب ناما رد ،ندش هدیدزد و ندش مک زا تروضح ِتناما هک ،نک یتسود یسک اب

 
 دیرفآ ار وُخ هک نک وا اب يوخ
 دیرورَپ ار ایبنا ياهيوخ
 1420 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .هداد شرورپ ار ناربمغیپ يوکین ياهيوخ هک یسک .یگدنز ای ادخ ینعی ،هدیرفآ ار وخ هک نک وخ یسک اب

 
 یهنیم تناما گرگ شیپ هّرب 
 یهَرمَه امرفم ار فسوی و گرگ
 1422 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 شیپ ار هرب نیا و ،ینهذ ياهنم اب ینکیم نارِق وت .تسام ینهذنم ،گرگ .تسام يرایشه ،هّرب .يراذگیم تناما هب گرگ شیپ ار هّرب وت
 .دنوش هارمه مه اب ،تسوت لصا هک فسوی و گرگ هک یهد هزاجا ادابم .يراذگیم گرگ
 
 یهَبور دیامن وت اب رگا گرگ
 یهِب وز َدیان هک ،رواب نکم نیه
 1423 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دسریمن یسک هب یبوخ گرگ زا هک اریز ،نکن رواب و شاب بقارم ،دیزرو زیمآقلمت ِیتسود وت اب گرگ رگا

 
 یلدمه دیامن وت اب را لهاج
 یلهاج زا دنز تمخز تبقاع
 1424 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دز دهاوخ بیسآ وت هب ینادان يور زا هرخالاب ،دنک یتسود وت اب ،دراد ینهذنم هک نادان ناسنا رگا

 
 ،مارتحا و رکشت اب

 ناتسزوخ زا داشرف-
 
 


