
 جَرَف وچمه تتبقاع دوش هک یهاوخن رگ��

 جَرَد هب و تاهج هب هِد هَد و هّرِغ وشم سپ

 

 زا هن ،يرادیب سنج زا دنتسه ییاهناتساد ،ابیرف مناخ لوق هب .دنتسین ییلومعم ياهناتساد ،يونثم ياهناتساد

 ،يونثم ياهتیصخش .تاهج و تاجرد ِناهج ِیکراپ مظن .ینهذ مظن ندز مهرب يارب ییاهناتساد .ییالال سنج

 طسوت ،یناعم يهنادنمرنه و هناداتسا ندش هدمآرد مرف هب همه ،ناتساد رصانع .دنتسین یقیقح ياهتیصخش

 یخلب دمحم نیدلا لالج انالوم ،تانئاک يهنادرُد ابیرف مناخ لوق هب ای و ،برقم داتسا ،فراع گرزب ِنابز زا یگدنز

  .تسا

 

 کی دننام الاب زا هکلب .دنکیمن ییارسناتساد یطخ تروص هب ناونع چیه هب يونثم ياهناتساد یمامت رد انالوم

 هب همه .هرک رگید تمسق کی هب هطقن نآ زا ،رگید يهطقن کی هب دوریم هطقن کی زا .دنادرگیم ار ناتساد هرک

 لوق هب .دسریم مهف لباق ریغ تاقوا یضعب یگناگود و نامز ریسا ِنهذ رظن زا یلو ،دنتسه لصتم و طوبرم مه

 .میهد رارق ناتساد يهدننک هدنز میسن ریسم رد دیاب ار نامدوخ ،ایوپ ياقآ و يزابهش ياقآ

 

 ،لامک رادنپ ،يرامیب نیرتدب هک دناهدومرف تحارص اب هچ و هنوگدامن هچ ،راب نیدنچ انالوم ،ودنه مالغ ناتساد رد

  .تسا یگدنز رضحم رد »منادیم« نامه .تسا ندرک منم منم و رورغ

 

 لیاق یقح تسادخ دامن هک ریش لباقم رد تدوخ يارب یناوتیمن هک دیوگیم هابور و گرگ و ریش ناتساد رد رابکی

 ادخ اب هلباقم يارب تینهذ نیناوق زا دیوگیم کقلد ناتساد رد رگید رابکی .يوشیم هدیرد گرگ دننام الا و ؛یشاب

 رابکی بخ .دوریمن مشوگ هب زاب یلو .دوشیم درخ تاهلک و رس وت جنرطش ياههرهم لصا رد ،ینک هدافتسا

 دعب .راگنا هن راگنا مه نم .دینیشنب دییامرفب ،دنیوگیم زاب .مهدیمن شوگ .دینیشنب افطل دییامرفب :دنیوگیم

 ای و تاقافتا رد هچ مه یگدنز .مرخب منوج هب ور »گرمتب« دیاب بخ مهدن شوگ رگا زاب .نیشنب اقآ :دنیوگیم

 اب یتقو .موش هیبنت دیاب بخ ،موشن مدآ نتفر هقدص نابرق اب .دنکیم هدافتسا ار شور نیمه مه اهناتساد یتح

 منادیم و موش دنلب ماینهذ نم ياپ يور دیابن ،مشاب هتشاد ربکت و رورغ ادخ لباقم رد دیابن هک ممهفن شوخ نابز

 .دورب ماهلک نیا يوت يروجکی دیاب بخ .موش ناغاد و برد جرف لثم دیاب ،میوگب

 
 لامک رادنپ ز رتب یتلع

 لالد وذ يا وت ناج ردنا تسین

 3214 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 ؟هدیاف هچ مریگن يدج و مناوخب مه راب 10،000 ار تیب نیا



 

 نم اب هک تسا كانرطخ ردقنیا ارچ ؟دشکیم طسو ار رورغ ناتساد ودنه مالغ ،جرف ناتساد زا دعب ارچ انالوم

 ماینهذ ِنم اب ارچ ؟منک هفاضا ماینهذ ِکَلمَیام هب مه ار ادخ هک مهاوخیم ارچ ؟منک یگدنز مهاوخب يونعم ینهذ

 یخلت دهاوخیم جرف ناتساد قلخ اب انالوم ترضح ؟متسه عیفرت و نتفرگ هجرد و ییایند نیا ياهتهج لابند هب

 .دیامنب ام هب ار عوضوم نیا یکانتشحو و

 

 وت ینیب هاگان رگا تناج يهرهز دَّردب

 يرایغا و رود هنوگچ ،لد فهک ِباحصا زا هک

 2536 لزغ ،سمش ناوید

 

 :هدروخ رام ِصخش و ریما نآ ناتساد رد ای و

 

 رام ِفاصوا یمتفگ نم ار وت رگ

 رامد يدروآ رب تناج زا سرت

 

 تسار هب میوگ رگا دومرف یفطصم

 ،تسامش ناج رد هک نمشد نآ حرش

 

 درَد رب مه نالد رُپ ياه هرهَز

 دَروخ يراک ِمغ هن هَر دور هن

 1912 ات 1910 تایبا ،مود رتفد يونثم

 

 ساسحا نآ اب و نتشادنپ ادخ ار نآ و زکرم هب ینوریب تروص کی ندروآ ،ندش هدینامه هک دنیامرفیم انالوم

 زا هکت هی .یتسه ریما 30 نآ دننام وت ،دیوگیم نم هب .ایند ِدَرما ِگنک هب نداد زبس غارچ ینعی ،ندرک رورغ

 یسوم زا رضخ .یشکب دقن هب ار ناتساد و ینک نیگنس کبس یهاوخیم تايوزج لقع اب و یناوخیم ار ناتساد

 ره اب ،درک رضخ هک اه راکنآ یتح .درواین ماود یسوم یلو .دوب لاوس ندیسرپن مه نآ ،تساوخ زیچ کی طقف

 هچره ماینهذنم اب امین ِنم ،دیوگب دهاوخیم انالوم یلو .دیایب رد بآ زا لوقعم ریغ تسا نکمم ،یقطنم ِلقع

 ِدوصقم هکنیا اب ،منکیم مکحم مدوخ هب ار شتاجرد و شتاهج و ایند ِریجنز و موشیم نهذ نیا ریسا رتدب ،مسرپب

 .تساهریجنز و لغ نیا زا ندنک ،ایند نیا هب ندمآ زا نم

 



 یهاگآ چیه تسا مولعم بخ ،منیشنب یگدنز ِهار نینچمه و انالوم ِبتکم رد ینهذ ِملع زا راشرس و رُپ نم یتقو

 ات دونشن ار ماهرعن سکچیه و منزب هرعن جرف دننام .اسرف تقاط يدرد مه نآ ،مشکب درَد دیاب .دوشیمن مبیصن

 :دروخب گنس هب مرس

 

 شرس دیان الب راوید هب ات

 شرک شوگ نآ لد دنپ دونشن

 2063 تیب ،مجنپ رتفد يونثم

 

   ؟مریگب سرد دیاش ات دنک مَّسَجُم نم نهذ وت ار زواجت يهنحص هی تسا روبجم هک هدیسر اجک هب انالوم

 

 دومن تَرهَش نوچ هک نونکا شهَد هَد

 دوشگ ناریو رد تخر دیابن ات

 331 تیب ،مشش رتفد يونثم

 

 .دوشیم رید دوز یلیخ .موش راک هب تسد دیاب ...مراد لاح ،مراد نامز ،مراد تردق هک عقوم نآ

 

 تسه تْناتسُب دص هک نونکا شهَد هَد

 تسرپناریو و زجاع يدرگن ات

 332 تیب ،مشش رتفد يونثم

 

 رخآ ؟منک رارقا مدوخ ِمنادیم نیا هب ردقنیا دیاب ارچ ؟درذگب راک زا راک هک مراذگب تسد يور تسد ردقنیا دیاب ارچ

 ؟یشآ هچ ؟یکشک هچ ؟یچ ِيونعم ِتاجرد ؟یچ ِرورغ ؟منادیم اجک زا

 

 .الب زا دعب ،الب رتدب ؛چیه هک دشن مبیصن یگدنز ،یماقم و هجرد ره زا ،متساوخ یگدنز هک یتهج ره زا

 

 هچره هک شخبب ارم ادنوادخ .دنک مدان ارم هک تسا هدمآ .تسا هدرک ادیپ ار لد ِهار ،تروص یلو ،تسا رایسب فرح

  .شخبب وت .مراد ییود میاد هک شخبب .ماهدنمرش نم .منکیم هدولآ و سجن دوخ ِنم اب ار مسیونیم و میوگیم

 

 زج ؛ياهجرد و هلحرم ره رد مه نآ ،تسین یلاخ رورغ زا ،جرف دننام یناسنا ره هک يدومرف انالوم نابز زا ایادخ

 ِشناد و ماینهذ ِنم رش زا ار مدوخ مناوتیمن ماییزج لقع و ماینهذ ِنم اب نم سپ .يراد شظوفحم وت هکنآ

 .نک يریگولج اهنآ ِشیاز زا ،دنوشیم نتسبآ بیغ رد ییاهتروص ،مدیلپ ِراکفا زا رگا .مهد تاجن شدودحم



 

 ،هدش بسک ِیهاگآ زا ینادردق يارب ،رورغ نیا ندناشن نیمز هب يارب لقاال هک هد یتردق و ریگن نم زا ار تمدخ

 نوناق يارب »تصرف« نیا زا دنیامرفیم هک يزابهش ياقآ زا منونمم .ياهداد نم هب هک ار هچنآ منک ناربج یکدنا

 :ناربج نوناق يارجا ِتخب و تلود نیا زا .نینک هدافتسا ناربج

 

 دیآ شیپ هب تلود نیا هک دیابیم نرق نارازه

 ؟مزیرگب رابنیا رگا شرابرگد مبای اجک

 1429 لزغ ،سمش ناوید

 

 تیانع طقف و طقف هک متسه دنباضف ِسفن نیا ِریسا و سبح .مهجب مناوتیمن اهیگدینامه و ینهذ ِنم نیا زا 

 .دهد تاجن ارم دناوتیم ادخ

 

 شَنُک تمدخ سپ ،تسَج یناتن نوچ

 شنشلگ رد وا سبح زا يوَر ات

 382 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 : نایاپ رد و

 

 دیآرب نم ِماک ات مرادن بلط زا تسد

 دیآرب نت ز ناج ای ،ناناج هب دسر نت ای

 233 لزغ ،ظفاح ناوید

 

 ،مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین


