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 ةلاقم رس

 یم نانوچ دیفس هنهپ نیا یور هایس بسا نیا .هار بتابت رد «یراگزور

 مجح رد میدیمارخ شوخ .تسین یقاب دوصقم لزنم رس ات یزیچراگنا هک میدنار
 ؛داش نام هدوب هدرک هک "قحللانا" لایخ هب .کاب یب ام و دوب هار رد بش .نامگ

 یزاب هایس نيا زا یرورغ هچ .تخس نامبلق و رک نامشوگ «گتت دش ناممشچ
 :شوخ دوب نامیاج ربکت یاهوکس زارف رب .زورما هک ینانچمه «میتشاد یم روطس

 ," رتهک نارگید و رتهم ام"

 "رون" و داب «هایگ «بآ یادص زا رپ .دوب هک دوبن تقیقح زا رپ نامناهج
 هک غیرد اما .تسه هک .دوب هک دوبن کیدزن .میتشادن یا هلصاف ام و .دوب هک دوبن

 رد ات میتفاي یتصرف .رتهب ."دش کشخ نامملق" و تشذگ ات .میتخادنین یهاگن

 ." میپتب" .مینیبب .میونشب نامتوکس

 .میتفای ون زا ار نامز .میدوب هک میدش اهتت ناس نیدب و

 . میدمآ نیناپ"

 هک ات مینک یم زاغآ و .مییآ یم .میئوش یم وت لالز رد تروص و تسد ,یرآ
 .میدیبت و میدید «میدینش :میهد رس

 .روخیرپ ات

 .مینک یم زاغآ وت مان اب...دش بوخ الاح

ریبد ربس



 هدازمرکادخ نیریش

 :زیزع یایا 2

 !مالس

 ام شاوی شاوی هک هنیا مهم هگید الاح یلو .میتسه یا81 رفن دنچ ام
 دیدج تسود یلک هرارق و میدنویپب اه ییالاب لاس عمج هب هک میر یم میراد مه
 .مینک ادیپ یا 2

 بترم و لگشوخ یروطنیمه هدکشناد میدموا ام یتقو دینکن رکف

 هچراپ و دوب کاخ یدرک یم هاگن هک ونوا یاج ره اه عقوم نوا هن !!! ادوب

 یاه لپ و گرزب یاه هلاچ و هثجلا میظع یاه هلول و روتکارت و زمرق یاه
 رد لپ تروصب هک هدکشناد یاهقاتا زا یکی رد یتح و ینهآ و یسم و یبوچ

 !یتسار .نتشاد ینینزت هبنج !طقف مه اه لپ نیا زا یضعب هتبلا...ودوب هدموا

 هب تساوخ یم نمشد تقو ره هک ندوب هدنک نوا رود اترود مقیمع قدنخ هی

 یم و داتفا یم قدنخ یوت یزومرم زرط هب هنک ادیپ هار نومتخاس نورد

 !!!درم

 افیک هشيمه مه ام و ندرک یم زاس و تخاس نتشاد یباسح هصالخ
 ام یارب انیا همه بخ یلو...ندوب کاخ زا رپ نومراولش یاه هچاپ و اشنک و
 یم تداع هدکشناد بیرغ و بیجع لکش نوا هب میتشاد مک مک و ندش هرطاخ
 قوذ یلک ام هک دوب عقوم نوا و دش "هدکشناد" هیبش هدکشناد هک میدرک

 .میدرک

 خی نوم همه و دش درس درس درس نوم هدکشناد و دش نوتسمز دعب

یارب مگرزب ندرگ لاش هی...ندش دمجنم منوماراکوخ یارهوج یتح .میدز



 و دموا راهب «دیخرچ دیشروخ رود نیمز هرک هشيمه لثم مزاب هتبلا
 ردقچ میدرک ساسحا هک دوب عقوم نوا میدش هدنز مه ام .دش هدنز هاگشناد

 نوماه ییالاب لاس ردقچ و میدش گرزب نومدوخ ردقچ و ندش گرزب اتخرد
 !!!ندش ریپ

 هب و ملعم نوماداتسا هب هگید هک میدوب هدش گرزب ردق نوا هرآ

 نوما رب هدکشناد میدیمهف هک دوب تقو نوا !میتفگ یمن هسردمو نومهاگشناد

 مینیبب نیرازب بخ .گرزب هداونوخ هی لثم شوت یامدآ و .هدش هنوخ هی لتم
 !...!میدنوخ سرد ما هرذ هی :دموا نومدای ناهآ !؟!؟میدرک راک یچ هگید ام

 تسود بیجع یامدآ اب ردقنوا اجنیا هک نیشاب نئمطم هصالخ

 ایند همه هک نینک یم ساسحا تدم هی زا دعب هک نیشیم انشآ !زیزع و ینتشاد
 هی اب نگرزب هدیدپ هی نوشدوخ هساو امدآ نيا زا مودک ره .نیسانشیم ور
 تسود اجنیا یامدآ همه اب دینوت یم تحار یلیخ امش .دادعتسا و هبرجت هملاع

 نینک هدافتسا (.....) انوا هلاس (ن) و ... و هس ود کی یاه هبرجت زا و نیشب

 یم هاگشناد یوت هک ونوترمع زا یتاظحل ردق هک هشاب نوتدای نمض رد و
 ...دینودب یلیخ هرذگ

 ...نوتمه ظفاحادخ العف... هگید بخ

....نوتمنیبیم هدکشناد یوت



 ...اما...طقف هن
 لیباه

 ات .دینارذگب شوخ یباسح ار لاس دنچ نيا هک مراودیما .دیدمآ شوخ

 یشوخ و طاشت زا رپ لاس دنچ هک دش دیهاوخ نئمطم زین امش رگید زور دنچ
 .زا رگا الثم .دش دیهاوخ هاگشناد طیارش و تاناکما اب و تسامش یور شیپ

 دیهاوخ یباسح ییامیپهوک کی هام ره دیوش یدرونهوک هورگ وضع ادرف
 هب رگا .دینک دوعص ار دنوامد دیناوتیم یتحار هب هدنیآ ناتسبات رد و تشاد
 .درک دیهاوخ ادیپ ینغ هناخراون دنچ هاگشناد رد دیدنم هقالع یقیسوم
 زا رگا و...و اههاگباوخ هناخراون یقیسوم هورگ هناخراون نمجنا هناخراون

 اهنآ رد دیناوت یم یتح .دیوگ یم دمآ شوخ امش هب یقیسوم هورگ دیناگدنزاون
 روتنس دیهاوخ یم و دستسین هدنزاون زا رگا و .دیزادرپب یقیسوم سیردت هب
 .دینک هعجارم اجنآ هب مه زاب دیریگب دای ونایپ ای و ین رات هس رات

 و سکع هورگ کی تسه رتاتت هورگ کی هاگشناد رد .منک هصالخ

 نیدنچ نایاونیب هب کمک یارب زبس یادرف هورگ کی یشزرو میت دنچ ملیف
 دنهد یم ماجنا ار هدکشناد کی همانرب قوف یاهراک مادک ره هک هلجم رتفد

 . ... و یشزرو نلاس ات ود

 یاروش :دننک یم تیلاعف هورگ ود مه یضایر مولع هدکشناد رد
 شوخ رب هوالع لاس دنچ نیا رد دیراد دصق رگا یلو,یملع نمجنا و یفنص

 لوا .دیشاب بقارم یلیخ دیاب تایضایر یمک هی الثم دیریگب دای یزیچ ینارذگ
 یم دش هدرب مان الاب هک ییاهراک زا مادک ره .دینک لرتنک ار دوخ قیالع دیاب
 هک تسا دیعب یلیخ هتبلا و دریگب ار امش تقو زا تعاس دنچ یزور ات دناوت

 ادیپ ناتدوخ ار لکشم نیا لح هار .دنک لوغشم ار امش تعاس کی زا رتمک

 نیا المع یلو .مراذگ یم اهنت هلئسم نیا اب ار امش هک دیشخب یم
 یباوج اه هچب زا مادک ره و هدش حرطم اه یلیخ یارب هک تسیا هلئسم
 امتح اج نیا رد اه لح هار نآ همه ندرک تسرهف .دنا هدرک ادیپ شیارب

.دیشاب بایماک .درب یم رس ار نات هلصوح



 اهیزاب هیرظن
 یخرف دومحم

 تفده اب هک تسا یطخ یزیر همانرب زا یا هخاش اهیزاب هیرظن

 نو ناج " و "نرتسنجروم راکسا " طسوت یعامتجا یاه تیعقوم لیلحت
 "یداصتقا راتفر و اهیزاب هیرظن " باتک پاچ اب 1943 لاس رد "نموین
 زا هدافتسا اب هک دوش یم شالت تایضایر ملع زا هخاش نیا رد .دیدرگ یفرعم

 یماگنه ار یژتارتسا نیرتهب دارفا یتخانش ناور و یسانش هعماج یاهیگژیو

 صیخشت دراد دوجو یا هعماج ای و هورگ ای درف کی یارب باختنا دنچ هک
 داد

 هزیاج بحاصت هب ناوت یم هیرظن نيا تیمها هب ندرب یپ تهج هب

 هک شناراکمه زا نت ود و "شن ناج " طسوت 1994 لاس رد داصتقا لبون

 .دومن هراشا دندرک یم راک داصتقا رد اهیزاب هیرظن یاهدربراک هنیمض رد

 .تسا هدش لیدبت داصتقا ملع رتمهم همه زا و یسایس مولع

 زاو هدش ریگتسد مخ اب دنتسه یمرج باکترا هب نونضم هک درم ود
 رارقا دوخ مرج هب دنناوت یم مادک ره .دوش یم یوجزاب ییاهتت هب مادک ره
 زاجم ریغ لمح رطاخ هب ود ره دننکن رارقا مادک چیه رگا .دننکن ای دننک

 یکی و دنک رارقا یکی هجنانچ و دنوش یم موکحم نادنز لاسکی هب هحلسا
 .دوش یم دازآ هدومن رارقا و هدرک یراکمه سیلپ اب هکنآ دنکن رارقا

 ره رگا و .دوش یم موکحم نادنز لاس 10 هب یرگید هکیتروص رد

 .دنوش یم موکحم نادنز لاس 5 هب ود ره دننک مهتم ار یرگید و رارقا ود

هچ ره دنهاوخ یم ود ره اعبط و دنشاب علطم قوف نیناوق زا ود ره هچنانچ



 ماجنا دناوت یم کی ره هک یراک نیرت لوقعم دنبای ییاهز نادنز زا رتدوز
 ؟دنکن ای دنک رارقا ؟تسیچ دهد

 :رگید لاثم کی

 گنپ گنیپ یزاب هب درم .دنراد یتوافتم یاه حیرفت ناوج جوز کی

 نيا .درب یم تذل نوتنیم دب یزاب زا شرسمه هکیلاح رد تسا دنم هقالع

 همانرب هدنیآ لاسکی یط دوخ لیطعت یاهزور رصع یارب دنهاوخ یم جوز
 دنشاب هتشادن تسود مادکچیه هچنانچ .دنزادرپب شزرو مادک هب هک دننک یزیر

 ره یددع سایقم کی رد دنزادرپب دوخ هقالع دروم شزرو هب ییاهنت هب هک

 دروم حیرفت هب نتخادرپ .دنهد یم زایتما رفص ار ندنارذگ ییاهتت هب ود
 کی هارمه یرگید حیرفت هب نتخادرپ و زایتما 5 رسمه هارمه هب دوخ هقالع
 .دراد زایتما

 نیرتشیب ات دنک باختنا دناوت یم مادک ره ک یژنارتسا نیرتهب لاح

 (دربب ندرک شزرو زا ار تذل نیرتشب ینعی) دریگب لاس لوط رد ار زایتما

 ,دشاب

 نیلوا .دیزادنايب اروش رتفد رد دوجوم قودنص رد ار دوخ یاه خساپ

 .دریگ یم قلعت هزیاج ناموت 5000 اهلاثم زا مادک ره هب حیحص خساپ

0 
[ . ۷ 2. 0 

 [ طعم ۵۶ (عصصعف هل ظعمصحم۱۱۵ ۵۲

۱۱۱۱۵ 

 هد مم

د
ا
 
رخ



 هداس نابز هب ایوپ تابثا یفرعم
 هاوخ شوخ هواک

 روصت ار اهنآ نیب هرواحم و فرط ود ؟دنتسه هچ لاعف یاهتابثا

 ینعی تسا دودحمان تردق یاراد میمان یم هدننک تابثا هک فرط کی .دینک

 هک مود فرط .دهدیم یا هنیزه نیرتمک فرص نودب ار لاووس ره باوج
 تیدودحم یاراد یدورو هدش دک لوط هب تبسن دوشیم هدیمان هدننک قیقحت

 تابثا هلحرمره رد دنا وتیم نینچمه و تسا یا هلمج دنچ یارجا ینامز

 یفداصت تروص هب اهشسرپ نيا هک دسرپب هدننک تابثا فرط زا ییاهشسرپ

 و هدننک قیقحت فرط یاهشسرپ هلابند نامه مه هرواحم .دنوشیم باختنا

 اب ار هدننک قیقحت فرط هک دنکیم شالت هک تسا هدننک تابثا فرط یاهباوج

 و اهشسرپ لوط .دنک دعاقتم هرازگ کی هب تبسن اهشسرپ هب باوج نداد

 .تسا یا هلمجدنج تیدودحم یاراد یدورو لوط هب تبسن زین اهخساپ

  

 زا هداس لاتم کی ؟تسیچ لاعف تابثا شور نیا زا هداس لاثم کی

 گنر دوجو هب گنرروک تسود کی ندرک دعاقنم « لاعف تابثا شور کی
 اب ناسکی پوت ود « هدننک تابثا فرط « امش :تسا نینچنیا راک شور .تسا
 تسود هب ار اهپوت امش .دینکیم مهارف (یبآ و زمرق الثم) توافتم یاهگنر

 پوت کی وا هک دییوگیم وا هب و دیهد یم «هدننک قیقحت فرط ۰ ناتگنرروک
 فرط « ناتنسود .دراد پچ تسد رد یبآ پوت کی و تسار تسد رد زمرق

 هب دوخ رس تشپ دینیبن امش هک یا هنوگ هب ار اهپوت سپس .هدننک قیقحت
 دنادب شدوخ هک یا هنوگ هب دنکیم ضوع مه اب ار ناشیاج یفداصت تروص
دهدیم ناشن امش هب ار اهنآ سپس وا .دراد رارق شتسد مادکرد پوت مادک هک



 فرط« ناتتسود نیاربانب .دیهدیم صیخشت مه زا ار اهنآ یتسرد هب امشو
 دهاوخ دعاقتم یرتشیب لامتحا اب راک نیا را رکت راب ره زا دعب «هدننک قیقحت

 .دراد دوجو مه یرگید یاهگنر دیفس و هایس زا ریغ هک دش

 لاعف تابثا اب ناوتیم هک تسیرگید هلاسم فارگ ود ندوبن تخیرکی

 ار ۲[ و 6 فارگ ود :مینکیم فیرعت ار اهفارگ یتخیرکی ادتبا ام .درک لح
 تزوص هب ای .دشاب یرگید زا یتشگیاج یکی رگا دنیوگیم تخیرکی
 :نلیمسرز

 رگا دنیوگ تخیرکیار11 و ( فارگ ود :1 فیرعت
 « دنشاب هتشاد سا ر و یواسم دادعت هب ود ره [[ و6 -

 هب دشاب هتشاد دوجو ( فارگ یاهسار زا م تشگیاج کی -
 60496 (7)(7(])) < 6 هج هاهعاخ, ز) ع ]1 هک یروط

 7 تشگیاج تسا ناسآ دنتسه تخیرکی فارگ ود هکنیا تابثا الاح

 فارگ ود هکنيا تابثا هرابرد رد اما .درک لوبق تابثا ناونع هب ناوتیم ار
 ندوبن یکی هک تسا نیا شور نیرت یهیدب .دینکیم رکف یچدنتسین تخیرکی
 دادعت هک مینک یسررب رگید فارگ اب ار فارگ کی یاهتشگیاج مامت
 ینامز تیدودحم اب یشور لاح هب ات لاح ره هب .دشابیم ,:! اهتشگیاج
 هلاسم نیا یارب هداس لاعف تابثا کی ام لاح .تسا هدشن ادیپ یا هلمجدنچ

 تسود کی ندرک دعاقتم هب هیبش رایسب ام لاعف تابئا .مينکیم نایب

 گنرروک تسود اب لداعم)امش هب هک دییوگب .تسا گنر دوجو هب گنرروک
 دننام ار اهنآ دناوت یم هک هدش هداد 1[ و ( فارگ ود (هدننک قیقحت فرط ای

 و هدرک باختنا ار اهنآ زا یکی فداصت هب و هتفرگ دوخ رس تشپ لبق لاثم

 تشگیاج فارگ رگا لاح دنزب نآ یاهسار یور رب یفداصت یتشگیاج
 هدوب مادک فارگ نآ لصا هک دییوگب دیناوتیم دهد ناشن امش هب ار هدروخ

 .تسا

 زا یاهعومجم ناونع هب ار ]0180 ام رتیمسر تروص هب

 یارب تابثا کی .مینک یم فیرعت دنتسین تخیرکی هک (0, 71) یاهفارگ جوز
.دهد صیخشت ار 150)۲0 رد تیوضع هک یا هسورپ ینعی [0)



 ز> هک دینک ضرف .میهدیم 0150 یارب لاعف تایثا کی ام لاح
 ام . دنتسه تخیرکی ریغ 11 و 6 فارگ ود هک دنک دعاقتم ار ۲ دهاوخیم

 رد اریز دنراد سار  یواسم دادعت هب ود ره 1[ و ( هک مینک یم ضرف
 نینچ راک دنور .تسا حضاو اهنآ ندوب تخیرکی ریغ تروص نیا ریغ
 ۰ تسا

 دریگ یم میمصن م ع (0,1) یفداصت ددع دیلوت اب : هدننک قیقحت -1

 .دنک باختنا راک همادا یارب ار فارگ مادک هک
 ار (0,...,1,2) یاهسار زا ۲ یفداصت تشگیاج : هدننک قیقحت -2

 دهد یم ناشن ار 67(7) هدننک تابثا هب دوب 0-9 رگا.دنک یم دیلوت

 .دهد یم ناشنار 7(7) هنرگ و
 هدش هداد ناشن وا هب فارگ مادک هک دیوگ یم خساپ رد : هدننک تابثا -3

 .تسا

 یم هدننک تابثا نداد باوج طلغ ای تسرد بسح رب ٍ: هدننک قیقحت 4

 .دنک یم در ای دریذپ

 زا دعب رگا .درک رارکت راب دنچ نانیمطا نتفر الاب یارب دنور نیا
 داد باوج تسرد ار اه شسرپ همه هدننک تابثا شسرپ راب یدایز دادعت

 لصاح نانیمطا فارگ ود ندوب تخیرکی ریغ هب تبسن دناوت یم هدننک قیقحت
 .دنک
 : یتسرد تابثا

 هک دراد دوجو » هدننک تابثا کی اجنیا دنشاب تخرکی ریغ [7 و 0 رگا
1 [)۵۵۵۵۵( , ۳۳])۲ ۰ 

 دنور نیا رارکت راب [ ره و ۲ ره یارب هاگنآ دنشاب تخرکی 71 و 6 رگا

 دناوت یمن هک تلع نيا هب . 1([۳/, )۵0060۱] < ج هک تشاد میهاوخ

 .دوش لناق فارگ ود نیب یزیامت چیه

 لاعف تابثا[0۱6۳۵01۷۰ ۵۵
 هدننک قیقحت فرط-۷ ۲
هدننک تابنا فرط > ۷۲



 ؟ارچ

 جوم هلداعم فرص یدایز یژرنا «نانادیضایر 1800 یاهلاس رد
 صاوخ زا هک تسا یا هراپ لیسنا رفید هلداعم کی هلداعم نيا .دندرک یم

 یلع «هلئنسم نیا .دریگ یم همشچرس لایس کی ای میس کی رد جاوما یکیزیف
 یمن سک چیه :دوب ضحم تایضایر زا یا هلاسم .نآ یکیزیف ًاشنم مغر
 لوسکام 1۱904 لاس رد  دنک روصت جاوما یا رپ یملع دربراک تسناوت

 بلطم نیا .دش نومنهر یکیرتکلا یاه هدیدپ ات درک عضو هلداعم یدادعت

 1888 لاس رد .دش نومنهر یکیرتکلا جاوما دوجو ینیب شیپ هب ار لوسکام
 یاهینیب شیپ هاگشیامزآ رد ییویدار جاوما یبایدر اب ,یبرجت روط هب زتره
 لاسرا ار ییویدار مایپ نیلوا ینوکرام 1896 لاس رد .درک دییات ار لوسکام
 .درک

 ندش عقاو دیفم ریس زا تسا یا هنومن اهدادیور زا هریجنز نیا
 .دزادرپ یم نآ هب هلاسم سفن رطاخ هب ادتبا رد .ضحم نادیضایر .تاضایر

 یارب یشالت هکنآ یب درب یم راکب ار تاضایر «زادرپ هیرظن مود هلحرم رد

 ار هیرظن یبرجت دنمشناد موس هلحرم رد .دروآ لمعب دوخ هیرظن ندومزآ

 یم ادیپ «یلمع درم هرخالاب .دنک ادیپ نآ یارب یدربراک هکنآ یب دنک یم دیبات

 .دهدب راظتنا لاح رد یایند لیوحت ار الاک ات دوش

 هک تایضایر زا شخب خب ره هکنيا ای ؟تسا زوریپ یضایر دوهش ایآ

 ۱۳ «دوشن هدرمش مهم

 هک ار تایضایر زا یشخب هک تسا ملسم ابیرثت اما .مناد یمن نم ؟دوش

 .دش دهاوخن مقاو دیفم .درامشب تیمها یب اي هداتفا اپ شیپ نانادیضایر عامتجا

 رد زین تایضایر زا یتیمها اب و ابیز رایسب یاهشخب نیا دوجو اب
 یمن لاور نآ رب یعقاو ناهج هک اریز «دیآ یم رد راک زا هدافتسا الب لمع

 هنیمز رب ملاع عاعش یارب هک یلومرف رطاخ هب یرظن نادکیزیف کی .ددرگ
 و تسد یدایز ترهش دوخ یارب دوب هدروآ تسدب .یضایر یلک رایسب یاه

 زادرپ هیرظن وا هک ییاجنآ زا .دوب ریگمشچ رایسب لومرف نیا .دوب هدرک اپ
 .دهد را رق لومرف نیا رد ار یددع ریداقم هک دادن ار تمحز نیا دوخ هب دوب

 .رتمیتناس هد :دروآ تسدب ار نآ باوج و دهد

 نای" هتشون هب "دیدج تایضایر میهانم" باتک زا هتفرگ رب
14:هحفص «لوا پاچ "تراویتسا



 .ترفاسم رد نم و تسا تن یفاک اجنیا

 ۱ مان یب
 ...دا -پات -پات -پات

 ؟مسا -

 .اقآ نک هاگن هگید راب هی -

 .1 تسین «اقآ تسین -

 ؟مننا ,..؟مینا -

 ؟یچ-

 .تسین ایند نیا وت راگنا ...ها...؟نوتمسا -

 .یدوبن ایند نيا رد اعقاو روت و

 لا الا هلا ال ...؟نوتمسا -
- ۷2 . 
 قت قت قت

 قن قت قت
-1616. 

 یدرکن رواب وت و
 ؟یچ -

 .1616 متفگ -
.دوب یگنر هچ یناد یمن وت و دش ضوع تایند گنر و



 . ریگب ینیریش شزا .. هفیرش یکی نیا رغصا -
 .مگ یم کیربت اباب -

 ...هک هشقح هنوخب سرد یک ره -

 .یدینش یمن وت و
 دا

 .1616 ءاهزور یایور و اه بش سوباک 6
 .فیرش یضایر -متشاذگ مدق 1616 یایند هب نم هنوگ نیا و
 .نم یایور «فیرش ...-یحلاص دیهش راولب -یدازآ خ

 .دوبن یندرکرواب «هن ...؟مدرک یم رواب .مدز یم مدق اهوزرآ غاب رد اهتن نم
 ی هنودنه کی نوج هب دندوب هداتفا وجشناد هدع هی یلصا رد زا رتولج یمک

 واونیب
 .دش یم باترپ اوه هب هک دوب نآ خرس یاه هکت
 .نابز یب ی هناودنه یارب .تخوس تلد و
 . دنا شوخ ردفچ اهنیا
 .نیدب مه نم هب ...اهومکش یاهآ -
 .دیود یم اهنآ تمس هب یرتخد و

 ؟...یضایری هدکشناد «دیشخبب -

 .تسد ی هراشا

 .نونمم -
 یگنرگنر یاه گرب زا هدیشوپ دنمونت ناتخرد نایم زا ییایور ی هداج کی
 .دنداد یم رس ییابیز زاوآ اپ راشف یادص ره اب هک

 .لاس راهچ یارب یا هناخ ءاجنیا و
 و شوپفک ینابرهم اب و درکیم ادیوه ار نورد رارسا هک یا هشيش رد
 و ...مرگ.مرگ.مرگ .دیشکیم نارباع خر هب ار گنر یا هوهق یاهراوید
 ,یهیفص

 .هفراعم زور ...دندوب همه

 .ینالوط ترفاسم کی زا دعب ...نم دورو - رهظ زا دعب جنپ تعاس الاح و
 ,مالس ...مالس -

 , دنا مدآ هک اهنيا -اباب هن

 .ینیبب یدرک یعس .دش در تولج زا رسپ هی
 .تسییاغوخ تلد هت مه زاب و ؟...یچ مد .یدنخ یم وت و تشادن خاش ءاباب هن

دنرادن مد , هن



  

 ...امتح .هدرک میاق یزیچ شتشپ یکی نوا
 .شرس دنزیر یم همه و ینیریش هبعج هی ...هه
 .یتنشاد تسود -نابرهم -یمیمص یضایر ی هدکشناد اجنیا و

 دشاب یمیمص ردقنیا هک مراذگب مدق ییاج هب یزور هک مدرک یمن رکف زگره
 ... و مشب نوبرهم شامدآ اب و مرادب شتسود ردق نیا و

# 

 .دنراد مد و خاش "ناد یضایر "یامدآ هن و هلوخ یضایر هن

 .یضایر ی هدکشناد و تسا فیرش اجنیا
 .دیدمآ شوخ ام عمج هب

 یمالسا دازهب

 !مالس

 هبوخ .هرذگ یم شوخ یلیخ تهب هدکشناد و هاگشناد یوت الامتحا .مدوب یلوا

 هب مه و دندیسر ناشسرد هب مه هک دنتسه یناسک .ینومن بقع تسرد زا هک

 .همانرب قوف یاهراک یضعب

 یلیخ سرد ندش تخس .سرتن دش تخس سرد یاج کی رگا

 رد الماک بلطم مه زاب و ینوخب راب هس ود ور یبلطم هی هنکمم .هیعیبط

 رکف مه زاب رگا .ینک یعس مه زاب و یشاب عاجش یفاک .دشابن حضاو تنهذ

 هرواشم یارب داتسا هع ییاه نامز رد ینح و ینک تروشم اه ییالاب

 رس هب نتفرن .هشب لح تلکشم ات ینک تروشم ناشیا اب دنا هداد صاصتخا

 .تسا سرد زا ندنام بقع مهم لیالد زا اهسالک

 .دیشاب قفوم

   



 یضایر مالس

 عراز لیباه

 ناتسریبد تایضایر اب یهاگشناد تایضایر دیهاوخب ار شتسار

 یتح هک لامش زبس رس یاه نیمزرس لثم .دنک یم قرف نامسآ ات نیمز

 یاه لنوت رگا و درادن زربلا یاههوک یبونج هنماد اب مه یتحابش نیرتمک
 یتبیصم اعقاو لامش هب ترفاسم دندوب هدرکن خاروس ار زربلا تشرد و زیر
 .دوب اهلنوت نآ دننام مه یضایر مالس یاهرانیمس هديا .دش یم

 



 اب ار اه یکی و داتشه دندرک یعس ییالاب لاس یوجشناد دنچ ادتبا

 دوخ اه یکی و داتششه تشذگ هک یمرت کی .دننک انشآ یهاگشناد تایضایر

 رازگرب رانیمس ناشدوخ یارب ناش دوخ .دنتفرگ تسدب ار ناکس هدش افک
 همادا ار نآ دنهاوخ یم هک هدمآ ناششوخ راک نیا زا ردقنآ الاح و دندرک

 ."یضایر مالسا مان نامه اب دنهد

 ...اشنا و تشاد هقباس شیب و مک مه لبق یاهلاس رد هبرجت نیا هتبلا
 هقالع مه نآ و دراد دوجو مزال طرش کی طقف .دش دهاوخ رارکت زین لاسما

 مهم طرش نیا زا دوش یمن هجو چیه هب هک تس اه ییود و داتشه امش یدنم

 .درک یشوپ مشچ

 و مالس یهاگشناد تایضایر اب مه امش دیراد تسود رگا لاح ره هب

 دیشاب راک نيا یارب بوخ مسا کی رکف هب الاح نیمه زا دینک یسرپلاوحا
 .دنهد یمن ار "یضایر مالس" مان زا هدافتسا هزاجا اه یکی و داتشه هک نوچ

 .دینک مالعا یملع نمجنا هب ار دوخ یداهنشیپ مان رگا میوش یم نونمم

 .تایضایر رد امش یبایماک دیما هب

 :هرامش نیا نا راکمه

 ,هداز مرکادخ نیریش «یمالسا دازهب «ینابعش دیعس «راطع خیش اضریلع

 :؛زا رکشت اب

 مو شب
 ه واک «حالف هلضاف «یرصان ناگژم ی راکش دبمح «قاتشم نیسحدمحم

 هاوخشوخ


