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زاض. سطسبسط ضٟط دٛضيسٜ زض  ٘طْ ٚ ظٔب٘ي سٙس ٚ آة ضيع ثطف آٔسٜ ثٛز. ٌبٞي ٘طْ اظ زيطٚظ ػػط، يه

ٞب،  ٞب، وٛچٝ دس وٛچٝ ٞب، ذيبثبٖ ٞب، زضذز ٞبي وبضذب٘ٝ ٞب ٚ ضيطٚا٘ي سفيس اظ ثطف ثٛز. ثبْ ذب٘ٝاي  ّٔحفٝ

ٞبي اٚيٗ ٕٞٝ اظ ثطف دط ثٛز.  ٞبي ضٕيطاٖ ٚ سذٝ ي وٜٛ وطز، زأٙٝ زسز سفيس ثٛز؛ سب چطٓ وبض ٔي ٕٞٝ يه

 ظز. سفيسي چطٓ ضا ٔي

ٝ ٚ آسٕبٖ غبف ضسٜ ثٛز، غبف ٚ الخٛضزي. ٚ . اثطٞب ثٝ وٙبضي ضفشزٔسٔبي غجح ثطف ثٙس آٔسٜ ثٛز

وطز.  حس ٔي ضسيس ٚ آٖ ضا ثي حبال سطٔب سٛظ ثسي زاضز، اظ ضذز ٚ ِجبس ٔي ٌصضز ٚ ثٝ دٛسز ثسٖ ٔي

چعا٘س ٚ آة ثٝ چطٓ آزْ  سٛظا٘س ٚ زن ٚ دٛظ ضا ٔي ٌعيس ٚ ٔي ذٛضز، آٖ ضا ٔي ثٝ زسز ٚ غٛضر وٝ ٔي

 ظز. آٔس، يد ٔي وطز ٚ آثي وٝ اظ ثيٙي ٔي يٙي ضا سطخ ٔيٌطفز. ٘ٛن ث آٚضز ٚ خّٛ زيس ضا ٔي ٔي

ٞبي غجح وٕي  ػجسَ ضت ضا سب غجح اظ سطٔب سٛي خبيص ظيط وطسي سطز ٌِّٛٝ ضسٜ ثٛز. سبظٜ ٘عزيىي

وطز. ذٛاة  ٌطْ ضسٜ ٚ زسز ٚ دبيص ثبظ ضسٜ ٚ ذٛاثص ثطزٜ ثٛز ٚ حبال ٔبزضش اٚ ضا اظ ذٛاة ثيساض ٔي

ٞب ٘ؼٕشي اسز. ٞٓ زض ذٛاة زيطسط  ز ثيساض ضٛز. ذٛاة ثطاي فميطثيچبضٜذٛاس ثرطي زاضز ٚ ٕ٘ي ِصر

 طٛض ثٛز. وٙٙس. ذٛاة ثطاي ػجسَ ٞٓ ٕٞيٗ ٞبي ذٛز ضا فطأٛش ٔي ضٛ٘س ٚ ٞٓ ثسثرشي ٌطسٙٝ ٔي

 ػجسَ . . .  دبضٛ غجح ضسٜ! -
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ز. ذٛزش ضا ٔبزضش ثبظ ٞٓ اٚ ضا سىبٖ زاز. ػجسَ ظيط ِحبف غطِٚٙسي وطز، أب سطش ضا ثيطٖٚ ٘يبٚض

ٕٞچٙبٖ ثٝ ذٛاة سذطز، چٝ چيعي ثٟشط اظ ذٛاة! سٛي ايٗ ٞٛاي سطز ثّٙس ضٛز چىبض وٙس؛ چٝ وبضي ثٟشط 

 ٌبٞي اسز. سط اظ ذٛاة غجح ثرص ٚ ِصر

 دب ضٛ ػجسَ، ثبيس ثطي ثطف دبضٚ وٙي! -

ثٝ زاذُ  دطشي وٝ ٔبزضش ِحبف وٟٙٝ ضا وٝ دط اظ ٚغّٝ ٚ ديٙٝ ثٛز، اظ ضٚيص وطيس. ػجسَ ٕٞچٖٛ الن

الوص ثطٚز، زسز ٚ دبيص ضا خٕغ وطز ٚ ِحبف ضا ثٝ ططف ذٛز وطيس. ٔبزض ثبض زيٍط ٟ٘يت ظز ٚ ِحبف ضا 

 ي ِحبف وٝ اظ ديص دبضٜ ضسٜ ثٛز، خط ذٛضز. دس وطيس ٚ ٌٛضٝ

 ذٛاي ثرٛاثي! ذط، ِحبف ضا دبضٜ وطزي. سب وي ٔي ثّٙس ضٛ ٘طٜ -

ٞبيص ضا ثٝ ٞٓ ٘عزيه وطزٜ ثٛز ٚ  بِي وٝ اظ سطٔب ضب٘ٝذيع ضسٜ ٚ زض ح ػجسَ اظ سطس ٞٓ وٝ ضسٜ، ٘يٓ

 ٔبِيس، ٌفز: چطٕب٘ص ضا ٔي

 ٌصاضي ثرٛاثٓ، اظ سطٔب سبظٜ ذٛاثٓ ثطزٜ ثٛز. چٝ ذجطٜ ٍٔٝ، چطا ٕ٘ي -

 ذٛاي ثطي ثطف دبضٚ وٙي؟ اسٕبػيُ ٚ حسيٗ زاض٘س ٔي ض٘س. ٍٔٝ ٕ٘ي -

ش يه ططف وطسي ذٛاة ثٛز ٚ زض ػجسَ چطٕب٘ص ضا ثبظ وطز ٚ ٍ٘بٞي ثٝ اططافص ا٘ساذز، دسض

وٝ دبٞبيص ضا سٛي  ططف زيٍط، ذٛاٞط ٚ ثطازض وٛچىص ذٛاة ثٛز٘س. وطسي يد ثٛز. ػجسَ ٕٞچٙبٖ

 ثطز سب ثّىٝ ٌطْ ضٛز ٚ ذٛزش ضا ثٝ وطسي چسجب٘سٜ ثٛز، ٌفز: ذبوسشطٞبي ٔطزٜ فطٚ ٔي

 چطا وطسي ضا ٌطْ ٘ىطزي، ٞٛاي ثٝ ايٗ سطزي؟ -
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شغبَ ثٍيطْ. حبال  ٛز زيطٚظ ضيرشٓ سٛي وطسي، أطٚظ ثبيس ثطْ زٚثبضٜ ذبوٝشغبِٓ ودب ثٛز، ٞطچٝ ث -

ثيسز سٛٔٗ ٌيطر ثيبز، ظٟط وٝ ثطٝ زيٍٝ ثطفي ٕ٘ٛ٘سٜ وٝ سٛ ثرٛاٞي دبضٚ  ثّٙس ضٛ ثطٚ ثطف دبضٚ وٗ سب زٜ

شي ذٛاز ثطٜ ثبالي ضٟط. سٛ ٞٙٛظ ٔثُ ذطس ٌطف وٙي، سٛ اظ حسيٗ زضاظ ٞٓ وٕشطي وٝ غجح ظٚز دب ضسٜ ٔي

 شغبِٓ وٝ وسي ٔدب٘ي ٕ٘يسٜ، ثبيس زٚ سٛٔٗ دَٛ زاضشٝ ثبضي. ذٛاي؟ ذبوٝ ذٛاثيسي. ٟ٘بض ٚ ضبْ ٍٔٝ ٕ٘ي

 ضس ثب اضبضٜ ثٝ ثطازض ٚ ذٛاٞطش وٝ ٞٙٛظ ذٛاة ثٛز٘س، ٌفز: ػجسَ زض حبِي وٝ اظ خب ثّٙس ٔي

 وٙي، فمط ثّسي ٔٙٛ ثيساض وٙي. چطا ايٙبضٚ ثيساض ٕ٘ي -

سٛا٘ٙس اظ ظٔيٗ ثّٙس  ي چي ثيساض وٙٓ؛ ايٙب وٝ دبضٚ ضا ٞٓ ٕ٘ي ي سحط ٚاسٝ وّٝ ايٗ زٚ سب اِف ثچٝ ضا -

 وٙي. ذط، ذٛزر ضا ثب ايٗ زٚ سب ثچٝ ٔمبيسٝ ٔي وٙٙس، ذدبِز ثىص ٘طٜ

ي اطبق ثطزاضز ٚ زض اطبق ضا ثبظ وطز ٚ اظ الي  اش ضا ثٝ دب ظز، آفشبثٝ ضا اظ ٌٛضٝ ٞبي وٟٙٝ ػجسَ وفص

ز وٝ ثٝ اٚ ذٛضز، ِت ٚ زٞٙص ضا ٌعيس ٚ ذٛاة ضا اظ سطش دطا٘س. ثيطٖٚ سطٔب زض ثيطٖٚ ضفز. ٞٛاي سط

فططز، وٙبض ٌٛزي ثيطٖٚ زض اطبق ايسشبز ٚ ازضاض  وٛالن ٔي وطز، ػجسَ ٕٞچٙبٖ وٝ ذٛزش ضا ثٝ ٞٓ ٔي

 وطز.

ثؼس، اظ آفشبثٝ وٕي آة ثٝ غٛضسص ظز ٚ ظٚز ثطٌطز. اظ سطٔب آة ضٚي غٛضسص ٔبسيس ٚ ٘ٛن 

 ضس.زٔبغص سطخ 

ي ٔبزضش وٝ اظ  ػجسَ زاذُ اطبق ضس ٚ زض ضا ٔحىٓ اظ دطز ثٝ ٞٓ ظز ٚ غٛضسص ضا ثب ثبَ چبزض وٟٙٝ

اي ٌطفز. ٔبزض سيٙي اسشىبٖ ضا ضٚي  ٞبيص ضا ضٚي چطاؽ فشيّٝ ٔيد زيٛاض آٚيعاٖ ثٛز ذطه وطز ٚ زسز

 وطسي ٌصاضز ٚ وشطي ضا اظ ضٚي چطاؽ ثطزاضز ٚ ٘طسز سب چبيي ثطيعز.
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 ططف چبيي ضفز: ػجسَ ٞٓ ثٝ

 ٞبْ وٝ سرشص سٛضاذٝ. سٛي ايٗ ثطف چي ثذٛضٓ؟ وفص -

 ضٝ. ثٝ دبر ثذيچ، ذٛة ٔي  يه ِشٝ -

 زٚ سب چبيي زاؽ ثطيع، يه وٕي ٌطْ ثطٓ، الوطزاض ػدت سطزٜ! -

 ضٝ. ظٚزسط ضاٜ ثيفز، ثّىٝ أطٚظ چٙس سٛٔبٖ وبض وٙي. ٌطْ ٔيطي. وبض وٙي ثس٘ز ٌطْ ٔي -

 ٞبيص وٝ ذٛاثيسٜ ثٛز٘س ا٘ساذز ٚ ازأٝ زاز: چٝٔبزض ػجسَ ٍ٘بٞي ثٝ ث

ا٘س، ذٛة ضس ثطف ثبضيس ٚ اال ثبيس اظ  ٞب يه ٞفشٝ اسز غصاي زضسز ٚ حسبثي ٘رٛضزٜ طفّه -

 زازيٓ. ذٛضزيٓ ٚ وف دس ٔي ٌطٍٙي ٞٛا ٔي

 وٙٝ، ٕٔىٙٝ دبييٗ ثيبز، ثطف ظيبز ثبضيسٜ، ثٝ چٛة ٚ وٙيٓ وٝ زاضٜ چىٝ ٔي سمف ذب٘ٝ ضا چىبض ٔي -

 حػيط وٝ اطٕيٙبٖ ٘يسز.

اش زض ٞٓ ضفز ٚ سطش ضا ثب  وطز، ٍ٘بٜ وطز، چٟطٜ ٞبي آثي وٝ اظ سمف چىٝ ٔي ٔبزض ػجسَ ثٝ لططٜ

 ٞبي آة ٌصاضز. افسٛس سىبٖ زاز. ثّٙس ضس يه لٛطي حّجي ثطزاضز ٚ ظيط چىٝ

 ٘ٙٝ، ثطْ ثطف دطز ثبْ ضا ثٙساظْ؟ -

؛ سٛ ظٚزسط ثطٚ، ثّىٝ چٙس سٛٔٗ ٌيط ثيبضي. ٞيچي دَٛ ا٘ساظْ ٘ٝ ٔبزض، ذٛزْ يه سبػز زيٍٝ ٔيطْ ٔي -

 ضٝ. سٛي ذب٘ٝ ٘ساضيٓ. سب ثطي ثبالي ضٟط ظٟط ٔي

 سٛ٘ٓ ثطف ثٙساظْ؟ ثبالي ضٟط چطا؟ ٍٔٝ دبييٗ ضٟط ٕ٘ي -



 7 

ٞبي ايٙدب اظ ٔب ٚؾؼطٖٛ ثسسطٜ، ايٙب دِٛطبٖ  ايٙدب سٛي ٌٛزٞب سٛ ٔيرٛاي ثطف وي ضٚ دبضٚ وٙي؟ آزْ -

ٛ ثسٞٙس. ػدت ػمّي زاضي ثچٝ! ثطٚ ثبالي ضٟط، دَٛ اٚ٘دب ضيرشٝ. اٚ٘دب ثطف چٙس سب ثبْ ضا ودب ثٛز وٝ ثٝ س

 ٔبٖ ضا زض ثيبٚضي. سبظٜ ٕٔىٙٝ ضذز ٚ ِجبس وٟٙٝ ٞٓ ثٟز ثسٞٙس. سٛ٘ي ذطج يه ٞفشٝ ٞٓ وٝ ثٙساظي ٔي

 از:ي اطبق ضٚي ٞٓ افشبزٜ ثٛز، سط ذٛضز ٚ ازأٝ ز ٞب وٝ ٌٛضٝ ٞبي ثچٝ ٔبزض ٍ٘بٞص ثٝ وفص

سٛ٘ي ثٟطبٖ ثٍٛيي. أب خٛضي ٍ٘ي وٝ ثسضبٖ ثيبز.  وفص ٞٓ اٌٝ ثٟز زاز٘س ثٍيط، اغالً ذٛزر ٞٓ ٔي

 زٔبغٙس. ٞب چٔس زٚ٘ي وٝ ثبالضٟطي ٔي

 

 چٝ خٛضي ثٍٓ؟ -

ٞبي ٌٛز غحجز ٘ىٙي وٝ اغالً ذٛضطبٖ  زٚ٘ٓ، ذالغٝ ثبيس ثب ازة حطف ثع٘ي، ٔثُ ثچٝ ٔٗ چٝ ٔي -

 ٕ٘يبز.
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 ي چبي ضا ثٝ سطػز ٞٛضر وطيس ٚ ٌفز: خطػٝ ػجسَ آذطيٗ -

ي ايٙٝ وٝ ٕٞيطٝ حسيٗ ٚ اسٕبػيُ ٔيط٘س ثبالي  ٌيطْ. دس ثٍٛ ٚاسٝ ثبضٝ ٘ٙٝ، وفص ٚ ِجبس ٞٓ ٔي -

 وٙٙس. ضٟط ثطف دبضٚ ٔي

ٞب ضا ثٝ دبيص ديچيس، ضّٛاضش ضا ٞٓ  ٞب ضا آٚضز زاز ثٝ ػجسَ ٚ ػجسَ آٖ وٟٙٝ ٔبزض ػجسَ ثّٙس ضس ٚ ِشٝ

ٞبيص دبييٗ وطيس. ٔبزض يه  ي دسضش ضا ٞٓ ثٝ سٗ وطز  ٚ والٞص ضا ٞٓ سب ضٚي ٌٛش غاوز وٟٙٝدٛضيس ٚ 

 سىٝ ٘بٖ اظ سٛي سفطٜ ثطزاضز ٚ سٛي خيت ػجسَ خب زاز:

 ٔٛاظت ذٛزر ثبش سطٔب ٘رٛضي. -

 ايٗ وٝ ٘بٖ ذبِي اسز. -

 رٛض.ذٛاسشي چي ثبضٝ. ٞيچي سٛ ذٛ٘ٝ ٘ساضيٓ، ذٛزر يه سيط حّٛا ثرط ثبٞبش ث ٔي -

 ٔٗ دِٛٓ ودب ثٛز وٝ حّٛا ثرطْ. -

 ٚلشي دَٛ ٌطفشي. -

 ٔٗ حبال ٌطٕٙٝ، سٛ ٔيٍي ٚلشي دَٛ ٌطفشي. -

 ذٛة اظ اسٕبػيُ لطؼ وٗ. -

 اظ اسٕبػيُ لطؼ وٙٓ؟ اٖٚ اظ ٔٗ ٌساسطٜ، ٔٗ اظ اٚ لطؼ وٙٓ! -

ي زا٘سز وٝ ٔبزض چيعي ٍ٘فز. چيي ٘ساضز وٝ ثٍٛيس ٚ ػجسَ ٞٓ زيٍط ز٘جبَ حطفص ضا ٍ٘طفز. ظيطا ٔ

فبيسٜ ٘ساضز. ثبضٞب ٚ ثبضٞب سط ٕٞيٗ چيعٞب ثب ٔبزضش زػٛايص ضسٜ ثٛز ٚ ػبلجز ٞٓ سٛزي ثطايص ٘ساضشٝ 

 اسز؛ ثٝ ايٗ زِيُ ثٛز وٝ غحجز ضا ػٛؼ وطز:
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 ٞب وي ٔي ذٛاٞٙس ثط٘س؟ سٛ ٌفشي ضاٜ افشبز٘س. دس ايٗ ثچٝ -

 آيٙس ز٘جبِز. ضبيسْ ضفشٝ ثبضٙس، زيطت وٝ ٌفشٙس ٔي -

 ي اطبق ثطزاضز. دبضٚ ضا اظ ٌٛضٝ ػجسَ

 ثبْ ذٛزٔبٖ ضا ثٙساظْ. ا٘س، ثطْ دطز سب اٚ٘ب ٘يبٔسٜ -

ا٘ساظيٓ. سٛ ثطٚ، زيط  ا٘ساظي چيعي ٔي ضيٓ ثب ذبن ٘ٝ ٔبزضخبٖ، ذٛزْ يه سبػز زيٍط ثب ٔؼػٛٔٝ ٔي -

 ضٝ.ٖ 

 ضٜ ثٙساظٜ؟ چطا ثبثب ٕ٘ي -

ضٚ وٙٝ. اظ ضٚظي وٝ ٞٛا سطز ضسٜ اظ ظيط وطسي ذٛاي ثطٜ ثطف دب ثيچبضٜ ٘بي ٘فس وطيسٖ ٘ساضٜ؛ ٔي -

 ثيطٖٚ ٘يبٔسٜ.

 اٍ٘بض حبِص زٚثبضٜ ثس ضسٜ. -

ٔٛ٘سٜ وبض وطز،  ٞبي غبحت دعذب٘ٝ زا٘ٓ چٝ ذبوي ثٝ سط وٙٓ. اظ ثس سٛي ايٗ وٛضٜ آضٜ ٔبزض، ٕ٘ي -

 اِـّٝ. اِٟي وٛضٜ ضٚي سطضبٖ ذطاة ثطٝ. ٌيطٜ ا٘طبء ٘بلع ضس. ذسا سمبغطٛ اظ غبحجبش ٔي

ظ٘ي!  ٞبيي ٔي وٙٝ، وٝ وٛضٜ ضٚ سطضبٖ ذطاة ثطٝ. سٛ ٞٓ چٝ حطف ٍٔٝ غبحجص سط وٛضٜ وبض ٔي -

وٙٙس،  ٞب زاض٘س خٖٛ ٔي  وٙٙس. أثبَ ثبثبي ٔٗ سٛي وٛضٜ ذٛزضبٖ ٔؼّْٛ ٘يسز ودب زاض٘س ػيص ٚ ويف ٔي

 ضٙس. ٞبْ چٙس سبَ زيٍٝ ثٝ ٕٞيٗ ثال ٌطفشبض ٔي اٖٚ

ثبضٜ ثٝ اطبق ٕ٘ٛض ٚ ٌطزٌطفشٝ  ز ٚ زض ضا اظ دطز ثسز. ٞٛاي سطز يهػجسَ زض ضا ثبظ وطز ٚ ثيطٖٚ ضف

 ٞب سٛي خبيطبٖ ٔچبِٝ ضس٘س ٚ ذٛز ضا ٌِّٛٝ وطز٘س. ٔبزض ثب ذٛز ا٘سيطيس: ٞدْٛ آٚضز، ثچٝ
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شغبِي چيعي فطاٞٓ وٙٓ، ثطيعْ سٛي وطسي، ايٗ  ٞبْ اظ سطٔب يد وطز٘س، ثطْ ثّىٝ ذبوٝ طفّىي ثچٝ -

 ضس٘ي ٘يسز. ْٛظٔسشبٖ ٚأب٘سٜ ٞٓ سٕ

* 

 

حسيٗ زضاظ ٚ اسٕبػيُ ٚ ػجسَ دبضٚ ثط زٚش اظ سٛي ٌٛز ثيطٖٚ آٔس٘س، وٙبض ذيبثبٖ ٔٙشظط اسٛثٛس 

ي زَ آسٕبٖ ذٛضزٜ ثٛز.  ايسشبز٘س. ٞٛا ضٚضٗ ثٛز أب آفشبة ٞٙٛظ ٘عزٜ ثٛز، ظضزي آفشبة ثٝ اثطٞبي دطاوٙسٜ

 ثٛز. ٚظيس غٛضسطبٖ ضا وجٛز وطزٜ ثبز سطزي وٝ اظ ٕٞٝ ططف ٔي

ٞبيص  ٞبيص دبييٗ وطيسٜ ثٛز، أب سطٔب اظ والٜ ٞٓ ٘فٛش ٔي وطز ٚ ٌٛش ػجسَ والٞص ضا سب دطز ٌٛش

 ٞبيص وٝ اظ ظيط والٜ ثيطٖٚ آٔسٜ ثٛز اظ سٛظ سطٔب سطخ ضسٜ ثٛز. ي ٌٛش سِط ضسٜ ثٛز. الِٝ

ثٛز، ثطاي ٞب ضا ذيس وطزٜ ٚ دبيص اظ حبال وطذز ضسٜ   آة اظ ضىبف وفص، زاذُ وفطص ضسٜ ٚ ِشٝ

آٚضز ٚ دبضٚ ضا ثب آٖ  وطز. زسشص ضا وٝ سٛي خيجص وٕي ٌطْ ضسٜ ثٛز زض ايٙىٝ ٌطْ ضٛز ايٗ دب ٚ آٖ ٔي

 زسز ٌطفز ٚ  زسز زيٍطش ضا وٝ اظ سطٔب يد ظزٜ ثٛز، سٛي خيجص وطز.

ٜ ٞب ٘ساضشٙس. ثؼس اظ ٔسسي ثبالذط چٙس ٘فط زيٍط ٞٓ سٛي غف اسٛثٛس ثٛز٘س وٝ سط ٚ ٚؾغ ثٟشطي اظ آٖ

ٞب سطز ثٛز ٚ  يه اسٛثٛس لطاؾٝ آٔس ٚ سٛاض ضس٘س. اسٛثٛس چٙس سب ٔسبفط ثيطشط ٘ساضز ٚ ٔيّٝ ٚ غٙسِي

 وطز.  ضفز ٚ ٘بِٝ ٔي  وطيس ٚ ديص ٔي ٞب ضيبض ٔي ٞبي اسٛثٛس ثط ضٚي ثطف ٞٙٛظ ٌطْ ٘طسٜ ثٛز. چطخ

آٞٗ  سبػز سبذشٕبٖ ضاٜ آٞٗ اظ اسٛثٛس ديبزٜ ضس٘س. سطسبسط ٔيساٖ اظ ثطف سفيس ثٛز. سٛي ٔيساٖ ضاٜ 

ٞبي وٙبض ذيبثبٖ ٚ سٛي دبضن ظيط ثطف ذٓ ضسٜ ثٛز. ذيبثبٖ  ٞبي زضذز زض ظيط ثطف ٌٓ ضسٜ ثٛز.ضبذٝ
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آٔس ثٛز٘س، ديسا ٚ  ٞبيي وٝ زض ضفز وطز ثطف ثٛز. ٚسط ذيبثبٖ ضز السشيه اسٛٔٛثيُ أيطيٝ سب چطٓ وبض ٔي

يٗ ٚ ػجسَ ٞٓ ثٝ ز٘جبِص ضفشٙس. ذٛضضيس ظزٜ ثٛز ٚ ثٛز. ٔيساٖ وٕي ضّٛؽ ثٛز. اسٕبػيُ خّٛ افشبز ٚ حس

آٞٗ سٛظ سطزي ضا وٝ سٛي ٌٛزٞب ثٛز،  آٞٗ افشبزٜ ثٛز. ٔيساٖ ضاٜ ٘ٛض آفشبة ثٝ سطْزض ضطلي سبِٗ ضاٜ

 ٘ساضز. أب ٞٛا ٕٞچٙبٖ سطز ٚ ٌع٘سٜ ثٛز.

 

سَ سٛا٘سز ٘فس ضفز ضس٘س. سٛي اسٛثٛس وٕي ٌطْ ثٛز ٚ ػج ٞط سٝ سٛاض اسٛثٛسي وٝ ثٝ ضٕبَ ضٟط ٔي

ظز. ايسشٍبٜ ثٝ ايسشٍبٜ ٔسبفطٞبي زيٍطي ٞٓ سٛاض  ضاحشي ثىطس، ِٚي ٘ٛن دبٞبيص ٞٙٛظ سٛظسٛظ ٔي

ضس.  وطز ٚ ٔبر ٔي ٞب اظ زاذُ ػطق ٔي ضس ٚ ضيطٝ سط ٔي ضس٘س ٚ اسٛثٛس يٛاش يٛاش ٌطْ اسٛثٛس ٔي

وطز. ٞط چٙس ٌبٜ ثب زسز ثٝ  ٜ ٔيوٝ سطش ضا ثٝ ٔيّٝ سىيٝ زازٜ ثٛز، اظ ضيطٝ ثيطٖٚ ضا ٍ٘ب ػجسَ ٕٞچٙبٖ
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وطز.  ٞبي وٙبض ذيبثبٖ ٍ٘بٜ ٔي ٞب ٚ ذب٘ٝ وطز. ٚ ٕٞچٙبٖ ثٝ سبذشٕبٖ وطيس. ثربض ضيطٝ ضا دبن ٔي ضيطٝ ٔي

 ضس. سط ٔي ٞب اػيب٘ي ٞب ٚ ذب٘ٝ ضفز سبذشٕبٖ اسٛثٛس ٞط چٝ ثبالسط ٔي

ٔطٔط ٚ آذطٞبي ٔبضيٙي ٚ  وطيسٜ، ٕ٘بوبضي فّه ٞبي سط ثٝ ذطاش ٞبي چٙس طجمٝ ٚ آسٕبٖ سبذشٕبٖ

درز، چٙبٖ وٙبض ٞٓ ٚ ثب  دعذب٘ٝ ٔي سٛي وٛضٜ -ظٔب٘ي وٝ سبِٓ ثٛز –سطأيه وٝ دسضش سب چٙس ٚلز ديص 

 ضٝ سبذشٕبٖ زضسز وطز. سّيمٝ چيسٜ ضسٜ ثٛز وٝ ػجسَ ثب ذٛزش ٔي ٌفز: ثٟشط اظ ايٗ ٕ٘ي

ٞبي ٔيساٖ ضٛش  ٞب ثب زوٝ وٝ ايٗ ٔغبظٜ ضس فٟٕيس ٞب ثبظ ٘طسٜ ثٛز، أب حشي اظ ثيطٖٚ ٞٓ ٔي ٞٙٛظ ٔغبظٜ

فطٚضٙس ثبيس فطق  ٞبي دبييٗ ضٟط ٔي آٞٗ وّي فطق زاض٘س ٚ چيعٞبي زاذُ آٟ٘ب ٞٓ ثب آ٘چٝ زض ٔغبظٜ ٚ ضاٜ

وٙٙس اظ  ٞبي ٔيساٖ ضٛش ذطيس ٔي ٞب وٝ اظ ٔغبظٜ ذط٘س ثب آٖ ٞبيي ٞٓ وٝ ايٗ چيعٞب ضا ٔي زاضشٝ ثبضٙس. آزْ

 س.ظٔيٗ سب آسٕبٖ فطق زاض٘

آيس وٝ سٕبْ  ذطز؟ ايٗ ٕٞٝ دَٛ اظ ودب ٔي ليٕز ضا وي ٔي ايٗ ٕٞٝ چيعٞبي خٛضٚاخٛض ٌطاٖ» 

 «آٚضْ؟! اسز وٝ ٔٗ سط زض ٕ٘ي 1آيس؟ ايٗ چٝ فٙسي ضٛز؟ چطا ٔب ٞيچي دَٛ ثٝ زسشٕبٖ ٕ٘ي ٕ٘ي

ٔبر ضسٜ  اي وٝ حبال زيٍط وطز. ضيطٝ ٞب ثٛز ٚ اظ ضيطٝ ثيطٖٚ ضا ٍ٘بٜ ٔي ػجسَ سٛي ٕٞيٗ فىط ٚ ذيبَ

زيس؛ أب چطٕب٘ص ٕٞچٙبٖ ثٝ ثيطٖٚ ذيطٜ ضسٜ ثٛز. ٘بٌٟبٖ زسشي ثٝ  ثٛز ٚ ػجسَ چيعي ضا زض ثيطٖٚ ٕ٘ي

 ٞبيص ذٛضز ٚ اٚ ضا ثٝ ذٛز آٚضز. ضب٘ٝ

 ػجسَ ديبزٜ ضٛ، ٕٞيٗ خبٞب ثبيس ديبزٜ ثطيٓ. -

                                                 
0
 َفند: تزفند: حقه، كلك - 
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وطيسٜ ثٛز ٚ اٚ ضا اظ اسٕبػيُ ثٛز وٝ اٚ ضا ثٝ ذٛز آٚضزٜ ثٛز، ػجسَ ضا اظ ز٘يبي فىط ٚ ذيبِص ثيطٖٚ 

آيس، ذالظ وطزٜ ثٛز. ػجسَ ثّٙس ضس ٚ ز٘جبَ حسيٗ ٚ  اش ثطٕ٘ي ٞبيي وٝ اظ ػٟسٜ دبسد زازٖ ثٝ دطسص

آٔس ٚ  ٞب سٛي ذيبثبٖ زض ضفز ٞب ٚ سبوسي اسٕبػيُ اظ اسٛثٛس ديبزٜ ضس، ذيبثبٖ وٕي ضّٛؽ ضسٜ ثٛز، اسٛٔجيُ

 ضفشٙس. ض ذٛز ٔيٞب ثيطٖٚ آٔسٜ ثٝ سط وب ثٛز٘س، ٔطزْ ٞٓ اظ ذب٘ٝ

ضً٘، دبِشٛٞبي دٛسز،  ٞبي ظيجب ٚ ذٛش ٞبي ٘ٛ ٚ دطٕي ٚ وّفز وٝ ٔطزٞب دٛضيسٜ ثٛز٘س، ثبضا٘ي ِجبس

ٞب وٝ ٕٞطاٜ دسض  ليٕز ثچٝ ٞبي ضٍ٘بضً٘ ٚ دبِشٛٞبي ٌطاٖ ٞب، والٜ ثّٙس چطٔي ٚ ٚض٘ي ذب٘ٓ ٞبي سبلٝ چىٕٝ

چيعٞب ٘ظط ػجسَ ضا   ي ايٗ ضس٘س، ٕٞٝ ِٛوس ٔيٞبي آذطيٗ ٔسَ ٚ  ٚ ٔبزض ٚ يب ٔسشرسٔطبٖ سٛاض اسٛٔجيُ

وٝ ٌبٞي  ٞب ضسٜ ثٛز ٚ ثٝ آضأي زض حبِي اضازٜ، ٔسحٛض زيسٖ آٖ ثٝ ذٛز خّت وطزٜ ثٛز٘س ٚ ٕٞچٙبٖ ثي

 ضفز. اسٕبػيُ ثٝ اٚ ٟ٘يت ظز: ذٛضز، ثٝ ز٘جبَ اسٕبػيُ ٚ حسيٗ ٔي وطز ٚ سيذب ٔي دبيص ثٝ خبيي ٌيط ٔي

 آيي؟ ثدٙت ثچٝ! يلسض يٛاش ٔ ػجسَ چطا ايٗ -

 ػجسَ وٝ اٍ٘بض حطف اسٕبػيُ ضا ٘طٙيسٜ اسز، ٌفز:

 زٖ! آضٜ اسٕبػيُ؟ ايٙدب ذيّي دَٛ ٔي -

 دبضٜ اسز! ٞب ذيّي ذطدِٛٙس. دَٛ ثطاضٖٛ ٔثُ وبغص آضٜ ثبثب. ايٗ -

 ذيّي ٞٓ ثطٚر زاض٘س! زضسشٝ؟ -

 وٙٗ. سب زِز ثرٛاز. ٔثُ ضيً دَٛ ذطج ٔي -

 آض٘س؟    ٔيايٗ ٕٞٝ دَٛ ضا اظ ودب  -
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ضبٖ ضئيس ٚ ٔسيطوُ ٞسشٙس، وبضذب٘ٝ زاض٘س، ظٔيٗ زاض٘س، ذالغٝ ٕٞٝ چي زاض٘س،  زا٘ٓ، ٕٞٝ چٝ ٔي - 

 ٞبسز ضفيك، ٘ٝ ٔبَ ٔٗ. ز٘يب ٔبَ ايٗ

 حسيٗ زضاظ ٌفز:

ٌٙس ضٕبَ ضٟط ثچٝ! اٍ٘بض سٛ سب حبال اظ ٔيساٖ ضٛش ثبالسط ٘يبٔسي. سٕبْ اػيبٖ ٚ اضطاف  ايٙدب ضا ٔي -

ٞب چمسض خٙس  ٞب ضا ثجيٗ چمسض لطٍٙٝ، ٔغبظٜ ٞب ضا ٍ٘بٜ وٗ چمسض سٕيعٜ، ذٛ٘ٝ وٙٙس. ذيبثبٖ ٘سٌي ٔيايٙدب ظ

زاضٞب. اٖٚ  ٞب ٔبَ ويسز؟ ٔبَ سطٔبيٝ زاضٞب. ايٗ ذٛ٘ٝ ذطٜ؟ ٕٞيٗ دَٛ ٞب ضا وي ٔي زاض٘س !! ايٗ خٙس

 ٞبسز. ٗ آزْوٙٙس، ٔبَ ٕٞي ٞب وٝ دسض ٚ ٔبزض ٔٗ سٛش خبٖ ٔي ٞبي سيٕبٖ ٚ وٛضٜ وبضذب٘ٝ

 اسٕبػيُ ز٘جبَ حطف حسيٗ ضا ٌطفز:

ٞبضٖٛ  ٞب ذٛزضٖٛ يه ٔبضيٗ زاض٘س، ظ٘طٖٛ يىي ٚ ثچٝ وٙٙس. ايٗ ذيبَ وطزي ٕٞٝ ٔثُ ٔب ظ٘سٌي ٔي -

ٞبي ٌٛز، ظضز  ٞبضٖٛ ضا ثجيٗ، ِذبضٖٛ اظ سطذي ٌُ ا٘ساذشٝ، ضً٘ ٚ ضٚضٖٛ ٔثُ ثچٝ ٞٓ ٞط وساْ يىي. ثچٝ

ضٙس ٚ ضئيس  ٚ  سضسٝ ٚ زا٘طٍبٜ ٔيطٖ. ثؼسش ٞٓ زوشط ٚ ٟٔٙسس ٔيضٖٛ ٔ ٚ ذطىيسٜ وٝ ٘يسز. ٕٞٝ

ٔطي ثطٙس. سبظٜ ٔؼّْٛ  ظ٘ٙس؛ ذيطي ٞٓ اظ ز٘يب ٘سيسٜ، خٖٛٚ زٚ ٕ٘ي ٔسيطوُ. ٔثُ ٔٗ ٚ سٛ وٝ سٛي ٌٛز سً

 آضْ! ٘يسز اٖٚ ز٘يب ٞٓ ٚؾؼطٖٛ ثٟشط اظ ايٗ ز٘يب ثبضٝ. ايٗ چٝ ػسِيٝ وٝ ذسا زاضٜ، ٔٗ سط زض ٕ٘ي

اضظٜ! ايٗ دَٛ ثسٔػت ػدت  زاضٜ! ظ٘سٌي آزْ ثيچبضٜ ٔفز ٞٓ ٕ٘ي ٞبي دَٛ ز٘يب ٔبَ آزْ ضاسشي ٞٓ -

 ٔٛ٘ٝ؟ طٛض ٔي ٌي ٕٞيطٝ ٕٞيٗ چيعيٝ! يؼٙي ٔي

 حسيٗ زضاظ خٛاة زاز:

 طٛض ثٛزٜ. سب حبال وٝ ٕٞيٗ -
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سط ثط  ٞبيص ضا فطاخ ٌصاضز ٚ لسْ اسٕبػيُ زض حبِي وٝ دبضٚيص ضا اظ زٚش چخ ثٝ زٚش ضاسز ٔي

 زاضز، ٌفز: ئ

 ظ٘يٓ. ذٛة زيٍٝ حبال ثٝ ٘ٛثز زاز ٔي -

 ٚ ثؼس ذٛزش ثب غساي ثّٙس زاز ظز:

 وٙيٓ! ثطفي! ثطف دبضٚ ٔي -

 ٚ ثٝ ز٘جبَ اٚ حسيٗ ٚ ػجسَ ٞٓ زْ ٌطفشٙس:

 وٙيٓ! ثطفي! ثطف دبضٚ ٔي -

 

* 

 



 06 

 

 

سجيُ ٘بظوي دطز ٞبي اػيب٘ي ثبظ ضس ٚ ٔسشرسٔي وٝ ِجبس سٕيع ٚ ٔطسجي دٛضيسٜ ثٛز ٚ  زضِ يىي اظ ذب٘ٝ

 اش ضا سيبٜ وطزٜ ثٛز، سطش ضا ثيطٖٚ آٚضز ٚ ٌفز: ٞبي ليطب٘ي ِت

 ثطفي، ثيب ايٙدب ! -

ٞبيص افعٚز ٚ ثٝ ططف زض ضفز. ٘عزيه وٝ ضس، دبضٚيص  ضفز، ثط سطػز لسْ ػجسَ وٝ ثٝ آضأي ضاٜ ٔي

 ضا اظ ضٚي زٚش ثطزاضز ٚ ٌفز:

 ذٛاٞيس ثٙساظْ؟ ثّٝ آلب، ثطف ٔي -

 ٕٞٝ ثطف ضا ثٙساظي. سٛ٘ي ايٗ سٛ وٝ زسز سٟٙب ٕ٘يآضٜ، ِٚي  -

 اذشيبض زاضيس آلب. ضٕب وبضسبٖ ٘جبضٝ، ٕٞٝ ضا ذٛزْ ٔي ا٘ساظْ. -

 ذيّي ذٛة ثيب سٛ. -

 ٔسشرسْ سٛ ضفز ٚ ػجسَ ثٝ ز٘جبِص ٚاضز ضس، ٔسشرسْ ٌفز:

 ٞبسٛ ثىص ايٙدب. سرز وفص -

ز٘جبَ ٔسشرسْ وٝ حطوبر ٔٛظٖٚ ٚ ٔٛلطي ػجسَ چٙس ثبض وفص ٞبيص ضا ثٝ دبزضي خّٛ زض وطيس ٚ ثٝ 

 حبَ ٌفز: ي زْٚ ضفز ٚ زض ٕٞبٖ ٞب ضا ثٝ ٘طٔي طي وطز ٚ ثٝ طجمٝ زاضز، ضفز. ٔسشرسْ دّٝ

 ٔٛاظت ثبش دبضٚيز ضا ثٝ زض ٚ زيٛاض ٘ع٘ي. -
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زيس ثبٚضش ٕ٘ي  ضفز، ٍ٘بٞص ثٝ زض ٚ زيٛاض ثٛز، آ٘چٝ ضا وٝ ٔي ػجسَ ٕٞچٙبٖ وٝ ثٝ ز٘جبَ ٔسشرسْ ٔي

ٞب سٕبْ ثٝ ططظ ظيجبيي فطش ثٛز. زيٛاضٞب ضا سبثّٛٞبي  لسض ظيجب ثبضس، دّٝ اي ايٗ ضٛز ذب٘ٝ يؼٙي ٔيضس. 

وبضيِ ٘فيسي زاضز؛ ٔعيٗ وطزٜ ثٛز. يه ِٛسشط ثعضي ثب ٞعاضاٖ چطاؽ ٚسط  ٞبي ٔٙجز ليٕز وٝ لبة ٌطاٖ

 ٞبَ اظ سمف آٚيعاٖ ثٛز.

ٞبي  ليٕز يه سٕز سبِٗ ثٛز. دطزٜ ٌطاٖ ٞبي ٘مص دٟٗ ثٛز، ٔجُ ٞبي ثعضي ٚ ذٛش وفِ ٞبَ فطش

ٞبي  ٞبي ظيجب سعييٗ ضسٜ ثٛز. وٙبض زيٛاض ٌّساٖ ٞب ضا زض ثط ٌطفشٝ ثٛز. زضٞب ثب زسشٍيطٜ ثّٙس ٚ ظيجبيي دٙدطٜ

لس ٚ اضيبء ِٛوس ٞط خب وٝ ٔٙبست ثٛز  سٙٝ ٚ سٕبْ ثعضي ثب ٌُ ٞبي ضٍ٘بضً٘ لطاض زاضز. ٔدسٕٝ ٞبي ٘يٓ

 چيسٜ ضسٜ ثٛز.

ْ ٚ ٔطجٛع ٚ ٔؼططي سٕبْ ذب٘ٝ ضا دط وطزٜ ثٛز. سٛظضي وٝ اظ سطٔب زض ثيطٖٚ سط ٚ غٛضر ٞٛاي ٌط

 ػجسَ ضا چعا٘سٜ ثٛز، حبال زيٍط لطغ ضسٜ ثٛز.

ثيٙس، سٛي ثيساضي وٝ  ٞب ثبضس، ٘ىٙس زاضز ذٛاة ٔي ػجسَ ثٝ ٘ظطش آٔس ثبيس ايٙدب ٔثُ لػط افسب٘ٝ

ٞب ثٝ ططف  ي زْٚ ٌصضز ٚ اظ ضاٜ دّٝ وٙس. ٔسشرسْ اظ طجمٝ ثيٙس ثبٚض سٛا٘س آ٘چٝ ضا وٝ ٔي ٘يسز! يؼٙي ٔي

دطز ثبْ ضفز. زضِ دطز ثبْ ضا ثبظ وطز ٚ ثيطٖٚ ضفز. ٞٛاي سطز دطز ثبْ وٝ ثٝ ػجسَ ذٛضز، ثٝ ذٛز آٔس، 

ٞبيص ضا ظز، اٍ٘بض آ٘چٝ ضا زيسٜ ثٛز يه ذيبَ ثٛزٜ، يه ذيبَ ظٚزٌصض ٚ ِغعاٖ. ػجسَ  سفيسي ثطف چطٓ

 ٕس وٝ ايٗ ذب٘ٝ چمسض ٕٔىٗ اسز ليٕز زاضشٝ ثبضس ٚ چٝ وسب٘ي سٛي آٖ ظ٘سٌي وٙٙس:سٛا٘سز ثفٟ ٕ٘ي

 ٔػّجٓز ضا ضىط! -

 ٔسشرسْ ٌفز: 
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 ضا ثطيع سٛي ذيبثبٖ، ٚلشي سٕبْ ضس ثيب دبييٗ ٔعزسٛ ثٍيط. ثطفٟبچطا ٔؼطّي دسط،  -

ِي ٘يسز، ضبيس ٞب دٛ سٛٔبٖ وٝ ثطاي ايٗ 05-05زٞي؟ أب فىط وطز  ػجسَ ٔي ذٛاسز ثٍٛيس چٙس ٔي

سٛٔبٖ ٞٓ ثطايطبٖ دِٛي ٘جبضس، ٘طخ سؼييٗ وطزٖ ٘ساضز، زيسي وٝ ذٛزش ٞيچي ٍ٘فز، ثبيس ٞط چمسض  155

طٛض ظ٘سٌي وٙٙس دسض ٚ ٔبزض ٔٗ اظ ٌطٍٙي ٚ سطٔب  ٞب ايٗ سٛا٘ٓ اظضبٖ ثٍيطْ. ذسا ضا ذٛش ٔيبز ايٗ ٔي

آٚضزْ وٝ  ز، ٚ اال يه دسضي اظضبٖ زض ٔيثّطظ٘س! ٘ٝ ٞيچٓ ذٛش ٕ٘يبز. حيف وٝ وبضي اظ زسشٓ سبذشٝ ٘يس

دعذب٘ٝ وبض  ي ٔطزْ ظ٘سٌي وٙٙس، ٚلشي سٛي وٛضٜ ٞب ٞٓ ٔثُ ثميٝ وطزْ وٝ ايٗ ذسا ذٛزش ثسا٘س، ظٚضضبٖ ٔي

 ضٙس. وٙٙس، آزْ ٔي

 

زا٘سز وٝ ايٗ فىطٞب فبيسٜ ٘ساضز. دس زسز ثٝ وبض ضس. اظ يه ططف ٌطفز ٚ  أب ذٛزش ٞٓ ٔي  

ثبْ اظ ثطف دبن ضس، أب ػجسَ ٘يع حسبثي  ييٗ ٚ خّٛ ضفز، زٚ سبػشي ٘طسٜ ثٛز وٝ دطزٞب ضا ضيرز دب ثطف
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ذسشٝ ضسٜ ثٛز. ػطق اظ سٗ ٚ ثس٘ص ضاٜ افشبزٜ ثٛز، غٛضسص سطخ ضسٜ ثٛز ٚ ٔٛٞبي وبوّص وٝ اظ ظيط والٜ 

 .وطز ظز ٚ سٛظ سطٔب ضا زيٍط احسبس ٕ٘ي ٘فس ٔي ،ثٝ ديطب٘يص چسجيسٜ ثٛز، ٘فسآٔسٜ ثٛز ثيطٖٚ

ي دطشص زضز ٌطفشٝ ثٛز. چيٙي ثٝ اثطٚٞبيص ا٘ساذز ٚ ذٛز ضا  ٞب وٝ سٕبْ ضس وٕط ضاسز وطز. ٟٔطٜ ثطف

ٞبي ضاٞطٚ دطز ثبْ ٘طسز، سب ذسشٍي  ضاسز وطز ٚ ثٝ دبضٚ سىيٝ زاز، ثؼس ثٝ آضأي ضاٜ افشبز ٚ ضٚي دّٝ

ظز.  آضاْ سٛظ ٔي ٜ ثٛز ٚ آضاْٞبي زٚض دبيص ذيس ضس سٙص ٌطفشٝ ضٛز ٚ لٛر ثٝ دبٞبيص ثيبيس. دبٞب ٚ ِشٝ

ي چطٕب٘ص سطاظيط ضسٜ  ثب آسشيٗ وشص ػطق غٛضر ضا ٌطفز. زٔبغص ضا ثبال وطيس ٚ آثي ضا وٝ اظ ٌٛضٝ

 ثٛز، ثب دطز زسز دبن وطز.

ٞب دبييٗ ضفز. سٛي ٞبَ ذبٕ٘ي وٝ ِجبس ذٛاة ٘بظن ٚ  اش ضا وٝ ٌطفز ثّٙس ضس ٚ اظ دّٝ ذسشٍي

ٞٓ ا٘ساذشٝ ثٛز، ٚلشي چطٕص  شص ثٛز، ضٚي ٔجُ ٘طسشٝ ٚ دبيص ضا ضٚيثّٙسي دٛضيسٜ ٚ فٙدبٖ چبي زس

 ثٝ ػجسَ افشبز، ٔسشرسْ ضا غسا ظز:

 ػّي ثيب ٔعز ايٗ دسطٜ ضا ثٟص ثسٜ! -

 حبَ ٌفز: ٔسشرسْ ثب ػدّٝ اظ اطبلي ثيطٖٚ آٔسٜ ٚ ثٝ ططف ػجسَ آٔس، ٚ زض ٕٞبٖ

 چطٓ ذب٘ٓ، االٖ ثٟص ٔيسْ. -

 ٌفز:ٔسشرسْ ٘عزيه ػجسَ وٝ ضسيس 

 ا٘ساذشي؟ -

 ثّٝ الب. -

 چمسض ثٟز ثسٜ؟ -
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 ٞط چمسض زازي، ذسا ثطوز ثسٜ. -

ٔسشرسْ زسز سٛي خيت وطز ٚ ويف دِٛص ضا زضآٚضز، يه اسىٙبس غسسٛٔب٘ي ثيطٖٚ آٚضز ٚ ثٝ ػجسَ 

 زاز.

 ثس اسز؟ -

 ٌطفز ٌفز: ػجسَ زض حبِي وٝ وٝ اسىٙبس ضا ثب ػاللٝ ٔي

 ذيّي ٕٖٔٙٛ آلب. -

ذطأيس ٚ ا٘سأص ضا ٔٛظٖٚ حطوز ٔي  وٝ ٔي ضا ضٚي ٔيع ٌصاضز، ثّٙس ضس ٚ زض حبِيظٖ فٙدبٖ چبيص 

 ٞب ضفز ٚ ٌفز: زاز، ثٝ ططف يىي اظ اطبق

 ا٘س. ٞب ثبظ ضؼبض ٘ٛضشٝ سً ػّي يٝ چيعي ٞٓ ثٟص ثسٜ زيٛاض حيبط ضا سٕيع وٙٝ، دسض -

 ٔسشرسْ ذيبي ٔؤزثب٘ٝ ٌفز:

 چطٓ ذب٘ٓ، ٔيسْ سٕيع وٙٝ. -
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ٞبي ثطآٔسٜ ٚ ٔٛاج، وٕط ثبضيه ٚ  يه ِحظٝ ٔحٛ ا٘ساْ ظٖ ضس، ٌيسٛاٖ سيبٜ ٚ ثّٙس، سيٙٝػجسَ ثطاي 

سطاش ظٖ اظ چٙبٖ ظيجبيي زض ضاٜ ضفشٗ ثطذٛضزاض ثٛز وٝ ثطاي چٙس ِحظٝ، ٍ٘بٜ ٞيع ػجسَ ضا  ٞبي ذٛش سبق

 اش ضا سيع وطز. ثٝ ز٘جبَ ذٛز وطيس ٚ ضبٔٝ

 ػجسَ ثب ذٛزش فىط وطز:

وطزاض ٕٞٝ چيعضبٖ ٍِٙٝ ٘ساضٜ، سٛ سب حبال ظ٘ي ثٝ ايٗ ذٛضٍّي زيسٜ ثٛزي؟ ثسثرز زاضٞب ال ايٗ دَٛ -

 ٍٔط ذٛاة زيسٜ ثبضي!

 زٔبغص ضا ثبال وطيس ٚ ثب دطز زسز ثٝ ٘ٛن زٔبغص فطبض آٚضز. غساي ٔسشرسْ اٚ ضا ثٝ ذٛز آٚضز:

 زيٛاضٞب ضا سٕيع وٗ، ثيب ثٟز ٘طٖٛ ثسْ. ،ثٍيطسٛٔب٘ٓ  05ثيب دسط، ايٗ  -
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ز اضبضٜ ثٝ ثيطٖٚ وطز، ػجسَ ثٝ ذٛز آٔس ٚ وٕي ٞٓ ذدُ ضس، دَٛ ضا ٌطفز، ثطٌطز ٚ ثب زس

ضس، اسىٙبس ضا ثٝ دطز ِجص وٝ سبظٜ سجع ضسٜ ثٛز، وطيس ٚ آٖ ضا ذبضا٘س.  وٝ اظ زض ذبضج ٔي ٕٞچٙبٖ

 ثيطٖٚ ٔٙعَ ٔسشرسْ ثب اضبضٜ ثٝ زيٛاض ٌفز:

 غجط وٗ ثطْ ثطار ثطس ٚ آة ٚ سبيس ثيبضْ.ٞب ضا ثبيس سٕيع وٙي. ذٛة سٕيع وٗ،  ايٟٙبش؛ ايٗ -

ٔسشرسْ ثطٌطز ٚ زاذُ ذب٘ٝ ضس، ػجسَ دبضٚيص ضا ثٝ زيٛاض سىيٝ زاز ٚ ذٛز ضٚي زٚ دب ٘طسز ٚ ثٝ 

 ٞبيص فىط وطز. دَٛ

ٞب،  ٌفز، ثطاي ايٗ دسضٞب ذٛة دَٛ ٔيسٖ، حسيٗ ضاسز ٔي سٛٔبٖ وبست ضسْ، ثي 105ظٟط ٘طسٜ  -

سٛٔٗ ٌيطْ ٔيبز،  055-055طٛض وبض وٙٓ،  ٝ زيسي، ذسا ثرٛاز سب ضت ٕٞيٗدبضٜ اسز. چ دَٛ اٍ٘بض وبغص

ذٛضٜ،  دَٛ وٕي ٘يسز، ٘ٙٝ ثبثبْ چمسض ذٛضحبَ ٔيطٙس، ثسٔػت ايٗ دَٛ ػدت چيعيٝ، ثٝ ٕٞٝ وبضي ٔي

 حّّبَ ٔطىالسٝ!

 ٔسشرسْ ثيطٖٚ آٔس، سطُ ٚ ثطس ضا ثٝ ػجسَ زاز ٚ ٌفز:

ٌطزْ اٌٝ سب آٖ ٔٛلغ وبضر  ٔيطْ ذطيس، يه سبػز زيٍٝ ثطٔي ثيب ايٙٓ آة ٚ سبيس، ذٛة دبن وٗ، ٔٗ -

 سٕبْ ضس، سطُ ضا ثصاض دطز زض ٚ ثطٚ.

 چطٓ آلب. -

ٞبي ضٚي زيٛاض ضس. چٙس زليمٝ ٍ٘صضشٝ ثٛز،  ٔسشرسْ ضفز ٚ ػجسَ ٔطغَٛ دبن وطزٖ ٚ ضسشٗ ٘ٛضشٝ

 ضس، ايسشبز ٚ ثٝ ػجسَ ٌفز: ٔٛسٛضسٛاضي وٝ اظ آ٘دب ضز ٔي

 وٙي؟ ٞب ضا دبن ٔي يٗٞي، آلب چطا ا -
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 ؟چيٝذٛ٘ٝ ٌفشٝ، دَٛ زازٜ ثطاش دبن وٙٓ، ٍٔٝ  غبحت -

 وٝ ػدّٝ زاضز ثطٚز، ٌفز: ٔٛسٛضسٛاض

 زاضٞب ٞسشي؟ زاضٞبسز، ٍٔٝ سٛ ططفساض سطٔبيٝ ايٗ ضؼبضٞب ثط ؾس سطٔبيٝ -

وٝ ا٘س  زاضٜ. ٍٔٝ ثطاي ٔٗ چىبض وطزٜ زاضٞب ٞسشٓ؟ ٌٛض دسض ٞطچٝ سطٔبيٝ ٔٗ ططفساض سطٔبيٝ -

 ططفساضضٖٛ ثبضٓ!

 وطزي؟ دس چطا زاضشي دبن ٔي -

 ٔٗ وٝ سٛاز ٘ساضْ ثرٛ٘ٓ ثجيٙٓ چي ٘ٛضشٝ. ٔسشرسٔطٖٛ ٌفز دبن وٗ. -

ي آخطدعي  زٚ٘ٝ چٙس سب وٛضٜ زاضٜ. ذسا ٔي زاضٞبسز. سطٔبيٝ زٚ٘ي ٔبَ ويٝ؟ اظ اٖٚ دَٛ ايٗ ذٛ٘ٝ ٔي -

 زاضٜ!

 ٞبي آخطدعي ٔبَ ايٙٝ؟ دس وٛضٜ -

زاضٜ، سبظٜ وبضذٛ٘ٝ ٞٓ زاضٜ. ٕٞچيٗ آزٔي ٔؼّٛٔٝ وٝ اظ ايٗ ضؼبضٞب ذٛضص ٕ٘يبز،  آضٜ ذيّي وٛضٜ -

 سٛ چطا ثٝ حطفص ٌٛش زازي؟ َٚ وٗ ثطٚ.

 سٛٔبٖ ثٝ ٔٗ دَٛ زازٜ. 05آذٝ  -

ٞب ضا فىط وطزي اظ ودب آٚضزٜ؛ ضفشٝ ظحٕز وطيسٜ؟ ٘ٝ ذيط اظ ٔٗ ٚ سٛ  ذٛة زازٜ ثبضٝ، اٖٚ دَٛ -

 ثسثرز ٌطفشٝ.

وطي وٝ  ٔٛ٘ٝ، ذٛزْ زيسْ، ثط دسضش ِؼٙز، ثب دَٛ ظحٕز اي زاضٜ، ٔثُ لػط ٔي يه ذٛ٘ٝزٚ٘ٓ،  ٔي -

 ضٝ ايٗ چيعٞب ضا ذطيس. ٕ٘ي
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 ذالغٝ ثٟز ٌفشٓ، سٛ وٝ دِٛشٛ ٌطفشي، ثصاض ثطٚ. -

اي ديچيس ٚ زٚض ضس. ػجسَ ٕٞچٙبٖ وٝ ثطس ضا زض يه زسز ٚ  ٔٛسٛضي ٌبظ زاز ٚ ثٝ سطػز اظ وٛچٝ

 ط زاضز، ثطاي چٙس ِحظٝ ثٝ فىط فطٚ ضفز.سطُ ضا زض زسز زيٍ

 .وٙٓ ٔيٞب وبض  ضطف وٙٓ؟ زاضْ ثٝ ٘فغ ايٗ ثي ٔٗ زاضْ چىبض ٔي -

سٛازي ثبػث ضسٜ  ، ثئيىطزْزا٘سشٓ چي ٘ٛضشٝ. اٌٝ سٛاز زاضشٓ اَٚ ٔي ذٛا٘سْ، ثؼس دبن  وٝ ٕ٘ي ٔٗ -

 ثٛز وٝ ٔٗ ايٗ وبض ضا ثىٙٓ.

 وطزي؟ زاز دبن ٕ٘ي ٝ، ططف دَٛ ثٟز ٔيزٚ٘سشي چي ٘ٛضش اٌٝ سٛازْ زاضشي ٚ ٔي -
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وطزْ،  وطزْ، آذٝ ٔٗ ثٝ دِٛص احشيبج زاضْ، اٌٝ احشيبج ٘ساضشٓ دبن ٕ٘ي زٚ٘ٓ، ضبيس دبن ٔي چٝ ٔي -

 وٙٝ! احشيبج ثس چيعيٝ! آزْ ضا ٚازاض ثٝ ٞط وبضي ٔي

ٚ ثطس ضا ايٗ ثٍٍٛٔٛي زضٚ٘ي ػجسَ، چٙس ِحظٝ ثيطشط طَٛ ٘ىطيس ٚ ػجسَ ٘بٌٟبٖ ثٝ ذٛز آٔس، سطُ 

 دبئيس، ثٝ سطػز زٚض ضس. وٝ اططاف ضا ٔي ٌصاضز، دبضٚيص ضا ثطزاضز ٚ زض حبِي

* 

 

ضىسز. دبضٚ ثط  غطٚة ٘طسٜ ثٛز وٝ ػجسَ ثٝ ٌٛز ثطٌطز. ذٛضحبَ ثٛز. ٌٛيي ثب زٔص ٌطزٚ ٔي

 ضفز. ا٘ساذز ٚ ٔي زٚش ضًّٙ ٔي

سٛٔبٖ ثيطشط دَٛ  05-15ز اظ ٚل سٛٔبٖ دَٛ وٕي ٘جٛز، اٚ ٞيچ 005سٛٔبٖ دَٛ سٛي خيجص ثٛز.  005

سٛا٘س ذيّي وبضٞب ثىٙس، ذيّي  وطز زيٍط ثچٝ ٘يسز، ذيّي ثعضي ضسٜ. ٔي سٛ خيجص ٘ساضشٝ. حس ٔي

 –ٞب وٕه وٙس؛ حبال زيٍط ديص ٕٞٝ ػعيع اسز. لجُ اظ ٕٞٝ ديص دسض ٚ ٔبزضش  چيعٞب ثرطز. ثٝ ذيّي

ضيبَ ثٝ خبٖ ٕٞسيٍط  0ثطازض ٚ ذٛاٞطش، ديص زض ٚ ٕٞسبيٝ، ديص زٚسشب٘ص وٝ ٕٞيطٝ ثٝ ذبطط 

ٌطشٙس سب چيعي وٝ لبثُ فطٚش ثبضس ديسا وٙٙس ٚ  ٞب ٔي ظز٘س، سٛي آضغبَ افشبز٘س، ٕٞسيٍط ضا وشه ٔي ٔي

 وطز٘س. يسا ٕ٘يضيبَ ثيبضظز، د 0وٝ  ثرٛضيضس، أب چيع ثٝ زضز  ٕٞيطٝ زسز ٚ دبيطبٖ ظذٓ ٚ ظيّي ٔي

 زا٘س! ضٛز؟ ذسا ٔي ضيبِي ٔي 0سٛٔبٖ چمسض  005سٛٔبٖ دَٛ زاضز.  005حبال اٚ 

 ػجسَ ثب ذٛز ا٘سيطيس:
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ذسا وٙس فطزا ٞٓ ثطف ثيبيس سب ثبظ ٞٓ ثشٛا٘ٓ ثطْٚ ثبالي ضٟط ثطف دبضٚ وٙٓ. ذسا وٙس ٕٞيطٝ ثطف  -»

لسض دَٛ ثٍيطْ،  ذٛاٞٓ ضس. ٞط ضٚظ ٕٞيٗزاض  زا٘ي چمسض دَٛ ثيبيس. اٌط ٕٞيطٝ ثطْٚ ثطف ثٙساظْ، ٔي

سٛا٘ٓ ثىٙٓ، ضبيس ثشٛا٘يٓ اظ سٛي ٌٛز زض ثيبييٓ، ضبيس  ضٚز. ذالغٝ ذيّي وبضٞب ٔي حسبثص اظ زسشٓ زض ٔي

 ثشٛا٘ٓ يه زٚچطذٝ ثطاي ذٛزْ ثرطْ.

ٞب چيعي  ذٛاٞي ثطاي آٖ ٞب ثطازض ٚ ذٛاٞط سٛ ٞسشٙس، يؼٙي ٔي دس ضؾب ٚ ٔؼػٛٔٝ چي؟ طفّىي -

 ؟٘رطي

ذطْ، آزْ دَٛ وٝ زاضز غػٝ ٘ساضز. اغالً ضبيس يه سّٛيعيٖٛ ثرطيٓ.  ٞب ٞٓ چيعي ٔي چطا، ثطاي آٖ -

 ضٝ ذطيس. زا٘ٓ ذيّي ٌطا٘ٝ! ٘ٝ، سّٛيعيٖٛ وٝ ٕ٘ي سّٛيعيٖٛ ٍٔط ليٕشص چٙسٜ؟ چٝ ٔي

 ار. حبال ٘بٖ زاضشٝ ثبضي ثرٛضي، سّٛيعيٖٛ ديطىص -

ٔيطْ سيٕٙبي ذعا٘ٝ، اظ سّٛيعيٖٛ ٞٓ ثٟشطٜ. آخيُ ٚ سرٕٝ  ذٛاٞٓ چىبض، ٞط ضت زضسشٝ، سّٛيعيٖٛ ٔي -

 ضىٙٓ. ذطْ ٚ سٛي سيٕٙب ٔي ٞٓ ٔي

 خٛاة دسض ٚ ٔبزضر ضا چي ٔيسي؟ -

سٛ٘ٙس ثٍٙس. ػعيع ٔي ضْٛ. ذيّي ٞٓ ّٔٙشٓ ضا  ٞب ثسْ، چي ٔي چي ٔيٍي؟ ٚلشي دَٛ زاضشٝ ثبضٓ ٚ ثٝ آٖ -

وطز٘س، ٔبَ ايٗ ثٛز وٝ دَٛ  طٛض ثب ٔٗ ضفشبض ٔي زيسي ايٗ يوٙس. سب حبال وٝ ٔ وطٙس. دَٛ آزْ ضا ػعيع ٔي ٔي

ايسشٓ ٚ ٔيٍٓ: ثيب  ٘ساضشٓ، دَٛ وٝ ثٟطبٖ ثسٞٓ، ٔٗ ضا ضٚي چطٕطبٖ ٔي ٌصاض٘س. ٔيطْ ذٛ٘ٝ، اٖٚ ثبال ٔي

ذٛاٞي ثىٗ. ٕٞص ٔبَ ذٛزر، دَٛ حالِٝ، وبض وطزْ،  ٘ٙٝ، ايٗ ٞٓ سيػس ٚ چُ سٛٔبٖ، ثٍيط، ٞط وبضي ٔي

 ْ، ٔبَ ذٛزٔٝ، ثٍيط.ثطف دبضٚ وطز
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 ٞبي لطٔع ٚ آثي ضا زيس، ذٛضحبَ ٔيطٝ ٚ ٔيٍٝ: وٙٝ، ِٚي ٚلشي اسىٙبس اَٚ ثبٚض ٕ٘ي

اْ، اظ غجح  ثٕيطْ ثطار ػجسَ خبٖ، ثيب ثطيٗ ثطار چبيي ثطيعْ. دسطن ٌّٓ، چمسض ذسشٝ ضسٜ ثچٝ -

 زٔبغز ثىص دبييٗ.اش وبض وطزٜ. ٍ٘بٜ وٗ اظ سطٔب غٛضسص وجٛز ضسٜ، ٍ٘فشٓ والٞز ضا سب ضٚي  ٕٞٝ

اْ زض ضفشٝ. اغالً ذسشٍي چيٝ؛ سطٔب چيٝ؛ ٔطز  اْ. يؼٙي ذسشٍي ٔٙٓ ٔيٍٓ: سطزْ ٘يسز، ذسشٝ ٞٓ ٘طسٜ

 ذٛضٜ! وٝ ذسشٝ ٕ٘يطٝ؛ سطٔب ٕ٘ي

ذٛضي؟ چطا لٙس ظيبزي ثط  ٕٞٝ چبيي ٔي ٕ٘يٍٝ چطا ايٗ زيٍٝثؼس چٙس سب چبيي دطز سط ٞٓ ثٟٓ ٔيسٜ، 

وٙٝ. ٔٙٓ ٔيطْ ظيط وطسي، ٚ ِحبف ضا سب ضٚي زٔبغٓ  وطسي ضا ٕٞيطٝ ٌطْ ٔيذطٜ، ضٜ شغبَ ٔي زاضي، ٔي ٔي

ٞبيٓ اظ سطٔب سٛذشٝ. ثبيس ِجبس ٞٓ ثرطْ،  اْ، سطٔب ضفشٝ سٛي سٙٓ، اسشرٛاٖ وطٓ. اظ ثس سطٔب ذٛضزٜ ثبال ٔي

ذطْ، ثطاي ٔؼػٛٔٝ ٚ ضؾب ٞٓ  ضيٓ ٔيساٖ ٌٕطن ثطاي ذٛزْ ِجبس ٔي يه ضٚظ ثب حسيٗ ٚ اسٕبػيُ ٔي

 «ذطْ، اٚ٘ب ٞٓ ِجبسطٖٛ دبضٜ ضسٜ. دَٛ وٝ ثبضس ٞط وبضي ٔيطٝ وطز. ئ

ذٛسز ٞطچٝ ظٚزسط  حبَ وٝ ٔي ي ايٗ ثٍٛ ٚ ٍٔٛٞب ضا ػجسَ زض طَٛ ضاٜ ا٘دبْ زازٜ ثٛز، زض ٕٞبٖ ٕٞٝ

وطس ٚ دبٞبيص سٛا٘بيي ٕٞطاٞي ثب اٚ  ذٛز ضا ثٝ ذب٘ٝ ثطسب٘س. ٌٛيي وسي اٚ ضا زض ٔيبٖ ٌطفشٝ ٚ ثب ذٛز ٔي

 ٘ساض٘س.ضا 

ي ٔب ػيس اسز، ػيس ٚلشي  ثبيس ٞطچٝ ظٚزسط ثٝ ذب٘ٝ ضسيس ٚ ٕٞٝ ضا ذٛضحبَ وطز. أطت ثطاي ذب٘ٝ»

اْ، دس  اسز وٝ ٕٞٝ ذٛضحبَ ثبضٙس ٚ أطت ٕٞٝ ذٛضحبَ ٔي ضٛ٘س، ٔٗ ٞٓ وٝ آخيُ ٚ سرٕٝ ذطيسٜ

چٝ اضظضي زاضز، ٌيطْ ضاٜ اسز. ايٗ دَٛ ثسٔػت اظ ػيس ٞٓ ثٟشط اسز. ػيس ثسٖٚ دَٛ  ثٝ چيع ػيس ضٚ ٕٞٝ

ٞعاض سب ػيس ٞٓ ثيبيس ٚ ثطٚز، ٚلشي ِجبس ٘ٛ ٘ساضشي وٝ ثذٛضي، ٚلشي غصا ٘ساضشي وٝ ثرٛضي، ٚلشي دَٛ 
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ذٛضز، ٌيطْ ٞعاضسب اظ ايٗ ػيسٞب ٞٓ ثيبيس  خطً٘ غسا وٙٝ، ػيس ثٝ چٝ زضز ٔي ٘ساضشي وٝ سٛي خيجز خطً٘

ضٛي وٝ ِجبس ٚ غصا زاضشٝ ثبضي، ٚلشي  َ ٔيٚ ثطٚز؛ ػيس ٚلشي اسز وٝ ذٛضحبَ ثبضي. ٚلشي ذٛضحب

سٛٔبٖ دَٛ زاضْ، ػيس  005ٞب ضا زاضشٝ ثبضي وٝ دَٛ سٛي زسشز ثبضس. دس ٕٞيٗ أطت وٝ ٔٗ  سٛا٘ي ايٗ ٔي

 اسز.

سبح افشبز.  ػجسَ زسز سٛي خيجص وطز سب ٔطٕئٗ ضٛز وٝ دَٛ سط خبيص اسز، زِص ضٛض ظز ٚ ثٝ سبح

آيس، سٛي يه  ٔي ثطٞبي ثسخٙس ٞطچٝ ثٍٛيي ثط يطٖٚ آٔس. اظ ايٗ خيتثطاي يه ِحظٝ اظ ضؤيبي ضيطيٙص ث

ٞب سٛي ٌٛز فطاٚاٖ اسز. ثٝ  وٙٙس. سب زِز ثرٛاٞس اظ ايٗ لٕبش آزْ چطٓ ثٝ ٞٓ ظزٖ خيت آزْ ضا ذبِي ٔي

زٞٙس وٝ چطٛض خيت ثع٘ٙس، ثطاي ذٛزضبٖ چٙس سب زسشٝ ٚ ٌطٜٚ زضسز  سط ٞٓ يبز ٔي ٞبي وٛچه ثچٝ

        ا٘س.     وطزٜ

ػجسَ ٚلشي زسشص ثٝ دَٛ ذٛضز، ذيبِص ضاحز ضس؛ آضأطص ضا ثبظ يبفز ٚ ؾطثبٖ لّجص آضاْ ٌطفز. 

 ايٗ دَٛ ثسٔػّت لٛر لّت اسز.

ػجسَ يه ِحظٝ فىط وطز: وبش اغالً دَٛ ٘جٛز، وبش ٞيچىس دَٛ ٘ساضز. ذٛزش خٛاة زاز: آ٘ٛلز 

ي ٞٓ. يؼٙي ٔب ٞٓ ثٝ  زاضشٝ ثبضٙس أب ثٝ ا٘ساظٜ ضس٘س. ٘ٝ، ايٗ وٝ ثس اسز. وبش ٕٞٝ دَٛ ٕٞٝ ٔثُ ٔب ٔي

ٞب ظ٘سٌي  طٛض ظ٘سٌي وٙيٓ وٝ آٖ ي ٔطزْ دَٛ زاضشيٓ. آٖ ٚلز ٔب ٞٓ ٔي سٛا٘سشيٓ ٕٞبٖ ي ٕٞٝ ا٘ساظٜ

ذٛض٘س، زيٍٝ ٔدجٛض ٘جٛزيٓ سٛي ٌٛز ظ٘سٌي وٙيٓ، ٔدجٛض  وٙٙس. ٕٞبٖ چيعٞبيي ضا ثرٛضيٓ وٝ ٕٞٝ ٔي ٔي

ٔدجٛض ٘جٛزيٓ ٕٞيطٝ ٘بٖ ذطه ثرٛضيٓ وٝ سٛي ٌّٛيٕبٖ ٌيط وٙس ٚ حّمٕبٖ ضا ٘جٛزيٓ اظ سطٔب ثّطظيٓ ٚ 



 29 

اش فىط ٚ ذيبَ اسز. سب ٚلشي اٖٚ ظ٘ىٝ آ٘طٛض  ٞب ٕٞٝ دبضٜ وٙس. ايٗ ضس يه چيعي. أب وٛ آٖ ضٚظ، ايٗ

 وٙس، ٔب ثبيس ايٙطٛض ظ٘سٌي وٙيٓ؛ ٘ٝ،زضسشص ايٗ ٘يسز. ظ٘سٌي ٔي

ٞب وٕي آة ضسٜ ثٛز ٚ ٌُِ ٚ  سبضيه ٘طسٜ، ثٝ ذب٘ٝ ثطسس. ثطفذٛاسز ٞطچٝ ظٚزسط، سب ٞٛا  ػجسَ ٔي

ٞب ضا دط وطزٜ ثٛز، طٛضي وٝ ٞط وس ضا ٔي زيسي سب ظا٘ٛ سٛي ٌُ ثٛز، أب ػجسَ اظ ايٗ  ي وٛچٝ ضُُ ٕٞٝ

ٞٛا اظ ٚسط ٌُ ٚ آة ٔي ٌصضز؛ لٛطي حّجي ٚ ٞطچٝ ضا زْ دبيص  ثبثز غٓ ٘ساضز. دط ضشبة ٚ ثي

ضفز. اٍ٘بض ٔي ذٛاسز  دطيس ٚ سٙس ٔي وطز. اظ ضٚي خٛٞب ٔي ٖ ططف دطسبة ٔيضسيس، ثٝ ايٗ ططف آ ٔي

زيس،  ٞب ضا ٔي ٞبي آضٙبيي وٝ ٌبٜ آٖ ذٛزش سٙسسط اظ دبٞبيص حطوز وٙس. ثٝ ٞيچىس سٛخٝ ٘ساضز، ثٝ آزْ

ٞٓ ثبال وطز٘س ٚ يب اظ سط ٚ وَٛ  ثبظي ٔي ا٘ساذشٙس، ٚضق اي دٙبٜ ٌطفشٝ ٚ لبة ٔي ٞبيي وٝ سٛي ذطاثٝ ثٝ ثچٝ

 ضفشٙس. ٔي

سطسيس  ثبض ثطذالف ٕٞيطٝ ثٝ آٖ ٞب سٛخٝ ٘ىطز، ضاسشص وٕي ٞٓ اظ آٖ ٞب ٚإٞٝ زاضز، ٔي ػجسَ ايٗ

ٞب ثفٟٕٙس وٝ اٚ ايٗ لسض دَٛ زاضز، زسز اظ سطش ثط٘ساض٘س ٚ ثبالذطٜ ثب ٞط وّىي ضسٜ، دَٛ ضا اظ  اٌط آٖ

ٞب خسا  َ ٘ساضشٝ ثبضي. اٚ حبال ذٛزش ضا اظ آٖٞب ثبيس ٚلشي ضفز وٝ دٛ خٛض آزْ چٍٙص زضآٚض٘س، ديص ايٗ

 005ذبطط ٕٞبٖ  ٞب ثٝ ي ايٗ زا٘سز ٚ ٕٞٝ زا٘سز، ثطاي ذٛزش اضظش لبيُ ثٛز. ذٛزش ضا آزْ ٔي ٔي

ثبض زيٍط  زٞس. ػجسَ يه وٙس، ثٝ آزْ اػشجبض ٔي سٛٔبٖ ثٛز. دَٛ وٝ سٛي خيت آزْ ثبضس، آزْ ضا ػٛؼ ٔي

 فىط وطز:

 اسز! ثسٔػّت دَٛ ػدت چيعي -
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سٛٔب٘ي وٝ أطٚظ  005وطٕص سٛي زٞٙص ضيرز، اظ  زسز سٛي خيجص وطز ٚ يه ٔطز ٘رٛزچي

ي  وبست ضسٜ ثٛز، دٙح سٛٔب٘ص ضا زازٜ ثٛز ٚ ٟ٘بض ذٛضزٜ ثٛز ٚ دٙح سٛٔبٖ ٞٓ آخيُ ٚ سرٕٝ ٚ وطايٝ

طز ثٝ ٔبزضش و سٛٔبٖ ثطايص ٔب٘سٜ ثٛز، اٌط ايٗ لسض وبض ٘ىطزٜ ثٛز، خطأر ٕ٘ي 005اسٛثٛس زازٜ ثٛز، ٚ 

آٚضز، زٜ سٛٔبٖ ذطج زٚ سٝ ضٚظضبٖ اسز،  ثٍٛيس اظ غجح سب حبال زٜ سٛٔبٖ ذطج وطزٜ، دسضش ضا زض ٔي

 ي چىبض وٙٙس؟ ضٚظ زٜ سٛاٖ ذطج ذٛزش وٙس، دس ثميٝ ٚلز اٚ ثيبيس يه آٖ

 0أب حبال وٝ ايٗ لسض دَٛ ٕٞطاٜ زاضز، ٔسّٕبً ٔبزضش چيعي ثٝ اٚ ٘رٛاٞس ٌفز، ذيّي ٞٓ ٚضزاضش

 ذٛاٞس وطز ٚ ٘بظش ضا ذٛاٞس وطيس.

ٞبيص افعٚز. چٝ  اي ضا زيس وٝ آ٘دب خٕغ ضسٜ ثٛز٘س، ثٝ سطػز لسْ ضبٖ وٝ ضسيس، ػسٜ ثٝ ٘عزيىي ذب٘ٝ

ضبٖ خٕغ ضٛ٘س، زضسز اسز وٝ  ٕٞٝ آزْ زْ ذب٘ٝ اسفبلي ٕٔىٗ اسز افشبزٜ ثبضس؟ سبثمٝ ٘ساضشٝ اسز وٝ ايٗ

ٞب  دط٘س ٚ ٕٞسبيٝ ضٛز ٚ ٕٞٝ ثٝ ٕٞسيٍط ٔي اخٛض زػٛا ظيبز ٔيسٛي ٌٛز ثيٗ ٕٞسبيٝ ٞب سط چيعٞبي خٛضٚ

 ٕٔىٗ اسز ضسٜ ثبضس؟چٝ ضٛ٘س، أب ٔبزض اٚ وٝ اُٞ زػٛا ٚ ٔطافؼٝ ثب وسي ٘جٛز! دس  ذيّي ظٚز خٕغ ٔي

 

                                                 
2
 وردار كزدن : احتزام گذاشتن -  
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وطٕص ثبظ  ي ٔبزضش ضا ضٙبذز. ظا٘ٛٞبيص سسز ضس، زٞب٘ص اظ خٛيسٖ ٘رٛزچي اظ زٚض غساي ٌطيٝ

ٞبيص ٔثُ ٕٞيطٝ  سٙس ضس، احسبس ضٛٔي سطسبسط ٚخٛزش ضا ٌطفز ٚ دّه چطٓايسشبز، ؾطثبٖ لّجص 

 افشس، ضطٚع ثٝ ظزٖ وطز. وٝ اسفبق ٘بٌٛاضي ٔي

ٞب وٓ ثسثرشي زاض٘س وٝ ثسثرشي زيٍطي ٞٓ ثٝ سطاغطبٖ  چٝ اسفبلي ٕٔىٗ اسز افشبزٜ ثبضس؟ ٍٔط آٖ

 ذٛضز. آٔسٜ اسز؟ چطا ٞطچٝ سًٙ اسز ثٝ دبي ًِٙ ٔي

ٞب ٔطيؽ ضسٜ ثبضٙس ٚ يب اظ خبيي افشبزٜ ٚ زسز ٚ دبيطبٖ ضىسشٝ  ضسٜ ثبضس؟ ثچٝحبَِ دسضش ثس 

وساْ اظ ايٗ اسفبلبر ضا  زا٘س، ػجسَ ٞيچ ٞب ثٍٍٛٔٛيص ضسٜ ثبضس؟ چٝ ٔي ثبضس؟ ٔبزضش ثب ٕٞسبيٝ

 ضس، أب زِجرٛاٜ اٚ وٝ ٘يسز. ثسثرشي سطاؽ وسي ٞب ضاؾي ٕ٘ي وساْ آٖ سٛا٘سز ثبٚض وٙس. زِص ثٝ ٞيچ ٕ٘ي
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سط  چسجس وٝ ٔظّْٛ ظٚضسط اسز، زأٗ وسي ضا ٔي ضسس وٝ وٓ سط اسز، ظٚضش ثٝ وسي ٔي ٔي ضٚز وٝ ؾؼيف

 سط؟! سط ٚ ٔظّْٛ ٞب ؾؼيف ي آٖ اسز ٚ چٝ وسي اظ ذب٘ٛازٜ

افشبز، اٚ وٝ اظ غجح سبوٖٙٛ  وطز ٚ زاضز ٔي ػجسَ دبيص سسز ضسٜ ثٛز، دبضٚ ضٚي زٚضص سٍٙيٙي ٔي

سٛا٘سز ثٝ زٚش ثىطس. اٚ وٝ سب  ضا چبثه دبضٚ وطزٜ ثٛز، حبال ايٗ دبضٚ ضا ٕ٘ي ثب ايٗ دبضٚ ذطٚاضٞب ثطف

ذٛاسز ايٗ چٙس لسْ ضا ٞٓ ثطزاضز،  ٕٞيٗ چٙس ِحظٝ ديص اظ ػدّٝ ٌٛيي سط ٔي ثطز، اوٖٙٛ زِص ٕ٘ي

ثٍصاض ٘فٟٕس وٝ زض ٘جٛز٘ص چٝ اسفبلي افشبزٜ اسز، چٝ ثٝ ضٚظ ٚ ضٚظٌبضضبٖ آٔسٜ اسز. ثٍصاض ٞطچٝ 

اش ثٛز، ثب سٕبْ ثسثرشي  ي ضٛٔي وٝ زاضز ذب٘ٛازٜ ِٚي ودب ثطٚز، ايٙدب ثب ٕٞٝ –ٛز ثطٛز، أب اٚ ٘فٟٕس ض ٔي

سٛا٘سز  اش ثٛز، اظ ايٙدب ٕ٘ي ثبضيس، سطدٙبٞص ثٛز، ايٙدب ٞطچٝ ثٛز ذب٘ٝ ٚ وبضب٘ٝ وٝ اظ زض ٚ زيٛاضش ٔي

 ، زاز وطيس:ٞب وٝ چطٕص ثٝ اٚ افشبز سطضس. يىي اظ ٕٞسبيٝ فطاض وٙس، دس ٘عزيه

 ػجسَ آٔس. -

ٞب  زا٘سز چٝ ثىٙس. خٕؼيز وٛچٝ زاز ٚ اٚ خّٛسط ضفز. ٕٞسبيٝ ٚ ٘بٌٟبٖ ٔبزضش ضيٖٛ وطز، ػجسَ ٕ٘ي

سٛذز ٚ ايٗ اظ ٍ٘بٞطبٖ  وطز٘س. اٍ٘بض زِطبٖ ثٝ حبَ اٚ ٔي ظز، اٚ ضا ٍ٘بٜ ٔي ثب ٍ٘بٞي وٝ اظ سطحٓ ٔٛج ٔي

ضبٖ ذطاة ضسٜ ثٛز، سمف سسز ٚ  شبزٜ ثٛز، زيس. سمف ذب٘ٝچٝ ضا اسفبق اف ي آٖ ديسا ثٛز. زض يه ٘ظط ٕٞٝ

 زاض طبلز ٘يبٚضزٜ ٚ وٕطش ضىسشٝ ثٛز. اػشجبض ذب٘ٝ ظيط ثطف سٍٙيٗ ٚ آة ثي

ٞب زاضشٙس ذبن ٚ ذُ ضا دس  دسض ٔطيؽ ٚ ذٛاٞط وٛچىص ظيط آٚاض ٔب٘سٜ ثٛز٘س ٚ چٙس سب اظ ٕٞسبيٝ

دبي اٚ،  طٕص ثٝ ػجسَ افشبز، ضيٛ٘ص ثيطشط ضس ٚ ٞٓٞب ضا ثيطٖٚ ثيبٚض٘س. ٔبزضش ٚلشي چ ظز٘س سب آٖ ٔي

 ٌفز: وطز، ٔبزض ٔطست ٔي ثطازضش ضؾب ٞٓ ٌطيٝ ٔي
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 اْ ٔطز، ذسايب چٝ ذبوي ثٝ سطْ ثطيعْ، ضٛٞطْ اظ ثيٗ ضفز. ٞبْ يشيٓ ضس٘س، ٔؼػٛٔٝ ثچٝ -

از، ضٚي ظٔيٗ ٘طسز ٚ ثٝ زيٛاض سىيٝ ز -ضبيس ٞٓ ذٛزش افشبز –ػجسَ دبضٚيص ضا اظ زٚش ثطٌطفز 

سٗ ٚ  ٞبي ٞٓ ٞب وٝ زٚض ٚ ثط اٚ ضا ٌطفشٝ ثٛز٘س، ٚ ثچٝ زيس، ٕٞسبيٝ چطٕب٘ص خبي ثرػٛغي ضا ٕ٘ي

زيس، يه  ٞب ضا ٕ٘ي وطز، أب ػجسَ ثرٛثي آٖ ٌفز ٚ وبضي ٔي سبِص، ٞٓ آ٘دب ثٛز٘س، ٞطوس چيعي ٔي

يطبٖ ٞسشٙس، سٛي ٌٛز  ٞب ٕٞٝ ٕٞسبيٝ زا٘سز وٝ آٖ ضٙبذز، ٔي ٞب زاضز. غسايطبٖ ضا ٔي ضٕبي وّي اظ آٖ

ٞب ٕٞٝ ٔثُ  ذٛاسز ثجيٙس، چٝ فطلي ٔي وطز، آٖ زيس، يؼٙي ٕ٘ي ٞب ضا ٕ٘ي وٙٙس، أب ثٝ زضسشي آٖ ظ٘سٌي ٔي

 ضبٖ ٔثُ ٞٓ ٞسشٙس، ٕٞٝ چيعضبٖ ٔثُ ٞٓ اسز. ٞب ٕٞٝ چيع. ايٗ ٞٓ ثٛز٘س، ٕٞٝ ٔثُ ٞٓ فميط ٚ ثي

سٛا٘سز  ٖ ضا دبضٚ وطز ثٛز، آ٘دب ثٛز، اٚ ضا ٔيضب ذب٘ٝ وٝ اٚ أطٚظ ثطف ذب٘ٝ ضبيس اٌط آٖ ذب٘ٓ غبحت

ضبٖ ٔثُ  ضبٖ ٔثُ ٞٓ ثٛز٘س، يىي زيس ٕٞٝ ٞب وٝ اٚ ٔي خب ثيبٚضز، چٖٛ اٚ ثب زيٍطاٖ فطق زاضز. ِٚي ايٗ ثٝ

 ضبٖ اسز. ٕٞٝ
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وطٕطي وٝ سٛي زٞب٘ص سّد ضسٜ ثٛز، فطٚ زاز أب اظ ٌّٛيص  ػجسَ آة زٞٙص ضا ٕٞطاٜ ثب ٘رٛزچي

ٞبي ضيه ٚ  ثبض زيٍط ثٝ سطػز اظ ٔغعش ٌصضز، آزْ طفز. سٕبْ آ٘چٝ وٝ أطٚظ زيسٜ ثٛز، يهدبييٗ ٘

ي سٛي ٌٛز، ٔبزضش ضا وٝ ضيٖٛ  ليٕز ثبالي ضٟط ٚ ٔطزْ فميط ٚ غ٘سٜ ٞب ٚ ٚيالٞبي ٌطاٖ زاض، ذب٘ٝ دَٛ

بس وٟٙٝ ٚ سط ٚ ضٚي ٞب اٚ ضا ٌطفشٝ ثٛز٘س؛ ثطازضش ضا وٝ ثب ِج وٙس ٚ ظٖ ٞبيص ضا ثب زسز ٔي وطز ٚ ٌيس ٔي

ٞب  آٔس. آٖ ٞب ٞٓ ٘بضاحز ثٛز٘س، أب وبضي اظ زسشطبٖ ثطٕ٘ي ٞب ضا، وٝ آٖ ي ٕٞسبيٝ وطز، ثميٝ وثيف، ٌطيٝ ٔي

 ثبيس ثطٚ٘س ٚ ثٝ ثسثرشي ذٛز ثطسٙس.

دَٛ ٞسشٙس ٚ  ٞب ٞٓ ٔطيؽ ٚ ػّيُ زاض٘س، ثي ٞب ٞٓ زسز وٕي اظ ثسثرشي ػجسَ ٘ساضز، آٖ ثسثرشي آٖ

سبثي ٘ساض٘س ٚ حشٕبً چٙس سب ذب٘ٝ ٞٓ زض آٖ ططف ٌٛز ضٚي سطضبٖ ذطاة ضسٜ اسز، ايٗ وبض زضسز ٚ ح

 افشس، ٞط ٚلز وٝ ثطف ثيبيس. اسفبلي اسز وٝ ٕٞيطٝ سٛي ٌٛز ٔي

 ػجسَ ثب ذٛزش ا٘سيطيس: وبش اغالً ثطف ٘يبٔسٜ ثٛز!

 پايان

 
 
 
 

* * * 
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 کودک اندر دیار سرمایه 
 اظ احؿاٖ طثطيقؼطي 

 
 کًدک اوذر ديار سرمايٍ
 بی خبر از وًازش مادر

 استخًان سگان بًد قًتص
 سىگ واسًر کًچٍ َا بستر.
 سًختٍ َمچً ضمع کافًری

 در سیٍ چال معذوی مرطًب
 خم ضذٌ پطت دستگاٌ عىًد
 از سحرگاٌ تا ايان غريب

 کًدکان ديذٌ ام کٍ در مرداد
 بر سر تفتٍ ريگ خفتٍ بٍ درد

 مىجمذ خفتٍ بٍ خاکچًن گل 
 بُمه بی امان چً زد دم سرد

 ضُر ي دٌ پر بًد از اطفال
 ویمٍ عريان ي جامٍ َا پارٌ
 در میان زبالٍ گم ضذٌ رزق
 جستٍ َمچًن سگان آيارٌ.

 9431وقل از سالىامٍ تًدٌ 

____________________________________________________ 
تاظذٛا٘ي قسٜ ٚ تط ضٚي ٘ٛاض واؾت ضثط ٌطزيسٜ تٛز. أيس وٝ   59اؾتاٖ زض حٛاِي ؾاَ الظْ تٝ يازآٚضي اؾت وٝ ايٗ ز تٛضيح:

 اي ٕٞت ٌٕاضزٜ  ٚ ايٗ ٘ٛاض ضا اظ ططيك فضاي ٘ت زض اذتياض ػاللٕٙساٖ لطاض زٞٙس. زٚؾتساضاٖ أط فطًٞٙ تٛزٜ
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 ي محمود برآبادى: درباره

 
 ٔحٕٛز تطآتازى ٘ٛيؿٙسٜ ازتيات وٛزن

 ؾثعٚاض -1331/ 1/6ـ ٔتِٛس 

 1354اي: قطٚع فؼاِيت حطفٝ -

 

 1357ـ ِيؿا٘ؽ جغطافيا اظ زا٘كٍاٜ تطتيت ٔؼّٓ، ذطزاز 

 1364ـ فٛق ِيؿا٘ؽ تط٘أٝ ضيعى قٟطى ٚ ٔٙطمٝ اى اظ زا٘كٍاٜ ّٔى )قٟيس تٟكتى(، تٟٕٗ 

 اثط زض حٛظٜ ازتيات وٛزن 50ـ ا٘تكاض ٘عزيه تٝ 

  ٘ٛجٛاٖـ ػضٛ ٞيأت ٔسيطٜ ا٘جٕٗ ٘ٛيؿٙسٌاٖ وٛزن ٚ 

 ـ ضئيؽ ٚ ٘اية ضئيؽ ا٘جٕٗ زض يه زٚضٜ

 .ـ زاٚض وتاب ؾاَ وٛزن ٚ ٘ٛجٛاٖ زض زٚ زٚضٜ

  

تطذى اظ آثاض اٚ ػثاضتٙس اظ: حٕاؾٝ وٛچى، ؾيُ، ٞعاضپا، زاؾتاٖ ٌُ ؾطخ، آغاظ، آٖ وؽ وٝ حميمت ضا ٔى زا٘س، تٟاضى زيٍط، آتف 

تٙثُ، ٔكٟسى حؿٗ  آؾياتاٖ ٔا اؾت، يازٞاى وٛزوى، تصٛيطٞا چٍٛ٘ٝ جاٖ ، ز٘ياى وٛچه جٛجٝ تااليى ٞا ٚ پاييٙى ٞاظيط ذاوؿتط، 

ٌطفتٙس، ؾٝ لصٝ، زٚ لصٝ، جٛجٝ تٙثُ، تٛج احٕس، ِثاؼ ٚضظقى ضضا، اقتثاٜ ٔٙيػٜ، أتحاٖ تٙفكٝ، ٔيٙا ٚ ػطٚؾىف، آتٙثات چٛتى، فطفطٜ 

اظى ذطط٘ان، زاؾتاٖ تاضيرى، پسض تعضي ؾتاضٜ، آتٍيط ٚ واغصى، واؾٝ چيٙى ٔازضتعضي، ويف احٕس، قٛذى، زٚچطذٝ ؾٛاضى زض ذياتاٖ، ت

ى(، ٔطغاتى ٞا، تچٝ ٞا زض ذياتاٖ، تچٝ ٞا ٔٛاظة تاقيس، ٔيىطٚؾىٛج، تچٝ ٞا زض تطافيه، پطٚا٘ٝ ٞاى ؾپيس، ػالءاِسيٗ ٚ چطاؽ جازٚ )تاظ٘ٛيؿ

ٕ٘ٛ٘ٝ، ػثساِطحٕٗ جأى )ظ٘سٌيٙأٝ(، حىايت ٞاى قيطيٗ اظ  لائٓ ٔماْ فطاٞا٘ى )ظ٘سٌيٙأٝ(، اتٗ ؾيٙا )ظ٘سٌيٙأٝ(، ِثرٙس تا تعضٌاٖ، واضٔٙس

اِمضات ٕٞسا٘ى)ظ٘سٌيٙأٝ(، أيطاؾٕاػيُ ؾأا٘ى، اتٛضيحاٖ تيطٚ٘ى، افؿا٘ٝ ٞاى ٔطزْ ايطاٖ،  ٌٙجيٙٝ ازب پاضؾى، آتچّيه پاوٛتاٜ، ػيٗ

د طثطى، ضٚظٞاى آتى، اِفثاى قٟط )ٔجٕٛػٝ ٔماالت( ، ؾأؿٖٛ )تاظ٘ٛيؿى اظ تاضي(2جّس(، ِثرٙس تا تعضٌاٖ )جّس  5ؾطزاضاٖ ٘أى ايطاٖ )

ٚ ... 
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ؾيسجالَ اِسيٗ ٔظّٛٔى: ٔحٕٛز تطآتازى ٘ٛيؿٙسٜ ٘اْ آقٙاى ازتيات وٛزواٖ ٚ ٘ٛجٛا٘اٖ ٚ اظ ظٔطٜ پيكٍأاٖ ايٗ حٛظٜ ازتى 

ٕٞچٙيٗ تطٌعاضى جّؿات ٘مس  اؾت. ٘ياتت ضياؾت ا٘جٕٗ ٘ٛيؿٙسٌاٖ وٛزن ٚ ٘ٛجٛاٖ ٚ زٚ زٚضٜ زاٚضى وتاب ؾاَ وٛزواٖ ٚ ٘ٛجٛا٘اٖ ٚ

ٚ تطضؾى زاؾتاٖ، حضٛض اٚ ضا زض ايٗ ػطصٝ پطضً٘ تط ٘يع وطزٜ ٚ تٝ حٛظٜ ٞاى اجطايى ٚ ؾياؾت ٌصاضى ازتيات وٛزن وكا٘سٜ اؾت. زض 

اى تچٝ ٞا ضا ٘يع وٙاض ايٟٙا، تطآتازى زاؾتاٖ ٘ٛيؿى تطاى تعضٌؿاالٖ ضا ٞٓ ز٘ثاَ ٔى وٙس ٚ تاظٌطزا٘ى ٚ تاظآفطيٙى زاؾتاٖ ٞاى تاضيرى تط

زض قٟط ؾثعٚاض تٝ ز٘يا آٔس. زض زٚضاٖ ٔسضؾٝ، ذا٘ٛازٜ اـ يه تاض تٝ ضٚؾتا  1331زض واض٘أٝ اـ ثثت وطزٜ اؾت. ٔحٕٛز تطآتازى زض قٟطيٛض 

وٛچه زض ٚ زٚتاض تٝ ؾثعٚاض وٛچ ٔى وٙٙس ٚ زض تاظٌكت تٝ قٟط ذا٘ٛازٜ اـ زض زضٚاظٜ ػطاق زض غطب ؾثعٚاض ؾاوٗ ٔى قٛ٘س ٚ تطآتازى 

ٔغاظٜ تماِى ٚ ػطاضى پسض ٔكغَٛ تٝ واض ٔى قٛز. زض ٕٞيٗ زٚضاٖ اؾت وٝ ٘رؿتيٗ ؾٛغٜ زاؾتا٘ى اـ قىُ ٔى ٌيطز. زض اٚلاتى وٝ 

 ... پسض زض ٔغاظٜ ٘ثٛز، تچٝ اى يٛؾف ٘اْ تٝ ٔغاظٜ ٔى آٔس وٝ تؼسٞا پسض ٔٛلغ زظزى ٔچ اٚ ضا ٔى ٌيطز ٚ

ؾٝ تا ٕٞيٗ زؾتٕايٝ تطاى ضٚظ٘أٝ زيٛاضى ٘ٛقتٓ وٝ ٔٛضز اؾتمثاَ تچٝ ٞا لطاض ٌطفت ضا زض ؾاَ ٞاى اَٚ ٔسض« ػثطت»زاؾتاٖ »

ازأٝ واض ٘ٛيؿٙسٌى تطاى اٚ ٕٞطاٜ تٛزٜ « فميٟى، ٔؼّٓ ا٘كاى ٔا ايٗ زاؾتاٖ ضا ذٛا٘س ٚ اظ ٔٗ ذٛاؾت واض ٘ٛيؿٙسٌى اْ ضا ازأٝ تسٞٓ.

ا٘سٖ زاؾتاٖ ٞاى تاظٜ ٘ٛقتٝ قسٜ اـ زض ٕٞيٗ ضٚظ٘أٝ ٞاى زيٛاضى. تا اؾت تا تٙظيٓ ضٚظ٘أٝ ٞاى زيٛاضى تطاى ؾايط ٔساضؼ ٚ ٌٙج

قطٚع والؼ قكٓ ٚ وٛچ ذا٘ٛازٜ اظ زضٚاظٜ ػطاق تٝ زضٚاظٜ ٘يكاتٛض ؾثعٚاض ٚ ضاٞى قسٖ اٚ تٝ زتيطؾتاٖ زوتط غٙى، تطآتازى زٚاظزٜ ؾاِٝ 

حطفٝ، پاى ٔٗ تٝ ٔحافُ ٚ ٔجأغ قٟط تطاى وؿة ذثط تاظ قس، تا ايٗ »ذثطٍ٘اضى تطاى ٔجّٝ اطالػات زذتطاٖ ٚ پؿطاٖ ضا تجطتٝ ٔى وٙس. 

أا تٝ زِيُ ٘ساقتٗ واضت ذثطٍ٘اضى ٘تٛا٘ؿتٓ زض ٔطاؾٕى وٝ زض تاالض فطًٞٙ ؾثعٚاض تطٌعاض تٛز، قطوت وٙٓ. فطزاى آٖ ضٚظ تماضاى 

ا اتتىاض ذٛزت ٞط طٛض وٝ قسٜ تٛز، ٚاضز واضت ذثطٍ٘اضى وطزْ، أا تٝ ٔٗ ٌفتٙس تٛ ذثطٍ٘اض ذٛتى ٕ٘ى قٛى، چٖٛ تايس ٔى تٛا٘ؿتى ت

اٚ ٕٞچٙاٖ تا وطايٝ وتاب اظ وتاتفطٚقى ٔطاِؼٝ زاؾتاٖ ضا ازأٝ ٔى زٞس ٚ تا ازتيات زاؾتا٘ى ٔؼاصط ايطاٖ تيف اظ « . ٔطاؾٓ ٔى قسى

ازتى اـ تٝ ؾٕت  پيف آقٙا ٔى قٛز. تطآتازى ٕٞٝ ايٗ ٞا ضا زض وٙاض يه ػأُ زيٍط زض قىٛفايى اؾتؼسازـ ٚ جٟت ٌيطى ػاللٝ

چيعى وٝ ضٚ٘ك زاقت »زاؾتاٖ ٘ٛيؿى زذيُ ٔى زا٘س. زض قة ٞاى پطؾتاضٜ ٚ تّٙس ؾثعٚاض ٚ ٘ثٛز ضؾا٘ٝ ٞايى ٔا٘ٙس ضازيٛ ٚ تّٛيعيٖٛ:

تؼطيف وطزٖ لصٝ ٚ تٝ ٌٛيف ضٚؾتايى اٚؾٙٝ يا ٕٞاٖ افؿا٘ٝ تٛز. پسضْ يىى اظ ٕٞيٗ اٚؾٙٝ ذٛاٖ ٞا تٛز وٝ زض قة ٘كيٙى ٞا، 

ضط ضا تا ٘مُ ٌطْ ٚ تياٖ قيٛاى ذٛز ٔؿحٛض ٔى وطز. ٔٗ تا ايٗ وٝ تا غطٚب تا تچٝ ٞا زض وٛچٝ ٞاى قٟط تاظى ٚ تمال ٔى جٕؼيت حا

وطزْ، زض شائمٝ وٛزوى اْ قٙيسٖ لصٝ ٞاى پسض ضا قيطيٗ تط اظ ذٛاب ٔى زا٘ؿتٓ. تٝ ٕٞيٗ ذاطط پاتٝ پاى پسض زض ايٗ ٘كؿت ٞا حضٛض 

 «زاقتٓ.

زض »طآتازى تا ٟٔاجطت تٝ تٟطاٖ آغاظ ٔى قٛز، جايى وٝ اتفالاتف تطاى زاؾتاٖ قسٖ تؿياض ٔٙاؾة تٛز: ضٚظٌاض جٛا٘ى تطاى ت

تٟطاٖ، تٝ اتفاق تطازضْ ٚ يه زٚؾت ؾاوٗ وٛچٝ حاج ٘اية زض قٕؽ اِؼٕاضٜ تٟطاٖ تٛزيٓ زض ٕٞؿايٍى ٔا يه ٔؿافطذا٘ٝ تٛز وٝ ٞيچ 

زػٛا ٚ وته واضى ٕٞيكٍى تٛز. صاحة ايٗ ٔؿافطذا٘ٝ ظٖ ػطتى تٝ ٘اْ ذيطيٝ ذا٘ٓ  ٚلت ذسا، ذاِى اظ اتفاق ٘ثٛز. ضفت ٚ آٔس، ٞياٞٛ،

اظ ططفى، اٚ تٝ ذاطط واض زض چاپرا٘ٝ قٕؽ تٝ « تٛز وٝ ٔؼٕٛالً زض ايٗ اتفاق ٞا ٘مف ٟٕٔى ضا ايفا وطز ٚ زؾت وٕى اظ يه ٔطز ٘ساقت.

اٖ واض تٛز. واض زض چاپرا٘ٝ ٚ زضؼ ذٛا٘سٖ قثا٘ٝ ٚ ٔتفطلٝ اٚ ضا تٝ ؾاَ ػٙٛاٖ واضٌط حطٚفچيٗ، ٘اچاض تٝ ذٛا٘سٖ زاؾتاٖ  ٞاى ظيازى زض ظٔ

زض ضقتٝ جغطافياى ا٘ؿا٘ى ٚاضز زا٘كٍاٜ قسْ ٚ اظ آ٘جا فؼاِيت ٞاى زا٘كجٛيى ٚ ازتى ٚ ؾياؾى  1350زض ؾاَ »ٞاى زا٘كجٛيى ضؾا٘س: 

 «ا٘كجٛياٖ ٔٙتكط ٔى وطزيٓ.اْ ضا قطٚع وطزْ. زض آ٘جا ٘كطيٝ اى تٝ ٘اْ پٍاٜ ضا ٕٞطاٜ تا تؼسازى اظ ز

زض تظاٞطات زا٘كجٛيى زؾتٍيط ٔى قٛز ٚ تؼس اظ زٚ ٔاٜ، اظ وٕيتٝ  1353اؾفٙس  5أا واض ايٗ ٘كطيٝ ٘اتٕاْ ٔى ٔا٘س ٚ تطآتازى 

ز ٔاٜ ظ٘ساٖ ٔحىْٛ ٔى قٛز، أا پؽ اظ ٌصضا٘سٖ زٚضاٖ ٔحىٛٔيت ٞٓ آظا 15ٔكتطن ضسذطاتىاضى تٝ ظ٘ساٖ لصط ٔٙتمُ ٚ زض آ٘جا تٝ 

تٝ زِيُ قطايط ذال آٖ ظٔاٖ ٚ اٚج فؼاِيت ٞاى ا٘مالتى ػّيٝ ضغيٓ قاٜ، ظ٘سا٘ى ٞا ضا حتى تؼس اظ پاياٖ ٔحىٛٔيت آظاز »ٕ٘ى قٛز! 

  «ٕ٘ى وطز٘س، ٔطا ٞٓ تٝ ظ٘ساٖ اٚيٗ ٔٙتمُ وطز٘س.
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زواٖ تٛز ، ٔٙتكط ٔى قٛز ٚ تا وٝ زاؾتا٘ى تطاى وٛ« حٕاؾٝ وٛچى»زض ٕٞاٖ ضٚظٞاى ظ٘ساٖ، تيطٖٚ اظ آٖ جا ٘رؿتيٗ وتاتف تٝ ٘اْ 

 .آظازى اٚ، تٝ زِيُ اؾتمثاَ ظياز ٞكت تاض تجسيس چاج ٔى قٛز

زض »اظ ظ٘ساٖ آظاز ٔى قٛز:  56ضٚظٞاى ظ٘ساٖ ٕٞطاٜ تا تطٌعاضى ٔرفيا٘ٝ جّؿات ازتى ازأٝ زاقت تا ايٗ وٝ زض اضزيثٟكت ؾاَ 

٘ؽ تط٘أٝ ضيعى قٟطى ٚ ٔٙطمٝ اى ٚاضز زا٘كٍاٜ قٟيس تٟكتى زض ضقتٝ فٛق ِيؿا 57ٕٞيٗ ؾاَ، فاضؽ اِتحصيُ قسْ ٚ زض ؾاَ 

تطآتازى اظ آٖ ظٔاٖ تاوٖٙٛ زض حٛظٜ ٞاى « طَٛ وكيس. 64)ّٔى( قسْ وٝ تٝ ػّت ا٘مالب فطٍٞٙى تحصيّٓ زض ايٗ ضقتٝ تا ؾاَ 

وتاب  60ُ آٖ ا٘تكاض ٘عزيه تٝ ٔرتّف ازتيات، تٝ ٚيػٜ زاؾتاٖ تطاى وٛزواٖ ٚ ٘ٛجٛا٘اٖ ٔكغَٛ فؼاِيت تٛزٜ اؾت، فؼاِيتى وٝ حاص

جّس اظ آٟ٘ا تا ٘اْ ب. تيساض ٚ ْ. پٛض حثية ٔٙتكط قسٜ اؾت. وتاب ؾيُ اٚ زض ؾاَ  15زض ايٗ ظٔيٙٝ تٛزٜ اؾت، وتاب ٞايى وٝ حسٚز 

ٙتكط ٔى قٛز. زض واِيفط٘يا All childrenٔ  تٝ ػٙٛاٖ وتاب تطٌعيسٜ ٘ٛجٛا٘اٖ ا٘تراب ٚ زض ٕٞيٗ ؾاَ ٞا زاؾتاٖ ٞايف زض ٔجّٝ 1356

زض ضٚظٌاضى ٘ٝ چٙساٖ زٚض ٘ٝ تٝ وٛزواٖ ايٗ لسض تٟا ٔى زاز٘س ٚ ٘ٝ وتاب ٞا ٚ »ٚى اظ ٕٞيٗ جايٍاٜ ٍ٘اٜ جسى تٝ ازتيات وٛزن زاضز: 

ذٛا٘س٘ى ٞاى وٛزواٖ آٖ لسض تٛز وٝ تتٛاٖ اظ آٖ تٝ ػٙٛاٖ غا٘ط ازتى ٘اْ تطز، أا ايٙه ٔا زض جأؼٝ اى ظ٘سٌى ٔى وٙيٓ وٝ ترف 

ٓ آٖ ضا وٛزواٖ ٚ ٘ٛجٛا٘اٖ تكىيُ ٔى زٞٙس ٚ تٝ زِيُ تغييط قطايط اجتٕاػى ٚ فطٍٞٙى وٝ تركى اظ آٖ ّٟٔٓ اظ قطايط جٟا٘ى ٚ اػظ

تطذى ٘اقى اظ ٌؿتطـ فٙاٚضى ٞاى ٘ٛيٗ اضتثاطى اؾت، تٛجٝ تٝ وٛزن تيف اظ پيف زض واٖ٘ٛ تٛجٝ ذا٘ٛازٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. تيطاغ 

ٖ تٝ ٔطاتة اظ وتاب ٞاى تعضٌؿاَ افعٖٚ تط اؾت، ٘ٛيؿٙسٌاٖ ٚ قاػطاٖ ذال وٛزن ٚ ٘ٛجٛاٖ تؿياضى وتاب ٞاى وٛزواٖ ٚ ٘ٛجٛا٘ا

زاضيٓ ٚ ضٔاٖ ٞايى وٝ اظ ؾٛى ٘ٛيؿٙسٌاٖ ايطا٘ى تطاى ايٗ ٌطٜٚ ؾٙى ٘ٛقتٝ ٔى قٛز آ٘مسض اؾت وٝ زض جكٙٛاضٜ ٞاى ا٘تراب وتاب 

ا، تطآتازى تا ػضٛيت زض ٞيأت ٔسيطٜ ا٘جٕٗ ٘ٛيؿٙسٌاٖ وٛزن ٚ ٘ٛجٛاٖ زض ايٗ ؾاَ ٞ« جايٍاٜ ٚيػٜ ٚ ذاصى تٝ آٖ اذتصال ياتس.

تأؾيؽ قسٜ ٚ قأُ پٙج وٕيتٝ  1378٘مف اجطايى زض پيكثطز قطايط ايسٜ آَ تطاى ازتيات وٛزن ٘يع زاقتٝ اؾت. ا٘جٕٗ زض ؾاَ 

آٔٛظـ ٚ پػٚٞف، وٕيتٝ ضفاٞى، وٕيتٝ  اؾت وٝ فؼاِيت ٞاى ترصصى ا٘جٕٗ ضا ا٘جاْ ٔى زٞٙس. ايٗ وٕيتٝ ٞا ػثاضت ا٘س اظ: وٕيتٝ

ػضٛ غيطفؼاَ زاضز. اػضاى آٖ قأُ  70ػضٛ فؼاَ ٚ  230حمٛلى، وٕيتٝ فطٍٞٙى ٚ وٕيتٝ ضٚاتط ػٕٛٔى. ايٗ ا٘جٕٗ زض حاَ حاضط

٘جٕٗ ٔى پػٚٞكٍطاٖ، ٔٙتمساٖ، ضٚظ٘أٝ ٍ٘اضاٖ، قاػطاٖ، ٘ٛيؿٙسٌاٖ ٚ ٔتطجٕاٖ حٛظٜ ازتيات وٛزن ٔى قٛز. تطآتازى زضتاضٜ ايٗ ا

ا٘جٕٗ ٘ٛيؿٙسٌاٖ وٛزن ٚ ٘ٛجٛاٖ ٞط لسض اظ افطازى ٔتؼّك تٝ ؾاليك ٌٛ٘اٌٖٛ ازتى ٚ ٞٙطى تطذٛضزاض تاقس، غٙا ٚ واضآٔسى افعٖٚ »ٌٛيس: 

تطى ذٛاٞس زاقت. ا٘جٕٗ ٘ٛيؿٙسٌاٖ وٛزن ٚ ٘ٛجٛاٖ ٟ٘ازى صٙفى ٚ غيطزِٚتى اؾت وٝ ٘ٛيؿٙسٌاٖ، پػٚٞكٍطاٖ، ٔتطجٕاٖ، قاػطاٖ 

ٍاضاٖ حٛظٜ وٛزن ٚ ٘ٛجٛاٖ زض آٖ ٌطز آٔسٜ ا٘س. ا٘جٕٗ ٘ٛيؿٙسٌاٖ يه حعب ؾياؾى ٘يؿت وٝ ٕٞٝ زض آٖ يه قىُ ٚ ٚ ضٚظ٘أٝ ٘

 « ٕٞٙٛع تيٙسيكٙس، تّىٝ ٞط چمسض اظ تٙٛع ازتى ٚ ٞٙطى تطذٛضزاض تاقس تٝ ضقس ٚ تاِٙسٌى تيكتطى زؾت پيسا ٔى وٙس.
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 «:آموزان ايران كانون دانش»برخي از آثار منتشره توسط 

 

 ٜيعّيضٙبسبييترجٕٝ–پيبتراستسٛيروب–ٞبيلٙذيثر
 ضٙبسبييعّييترجٕٝ–تسٛيروبپيبتراس–پذر
 ضٙبسبييعّييترجٕٝ-اٚوسب٘بايٛا٘ٙىٛ–وفصسريعاِسير
 ضٙبسبييعّييترجٕٝ–تسٛيروبپيبتراس–سيٛوباستوٟر
 ٘مبضيازثٕيالأيراثراٞيٕي–ٔحٕٛدثرآثبدي–ٞبثبالييٞبٚپبييٙي
 ٝ٘مبضياز٘سريٗافرٚز–ثرآثبدئحٕٛد-يتٙجُد٘يبيوٛچهجٛج
 ٝٔحٕٛدئترجٓاثراٞيّٓٔه–ِئٛتِٛستٛي–يآثيدٞمبٖٚفرضت
 ٜٕٛ٘ٚٛدئحّٔهاثراٞيٓٔترجٓ–تِٛستٛيِئٛ–پذرثسري
 ِٛٛٔترجٓ:جٛا٘ه–آِيسيبيبردس–پرٚازوٗ،پرٚازوٗثبدثبدنوٛچ
 جٛا٘ه:ٔترجٓ–يبردسآِيسيب-ٞبيوٛچهضجبعٔٛش
 ٞب:آي.سيٕٛ٘ٛف٘مبضي–٘ٛضتٝ:ٖ.٘ٛسٛف–ديذارثبپذرثسري
 ِٛٛترجٕٝ:ٜ.پبريب–٘ٛيسٙذٜ:دٚوٙجبيدٚسسٞب٘ٛف–سٛاروبروٛچ
 ٝپٛرايازا.ح.آريبٖثبٔمذٔٝ–وبٖٚ٘ٛجٛا٘بٖيآثبروٛدٔجٕٛع
 (ٖ1وتبة٘ٛجٛا٘ب)
 (ٖ2وتبة٘ٛجٛا٘ب)–ازفريذٖٚتٙىبثٙيائمذٔٝثب 

 ٜٞبعّيٝأپريبِيسٓيخّكٔجبرز
 ًٙوٛدوبٖٚج
 ثرايوٛدوبٖٚ٘ٛجٛا٘بٖ(ٞبآغبزوٙيٓ؟)رإٞٙبئطبِعٝثبوذاْوتبة 
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 منتشر شد !
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 منتشر شد:
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 ...( كار و دانش را به تخت زر بنشانيم )...

 

 

 

وتبة از سري ايٗ وتبةا٘تطبر ٞبي سٛي»خب٘ٝ ثٝ
ياِٛلٛعدرآستب٘ٝافتخبرلرارٌرفتٗلريتثٝ«آيٙذٜ

 سبٍِرد طرازٞفتبدٔيٗ حسة پيىبر ٘ٛيٗآغبز
ايراٖٞب:تٛدٜ تحمكحمٛقوبرٌراٖ،حسةتٛدٜ درراٜ

ثٟرٚز درراٜ ،ياستمرارآزادٟٚٗئيٚزحٕتىطبٖ،
ٌردد.،تمذيٓعاللٕٙذأٖيياستمالَٚعذاِتاجتٕبع





«ثٝسٛيآيٙذٜ»وتبثخب٘ٝ
  )ٞٛادارحسةتٛدٜايراٖ(

 


