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 یندشان شومارف و "گرزب یافج"
 موس تمسق

 

 ات دوب هدش هدروآ لاودنویم دای هدنز دسج نیلاب رب ھک یلدع بط رتکاد دروم رد تامولعم نآ مھنیا

 :دنک اضما و قیدصت ار هدش ھیھت لبق زا روپار

 مرتحم یلدع بط رادمان رسیفورپ یاھ ھتفگ زا ھک قثوم عبنم کی ھب رظن "

 ھکلب ،هدوبن یشکدوخ لاودنویم موحرم گرم ،تسا هدش لوق لقن سادنکملاب

 .تسا هدوب لتق کی

 زا ھنیاعم یاضاقت سادنکملاب رسیفورپ بانج زا ھعقاو نیا تیبثت یارب اریز

 ،رمع رتکاد ھک ار ناش تناتسیسا ھکلب ،تسا هدماین لمع ھب یموحرم نآ دسج

 قیدصت و راکنیا یارب ،دوب )یمظعا( ھب صلختم ،ھچوچ رمع ھب روھشم

 ًالبق رھزا دمص مان ھب یصخش  .دندوب هدرب نادنز ھب هدش ھیھت لبق زا ِروپار

 و ءاضما ار نآ ات ھتساوخ صخش نیا زا طقف و هدوب هدومن ھیھت ار روپار

 دوخ کلسم ھب ناج سرت زا رمع رتکاد ھک تسا حضاوً اقلطم نیا ،دنک قیدصت

 کش چیھ رھزا دمص طسوت لاودنویم موحرم لتق رد اذھلف .تسا هدومن تنایخ

 *".درادن دوجو دیدرت و
 و ریخ ای دراد تایح زونھ ،"ھچوچ رمع"ھب روھشم ،)یمظعا(رمع رتکاد ایآ ھک مناد یمن نم لاح

 ای دنزیم قیدصت رھُم تیانج نآ و نایرج نیا ھب ایآ و دربیم رسب روشک مادک ردً العف دراد تایح رگا

 ؟ تسا هدرک رایتخا یشوماخ زونھ ات ارچ زین و ریخ

یکاولپخ             لالقتسا  
www.esteqlaal.net 
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 ار تیانج و مرج لحم رد  دوخ رظن و دید مشچ ھلخاد ترازو فظؤم ساکع ییاقب یلایروت اما و

 رتکاد نامھ روظنم(رتکاد و میدنام قاطا رد رفن ود ام...":تسا هدومن نایب نینچ باتک 73 ۀحفص رد

 یزیچ پگ ھک دنامھف نم ھب رس ۀراشا اب ،هدھاشم و ھنیاعم نیلوا اب)ا.ح -تسا ھچوچ ھب روھشم رمع

 مھنآ ،هدش زیوآ قلح صخش یولگ و ندرگ ھک متسنادیم ھلاس نیدنچ ۀبرجت ھب رظن مھ نم .تسا رگید

 نکممان ،یگ هدش هرگ نوخ یاھ ھناشن و غاد و شارخ نودب ،دشاب ھتشاد دایزً اتبسن نزو ھک یصخش

 ."...میدیدن ار میالع نیزا کی چیھ ،تیم یولگ و ندرگ رد ام و تسا

 تسا ھتسنادیم رتکاد مھ ،تشحو و سرت و قانتخا وج نآ و ماگنھ نآ رد ھک دوش یم نیا ھجیتن سپ

 اما ،تسا هدوب دمع لتق کی و تیانج کی ھکلب ،یشکدوخ ۀثداح کی ھن ،ھعقاو نآ ھک ساکع مھ و

 .تسا هدش تقیقح زاربا عنام ،ناج زا سرت

 :دیوگیم 75 ۀحفص رد رایکلم"بانج رگید لاوس کی باوج ھب ییاقب یلایروت یاقآ

 ھفیظو ھب رظن اما ،دوب هدرکن ھنیاعم ار لاودنویم دسج و هدماین نادنز ھبً الصا سادنکملاب رتکاد "

 ".دوب هدومن اضماً ادعب ار روپار ،شا

 راولت مار ھنوس (شتسود لوق زا ،ملف ناغفا سیئر قباس یزیلاش ربکا دمحم بانج ھحفص نیمھ رد و 

 ار لاودنویم دسج سادنکملاب رتکاد ھک دیوگیم )دوب زین سادنکملاب رتکاد کیدزن رایسب تسود ھک

 ھچ رھ ھک دوب ھتفگ و ھتساوخ ار سادنکملاب رتکاد ،)ناخ دوؤاد(تلود سیئر صخش اما ،دوب هدیدن

 هدومن تعاطا مھ وا و .دینک اضما ار روپار نیا تکلمم عفانمرطاخب دیاب امش اما ،هدش الاح هدش عقاو

 لوق لقن متخ ".دوب هدرک اضما و

 ؟!سادنکملاب یتح ،دیوگب ھن ،وا رما ھب و ناخ دوؤاد ھب ھک دشاب یک و

 هدرک یُشکدوخ لاودنویم ھک دنکیم رارکت مامت تفخ اب ،"قرش نسح"مانب یصخش ھحفص نیمھ رد

 فیرشت مھفان وا دوخ دننام مدرم ھک دنکیم رکف و دنکیم راوخشن زین ار رگید گنفج دنچ و ...و تسا

 .دنناد یمن ار هزرابم و اتدوک نیب قرف مھ زونھ و دنراد

 وا اما ،درک یرپس هزرابم رد ار یرمع و دوب سرتن زرابم کی لاودنویم دیھش ھک تسا تسرد

 ،تسا زرابم ھکنآ و دشاب زرابم دناوت یمن زگرھ ،تسا یچاتدوک ھکنآ ،دوبن یچاتدوک کی زگرھ

 یاھ ورین ھب یچاتدوک و دنکیم ھعجارم مدرم و اھ هدوت ھب زرابم .دشاب یچاتدوک دناوت یمن زگرھ

 ودرھ رد ھک دنکیم شومارف وا ،دنزیم پچ نسح ۀچوک ھب ار دوخ ،قرش ناخ نسح اما ،یماظن

 مھ دوخ تمعنیلو ھب ھک دنکیم شومرف وا ،تسا هدوب ھکرعم ریگب لاوج و تسا ھتشاد تکرش اتدوک
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 وا زا .تسا هدرک تنایخ مھ دوخ مدرم ھب ،تسا هدرک تنایخ مھ دوخ نطو ھب ،تسا هدرک تنایخ

 .تشاد نتفگ تقیقح و قح عقوت ناوت یمن

 عالطا لاودنویم زا قیقحت نایرج و یریگتسد زا ناخ دوؤاد دیھش ھک میناوخ یم یدعب تاحفص رد

 ھکیلاح رد نیرتمک نیا رظن زا ،...و تسا هدیدرگ نایب کی کی زین ینیع نادھاش دوھش و تسا ھتشاد

 ،یچ اتدوک و یمچرپ ود یکی تداھش ،تشاد دامتعا ام فیرش نانطومھ زا یضعب تداھش ھب ناوتیم

 زا ناخ دوؤاد دیھش ھک تسا تسرد ،دشاب رابتعا رادم دناوت یمن ناش لاثما و یمیظع یبن ھلمج زا

 اما ،دش یم هداد روپار رتاوتم شیارب و تسا ھتشاد عالطا قیقحت نایرج و لاودنویم دیھش یریگتسد

 رھزا دمص نوچ یا ھتخاب فرش یاھ یمچرپ ۀناشنمدد و ھنایشحو یاھ ھجنکش ،هدنب رصاق رکف ھب

 لاودنویم دای هدنز ھکینامز و تسا هدش یمن هداد شرازگ ناخ دوؤاد ھب وم ھب وم ،ناش لاثما و اھ

 ھب باطخ ناخ دوؤاد .دریگیم رارق هدش ماجنا لمع کی رد ناخ دوؤاد ،دسریم لتق ھب نادنز رد

 باسح ھب یلیلد دناوت یم دوخ ھتفگ نیا و ،"...،هدش الاح ،هدش عقاو ھچ رھ ..."دیوگیم سدنکملابرتکاد

 هدرک راکنا دیابن اما .درادن مھ یتشگرب هار ھک دنا هداد رارق هدش ماجنا لمع کی رد ار وا ھک دورب

 داشناور لتق روتسد رھزا دمص ھب میقتسم تروصب اھ سور دراد ناکما ھک تشذگ هدیدان نآ زا ای و

 نامزاس تمدخ رد و هدوب مچرپ یفخم یاضعا زا ھک دوب ینامز رید وا رخآ .دنشاب هداد ار لاودنویم

 هدرک رارقرب طابترا لباک رد ھیس ور ترافس اب ھنایفخم و تشاد رارق یب یج یک،ھیس ور یسوساج

 ،دوب هدش هداد شیارب اھسور فرط زا ھک وا راعتسم مسا و درک یم تفایرد ھناھام شاعم اھنآ زا و

 اھ سور ھب هرمزور تروص ھب ار اھ روپار مامت مھ ناخ دوؤاد تیروھمج نامز رد و دوب "حتاف"

 رگید و لاودنویم دیھش ۀجنکش یاھ روپار مھ ناخ دوؤاد نامز رد ھک تسا لماک نیقی .دناسریم

 و تسا هدناسریم لباک رد ھیس ور ترافس رد یسور ناسوساج ھب تسخن ،ار مھم یاھ تیصخش

 نامھ طقف ،دوب ھظحالم لباق ،لباک رد نامز نآ رد ناش دادعت ھک یسور ناسوساج دیئات زا دعب

 .دنا هدرکیم ھتکید شیارب یسور ناسوساج ھک تسا هداد یم روپار "ربھر" ھب ار تانایرج

 یزاب تسد زا یھوک ِنایم رد و اتدوک مرگامرگ رد ناخ دوؤاد دیھش ھک تفرگ ھجیتن ناوت یم نیقی ھب

 یب و ھنادازآ یاھ تیلاعف و ناش یسور نابابرا و اھ یمچرپ یاھ ینکشراک و اھ ینیچ ھئطوت و اھ

 یفاک تصرف اھنت ھن ،رگید ۀلغشم کی و رازھ و لباک رد یسور نارواشم و ناسوساج زرم و دح

 نوچ یگرزب تیصخش لومش ھب ام ۀدازآ نانطومھ ھجنکش و نادنز یاھ روپار ھب نداد شوگ یارب

 یکیرات کی رد ار وا ات دنا هداد یم طلغ یاھ روپار وا ھبً ادمع ھکلب ،تسا ھتشادن لاودنویم دیھش

 .دارم و قفو رب زیچ ھمھ و تسا رازلگ و لُگ ایند ایوگ ھک دننک دومناو یروط و دنرادھگن
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 و نئاخ اھ هد و اھ رھزا دمص ،اھ قرش نسح ،اھ یمیظع یبن نوچ ،لباک رد سور ناگدرورپتسد

 .دنا هداد یم شاعم راوھام و هدرک ھیبرت یئاھ زور نینچ یارب اھ سور ار رگید سوساج

 ھب ھنایم نیردنا ناخ دوؤاد زا ناش ۀنارگزواجت و  ھنابلط ھعسوت تسایس ھب رظن یسور نارگزواجت

 .دوب ھتشذگ راک زا راک رگید ،دیبنج دوخ ھب ناخ دوؤاد ات و دندرک هدافتسا یطابترا لُپ کی ناونع

 نیا یایوگ ،"...،هدش الاح ،هدش عقاو ھچ رھ ":دیوگ یم سادنکملاب رتکاد ھب باطخ ناخ دوؤاد ھکنیا

 تسد رگید ناخ دوؤاد اما ،دنا هداد رارق هدش ماجنا راک کی رد ار ناخ دوؤاد ھک دوب دناوت تیعقاو

 و راکتیانج ناراکمھ و رھزادمص زا تساوخزاب ھب رداق یتح ھک تسا هدوب هدش ھتسب نانچ شیاپ و

 .تسا هدوبن زین وا نئاخ

 هدوب فقاو ایاضق مامت زا ناخ دوؤاد ھک تفرگ هدیدان ناوت یمن زین ار ھیضرف نیا رگید بناج زا

  .دیامن یم زیگنارب لاوس ،دشاب هدرک رداص ار لاودنویم لتق روتسد ھکنیا اما ،تسا

 "دنھدیم یھاوگ ،رھزادمص ندوب لتاق ھب نادھاش "ناونع تحت باتک 172 و 171 تاحفص ھب میوریم

 رد ناغفا تلم تیرثکا و دتفا یمن ترورض ھنیمز رد یدھاش چیھ ھب ،نیرتمک نیا هاگن زا دنچرھ

 ناشیا رگ ھجنکش ھکلب ،تسا دیھش لاودنویم یلصا لتاق اھنت ھن ،رھزا دمص ھک دنا لوقلا قفتم دروم

 رد زورما و دشاب هدوب زین رگید ۀدازآ ناغفا اھدص و اھ هد لتاق و رگ ھجنکش دیاش و تسا هدوب زین

 یگشیپ تیانج زا زین یللملا نیب سیلوپ و ناملآ تارابختسا و سیلوپ و دراد رارق ناملآ تموکح هانپ

 .دنتسھ هاگآ ًالماک رھزا دمص یسوساج و

 ...دراد ھمادا

_________________    

.دنتشاذگ نیرتمک نیا رایتخا رد ار قوف تامولعم هدومن فطل ھک یزیزع زا نونمم -*  


