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 کتاب باز

 

 ًقػيک کَ ثْػ ثؼ هؼؿي ثَ صبلن آهؼم، ثيـّى ىـکت ػؿ اف ّهتي

 ػاػ اينتبػى ػمتْؿ هـقم کَ ػّيؼم هؼؿ آى. ىْم فهيي ًوو ثْػ

 ػيگـ اي لضظَ اگـ هيؼاػ ُيؼاؿ هلجن ّاؿ ػيْاًَ تپو فيـا ،

 پبؿٍ ؿا اه پي ّ ؿگ هييْػ آى ّاؿػ كيبؿ ثب کَ عًْي ، ًؤينتن

 هي ًلل ًلل مغتي ثَ کَ صبلي ػؿ ّ اينتبػم. کـػ عْاُؼ

 ّ ثيکبكؼ ؿا ام ميٌَ هجبػا تب ، گؾاىتن هلجن ؿّي ؿا ػمتن ، فػم

 کييؼًؼ هي ُبين ؿيَ ثَ تيـي گْيي ًلل ُـ ثب ، ثيلتؼ ثيـّى

 عل عل ٍؼاي کَ ثْػ ىؼٍ عيک هؼؿي ثَ گلْين

 مـ ػُْ ػؿ هيـميؼ، گْىن ثَ ُْا عـّد ّ ّؿّػ اف ّصيتٌبکي

 .هيقػ ثيـّى صـاؿت آى اف ّ ثْػ ىؼٍ ػـم عيل پبين تب

 

 اصنبك ام ميٌَ ػؿّى کَ مْفىي کَ اينتبػم فهبًي تب

 تـك ىؼت اف ىؼم هتْرَ کَ ثْػ هْهغ آى تبفٍ. ىؼ آؿام هيکـػم

 ، اًؼاعتن کْچَ اًتِبي ثَ ًگبُي.  آهؼم اىتجبُي ؿا هنيـ

 اگـ صتي کـػم كکـ عْػم ثب ، ػاؿػ ؿاٍ کزب ثَ آى آعـ ًويؼاًنتن

 ىـکت آى ػؿ رلْ اف تب ًويگـػم ثـ ػيگـ ىْػ عتن ُن رٌِن ثَ

 ثَ صبل ايي ثب.  ػاىتن پبُبين ػؿ ىؼيؼي ّؼق ، ىْم ؿػ   لؼٌتي

 اي ّميلَ تب ثوبًن هٌتظـ ًويتْاًنتن چْى ، ػاػم اػاهَ ؿاُن

 ُن ػبػي ؿّفُبي ػؿ ىؼٍ ًلـيي کْچَ آى. کٌؼ مْاؿ هـا ّ ثـمؼ

 ًويقػ پـ ُن پـًؼٍ ّ ثْػ روؼَ کَ ؿّف آى ثَ ؿمؼ چَ ، ثْػ علْت
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 اكتبػ اٍلي عيبثبى ثَ چيون ، تٌؼ ثباليي مـ اف افگؾىتي ثؼؼ. 

 هضِ ثَ کـػم، تـ تٌؼ ؿا هؼهِبين ، ىؼ ؿاصت کوي عيبلن ّ

 ّ کـػم ثلٌؼ ػمت مْاؿي عْػؿّ اّليي ثـاي عيبثبى ثَ ؿميؼى

 : گلتن

 

 ػؿثنت_

 

 هي ّ ػاىت ًگبٍ پبين رلْي عْػؿّ ، هيلـفيؼ رْؿي ثؼ ٍؼاين

 ػوت ثَ ؿاًٌؼٍ.  ىؼم مْاؿ ّ کـػم ثبف ؿا ػوت ػؿ صـكي ثؼّى

 : گلت ّ ثـگيت

 

 ؟ ثـم کزب_

 

 : گلتن پـتي صْاك ثب

 

 .......عًَْ_

 

 :کـػم اٍالس ؿا صـكن كبٍلَ ثبال ثؼؼ ّ
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 ثِبؿمتبى هيؼاى_

 

 ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم ، هيکـػ ًگبُن عيـٍ ُوچٌبى ؿاًٌؼٍ

 پيبػٍ کَ يب ثوبًن کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ ، کييؼم ُن ػؿ ؿا اعوِبين

 : گلت ىٌيؼم کَ ىْم

 

 تْهبى پبًَؼ ّ ُقاؿ ػّ هييَ_

 

 ًَ ّ ػاىتن فػى چبًَ صبل ًَ هي اهب ، گلت فيبػ عيلي ؿا ًـط

 :گلتن لت فيـ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم ، ىؼى پيبػٍ صٍْلَ

 

 ثبىَ_

 

 ػّؿ آًزب اف فّػتـ کَ ثْػ ايي عْامتن هي کَ چيقي تٌِب لضظَ آى

 . ىْم

 

 کن ام ًبؿاصتي اف چيقي اهب ، کييؼم ثلٌؼي ًلل عْػؿّ صـکت ثب

 ًويتْاًنتن ، ًکٌن كکـ چيقي ثَ هيکـػم مؼي هؼؿ ُـ ، ًکـػ

 ثب ، هييؼ ؿ ػ چيوبًن رلْي اف ىـکت ُبي ٍضٌَ لضظَ لضظَ
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 ثَ ثؼؼ اهب ، کٌن ىکبيت ّ کالًتـي ثـّم ، کـػم هي كکـ عْػم

 کَ ثؼم تّْيش مبػت مَ ّ کالًتـي ثـم هي تب: "  گلتن عْػم

 ىکبيت هگَ تبفٍ"  کـػٍ روغ ؿا اه کْفٍ کبمَ هلکي ىؼٍ چَ

 اّل ، اكتبػٍ اتلبهي چَ ثگن ايٌکَ هضِ ثَ"  ؟ ؿاصتيَ ُويي ثَ

 چَ عٍَْي ىـکت تْي روؼَ ؿّف پـمي هي عْػم اف ُوَ اف

 ّلو اٍّ..... ػاػمـا ّ پـًّؼٍ تيکيل ثؼؼىن.  کـػم هي ؿلطي

 صـً اف. اؿفيؼ ًوي اه آثـّؿيقي ثَ. ثگؾؿم عيـه اف ثِتـ ، کي

 عْػم ثَ ّ گـكتن پبين اف ًييگًْي ّ كيـػم ُن ثَ ؿا ػًؼاًِبين

 ُـ اف ثييتـ"  صوتَ ثيبػ مـت چي ُـ کَ مـت ثـ عبک"  گلتن

 پبييي ؿا مـم گْملٌؼ هخل چـا کَ ثْػم ىبکي عْػم اف کني

 ثـػٍ ػؿ ثَ مبلن ربى هِلکَ اف کَ صبال.  ثْػم کـػٍ كـاؿ ّ اًؼاعتَ

 ّ هبًؼم هي ثبيؼ هيکـػم كکـ ّ ثْػ کـػٍ گل ىزبػتن صل ، ثْػم

.  گؾاىتن هي ػمتو کق   ؿا ىـف ثي ّ پنت هـػک آى صن

 مـه ثَ ثْػ هيقه ؿّي کَ ي*آة* ىيَ ثب ؟ چطْؿي آعـ اهب

 ّ ىًْؼ روغ هـػم تب کـػم هي كـيبػ ّ ػاػ يب ، کْثيؼم هي

.  کٌؼم هي ؿا ؿا ٍْؿتو پْمت ًبعٌِبين ثب يب ، ثـّػ آثـّيو

 ّ ًجْػٍ کبؿ ايي آػم ّهت ُيچ هيؼاًنتن کني ُـ اف ثِتـ عْػم

 ؿا عْػم ّ ثْػم هتٌلـ هتيٌن ّ آؿام ىغَيت اف لضظَ آى ًينتن

 عْػم ثَ ًنجت کَ ًلـتي ، ػيؼم هي اي ّاؿكتَ ّ ىل آػم

 ًلل ًلل ثلِون ايٌکَ ثؼّى ثْػ ىؼٍ ثبػج هيکـػم اصنبك

 . ػاػ تکبًن ىْکي چْى ؿاًٌؼٍ ٍؼاي.  ثقًن
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 ؟ ىؼٍ چيقي عبًن_

 

 ػيؼم ؿا اّ ّ ىؼم رب ثَ رب کوي ربين مـ ، عْؿػم رب اّ صـف اف

 : گلتن رؼي اي هيبكَ ثب هيکٌؼ ًگبُن آيٌَ ػاعل اف کَ

 

 عيـ ًَ_

 

 ٌُْف ىؼم عيبثبى توبىبي هيـْل ّ چـعبًؼم ؿا مـم ّ

 : پـميؼ کَ ثْػ ًگؾىتَ لضظبتي

 

 ؟ هيـي کزب گلتي_

 

 ؿا مـم ايٌکَ ثؼّى ، هيزْىيؼ ػلن ػؿ ىؼيؼ عيوي اصنبك

 : گلتن چـعبًن ثَ

 

 . ثِبؿمتبى هيؼاى_

 

 :گلت کَ ىٌيؼم
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 ؟ اًّزبمت عًْتْى_

 

 گلتن ّ کـػم ًگبٍ ثْػ فػٍ فل هي ثَ آيٌَ ػاعل اف کَ اّ ثَ ًلـت ثب

: 

 

 فػى صـف ثؼّى ثيٌيؼ هي اگـ ثبىَ هـثْٓ ىوب ثَ ًويکٌن كکـ_

 ىوب هيين پيبػٍ هي ػاؿيؼ ًگبٍ رب ُويي کٌيؼ ؿاًٌؼگي ًويتًْيؼ

 .ثگـػيي ػيگَ ٍضجت ُن يک ػًجبل ثَ ُن

 

 هي ثب ، عْؿػ رب عيلي ًؼاىت ؿا صـف ايي ىٌيؼى اًتظبؿ کَ هـػ

 : گلت هي

 

 ىبيؼ ثقًن صـف گلتن ًبؿاصتيي ػيؼم ، ًؼاىتن هٌظْؿي الَ ّ_

 .ثييي آؿّم کوي

 

 : گلتن تٌؼ لضي ُوبى ثب

 

 . ثـيؼ ؿّ ؿاُتْى ىوب ًينت الفم_
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 . ىؼ عيـٍ ؿّ ثَ ؿّ ثَ ّ ًگلت چيقي ػيگـ هـػ

 

 ثْػم کـػٍ ٍضجت ثْػ هنٌي هـػ کَ ؿاًٌؼٍ ثب لضي آى ثب ايٌکَ اف

"  هيکـػ مـفًين ػؿًّن اف ٍؼائي ، کـػم هي ًبؿاصتي اصنبك

 ّ"  پؼؿتَ ربي اّى ، کـػ مئْال يک عؼا ثٌؼٍ ، ثنتي مگ چتَ

 ًجْػ پؼؿم ربي ُن هلکي هگَ"  کـػم كکـ عْػم ثب لضظَ ُوبى

 ّ ػلِـٍ ػچبؿ ػيگـ ثبؿ هّْْع ايي ثَ کـػى كکـ ثب....."  چـا پل

 هـاؿي ثي ثب کـػم پيؼا تِْع اصنبك کَ ْٓؿي ثَ ىؼم اّطـاة

 اف اي لضظَ.  ػاػم هي كيبؿ ُبين پٌزَ هيبى ؿا کيلن ػمتَ

 فّػ اهب ، ىْم پيبػٍ تب ػاؿػ ًگبٍ عْاُن ثَ ؿاًٌؼٍ اف گؾىت كکـم

 ًگبُن ، ثـّم عبًَ ثَ فّػتـ امت ثِتـ کـػم كکـ ّ ىؼم هٌَـف

 ًضل ػهبين آى فّػتـ چَ ُـ کـػم آؿفّ ّ ػّعتن عيبثبى ثَ ؿا

 . ثگؾؿػ

 

 لضي ثب ّ ػاىت ًگبٍ هٌقلوبى عيبثبى مـ ؿا عْؿػّ ؿاًٌؼٍ

 : گلت مٌگيٌي

 

 ؟ کْچَ ػاعل ثـم عبًن_
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 : گلتن

 

 . هيين پيبػٍ ًَ_

 

 ّهتي کٌين صنبة ؿا کـايَ تب آّؿػم ػؿ ؿا پْلن کيق مپل

 ؿاًٌؼٍ کَ کـػم ىکـ ؿا عؼا ّ ؿيغت كـّ هلجن ، ىوـػم ؿا پْلِبين

 ػّ ػؿمت کيلن هضتْيبت توبم فيـا ، ثْػ ًغْامتَ کـايَ ثييتـ

 ؿا پْل.  ثْػ اتْثْك ثلئ چٌؼ اّبكَ ثَ تْهبى پٌزبٍ ّ پبًَؼ ّ ُقاؿ

 اي هيبكَ ّ عْؿػٍ گـٍ اثـّاًي ثب اّ ّ کـػم ػؿاف هـػ ٓـف ثَ

 عبؿد عْػؿّ اف ٍضجتي ثؼّى ًيق هي.  گـكت ػمتن اف ؿا آى ٓلجکبؿ

 ثَ ػهيوَ ػٍ ، اًؼاعتن مبػتن ثَ ًگبُي کْچَ ػاعل ، ىؼم

 ػلن گـمٌگي اف ُن ّ ػاىتن ػليْؿٍ ُن ، ثْػ ظِـ اف هجل يبفػٍ

 ًبي پبُبين کَ ْٓؿي ثَ ، ػاىتن ثؼي صبل عالٍَ.  هيـكت ّؼق

 ثب.  ًؼاؿم ػؿمتي ؿّي ّ ؿًگ ػاًنتن هي.  ًؼاىت ؿكتي ؿاٍ

 چَ تب اّّبػن ػيؼم هي ، ػاىتن آيٌَ يک کبه اي: " گلتن عْػم

 هي عْػم اف هـتت ثـمن عبًَ ثَ کَ هْهغ تب.  امت عـاة صؼ

 ثَ ّ" ؟ ثگن چي پـيؼٍ ؿّت ّ ؿًگ چـا گلت ػقيق اگَ: " پـميؼم

 چيون رلْي هلکي چِـٍ هـتت آى پبمظ ػؿثبؿٍ کـػى كکـ ربي

.  ًويلِوؼ چيقي کني ًقًن صـكي عْػم تب هيؼاًنتن.  هيآهؼ

 ؿا ػقيق کَ آًزب تب.  ثؼُن لْ ؿا عْػم هجبػا کَ ثْػ ايي تـمن اهب
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 کَ هييؼ ام پي پب هؼؿ آى هيکـػ ىک چيقي ثَ اگـ ىٌبعتن هي

 ػلن ّرَ ُيچ ثَ.  کٌن تؼـيق ثـايو ؿا هبرـا توبم ىْم هزجْؿ

 ايٌکَ ًَ ، ثلِوؼ چيقي هّْْع ايي اف کني عْامت ًوي

 آى تب کَ اػتوبػي صل ًويغْامتن ثلکَ ، کٌٌؼ مـفًين ثتـمن

 .ثـّػ ثيي اف ػاىتٌؼ هي ثَ ًنجت هْهغ

 

 هتوـکق ؿا اكکبؿم کليؼ آّؿػى ػؿ ثِبًَ ثَ تب اينتبػم عبًَ ػؿ رلْي

 کـػم ثبف ؿا ػؿ ّ اًؼاعتن هلل ػاعل ؿا کليؼ لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ.  کٌن

 ّ اّطـاة توبم گؾاىتن صيبٓ ثَ ؿا پبين ايٌکَ هضِ ثَ. 

 هي ثٌؼ ؿا ًلنن ؿاٍ کَ ىؼ کيٌؼٍ تـمي ثَ تجؼيل ػَجبًيتن

 عيـ ثَ ايٌکَ ثب.  ثْػم ثـػٍ پي هّْْع ػون ثَ تبفٍ اًگبؿ.  آّؿػ

 كـاؿ ؿميؼ ًوي كکـم ثَ اگـ ، هيکـػم كکـ عْػم ثب ، ثْػ گؾىتَ

 ثَ کَ اكتبػ مـعي گل ثْتَ ثَ ًگبُن ؟ اكتبػ هي اتلبهي چَ کٌن

 اصنبك اي لضظَ.  ثْػم گؾاىتَ ىکْكَ ؿا ًبهو هبػؿم يبػ

 ىؼٍ عيـٍ هي ثَ هـوْم ّ ؿـيجبًَ ، ثْتَ آى ُيجت ػؿ هبػؿ کـػم

 ثَ ىتبة ثب ّ گـكتن آى اف ؿا ًگبُن ؿوقػٍ ّ ىـهگيي.  امت

 هتْرَ ؿاُـّ ػؿ ػمتگيـٍ گـكتي هضِ ثَ.  ؿكتن مبعتوبى ٓـف

 ؿاّي اهجبل ّ ثغت اف اًؼافٍ ايي تب ّهت ُيچ.  امت هلل ىؼم

 ثؼي اصنبك ثب تب ػاؿم كـٍت هؼتي کَ ىؼ ؿاصت عيبلن.  ًجْػم

 ػقيق ّهت ُـ هيؼاًنتن.  ثيبين کٌبؿ کـػٍ پـ ؿا ّرْػم ُوَ کَ

 ّ ىؼم عن هيگؾاؿػ ػؿ رلْي هْکت فيـ ؿا کليؼ ، ًينت هٌقل
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 ؽٌُن ثَ کَ چيقي اّليي ىؼم کَ ؿاُـّ ػاعل.  ثـػاىتن ؿا کليؼ

 چٌؼه ّ ثؼ اصنبك آى تب* گـهباااثَ* ثـّم کَ ثْػ ايي ؿميؼ

 ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم هلکي کخيق ػمتِبي توبك احـ ػؿ کَ ؿا آّؿي

 ٓـف ثَ يکـامت ّ کـػم پـت ٓـكي ثَ ؿا کيلن.  ثيْين آة ثب

 . ؿكتن* گـهباااثَ*

 

 ثبف ؿا ػّه.  ىؼ ربؿي آى اف ّلـهي آة کـػم ثبف کَ ؿا آة ىيـ

 کَ تٌلـي گْيب ؿكتن آى فيـ کٌن مـهب اصنبك ايٌکَ ثؼّى ّ کـػم

 آة مـهبي کَ هييؼ ايي اف هبًغ ، ثْػ کيبًؼٍ آتو ثَ ؿا ّرْػم

 ثـِ.  آهؼ هي كـّػ ؿّين ّ مـ ثَ کَ آثي ثب ُوـاٍ.  کٌن صل ؿا

 ًوي عْىن گـيَ اف ّهت ُيچ.  ثْػ کـػٍ ثبف مـ ام عْؿػٍ كـّ

 ثَ لضظَ آى ػؿ اهب.  هيؼاًنتن اًنبى يک ّؼق ًِبيت ؿا آى ّ آهؼ

 اصنبك فيـا ، کٌن گـيَ ّرْػ توبم ثب کَ هيؼاػم صن عْػم

 عْػم اف.  امت آهؼٍ پبييي اثتؾال ًِبيت تب ىغَيتن هيکـػم

 تب" ؟ ثْػم ؿكتبؿي چٌيي هنتضن گٌبُي چَ ثَ: "  پـميؼم

 ثْػم ًکـػٍ مؼي ّهت ُيچ ىٌبعتن هي ؿا عْػم کَ ربيي

 کزبي پل.  ثؼُن امتلبػٍ? مْ اربفٍ کني ثَ کَ کٌن کبؿي

 ؟ ثْػ کـػٍ كکـ چٌيي ايي هْؿػم ػؿ هلکي کَ ثْػ اىتجبٍ کبؿم

 ؿا آى پبمظ صؼي تب عْػم چْى ًؼاىت رْاة ثَ اصتيبد مْالن

 عْة ؿا ايي ُن هلکي ، صوبهتن ّ مبػگي.  ثْػم كِويؼٍ

 ؿا عْػم ًويتْاًن ّهت ُيچ هيکـػم اصنبك.  ثْػ كِويؼٍ
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 ؿا عْػم ثلٌؼ ٍؼاي ثب ًيق صبل آى ػؿ ّ هيکـػم گـيَ.  ثجغين

 عـي ايٌوؼؿ تْ يؼٌي ، ىيْا کٌَ لؼٌتت عؼا: "  هيکـػم مـفًو

 ؟ ىـکت ثـي روؼَ ؿّف گلت هلکي چي ثـاي ًلِويؼي کَ

 آػم هلکي ًوييؼ ثبّؿت ُن لضظَ آعـيي تب کَ مـت ثـ عبک

 اف ٌُْف اهب.  ىؼ هي تـ مـػ لضظَ ُـ آة.... "  ثبىَ ثؼي

 ّ آهؼم عْػم ثَ اي لضظَ كؤ ، كِويؼم ًوي چيقي آى مـهبي

 : عْاًؼ هي ًبم ثَ هـا کَ ىٌيؼم ؿا ػقيق ٍؼاي

 

 ....ىيْا.... ىيْا_ 

 

 رلْي ؿا ػمتن کَ صبلي ػؿ آهؼم عْػ ثَ ّ عْؿػم مغتي تکبى

 ثلٌؼ آًوؼؿ ام گـيَ ّ ٍضجت ٍؼاي کَ کـػم ػػب هيگـكتن ػُبًن

 اف کَ ثْػ ّهت آى تبفٍ ، ثبىؼ ىٌيؼٍ ؿا آى ػقيق کَ ، ثبىؼ ًجْػٍ

 کَ صبلي ػؿ ثنتن ؿا آة ىيـ.  اكتبػ لـفٍ ثَ ثؼًن آة مـػي

 : گلتن ثؼُن ٓجيؼي آٌُگ ٍؼاين ثَ هيکـػم مؼي

 

 . ُنتن ايٌزب ػقيق ثلَ_

 

 : هيگلت کَ ؿميؼ گْىن ثَ* گـهباااثَ* ػؿ پيت اف ػقيق ٍؼاي
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 تْيي؟ اّى تْ ىيْا_

 

 : ػاػم رْاة

 

 . ثگيـم ػّه يک هيغْامتن ػقيق، اؿٍ_

 

 : گلت ػقيق

 

 ؿّىي ؿّ آثگـهکي کي ٍجـ ػهيوَ چٌؼ ، چبيي هي ، مـػ آة_

 .کٌن

 

 : گلتن ّ ىؼم ؿعتکي ّاؿػ

 

 .ثيـّى آهؼم ػيگَ ، ػقيق ًويغْاػ_ 

 

 ثؼًن ًنْد تـيي ػوين ػؿ مـهب.  پيچيؼم عْػم ػّؿ ثَ ؿا صْلَ ّ

 ُن ثَ اف هبًغ ًويتْاًنتن کَ ْٓؿي ثَ ، ثْػ کـػٍ ًلْؽ ًيق

 ؿعتکي ػاعل آيٌَ اف هْهغ ُوبى ػؿ.  ىْم ػًؼاًِبين عْؿػى

 عْى چيوبى ّ کـػٍ ثبػ چِـٍ ػيؼى اف.  اكتبػ عْػم ثَ چيون
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 ُيجت ، ثْػ ىؼٍ کجْػ ثل اف لجبًن ، کـػم ّصيت ام گـكتَ

 ثبينتن آًزب هؼتي کَ ثْػم كکـ ايي ثَ.  ثْػم کـػٍ پيؼا تـمٌبکي

 تللي ٍؼاي هْهغ ايي ػؿ.  کٌؼ پيؼا ػبػي صبلت ام هيبكَ ثلکَ تب

 كـٍت ثِتـيي هيؼاًنتن.  ؿميؼ ػاػم ثَ کَ ثْػ اي هؼزقٍ هخل

 امت تللي ثَ ػاػى رْاة مـگـم ػقيق کَ هْهؼي تب ىؼٍ كـاُن

 هيبكَ ثَ مبهبًي ّ مـ ّ ثـّم اتبم ثَ لجبك پْىيؼى ثِبًَ ثَ ،

 مالم ايٌکَ هضِ ثَ ، کـػم ٍجـ اي لضظَ.  ثؼُن ام ؿيغتَ ثِن

 ػؿ ّ ىؼم عبؿد* گـهباااثَ* اف ىٌيؼم ؿا ػقيق پـمي اصْال ّ

 ػؿ کـػم ّاًوْػ ، ثْػم کييؼٍ ٍْؿتن رلْي ؿا صْلَ کَ صبلي

 کـػم مالم اّ ثَ رب ُوبى اف ، ُنتن هُْبين کـػى عيک صبل

 : گلت کَ ىٌيؼم ؿا ػقيق ٍؼاي.  ىؼم اتبم ػاعل مـيغ ثَ ّ

 

 ؟ ثيـّى آهؼي رْؿي ايي چـا پل ، مالم ػليک_

 

 : گلتن

 

 .هيپْىن لجبك االى_

 

 :گلت ػقيق
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 ..... ثقًَ صـف ثبُبه ثقّؿ هيگلتي عْة ، ثْػم ىيْا ثب ًَ_

 

 آيٌَ رلْي لجبمن پْىيؼى اف ثؼؼ ، کـػٍ تللي اػظن ػوَ كِويؼم

 عْػم ثـاي هتؼبػلي چِـٍ لت ؿّژ ّ پْػؿ کـم کوي ثب ّ ؿكتن

 ٍضجت ، کٌن کبؿي چيوبًن هـهقي ثـاي ًتْاًنتن اهب ، مبعتن

 تب ثْػ عْثي كـٍت ايي ّ ىؼ ْٓالًي ُوييَ هخل ػوَ ّ ػقيق

 ػوَ اف کَ ػقيق ، ثکين ام چِـٍ ثـ عًْنـػي اف ًوبثي

 : کَ ثْػ ايي پـميؼ کَ چيقي اّليي ، کـػ عؼاصبكظي

 

 ؟ آهؼي فّػ چـا پل_

 

 ػاػى رْاة هْهغ اهب ، هيکٌؼ مْالي چٌيي هيؼاًنتن ايٌکَ ثب

 ُن ػقيق گْيب.  گلتن چَ ًلِويؼم عْػم کَ ْٓؿي ثَ ىؼم ُْل

 ثْػم ػاػٍ کَ تِي ّ مـ ثي پبمظ هتْرَ فيـا ثْػ ػيگـي كکـ ػؿ

 : گلت ّ ًيؼ

 

 .ػعتـٍ ايي ػمت اف ثگن چي_
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.  ُنتن هي هٌظْؿه کـػم كکـ چْى کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ تؼزت ثب

 : گلتن ػيؼم كکـ ػؿ ؿا اّ ّهتي اهب

 

 ؟ ػقيق ىؼٍ چي_

 

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ثْػ آهؼٍ ػؿ كکـ اف کَ ػقيق

 

 مـػ ُْاي ايي تْي ًويگي ؟ ىنتي ؿّ عْػت مـػ آة ثب چـا_

 ؟ هييي فکبم

 

 : گلتن

 

 .ثْػ ّلـم آة_

 

 : گلت ػقيق

 

 ؟. ًجْػي صوْم ػيـّف هگَ ؟ صوْم ثـي ثْػ اصتيبري چَ صبال_
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 : گلتن ّ ؿميؼ ؽٌُن ثَ رْاثي لضظَ ُوبى

 

 ثِن ، چبلَ يک تْي اكتبػ چـعو هبىيي يک آهؼم هي ػاىتن_

 . پبىيؼ آة

 

 کٌؼ ثبّؿ ؿا صـكن ػقيق ىؼ ثبػج ثْػ آهؼٍ گؾىتَ ىت کَ ثبؿاًي

 : پـميؼم کٌن هٌضـف عْػ اف ؿا اّ ؽُي ايٌکَ ثـاي

 

 ؟ ثْػ چطْؿ صبلو ػوَ_

 

 : گلت ػقيق

 

 . ًجْػ ثؼ_

 

 : گلتن

 

 ؟ ىؼٍ چيقي_

 



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 18 

 کتاب باز

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ػقيق

 

 اؿيب فى ػمت اف. ُويگي صـكِبي ُوْى ، ًينت تبفُبي چيق_

 مبفه مـ ػعتـ ايي ًَ هيبػ کْتبٍ اػظن ًَ ثؼثغتي ، هيٌبليؼ

 . ػاؿٍ

 

 : گلتن

 

 ؟ ىؼٍ چي صبال_ 

 

 : گلت ػقيق

 

 ػػْاىْى ُن ثب ُن ثبف هِييؼ ّ اؿيب ؟ ثيَ هيغْامتي چي_

 . ػاػاىو عًَْ ؿكتَ کـػٍ هِـ ُن ػعتـٍ ، ىؼٍ

 

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف صـف ايي گلتي اف ثؼؼ ػقيق

 

 . ثيي گـم ثيبؿم ثـات ػاؽ چبيي يک ثـم_
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 کـػم کبؿي ُـ اهب ، کييؼم ػؿاف ثغبؿي رلْي ًبُبؿ عْؿػى اف ثؼؼ

 ًلِويؼم.  ؿكتن كـّ كکـ ثَ ّ ثنتن ؿا چيوبًن ، ًجـػ عْاثن

 ؿا چيوبًن عيي عيي ٍؼاي ىٌيؼى ثب کَ کييؼ ْٓل چوؼؿ

 ىؼى آهبػٍ صبل ػؿ ٍؼا ثي ّ آؿام کَ ػيؼم ؿا ػقيق ّ کـػم ثبف

 : گلتن ، امت

 

 ؟ کزب ػقيق_

 

 : گلت ّ ثـگيت ٓـكن ثَ ام عْاثيؼٍ هيکـػ كکـ کَ اّ

 

 ؟ هبػؿ ىؼي ثيؼاؿ_

 

 ػيگـ لٌگَ کَ صبلي ػؿ ػقيق ، ًينتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت هيکـػ پب ثَ ؿا رْؿاثو

 

 آهب عبک مـ ّهتَ عيلي ، فيبؿت يضي اهبهقاػٍ ثـم عْام هي_

 ؟ ثيبئ ػاؿي ػّمت.  ًـكتن رًْت

 

 : گلتن ًيْػ ًبؿاصت ايٌکَ ثـاي ّلي ًؼاىتن صبل کَ ايي ثب
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 . ثيبم ُنتيؼ تٌِب اگَ_

 

 : گلت

 

 . هيبى ػـّمين ّ عبًن ىْکت ، ًينتن تٌِب هبػؿ ًَ_

 

 : گلتن

 

 . ًينتن صبل مـ فيبػ اهـّف.  ػيگَ ػكؼَ يک ثبىَ پل_

 

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ػلي يب گلتن ثب ػقيق

 

 . هيگـػم ثـ ؿـّة تب ُن هي.  کي امتـاصت هبػؿ ثبىَ_

 

 : پـميؼم

 

 ؟ ثپقم چي م ىب_
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 .هًْؼٍ ؿؾا ظِـ اف ، ُيچي_

 

 کيق ػؿ ؿا ًوبف مزبػٍ کَ صبلي ػؿ ػقيق ، ىؼ ؿاصت عيبلن

 : گلت گؾاىت هي اه ػمتي

 

 ، کي ؿّىي ؿّ موبّؿ ، ىؼ کَ ثبثبت اّهؼى ًقػيک كؤ_

 هضِ ثَ ثبثبت.  هبػؿ ًـٍ يبػت ، ًکٌَ ػّػ ّهت يک ثبىَ صْامت

 ؟ کَ هيؼًّي.  هيغْاػ چبيي ثيبػ عًَْ ايٌکَ

 

 . ثبىَ ؿاصت عيبلتْى_

 

 اصنبك ثنت مـه پيت ؿا کْچَ ػؿ ػقيق ايٌکَ هضِ ثَ

 ثَ ؿا مـم هؼتي.  ؿيغتٌؼ ػلن ثَ ؿا ػًيب ؿوِبي توبم کـػم

 ؿا آى ّ ىؼم عنتَ ػبهجت ّلي.  کـػم گـم تلْيقيْى توبىبي

 ًَ ، فػم اتبم ػؿ گيتي ّ ىؼم ثلٌؼ مپل ، کـػم عبهْه

 کن کن آكتبة.  ػاىتن صٍْلَ هي ًَ ّ ثْػ ػاػى اًزبم ثـاي کبؿي

 پٌزـٍ لجَ.  اكقّػ هي ثييتـ ام ػلگيـي ثَ ايي ّ هيـكت پبييي

 عْػم ثب ىؼم صيبٓ توبىبي هيـْل صٍْلگي ثي ثب ّ ًينتن

 ثـعالف اهب.  ًؼاؿػ ّرْػ ػيؼى ثـاي اي تبفٍ چيق ُيچ هيکـػم كکـ
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 لضظَ آى تب کَ ػيؼم چيقُبيي کـػم ًگبٍ عْة ّهتي ، تَْؿم

 ػاىت صن ثقؿگن هبػؿ ٓللي.  ثْػم ًکـػٍ ػهت آًِب ثَ ّهت ُيچ

 ايي اف ؿّف ُـ فيـا ، ثبىؼ عبًَ ايي ؿكتي ثيي اف ػلْاپل ُوَ آى

 هيغْؿػ ؽّم تْي کَ چيقي اّليي.  هيکـػ ًگبٍ صيبٓ ثَ ؿّ فاّيَ

 احـ ثـ ػيْاؿ مـ تب مـ ، ثْػ صيبٓ ميوبًي ػيْاؿ فىت ًوبي

 عْؿػٍ تـک ػيْاؿ ربي چٌؼ ، ثْػ فػٍ ىْؿٍ ثبؿاى اف ًبىي ؿْٓثت

 ٓـف ثَ آرـُب ّ ثْػ ؿيغتَ ّ ىؼٍ پْک ُن ربُب ثؼْي ّ ثْػ

 صيبٓ کق   ثَ ّ ثـػاىتن ػيْاؿ اف چين ، ثْػ فػٍ ثيـّى اي فًٌؼٍ

.  ًؼاىت ػيْاؿ اف کوي ػمت ُن صيبٓ کق   هْفاييکِب.  کـػم ًگبٍ

 کلٌگ اال هخل هيـكت آى ؿّي پب ّهتي ّ ثْػ ىؼٍ لن آًِب ثييتـ

 ثَ ، ثْػ ىؼٍ گْػ ّ ثْػ کـػٍ ًينت ُن رب چٌؼ.  هيکـػ صـکت

 ، هييؼ روغ آة ُب چبلَ ػاعل ، هيجبؿيؼ ثبؿاى ّهتي کَ ْٓؿي

 هتبحـ هـا ثبؿچَ ػيؼى اًؼافٍ ثَ ُب عـاثي ايي اف کؼام ُيچ ّلي

 اف تلي ثَ اکٌْى ثْػ گيبٍ ّ گل اف پـ فهبًي کَ اي ثبؿچَ.  ًويکـػ

 ىکنتَ رب چٌؼ اف ثبؿچَ لت هـًيق.  ثْػ ىؼٍ هجؼل ملت عبک

 ُـك مـط گل ثْتَ تٌِب ٓـاّت ّ مجقي ُوَ آى اف ّ ىؼٍ

.  ثْػ هؼْد ّ کذ اي فًٌؼٍ ٓـفٍ ثَ کَ ثْػ هبًؼٍ ثبهي اي ًيؼٍ

 ثب ، هيبينتبػ پٌزـٍ پيت ػقيق ّهت ُـ چـا ثْػم كِويؼٍ تبفٍ

 ؿصوت اّ ثـاي ّ هيکـػ يبػ رْى آهب اف اكنـػٍ ّ ؿوگيي ًگبُي

 فًؼٍ رْى آهب اگـ هيکـػ كکـ عْػه ثب ػقيق ىک ثؼّى. هيلـمتبػ

 ؿّف ايي ثَ ػاىت ػّمتو ُوَ ايي کَ اي عبًَ ّهت ُيچ ، ثْػ
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 يبػ ثَ ّهت ُيچ فيـا ، ثْػ چٌيي ُن صويوت ثَ.  اكتبػ ًوي

 ّ ّيـاى چٌيي ؿا ثبؿچَ ّ صيبٓ ، رْى آهب كْت اف هجل تب ًؼاىتن

 ثييتـ ؿا رْى آهب ربي ، عبلي ثبؿچَ ػيؼى.  ثبىن ػيؼٍ ثـُْت

 عْثي ؿّفُبي يبػ ّ عْاًؼم اي كبتضَ اّ يبػ ثَ.  هيکـػ ًوبيبى

 . ثْػ فًؼٍ ٌُْف اّ کَ اكتبػم

 

 رب تب ، كنولي ثبؿچَ ُويي ػؿ ّ ثْػ گيبٍ ّ گل ػبىن رْى آهب

 يک ثْػ مبلن ػٍ ّهتي آهؼ يبػم.  ثْػ کبىتَ گيبٍ ّ گل ػاىت

 ، ًبػيب ّ ايؼا ّ هي ّهتي کَ ثْػ ثبؿچَ ّمٔ پيًْؼي تْت ػؿعت

 کبل تْتِبي ثَ ؿصوي ًَ ، ؿميؼين هي ُن ثَ ُبين ػوَ ػعتـ

 ثبؿچَ ػاعل ػقيق کَ ُبيي مجقي هالصظَ ًَ ّ هيکـػين آى

 ًيبهؼٍ عْىن هـهق تْت هقٍ اف ّهت ُيچ ، يکي هي. ثْػ کبىتَ

 ثب کَ هيآهؼ عْىن ايي اف كؤ ، ًؼاىت اي هقٍ اٍالا  يؼٌي ، ثْػ

 ؿّي ثٌلو لک ُن گبُي الجتَ ، کٌن ثٌلو ؿا فثبًن ّ لجِب آى

 ثَ يبػه.  هيآّؿػ ػؿ صنبثي ؿا هبػؿ کلـ کَ هيوبًؼ ثبهي لجبمن

 ّاؿػ گْملٌؼ اي ػمتَ هبًٌؼ کَ هيؼيؼ ؿا هب ػقيق ّهت ُـ ، عيـ

 ػػْايوبى کلي ، هيکٌين لگؼ ؿا ُبيو مجقي ّ هييْين ثبؿچَ

 پب ، ًؼاىت ًظيـ هِـثبًي ػؿ کَ رْى آهب کَ ثْػ ّهت آى.  هيکـػ

 عبٓـ ثَ ، عبًن حـيب: "  هيگلت ػقيق ثَ عطبة ّ هيکـػ هيبًي ػؿ

 ؿـ ػبهجت اهب"  ًکي ًبؿاصت ؿّ ُبم ثچَ مجقي ػًَّ تب چٌؼ
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 آى ربي ّ ثکٌؼ ؿا تْت ػؿعت رْى آهب هييؼ ثبػج ػقيق ؿـُبي

 .ثکبؿػ ًبؿًذ ػؿعت يک

 

 هب اف کؼام ُيچ هؾام ثَ اه ؿميؼٍ صتي ّ کبل ًبؿًذ گل هقٍ

 کَ ًويوبًؼ آًوؼؿ ، آى ُبي هيٍْ ًَ ّاگـ ًجْػ عْىبيٌؼ ُب ثچَ

 رْى آهب ىک ثؼّى.  کٌؼ چٌؼاى ػّ ؿا صيبٓ فيجبيي ّ ىْػ ًبؿًزي

 ثبفيگْىو ُبي ًٍْ ػمتجـػ اف کَ ثکبؿػ چيقي چَ هيؼاًنت ُن

 ّ هبًؼ عيـٍ صبٍل ثي ّ عيک ثبؿچَ ثَ ًگبُن.  ثوبًؼ اهبى ػؿ

 ايي ثبفم ثْػي اگَ ًويؼًّن ؟ اهبرْى کزبيي صبال: " گلتن عْػم ثب

 : هيغًْؼي ؿّ ىؼـ

 

 

 

 

 

  ُنت ٍلب ًينت اگـ ؿًّن هب کلجَ ػؿ

 

 ُنت عؼا ًْؿ آى ػؿ ُنت ٍلب کَ آًزب
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 ؿا ىؼـ ايي کَ ثبؿ اّليي.  ثْػ رْى آهب کالم تکَ ُوييَ ىؼـ ايي

 ىيؼا ّ هي ؿّف آى. ثْػ مبلن ُيت ، ُلت ىٌيؼم اّ ػُبى اف

 عـيؼ ثـاي عْامت هي اهبرْى ، کـػين هي ثبفي صيبٓ ػاعل

 لؾت ثب ّ اينتبػ ثبؿچَ رلْي اي لضظَ ، ؿكتي اف هجل ثـّػ ثيـّى

 عْه تي.کـػ فهقهَ ؿا ىؼـ ايي ثؼؼ ّ کـػ ًگبٍ گلو پـ ثبؿچَ ثَ

 ثب ًيق اّ کٌبؿه ؿكتن کَ آهؼ عْه هؾاهن ثَ آًوؼؿ اّ ٍؼاي آٌُگ

 ًگبٍ هي ثَ هيکـػ ثييتـ ؿا اه ًْؿاًي چِـٍ رؾاثيت کَ لجغٌؼي

 : پـميؼم ، کـػ

 

 ؟ چيَ ىؼـ ايي هؼٌي اهبرْى_

 

 : گلت ّ كيـػ عْؿػ ثَ هـا ّ گؾاىت ام ىبًَ ػّؿ ؿا ػمتو

 

 ، ُنت ػين ، ُنت ٍلب ثبىَ مجقي رب ُـ کَ ايي يؼٌي_

 اًّزب ُن عؼا ثبىَ ايٌب توبم ّهتي ّ ُنت فيجبيي ، ُنت ًْؿ

 صبال.  ُنت فيجبيي ايي توبم تْي عؼا چْى.  هيکٌَ پيؼا تزلي

 ؟ رْى ثبثب كِويؼي
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 ّاهؼي هؼٌي ثؼؼُب اهب. ًيؼم صـكو هؼٌي هتْرَ فيبػ هْهغ آى

 صيبٓ ثِـٍ ثي ّ***  ثبؿچَ تب ثنتن ؿا چيوبًن ، كِويؼم ؿا آى

 ٍلبي ػيگـ کَ ًيبّؿػ يبػم ثَ ّ ًکٌؼ کزي ػُي هي ثَ آى اف ثيو

 ثَ ؿا ؿّفُبيي چيوبًن ثنتَ پلکِبي پيت. ًينت کلجَ ايي ػؿ

 هي رْى آهب کبؿ هيق کٌبؿ ثلٌؼي پبيَ ٌٍؼلي ؿّي کَ آّؿػم يبػ

 ثـًق ّ هل اي ّؿهَ ؿّي هِبؿت ثب کَ اّ ػمتِبي ثَ ّ ًينتن

 ّ مبػي ّ هِـثبى چِـٍ ، ىؼم هي عيـٍ هيقػ فيجبيي ًويِبي

 ثيٌي ًْک تب ؿا ػيٌکو کَ ٌُگبهي*  فه ا ًْ*ػل ّ گـم ٍؼاي

 ؿّي ثـ هلن کْثيؼى تن تن ٍؼاي ثب ُوـاٍ ّ ثْػ آّؿػٍ پبييي اه

 ّهتي. پيچيؼ هي گْىن ػؿ ، عْاًؼ هي ؿقل ثوي ٍؼاي ثب كلق

 ّ ىؼٍ اًجبؿي ثَ تجؼيل ايٌک فهيي فيـ ػؿ اّ کبؿ اتبم آهؼ ًظـم ػؿ

 املٌذ هخل ػلن ، گـكتَ ربي ًغْؿ ثؼؿػ ّ کٌَِ ّمبيل آى ػؿ

 اف ؿا صيبٓ ثبؿ امق ػيگـ ثبؿ کـػم ثبف ؿا چيوبًن.  ىؼ كيـػٍ

 هي آًزب ثَ ُبين ػوَ ّهت ُـ کَ ًجْػ عْػ ثي ، گؾؿاًؼم ًظـ

 يک ّ ثلـىؼ ؿا عبًَ کَ عْاًؼًؼ هي ػقيق گْه فيـ هـتت ، آهؼًؼ

 کٌبيَ ّ گْىَ هؼٌي هتْرَ ػيگـ اکٌْى ، ثغـػ مبف ًْ آپبؿتوبى

 اػظن ػوَ اف ػقيق کَ پيو ؿّف چٌؼ هخال.  ثْػم ىؼٍ آًِب ُبي

 ثپـمؼ ػاؿػ کَ آىٌبُبيي اف ثگْيؼ ثـفّ آهب ىُْـه ثَ عْامت

 ػل گْيب کَ اػظن ػوَ ، هييْػ چوؼؿ ثبم پيت آملبلت ُقيٌَ

 : گلت ّ کـػ ًبفک چين پيت ػاىت پـ
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 پْل ؿيغتي هخل عًَْ ايي ثـاي کـػى عـد ، ثـػاؿ ػمت هبػؿ_

 ؿّ ه ػوـ ػيگَ عًَْ ايي ّهللا ّهللا ، هيوًَْ تَ ثي چبٍ تْي

 آثـّي كکـ ثَ ثبيؼ اهب ، ػاؿي ػّمت ؿّ ايٌزب ػًّن هي ، کـػٍ

 ػاهبػم ّ ُب ػـّك ّهت ُـ يکي هي عؼا ثَ ، ثبىي ُن ثويَ

 ؿّ ايٌزب مـکْكت هيتـمن هيـيقٍ، ُـي ػلن ، ايٌزب ثيبى هيغْاى

 .ثقًي ُبم ثچَ ثَ

 

 ُن ثَ ؿا ػًؼاًِبين صـً اف ىٌيؼم ؿا صـف ايي ّهتي ؿّف آى

 اکٌْى اهب ، امت هالصظَ ثي چوؼؿ کـػم كکـ عْػم ثب ّ كيـػم

 ّ عـاثي ُوَ آى اف کَ ثْػ ٓجيؼي ، هيؼُن صن ُن اّ ثَ کوي

 ُبي عبًْاػٍ اف هْب اف کَ ثقؿگو ػـّك ّ ػاهبػ رلْي كوـ

 ثَ ثييتـ الجتَ ، ثکيؼ عزبلت ، ثْػًؼ ىٌبك مـ ّ هوتوْل

 فيـا ، ثکٌؼ عبٓـٍ ُوَ آى اف ػل ًتْاًؼ کَ هيؼاػم صن ُن ػقيق

 عبٓـٍ عبًَ ايي اف ًِبيت ثي اهب ، اّ اًؼافٍ ثَ ًَ ىبيؼ ، هي عْػ

 ! ىيـيٌي عبٓـات چَ ّ ػاىتن
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 ?  كَل

 

 

 

 

 

 ػوَ اّ اف هجل ثْػ ػقيق ّ رْى آهب پنـ تٌِب ّ كـفًؼ آعـيي پؼؿم

 اّليي کَ اػظن ػوَ ، ثْػًؼ آهؼٍ ػًيب ثَ اكنبًَ ػوَ ثؼؼ ّ اػظن

 ثَ ػعتـ يک ّ اؿيب ّ اؿىيب ًبهِبي ثَ پنـ ػّ ، ثْػ عبًْاػٍ ػعتـ

 ًبهِبي ثَ پنـ يک ّ ػعتـ يک ًيق اكنبًَ ػوَ ، ػاىت آيؼا ًبم

 مبل يک ًبػؿ ّ تـ ثقؿگ هي اف مبل يک ًبػيب کَ ػاىت ًبػؿ ّ ًبػيب

 . ثْػ تـ کْچک ىيؼا اف

 

 ّ ػقيق ػيؼى ثـاي هب ّ ثگؾؿػ اي روؼَ آهؼ هي پيو کن عيلي

 ّ ُب ػوَ اف يکي اّهبت ثييتـ ، ًـّين هٌقليبى ثَ رْى آهب

 ػّؿ ُوگي کَ ؿّفُبئي اف يکي ػؿ ، ثْػًؼ آًزب ػّييبى ُـ گبُي

 ػًيبي اف ثيو ّ کن هـا کَ ، آهؼ پيو هبرـايي ثْػين روغ ُن

 اؿىيب تْرَ هْؿػ كِويؼم ثؼؼ ثَ ؿّف ُوبى اف ، آّؿػ ثيـّى ثچگي

 ثويَ هيچـعؼ هي ثـ ّ ػّؿ اّ ّهت ُـ چـا كِويؼم تبفٍ ّ ػاؿم هـاؿ

 .هيقًٌؼ لجغٌؼ هـهْفاًَ
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 ّ ثْػين ًينتَ ايْاى ُبي پلَ ؿّي ىيؼا ّ ًبػيب ّ هي ؿّف آى

 متبؿٍ ّ هبٍ ّ ثينت ًوـٍ اف پـ کَ ؿا ًبػيب ػيکتَ ػكتـ ػاىتين

 ػؿ ٍؼا ثَ صيبٓ ػؿ فًگ هـتجَ يک کَ هيکـػين ًگبٍ ثْػ ثـام ُبي

 اّ مـ پيت ّ ىؼ ّاؿػ آيؼا اثتؼا ، کـػ ثبف ؿا ػؿ ّ ػّيؼ ىيؼا ، آهؼ

 عن ػوَ ، ىؼ صيبٓ ػاعل آؿيب ُوَ اف آعـ ّ ثـفّ آهب ّ اػظن ػوَ

 ُن ثب ّ ىؼين ثلٌؼ ؿاٍ رلْ اف ًبػيب ّ هي ، ثْميؼ ؿا ىيؼا ّ ىؼ

 ؿا ٍْؿتوبى ّ کـػ پـمي اصْال ًيق هب ثب ػوَ ، کـػين مالم

 ثيـّى ؿاُـّ اف امتوجبل ثـاي کَ ػقيق ػيؼى ثب مپل.  ثْميؼ

 تکـاؿ ػيؼ ؿا هب کَ ُوييَ هخل ثـفّ آهب ، ؿكت ثبال ُب پلَ اف هيآهؼ

 : کـػ

 

 ؟ هيييؼ هي ػـّك کؼّهتْى ثجيٌن ، گلي ػعتـاي چَ ثَ ثَ_ 

 

 ثْػ تـ ثچَ کَ ىيؼا ّلي ، کييؼين عزبلت عيلي ًبػيب ّ هي

 ثب کَ اكتبػ اؿيب ثَ ًگبُن لضظَ ُوبى ، عٌؼيؼى ثَ کـػ ىـّع

 پنـ ّهتِب آى اؿيب.  هيکـػ ًگبٍ ًبػيب ّ هي ثَ اي هْؽيبًَ لجغٌؼي

 کَ چيوبًي ّ مٌو اف تـ ػؿىت ًنجتب اي رخَ ثب ثْػ ىـّؿي

 اعن ىيؼا ثَ ّ ثـػاىتن اّ اف چين ، ثبؿيؼ هي ىيطٌت آى اف

 اي هيکـػم كکـ اهب ، ثْػم عْىضبل آيؼا آهؼى اف ايٌکَ ثب ، کـػم
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 فيـا ، آّؿػ ًوي عْػ ثب ؿا اؿيب ايٌکَ يب ، ًويآهؼ اػظن ػوَ کبه

 عْه کؼاهوبى ُيچ ثَ کَ هيکٌؼ اؽيت ؿا هب هؼؿ آى هيؼاًنتن

 .ًگؾؿٍ

 

 مليؼي ؿّثبى ثب ؿا آى اًتِبي ّ ثْػ ثبكتَ ؿا هُْبين هبػؿم ؿّف آى

 ّهت ُـ اؿيب.  ثْػ ثنتَ ػاىت لجبمن ؿًگ ثَ هـهقي عبلِبي کَ

 ؿا فثبًو يب ّ کييؼ هي ؿا هُْبين يب هيؼيؼ ػّؿ ؿّ ثويَ چين

 هتٌلـ اؿيب اف هيآهؼ عْىن اؿىيب اف چوؼؿ ُـ ، هيآّؿػ ػؿ ثـاين

 ُن ًبػيب ّ آيؼا ، ػيؼم هي آفاؿ اّ اف کَ ًجْػم هي تٌِب الجتَ.  ثْػم

 کْلي چطْؿي ثْػًؼ ثلؼ هٌتِب ، ًجْػًؼ اهبى ػؿ اّ ُبي اؽيت اف

 ُيچ هي کَ کبؿي. ثقًٌؼ کتک ؿا اّ ػاػ ّ ريؾ ثب ّ ثيبّؿًؼ ػؿ ثبفي

 ، ًيؼ ؿّين ّهت ُيچ يؼٌي.  ػُن اًزبم ؿا آى ًويتْاًنتن ّهت

 ّ ُْاؿ ّ ػاػ ثَ ثـمؼ چَ ، کٌن گـيَ ثلٌؼ ٍؼاي ثب کني رلْي

 ُوييَ هخل آيؼا آهؼى ثب ، ػاىت عْػ ربي ػيگـ کَ ثبفي کْلي

 يک آيؼا ، کـػين پِي ؿا ثنبٓوبى ّ ؿكتين ثبفي عبلَ مـاؽ ثَ

 هي ّ ػيگـ گْىَ يک ُن ًبػيب ، کـػ پِي ؿا ثنبٓو ايْاى گْىَ

 پِي ثْػم گـكتَ ػقيق اف کَ ؿا هْکتي تکَ ؿاٍ رلْي ُوبى ُن

 کٌبؿ ثْػم گـكتَ ثبفي ثـاي ػقيق اف کَ ؿا ّمبيلي تکَ چٌؼ ّ کـػم

 ثَ کـػ ىـّع ُوييَ هخل اؿيب ثبفي اثتؼاي ُوبى اف چيؼم آى

 ؿا ّمبيلوبى اف يکي يب ثبؿ ُـ ّ آهؼ ّ ؿكت آًوؼؿ ، آفاؿ ّ اؽيت

 ثِن ؿا هبى ثبفي ثبالعـٍ کَ عْؿػ ؿا ُبيوبى هيٍْ يب ّ ثـػاىت
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 كؤ اّ ، ؿكت ػوَ پيو ىکبيت ثـاي آيؼا ايٌکَ اف ثؼؼ ، ؿيغت

 : گلت

 

 .... هبػؿ ًکي اؽيت اؿيب_

 ثب ثبفي عبلَ ػيؼين ّهتي!  کـػ گْه صـف اؿيب ُن چوؼؿ ّ ُويي

 ّ کـػين روغ ؿا ثبفيِب امجبة ، ًؼاؿػ كبيؼٍ اؿيب هخل آكتي ّرْػ

 عيبلو کَ ُن اؿيب ، ثويَ پيو ؿكتين

 

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? تب??  ٍلضَ

 ؿكت ّ کـػ کن ؿا ىـه ؿيغتَ ثِن ؿا هب ثبفي ثْػ ىؼٍ ؿاصت

 پِي صٍْلَ ّ صبل کؼاهوبى ُيچ ػيگـ اّ ؿكتي اف ثؼؼ ، کْچَ تْي

 ثبفي ثبىک هبين ىؼ هـاؿ ّ ًؼاىتين ؿا ثبفي عبلَ ثنبٓ کـػى

 هضِ ثَ ىؼ گـگ ًبػيب ّ آّؿػين چِل ، ،مي ثينت ػٍ، ، کٌين

 ثـاي ُن هي ، ػّيؼ اتبم ٓـف ثَ آيؼا گؾاىت چين اّ ايٌکَ

 پبييي فهيي فيـ ُبي پلَ اف ّ کـػم اًتغبة ؿا صيبٓ ىؼى پٌِبى

 ػاعل اؿيب لضظَ ُوبى.  اينتبػم رْى آهب کبؿ اتبم رلْي ّ ؿكتن
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 مکْت ًيبًَ ثَ ؿا ػمتن.  فػ لجغٌؼي هي ػيؼى ثب ّ ىؼ صيبٓ

 لْ ؿا ربين کـػم اىبؿٍ اّ ثَ التوبك ثب ّ گؾاىتن ػُبًن رلْي

 پلَ اف ُن ثؼؼ ، ػاػ تکبى ؿا مـه ّ فػ لجغٌؼ هْؽيبًَ آؿيب. ًؼُؼ

 لجغٌؼه کَ عًَْ ثَ تـميؼم عيلي. آهؼ پبييي فيـفهيي ُبي

 ثؼّى کـػم مؼي ، امت کييؼٍ ثـاين اي ًويَ هيؼاػ ًيبى

 ثب آؿيب ، ػاؿػ مـ ػؿ اي ًويَ چَ ثلِون ثجبفم ؿا عْػم ايٌکَ

 : گلت اي آُنتَ ٍؼاي

 ؟ ًؼم لْت عْاي هي_

 : گلت ، کـػم عن ؿا مـم ّ اًؼاعتن ثبال ثَ ًگبُي

 ىـٓ يک ثَ_

 ىـٓي چَ ثْػثگْين هٌتظـ کَ اّ هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ ُوچٌبى

 : گلت عْػه مبکتن ػيؼ ّهتي

 .ثگيـين لت عبؿري كيلوِبي هخل ثگؾاؿي کَ ىـٓ ايي ثَ_

 هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ ّاد ّ ُبد ّ ىؼ گـػ تؼزت ىؼت اف چيوبًن

 اهب ، چينت صـف ايي اف اّ هٌظْؿ ًويؼاًنتن هْهغ آى

 ، امت ًغْامتَ هي اف عْثي چيق کَ هيگلت هي ثَ اصنبمي

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ کٌي کبؿ چي_

 : گلت آُنتَ ّ آهؼ رلْ کوي

 ! ثجْموت ُب عبؿري هخل ثگؾاؿي يؼٌي_
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 کبؿ آؿيب كِويؼم ثچگي توبم ثب ّ لـفيؼم عْػ ثَ ُب گـكتَ ثـم هخل

 .امت عْامتَ هي اف ىٌيؼي

 تـك اف ثالكبٍلَ ، ثنت ؿا ؿاُن ػمتو ثب کَ ثـّم ثبال عْامتن

 : گلتن صبل ُوبى ػؿ ّ اكتبػم گـيَ ثَ

 . هيگن ػوَ ثَ_

 هنلٔ عْػ ثَ فّػ عيلي اهب ، عْؿػ رب صـكن اف کـػم اصنبك

 : گلت ّ ىؼ

 ؿّ هـکجو ىييَ ثگن رْى آهب ثَ ُن هي تب ثگْ ػاؿي رـات_

 .ىکنتي

 يبػم اف گـيَ اي لضظَ ًؼاىت عجـ هّْْع ايي اف ؿّصن کَ هي

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ، ؿكت

 . ًکـػم ؿّ کبؿ ايي هي عؼا ثَ_

 : گلت ّ اًؼاعت ثبال ؿا ُبيو ىبًَ* عٍَْي*ثؼ ثب آؿيب

 .هيکٌٌؼ ثبّؿ ُوَ ثگن هي اگَ ّلي_

 امت رٌل ثؼ آًوؼؿ اّ ػاًنتن هي ، هيکٌؼ ؿا کبؿ ايي ىؼ ثبّؿم

 ثبّؿ ؿا صـكو کَ ثْػ ايي اف تـمن آيؼ هي ثـ افه کبؿي ُـ کَ

 ثبّؿ کني ًکـػم ؿا کبؿ ايي هي کَ ثغْؿم هنن چوؼؿ ُـ ّ کٌٌؼ

 : گلت ام تـميؼٍ صنبثي ثْػ كِويؼٍ کَ ُن آؿيب ، ًکٌؼ

 ..... ثگؾاؿي ثبيؼ ًگن هيغْاي اگَ_
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 فػم ػيگـ ثبؿ.  فػ* ٍْؿت* ثَ ؿا ػمتو صـكو ثبهي ربي ثَ ّ

 ّ آفاؿ اف کَ ُن آؿيب ٍؼا ثي ّ آُنتَ ُوييَ هخل ّ گـيَ فيـ

 ّ کييؼ گينن اًتِبي اف ؿا هُْبين ؿّثبى ، هيجـػ لؾت هي اؽيت

 ّ ىؼم عن هيکـػم گـيَ کَ ُوبًطْؿ ، اًؼاعت فهيي ثَ ؿا آى

 اف اؿىيب هْهؼَ ُوبى هي ىبًني عْه اف.  ثـػاىتن ؿا ؿّثبًن

 صيبٓ ػؿ عبًَ ثَ ىؼى ػاعل ٌُگبم آؿيب عْىجغتبًَ ، ىؼ ّاؿػ ػؿ

 . ثْػ ًجنتَ ؿا

 ، کـػ تؼزت عيلي رْى آهب اتبم ػؿ رلْي آؿيب ّ هي ػيؼى ثب اؿىيب

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ آؿيب ثَ مپل ّ هي ثَ اثتؼا

 ؟ عجـٍ چَ ايٌزب_

 اف ثبالكبٍلَ ّ ثْػ ىؼٍ مـط صنبثي کَ ىؼم آؿيب چِـٍ هتْرَ

 ّ گـكت ؿا اه يوَ اؿىيب پلَ آعـيي ؿّي ػؿمت ، ؿكت ثبال ُب پلَ

 : گلت

 ؟ هيکـػي ؿلطي چَ ثجيٌن ّاينب_

 : گلت آؿيب

 ! ُيچي عؼا ثَ_

 : گلت اؿىيب

 ؟ هيکٌَ گـيَ ىيْا چـا پل_

 ًگبٍ هي ثَ اؿىيب. ًگلت چيقي ّ اًؼاعت ثبال ؿا ُبيو ىبًَ آؿيب

 : گلت ّ کـػ
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 . ثجيٌن ثبال ثيب ىيْا_

 : گلت اؿىيب.  ؿكتن ثبال ّ کـػم پبک ؿا اىکِبين

 ؟ کـػٍ کبؿت چَ_

 : گلتن تٌؼ تٌؼ ًويقًن عْثي صـف ثلِون ايٌکَ ثؼّى

 ، ىکنتن ؿّ هـکجو ىييَ هي ثگَ رْى آهب ثَ عْاػ هي_

 .... اگَ گلت هي ثَ ُن ثؼؼه

 تٌؼ تٌؼ ًقًن ؿا صـكن ثبهي هي ايٌکَ ثـاي ّ کـػ ىلْؿو آؿيب

 : گلت ّ کـػى ٍضجت ثَ کـػ ىـّع

 .... ىکنت ؿّ رْى آهب هـکت ىييَ ىْا ػيؼم عْػم_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ اّ ثَ اعن ثب اؿىيب

 ! هيگَ چي ثجيٌن ىْ علَ_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ مپل

 ؟ هيگلتي عْة_

 هي اف تِؼيؼ ّ اىبؿٍ ثب کَ اكتبػ آؿيب ثَ چيون هْهغ ُوبى

 اهب کـػم تـػيؼ گلتي ثـاي اي لضظَ ، ًگْين چيقي هيغْامت

 : گلت ثْػ ىؼٍ هتْرَ کَ اؿىيب

 ؟. گلت ثِت چي ، رْى ىيْا ثگْ_

 ثَ هنتوين ؿا ًگبُن ّلي تـميؼم هي آؿيب تِؼيؼُبي اف ايٌکَ ثب

 : گلتن ّ ػّعتن اؿىيب
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 .... ثْمن....  عبؿري كيلوِبي هخل گلت هي ثَ_

 اهب ، ثؼُن اػاهَ ؿا صـكن ًتْاًنتن اؿىيب ػؿُن چِـٍ ػيؼم اف

 آؿيب ٍْؿت ثَ هضکوي ميلي چٌبى ثْػ گـكتَ ؿا هطلت کَ اؿىيب

 عْامت اؿىيب تب ّ ىؼ پـت تـ ٓـف آى هتـي چٌؼ اّ کَ عْاثبًؼ

 كـاؿ کْچَ ٓـف ثَ ّ پـيؼ رب اف كٌـ هخل ثـػاؿػ اّ مْي ثَ هؼهي

 اف چيوبًي ثب کَ ثْػم تـميؼٍ چٌبى اؿىيب ّاکٌو اف ، کـػ

 کَ ثْػ ػَجبًي هؼؿ آى اؿىيب ، هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ آهؼٍ ػؿ صؼهَ

 ، ثْػ کـػٍ ربى ًْه هلَلي کتک ًويکـػ كـاؿ آؿيب اگـ هيؼاًنتن

.  ثـػاىتن ػوت ثَ هؼهي تـك اف آهؼ ٓـكن ثَ اؿىيب ّهتي

 کَ ثؼُؼ آويٌبى هي ثَ تب فػ کوـًگي لجغٌؼ ام تـميؼٍ كِويؼ

 : گلت ثؼؼ ، ًؼاؿػ هي ثب کبؿي

 .عًَْ ػاعل ثـين ثيْؿ ؿّ ٍْؿتت ّ ػمت ثـّ رْى ىيْا_

 ّهتي ، فػم آة ٍْؿتن ثَ ّ ؿكتن صيبٓ ىيـ ٓـف ثَ ثبالكبٍلَ

 : گلت آُنتَ ّ آهؼ رلْ ىؼ توبم کبؿم

 ايي اف ًکٌَ رـات ػيگَ کَ هيکٌن کبؿي ثؼؼ, هًْؼٍ آؿيب کتک_

 .ثقًَ ثؼ صـكبي

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ثؼؼ

 .هي عْىگل ػايي ػعتـ ثَ اًّن_

 عْػم تجـئَ ثـاي ُنتن هجـا آؿيب گٌبٍ اف هي کَ ىؼ ؿاصت عيبلن

 : گلتن ثْػ اًؼاعتَ گـػًن ثَ آؿيب کَ گٌبُي اف
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 .ًيکنتن ؿّ رْى آهب هـکت ىييَ هي عؼا ثَ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 اربفٍ ُنتن هي تب.  گلت ؿّ ايي کـػ ؿلٔ آؿيب ، ػقيقم ػًّن هي_

 .کٌَ اؽيتت کني ًويؼم

 ثجيٌؼ هـا ثتْاًؼ ثِتـ تب فػ فاًْ ؿّين رلْي ثؼؼ ّ کـػ هکخي مپل

 : گلت ثْػ گـكتَ ؿا ػمتبًن کَ صبلي ػؿ ّ

 ثَ ايٌْ ُن تْ ثِتـٍ ، ًقػٍ ثِت عْثي صـف آؿيب رْى ىيْا_

 ّ ثؼ هؼؿ ايي آؿيب ثلِوٌؼ ػايي فى ّ ػايي اگَ چْى ًگي، کني

 ّهت ُـ ُن ىبيؼ تبفٍ ، هب عًَْ ثيبئ ًويؼى اربفٍ ػيگَ مت پـّ

 هي ػل هْهؼَ اّى ، ايٌزب ًيبى ُنتين رْى آهب عًَْ هب ثلِوٌؼ

 ؟ هيگن چي هيلِوي ، هييَ تٌگ عيلي ثـات

 

 ّاهؼي هؼٌي ؿّف آى اهب ثْػ ؿّاى ّ مبػٍ عيلي صـكو هؼٌي

 چٌيي هجبػا ايٌکَ تـك اف ًيق هي الجتَ ، ًلِويؼم ؿا صـكو

 ػوَ عبًَ ثَ ًؼٌُؼ اربفٍ ّهت ُيچ هبػؿ ّ پؼؿ ّ ثيلتؼ اتلبهي

 هْؿػ ػؿ ، آًزب ًيبيٌؼ ثْػًؼ رْى آهب عبًَ آًِب ّهتي يب ّ ثـّم اػظن

 . ًقػم صـكي کني ثَ هبرـا آى

 هضْ لجغٌؼي عبٓـٍ آى يبػآّؿي اف ىؼم هتْرَ ّ آهؼم عْػم ثَ

 هجل ؿّف يک اؿىيب کَ اكتبػم ؿّفي يبػ ثَ آى هتؼبهت.  ػاؿم لت ثَ
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 اتبم ػؿ ُن ػقيق کَ صبلي ػؿ ّ آهؼ ايٌزب ثَ ثلژيک ثَ ملـه اف

 : گلت هي ثَ ػاىت صْْؿ

 ؟ ثبىَ ثوًْي هٌتظـم ثـگـػم کَ هْهؼي تب هيغْام ىيْا_

 ػّمتن ايٌکَ ّ امت هِن ثـايو هي ّرْػ هيؼاًنتن ُوييَ

 آى ثيٌْم اّ اف صـكي چٌيي ًويکـػم ؿا كکـه ّهت ُيچ اهب ػاؿػ

.  کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ مپل ّ اّ ثَ ّاد ّ ُبد.  ػقيق صْْؿ ػؿ ُن

 هب ثَ صْامو هيؼاػ ًيبى ّ ثْػ اًؼاعتَ پبييي ؿا مـه ػقيق

 موبّؿ هل هل ٍؼاي.  ثْػ چبيي ؿيغتي هيـْل اّ.  ًينت

 ػقيق کَ ًجْػ ثلٌؼ هؼؿ آى ٍؼايو اهب.  ثْػ کـػٍ پـ ؿا اتبم كْبي

 لجغٌؼ ّ اؿىيب صْْؿ اف.  امت گلتَ چَ هي ثَ اؿىيب ًيٌْػ

 ثْػ ًقػيک کَ کييؼم عزبلت آًوؼؿ ػاىت لت ثَ ػقيق کَ هضْي

 هيکـػم كکـ عْػم ثب ُوييَ ثؼؼُب.  کٌن كـاؿ پٌزـٍ اف ػؿ ربي ثَ

 ّهت ُيچ ّگـًَ کـػم تـک ؿا اّ رْاة ثؼّى ؿّف آى ىؼ عْة چَ

 ثْػم ػاػٍ اّ ثَ کَ پْچي ػلغْىي عبٓـ ثَ ؿا عْػم ًويتْاًنتن

 ثبثک ػوؼ ثَ هي کَ ثْػ هبُي چٌؼ ثـگيت اّ ّهتي فيـا ثجغين

 . ثْػم آهؼٍ ػؿ

 ًجْػين ُن هنوت اؿىيب ّ هي کَ کٌن كکـ ًتْاًنتن ّهت ُيچ

 هْؿػ ػؿ.  ًينتن ّ ًجْػٍ هؼتوؼ توؼيـ ّ ثغت ثَ گبٍ ُيچ فيـا

 ػـّمي ػاىتي ٍـاكت ثَ ػوَ اگـ ػاىتن آويٌبى ُن عْػم

 هي مـًْىت ثـّػ ثبال پبؿّ اف اه عبًْاػگي حـّت کَ اكتبػ ًوي

 ثْػين ثچَ ّهتي چـا هيکـػم كکـ اّايل. هيغْؿػ ؿهن ػيگـ رْؿ ُن
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 ّ پؼؿ ثَ اّهبت گبُي ّ هيغْاًؼ عْػ ػـّك هـا ُوييَ ػوَ

 هـتجَ يک ثؼؼ اهب هبمت هبل ىيْا کَ هيکـػ تبکيؼ ًيق هبػؿم

 اف اؿىيب ثبفگيت اف هجل تب کـػ تاله صتي ّ ىؼ ػُْ ًظـه

 .ثلـمتؼ ثغت عبًَ ثَ ؿا هي ملـ

 هتْرَ فيـا ، ىؼ صل فّػ عيلي کَ ثْػ هؼوبيي ثـاين هّْْع ايي

 ّ ، امت ثْػٍ چَ ػوَ اًتغبة افهْى ػؿ هي ىؼى ؿػ   ػليل ىؼم

 اؿحي ّ پـّاًَ هلَل رِيقيَ اف تبة ّ آة ثب ػوَ کَ ثْػ ّهتي آى

 تبفٍ ، هيکـػ ٍضجت ػقيق پيو هيـميؼ اّ ثَ پؼؿه اف ثؼؼ کَ

 ّ اؿىيب ػوؼ اف ثؼؼ ، امت ثْػٍ چَ اّ اًتغبة هؼيبؿ ىؼم هتْرَ

 : هيگلت ػقيق ثَ ػوَ کَ ىٌيؼم ثبؿ يک پـّاًَ

 پؼؿه کَ هيـاحي ّ اؿث ثب اهب ًؼاؿٍ آًچٌبًي عْىگلي پـّاًَ_

 کَ ُن چوؼؿ ُـ ػعتـ.  کـػٍ ايٌِبؿّ ُوَ رجـاى گؾاىتَ ثـاه

 ثَ ثبىَ ًؼاىتَ عْثي عبًْاػگي ّّؼيت اگَ اهب ثبىَ عْىگل

 آة ّ ًْى کَ عْىگلي هؼـّف هْل ثَ ، اؿفٍ ًوي ُن هلت

 عْامتگبؿي ثْػ آهؼٍ کَ اّلي ؿّف! ثجيي ؿّ هٌَْؿ ُويي ًوييَ،

 هؼؿ اّى اهب کـػ گـيَ ٍجش تب ىت يک ًبؿاصتي اف ام ثچَ ، آيؼا

 ًَ ثبىَ عْىگل اه ريت ثبيؼ هـػ کَ عًْؼم گْىو تْي

 کَ امت ػيگَ ػعتـُبي ّ فى هبل عْىگل هـػ ايٌکَ ّ هيبكو

 عًَْ تْي ، هيکٌَ صع   هيجيٌَ آػم ؿّ اه فًؼگي االى ، ىؼ هبًغ

 ....كـاُوَ ثـاه آػهيقاػ رْى تب گـكتَ هـؽ ىيـ اف هٌَْؿ
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. آهؼ ثؼم عيلي اّ اف ؿّف ُوبى اف ّ گـكتن عْػم ثَ ؿا ػوَ صـف

 ُوَ ّ ثبىؼ تٌگ ًظـ ّ هبػي چٌيي اّ ًويکـػم كکـ ّهت ُيچ

 تزبؿ اف يکي ػعتـ اؿىيب ثـاي اّ.  ثنٌزؼ پْل هؼيبؿ ثب ؿا چيق

 فيـ ثَ مـ عيلي ًجْػ ثؼي ػعتـ پـّاًَ ، ثْػ گـكتَ ؿا ثبفاؿ هؼـّف

 ، آهؼ ًوي ثؼم اّ اف ، ًجْػم ػهغْؿ اّ ثب فيبػ ايٌکَ ثب ّ ثْػ آؿام ّ

 تب ثؼ اه يکؼاًَ يکي ػعتـ ثب ػوَ هيؼاًنتن آيؼا هْؿػ ػؿ اهب

 ُيچ کَ ىْػ هـػي ُونـ کـػ هزجْؿ ؿا آيؼا اّ. امت کـػٍ

 کَ ثؼُؼ پق ػيگـاى ثَ هيتْاًنت ػوَ ، ًؼاىت اّ ثَ اي ػالهَ

 ّ ػؿػ پبي ثبؿُب کَ هي اهب ، ًؼاؿػ کن چيق ُيچ فًؼگي ػؿ ػعتـه

 ػوَ کَ ُن ْٓؿُب آى اّ اّّبع هيؼاًنتن ثْػم ًينتَ آيؼا ػل

 اعتالكو اف پـ فًؼگي اف هي ثـاي ثبؿُب آيؼا.  ًينت هيکٌؼ تؼـيق

 اف ّهت ُيچ ُن هي عْػ آى اف ؿيـ.  ثْػ کـػٍ تؼـيق هٌَْؿ ثب

 چين ّ کخيق آػم چَ هيؼاًنتن فيـا.  ثْػ ًيبهؼٍ عْىن هٌَْؿ

 اف ثؼؼ عًَْ ثَ ، هي ثَ اّ ػاؿ هؼٌي ُبي ًگبٍ. امت چـاًي

 ػيؼى ثـاي آيؼا ّ اّ ثبؿ ُـ کَ هيکـػ ًبؿاصتن چٌبى ثبثک اف ٓالهن

 ػؿ ؿا عْػم ّهت ثييتـ هيکـػم مؼي هيآهؼًؼ هبى عبًَ ثَ ػقيق

 ػلن ُوييَ.  ثبىن ًؼاىتَ ثـعْؿػي اّ ثب تب ثگؾؿاًن آىپقعبًَ

 امت پنتي ربًْؿ چَ هٌَْؿ ًويؼاًنت فيـا هينْعت آيؼا ثـاي

 .ًويآّؿػ ؿّيو ثَ ّ هيؼاًنت ُن ىبيؼ ،

 گـثَ صـکت ًگبٍ ثب. آّؿػ عْػ ثَ هـا ػيْاؿ ؿّي هْرْػي صـکت

 گؾىت هي هٌقل ػيْاؿ ؿّي اف اّهبت اکخـ کَ مليؼي ّ ميبٍ
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 ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ هؼتي ّ اينتبػ اي لضظَ گـثَ ، کـػم ػًجبل

 صيبٓ ثَ ّ گؾىت ػؿ مـ اف هِبؿت ثب ّ ػاػ اػاهَ ؿاُو ثَ ثؼؼ

 ّ فػم چـعي ُْا ّ صبل آى اف ىؼى عبؿد ثـاي.  پـيؼ ُونبيَ

 ثَ ّ گؾاىتن ام چبًَ فيـ ؿا ػمتن.  ًينتن صيبٓ ثَ پيت

 اف کوي ػمت ُن عبًَ ػاعل کـػم اصنبك.  کـػم ًگبٍ آـاف

 ّ ؿًگ ّ کٌَِ ؿا چيق ُوَ لضظَ آى ػؿ چـا ًويؼاًن ًؼاؿػ آى ثيـّى

 هي چين آـاف ّ ػّؿ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى.  هيؼيؼم ؿكتَ ؿّ

 ثْػ آّيقاى ػيْاؿ ثَ کَ رْى آهب ػکل هبة ؿّي ًگبُن چـعبًؼم

 هبة ُويي ػؿّى ؿا ػکل ايي ػاىتن عبٓـ ثَ تب. هبًؼ حبثت

 رْى آهب ػکل ايي ػؿ.  ثْػم ػيؼٍ ؿًگ اي هٍِْ چْثي ػکل

 چِـٍ ثَ ػاىتن يبػ ثَ ؿا اّ کَ ثْػ هْهؼي اف تـ رْاى عيلي

 ثْػ ػيـّف ُويي اًگبؿ ػّعتن چين اّ رؾاة ّ ػاىتٌي ػّمت

 چبي ّ ثْػ ًينتَ ؿًگ کـم پْمتيي آى ؿّي رْى آهب کَ

 رب اف هـا صيبٓ ػؿ ٍؼاي کَ ثْػم عْػم اكکبؿ ؿـم ، هيٌْىيؼ

 هخل ّ ثْػ صيبٓ ػاعل کَ ػيؼم ؿا پؼؿ ثـگيتن ّهتي. پـاًؼ

 ّ ػمت تب ؿكت آة ىيـ ٓـف ثَ ىؼى ّاؿػ هضِ ثَ ُوييَ

 : پـميؼم عْػم اف ثيْيؼ ؿا ٍْؿتو

 ؟ چٌؼٍ مبػت هگَ_

 ايي چطْؿ کـػم كکـ تؼزت ثب ػيْاؿ ؿّي مبػت ػيؼى هضِ ثَ ّ

 اف فّػتـ روؼَ ؿّفُبي پؼؿ ّ ثْػ روؼَ ؿّف آى. گؾىت ّهت ُوَ

 ثَ ، ىؼم ػمتپبچَ عيلي. هيگيت ثـ عبًَ ثَ ػيگـ ؿّفُبي
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 عبهْه ػيؼم ّ اكتبػ موبّؿ ثَ چيون کَ ّهتي عًَْ

 کَ ربيي تب ؿا اه ىؼلَ ّ کـػم ؿّىي? ؿا موبّؿ ىتبة ثب.امت

 آة پبؿچ يک تب ػّيؼم آىپقعبًَ ثَ مپل کييؼم ثبال هييؼ

 ، ؿكتن رلْ اّ اف امتوجبل ثـاي ىؼ اتبم ّاؿػ پؼؿ ّهتي ، ثيبّؿم

 : گلت ّ اًؼاعت آـاف ثَ ًگبُي پـميؼ ؿا صبلن ايٌکَ اف ثؼؼ پؼؿ

 ؟ ًينت عًَْ ػقيق_

 : گلتن

 .اهبهقاػٍ ؿكتَ_

 : گلتن ّ کـػم عن? مْ يک ثَ ؿا مـم عزبلت ثب مپل

 .ًينت آهبػٍ ُن چبيي ٌُْف کَ ُويٌَ ّامَ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي پؼؿ

 .ًکي ػزلَ فيبػ رْى ثبثب ًؼاؿٍ ػيجي_

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ موبّؿ ثَ ثؼؼ ّ

 صنبثت ػقيق کٌَ ػّػ اگَ چْى ثکو پبييي ُن ؿّ ثيچبؿٍ ايي فيـ_

 .هيـمَ ؿّ

 ىؼلَ ثب کَ ام کييؼٍ ثبال آًوؼؿ ؿا موبّؿ ىؼلَ ىؼم هتْرَ

.  کييؼم پبييي ؿا كتيلَ ّ ؿكتن مـػت ثَ هينْفػ هـهق

 آهبػٍ چبي ثـگيت عبًَ ثَ ػقيق کَ ثؼؼ مبػت ًين عْىجغتبًَ

 . هيٌْىيؼ ؿا ػّهو چبي ُن پؼؿ ّ ثْػ
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 ? كَل

 

 

 ؿا مـم کَ ُويي اهب ثغْاثن ثتْاًن ًويکـػم كکـ ايٌکَ ثب ىت آى

 ىت اف پبمي ٌُْف ثـػ، عْاثن کي ًلِويؼم گؾاىتن فهيي

 لضظَ چٌؼ تب پـاًؼ، عْاة اف هـا اي ىجبًَ کبثْك کَ ثْػ ًگؾىتَ

 مـ آؿاهي ثَ مپل ، ثْػم ىؼٍ عيـٍ موق ثَ ثبف چيوبًي ثب

 پبُبين ؿّي ؿا مـم ّ کـػم ثـل ؿا فاًْاًن ّ ًينتن ربين

 ىـکت ُبي ٍضٌَ اهب ثْػ کـػٍ ؿُبين ىجبًَ کبثْك.  گؾاىتن

 .ًويکـػ ؿُبين

 ػقيق اف کَ ثْػ اي لضظَ ىؼ ظبُـ چيوبًن پيو کَ پـػٍ اّليي

 ؿا عْػم پـػٍ ػّهيي ػؿ.  ؿكتن ثيـّى عبًَ اف ّ کـػم عؼاصبكظي

 فًگ ػکوَ ؿّي اف ؿا ػمتن ٌُْف ، ػيؼم ىـکت ػؿ رلْي

 ّ کت ، ىؼ ظبُـ ػؿ رلْي هلکي ّ ىؼ ثبف ػؿ کَ ثْػم ثـًؼاىتَ

 ثْي ػؿ رلْي ُوبى اف. ثْػ تٌو ْٓمي ؿًگ ثَ ىيکي ىلْاؿ

 ّ عْؿػم رب عيلي ػيؼًو اف.  ثْػ کـػٍ گيزن اه هيوتي اػکلي

 ثبف ؿا ػؿ اّ ػقت آهب ربي ثَ چـا کَ کـػم كکـ ايي ثَ لضظَ ُوبى

 : گلتن ّ کـػم مالم ػمتپبچگي ثب.  امت کـػٍ
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 . ػاػم فصوت ىوب ثَ ثجغييؼ_

 لجغٌؼي ثب ىْم ػاعل هي تب هيـكت کٌبؿ ػؿ رلْي اف کَ هلکي

 : گلت

 .تْ ثلـهبئيؼ ًجْػ فصوتي_

 ّلي ، ىْم ؿّثـّ ًبػؿي عبًن ثب ػاىتن اًتظبؿ ىؼم ّاؿػ ّهتي

 ٍؼاي ثنت ؿا ػؿ هلکي ّهتي ، ؿيغت كـّ هلجن ًؼيؼم ؿا اّ ّهتي

 ٍؼاي هلکي اتبم اف. آهؼ كـّػ گْىن پـػٍ ؿّي هنتوين آى

 ىـکت كْبي تلبّت ُويي ، هيـميؼ گْه ثَ هاليوي هْميوي

 اصنبك ػؿ رلْي ُوبى اف.  هيکـػ هيغٌ ػيگـ ؿّفُبي ثب ؿا

 کَ ثْػم اصون چَ ّ هيبًؼافػ چٌگ هلجن ثَ هُْْم تـمي کـػم

 ّ ؿكتن هيقم ٓـف ثَ ُوييَ هخل ، ًکـػم تْرَ اصنبك ايي ثَ

 ُوييَ هؼوْل ٓجن گؾاىتن آى ؿّي ؿا کيلن ايٌکَ اف ثؼؼ

 ًگبٍ اّ ثَ ىؼ ثبػج هلکي ٍؼاي کَ ىْم کبؿ آهبػٍ عْامتن

 : ،گلت کٌن

 ؿموي کبؿ اهـّف پل ؿمويَ تؼطيل ّ روؼَ اهـّف عبًن ىيْا_

 .ًؼاؿين

 اي ٍيـَ چَ ػيگَ ؿموي ؿيـ ّ ؿموي کبؿ ثؼاًن ثْػم هبًؼٍ

 ّ عٌؼيؼ ًلِويؼم ؿا هٌظْؿه ثْػ ىؼٍ هتْرَ کَ هلکي امت

 : گلت

 .ثبه ؿاصت کَ ايٌَ هٌظْؿم_
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 اًؼافٍ آى تب ّهت ُيچ کـػ اىبؿٍ کتو ّ مـ ثَ ػمت ثب ّ

 . ثْػم ًکـػٍ عٌگي اصنبك

 ، ػاػم تکبى ؿا مـم ًيْػ ام ُْىي کن هتْرَ ايٌکَ ثـاي

 فيـ تب کـػم پيؼا كـٍتي هي ّ ؿكت آىپقعبًَ ٓـف ثَ هلکي

 ثنتَ ُن اّ اتبم ػؿ ، ثيٌؼافم يگبًَ آهبي اتبم ثَ ًگبُي چيوي

 ػؿ ًيق اّ کَ هيکـػ هيغٌ ثْػ صبکن آًزب کَ مکْتي اهب.  ثْػ

 ُن ػقت آهب کَ كِويؼم کـػ ثبف ؿا ػؿ هلکي ّهتي. ًينت اتبم

 ػؿ کَ ُنتين کنبًي تٌِب هلکي ّ هي گـكتن ًتيزَ ّ ًيبهؼٍ

 ػؿ هلکي ًيؼم هتْرَ کَ ثْػم كکـ ػؿ هؼؿ آى ػاؿين صْْؿ آًزب

 ّهتي. هيکٌؼ ًگبٍ هي ثَ لجغٌؼ ثب ّ اينتبػٍ آىپقعبًَ ػؿ آمتبًَ

 : گلت ىؼم هتْرِو

 چطْؿٍ؟ ايٌزب ُْاي_

 : گلتن ّ کـػم كکـ کوي

 . عْثَ_

 : گلت

 ؟ ًينت کَ مـػ_

 : گلتن

 .عْثَ عيلي ًَ_

 : گلت
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 .ػيگَ ثيبؿ ػؿ ؿّ ات ؿّمـي ّ هبًتْ عْة_

 گلت ّ کـػ اىبؿٍ کتو ّ مـ ثَ ػمت ثب ّهتي ىؼم هتْرَ تبفٍ

 : گلتن ػمتپبچگي ثب ثْػ چَ هٌظْؿه ثبه ؿاصت

 .ًينت گـهن..  عْثَ... ًَ...  هي....  ًَ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 . ؿاصتي کَ رْؿ ُـ_

 ؿاصتي ًلل اتبهو ثَ اّ ؿكتي ثب.  ؿكت اتبهو موت ثَ مپل

.  کٌن اهٌيت اصنبك کَ آًوؼؿ ًَ اهب ىؼ ؿاصت عيبلن ّ کييؼم

 کبؿ چَ کَ ثْػم ثبالتکليق ، ًينتن هيقم پيت ٌٍؼلي ؿّي

 ثـاي پل ًؼاىت عبٍي کبؿ اگـ هيکـػم كکـ عْػم ثب ثکٌن ثبيؼ

 ّ ثـػاىتن ثْػ هيقم ؿّي کَ پـًّؼُبي ؟ ىـکت ثيبم گلت چي

 فػم ّؿم کٌن ًگبٍ آى ثَ صتي ّ ثبىن ػاىتَ توـکقي ايٌکَ ثؼّى

 فًگ ٍؼاي.  ثْػ ٍؼائي ّ مـ پـ ّ ىلْؽ عيبثبى هخل هـقم ،

.  هلکي اتبم اف ثْػ ػاعلي تللي ، ؿيغت ُن ثَ ؿا اكکبؿم تللي

 : گلت کَ ؿميؼ گْىن ثَ هلکي ٍؼاي ، فػم ؿا اؿتجبٓ ػکوَ

 . اتبهن تْي ثيبؿ آة ليْاى يک رْى ىيْا_

 : گلتن

 .ثلَ_

 ثَ آة آّؿػى ثـاي تب ىؼم ثلٌؼ ىؼ هطغ اؿتجبٓ ايٌکَ هضِ ثَ

 ثْػ آّؿػٍ فثبى ثَ ٍويوبًَ چٌبى ؿا ًبهن ايٌکَ اف ، ثـّم آىپقعبًَ
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 ثـػاىتن ليْاًي ظـكي رب اف هيکـػم ًبؿاصتي اصنبك رْؿي ثؼ

 هيٍْ هوؼاؿي ىؼم هتْرَ ، ثـػاؿم عٌک آة يغچبل اف عْامتن ،

 ػاعل ؿؾايي هْاػ اف پـ ثقؿگ کينَ يک ّ يک ػؿرَ ّ ػؿىت

 يظ* ٍْؿت*هب کٌبؿ کـػم ثبف کَ ؿا يغي رب ػؿ ، ػاؿػ ّرْػ يغچبل

 امت ىؼٍ گؾىتَ آًزب تبفٍ ثْػ هؼلْم کَ ػيؼم* آة* ىييَ ػّ

 ؿا آى ّ کـػم ػؿمت يظ آة ليْاًي ّ ثـػاىتن ؿا يظ هبلت ًلـت ثب

 ػؿ اف پل.  ؿكتن هلکي اتبم ٓـف ثَ ّ گؾاىتن ثيوبة ػاعل

 ثبف ؿا ػؿ عْػه هْهغ ُوبى. ثؼُؼ ّؿّػ اربفٍ تب ىؼم هٌتظـ فػى

 ؿّي ؿا آى تب کـػ اىبؿٍ اّ اهب گـكتن ٓـكو ثَ ؿا ليْاى.  کـػ

 ثْػ ُوـاُن پيو لضظبتي تب کَ تـمي اصنبك.  ثگؾاؿم هيقه

 عْػم ثَ ّ هيؼاػم ػلؼاؿي ؿا عْػم.  هيؼاػ ًيبى ؿا عْػ ػيگـ ثبؿ

 ّ ػمت کَ ػيؼي عْؿٍ عْؿ لْ لْ هگَ. ًؼاؿٍ تـك کَ فػم ًِيت

 پـمتيژ ايي ثب هلکي ًَ ّ ُـتَ ىِـ ايٌزب ًَ.  کـػي گن ؿّ پبت

 کَ اتبم ػاعل صبل ايي ثب. کٌَ عطب پب اف ػمت ثغْاػ کَ آػهيَ

 ػاعل ليْاى آة اف هوؼاؿي ىؼ ثبػج ُويي ّ هيلـفيؼ ثؼًن ىؼم

 ؿا اتبم ػؿ هلکي کَ ثْػم ًـميؼٍ اّ هيق ثَ ٌُْف. ثـيقػ ثيوبة

 چيون ثگؾاؿم کبؿه هيق ؿّي ؿا ثيوبة هيغْامتن ّهتي ثنت

 کٌبؿ ًيق ػاؿ پبيَ گيالك ػّ. هبًؼ عيـٍ اي ًيوَ* آة* ىييَ ثَ

 هوؼاؿي ػيگـ گيالك ػاعل ّلي ثْػ تويق آًِب اف يکي کَ ثْػ آى

 . ػاىت ّرْػ ؿًگ فؿػ هبيغ
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 ّهتي عًَْ ثَ.  امت ىؼٍ ػاؽ رْؿي ثؼ ثؼًن کـػم اصنبك

 ػّعتَ چين هي ثَ کـيِي لجغٌؼ ثب کَ ػيؼم ؿا هلکي ّ ثـگيتن

 کَ ثـّم ثيـّى اتبم اف عْامتن ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم. امت

 : گلت هلکي

 . ػاؿم کبؿت کي ٍجـ لضظَ چٌؼ ىيْا_

 ّمٔ کَ هجلِبيي ثَ کَ صبلي ػؿ ّ ثْػ اينتبػٍ ؿّين ؿّثَ هلکي

 : گلت هيکـػ اىبؿٍ ثْػ اتبم

 هيکٌن عْاُو ثييي لضظَ چٌؼ_

 : گلت ام هبًؼٍ صـکت ثي ربين مـ ْٓؿ ُوبى ػيؼ ّهتي

 ؟ ىؼٍ چيقي_

 : گلتن ّ کـػم رْؿ ّ روغ ؿا عْػم كْؿي

_ًَ 

 : گلت ّ ػاػ ًيبى ؿا هجل ػيگـ ثبؿ هلکي

 ؟ ًگـاًي چيقي اف_

 عبٓـ ُويي ثَ گؾىتَ مـم اف عيبالتي کٌؼ كکـ هجبػا تـميؼم

 : گلتن

 ! ّرَ ُيچ ثَ ًَ... ًَ_

 عْػم کَ ٍؼائي ثب هيـكتن هجل ٓـف ثَ کَ ْٓؿ ُوبى مپل

 : گلتن هيآيؼ ػؿ چبٍ تَ اف هيکـػم اصنبك
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 هيبى؟ اهـّف... ًبػؿي عبًن ّ يگبًَ آهبي_

 هـاؿ اگـ ، ام کـػٍ اي اصووبًَ پـمو چَ هيؼاًنتن ُن عْػم

 هلکي ٍؼاي.  هييؼ پيؼاييبى ثبيؼ هْهغ آى تب ، ثيبيٌؼ ثْػ

 ٓـف ثَ کٌن كکـ عْػ اصووبًَ پـمو ثَ آى اف ثيو ًگؾاىت

 ثَ ّ ثـػاىت آى ؿّي اف ؿا گيالمِب ّ* آة* ىييَ ّ ؿكت هيقه

 : گلت صبل ُوبى ػؿ ّ آهؼ هي ٓـف

 .ىـکت ثيبػ کني تْ ّ هي اف ؿيـ ًجْػ هـاؿ ، ػقيقم ًَ_

 : گلتن ًبعْػگبٍ ّ ىؼ آىکبؿ تـمن

 ؟ چـا_

 ػاػ تضْيلن لجغٌؼي ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ عٍَْي ثَ صبلت ثب هلکي

 ػيگَ ايي ، هيکـػ كکـ عْػه ثب صبل آى ػؿ ثغْؿم هنن صبّـم ،

 هبًٌؼ اّ ٍؼاي.  ػاؿم کبؿه چَ ًلِويؼٍ صبال تب کَ اصوويَ ػزت

 : آهؼ كـّػ گْىن ثَ ميلي

 کل ًؼاىتن ػّمت کَ ثقًن ؿّ صـكِبيي تْ ثَ هيغْامتن چْى_

 .ثيٌٍْ ؿّ اًّب اي ػيگَ

 عْػ ثَ تب کـػم ًگبٍ هييؼ ًقػيک هي ثَ کَ اّ ثَ هٌگ ّ گيذ

 ثب ّ کييؼم کٌبؿ ؿا عْػم. ًينت هجل ػمتَ ؿّي کٌبؿم ثيبين

 : گلتن هيلـفيؼ ّّْس ثَ کَ ٍؼائي

 ؟ ثـم هي هيؼيؼ اربفٍ_
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 عًْنـػي ثب ثْػ گيالمِب کـػى پـ هيـْل ؿاصت عيلي کَ اّ

 : گلت کبهل

 هيغْام کَ گلتن ّوي ػؿ ، آهؼي تبفٍ کَ تْ ؟ ػقيقم چي ثـاي_

 . ثگن ثِت چيقي

 ٓـكن ثَ ؿا آى کَ صبلي ػؿ ّ ثـػاىت ؿا گيالمِب اف يکي مپل

 : گلت ، هيگـكت

 .هييَ کن اّطـاثت ُن هييي گـم ُن ثغْؿ ايي اف کوي يک_

 گلتن ّ چـعبًؼم ؿامت ّ چپ ثَ ؿا مـم ّ کييؼم کٌبؿ ؿا عْػم

: 

 .ًينت مـػم هي....  هـمي ًَ_

 : گلت آّؿي چٌؼه لضي ثب ّ کـػ ثلٌؼي عٌؼٍ

 کَ هؼلْهَ ىؼٍ کٌؼٍ پْمت ُلْ هخل کَ ٍْؿتت مـعي اف_

 . امت ػيگَ چيق يک هيؼٍ ثِت ايي کَ گـهي اهب ًينت مـػت

 اف ، ىؼ عيـٍ هي ثَ کـيَ لجغٌؼي ّ عوبؿ چيوبًي ثب مپل

 روغ آًوؼؿ ، هيکـػم ًلـت اصنبك ىؼت ثَ ًگبُو ّ لجغٌؼ

 کَ هيآّؿػم كيبؿ هجل ػمتَ ثَ هؼؿتن توبم ثب ّ ثْػم ًينتَ

 عْامتن لضظَ يک ػؿ ثيبيؼ، ػؿ رب اف هجبػا کَ ثْػم ًگـاى اصووبًَ

 : گلت ّ گـكت ؿا ثبفّين اّ اهب ىْم ثلٌؼ
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 افت هي ًؼاؿٍ ّرْػ تـك ثـاي چيقي ايٌزب ػلن ػقيق ىيْا_

 هيکٌن كکـ اهب ، کٌن ٍضجت ثبُبت تب ىـکت ثيبئ اهـّف عْامتن

 .ًلِوي هٌْ صـكِبي ًتًْي کَ تـميؼي هؼؿ اّى

 : گلت ّ گـكت رلْين ؿا ليْاى ػيگـ ثبؿ مپل

 يَ تب ثغْؿ ايي اف رـػَ يک اّل اهب کٌن اؽيتت ًويغْام کي ثبّؿ_

 چَ عْىگلت چيوِبي اّى ثب تـك ًويؼًّي ، ثيبػ رب صبلت کن

 تـميؼٍ ىکبؿچي اف کَ آُْ يک هخل ىؼي ػؿمت ، کـػٍ کبؿ

 . ثبىَ

 هي ثَ ثييتـ ؿا عْػه کَ صبلي ػؿ ّ کـػ هکج اي لضظَ مپل

 : ػاػ اػاهَ کـػ هي ًقػيک

 ايٌزب ، ًؼاؿٍ ّرْػ ىکبؿچي ُيچ ايٌزب هي عْىگل آُْي ّلي_

 .عْاُبًتَ ّ هيْؿفٍ ػين تْ ثَ ّرْػ توبم ثب کَ ًينتَ هـػي

 کـػم اصنبك کَ کـػ ّاؿػ هي ثَ ىْکي چٌبى اّ پـػٍ ثي کالم

 ثب ُوچٌبى هلکي. کـػ عْاُن ّؼق تـك اف ػيگـ لضظبتي تب

 ُبيو پٌزَ كيبؿ ىؼت اف.  ثْػ گـكتَ ؿا ثبفّين ػمتِبيو

 اّ ػُبى اف کَ کَ ي*ّؼػلًْي* تٌؼ ثْي.  ثْػ گـكتَ ػؿػ ػمتن

 هنتبًَ آّؿي چٌؼه ٓـف ثَ کَ اّ ٍؼاي ُوچٌيي ّ هييؼ عبؿد

 کَ ُوبًطْؿ. ثْػ کـػٍ ايزبػ تِْع صبلت هي ػؿ هيـميؼ ثٌظـ

 لجبًن رلْي ؿا* آة* گيالك ، هيکـػ تـ ًقػيک هي ثَ ؿا عْػه

 : گلت ّ آّؿػ
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 هجْل اگَ کَ هؼؿ اّى هيغْاهت، چوؼؿ ثگن ثِت تب ػقيقم ثغْؿ_

 ..... ػبلي فًؼگي يک ثـاي هيکٌن ػوؼت کٌي

 ثب کَ ىؼ چطْؿ ًلِويؼم اٍالا  ّ ىْػ توبم صـكو ًکـػم ٍجـ

 ػيؼم چيوبًن ثب ، فػم* آة* گيالك ثَ ػمتن پيت ثب هْا توبم

 اّ ّ.  ىؼ پغو لجبمو ّ ٍْؿت ؿّي ليْاى ػاعل هبيغ چطْؿ

 هي ، گـكت ٍْؿتو رلْي ؿا آى ّ کـػ ؿُب ؿا ػمتن لضظَ ُوبى

 ٓـف ثَ ّ پـيؼم رب اف ثـم هخل ّ کـػم امتلبػٍ كـٍت ايي اف ًيق

 ثـػاىتن هيق ؿّي اف ؿا کيلن ثيبيؼ عْػ ثَ ايٌکَ اف هجل ّ ػّيؼم ػؿ

 ّهت ُيچ کَ اًؼاعتن ثيـّى ىـکت اف ؿا عْػم ىتبثي چٌبى ثب ّ

 ثْػ ايي هخل ػؿمت.  ثْػم ًؼيؼٍ عْػ ػؿ رنبؿتي ّ چبثکي چٌيي

 .امت کـػٍ ػًجبلن ىيطبى عْػ هيکـػم اصنبك کَ

 ىؼتي ثَ ًَ اهب.  ثْػ کـػٍ هْطـثن ػيگـ ثبؿ ُب ٍضٌَ آى يبػآّؿي

 هِلکَ آى اف کَ کـػم ىکـ ؿا عؼا لت فيـ ، ثْػم آى ػچبؿ ٍجش کَ

 کبثْك آى اف هـا ػقيق ثغو آؿاهو ٍؼاي. ام آهؼٍ ثيـّى مبلن

 ّ ػاؿم هـاؿ کبهل اهٌيت ػؿ اکٌْى کَ آّؿػ يبػم ثَ ّ ػاػ ًزبت

 ؿا مـم ػُن ػؾاة ؿا عْػم ّصيتٌبک تَْؿات آى ثب ًؼاؿػ ػليلي

 : گْيؼ هي ّ ىؼٍ عيق ًين ربيو مـ کَ ػيؼم ؿا اّ ّ کـػم ثلٌؼ

 ؟ ًينتي چـا! ؟ هبػؿ چتَ!  ىيْا_
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 ، ثْػ کـػٍ ثيؼاؿ عْاة اف ؿا اّ ثلٌؼم ًلنِبي ٍؼاي ًؼاىتن ىک

 ػًجبل ثَ ام ىؼٍ ػـم عيل ػلِـٍ ّ تـك ىؼت اف كِويؼم تبفٍ

 : گلت ػيگـ ثبؿ کَ ثْػم ػقيق ثَ گلتن ثـاي صـكي

 ؟ ثيؼاؿي... ىيْا_

 : گلتن آُنتَ

 . ثْػم ػيؼٍ ثؼ عْاة ػقيق ًينت چيقي_

 : گلت ػقيق

 آؿّم ػلت کي كْت عْػت ثَ ثغْى هللا ُْ هل ، اًيبهللا عيـٍ_

 .هييَ

 : گلتن

 .ثبىَ_

 مـ ًيق اّ ، کٌن ؿاصت ؿا عيبلو تب کييؼم ػؿاف ربين مـ مپل

.  هيغْاًؼ ػػب لت فيـ هييٌيؼم کَ صبلي ػؿ ، کييؼ ػؿاف ربيو

 ثَ کـػم ىـّع ػقيق تٍْيَ ثَ ّ کييؼم ػويوي ًلل ًيق هي

 کَ ؿامتي ثَ ، ثْػم ثلؼ کَ ػيگـي آيَ ُـ ّ هللا ُْ هل عْاًؼى

 ىؼٍ عبلي ػيگـ چيق ُـ اف كکـم. ػاىت اػَبثن ثـ عْثي تبحيـ

 ػًجبل چطْؿ كـػا اف کَ ثْػ ايي هيکـػم كکـ کَ چيقي تٌِب ثَ ، ثْػ

 کن کن.  ًيًْؼ هتْرَ پؼؿ ّ ػقيق کَ ْٓؿي ثَ ، ثبىن ػيگـي کبؿ

 آى اف ثؼؼ ؿّف چٌؼ. ؿكتن كـّ ػويوي عْاة ثَ ّ ىؼ گـم چيوبًن

 ػليل هلکي هْل اف ّ گـكت توبك هٌقلوبى ثب ًبػؿي عبًن ، هبرـا
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 فػٍ صيـت ًِبيت ثي هلکي ّهبصت ّ پـؿّيي اف ىؼ رْيب ؿا ًـكتٌن

 ػيگـ کني ُـ اف ثِتـ چيقه ُوَ ثي عْػ چْى.  ىؼم

 هلل هيغْامت ػلن عيلي. چينت هي ًـكتي ػليل هيؼاًنت

 اهب ، ثـيقم آة ؿّي ًبػؿي عبًن رلْي ؿا اّ پتَ ّ کٌن ثبف ؿا فثبًن

 ػيگـ ّ ثيٌْػ ؿا صـكِبين ػقيق ثْػ هوکي ّ ثْػم هٌقل ايٌکَ يکي

 ثَ ثـمؼ چَ ، هيؼاػ ػؾاثن کؾايي عبٓـات آى يبػآّؿي صتي ايٌکَ

 هّْْػي کَ گلتن ًبػؿي عبًن ثَ. ػيگـ کل ثـاي آى کـػى ثبفگْ

 ايي ػؿ ًبػؿي عبًن ، ثيبين کبؿ مـ ًويتْاًن ػيگـ کَ آهؼٍ پيو

 : گلت ايٌکَ ّ ثيبًو ٓـف اف اهب ًکـػ کٌزکبّي هْؿػ

 

 

 ... عيـٍ کَ ىبأهلل آى_

. کٌن افػّاد امت هـاؿ ىبيؼ کَ کـػٍ كکـ عْػ پيو ىؼم هتْرَ

 هٌبمت كـٍتي ػؿ گلت هي ثَ عؼاصبكظي اف هجل ًبػيـي عبًن

 اّ ثَ. ثـّم ىـکت ثَ صوْهن تتوَ گـكتي ّ صنبة تنْيَ ثـاي

 : گلتن عْػم ثَ گؾاىتن ؿا تللي گْىي ّهتي اهب.  هيـّم گلتن

 اًّزب ؿّ پبم ػيگَ هضبلَ ثؼى هي ثَ ُن ؿّ ػًيب هبل توبم اگَ_

 .ثگؾاؿم

 ًـكتي ثـاي ػليلي تب ىؼ عْثي ثِبًَ هيالػي ًْي مبل تؼطيالت

 ىـکتن ؿئيل گلتن ػقيق ثَ كکـ کلي اف ثؼؼ.  کٌن پيؼا کبؿ مـ ثَ
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 ثـاي ّ امت کـػٍ ملـ کيْؿ اف عبؿد ثَ ژاًْيَ تؼطيالت ثـاي

 چين اف ػّؿ هؼت ايي ػؿ. امت تؼطيل ىـکت ًبهؼلْهي هؼت

 ثْػ كبيؼٍ ثي اهب فػم مـ رب ػّ يکي ثَ کبؿ کـػى پيؼا ثـاي ػقيق

 هيبى ػؿ ػقيق ثب ؿا ام ثيکبؿي هّْْع ّ فػم ػؿيب ثَ ػل ػبهجت

 ّ ثگْين اّ ثَ ؿا ّاهؼيت ًتْاًنتن کـػم کَ کبؿي ُـ اهب.  گؾاىتن

 ام هجلي ػؿّؽ ثب کَ کـػم ػٌْاى ػثي ثَ ىـکت اًتوبل ؿا آى ػليل

 .ثيبيؼ ػؿ رْؿ

 

 

 ?  كَل

 

 

 ػي ُلتن ّ ثينت ، هييؼ ًقػيک آى اّاعـ ثَ ػي هبٍ کن کن

 ، ثْػ ام فًؼگي ؿّف ؿيي*پْىو ثؼّى*ت آّؿ يبػ هي ثـاي هبٍ

 ثَ ؿّف آى ظِـ اف ثؼؼ!  هبػؿم يؼٌي ، کنن ػقيقتـيي كْت مبلگـػ

 ثَ ثْػ ثـگيتَ کبؿ مـ اف فّػتـ ؿّف آى کَ پؼؿ ّ ػقيق ُوـاٍ

 فُـا ثِيت ػليل ُويي ثَ ّ ثْػ ُلتَ ّمٔ. ؿكتين فُـا ثِيت

 اثـي ّ گـكتَ ُْا کَ ثْػ ؿّفي چٌؼ.  ثْػ ػيگـ ؿّفُبي اف تـ علْت

 ؿميؼين عبک مـ ّهتي. هيکـػ هْبػق ؿا ػلن ؿن ، ايي ّ ثْػ

 هتْالي ثبؿه احـ ثـ هبػؿ گْؿ ميبٍ مٌگ.  ًجْػ آًزب کل ُيچ
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 ثب کَ گالثي ىييَ ثب صبل ايي ثب ثْػ ىؼٍ تويق ّ عيل ثبؿاى

 ؿا اي تـهَ مْفًي ػقيق ، ىنتن ؿا هقاؿه مٌگ ثْػم ثـػٍ عْػ

 ّ صلْا ػيل هي ّ کـػ پِي هقاؿ مٌگ ؿّي ثْػ آّؿػٍ عْػ ثب کَ

 عبلي گلؼاى کٌبؿ ىؼ توبم کبؿم ّهتي. گؾاىتن آى ؿّي ؿا عـهب

 چِـٍ ثب ًيق پؼؿ.  ىؼم عيـٍ اي ًوطَ ثَ ّ ًينتن هقاؿ ثبالي

 عْػ اكکبؿ ػؿ ّ ًينت هي ؿّثـّي ػؿمت ّ گْؿ پبييي ؿوگيي اي

 کَ هيـميؼ ًظـ ثَ ىکنتَ ّ تلظ صؼي ثَ اه چِـٍ. ىؼ ؿـم

 ّ هبػؿ ثَ ىک ثؼّى هيکٌؼ، كکـ چيق چَ ثَ صبل آى ػؿ هيؼاًنتن

 اف پل تلظ ؿّفُبي ثَ ُن ىبيؼ ّ هيکـػ كکـ ٌُگبهو ثي ؿكتي

 آموبى هبًٌؼ پؼؿ هيکـػم اصنبك. هجِن ّ ًبهؼلْم اي آيٌؼٍ ّ اّ

 هالصظَ اهب. امت ثبؿيؼى هنتؼؼ مـهبى ثبالي گـكتَ ؿن ّ اثـي

 ؿا هلبتيش کتبة ػقيق ، هيکٌؼ هـا

 عْاًؼى هيـْل لضظبتي اف ثؼؼ ّ آّؿػ ثيـّى ػمتيبه مبک ف

 صؼ چَ تب هبػؿم کَ آّؿػ يبػم ثَ ػػب عْاًؼى. ىؼ ػبىْؿا فيبؿت

 آى ثَ کٌؼ ًؾؿ هيغْامت گبٍ ُـ ّ ػاىت اػتوبػ ػػب ايي ثَ

 ػؿ عْة چَ ّ هيؼاًنت ؿا هّْْع ايي ُن ػقيق ، هييؼ هتْمل

. ثْػم مپـػٍ گْه اّ هـائت ثَ ًيق هي.  هيکـػ ػيي اػاي اّ صن

 هيغْامت ػلن کَ هيغْاًؼ ؿا ػػب ايي ػزيجي مْف چٌبى ثب ػقيق

 پيؼا ؿا اصنبك ُويي ُن پؼؿ ىبيؼ ، کٌن گـيَ ثلٌؼ ٍؼاي ثب

 ثپـمن اّ اف ًجْػ الفم ، ىؼ ػّؿ هب کٌبؿ اف ّ ىؼ ثلٌؼ کَ ثْػ کـػٍ

 ؿا عْػه هب چيوبى اف ػّؿ ثَ تب هيـّػ هيؼاًنتن فيـا هيـّػ کزب
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 ؿّي ثَ ؿا چپو پبي ، هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ مـ پيت اف.  کٌؼ مجک

 آّيقاى کٌبؿه صـکت ثي ّ لول چپو ػمت ّ کييؼ هي فهيي

 گلْين ػؿ کَ ثـْي کَ ثْػ کبكي ٍضٌَ ُويي ، هيغْؿػ تبة ّ ثْػ

 کٌؼ تبؿ ؿا چيوبًن کَ ىْػ اىکي پـػٍ ثَ تجؼيل ثْػ ىؼٍ روغ

 .چکيؼ ُبين گًَْ ؿّي ػؿىت اىک هطـٍ ػّ چيوبًن ثنتي ثب

 مـم ؿّي ؿا چبػؿم ثـيقم اىک ثتْاًن تـ ؿاصت ايٌکَ ثـاي

 ػؿ ػقيق ٍؼاي کن کن کـػم گـيَ ثَ ىـّع ٍؼا ثي ّ کييؼم

 کَ هيکـػم كکـ ؿّفي ثَ. ىؼ گن هجل مبلِبي تلظ عبٓـات پل

 ًينت ّ ُنت ّ پيچيؼ ثِن ؿا فًؼگيوبى ْٓهبؿ مـًْىت چطْؿ

 کَ هيغْؿػم اكنْك ثبؿ ُقاؿهيي ثـاي. ثـػ تبؿاد ثَ ؿا فًؼگيوبى

 ثَ ًيًْؼ هزجْؿ آًِب تب ًويکـػ كْت ُـگق هبػؿ ػايي کبه اي

 آى مْاؿ کبه اي ّ ًويـكتٌؼ ؿّف آى کبه اي ّ ثـًّؼ ىوبل

 هي.آّؿػ ػؿ ربػٍ تَ اف مـ ىوبل ربي ثَ کَ ىؼًؼ ًوي اتْثْك

 هگـ.  هيکٌن هضبل آؿفّي ٓلت ّ هيغْؿم اكنْك ثيِْػٍ ػاًنتن

 ؿا هـگ ًبم ثَ ّيـاًگـي ميل رلْي ثْػ تْاًنتَ کني کٌْى تب

 ىبيؼ ، ػبٓلَ ًَ هييؼ مـه اصنبك ًَ هـگ اٍالا  ؟ ثگيـػ

 پٌذ ّ مي ٌُْف کَ هـا ًبفًيي هبػؿ ، ًويآهؼ ػلو ثْػ چٌيي اگـ

 ثْػ مالهت ّ فيجبيي اّد ػؿ ّ ثْػ ًگؾاىتَ مـ پيت ؿا مبلگي

 .ثجـػ عْػ ثب

 عْػ ثَ ّ ثلِون ؿا هـگ كلنلَ تْاًنتن تب کييؼ ْٓل عيلي

 ػؿٍ هؼـ ثَ اتْثْك کَ ػم آى هبػؿم ػوـ ؿىتَ ىبيؼ ثوجْالًن،
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 چـا کٌن ػؿک ثْػم ًتْاًنتَ ٌُْف اهب ، ثْػ ىؼٍ پبؿٍ کـػ موْٓ

 صبػحَ آى ، ثيبيؼ ام ثيچبؿٍ پؼؿ مـ ثال ُوَ ايي ، آى اف ثؼؼ ثبيؼ

 مبل ُيت گؾىت اف ثؼؼ اهب گـكت هب اف يکجبؿٍ ثَ ؿا هبػؿ ىْم

 ػؿ!  پؼؿم ثيچبؿٍ. هيگـكت ؿا پؼؿم ربى ؽؿٍ ؽؿٍ ػاىت ُن ٌُْف

 کبؿي ثتْاًن ايٌکَ ثؼّى ، ثْػم ىؼًو آة ىبُؼ مبلِب ايي توبم

 اصنبك عْػم ػؿ ػزقي چٌيي ّهت ُـ. ػُن اًزبم ثـايو

 اگـ ىبيؼ هيکـػم كکـ عْػ ثب ّ هييؼم هتٌلـ رٌنن اف هيکـػم

 ؿّي فًؼگي مٌگيي ثبؿ ًويؼاػم اربفٍ گبٍ ُيچ ثْػم هـػ

 پـميؼٍ عْػ اف ثبؿُب کٌؼ، مٌگيٌي ثيوبؿه ّ ًضيق ػّىِبي

 كـّ ًين ّ هبٍ ػّ اف ثؼؼ اّ کَ ثْػ کبؿ ػؿ صنبثي چَ آعـ ثْػم

 اه فًؼگي تلظ ؿّفُبي ىبُؼ تب ثـگـػػ فًؼگي ثَ کوب ػؿ ؿكتي

 ػقيق اف ؿا مئْال ُويي ثْػ گـكتَ عيلي ػلن کَ ؿّف يک ؟ ثبىؼ

 : گلت اّ ّ پـميؼم

 !!عؼا عْامت_

 ؽؿُبي ثؼّى ّ هْي اّ هبًؼ ًيق هي اػتوبػات ّ ايوبى کبه اي

 اػتـاُ فثبى ّ ىْم الِي هْبي ثَ ؿاّي کَ صؼي تب ، ثْػ علل

 كـّ ُن ػؿ ّ ىکنتَ ؿا پؼؿ ثبؿ ُـ ًويتْاًنتن اهب ، ًکٌن ثبف

 چٌيي ؿا اّ عؼا عْامت چـا کَ ًکٌن كکـ ايي ثَ هيؼيؼم ؿيغتَ

 ُبين گًَْ ؿّي ثَ ػاؿن اىکِبي کَ ْٓؿ ُوبى.  کٌؼ اهتضبى

 چبػؿم ثَ مـػ آة اي هطـٍ کـػم اصنبك اي لضظَ هيچکيؼ

 ُن آموبى ثـِ كِويؼم ، کـػ ًلْؽ ػمتن ثَ آى ؿّي اف ّ چکيؼ
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 هبػؿ ّ پؼؿ کَ ؿّفي ُوبى ػاىتن عبٓـ ثَ عْة ، امت تـکيؼٍ

 کن کن ، ثْػ اثـي ّ گـكتَ ُْا ػاىتٌؼ ؿا ىوبل ثَ ؿكتي هَؼ

 اف کَ اي لضظَ آى اف ، گـكت ىکل ؽٌُن ػؿ ؿّف آى عبٓـات

 ػاػًؼ اّ ثَ ؿا هبػؿ ػايي كْت عجـ ّ فػًؼ فًگ هٌقلوبى ثَ ىوبل

 ثَ کن کن مبػت ُبي ػوـثَ ثْػ ًيؼٍ ؿّىي کبهال ٌُْف ُْا.

 ثَ تب ثْػين آهبػٍ ػّ ُـ ىيؼا ّ هي هييؼ، ًقػيک ٍجش ُلت

 کبؿ مـ ثَ ّ ىؼٍ عبؿد هٌقل اف هجل ػهبيوي پؼؿ.  ثـّين هؼؿمَ

 هلجن ، آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ ٍجش هْهغ آى تللي فًگ ّهتي ، ثْػ ؿكتَ

 هتْرَ.  کـػم ًگبٍ ثْػ آهؼٍ هب ثؼؿهَ ثـاي کَ هبػؿ ثَ ّ لـفيؼ

 ٓـف ثَ هبػؿ.امت تـميؼٍ ٌُگبم ثي تللي اف ُن اّ ىؼم

 کـػم ٍجـ کٌن ػزلَ کَ هيقػ ًن ىيؼا ايٌکَ ثب ؿكت تللي گْىي

 عنـّ مالم گلت هبػؿ ّهتي.  امت هـاؿ چَ اف هّْْع ثلِون تب

 اف يکي ىؼم هتْرَ ثبالكبٍلَ ػاػاه ، ثبىَ عيـ ، رْى

 هبػؿ فيـا ، امت فػٍ فًگ ىوبل اف عليل ػايي پنـُبي

 کَ لضظَ ُوبى اف.  هيکـػ عطبة ثـاػؿ ؿا ثقؿگو ػايي پنـُبي

 چيقي ّ اكتبػ ىْؿ ػلن امت عٔ پيت هبػؿ ػايي پنـ كِويؼم

 تب فػٍ فًگ پنـه ّ امت کـػٍ كْت هبػؿ ػايي هيگلت هـقم ػؿ

 احـ ثـ عليل ػايي کَ ثْػ ّهتي چٌؼ فيـا ثؼُؼ هب ثَ ؿا عجـ ايي

 ثْػ فيبػ مٌو چْى ّ ثْػ ثنتـي ثيوبؿمتبى ػؿ ًلل تٌگي

 هبػؿ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ، کٌؼ كْت کَ هيـكت ايي اًتظبؿ ُـلضظَ

 تب هييْػ فؿػتـ لضظَ ثَ لضظَ اّ ؿًگ ىؼم هتْرَ هيکـػم ًگبٍ
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 ػلغـاىي كـيبػ ثب ّ فػ پبيو ثَ ػمت ثب هـتجَ يک کَ ربيي

 : گلت

 .ػايين ثـا ثويـم الِي_

 فهيي کَ ايي اف هجل ّ ػّيؼم ، ػاػ مـ ؿا گـيَ ثلٌؼ ٍؼائي ثب ّ

 ربيو مـ ؿا تللي گْىي مپل گـكتن ؿا ثبفّيو ثغْؿػ

 فثبى ثَ ؿا اه ػايي ًبم هـتت ّ هيکـػ ىيْى هبػؿ.  گؾاىتن

 آة ليْاًي گلتن هيکـػ ًگبٍ ؿا هب ّاد ّ ُبد کَ ىيؼا ثَ. هيآّؿػ

 ثَ کَ ؿا آة.  ػّيؼ آىپقعبًَ ٓـف ثَ ثبالكبٍلَ ُن ىيؼا. ثيبّؿػ

 : گلت گـيَ ثب ػاػم هبػؿ عْؿػ

 .ثيبػ ثگْ ثقى فًگ ثبثبت ثَ_

 ىوبؿٍ ػاىتن کَ ْٓؿ ُوبى کـػم ؿا کبؿ ُويي ثبالكبٍلَ ًيق هي

 مبػت ثَ ًگـاًي ثب کَ اكتبػ ىيؼا ثَ ًگبُن ، هيگـكتن ؿا گبؿاژ

 كيقيک اهتضبى ؿّف ُوبى ًيق هي اكتبػ يبػم ثَ تبفٍ ّ هيکـػ ًگبٍ

 کني اگـ ثْػ کـػٍ تبکيؼ هؼلووبى اكتبػ ربًن ثَ اي ػلِـٍ ، ػاؿم

 ثـايو ٍلـ ًوـٍ ًيْػ صبّـ اهتضبى رلنَ مـ ػليلي ُـ ثَ ثٌب

 اف.هييْػ روغ ػّم حلج اهتضبًبت ثب ًوـٍ ُويي هيکٌؼّ هٌظْؿ

 ثب ؿا هبػؿ هيتْاًنتن ًَ ، کٌن کبؿ چَ ًويؼاًنتن ًبؿاصتي ىؼت

 ثَ ، ًيْم صبّـ اهتضبى مـ هيتْاًنتن ًَ ثگؾاؿم تٌِب صبلو آى

 كکـ ايي ػؿ.  ثْػم ًيبّؿػٍ عْثي ًوـٍ ُن اّل حلج کَ عًَْ
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 ثَ هـا مين ٓـف آى اف هـػي ٍؼاي کَ ثکٌن ثبيؼ چَ کَ ثْػم

 : گلتن ػزلَ ثب ّ کـػم مالم ، آّؿػ عْػ

 . ػاؿم کبؿ آؽيي اثـاُين آهبي ثب_

 : گلت هـػ

 ؟ ىوب_

 : گلتن ثبالكبٍلَ

 . ُنتن ػعتـىْى_

 : گلت ػاؿم ػزلَ ػيؼ ّهتي ّ پـميؼ ؿا صبلن هـػ

 اف ػاؿيؼ ًگبٍ ؿّ گْىي ػهيوَ چٌؼ ، ثبىَ اّهؼٍ ًويکٌن كکـ_

 ؟ ًَ يب اّهؼٍ ثپـمن ُب ثچَ

 ىيؼا ثَ صبل ُوبى ػؿ ، ثـگـػػ اّ تب هبًؼم هٌتظـ ٍجـي ثي ثب

 هيکـػ گـيَ ػاىت ُن ٌُْف کَ ؿا هبػؿ ُبي ىبًَ کـػم اىبؿٍ

 ّ کـػ ًگبٍ مبػت ثَ ػيگـ ثبؿ ًگـاى اي چِـٍ ثب ىيؼا ، ثوبلؼ

 هبػؿ کٌبؿ ؿكت ّ گؾاىت فهيي ؿا کيلو ثگْيؼ چيقي ايٌکَ ثؼّى

 : گلت کَ ؿميؼ گْىن ثَ هـػ ٍؼاي ّهت ايي ػؿ

 ؟ الْ_

 : گلتن

 ثلَ_

 : گلت هـػ
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 . ثبىَ ػمتتْى گْىي ، اّهؼ االى ُويي_

 مالم تب ، گـكت ػمت ثَ ؿا گْىي پؼؿ تب کييؼ ْٓل لضظَ چٌؼ

 : گلت کـػم

 ثبثب؟ ىؼٍ چي_

 ثَ امتيَبل ثب ، ثؼُن اّ ثَ ثبيؼ چطْؿ ؿا ثؼ عجـ ايي ػاًنتن ًوي

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ هبػؿ

 .ثقًَ صـف ىوب ثب هيغْاػ هبهبى ثبىَ ػمتتْى گْىي رْى ثبثب_

 صبلي ػؿ ّ ىؼ تـ آؿام کوي هبػؿ.  گـكتن هبػؿ ثطـف ؿا گْىي ّ

 ّ گـكت ػمتن اف ؿا گْىي هيکـػ پبک ؿا اىکِبيو ػمت ثب کَ

 پؼؿ ثَ گـيَ ثب ّ اكتبػ گـيَ ثَ ػّثبؿٍ ىٌيؼ ؿا پؼؿ ٍؼاي کَ ُويي

 گلتَ اّ ثَ پؼؿ گْيب.  ؿكتَ عؼا ؿصوت ثَ عليلو ػايي کَ گلت

 ػيگـي صـف ثؼّى هبػؿ فيـا ، هيـمبًؼ عبًَ ثَ ؿا عْػ كْؿا کَ ثْػ

 ّاهؼب ىيؼا ّ هي. کـػ گـيَ ثَ ىـّع عْػ ّ ػاػ هي ثَ ؿا گْىي

 کبؿ چَ هبػؿ ُبي ىبًَ هبليؼى ّ آّؿػى آة اف ؿيـ ثَ ًويؼاًنتين

 هييؼ ػّؿ ُلت اف لضظَ ثَ لضظَ مبػت ٓـكي اف.  ثکٌين ثبيؼ

 ثب كؤ ىؼٍ ػيـه ثگْيؼ کَ ًويکـػ رـات تـك اف ىيؼا ثيچبؿٍ

 ، ػاؿػ ػلِـٍ چوؼؿ هيلِويؼم هيکـػ مبػت ثَ کَ ُـامبًي ًگبٍ

 عبًَ ثَ هؼؿمَ اف کَ هجل ؿّف اف ّ ػاىت اهتضبى هي هخل ًيق اّ

 عْاًؼٍ ػؿك يکنـٍ ثغْاثين هيغْامتين کَ ّهتي تب ثْػ ثـگيتَ

 ٍؼا ثَ پؼؿم تْمٔ هٌقل ػؿ فًگ تب کييؼ ْٓل مبػتي ًين.  ثْػ
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 پؼؿ ثؼؼ لضظبتي.  کـػ ثبف ؿا ػؿ ّ ػّيؼ آيلْى ٓـف ثَ ىيؼا آهؼ ػؿ

 آؿاهتـ کوي اّ ػيؼى ثب هبػؿ ، ىؼ عبًَ ّاؿػ اىلتَ ؿّيي ّ ؿًگ ثب

 کَ گلت هيؼاػ ػلؼاؿيبه کَ صبلي ػؿ ّ ؿكت اّ ٓـف ثَ پؼؿ.  ىؼ

 مپل کٌؼ، تِيَ ثلئ ظِـ اف ثؼؼ ثـاي تب هيـّػ هْهغ ُوبى

 هؼؿمَ ثَ ؿكتي آهبػٍ ؿا هب ّهتي ّ اًؼاعت ىيؼا ّ هي ثَ ًگبُي

 : گلت ػيؼ

 هيـم هي ثوْى هبػؿت پيو ًـّ هؼؿمَ ثَ اهـّف تْ رْى ىيْا_

 .هؼؿمَ هيـمًْن ؿّ ىيؼا ُن اّى اف هجل ، ثگيـم ثلئ

 هيؼاًنت عؼا اهب ، ػاػم تکبى صـكو هجْل ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 ىؼٍ ؿاصت عيبلو کَ ىيؼا ، ثْػم كيقيکن اهتضبى ًگـاى چوؼؿ

 ؿكت هبػؿ ٓـف ثَ کـػ عْاٌُؼ هجْل ؿا تبعيـه پؼؿم صْْؿ ثب ثْػ

 هٌقل اف پؼؿ اف تـ رلْ ّ ثـػاىت ؿا کيلو اّ ثْميؼى اف ثؼؼ ّ

 لجبمِبي ّ ؿكتن ىيؼا ّ عْػم هيتـک اتبم ثَ.  ىؼ عبؿد

 عبًن کَ ثْػم ًبؿاصت ايي اف کـػم آّيقاى ّ آّؿػم ػؿ ؿا ام هؼؿمَ

 کَ عًَْ ثَ ، کـػ ًغْاُؼ هجْل ؿا ػؾؿم ّرَ ُيچ ثَ هؼَْهي

 هبى هؼؿمَ آى اف ؿيـ تبفٍ. ًؼاىت هي اف عْىي ػل ُن فيبػ

 اف فيـا ، ًؼاؿػ هي ثَ ؿثطي هبػؿم ػايي كْت کَ هيؼاػ گيـ ُن

 ربي ثَ کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ.ًوييؼ هضنْة اّل ػؿرَ اهْام

 ػايي عْػم چْى ّ کـػٍ كْت عْػم ػايي ثگْين هبػؿ ػايي

 ٍؼاين هبػؿ ّهتي. ًويکـػم گٌبٍ اصنبك هْؿػ ايي ػؿ ًؼاىتن

 ؛ گلتن ّ کييؼم ثلٌؼي ًلل ، کـػ
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 . هيکٌن عْػم مـ تْ عبکي يک ثبالعـٍ ػ ثب ثبػا چَ ُـ_

 هي اف هبػؿ ، ىؼم عبؿد اتبم اف ػاؿػ کبؿم چَ ثجيٌن ايٌکَ ثـاي ّ

 ؿا اًجبؿي ػؿ کليؼ. ثيبّؿم اًجبؿي اف ؿا هنبكـتي مبک عْامت

 ػؿ هلل کَ صبلي ػؿ. ؿكتن ثبم پيت ُبي پلَ ٓـف ثَ ّ ثـػاىتن

 هتْرَ ثْػ کْچَ ثَ ؿّ کَ کْچکي پٌزـٍ اف هيکـػم ثبف ؿا اًجبؿي

 ؿا هبػؿ. ثـػم پبييي ّ کـػم پيؼا ؿا مبک.  ثبؿػ هي ثبؿاى ىؼم

 تب مـ ثَ ًگبُي. ثْػ هيکي لجبك پْىيؼى هيـْل کَ ػيؼم

 ٓاليي هُْبي ُوچٌيي ّ مليؼه ّ فيجب ٍْؿت ، اًؼاعتن اّ پبي

 لجبك ايٌکَ ثب.  ثْػ کـػٍ پيؼا عبٍي رلٍْ لجبك آى ػؿ اه

 ، ثجيٌن تٌو ؿا آى ًؼاىتن ػّمت اهب هيآهؼ عيلي اّ ثَ هيکي

 ؿا هيکي لجبك صبالُب صبال هبػؿ کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ لضظَ آى

 ًجْػ، ػايي يک كؤ اّ ثـاي عليل ػايي فيـا. ًويآّؿػ ػؿ تٌو اف

 اف ؿا پؼؿه کْػکي ػؿ هبػؿم.هيکـػ پـ ُن ؿا پؼؿه ربي ثلکَ

 هـاؿ عليل ػايي مـپـمتي تضت فهبى ُوبى اف ثْػ ػاػٍ ػمت

 عبًْاػٍ كـفًؼ تٌِب هبػؿ. کـػ افػّاد پؼؿم ثب کَ هْهؼي تب ػاىت

 ؿا عليل ػايي پنـُبي اّ ، ًؼاىت ثـاػؿي ّ عْاُـ ّ ثْػ اه

 ثٌبثـايي هيگلتٌؼ عْاُـ اّ ثَ ًيق آًِب ّ هيکـػ عطبة ثـاػؿ

 .کٌن ػؿک ؿا تبحـه ىؼت هيتْاًنتن

 عبًَ ثَ پؼؿ تب کييؼ ْٓل ثييتـ ُن ىبيؼ ًين ّ مبػت ػّ

 ربػٍ فيـا کٌؼ تِيَ ثلئ تْاًنتَ مغتي ثَ گلت ّ ثـگيت

 کـػٍ پيؼا ؿا اتْثْمي ىبًني ًيق اّ ّ ثْػ ىؼٍ ثنتَ چبلْك
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 هيگلت هبػؿ ثَ پؼؿ ّهتي.  ثـّػ ىوبل ثَ هقّيي ؿاٍ اف ثْػ هـاؿ کَ

 كکـ فيـا ؿيغت كـّ ػلن ثبىٌؼ تـهيٌبل ثبيؼ چِبؿ مبػت مـ کَ

 ثليطِب پؼؿ ايٌکَ هضِ ثَ اهب ، ثبىين ملـ ػبفم ثؼؼ ؿّف هيکـػم

 ّ گـكتَ ثلئ ًلـ ػّ ثـاي ىؼم هتْرَ کـػ ػؿاف هبػؿ ٓـف ثَ ؿا

 ثـم ػلِـٍ.  ثـّين آًِب ُوـاٍ ثَ ىيؼا ّ هي ًينت هـاؿ كِويؼم

 عبًَ ػؿ تٌِب ثبيؼ ىيؼا ّ هي يؼٌي کـػم كکـ عْػم ثب ّ ػاىت

 ثؼّى ّ ىت هغٍَْب عبًَ آى ػؿ ثْػى تٌِب اف ؿامتو ؟ ثوبًين

 هٌقلوبى ثـل ػؿمت کَ عًَْ ثَ تـميؼام هي عيلي پؼؿ صْْؿ

 ؿكتَ ُب ُونبيَ هٌقل ثَ ػفػ ثبؿ چٌؼ ثْػم ىٌيؼٍ ّ ثْػ اي عـاثَ

 ىيؼا ّ هي تکليق ثپـمن اّ اف چطْؿ کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ امت

 : گلت عْػه کَ هييْػ چَ

 کَ عْاُـت ، کي آهبػٍ فّػتـ ؿّ ًبُبؿ ىْ ثلٌؼ ُن تْ رْى ىيْا_

 .ػقيق عًَْ ثجـهتْى ثغْؿيؼ اّهؼ

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ ػقيق عًَْ_

 : گلتن ، ػاػ تکبى ؿا مـه پؼؿ

 ؟ هييَ چي هؼؿموْى_

 : گلت ّ کـػ كکـي پؼؿ

 ؟ مٌگيٌَ كـػات ػؿمبي_

 : گلتن



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 66 

 کتاب باز

 ػاىتن كيقيک اهتضبى ُن اهـّف مٌگيٌَ ُوييَ کَ هب ػؿمبي_

 .ػاؿم اهتضبى تب ػّ ُن كـػا

 : گلت پؼؿ

 ؟ کٌين چکبؿ ثبيؼ پل_

 ، ثؼُن رْاثي چَ ثْػم هبًؼٍ هيغْامت چبؿٍ ؿاٍ هي اف ايٌکَ اف

 : گلتن تـػيؼ ثب

 ..... ايٌزب ثيبػ ػقيق اگَ ّلي ، ػًّن ًوي_

 ثَ ػفػ اگـ ، آهؼ مـاؿن ثَ ػفػ ّ ىت ًگـاًي هْهغ ُوبى

 كکـي پؼؿ ًجْػ مبعتَ کبؿي ُن ػقيق ػمت اف ثيبيؼ مـاؿوبى

 : گلت ّ کـػ

 .... ًينت صـكي_

 ّ کـػ هطغ ؿا کالهو هييؼ عبؿد اتبم اف هْهغ ُوبى کَ هبػؿ

 : گلت

 ُن رْى هبػؿ ّ ػعتـ تب ػّ ، ًبؿاصتَ ُن هي عيبل رْؿي ايي ًَ_

 .ثوًْي ايٌزب ىت ًينت ػؿمت ، گؾىتَ افه مٌي کَ

.  ؿكت كـّ كکـ ثَ پؼؿ.  ػاؿػ ؿا هي ًگـاًي ُن اّ كِويؼم

 ىـم ػقيق هٌقل ، هييْػ صل چطْؿ هيکل ايي ًويؼاًنتن

 اربفٍ ػقيق ّهت ُيچ هيؼاًنتن.  ثْػ تِـاى ؿـة هب عبًَ ّ تِـاى

 اف تٌِبيي ثَ هؼؿمَ ثَ ؿكتي ثـاي صتي ، ىيؼا ّ هي ًويؼُؼ
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 هبػؿ ّ هي ىؼ ثبػج پؼؿ ٍؼاي. ثيبئين ىِـاى تب ثِبؿمتبى

 .ثيْين اّ هتْرَ

 .کـػم كکـي يک هي_

 ثـاي کـػم اصنبك اًؼاعت هبػؿ ثَ ػاؿي هؼٌي ًگبٍ اثتؼا اّ

 ًگبٍ هبػؿ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ثؼؼ ، هيغْاُؼ اربفٍ اّ اف پييٌِبػ

 : گلت هيکـػ

 ايٌزب ثيبؿم ؿّ رْى هبػؿ ايٌکَ يکي آهؼٍ ؽٌُن تْي صل ؿاٍ تب ػّ_

 ثيبيي ىت کَ ثغْاُين اػظن ُبي ثچَ اف يکي ّ ُب ثچَ پيو

 ّ رْى هبػؿ عًَْ ثجـم ُبؿّ ثچَ ايٌکَ يب ًجبىٌؼ، تٌِب ايٌب کَ ايٌزب

 يک.  هؼؿمَ ثـمًَْ ؿّ اًّب هبىيٌو ثب ُب ثچَ اف يکي ٍجش

 ثـ عْػم ػايي عًَْ گؾاىتن کَ تْؿّ هي. ًينت ثييتـ کَ ىت

 . هيگـػم

 ّ ثبىؼ ًيؼٍ مـط پؼؿ پييٌِبػ اف ام چِـٍ هيکـػم عؼا عؼا

  ػوَ ُبي ثچَ اف يکي هيکـػم آؿفّ هْهغ ُوبى

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? تب??  ٍلضَ
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 ىؼت ثَ ُن اؿىيب صْْؿ اف ايٌکَ ػّم ًجبىؼ آؿيب اّال اػظن

 ؿا هي ثْػ گلتَ هي ثَ آيؼا ايٌکَ اف ثؼؼ عًَْ ثَ ثْػم هؼؾة

 تب ىْػ توبم ػؿمن ُنتٌؼ هٌتظـ ّ اًؼ کـػٍ ًيبى اؿىيب ثـاي

 اًؼاعت ثبال ىبًَ ثؼؼ ّ کـػ كکـ اي لضظَ هبػؿ.  ثگؾاؿًؼ رلْ هؼم

 : گلت ّ

 . هيؼًّي عْػت ، هللا ّ ػًّن ًوي_

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ًگبُي پؼؿ

 ؟ اًّزب ثجـهتْى يب ثيبؿم ؿّ رْى هبػؿ ثـم هيوًْيؼ ؟ چيَ تْ ًظـ_

 :گلتن

 .عْثَ ثگيـيؼ تَويوي ُـ عْػتْى ، ًويؼًّن هي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هبػؿ ثَ کالكَ پؼؿ

 . ثگْ ىوب عبًن عت_

 : گلت هبػؿ

 ىت اػظن ُبي ثچَ اف يکي ثبىَ ٍالس ًويکٌن كکـ اثـاُين_

 اف يکي اگَ ، رْى هبػؿ عًَْ ثجـي ؿّ ُب ثچَ ثِتـٍ ، ايٌزب ثيبػ

 ثِتـٍ هؼؿمَ ثـمًَْ ؿّ ُب ثچَ ثيْكتَ فصوت ثَ اػظن ُبي ثچَ

 .ؿّفٍ ثبىَ ،ُـچي

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه پؼؿ
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 ثَ ُن فًگ يک ثقًن هبػؿم ثَ فًگ يک هي پل ، صـكيَ ايٌن اؿٍ_

 .اػظن

 ػؿمت ثـاي ّ ىؼم ثلٌؼ تکليلن ىؼى هؼلْم اف ثؼؼ ُن هي

 اػظن ػوَ ثَ پؼؿ ًلِويؼم ػيگـ ، ؿكتن آىپقعبًَ ثَ ؿؾا کـػى

 پؼؿ کَ ثْػ ًيؼٍ آهبػٍ ًبُبؿ ٌُْف.  ىؼ چَ هـاؿىبى ّ گلت چَ

 ّ کـػم ًگبٍ اّ ّ ىؼ ظبُـ آىپقعبًَ ػؿ رلْي هيکي لجبك ثب

 : گلتن

 ثبثب؟ هيـي کزب_

 : گلت

 ثيبؿم ؿّ ىيؼا هيـم_

 : گلتن ّ کـػم مبػت ثَ ًگبُي

 .فّػٍ کَ ٌُْف_

 : گلت

 عًَْ ثجـم ؿّ ىوب هي تب هيتـمن.  ثگيـم ىْ هـعَي هيـم_

 .هيکٌَ صـکت اتْثْك چِبؿ مبػت.  ثيَ ػيـ ثـگـػم ّ رْى هبػؿ

 : گلت مپل

 ؟ ؿاَُ ثَ ؿّ ًبُبؿ ثـگـػين هب تب رْى ثبثب_

 : گلتن

 امت آهبػٍ االًن_
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 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 . ثيبؿم ؿّ ىيؼا ثـم فّػتـ هي پل_

.  ثْػم ػاػٍ اًزبم ؿا کبؿُبين ُوَ هي ثـگـػًؼ ىيؼا ّ پؼؿ تب

 ىلْاؿا ّ هبًتْ ّ کيق ثْػم کـػٍ آهبػٍ ًيق ؿا كـػا ػؿمي ثـًبهَ

 ثَ. کٌن كـاهْىيبى هجبػا تب گؾاىتن ُبل ػؿ کٌبؿ ؿا ام هؼؿمَ

 ُبل ػؿ رلْ ُوبى اف هبػؿ ، ؿميؼًؼ ؿاٍ اف پؼؿ ّ ىيؼا ايٌکَ هضِ

 ػؿمي ثـًبهَ كؤ ّ ًيبّؿػ ػؿ ؿا هبًتْاه ػيگـ کَ گلت ىيؼا ثَ

 ثْػ گلتَ ىيؼا ثَ پؼؿ ايٌکَ هخل. ثگؾاؿػ کيلو ػاعل ؿا كـػايو

.  ػاىت ػؿُوي چِـٍ فيـا ، ثـّين آًِب ثب اّ ّ هي ًينت هـاؿ کَ

 کٌن ػؿک هيتْاًنتن اهب.  ًؼاىتن اّ اف کوي ػمت ُن هي عْػ

.  ثوبًين هب کَ امت ايي ػؿ ٍالس اهتضبى ّ ػؿك كَل ّرْػ ثب کَ

.  ىؼم ملـٍ کـػى روغ هيـْل مـػت ثَ ًبُبؿ عْؿػى اف ثؼؼ

 : گلت هبػؿ

 هيکٌن روغ عْػم هي ، ىْ آهبػٍ ثـّ تْ رْى ىيْا_

 گلتن اّ ثَ ثکٌؼ ؿا کبؿ ايي ًؼاػم اربفٍ ػاىت کَ صبلي ثَ تْرَ ثب

: 

 .ام آهبػٍ هي_

 : گلتن ّ کـػم اىبؿٍ هبػؿ رلْي ًغْؿػٍ ػمت ثيوبة ثَ ثؼؼ

 ! هييي هـيِ رْؿي ايي ًغْؿػي چيقي کَ ىوب هبهبى_

 : گلت هبػؿ
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 .هيغْؿم ىؼم گـمٌَ ّهت ُـ ًويکيَ هيلن_

 : گلتن

 ؟ ثوًَْ گـم ثغبؿي ؿّ ثگؾاؿم ؿّ ؿؾاتْى_

 : گلت

 گـم عْػم ىؼم گـمٌَ يغچبل تْي ثگؾاؿ رْؿ ُويي هبػؿ ًَ_

 . ًيَ ػيـ ىْ صبّـ ثـّ تْ ، هيغْؿم هيکٌن

 يغچبل ػاعل ؿا هبػؿ ًغْؿػٍ ػمت ثيوبة ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 عيک اف ثؼؼ ّ ىنتن ؿا ًبُبؿ ظـكِبي ثبالكبٍلَ ّ گؾاىتن

 ػؿ ؿا هبػؿ عؼاصبكظي ٌُگبم.  ىْم آهبػٍ تب ؿكتن ػمتِبين کـػى

 : گلتن ثْميؼم هي ؿا ٍْؿتو کَ صبلي ػؿ ّ گـكتن آؿْه

 کٌَ ؿصوت ؿّ عليل ػايي عؼا ، ثبىيؼ عْػتْى هْاظت عؼا ؿّ تْ_

 اؽيت ؿّ عْػتْى گـيَ ثب ىوب ًؼاؿٍ ػّمت اًّن ثبىيؼ هطوئي

 .کٌيؼ

 : گلت ىؼ تبفٍ ػلو ػاؽ کَ هبػؿ

 ؟ ثکٌَ کي ًکٌن گـيَ ثـاه هٌن ، ًؼاىت ػعتـ کَ ػاين_

 ػيگـ ثبؿ.  ىؼ اىک اف پـ چيوبًن ّ ىؼم هتبحـ عيلي اّ صـف اف

 : گلتن ّ کـػم ثـل ؿا اّ

 هيقًَ ىْؿ ثـاتْى ػلن ، ًويگؾاىتن تٌِب ؿّ ىوب هييؼ کبه_

 .ثبىيؼ هْاظت عؼا تْؿّ
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 : گلت ثجْمؼ ؿا ٍْؿتن ايٌکَ اف هجل ّ کـػ پبک ؿا اىکِبيو

 . ثبه عْاُـت هْاظت ُن تْ ُنتن هْاظت ػقيقم ثبىَ_

 کَ ٍْؿتو عيني.  گؾاىت ام گًَْ ؿّي ثَ اي ثْمَ مپل

 ػؿ ّ ثْػم ؿوگيي هبًؼ، ثبهي ٍْؿتن ؿّي ثْػ اىکِبيو صبٍل

 اّ هيؼاًنتن کَ فيـا ، هبػؿ ػايي ثـاي ًَ ؿامتو ، هيٌبليؼم ػل

 ثـاي هي ًبؿاصتي ثْػ کـػٍ ؿا عْػه ػوـ ّ ػاىتَ ثـکتي پـ ػوـ

 ىبيؼ.  ًجْػ ام هغيلَ ػؿ كکـي ُيچ لضظَ آى. ثْػ هبػؿ اف رؼايي

 ؿاّي ُـگق هيجيٌن ؿا اّ کَ امت ثبؿ آعـيي هيؼاًنتن اگـ

 ّ ثْميؼ ؿا ىيؼا ٍْؿت هبػؿ هي اف ثؼؼ.  ىْم رؼا اّ اف ًوييؼم

 : گلت اّ ثَ

 .کي گْه ؿّ گلت عْاُـت چي ُـ رْى ىيؼا_

 ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ثْػ ػلغْؿ آًِب ثب ًـكتي اف ٌُْف کَ ىيؼا

 ثٌؼ کَ ُوبًطْؿ ، عؼاصبكظي اف ثؼؼ ّ ثْميؼ ؿا هبػؿ ٍْؿت

 ُبل ػؿ اف کييؼ هي عْػ ػًجبل ؿا آى ّ ػاىت ػمت ػؿ ؿا کيلو

 .ؿكت ثيـّى

 کـػم ًگبٍ هبػؿ ثَ ػيگـ ثبؿ ّ ثـػاىتن ُبل ػؿ رلْي اف ؿا ّمبيلن

 : گلت کَ ثْػم ًکـػٍ عؼاصبكظي ٌُْف

 الجتَ ، کي روغ عْة ؿّ صْامت ثگن ثِت ؿكت يبػم رْى ىيْا_

 ؿكتبؿ هتيي ّ مٌگيي ُوييَ هخل هيؼًّن روؼَ، عبٓـم تْ اف هي

 .... هْهغ يک اگـ اهب.  هيکٌي
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 : ػاػ اػاهَ ثؼؼ ّ کـػ هکج کوي

 هيلِوي عْػت هيؼًّن چَ....  هْؿػ ػؿ عْامت ات ػوَ پنـ_

 ؟ کَ

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم ىؼم هٌظْؿه هتْرَ

 تب.  ثبىَ ؿاصت عيبلتْى ، ثگيؼ هيغْايؼ چي هبهبى ػًّن هي_

 تبفٍ.  ثيَ فػٍ صـكي ًؼاؿٍ لقّهي هيغًْن ػؿك هي کَ هْهي

 .ثگيـيؼ تَوين هي ثـاي ثبيؼ کَ ُنتيؼ ىوب ايي ًينتن اي کبؿٍ

 لجغٌؼه ػيؼى اف.  کييؼ ػويوي ًلل ّ فػ لجغٌؼ ؿّبيت ثب هبػؿ

 لجغٌؼ هْهغ آى تب ٍجش اف کَ عًَْ ثَ.  ىؼم عْىضبل عيلي

 ثـ ًيق چيوبًو کـػم اّ ثَ ػهيوي ًگبٍ ، ثْػم ًؼيؼٍ ؿا فيجبيو

 ثَ تـ تيـٍ اه ٓاليي ّ ثلٌؼ ُبي هژٍ ّ ثْػ ىؼٍ عوبؿ گـيَ احـ

 ، ثْػ آهؼٍ ػؿ ثِبؿي ُبي ىکْكَ ؿًگ ثَ ٍْؿتو. هيـميؼ ًظـ

 چين ؿا اّ ًکٌؼ تـميؼام اي لضظَ کَ ؿميؼ ًظـم ثَ فيجب هؼؿ آى

 ػؿ ثَ ّ ىکنتن ؿا اًگيتبًن اف يکي ؿگ عبٓـ ُويي ثَ ثقًن

 آى ثْميؼى ثؼّى ًيبهؼ ػلن" هللا هبىب: "  گلتن ػل ػؿ ّ فػم ُبل

 ػمتن کَ کينَ ّ کيق ُوبى ثب ػيگـ ثبؿ کٌن تـکو فيجبيي ُوَ

 : گلت ّ ثْميؼ هـا ُن اّ.  ثْميؼم ؿا ٍْؿتو ّ ؿكتن رلْ ثْػ

 اصتيبري ػيگَ ػبهل ُن عبًوي ُن هللا هبىب ًگِؼاؿت عؼا_

 .ُوـاُت ثَ عؼا هبػؿ ثـّ ، کٌن ملبؿه ثِت ًينت
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 ّهتي.  ىؼم عبؿد عبًَ اف ّ ػاػم ؿّبيت رب ُوَ اف ثيغجـ هي ّ

 ػلن کَ ثْػم صني چَ تبحيـ تضت ًويؼاًن ثنتن ؿا صيبٓ ػؿ

 ػلتٌگي اصنبك آًِب ثـاي هْهغ ُوبى اف. کٌن گـيَ هيغْامت

 کَ ًجْػ ثبؿم اّليي فيـا ، ثْػ تؼزت هبيَ ُن عْػم ثـاي.  هيکـػم

 ثَ آًِب کَ ٌُگبهي ثْػ آهؼٍ پيو عيلي.  ىؼم هي رؼا آًِب اف

.  هيوبًؼم ػقيق پيو هي هيـكتٌؼ ىوبل ثَ عًَْ ثَ ّ هنبكـت

 هبػؿ ّ پؼؿ اف کَ ثْػ ثبؿ اّليي ٓللي کـػم ػؿک ؿا ىيؼا لضظَ آى

 هٌقل ثَ ثْػ کـػٍ کـايَ پؼؿ کَ ػؿثنتي هبىيي ثب.هييؼ رؼا

 ثَ چين اكنـػٍ ّ هـوْم ىيؼا ؿاٍ ْٓل توبم ػؿ ؿكتين ػقيق

 اّ اف کٌن عبؿد صبلت آى اف ؿا اّ ايٌکَ ثـاي ، ثْػ ػّعتَ عيبثبى

 : پـميؼم

 : ًگلت چيقي ػيگَ ًبظووْى هؼؿمَ ثـػت ثبثب کَ اهـّف_

 مپل ثـػ ثبال هٌلي ػالهت ثَ ؿا مـه ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ىيؼا

.  ىؼ عيبثبًِب ثَ کـػى ًگبٍ هيـْل ّ چـعبًؼ ؿا مـه ػيگـ ثبؿ

 کَ رْؿ ُـ تب گؾاىتن عْػه ثَ ؿا اّ ًؼاىتن صـكي چْى

 هٌقل رلْي ػؿمت ؿاًٌؼٍ. ثيبيؼ کٌبؿ هنبلَ ايي ثب ػاؿػ ػّمت

 پؼؿ کَ ىٌيؼم ىؼم پيبػٍ اف هجل ، ػاىت ًگبٍ ؿا هبىيي ػقيق

 : گلت اّ ثَ عطبة

 .ثـگيتن هي ثقًي ػّؿ ىوب تب رٌبة_

 : گلت ؿاًٌؼٍ
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 .ثلـهبئيؼ ثبىَ_

 : گلتن پؼؿ ثَ ىؼين پيبػٍ ّهتي

 ؟ هيگـػيؼ ثـ هبىيي ُويي ثب_

 : گلت

 تـهيٌبل هيـين ، ثـػاؿم ؿّ هبػؿت هيگـػم ثـ ، اؿٍ_

 :گلتن

 ! کَ فّػٍ عيلي_

 : گلت ّ گؾاىت ػؿ فًگ ؿّي ؿا ػمتو پؼؿ

 ثـين ّ ثـػاؿين ؿّ مبکِب آًزب اف ّ عًَْ ثـمين هب تب ، رْى ثبثب ًَ_

 .هييَ ّهتو ػيگَ تـهيٌبل

 ثبف هضِ ثَ. کيبًؼ آى مْي ثَ ؿا ًگبُن ػؿ ىؼى ثبف ٍؼاي

 ًگبٍ پؼؿ ثَ چيوي فيـ.  ؿيغت كـّ ػلن ّ ػيؼم ؿا اؿىيب ػؿ ىؼى

 ثَ ػاؿي هؼٌي ًگبٍ ثب ىيؼا اهب فػ لجغٌؼ اؿىيب ػيؼى ثب اّ کـػم

 عيلي ، هيؼاًؼ ؿا رـيبًبت توبم اّ هيؼاًنتن.  ىؼ عيـٍ هي

 پؼؿ اف رلْتـ صـكي ثؼّى اّ ّ ىْػ ػاعل کـػم اىبؿٍ اّ ثَ ػبػي

 پيت مپل ، ىْػ هٌقل ّاؿػ پؼؿ اّل تب کـػم ٍجـ.ىؼ ػاعل

 هي ؿا ىيؼا صبل کَ هييٌيؼم ؿا اؿىيب ٍؼاي.  ىؼم ّاؿػ اّ مـ

 آى اف ثؼؼ.  ػاػ هي ؿا پبمغو اي آُنتَ ٍؼاي ثب اّ ّ پـميؼ

 پبمظ ػاػى اف ثؼؼ ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثؼؼ ّ ػاػ ػمت پؼؿ ثب اؿىيب

 : گلت مالهن
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 ؟ چطْؿٍ صبلتْى_

 : گلتن کٌن ًگبُو ايٌکَ ثؼّى

 .هوٌْى عْثن_

 ًيق هي ىؼ اّ ثب ٍضجت هيـْل ّ کـػ ًگبٍ پؼؿ ثَ ػيگـ ثبؿ اؿىيب

 گلت پؼؿ ىٌيؼم کَ اكتبػم ؿاٍ مبعتوبى ٓـف ثَ ىيؼا ُوـاٍ ثَ

: 

 .ثـم ثبيؼ ػيگَ هي_

 : گلت پؼؿ ثَ اؿىيب ، کـػين ًگبٍ اّ ثَ ّ ثـگيتين ىيؼا ّ هي

 . هيـين ُن ثب ثغْؿ چبيي يک تْ ثيب رْى ػايي_

 : گلت پؼؿ

 . هييَ ػيـ ػايي ًَ_

 : گلت اؿىيب

 . ثـػاؿم ؿّ کتن هي ثؼيؼ اربفٍ پل_

 : گلت ّ گؾاىت اّ ىبًَ ؿّي ؿا ػمتو پؼؿ

 .ُنت هبىيي رْى ػايي ًَ_

 : گلت هيکٌؼ تؼبؿف پؼؿ هيکـػ كکـ کَ اؿىيب

 .ثجـم ؿّ ىوب ثْػم آهؼٍ اٍالا  هي ػايي_

 : گلت پؼؿ
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 .هيگـػم ثـ آهؼم کَ هبىيي ُويي ثب ػايي کـػي لطق_

 : گلت ّ ثـػاىت ػؿ ٓـف ثَ هؼهي اؿىيب

 .هيـمًْوتْى عْػم ، ثـٍ گن هي ثِو هيـم هي_

 : گلت پؼؿ

 فىتَ کـػم ٓي ُن عؼا ثٌؼٍ ايي ثب رْى ػايي ًؼاؿم کَ تؼبؿف_

 .عيليَ عْػه هيؼين فصوت ثِت كـػا کَ ُوْى ، ػيگَ

 : گلت ّ کـػ عن ؿا مـه تْاّغ ثب اؿىيب

 هي ثگن هيغْامتن هي تبفٍ امت، ّظيلَ ػايي چي فصوت_

 . ىوبل هيجـهتْى عْػم

 چِبؿ مبػت ّ گـكتَ اتْثْك ثلئ کَ گلت اّ اف تيکـ ّوي پؼؿ

 کـػ هي ثَ ؿّ ثؼؼ ّ کـػ مبػتو ثَ ًگبُي ّ هيکٌٌؼ صـکت ُن

 : گلت ّ

 .ثـم هيغْام ، ثجيٌوو کي ٍؼا ؿّ ػقيق ثـّ رْى ىيْا_

 کَ صبلي ػؿ عْػه ػقيق ثـّم ثبال ايْاى ُبي پلَ اف عْامتن تب

 هضِ ثَ ، آهؼ ثيـّى ؿاُـّ ػؿ اف ثْػ چبػؿه کـػى مـ هيـْل

 : گلت لجغٌؼ ثب هب ػيؼى

 ػ.آهؼي عْه ، ثَ ثَ_

 ثَ ىيؼا هي اف ثؼؼ ثْميؼم ؿا ٍْؿتو ّ ؿكتن رلْ ّ کـػم مالم

 ػقيق ػيؼى ثب ّ ثْػ ىؼٍ ثبف ُن اف اه چِـٍ ؿكت ػقيق ٓـف
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 کوتـ ؿا اه ػلتٌگي ػقيق صْْؿ کَ ىؼ ؿاصت عيبلن.  هيقػ لجغٌؼ

 پبمظ ػؿ ّ کـػ پؼؿ ثَ ؿّ ىؼ كبؿؽ هب اف ايٌکَ اف ثؼؼ ػقيق ، هيکٌؼ

 :گلت اّ مالم

 ؟ ّاينبػي اًّزب چـا هبػؿ مالم_ 

 : گلت پؼؿ

 .هٌتظـٍ ثيـّى هبىيي ثـم ثبيؼ ػيگَ_

 : گلت ثؼؼ ّ ؿكت پبييي ُب پلَ اف ػقيق

 . کـػم ػم چبئي ؟ تْ ًويبي پب تک يک ؿامتي ؿامت_

 : گلت ّ ثـػ ثبال ؿا مـه پؼؿ

 هبػؿ.  کٌَ صـکت اتْثْك ثيَ ػيـهْى هيتـمن ثـم ثبيؼ ػيگَ ًَ_

 .مپـػٍ ػمتت ػيگَ ُب ثچَ

 : گلت ّ اًؼاعت اؿىيب ثَ ؿا ًگبُو مپل

 . ػکتـ آهبي گـػى اكتَ هي فصوتيْى_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي اؿىيب

 .رْى ػايي ػاؿيؼ اعتيبؿ_

 ػمت ًيق اّ ، ثجْمؼ ؿا ػقيق ٍْؿت عْامت ّ ؿكت رلْ پؼؿ

 : گلت ّ ثْميؼ ؿا اّ ّ پؼؿ گـػى اًؼاعت

 .کٌن ؿػت هـآى فيـ اف هي تب کي ٍجـ لضظَ يک پل_
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 تکبى هْاكوت ًيبًَ ثَ ؿا مـه ّ اًؼاعت کْچَ ثَ ًگبُي پؼؿ

 : گلتن ّ کـػم پييؼمتي کٌؼ صـکت عْامت ػقيق تب ػاػ

 .ثيبؿم ثـم هي کزبمت_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػقيق

 کبمَ اتبم تْي هي ربًوبف رلْي هـآى ػقيقم ًکٌَ ػؿػ ػمتت_

 .ُبلَ گٌزَ تْي ُن ثلْؿ

 ؿاُـّ ػؿ ٓـف ثَ ىتبة ثب کَ صبلي ػؿ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت کَ ىٌيؼم هيـكتن

 .ثيبؿ ميٌي تْي ثگقاؿىْى هبػؿ رْى ىيْا_

 صيبٓ ثَ ّ گؾاىتن ميٌي ػاعل آثي کبمَ ّ هـآى مـػت ثَ

 ايْاى ُبي پلَ ؿّي اه هؼؿمَ لجبمِبي ثب ىيؼا.  ؿكتن

 ثَ اه چِـٍ ، ػاىت هـاؿ پبيو رلْي کيلو ّ ثْػ ًينتَ

 گلتن عْػم ثب ، مْعت ثـايو ػلن کَ ثْػ ؿوگيي ّ گـكتَ صؼي

 عبؿد صبل آى اف تب هيگؾاؿم مـه ثَ مـ هؼؿ آى ؿكت پؼؿ ّهتي

 تب ػاىت ًگبٍ ثبال ؿا آى اّ ّ ػاػم ػقيق ػمت ثَ ؿا ميٌي.  ىْػ

 : گلت صبل ُوبى ػؿ. ىْػ ؿػ   آى فيـ اف پؼؿ

 هيـكتيؼ رب ُويي اف آّؿػي هي ُن ؿّ ىکْكَ کبه اثـاُين_

 . هيکـػم ؿػه هـآى فيـ اف الاهل تـهيٌبل

 ّ فػ لجغٌؼي پؼؿ.  ثکٌن ُن ؿا ايٌکبؿ هييؼ ؿامتي گلتن عْػم ثب

 : گلت
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 ُب ثچَ ثيبم هي تب گلتن ػّؿٍ کَ ُن ؿاٍ ًجْػ عْة فيبػ صبلو_

 .کٌَ امتـاصت کن يک ثـگـػم ّ ثگؾاؿم ؿّ

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ػقيق

 ، ثْػ ًبؿاصت عيلي ، کـػم تللي ثِو ىوب آهؼى اف هجل_

 . ًغْؿٍ ؿََ فيبػ ثبه هْاظجو

 : گلت ثبىَ آهبػٍ يبػه چيقي ايٌکَ هخل ثؼؼ

 ؟ ىوبل هيـيي ربػٍ کؼّم اف ؿامتي_

 : گلت پؼؿ

 . هقّيي ثٌؼي کوـ اف_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 هللا ىب اى. امت ثنتَ چبلْك ربػٍ گلت هي اعجبؿ آعَ ، اؿٍ_

 يَ ىؼ ُن ىت ًَق ، ًگؾاؿ عجـ ثي ؿّ هب صتوب ؿميؼي ّهتي

 .ثقى فًگ

 : گلت ّ ثْميؼ ؿا آى ثؼؼ ّ ىؼ ؿػ   هـآى فيـ اف ػّثبؿ پؼؿ

 .هيقًن فًگ صتوب هبػؿ ثبىَ_

 ّ کـػ ىيؼا ثَ ًگبُي ثؼؼ ّ ثْميؼ ؿا اّ ٍْؿت ػيگـ ثبؿ مپل

 : گلت

 ؟ ثجْمي ؿّ ثبثب ًويغْاي رْى ىيؼا_
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 ٍْؿتو ، ؿكت پؼؿ ٓـف ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف ٓوبًيٌَ ثب ىيؼا

 ثَ ؿا اّ چِـٍ صبلت. ثْػ کـػٍ روغ ؿا* ٍْؿت* ّ ىؼٍ مـط

 اي هيبكَ چٌيي کٌؼ ثـِ ّهت ُـ هيؼاًنتن ، هييٌبعتن عْثي

 آؿام گْىو کٌبؿ ّ ثْميؼ ؿا ٍْؿتو ّ ىؼ عن پؼؿ. هيکٌؼ پيؼا

 : گلت

 ، کٌي ؿكتبؿ ُب ثچَ هخل ًجبيؼ ػيگَ ىؼي ثقؿگ ػيگَ تْ ػعتـم_

 .ثـهيگـػين ّ هيـين فّػ ُن هبهبى ّ هي

 ؿا ػمتو پؼؿ کـػ عن? مْ يک ثَ ؿا مـه ّ ًگلت چيقي ىيؼا

 ثَ کَ صبلي ػؿ ّ گـكت ثبال ؿا مـه ّ گؾاىت اّ چبًَ فيـ

 : گلت هيکـػ ًگبٍ اّ ػنلي ّ ػؿىت چيوبى

 ؟ هيکٌَ ، ًويکٌَ هِـ کَ ثبثب ػـّمک_

 ػّؿ ؿا ػمتو ػقيق ، ػاػ تکبى هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـه ىيؼا

 ًگبٍ هي ثَ پؼؿ.چنجبًؼ عْػ ثَ ؿا اّ ّ اًؼاعت ىيؼا ُبي ىبًَ

 : گلت ىْعي ثَ ّ کـػ

 ؟ ًينتي هِـ هي ثب کَ تْ_

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼي

 .ثبىيؼ عْػتْى هْاظت_

 ّ ثْميؼ ؿا ٍْؿتن ًيق اّ ثجْمن ؿا ٍْؿتو تب ؿكتن رلْ مپل

 : گلت گْىن کٌبؿ

 . ثغْؿٍ ؿََ فيبػ ىيؼا ًگؾاؿ_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 82 

 کتاب باز

 کَ صبلي ػؿ ىؼى عبؿد اف هجل پؼؿ ، ػاػم تکبى تکبى ؿا مـم

 : گلت كيـػ هي ؿا اؿىيب ػمت

 اًّب اف هي هْل اف ّ ثـمْى مالم هبػؿت ثَ ، رْى ػايي عت_

 .هوًٌْن چيق ُوَ عبٓـ ثَ. کي عؼاصبكظي

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي اؿىيب

 .کٌيؼ تيکـ ثغْاُيؼ کَ ًکـػم کبؿي رْى ػايي_

 ػؿ اف ّ کـػ ىيؼا ّ هي ثَ ًگبُي ثؼؼ ّ ثْميؼ ؿا اّ ٍْؿت پؼؿ

 ايٌکَ اف ثؼؼ.  ثْػ ػػب عْاًؼى هيـْل لت فيـ ػقيق ، ىؼ عبؿد

 پيت ؿا آة کبمَ ّ ػاػ هي ػمت ثَ ؿا ميٌي ىؼ توبم ػػبيو

 ثْػ ًينتَ آى ػؿ پؼؿ کَ هبىيٌي کَ ُويي ، کـػ عبلي پؼؿ مـ

 ثـل ؿا مـه ثْػ کـػٍ ثـِ هْهغ آى تب کَ ىيؼا ؿكت ّ عْؿػ گبف

 هيغْامت ػلن ًيق هي.  کـػ گـيَ ثَ ىـّع ّ کـػ پٌِبى ػقيق

.  ًؼاىتن اّ اف کوي ػمت ًبؿاصتي اف چْى ثکٌن ؿا کبؿ ُويي

 ػيؼى ثب ّ ثبفگيت ثْػ ؿكتَ کْچَ ثَ پؼؿ ثؼؿهَ ثـاي کَ اؿىيب

 ثـػ ثبال ؿا مـه ُن ػقيق ، کـػ ًگبٍ ػقيق ثَ هيکـػ گـيَ کَ ىيؼا

 ىيؼا مـ کَ صبلي ػؿ مپل.  ًينت چيقي کَ گلت اىبؿٍ ثب ّ

 کَ ىٌيؼم هي صبل آى ػؿ ؿكت مبعتوبى ٓـف ثَ ػاىت ثـل ؿا

 : هيگلت ىيؼا ثَ

 تبفٍ ، هيگـػٍ ثـ فّػ ًـكتَ ػّؿي ؿاٍ کَ ثبثب ، ثبه آؿّم ػلن ػقيق_

 .... ًؼاؿٍ ىگْى هنبكـ پيت گـيَ ايي اف ؿيـ ثَ
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 ّ آهؼ ثطـكن اؿىيب ، ثبؿيؼى ثَ ثْػ کـػٍ ىـّع ػاًَ ػاًَ ثبؿاى

 : گلت

 ؟ عًَْ ػاعل ثـين رْى ىيْا_

 عْامتن تب ، اكتبػم ؿاٍ ثَ ّ ػاػم تکبى هْاكوت ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 ، ثـػاىت ؿا آًِب ّ ىؼ عن ثـػاؿم ؿا ىيؼا کيق ّ عْػم لْافم

 مبػتي اؿىيب.ىؼم عبًَ ّاؿػ اّ اف رلْتـ ّ کـػم تيکـ آُنتَ

 کَ گلت اّ ثَ ػقيق ، ثـّػ هيغْاُؼ کَ گلت ػقيق ثَ ثؼؼ ّ هبًؼ

 ثَ ؿّ مپل ثـّػ ربيي ثبيؼ گلت ّ ًکـػ هْاكوت اهب ثوبًؼ ىبم

 : گلت ّ کـػ هي

 ؟ ثبىي هؼؿمَ ثبيؼ چٌؼ مبػت ىيْا_

 : گلتن

 .هيغْؿٍ فًگوْى ًين ّ ُلت_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ؟ ْٓؿ ُويي ُن ىيؼا_

 : گلت ، ػاػم تکبى ؿا مـم

 . ُنتن ايٌزب ىو مبػت مـ هي پل_

 : گلتن

 . هوًٌْن_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي
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 ؟ ًؼاؿي هي ثب کبؿي االى هيکٌن عْاُو_

 : گلتن عزبلت ثب

_ًَ 

 ثَ ُن ػقيق. ؿكت ىيؼا ّ ػقيق ثب عؼاصبكظي اف ثؼؼ ّ فػ لجغٌؼي

 پغتي ثَ کـػ ىـّع ثيبيؼ ثيـّى ُْا ّ صبل آى اف ىيؼا ايٌکَ عبٓـ

 اصنبك کوتـ تب گـكت کوک اّ اف کبؿ ايي ػؿ ّ اي پٌزـٍ ىيـيٌي

 کَ ثبؿاى ثبؿه ثَ ّ اينتبػم پٌزـٍ رلْي ًيق هي.کٌؼ ًبؿاصتي

 هي ًقػيک ؿـّة ثَ کن کن ػّعتن، چين ثْػ ىؼٍ تـ ىؼيؼ

 هؼيوي موبّؿ ّ ثْػ آهبػٍ ػقيق ىبم ىت مـ ُوبى.  ىؼين

 هل ػلچنجي ٍؼاي ثب.  ثْػ آى ؿّي ػهي تبفٍ چبي هْؿي کَ اه

 ُن کوک ثب ىيؼا ّ هي عْاًؼ ثَ ؿا ًوبفه ػقيق تب.  هيکـػ هل

 فهبى ثَ.  عْؿػين ىبم ًلـي مَ ثؼؼ ّ کـػين پِي ؿا ملـٍ

 ُبي ثـًبهَ تب ؿكتن کيلن مـاؽ ثَ ػاىتين ّهت عيلي عْاة

 تلْيقيْى توبىبي هيـْل ُن ىيؼا.  کٌن هـّؿ ؿا كـػا ػؿمي

 : پـميؼم اّ اف گؾىت کَ لضظَ چٌؼ.  ىؼ

 ؟ ًؼاؿي اهتضبى كـػا رْى ىيؼا_

 : گلت

 .ػاؿين ػلْم اهتضبى كـػا پل ّلي.  ًَ_

 :گلتن

 ؟ ثغًْي االى ؿا اه ؽؿٍ يک عْاي ًوي_
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 : گلت

 .ًيبّؿػم ؿّ ػلْهن کتبة اهب ثکٌن ؿّ کبؿ ايي عْامتن هي_

 اهب فػم ّؿم ؿا کتبة.  ىؼم هطلغ هيـْل ّ ًگلتن چيقي ػيگـ

 اف هبًغ رْؿّارْؿ كکـُبي هـتت ًؼاىتن عْاًؼى ثـاي توـکقي

 هيپـميؼ ػقيق اف کَ ىيؼا ٍؼاي ثب. هييؼ صْامن کـػى روغ

 ثي توبم كِويؼم ّ ىؼم اّ هتْرَ" ؟ ؿميؼى االى ثبثبم ّ هبهبى"

 ػؿ ُن ػقيق گْيب ، امت هّْْع ُويي عبٓـ ثَ ام صْامي

 : گلت فيـا ثْػ كکـ ُويي

 ُن ُْا ػّؿٍ کن يک هقّيي اف چْى ًکٌن كکـ ّلي ، ػًّن ًوي_

 ثبه ًَ ًگـاى ، هيکٌَ صـکت کٌؼتـ اتْثْك هؼوْالا  عـاثَ کَ

 . ثقًَ فًگ ؿميؼ ّهتي گلتن ثبثبت ثَ ػقيقم

 توبىبي هيـْل ّ ػؿافکييؼ ثْػ کٌبؿه کَ ثبليي ؿّي ىيؼا

 کتبثِبين کٌن هطبلؼَ ًويتْاًن ػيؼم ّهتي ًيق هي ىؼ كيلن اػاهَ

 کٌؼي ثَ مبػت ، ػّعتن چين تلْيقيْى ثَ ّ کـػم روغ ؿا

. هيبًؼاعت چٌگ ػلن ثَ ؿـيجي ػليْؿٍ کن کن.  هييؼ مپـي

 يک ػؿ ، هيکـػ ًگبٍ مبػت ثَ هـتت ُن ػقيق کَ ثْػم هتْرَ

.  پـيؼين رب اف ًلـهبى مَ ُـ تللي فًگ ٍؼاي ىٌيؼى ثب لضظَ

:  گلت ّهتي ، ثـػاىت ؿا گْىي ّ ؿكت تللي ٓـف ثَ ػقيق

. امت عٔ پيت اكنبًَ ػوَ كِويؼم"  رْى اكنبًَ مالم"

 ثب ّ کـػ ٍضجت اّ ثب کْتبٍ ّ هغتَـ عيلي ُوييَ عالف ثـ ػقيق
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 اّ اف فّػ عيلي امت پؼؿ ربًت اف تللٌي هٌتظـ ايٌکَ گلتي

 آىپقعبًَ ثَ گؾاىت ؿا گْىي ايٌکَ اف ثؼؼ ّ کـػ عؼاصبكظي

 ىؼم هتْرَ ، ثْػ ػمتو هيٍْ ثيوبثي ثـگيت ّهتي ، ؿكت

 : گلت ّ گؾاىت ىيؼا ّ هي رلْي ؿا ثيوبة ، گـكتَ ّّْ

 .ُب ثچَ ثکٌيؼ پْمت_

 : گلتن

 ؟ ثْػيؼ ًغْاًؼٍ ًوبف هگَ ػقيق_

 : گلت عٌؼٍ ثب هيـكت اتبم ٓـف ثَ کَ صبلي ػؿ ػقيق

 ؟ ثغًْن ثبف ػاؿٍ ػيت هگَ هبػؿ_

 ، هيؼُؼ تنکيي ًوبف عْاًؼى ثب ؿا اه ػليْؿٍ ػقيق ىؼم هتْرَ

 پْه پـتوبلي ًيْػ ػقيق ّ هي ًگـاًي هتْرَ ىيؼا ايٌکَ ثـاي

 ؿّي هـتت ىيؼا ُبي چين ، ثغْؿػ تب گؾاىتن رلْيو ّ کٌؼم

 : گلت هي ثَ ًغْاثؼ، هيکـػ تاله صبل ايي ثب هيـكت ُن

 .ثقًن صـف ثبُبه کي ثيؼاؿ ؿّ هي فػ فًگ ثبثب اگَ_

 : گلتن

 . هيکٌن ثيؼاؿت صتوب ، ثبىَ_

 ثَ.  ثـػ عْاثو رب ُوبى عْؿػ کَ ؿا پـتوبل اف پـٍ ػّ يکي ىيؼا

 گؾىت ػاؿّي ثِتـيي عْاة هيؼاًنتن چْى هيغْؿػم ؿجطَ اّ

 اّ ّ ثْػ فػٍ فًگ ُن پؼؿ هييؼ ثيؼاؿ عْاة اف ىيؼا تب امت فهبى
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 چْى.  ثْػ ًکـػٍ ػؿک ؿا مبػتِب ايي کيٌؼٍ ًگـاًي ّهت ُيچ

 ّ ىؼم ثلٌؼ مپل کـػم عبهْه ؿا آى ًويکـػم ًگبٍ ؿا تلْيقيْى

 ًْؿ فيـ اف ؿا ثبؿاى ىؼت.  کـػم توبىب ؿا صيبٓ پٌزـٍ پيت اف

 ثييتـ هبػؿ ّ پؼؿ ربًت اف ام ًگـاًي ّ هيؼيؼم صيبٓ ػؿ مـ الهپ

 ؿعتغْاثِبيوبى ػقيق ىؼ ًقػيک يبفػٍ ثَ کَ مبػت ، هيگـكت اّد

 ايٌکَ هضِ ثَ ، ثغْاثبًؼ ربيو مـ ؿا ىيؼا تب ؿكت ّ کـػ پِي تب

 : پـميؼ ّ کـػ ثبف ؿا چيوبًو ىيؼا کٌؼ ثلٌؼ ؿا اّ عْامت

 ؟ فػ فًگ ثبثب_

 : گلت ّ فػ اّ ثَ لجغٌؼي ػقيق

 ثبثبت ، ثبىي ؿميؼٍ ثبيؼ کن کن ػيگَ کٌن كکـ ّلي ، ٌُْف ًَ_

 . هيکٌن ثيؼاؿت فػ فًگ

 عْاة ثَ ثبالكبٍلَ ّ کييؼ ػؿاف ربيو مـ ّ ىؼ ثلٌؼ ىيؼا

 ثب ّ آهؼ هي کٌبؿ ّ کييؼ اّ ؿّي پتْيي ػقيق.  ؿكت كـّ ػويوي

 : گلت آؿاهي ٍؼاي

 .ثبثبىَ اًتظبؿ چين ثچَ ٓللي_

 ًگبٍ ثْػ ىؼٍ پغو ثبلو ؿّي اه ٓاليي هُْبي کَ ىيؼا ثَ

 اّ.  ثْػ ػـّمک هخل ػؿمت اه چِـٍ ، فػم لجغٌؼ ّ کـػم

 کٌبؿ کَ ؿعتغْاثن ٓـف ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ، ثْػ هبػؿم ىجيَ عيلي

 عبهْه ؿا ؿاُـّ چـاؽ رق ثَ چـاؿِب ُوَ ُن ػقيق.  ؿكتن ثْػ اّ

 : گلت هي ثَ ّ کييؼ ػؿاف ربيو مـ ّ کـػ
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 چـت کالك مـ كـػا هيتـمن ، هبػؿ ثغْاة ُن تْ رْى ىيْا_

 . فػ فًگ کي ثبثبت هيگن ثِت ٍجش ، ثقًي

 : گلتن

 .هيغْاثن ػقيق ثبىَ_

 عْاة ّلي کٌن ؿاصت ؿا اّ عيبل تب کييؼم ػؿاف ربين مـ مپل

. ًويآهؼ عْاثن اٍالا  يؼٌي ، ًويکـػم كکـ آى ثَ کَ ثْػ چيقي تٌِب

 ػليْؿٍ ُن اف ػاؿين ػّ ُـ ػقيق ّ هي هيؼاًنتن عْة عيلي

 تٌِب کييؼ ػؿاف ربيو مـ ُن ػقيق ، هيکٌين پٌِبى ؿا ُبيوبى

 ثبؿُب ، ثْػ مبػت تيک تيک ٍؼات ثْػ پيچيؼٍ اتبم ػؿ کَ ٍؼائي

 چوؼؿ کـػم كکـ عْػم ثب ثؼؼ ّ ىوـػم ُقاؿ تب ؿا ُب حبًيَ ثبؿُب ّ

 کَ ؿلتيؼم پِلْ آى ثَ پِلْ ايي اف هؼؿ آى.  ىؼٍ مپـي فهبى

 مـ اف ػقيق ىؼم هتْرَ ٌُگبم ايي ػؿ.  هيکـػم کالكگي اصنبك

 اي لضظَ.  ثـػاىت ؿا آى ّ ؿكت تللي ٓـف ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو

 تللي فًگ ٍؼاي هتْرَ کَ ثْػٍ هيـْل كکـم آًوؼؿ کـػم كکـ

 : گلتن گؾاىت ربيو مـ ؿا آى ػقيق ّهتي. ام ًيؼٍ

 ؟ فػ فًگ تللي هگَ_

 : گلت ًجـػٍ عْاثن ٌُْف هي ثْػ كِويؼٍ کَ ػقيق

 . ثبىَ ىؼٍ هطغ ّهت يک هجبػا ثجيٌن هيغْامتن ّلي ًَ_

 : گلتن ثبىن ػاىتَ کـػى ثبفي ًوو صٍْلَ ايٌکَ ثؼّى

 . ًويجـٍ عْاثن هي ػقيق_
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 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 هـُ ُويي ُن هي چْى ثقًين صـف ُن ثب ثٌييٌين ثِتـٍ پل_

 .گـكتن ؿّ

 آى ٍضجت ثَ کـػين ىـّع ّ ًينتن ؿعتغْاثوبى تْي ػّ ُـ

 ٌُْف هي. ثيبيؼ آيؼا عْامتگبؿي ثَ هيغْامت هٌَْؿ تبفٍ هْهغ

 ثِن اٍالا  آيؼا ّ اّ کَ ثْػم ىٌيؼٍ پؼؿ اف ّلي ثْػم ًؼيؼٍ ؿا هٌَْؿ

 : گلتن اّ ثَ ، ًجْػ هْاكن ٍّلت ايي ثب ُن ػقيق ًويغْؿًؼ

 ؟ چيَ هٌَْؿ هگَ ػقيق چـا_

 : گلت ػقيق

 .صيلَ آيؼا ثچن كؤ ًينت چيقيو_

 : گلتن

 .ػاؿٍ عْثي هبلي ّّغ پنـٍ ايٌکَ هخل اهب_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه تؤمق ثب ػقيق

 کَ ػاؿٍ کن چي فًؼگي تْي ات ػوَ ًويؼًّن.  ثيؼاػ ػاػ اي_

 ، هيؼٍ ىُْـ پْل ثَ ؿّ گلو ػمتَ ػعتـ ػاؿٍ ػمتي ػمتي

 ُن چيقي تٌِب ، ثجغيَ هٌْ عؼا ، ػاؿٍ مي   آيؼا ثـاثـ ػّ پنـٍ

 .امت هيبكَ ؽؿٍ يک ًؼاؿٍ کَ

 ىؼم هتْرَ ّ اكتبػم پؼؿ صـف يبػ ثَ هييٌيؼم، تبفٍ ؿا صـف ايي

 هي چَ، يؼٌي ، ًويغْؿًؼ ثِن اٍالا  آيؼا ّ هٌَْؿ ايٌکَ اف هٌظْؿه
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 ًظـ اف ُن ؿا مبػت هؼت ايي توبم ػؿ. فػين صـف عيلي ػقيق ّ

 ػؿ ػقيق ، هييؼ ػّؿ ىت ًيوَ يک اف کَ مبػت ًويؼاىتين ػّؿ

 : گلت هييؼ ثلٌؼ ربيو اف ُؼف ثي کَ صبلي

 ؟ هيلتي ؿاٍ کي ًگلت ثبثبت_

 : گلتن

 .هيکٌَ صـکت اتْثْميبى چِبؿ مبػت گلت چـا_

 : کـػ صنبة ػمتو اًگيتبى ثب ػقيق

 کَ مبػت ػٍ...  ًَ..  ُيت...  ُلت ، ىو ، پٌذ ، چِبؿ_ 

 ؿاٍ ػيـ اتْثْك مبػت يک هيگن صبال ، ًينتي ؿاٍ تْي ػيگَ

 ؿميؼٍ ثبيؼ االى ػيگَ ثْػى ؿاٍ تْي اّبكَ ُن مبػت مَ اكتبػٍ

 ..... ؿميؼى ثگَ ثقًَ فًگ ثِوْى گلتن اثـاُين ثَ کَ هي ثبىي،

 ثَ رْؿي ثؼ ػلن هـقم عالف ثـ ، ًويـميؼ ؽٌُن ثَ صـكي ُيچ

 ُويي ُن ػقيق.  ثْػ گـكتَ ؿا هـاؿم ثؼي ػليْؿٍ ، پيچيؼ هي ُن

 .ؿكت تللي مـاؽ ثَ ّ ًيبّؿػ ٓبهت فيـا ػاىت ؿا اصنبك

 : گلتن

 ؟.ثقًيؼ فًگ هيغْايي کزب ثَ_

 : گلت

 .ثبىي ػاىتَ چيقي عجـي ىبيؼ اػظن عًَْ ثقًن فًگ يک_

 : گلتن
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 .هيقػى فًگ هب ثَ کَ ػاىتي عجـي اگَ_

 : گلت

 کٌي ثيؼاؿهْى ًغْامتي عْاثين هب کـػى كکـ ىبيؼ_

 امت عْػهبى فػى گْل ثـاي ُب كـّيَ ايي توبم ػاًنتن هي

 کييؼ ْٓل ػهيوَ چٌؼ ، گـكت ؿا اػظن ػوَ هٌقل ىوبؿٍ ػقيق

 کـػ اصْالپـمي ّ مالم اّ ثب ػقيق ، ػاػ رْاة ؿا تللي ثِـّف آهب تب

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ هغتَـي

 ؟ ًقػٍ فًگ ىوب عًَْ ثَ اثـاُين ثجيٌن عْامتن هي_

 : گلت پبمغو ػؿ ػقيق کَ گلت چَ ثـفّ آهب ًلِويؼم

 .ثبىي ؿاٍ تْي ًوييَ کَ االى تب چِبؿ مبػت اف آعَ ، ًَ_

 ػقيق فيـا ، ثْػ ػاػٍ اػظن ػوَ ػمت ثَ ؿا گْىي ثـفّ آهب گْيب

 : گلت ّ ػاػ ؿا اّ مالم پبمظ

 يب تـهيٌبل ثقى فًگ ، ًويؼًّن ، ثکو فصوت يَ ثلؼي رْى اػظن-

 .هيؼًّن چَ

 : گلت ّ هي ثَ کـػ ؿّ کَ گلت اّ ثَ چيقي اػظن ػوَ گْيب ثؼؼ ّ

 ؟ ًؼاؿي ؿّ هبهبًت ػايي عًَْ ىوبؿٍ تْ ، رْى ىيْا_

 : گلتن ّ کـػم كکـي

 . ًؼاؿم ايٌزب اهب ًْىتَ تللٌوْى ػكتـ تْي_

 : گلت اػظن ػوَ ثَ ػقيق
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 ؟ هيغْاي چي ثـاي ؿّ اه ػايي كبهيل ّ امن ، چي ، ًؼاؿٍ_

 .ثبىَ ، ثبىَ آُبى

 : گلت هيکـػ ًگبٍ هي ثَ کَ صبلي ػؿ ّ

 .... عليل_

 : گلتن

 . آمتبًَ هضزْثي عليل_

 : گلت ػوَ ثَ ثؼؼ ّ کـػ تکـاؿ ؿا امن ػقيق

 .ًؾاؿ عجـ ثي هٌْ هبػؿ اػظن هٌتظـم هي پل_

 : گلتن ، گؾاىت ربيو مـ ؿا گْىي عؼاصبكظي ثؼّى مپل

 ؟ هيغْامت چي ثـاي ؿّ هبهبى ػايي امن ػوَ_

 : گلت ػقيق

 .ثيبؿٍ گيـ ؿّ اًّزب ىوبؿٍ ثتًَْ ىبيؼ ثبىَ اموو گلت هي_

 هؼؿ آى.  ثْػين عجـ هٌتظـ ّ ًينتَ تللي کٌبؿ ػّ ُـ ػقيق ّ هي

 ثَ ّ ثْػين ًکـػٍ ؿّىي ُن ؿا چـاؽ صتي کَ ثْػ پـت صْاموبى

 هي ػّ اف مبػت. ثْػين کـػٍ اکتلب ؿاُـّ چـاؽ ًْؿ هغتَـ ُوبى

 گل ثَ صـکت ثي چٌبى ػقيق ، هييؼ ًقػيک مَ ثَ ّ گؾىت

 آى اف ؿا اّ ايٌکَ ثـاي ّ تـميؼام اي لضظَ کَ ثْػ فػٍ فل هبلي

 : گلتن کٌن عبؿد صبل

 ؟ ػقيق_
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 ًويـميؼ ًظـم ثَ صـكي چْى کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ آهؼ عْػه ثَ

 : گلتن

 .ثقًي فًگ ٍجش کـػى ٍجـ ّلي ؿميؼى ايٌب ثبثب ىبيؼ هيگن_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 .ثبىَ ْٓؿ ايي کَ هللا ىب اى_

 ثبالكبٍلَ ػقيق ، ػاػ تکبى ؿا هلجوبى تللي فًگ ٍؼاي لضظَ ُوبى

 : گلت عٔ پيت ٍؼاي ىٌيؼى ثب ّ ثـػاىت ؿا گْىي

 چي عت ؟ ثگيـي عجـي تًْنتي ؟ ىؼ چي هبػؿ اػظن...  ُب_

 ايي ثيبيي ًويغْاػ ًَ ، ثـيقم مـم ثَ عبکي چَ هللا ّ ًويؼًّن ؟

 فًگ ىؼ عجـي ثبىَ ًويکٌَ ػّا ػؿػي ُن تْ آهؼى آعَ ، رب

 .هيقًن

 : گلت ّ گؾاىت ربيو مـ ؿا گْىي ػقيق

 ثبثبت ثکيَ ػؿ چبيي تب هللا? اًيب.  ثغْؿين ، کٌن ػم چبيي ثـم_

 .هيقًَ فًگ عْػه

 چـاؽ ىؼى ؿّىي ثب ، کـػ ؿّىي ؿا چـاؽ ّ ىؼ ثلٌؼ مپل

 آُنتَ ، ؿلتيؼ پِلْ ثَ ٓبهجبف صبلت اف ّ عْؿػ تکبًي ىيؼا

 ُـ کـػم ػػب ػل ػؿ ّ کييؼم ؿّيو ثْػ ؿكتَ کٌبؿ کَ ؿا پتْيو

 ىؼ ثبػج تللي فًگ ، ثييٌن عْامتن تب. ثقًؼ فًگ پؼؿ فّػتـ چَ

 کَ امت اػظن ػوَ هيکـػم كکـ عْػ ثب کٌن رِو تللي ٓـف ثَ

 ؿا ػقيق گْىي ثـػاىتي هضِ ثَ ، امت گـكتَ توبك ػّثبؿٍ
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 اتبم ػؿ آمتبًَ ػؿ ثْػ ػمتو ػؿ کتـي کَ ْٓؿ ُوبى کَ ػيؼم

 ػلن کَ صبلي ػؿ ، ػُن رْاة آؿام عيلي کـػم مؼي ، ىؼ ظبُـ

 : گلت مين مْي آى اف ٍؼائي ثقًؼ ثيـّى صلون اف ثْػ هبًؼٍ کن

 ؟ آؽيي آهبي....  هٌقل_

 : گلتن ثلٌؼ توـيجب ٍؼائي ثب

 .ربمت ُويي...  ثلَ....  ثلَ_

 : گلت ٍؼا

 ؟ ػاؿيؼ آؽيي اثـاُين آهبي ثب ًنجتي ىوب_

 ُويي ثَ ًوييٌْم عْثي ثَ ؿا ٍؼاُب هيکـػم اصنبك لضظَ آى

 کَ ْٓؿي ّ هيؼاػم كيبؿ گْىن ثَ هْا توبم ثب ؿا گْىي عبٓـ

 ػمتو ػقيق ّهتي صبل ايي ثب ثْػ گـكتَ ػؿػ ىؼت ثَ گْىن اللَ

 اّ ثَ ؿا آى ّ ىؼ ىل ػمتن آّؿػ پيو گْىي گـكتي ثـاي ؿا

 اف آة ىـ ىـ ٍؼاي ّ ثْػ آهؼٍ رلْ کتـي ُوبى ثب ػقيق مپـػم

 ، امت ًجنتَ ُن ؿا آة ىيـ کَ هيکـػ هؼلْم آىپقعبًَ ػاعل

 ؿا کتـي.  ػّيؼم آىپقعبًَ ٓـف ثَ ّ گـكتن ػمتو اف ؿا کتـي

 اتبم ٓـف ثَ ىيـ ثنتي اف ثؼؼ ّ گؾاىتن ظـكيْيي ػاعل

 ًکييؼ ْٓل حبًيَ چٌؼ اف ثيو ثـگيتٌن ّ ؿكتي ىبيؼ ، ثـگيتن

 کَ ّهتي ىؼ توبم ػوـي اًؼافٍ ثَ هي ثـاي فهبى ُوبى اهب

 ُيچ ثؼّى ّ پـيؼٍ ىؼت ثَ ػقيق ؿًگ ىؼم هتْرَ ثـگيتن

 ثَ* ٍْؿت. *امت چنجبًؼٍ گْىو ثَ ؿا تللي گْىي صـكي
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 ُوبى ػؿ ، ػّيؼم ٓـكو ثَ ّصيت ثب کَ ثْػ ىؼٍ کجْػ صؼي

 اكتبػٍ هبػؿم ّ پؼؿ ثـاي اتلبهي هيگلت هي ثَ اصنبمي صبل

 مغتي ثَ کَ صبلي ػؿ ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ لضظبتي ػقيق.  امت

 : گلت هيکييؼ ًلل

 .ايٌزب ثيبػ ات ػوَ ثقى فًگ_

 کَ ثْػ ؿكتَ يبػم صتي ىؼٍ عجـ چَ ثپـمن اّ اف ًويکـػم رـات

 تب هيکـػم ًگبٍ ؿا اّ ثـ ّ ثـ ثيبّؿم، آة اي رـػَ اّ ثـاي ثبيؼ

 ٍؼاي کَ ثْػم صبل آى ثَ چوؼؿ ًويؼاًن ، ىؼٍ چَ ثگْيؼ عْػه

 اًتظبؿي اف هـا آهؼ هي ػؿ چبٍ تَ اف گْيي کَ ػقيق لـفاى ّ علَ

 : آّؿػ ثيـّى هـگجبؿ

 .... کـػٍ تَبػف اتْثْميْى_

 ؿا چيق ُوَ هيکـػم اصنبك کَ ْٓؿي ثَ ، ىؼ کـط ثؼًن توبم

 کل يب فػم فًگ ػوَ ثَ هي ًينت يبػم صتي ، هيجيٌن عْاة ػؿ

 يبػم ثَ عْة کَ چيقي تٌِب ، کـػ ؿا کبؿ ايي هي ربي ثَ ػيگـي

 هٌقل ثَ ثـفّ آهب ّ اؿىيب ُوـاٍ ثَ ػوَ ّهتي کَ امت ايي هبًؼٍ

 هْهغ آى تب کَ ىيؼا ٓللي ، کـػى گـيَ ثَ کـػ ىـّع آهؼ ػقيق

 ثب کَ اّ ثَ آهؼٍ ػؿ صؼهَ اف چيوبًي ثب ّ پـيؼ عْاة اف ثْػ عْاة

 ؿّي ّ ثْػ ًينتَ اتبم ّمٔ هبًتْ ثب ًبؿاصت ّ پـيؼٍ ؿّيي ّ ؿًگ

 كکـ ىبيؼ ثْػ صبل ُوبى ثَ لضظَ چٌؼ.  هيکـػ ًگبٍ هيقػ پبيو

 ثَ ، ىؼ ثلٌؼ رب اف آهؼ عْػ ثَ ايٌکَ اف ثؼؼ هيجيٌؼ عْاة هيکـػ
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 ّ آهؼ ثْػم ػاػٍ تک يَ اتبم ػيْاؿ ثَ صبل ّ صل ثي کَ هي ٓـف

 : گلت

 ؟ ىؼٍ چي ، ىيْا_

 ثگْين اّ ثَ چَ کـػم كکـ عْػم ثب ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ صيـاى ّ هبت

 : گلتن ًبچبؿ ثَ هيلِويؼ ؿا هّْْع ايي فّػ يب ػيـ صبل ُـ ثَ

 .کـػٍ تَبػف هيجـػٍ ىوبل ثَ ؿّ ثبثب ّ هبهبى کَ اتْثْمي_

 ىؼ عيـٍ هي ثَ ْٓالًي اي لضظَ ثـاي اي فػٍ عْاة هبًٌؼ ىيؼا

 ثب ىؼٍ ىْکَ صـكن اف هيکـػم كکـ کَ اي لضظَ ػؿ ػؿمت ّ

 : گلت آؿاهي لضي

 ؟ ىؼٍ ىْى چيقي هبهبى ّ ثبثب_

 : گلتن ًبؿاصتي ثب ّ کييؼم ػويوي ًلل

 .ًويؼًّن چيق ُيچ عؼا ثَ ػًّن ًوي_

 مـه ؿّي ؿا ػمتن ، ػاػ تک يَ هي ثَ ّ آهؼ کٌبؿم آؿاهي ثَ

 : گلتن ّاؿ فهقهَ ّ چنجبًؼم عْػم ثَ ؿا اّ ّ گؾاىتن

 . ثبىَ ًيؼٍ ىْى چيقي کٌين ػػب_

 ، آهؼًؼ آًزب ثَ مـاميوَ يبمـ آهب ّ اكنبًَ ػوَ ثؼؼ ػهبيوي

 کبؿ اًتظبهي ًيـّي ػؿ يبمـ آهب.  کـػٍ عجـ ؿا آًِب ثـفّ آهب كِويؼم

 کنت صبػحَ چگًْگي اف ثتْاًؼ صؼاهل تب ثْػ اهيؼي ّ هيکـػ

 ثَ ايٌکَ ثؼّى ّلي ، ثْػ کـػٍ ؿا کبؿ ايي هجال اّ گْيب ، کٌؼ آالع
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 کنت ثـاي هيغْاُؼ کَ گلت اؿىيب ّ ثـفّ آهب ثَ ثقًؼ صـكي هب

 ثـاٍ ػقيق ّ اػظن ػوَ.  ثـّػ صبػحَ هضل ثَ ػهين آالػبت

 : گلت يبمـ آهب اهب ثـًّؼ اّ ثب کَ اكتبػًؼ

 کالًتـي اف فػم فًگ فيـا ثـّين هيتْاًين ػيگـ ًلـ يک ّ هي كؤ_

 .ثلـمتٌؼ هبىيي ثـام

 : گلت ّ کـػ ثـفّ آهب ثَ ؿّ ثؼؼ

 هيـين اؿىيب ّ هي ثوْى عبًوِب پيو ىوب_

 اّ ثَ ؿا چيقي هيغْامت گْيب کَ ثْػ ْٓؿي ٍضجتو لضي

 کـػم اصنبك کَ ْٓؿي ثَ عًَْ ثَ صبلتي ثب ثـفّ آهب. ثلِوبًؼ

 ػوَ کَ كـٍتي ػؿ.  ػاػ تکبى ؿا مـه ثْػ ىؼٍ اّ هٌظْؿ هتْرَ

 ُن مـه پيت ّ ؿكت ثيـّى ػؿ اف يبمـ آهب هيکـػًؼ ٍضجت ُب

 ػّ آى ثلِون تب هيـكتن ثْػ ًؤينتبػٍ آًزب اؿىيب اگـ.  ؿكت ثـفّ آهب

 ؿا آًِب ػهت ثب کَ هي رق ثَ کل ُيچ ، هيکٌٌؼ پٌِبى ؿا چيقي چَ

 ثَ ثـفّ آهب ّهتي. ًيؼ هيکْکيبى ؿكتبؿ هتْرَ ػاىتن ًظـ فيـ

 ثْػ پـيؼٍ ىؼت ثَ ؿًگو کَ ثغْؿم هنن صبّـم ثـگيت اتبم

 کَ اكتبػٍ پؼؿم ّ هبػؿ ثـاي اتلبهي ىؼم هطوئي ػيگـ لضظَ آى

 ثي ثب ثؼؼ ػهبيوي ، ُنتٌؼ هّْْع ايي کـػى پٌِبى ٍؼػ ػؿ آًِب

 ثْػ کـػٍ توبّب کَ عْػؿّيي کَ ػاػًؼ آالع يبمـ آهب ثَ مين

 آى.ؿكتٌؼ ّ کـػًؼ عؼاصبكظي ثبالكبٍلَ اؿىيب ّ اّ.  امت آهبػٍ

 يبمـ آهب ربًت اف عجـي هٌتظـ ًگـاًي ثب ُوگي ٍجش تب ىت



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 98 

 کتاب باز

 ثْػٍ عجـ ثب هبرـا توبم اف هجل اف اّ ثؼًّين ايٌکَ ثؼّى ، ثْػين

 ىؼت احـ ثـ هبػؿم ّ پؼؿ صبهل اتْثْك کَ كِويؼم ثؼؼ ، امت

 ؿّ اف کَ عبّؿي ثب ؿاًٌؼٍ ػيؼ ػؼم ّ رْ ي ًبثنبهبى اّّبع گـكتي

 امت ىؼٍ ّاژگْى ػؿٍ ثَ آى احـ ثـ ّ کـػٍ تَبػف آهؼٍ هي ؿّ ثَ

 ػم ػؿ ثْػ ًينتَ پٌزـٍ کٌبؿ گْيب کَ هبػؿ عْؿػ ثـ ايي احـ ػؿ ،

 ثْػ ىؼٍ ّاؿػ مـه ثَ کَ اي ّـثَ احـ ثـ پؼؿ ّ ثْػ مپـػٍ ربى

 .ثْػ ؿكتَ كـّ کوب ثَ

 کٌين ثبّؿ تب کييؼ ْٓل چوؼؿ ثب آهؼ هب مـ ثـ چَ آى اف ثؼؼ ثوبًؼ

 تييغ هـامن.  امت گـكتَ هب اف ُوييَ ثـاي ؿا هبػؿ صبػحَ آى

 فًؼگي ّ هـگ ثيي هـف ػؿ پؼؿ کَ ىؼ ثـگقاؿ صبلي ػؿ هبػؿ پيکـ

 عتن هـامن ػؿ ىـکت ثـاي کَ هبػؿ اهْام اف ًوي ، ػاىت هـاؿ

 کَ ثْػًؼ ًگيتَ ثبف اّ تييغ اف ٌُْف ثْػًؼ ؿكتَ ىوبل ثَ اّ ػايي

 پنـ.  ىؼًؼ تِـاى ؿاُي هبػؿ پيکـ تييغ هـامن ػؿ ىـکت ثـاي

 هبػؿ رٌبفٍ مـ ًيؼٍ كبؿؽ پؼؿ عتن اف ٌُْف هبػؿم ُبي ػايي

 گؾىت هي ثـ چَ لضظبت آى توبم ػؿ عؼايب. هيکـػًؼ چبک گـيجبى

 ُزـاًو ؿن ّ ؿكت هبػؿ.  هيآّؿػ ػؿػ ثَ ؿا هلجن گلتٌو صتي کَ

 هبػؿ ػاػى ػمت اف ؿن. گؾاىت ثبهي هب ػل ػؿ ُوييَ ثـاي ؿا

 ؿا تْاًوبى ػيگـ ٓـف اف پؼؿ ّعين صبل ثـاي ًگـاًي ّ ٓـف يک اف

 هالهبت اربفٍ هب ّ ثْػ ثنتـيي يْ مي اي ػؿ پؼؿ.  ثْػ گـكتَ

 ثب ّ هينْعت صبلوبى ثَ کني ػل اتلبهي ُن اگـ.  ًؼاىتين

 پيکـ ػيؼى ثب ػاػًؼ هي ؿاُوبى ػاعل التوبك ّ عْاُو ُقاؿ
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 ُـ.آهؼ هي ؽٌُوبى ػؿ ػؿػًبک تَْؿاتي ُْىو ثي ّ ًضيق

 ػلن ، ثؼُين ػمت اف ُن ؿا اّ ًکٌؼ کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ ّهت

 اًؼييَ چٌيي تب ثيٌؼافم ثيـّى مـم کبمَ اف ؿا هـقم هيغْامت

 کْػک هخل ػؿمت ىيؼا ٓللي. ًکٌؼ پيؼا ؿاٍ آى ػؿ ُبيي

 ، ًوييؼ ػّؿ کٌبؿم اف اي لضظَ ّ ثْػ چنجيؼٍ هي ثَ عـػمبلي

 گبُي ّ هيکـػ پٌِبى ثـلن ػؿ ؿا مـه ّ هيغْاثيؼ کٌبؿم ىجِب

 ، هيگؾاىت ؿا تبثي ثي ثٌبي ّ پـيؼ هي عْاة اف ىت ُبي ًيوَ

 هييؼ آؿام تب هيقػم صـف ثـايو ّ هيکـػم ه* فه ا ًْ* هؼؿ آى

 گـيَ اگـ هيکـػ ًگبٍ هي ثَ ُوييَ ىيؼا. هيـكت عْاة ثَ ّ

 رـات اّ تـك اف.  ،هيغٌؼيؼ هيغٌؼيؼم اگـ ّ هيکـػ گـيَ ، هيکـػم

 . ًؼاىتن ًبؿاصتي اثـاف

 ثکين كـيبػ ّرْػ توبم ثب ّ کٌن گـيَ هيغْامت ػلن اّهبت گبُي

 کٌن مجک هيکـػ مٌگيٌي ػلن ؿّي ىؼت ثَ کَ ؿا ػؿػي ّ ؿن تب

 هي عـاة ؿّصيَ هيؼاًنتن.  هيکـػم ؿا ىيؼا صْْؿ هالصظَ اهب. 

 لطيق ؿّصيَ ىيؼا.  ىْػ تغـيت ػؿّى اف ًيق اّ کَ هييْػ ثبػج

 اف ثييتـ اّ ؿّصي ًبؿاصتي ًويغْامتن هي ّ ػاىت صنبمي ثب

 ّ هبػؿ ػاػى ػمت اف ؿن ىيؼا عبٓـ ثَ.  ثْػ کَ ىْػ آًي

 ؿّفي ثـاي گؾاىتن ؿا آى ّ کـػم پٌِبى هلجن ػؿ ؿا پؼؿ ثـاي ًگـاًي

 ؿّف ّهت ُيچ ، کٌن گـيَ ميـ ػلي ، ىيؼا چيوبى اف ػّؿ کَ

 ًويـّػ، يبػم اف ىؼم عْػهبى عبًَ ّاؿػ هبػؿ كْت اف ثؼؼ کَ اّلي

 هي ُوـاٍ ىيؼا ثْػ ًؼاػٍ ئقٍ اكنبًَ ػوَ ؿّف آى کَ ثْػ عْة
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 ػيؼى عبٓـ ثَ کَ هي عـاه رگـ كـيبػُبي ػيؼى ثب ًَ ّاگـ ثبىؼ

 اف ثؼؼ. هييؼ ػيْاًَ صتوب صتوب ثْػ يغچبل ػاعل ؿؾاي ثيوبة

 گـيَ ىيؼا ًبؿاصتي اف تـك ثؼّى کَ ثْػ ثبؿ اّليي هؼت ُوَ ايي

 . کييؼم هي كـيبػ آى ثب ُوـاٍ ّ هيکـػم

 ػيؼٍ پؼؿ صبل ػؿ تـييـي ّ هيگؾىت ُن پي اف مغتي ثَ ؿّفُب

 پقىکبى کَ ثْػ ايي هيکـػ اهيؼّاؿ ؿا هب کَ چيقي تٌِب.  ًوييؼ

 ّ هبٍ ػّ هؼت پؼؿ.  ثْػًؼ ًکـػٍ اػالم ؿا اه هـقي هـگ ٌُْف

 هبػؿ چِلن هـامن ػؿ صتي يؼٌي ، ثْػ کوب ػؿ ؿّف ػّ ّ ثينت

 هـامن ثـاي کَ اهْاهي اىکجبؿ ًگبٍ ػؿ.  ًؼاىت صْْؿ ُن

 صبػحَ هٌتظـ کَ ػيؼم هي ، آهؼًؼ هي هٌقلوبى ثَ هبػؿ چِلن

 ثبّؿ ُن هي عْػ صتي کل ُيچ ؿامتي ثَ.  ُنتٌؼ ثؼؼي

 اهب.  کٌؼ ثبف فًؼگي ؿّي ثَ ؿا چيوبًو ػيگـ ثبؿ ثؼؿ کَ ًويکـػم

 چٌيي ، ػاؿػ ثـتـي ُب عْامتَ توبم ثـ عؼاًّؼ عْامت کَ آًزب اف

 اف هبػؿ چِلن هـامن اف ثؼؼ ؿّف چٌؼ ّ چِل پؼؿ کَ ثْػ ىؼٍ هوؼؿ

.  کٌؼ ثبف فًؼگي ؿّي ثَ ؿا چيوِبيو ػيگـ ثبؿ ّ ىْػ عبؿد کوب

 ًويآّؿػ عبٓـ ثَ ؿا چيق ُيچ آهؼًو ُْه ثَ اف ثؼؼ هبٍ چٌؼ تب اّ

 کبه اي هيکـػم آؿفّ ّ هيغْؿػم ؿجطَ اّ ثَ ىؼيؼا ثبثت ايي اف ،

 کن اهب.  ُوييَ ثـاي ُن آى.  ثجـم مـ ثَ صبلتي چٌيي ػؿ هي

 ىْم صبػحَ آى رولَ اف. ثيبّؿػ عبٓـ ثَ ؿا چيق ُوَ تْاًنت کن

 عجـ ايي ّهتي يب ّ ػاػًؼ اّ ثَ ؿا هبػؿ كْت عجـ چطْؿ ًويؼاًن ، ؿا

 ىبُؼ تب ًجْػم آًزب ايٌکَ اف ّلي ػاىت صبلي چَ ػاػًؼ اّ ثَ ؿا
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 ؿّبيت اصنبك ػويوب ثبىن هّْْع ايي ثَ ًنجت پؼؿ ّاکٌو

 ثب ثْػ هـػي ىؼ هـعٌ ثيوبؿمتبى اف ّهتي پؼؿ ٓللي.  هيکـػم

 کبؿ اف ثؼًو چپ ًيوَ ايٌکَ ثب ّ ػيؼٍ آميت ؿّصي ّ رنن

 اه رنوي آميت اف ثيو ؿّصيبه فعن ىبيؼ اهب ، ثْػ اكتبػٍ

 . ثْػ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?  كَل

 

 

 ًجْػ عْاة ثَ ىجبُت ثي کَ ػزيجي صبلت اف هـا ػمتي تکبى

 تيغيٌ ؿا اكنبًَ ػوَ ٍؼاي عْؿػم تکبى کَ ُويي آّؿػ ثيـّى

 : ػاػم

 ... رْى ىيْا...  ىيْا_

 هبػؿ هقاؿ مـ آّؿػم يبػ ثَ ّ کـػم ثنتَ ّ ثبف ؿا چيوبًن ثبؿ چٌؼ

 ؿا اكنبًَ ػوَ ّ فػم پل ٍْؿتن ؿّي اف ؿا چبػؿ.  ام ًينتَ

 مالم اّ ثَ اي گـكتَ ٍؼاي ثب.  ثْػ ىؼٍ عن مـم ؿّي کَ ػيؼم

 لضظَ ُوبى.  ثْميؼ ؿا ٍْؿتن ّ ىؼ عن ّ ػاػ ؿا پبمغن ، کـػم
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 مالم ًيق آًِب ثَ ، ىؼم ػـّمو پـّاًَ ّ اػظن ػوَ هتْرَ

 ػوَ ثـعالف اػظن ػوَ. ًؼاىتن ىؼى ثلٌؼ صبل اهب کـػم

 گْؿ کٌبؿ مالهن پبمظ اف ثؼؼ ّ ًگؾاىت رلْ هؼهي اكنبًَ

 فػ هبػؿ هجـ ؿّي مٌگ اي تکَ ثب کَ ّـثَ چٌؼ اف ثؼؼ ّ ًينت

 ؿا ٍْؿتن ّ آهؼ رلْ پـّاًَ ّلي. ىؼ كبتضَ عْاًؼى هيـْل

 ثب ، ىؼ كبتضَ عْاًؼى هيـْل ّ ًينت کٌبؿم مپل ، ثْميؼ

 عْػه اهب.  امت آّؿػٍ ؿا آًِب اؿىيب ًؼاىتن ىک پـّاًَ صْْؿ

 ّ هي ثَ ؿّ ّ ىؼ ثلٌؼ كبتضَ عْاًؼى اف ثؼؼ اػظن ػوَ.  ًجْػ آًزب

 : گلت ّ کـػ ػقيق

 . ًيين عيل کَ ٓبهي اّى فيـ ثـين ىيؼ ثلٌؼ_

 ثلٌؼ ربيو اف کٌؼ کوک اّ ثَ تب ؿكت ػقيق ٓـف ثَ اكنبًَ ػوَ

 هؼم چٌؼ کَ مبيجبًي ٓـف ثَ ثويَ اف رلْتـ اػظن ػوَ ىْػ

 : گلت پـّاًَ ثَ عطبة ّ ثـگيت مپل ، ؿكت ثْػ ػّؿتـ

 .پـّاًَ ثيب_

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف پـّاًَ

 .اّهؼم هبهبى ثبىَ_

 : گلتن ، کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ

 . هيبم هي ثلـهبييي ىوب_

 ّ کـػ هي ثَ ؿّ ػقيق.  ؿكت ػوَ ػًجبل ثَ ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 : گلت
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 . هيکٌَ عينت ثبؿّى رْى ىيْا پبىْ_

 : گلتن

 . ثوًْن ايٌزب ػيگَ کن يک هيغْام هي ، ثـيؼ ػوَ ّ ىوب ػقيق_

 فيـ ْٓؿ آى ًويؼاػ اربفٍ ُـگق ػقيق ثْػ ػيگـ هْهغ ُـ اگـ ػاًن هي

 ػاؿم صن هبػؿم هقاؿ مـ ثْػ کـػٍ كکـ عْػ ثب ىبيؼ اهب ثوبًن ثبؿاى

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ، ثغْاُن اّ اف چيقي چٌيي

 .ثغْؿي مـهب هيتـمن ، ثيب فّػ پل_

 ػؿ ػقيق ثبفّي کَ ْٓؿ ُوبى ّ کييؼ ػويوي ًلل اكنبًَ ػوَ

 كـّ كکـ ثَ ًيق هي ، ؿكتٌؼ مبيجبى ٓـف ثَ ػّ ُـ ، ثْػ ػمتو

 . ؿكتن

 ّ ثـگيتن ، فػ ٍؼاين اكنبًَ ػوَ کَ ثْػ ًگؾىتَ ػهبيوي ٌُْف

 : گلت ثلٌؼي ٍؼاي ثب ّ کـػ اىبؿٍ ػقيق ثَ کَ ػيؼم ؿا اّ

 .ثيب پبىْ هيگَ ػقيق_

 ايٌکَ ثغبٓـ اهب ثغْؿم تکبى ربين اف ًويغْامت ػلن کَ ايي ثب

 آًِب ٓـف ثَ مٌگيٌي هؼهِبي ثب ّ ىؼم ثلٌؼ ًيْػ ًبؿاصت ػقيق

 ثلٌؼي ٍؼاي ثب اكنبًَ ػوَ کَ ثْػم ًـكتَ هؼم چٌؼ ٌُْف ، ؿكتن

 : گلت

 .ثيبؿ ُن ؿّ ػينِب هيگَ ػقيق ىيْا_
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 آًِب ٓـف ثَ ػيگـ ثبؿ صلْا ّ عـهب ػيل ثـػاىتي اف ثؼؼ ّ ثـگيتن

 ثْػم ىؼٍ روغ مبيجبى فيـ کَ ًلـ چٌؼ آى ثَ رب ُوبى اف.  ؿكتن

 ُويي كؤ كبهيل توبم اف يؼٌي ، هيکـػم كکـ عْػ ثب ّ کـػم ًگبٍ

 ُْاي ػلن رْؿي ثؼ ؟ هبػؿهَ مبلگـػ اهـّف کَ ثْػ يبػىبى ُب

 هبػؿ كْت مبلگـػ اهـّف کَ ثْػ يبػه ًويؼاًين ثْػ کـػٍ ؿا ىيؼا

 عيلي هبػؿ ثَ اّ.  ثْػ ًکـػٍ كـاهْه ىک ثؼّى. ؟ ًَ يب امت

 ثـاي عْػه ريجي تْ پْل اف صتي ثْػ عبٓـم تب ّ ػاىت ػالهَ

 صلْا روؼَ ىجِبي اّهبت گبُي آى ثـ ػالٍّ.  هيکـػ عيـات هبػؿ

 ػاىتن ػّمت عيلي ، هيکـػ پغو ُب ُونبيَ ثيي ّ پغت هي

 هيکٌؼ عيـات ّ پقػ هي صلْا ُن ٌُْف آيب ّ هيکٌؼ چَ آًزب اّ ثؼاًن

 اگـ!  اي اصووبًَ كکـ ػزت: " گلتن عْػم ثب کـػم كکـ کَ کوي ؟

 ثؼّى ػاؿًؼ آًزب هـػم کَ كـٌُگي آى ثب ثکٌؼ کبؿي چٌيي آًزب اّ

 ؿميؼم مبيجبى فيـ ّهتي"  ٓـكٌؼ اي ػيْاًَ ثب هيکٌٌؼ كکـ ىک

 فػم لجغٌؼ اّ ثَ ، ثْػ ىؼٍ عيـٍ هي ثَ کَ اكتبػ پـّاًَ ثَ ًگبُن

 اف يکي تب کـػ ػؿاف ؿا ػمتو مپل گلت پبمظ ؿا لجغٌؼم ًيق اّ

 . ثگيـػ هي اف ؿا ػينِب

 

 ثَ ًگبُن اي لضظَ هيؼاػم ثؼمتو ؿا عـهب ػيل کَ ٌُگبهي

 تب مي ُن ىبيؼ تب ثينت ىبيؼ اؿـام ثؼّى ، اكتبػ الٌگُْبيو

 اف ، گؾاىت ًيوکت ؿّي ؿا آى ّ گـكت هي اف ؿا ػيل پـّاًَ.  ثْػ

 اّ هتْرَ كکـم ُوچٌبى ّلي ؿكتن ػقيق ٓـف ثَ ّ کـػم تيکـ اّ
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 ربي ػيگـ کل ُـ هيکـػم كکـ گبُي ًجْػ ثؼي فى ًظـم ثَ.  ثْػ

 اؿىيب هخل ىُْـي ػاىتي ّ فًؼگي هٌبمت ىـائ آى ثب ثْػ اّ

 ايي اّ ّلي کـػ ًگبُو ًوييؼ کَ هييؼ هــّؿ عْػ ثَ چٌبى

 ّّغ ُن ّ ثْػ عْة پؼؿه هبلي ّّغ ُن کَ ّرْػي ثب ًجْػ گًَْ

 ، ًجْػ ثپبه ّ ثـيق ثٌؼ ػؿ فيبػ اهب ثْػ ػبلي صؼ ػؿ ىُْـه هبلي

 آالت فيْؿ ثَ ػُْ ػؿ.  ًويؼاػ اُويت فيبػ لجبمو ّ تيپ ثَ صتي

 عْىو اؿىيب کَ ىٌيؼم آيؼا اف يکجبؿ. ػاىت فيبػي ػالهَ

 ُن پـّاًَ توَيـ الجتَ ، کٌؼ آّيقاى ٓال عْػ ثَ فيبػ اّ کَ ًويآيؼ

 ٓال ثَ ؽاتب اّ کَ ثْػ ٓجيؼي ّ ثْػ آؽؿي اّ ًنت ّ اٍل ، ًجْػ

 ، کـػ رلت ؿا ام تْرَ اػظن ػوَ ٍؼاي. ثبىؼ ػاىتَ ػالهَ

 : هيپـميؼ ػقيق اف ىٌيؼم

 ؟ ػاؿيؼ عجـ ىيؼا اف_

 : گلت ػقيق

 .ػاؿي ثچَ ّ فًؼگي هيـْل ، عْثَ اًّن ًينتين عجـ ثي_

 : پـميؼ ػوَ

 ؟ هيغًَْ ػؿك ٌُْفم_

 : گلت ػقيق

 ػيگَ ؿّ االى هيغًْؼ کَ ثيبػ ػًيب ثَ اه ثچَ ايٌکَ اف هجل تب هللا ّ_

 .ًويؼًّن
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 هؼٌي ، کييؼ اٍ تٌِب ػيگـي کالم ثؼّى ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػوَ

 صنـت ػؿ ُن ٌُْف اّ ، ثْػ ّاّش ّ ؿّىي کبهال هي ثـاي اُو

 هِييؼ ّ آؿيب اعتالف هبرـاي اف ثؼؼ صنـت ايي ّ ثْػ ىيؼا

 پؼؿ صبل ًگـاى ، گـكت ثييتـي ىؼت ثبؿاى.  ثْػ ىؼٍ ُن ثييتـ

 آـاف ثَ ًگبُي ػوَ.  گـكتن ؿا مـاؿو اكنبًَ ػوَ اف ّ ىؼم

 : گلت ّ اًؼاعت

 . ثـگـػى ثغًْي كبتضَ ثـفّ آهب پؼؿ عبک مـ ؿكتٌؼ اؿىيب ثب_

 هبػؿم هقاؿ ثَ رب ُوبى اف ّ ػاػم تک يَ مبيجبى آٌُي متْى ثَ

 ثْػم کـػٍ كـاهْه ؿا هجـ مٌگ ؿّي تـهَ ثبؿچَ ، ػّعتن چين

 ًگبٍ آموبى ثَ.  ثْػ کـػٍ عيل صنبثي ؿا آى ثبؿاى ّ ثـػاؿم

 ٌُْف ايٌکَ ثب.  ثْػًؼ پْىبًؼٍ ؿا آى مـ تب مـ ميبٍ اثـُبي کـػم

 ، ثْػ ىؼٍ تبؿيک توـيجب ُْا اهب ثْػ هبًؼٍ ؿـّة ثَ عيلي

 اف.  هيگـػين ثـ عبًَ ثَ ثـگـػًؼ اؿىيب ّ پؼؿ ّهتي هيؼاًنتن

 کَ عًَْ ثَ هينْعت هبػؿ تٌِبيي ثـاي ػلن هْهغ ُوبى

 کَ ّهت ُـ ّ ًؼاىت ػّمت ؿا ثبؿاى ّهت ُيچ اّ هيؼاًنتن

 کَ کٌن ثبّؿ هيغْامت ػلن.  هيـميؼ ًظـ ثَ ؿوگيي هيجبؿيؼ ثبؿاى

.  ُنتٌؼ اّ پيو هبػؿه ّ پؼؿ ّ ًينت تٌِب ػيگـ هبػؿ اکٌْى

 ثي فُـا ثِيت ػؿ اّ مپـػى عبک ثَ هيکـػم كکـ اّهبت ثؼْي

 اهب ثْػًؼ ىؼٍ ػكي آمتبًَ ػؿ اهْاهو فيـا ثْػ صوو ػؿ اًَبكي

 ثـػين هي فاػگبُو ثَ ؿا اّ اگـ کَ هيکـػم هبًغ ْٓؿ ايي ؿا عْػم

 ّهت آى.  ثـّين عبکو مـ ًويتْاًنتين ُن هبٍ تب هبٍ صتي ػيگـ
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 مـ کَ ثْػ اًؼي ّ مبل ػّ ثَ هـيت کَ اكتبػم ىيؼا يبػ ثَ کَ ثْػ

 ّاثنتگي آى ثب ىيؼا چطْؿ ػاًن ًوي. ثْػ ًيبهؼٍ هبػؿ عبک

 هؼت ُوَ ايي تْاًنت ػاىت پؼؿ ّ ػقيق ّ هي ثَ کَ فيبػي

 ثبؿ ُـ ثْػ ؿكتَ کَ اّلي مبلي اف.  ًيبيؼ ايـاى ثَ ّ ثيبّؿػ ٓبهت

 ّ ػؿك ثبؿ ُـ اّ ّ هيآيؼ کي پـميؼم هي اّ اف هيکـػ تللي کَ

.  هيکـػ هْکْل ثؼؼ ثَ ؿا آهؼًو ّ هيکـػ ثِبًَ ؿا ػاًيگبُو

 ثـاي اه ثِبًَ آّؿػ ػًيب ثَ ؿا پنـه کَ گؾىتَ مبل اّايل

 هبٍ ّاؿػ کَ ىٌيؼم ّهتي ؿا اّ صبهلگي عجـ.  ىؼ تکويل ًيبهؼى

 چوؼؿ ُـ ، ىؼين ىْکَ عجـ ايي اف ُوَ.  ثْػ ىؼٍ ثبؿػاؿي ًِن

 ؿاّي ثيبيؼ ايـاى ثَ فايوبًو ثـاي کـػين التوبك ّ اٍـاؿ اّ ثَ

 اف ثِتـ عيلي آًزب پـمتبؿي ّ پقىکي اهکبًبت ثْػ هؼتوؼ ّ ًيؼ

 اف کني ايٌکَ ثؼّى ، آّؿػ ػًيب ثَ ؿا كـفًؼه ىيؼا.  امت ايـاى

.  کٌؼ اه پـمتبؿي ػىْاؿ ّّؼيت آى ػؿ ّ ثبىؼ پييو هب

 ؿا اربفٍ ايي کَ ثْػ ثبؿ امق هؼؿ آى پؼؿ هبلي ّّؼيت ثؼثغتبًَ

 ىْين ػاؿ عجـ صبلو اف ّ کٌين تللي اّ ثَ هـتت ثتْاًين کَ ًويؼاػ

 عْػه تب ًقًين فًگ اّ ثَ ػاىت اٍـاؿ ُوييَ ُن ىيؼا الجتَ. 

 .هيکـػ ؿا پؼؿ هالصظَ ُن اّ ىبيؼ ، ثگيـػ توبك

 ّ ًيبّؿػين ٓبهت ىؼ ْٓالًي هب ثب توبمو هؼت کَ ثبؿ ػّ يکي

 ٍضجت ىيؼا ثب ًتْاًنتين ُن ثبؿ ُـ کَ گـكتين توبك هٌقلو ثب

 کْچک توبك ػّ ُوبى ، ًينت هٌقل اّ کَ گلت کبهـاى فيـا کٌين

 ؿّي ؿا ػؿىتي ؿهن ، ػاىتين کبهـاى ثب کَ هغتَـي ٍضجت ّ
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 اف ؿًگ تللي صنبة ٍْؿت ػيؼى اف کَ ْٓؿي ثَ آّؿػ تللي هجِ

 ثبؿ يک هبُي ػّ هـتت هي صبل ايي ثب.  پـيؼ هبى مَ ُـ ؿّي

 ّ هٌقل اصْال ّ اّّبع توبم ّ هيٌْىتن ثـايو هلَل اي ًبهَ

 هبُي ػّ اكتبػ يبػم لضظَ ُوبى. هيؼاػم تّْيش ثـايو ؿا اهْام

 كـػا ثبىَ يبػم گلتن عْػم ثَ ام ًٌْىتَ ًبهَ اّ ثَ کَ امت

 .  ثٌْينن ًبهَ ثـايو صتوب

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 کؼام ُيچ ّ ثْػ ٓـكَ يک ُوييَ ىيؼا ثَ هي ُبي ًبهَ الجتَ

 ثبؿ ُـ ّ هيکـػ تللي هييؼ ػلتٌگ ّهت ُـ ىيؼا.  ًؼاىت رْاة

 هيکـػ عؼاصبكظي عجـُب ىٌيؼى اف ثؼؼ ّ عجـ چَ پـميؼ هي ُن

 آًوؼؿ.  کٌين ؿا مئْال ُويي اّ اف ثؼُؼ هزبل هب ثَ ايٌکَ ثؼّى. 

 كؤ. ًيؼم فهبى گؾؿ هتْرَ کَ ثْػم ؿـم هغتلق اكکبؿ ػؿ

 هي هب ٓـف ثَ کَ ػيؼم ؿا اؿىيب ّ پؼؿ کَ آهؼم عْػم ثَ فهبًي

 كبتضَ ّ ؿكتٌؼ هبػؿ هقاؿ مـ ثَ هب پيو آهؼى اف هجل.  آهؼًؼ

 ػقيق.  ثْػ ىؼٍ گلي کليِبييبى ّ عيل هُْبييبى.  عْاًؼًؼ

 : گلت اكنبًَ ػوَ ثَ
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 ثـػاؿى هقاؿ ؿّي اف ُن ؿّ مْفًي اّ ثگْ ثِيْى هبػؿ!  اكنبًَ_

 . ثيبؿى

 آًِب ثَ ؿا ػقيق پيـبم ثلٌؼ ٍؼاي ثب رب ُوبى اف اكنبًَ ػوَ

 ، کـػ تب ؿا آى ّ ثـػاىت ؿا عيل پبؿچَ ّ ىؼ عن اؿىيب. ؿمبًؼ

 اؿىيب ثب ًگبُن هيکـػم مؼي کَ صبلي ػؿ آهؼًؼ رلْ ّهتي

 ّ ػاػ ؿا رْاثن آؿاهي ٍؼاي ثب اّ ّ کـػم مالم اّ ثَ ًکٌؼ تالهي

 : پـميؼ

 ؟ چطْؿٍ صبلت_

 کَ ىٌيؼم ؿا اكنبًَ ػوَ ٍؼاي کَ ثْػم ًؼاػٍ ؿا پبمغو ٌُْف

 : گلت

 ؟ ًينت آؿيب اّى_

 اكنبًَ ػوَ کَ ربيي ٓـف ثَ مـُب ُوَ صـف ايي ىٌيؼى ثب

 ، کـػم تؼزت عيلي آؿيب ػيؼى اف ُن هي.  چـعيؼ ثْػ کـػٍ اىبؿٍ

 هخل ُوَ گْيب.  ًجْػ ُب ثـًبهَ ايي اُل اّ هيآهؼ يبػم کَ ربيي تب

 : گلت آؿاهي ٍؼاي ثب اػظن ػوَ فيـا هيکـػًؼ كکـ هي

 ؟ ايٌزب اّهؼٍ آؿيب ىؼٍ چي يؼٌي_

 : گلت ُـاك ثب ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ًبگِبًي ْٓؿ ثَ ثؼؼ

 ؟ ىؼٍ چيقيو ًبهْؿ ًکٌَ مـم ثـ عبک ّاي_

 : گلت ًبؿاصتي ثب ػقيق تـمبًؼ ؿا ُوَ اّ کالم
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 ؟ صـكيَ چَ ايي ػعتـ ، ًکٌَ عؼا!  ّاا_

 اّ ٓـف ثَ ىتبة ثب عْػه ّ هبثـمؼ ثَ آؿيب ًيبّؿػ ٓبهت ػوَ

 ىؼين هٌتظـ هب ثويَ ّ ؿكتٌؼ اّ ػًجبل ثَ ُن اؿىيب ّ پؼؿ.  ؿكت

 ثَ کَ اّ عٌؼاى چِـٍ ػيؼى ثب ، چينت اّ آهؼى ػليل ثلِوين کَ

.  ًيلتبػٍ ثؼي اتلبم کَ ىؼ ؿاصت عيبلوبى هيآهؼ رلْ ثويَ ُوـاٍ

 ػقيق ، کـػ مالم ػقيق ثَ اثتؼا عٌؼيؼ هي ٌُْف کَ صبلي ػؿ آؿيب

 : گلت

 ؟ عْثي ، هبػؿ مالم ػليک_

 .ثْميؼ ؿا ٍْؿتو ّ ؿكت اّ ٓـف ثَ آؿيب

 : گلت ّ ًيبّؿػ ٓبهت ػقيق

 ٓـكب؟ ايي اف ىؼٍ چي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ آؿيب

 هبمت ػايي فى مبلگـػ اهـّف هخال ، ثبه ثبيؼ عجـ چَ ثبثب اي_

 ! ُب

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 . ثيبيي ىبػي ثَ هللا اًيب کييؼي فصوت_

 مالم ّ چـعيؼ ثْػين اينتبػٍ ُن کٌبؿ کَ پـّاًَ ّ هي ثطـف آؿيب

 هتْرَ هيکـػم كکـ اّ آهؼى ػليل ثَ ٌُْف کَ هي ّلي.  کـػ

 : گلت ػّم ثبؿ ثـاي ّهتي.  ًيؼم مالهو
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 .عبًن ىيْا کـػم ػـُ مالم_

 ؿاصت عيبلو کَ اػظن ػوَ.  ػاػم ؿا پبمغو ّ آهؼم عْػم ثَ

 : گلت اّ ثَ عطبة ثْػ ىؼٍ

 ّ مـ کَ ُن ىوب مـػٍ ُْا ثـين ثغْى كبتضَ ثـّ ثبه فّػ آؿيب_

 .ثغْؿيي مـهب هيتـمن ىؼٍ عيل تْى کلَ

 : گلت ّ اًؼاعت ثـ ّ ػّؿ ثَ ًگبُي آؿيب

 ؟ ثْػ چٌؼ ؿػيق_

 : گلت اّ ثَ اؿىيب

 .ثـين ثيب_

 ّ پؼؿ ثَ ؿّ ػوَ آًِب ؿكتي اف ثؼؼ ، ثـػ هبػؿ هقاؿ ٓـف ثَ ؿا اّ ّ

 : گلت ّ کـػ ػقيق

 ىـّع ّ کـػٍ پيؼا عالٍي ػلـيتَ اّى ػمت اف چطْؿ ػًّن ًوي_

 هِييؼ اف گلتي ثؼ ثَ کـػ

 : گلت اكنبًَ ػوَ

 کلَ ّ رًّْي ىْى ػّ ُـ ، عْاُـ ًکي کخيق ؿّ عْػت عْى_

 ... ثبػ پـ ىْى

 : گلت ّ کـػ هطغ ؿا اّ صـف ػوَ

 ؿّ پنـٍ عْى فػٍ رگـ ر ق? هـػٍ ؽليل ػعتـ ، ًجبىي عْام هي_

 .ىييَ تْ کـػٍ
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 : گلت ثْػ ىؼٍ ًبؿاصت ػوَ صـكِبي اف کَ ػقيق

 ؿّ ُوؼيگَ عْػىْى ًينت ثچَ کَ آؿيب ، کي ثل اػظن_

 .عْىي ُن عْػىْى صتوب ، عْامتي

 : گلت صـً ثب ػوَ

 ُن کلَ ّ مـ تْ ػاؿاى هؼام ؟ عْىي چَ ، هبػؿ هيگي چي_

 .... هيقًي

 کَ صبلي ػؿ ّ کـػ هطغ ؿا صـكو ػوَ اؿىيب ّ آؿيب ثـگيتي ثب

 : گلت هييؼ ؿكتي آهبػٍ

 ثـين_

 ثَ ّ ثـگيت ؿكت کَ هؼم چٌؼ ، اكتبػ ؿاٍ ُوَ اف تـ رلْ عْػه ّ

 : گلت پـّاًَ

 .ػيگَ ثيب_

 ػؿ اكنبًَ ػوَ ، کـػ يکي اّ ثب ؿا هؼهِبيو مـػت ثَ پـّاًَ

 مپل ، ػاػ تکبى تؤمق ثب ؿا مـه هيکـػ ًگبٍ پؼؿ ثَ کَ صبلي

 ثَ ّ کييؼ ػويوي ًلل ُن پؼؿ.  کٌؼ کوک ػقيق ثَ تب ؿكت

 آعـيي ثـاي ّ ثـػاىتن ؿا عـهب ػيل ًيق هي ، ػّعت چين فهيي

 ػؿ ّ کـػم عؼاصبكظي اّ ثب ػل ػؿ ّ کـػم هبػؿ هقاؿ ثَ ًگبُي ثبؿ

 کَ ثْػين ًيؼٍ اٍلي عيبثبى ّاؿػ ٌُْف ، اكتبػم ؿاٍ ثَ پؼؿ کٌبؿ

 : گلت آؿيب ثَ ّ ثـگيت ػوَ

 ؟ کـػي پبؿک کزب ؿّ هبىيي_
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 : گلت کَ ىٌيؼم ؿا آؿيب ٍؼاي

 .ٓـف اّى_

 : گلت اؿىيب

 .ثيبؿ ؿّ هبىيٌت ثـّ ، ؿّمت ثَ ؿّ پبؿکيٌگ تْي هي هبىيي_

 آى ػؿ اؿىيب عْػؿّي کَ پبؿکيٌگي ٓـف ثَ هب ُوگي ّ ؿكت آؿيب

 . ؿكتين ثْػ ىؼٍ پبؿک

 : گلت ػقيق ثَ عطبة اكنبًَ ػوَ

.  کـػ ثبف ؿا ػؿػوت ّ ًيي عيل ثييي هبىيي تْي ثـّ هبػؿ_

 : گلت اػظن ػوَ

 . ثييي هبىيي تْ ثـّ ُن عْػت اكنبًَ_

 : گلت اكنبًَ ػوَ

 ؟ چي ػاػاه پل_

 : گلت ػوَ

 .هيبػ آؿيب االى_

 مْاؿ کَ صبلي ػؿ ّ کـػ ثبف ؿا هبىيي رلْي ػؿ عْػه مپل

 : گلت هييؼ

 .تْ ثـّ پـّاًَ_

 : گلت ّ کـػ پؼؿ ثَ ؿّ ثؼؼ ّ

 .ثيبى آؿيب ثب ُن ىيْا ّ ىوب ػاػاه_
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 کـػ تؼبؿف هي ثَ ىؼى مْاؿ اف هجل پـّاًَ.  ثنت ؿا ػؿ مپل

 عْػؿّي ثب ثْػ هـاؿ ايٌکَ اف ، ػاػم تکبى تيکـ ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 اهب ثْػ ػّؿ ؿاُوبى ايٌکَ ثب.  ًؼاىتن عْثي اصنبك ثـّين آؿيب

 ػؿ اي چِـٍ ثب ، ثبىؼ مـهبى ؿّي کني هٌ ت ًؼاىتن ػّمت

 ثـ عْػهبى هب ّ ًويآهؼ آؿيب کبه اي کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ ُن

 ثَ ىؼم هتْرَ ّ اكتبػ اؿىيب ثَ چيون لضظَ يک ػؿ.  هيگيتين

 اهب.  ثـػاىتن اّ اف چين ثبالكبٍلَ امت ىؼٍ عيـٍ هي

 فيـا.ىؼ هّْْع هتْرَ هي ػمتپبچگي اف ػوَ کـػم اصنبك

 ثْػ اينتبػٍ عْػؿّ ثيـّى کَ اؿىيب ثَ عطبة ّ ىؼ عن كْؿي

 : گلت

 .ػيگَ ثييي ثيب ّاينبػي چـا پل_

 ًگبٍ اؿىيب عْػؿّ پيت ؿا اه عْػؿّ ّ آهؼ ُن آؿيب لضظَ ُوبى

 : گلت ػوَ ثَ پؼؿ.  ػاىت

 اّى هبىيي تْ ثيبػ ُن ػقيق ثِتـٍ اكتبػٍ فصوت ثَ آؿيب کَ صبال_

 .ثيبيي ؿاٍ ُوَ ايي ًيَ فصوت ىوب ثـاي اللول کَ

 : گلت ػوَ

 عًَْ هيـين ثؼؼ هيـمًْين ؿّ ىوب اّل ، ًويکٌَ كـهي ُن فيبػ_

 . ثـين ثييي ػاػاه ثـّ ،

 ثويَ ثب عؼاصبكظي اف ثؼؼ ّ گؾاىت ام ىبًَ ػّؿ ؿا ػمتو پؼؿ

 تٌِبيي ثَ هي ّ ًينت اّ کٌبؿ پؼؿ. ؿكتين آؿيب عْػؿّ ٓـف ثَ
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 عيلي آؿيب ىؼم هتْرَ ؿاٍ ْٓل ػؿ.  گـكتن رب ػوت ٌٍؼلي ؿّي

 هجل ثَ ًنجت اّ کَ کـػم كکـ ايي ثَ ثؼؼ ّ امت ؿوگيي ّ گـكتَ

 کني اف ثْػ هبًؼٍ ػلن ثَ آؿفّ ّهتِب آى.امت کـػٍ كـم چوؼؿ

 تِؼيؼُبي ّ تيـ ًَ اهب ، کٌؼ آفاؿهبى ّ اؽيت کوتـ ّ ثجـػ صنبة

 اّ ًوييؼ ثبػج کؼام ُيچ ػوَ كـيبػُبي ّ ريؾ ًَ ّ ثـفّ آهب

 هتْرَ لضظَ يک کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ. ثـػاؿػ ىـاؿت اف ػمت

 ، ثْػم ىؼٍ عيـٍ اّ ثَ کَ ػيؼ هـا آيٌَ ػاعل اف آؿيب ىؼم

 ؿميؼين کَ آعـ تب ّ چـعبًؼم پٌزـٍ ٓـف ثَ ؿا مـم ثبالكبٍلَ

 .ًکـػم ًگبٍ رلْ ثَ ػيگـ

 ثَ ػقيق چوؼؿ ُـ ، ؿميؼين هٌقل ثَ کَ ثْػ ىت ُلت مبػت

 ّ ًکـػًؼ هجْل ، ىًْؼ هٌقل ػاعل کَ کـػ اٍـاؿ ثويَ ّ اػظن ػوَ

 ، ىؼم عْىضبل عيلي ثبثت ايي اف ، ؿكتٌؼ هب کـػى پيبػٍ اف ثؼؼ

.  ًؼاىتن ؿا هِوبى اف پؾيـايي ًبي کَ ثْػم عنتَ آًوؼؿ چْى

 ثَ هيلي هي اهب.  کـػ گـم ؿا ػثْ هبًؼٍ ظِـ اف کَ ؿؾايي ػقيق

.  ثغْاثن هيغْاُن کَ گلتن اّ ثَ ّ ًؼاىتن ىبم عْؿػى

 عْاثن هگـ اهب ، کييؼم ػؿاف ربين مـ ّ کـػم پِي ؿا ؿعتغْاثن

.  آهؼ هي چيوبًن رلْي اؿىيب ُبي ًگبٍ ّ صـکبت هـتت.  هيجـػ

 ُوييَ ّ هييؼم صبلي چٌيي ػيؼم هي ؿا اّ کَ ثبؿ ُـ ثؼثغتبًَ

 ىيْا:"  ثْػ گلتَ کَ هيبكتبػم ىيؼا صـف يبػ هْاهؼي ٌييچ ُن

 ثؼؼ کَ ثگيـي تَويوي هجبػا کي كکـ عْة ، ًگيـ تَوين ػزْالًَ

 ؿّ اّى کَ ثبؿ ُـ چيوتَ، رلْي ػوـ يک اؿىيب.  ثيي پييوْى
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 اف مبل چِبؿ ايٌکَ ثب ىيؼا...."  ُب اكتي هي اىتجبُت يبػ ثجيٌي

 ػاىت صن اّ.  هيکـػ كکـ هي اف تـ ػبهالًَ عيلي ثْػ کْچکتـ هي

 مـفًو ثبػ ثَ هـا ػؿّى اف ًؼايي هيؼيؼم ؿا اؿىيب کَ ثبؿ ُـ

 توَيـ ؿامتي ثَ آيب اهب. هيکييؼ ؿعن ثَ ؿا اىتجبُن ّ هيگـكت

 ؿّفُب آى ؟ کـػم تجبٍ ؿا ام آيٌؼٍ ؿـّؿم صلع ثـاي کَ ثْػ هي اف

 اف ثؼؼ اهب.  ام گـكتَ ؿا تَوين تـيي ػؿمت هيکـػم اصنبك

 ثَ ّ ام گـكتَ تَوين ػزْالًَ عيلي کـػم اصنبك ثبثک رـيبى

 اؿفه کؼام ، ثْػم پـميؼٍ عْػم اف ثبؿُب. ام ًکـػٍ كکـ کبؿ ػبهجت

 پيؼا آى ثـاي ػؿمتي پبمظ ّهت ُيچ ّ ؟ ؿـّؿم يب آيٌؼٍ ؟ ػاىت

 اؿىيب ػيؼى.  گؾىت مغت عيلي هي ثَ ىت آى.  ثْػم ًکـػٍ

 امتيَبل ثب ، ثْػ گؾاىتَ ام ؿّصيَ ثـ ػويوي تبحيـ ُوييَ هخل

 ثؼ ثب گبُي ّ ػاؿم ػّمت ؿا اّ ٌُْف کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ

 صيق پـّاًَ ثـاي اّ چوـ کَ اًؼيييؼم هي ايي ثَ* عٍَْي*

 ثي ّ مبػٍ چِـٍ ، ىيطبًي اكکبؿ ايي اف ثؼؼ ػؿمت. امت

 ّ هييؼ ظبُـ چيوبًن رلْي اه هليش لجغٌؼ ثب پـّاًَ آاليو

 اه تبفيبًَ ّرؼاى ػؾاة کَ ثْػ ّهت آى.  هيکـػ هتٌلـ معْػ اف هـا

 چَ اگـ پـّاًَ کَ هيکـػ آّؿي يبػ هي ثَ ّ هيٌْاعت ؿّصن ثَ ؿا

 صبل ثَ ، امت ثِتـ عيلي هي اف ميـتو اهب ًؼاؿػ فيجبيي ٍْؿت

 کزب هي.  ُنتن اًؼيو کذ ّ ثؼ چوؼؿ کَ هيغْؿػم تؤمق عْػم

 ػعبلتِبي تضول اي لضظَ ْػمث اّ ربي ثَ هي اگـ! ؟ کزب پـّاًَ ّ

 ثيقاؿ ػوَ ؿكتبؿ اف رْؿي ُويي.  ًويکـػم ام فًؼگي ػؿ ؿا ػوَ
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 ُـ ػؿ هيغْامت اّ ّ ثْػم هي ػـّمو ايٌکَ ثَ ثـمؼ چَ ثْػم

 ّ کـػم ثغيو ٓلت عؼا اف ىـهٌؼگي ثب.  کٌؼ ًظـ اظِبؿ کبؿم

 اؿىيب عْثيَ ّ ٍجْؿ ػعتـ پـّاًَ.  کـػم ؿلٔ عؼايب" گلتن عْػم ثب

 اف ثِتـ ايي ّ پبکَ ّ ٍبف عيلي ػلو چْى هنلويَ صن ُن

 هخل ػلو ّ ميـت ّلي.ثبه ػاىتَ عْثي ٍْؿت آػم کَ ايٌَ

 ، ًکٌن كکـ اؿىيب ثَ ػيگـ کـػم مؼي. ثبىَ ميبٍ ّ تبؿيک هي

 عْػ ّ ثتـاىن ػيت پـّاًَ ثـاي هييؼ ثبػج اّ ثَ کـػى كکـ فيـا

 عْامتن ، کـػم هؼطْف ػيگـ ربي ثَ ؿا كکـم. کٌن گٌبٍ گيـ ػؿ ؿا

 ػًجبل ثَ. ثجـم عبٓـ اف ؿا اؿىيب يبػ ػيگـ چيقُبي ثَ کـػى كکـ ثب

 کٌن كکـ آى ثَ اؿىيب ربي ثَ تب هيگيتن هـقم ػؿ فيجب اي عبٓـٍ

 عبٓـٍ چَ ؟ ثْػ فيجب عبًَ آى هگـ اهب ، آهؼ يبػم ثَ عبًوبى کَ

 ىبيؼ .ػاػين ػمت اف ُن ؿا آى هبػؿ هـگ اف ثؼؼ کَ ػاىت فيجبيي

 عبًَ يبػ ، ثْػ ًکـػٍ اىتجبٍ عْه اي عبٓـٍ اًتغبة ػؿ اكکبؿم

 چيوبًن ، هيکـػ تؼاػي ؽٌُن ػؿ ؿا فيجبيي عبٓـات ُوْاؿٍ هبى

 .آّؿػم يبػ ثَ ؿا آًزب ّ ثنتن ؿا

 پؼؿ.  ثْػين ؿكتَ عبًَ آى ػيؼى ثـاي کَ اكتبػم ؿّفي اّليي يبػ ثَ

 ثلٌؼ فهيي مطش اف کبهيْى اؿتلبع.  ثـػ آًزب ثَ ؿا هب کبهيًْو ثب

 عيبثبًِبي.  ثجيٌن ؿا آـاف هضئ عْثي ثَ هيتْاًنتن هي ّ ثْػ

 يب ّ مبف ًيوَ اي عبًَ تْک ّ تک ّ ثْػ عبکي يکؼمت هٌطوَ آى

 اف ثؼؼ پؼؿ.  ثْػ عـاثَ ربُب ثييتـ.  هييؼ ػيؼٍ ىؼٍ مبعتَ
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 ىؼيؼ تکبًِبي ثبػج کَ عبکي ُبي ثلٌؼي پنتي اف گؾاىتي

 : گلت ّ اينتبػ مبف ًيوَ عبًِبي رلْي ، هييؼ کبهيْى

 .عْػهًَْ عًَْ ايي_

 كؤ کْچَ آى ػؿ.  فػ ؽّهن تْي اّل ُوبى ّ ثْػ آرـ اف عبًَ ًوبي

 هي.  ثْػ ثيبثبى آى ثويَ ّ ػاىت ّرْػ مبف ًيوَ عبًَ چِبؿ مَ

 عيلي صبلن ، ثبىؼ عـاثَ ّ عبکي چٌيي آًزب ًويکـػم كکـ کَ

 ، ثجيٌن ؿا اّ ّاکٌو تب کـػم ًگبٍ هبػؿ ثَ چين فيـ.  ىؼ گـكتَ

 ػؿ ثلِون ػاىتن ػّمت عيلي ، ثْػ آؿام ُوييَ هخل اه چِـٍ

 ؿا عبًَ اّ آيب ّ امت ًِلتَ اصنبمي چَ آؿام ّ آثي ًگبٍ آى پل

 . ًَ يب پنٌؼيؼػٍ

 ُن هي پل ، هيآهؼ عْىو آًزب اف اگـ ثْػ هِن ثـاين اّ ًظـ

 ىؼين صيبٓ ّاؿػ ّهتي.  ثبىن ػاىتَ ػّمت ؿا آًزب هيتْاًنتن

 ّ صيبٓ ػيؼى اف ػاؿػ كـم آموبى تب فهيي آى ثيـّى ثب ىؼم هتْرَ

 اف کَ پؼؿ.  ىؼ ثبف عٌؼٍ ثَ ًيق هبػؿ لجبى عبًَ فيجبي ايْاى

 هـاؿ کَ ؿا کبؿُبيي تٌؼ تٌؼ ّ ثْػ ىؼٍ لؾت ؿـم اّ عْىضبلي

 ػويوي عْىضبلي ثب هبػؿ ّ هيؼاػ ىـس هبػؿ ثـاي ػُؼ اًزبم ثْػ

 ّ هيؼاػ تکبى ؿا مـه رِيؼ هي چيوبًو اف آى ُبي رـهَ کَ

 ػاػى هضِ ثَ کَ ىٌيؼم پؼؿ اف ّهتي.  هيکـػ تبييؼ ؿا اّ صـكِبي

 عْىضبلي اف هيکٌؼ مٌگ ؿا عبًَ ًوبي ُبيو ثؼُي اف هوؼاؿي

 ثبػج اّل ّصلَ ُوبى ػؿ عبًَ آرـي ًوبي فيـا ، آّؿػم ػؿ ثبل

 عْة عيلي ّ ثْػ هيٌگي عبًَ صويوت ثَ.  ثْػ ىؼٍ ػؾاثن
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 ؿا آى گْىَ يک پؼؿ ىؼ هـاؿ هبػؿ تٍْيَ ثَ ، ثْػ ىؼٍ مبعتَ

 ػاّّػي گلِبي آى ػؿ هبػؿ کَ آّؿػ ػؿ ػايـٍ ًين ىکل ثَ اي ثبؿچَ

 ثْػ عْامتَ هبػؿ کَ ْٓؿ ُوبى ثبؿچَ ايي.  ثکبؿػ عـك تبد ّ

 ػؿ ُن مـط گل ثتَ يک پؼؿ.  کـػ گل ؿـم ؿا آى اّ ّ ىؼ ػؿمت

 چٌؼ پؼؿ مبل ُوبى املٌؼ ثْػ هـاؿ.  ًگـكت مـ کَ کبىت آى

 گْيب کَ ثگيـػ ثبؿچَ ىکل ؿامتي ثَ کَ ثکبؿػ آى ػؿ ػؿعت ًِبل

 ُن ايْاى ّ صيبٓ اف صتي عبًَ ػاعل.  ثکٌؼ ؿا کبؿ ايي ًجْػ هنوت

 هبػؿ کَ ػاىت ثقؿگي ّ ىکل ال پؾيـايي ّ صبل.  ثْػ تـ هيٌگ

 : گلت پؼؿ ثَ ػيؼ ؿا آى کَ ثبؿ اّليي

 ؟ هيغْاػ كـه تب چٌؼ ايٌزب اثـاُين ّاي_

 اتبم ػّ هِوتـ ُوَ اف ّ ثْػًؼ ًْؿگيـ ّ ثقؿگ ًيق اتبهِب ّ آىپقعبًَ

 ػيگـي ّ گـكت تؼلن هبػؿ ّ پؼؿ ثَ آًِب اف يکي کَ ػاىت عْاة

 هي اهب ثْػ هيٌگ ّ فيجب عبًَ ربي ُوَ ايٌکَ ثب. ىيؼا ّ هي ثَ

 ػاؿ ٓـس پـػُبي هبػؿ.  ثْػم عْػهبى اتبم ػبىن ُوَ اف ثييتـ

 هْهغ ىت ُـ کَ ثْػ ػّعتَ ٍْؿتي ّ مليؼ ؿًگ ثَ اي فهيٌَ ثب

 يک. هيجـػ عْاثن تب هييؼم عيـٍ آى ٓـصِبي ثَ هؼؿ آى عْاة

 آى ثبالي ىيؼا ّ هي کَ ػاىتين ُن مليؼ کتبثغبًَ

 اىتـاک ثَ ػّ ُـ پبييٌو ٓجوَ اف ّ ثْػين چيؼٍ ؿا ػـّمکِبيوبى

. هيگؾاىتين آى ػاعل ؿا هبى ػؿمي کتبثِبي ّ هيکـػين امتلبػٍ

 آًزب اهب ثْػ ؿكبُي اهکبًبت ّ ىِـ اف ػّؿ هي عبًَ کَ ّرْػي ثب

 هزيؼ آهب ًبم ثَ ػاىت ىـيکي پؼؿ هْهغ آى ، ػاىتين ػّمت ؿا
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 ّ ؿكت آًِب ثب هب ، ثْػ اّ ثَ هتؼلن کبهيْى مِن ػؿٍؼ پٌزبٍ کَ

 ّ هزيؼ آهب ّهت ُـ ُنت عبٓـم ثَ.  ػاىتين عبًْاػگي آهؼ

 ػمت ؿا پؼؿ کلي هزيؼ آهب هيآهؼًؼ هٌقلوبى ثَ اه عبًْاػٍ

 : هيگلت ّ هيبًؼاعت

 ثَ ؿصوت ٍؼ هللا ّ.  عـيؼي عًَْ ربيي ػزت ُن تْ اثـاُين_

 اهکبًبت ّ هـبفٍ. ًينت آملبلت عيبثًْبه ٌُْف ايٌزب ، ػُبت

 ّ فى هيکٌي رـات چطْؿي صنبثي هـػ آعَ. كجِب ػيگَ کَ ُن

 ثبىن تْ ربي اگـ هي. ثگؾاؿي تٌِب ثيبثْى ّ ثـ ايي تْي ؿّ ات ثچَ

 .....هيغـم عًَْ آػهب هيْى ربيي يَ هيـم هيلـىن ؿّ ايٌزب

 اّ ايٌکَ ثب هي.هييؼ تکـاؿ صـكِب ُويي هيآهؼ کَ ثبؿ ُـ عالٍَ ّ

 کَ ػكؼَ ُـ فيـا هيبهؼ ثؼم اّ اف عيلي اهب هيکـػم عطبة ػوْ ؿا

 ّ رـ هبػؿ ّ پؼؿ ثيي ؿكتٌيبى اف ثؼؼ آهؼًؼ هي هب عبًَ ثَ آًِب

 ّ عنتَ هٌطوَ آى اهکبًبتي ثي اف کن کن هبػؿ. هيگـكت ػؿ ثضج

 ّ کٌؼ گْه ؿا هزيؼ آهب صـف هيغْامت پؼؿ اف ّ ثْػ ىؼٍ ػلقػٍ

 اي هضبلَ ػؿ تـ کْچک چٌؼ ُـ اي عبًَ پْلو ثب ّ ثلـىؼ ؿا عبًَ

 ثبؿ فيـ ػاؿػ عْثي آيٌؼٍ آًزب هيؼاًنت کَ پؼؿ اهب. ثغـػ تـ اثبػ

 ىن الجتَ. کٌؼ ٍجـ ُن ػيگـي هؼت هيغْامت هبػؿ اف ّ ًويـكت

 ثيٌي پيو ثؼؼ مبل چٌؼ ّ هيکـػ کبؿ عْة ُوييَ پؼؿ اهتَبػي

 ثـاي مبفي ىِـ ىْؿاي تَْيت ثب. آهؼ ػؿ آة اف ػؿمت اه

 عيبثبًِب هبٍ چٌؼ اف کوتـ ػـُ ػؿ هٌطوَ آى ثَ اهکبًبت ػاػى

 ثَ ثـ ّ ػّؿ عبلي فهيٌِبي مپل ىؼ، آملبلت ّ ثٌؼي رؼّل
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 اؿفه ّ کـػ پييـكت ؿّف ثَ ؿّف هٌطوَ آى ّ ىؼ مبعتَ مـػت

 اعتالكبت اصْال ّ اّّبع ُويي ػؿ.  ؿكت تـ ثبال ًيق ُبيو فهيي

 آهؼ ّ ؿكت ىؼ ثبػج کَ آهؼ پيو پؼؿ ّ هزيؼ آهب ثيي هبلي

 تٌِب.  ىؼ هطغ کلي ثَ ثؼؼ ّ کوتـ ّ کن آًِب ّ هب ثيي عبًْاػگي

 ّ هبػؿ كْت اف ثؼؼ کَ ثْػ ىـاکتيبى ثْػ ػّ آى ثيي کَ پيًْؼي

 . ىؼ پبىيؼٍ ُن اف پْػه ّ تبؿ کَ ًپبييؼ ػيـي ، پؼؿ ػيؼى آميت

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ? كَل

 

 

 ثَ پؼؿ صْْؿ ثؼّى ىيؼا ّ هي هبػؿ كْت اف ثؼؼ هبٍ ػّ ثَ هـيت

 اّامٔ ًجْػ اي چبؿٍ اهب ثْػ مغت ثـايوبى عيلي. ثـگيتين عبًَ

 ػؿ. هيگيتين ثـ هؼؿمَ ثَ ثبيؼ ىيؼا ّ هي ّ ثْػ تضَيلي مبل

 ػقيق. ًؼاىتن صنبثي ثب ػؿمت ؿّصيَ هب اف کؼام ُيچ کَ صبلي

 تٌِبيي اف تـك ثَ کني ػيگـ. کٌؼ پـ ؿا هبى تٌِبيي تب آهؼ ثب ُن

 ػمت اف ثـاي چيقي فيـا ، اًؼيييؼ ًوي ػفػ آهؼى ّ ىت ػؿ

 گُْـ ّ ثْػ فػٍ هبى کبىبًَ ّ عبًَ ثَ ربى ػفػ.  ًجْػ ػاػى
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 اُويت پـ ايي اف چي چَ ّ ثْػ ثـػٍ عْػ ثب ؿا هبػؿ ّرْػ گـاًجِبي

 اف کؼام ُيچ هيکـػم اصنبك ، هؼؿمَ اف ػّؿي هبٍ ػّ اف ثؼؼ ، تـ

 ىؼٍ پبک ؽٌُن اف ُن هجلي ػؿمِبي صتي ، ًويلِون ؿا ػؿمِب

 ًبؿاصتن کَ ثْػ ىيؼا كکـ ّ ًجْػم عْػم ًگـاى صبل ايي ثب ، ثْػ

 اكت ّ ػاىت هـاؿ ػؿمي ؿتجَ ثبالتـيي ػؿ ُوييَ اّ.  هيکـػ

.  کٌؼ ّاؿػ صنبمو ؿّصيَ ثـ ػيگـي ّـثَ هيتْاًنت تضَيلي

 کٌن فًؼٍ اّ ػؿ ؿا هجل ػالهَ ّ ؿؿجت تب هيکـػم ٍضجت اّ ثب عيلي

 تْرَ هْؿػ هؼؿمَ ػؿ ىيؼا.  ًؼاىت اي كبيؼٍ ُيچ اهب ،

 آگبُي ثْػ اكتبػٍ ثـايوبى کَ اتلبهي اف آًِب ُوَ ّ ثْػ هؼلوبًو

 هؼلوبًو پيو ىيؼا ثْػى اًگيقٍ ثي اف کَ ثبؿ ػّ يکي. ػاىتٌؼ

 الوْل هتلن ىبى ُوَ ، عْامتن چبؿٍ ؿاٍ ّ کـػم ًگـاًي اظِبؿ

 ػُن اربفٍ ثبيؼ ّ ثيبّؿم كيبؿ اّ ثَ ًجبيؼ کَ ثْػًؼ ػويؼٍ ايي ثـ

 ثْػ آهؼٍ پيو فًؼگيوبى ػؿ کَ رؼيؼ ىـائ ثب کن کن عْػه کَ

 فهبى هـّؿ ثب تب ىْم عيبل ثي ًويتْاًنتن صبل ايي ثب ، ثيبيؼ کٌبؿ

 ؿا عْػه ثغْاُؼ اّ تب کَ تـميؼم هي ايي اف.  ثيبيؼ عْػه ثَ

 .ثؼُؼ ػمت اف ؿا مبل آى ، کٌؼ پيؼا

 ؿا عْػ ربي ّ ؿميؼ آعـ ثَ ثْػ کَ تـتيجي ُـ ثَ مبل آى فهنتبى

 آى فيجبيي ّ ٓـاّت اف چيقي هب کَ كبيؼٍ چَ ، ػاػ ثِبؿ ثَ

 ّ آهؼ ثيـّى کوب صبلت اف پؼؿ کَ ثْػ ثِبؿ كَل اّاعـ ّ ًلِويؼين

 ًظـ اف ٌُْف پؼؿ اهب. ػهيؼ هبى عنتَ کبلجؼ ثَ اي تبفٍ ؿّس ايي

 هؼبلزو پقىک تٍْيَ ثَ.  ثْػ ثيوبؿ ىؼت ثَ ؿّصي ّ رنوي



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 123 

 کتاب باز

 آهب ُوـاٍ ثَ ػقيق ّ هي ثيوبؿمتبى اف تـعيٌ اف ثؼؼ ثبينت هي ،

 اف يکي ثَ ثْػ ػاػٍ پقىک کَ اي ًبهَ هؼـكي ثب ثـفّ

 ؿا اّ ىؼى ثنتـي تـتيت تب هيکـػين هـارؼَ ؿّاًي ثيوبؿمتبًِبي

 ىؼٍ ّصيتقػٍ آًزب هضئ ػيؼى اف ػّ ُـ ػقيق ّ هي.  ثؼُين

 ربيي چٌيي ؿّاًي ثيوبؿمتبى ًويکـػم كکـ گبٍ ُيچ.  ثْػين

 ّ ثغيِب اف عبؿد ػؿ ، ػبػي ؿيـ صبلتِبي ثب ثيوبؿاى. ثبىؼ

 ثيوبؿاى ثَ هتؼلن ثغيي.  ثْػًؼ پـاکٌؼٍ ػاؿ صلبظ ؿاُـُّبي

 كـيبػ ٍؼاي ّهلَ ثي اهب ثْػ اٍلي مبعتوبى اف رؼا ؿّاًي ىؼيؼ

 ػقيق ، آهؼين ثيـّى ثيوبؿمتبى اف ّهتي.  هيـميؼ گْه ثَ گـيَ ّ

 : گلت ثْػ فػٍ صلوَ چيوبًو ػؿ اىک ًبؿاصتي اف کَ صبلي ػؿ

 .ثلـمتي ربيي چٌيي ؿّ ام ثچَ ثگؾاؿم کَ ثبىن هـػٍ هي هگَ_

 چٌيي ػؿ گـكتي هـاؿ ػاىت ػويؼٍ کَ ػقيق هغبللت ثب عالٍَ

 ؿا اّ ، هيگلت ُن ػؿمت الجتَ کَ هيکٌؼ تـ ة ؿا پؼؿ صبل ربيي

 اّّبػي چيٌيي ثب.  کـػين ثنتـي عٍَْي آمبييگبٍ يک ػؿ

 کَ آًچَ اف اهتضبًبت گؾؿاًؼى ، ؿميؼ ؿاٍ اف ًيق عـػاػ اهتضبًبت

 هٌطوَ اف اهتضبًي مْاالت کَ فيـا ثْػ تـ ثؼ هيکـػم ؿا كکـه

 ثَ ثْػم ًکـػٍ ثبف ؿا کتبة الي صتي هؼتِب کَ هي ثـاي ّ هيآهؼ

 توبم هيؼاًنتن ام کبؿًبهَ گـكتي اف هجل کَ ثْػ هلِْم ًب هؼؿي

.  ثْػ ىيؼا هجْلي آؿفّين تٌِب صبل ايي ثب. ام ىؼٍ تزؼيؼ ؿا هْاؿػ

 تـك اف ؿكتن هؼؿمِبه ثَ ىيؼا کبؿًبهَ گـكتي ثـاي کَ ؿّفي

 ًويـكت پيو ين پب ، ثبىؼ کـػٍ عـاة ؿا اهتضبًبتو هجبػا ايٌکَ
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 هِـ ّ گـكتن ؿا کبؿًبهِبه ّهتي اهب.  ثگيـم ؿا کبؿًبهِبه کَ

.  کـػم گـيَ ثَ ىـّع عْىضبلي ىؼت اف ػيؼم آى ؿّي ؿا هجْلي

 ُـ اهب ًجْػ هيبك هبثل هجلو مبلِبي ثب ىيؼا هؼؼل کَ ايي ثب

 ًگـاًي يک اف عالٍي يؼٌي هي ثـاي ايي ّ ثْػ ىؼٍ هجْل ثْػ چَ

 کن کَ ُنت ُن تـ ثقؿگ ُبي ًگـاًي کَ ايي اف ؿبكل ، ثقؿگ

 توبم کَ پؼؿ ؿّصي ثيوبؿي اف ؿيـ. ػاػ عْاُؼ ًيبى عْػ کن

 رق ثَ کَ ثْػ ثيي ػؿ ػيگـي هّْْع ، ثْػ کـػٍ ًگـاى ؿا عبًْاػٍ

 هنبلَ هّْْع آى ّ ًؼاىت عجـ آى اف ػيگـ کني ػقيق ّ هي

 گؾىتَ پـػاعتيبى هْػؼ اف هبُي چٌؼ کَ ثْػ پؼؿ ُبي ثؼُي

 ؿا آى هتي ّهتي آهؼ پؼؿ ثـاي ثبًک ٓـف اف اي ًبهَ يکـّف ثْػ

 مـيغ چَ ُـ ثبيؼ کَ ثْػ ىؼٍ ػاػٍ تؾکـ پؼؿ ثَ عطبة ، عْاًؼم

 اّ ثب هبًْى ثـاثـ گـًَ ّ کٌؼ اهؼام اه ثؼُي پـػاعت رِت تـ

 پؼؿ کَ هؼتي توبم ػؿ ًوبًؼ ًبگلتَ الجتَ.  ىؼ عْاُؼ ؿكتبؿ

 آهب ػمت کبهيْى ثْػ ؿّاًي آمبييگبٍ ػؿ آى اف ثؼؼ ّ ثيوبؿمتبى

 ايي اهب هيلـمتبػ ثـايوبى پْل هجلـي هبٍ ُـ اّ کَ ثْػ هزيؼ

 ّ ثپـػافين ؿا ُبيوبى ثؼُي ثتْاًن ُن آى ثب کَ ًجْػ چيقي هوؼاؿ

 کن کن کَ ثْػ ايي. ثؼُن ؿا پؼؿ ػؿهبى مٌگيي ُقيٌَ ثتْاًين ُن

 ايي ، ىؼ اّبكَ ػيگـ ُبي ًبؿاصتي ثـ هغبؿروبى ّ عـد ًگـاًي

 ػؿگيـ صنبثي کَ ُن ػقيق ٓللي ػاىت. اػاهَ ُوچٌبى ّّؼيت

 ثْػ کـػٍ ؿُب ؿا اه فًؼگي ّ عبًَ ، ثْػ ىؼٍ هب فًؼگي هيکالت

 كؤ.ثقًؼ مـ آًزب ثَ ًويکـػ كـٍت صتي ؿاٍ ػّؿي عبٓـ ثَ ّ



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 125 

 کتاب باز

 تب ثلـمتؼ ؿا ًبػؿ هيکـػ ملبؿه اكنبًَ ػوَ ثَ اّهبت گبُي

 هبى عبًَ ػؿ ثَ کَ اي ًبهَ ػّهيي هضتْاي.  ثؼُؼ آة ؿا ثبؿچَ

 ػاػگبٍ ثَ آيٌؼٍ ؿّف چٌؼ ظـف ثبيؼ پؼؿ کَ ثْػ ايي ىؼ كـمتبػٍ

 ًيؼى پـػاعت عبٓـ ثَ ثبًک ٓـف اف گْيب هيکـػ، هـارؼَ صوْهي

 يبمـ آهب ثَ ؿا ًبهَ ػقيق.  ثْػ ىؼٍ ىکبيت اّ اف عبًَ ّام اهنبٓ

 پؼؿ هؼبلذ پقىک گْاُي ثب يبمـ آهب.  کٌؼ کبؿي هيتْاًؼ اگـ تب ػاػ

 ثْػ ايي ػُؼ اًزبم تْاًنت کَ کبؿي تٌِب ّ کـػ هـارؼَ ػاػگبٍ ثَ

 ىْػ هـعٌ آمبييگبٍ اف پؼؿ کَ فهبًي تب ؿا ػاػگبٍ فهبى کَ

 هـعٌ آمبييگبٍ اف پؼؿ کَ ثْػ هبٍ عـػاػ اّاعـ. اًؼاعت ػوت

 اف هجل پقىک.  ثبفگيت هٌقل ثَ ثِتـي ًنجتب ؿّصيَ ثب اّ.  ىؼ

 : گلت ػقيق ّ هي ثَ عطبة تـعيٌ ّؿهَ اهْب

 كؼبليتِبي کن کن هيتْاًؼ ّ ًينت اييبى هبًؼى ثَ ًيبفي ػيگـ_

 هضئ کٌيؼ مؼي هيکٌن تبکيؼ اهب ، کٌؼ آؿبف ؿا عْػ ارتوبػي

 فا تٌو هّْْػبت اف االهکبى صتي ّ کٌيؼ كـاُن ثـايو آؿاهي

 .... کٌيؼ ػّؿه

. اّمت اًتظبؿ ػؿ فايي تٌو ْٓكبى چَ ًؼاىت عجـ ػکتـ الجتَ

 ثـّػ ؿاٍ هيتْاًنت ػَب کوک ثب ثبفگيت هٌقل ثَ پؼؿ کَ ؿّفي

 کني پؼؿ رق ثَ.  ثْػ لول چپو پبي ّ ػمت ُوچٌبى اهب

 هب ، ثگيـػ تَوين اّّبع ثَ ػاػى مبهبى ّ مـ ثـاي ًويتْاًنت

 هـاؿ هبى فًؼگي اّّبع رـيبى ػؿ ؿا اّ فّػتـ چَ ُـ ثْػ الفم ًيق

 ايي کـػى ثبفگْ رـات کني اهب.  ثکٌؼ آى صبل ثَ كکـي تب ثؼُين
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 ػيگـي ؿّف ثَ ؿا آى گلتي ثبؿ ُـ ػقيق.  ًؼاىت اّ ثَ ؿا هّْْع

.  کٌؼ کوکوبى ؿيت اف ػمتي کَ ثْػ اهيؼّاؿ ّ هيکـػ هْکْل

 ثـ چيق ُوَ هبى عبًَ ثَ هزيؼ آهب آهؼى ثب کَ ؿميؼ ؿّف آى ػبهجت

 ُؼكو اٍل ػؿ اهب ثْػ آهبػٍ هالهبت ثـاي ظبُـ ثَ اّ.  ىؼ هال

 پؼؿ ثَ چيٌي هوؼهَ کلي اف ثؼؼ هزيؼ آهب ؿّف آى.  ثْػ ػيگـي چيق

 اي کٌٌؼٍ ًبؿاصت ّّؼيت ػؿ هيؼاًؼ ّ هيکٌؼ ػؿک ؿا اّ کَ گلت

 کٌؼ چَ ًويؼاًؼ کَ امت هنبيلي ػؿگيـ ُن عْػه اهب ػاؿػ هـاؿ

 ّ آفاػ ػاًيگبٍ ػؿ پنـه هجْلي ّ ثقؿگو ػعتـ افػّاد ٓـكي اف. 

 كکـ ثَ اّ کَ ىؼٍ ثبػج کبهيْى آّؿ مبم مـ عـد ػيگـ ٓـكي اف

 پؼؿ اف ّ ثيبّؿػ ؿّ ػيگـي کبؿ ثَ ّ کٌؼ ّاگؾاؿ ؿا مِوو ثيلتؼ

 ًويؼاًنتن هْهغ آى ، ثغـػ ؿا اّ مِن اهکبى ٍْؿت ػؿ عْامت

 کَ ًکييؼ ْٓلي اهب چينت پييٌِبػ ايي اف هزيؼ آهب هٌظْؿ

 ػؿ پؼؿ هيؼاًنت ايٌکَ ثَ ػلن ثب ّ گـكتَ پيو ػمت اّ كِويؼم

 ؿا پييٌِبػي چٌيي ، ثغـػ ؿا اّ مِن ثتْاًؼ کَ ًينت ّّؼيتي

 ىؼت ثَ هيکـػ هطـس ؿا هّْْع ايي هزيؼ آهب ّهتي.  ثْػ کـػٍ

 هب ػکتـ کَ ثگيـػ هـاؿ ّّؼيتي ػؿ هيتـمؼم ّ ثْػم پؼؿ صبل ًگـاى

 پؼؿ آؿام ًگبٍ ّ ًيؼ چٌيي عْىجغتبًَ.  ثْػ کـػٍ هي آى اف ؿا

 کـػٍ آهبػٍ ؿّفي چٌيي ثـاي ؿا عْػ هجل اف اّ کَ هيؼاػ ًيبى

 کَ گلت اّ ثَ ّ ًؼاػ رْاثي هزيؼ آهب ثَ هْهغ ُوبى پؼؿ.  امت

 آهب ؿكتي اف ثؼؼ.  ػُؼ هي اّ ثَ ؿا عجـه ّ هيکٌؼ كکـ هْؿػ ايي ػؿ

 : پـميؼ ّ ػقيق ثَ کـػ ؿّ پؼؿ هزيؼ
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 ؟ ًيؼٍ چيقي عجـي ثبًک ٓـف اف_

 ػکل ايٌکَ ثؼّى ىؼم عيـٍ اّ ثَ ًيق هي ، کـػ ًگبٍ هي ثَ ػقيق

 آعـه"  هيکـػم كکـ عْػم ثب صبل آى ػؿ.  ثؼُن ًيبى الؼولي

 هؼتي پؼؿ ، ثگْيؼ اّ ثَ ؿا ّاهؼيت ىؼ هزجْؿ ػقيق ثبالعـٍ" ؟ چي

 گلت ّ فػ فًگ هزيؼ آهب ثَ ثؼؼ ؿّف ػّ ّ ؿكت كـّ كکـ ثَ ْٓالًي

 ؿا مِوو امت صبّـ اّ ػاؿػ هيتـي کبهيْى ثـاي اّ اگـ کَ

 ثَ هؼؿک ّ کبؿؾ اي ػمتَ ثب ثبالكبٍَ ُن هزيؼ آهب.  ثلـىؼ

 ايي ػؿ چَ ُـ اّ ؿكتي اف ثؼؼ ، کٌؼ کتبة ّ صنبة تب آهؼ هٌقلوبى

 ايٌکَ ثؼّى.  امت کـػٍ کن پؼؿ مِن اف کـػٍ پـػاعت هب ثَ هؼت

 کبهيْى ّ ثْػ ثيوبؿ اّ کَ هؼتي ايي ػؿ پؼؿ ىـاکت مْػ مِن

 ثييتـ ىؼ ثبػج کَ هّْْع اهب.  کٌؼ صنبة ثْػ عْػه ػمت

 تؼـيق کَ ُبيي هََ توبم كِويؼم کَ ثْػ ايي ىْم هتٌلـ اّ اف

 هزجْؿ ؿا پؼؿ تب ثْػٍ كـيجکبؿي ُوَ ايٌِب ّ امت ثْػٍ ػؿّؽ کـػٍ

 مِن اّ كِويؼين کَ ًکييؼ ْٓلي ّ کٌؼ مِوو كـّعتي ثَ

 هزيؼ آهب تـتت ايي ثَ. امت عـيؼٍ پنـه امن ثَ ُن ؿا پؼؿ

 ثَ مِوو كـّه اف ثؼؼ ًيق پؼؿ.  آّؿػ ػؿ پؼؿ چٌگ اف ؿا کبهيْى

 ىُْـ اف اّ ؿيجت هؼت ػؿ کَ پـػاعت هغبؿري کتبة ّ صنبة

 هـامن هغبؿد ىبهل هغبؿد ايي ، ثْػين کـػٍ هـُ ُبين ػوَ

 ًنجتب هجلؾ کَ ثْػ ؿيـٍ ّ آمبييگبٍ ّ ثيوبؿمتبى ُقيٌَ هبػؿ

 اي ػوؼٍ ثؼُي صبل ايي ثب ، کـػ تنْيَ ؿا آًِب پؼؿ.  ثْػ فيبػي

 مـ ٌُْف ثْػ کـػٍ هـُ ثـفّ آهب ّ ثبًک اف عبًَ عـيؼ ثبثت پؼؿ کَ
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 ؿا عبًَ ثتْاًؼ ىبيؼ تب کـػ تاله عيلي پؼؿ ، ثْػ ثبهي ربيو

 کبهيًْي ًَ ّ ػاىت کـػى کبؿ تْاى ًَ فيـا ًتْاًنت اهب ًلـىؼ

 ثـ اه هـُّ پـػاعت پل اف ثتْاًؼ آى ػؿاهؼ ثَ اهيؼ ثب کَ ثْػ

 تب کٌؼ هْاكوت ثبًک هقايؼٍ پييٌِبػ ثب ىؼ هزجْؿ ثٌبثـيي ، ثيبيؼ

 عبًَ كـّه اف ثؼؼ. کٌؼ تنْيَ ؿا ُبيو ثؼُي ٓـين ايي ثَ

 ًول ػيگـي ربي ثَ تب ىؼ هؼيي ثـايوبى هِلتي ثبًک تْمٔ

 ؿا پؼؿ فيبػ اٍـاؿ ثب ػقيق هِلت آهؼى مـ اف هجل ، کٌين هکبى

 ربيي ػقيق هٌقل چْى.  ثـّين اّ ًقػ فًؼگي ثـاي تب کـػ ؿاّي

 ّ امجبة ثييتـ ىؼين هزجْؿ ًؼاىت ّمبيلوبى ًگِؼاؿي ثـاي

 ثـّين ػقيق هٌقل ثَ لْافم هغتَـي ثب ّ ثلـىين ُن ؿا عبًَ احبحيَ

 هبٍ ىِـيْؿ اهتضبًبت ػؿ صتي فيبػ ؿّصي تالٓن احـ ثـ مبل آى. 

 .پؾيـكتن ؿا ىکنت ؿاصت ّعيلي ًکـػم ىـکت ُن

 ًقػيک اي هؼؿمَ ػؿ ؿا ىيؼا ّ هي ًبم ػقيق مبل آى هبٍ هِـ

 کوجْػُبي تْاًنت هي صؼّػي تب ػقيق صْْؿ.  ًْىت عبًَ

 ػون ػؿ ُوچٌبى هبػؿ عبلي ربي اهب کٌؼ رجـاى ؿا هب ػبٓلي

 کَ ثْػين ىبکـ ؿا عؼا ّرْػ ايي ثب ، هييؼ اصنبك ّرْػهبى

 ؿا هـِّبيو توبم پؼؿ ايٌکَ اف ثؼؼ.ػاؿين مـهبى ثبالي ؿا پؼؿ مبيَ

 تب مپـػ ثـفّ آهب ػمت ثَ ثْػ هبًؼٍ کَ ؿا پْلي ثويَ کـػ پـػاعت

 ّ هي. ثؼُؼ اّ ثَ مْػ هجلـي هبٍ ُـ هوبثل ػؿ ّ کٌؼ کبؿ آى ثب

 ّـّؿي ؿيـ ًيبفُبي توبم ثبىين کـػٍ تْاكن ايٌکَ ثؼّى ىيؼا

 ٍـكَ هْؿػ ُـ ػؿ هيکـػين مؼي ّ ثْػين گؾاىتَ کٌبؿ ؿا هبى
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 ػّ ُـ ّ ثْػ ثيکبؿ اّ فيـا.  ًگيـػ هـاؿ كيبؿ تضت پؼؿ تب کٌين رْيي

 ّ عـد ٍـف تٌِب هيؼُؼ اّ ثَ ثـفّ آهب هبٍ ُـ کَ پْلي هيؼاًنتن

 ػاؿهبى تضت ٌُْف پؼؿ کَ عًَْ ثَ.  هييْػ هبى ّـّؿي هغبؿد

 ُقيٌَ آى رلنَ ُـ ًجْػ ثيوَ چْى ّ ػاىت هـاؿ كيقيْتـاپي

 ّ ًجْػ کبؿ آى اًزبم ثَ هبيل اّ عْػ الجتَ کَ هيؼاىت ثـ مٌگيٌي

 . هيـكت ػؿهبًگبٍ ثَ هي ّ ػقيق اٍـاؿ ثب ُن ثبؿ ُـ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ? كَل

 

 

 ؿا چيق ُوَ توـيجب هب کَ ىؼ ثـگقاؿ هْهؼيي ػؿ هبػؿ مبلگـػ اّليي

 گبؿاژي ػؿ پؼؿ ُن آى اف ثؼؼ ّاهت چٌؼ.  ثْػين ػاػٍ ػمت اف

 اّ ؿّصيَ ثب کبؿ ايي هيؼاًنتن هب ُوَ.  ىؼ کبؿ ثَ هيـْل

 اي گْىَ ؿّف ُـ کَ ثْػ ايي اف ثِتـ ٍْؿت ُـ ثَ اهب ًؼاؿػ مبفه

 اّليي اف ثؼؼ. ثغْؿػ ؿا اه گؾىتَ فًؼگي اكنْك ّ ثٌييٌؼ

 ىٌيؼى صتي کَ آهؼًؼ هٌقلوبى ثَ عْامتگبؿ چٌؼ ، هبػؿ مبلگـػ

 .ثْػ ًبعْىبيٌؼ عيلي ثْػم هبػؿ كـام ؿن ػؿ ٌُْف کَ هي ثـاي آى
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 ثـاي اًگيقُبي ُيچ ثؼّى ّ ىؼ توبم ػؿمن مبل آى تبثنتبى

 گـكتي ثـاي اؿىيب هْهغ آى.  ىؼم ًييي عبًَ تضَيل اػاهَ

 عْامت هي اف ؿكتي اف هجل ّ ثْػ ؿكتَ ثلژيک ثَ پقىکي تغٌَ

 کٌن اهيؼّاؿه تب ثْػم ًقػٍ صـكي کَ ايي ثب هي ّ ثوبًن هٌتظـ

 آهؼ پيو هنبيلي ثؼؼ کَ کييؼم هي ؿا ثبفگيتو اًتظبؿ ّلي

 هبيل ػيگـ ّ امت کـػٍ تـييـ هي هْؿػ ػؿ ػوَ ًظـ كِويؼم کَ

 ّ ػاىت ػکتـا ػيگـ اکٌْى اؿىيب فيـا کٌؼ، عْػ ػـّك هـا ًينت

 ثْػ فهبًي ايي.  ثْػ ىؼٍ ثِتـ عيلي هجل اف ُن ػوَ هبلي ّّغ

 پنـه ثـاي هـا ثْػ پؼؿيبم ػّؿ اهْام اف کَ ثبثک هبػؿ کَ

 ثب تب هيکـػ مؼي اػظن ػوَ ثيي ايي ػؿ.  ثْػ کـػٍ عْامتگبؿي

 هٌبمت ًظـ ُـ اف ؿا ثبثک کَ ثلِوبًؼ هي ثَ فثبًي ثي فثبى

 ؿا اّ کل ُـ اّل ًظـ ػؿ ّ ثْػ اي هيبكَ عْه هـػ ثبثک. هيؼاًؼ

"  اي آّؿػٍ ىبًني ػزت ىيْا:"  گلت هي هي ثَ ػيؼ هي

 تَْؿي چٌيي ُن عْػم ثْػم کـػٍ ًبهقػ اّ ثب کَ اّلي ؿّفُبي

 کبكي فًؼگي ػوـ يک ثـاي فيجب ٍْؿت ػاىتي تٌِب هگـ اهب ػاىتن

 اّ هْؿػ ػؿ هبػؿه صـكِبي اف کؼام ُيچ كِويؼم ػوؼ اف ثؼؼ ؟ ثْػ

 عيلي ثبثک ، ثْػًو گـػه ّ تلـيش اُل ثزق ، ًؼاىتَ ٍضت

 اُويت ثـايو ػيگـ کل ُيچ عْػه اف ؿيـ ّ ثْػ عْػعْاٍ

 رق کَ هيؼيؼم ػول ػؿ اهب هيکـػ ػالهَ اظِبؿ هي ثَ اّ.  ًؼاىت

 ّ ػاىت ػؿمتي ػؿاهؼ ّ کبؿ ًَ اّ.  ًؼاؿػ ػالهَ کني ثَ عْػه

 ػيپلن گلت هب ثَ هبػؿه عْامتگبؿي ؿّف ، چٌبًي آى تضَيل ًَ
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 ثؼؼ ّ عْاًؼٍ ػؿك ػثيـمتبى اّل کالك تب كِويؼين ثؼؼ اهب ػاؿػ

 هبى ًبهقػي هؼت ٓي ػؿ.  کـػٍ ؿُبيو فػى رب ػؿ مبل ػّ اف

 آى چْى هيـكت کبؿي ُـ مـ کـػ ػُْ ؿا کبؿه ثبؿ ػٍ اف ثييتـ

 اًؼ گلتَ کَ آًِبيي.  آّؿػ ًوي ػّام ًويؼيؼ عْػه ػؿىبى ؿا

 ؿا صـف ايي ػؿمت چوؼؿ امت ًنجي ىٌبعت ػّؿٍ ًبهقػي ػّؿٍ

 اّ ثْػم ًبهقػ ثبثک ثب کَ اًؼي ّ مبل ػّ هؼت ػؿ ًيق هي.  اًؼ فػٍ

 ٍلت ُيچ عْة چِـٍ يک اف ؿيـ کَ كِويؼم ّ ىٌبعتن عْة ؿا

 ام ىٌبمٌبهَ ػؿ اّ ًبم کَ كبيؼٍ چَ اهب ، ًؼاؿػ ػيگـي ىبينتَ

 ام هبًًْي ُونـ ػٌْاى ثَ ؿا اّ ُوَ ّ ثْػ ىؼٍ ّاؿػ

 چـا کَ هيکـػم مـفًو ؿا عْػم عيلي ؿّفُب آى. هييٌبعتٌؼ

 يبػ هيکٌن كکـ آى ثَ کَ ثبؿ ُـ ّ ام گـكتَ تَوين فػٍ ىتبة آًوؼؿ

 ّ"  امت ىيطبى کبؿ ػزلَ: "  هيگلت کَ هيبكتن هؼـّف هخل آى

 ّ هيآّؿػ ػوَ کَ هخبلي يب امت ػؿمت صـف ايي ام هبًؼٍ

 " ! ًينت امتغبؿٍ ُيچ صبرت عيـ کبؿ ػؿ:"  هيگلت

 ػـّمي هـاؿ ثبؿ چٌؼ ثْػين ًبهقػ ُن ثب ثبثک ّ هي کَ هؼتي ػؿ

 ثـعالف ، عْؿػ ثِن هـاؿهبى ػليلي ثَ ثبؿ ُـ اهب ىؼ گؾاىتَ هبى

 ُوبى اف فيـا ًيؼ هي ًبؿاصتي ثبػج ّهت ُيچ هّْْع ايي ثبثک

 ّ ػاىت ًغْاُن اّ ثب عْثي ايٌؼٍ کَ ثْػم کـػٍ اصنبك اثتؼا

 ػؿ ػيـتـ کوي ُب اكتبػى تؼْين ثَ ايي ثب کَ ثْػم عْىضبل

 ثَ اتيو ّلي ثْػًؼ کـػٍ روغ ػيگـاى ؿا ُيقهو کَ رٌِوي

 ىيؼا ّ هي اّهبت گبُي. هيگؾاؿم پب ثْػ ىؼٍ ؿّىي عْػم ػمت
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 ؿاصت عيلي کَ ثْػ کني تٌِب اّ ، هيٌينتين ُن ػل ػؿػ پبي

 اّ اف ثغْاُن کَ ًجْػ ؿافي ُيچ.  کٌن ػل ػؿػ پييو هيتْاًنتن

 ػٌْاى ثَ ثبثک ًبم چَ اگـ هيؼاًنت عْثي ثَ اّ ، کٌن هغلي

 ثْػم ًتْاًنتَ ٌُْف اهب ثْػ ىؼٍ حجت ام ىٌبمٌبهَ ػؿ ىُْـ

 ٓللي. ثغيکبًن ػلن ػؿ ػاىتن اؿىيب ثَ کَ ؿا اي ػالهَ ؿييَ

 هخجت پبمظ ثبثک عْامتگبؿي ثَ ايٌکَ اف هجل تب کـػ مؼي عيلي

 ػوَ صـكِبي ّ ُب اًؼافي مٌگ عبٓـ ثَ کَ کٌؼ هبًغ هـا ثؼُن

 ػؿ ّ ثـگـػػ عْػه اؿىيب تب کٌن ٍجـ ّ ًقًن عْػم ثغت ثَ لگؼ

 ّ ثيکٌن ؿا ؿـّؿم ًويغْامتن هي اهب.  ثگيـػ تَوين هْؿػ ايي

 مـ فيـا ثنٌزؼ احبحيَ تکَ چٌؼ ثب هـا اؿفه کني ثؼُن اربفٍ

 هّْْع ايي ثَ چوؼؿ ػوَ ثْػم كِويؼٍ آيؼا رِيقيَ کـػى كـاُن

 هّْْع ايي مـ ثـفّ آهب ّ اّ ثيي ثبؿ يک صتي.  هيؼُؼ اُويت

 اف ّ آهؼ ػقيق پيو ثـفّ آهب کَ ثْػ آهبػٍ پيو ىؼيؼي اعتالف

 : کـػ گلَ ػوَ

 ػّ هيآؿم ػؿ چي ُـ آّؿػٍ ػؿ هٌْ پؼؿ کبؿه ايي ثب اػظن عؼا ثَ_

 هي آعَ ، ػاؿٍ ميـهًْي هگَ اهب هيکٌن توؼيوو ػمتي

 صتي يب ّ ًؼاؿٍ عْػه کَ ؿّ چيقي آػم گلتَ کي ًويؼًّن

 ، ًؼٍ رِيقيَ ًويگن ، ثؼٍ رِيقيَ کَ ثغـٍ ايي چي ثـاي ًويؼًَّ

 هيگَ هيقًن صـف تب ؟ ثيَ چي کَ آعـه ؟ چوؼؿ آعَ اهب

 ايي ًويؼًّن هي.  ىُْـ عًَْ ثـٍ ثلٌؼي مـ ثب ػعتـم هيغْام
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 ثلٌؼي مـ عؼا ثَ هللا ّا ، هيؼًّن اّى كؤ کَ ثلٌؼيَ مـ چَ

 ......امجبة تيکَ تب چِبؿ ًَ ػاؿييَ عبًَ ثَ ػعتـ

 ثنتَ مـ ْٓؿ ثَ ثبؿ يک ًجْػ ػوَ کبؿ هْاكن ُن عْػه کَ ػقيق

 ّ کٌؼ كکـ تـ هٌطوي عْامت اّ اف ّ کـػ هطـس اّ ثب ؿا هّْْع ايي

 عبً ىوي کلَ ثب ػوَ اهب.  کٌؼ ؿا ىُْـه هالصظَ ُن کوي

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿامت ّ چپ ثَ ؿا مـه عْػه

 ، کْؿ چيوو ثگن کَ ًينت پنـ کَ ايي ؟ هبػؿ هيگي چي_

 ُبي کْكت مـ ثب ػوـي ثبيؼ ًؼم اگَ هـػم عًَْ هيـٍ ، ػعتـٍ

 .ثنبفٍ ىُْـه هبػؿ

 : گلت ّ کـػ ًبفک چيوي پيت مپل

 کني ، ػاؿٍ مالس کَ آػهيَ هخل ػاؿٍ رِيقيَ کَ ػعتـي_

 ... کٌَ تضويـه ّ ثغًَْ لـق ثـاه ًويتًَْ

 هيکـػم كکـ عْػم ثب ػاىتن صْْؿ اتبم ػؿ هْهغ آى تب کَ هي

 تي ثَ تي رٌگ هيتـک فًؼگي هگـ ؟ چيَ مالس اف هٌظْؿه

 ٌُْف ؟ ثْػ هنلش هيجبينت آى ثَ ىؼى ّاؿػ ثـاي کَ امت

 ػکتـاي اؿىيب کَ ثْػ ًـميؼٍ مبل ػّ هـف ثَ ثبثک ّ هي ًبهقػي

 اّ ثبفگيت عجـ ّهتي. ثبفگيت ايـاى ثَ ّ گـكت ؿا اه تغََي

 ًلِويؼم گبٍ ُيچ ، ىؼم صبلي چَ هيؼاًؼ عؼا كؤ ىٌيؼم ؿا

 چَ كِويؼ ّهتي ّ ام کـػٍ ًبهقػ هي کَ كِويؼ هْهغ چَ اؿىيب

 ؿا پبيو هؼيؼي هؼتِبي کَ آًزبيي اف ّلي.  کـػ آى ثب ثـعْؿػي
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 ايي اف كِويؼم ثيْػ ؿّ ثَ ؿّ هي ثب هجبػا تب ًگؾاىت ػقيق هٌقل

 رـات ُن هي ؿامتو.  امت ىؼٍ عبٓـ ؿًزيؼٍ مغت هّْْع

 آهؼى ثب هيؼاًنتن صبل ػيي ػؿ ، ثگؾاؿم ػوَ هٌقل ثَ پب ًؼاىتن

 هـامن ّ ًينت ثيي ػؿ هٌَْؿ ّ آيؼا افػّاد ثـاي هبًؼي ػيگـ اّ

 ؿا اّ فّػ يب ػيـ ًيق هي ّ هييْػ ثـگقاؿ فّػي ثَ ػّ آى ػـّمي

 عجـ فّػ عيلي هيقػم صؼك کَ ْٓؿ ُوبى.  کـػ عْاُن هالهبت

 ّيالي ػؿ فّػي ثَ آيؼا ػـّمي هـامن امت هـاؿ کَ ىؼين ػاؿ

 .ىْػ ثـگقاؿ چبلْك ربػٍ ػؿ هٌَْؿ ػوْي اعتَبٍي

 آًزب ثَ ُن ثب تب ثيبيؼ ػًجبلن ثَ ثبثک کَ ثْػ هـاؿ ػـّمي ؿّف

 اکٌْى گلت ّ فػ فًگ هيآهؼ ثبيؼ کَ ّهتي مـ ػؿمت ّلي ثـّين

 ّ هييْػ ػيـ عيلي ثيبيؼ هي ػًجبل ثَ ثغْاُؼ تب ّ امت کـد ػؿ

 ىؼت اف ىٌيؼم ؿا صـف ايي ّهتي. ثـّم پؼؿم ثب تب عْامت

 ًيبهؼى هيؼاًنتن.  کـػم هطغ ؿا تللي عؼاصبكظي ثؼّى ًبؿاصتي

 کـايَ امت هزجْؿ ثيبيؼ اگـ هيکـػ كکـ ىبيؼ امت ثِبًَ ثبثک

 الجتَ.  ثْػ فػٍ رب ػليل ُويي ثَ ّ کٌؼ صنبة ُن ؿا ثويَ هبىيي

 کَ ثْػ آهؼٍ پيو ثبؿُب ، هيکـػ کبؿي چٌيي اّ کَ ًجْػ اّلي ثبؿ

 ثْػ فػٍ فيـه ثقًگبٍ مـ ػؿمت اّ ّ ثْػين گؾاىتَ ؿا ربيي هـاؿ

 : گلت ّ آهؼ رلْ فػٍ عيکن تللي کٌبؿ کَ ػيؼ هـا ىيؼا ّهتي. 

 ؟ فػٍ رب ثبفم ؟ چيَ_

 ؿا مـم ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ لجغٌؼي ثب ثـًزن صـكو اف ايٌکَ ثؼّى

 ؿا ثبثک ثِتـ هي اف ىيؼا هيکـػم كکـ ايي ثَ لضظَ آى ، ػاػم تکبى
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 هـاؿ ثبثک ثب تللٌي ػاىتن ّهتي هجل ؿّف چْى.  هييٌبمؼ

 : گلت ّ عٌؼيؼ ىيؼا عؼاصبكظي اف ثؼؼ هيگؾاىتن

 کلکي يک صتوب كـػا تب هيجٌؼم ىـٓ ًقى ٍبثْى ػلت ثَ هؼؿ ايي_

 .ػًجبلت ًيبػ ؿاٍ ُوَ ايي کَ هيکٌَ مْاؿ

 تْ ثِتـٍ.  ًويبػ کَ رٌِن ثَ ، آّؿػ عْػم ثَ ؿا هي ىيؼا ٍؼاي

.  ثـمين عْػهْى ّّغ ّ مـ ثَ ثـين ثيبئ فػى هٌجـک ربي ثَ ُن

 کن ًجبيؼ کَ ُبمت ػـّمي اّى اف ايي هؼلْهَ کَ رْؿ ايي

 .ثيبؿين

 : گلتن ّ اًؼاعتن فيجبيو چِـٍ ثَ ًگبُي

 کل ُيچ اف اًّزب ثيبئ ُن عًَْ لجبك ُويي ثب اگَ تْ ًتـك_

 .ًويبؿي کن

 ىـّع ّ ػاػ تبة ؿا اه ٓاليي هُْبي لًْؼي ثب ّ عٌؼيؼ ىيؼا

 هْلي ثؼ ّ ثبثک کَ ىؼ ثبػج اه ثبهقٍ صـکبت.  ؿهَيؼى ثَ کـػ

 آژاًل ثَ پؼؿ کَ ثْػ ظِـ اف ثؼؼ ىو مبػت.  ثجـم يبػ اف ؿا اه

 عْػؿّي ثؼؼ ػهبيوي ، عْامت هبىيي ّ فػ فًگ عيبثبى مـ

 ثَ کَ هْهغ تب ، کـػين صـکت کـد موت ثَ ُوگي ّ آهؼ آژاًل

 ّيال رلْي ؿا عْػؿّ ؿاًٌؼٍ.  ثْػ ىؼٍ تبؿيک کبهال ُْا ثـمين ّيال

 آهؼ رلْ اصتـام ثب ثْػ اينتبػٍ ػؿ رلْي کَ ًگِجبًي.  ػاىت ًگبٍ

 پؼؿ کَ ثـػاؿػ ؿا ػؿ رلْي فًزيـ تب عْامت عْىبهؼگْيي اف ثؼؼ ّ

 مـ ّ ػاػ تکبى مـ ًگِجبى ، ًينت اصتيبري گلت ّ ىؼ پيبػٍ
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 آيٌَ اف ًگبُي ىًْؼ پيبػٍ ىيؼا ّ ػقيق تب ًيق هي.  ثـگيت ربيو

 کَ صبلي ػؿ ىيؼا.  کـػم هـتت ؿا ام ؿّمـي ّ اًؼاعتن عْػم ثَ

 : گلت آُنتَ هييؼ پيبػٍ

 ثبثک_

 ىُْـ کٌبؿ ػؿ ؿا اّ ّ کـػم ًگبٍ ثْػ کـػٍ اىبؿٍ کَ موتي ثَ

 آى تب کَ ثْػ تٌو مليؼ ؿًگ ثَ ىلْاؿي ّ کت.  ػيؼم عْاُـه

 ىؼين پيبػٍ ُوَ ّهتي ػيؼ? ؿا هب ُن ثبثک.  ثْػم ًؼيؼٍ هْهغ

 هي ٓـف ثَ ػقيق ّ پؼؿ ثب اصْالپـمي ّ مالم اف ثؼؼ ّ آهؼ رلْ

 آًوؼؿ. گـكت كبٍلَ هب اف ّ کـػ کْتبُي ّ عيک مالم ىيؼا. آهؼ

 ثبثک.  ًکـػم ُن مالم اّ ثَ صتي کَ ثْػم ىبکي اّ ػمت اف

 ًگبُن ثـ ّ ثـ کٌؼ مالم رلْتـ ًؼاىت ػبػت ّهت ُيچ کَ ُن

 : گلت ّ آّؿػ رلْ ؿا مـه مپل کـػ

 ؟ چطْؿٍ تيپن ىيْا_

 : گلتن کٌن ًگبُو ايٌکَ ثؼّى

 .ًينت ثؼ_

 : گلت اي ٓلجکبؿاًَ لضي ثب ّ ىؼ ىبکي صـكن اف

 . ػبليَ ثگْ ؟ چيَ ًينت ثؼ_

 ّ آهؼ ػؿ رلْين هؼم يک ثب ، ًکٌن ًگبٍ اّ ثَ تب چـعبًؼم ؿا مـم

 : گلت
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 ُيچي کـد ثيبم ثْػم هزجْؿ کي ثبّؿ ؟ ًبؿاصتي ػمتن اف ؟ چيَ_

 ىلْاؿ ّ کت ػمت يک ػلي اف هيغْامتن.  ثپْىن ًؼاىتن

 . ثگيـم

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ کتو ثَ ثؼؼ ّ

 ، کـػ تضولو هييَ اهب تٌگَ ىلْاؿه کوـ عـػٍ يک ، ُويٌَ_

 ؟ هيبػ ثِن ؟ چي ؿًگو

 کَ ىلْاؿه ّ کت کَ هيگلت ػبؿ ثؼّى ّ ؿاصت هؼؿ ايي ايٌکَ اف

 ثَ ، ػاػ ػمت هي ثَ ثؼي اصنبك امت اي ػبؿيَ امت تٌو

 : گلتن ّ کـػم اىبؿٍ ثْػًؼ هٌتظـم کَ ىيؼا ّ ػقيق

 .هٌتظـًؼ ىيؼا ّ ػقيق ثـين عْثَ اؿٍ

 : گلت ثبثک

 . ًينتي هِـ هي ثب ثگْ اّل اهب ثبىَ_

 : گلتن ًبؿاصتي ثب

 ؟ هيکٌي ثبّؿ تْ ثگن اگَ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ

 .هييَ ؿاصت عيبلن اهب ، ًَ_

 ُن ثَ ؿا ػًؼاًِبين صـً اف ، گـكت ؿا رلْين ثبف کَ ثـم عْامتن

 : گلتن ّ ػاػم كيبؿ

 هيکٌٌؼ ًگبُوْى هـػم ، فىتَ ثبثک_
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 : گلت هيؼي ثي ثب

 . فًوي ، کٌي ًگبٍ!  ثبىَ_

 : گلتن اعن ثب

 .ًبهقػت ، ًَ فًت_

 آهؼ هي ثؼم فػًو صـف لضي ايي اف چوؼؿ هيؼاًنت ُن عْػه

 : گلت تونغـ ثب ّ عٌؼيؼ. 

 اف ثؼؼ صتي!  ًبهقػ ثگن ثبيؼ ُوييَ يؼٌي!  ًبهقػ ثبىَ ، ثبىَ_

 ؟ ػـّميوْى

 : گلتن

 اف کي مؼي ثبثک ؟ كِويؼي! ُونـم ثگي ثبيؼ ُن هْهغ اّى_

 .کٌي امتلبػٍ ػؿمت کلوبت

 : گلت هيبكَ ّ

 .کالك ثب عبًن ثجغييؼ_

 عتن ثضج ّ رـ ثَ صـكِبيوبى اػاهَ ُوييَ هخل ػاًنتن هي

.  اكتبػم ؿاٍ ثؼُن رْاة ايٌکَ ثؼّى ُويي عبٓـ ثَ هييْػ،

 رلْي ػؿمت کـػين ػجْؿ ّيال ىؼٍ کبؿي چوي ؿاٍ اف کَ ُويي

 ىبيؼ.  گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن تـك اف.  ػيؼم ؿا اؿىيب ّؿّػي ػؿ

 ثَ ًگبُي ًين تـميؼم ًوي هؼؿ آى ًويکـػم گٌبٍ اصنبك اگـ

 آؿفّ. هيآهؼًؼ مـهبى پيت پؼؿ ّ ثبثک ، اًؼاعتن مـم پيت
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 ؿّ ثَ ؿّ اؿىيب ثب کَ ثـّم ػيگـي ؿاٍ اف هيتْاًنتن کبه اي کـػم

 ؿاٍ اف تبفٍ کَ ثْػ هـػي ّ فى ثب اصْالپـمي صبل ػؿ اؿىيب ًيْم،

 كـهي ُيچ اه چِـٍ ، هيؼيؼهو مبل مَ اف ثؼؼ ، ثْػًؼ ؿميؼٍ

 ثـاي ػليلي کَ صبلي ػؿ ثْػ اكتبػٍ ٓپو ثَ هلجن ، ثْػ ًکـػٍ

 ايٌکَ ثب ، اًؼاعت ًگبُي هب ٓـف ثَ اؿىيب.  ًويؼيؼم ُيزبى

 اه چِـٍ اف لجغٌؼ کـػم اصنبك ًويؼيؼهو ّ ثْػ تبؿيک ًنجتب

 فػ اي ّـثَ هي ثَ ػمتو ثب ًبهضنْك عيلي ىيؼا.  ىؼ هضْ

 ّ ثلٌؼ هؼهِبي ثب ػقيق.  کٌؼ اؿىيب هتْرَ هـا هيغْامت ًيق اّ ،

 ثْػ ؿكتَ پبُبين اف صل کَ هي ُن ىبيؼ ، هيـكت ؿاٍ مـيغ

 رب ُوبى اف ّ عٌؼيؼ اؿىيب ػيؼى ثب اّ.  هيکـػم كکـي چٌيي

 ثَ هؼهي اؿىيب. کـػ ػؿاف اّ گـكتي آؿْه ػؿ ثـاي ؿا ػمتو

 ثَ کَ ٍؼايو ، ثْميؼ ؿا اّ ّ ىؼ عن ّ ثـػاىت ػقيق ٓـف

 : گلت اّ ثَ ػقيق. آّؿػ ػؿ لـفٍ ثَ ؿا هلجن هيگلت عْىبهؼ ػقيق

 . پنـم عْػت ػـّمي هللا ىب آى_

 : گلت ثيـّس ّ مـػ ٍؼاي ثب اؿىيب ّ

 .هوًٌْن_

 هؼم چٌؼ ّ هي.  پـميؼ ؿا صبلو ّ. ػاػ ػمت ىيؼا ثب ػقيق اف ثؼؼ

 اؿىيب ثَ اّ اف ثؼؼ ثْػم هٌبظـ ّ ثْػم اينتبػٍ ىيؼا ًقػيک كبٍلَ

 ؿا ىيؼا ثب ٍضجتو آهؼ ثَ اّ كِويؼم فّػ عيلي اهب کٌن مالم

 : هيگلت کَ پؼؿ ٍؼاي ثب اؿىيب ثگيـػ، ًؼيؼٍ هـا تب کـػٍ ْٓالًي
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 رْى ػايي مالم_

 گلت ّ ثـگيت اّ ٓـف ثَ ثؼُؼ مالم كـٍت هي ثَ ايٌکَ ثؼّى

: 

 . آهؼيؼ عْه رْى ػايي هبمت اف مالم_

 ي صؼ ثَ ثْميؼ ؿا اّ ٍْؿت ّ اًؼاعت پؼؿ گـػى ػؿ ػمت ّ

 ػيگـ.  ثويـم هيغْامت ػلن کَ هيکـػم ىؼى ّبيغ اصنبك

 فثبًن ؿّي کَ ؿا مالهي ّ ثچـعؼ هي ٓـف ثَ اؿىيب تب ًؤينتبػم

 ؿاُـّ ػاعل ػقيق ّ ىيؼا اف هجل ّ کٌن توؼيوو ثْػ هبميؼٍ

 هيلييـػ ؿا گلْين صٌبم هخل صوبؿت اصنبك صبل آى ػؿ.  ىؼم

 هبلت هخل هيکـػم كکـ کَ ثْػم کييؼٍ عزبلت عْػم پيو آًوؼؿ ،

 ؿاُـّ ػاعل.  ام ػاػٍ ػمت اف ؿا ىکلن ىؼٍ آة کَ يغي

 کَ ىٌيؼم ؿا پؼؿ ٍؼاي ُوبًزب اف.  ثيبيٌؼ ػقيق ّ ىيؼا تب اينتبػم

 : هيکـػ هؼـكي اّ ثَ ؿا ثبثک

 .ػاهبػم ثبثک_

 : گلت ثبثک ثَ عطبة ثؼؼ ّ

 .عبًن اػظن عْاُـم پنـ اؿىيب ػکتـ آهبي_

 : گلت صـاؿت ثب ثبثک

 .ثغيـ ؿميؼى ػکتـ آهبي ثَ ثَ_

 ثب کَ ؿميؼ گْىن ثَ اؿىيب ؿّس ثي ّ مـػ ٍؼاي ثبثک پبمظ ػؿ

 : ػاػ عبتوَ ؿا اّ ّ گلتگْ کلوَ يک
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 .ػاعل ثلـهبئيؼ_

 ثبثک ثب صتي اؿىيب کَ گلت هي ثَ ىيؼا ىؼين ػاعل ّهتي

 امت گـكتَ تضْيل ؿا ثبثک ًجْػ هِن ثـاين. امت ًؼاػٍ ُن ػمت

 کَ کـػ هضلن مگ ىؼٍ صنبة هؼؿ آى عْػم هْؿػ ػؿ اهب.  ًَ يب

 ػاًگ ىو کَ ىيؼا رق ثَ ًيؼ اّ کبؿ هتْرَ کل ُيچ

 ػيؼى ثب.  ثجيٌؼ هي ثَ ًنجت ؿا اّ ثـعْؿػ تب ثْػ روغ صْامو

 ًگبُن اف تب اًؼاعتن پبييي ؿا مـم هييؼ ؿاُـّ ػاعل کَ ػقيق

 ػاعل اّل اّ تب کييؼم کٌبؿ ؿا عْػم ، هيکين ؿًزي چَ ًغْاًؼ

 : پـميؼ اىبؿٍ ثب ّ گـكت ؿا ػمتن ىيؼا ، ىْػ

 ؟ کـػ رْؿي ايي چـا_

 هْك پبييي ثَ ؿا لجو ىيؼا ، اًؼاعتن ثبال ىبًَ ّ فػم عٌؼي فُـ

 : گلت ّ ػاػ

 ! ػيًَّْ_

 ؿاُـّ ػاعل ُن پؼؿ ّ ثبثک لضظَ ُوبى ىؼ مبلي ػاعل ّ

 .ىؼًؼ

 عيکي ثـعْؿػ چٌيي اًتظبؿ هيؼاًنتن ، ثْػ آّيقاى ثبثک* ٍْؿت*

 اّ ثبؿ ُـ کَ اي ػوَ ُوبى پنـ ُن آى.  امت ًؼاىتَ اؿىيب اف

 : گلت هي ثَ ثبثک ثبؿ يک.  هيگـكت تضْيلو صؼ اف ثيو هيؼيؼ ؿا
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 کَ هيبػ عْىو هي اف هؼؿ ايي ات اػظن ػوَ هيکٌي ثبّؿ_

 هي چلـْف هـتيکَ اّى ربي ثَ آهؼ ًوي ثؼه هيکٌن اصنبك

 .  ثْػم ػاهبػه

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

.  ًَ يب هيکٌؼ ىْعي ثجيٌن کَ کـػم ًگبٍ ثبثک ثَ تؼزت ثب ؿّف اف

 صـف ايي عْػه کـػى هنغـٍ ثـاي ًويؼاػ ًيبى کَ اه چِـٍ

 کلي گلتن ىيؼا ثَ ؿا هّْْع ّهتي ىت ُوبى.  ثبىؼ فػٍ ؿا

 : گلت ّ عٌؼيؼ

 ًويؼًّنتن اهب هيقًَ تک كبفه يک هيؼًّنتن ، ػول کن پنـٍ_

 ثَ ُن ؿّ ٍؼيوَ صتي اػظن ػوَ ًؼًَّ کَ ثبىَ عٌگ صؼ ايي تب

 .... ػعتـه ثَ ثـمَ چَ ًويؼاػ اّ

.  ػاىت مي   مبل چِل توـيجب کَ ثْػ ػوَ عؼهتکبؿ ًبم ٍؼيوَ

 ىبيؼ ّ فػٍ صـكي چَ كِويؼ ىبيؼ ، ىؼ مبکت ثبالكبٍلَ ىيؼا

 ثَ ؿا اّ ثْػم ىؼٍ مـط عزبلت اف کَ هي چِـٍ ؿًگ ػيؼى ُن

 ؿّيو ثَ چيقي اهب ىؼ گـكتَ عيلي صبلن کَ ايي ثب.  آّؿػ عْػ

 ػوَ کللت اف کَ مـت ثـ عبک:"  گلتن عْػم ثَ تٌِب ، ًيبّؿػم

 " ىؼي تـ پنت ُن
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 ايٌکَ اف هجل ّ کـػم اّ ثَ ؿا پيتن ثبثک ػجْك هيبكَ ػيؼى ثب

 ايٌکَ هضِ ثَ ، ىؼم مبلي ّاؿػ ىيؼا مـ پيت کٌؼ ٍؼاين

.  ُنتٌؼ هبٓي هـػ ّ فى کَ ىؼم هتْرَ گؾاىتن ػاعل ؿا پبين

 ػيؼ کَ ثگْيؼ هي ثَ ؿا هّْْع ايي تب ثـگيت ىيؼا هْهغ ُوبى

 ثب اصْالپـمي هيـْل ػقيق.  ام ىؼٍ هّْْع ايي هتْرَ عْػم

 ًگبٍ هـػم ثَ کَ صبلي ػؿ ىيؼا ّ هي ّ ثْػ اهْام ّ ػّمتبى

 اصْال ُويي ػؿ ، ىْػ توبم اّ اصْالپـمي ثْػين هٌتظـ هيکـػين

 : هيگلت کَ ىٌيؼم عْػم گْه کٌبؿ ؿا ثبثک ٍؼاي

 .ًويؼاؿي ثـ ؿا ات ؿّمـي ىيْاي_

 تکـاؿ ؿا صـكو ػيگـ ثبؿ ثبثک ام ىٌيؼٍ چَ کَ ًيبّؿػم ؿّين ثَ

 : گلتن لزن اف هي ّ کـػ

 .هيکٌن عْامت ػلن کبؿي ُـ_

 ثَ ػوَ هْهغ ايي ػؿ ، هيکـػ ًگبٍ هي ثَ ّاد ّ ُبد ثبثک

 مبلي ثبالي هيقُبي اف يکي ٓـف ثَ ؿا هب ّ آهؼ امتوجبلوبى

 : پـميؼ اّ اف ػقيق. کـػ ُؼايت

 ؟ ًيبهؼٍ اكنبًَ_

 : گلت هيبكَ ثب ػوَ

 ًَ کَ ٌُْف_

 : گلت ػقيق

 .ىلْؽ ُن عيبثًِْب ّ ػّؿٍ ؿاٍ هبػؿ ًکـػٍ ػيـ_
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 : گلت ىيؼا ّ هي ثَ ػوَ

 .ثبال ٓجوَ ثـيؼ کٌيؼ ػُْ لجبك هيغْايؼ اگَ_

 ثْػًؼ ؿميؼٍ ؿاٍ اف تبفٍ کَ هِوبًِبيي ثَ تب ؿكت عْػه ّ

 ثب ؿا اه هيکي چبػؿ هيغْامت ػقيق ّهتي ثگْيؼ، عْىبهؼ

 اّ اف آُنتَ.امت ًبؿاصت کـػم اصنبك کٌؼ ػُْ مليؼ چبػؿ

 : پـميؼم

 ؟ ًبؿاصتي چـا ؟ ػقيق ىؼٍ چي_

 : گلت ّ کييؼ ٍْؿتو ثَ ػمتي

 ؟ ًبؿاصتن هؼلْهَ عيلي_

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼي

 . كِويؼم کَ هي_

 : گلت ػقيق

 ؿمن هب ثگَ ايٌب ثَ هيتًْنت عْة کبؿاه ّ اػظن ايي ػمت اف_

 ؿّ هـػ ّ فى ، ثقؿگي ايي ثَ مبلي. ثبىٌؼ هبٓي هـػ ّ فى ًؼاؿين

 ؟ ػاىت ػيت هگَ ، هيکـػى مْا

 : گلتن ىْعي ثَ

 کـػًي مْا ُوَ ػؿ هيگي ثـي رب ُـ ػيگَ االى ػقيق عت_

 . ًينت

 : گلت ّ کييؼ اه چبًَ ثَ ػمتي مپل فػ لجغٌؼي ػقيق
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 ...الَ ال_

 : گلت هي ثَ ىيؼا

 .ثبال ثـين عْاي ًوي_

 : گلتن

 .تٌوًَْ لجبموْى کَ هب ؟ چي ثـاي_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ىيؼا

 .کٌزکبّي ثـاي_

 : گلتن ّ عٌؼيؼم

 .ثجيٌي هيغْاي چي!  ىْ عيبل ثي_

 ُبيوبى ٌٍؼلي ػمتَ ؿّي ّ آّؿػين ػؿ ؿا هبًتُْبيوبى ىيؼا ّ هي

 ؿا کبؿ ايي هي اهب آّؿػ ػؿ ؿا اه ؿّمـي ىيؼا.  کـػين آّيقاى

 ثؼؼ مبػتي.  ثؼُن ثبثک ػمت ثِبًَ ًويغْامتن فيـا ًکـػم

 آًِب ؿميؼًؼ ؿاٍ اف ًبػؿ ّ ًبػيب ُوـاٍ ثَ يبمـ آهب ّ اكنبًَ ػوَ

 ثَ ػوَ فيـا ثْػًؼ عْؿػٍ رب ثْػ هغتلٔ ػـّمي ايٌکَ اف ُن

 : گلت ؿميؼى هضِ

 ؟ ُنتٌؼ هبٓي هـػ ّ فى چـا ؟ ّّؼيَ چَ ػيگَ ايي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ًبؿاصتي ثب ػقيق

 .ثپـك عْاُـت اف هللا ّ ثگن چي_
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 ثؼْي ػيؼى اف هي عْػ صتي فيـا ثبىؼ ًبؿاصت ػاىت صن ػقيق

 عزبلت اصنبك ثْػًؼ پْىيؼٍ لجبك اي فًٌؼٍ ٓـف ثَ کَ فًِبيي

 هي کٌبؿ کَ ًبػيب. يبمـ آهب ّ پؼؿ رلْي عًَْ ثَ ، هيکـػم

 ثَ ؿا لجو کـػم ًگبٍ اّ ثَ فػ، ثبفّين ثَ آُنتَ ثْػ ًينتَ

 : گلت آُنتَ ّ گقيؼ ػًؼاى

 . ثجيي ؿّ ًبػؿ_

 ّ اىتيبم ثب کَ کـػم ًگبٍ ثْػ ًْرْاى ٌُْف هْهغ آى کَ ًبػؿ ثَ

 کَ رِتي ثَ ّهتي ، ثْػ ػّعتَ هب کٌبؿي هيق ثَ چين ػالهَ

 هؼؿ آى اه تْرَ کَ ػاػم صن اّ ثَ کـػم ًگبٍ ثْػ ىؼٍ عيـٍ

 ًينتَ رْاى هـػ ّ فى اي ػؼٍ هب هيق کٌبؿ.  ثبىؼ ىؼٍ رلت

 ثْػًؼ هٌَْؿ اهْام اف ُن ىبيؼ ّ ػّمتبى اف هيکٌن تَْؿ کَ ثْػًؼ

 مَ ُـ لجبك ػُْ ػؿ ػاىتٌؼ تي ثَ ىلْاؿ ّ کت ُوَ هـػُب ،

 رلق صبل ػيي ػؿ ّ ػزيت عيلي ثْػًؼ ًينتَ آًِب کٌبؿ کَ فًي

 هي عْػ فيـا ، ثبىؼ ىؼٍ هيظ چٌيي کَ ػاػم ًبػؿ ثَ ؿا صن.  ثْػ

 اف يکي لضظَ يک ػؿ ثـػاؿم چين آًِب اف تْاًنتن مغتي ثَ ُن

 ّ اًبؿي ػاًَ ؿًگ لجبمي ثـهَؼ تب ىؼ ثلٌؼ ربيو اف فًِب

 ثـرنتگي توبم کَ ثْػ ثبف آًوؼؿ لجبمو يوَ ، ثْػ تٌو* لجبك*

 ثْػ هبُي صبلت ثَ لجبمو ػاهي.  ثْػ کـػٍ ًوبيبى ؿا اه ميٌَ

 کٌبؿ لجبمو چبک هؼم ُـ ثب کَ ػاىت پِلْ اف ثلٌؼي چبک ّ

 هيبكَ تٌِب ًَ.  هيگـكت هـاؿ ػيؼ هؼـُ ػؿ کبهال پبُبيو ّ هيـكت

 ًويغْؿػ، ػبػي آػهِبي ثَ ُن اه ؿهَيؼى صتي ثلکَ اه
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 هيکـػم اصنبك کَ ْٓؿي ثَ ثْػ ًبُوبٌُگ ّ ًبهْفّى صـکبتو

 مـط عزبلت اف هي اّ ربي ثَ ، آّؿػ هي ػؿ اػا ؿهَيؼى ربي ثَ

 گـم مـ کَ يبمـ آهب ّ پؼؿم صْاك هيکـػم ػػب ّ ثْػم ىؼٍ

 فى آى ثَ ًگبُيبى ّ ثبىؼ ثغْػىبى ُوچٌبى ثْػًؼ ٍضجت

 فى آى هتْرَ ؿا اّ اىبؿٍ ثب تب کـػم ًگبٍ ىيؼا ثَ ػُْ ػؿ.  ًيلتبػ

 عن? مْ يک ثَ ؿا مـه امت ؿكتَ كـّ كکـ ثَ ػيؼم کَ کٌن

 آًوؼؿ ًگبُو صبلت ثْػ ىؼٍ عيـٍ ًبهؼلْهي ًوطَ ثَ ّ کـػٍ

 صـکبت ّ فى آى کَ ْٓؿي ثَ ىؼم توبىبيو هضْ کَ ثْػ هيٌگ

 عْه ػاهي ّ کت ىت آى ىيؼا.  ىؼ هضْ عبٓـم اف رللو

 مليؼ پْمت ثَ کَ ثْػ پْىيؼٍ فؿىکي ؿًگ ثَ فيجبيي ّ ػّعت

 مبػٍ ثلٌؼه هُْبي ، آهؼ هي عيلي اه ٓاليي هُْبي ّ

 ًگبٍ کَ ثْػ فيجب چٌبى اهب ًؼاىت اؿاييي ُيچ ّ ثْػ ؿيغتَ ػّؿه

 ثَ عيلي ىيؼا. هيکيبًؼ عْػ ػًجبل ثَ ؿا ُب عيلي آهيق تضنيي

 ؿا صـف ُويي هيؼيؼ ؿا اّ کَ کل ُـ ّ ثْػ ىؼٍ ىجيَ هبػؿم

 هبػؿ چيوبى کَ ثْػ چيوبًيبى ؿًگ هبػؿ ّ اّ كـم تٌِب ، هيقػ

 ىيؼا ثْػ، ػنلي ىيؼا چيوبى ّ ًيلي فاػگبُو ػؿيبي ؿًگ ثَ

 ٍجـاًَ ثي ّ کـػٍ ىـکت ًيق کٌکْؿ ػؿ ّ گـكتَ ػيپلن مبل ُوبى

 . ثْػ کٌکْؿ ًتبيذ هٌتظـ

 هتْرَ ّ ثـػاىتن اّ اف چين پيچيؼ مبلي ػؿ کَ ُيبُْيي ثب

 ثَ ىـّع اؿکنتـ ، ىؼًؼ مبلي ّاؿػ ػاهبػ ّ ػـّك کَ ىؼم

 ػؿ ػمت کَ هٌَْؿ ّ آيؼا ػيؼى ثب.  کـػ ػـّمي آٌُگ ًْاعتي
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 ػؿ.  ػاػ ػمت هي ثَ ػزيجي صبل ىؼًؼ مبلي ّاؿػ ُن ػمت

 ؽؿٍ يک صتي آيؼا ّ هٌَْؿ.  هيؼيؼم ؿا صيـت ّ ثِت آـاكيبى ًگبٍ

 آيؼا ىت آى فيجبيي کَ عًَْ ثَ ، ًجْػًؼ ُن ثب هيبك هبثل ُن

 صتي.  هيکـػ ًوبيبى ثييتـ ؿا هٌَْؿ فىتي ، ػـّمي لجبك ػؿ

 مـ کَ هٌَْؿ اهْام اف يکي کَ ىٌيؼم عْػم گْه ثب ثبؿ ػّ يکي

 فيجبيي ػعتـ چٌيي ايٌکَ اف ثْػ ًينتَ هب ؿامت موت هيق

 ػلجـ ّ ػيْ ؿا آًِب ّ هيکـػ تؼزت اظِبؿ ثْػ ىؼٍ هٌَْؿ ُونـ

 ًگبٍ هي ثَ کَ ىؼم ىيؼا هتْرَ لضظَ يک ػؿ.  هيکـػ عطبة

. ثلِوبًؼ هي ثَ ؿا چيقي هيغْامت اثـّ ثـػى ثبال ثب ّ هيکـػ

 ثْػ ًينتَ کٌبؿم کَ ثبثک ثَ ّ ىؼم اه اىبؿٍ هتْرَ مـيغ

 ثَ کْتبُي ػاهي کَ ػعتـي ثَ اي ّهيضبًَ ٓـف ثَ اّ ، کـػم ًگبٍ

 کَ ُن ػعتـ ، ثْػ ىؼٍ عيـٍ هيـهَيؼ مبلي ّمٔ ّ ػاىت تي

 هيتْاًنت تب امت ىؼٍ اّ هيظ صنبثي ثبثک ثْػ ىؼٍ هتْرَ

 عْػم صبل ثَ کَ صبلي ػؿ ّ ثـػاىتن آًِب اف چين.  هيکـػ ػلجـي

 ىت آى ثؼثغتبًَ.  ىؼم عيـٍ ؿّ ثَ ؿّ ثَ هيغْؿػم تؤمق

 آى اّ.  ًيؼ عتن آى ّ ايي ثَ اىبؿٍ ّ ايوب ّ ًگبٍ ثَ ثبثک کبؿُبي

 ثنبٓ كِويؼ کَ ّهتي عًَْ ثَ ًگؾاىت هي ثـاي آثـّيي ىت

 ايي کزب اف ًويؼاًن ، امت ؿاٍ ثَ ّيال اتبهِبي اف يکي ػؿ* آة*

 ثَ ، ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف يکجبؿٍ کَ ثْػ كِويؼٍ ؿا هّْْع

 کزب ًپـميؼم صتي کَ ثْػم ػَجبًي هؼؿ آى اه ثبفي ُـفٍ عبٓـ

 ػلن ًيؼ عجـي اّ اف ّ گؾىت مبػت يک کَ ّهتي اهب ، هيـّػ
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 ثلکَ ثبىؼ آهبػٍ مـه ثباليي ًکٌؼ ايٌکَ عبٓـ ثَ ًَ اكتبػ ىْؿ

 ػّؿ ىيؼا ّ هي ػيؼ اف کَ ُبيي اىبؿٍ ّ اثـّ ّ چين تـميؼم

 .ثؼُؼ ػمتن کبؿي ثْػ ًوبًؼٍ

 ثَ ، ثبىؼ گؾاىتَ هـاؿ کني ثب ّيال اف عبؿد ًجْػ ثؼيؼ ثبثک اف

 ايي ثب ثْػ ػؿعت ّ ثبؽ هيکـػ کبؿ چين تب آـاف ّ ػّؿ کَ عًَْ

 ػزلَ آًوؼؿ ، ىؼم ثلٌؼ رب اف مـاميوَ آثـّؿيقي اف تـك ّ كکـ

 هيق ؿّي هضتْيبتو ّ عْؿػ ىـثت ليْاى ثَ ػمتن کَ ػاىتن

 لجغٌؼي ارجبؿ ثَ کـػًؼ، ًگبٍ هي ثَ تؼزت ثب ثويَ ، ىؼ پغو

 ػمتوبلي ىيؼا کـػم هيق ؿّي کـػى پبک ثَ ىـّع ػزلَ ثب ّ فػم

 پيؼا ثـاي ّ کـػم ّاگؾاؿ اّ ثَ ؿا کبؿ ، کـػ کوک هي ثَ ّ ثـػاىت

 عْػم ثَ صبل ُوبى ػؿ ، ؿكتن مبلي ػيگـ ٓـف ثَ ثبثک کـػى

 کي اف ؟ کٌن مـم ثـ عبکي چَ ًکٌن پيؼا ؿا ثبثک اگـ هيگلتن

 ثَ چين هيگؾىتن آىپقعبًَ ػؿ رلْي ّهتي ؟ کزبمت ثپـمن

 ىييَ ّ ثْػ اينتبػٍ آىپقعبًَ ّمٔ پبتيل ّ هنت کَ اكتبػ آؿيب

 عْى چيوبًي ثب ػيؼ هـا کَ ّهتي. هيکـػ عبلي مـه ؿّي آثي

 ًويؼاًنت هْهغ آى ، ىؼ عيـٍ هي ثَ هٌگ ّ گيذ صبلتي ّ گـكتَ

 : گلتن ، امت عـاة آًوؼؿ صبلو کَ

 ؟ ًؼيؼي ؿّ ثبثک آؿيب_

 :گلت صبلي ثي ٍؼاي ثب

 ! ثگْ هي ثَ ػاؿي کبؿي ؟ کيَ ثبثک_
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 تـك ثب. هيکٌن كکـ کَ امت آى اف ثؼتـ صبلو کَ ىؼم هتْرَ

 ثَ ؿّ ؿا اؿىيب کَ ثـّم تب فػم چـعي ّ ثـػاىتن ػوت ثَ هؼهي

 ثَ كيبؿ ثب عْة کـػم اصنبك ّ عْؿػم مغتي تکبى. ػيؼم ؿّين

 ايٌکَ يب ثْػ كِويؼٍ عْػه ًويؼاًين ػفػيؼم ؿا ًگبُن ، ػّيؼ هـقم

 چيقي ايٌکَ ثؼّى فيـا ام گـكتَ ؿا ثبثک مـاؽ آؿيب اف ثْػ ىٌيؼٍ

 : گلت آهيقي تضويـ لضي ثب ثگْين

 . عْػىَ مبعتي هيـْل اتبم تْي هيگـػي ىُْـت ػًجبل اگَ_

 ثَ ؿا مـم آگبٍ عْػ ًب کـػ اىبؿٍ مبلي ؿامت موت ثَ مـ ثب ّ

 هـاؿ مبلي ربًت اتبهي. چـعبًؼم ثْػ کـػٍ اىبؿٍ کَ رِتي

 اف عْؿاى تلْ تلْ هـػي لضظَ ُوبى ، ثْػ ثبف ًيوَ ػؿه کَ ػاىت

 : کـػم ًگبٍ اّ ثَ اؿىييب ٍؼاي ىٌيؼى ثب ىؼ عبؿد اتبم

 .پنٌؼي آىـبل ايٌوؼؿ ًويؼًّنتن هتبملن ثـات ّاهغ_

 علت ثبؿ اهب ثويـم ثْػم صبّـ لضظَ آى ػؿ ، ؿكت ّ گلت ؿا ايي

 هيق مـ ثَ هٌگ ّ گيذ صبلتي ثب. ًکين ػّه ثَ ؿا صـكي چٌيي

 چيقي هيغْامت ػلن ًَ ّ ىٌيؼم هي چيقي ًَ ػيگـ ، ثـگيتن

 ايٌکَ ثؼّى پـميؼًؼ چيقي هي اف ًبػيب ّ ىيؼا کَ ثبؿ چٌؼ.  ثجيٌن

 اکتلب مـم ػاػى تکبى ثَ تٌِب کٌن ػؿک ؿا صـكيبى هلِْم صتي

 هتْرَ چيوبًو صبلت اف ثـگيت هيق مـ ثبثک ّهتي. کـػم

 ثَ لت کَ ًجْػ اّ لو ثبؿ الجتَ.  امت عْؿػٍ فيبػي* آة* ىؼم

 ثطـي ثَ ثچگي اف کَ ثْػ کـػٍ تؼـيق ثـاين چْى.  هيقػ* آة*
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 ًبعٌک گؾاىتَ هي ىبى عبًَ يغچبل ػؿ کَ پؼؿه ػـم ُبي

 آة ثطـي ػاعل ًلِوؼ ؿا هّْْع پؼؿه ايٌکَ ثـاي ّ هيقػٍ

 هَـف ؿا آى پؼؿه ّهت ُـ هييؼ ثبػج کبؿ ايي کَ هيـيغتَ

 ؿا هّْْع ايي ثبثک ّهتي..  هييؼٍ ػچبؿ ػؿػ مـ ثَ هيکـػٍ

 ُن ؿا ايي صتي. هيـكت ؿينَ عٌؼٍ اف عْػه هيکـػ تؼـيق

 کق اي گْىَ اكنـػٍ ّ هـوْم هيغْؿػ* آة* ّهتي هيؼاًنتن

 ّ عٌؼٍ ثَ کَ ثْػ ىؼٍ هـگو چَ ىت آى ًويؼاًين اهب هيکـػ

 فًٌؼٍ صبلت ثب ّ عزبلت اي ؽؿٍ ثؼّى ّ ثْػ اكتبػٍ ثبفي هنغـٍ

 ػؿ ثبفي ىْت ّ هيـهَيؼ روؼيت ّمٔ ػلوک هخل ػؿمت اي

 ُن ػقيق صتي.  ثْػ کـػٍ ًوب اًگيت ؿا عْػ کَ ْٓؿي ثَ هيآّؿػ

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ًجْػ چيقُب ايي ًظ تْ اٍطالس ثَ کَ

 ؟ ىٌگْلَ هؼؿ ايي چـا ؟ چيَ پنـٍ ايي ىيْا

 : گلتن ػَجبًيت ثب

 .هـگيَ چَ ػقيق ػًّن ًوي_

 : گلت ػقيق

 يک رْؿي ايي آعَ اهب ، ثبىَ ىبػ آػم ًينت ثؼ هبػؿ ًکٌَ عؼا_

 . فىتَ کن

 : کـػم تکـاؿ آُنتَ

 ؟ کن يک_
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 چَ ُـ کَ هيکـػم آؿفّ هي کَ آّؿػ ػؿ ثبفي رلق آًوؼؿ ثبثک

 اصنبك اّ ّرْػ اف.  ثـگـػين هب ّ ىْػ توبم فّػتـريي

 اي هنغـٍ صبلت ثب ثبثک ّهتي ثبؿ يک ، هيکـػم مـىکنتگي

 اّ ثَ کَ اكتبػ اؿىيب ثَ چيون هيؼاػ تکبى ؿا مـه ّ هيقػ ػمت

 ثَ کؾايي ىت آى ػبهجت.  هيقػ لجغٌؼ تونغـ ثب ّ هيکـػ ًگبٍ

 ثبف عبًَ ثَ ؿلطن اًتغبة اف ؿوگيي ػلي ثب هي ّ ؿميؼ پبيبى

 ربيي اّ ثب ػيگـ عْؿػم مْگٌؼ کَ ثْػم ًبؿاصت هؼؿ آى گيتن

 . ًـّم

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?  كَل

 

 

 ثب ىيؼا ؿّف يک کَ هيگؾىت آيؼا ػـّمي اف اي ُلتَ چٌؼ

 ػيؼم ؿا ػمتو ؿّفًبهَ تب ، ثـگيت عبًَ ثَ صؼ اف ثيو ُيزبى

 لينت ػؿ ؿا ًبهو کَ ّهتي.  ىؼٍ هجْل ػاًيگبٍ ػؿ كِويؼم

 عْىضبلي اف ػيؼم تِـاى ّاصؼ ُن آى ػاًيگبٍ ُبي هجْلي

 چِبؿ ريي اّ هجْلي هٌبمجت ثَ ىت آى.  کـػم گـيَ ثَ ىـّع
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 ثَ کَ ثْػ تٌِيتي ّ تجـيک ميل ؿّف آى كـػا اف ، گـكتين ًلـي

 کني اّليي ىيؼا كبهيل ػعتـاى ثيي اف.  هييؼ مـافيـ هٌقلوبى

 ىيؼا.  ًجْػ کوي چيق ايي ّ هيکـػ پيؼا ؿاٍ ػاًيگبٍ ثَ کَ ثْػ

 اف يکي.  هيکـػ رْاة تـػيؼ اي ؽؿٍ ثؼّى ؿا عْامتگبؿاًو توبم

 ثْػ اػظن ػوَ پنـ آؿيب ، ثْػ تـ موذ ُوَ اف کَ اّ عْامتگبؿاى

 پيو اؿىيب اف اّ چـا کَ ػاىت تؼزت ربي هب ُوَ ثـاي ايي ّ

 ؿا ىيؼا ايٌکَ ثـاي ثْػ ػوَ تاله آى اف تـ ػزيت اهب امت اكتبػٍ

 ثْػ ثييتـ آؿيب اف صتي اّ اىتيبم ثگْين اگـ ىبيؼ ، کٌؼ ؿاّي

 کَ ثْػ کـػٍ هيـْل ؿا كکـم آًوؼؿ هّْْع ايي. ام ًگلتَ اؿـام

 : پـميؼم ىيؼا اف ؿّف يک ثب کٌن هغلي هلجن ػؿ ؿا آى ًتْاًنتن

 ايي ثيي ػـّمو تْ ايٌکَ ثـاي ػوَ ػاؿٍ ػليل چَ ًظـت ثَ_

 ؟ کـػٍ كـم هجل ثب هب فًؼگي هْهؼيت هگَ ؟ هيقًَ رْه هؼؿ

 ؿا ىجبُتو کَ فػ لجغٌؼي ثْػ ىؼٍ هي هٌظْؿ هتْرَ کَ ىيؼا

 : گلت مپل هيکـػ ًوبيبى ثييتـ هبػؿ ثَ

 هؼتوؼ ُوييَ عؼا ثَ ػاؿين كـم ثبُن تْ ّ هي ًکي كکـ ىيْا_

 صويوت اهب.  تـي عبًن ّ تـ عْىگل عيلي هي اف تْ کَ ُنتن

 عبک ثَ. ػاؿى كـم ُن ثب آموْى تب فهيي اف آؿيب ّ اؿىيب کَ ايٌَ

 ػوَ ػاىت ؿّ اؿىيب ىؼْؿٍ ّ كِن ًَق آؿيب اگـ هنن هبهبى

 فى هي ثغْاػ ايٌکَ ثَ ثـمَ چَ ، ًويکـػ هي ثَ ُن ًگبُي صتي

 ، ُب ًيي ًبؿاصت ، عيـٍ ػيؼٍ عْاة اهب.  ثين ػّْيو پنـ

 ػمت ثؼم ؿّ ام فًؼگي اعتيبؿ کَ ُنتن تْ هخل هي هگَ ّلي
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.  ثين هبًغ کن ثَ ًؼاؿم چيقُب عيلي ايٌکَ عبٓـ ثَ ّ اّى ّ ايي

 ػٌْاى ثَ ؿّ کني ّ هيکٌن فًؼگي ػاؿم ػّمت کَ رْؿي اّى هي

 كکـ اف ثؼؼ. ثبىَ ػاىتَ ؿّ هي ليبهت کَ هيکٌن اًتغبة ُونـم

 ايٌکَ آى ّ ثْػم عْىضبل چيق يک اف تٌِب ىيؼا صـكِبي ثَ کـػى

 ػـّمي اف ثؼؼ. امت آّؿػٍ ثؼمت عْثي تزـثَ هي فًؼگي اف اّ

 فهبًي كبٍلَ الجتَ کَ ػوؼه ؿّف تب ًؼيؼم ؿا اؿىيب ػيگـ هي آيؼا

 ػوَ ، ػـّمي ُوبى ػؿ گْيب ، ًؼاىت آيؼا ػـّمي ثب ُن فيبػي

 اؿىيب هْاكوت تْاًنت ايٌکَ اف ثؼؼ کَ ثْػ کـػٍ ًيبى ؿا ػعتـي

 ًبم ػقيق اف ّهتي.  ثْػ کـػٍ اهؼام اّ اف عْامتگبؿي ثـاي ثگيـػ ؿا

 ُونـ ثْػ هـاؿ کَ ػعتـي ػٌْاى ثَ ُن آى ىٌيؼم ؿا پـّاًَ

 كـّ ؿا ثـْن ، ىؼم صبلي چَ هيؼاًنت عؼا كؤ ىْػ اؿىيب

 ، ؿيغتن اىک ٍجش مپيؼٍ تب ّهت آى ، کـػم ٍجـ ىت تب عْؿػم

 ثب ىت آى.  ام ػاػٍ ػمت اف ؿا کني چَ ثْػم كِويؼٍ تبفٍ گْيب

 ؿا توؼيـ کَ کٌن هبًغ ؿا عْػم تْاًنتن هي ّ گؾىت مغتي توبم

 ًؼاىتَ اي گلَ ػيگـ ثبثت ايي اف ّ ثپؾيـم ُنت کَ گًَْ ُوبى

 آى ّ ػاىت صْْؿ اؿىيب عْامتگبؿي هـاصل توبم ػؿ ػقيق.  ثبىن

 فػين ُن ثـ چين تب ، هيکـػ تؼـيق ىيؼا ّ هي ثـاي هْ ثَ هْ ؿا

 ُونـه پؼؿ هٌقل ثَ اؿىيب ػوؼ ريي ثـاي کَ ؿميؼ ؿّفي

 فيبػ عبٓـ ُويي ثَ ّ ثْػم عْؿػٍ مغتي مـهبي ؿّف آى.  ؿكتين

 ػّمتبًو اف تي چٌؼ ُوـاٍ ثَ ثبثک عْىجغتبًَ ، ًجْػم صبل مـ

 ؿا عْؿػگي مـهب هي ثْػ ثبثک اگـ ىبيؼ.  ثْػ ؿكتَ ػجبك ثٌؼؿ ثَ
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 مجکنـي ٌُْف فيـا.  ًـّم اؿىيب ػوؼ ريي ثَ تب هيکـػم ثِبًَ

 . ثْػم ًکـػٍ كـاهْه ايؼا ػـّمي ريي ػؿ ؿا ُبيو

 ثب ّ اًؼىت ػؿ عبًَ ، ثْػ ًيبّؿاى ػؿ پـّاًَ پؼؿ مليوي آهبي هٌقل

 ثقؿگ ثبؽ ّمٔ مبعتوبى ، ًجْػ هَـ ثَ ىجبُت ثي کَ ىکُْي

 چٌؼ هٌقل مبعتوبى تب کْچَ ػؿ اف کَ ثْػ ىؼٍ ثٌب ػؿعتي پـ ّ

 ًويکـػم ُن ؿا كکـه صتي هْهغ آى تب.  ػاىت ؿّي پيبػٍ ػهيوَ

 ، ثبىؼ ػاىتَ ّرْػ ُبيي عبًَ چٌيي ٌُْف تِـاى ػؿ کَ

 ٓجوَ ّ هـػاًَ هزلل اّل ٓجوَ کَ ثْػ ٓجوَ ػّ هٌقل مبعتوبى

 کَ فيبػي توْل ّرْػ ثب پـّاًَ عبًْاػٍ.  ثْػ فًبًَ هزلل ػّم

 ػـّمي ػؿ کَ مبٓي ّ مْؿ اف ّ ثْػًؼ هتؼيي هـػهبًي ػاىتٌؼ

 ػؿ ، ًؼاىتٌؼ ُن اؿکنتـ صتي.  ًجْػ عجـي ايٌزب ثْػ پب ثـ آيؼا

 ّهتي کَ ثْػ مبلي کٌبؿ پيکـي هْل پغو ّ ّجٔ ػمتگبٍ ػُْ

 ميظ تٌن هُْبي ػاىت کَ ثلٌؼي ٍؼاي اف ىؼ هي ؿّىي

 اف هجل ، ؿكت ػوؼ اتبم ثَ ػقيق ػوؼ عطجَ عْاًؼى ٌُگبم ، هييؼ

 هي ، ثـّين تْاًين هي ػاؿين ػّمت اگـ گلت ىيؼا ّ هي ثَ ؿكتي

 ، ؿكت ّ ثگيـػ ؿا اه کٌزکبّي رلْي ًتْاًنت ىيؼا اهب ًـكتن

 ْٓل مبػت يک.  کـػ هي ػم ًويـكت اگـ عْػه هْل ثَ چْى

 ، ىؼ مپـي مبلي چْى هي ثـاي فهبى ايي اهب ثـگـػػ تب کييؼ

 ثبؿ اّليي ثـاي ، ثْػٍ عجـ چَ آًزب ثلِون هيغْامت ػلن عيلي

 ثَ.  ام کـػٍ پيؼا ؿّػؿثبينتي ىيؼا ثَ ًنجت کـػم هي اصنبك

 ػوؼ اتبم ػؿ ثپـمن اّ اف چطْؿ کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ ىؼم عيـٍ اّ
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 فّػ عيلي ، ثْػ هي ثب اي لضظَ تٌِب اصنبك ايي ،، ثْػٍ عجـ چَ

 ثْػٍ عجـ چَ اتبم تْي کَ چَ هي ثَ کـػم كکـ ّ آهؼم عْػم ثَ

 هّْْع ايي ثَ کـػم مؼي ّ ثـػاىتن ىيؼا اف چين ، امت

 پـّاًَ پؼؿ کَ ىبهي ٍـف اف ثؼؼ ىت آى. ًکٌن ُن كکـ صتي

 اتبم ػؿ رلْي ، ثـگـػين عبًَ ثَ تب ىؼين ثلٌؼ ثْػ ػاػٍ تـتيت

 اينتبػٍ هِوبًبى ثؼؿهَ ثـاي کَ ػيؼم ؿا اؿىيب اّل ٓجوَ پؾيـايي

 مْگٌؼ ػاىتين ُن ثب آيؼا ػـّمي ػؿ کَ ثـعْؿػي اف ثؼؼ ثْػ

 مـ ثبؿ ايي عْىجغتبًَ.  ًکٌن ًگبُو صتي ػيگـ کَ ثْػم عْؿػٍ

 اّ ثَ عْاُن ثَ صتي ثب کٌن ًگبُو ايٌکَ ثؼّى ّ اينتبػم صـكن

 ٓـف ثَ مـػت ثَ ّ ام ًؼيؼٍ ؿا اّ کَ کـػم ّاًوْػ ، ثگْين تجـيک

 : گلت ىيؼا ، ثـگيتين عبًَ ثَ ّهتي.  ؿكتن ؿاُـّ

.  ثْػ ػاهبػ اّى ًبمالهتي ، ًگؾاىتي هضل اؿىيب ثَ ًجْػ فىت_

 .هيگلتي تجـيک يک اهل ال

 : گلتن

 . کٌَ هضلي مگ ثلؼٍ عْػه كؤ کـػٍ كکـ ، ًؼاؿٍ گلَ ػُْ_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ىيؼا

 ؿّ ػلو ثلِوًَْ ثِت هيغْامت کبؿ ايي ثب اّى هي ًظـ ثَ_

 ؿّ ثلِوًْي ثِو هيغْامتي ؿّ چي تْ کَ ايي اهب.  ىکنتي

 ًويؼًّن
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 ّ ًؼاىت عبٍي ؿـُ ّ هَؼ صـف ايي گلتي اف ىيؼا ىک ثؼّى

 ثْػ آّؿػٍ فثبى ثَ ؿا كکـه کٌؼٍ پْمت ّ ؿک عيلي ُوييَ هخل

. هيکٌؼ پب ثَ هي ػل ػؿ اتيي چَ صـف ايي ثب ًؼاىت عجـ اهب ،

 ثَ ، هيکـػم گـيَ ٍؼا ثي ّ ثْػم ثيؼاؿ ىت ُبي ًيوَ تب ىت آى

 هجْل ؿا هنوت چَ هي ّ ثْػ ىؼٍ توبم ػيگـ ثْػ چَ ُـ صبل ُـ

.  ثْػ رؼا ُن اف اّ ّ هي ؿاٍ کَ هيکـػم ثبّؿ ثبيؼ ًؼاىتن يب ػاىتن

 ّ پؼؿ ُوـاٍ ثَ ثبثک ىت يک ايٌکَ تب گؾىت هبُي ػّ يکي

 فّػتـ ؿا هب ػـّمي تکليق ثلکَ تب آهؼًؼ هٌقلوبى ثَ هبػؿه

 ثَ ّ ثْػين ًينتَ آىپقعبًَ ػاعل ىيؼا ّ هي. کٌٌؼ هؼلْم

 هبػؿ ّهتي.  هيکـػم گْه هييؼ ثؼل ّ ؿػ اتبم ػؿ کَ صـكِبيي

 : گلت پؼؿ ، کـػ ػٌْاى ؿا هب افػّاد هّْْع ثبثک

 ثَ ُن هي گلتٌؼ اييْى چي ُـ ُبهَ ثچَ ػاؿ اعتيبؿ هبػؿم_

 .هيپؾيـم هٌ ت ػيؼٍ

 : گلت ػقيق ، مپـػ ػقيق ػمت ثَ ؿّ کالم ؿىتَ تـتيت ايي ثَ ّ

 فًؼگي عًَْ مـ ثـى رّْى تب ػّ ايي ًؼاؿين صـكي ُن هب هللا ّا_

 ؿّ ىْى فًؼگي ّمبيل ثبيؼ کَ ُن اي اًؼافٍ ثَ عؼا ىکـ ، ىْى

 ثبهي ايٌزب هنبلَ ػّ تٌِب ، اين آهبػٍ ثبثت ايي اف ّ کـػين كـاُن

 کَ اي عًَْ تکليق يکي کَ ايٌَ اّى ّ ثيَ صل ثبيؼ کَ هيوًَْ

 ثبثکَ آهب کبؿ ُن يکي ، ثيَ هؼلْم کٌي فًؼگي تْه هيغْاى اًّب

 .تـٍ هِن ُن اّلي اف صتي کَ
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 : گلت ثؼؼ ّ

 .ثلـهبئيؼ هيگن ثؼ اگَ_

 ٍؼاي ، ثؼُؼ آًِب ثَ پبمظ ثـاي كـٍتي تب کـػ مکْت مپل

 : هيگلت کَ ىٌيؼم ؿا ثبثک هبػؿ

 هْؿػ ػؿ هللا ّ ، هتيٌَ ىوب كـهبيو ، عبًن صبد ػاؿيؼ اعتيبؿ_

 عًَْ ثَ چطْؿٍ ُب عًَْ کـايَ اّّبع هيؼًّيؼ عْػتْى عًَْ

 ثٌؼ ربيي ثَ ػمتيْى ّ ىًَْ فًؼگي اّل تبفٍ کَ رًّْبيي ثـاي

 گـكتين تَوين ثِـام آهب ّ هي کٌيؼ هْاكوت ىوب اگَ اهب ، ًينت

 ثِتـ کَ ّّؼيْى هللا ىب اى تب هب پيو ثيبيي هؼتي يک اًّب کَ

 هب ُن ّ ىوب ُن رْؿي ايي ، ثگيـًؼ تَوين عْػىْى ىؼ

 . تـٍ ؿاصت عيبلوْى

 كکن ثْػم ػاػٍ كيبؿ ُن ؿّي ؿا ػًؼاًِبين ثل اف صـً ىؼت اف

 ؿكتَ ُن ػؿ اعوِبيو ًيق اّ ، کـػم ًگبٍ ىيؼا ثَ ، ثْػ گـكتَ ػؿػ

 : کـػ رلت ؿا تْرِن ػقيق ٍؼاي. ثْػ

 ؟ ؿكتَ هنتبرـتْى مالهتي ثَ_

 اي لضظَ اف ثؼؼ اهب ، ثْػ چَ ثبثک هبػؿ الؼول ػکل ػاًن ًوي

 : گلت مکْت

 ؿّ هْى رلْيي اتبم هي ّلي ، ًيْهؼٍ مـ مبلو ٌُْف ؿامتو_

 .کٌٌؼ فًؼگي اًّزب کَ هيکٌن عبلي
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 ٓجوَ ثَ هب امت هـاؿ هيکـػم كکـ ػقيق هبًٌؼ ُن هي هْهغ آى

 چَ آًِب کَ ّهتي ّلي ، ثْػم ًبؿاصت آًوؼؿ کَ ثـّين آًِب ػّم

 هيغْامت ػلن کَ ثْػم ػَجبًي ي صؼ ثَ اًؼ کييؼٍ اي ًويَ

 ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ اعن ثب ىيؼا ، ثکين كـيبػ

 : گلت ٍؼا ثي

 .ُب ًکٌي هجْل_

 ايي ػقيقػؿ کَ ثْػم اهيؼّاؿ ّ ثـػم ثبال هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 : گلت ػقيق عْىجغتبًَ ًيبيؼ کْتبٍ هْؿػ

 فهًَْ ؿمن ػيگَ هيؼًّيؼ ّ ػاؿيؼ ػعتـ ُن عْػتْى عبًن ثتْل_

 ًبؿاصتتْى ًويغْام.  ػّمتي ّ ػّؿي ، گلتن هؼين اف ، ىؼٍ ػُْ

 ُن اتبم يک تْي هيتًَْ کَ عبًوَ ّ ًزيت هؼؿ اّى هي ًٍْ.  کٌن

 .ًجبىَ ىوب پيو کَ ثِتـٍ اتبم ايي ّلي کٌَ فًؼگي

 ػقيق ّ فػ ثِن ؿا ػمتِبيو ٍؼا ثي ىيؼا ، کييؼم ؿاصتي ًلل

 : گلت ثبثک هبػؿ ، کـػ تيْين اه لِزَ ٍـاصت عبٓـ ثَ ؿا

 هخل ؿّ ىيْا هي ىبُؼٍ عؼا ، عبًن صبد چيَ كـهبييب ايي_

 .... ػاؿم ػّمت عْػم ثِزت

 : گلت ًکٌؼ هـلطَ آى اف ثييتـ اّ ايٌکَ ثـاي ػقيق

 ؿّ ػعتـهْى ٍالس هب ػيگَ عْة اهب ، ًينت ىکي ، عبًن ثتْل_

 ثَ يب آعـ ٍلش اف ثَ اّل رٌگ گلتي هؼين اف هيجيٌين ايٌزْؿي

 . هيقًين اّل ؿّ آعـهْى صـف هب ػجبؿتي
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 : گلت ثْػ مبکت هْهغ آى تب کَ اّ پؼؿ ّ کـػ مکْت ثبثک هبػؿ

 ربي كکـ هيگن هنتبرـهْى ثَ كـػا هي هجْلَ عبًن صبد ثبىَ_

 فّػتـ رّْى تب ػّ ايي ُن ثيَ تبهيي ىوب ًظـ ُن تب ثبىَ ػيگَ

 ؟ عْثَ ، ىْى فًؼگي مـ ثـى

 : گلت ػقيق

 . ثبىَ ثؼ کَ چـا ثؼٍ عيـتْى عؼا_

 : گلت ثبثک پؼؿ

 ثؼم کٌن ثبثک ػـّمي عـد ثْػ هـاؿ کَ ؿّ پْلي ثبيؼ هي هٌتِب_

 هّْْع ايي ثب کَ ىوب ، ثگيـٍ ػيگَ ربي ثـٍ تب عؼا ثٌؼٍ اّى ثَ

 ؟ ًؼاؿيؼ صـكي

 : گلت ّ کـػ ػاؿي هؼٌي عٌؼٍ ػقيق

 ؟ ثگيـيي ػـّمي ريي پنـتْى ثـاي ًويغْاي يؼٌي_

 : گلت كْؿي ثبثک هبػؿ

 رؼا تْى ًٍْ ػاؿيؼ اٍـاؿ ىوب کَ صبال ، اّى يب هييَ ايي يب عت_

 ثَ هللا ّ ، کٌيؼ ؿّ هب هالصظَ يکن ُن ىوب ثبيؼ عت کٌَ فًؼگي

 .عبليَ ػمتوْى االى ُن هب عؼا

 : گلت ػقيق

 ًيبّؿػين، ًَ ، گلتيي کَ چي ُـ صبال تب هب ، ًيؼ ػيگَ ًَ_

.  چين گلتين هب.  ػـّمي ثـاي ثگؾاؿين ، ًکٌين عـيؼ گلتيي
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 هب ، ػـّمي ثـاي ثبىَ ريٌو ثگيـين هغتَـ ػوؼ يک گلتيي

 ُويي ؿّ رّْى ػعتـ ًويبػ عْه ؿّ عؼا ػيگَ.  چين گلتين

 هب ًبمالهتي ، ىُْـ عًَْ ثلـمتين کٌين مـه چبػؿ رْؿي

 ثيٍْ يب هًْؼٍ ػعتـ ، ػاؿين آثـّ كبهيل ّ ُونبيَ ّ ػؿ رلْي ُن

 . ثـٍ ثؼين ىُْـه ْٓؿ ايي کَ ًينت

 ػمت اف ٓجغ هٌبػت ّ عْػػاؿي ُوَ آى ثب ػقيق کـػم اصنبك

 ًوي کْتبٍ کَ ثْػ ىؼٍ ىبکي رْؿي ثؼ ىُْـ ّ فى ايي ٓوغ

 فيـا ، ًجْػ ىؼيؼ فيبػ صـكِب ايي ىٌيؼى هجبل ػؿ هي ّاکٌو ، آهؼ

 ىٌبعتَ عْثي ثَ ؿا اه عبًْاػٍ ّ ثبثک ، ًبهقػي هؼت ْٓل ػؿ

 ، کـػ ًبعٌِبيو رْيؼى ثَ ىـّع صـً اف ىيؼا اهب ، ثْػم

 هي ّ ثْػ ىؼٍ ىـّع هبػؿ كْت اف ثؼؼ ثؼؼه ػبػت ايي هتؤملبًَ

 عيلي ّهت ُـ.  ثؼُن تـکو ًتْاًنتن کـػم مؼي هؼؿ ُـ

 ػًؼاى ثب ػمتو ًبعٌِبي کٌؼى ثَ ىـّع ثْػ ػَجي ّ ًبؿاصت

 ػُْ ؿا صـكو ثبالكبٍلَ ثبثک پؼؿ ػقيق صـكِبي اف ثؼؼ. هيکـػ

 : گلت ّ کـػ

 ّ روغ کن يک اهب هيگيـين ، گيـين ًوي ريي ًگلتين کَ هب_

 ؿّ ًقػيک كبهيالي تؼؼاػ يک ثؼين مبلي پْل ايٌکَ ربي ثَ تـ رْؿ

 رْؿي ايي ، هيگيـين ؿّ هْى ريي عًَْ تْي هيکٌين ػػْت

 ٍـف ثيَ تيـيلبتي چيقاي ٍـف هيغْاػ کَ اي ُقيٌَ

 ؟ هيگن ثؼ ، هييَ عْػىْى

 : گلت اي گـكتَ ٍؼاي ثب ّ کـػ مکْت اي لضظَ ػقيق
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 کتاب باز

 .هللا ّ ثگن چي_

 : گلت عْىضبلي ثب ثبثک پؼؿ

 هب هنتبرـ ايٌکَ هضِ ثَ هللا ىب اى ، پل ايي اف ُن ايي عت_

 کَ ُن ىوب اثـاُين آهب ، هيکٌين ؿاٍ ثَ ؿّ ػـّمي ثنبٓ ؿكت

 ؟ ػيگَ هْاكويي

 : گلت پؼؿ

 ... کَ ثبثک آهب کبؿ هيوًَْ تٌِب ًينت صـكي_

 : گلت ّ ىْػ توبم پؼؿم صـف ًگؾاىت ثبثک هبػؿ

 کبؿ يک? ّهتَ چٌؼ ثبثک ، ىؼٍ صل عؼا ىکـ کبؿه هّْْع_

 . کـػٍ پيؼا عْة

 . ثْػ ًگلتَ هي ثَ چيقي هْؿػ ايي ػؿ ثبثک فيـا کـػم تؼزت

 : گلت ثبثک ثَ عطبة ػقيق

 تـميؼي ؟ ًگلتي هب ثَ چـا ثبثک آهب ، مالهتي ثَ ثَ ثَ_

 ؟ ثؼي ىيـيٌي

 : گلت ثْػ مبکت لضظَ آى تب کَ ثبثک

 .ًيؼ كـٍت ؿامتو صـكيَ چَ ايي ، ثبثب ًَ_

 : پـميؼ اّ اف پؼؿ

 ؟ ُنت کبؿي چَ مالهتي ثَ عت_

 : گلت لکٌت ثب ثبثک
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 ...ػّ هَ ػمت لْافم...  كـّه ّ عـيؼ...  ؿامتو ؟ کبؿه_

 : گلت عْىضبلي چٌؼاى ًَ ٍؼاي ثب پؼؿ ، کـػ مکْت ّ

 ؟ کـػي اربؿٍ هـؤفٍ ًينت ثؼ عت_

 : گلت هبػؿه اهب کـػ مکْت ثبثک

 ىـيکيَ ُن االى کَ ػّمتبًو اف يکي ثَ هـاؿٍ اهب ، ًَ كؼال_

 آهؼه ػؿ هؼلْهَ کَ رْؿي ايي ، کٌٌؼ اربؿٍ هـؤفٍ ػيگَ ّهت چٌؼ

 .عْثَ

 : گلت ُونـه صـف تبييؼ اف پل ّ مپل ّ کييؼ آُي پؼؿه

 ّ کٌؼين رْى ػوـ يک کـػين اىتجبٍ ُن هب آفاػٍ کبؿ تْ ًْى االى_

 اف کَ ػاؿم ػّمتي يک هي ، ىؼين هبًغ ثبؿيکَ آة يک ثَ

 پٌزبٍ رْاًبى پيکبى يک هي کَ هْهغ اّى.  ثْػ هْى اػاؿٍ کبؿهٌؼاى

 ّ فػ اهب ًؼاىت ُن گبفي هْتْؿ صتي اّى ثْػ پبم فيـ مَ ّ

 کبؿ تْ فػى ّ ىؼ ىـيک يکي ثب ثؼؼىن ، کـػ عـيؼ ثبف ؿّ عْػه

 ثبّؿتْى کٌيي ًگبٍ ؿّ يبؿّ االى ، هـػم پْل ثب اًّن ، ثلـّىي ثنبف

 تْهبى عؼا هبىيٌو. امت هجلي فپـتي آػم ُوْى اّى ًوييَ

 ....ًگْ ػيگَ کَ ؿّ اه عًَْ ، پْليَ

 ثـاي ػاىت ػبػت اّ ًؼاىتن ؿا ثبثک پؼؿ صـكِبي ىٌيؼى صٍْلَ

 کَ هيؼاػ کو ؿا صـكو هؼؿ آى ّ کٌؼ تؼـيق اي هََ چيق ُوَ

 ثَ آًکَ ربي ثَ ثْػ چَ اٍلي هّْْع هيـكت يبػىبى ُوَ

 ثْػ ًگلتَ هي ثَ ثبثک چـا کَ اكتبػم كکـ ثَ کٌن گْه اّ صـكِبي
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 ثب هيـكت کبؿي مـ کَ ثبؿ اف هجل ُبي ػكؼَ.  کـػٍ پيؼا کبؿ کَ

 گلتي ثَ هيکـػ ىـّع ّ هيؼاػ هي ثَ ؿّ عجـه ىْم ّ ؽّم

 عـد ثـاي رلْ رلْ تـتيت ايي ثَ ّ کٌؼ ُب چَ هيغْاُؼ ايٌکَ

 آًِب ؿكتي اف ثؼؼ. هيکييؼ ًويَ ثؼؼه مبل ػٍ آهؼ ػؿ کـػى

 ثؼل ّ ؿػ   کَ ٍضجتِبيي تلنيـ ّ ٍضجت ثَ ىـّع پؼؿ ّ ػقيق

 ىيؼا ّ هيکـػم روغ ؿا اتبم پبه ّ ؿيغت هي ّ کـػًؼ ثْػ ىؼٍ

 صـكِبي ثَ ُن گْىن صبل ُوبى ػؿ.  کـػ هي پِي ؿعتغْاة

 : گلت ػقيق ثَ پؼؿ.  ثْػ پؼؿ ّ ػقيق

 فصوت ُن ىوب ثؼٍ ؿّ پْل اف هوؼاؿي يک گلتن ثـفّ آهب ثَ هبػؿ_

 ّهتيَ ػيگَ ، کٌيي ػؿمت ؿّ ىيْا چِبف کنـي ّ کن ثکو

 تب ثگقاؿين ؿّ ُوَ کَ ًوييَ.  ثگيـين ُن ؿا ثقؿگو رٌنِبي

 : گلت ّ کـػ تبييؼ ؿا پؼؿ صـف ػقيق.  آعـ ؿّف

 هيگؾاؿين ُن ؿّ کوؼُبيو هيگيـين ؿّ گبف ّ يغچبل هللا ىب اى_

 . آعـ ؿّف ػّ يکي ثـاي

 : گلت عٌؼٍ ثب ّ کـػ ػقيق ثَ ؿّ ىيؼا

 هخل ثبثک هبػؿ ثْػ ًقػيک گـكتيؼ ملت ىؼ عْة عيلي ػقيق_

 .ثگؾاؿٍ کالٍ ؿّ ىيْا مـ ػيگَ چيقُبي

 : گلت ػقيق

 ؟ چي هْؿػ ػؿ_

 : گلت ىيؼا
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 تْي ثجـًؼ ؿّ ىيْا ّ کٌٌؼ فؿًگي ثْػ ًقػيک ، ػيگَ عًَْ هْؿػ ػؿ_

 . هْه مْؿاط اّى

 :گلت ػقيق

 عجـ ، ػلو ّؿ ثجـٍ ؿّ ام ثچَ ثگؾاؿم کَ ثبىن هـػٍ هي هگَ_

 مبل ػّ يکي کـػٍ، ؿّ کبؿ ُويي ُن ػـّمو اّى ثب کَ ػاؿم

 اّى.  ػاىت ًگبٍ ؿّ اًّب هيکَ عبلي هيگلت کَ اتبهي ُويي تْي

 پنـٍ عْػ ُن آعـه کَ ثْػ گلتَ فّؿ ثغت ثؼ ػعتـ اّى ثَ هؼؿ

 ؿّ ثتْل هي ، ىؼًؼ ثلٌؼ آًزب اف ّ ىؼ ػؿگيـ اه? عبًْاػٍ ثب

 ػّمت اٍالا  ىبُؼٍ عؼا.  ػاؿٍ اعالهي چَ هيؼًّن ، هييٌبمن

 ًينت اي چبؿٍ ػگيَ اهب کٌَ فًؼگي عًَْ اّى تْي ام ثچَ ًؼاؿم

 كـػاي اف.  ُيچي اف ثَ کبچي ثبه چي ُـ ، ىکـ ؿّ عؼا ثبفم ،

 هبًؼٍ ثبهي ؿيقُبي عـػٍ کـػى كـاُن گيـ ػؿ هؼؿ آى ىت ُوبى

 گؾاىتٌؼ ثبػ ّ ثـم هخل ؿّفُب چطْؿ ًلِويؼم کَ ثْػم ام رِيقيَ

 ػؿ ىيؼا کَ ثْػ ايي ؿميؼ هب ثَ ؿّفُب آى ػؿ کَ عْىي عجـ ،

 کنت هجْلي ًوـٍ ثْػ فثبى تـروَ کَ اه ػالهَ هْؿٍ ؿىتَ

 عْػم پْمت ػؿ ثْػ ؿميؼٍ آؿفّيو ثَ ىيؼا ايٌکَ اف ثْف کـػٍ

 ثْػٍ ُن هي آؿفّي ايي هيکـػم كکـ کَ ْٓؿي ثَ ، ًويگٌزيؼم

 ُب ُونبيَ ثيي ّ پغت اه ثقؿگي اي هبثلوَ ػقيق ثؼؼ ؿّف. امت

.  هيؼؿعييؼ اهيؼ ّ هْكويت اف ثـهي ىيؼا چيوبى ػؿ کـػ پغو

 هيکـػم عْىضبلي اصنبك اّ ىبػي ّ هْكويت اف ايٌکَ ػيي ػؿ

 کـػم كکـ عْػم ثب کَ ثْػ فهبى آى ، هيغْؿػم ؿجطَ هْهؼيتو ثَ
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 ػّه اف ثبؿي ؿكتٌن ثب کَ ًويکـػم ؿا كکـ ايي ّهت ُيچ کبه اي

 هلَ ثَ چٌيي ؿا اّ ىيؼا هخل ًيق هي کبه اي. هيؼاؿم ثـ پؼؿم

 پؼؿ اف ىکبيتي ّ گلَ ّهت ُيچ ايٌکَ ثب ، هيـمبًؼم اكتغبؿ

 کبؿُبي کَ امت هي عبٓـ ثَ كؤ هيؼاًنتن اهب ثْػم ًيٌيؼٍ

 پؼؿ ثـاي اّ هخل ػاهبػي ػاىتي ّگـًَ هيگيـػ ًؼيؼٍ ؿا ثبثک

 صبل ايي ثب ثْػ ًوبًؼٍ هبى ػـّك هـاؿ ثَ چيقي.  ًجْػ اكتغبؿي

 پؼؿ هنتبرـ ٓـكي اف ، ػُين اًزبم کَ ثْػ هبًؼٍ کبؿ عيلي ٌُْف

 ثبثک هؼت ايي ػؿ.  هيکـػ كـػا ّ اهـّف هـتت ّ ثْػ ًـكتَ ٌُْف ثبثک

 فّػ عيلي کبؿ ثِبًَ ثَ ثبؿ ُـ ّ ، هيآهؼ هب عبًَ ثَ کوتـ ُن

 چنجيؼٍ کبؿه ثَ صنبثي ثبؿ ايي ثْػ هؼلْم کَ ْٓؿ ايي. هيـكت

 اّ ثَ ًنجت کن کن ّ ثْػم عْىضبل ثبثت ايي اف ؿامتو.  ثْػ

 ىت يک. ًکييؼ ْٓل فيبػ اصنبك ايي اهب هييؼم عْىجيي

 صکن ػاػى ًيبى ثب ّ آهؼًؼ هٌقلوبى ثَ اًتظبهي ًيـّي هؤهْؿ چٌؼ

 ؿيـ آًوؼؿ هب ثـاي هّْْع ايي.  کـػًؼ تلتيو ؿا عبًَ هْبيي

 ؿا کبؿىبى ايي ػليل ثْػين کـػٍ كـاهْه صتي کَ ثْػ هٌتظـٍ

 ، ثْػين اينتبػٍ اي گْىَ هتضيـ ّ گيذ ًلـهبى مَ ُـ.  ثپـمين

 يکي.  گـكتين اي تبفٍ ربى اّ ػيؼى ثب ؿميؼ ؿاٍ اف پؼؿ هْهغ ُوبى

 کٌبؿ ؿا پؼؿ ػاىت تـي ثبال ػؿرَ ثويَ ثَ ًنجت گْيب کَ هبهْؿاى اف

 چَ ثلِوي تب ثْػين هٌتظـ هب مَ ُـ ، کـػ ٍضجت اّ ثب ّ کييؼ

 : گلت ػقيق ، آهؼ هب ٓـف ثَ ّ ىؼ رؼا هؤهْؿ اف پؼؿ ، ىؼٍ عجـ

 ؟ عجـٍ چَ! ؟ اثـاُين ىؼٍ چي_
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 : گلت پؼؿ

 .`ثـم کالًتـي ثَ ي مـ يک ثبيؼ اهب ًويؼًّن ٌُْف_

 : گلت ّ عْؿػ تکبًي ػقيق

 ؟ چـا کالًتـي! ؟ چَ يؼٌي_

 ّ هـػ ثَ کـػ ؿّ ًبؿاصت ّ مـط اي چِـٍ ثب ػقيق ، آهؼ رلْ هؤهْؿ

 : گلت

 .ثجـيي ربيي ؿّ پنـم ًويگؾاؿم ىؼٍ عجـ چَ ًلِون تب_

 آًِب کَ گلت ّ کـػ عْاُي ػؾؿ ػقيق اف اي هْػثبًَ لضي ثب هـػ آى

 ثـّػ کالًتـي ثَ آًِب ثب ثبيؼ صتوب پؼؿ ّ کٌٌؼ ّظيلَ اًزبم هزجْؿًؼ

 ػقيق.  کٌؼ ىٌبمبيي اًؼ کـػٍ ػمتگيـ کَ ؿا مبؿهي ًلـ چٌؼ تب

 : گلت صيـت ثب

 .ًيؼٍ مـهت هب عًَْ اف_

 : گلت هؤهْؿ

 ىغَي اًؼ ىؼٍ ػمتگيـ کَ کنبًي رق ّلي ْٓؿٍ ُويي ثلَ_

 ُوَ كکـ لضظَ آى ، ػاؿػ ًقػيکي ًنجت ىوب ثب گْيب کَ ُنت

 ًبم هؤهْؿ ّهتي ، ثبىؼ ثبثک ىغٌ آى ايٌکَ رق هيکـػم ؿا کل

 کـػم كکـ ، هييٌبمين ؿا اّ آيب کَ کـػ ػٌْاى ّ آّؿػ فثبى ثَ ؿا اّ

 پؼؿ چِـٍ ؿًگ کـػ رلت ؿا تْرِن کَ چيقي تٌِب ، هيجيٌن عْاة

 : گلت ّ ىؼ مليؼ ثؼؼ ّ فؿػ اثتؼا کَ ثْػ
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 .ػاهبػهَ_

 عجـ ايي ثِت ػؿ ٌُْف هب ّ ؿكت هبهْؿيي ُوـاٍ ثَ پؼؿ ىت آى

 تب ، ًقػين صـف ُن ثب ُن کالهي صتي کَ هؼؿ آى.  ثْػين هبًؼٍ

 : گلت ّ آهؼ عْػه ثَ ػقيق ايٌکَ

 .چيَ رـيبى ثجيٌن ايٌب عبًن ثتْل عًَْ ثقًن فًگ يک هي_

 اينتبػٍ ػؿاتبم رلْي ْٓؿ ُوبى هْهغ آى تب کَ ُن ىيؼا ّ هي

 ؿا ثبثک هبػؿ هٌقل تللي ىوبؿٍ ػقيق ، کـػين ًگبٍ ػقيق ثَ ثْػين

 پبي ُن عبًن ثتْل گْيب ، ىؼ ثـهـاؿ اؿتجبٓ فّػ عيلي ، گـكت

 ىيؼا ّ هي ، ثـػاىت ؿا گْىي ثبالكبٍلَ کَ ثْػ ًينتَ تللي

 هکبلوَ تب ثـػين گْىي کٌبؿ ؿا مـُبيوبى ّ ًيبّؿػين ٓبهت ػيگـ

 : گلت اصْالپـمي ّ مالم اف ثؼؼ ػقيق.  ثيٌْين تب ػقيق ثب اّ

 ؟ ىؼٍ چي عبًن ثتْل_

 هبهْؿيي كِويؼ کَ ثؼؼ اهب ًؼُؼ لْ ؿا هّْْع کـػ مؼي اّ اثتؼا

 ثبثک تب اًؼ ثـػٍ عْػ ثب ؿا پؼؿ تزنل اف ثؼؼ ّ اًؼ آهؼٍ هب عبًَ ثَ

 : گلت گـيَ ثب ّ تـکيؼ ثـْو ، کٌؼ ىٌبمبيي ؿا

 اُل اٍالا  ثبثک ، فػى تِوت ام ثچَ ثَ عؼا ثَ ًجيٌي عيـ الِي_

 ... ًينت کبؿُب ايي

 پٌزـٍ پيت اف ، ؿكتن پٌزـٍ ٓـف ثَ ّ آهؼم کٌبؿ گْىي کٌبؿ اف

 ايي آيب کَ کـػم كکـ ايي ثَ ، ًؼيؼم ميبُي رق ثَ چيق ُيچ

 ىبيؼ ، ػفػي رق هيغْؿػ چيق ُوَ ثبثک ثَ ؟ ػاؿػ صويوت هّْْع
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 ُن اف صبل ػؿ هـقم.  ثْػم ًيٌبعتَ ؿا اّ ثبيؼ کَ ْٓؿ آى هي ُن

 ػقيق کَ ىٌيؼم ، کٌن كکـ ػؿمت ًويتْاًنتن ػيگـ.  ثْػ پبىيؼى

 : گلت عبًن ثتْل ثَ

 ثي اگَ ، هييَ ػؿمت چيق ُوَ هللا ىب اى ثبه ًَ ًبؿاصت_

 ىؼ عجـي اگـ پل....  عؼا ثـ پٌبٍ...  هيکٌٌؼ ّلو کَ ثبىَ گٌبٍ

 . ثگيي ُن هب ثَ صتوب

 : گلت ىيؼا.  گؾاىت ؿا گْىي ّ کـػ عؼاصبكظي مپل

 ؟ ؿامتَ يؼٌي ػقيق_

 : گلت ػقيق

 .ػبلن هللا ثگن چي_

 ثلِوين تب ثيبيؼ پؼؿ ثْػين هٌتظـ.  هيگؾىت کٌؼي ثَ ُب لضظَ

 ػهت ثَ.  آهؼ پؼؿ ثؼؼ مبػت ػّ يکي ، امت هـاؿ چَ اف هّْْع

 ىؼم هتْرَ اه گـكتَ چِـٍ ػيؼى اف.  کـػم ًگبٍ اه چِـٍ ثَ

 کـػ تؼـيق ؿا هّْْع پؼؿ ّهتي ، ًينت عْثي عجـُبي صبهل

 ػّمتو ّ اّ اهب ًؼاىتَ ػمت مـهت ػؿ ثبثک کَ ىؼين هتْرَ

 ثَ ّ هيلـّعتٌؼ ؿا آى ّ هيغـيؼًؼ مبؿهيي اف ؿا ػفػي ارٌبك

 ػقيق ، ىؼ توبم پؼؿ صـف ّهتي ، هيکـػًؼ عـي هبل اٍطالس

 : گلت ّ کييؼ ؿاصتي ًلل

 .ػفػيَ ارٌبك اّى ًويؼًّنتَ ثبثک صتوب ، ْٓؿ ايي پل عت_

 : گلت ّ ػاػ تکبى تؤمق ًيبًَ ثَ ؿا مـه پؼؿ
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 ػفػُب کَ ثْػٍ ػّمتو ّ اّ ٓـين اف هيؼًّنتَ ُن عْة چـا_

 .کـػى ػمتگيـ ؿّ

 : گلت ّ فػ ػيگـه ػمت پيت ؿا ػمتو ػقيق

 ؟ هييَ چي صبال!  ثؼٍ هـگن عؼا_

 . ػاػ تکبى ؿا مـه ّ کـػ روغ ؿا ه*ٍْؿت* پؼؿ

 : پـميؼ ػيگـ ثبؿ ػقيق

 ؟ ًويکٌي ّلو صبال يؼٌي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ ػقيق ثَ پؼؿ

 ؟ کٌي ّلو_

 ّ فػ ٍْؿتو ثَ ػمت ثب ػقيق ، ػاػ تکبى ؿا مـه تؤمق ثب ّ

 : گلت

 ػيگَ ؿّف چٌؼ ؟ هييَ چي ىْى ػـّمي پل.  ثؼٍ هـگن عؼا_

 ؟ چي عـيؼين کَ ايٌبيي!  ثـٍ ثلـمتين ؿّ رِبفه هيغْامتين

 ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػيگـ ثبؿ ًبؿاصتي ثب پؼؿ

 ّحيوَ ثب کَ ثْػ آى اف تـ پيچيؼٍ ثبثک پـًّؼٍ هّْْع. ؿكت صيبٓ ثَ

 ثقؿگ ثبًؼ يک مبؿهيي گْيب ، ىْػ صل چيقُب رْؿ ايي ّ تؼِؼ ّ

 کَ ثْػًؼ آًِب رقّ ُن ػيگـ عـ هبل چٌؼ ّ ؿكيوو ّ ثبثک کَ ثْػًؼ

 اف ؿا رٌل آًِب ثْػ کـػٍ اهـاؿ اه پـًّؼٍ ػؿ اّ عْػ کَ ْٓؿي ايي

 هيکـػًؼ هٌتول ػيگـ ىِـُبي ثَ ؿا آى ّ هيگـكتٌؼ تضْيل مبؿهيي
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 ّ ٓال ىبهل ثييتـ مـهتي اىيب. هيـمبًؼًؼ كـّه ثَ آًزب ػؿ ّ

 ػؿ صول هبثل ّ مجک ُبي رٌل کل   ػؿ ّ ثـهي لْافم ّ ػتيوَ

 هبٍ چٌؼ اف ثؼؼ.  ًيْػ هيکْک آًِب ثَ کني تب ثْػ کيق

 ثَ هب اف يک ُيچ پؼؿ رق ، ىؼ تيکيل اّل ػاػگبٍ ، مـگـػاًي

 ّ صجل مبل مَ ثَ ثبثک ػاػگبٍ ػّهيي اف ثؼؼ ، ًـكتين ػاػگبٍ

 ىؼى ؿّىي اف ثؼؼ. ىؼ هضکْم ًوؼي رـيوَ هيليْى يک ثـػاعت

 هيبى ػؿ ػقيق ّ پؼؿ ثب ؿا عْػم تَوين هي ، ثبثک هضکْهيت

 عْػم ػِؼٍ ثَ ؿا تَوين ثؼؼ اهب ىؼًؼ فػٍ ثِت اثتؼا ، گؾاىتن

 . کـػم ٓالم توبّبي ّ کـػم هـارؼَ ػاػگبٍ ثَ ًيق هي ، گؾاىتٌؼ

 هّْْع ايي اف کني ىْػ ٍبػؿ اصْبؿيَ ايٌکَ اف هجل تب

 پؼؿ هٌقل ثَ ػاػگبٍ اف ثـگَ اّليي ايٌکَ هضِ ثَ اهب عجـًؼاىت

 ، پيچيؼ كبهيل ػؿ ّ ىؼ هٌلزـ ثوت هخل عجـ ايي ، ؿكت ثبثک

 اف تب فػ فًگ هٌقلوبى ثَ آىلتَ ّ مـاميوَ کَ ُن کني اّليي

 عيلي ػقيق ّ اّ ٍضجت ، ثْػ اػظن ػوَ ىْػ هطلغ عجـ ٍضت

 هجبػا تب ثْػم کـػٍ گـم آىپقعبًَ ػؿ ؿا عْػم مـ ىؼ ْٓالًي

 کَ گلت چَ ػقيق ثَ ػوَ ًلِويؼم اهب ، ىْم آًِب ٍضجت هقاصن

 اف عْػتن اگَ اػظن ثجيٌن"  کَ ػاػ ؿا پبمغو ْٓؿ ايي تـيـ ثب اّ

 ثؼؼ ّ" ؟ هيقػي ؿّ صـف ايي ُن ثبف هيآهؼ گيـت ػاهبػُب رْؿ ايي

 ربيو مـ ؿا گْىي ّ کـػ عؼاصبكظي اّ اف عيک عيلي

 : پـميؼم اّ اف ّ ثـػم ػقيق ثـاي چبيي امتکبًي ، گؾاىت

 ؟ هيگلت چي اػظن ػوَ_
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 : گلت ّ ثـػ ثبال هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـه ػقيق-

 ُيچي_

 ًويؼاًنتن ، ؿكت آىپقعبًَ ثَ ثٌْىؼ ؿا چبيو ايٌکَ ثؼّى ثؼؼ ّ

 ّ كکـ ايٌکَ ثـاي.  ثْػ ًبؿاصت هؼؿ آى ػقيق کَ ثْػ گلتَ چَ ػوَ

 ّ کـػم هيـْل کبؿي ثَ ؿا عْػم ّ ىؼم ثلٌؼ ًؼُؼ آفاؿم عيبل

 ػاؿم کَ کبؿيَ تـيي ػؿمت ايي: "  گلتن عْػم ثَ صبل ػؿُوبى

 ُـ ُن صبال تب. کٌَ تکليق تؼييي ثـام کني ًويؾاؿم ػيگَ هيکٌن

 ، ُلت اف ثؼؼ ػبهجت." ثْػٍ عْػم صوبهت اف اّهؼٍ مـم ثباليي

 هيؼاًنتن.  ثگيـم ؿا ٓالهن ؿيبثي تْاًنتن ػًّؼگي هبٍ ُيت

 ٓالم ؿاصتي ايي ثَ ًويتْاًنتن ّهت ُيچ ًجْػ فًؼاى ثبثک اگـ

 اف ؿا ام هِـيَ اف ًوي هيتْاًن کَ ػاػ اعتيبؿ هي ثَ ػاػگبٍ ، ثگيـم

 ىٌيؼٍ فيـا ، اؿفػ ًوي مـه ػؿػ ثَ ػيؼم هي اهب کٌن هطبلجَ اّ

 آى اف ؿيـ ًؼاؿػ ثنبٓ ػؿ اٍ ّ ىؼٍ تْهيق اهْالو توبم ثْػم

 ، ثيلتن مـ ػؿػ ثَ آى ًَق گـكتيي ثـاي کَ ًجْػ هؼؿ آى ام هِـيَ

 اف پل.  گـكتن ؿا ام آفاػي مٌؼ ػُْ ػؿ ّ ثغييؼم ؿا ام هِـيَ

 اف کَ هيکـػم ىکـ ؿا عؼا ثلکَ ، ًجْػم ًبؿاصت تٌِب ًَ ٓالم

 . ام کـػٍ پيؼا ًزبت ثقؿگي هغوََ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  
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 ?  كَل

 

 

 ُـ ، ثْػم ًکـػٍ پيؼا کبؿي ٌُْف هي ّ ثْػ اتوبم ثَ ؿّ ثِوي هبٍ

 ًبهيؼ ّ عنتَ ىت اعـ ّ عـيؼم هي ؿّفًبهَ اهيؼّاؿاًَ ٍجش ؿّف

 ايي ًَ.  هيگؾاىتن کٌبؿ ؿا آى ام ًکـػٍ پيؼا عْؿي ثؼؿػ کبؿ ايٌکَ اف

 هبالهبل ؿّفًبهَ ٍلضبت ػکل ثـ ، ثبىؼ ًؼاىتَ ّرْػ کبؿي کَ

 يؼٌي ثبىؼ هي هٌبمت کَ کبؿي ؟ كبيؼٍ چَ اهب ، ثْػ آگبُي اف

 تللي کَ رب ُـ ثَ.  ًجْػ ثبىؼ ًؼاىتَ عبٍي تغٌَ ثَ اصتيبد

 يب ّ چينت ام تضَيلي هؼؿک هيپـميؼًؼ چيق ُـ اف هجل هيکـػم

 ، ًويـمؼ مبل يک ثَ هيگلتن تب ّ ػاؿم کبؿ مبثوَ مبل چٌؼ

 يبػ کَ ثبؿ ُـ.  هيگؾاىتٌؼ ؿا گْىي رْاثي ّ مئْال ُيچ ثؼّى

 ايي ثَ فيـا ، يلـمتبػم م لؼٌت هلکي ثَ اكتبػم هي ام هجلي کبؿ

 هؼؿک ًَ کَ هـا پليؼ ًي تي ثب اّل ؿّف ُوبى اف هلکي هيکـػم كکـ

 .ثْػ کـػٍ امتغؼام ثْػم ثلؼ کبؿي ًَ ّ ػاىتن ثباليي تضَيلي

 عبًَ اف ؿّفًبهَ گـكتي ثـاي هؼوْل ٓجن کَ ؿّفُبيي اف يکي ػؿ

 كـّىي ؿّفًبهَ ػکَ رلْي ايٌکَ هضِ ثَ ، ثْػم ىؼٍ عبؿد

 ، چـعيؼ عيبثبى ٓـف ثَ مـم تـهقي ٍؼاي ىٌيؼى ثب ؿميؼم

 ثَ ّ آّؿػ ثيـّى پٌزـٍ اف ؿا مـه ثْػ کـػٍ تـهق کَ عْػؿّ ؿاًٌؼٍ
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 ، هيکـػ پـعبه ثْػ اينتبػٍ عيبثبى ّمٔ گوي ػؿ مـ ثب کَ فًي

 ّ ُبد اثتؼا ثْػ کـػٍ ُْل ّ تـميؼٍ صنبثي ثْػ هؼلْم کَ فى

 ثَ ًنجت ّاکٌيي ُيچ ثؼّى مپل ّ کـػ ًگبٍ ؿاًٌؼٍ ثَ ّاد

 ؿاًٌؼٍ.  ىؼ ؿػ   عيبثبى اف مـػت ثَ ؿاًؼٍ هـػ آهيق تُْيي صـكِبي

 ؿا پبيو عين ثب ثؼؼ ّ گلت ثيـاٍ ّ ثؼ فى ثَ ثلٌؼ ٍؼاي ثب هؼتي

 ىبکي عيلي ؿاًٌؼٍ فًٌؼٍ ؿكتبؿ ٓـف اف.  ؿكت ّ كيـػ گبف ؿّي

 فى اًگبؿ!  تـثيت ثي ، هالصظَ ثي هـػک گلتن عْػم ثب ّ ىؼم

.  هبىيي فيـ ثٌؼافٍ ؿّ عْػه هيغْامت ػمتي ػمتي ثيچبؿٍ

 ؿا مـه ثْػ اينتبػٍ كـّىي ؿّفًبهَ ػکَ رلْي کَ پيـهـػي

 : گلت ّ ػاػ تکبى

 .ىؼٍ اي فهًَْ ػّؿٍ ػزت.... الَ ال

 پييغْاى ؿّي امکٌبمي ّ ثـػاىت اي ؿّفًبهَ ىؼ عن مپل

 ؿّفًبهَ ًيق هي.  ؿكت ثگيـػ ؿا پْلو ثبهي ايٌکَ ثؼّى ّ گؾاىت

 ؿّفًبهَ ٍبصت ، گؾاىتن هـػ پيـ پْل کٌبؿ ؿا پْلن ّ عـيؼم اي

 : کـػ ٍؼا ؿا هـػ پيـ ثبالكبٍلَ ّ ثـػاىت ؿا پْلِب كـّىي

 ...آهب... آهب_

 تب ّ کـػم ًگبٍ هييؼ ػّؿ فًبى هؼم هـػ پيـ کَ رِتي ثَ ًيق هي

 کَ ثْػ ىؼٍ هتْرَ گْيب ، ثـگيت عْػه کٌن ٍؼا ؿا اّ عْامتن

 اكتبػ هـػي ثَ چيون لضظَ ُوبى.  امت ًگـكتَ ؿا پْلو ثويَ

 ّ هتـهجَ ؿيـ هؼؿ آى صـکتو ايي ّ چـعيؼ ػوت ثَ مـػت ثَ کَ
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 ثـ هيـكت ؿاٍ اّ پيت کَ فًي ثب ثْػ هبًؼٍ کن کَ ثْػ ًبگِبًي

 عطبة كـيبػ ثب ّ کييؼ کٌبؿ ؿا عْػه مـػت ثَ فى ، کٌؼ عْؿػ

 : گلت اّ ثَ

 .ػيًَّْ.  عجـتَ چَ ُْ_

 ىْى چيقي يک ُوَ اًگبؿ ؟ عجـٍ چَ ّاهغ: "  گلتن عْػم ثب

 ثگيـم ؿا پْلن ثبهي هيغْامت کَ ػکَ ٍبصت ٍؼاي ثب ، ىؼٍ

 مـػت ثَ ّ رْىيؼ ػلن ػؿ چيقي هـتجَ يک اهب چـعبًؼم ؿا مـم

 چوـ هيکـػم كکـ ايي ثَ هي ّ ثْػ ؿكتَ هـػ.  کـػم ًگبٍ ٓـف آى ثب

 ، کـػ عبؿد كکـ اف هـا هـػي ٍؼاي.  ثْػ ثبثک ىجيَ

 ؟ هيؼيؼ اربفٍ عبًن_

 ؿّفًبهَ ثتْاًؼ اّ تب ثـّم کٌبؿ هي تب امت هٌتظـ هـػ ىؼم هتْرَ

 ثيي ػؿ ؿّف آى. ثـگيتن هٌقل ثَ ّ عْامتن هؼؾؿت اّ اف ثـػاؿػ

 ًيبف هٌيي ثَ کَ اكتبػ آگبُي يک ثَ چيون ؿّفًبهَ ٍلضبت

 ّ ثـػاىتن ؿا گْىي ثبىن ػاىتَ اهيؼي ايٌکَ ثؼّى ، ػاىتٌؼ

 تب ػاػ رْاة ؿا تللي هـػي فًگ مَ ػّ اف ثؼؼ ، گـكتن ىوبؿٍ

 ّ مئْال ُيچ ثؼّى ام گـكتَ توبك آگبُي ثـاي کـػم ػٌْاى

 آػؿك ّ ثـّم ىـکت ثَ كـم کـػى پـ ثـاي کَ گلت رْاثي

 ّ ًْىتن ؿّفًبهَ گْىَ ؿا آػؿك ػزلَ ثب ًيق هي ، ػاػ ؿا ىـکت

 هـارؼَ ثـاي ثؼؼ ؿّف ٍجش ، کٌن هـارؼَ آًزب ثَ ثؼؼ ؿّف ىؼ هـاؿ

 ثبؿ ايي کـػم هي ػػب ؿاٍ ثيي ػؿ ، ىؼم عبؿد هٌقل اف ىـکت ثَ
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 ؿا ػمتن ريجي تْ پْل گـكتي ثـاي ايٌکَ اف ؿامتو.  ىْم هْكن

 ثَ ّهتي ، کييؼم هي عزبلت عيلي هيکـػم ػؿاف پؼؿم رلْي

 کني تٌِب هيکـػم كکـ کَ تَْؿم عالف ثـ ؿميؼم ىـکت

 ًلـ چٌؼيي کٌن، هـارؼَ آًزب ثَ ىؼٍ عْامتَ هي اف کَ ُنتن

 کَ ثْػًؼ کنبًي آًِب هيبى ػؿ ، ػيؼم كـم کـػى پـ صبل ػؿ ؿا

 کبهپيْتـي کبؿُبي ثَ آىٌب ُن ثؼْي ّ ػاىتٌؼ لينبًل هؼؿک

 ثْػ صبلي ػؿ ايي ، ثْػًؼ ػيؼٍ ؿا گـي هٌيي ػّؿٍ صتي ّ ثْػًؼ

 فثبى ثَ هغتَـي آىٌبيي ّ ػيپلن هؼاؿک ػاىتي ثَ رق هي کَ

 ّ کـػم پـ ؿا كـم گـكتَ صبلي ثب. ًويؼاًنتن ػيگـي چيق اًگليني

 ًگبٍ هـػ ، ػاىت ؿا هٌيي موت کَ ػاػم رْاًي هـػ تضْيل

 عْامت هي اف ثؼؼ ّ اًؼاعت كـم ثَ مپل ّ هي ثَ ػهيوي

 آى صْْؿ ثب.  کٌن يبػػاىت كـم پبييي ُن ؿا عْػم تللي ىوبؿٍ

 ثتْاًن آًزب ًويغْؿػ آة چيون ، ىـائ ّارؼ هتوبّي ُوَ

 ثب هْهغ ُوبى ّ آهؼم ثيـّى ىـکت اف ًباهيؼي ثب.  کٌن پيؼا کبؿي

 کبؿ ػًجبل ثبيؼ ثبفم كـػا اف ُيچي کَ ُن ايٌزب:"  گلتن عْػم

 ىنتي هيـْل کَ ػيؼم ؿا ػقيق ؿميؼم کَ عبًَ ثَ"  ثگـػم

 ًيبى آىپقعبًَ کبثيٌت ؿّي هيٍْ ظـف امت چبي امتکبًِبي

 ػيؼى ثب ػقيق ، امت ػاىتَ هِوبى ػقيق هي آهؼى اف هجل ، هيؼاػ

 : ّگلت فػ لجغٌؼي هي

 ؟ عجـ چَ ، هبػؿ ًجبىي عنتَ_ 

 : گلتن ّ اًؼاعتن ثبال ؿا ُبين ىبًَ
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 .کٌٌؼ عجـم ىؼ هـاؿ کـػم پـ كـم ُيچ کَ كؼال_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 چبيي امتکبى يک ثيب ثيبؿ ػؿ ؿّ ت هبًتْ ثـّ ثغْاػ عؼا چي ُـ_

 .ثـيقم ثـات

 : پـميؼم ّ ًيبّؿػم ٓبهت

 ؟ ثْػ آهؼٍ کي ػقيق_

 : گلت

 .ؿكتي ّ آهؼى مـ يک ًبػيب ّ اكنبًَ ػوَ_

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ ًوًْؼى چـا_

 : گلت ػقيق

 .رليلي ػکتـ پيو ثجـًو ثْػًؼ اّهؼٍ ثْػ هـيِ ًبػيب ثچَ_

 : گلتن

 ؟ ثْػ چو_

 : گلت ػقيق

 ػًَّ تب ػّ يکي ثؼًو ؿّي چْى ثْػ گـكتَ مـعک کٌن كکـ_

 . ػاىت ُن تت ٓللي.  ثْػ فػٍ هـهق

 : گلتن ًگـاًي ثب
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 ؟ ًينت کَ عطـًبک ػقيق_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 ػّا ّ ػکتـ کَ هؼيوب اّى ، هيبؿى ػؿ مـعک ُب ثچَ ُوَ هبػؿ ًَ_

 اهکبًبت ىکـ ؿّ عؼا ػيگَ صبال اهب ثبىَ عطـًبک ثْػ هوکي ًجْػ

 . فيبػٍ

 هيکـػم ثبف ؿا هبًتْام ُبي ػکوَ کَ صبلي ػؿ ّ ىؼ ؿاصت عيبلن

 : گلتن

 تٌگ عيلي ثـاه ػلن ، هيؼيؼم ؿّ ًبػيب ، ثْػم آهؼٍ فّػتـ کبه_

 . ىؼٍ

 : گلت ػقيق

 ػلو عيلي اًّن ، ؿمًْؼ مالم ثِت عيلي ُن ًبػيب_

 .ثجيٌَ ؿّ تْ هيغْامت

 : گلتن هي هي ثب

 ؟ ؿكتن کزب هي کَ گلتي ثِيْى ػقيق_

 : گلت ّ ثـػ ثبال ؿا مـه ثْػ ىؼٍ هٌظْؿم هتْرَ ػقيق

 ُن اگـ.  ًقػم صـكي ُن هي ، ًپـميؼ چيقي اكنبًَ!  هبػؿ ًَ_

 كِويؼم کَ ْٓؿ ايي چْى کبؿ مـ ؿكتي هيگلتن هيپـميؼًؼ

 . ثيکبؿي كؼال ثؼًَّ کني ًؼاؿي ػّمت
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 ايي!  هي عؼاي ، کٌن ثْمَ ؿـم ؿا ػقيق ٍْؿت هيغْامت ػلن

 ػؿک ؿا اصنبمن ػهيوب اّ ، ثْػ اػتوبػ هبثل ّ كِويؼٍ چوؼؿ فى

 اف چبي ميٌي ثب ػقيق ، ثـگيتن ّ کـػم ػُْ ؿا لجبمن.  هيکـػ

 گؾاىتن فهيي ّ گـكتن ػمتو اف ؿا ميٌي ، آهؼ ثيـّى آىپقعبًَ

 : پـميؼم چبي ًْىيؼى ٌُگبم. 

 ؟ عجـ چَ ػيگَ ػقيق عت_

 : گلت هيٌينت کٌبؿم کَ ُوبًطْؿي ػقيق

 مالهتي_

 ؟ هبهبًيَ ّ تپل رْؿ ُوْى ًبػيب پنـ_

 . ًؼاىت صبل اٍالا  ام ثچَ ٓللي اهب اؿٍ_

 .هيوًْؼى کبه اي_

 ًبػيب اهب ، ثيبى ثـگـػى ًبُبؿ ، ػکتـ ثـى گلتن ثِيْى ُن هي_

 .کٌَ ػؿمت ًبُبؿ ثـٍ ثبيؼ ، عًَْ هيبػ ظِـ هيخن کَ گلت

 : گلتن عٌؼٍ ثب

 . ىؼٍ ػاؿ عًَْ صنبثي ًبػيب پل اٍّ_

 : گلت ّ کييؼ آُي ػقيق

 ثييي عْىجغت تْى ُوَ الِي_
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 هيتْاًنتن.  هيکـػم اصنبك ًِبى اي ؿََ کالهو لضي ػؿ

 گلتن ثبىن فػٍ صـكي ايٌکَ ثـاي ، امت هي ًگـاى چوؼؿ ثلِون

: 

 ؟ ػاىت عجـُبيي چَ ػيگَ اكنبًَ ػوَ_

 : گلت ّ آهؼ ثيـّى كکـ اف ػقيق

 .کـػًؼ هگْ ثگْ ُن ثب صنبثي اػظن ّ آؿيب فى هؼوْل ٓجن_

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ ثبفم_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه تؤمق ثب ػقيق

 ؿّف ُـ ػػْا ؿّف ُـ ، پٌيـ ّ کبؿػ هخل ىؼى ُن تب ػّ ايي_

 .اعتالف

 ؟ کؼّهيًَْ ثب توَيـ صبال_

 اف کَ ْٓؿي ثَ اًؼاعت هي ثَ کَ مليِي اًؼؿ ػول ًگبٍ ػقيق

 : گلت ّ ىؼم پييوبى مْالن

 اػظن ػوَ ، هوَـى ٓـف ػّ ُـ ػػْا تْ ، هبػؿ صـكيَ چَ ايي_

 چي هللا امتـلـ... کَ ُن ػعتـٍ اّى هييٌبمي کَ ؿّ عْػت

 . ثگن

 يک آؿيب چـا عت ، مبعت ًوي آؿيب فى ثب ُن اّل ُوْى اف ػوَ_

 ؟ کٌَ مْا ىْ فًؼگي عًَْ هخال ؟ ًويکٌَ کبؿي
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 ، ثؼٍ کبؿ ثَ تي ًؼاؿٍ ػهبؽ ّ ػل آؿيب ُب عْىَ ػلت تْ هبػؿ_

 ًـكتَ مـ يک صتي کَ هبَُ يک االى گلت اكنبًَ ثَ اػظن

 . ثؼٍ تيکيل مْا فًؼگي هيغْاػ چطْؿي ثؼؼ.  آهبه هـبفٍ

 هيکـػم كکـ ايي ثَ ًيق هي ، ؿكت كـّ كکـ ثَ ّ کييؼ آُي ػقيق

 کزب اؿىيب ، ػاؿػ ّرْػ اعتالف چوؼؿ اػظن ػوَ پنـُبي ثيي کَ

 يبػ ثَ ّ ثْػ ًيٌْ صـف ّ ىـؿ ُن ثچگي ُوبى اف آؿيب ؟ کزب آؿيب ّ

 ، ثيْػ اّ فى ىيؼا هيغْامت ػلو چوؼؿ ػوَ کَ اكتبػم ايي

 : کـػ عبؿد كکـ اف هـا ػقيق ٍؼاي

 . ىؼٍ آفاػ فًؼاى اف ثبثک هيگلت اكنبًَ ، ثگن ؿكت يبػم ؿامي_

 :پـميؼم ّ کـػم ًگبٍ ػقيق ّ تؼزت ثب ؿيغت كـّ ػلن

 کي؟_

 .پيو ؿّف چٌؼ ُويي_

 هي اه فًؼاًي هؼت اف چوؼؿ کـػم صنبة ؽٌُن ػؿ اي لضظَ

 : گلتن ثؼؼ ّ گؾؿػ

 ؟ ًيؼٍ مبل مَ کَ ٌُْف_

 : گلت ػقيق

 ػلْ ثْػٍ اّلو ثبؿ ّ ًجْػٍ ػاؿ مبثن چْى ، هيگي کَ رْؿ ايي_

 .عْؿػٍ ثِو هيـّٓ
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 چيقي ػيگـ ُن ػقيق.  ىؼم عيـٍ چبي امتکبى ثَ ّ کـػم مکْت

 تـتت تب ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف چبي مـکييؼى اف ثؼؼ ّ ًگلت

 رِت ثي ّ ثيغْػ ، ػاىتن صبلي چَ ًويؼاًين ، ثؼُؼ ؿا ًبُبؿ

 رلْي کَ اكتبػم هـػي يبػ ثَ لضظَ ُوبى.  ثْػ اكتبػٍ ىْؿ ػلن

 هـػ آى ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم ثب ّ ثْػم ػيؼٍ كـّىي ؿّفًبهَ ػکَ

 تللي ٍجش ؿّف يک ، گؾىت هبرـا ايي اف ؿّف چٌؼ.  ثْػ ثبثک ّاهؼب

 هـػي آىٌبي ًب ٍؼاي.  ػاػم رْاة ؿا تللي عْػم ، آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ

 : گلت عٔ پيت اف

 ؟ کٌن ٍضجت آؽيي ىيْا عبًن ثب تْاًن هي_

 هي ثب ّ کينت اّ کَ کـػم كکـ ايي ثَ تؼزت ثب ّ ؿيغت كـّ ػلن

 : گلتن تـػيؼ ثب مپل ؟ ػاؿػ کبؿ چَ

 .ثلـهبئيؼ ُنتن عْػم_

 : گلت هـػ

 ىـکت ثَ صْْؿي هَبصجَ ثـاي ٍجش ػٍ مبػت ؿاك كـػا لطلب_

 کٌيؼ هـارؼَ آّؿاى كي  

 ػؿعْامت هجل ؿّف چٌؼ کَ ثْػم کـػٍ كـاهْه کبهال لضظَ آى

 : گلتن تؼزت ثب.  ام کـػٍ پـ کبؿي

 ؟ کزب_

 : گلت هـػ

 .آّؿاى كي   ىـکت_
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 : گلتن گيزي ثب

 ! هيگيؼ چي ًيؼم هتْرَ هي ثجغييؼ_

 : گلت هـػ

 ؟ ًکـػيؼ پـ كـم ّ هـارؼَ ىـکت ثَ پيو ؿّف چٌؼ ىوب هگـ_

 : گلتن ػزلَ ثب ّ آّؿػم يبػ ثَ ؿا هّْْع تبفٍ

 . ًجْػ صْامن اٍالا  ، ثجغييؼ ، ثلَ ثلَ_

 : گلت هـػ

 . ثبىيؼ ايٌزب ٍجش ػٍ مبػت ؿاك كـػا_

 .صتوب ثلَ_

 ًلل ، ثْػ ىؼٍ تبثيؼٍ ػلن ػؿ اهيؼ اف اي ثبؿهَ توبك هطغ اف ثؼؼ

 عْة کبؿ يک هييَ يؼٌي"  کـػم كکـ عْػم ثب ّ کييؼم ػويوي

 اف ّ گؾاىتن هيبى ػؿ ػقيق ثب ؿا هّْْع لضظَ ُوبى" ؟ ثيبػ گيـم

 ثب ُوييَ هخل ّ فػ لجغٌؼي ػقيق ، کٌؼ ػػب ثـاين کَ عْامتن اّ

 : گلت آؿاهو

 . هييَ ػؿمت ثبىَ ٍالس اگـ هللا ىب اى ، ثغْاػ عؼا چي ُـ_

 کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ ّ ثْػم ثيؼاؿ ىت ُبي ًيوَ تب ىت آى

 اف اهب ثْػ ٍجش ػٍ مبػت هَبصجَ هـاؿ ايٌکَ ثب.  هييْػ چَ كـػا

 ثب.  کٌؼ ثيؼاؿ عْاة اف ؿا هي فّػتـ کوي ٍجش کَ عْامتن ػقيق

 ثبه ثيؼاؿ ىيپْؿ ٍجش ىو مبػت ػقيق ًويکـػم كکـ صبل ايي
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 ٍجضبًَ ملـٍ مـ پؼؿ ّ اّ ثـعبمتن عْاة اف ّهتي ، ثقًؼ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػيؼًن ثب پؼؿ ، ثْػًؼ ًينتَ

 . ثغْاة تغت ثگيـ ، ثؼي ػؾاة ؿّ عْػت ثبثب ثيکبؿي_

 تب کييؼم ٍْؿتن ثَ ػمتي مپل کـػم اکتلب لجغٌؼي ثَ تٌِب

. ؿكتن ٍْؿتن ّ ػمت ىنتي ثـاي ّ کٌن ػّؿ عْػم اف ؿا عْاة

 ّ کـػم ٍجـ ثْػ ىؼٍ ؿكتي آهبػٍ پؼؿم ثـگيتن اتبم ثَ کَ ّهتي

 صبل ػؿ.  ثغْؿم ٍجضبًَ تب ًينتن ملـٍ مـ اه ثؼؿهَ اف ثؼؼ

 : گلت ػقيق کَ ثْػم ملـٍ کـػى روغ

 ؟ ُنت هطوئي ثـي هيغْاي کَ ايٌزبيي صبال رْى ىيْاي_

 هؼلْم ، هَبصجَ هيـم تبفٍ ، ًينت هؼلْم ُيچي کَ ٌُْف_

 ًينت عْثي ربي ػيؼم اگَ ثبىيؼ هطوئي اهب کٌٌؼ هجْلن ًينت

 .ؿم ًوي

 تب ًيؼين هضتبد هؼؿ آى ٌُْف کَ هب ًکـػٍ عؼايي رْى هبػؿ اؿٍ_

 ثبيؼ ، فيبػٍ گـگ ، ثقًي ي ػؿ ُـ ثَ ًْى لووَ يک ثـاي ثغْاي تْ

 . ثبىي هْاظت عيلي

 آىپقعبًَ ثَ ؿا ّمبيل تب ىؼم ثلٌؼ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم لجغٌؼ ثب

 آهبػٍ تب ؿكتن هجِن ُيزبًي ّ تيْيو ثب ٍجش ًَ مبػت.ثجـم

 هيکي ىلْاؿ ُوـاٍ ثَ ؿا ام هيکي هبًتْ هؼوْل ٓجن ىْم

 هوٌؼَ اثتؼا. هوٌؼَ يب کٌن مـ ؿّمي ًويؼاًنتن ، کـػم تي

 ّ امت عٍَْي ىـکت کـػم كکـ عْػم ثب ّلي کـػم مـم



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 185 

 کتاب باز

 ّ آّؿػم ػؿ ؿا هوٌؼَ ثٌبثـيي.  ًينت هوٌؼَ کـػى مـ ثـاي لقّهي

 گلت هي ػيؼى ثب ػقيق ، ىؼم عبؿد اتبم اف ّ کـػم مـم مـي ؿّ

: 

 ؟ هيـي ػاؿي_

 .ثِتـٍ ثـم تـ فّػ اؿٍ_

 هبىيي مْاؿ ّهت يک.  هبػؿ ثبه عْػت هْاظت رْى ىيْاي_

.  ثـّ ثْك هيٌي يب اتْثْك ثب ًؼاؿٍ اهٌيت ، ُب ًيي ىغَي

 ثباليي ًکـػٍ عؼايي کَ ايٌَ اف ثِتـٍ ثـمَ ػيـتـ کن يک آػم

 .ثيبػ مـه

 . رْى ػقيق چين_

 اًزبم مـ عْىي ثب عيـ ثَ ُن تْ هللا ىب آى ، ثال ثي چيوت_

 . ًؼاؿم آؿفّيي ُيچ ػيگَ عؼا ثَ ، ثگيـي

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼي

 . ثبىَ رْى پؼؿ ّ هي مـ ؿّي ُوييَ ىوب مبيَ هللا ىب اى_

 ، هيکـػم ػؿک ؿا اه هؼٌي عْثي ثَ کَ کييؼ ػويوي اٍ ػقيق

 هيتًْنتن ثْػ ىؼٍ ػّعتَ ربيي ثَ کَ ػقيق ؿوگيي ًگبٍ اف

 عبؿد كکـ اف ؿا اّ ايٌکَ ثـاي. هيکٌؼ كکـ چيقي چَ ثَ ثقًن صؼك

 : گلتن کٌن

 ؟ ًويـيؼ ربيي کَ اهـّف_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 186 

 کتاب باز

 ؟ هيگـػي ثـ کي تْ ، ام عًَْ ، هبػؿ ًَ_

 .هيگـػم ثـ ظِـ تب ، ثکيَ ْٓل فيبػ کبؿم ًويکٌن كکـ_

 .ثقى عًَْ فًگ يک صتوب ثيبئ ػيـتـ عْامتي هْهغ يک اگَ پل_

 ؟ ًؼاؿي کبؿي ػقيق عت ، صتوب ثبه_

 . ًگِؼاؿت عؼا ، ثبه عْػت هْاظت ، ػقيقم ًَ_

 اف.  ىؼم عبؿد عبًَ اف ػقيق ثْميؼى اف ثؼؼ ّ ثـػاىتن ؿا کيلن

 هيؼاى موت ثَ کَ ىؼم ثْك هيٌي مْاؿ ثِبؿمتبى هيؼاى

 ثْك هيٌي.  ثْػ ىلْؽ ُوييَ هخل عيبثبى. هيـكت تيـ ُلت

 گبف هِيجي ٍؼاي ثب ثْػ روؼيت اف هولّْ کَ اي ؿكتَ ػؿ فُْاؿ

 ٌٍؼلي ؿّي.  هيکـػ پيؼا ؿكتي ثـاي ؿاُي فصوت ثَ ّ هيغْؿػ

 ّ گـكتَ ؿجبؿ ىييَ پيت اف ّ ثْػم ًينتَ ػّم ؿػيق ًلـٍ يک

 اف کَ مْاؿاًي هْتْؿ ثَ صبل آى ػؿ ّ هيکـػم توبىب ؿا ثيـّى کخيق

 هيغْؿػم ؿجطَ هيکـػًؼ پيؼا ؿكتي ثـاي ؿاُي عْػؿُّب ي ال ثَ ال

 کَ هيبًؼاعت چبهي هـػ يبػ ثَ هـا ثْك هيٌي عْؿػى گبف ٍؼاي. 

 ثْي ّ گـهب اف ، هيجبىؼ تٌؼي ثباليي مـ کـػى ٓي صبل ػؿ

 ، هييؼ آىْة ػلن ثْػ ىؼٍ هغلْٓ آػهِب تي ػـم ثب کَ گبفييل

 ػؿ ؿا صبلتي چٌيي ، اّل ؿّف ُن آى ؿميؼى ػيـ ػلِـٍ ُن ىبيؼ

 پبي اٍطکبک ثْػم كکـ ػؿ کَ ْٓؿ ُوبى ، ثْػ آّؿػٍ ّرْػ ثَ هي

 ثؼّى ّ آّؿػ عْػ ثَ هـا ثْػ اينتبػٍ ام ٌٍؼلي کٌبؿ کَ هـػي

 اتلبم ايي ّهتي اهب کـػم تـ روغ ؿا عْػم ثچـعبًن ؿا م مـ ايٌکَ
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 اف. هيآّؿػ رلْ ؿا پبيو هَؼ اف اّ کَ كِويؼم ىؼ تکـاؿ ثبؿ چٌؼ

 ُن ايي ثيب:"  هيگلتن عْػم ثَ ّ پيچيؼم هي عْػ ثَ ًبؿاصتي

.  ًويکٌَ کَ كکـُبيي چَ ػقيق ثيچبؿٍ ، اهٌيتو ّ ثْك هيٌي

 ثَ ّ ثْػ پبييي مـم کَ ْٓؿي ُوبى" ؟ اهٌَ عيلي رب ايي هخال

 ثب.  آّؿػ رلْ ؿا پبيو هـػ کَ ىؼم هتْرَ هيکـػم كکـ هنبلَ ايي

 عزبلت ىبيؼ تب کـػم ًگبٍ اّ ثَ عْؿػٍ گـٍ اثـّاًي ّ تيق ًگبٍ

 توبم ّهبصت ثب ثلکَ ًتـميؼ هي اعن اف تٌِب ًَ اّ اهب ثکيؼ

.  مبييؼم ُن ثَ ؿا ػًؼاًِبين صـً اف ، فػ هي ثَ ُن چيوکي

 عْػم ثب اهب ، ثقًن ٍْؿتو ثَ اي کييؼٍ هيغْامت ػلن عيلي

 اف هـػي ٍؼاي.  اؿفػ ًوي اه ؿيقي آثـّ ثَ کبؿ ايي کـػم كکـ

 ثْػ فػٍ مـم ثَ ًيق هي ػاؿػ ًگبٍ گلت ؿاًٌؼٍ ثَ عطبة مـ پيت

 ُن هؼتي کـػم كکـ اهب ثـّم پيبػٍ ؿا ؿاٍ ثبهي ّ ىْم پيبػٍ کَ

 ُيچ ثْك هيٌي ػاعل ٓـكي اف ثـمن هوَؼ ثَ تب کٌن تضول

 كکـ ّ ىؼى پيبػٍ ثـاي ثبىؼ ؿاُي کَ ًؼاىت ّرْػ عبلي كْبي

 ىْم پيبػٍ ُن ثَ چنجيؼٍ روؼيت ايي ثيي اف ثغْاُن ايٌکَ

 .کٌن ٍجـ عٔ آعـ ثَ ؿميؼى تب ػاػم تـريش ، هيؼاػ ػؾاثن

 ّهتي ، ؿميؼ تيـ ُلت هيؼاى ثَ ثْك هيٌي ثْػ هَيجتي ُـ ثَ

 تـ رلْ هؼم چٌؼ.  ام ىؼٍ آفاػ فًؼاى اف گْيي ىؼم عبؿد آى اف

 ػؿ ، هيـكتٌؼ آثبػ ػجبك ٓـف ثَ کَ ىؼم ُبيي تبکني مْاؿ

 چْى ، ًؼاىتن ؿا مبػت ثَ کـػى ًگبٍ رـات هؼت ايي توبم

 ػؿ رلْي ّهتي ، ػاؿم عيـ?تب کلي ُن هْهغ ُوبى تب هيؼاًنتن
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 اف اٍ ّ اًؼاعتن ام هچي مبػت ثَ ًگبُي تـك ثب ؿميؼم ىـکت

 هٌيي آًکَ صبل.  ثْػ گؾىتَ ػٍ اف ؿثغ يک مبػت. آهؼ ثـ ًِبػم

 ّ ػلِـٍ ثب. ثبىن آًزب ٍجش ػٍ مبػت ؿاك ثْػ کـػٍ تبکيؼ ىـکت

 ػهبيوي ، گؾاىتن ػؿ فًگ ؿّي ؿا ػمتن ًبپؾيـ ٍّق تيْييي

 ثبف ؿّين ثَ ؿا ػؿ ثْػم ػيؼٍ هجل ػكؼَ کَ رْاًي هـػ تب کييؼ ْٓل

 ىْم، ػاعل کَ عْامت هي اف اّ ّ کـػم هؼـكي ؿا عْػم کـػ

 هجل ػكؼَ عالف ثـ.  ًگلت چيقي تبعيـم هْؿػ ػؿ عْىجغتبًَ

 تؼبؿف ثب.  اًؼاعت ربًن ثَ هجِن تـمي ايي ّ ًجْػ آًزب کني

 پـػافي ًْؿ ، ًينتن چـهي هجل ؿّي ّ ؿكتن اًتظبؿ اتبم ثَ هـػ

 ايي ثب ، ثْػ ىؼٍ تـمن هْرت كْب آى ثـ صبکن مکْت ّ هالين

 ًؼاىتن ىک ّ هيکٌن اصنبك ثيغْػي تـك هيؼاًنتن ّرْػ

 ثـاي. امت ىؼٍ ايزبػ ؽٌُن ػؿ عْػم تلويٌبت احـ ػؿ تـك ايي

 مجک ثَ ػيْاؿُب ، ىؼم آـاف هتْرَ کٌن آفاػ ؿا كکـم ايٌکَ

 فيجبيي چْثي ػکْؿ ، ثْػ ىؼٍ پْىيؼٍ عْة چْثي ّؿهَ ثب فيجبيي

 ثب اتبم کق  .  هيکـػ رؼا مبلي اف ؿا ًييوي مبلي كْبي

 ؿًگ هُِْبي ػکْؿ ثب کَ ثْػ ىؼٍ كـه ؿًگ کـم مٌگِبي

 كکـ اتبم ربلت تـکيت ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ، ػاىت فيجبيي ُبؿهًْي

 : پـميؼ هي هي اف کَ ىٌيؼم ؿا رْاى هـػ ٍؼاي هيکـػم

 ؟ هيکٌيؼ هيل چبي_

 رْاة ػمتپبچگي ثب ّ کـػم ًگبٍ ثْػ ىؼٍ ثلٌؼ ربيو اف کَ اّ ثَ

 چيقي ايٌکَ ثؼّى ّ ػاػ تکبى ؿا مـه.  کـػم تيکـ ّ ػاػم هٌلي
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 ّ ؿيغت چبي ليْاًي عْػ ثـاي ّ ؿكت آىپقعبًَ ثَ ثگْيؼ ػيگـي

 ػاىت هـاؿ مبلي ػاعل کَ ثقؿگي ّ هيکي هيق پيت ثـگيت

 ًگبٍ ثَ ؿا عْػ مـ ًيق هي.  ىؼ کوپيْتـ ثب کبؿ هيـْل ّ ًينت

 گـم ثْػًؼ کـػٍ ًَت ػيْاؿ ثَ ؿّين ثَ ؿّ کَ تبثلْيي ثَ کـػى

 اّ ثَ ػيگـ ثبؿ ّ. آهؼم ثغْػم رْاى هـػ ٍؼاي ثب کَ فهبًي تب کـػم

 : کـػم ًگبٍ

 .اتبم ػاعل ثلـهبئيؼ عبًن_

 ، ىؼم ثلٌؼ رب اف کـػ اىبؿٍ ػؿثنتَ اتبهي ػؿ ثَ ػمت ثب ّ

 ثب آهؼ، مـاؿن ثبف ثْػ ىؼٍ كـاهْىن کَ اّطـاثي ّ ػليْؿٍ

 ػاعل مپل ، فػم ؿئيل اتبم ػؿ ثَ اي ّـثَ آفاؿػٌُؼٍ ػلِـٍ

 ّ ىيک عيلي کَ اكتبػ هـػي ثَ چيون ّؿّػ هضِ ثَ ، ىؼم

 ًينتَ کـم ؿًگ ثَ هزللي هيق پيت ّ پْىيؼٍ لجبك ؿموي

 ًبعْىبيٌؼي اصنبك ّ اكتبػم هلکي يبػ ثَ ًبعْػآگبٍ ، ثْػ

 ثبف ؿكتَ ؿاٍ اف ثْػ هبًؼٍ کن کَ ْٓؿي ثَ ، گـكت كـا ؿا ّرْػم

 ُوَ:"  گلتن عْػم ثَ ثؼُن ػلؼاؿي ؿا عْػم کَ ايي ثـاي ، گـػم

 عْة آػهبي اّى اف ايي ىبيؼ ، هؼلْم کزب اف ًوييًْؼ ُن هخل کَ

 تب ثؼ اصنبك آى ّ ىؼ آؿام ام مبػٍ ؽُي تلويي ايي ثب."  ثبىَ

 هي اف اي اهـاًَ ٍؼاي ثب هـػ هْهغ ايي ػؿ ، ؿكت ثيي اف صؼّػي

 ػاىت اىبؿٍ آى ثَ اّ کَ ٌٍؼلي ؿّي ّ ثـّم رلْ عْامت

 کَ چـهي هجلي ؿّي ّ کـػم آبػت ثبالكبٍلَ ًيق هي ، ثٌييٌن

 ايي اهب ػاىتن ًبؿاصتي اصنبك.  ًينتن ثْػ اّ هيق رلْي
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 تـ رلْ ؿا عْػم ، ثْػ ؿاصتي هجل ػاعل ؿكتي كـّ عبٓـ ثَ صل

 ٓپو ثَ هلجن.  ثٌييٌن هنتوين ّ ٍبف تْاًن ثَ تب کييؼم

 ؿايضَ.  هيکـػ ام ػَجي پبُبين ػبػي ؿيـ لـفه ّ ثْػ اكتبػٍ

 ؿا اتبم كْبي هيـميؼ هيبهن ثَ ثبؿ اّليي ثـاي کَ ثْيي عْه

 تٌجبکْي ثْي كِويؼم ثؼؼُب کَ ثْ ايي.  هيؼاػ رلٍْ آهيق امـاؿ

 ّ هيآّؿػ كيبؿ ام ميٌَ ثَ رْؿي ثؼ امت ؿئيل ثلک کبپيتبى

 .هيکـػ تٌگ ؿا ًلنن

 گـكتَ هـا ثْػ ُيکل هْي ّ اًؼام ػؿىت هـػي کَ ؿئيل ُيجت

 ّ ػوبثي ثيٌي ُوـاٍ ثَ ػؿىت چٌؼاى ًَ ّ ًبكؾ چيوبًي ، ثْػ

 ّ تـك اصنبك کَ ثْػ مبعتَ اّ اف عيٌي چِـٍ ثبؿيک لجبًي

 ثغْػم عطبة ػل ػؿ کَ کلوبتي ثب ، هيآّؿػ ّرْػ ثَ يکزب ؿا اصتـام

 ثَ ّ ثؼُن ًلل ثَ اػتوبػ عْػم ثَ ػاىتن مؼي هيکـػم ثيبى

 عْػم تـمن ثـػى ثيي اف ثـاي.  ثجـم ثيي اف ؿا اّطـاثن ٓـين ايي

 ثقؿگي کتبثغبًَ اف ؿيـ ثَ ًتْاًنتن الجتَ ، کـػم آـاكن هتْرَ ؿا

 توبم هـػ ٍؼاي ثب ، ثجيٌن ػيگـي چيق ثْػ کتبة اف هبالهبل کَ

 ّ اًؼاعت هيق ؿّي ثـگَ ثَ ًگبُي هـػ ، ىؼ رلت اّ ثَ صْامن

 کَ ْٓؿي ثَ ثْػ ًبكؾ ّ تيق ًگبُو ػّعت، هي ثَ چين مپل

 عبٓـ ُويي ثَ.  ًؼاؿم ؿا اّ ثَ کـػى ًگبٍ ٓبهت هيکـػم اصنبك

 اّ آهـاًَ ٍؼاي ، ػّعتن چين هيق لجَ ثَ ّ گـكتن اّ اف چين

 .ثبفگـػاًؼ عْػ موت ثَ هـا ًگبٍ

 آؽيي ىيْا عبًن_
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 ّ هييؼ ام كکـي حجبت اف هبًغ هـػ ًبكؾ ًگبٍ ، ػاػم تکبى ؿا مـم

 هـػ.  کٌن ًگبٍ اّ چيوبى اف ؿيـ ربيي ثَ کَ هيکـػ هزجْؿ هـا

 : گلت ّ ىؼ رب ثَ رب ٌٍؼلي ؿّي

 ؟ ثلؼي کبؿي چَ عبًن ىيْا عت!  هيٌگي امن چَ_

 ايي ّ هيبًؼاعت هلکي ثيبػ ثييتـ هـا لضظَ ُـ اّ ٍويوبًَ لضي

 آهبػٍ آًزب ايٌکَ اف هْهغ ُوبى.  ثْػ ىؼٍ آفاؿم ثبػج ىؼت ثَ

 ثَ کَ هکـؿي ُبي تلويي صتي.  هيکـػم صوبهت اصنبك ثْػم

 کَ اي گـكتَ ٍؼاي ثب.  ًؼاىت آؿاهين ػؿ احـي کـػم هي عْػم

 : گلتن ثبىؼ عْػم ٍؼاي کـػم ىک اي لضظَ

 ... ػاؿم تزـثي ػيپلن هي_ 

 کـػم ؿُب توبم ًيوَ ؿا صـكن ًـميؼ عبٓـم ثَ ػيگـي چيق چْى ّ

 ػيؼ ّهتي ّ ثگْين ػيگـي چيق ىبيؼ تب کـػ هکج اي لضظَ هـػ. 

 : پـميؼ کـػم مکْت

 ؟ کـػيؼ کبؿ ربيي هجال_

 ثْػم ًْىتَ كـم ػؿ کَ آهؼ يبػم اهب ًَ ثگْين آهؼم لضظَ آى

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم ام، کـػٍ کبؿ ىـکت يک ػؿ هؼتي

 .ثْػم هٌيي ىـکت يک تْي هبُي چٌؼ صؼّػ ثلَ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه هـػ

 ؟ کـػي کبؿ کوپيْتـ ثب_
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 : گلتن ّ ثـػم ثبال هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـم

_ًَ ! 

 : گلت ّ کييؼ اه چبًَ ثَ ػمتي ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت*

 .ًينت هِن فيبػ عت_

 : گلت مپل ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ اي لضظَ

 ُنت هيکلي ، ًينتيؼ ؿاصت فيبػ ىوب هيکٌين اصنبك هي_

 ؟

 : گلتن ػمتپبچگي ثب

 .ؿاصتن ًَ ، ًَ_

 ّ ام ًينتَ کـػٍ هْف صبلت ثَ چطْؿي ىؼم هتْرَ تبفٍ ّ

 ٍبف ثبالكبٍلَ ، هيليبؿم ُبين پٌزَ هيبى ؿا کيلن ػمتَ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي هـػ.  کـػم ؿُب ؿا کيق ػمتَ ّ ًينتن

 ًبؿاصتي ثـاي چيقي رب ايي ، ثبه ؿيلکل کن يک ، ىؼ ثِتـ_

 .ًؼاؿٍ ّرْػ

.  امت هلکي ىجيَ چوؼؿ فػًو صـف کـػم كکـ عْػم ثب

 ثَ ًنجت کَ ثْػ هبًؼٍ ثبهي ؽٌُن ػؿ چٌبى اتلبم آى احـ ثؼثغتبًَ

 : کـػ عبؿد كکـ اف هـا هـػ ٍؼاي.  ثْػم ىؼٍ ثيي ثؼ چيق ُوَ

 ؟ کـػيؼ افػّاد ىوب_

 : گلتن ثبالكبٍلَ
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_ًَ 

 : پـميؼ_

 ؟ چي ًبهقػي_

 : گلتن ػيگـ ثبؿ

_ًَ 

 کبؿؾ ػؿ ػالهتي عْػکبؿ ّ ػاػ تکبى هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـه

 ثب کـػى افػّاد هيگلت ؽٌُن ػؿ چيقي. گؾاىت ؿّيو رلْي

 ّهتي.  ثبىؼ ػاىتَ هيتْاًؼ کـػًن کبؿ ثَ ؿثطي چَ هي ًکـػى

 : پـميؼ کـػ ثلٌؼ ؿا مـه

 اّبكَ تبى کبؿي مبػت اف ؿيـ ىْػ عْامتَ ىوب اف چٌبًچَ_

 ؟ ًؼاؿيؼ هيکلي هٌقل ثبثت اف ثبينتيؼ کبؿي

 اف کـػم كکـ اي لضظَ کَ ْٓؿي ثَ عْؿػم رب عيلي صـكو اف

 ثب ّ کـػم رْؿ ّ روغ ؿا عْػم ػاؿػ هٌظْؿي صتوب صـف ايي گلتي

 : ػاػم رْاة تلغي

 . ًيؼم ىوب هٌظْؿ هتْرَ ثجغييؼ_

 : گلت رؼي چِـُبي ثب هـػ

 ثؼْي هب امت تزبؿي ىـکت يک ايٌزب ّاّش کبهال هي هٌظْؿ_

 کَ هيکٌَ ايزبة ايي ّ ػاؿين تـي فيبػ هيـلَ مبل كَْل اف

 ، ثوبًٌؼ ىْى کبؿي مبػت اف تـ اّبكَ مبػت ػّ يکي کبؿهٌؼا



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 194 

 کتاب باز

 هوکٌَ الجتَ ًؼاؿٍ هيکلي هبػؿتْى ّ پؼؿ ًظـ اف ثجيٌن هيغْامتن

.  ثيَ ػًّنتَ کَ الفهَ اهب ، ًيبػ پيو هْؿػي چٌيي ّهت ُيچ

 اصبَٓ هـا هـق کَ ىْهي اكکبؿ اف اّ مئْال ىؼم هتْرَ تبفٍ

 : گلتن ثٌبثـايي ، ػاؿػ كبٍلَ عيلي ثْػ کـػٍ

 . ثبىَ ػاىتَ هيکلي ًويکٌين كکـ ثبىَ مبػت ػّ يکي اگـ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي هـػ

 ؟ ثبىَ ثييتـ مبػت ػّ يکي اف اگـ ّ_

 ىْعي کَ ثْػ هؼلْم الجتَ کـػم اکتلب مـم ػاػى تکبى ثَ تٌِب

 ُن ىبيؼ ّ مبػت يک هيکٌن كکـ کَ مْاالت اتوبم اف ثؼؼ.هيکٌؼ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي هـػ کييؼ ْٓل ثييتـ کوي

 ًتبيذ ثـؿمي اف ثؼؼ ، ثجـيؼ تيـيق هيتًْيؼ ىوب ًجبىيؼ عنتَ_

 .گـكت عْاٌُؼ توبك ىوب ثب هويوي آهبي ثْػ الفم اگـ

 ػؿ.  آهؼم ثيـّى اتبم ػؿ اف عؼاصبكظي اف ثؼؼ ّ ثـعبمتن رب اف

 اّ ّ هي.  ثْػ ًينتَ ٌٍؼلي ؿّي کَ ػيؼم ؿا ػعتـي اًتظبؿ اتبم

 چين ثَ هـا اّ کَ هيکـػم اصنبك ، کـػين ًگبٍ ُن ثَ ُوقهبى

 اف ّّؼو ّ مـ ايٌکَ اف ثْػم هطوئي صتي ّ هيجيٌؼ عْػ ؿهيت

 ، ًجْػ ُن ايي اف ؿيـ الجتَ ، هيجبليؼ عْػ ثَ عيلي ثْػ تـ هـتت هي

 ّ ثْػ تٌو ريي ىلْاؿ ُوـاٍ ثَ کـم ؿًگ ثَ چنجبًي هبًتْ

 اؿاييي ّرْػ ثب ، ثْػ ؿكتَ ػوت مـه كـم تب ًبفکو ؿّمـي
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 لضظَ ُوبى ، هيٌوْػ مبل ّ مي   کن ػاىت چِـٍ ثَ کَ ؿليع

 : گلت اّ ثَ عطبة ػاىت ؿا هٌيي موت کَ رْاى هـػ

 ػاعل ثلـهبييؼ عبًن_

 اتبم ٓـف ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ّ ثـػاىت چين هي اف ػعتـ

 ؿّي کليِبيو ثلٌؼ ُبي پبىٌَ تن تن ٍؼاي. ؿكت ؿئيل

 ّ عؼاصبكظي رْاى هـػ اف ًيق هي ، هيپيچيؼ اتبم کق   مٌگِبي

 تبکني ثب ؿا ؿاٍ اف ًيوي ثبفگيت ٌُگبم.  کـػم تـک ؿا ىـکت

 ٌٍؼلي اّليي ؿّي ىؼم اتْثْك مْاؿ تيـ ُلتن هيؼاى اف ّ آهؼم

 هي کَ ىؼ مْاؿ پيـفًي ثؼؼ اينتگبٍ ػؿ. ًينتن ػؿ ًقػيک

 اتْثْك ػاعل گؾىت کَ اينتگبٍ چٌؼ ػاػم، اّ ثَ ؿا عْػ ربي

 ؿكتَ هـػاًَ هنوت ثَ فًِب اف اي ػؼٍ کَ ْٓؿي ثَ ًجْػ رب ػيگـ

 هيبينتبػ اينتگبُي ػؿ اتْثْك ّهت ُـ ّرْػ ايي ثب ثْػًؼ،

 آًِب تب ثـًّؼ رلْتـ هيغْامتٌؼ ثويَ اف کَ هييٌيؼم ؿا ٍؼاُبيي

 ثب ّ ثْػم گـكتَ اتْثْك ّمٔ هيلَ ثَ ؿا ػمتن. ىًْؼ مْاؿ ًيق

 گْىتي ػيْاؿُبي ثيي ػؿ ىؼى هضنْؿ اف اهب ًجْػ گـم ُْا ايٌکَ

 ىويـاى پيچ اينتگبٍ ػؿ اتْثْك ّهتي. هيکـػم علگي اصنبك

 ، هييْم عالً ػيگـ اينتگبٍ يک کـػم صنبة عْػ ثب اينتبػ

.  کـػ رلت اتْثْك ػؿ موت ثَ هـا تْرَ فى ػّ ثضج ّ رـ ٍؼاي

 تٌؼي لضي ثب ثْػ فػٍ چين ثَ ػّػي ػيٌکي کَ رْاى ػعتـي

 : گلت ػاىت ىؼى مْاؿ هَؼ کَ هنٌي فى ثَ عطبة



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 196 

 کتاب باز

 پيبػٍ ػاؿًؼ ًويجيٌي هگَ ، عجـتَ چَ کـػي لگؼ ؿّ کلين عبًن_

 هييي؟

 اّ ثَ ًؼاىت ػعتـ اف ؿا صـف ايي ىٌيؼى اًتظبؿ کَ ُن هني فى

 : گلت ّ تْپيؼ

 .هيؼى ُْل هيجيٌي ، ًينتي کَ کْؿ ، کـػم عْة_

 : گلت لت فيـ ّ ػاىت ثـ اّ اف چين هيبكَ ثب ػعتـ

 .تـثيت ثي_

 : گلت ثلٌؼي ٍؼاي ثب ثْػ ىٌيؼٍ ؿا ػعتـ صـف گْيب کَ فى

َ اّى ّ تْيي تـثيت ثي_  .کـػٍ تـثيتت ْٓؿي ايي کَ ات ًٌ 

 .هييَ فيبػ ؿّه ًويگن ُيچي چي ُـ کي ٍضجت ػؿمت ُْ_

 ؟ هيکٌي ؿلطي چَ ًکٌن ٍضجت ػؿمت اگَ هخال_

 ، ثيبيٌؼ کْتبٍ ػّ آى کَ ىؼًؼ ّامطَ هـػم ثؼْي ثيي ايي ػؿ

 كکـ کَ صبلي ػؿ هيگـكتٌؼ ؿا هني فى ربًت ُن هـػم ثييتـ

 عيـٍ عيبثبى ثَ ّ ثـگـػاًؼم ؿا مـم ، ًجْػ توَيـ ثي اّ هيکٌين

 گؾىت ثي هؼؿ ايي آػهِب ثؼْي چـا هيکـػم كکـ عْػم ثب ىؼم

 هي اهب هيـميؼ گْه ثَ ٌُْف ػّ آى ثضج ّ رـ ٍؼاي. ُنتٌؼ

 ثب آهؼم ّ ؿكت ْٓل ػؿ ثبؿُب ّ ثبؿُب.  ًؼاىتن آى ثَ تْرِي

 هـ ثَ صتي ، ثْػم عيبثبًي ًوبييِبي ًْع ايي ىبُؼ اتْثْك

 ثَ هـا تْرَ فًي ٍؼاي ، ثْػم کـػٍ ػبػت ًيق كيبؿُب ّ فػًِب

 : کـػ رلت عْػ
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 .عبليَ ّمٔ اّى ، تـ ػوت ثـيؼ کوي يک عبًن_

 اربثت ؿا اه عْامتَ ثبىؼ ربيي اگـ تب کـػم ًگبٍ آـاكن ثَ

 کَ ٍْؿتي ػؿ هيؼيؼ عبلي ؿا ّمٔ آى چطْؿ اّ ًويؼاًن کٌن،

? لَ صبل ػؿ کَ هي عْػ رولَ اف ثْػًؼ اينتبػٍ آًزب کنبًي

 پبيو رلْي ثقؿگي هيکي کينَ کَ رْاًي فى.  ثْػم ىؼى

 ّ ىؼ رب ثَ رب کوي ثْػ گـكتَ ػًؼاى ثَ ؿا چبػؿه گْىَ ّ ثْػ

 مپل ، گؾاىت هي کلو ؿّي ؿا پبيو ربثزبيي ايي احـ ثـ

 : گلت ّ کييؼ گبُي

 .ىکـت الِي_

 ، کـػم ًگبُو آگبٍ ًبعْػ ّ کييؼم ثيـّى پبيو فيـ اف ؿا پبين

 فيبػ ُْا ايٌکَ ثب ، ثْػ ىَ مـط گـهب احـ ػؿ رؾاثو ّ رْاى چِـٍ

 ثْػ ًينتَ اه پييبًي ؿّي ػـم ُبي ػاًَ اهب ًجْػ گـم

 هي کلو ىؼ هتْرَ ثبالكبٍلَ ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ًيق اّ ُوقهبى

 : گلت ػمتپبچگي ثب امت کـػٍ لگؼ ؿا

 .هيغْام هؼؾؿت ثجغييؼ ّاي_

 : گلتن

 ًؼاؿٍ اىکبلي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 .ًؼاؿٍ پبىْ ّ ػمت اعتيبؿٍ ػيگَ آػم ربيي ُوچيي تْي_
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 اّ ّ هي ثيي ػيگـي صـف. ػاػم تکبى تبييؼ ًيبًَ ثَ ّ فػم لجغٌؼي

 کَ فًي ثَ. ؿميؼين چْثي پْل اينتگبٍ ثَ ايٌکَ تب ًيؼ ثؼل ّ ؿػ

 : گلتن ثْػ هي رلْي

 . هيين پيبػٍ هيؼيؼ اربفٍ عبًن_

 : گلت ّ ىؼ عن ػزلَ ثب فى

 . هيين پيبػٍ ُن هي_

 ػمت ثَ ثْػ مٌگيي عيلي هـاؿ اف کَ ؿا هيکي کينَ مـ ّ

 ُن مبک آى ىؼم هتْرَ ، ثـػاىت ؿا ثقؿگي مبک ّ گـكت

. هيکـػ صول ؿا ثبؿ ُوَ آى چطْؿ کـػم تؼزت ّ اّمت ثَ هتؼلن

 پيبػٍ هيغْامت ًيق اّ ّ ثْػ هي پيت کَ فًي ُوـاٍ ثَ اّ ّ هي

 چٌؼ.  ىؼين پيبػٍ ّ کـػين پيؼا ػجْػ ثـاي ؿاُي فصوت ثَ ىْػ

 ثؼُؼ هي ثَ ؿا مبکو عْامتن اّ اف هبًؼٍ اتْثْك ػؿ ثَ هؼهي

 هي اف هيقػ ًلل ًلل کَ صبلي ػؿ.  ىْػ پيبػٍ ثتْاًؼ تـ ؿاصت تب

 پيبػٍ ّهتي.  کٌن صول ثـايو ؿا مبکو تب ػاػ اربفٍ ّ کـػ تيکـ

 اهب ثيبيؼ اّ کوک ثَ کَ ػاؿػ هـػي ُوـاٍ هيکـػم كکـ ىؼين

 ؿا مبک کَ صبلي ػؿ.  تٌِبمت كِويؼم اكتبػ ؿاٍ اتْثْك ّهتي

 : گلتن هيگؾاىتن پبيو رلْي

 ؟ ُنتيؼ تٌِب_

 : گلت تؼزت ثب فيـا ًيؼ هٌظْؿم هتْرَ

 ؟ چي ثـاي_
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 ؟ گلتن

 عْايي هي تٌِبيي عْػت ؿّ مٌگيي ثبؿ ُوَ ايي کَ ايٌَ هٌظْؿم

 ؟ کٌي صول

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 اهب ، ًينت مٌگيي ايٌوؼؿ ُوييَ الجتَ....  کـػم ػبػت ػيگَ_

 .فيبػٍ کبؿ ملبؿه ػيؼٍ ىت االى

 ًوي ػلن اهب ثـّم هيغْامتن ، هيکٌؼ کبؿ ربيي ثـاي فػم صؼك

 ثؼؼ ّ کـػم هکج کوي ، ثگؾاؿم تٌِب مٌگيي ثبؿ آى ثب ؿا اّ آهؼ

 : گلتن

 ؟ ٓـكَ کؼّم هنيـتْى_

 : گلت

 .ثِبؿمتبى هيؼاى هيـم_

 گلتن عْىضبلي ّ

 ُنتين هنيـ ُن ُن ثب ايٌکَ هخل پل_

 گلت ّ گـكت ؿا ػمتن.  گـكتن ؿا هيکي کينَ مـ ىؼم عن ّ

: 

 ىوب فصوت ثَ ؿاّي!  عؼا ثَ ًَ ، ثؼٍ هـگن عؼا ّاي اي_

 ًينت چيقي هي ثـاي ثبؿ ايي کي ثبّؿ.  هيبؿم عْػم هي ، ًينتن

 . ػاؿم ػبػت ثِيْى
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 : گلتن

 ػم ؿا صؼاهل. هيـم تْ هنيـ ُوْى ػاؿم ُن هي ًينت فصوتي_

 .هيکٌن کوکت هبىيي

 : گلت ّ ًکـػ ّل ؿا ػمتن

 ؿّ مبکن فصوت کٌي لطق هيغْاي اگَ اهب ، ًويگؾاؿم ؿّ ايي_

 .ثکو

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼي

 فصوتي چَ_

 کينَ ٓـف يک ثٌبثـايي ًجْػ مٌگيي فيبػ ، ثـػاىتن ؿا مبکو ّ

 : گلت لجغٌؼي ثب ّ آّؿػ ػؿ ػاىتن اف ؿا کينَ لجَ ، گـكتن ؿا

 .کٌي ام ىـهٌؼٍ ًينت هـاؿ ػيگَ_

 : گلتن

 . هييي عنتَ مٌگيٌَ عيلي ثگـم ؿّ مـه ثگؾاؿ ًکي تؼبؿف_

 : گلت ثغٍَْي لِزَ ّ ّ عٌؼيؼ

 .عْاُـ ٍلبيي ثب ّ هِـثْى هؼؿ چَ تْ_

 : گلتن عزبلت ثب

 .ًکـػم کبؿي ، هيکٌن عْاُو_
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 ّ کـػ ثلٌؼ ؿا کينَ ّ گـكت ػًؼاى ثَ ؿا چبػؿه گْىَ لجغٌؼي ثب

 ّ اينتبػ امتـاصت ثـاي ؿكتين کَ هتـي چٌؼ اكتبػ، ؿاٍ ثَ ثؼؼ

 : گلت

 اًؼاعتن فصوتت ثَ اهـّف ، ثجغييؼ عؼا ثَ ؿّ تْ_

 : گلتن

 . کٌن کوکت کَ گؾاؿي ًوي ، هيقًي صـكيَ چَ ايي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿّ مـه

 ثب ُن ؿّ تـ مٌگيي ايي اف کـػي لطق عيلي ُن هؼؿ ُويي_

 . کـػم ػبػت ػيگَ کيًْؼم عْػم

 هجال ؿا اّ کَ ثْػم ايي ػًجبل ثَ ؽٌُن ػؿ ّ کـػم اکتلب لجغٌؼي ثَ

 کَ ثْػ ُبيي چِـٍ ػمتَ آى اف اه چِـٍ تـکيت فيـا ػيؼُبم کزب

 ػؿىتي ًنجتب اًؼام ّ ثلٌؼ هتْمٔ هؼ ، هيٌوْػ آىٌب ثـاين

 كکـ ثَ هـا ميبُو ّ ػؿىت چيوبى ّ مجقٍ پْمت.  ػاىت

 اف ثؼْي ايٌکَ عًَْ ثَ ثبىؼ رجْة اُل ىبيؼ کَ هيبًؼاعت

 اي عْؿػٍ ّ مي ًظـ ثَ.  هيکـػ اػػب عبٍي لِزَ ثب ؿا کلوبتو

 افػّاد ثقًن صؼك ًويتْاًنتن ثْػ پـ اثـّاًو چْى ّ ػاىت مي  

 گْىَ ػيگـ ثبؿ گـكتي ًلل کوي اف ثؼؼ.  ًَ يب امت کـػٍ

 ثلٌؼ فهيي ؿّي اف ؿا کينَ فصوت ثَ ّ گـكت ػًؼاى ثَ ؿا چبػؿه

 ثبؿ هيکـػين ػجْؿ عيبثبى اف کَ ّهتي هنبكتي پيوْػى اف ثؼؼ.  کـػ

 ثَ ّ اينتبػم کٌبؿه ًيق هي.  کٌؼ امتـاصت کوي تب اينتبػ ػيگـ
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 توبم ػـام ػؿىت ُبي ػاًَ ّ هيقػ ًلل ًلل.  کـػم ًگبٍ اّ

 ؿا ٍْؿتو ػـم چبػؿ گْىَ ثب ، ثْػ پْىبًؼٍ ؿا ثلٌؼه پييبًي

 : گلت اي عْاُبًَ پْفه لضي ثب ّ کـػ عيک

 . کـػم ػالكت صنبثي اهـّف_

 : گلتن ًجبىؼ هؼؾة آى اف ثيو ايٌکَ ثـاي

 .عًَْ هيـكتن ػاىتن.  ًؼاىتن کبؿي ُن هي کي ثبّؿ ، ًَ_

 : گلت ّ ثـػ ثبال ؿا اثـًّّو

 ؟ ٓـكبمت اّى تْى عًَْ_ 

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا آؿم

 ثِبؿمتبى هيؼّى ًقػيک ، اؿٍ_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل

 .هيـم ّ هيبم ػًيب مـ اّ اف مبلَ مَ کَ هي ، صبلت ثَ عْه_

 ؟ کزب اف گلتن

 عٔ پيت_

 ؟ کزب_

 .آؽؿي ؿاٍ مَ ُبي پبييي_

 : گلتن تؼزت ثب_

 ؿاٍ ُوَ ايي ، اٍّ_
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 ػاػ تکبى ؿامت ّ چپ ثَ ؿا مـه

 ؟ هيبي ؿّف ُـ_

 يکي اي ُلتَ ، اّهؼٍ ػًيب ثَ ام ثچَ کَ ّهتي اف اهب ، اؿٍ هجال_

 .ػّثبؿ

 : گلتن تؼزت ثب

 ثَ ثـمَ چَ ، ًکـػي ُن افػّاد صتي هيکـػم كکـ هي ؟ ثچَ_ 

 . ثبىي ػاىتَ ثچَ ايٌکَ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ثچَ ثـاي ثويـم:  گلت مپل ، ػاؿم هبٍ ُيت ُلت ػعتـ يک_

 .ىؼٍ گـمٌَ صنبثي االى ام

 عيني ثَ ّ فػ کٌبؿ ؿا چبػؿه هيکٌن ًگبُو تؼزت ثب ػيؼ ّهتي

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ ثْػ اكتبػٍ هبًتْيو ؿّي کَ هبًٌؼي ػايـٍ

 يک گـمٌيَ صنبثي هِنب کَ هؼلْهَ کـػٍ ؿگ ُبم ميٌَ_

 اّهؼم هي ػاىتن ّهتي ، ػاػم ىيـه اّهؼى اف هجل مبػت

 . ثيَ عْاة ثؼ تـميؼم ، ًکـػم ثيؼاؿه ػيگَ ُن هي ثْػ عْاة

 : گلتن

 ؟ کيَ پيو صبال_

 : گلت

 . ام عًَْ ٍبصت پيو_
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 فيـا کـػ ثـػاىتي چَ ًگبُن اف ًويؼاًن کـػم ًگبُو تؼزت ثب

 : گلت

 . عْثيَ آػم هْى عًَْ ٍبصت_

 ٍبصجغًَْ ُن چوؼؿ ُـ کـػم كکـ عْػم ثب ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ؿا اه عْؿٍ ىيـ ثچَ کَ ػاؿػ ػلي چَ عْػه ، ثبىَ عْة اه

 : گلتن ثبىن فػٍ صـكي ايٌکَ ثـاي ، گؾاىتَ تٌِب

 ؟ ًويکٌَ اؽيت ات ثچَ ًينتي کَ هؼتي تْي_

 : گلت ّ کييؼ اُي

 عًَْ ثَ ػيـ کن يک ّ هيغْؿم تـاكيک ثَ کَ ّهتِب ثؼْي چـا_

 عيلي ، هيغْؿٍ ؿّ ُبه ػمت ػاؿٍ گـمٌگي اف هيجيٌن هيـمن

 : گلتن ًبؿاصتي ثب ّ مْعت ػلن

 .ػاؿٍ گٌبٍ آعي_

 : گلت ؿوگيٌي لضي ثب ّ اًؼاعت پبييي ؿا مـه

 . هيويـين گـمٌگي اف هْى ػّ ُـ ًکٌن کبؿ اگَ هزجْؿم ُن هي_

 اّ اف ثْػم ىؼٍ کٌزکبّ ، گؾاىت ؿّصن ػؿ ػويوي تبحيـ صـكو

 : گلتن ّ فػم ػؿيب ثَ ػل ًَ يب ػاؿػ ىُْـ ثپـمن

 ؟ کٌي کبؿ گؾاؿٍ هي اّى ؟ چي ىُْـت_
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 کَ ًويگؾاىت اگـ ، ام کـػٍ اي اثلِبًَ مئْال چَ كِويؼم عْػم

 آهبػٍ ّ هيگـكت ػمت ثَ ؿا کينَ مـ کَ صبلي ػؿ.  ًجْػ آًزب اّ

 : گلت ، هييؼ صـکت

 تْ اموو ٌُْف ايٌکَ ثـاي ػاؿم ، ًؼاؿم ّ ػاؿم ىُْـ_

 ًويؼًّن ّ ؿكتَ ًيوَ ّ مبل يک چْى ًؼاؿم ُنت ام ىٌبمٌبهَ

 گْؿيَ کؼّم

 اّ اف ؿّ مئْال ايي ًجبيؼ کـػم كکـ اهب ًجْػ تٌؼ لضٌو کَ ايي ثب

 : گلتن عزبلت ثب هيکـػم

 .هيکـػم كْْلي ًجبيؼ هيغْام هؼؾؿت_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي

 ًيؼم ًبؿاصت تْ اف عؼا ثَ.  هيقًي صـكيَ چَ ايي ػقيقم ًَ ّاي_

 . اّهؼ چيوبم رلْي ًبهـػ اّى چِـٍ اّهؼ ىُْـ امن ّهتي. 

 ّ گـكتن ؿا مبک ًيق هي.  اكتبػ ؿاٍ ثَ ّ کـػ ثلٌؼ ؿا کينَ مپل

 ُوبٌُگ ُبيو گبم ثب ؿا عْػم ثْػم هتبحـ ىؼيؼاا  کَ صبلي ػؿ

 رلْي ؿا کينَ ؿميؼين اينتگبٍ ثَ هنبكتي ٓي اف ثؼؼ کـػم

 ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ مپل ، ًينت ٌٍؼلي ؿّي ّ گؾاىت پبيو

 : گلت لجغٌؼي ثب

 ؿّ ُوؼيگَ امن ٌُْف اهب کـػين ٍضجت ُن ثب ُوَ ايي_

 .ًويؼًّن

 : گلتن ىؼم هّْْع ايي هتْرَ تبفٍ ًيق هي



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 206 

 کتاب باز

 .امت ىيْا هي امن_

 : گلت ّ کـػ ًگبُن هضجت ثب

 .هيٌبمت ُن هي امن ، هيٌگَ عْػت هخل اموتن_

 ثب ثييتـ چوؼؿ ُـ کَ ، هيـميؼ ًظـ ثَ ٍويوي ّ گـم چوؼؿ هيٌب

 گيـا چِـٍ ثـ ػالٍّ ، هيبهؼ عْىن اّ اف ثييتـ هيکـػم ٍضجت اّ

 ٍضجتو ٓـف اف ، هيـميؼ ًظـ ثَ كِويؼٍ ُن عيلي رؾاثو ّ

 هّْْع ايي.  امت هؼلْهبت ثب ّ کـػٍ تضَيل کَ ىؼم هتْرَ

 : گلتن ّ ًيبّؿػم ٓبهت کَ ثْػ کـػٍ رلت ؿا ًظـم آًوؼؿ

 ؟ ًويگن ػؿمت ثبىيؼ ػاىتَ ثباليي تضَيالت هيبػ ثِتْى_

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ کينَ ثَ ىْعي لضي ثب ّ عٌؼيؼ هيٌب

 ػاًيگبٍ تْي مبلي ػّ ثغْاي ؿّ ؿامتو اهب ًويبػ کَ ثِن_

 .عًْؼم ػؿك پـمتبؿي

 چـا ًلِويؼم اهب ًويـميؼ ًظـ ثَ هوکي ؿيـ هّْْع ايي ايٌکَ ثب

 ثجيٌن ؿا کني ًؼاىتن اًتظبؿ ًيق هي ىبيؼ.  کـػم تؼزت آًوؼؿ

 هتْرَ ، هيکٌؼ کبؿ تْليؼي ػؿ ػاًيگبُي تضَيالت ػاىتي ثب کَ

 : گلت عٌؼٍ ثب ّ ىؼ ثِتن

 . ًويبػ ثِن گلتن ػيؼ_

 : گلتن ٍبػهبًَ ّ کـػم رْؿ ّ روغ ؿا عْػم
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 مطش ثب کَ ػاىت تؼزت ربي ثـام ؿامتو اهب هيبػ ثِت چـا_

 .... چـا ػاؿي ىوب کَ تضَيالتي

 عْاًؼ ؿا کالهن اػاهَ

 ؟ هيکٌن کبؿ تْليؼي تْي_

 : گلت لجغٌؼ ُوبى ثب ، ػاػم تکبى هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 ثييتـي مبفه هي ىـائ ّ اّّبع ثب کبؿ ايي ػيؼم ؿامتو_

 .... ػاؿٍ

 : ػاػ اػاهَ ثؼؼ ّ کـػ مکْت اي لضظَ هيٌب

 عيلي اف اهب ، هيـمَ ًظـ ثَ اُويت کن چَ اگـ تْليؼي کبؿ ّ_

 کَ ايٌَ صؼاهلو ، عْثَ هي هخل کبؿي ّ کل ثي آػم ثـاي رِبت

 پِي تْؿ آػم اف امتلبػٍ? مْ ٓوغ ثَ ًکجتي يک ؿّف ُـ ػيگَ

 .ًويکٌَ

 ًيؼم هتْرَ عْػم کَ ْٓؿي ثَ ، فػ هـقم ثَ تلٌگـي صـكِبيو

 : گلت هيٌب ام، ىؼٍ عيـٍ اّ ثَ ثِت ثب چطْؿي

 ؟ فػم ثؼي صـف هگَ کـػي تؼزت عيلي_

 : گلتن ّ آهؼم ثغْػم

 كکـ ايي ثَ فّػتـ چـا کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ ػاىتن ، ًَ ؿامتو_

 ، ثْػم ًيلتبػٍ

 ؟ كکـي چَ_
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 ؟ تْليؼي تْي کبؿ_

 ؟ هيکٌي کبؿ کزب االى هگَ_

 .هَبصجَ ثـاي ثْػم ؿكتَ تبفٍ اهـّف ، کزب ُيچ کَ كؼال_

 ؟ کزب_

 .عٍَْي ىـکت يک_

 ؟ ثْػ چطْؿ_

 . کـػم عـاة عيلي کٌن كکـ_

 : گلت ّ فػ ػاؿي هؼٌي لجغٌؼ

 ؟ تزـثتَ اّليي_

 . هيکـػم کبؿ ػيگَ ربي يک ُن هجال ًَ_

 ؟ ثيـّى اّهؼي اًّزب اف کَ ىؼ چي عت_

 ّ ىؼ ظبُـ چيوبًن رلْي هلکي چِـٍ ، ثگْين چَ ًويؼاًنتن

 تٌؼي كيلن هبًٌؼ ػاىتَ کبؿم ؿّف آعـيي اف کَ تلغي عبٓـات توبم

 هقاهن ػؿ فُـ هخل عبٓـات آى تلغي ، گؾىت چيوبًن رلْي اف

 عْػم کَ ربيي تب.  ؿكت ػؿُن ام چِـٍ کَ ْٓؿي ثَ ىؼ پغو

 ّ ػؿػ فثبى ؿاصتي ثَ کَ ًينتن کني هيؼاًنتن هييٌبعتن ؿا

 ُن مبػت يک تبفٍ کَ فى ايي ّرْػ ػؿ ًويؼاًن اهب کٌين ثبف ػل

 هيکـػم اصنبك کَ ثْػم ػيؼٍ چَ ثْػم ىؼٍ آىٌب اّ ثب ًوييؼ

 ّ عْػم رق کَ اي ًگيْػٍ مـ ؿاف اف ّ ثبىن ؿاصت اّ ثب هيتْاًن
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 ّهتي هيٌب.  کٌن ٍضجت ، ًؼاىت آگبُي آى اف کل ُيچ عؼا

 : گلت ػيؼ ؿا مکْتن

 . ثقًين ػيگَ صـف ثِتـٍ کي ّلو اٍالا _

 ػزلَ ثب ثقًن صـف هْؿػ ايي ػؿ ًويغْاُن کٌؼ تَْؿ هجبػا ايٌکَ اف

 : گلتن

 ثقًن صـف هْؿػه ػؿ ًويغْام ًکٌي كکـ ّهت يک ًَ ًَ_

 کبؿ اًّزب هجال کَ ىـکت تْي کبؿم ؿّف آعـيي عبٓـٍ اهبؿامتو

 هيکٌن كکـ هْؿػه ػؿ ّهت ُـ کَ ًبگْاؿٍ ّ تلظ آًوؼؿ ثـام هيکـػم

 . هيين ػَجي

 : گلت ّ کـػ تٌگ ؿا چيوبًو ّ کييؼ ثلٌؼي ًلل هيٌب

 ًجبه ًبؿاصت. عًْؼم ؿّ آعـه تب ثگي چيقي ًويغْاػ...  اؿٍ_

 ثبؿ چٌؼ ثلکَ ثبؿ يک ًَ ، اّهؼٍ پيو ُب ثـًبهَ ايي اف ُن هي ثـاي

. 

 اّ هيقػم صؼك.  ؿكت كـّ كکـ ثَ ّ اًؼاعت پبييي ؿا مـه مپل

 ؿا کني ايٌکَ اف ؿامتو ، اكتبػٍ تلغو عبٓـات يبػ ثَ ًيق

 فهبًي تب ، هيکـػم آؿاهو اصنبك ثْػم کـػٍ پيؼا عْػم ُوؼؿػ

 ثب ثْػين ؿـم عْػ اكکبؿ ػؿ ػّ ُـ ثْػ ًـميؼٍ ؿاٍ اف اتْثْك کَ

 کَ ؿا اينتگبٍ چٌؼ.  ىؼين مْاؿ ػّ ُـ ثِبؿمتبى اتْثْك آهؼم

 : گلت هيٌب گؾاىتن مـ پيت

 . ىؼم آىٌب تْ ثب کَ ثْػ هي عْة ؿّفُبي اف يکي اهـّف ىيْا_
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 : گلتن هلت تَ اف

 . ثْػ ْٓؿ ُويي ُن هي ثـام_

 آى ؿّي ؿا تللٌي ىوبؿٍ ّ آّؿػ ػؿ کيلو اف عْػکبؿي ّ کبؿؾ هيٌب

 : گلت ّ گـكت هي ٓـف ثَ ؿا آى ّ ًْىت

 ثقى فًگ ثِن کـػي ّهت اگـ.  هٌَ عًَْ ٍبصت تللي ىوبؿٍ ايي_

 ًـكتَ يبػم تب ؿامتي ثيٌْم، ؿّ ٍؼات گبُي هيين عْىضبل

 ثب ثگْ هي ثَ کٌي کبؿ تْليؼي تْي عْامتي اگـ ثکي كکـاتن ثگن

 افه هي کَ تْليؼي ُويي تْي ثيبئ کٌين ٍضجت کبؿم ٍبصت

 . ثيي هيـْل هيگيـم کبؿ

 : گلتن ًبثبّؿي ثب

 ؟ هيگي رؼي_

 آػم ُن کبؿم ٍبصت ، ػؿػمـيَ ثي ّ عْة کبؿ ؟ چيَ ػؿّؿن_

 ثَ اف هجل مبل ػّ هي.  ّاهؼي اًنبى يک ّاهؼب ،? ًبفًيٌَ عيلي

 ػًيب ثَ ػعتـم ايٌکَ اف ثؼؼ ، هيکـػم کبؿ اًّزب هِنب آهؼى ػًيب

 ؿصين آهب عؼا ثٌؼٍ ، ثـم ّ ثيبم ؿّف ُـ ًويتًْنتن ػيگَ اّهؼ

 .عًَْ ثجـم کبؿ کـػ پييٌِبػ عْػه

 : گلتن

 کبؿ تْليؼي تْي صبال تب يؼٌي ، ًينتن ثلؼ کبؿي ُيچ هي ّلي_

 . ًکـػم

 .ًجْػم ثلؼ چيقي اّلو اف ُن هي ، هيگيـي يبػ فّػ ، ًؼاؿٍ کبؿي_
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 ؿا تَويون لضظَ ُوبى کَ ثْػ کـػٍ اهيؼّاؿم چٌبى صـكِبيو

 : گلتن ّ گـكتن

 . کي ٍضجت کبؿت ٍبصت ثب ًينت ثـات فصوتي اگـ پل_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 .هيکٌين ؿّ ملبؿىت ؿكتن کَ االى ُويي ، ثبىَ فصوتي چَ_

 : گلت ثبىؼ آهؼٍ يبػه ثَ چيقي ايٌکَ هخل ثؼؼ

 ؿّ هضئ ُن ثيبئ هي ثب عْػتن هيتًْي ًؼاؿي کبؿي االى اگَ_

 . کٌن ات هؼـكي صْْؿي ُن ثجيٌي

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ اهـّف ُويي_

 : ػاػ تکبى هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـه

 .هْهؼيتَ ثِتـيي االى ثبىي ػاىتَ ؿّ ّهتو اگَ ، ًَ کَ چـا_

 : گلتن

 ؟ چي ًغْامتٌؼ ؿّ کني اگـ_

 چْى ، ُنتن هطوئي ثبثت ايي اف ، هيغْاى صتوب ، ًجبه ًگـاى_

 .ىلْؿَ صنبثي مـىْى ػيؼٍ ىت االى

 : گلت ثؼؼ ّ اًؼاعت آـاف ثَ ًگبُي مپل

 . ثيين پيبػٍ اينتگبٍ ُويي ثبيؼ ثيبيي هيغْاي اگَ_
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 اف هيٌب ُوـاٍ ثَ اينتگبٍ ػؿ کَ ىؼ ايي ًتيزَ ّ کـػم كکـ کوي

 کوي عْامتن اّ اف تللي ثبرَ يک رلْي.  ىؼم پيبػٍ اتْثْك

 عبًَ ثَ تـ ػيـ کوي کَ ػُن آالع ام عبًْاػٍ ثَ هي تب کٌؼ ٍجـ

 ّهت چْى ، چينت تبعيـم ػلت ثؼاًؼ هيغْامت ػقيق.  هيـّم

 ثـايو ؿا چيق ُوَ ثـگيتٌن اف ثؼؼ گلتن اّ ثَ ًؼاىتن فيبػي

 هيٌب ثب ىؼ ؿاصت هٌقل ثبثت اف عيبلن ايٌکَ اف ثؼؼ.  هيکٌن تؼـيق

 کبؿ آيب کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ ٌُْف کَ صبلي ػؿ.  ىؼم ُوـاٍ

 كـػي عيبثبى يک ّاؿػ هنبكتي ٓي اف ثؼؼ.  ًَ يب هيکٌن ػؿمتي

 ىؼين هتـي ىو اي کْچَ ػاعل تـ پبييي هتـي پٌزبٍ ّ ىؼين

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ ؿًگي کـم ػؿ ّ کْچَ اًتِبي ثَ هيٌب کَ

 .اًّزبمت ، اًّبُبه_

 هيکـػم ًگبٍ ، ثْػ کـػٍ اىبؿٍ هيٌب کَ ربيي ثَ کٌزکبّي ثب

 پْىبک تْليؼي"  ثْػ ًْىتَ ؿّيو کَ ثْػ آًزب ػؿ مـ تبثلْيي

 ّ کـػم صـکت اّ پيت ثْػ ػمتن هيٌب مبک کَ صبلي ػؿ"  تِـاى

 ُب پلَ چپ موت ؿكتن پبييي ثلٌؼ پلَ ُيت ، ُلت اف اصتيبٓ ثب

 هيق پيت پيـهـػي اتبهک ػاعل ، ػاىت هـاؿ اي ىييَ اتبهکي

 اف تـ رلْ کَ هيٌب.  ثْػ هطْؿ کتبثي هطلغ هيـْل ّ ثْػ ًينتَ

 : گلت آُنتَ ّ ثـگيت ٓـكن ثَ هيکـػ صـکت هي

 ... ّاهؼيَ اًنبى يک عْثيَ هـػ ، ايٌَ ؿصين آهب_
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 آًچٌبًي تيپ ًَ ، ىؼم عيـٍ ؿصين آهب ثَ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ، هيکييؼ يؼک عْػ ثب ؿا تزوالتي ّ ثـم ّ فؿم ػكتـ ًَ ّ ػاىت

 ُوچٌبى ّ ثْػ ًيؼٍ هب هتْرَ ًقػ ؿا اتبم ػؿ هيٌب کَ هْهؼي تب

 ثلٌؼ ؿا مـه فػ ػؿ ثَ هيٌب کَ اي ّـثَ ثب.  ثْػ هطبلؼَ هيـْل

 : گلت ػيٌکو کـػى رب ثَ رب اف ثؼؼ ّ کـػ

 ثجلـهؤيؼ_

 ُـ ، ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ّ ىٌبعت ؿا اّ تبفٍ ىؼ ػاعل هيٌب ّهتي

 هيـْل مالهوبى پبمظ اف ثؼؼ اّ ّ کـػين مالم ُن ثب ػّ

 لضي ، هيـميؼ آؿاهي ّ هْهـ هـػ ًظـ ثَ.  ىؼ هيٌب ثب اصْالپـمي

 ىبيؼ.  هيپـميؼ ؿا كـفًؼه صبل کَ ثْػ پؼؿي هبًٌؼ کالهو گـم

 اف ثؼؼ ؿصين آهب.  کٌن ػلگـهي اصنبك کَ ىؼ ثبػج ُويي

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ هيٌب ػعتـ صبل پـميؼى

 ؟ ػعتـم چطْؿي ىوب_

 تؼزت ايٌکَ ثؼّى اّ ، کـػم مالم ػيگـ ثبؿ کَ ىؼم ُْل هؼؿ آى

 ثِتـيي اف يکي ػٌْاى ثَ هـا هيٌب.  ػاػ ؿا پبمغن گـهي ثَ کٌؼ

 : گلت ّ کـػ هؼـكي ؿصين آهب ثَ ػّمتبًو

 کني ثَ ًيبف امت هوکي کَ گلتن ػّمتن ثَ هي ىوب اربفٍ ثب_

 ثبىيؼ ػاىتَ کبؿگبٍ ثـاي

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػيگـ ثبؿ ؿصين آهب

 ؟ ثلؼي کبؿ ػعتـم_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 214 

 کتاب باز

 : گلت ّ کـػ پييؼمتي هيٌب کَ ثؼُن ؿا رْاثو چَ ثْػم هبًؼٍ

 ثب ّ ثبُْه عيلي اهب ، ًؼاؿٍ فيبػي تزـثَ هي ػّمت ؿصين آهب_

.  هيگيـٍ يبػ ؿّ کبؿ ؿّف ػّ يکي ظـف ثبىيؼ هطوئي ، امتؼؼاػٍ

 . ثٌؼافم ؿاُو ّاينن مـه ثبالي عْػم صبّـم هي

 : کـػ اّبكَ ّ عٌؼيؼ مپل

 .هيکٌن ؿّ ّوبًتو ُن عْػم ّوي ػؿ_

 : گلت هيکـػ ًگبٍ اّ ثَ لجغٌؼ ثب کَ ؿصين آهب

 .کبكيَ هيکٌيؼ ؿّ ّوبًتو ىوب کَ ُويي هجْلَ ثبىَ_

 ػلِـٍ ّ تـك اصنبك ثْػ کـػٍ هجْلن مـػت آى ثَ ايٌکَ اف

 كکـ ّ ًؼاىتن آويٌبى عْػم ثَ ٌُْف گْيي ، ػاىتن ػزيجي

 ُبي ٍضجت اف ثؼؼ ، ثيبين ثـ کبؿ ايي پل اف ًتْاًن ىبيؼ هيکـػم

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ؿصين آهب هوؼهبتي

.  ػاؿم ػّمت ػعتـم هخل ػؿمت ؿّ عبًن هيٌب هي ىبُؼٍ عؼا_

 هْكن ّ کٌيؼ کبؿ ايٌزب مالهتي ثَ ثتًْيؼ ُن ىوب هللا ىب اى

 .ثبىيؼ

 هيٌب ثَ ؿّ ؿصين آهب ، کـػم ًگبٍ هيٌب ثَ ثبالتکليق ّ کـػم تيکـ

 : گلت ّ کـػ

 ثؼٍ ػّمتت ًيْى ؿّ کبؿگبٍ ثکو فصوت عْػت ىوب عبًن هيٌب_

 . کٌَ کبؿ ؿاصتَ کزب ثجيي
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 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ مپل

 پؼؿت هخل ُن ؿّ هي ، ثؼّى عْػت عًَْ ؿّ ايٌزب ُن ىوب_

 . کي صنبة

 ربيوبى اف ًيق هيٌب ّ هي.  کٌؼ ثؼؿهَ ؿا هب تب ىؼ ثلٌؼ رب اف مپل

 کٌؼ توبم ؿا ٍضجتو هيٌب ثْػم هٌتظـ کَ ْٓؿ ُوبى ، ىؼين ثلٌؼ

 آى رلؼ ؿّي ػيؼم ّ اكتبػ ثْػ ؿصين آهب رلْي کَ کتبثي ثَ چيون

 کتبة کَ کني کـػم كکـ عْػم ثب مؼؼي گلنتبى ًْىتَ

 صبل ايي ثب ، امت عْثي آػم ىک ثؼّى هيکٌؼ هطلغ مؼؼي

 ػاػى تضْيل اف ثؼؼ هيٌب.  هيکـػم مـ ػلي ػّ ّ ىک ػؿ ٌُْف

 اتبهت پيت ػؿمت کَ کبؿگبٍ ثَ عْػ ثب هـا ؿصين آهب ثَ کبؿُبيو

 . ثـػ ػاىت هـاؿ اي ىييَ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 آّيقاى هييؼ ٍّل کبؿگبٍ ثَ کَ ؿاُـّيي رلْي ثـفًتي اي پـػٍ

 ّ فػ کٌبؿ ؿا پـػٍ هيٌب. پْىبًؼ هي ؿا کبؿگبٍ ػاعل کَ ثْػ ىؼٍ

 ػل ػؿ.  ىْم ػاعل ًيق هي تب ػاىت ًگبٍ ؿا آى ّ ىؼ کبؿگبٍ ػاعل

 هيؼيؼم ؿّين رلْي ثبفي هضَْٓ.  ىؼم ّاؿػ ّ آّؿػم ؿا عؼا ًبم

 ثب چين ّهتي اهب آهؼ هي چين ثَ ىلْؽ عيلي اّل ًظـ ػؿ کَ
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 هؼيي ُبي كبٍلَ ثب ؿػيق يک ػؿ ىؼم هتْرَ ىؼ آىٌب هضئ

 هـاؿ کْچک چـط ػّ ّ ػّفي مـ ػمتگبٍ ّ ٌٍؼتي ثقؿگ چـعِبي

 يک ػؿ.  امت ثـه هيچي ًبهو كِويؼم ا ثؼؼٍ کَ ػاىت

 ػؿ ، ثْػ ىؼٍ چيؼٍ ُن ؿّي پبؿچَ ُبي ٓبهَ ًيق کبؿگبٍ گْىَ

 ثـه ّ ىؼٍ ػّعتَ کبؿ اف پـ ثقؿگي تْؿي مطلِبي ًيق ػيگـ ٓـف

 کني ىؼم کبؿگبٍ ّاؿػ هب کَ لضظَ آى.  ػاىت هـاؿ ىَ فػٍ

 : گلت هيٌب.  ًجْػ چـعِب پيت

 ُنتٌؼ ًبُبؿ عْؿػى هيـْل ُب ثچَ ًبُبؿٍ ّهت مبػت يک_

 هي آىٌب ُب ثچَ ثب هيـين ثؼؼ هيؼم ًيْى ثِت ؿّ کبؿگبٍ اّل

 ٓـف ثَ هـا کبؿگبٍ هضَْٓ ػاػى ًيبى اف ثؼؼ هيٌب. .  ىين

 هخل ، ػاىتن ػزيجي صبل ، کٌؼ آىٌب مبيـيي ثب تب ثـػ آىپقعبًَ

 اصْال ايي توبم ثب ، هيجيٌن عْاة ػؿ ؿا ُب ٍضٌَ ايي توبم ايٌکَ

 کَ ثْػ اّطـاثي ػليلو ىبيؼ.  ًجْػم عْىضبل چـا ًويؼاًن

 ػيؼم ؿا فى ىو ىؼين آىپقعبًَ ّاؿػ ّهتي.  هيکـػم اصنبك

 ثْػًؼ ًيبمتَ ػاىت هـاؿ آىپقعبًَ ّمٔ کَ ثقؿگي هيق ػّؿ کَ

 ّ گلتٌؼ عْىبهؼ اّ ثَ ٍؼا ّ مـ ثب آًِب ُوَ هيٌب ىؼى ّاؿػ ثب

 گلت آًبى ثب پـمي اصْال اف ثؼؼ هيٌب. ثـّين هيق مـ کـػًؼ تؼبؿف

: 

 . عبًن ىيْا ػقيقم ّ عْة ػّمت ، هيکٌن هؼـكي_

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثؼؼ ّ
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 ػّمت پل ايي اف کَ ُنتٌؼ هي هِـثْى ّ عْة ػّمتبي ايٌب_

 .هيبى صنبة ثَ ُن تْ

 . کـػ هؼـكي ؿا آًِب يکي يکي مپل

 . عبًن عيلي ُن ّ اؿىؼٍ ُن کَ عبًوَ هِـي ايي_

 ػاػ تکبى ؿا مـه ثْػ آهؼٍ لجو ثَ لجغٌؼ هيٌب تؼـيق اف کَ هِـي

 : گلت ّ

 ػقيقم عْػتَ اف عبًْهي_

 : گلت ّ کـػ ػيگـ فى ثَ ؿّ هيٌب

 ثب ّ ًبفًيي ّ ػقيق عبًن هـين ايي ، گالة ّ گل عن پـينب ُن ايي_

 .روغ مجؼ مـ گل عبًن ثِبؿٍ ُن ايي ّ ٍلب

 كِويؼم ، کـػ هؼـكي هي ثَ فيجب ٍلتي ثب ؿا اكـاػ تک تک هيٌب

 ُوَ ثب ّهتي ، اّمت ػيگـ ٍلبت اف ثيبًي عْه ّ ملْک صني

 : گلت ّ کـػ هِـي ثَ ؿّ هيٌب ىؼم آىٌب

 ؟ عبليَ ٌُْف کَ هي ربي رْى هِـي_

 : گلت هِـي

 . هي ربي هيبػ هـين هيغْاي اگَ اهب هيييٌَ اًّزب هـين_

 : گلت ّ کـػ هـين ثَ ؿّ هيٌب

 ؟ ًؼاؿٍ اىکبلي تْ ًظـ اف_

 : گلت ؿؿجت ثب هيل ثب هـين
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 . هيٌييٌن عْػم ربي ُوْى هي اىکبلي چَ ًَ_

 : گلت هيٌب

 ُن ىوب ثؼم ًيْى ثِو ؿّ رْى ىيْا ربي ثـم هي پل_

 ػاىتَ هٌْ ػّمت ُْاي عؼا تْؿّ اهب کٌيؼ ربى ًْه ؿّ ًبُبؿتْى

 . ثيلتَ ؿاٍ فّػتـ کٌيي کوکو ، ثبىيي

 . ػاػًؼ تکبى مـ ثويَ

 : پـميؼ هِـي

 ؟ هيبػ کي اف_

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ هيٌب

 .ػيگَ كـػا پل كـػا_

 ثب ّ گؾاىت هي مـ پيت ؿا ػمتو هيٌب ، ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت ػزلَ

 . ثـين فّػتـ ثؼم ًيْى ثِت ؿّ ربت هي ثـين رْى ىيْا_

 ثَ ًگبُن ، ػاؿػ ؿا اه ثچَ ػليْؿٍ هيٌب کَ آهؼ يبػم لضظَ ُوبى

 ُب ثچَ اف گؾىتَ ُن يک اف مبػت ىؼم هتْرَ ّ اكتبػ مبػت

 : گلتن اّ ثَ ىؼين، عبؿد آىپقعبًَ اف ّ کـػين عؼاصبكظي

 کـػي ػيـ عيلي صبالىن تب عًَْ ثـي تْ ثِتـٍ رْى هيٌب_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه هيٌب

 . هيـم ثؼؼ ثيَ ؿاصت تْ ثبثت اف عيبلن هي ثگؾاؿ اّل اهب ، ثبىَ_
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 گلت ّ ثـػ ػاىت هـاؿ متْى کٌبؿ کَ چـعي ٓـف ثَ هـا مپل

: 

 عْثَ ًْؿه ، ثِتـٍ رب ُوَ اف ايٌزب ًينتن، هي ايٌزب هي_

 .تـٍ هلن عْه ُوَ اف چـعين

 اتبهک ٓـف ثَ ّ آهؼين ثيـّى کبؿگبٍ اف ػاػ ًيبًن ؿا چـط ّهتي

 عطبة ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف هب ػيؼى ثب ؿصين آهب ؿكتين اي ىييَ

 : گلت هي ثَ

 ؟ ثْػ چطْؿ عت_

 : گلتن ّ کـػم تيکـ

 . کٌن ىـّع ؿّ کبؿم كـػا اف هي ثؼيؼ اربفٍ اگـ_

 : گلت

 هبيلي کَ ْٓؿ ُـ ثبىَ_

 : گلت ّ کـػ هيٌب ثَ ؿّ مپل

 اگَ ىٌجَ مَ تب گؾاىتن کبؿ ػمت چِبؿ ّ ثينت ثـات_

 . ثيبؿىْى تًْنتي

 اف ثؼؼ ّ کـػ ًگبٍ ػاىت هـاؿ آهبػٍ ػؿ رلْي کَ ؿا اي کينَ هيٌب

 : گلت کـػى كکـ کوي

 .هيآؿم فّػتـ تًْنتن اگَ_

 : گلت ؿصين آهب
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 عْثَ عيلي کَ ثبه ْٓؿ ايي اگَ_

 : گلت ّ اًؼاعت ػيْاي ؿّي مبػت ثَ ًگبُي هيٌب

 ملبؿه ػيگَ عؼا تْؿّ كؤ ىؼٍ ػيـم عيلي ػيگَ هي عت_

 .ثکٌيؼ ػّمتون صن ػؿ کـػيؼ هي صن ػؿ عْثي چي ُـ ًکٌن

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ؿصين آهب

 . ثبىَ ؿاصت عيبلت.ثبىَ ، ػعتـم عْػتَ اف عْثي_

 ػلي ثبؿ ايي. آهؼين ثيـّى کبؿگبٍ اف ّ کـػم عؼاصبكظي هيٌب ّ هي

 صبلن آى مٌگي اف گـكتن ؿا هيکي کينَ مـ هيٌب هغبللت ؿؿن

 تب كؤ هيؼاًنتن. مْعت هيٌب ثـاي ػلن ّ ىؼ گـكتَ عيلي

 ثَ عْػه آى اف پل ّ کٌن کوک اّ ثَ هيتْاًن کْتبُي هنبكت

 صبلي ػؿ هيٌب ؿاٍ ْٓل ػؿ کٌؼ صول ؿا مٌگيي ثبؿ آى ثبيؼ تٌِبيي

 ؿا کبؿگبٍ ّّؼيت اف هي ثـاي هيقػ ًلل ًلل ثبؿ مٌگيٌي اف کَ

 مـ.  هيکـػم گْه صـكِبيو ثَ ػهت ثب ًيق هي.  هيؼاػ ىـس

 مٌگيٌو ثبؿ هييؼين رؼا ُن اف ثبيؼ اّ ّ هي کَ ربيي ػؿ عيبثبى

 هْكويت آؿفّي ثـاين ّ گـكت آؿْه ػؿ هـا هيٌب گؾاىتين، فهيي ؿا

 ىؼ اتْثْك مْاؿ ؿا کـػم ٍجـ آًوؼؿ ّ ثْميؼم ؿا اّ ًيق هي.  کـػ

 ؿػ   عيبثبى اف ثْػم ًگـاى ثـايو ػل تَ اف کَ صبلي ػؿ مپل. 

 موت ثَ اتْثْمِب کَ ؿكتن اينتگبُي ٓـف ثَ ّ ىؼم

 عبًَ ثَ ػهيوَ پبًقػٍ اف کوتـ فهبًي ػؿ.  هيـكتٌؼ ثِبؿمتبى

 ثَ هؼؿ ايي کبؿگبٍ ًوييؼ ثبّؿم ُن عْػم کَ صبلي ػؿ ، ؿميؼم
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 ثـاي ؿا هبرـا توبم ؿميؼم هٌقل ثَ ّهتي. ثبىؼ ًقػيک هٌقلوبى

 لضظَ ػقيق ، عْامتن ًظـ اّ اف کبؿم هْؿػ ػؿ ّ کـػم تؼـيق ػقيق

 هيـميؼ ثٌظـ ًگـاى کوي کَ صبلي ػؿ مپل ؿكت كـّ كکـ ثَ اي

 : گلت

 ػاؿي ػّمت عْػت اگَ اهب ، ثوْى عًَْ ُويي هيگن کَ هي_

 ؿّف يک ؿّ عبًن هيٌب ايي هبػؿ اهب عيـٍ کَ هللا ىب اى کٌي کبؿ ثـي

 .ثجيٌوو ؿّ اّى ُن هي تب عًْوْى ثيبػ کي ػػْتو

 ثبثت ايي اف چْى ّ ثقًؼ هضک ؿا اّ هيغْاُؼ عْػه کَ كِويؼم

 : گلتن عْىضبلي ثب ثْػم هطوئي

 هيبػ، عْىتْى افه عيلي ثجيٌيؼه ُنتن هطوئي ، ػقيق صتوب_

 .عْثيَ ػعتـ

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ػقيق

 .ْٓؿٍ ُويي کَ هللا اًيب_

 ثـاين اّل ُلتَ.  کـػم ىـّع تْليؼي ػؿ ؿا کبؿم ؿّف آى كـػاي اف

 کبؿي ًَ ّ ػاىتن آىٌبيي هضئ ثب ًَ چْى گؾىت مغت عيلي

 ٌٍؼتي ُبي چـط کبؿثب ػؿ اي تزـثَ ُيچ يؼٌي ، ثْػم ثلؼ

 تـ ثؼ ُوَ اف.  کٌن ًظ ؿا مْفى چطْؿ ًويؼاًنتن صتي ّ ًؼاىتن

 فيـ ػمتن ثْػ ًقػيک ثبؿ چٌؼ کَ ثْػ فيبػ آًوؼؿ چـعِب مـػت

 يبػ ؿا آى ثب کبؿ کـػم مؼي ثْػ کَ مغتي ُـ ثَ. ثـّػ مْفى

 ايي ػؿ عبًن هِـي ثييتـ ُوَ اف ّ کبؿگبٍ ُبي ثچَ الجتَ. ثگيـم
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 ؿّف ُـ. ػاػًؼ ًيبًن ؿا کبؿ ؿاٍ ّ کـػًؼ هضجت هي ثَ عيلي هؼت

 اف ، آهؼ هي عْىن کبؿگبٍ هضئ ّ کبؿ اف ثييتـ هيگؾىت کَ

 الي ػٍ اف کوتـ ػؿ ؿا آى کَ ثْػ کبؿگبٍ تب هٌقل هنيـ هِوتـ ُوَ

 ثقؿگ هُْجتي ، ثـمن کبؿم هضل ثَ تب هيکـػم ٓي ػهيوَ پبًقػٍ

 ثَ ثْػ فيبػ کبؿ ايي ػؿ تٌْع ّ ثْػ ثچَ لجبك ػّعت تْليؼي کبؿ. ثْػ

 اًزبم ؿا کبهل کبؿ يک تب کييؼ ْٓل عيلي کبؿ اثتؼاي کَ ْٓؿي

 ّ هييؼم تـ هنلٔ کبؿ ثَ هيگؾىت کَ ؿّف ُـ اهب ، ػُن

 . ػُن اًزبم ثييتـي کبؿ تؼؼاػ هيتْاًنتن

 ثَ ثبؿ يک هيٌب ثْػ هبًؼٍ ثبهي ػيؼ ثَ کَ ُلتِبي مَ ْٓل ػؿ

 ُن ثبف ّ کـػ تيْيون عيلي کبؿُبين ػيؼى اف ثؼؼ ّ آهؼ کبؿگبٍ

 هؼؿ آى اّ.  کـػ ؿصين آهب ّ ثچِِب ثَ ؿا ملبؿىن کلي ؿكتي اف هجل

 رجـاى ؿا هضجتو چطْؿي ًويؼاًنتن کَ ثْػ هضجت ثب ّ عْة

 ُوـاٍ ثَ ؿّفي عْامتن اّ اف کَ ثْػ ايي کـػم کَ کبؿي تٌِب کٌن،

 ثب هيٌب ، ىْػ آىٌب اّ ثب ًيق ػقيق تب ثيبيؼ هٌقلوبى ثَ ػعتـه

 ثَ كـٍت اّليي ػؿ ػاػ هْل ّ کـػ هجْل ؿا ػػْتن عْىضبلي

 .ثيبيؼ ػيؼًوبى

 هّْْع ايي.  ىؼ تؼطيل هْهت ْٓؿ ثَ کبؿگبٍ ػيؼ ايبم ؿميؼى ثب

 آعـيي ، ًجْػ عْىبيٌؼ فيبػ اكتبػم هي ؿاٍ ػامتن تبفٍ کَ هي ثـاي

 ًکـػين کبؿ ثييتـ ظِـ تب املٌؼ ُيتن ّ ثينت يؼٌي کبؿي ؿّف

 اف ثؼؼ ّ ػاػ ًبُبؿ ملبؿه ثيـّى اف ُوَ ثـاي ؿصين آهب ؿّف آى. 

 ُوييَ هخل کَ صبلي ػؿ ّ کـػ ٍؼا کبؿگبٍ ػكتـ ثَ ؿا ُوَ ًبُبؿ
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 مبل ّ کـػ تيکـ ُوَ تاله اف ػاىت لت ثـ هِـثبًي لجغٌؼ

 کيْي اف پبکت اي ػمتَ مپل ، کـػ آؿفّ ثـايوبى ؿا عْثي

 ُبي ثچَ اف يکي ًبم ًيق پبکت ُـ پيت ، آّؿػ ثيـّى هيقه

 ػاػ هي ُب ثچَ ػمت ثَ ؿا پبکتِب ّهتي ، ثْػ ىؼٍ ًْىتَ کبؿگبٍ

 هي ثَ هتؼلن ًيق آًِب اف يکي کَ ًويگٌزيؼ ُن كکـم ػؿ صتي

 ّ ثْػم کـػٍ کبؿ ثَ ىـّع کَ ثْػ ًيؼٍ هبٍ يک ٌُْف فيـا ، ثبىؼ

 ثَ ؿا ًبهن ّهتي ، ثْػم ًؼاػٍ اًزبم فيبػي کبؿ ُن هؼت ايي ػؿ

 : گلتن ػمتپبچگي ثب گـكت ٓـكن ثَ پبکتي ّ آّؿػ فثبى

 ًکـػم کبؿي ٌُْف کَ هي_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي

 عيلي ّ کـػي کبؿ عْػت اًؼافٍ ثَ ىوب ، ػعتـم صـكيَ چَ ايي_

 ثَ ثگؾاؿ ًينت صوْهت ّرَ ايي الجتَ ، کـػي کبؿ عْة ُن

 .ات ػيؼي صنبة

 ثَ صتي ايٌکَ ثؼّى تيکـ اف ثؼؼ ّ گـكتن اّ اف ؿا پبکت عزبلت ثب

 ّ صوْم ػاػى اف ثؼؼ ؿصين آهب.  گؾاىتن کيلن ػؿ ؿا آى کٌن ًگبٍ اّ

 تب ّلي امت ثبف ػيؼ ػّم ُلتَ اف کبؿگبٍ کَ گلت ُب ثچَ ػيؼي

 ػيؼ ػيگـ ثبؿ مپل.  امت اعتيبؿي ًيبهؼًوبى آهؼى ًْؿّف ميقػٍ

 عبًَ ثَ ّهتي. کـػ هْكويت آؿفّي ُوَ ثـاي ّ گلت تجـيک ؿا

 پبًقػٍ آى ػاعل ، کـػم ثبف ثْػ ػاػٍ ؿصين آهب کَ ؿا پبکتي ؿميؼم

 ثـاي ػقيق ثب ؿّف ُوبى ػَـ.  ػاىت هـاؿ تْهبًي ُقاؿ امکٌبك
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 ّ اّ ثـاي اي ُؼيَ عْػ پْل ثب تْاًنتن هي ّ ؿكتين ثيـّى عـيؼ

 اف ّ هيکـػم آؿاهو اصنبك ػويوب هؼتِب اف ثؼؼ ، ثغـم پؼؿم

 عْىضبل ثبينتن عْػم پبي ؿّي صؼي تب ثْػم تْاًنتَ ايٌکَ

 هتْرَ هيگيتن ثـ هٌقل ثَ عـيؼ اف ػقيق اتلبم ثَ ّهتي.  ثْػم

 ُيزبى آى ػيؼى ثب اثتؼا.  ىؼم ثْػ اكتبػٍ صيبٓ ػاعل کَ پبکتي

 هضِ ثَ اهب امت ىيؼا ٓـف اف ًبهَ هيکـػم كکـ فيـا ، ىؼم فػٍ

 كـمتبػٍ ىيؼا ثـاي کَ ؿا پنتبلي کبؿت كِويؼم آى ثـػاىتي

 عْػم ثب ّ ىؼ گـكتَ عيلي صبلن. امت عْؿػٍ ثـگيت ثْػم

 . هيٌْينن ًبهَ ثـايو ىت ُوبى گلتن

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

 كبهيل ثقؿگ ػقيق فيـا ، هييؼ ىلْؽ عيلي مـهبى ػيؼ مبل ُـ

 اّ ػيؼى ثـاي ُوَ ُب ُونبيَ تب گـكتَ كبهيل ّ ػّمت اف ّ ثْػ

 هؼوْال.  ثْػ آًبى اف پؾيـايي ًيق هي کبؿ ّ آهؼًؼ هي هٌقلوبى ثَ

.  ثيبيٌؼ ػيؼًوبى ثَ اهْام تب هيوبًؼين هٌقل ػيؼ مْم مبل ُـ
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 ػيؼ اّل ؿّف.  ثؼُين پل ؿا يؼىبىثبفػ کَ ثْػ هب ًْثت مپل

 توبم اه مـثبفي تبفٍ کَ ًبػؿ ُوـاٍ ثَ يبمـ آهب ّ اكنبًَ ػوَ

 ؿا ًبػيب مـاؽ اكنبًَ ػوَ اف.  آهؼًؼ ػيؼًوبى ثـاي ثْػ ىؼٍ

 امت هـاؿ ّ امت هِوبى ىُْـه هبػؿ هٌقل کَ گلت گـكتن

 ؼًؼآه ثـفّ آهب ّ اػظن ػوَ ُن ثؼؼ مبػتي. ثيبيٌؼ رب ايي ثَ كـػا

 ػوَ.  گـكت ؿا آيؼا ّ آؿيب ّ اؿىيب مـاؽ ػقيق ، ثْػًؼ تٌِب ًيق آًِب. 

 : گلت ُن ػؿ اي هيبكَ ثب ػاىت پـي ػل گْيي کَ

 ُن آؿيب ، هيبػ ػَـ گلت ، فًو پؼؿ عًَْ ؿكتَ کَ اؿىيب هللا ّ_

 الُيزبى ؿكتٌؼ ىؼى ثلٌؼ کـػ کْکو فًو تضْيل مبل اف هجل کَ

َ پيو  ىُْـىَ، ػمت اعتيبؿه کَ ُن آيؼا ، فًو ثبثبي ًٌ 

 ثوبًٌؼ ًبُبؿ کـػم اٍـاؿ چي ُـ ّ عًْوْى آهؼى مـ يک ظِـ مـ

 : گلت

 . ثبىن ثبيؼ ُن هي گلتَ ػاؿٍ هِوْى ىُْـم هبػؿ_

 : گلت ّ کييؼ اُي مپل

 ُي ُي ، رْؿ ايي آّؿػين ػـّك رْؿ اّى کـػين ثقؿگ ػعتـ_

 .... ُي

 : ػاػ اػاهَ ثْػ آى ػؿ اي عْؿػٍ كـّ ثـِ کَ ٍؼائي ثب ّ

 ؿاٍ اف يکي آعـىن کي ثقؿگ ثچَ ثکو فصوت ُوَ ايي ثيب_

َ فهبًي يک ثـٍ يبػه ٓـف کَ هيکٌَ کبؿي چٌبى هيـمَ  ًٌ 

 آؿيب ثَ ػوَ هٌظْؿ کَ ىؼين هتْرَ هب ُوَ ، ػاىتَ ُن ثبثبيي
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.. ػاػ تکبى ؿا مـه اّ ثب ُوؼؿػي ػٌْاى ثَ اكنبًَ ػوَ امت،

 : گلت ّ اًؼاعت ًبػؿ ثَ ًگبُي مپل

 .کٌَ ثغيـ ُن ؿّ هب ػبهجت عؼا_

 گلت عٌؼٍ ثب کٌؼ عبؿد ُْا ّ صبل آى اف ؿا ػوَ ايٌکَ ثـاي ثـفّ آهب

: 

 ػاؿين تبفٍ ، کـػٍ ُن پنـت ثبثبي گْؿ!  کبؿي ثي ؟ عبًن چيَ_

 تٌگ ثضخِبتْى ّ رـ ثـاي ػلت ًکٌَ هيکيين ؿاصت ًلل يک

 ؟ ىؼٍ

 کـػ رْؿ ّ روغ ؿا عْػه اّ ّ ؿكت اي ؿـٍ چين ثـفّ آهب ثَ ػوَ

 کـػ تؼبؿف هيٍْ آًِب ثَ کٌؼ ػُْ ؿا ٍضجت رْ ايٌکَ ثـاي ػقيق ،

 ػّؿ يک تب ىؼم ثلٌؼ ًيق هي ، کيبًؼ ػيگـي ربي ثَ ؿا ثضج ّ

 ّ اؿىيب ثْػ گلتَ ػوَ کَ ْٓؿ ُوبى ؿّف آى ػَـ. ثـيقم چبي ػيگـ

 ؿّ آى ثَ ؿّ ايي اف اؿىيب ػيؼى ػيگـ ثبؿ ، آهؼًؼ هٌقلوبى ثَ پـّاًَ

 ؿا ايي ّ هيکٌن صنبػت عيلي پـّاًَ ثَ هيؼاًنتن عْػم. کـػم

 ثبؿ ُـ.  ًجْػ عْػم ػمت اهب ، هيکٌن ثؼي کبؿ کَ هيؼاًنتن ُن

 چطْؿ کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ ّ هييؼ ُْايي ػلن اّ ػيؼى ثب

 يکي ػيؼ ُبي ؿّف. ػاؿم ػّمت ؿا اّ ُن هي کَ ثْػم ًلِويؼٍ

 هٌقلوبى ثَ هيٌب کَ ثْػ ػيؼ پٌزن ؿّف ، هيگؾىت ػيگـي اف ثؼؼ

 ؿا عجـ عْىضبلي ثب ثيبيؼ، ػيؼًن ثـاي هيغْاُؼ کَ گلت ّ فػ فًگ

 ػيؼًي ػيؼ ثـاي ؿّف ُوبى ثْػ هـاؿ کَ پؼؿ ّ اّ ّ ػاػم ػقيق ثَ
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 يک ثب کَ صبلي ػؿ هيٌب کَ ثْػ ظِـ ًقػيک. هبًؼًؼ هٌقل ثـًّؼ

 ػيگـه ػمت ثب ّ ثْػ گـكتَ آؿْه ػؿ ؿا کْچکو ػعتـ ػمت

 ػؿ ػم تب اّ اف امتوجبل ثـاي.آهؼ هٌقلوبى ثَ ؿا ىيـيٌي اي رؼجَ

 ثْػم ىؼٍ عْىضبل ًِبيت ثي ػيؼًو اف کَ صبلي ػؿ ّ ؿكتن

 ثْػ ثبؿ اّليي. ثْميؼم ؿا ٍْؿتو ّ گـكتن آؿْىو اف ؿا کْػکو

 ؿـم کَ اّ فيجبي ّ کْچک ػعتـ ػيؼى اف هيؼيؼم ؿا هيٌب ػعتـ کَ

 ؿا اه گًَْ آؿاهي ثَ ثْػم، آهؼٍ ّرؼ ثَ ثْػ عْىي عْاة

 ايْاى ُبي پلَ اف ٌُْف.  كيـػم ميٌَ ثَ ؿا اّ لؾت ثب ّ ثْميؼم

 ؿاُـّ ػؿ رلْي هيٌب اف امتوجبل ثـاي ُن ػقيق کَ ثْػين ًـكتَ ثبال

 اف ، کـػ اصْالپـمي ّ مالم ػقيق ثب ّ ؿكت رلْ هيٌب.  ىؼ ظبُـ

 اّ ثْػم هطوئي. اّمت اؿفيبثي هيـْل کَ هيغْاًؼم ػقيق ًگبٍ

 ػاىت لت ؿّي لجغٌؼي کَ صبلي ػؿ ػقيق. پنٌؼػ هي ؿا هيٌب

 ثب.  ىْػ ػاعل تب کـػ تؼبؿف اّ ثَ ّ گـكت هيٌب اف ؿا ىيـيٌي رؼجَ

 اّ ثَ ؿا پؼؿم.  عبمت ثـ ربيو اف ثْػ اتبم ػاعل کَ پؼؿ هب ّؿّػ

 ُن پؼؿ گْيب.  کـػ اصْالپـمي اّ ثب عزبلت ثب هيٌب ّ کـػم هؼـكي

 ّ کـػ ػقيق ثَ ؿّ فيـا امت هؼؾة اّ صْْؿ اف هيٌب کَ ثْػ كِويؼٍ

 اف ثؼؼ تب ّ ثـّػ گبؿاژ ثَ ػّمتبًو ػيؼى ثـاي هيغْاُؼ کَ گلت

 هيؼاًنتن. ؿكت ّ کـػ عؼاصبكظي هب اف مپل ًويگـػػ ثـ ظِـ

 ؿاصتي اصنبك هيٌب ايٌکَ عبٓـ ثَ كؤ ّ ًؼاؿػ کبؿي آًزب پؼؿ

 ػّمت ّ آؿام اي ثچَ هيٌب ػعتـ. امت کـػٍ تـک ؿا هٌقل کٌؼ

 هـاؿي ثي ّ گـيَ ًيٌيؼم ثْػ هٌقلوبى کَ هؼتي تب ّ ثْػ ػاىتٌي
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 اه گـمٌَ کَ فهبًي كؤ.  هيکـػ ثبفي عْػه ثب ّهت توبم کٌؼ،

 ّ کـػ ػُبًيبى ػؿ ؿا ػمتو ثؼؼ ّ آّؿػ ػؿ ٍؼا عْػه اف ىؼ

 ػلن کَ ثْػ آهؼٍ عْىن اّ اف آًوؼؿ.  هکيؼى ثَ کـػ ىـّع

 کٌن ثْمَ ػؿ ؿـم ؿا ٍْؿتو ّ ثليبؿم عْػم ثَ ؿا اّ هيغْامت

.  ػاىتن ؿا اصنبك ُويي کْچک ُبي ثچَ ثَ ًنجت ُوييَ. 

 يک تٌِب اّ اف کَ اكتبػم ىيؼا پنـ ىـّيي يبػ ثَ لضظَ ُوبى

 ثَ هتؼلن ُن آى کَ ػاىتن هٌقلوبى آلجْم ػؿ کْچک ػکل

 ّ ىکل چَ االى ىـّيي ًويؼاًنتن. ثْػ تْلؼه اّل ؿّفُبي

 ثچَ صتوب اّ کَ ًجْػ ؽُي اف ػّؿ الجتَ.  ثْػ ىؼٍ ىوبيلي

 فيبػ هيبكَ ُن کبهـاى الجتَ ثْػ ىيؼا هبػؿه فيـا امت هيٌگي

 تب ثـّػ ىيؼا ثَ ثييتـ اّ چِـٍ ثْػم اهيؼّاؿ هي اهب ًؼاىت ثؼي

 ثييتـ ّ ىيؼا ُْاي رْؿي ثؼ ػلن ػيگـ ثبؿ هِنب ػيؼى ثب کبهـاى

 هي ميٌَ ثَ ؿا آى هيؼيؼم ؿا اّ ػکل کَ ثبؿ ُـ ، کـػ ؿا ىـّيي

 ثبيؼ کَ لؾتي آى ثَ ّهت ُيچ اهب ثْميؼهو هي ّ چنجبًؼم

 .ًويـميؼم ثـمن

.  ثْميؼم ؿا هِنب تپل ّ کْچک ػمت ؿّي ّ ىؼم عن آُنتَ

 ػؿ. کييؼم هيبم ثَ ؿا اّ تي ثْي ّ ثنتن ؿا چيوبًن مپل

 اف هبٍ پٌذ ىـّيي کَ هيکـػم صنبى عْػم پيو صبل ُوبى

 هِنب ثَ لؾت ثب ّ کـػم ثبف ؿا چيوبًن.  امت تـ ثقؿگ هِنب

 ػؿ ٍؼا عْػه اف ُيزبى ثب ّ هيغٌؼيؼ اىبؿٍ يک ثب اّ.  کـػم ًگبٍ

 ثؼّى کَ اكتبػم كکـ ايي ثَ هيؼاػ، تکبى ؿا پبيو ّ ػمت ّ هيآّؿػ
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 عْؿػم اكنْك عيلي ّ هيکٌؼ ؿا کبؿُب ُويي ُن ىـّيي ىک

 ىيـيي ىبُؼ ثتْاًن هي ايٌکَ ثؼّى هييْػ ثقؿگ اّ کَ

 آؿفّ ػل تَ اف ّ ىؼ كيـػٍ هلجن كکـ ايي ثب ، ثبىن کبؿيِبيو

 ّ ثيبيٌؼ ايـاى ثَ ىيؼا ّ کبهـاى کَ ىْػ ْٓؿي کبه اي کـػم

 کَ گؾىت هـقم اف كکـي لضظَ ُوبى ّ کٌٌؼ فًؼگي رب ُويي

 ػمت آًِب ثَ کَ ُبيي عْامتَ اف عيلي هبًٌؼ ُن آؿفّ ايي هجبػا

 ًب کَ ىؼ آفاؿم هْرت هؼؿ آى كکـ ايي.  ثبىؼ ثيِْػٍ ام ًکـػٍ پيؼا

 ُويي.  کٌن ػّؿ هـقم اف ؿا ثؼ اكکبؿ تب ػاػم تکبى ؿا مـم عْػاگبٍ

 ًبگِبى ّ هيکٌن ثبفي اّ ثـاي ػاؿم کٌؼ كکـ هِنب ىؼ ثبػج

 هب مَ ُـ کَ هيغٌؼيؼ هيٌگ هؼؿ آى ىؼ ثلٌؼ اه عٌؼٍ ٍؼاي

 ؿا يکبػ آى ّ لت فيـ کَ صبلي ػؿ ػقيق لضظَ ُوبى.  آّؿػ ّرؼ ثَ ؿا

 هيٌب. کٌؼ ػّػ امپٌؼ هِنب ثـاي تب ىؼ ثلٌؼ هيکـػ فهقهَ

 ًگبٍ ؿا اّ اٍـاؿ ثب ػقيق ّ هي اهب ، ثوبًؼ ًبُبؿ ثـاي ًويغْامت

 ميـ اّ ثب فػى صـف اف کَ ثْػ ٍضجت عْه هؼؿ آى اّ. ػاىتن

 ّ اكکبؿ ثَ پي ثييتـ هيکـػ ٍضجت ثييتـ چوؼؿ ُـ.  ًوييؼم

 تؼزت عيلي ػاؿػ مبل ػّ ّ مي گلت ّهتي.  هيجـػم ؿّصيبتو

 مغتيِب صبل ايي ثب هيؼاػ ًيبى مٌو اف تـ رْاى فيـاعيلي کـػم

 مبعتَ تزـثَ ثب آػهي اّ اف ثْػ اه فًؼگي ػؿ کَ گـكتبؿيِبيي ّ

. امت آهؼٍ عْىو عيلي اّ اف کَ هيغْاًؼم ػقيق چِـٍ ػؿ.  ثْػ

 کني ثب گلتگْ ثَ ػل آًچٌبى ثْػم ػيؼٍ کوتـ کَ ْٓؿي ثَ

 اي عالٍَ هيٌب هيکـػين ٍضجت اي ُوبًطْؿ ًبُبؿ اف ثؼؼ. ثنپبؿػ
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 مبلِب اف ثؼؼ عْػه هْل ثَ ّ کـػ تؼـيق ثـايوبى ؿا اه فًؼگي اف

 کني ثـاي هيکـػ مٌگيٌي ػلو مـ کَ ؿا صـكِبي ثْػ تْاًنتَ

 .ثگْيؼ

 اف ؿّ پؼؿم کَ ثْػم کْچک عيلي ، آهؼم ػًيب ثَ کبفؿّى ىِـ تْي

 ىُْـ.  کـػ ىُْـ هبػؿم کَ ًکييؼ ْٓل عيلي ػاػم، ػمت

 ثؼ ُن ّّؼو ، ػاىت هؼ ًين ّ هؼ ثچَ تب مَ عْػه هبػؿم

 کَ پؼؿم ػوْي پيو ًبچبؿ ثَ کٌؼ هجْل ؿا هي ًيؼ صبّـ اهب ًجْػ

 مـ اّ اف پـمتبؿي ػُْ ػؿ تب ؿكتن ثْػ هـيِ ّ تٌِب پيـهـػي

 ايٌکَ تب کـػم فًؼگي اّ پيو مبل چٌؼ. ثبىن ػاىتَ پٌبُي

 ؿّ پؼؿىْى عًَْ ثبالكبٍلَ ُبيو ثچَ ّ کـػ كْت پؼؿم ػوْي

 هيغًْؼم ػؿك ػثيـمتبى آعـ مبل اّى کَ ُن هي.  كـّعتٌؼ

 ثَ کَ ْٓؿي ثَ ثْػ ثؼ عيلي ػايي ّّغ. ؿكتن ام ػايي پيو

 ثبؿ ايٌکَ ثـاي ثؼٍ ؿّ ُبيو ثچَ ّ فى عـد هيتْاًنت فصوت

 هؼتي ثـاي کَ عْامتن هبػؿم عبلَ اف ًجبىن ػّىو ؿّي اّبكَ

 افه چيقي اًتظبؿ ايٌکَ ىـٓ ثَ کـػ هجْل ُن اّ ثـّم اّ پيو

 ثَ ىـکت يک تْي ثؼؼ گـكتن ػيپلن مبل ُوْى.  ثبىن ًؼاىتَ

 کبؿ مبل پٌذ چِبؿ اف ثؼؼ ، ىؼم کبؿ ثَ هيـْل صنبثؼاؿ ػٌْاى

 ػؿمن ثَ ّ ػاًيگبٍ ثـم گـكتن تَوين ىـکت اّى تْي کـػى

 ثين هجْل مـامي آفهْى تْي ًتْاًنتن اّل مبل.  ػُن اػاهَ

 ىِـ ػّ ثيي اف.  ىؼم هجْل پـمتبؿي ػاًيکؼٍ آفهْى تْي اهب

 ُـ تب کـػم اًتغبة ؿّ ُوؼاى پـمتبؿي ػاًيکؼٍ ُوؼاى ّ يبمْد



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 231 

 کتاب باز

 ىبيؼ ػاًيکؼٍ اّل مبل. ثين ػّؿ فاػگبُن ىِـ اف هيتًْن چوؼؿ

 هجْل ػبلي ُبي ًوـٍ ثب مبل آى.  ثْػ ػوـم مبل ثِتـى هي ثـاي

 اُل کَ ىؼم آىٌب ػعتـي ثب اتلبهي ْٓؿ ثَ ػّم مبل ىؼم

 ّ ػاىت ًبهقػ اّ هيغْاًؼ ػؿك تِـاى ػاًيگبٍ ػؿ اهب ثْػ ُوؼاى

 ػاىت هَؼ عبٓـ ُويي ثَ ّ کٌؼ افػّاد فّػي ثَ کَ ثْػ هـاؿ

 ىؼ چطْؿ ًويؼًّن ، کٌؼ هٌتول ُوؼاى ثَ تِـاى اف ؿا عْػه

 ؿّ هي مـًْىت تـتت ايي ثَ کٌن ػُْ اّ ثب ؿا ربين کـػم هجْل

 ّ اًتوبلي کبؿُبي ثَ ػاػى مبهبى ّ مـ اف ثؼؼ. کيًْؼ تِـاى ثَ

 فيبػ تاله اف ثؼؼ ّ کٌن پيؼا کبؿ تب ىؼم ثکبؿ ػمت عْاثگبٍ گـكتي

 .ثگيـم کبؿي کليٌيک يک تْي تًْنتن

 تبميني تبفٍ ثيوبؿمتبى ىٌيؼم کَ ثْػ ًگؾىتَ هبٍ مَ ٌُْف

 آًزب ثَ ثبالكبٍلَ ، ػاؿػ ثِيبؿي ّ پـمتبؿي ًيـّي ثَ اصتيبد

 تضَيل صبل ػؿ ٌُْف چْى ، ػاػم کبؿ عْامت ػؿ ّ کـػم هـارؼَ

 رْاثو ُن ثؼؼ هبٍ يک کـػم کبؿ ػؿعْامت ثِيبؿ ػٌْاى ثب ثْػم

 ثب ثيوبؿمتبى کبؿ. ثـّم آًزب ثَ کبؿ ثـاي ىؼ عْامتَ هي اف ّ آهؼ

 ُن ػؿك کَ هي ثـاي ىت ُن گبُي ّ ػَـ کبؿي ىيلت ّرْػ

.  ًؼاىتن ىکبيتي صبل ايي ثب.  ثْػ كـمب ٓبهت عيلي هيغْاًؼم

 ثيوبؿمتبى کبؿکٌبى ثيي ػؿ ، گؾىت هٌْال ُويي ثَ هبُي چٌؼ

 ايي کَ اّلو هيکـػ ػالهَ اظِبؿ هي ثَ ًنجت کَ ثْػ رًّْي

 کـػم اصنبك ؿكتَ ؿكتَ اهب ثْػ ًبعْىبيٌؼ عيلي ثـاين هّْْع

 ىـّع هّْْع ُويي ّ ام کـػٍ پيؼا ػالهَ اّ ثَ ًنجت ُن هي
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 ّ ثْػ ثيوبؿمتبى هـاؿػاػي کبؿگـاى رقّ اهيي.  ثْػ ام ثؼثغتي

 تب گؾىت هّْْع ايي اف ّهتي چٌؼ ًويـميؼ ًظـ ثَ ثؼي پنـ

 هي اف ثيوبؿمتبى کبؿکٌبى اف ػيگـ يکي تْمٔ ؿّف يک ايٌکَ

 اف تَْؿاتي چَ ّ کـػم كکـي چَ ًويؼًّن ، کـػ عْامتگبؿي

 ُن ىبيؼ کـػم هجْل کَ ػاىتن ؽٌُن ػؿ عبًْاػٍ تيکيل ّ افػّاد

 افػّاد اهيي ثب اگـ کٌن كکـ هي تب ثْػ ىؼٍ ثبػج کني ثي ػؿػ

 ُـ ثَ ، هيکٌن پيؼا ُبين تٌِبيي کـػى پـ ثـاي ؿا کني کٌن

 ثؼّى ، کـػم اًتغبة ام آيٌؼٍ ُونـي ثَ ؿا اهيي هي ثْػ کَ توؼيـ

 اف هي ، ػاؿػ عبٍي ىـّٓ ّ ىـائ کبؿ ايي کَ کٌن كکـ ايٌکَ

 هبػؿي رق ثَ کَ گلتن ثـايو ؿا عْػم فًؼگي ىـائ اّل ُوْى

 ؿا ػيگـي کل امت اه فًؼگي هنبيل ػؿگيـ ُن عْػه کَ

 رق ثَ ّ اًؼ کـػٍ كْت ػّ ُـ هبػؿه ّ پؼؿ کَ گلت ُن اّ.  ًؼاؿم

 ؿا ػيگـي کل ُيچ هيکٌؼ فًؼگي ىِـمتبى ػؿ کَ پيـي عبلَ

 ثْػم گـكتبؿ اّ ػؿػ ثَ ُن عْػم کَ هي ثـاي هّْْع ايي ، ًؼاؿػ

 ثيوبؿمتبى کبؿکٌبى اف ًلـ چٌؼ صْْؿ ػؿ اهيي ّ هي ًجْػ هِن فيبػ

 تيـيلبتي ُيچ ثؼّى ؿّ هْى فًؼگي ّ ىؼين ػوؼ هضْـي تْي

 ًولي عًَْ يک ًؼاىتين، ثؼؼي فًؼگي کبؿ اّل.  کـػين ىـّع

 . ثْػين کـػٍ اربؿٍ پبييي هضلَ يک تْي

 هي هْى فًؼگي ثـاي لْافم هوؼاؿي عْػم صوْم اف هي هبٍ ُـ

 ػؿ ًْهو ّ ًن اهيي کَ ثْػ ًگؾىتَ افػّارن اف هبٍ مَ ، عـيؼم

 ثغًْي ػؿك يب ثـي کبؿ مـ يب کَ ًينت فًؼگي ّّغ ايي کَ آهؼ
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 ػؿمن يب کَ گلت ّ ثؼٍ اًزبم ُن ثب ؿّ کبؿ تب چٌؼ ًويتًَْ کَ فى ،

 ؿا کبؿم هي کَ هيؼًّنت اهيي.  ًـّم کبؿ مـ ػيگـ يب کٌن ؿُب ؿا

 کبؿم اف ثييتـ صتي ؿا ػؿمن کَ ًويؼًّنت اهب ػاؿم ػّمت

 ثؼّى ُن هي ، کـػٍ کليؼ کبؿ ايي ثَ ػيؼم کَ ّهتي ػاؿم ػّمت

 پيو هْهغ اّى ػاػم امتؼلب کبؿم اف ثقًن صـكي اّ ثَ هجال ايٌکَ

 ُن فصوتي چَ ثب هي کَ ثجيٌَ ّهتي اهيي هيکـػم كکـ عْػم

 اف ؿبكل اهب مْعتَ ثـام ػلو هيـم کبؿ مـ ُن ّ هيغًْن ػؿك

 کٌن ؿُب ؿا ػؿمن هي کَ ثْػ ايي ثـاي گيـيِب ثِبًَ ايي ُوَ ايٌکَ

 کبؿم اف كِويؼ کَ ّهتي اهيي. ثـّم کبؿ مـ ىيلت ػّ ثتْاًن تب

 ّ ثْػ ًبپيؼا مـه اّى کَ کـػ پب ثَ هيوـهي چٌبى کـػم امتؼلب

 ػاًيگبٍ ًؼاؿم صن ػيگَ کَ ػاػ گيـ گؾىتَ کبؿ اف کبؿ ػيؼ ّهتي

 صـف ، ًيؼ کَ ًيؼ ثـگـػٍ اه تَوين اف کـػم کبؿي ُـ.  ثـّم

 ثبيؼ کٌن فًؼگي اّى ثب هيغْام اگَ گلت کَ ثْػ ايي ُن آعـه

 فػ ؿّ صـف ايي ّهتي ؿامتو.  ثقًن ؿّ ػاًيگبٍ ّ ػؿك هيؼ

 مبل ًيوَ ُوبى ّ کٌن هجْل ىؼ ثبػج تـك ُويي ّ تـميؼم

 ٍؼ اگَ کَ کـػم هبًغ ْٓؿ ايي ُن ؿّ عْػم ّ ػاػم اًَـاف مْم

 پل.  ثين ػاؿ عًَْ فى ثبيؼ آعـه ثغًْن ػؿك ُن ػيگَ مبل

 ايي اهب ، ػاؿٍ اؿفه ثـام صـكو کَ کٌن حبثت اّ ثَ ثِتـٍ

 اهيي. ًيبّؿػ ػّام ثييتـ هبٍ ىو فًي گْل عْػ ثب ػلغْىي

 ُنتن گـػًو ّثبل ّ ًويبػ ػؿ پْلي هي اف ػيگَ كِويؼ کَ ّهتي

 يک ػيؼم کَ آهؼم عْػم ثَ هْهغ يک ّ ػاػ ًيًْن ؿا مکَ  ؿّي اّ



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 234 

 کتاب باز

 مکْت ّ کييؼ اُي هيٌب. ؿكتَ عْػه ّ گؾىتَ ػاهٌن تْ ثچَ

 ؿا عْػم هيبكَ ، ثْػ اّ فًؼگي تلظ هََ اف هتبحـ ّرْػم توبم.  کـػ

 هتضول ؿا فيبػي ػؿػ کَ ثْػ کني هبًٌؼ ػقيق چِـٍ اهب ًويؼيؼم

 کـػٍ ًبؿاصت عيلي ُن ؿا اّ هيٌب گؾىت مـ كِويؼم ، ىؼٍ

 ثب ثْػ ىؼٍ ػقيق ًبؿاصتي هتْرَ تبفٍ گْيي کَ هيٌب.  امت

 : گلت عزبلت

 ؿََ گلتي ثب ًويغْامتن کٌيؼ ثبّؿ ، ثجغييؼ ؿّ هي عؼا ؿّ تْ_

 ػؿافي ؿّػٍ هؼؿ ايي کَ ىؼ چطْؿ ًويؼًّن.  کٌن ًبؿاصتتْى ام

 .کـػم

 : گلت ّ فػ هضقًّي لجغٌؼ ػقيق

 ًگؾاؿ ّهت ُيچ ، کـػي عبلي ػلتْ کـػي کبؿي عْة ، ػقيقم ًَ_

 ّـؿ ات ثچَ ّ عْػت مالهتي ثـاي ثيَ روغ صـف ػلت تْي

 هبػؿ يب هبػؿ هخل ؿّ هي ّ عْاُـت هخل ؿّ ىيْا ثؼؼ ثَ ايي اف ػاؿٍ،

 . ثؼّى ثقؿگت

 اّ گـػى ػؿ ػمت ثْػ ىؼٍ ىبػي ؿـم ػقيق صـكِبي اف کَ هيٌب

 : گلت ّ اًؼاعت

 اف ؿيـ ػيؼم ؿّ ىوب کَ اي ػهيوَ ُوْى اف ، ثـم هـثًْت الِي_

 . ًکـػم كکـ ايي

 ّ گـكت آؿْه ػؿ ؿا اّ ثْػ فػٍ صلوَ چيوبًو ػؿ اىک کَ ػقيق

 ثبىن ػبٓلي ٍضٌَ ايي ىبُؼ ًويتْاًنتن آى اف ثييتـ کَ هي
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 چيوبًن ػؿ کَ ؿا اىکِبين چبي آّؿػى ثِبًَ ثَ تب ىؼم ثلٌؼ

 تب ىؼ آهبػٍ ؿّف آى ػَـ هيٌب. کٌن عبلي علْت ػؿ ثْػ ىؼٍ روغ

 پييوبى ثييتـ هيغْامت ػلن کَ ػؿصبلي ، ثـگـػػ اه عبًَ ثَ

 ثچَ ثـاي ػلن عْػه اف ثييتـ صتي هيکـػم اصنبك ، ثوبًؼ

 آىٌب هي ثب صنبثي کْچْلْ هِنب هؼت ايي ػؿ. هييْػ تٌگ اه

 ثـل ؿا اّ تب کـػ ػؿاف ؿا ػمتو هيٌب ّهتي کَ ْٓؿي ثَ ثْػ ىؼٍ

 ًويغْاُؼ کَ ػاػ ًيبى ّ چـعبًؼ ام ىبًَ ٓـف ثَ ؿا مـه کٌؼ

 ػبىوو ثييتـ کَ ىؼ ثبػج کبؿ ُويي ، کٌؼ تـک ؿا آؿْىن

 : گلت ّ گـكت هي اف ؿا اّ عٌؼٍ ثب هيٌب.  ىْم

 كـاهْه ؿّ هبهبًو ؿّف ًَق يک تْي رٌل ثؼ مْعتَ پؼؿ_

 . کـػٍ

 ًن ًن ثَ کـػ ىـّع ثْػ ىؼٍ رؼا ثـلن اف فّؿ ثَ کَ هِنب

 گـيَ هيغْامت ػلن کَ ػاىتن اصنبمي لضظَ آى ػؿ. کـػى

 ْٓؿي ثَ ، ثْػم ىؼٍ ّاثنتَ اّ ثَ صؼ آى تب چـا ًويؼاًن ، کٌن

 : گلت هِنب ثَ عطبة هيٌب ، ثوبًؼ پيين هيغْامت ػلن کَ

 .ثـين کي عؼاصبكظي عبلَ اف_

 ػمتو ، ػاػ تکبى ؿا آى ّ آّؿػ ثبال ؿا ػمتو کق   ثبالكبٍلَ هِنب

 رؼا ػّ آى اف ؿـيجي صبل ثب هي ّ ؿكت هيٌب ثْميؼم ّ گـكتن ؿا

 .ىؼم
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 ، ثـّم کبؿگبٍ ثَ کـػم كکـ عْػم ثب ىؼ مپـي کَ ػيؼ اّل ُلتَ

 کٌن ٍجـ ػيؼ تؼطيالت اف ثؼؼ تب ػيؼم ثِتـ ّ ىؼم هٌَـف ثؼؼ اهب

 ّ هيٌب ػيؼى ثـاي هيغْاُن کَ گلتن ػقيق ثَ كـّؿػيي ُيتن ؿّف

 تللي ىوبؿٍ مپل.  ثـّم هٌقلو ثَ ثبفػيؼه ػاػى پل

 کَ عْامتن ػاػ رْاة ؿا تللي کَ فًي اف گـكتن، ؿا هيٌب ٍبصجغبًَ

 ّهتي آهؼ عٔ پيت هيٌب تب کييؼ ْٓل هؼتي ، کٌؼ ٍؼا ؿا هيٌب

 کَ گلت عْىضبلي ثب ثـّم هٌقلو ثَ هيغْاُن كِويؼ کَ

 اّ اف ايٌکَ هضِ ثَ ّ گـكتن ؿا آػؿمو.  امت هٌتظـم

 ؿكتي اف هجل.  ثـّم هٌقلو ثَ تب ىؼم آهبػٍ کـػم عؼاصبكظي

 کبؿؾ ػاعل ؿا آى ّ آّؿػ ػؿ چوؼاًو اف پبؿچَ اي هْاؿٍ ػقيق

 : گلتن ، ػاػ ػمتن ثَ ّ پيچيؼ کبػّيي

 .هيغـم هيٌب ثـاي چيقي يک عْػم هي ػقيق_

 : گلت ػقيق

 . ثؼٍ ثِو هي ٓـف اف ؿّ ايي ًؼاؿم تْ ثَ کبؿي هي_

 عبؿد هٌقل اف پؼؿ ّ اّ اف عؼاصبكظي اف ثؼؼ ّ کـػم تيکـ اّ اف

 ّ مبػت يک اهب ثْػ تـ علْت ُوييَ اف عيبثبًِب کَ ايي ثب ىؼم

 کَ اي هضلَ.  ثـمن اّ هٌقل ثَ تب کييؼ ْٓل ػهيوَ پٌذ ّ چِل

 فصوت ثَ هي ّ ثْػ ىلْؿي هضلَ هيکـػ فًؼگي آى ػؿ هيٌب

 اف اّ آػؿك کـػى پيؼا ثـاي هؼؿ آى.  کٌن پيؼا تب آػؿمو تْاًنتن

 ؿميؼم هٌقلو ػؿ رلْي ّهتي کَ ثْػم کـػٍ مئْال آى ّ ايي
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 آػؿك ثَ ثييتـ آويٌبى ثـاي ، ام ؿميؼٍ هوَؼ ثَ ًوييؼ ثبّؿم

 کَ ثقًن فًگ تب ثـػم ثبال ؿا ػاىتن ّ کـػم ًگبٍ پالک ثَ ثؼؼ ّ

 عيکيؼٍ ُْا ػؿ کَ ؿا ػمتن ، ًينت کبؿ ػؿ فًگ ىؼم هتْرَ

 کَ ُوبًطْؿ.  فػم ػؿ ثَ ّـثَ چٌؼ ػمت کق   ثب ّ آّؿػم پبييي ثْػ

 ًَ ، ُيت ثچَ پنـ هتْرَ کٌؼ ثبف ؿا ػؿ کني ثْػم هٌتظـ

 : گلت ّ آهؼ رلْ کَ ىؼم مبلَ

 ؟ ػاؿي کبؿ کي ثب_

 ّ کـػم ًگبٍ ثْػ ىؼٍ عيـٍ هي ثَ کٌزکبّي ثب ُوچٌبى کَ اّ ثَ

 : گلتن

 ؟ ايٌزبمت ًبٍـي عبًن هٌقل_

 : ػاػ رْاة كْؿي

 .هبمت عًَْ رب ايي ًَ_

 ًبم ّ ثبىؼ ٍبصجغبًَ پنـ اّ امت هوکي كِويؼم ثبالكبٍلَ

 : گلتن ثٌبثـايي.  ًؼاًؼ ؿا اّ كبهيل

 ؟ هيکٌَ فًؼگي رب ايي عبًن هيٌب_

 : گلت ّ فػ ثـم چيوبًو

 .اؿٍ_

 فػ کْچَ ػؿ ثَ کَ لگؼي ػّ يکي ثب فػًي ُن ثَ چين ػؿ ثؼؼ ّ

 : فػ كـيبػ ػؿ رلْي ُوبى اف ّ کـػ ثبف ؿا آى
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 .... عبًن هيٌب...  عبًن هيٌب_

:  گلتن عْػم ثب ّ ثْػ گـكتَ ام عٌؼٍ ثچَ پنـ کـػى ثبف ػؿ ٓـف اف

 مـ پيت" ػاؿًَْ ّ ػؿة هؼؿ ايي عًَْ ػؿ ًينت ثيغْػي پل"

 ؿا هيٌب ثؼؼ لضظبتي اينتبػم ػؿ رلْي ُوبى ّ ؿكتن صيبٓ ثَ پنـ

 ىْم ّ ؽّم ثب هي ػيؼى ثب ّ آهؼ ثبال فيـفهيي ُبي پلَ اف کَ ػيؼم

 عـيؼٍ ؿاٍ ثيي کَ ؿا گلي ػمتَ اّ ثب ؿثْمي اف ثؼؼ.ػّيؼ ٓـكن ثَ

 گل ثْػ آهبػٍ ّرؼ ثَ هي ػيؼى اف کَ هيٌب ، ػاػم ػمتو ثَ ثْػم

 : گلت ّ گـكت ؿا

 .کييؼي فصوت چـا ّاي_

 گـ ًظبؿٍ لضظَ آى تب کَ ثچَ پنـ کَ ثْػم ًؼاػٍ پبمظ اّ ثَ ٌُْف

 : گلت ّ پـيؼ هب صـف هيبى ثْػ

 ؟ ثيؼاؿٍ هِنب عبًن هيٌب_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي هيٌب

 . پبييي ثيبئ هيکٌن ٍؼات ىؼ ثيؼاؿ ّهتي ، عْاثيؼٍ ربى ًْيؼ ًَ_

 کْچَ ثَ ّ کـػ عن هيٌب صـف هجْل ًيبًَ ثَ ؿا مـه ثچَ پنـ

 : گلت آُنتَ عيلي ّ فػ هي ثَ چيوکي هيٌب. ثـگيت

 پبييي هيبػ هِنب ػيؼى ُْاي ثَ اّهبت گبُي ٍبصجغًَْ پنـ_

 .ثکيَ مـک

 ثَ ثبال اف ٍؼائي لضظَ ُوبى ، ػاػم تکبى ؿا مـم لجغٌؼ ثب

 : هيگلت کَ ؿميؼ گْىوبى
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 ؟ فػيؼ ػؿ ىوب عبًن هيٌب_

 ؿا پبييي پٌزـٍ اف کَ ػيؼم ؿا فًي ّ کـػم ثلٌؼ ؿا مـم ًبعْػآگبٍ

 : گلت ّ کـػ ثلٌؼ ؿا مـه هيٌب.هيکـػ ًگبٍ

 . ثْػ هي هِوْى ، عبًن ّريَِ مالم_

 : گلت ثْػ ًبهيؼٍ عبًن ّريَِ ؿا اّ هيٌب کَ فًي

 ؟ كبهيلتَ_

 : گلت هيٌب

 ػّمتبهَ اف يکي ًَ_

 : گلت ّريَِ

 ؟ پبييٌَ ًْيؼ ؿامتي ، ثبىَ عت اُب_

 : گلت هيٌب

 .امت کْچَ تْي ًَ_

 : گلت ػيگـ ثبؿ اّ ّ

 المتيکبي ػكؼَ اّى هخل ًوًَْ ثبف کْچَ ػؿ ّهت يک عبًن هيٌب_

 .ثجـى ؿّ آهب هوؼ

 : گلت هيٌب

 . هيجٌؼهو االى_
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 اتبهو ٓـف ثَ ّ گـكت هـا ػمت کْچَ ػؿ ثنتي اف پل ّ

 هيؼاًنتن ايٌکَ ثب ىؼين ػّؿ ٍبصجغًَْ فى ػيؼ اف کَ ُويي.ثـػ

 : گلتن کينت اّ

 ؟ عًْتَ ٍبصت_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل هيٌب

 . هلتيَ ثگْ ًکو عزبلت_

 : گلتن ّ عٌؼيؼم

 . ثگن ؿّ ُويي هيغْامتن ُن هي ًگيـٍ ػلت اگَ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ُن هيٌب

 ثبّؿ ، ًيَِ پيؼاه پٌزـٍ لت اّى ، ثـم يب ثيبم يکجبؿ هي ًيؼ_

 .هيؼًَّ ثييتـ عْػم اف هٌْ اهؼُبي ّ ؿكت صنبة کي

 کَ ثْػ ًوْؿي ّ تبؿيک فيـفهيي هيکـػ فًؼگي آى ػؿ هيٌب کَ ربيي

 ىؼى ّاؿػ هضِ ثَ ، ػاىت کْچک آىپقعبًَ يک ّ اتبم يک تٌِب

 کييؼ ْٓل لضظبتي ّ آّؿػ كيبؿ ام ميٌَ ثَ آًزب کـػٍ ػم ُْاي

 ػيؼم ؿا هِنب اتبم گْىَ کٌؼ، ػبػت آًزب تبؿيکي ثَ چيوبًن تب

 هـاؿ هيٌب عيبٓي چـط اتبم ػيگـ گْىَ ػؿ ، ثْػ ؿكتَ عْاة ثَ کَ

 اف اه عبًَ اهب ػاىت هغتَـي احبحيَ کَ ّرْػي ثب ، ػاىت

 ؿّىي ؿا اتبم الهپ هيٌب ىؼم اتبم ّاؿػ ّهتي.  هيقػ ثـم تويقي

 ام ؿّمـي ّ هبًتْ هيگلت عْىبهؼ هي ثَ کَ صبلي ػؿ ثؼؼ ّ کـػ



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 241 

 کتاب باز

 هِنب ؿعتغْاة کٌبؿ آُنتَ ، کـػ آّيقاى لجبمي رب ثَ ّ گـكت ؿا

 : گلت هيٌب.  ثْميؼم ؿا ػمتو ّ ىؼم عن ّ ؿكتن

 . گؾاىتي هب چين ؿّي هؼم ػزت چَ عت_

 : گلتن

 ػيگَ کَ ثْػ ىؼٍ تٌگ هِنب ّ تْ ثـاي هؼؿ آى ػلن ؿامتو_

 .ثگؾؿٍ ُلتَ يک الاهل اّهؼًت اف ثيبؿم ٓبهت ًتًْنتن

 : گلت ّ عٌؼيؼ هيٌب

 کَ ىؼم عْىضبل هؼؿ اّى هيبي گلتي فػي فًگ ّهتي عؼا ثَ_

 صبلو ؟ عجـ چَ رْى ػقيق اف ؿامتي.  ػاػى ثِن ؿّ ػًيب اًگبؿ

 ؟ چطْؿٍ

 : گلتن

 ثيـّى ؿا ػقيق ُؼيَ کيلن اف ثبالكبٍلَ ّ ؿمًْؼ مالم ثِت عيلي_

 : گلتن ّ کـػم ػؿاف ٓـكو ثَ ؿا آى ّ آّؿػم

 . تْ ثَ ثؼهو کَ ػاػ ػقيق ُن ؿّ ايي_

 پـ چيوبًو ػؿ اىک ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ فػٍ هبت اي لضظَ هيٌب

 : گلتن تؼزت ثب ، ىؼ

 ؟ ىؼي ًبؿاصت چـا ؟ هيٌب ىؼ چي_ 

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ ثْػ کـػٍ ثـِ کَ صبلي ػؿ
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 هيؼًّي ، ثگن چي ًويؼًّن عْىضبلي اف کي ثبّؿ ؟ ًبؿاصت_

 اصنبك ّهتي!  ًَ يب هيلِوي هٌْ صـف ًويؼًّن ىيْا چيَ

 رْى ثـاىْى ػاؿي ػّمت کَ ّهتَ اّى هِوي کني ثـاي کٌي

 رْى ػقيق کَ ّهتي اّى اف.  ػاؿم صني ُوچيي االى هٌن.  ثؼي

 اصنبك کي ثبّؿ ، هبػؿت هخل هٌن ّ عْاُـتَ هخل ىيْا کَ گلت

 . ػاؿم عبًْاػٍ ُن هي هيکٌن

 هطـٍ ؿيقه ىبُؼ تب ػّعتن اتبم ؿكتَ ؿّ ّ ؿًگ كـه ثَ ؿا ًگبُن

 هيتْاًنتن ًجبىن، ؿلتيؼ هي اه گًَْ ؿّي کَ اىکي ػؿىت

 اّ کَ چيقي آى ػؿک هيؼاًنتن صبل ػيي ػؿ ثلِون، ؿا صـكِبيو

 هـاؿ ام عبًْاػٍ هضجت پٌبٍ ػؿ ػوـي کَ هي ثـاي هيکـػ اصنبك

 ّ کـػ پبک ٍْؿتو اف ؿا اىکِبيو هيٌب.  ًينت هوکي ػاىتن

 آى توبم ىْهي ثب پبؿچَ ػيؼى ّ کـػى ثبف ّ ثـػاىت ؿا ػقيق ثنتَ

 : گلت ّ كيـػ اه ميٌَ ثَ ؿا

 اي ُؼيَ اؿفىتـيي ثب ايي ، هيؼّفهو ّ ثـم هي كـػا ُويي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ثؼؼ ّ گـكتن، کني اف صبل ثَ تب کَ امت

 . تْ فيجبي گل ػمتَ اف ثؼؼ الجتَ ، ُؼيَ اّليي ّ_

 هي ػيؼى هضِ ثَ ّ ىؼ ثيؼاؿ عْاة اف هِنب ثؼؼ مبػتي

 ثب ، ثْػم ًؼيؼٍ اّ علوي عْه ثَ اي ثچَ ؿّف آى تب. فػ لجغٌؼي

 ػؿ هيٌب کَ هؼتي توبم ػؿ ّ کـػم ثـلو تـ توبم چَ ُـ لؾت

. ىؼم اّ ثب ثبفي هيـْل هي ثْػ ًبُبؿ پغتي هيـْل آىپقعبًَ
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 ، کٌين ٍضجت کوي ُن ثب تب آهؼ پيو كـٍتي ًبُبؿ اف ثؼؼ

 : پـميؼم اّ اف ػاىتن ؽٌُن ػؿ پيو هؼتِب کَ ؿا مْالي

 ؟ ؿكت ّ گؾاىت ؿّ تْ ىُْـت ىؼ چطْؿ ًگلتي ؿامتي_

 :گلت ّ عٌؼيؼ هيٌب

 ًويؼًّي ، گـكتَ فى اّ اربفٍ ثؼّى اهيي كِويؼ ّهتي هبػؿه_

 . کـػ کبؿ چَ

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ اًؼ کـػٍ كْت ػّ ُـ پؼؿه ّ هبػؿ ثْػ گلتَ اهيي ًگلتي هگَ_

 : گلت ّ فػ تلغي لجغٌؼ هيٌب

 ايٌکَ ثـاي ثْػ کبؿي ميبٍ ُوو ايٌب. پنت ىـف ثي کـػ ؿلٔ_

 هي هخل ثبؿکيي هبػيْى ٍبصت کـػى عـد هـّى يک ثؼّى ثتًَْ

 . ثيَ

 : گلتن ًبؿاصتي ثب

 .رًْت اف ػّؿ_

 :گلت هيٌب

 ثـاػؿ ّ عْاُـ ُن ّ ػاىت هبػؿ ّ ػاىت پؼؿ ُن ىـف ثي اّى_

 ثنتَ پيت اف مگَ چي ُـ ػمت رًْت اف ػّؿ کَ عْاُـ تب ػّ.

 آهؼى ؿّف يک گـكتَ فى ثـاػؿىْى كِويؼًؼ کَ ّهتي. ثْػًؼ

 ُن هي الجتَ فػًؼ، کتکن هيتًْنتٌؼ تب ّ مـم ؿيغتٌؼ ّ عًْوْى
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 ُبؿ رًْت اف ػّؿ ّ ثْػًؼ ػّتب اًّب اهب کـػم ػكبع عْػم اف ّ ًغْؿػم

 ؿميؼ ػاػم ثَ پليل ّ فػ فًگ کالًتـي ثَ ام ٍبصجغًَْ ايٌکَ تب ،

 اف ثؼؼ ّ کـػم ىکبيت ىْى تب ػّ ػمت اف هبرـا اّى اف ثؼؼ ،

 صجل کييؼى ّ ػيَ پـػاعت ثَ هلقم ىؼ حبثت رـهيْى ايٌکَ

 هْهغ اّى تب ًجْػ هؼلْم کَ اهيي کلَ ّ مـ هْهغ ُوْى. ىؼًؼ

 ثـاي ّ ثؼم ؿّبيت عْامت هي اف ّ ىؼ پيؼا ثْػ گْؿي کؼّم

 هي.  هيؼٍ ٓالهن ًکٌن ؿّ کبؿ ايي اگَ گلت ثتـمًَْ ؿّ هي ايٌکَ

 ثؼٍ ٓالهن ّ ثگَ ؿامت هجبػا ايٌکَ تـك اف ُن مـ ثـ عبک

 هي هقاصن ػيگـ کَ گـكت تؼِؼ اًِّب اف ػاػگبٍ الجتَ ، ػاػم ؿّبيت

 ثْػم هي ّمٔ ايي. ىؼ ثنتَ مبػگي ُويي ثَ پـًّؼٍ ّ ًيًْؼ

 .ثْػ کجْػ ّ فعن ٍْؿتن ّ مـ ٌُْف هبٍ چٌؼ اف ثؼؼ کَ

 : گلتن

 ؟ ًؼاىتي ؿّ هِنب ٌُْف هْهغ اّى_

 اّى اف ثؼؼ.  ثْػ ام صبهلگي رـيبى اف هجل هبٍ ىو پٌذ هبرـا ًَ_

 عْؿػم هي تکْى تب ثْػ كِويؼٍ ؿّ هي ّؼق ًوطَ کَ اهيي

 کَ ثْػ کـػٍ تکـاؿ ؿّ کلوَ ايي هؼؿ اّى.  هيؼم ٓالهت هيگلت

 ّاهؼب ًوييؼ ثبّؿم ؿميؼ ػمتن ثَ ػاػگبٍ ثَ اصْبؿ ثـگَ ّهتي

 فًي ػٌْاى ثَ هـا اّ ػاػگبٍ رلنَ اّليي ػؿ. ػُؼ ٓالهن ثغْاُؼ

 ؿا ٓالم ؿاي عْامت ػاػگبٍ اف ّ کـػ هؼـكي ًبمبفگبؿ ّ ًبىقٍ

 گلتن کٌن ػكبع عْػم اف عْامت هي اف هبّي ّهتي. کٌؼ ٍبػؿ

 کبؿ ايي اف تب کـػ ٍضجت اّ ثب هبّي. ًويغْاُن ٓالم هي کَ
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 يک هب ثَ ػاػگبٍ ثْػ گـكتَ ؿا تَويوو اهيي اهب ىْيؼ هٌَـف

 اهب ثـمين مبفه ّ ىبيؼ هؼت ايي ػؿ تب ػاػ كـٍت ًين ّ هبٍ

 صبهلَ کَ كِويؼم هؼت ُويي ػؿ فيـا ثْػ عؼا عْامت ايٌکَ هخل

 اؿايَ ػاػگبٍ ثَ ؿا ام پقىکي ثـگَ ػاػگبٍ ثؼؼي ًْثت ػؿ ّ ُنتن

 ػًيب ثَ ثچَ کَ فهبًي تب کـػ صکن ثـگَ ػيؼى ثب ػاػگبٍ.  کـػم

 اف ايٌکَ اف ثؼؼ.  ًؼاؿػ ؿا ٓالم ػؿعْامت اؿائَ صن اهيي ًيبهؼٍ

 ثب هيکٌي كکـ اگَ گلت ّ فػ پْفعٌؼي اهيي آهؼين ثيـّى ػاػگبٍ

 ؿاُو ثؼؼ ّ عْاًؼي کْؿ کٌي پبيجٌؼ ؿّ هي هيتًْي ثچَ ؿينوبى

 کَ كِويؼم ثؼؼ ّهت چٌؼ ؿا اّ صـف هؼٌي.  ؿكت ّ کييؼ ؿّ

 ػاػم پيـبم اه عبًْاػٍ ثَ ثبؿ چٌؼ اکـايي، ؿكتَ کَ ىؼم عجـػاؿ

 عجـ افه هيگي اًّب اهب ثگيـم ٓالم صبّـم کَ ثگْييؼ اّ ثَ کَ

 .هيگي ػؿّؽ کَ هيؼًّن ّلي ًؼاؿًؼ

 کٌن کٌتـل ؿا ٍؼاين لـفه ًويتْاًنتن تبحـ ىؼت اف کَ صبلي ػؿ

 : گلتن

 ؟ کٌي کبؿ چي هيغْاي صبال_

 : گلت ّ اًؼاعت هِنب ثَ ًگبُي ثؼؼ ّ کـػ تبفٍ ًلني هيٌب

 پيؼا اه کلَ ّ مـ کي کَ ثگؾاؿم ػمت ؿّ ػمت ًويتًْن_

 اي لضظَ ، عؼا ثَ هيکٌن ّاگؾاؿه اًّن ّ هيگيـم ؿا ٓالهن. ثيَ

 : ػاػ اػاهَ ّ کـػ مکْت
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 ؿّ ام هِـيَ ؿبف چٌؼ کَ ثْػ ايي ػاػم اًزبم کَ هليؼي کبؿ تٌِب_ 

 .گـكتن ؿّ رلجو صکن ّ گؾاىتن ارـا ثَ

 : گلتن

 ؟ هيغْؿٍ ػؿػت چَ ثَ رلت صکن کزبمت ًينت هؼلْم ّهتي_

 : گلت

 رلجو كـػگبٍ تْي ايـاى تْ ثگؾاؿٍ پبىْ ّهتي ايٌکَ يکي_

 هب اّى هيکٌَ حبثت ػاػگبٍ تْي کَ هؼؿکيَ ايي ُن ثؼؼه هيکٌٌؼ،

 ثَ تب هيکٌن ؿّ کبؿُب ايي توبم هي ؿكتَ ّ کـػٍ ّل عؼا اهبى ثَ ؿّ

 اهيي هيؼًّن چْى ثگيـم ؿّ هِنب صْبًت ّميلَ ايي ثَ تًْن

 اف ثيبؿٍ فاًْػؿ ثَ ؿّ هي هيتًَْ ثچَ گـكتي ثب ثؼًَّ اگَ کَ آػهيَ

 .ًويکٌَ کْتبُي کبؿ ايي

 اف ىؼت ثَ هيکـػم اصنبك ثبىن ػيؼٍ ؿّ ىُْـه ايٌکَ ثؼّى

 ُوبى.. کٌن کبؿي هيٌب ثـاي هيتًْنتن هيغْامت ػلن ، هتٌلـم اّ

 آى اهب گؾىت هـقم اف چيقي هيکـػم كکـ هّْْع ايي ثَ کَ ْٓؿ

 ػقيق ثب آى هْؿػ ػؿ ايٌکَ اف ثؼؼ تب گؾاىتن ّ ًگلتن چيقي لضظَ

 ُن پي اف مبػتِب. ثگؾاؿم هيبى ػؿ هيٌب ثب ؿا آى کـػم هيْؿت

 ّاثنتگي.  کٌن تـک ؿا هِنب ّ هيٌب ًويآهؼ ػلن هي ّ هيگؾىت

 ايي کَ ْٓؿي ثَ هيکـػم اصنبك عْػم ػؿ هيٌب ثَ ػزيجي

 اصنبك ايي.  هيـميؼ ًظـ ثَ ػزيت ُن عْػم ثـاي هّْْع

 اصنبك ىيؼا ثَ ًنجت هجال کَ ثْػ چيقي آى هخل ػؿمت
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 آهبػٍ هي کَ ثْػ گؾىتَ ظِـ اف ثؼؼ چِبؿ اف مبػت. هيکـػم

 تـک ؿا اّ هيغْامتن ايٌکَ اف ُن هيٌب.  ثـگـػم هٌقل ثَ تب ىؼم

 کٌؼم ػاىتٌي ػّمت هْرْػ ػّ آى اف ػل ػبهجت. ثْػ ًبؿاصت کٌن

 اف تـ ؿاصت عيلي ًظـم ثَ ثبفگيت هنيـ.  ىؼم عبًَ ؿاُي ّ

 ٓي ؿا ؿاٍ چطْؿ ًلِويؼم کَ ثْػم هيٌب كکـ ػؿ آًوؼؿ يب ّ ثْػ ؿكت

 ػقيق ، ثْػ ظِـ اف ثؼؼ ىو مبػت ؿميؼم عبًَ ثَ ّهتي.  کـػم

 هْ ثَ هْ ثْػم ىٌيؼٍ ّ ػيؼٍ کَ ؿا آًچَ هي ّ پـميؼ ؿا هيٌب صبل

 گلت هي ثَ ثْػ ىؼٍ هتبحـ ىؼت ثَ کَ ػقيق. کـػم تؼـيق ثـاتو

: 

 . کٌين کبؿي ػعتـ ايي ثـاي ثبيؼ_

 ؿميؼٍ ام هغيلَ ثَ کَ ؿا كکـي ثْػم صـف ُويي هٌتظـ کَ هي ّ

 .ىؼم رْيب ؿّ ًظـه ّ گؾاىتن هيبى ػؿ اّ ثب ثْػ

 : گلت ػقيق

 کٌَ فًؼگي ٓـكِب ايي ثيبػ ػاؿٍ ػّمت اّى کَ ًويؼًّين هب آعَ_

 . کٌين پيؼا هٌبمت عًَْ يک ثگـػين ثـاه تب

 صبلي ثب ، ثبىٌؼ ؿيغتَ آتو ؿّي کَ ثْػ آثي هخل ػقيق صـف

 کَ هؼلْم کزب اف هيگْيؼ ؿامت اّ کَ کـػم كکـ عْػ پيو گـكتَ

 ٍؼاي ؟ کٌؼ ػُْ ؿا اه فًؼگي هکبى ثبىؼ ػاىتَ ػّمت هيٌب

 . کـػ عبؿد كکـ اف هـا ػقيق
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 ُن هب ىؼ ؿاّي اگَ ثپـك عْػه اف ، ًؼاؿٍ کبؿي عت_

 . هيکٌين پيؼا ثـايو هٌبمت عًَْ يک هيگـػين

 چـا کـػم كکـ عْػم ثب ّ. کـػم تبييؼ ؿا اّ صـف مـ ػاػى تکبى ثب

 گلتن اّ ثَ ّهتي کَ ايي ًَ هگَ ؟ کٌَ ػُْ ؿّ ربيو ًغْاػ هيٌب

 اف گؾىتَ تبفٍ.  صبلت ثَ عْه گلت امت ثِبؿمتبى هب هٌقل کَ

 ْٓؿ ُوبى. هييْػ تـ ًقػيک ُن تْليؼي ثَ ثيبيؼ ايٌزب ثَ اگـ آى

 چيون اتلبهي ْٓؿ ثَ هيکـػم كکـ کبؿ ايي هقايبي ثَ ػاىتن کَ

 هيٍْ ىؼٍ ىنتَ ُبي پييؼمتي اف ّ اكتبػ ظـكي رب مجؼ ثَ

 هِوبى هٌقلوبى ثَ هي ؿيبة ػؿ ىؼم هتْرَ چبي كٌزبًِبي ّ

 اّ اف ثـگيتن اتبم ثَ ّهتي ، ًجْػ آىپقعبًَ ػؿ ػقيق.امت آهبػٍ

 : پـميؼم

 ؟ ثْػ اّهؼٍ کني ًجْػم هي_

 ؿا صـف ايي ىٌيؼى اًتظبؿ کَ ثْػ کني هخل ػقيق چِـٍ صبلت

 ػقيق ؿكتبؿ ثؼُؼ، رْاة ًينت هبيل کـػم اصنبك ّ ًؼاىت

 چٌيي ؿا اّ ثْػ ًيبهؼٍ پيو ّهت ُيچ فيـا ػاىت تبفگي ثـاين

 : گلت ّ گؾاىت رلْين چبي امتکبًي ػقيق.  ثجيٌن ػمتپبچَ

 .هيگَ چي اعجبؿ ثجيٌين کي ؿّىي ؿّ تلْيقيْى رْى ىيْا_

 ثؼؼ ، کـػم ؿّىي ؿا تلْيقيْى اهب ًجْػ اعجبؿ پغو ّهت ايٌکَ ثب

 : گلتن

 ؿكتَ؟ کزب ثبثب ػقيق_
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 رْاة آى ثَ کَ مْالي اف هـا كکـ تْاًنتَ هيکـػ كکـ کَ ػقيق

 : گلت کٌؼ هٌضـف ثْػ ًؼاػٍ

 .ثـگـػٍ ، ثقًَ گبؿاژ ثَ مـ يک ؿكتَ_

 : گلتن

 ؟ ثْػ عًَْ ظِـ_

 پبييي هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـه ّ گؾاىت ػُبًيبى ػؿ هٌؼي

 : گلتن گؾىت کَ ػهبيوي اهب ًگلتن چيقي لضظَ آى. آّؿػ

 . عًْوْى ثْػ اّهؼٍ کي ظِـ اف ثؼؼ ًگلتيي ػقيق_

 لضي هيکـػ مؼي کَ صبلي ػؿ ػيؼ ػاًنتي ثَ هَـ هـا کَ ػقيق

 : گلت ثبىَ ػبػي عيلي کالهو

 .ػيؼًي ػيؼ ثْػًؼ آهؼٍ ثِـام آهب ّ عبًن ثتْل_

 ، ؿيغتٌؼ مـم ؿّي رْه آة گْيي ثبثک هبػؿ ّ پؼؿ ًبم ىٌيؼى ثب

 : گلتن آهؼم ػؿ ثِت اف ّهتي

 ؟ ػيؼًي ػيؼ_

 : گلت ثْػ آًِب آهؼى تْريَ پي ػؿ کَ ػقيق

 .ُنتٌؼ كبهيلوْى ثبىَ چي ُـ عت ، هبػؿ اؿٍ_

 کٌتـل ؿا عْػم هيقػم پب ّ ػمت ًبؿاصتي ثـفط ػؿ کَ صبلي ػؿ

 ػيگـ اتبم ثَ کبؿي ثِبًَ ثَ ثقًن ػيگـي صـف ايٌکَ ثؼّى ّ کـػم

 ثْػ هنلن ثـاين چيق يک اهب ًويلِويؼم ؿا ام ًبؿاصتي ػليل. ؿكتن
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 اّ آفاػي اف ثؼؼ ُن آى هب هٌقل ثَ ثبثک هبػؿ ّ پؼؿ آهؼى ايٌکَ آى ّ

 . ثبىؼ ػاىتَ هي ثـاي ًويتْاًنت عْثي فيبػ هلِْم ، فًؼاى اف

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

 ػّافػُن ىت. ىؼ مپـي ػيؼ تؼطيالت فػين ُن ثَ چين

. کـػ ٍضجت ػقيق ثب ّ فػ فًگ هٌقلوبى ثَ اػظن ػوَ كـّؿػيي

 : گلت ّ کـػ پؼؿ ثَ ؿّ ػقيق ىؼ توبم آًبى هکبلوَ ّهتي

 ؟ چيَ تْ ًظـ ، کـريْى ثبؽ ثـين ثؼؿ ميقػٍ هيگلت اػظن_

 : گلت اهب ، ًکـػ هغبللتي ُوييَ هخل پؼؿم

 ؟ کـػٍ هب اف يبػي اػظن ىؼٍ چي_

 اهْام ثب ؿا ثؼؿ ميقػٍ مبل ُـ اػظن ُوَ ، ػاىت صن اّ

 کـػٍ هب اف يبػي پؼؿ هْل ثَ مبل آى چـا اهب هيگؾاؿًؼ ىُْـه

 ّ آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ تللي فًگ ػّافػُن ػَـ ، ثْػ ػبلن عؼا كؤ ثْػ

 پغتي هيـْل آىپقعبًَ ػؿ هي ، ؿكت آى ػاػى رْاة ثـاي ػقيق
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 لپِبي ػيؼى اف ، ثـگيت ػقيق تب کييؼ ْٓل هؼتي.  ثْػم ىبم

 : گلتن.امت ًبؿاصت کَ كِويؼم مـعو

 ؟ ػقيق ثْػ کي_

 .اكنبًَ_

 ؟ ثْػ چطْؿ صبلو_

 .ثْػ عْة_

 : گلتن

 ًبؿاصتيي؟ چـا ىوب پل_

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ مکْت اي لضظَ ػقيق

 ّهتي مْلوبى، کي ثـين هـاؿٍ اهنبل ثگَ ثْػ فػٍ فًگ اكنبًَ_

 ًگلتَ اّى ثَ ّلي کـػٍ ػػْت ثبؿيْى ثَ ؿّ هب اػظن كِويؼ

 .ىؼ ًبؿاصت عيلي

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ ًگلتَ اًِّب ثَ اػظن ُوَ هگَ_

 .ًَ کَ االى تب_

 : گلت ّ ثـگيت ٓـكن ثَ تؼزت

 ؟ هگَ چطْؿ ؟ ؿّ عًِْبم_

 ًبؿاصت صـكن اف ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم پيو عْؿػم رب تؼزجو اف

 :گلتن ثبىن کـػٍ اٍالس ؿا صـكن ايٌکَ ثـاي ىؼٍ
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 هي ّ ثْػيؼ هب ًقػيک هيغْامت ػلن عيلي ، گلتن رْؿي ُويي_

 .ثجيٌن ثييتـ ؿّ عبًن عْىگل ايي هيتْاًنتن

 : گلت ّ کييؼ آُي هيٌب

 ؟ چطْؿي اهب ثيـّى ثيبم فًؼّى اّى اف هيغْاػ ػلن عيلي ُن هي_

 ؟ ثـم کزب

 : گلتن ثْػم ىؼٍ فػٍ ؽّم اّ رْاة اف کَ هي

 . هب ٓـكبي ثيب_

 : گلت ّ کـػ ًگبُن فػٍ ثِت ُن ثبف

 ٓـكب؟ ايي_

 : گلتن عْىضبلي ثب

 . هي ثَ ُن هييي ًقػيک کبؿگبٍ ثَ ُن ثيبيي ثتًْي اگَ اؿٍ_

 : گلت ّ فػ ؿوگيٌي لجغٌؼ هيٌب

 . ثِتـ ايي اف چي_

 : پـميؼم ىؼ کْؿ ؽّهن گـكتِبه ّ ؿوگيي چِـٍ ػيؼى اف

 ؟ ىؼٍ چيقي ًينتي صبل مـ فيبػ ؿامتي_

 : گلت ّ آّؿػ ثبال ؿا مـه

 .ًينت چيقي ًَ_

 : گلتن
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 .کٌن کوکت ثتًْن ىبيؼ ثگْ هي ثَ ىؼٍ چيقي اگَ_

 : گلت ؿوگيي لجغٌؼ ُوبى ثب هيٌب

 اف ثؼؼ کَ صبال ًويغْام اهب ػاؿي لطق هي ثَ ُوييَ کَ تْ_

 .ثگن ُبم گـكتبؿي اف ػيؼهت هؼتي

 : گلتن

 ثبىَ ُن ثـاي ُبيوْى ىبػي كؤ ًينت هـاؿ ، ًيؼ ػيگَ ًَ_

 ؿّم گـكتَ ػلن کَ ُبيي هْهغ يک ُن هي ثبىَ رْؿي ايي اگـ

 . کٌن ػل ػؿػ پييت ثيبم ًوييَ

 : گلت هيٌب

 ّهت ُيچ هيغْام عؼا اف عْثي هؼؿ ايي کَ ثـم هـثًْت الِي_

 .ثگيـٍ ػلت ثغْاػ کَ ًيبػ پيو ثـات گـكتبؿي

 : گلتن

 ًؼاىتَ گـكتبؿي کَ ػًيب تْي کيَ امت ُوَ هبل کَ گـكتبؿي_

 ىؼٍ؟ چي ثگْ صبال عت رْؿيَ، يَ کل ُـ هبل هٌتِب ثبىَ

 : گلت ّ کييؼ ثلٌؼي ًلل هيٌب

 . کـػٍ رْاثن ام ٍبصجغًَْ ؿامتو_

 ثب ىؼ صالري هـقم ػؿ صـكو هؼٌي تب کييؼ ْٓل لضظبتي

 :گلتن ىبػي ثب ُوـاٍ تؼزجي

 !؟ ُويي_
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 ثؼؼُب ؿا هلِْهو کَ اًؼاعت هي ثَ ػزيجي ًگبٍ تؼزت ثب هيٌب

 : گلت ّ كِويؼم

 .اؿٍ_

 : گلتن

 ؟ چي ثـاي_

 : گلت ّ اًؼاعت ثبال ىبًَ هيٌب

 .ػاؿين الفهو هيگَ!  هيؼًّن چَ_

 : گلتن

 .ثجـٍ ثبال ؿّ اه اربؿٍ هيغْاػ ىبيؼ_

 : گلت هيٌب

 . هيگلت ثجـٍ ثبال ؿّ اه اربؿٍ هيغْامت اگَ ، ًويکٌن كکـ_

 : گلتن_

 ؟ چي پل_

 : گلت ّ فػ پقعٌؼي هيٌب

 . ُوييگي ػامتبى ُوْى رق ًينت ُيچي_ 

 : گلتن گٌگي ثب

 ػامتبى؟ کؼّم_ 

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه
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 .هـػم ثبف ػُي ّ رّْى ثيٍْ فى_

 : گلتن

 ػاؿًؼ؟ عًَْ تْي هزـػ پنـ هگَ ، صـكب چَ ّاٍ_

 ػؿ هـػ اهب ًؼاؿًؼ پنـ کـػم كکـ عْػم ثب ًْچ ، ثـػ ثبال ؿا مـه

 ُن ػبؿي ثي ّ کبؿ ثي آػهِبي ىک ثؼّى ، ُنت عًَْ اّى

 فى ثَ ؿا اه عبًَ چـا کَ ثغْاًٌؼ ٍبصجغبًَ فى گْه فيـ تب ثْػًؼ

 ّ ثْػ رْاى ُن هيٌب کَ عًَْ ثَ ػاػٍ، اربؿٍ اي ثيٍْ ّ رْاى

 : گلتن کٌن عبؿد ُْا ّ صبل آى اف ؿا اّ ايٌکَ ثـاي. رؾاة ُن

 ؟ کٌي ػُْ تْ رب ًويغْامت ػلت هگَ ، ًؼاؿٍ ؿََ ايٌکَ_

 : ػاػ تکبى ؿا مـه

 ....اهب ، ثيـّى ثيبم ػاؿم ػّمت ، چـا_

 : ػاػ اػاهَ ثؼؼ ّ کـػ هکخي

 تًْنتن تب آهؼ ػؿ پؼؿم يؼٌي کوَ عيلي پيين پْل ؿامتو_

 . کٌن پيؼا ػيؼي کَ ؿّ كکنٌي فيـفهيي ُويي

 : گلتن

 ػاػي؟ چوؼؿ هگَ_

 : گلت هيٌب

 اربؿٍ تْهبى چِل ُن هبُي ػاػم پيو پْل تْهبى ُقاؿ ػّينت_

 .هيؼم
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 :گلتن ًبؿاصتي ثب آهيغتَ تؼزت ثب

 رب؟ كنولي يک ُوْى ثـاي_

 تبفٍ. آّؿػم ػمت ثَ مغت عيلي ُوًْن ؟ کٌن کبؿ چَ ػيگَ_

 ّ کـػٍ هجْل ػؾة فى کَ گؾاىت مـم هٌت کلي ٍبصجغًَْ

 ثبىن ػاىتَ ًبرْؿ هِوْى ثبؿ يک اگـ کَ ىـّٓ ّ ىـٓ ُن کلي

 . کٌن عبلي ؿّ عًَْ كْؿي ثبيؼ

  ؟ امت اي ٍيـَ چَ ػيگَ ًبرْؿ هِوْى_

 : گلت اي هنغـٍ صبلت ثب

 ىکـ کَ ثْػ هـػ هِوْى ُوْى ثَ هٌظْؿه ىبيؼ هيؼًّن چَ_

 .ًوييَ پيؼا هب ثنبٓ تْي رٌل هلن يک ايي عؼا

 ثَ هي ٓـكب ايي ثيبي ػاؿي ػّمت اگَ ، ًکي ًبؿاصت ؿّ عْػت_

 عْة عًَْ يک ثـات کٌَ ملبؿه آىٌب ّ ػّمت پيو هيگن ػقيق

 .کٌَ پيؼا

 : گلت ّ گقيؼ ؿا لجو هيٌب

 ّهت ثيلتَ، فصوت ثَ ػقيق ًينتن ؿاّي هي عؼا تْؿّ ًَ_

 .عًَْ ػًجبل هيگـػم هيبم ؿّف يک عْػم هيگؾاؿم

 : گلتن ؽّم ثب

 ؟ ثييٌي ٓـكِب ايي ثيبي ػاؿي ػّمت پل_

 : گلت لجغٌؼي ثب
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 ثيٍْ يک ثَ اؿفًّي هيوت ثب ؿّ اه عًَْ ثيَ صبّـ کني اگـ_

 ؟ ًيبم ام ػيًَّْ هگَ ثؼٍ اربؿٍ ثچَ يک ّ فى

 :گلتن ّ چنجبًؼم عْػم ثَ ؿا هِنب عْىضبلي ثب

 ؿّ تْى هضلَ ًغْاي ّهت يک تـميؼم ايي اف ، ىکـت عؼايب_

 . کٌي ػُْ

 : گلت ّ عٌؼيؼ ُن هيٌب

 هخل ؿاٍ ثَ ؿاٍ کَ ًْيؼ ّ عبًن ّريَِ ثَ هي کـػي كکـ يؼٌي_

 ػاؿم؟ ػلجنتگي هؼؿ ايي ، تْ هيبػ هيکْثَ پبه ثب ؿّ صيبٓ ػؿ فلقلَ

 اف هـتت ، ثْػ کـػٍ ؽّم هب عٌؼٍ اف کَ ُن هِنب عٌؼيؼين ػّ ُـ

 ّ ثْػ اه ىبػي ًيبًَ کَ هيآّؿػ ػؿ ػزيجي ٍؼاُبي عْػه

 ربيوبى اف ثِبؿمتبى اتْثْك آهؼى ثب. هييؼ هب عٌؼٍ ثبػج ُويي

 ُوبًطْؿ هي ّ ثؼُؼ ؿاًٌؼٍ ثَ ؿا ثليطِب تب ؿكت هيٌب.  ىؼين ثلٌؼ

 ػيؼى ثب رْاًي ػعتـ. ىؼم مْاؿ ؿكتن هيکـػم ثبفي هِنب ثب کَ

 ّ کـػم تيکـ اّ اف ثٌييٌن کـػ تؼبؿف ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف هي

 ام ًينتَ کَ ػيؼ هـا ّ آهؼ هيٌب ّهتي ًينتن ٌٍؼلي ؿّي

 : گلت گْىن کٌبؿ ّ آّؿػ رلْ ؿا مـه

 هيکٌي امتلبػٍ? مْ هي ثچَ اف عْة_

 ؿّي ؿا ػمتو کَ ثٌييٌؼ اّ تب ىْم ثلٌؼ عْامتن ّ عٌؼيؼم

 ّ ىؼين پيبػٍ ثؼؼ اينتگبٍ مَ. ىؼ هبًغ ّ گؾاىت ام ىبًَ

 ؿّفًبهَ ػکَ يک هبى کْچَ مـ. ؿكتين عبًَ ٓـف ثَ فًبى هؼم
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. عـيؼم هي ؿّفًبهَ ّ هزلَ آى اف ُوييَ هي کَ ثْػ كـّىي

 رلْي ثؼُن ؿّ رْاثو عْامتن تب هي ّ پـميؼ چيقي هي اف هيٌب

 هي مکْت هبميؼ، ػُبًن ػؿ صـف ّ اكتبػ ثبثک ثَ چيون ػکَ

 عيـٍ ًگبُن کَ رِتي ثَ مپل کٌؼ، ًگبٍ هي ثَ هيٌب ىؼ ثبػج

 : گلت آُنتَ ّ کـػ ًگبٍ ثْػ هبًؼٍ

 ؟ ىيْا ىؼ چي_

 ّفًَ گْيي ثـهيؼاىتن کَ هؼم ُـ ثب. آّؿػ عْػ ثَ هـا اّ ٍؼاي

 ىؼٍ صبل ّ صل ثي آًوؼؿ. ثْػًؼ کـػٍ آّيقاى پبين ثَ مٌگيٌي

 ثب.امت ىؼٍ ثـاثـ چٌؼ هِنب ّفى هيکـػم اصنبك کَ ثْػم

 اكتبػٍ لـفٍ ثَ اّطـاة ّ تـك ىؼت اف کَ ثؼًي ّ عـاة صبلي

 تب ثبثک ًگبٍ هيؼاًنتن کَ صبلي ػؿ گؾىتن ػکَ رلْي اف ثْػ

 ّ آّؿػ رلْ ؿا ػمتو هيٌب کْچَ اي ّمطَ هيکٌؼ تؼويجن هوَؼ

 صبل ُن هيٌب ىبيؼ ًکـػم هوبّهتي ُيچ گـكت ثـلن اف ؿا هِنب

 ىْػ ؿُب ػمتن اف ثچَ ايٌکَ اف هجل فيـا ، ثْػ کـػٍ ػؿک ؿا عـاثن

 : گلت مپل گـكت، هي اف ؿا اّ

 ؟ ثْػ کي يبؿّ اّى_

 ايٌکَ صل فيـا ثْػ ىؼٍ هّْْع هتْرَ عْػه کَ ىؼ عْة

 :گلتن تٌِب ًؼاىتن ػُن تّْيش ثـايو ؿا رـيبى ثغْاُن

 ثبثک_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 259 

 کتاب باز

 ثْػ كِويؼٍ آًوؼؿ ىکـ ؿا عؼا ، کييؼ ثلٌؼي ُْم اعتيبؿ ثي هيٌب

. اينتبػين عبًَ ػؿ رلْي کٌؼ، ًگبٍ ؿا مـه پيت ثـًگيت کَ

 : گلت ًگـاى صبلتي ثب هيٌب

 ؟ عْثَ صبلت_

 تب ًويگْين، ؿا صويوت هيؼاًنتين ػّ ُـ اهب ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت هيٌب ثيٌؼافم هلل ػاعل ؿا کليؼ عْامتن

 .ثيبػ رب ؿّت ّ ؿًگ کن يک کي ٍجـ_

 : گلتن صبلي ثي ثب ّ فػم لجغٌؼ فصوت ثَ

 عْثَ صبلن_

 : گلت هيٌب

 ايٌزب؟ اّهؼٍ چي ثـاي_

 ثبف ؿا ػؿ ، هيپـميؼم عْػم اف هي کَ ثْػ مْالي ػؿمت ايي ّ

 ىؼين صيبٓ ّاؿػ ّهتي. ىْػ ػاعل اّل هيٌب تب ؿكتن کٌبؿ ّ کـػم

 : گلتن ّ کييؼم ٍْؿتن ثَ ػمتي

 .ًلِوَ چيقي ػقيق ثِتـٍ_

 : گلت هيٌب

 .ًويگن چيقي کَ هي_

 : ػاػم تکبى ؿا مـم

 .کـػم يبػآّؿي عْػم ثَ ؿّ ايي ػًّن هي_
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 مبعتوبى ٓـف ثَ ؿا اّ ّ گؾاىتن کوـه پيت ؿا ػمتن مپل

 عيلي ػعتـه عًَْ ثَ ّ هيٌب ػيؼى اف ػقيق.کـػم ُؼايت

 ثلٌؼ ثؼؼ ّ ًوبًؼ هٌقلوبى ثييتـ مبػت چٌؼ اّ. ىؼ عْىضبل

 پييوبى ىت آى کـػم اٍـاؿ عيلي ثـگـػػ، اه عبًَ ثَ تب ىؼ

 ، ػُؼ اًزبم ثبيؼ کَ ػاؿػ کبؿ هوؼاؿي گلت ّ ًکـػ هجْل ّلي ثوبًؼ

 : گلت ؿكتن ػؿ رلْي تب اه ثؼؿهَ ثـاي ّهتي

 .ثؼم اًزبم ثـات ثگْ ثـهيبػ هي اف کبؿي اگـ ىيْا_

 ؿا ٍْؿتو. هيکٌؼ ٍضجت ظِـ اف ثؼؼ هّْْع هْؿػ ػؿ كِويؼم

 :گلتن ّ ثْميؼم

 .ػاؿم تـّ عْىضبلن چوؼؿ هيؼًَّ عؼا ، هوٌْى_

 : گلت هبػؿاًَ لضٌي ثب ّ ثْميؼ ؿا ٍْؿتن ُن هيٌب

 ثب ؿّ هّْْع ثِتـٍ هييٌْي هي اف اگَ اهب ثبه عْػت هْاظت_

 .کٌَ کوکت هيتًَْ صتوب اّى ثگؾاؿي هيْى ػؿ ػقيق

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 . هيکٌن ؿّ کبؿ ايي صتوب الفم اگَ_

 : گلت ػقيق ثـگيتن عبًَ ثَ ّهتي. ؿكت ّ کـػ عؼاصبكظي هيٌب

 عؼا هينْفٍ ثـاه ػلن عيلي هيجيٌن ؿّ ػعتـ ايي ّهت ُـ_

 ثيبػم اه ٍبصجغًَْ هّْْع تبفٍ کَ هي ، ًگـاًين چوؼؿ هيؼًَّ

 :گلتن ثْػ آهؼٍ
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 . ًجْػ عْة فيبػ صبلو هيٌب ىؼيؼ اّتْرَ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 ؟ ىؼٍ چيقي هگَ امت، عنتَ کـػم كکـ ّلي كِويؼم اؿٍ_

 : گلتن

 .کـػٍ رْاثو اه عْثَ ٍبصت اؿٍ،_

 :گلت ًبؿاصتي ثب ػقيق

 ؟ ثکٌين ثـاه هيتًْين کبؿ چَ هيٌب ٓللکي هيگي ؿامت_

 هب ٓـكبي ثيبػ ًيْهؼ ثؼه کـػم ٍضجت اّى ثب_

 : گلت ػالهَ ثب ػقيق

 عْة چَ اي_

 .ىوب گـػى هيبكتَ فصوت يک اهب_

 : گلت ػقيق

 .ثجيٌن ثگْ هبػؿ چي_

 :گلتن

 اگَ کٌيؼ ملبؿه اىٌبُبتْى ّ ػّمتب ثَ ثکييؼ فصوت ىوب_

 عيلي. ثؼى عجـ ثِوْى ػاىتٌؼ مـاؽ اّى ىـائ هٌبمت عًَْ

 .ػقيق هييَ عْة

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 262 

 کتاب باز

 ثؼٍ؟ کـايَ هيتًَْ چوؼؿ هيؼًّي تْ ّلي هيگن هي هبػؿ ثبىَ_

 : گلتن

 تْهبى ُقاؿ ػّينت. کوَ پييين پْل الجتَ ثِتـ کوتـ چي ُـ_

 .ًؼاؿٍ ثييتـ

 : گلت ّ ػاػ تکبى مـ ًبؿاصتي ثب ػقيق

 .کٌين هي پيؼا ثـاه عْة عًَْ يک هللا اًيب عؼا ثَ تْکل_

 صـف هيؼاًنتن فيـا ىؼ ؿاصت عيبلن فػ ؿا صـف ايي ػقيق ّهتي

 هيـْل عْػ ثَ ؿا كکـم کَ چيقي تٌِب ىت آى.  امت مٌؼ اّ

 ثبؿ چٌؼ ؟ ثْػ آهؼٍ آًزب چَ ثـاي ثبثک کَ ثْػ ايي ثْػ کـػٍ

 ثِتـٍ کـػم كکـ عْػم ثب اهب ثگْين ػقيق ثَ ؿا هّْْع ايي عْامتن

 ثْػ صْامن هيگيتن ثـ کبؿ مـ اف ّهتي ثؼؼ ؿّف.ًؼًَّ چيقي

 ؿاصتي ًلل ًؼيؼم ؿا اّ ّهتي.  ًَ يب هيجيٌن ؿا ثبثک ثجيٌن

 ثـاي پـميؼم ػقيق اف ؿميؼى هضِ ثَ. ؿكتن عبًَ ثَ ّ کييؼم

 ّ ػّمتبى اف ًلـ چٌؼ ثَ کَ گلت ػقيق.  امت کـػٍ کبؿ چَ هيٌب

 هٌبمجي اتبم اگـ ّ کٌٌؼ رْ ّ پـك کـػٍ ملبؿه آىٌبُبيو

 عْىضبل ثْػ، هي ثـاي اهيؼي ًوطَ ايي. کٌٌؼ عجـه کـػًؼ پيؼا

 ّهت ُـ ثؼؼ ثَ ؿّف آى اف.  ثؼُن اًزبم هيٌب ثـاي کبؿي ثتْاًن ثْػم

 کَ ثبؿ ُـ ّ ًيؼ عجـي هيپـميؼم ػقيق اف هيگيتن ثـ کبؿ مـ اف

. هيـكتن كـّ كکـ ثَ ًبهيؼي ثب هييؼم ؿّثـّ ػقيق هٌلي پبمظ ثب

 ّهتي ػقيق. هيکـػم ػؿک ؿا هيٌب ػوين ًبؿاصتي ػلت کن کن
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 هيکـػ اهيؼّاؿم ّ هيؼاػ ام ػلؼاؿي ىؼٍ گـكتَ صبلن عيلي هيؼيؼ

 ّ ًؼيؼم ؿا ثبثک هؼت ايي ػؿ. هييْػ ػؿمت چيق ُوَ ٍجـ ثب کَ

 کْچَ اف کَ ؿّف يک ايٌکَ تب کـػم كـاهْه ؿا ؿّف آى هّْْع کن کن

 عْػم ؿّي رلْي ؿا ثبثک پيچيؼم اٍلي عيبثبى ثَ کبؿم هضل

 چَ ًينت يبػم کَ ثْػم ىؼٍ ُْل چٌبى هي اهب کـػ مالم. ػيؼم

 ّ ثـ ُب فػٍ ري   هخل يب ػاػم ؿا رْاثو آيب ، ػاػم ًيبى ّاکٌيي

 : گلت کَ ىٌيؼم ؿا اّ ٍؼاي.  کـػم ًگبُو ثـ

 .تـمًْؼهت ايٌکَ هخل هيغْام هؼؾؿت_

 آيٌَ اگـ ىبيؼ تـميؼام؟ كِويؼٍ کزب اف يؼٌي کـػم كکـ عْػم ثب

 ،كِويؼى هييؼم هتْرَ ػيؼم هي آى ػؿ ؿا عْػم ّ ػاىتن اي

 ّ روغ ؿا عْػم مغتي ثَ ًينت، مغت ُن فيبػ هّْْع ايي

 هي ثؼّى ّ ػبػي کـػم مؼي عيلي کَ ّرْػي ثب ّ کـػم رْؿ

 :گلتن کٌن ٍضجت هي

 ؟ ايٌزب آهؼي چي ثـاي_

 اّ ثَ هيکـػم اصنبك فيـا هيکـػ هتٌلـ عْػم اف هـا ٍؼاين لقه

 عيلي اّ هي ػکل ثَ. ام تـميؼٍ مگ هخل کَ ام كِوبًؼٍ

 : گلت امتْاؿ ّ هضکن

 .کٌن ٍضجت ثبُبت اّهؼم_

 : گلتن ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم

 ًوًْؼٍ تْ ّ هي ثيي صـكي_
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 : گلت ّ ػاػ تک يَ ػيْاؿ ثَ ثبثک

 .ػاؿم ػّمتت ٌُْف هي اهب ىبيؼ تْ ثـاي_

 ثْػم کلوَ ايي ىٌيؼى هيتبم کَ ايي ًَ ىؼ عبلي هـقم اف عْى

 ثبثک. ثبىؼ ػاىتَ ػّمتن ٌُْف ثبيؼ چـا کَ عبٓـ ايي ثَ ثلکَ

 : گلت ػيؼ ؿا مکْتن ّهتي

 هي ثَ تًْنت تْ ػين كؤ ثْػم فًؼّى کَ هؼتي توبم ىيْا_

 .ثؼٍ تضول

 ثَ ػولن ثب ػلنْفي هخل لؼٌتي اصنبك يک کـػم ًگبُو

 مـگـػاى ؿكتي ّ هبًؼى ثيي لضظِبي.  ثْػ هيـْل کيوکو

 ّ اينتبػُبم چـا کـػم كکـ ّ آهؼم عْػم ثَ فّػ عيلي ّلي ثْػم

 ػّ ٓي ػؿ کَ ًينت هـػ ُوبى ايي هگـ.  کٌن گْه ؿا صـكِبيو

 هـگ صؼ مـ تب کبؿُبيو ّ ؿكتبؿُب اف ثْػ ًبهقػم کَ اًؼي ّ مبل

 ثَ ؟ کـػٍ كـم عيلي صبال يؼٌي ؟ کييؼم ػؾاة ّ عْؿػم صـً

 يؼٌي فًؼگي هيلِوي ػاؿي تبفٍ ًيْ عـ ىيْا ثـّ گلتن عْػم

 ، ىؼٍ تٌگ ثبالتکليلي ّ ثؼثغتي ثـاي ثـاي ػلت ًکٌَ.  چي

 ، ثْػ ًيؼٍ ثبف فًؼّى ثَ پبه ّ ًجْػ ػاؿ مبثوَ هْهغ اّى ثبثک

 ثب فًؼّى تْي ًينت هؼلْم کَ االى صبل ثَ ّاي ًجْػ فًؼگي هـػ

 مـ ثـ عبک عْػت ػمت ثب. ػاىتَ ًيـ ًَ صيـ کنبًي چَ

 ػمتو ّ رِيؼ رب اف ثبثک.  ثـػاىتن هؼهي هَون. ًکي عْػت

 : گلت ّ گـكت ؿاُن رلْي ؿا
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 ىيْا کي ٍجـ_

 :گلتن ّ کييؼم ػؿُن چِـٍ

 کٌبؿ ثکو ؿّ ػمتت_

 : گلت ّ اًؼاعت ؿّ ػمتو

 . هيکٌن عْاُو کي ٍجـ ػهيوَ چٌؼ_

 اػاهَ ؿاُن ثَ عْامتن کٌن تْرِي عْاُيو ثَ کَ ايي ثؼّى

 : گلت ّ کيبًؼ رلْين ؿا عْػه ثبؿ ايي کَ ػُن

 ثبه ػاىتَ اًَبف کن يک ىيْا_

 : گلتن ّ کـػم اعن

 کٌبؿ ثـّ_

 ايي ػؿ کـػم ػُْ ؿا ؿاُن ًويغْؿػ تکبى ربيو اف ػيؼم ّهتي

 : گلت کَ ىٌيؼم ؿا هـػي ٍؼاي ّهت

 ػعتـ هقاصن چي ّامَ...  ًؼاؿي هبػؿ عْاُـ تْ هگَ ربى پنـ_

 ؟ هييي هـػم

 ػيؼ هؼـُ ػؿ ّ عيبثبى ػؿ ايٌک کَ آّؿػم يبػ ثَ ؿا هْهؼيتن تبفٍ

 ثْػم ىٌيؼٍ ؿا ٍؼايو کَ هـػي ٓـف ثَ مـم. ػاؿم هـاؿ هـػم

 اًؼاهي ّ گٌؼهي رّْ هُْبيي ثب ثْػ هنٌي ًنجتب هـػ. چـعيؼ

 اّ ثَ ثبثک. آهؼ هي هب موت ثَ عيبثبى ٓـف آى اف کب هتْمٔ

 : گلت تٌؼي لضي ثب ّ کـػ ًگبٍ
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 . ًينت هـثْٓ تْ ثَ صبري ثـّ_

 : گلت ػَجبًيت ثب هـػ

 هـػم ؟ کزبيي کـػي كکـ هـثَْٓ، هي ثَ عْة ُن عيلي_

 ؟ چي کَ گـكتي ؿا هـػم ػعتـ رلْي. ػاؿًؼ ًبهْك

 :فػ كـيبػ ثبثک

 رب ايٌکَ ثؼّى هـػ ًؼاػم ػمتت کبؿ تب ثـّ ّ ثکو ؿّ ؿاُت گلتن_

 : گلت ثقًؼ

 ؟ هيکٌي کَ ُن هلؼؿي_

 : گلت ّ کييؼ ػيگـي ًؼـٍ ثبثک

 ُنتي؟ چکبؿٍ تْ ، هيکٌن کَ کٌن هي_

 آًِب اف هؼم ػّ يکي ثْػ اكتبػٍ ىوبؿه ثَ ًلنن تـك ىؼت اف

 ؿا عْػم ؿاٍ ًؼاػ اربفٍ هي ثَ ّرؼاًن کـػم کبؿ ُـ اهب ىؼم ػّؿ

 ؿاٍ اف کَ هـػي اگـ فيـا ًجْػ، ثبثک ػليلو الجتَ. ثؼُن اػاهَ

 هـػ ىْػ هي ثـاي اّ هقاصوت هبًغ هيغْامت پـمتي ًبهْك

 ؽؿٍ ثؼّى هيـمؼ ثبثک ثَ فّؿه ثْػم هطوئي کَ ثْػ ُيکلي هْي

 ّ ػين تب ، کٌؼ لْؿػٍ ّ? لَ ؿا ثبثک اّ تب هيـكتن ؿصن اي

 ثْػ هتْمٔ ّ الؿـ هـػ رخَ اهب ثـّػ ثيـّى پْکو کلَ اف ػبىوي

 ىؼ هي ًگبٍ يک ػؿ ايٌکَ عالٍَ.  ثْػ گؾىتَ اّ اف ُن مٌي ّ

 عبٓـ ُويي ثَ ، هييْػ فهيي ًوو ثبثک هيت يک ثب کَ كِويؼ
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. ثگيـػ ْٓؿي ايي ؿا اه هـػاًگي ّ هـػي مقاي ًغْامتن

 :گلتن ثبثک ثَ ػَجبًيت ثب ّ ثـگيتن

 . ثکو عزبلت ػيگَ کي ثل_

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 کـػٍ كکـ عْػه ثب ىبيؼ ، گـكت آؿام ّ کـػ هي ثَ ًگبُي ثبثک

. ىْم هي ؿام فّػتـ ُن هي کٌؼ گْه صـف ّ ثگيـػ آؿام اگـ ثْػ

 : گلتن التوبك ثب ّ کـػم هـػ ثَ ؿّ مپل

 .ثيبيي کْتبٍ ُن ىوب عؼا تْؿّ آهب_

 کـػ ًگبٍ ثبثک ثَ مپل ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ لضظِبي تؼزت ثب هـػ

 : گلت ّ

 ػاؿٍ؟ ًنجتي ىوب ثب آهب ايي_

 : گلت عين ثب ثبثک

 ؟ هـثْٓ چَ تْ ثَ_

 : گلت آؿاهي لضي ثب هـػ

 .کـػم مئْال عبًن اف ثبه هْػة_

 :گلتن هـػ ثَ ّ کـػم ثبثک ثَ عين اف ًگبُي ًين
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 .ًؼاؿٍ ػيگَ صبال اهب ػاىت فهبًي يک_

 : گلت تـػيؼ ثب ثْػ ًيؼٍ هي هٌظْؿ هتْرَ کَ هـػ

 ؟ ىؼٍ هقاصوتْى....  کَ ايٌَ هٌظْؿم_

 : گلت ػيگـ ثبؿ ثبثک

 .مٌٌَ تْؿّ_ 

 : گلتن آؿاهي ثَ ّ کـػم هـػ ثَ ؿّ ثؼؼ ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ًلـت ثب

 ثلـهبئيؼ ىوب. ًکٌيؼ ًبؿاصت ؿا عْػتْى ىوب هيکٌن عْاُو آهب_

 .ثيبم ثـ هّْْع ايي پل اف هيتًْن عْػم هي

 : گلت امت عبًْاػگي هنبلَ يک ايي ثْػ کـػٍ كکـ کَ هـػ

 ... کـػم كکـ هي....  ُنتيؼ هي ػعتـ ربي ىوب عبًن ثجغييؼ_

 : گلت اي اػثبًَ ثي لضي ثب ّ ىْػ توبم صـكو ًگؾاىت ثبثک

 ُـي ، کـػي كکـ عْػ ثي_ 

 : گلت ّ کـػ اّ ثَ مپل ّ هي ثَ ًگبُي اًتؼا تؤمق ثب هـػ

 ثبُبت هيؼًّنتن ّگـًَ اينتبػٍ ايٌزب هضتـهي عبًن کَ صيق_

 . کٌن چکبؿ

 : گلت ّ آهؼ رلْ هؼم يک ّ ػاػ رلْ ميٌَ ثبثک

 ؟ هيکـػي ؿلطي چَ هخال_

 مـه... الَ ال گلتن ثب ّ ػاػ تکبى ؿامت ّ چپ ثَ ؿا مـه هـػ

 : گلتن ثبثک ثَ اّ ؿكتي اف ثؼؼ. ىؼ ػّؿ ّ اًؼاعت پبييي ثَ ؿا
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 : گلت ربًت ثَ صن اي هيبكَ ثب ىؼْؿي ثي عيلي_

 .ًکٌَ هبٓي عْػىْ عْامت هي_

 : گلتن

 .کٌٌؼ ات تکَ تکَ ًؼاػم تب ىْ گن ثـّ صبال_

 : گلت ثبىؼ ايي هي ثـعْؿػ ًويکـػ كکـ کَ اّ

 ؟ ثلؼي ُن کبؿا ايي اف پل_ 

 ثب ّ اكتبػم ؿاٍ ًؼاؿػ اي كبيؼٍ اّ ثب کـػى کل   کل   ػاًنتن هي

 هْهغ ُوبى عْىجغتبًَ ؿكتن، اينتگبٍ ٓـف ثَ تٌؼ هؼهِبيي

. اينتبػم ؿاُـّ آعـ ؿكتن ّ ىؼم مْاؿ ؿميؼ ؿاٍ اف ُن اتْثْك

 مـ ُوبى آهؼ عْاُؼ ػًجبلن هيکـػم كکـ کَ تَْؿم ثـعالف

 ىؼم تيپو هتْرَ تبفٍ.  کـػ ًگبٍ اتْثْك ثَ ّ اينتبػ عيبثبى

 اًؼاهو ثْػ ثلٌؼ هؼه چْى ّ ثْػ ىؼٍ هجل اف تـ چبم کوي

 تٌو کوـًگي آثي ثلْف ّ ريي ىلْاؿ. هيـميؼ ًظـ ثَ تـ ُيکلي

 عْه هـػ ُوييَ ثبثک. ثْػ فػٍ ثبال ٓـف ثَ ؿا هُْبيو ّ ثْػ

. هيکـػ رلت ؿا ػعتـي ُـ تْرَ اّل ًظـ ػؿ کَ ثْػ رؾاثي ّ تيپ

 ىؼٍ ثبػج ُويي ىبيؼ ّ هيؼاًنت ؿا هّْْع ايي ُن عْػه

 کَ هي اهب ، کٌؼ توْيت عْػ ػؿ ؿا ٍلت يک ُويي تٌِب کَ ثْػ

 عْه ّ فيجبيي کَ ثـػم پي ايي ثَ ثْػم اّ ًبهقػ مبل ػّ ًقػيک

 هِن ٍلبت ّ ًينت کبكي هيتـک فًؼگي ػوـ يک ثـاي تيپي

 صـکت ثَ ثب.ثبىؼ آًِب ػاؿاي ثبيؼ هـػ يک کَ ػاؿًؼ ّرْػ ُن تـي
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 کَ اكتبػم كکـ ايي ثَ تبفٍ ّ گـكتن اّ اف ؿا ًگبُن اتْثْك آهؼى ػؿ

 ّ ؟ ثبىؼ هي هٌتظـ تْليؼي عيبثبى مـ کَ هيؼاًنت کزب اف اّ

. هيکٌؼ تؼويت هـا کَ امت هؼتي اّ کَ ؿميؼم ًتيزَ ايي ثَ ثؼؼ

 ثبؿ ُـ کَ ْٓؿي ثَ ثْػ هّْْع ايي ػؿگيـ اكکبؿم عْاة ٌُگبم تب

 کَ ػقيق. کٌؼ تکـاؿ ؿا صـكو هيغْامتن اّ اف هيگلت چيقي ػقيق

 كکـم ػؿ آًوؼؿ چـا پـميؼ هي اف ثْػ ىؼٍ هي پـتي صْاك هتْرَ

 اكتبػٍ ثـاين کَ ؿا اتلبهي تب کـػم ثِبًَ ؿا هيٌب ثـاي ًگـاًي هي ّ

 كکـ ُقاؿ ثب ؿّف آى.  کٌن ًگـاى ؿا اّ ًويغْامتن فيـا ًؼُن ثـّف ثْػ

 اف کَ ُويي کبؿ مـ اف ثبفگيت ٌُگبم ثؼؼ ؿّف.  گؾىت عيبل ّ

 ثب ، ػيؼم عْػم هٌتظـ اينتگبٍ ػؿ ؿا ثبثک ىؼم پيبػٍ اتْثْك

 کَ ؿا کبؿي ُوبى ثغْاػ اگـ گلتن عْػم ثب ّ کـػم اعن اّ ػيؼى

 آى كکـ ايي تَْؿ اف ؟ کٌن چَ کٌؼ ايٌزب کـػ تْليؼي عيبثبى مـ

 آثـّ ثي هـتيکَ. کـػ ؿلٔ گلتن لت فيـ کَ آهؼ رْه عًْن هؼؿ

 فاؿ صبلو ثَ آموْى هـؿبى کَ هيآؿم مـه ثَ ثباليي چٌبى

 صنبة ؿّيو ًوييؼ کَ ثْػ صـكِبيي آى اف ُن ايي الجتَ. ثقًي

. هييٌبعتن ؿّ عْػم اي ػيگَ کل ُـ اف ثِتـ عْػم چْى کـػ

 ّ کـػ تؼويت هـا عيبثبى مـ تب اّ ًيلتبػ اتلبهي چٌيي عْىجغتبًَ

 تب ػقيق ؿميؼم عبًَ ثَ ّهتي.ؿكت ثگؾاؿػ رلْ پب صتي ايٌکَ ثؼّى

 : گلت ػيؼ هـا

 ؟ ىؼي هـهق ايٌوؼؿ چـا هبػؿ چيَ_ 

 : گلتن ّ کييؼم ثيـّى مـم فا ؿا هوٌؼَ
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 گـهَ عيلي ُْا_

 :گلت ػقيق

 .ًيْهؼٍ تبثنتْى کَ ٌُْف هبػؿ ّاا_

 ػقيق ثَ ؿا ثبثک هّْْع کـػم كکـ عْػم ثب ّ آّؿػم ػؿ ؿا هبًتْام

. ػاىتن ّاُوَ هّْْع ايي گلتي اف چـا ًويؼاًن ؟ ًَ يب ثگْين

 اظِبؿ هي ثَ ثبثک ثگْين اگـ تـميؼم هي کَ ثْػ ايي ُن ػليلو

 كکـه صتي ًَ.. ػيگـ ثبؿ کَ کٌٌؼ تيْين هـا آًِب کـػٍ ػالهَ

 کَ ػين يک ٍـف ثَ تٌِب ًويتْاًنتن هي ثْػ ػؾاثن ثبػج ُن

 ؿا گؾىتَ تلظ تزـثَ ثبىؼ ػاىتَ اػاهَ کي تب ًجْػ هؼلْم ُن آى

 کَ ىٌيؼم ؿا ػقيق ٍؼاي ثْػم كکـ ػؿ کَ ْٓؿ ُوبى. کٌن تکـاؿ

 : گلت

 .ايٌزب ثْػ آهؼٍ عبًن هضتـم ػـّك الِبم اهـّف_

 ثَ ػقيق ػيؼى ثـاي اّهبت گبُي اّ ًجْػ اي تبفٍ چيق هّْْع ايي

 چٌيي ثـاي کَ ثْػم آى اف تـ صٍْلَ ثي ، اهؼ هي هبى عبًَ

 ثبىن فػٍ صـكي ايٌکَ ثـاي تٌِب ػُن، عـد ثَ صـاؿت هّْْػي

 :گلتن

 .ثْػ پـ ػلو عبًن هضتـم اف ثبفم صتوب_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 عًَْ هـاؿٍ عبًن كـّؽ هنتبرـ ثگَ ثْػ اّهؼٍ عؼا ثٌؼٍ ، ثبثب ًَ_

 .کٌَ عبلي ؿّ اه
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 ؿثطي چَ هّْْع ايي گلتن عْػم ثب کَ ثْػ پـت صْامن هؼؿ آى

 ىؼ ثبػج ُويي ّ اكتبػم هيٌب يبػ ثَ لضظَ ُوبى اهب ؟ ػاؿٍ هب ثَ

 :گلتن ػزلَ ثب. ثغْؿم تکبًي

 ؟ کـػيؼ کبؿ چَ ىوب عْة چَ_

 : گلت ػقيق

 عبًْم كـّؽ پيو ثـم مـ يک كـػا هـاؿٍ ، ُيچي کَ ٌُْف_

 .کٌن ٍضجت ثبُبه

 :گلتن ّ ىؼم ًگـاى کوي

 ؟ ثيَ ػيـ ّهت يک ًکٌَ كـػا؟_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 ػيگَ کل ثَ ثبىَ هيٌب هنوت اًّزب اگَ!  ًکي ػزلَ هبػؿ ًَ_

 .ًويـمَ اي

 ؟ عْثَ ؟ رْؿيَ چَ عًِْبه صبال_

 : گلت ّ ّؿچيؼ لت ػقيق

 گْىي ّ مـ يک هيـم كـػا صبال ًؼيؼهو هٌن.  ًويؼًّن هللا ّ_

 .عجـٍ چَ ثجيٌن هيؼم آة

 ثبثک اف ثؼؼ ؿّف. هييْػ چَ ثجيٌن تب ىؼم هٌتظـ ٍجـاًَ ثي

 عجـي افه ّهت ُيچ کٌَ عؼا کـػم ػػب ػل ػؿ ، ًجْػ عجـي

 : پـميؼم ػقيق اف عبًَ ثَ ؿميؼى هضِ ثَ. ًيَ
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 فػيؼ؟ مـ عبًن كـّؽ ثَ_

 :گلتن ُيزبى ثب ػاػ هخجت پبمظ ػقيق ّهتي

 ؟ ثْػ چطْؿ عت_

 : گلت ّ کـػ عن ٓـف يک ثَ ؿا مـه ػقيق

 ًجْػ ثؼ ، ثگن چي_ 

 :گلتن ، ًينت هـاػ ّكن ثـ اّّبع کـػم اصنبك کالهو لضي اف

 ؟ ًجْػ عْة اه عًَْ_

 : گلت ػقيق

 .ثْػ عْة اه عًَْ اتلبهب ًَ_

 : گلتن ّ کييؼم ؿاصتي ًلل

 ًينتيؼ؟ عْىضبل فيبػ ىوب چـا پل عت_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 .چيَ عبًن كـّؽ ًظـ ثجيٌين ثبيؼ اهب ُنتن کَ عْىضبل_

 ؟ ًکـػيؼ ٍضجت ثبُبه هگَ_

 عيلي ىؼٍ پيؼا هنتبرـ اه عًَْ ثـاي كِويؼ ّهتي اّلو چـا_

 تٌِب فى يک ثـاي ؿّ عًَْ كِويؼ کَ ثؼؼه اهب کـػ ؿّبيت اظِبؿ

 ُن ثؼؼه عْؿػ، رب کن يک هيغْام ػاؿٍ ُن کْچک ثچَ يک کَ

 .کٌَ كکـ هْؿػ ايي ػؿ ثبيؼ گلت
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. هييٌبعتن ؿا عبًن كـّؽ صؼّػي تب.  ؿكتن ّا صـف ايي ىٌيؼى اف

 ػؿ کَ رلنبتي ػؿ ؿا اّ گبُي. ثْػ هبى پيتي کْچَ عبًِبه

 ًوي ػلن ثَ فيبػ اهب ًجْػ ثؼي فى ، ثْػم ػيؼٍ ػاىتين هٌقلوبى

 ثؼم اّ اف کـػم اصنبك ػقيق صـف ايي ثب عًَْ ثَ ًينت

 عبًن كـّؽ هٌقل كکـ اف کن کن هي.  گؾىت هبرـا اف ؿّف ػّ. هيآيؼ

 هيٌب مکًْت ثـاي ػيگـي ربي ثْػم اهيؼّاؿ ّ ثْػم آهؼٍ ثيـّى

 فػى اتْ هيـْل اتبم ػؿ کَ ثْػ مْم ؿّف ظِـ اف ثؼؼ. ىْػ پيؼا

 ثلٌؼ عْامتن تب. آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ تللي فًگ کَ ثْػم پؼؿم لجبمِبي

 اف ثؼؼ.  ثـػاىت ؿا گْىي ّ ىؼ عبؿد آىپقعبًَ اف ػقيق ىْم

 : گلت کَ ىٌيؼم اصْالپـمي ّ مالم

 هللا ىب اى ثبىَ عيـ_

 گلت هي ثَ اىبؿٍ ثب ، کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ ّ کـػم ثلٌؼ ؿا مـم

 گْه مـاپب ّ کييؼم کبؿ اف ػمت. امت عٔ پيت عبًن كـّؽ

 : گلت ػقيق کَ ىٌيؼم. ىؼم

 هخل هنن عؼا ثَ.  هيکٌن ؿّ ّوبًتو عْػم هطوئٌَ، هللا ّ اؿٍ_

 صبال.  ًينت اًّزْؿي ثبىَ ؿاصت عيبلت ًَ... ػقيقٍ ثـام ىيْا

... ًويؼًّن...  ًَ... عْثَ اؿٍ... ثجيٌو ثيبؿهو ؿّف يک هيغْاي

....  ثبىي مالهت.... ثبىَ... ثؼٍ رْاة ثؼؼ ثجيٌو اّل.  ثبىَ

 .عؼاصبكع....  ثـمْى مالم ُن ىوب

 ! ثْػ عبًن كـّؽ کـػ تکـاؿ ػيگـ ثبؿ گؾاىت ؿا گْىي ػقيق ّهتي
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 ؟ هيگلت چي كِويؼم، اؿٍ_

 صبال ، آػهيَ چطْؿ ثؼًَّ هيغْامت ، هيپـميؼ هيٌب اف ُيچي_

 .ثجيٌتو اًّزب ثجـهو ؿّف يک ىؼ هـاؿ

 کي؟_

 ؟ عْثَ كـػا_

 ؟ ثييتـٍ ُن هيٌب اف تْ ػزلَ کَ ايي هخل_

 .کٌَ پيؼا ػيگَ ربي يک اّى کَ ثيَ ػيـ هؼؿ اّى هيتـمن آعَ_

 ُـ کَ ًجْػ ُن اگـ. هييَ رْؿ ثبىَ هنوت اگَ هبػؿ ًتـك_

 .امت كبيؼٍ ثي کٌي تاله چَ

 ػكؼَ هخل. ثيبيؼ هٌقلوبى ثَ ثگْين اّ ثَ تب فػم فًگ هيٌب ثَ ثؼؼ ؿّف

 تب هّْْع ايي کَ هي ّ کٌؼ ٍضجت عْة ًويتْاًنت هجل

. کٌؼ گْه كؤ ّ ثؼُؼ رْاة ًويغْاُؼ کَ گلتن اّ ثَ هيؼاًنتن

.  ثيبيؼ هبى عبًَ ثَ هِنب ُوـاٍ ثَ ثؼؼ ؿّف ٍجش کَ گلتن اّ ثَ

 هيؼاًنتن.  ًگلتن چيقي ُن هي ًپـميؼ ؿّ ػليلو صتي هيٌب

 عؼا اف لضظَ آى. امت هـاؿ چَ اف هّْْع فػٍ صؼك عْػه

. ًيْػ تجؼيل اهيؼي ًب ثَ تبثيؼٍ هلجو ػؿ کَ ؿا اهيؼي عْامتن

 ثَ هيٌب کَ ثْػ گؾىتَ ٍجش ػٍ اف مبػت.  ثْػ روؼَ ثؼؼ ؿّف

 عبًَ اف عْامت پؼؿ هيٌب آهؼى ثب ، ثْػ عبًَ ُن پؼؿ. آهؼ هٌقلوبى

 کَ گلت اّ ثَ ًيْػ هتْرَ هيٌب کَ ْٓؿي ثَ ػقيق کَ ىْػ عبؿد

 آًزب ثَ عبًن كـّؽ عبًَ ػيؼى ثـاي امت هـاؿ ّ هبًين ًوي عبًَ
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 پبييي ؿا مـه هؼوْل ٓجن ّ ًينت ربيو مـ پؼؿ. ثـّين

 هيٌب گْىَ ُن هيٌب. ىؼ هبلي گلِبي توبىبي هيـْل ّ اًؼاعت

 صْْؿ عبٓـ ثَ ثْػ هؼلْم ّ ثْػ ًينتَ اتبم اف ػيگـي گْىَ ُن

 ّ ثـػم پؼؿ پيو ّ کـػم ثـل ؿا هِنب هي. امت هؼؾة عيلي پؼؿ

 : گلتن

 .اعالهَ عْه ّ عْىگل چوؼؿ ثجيي ثبثب_

 ؿا مـه صـكن تبييؼ ػالهت ثَ ّ کـػ ًگبٍ اّ ثَ لجغٌؼي ثب پؼؿ

 ثب ثْػ پؼؿ صـکت ُويي هٌتظـ گْيب کَ ُن هِنب.  ػاػ تکبى

 ثَ تب کـػ ػؿاف ؿا ػمتبًو کٌؼ ؿـيجي ايٌکَ ثؼّى ّ عْىضبلي

 اّ ثْػ آهبػٍ عْىو عيلي اّ آىٌبيي فّػ اف کَ پؼؿ. ثـّػ اّ ثـل

 ثب ثْػ ىؼٍ عْىضبل صنبثي کَ هِنب. گـكت هي ثـل اف ؿا

 ؿا مـه ُن ثؼؼ گـكت ؿا پؼؿ ٍْؿت ٓـف ػّ کْچکو ػمتبى

 ّ کـػم ًگبٍ هيٌب ثَ. ثجْمؼ ؿا پؼؿ ٍْؿت اٍطالس ثَ تب ثـػ رلْ

. هيؼاػ تکبى ؿا مـه لجغٌؼ ثب ّ گقيؼ هي ؿا لجو ًيق اّ عٌؼيؼم

 هيظ ّهتي. ؿكتين عبًن كـّؽ هٌقل ثَ ّ ىؼين آهبػٍ ثؼؼ مبػتي

 ثـ ؿا ؿّيو ّ آهؼ ًوي ثگيـين پؼؿ آؿْه اف ؿا هِنب ّامتن

 هّْْع ايي.  هيکـػ پٌِبى پؼؿ آؿْه ػؿ ؿا عْػه ّ هيگـػاًؼ

 پؼؿ صتي.  ثْػ ىؼٍ هيٌب صتي ػقيق ّ هي تؼزت ّ عٌؼٍ ثبػج

 : هيگلت فيـا کٌؼ رؼا آؿْىو اف ؿا اّ عْامت ًوي ػلو ُن

 .ثبىَ ثگؾاؿ_
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 :گلتن

 .ؿكتَ يبػه ؿّ اه عبلَ صبال ػيگَ اؿٍ_

. فػى ًن ثَ کـػ ىـّع گـكتن پؼؿ آؿْه اف ؿا اّ ايٌکَ هضِ ثَ

 مبکتو تب ثـػ ثيـّى اتبم اف ّ گـكت هي اف ؿا اّ ثبالكبٍلَ هيٌب

 گلت کٌؼ ثبفي هِنب ثب هيغْامت ػلو ٌُْف گْيي کَ پؼؿ.  کٌؼ

: 

 .هْاظجين هي.  ًجـيؼه ػاؿيؼ ػّمت_ 

 : گلتن

 .هيکٌَ اؽيتتْى ثيَ اه گـمٌَ هيغْؿٍ، ىيـ_

 ثَ ّهتي. ًگلت چيقي ّ ػاػ تکبى هْاكوت ًيبًَ ثَ ؿا مـه پؼؿ

 هب ػيؼى ثب ثْػ صيبٓ ىنتي هيـْل اّ ؿميؼين عبًن كـّؽ هٌقل

 ثْػ ثبؿ اّليي ثـاي هي ، کـػ تؼبؿكوبى ػاعل ثَ ّ گلت آهؼ عْه

 مبعتوبًي ثب ًولي اي عبًَ هيگؾاىتن عبًن كـّؽ هٌقل ثَ پب کَ

 ثب ّ تويق عيلي اهب ثْػ رْؿ ّ روغ ّ کْچک ايٌکَ ثب. ثِوٌي آرـ

 اف.  گيبُو ّ گل اف پـ ثبؿچَ ّ کْچک صيبٓ عًَْ ثَ. ثْػ ٍبكب

 ّاکٌو تب کـػم ًگبٍ هيٌب ثَ. ثْػ آهؼٍ عْىن عيلي عبًَ تـکيت

 ثب ّ فيجب صيبٓ ثَ ىگلتي ثب هيٌب. ثجيٌن عبًَ ػيؼى هوبثل ػؿ ؿا اّ

 ُن اّ ثْػ هؼلْم ًگبُو اف. هيکـػ ًگبٍ مبعتوبى ّ هٌقل ٍلبي

 كـّؽ ثَ ؿا هيٌب کَ ػقيق ٍؼاي. امت آهؼٍ عْىو عيلي آًزب اف

 ثب عبًن كـّؽ.  کـػ رلت آًبى ثَ ؿا هي تْرَ هيکـػ هؼـكي عبًن
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. اّمت فػى هضک هيـْل ثْػ هؼلْم.  هيکـػ ثـاًؼاف ؿا هيٌب ػهت

 ثب صيب ّ صزت ثب ، ثْػ کـػٍ اصنبمي چٌيي عْػه کَ ُن هيٌب

 ثـاي عبًن كـّؽ ىؼين عبًَ ػاعل ّهتي. هيکـػ اصْالپـمي اّ

 ّ آّؿػ پتْيي ّ ثبلو ثْػ ؿكتَ عْاة ثَ هي آؿْه ػؿ کَ هِنب

 .عْاثبًؼم کٌبؿم ؿا اّ هي

 هيٌب ّ هي ّ يکؼيگـ ثب ٍضجت ثَ کـػًؼ ىـّع عبًن كـّؽ ّ ػقيق

 هخل ّ ثـعبمت عْاة اف هِنب هْهغ ُوبى. هيکـػين گْه ُن

.  عْػه ثب کـػم ثبفي ثَ کـػ ىـّع کٌؼ گـيَ ايٌکَ ثؼّى ُوييَ

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هِنب ثَ عبًن كـّؽ

 ؿّي ؿّ عًَْ ثْػ هي ًٍْ اگـ صبال مبکتي ثچَ چَ ، هللا هبىب_

 .گؾاىت هي مـه

 ػيگـ اي لضظَ تب هيؼاًنتن. هِنب کـػى ًبف ثَ کـػ ىـّع ثؼؼ ّ

 صؼمن.  هييْػ اّ کبؿيِبي ىيـيي ّ ا عٌؼَُ رؾة عبًن كـّؽ

 ّ عٌؼٍ ثَ ثْػ کـػٍ ىـّع عبًن كـّؽ صـکبت ثب هِنب ثْػ ػؿمت

 ّ ثـػ يبػ اف ؿا ػقيق ثب فػى صـف عبًن كـّؽ کَ ْٓؿي ثَ کـػى ؽّم

 عبًن كـّؽ تب گؾىت لضظبتي. هيکـػ*  فه ا ًْ* ّ ًبف ؿا اّ هـتت

 : گلت ّ عٌؼيؼ ّ آهؼ عْػ ثَ

 هللا هبىب.  ػاؿم هِوْى ؿكت يبػم پبک ، ثجغييؼ عؼا تْؿّ ّاي_

َ ػل افه ًويغْاػ ػلو آػم کَ ىيـيٌَ آًوؼؿ ثچَ ايي  .ثکٌ 
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 ايي اف ّ ًٍْ ىيـيٌي ّ ثچَ ثَ صـف ّ کـػ تَؼين ؿا اّ صـف ػقيق

 اربفٍ عبًن كـّؽ اف ػقيق ثؼؼ مبػتي. ىؼ کييؼٍ صـكِب رْؿ

 پييو ًبُبؿ ثـاي کَ کـػ تؼبؿف عبًن كـّؽ ، گـكت هـعَي

 پؼؿ گؾىتَ آى اف ّ کـػٍ ػؿمت ًبُبؿ کَ گلت ػقيق اهب ثوبًين

 ايي ّ اربؿٍ ّ عبًَ اف صـكي ؿكتي لضظَ تب امت، هٌتظـهبى ُن

 هيٌب صبل کـػم اصنبك آهؼين ثيـّى ّهتي ، ًيؼ فػٍ چيقُب

 عبٓـ ُويي ثَ امت گـكتَ ًيؼ گلتَ هْؿػ ايي ػؿ صـكي افيٌکَ

 :گلتن ّ کـػم ػقيق ثَ ؿّ

 ؟ ًيؼ عًَْ ثَ ؿارغ صـكي چـا پل_

 ؟ هييؼ گلتَ ثبيؼ چي_

 عبلي کي عًْو ، ثـٍ هيغْاػ عبًن كـّؽ هنتبرـ کي ايٌکَ_

 . صـكِب رْؿ ايي اف ّ هييَ

 .ثجيٌَ ؿا عبًن هيٌب هيغْامت اهـّف عبًن كـّؽ_

 صـف هّْْع ايي ػؿثبؿٍ کالهي ُن هيٌب. ًؼاىتن فػى ثـاي صـكي

 هٌقل ُن پؼؿ. ػاىتين ًگبٍ ًبُبؿ ثـاي ؿا هيٌب اٍـاؿ ثب ؿّف آى ، ًقػ

 کـػ ثبفي اّ ثب هؼؿ آى فيـا ثْػ هِنب هبًؼًو ػليل ُن ىبيؼ هبًؼ

 ؿا پؼؿ ّهت ُيچ. ثـػ عْاثو پؼؿ ػمتبى ؿّي ّ ىؼ عنتَ تب

 ثب ثبفي ٌُگبم کَ لجغٌؼي ػيؼى ثب ثْػم ًؼيؼٍ صبل مـ چٌيي

 اكتبػم ىـّيي ّ ىيؼا يبػ ثَ ػيگـ ثبؿ ثْػ* ٍْؿت* ؿّي ثـ هِنب

 پؼؿ ىـّيي ّرْػ ثب ثْػ ايـاى ىيؼا اگـ کـػم كکـ عْػم ثب ّ
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.  ثبفگيت هٌقلو ثَ هيٌب ظِـ اف ثؼؼ. ثْػ عْىضبل ُوييَ

 ثب هلَل ّ گـكت توبك عبًن كـّؽ اّ ؿكتي اف ثؼؼ مبػت ػّ يکي

 اّ اف ػقيق ّهتي ٍضجتِبييبى اتوبم اف ثؼؼ.  کـػ ٍضجت ػقيق

 : گلتن گؾاىت ؿا گْىي ّ کـػ عؼاصبكظي

 : گلت چي عبًن كـّؽ_

 : گلت عْىضبلي ثب ّ فػ ىيـي لجغٌؼ ػقيق_

 هخل کـػٍ ؿّ عْػه کبؿ هِنب ُبي هْى ّ هي ّ کبؿي ىيـيي_

 چْى آهؼٍ، عْىو هِنب اف هيٌب اف ثييتـ عبًن كـّؽ ايٌکَ

 ىٌيؼى اف هيؼاًنت عؼا كؤ ، هيٌب ثَ ثؼٍ ىْ عًَْ ىؼٍ ؿاّي

 :گلتن ًبثبّؿي ثب.  ىؼم عْىضبل چوؼؿ صـف ايي

 .هيٌب ثَ ثؼٍ ىْ عًَْ کـػٍ هجْل رؼي رؼي يؼٌي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 .هيگلت ايٌطْؿ کَ عْػه هللا ّا_

 : گلتن عْىضبلي ثب

 ؟ ثقًن فًگ ثِو ػقيق ثؼم هيٌب ثَ ؿّ عْه عجـ ايي ثبيؼ ثبي_

 عْثيت ػّم ، ًـميؼٍ اه عًَْ ثَ ٌُْف عؼا ثٌؼٍ اّى ايٌکَ اّل_

 .ثيي اه ٍبصجغًَْ هقاصن ُي ىـائ ايي تْ ًؼاؿٍ

 ثؼم؟ ثِو ؿّ عجـ ايي چطْؿ پل_
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 مبهْى ّ مـ فّػتـ هيٌب هيغْاػ ػلت هيؼًّن ، ثبه ػاىتَ ٍجـ_

 .کٌي ػزلَ ًينت ػؿمت اهب ، ثگيـٍ

 ػؿمت ؿا چيق ُوَ عْػه فهبى اّ هْل ثَ ، ثْػ ػقيق ثب صن

 ىٌيؼى ثب کَ ثْػ هؾاهن ػؿ عْه عجـ ايي ىيـيٌي ٌُْف. هيکـػ

 ًگـاًي ّ اّطـاة ػچبؿ ىؼٍ پيؼا ثـاين عْامتگبؿي ايٌکَ عجـ

 ام عْامتگبؿي ثَ امت هـاؿ کَ کني گلت ػقيق ّهتي. ىؼم

 هيکـػم كکـ ايي ثَ تؼزت ثب امت ثـفّ آهب ػوَ ػعتـ پنـ ثيبيؼ

 :گلتن ام کٌزکبّي صل اؿّبي ثـاي ػيؼٍ هـا کزب اف ػيگـ اّ کَ

 ؟ ثـفّ آهب ػوَ ػعتـ_

 : گلت ثْػ اًؼاعتَ گل لپِبيو کَ ػقيق_

 .اػظن ثبؽ ثْػ اّهؼٍ ثؼؿ ميقػٍ کَ ُوْى_

 : گلت ػقيق کَ ثْػم صـف ايي ىٌيؼى ثِت ػؿ ٌُْف

 ّ عًَْ عْػه اف عْثَ عيلي ّّؼو هٌِؼمَ، پنـٍ هيگي_

 .ػاؿٍ هبىيي

 ّ عًَْ اف صـف ثْػ ثؼيؼ ػقيق اف هيکـػم ًگبٍ ػقيق ثَ تؼزت ثب

 کـػم اصنبك هٌِؼك ًبم ىٌيؼى ثب صبل ُـ ػؿ.  ثقًؼ هبىيي

 ػؿ کَ هـػي کـيَ چِـٍ لضظَ ُوبى ّ ام ىٌيؼٍ هجال ؿا کلوَ ايي

 ىؼ، ظبُـ چيوبًن رلْي هيکـػًؼ عطبثو هٌِؼك ػوَ هٌقل

 مؼي کَ صبلي ػؿ اكتبػ، ػلن ػؿ آىْثي تٌلـ ىؼت اف ًبعْػآگبٍ
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 عًْنـػي ثْػ ّؿ ىؼلَ ػؿًّن ػؿ کَ ػطيي عالف ثـ هيکـػم

 : گلتن کٌن صلع ؿا عْػم

 عت؟_

 : گلت کٌبى هي هي هيقػ مـعي ثَ کَ اي چِـٍ ثب ػقيق

 ػاؿٍ مبلَ يبفػٍ ػعتـ يک ّ کـػٍ افػّاد يکجبؿ اًگبؿ ؿامتو_

. ىؼم عيـٍ ػقيق ثَ ثْػ ىؼٍ گيبػ عْػ ثَ عْػ کَ چيوبًي ثب

 :گلت ػمتپبچگي ثب ثْػ ىؼٍ صبلن تـييـ هتْرَ کَ ػقيق

 ػيگَ گن هي تْ ثَ ُن هي گلتٌؼ هي ثَ ، هبػؿ هيؼًّن چَ_

 .ًَ يب کٌي هجْل هيؼًّي عْػت

 :گلتن اصنبمي ثي ٍؼاي ثب

 ؟ ثْػ ثبُبىْى کَ ُوًْيَ پنـٍ_

 ّ فهغت هيبكَ يبػاّؿي اف ػيگـ ثبؿ ، ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 چٌگ ُبين ؿّػٍ ثَ گْيي کَ ىؼ آىْة ػلن چٌبى اّ ًتـاىيؼٍ

 اف اهب.  امت توَيـ ثي هيبى ايي ػؿ ػقيق هيؼاًنتن. هيقػًؼ

 ًويتْاًنتن کَ ثْػ گـكتَ صـٍن چٌبى اػظن ػوَ کبؿُبي

 : گلتن فاًيلـ ٍؼاي ثب. ثبىن ػاىتَ اػَبثن ؿّي کٌتـلي

 پْميؼٍ ٌٓبة ثب ػيگَ هي ثگيؼ ػوَ ثَ هي ٓـف اف لطلب ػقيق_

 ثؼثغتن ، کٌَ لطق صون ػؿ عْامت ثبؿ يک. ًويـم چبٍ تْي اّى

 ػلن عيلي. کٌَ ػعبلت هي فًؼگي تْي ًويغْام ػيگَ.  کـػ

 ثيبّؿم فثبى ثَ ثْػ ىؼٍ تلوجبؿ هلجن ػؿ کَ ؿا صـكِبيي هيغْامت
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 اف يکي تب ٍؼ کَ اّ کـػٍ، گٌبُي چَ ػقيق کـػم كکـ عْػم ثب اهب

. کٌن ًبؿاصتو رِت ثي چـا پل. ًويگْيؼ ػوَ ثَ هـا صـكِبي

 اتبم اف ّ ىؼم ثلٌؼ ثٌبثـايي ، اّمت ػعتـ اػظن ثبىؼ چَ ُـ

 ؿا آؿاهين ّ ثغْؿم ُْايي تب ؿكتن صيبٓ ثَ يکـامت ّ آهؼم ثيـّى

 ثْػم ؿيغتَ ػقيق ػمت ؿّي ؿا پبکي آة ايٌکَ ثب. ثيبّؿم ػمت ثَ

 ًگـاى ُن ٌُْف اهب ثْػم ػاػٍ ؿػ رْاة هْهغ ُوبى اٍطالس ثَ ّ

 ثْػم ًگلتَ ثـّف کني ثَ ٌُْف کَ ثبثک رـيبى ٓـف يک اف.  ثْػم

 هيبكَ يبػاّؿي اف صتي کَ هٌِؼك ايي رـيبى ػيگـ ٓـف اف ّ

 .ثْػم ىؼٍ کالكَ صنبثي. هييؼ ثؼ صبلن ًضنو

 کَ ثْػ عْؿػٍ ثـ هي ثَ عيلي ػيگـ ثيبى ثَ ػاىتن ثؼي اصنبك

 ػيؼ اف ايٌکَ ثب. ػاىت ؿا پؼؿم مي   کَ ثْػ آهبػٍ ثـاين عْامتگبؿي

 ؿاصت ّرؼاًن اهب.  ثْػ عْؿػٍ پل ػوؼه کَ ثْػم ػعتـي ػيگـاى

.  ثْػ ًـميؼٍ ثؼًن ثَ اّ ػمت ثبثک ّ هي ًبهقػي هؼت ػؿ کَ ثْػ

 ّ کل ُـ تب ًويؼاًنتن ثيٍْ ؿا عْػم کَ ثْػ ُن ػليل ُويي ثَ

 پيو پب هي اف عْامتگبؿي ثـاي کَ ثؼُؼ اربفٍ عْػ ثَ ًبکني

 هي ايي اف ىبيؼ ثْػ ػّاًؼٍ ؿييَ ّرْػم ػؿ هجِن تـمي. ثگؾاؿػ

 آعـ ػمت هي کَ کٌؼ پيؼا کو هؼؿ آى هّْْع ايي کَ تـميؼم

 ّ فيبػ كکـُبي اف ثؼؼ. کٌن اًتغبة ؿا ثؼ ثؼتـ ّ ثؼ ثيي ىْم هزجْؿ

 هييؼ آهبػٍ ػقيق.  ؿكتن ػاعل ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ػبهجت ، ًتيزَ ثي

 : گلت هي ػيؼى ثب. ثغْاًؼ ؿا هــة ًوبف کَ
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 االى ، کي آهبػٍ ؿّ ىبم ّمبيل ثغًْن ؿّ ًوبفم هي تب رْى ىيْا_

 .هيبػ ثبثبت ػيگَ

 هي.ؿكتن ثْػ عْامتَ کَ کبؿي مـاؽ ثَ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ّ هيـمبًؼ اػظن ػوَ گْه ثَ ؿا هي هٌلي رْاة ػقيق ػاًنتن

 ثـػاؿ ػمت مبػگي ايي ثَ اػظن ػوَ هيؼاًنتن ُن ؿا ايي

 كِويؼم ىؼ پيؼا آًزب ػوَ کلَ ّ مـ ثؼؼ ؿّف چٌؼ ّهتي.  ًينت

 ثـگيتن، کبؿ مـ اف ّهتي ؿّف آى. ام ىٌبعتَ ؿا اّ عْة چوؼؿ

 اف ؿا گلتگْيي ٍؼاي کَ ثْػم ًگؾاىتَ صيبٓ ػاعل ؿا پبين ٌُْف

 هخل کَ ػوَ ٍؼاي ّ ثْػ ثبف صيبٓ ثَ ؿّ پٌزـٍ. ىٌيؼم ػاعل

 ىٌيؼى ثب. هيـميؼ گْه ثَ هيقػ صـف ثلٌؼي ٍؼاي ثب ُوييَ

 ثلٌؼ آًوؼؿ ػوَ ٍؼاي عْىجغتبًَ.  ىؼ تيق گْىِبين عْػم ًبم

 : هيگلت کَ ىٌيؼم. ثبينتن كبلگْه ًجْػ الفم کَ ثْػ

 مـه پنـٍ ؟ ًغْؿػٍ پل ىيْا هگَ ؟ هي هبػؿ صـكيَ چَ ايي_

 ؿّ هيؼّى ػعتـٍ ايي ػّػّؿ ػاػاؿ ثَ چـا ىوب. اؿفٍ هي تٌو ثَ

 فًؼگيو عًَْ مـ ثـٍ ثبيؼ ىؼ کَ ّهتو ػعتـ هيکٌيؼ؟ عبلي

 ...گؾىتَ ّهتو اف ُن هؼتي کَ ايي

 ثَ هؼطلي ثؼّى ّ فػم ُن ثَ ثلٌؼي ٍؼاي ثب ؿا صيبٓ ػؿ صـً اف

 کلو.  اًؼاعتن کليِب ثَ ًگبُي ػؿ رلْي. ؿكتن ؿاُـّ ػؿ ٓـف

 ثَ ّؿّػ اف هجل تٌِبمت ػوَ كِويؼم ًؼيؼم ػؿ رلْي اي هـػاًَ

 هي ػيؼى ثب ػقيق ثْػًؼ ًينتَ اتبم ػؿ ػقيق ّ ػوَ. فػم ػؿ اتبم

 صـكِبي اف هوؼاؿ چَ هيکـػ كکـ عْػه ثب ىبيؼ.  عْؿػ رب کوي
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 ػوَ ثب تب ثـّم رلْ ايٌکَ ثؼّى ّ کـػم مالم. ام ىٌيؼٍ ؿا ػوَ

 :گلتن هٌظْؿ ثي کٌن ؿّثْمي

 .ٓـكب ايي اف ػزت چَ_

 :گلت ثْػ ًيلتبػٍ فػى صـف صـاؿت اف ٌُْف کَ ػوَ

 .هيقًن مـ هبػؿ ثَ ُوييَ کَ هي صـكب چَ ّاا_

. امت پـ ػلو عيلي کـػم اصنبك عْؿػم رب ػاػ کَ رْاثي اف

 .ؿُبًيؼ هغوََ اف هـا ػقيق

 کي ػُْ ؿّ لجبمت ثـّ رْى ىيْا_

 گلت ػقيق کَ ثْػم ًـكتَ ثيـّى ػؿ اف ٌُْف کـػم، آبػت ثبالكبٍلَ

: 

 فػ فًگ عبًن هيٌب ىيْا ؿامتي_

 :گلتن ّ ثـگيتن

 گلتيؼ؟ ثِو ؿّ عًَْ هّْْع عْة چَ ا  _

 :گلت ػقيق

 يک ػيگَ ؿّف ػّ يکي گلت ىؼ عْىضبل ُن چوؼؿ ٓللي اؿٍ_

 عجـ ايي.  ثجٌؼٍ هـاؿػاػ هيبػ هيگيـٍ اه ٍبصجغًَْ اف پْل هوؼاؿ

 ػيگـ اتبم ؿكتن. آّؿػ ثيـّى ػاىتن کَ ثـفعي ُْاي ّ صبل اف هـا

 :پـميؼ ػقيق اف اػظن ػوَ کَ ىٌيؼم. کٌن ػُْ ؿا لجبمبين تب

 کيَ؟ ػيگَ هيٌب_
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 : گلت هغتَـ عيلي ُن ػقيق

 پيؼا ثـاه ؿّ رب يک هيگيت عًَْ ػًجبل ىيْا، ػّمتبي اف يکي_

 .کـػين

 ُن هؼتي ؿّين، ّ ػمت ىنتي ّ لجبك کـػى ػُْ اف ثؼؼ

 چٌؼ ُـ. ثـّم اتبم ثَ ػيـتـ هيتْاًن چوؼؿ ُـ تب کـػم ػمت ػمت

 اّ ثـ ّ ػّؿ آًزبمت ػوَ تب هيؼاػم تـريش ثْػ عْػم ػمت اگـ

 ؿكتن پٌزـٍ ٓـف ثَ ػبػت ٓجن ؿكتن اتبم ثَ ّهتي ًيْم، ظبُـ

 ػقيق ثَ ؿّ ثْػ، چبيو ًْىيؼى هيـْل ػوَ. ًينتن آى لجَ ّ

 :گلتن ّ کـػم

 هيبػ؟ کي ًگلت هيٌب_

 پْل اه ٍبصجغًَْ اف ّهت ُـ گلت ًکـػ، هيغٌ ؿّ ؿّفه_

 .هيبػ گـكت

 کَ ًؼُن فػى صـف هزبل ػوَ ثَ کَ ثْػم اي تبفٍ مئْال كکـ ثَ

 : گلت ّ کـػ پييؼمتي

 .ػاؿم کبؿت ثييي ثيب ىيْا_

 فهيي ؿّي تب هيـكتن کَ صبلي ػؿ چينت کبؿه ػاًنتن هي

 ًينت ًگـاًي ربي ُيچ کَ هيکـػم تلويي ثغْػم هـتت ثٌييٌن

 اّ ثَ هنتوين کَ صبلي ػؿ ّ ًينتن ػوَ ؿّي ثَ ؿّ مپل

 :گلتن هيکـػم ًگبٍ

 .ثلـهبئيؼ_
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 : گلت ّ ًْىيؼ ؿا چبيو رـػَ آعـيي

 ؟ ىٌيؼي ؿّ هب صـكِبي کزبي تب ػاًن ًوي_

 کَ ثلِوبًؼ هي ثَ هيغْامت صـف ايي ثب کـػم تؼزت اّ پـّيي اف

 اػاهَ ّ ام ىٌيؼٍ عْػم ثَ ؿارغ صـكِبيي چَ ًجْػٍ هِن ثـايو

 : ػاػ

 ات فًؼگي هْؿػ ػؿ رؼي تَوين يک ىؼٍ ّهتو ػيگَ ثجيي_

 ثِو ثِتـٍ ىؼٍ پيؼا ثـات عْة هْؿػ يک کَ صبال. ثگيـي

 .ًکٌي ّلو ّ ثچنجي

 :گلتن تونغـ ثب

 اف فؿػ تْ ىؼ چطْؿ ًويؼًّن اهب ثْػ عْثي هْؿػ ُن پيو ػكؼَ_

 .آهؼ ػؿ آة

 تٌؼي لضي ثب ًؼاىت هي اف ؿا صـكي چٌيي تْهغ گْيي کَ ػوَ

 : گلت

 هگَ. هيکٌَ اىتجبٍ ّهت يک الغطبمت، ربيق آػم ؟ فؿػي تْ چَ_

 ًيًْؼ؟ ميبٍ عبک ثَ ؿّ عْػه کبؿي ثَ ًؼًّن ثب ثبثبت ُويي

 ًبؿاصتي ثب ػقيق.  چـعيؼ مـم ػّؿ ػًيب گْيي صـف ايي ىٌيؼى اف

 : گلت

 اػظن ا  _ 
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 ػاؿػ ثبف فػى صـف اف ؿا اّ تب گـكت اّ ٓـف ثَ ؿا ػمتو کق   ػوَ

 : گلت مپل

 .فػم هخل ، ثؼيي اربفٍ هبػؿ_

 ًگْين چيقي اگـ هيؼاًنتن کَ هيکـػم علگي اصنبك چٌبى

 :گلتن ّ گؾاىتن کٌبؿ ؿا ؿّػؿثبينتي ، هيکٌن ػم صتوب

 ثب اكتبػٍ ثبثبم ثـاي کَ ؿّ اتلبهي ًؼاىتن تْهغ ػيگَ ىوب اف_

 .ثؼًّيؼ يکي هـتيکَ اّى ثبفي ػؿل ّ ػفػي

 : گلت ّ کـػ اعوي ػوَ

 ػمتي ػمتي ػاػاىن ًگلتن ؟ هيکٌي ىلْؿو عجـٍ چَ_

 ثؼ اتلبم هوکٌَ کني ُـ ثـاي گلتن.  کـػ ثغت ثؼ ؿّ عْػه

 ثيبػ پيو

 : گلتن ّ کـػم هطغ ؿّ صـكو

 هـاؿ هيؼًّنت اّى هگَ ثْػ اتلبم ثبثبم ثـاي ؟ اىتجبٍ يب اتلبم_

 ؟ کٌَ تَبػف

 : گلت تٌؼي لضي ثب ػوَ

 اكتبػٍ اتلبهي ُـ ّ ثْػٍ چي ُـ ؟ فػ ؿّ ػاػاىن صـف کي_ 

 ػويؼٍ ُن ٌُْف هي. امت ػيگَ چيق هي صـف ، ؿكتَ ىؼٍ توْم

 آيٌؼٍ ثـاي هيغْامت ُن ثيچبؿٍ اّى.  ًجْػ ثؼي پنـ ثبثک ػاؿم

 ػيگَ گـكت پيو ػؿ ؿّ اىتجبُي ؿاٍ اگـ صبال. ًکٌَ کبؿي اه
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 هـػ مـ ثال فى يک تْهؼبت.  ثگي ثِو ثبف ػؿل ّ ػفػ ًوييَ

 .هيبؿٍ

 ػَجبًيتي ّرْػ ثب گـكتن آتو کـػم اصنبك ػوَ آعـ صـف ثب

 ًيْػ ًبؿاصت ػقيق ايٌکَ ثـاي كؤ مْفاًؼ هي هـا ػؿّى اف کَ

 :گلتن ّ کـػم کٌتـل ؿا عْػم

 ثْػين؟ عْامتَ اّى اف چي هب هگَ ؟ تْهؼبتي چَ_

 : گلت ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* ػوَ

 ّ ثٌؼ ايي ّ عـيؼ ّ ػـّمي ريي ّ مْا عًَْ صبل ُـ ثَ_

 .ػاؿٍ عـد ثنبِٓب

 :گلتن هيکـػ ًگبٍ ػوَ ثَ ًبؿاصتي ثب ًيق اّ کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ

 اهب کٌيي كکـ هيغْايي کَ رْؿ ُـ ػوَ ثبه ؟ تْهغ هيگي ايٌب ثَ_

 هي ثـاي کَ ُن عْاثي. ًويـم چبٍ تْي ٌٓبثي ُيچ ثب ػيگَ هي

 .ثبىَ عيـٍ ػيؼيي

 ثلٌؼ ػوَ عيوگيي كـيبػ ٍؼاي کَ ىؼم ثلٌؼ صـف ايي گلتي ثب

 : کَ ىؼ

 مليؼ چين ػعتـٍ هٌَ؟ هضجتِبي رْاة ايٌَ ؿّىي چيون_ 

 .هيگَ هيبػ ػٌُو ثَ چي ُـ کَ ؿميؼٍ ربيي ثَ کبؿه ثـّ

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ تؼزت ثب

 گلتن؟ ثؼي چيق هي_
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 : گلت ػَجبًيت ُوبى ثب ػوَ

 چطْؿ عْػت اف تـ ثقؿگ ثب ًويـمَ ىؼْؿت ػيگَ ُويي ػ_ 

 کٌي ٍضجت

 اف تب کـػ اىبؿٍ هي ثَ مـ ثب کَ ػيؼم ؿا ػقيق ثقًن صـكي آهؼم تب

 اف تب ؿكتن ػؿ ثطـف ّ كيـػم ُن ثَ ؿا ػًؼاًِبين. ىْم عبؿد اتبم

 ثْػ ػيؼٍ هٌبمت تبعتي ثـاي ؿا هيؼاى کَ ػوَ ّ ىْم عبؿد اتبم

 : گلت ػقيق ثَ عطبة كـيبػ ثب

. هيؼيي هيؼّى ثِو کَ ىوبمت توَيـ ُوو ػيگَ ُويي ػ_

 ثيظ ًويغْام هيکٌن ثؼ هًْؼٍ عْػه عـد تْ ام ثيچبؿٍ ثـاػؿ

 ؟ ثوًَْ ؿييو

 ثْػ ىؼٍ اىک اف پـ چيوبًن اّ کالم ًيو اف کَ صبلي ػؿ

 اف ىْػ مـافيـ اىکن ايٌکَ اف هجل ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ّ ثـگيتن

 كـّ ؿا ثـْن هيتْاًنتن کَ ربيي ثِتـيي. ؿكتن ثيـّى اتبم

 کـػ عبلي ؿا عْػه عْة ايٌکَ اف ثؼؼ ػوَ. ثْػ فهيي فيـ ثٌيبًن

 اّ ؿكتي اف ثؼؼ. ؿكت ّ کـػ تـک ؿا عبًَ هِـ صبلت ثب ّ ىؼ ثلٌؼ

 ؿّي مـ رْى آهب اتبم ػؿ رلْي کَ هـا ّ آهؼ ػًجبلن ثَ ػقيق

 پؼؿم ّهتي ىت. ثـػ اتبم ثَ هيکـػم گـيَ ّ ثْػم گؾىتَ فاًْاًن

.  ىؼ صبلن رْيبي هي صٍْلَ ثي ّ ؿوگيي چِـٍ اف آهؼ عبًَ ثَ

 ػوَ اف ُن عْػه ّ کـػ تؼـيق اّ ثـاي ؿا هبرـا اف هغتَـي ػقيق
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 ثؼؼ ؿّف. ثْػ كکـ ػؿ هؼام ّلي ًگلت چيقي ىت آى پؼؿ.  کـػ گلَ

 : گلت ُيزبى ثب ػقيق ثـگيتن کبؿ مـ اف ّهتي

 !اكتبػٍ اتلبهي چَ ًؼاؿي عجـ ىيْا_

 :گلتن ثْػ ؿْؿبيي ػلن ػؿ کَ صبلي ػؿ ّ کـػم ًگبُو تؼزت ثب

 .ثبىَ عيـ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 عيلي ػاػاىن ػمت اف اػظن گلت ّ فػ فًگ اكنبًَ ظِـ مـ_

 .ثْػ ىبکي

 ؟ چـا ثبثب ػمت اف_

 اػظن ثَ صنبثي ّ کـػٍ تللي اػظن ثَ ٍجش اهـّف ثبثبت آعَ_

 .تْپيؼٍ

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ ام ىٌيؼٍ اىتجبٍ کـػم كکـ لضظِبي

 ؟ ػوَ ثَ ثبثب؟_

 : گلت آهيقي ؿّبيت لجغٌؼ ثب ػقيق

 کَ گلتَ ثِو ّ کـػٍ ػػْا ثبُبه صنبثي ػيـّف عبٓـ ثَ اؿٍ،_

 ثؼؼ کٌَ ػعبلت ًينت اّى ثَ هـثْٓ کَ اهْؿي تْ ًؼاؿٍ صن ػيگَ

 کَ کـػٍ گلَ ثبثبت اف صنبثي ّ فػٍ فًگ اكنبًَ ثَ اػظن اّى اف

 . صـكِب رْؿ ايي اف ّ هيغْامتن ؿّ ىيْا ثؼ هي هگَ
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 ػقيق رلْي ايٌکَ ثب. ؿكتن كـّ كکـ ثَ ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم

 ثيي کَ اعتالكي اف کٌؼ كکـ کَ ًؼاػم ًيبى عْىضبل ؿا عْػم

 ىکـ ؿا عؼا هلت تَ اف اهب.  عْىضبلن اكتبػٍ ثـاػؿ ّ عْاُـ

 ٌُگبم ثؼؼ ؿّف. ػاؿم مـم ثـ ؿا پؼؿ صوبيت چتـ کَ هيکـػم

 ثب کَ ثْػم ًيؼٍ هٌقلوبى عيبثبى ّاؿػ ٌُْف کبؿ مـ اف ثـگيتي

 هيکـػم كکـ ايٌکَ ثب. عْؿػم ىؼيؼي تکبى ثْم ػّ ٍؼاي ىٌيؼى

 چٌؼ ػؿمت. ًگيتن ثـ اهب اىت آىٌب ًظـم ثَ فػى ثْم ٓـف ايي

 ثبؿ ايي. هيکٌؼ ٍؼاين مـ پيت اف کني کَ ىٌيؼم ثؼؼ لضظَ

 ثب ّ ثـگيتن.  هيغْاًؼ ًبم ثَ هـا کَ ثْػ اؿىيب ًويکـػم اىتجبٍ

 ػؿ کـػم كکـ اي لضظَ ثْػ اينتبػٍ عْػؿّاه ػؿ کٌبؿ کَ اّ ػيؼى

 ثَ عْامت هي اف ػمت اىبؿٍ ثب اؿىيب. هيجـم مـ ثَ تُْن

 ػؿ مئْال ُقاؿ هيـكتن اّ ٓـف ثَ کَ ْٓؿ ُوبى. ثـّم ٓـكو

 چکبؿ ايٌزب اّ کَ ثْػ ايي آى هِوتـيي کَ ػاىت رـيبى مـم

 آُنتَ.  کـػم مالم ؿميؼم کَ اّ هؼهي چٌؼ ثَ ؟ هيکٌؼ

 : گلت ّ ػاػ ؿا پبمغن

 ؟ ىؼم هقاصن_

 : گلتن ّ اًؼاعتن ثبال ىبًَ ًلِويؼم ؿّ مْالو هؼٌي

 .ًَ کَ ٌُْف_

 : گلت ّ آهؼ لجو ثَ لجغٌؼ صـكن اف

 .ثين هقاصوت هيغْام لضظَ چٌؼ ثؼي اربفٍ اگـ پل_
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 : گلتن

 ؟ عًَْ ثـين ًويآي چـا_

 : گلت

 ثؼّى چيقي ػقيق عْام ًوي_

 .ثگْ عْة_

 گيتي يک ثـين ثيب ثجيٌَ ؿّ هب کني هوکٌَ ًينت عْة ايٌزب

 .  ثقًين

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 اّ هخل ُن عْػم ٓـكي اف ثْػم هـػػ پييٌِبػه هجْل هْؿػ ػؿ

 ثـُب ّ ػّؿ آى ُن ثبثک ّهتِب گبُي ايٌکَ عًَْ ثَ هيکـػم كکـ

 : گلت ػيؼ هـا تـػيؼ ّهتي. پلکيؼ هي

 .هيکٌن عْاُو.ًويکيَ ْٓل فيبػ_

 :گلتن کٌن عبلي ىبًَ اه عْامتَ فيـ اف ايٌکَ ثـاي

 ثيَ ػلْاپل هيتـمن هٌتظـهَ ػقيق_

 " گلت ّ گـكت ٓـكن ثَ ؿا ُوـاُو تللي گْىي

 .عًَْ هيـي ػيـتـ کن يک ثگْ ثؼٍ عجـ ثِو_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 294 

 کتاب باز

 ؟ ُنتن کزب ثگن_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ػًّن ًوي_

 : گلتن كکـ کوي اف ثؼؼ.  ُنتن اّ ثب ثؼاًؼ ػقيق ًويغْاػ كِويؼم

 . ثگيـ ىوبؿٍ عْػت_

 هبىيي تْ ثيب پل ثبىَ_

 ثْػ چيقي ًگبُو ػؿ اهب ًَ يب هيکٌن ػؿمتي کبؿ ػاًنتن ًوي

 ىؼم عْػؿّ ػاعل.  کٌن هغبللت اه عْامتَ ثب ًتْاًنتن کَ

 ّ گـكت ٓـكن ثَ ؿا گْىي مپل ًينت كـهبى پيت اؿىيب

 ػقيق ثَ. ىؼ ثـهـاؿ توبك ثْم ػّ اف ثؼؼ.  کٌن ٍضجت کـػ اىبؿٍ

 :گلتن هغتَـي اصْالپـمي اف ثؼؼ ّ کـػم مالم

 .ًجبىيؼ ًگـاًن عًَْ ثيبم تـ ػيـ کن يک اهـّف هوکٌَ ػقيق_

 عْامتَ عؼا اف ُن هي ، چـا ًپـميؼ فيـا ػاىت هِوبى ػقيق گْيب

 مپل.ثـگـػاًؼم اؿىيب ثَ ؿا گْىي ّ کـػم عؼاصبكظي كْؿي

 :گلتن

 ؟ ػاىتي کبؿم چَ ثگْ صبال ػقيق اف ايي_

 : گلت ؿوگيٌي لجغٌؼ ثب اؿىيب

 تضولن ثييتـ کن يک ًويتًْي کَ هيبػ ثؼت هي اف ايٌوؼؿ يؼٌي_

 ؟ کٌي
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 .عًَْ ثـگـػم فّػتـ ثبيؼ اهب ثيبػ ثؼم تْ اف چي ثـاي ًَ_

 ًؼاؿٍ اىکبلي ثـات اگَ ثيوبؿمتبى ثـم ثبيؼ ُن هي ػًّن هي_

 . ثقًين ػّؿ يک ثـين

 ؟ کزب_

 .عيبثًْب تْي ُويي ًويـين عبٍي ربي_

 .ثـگـػين فّػ ثتًْين کَ ًـّ ػّؿ ؿاٍ پل ثبىَ_

 : گلت ّ کـػ ؿّىي ؿا عْػؿّ اؿىيب

 ؟ ػلغْؿي هي اف ُن ٌُْف_

 :گلتن ّ کـػم ًگبُو تؼزت ثب

 ؟ ثبىن ػلغْؿ ثبيؼ چي ثـاي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ

 .ثْػ ْٓؿ ايي کَ ثؼؿ ميقػٍ ؿّف_

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ ؿّ ثَ ؿّ ثَ ّ ثـػاىتن اّ اف چين

 مـ هي صْْؿ هالصظَ ثؼّى کَ ثْػ هي صـف عبٓـ ثَ پل_

 ؟ کييؼي ػاػ پـّاًَ

 : گلت تلغي لضي ثب

 . ثْػ صوو_

 ثب کـػٍ مـايت ُن اّ ثَ ػوَ عْػعْاُي کـػم اصنبك

 :گلتن ًبؿاصتي
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 هيکيَ؟ فصوت کن ؟ ثْػ صوو چي ثـاي_

 : گلت تلظ لضي ُوبى ثب

 هي هيکٌي كکـ تْ.  ثگيـٍ ؿّ ٍؼيوَ ربي گلتَ کي.ًکيَ عت_

 ًلِويؼٍ ٌُْف اّى يؼٌي. کٌَ ؿكتبؿ عؼهتکبؿ هخل هيبػ عْىن

 کَ ًينت اصتيبري ّ ػاؿٍ عؼهتکبؿ اه عًَْ کبؿُبي ثـاي هبػؿم

 ؟ ثبىَ عؼهت آهبػٍ ميٌَ ثَ ػمت اّى

 ػعتـ پـّاًَ ؟ کـػي ٍضجت ثبُبه صبال تب ، ًويؼًَّ ىبيؼ عت_

 .عْثَ فيبػي ُن ىبيؼ عْثيَ

 : گلت ًؼاؿػ ؿا صـكِب ايي ىٌيؼى صٍْلَ ثْػ هؼلْم کَ اؿىيب

 هنبيل ّ پـّاًَ هْؿػ ػؿ ًيْهؼم هي کي ثل عؼا تْؿّ ىيْا_

 ػيگَ کَ ىٌيؼم ؿّ صـكِب ايي هؼؿ اّى کٌن ٍضجت اّى ثَ هـثْٓ

 . ىؼم عنتَ

 : گلتن

 ؟ هيگي ػؿمت ًويکٌي كکـ ايٌَ ًظـىْى ُن ثويَ اگَ عت_

 : گلت کالكِبي صبلت ثب

 اّى هي اهب امت كـىتَ يک اّى هيگي ػؿمت ُوَ اؿٍ ، اؿٍ_

 ؟ هيلِوي ًينت عْػم ػمت ػيگَ ايي. ًؼاؿم ػّمت ؿّ كـىتَ

 :گلتن ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم

 ىْػي ػُْ عيلي تْ_
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 : گلت ّ ػاػ اػاهَ کالهو ثَ تـي آؿام لضي ثب

 تْ الاهل ػاىتن اًتظبؿ.ًکـػم كـهي ُيچ ُوًْن هي عؼا ثَ ًَ_

 . کٌي ػؿکن يکي

 اگـ تْ کَ ايٌَ ُن ػليلو.  ًويتًْن اهب کٌن ػؿکت عْاي هي_

 ؟ کـػي افػّاد ثبُبه چـا ًويغْامتي ؿّ پـّاًَ

 : گلت ثبالكبٍلَ

 هي صتوب پل ػاػي تـريش هي ثَ ؿّ ثبثک اگَ ؟ چي تْ_

 ؟ ىؼي رؼا افه چـا پل ثْػ ْٓؿ ايي اگَ.  عْامتيو

 : گلتن کْتبُي هکج اف ثؼؼ. ًؼاىتن ؿا صـف ايي ىٌيؼى اًتظبؿ

 .هيکـػ كـم تْ ثب هي ػامتبى_

 ؟ كـهي چَ_

 .کـػي اًتغبة عْػت تْ اهب ىؼم اًتغبة هي_

 : گلت ّ کييؼ ُن ػؿ ؿا اثـّاًو

 ؟ کـػم اًتغبة عْػم هي هطوئٌي تْ_

 ًَ ثگي هيتًْنتي عت_

 صـف هْؿػه ػؿ ًؼاؿم ػّمت صتي کي ثبّؿ ، ًؼاػًؼ گْه گلتن_

 .ثقًن

 .ًگْ ًؼاؿي ػّمت_

 :گلتن ىؼ ْٓالًي ثيٌوبى مکْت ّهتي کـػين، مکْت ػّ ُـ
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 .عًَْ ثـمْى ؿّ هي ًؼاؿي کبؿي ػيگَ اگَ_

 : گلت ّ ثـگيت ٓـكن ثَ

 .ًقػم ؿّ صـكن ٌُْف کَ هي ّلي_

 . ًويگي چـا پل عت_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي

 . کَ گؾاؿي ًوي_

 .هيکٌن گْه هي ثلـهبئيؼ_

 .اّهؼٍ عْامتگبؿ ثـات ىٌيؼم ؿامتي_

 :گلتن صـً ثب ّ کـػم ًگبُي اّ ثَ

 ؟ ثگي تجـيک آهؼي ًکٌَ ؟ هٌْ گـكتي_

 : گلت هيغٌؼيؼ کَ صبلي ػؿ

 عْاػ ثَ کَ ايي ثَ ثـمَ چَ ًينت ُن تْ اعن الين هـتيکَ اّى_

 .ثيبؿٍ تْؿّ امن

 :گلتن هنغـُبي صبلت ثب

 .ايٌَ اف ؿيـ ىوب رْى هبهبى ًظـ اهب_

 : گلت ػؿُن اي چِـٍ ثب ّ ىؼ هضْ* ٍْؿت* اف لجغٌؼ

 .ىؼ هي ثؼثغتي ثبػج کبؿاه ُويي_
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 ثبًي ّ ثبػج کَ ًؼاؿي عجـ پل: "  گلتن اّ ثَ عطبة عْػ پيو

 ."ثْػٍ هبػؿت ُن ثبثک ّ هي افػّاد ّ ثؼثغتي

 .ىؼم عبؿد كکـ اف اّ ٍؼاي ثب

 هنئلَ يک اف ٌُْف هي کَ ايٌَ ثگن هيغْامتن کَ هّْْػي اهب_

 هي تب ًکـػي ٍجـ ىؼ چطْؿ ايٌکَ اّى ّ ثـم هي ؿًذ عيلي

 .ثـگـػم

 :گلتن اي علَ ٍؼاي ثب

 .ىؼٍ ػيـ عيلي صـكِب ايي ثـاي_

 .کـػ رجـاى ؿّ گؾىتَ ثيَ ىبيؼ ّلي هيؼًّن ُن عْػم_

 :گلتن ًبعْػآگبٍ ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ، ًيؼم صـكو هتْرَ

 ؟ رجـاى_

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ػويوي ًگبٍ اؿىيب

 .اؿٍ_

 ، عْاًؼم ًگبُو اف ثگْيؼ هيغْامت کَ ؿا چيقي آى توبم

 فػى صـف رـات کَ ْٓؿي ثَ ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم ػوين ّصيتي

 : گلت ثبىؼ هي ٍضجت هٌتظـ ايٌکَ ثؼّى اؿىيب. ًؼاىتن

 .هييَ ػؿمت چيق ُوَ ثغْاي اگَ تْ_

 : کـػ فهقهَ لت فيـ ثؼؼ

 ثغْاي ثبيؼ تْ كؤ_
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 ثبّؿم ثْػم ػّعتَ اّ ثَ چين صـکت ثي اي هزنوَ هبًٌؼ

 ّ ثـگيت ٓـكن ثَ ثبىن ىٌيؼٍ اّ اف ؿا صـكي چٌيي ًوييؼ

 : گلت

 ايي ثَ ػاؿم کَ ّهتَ عيلي ًگـكتن فّػي ايي ثَ ؿّ تَوين ايي_

 عْؿػ ُن ثَ ًبهقػيت کَ هْهغ اّى اف ؿامتو ، هيکٌن كکـ هّْْع

 ؿّ عْػم صنبثي کَ ثْػٍ ايي ثـاي کـػم ٍجـ االى تب هيجيٌي اگَ

 اهب کٌن كـاهْىت عْامتن عيلي هؼت ايي تْي ثقًن، هضک

 .ًيؼ

 ؿّصي ظـكيت اف ثيو اؿىيب توبّبي هيکـػم، گيزَ مـ اصنبك

 :گلتن هييؼ عبؿد گلْين اف فصوت ثَ کَ ٍؼائي ثب.  ثْػ هي

 .عًَْ ثـمْى ؿّ هي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ

 . هيکٌي كکـ کَ اًّي ًَ ثجيٌي ؿّ ّاهؼيت ثؼٍ هْل اهب ثبىَ_

 ؟ هيکٌن كکـي چَ هي هيؼًّي کزب اف تْ_

 ثَ چيوبت ُن االى. هييٌبمن تْؿّ کَ ًينت ؿّف ػّ يکي هي_

 کَ اًِّبيي هخل هي ػقيقم ًَ مـتَ، تْي كکـي چَ هيگي هي

 هي کٌن امتلبػٍ هْهؼيت ايي اف ًويغْام.  ًينتن هيکٌي كکـ

 .ثؼم ؿّ چيق ُوَ تبّاى صبّـم

 ؟ چطْؿي_

 .ثغْاي تْ کَ ْٓؿي ُـ_
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 ؟ هييَ چي پـّاًَ تکليق_

 : گلت

 اّى ، ًينت عْثي فى ايٌکَ ًَ ًؼاؿم پـّاًَ ثَ اي ػالهَ هي_

 .ػاؿٍ ؿّ هي اف ثِتـ ليبهت

 ؟ هيؼي ٓالهو يؼٌي_

 .اؿٍ_

 ؟ ثؼي ٓالم هيتًْي اًّن ؟ چي ػوَ_

 ؿػيق ؿّ کبؿُبم.  هًْين ًوي ايٌزب هب اهب چيَ هٌظْؿت ػًّن هي_

 .ثقؿگَ عيلي ػًيب.  ػيگَ ربي يک يب اتـيو يب ثلژيک هيـين کـػم

 مکْت ثؼُن اػاهَ ًتْاًنتن ػيگـ کَ ثْػ ىؼٍ ثؼ چٌبى صبلن

 : گلت اّ ّ کـػم

 هيگي؟ چي عت_

 :گلتن ًلـت ثب

 عْػعْاُي عيلي تْ_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ػَجبًيت ثب

 ...هيگن چي ثجيي اهب عْػعْاُن هي ثبىَ_

 : گلتن ّ ثقًؼ ؿا صـكو ثويَ ًؼاػم اربفٍ

 هؼلْم ُيچ هيقًي ثِن ؿّ صبلن ػاؿي چْى ىْ علَ لطلب_

 ّل ثؼي ٓالم ؿّ ثيچبؿٍ فى ؿاصتي ُويي ثَ ؟ هيگي چي ُنت
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 پبي ثَ ؿّ ػوـه اف مبل چٌؼ کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ عؼا اهبى ثَ کٌي

 هـثبًي ؟ ثيَ هـثبًي اًّن يؼٌي کـػٍ ُؼؿ تْ هخل آػهي

 ؟ هبػؿت ّ تْ عْػعْاُي

 : گلت ػَجبًيت ثب

 ؟ چي هي پل_

 : کييؼم كـيبػ

 کَ عًَْ ثـمْى ؿّ هي فّػ ، ػؿک ثَ تْ رٌِن ثَ تْ ، ُيچي تْ_

 ٍجـ هيغْامتن تـّ اگـ هي کي گْه عْة ًؼاؿم ؿّ تضولت ػيگَ

 ، ػاػم هخجت رْاة ثبثک ثَ تْ اف هجل کَ ػيؼي اهب ثـگـػي هيکـػم

 کَ ثْػ ايي عبٓـ ثَ ىؼم رؼا اّى اف اگـ اهب ػاىتن ػّمتو چْى

 چْى ثيَ ام عبًْاػٍ عزبلت ثبػج اّ ًبهي ثؼ ًٌگ ًويغْامتن

 .ػاىتن ػّمت ؿّ ػقيق ّ پؼؿم ، ثبثک اف ثييتـ

 ػؿّؿِبيي اف عْػم اف ، ثْػم گـكتَ تِْع صبلت چْى کـػم مکْت

 ػاػم هي اربفٍ ًجبيؼ فيـا ، ثْػ الفم ّلي ثْػم گلتَ کَ

 ثـػٍ اؿث ثَ هبػؿه اف ؿا آى ثْػم هطوئي کَ اؿىيب عْػعْاُي

 هييؼ ًباهيؼ هي اف اّ اگـ ّ. کٌؼ عـاة ؿا پـّاًَ ؿا عْػه فًؼگي

 ًيـّي ثيي ايي ػؿ. هيکـػ پيؼا ثييتـي تْرَ اه فًؼگي ثَ

 توبم ػؿ ٍؼايو ٌٓيي ّ ثْػ ىؼٍ هي ّمْمَ هيـْل ػزيجي

 ُوَ کَ هْهؼي اّى. ًيْ ّرؼاى اميـ!  ىيْا." هيپيچيؼ ّرْػم

. تالكيَ ّهت االى ؟ ثْػ کزب ّرؼاًيبى هيکـػًؼ ًبهـػي صوت ػؿ
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 تْ ثـاي هضکوي پيتْاًَ هيتًَْ ًينتَ کٌبؿت کَ هـػي ثجيي

 اّ کَ امت ايي هِن. ػاؿٍ ػّمتو پـّاًَ کَ چَ تْ ثَ ، ثبىَ

 كکـ هٌطوي کوي اگـ. هيغْاػ ؿّ تْ كؤ ّ ًؼاؿٍ ػّمت ؿّ پـّاًَ

 ػّاهي ثبىؼ ٓـكَ يک ػالهَ آى ػؿ کَ فًؼگي کَ هيجيٌي کٌي

 ؿّ کبؿ ايي ػيگَ مبل چٌؼ ًؼُؼ ٓالم ؿا پـّاًَ االى اؿىيب. ًؼاؿػ

 ّ ػاؿي ػّمت ؿّ اؿىيب ُن تْ ًقى گْل ؿّ عْػت ُن تْ. هيکٌَ

 ػؿ ثبفي هِـهبى پل ػاىتي ؿّ هـػي چٌيي ػاىتي آؿفّ ُوييَ

 چي پـّاًَ کَ چَ تْ ثَ.  کٌي صلع ؿا ػّ آى فًؼگي هخال کَ ًيبؿ

 عيک ٓالهو هِـ ٌُْف کَ ػاؿٍ ػاؿ پْل ثبثبي يک اّى ؟ هييَ

 اف ؿّ ىبى عًَْ ػؿ پبىٌَ عْة عْامتگبؿُبي ػيْاؿ ّ ػؿ اف ًيؼٍ

 ؿّ رلٌجـي عْامتگبؿاي چَ ثجيي ثبه، عْػت كکـ تْ. هيبؿى ػؿ رب

 ػُبى ُويْى ثَ اؿىيب پييٌِبػ هجْل ثب ثيب پل. هيبؿى ثـات

. ىؼ ات ثؼثغتي ثبػج اّل اف کَ ُوًْي عًَْ ثَ کي کزي

 ٍؼاي ايي هيؼاًنتن ُن عْػم"  ثبىَ ثگْ ثبىَ، ثگْ ىيْا

 گلتن لت فيـ کَ ثْػم ىؼٍ ػؿهبًؼٍ ّ ػَجي چٌبى امت ىيطبى

: 

 .لؼٌتي ىْ علَ_

 کـػ ًگبُن ّ ثـگيت ٓـكن ثَ فيـا ثْػ ىٌيؼٍ ؿا صـكن اؿىيب گْيب

 ُن اّ ثَ آهؼ يبػم اهب ًجْػٍ اّ ثَ هٌظْؿم ثگْين هيغْامتن ،

 کَ ْٓؿي ُـ ػاػم اربفٍ ّ کـػم مکْت. ثْػم فػٍ ؿا صـف ُويي

 کؼام ُيچ ؿميؼين عبًَ ًقػيک کَ هْهؼي تب کٌؼ، كکـ هيغْاُؼ
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 ؿا عْػؿّ ثْػم ىؼٍ مْاؿ کَ ربيي ُوبى ػؿمت ًقػين، صـكي

 : گلتن ىْم پيبػٍ عْامتن ّهتي ، ػاىت ًگبٍ

 ؿّ ات فًؼگي کل ُيچ عبٓـ ثَ ثلکَ هي عبٓـ ثَ تٌِب ًَ اؿىيب_

 ًَ ػيؼم ػوَ پنـ چين ثَ كؤ تْؿّ ُوييَ هي ًکي عـاة

 ًَ ّ صبال ًَ پل. ثلِوي ؿّ ايي ُن عْػت ثْػم اهيؼّاؿ ػيگَ چيق

 ثَ ّهت ُيچ هي کَ ْٓؿ ُوْى. ًکي كکـ هي ثَ ػيگَ ّهت ُيچ

 .ًکـػم كکـ تْ

 ثؼّى ّ ثنتن ؿا ػؿ ّ ىؼم پيبػٍ ىْم اّ رْاة هٌتظـ ايٌکَ ثؼّى

 عبًَ ٓـف ثَ يکـامت ثيٌؼافم مـم پيت ثَ ًگبُي صتي ايٌکَ

 عْثي صبل اهب ام کـػٍ ػؿمتي کبؿ ثْػم هطوئي ايٌکَ ثب. ؿكتن

 کبثْك ٍجش تب ّ هينْعت تت ػؿ ّرْػم توبم ىت آى.  ًؼاىتن

 چٌؼ. امت كـاهْىي ػاؿّي ثِتـيي فهبى عْىجغتبًَ ، ػيؼم هي

. مپـػم كـاهْىي ػمت ثَ ؿا آى کن کن گؾىت هبرـا اف کَ ؿّف

 کبؿگبٍ ؿّف آى اتلبهب. آهؼ هٌقلوبى ثَ هيٌب ُلتَ ُوبى پٌزيٌجَ

 ٍضجت ثـاي ػقيق ُوـاٍ ثَ هيٌب. ثْػم عبًَ ُن هي ّ ثْػ تؼطيل

 هٌقل هي ؿكتٌؼ عبًن كـّؽ پيو ػاػ هـاؿ ثنتي ّ عبًَ هْؿػ ػؿ

 يکي. کٌن هـاهجت ُن هِنب اف ًبُبؿ کـػى ػؿمت ّوي تب هبًؼم

 ثؼّى عْىجغتبًَ. ثـگيتٌؼ ػقيق ّ هيٌب تب کييؼ ْٓل مبػت ػّ

 ُن عبًن كـّؽ ، ثْػًؼ ثنتَ ؿا عبًَ هـاؿػاػ هيکلي آهؼى پيو

 کـايَ ُوبى کَ ثْػ ىؼٍ هـاؿ ّ ثْػ ػاػٍ عـد ثَ ؿا مغبّت ًِبيت

 ىـٓ ثَ هٌتِب. ثگيـػ هيٌب اف هيگـكت هجليبه هنتبرـ اف کَ ؿا اي
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 هيٌب ثؼؿهَ ثـاي ّهتي. ثکٌؼ ؿا اّ صبل ؿػبيت کبهال هيٌب کَ آى

 :گلت هيـكتن

 عجـي يبؿّ اّى اف ػيگَ ثپـمن افت ًيبهؼ پيو كـٍت ؿامتي_

 ؟ ًيؼ

 کَ ؿا ؿّفي رـيبى اعتَبؿ ثَ ، امت ثبثک هٌظْؿه ىؼم هتْرَ

 ؿّف کَ گلتن ّ کـػم تؼـيق هيٌب ثـاي ثْػ گـكتَ ؿا ؿاُن رلْي

 کَ امت ؿّفي چٌؼ ّلي ػيؼم اينتگبٍ مـ ؿا اّ ُن ثؼؼه

 اي لضظَ هيؼاػ گْه صـكن ثَ ػهت ثب کَ هيٌب. ًينت اّ اف عجـي

 : گلت ثؼؼ ّ ؿكت كـّ كکـ ثَ

 ؟ ًگلتي چيقي ػقيق ثَ ٌُْف_

 : گلت ّ کييؼ ًلني هيٌب ػاػم تکبى ؿا مـم

 هـاؿ رـيبى تْي ثقؿگتـُب هْاهغ رْؿ ايي ثِتـٍ هيگن ثِت ثبفم_

 .ثگيـى

 :گلتن ّ کـػم مـم پيت ثَ ًگبُي

 .هييَ چي ثجيٌن صبال_

 : گلت هيٌب

 ؟ هيبػ عْىت افه ثگْ هي ثَ ؿّ ؿامتو ىيْا_

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم ثبالكبٍلَ

 اٍالا  ًَ_
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 : گلت ّ اًؼاعت ثبال ىبًَ هيٌب

 .ثبه هْاظت صبل ُـ ثَ ثگن چي_

 اّ ؿكتي اف ثؼؼ. ؿكت ّ کـػ عؼاصبكظي ّ ثْميؼ ؿا ٍْؿتن مپل

 : گلت ػقيق.  ؿكتن عبًَ ثَ هيکـػم كکـ کَ ْٓؿ ُوبى

 ّ ؿكت اف ثلِوبًؼ هب ثَ کَ هيکـػ ٍضجت ْٓؿي يک عبًن كـّؽ_

 .ًويبػ عْىو ٍؼا ّ مـ ّ آهؼ

 : گلتن

 کـػيؼ؟ ٍضجت اّى ثب هيٌب کبؿ ثَ ؿارغ_

 : گلت ػقيق

 اه احبحيَ امجبة اّى ثگؾاؿ صبال ثقؿگَ عؼا ثبه ًَ ًبؿاصت ، ًَ_

 .هييَ ػؿمت ُن کبؿه ثغْاػ عؼا اگَ ثيبؿٍ ؿّ

 عْػم ثب ، ام ًبؿاصتي ثـ ثْػ هنکٌي ُوييَ هخل ػقيق صـكِبي

 ُن ايي اف ثؼؼ ثْػٍ صبلو ىبهل عؼا لطق کَ صبال تب"  کـػم كکـ

 عبًن كـّؽ هٌقل ثَ هيٌب تب کييؼ ْٓل ُلتَ ػّ توـيجب." ثقؿگَ عؼا

 ّ گـكتن هـعَي کبؿگبٍ اف هيٌب کيي امجبة ؿّف. کٌؼ هکبى ًول

 هيٌب. ؿكتن عبًن كـّؽ هٌقل ثَ ػقيق ُوـاٍ ثَ اّ ثَ کوک ثـاي

 اف کبؿي ػيؼ ّهتي ُن ػقيق. ثقًؼ کبؿي ثَ ػمت ػقيق ًؼاػ اربفٍ

 هٌقل ثَ مبػتي اف ثؼؼ ّ ؿكت عبًن كـّؽ پيو. ًويبػ ثـ ػمتو

 ىـثت ليْاى ػّ ثب عبًن كـّؽ کَ ثْػين کبؿ اًزبم صبل ػؿ. ثـگيت

 پِي اتبم کق   هْکت اي تکَ هيٌب. ىؼ اتبم ّاؿػ ّ عْامت اربفٍ
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 ايٌکَ اف ثؼؼ عبًن كـّؽ. ثْػ عْاثبًؼٍ آى ؿّي ؿا هِنب ّ ثْػ کـػٍ

 ؿّي اف ؿا اّ ّ ؿكت هِنب مـاؽ هيگؾاىت فهيي ؿا ىـثت ميٌي

 : گلت هيٌب ثَ کـػ هي ًبف ؿا اّ کَ صبلي ػؿ ّ کـػ ثلٌؼ فهيي

 .هيغْؿٍ عبک ايٌزب ٓللي اتبهن تْي هيجـم ؿّ ثچَ هي_

 : گلت هيٌب

 . کٌَ اؽيتتْى هيتـمن_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هِنب ثَ هضجت ثب عبًن كـّؽ

 ؟ ػاؿٍ اؽيتي چَ عؼا كـىتَ ايي آعَ_

 هيٌب ّ هي. ؿكت ثيـّى اتبم اف ّ ثْميؼ ؿا اّ ٍْؿت آُنتَ مپل

 هيٌب الجتَ.  کٌين هـتت ؿا عبًَ تْاًنتين فّػ عيلي ُن کوک ثَ

 ػؿ ؿا هغتَـ احبحيَ ّ امجبة ُوبى ّلي ًؼاىت فيبػي احبحيَ

 کـػين هـتت ؿا اتبم ّمبيل توبم ايٌکَ اف ثؼؼ چيؼ، مليوَ ًِبيت

 ّ ؿكتين ػاىت هـاؿ صيبٓ گْىَ کَ کْچکي آىپقعبًَ مـاؽ ثَ

 کوؼ ػاعل ؿا آىپقعبًَ ّمبيل ػيْاؿه ّ ػؿ کـػى تويق اف ثؼؼ

 توبم فّػ هؼؿ ايي کبؿهبى کَ ًويکـػم ؿا كکـه صتي چيؼين كلقي

 ػاػ آة ُن ؿا ثبؿچَ ّ ىنت ؿا صيبٓ هيٌب کبؿ اتوبم اف ثؼؼ. ىْػ

 کـػ عْىضبل چيقي ُـ اف ثييتـ ؿا عبًن كـّؽ اّ کبؿ ايي ،

 ثيـّى اتبهو اف ػاىت ػمت ػؿ کَ چبيي ميٌي ثب ثبالكبٍلَ.

 : گلت هب ثَ عطبة ؿّيي گيبػٍ ثب ّ آهؼ
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 عنتگي ثغْؿيي چبيي امتکبى يک ثيبيي ًجبىيؼ عنتَ ػعتـا_

 .ثـٍ ػؿ تْى

 ُوَ کَ هيٌب عبًَ ػيؼى اف ّ آهؼ آًزب ثَ ػقيق کَ ثْػ ؿـّة ًقػيک

 ُن ؿا كکـه صتي کَ گلت ّ کـػ تؼزت ثْػ هـتت مـربيو چيق

 اٍـاؿ ػقيق هؼؿ ُـ. ىْػ توبم فّػي ايي ثَ کبؿهبى کَ ًويکـػٍ

 هْهغ ُوبى.  ًکـػ هجْل ثيبيؼ هبى عبًَ ثَ ىبم ثـاي هيٌب تب کـػ

. ثـّػ اّ پيو ىبم ثـاي کَ گلت هيٌب ثَ ّ ؿميؼ مـ عبًن كـّؽ

 : گلت ػقيق کَ کٌؼ اهتٌبع عْامت ُن ثبف هيٌب

 . کٌي ؿػ ؿا ػػْتو ًؼاؿػ عْثيت_ 

 هٌقليبى اف عبًن كـّؽ ّ هيٌب اف عؼاصبكظي اف ثؼؼ ػقيق ّ هي

 : گلت ػقيق ؿاٍ ػؿ. آهؼين ثيـّى

 ىؼي عنتَ صنبثي_

 .ًيؼم عنتَ اٍالا  اتلبهب ًَ،_

 كؼبليت ّ کبؿ هيـْل فّػ ٍجش اف ايٌکَ ثب فيـا گلتن ؿا صويوت ّ

 کَ ْٓؿ ُوبى. ًويکـػم عنتگي اصنبك ُن ؽؿٍ يک اهب ثْػم

 ثب کَ ثْػ چيوبًن رلْي هيٌب عٌؼاى چِـٍ هيـكتين عبًَ ٓـف ثَ

.  هيکـػ ىکـ ؿا عؼا لت فيـ ّ هيکـػ هـتت ؿا اتبهو ىْم ّ ؽّم

 کَ کـػم ىکـ ؿا عؼا ًيق هي ّ ًينت لجن ثـ ؿّبيتي لجغٌؼ

 ؿا هي ػقيق ٍؼاي.امت ؿاّي آى اف ّ آهؼٍ گيـه عْثي ربي

 :کـػ اّ هتْرَ
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 ؟ اّهؼ عْىو عًَْ اف صبال_

 :گلتن هيٌبمت، هٌظْؿه ىؼم هتْرَ

 ثْػ عْىضبل چوؼؿ ًويؼًّيؼ.  رْؿم چَ اٍّ_

 : گلت ّ کييؼ ؿاصتي ًلل ػقيق

 .ىکـ هـتجَ ُقاؿ الِي_

 :گلتن ًگـاًي ثب

 .ثبىَ عْة ُن عبًن كـّؽ کٌَ عؼا كؤ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 .ٍبكَ ػلو اهب تٌؼٍ کوي اعالهو ػؿمتَ ، عْثيَ فى ُن اّى_

 : گلتن لت فيـ

 .کٌَ عؼا_

 : گلت ػقيق

 .کٌَ تب اّى ثب چطْؿ ثلؼٍ ُن هيٌب الجتَ_

 اّ ملْک صني اف چيوَ ػّ يکي فيـا ػاىتن هجْل ؿا ػقيق صـف

 يکـامت ػقيق ؿميؼين عبًَ ثَ ّهتي.  ثْػم ػيؼٍ اهـّف ُويي ؿا

 کوک اّ ثَ تب ؿكتن ًيق هي. کٌؼ آهبػٍ ؿا ىبم تب آىپقعبًَ ؿكت

 : گلت ّ ًگؾاىت کَ کٌن

 کن يک ثـي ثِتـٍ ىؼي عنتَ عيلي اهـّف تْ هبػؿ ًَ_

 .کٌي امتـاصت
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 اي پبيَ چِبؿ ؿّي.  ًکـػ هجْل ًينتن عنتَ کَ گلتن چَ ُـ

 : گلتن ّ ًينتن آىپقعبًَ گْىَ

 ًـكتيؼ؟ ربيي اهـّف ىوب_

 : گلت ػقيق. آهؼ فثبًن ثَ ْٓؿي ُويي مئْال ايي

 .ثـم ػاىتن ؿّ کزب هبػؿ ًَ_

 : گلت ثبىؼ آّؿػٍ يبػ ثَ چيقي ايٌکَ هخل ثؼؼ

 .کـػ ػػْت ىت كـػا ثـاي ؿّ هب ّ فػ فًگ پـّاًَ اهـّف ؿامتي_

 : گلتن ىؼ رْؿي يک ػلن

 ؟ چي ثـاي_

 : گلت ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* ػقيق

 رْؿي ُويي_

. ًـّم آًزب ثَ کَ ثيبّؿم اي ثِبًَ چَ ثْػم كکـ ػؿ اهب ًگلتن چيقي

 ّ ػاىتن ؿا ػوَ ثب ىؼى ؿّثـّ صٍْلَ ًَ کَ ثْػ ايي ُن ػليلو

 اي ثِبًَ.  کٌن كکـ اّ ثَ اؿىيب ػيؼى ثب ػيگـ ثبؿ هيغْامت ػلن ًَ

 ثَ مـ يک ثؼؼ ؿّف ، کـػ كـاُن ثـاين هيٌب ثْػم ػًجبلو کَ ؿا

 عْاثيؼٍ تبفٍ چْى گلت ّ ثْػ ًيبّؿػٍ عْػ ثب ؿا هِنب. آهؼ هٌقلوبى

 ثب ّ ؿميؼ عبٓـم ثَ كکـي ًبگِبى. ثـگـػػ فّػ کَ آهؼٍ ُن اّ ثْػ

 : گلتن ػزلَ
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 ُـ. کي ػػْت ؿّ هي ىبم ثـاي اهيت هييَ اگـ هيٌب ؿامتي_

 .کي اٍـاؿ تْ ًَ گلت ػقيق ُن چي

 : گلت ثْػ گـكتَ عٌؼُبه هي فػى صـف ٓـف اف کَ هيٌب

 .ًؼاؿٍ ؿّ ىوب هبثل کَ ىبم يک ثغْاٍ رْى تْ عبًْهي چين_

 :گلتن آُنتَ ّ گؾاىتن ػُبًن رلْي مکْت ًيبًَ ثَ ؿا ػمتن

 ثِت ثؼؼأ ؿّ ػليلو ، گلتن چيقي ثِت هي ًلِوَ ػقيق كؤ_

 .ًگَ ًَ ػقيق کَ ثگْ رْؿي يک كؤ. هيگن

 ؿكتين هيٌب ّ هي. ػاػ تکبى ؿا مـه ّ کـػ ًگبُن ّاد ّ ُبد هيٌب

 هي.  ثْميؼ ؿا ٍْؿتو ّ گـكت تضْيل صنبثي ؿا اّ ػقيق. ػاعل

 اف.  کٌن كـاُن ؿا اّ اف پؾيـايي ّمبيل تب آىپقعبًَ ؿكتن ُن

 ُن ٍؼهَ هـثبى چطْؿ کَ هييٌيؼم ؿا ػقيق ّ اّ ٍؼاي ُوبًزب

 : گلت هيٌب ىٌيؼم کَ ثْػم چبي ؿيغتي صبل ػؿ. . هيـكتٌؼ

 ؿّ رًْن اگَ کييؼيؼ ثـام کَ فصوتي اف تيکـ ثـاي ػًّن هي_

 چوؼؿ ثگن ايٌکَ ثـاي ًبهبثليَ چيق يک ايي اهب کوَ ثؼم ُن

 . ػاؿم ػّمتتْى

 هيٌب فػم صؼك ؿميؼ گْىن ثَ کبؿؾ عو عو ٍؼاي مپل

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼي عْػم پيو. آّؿػٍ اي ُؼيَ ػقيق ثـاي

 کَ ىٌيؼم ؿا ػقيق ٍؼاي.هيؼًَّ هي اف ثِتـ ؿا ػقيق هؼؿ هيٌب_

 : هيگلت
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 تْهغ تْ اف هي هگَ ػاػي عزبلتن ، هبػؿ کبؿيَ چَ ايي ّاي اي_

 .ػقيقي هي ثـاي اّى هخل ُن تْ ىيْا رْى ثَ ، ػاؿم

 ىْعي ثَ ّ آهؼم ثيـّى آىپقعبًَ اف چبي ميٌي ثب هْهغ ُوبى

 :گلتن

 ؟ ىؼٍ هزلل ًجبت ّ ًول هي رْى ثبفم کَ ىؼٍ چي_

 ثْػ آّؿػٍ ػقيق ثـاي هيٌب کَ کبػّيي ػيؼى ثب. عٌؼيؼًؼ هيٌب ّ ػقيق

 :گلتن

 ؟ چي هي پل_

 : گلت هيٌب

 .چين ثَ اي_

 : گلت ّ آّؿػ ثيـّى ػيگـي ثنتَ کلو ػاعل اف مپل

 . عْػم عْىگل هبل ايٌن_

 ّ گؾاىتن فهيي ؿا ميٌي ثگيـػ ام ىْعي ًويکـػم كکـ کَ هي

 : گلتن

 .کـػم ىْعي ثبثب اي_

 : گلت هيٌب

 .کٌن رجـاى ؿّ هضجتِبتْى ثتًْن هللا ىب اى ًبهبثلَ عؼا ثَ_
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 اي هْاؿٍ ػقيق ثـاي هيٌب کَ ػيؼين کـػين ثبف ؿا کبػُّبيوبى ّهتي

 ُوبى هي. امت عـيؼٍ ثنيبؿهيٌگي ؿّمـي هي ثـاي ّ پبؿچَ

 : گلتن هيٌب ثَ ّ کـػم ؿّ مپل ّ اًؼاعتن مـم ؿا ؿّمـي هْهغ

 . هيبػ ثِن ثجيي رْى هيٌب هـمي_

 ثَ ؿا اهيت ىبم هّْْع کَ کـػم اىبؿٍ اّ ثَ صبل ُوبى ػؿ ّ

 امت ػاؽ تٌْؿ تب امت ثِتـ هيکـػم كکـ عْػم ثب فيـا ثگْيؼ ػقيق

 ّ کـػ ػقيق ثَ ؿّ ّ ىؼ اىبؿُبم هتْرَ هيٌب. ثچنجبًن ؿا ًبى

 : گلت

 ػػْتتْى ىبم اهيت ثؼًّيؼ هبثل اگَ هيغْامتن رْى ػقيق_

 .کٌن

 هزجْؿ ػقيق ّ کـػ اٍـاؿ هيٌب اهب کـػ تيکـ اّ اف لجغٌؼي ثب ػقيق

 ثب ّ کـػ هي ثَ ًگبُي هيٌب. ػاؿػ ػػْت ػيگـ ربي کَ ثگْيؼ ىؼ

 : گلت هي هي

 .ثيبػ ىيْا ثؼيؼ اربفٍ اهل صؼ پل_

 ػاػم تکبى ؿا مـم کٌؼ هجْل ايٌکَ ًيبًَ ثَ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػقيق

 : گلت ػقيق

 .ثبالكبٍلَ ثيبػ ػاؿٍ ػّمت عْػه اگَ ، ثگن چي_

 :گلتن

 پـّاًَ عًَْ ثـيؼ ثبثب ّ ىوب.  امت ػبػالًَ عيلي ْٓؿ ايي اؿٍ_

 .هيٌب عًَْ هيـم ُن هي
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 هٌقل ثَ ىبم ىت آى هي ػاػ اربفٍ تـتت ايي ثَ ّ فػ لجغٌؼ ػقيق

 : گلت هي ثَ هيٌب ؿكتي اف ثؼؼ اهب ثـم هيٌب

 ًيبي؟ تْ ًوييَ ًبؿاصت پـّاًَ ًظـت ثَ_

 ُويي عبٓـ ثَ ثْػ کـػٍ ػػْت فّػتـ ؿّ هي هيٌب ثگيي ثِن ىوب_

 .ثيبم ًتًْنتن

 : گلت ّ اًؼاعت هي ثَ ػاؿي هؼٌي ًگبٍ ػقيق

 کالٍ ؿّ ػقيق مـ عْة ثگي ًييٌي عْػت پيو ّهت يک اهب ثـّ_

 .گؾاىتن

 :گلتن ّ کـػم ًگبُو تؼزت ثب

 ؟ هي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 کَ کـػي تجبًي هيٌب ثب چطْؿ ًلِويؼم هيکٌي كکـ هي، پل ًَ_

 ًيبي پـّاًَ عًَْ

 ًتْاًنتن صتي کَ عْؿػم رب آًوؼؿ ّ کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ ّاد ّ ُبد

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق.  کٌن اًکبؿ

 .ثيبي ًويغْاي چي ثـاي هيؼًّن کَ هي_

 ٍْؿت تْي ؿّيي چَ ثب ػيگَ صبال کـػم كکـ عْػم ّ ؿيغت كـّ ػلن

 كکـ اؿىيب ثَ گبُي ٌُْف هي هيؼًَّ اّى يؼٌي کٌن ًگبٍ ػقيق

 :ثـيؼ ػقيق ٍؼاي ثب اكکبؿم اػاهَ ؟ هيکٌن
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 تلغَ فثًْو ػؿمتَ.  ثگيـي ػل ثَ ًبؿاصتي ات ػوَ اف ًجبيؼ تْ_

 ....ًويغْاػ تْؿّ ثؼ اهب

 هْيَ اف هنوت يک كؤ ػقيق ىکـ ؿّ عؼا کييؼم ؿاصتي ًلل

 ػقيق کَ ػاػم ًيبى رْؿي ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم. ثْػ عْاًؼٍ ؿا

 ّهتي. ام کييؼٍ عزبلت عيلي عْاًؼٍ ؿا ػمتن ايٌکَ اف کٌؼ كکـ

 :گلتن ىؼ توبم ػقيق ٍضجت

 .ًويـم هيٌب عًَْ هي ًبؿاصتيؼ ىوب اگَ_

 : گلت ػقيق

 .ثـّ ثـي هيغْاي ، ًينتن ًبؿاصت هبػؿى ًَ_

 ػؿ هيٌب.  ؿكتن هيٌب هٌقل ثَ هي پؼؿ ّ ػقيق ؿكتي اف هجل ػَـ ؿّف اف

 اّهبت اکخـ هخل عبًن كـّؽ ّ ثْػ ؿؾا پغتي هيـْل آىپقعبًَ

 کَ ْٓؿ ُوبى.  ىْػ مـگـم اّ ثب تب ثْػ ثـػٍ اتبهو ثَ ؿا هِنب

 : گلت هيـكتين هيٌب اتبم ٓـف ثَ

 ؟. فػين کلک ثِو ًلِويؼ کَ ػقيق_

 ُويي ثَ هييْػ ًبؿاصت عيلي كِويؼٍ ثگْين اّ ثَ اگـ هيؼاًنتن

 : گلتن ّ اًؼاعتن ثبال ؿا مـم عبٓـ

 ؟ ثلِوَ ثْػ هـاؿ هگَ_

 : گلت ّ کييؼ ؿاصتي ًلل هيٌب

 .ثيَ ًبؿاصت ثلِوَ ّهت يک هيتـميؼم ُوو ، آعيو_
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. تيقٍ چوؼؿ ػقيق ًؼاؿي عجـ پل کـػم كکـ عْػم ثب ّ فػم لجغٌؼي

 : گلت هيٌب

 ؟ ثـي اًّب ثب عْامتي ًوي چـا ؟ ثْػ چي رـيبى صبال عت_

 اًّن چْى اػظن ػوَ ػـّك عًَْ ثـى هيغْامتي ثبثبم ّ ػقيق_

 .ثين ؿّثـّ ثبُبه ًويغْامت ػلن ثْػ اًّزب

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي هيٌب

 ؟ عْامتگبؿ رـيبى ُوْى مـ_

 اّ ثـاي ؿا هّْْع هجال فيـا.  ػاػم تکبى هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا اه اىبؿٍ اًگيت هيٌب. ثْػم کـػٍ تؼـيق

 تْ هيؼًّن چْى ًينت ايي ػليلت هيؼًّن کَ هي ىيطْى اي_

 . ًينتي اي کيٌَ

 :گلت ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف مپل

 .ثيبؿم ّامت چبيي يک ثـم هي_

 مـط عزبلت اف کَ هيؼيؼ هـا هيوبًؼ اگـ. ىؼ عبؿد اتبم اف ّ

 عْػم ثب. ًجْػم عْثي ػؿّؿگْي ايٌکَ عبٓـ ثَ ُن ىبيؼ هييْم

 ػاىتن چَ ، ًويگؾاىت ػُبًن ػؿ ؿا صـف ايي ػقيق اگـ کـػم كکـ

 ىؼى ؿّثـّ کَ ثْػ ايي ّاهؼيت.  ثْػ فػٍ صؼك عْة هيٌب. ثگْين

 رـيبى اف ثؼؼ هي کَ ٍْؿتي ػؿ. ثْػ ثِبًَ يک كؤ اػظن ػوَ ثب

 هخل ثبؿ ُـ ّ ثْػم ػيؼٍ ؿا اّ ػيگـ ثبؿ چٌؼ ، ػوَ ثب ثضج ّ رـ

 اّ ّ هي ثيي اًگبؿ ًَ اًگبؿ کَ ْٓؿي ثَ ثْػم کـػٍ ثـعْؿػ ُوييَ
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 اهب. هيکـػين ّاًوْػ ايٌطْؿ ػّ ُـ صؼاهل يب. امت اكتبػٍ اتلبهي

 ؿيـ ػليلي کٌن هجْل ّ ثقًن گْل ُن ؿا عْػم هيتْاًنتن کبه اي

 تـك اف هي ثگْين هيٌب ثَ هيتْاًنتن چطْؿ آعـ. ام ًؼاىتَ آى اف

 ثبفگْيي ىِبهت چطْؿ. ثـّم پـّاًَ هٌقل ثَ ًويتْاًنتن عْػم

 اؿىيب کَ ّرْػي ثب ثگْين اّ ثَ کَ ثبىن ػاىتَ ؿا صويوت ايي

 ؿا هلجن اه ػّثبؿٍ ػيؼى ّ ػاؿم ػالهَ اّ ثَ ٌُْف هي کـػٍ افػّاد

 صـكِب آى اف ثؼؼ تـميؼام هي ُن ٓـكي اف. اًؼافػ هي تپو ثَ

 ؿا اّ ػالهَ آتو صْْؿم ثب ػيگـ ثبؿ ىؼ فػٍ اّ ّ هي ثيي کَ

 ّرْػ ثب کَ اصنبمن ّ هي ثَ لؼٌت. کٌن ؿّىي هي ثَ ًنجت

 ػؿک ٌُْف هلجن اهب هيکـػم اصنبك گٌبُکبؿ ؿا عْػم ُوييَ آى

 اهب کٌؼ پيؼا اؿفىي ثب چيق کَ ثْػ کني هخل هي صبل. ًويکـػ

 چَ ثلِوؼ تبفٍ ػاػ ػمت اف ؿا آى ايٌکَ هضِ ثَ ّ ًؼاًؼ ؿا آى هؼؿ

 هيکـػ ؿاّي ؿا هي کَ چيقي تٌِب ىبيؼ. ػاػٍ ػمت اف ؿا چيقي

 ؿا اّ چْى ثْػم ًکـػٍ عيبًت پـّاًَ ثَ اهل صؼ ًـكتٌن ثب کَ ثْػ ايي

 ّ هي ثيي کَ اي ٓـكَ ػّ ػالهَ ثب ًغْامتن ػامتن ػّمت

 اه فًؼگي صـين ثَ ػاىت گٌبٍ ؿًگ عْػم تؼجيـ ثَ ّ ثْػ اؿىيب

 اف ثؼؼ ّ ىؼ اتبم ّاؿػ چبي ميٌي ثب هيٌب ثؼؼ ػهبيوي.ثگؾاؿم پب

 كـّؽ هٌقل اف ؿا هِنب تب هيـّػ لضظَ چٌؼ گلت هي ثَ تؼبؿف

 ؿا ىبػي لضظبت هِنب ّ هيٌب کٌبؿ ػؿ ىت آى. ثيبّؿػ عبًن

 تب ًپـميؼ هي اف چيق ُيچ هيٌب ثْػم آًزب کَ هؼتي ػؿ. گؾؿاًؼم

 كِويؼٍ چوؼؿ هيؼاػ ًيبى ايٌکَ ثـ ػالٍّ ايي ّ ىْم هؼؾة هجبػا
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 عْػم ثَ ثييتـ اّ هخل ػّمتي ػاىتي اف هييؼ ثبػج امت

 ثَ ثـػًن ثـاي پؼؿم کَ ثْػ گؾىتَ ىت يبفػٍ اف مبػت. ثجبلن

 پؼؿم ثب آًزب ّ آهؼ کْچَ ػؿ ػم تب هي ثؼؿهَ ثـاي هيٌب. آهؼ اّ هٌقل

 عبٓـ ثَ اّ اف پؼؿم کَ ايي ّوي ػؿ. کـػ اصْالپـمي ّ مالم

 فػٍ ُيزبى کوي ىؼم هتْرَ هيکـػ تيکـ هٌقلو ػؿ هي صْْؿ

 كِويؼم ًوي ؿا ػليلو چْى.  هيکـػ ٍضجت تٌؼ ّ تٌؼ فيـا امت

 ٍْؿت عؼاصبكظي ثـاي ّهتي اهب ًکٌن كکـ آى ثَ کـػم مؼي

 ثَ ّ کـػم صل ؿا ٍْؿتو گـهبي ّّْس ثَ هيجْميؼم ؿا هيٌب

 هتؤملبًَ امت ىؼٍ مـط ًيق اّ ٍْؿت کـػم كکـ عبٓـ ُويي

 هٌقل ثَ تب اهب ىْم هطوئي ثبثت ايي اف تب ًجْػ هؼؿ آى کْچَ ًْؿ

 پؼؿ ػيؼم هي کَ عًَْ ثَ هيکـػم كکـ هّْْع ايي ثَ ثـمين

 اف ىؼى ؿُب ثـاي ػبهجت. ًويقًؼ صـكي ّ امت كکـ ػؿ ُن

 ايي ثب کٌَ لؼٌتت عؼا ىْا کَ تْپيؼم عْػم ثَ ًبفيجب كکـُبي

 کنبًت ػقيقتـيي هْؿػ ػؿ هيتًْي چطْؿ آىـبلت كکـُبي

 كکـ هْؿػ ايي ػؿ ػيگـ تب ثْػ کبكي ُويي ّ کٌي ًبرْؿ كکـُبي

 هٌقل ثَ ؿميؼى هضِ ثَ ثْػ ّهت ػيـ چْى ىت آى. ًکٌن

 صـف ّهتي ؿّف آى كـػاي ّلي. عْاثيؼم ّ کـػم پِي ؿا ؿعتغْاثن

 اه ػاؿي عبًَ ّ پـّاًَ پغت ػمت ّ مليوَ اف ػقيق آهؼ پيو

 : گلت ّ هيکـػ تؼـيق

 عًَْ کـػ كکـ اّل.  ىؼ ًبؿاصت عيلي پـّاًَ ًيبهؼي ايٌکَ اف_

 گلتن هي کَ ػًجبلت ثيبػ ثلـمتَ ؿّ اؿىيب هيغْامت چْى هًْؼي
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 هي ثَ اػظن ُن ثبؿ يک.  ػاىتي ػػْت ػّمتت عًَْ ىبم

 ؟ ًبؿاصتَ هي ػمت اف ٌُْف ىيْا ًکٌَ کَ گلت

 .ًينت ايٌطْؿ هيگلتيؼ کبه_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 ًؼاؿي اعالهب ايي اف تْ گلتن ثِو اؿٍ_

 : گلتن ّ گـكتن اّ اف ؿا ًگبُن ًَ يب اًؼاعت تيکَ ػقيق ًلِويؼم

 .ػيؼًو هيـين ػيگَ ػكؼَ يک اًيبهللا_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 ثيبؿى مينوًْي ثـاه عْامتي کَ ػيگَ هبٍ چٌؼ اًيبهللا_

 .هيـين

 :گلتن ثؼؼ ّ کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ ّاد ّ ُبد

 امت؟ صبهلَ پـّاًَ هگَ_

 :گلت ّ عٌؼيؼ ثْػ کـػٍ هبكلگيـ چٌيي هـا کَ ايي اف ػقيق

 .آؿٍ_

 ايٌکَ آى ّ ثْػم هطوئي چيق يک اف اهب ًَ يب گلتن تجـيک ػاًن ًوي

 هطوئي ػقيق تب هيقػم لجغٌؼ ام اًؼافٍ اف ثيو تؼزت ؿؿن الي

. ثْػ پب ثـ آىْثي ػلن ػؿ کَ ٍْؿتي ػؿ عْىضبلن ًيق هي کَ ىْػ

 ًويؼاًن ، ًؼاىتن عْىضبلي ثـاي ُن ػليلي اهب.  ًجْػم ًبؿاصت

 : گلت عجـ ايي ػاػى اف ثؼؼ ػقيق. ثْػ ىؼٍ هـگن چَ
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 ثبؿيک ربُبي ثَ ُن هِييؼ ّ آؿيب کبؿ ثگن ؿكت يبػم ؿامتي_

 .ىؼٍ کييؼٍ

 عبٓـ ُويي ثَ ثْػ کـػٍ هيـْل اّل عجـ ؿا ؽٌُن توبم ٌُْف

 : گلتن تلبّت ثي عيلي

 ؟ چي يؼٌي_

 عجـ ايي ثَ ًنجت ثبيؼ هيکـػ كکـ ىبيؼ کـػ ًگبُن تؼزت ثب ػقيق

 : گلت فيـا ثبىن ػاىتَ اّلي هخل ّاکٌيي ُن

 .ثيي رؼا ُن اف هيغْاى ايٌکَ يؼٌي_

 : گلتن تلبّتي ثي ُوبى ثب ّ کييؼم ثلٌؼي ًلل

 ًجْػ ثيٌي پيو هبثل ؿيـ_

 ػيگـ ّ ػاػ تکبى ؿا مـه هي مـػي ُوَ ايي اف هتؼزت ػقيق

 عجـ آى اف ٌُْف هي ّ هيگؾىت هبرـا ايي اف ؿّفُب.ًگلت چيقي

 ّهتي.  هيـكتن هيٌب پيو هيگـكت ػلن فيبػ کَ گبُي ثْػم هتبحـ

 چَ ، ػُن ىـس اّ ثـاي ؿا ام گـكتگي ػل ػلت ًويتْاًنتن

 ُـ ثَ. کٌؼ آؿاهن صـكِبيو کَ ثبىن ػاىتَ هيتْاًنتن اًتظبؿي

 ػاىت ؿا صني ايي ثْػى هيٌب ّ هِنب کٌبؿ ػؿ ثْػ چَ ُـ ٍْؿت

 ػيؼى ثـاي هـتت هيٌب. هيآهؼ مـاؿن ثَ هغتلق كکـُبي کوتـ کَ

 ػّ آى هيکـػ عطبة ػقيق ؿا اّ هي فثبى ثَ ّ هيآهؼ هٌقلوبى ثَ ػقيق

 عجـي هيٌب اف ؿّف يک اگـ کَ ثْػًؼ گـكتَ اللت ّ اًل ُن ثب چٌبى

 ػقيق ّهت ُـ ُن عبًن كـّؽ. هيـكت اّ مـاؽ ثَ عْػه ػقيق ًجْػ
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 هنتبرـ کَ ثْػ عْىضبل ّ هيکـػ تؼـيق هيٌب اف کلي هيؼيؼ ؿا

 ؿا چـعو ٌُْف کَ ثْػ کبؿ هالصظَ آًوؼؿ هيٌب. ػاؿػ اّ هخل عْثي

 ػؿ ؿّف يک. کٌؼ اؽيت ؿا عبًن كـّؽ آى ٍؼاي هجبػا تب ثْػ ًکـػٍ ثبف

 : پـميؼ هي اف پؼؿ. آهؼ هيبى ثَ هيٌب صـف هٌقل

 ؟ آهؼ کٌبؿ اه ٍبصجغبًَ ثب ثبالعـٍ عبًن هيٌب_

 ًيبّؿػم عْػم ؿّي ثَ چيقي اهب ثْػم عْؿػٍ رب مْالو اف ايٌکَ ثب

 : گلتن ّ

 ؿّف ُـ عبًن كـّؽ کَ ْٓؿي ثَ ىؼًؼ رْؿ ُن ثب صنبثي آؿٍ_

 .عْػه پيو هيجـٍ  ؿّ هِنب هيبػ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي پؼؿ

 کبؿه هي هٌظْؿ اهب ًينت تْه صـكي ىيـيٌيَ ثچَ کَ هِنب_

 .ثْػ

 ًينت عجـي کَ ٌُْف_

 : پـميؼ تؼزت ثب ػقيق

 ؟ ًويکٌَ کبؿ يؼٌي ؟ ًينت عجـي چي يؼٌي_

 : گلتن رب ُوَ اف عجـ ثي

 .ثيَ ًبؿاصت عبًن كـّؽ هيتـمَ ًکـػٍ، ثبف ؿّ چـعو کَ ٌُْف_

 : کَ تْپيؼ هي ثَ ًبؿاصتي ثب ػقيق

 ؟ ًگلتي هي ثَ فّػتـ ايٌْ چـا پل اي_
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 :گلتن گٌگ ّ گيذ ىؼم ىْکَ ػقيق تٌؼ لضي اف

 ؟ ًگلتن ؿّ چي_

 هالين کـػٍ ٍضجت تٌؼ کوي ثْػ ىؼٍ هتْرَ ُن عْػه کَ ػقيق

 : گلت هجل اف تـ

 .ًويکٌَ کبؿ ٌُْف ايٌکَ_

 :گلتن

 .هيؼًّيؼ عْػتْى کـػم هي كکـ هي_

 : گلت ػؿُن اي چِـٍ ثب ػقيق

 کَ تْ. ثگَ چيقي هي ثَ ًيؼٍ ؿّه هيٌب. ثؼًّن ثبيؼ کزب ايي_

 ؟ ًگلتي چـا هيؼًّنتي

 صـكي ىؼ گـكتَ صبلن عيلي هيؼاًنت هوَـ هـا ػقيق ايٌکَ اف

 هٌتظـ ُن ػقيق ، ًؼاىتن ثْػم ًکـػٍ کَ گٌبُي اف تجـئَ ثـاي

 : گلت ّ پؼؿم ثَ کـػ ؿّ فيـا ًجْػ پبمظ

 . کٌن ٍضجت عبًن كـّؽ ثب ثـم ثبيؼ كـػا_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي پؼؿ

 هيٌب ثَ گـكت ثِبًَ عبًن كـّؽ هْهغ يک اگَ ًؼاؿٍ ًبؿاصتي ايٌکَ_

 .کٌَ کبؿ رب ايي ثيبؿٍ ؿّ چـعو ثگيؼ عبًن

 : گلت ّ ىؼ ثبف ُن اف ػقيق چِـٍ

 ًينت ثؼي كکـ ايٌن آؿٍ ، آؿٍ_
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 : ػاػ اػاهَ پؼؿ

 هوکٌَ چـعو ٍؼاي هيکٌيؼ كکـ ُن هْهغ يک اگَ تبفٍ_

 ؿّ رْى آهب کبؿ اتبم اف اي گْىَ يک هيتًْيل کٌَ ًبؿاصتتْى

 ّ مـ ًَ ْٓؿي ايي. اًّزب ثگؾاؿٍ ؿّ چـعو عبًن هيٌب کٌيؼ كـه

 .هييَ هؼؾة آهؼ ّ ؿكت اف عؼا ثٌؼٍ اّى ايٌکَ ًَ ػاؿٍ ٍؼائي

 کَ صبلي ػؿ. ػاػ تکبى ؿا مـه عْىضبلي ثب ُن ثبؿ ايي ػقيق

 ّ کـػم امتلبػٍ كـٍت اف هي کـًؼ هي ٍضجت ُن ثب پؼؿ ّ ػقيق

 ًلـت ُوَ ثَ ًنجت ػاىتن ثؼي اصنبك. ىؼم عبؿد اتبم اف

. ثْػ آهبػٍ مـاؿن ثَ لؼٌتي صل آى ُن ثبف ّ ثْػم کـػٍ پيؼا

 ثيي اف ثؼ صل آى ّ کـػ كـّکو ًبؿاصتيبم تب کييؼ ْٓل هؼتي

 کـػم ػِؼ عْػم ثب ّ کـػم ثغيو ٓلت عؼا اف ّهت آى ؿكت

 کبؿ مـ اف ّهتي ثؼؼ ؿّف. ًؼُن ؿاٍ ام هغيلَ ثَ ؿا ثؼ اكکبؿ ػيگـ

 ػقيق.  ًَ يب امت ؿكتَ عبًن كـّؽ پيو پـميؼم ػقيق اف ثـگيتن

 :گلت

 ًؼاىت عجـ هّْْع ايي اف اٍالا  عؼا ثٌؼٍ اّى.  ؿكتن آؿٍ_

 عبٓـ ثَ هيٌب کَ گلتَ عبًن كـّؽ ثَ ّهتي کـػ تؼـيق مپل

 ٌُْف ّ کـػٍ هالصظَ ًويآيؼ عْىو ٍؼا ّ مـ اف گلتَ اّ ايٌکَ

 ثَ تب ؿكتَ ثبالكبٍلَ ّ ىؼ ًبؿاصت عيلي ، ًکـػٍ ثبف ؿا چـعو

 کبؿ ملبؿه ثـّػ هيتْاًؼ هيغْاُؼ ػلو کَ ّهت ُـ اف ثگْيؼ هيٌب

 کـػم ثـل ؿا ػقيق ؽّم ثب کَ کـػ عْىضبلن هؼؿ آى عجـ ايي. ثگيـػ
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 کبؿ ملبؿه ّ آهؼ کبؿگبٍ ثَ هيٌب ُن ثؼؼ ؿّف چٌؼ. ثْميؼم ّ

 ؿا عْػه ُوييَ کَ گلت هي ثَ هيٌب ّهتي ؿّف ُوبى. گـكت

 ػؿ اّ ثَ ًنجت گبُي ايٌکَ اف هيؼاًؼ ػقيق ّ هي هضجت هؼيْى

 فيبػ ُن هي اهب. کييؼم عزبلت ثْػم کـػٍ ًبرْؿ كکـُبي ػلن

 تؼـيق هيٌب اف صـاؿتي چٌبى ثب ػقيق ّهتِب گبُي. ًجْػم هوَـ

 کـػم، هي صنبػت اصنبك اّ ثَ ًنجت ًبعْامتَ کَ هيکـػ

 ػاػٍ ػمت اف ػقيق پيو ؿا ربيگبُن هيٌب آهؼم ثب هيکـػم كکـ فيـا

 هيکـػم اصنبك کن کن. ػاىتن ػّمت ؿا هيٌب هلت تَ اف اهب.  ام

 ػَـ ّ هيـكتن کبؿگبٍ ثَ ٍجش ُـ ىؼٍ يکٌْاعتي ػچبؿٍ ام فًؼگي

 ثـ کبؿ مـ اف ّهتي اّهبت گبُي. هييؼم عبؿد آًزب اف عنتَ

 ًويکـػ تؼويت هـا ػيگـ اّ ، هيؼيؼم اينتگبٍ مـ ؿا ثبثک هيگيتن

 ثؼؼ ّ هيکـػ ًگبُن ثـ ّ ثـ كؤ ثقًؼ صـف تب ًويآهؼ ُن رلْ صتي

 اف هٌظْؿه ًويلِويؼم. هيـكت هييؼم اتْثْك مْاؿ هي ايٌکَ اف

 ايي ثَ ىبيؼ هيکـػم كکـ عْػم پيو گبُي ؟ چينت ايٌکبؿ

 ْٓؿ ايي ُن ىک ثؼّى. ػُؼ هـاؿ تبحيـ تضت هـا هيغْاُؼ ّميلَ

 عْػم ثب کَ مْعت هي ثـايو ػلن چٌبى اّهبت گبُي فيـا ثْػ

 اف ايٌکَ هضِ ثَ اهب.  ثؼُن كـٍت اّ ثَ ػيگـ ثبؿ هيکـػم كکـ

 ػمت اف ؿا عْػ تبحيـ ًيق اصنبك ايي هييؼ ػّؿ چيوبًن رلْي

 اًتغبثن عبٓـ ثَ کَ آّؿػم هي يبػ ثَ ؿا ؿّفايي ّهت آى هيؼاػ،

 . هيگـكتن مـفًو ثبػ ثَ ؿا عْػم
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RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

 آى پبًقػُن فيـا کـػ ؿا ىيؼا ُْاي رْؿي ثؼ ػلن تيـ هبٍ ؿميؼى ثب

 ًْىتن ثـايو اي ًبهَ هٌبمجت ُويي ثَ ثْػ تْلؼه مبلـّف هبٍ

 تيـ اّل ؿّف ٍجش ُوبى ّ کـػم اه ّويوَ ُن پنتبلي کبؿت ّ

. کـػم پنت ؿا آى ّ ؿكتن پنتغبًَ ثَ کبؿگبٍ ثَ ؿكتي اف هجل هبٍ

 تب ثْػم اهيؼّاؿ ّىتن هيي پبکت پيت ؿا اّ آػؿك کَ ّهتي

 هيٌْىتن ًبهَ ثـايو کَ ثبؿ ُـ اّايل.ثـمؼ ام ًبهَ هبٍ پبًقػُن

 كؤ مبل مَ ػّ ايي ػؿ اّ اهب ثْػم رْاثو هٌتظـ ٍجـاًَ ثي

 ػبىن فهبًي کَ ىيؼا چـا ًويؼاًن. ثْػ ػاػٍ ًبهَ ثـاين ػّثبؿ

 هجال اّ. هيکـػ هنبهضَ ُبين ًبهَ رْاة ًْىتي ػؿ ثْػ ًْىتي

 عٔ چٌؼ ًويتْاًنت کَ ثْػ گـكتبؿ صؼ اف ثيو ىبيؼ. ًجْػ چٌيي

 ًبهَ ؿميؼى اف ثؼؼ ُوييَ اّايل الجتَ. ثٌْينؼ هي ثـاي رْاة

 اف اهب هيؼاػ ؿا ُبين ًبهَ رْاة تللي ثب اٍطالس ثَ ّ هيکـػ تللي

 تللي ثيي كبٍلَ ىؼ صبهلَ ؿا ىـّيي کَ هجل ًين ّ مبل يک

 ٓـف ثَ پيبػٍ کَ ْٓؿ ُوبى. ىؼ ثييتـ ّ ثييتـ ُن ُبيو
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 تللي ىيؼا کَ ثبؿ آعـيي هيکـػم كکـ عْػم پيو هيـكتن کبؿگبٍ

 اًگيتبًن ثب مپل. ثْػ هبٍ اؿػيجِيت اّايل توـيجب ثْػ کـػٍ

 عـػٍ ّ هبٍ ػّ صؼّػ ىؼم هتْرَ ّهتي کـػم، صنبة ؿا هبُِب

 ثب ّ گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن ًگـاًي ثب هيگؾاؿػ اّ تللي آعـيي اف اي

 ػّ ىيؼا کَ ُنت صْامتيْى ُن ثبثب ّ ػقيق يؼٌي گلتن عْػم

 مئْال ايي هٌتظـ ػؿًّن اف کني گْيي ًکـػٍ، تللي ًين ّ هبٍ

 اف اهب ، ًويؼًّي چـا." ىْػ آفاؿم ثبػج هيؼُؼ کَ رْاثي ثب تب ثْػ

 اگـ هيؼاًنتن" آفاؿ ػل هييَ کٌَِ ثبفاؿ ثَ ثيبػ کَ ًْ گلتي هؼين

 ثيٌي ثؼ ػچبؿ ُن ثبف کٌن كکـ هّْْع ايي ثَ ثييتـ کوي

 ثَ کـػم مؼي ّ کـػم امتـلبؿ لت فيـ عبٓـ ُويي ثَ. هييْم

 ًؼاؿػ تبفگي ُن فيبػ ىيؼا ًکـػى تللي هّْْع کَ کٌن كکـ ايي

 .ًؼاىتين عجـ اّ اف هبُِب کَ ثْػ آهؼٍ پيو عيلي ُن هجال فيـا

 هبٍ يک کَ ُويي ثْػ ؿكتَ كـاًنَ ثَ تبفٍ کَ اّلي ؿّفُبي

 کٌن چَ کٌن چَ ثَ پؼؿ ّ ػقيق ّ هي ًويگـكت توبك ّ هيگؾىت

 ايي ثَ کن کن اهب.  ًينت عجـي اّ اف ىؼٍ چَ کَ اكتبػين هي

 ام ًبهَ ػؿ کبه اي کَ کـػم كکـ ايي ثَ مپل. کـػين ػبػت ّّغ

 اف ّهت ُيچ ىيؼا هيؼاًنتن چْى ، ًْىتن ًوي ثبثک اف چيقي

 صـً اّ کبؿُبي ؽکـ ثب ًويغْامتن هي ّ ًويآهؼ عْىو ثبثک

 رلْي ؿا عْػم ثْػم ؿـم هغتلق اكکبؿ ػؿ کَ ْٓؿ ُوبى. ثغْؿػ

 پژّ عْػؿّي کَ ثْػم ًيؼٍ کْچَ ػاعل ٌُْف ػيؼم کبؿگبٍ کْچَ

 ػؿًگ اًؼکي هي اگـ ّ پيچيؼ کْچَ ػاعل ٍْؿت ثَ ؿًگي ْٓمي
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 ثـعْؿػ هي ثَ صتوب ثْػم ًکييؼٍ ػوت ؿا عْػم ّ ثْػم ًکـػٍ

 ، اينتبػ کبؿگبٍ ػؿ رلْي ّ ؿكت ثبينتؼ ايٌکَ ثؼّى ؿاًٌؼٍ. هيکـػ

 كکـ عْػم ثب هيکـػم تؼويت ؿا عْػؿّ چين ثب کَ ْٓؿ ُوبى

 عْاُي هؼؾؿت اينتبػ ًب صتي کَ ىؼْؿيَ ثي آػم ػزت هيکـػم

 کبؿگبٍ تبثلْي ثَ ّ ىؼ عبؿد عْػؿّ اف هـػي ػيؼم هْهغ ُوبى.کٌؼ

 ػاعل ػؿ اف ٌُْف ؿميؼم کبؿگبٍ ثَ ًيق هي ثؼؼ اي لضظَ.  کـػ ًگبٍ

 : گلت کَ ىٌيؼم ؿا هـػ ٍؼاي کَ ثْػم ًيؼٍ

 .ثجغييؼ عبًن_

 الؿـي رْاى هـػ. کـػم ًگبٍ اّ ثَ ّ ثـگيتن گـكتَ اي هيبكَ ثب

 ثؼّى کْتبٍ هتْمٔ هؼي ّ هؼوْلي کبهال اي چِـٍ ثب ثْػ اًؼاهي

 کـػم كکـ اثتؼا ثقًؼ ؿا صـكو ىؼم هٌتظـ ثؼُن پبمغي ايٌکَ

 ّهتي اهب کٌؼ عْاُي هؼؾؿت پيو ػهيوَ چٌؼ ثبثت هيغْاُؼ

 : گلت

 .کٌيؼ ٍؼا ؿا عبًن هِـي لطلب هييَ_

 فيـ هـا ثْػ ًقػيک کَ ًيؼٍ هتْرَ اٍالا  ىبيؼ کـػم كکـ عْػم ثب

 هيـْل کَ ػيؼم ؿا عبًن هِـي ىؼم کبؿگبٍ ػاعل ّهتي ثگيـػ،

 ثَ اصْالپـمي ّ مالم اف ثؼؼ ثْػ ثـه هيق ؿّي پبؿچَ کـػى پِي

 ؿا کبؿه ػؿًگ ثي عبًن هِـي. ػاؿػ کبؿه ػؿ ػم آهبيي گلتين اّ

 کـػم ػُْ ؿا لجبمن ّ ؿكتن ؿعتکي ثَ ًيق هي. ؿكت ّ کـػ ؿُب

 ثؼؼ ػهبيوي. ىؼم کبؿ هيـْل ّ ًينتن چـط پيت مپل
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 ٓـف ثَ کَ صبلي ػؿ ّ آهؼ پبييي ػزلَ ثب کَ ػيؼم ؿا عبًن هِـي

 : گلت عبًن ؿّصي ثَ عطبة هيـكت ؿعتکي

 .ثؼٍ ؿّ کبؿُب تـتت عْػت ثـم، ثبيؼ هي رْى ؿّصي_

 پْىيؼى هيـْل ىتبة ثب کَ صبلي ػؿ ّ ثـگيت ًـكتَ ٌُْف ّ

 : گلت ثْػ هبًتْاه

 ُب پبؿچَ ثکو فصوت يک كؤ هيگـػم، ثـ عْػم ثوًَْ ثـه کبؿ_

 .کي پِي ؿّ

 هخل کَ عبًن هـين. ؿكت ػؿ ٓـف ثَ مـيغ هؼهِبيي ثب مپل

 : پـميؼ ّ ًيبّؿػ ٓبهت ثْػ کـػٍ گل اه کٌزکبّي ُوييَ

 ؟ کزب اًيبهللا عيـٍ_

 هيبًؼاعت مـ ثَ ؿا چبػؿه ػزلَ ثب کَ ْٓؿ ُوبى عبًن هِـي

 : گلت

 .فايوبًيَ ّهت ثغْاػ عؼا ، ثيوبؿمتبى ثـػى ؿّ عْاُـم_

 آًوؼؿ اّ. ىؼ عبؿد کبؿگبٍ ػؿ اف کٌؼ ٍجـ اي لضظَ ايٌکَ ثؼّى ّ

 ؿكتي اف ثؼؼ ػهبيوي. ًيٌيؼ ؿا ثويَ تجـيک صتي کَ ػاىت ػزلَ

 : گلت هي ثَ عطبة عبًن ؿّصي اّ

 .کي پِي هيق ؿّي ؿّ ٓبهَ ًينت فصوتت اگَ رْى ىيْا_

 هيـْل کَ پـينب.  ىؼم ثلٌؼ چـط پيت اف ّ کـػم ؿُب ؿا کبؿم

 : گلت ثْػ ًغِب مـ کـػى هيچي
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 .کي ٍؼام ػاىتي الفم کوک اگَ_

 ؿا ٓبم اف ًيوي. ؿكتن هيق ٓـف ثَ ّ کـػم تيکـ اّ اف لجغٌؼي ثب

 ايي چطْؿي ثْػم ػيؼٍ ثبؿُب.  ثْػ کـػٍ پِي ُن ؿّي عبًْم هِـي

 ايٌکَ اف ثؼؼ کبؿ ثَ کـػم ىـّع اّ اف تجؼيت ثَ ًيق هي. هيکٌؼ ؿا کبؿ

 : گلتن عبًن ؿّصي ثَ ىؼ توبم کبؿم

 .ىؼ توْم کبؿم_

 : گلت ّ اًؼاعت هيق ثَ ًگبُي ّ آهؼ ىؼ ثلٌؼ عبًن ؿّصي

 .ثچنجْى پبؿچَ ؿّي ُن ؿّ الگُْب اّى صبال ، عْثَ عيلي_

 ًويؼامتن. ػاىت هـاؿ هيق گْىَ کَ کـػ ثـىِبيي ثَ اىبؿٍ ّ

 ثگْين چيقي ايٌکَ اف هجل.  ػُن اًزبم ؿا کبؿ ايي ثبيؼ چطْؿ

 : گلت ّ کـػ پـينب ثَ ؿّ عْػه

 .کي کوک ىيْا ثَ ثيب کي ّل ؿّ کبؿت ػهيوَ چٌؼ پـينب_

 ٓـف ثَ ػاػ ثؼًو ثَ کَ تبثي ّ افپيچ ثؼؼ ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف پـينب

 : گلت ّ آهؼ هب

 .هيبػ ثـه ثـاي عْػه گلت عبًن هِـي_

 : گلت عبًن ؿّصي

 .ًيَ هؼطل اّهؼ کَ هيکٌين ؿّ کبؿه ىٌيؼم ُن هي_

 ثَ کـػ ىـّع ّ آّؿػ ؿا الگُْب ّ ؿكت ػيگـي صـف ثؼّى پـينب

 ثب ًيق هي. ىؼٍ چيؼٍ ُن ؿّي ُبي پبؿچَ ؿّي آًِب چنجبًؼى
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 مبػت ًين صؼّػ. ثگيـم يبػ ؿا کبؿ تب هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ ػهت

 عْػهبى کبؿ مـ ثَ پـينب ّ هي آى اف ثؼؼ ًؼاىت کبؿ ثييتـ

 كِويؼم کَ ثْػ ًبُبؿ هيق مـ. ىؼ ًبُبؿ ّهت ايٌکَ تب ثـگيتين

 ثيٍْ تبفٍ ؿكتَ ثيوبؿمتبى ثَ فايوبى ثـاي کَ عبًن هِـي عْاُـ

 كْت تَبػف احـ ثـ ثْػٍ ىؼٍ ثبؿػاؿ تبفٍ اّ ّهتي ىُْـه ّ ىؼٍ

 هؼت توبم کَ ىؼم ًبؿاصت آًوؼؿ عجـ ايي ىٌيؼى اف.  امت کـػٍ

 کبؿگبٍ ثَ مبػت ػّ يکي عبًن هِـي ثؼؼ ؿّف. هيکـػم كکـ آى ثَ

 کبؿگبٍ ُبي ثچَ ثـاي اّ ثـّػ، ّ ػُؼ اًزبم ؿا ثـه کبؿ تب آهؼ

 رلْي ؿا ىيـيٌي رؼجَ عبًن هِـي ّهتي ثْػ آّؿػٍ ىيـيٌي

 : پـميؼ اّ گلت عبًن ؿّصي

 ؟ ػعتـ يب پنـٍ ثچَ مالهتي ثَ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ عْىضبلي ثب عبًن هِـي

 ثيچبؿٍ. ثْػ ّفًو ُن کيلْ چِبؿ ًقػيک هبىبهللا ، ثنـٍ کبکل_

 .فاييؼ اًّْ تب ىؼ فًؼٍ ّ هـػ هؼَْهَ

 : گلت عبًن هـين

 گؾاىتيي؟ چي امويْ مالهتي ثَ_

 : گلت ّ کييؼ آُي عبًن هِـي

 پنـ اه ثچَ اگَ کَ ثْػ هـاؿ ثيبػ پيو صبػحَ اّى ايٌکَ اف هجل_

 ؿّ ثبثبه امن گلت هؼَْهَ ثؼؼ اهب ػلي ثگؾاؿين امويْ ىؼ

. ثبىَ عْه ػلو گلتين ًقػين صـكي ػيگَ ُن هب ثگؾاؿين ؿّه
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 ػجبك ػلي امن ثَ ىْ ىٌبمٌبهَ ثـٍ ػاػاىن هـاؿٍ اهـّف صبال

 .ثگيـٍ

 :کـػ فهقهَ لت فيـ عبًن ؿّصي

 .کٌَ ؿصوتو عؼا_

 عبًن هِـي ّهتي. کـػًؼ تکـاؿ ؿا ُويي اّ هتؼبهت ُن ثويَ

 ّؿػمتو تب کـػ ٍؼا هـا کٌؼ ؿّىي ؿا ثـه هيچي عْامت

 کبؿ اف. ؿكتن اّ ثَ کوک ثـاي ّ کـػم ؿُب ؿا کبؿم ًيق هي ثبىن

 ؿّي ثـه هيچي کَ ّهتي عًَْ ثَ آهؼ عْىن عيلي ثـه

 ػؿ.هيجـيؼ کيک هبًٌؼ ؿا آًِب ّ آهؼ ػؿ صـکت ثَ پبؿچَ ُبي اليَ

 : گلت ًيًٌْؼ ػيگـاى کَ ْٓؿي ثَ آُنتَ عبًن هِـي کبؿ صيي

 ثْػٍ ًقػيک کَ ػاىتَ ػزلَ آًوؼؿ ػيـّف هيگلت ػاػاىن ؿامتي_

 .ثگيـٍ فيـت

 ايي هتْرَ ثـاػؿه هيکـػم كکـ چْى ، عْؿػم رب صـف ايي اف

 ثب فػ ؿا صـف ايي عبًن هِـي کَ ّهتي اهب. امت ًيؼٍ هّْْع

 هؼؾؿت ّ كِويؼٍ کَ ثْػٍ ىؼْؿ ثي چوؼؿ کـػم كکـ عْػم

 : گلت عبًن هِـي لضظَ ُوبى. ًکـػٍ عْاُي

 .کٌن عْاُي هؼؾؿت افت عْامت هي اف ػاػاىن عالٍَ_

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼي عزبلت ثب

 . ًجْػ چيقي ثبثب ًَ_
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 ّهتي تب ، ثبىَ عزبلتي ّ کوـّ آهؼ ًوي ثِو گلتن ػل ػؿ اهب

 اف يکنـٍ اّ هيکـػم کوک اّ ثَ عبًن هِـي ػمت کٌبؿ کَ

 اّ ثَ هيغْامت ػلن عيلي کَ ْٓؿي ثَ کـػ ٍضجت ثـاػؿه

 ؿكت ثـه کبؿ اتوبم اف ثؼؼ ،اّ ًؼاؿػ ؿثطي هي ثَ صـكِب ايي ثگْين

 ثـاي هيٌب ّهت آعـ ؿّف آى. ثـگيتن عْػم کبؿ مـ ثَ ًيق هي ّ

 آهب اتبم ػؿ ىْػ توبم کبؿم تب گلت ّ آهؼ کبؿگبٍ ثَ کبؿ تضْيل

 اف اتلبم ثَ ػّ ُـ کبؿ مبػت اتوبم اف ثؼؼ. هبًؼ هي هٌتظـم ؿصين

 : گلت هي ثَ هيٌب. آهؼين ثيـّى کبؿگبٍ

 .ػاؿم ػاػگبٍ ػيگـ ؿّف چٌؼ_

 :گلتن تؼزت ثب

 ؟ چي ثـاي ػاػگبٍ_

 .ػيگَ ٓالهن ثـاي_

 :گلت هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ کَ ُوبًطْؿ

 امتيِبػ يک ثِتـٍ گلت هي ثَ ثْػ ػاػگبٍ تْي کَ هيبّؿي_

 .کٌن تِيَ هضلي

 ؟ ػيگَ چي ثـاي امتيِبػ_

 ايي تْي ثيَ هؼلْم کَ ثؼم اؿايَ ػاػگبٍ ثَ هؼؿکي ايٌکَ ثـاي_

 . آّؿػم ػؿ ؿّ عْػم عـد عْػم مبلَ چٌؼ

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم
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 ثچَ آهؼى ػًيب ثَ اف هجل ىُْـت کَ ًٌْىتَ ات پـًّؼٍ تْي هگَ_

 ؟ ؿكتَ ات

 .ثِتـٍ ثبىَ تـ هؼتجـ چي ُـ هؼؿک ّلي چـا_ 

 ؿا هي هيٌب ٍؼاي ثؼؼ اي لضظَ. ؿكتن كـّ كکـ ثَ ّ ًگلتن چيقي

 : کـػ اّ هتْرَ

 .ثيبػ ىِبػت ثـاي ؿصين آهب هـاؿٍ ػاػگبٍ ؿّف_

 ثيبى؟ ُن ثبثبم ّ ػقيق ثگن عْاي هي_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي هيٌب

 مـ ثبيؼ ثبىن ػاىتَ کبؿي ُـ هي ايٌکَ هخل ػيگَ ُيچي_

 .ثين عـاة تْ عبًْاػٍ

 ؟ عْثَ چي ثـاي ػّمت پل ، چيَ صـكب ايي_

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ عْػه ثَ

 .ىؼى هقاصن ّ کـػى ػؿمت ػؿػمـ ثـاي کَ كؼال_

 ثَ ُن عبًن كـّؽ ّ ػقيق ، پؼؿم ّ ؿصين آهب ثـ ػالٍّ ػاػگبٍ ؿّف

 ّ ؿكت هبٍ چٌؼ اف ثؼؼ ، ثؼٌُؼ ىِبػت هيٌب ًلغ ثَ تب ؿكتٌؼ ػاػگبٍ

 ّ رب چْى ّ کـػ ٍبػؿ ؿا هيٌب ؿيبثي ٓالم صکن ػاػگبٍ ػبهجت آهؼ

 ثَ ُن ؿا هِنب صْبًت ػاػگبٍ ثْػ ًبهؼلْم اّ مبثن ىُْـ هکبى

 ػاػگبٍ ٓـف اف کَ هضْـي ػؿ کَ ثْػ هبٍ هِـ مْم. ػاػ هيٌب

 آهب ّ پؼؿم اّ ىِْػ ، ىؼ ربؿي هيٌب ٓالم ٍيـَ ثْػ ىؼٍ تؼييي
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 ثَ ىيـيٌي اي رؼجَ ثب هيٌب ظِـ اف ثؼؼ ؿّف ُوبى ثْػًؼ، ؿصين

 گلت هي ثَ ثْػ عْىضبل عيلي کَ صبلي ػؿ ّ آهؼ هٌقلوبى

 .ثبىَ عْؿػٍ ػلْ ثِو کَ اثؼٍ صجل فًؼاًي هخل اصنبمن:

 ثبثک اف ّهتي ُن عْػم فيـا هيکـػم ػؿک ثغْثي ؿا اصنبمو

 ػلن پبييقي ثبػ ّفيؼى ثب.ػاىتن ؿا اصنبمي چٌيي ىؼم رؼا

 ّ پبييق ػبىن ُوييَ اّ فيـا. کـػ ؿا ىيؼا ُْاي پيو اف ثيو

 اصنبك هيگيتن ثـ کبؿ مـ اف کَ ؿّف يک. ثْػ هؼؿمَ ثَ ؿكتي

 کوي هيؼاػ ًيبى ؿكتبؿه. ًينت ُوييَ هخل ػقيق کـػم

 ىؼم هتْرَ مـيغ عيلي عبٓـ ُويي ثَ امت، ػمتپبچَ

 چَ ثپـمن اّ اف هـتجَ يک اگـ هيؼاًنتن. امت اكتبػٍ اتلبهي

 عبٓـ ُويي ثَ هيـّػ ٓلـٍ ػاػى رْاة اف امت اكتبػٍ اتلبهي

 کبؿُبي اًزبم اف ثؼؼ. ام ًيؼٍ چيقي هتْرَ کَ ػاػم.هي ًيبى

 ؿا صبلو اّ اف کَ ُوييَ هخل ّ ًينتن کٌبؿه ّ ؿكتن هتلـهَ

 :گلتن هيپـميؼم

 ؟ عجـ چَ ػيگَ ػقيق عت_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ًگـاى صبلتي ثب

 .عيـ عجـ_

 ! ػقيق ًينتيؼ صبل مـ فيبػ اهـّف_

 : گلت ّ کييؼ ٍْؿتو ثَ ػمتي كْؿي ػقيق

 .ًينت چيقين هي ًَ_
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 ىؼٍ چيقي يک صتوب ػيگَ ًَ"  گلتن عْػم ثب صـف ايي ىٌيؼى ثب

 ثي ًويقًؼ صـكي ػيؼم ّهتي" امت ػمتپبچَ آًوؼؿ ػقيق کَ

 تب ّ ىؼٍ چي هيلِون کَ ثبالعـٍ گلتن عْػم ثب ّ ىؼم عيبل

 : گلت ػقيق ىْم ثلٌؼ رب اف آهؼم

 .ػاؿم کبؿ ثبُبت ثييي ػهيوَ يک ىيْا_

 ربين مـ"  عجـٍ چَ ثگَ ىؼ ؿاّي ثبالعـٍ عت"  گلتن عْػم ثب

 ّ کـػ ًگبٍ چيوبًن ثَ ػقيق. ػّعتن اّ ػُبى ثَ چين ّ ًينتن

 : گلت

 .ايٌزب ثْػ اّهؼٍ ثبثک هبػؿ اهـّف_

 :گلتن گـكت، ام.عٌؼٍ عْؿػى رب ربي ثَ کَ ثْػ ْٓؿي ػقيق لضي

 عت؟_

 ّ کـػ ًگبُن تؼزت ثب ثبىؼ ايي هي ّاکٌو ًويکـػ كکـ کَ ػقيق

 : گلت

 گلت؟ چي ثؼًّي عْاي ًوي_

 :گلتن ثؼؼ ّ کـػم ًگبُو لضظبتي

 .ػاىتَ کبؿ چي ثقًن صؼك تًْن هي_

 : گلتن.  ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق
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 عْػه ثب ّ ًکـػٍ پيؼا ؿّ کني ػؿثؼؿه پنـ اّى ثـاي صتوب_

 اهتضبًو ػيگَ ػكؼَ يک ثِتـٍ ىؼ عـ ثبؿ يک کَ ىيْا کـػٍ كکـ

 ؟ ػؿمتَ کٌن

. ًينت ػيگـي چيق ايي اف ؿيـ کَ ثْػ هؼلْم اهب ثگلت چيقي ػقيق

 :گلتن

 گلتيؼ؟ چي ثِو ىوب_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ػقيق

 .ثؼم رْاة ثؼؼ کٌن هيْؿت تْ ثب اّل گلتن ًگلتن، چيقي هي_

 ًبؿاصت ثبثک هبػؿ ثَ ؿػ   رْاة ًؼاػى عبٓـ ثَ ػقيق ػمت اف آًوؼؿ

 . ًجْػم ًبؿاصت اه پـؿّيي عبٓـ ثَ ثبثک هبػؿ اف ، ىؼم

 : آّؿػ ثيـّى كکـ اف هـا ػقيق ٍؼاي

 ػيگَ ، ثگن ثِت ؿّ عجـ ايي ػاىتن ّظيلَ هي ىيْا ثجيي_

 کَ ثکي ؿّ كکـُبت عْة ّلي. کٌي کبؿ چَ کَ عْػتَ ثب تَوين

 مـه ثـًبهَ اّى اف ثؼؼ ثبثک هيگلت ثتْل. ًيي پييوْى ثؼؼ

 هنطي ّاًت يک ُن االى ىؼٍ اػة صنبثي ّ عْؿػٍ مٌگ ثَ

 ....کبؿ تْ اكتبػٍ عـيؼٍ

 ًوي ثؼه ُن اّ کـػم اصنبك هيکـػ ٍضجت ػقيق کَ صيٌي ػؿ

 ثب ؿا ثبثک اّ کَ ثْػ ايي ػليلو ىبيؼ ، کٌن آىتي ثبثک ثب هي آيؼ

 هيبكَ ّ ىکل ًظـ اف ثبثک فيـا هيکـػ، هوبينَ عْامتگبؿاًن ػيگـ

 تـ مـ ثْػًؼ آهؼٍ ام عْامتگبؿي ثَ اّ اف ثؼؼ کَ کنبًي توبم اف
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 كکـ عْة ثبيؼ گلتن عْػم ثب ّ ًقػم صـكي ُيچ لضظَ آى.  ثْػ

 ثبثک ّ هي کَ ؿميؼم ًتيزَ ايي ثَ ّ کـػم ُن ؿا کبؿ ُويي.  کٌن

 اف ػقيق ّهتي ثؼؼ ؿّف ػّ. ًيؼين مبعتَ ُن ثـاي ّرَ ُيچ ثَ

 :گلتن ػاؿم رْاثي چَ پـميؼ هي

 گؾىت ّ ًؼاؿين ّ ًؼاىتين تلبُن ُن ثب ّهت ُيچ ثبثک ّ هي_

 ػعتـ ػًجبل ػيگَ ربي ثگيؼ ثِيْى ًويکٌَ، ػُْ ؿّ چيقي فهبى

 .ثگـػًؼ

 آٍ ثَ ىجبُت ثي کَ کييؼ ػويوي ًلل كؤ ًگلت چيقي ػقيق

 هيغْامت فثبًي ثي فثبى ثب کَ عْاًؼم هي ًگبُو ػؿ. ًجْػ

 ػيگَ ثبثک هخل ، کي كکـ ثييتـ کن يک ُن ثبف رْى ػعتـ"  ثگْيؼ

 ؿا هي رْاة ٓـيوي چَ ثَ ّ ّهت چَ ػقيق ًلِويؼم"  ًويبػ گيـت

 ّاکٌيي چَ اّ ًجْػ هِن ًيق ثـاين. ؿمبًؼ ثبثک هبػؿ گْه ثَ

 ؿّف يک کَ ثْػ ًگؾىتَ هّْْع ايي اف هؼتي ٌُْف ّلي. ػاػ ًيبى

 ثويَ چين اف ػّؿ ّ کييؼ کٌبؿي هـا عبًن هِـي کبؿ اتوبم اف ثؼؼ

 عْامتَ اّ اف ّ آهؼٍ عْىو عيلي هي اف ثـاػؿه گلت هي ثَ

 اهب ىؼ آىْة ػلن ًبؿاصتي اف. کٌؼ عْامتگبؿي ام عبًْاػٍ اف هـا

 ثَ کَ صبلي ػؿ ّ گؾاىت ُيزبًن صنبة ثَ ؿا آى عبًن هِـي

 : گلت هيکييؼ ؿا ام گًَْ ىْعي

 كکـُبت تـ فّػ کوَ عيلي هي هضوْػ ػاػاه ٓبهت رْى ىيْا_

 .ثؼٍ ؿّ رْاثو هي ثَ ثکي ؿّ
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 رْاة امت هطوئي عيلي کـػم اصنبك هيقػ ؿا صـف ايي ّهتي

 كکـ ثَ اصتيبري صتي ًؼاىت عجـ کَ ٍْؿتي ػؿ امت هخجت هي

 عبًَ ثَ ثبفگيت ٌُگبم آهؼ کبؿگبٍ ثَ هيٌب ؿّف ُوبى.  ًؼاؿم کـػى

 ػقيق رلْي عْامتن اّ اف ّ کـػم تؼـيق ثـايو ؿا هّْْع ايي

 هي اّ ًگبٍ ػؿ هيکـػم ؿػ   ؿا عْامتگبؿي ثبؿ ُـ فيـا ًقًؼ صـكي

. ثبىؼ هي عْامتگبؿ آعـيي ايي کـػ كکـهي عْػه ثب کَ ػيؼم

 ٍضجت ثـاػؿه هْؿػ ػؿ هي ثب عبًن هِـي کَ فهبًي اف ُلتَ يک

 هَؼ کَ ثگْين اّ ثَ ثْػم ًتْاًنتَ ٌُْف هي ّ گؾىت ثْػ کـػٍ

 کبؿي ُـ اهب کٌن ػمت ػمت ًجبيؼ هيؼاًنتن. ًؼاؿم افػّاد

 ىبيؼ. ثؼُن اّ ثَ ؿا رْاثن ؿامت ّ ؿک ًوييؼ ؿّين هيکـػم

 ؿّف ُـ فيـا ، هيگؾاىت ًْفم ّ ًبف صنبة ثَ هـا تؼلل عبًن هِـي

 : هيگلت لجغٌؼ ثب ّ آُنتَ ٍجش

 ثچيٌَ؟ گلَ ؿكتَ ػـّك_

 ػاهي ثَ ػمت ػبهجت هيبًؼاعتن پبييي ؿا مـم ّ ًبؿاصتي ثب هي ّ

 ثلِوبًؼ اّ ثَ ًيْػ ًبؿاصت عبًن هِـي کَ ْٓؿي تب ىؼم هيٌب

 ػيگـ آى اف ثؼؼ کـػ ؿا کبؿ ُويي ًيق هيٌب. امت هٌلي هي پبمظ

 مـػه ثـعْؿػ ٓـف اف اهب ًقػ هْؿػ ايي ػؿ صـكي عبًن هِـي

 ؿػ   پبمظ اه ػؿػاًَ ثـاػؿ عْامتگبؿي ثَ ًؼاىتَ تْهغ هيلِويؼم

 . ثؼُن
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RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

 ػّ ْٓل ػؿ. ثْػ ًگـكتَ توبك هب ثب ىيؼا اف کَ ثْػ فيبػي هؼت

 ُوَ ايي ًؼاىت مبثوَ ثْػ ؿكتَ كـاًنَ ثَ کَ ًيوي ّ مبل

 هٌقلو اف کَ تللٌي ىوبؿٍ ثب ثبؿ چٌؼ. ثبىين عجـ ثي اّ اف هؼت

 ػّثبؿ. ًؼاػ رْاة ؿا تللي کني اهب گـكتين توبك اّ ثب ػاىتين

 گؾاىتين پيـبم ثـايو ثبؿ ػّ ُـ کَ ثْػ گيـ پيـبم ؿّي تللٌو ُن

. ثيبيين ػؿ ًگـاًي اف تب ثگيـػ هب ثب توبمي ىؼٍ کَ ْٓؿي ُـ کَ

 عْاُـ ثَ ػقيق ًيؼ عجـي اّ اف ّ گؾىت ُن ػيگـ ؿّف چٌؼ ّهتي

 آًِب اف عجـي اّ ىبيؼ تب کـػ تللي ثْػ ىيـاف مبکي کَ کبهـاى

 عْاُـ فيـا امت كبيؼٍ ثي کبؿ ايي هيؼاًنتن. ثبىؼ ػاىتَ

 اّ ثَ کَ ّهت ُـ ّ ًؼاىت عجـ ثـاػؿه اف مبل تب مبل کبهـاى

 ؿا تللي گْىي ػقيق ّهتي. هيپـميؼ هب اف ؿا اّ صبل هيقػين فًگ

 : گلت گؾاىت

 . هييي پيؼا آػهبيي ػزت_

 ؟ چي ثـاي_
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 هللا ّ ًَ هيگَ ىل ىل ؟ ًؼاؿي عجـ ثـاػؿت اف هيگن ػعتـٍ ثَ_

 ؟ عْثَ صبلتْى ؟ چي ىوب عْثَ صبليْى صتوب کَ اًّب عجـين ثي

 عٌؼم هي ػيؼ کَ ّهتي ػقيق گـكت ام عٌؼٍ ػقيق فػى صـف اف

 : گلت ّ کـػ اعن

 ػعتـٍ اّى ثَ ثقى فًگ يک پبىْ ثغٌؼي هي ثَ ايٌکَ ربي ثَ_

 .كتٌَ

 اّ اف ُييَ ػقيق. ىيؼامت ػّمت ًبفًيي هٌظْؿه كِويؼم كْؿا

 :گلتن هيکـػ، يبػ ًبم ُويي ثَ

 ؟ ًبفًيي_

 :گلتن. ػاػ تکبى ؿا مـه ّ کييؼ ًلل صـً ثب ػقيق

 .اًؼ ؿكتَ اًّزب اف ّهتَ عيلي اًّب ثگن ثبؿ چٌؼ رْى ػقيق_

 :گلت صٍْلگي ثي ثب ػقيق

 ىؼٍ عـاة ىوبؿٍ اّهؼٍ ربه کَ ايي ثجيي هيؼًّن اؿٍ

 ؟ ًؼاؿٍ ؿّ رؼيؼىْى

 .ًويگي ػؿّؽ کَ هـػم. ًؼاىتٌؼ پـميؼم ثبؿ چٌؼ عؼا ثَ_

 ربيو اف کَ صبلي ػؿ ّ کييؼ ٍْؿتو ثَ ػمتي ًبؿاصتي ثب ػقيق

 :گلت هييؼ ثلٌؼ

 .کٌَ لؼٌت ؿّ اه ثبًي ّ ثبػج عؼا الِي_
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 ّ ػؿك هيؼ ىيؼا ىؼ ثبػج کَ کينت ثَ هٌظْؿه كِويؼم

"  گلتن عْػم پيو. ىْػ ػًيب مـ آى ؿاُي ّ ثقًؼ ؿّ ػاًيگبُو

. ًجْػ تب ػّ يکي ىيؼا ؿكتي ثبًي ّ ثبػج" ؟ ىْى يکي کؼّم

 ىيؼا چْى. ثْػم ُب ثبًي ّ ثبػج اّى اف يکي ُن هي عْػ صتي

 کٌٌؼ اميـه ثبثک هخل يکي ػمت ثَ ثغْاى هجبػا ايٌکَ تـك اف

 ايي ثَ کَ ْٓؿ ُوبى. ثِو چنجيؼ كْؿا ىؼ پيؼا ًبهي کبهـاى تب

 ٓالم تبفٍ کَ اكتبػم ؿّفُبيي ُوبى يبػ ثَ هيکـػم كکـ هنئلَ

 اّ. هيـكت ػاًيگبٍ کَ ثْػ ّهتي چٌؼ ىيؼا هْهغ آى ثْػم، گـكتَ

 ًيوکت ّ هيق ثَ صتي کَ ثْػ ػاًيگبٍ هضئ ىيلتَ هؼؿ آى

 هيگيت ثـ ػاًيگبٍ اف کَ ؿّف ُـ.  هيْؿفيؼ ػين ُن کالمو

 ّ هيکـػ تؼـيق هي ثـاي ثْػ اكتبػٍ کَ ؿا اتلبهبتي توبم تبة ّ آة ثب

 آًزب رؾة ًبعْامتَ ًيق هي کَ هيکـػ ؿا کبؿ ايي صـاؿت ثب چٌبى

 ػاؿم ػّمت چوؼؿ گلتن اّ ثَ ّ آهؼ ػؿ فثبًن اف ثبؿ يک کَ ىؼم

 ىـّع پل آى اف ّ گـكت هـا صـف ُويي ىيؼا ، ػاًيگبٍ ثيبم

 ػاًيگبٍ کٌکْؿ ػؿ ّ ثغْاًن ػؿك ثبيؼ ُن هي ايٌکَ اٍـاؿ ثَ کـػ

 ثـًبهَ صتي ّ گؾاىت اعتيبؿم ػؿ ؿا کتبثِبيو اّ.  کٌن ىـکت

 ثـاي ًيق هي. ىْم هْكن تب ثغْاًن ػؿك چطْؿي کَ کـػ ؿيقي

 صـكِبيو ثـاي چوؼؿ ػُن ًيبى اّ ثَ ّ ًيکٌن ؿا ػلو ايٌکَ

 .کٌن هطبلؼَ مبػت چٌؼ ؿّفي کـػم مؼي ؿّف آى اف هبيلن اؿفه

 اف چيقي کَ هييؼ هـيْه چٌبى كکـم اّهبت گبُي کَ ايي ثب

. هيؼاػم اػاهَ کبؿ ايي ثَ اهب. ًويلِويؼم چيقي کتبة ُبي ًْىتَ
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 هـا کَ ثبؿ ُـ اّ. ًجْػ تبحيـ ثي کبؿ ايي ػؿ ىيؼا ُبي تيْين الجتَ

 کـػى تيْين ثَ هيکـػ ىـّع عْىضبلي ثب هيؼيؼ هطبلؼَ صبل ػؿ

. ثگيـم اّ اف ؿا ىبػي ايي ًغْاُن تب هييؼ ثبػج ُويي ّ هي

 اػتوبػ.  ثْػ گؾاىتَ ىيؼا ؿّي فيبػي تبحيـ ػاًيگبٍ ػؿ هجْلي

 اهيؼ ثـم چيوبًو ػؿ ُوْاؿٍ ّ ثْػ کـػٍ فيبػ عيلي ؿا ثٌلنو

. ًجْػ هخجت ّ عْة تبحيـات ايي ُوَ الجتَ. هييؼ ػيؼٍ ؿّبيت ّ

 ثب ػّمتي ُن آى ػلت. کـػ پيؼا ًوْػ کن کن آى هٌلي ّ ثؼ احـات

 ُن ثب ًبفًيي ّ ىيؼا چطْؿ ًويؼًّن. ًبفًيي ًبم ثَ ثْػ ػعتـي

 ػؿ ىيؼا. ًجْػ يکي ىبى تضَيلي ؿىتَ چْى ىؼًؼ ػّمت

. هيکـػ تضَيل صنبثؼاؿي ؿىتَ ػؿ ًبفًيي ّ فثبى تـروَ ؿىتَ

 ًبم ثَ ػعتـي ثب گلت هي ثَ صـكِبيو ثيي ػؿ ىيؼا کَ ؿّفي

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ اّ ثَ ىؼٍ ػّمت ًبفًيي

 ! عْة چَ ا_

 امت ىؼٍ عبؿد عْػ تٌِبيي صَبؿ اف اّ کَ ىؼم عْىضبل ّاهؼب

 صبػحَ کَ ثْػ عزبلتي ّ گيـ گْىَ ػعتـي ُوييَ ىيؼا فيـا

 فثبى اف هـتت ًبفًيي ًبم کن کن. ثْػ کـػٍ تيؼيؼ ؿا آى هبػؿ كْت

 تللٌي هکبلوَ ُن ثب ػّ آى کَ ًجْػ ؿّفي ّ هييؼ تکـاؿ ىيؼا

 ّ ػّثبؿ ؿّفي ثَ ُب هکبلوَ ايي گبُي صتي. ثبىٌؼ ًؼاىتَ

 هبػؿ ّ پؼؿ كِويؼم ىيؼا صـكِبي ثيي اف. هيـميؼ ُن ثييتـ

 فًؼگي پؼؿه پيو اّ ّ اًؼ ىؼٍ رؼا ُن اف هجل مبلِب ًبفًيي

 ىيؼا گلتَ ثَ ثٌب فيـا ثْػ، عْة ًبفًيي پؼؿ هبلي ّّغ گْيب. هيکٌؼ
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 ؿًْ عْػؿّي يک ثـايو پؼؿه ثْػ ىؼٍ هجْل ػاًيگبٍ ػؿ ّهتي

 چٌبى ىيؼا کوي هؼت ػؿ. کٌؼ ؿكت ّ آهؼ آى ثب ؿا ثْػ عـيؼٍ

 ػُبًيبى اف کَ کالهي ػٍ ُـ اف کَ ثْػ ىؼٍ اّ کبؿُبي ىيلتَ

 گلت ؿّ ايي ًبفًيي. " ثْػ ًبفًيي ًبم ؽکـ آى تبي پٌذ ، هييؼ عبؿد

 ثبػج هّْْع ايي ّ..."  ًبفًيي هْل ثَ ، کـػ ؿّ کبؿ ايي ًبفًيي ،

 عبٓـ ُويي ثَ.  ثجيٌن ًقػيک اف ؿا اّ ىْم کٌزکبّ ًيق هي تب ىؼ

 ًيق هب تب کٌؼ ػػْت هٌقلوبى ثَ ؿا ًبفًيي ؿّف يک کَ گلتن ىيؼا ثَ

 .ىْين آىٌب اّ ثب ًقػيک اف

 ًبفًيي ثـگيت هٌقل ثَ ػاًيگبٍ اف ىيؼا ّهتي ؿّف ُوبى كـػاي

 هجْل فّػ هؼؿ ايي ؿا هب ػػْت ايٌکَ اف ؿامتو. آهؼ اّ ُوـاٍ ُن

 ػيؼ ؿا ًبفًيي کَ اّل ؿّف ُوبى ػقيق. ىؼم هتؼزت کوي ثْػ کـػٍ

 امت ثِتـ گلت ىيؼا ثَ اّ ؿكتي اف ثؼؼ ّ. ًيبهؼ عْىو اّ اف

 ىؼٍ ًبفًيي ىيلتَ کَ ىيؼا ثـاي صـف ايي اهب. ًگـػػ اّ ثب فيبػ

 ّ ثـگـػاًؼ ؿا ؿّيو هيبكَ ثب کَ ْٓؿي ثَ آهؼ مٌگيي عيلي ثْػ

. ًقػ صـكي کل ُيچ ثب ىت تب هيکـػ هِـ کَ ّهتِب ثؼْي هخل

 : پـميؼم اّ اف ىؼين تٌِب ػقيق ّ هي ايٌکَ اف ثؼؼ ؿّف آى

 ثؼي ػعتـ ًويبػ ًظـ ثَ ؟ ًيْهؼٍ عْىتْى ًبفًيي اف چي ثـاي_

 : گلت ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* ػقيق ثبىَ

 يَ ػلن اهب. ثبىَ ثؼ ًکٌَ عؼا يؼٌي ، ثؼيَ ػعتـ ًگلتن کَ هي_

. هيغْؿٍ گْل فّػ ّ امت مبػٍ ىيؼا ام ثچَ ، هيقًَ ىْؿ رْؿي
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 چطْؿي ؿّ اّى هبپ هيؼًَّ کَ كـفٍ ّ تـ ػعتـُبي اّى اف ُن ايي

 .ثؼفػٍ، ثبيؼ

 ىٌبك آػم چوؼؿ ػقيق كِويؼم ثؼؼُب اهب ، ًقػم صـكي ػيگَ

 اهب ًگـػػ ًبفًيي ثب کَ ثْػ گلتَ ىيؼا ثَ کَ ايي ثب.امت عجـُبي

 هيکـػ، صلع اّ ثب ُوچٌبى ؿا عْػ ؿاثطَ ّ ًکـػ گْه ؿا صـكو اّ

 ، ػقيق ُبي ًگـكتي تضْيل ّ گـكتي هيبكَ ؿؿن ػلي ُن ًبفًيي

 آهؼًِب ايي ُن گبُي ّ ػاىت آهؼ ّ ؿكت هٌقلوبى ثَ ُوچٌبى

 ػعتـ چَ کٌن كکـ ىؼ هي ثبػج کَ هيکـػ ايزبػ هقاصوت ْٓؿي

 کَ ثْػ ًگؾىتَ آًِب ػّمتي اف هبٍ چٌؼ ٌُْف. امت پـّيي

 كِويؼم ّ کـػم ًگـاًي اصنبك ػّ آى ػّمتي ثَ ًنجت

 ُوبى ػؿ ىيؼا. امت ثْػٍ ػؿمت چوؼؿ ػقيق ؿـيقي اصنبك

 لجبك اّ هخل کَ ثْػ گـكتَ هـاؿ ًبفًيي تبحيـ تضت چٌبى کن هؼت

 صتي ّ آهؼ هي اثـّ ّ چين فػى صـف ٌُگبم اّ هخل. هيپْىيؼ

.  ثْػم ىٌيؼٍ ًبفًيي فثبى اف هجال ، هيجـػ ثکبؿ کَ ُن ؿا اللبظي

 هييؼ، ام ًگـاًي ثبػج کَ ًجْػ هْاؿػي تٌِب چيقُب ايي الجتَ

 ُن ؿكتبؿه ظبُـه ثـ ػالٍّ ىيؼا کَ ثْػ ايي آى ػليل هِوتـيي

 ىؼٍ تجؼيل عزبلتي ّ هضزْة ػعتـ آى.  ثْػ کـػٍ تـييـ عيلي

 صتوب هيغْامت چيقي اگـ کَ عْػعْاٍ ّ تْهغ پـ ػعتـي ثَ ثْػ

 تْاًبيي پؼؿ کَ ًؼاىت ايي ثَ کبؿي ػيگـ ّ هيکـػ تِيَ ؿا آى ثبيؼ

 صؼي ثَ ؿا رنبؿت گبُي آى اف گؾىتَ ؟ ًَ يب ػاؿػ ؿا آى عـيؼ

.  هيؼاػ اي پـعبىزْيبًَ ّ تٌؼ لضي ثب ؿا ػقيق پبمظ کَ هيـمبًؼ
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 اف ػيگـ تٌِب ًَ. ثْػ ىؼٍ مـػ ُن هي ثَ ًنجت صتي اّ

 گبُي صتي ثلکَ ، ًجْػ عجـي ُبيو ػلگـهي ّ تيْيوِب

 ػقيق ّ هي. ًؼاؿػ ُن هـا ثب ٍضجت صٍْلَ هيکـػم اصنبك

 عْػه ثَ اّ ايٌکَ اهيؼ ثَ هيکـػين تضول ؿا اّ ُبي ثؼعلوي

 تـ رـي ؿا اّ هب ٍجْؿاًَ ؿكتبؿ هيـميؼ ًظـ ثَ گبُي اهب. ثيبيؼ

 ؿّفي ّ گؾاىت كـاتـ ُن آى اف ؿا پبيو ىيؼا کن کن. هيکٌؼ

 ُوـاٍ ثَ ػاًيگبٍ کالمِبي ثِبًَ ثَ هؼتِبمت اّ کَ كِويؼين

 هتْرَ فهبًي ؿا هّْْع ايي. هيـّػ گـػه ثَ اّ عْػؿّ ثب ّ ًبفًيي

 ّ فػ فًگ هٌقلوبى ثَ ىيؼا ػّمتبى اف يکي ؿّف يک کَ ىؼين

 کَ گلت اّ ثَ ّ ثـػاىت ؿا گْىي ػقيق ، ػاؿػ کبؿ اّ ثب کَ گلت

 هطغ ؿا تللي ػقيق ايٌکَ هضِ ثَ ، امت ؿكتَ ػاًيگبٍ ثَ ىيؼا

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ کـػ

 .عجـٍ چَ ثجيي ثقى ػاًيگبٍ ثَ تللي يک ثيب ىيْا_

 ثـاي ىيؼا کَ ؿا تللٌي ىوبؿٍ رب ُوَ اف عجـ ثي ُن هي

 ثَ ٍّل ثبؿ ػّ يکي اف ثؼؼ. گـكتن ثْػ ػاػٍ هي ثَ ّـّؿي کبؿُبي

 ػاًيگبٍ کالمِبي کَ گلت هـػي ػبهجت اتبم آى ّ اتبم ايي

 هّْْع ايي اف فيـا هٌبمجت چَ ثَ ًپـميؼم. امت تؼطيل اًـّف

.  هيکـػم ًگبٍ ػقيق ثَ ثبف ػُبًي ثب کَ ثْػم کـػٍ تؼزت آًوؼؿ

 : گلت هي ثَ ًبكؾ ًگبُي ثب ػقيق کـػم هطغ ؿا تللي ّهتي

 ؟ ًَ تؼطيلَ ػاًيگبُيْى_
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 ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق.  کـػم اکتلب مـم ػاػى تکبى ثَ تٌِب

 : گلت هتلکـاًَ

 ؟ ؿكتَ کزب يؼٌي_

 کَ هي ثگيـم، ؿا ًبفًيي پؼؿ هٌقل ىوبؿٍ کَ عْامت هي اف مپل

 کني.کـػم ؿا کبؿ ُويي امت عجـ چَ ثْػم كِويؼٍ صؼّػي تب

 ّ اًؼاعت مبػت ثَ ًگبُي ًبؿاصتي ثب ػقيق. ًجْػ ًبفًيي پؼؿ هٌقل

 : گلت

 .عًَْ هيبػ عْػه ػيگَ مبػت ػّ تب_

 رـات ، فػٍ تغويي ؿا ػاًيگبٍ تؼطيلي ّهت ػقيق كِويؼم

 ػقيق ثيٌي پيو ٓجن. ثپـمن چيقي ػقيق اف لضظَ آى ًويکـػم

 لجبمِبيو اّ تب گؾاىت ػقيق. آهؼ هٌقل ثَ ثؼؼ مبػت ػّ ىيؼا

 :پـميؼ اّ اف ثؼؼ.ثيْيؼ ؿا ٍْؿتو ّ ػمت ّ کٌؼ ػُْ ؿا

 ؟ ثْػي کزب اهـّف_

 ثَ ىيؼا ٍْؿت مليؼ ؿًگ اهب ًجْػ تٌؼ ػقيق لضي کَ ايي ثب

 پييؼمتي ػقيق ػاًيگبٍ ثگْيؼ عْامت تب ىؼ، هـهق مـػت

 : گلت ّ کـػ

 ؟ ًَ هگَ ثْػ تؼطيل ػاًيگبٍ اهـّف_

 هي ثب عبٓـ ُويي ثَ کٌؼ گن ؿػ   ًويتْاًؼ ثْػ كِويؼٍ کَ ىيؼا

 : گلت هي

 .ثگـػين کن يک ؿكتين تؼطيلَ ػاًيگبٍ ػيؼين ّهتي_
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 ًگبٍ هي ثَ ْٓؿ آى ػقيق تب ًينتن ىيؼا ربي کَ ثْػم عْىضبل

 صل آى گْيي اهب ثْػ مبکت ّ فيـ ثَ مـ لضظبتي ىيؼا. کٌؼ

 کٌؼ ثلٌؼ ؿا مـه اّ تب ىؼ ثبػج ّ آهؼ کوکو ثَ رنبؿت رؼيؼ

 : ثگْيؼ ػقيق ثَ عطبة ّ

 ، ثگـػم کن يک ؿكتن!  ًکـػم کَ ػفػي ؟ ىؼٍ چي هگَ صبال_

 ؟ رـهَ ايي

 : گلت هضکوي لضي ثب ػقيق

 ثَ ؿكتي ثِبًَ ثَ اًّن ؟ ؿكتي عجـ ثؼّى کَ ًينت ثؼ ايي_

 ؟ هي اػتوبػ رْاة ايٌَ ؟ ػاًيگبٍ

 : گلت تلغي ثَ ىيؼا

 ؟ هيؼاػي اربفٍ ىوب هيگلتين اگَ_

 : گلت ثبالكبٍلَ ػقيق

 مـ تٌِب ّ رّْى ػعتـ يک ػاؿٍ هؼٌي چَ اٍالا  ، ًويؼاػم کَ ًَ_

 ّ ؿكت اًّزب آػهِبيي چطْؿ ًينت هؼلْم کَ ثيبؿٍ ػؿ ربُبيي اف

 آهؼ

 .کٌٌؼ هي

 ّ ىؼ ثلٌؼ ػجْك اي هيبكَ ثب ًؼاىت گلتي ثـاي صـكي کَ ىيؼا

 ٍؼايو کني ىت تب ّ کـػٍ هِـ هيؼاًنتن. ؿكت ثيـّى اتبم اف

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ػقيق. ًوييٌْػ ؿا
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 .ثْػ فػٍ فًگ ػّمتو ًگي ثِو ّهت يَ_

 توبم هبرـا اٍل اهب يبكت عبتوَ هبرـا ؿّف آى ، ػاػم تکبى ؿا مـم

 ػقيق الجتَ. هيؼاػ اػاهَ کبؿه ثَ تـ هضتبٓبًَ ثبؿ ايي ىيؼا. ًيؼ

 ايي اف ّ هيـّػ گـػه ثَ ًبفًيي عْػؿّ ثب گبُي اّ هيؼاًنت ُن

 تؾکـ ىيؼا ثَ هْؿػ ايي ػؿ کَ ُن ثبؿ ُـ ، ثْػ ًبؿاصت عيلي ثبثت

 گبُي هتبًتو توبم ثب ػقيق.  هيکييؼ ثضج ثَ کبؿىبى هيؼاػ

 فهنتبى. کٌؼ چَ ًويؼاًنت کَ هييؼ هنتبٍل چٌبى اّهبت

 ُيچ ىبيؼ ، کـػ ًبهقػ صويؼ ًبم ثَ پنـي ثب ًبفًيي مبل ُوبى

 هيکـػم كکـ فيـا ًکـػ عْىضبل هـا عجـ ايي ىٌيؼى اًؼافٍ ثَ چيق

 فّػ عيلي اهب ، هيؼاؿػ ثـ ىيؼا مـ اف ػمت ًبفًيي رـيبى ايي ثب

 اف ثؼؼ تبفٍ ًبفًيي فيـا. ام کـػٍ كکـ اىتجبٍ چوـ کَ كِويؼم

 فهبى ُبي هضؼّػيت ػيگـ ّ ىؼ پيو اف آفاػتـ صويؼ ثب ًبهقػي

 ثَ ىؼا ّ هي ٍضجت اتلبهي ْٓؿ ثَ ؿّف يک. ًؼاىت ؿا هجل

 ْٓؿ آى ْٓؿ ايي گلت ّ کـػ تؼـيق صويؼ اف اّ ، ىؼ کييؼٍ ًبفًيي

 ًبهقػه تْ پيو عْامتَ ًبفًيي ىبيؼ هيؼًّي کزب اف گلتن هي ،

 : گلت ًجْػ صْامو کَ ىيؼا کٌَ ثقؿگ ؿّ

 .رْؿيَ ايي صويؼ هيؼًّن عْػم هي ًگلتَ چيقي ًبفًيي ثبثب ًَ_

 : گلتن

 ؟ کزب اف_
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 ًبفًيي ثب کَ هْهؼِبيي کَ گلت ّ ػاػ لْ ؿا عْػه آًزب ىيؼا ّ

 هّْْع ايي ىٌيؼى اف. آهؼٍ هي آًِب ثب ُن صويؼ هيـكتَ ثيـّى

 اف ػاىت صن ػقيق ثيچبؿٍ گلتن عْػم ثب. ىؼم ًبؿاصت عيلي

 عجتي چَ ثْػ ىؼٍ هتْرَ تبفٍ کَ ىيؼا. ًويآهؼ عْىو ًبفًيي

 : گلت ّ عٌؼيؼ کـػٍ

 ؟ ثبىَ گؾىتَ ُب گؾىتَ ىيْا_

 عْػم پيو ؿا هّْْع اّى ثبيؼ کَ كِوبًؼ هي ثَ ٓـين ايي ثَ ّ

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼي ارجبؿ ؿّي اف. ػاؿم ًگبٍ

 کني ًيبػ، پيو ػيگَ هّْْع ايي کي مؼي اهب.  گؾىتَ ، اؿٍ_

 . ثبىَ ػاىتَ هقاصن ًويبػ عْىو ػاؿٍ ًبهقػ کَ

 : گلت ٓؼٌَ ثب ّ گـكت هّْغ ثبالكبٍلَ ىيؼا

 .ػاؿي تزـثَ هْؿػ ايي ػؿ تْ کَ ًجْػ يبػم اٍالا _

 اّ ثَ چطْؿ کـػم كکـ ايي ثَ ًبؿاصتي ثب.  ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ مپل

 هي ػلغْىي تٌِب. عطبمت گـكتَ پيو ػؿ کَ ؿا ؿاُي ثلِوبًن

 ُن ثب صويؼ ّ ًبفًيي ثؼؼ مبل تبثنتبى ثْػ هـاؿ کَ ثْػ ايي ػقيق ّ

 چَ ُـ اّ ىـ تب ثْػين تبثنتبى هٌتظـ ثيَجـاًَ هب ّ کٌٌؼ افػّاد

 کـػٍ ًبهقػ صويؼ ثب ًبفًيي کَ ّهتي اف. ىْػ کن مـهبى اف فّػتـ

 ىيؼا ّهت ُـ فيـا. ثْػ فػٍ ُن ؿا ػاًيگبٍ ّ ػؿك هيؼ گْيب ثْػ

 ّ ًـكتَ ػاًيگبٍ ثَ ًبفًيي ؿّف آى هيلِويؼم ثْػ صٍْلَ ثي ّ پکـ

 .امت کـػٍ ؿيجت
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 هـاؿ ٓجن تـم، پبيبى اهتضبًبت اف ثؼؼ ّ ؿميؼ ؿاٍ اف تبثنتبى ػبهجت

 ًيق ؿا هب ًبفًيي. ىؼ ثـگقاؿ افػّاريبى ريي صويؼ ّ ًبفًيي هجلي

 ُن هي ّ ًيبهؼًؼ پؼؿ ّ ػقيق.  کـػ ػػْت اه ػـّمي ربه ثَ

 ّهتي ريي اتوبم اف ثؼؼ ًجبىؼ، تٌِب ىيؼا کَ ؿكتن ايي عبٓـ ثَ

 اف ثبالعـٍ ، ىکـ ؿا عؼا"  گلتن عْػم پيو ثـگيتين هٌقل ثَ

.  کـػ آؿبف ؿا ػّم مبل ىيؼا مبل آى پبييق" ىؼين عالً ػمتو

 ، ًؼاػ تضَيل اػاهَ ػيگـ افػّاد اف ثؼؼ ًبفًيي هي ثيٌي پيو ٓجن

 ّ هيـكت هْهغ ثَ ىيؼا يؼٌي ، ثْػ ػبػي کبهال اّّبع هبٍ چٌؼ تب

. ثْػ گـم عْػه کبؿ ثَ مـه اٍطالس ثَ ّ هيگيت ثـ هْهغ ثَ

 ّ ؿكت آى اف ّلي ػاىت تللٌي توبك ًبفًيي ثب ُن گبُي الجتَ

 تللي گْىي هيؼيؼم ؿا ىيؼا ثبؿ ُـ. ًجْػ عجـي اف هجل آهؼُبي

 عْػم ثَ هيکـػ، ٍضجت ًبفًيي ثب ّ گْىو ثَ ثْػ چنجيؼٍ

 ًؼاىتن عجـ ّ ثيَ توْم توبمِب ّ تللٌِب ايي هييَ کي هيگلتن

 تللٌي توبمِبي ُويي ػؿ ًبفًيي ّ امت هبرـا ىـّع تبفٍ ايي

 تـم اهتضبًبت ىـّع ثب. هيؼُؼ ىنتيْ ؿا ىيؼا هـق ؿكتَ ؿكتَ

 اکخـ ثجيٌن هطبلؼَ ّ تاله صبل ػؿ ؿا ىيؼا ايٌکَ ربي ثَ اّل

 كـّ عْػ ػؿ چٌبى گبُي. هيؼيؼم ًبؿاصت ّ صٍْلَ ثي ؿا اّ اّهبت

 ػمت اف ؿا هبػؿ تبفٍ کَ هيبًؼاعت فهبًي يبػ ثَ هـا کَ هيـكت

 هيگلت كؤ ًبؿاصتي چـا پـميؼم هي اّ اف کَ ثبؿ ُـ. ثْػين ػاػٍ

 مٌگيي ػؿمِبيو کٌن ػؿک هيتْاًنتن.  ام عنتَ يب ًؼاؿم صبل

 ، ىتن ػا مـاؽ اّ اف کَ امتؼؼاػي ّ ُْه ثب اهب امت
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 آى اف تـ مغت پل اف هيتْاًؼ ؿاصت عيلي ثغْاُؼ اگـ هيؼاًنتن

 ىؼ ثبػج کَ ىٌيؼم اّ اف رؼيؼي فهقهَ ثؼؼ هؼتي. ثيبيؼ ثـ ُن

 ّّؼيت اف هـتت ىيؼا. امت ّهْع ىـف ػؿ اتلبهبتي کٌن كکـ

 اصنبك ّّْس ثَ ّ هيکـػ اًتوبػ امتبػاًو ّ ػاًيگبٍ آهْفىي

 ّهت ُـ. ًينت اّ ػؿ عْاًؼى ػؿك ُيزبى ّ ىْؿ آى ػيگـ هييؼ

 ىک ّ هيبكتبػم ًبفًيي يبػ ثَ هيکـػ ثبف ؿا ىکبيت مـ ىيؼا

 ىؼٍ ايزبػ ىيؼا ػؿ اّ هنوْم تلويٌبت احـ ػؿ كکـ ايي ًؼاىتن

 ػَجي صبلتي ثب ًبگِبى ثْػ هطبلؼَ صبل ػؿ کَ ثبؿ يک فيـا. امت

 : گلت ػَجبًيت ثب ّ کـػ پـت ٓـكي ثَ ؿا کتبثو

 آعـه ثکي رْى ُوَ ايي. ثجـٍ کتبثَ چي ُـ ىْؿ هـػٍ اٍ_

 ايـاى تْي عًْؼى ػؿك هيگَ ؿامت ًبفًيي ، ُيچي ثَ ُيچي

 ....کـػًَ تلق ّهت كؤ

 کٌؼ پبك ؿا ّاصؼُبيو اف تب چٌؼ ًتْاًنت تـم آى ىيؼا ثؼثغتبًَ

 هجال ؿا اّ صبلت ايي ثجبفػ، ؿا اه ؿّصيَ صنبثي ىؼ ثبػج ايي ّ

 ثب ّ هيوبًؼ عيـٍ اي ًوطَ ثَ کالكَ ّ مـػؿگن.  ثْػم ػيؼٍ ُن

 تب ثوبًن هٌتظـ ثبيؼ ػيگـ ثبؿ هيؼاًنتن. ًويکـػ ٍضجت کني

 ثَ ؿّف ُـ ىيؼا.  گؾىت هبرـا ايي اف هؼتي. کٌؼ پيؼا ؿا عْػه

. ًجْػ مبثن ىيؼاي آى ػيگـ اهب ، هيگيت ثـ ّ هيـكت ػاًيگبٍ

 ىؼٍ صـف کن عيلي ّ صٍْلَ ثي ّ اىتِب ثي. ثْػ كکـ ػؿ هؼام

 ٓـيوي ثَ کٌن ثبف اّ ثب ؿا ٍضجت مـ هيغْامتن کَ ثبؿ ُـ. ثْػ

 ثب ًگـاى ّ مـعْؿػٍ هي ّ ًؼاؿػ هـا صٍْلَ کَ هيلِوبًؼ هي ثَ
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 اف ؿّف يک ايٌکَ تب. کٌن ٍجـ ثبيؼ ُن ثبف هيکـػم كکـ عْػم

 ايي ّ ًؼاىت اي گـكتَ چِـٍ ُوييَ عالف ثـ ثـگيت ػاًيگبٍ

 عْىضبلي ثب. کـػ هتؼزت هيؼيؼم ػيگـي ْٓؿ ؿا اّ هؼتِب کَ هـا

 اكتبػٍ اتلبم ثْػم هٌتظـه کَ اي هؼزقٍ آى ىبيؼ کـػم كکـ

 کَ ثْػ ُوبًي کبه اي.ثيبيؼ عْػه ثَ گـكتَ تَوين اّ ّ امت

 هتْرَ آهؼ هٌقل ثَ ىيؼا کَ اي لضظَ ُوبى اف. هيکـػم كکـ

 ايٌکَ ثب. ػاؿػ تـػيؼ آى گلتي ثـاي اهب ، ثقًؼ صـكي هيغْاُؼ ىؼم

 اّ کَ اكتبػٍ اتلبهي چَ ثؼاًن کَ ثْػم ىؼٍ کٌزکبّ ىؼت ثَ

 ثَ لت عْػه تب کـػم ٍجـ اهب.. امت ػاػٍ ؿّصيَ تـييـ چٌيي

 ؿـّة ًقػيک. ػاىت اػاهَ ىت مـ تب اًتظبؿ ايي. کٌؼ ثبف مغي

 گبّ گل هوؼاؿي اّ اف تب آهؼ ػقيق ػًجبل ثَ ُب ُونبيَ اف يکي کَ

 کَ آًطْؿ ّ ثْػ هبُو ُلت اّ ػـّك ، ثگيـػ ػـّمو ثـاي فثبى

 ثَ ػقيق ّهتي. ثْػ ىؼٍ اه مـػي هيگلت عبًن ٍليَ

 :گلت هي ثَ ثيبّؿػ ؿا فثبى گبّ گل ظـف تب ؿكت آىپقعبًَ

 .فايوبًيَ ّهتَ عبًن ٍليَ ػـّك کٌن كکـ_

 :گلتن

 .هبُيَ ُلت تبفٍ کَ اّى_

 : گلت ّ اًؼاعت ثبال ىبًَ ػقيق

 ػؿػه چْى ًکـػٍ مـػيو هؼلْهَ کَ ْٓؿ ايي اهب ػًّن ًوي_

 .هيکٌَ ّل ّ هيگيـٍ
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 ثَ عبًن ٍليَ ُوـاٍ ثَ فثبى گبّ گل ظـف ثـػاىتي اف ثؼؼ ػقيق

 ؿكتي اف هجل.  ثقًؼ ػـّمو ثَ مـي ًقػيک اف تب ؿكت آًِب هٌقل

 ؿا پبيو ػقيق ايٌکَ هضِ ثَ.  کٌن آهبػٍ ؿا ىبم تب عْامت هي اف

 چَ هيـْل ًويؼاًن هْهغ آى تب کَ ىيؼا گؾاىت ثيـّى هٌقل اف

 : گلت ّ آهؼ هي کٌبؿ ثْػ کبؿي

 ؟ کٌن ٍضجت ثبُبت کلوَ چٌؼ ػاؿي ّهت ىيْا_

 : گلتن ثْػم اي لضظَ چٌيي هٌتظـ ٍجـاًَ ثي کَ هي

 .ثگْ ػقيقم اؿٍ_

 : گلت ىيؼا

 .کي گْه هي صـكِبي ثَ ػهت ثب ّ ًکي کبؿ لضظَ چٌؼ پل_

 گْيي کَ ثْػ ْٓؿي ىيؼا لضي. هيبكتبػ ىْؿ ثَ ػلن کن کن

 ًيبف تْرِن توبم ثَ فيـا ثگْيؼ، هي ثَ ؿا هِوي ؿاف هيغْامت

 ّ گـكت ؿا ػمتن. کـػم ًگبٍ اّ ثَ ّ کييؼم کبؿ اف ػمت.  ػاىت

 ؿّيو ثَ ؿّ عْامت هي اف ّ ًينت فهيي ؿّي ّ ثـػ اتبم ثَ هـا

 توبم هيٌينتن اّ ؿّثـّي ػلِـٍ ّ تـك ثيي کَ صبلي ػؿ.ثٌييٌن

 ىيؼا. ثگْيؼ هيغْاُؼ چَ ثلِون تب ىؼ گْه ّ چين ّرْػم

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ثؼؼ ّ کـػ عن ٓـكي ثَ ؿا مـه

 اهب.  مغتَ عيلي ثـام صـف ايي گلتي هيکٌن اصنبك ؿامتو_

 .ثگن ثبيؼ ثبالعـٍ

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼي فصوت ثَ
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 .ثبه ؿاصت_

 :گلت ّ ػاػ رْاة ؿا لجغٌؼم ىيؼا

 . کٌن ىـّع کزب اف ًويؼًّن اهب ؿاصتن_

 ثَ ّ ثقًن كـيبػ ثْػ هبًؼٍ کن هيآهؼ، ثيـّى صلوْهن اف ػاىت هلجن

 ؿًگو عْه هُْبي ثَ تبثي ىيؼا. ثقًؼ ؿا صـكو فّػتـ ثگْين اّ

 عيـٍ هي کٌزکبّ ّ ًگـاى ًگبٍ اف ؿيـ ًوطِبي ثَ کَ صبلي ػؿ ّ ػاػ

 : گلت ثْػ ىؼٍ

 ؿّ عجـ ايي کَ ثبىي کني اّليي تْ ػاىتن ػّمت ؿامتو_

 . هييٌْي

 : گلت ؿميؼ ْٓالًي عيلي هي ًظـ ثَ کَ هکخي اف ثؼؼ ّ

 . کٌن افػّاد هيغْام هي ىيْاي_

 صيـت کَ هي ثَ ّهتي اهب ام ىٌيؼٍ اىتجبٍ کـػم كکـ لضظِبي

 : گلت کـػ ًگبٍ ثْػم ىؼٍ عيـٍ اّ ثَ فػٍ

 ؟ ثقًن ؿّ صـف ايي ًويبػ هي ثَ ؟ چيَ_

 عْػم ػؿ ؿا عجـ ايي ًويتْاًنتن کَ صبلي ػؿ ّ آهؼم عْػم ثَ

 :گلتن ّاؿكتَ ّ ىل کٌن ُْن

 ؟ هيگي ؿامت_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ّ عٌؼيؼ ىيؼا

 ؟ ىؼي ىْکَ عيلي ايٌکَ هخل_
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 ًلِويؼم ، ثْػم ىؼٍ ىْکَ ُن ّاهؼب ، ثْػ فػٍ صؼك عْة

 اّ اف ّ کٌن رْؿ ّ روغ ؿا عْػم تْاًنتن تب کييؼ ْٓل چوؼؿ

 ىيؼا ػُبى اف ّهتي. کٌؼ افػّاد هيغْاُؼ کني چَ ثب ثپـمن

 ًبم ثَ پنـي ثب اّ آىٌبيي ّامطَ صويؼ ّ ًبفًيي کَ آهؼ ثيـّى

 کبؿ ايي. ثکْثن مـم ثـ ػمت ػّ ثب ثْػ هبًؼٍ کن ُنتٌؼ کبهـاى

 :گلتن مـػي لضي ثب ػُْ ػؿ ّ ًکـػم ؿا

 ؟ ًبفًيي_

 : گلت ّ ىؼ عيـٍ چيوبًن ثَ ىيؼا

 ؟ چيَ هگَ_

 :گلتن ّ کـػم ػُْ ؿا لضٌن مـػت ثَ ، ثْػ ػَجي کوي لضٌو

 .عْؿػم رب کوي ؿامتو اهب ًينت چيقي_

 آؿام ىيؼا.  ىؼ مـهْى ثـ عبک كؤ ، ُيچي ، گلتن عْػم ثب ّ

 : گلت ّ ىؼ

 .ػاؿم ؿّ صبل ُويي ُن عْػم چْى ، ػاؿي صن_

 : گلتن

 ؟ چي ثـاي ػيگَ تْ_ 

 .ثگيـم تَويوي چَ هًْؼم ؿامتو_

 ؟ ثْػ چي اموو گلتي_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ ىيؼا
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 .کبهـاى_

 ؟ ىکليَ چَ ؟ امت کبؿٍ چَ مبليَ؟ چٌؼ کبهـاى آهب ايي عت_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ىيؼا

 . مبليَ ًَ ّ مي.  ثگن ثِت ثپـك يکي يکي ؟ عجـٍ چَ اٍّ_

 صـف ايي گلتي ٌُگبم ُن ىيؼا عْػ ّاّيال، گلتن ػل ػؿ

 فيـا ًکٌؼ عْؿػ ثـ هي ثب ًگبُو تب ثْػ اًؼاعتَ پبييي ؿا چيوبًو

 هـػ آى ّ اّ ثيي كبصيي مٌي تلبّت چَ هيؼاًنت ُن عْػه

 :گلتن ىؼ ْٓالًي مکْتو ػيؼم ّهتي. ػاؿػ ّرْػ

 ؟ عت_

 : گلت ّ ىؼ هٌظْؿم هتْرَ

 ّّغ هؼلْهَ کَ ْٓؿ ايي اهب.  چيَ ىـلو ًويؼًّن ؿامتو_

 .عْثَ عيلي هبليو

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػيؼ ؿا هي مکْت ّهتي ّ

 ..... اه هيبكَ ّ ىکل اهب_

 آى الي اف ّ ثـػاىت ثْػ اكتبػٍ فهيي ؿّي کٌبؿه کَ ؿا کتبثي

 : گلت ّ گـكت هي ٓـف ثَ ّ کييؼ ثيـّى ػکني

 .ػکنيَ ايي_

 گـكتن اّ اف ؿا ػکل هيوبًؼ ثييتـ عيک چْثي ثَ کَ ػمتي ثب

 پيت هؼ توبم کَ ثْػ ؿّين پيو هـػي تَْيـ. ىؼم عيـٍ آى ثَ ّ
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 چِـُبه.  ػاىت ػمت ػؿ چْثي ّ ثْػ اينتبػٍ ؿّػعبًَ ثَ

 ، ػاىت هٌبمجي اًؼام ّ تيپ اهب ًجْػ هيغٌ ػهين عيلي

 : کـػ هتْرَ هـا ىيؼا ٍؼاي

 ؟ عْثَ ؟ چطْؿٍ_

 :گلتن

 .تيپَ عْه اهب ًينت هؼلْم کَ اه هيبكَ_

 الي اف ّ فػ لجغٌؼي ثْػ ىؼٍ عْىضبل هي تيغيٌ اف کَ ىيؼا

 : گلت ّ آّؿػ ثيـّى ػيگـي ػکل کتبة ُوبى

 .هؼلْهَ ثِتـ اه هيبكَ ػکل ايي تْي_

 ايي ػؿ کبهـاى چِـٍ هيگلت ػؿمت ىيؼا. گـكت ٓـكن ثَ ؿا آى ّ

 ؽّهن ثَ اه چِـٍ اّل ًگبٍ ػؿ صبل ايي ثب.  ثْػ تـ هيغٌ ػکل

 ّ ثـرنتَ ُبي گًَْ ، امتغْاًي چِـٍ ّ مجقٍ پْمت.  عْؿػ

 ًوطَ ػؿمت ّ ؿّىي ّ ًبكؾ چيوبًو. ػاىت تيقي ًْک چبًَ

 هيغٌ ػکل ػؿ ثيٌيبه. ثْػ اه هيکي ّ پِي اثـّاى هوبثل

 هُْبيو. ؿميؼ ثقؿگ ًظـم ثَ ػُبًيبى ّلي ػاؿػ كـهي چَ ًجْػ

 پْىبًؼٍ ؿا ثلٌؼه پييبًي ًيق آى اف ػمتِبي کَ يکؼمت ّ ٍبف

 ىبيؼ. ًينت ًوي ػل ثَ اهب ًجْػ فىت ُن عيلي ايٌکَ ثب. ثْػ

 ثَ.  هيکـػ كـم ّّؼيت ثْػ اّ هؼـف ًبفًيي اف ؿيـ ػيگـي کل اگـ

 گْيي کَ ىيؼا ، گـكتن ٓـكو ثَ ؿا ػکل ّ کـػم ًگبٍ ىيؼا

 : گلت ثؼاًؼ هـا ًظـ ثْػ هٌتظـ
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 چيَ؟ ًظـت عت_

 ؟ هي ًظـ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ىيؼا

 ؟ کٌن کبؿ چَ ثبيؼ ًظـت ثَ ثؼًّن هيغْام اؿٍ_

 اّ ثَ صتوب ػاىتن ىِبهت اگـ. ثْػ کـػٍ هي اف مغتي مئْال

 اّ هيغْامتن ًَ ّ هيتْاًنتن ًَ ّلي ًيبهؼٍ عْىن اٍالا  هيگلتن

 ًَ امت تبييؼ هٌتظـ هيؼيؼم ًگبُو ػؿ چْى.  کٌن ًبؿاصت ؿا

 :گلتن ثؼؼ ّ کـػم كکـ کوي. تکؾيت

 چَ تْ کَ ايٌَ هِن.  ًينت هِن ثبىَ چي ُـ هي ًظـ_

 ثب ّ ػبهل اًّوؼؿ ىکـ ؿّ عؼا هيؼًّن ُن ؿا ايي ، ثگيـي تَويوي

 ػبهالًَ ُن ّ کٌي كکـ ػؿمت ُن هيتًْي کَ ُنتي تزـثَ

 .ثگيـي تَوين

 اهب ًؼاىتن آويٌبى ثْػم فػٍ کَ صـكي ثَ فيبػ ايٌکَ ثب

 ّ کٌؼ كکـ ثييتـ کَ کٌن ّاػاؿ ؿا ىيؼا ّميلَ ايي ثَ هيغْامتن

 کـػّ هالة مـه پيت ؿا ػمتِبيو ىيؼا. ًقًؼ آة ثَ گؼاؿ ثي

 : گلت

 هبلي ّّغ ، ًينت ثؼ فيبػ اه هيبكَ. ًيبهؼٍ ثؼم افه ؿامتو_

 عيلي ُن اعالهو هيگلت ًبفًيي کَ ُن ْٓؿ ايي ػاؿٍ ُن عْثي

 .الؿرَ هـػاي اّى اف يؼٌي ، عْثَ
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 صـً اف ثْػ ثـػٍ کبؿ ثَ کَ اٍطالصي ّ ًبفًيي ًبم ىٌيؼى اف

 ّ ًبفًيي ىْؿ هـػٍ"  گلتن عْػم ثب ّ كيـػم ُن ثَ ؿا ػًؼاًِبين

 کييؼ ػويوي ًلل صـف ايي گلتي اف ثؼؼ ىيؼا. ثجـٍ ؿّ ًظـه

 اّ کَ کـػم امتٌجبٓ ْٓؿ ايي صـكِبيو اف. ىؼ مبکت ّ

 امت عبٓـ ايي ثَ ٍـكب ُن هي ثب ٍضجت ّ گـكتَ ؿا تَويوو

 کـػم ًگبٍ ىيؼا ثَ. ثـمبًن پؼؿم ّ ػقيق گْه ثَ ؿا عجـ هي کَ

 امت ًگـاى هيکـػم اصنبك. ثْػ ىؼٍ عيـٍ ًبهؼلْم اي ًوطَ ثَ

 كکـم ثَ لضظَ ُوبى.  ًگلتَ هي ثَ کَ ُنت چيقي ٌُْف ّ

 هجال هخال ثگَ، ًويغْاػ ىيؼا کَ ػاؿٍ هْؿػي پنـٍ ًکٌَ ؿميؼ

 ًَ ّ مي هـػ آعـ ، ػاؿٍ ػيجي يک هيؼًّن چَ يب کـػٍ افػّاد

 ؿامتي ؟ ثبىَ هبًؼٍ هزـػ کَ ػاىت ػليلي چَ ػاؿ هبيَ مبلَ

 ىيؼا اف ؿا مئْال ايي آهؼم تب ؟ ثْػ ػيؼٍ ؿا ىيؼا کزب اٍالا  اّ

 : گلت ثپـمن

 يک اف هي ّلي عْثَ کبهـاى چيق ُوَ!  ىيْاي چيَ ػًّي هي_

 .ًگـاًن چيقي

 ؿا عْػم ػاىتن کَ كکـي فهيٌَ پيو ثب ّ اكتبػ تپو ثَ هلجن

 ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ىيؼا. ًؼُن ًيبى ثؼي ّاکٌو تب کـػم آهبػٍ

 : گلت

 .ًکٌي هْاكوت افػّاد ايي ثب ثبثب ّ ػقيق هيتـمن ايي اف_

 : ثْػ ؿـيت عْػم ثـاي ّ گـكتَ ٍؼاين
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 ؟ چي ثـاي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ تـػيؼ ثب ىيؼا

 ؟ کٌي کوکن هيؼي هْل ثگن ثِت اگَ_

 : گلت ّ ىؼ آى هؼٌي هتْرَ کَ هيکـػم ًگبُو ْٓؿي

 ؟ کٌي ؿاّي ؿّ ثبثب ّ ػقيق يؼٌي_

 .ثؼم هْل ثِت ًويتًْن چيَ هْؿػ اّى ًؼًّن تب يؼٌي ػًّن ًوي_

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ مکْت لضظِبي ىيؼا

 ًينت ايٌزب کبهـاى ؿامتو_

 : گلتن ، ًيؼم هٌظْؿه هتْرَ

 ؟ کزبمت پل_

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ کْتبُي هکج ىيؼا

 .كـاًنَ ؿكتَ اّى_

 : گلتن ثؼؼ ّ کـػم كکـ کوي

 ؟ ثـهيگـػٍ کي عت_

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ ًگبُن هبت اي لضظَ ىيؼا

 .ثـگـػٍ ًينت هـاؿ_

 : کـػم تکـاؿ گيزي ثب

 ؟ چي يؼٌي! ؟ ثـگـػٍ ًينت هـاؿ_
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 .هيکٌَ فًؼگي رب ُوْى اّى_

 ايٌکَ هضِ ثَ ّ هيکـػم ًگبُو كؤ ثيلتؼ رب هـقم ػؿ صـكو تب

 ثبىؼ ىٌيؼٍ ُْلٌبکي عجـ کَ کني هخل ىؼم صـكو هتْرَ

 :گلتن ثلٌؼي ٍؼاي ثب ّ لـفيؼم عْػم ثَ

 ؟ كـاًنَ ثـي هيغْاي يؼٌي ؟ چي_

 ثَ ّ عْؿػ رب عيلي ثبىؼ ايي هي ّاکٌو ًويکـػ كکـ کَ ىيؼا

 کـػم ًوي ُن تب تَْؿه صتي ، کـػ ًگبُن كؤ رْاة ربي

 ىيؼا فيـا ثْػ پـيؼٍ ىؼت ثَ ؿًگن گْيب. ثيٌْم چيقي چٌيي

 : گلت ّ گـكت ثبفّين ثَ ؿا ػمتو

 ؟ ىؼ چيت ىيْا ؟ چيَ_

 : گلتين ّ کييؼم ٍْؿتن ثَ ػمتي

 .عْثَ صبلن هي_

 اف ؿا عْػه ثغْاُؼ کَ کني هخل ّ کـػ ؿُب ؿا ثبفّين ىيؼا

 : گلت ثـُبًؼ كيبؿ

 .ثـم هيغْام ، گـكتن ؿا عْػم تَوين هي ىيْاي_

 :گلتن ّ کـػم ًگبُو امتيَبل ثب

 ؟ ًويگي کَ رؼي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 هيگن رؼي ُن عيلي!  چـا_
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 ؟ کـػي ؿّ چيق ُوَ كکـ ىيؼا_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػيگـ ثبؿ ىيؼا

 . هيکٌن كکـ هّْْع ُويي ثَ ػاؿم هبَُ ػّ يکي االى اؿٍ_

 اف هجل هّْْع ايي ىؼم هتْرَ ّ کـػم صنبة عْػم پيو

 ثؼْي ًکـػى پبك ػليل ىک ثؼّى ّ آهبػٍ پيو تـهو اهتضبًبت

 التوبك ثَ ثْػ هبًؼٍ کن. امت ثْػٍ ُويي ُن ُبيو ػؿك اف

 :گلتن ّ کـػم کٌتـل ؿا عْػم صبل ايي ثب ثيلتن

 فصوت ُوَ ايي هگَ ؟ چي ػاًيگبُت پل رْى ىيؼا_

 اًّن ؟ کٌي ّلو کبؿٍ ًَق هيغْاي ؟ ػاًيگبٍ ثـي ًکييؼي

 ؟ ؿكتي ؿّ ؿاٍ ًَق ايٌکَ اف ثؼؼ

 : گلت ّ فػ پْفعٌؼي ىيؼا

 ُن ُويٌو تْي کَ كؼال!  ثيَ توْم ػؿمن تب کْ صبال...  اٍّ_

 ػؿمن ثـم ُن اًّزب.  کٌن ّل ؿّ ػؿمن ًينت هـاؿ تبفٍ. هًْؼم

 ػاًيگبٍ هؼتجـتـيي ّ ثِتـيي اف يکي تْي ُن آى. هيؼم اػاهَ ؿّ

 . ُبه

 :گلتن ًبهيؼي ثب

 ؟ ُيچي ثَ ُيچ ُن فصوتت ّ ػوـ مبل ػّ_

 : گلت ثبالكبٍلَ ىيؼا

 . ىؼم ػالف کٌکْؿ پيت ػيگَ ُبي عيلي هخل هيکٌن كکـ_
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 گلتن ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم.  کـػٍ ؿا كکـُبيو ُوَ ثْػ هؼلْم

: 

 ؟ ثيبؿين ؿّ ات ػّؿي ٓبهت چطْؿ ؟ ًينتي کَ ُن هب كکـ_

 :گلت ّ گـكت ؿا ػمتن ىيؼا

 تَويوي ثْػم ًتًْنتَ ُن صبال تب اگَ مبعتَ عيلي الجتَ_

 ػيؼم کـػم كکـ عْة ّهتي ّلي ، ثْػ ىوبُب عبٓـ ثَ كؤ ثگيـم

 .... ًب

 ثيبّؿػ ؿا ًبفًيي ًبم هيغْامت کَ كِويؼم هي اهب عْؿػ ؿّ صـكو

 : ػاػ اػاهَ ايٌطْؿ ؿا صـكو ّ ًيبّؿػ ؿا اّ ًبم ىيؼا ،

 ثبؿ ػّ يب يک مبلي تبفٍ ، ،ًبهَ تللي. اؿتجبٓبتَ ػَـ ػيگَ االى_

 چنجيؼٍ ثبثب ؿيو ثيظ ًويتًْن ُوييَ هي. هيـم ّ هيبم ُن

 کَ کٌن افػّاد کني ثب ثِتـٍ پل.  کٌن افػّاد ثبيؼ ثبالعـٍ ثبىن

 .ثبىن تبهيي هبلي ًظـ اف ُن ّ ثبىن ػاىتَ ػّمتو ثتًْن ُن

 فًؼگي هيؼاًنتن ثْػ گؾاىتَ صنبمي ًوطَ ؿّي ػمت ىيؼا

 :گلتن ، ثْػٍ ػجـتي ػؿك اّ ثـاي هي

 ػؿك ػاؿي االى تْ ، گـكتي تَوين فّػ کن يک ًويکٌي كکـ_

 هوکٌَ ، هييَ توْم ػؿمت ُن ػيگَ مبل ػّ ، هيغًْي

 ....ثيبػ مـاؿت ثِتـي كـٍتِبي

 : گلت صٍْلگي ثي ثب ّ ىْػ توبم صـكن ًگؾاىت
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 ػيگَ مبل ػّ ثبيؼ هيگي تْ کَ ْٓؿ ايي!  ؟ ثِتـ كـٍت ايي اف_

 ثگيـم هنغـٍ لينبًل هؼؿک يک تب ثغًْن ػؿك ثکٌن رْى

 يب کبؿ ػًجبل ثگـػم يب. ثغْؿم ؿّ آثو کْفٍ ػؿ ثگؾاؿم ؿّ اّى ثؼؼىن

 عيلي.  ثگيـٍ ؿّ هي ثيبػ هيغْاػ کي ثجيٌن عًَْ ثٌييٌن ايٌکَ

 پبك ّ اك هٌِؼك يک عْامتگبؿم ثبىن ىبًل عْه عيلي

 رْؿ ايي هي ىيْاي ًَ ، اّهؼٍ ػؿ تغن اف تبفٍ ػکتـ يک يب هييَ

 ّّغ چْى کَ کٌن كکـ تْ هخل ًويتًْن يؼٌي ًويغْام، ؿّ فًؼگي

 يک کـػى کن ثب تًَْ هي ػّْي ّ اّفگل ُـ ًينت عْة ثبثبم

 ثبيؼ هي ، کٌَ افػّاد هي ثب ّ کٌَ لطق هي ثَ ثبثبم مـ اف عْؿ ًْى

 . کٌن فًؼگي ليبهتن ٓجن

 ّ پٌزـٍ کٌبؿ ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف صـف ايي گلتي اف ثؼؼ ىيؼا

 صـكِبي ثَ ربين مـ عْؿػٍ مـ ّ هجِْت ًيق هي. ًينت آى لجَ

 . هيکـػم كکـ اّ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  
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 ثْػ ىيـاف اُل اّ.  ثْػ ًبفًيي ىُْـ صويؼ ػّمت هضجي کبهـاى

 اّ ّهتي کبهـاى پؼؿ. هيکـػًؼ فًؼگي آًزب ػؿ ًيق اهْاهو توبم ّ

 اف هـػي ثب مبل يک اف پل ّهبػؿه کـػٍ كْت ًجْػ ثيو کْػکي

 ثَ ؿا کيِبًَ عْاُـه ّ کبهـاى ّ ثْػ کـػٍ افػّاد ػـة ىيْط

 رؼيؼ ىُْـ ُوـاٍ ّ ثْػ مپـػٍ مبثوو ىُْـ اهْام ػمت

 هـػي ثب مبلِب ُوبى کيِبًَ. ثْػ ؿكتَ کْيت ثَ فًؼگي ثـاي

. ثْػ ثـػٍ هٌقلو ثَ عْػ ُوـاٍ ُن ؿا کبهـاى ّ ثْػ کـػٍ افػّاد

 آى اف پل ّ ثْػٍ عْاُـه پيو مبلگي ميقػٍ مي   تب کبهـاى

 ػيپلن تِـاى ػؿ. ثْػ آهؼٍ تِـاى ثَ ػوْيو ُوـاٍ ثَ ُن

 ثَ هيـْل صويؼ ػوْي ىـکت ػؿ ّ ثْػ گـكتَ ؿا اه صنبثؼاؿي

 ػّمتي ّ ىؼٍ آىٌب صويؼ ثب کَ ثْػٍ رب ُوبى ّ ثْػ ىؼٍ کبؿ

 کبؿ اف کبهـاى مبل يک اف ثؼؼ کَ ْٓؿي ثَ ثْػ کـػٍ پيؼا اػاهَ آًبى

 ّ ثْػًؼ کـػٍ ثبف هـبفُبي صويؼ ُوـاٍ ثَ ّ ػاػٍ امتؼلب ىـکت

 کَ آًزبيي اف. ثْػًؼ ىؼٍ کبؿ ثَ هيـْل ىـاکتي ْٓؿ ثَ ػّ ُـ

 ثْػ تْاًنتَ ثْػ کيْؿ اف عبؿد ثَ ؿكتي كکـ مـ ُوييَ کبهـاى

 تـکيَ ثَ ؿكتي اف ثؼؼ اّ ثگيـػ، تْؿينتي ّيقاي تـکيَ کيْؿ اف

 ّ ؿكتَ ؿّهبًي کيْؿ ثَ ثْػ کـػٍ پيؼا کَ ُبيي ّامطَ تْمٔ

 ػؿ كـاًنَ کيْؿ اف مـ چطْؿ کَ ًيؼ هؼلْم مبل ػّ اف ثؼؼ

 ايي الجتَ. ػاىتين کبهـاى اف کَ ثْػ آالػبتي توبم ايٌِب. ثْػ آّؿػٍ

 تؼـيق هب ثـاي ُن اّ ّ ثْػ ػاػٍ ىيؼا ثَ ًبفًيي ُن ؿا آالػبت

 .کـػ
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 ػـّمي ىت اف ُن کبهـاى ّ ىيؼا آىٌبيي توبم هيکٌن كکـ

 يب ثٌبهن توؼيـ ثبفي ؿا آى ًويؼاًن. ثْػ ىؼٍ ىـّع صويؼ ّ ًبفًيي

 ىيؼا ّهت ُيچ کبه اي هيکـػم كکـ عْػم ثب گبُي ، ػيگـ چيق

 ًبفًيي تضـيک ثَ صويؼ تب ًويبًؼاعت ػکل ػاهبػ ّ ػـّك ثب

 ّاي کٌؼ افػّاد ثَ تـؿيت ؿا اّ تب ثلـمتؼ کبهـاى ثـاي ؿا اّ ػکل

 ايي هگـ اهب. ًويآهؼ عْىو ىيؼا اف کبهـاى ّهت ُيچ کبه

 ثجيٌؼ ؿا اّ کني ثْػ هضبل کَ ثْػ فيجب آًوؼؿ ىيؼا ؟ ػاىت اهکبى

 ايٌکَ ّ کبهـاى هْؿػ ػؿ ىيؼا آًکَ اف ثؼؼ. ًيبيؼ عْىو اّ اف ّ

 ًوي ؿا صبلن ، کـػ ٍضجت هي ثب کٌؼ افػّاد اّ ثب هيغْاُؼ

 ػؿػاًَ عْاُـ کَ ثْػ مغت هي ثـاي ُن ثبّؿه صتي. كِويؼم

 تٌِب تبؿيکي ػؿ کَ ٓللي هخل ًويؼيؼ هـا اي ػهيوَ اگـ کَ ام

. ىْػ رؼا هي اف چٌيي ثغْاُؼ هييؼ فػٍ ّصيت ثبىؼ هبًؼٍ

 آى ػاؿػ افػّاد هَؼ ىيؼا كِويؼًؼ ايٌکَ اف ثؼؼ پؼؿ ّ ػقيق ّاکٌو

 ػقيق ثيچبؿٍ.  ًؼاىت هي اف کوي ػمت ، ًيٌبعتَ ّ ًؼيؼٍ ُن

 پل ًبؿاصتي ىؼت اف ثْػ هبًؼٍ کن كِويؼ ؿا هّْْع ايي ّهتي

 : گلت ىيؼا ثَ ػقيق. ثيلتؼ

 ىُْـ ًغْامتي صبال تب عْػت.  ػاؿي عْامتگبؿ کن تْ هگَ_

 ػکتـ کٌي تـ لت. ًؼاؿي ّ ًؼاىتَ کن عْة عْامتگبؿ ّگـًَ کٌي

 هي اف ػاىت عبًن هِيي پـيـّف ُويي. هيبى ثـات هٌِؼك ّ

 ؿامتو گلت ُن ثؼؼ ؟ کٌَ ىُْـ ًويغْاػ ات ًٍْ هيپـميؼ

 ؿّ ثـاػؿه پنـ. ثگيـم ثـاػؿم پنـ ثـاي اًّْ هيغْاػ ػلن عيلي
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 ام تبفٍ چِـٍ عْه ، پْه عْه ، آهبمت پبؿچَ يک.  ػيؼم هي

 ....هٌِؼمَ عْػه ثـاي االى ىؼٍ توْم ػؿمو

 : گلت ّ کـػ هطغ ؿا اّ صـف ًبؿاصتي ثب ىيؼا

 هْهؼيت يک االى.  ًؼاؿم ؿّ صـكِب ايي ىٌيؼى صٍْلَ هي ػقيق_

 . ىؼٍ پيؼا هي ثـاي عْة

 : گلت ّ ىؼ ػؿُن ػقيق چِـٍ

 ػولت ػعتـ ؟ ًجبىَ کلک ايٌب هيؼًّي کزب اف تْ ؟ هْهيؼتي چَ_

 .کي روغ ؿّ

 : گلت لزجبفي ثب ىيؼا

 تبفٍ.  ثؼم تيغيٌ ثؼ اف ؿّ عْة هيتًْن.  ىؼم ثقؿگ ػيگَ هي_

 کلک.  ػاؿٍ كبهيل ّ كبک.  ػاؿٍ فًؼگي ّ عًَْ پنـ. الکيَ هگَ

 ؟ ثيٌيؼ ثؼ ايٌوؼؿ چـا ىوب ؟ چيَ

 ػقيق آعـ ػمت ػاػ ؿا رْاثو چيق يک ىيؼا گلت ػقيق چَ ُـ

 : گلت ّ ىؼ ػَجبًي

 مـت اف ُن ؿّ هّْْع ايي كکـ صتي.  گلتن کَ ُويي ، ًَ_

 ثؼهت رْؿي ُويي کَ ثـًؼاىتن ؿاٍ مـ اف تْؿّ هي. کي ثيـّى

 . ثـي

 ايي هؼتِب تب. ًيؼ توبم اهب.  ىؼ عتن رب ُويي ثَ ٍضجت ؿّف آى

 ىيؼا ػمت اف ثبف کَ ػقيق ؿّف يک.  ػاىت اػاهَ رؼال ّ ثضج

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثْػ ىؼٍ ًبؿاصت عيلي
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 .ُنتي ثقؿگتـه عْاُـ هخال ثگْ ثِو چيقي يک تْ_

 اّ ثَ ؿا صـكِبين هجال هي کَ هؼٌي ايي ثَ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم

 : گلت ىيؼا هْهغ ُوبى. ام فػٍ

 ًينتن اّى هخل هي. ًکو ّمٔ ؿّ ىيْا پبي عؼا تْؿّ ػقيق_

 هي.  اّى ّ ايي ثَ ثنپبؿم ؿّ ام آيٌؼٍ ّ پبييي ثٌؼافم ؿّ مـم

 . هيکٌن کبؿ چَ ػاؿم هيؼًّن عْػم

 آىپقعبًَ ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ًؼُن ًيبى ؿا ام ًبؿاصتي ايٌکَ ثـاي

 ّ هيکييؼ ؿعن ثَ ؿا اىتجبُن ىيؼا کَ ًجْػ ثبؿ اّليي ايي. ؿكتن

 ايٌکَ اف ثؼؼ ؿّف ُـ. هيکـػ كـُ ىؼْؿي كبهؼ ّ اؿاػٍ ثي آػم هـا

 ّ هييؼ ىـّع رؼل ّ ثضج ايي گيت هي ثـ ػاًيگبٍ اف ىيؼا

 ثؼؼ ؿّف اهب هييبكت عبتوَ هْهتب ٓـف ػّ ػلغْؿي ّ ػَجبًيت ثب

 ُن گبُي ّ عين ّ ًبؿاصتي ثب گبُي ػقيق. هييؼ ىـّع ػّثبؿٍ

 اّ اف التوبك ّ گـيَ ثب ُن ثبؿ چٌؼ ّ اًؼؿف ّ پٌؼ ّ هِـثبًي ثب

 ػؿ ؿّف ُـ ىيؼا اهب. ًگيـػ تَوين ػزْالًَ آًوؼؿ عْامت

 پؼؿ ثـاي ػلن ُوَ اف ثيو هيبى ايي ػؿ. هييؼ تـ ؿامظ تَويوو

 ؿّيو ثَ ؿا ػؿ هي ّ هيگيت ثـ کبؿ مـ اف کَ ثبؿ ُـ.  هينْعت

 : هيپـميؼ اهيؼّاؿي ثب مالهن رْاة اف ثؼؼ هيکـػم ثبف

 اّهؼ؟ پبييي ىيطْى عـٍ اف ىيؼا ثبالعـٍ ؟ ثبثب عجـ چَ_

 ؿوگيي ّ ػليکنتَ ثـػم هي ثبال هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـم ّهتي

 پؼؿ ػبػت ايي. ىؼ هي اتبم ؿاُي عويؼٍ پيتي ثب ّ هيکييؼ اٍ
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 آى عجـ كؤ ّ ًوييؼ چٌيي ايي ُبي ثضج ّاؿػ ّهت ُيچ کَ ثْػ

 مـ ؿا ىيؼا ثتْاًؼ ػقيق ثْػ اهيؼّاؿ پؼؿ ىک ثؼّى. هيگـكت ؿا

 ثَ ىيؼا ّ هي هنئْليت توبم هبػؿ كْت اف ثؼؼ فيـا. ثيبّؿػ ػول

 تَوين هب هْؿػ ػؿ ُوييَ کَ ثْػ اّ ّ ثْػ اكتبػٍ ػقيق گـػى

 کَ کٌؼ ّاػاؿ ؿا ىيؼا ًويتْاًؼ ُن ػقيق ػيؼ کَ ّهتي اّ. هيگـكت

 ٍضجت ىيؼا ثب ّ ىؼ ٍضٌَ ّاؿػ عْػه ثـگـػػ، تَويوو اف

 چين ًَ ىيؼا اهب. ثگؾاؿػ افػّاد ايي عيـ اف عْامت اّ اف ّ کـػ

 ثَ. ىٌيؼ ؿا ثْػ ٍؼايو ػؿ کَ تْـػي ًَ ّ ػيؼ ؿا اّ ؿوگيي

 ايي هيکـػ، كکـ ؿكتي ثَ كؤ کَ ثْػ ىؼٍ هنظ چٌبى صويوت

 کَ اػظن ػوَ. پيچيؼ كبهيل ػؿ ىيؼا هجْلي اف ثييتـ صتي عجـ

 ثـ عجـ ايي ىٌيؼى ثب ثگيـػ آؿيب ثـاي ؿا ىيؼا ػاىت اهيؼ ٌُْف

 كؤ ىيؼا هْل ثَ ّلي. آهؼ هٌقلوبى ثَ کٌبى ىکٍْ ّ فًبى مـ

 : هيگلت ػوَ. کـػ مجک ؿا عْػه

 ؟ ثـٍ ثلـمتيي ؿّ ػعتـٍ ايي هيغْاي صنبثي چَ ؿّ ىوب آعَ_

 ؟ چي ًجْػ صنبثي ّ ػؿمت آػم يبؿّ اگَ

 آى ثَ ثبؿُب هب ُوَ کَ ثْػ چيقي ايي.  هيقػ ػؿمتي صـف ػوَ

 ثَ ؿا آى ىيؼا ّ ًؼاىتين ؿا آى اثـاف رـات اهب ، ثْػين کـػٍ كکـ

 : گلت هي ثَ ػوَ ؿكتي اف ثؼؼ.  گؾاىت اّ صنبػت صنبة

 ، ثين اّى اّفگل پنـ فى ثوًْن!  صـكب چَ_

 : گلتن ىيؼا ثَ. مْعت ػوَ ثـاي ػلن لضظَ آى
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 عْة عْامتگبؿ. ثيْ ػوَ پنـ فى ًگلتَ کني ػقيقم ًَ_

 كـاًَّّ

 :. گلت ّ فػ پْفعٌؼي ىيؼا

 .ثْػ كـاّّى تْ ثـاي کَ ْٓؿ ُوْى!  ػيؼم ، اؿٍ_

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ ىيؼا ثَ اعن ثب

 ؟ ثلِوي ؿّ ايي ًويغْاي چـا. هيکـػ كـم تْ ثب هي هْهؼيت_

 : گلت ػَجي صبلتي ثب ىيؼا

 ؟ ىؼٍ ثـًؼٍ ىبًنوْى يب کـػين پيؼا گٌذ ؟ کـػٍ كـهي چَ_

 : گلتن ّ ىؼم عيـٍ اّ ثَ

 ثـػاىت اي ػيگَ رْؿ تْ ثگن چي ُـ هي ايٌکَ هخل!  عيـ ًَ_

 کي مؼي ػاؿي اًتغبة صن کَ صبال کَ ايٌَ هٌظْؿم.  هيکٌي

 .کٌي اًتغبة ػؿمت

 : گلت ثبالكبٍلَ ىيؼا

 . ثگؾاؿًؼ ػيگـاى اگـ الجتَ.  هيکٌن ؿّ کبؿ ُويي ػاؿم ُن هي_

 ؟ اًتغبة ثِتـيي هضجي کبهـاى يؼٌي_

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ىيؼا

 . اؿٍ کَ هي ًظـ ثَ_

 ػل ػؿ ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ مـ پيت اف. ىؼ عبؿد اتبم اف مپل

 ؟ هيکٌَ كکـ رْؿي ايي چـا ؟ ىؼٍ چو ايي!  هي عؼاي"  گلتن
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 تْاًنت ىيؼا توٌب ّ عْاُو ّ ػؿگيـي هبٍ ػّ اف ثؼؼ ػبهجت" 

. کٌؼ هْاكوت ثَ ّاػاؿ ؿا پؼؿ ّ ػقيق ّ ثٌيبًؼ کـمي ثَ ؿا صـكو

 ثب ثْػ هؼـکَ ثيبؿ آتو ػقيق هْل ثَ يب رـيبى ايي ّامطَ کَ ًبفًيي

. ؿمبًؼ اّ آالع ثَ ؿا عبًن ػـّك ثلَ ّ گـكت توبك کبهـاى

 اتلبم ثَ عْامت اّ اف ّ فػ فًگ ىيـاف ػؿ عْاُـه ثَ ُن کبهـاى

 ّ تِـاى ثَ ىيؼا اف عْامتگبؿي ثـاي كبهيلو اكـاػ اف تي چٌؼ

 کَ ثْػ عْامتگبؿي تـيي ػزيت ىيؼا عْامتگبؿي. ثيبيٌؼ هب هٌقل

 ّ گل اف ًَ ّ ثْػ عجـي ػاهبػ اف ًَ. ثْػم ػيؼٍ ػوـم توبم ػؿ

 ثَ عْامتگبؿي ثـاي کبهـاى اهْام اف ًلـ ػّ تٌِب ّ ىيـيٌي

.  ػوْيو ػيگـي ّ ثْػ عْاُـه آًِب اف يکي کَ آهؼًؼ هٌقلوبى

. ػاىت مي   اي عـػٍ ّ مي توـيجب ّ ثْػ کيِبًَ عْاُـه ًبم

 فيبػي ىجبُت مجقه ّ فاؽ چين. صـف کن ّ عزبلتي ثْػ فًي

 ُـ ّ ػاىت الؿـي اًؼام ّ مجقٍ پْمت. ػاىت کبهـاى چين ثب

 ىوب کَ هيگلت ؿليع ىيـافي لِزَ ثب هيگلت اّ ثَ ػقيق چَ

 ػوْي. ًجْػ ثلؼ ػيگـي چيق صـف ايي رق ثَ گْيب ّ اعتيبؿيؼ ٍبصت

 ّهت عيلي ثْػ هؼلْم کبهال کَ ثْػ اًؼام ػؿىت هـػي کبهـاى

 اىتجبُي ؿا کبهـاى امن گبُي صتي اّ. ًؼاؿػ عجـ اّ اف امت

 کبؿٍ ُوَ ػٌْاى ثَ ُن ًبفًيي ّ صويؼ.  هيکـػ عطبة کبهيبؿ

 هـػ ًلـ چِبؿ آى اف ؿيـ ثَ. ػاىتٌؼ صْْؿ هـامن ػؿ کبهـاى

 صويؼ پؼؿ آىٌبيبى اف يکي ػٌْاى ثَ ؿا اّ کَ ثْػ آًبى ُوـاٍ ػيگـي

 ّ کبهـاى ثَ ؿثطي چَ اّ آهؼى ًلِويؼم هي ّ کـػًؼ هؼـكي هب ثَ
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 ػوَ ّ ثـفّ آهب ّ يبمـ آهب ُن هب ٓـف اف. ػاؿػ عْامتگبؿي ايي

 ثـاي کَ ثْػ کني اّليي اػظن ػوَ الجتَ. ثْػًؼ آهؼٍ اكنبًَ

 ّ کـػٍ ثِبًَ ؿا کنبلت اّ اهب ثْػ ىؼٍ ػػْت عْامتگبؿي هـامن

 .ثْػ ًيبهؼٍ

 ، گلتٌؼ پؼؿ ّ ػقيق چَ ُـ تيـيلبتي هزلل آى ػؿ عالٍَ

 ثب هيکـػ كکـ کَ پؼؿ ثْػ،"  چين" فثبًيبى ّؿػ کبهـاى عبًْاػٍ

 آًِب رلْي ثقؿگي مٌگ ٓال مکَ  چِبؿػٍ ّ ُقاؿ? هِـيَ گلتي

 آى. عْؿػ رب ُن عْػه ىٌيؼ ؿا آًِب هْاكوت ّهتي امت اًؼاعتَ

 ؿّفي چٌؼ ىؼ هـاؿ ىـّٓ ّ ىـٓ توبم ىؼى هطـس اف ثؼؼ ىت

 کَ صبلي ػؿ. کٌؼ كکـ عبًن ػـّك اٍطالس ثَ تب ثگيـين هِلت

 آهبػٍ پيو ّهت عيلي اف ىيؼا رْاة هيؼاًنتين هب ُوَ

 رق ثَ هِوبًبى ُوَ کَ ثْػ گؾىتَ ىت ػّافػٍ اف مبػت.امت

 ؿا ىت ػّ آى ، ؿكتٌؼ ّ کـػًؼ عؼاصبكظي کبهـاى ػوْي ّ عْاُـ

 تـک ؿا عبًَ ىيـاف هَؼ ثَ ثؼؼ ؿّف ٍجش ّ کـػًؼ مپـي رب ُوبى

 .کـػًؼ

 چٌؼ کبهـاى عْاُـ ىؼ هـاؿ ٍضجتِب ُوَ اف ثؼؼ عْامتگبؿي ىت

 ُلتَ ػّ ثَ ؿّف چٌؼ ايي ّلي ثگيـػ رْاة ّ کٌؼ تللي ثؼؼ ؿّف

 ثگْيؼ ّ ثقًؼ فًگ اّ ثَ تب ًجْػ ًبفًيي پبػؿهيبًي اگـ ىبيؼ ّ کييؼ

. ثکٌؼ ؿا کبؿ ايي اكتبػ ًوي يبػه ّهت ُيچ ًقػٍ فًگ هب ثَ چـا

 ًيبى ؿا عْػه ثبؿ يک کَ هؼؿ ُويي هيکـػ كکـ اّ ُن ىبيؼ
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 فًگ هٌقلوبى ثَ کبهـاى عْاُـ صلَ ػّ اف ثؼؼ.  امت کبكي ثؼُؼ

 : گلت اصْالپـمي ّ مالم اف ثؼؼ اّ ثـػاىتن ؿا گْىي هي. فػ

 ؟ چيَ رْاثتْى_

 ًبعْػآگبٍ کَ آّؿػ فثبى ثَ ؿا کالم ايي ًبگِبًي ّ هوؼهَ ثي آًوؼؿ

 چوؼؿ کَ ىؼ هتْرَ ُن عْػه عؼا ثٌؼٍ.  گـكت ام عٌؼٍ

 : گلت ّ ىؼ ُْل فيـا کـػٍ ٍضجت ًبىيبًَ

 ؟ گلتَ ثلَ عبًن ػـّك يؼٌي_

 اّ ثب تب کـػم ٍؼا ؿا ػقيق ثؼؼ ّ ثبىؼ ػمتو گْىي گلتن اّ ثَ

 ػقيق ثَ ؿا گْىي ّهتي.  ثْػ اتبم ػاعل ُن ىيؼا. کٌؼ ٍضجت

 : گلت هي ثَ ػاػم

 ثْػ؟ کي_

 : گلتن آُنتَ

 .ثگيـٍ رْاة فػٍ فًگ کبهـاًَ آهب عْاُـ_

 صنـت ثب. ًينت ىيؼا چِـٍ ؿّي هطجْػي مـعي ّّْس ثَ

 اّ ُوييَ ثقؿگن پؼؿ آّؿػم يبػ ثَ ّ ىؼم عيـٍ فيجبيو چِـٍ ثَ

 كکـه هْهغ آى ثقؿگ پؼؿ يؼٌي ، هيکـػ عطبة كـًگي ػـّمک ؿا

 ثَ تْرَ توبم ثب ىيؼا. ىْػ كـًگ ػـّك ىيؼا ؿّفي کَ هيکـػ ؿا

 کَ هؼٌي ايي ثَ ، اًؼاعت اّ ثَ ًگـاًي ًگبٍ ػقيق هيکـػ ًگبٍ ػقيق

 ؿا مـه ثْػ كِويؼٍ ؿا اّ هٌظْؿ کَ ُن ىيؼا.  ثگن چي ثِو

 : گلت ّ کييؼ ثلٌؼي ًلل ػقيق.  کـػ عن ٓـكي ثَ
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 .هجبؿکَ هللا ىب اى_

 کَ کييؼ ثلٌؼي ًلل ّ ثنت ًوو لجو گْىَ لجغٌؼي ىيؼا

 ُيچ ًؼاىتن عبٓـ ثَ فهبى آى تب. ػاىت عيبلو ؿاصتي اف ًيبى

 ػقيق ايٌکَ هضِ ثَ. ثـّػ پيو مـػت ثَ آًوؼؿ هـاموي

 ثَ صويؼ کَ ثْػ ًيؼٍ ُلتَ يک ٌُْف کـػ ػالم ؿا ىيؼا هْاكوت

 ّ ػاػ ػقيق ثَ تْهبى هيليْى يک هجلؾ ثَ چکي ّ آهؼ هٌقلوبى ػؿ

 : گلت

 کـػٍ صْالَ هي صنبة ثَ پيو ؿّف چٌؼ کبهـاى آهب ؿّ پْل ايي_

 . ؿميؼٍ اهـّف ُويي تبفٍ کَ

 : گلت ػقيق

 ؟ چي ثـاي آعَ_

 : ػاػ پبمظ صويؼ

 .الفهَ کَ چي ُـ هيؼًّن چَ ّ عـيؼ ّ هضْـ هغبؿد ثـاي_

 گلت ّ ػاػ ػقيق ثَ ؿا آى فّؿ ثَ صويؼ اهب کـػ اهتٌبع گـكتي اف ػقيق

: 

 ػيگَ هي ًکٌيؼ هجْل عْامتيؼ ُن اگـ. هؼؾّؿ ّ هبهْؿم هي_

 .ػاهبػتْى ّ هيؼًّيؼ ىوب.  ًويکٌن هجْل هنئْليت

 ثـگيت اتبم ثَ صيـاى ّ گيذ ػقيق ّ ؿكت ّ کـػ عؼاصبكظي ثؼؼ ّ

 اّ فيـا. ثـگـػػ ىيؼا تب کـػين ٍجـ.  ػاػ ًيبى هي ثَ ؿا چک ّ

 ًيبًو ؿا چک ػقيق ثـگيت کَ ػَـ. هيـكت ػاًيگبٍ ثَ ٌُْف
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 گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ىيؼا. کـػ تؼـيق ثـايو ؿا رـيبى ّ ػاػ

 : گلت ًبؿاصتي ثب ػقيق.  گلتَ اّ ثَ ؿا هّْْع ايي هجال کبهـاى کَ

 ًؼاىتين؟ هب هگَ. ثکٌَ ؿّ کبؿ ايي گؾاىتي چـا ػعتـ عت_

 : گلت ىيؼا

 ػوؼ هـامن ثـاي گلت کبهـاى.  ًينت ًؼاىتي ػاىتي هنئلَ_

 .هييَ الفم پْل ثبالعـٍ ّيقا ّ پبمپْؿت گـكتي ّ

 ىيؼا ٓـف ثَ ؿا چک ّ کييؼ آُي ثؼؼ ّ ىؼ ػؿُن ػقيق چِـٍ

 : گلت ّ گـكت

 .ثبىَ عْػت پيو ايي ثيب_

 : گلت ًبؿاصتي ثب ىيؼا

 هجـم مـ ؿّ پْل ُوَ ايي هي آعَ. هيکٌيؼ رْؿي ايي چـا ػقيق اٍ_

 ؟ ثؾاؿم

 : گلت ّ ؿكت ػؿُن ُبيو مگـهَ ػقيق

 ؟ فػى صـف ٓـف چَ ايي ػعتـ ًکٌَ عؼا_

 : گلت ىيؼا

 كکـ آػم کَ ثبىَ عْػت پيو پْلِب ايي ثيب هيگيؼ رْؿي يک آعَ_

 .ُنتٌؼ ًزل هيکٌَ

 : گلت ػقيق
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 گلتن. ػاىتن ؿّ هٌظْؿ ايي کي هي ىؼي ثيي ثؼ ايٌوؼؿ چـا تْ_

 . کٌي کبؿي ثبُبه ثغْاي ىبيؼ ، ثِتـٍ ثبىَ عْػت پيو

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 : گلت هيـكت ػيگـ اتبم ثَ لجبك تؼْيِ ثـاي کَ ىيؼا

 هيگيـم ىوب اف ػاىتن ُن اگـ ًؼاؿم الفم چيقي کَ كؼال عيـ ًَ_

. 

 ًؼاؿم عبٓـ ثَ. ػاػ تکبى ؿا مـه تؤمق ثب ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػقيق

 ػؿعْامت ػاًيگبٍ ثَ تب ؿكت ىيؼا کَ ؿّفي اًؼافٍ ثَ ّهت ُيچ

 اّ ّ ثْػم ثيؼاؿ فّػ ٍجش اف. ثبىؼ ىؼٍ گـكتَ صبلن ثؼُؼ اًَـاف

 هبًتْ آه ُوييگي هيکي ثلٌؼ هبًتْي ربي ثَ کَ ػيؼم ؿا

 ّ کـػ تي ثَ ثْػ عـيؼٍ پيو ؿّف چٌؼ کَ ؿا هيوتي گـاى ّ ىيک

 ثَ کَ ؿا فيجبيي ؿّمـي مپل کـػ ًگبٍ ؿا عْػه آيٌَ رلْي

 : گلت هي ثَ ّ اًؼاعت مـه ثَ ثْػ عـيؼٍ آى ُوـاٍ

 ؟ هيبػ ثِن ؟ چطْؿٍ_

 :گلتن ّ عْىضبلن ػاػم ًيبى ظبُـ ثَ

 .ىؼي عْىگل عيلي_
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 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ثْػ ىؼٍ عْىضبل هي تؼـيق اف کَ ىيؼا

 .هيؼي ؿّصيَ آػم ثَ ُوييَ تْ ، هـمي_

 : گلتن

 .هيگن ؿّ ّاهؼيت ُوييَ هي_

 ظِـ مـ.  ؿكت ػاًيگبٍ ثَ ػقيق ّ هي اف افعؼاصبكظي ثؼؼ ىيؼا

 تب کـػم ٍجـ. امت ًبؿاصت کـػم اصنبك. ثـگيت کَ ثْػ

 اّ اف مپل کٌؼ ػؿ عنتگي کوي ّ کٌؼ ػُْ ؿا لجبمو

 : پـميؼم

 ؟ ًينتي مـصبل فيبػ کَ ايي هخل_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 .ًبؿاصتن عيلي اؿٍ_

 ؟ چي ثـاي_

 : گلت ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* ىيؼا

 . ػاًيگبٍ اػاؿي اهْؿ ػاػم ؿّ اًَـاكن ػؿعْامت_

 ؟ ثيَ هْاكوت ػؿعْامتت ثب کٌي ٍجـ ثبيؼ صبال عت_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ىيؼا

 اًَـاف يکي ىًَْ عؼا اف ايٌِب.  ام ػاػٍ کبؿ ػؿعْامت هگَ_

 اًَـاف يکي اگَ کَ ُنت اًتظبؿىْى لينت تْ آػم آًوؼؿ. ثؼٍ

 .هييَ پـ ربه كْؿي ثؼٍ
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 ؟ ًبؿاصتي چي اف پل_

 : گلت هکج اي لضظَ اف ثؼؼ ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* ػيگـ ثبؿ

 اّى ثـاي عيلي ػلن کـػم اصنبك ىؼ گـكتَ صبلن ؿامتو_

 .هييَ تٌگ هضئ

 تب چطْؿ ثگْين ثْػ ًقػيک ًَ ّاگـ گـكتن ؿا فثبًن رلْي فّػ عيلي

 چِـٍ ّهتي اهب. ثيي عالً آًزب اف هيکـػي ىوبؿي لضظَ ػيـّف

 رْؿي ُويي عْػه ٓللي"  گلتن عْػم ثب ػيؼم ؿا اّ ًبؿاصت

 تب ىيؼا"  ثپبىن فعوو ثَ ًوک ًويبػ عْه ؿّ عؼا ًبؿاصتَ

 ثب کبهـاى کَ ثْػ گؾىتَ ىت ػٍ اف مبػت. ثْػ صبل ُوبى ىت

 ثَ گًَْ ثيوبؿ ّ پژهـػٍ لضظَ آى تب کَ ىيؼايي.  گـكت توبك اّ

 ىکلتَ چٌبى کبهـاى ٍؼاي ىٌيؼى ثب ثْػ ىؼٍ عيـٍ اي ًوطَ

 ىؼٍ ػهيؼٍ کبلجؼه ػؿّى اي تبفٍ ؿّس گْيي کَ گـكت ربى ّ ىؼ

 هجلؾ ثبؿ ايي. آهؼ هٌقلوبى ػؿ ثَ صويؼ ػيگـ ثبؿ ثؼؼ ؿّف چٌؼ. ثْػ

 آّؿػٍ عْػه ثب ُن ؿا کبهـاى هؼاؿک ّ چک ٍْؿت ثَ پْل کالًي

 هضْـي ػوؼ ثـاي آيٌؼٍ چِبؿىٌجَ ؿّف کَ گلت ػقيق ثَ ّ. ثْػ

 . امت گـكتَ ّهت

 ؿّف کَ ػوْيو ُوـاٍ ثَ کبهـاى عْاُـ کيِبًَ ػوؼ اف هجل ؿّف يک

 ػوْي ُونـ ثبؿ ايي. آهؼًؼ هٌقلوبى ثَ ثْػ آهؼٍ عْامتگبؿي

 ثَ رلْتـ ؿّف چٌؼ ػقيق. ثْػًؼ آهؼٍ ًيق اّ عبلَ ىُْـ ّ کبهـاى

 کـػٍ ػػْت آًبى اف ّ ثْػ فػٍ فًگ ىوبل ػؿ هبػؿ اهْام اف تي چٌؼ
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 ػايي پنـ ػّ هبػؿ اهْام اف. ثيبيؼ هٌقلوبى ثَ ىيؼا ػوؼ ثـاي ثْػ

 ّ ُب ػوَ كؤ ُن پؼؿ اهْام اف ّ آهؼًؼ ثويَ اف ًوبيؼگي ثَ اه

 اتلبم ثَ آيؼا ّ ًبػيب ّ اؿىيب الجتَ. ثْػًؼ ُب ػوَ ىُْـ

 ػوؼ.ًجْػ عجـي آؿيب اف ّلي آهؼًؼ هٌقلوبى ثَ ىت ُونـاًيبى

 پْىيؼٍ مليؼ پب تب مـ ؿّف آى ىيؼا.  ىؼ اًزبم هضْـ ػؿ ىيؼا

 اّ. مليؼ ؿّمـي ّ کلو ، مليؼ ىلْاؿ مليؼ هبًتْي. ثْػ

 ثَ امٌبػ اهْبي ثـاي کبهـاى. ثْػ ىؼٍ اي كـىتَ هخل ػؿمت

 صبل ػؿ ػبهؼ کَ اي لضظَ ُوبى ػؿمت ّ ثْػ ػاػٍ ّکبلت صويؼ

 هـامن ثـگقاؿي رـيبى ػؿ تب فػ فًگ ُن عْػه ثْػ عطجَ عْاًؼى

 ُن کبهـاى تب گؾاىت آيلْى ؿّي ؿا تللي ػاؿ ػكتـ.ثگيـػ هـاؿ ػوؼ

 : پـميؼ ىيؼا اف آعـ ػؿ ّ عْاًؼ ؿا عطجَ مپل ثيٌْػ ؿا ٍؼاُب

 ، هؼلْم هِـيَ ثب ؿا ىوب ّکيلن ثٌؼٍ آيب آؽيي ىيؼا عبًن ػّىيقٍ_

 ثـ ػٌؼالوطبلجَ ٓال مکَ  چِبؿػٍ ّ ُقاؿ ّ هزيؼ هللا کالم رلؼ يک

 ؟ ثيبّؿم ػؿ هضجي کبهـاى آهبي ػائن ػوؼ ثَ ػاهبػ ؽهَ

 هْل ثَ چْى ، ىْػ عْاًؼٍ عطجَ ثبؿ مَ تب ًگؾاىت ىيؼا

 ىؼى عْاًؼٍ اف ثؼؼ. ًويآهؼ عْىو ثبفيِب لْك ايي اف عْػه

 : گلت هليضي ٍؼاي ثب عطجَ اّليي

 ثلَ_
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 هضْـ ػكتـ كْبي ػؿ ٍلْات ٍؼاي ثب فػى کق   ّ ُلِلَ ٍؼاي

 ثَ کـػ ىـّع هللا ىب اى امت هجبؿک گلتي اف ثؼؼ ػبهؼ. پيچيؼ

 : پـميؼ اّ اف ثؼؼ ّ کبهـاى ثـاي عطجَ عْاًؼى

 عبًن ػّىيقٍ ػُيؼ هي ّکبلت ثٌؼٍ ثَ آيب هضجي کبهـاى آهبي_

 ؟ ػؿثيْؿم رٌبثؼبلي ػائن ػوؼ ثَ ؿا آؽيي ىيؼا

 اف کَ ؿا کبهـاى ٍؼاي ُوَ تب گـكت ؿا اتبم كْبي توبم مکْت

 ثْػ هؼلْم کَ لضٌي ثب کبهـاى. ثيًٌْؼ هيآهؼ ػؿ تللي گْىي

 : گلت.  امت عْه مـ ّ ىبػ عيلي

 کَ کنبًي ُوَ اربفٍ ثب آهب، صبد ىوبمت ػمت ُن هب اربفٍ_

 . ثلَ ام گـاهي ُونـ عبًن ىيؼا عًَْ ثَ ُنتٌؼ اًّزب

 ػبهؼ.  ىؼ ثلٌؼ صْبؿ عٌؼٍ ٍؼاي. کـػ اػا کييؼٍ ؿا اه ثلَ ّ

 : گلت ّ عٌؼيؼ ُن

 ىب اى.  ػاؿًؼ تيـيق مـفًؼٍ ّ ىْط ثنيبؿ ػاهبػ هللا ىب هب_

 .ثگـػاًؼ هيوْى ّ هجبؿک ؿا پيًْؼ ايي عؼا کَ هللا

 صلـٍ ػؿّى کَ اىکي ًؼاػم اربفٍ ّ گلتن اهيي هلت تَ اف

 ػوؼ کبؿُبي اف ثؼؼ. کٌؼ پيؼا ؿاٍ ثيـّى ثَ ثْػ ىؼٍ روغ چيوبًن

 صْْؿ آًزب کَ کنبًي توبم اتلبم ثَ ّ آهؼين ثيـّى هضْـ اف

 هزلل کبؿٍ ُوَ کَ ًبفًيي ىُْـ صويؼ. ؿكتين هٌقل ثَ ػاىتٌؼ

 اهْام رق ثَ هِوبًبى ُوَ ػاػ، ىبم ملبؿه ثيـّى اف ثْػ ُن

 تب هبًؼًؼ هٌقلوبى آًِب ، ؿكتٌؼ هٌقليبى ثَ ىبم اف ثؼؼ کبهـاى
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 اهْام عؼاصبكظي ٌُگبم ثؼؼ ؿّف. ثـگـػى ىيـاف ثَ ثؼؼ ؿّف ٍجش

 اف ػؿمت". ىؼ توبم هبهْؿيتيبى"  گلتن عْػم پيو کبهـاى

 ًقػيک.  ؿكت اه ًبهَ گؾؿ گـكتي ػًجبل ثَ ىيؼا ػوؼ ؿّف كـػاي

 ايي ػؿ.  گـكت ؿا اه گؾؿًبهَ ىيؼا تب کييؼ ْٓل ُلتَ مَ ثَ

 ثـاي ؿا افػّاريبى هؼاؿک اّ.  ثْػ آهبػٍ افػّارو مٌؼ ُن هؼت

 کَ اّ اٍلي کبؿ تبفٍ ػػْتٌبهَ آهؼى اف ثؼؼ ّ کـػ پنت کبهـاى

 ايٌکَ ثؼّى اّ. ىؼ آؿبف ثْػ كـاًنَ ملبؿت اف ّيقا گـكتي ُوبى

 هي ؿا ملبؿت ّ ػاؿالتـروَ ؿاٍ هـتت کٌؼ عنتگي اصنبك

 ثـم عنتگي ربي ثَ هيکـػم ًگبٍ ٍْؿتو ثَ کَ ثبؿ ُـ پيوْػ

 .هيؼؿعييؼ چيوبًو ػؿ اهيؼ

 کَ ؿّفي. کييؼ ْٓل هبٍ ػّ الي ًين ّ هبٍ يک ّيقا گـكتي کبؿ

 پْمتو ػؿ ّ ثْػ عْىضبل چٌبى ، عْػ پبمپْؿتو ػؿ ّيقا هِـ

 ّيقا ػاىتي ثب. امت کـػٍ كتش ؿا ػبلن توبم گْيي کَ گٌزيؼ ًوي

 اّ ثلئ کَ ؿميؼ ؿّفي ػبهجت ًجْػ مغتي چٌؼاى کبؿ ثليت تِيَ

 ؿّف ػّ ىيؼا. ىؼ هؼلْم ُن ملـه مبػت ّ ؿّف ّ ىؼ تبييؼ ًيق

 ثَ ًبُبؿ ثـاي تب کـػ ػػْت ؿا ػّمتبًو اف تؼؼاػي ملـه اف هجل

 هجْل هي اهب ثـّم اّ ثب کَ عْامت ُن هي اف.  ثـًّؼ ؿمتْؿاًي

. ىْػ هٌوٌ هي صْْؿ ثب اّ ػّمتبًَ روغ ًويغْامتن فيـا ًکـػم

 ثَ تب کـػ ػػْت ؿا ُبييبى ثچَ ّ ُب ػوَ ػقيق ُن آًـّف كـػاي

 ىت آى ىيؼا. ثگيـػ عؼاصبكظي هِوبًي ىيؼا ثـاي اٍطالس

 آؿفّ ًويکـػ ؿاّي هـا ايي اهب ػاىت تي ثَ ثلٌؼي مليؼ لجبك
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 ًظيـتـيي ثي ثْػم هطوئي ّ ثجيٌن ػـّمي لجبك ػؿ ؿا اّ ػاىتن

 ػؿ ىيؼا کَ هؼتي ػؿ.  ثْػم ػيؼٍ ؿّف آى تب کَ هييؼ ػـّمي

 يب ّ آؿيب ثب کبه اي کـػم كکـ عْػم پيو ثبؿُب ثْػ ؿكتي تؼاؿک

 ىت. هيوبًؼ ايـاى ػؿ ّ هيکـػ افػّاد کبهـاى اف ؿيـ ػيگـي کل

 ثَ ّ هييؼم عيق ًين کَ ثبؿ ُـ.  ثْػم ثيؼاؿ ٍجش تب ؿكتٌو اف هجل

 ػؿ ؿا مـم هيکـػم ًگبٍ ثْػ ؿكتَ كـّ ًبف عْاة ثَ ّاؿ كـىتَ کَ اّ

 هي اّ کَ ثْػ مغت ثـاين ثبّؿه. هيگـينتن ّ هيجـػم كـّ ثبلو

 احـ ثـ ثؼؼ ؿّف ٍجش. ىْم ؿكتٌو هبًغ ًويتْاًن هي ّ ثـّػ عْاُؼ

 ػؿ هـقم گْيي. گـكتن ّصيتٌبکي ػؿػ مـ فيبػ گـيَ ّ عْاثي ثي

 کـػٍ ثبػ هيبكَ چٌبى ّ ثْػ کـػٍ ّؿم ًيق پلکِبين. ثْػ اًلزبؿ صبل

 : گلت هي ػيؼى هضِ ثَ ىيؼا کَ ثْػم کـػٍ پيؼا اي

 ؟ کـػي گـيَ چـا ؟ چتَ ىيْا_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼي فصوت ثَ

 .ام عنتَ کن يک كؤ ًينت چيقي ًَ_

 هؼلْهَ كـمغي ُلت اف کَ ىؼٍ تبثلْ آًوؼؿ ات هيبكَ ًگْ ػؿّؽ_

 ؿّ ثبؿ ايي ػقيق رْى ثَ تْؿّ هيکٌن عْاُو ىيْا. کـػي گـيَ کَ

 تْ گـيبى هيبكَ هيـم ّهتي ًويغْام ، کي تضول هي عبٓـ ثَ كؤ

 .ثبىَ چيوبم رلْي

 : گلت ّ کـػ عن ٓـكي ثَ ؿا مـه ّ

 ثبىَ؟_
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 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 .ثبىَ_

 ػوَ ّ اػظن ػوَ ثْػ ؿكتي ػبفم ىيؼا کَ ىجي ُوبى ػَـ

 ّ گـكتَ عيلي اػظن ػوَ چِـٍ ، آهؼًؼ هٌقلوبى ثَ اكنبًَ

 عؼاصبكظي ىيؼا اف ثْػ آهؼٍ كؤ ثوبًؼ ًجْػ هـاؿ اّ. ثْػ ؿوگيي

 : گلت ؿوگيٌي لضي ثب ّ ثْميؼ ؿا ىيؼا ؿكتي اف هجل. کٌؼ

 ثب ؿّ ىُْـت ّ ػـّمي لجبك تْي ؿّ تْ ػاىتن آؿفّ چٌؼ ُـ_

 هْاظت عيلي. ًجْػ هنوت کٌين چَ اهب ثجيٌن ػاهبػي لجبك

 هيؼًّن چَ...  آػم ىُْـت ػيؼي ّهت يک اگَ.  ثبه عْػت

 ثـگـػ، ّ ثگؾاؿه ًکي ؿّػؿثبينتي کني اف آهؼ ػؿ آة اف ًبرْؿي

 .گؾاؿيوت هي چيوبهْى ؿّ عْػهْى

 اف ىيؼا کـػم اصنبك ّلي ثْػ ًقػٍ ثؼي صـف ػوَ کَ ايي ثب

 : گلت ّ فػ آهيقي تونغـ لجغٌؼ فيـا ًيبهؼٍ عْىو اّ صـف

 هيکٌن عجـتْى صتوب آهؼ ػؿ آة اف ثؼ ىُْـم اگـ رْى ػوَ ثبىَ_

. 

 :گلت ّ کييؼ ثلٌؼي ًلل ّ ىؼ ىيؼا ٓؼٌَ هتْرَ ُن ػوَ

 ًوي تْؿّ ثؼ کَ هب ثگْ هيغْاػ ػلت چي ُـ رْى ػوَ ثبىَ_

 . عْاُين

 ػوَ اهب.  ؿكت ّ کـػ عؼاصبكظي اكنبًَ ػوَ ّ ػقيق اف مپل

 ثَ ؿا هب ّ ثيبيؼ يبمـ آهب ىت ىؼ هـاؿ ّ هبًؼ هٌقلوبى اكنبًَ
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 ٍؼا ثَ هٌقلوبى ػؿ فًگ کَ ثْػ ىت ًين ّ ػٍ مبػت.ثجـػ كـػگبٍ

 اؿىيب اتلبم ثَ ثؼؼ ػهبيوي ّ ؿكت ػؿ کـػى ثبف ثـاي پؼؿ آهؼ ػؿ

. ثيبيؼ كـّػگبٍ ثَ هب ُوـاٍ ثَ تب ثْػ آهؼٍ ّ ثْػ تٌِب اّ. ىؼ ػاعل

 ػّافػٍ مبػت هب ّلي ثْػ ثبهؼاػ ًين ّ ػّ مبػت ىيؼا پـّاف

 مْاؿ اكنبًَ ػوَ ّ ػقيق. کـػين تـک كـّػگبٍ هَؼ ثَ ؿا هٌقل

 اؿىيب عْػؿّي مْاؿ پؼؿ ّ ىيؼا ّ هي ّ ىؼًؼ يبمـ آهب عْػؿّي

 ػمتَ کَ ػيؼين ؿا ًبفًيي ّ صويؼ كـّػگبٍ مبلي ػاعل. ىؼين

 ػيؼى ثب ىيؼا.  ثْػًؼ آهؼٍ ىيؼا ثؼؿهَ ثـاي ّ ثْػ ػمتيبى گلي

 کَ ْٓؿ ُوبى مپل گـكت، آؿْىو ػؿ ّ ؿكت اّ ٓـف ثَ ًبفًيي

 مبلي ػيگـ ٓـف ثَ ّ ىؼًؼ ػّؿ هب اف ػاىتٌؼ ُن گـػى ػؿ ػمت

 ؿوگيي ّ عنتَ چٌبى ًيق هي. ًينتٌؼ ٌٍؼلي ؿّي ّ ؿكتٌؼ

 ؿّي ّ ؿكتن عبٓـ ُويي ثَ ًؼاىت ؿا ّفًن تضول پبُبين کَ ثْػم

 كکـي ثب ّ ًينتن ثْػ مبلي ّمٔ کَ ُبيي ٌٍؼلي اف يکي

 هييؼ حجت آى ؿّي پـّاف آالػبت کَ اػالًبت تبثلْي ثَ آىلتَ

 هي اكنْك ّ هيکـػم ًگبٍ ىيؼا ثَ ػّؿ اف گبُي ، ىؼم عيـٍ

 ثـػاىتَ ؿا اثـّاًو ّ ثْػ ؿكتَ آؿاييگبٍ ثَ هجل ؿّف چٌؼ اّ. عْؿػم

 فيجب ًِبيت ثي ػاىت چِـٍ ثَ کَ هليضي آؿايو ثب ىت آى ّ ثْػ

 ثَ ثبؿ ُـ. امت ؿكتي صبل ػؿ اّ ًوييؼ ثبّؿم ٌُْف. ثْػ ىؼٍ

. هيـيغت كـّ هلجن کـػم هي ًگبٍ مبلي ّمٔ ثقؿگ مبػت

 ثبهؼاػ يک اف مبػت. هيگؾىت فّػ چوؼؿ مبػت ثْػ ػزيت

 ًبفًيي ثب ؿا صـكِبيو تب ػاػ ؿّبيت ثبالعـٍ ىيؼا کَ ثْػ گؾىتَ
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 موت ثَ ىيؼا ، ىؼًؼ ثلٌؼ ٌٍؼلي ؿّي اف ًبفًيي ّ اّ. کٌؼ توبم

 ُيچ. ىُْـه ٓـف ثَ ُن ًبفًيي ّ ؿكت اكنبًَ ػوَ ّ ػقيق

 هبًؼٍ رب کٌبؿىبى ٌٍؼلي ؿّي کَ گلي ػمتَ كکـ ثَ ُن کؼام

 ّ ًينت ٌٍؼلي ؿّي اكنبًَ ػوَ ّ ػقيق کٌبؿ ىيؼا. ًجْػًؼ ثْػ

 ثَ ُن پؼؿ ّ يبمـ آهب ثؼؼ اي لضظَ. ىؼ آًِب ثب ٍضجت هيـْل

 ؿا اّ ّ چـعبًؼم آـاف ثَ ؿا ًگبُن اؿىيب ػًجبل ثَ.  پيْمتٌؼ آًِب

. هيکـػ ًگبٍ هي ثَ رب ُوبى اف ّ ثْػ اينتبػٍ متْى کٌبؿ کَ ػيؼم

 ثي عبٓـ ُويي ثَ ّ ًويگيتن اّ ػًجبل ثَ ثؼُن ًيبى عْامتن

 ىؼ اػالم گْ ثلٌؼ اف ّهت ُويي ػؿ. ىؼم ثلٌؼ ربين اف ُؼف

 ثَ ؿا عْػ ّمبيل ثْػ آًِب رقّ ُن ىيؼا کَ پـّافي هنبكـيي

 پبُبيي ثب هي ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ىيؼا. ػٌُؼ تضْيل ثبؿ هنوت

 اّ ٓـف ثَ ثْػًؼ کـػٍ آّيقاى آى ثَ مٌگيي اي ّفًَ گْيي کَ

 لضظَ ّ ؿكتٌؼ ىيؼا ٓـف ثَ ُن ًبفًيي ّ صويؼ ّهت ايي ػؿ. ؿكتن

 ثب ىيؼا هيؼيؼم رب ُوبى اف. پيْمت روغ ثَ ُن اؿىيب ثؼؼ اي

 آًِب ثب فيبػي كبٍلَ ايٌکَ ثب هيکٌؼ، عؼاصبكظي اكـاػ يکي يکي

 آًِب ثَ هيـّم ُـچوؼؿ هيکـػم كکـ چـا ًويؼاًن ، ًؼاىتن

 هنبكـيي کَ ىؼ اػالم ثلٌؼگْ اف ُن ثبف ّهت ايي ػؿ. ًويـمن

 پبؿيل هوَؼ ثَ ايـكـاًل ُْاپيوبيي يک ّ پٌزبٍ ّ پبًَؼ پـّاف

 اؿتؼبه کٌٌؼ هـارؼَ ثبؿ تضْيل هنوت ثَ عْػ ثبؿ تضْيل ثـاي

 ُـاك ّ ُْل اف ، لـفاًؼ ؿا ثؼًن هيآهؼ ثيـّى ثلٌؼگْ اف کَ ٍؼائي
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 تب ػّيؼم ؿا هبًؼٍ ثبهي هتـ چٌؼ ًـمن آًِب ثَ ُـگق ًکٌؼ ايٌکَ

 : گلت ّ آهؼ ٓـكن ثَ هي ػيؼى ثب ىيؼا. ؿميؼم آًِب پيو ثبالعـٍ

 .کي ػػب ثـم. ثـم ثبيؼ ػيگَ هي. هيگيتن ػًجبلت ؟ پل کزبيي_

 کني ّلي کـػم ّكب هْلن ثَ ًکٌن گـيَ ثْػم ػاػٍ هْل اّ ثَ چْى

 کـػ ثبف ؿا ػمتبًو ىيؼا.  هيقًؼ فاؿ چطْؿ کَ ًؼاىت عجـ ػلن اف

 کَ ثْػم کـػٍ کپ لضظَ آى ػؿ اٍطالس ثَ. گـكت آؿْه ػؿ هـا ّ

.  کٌن عؼاصبكظي اّ ثب هيغْاُؼ ػلن کَ ْٓؿ آى تْاًنتن ًوي

 صتي کَ ثْػ گـكتَ ؿا ثؼًن اًوجبّي چٌبى ثْميؼ ؿا ٍْؿتن ّهتي

 ثَ ُب لضظَ.  کٌن روغ ؿا لجبًن اّ ثْميؼى ثـاي ًويتْاًنتن

 عْامتَ هنبكـاى اف مْم ثبؿ ثـاي ايٌکَ تب گؾىت هي مـػت

 ىيؼا پيـبم ايي ىٌيؼى ثب. کٌٌؼ هـارؼَ ثبؿ ػاػى تضْيل ثـاي ىؼ

 ػوت ٓـف ثَ هؼهي ثْػ هب ٓـف ثَ ؿّيو کَ ْٓؿ ُوبى

 تٌِب کَ اّ ثَ. امت تبة ثي ؿكتي ثـاي کـػم اصنبك.  ثـػاىت

 ثَ عطبة عْػ پيو ّ کـػم ًگبٍ ػاىت ػمت ػؿ کْچک چوؼاًي

 ، ًؼاؿي ػاػى تضْيل ثـاي چيقي چوؼاى ايي رق ثَ کَ تْ"  گلتن اّ

 ثَ ػيگـ هؼم ػّ ىيؼا"  ؟ ػاؿي ػزلَ ايٌوؼؿ ؿكتي ثـاي چـا پل

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هب تک تک ثَ ّ ؿكت ػوت

 ػوَ پنـ ، صويؼ آهب ، يبمـ آهب ، رْى ػوَ ، ىيْا ثبثب، ، ػقيق_

 .عؼاصبكع

 : گلت ّ کـػ ؿّ ًبفًيي ثَ مپل
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 .عؼاصبكع ، ؿكت يبػم تْؿّ ًبفي_

 عؼا. ؿكت تـاًقيت مبلي اي ىييَ ػؿ ٓـف ثَ ّ ثـگيت ثؼؼ ّ

 ؿا آى هيبثَ کَ ػاػ ػمت هي ثَ ثؼي صبل چٌبى لضظَ آى هيؼاًؼ

 صل هيجـػًؼ اه اثؼي آؿاهگبٍ موت ثَ ؿا هبػؿ کَ ٌُگبهي

 هجِْت ّ هبت. هييؼ کٌؼٍ ّرْػم اف چيقي گْيي.  ثْػم کـػٍ

 ثَ ًگبُي ّ اينتبػ مپل ؿكت مبلي آعـ تب کَ ػيؼم ؿا ىيؼا

 کـػ عؼاصبكظي ّ آّؿػ ثبال ؿا ػمتو ثؼؼ ّ اًؼاعت مـه پيت

 کٌبؿم کَ فًي ُن ُن ٍؼاي. ىؼ گن ؿاُـّ عن ػؿ مپل

 عْػم ثب ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ لضظِبي ، آّؿػ عْػ ثَ هـا ثْػ اينتبػٍ

 هْل ّ ثْػ ؿكتَ ىؼيؼا ؟ کٌن گـيَ ًويتْاًن هي چـا پل کـػم كکـ

 ؿّف هخل ػلن. ًؼاىتن ُن گـيَ صبل اهب ًؼاىت اؿفىي ػيگـ هي

 ًلِويؼم صتي کَ ثْػم عْػم ػؿ آًوؼؿ. ثبؿاى ثي اهب ثْػ اثـي

 کَ ػيؼم ؿا آًِب ّهتي ، کـػًؼ عؼاصبكظي هْهغ چَ ًبفًيي ّ صويؼ

 عؼاصبكظي کي ايٌب"  گلتن عْػم ثب هيـكتٌؼ عـّري ػؿ ؿكت ثَ

 ىبًَ ػّؿ ؿا ػمتو صويؼ" ؟ کـػًؼ عؼاصبكظي اٍالا  يب ؟ کـػًؼ

 ػمتوبل ثب ّ ثْػ پبييي ُن ًبفًيي مـ. ثْػ کـػٍ صلوَ ًبفًيي

 اف چين. هيکـػ پبک ؿا چيوبًو ػاىت ػمت ػؿ کَ مليؼي

 ىکنت ليکـ هخل اهْام ُوَ کـػم ًگبٍ ؿا ثويَ ّ ثـػاىتن آًِب

. ثْػًؼ اينتبػٍ مبلي ّامطَ ُؼف ثي ّ اكنـػٍ ّ هـوْم عْؿػٍ

 ّ ثِت ثب پؼؿ ّ هيکـػ پبک ؿا چيوبًو اىک چبػؿ گْىَ ثب ػقيق

 چِـٍ ػيؼى. ثْػ هبًؼٍ عيـٍ تـاًقيت مبلي ؿاُـي اًتِبي ثَ صيـت
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 علوبى مبلي ُْاي ًظـم ثَ ىؼ ثبػج پؼؿ هللْک ّ کييؼٍ ػؿػ

 ىبيؼ تب ثـػم گلْين ٓـف ثَ ؿا ػمتن ػليل ُويي ثَ.  ىؼٍ آّؿ

 کٌبؿ ثْػ ثنتَ ؿا ُْا ّؿّػ ؿاٍ کَ ؿا اي کٌٌؼٍ علَ ثـِ ثتْاًن

 . ثقًن

 کَ ُْاپيوبيي ىؼين هطوئي ؿا هبًؼين كـّػگبٍ مبلي ػؿ آًوؼؿ

 تـک ؿا كـّػگبٍ ثبًؼ هيجـػ ًبهؼلْم مـًْىتي مْي ثَ ؿا ىيؼا

 ؿاُي ىکنتَ ؿّصي ّ عنتَ تٌي ثب مپل. امت ؿكتَ ّ کـػٍ

 يبمـ آهب ّ اكنبًَ ػوَ كـّػگبٍ پبؿکيٌگ ػؿ.  ىؼين هٌقل

 اؿىيب ىؼ هـاؿ ّ ؿكتٌؼ هٌقليبى مْي ثَ ّ کـػًؼ عؼاصبكظي

 اّ ّ ىؼين اؿىيب عْػؿّي مْاؿ ّهتي ثـمبًؼ هٌقل ثَ ؿا هب ُن

 ًکـػٍ عؼاصبكظي يبمـ آهب ّ ػوَ ثب کَ آهؼ يبػم تبفٍ کـػ صـکت

 اؿىيب عْػؿّي اف ّهتي کَ ثْػم كکـ ػؿ آًوؼؿ ؿاٍ ْٓل ػؿ ّ ام

 ّهتي.  کٌن عؼاصبكظي ّ تيکـ ُن اّ اف ؿكت يبػم ىؼم عبؿد

 : گلت اؿىيب ثَ ػقيق

 کي ػؿ عنتگي تْ ثـين ثيب.  هوٌْى عيلي هبػؿ ًکٌَ ػؿػ ػمتت_

. 

 :گلتن ّ ثـگيتن ّ اكتبػ يبػم هّْْع ايي تبفٍ

 .هوٌْى عيلي ػوَ پنـ_

 : گلت ّ فػ ؿوگيٌي لجغٌؼ اؿىيب

 .ثْػ ّظيلَ اًزبم ، ًکـػم کبؿي_
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 کَ اتبهي ثَ ّؿّػ ثب. ؿكت عْػه ّ کـػ پيبػٍ ػؿ رلْي ؿا هب اؿىيب

 اًؼاعت هي ىيؼا اف ُبيي عبٓـٍ ثيبػ هـا آى ّرت ثَ ّرت

 هيؼاػ ًيبى ػقيق ّ پؼؿ چِـٍ ام کـػٍ گن چيقي کـػم اصنبك

 ؿا عبًَ اًگيق ؿن مکْتي. ػاؿًؼ ؿا اصنبك ُويي ًيق آًِب کَ

 ّ ثْػين کـػٍ صلع ؿا مکْت ايي ًيق هب کَ ثْػ ػزيت ّ ثْػ گـكتَ

 هب اف کؼام ُيچ ثْػ هؼلْم کبهال. ًويقػين صـكي ُن ثب کؼام ُيچ

 ثَ تزـثَ.  کٌين ُْن عْػ ػؿ ؿا ىيؼا ؿكتي هنبلَ اين ًتْاًنتَ

 ػيؼٍ هي ّ هيـّػ ثيي اف فهبى گؾىت ثب ػّؿي ؿن ثْػ ػاػٍ يبػ هي

 ّهتي. ثْػين گؾاىتَ مـ پيت ُن ؿا ثضـاى آى اف تـ مغت ثْػم

 هلجن ىيؼا ثبلو ّ تيک ػيؼى ثب کٌن پِي ؿا ؿعتغْاثِب ؿكتن

 ثب اّ كْت اف ثؼؼ ايٌکَ ّ اكتبػم هبػؿ يبػ ثَ لضظَ آى. ىؼ كيـػٍ

 ػؿ ثبؿ ػّهيي ايي. هيؼاػ ػمت هي ثَ صبل ُويي ّمبيلو ػيؼى

 ثَ کـػم ىـّع لت فيـ ، هيکـػم پيؼا صبلي چٌيي کَ ىت آى

 ػقيق کَ آّؿػم يبػ ثَ صيي ُوبى ػؿ ّ هبػؿ ثـاي عْاًؼى كبتضَ

 کالم كؤ فًؼگي ُبي لضظَ ثضـاًيتـيي ػؿ کَ هيگلت ُوييَ

 ْٓؿ ُويي ػيؼم چين ثَ ّ. ثؼُؼ آؿاهو هلت ثَ هيتْاًؼ عؼا

 ّ کـػم آؿاهو اصنبك هبػؿ ثـاي كبتضَ عْاًؼى اف ثؼؼ فيـا. امت

 ؿا آى ّ الکـمي آيت عْاًؼى ثَ کـػم ىـّع آى احـ تيؼيؼ ثـاي

 ٍجش تب ىت آى فيبػ عنتگي ّرْػ ثب. کـػم ىيؼا ؿاٍ ثؼؿم

 ؿا کبهـاى ايٌکَ ثؼّى هب چطْؿ هيکـػم كکـ ايي ثَ ّ ًغْاثيؼم

 ثَ ؿا ىيؼا ّ ىؼين عبم ، ثبىين ػيؼٍ ؿا اّ صتي يب ّ ثيٌبمين



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 390 

 کتاب باز

 كکـ هّْْع ايي ثَ کَ ًجْػ ىجي اّليي ايي. كـمتبػين ػًيب مـ آى

 تَوين ُن ثبؿ ُـ ّ ثْػم کـػٍ كکـ هّْْع ايي ثَ عيلي هيکـػم

 ثْػم ًتْاًنتَ اهب ثگيـم ؿا ىيؼا رلْي تْاى توبم ثب ثْػم گـكتَ

 .ثْػ کـػٍ ؿا اًتغبثو اّ فيـا

 ثَ ًگبُي ، ثْػ ًجـػٍ عْاثن ٌُْف هي اهب فػ مـ ٍجش مپيؼٍ

 ؿا مبػت ُبي ػوـثَ اتبم ؿّىٌي تبؿيک ػؿ ّ اًؼاعتن مبػت

 ىيؼا االى يؼٌي"  پـميؼم عْػم اف مپل ، ػيؼم ؿثغ ّ پٌذ ؿّي

 ثَ ثْػ عْامتَ ىيؼا اف ثبؿ چٌؼيي ثلکَ ثبؿ يک ًَ ػقيق" ؟ ؿميؼٍ

 اف هي ّ ىْػ ؿاصت عيبلوبى تب ثقًؼ هب ثَ تللي يک ؿميؼى هضِ

 ؿّي اف ؿا کبهـاى چِـٍ گبُي.  ثْػم اّ توبك هٌتظـ هْهغ ُوبى

 هيغْامت ػلن عيلي ، هيکـػم هزنن ػاىتين اّ اف کَ ػکني

 ًقػيک اف هيکٌٌؼ هالهبت ُن ثب کَ فهبًي ؿا ىيؼا ّ اّ ّاکٌو

 كـمتبػٍ کبهـاى ثـاي ًبفًيي کَ ػکني آى ػؿ ًويؼاًن. هيؼػم

 اف ىيؼا عْػا ًؼاىتن ىک اهب ثْػ اكتبػٍ چطْؿ ىيؼا ثْػ

 ّ چـعيؼ هي مبػت ُبي ػوـثَ. امت تـ هيٌگ ػکنو

 اف عجـي ّلي گؾىت ُن ػّافػٍ ّ يبفػٍ ، ػٍ ، ًَ اف مبػت

 هييؼ ػاعل ّ هيـكت ثيـّى اتبم اف هـتت ػقيق. ًجْػ ىيؼا توبك

 ّهت ُـ اّ.  هيوبليؼ ثِن ؿا ػمتبًو ُن صبل ُوبى ػؿ ّ

 ّ مبکت هي اّ ػکل ثـ.  هيکـػ پيؼا صبلي چٌيي ثْػ هْطـة

 ثَ ثبؿ ٍؼُب اف ثيو ىبيؼ ّ ثْػم ًينتَ پٌزـٍ لجَ ٍبهت

 چَ ؟ کزبمت االى ىيؼا پـميؼم عْػم اف ّ کـػم ًگبٍ مبػت
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 ػؿ آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ تللي ظِـ اف ثؼؼ ػّ مبػت ايٌکَ تب ؟ هيکٌؼ کبؿ

 ثب ػّ ُـ ّ ثـػاىتين تللي ٓـف ثَ هؼهي ػقيق ّ هي لضظَ يک

. کـػين ًگبٍ ُوؼيگـ ثَ ثؼُؼ رْاة ؿا تللي ػيگـي کَ كکـ ايي

 هخل تؼبؿف ثؼّى هي ّ ػُن رْاة ؿا تللي کـػ اىبؿٍ هي ثَ ػقيق

 ّ مکْت لضظِبي. ثـػاىتن ؿا گْىي ّ ؿكتن تللي ٓـف ثَ ثـم

 ؿا ىيؼا ٍؼاي آى هتؼبهت ّ ىٌيؼم کْتبُي ثْم ٍؼاي ثؼؼ

 : هيگلت کَ ىٌيؼم

 ...الْ... الْ_

 :گلتن ًجْػ كـيبػ ثَ ىجبُت ثي کَ ٍؼائي ثب

 .ىيؼا مالم ثلَ_

 : گلت آؿاهي ٍؼاي ثب ىيؼا هي ػکل ثـ

 ؟ چطْؿٍ صبلت مالم_

 :گلتن ام ثْػٍ ػّؿ اّ اف مبلِب کـػم كکـ اي لضظَ

 ؟ چطْؿي تْ ، عْثن_

 . عْثن ُن هي_

 ًويؼاػ ًيبى کَ ٍؼايو. ًويگْيؼ ؿا ؿامتو کـػم اصنبك ّلي

 :پـميؼم. ثبىؼ صبل مـ

 ؟ ؿميؼي مالهتي ثَ_

 : گلت مـػ ّ عيک عيلي
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 .اؿٍ_

 : پـميؼم کٌزکبّي ّ ؽّم ػًيبيي ثب هي اّ ػکل ثَ

 ؟ کبهـاًي آهب پيو االى_

 اؿٍ_

 : پـميؼم اّ اف کٌن هِبؿ ؿا ام کٌزکبّي ًتْاًنتن

 ؟ ُنت ػکنو هخل ؟ چطْؿٍ_

 : گلت ُن ثبف ّ کـػ هکخي ىيؼا

 .اؿٍ_

 صـف ثـاي اّ کـػم اصنبك ّلي ًويکـػ هبًغ هـا کلوَ يک ايي

 صـف ًويتْاًي ثپـمن اّ اف عْامتن ، امت هؼؾة عيلي فػى

 : گلت ىيؼا کَ ثْػم ًکـػٍ ثبف لت ٌُْف ؟ ثقًي

 ُوَ ، ًجبىٌؼ هي ًگـاى ثگْ ثـمْى مالم ثبثب ّ ػقيق ثَ ىيْا_

 .ثـم ثبيؼ هي.  ؿّثـاٍ چيق

 :گلتن ّ ىؼم ُْل

 ؟ کٌي ٍضجت ػقيق ثب عْاي ًوي_

 .عؼاصبكع. هيقًن فًگ ثِتْى ثبفم ًَ_

 تب. کـػ هطغ ؿا توبك ثبىؼ هي عؼاصبكظي هٌتظـ ايٌکَ ثؼّى ّ

 ثْػم اهيؼّاؿ ٌُْف فيـا ثْػ ػمتن تللي گْىي فػٍ ثِت لضظبتي

 اف ػؿاهؼ تللي اىـبل ثْم ٍؼاي ّهتي.ثيٌْم ؿا ٍؼايو ُن ثبف
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 گؾاىتن ربيو مـ ؿا گْىي مپل ّ فػم لجغٌؼي ػقيق تـك

 ّ ًيبّؿػ ٓبهت ثْػ هي آهؼى صـف ثَ هٌتظـ ٍجـاًَ ثي کَ ػقيق

 : گلت

 ؟ ثْػ ؿميؼٍ_

 :گلتن ّ عْىضبلن ػاػم ًيبى

 .ًجبىيؼ ًگـاًو ؿّثـاَُ چيق ُوَ گلت ، ؿمًْؼ مالم ، اؿٍ_

 ؟ ثْػ ثبُبه ُن پنـ ثجيٌن ىکـ ؿّ عؼا_

 .ؿمًْؼ مالم ُن عيلي ثْػ اًّزب اؿٍ_

 : گلت ػيگـ ثبؿ ػقيق

 ؟ ثْػ صبلي چَ ىيؼا ؿامتي ، ثبىي مالهت_

 ثَ هيکٌؼ ػم ػقيق کَ ثگْين ؿا ؿامتو اگـ کـػم كکـ عْػم ثب

 :گلتن عبٓـ ُويي

 .ثْػ عْىضبل عيلي_

 : گلت لت فيـ ثؼؼ ّ کييؼ ػويوي ًلل ػقيق

 .ثبىَ پٌبُو ّ پيت عؼا الِي ، ىکـ ؿّ عؼا_

 ثَ ثْػ ىؼٍ ؿاصت عيبلو ايٌکَ هخل ػقيق ، گلتن اهيي هلت تَ اف

 پٌزـٍ ٓـف ثَ اكنـػٍ ّ هـوْم ُن هي ، ؿكت آىپقعبًَ ٓـف

 کَ ثْػ ؽٌُن ػؿ مئْال ُقاؿاى. ًينتن آى لجَ ؿّي ّ ؿكتن

 هؼلْم ىيؼا ٍؼاي اف ، هيؼاػ ػؾاثن آًِب رْاة ػاًنتي کٌزکبّي
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 ىبيؼ ّ ثْػٍ عنتَ ىبيؼ گلتن عْػم ثَ.  ًينت عْىضبل ثْػ

 اّ اف صبل ايي ثب هيکييؼٍ عزبلت کبهـاى ثب ثـعْؿػ اّليي ُن

 ىيؼا کـػم كکـ هي ىبيؼ"  گلتن ػل ػؿ.  ثْػ گـكتَ صـٍن

 ؿميؼٍ ُؼكو ثَ کَ کني هييَ هگَ ؟ چـا اهب امت ًبؿاصت

 ، ًکي پـت ّ چـت كکـاي عْػت پيو عبًن ىيْا ؟ ثبىَ ًبؿاصت

 ؿميؼٍ پيو مبػت ىو ثبيؼ اّى هبػؼتب کي ًگبٍ ؿّ مبػت

 مالم. رْؿ ايي ُن اّى ثؼٍ عجـ يک اكتبػٍ يبػه تبفٍ ّلي ثبىَ

 ايٌکَ عبٓـ ثَ ىبيؼ ثْػ گـكتَ عيلي ػلن"  عؼاصبكع ثؼؼىن ّ

 ايي اف اّ هيغْؿين ؿََ اّ ؿكتي عبٓـ ثَ هب کَ آًوؼؿ هيکـػم كکـ

 ّ ثْػ اكتبػٍ ربًن ثَ عْؿٍ هخل چيقي.  ًينت ؿوگيي رؼايي

 ػّؿي ثَ ؿا آى ّ ثقًن گْل ؿا عْػم ًويتْاًنتن هيؼاػ آفاؿ ؿا ؿّصن

 ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم کَ اصنبمي اف ٓـكي اف ثؼُن ؿثٔ ىيؼا اف

 ىيؼا ثَ ًنجت ًوييؼ ثبّؿم ُن عْػم فيـا.. ثْػم ثيقاؿ ىؼت ثَ

 ثلکَ ثْػ عْاُـم تٌِب ًَ کَ کني ثَ ُن آى.  کٌن صنْػي

 چَ فػم ًِيت عْػم ثَ. ػاىتن ُن هبػؿاًَ اصنبك اّ ثَ ًنجت

.  ؿكتن ػيگـ اتبم ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ًبؿاصت ّرؼاًي ثب ؟ ىؼٍ هـگت

 ّ ؿكتن رلْ. اكتبػ هبػؿ اف ػکني ثَ چيون اتبم ٓبهچَ رلْي

 ُويي ىيؼا ػيگَ مبل چٌؼ کـػم كکـ عْػم ثب.  کـػم ًگبٍ آى ثَ

 صبلي چَ ػؿ االى ايٌکَ ّ اكتبػم ىيؼا يبػ ثَ ػيگـ ثبؿ. هييَ هيبكَ

 کَ ثْػ ايي هي عْامت آيب. اكتبػ ػلن ػؿ ّلْلِبي ػيگـ ثبؿ ّ امت

.  ام ىؼٍ ْٓؿ ايي چـا ًويؼاًنتن ُن عْػم ؟ ثبىن اّ ربي
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 آى ثزبي ّ ثـػاىتن ػکل اف ؿا چيون اصنبك ايي هِبؿ ثـاي

 ايي ػاىتن يبػ ثَ کَ ربيي تب. ػّعتن چين ؿثـّين آيٌَ هبة ثَ

 .  ثْػم ػيؼٍ چَٓبه ُويي ؿّي ؿا آيٌَ

 کٌؼٍ آى ؿّي کَ ػاىت كلقي رٌل اف فيجبيي كلقي هبة آيٌَ

 آهب کبؿ اّليي آى کَ ثْػم ىٌيؼٍ ػقيق اف ثبؿ يک. ثْػ ىؼٍ کبؿي

. ػاىت هؼهت اّ ثب اه فًؼگي ػوـ يک اًؼافٍ ثَ کَ امت رْى

 عيـٍ ام چِـٍ ثَ ًبعْػآگبٍ ّ اكتبػ عْػم ثَ آيٌَ هبة اف ًگبُن

 ًگبٍ ايي اهب ثْػم کـػٍ توبىب آيٌَ ػاعل اف ؿا عْػم ثبؿُب.  ىؼم

.  هيکـػم اؿفيبثي ؿا عْػم ػاىتن فيـا ػاىت كـم ُوييَ ثب

 پـ اًوؼؿ االى الجتَ کَ ثْػ هيکي ؿًگ ثَ ّ ثلٌؼ ّ ُالل اثـّاًن

 کَ ّهتي اف فيـا ثْػ ػاػٍ ػمت اف ؿا اه کوبًي كـم کَ ثْػ ىؼٍ

 ّ کييؼم آى ثَ ػمتي.  ثْػم ًقػٍ ػمت آى ثَ گـكتن ٓالم

 ؿا اثـّاًن چـا کَ کـػ پيلَ هي ثَ ىيؼا ثبؿ چٌؼ.  کـػم ٍبكيبى

 ثـ اثـّ فيـ گبُي ػقيق چين اف ػّؿ عْػه اّ ًويکٌن اٍالس

 ايي هتْرَ ػقيق ثْػ ؿّىي اثـّاًو ؿًگ چْى ّلي هيؼاىت

 ؿّ اثـُّبت چـا ىيْا گلت هي ثَ ىيؼا ثبؿ يک. ًوييؼ هّْْع

 : گلت ّ کـػ اعن اّ ثَ ّ ىٌيؼ ؿا اّ صـف ػقيق.  ثـًويؼاؿي

 ؟ ثـػاؿٍ ؿّ ُبه اثـّ ػعتـ ػاؿٍ هؼٌي چَ چَ، يؼٌي_

 : گلت رْاة ػؿ ىيؼا
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 ًؼاؿٍ ػعتـ ّ فى ػيگَ االى هؼيوَ هبل صـكِب ايي ػقيق هيگي چي_

 ؟ ثبىَ هـتت ّ تويق ًويتًَْ ػعتـ هگَ. 

 ثَ ػهت ثَ کَ اکٌْى.  ًويگلت ثيـاٍ ُن فيبػ ىيؼا هي ًظـ ثَ

 ثْػ ىؼٍ مجق لجن پيت کَ پـفُبيي ػيؼى اف هيکـػم ًگبٍ عْػم

 ؟ ػعتـيَ ًيًَْ اثـّ كؤ يؼٌي"  گلتن عْػم ثب ّ گـكت صـٍن

 مـي گـكتن تَوين هْهغ ُوبى ّ." ًجبىَ هيغْام ، ايٌطْؿٍ اگـ

 عالً هْ ّ کـک ُوَ آى ىـ اف ّ ثقًن عبًن ليال آؿاييگبٍ ثَ

 ثب ايٌکَ هضِ ثَ فيـا ثْػ هي ثب لضظَ يک كؤ كکـ ايي. ىْم

 ّ کـػم اٍالس ؿا ٍْؿتن کَ ُن كـُ ثَ عت کـػم كکـ عْػم

 ؿّ کبؿ ايي چي ّامَ اٍالا  ثيَ چي کَ ثـػاىتن ُن ؿّ اثـُّبم

 ػّؿاى فًؼاى ػؿ کَ آهؼ چيون رلْي ثبثک چِـٍ ًبعْػآگبٍ ؟ ثکٌن

 ثب کَ تلغي ؿّفُبي يبػاّؿي ّ ثبثک يبػ. هيگؾاؿًؼ ؿا هضکْهيتو

 ثَ ّ آهؼم ثيـّى اثـّّاًن ًظ اف کـػ، هـيْه ؿا اكکبؿم ػاىتن اّ

 ّ ثلٌؼ ُبين هژٍ. ػاىتن ػّمت ؿا چيوبًن ىؼم عيـٍ چيوبًن

. هييؼ صبلت عْه عيلي هيقػم ؿيول ّهتي اهب ثْػ صبلت ثي

 موت ثَ کوي آى عبؿري ُبي گْىَ ّ کييؼٍ چيوبًن كـم

 ًوطَ ػؿمت ّ اي هٍِْ چيوبًن هـػهک. ثْػ هتوبيل پبييي

 هي چين ؿًگ اگـ کـػم كکـ عْػم ثب.  ثْػ ىيؼا چين هوبثل

 ؿًگ ايي فػم صؼك.  هييؼم چطْؿ ثْػ ػنلي ىيؼا هخل ُن

 ّ هيکي هي ّ ثْػ ثْؿ ّ مليؼ ىيؼا فيـا. آيؼ ًوي هي ثَ چين

 هبػؿ ثَ ُن ػّ ُـ ثْػ ُن رلت ػُبًوبى ّ ثيٌي ػُْ ػؿ. مجقٍ
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 ُن ثب کَ ثْػ هيتـکي ظبُـي عَيََ تٌِب ايي ّ ثْػين ثـػٍ

 مغتي ثَ ػيؼ هي ُن ثب ؿا هب کني اگـ ًَ ّگـ ػاىتين

 اًؼام ًظـ اف ىيؼا ّ هي. عْاُـين ػّ ُـ هب کٌؼ ثبّؿ هيتْاًنت

 هي ّ ثْػ هيقٍ ؿيقٍ ّ ظـيق ىيؼا ثْػين هتلبّت ُن ثب ُن ثب ُن

 ثـػاىتي هيـْل کـػم ّاًوْػ اتبم ثَ ػقيق ّؿّػ ثب. کييؼٍ ّ ثلٌؼ

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػقيق.  ُنتن آيٌَ رلْي اف ىبًَ

 .ًگيـٍ تَ ثبىَ ؿؾا ثَ صْامت عـيؼ هيـم ػاؿم هي رْى ىيْا_

 عؼاصبكظي اف ثؼؼ ّ ثـػاىت لجبمي چْة اف ؿا چبػؿه مپل

 ؿكتن آىپقعبًَ ٓـف ثَ ّ ىؼم عبؿد اتبم اف ثيضٍْلگي ثب. ؿكت

 ثؼّى.  امت تکـاؿي ّ يکٌْاعت ؿّفُب چوؼؿ هيکـػم كکـ عْػم ثب. 

 ؿكتي ثب اهب ًجْػم هتْرَ هي ّلي ثْػ ْٓؿ ُويي ُن هجال ىک

 اف.  هيکٌن فًؼگي ثيِْػٍ چوؼؿ کَ آهؼ ؽٌُن ثَ كکـ ايي ىيؼا

 کٌن پب ّ ػمت کبؿي عْػم ثـاي اكتبػم كکـ ثَ کَ ثْػ هْهغ ُوبى

 ُن ثبف ثؼؼ ؿّف پبًقػٍ ىيؼا. ثؼُن ًزبت ؿّفهـگي اف ؿا عْػم تب

 هکبلوَ کَ ايي ثب.  ًجْػ ٍؼايو ػؿ ًبؿاصتي اف احـي ثبؿ ايي فػ فًگ

 صبلو کَ ىؼ ؿاصت عيبلوبى اهب ثْػ کْتبٍ هجل ػكؼَ هخل اه

 هـاؿ ّ ًْىتَ فثبى هْمنَ يک ػؿ ؿا ًبهو گلت اّ.  امت عْة

 ىٌيؼى اف. ثگؾؿاًؼ ؿا فثبى ػّؿٍ يک ػاًيگبٍ ثَ ّؿّػ ثـاي امت

 كکـ ثَ ػيگـ افػّاد اف ثؼؼ هيتـميؼم چْى ىؼم عْىضبل عجـ ايي

 ُؼؿ ثَ ثيِْػٍ امتؼؼاػ ُوَ آى ثْػ صيق ّ ًيلتؼ عْاًؼى ػؿك

 ّ هغتَـ ّ کْتبٍ ُن ثبف ، کـػ تللي ثؼؼ ؿّف ثينت مْم ثبؿ. ثـّػ
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 هيکـػ تللي ثبؿ ُـ اّ ، ثيبّؿػ ثيـّى ًگـاًي اف ؿا هب ايٌکَ ثـاي

 چٌؼ ، ىْػ عجـ ثب ايـاى اّّبع اف تب ثقًين صـف هب ػاىت ػّمت

 اف عْامتن ّميلَ ايي ثَ ّ ؟ عْػت اف عجـ چَ پـميؼم اّ اف ثبؿ

 اکتلب رولَ ايي گلتي ثَ ثبؿ ُـ اّ اهب کٌؼ تؼـيق ثـاين عْػه صبل

 کَ هيپـميؼ هي اف مْالي ثؼؼ ّ"  ؿّثـاَُ چيق ُوَ"  هيکـػ

 . ثؼُن ؿّ رْاثو هييؼم هزجْؿ

 اّ اف ًيؼ كـٍت ّهت ُيچ ّ ثْػ گؾىتَ ؿكتٌو اف هبٍ چٌؼ

 چطْؿ هيکٌؼ فًؼگي کَ آًزبيي.  هيگؾؿاًؼ چطْؿ ؿا ؿّفُب ثپـمن

 ؟ ػاؿػ اعالهي چَ کبهـاى ؟ امت چطْؿ اه عبًَ ؟ امت ربيي

. هيجنت ًوو ؽٌُن ػؿ هيبكتبػم اّ يبػ ثَ تب کَ مْالي ُقاؿاى ّ

 امت ثِتـ گلتن عْػم ثب ًينت مْاالتن پبمغگْي ػيؼم ّهتي

 عْامتن اّ اف کـػ تللي ىيؼا کَ ثؼؼ ػكؼَ.  ثٌْينن ًبهَ ثـايو

 کَ گلت ىيؼا.  ثٌْينن ًبهَ ثـايو تب ثؼُؼ ؿا هٌقلو آػؿك

 کَ ثؼؼ ػكؼَ ّ ثگيـػ کبهـاى اف ؿا آى ىؼ هـاؿ ّ ًؼاؿػ ػهين آػؿك

 يک فيـا کييؼ ْٓل هبٍ چٌؼ هّْْع ايي.  ثؼُؼ ؿا آػؿك کـػ تللي

 ؿا آػؿك ػيگـ ثبؿ ّ ثگيـػ آػؿك کبهـاى اف ثْػ کـػٍ كـاهْه کَ ثبؿ

 کَ هبٍ چٌؼ اف ثؼؼ ػبهجت ّلي ، ًويکـػ پيؼا کَ ثْػ ًْىتَ ربيي

 ّ صـّف يکي يکي تللي پيت اف اّ.  ػاػ هي ثَ ؿا آػؿمو

 ٍؼاي.  هيٌْىتن هي ّ هيغْاًؼ ثـاين ؿا آػؿمو ُبي ىوبؿٍ

 ؿا صـّف هي ايٌکَ ثـاي ثْػ هزجْؿ اّ ّ ًويـميؼ عْة تللي

 ، هْه هخل ام هخال ثيبّؿػ، هخبل کلوَ ُـ ثـاي ثٌْينن ػؿمت
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 يکي ؿا صـّف تـتيت ايي ثَ عالٍَ ّ كـػا ، كللل هخل اف ، هلْك

 ُوبى.  ثٌْينن ؿا آػؿمو ثتْاًن هي تب کـػ تيـيش ثـاين يکي

 ػاىتن ػّمت کَ مْاالتي ّ ًْىتن ثـايو هلَلي ًبهَ ىت

 اگـ عْامتن اّ اف ًبهَ آعـ ػؿ ّ کـػم ػٌْاى ثؼاًن اّ هْؿػ ػؿ

 ٍجش. ثلـمتٌؼ ثـاين کبهـاى ّ عْػه اف ُن ػکل چٌؼ هيتْاًؼ

.  کـػم ؿّفىوبؿي رْاة اهيؼ ثَ ّ کـػم پنت ؿا ًبهَ ُن ثؼؼ ؿّف

 اف ثؼؼ فػ فًگ هٌقلوبى ثَ ىيؼا تب کييؼ ْٓل هبٍ يک اف ثييتـ

 : گلتن پـميؼم ؿا صبلو ايٌکَ

 ؟ ؿميؼ ػمتت ثَ ام ًبهَ_

 .هييَ اي ُلتَ ػّ اؿٍ_

 ؟ عًْؼي_

 ؟ ثبىن ًغْاًؼٍ هييَ هگَ_

 ؟ ًٌْىتي ؿّ رْاثو_

 هيٌْينن کـػم ّهت ثبىَ

 ؟ هيکٌي کبؿ چَ هگـ_

 . هيـم فثبى کالك_

 ىيؼا ثب ُن اّ تب ػاػم ػقيق ثَ ؿا گْىي ٍضجت کوي اف ثؼؼ ّ

 ىيؼا اف اي ًبهَ ّلي گؾىت هبُي مَ ػّ ، کٌؼ اصْال ّ صبل

 : گلتن اّ ثَ کَ ػيگـ ثبؿ ًـميؼ ػمتن ثَ
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 ؟ ىؼ چي پل ، ثٌْيني ؿّ ام ًبهَ رْاة هيغْامتي هخال_

 . هيٌْينن ثبىَ ، ًجْػ يبػم اٍالا _

 ثي ؿا مْاالتن توبم ّ ًٌْىت ثـاين ُن عٔ يک صتي اّ ّلي

 كؤ کَ كـمتبػ ثـاين ػکل تب چٌؼ ػُْ ػؿ. ثْػ گؾاىتَ رْاة

 ػکنِب ثبهي ػؿ. ثْػ اينتبػٍ کٌبؿه ػؿ کبهـاى آًِب اف يکي ػؿ

 اينتبػٍ ُن کٌبؿ کبهـاى ّ اّ کَ ػکني ثَ اثتؼا. ثْػ تٌِب عْػه

 عبٓـ ثَ ثْػ کبهـاى ُبي ىبًَ تب ىيؼا هؼ.  کـػم ػهت ثْػًؼ

 لجبك ًجْػ ثؼ کبهـاى تيپ ػاؿػ، هتْمطي هؼ فػم صؼك ُويي

 کالٍ ّ ػاىت تي ثَ ريي ىلْاؿ ُوـاٍ ثَ هـهق ؿًگ ثَ امپـتي

 ٍْؿتو ُن ثبف. ثْػ گؾاىتَ مـه کذ ٍْؿت ثَ ؿا ػاؿي لجَ

 آى ّ ثْػ هيِْػ کبهال چيق يک ّلي ًجْػ هيغٌ ّاّش عيلي

 ثٌلو ثلْف ػکل آى ػؿ ىيؼا. امت مـتـ اّ اف عيلي ىيؼا ايٌکَ

 هغتلق تيپِبي ُن ثؼؼي ػکنِبي ػؿ.  ػاىت هيکي ىلْاؿ ّ

 تبپ ثبؿ يک آموبًي آثي ؿًگ ثَ ػاهٌي ّ ثلْف ثبؿ يک. ػاىت

 يک ػؿ ّ ريي ىلْاؿ ُوـاٍ ثَ مليؼ ؿًگ ثَ کْتبُي آمتيي

 صؼك. ثْػ تٌو هيکي ؿًگ ثَ اي* لجبك* لجبك ُن ػکل

 ؿا هُْبيو ػکل آى ػؿ فيـا امت اًؼاعتَ رؼيؼ ؿا آعـ ػکل فػم

 اف ؿا ػکنِب يکي يکي ػهت ثَ ػقيق.  ثْػ کـػٍ کْتبٍ اه ىبًَ تب

 کَ ثْػ ػؿُن چٌبى اه چِـٍ ػکنِب ػيؼى صيي ػؿ. گؾؿاًؼ ًظـ

 هي ثَ ؿّ ػکنِب ػيؼى اف ثؼؼ اّ. اّمت ػلتٌگ عيلي فػم صؼك

 : گلت ّ کـػ
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 ؟ گـكتي عيبثْى تْي ؿّ ػکنِب ايي ًظـت ثَ ىيْا_

 فهيٌَ ػؿ ىؼم هتْرَ ثْػم کـػٍ ػهت هّْْع ايي ثَ تبفٍ کَ هي

 ّ ػاؿػ ّرْػ عيبثبى ّ ٓجيؼت اف اي هٌظـٍ ىيؼا تکي ػکنِبي

 هـاؿ ايلل هؼـّف ثـد ثْػًؼ اًؼاعتَ کَ ًلـُبي ػّ ػکل پيت

 :گلتن ّ کـػم تؼزت ػقيق ػهت اف. ػاىت

 ؟ هگَ چطْؿ صبال ، اؿٍ عت_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ًبؿاصتي ثب ػقيق

 ؟ صزبثَ ثي اًّزب ىيؼا يؼٌي_

 : گلتن ّ عٌؼيؼم.  ىؼم ػقيق هٌظْؿ هتْرَ تبفٍ

 . ُب عبؿرَ اًّزب ػقيق_

 : گلت ّ کـػ اعن ػقيق

 ؟ ًينت اًّزب عؼا هگَ ثبىَ_

.  ًگلتن چيقي ّ اًؼاعتن ثبال ىبًَ.  عيکيؼ لجبًن ؿّي عٌؼٍ

 ُوبى هي ّ ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ ىؼٍ پکـ عيلي ثْػ هؼلْم کَ ػقيق

 ثؼؼ هبٍ چٌؼ. ؿكتن كـّ كکـ ثَ ثْػم ىؼٍ عيـٍ ػکنِب ثَ کَ ْٓؿ

 کَ آهؼم تٌگ ثَ کنبلت ّ صٍْلگي ثي اف چٌبى ىيؼا ؿكتي اف

.  کٌن پب ّ ػمت کبؿي ّ کٌن ػولي ؿا كکـم گـكتن تَوين

 اّ کَ يکجبؿ.  ثگيـم ؿا ػقيق ؿّبيت ثبيؼ چي ُـ اف هجل هيؼاًنتن

 :گلتن ثْػ مـصبل صنبثي
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 . کٌن کبؿ هيغْام ّ هيـٍ مـ عيلي ام صٍْلَ ػقيق_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 ؟ کٌي کبؿ چَ_

 . کٌن كکـ ثبيؼ ، کبؿي چَ ػًّن ًوي_

 ؟ کٌي کبؿ ثيـّى ثـي هيغْاي يؼٌي آُب_

 عْىجغتبًَ. ًکٌؼ هغبللت هيکـػم عؼا عؼا ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت ّلي ، ًقػ هغبللت ثـ هجٌي صـكي ػقيق

 ؟ پييو ثـي کٌن ٍضجت عبًْم ليال ثب عْاي هي_

 ػّؿٍ ثـم ثبيؼ ًؼاؿم، ؿّ کبؿُب رْؿ ايي ّ آؿاييگبٍ صٍْلَ ًَ_

 . ًَ يب کٌن کبؿ ثتًْن ًينت هؼلْم تبفٍ کٌن عـد کلي ّ ثجيٌن

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه تبييؼ ًيبًَ ثَ ػقيق

 ثبلـي ّ ػبهل ػيگَ عْػت هللا هبىب.  هيؼًّي عْػت هبػؿ ثبىَ_

 ؿّبيت اف ايي"  گلتن عْػم ثب ّ ىؼم عْىضبل صـكو ايي اف

 هؼطل فيبػ کبؿ کـػى پيؼا ثـاي." کبؿ کـػى پيؼا هًْؼٍ صبال ، ػقيق

 عيلي ؿّف يک کَ ثگـػم کبؿي چَ ػًجبل ثْػم هبًؼٍ ٌُْف.  ًيؼم

 ثـاي ىـکتي ثْػ ًْىتَ کَ اكتبػ آگِي يک ثَ چيون اتلبهي

 گلتن عْػم ثب. ػاؿػ هٌيي ثَ اصتيبد تللي ثَ پبمغگْيي

 ايي ثب ّ ًؼاؿػ هِبؿت ّ آهْفه ثَ اصتيبد کَ تللي ثَ پبمغگْيي

.  فػم فًگ ثْػ ىؼٍ ػؿد آگبُي پبييي کَ تللٌي ىوبؿٍ ثَ كکـ
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 ثپـمؼ مْالي هي اف ايٌکَ ثؼّى ػاػ رْاة ؿا تللي کَ کني

 ؿا آػؿك ّهتي.  کٌيؼ هـارؼَ آػؿك ايي ثَ ثؼؼ ؿّف گلت

 پـميؼم اّ اف.  امت ًّک هيؼاى صْالي ىؼم هتْرَ هيٌْىتن

 ىـکت آى کبؿگـ كِويؼم کَ هـػ ؟ ػاؿػ عبٍي ىـائ کبؿتْى

 : گلت امت

 تيـيق ٍجش كـػا ىوب ، ًويؼًّن هْؿػ ايي ػؿ چيقي هي عبًن_

 .  کٌيؼ مئْال عْػىْى اف ثيبؿيؼ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 عنتَ ّ ْٓالًي ؿاٍ ؿكتن ثْػًؼ ػاػٍ کَ آػؿمي ثَ ثؼؼ ؿّف ٍجش

 گلتن عْػم ثب اهب ثـگـػم گـكتن تَوين ؿاٍ ثيي ثبؿ چٌؼ ثْػ کٌٌؼٍ

 ػبهجت.  هييَ چي ثجيٌن ثـم ُن ؿّ اه ثويَ اّهؼم کَ صبال تب

 هيکـػم كکـ اثتؼا.  کـػم پيؼا ؿا ىـکت هضل عيبثبى پـمبى پـمبى

 تبثلْيي ّ ػؿ مـ ػّلتي ُبي مقهبى هخل ُن ىـکت آى

 ػؿ ىـکت ىؼم هتْرَ کـػم پيؼا ؿا پالک ّهتي اهب ػاؿػ هيغٌ

 فًگ.  ًؼاؿػ ُن تبثلْيي کَ ىؼٍ ّاهغ لْکني ّ ىيک مبعتوبى

 : گلت آيلْى پيت اف هـػي ثؼؼ لضظبتي.  آّؿػم ػؿ ٍؼا ثَ ؿا ػؿ

 ثلـهبتيؼ_
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 . ثْػم فػٍ فًگ هجال.  آهؼم کبؿ ثـاي_

 .ػّ ّاصؼ ػّم ٓجوَ ثيبؿيؼ تيـيق تْ ثلـهبئيؼ_

 ّميؼي ّ ىيک ؿاُـّي.  ىؼم مبعتوبى ّاؿػ هي ّ ىؼ ثبف ػؿ

. هيغْؿػ ثبال ٓـف ثَ پلکبًي ٓـف ػّ اف کَ هيؼيؼم ؿّين پيو

 اكتبػ ؿاٌُوب تبثلْي ثَ چيون کَ ثـّم ثبيؼ ؿاٍ افکؼام ًويؼاًنتن

 ثبال کَ پلَ چٌؼ. ثـّم ثبال ؿامت موت پلکبى اف ثبيؼ كِويؼم ّ

 ًْىتَ آى ؿّي کَ اكتبػ ؿًگي اي هٍِْ چْثي ػؿ ثَ چيون ؿكتن

 فًگ ؿّي ؿا ػمتن ٌُْف ّ اينتبػم آى رلْي اي لضظَ.  ػّ ثْػ

 کـػ تؼبؿف ّ کـػ ثبف ؿّين ثَ ؿا ػؿ هنٌي هـػ کَ ثْػم ًگؾاىتَ

 ًيبًن ػاىت هـاؿ ُبل ّمٔ کَ ؿا هجلِبيي مپل. ىْم ػاعل

 ٓـف ثَ عْػه مپل.  ثوبًن هٌتظـ لضظَ چٌؼ گلت ّ ػاػ

.  ىؼ ػاعل ّ فػ ؿا آى ػؿ ّ ؿكت ػاىت هـاؿ ُبل گْىَ کَ اتبهي

 ُيچ ّلي هيگؾاىتن هکبًي چٌيي ثَ پب ثْػ ثبؿ اّليي کَ ايي ثب

 ػکْؿاميْى ثَ کْػکبًَ ىْهي ثب ػُْ ػؿ.  ًؼاىتن ُـامي

 هـػ ّ ىؼ ثبف اتبم ُوبى ػؿ کَ هيکـػم ًگبٍ ُبل فيجبي ّ ىيک

 : گلت هي ثَ عطبة هني

 . ثلـهبئيؼ عبًن_

 اتبم ّاؿػ ّهتي.  ؿكتن اتبم ٓـف ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربين اف ثبالعـٍ

 هْارَ ثْػ ًينتَ هيق پيت کَ هنٌي توـيجب هـػ ثب ىؼم

 مليؼ ثلْفي ّ ؿّىي ْٓمي ؿًگ ثَ ىلْاؿي ّ کت هـػ.  ىؼم
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 ّؿّػ ثب. ثْػ ُوبٌُگ اه گٌؼهي رْ هُْبي ثب کَ ػاىت تي ثَ

 ّ گـكت ثْػ هيقه ؿّي کَ کبؿؾُبيي ؿّي اف ؿا ًگبُو اّ هي

 عْامت هي اف ثؼؼ ّ اًؼاعت هي پبي تب مـ ثَ ػهيوي ًگبٍ

 کـػ ػمتَ ؿا ُب ّؿهَ اّ تب کييؼ ْٓل ػهبيوي.  ثٌييٌن ؿثـّيو

 آى ؿّي ّ ثـػاىت چين اف ؿا ػيٌکو مپل گؾاىت کٌبؿ ّ

 ًگبٍ اف ثؼؼ ّ کـػ هالة ُن ػؿ ؿا ػمتِبيو مپل. گؾاىت

 : گلت هي ثَ ػهيوي

 ؟ ىوب امن_

 . آؽيي ىيْا_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ..ُنتن ىـکت ايي ػبهل هؼيـ هلکي ُْهي هي_

 ثبف ؿّين ثَ ؿا ػؿ کَ هـػي ّ ىؼ فػٍ ػؿ ثَ اي توَ ّهت ايي ػؿ

 اّ.  ىؼ ػاعل ثْػ چبي كٌزبى ػّ آى ػاعل کَ ميٌي ثب ثْػ کـػٍ

 هـػي رلْي ؿا ػيگـ يکي ّ گؾاىت هي رلْي ؿا كٌزبًِب اف يکي

 عبؿد اتبم اف عْامت مپل.  ثْػ کـػٍ هؼـكي هلکي ؿا عْػ کَ

 : گلت ّ فػ ٍؼايو هلکي کَ ىْػ

 کي يبػاّؿي صتوب هجلو ػاؿم هـاؿ پْيبى ثب ػّافػٍ مبػت ػقت آهب_

 کٌَ هـاهجت فًگ يک

 : گلت ّ فػ اه گًَْ ؿّي ػمت ثب ػقيق
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 پژهـػٍ ؿّ ام ثچَ عْاة تْي چـا ثگْ پل ام ثچَ ثـاي ثويـم_

 ؟ كـمتبػتو کزب گلتي.  هيؼيؼم

 : گلت پؼؿ

 .ػّمتبًو اف يکي پيو گلت هي_

 : گلت ًگـاًي ثب ػقيق

 ىيؼا مـ ثباليي ًکٌَ ؟ ثگَ ؿّ ؿامتو ًغْامتَ ًکٌَ اثـاُين_

 ؟ ثبىَ اّهؼٍ

 : گلت ثْػ پيؼا ٍْؿتو توبم اف ًگـاًي کَ پؼؿ

 اّى ، ًينت ْٓؿ ايي کَ هللا ىب اى ، ًؼٍ ؿاٍ ػلت ثَ ثؼ هبػؿ ًَ_

 . ثگَ ػؿّؽ ًويغْاػ کَ

 لجبًن رْيؼى هيـْل ثلِون عْػم ايٌکَ ثؼّى ًبؿاصتي ىؼت اف

 : گلت ّ کـػ پؼؿ ثَ ؿّ ػقيق.  آهؼم عْػم ثَ ػقيق ًگبٍ ثب کَ ثْػم

 ؟ ىؼٍ ػػْاىْى ُن ثب ًکٌَ اثـاُين_

 ايي ثَ ، کـػ عن ٓـكي ثَ ؿا مـه ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* پؼؿ

 : گلت ّ کييؼ اه چبًَ ثَ ػمتي مپل ىبيؼ کَ هؼٌي

 .ىيؼا پيو ثـم مـ يک ثِتـٍ گلت هي کبهـاى_

 : گلتين ُن ثب ػّ ُـ ػقيق ّ هي

 ؟ چي_

 : کـػ تکـاؿ ّ کـػ ػقيق ّ هي ثَ ًگبُي پؼؿ
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 هؼت يک ثِتـٍ هيگلت ، تٌِبييَ اف ىيؼا هـيْي هيگلت کبهـاى_

 . کٌَ هـاهجت اّى اف يکي

 : آّؿػ فثبى ثَ هـا ػل صـف ػقيق

 ؟ ايـاى كـمتؼه ًوي چـا عت_

 :گلت پؼؿ

 ! ايـاى ثيبػ ًويغْاػ عْػه ىيؼا گلت هي کَ کبهـاى_

 ثـ ُبه ثبفي ؿؼ اف ػمت ُن اًّزب ىيؼا کـػم كکـ عْػم ثب

 : گلت ًگـاًي ثب ػقيق.  ًؼاىتَ

 ؟ ثيبؿيو ؿّ ىيؼا رب اّى ثـي هيغْاػ کبهـاى يؼٌي_

 : گلت ّ ثـػ ثبال هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـه پؼؿ

 ثـًبهَ رْؿ ايي ّ ثچَ ػؿگيـ ايٌزب ىيؼا هيگلت.  ًکٌن كکـ ًَ_

 کَ ثْػم ىيؼا هـيْي كکـ تْي هؼؿ اّى هي ؿامتو. ُبمت

 ػيگَ ؿّف چٌؼ گلت مـ آعـ يبػهَ كؤ ، ًيؼم صـكِبه هتْرَ

 ػػْتٌبهَ كـمتبػى تـتيت گـكتن ؿكتي ثَ تَوين اگـ تب هيقًَ فًگ

 .ثؼٍ ؿّ

 ًوطَ يک ثَ ُن ػقيق ، ؿكت كـّ كکـ ثَ ّ ًگلت چيقي ػيگـ پؼؿ

 ؿا ؿعتغْاثِب ثويَ تب ىؼم ثلٌؼ ربين اف ًيق هي ّ ثْػ هبًؼٍ عيـٍ

 ثؼه ايـاى اف هؼؿ ايي ىيؼا چـا هيکـػم كکـ عْػم ثب.  کٌن پِي

 ؿّ رب اّى ثيبػ اگـ کـػٍ كکـ ىبيؼ هيگلتن صـً ثب ثؼؼ ّ ؟ هيبػ

 ثَ ىبيؼ.  ثْػم ػَجبًي ىيؼا اف چـا ًويؼاًن گيـى هي افه
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 ثَ ُن ىبيؼ ّ ثْػ ىؼٍ هـيِ ّ ًجْػ عْػه هـاهت ايٌکَ عبٓـ

 ّ هيؼاػ تـريش عْػه ّٓي ثَ ؿا ؿـيجَ کيْؿ يک ايٌکَ عبٓـ

 چوؼؿ هب ًويکـػ كکـ کَ ثْػ كکـ ثي آًوؼؿ ايٌکَ عبٓـ ثَ ىبيؼ

 ؿا چيوبًن ّ کييؼم ػؿاف ربين مـ ًبؿاصتي ثب. ُنتين ًگـاًو

 ُوييگي ىيٍْ ايي. ًجْػ کبؿ ػؿ عْاثي اهب. گؾاىتن ُن ؿّي

 کبهـاى ّاهؼب اگـ هيکـػم كکـ ايي ثَ.  ثْػ کـػى كکـ ثـاي هي

 ًويقػ فًگ اّ ثْػ اي مبػٍ چيق ىيؼا ثيوبؿي ّ ثبىؼ گلتَ ؿامت

 ىيؼا. ثْػ ًگلتَ هب ثَ اّ ّ ثْػ هيبى ػؿ ػيگـي چيق ُن ىبيؼ ،

 ايي ُن ؿا ػليلو ًيبهؼ ايـاى ثَ ُن ىـّيي فايوبى ثـاي صتي

 تب ػقيق ثيچبؿٍ. ايٌزبمت اف ثِتـ آًزب اهکبًبت کَ هيگلت ْٓؿ

 ّ صـً کلي کٌؼ فايوبى ّ ثگؾاؿػ مـ پيت ؿا هبُو ًَ ىيؼا

 ّ ثْػ ًگـاى ُوييَ ػقيق ، ىيؼا فايوبى اف ثؼؼ. عْؿػ رْه

 اف ًجبىؼ کني يب ًـمؼ عْػه ثَ ىيؼا ًکٌؼ کَ ػاىت ػليْؿٍ

 ؿا ىيؼا ثْػ گلتَ کبهـاى ثَ ػقيق کَ ثبؿ يک.  کٌؼ پـمتبؿي اّ

 ىيؼا ثـاي کَ ثْػ گلتَ کبهـاى کٌؼ پـمتبؿي اّ اف تب ايـاى ثلـمتؼ

 ػّمتو هٌقل ثَ ؿا اّ کَ ثْػ ىؼٍ چَ صبال گـكتَ، پـمتبؿ

 ًتيزَ ثَ کـػم كکـ چَ ُـ ؟ کٌؼ پـمتبؿي اّ اف تب ثْػ كـمتبػٍ

 کبهـاى کَ امت چيقي اف ؿيـ رـيبى ايٌکَ رق.  ًـميؼم عْثي

 اكتبػٍ اعتالف کبهـاى ّ اّ ثيي ػقيق هْل ثَ ىبيؼ.  ثْػ کـػٍ ػٌْاى

 اًتغبة فػٍ ىتبة آًوؼؿ کَ ُونـي ًجْػ ثؼيؼ ىيؼا اف ؟ ثْػ
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 ػاػ تکبًن ػقيق کَ ثْػ ثـػٍ عْاثن تبفٍ. ثبىؼ فػٍ ؿا ػلو ثْػ کـػٍ

 : گلت ػزلَ ثب ّ

 . هًْؼين عْاة کَ پبىْ ، رْى ىيْا پبىْ_

 : گلتن ػقيق ثَ ًؼاىتن ىؼى ثلٌؼ ًبي کَ ثْػم عنتَ آًوؼؿ

 . عْؿم ثوي مضـي هي_

 : گلت ػقيق

.  ًؼاؿين ُن ًويغْؿم عْؿػًَ، مضـي ُويي کبؿ اٍل هبػؿ پبىْ_

 .اؽاى ثَ هًْؼٍ ؿثغ يک کَ پبىْ.  هيکٌي ّؼق كـػا

 ىؼ اتبم ّاؿػ کَ ػيؼم ؿا پؼؿ.  ىؼم ثلٌؼ رب اف مغتي ثَ

 ثـاي ّ کـػم مالم. ثپـػ مـه اف عْاة تب ثْػ ىنتَ ؿا ٍْؿتو

 مپـي مـػت ثَ لضظبت.  ؿكتن آىپقعبًَ ثَ ٍْؿتن ىنتي

 كـّ ػزلَ ثب ُن آى ؿؾا لووَ چٌؼ تْاًنتن تٌِب هي ّ هييؼ

 ٍجش اؽاى کـػ االم ؿاػيْ کـػ پـ ؿا چبي امتکبًِبي ػقيق تب ، ثؼُن

 ّ کـػ ًگبٍ چبي امتکبًِبي ثَ صنـت ثب ػقيق... تِـاى اكن ثَ

 : گلت

 .ًيَ هْى تيٌَ كـػا کٌَ عؼا_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي پؼؿ

 .ًجْػ هنوتوْى کَ صيق ، عْىـًگي ُبي چبئي چَ_
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 ّ کـػم روغ ؿا ملـٍ ُن هي. ثگيـػ ّّْ ثـّػ تب ىؼ ثلٌؼ مپل

 کَ هيآهؼ عْاثن آًوؼؿ ّ ؿكتن تغتغْاة ثَ ٍجش ًوبف عْاًؼى اف ثؼؼ

 . ًيْػ ٍجش صبالُب صبال کـػم آؿفّ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

 هي ًبم ثَ كـاًنَ ثَ ؿكتي هـػَ ًويؼيؼم ُن عْاة ػؿ صتي

 صيـتن ػؿ ٌُْف هيکٌن كکـ هّْْع ايي ثَ کَ ّهتِب گبُي. ثيلتؼ

 چطْؿ ّ کـػ اًتغبة ملـ ايي ثـاي هـا مـًْىت ػمت چطْؿ

 : گلت پؼؿ کَ ؿّفي.  ىؼ رْؿ ملـم تؼاؿکبت

 .ثـي ىيؼا پيو هي ربي ثَ تْ گـكتين تَوين ػقيق ّ هي ىيْا_

 صـكو ىؼم هتْرَ کَ ثؼؼ ، هيکٌؼ ىْعي کـػم تَْؿ اثتؼا

 : گلتن تؼزت ثب امت رؼي

 ؟ ثبثب هي چي ثـاي_
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 کتاب باز

 ، ػيت تب ػٍ ّ ػاؿٍ صني يک هي ؿكتي کـػم كکـ هي ؿامتو_

 كؤ اهب هيبم ػؿ ػلتٌگي اف ّ هيجيٌن ؿّ ىيؼا کَ ايٌَ صنٌو

 ربي ثَ ّ ، هيين اّى مـثبؿ اًّزب کَ ايٌَ ُبه ػيت اف يکي

 رْؿ ايي. هيين اؽيتو ثبػج ثـػاؿم ػّىو ؿّي اف ثبؿي ايٌکَ

 تٌِبيي اف ُن تب ػاؿٍ کني ثَ اصتيبد اّى گلت هي کبهـاى کَ

 کل ُيچ کـػم كکـ هي ّ کٌَ هـاهجت افه ايٌکَ ُن ثيبؿٍ ػؿه

 .ًويبػ ثـ کبؿ ايي پل اف تْ اف ثِتـ

 : گلتن ًبثبّؿي ثب

 .... آعَ اهب_

 ّ کـػم ػقيق ثَ ؿّ.  ثگْين هيغْاُن چَ ًويؼاًنتن ُن عْػم

 :گلتن

 ؟ ثـيي ًويغْاي ىوب ؟ چي ىوب ػقيق_

 : گلت لجغٌؼي ثب ػقيق

 فى پيـٍ هي صبل ثَ ّاي هيقًَ ؿّ صـف ايي رًَّْ کَ ثبثبت هللا ّ_

 رق رب اّى ثَ هب ؿكتي ، کـػين كکـ عيلي ثبثبت ّ هي ؿامتو ،

 ًَ ُنتين ىيؼا ٍضجت ُن ًَ ، ًؼاؿٍ اي ػيگَ چيق ػؿػمـ

 رًّْي هبىبهللا ُن ، ثـي تْ اهب.  ثکٌين اّى ثـاي کبؿي هيتًْين

 . اًّي ثـاي عْثي ػهغْؿ ُن ّ

 : گلت ػقيق صـكِبي اػاهَ ػؿ پؼؿ
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 کتاب باز

 عْة تْ کَ ؿاصتَ عيبلوْى اهل صؼ رْؿي ايي رْى ثبثب ، اؿٍ_

 . کٌي هـاهجت ىيؼا اف هيتًْي

 كکـ عْػم ثب. ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم ػزيت ؽّهي. ؿكتن كـّ كکـ ثَ

 ؟ كـاًنَ ثـم هييَ يؼٌي ؟ ًويجيٌن عْاة يؼٌي عؼايب هيکـػم

 : آّؿػ ثيـّى ثِت اف هـا پؼؿ ٍؼاي

 ؟ هيگي چي عْػت ثبثب رْى ىيْا_

 : گلتن ثؼؼ ّ کـػم ًگبٍ پؼؿ ثَ هٌگ ّ گيذ

 .ًؼاؿم صـكي هي هيؼًّيؼ ٍالس ْٓؿ ايي ىوب اگَ_

 گلت اّ ثَ پؼؿ ّ کـػ تللي پؼؿ ثَ کبهـاى تب کييؼ ْٓل ُلتَ يک

 ُن کبهـاى گْيب. ثلـمتؼ آًِب ثَ هـا امت گـكتَ تَوين کَ

 : گلتن گؾاىت ؿا گْىي پؼؿ ّهتي ، ثْػ کـػٍ تبييؼ ؿا اّ تَوين

 ؟ ثْػ چطْؿ صبلو ىيؼا_

 : گلت پؼؿ

 .ثِتـٍ ىکـ ؿّ عؼا گلت کبهـاى_

 : گلت ػقيق

 ؟ کٌَ ٍضجت ًويتًَْ کَ کزبمت ًگلت کبهـاى_

 : گلت پؼؿ

 .ػّمتبًيًَْ اف يکي عًَْ گلت ، پـميؼم افه چـا_

 : گلت کالكگي ثب ػقيق
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 ؟ ًؼاؿٍ تللي ػّمتو عًَْ ايي هگَ_

 : گلت پؼؿ

 يب ؿكت يبػه يب اهب پـميؼم افه ؿّ ُويي ُن هي کَ ػيؼي_

 . ثؼٍ رْاة ًغْامت ايٌکَ

 : گلت ّ کـػ آموبى ثَ ؿّ ؿا مـه ّ کييؼ آُي ػقيق

 اّى ًويؼًّين ُن االى ًينت ثٌؼ ربيي ػمتوْى کَ هب عؼايب_

 عْػت ُنت کَ کزب ُـ اهب ، هيکٌَ کبؿ چَ ّ صبليَ چَ ػؿ ثچَ

 .ثبه ًگِؼاؿه

 : گلت ّ پؼؿ ثَ کـػ ؿّ ػقيق. گلتين اهيي لت فيـ پؼؿ ّ هي

 ؟ کٌَ کبؿ چي ىؼ هـاؿ صبال_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ثْػ كکـ ػؿ صنبثي کَ پؼؿ

 کٌين کبؿ چَ ثبيؼ ثؼؼ ثجيٌن تب ثلـمتَ ػػْتٌبهَ ثبيؼ اّل ُيچي_

. 

 گـكتي ثـاي ثپـمؼ اّ اف تب فػ فًگ اؿىيب ثَ پؼؿ ىت آى كـػاي

 امت هـاؿ کَ ىٌيؼ پؼؿ اف ّهتي اؿىيب.  کٌين ثبيؼ چَ گؾؿًبهَ

 اّ ثـاي پؼؿ ّ ىؼ رْيب ؿا ػليلو ثـّم كـاًنَ ثَ اّ ربي ثَ هي

 پؼؿ ثَ اؿىيب ًلِويؼم.  گـكتَ ؿا تَوين ايي چـا کَ ػاػ تّْيش

 : ػاػ ؿا رْاثو ْٓؿ ايي اّ کَ گلت چَ
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 کتاب باز

 هيتًَْ ىيْا ثبف ًويبػ، ثـ ػمتن اف کبؿي کَ هي ربى ػايي آعَ_

.... ؟ ًويگؾاؿًؼ هيگي يؼٌي.... ؟ چـا آعَ...  کٌَ هـاهجت ىيؼا اف

 ُـ ّلي ًَ کَ ػزلَ...  ػايي ثبىَ ؟ هيبي کي...  ثبىَ عْة

 مالم ُن عبًوت ثَ.  هيکٌن ٍجـ ثبه... ثِتـٍ ثبىَ. فّػتـ چي

 عؼاصبكع ًَ.... ثـمْى

 : گلت ػقيق گؾاىت ؿا گْىي ّهتي

 ؟ هيگلت چي اؿىيب_

 : گلت ثْػ كکـ ػؿ کَ پؼؿ

 .ثـم عْػم ثِتـٍ ، ثـٍ ىيْا ًينت ٍالس هيگلت اؿىيب_

 ثَ ػمتي پؼؿ.  گـكت لزن عيلي اؿىيب اف ، ىؼ رْؿي يک ػلن

 : گلت ّ کييؼ آه چبًَ

 ثبىَ اؿىيب ثب صن ىبيؼ ُن ٓـكي اف.  کٌن کبؿ چَ ػًّن ًوي_

 .ًجبىَ ػؿمت ىيْا كـمتبػى ىبيؼ ّ. 

 كـاًنَ ثي كـاًنَ"  گلتن عْػم ثب ّ ىؼ گـكتَ عيلي صبلن

 هيـٍ کي کَ چَ تْ ثَ ثگْ اٍالا . اؿىيبمت توَيـ ُن آه ُوَ

 : کـػ اّ هتْرَ هـا ػقيق ٍؼاي"  ؟ ًويـٍ کي

 ثبيؼ يکي ثبىَ هـيِ ّاهغ ىيؼا ًکـػٍ عؼاي اگَ اثـاُين آعَ_

 کبؿُب ايي کٌَ ؿثٔ ّ ّجٔ ؿّ آه ثچَ ّ اّى ّ ثپقٍ ؿؾا ثـاه ثبىَ

 ًويبػ ثـ تْ اف کَ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ُن پؼؿ
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 کتاب باز

 ىيؼا ػؿػ ثَ اًّزب هي صْْؿ هيکٌن ؿّ كکـ ُويي ُن هي_

 ثبثبي اف کَ ػؿػمـ تْي ثيلتَ ام ثچَ ثـم هيتـمن.  ًويغْؿٍ

 .کٌَ هـاهجت ُن ػليلو

 : گلتن کـػ ًبؿاصتن عيلي پؼؿ صـف ايي

 ؟ هيگؾاؿي ػيت عْػتْى ؿّي عْػي ثي چـا ؟ ثبثب چيَ صـكب ايي_

 هگَ تبفٍ ، هيؼًَّ اّى كؤ کَ ٍالصيَ چَ گلتَ چيقي يک اؿىيب

 ىُْـه ّ عْاُـم پيو هيـم ػاؿم ؟ ؿـيجَ پيو ثـم هيغْام هي

 ؿكت تٌِب ّ تک ىيؼا کَ هْهغ اّى چـا هّْْع ايي اف گؾىتَ. 

 ؟ ًؼاىتيؼ ًگـاًي ايٌوؼؿ

 اف کـػم اصنبك ، گؾاىت آًِب ػّ ُـ ؿّي فيبػي تبحيـ هي صـف

 تبييؼ ًيبًَ ثَ ؿا مـه ػقيق.  ىؼًؼ ؿُب كکـي مٌگيي ثبؿ يک

 : گلت ّ ػاػ تکبى هي صـف

 ثلـمتيوو ؿـيجَ پيو کَ ًويغْاُين ، هيگَ ؿامت ىيْا اؿٍ_

. 

 ثَ کبهـاى ثؼؼ ىت. ىؼم اهيؼّاؿ ُن ثبف ّ کييؼم ؿاصتي ًلل

 كـمتبػٍ هي ًبم ثَ ؿا ػػْتٌبهَ کَ گلت پؼؿ ثَ ّ فػ فًگ هٌقلوبى

 هؼـّف هْل ثَ ّ ثْػ پؼؿ تـػيؼ ثَ ػاػى پبيبى هؼٌي ثَ ايي ّ امت

 پؼؿ کـػ تللي پؼؿ ثَ اؿىيب ّهتي. ثْػ گؾىتَ کبؿ اف کبؿ ػيگـ

 ػاػ تّْيش پؼؿ ثـاي ّ ًقػ صـكي ػيگـ ُن اّ گلت اّ ثَ ؿا رـيبى

 چٌؼ ؿصين آهب اف ثؼؼ ؿّف. کـػ ثبيؼ چکبؿ گؾؿًبهَ گـكتي ثـاي
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 کتاب باز

 اهؼام گؾؿًبهَ گـكتي ثـاي پؼؿ ُوـاٍ ثَ تب گـكتن هـعَي مبػت

 ّ كـم گـكتي اف ثؼؼ ّ ؿكتين پنتغبًَ ثَ پؼؿ ّ هي اثتؼا.  کٌن

 ثؼُؼ کتجي ؿّبيت پؼؿ تب ؿكتين هضْـ ثَ ثبًک ثَ ّرُْي ؿيغتي

 ّهتي.  ػاػين تضْيل ّ ثـػين پنتغبًَ ثَ ؿا هؼاؿک مپل. 

 هؼؿ آى ثْػ گؾىتَ ظِـ اف ثؼؼ يک اف مبػت ىؼ توبم کبؿهبى

 ثَ ثـمؼ چَ ًؼاىتن اينتبػى ًبي ػيگـ کَ ثْػم تيٌَ ّ عنتَ

. کـػم تؼطيل ؿا کبؿ عْػم ؿّف آى تـتت ايي ثَ کبؿگبٍ ثَ ؿكتي

. آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ هٌقل ػؿ فًگ اي ثْػ اكطبؿ ًقػيک ؿّف آى كـػاي

 ؿعتغْاة ؿّي اف ؿا چبػؿه ، ثْػ گـكتي ّّْ هيـْل ػقيق

 كکـ عْػم ثب هيبًؼاعتن مـم ؿّي ؿا آى کَ ُوبًطْؿ ّ ثـػاىتن

 چِـٍ ثب کـػم ثبف ؿا ػؿ ّهتي.  امت ػؿ پيت کني چَ هيکـػم

 .  ىؼم ؿّثـّ هيٌب ػاىتٌي ػّمت ّ ػلٌييي

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 مـه. ثْػهو ًؼيؼٍ کَ ثْػ ثييتـ ُن ىبيؼ ُلتَ ػّ ثَ ًقػيک

 ػيؼى ثب. ثْػ آه اي کبمَ ػمتو ػؿ ّ ثْػ کـػٍ عن ٓـكي ثَ ؿا

 : گلت هي
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 کتاب باز

 ىؼ ؿّىي ىوب روبل ثَ هب چين ػزت چَ عبًوب عبًن مالم_

 ؟ ػعتـ کزبيي تْ هؼلْهَ ُيچ

 فهبًي اٍالا  ػاىتن ىک کَ ؿكت ثيـّى ػلن اف چٌبى اّ اف ًلـت

 آيي ػؿ ّ عيوگيي عْػم اف اًؼافٍ ايي تب ّهت ُيچ. ػاىتَ ّرْػ

 ثي هْؿػه ػؿ چوؼؿ کَ كِوبًؼ هي ثَ اّ ػيؼى.  ًجْػم عزل صبل

 ّ ًيؼم هبًغ ايي ثَ اهب.  ثْميؼم ؿا ٍْؿتو ، ام کـػٍ اًَبكي

 هلت ٍوين اف ّ اًؼاعتن گـػًو ثَ ؿا ػمتبًن ػيگـ ثبؿ يک

 عْػ ثب ؿا هِنب هيٌب.  هيغْامتن هؼؾؿت اّ اف ػل ػؿ ّ ثْميؼهو

 ّگلت ػاػ ؿا آه کبمَ اّ.  ىْػ ػاعل ًويغْامت ّ ثْػ ًيبّؿػٍ

 اف کْچَ عن ػؿ کَ فهبًي تب.  ؿكت ّ ثـمبًن مالم ػقيق ثَ کَ

 ثنتن ؿا کْچَ ػؿ گـكتَ ػلي ثب هيکـػم ًگبُو ىؼ ًبپؼيؼ ًظـم

 ثَ هيؼاػم ػقيق ػمت ثَ ؿا آه کبمَ ّهتي. ثـگيتن اتبم ثَ ّ

 عْػم ثَ فهبًي كؤ.  گلت چَ ًلِويؼم کَ ثْػم كکـ ػؿ صؼي

 : گلت کَ آهؼم

 ؟ ثْػ کي پـميؼم ؟ کزبمت صْامت ىيْا_

 :گلتن ّ کييؼم ثلٌؼي ًلل

 هيٌب_

 : گلت ػقيق

 ؟ تْ ًيبهؼ چـا پل.  ًکٌَ ػؿػ ػمتو..  ا_

 .ثْػ تٌِب عًَْ تْي هِنب_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 418 

 کتاب باز

 هي ّ گؾاىت ملـٍ مـ ّ گـكت ػمتن اف ؿا آه کبمَ ػقيق

 كکـ ػؿ ىؼ گلتَ اؽاى کَ هْهؼي تب ّ ًينتن پٌزـٍ لت ؿكتن

 گلت ّ کـػ تللي هٌقلوبى ثَ هـػي کَ ثْػ ىت پٌزيٌجَ.  ثْػم

 هـػ ًينت هٌقل اّ گلتن.  ثْػ ًيبهؼٍ ٌُْف پؼؿ. ػاؿػ کبؿ پؼؿ ثب کَ

 امت هضجي آهبي آىٌبيبى اف گلت ّ کـػ هؼـكي هبفيبؿ ؿا عْػه

 ؟ کبهـاًَ آىٌبي يؼٌي ؟ هضجي کؼام کـػم كکـ عْػم ثب. 

 : کـػ روغ هـا صْاك هـػ ٍؼاي

 اگـ گـكتن توبك ثٌؼٍ ثؼُيؼ پيـبم آؽيي آهبي ثَ لطلب عبًن_

 .ثگيـًؼ توبك ىوبؿٍ ايي ثب هييْػ

.  کـػم يبػاىت تللي ػكتـ گْىَ ؿا آى هي کَ ػاػ ىوبؿُبي هـػ

 مبػت ثَ ًگبُي پؼؿ. گلتن اّ ثَ ؿا هّْْع آهؼ پؼؿ کَ ىت

 : گلت ّ اًؼاعت

 ؟ ػاؿٍ کبؿ چَ ثجيٌن.  هيقًن فًگ كـػا ػيـٍ کَ االى_

 گؾؿًبهَ گـكتي ثـاي کـػ ملبؿه ّ فػ فًگ کبهـاى ًيق ىت ُوبى

 ثَ پؼؿ.  کٌؼ ؿاٌُوبيي ؿا هب تب ثگيـين توبك هبفيبؿ ًبم ثَ هـػي ثب

 گلت کبهـاى ّ امت گـكتَ توبك هب ثب هبفيبؿ عْػ کَ گلت اّ ثَ

 پبًقػُن اف هجل ىت. ثگيـػ ّيقا هي ثـاي هيتْاًؼ تـ ؿاصت اّ کَ

 ثَ ثؼؼ ؿّف تب ثْػ کـػٍ عيل ثـًذ پيوبًَ چٌؼ ػقيق ؿهْبى هبٍ

 هي ثَ ىت ُوبى.ثپقػ فؿػ ىلَ( ع) صني اهبم ّالػت هٌبمجت

 : گلت
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 کتاب باز

 ًظـ ايٌزب ثيؼ کٌن ػػْت ؿّ هيٌب اكطبؿ ىت يک هيغْامتن ىيْا_

 ؟ چيَ تْ

 اگَ پييو ثـم مـ يک هيغْامتن ُن هي عْثَ عيلي_

 .هيؼم ثِو ؿّ پيـبهتْى عْامتي

 : گلت عْىضبلي ثب ػقيق

 ّ ثجـي ُن فؿػ ىلَ ثـاه ُن کَ ثـّ كـػا هيغْاي هبػؿ ثبىَ_

 . کٌي ُن ػػْتو ُن

 ؿّف ػَـ. کٌين ػػْت ؿا هيٌب روؼَ ثـاي ىؼ هـاؿ ّ کـػم هْاكوت

 ّ ثجـم هيٌب ثـاي ؿا يکي کَ ػاػ فؿػ ىلَ کبمَ ػّ ػقيق ثؼؼ

 صيبٓ ػاعل عبًن كـّؽ فػم ػؿ ّهتي عبًن، كـّؽ ثـاي ؿا ػيگـي

 هـا اثتؼا کـػم مالم.  کـػ ثبف ؿّين ثَ ؿا ػؿ ثبالكبٍلَ ثْػّ

 : گلت کـػ ػهت ػهين ّهتي اهب ًيٌبعت

 ؟ ُنتي عبًن حـيب ًٍْ ىوب... ا_

 عْثَ صبال صْاك، ّ ُْه ايي ثَ هللا ىب هب گلتن عْػم پيو

 تؼبؿف ّ ؿكت کٌبؿ ػؿ رلْي اف اّ.ايٌزب ًيْهؼم کَ هبَُ يک كؤ

 ّ مـ رولَ چٌؼ ثب.  پـميؼ ؿا ػقيق صبل مپل.  ىْم ػاعل کـػ

 تب هيغْامت ػاػم هي ػلو ثَ ػل اگـ فيـا آّؿػم ػؿ ؿا صـف تَ

 ثَ ؿا فؿػُب ىلَ اف يکي. کٌؼ پـ هي ثب فػى صـف ثب ؿا ّهتو اؽاى

 هيـم اربفٍ ثب گلتن ، کـػ تيکـ ّ ىؼ عْىضبل عيلي کَ ػاػم اّ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه عبًن كـّؽ. هيٌب پيو
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 . عبًن هيٌب هيؼم هيکٌن عبلي ؿّ کبمَ ثلـهبييؼ_

 .ًؼاؿٍ هبثلي_

 ثـمْى ؿّ هي مالم عبًن حـيب ثَ ثبىي مالهت_

 هيـمًْن ؿّ تْى ثقؿگي_

 اف هجل. ؿكتن هيٌب اتبم ٓـف ثَ ّ کـػم عؼاصبكظي اّ اف مپل

 عيبٓي چـط پيت کَ ػيؼم ؿا هيٌب ىييَ پيت اف ىؼى ػاعل

 پِي اتبم ّمٔ ًيق اكطبؿه ملـٍ. ثْػ کبؿ هيـْل ّ ًينتَ

 هبًغ چـط ٍؼاي كِويؼم. ثْػ ًيؼٍ هي صْْؿ هتْرَ ٌُْف اّ. ثْػ

 ػاعل ًيق هِنب. ثيٌْػ ؿا کْچَ ػؿ فًگ ٍؼاي اّ کَ ىؼٍ ايي اف

 هيٌب.  هيـكت ٓـف آى ّ ٓـف ايي ثَ هـتت ّ ػاىت هـاؿ ؿّؿّک

 صؼ يک اف کَ ثْػ ثنتَ چـعو هيق ثَ ٌٓبة ثب ؿا ؿّؿّک پبيَ

 آى ثَ ّهتي ّ هيـكت ملـٍ ٓـف ثَ هـتت هِنب. ًـّػ ػّؿتـ

 چٌبى ّ ػيؼ هـا ٌُگبم ايي ػؿ.  هيـكت ػيگـ ٓـف ثَ ًويـميؼ

 رِت ثَ ؿا مـه هيٌب. کـػ عْػه هتْرَ ؿا هيٌب کَ کـػ ؽّم

 چـط پيت اف عْىضبلي ثب مپل.  ػيؼ هـا ّ چـعبًؼ هِنب ًگبٍ

 : گلت عٌؼٍ ثب ّ کـػ ثبف ؿا ػؿ آهؼ ّ ىؼ ثلٌؼ

 ؿّ ىيْاه عبلَ ًگْ. هيقًَ ثبل ثبل چـا ّؿّرک ايي ثگْ پل_

 . ػيؼٍ

 اّ ثْميؼى اف ثؼؼ. گـكت آؿْه ػؿ هـا ّ کـػ ثبف ؿا ػمتبًو ّ

 اف کَ ؿا اّ ّ ؿكتن هِنب ٓـف ثَ ّ ػاػم ػمتو ثَ ؿا کبمَ
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 ثـل ثيٌؼافػ ثيـّى ؿّؿّک اف ؿا عْػه ثْػ هبًؼٍ کن ؽّم ىؼت

 ًبعْػآگبٍ کَ هيجْميؼ ؿا ٍْؿتن عْىضبلي ثب چٌبى هِنب.  کـػم

 ثگيـػ هي ثـل اف ؿا اّ تب آهؼ رلْ هيٌب. ىؼ روغ چيوبًن ػؿ اىک

 : گلت صبل ُوبى ػؿ ّ

 . کـػي هبلي تق صنبثي ؿّ عبلَ ٍْؿت ثنَ ػيگَ ثْك هبهبى_

 رؼايو هي اف عْامت ّ گؾاىت اّ کوـ ػّؿ ؿا ػمتبًو هيٌب تب

. کـػ هوبّهت ثَ ىـّع ّ صلوَ گـػًن ػّؿ ؿا ػمتبًو هِنب کٌؼ

 :گلتن ّ ػاػم كيبؿ عْػ ثَ ؿا اّ

 .ثْػ ىؼٍ ؽؿٍ يک ػـّمکن ثـاي ػلن ثبىَ ثـلن ثگؾاؿ کي ّلو_

 ٍضجت ىيؼا هْؿػ ػؿ اّ ثب.  ثْػم هيٌب هٌقل اؽاى اف هجل ػهبيوي تب

 ػلؼاؿي هيٌب.  ام فػٍ اّ هْؿػ ػؿ صؼمِبيي چَ گلتن صتي ّ کـػم

 احـ اّ صـكِبي.  ًکٌن ًبؿاصت ؿا عْػم ثيزِت کَ گلت ّ ػاػ ام

 مبػت ثَ ًگبُن ّهتي لضظَ يک. ػاىت ام ؿّصيَ ػؿ عْثي

 پييو اكطبؿ کـػ اٍـاؿ هيٌب ، ؼمى ثلٌؼ رب اف ػزلَ ثب اكتبػ

 ىؼم يبػآّؿ اّ ثَ ػيگـ ثبؿ. امت هٌتظـم ػقيق گلتن اهب ثوبًن

 اف هِنب ثْميؼى اف ثؼؼ ّ ُنتين هٌتظـه اكطبؿ ثـاي روؼَ

 آى ّ هيکـػم كکـ هّْْع يک ثَ تٌِب ؿاٍ ػؿ ، کـػم عؼاصبكظي آًِب

 ّ قػقي ثـاي ُوؼم ثِتـيي ّ هي ثـاي ػّمت ثِتـيي هيٌب ايٌکَ

 ثـعالف ؿميؼم عبًَ ثَ ّهتي.امت پؼؿم ثـاي ُونـ ثِتـيي

 ثب ؿميؼم ّهتي لجبًي ثب پـميؼم ّهتي. ًجْػ ًگـاًن ػقيق تَْؿم
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 ؿا هيٌب صبل ػؿعييؼ هي آى ػؿ ثـم کَ چيوبًي ّ عٌؼاى لجبًي

 امت هٌتظـ ػقيق کـػم اصنبك هيکـػم ٍضجت ّهتي. ىؼ رْيب

 اف ثؼؼ ػاىتن هَؼ هي اهب.  کٌن ثيبى اّ هْؿػ ػؿ ؿا ًظـم هي

 هْيَ هبل ثوْلي يب ّ ثگْين ؿا آعـم ًظـ روؼَ ؿّف اكطبؿ هِوبًي

 آى ّ ػاؿين هِوبى هيؼاًنت پؼؿ.  ؿميؼ ؿاٍ اف روؼَ ؿّف.  ثکٌن ؿا

 اصنبك ايٌکَ اف ؿامتو. ثْػ ؿميؼٍ عْػه ثَ عيلي ؿّف

 اهب گـكت لزن عيلي هيٌبمت آهؼى هٌتظـ ٍجـاًَ ثي پؼؿ هيکـػم

 ّ هيٌب آهؼى ثب. ثْػ ًيبهؼٍ هيٌب کَ ثْػ هي ثب فهبًي تب اصنبك ايي

 ربيو ػالهَ ّ هضجت ّ ؿكت ّرْػم اف ثؼ اصنبك توبم اّ ػيؼى

 هخل ّ گـكت آؿْه ػؿ ؿا هِنب توبم ؿؿجت ثب پؼؿ. کـػ پـ ؿا

 ثَ توبم ىبػهبًي ثب ُن هِنب. ىؼ اّ ّ ثبفي هيـْل ُوييَ

 گْىَ هضزْة ّ عزبلتي بهيٌ. ثْميؼ هي ؿا پؼؿم ٍْؿت اٍطالس

 ػؿ اكطبؿ. هيکـػ ٍضجت کالم چٌؼ فصوت ثَ ّ ثْػ ًينتَ اي

 صْْؿ ثب هيؼاًنت کَ پؼؿ ىؼ ٍـف ٍويوي ّ ػلچنت هضيطي

 ػؿ ّ ؿكت هنزؼ ثَ ًوبف عْاًؼى ثِبًَ ثَ امت هؼؾة هيٌب اّ

 ػؿاف هِنب کٌبؿ هي ثْػًؼ ٍضجت هيـْل ػقيق ّ هيٌب کَ صبلي

 عْاة ثَ هِنب کَ ًکييؼ ْٓل عيلي. ًنثغْاثب ؿا اّ تب کييؼم

 چوؼؿ کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ ثْػم کييؼٍ ػؿاف کَ ُوبًطْؿ ؿكت،

 عْامت هيٌب ّهتي ىت آى.  امت عْىضبل هيٌب صْْؿ اف ػقيق

 ُوـاُي هٌقلو ػؿ رلْي تب ؿا اّ پؼؿ ّ هي ثـگـػػ اه عبًَ ثَ

 ػؿ ؿا هبػؿ ػکل عْاة اف هجل ثـگيتن عبًَ ثَ ّهتي. کـػين
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 ثب عْامتن اّ اف هيکـػم ػل ػؿػ اّ ثب کَ صبلي ػؿ ّ گـكتن آؿْه

 عيلي. ثبىؼ ؿاّي هي اف ُن اّ هيؼُن پؼؿ افػّاد ثَ کَ ؿّبيتي

 اهب هيکـػ تبييؼ ؿا کبؿ ايي ّ آهؼ هي ثغْاثن هبػؿ ػاىتن ػّمت

 . کٌن كکـ عـاكبتي ًجبيؼ هيؼاًنتن

 ثب هي گلتن ػقيق ثَ ثـگيتن کبؿ مـ اف ايٌکَ اف ثؼؼ ؿّف آى كـػاي

 چَ عْػىبى ػيؼ ثبيؼ اهب. ًؼاؿم هغبللتي پؼؿم ّ هيٌب افػّاد

 کٌؼ چَ ًويؼاًنت عْىضبلي كـٓ اف کَ ػقيق. هيگيـًؼ تَويوي

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ عيـ آؿفّي ثـاين ّ ثْميؼ ؿا ٍْؿتن ّ ىؼ ثلٌؼ

 کـػي عْىٌْػ عْػت اف ؿّ عؼا چوؼؿ ايٌکبؿت ثب ًويؼًّي تْ_

 .کـػي ىبػ ؿّ هي ػل کَ هبػؿ ثجيٌي عيـ الِي

 :گلتن لجغٌؼ ثب

 . ػاؿيؼ ػالهَ هيٌب ثَ ايٌوؼؿ ًويؼًّنتن کٌيؼ ثبّؿ ػقيق_

 : گلت عْىضبلي ثب ػقيق

 اگَ کـػم ًظـ عؼا ثَ ، امت كـىتَ هخل ػعتـ ايي ثغؼا اؿٍ_

 . کٌن هنوت ثپقم اه ثيَ رْؿ ٍّلت

 تْ ّهت يک ًکٌَ ؟ چيَ ثبؿٍ ايي ػؿ هيٌب ًظـ ًويؼًّين کَ هب ػقيق_

 ؟ ثگيـٍ هـاؿ ؿّػؿثبينتي

 پييٌِبػ هب. ًؼاؿٍ تؼبؿف کَ افػّاد ، هبػؿ ؿّػؿثبينتي کؼّم_

 .ًَ يب کٌَ هجْل. هيؼًَّ عْػه ػيگَ هيکٌين
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 ايي ثَ ػاؿٍ ػّمت ؿّ ىوب ايٌکَ عبٓـ ثَ ًيَ ْٓؿي عالٍَ_

 . ثيَ ؿاّي ٍّلت

 يک اگَ صتي هنن عؼا ُوْى ثَ ، کٌن کبؿ چَ ثلؼم هي هبػؿ ًَ_

 چَ هيٌب.  ًويکٌن ُن اٍـاؿ صتي هي ثبىَ ًبؿاّي ُن ؽؿٍ

 .ػقيقٍ ثـام ُبم ثچَ هخل ًيَ چَ ثيَ ػـّمن

 :گلتن ثغْىي

 .گلتيؼ چي ثگن اػظن ػوَ ثَ ثگؾاؿ ػقيق ثبىَ_

 : گلت ّ گـكت ػًؼاى ثَ ؿا لجو ػقيق

 ًگي ثِو ّهت يک هبػؿ ًَ_

 :گلتن ّ عٌؼيؼم اّ مبػگي اف

 .ًويگن ىوبييؼ چْى ثبىَ_

 :گلتن ّ ؿميؼ ؽٌُن ثَ كکـي لضظَ ُوبى.  عٌؼيؼ ُن ػقيق

 ؟ هيؼًَّ ؿّ رـيبى ايي ثبثب ػقيق ؿامتي_

. ًگلتن ُن اّى ثَ ُيچي ٌُْف هي.  ًَ عْػت رْى ثَ ، ًَ_

 مـ آعـ کٌن ٍضجت هيٌب ثب ثؼؼ ثگيـم تْؿّ ؿّبيت اّل ثؾاؿ گلتن

 چيقي ثَ ؿّ ػلو ّهت يک ًويغْاػ ػلن چْى ثگن اثـاُين ثَ

 . کٌَ عْه

 :گلتن هيؼاًنتن ؿا مْالن رْاة ايٌکَ ثب

 ؟ کٌَ افػّاد ػّثبؿٍ هييَ ؿاّي ثبثب ثٌظـتْى ػقيق_
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 : گلت ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* ػقيق

 کَ ُن هيٌب. ػاؿٍ اصتيبد فى ثَ ُوييَ هـػ ؟ ًيَ ؿاّي چـا_

 كـىتَ يک اّ ثْػ ػيگَ چيق يک ىکْكَ ثگن ثبيؼ الجتَ. عْثيَ فى

 . ثبىَ ىبػ ؿّصو ًينت فهيي ؿّي ُن ُب كـىتَ ربي ثْػ

 هي اّ اف تجؼيت ثَ.هبػؿم ثـاي كبتضَ عْاًؼى ثَ ىـّکـػ لت فيـ ّ

 كکـ عْػم ثب صبل ػؿُوبى ّ كبتضَ عْاًؼى ثَ کـػم ىـّع ًيق

 ُن ُب كـىتَ ربي ّ ثْػ كـىتَ يک اّ" فيجبيي رولَ چَ هيکـػم

 ثْػ كِويؼٍ آًوؼؿ اهب ًجْػ مْاػي ثب فى ػقيق"  ًينت فهيي ؿّي

 اف کَ تؼـيلي ثب اّ.  کٌؼ اػا ؿا هطلت صن چطْؿ هيؼاًنت کَ

 هـا ُويي ّ ثْػٍ هبيل اؿفه اّ ثـاي چوؼؿ ػاػ ًيبى کـػ هبػؿ

 ؿاّي کبؿ ايي ثَ ػقيق اگـ هيکـػم كکـ عْػم ثب. هيکـػ ؿاّي

 هـاؿ ُن ثب ػقيق ّ هي ؿّف آى. ُنت عيـ آى ػؿ صتوب پل امت

 ًگـكتَ اّ ؿّبيت ّ ًکـػٍ ٍضجت هيٌب ثب کَ فهبًي تب گؾاىتين

 فًگ اػظن ػوَ ثؼؼ ؿّف اتلبهب.  ًيْػ ثبعجـ هّْْع ايي اف کني

. کـػ ػػْت هٌقلو ثَ ؿا هب ؿهْبى هبٍ ُزؼُن ىت ثـاي ّ فػ

 ثِبًَ ثبؿ ايي ّلي. ثـّم ًويغْامت ػلن ُن ثبف اهب چـا ًويؼاًن

 .ًؼاىتن ًـكتي ثـاي اي

 ػوَ. ؿميؼين آًزب ثَ اؽاى اف هجل ؿكتين ػوَ هٌقل ثَ کَ ىجي

 ثـاي ايٌک کَ ًبػؿ ّ هيخن آهب ّ ًبػيب اتلبم ثَ يبمـ آهب ّ اكنبًَ

 هيـْل ٌُْف ّ ثْػًؼ ؿميؼٍ ؿاٍ اف تبفٍ ثْػ ىؼٍ هـػي عْػ

 صْْؿ ػوَ ُبي ثچَ اف يک ُيچ.  ثْػًؼ اصْالپـمي ّ مالم
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 ّ هضجت ثب ّ آهؼ رلْ لجغٌؼي ثب کَ ػيؼم ؿا پـّاًَ كؤ.  ًؼاىتٌؼ

 آعـ هبُِبي اّ. ثْميؼ ؿا ٍْؿتن ثبؿ چٌؼ ّ کـػ ثـلن ػالهَ

 ىؼٍ هجل اف تـ فيجب ًظـم ثَ ّرْػ ايي ثب هيگؾؿاًؼ ؿا اه ثبؿػاؿي

 ثـايو ػلن ؿامتي ثَ ّ ثْػم ًؼيؼٍ ؿا اّ کَ ثْػ ّهت عيلي. ثْػ

 کَ ثْػين ًيؼٍ كبؿؽ اصْالپـمي ّ مالم اف ٌُْف. ثْػ ىؼٍ تٌگ

 : گلت هي ػيؼى ثب آيؼا ؿميؼًؼ ؿاٍ اف ُن هٌَْؿ ّ آيؼا

 .ثيَ صبّـ روغ تْ ػاػٍ اكتغبؿ عبًن ىيْا ػزت چَ_

 :گلتن ىْعي ثَ

 ؟ ػقيق عًَْ اّهؼي کي ثبؿ آعـيي ُنت يبػت عْػت_

 کَ هٌَْؿ ثَ اثـّ ّ چين ثب هيآهؼ رلْ ثْميؼًن ثـاي کَ آيؼا

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ اىبؿٍ ثْػ مـه پيت

 .ثيبم ًيؼ ثغؼا_

 چيقي يب ًويبؿٍ هٌْ کَ ثگْيؼ هيغْامت اىبؿٍ ثب کـػم اصنبك

 آىٌب آًِب ثب عْة کَ ُبيي ًگبٍ ُوبى ثب هٌَْؿ ، آى ثَ ىجيَ

 : گلت ثؼؼ ّ اًؼاعت هي پبي تب مـ ثَ ًگبُي اثتؼا ثْػم

 .ىؼ ؿّىي ىوب روبل ثَ هب چين ػزت چَ عبًن ىيْا ثَ ثَ_

 ُوييَ هخل ػاػم ؿا مالهو پبمظ ؿموي ّ عيک عيلي

 گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ًلـت ثب ثؼُؼ ػمت تب آّؿػ رلْ ؿا ػمتو

 .ُنتن ؿّفٍ ثجغييؼ
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 تؼزت ثب کـػم عبلي ىبًَ اّ ثَ ػاػى ػمت اف تـتت ايي ثَ ّ

 : گلت ّ کـػ ًگبُن

 ؟ هيکٌَ ثبٓل ؿّ ؿّفٍ ُن ػاػى ػمت هگَ... ا_

 تْ هخل آػهي ٓـف اگـ هغٍَْب اؿٍ گلتن ػل ػؿ اهب ًؼاػم رْاة

 ثؼم افه چوؼؿ ًلِويؼٍ ٌُْف کَ ُبلْ ُن ّ اىـبل ُن ثبىَ

 ّ ثـگـػاًؼ هي اف ؿا ؿّيو ثْػ ىؼٍ کٌق کَ ُن هٌَْؿ. هيبػ

 اتبم ثَ ًينتي ثـاي.ىؼ ًبػيب ىُْـ هيخن ثب ٍضجت هيـْل

 ثَ ػؿ يک ثب پؾيـايي اتبم. ؿكتين عبًَ هزلل ّ ثقؿگ پؾيـايي

 اتبم ػيگـ ٓـف ػؿ ، ػاىت ؿاٍ آىپقعبًَ ثَ ػيگـ ػؿ ثب ّ مبلي

 کَ ثْػ عْؿي ًبُبؿ ثقؿگ هيق ثْػ آىپقعبًَ موت کَ پؾيـايي

 ثب عبًن ٍؼيوَ ثؼؼ ػهبيوي. ثْػ ىؼٍ چيؼٍ اكطبؿ تؼاؿکبت آى ؿّي

 ػوَ ّ ػقيق ثب رب ُوبى اف ّ ىؼ اتبم ّاؿػ ليْاى اف پـ ميٌي

 ؿّي ليْاًِب چيؼى هيـْل ثؼؼ ّ کـػ اصْالپـمي ّ مالم اكنبًَ

. ؿكت هٌقلو ثَ هيق چيؼى ّ ؿؾا کـػى آهبػٍ اف ثؼؼ اّ.  ىؼ هيق

 اًتغبة ًينتي ثـاي ؿا هي کٌبؿ ٌٍؼلي پـّاًَ پؾيـايي اتبم ػؿ

 کـػم ػهت ّهتي.  ثْػ تٌو ػٌبثي ؿًگ ثَ گيبػي ثلْف.  کـػ

 چٌيي ثْػ ىؼٍ چبم چْى ُن ىبيؼ ، ًجْػ ثـرنتَ فيبػ ىکوو

 : گلت ّ کـػ ًگبُن لجغٌؼ ثب پـّاًَ. هيـميؼ ًظـ ثَ

 فًگ عًْتْى ثبؿ ػّ يکي ؿامتو ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن عيلي_

 کبؿي مـ گلت ػقيق کَ ثپـمن ؿّ صبلت فػم
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 ثْػي كکـم ثَ کَ هوٌْى گلت ثِن ػقيق اؿٍ_

 ؟ عْثي عْػت عت_

 : گلت ّ اًؼاعت هي ثَ ػهيوي ًگبٍ ثؼؼ

 .ىؼي تـ الؿـ ػيؼهت کَ ثبؿ آعـيي اف_

 : گلتن

 . ىؼٍ فيبػ كؼبليتن کَ چٌؼّهتَ_

 .كـاًنَ ثـي هيغْاي ىٌيؼم ؿامتي_

 .ثغْاػ عؼا اگَ_

.  فػ لجغٌؼي ثؼؼ ّ ىؼ عيـٍ چيوبًن ثَ اي لضظَ پـّاًَ

 آى هؼٌي کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ ػاىت عبٍي هؼٌي لجغٌؼه

 : گلت آُنتَ کَ چينت

 .ػاؿم ػّمتت ّاهؼب هبُي عيلي تْ ىيْا_

 ثَ ػؿ فًگ ثپـمن ؿا هضجتو اثـاف ػليل عْامتن تب ّ کـػم تيکـ

 ىؼ ثلٌؼ رب اف چبثکي ثب ّفى مٌگيٌي ّرْػ ثب پـّاًَ. آهؼ ػؿ ٍؼا

 : گلت ّ

 .اؿىيبمت ايي_

 : گلت ّ ىٌيؼ ؿا اّ صـف ثْػ ػؿ رلْي کَ ػوَ

 .هيکٌن ثبف ؿّ ػؿ هي ربى پـّاًَ ثييي_
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. ىؼ عبؿد پؾيـايي اتبم اف ػوَ مـ پيت پـّاًَ ايي ّرْػ ثب

. ىؼ ّاؿػ اتبم ػؿ اف ثْػ کٌبؿه ًيق پـّاًَ کَ اؿىيب ثؼؼ اي لضظَ

 کَ پـّكنْؿي ؿيو ثب اه چِـٍ ثْػ لجو ؿّي فيجبيي لجغٌؼ

 آؿامتَ ّ هـتت ُوييَ هخل. ثْػ کـػٍ تـييـ عيلي ثْػ گؾاىتَ

 پـّاًَ ثَ ًگبُن. ػاػ ػمت اكـاػ تک تک ثب ّ ؿكت رلْ اّ.  ثْػ

 اّ ثَ ػالهَ ّ اكتغبؿ ثب ّ ػاىت ػيت ػؿ ؿا اؿىيب کيق کَ اكتبػ

 کَ آًوؼؿ ًَ اهب آهؼ ّرْػ ثَ اي ّلْلَ ػلن ػؿ. ثْػ ػّعتَ چين

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ ؿميؼ کَ هي ثَ اؿىيب. ثگيـػ هي اف ؿا آؿاهو

 ..ػاػي اكتغبؿ ػزت چَ ثَ ثَ_

 : گلت ّ آّؿػ رلْ ؿا ػمتو مپل

 . آهؼي عْه عيلي_

 : گلتن صبل ُوبى ػؿ ّ ػاػم ػمت اّ ثب

 هوًٌْن_

 : گلت هٌَْؿ هْهغ ُوبى

 .ىؼ ثبٓل تْى ؿّفٍ عبًن ىيْا_

 ثـاي هٌَْؿ.  کـػًؼ ًگبٍ هي ثَ ثؼؼ ّ اّ ثَ اثتؼا تؼزت ثب ثويَ

 : گلت تّْيش

 گلت ثؼم ػمت اييْى ّ عْامتن اّهؼم هي ّهتي آعَ_

 .ػاػ ػمت ػکتـ آهبي ثب صبال اهب.  ام ؿّفٍ ثجغييؼ
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 :گلتن ّ کـػم اّ ثَ ًگبُي

 .هضـهَ ػکتـ هيگي ًيٌيؼيؼ ىوب ايٌکَ هخل_

 ػيگـ ثبؿ ايٌکَ اف ثْػ هؼلْم اهب عٌؼيؼ ُن هٌَْؿ.  عٌؼيؼًؼ ُوَ

 ًگبٍ هي ثَ لجغٌؼ ثب اؿىيب. ىؼٍ گـكتَ صبلو ام کـػٍ کٌلو

 تب چـعبًؼم اّ ٓـف ثَ ؿا مـم ّ اكتبػم پـّاًَ يبػ لضظَ يک.  کـػ

 پؾيـايي اتبم ػؿ رلْي ًيق اّ. هيجـػ مـ ثَ ّّؼيتي چَ ػؿ ثجيٌن

 گلت ّ کـػ ػؾؿعْاُي ثويَ اف اؿىيب. عٌؼيؼ هي ّ ثْػ اينتبػٍ

 اف هجل ّ ؿكت اتبم ػؿ ٓـف ثَ مپل. کٌؼ ػُْ ؿا لجبمو هيـّػ

 : گلت اّ ثَ ّ گـكت پـّاًَ ػمت اف ؿا کيلو ىؼى عبؿد

 .هيبم االى هي ثييي ىوب_

 آهؼ کٌي گْه صـف ثچَ هخل پـّاًَ.  ثْػ هضجت ثب ٍضجتو لضي

 رلْ ؿا مـه کَ ثْػم اؿىيب ّ اّ كکـ ػؿ. ًينت ربيو مـ ّ

 : گلت ّ آّؿػ

 ؟ ثؼم ثِت ؿاصت لجبك هيغْاي ًيبّؿػي ػؿ ؿا ات هبًتْ چـا ىيْا_

 .ػاؿم لجبك هوٌْى ًَ_

 ثبىي ؿاصت ّ ثيبؿ ػؿ ؿّ هبًتْت پبىْ پل_

 .هيـم ثبىَ_

 ثَ.  ثْػم ًؼيؼٍ ُن ػّؿ چٌيي ؿا كبهيل روغ کَ ثْػ ّهت عيلي

 اف ًوييؼ ؿّين ثْػًؼ، ُوَ هِييؼ الجتَ ّ آؿيب ّ ىيؼا اف ؿيـ

 هيؼاًنتن هجل اف الجتَ. ثگيـم ؿا هِييؼ ّ آؿيب مـاؽ پـّاًَ
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 اف توـيجب ػّ آى. ًجْػ اي تبفٍ چيق ايي اهب گـكتَ ثبال اعتالكيبى

. ػاىتٌؼ اعتالف ثْػًؼ کـػٍ افػّاد ُن ثب کَ اثتؼايي ُوبى

 اف هي. ثـّين هيق مـ کـػ تؼبؿف ػوَ هــة اؽاى اف هجل ػهبيوي

 ؿا ػمتبًن ُن ّ ثيبّؿم ػؿ ؿا هبًتْام ُن تب ؿكتن ثيـّى اتبم

 ؿّثـّ هٌَْؿ ثب ػؿ رلْي آهؼم ثيـّى ػمتيْيي اف ّهتي. ثيْين

 ًگبٍ هٌَْؿ. ثْػ آهؼٍ ثيـّى ػمت ىنتي هَؼ ثَ ًيق اّ.  ىؼم

 لت ثـ ُن فىتي لٌغٌؼ کَ صبلي ػؿ ّ کـػ هي ثَ اي کيٌَ پـ

 : گلت آُنتَ ػاىت

 .هيکٌي يظ ؿّ مٌگ ؿّ هب ػيگَ صبال عبًن ىيْا ثبىَ_

 ثب اّ.  ػيؼ ؿا هب ّ آهؼ ثيـّى اتبم ػؿ اف اؿىيب ثقًن صـف آهؼم تب

 : گلت ّ اًؼاعت هٌَْؿ ثَ ثؼؼ ّ هي ثَ ًگبُي تؼزت

 .هٌتظـًؼ ثويَ هيق مـ ثلـهبئيؼ ربى ىيْا_

 : گلتن عزبلت ثب

 هيـكتن ػاىتن_

 اتبم ثَ ّ گؾىتن هٌَْؿ کٌبؿ اف عيـ?تب اي لضظَ ثؼّى مپل

 ًبػؿ ّ پؼؿ ثيي ٌٍؼلي هي ثب ثْػ عبلي ُن کٌبؿ ٌٍؼلي چٌؼ.ؿكتن

. ؿكتن آى ٓـف ثَ ّ کـػم اًتغبة ًينتي ثـاي ثْػ عبلي کَ ؿا

 : گلت پـّاًَ

 .ايٌزب ثيب رْى ىيْا_
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 گلتن ّ کـػم تيکـ اّ اف.  کـػ اىبؿٍ ػمتو کٌبؿ ٌٍؼلي ثَ ّ

 ػاعل ُن اتلبم ثَ اؿىيب ّ هٌَْؿ ثؼؼ اي لضظَ. عْثَ ُويٌزب

 کـػ، ًگبٍ هي ثَ اتبم ثَ ىؼى ػاعل هضِ ثَ اؿىيب. ىؼًؼ

 ّ هي اؿىيب کَ اكتبػم ؿّفي يبػ ثَ لضظَ ُوبى ّ ػفػيؼم ؿا ًگبُن

 ٌٍؼلي اف يکي ؿّي ّ ؿكت اّ. ثْػ ػيؼٍ رْى آهب اتبم رلْي ؿا آؿيب

 ثَ ثْػ ًينتَ ثـفّ آهب ّ ًبػيب ثيي کَ ػقيق. ًينت عبلي ُبي

 : گلت اّ

 .عبًوت کٌبؿ ثييي ثـّ هبػؿ ربى اؿىيب_

 : گلت ّ اًؼاعت ػقيق ثَ ًگبُي ثْػ كکـ ػؿ کَ اؿىيب

 ؟ ػقيق گلتيؼ چي_

 : گلت ػقيق

 کوکو کييؼى ؿؾا تْي عبًوت پيو ثـّ گلتين هبػؿ ُيچي_

 .کي

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف اؿىيب

 .چين ثلَ_

 : گلت ػوَ اؽاى ىـّع ثب. ًينت پـّاًَ کٌبؿ ؿكت ّ

 .ثلـهبئيؼ ثبىَ هجْل_

 رب عيلي اّ ػيؼى ثب ثْػ تٌِب.  ؿميؼ ؿاٍ اف آؿيب ثؼؼ مبػت ًين

 ّ ثْػ اكتبػٍ گْػ چيوبًو پبي ثْػ ىؼٍ الؿـ ىؼت ثَ عْؿػم
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 عؼاي"  گلتن عْػم ثَ. هييؼ ػيؼٍ مـه ؿّي هْ مليؼ تبؿُبي

 ثب روؼي ْٓؿ ثَ آؿيب ؟ ىؼٍ ْٓؿ ايي چـا ؟ ىؼٍ چو ايي هي

 ػوَ.  ًينت پؼؿه کٌبؿ ؿكت ّ کـػ اصْالپـمي ّ مالم ُوَ

 : گلت

 . هٌتظـتين ّهتَ عيلي ؟ ثْػي کزب ّهت ُوَ ايي_

 : گلت آؿيب

 .ػاىتن کبؿ_

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ ػوَ

 ؟ هيغْؿي چبي_

 ّ ًينت ربيو مـ ػوَ. ػاػ تکبى هٌلي ػالهت ًَ ؿا مـه

 : گلت

 ؟ ثکين ثـات مْپ_

 ثبهيَ ػاًَ يک ّ. ػاػ تکبى هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـه ُن ثبف آؿيب

 : گلت ػوَ. گؾاىت ػُبًو ثَ ّ ثـػاىت

 .هييَ کْؿ اىتِبت ًغْؿ ىيـيٌي ربى آؿيب_

 آهب هتْرَ.  ثـػاىت ػيگـ ثبهيَ يک ػوَ صـف ثَ تْرَ ثؼّى اّ ّ

. ثبىؼ ًؼاىتَ اّ کبؿ ثَ کبؿي هيکـػ اىبؿٍ ػوَ ثَ کَ ىؼم ثـفّ

 ػوَ ؿكتبؿ. عْؿػى ثَ کـػ ىـّع ّ کييؼ ػويوي ًلل ُن ػوَ

 کَ کْچک ثچَ يک هخل ػؿمت ثْػ ّهتِب آى هخل ُن ٌُْف آؿيب ثب
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 آى هخل ُن آؿيب. ثبىؼ ػاىتَ هـاهجت ّ ًِي ّ اهـ ثَ اصتيبد

 هيغْامت ػلو کَ کبؿي ُـ ّ هيگـكت ًؼيؼٍ ؿا اّ تؾکـات ّهتِب

 .هيؼاػ اًزبم

 ػؿ کَ ثْػم گـمٌَ آًوؼؿ فيـا.  ثْػم ىؼٍ مٌگيي اكطبؿ اف ثؼؼ

 ّ ؿكتٌؼ اتبم ػيگـ ٓـف ثَ ثويَ ّهتي. کـػم ؿّي فيبػٍ عْؿػى

 پـّاًَ. کـػين روغ ؿا هيق ًبػيب ّ آيؼا ّ هي ًينتٌؼ هجلِب ؿّي

 ػوَ هٌقل ربي ُوَ. ًگؾاىتين کَ کٌؼ کوک هيغْامت ُن

 ػيگـ ربي ُوَ اف ثييتـ اه آىپقعبًَ اف اهب ثْػ فيجب ّ ىيک

 ّ پؾيـايي اتبم ثَ يکي کَ ػاىت ػؿ ػّ آًزب. هيآهؼ عْىن

 ميٌک فيجب، چْثي ُبي کبثيٌت. هييؼ ثبف مبلي ثَ ػيگـي

 ّ ٌٍؼلي ىو ثب اي ىييَ عْؿي ًبُبؿ هيق ػّهلْ، ظـكيْيي

 ثَ ؿا ػًزي ّ ٍلب ثب هضئ ، آى تکويل اهکبًبت هِوتـ ُوَ اف

 ؿا ظـكِب ًبػيب ّ هي. ثْػ ثغو لؾت آى ػؿ کبؿ کَ ثْػ آّؿػٍ ّرْػ

 کبؿهبى. گؾاىت ظـكيْيي هبىيي ػؿ ؿا آًِب آيؼا ّ کـػين پبک

 هيق ػّؿ ُوگي.  ىؼ تويق آىپقعبًَ ّهتي. ىؼ توبم فّػ عيلي

. کـػين ٍضجت ثَ ىـّع ّ ًينتِبين آىپقعبًَ اي ىييَ

 ثـاي صـكِب. ثْػين ًيؼٍ روغ ُن ػّؿ چٌيي ثْػ ّهت عيلي

 تبفٍ کَ گلتن هي ّ پـميؼ ملـم هْؿػ ػؿ ًبػيب. ثْػ فيبػ گلتي

 : گلت آيؼا. ام کـػٍ اهؼام گؾؿًبهَ گـكتي ثـاي

 .صبلت ثَ عْه_

 :گلتن
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 ًـكتن کَ ُن هْهؼي تب ًوييَ ثبّؿم ٌُْف ُن عْػم ؿامتو_

 ..ًويگيـم رؼي فيبػ

 : پـميؼ آيؼا اف ًبػيب ، عٌؼيؼًؼ مَ ُـ

 ؟ ًينت عجـي ؿامتي_

 : گلت امت هْؿػ چَ ػؿ اّ پـمو ثْػ ىؼٍ هتْرَ کَ آيؼا

 فّػٍ ٌُْف ًَ_

 : گلت ًبػيب. کٌٌؼ هي ٍضجت ىؼى ػاؿ ثچَ هْؿػ ػؿ ىؼم هتْرَ

 .ثيبؿ يکي ، فّػٍ چي چي_

 : گلت آيؼا

 ّ ًن صٍْلَ ، ثيَ چي کَ ثيبؿم ، ُب ػاؿي صٍْلَ ثبثب کي ّل_

 .ًؼاؿم ؿّ ثچَ فؿ فؿ ّ ًْم

 : گلت ّ عٌؼيؼ پـّاًَ

 .هيؼي ؿّصيَ هي ثَ هؼؿ ايي کَ هـمي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ آيؼا

. هيين ُن ػاػاىن ثچَ كؼاي. گلتن ؿّ عْػم هبل عؼا ثَ ًَ_

 .هبَُ ىوب ثچَ

 : گلت پـّاًَ

 .هؼلْهَ کزب اف_

 : گلت آيؼا
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 ُن تْ عْػ.  ثْػٍ مبکتي ثچَ اؿىيب هيگَ هبهبى کَ رْؿ ايي_

 .هييَ مبکت ُن تْى ثچَ عت ، ٍجْؿي عيلي

 :گلتن ّ آيؼا ثَ کـػم ؿّ ، عٌؼيؼين اّ امتؼالل اف

 ؟ ًيْهؼٍ هِييؼ چـا ؿامتي_

 : گلت آيؼا

 .هِـى ثبُن ّهتَ عيلي آؿيب ّ هِييؼ ؟ ثيبػ کزب_

 : گلت ًبػيب

 .هيوًٌْؼ ثچَ تب ػّ ػيي. آّؿػى ػؿ ؿّ ىْؿه ُن تب ػّ ايي_

 : گلت ثؼؼ ّ اًؼاعت آىپقعبًَ ػؿ ثَ ًگبُي آيؼا

 .ُبمت هِـ اّى اف هِـىْى ػكؼَ ايي ػيگَ ًَ_

 : گلت ًبػيب

 ؟ هِـُب کؼّم اف_

 : گلت آيؼا

 ػاؿًؼ ػاػگبٍ ّهتَ چٌؼ االى_

 ايي اف هي هخل ُن اّ ثْػ هؼلْم. کـػين ًگبٍ ُن ثَ ًبػيب ّ هي

 :گلتن. امت عجـ ثي رـيبى

 ؟ کـػٍ ىکبيت کي اف کي_

 : گلت آيؼا
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 .کـػٍ ٓالم توبّبي هِييؼ_

 : گلت ًبػيب

 ؟ ًويغْاػ ٓالم آؿيب يؼٌي_

 : گلت آيؼا

 هْل ثَ. ثؼٍ ثبد ػعتـؿ ايي ثَ ًويغْاػ كؤ عؼاىَ اف چـا_

 .فػٍ تيـو کبكي صؼ ثَ صبال تب عْػه

 : گلت ًبػيب

 هيغْاػ؟ ؟ چي ىْ هِـيَ_

 : گلت آيؼا

 .ػاػٍ ثِو کَ ػكؼَ يک. هيگيـًؼ ؿّ هِـيَ ثبؿ چٌؼ هگَ_

 :گلتن. ًويؼاًنتن ُن? ؿا ايي

 ؟ کي_

 : گلت آيؼا

 .عْامت ؿّ اه هِـيَ.  ػـّمييْى اف ثؼؼ هبٍ چٌؼ_

 : گلت ًبػيب

 .ايَ اػزْثَ ػزت ، اٍّ_

 : گلت آيؼا



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 438 

 کتاب باز

 اًّْهت هيکـػي فًؼگي اّى ثب ؿّف يک اگَ ؟ ػيؼي ؿّ کزبه_

 .ىؼٍ ػاؿْى ّ ػؿة رْؿ چَ ثجيٌيؼ ؿّ آؿيب. هييٌبعتيٌو

 : گلت ًبػيب

 ، ىؼٍ ىکنتَ ّ الؿـ عيلي عؼا ثٌؼٍ اؿٍ_

 گـيَ کَ ؿا اه ثچَ تب کـػ ٍؼا ؿا ًبػيب اكنبًَ ػوَ لضظَ ُوبى

 کٌؼ تـک ؿا روغ ًويغْامت ػلو کَ ًبػيب. کٌؼ مبکت هيکـػ

 : گلت

 .آّؿػٍ گيـ ّهت ايٌن ، اٍ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ آيؼا

 ثيبؿم؟ يکي هيکـػ تيْين ؿّ هي ثْػ کي ُب ثچَ_

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف عٌؼٍ ثب ًبػيب

 .هييَ پـت صْامو هيبكتَ ًلـ ػّ ثَ چيوو تب هيخن ايي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ آيؼا

 کَ هي. ًويؼٍ ىيـ ات ثچَ ثَ كؤ هيخن ًکي ًبىکـي ػيگَ تْ_

 .هيکٌَ کبؿ ُوَ عؼا ثٌؼٍ ػيؼم

 : گلت هيـكت کَ صبلي ػؿ ًبػيب

 .هيگن ؿّ االى_

 : گلت آيؼا.عٌؼيؼين مَ ُـ

 .ثيبئ تْ تب فًين ًوي صـف هب کي مبکت ؿّ ات ثچَ ثـّ_
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 :گلتن پـّاًَ ثَ

 ؟ فايوبًت ثَ هًْؼٍ عيلي_

 : گلت ّ کـػ صنبة ؽُي ػؿ ّ کـػ عن ٓـكي ثَ ؿا مـه پـّاًَ

 ػيگَ ُلتَ ىو کٌن كکـ_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 .هيگؾؿٍ اًّن_

 : گلت ّ کـػ ثنتَ ّ ثبف ؿا چيوبًو

 .مغتَ عيلي ّلي ، اؿٍ_

 : گلتن

 ؟ چي ثـاي_

 : گلت

 .هيين عنتَ هيـم ؿاٍ هؼم ػّ.  ىؼم مٌگيي عيلي_

 لضظَ ُوبى.  فػم لجغٌؼ كؤ ًؼاىتن هْؿػ ايي ػؿ تزـثِبي چْى

 يک ّ ىؼ ثلٌؼ آيؼا. ثـيقػ چبي گلت اّ ثَ ّ کـػ ٍؼا ؿا آيؼا ػوَ

 گلت پـّاًَ ؿكت کَ اّ. ثـػ پؾيـايي اتبم ثَ ّ ؿيغت چبي ميٌي

: 

 . کٌن تيکـ افت ثبفم ثجيٌوت تٌِب ػامتن ػّمت عيلي_

 ّ فػى ًؼاًنتي ثَ ؿا عْػم ّلي ثگْيؼ هيغْاُؼ چَ فػم صؼك

 : گلتن
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 ؟ چي ثـاي_

 : گلت پـّاًَ

 ثؼؿ ميقػٍ ُوْى اف ثْػ عْثي مبل هي ثـاي اهنبل ؿامتو_

 .ىؼ تضْل ػچبؿ هي فًؼگي کـػين ٍضجت ُن ثب کَ

 :گلتن آُنتَ

 عْىضبلن_

 : ػاػ اػاهَ پـّاًَ

 چٌؼ ُـ.  ػيؼم ُن عْثي ًتيزَ ، کـػم ػول تْ صـكِبي ثَ هي_

 عؼا اف ػل تَ اف اهب ، ثيبؿم فثْى ثَ ػلوَ تْي کَ ؿّ چيقي ًويتًْن

 .ػاػي ًزبت ؿّ هي فًؼگي تْ چْى.  کٌَ عْىجغتت کَ هيغْام

 :گلتن عزبلت ثب ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم

 .ثْػٍ عْػت تاله ايي.  هيکٌي ام ىـهٌؼٍ ػاؿي_

 : گلت ّ گؾاىت ػمتَ ؿّي ؿا ػمتو پـّاًَ

 ثؼي تْ صن ػؿ ًؼًّنتَ هيؼًّن هي.  هٌي ػّمت ثِتـيي تْ_

 .کـػي تالكي عْثي ثب ًضْ ثِتـيي ثَ ؿّ ثؼي ايي تْ اهب.  کـػم

 ٍضجت چيق چَ اف پـّاًَ کـػم كکـ عْػ پيو.  ؿيغت كـّ هلجن

.  هيکٌن كکـ هي کَ ثبىؼ چيقي ُوبى اّ هٌظْؿ ًکٌؼ ؟ هيکٌؼ

.  امت ىغَيت ثب چوؼؿ فى ايي ثبىؼ ْٓؿ ايي اگـ هي عؼاي
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 آىپقعبًَ ثَ عبلي ميٌي ثب آيؼا کَ ثْػم ًؼاػٍ رْاثي ٌُْف

 : گلت ّ گؾاىت کبثيٌت ؿّي ؿا ميٌي. ثـگيت

 ؟ هيغْؿيي چبيي ُن ىوب_

 : گلت ّ ًينت هب کٌبؿ. کـػين هيلي ثي اظِبؿ پـّاًَ ّ هي

 کبؿ ُـ اف ثييتـ ؿيغتي چبيي اف ًَ گلتيؼ ىؼ عْة ، آعيو_

 .هيبػ ثؼم ػيگَ

 : گلت آيؼا. عٌؼيؼين پـّاًَ ّ هي

 ؟ هيکـػيؼ ٍضجت چي ػؿثبؿٍ_

 گلت ىْعي ثَ پـّاًَ.  کـػم مکْت ّ ػفػيؼم پـّاًَ اف ؿا ًگبُن

: 

 .هيکـػين تْؿّ ؿيجت ػاىتين_

 : گلت ىْعي ثَ ّ کـػ هي ثَ تْ آيؼا

 ؟ چـا ػيگَ تْ ثجيٌَ ؿّ هي ًؼاؿٍ چين ّ ػاػاىوَ فى ايي_

 :گلتن

 ؟ ػاؿي ؿيجت ثـاي چيقي ُن تْ هگَ_

 : گلت ٓجؼي ىْط ثب آيؼا

 .ثغْاػ ػلت تب_

 ثَ ػاىت ثـل ػؿ ؿا اه ثچَ کَ صبلي ػؿ ًبػيب ثؼؼ ػهبيوي

 : گلت هيٌينت هيق پيت کَ صبلي ػؿ ّ آهؼ آىپقعبًَ
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 .ثـي تْمت ًْثت پبىْ ىيْا_

 :گلتن

 ؟ چي ثـاي_

 .ػاؿٍ کبؿت ػايي_

 ؟ ػاؿٍ کبؿ چي_

 .ثيبػ ثگْ ىيْا ثَ گلت كؤ ػًّن ًوي_

 ٍضجت ّ ثْػًؼ ًينتَ ُن کٌبؿ اؿىيب ّ پؼؿ.ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ

 : گلت هي ػيؼى ثب پؼؿ. هيکـػًؼ

 .هيگَ چي اؿىيب ثجيي کي گْه ثبثب رب ايي ثيب ىيْا_

 اگـ کَ ػاػ تّْيش هي ثـاي اؿىيب. ًينتن پؼؿ کٌبؿ ّ ؿكتن

 : گلت مپل. کٌن ثبيؼ کبؿ چَ ؿميؼ ثـاين ػػْتٌبهَ

 ثقًٌؼ فًگ ملبؿت اف تب هييي هٌتظـ ػػْتٌبهَ كـمتبػى اف ثؼؼ_

 مـي يک افت اًّزب هيـي کَ کٌٌؼ تؼييي هَبصجَ ثـاي ؿّ ؿّفي ّ

 .هيؼاى عجـ ؿّ ًتيزَ ثؼؼ هيپـمٌؼ مئْال

 ثْػم کـػٍ کبؿ توبّبي آى اف کَ اكتبػم ىـکتي يبػ ثَ لضظَ ُوبى

 اف ثؼؼ ؟ چي ًين هجْل هَبصجَ ايي تْي اگـ کـػم كکـ عْػم ثب. 

 :گلتن ّ پؼؿ ثَ کـػم ؿّ ىؼ توبم اؿىيب صـكِبي ايٌکَ

 کبؿُبي هـاؿ ّ گـكت توبك هب ثب آهب اّى گلتيي ػوَ پنـ ثَ ثبثب_

 ؟ ثؼٍ اًزبم ؿّ ّيقا



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 443 

 کتاب باز

 : گلت ثْػ آّؿػٍ يبػ ثَ ؿا هّْْع ايي تبفٍ کَ پؼؿ

 ؟ رْؿيَ چَ ْٓؿ اّى ربى اؿىيب ؿامتي اٍ_

 : گلت اؿىيب

 ؟ ثگيـٍ ػيگَ کل ؿّ ىيْا ّيقاي هـاؿٍ هگَ_

 : گلت پؼؿ

 گـكتي اف ثؼؼ گلت ّ گـكت توبك کبهـاى ٓـف اف آهبيي يک اؿٍ_

 اّى پيو ثـين ، ىيْا گؾؿًبهَ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه اؿىيب

 عـرو کٌن كکـ ّلي ًينت هيکلي ُيچ ، ْٓؿٍ ايي اگَ عت_

 .ثيَ ثبال کن يک

 : پـميؼ پؼؿ

 ؟ هييَ چوؼؿ عـرو ًظـت ثَ_

 : گلت ّ کـػ كکـي اؿىيب

 ػّ صؼّػ چيقي يک کٌن كکـ اهب ًکـػم ؿّ کبؿ ايي صبل ثَ تب هي_

 .ػاؿٍ عـد هيليْى مَ

 : کـػ تکـاؿ پؼؿ. پـيؼ ؿّين اف ؿًگ

 ؟ هيليْى مَ ػّ_ 

 : گلت ًگـاًي ثب پؼؿ.  ػاػ تکبى ؿا مـه رْاة ربي ثَ اؿىيب

 ؟ چي کٌين اهؼام عْػهْى اگـ_
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 : گلت اؿىيب

 يب ثؼى ّيقا مغت عيلي هوکٌَ اهب هييَ کوتـ هؼلْهَ عت_

 . ًؼاى اٍالا  ايٌکَ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ثَ ّ ػاػ تکبى ؿا مـه پؼؿ. کـػ ؿعٌَ ّرْػم ػؿ اهيؼي ًب ػيگـ ثبؿ

 هي ّ يبكت عبتوَ رب ُويي ثَ هْؿػ ايي ػؿ ٍضجت.  ؿكت كـّ كکـ

 ىبم هيق.  کٌن کوک ًبػيب ّ آيؼا ثَ ىبم هيق چيؼى ثـاي تب ؿكتن

 اؿلت صبل ايي ثب ، ىؼًؼ صبّـ هيق مـ ُوَ ّ ىؼ چيؼٍ

 آىپقعبًَ ثَ ًغْؿػٍ ػمت ثـًذ ُبي ػيل ّ عْؿه ظـكِبي

 هٌقل ثَ تب ىؼين ثلٌؼ ُوگي ُن ثؼؼ مبػت يک.  ىؼ ثـگـػاًؼٍ

 اكنبًَ ػوَ ّلي ثـمبًؼ ؿا هب تب ثْػ ىؼٍ آهبػٍ اؿىيب. ثـگـػين

 آى. هيـمبًؼ ؿا هب هٌقل ثَ ؿكتي ؿاٍ مـ يبمـ آهب گلت ّ ًگؾاىت

 اؿىيب صـكِبي ػليْؿٍ اهب ثْػ گؾىتَ عْه عيلي ايٌکَ ثب ىت

 ُن تْهبى ُقاؿ ٍؼ چٌؼ کـػم كـاُن ثـاي پؼؿ. ًويگؾاىت ؿاصتن

 ػؿ اهيؼي ًب.  تْهبى هيليْى چٌؼ ثَ ثـمؼ چَ ػاىت هيکل

 ثيْػ هؼزقُبي هگـ هيکـػم كکـ عْػم ثب ّ ثْػ فػٍ ؿييَ ّرْػم

 گؾؿًبهَ پنتچي ثؼؼ ُلتَ.  ثجيٌن ؿا ىيؼا ّ ثـّم ثتْاًن هي کَ
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 ػاىتن ػزيجي صبل آّؿػ فًبم ثَ ؿا ًبهن پنتچي ّهتي. آّؿػ ؿا ام

"  ؟ ثـم هييَ يؼٌي" گلتن ثغْػم ّ فػم ّؿم ؿا گؾؿًبهَ ػهت ثَ. 

.  ؿميؼٍ هي گؾؿًبهَ کَ گلت ّ فػ فًگ هبفيبؿ ثَ پؼؿ ىت ُوبى

 گلت هبفيبؿ کَ ثپـمؼ ُن ملـ ُقيٌَ هْؿػ ػؿ هيغْامت پؼؿ

 مپل.  ثـين ػكتـه ثَ ٍجش ػٍ مبػت ُلتَ آى ىٌجَ چِبؿ

 ثْػ چِبؿىٌجَ ثؼؼ ؿّف ػّ. کـػ عؼاصبكظي ّ ػاػ ؿا ػكتـه آػؿك

 ٌُْف هبفيبؿ عْػ. ثْػين اّ ػكتـ ػؿ ٍجش ػٍ مبػت مـ ػؿمت هب ّ

 اف مبػت.  ًوبًين هٌتظـ عْامت هب اف اه هٌيي ّ ثْػ ًيبهؼٍ

 اّ کـػم كکـ ىؼ ّاؿػ ػؿ اف ّهتي. آهؼ اّ کَ ثْػ گؾىتَ ًين ّ ػٍ

 هؼـكي اّ ثَ ؿا هب اه هٌيي ّهتي اهب ، امت کٌٌؼٍ هـارؼَ ًيق

 هني عيلي ٍؼايو ثَ ًنجت عْػه. اّمت عْػ كِويؼم کـػ

 ػؾؿ ثْػ ؿميؼٍ ػيـ کوي ايٌکَ اف ّ کـػ مالم هب ثَ اّ.  ثْػ تـ

 ثَ هٌيي عبًن ثؼؼ ػهبيوي. ىؼ اتبم ػاعل مپل. کـػ عْاُي

 کبؿ اتبم ّاؿػ پؼؿ ُوـاٍ ثَ. ىْين اتبم ػاعل هيتْاًين کَ گلت هب

 آى پيت هبفيبؿ کَ ػاىت هـاؿ اتبم ثبالي ثقؿگي هيق. ىؼين اّ

 ثَ ػمت ثب ّ ثـعبمت رب اف هب ىؼى ّاؿػ ثب ، ثْػ ًينتَ

.  ثٌييٌين کَ کـػ تؼبؿف ّ کـػ اىبؿٍ ثْػ اتبم ّمٔ کَ هجلِبيي

 اف ثؼؼ. ًينت هجلِب اف يکي ؿّي ّ آهؼ ًيق عْػه مپل

 هي.  ثؼُن اّ ثَ ؿا ام گؾؿًبهَ عْامت هي اف هوؼهبتي ٍضجتِبي

 کوي هب ثـاي اّ. ػاػم اّ ثَ ّ آّؿػم ػؿ کيلن ؿا آى ثبالكبٍلَ ًيق

 تْؿينتي ّيقاي هي ثـاي هيکٌؼ مؼي کَ گلت ّ کـػ ٍضجت
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 ٌُْف کَ ثْػ ايي ّاهؼيتو فيـا ًوييؼم صـكِبيو هتْرَ. ثگيـػ

.  رقييبتو ثَ ثـمؼ چَ ًويؼاًنتن ؿا ثلئ ّ ّيقا ثيي كـم عْػم

 ثَ آًـا ّ ًْىت هيکـػم تِيَ ثبيؼ کَ ؿا هؼؿکي کبؿؾي ػؿ اّ

 مپل. ثجـين ثـايو ؿا آًِب ّهت آمـع ػؿ کَ گلت ّ گـكت ٓـكن

. کـػ هـعٌ ؿا هب تـتيت ايي ثَ ّ ًؼاؿػ کبؿي كؼال کَ گلت

 اّ کَ هيغْاًؼم اّ چيوبى ػؿ. اكتبػ ُن ثَ پؼؿ ّ هي ًگبٍ ُوقهبى

 هْؿػ ػؿ پـميؼم آى ّ هيکـػم هي کَ هيکٌؼ ؿا كکـي ُوبى ُن

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ عْاُي ػؾؿ هبفيبؿ اف اثتؼا پؼؿ ثْػ، ملـ ُقيٌَ

ا  ثگْييؼ هيکٌيؼ لطق_  . ػاؿػ عـد چوـ کال 

 : گلت ػبػي عيلي ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* هبفيبؿ

 .هيليْى چِبؿ الي ًين ّ مَ صؼّػ_

 تْهبى ٍؼ چِبؿ ميَؼ هيگلت گْيي کَ ثْػ ْٓؿي ٍضجتو لضي

 پؼؿ. فػم ؿا ملـ هيؼ لضظَ ُوبى ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم. 

 چَ ػؿ اّ ثجيٌن ؿا ًکـػم ثلٌؼ ؿا مـم صتي هي ّ ثْػ کـػٍ مکْت

 گلت هي ُن اؿىيب کَ چيقي اف صتي هجلؾ ايي. امت صبلي

 ػاؿ عو ٍؼائي ثب صبل ايي ثب کـػ ٍبف ؿا گلْيو پؼؿ.  ثْػ ثييتـ

 : گلت

 مٌگيٌَ کوي يک ُقيٌَ ايي ّلي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ هبفيـا.  ام ىؼٍ ػـم عيل کـػم اصنبك
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 ثـاتْى هب کَ ّيقايي اهب ثبالمت ًنجتب اه ُقيٌَ ثلَ عت_

 .امت هبَُ مَ ُن هؼتو. امت تْؿينتي هيگيـين

 : گلت پؼؿ

 فيبػٍ عيلي ُن هؼتو_

 : گلت هبفيبؿ

 ثـگـػػ هيتْاًؼ عْامت ّهت ُـ اييبى ًينت هيکلي_

 ُن اه ُقيٌَ ثبىؼ کوتـ ّيقا هؼت اگـ ىبيؼ هيکـػ كکـ پؼؿ

 ىؼ عْة الجتَ. ًيؼ اّ هٌظْؿ هتْرَ هبفيبؿ اهب.  هييْػ مجکتـ

 ظبُـ ثَ. هيکـػ كکـي چَ هب هْؿػ ػؿ ًجْػ هؼلْم فيـا ًلِويؼ

 : پـميؼ هبفيبؿ اف پؼؿ ثْػ، ًوبًؼٍ صـكي

 ؟ کٌن پـػاعت ؿا ّرَ ايي ثبيؼ چطْؿ_

 يؼٌي ًينت، عْة صبلو ايٌکَ هخل ثبثب ٓللي گلتن عْػم ثب

 هبفيبؿ ؟ فاؿٍ ػّ هـّى يک کبؿ هگَ.  کٌن پـػاعت چطْؿ کَ چي

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي

 هيگيـين افتْى هـاؿػاػ هْهغ تْهبى ػّينت الي پٌزبٍ ّ ٍؼ صؼّػ_

 هضجي آهبي الجتَ. ػاػين تضْيل ؿّ ّيقا ايٌکَ اف ثؼؼ ُن ىْ ثويَ

 ؿّ هـاؿػاػ آّؿػيي ؿّ هؼاؿک ايٌکَ اف ثؼؼ. كـمتبػًؼ ؿّ هـاؿػاػ پيو

 .هيجٌؼين

 پؼؿ چِـٍ ػؿ ام ىٌيؼٍ ػؿمت آيب ثجيٌن ؿا کـػم ًگبٍ اّ ثَ تؼزت ّ

 عْؿػٍ رب عيلي اّ كِويؼ ُن هبفيبؿ کَ ثْػ آىکبؿ ثِتي چٌبى
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 هـاؿ ىؼٍ اًزبم ػول هوبثل ػؿ ُن ثبف هيکـػم كکـ ايي ثَ. امت

 تـک ؿّ ػكتـه ّ کـػين عؼاصبكظي چطْؿ ًلِويؼم.اين گـكتَ

. ثْػ كکـ ػؿ عيلي پؼؿ آهؼين ثيـّى مبعتوبى اف ّهتي. کـػين

 : گلتن

 .ىؼين هٌَـف هيگلتيؼ يبؿّ ايي ثَ کبه کٌيي ّلو ثبثب_

 : گلت ّ اًؼاعت هي ثَ هتلکـي ًگبٍ پؼؿ

 . ػاػٍ پيو پْل کبهـاى آعَ_

 ًين ّ مَ کزب تْهبى ػّينت. هيگيـٍ پل عت ػاػٍ کَ ػاػٍ_

 !؟ کزب هيليْى

 :گلتن ّ کـػم كکـي ثؼؼ

 کٌن كکـ ىيؼا پيو ثـيي ىوب هيغْايؼ.  کـػ هييَ کبؿم يک_

 .ثؼى ّيقا ثِتْى تـ ؿاصت رْؿ ايي

 ًيق هي. ًقػ صـكي ّلي ػاػ تکبى ؿا مـه ًبؿاصت ّ هتلکـ پؼؿ

 ّ ًينت هنوتن ملـ ايي کَ کـػم هبًغ ؿا عْػم ّ کييؼم آُي

 . ىْم عبؿد كکـه اف امت ثِتـ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  
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 ?? كَل

 

 

 

 ػؿػ هؼؿ ايي کيْؿ اف عبؿد ثَ ملـ ًويکـػم ُن ؿا كکـه صتي

 ّ ملبؿت ثَ ؿا ىيؼا آهؼُبي ّ ؿكت هجال. ثبىؼ ػاىتَ مـ

 كکـ صبل ايي ثب ، ثْػم ػيؼٍ ٓـف آى ّ ٓـف ايي ّ ػاؿالتـروَ

 ّ ؿكت ّ ػؿػمـُب ايي توبم ثب. ثبىؼ مغتي ايي ثَ کبؿ ًويکـػم

 ثيي ػؿ هِن اىکبل ػّ فيـا. ثؼٌُؼ ّيقا هي ثَ ًجْػ هؼلْم ٌُْف آهؼ

 کبهـاى يک ػؿرَ اهْام اف ايٌکَ ػيگـ ّ ثْػم هزـػ ايٌکَ يکي ثْػ،

 ؿيـ کبؿ ُـ ثغْاُؼ عؼا اگـ کَ آًزبيي اف. ًوييؼم هضنْة

 ػّمت ًقػيک اهْام اف يکي هي ىبًل اف هييْػ هوکي هوکٌي

 اّ تْمٔ ّ ػاىت كـاًنَ ملبؿت ػؿ هِوي پنت آؿيب ٍويوي

. ىؼ ػؿمت آمبئي هوزقٍ ٍْؿت ثَ کبؿُبيوبى اف عيلي کَ ثْػ

 عيلي ُن اؿىيب ػاىت ثيي ايي ػؿ هِوي ًوو کَ آؿيب ثـ ػالٍّ

 هتوجل ؿا ُب ُقيٌَ اف فيبػي هوؼاؿ ايي ثـ ػالٍّ اّ کييؼ فصوت

 هي ًبم ثَ ثـگيت ّوبًت ػٌْاى ثَ عْػ اًؼاف پل ثب ىؼ

 توبم ثب. کـػ ّاؿيق آى ػؿ ُن تْرِي هبثل ّرَ ّ کـػ ثبف صنبثي

 ايي توبم ػؿ ، ىؼ هجل هبًٌؼ کبؿگبٍ کبؿ مبػت ؿهْبى هبٍ ىؼى

 تؼاؿک ػؿ هي ًويؼاًنتٌؼ کبؿگبٍ ُبي ثچَ اف کؼام ُيچ ٌُْف هؼت
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 ػاىت عجـ هّْْع ايي اف ؿصين آهب كؤ. ُنتن كـاًنَ ثَ ملـ

 هـعَي کبؿگبٍ اف اػاؿي کبؿُبي اًزبم ثـاي اّهبت گبُي فيـا

 .هيگـكتن

 هٌقل ،ػقيق ثـگيتن کبؿ مـ اف کَ ؿّف يک اصْال ّ اّّبع ايي ػؿ

 اّ اف ّ گؾىت مبػتي.  ىؼم ػاعل ّ کـػم ثبف ؿا ػؿ کليؼ ثب ًجْػ

 ثَ اهب ثـّػ ربيي عجـ ثي ًؼاىت مبثوَ ايٌکَ ثب. ًيؼ عجـي

 امت آهؼٍ پيو کبؿي صتوب کـػم كکـ عْػم ثب ّ ًؼاػم ؿاٍ ثؼ ػلن

 ػلْاپني اصنبك کوتـ ايٌکَ ثـاي ّ عْػم کـػى مـگـم ثـاي. 

 ثَ ؿّ ُْا.  کٌن ثـاٍ ؿّ ىبم ثـاي ؿؾايي تب آىپقعبًَ ؿكتي کٌن

 پٌزـٍ اف.  ىٌيؼم ؿا صيبٓ ػؿ عْؿػى ثِن ٍؼاي کَ هيـكت تبؿيکي

.  هيآهؼ ثبال ايْاى ُبي پلَ اف کَ ػيؼم ؿا ػقيق کـػم ًگبٍ ثيـّى کَ

 ىؼ ػاعل ػقيق ّهتي. کـػم ىکـ ؿا عؼا ّ کييؼم ؿاصتي ًلل

 لجغٌؼي ػقيق. ثْػ ؿكتَ کزب پـميؼم پـمي اصْال ّ مالم اف ثؼؼ

 : گلت ّ فػ

 ثِت هلَل ثييٌن ثؼؼ ثغًْن ؿّ ًوبفم ثگؾاؿ اّل رْى ىيْا_

 .کـػم چکبؿ ّ ثْػم کزب هيگن

 ايٌکَ ّوي تب ؿكتن اىپقعبًَ ثَ ثْػ ىؼٍ ؿاصت عيبلن اّ آهؼى ثب

 اف ثؼؼ ػقيق. ػُن اًزبم ؿا کبؿم ثويَ ًيق هي هيغْاًؼ ؿا ًوبفه اّ

 ّ آهؼ آىپقعبًَ ثَ کييؼ ْٓل عيلي ثٌظـم کَ ًوبفه عْاًؼى

 : گلت
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 . ثقًن هيٌب ثَ مـي يک عبًن كـّؽ عًَْ ثْػم ؿكتَ_

 .ثْػ اكتبػٍ ىْؿ کن کن ػلن ثْػيؼ اًّزب پل عت_

 : پـميؼم ثؼؼ ّ

 کبؿ چَ عْىگلو ّؿّرک اّى ؟ ثْػ چطْؿ هيٌب صبل ؿامتي_

 ؟ هيکـػ

 . اكتبػٍ ؿاٍ ػيگَ هبىبهللا ىبهللا م ُن هِنب.  ثْػ عْة صبلو_

 :گلتن عْىضبلي ثب

 ؿّؿّک؟ ثؼّى يؼٌي آعي_

 .هيـٍ ؿاٍ هؼم مَ ػّ ّ هيگيـٍ ؿّ ػيْاؿُب اؿٍ_

 :گلتن عٌؼٍ ثب

 .آهؼ ػؿ هيٌب کبؿ ّاي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ُن ػقيق

 الي هِنب تب ثگؾاؿٍ ثبف ؿّ ػؿ لضظَ يک ًؼاؿٍ رـات هيگلت ، اؿٍ_

 .ثيـّى ثـٍ هيلتَ ؿاٍ هيجيٌَ ثبف ؿّ ػؿ

 :گلت ػقيق. ؿكتن اه ٍؼهَ هـثبى ّ عٌؼيؼم

 .کـػم ٍضجت هيٌب ثب!  ىيْا_

 :گلتن ُيزبى ثب

 ؟ رؼي_
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 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 ؟ گلتيؼ چي

 .هيگلتن ثبيؼ کَ چيقُبيي ُوْى_

 : پـميؼم.  ثْػ مغت ثـاين ُن تَْؿه

 ؟ گلت چي هيٌب_

 هيکـػ گْه كؤ ُيچي_

 ؟ ًجْػ کَ ًبؿاصت ؟ چي اه هيبكَ_

 .هيکييؼ عزبلت ّ پبييي ثْػ اًؼاعتَ ؿّ مـه ًَ_

 ؟ ىؼ چي ثؼؼ_

 ؿّ كکـُبه عْة گلتن ثِو ثؼه فػم ؿّ صـكبم هي ُيچي_

 .ثکٌَ

 ؟ چيَ رْاثو ًظـتْى ثَ_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ػقيق

 اػلن هللا_

. ثْػ ًؼاػٍ رْاة ػقيق ثَ هيٌب ٌُْف. گؾىت هبرـا ايي اف ُلتَ يک

 ػقيق ىْم عبؿد هٌقل اف کبؿ مـ ثَ ؿكتي ثـاي ايٌکَ اف هجل ؿّف يک

 : گلت

 .ًيْ ػلْاپل ًجْػم اّهؼي اگَ. هيٌب پيو هيـم مـ يک اهـّف_

 :گلتن. ثـّػ رْاة گـكتي ثـاي هيغْاُؼ كِويؼم
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 ؟ چي ثبىَ هٌلي هيٌب رْاة اگَ ػقيق_

 : گلت ّ اًؼاعت ثبال ىبًَ ػقيق

 . هييَ ُوْى ثبىَ هنوت چي ُـ_

 آويٌبى ثب ػقيق ّهتي اهب ًؼاىتن اػتوبػي هنوت ثَ ُن ٌُْف

 کـػم كکـ عْػم ثب. ىؼ رْؿي يک ػلن آّؿػ فثبى ثَ ؿا صـف ايي

 توبم ؿّف آى ؟ کٌٌؼ افػّاد ُن ثب هيٌب ّ پؼؿ هييَ هنوت يؼٌي

 ػل ػل ىؼ توبم کبؿم مبػت ّهتي. ثْػم هّْْع ايي كکـ ثَ ّهت

 هيٌب رْاة ّ ىؼٍ عجـ چَ ثلِون تب ثـمن عبًَ ثَ فّػتـ هيکـػم

 اّ ػيؼى هضِ ثَ ، ثْػ هٌقل ػقيق تَْؿم ثـعالف.  امت ثْػٍ چَ

 : گلتن

 ؟ ىؼ چي مالم_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 ؟ ىؼ چي چي ، مالم ػيلک_

 ؟ گلت چي هيٌب_

 .ثؼؼ کٌي ػؿ عنتگي ثـمي ؿاٍ اف ثگؾاؿ_

 :گلتن ّ کييؼم مـم اف ؿا ام هوٌؼَ كْؿا

 ًينتن عنتَ ػقيق ثگْ_

 : گلت فػ لجغٌؼي ػقيق

 ُيچي_
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 هتْهق هيکـػ ثبف ؿا هبًتْام ُبي ػکوَ تٌؼ تٌؼ کَ ػمتن مـػت

 :گلتن ّاؿكتَ ّ ىل.ىؼ

 ؟ ًکـػ هجْل يؼٌي ؟ ُيچي چي يؼٌي ؟ ُيچي_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 ًگلت چيقي_

 ؟ اؿٍ گلت ًَ ، ًَ گلت ًَ يؼٌي_

 کٌَ ٍضجت تْ ثب هيغْاػ اّل گلت هيٌب_

 ؟ ًکٌَ هجْل هيغْاػ ًکٌَ_

 ؟ ًقػين ؿّ صـكِبهْى هجال هب هگَ هبػؿ ػاؿٍ ػيجي چَ_

 ٍضجت ُن ّ چيق ُوَ هْؿػ ػؿ هجال اّ ّ هي ػاىت صن ػقيق

 :گلتن ّ کييؼم ٍْؿتن ثَ ػمتي. ثْػين کـػٍ

 .ثبىَ هنوت چي ُـ ىوب هْل ثَ_

 عبًن كـّؽ پيو ؿا هِنب. آهؼ هٌقلوبى ثَ عْػه هيٌب ثؼؼ ؿّف

 كکـ ايي ثَ. هيؼاػ آؿاهو اصنبك هي ثَ اّ ػيؼى. ثْػ گؾاىتَ

 کَ ػقيق.ثيْػ پؼؿم ُونـ اّ هييْػ عْة چوؼؿ کَ هيکـػم

 تٌِب ؿا اّ ّ هي آهؼٍ آًزب ثَ هٌظْؿي چَ ثَ هيٌب هيؼاًنت

 ايي ػؿ هـا ًظـ هيغْامت هيٌب.  کٌين ٍضجت ُن ثب تب گؾاىت

 اّ ثَ ثْػم گلتَ ػقيق ثَ کَ ؿا چيقُبيي ُوبى ًيق هي. ثؼاًؼ ثبؿٍ

 عللي ُيچ ًجبىَ هنبػؼ هْؿػ ايي ػؿ ًظـه صتي اگـ کَ گلتن
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 اّ گلتن هيٌب ثَ آى اف ؿيـ ثَ. ىؼ ًغْاُؼ ايزبػ هبى ػّمتي ػؿ

 پؼؿ اعالم اف. کٌؼ اًتغبة ػاؿػ ػّمت کَ ْٓؿي ُـ ػاؿػ صن

 ىکنت اف.  ػاىت چيق ُوَ کَ ؿّفايي اف. کـػم تؼـيق ثـايو

 ّ ثبىن ًگلتَ کَ ًجْػ چيقي عالٍَ ّ اه ػبٓلي ّ هبلي

 هيٌب هيقػم صـف ّهتي. ثبىن ًگلتَ کَ ًجْػ چيقي عالٍَ

 ثـايو کَ هيکٌن ػؿکو کبهال گلتن اّ ثَ. ثْػ کـػٍ مکْت

 هي مبل ّ مي   ثَ ػعتـي کَ کٌؼ افػّاد هـػي ثب ثبىؼ مٌگيي

 يک ًقػيک ًقػ، صـكي اهب عٌؼيؼ هيب فػم ؿا صـف ايي ّهتي ػاؿػ،

 ّهتي. کـػين ٍضجت ُن ثب هيٌب ّ هي ثييتـ ُن ىبيؼ مبػت

 هي اف ثگْيؼ ثبؿٍ ايي ػؿ چيقي ايٌکَ ثؼّى اّ ىؼ توبم صـكِبيوبى

 هيکـػم كکـ ايي ثَ اّ ؿكتي اف ثؼؼ. ؿكت ّ کـػ عؼاصبكظي ػقيق ّ

 ؟ هييْػ چَ کَ

 ثَ هيٌب رْاة ايٌکَ يکي ثْػ کـػٍ اىـبل هِن چيق ػّ ؿا كکـم

 ػؿ. كـاًنَ ّيقاي گـكتي ػيگـي ّ ثْػ عْاُؼ چَ پؼؿ عْامتگبؿي

. امت گـكتَ ًظـ ػؿ چَ ثـايوبى توؼيـ هيؼيؼم ثبيؼ ُن هْؿػ ػّ ُـ

 ثْػم كِويؼٍ فيـا ، هييؼم هؼتوؼ توؼيـ ثبفي ثَ ػاىتن کن کن

 ػمت ثَ ُن تالىوبى توبم ثب هيغْاُين کَ آًچَ اّهبت گبُي

 هوکي مبػٍ اتلبم يک ثب ًؼاؿين ؿا اًتظبؿه کَ آًچَ ّ ًويآّؿين

 ػيگـ ثيبى ثَ عؼا عْامت کَ ثْػ كِوبًؼٍ هي ثَ ايي ّ هييْػ

 کَ ؿّفي.  امت ىؼٍ گـكتَ ًظـ ػؿ هب ثـاي کَ امت توؼيـ ُوبى

 ػيؼم ثْػ ىؼٍ چنجبًؼٍ ام گؾؿًبهَ ثـگَ ثَ کَ ؿا ّيقا ليقؿي هِـ
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 ؿا ىيؼا ػيؼى هزْف کْچک ّ ثـام ثـچنت ُويي ثب ًوييؼ ثبّؿم

 عْة. ثْػ ًيؼًي كـاهْه ؿّف يک ثـاين ؿّف آى. ام کـػٍ ػؿيبكت

 کَ ثْػ ّيقا گـكتي اف ثؼؼ. کـػم گـيَ عْىضبلي اف ػاؿم ثغبٓـ

 .ُنتن كـاًنَ ػبفم فّػي ثَ كِويؼًؼ کبؿگبٍ ُبي ثچَ

 ثْػم ؿكتَ آًزب ثَ کبؿگبٍ ُبي ثچَ اف عؼاصبكظي ثـاي کَ ؿّفي

 ػيگـ کَ ًجْػ کـػًي ثبّؿ ثـاييبى ّ ثْػًؼ ػيگـ ْٓؿ يک ُوَ

 اصنبك ؿا ًبؿاصتي آًِب ُوَ چِـٍ ػؿ. ثـّم آًزب ثَ ًويغْاُن

 ؿوگيي ىْم رؼا آًِب اف هيغْامتن ايٌکَ اف ًيق عْػم.  هيکـػم

 ؿا ىيـيٌي رؼجَ.  ًيْم کبؿىبى هبًغ تب ًوبًؼم آًزب فيبػ ، ثْػم

 يکي مپل. گؾاىتن ثـه هيق ؿّي ّ کـػم ثبف ثْػم ثـػٍ کَ

 ّهتي.  ثْميؼم ؿا ٍْؿتيبى ّ کـػم عؼاصبكظي ُب ثچَ اف يکي

 : گلت گْىن کٌبؿ هيکـػم ؿّثْمي عبًن هِـي ثب

 ثـاػؿم فى تْ ايٌکَ آؿفّي. هييَ تٌگ عيلي ثـات ػلن ىيْا_

 .کـػ کبؿي ًوييَ هنوت ثب اهب. هًْؼ ػلن تْي ثيي

 :گلتن عزبلت ثب

 .کٌيؼ صاللن کـػم اؽيتتْى اگَ صبل ُـ ثَ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي عبًن هِـي

 .ثبىي هْكن ّ عْىجغت ُنتي کزب ُـ اًيبهللا_

 آهب اف عؼاصبكظي ثـاي ّ کـػم تـک ؿا کبؿگبٍ ؿـيجي ػلتٌگي ثب

 ايٌکَ ثؼّى. ثْػ ؿوگيي هي ؿكتي اف ًيق اّ. ؿكتن ػكتـه ثَ ؿصين
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 ػقيق ثـاين ثقؿگن پؼؿ هخل گلتن اّ ثَ ّ کـػم گـيَ ثکين عزبلت

 ؿعين آهب.  ًويکٌن كـاهْه ؿا هضجتو ّ لطق ػاؿم ػوـ تب ّ امت

 ّهتي. هيکـػ گْه صـكِبين ثَ ّ ثْػ اًؼاعتَ پبييي ؿا مـه

 :گلت اّ. ثْػ فػٍ صلوَ چيوبًو ػؿ اىک آّؿػ ثبال ؿا مـه

 تْ هيٌب ػعتـم کَ اّل ؿّف ُوْى اف هيگيـم ىبُؼ ؿّ عؼا ػعتـم_

 ثـام عْػم ُبي ثچَ هخل ّ اّ هخل ػؿمت کـػ هؼـكي هي ثَ ؿّ

 هخل ؿّ هي ُوييَ ػاؿم ػّمت. ُنتي ّ ثْػي هضتـم ّ ػقيق

 هنتوين ، ػاىتي کوک ثَ اصتيبد ّهت ُـ ّ ثؼًّي ثقؿگت پؼؿ

 .عْػم پيو ثيبئ

 ّاهؼب هيکـػم اصنبك ثجْمن ؿا ػمتو هيغْامت ػلن عيلي

 پبکتي ّ کـػ ثبف ؿا کيْيو ػؿ ؿصين آهب.  ًينتَ رلْم رًْن آهب

 ثَ اهب ثگيـم ؿا آى ًويغْامتن. گـكت ٓـكن ثَ ؿا آى ّ آّؿػ ثيـّى

 ايٌکَ ثؼّى ّ عزبلت ثب ًيق هي. ػاػ ػمتن ثَ ؿا پبکت ارجبؿ

 ثب مپل.گؾاىتن کيلن ػؿ ؿا پبکت ثيٌؼافم آى ثَ ًگبُي

 ثؼؼ. ثـگيتن هٌقل ثَ ّ کـػم عؼاصبكظي اّ اف گـيبى چيوبًي

 ثْػ، هبًؼٍ هبٍ اتوبم ثَ ُلتَ يک ٌُْف ايٌکَ ثب ؿصين آهب كِويؼم

 آى ثَ پبػاه ػٌْاى ثَ ُن هجلـي صتي ّ پـػاعتَ کبهل ؿا صوْهن

 چطْؿ ؿا هضجت ُوَ ايي رْاة ػاًنتن ًوي.ثْػ کـػٍ اّبكَ

 ثـاي هلت تَ اف کَ ثْػ ايي ثکٌن تْاًنتن کَ کبؿي تٌِب. ثؼُن

 .عْامتن ػوـ ْٓل اّ ثـاي عؼا اف ّ کـػم ػػب اه مالهتي
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.  ثْػ صبل مـ عيلي ػقيق هي ثـعالف ؿميؼم عبًَ ثَ ّهتي

 پٌزـٍ لت ثْػ گـكتَ ػلن کَ ُوييَ هخل ّ کـػم ػُْ ؿا لجبمن

 صبل آى ثَ هؼت چَ ًلِويؼم. ػّعتن چين صيبٓ ثَ ّ ًينتن

 ثيوبثي کَ ػيؼم ؿا اّ ثـگيتن ّهتي.  کـػ ٍؼاين ػقيق کَ ثْػم

 ثطـكن ّ ػاؿػ ػيگـه ػمت ػؿ ىيـيٌي اي رؼجَ ّ ػمت ػؿ

 ُـ.  هيؼيؼم صبل آى ثب ؿا اّ ًؼؿت ثَ هيغٌؼيؼ ٍْؿتو توبم. هيآيؼ

 کَ ُوبًطْؿ. امت عْىضبل هلت تَ اف ثْػ هؼلْم ثْػ چٌيي ّهت

 هؼؿ ايي ؿا اّ چيق چَ هيکـػم كکـ ايي ثَ هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ

 ثَ ثيوبة ػاػى اف ثؼؼ ّ آهؼ رلْ ػقيق.  کـػٍ صبل مـ ّ عْىضبل

 صتي کَ ثْػم كکـ ػؿ هؼؿ آى. گـكت رلْين ؿا رؼجَ ػمتن

 : گلت ػقيق.  چينت هٌبمجت ثَ ىيـيٌي ًپـميؼم

 ؟ هبػؿ کزبيي ىيْا_

 پـميؼم مپل ىْم ػهين اه چِـٍ ثَ ىؼ ثبػج اّ ىبػ لضي

: 

 ! عْىضبلي عيلي ؟ ىؼٍ چي ػقيق_

 : گلت عبٍي لضي ثب ػقيق

 ثغْؿ ؿّ ات ىيـيٌي_

 : گلتن ؟ چي ثـاي ىيـيٌي اكتبػم كکـ ايي ثَ تبفٍ

 ؟ عجـٍ چَ اًيبهللا عيـٍ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق
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 عيـٍ ، عيـٍ_

 :گلتن ّ عْؿػم تکبًي

 ؟ هيٌب_

 .ػاػ ؿّ رْاة ثبالعـٍ هيٌب هبػؿ اؿٍ... اكتبػ يبػت ػزت چَ_

 :گلتن ًبثبّؿي ثب

 ؟ کـػ هجْل يؼٌي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 .آّؿػٍ عْػه ُن ؿّ ىيـيٌي ايي ، اؿٍ_

 : گلتن صبل ُوبى ػؿ ّ ؿكتن كـّ كکـ ثَ ّ هبًؼم عيـٍ ًوطَ يک ثَ

 ؟ هيؼًَّ ثبثب ػقيق_

 . چيقايي يک اي_

 :گلتن ّ ػّعتن ػقيق ثَ ؿا ًگبُن مغتي ثَ

 گلتيؼ؟ ثبثب ثَ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 .عْامتن ًظـ افه كؤ ًکـػم اهيؼّاؿه عيلي_

 ايي کـػم مؼي. آّؿػ كيبؿ هلجن ثَ صنبػت هبًٌؼ صني

 :گلتن.ًؼُؼ تـييـ ؿا لضٌن اصنبك

 ؟ گلت چي ثبثب_
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 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 رلت ٍْؿت ثَ ؿّ اًنبًِب کَ ثْػ عؼا صکوت ؟ ثگَ ػاؿٍ چي_

 .کـػ علن

 چيق ًجْػم هبيل کَ ػاىتن اصنبمي يؼٌي.  ًقػم صـكي ػيگـ

 ىيْا"  هيگلت کَ هييٌيؼم عْػم ػؿ ٍؼائي. ثيٌْم ػيگـي

 ٓـكن ثَ ؿا رؼجَ ػيگـ ثبؿ ػقيق. " گٌؼت اعالم اّى ّ تْ ثَ لؼٌت

 : گلت ّ گـكت

 ؟ هيغْاي ثبفم_

 يغچبل ػاعل ؿا رؼجَ تب ؿكت ػقيق.  ًَ کَ کـػم اىبؿٍ مـ ثب

 ثلٌؼ ثْػ تـکيؼى صبل ػؿ صنبػت اف کَ هلجي ثب ُن هي.  ثگؾاؿػ

 کٌن علْت عْػم ثب ػاىتن اصتيبد.  ثـّم علْتي ربي ثَ تب ىؼم

 ؿكتن.  صيبٓ رق ثَ ًجْػ ربيي علْت هکبى ايي ّ کٌن كکـ کوي تب

 چيق چَ ثَ کـػم كکـ عْػم ثب ّ ًينتن ثبؿچَ لجَ ؿّي ّ

 اّ ثب هيٌب ًجْػم تـ هيتبم ُوَ اف عْػم هگـ ؟ هيکٌن صنبػت

 ؟ ثْػ ىؼٍ هـگن چَ ثْػ کـػٍ هجْل کَ صبال پل ؟ کٌؼ افػّاد

 کـػٍ توبيل اظِبؿ ّ ًقػٍ صـكي پؼؿ ثْػ گلتَ ػقيق ايٌکَ اف ىبيؼ

 . ثْػم ًبؿاصت

 ثبؿ ايي.  ًينت ػيگـي چيق ايي رق كِويؼم کـػم كکـ کوي ّهتي

 ػاىتن تْهغ ُن ىبيؼ. ثْػ ؿكتَ ًيبًَ پؼؿ موت ثَ عيون تيـ

 ثِن ؿا ػًؼاًِبين صـً اف. ىْػ کبؿ ايي ثَ ؿاّي فّؿ ثَ پؼؿ
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 اى. کـػم هتِن هؼـكتي ثي ثَ ؿا ام ثيچبؿٍ پؼؿ ّ كيـػم

 ػول کن کن. ثْػ هي ثب لضظبتي تب كؤ ُوييَ هخل اصنبك

 عبٓـ ثَ ػل ػؿ کـػ ّاػاؿ هـا ّ ىؼ ام هٌطوي ؿيـ عين ربيگقيي

 کن پؼؿم ثيچبؿٍ.  کٌن ػؾؿعْاُي اّ اف ثْػم فػٍ پؼؿ ثَ کَ تِوتي

 هـگ اف کَ مبلي ًَ ، ُيت ْٓل ػؿ اّ. ثْػ ًکييؼٍ مغتي

 عؼا اف ُوييَ ثْػ، ًبؿاصت ّ ؿوگيي ُوْاؿٍ هيگؾىت هبػؿم

 ؿا عْػه ثتْاًؼ ػّثبؿٍ کَ ثؼُؼ پؼؿم ثَ اي اًگيقٍ ثْػم عْامتَ

 ًبؿاصتي ثبيؼ چـا ثْػ ىؼٍ ثـآّؿػٍ اؿفّين کَ اکٌْى.ثنبفػ ًْ اف

 ّ ًوبًؼ تٌِب کَ ثْػ پؼؿ صن.  هيکـػم اًَبكي ثي ًجبيؼ.  هيکـػم

 ثؼؼ. کٌؼ عْىجغت ؿا اّ تْاًنت هي کَ ثْػ کني ثِتـيي هيٌب

. ؿكتن ػاعل ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ کٌن ؿاّي ؿا عْػم تْاًنتن ايٌکَ اف

 يک صوْهن ثب ّ روِْؿي ؿاٍ مَ ؿكتن ؿّف ُوبى ظِـ اف ثؼؼ

 لجبك ػمت ػّ.  عـيؼم ريي ىلْاؿ يک ّ ؿّمـي ّ هبًتْ ػمت

 ىـّيي ثـاي ُن پنـاًَ ىيک لجبك ػمت يک ّ ىيؼا ثـاي ُن

 ُـ کـػم كکـ عْػم ثب ثغـم چَ کبهـاى ثـاي ًويؼاًنتن عـيؼم

 ّ لجبك ربي ثَ گـكتن تَوين ّ ػاؿػ ؿا آى اف ثِتـ اّ ثغـم چَ

 ػيگـ ىکن گلتن عْػم ثب ّ ثغـم پنتَ رؼجَ يک ػطـ ّ کـاّات

 هِنب ّ هيٌب صتي هي. امت ُن هخل ُوَ ّ ًينت اي مليوَ

 کْچکي ُؼايبي ُن آًِب ثـاي ّ ًيٌؼاعتن هلن اف ؿا پؼؿ ّ ػقيق ّ

 هيٌب ُؼيَ ّ ػاػم آًِب ثَ ىت ُوبى ؿا پؼؿ ّ ػقيق ُؼيَ کَ عـيؼم

 .ثجيٌويبى کَ ؿّفي تب گؾاىتن ؿا هِنب ّ
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 كـٍتي عبٓـ ُويي ثَ ، کٌؼ تِيَ ثـاين اؿىيب ؿا ثلئ ىؼ هـاؿ

 ّهتي ؿّف آى. ثـمن عْػم کبؿُبي ثَ ؿاصت عيبل ثب تب ػاىتن

.  ؿيغت كـّ ػلن ؟ ثجٌؼي ؿّ چوؼًّت ًويغْاي ىيْا پـميؼ ػقيق

 ػيگـ ؿّف چٌؼ تب ًوييؼ ثبّؿم ُن ٌُْف. ػاىتن ػزيجي اصنبك

 :گلتن ػقيق ثَ. ُنتن ملـ ػبفم

 ؟ ثجـم ؿّ مبک کؼّم_

 : گلت ػقيق

 ثـاي ثؼم هيغْام ُن چيق هوؼاؿ يک. ثـػاؿ چوؼّى ًَ مبک_

 .ثجـي ىيؼا

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ؟ چوؼّى کؼّم_

 اتبم تْي پبييي ثـّ ػاىتي ّهت اگَ ٍجش كـػا ّلي ًَ کَ االى_

 ّ ًْتـٍ ُوَ اف کَ ؿا يکيبه ُنت چوؼّى تب مَ ػّ رْى آهب

 .کي تويقه ثبال ثيبؿ ثِتـٍ

 گـكتَ ؿا ثلئ کَ گلت ّ فػ فًگ هٌقلوبى ثَ اؿىيب ىت ُوبى

 هيغٌ پـّافم مبػت ّ ؿّف ّهت آى تب ىْػ تبييؼ امت هٌتظـ

 ػاىتَ پـّاف ُلتَ آعـ تب ػاىت اصتوبل اؿىيب گلتَ ثَ.ىْػ

 کوؼ مـاؽ ثَ. ًؼاؿم فيبػي كـٍت هيکـػم اصنبك. ثبىن

 يبػم کَ ثْػ هْهغ ُوبى. ثـػاؿم ؿا الفم ّمبيل تب ؿكتن لجبمِبين

 ّ ًجْػ هٌقل ػقيق. ثـّم فيـفهيي ثَ چوؼاى آّؿػى ثـاي اكتبػ
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 ؿا هيکـػم ٍجـ ثبيؼ گؾاىتَ کزب ؿا فيـفهيي کليؼ ًويؼاًنتن

 ؿا ًبُبؿ ثبهي کـػى ػؿمت. ثـگيت ػقيق کَ ثْػ ظِـ مـ. ثـگـػػ

 ػؿ ؿا کليؼ ّهتي.ؿكتن فيـفيي ثَ کليؼ گـكتي ثؼؼاف ّ مپـػم اّ ثَ

. ػاىتن ؿـيجي صبل کـػم ثبف ؿا آى ّ اًؼاعتن رْى آهب اتبم ػؿ هلل

 ؽؿٍ ؽؿٍ.  ثْػم ثبفگيتَ گؾىتَ ثَ ّ کـػٍ ػجْؿ فهبى هـف اف گْيي

 ثـ ّ ػّؿ ثَ ًگبُي. ثْػ اّ اف عبٓـاتي يبػآّؿ ثـاين آًزب كْبي

 اه هجلي ربي ُن ٌُْف کَ اكتبػ اّ کبؿ هيق ثَ چيون ّ اًؼاعتن

 ٍبصجو اف عبلي اکٌْى کَ هيقي. ػاىت هـاؿ پٌزـٍ فيـ يؼٌي

 چٌبى ثْػ ؿكتَ ػمت اف کَ چيقُبيي آّؿػى يبػ ثَ اف. ثْػ هبًؼٍ

 ػلن ػُْ ػؿ.  ػاػم ػمت اف ؿا صبلن ّ صل کَ ىؼم اكنـػٍ

 اف ؿا عْػم فصوت ثَ.  کٌن كکـ ّ ثٌييٌن اي گْىَ هيغْامت

 مـاؽ ثَ فيـفهيي پٌزـٍ کـػى ثبف اف پل ّ کـػم ؿُب صل آى

 ػّ ثَ چيون. ثْػ ىؼٍ اًجبؿ ُن ؿّي کَ ؿكتن اي احبحيَ ّ امجبة

 آًِب ؿّي ُن کبؿتي چٌؼ ّ ػاىتٌؼ هـاؿ ُن ؿّي کَ اكتبػ چوؼاى

 کييؼم رلْ ؿا کبؿتٌِب اف يکي. ثْػ پْىبًؼٍ ؿا آًِب ؿّي عبک. ثْػ

 ؿا کتبثِب اف يکي.  ثْػ کتبة کبؿتي ػاعل.گؾاىتن فهيي ؿّي ؿا آى ّ

 ػين فهبًي يک گلتن عْػم ثَ ، فػم ّؿم ؿا آى ّ ثـػاىتن

 ؟ ًؼاػم اػاهَ ػيگَ ىؼ چي ؿامتي ؟ ىؼ چي ػاىتي ػاًيگبٍ

 ؿا کتبة ّ کييؼم ػويوي ًلل هيـكتن پيو عْة ػاىتن هٌکَ

 ثيبّؿم پبييي ؿا آى تب گـكتن ؿا ػيگـ کبؿتي لجَ ّ اًؼاعتن کبؿتي ػاعل

 .ىؼ پبؿٍ ًيوَ تب ّ ًيبّؿػ ػّام کبؿتي کَ
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 ىؼم هتْرَ ًظـ يک ثب ّ آّؿػم پبييي ؿا آى ثْػ فصوتي ُـ ثَ

 اي گْىَ کيبى کيبى ؿا آى. امت آى ػاعل ىيؼا ّمبيل

 ُن ًگبُي کٌن پيؼا ثـايو مبلوي کبؿتي ايٌکَ ّوي تب گؾاىتن

 ثْػ هتْمٔ ُن کَ ؿا چوؼاًي اّليي مپل. ثيٌؼافم آى ػاعل ثَ

 ربيو مـ ؿا کتبثِب ُبي کبؿتي ّ ثـػاىتن ثْػ ثويَ اف ثِتـ ُن ّ

 کَ ىْم عبؿد فيـفهيي اف عْامتن ىؼ توبم کَ کبؿم. گؾاىتن

 ثَ ًگبُي.  ثْػم گؾاىتَ کٌبؿ کَ اكتبػ اي پبؿٍ کبؿتي ثَ چيون

. ثْػ اكتبػٍ کٌبؿي کَ اكتبػ کبؿتٌي ثَ چيون ّ اًؼاعتن ثـ ّ ػّؿ

 ػقيق کَ ػاىت هـاؿ آلْهيٌيْهي کبمَ تب چٌؼ ّ هبثلوَ آى ػاعل

 ؿا ُب کبمَ. کٌؼ ػّْيبى ّ ثجـػ ّهت مـ تب ثْػ گؾاىتَ آًِبؿا

 گؾاىتن رْى آهب کبؿ هيق ؿّي ؿا آى ّ ػاػم هـاؿ هبثلوَ ػاعل

. ثـيقم ػاعلو ؿا پبؿٍ کبؿتي ّمبيل کَ ثـػاىتن ؿا کبؿتي مپل

 ثب.  ػاىت هـاؿ ىيؼا ػاًيگبٍ ػّم مبل کتبثِبي آى ػاعل

 هيکـػم كکـ ايي ثَ ّ هيـعتن مبلن کبؿتي ػاعل ؿا کتبثِب اكنْك

 كْم ثـاي ّ ثْػ گـكتَ ؿا لينبًنو االى ثْػ ايـاى ىيؼا اگـ کَ

 ًبم ثَ اي كتٌَ اگـ الجتَ گلتن ّ کييؼم آُي. هيغْاًؼ لينبًل

 اكتبػم كکـ ايي ثَ لضظَ ُويي ػؿ. ًوييؼ مجق اّ ؿاٍ مـ ًبفًيي

 تْ ّهت اّى. هيغًْؼ ؿّ ػؿمو ّ هيوًْؼ ايـاى ىيؼا اگـ عت

 رٌِن ثَ ػاػم رْاة عْػم ؟ كـاًنَ ثـي هيتًْنتي چطْؿ ػيگَ

 رب ُويي هخل رب يک ؟ کزبمت اًّزب هگَ.  ثـم ًويتًْنتن کَ

 ُوَ آموبى ًگلتي هگَ.  عيلي ًَ کن يک صبال.  تلبّت کن يک ثب
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 ثَ هـا کَ ىٌيؼم ؿا ػقيق ٍؼاي ٌُگبم ايي ػؿ....ؿًگَ ُويي رب

 : گلت ػاػم، ؿا رْاثو ّ پٌزـٍ کٌبؿ ؿكتن. هيغْاًؼ ًبم

 ؟ هيکٌي کبؿ چَ ىيْا_

 . اّهؼم ، ىؼ توْم کبؿم_

 ثـاي ّ ؿكتن کبؿم مـاؽ ُن هي. ؿكت ّ ًگلت ػيگـي چيق ػقيق

 کبؿتي ػؿ ؿا هضتْيبتو ّ کـػم ثلٌؼ ؿا کبؿتي ىْػ توبم فّػتـ ايٌکَ

 هٍِْ رلؼ ثب توْيوي ثَ چيون ٌُگبم ايي ػؿ.  کـػم عبلي ػيگـ

 ؿا توْين ّ گؾاىتن کٌبؿي ثْػ ػمتن کَ ؿا عبلي کبؿتي. اكتبػ اي

 ثَ هتؼلن توْين. هييٌبعتن عْة عيلي ؿا توْين ايي. ثـػاىتن

 ثب ؿا آى چـا ؟ هيکـػ چَ رب ايي اهب. ثْػ ثنتَ ربًو ثَ ّ ىيؼا

 ؿّي اف ؿا عبک ّ کييؼم آى رلؼ ؿّي ػمتي ؟ ثْػ ًجـػٍ عْػه

. اًؼاعتن اه ٍلضَ اّليي ثَ ًگبُي ّ کـػم ثبف ؿا آى گـكتن آى

 ًْىتَ ؿا عْػه كبهيل ًبم ّ ًبم ُبيو ثچگي ػبػت هخل ىيؼا

 ثب ؿا اّل ٍلضَ چٌؼ. ػاىت تـاًَ ًْىتي ثَ فيبػي ػالهَ اّ. ثْػ

 ٍؼائي. ثْػ کـػٍ پـ ػاىت ػالهَ آًِب ثَ کَ ُبيي تـاًَ ًْىتي

 هي آى ثَ ًگبُي ّهت مـ گلتن ّ ثنتن ؿا ػكتـ هي ّ آهؼ ثبال اف

 ثنتي اف ثؼؼ ّ ثـػاىتن ؿا پبؿٍ کبؿتي ّ چوؼاى مپل. اًؼافم

 ػؿ ؿا پبؿٍ کبؿتي.  ؿكتن ثبال رْى آهب اتبم ػؿ کـػم هلل ّ پٌزـٍ

. ىْػ گؾاىتَ ثيـّى اىـبلِب پالمتيک ثب ىت تب گؾاىتن کْچَ

 ػمت ػّ ثؼؼ ّ کـػم تويق صنبثي ًوؼاؿي پبؿچَ ثب ؿا چوؼاى

 كکـ ايي ثَ ّ گؾاىتن آى ػاعل ثْػم گؾاىتَ کٌبؿ کَ لجبمي
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 ًويآهؼ يبػم ثَ چيق ُيچ ثْػ هنغـٍ. ثـػاؿم ثبيؼ چَ ػيگـ هيکـػم

 ىؼ اتبم ّاؿػ ػقيق. ثْػ عبلي عبلي چوؼاى. هنْاک ّ صْلَ رق

 : گلت.  ىؼُبم عيـٍ چوؼاى ثَ هتلکـ کَ ػيؼ هـا ّ

 ؟ ىيْا ىؼٍ چي_

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ

 ؟ ثـػاؿم ثبيؼ چي_

 .ؿّ عْػت ّمبيل عت_

 ُويي گلتن ّ کـػم اىبؿٍ ثْػم ثـػاىتَ کَ لجبمي ػمت ػّ ثَ

 .ُبمت

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ كکـ اي لضظَ ػقيق

 ثـي ثغْاي کَ هْهؼي تب ّلي ًويکيَ كکـت االى ًؼاؿٍ ػيجي_

 .عْثَ ًيبؿي کن رب اگَ

 ثـ ؿا آى ثبيؼ کَ هيبكتبػ يبػم چيق يک لضظَ ُـ.  ثْػ ػقيق ثب صن

 : گلتين ػقيق ثَ ؿّف آى ظِـٍ اف ثؼؼ.هيؼاىتن

 ؟ کٌيؼ کبؿ چَ هيغْاُيؼ هخجتَ هيٌب رْاة کَ صبال_

 .هيگؾاؿين پيو پب ّهتو ثَ هللا ىب اى_

 ؟ ثگيؼ ُب ػوَ ثَ ًويغْاُيؼ ُن ٌُْف ؟ کي پل_

 ؿّ رـيبى اٍل ٌُْف اهب. گلتن ثِيْى چيقايي يک ، چـا_

 .ًويؼًّي
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 ؟ ثْػ چي ًظـىْى_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 ؟ هيقًي صؼك چي تْ_

 :گلتن ثؼؼ ّ کـػم كکـ کوي

 ىؼ عْىضبل هّْْع ايي اف ُن عيلي ثْػ، هْاكن اكنبًَ ػوَ_

 ّ عْة فى يک ثبيؼ کَ فػ چًَْ ّ چک کن يک اػظن ػوَ ّلي

 .صـكب ايي اف ّ ثگيـين ثـاػؿم ثـاي ػاؿ عبًْاػٍ

 : گلت هيکـػ ًگبٍ هي ثَ لجغٌؼي ثب ػقيق

 هْاكن اػظوت ػوَ. ػکل ثـ هٌتِي صؼّػ ُويي تْ چيقي يک_

 ػاػاه ثـاي عْاُيؼ هي اگَ هيگلت ات اكنبًَ ػوَ ّلي ثْػ

 . ػاؿٍ مـاؽ ثـاه عْة فى يک کٌيؼ ثبال ػمت

 : گلتن ٓؼٌَ ثب

 ؿّ کني چَ ػوَ صبال ، کـػٍ ؿّ ثبثب ثَ ٓـف ُوَ اف ثغت عْثَ_

 ؟ ػاىت مـاؽ

 : گلت ػقيق

 .يبمـ آهب ػوْي ػعتـ_

 .ىٌبموو ًوي_

 اكنبًَ عًَْ ثْػ اّهؼٍ پنـه ثب ثبؿ يک کَ عبًن ْٓثي ُوْى_

 .ػاؿٍ ٍْؿتو ايٌزبي ثقؿگ عبل يک کَ ُوْى ، ػيگَ
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 ًيٌبعتَ ؿا اّ ٌُْف هي ػيؼ ّهتي ّ. کـػ اىبؿٍ چيوو فيـ ثَ ّ

 : گلت ام

 .هيوًَْ پـي عبل هخل گلتي ػكؼَ يک کَ ُوْى ثبثب اي_

 :گلتن ، اكتبػ يبػم فػ ؿا صـف ايي تب

 .ًويغْؿٍ ثبثب ثَ ّ فيبػٍ مٌو کَ اّى ّلي. آهؼ يبػم آُب_

 فى. هيـمَ ًظـ ثَ رْؿ ايي چبهَ چْى ، ًينت فيبػ مٌو_

 ًينت ثبثبت هٌبمجت اهب عْثيَ

 .فػيؼ ؿّ صـكِبتْى هيٌب ثب ثگيؼ ػوَ ثَ عْامتيي هي عت_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 کٌٌؼ ثؾ فػم صـف ثگن کبكيَ. ًوييٌبمي ؿّ ُبت ػوَ تْ هگَ_

 .گلتن ثِيْى ػيـ چـا کَ

 هيلِوي کَ ثبالعـٍ_

 اػظن ّ اكنبًَ ثب هـاؿٍ ؿّف يک صبال ػاؿٍ كـم هْهغ اّى ثبىَ_

 .ثجيٌٌو ُن اًّب تب هيٌب عًَْ ثـين

 ًلل.هيجـػ صنبة ُب ػوَ اف ايٌوؼؿ ػقيق چـا ًويآّؿػم ػؿ مـ

 :گلتن ّ کييؼم ثلٌؼي

 ًگي هيٌب ثَ چيقي ّهت يک اًّزب هيـيي ُب ػوَ ثب ّهتي ػقيق_

 ؟ ثـًزًْي ؿّ هيٌب

 : گلت ّ کـػ اعوي ػقيق
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 . هيکٌن ملبؿه هجال ثِيْى ؟ ثگي هيغْاى چي ، ثيغْػ_

 ثب.  ػاىت ؿا هيٌب ُْاي مغت ّ ملت ػقيق.  گـكت ام عٌؼٍ

 :گلتن عٌؼٍ صبلت ُوبى

 ًينتن؟ ثبثبم ػـّمي تْي هي ايٌکَ هخل پل_

 : گلت ّ گـكت ػًؼاى ثَ ؿا لجو ػقيق

 هضْـي ػوؼ يک ىؼ رْؿ کبؿا اگَ اًيبهللا ، ػعتـ چيَ ػـّمي_

 . هيکٌين

 :گلتن ىْعي ثَ

 ؟ چي ثکْة ثقى_

 : گلت ّ کـػ اعوي ثْػ کـػٍ ثبّؿ ؿا هي ىْعي کَ ػقيق

 يک ػوؼ اف ثؼؼ ؟ ثيَ هـػم هْضکَ ام ثچَ هيغْام هگَ_

 .هيؼين ػمتيْى ثَ ػمت ّ هيگيـين عبًْاػگي هِوًْي

 ؟ ايٌزب هيبػ هيٌب ػـّمي اف ثؼؼ_

 : گلت ّ کـػ كکـي ػقيق

 آهب اتبم کَ ثْػم كکـ ايي تْي کَ ثْػ ّهت عيلي ؿامتو ، اؿٍ_

 ُن ؿّ ايٌزب. اًّزب ثجـم ؿّ ّمبيلن کٌن تويق ّ تـ کن يک ؿّ رْى

 .اًّب ثَ ثؼم

 :گلتن ّ ىؼم ًبؿاصت عيلي ػقيق صـف اف
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 ثگيـٍ فى هيغْاػ اگَ ثبثبم ؟ اًؼاعتَ ىوب مـ تْ ؿّ كکـ ايي کي_

 ػيگَ ُن ىوب.  ثيَ ػُْ چيقي ًينت هـاؿ اهب ًينت صـكي

 .ًقًيؼ صـكِب ايي اف

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ىؼم ًبؿاصت چوؼؿ ثْػ كِويؼٍ کَ ػقيق

 عْػي ثي کَ ًکـػم کَ ؿّ کبؿ ايي گلتن چيقي يک هي صبال_

 .هييَ چيقي يک ثبالعـٍ هيکٌي تلظ ؿّ اّهبتت

 عْػم اتبم ثَ فّػتـ ىت آى. يبكت عبتوَ رب ُويي ًيق هب ثضج

. ثيٌؼافم ىيؼا ػكتـ ثَ ُن ًگبُي ّ کٌن پِي ؿا ؿعتغْاثن تب ؿكتن

 هقاصن ًغْامتن هي ّ ثْػًؼ ٍضجت هيـْل پؼؿ ّ ػقيق

 ّمبيل کـػى رْؿ ّ روغ ثب ؿا عْػم اتبم ػؿ. ثبىن گلتگْييبى

 کٌن پِي ؿا آى کَ ؿعتغْاثن مـاؽ ؿكتن تب ّ کـػم مـگـم کوؼم

 : گلت ّ ىؼ اتبم ػاعل پؼؿ

 کٌن ٍضجت ثبُبت ػهيوَ چٌؼ هيغْامتن ثبثب ربى ىيْا_

 ّ اًؼاعتن فهيي ؿّي ىؼٍ تب ْٓؿ ُوبى ثْػ ػمتن ػؿ کَ ؿا تيکن

 : گلتن

 .ثلـهبئيؼ ثبثب ثلَ_

 : گلت هي ثَ ّ ػاػ تک يَ آى ثَ ّ ًينت کوؼ رلْي پؼؿ

 .ثبثب ثييي ػهيوَ يک_

.  کـػًن گْه آهبػٍ ػاػم ًيبى ّ ًينتن تيکن ؿّي رب ُوبى

 : گلت ّ کييؼ ػمتي ٍْؿتو ثَ پؼؿ
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 . کٌن ىـّع کزب اف ػًّن ًوي_

 :گلتن ، ثگْيؼ هيغْاُؼ چَ كِويؼم ثبالكبٍلَ

 .کٌيؼ ىـّع ػاؿيؼ ػّمت کَ رب ُـ اف ثبثب ثبىيؼ ؿاصت_

 : گلت ّ کييؼ ُبيو مجيل ثَ ػمتي ػّثبؿٍ پؼؿ

 .....ؿّ رـيبى گلت ثِت کَ ػقيق_

 چِـُبه ثَ ػهيوي ًگبٍ.  هيکييؼ عزبلت ثچِبي پنـ هخل

 اهب ثْػ ىؼٍ گٌؼهي رّْ هُْبيو.  کـػم اؿفيبثي ؿا اّ ّ اًؼاعتن

 پييبًي ؿّي کَ اعوي عٔ اف ؿيـ ثَ ّ ثْػ رْاى ٌُْف ٍْؿتو

 هيتـاىيؼ ؿا ؿييو تَ اگـ.  ًؼاىت چـّک ّ چيي ثْػ اكتبػٍ اه

 هيغٌ ّاهؼيبه مي   هيکـػ هـتت ُن ؿا ُبيو مجيل ّ

. ثْػ ىؼٍ ثِتـ عيلي هجل اف.  اكتبػ چپو ػمت ثَ ًگبُن. هييؼ

 ؿا اىيب ًويتْاًنت ٌُْف کَ چٌؼ ُـ هيکـػ صـکت ػيگـ اکٌْى

 ًجْػ صـکت ثي ّ لول هجل هخل اهب. ػاؿػ ًگبٍ ػمتو ػؿ هضکن

 پؼؿ ٍؼاي. ثيْػ ُن ايي اف ثِتـ کَ ثْػ اهيؼّاؿ ىؼ هي ّ

 :  کـػ رلت اّ ثَ ؿا صْامن

 ؿامتو اهب کٌن ٍضجت ثبُبت ايي اف فّػتـ هيغْامتن ؿامتو_

 . ًوييؼ ؿّم... 

 : گلتن کٌن ؿاصت ؿا اّ ايٌکَ ثـاي ّ فػم لجغٌؼ

 .پيـوجـٍ مٌت افػّاد ؟ کٌيؼ هيغْاُيؼ ثؼي کبؿ هگَ ثبثب چـا_
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 هضجت ًگبٍ ثب فيـا. ثْػ ؿاّي ثْػم کـػٍ ؿاصت ؿا اّ کبؿ افيٌکَ

 : گلت ىـهنبؿي لضي ثب ّ فػ لجغؼى هي ثَ آهيقي

 اي ػيگَ فًي ُيچ ثَ ًويغْامت ػلن هبػؿت اف ثؼؼ ؿامتو_

 . کٌن ًگبٍ

 ػؿًّن ػؿ هي ربي ثَ کَ ثْػ هي صنْػ ىغَيت ىک ثؼّى

 ُن ىبيؼ ًؼاػ اػاهَ ؿا صـكو پؼؿ!  کـػيؼ ًگبٍ ّلي هيکـػ فهقهَ

 . ثگْيؼ کَ ًؼاىت ػيگـي چيق

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ مکْت اي لضظَ

 ّ اصؼ عؼاي ثَ ّ ثگيـم اربفٍ افت هْؿػ ايي ػؿ هيغْام ىيْا_

 ؿّ کبؿ ايي هي ثبىيؼ هغبلق ُن اي ؽؿٍ صتي ىيؼا ّ تْ اگـ ّاصؼ

 . ًويکٌن

 ثب ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم. گؾاىت احـ هي ػؿ عيلي اّ کالم

 : گلتن ٍؼاهت

 ىوب عْىجغتي رق آؿفّيي ُوييَ هي ثبثب صـكيَ چَ ايي_

 ثَ ؿّ تْى ؿكتَ ػمت اف عْىجغتي ثتًَْ هيٌب اهيؼّاؿم. ًؼاىتن

 .ثـگـػًَّ ىوب
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 : گلت آؿاهي لضي ثب پؼؿ

 ىيؼا ّ تْ ربى ثَ. ًوييَ هبػؿت هخل کل ُيچ هي ثـاي ىيْا_

 ىبػي اصنبك ّهت ُيچ ُنتن هطوئي...  هي. هيگن ؿامت

 ػل ، عبًْهَ ، عْثيَ فى هيٌب. ًويگـػٍ ثـ ػاىتن اّى کٌبؿ کَ

 هي ػين ىکْكَ اهب.  ػاؿٍ صوبيت ثَ اصتيبد امت، ىکنتَ

 ...ثْػ هي ًيوَ... ثْػ هي ُنتي توبم... ثْػ

 مـم. هيکٌؼ گـيَ كِويؼم تبفٍ ثْػ ىؼٍ ىجيَ ًبلَ ثَ پؼؿ ٍؼاي

 ّصييبًَ چٌبى. ثبىن ػؿػًبک ٍضٌَ ايي ىبُؼ تب ًکـػم ثلٌؼ ؿا

 صل ػُبًن ػؿ ؿا عْى ىْؿي هقٍ کَ ثْػم گـكتَ ػًؼاى فيـ ؿا لجن

 ىوبتت ثبػ ثَ ؿا عْػم ػل ػؿ ّ ىؼم هتٌلـ عْػم اف. هيکـػم

 کَ ْٓؿ ُوبى ؿا اصنبمبتن ّ ثقًن كـيبػ هيغْامت ػلن. گـكتن

 پؼؿ ، عْثن پؼؿ ثگْين پؼؿم ثَ هيغْامت ػلن.  کٌن آىکبؿ ثْػ

 ًتْاًنتن ُوييَ هخل.  ثْػم ىؼٍ الل اهب ثجغو ؿا هي ًبفًيٌن

 ؿّي ؿا مـه پؼؿ.  کٌن عبلي ؿا عْػم هيغْامت ػلن کَ ْٓؿ آى

 ؿكتن ٓـكو ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ رب اف اعتيبؿ ثي. ثْػ گؾاىتَ فاًْيو

 اّ!  هي عؼاي.  ػاػم تک يَ پبيو ثَ ؿا مـم ّ ًينتن کٌبؿه ّ

 هبػؿم يبػ ىبيؼ.  ًويؼاًنتن ؿا ػليلو. هيکـػ گـيَ ُن ُن

 هيغْامت ًيق هي ػل. اه ؿكتَ تبؿاد ثَ عْىجغتي ّ ثْػ اكتبػٍ

 ايي ُوييَ آّؿػم يبػ ثَ تب ثْػًؼ ىؼٍ عيک چيوبًن اهب ثتـکؼ

 کني کَ ّهتي آى.  ثْػ ُوَ اف ثؼؼ هي گـيَ فهبى.  ثْػم ْٓؿ
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 ّ گؾاىت ىبًِبم ػّؿ ؿا ػمتو پؼؿ. ًجبىؼ ؿيغتٌن اىک ىبُؼ

 : گلت اي علَ ٍؼاي ثب ّ كيـػ عْػ ثَ هـا

 ؟ ثغيَ هي ؿّ هي هبػؿت ًظـت ثَ ىيْا_

 کـػم مؼي. هيؼاػ كيبؿ ؿا گلْين ثـِ ًبم ثَ لؼٌتي گلْلَ يک

 ٍؼائي ثب ثْػ چنجيؼٍ رب ُوبى موبرت ثب اهب ثؼُن كـّ ؿا آى

 :گلتن علَ

 ايٌکَ ثغبٓـ ثجغيي ؿّ اّى ثبيؼ کَ تْيي ايي ؟ ثبثب چي ثـاي_

 هًْؼي کَ ثْػي تْ اهب ىؼ ؿاصت ّ ؿكت هبهبى. گؾاىت تٌِبهْى

 .کييؼي فرـ ّ

 صـكِبيي چٌيي کَ ًجْػم هي لضظَ آى ثغْؿم مْگٌؼ ثْػم صبّـ

 ايي کَ هييؼ الوب هي ثَ فيـا اكتبػ تٌن ثَ لـفٍ. هيگلتن پؼؿم ثَ ؿا

 ُن ىبيؼپؼؿ. هييْػ عبؿد هي صٌزـٍ اف کَ امت هبػؿ کالم

 : گلت ّ آّؿػ ثبال ؿا مـه فيـا ىؼ ثؼًن لـفه هتْرَ

 ؟ ػاؿيؼ هْبّتي چَ هي هْؿػ ػؿ ىوب ؟ چي ىيؼا ّ تْ_

 ػؿ. ُنتن ؿاّي کبؿ ايي ثَ هنن هبهبى ؿّس ثَ عْػم هْؿػ ػؿ_

 . کٌن ؿاّي اًّن هيؼم هْل ثِتْى ُن ىيؼا هْؿػ

 ثيٌٍْ ّهتي هيتـمن ثْػ ّاثنتَ ىکْكَ ثَ عيلي ىيؼا_

 ثيَ ًبؿاصت

.  کٌن اه ؿاّي هيؼم هْل ثِتْى ثبىيؼ هطوئي رْى ثبثب ًَ_

 .هيکـػ ًگبٍ هي ثَ ُوييَ اّى کَ ؿكتَ يبػتْى
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 پبک ؿا اىکِبيو ػمتن ثب ػاػ تکبى ؿا مـه ّ فػ لجغٌؼي پؼؿ

 :گلتن ثيبّؿم ثيـّى ُْا ّ صبل آى اف ؿا اّ ايٌکَ ثـاي ّ کـػم

 گـيَ کٌٌؼ افػّاد هيغْاى ّهتي ػعتـُب ثْػم ػيؼٍ هي رْى ثبثب_

 .کٌٌؼ گـيَ ُن ثبثبُب ثْػم ًؼيؼٍ اهب هيکٌٌؼ

 فاًْيو ؿّي ؿا مـه ػّثبؿٍ ّ لضظَ يک كؤ اهب عٌؼيؼ پؼؿ

 آتو هلجن ُبيو ىبًَ لـفه ػيؼى اف. کـػ گـيَ فاؿ فاؿ ّ گؾاىت

 ػلن چوؼؿ.  کٌن کٌتـل ؿا عْػم تب ثـػم ثبال ؿا مـم. گـكت

 ثـاي کَ ثْػم ىؼٍ ثؼثغتي ػزت.  کٌن گـيَ اّ هخل هيغْامت

 مـت ثـ عبک گلتن عْػم ثب عْؿػم هي ؿجطَ ُن ؿيغتي اىک

 تْ ػاؿي ػـَّ عْة.  هيکٌي صنْػي ُن پؼؿت کـػى گـيَ ثَ

 صنبك عيلي هب گـيَ ثَ پؼؿ چْى ًجْػ گـيَ ّهت ًَ. ثٌبل ُن

 اف ؿا هـاؿه ّ آؿام اّ هيکـػ گـيَ ىيؼا ّهتي ثْػم ػيؼٍ ثبؿُب. ثْػ

 ثَ. هيکييؼ فرـ ػاؿػ ىؼيؼي ػؿػ کَ ثيوبؿي هبًٌؼ ّ هيؼاػ ػمت

 تٌِب ؿا اّ ثبيؼ ؿكتن ثيـّى اتبم اف ّ ىؼم ثلٌؼ کٌبؿه اف آؿاهي

 چٌيي ؿا پؼؿ ّهت ُيچ. کٌؼ عبلي ؿا عْػه عْة تب هيگؾاىتن

 پل هيکـػ عبلي ؿا مبل چٌؼ ايي توبم ػوؼٍ گْيي.  ثْػم ًؼيؼٍ

 ىؼم عبؿد اتبم اف ّهت. هيگـكتن ؿا رلْيو ًجبيؼ ثْػ چٌيي اگـ

 چين صيبٓ تبؿيکي ثَ ّ اينتبػٍ پٌزـٍ کٌبؿ کَ ػيؼم ؿا ػقيق

 ىبيؼ. عْؿػ رب هي ػيؼى ثب ّ ثـگيت ػؿ ٍؼاي ثب. ثْػ ػّعتَ

 ربي ثَ اگـ کـػم اصنبك. ثجيٌؼ ؿا پؼؿ هي ربي ثَ ػاىت اًتظبؿ

 چي ىيْا ؟ اثـاُين ىؼ چي پـميؼ هي اّ اف ػقيق ثْػ پؼؿ هي
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 آُنتَ عيلي ثپـمؼ چيقي ايٌکَ اف هجل ّ ػقيق کٌبؿ ؿكتن ؟ گلت

 :گلتن

 . ثبىَ تٌِب هؼتي يک ثبثب ثِتـٍ، ًـيي اتبم اّى ػقيق_

 : پـميؼ ًگـاًي ثب ػقيق

 ؟ ىؼ چي هگَ_

 . کٌَ عبلي ؿّ عْػه ثِتـٍ ، گـكتَ عيلي ػلو ّلي ُيچ_

. ىؼ اىک اف پـ چيوبًو ثبالكبٍلَ ّ کييؼ ػل تَ اف آُي ػقيق

 : گلت لت فيـ کَ ىٌيؼم

 . اثـاُين ثويـٍ ثـات هبػؿت الِي_

 ٓـف ثَ ّ ثـگـػاًؼ ؿا ؿّيو ّ کييؼ چيوبًو ثَ ػمتي ػقيق

 ربي ػًجبل ُن اّ.  کـػم ًگبُو مـ پيت اف. ؿكت آىپقعبًَ

 ىت ػزت کـػم كکـ عْػم ثب ّ ًينتن پٌزـٍ لت. ثْػ علْتي

 هبلي گلِبي ثَ ّ ًينتَ آًزب هؼت چَ ًؼاؿم عبٓـ ثب. ػلگيـيَ

 ثبال ؿا مـم آّؿػ ثغْػم ؿا هي اتبم ػؿ ٍؼاي اهب. ثْػم هبًؼٍ عيـٍ

 ّ گـكتَ عْى چيوبًو ثْػ اينتبػٍ اتبم ػؿ رلْي پؼؿ.  آّؿػم

 : گلت هي ػيؼى ثب ثْػ مـط مـط ٍْؿتو

 کْ؟ ػقيق پل ثبثب ًينتي ايٌزب_

 اتبم ػؿ ٓـف ثَ آىپقعبًَ ربي ثَ پؼؿ.  کـػم اىبؿٍ آىپقعبًَ ثَ

 : گلت ّ ؿكت
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 .ثغْؿم ُْايي يک صيبٓ تْي هيـم_

 اف ػقيق لضظَ ُوبى. ؿكت ثيـّى اّ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم ُن ثبف

 : گلت ّ آهؼ ثيـّى آىپقعبًَ

 ؟ ؿكت کزب ثبثبت_

 .ثغْؿٍ ُْا ُن يک صيبٓ تْي ؿكت_

 :گلتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربين اف مپل

 .ثغْاثن هيـم هي ػقيق-

 : گلت ػقيق

 .ثغيـ ىجت هبػؿ ثـّ_

 کـػم عبهْه ؿا چـاؽ ؿعتغْاثن اًؼاعتي اف ثؼؼ ّ ىؼم اتبم ػاعل

 ثَ ُوَ اف ثييتـ ّ چيق ُوَ ثَ ، کـػى كکـ ثَ کـػم ىـّع ّ

 ّ هي ًگـاى پؼؿ. ثْػ اكتبػٍ اتلبم هجل مبػتي کَ رـيبًبتي

 عيلي اّ.  ػاىت صن ىيؼا هْؿػ ػؿ الجتَ. ثْػ ىيؼا ثغًَْ

 يک هبػؿ كْت اف ثؼؼ مبل ػّ ػاؿم عبٓـ ثَ. ثْػ هبػؿ ثَ ّاثنتَ

 پؼؿ ثـاي کـػ پييٌِبػ ػقيق ثَ ثنتَ مـ عيلي اػظن ػوَ ؿّف

 گْيب ، کـػ هؼـكي کبؿ ايي ثـاي ُن ؿا يکي صتي. کٌٌؼ ثبال ػمتي

 ىت ُوبى ىيؼا.  هيؼاػ گْه آًِب ٍضجتِبي ثَ هغليبًَ ىيؼا

 تکـاؿ ُؾيبى ّ تت صبل ػؿ اّ.  ىؼ ثيوبؿ مغتي ثَ ّ کـػ تت

 ؿّ عْػم هبهبى كؤ هي عْام هي ؿّ عْػم هبهبى...  هبهبى هيکـػ

 هيکٌؼ تکـاؿ ؿا صـف ايي چَ ثـاي اّ ًويؼاًنتين پؼؿ ّ هي. هيغْام
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 تؼـيق ثـايوبى ؿا اػظن ػوَ ّ عْػه ٍضجت رـيبى ػقيق ّهتي. 

 ىٌيؼٍ ؿا آًبى صـكِبي ىيؼا هيقًؼ صؼك کَ گلت ّ کـػ

 ايي. امت ُويي اّ هـاؿي ثي ّ ثيوبؿي ػلت كِويؼم.ثبىؼ

. ًکٌؼ پؼؿ افػّاد هْؿػ ػؿ ٍضجتي کني ػيگـ ىؼ ثبػج هّْْع

. هيکـػ ػؿک ؿا پؼؿ ثبيؼ ُن اّ ّ ًجْػ ثچَ ػيگـ ىيؼا اکٌْى اهب

 گـيَ ثغْاُن کَ ثْػم ًَ ؿوگيي فيبػ ىت آى ، تَْؿم ثـعالف

 ؿاصت عيبلن هيکـػم اصنبك هيکـػم كکـ عْة ّهتي صتي.  کٌن

 پؼؿ هيتْاًؼ اّ هيؼاًنتن ػاىتن هيٌب اف کَ ىٌبعتي ثب فيـا امت

 ؿا عْاة کَ ثْػ عيبل ؿاصتي اصنبك ُويي.  کٌؼ عْىجغت ؿا

 عْػم ثَ ىْػ مٌگيي پلکِبين ايٌکَ اف هجل. آّؿػ چيوبًن ثَ

.  هيکٌين ػؿکو هب کَ چيقيَ ُوْى فًؼگي عْثي، ُوَ" گلتن

 يک كـػا ثبىَ يبػم ؿامتي آط. کٌي اٍالس ؿّ عْػت ثبيؼ تْ ىيْا

 . " ثيٌؼافم ىيؼا ػكتـ ثَ ًگبُي

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل
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 ىجِب ُوبى اف يکي. ثْػ ًيؼٍ اّکي ثليطن ٌُْف اٍطالس ثَ

 ػؿ ػقيق.  فػ فًگ تللي کَ ثْػ گؾىتَ ىت ُلت اف مبػت

. ثْػ عٔ پيت اؿىيب. ثـػاىتن ؿا گْىي هي ّ ثْػ آىپقعبًَ

 : گلت عٌؼٍ ثب ، پـميؼم ؿا صبلو ّ کـػم مالم

 . ًوييَ ايي اف ثِتـ_

 :گلت ، ثؼاًن ؿا اه ىبػي ػليل ًکـػم کٌزکبّي

 ؟ ػقيق ثب يب ػاؿي کبؿ هي ثب_

 هيغْامتن اهيت ، ًؼاؿم عبٍي کبؿ ؿامتو ًويکٌَ كـهي_

 . ًويتًْن اهب ثيبؿم ؿّ ثليطت اًّزب ثيبم

 ّهتي.  ثپـمن ؿا ًيبهؼًو ػليل هي ػاؿػ اًتظبؿ کـػم اصنبك

 : گلت عْػه ًکـػم ؿا ايٌکبؿ

 ؟ چـا ًويگي_

 .ًينت ُن اي ػزلَ الجتَ.  ػاؿي کبؿ صتوب عت_

 : گلت ّ عٌؼيؼ اؿىيب

 .ٍجْؿي عيلي تْ ىيْا_

 آُنتَ صبل ايي ثب هيکٌؼ تؼـيق هي اف ػليل ثي چـا ًلِويؼم

 :گلتن

 .هـمي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ اؿىيب
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 چـا ثؼًّي ًويغْاي هيگن، ػيگَ رْؿ يک ًغْامتين ثبثب ثبىَ_

 ؟ عْىضبلن

 يک ؟ ثگَ عْاػ هي چي ؟ ىؼٍ چو کـػم كکـ ايي ثَ ثِت ثب

 :گلتن ُيزبى ثب ّ ؿميؼ ؽٌُن ثَ چيقي ػكؼَ

 ؟.... پـّاًَ ًکٌَ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ اؿىيب

 . هٌْ کيتي ، ثبثب اؿٍ_

 :گلتن عْىضبلي ثب

 .هيگن تجـيک. هجبؿکَ!  عؼا ّاي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ عْىضبلي ثب ّ ىؼ عْىضبل اؿىيب

 هوًٌْن_

 ؟ چيَ ثچَ_

 ؟ هيقًي صؼك چي_

 ػًّن ًوي_

 ثَ چين ّ آهؼ ثيـّى آىپقعبًَ اف مـاميوَ ػقيق ّهت ايي ػؿ

 :گلتن ثبالكبملَ ، ػّعت هي ػُبى

 ! ثؼٍ هژػٍ ػقيق_
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 ثگْين ًوييؼ ؿّين اؿىيب رلْي. کـػ ًگبٍ هي ثَ ثِت ثب ػقيق

 ثب ػقيق.  كِوبًؼم اّ ثَ ؿا هّْْع ايي اىبؿٍ ثب ّلي فائيؼٍ پـّاًَ

 : گلت عْىضبلي

 ؟ کي ، ثنالهتي.... ّاي_

 :گلتن اؿىيب ثَ

 ؟ کي ؿامتي_

 . پيو مؼي ػّ يکي_

 :گلتن اؿىيب ثَ ثؼؼ ّ کـػم تکـاؿ ػقيق ثـاي ؿا اّ صـف

 ؟ چيَ ثچَ ًگلتي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ اؿىيب

 .هبهبًي ّ عْىگل ػعتـ يک_

 ثلٌؼ ٍؼاي ثب اؿىيب.  کـػم تکـاؿ ػقيق ثـاي ؿا اّ صـف ُن ثبف هي

 :گلتن ػزلَ ثب. ثگيـػ هي اف ؿا گْىي هيغْامت ػقيق ، عٌؼيؼ

 .ػقيق ثَ هيؼم ؿّ گْىي.  هيکٌن عؼاصبكظي كؼال هي_

 : گلت ّ گـكت هي اف ؿا گْىي ػقيق

 .ًنْفى ثبه ُب ثبػهزْى هْاظت ىيْا_

 ّ ؿكتن آىپقعبًَ ثَ ُن هي اؿىيب، ثب ٍضجت ثَ کـػ ىـّع ّ

 ثْػ ىؼٍ توبم تبفٍ کبؿم.  ىؼم ُب ثبػهزبى کـػى مـط هيـْل

 :گلتن. آهؼ آىپقعبًَ ثَ عٌؼاى لجبًي ثب ػقيق کَ
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 .آهؼ ػًيب ثَ تًْن ًتيزَ ثبالعـٍ. هيگن تجـيک ػقيق_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 . ثجيٌن ؿّ تْ ثچَ ُن ؿّف يک هللا ىب اى.  مّْهييَ ايي_

 ثَ ثؼؼ ؿّف. هيقػ صبل ّؼ هي ثَ ػػبُبيو ايي ثب ُوييَ ػقيق

 اّتبم. ؿكتين ثيوبؿمتبى ثَ پـّاًَ هالهبت ثـاي پؼؿ ّ ػقيق ُوـاٍ

 اّ ثـاي ًيق هب. ثْػ ىيـيٌي ُبي رؼجَ ّ گل مجؼُبي اف هولّْ اّ

 ُوـاٍ ثَ پـّاًَ هبػؿ ّ اػظن ػوَ. ثْػين ثـػٍ گل ػمتَ يک

 ثب پـّاًَ. ثْػًؼ آًزب هب اف رلْتـ اّ ػوْي فى ّ ثقؿگو عْاُـ

 ثي ؿا اّ چيوبًو ثـم اهب. ثْػ عْاثيؼٍ تغت ؿّي پـيؼٍ ؿًگي

 ٍْؿتو ثْميؼى اف ثؼؼ ّ ؿكتن رلْ. هيؼاػ ًيبى عْىضبل ًِبيت

 گلتٌؼ ّلي ثجيٌن ؿا ثچَ ػاىتن ػّمت عيلي ، گلتن تجـيک اّ ثَ

 ًجْػ عجـي اؿىيب اف. آّؿًؼ ًوي ثغو ثَ ؿا ثچَ هالهبت ٌُگبم

 ّ ىؼ ّاؿػ اتبم ػؿ اف اّ ثؼؼ ػهبيوي.  ػيؼم تغت کٌبؿ ؿا اهبکيلو

 تب کـػ اٍـاؿ ثبىؼ ؿاصت پـّاًَ تب ثْػ اينتبػٍ ثيـّى کَ پؼؿ ثَ

 اهب. امت ؿاصت آًزب هيگلت کَ ىٌيؼم ؿا پؼؿ ٍؼاي. ىْػ ػاعل

 ػيؼى ثب ػقيق. آّؿػ ػاعل ؿا پؼؿ ػبهجت ّ ًجْػ ثـػاؿ ػمت اؿىيب

. گلتن تجـيک اّ ثَ ًيق هي گلت تجـيک ّ ثْميؼ ؿا ٍْؿتو اؿىيب

 ػقيق ثَ پؼؿ.  ىؼًؼ اتبم ّاؿػ پـّاًَ اهْام اف تي چٌؼ لضظَ ُوبى

 : گلت

 .ثـين هب ػيگَ ثِتـٍ هبػؿ_
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 هبػؿ ثَ کـػ ؿّ ثؼؼ ّ کـػ اػالم ؿا هْاكوتو مـ ػاػى تکبى ثب ػقيق

 اف ثؼؼ ّ ؿكتن رلْ ًيق هي. عْامت هـعَي اربفٍ اّ اف ّ پـّاًَ

 : گلت پـّاًَ.  کـػم عؼاصبكظي اّ اف پـّاًَ ثْميؼى

 هيـي ُلتَ آعـ تب هيگَ اؿىيب_

 .اؿٍ ثغْاػ عؼا اگَ_

 . كـّػگبٍ آهؼم هي ات ثؼؿهَ ثـاي ػاىتن ػّمت عيلي

 :گلتن ّ عٌؼيؼم

 .ثيبئ ػاؿم اًتظبؿ صتوب کَ تْ اف اؿٍ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ پـّاًَ

 .هيبم امتوجبلت ثـاي ثـگيتي ّهتي اًيبهللا_

 .ثگْ ػاؿي الفم چيقي اگـ ؿامتي ثبىَ_

 عيلي ثـات ػلن ثجْمن ؿّ ٍْؿتت ػيگَ ثبؿ يک رلْ ثيب ىيْا_

 .هييَ تٌگ

.  ثْميؼم ؿا ٍْؿتو ًيق هي ّ ىؼم عن اّ ٍْؿت ؿّي ػيگـ ثبؿ

. هيکـػ ًگبٍ اّ ّ هي ثَ کَ ػيؼم ؿا اؿىيب کـػم ثلٌؼ مـ ّهتي

 ًگبُو ّ فػ لجغٌؼ ًيق اّ.  فػم لجغٌؼ اّ ثَ چـا ثلِون ايٌکَ ثؼّى

. آهؼين ثيـّى اتبم اف ثويَ اف افعؼاصبكظي ثؼؼ. اًؼاعت فيـ ثَ ؿا

 اّ اف ػقيق ؿاٍ ثيي ػؿ آهؼ هب ثب ؿاُـّ اًتِبي تب ًيق اػظن ػوَ

 : پـميؼ
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 هيکٌٌؼ؟ هـعٌ ؿّ پـّاًَ کي_

 : گلت اػظن ػوَ

 .ثوًَْ ػمتگبٍ تْي ؿّف ػّ يکي ثبيؼ ثچَ ّلي كـػا، ىبيؼ_

 : پـميؼ ػقيق. ىؼ رلت آًِب صـكِبي ثَ تْرِن

 ؟ چي ثـاي_

 : گلت ػوَ

 .کـػٍ فايوبى هْهغ اف فّػتـ ًجْػ ّهتو پـّاًَ_

 : گلت ػقيق

 ًويؼًّنتن_ ... 

 :ػاػ تّْيش ػوَ

 گـػى ػّؿ ًبف ثٌؼ هيگي کَ رْؿ ايي ثْػ عطـًبک ثچَ ّّؼيت_

 .ثْػ ىؼٍ پيچيؼٍ ثچَ

 : گلت ًبؿاصتي ثب ػقيق

 ؟ چطْؿٍ ثچَ صبال_

 : گلت ػوَ

 . عْثَ ىکـ ؿّ عؼا_

 عبؿد آمبًنْؿ اف کَ ػيؼم ؿا ًبػيب ّ اكنبًَ ػوَ ّهت ايي ػؿ

 : گلت ػقيق ، کـػين اصْالپـمي ّ مالم آًِب ثب. ىؼًؼ
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 ؟ اّهؼيي تٌِب_

 ؿا ًبػيب ثچَ پبييي اّ ّ اًؼ آهؼٍ يبمـ آهب ثب کَ گلت اكنبًَ ػوَ

. ثـّين آًِب ثب تب ثوبًين عْامت هب اف مپل.  امت ػاىتَ ًگبٍ

 مْاؿ ّ کـػين عؼاصبكظي اػظن ػوَ اف هب کـػ هجْل ػقيق

 ّ ثْػًؼ ؿكتَ پييي پلَ اف هب اف رلْتـ اؿىيب ّ پؼؿ. ىؼين آمبًنْؿ

 : گلت اؿىيب ثَ پؼؿ هب ؿميؼى ثب. ثْػًؼ هٌتظـهبى مبلي ػؿ رلْي

 .ًجبىَ ثؼ ػاؿي، هِوْى ػيگَ ثـّ ربى ػايي_

 : گلت اؿىيب

 .کييؼيؼ فصوت کَ هوٌْى ، هيـم ًينت اي ػزلَ_

 : گلت ػقيق

 ثْػ ّظيلوْى ػقيقم چيَ صـكب ايي_

 :گلتن ّ پـيؼ اففثبًن

 . هيؼيؼم ؿّ ػعتـت ػاىتن ػّمت عيلي_

 : گلت ػقيق

 . ثيٌيوو هي هيـين عًَْ آّؿػًو ّهتي_

 : گلت اؿىيب اهب ًگلتن چيقي ّلي ثْػ يبػم ايٌکَ ثب

 .ثبىَ ايـاى ىيْا هْهغ اّى تب ًکٌن كکـ_

 : گلت ػقيق

 .ًجْػ يبػم آط_
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 : گلت هي ثَ لجغٌؼ ثب اؿىيب

 ثجيٌو ثبال ثـين ثيب_

 ػقيق. هيؼُؼ اربفٍ ثجيٌن کَ کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ اي کْػکبًَ ؽّم ثب

 : گلت

 ّلي ثـيي ىوب پل ثيبى ًبػيب ّ اكنبًَ تب کٌين ٍجـ ثبيؼ کَ هب_

 تْ هيبى، فًت كبهيالي فىتَ هبػؿ رْى اؿىيب. ًکٌيؼ هؼطل فيبػ

 ًجبىي اًّزب

 : گلت ّ عٌؼيؼ اؿىيب

 .هيـم ثبىَ ّلي ًينت کَ فىت_

 : گلت ّ هي ثَ کـػ ؿّ ثؼؼ

 ؟ ثـين ىيْا_

 :گلت ػقيق اكتبػم ؿاٍ تب

 يبمـ آهب تب ػاؿم ًگبٍ ؿّ ًبػيب ثچَ هي هضَْٓ تْي هيـين هب پل_

 .ثبال ثـٍ

 ثبال ُب پلَ اف مـػت ثَ ّ ًيؼين آمبًنْؿ هٌتظـ اؿىيب ّ هي

 ؿميؼين آًزب ثَ ّهتي.  ثْػ چِبؿم ٓجوَ ػؿ ًْفاػاى ثغو. ؿكتين

 لضظبتي.  ثگيـػ اربفٍ آًزب هنْل اف ّ ثـّػ اؿىيب تب اينتبػم هي

 : گلت ّ آهؼ کَ ثْػ ًگؾىتَ

 . ثـين_
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 : گلتن

 ػاػًؼ؟ اربفٍ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ

 .ايٌزبمت ام ثچَ ًينت کَ الکي هبمت ػمت ُن اًِّب اربفٍ_

 ربي ثَ کَ ثْػ اتبهي ثْػًؼ ػمتگبٍ ػاعل کَ ًْفاػاًي ثغو

 ػاعل کَ کْچکي ُبي ثچَ ػيؼى اف.  ػاىت ىييَ يکنـٍ ػيْاؿ

 فيـ چطْؿ ًجْػام هتْرَ کَ ثْػم آهؼٍ ّرؼ ثَ چٌبى ثْػًؼ ػمتگبٍ

 لجبك ثْػ اتبم ػاعل کَ پـمتبؿي. هيـّم ىبى ٍؼهَ هـثبى لت

 پْىبًؼٍ ؿا ػُبًو رلْي هبمک ثب ّ ػاىت تي ثَ ؿًگي مجق

 هب ، ؿكت کْچکي تغت ٓـف ثَ ّ کـػ اىبؿٍ هب ثَ ػمت ثب اّ ثْػ

 يک اًؼافٍ ثَ ًْفاػي. ؿكتين ٓـف آى ثَ ىييَ پيت اف ًيق

 عْاة ثَ تغت ؿّي هيکي هُْبي ّ مـط پْمتي ثب ػـّمک

 ثِت ثب.  اؿىيبمت ػعتـ ظـيق هْرْػ آى ًوييؼ ثبّؿم. ثْػ ؿكتَ

 ثَ ػالهَ ّ ػين ثب چطْؿ کَ ػيؼم ؿا اّ ّ ثـگيتن اؿىيب ٓـف ثَ

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ًيق اؿىيب. ػّعتَ چين اّ

 ؟ ًَ عْىگلَ_

 عيلي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ اّ ثَ ػيگـ ثبؿ اؿىيب

 ؟ چطْؿٍ آؿفّ، ثگؾاؿم امويْ عْام هي_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼي
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 هيٌگَ عيلي_

 : گلت اؿىيب

 ؟ کـػم اًتغبة ؿّ امن ايي چي ثـاي ػًّي هي_

 : ثـػم ثبال هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 . هيبًؼافٍ يکي يبػ ؿّ هي امن ايي_

 ايي گلتي اف هيکـػم اصنبك فيـا ىؼ، عيک لجبًن ؿّي لجغٌؼ

.  فػ لجغٌؼ ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ اؿىيب ّهتي. ػاؿػ هٌظْؿي صـف

 ّ ثْػ ىؼٍ كيـػٍ هلجن.  ًجْػٍ اىتجبٍ اصنبمن كِويؼم

 پـيؼٍ ؿًگ چِـٍ کَ ثغًَْ. ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم توبم ًبؿاصتي

 فيـا.  ىؼ ام ًبؿاصتي هتْرَ اؿىيب. ثْػ چيوبًن رلْي پـّاًَ

 : گلت

 ؟ ىْػي ًبؿاصت چـا_

 :گلتن کٌن اًکبؿ ايٌکَ ثؼّى

 .هيکـػم كکـ پـّاًَ ثَ_

 : گلت ّ فػ ًييغٌؼي ىؼ هٌظْؿم هتْرَ

 ؟ هتبملي ثـاه_

 .ٍ هينْف ثـاه ػلن رْؿايي يَ اهب ، ًَ_

 : گلت عٌؼٍ ثب

 ؟ رْؿايي چَ_
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 :گلتن ػليل ُويي ثَ ًجْػ ٍضجت ثـاي هٌبمجي هکبى

 .ثـين ثِتـٍ_

 اّ اف مـ اىبؿٍ ثب ًيق هي ّ ػاػ تکبى ػمتي پـمتبؿ ثـاي اؿىيب

 : گلت اؿىيب آهؼين ثيـّى ثغو اف. کـػم عؼاصبكظي

 ! هيگلتي ػاىتي عت_

 اّ ػمت اف ّ ثْػ ىؼٍ ػؿُن اعوِبين.  ًؼاىتن فػى صـف صٍْلَ

 كکـ ثَ ايٌکَ ربي ثَ هيکـػم كکـ عْػم ثب.  ثْػم ًبؿاصت عيلي

 پـت ّ چـت عْاثيؼٍ تغت ؿّي ؿّف ّ صبل اّى ثب کَ ثبىَ فًو

 اصنبمي ُيچ اّ ثَ ًنجت ػيگـ ثْػم هجْالًؼٍ عْػم ثَ.  هيگَ

 ًجْػم کني ثَ فػى ًبؿّ اُل هي کَ ثْػ ايي عبٓـ ثَ ىبيؼ ًؼاؿم

 ػيگـ ثبؿ اؿىيب ّهتي. ػاىتن ػالهَ اّ ثَ کَ کني عًَْ ثَ ،

 : گلت

 ًگلتي_

 :گلتن تٌؼي ثَ

 ايي ّهت ػيگَ ًلِويؼي ٌُْف عْػت يؼٌي ؟ ثگن ثبيؼ چي_

 ؟ ًينت صـكِب

 : گلت ّ عْؿػ رب هي لضي اف

 ػاؿٍ؟ ؿثطي چَ_

 هيکٌٌؼ اصنبك هلجيْى ثب فًِب کَ ايٌَ ؿثطو_
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 : گلت ؿـيجي لضي ثب ثؼؼ ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ اي لضظَ

 فّػ عيلي فًو کٌَ ػاىتي ػّمت ثَ تظبُـ هـػي اگـ پل_

 ؟ ػؿمتَ! ؟ هيلِوَ

 ىؼم صـكو هتْرَ ّهتي کـػم كکـ کوي هٌظْؿه ػؿک ثـاي

. ثيلتن ُب پلَ اف ثْػ هبًؼٍ کن کَ ػاػ ػمت هي ثَ صبلي چٌبى

 آؿام ام گيزَ مـ تب اينتبػم اي لضظَ ّ گـكتن ًـػٍ ثَ ؿا ػمتن

 ّ ثْػ اينتبػٍ کٌبؿم اصنبك ثي اي هزنوَ هخل اؿىيب. ىْػ

 اّى اؿىيب هٌظْؿ کـػي اىتجبٍ گلتن عْػم ثَ. هيکـػ ًگبٍ هي ثَ

 هيکـػم كکـ کَ آًچَ اف آويٌبى ثـاي. کـػي كکـ کَ ًينت چيقي

 :گلتن

 ... کَ ايٌَ هٌظْؿت اگَ اهب ثگي هيغْاي چي كِون ًوي_

 :گلتن آى ثزبي ّ ثؼم اػاهَ ؿّ صـكن ثويَ ًتًْنتن

 .هؼـكتي ثي عيلي اؿىيب_

 ثَ ّ گـكتن اّ اف ؿا ًگبُن ، کـػ ًگبُن كؤ مٌگي هزنوَ هخل

 : گلتن ّ اينتبػم ػّم ٓجوَ پلکبى پبگـػ ػؿ.  ػاػم اػاهَ ؿاُن

 . ثلؼم عْػم ؿّ ؿاٍ ثويَ ًيب، ػيگَ_

 : گلت ثبىؼ ًيلتبػٍ اتلبهي ايٌکَ هخل عًْنـػ عيلي

 .هيجيٌوت ثؼؼ ، ثبىَ_
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 ػل ػؿ ّ كيـػم ُن ؿّي ؿا ػًؼاًِبين صـً ثب اهب ًؼاػم رْاثي

 هضَْٓ ّاؿػ ّهتي.ؿكتن پبييي ُب پلَ اف ّ"  ًجيٌي هيغْام"  گلتن

 ػؿ ؿا ًبػيب پنـ ّ ًينتَ ثبؿچَ لجَ ؿّي کَ ػيؼم ؿا ػقيق ىؼم

. ثْػ ؿـيجَ هـػي ثب ٍضجت هيـْل پؼؿ تـ کٌبؿ کوي ػاىت ثـل

 ػؿ ؿا ام گـكتگي کـػم مؼي هيـكتن ػقيق ٓـف ثَ کَ ْٓؿ ُوبى

 : گلت هيتبهبًَ هي ػيؼى ثب ػقيق.  ًؼُن ًيبى ام چِـٍ

 ؟ ػيؼيو_

 تؼـيق ػقيق ثـاي هلَل ْٓؿ ثَ ًجْػ هجل لضظبتي اتلبهبت اگـ

 هؼؿي ثَ اهب. ػاىت ىکلي ّ اًؼافٍ چَ ّ ثْػ چطْؿ اّ کَ هيکـػم

 کـػم اکتلب رولَ ايي گلتي ثَ تٌِب کَ ثْػم صٍْلَ ثي ّ ًبؿاصت

: 

 .ثْػ هيٌگ عيلي_

 هـتت کَ ؿا ًبػيب ثچَ ًپـمؼ ػيگـي چيق ػقيق ايٌکَ ثـاي مپل

 تللٌي اؿىيب ثؼؼ ؿّف.  کٌن آؿام تب گـكتن اّ ثـل اف هيکـػ ًن ًن

 مبػت ىٌجَ مَ ؿّف پـّافم ّ ىؼٍ تبييؼ ثليطن کَ گلت ثوي

 فػ فًگ هٌقلوبى ثَ کبهـاى ىت ُوبى اتلبهب.امت ٍجش ًين ّ يک

 چين ثَ ثبهيوبًؼٍ ؿّف ػّ. گلت اّ ثَ ؿا پـّافم مبػت ّ ؿّف پؼؿ ّ

 ثَ هِنب ّ هيٌب ػيؼى ثـاي هجل ؿّف يک. گؾىت فػًي ُن ثـ

 اهب ىؼ عْىضبل ػيؼًن اف ُوييَ هخل هيٌب. ؿكتن هٌقليبى
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 ؿا هِنب ّهتي. هيکيؼ عزبلت کوي هي اف هيکـػم اصنبك

 :گلتن ثجْمن ؿا ٍْؿتو تب کـػم ثـل

 . ًبفًيي چطْؿي کْچْلْ، اري مالم_

 اكتبػ هيٌب ثَ ًگبُن صبل ُوبى ػؿ ّ ثْميؼم ؿا ٍْؿتو ثبؿ چٌؼ

 ؿا هِنب ايٌکَ اف كِويؼم. ثْػ ىؼٍ مـط لجْ هخل ٍْؿتو کَ

 ثْميؼم ؿا هِنب.  ىؼٍ صبلت ايي ثْػم کـػٍ عطبة عْػم عْاُـ

 ثْػم عـيؼٍ ثـايو کَ ؿا کبػّيي مپل گؾاىتن، فهيي ؿّي ّ

. ىؼ کبػّيي کبؿؾ کـػى پبؿٍ هيـْل ثبالكبٍلَ اّ.  ػاػم ػمتو

 :گلتن اّ ثَ ثؼُن ؿا هيٌب کبػّي ايٌکَ اف هجل

 ؟ کٌن ٍؼا چي تْؿّ ػاؿي ػّمت هيٌب_

 هيغْاػ ػلن چْى عْثَ هيٌب ُوْى.  ػاؿي ػّمت چي ُـ

 ّ کـػم ثـلو.  ثْػم کَ ثبىن هيٌبيي ُوْى تْ ثـاي ُوييَ

 :گلتن ّ ثْميؼم ؿّ ٍْؿتو

 .عْػهي ػّمت ، ثبىي پؼؿم ُونـ ايٌکَ اف هجل ، ُنتي_

 آّؿػم ػؿ کيلن اف ؿا اّ کبػي. اًؼاعت پبييي ؿا مـه ّ عٌؼيؼ هيٌب

 : گلتن ّ

 .ًبهبثلَ ُؼيَ يک ايي رْى هيٌب_

 اف. هيؼم ؿّ کبػّم رلْ رلْ اهب ًجبىن ػوؼتْى هـامن تْي ىبيؼ

 : گلت ّ عْؿػ رب صـكن

 ؟ چي ثـاي_
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 .ػاؿم پـّاف ىت ىٌجَ مَ_

 : گلت ًگـاًي ثب هيٌب

 . فّػ چوؼؿ_

 ًينت فّػ فيبػم_

 ؟ هيوًْي چوؼؿ_

 .ثيَ هبٍ ػّ اف ثييتـ ًويکٌن كکـ ػاؿٍ ثنتگي_

 : گلت ثـّم عْامتن ّهتي ثْػم هيٌب پيو مبػت چٌؼ ؿّف آى

 ....اهب ، كـّػگبٍ ثيبم ات ثؼؿهَ ثـاي ػاؿم ػّمت عيلي_

 :گلتن ّ فػم چيوکي

 ؿّ هِنب ّ تْ ثـگيتن ّهتي اًيبهللا.  فّػٍ کن يک ، ػًّن هي_

 . هيجيٌن اًّزب

 : گلت لت فيـ ّ فػ عزبلت ؿّي اف لجغٌؼي ُن ثبف هيٌب

 .اًيبهللا_

 :گلتن ّ ثْميؼم ؿا ٍْؿتو

 اهيؼّاؿم عْثيَ هـػ پؼؿم.  هيکٌن عْىجغتي آؿفّي ثـات هيٌب_

 .کٌَ عْىجغتت ثتًَْ

 : گلت هيٌب

 ػًّن هي_
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.  آهؼم ثيـّى عبًن كـّؽ هٌقل اف ّ ثْميؼم ؿا هِنب ّ اّ ػيگـ ثبؿ

 کَ ىْػ ْٓؿي ُوبى چيق ُوَ کٌَ عؼا هيکـػم كکـ ايي ثَ ؿاٍ ػؿ

 کوؼ اف عْامتن ػاىتن پـّاف كـػايو کَ ىجي.  هيکٌن كکـ

 آُي ، اكتبػ ىيؼا توْين ثَ چيون کَ ثـػاؿم چيقي لجبمن

."  ثکٌن آى ثَ ًگبُي ثْػ هـاؿ هخال" گلتن عْػم ثب ّ کييؼم

 عيلي ّ ثـػاىتن ؿا آى صبل ايي ثب ًؼاىتن کبؿ ايي ثـاي كـٍتي

 کـػم كکـ ّ ثْػم ػيؼٍ هجال ؿا اّل ٍلضَ چٌؼ.  فػم ّؿم مـي مـ

 ٍلضبت اف ثؼْي ػؿ ّلي ًْىتَ تـاًَ ّ ىؼـ ُن ٍلضبت ثويَ ػؿ

 کَ ْٓؿ ُوبى. ثْػ ًْىتَ اًگليني فثبى ثَ ُبيي هتي توْين

 . ثْػ ًْىتَ کَ اكتبػ هتٌي ثَ چيون هيقػم ّؿم

 .ثبىن کييؼًو ػؿػ ىبُؼ ّ ثوبًن ًويتْاًن چْى ثـّم ثبيؼ

 : ثْػ ًْىتَ آى رلْي ّ

 

 . ثْػ عْاُؼ هؼٌي ثي فًؼگيبم ًجبىي تْ اگـ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ايي ًلِويؼم صتي. ثْػٍ کني چَ ثَ ىيؼا هٌظْؿ ًيؼم هتْرَ

 اهب.  امت گلتَ عْػ ثَ عطبة ؿا آى ىيؼا يب امت ىؼـ ًْىتَ
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 ػكتـ ايي ػؿ ىيؼا ىؼم هتْرَ تبفٍ فػم ّؿم ؿا ٍلضَ ّهتي

 ٍلضبت اف مغتي ثَ ؿا کٌزکبّم ًگبٍ.  امت ًْىتَ ؿا عبٓـاتو

 ػّمت ىيؼا ثْػم هطوئي فيـا. ثنتن ؿا آى ّ کـػم رؼا توْين

 ػكتـ آى ثْػ ايي اف ؿيـ اگـ فيـا.  ثغْاًن ؿا ُبيو ًْىتَ هي ًؼاؿػ

 ىيؼا اتبم ّاؿػ ّهتي ثبؿ يک آهؼ عبٓـم ثَ. ًويکـػ پٌِبى هي اف ؿا

 ّاؿػ ثب کَ ثْػ توْين ُويي ػؿ چيقي ًْىتي هيـْل ىيؼا ىؼم

 ّاًوْػ ّ گؾاىت آى ؿّي ؿا ػكتـه ثبالكبٍلَ اّ اتبم ثَ هي ىؼى

 پٌِبى هي ًگبٍ اف کبؿه ايي کَ ايي ثب. هيٌْينؼ ؿا تکبليلو کـػ

 کٌزکبّي هْؿػ ايي ػؿ صتي ّ ًيبّؿػم ؿّيو ثَ چيقي ّلي ًوبًؼ

 کَ ػاىت ػزلَ ؿكتي ثـاي آًوؼؿ ىيؼا هيقػم صؼك.  ًکـػم ُن

 پيچيؼم پالمتيکي ػاعل ؿا ػكتـ. ثجـػ عْػ ثب ؿا آى ثْػ ؿكتَ يبػه

 ثجـم ثـايو ؿا آى ّهتي"  گلتن عْػم ثَ. گؾاىتن چوؼاًن ػؿ ّ

 ."هييْػ عْىضبل صتوب

 ؿّف آى ٍجش.  ؿميؼ ؿاٍ اف ىٌجَ مَ ؿّف ّ گؾاىت ُن ىت آى

 آؿاييگـ عبًن اف ّ کـػم اٍالس ؿا ٍْؿتن ّ ؿكتن آؿاييگبٍ ثَ

 كؤ ثْػم گلتَ اّ ثَ. کٌؼ هـتت کوي ُن ؿا اثـُّبين عْامتن

 ػيؼم ىؼ توبم کبؿه ّهتي اهب ثـػاؿػ ؿا اثـّين فيـ اّبكَ هُْبي

 هي اهب. ثْػ ىؼٍ هيٌگ عيلي الجتَ.  ثـػاىتَ کبهال ؿا اثـُّبين

 تَْؿم ثـعالف. ىْػ ًبؿاصت کبؿم ايي اف ػقيق هجبػا ثْػم ًگـاى

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػيؼ هـا تب ػقيق ثـگيتن عبًَ ثَ ّهتي

 .ىؼٍ ثبف ؿّت ّ ؿًگ چوؼؿ هبػؿ هجبؿکَ_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 496 

 کتاب باز

 ػل ػؿ. کٌؼ هجْل ؿا هنبلَ ايي ؿاصت ايٌوؼؿ ػقيق ًوييؼ ثبّؿم

 آهؼم ثيـّى ّهتي مپل. ؿكتن* گـهباااثَ* ثَ ّ کـػم ىکـ ؿا عؼا

 ػقيق.  کـػم کٌتـل ثجـم هيغْامتن کَ ؿا ّمبيلي ػيگـ ثبؿ يک

 اّ. ثجـم ىيؼا ثـاي کَ ثْػ ػاػٍ ػيگـ چيقُبي ّ تٌوالت هوؼاؿي

 کـػٍ آهبػٍ ُن مجقي هْؿهَ مجقي ثنتَ چٌؼ ىيؼا ثـاي صتي

 ػؿ ؿا آًِب لضظَ آعـيي ثبيؼ ّ ػاىت هـاؿ كـيقؿ ػؿ ٌُْف کَ ثْػ

 ثبؿ يک ّهت چٌؼ ُـ ػقيق. ًيْػ عـاة تب هيگؾاىتن چوؼاى

 چْى هي ّ هيگلت هي ثَ ؿا آى ّ هيبكتبػ يبػه ثَ ملبؿىي

 کَ ىْػ ؿاصت عيبلو تب ًويگلتين چيقي ػاؿػ ػليْؿٍ هيؼاًنتن

 ثَ ًگبُن کَ ثبؿ ُـ هي ّ هيگؾىت فهبى. ام ىٌيؼٍ ؿا صـكِبيو

 ثَ هبًؼٍ ُبي لضظَ عْػ ثب ّ هيـيغت كـّ ػلن هيبكتبػ مبػت

 ثَ ؿا ملـ هؼاؿک توبم ػقيق ملبؿه ثب.  هيکـػم صنبة ؿا پـّافم

 کٌتـل ثيبّؿػ ثـاين اؿىيب ؿّف آى ػَـ ثْػ هـاؿ کَ ثليطن اف ؿيـ

 آى مپل.گؾاىتن ثْػم عـيؼٍ تبفٍ کَ گـػًي کيق ػاعل ّ کـػم

 هطوئي تب کييؼم ؿا آى ثٌؼ هضکن ثبؿ چٌؼ ّ اًؼاعتن گـػًن ثَ ؿا

 ثَ عْػه هيٌب کَ ثْػ ظِـ ًقػيک. ًوييْػ پبؿٍ ّهت يک ىْم

 پبکتي ثـاين اّ. ثجيٌؼ ؿا هي ؿكتي اف هجل تب آهؼ، هٌقلوبى ثَ تٌِبيي

 اف کـػ ثولن ّهتي. کٌؼ مـگـهن ؿاٍ ثيي تب ثْػ آّؿػٍ پنتَ

 ىؼ هتْرَ هيٌب.  گـكت ام گـيَ ػاىت هي ثَ ًنجت کَ هضجتي

 : گلت گْىن کٌبؿ کٌؼ عبؿد صبل آى اف هـا ايٌکَ ثـاي ّ

 . هييَ ًبؿاصت ػمتت اف هبػؿ ًَ ّگـ ًکي گـيَ گٌؼٍ ػعتـ_
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 آىپقعبًَ اف چبي ميٌي ثب کَ ،ػقيق اًؼاعت عٌؼٍ ثَ هـا اّ صـف

 اف ّ ػاىتن هـاؿ اّ ثـل ػؿ ٌُْف کَ هي ثَ تؼزت ثب ثْػ آهبػٍ ثيـّى

 چي گلت ػقيق چي ُـ. هيکـػ ًگبٍ ثْػم ؿكتَ ّؼق عٌؼٍ ىؼت

 تب ؿا اّ. ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ فّػ عيلي هيٌب. ًگلتن ؿا ػلتو ىؼٍ

 آؿفّي اّ ثـاي ايٌکَ اف ثؼؼ ّ کـػم ثؼؿهَ صيبٓ ػؿ رلْي

 ػاىتَ ؿا ػقيق ُْاي هي ؿكتي اف ثؼؼ گلتن ّ کـػم عْىجغتي

 : گلت ّ عٌؼيؼ هيٌب. ثبىؼ

 . ثبىَ ؿاصت عيبکت_

 :گلتن ػقيق ثَ ثـگيتن ّهتي. ؿكت ٍْؿتن ثْميؼى اف ثؼؼ ّ

 ؟ ىؼٍ ثبثبم فى هيٌب ثـگـػم هي تب يؼٌي ػقيق_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل ػقيق

 اًيبهللا ثقًي ثـُن چين ؟ ثوًْي اًّزب هيغْاي چوؼؿ هگَ_

 .ثـگيتي

 کبؿُب ُوَ ثـگـػم تب ػاؿم ػّمت ، ًکٌيؼ هؼطلو فيبػ ػقيق_

 ثبىؼ ىؼٍ اًزبم

 .ػاؿٍ ؿموي ّ ؿاٍ چيق ُـ هبػؿ ًکي ػزلَ_

 .هيـمَ ؿاٍ اف ٍلـ ّ هضـ م هبٍ ثقًيؼ ُن ثـ چين آعَ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 .ثـگيتي تْ ُن هْهغ اّى تب اًيبهللا_
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 : گلتن ًبؿّبيتي ثب

 ؟ کٌيؼ ٍجـ هْهغ اّى تب هيغْايؼ هگَ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػقيق

 ؟ ػاؿي ػزلَ عيلي ايٌکَ هخل تْ_

 هخال ؟ ثيَ اًزبم فّػتـ کبؿ ايي ػاؿٍ اىکبلي چَ آعَ ، اؿٍ عت_

 ؟ هضـ م هبٍ اف هجل

 ػاىتَ کبكي كـٍت کَ ثبىَ ٍلـ هبٍ اف ثؼؼ گلتَ عْػه ثبثبت_

 . ثبىَ

 :گلتن کالكگي ثب

 کَ ؿكتي هضْـ يک ؟ کٌَ کبؿ چي هيغْاػ هگَ ؟ چي كـٍت_

 .هِوًْي يک كْهين ، ًينت ثييتـ

 : گلت ّ کييؼ ًلني ػقيق

 مْال هؼؿ ايي ُن تْ ثگَ هي ثَ چيقي يک ثبثبت ىؼ ثجيي صبال_

 .ثؼم? لْ ؿّ چيق ُوَ کٌي هزجْؿ هٌْ کَ ًکٌي رْاة

 : پـميؼم ّ ىؼم کٌزکبّ

 ؟ کٌَ کبؿ چَ هيغْاػ ثبثب هگَ ؟ ػقيق ثؼيي? لْ ؿّ چي_

 ّ ػاػ تکبى ؿامت ّ چپ ثَ ؿا مـه ثْػ ػاػٍ آة ؿا ثجؼ کَ ػقيق

 : گلت
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 ثـفّ آهب ثَ ثبثبت.  ػعتـ تْ ُبي کٌزکبّي ػمت اف هللا اال الَ ال_

 ثغْاػ عؼا اگَ ثؼٍ ثِو ػاؿٍ ػمتو کَ ؿّ پْلي هوؼاؿ اّى گلتَ

 . کٌَ ثبف كـّىي عْاؿثبؿ کْچک هـبفٍ يک

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ ػقيق ثَ تؼزت ثب

 ؟ هيگيي ؿامت_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػقيق

 .ثغْاػ عؼا اگَ اًيبهللا_

 اصنبك.  کـػ عْىضبلن چوؼؿ عجـ ايي هيؼاًنت عؼا كؤ

 ثبؿ فًؼگي ثـاي پؼؿ ّ اكتبػٍ ثْػم هٌتظـه کَ اتلبهي آى هيکـػم

 ّ متْػم هي ؿا اّ پيتکبؿ ُوييَ هي ، کـػٍ پيؼا اًگيقٍ ػيگـ

 هْكن آى ػؿ صتوب کٌؼ ىـّع ؿا کبؿي ثغْاُؼ اگـ هيؼاًنتن

 ؿا آى فيـا ًؼاىتن ػّمت ؿا اّ كؼلي کبؿ ّهت ُيچ. هييْػ

 فيـا ، هطوئي ّ ثْػم عْىضبل اکٌْى.  ًويؼيؼم پؼؿ ػؿىبى

 ؿّف آى ػَـ. هييْػ هْكن کبؿ ايي ػؿ صتوب ثغْاُؼ اگـ هيؼاًنتن

 تجـيک اّ ثَ هيغْامت ػلن عيلي. ثـگيت هٌقل ثَ فّػتـ پؼؿ

 ثَ پؼؿ فيـا. ًيبّؿم ؿّين ثَ چيقي ثْػ کـػٍ ملبؿه ػقيق اهب ثگْين

 کٌؼ ؿبكلگيـم ثـگيتن هنبكـت اف ّهت هيغْاُؼ کَ ثْػ گلتَ اّ

 ثؼؼ چِبؿ اف مبػت.ثيبيؼ ػؿ آى اف ؿلٔ صنبثو ًويغْامتن هي ّ

 ثبؿ يک ثْػ ًيبّؿػٍ هـا ثلئ ٌُْف اؿىيب ّ ثْػ گؾىتَ ظِـ اف

 ثـػاىتن ؿا گْىي کَ ُويي.  ثگيـم توبك اّ ثب عْامتن
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 تب گلتن عْػم ثب ّ گؾاىتن مـربيو ؿا آى ّ ىؼم پييوبى

 ىت ُلت اف مبػت. امت هبًؼٍ عيلي ٌُْف پـّاف مبػت

 هي ػيؼى هضِ ثَ کـػم ثبف ؿا ػؿ ّهتي. آهؼ اؿىيب کَ ثْػ گؾىتَ

 ٍْؿتن اٍالس هتْرَ كِويؼم. ىؼ عيـٍ ام چِـٍ ثَ تؼزت ثب

 تب کييؼم کٌبؿ ػؿ رلْي اف ؿا عْػم ّ کـػم مالم مٌگيي ىؼٍ

 ثـاي ػقيق ثگْيؼ چيقي عْامت تب. ػاػ ؿا مالهن رْاة. ىْػ ّاؿػ

 ؿا صـكو تب ىؼ ثبػج ُويي ّ آهؼ ؿاُـّ رلْي تب اّ اف امتوجبل

 ثَ ػاىت ػمت ػؿ کَ ؿا اي ثنتَ ىؼين اتبم ّاؿػ ّهتي. ثغْؿػ

 : گلت ّ گـكت ٓـكن

 .ىيؼا ثـاي امت ُؼيَ يک ايي_

 کن اّ ثَ ػقيق رلْي ّلي ثْػم ػلگيـ ػمتو اف ُن ٌُْف ايٌکَ ثب

. گؾاىتن چوؼاًن ػؿ ّ گـكتن ؿا ُؼيَ تيکـ اف ثؼؼ.  ًکـػم هضلي

 گـكتَ هـعَي کَ گلت ّلي ػاىت کييک ىت آى اؿىيب

 ػػْت ىبم ثـاي ؿا ُبييبى ثچَ ّ ُب ػوَ ػقيق هجل ىت. امت

 هـاؿ ىت آى ثْػم کـػٍ عؼاصبكظي ُويبى اف هي ّ ثْػ کـػٍ

 ػقيق. آهؼًؼ ًبػؿ ّ يبمـ آهب ّ اكنبًَ ػوَ اهب ثيبيؼ، کني ًجْػ

 ؿؾا ايي ثَ هيؼاًنت فيـا ثْػ، پغتَ مجقي هْؿهَ ىبم ثـاي

 ثَ لضظَ ّ چـعيؼ هي مبػت ُبي ػوـثَ. ػاؿم ػالهَ عيلي

 كـػگبٍ ثَ هيغْامت ثـؿفّ آهب. هييؼ ًقػيک هي ؿكتي ثَ لضظَ

 ػوَ. ًکيؼ فصوت کَ عْامتن ّ کـػم تيکـ اّ اف هي اهب ثيبيؼ

 ػقيق اهب کٌؼ هبى ُوـاُي كـّػگبٍ تب ػاىت اٍـا عيلي اكنبًَ
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 ؿّف فيـا کٌؼ ًظـ ٍـف کبؿ ايي اف تب کٌؼ ؿاّي ُن ؿا اّ تْاًنت

 ًجْػ عْة ّ ثـّػ کبؿ مـ هيغْامت ًبػؿ کَ ثْػ ؿّفي اّليي ثؼؼ

 ؿا ٍْؿتن ؿكتي اف هجل اكنبًَ ػوَ. ثبىؼ الْػ عْاة ّ عنتَ

 گلت ؿمبًؼ مالم ُن ُونـه ّ ىيؼا ثَ ايٌکَ اف ثؼؼ ّ ثْميؼ

 آهبػٍ ًيق هي آًِب ؿكتي اف ثؼؼ. ًگؾاؿم عجـىبى ثي ؿميؼم ّهتي

 ٓـف ثَ اؿىيب ّ پؼؿ ّ ػقيق اتلبم ثَ ًين ّ يبفػٍ مبػت ّ ىؼم

 ػليْؿٍ، ّ ػلِـٍ ؿميؼين آًزب ثَ ّهتي.  کـػين صـکت كـّػگبٍ

 ؿـيجي صبلت ػچبؿ هـا ّ ىؼٍ اػؿبم ُن ػؿ ىبػي ّ ؿن تـك،

 يکجبؿ ، ثْػم ؿكتَ آًزب ثَ ثبؿ ػّ ىبيؼ ػوـم ْٓل ػؿ. ثْػ کـػٍ

 ثلژيک ثَ ػکتـا گـكتي ثـاي عْامت هي ّهتي اؿىيب ثؼؿهَ ثـاي

 ايي هيکـػ ثبّؿ کني چَ ّ ىيؼا ثؼؿهَ ثـاي ُن ػيگـ ثبؿ ّ ثـّػ

 ثبىؼ؟ عْػم ًْثت ثبؿ

 عيلي هيآيؼ هب ٓـف ثَ کَ ػيؼم ؿا آؿيب ّهتي كـّػگبٍ مبلي ػؿ

 ىت ، هييؼ صبّـ روؼي ػؿ ًؼؿت ثَ اّاعـ ايي اّ.  کـػم تؼزت

 کـػٍ ػػْت ىبم ثـاي ؿا ُبييبى ثچَ ّ ُب ػوَ ػقيق کَ ُن هجل

 اف ثؼؼ اّ. ثبىؼ آهؼٍ ام ثؼؿهَ ثـاي ًوييؼ ثبّؿم. ًيبهؼ اّ ثْػ

 ؿّي ثؼؼ ّ پـميؼ ؿا پـّافم مبػت هب ثب اصْالپـمي ّ مالم

 ثَ هيغْامت هي اف کَ اؿىيب ٍؼاي. ًينت پؼؿ کٌبؿ ٌٍؼلي

 گلت اؿىيب. کـػ عبؿد اّ كکـ اف هـا کٌن گْه صـكِبيو ثَ ػهت

 ثبيؼ کزب ّ ثکٌن ثبيؼ چَ تـاًقيت مبلي ثَ ىؼى ّاؿػ اف ثؼؼ کَ

 اهب.  هيکـػم گْه صـكِبيو ثَ ػهت ثب ظبُـا ُن هي. ثـّم
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 ُيچ کَ ثْػم هٌگ ّ گيذ چٌبى ىؼم تـاًقيت مبلي ّاؿػ ّهتي

 ػّؿ هب کٌبؿ اف اي لضظَ اؿىيب. ثْػ ًوبًؼٍ يبػم اّ صـكِبي اف کؼام

 : گلت ّ ثـگيت ػهيوَ چٌؼ اف ثؼؼ ّ ىؼ

 . کٌين چک ؿّ ثلئ کٌتـل هنوت ثـين ثيب ػهيوَ چٌؼ ىيْا_

 ثَ ثويَ ّ ػقيق رلْي ًويغْاُؼ کَ ػاؿػ صـكي کـػم اصنبك

 ػاؿي هؼٌي ًگبٍ فيـا. ىؼ هّْْع ايي هتْرَ ُن آؿيب. ثيبّؿػ فثبى

 كکـ صبل آى ػؿ. ؿكتن ػًجبلو ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ. کـػ اؿىيب ثَ

 ًقػيک اّ ثَ.  اينتبػ اي گْىَ اؿىيب ؟ ػاؿػ کبؿ چَ هيکـػم

 :گلتن ّ ىؼم

 ؟ ىؼٍ چي_

 تؼزت ثب.  کـػ ثبف ؿا کيلن فيپ ّ آّؿػ رلْ ؿا ػمتو صـف ثؼّى

 پْل اي ػمتَ مپل. ثکٌؼ هيغْاُؼ کبؿ چَ کَ کـػم ًگبٍ اّ ثَ

 :گلتن تؼزت ثب. گؾاىت کيلن ػؿ عبؿري

 ؟ چيَ ايي_

 . ثبىَ پييت ثگؾاؿ_

 :گلتن ًبؿاصتي ثب

 ًويکٌن هجْل اٍال ًَ ًَ_

 : گلت ّ کـػ اعن

 . هييَ الفهت ًکي ثبفي لذ_
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 :گلتن موبرت ثب

 .ًؼاؿم الفم کي ثبّؿ_

 ثب ّ گـكت ؿا ػمتن هچ ثيبّؿم ػؿ کيلن اف ؿا پْل عْامتن تب ّ

 : گلت تضکن

 .کي گْه_

 : گلت کـػم، ًگبٍ اّ ثَ

 ؿـيت کيْؿ تْي آػم کَ اىٌبييَ تٌِب پْل ، هييَ الفهت گلتن_

 ؟ كِويؼي ، ثبىَ ػاىتَ هيتًَْ

 :گلتن اّمت ثب صن ػيؼم ّ کـػم كکـ لضظِبي

 .فيبػٍ عيلي پل عت_

 : گلت ّ ثـػ ثبال ؿا مـه

 .هييَ الفهت صبل ُـ ثَ ًينت فيبػ ًَ_

 :گلتن ّ کـػم هجْل ًبچبؿ ثَ کٌن تؼبؿف ًجْػ ربيق آى اف ثيو

 .ثگيـم افت هـُ ػٌْاى ثَ الاهل کَ چوؼؿٍ ثگْ صبال_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي

 .هيگيـم پل ؿّ آعـه هـّى تب ثؼؼ ػاؿم صنبثيْ ًتـك_

 ؟ چوؼؿٍ ثگْ اهل صؼ عت_

 . كـاًکَ ُقاؿ ػّ ؟ کـػي کليؼ چوؼؿ_
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 ؟ کٌن کبؿ چَ هيغْام ؿّ ُوَ ايي عجـٍ چَ اٍّ_

 کيلت تَ ثگؾاؿ.  هيکٌي عـاة ؿّ اػَبثن ػاؿي ػيگَ ثنَ ىيْا_

 .ًکـػٍ تٌگ کَ ؿّ ربت ، ثبىَ

 ػلو اف ؿا ًبؿاصتي ايٌکَ ثـاي ، ىؼٍ ػَجبًي عيلي ثْػ هؼلْم

 :گلتن ىْعي ثَ ثيبّؿم ثيـّى

 يک اگَ اهب هوٌْى ػاؿي آويٌبى هي ثَ ايٌوؼؿ ايٌکَ اف اؿىيب_

 ؟ هيگيـي کي اف ؿّ پْلِب ايي ثـًگيتن ّ ؿكتن ّهت

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

? مْ هي ػتوبػ اف کَ کني ثب هيؼًّن هي ًجبه ًگـاى تْ_

 . ثکٌن اي هؼبهلَ چَ کٌَ امتلبػٍ

 : گلت ّ اًؼاعت هي ثَ ػويوي ًگبٍ ًيق اّ عٌؼيؼم

 هْاظت عيلي ، ثـي ملـ ايي ثَ تٌِب ًؼاىتن ػّمت ىيْا_

 .ثبه عْػت

 .ثبه پـّاًَ هْاظت ُن تْ ، ثْػٍ هنوتن ػقيق هْل ثَ_

 : گلت ّ فػ ػاؿي هؼٌي لجغٌؼ

 .ػاؿٍ تْ هخل ُْاػاؿي کَ پـّاًَ صبل ثَ عْه_

 ػلو کَ اّى هخل ًؼيؼم ؿّ کني عؼا ثَ ، هبَُ عيلي چْى_

 .ثبىَ پبک اًوؼؿ

 : گلت ّ گـكت ًيٌيؼٍ ؿا صـكن اؿىيب
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 .هٌتظـًؼ ثويَ ثـين ثِتـٍ عت_

 فيـا آهؼ ثؼم عْػم اف ثييتـ ّ گـكت صـٍن عيلي کبؿه ايي اف

. اّمت كکـي آفاػي اف هبًغ هي ّرْػ ثْػ ىؼٍ هؼلْم کبهال ثـاين

 ثؼُؼ ؿاٍ ػلو ثَ ؿا پـّاًَ ًويتْاًنت هيکـػ كکـ هي ثَ تب اؿىيب

 ايٌکَ ثـاي.  ثْػم ّرؼاى ًبؿاصتي ػچبؿ ىؼيؼاا  ثبثت ايي اف هي ّ

 :گلتن موبرت ثب ًؼُن کبؿي هـلطَ اربفٍ اّ ثَ

 : گلتن چي ىٌيؼي اؿىيب_

 .ىٌيؼم اؿٍ_

 ؟ ًَ هگَ ُويٌَ ُن تْ ًظـ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ًکي ىک_

 :گلتن ًبؿاصتي ثب

 ؟ هيکٌي هنغـٍ_

 .کـػم ؿّ ؿلٔ ايي کي هي ؟ صـكيَ چَ ايي_ 

 ؟ هيگي رْؿي ايي چـا پل_

 عيلي فى پـّاًَ ثگن ثبيؼ اّهؼ يبػم اُب ؟ ثگن رْؿي چَ عت_

....  ؿيـٍ ّ هِـثبى ، ػاؿ عبًَ عبًن ، امت كـىتَ يک اّى ، عْيَ

 ؟ ىؼيؼ ؿاّي آؽيي ىيْا عبًن مـکبؿ
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 تب اؿىيب ّ هي.  ًگلتن چيقي ػيگـ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم تؤمق ثب

 .  ًقػين ُن ثب صـكي ُيچ ػيگـ ؿميؼين ثويَ پيو کَ فهبًي

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

 تضْيل ثـاي هنبكـاى ىؼ اػالم كـّػگبٍ گْي ثلٌؼ اف ّهتي

 هي ثَ تـك اف صبلتي چٌبى کٌٌؼ هـارؼَ ثبؿ هنوت ثَ چوؼاى

 ثب ّ ثچنجن ػقيق چبػؿ ثَ هيغْامت ػلن اي لضظَ کَ ػاػ ػمت

 ثْميؼ ؿا ٍْؿتن عؼاصبكظي ثـاي ػقيق ّهتي. ثـّم هٌقل ثَ آًِب

 ٍْؿت ّ کـػم کٌتـل ؿا عْػم ىؼت ثَ گـيَ فيـ ثقًن ثْػ هبًؼٍ کن

 ؿّثْمي پؼؿ ثب اّ اف ثؼؼ.  ثْميؼم ثبؿ چٌؼ ؿا اّ هضجت ثب ّ ًـم

 : گلت گْىن کٌبؿ پؼؿ.  کـػم

 .ثبه عْاُـت ّ عْػت هْاظت ثبثب_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 .ثبىيؼ هطوئي_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 507 

 کتاب باز

 ثب آؿيب. ثْػًؼ اينتبػٍ ُن کٌبؿ کَ اؿىيب ّ آؿيب ثَ کـػم ؿّ ثؼؼ

 :گلتن اّ ثَ. ثْػ ىؼٍ عيـٍ هي ثَ ؿوگيٌي صبلت

 ثـاي کَ هوًٌْن ّ هيکٌن تيکـ کييؼي کَ فصوتِبيي توبم اف_

 .اّهؼي ام ثؼؿهَ

 : گلت تٌِب ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 . ثـمْى مالم_

 اّ يؼٌي کـػم كکـ ايي ثَ ّ گـكت ػلن.  ػاىت ؿـيجي لضي چَ

 هييؼ پغو گْ ثلٌؼ اف کَ ٍؼائي ؟ هيکٌؼ كکـ ىيؼا ثَ ُن ٌُْف

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اؿىيب ثَ ثبىتبة ، ثبفػاىت كکـ اػاهَ اف هـا

 .هوًٌْن چيق ُوَ ثبثت اف ػوَ پنـ_

 : گلت ػؿُوي چِـٍ ثب هيليـػ ؿا ػمتن عؼاصبكظي ثـاي ّهتي

 ؟ مـػٍ ػمتت ايٌوؼؿ چـا_

 هي لضظَ آى ػؿ هيؼاًنت کني چَ.  فػم لجغٌؼ رْاة ربي ثَ

. گـكتن ؿا چوؼاًن ػمتَ ّ ىؼم عن مپل.ػاىتن صبلي چَ

 ػؿ ًگـاًي

 ػؿ ػيگـي چيق کَ ثْػ آؿيب كؤ. هيقػ هْد ًلـىبى مَ ُـ ًگبٍ

 ػؿ ػلن ًيق هي.  چينت ىؼم ًوي هتْرَ کَ چيقي ثْػ ًگبُو

 ّاُوَ چيقي اف ّ عًْنـػم عيلي ػاػم ًيبى اهب ثْػ تالٓن

 ؿا ػقيق ّ پؼؿ ام ػلِـٍ ّ تٌو ػاػى ًيبى ثب ًويغْامتن.  ًؼاؿم

 مبلي ػاعل ثَ هؼم ٌُْف ىؼم رؼا آًِب اف ّهتي.  کٌن ًگـاى
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 رلْ ًيق اّ ثـگيتن. کـػ ٍؼاين اؿىيب کَ ثْػم ًگؾاىتَ تـاًقيت

 : گلت آُنتَ ّ آهؼ

 هي ٓـف اف ىيؼا ثؼي ػاػم ثِت کَ اي ُؼيَ اّى ؿامتي_

 .ثؼًّي ؿّ ايي عْامتن هي.ًجْػ

 چين هي ثَ هتلکـ ًگبُي ثب کَ کـػم ًگبٍ آؿيب ثَ ًبعْػآگبٍ

 هي ثَ تب ثْػ آهؼٍ.  هيکـػم ػؿ ؿا اّ ثؼؿهَ ػلت اکٌْى. ثْػ ػّعتَ

 مـه آؿام ، کـػم ًگبٍ اؿىيب ثَ.  ثـمبًن مالم ىيؼا ثَ ثگْيؼ

 ًلل. گؾاىت ٍضَ اكکبؿم ؿّي ّميلَ ايي ثَ ّ ػاػ تکبى ؿا

 :گلتن اّ ثَ عطبة ّ کييؼم ػويوي

 .عؼاصبكع_

 ىؼم تـاًقيت مبلي ّاؿػ ّهتي کـػ، تکـاؿ ؿا کلوَ ُويي ًيق اّ

 ًلل ًلل ثَ ًـميؼٍ ؿاُـّ ّمٔ تب کَ ػاىتن ُيزبى آًوؼؿ

.  ام ػّيؼٍ ؿا ْٓالًي هنبكتي گْيي کَ ْٓؿي ثَ ثْػم اكتبػٍ

.  ثـگيتن صبل ُوبى ػؿ. ثيبيؼ رب کوي صبلن تب اينتبػم هؼؿي

 هخل ػؿمت پؼؿ ًگبٍ. ثْػًؼ اينتبػٍ ُن کٌبٍ آؿيب ّ ثبثب ّ ػقيق

 ػقيق. ثْػ ػاؿ ؿََ ّ ؿوگيي ثْػ آهؼٍ ىيؼا ثؼؿهَ ثـاي کَ فهبًي

 ؿّيبُبي هخل. هيکـػ پبک ؿا چيوبًو چبػؿه گْىَ ثب ُن

 ثَ ثبؿ ايي. ىؼ تکـاؿ ثـاين ػيگـ ثبؿ ُب ٍضٌَ ايي توبم ٍبػهبًَ

 عْػم. هيآّؿػ كيبؿ گلْين ثَ ثـِ ، ثْػم اينتبػٍ هي ىيؼا ربي

 اؿىيب.  ثـّم ُوييَ ثـاي ًينت هـاؿ کَ هيؼاػم ػلؼاؿي ؿا
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 رلْي ؿا ػمتو ىؼ ًگبُن هتْرَ ّهتي ثْػ، اينتبػٍ ػؿ رلْي

 عؼاصبكظي اّ اف مـ ثب ًيق هي. ػاػ تکبى ؿا آى ّ آّؿػ ٍْؿتو

 پيت ثَ ؿاُـّ اًتِبي تب ّ گـكتن ؿا چوؼاًن ػمتَ ثؼؼ ّ کـػم

 ػيگـ ثبؿ يک ىْم ؿاُـّ پيچ ّاؿػ ايٌکَ اف هجل.  ًکـػم ًگبٍ مـم

 تيغيٌ ؿا آًِب روؼيت ثيي ػؿ اهب کـػم ًگبٍ پؼؿ ّ ػقيق ٓـف ثَ

 ٓـف ثَ ّ کـػم تٌؼتـ ؿا هؼهِبين ؿاُـّ اف گؾىتي اف ثؼؼ.  ًؼاػم

. ؿكتن ثْػًؼ چوؼاًِبييبى ػاػى تضْيل هيـْل کَ روؼيتي

 چَ ًلِويؼم کَ ثْػم كکـ ػؿ آًوؼؿ ، ىؼ عبؿد گْ ثلٌؼ اف ٍؼائي

 ػهي ػليْؿٍ. ثبىؼ ىؼٍ ػيـ ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم ّ.  گلت

 ىؼٍ عبؿد ٍق اف ثبىن هتْرَ ايٌکَ ثؼّى ًويگؾاىت ؿاصتن

 ّهتي.  هيکـػم صـکت ثْػ هي اف رلْتـ کَ هـػي اف تـ تٌؼ ّ ثْػم

 گْيي کَ ثْػم گـكتَ هـاؿ ْٓؿي ؿميؼم ثبؿ تضْيل هنوت ثَ

 هي ثَ عطبة ثبؿ تضْيل هتَؼي عبٓـ ُويي ثَ. امت هي ًْثت

 : گلت

 ثلـهبئيؼ عبًن_

 :گلتن ّ کـػم اىبؿٍ هـػ ثَ

 .آهبمت ايي ًْثت_

 : گلت هِـثبًي لضي ثب ثْػ ًْثتو کَ هـػي

 .ثلـهبئيؼ_
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 اّ اّل تب ىؼم هٌتظـ کٌن فؿًگي هيغْامتن ًکٌؼ كکـ ايٌکَ ثـاي

 ربيوبى اف کؼام ُيچ ػيؼ کَ هتَؼي. ثؼُؼ تضْيل ؿا چوؼاًو

 : گلت هي ثَ عطبة ًويغْؿين تکبى

 .ثبال ثگؾاؿيؼ ؿا چوؼاًتبى عبًن_

 تضْيل ؿا چوؼاًو چـا ثجيٌن تب اًؼاعتن هـػ ثَ ًگبُي ًين

 ثؼُن تضْيل ؿا چوؼاًن هي اّل تب ثْػ هٌتظـ کالكگي ثب اّ ًويؼُؼ

 کٌن تؼبؿف ػيگـ ايٌکَ ثؼّى تب ػاىت آى ثـ هـا اّ ػَجي صبلت. 

 هتَؼي اف چوؼاًن تضْيل اف ثؼؼ. ثگؾاؿم تـافّ ؿّي ؿا چوؼاًن

 ٓـف کَ پلکبًي موت ثَ اّ ّ ثـّم ثبيؼ کزب پـميؼم ثبؿ تضْيل

 مبلي ثَ پلکبى اف ؿكتي ثبال اف ثؼؼ.  کـػ اىبؿٍ ثْػ مبلي ػيگـ

 اىـبل ؿا آًزب هنبكـاى اف فيبػي ًنجتب روؼيت کَ ؿميؼم اًتظبؿ

 هنٌي فى اف. ثْػ ىؼٍ تيکيل ٍق ثبرَ چٌؼ رلْي. ثْػًؼ کـػٍ

 : پـميؼم

 ؟ چيَ ٍق ايي عبًن ثجغييؼ_

 : گلت ىْعي ثَ ّ عٌؼيؼ

 ؟ هيغْاي چي ، گْىت, هـؽ ، چي ُوَ صـف_

 : گلت عٌؼٍ ثب اّ ثب فػم لجغٌؼي

 ؟ ػقيقم ثـي هيغْاي کزب_

 كـاًنَ_

 .آهنتـػاهَ پـّاف ايي ، فّػٍ کوي يک صبال پل_
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 هـاؿ مبلي ػيگـ ٓـف کَ ُبيي ٌٍؼلي موت ثَ ّ کـػم تيکـ

 ُن ىبيؼ مبػت ًين صؼّػ. ًينتن آى ؿّي ّ ؿكتن ػاىت

 کٌتـل ثـاي ىؼ اػالم گْ ثلٌؼ اف ايٌکَ تب ثْػم ًينتَ ثييتـ

 آهؼم عْػم ثَ تب.  کٌين هـارؼَ کٌتـل کيْمک ثَ گؾؿًبهَ ّ ثلئ

 اف ثؼؼ هي کَ ثْػ ىؼٍ تيکيل کيْمک رلْي ْٓيل ٍق يک

 مـ پيت عْػم پـّاف ىوبؿٍ ثب آى تطجين ّ پـّاف ىوبؿٍ پـميؼى

 ػمتَ. ػاىت ؿا كـاًنَ ثَ ؿكتي هَؼ ُن اّ کَ اينتبػم فًي

 ّ ثْػم گـكتَ هيتن هيبى ػؿ ػاىتن ثؼّه کَ ؿا کيلي

 گـػًن اف کَ ثْػ هؼاؿکن کيق ثَ ػيگـم ػمت يک.  هيليـػم

.  ؿميؼم ثبرَ رلْي ثَ تب کييؼ ْٓل چوـ ًلِويؼم. ثْػ آّيقاى

 ػاػى ًيبى اف ثؼؼ. ثْػ آـاف ثَ صْامن توبم فيـا

 ىييَ مـ تب مـ مبلي ايي رلْي. ؿكتن ػيگـي مبلي ثَ ثلئ

 ؿميؼى ثب.ثْػ ؿّيت هبثل آًزب اف كـّػگبٍ ثبًؼ هضَْٓ ّ ثْػ اي

 هضَْٓ ّاؿػ ُونلـاًن ػيگـ ُوـاٍ ثَ هنبكـاى صبهل اتْثْك

.  کـػم لـف اصنبك ّ پيچيؼ ثؼًن توبم ػؿ مـهب.  ىؼم كـّػگبٍ

 ٌُگبم ايي ػؿ ىؼم اتْثْك ىْاؿ روؼيت ُوـاٍ ثَ هؼطلي ثؼّى

 ؿا ًْثتو چوؼاى تضْيل ٌُگبم کَ اكتبػ هـػي ُوبى ثَ چيون

 ثي ّ عْػ ثي ثْػ ًقػيک اكتبػ هي ثَ ًگبُو تب.  ثْػم گـكتَ

 ثي اّ فيـا ًکـػم ؿا کبؿ ايي ىکـ ؿا عؼا.  کٌن مالم اّ ثَ رِت

 ثب. ىؼ عيـٍ ػيگـي ًوطَ ثَ ّ چـعبًؼ ؿا مـه هي ثَ اػتٌب

 ثَ ؿا مـم ًيق هي ّ"  اعالم ثؼ ، اي اكبػٍ چَ"  گلتن عْػم
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 آـاكن توبىبي هيـْل اّ ثَ تْرَ ثؼّى ّ چـعبًؼم ػيگـ موت

 آى اف هنبكـاى ّ اينتبػ اتْثْك هنبكتي ٓي اف ثؼؼ.  ىؼم

 ثْػ كـّػگبٍ ثبًؼ ؿّي کَ پيکـ هْل ُْاپيوبي ػيؼى ثب. ىؼًؼ عبؿد

 ثَ يب ثْػ اصنبك آى تبحيـ اف ًويؼاًن.  کـػم عبٍي اصنبك

 ثَ ىؼت ثَ ػًؼاًِبين کَ گـكت ؿا ثؼًن لـفي چٌبى مـهب عبٓـ

 كـّػگبٍ هضَْٓ ػؿ ُن مـػي ػ ثب کَ عًَْ ثَ عْؿػ ُن

 : گلت هي ثَ چوؼؿ ػقيق عؼا ثٌؼٍ اكتبػ يبػم. هيْفيؼ

 . هيکٌي يظ کوَ، لجبمت ىيْا_

 ثِن تيپن اٍطالس ثَ ايٌکَ ثـاي ّ ًکـػم گْه صـكو ثَ هي اهب

 الجتَ.  ًکـػم تٌن ػيگـي چيق ًبفک کت يک ّ هبًتْ رق ثَ ًغْؿػ

 ْٓؿ ُوبى. ثْػ چوؼاى ػاعل ُوَ ّلي ثْػم ثـػاىتَ گـم لجبك

 ىْم مْاؿ تـ مـيغ تب ؿكتن ُْاپيوب پلکبى ٓـف ثَ لـفيؼم هي کَ

 هيـكتن ثبال ُْاپيوب ُبي پلَ اف ّهتي.  کٌن پيؼا ًزبت مـهب اف ّ

 هيپـميؼم عْػم اف هـتت. ػاىتن ثيؼاؿي ّ عْاة ثيي صبلتي

 ػًؼاى ثَ ؿا لجن هّْْع ايي اف آويٌبى ثـاي ّ ثيؼاؿم ّاهؼب يؼٌي

 ثْػم ىؼٍ صل ثي چٌبى مـهب اف ّلي ثيؼاؿم کٌن صل تب گـكتن

 ؿا پـّاف کبؿت.  ًويکـػم اصنبك لجن ؿّي ؿا ػًؼاًِبين كيبؿ کَ

 ؿا ام گـػًي کيق ػيگـم ػمت ثب ّ كيـػم هي ُبين پٌزَ ثيي ػؿ

 ّ مـهب اف کَ پبُبيي ثب ّ ؿكتن ثبال ُن آعـ پلَ اف.  ثْػم گـكتَ

 ّؿّػي ػؿ ٓـف ثَ ًؼاىت صـکت ًبي ُيزبى ىؼت اف ُن ىبيؼ

 ثَ ّ ثْػًؼ اينتبػٍ ػؿ رلْي هِوبًؼاؿي ّ علجبى. ؿكتن ُْاپيوب
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 ػاػم ًيبى هِوبًؼاؿ ثَ ؿا پـّاف کبؿت. هيگلتٌؼ عْىبهؼ هنبكـاى

 کـػ اىبؿٍ چپو ػمت ثَ اًؼاعت آى ثَ ًگبُي ايٌکَ اف ثؼؼ اّ ّ

 كيلن ػؿ ثبؿ چٌؼ هجال. ىؼم ػاعل ّ کـػم تيکـ ثـّم ٓـف آى ثَ تب

 ثْػم ػيؼٍ هجال آًچَ ثب آى ػاعل ّلي ثْػم ػيؼٍ ؿا ُْاپيوب ػاعل

 ػّ ّ ثْػ ؿامت موت پٌزـٍ کٌبؿ ٌٍؼلي ػّ.ػاىت كـم کوي

 هـاؿ ّمٔ ُن ٌٍؼلي چِبؿ. چپ موت پٌزـٍ کٌبؿ ٌٍؼلي

 ًيق ّمٔ ُبي ٌٍؼلي ّ پٌزـٍ کٌبؿ ُبي ٌٍؼلي ثيي. ػاىت

 هتْرَ کَ ثْػم ىؼٍ توبىب هضْ چٌبى اثتؼا ُوبى اف. ثْػ ؿاُـّ

 ثَ هـا ٍؼائي.  ام گـكتَ ؿا ؿاٍ رلْي کَ ام اينتبػٍ ْٓؿي ًجْػام

 :آّؿػ عْػ

 .ثـيؼ کٌبؿ ؿاٍ رلْي اف هييَ اگـ عبًن_

 ثبالكبٍلَ کَ ىؼم ُْل چٌبى اعالم ثؼ آهبي ػيؼى ثب ّ ثـگيتن

 ؿاُـّي ثَ هي ثَ تْرَ ثي اثتؼا اّ.  ًينتن ٌٍؼلي اّليي ؿّي

 ثَ ؿا مـه ثؼؼ ّ کـػ هکج لضظَ يک ّلي ؿكت چپ موت

 هيکـػم ثؼؿهَ ؿا اّ ًگبُن ثب کَ هـا کبؿ ايي ثب چـعبًؼ هي ٓـف

 صنبة اّ اف ػليل ثي هييؼ ثبػج اه رؼي چِـٍ. کـػ ؿبكلگيـ

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ. ثجـم

 ؟ ػاؿيؼ هيکلي ىوب_

 ىؼم هتْرَ هـتجَ يک ثؼؼ ّ ػاؿػ هٌظْؿي چَ کـػم كکـ ايي ثَ

 :گلتن اّل تـػيؼ ثب ًؼاؿػ ثؼي هٌظْؿ ّ کٌؼ کوکن هيغْاُؼ
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_ًَ 

 :گلتن مـه پيت ّ

 ثلَ_

 : گلتن ىؼم ثلٌؼ ٌٍؼلي ؿّي اف ثؼؼ ّ

 .کؼّهَ ام ٌٍؼلي ًويؼًّن ؿامتو_

 : گلت هاليوت ثب ام کـػٍ ُْل كِويؼ ُن اّ

 ؟ چٌؼٍ تْى ٌٍؼلي ىوبؿٍ_

 . ًويؼًّن ؿّ ُويي ؿامتو_

 ؟ ثجيٌن ؿّ تْى ثلئ هييَ گلت ّ اًؼاعت هي ثَ ػهيوي ًگبٍ

 ّ اًؼاعت آى ثَ ًگبُي ػاػم ػمتو ثَ ؿا ثلئ ّ ؿكتن اّ ٓـف ثَ

 ّ کـػ اىبؿٍ اّل ؿاُـّي ثَ اًگيت ثب ّ ػاػ پل هي ثَ ؿا آى ثؼؼ

 : گلت

 .ثيبؿيؼ تيـيق ٓـف اّى اف_

 ٌٍؼلي يک ثَ اّ ٌٍؼلي متْى چٌؼ گؾاىتي مـ پيت اف ثؼؼ

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ

 .ايٌَ ٌٍؼليتْى_

 ثَ کٌزکبّي ثب مپل ًينتن ٌٍؼلي ؿّي ّ کـػم تيکـ اّ اف

 ثَ چيون آى گْىَ کَ كِويؼ کزب اف ثجيٌن ؿا کـػم ًگبٍ ثلئ

 ثَ ّهتي c 12 ثْػ ًْىتَ اًگليني فثبى ثَ کَ اكتبػ صـّكي
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 ثْػ ىؼٍ ًَت پٌزـٍ ثبالي ّ ُب ٌٍؼلي ثبالي کَ ُبيي ىوبؿٍ

 پٌزـٍ ثَ. امت هـاؿ چَ اف هّْْع ىؼم هتْرَ تب کـػم ًگبٍ

 ثْػ آًزب هي ٌٍؼلي کبه اي" گلتن عْػم ثب ّ کـػم ًگبٍ ُْاپيوب

 هـػ آى ػيؼم پٌزـٍ ىييَ اف"  کٌن توبىب ؿا ثيـّى هيتْاًنتن ّ

 ؿا مـم. ًينت چپ موت پٌزـٍ کٌبؿ ّ ؿػيق ُوبى ػؿ ًيق

 کيق ّ کييؼ ثيـّى رلْيو ؿا کْچکي هيق اّ.  چـعبًؼم

 ػيؼ هـا ّ چـعبًؼ ؿا مـه ًبگِبى ّ گؾاىت آى ؿّي ؿا ػمتيبه

 ّ ػاػم تکبى ؿا مـم ثٌبثـايي. ثْػ ىؼٍ ػيـ ًگبُن ػفػيؼى ثـاي

 : گلتن

 هوًٌْن_

 ؿا ؿّيو ّ ػاػ مـه ثَ کْچکي تکبى تٌِب رؼي ُوچٌبى

 مـت ثـ عبک"  تْپيؼم عْػم ثَ گـكت، صـٍن عْػم اف. ثـگـػاًؼ

 عيـٍ ؿّثـّين ثَ ػلغْؿي ثب ّ" ؟ کـػي تيکـ ػّثبؿٍ چي ثـاي

 اىـبل هني فّد يک هـا ػمت کٌبؿ ٌٍؼلي ثؼؼ ػهبيوي.  ىؼم

 توبم. کـػ پـ ؿا هب ؿػيق ظـكيت ػيگـ هـػ يک آى اف ثؼؼ ّ کـػًؼ

 ؿا هنبكـاى هِوبًؼاؿاى ّهتي صتي. ثْػ ػيؼًي هي ثـاي لضظبت

 چٌبى ثب کٌٌؼ کبؿ چَ هيکل ثـّف ٍْؿت ػؿ هيکـػًؼ ؿاٌُوبيي

 ثَ تْرِي چٌيي ًؼاىتن يبػ ثَ کٌْى تب کَ هيکـػم گْه ػهتي

 ىؼ اػالم ثلٌؼگْ اف کَ ؿميؼ اي لضظَ. ثبىن کـػٍ کني صـف

 ثَ کوـثٌؼ کـػى پيؼا ثـاي ثجٌؼًؼ ؿا عْػ ثٌؼُبي کوـ هنبكـاى

 ؿا آى کـػًو پيؼا اف ثؼؼ ّ کـػم ًگبٍ ام ٌٍؼلي ؿامت ّ چپ
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 هضکن ؿا ٌٍؼلي ػمتَ ًيق ػمتبًن ثب آويٌبى ثـاي ّ ثنتن

 ٍؼاي ُْاپيوب هْتْؿُبي ىؼى ؿّىي هضِ ثَ.  گـكتن

.  ىؼ ّصيتن ثبػج ايي ّ ؿميؼ گْه ثَ آى اف ّصيتٌبکي

 ىوبؿٍ ثَ ًلنن تـك ىؼت اف کـػ صـکت ُْاپيوب کَ ٌُگبهي

 گـكتَ مـػت ىؼى ثلٌؼ ثـاي کَ فهبًي عًَْ ثَ. ثْػ اكتبػٍ

 كـيبػ ثْػ هبًؼٍ کن کَ ثْػ ىؼيؼ چٌبى تـمن لضظَ آى ػؿ. ثْػ

.  ىؼٍ ىؼٍ صلون ّاؿػ هلجن هيکـػم اصنبك ؿامتي ثَ. ثکين

. ىؼ رؼا كـّػگبٍ ثبًؼ اف ّصيتٌبک تکبى يک ثب ُْاپيوب ػبهجت

 هضکن ؿا ٌٍؼلي ػمتَ ُبين پٌزَ ثب ّ ثْػم ثنتَ ؿا چيوبًن

 ػْالت توبم تـك ىؼت اف ثگْين هيتْاًن صتي.  هيؼاػم كيبؿ

. هيکـػ ػؿػ ثؼًن هؼتي تب کَ ْٓؿي ثَ ثْػ ىؼٍ هٌوجِ ثؼًن

 ثب کَ ػيؼم ؿا هِوبًؼاؿ کَ کٌن ؿلجَ تـمن ثَ تْاًنتن فهبًي

 ػبػي عيلي کَ اّ ثَ. هيکٌؼ پؾيـايي هنبكـاى اف ىکالت ظـكي

 رـأت کَ ثْػ ّهت آى ّ کـػم ًگبٍ هيکـػ صـکت ُْاپيوب ؿاُـّ ػؿ

 . کٌن رؼا ٌٍؼلي اف ؿا ام کـػٍ ػـم ػمتبى کـػم

 اف گـم ؿؾاي ثب هِوبًؼاؿاى کَ ثْػ ًگؾىتَ مبػتي ٌُْف

 توبىبي ثَ ؿا هؼتي ؿؾا ٍـف اف ثؼؼ.  کـػًؼ پؾيـايي هنبكـاى

 کن کن.  کـػم ٍـف ثْػًؼ گؾاىتَ اعتيبؿهبى ػؿ کَ اي هزلَ

 ّ کـػم عن ٓـف يک ثَ ؿا مـم هيکـػم آلْػگي عْاة اصنبك

 ثَ آُنتَ ثْػ ًينتَ هي کٌبؿ کَ عبًوي.  ثنتن ؿا چيوبًن
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 ًگبٍ اّ ّثَ چـعبًؼم ؿا مـم. کٌؼ عْػ هتْرَ هـا تب فػ ثبفّين

 : گلت هِـثبًي لضي ثب.  کـػم

 ثغْاثي هيغْاي اگـ هييَ عنتَ گـػًت رْؿي ايي ػقيقم_

 .ثغْاثْى ؿّ ات ٌٍؼلي

 ًجْػم ثلؼ چْى اهب عْاثبًؼ ؿا ٌٍؼلي هييْػ هيؼاًنتن الجتَ

 تب ، ثغْاثن ًينتَ ْٓؿ ُوبى ػاػم تـريش ثکٌن ؿا ايٌکبؿ چطْؿ

 هي ثَ ؿا آى فى ثگـػم ٌٍؼلي اُـم ػًجبل ثَ کـػم عن ؿا مـم

 کَ صبلي ػؿ ٌٍؼلي افعْاثبًؼى ثؼؼ ّ کـػم تيکـ اّ اف. ػاػ ًيبى

 فّػ عيلي ّ ثنتن ؿا چيوبًن هيکـػم كکـ عْػم تزـثگي ثي ثَ

 ثَ ىؼم ثيؼاؿ ّهتي ، ثْػم عْاة ػؿ هؼت چَ ًلِويؼم. ثـػ عْاثن

 کزب ًويؼاًنتن اي لضظَ.  کٌن ثبف ؿا چيوبًن هيتْاًنتن فصوت

 ُوبى. ُنتن ُْاپيوب ػاعل آّؿػم عبٓـ ثَ ثبالكبٍلَ ّلي ُنتن

 ثَ ًگبُي ّ ًينتن ربين مـ ثْػ عْاثيؼٍ ام ٌٍؼلي کَ ْٓؿ

 ًلـي چٌؼ تٌِب ثْػًؼ، عْاة هنبكـاى اکخـ.  اًؼاعتن آـاكن

 ُب ٌٍؼلي ُوَ هب ؿػيق. ثْػًؼ ػمتييبى ثـل ثب ٍضجت هيـْل

 ُن اّ ػيؼم ؿا اعالم ثؼ آهبي چـعبًؼم ؿا مـم. ثْػًؼ عْاثيؼٍ

 ىؼٍ عيـٍ ًوطَ يک ثَ ًجْػ عْاة اهب ثْػ عْاثبًؼٍ ؿا اه ٌٍؼلي

 ػكؼَ صکبيت ايٌکَ ثـاي. ػاىت هـاؿ گْىَ ػاعل ُؼكًْي ّ ثْػ

 ًگبٍ ؿّثـّ ثَ ّ ثـػاىتن اّ اف چين ثبالكبٍلَ ًيْػ تکـاؿ هجل

 ىؼى ثلٌؼ صبل ػؿ کَ صزبثي ثي فى ػيؼى ثب ٌُگبم ايي ػؿ.  کـػم

 ىؼم هتْرَ ثؼؼ ّ کـػم تؼزت عيلي ثْػ اه ٌٍؼلي ؿّي اف
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 اف ؿا ُبييبى ؿّمـي ايـاى عبک اف عـّد هضِ ثَ فًِب اف ثؼْي

 ػجْؿ ؿاُـّ اف کَ ػيؼم ؿا هِوبًؼاؿي لضظَ ُوبى. اًؼ آّؿػٍ ػؿ مـ

 : گلت لجغٌؼ ثب ّ آهؼ ٓـكن ثَ کـػم ثلٌؼ ؿا ػمتن تب. هيکـػ

 ؟ ػاؿيؼ كـهبييي چَ ثغيـ ّهت_

 : گلتن اّ ثَ

 . هيغْامتن آة ليْاى يک_

 : گلت علوي عْه ثب

 .هيبؿم ثـاتْى االى ُويي_

 ػيگَ چوؼؿ پـميؼم هي کبه کـػم كکـ عْػم ثب ؿكت ّهتي

 ثـگيت آة ليْاًي ثب هِوبًؼاؿ کَ ثؼؼ ػهبيوي.  ثـمين تب هًْؼٍ

 : گلت پـميؼم اّ اف ؿا مئْال ايي

 . ػيگَ ًين ّ مبػت مَ توـيجب_

 مـ عيلي ام صٍْلَ. ىؼ ثلٌؼ مـم اف ػّػ صـف ايي ىٌيؼى ثب

 ؟ کٌن کبؿ چَ ؿّ ًين ّ مبػت مَ ايي گلتن عْػم ثب ثْػ ؿكتَ

. ًؼاىتن ُن ؿا ربين اف ًؼاىتن ىؼى ثلٌؼ رـات آهؼ، ًوي عْاثن

 کوـ لضظَ يک. اًؼ ىؼٍ عيک امتغْاًِبين هيکـػم اصنبك

 مـ هؼتي ُن ثبف ثنتن، ؿا آى ثبالكبٍلَ ّلي کـػم ثبف ؿا ثٌؼم

 اهب کـػم گـم ثْػ ؿّين رلْي کَ هزلِبي فػى ّؿم ثب ؿا عْػ

 کَ ثغْاثن کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ.  ثنتن ؿا آى ّ ؿكت مـ ام صٍْلَ

 ّ ٍبف. ىؼ ثلٌؼ اه ٌٍؼلي ؿّي اف اعالم ثؼ آهبي ىؼم هتْرَ
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 ًگبٍ اّ عبلي ربي ثَ ؿكت ّهتي.  ىؼم عيـٍ ؿّثـّ ثَ هنتوين

 اًؼاعت اؿىيب ثيبػ هـا اّ کيق ثْػ ًجـػٍ عْػه ثب ؿا کيلو کـػم

 ثْػ ًينتَ اّ کٌبؿ کَ هـػي ثَ ًگبُن ّ ثـػاىتن آى اف چين

 ًکٌؼ کـػم كکـ ايي ثَ ثْػ ؿكتَ ثغْاة ثبف ػُبًي ثب اّ ، اكتبػ

 ؿُب ثـاي ؟ ثْػ هبًؼٍ ثبف ػُبًن ثْػم عْاة ُن هي کَ هْهؼي

 رق آى پيت اف کـػم ًگبٍ پٌزـٍ ثَ گبًَ ثچَ اكکبؿ ايي اف ىؼى

 آى ػؿ ُْاپيوب ػاعل تَْيـ ػُْ ػؿ.  ًوييؼ ػيؼٍ چيقي تبؿيکي

 مپل"  امت ْٓالًي ىت ػزت"  گلتن عْػم ثب ثْػ هيغٌ

 ػمتن ؿّي ؿا ٍْؿتن ّ ػاػم تک يَ ٌٍؼلي ػمتَ ثَ ؿا اؿًزن

 ػّعتَ چين ثيـّى كْبي ميبُي ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ّ گؾاىتن

 اف ثلٌؼ ايٌکَ تب کييؼ ْٓل عيلي ًظـم ثَ. ؿكتن كـّ كکـ ثَ ثْػم

 ثَ مپل. اين ىؼٍ كـاًنَ عبک ّاؿػ ايٌک ُن ىؼ اػالم ثلٌگْ

 هنبكـاى اعتيبؿ ػؿ ؿيـٍ ّ ُْا ػهبي هْؿػ ػؿ آالػبتي فثبى مَ

 ثيي هِوبًؼاؿى تْمٔ کبؿتِبيي ًيق ثؼؼ ػهبيوي. گؾاىت

 ؿا آى ثْػم كکـ ايي ػؿ ّ کـػم ًگبٍ کبؿت ثَ.  ىؼ تْفيغ هنبكـاى

 پـ ثَ کـػًؼ ىـّع ثْػًؼ هي ػمت ثـل کَ هـػي ّ فى.  کٌن چَ

 ػؿ. هيکٌٌؼ چَ ثجيٌن کَ کـػم ًگبٍ آًِب ثَ چيوي فيـ کبؿت کـػى

 لجغٌؼ ثب اكتبػ هي ثَ چيوو ّ چـعبًؼ ؿا مـه فى لضظَ يک

 : گلت

 ؟ ػاؿيؼ الفم عْػکبؿ_

 : گلتن عزبلت ثب
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 ًينت فصوتي اگـ_

 : گلت فى

 . هيؼم ثِت االى ثبىَ_

 هي ٓـف ثَ ؿا عْػکبؿه ّ ًْىت کبؿت ػاعل ػيگـ چيق چٌؼ ثؼؼ ّ

 :گلتن گـكت

 ؟ کٌن پـ چطْؿي ؿّ کبؿت ايي ثگيؼ هي ثَ هييَ ثجغييؼ_

 مـي يک ىبهل کبؿت. کـػ ؿاٌُوبيي هـا هِـثبًي ًِبيت ػؿ اّ

 :گلتن اّ ثَ کـػم پـ ؿا کبؿت ايٌکَ اف ثؼؼ ثْػ، ىغَي آالػبت

 ؟ کٌن کبؿ چَ ثبيؼ صبال_

 : گلت فى

 .هيگيـى افت گؾؿًبهَ ثب كـػگبٍ تْي ًکٌي گوو ثبه هْاظت_

 گؾؿًبهَ کٌبؿ ثْػ گـػًن کَ کيلي ػاعل ؿا کبؿت ّ کـػم تيکـ اّ اف

 کوـثٌؼُبي عْامت هنبكـاى اف هِوبًؼاؿ ّهتي. گؾاىتن ام

 ُيزبى ػچبؿ کٌٌؼ ٍبف ؿا عْػ ٌٍؼلي ّ ثجٌؼًؼ ؿا عْػ ايوٌي

 آًچَ اف فّػتـ ّ ثْػ اكتبػٍ تٌؼ ػّؿ ثَ ػيگـ ثبؿ فهبى.  ىؼم عبٍي

 ػؿ ػيگـ ػهبيوي تب ُْاپيوب کَ ىؼ اػالم هيکـػم ؿا كکـه کَ

 ُْاپيوب عْىجغتبًَ. ًينت عْاُؼ فهيي ثَ پبؿيل كـّػگبٍ

 اف ثؼؼ ّ ًينت فهيي ثَ پبؿيل كـّػگبٍ ػؿ هيکلي ُيچ ثؼّى

 ؿا کوـثٌؼُبييبى کَ هـػهي ثب ُوقهبى ىؼ هتْهق کبهال ايٌکَ

 هي هييؼًؼ ثلٌؼ ٌٍؼليِبييبى اف ىؼى عبؿد ثـاي ّ هيکـػًؼ ثبف
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 کبهال ُْا ىؼم عبؿد ُْاپيوب اف ّهتي.  ىؼم ؿكتي آهبػٍ ًيق

 ػؿ مـهب اصنبك ػيگـ ثبؿ ثْػ اثـي ًيق آموبى. ثْػ ىؼٍ ؿّىي

 تِـاى اف تـ مـػ صتي پبؿيل ُْاي ؿميؼ ثٌظـم پيچيؼ ثؼًن توبم

 ىؼم اتْثْمي مْاؿ ّ عبؿد ُْاپيوب اف هنبكـاى ػًجبل ثَ ، امت

 ثبىؼ ًيبهؼٍ ػًجبلن ثَ کبهـاى اگـ هيکـػم كکـ ايي ثَ صبل آى ػؿ. 

 ىبلْى ًبم ثَ ىِـي ػؿ ىيؼا.  کٌن کبؿ چَ ًکٌؼ پيؼا هـا يب ّ

 ّ ىوبؿٍ مـي يک ىبهل ػاىتن اّ اف کَ آػؿمي. هيکـػ فًؼگي

 اکخـىبى کَ ثْػ گـم هنبكـيٌي ثَ ػلن لضظَ آى تب ثْػ صـّف

 کبؿ ػًجبل ثَ ُوَ هوَؼ ثَ ؿميؼى ثب ّلي ثْػًؼ عْػم ُوْٓي

 ، ًکـػم پيؼا ؿا کبهـاى اگَ" گلتن عْػم ػلؼاؿي ثـاي. ؿكتٌؼ عْػ

 هيؼُن ؿاًٌؼٍ ثَ ؿا آػؿك ّ گيـم هي تبکني يک ايٌکَ ًِبيتو

 کـػي كکـ عْػت رْى اؿٍ"  ػاػم رْاة كکـم ػؿ ّ"  ثـمبًؼ هـا تب

 هيؼًّي ؿّ ايٌزب هـػم فثْى اف کلوَ يک تْ اٍال ؟ ؿاصتيَ ُويي ثَ

 ًويؼًّي کَ تْ!  ثؼثغت ؟ هيکٌي ىزبػت اصنبك ايٌوؼؿ کَ

 صتي ثيبػ مـت ثباليي ّهت يک اگَ ، رْؿيَ چَ ايٌزب اهٌيت

 ػول هْهغ ثي صْْؿ"  ًويـمَ ات عبًْاػٍ ثؼمت ُن ات رٌبفٍ

 کـػم ًگبٍ آـاكن ثَ ّصيت ثب کَ اًؼاعت ػلن ثَ تـمي چٌبى

 هي ٌٍؼلي کٌبؿ ُْاپيوب ػاعل کَ اكتبػ فًي ّ هـػ ثَ چيون

 ُن ثب ٍضجت هيـْل عْىضبل ّ مـصبل آًِب. ثْػًؼ ًينتَ

 كبؿمي فثبى ثب کَ ُوٌْٓبًن ٍؼاي ىٌيؼى كِويؼم تبفٍ.  ثْػًؼ

 گـكتن آًبى اف ؿا ًگبُن. امت ػلگـهي ثبػج چوؼؿ هيکٌٌؼ ٍضجت
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 ُـّهت هيکـػ ملبؿه هي ثَ ُوييَ ػقيق آهؼ عبٓـم ثَ ّ

 کـػم ؿا کبؿ ُويي. ىْػ آؿام ػلن تب ثغْاًن الکـمي آيت ًگـاًن

 ثؼ آهبي ثَ چيون هيغْاًؼم ؿا آيَ ايي لت فيـ کَ ْٓؿ ُوبى

 كکـ عْػه ثب ىبيؼ. هيکٌؼ ًگبٍ هي ثَ کَ ػيؼم ّ اكتبػ اعالم

 گـكتن اّ اف ؿا ًگبُن.  هيکٌن فهقهَ عْػم ثب ؿا چيقي چَ ثْػ کـػٍ

 ثؼؼ لضظبتي.  عْاًؼم ػلن ػؿ ؿا آيَ ثبهي ّ ػّعتن ػيگـي ثزبي ّ

 ػيؼم ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ػيگـ ثبؿ ثبىؼ عْػم ػمت ايٌکَ ثؼّى

 ؿّي ًگبُو ًوطَ ُن ىبيؼ. امت هبًؼٍ عيـٍ هي ثَ ُوچٌبى

 ثقيـ ؿا ًگبُو ّ آهؼ عْػه ثَ لضظَ يک ػؿ. ثْػ هبًؼٍ حبثت هي

 هي ثبؿ ايي ًجْػٍ کبؿه هتْرَ لضظَ آى تب ثْػ هؼلْم اًؼاعت

 هيـْل ثبىن هتْرَ ايٌکَ ثؼّى ّ ثـػاؿم اّ اف چين ًتْاًنتن

 ثْػىبيؼ هبثبًَ ؿئيل ّ رؼي اه هيبكَ. ىؼم اه چِـٍ اؿفيبثي

 الوب هي ثَ ؿا صني چٌيي اه پيْمتَ ّ هيکي اثـُّبي ُن

 ًظـم ثَ صبل ايي ثب. ػاىت ػؿىتي اًؼام ّ ثلٌؼ هؼ هيکـػ

 ّ گٌؼهگْى اه چِـٍ ؿًگ. ثبىؼ ثبالتـ چِل اف مٌو ًويـميؼ

 ّ ثيٌي.  ثْػ چِـُبه ػطق ًوطَ ًبكؾه هيکي چيوبى

 يک ّ ثْػ کـػٍ اٍالس ػهت ثَ ؿا ٍْؿتو ػاىت هتٌبمجي ػُبى

 چيوو عبؿري گْىَ ثَ ًقػيک چپ موت گًَْ ؿّي عبل

 فػٍ ىبًَ ثبال موت ثَ ؿا آى ّ ثْػ ثـام ّ هزؼؼ هُْبيو ػاىت

 چين ثَ مليؼ تبؿُبي تْک ّ تک ًيق هُْبيو ثيي ػؿ ثْػ

 ثلْف ّ ْٓمي ىلْاؿ ّ کت ثْػ رؾاثي هـػ کل   ػؿ. هيغْؿػ
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 ؿا آى کَ ػاىت ُن ثلٌؼي ثبؿاًي ، ثْػ تٌو ؿًگي عبکنتـي

 ُن ثبف اه هيکي مبهنًْيت کيق.  ثْػ اًؼاعتَ ػمتو ؿّي

 هيکـػم ًگبٍ ػهت ثَ ؿا اّ کَ ْٓؿ ُوبى. اًؼاعت اؿىيب يبػ ثَ هـا

 كـّ هي ًگبٍ ػؿ هنتوين کَ اكتبػ اّ چيوبى ثَ ًگبُن لضظَ يک

 اّ هخل ىؼم فًؼٍ ّ هـػم افعزبلت ّ ؿيغت كـّ ػلن. ؿكت

 اًگبؿ کَ ْٓؿي ثَ ثيٌؼافم فيـ ثَ ؿا ًگبُن ػبػي عيلي ًتْاًنتن

 اّ اگـ کَ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم تبثلْ چٌبى اكتبػٍ اتلبهي اًگبؿ ًَ

 هيـْل کَ كِوٌؼم اّ ثَ عْػم ثْػ ًيؼٍ هّْْع ايي هتْرَ ُن

 ػؿ صبال ىؼ ثؼ چوؼؿ"  گلتن عْػم ثَ ًبؿاصتي ثب ، ثْػم چکبؿي

 چَ هي هْؿػ ػؿ اّ ًجْػ هِن الجتَ" ؟ هيکٌَ كکـي چَ هي هْؿػ

 عزل ّ ًبؿاصت ثْػم کـػٍ کَ کبؿي اف عْػم ثييتـ ، هيکٌؼ كکـي

 اينتبػ كـّػگبٍ رلْي اتْثْك ّهت ُوبى ػؿ عْىجغتبًَ.  ثْػم

 عالً ؿّصي كيبؿ آى اف ؿا عْػم تب ىؼم پيبػٍ ثبالكبٍلَ ًيق هي

 . کٌن

 تـاًقيت مبلي ّاؿػ ػيگـ هنبكـاى ػًجبل ثَ هيْ ه اكکبؿي ثب

 آثبػ هِـ كـّػگبٍ ثَ ىجبُتي ُيچ پبؿيل كـّػگبٍ.  ىؼم كـّػگبٍ

 کَ هيؼيؼم ؿّين رلْي پيکـ ّ ػؿ ثي ّ ّميغ مبلي. ًؼاىت

 ثَ ًيق ؿاٌُوب تبثلُْبي توبم. کزبمت آى تَ ّ مـ ًجْػ هؼلْم

 ُبد ، ًويلِويؼم ؿا آى اف کلوَ يک صتي هي کَ ثْػ كـاًنَ فثبى

 عْػم ثب.  ثکٌن ثبيؼ چَ ثْػم هبًؼٍ ّ هيکـػم ًگبٍ آـاف ثَ ّاد ّ

 کبهـاى ػًجبل کزب ّ ثگيـم ؿا چوؼاًن کزب اف صبال هيکـػم كکـ
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 ٓـكي ثَ کل ُـ. ثْػًؼ ثْػ ؿـيت ثـاين ُب چِـٍ توبم ؟ ثگـػم

 مـربين.  هييْػ عتن هوَؼ ثَ ؿاٍ کؼام ًجْػ هؼلْم ّ هيـكت

 ىلْؽ ثبفاؿ ػؿ کَ ػاىتن ؿا ثچِبي صبلت ّ ثْػم ىؼٍ هيغکْة

 پيؼا ًوْػ ػاىت کن کن اّطـاة ّ تـك ثبىؼ کـػٍ گن ؿا هبػؿه

 : ىٌيؼم مـم پيت اف ٍؼائي کَ هيکـػ

 ؟ کٌن کوکتْى تًْن هي_

 ربؿي ّرْػم ػؿ اهٌيت اصنبك!  ػلٌييٌي ّ گـم ٍؼاي چَ

 اف اي لضظَ.  ىؼم ؿّ ثَ ؿّ اعالم ثؼ هـػ ثب ثـگيتن ّهتي ، ىؼ

 ػمتت کبؿ ُبت فػى ؽل اّى ثبالعـٍ عبًن ىيْا"  گؾىت كکـم

 : ثگْين اّ ثَ رؼي اي هيبكَ ثب تب ثْػ کبكي ُويي"  ػاػ

 .هوٌْى ًَ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه هـػ

 .عؼاًگِؼاؿ_

 ثْػ ؿكتي صبل ػؿ هضکن هؼهِبي ثب کَ اّ ثَ ًبثبّؿي ثب ، ؿكت ثؼؼ ّ

 رْاة عْػم"  ؟ ؿكت چـا پل...  ايي"  گلتن عْػم ثب ّ کـػم ًگبٍ

 کٌَ التوبمت ّاينَ ؟ کٌَ کبؿ چَ هيغْامتي"  ػاػم ؿا عْػم

 ّ ػاػم كيبؿ ثِن ؿا ػًؼاًِبين صـً اف"  ؟ کٌَ کوکت ثگؾاؿي کَ

 كکـ عْػىن پيو کـػم ؿلطي يک هي صبال!  آػهيَ ػزت"  گلتن

 پيؼا چطْؿي ؿّ ام ٌٍؼلي ىوبؿٍ ًويؼًّنتن کَ هٌي ًويکٌَ

 کَ هييٌيؼم ؿا ػولن ٍؼاي" ؟ ثکٌن ثبيؼ ؿلطي چَ ايٌزب ، کٌن
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 ثَ ػولن"  اعالم ثؼ عْػعْاٍ، آػم ، هيـٍ کَ رٌِن ثَ"  هيگلت

 هؼلْم ثـٍ اگَ ًينت هْؿ ّ هِـ ّهت صبال"  فػ ًِيت اصنبمن

 ػؿ ثْػ ػولن ثب صن ُوييَ هخل"  ثيي مـگـػّى کي تب ًينت

 هيغْامت ّ هيکـػ گنيغتگي لگبم ُوچٌبى اصنبمن کَ صبلي

 ػّيؼم هـػ ٓـف ثَ. ػاؿػ ثبف کبؿ ايي اف هـا ىؼٍ کَ ٓـيوي ُـ ثَ

 :گلتن ّ

 ......ثجغييؼ آهب_

 ، ػّعت چين هي ثَ پـميگـي ًگبٍ ثب ّ ثـگيت ٓـكن ثَ

 عْػم ثَ صبل ايي ثب عْؿػ ؽّهن تْي لجغٌؼه ثؼّى ّ رؼي چِـٍ

 : گلتن. لجغٌؼ ًَ هيغْاُن ؿاٌُوبيي اّ اف هي کـػم يبػاّؿي

 . کٌي ؿاٌُوبيي هٌْ کٌيؼ لطق ثجغييؼ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه هضتـهبًَ عيلي

 ؟ ثؼم اًزبم ثـاتْى هيتًْن کبؿ چَ ثلـهبئيؼ صتوب ثلَ_

 . ثـم ثبيؼ کزب ػًّن ًوي ؿامتو_

 : گلت ّ ثـػ ثبال تؼزت ثٌيبًَ ؿا اثـّاًو

 ؟ ثـيؼ هيغْاُيؼ کزب ثپـمن تًْن ثي_

 ّ فػم لجغٌؼ عزبلت ثب.  کـػم هطـس ؿا پـمين ثؼ چوؼؿ كِويؼم

 :گلتن
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. ثگيـم تضْيل ؿّ چوؼاًن ثبيؼ کزب اف ًويؼًّن کَ ايٌَ هٌظْؿم_

 ُن ثؼؼ ، ؿميؼم مبلن کَ ثگن ثقًن عًْوْى ثَ تللي يک ثؼؼىن

 . کٌن پيؼا ؿّ عْاُـم ىُْـ

 رْاة ّ مئْال ايٌکَ ثؼّى ّ ىؼ پيؼا عٌؼٍ اف ٓـصي لجو ؿّي

 : گلت کٌؼ

 ؿّ گوـکي تيـيلبت اّل ثبيؼ ُوَ اف هجل اهب ، ثلـهبئيؼ ثبىَ_

 .ثؼيؼ اًزبم

 ٓـف ثَ اثتؼا.  ثـّم اّ ُوـاٍ کَ كِوبًؼ هي ثَ ػمت ثب ثؼؼ

 اف هجل. هيکـػًؼ کٌتـل ؿا ُب گؾؿًبهَ آًزب ػؿ کَ ؿكتين هکبًي

 هـػ ثَ ثْػم کـػٍ پـ ُْاپيوب ػاعل کَ ؿا کبؿتي ىْػ ًْثتن ايٌکَ

 : گلتن ّ ػاػم ًيبى

 ؟ ًَ يب ًْىتن ػؿمت ؿّ ايي هي ثجيٌيؼ هيکٌيؼ لطق_

 ثـگـػاًؼ هي ثَ ؿا آى مپل کـػ ًگبٍ آى ثَ ّ گـكت هي اف ؿا کبؿت

 : گلت ّ

 ػؿمتَ ثلَ_

 : پـميؼ مپل

 ؟ هيکٌيؼ ملـ كـاًنَ ثَ اّلتًَْ ثبؿ_

 :گلتن عزبلت ثب

 ثلَ_
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 ملـ ُْاپيوب ثب کَ ُنت ُن اّلي ثبؿ ًؼاؿٍ عجـ"  گلتن ػل ػؿ

 ٓـف ثَ اّ ُوـاٍ ثَ گوـکي تيـيلبت اًزبم اف ثؼؼ"  هيکٌن

 : گلت ّ کـػ مبلي گْىَ ثَ اي اىبؿٍ اّ ، ؿكتين ثقؿگي مبلي

 .کٌيؼ تللي هيتًْيؼ ايٌزب اف_

 ؿا ػقيق ٍؼاي فّػي ثَ ايٌکَ اف ىْم ّ ؽّم ثب ّ کـػم تيکـ

 ػمتگبٍ رلْي ػؿمت ؿكتن ُب تللي اف يکي ٓـف ثَ هييٌْم

.  ثلؼم ؿا آى کبؿ ٓـف ًَ ّ ػاؿم تللي کبؿت ًَ آّؿػم عبٓـ ثَ تللي

 ثَ هيغْاُن اّ اف ػيؼم ؿا کبهـاى ّهتي گلتن عْػم ثب ّ ثـگيتن

 هي ٓـف ثَ کبؿتي ػيؼم ّ اكتبػ اّ ثَ چيون. کٌؼ تللي هٌقلوبى

 :گلتن عزبلت ثب ، گـكتَ

 .ًؼاؿم تللي ثـاي اي ػزلَ هوٌْى_

 ؟ هٌتظـى تْى عبًْاػٍ ًگلتيؼ هگَ_

 :گلتن تـػيؼ ثب ّ کـػم كکـ کوي

 . ثقًن فًگ ثِيْى ثؼؼا هيتًْن اهب ، چـا_

 : گلت ّ گـكت رلْين ؿا کبؿت اّ

 .ًگؾاؿي هٌتظـ فيبػ ؿّ ات عبًْاػٍ ثِتـٍ ، ثلـهبئيؼ ، ًکٌيؼ تؼبؿف_

. امت هي تللي هٌتظـ ٍجـاًَ ثي ػقيق هيؼاًنتن ثْػ اّ ثب صن

 : گلتن
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 ُنت هيؼًّن کَ ًينت فصوتي اگَ پل هيگيؼ ػؿمت ىوب_

 ثلؼ ؿّ ُب تللي ايي کبؿ ٓـف هي ؿامتو. ثگيـيؼ ؿّ هب هٌقل ىوبؿٍ

 . ًينتن

 ػمتگبٍ ػاعل ؿا کبؿت ّ ؿكت تللي ٓـف ثَ هغبللتي ُيچ ثؼّى

 ؿا ىوبؿٍ. پـميؼ ؿا هٌقلوبى تللي ىوبؿٍ هي اف مپل. گؾاىت

 هي اف عْػه ّ گـكت ٓـكن ثَ ؿا گْىي اّ ػهبيوي اف ثؼؼ ّ ػاػم

 : هيگلت کَ ىٌيؼم ؿا ػقيق ٍؼاي ثؼؼ ػهبيوي.  ىؼ ػّؿ

 ... الْ الْ_

 :گلتن

 رْى ػقيق مالم_

 : گلت کَ ؿميؼ گْىن ثَ عيـ?تب کوي ثب ػقيق ٍؼاي

 ؟ چطْؿي ػقيقم مالم ، هبػؿ رْى ىيْا_

 ًجبىيؼ ًگـاى ؿميؼم ثگن فػم فًگ ، عْثن_

 ؟ ًيْهؼ پيو چيقي هيکلي ؟ ؿكتي ؿاصت ، ىکـ ؿّ عؼا_

 ؟ ػيؼي ؿّ کبهـاى

 ًؼيؼم ؿّ کبهـاى ٌُْف ؿميؼم االى ُويي ثْػ عْة چيق ُوَ ًَ_

 . هيجيٌوو ثـم ثيـّى کَ مبلي ايي ا اهب

 ّ ثبىن عْػم هْاظت کَ ملبؿىبتو تکـاؿ ثَ کـػ ىـّع ػقيق

 ػاىتن? ؿا کبؿت ُقيٌَ ػليْؿٍ ايٌکَ ثب هي ًکٌن چَ ّ ثکٌن چَ
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 هـػ ٓـف ثَ ًگـاًي ثب.  کٌن هطغ ؿا صـكو ًيْهؼ ػلن اهب

 اي گْىَ عًْنـػ ّ آؿام اّ.  امت صبلي چَ ػؿ ثجيٌن تب ثـگيتن

 لجغٌؼ ىؼ هي هتْرَ ّهتي. ىْػ توبم هي هکبلوَ تب ثْػ اينتبػٍ

 اىبؿٍ ثب ًيق اّ ّ کـػم عْاُي هؼؾؿت اّ اف اىبؿٍ ثب فػ کْچکي

 اّ ، ثْػ ًيؼًي توبم ػقيق ملبؿىبت. ًؼاؿػ اي ػزلَ کَ گلت

 آًِب ثَ ؿا عجـه صتوب ػيؼم ؿا ىيؼا ّهتي کـػ تبکيؼ ػيگـ ثبؿ

 : گلتن. ػاؿػ صبلي چَ ّ امت ّّؼيتي چَ ػؿ ثگْين ّ ثؼُن

 ثِتْى ػيؼهو ايٌکَ هضِ ثَ ثبىَ ؿاصت عيبلتْى ػقيق ثبىَ_

 .هيقًن فًگ

 :گلتن ثؼؼ ّ

 عبٓـ ثَ هيکٌن امتلبػٍ يکي تللي کبؿت اف ػاؿم ايٌزب هي ػقيق_

 ثَ ىيؼا عًَْ ؿكتن ّهتي ، کٌن ٍضجت فيبػ ًويتًْن ُويي

 ؟ ثبىَ ثقًَ فًگ ثِتْى اًّزب اف هيگن کبهـاى

 ّ عْػت هْاظت عيلي ًکٌن ملبؿه ػيگَ كؤ هبػؿ ثبىَ_

 .ثبه عْاُـت

 .کٌن عؼاصبكظي هي ًؼاؿيؼ کبؿي ػيگَ اگَ ػقيق ثبىَ_

 .ثبىَ ًگِؼاؿت عؼا_

 ؿا گْىي گـكتَ صبلي ثب ىٌيؼم ؿا اّ عؼاصبكظي ٍؼاي ّهتي

 ػؿآّؿػم ػمتگبٍ اف ؿا کبؿت اي ػکوَ فػى ثب ّ گؾاىتن ربيو مـ

 :گلتن ّ گـكتن ٓـكو ثَ ؿا کبؿت ّ ؿكتن اّ ٓـف ثَ مپل
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 کـػيؼ لطق عيلي_

 :گلت ّ فػ کوـًگي لجغٌؼ ّ گـكت ؿا کبؿت

 .هيکٌن عْاُو_

 ىؼٍ کنـ کبؿتتْى اف کَ هجلـي ثبىَ ًؼاىتَ اىکبلي اگَ_

 . کٌن توؼيوتْى

 ، ام ًقػٍ عْثي صـف كِويؼم کـػ، ًگبُن تٌِب رْاة ربي ثَ

 :گلتن ثبالكبٍلَ

 ًؼاىتن رنبؿت هَؼ هيغْام هؼؾؿت_

 : گلت ّ کـػ تجنن هيکـػ ًگبُن کَ ُوبًطْؿ

 .ثـين ثلـهبئيؼ ، ًينت هِن_

 صـکت اتلبم ثَ ، ًينت ًبؿاصت ػمتن اف کَ ىؼ ؿاصت عيبلن

 ػمتگبُي ؿّي کَ ؿميؼين مبلٌي ثَ ثؼؼ لضظبتي ّ کـػين

 ثـ ؿا عْػه چوؼاى کل ُـ ّ چـعيؼًؼ هي چوؼاًِب هؼّؿ

 ّ ثـػاىتن ؿا آى ّ کـػم پيؼا ؿا عْػم چوؼاى فّػ عيلي.  هيؼاىت

 اتلبم ثَ مپل.  ثـػاؿػ ؿا کْچکو چوؼاى ُن اّ تب ىؼم هٌتظـ

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ اّ ىؼين ثقؿگي مبلي ّاؿػ ُن

 .کٌيؼ پيؼا ايٌزب ثبيؼ ؿا اىٌبيتبى ىوب_

 ثْػم ػيؼٍ کَ ػکنِبيي ثب ؿا کبهـاى.  اًؼاعتن آـاف ثَ ًگبُي

 ثْػم ػيؼٍ ػکل ػؿ اّ اف کَ اي چِـٍ ػًجبل ثَ ّ هيکـػم تَْؿ



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 531 

 کتاب باز

 ًبم ثَ هـا کَ ىٌيؼم ؿا هـػي ٍؼاي ٌُگبم ايي ػؿ. گيتن

 ثَ کَ کـػم ًگبٍ هـػي ثَ تؼزت ثب ّ چـعبًؼم ؿا مـم. هيغْاًؼ

 چيوبى لضظَ يک ػؿ ؟ کيَ ايي پـميؼم عْػم اف. هيآهؼ ٓـكن

 ّ ىؼ ًقػيک هي ثَ هـػ.  ؿگـكت تکلون هؼؿت هـػ مجق ّ ًبكؾ

 : گلت

 ؟ ُنتيؼ ىيْا ىوب_

 : گلت هيقػ لجغٌؼ کَ ْٓؿ ُوبى ، ػاػم تکبى ؿا مـم عْػآگبٍ ًب

 . کبهـاًن هي_

 مـم ػّؿ ػًيب گْيي صـف ايي ىٌيؼى اف کـػم اصنبك لضظَ يک

 ػؿ ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ لضظبتي تب عْؿػٍ مـ ّ ّاؿكتَ ، چـعيؼ

 چيوبى ثزق گيتن اّ چِـٍ ػؿ آىٌبيي ًوطَ ػًجبل ثَ ؽٌُن

 هيقػ ؽّم تْ رْؿي ثؼ اه مجقٍ پْمت ػؿ کَ ؿًگو مجق

 عيلي تـ مبػٍ فثبى ثَ ًؼاىت، ػکنو ثَ ػيگـي ىجبُت

 الؿـ ّ کْتبٍ هؼ.  ثْػم ػيؼٍ ػکل ػؿ کَ ثْػ چيقي آى اف تـ فىت

 ّهتي کَ ػاىت گيبػ ػُبًي ّ اي کْكتَ ثيٌي. ثْػ اًؼام

 ًوبيبى ًيق ُبيو لخَ ه هؼْد ّ کذ ػًؼاًِبي ُوـاٍ ثَ هيغٌؼيؼ

 ًوبيبى کبهال مـه كـم کَ ثْػ پيت کن چٌبى هُْبيو. هييؼ

 پٌذ ّ چِل اف ثيو هيـميؼ ًظـ ثَ ّ ىکنتَ ٍْؿتو.  ثْػ

 تْ عيلي ُن تيپو اه هيبكَ ثـ ػالٍّ. ثبىؼ ػاىتَ مبل ىو

 ػؿ هيقػ فاؿ تٌو ثَ کَ ثْػ پْىيؼٍ ؿًگي هـهق ثلْف. هيقػ ؽّم
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 ّهتي. ثْػ عزبلت ثبػج کَ ثْػ پْىيؼٍ تٌگي ريي ىلْاؿ ػُْ

 اف ثؼؼ ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ّاد ّ ُبد گـكت ٓـكن ثَ ؿا ػمتو

.  ام ثـػٍ عبٓـ اف ؿا اػة اٍْل توبم کَ آّؿػم يبػ ثَ تبفٍ لضظبتي

 هي ؿا گلْيو کَ ثْػ کني هخل ٍؼاين کـػم مالم اّ ثَ ّهتي

 عْػ کَ کـػم ػؿاف ٓـكو ثَ ؿا ػمتن اکـاُي چٌبى ثب ّ كيبؿًؼ

 ؿا ػمتن ّ فػ لجغٌؼ صبل ايي ثب.  ىؼ هّْْع ايي هتْرَ ُن اّ

 ؿّي ػمتو ؿْٓثت احـ کـػ ؿُب ؿا ػمتن کَ ٌُگبهي. گـكت

 ، ػاىتن ثؼؼي صبل.  ىؼ چٌؼىن ثبػج ّ ثْػ هبًؼٍ ثبهي ػمتن

 ثْػ، ؿاٌُوبين هْهغ آى تب کَ اكتبػم هـػ يبػ ثَ ًبگِبى لضظَ آى ػؿ

 عبٓـ ثَ تبفٍ. ثْػ اينتبػٍ كبٍلَ کوي ثب کَ ػيؼم ؿا اّ ّ ثـگيتن

 اّ ٓـف ثَ پژهـػٍ ّ صبل ثي.  ام ػاىتَ ًگَ هؼطل ؿا اّ آّؿػم

 :گلتن ّ ؿكتن

 .گؾاىتن هٌتظـ ؿّ ىوب ثجغييؼ_

 : گلت هـػ

 ؟ کـػيؼ پيؼا ؿا اىٌبيتبى ، ثبىيؼ ؿاصت ، ًينت اي هنبلَ_

 : گلتن رْاة ربي ثَ ّ اًؼاعتن پبييي ؿا ًگبُن

 .هوًٌْن چيق ُوَ ثبثت_

 : گلت ّ کـػ عن ٓـكي ثَ ؿا مـه

 صْْؿتْى اف ثؼيؼ اربفٍ اگَ صبال.  ًکـػم کبؿي ، هيکٌن عْاُو_

 .ثين هـعٌ
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.  ثقًن لجغٌؼ ًتْاًنتن صتي کَ ْٓؿي ثَ كيـػ ؿا گلْين ثـِ

 :گلتن ؿوگيٌي لضي ثب ّ كيـػم ُن ثَ ؿا لجبًن

 .هيکٌن عْاُو_

. ثْػ ىجيَ تْـع ثَ ثييتـ تيکـم لضي کَ كِويؼم ُن عْػم

 عْاُـ ىُْـ ًبم کَ هـػي ثب هـا کـػم هي عْاُو اّ اف گْيب

. ًگؾاؿػ تٌِب ثْػ ثيگبًَ يک هي ثـاي اهب هيکييؼ يؼک ؿا ام ثيچبؿٍ

 ًگـاًي ثب فيـا ثْػ ىؼٍ هي صبل هتْرَ ُن اّ کـػم اصنبك

 : گلت ّ کـػ ًگبُن

 .عؼاًگِؼاؿ_

 اف کَ ْٓؿ ُوبى.  ؿكت اّ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم كؤ رْاة ربي ثَ

 اٍالا  ؿامتي"  گلتن عْػم ثب هيکـػم ًگبٍ ؿا ؿكتٌو مـ پيت

 کبهـاى پيو گـكتَ صبلي ثب" ؟ ثْػ چي اموو ًلِويؼم

 : پـميؼ.  ثـگيتن

 ؟ ثْػ کي_

 :گلتن ًؼاىتن فػى صـف صٍْلَ ّ صبل ايٌکَ ثب

 .ثْػ هي ؿاٌُوبي ايٌزب تب آهب ايي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه کبهـاى

 . ثـين کَ ثِتـٍ عت_
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 ثب ثْػى تٌِب اف صويوت ثَ هيکـػم تٌِبيي اصنبك ىؼت ثَ

 ثبىؼ_  ىيؼا ىُْـ_  کبهـاى ػاىتن ىک ٌُْف کَ هـػي

 هـقم ػؿ هـتت ثبىؼ کـػٍ گيـ کَ ًْاؿي هبًٌؼ ٍؼائي.  هيتـميؼم

 چٌبى....." ىيؼا ثيچبؿٍ ىيؼا، ثيچبؿٍ ىيؼا، ثيچبؿٍ"  هييؼ تکـاؿ

 کزب ثَ ًوييؼم هتْرَ کَ ثْػم عْػم کٌٌؼٍ ًبؿاصت اكکبؿ گيـ ػؿ

 عْػم اف ثبؿ ػٍ اف ثيو. ثْػ کـػٍ پـ هـا ؽُي توبم کبهـاى. هيـّين

 عيلي ُن ػکنِبيو ػؿ ؟ امت ىکلي ايي اّ چـا پـميؼم

 هبثل ثـاين هيکـػم كکـ چَ ُـ تـ، هيبكَ عْه ُن ّ ثْػ تـ رْاى

 هگـ.  ثْػم ػيؼٍ ؿا ػکنو کَ ثبىؼ کني ُوبى اّ ًجْػ هجْل

 ثْػ چٌيي اگـ ّ ثبىؼ ثْػٍ هجلو مبل ػٍ ثَ هتؼلن ػکل ايٌکَ

 پـػٍ کبهـاى ٍؼاي.  ثْػين عْؿػٍ ؿکت ْٓؿ ايي کَ هب ثـ ّاي

 ٓـكن ثَ هيـكت ؿاٍ کٌبؿم کَ ْٓؿ ُوبى.  کـػ پبؿٍ ؿا اكکبؿم

 : گلت ّ ثـگيت

 . ًؼاؿيؼ ىيؼا ثب فيبػي ىجبُت ىوب_

 ؿّي ًبهطجْػو ًلل ّ ثْػ ًقػيک عيلي هي ثب اه كبٍلَ

 ُن فّؿ ثَ ًتْاًنتن صتي کـػم کبؿي ُـ ، هييؼ پغو ٍْؿتن

 ػکنت ثَ ىجبُتي ُيچ ُن تْ"  گلتن ػلن ػؿ.  ثقًن لجغٌؼ

 تب کَ کيْؿي ثَ ًنجت اصنبمي ُيچ ثْػ ػزيت ثـاين"  ًؼاؿي

 صتي. ًؼاىتن ثْػم ػيؼٍ ؿا عْاثو ثبؿ ُقاؿ آى ثَ ملـ اف هجل

 ؿا چيوبًن ػاىتن ػّمت کَ هيکـػم ػلقػگي اصنبك چٌبى

 عـّري ػؿ رلْي ، ثجيٌن ايـاى ػؿ ؿا عْػم هيکٌن ثبف ّهت ّ ثجٌؼم
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.  ىْم عبؿد اّ اف هجل هي تب گؾاىت ىبًِبم پيت ؿا ػمتو اّ

 كبٍلَ اّ اف کوي. مْفاًؼ ؿا پيتن آتييي گـفي چْى ػمتو

 ثَ ؿا مـه گبُي صبل ايي ثب.  کييؼ پل ؿا ػمتو اّ ّ گـكتن

 فىت ًِبيت ثي لجغٌؼه. هيقػ لجغٌؼ ّ چـعبًؼ هي هي ٓـف

 چٌؼه ٓـف ثَ ًيق ثباليو ُبي لخَ کزو ػًؼاًِبي ثـ ػالٍّ ، ثْػ

 کَ هيگـكت چٌبى هلجن هيکـػم ًگبٍ ؿا اّ ثبؿ ُـ. ثْػ ًوبيبى آّؿي

 ! ؟ کزب ىيؼا ّ کزب اّ.  کٌن گـيَ ايغْامت م ػلن

. هيـّػ کزب ثلِون ايٌکَ ثؼّى ، هيـكتن اّ ػًجبل گْملٌؼي هخل

 پبؿکيٌگ ٓـف ثَ.  ًجْػم ثلؼ ؿا ربيي فيـا ًويکـػ ُن كـهي الجتَ

 ًوبًن هٌتظـ ّؿّػي رلْي اي لضظَ گلت هي ثَ.  ؿكتين كـّػگبٍ

 ثنيبؿ عْػؿّي ثـ مْاؿ کَ ػيؼم ؿا اّ تب کييؼ ْٓل ػهبيوي. 

 : گلت ّ اينتبػ هي پبي رلْي ّ ىؼ عبؿد پبؿکيٌگ اف ىيکي

 . ػقيقم ىْ مْاؿ_

 ٌٍؼلي تْي هيغْامت ػلن.  ثْػ ػؾاثن ثبػج لجغٌؼه ّ ًگبٍ

 عْة ّلي ثبىن اّ ػيؼ هؼـُ ػؿ کوتـ تب ثٌييٌن ػوت

 ىيؼا ىُْـ اّ ثْػ چَ ُـ فيـا. امت اػة اف ػّؿ ايي هيؼاًنتن

 ػؿ ٍؼائي ُن ثبف آهؼ ؽٌُن ػؿ"  ىيؼا ىُْـ"  للع ّهتي. ثْػ

 اف کَ اکـاُي ُوبى ثب"  ىيؼا ثيچبؿٍ"  هيگلت کَ پيچيؼ هـقم

 ؿّي ّ کـػم ثبف ؿا رلْ ػؿ ثْػ آهؼٍ پؼيؼ ػلن ػؿ اّ ػيؼى اثتؼاي

 ثـاين ؿا ايوٌي ثٌؼ کوـ تب ىؼ عن ٓـكن ثَ.  ًينتن ٌٍؼلي

 : گلتن ثجٌؼػ،
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 ثلؼم_

 اكنـػٍ ّ ؿوگيي عيلي. کـػ صـکت اّ ّ ثنتن ؿا آى عْػم ّ

 تللي ػقيق ثَ کبهـاى ػيؼى اف ثؼؼ اگـ هيکـػم كکـ عْػ پيو ثْػم

 چٌؼ ثب ىيؼا چـا هيلِويؼم تبفٍ اکٌْى ؟ هيگلتن اّ ثَ چَ هيکـػم

 تَ ّ مـ کلوَ چٌؼ ثب چـا ّ فػ فًگ هٌقلوبى ثَ عيـ?تب مبػت

 ػيؼٍ ؿا کبهـاى کَ اي لضظَ ُن اّ ىک ثؼّى. آّؿػ ُن ؿا صـف

 آى ػؿ اّ اصنبك ػؿک ُن ىبيؼ.  ػاىت اصنبمي چٌيي ثْػ

 ّلي ثْػم آهؼٍ هِوبى ػٌْاى ثَ هي فيـا ًجْػ هوکي ثـاين لضظَ

 پل ، ثبىؼ اّ ُونـ ػوـي تب ثْػ آهؼٍ هي ثيچبؿٍ ىيؼاي

 ُونـ ػٌْاى ثَ اّ اصنبك ّ کزب هِوبى ػٌْاى ثَ هي اصنبك

 : کييؼ ثيـّى اكکبؿم ثـفط اف هـا کبهـاى ٍؼاي! ؟ کزب

 ؟ ثْػًؼ چطْؿ ثقؿگ هبػؿ ّ پؼؿ ثجيٌن کي تؼـيق رْى ىيْا!  عت_

 ؟ ثْػ عْة صبليْى

 ًويغْامت ػلن ّرَ ُيچ ثَ ثْػًؼ، فػٍ هلل ػُبًن ثَ اًگبؿ

 :گلتن ّ کـػم ثبف ؿا ػُبًن چنت فصوت ثَ کٌن ٍضجت

 .ؿمًْؼى مالم هوٌْى_

 ىيؼا ًويؼًّنتن کـػم تؼزت عيلي ػيؼهتْى کَ اّل ؿامتو_

 .ػاؿٍ ىوب هخل عْىگلي عْاُـ

 اّ تؼـيق رْاة ػؿ. ثْػ آّؿ ػؾاة ثـاين ُن ٍؼايو ٌٓيي صتي

 لجغٌؼ تيکـ اظِبؿ ثـاي ًتْاًنتن صتي ، کـػم مکْت ُوچٌبى
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 ثنتَ چٌبى ػُبًن اهب ثپـمن ؿا ىيؼا صبل هيغْامت ػلن.  ثقًن

 ّ ٍبف.  کٌن ثبفه ًتْاًن ّهت ُيچ هيکـػم كکـ کَ ثْػ ىؼٍ

 مـػت ثب کَ اتْثبى هوطغ ُبي عٔ ثَ ّ ثْػم ًينتَ هنتوين

 ثْػم ًبؿاصت ّ هؼؾة آًوؼؿ.  هيکـػم ًگبٍ هيگؾىتٌؼ هوبثلوبى اف

 هٌبظـ ّ ثچـعبًن پٌزـٍ ٓـف ثَ ؿا مـم ًويکييؼ كکـم صتي کَ

 اػة اف ػّؿ ؿكتبؿم ايي هيلِويؼم ُن عْػم.  کٌن توبىب ؿا آـاف

 ٍؼهيي ثـاي کَ ثْػم هتبمق چٌبى. ًجْػ عْػم ػمت اهب امت

 کـػم ثبف ّهتي ّ ثجٌؼم ؿا چيوبًن هييؼ کبه اي کـػم كکـ ثبؿ

 ّ ثْػين ؿاٍ ػؿ مبػتي. ثبىن ًينتَ هبى عبًَ اتبم پٌزـٍ لت

 ؿّين ثَ ؿّ ثَ ُوچٌبى مٌگ اف اي هزنوَ هبًٌؼ ثکن ّ ٍن هي

 گْه كؤ هي ّلي هيقػ صـف گبُي کبهـاى.  ثْػم ىؼٍ عيـٍ

 ثب كؤ کٌن ًگبُو ايٌکَ ثؼّى هيکـػ مْالي ُن اگـ.  هيکـػم

 کَ ثْػ هـيْه چٌبى ؽٌُن ، هيؼاػم ؿا رْاثو کْتبٍ رولَ يک

 عيلي ؿاٍ ػاًن هي كؤ ثْػين ؿاٍ ػؿ مبػت چٌؼ ًيؼم هتْرَ

 ّهتي. گؾىت مغت عيلي ثـاين مبػتِب ايي ّ ثْػ ْٓالًي

 : گلت کبهـاى

 .ُنتي عنتَ صنبثي هيؼًّن ؿميؼين، ػيگَ رْى ىيْا_

 ثب ّ فيجب ربي.  ىؼم آـاف هٌبفل هتْرَ تبفٍ کَ ثْػ ّهت آى

 رلْي کبهـاى. ػاىت ّياليي هيٌگ ُبي عبًَ کَ ثْػ ٍلبيي

 : گلت ّ ػاىت ًگبٍ هٌقل
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 کي امتـاصت مبػت چٌؼ ُن ثؼؼ ثگيـ ػّه يک ؿكتين کَ االى_

 .ثيبػ رب صبلت تب

 اف ؿا ىؼْؿم چٌبى هي اهب ، ثْػ هِـثبًي ّ اػة ًِبيت ػؿ لضٌو

 هي ثؼم عْػم اف. ًکـػم ُن تيکـ اّ اف صتي کَ ثْػم ػاػٍ ػمت

 صويوتب ّلي.  هيکٌن ؿكتبؿ ٓلجکبؿُب هخل هيکـػم اصنبك آهؼ

 کبؿت هبًٌؼ کَ عبًَ هٌظـٍ ػيؼى اف ايٌکَ ثؼّى ًجْػ عْػم ػمت

 کبهـاى.  ىؼم عبؿد عْػؿّ اف ثيبين ّرؼ ثَ ثْػ فيجب پنتبلي

 کـيَ لجغٌؼ ُوبى ثب ّ کـػ عبؿد عْػؿّاه پيت اف ؿا چوؼاًن

 عْػ ثب ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ هيوئق صبلتي ثب. ىْم ػاعل کـػ اىبؿٍ

 ّهتي ًويؼاًنت عْػه ُن ىبيؼ ؟ هيغٌؼٍ چي ثـاي کـػم كکـ

 ثؼثغتي کوبل ػؿ. هييْػ تـ فىت ُنت کَ ايٌي اف هيقًؼ لجغٌؼ

 اه چِـٍ ثَ ٌُْف اهب گؾىت هي اّ ػيؼى اف مبػتي ايٌکَ ثب

 تؤمق ىيؼا صبل ثَ هيؼيؼهو کَ ثبؿ ُـ ّ ثْػم ًکـػٍ ػبػت

 ثبف ؿا ػُبًن مغتي ثَ عبًَ ثَ ىؼى ػاعل اف هجل. هيغْؿػم

 :گلتن ّ کـػم

 ايٌزبمت؟ ىيؼا_

 .هيؼم تّْيش ثـات تْ ثـين ، ًَ-

 اف ّ ثْػ ىيـّاًي آى موق.  اًؼاعتن مبعتوبى ثَ ػيگـي ًگبٍ

 ػيْاؿ ربي ثَ امت ٓجوَ ػّ کَ كِويؼم ثبال ٓجوَ ُبي پٌزـٍ

 ّرْػ ثب هيکـػ رؼا عيبثبى اف ؿا عبًَ صـين ؿًگ مليؼ ُبيي ًـػٍ
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 ّ ثْػ ىؼٍ پْىيؼٍ مجق چوي اف هٌقل رلْي مطش ُْا مـػي

 اًتِبي. هيؼاػ ًيبى ؿا ػجْؿ هنيـ آى ّمٔ اف مليؼي مٌگلـه

 ػؿ. ػاىت چْثي صلبظ کَ هييؼ عتن پلَ چٌؼ ثَ مٌگلـه

 چِبؿ ُبي ىييَ ػؿ.  ثْػ پلِِب صلبظ ُوـًگ ّ چْثي هٌقل

 ػيؼ اف ؿا ػاعل آى ػؿي پيت مليؼ پـػٍ ّ ػاىت گْه

 ثيوبؿي آػم هخل هي ّ هيـكت ؿاٍ هي اف رلْتـ کبهـاى. هيپْىبًؼ

 ثبال ُب پلَ اف اّ.  کيبًؼم هي ػًجبلو ثَ ؿا عْػ عْؿاى تلْ تلْ

 ىْم ػاعل اّل هي تب ؿكت کٌبؿ مپل کـػ ثبف ؿا ػؿ کليؼ ثب ّ ؿكت

 : گلت ًويغْؿم تکبى ربين اف ػيؼ ّهتي. 

 . تْ ثـّ ػقيقم ّينبػي چـا_

 ، ىؼم ػاعل ثبىؼ اربفٍ هٌتظـ کَ ىٌْيي صـف ثچَ هخل هي ّ

 ؿا اي عبًَ چٌيي هيبثَ. ثْػ ػًذ ّ فيجب چوؼؿ عبًَ ػاعل كْبي

 ، ػبلي صؼ ػؿ ّمبيل توبم.  ثْػم ػيؼٍ عبؿري كيلوِبي ػؿ

 ّ ثْػ ّؿّػي ػؿ رلْي فيجبيي ؿاُـّي اثتؼا ثْػ ًوٌ ثي ّ لْکل

 کٌبؿ ؿاصتي ٌٍؼلي ػّ مبلي ػاعل.  ثْػ آى کٌبؿ کْچکي مبلي

. ثْػ کـػٍ كـاُن ػلچنجي ّ ػًذ هضئ ؿّىي اي ىْهيٌَ

 ؿاٍ هٌقل پيت صيبٓ ثَ ػؿ يک ثب کَ ثْػ عبًَ اًتِبي آىپقعبًَ

 ّمبيل آى ػاعل کَ ثْػ کْچک اتبم يک آىپقعبًَ کٌبؿ. ػاىت

 ًيق پؾيـايي ثقؿگ مبلي يک ّ ثْػًؼ گؾاىتَ اّبكي ّ ًغْؿ ثؼؿػ

 ّ چْثي ي پلِب ؿاٍ آىپقعبًَ کٌبؿ اف. ػاىت ّرْػ پبييي ٓجوَ ػؿ

 آًزب كْبي فيجبيي کَ چيقي.  هيکـػ پيؼا ؿاٍ ػّم ٓجوَ ثَ هبؿپيچ
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 چْثي اي کـکـٍ ُبي ّؿم اف کَ ثْػ آى ػيْاؿُبي هيکـػ تکويل ؿا

 كْبي. ثْػ مبعتوبى کق   پبؿکت ُوـًگ کَ ثْػ ىؼٍ پْىيؼٍ

 صؼ اف ثيو ىلْؿي ّلي ثْػ ًوٌ ثؼّى ّ فيجب الؼبػٍ كْم هٌقل

 ظـكِبي ىْهيٌَ لجَ صتي ّ هيق ُـ ؿّي. هيقػ ؽّم تْي آى

 ثي اتبم احبحيَ هيغْؿػ چين ثَ ًينتَ ُبي امتکبى ّ کخيق

 رلْي ػؿمت اىـبل مطل. ثْػ پـاکٌؼٍ آـاف ثَ تـتيت ّ ًظن

 آًکَ ربي ثَ اىـبل مطل ػؿ ، هيغْؿػ چين ثَ آىپقعبًَ

 کٍْ کَ ثْػ آىپقعبًَ ثؼتـ ُوَ اف. ثْػ اكتبػٍ کٌبؿه ثبىؼ ؿّيو

 کخيق آًوؼؿ آًزب. هيغْؿػ چين ثَ کبثيٌتِب ؿّي ًينتَ ظـكِبي

 ّ فيجب ػکْؿ ًَ هيغْؿػ چين ثَ ًظوي ثي اّل ّصلَ ػؿ کَ ثْػ

 عزبلت اّّبػي چٌيي اف ايٌکَ ثؼّى کبهـاى. آى تکويل ّمبيل

 آىپقعبًَ ػؿ رلْي هـا چوؼاى کٌؼ ػؾؿعْاُي صؼاه ل يب ّ ثکيؼ

 گلت ّ گؾاىت ىؼٍ ؿيغتَ فهيي ؿّي کَ ُبيي هيٍْ پْمت کٌبؿ

: 

 اتبهِبي ثبال ثـين ثِتـٍ اهب. ُنتي عنتَ عيلي هيؼًّن ػقيقم_

 .ثؼم ًيْى ثِت ُن ؿّ اًّزب

 ّ ػاػم تکبى هْاكوت ًيبًَ ثَ ؿا مـم ىبػي اصنبك ُيچ ثؼّى

 ُن ثبال ٓجوَ ػيْاؿُبي. ؿكتن ثبال چْثي ُبي پلَ اف اّ ُوـاٍ ثَ

 مبلي ىجيَ کَ هزقايي ّ کْچک كْبي. ػاىت چْة ؿّکو

 هبليچَ يک ثب آى کق   کَ هييؼ ػيؼٍ ُن ثبال ٓجوَ ػؿ ثْػ پبييي

 فيٌت اي ىييَ هيق يک ّ چـم ؿاصتي هجل مَ ّ ثْػ ىؼٍ كـه
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 اف. هيغْؿػ ثچين گْىَ يک ػؿ ُن ثقؿگي تلْيقيْى. ثْػ آى ثغو

 آى ػؿ. ػاىت چْثي صلبظ کَ ثْػ ؿاُـّيي ثبالتـ پلَ مَ آًزب

 ؿًگ ثَ چْثي ػؿ يک.  هييؼ ػيؼٍ فؿىکي ؿًگ ثَ ػؿ مَ ؿاُـّ

 ؿا فؿىکي ػؿُبي اف يکي اثتؼا کبهـاى.  ػاىت هـاؿ کٌبؿ ُن ػيْاؿ

 تغت کَ ثْػ ػًزي ّ کْچک اتبم کـػ ثبف ثْػ ُب پلَ ثَ ًقػيک کَ

 ًْؿ ػجْؿ اف هبًغ اتبم ّغين پـػٍ. ثْػ آى گْىَ ُن اي ًلـٍ يک

 ؿا اتبم ػاعل ًويتْاًنتن عبٓـ ُويي ثَ. هييؼ آى ػاعل ثَ

 كْبي هييْػ اتبم پٌزـٍ اف فػم صؼك صبل ايي ثب.  ثجيٌن عْة

 ثَ هي ّ ؿكت ػيگـ اتبم ٓـف ثَ کبهـاى. ػيؼ ؿا مبعتوبى پيت

 کَ اتبهي ػيؼى ثب کـػ ثبف ؿا اتبم ػؿ ّهتي. ؿكتن ػًجبلو ًبچبؿ

 ثبف کوي ام عْؿػٍ گـٍ ؽّم امت ثچَ ثَ هتؼلن هيؼاػ ًيبى

 :گلتن ّ ثـگيتن کبهـاى ٓـف ثَ. ىؼ

 ؟ کزبمت ىـّيي ؿامتي_

 ؛ گلت اّ ، ثـػ ثيي اف ؿا ؽّهن کبهـاى لجغٌؼ

 .هيؼم تّْيش ثـات صبال_

 تّْيضي چَ گلتن عْػم ثب گلت ؿا ُويي ُن ىيؼا هْؿػ ػؿ ّهت

 ػؿ ٓـف ثَ اّ ؟ هيکٌؼ هْکْل ثؼؼ ثَ ؿا آى کَ ثؼُؼ عْاُؼ هي

 ىـّيي اتبم اف ػل مغتي ثَ ، کـػ ثبف ؿا آى ّ ؿكت ؿاُـّ اًتِبي

 اّليي.  ثْػ ثويَ اف تـ ثقؿگ اتبم مْهيي.  ؿكتن اّ ٓـف ثَ ّ کٌؼم

 اف کَ ثْػ آى فيجبي ّ ثقؿگ ُبي پٌزـٍ هيغْؿػ چين ثَ کَ چيقي
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 ّ ػاىت فيجبيي ػکْؿ اتبم.  هيؼاػ ًيبى ؿا ثيـّى هٌظـٍ رِت ػّ

 ثْػ هؼلْم آى ظبُـ اف.  ػاىت هـاؿ آى ّمٔ ُن اي ًلـٍ ػّ تغت

 اف کَ كکـُبيي اف کَ صبلي ػؿ. امت ىيؼا ّ اّ هيتـک اتبم کَ

 کٌبؿ اتبم رلْي اف ؿا عْػم ثْػم ىؼٍ هيوئق ػاىت رـيبى هـقم

 ؿا اتبم ػؿ ايٌکَ ثؼّى کبهـاى.  کـػم آى ثَ ؿا پيتن ّ کييؼم

 : گلت ّ ؿكت ثْػ مبلي ػؿ کٌبؿ کَ کْچکي ػؿ ٓـف ثَ ثجٌؼػ

 اتبم رق ثَ ثبال عْاثِبي اتبم ػؿ. امت ػمتيْيي ُن ايٌزب_

 .ػاؿػ ّرْػ هزقا* گـهباااثَ* امت ثچَ اتبم کَ ّمطي

 ٓجوَ ػؿ پبه ّ ؿيغت ّ ىلْؿي آحبؿ کـػم ًگبٍ آـاكن ّ ػّؿ ثَ

 : گلت کبهـاى. هييؼ هيبُؼٍ ُن ثبال

 ؿّ چوؼاًت کي اًتغبة ػاؿي ػّمت کَ ؿّ اتبهِب ايي اف کؼّم ُـ_

 .ثگؾاؿم آًزب

 : گلتن ّ کـػم اىبؿٍ کْچک اتبم ثَ

 .عْثَ اتبم ُوْى_

 .اتبهت تْي گؾاؿم هي ؿا چوؼاًت هي پل_

 ثب ؿا آػهِب ًجبيؼ کـػم كکـ ىـهٌؼگي ثب ّ کـػم تيکـ اّ اف

 اف ثؼؼ ّ ؿكت کبهـاى تب اينتبػم آًزب آًوؼؿ. مٌزيؼ ظبُـىبى

 : گلت چوؼاًن آّؿػى

 هيؼم ؿّ ًبُبؿ تـتيت ُن هي کٌي امتـاصت کوي تب رْى ىيْا_

. 
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 اتبم ثَ ؿكت پبييي ُب پلَ اف اّ ايٌکَ اف ثؼؼ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ػؿ پيت رب ُوبى لضظبتي. ثنتن مـم پيت ؿا ػؿ ّ ؿكتن

 ىؼيؼا فيـا. ثْػ تٌِبيي ػاىتن اصتيبد کَ چيقي تٌِب ثَ.  اينتبػم

.  کـػم ًگبٍ ػؿ هلل ثَ ّ ثـگيتن.  ػاىتن كکـ کوي ثَ اصتيبد

 ػؿ پيچبًؼم هي ّهتي کَ ػاىت گـػي ػمتگيـٍ ًجْػ عْؿ کليؼ

 آى ثَ ًگبُي پيت اف ّ کـػم ثبف ؿا ػؿ آُنتَ. هييؼ هلل اتبم

 هلل ػاعل اف كؤ ّلي ػاىت ػمتگيـٍ ُن پيت اف ، اًؼاعتن

.  کـػم هلل ػاعل اف ّ ثنتن آُنتَ ؿا ػؿ ؿاصت عيبل ثب. هييؼ

 اصنبك.  ًينتن آى لجَ ؿّي ّ ؿكتن تغتن ٓـف ثَ مپل

 آهؼٍ ػؿ آة اف ؿلٔ تَْؿاتن توبم. ػاىتن اي کٌٌؼٍ ًبؿاصت ّ گٌگ

 اًؼاعتن اتبم آـاف ثَ ًگبُي ثْػم ًينتَ کَ رب ُوبى اف. ثْػ

 چوؼؿ اتبم آى هيؼيؼم ّ ثْػ کـػٍ ػبػت تبؿيکي ثَ چيون. 

 ّاؿكتَ تَْيـ آى ػاعل اف کَ ثْػ تغت رلْي اي آيٌَ هيق.  فيجبمت

 ّ کـػم ًگبٍ تَْيـم ثَ لضظبتي.  هيکـػم توبىب ؿا عْػم هـوْم ّ

 تکًْي يک پبىْ"  ؟ ىيْا ىؼٍ هـگتَ چَ"  گلتن ثغْػم عطبة

 اّهؼي ، ًيْهؼي عْىگؾؿًّي ّ تلـيش ثـاي تْ.  ثؼٍ عْػت ثَ

 چٌؼ کَ صبليَ چَ ػؿ ّ کزبمت ات ثيچبؿٍ عْاُـ ىيؼا ثجيٌي

 ؟ ثبىَ ىکلي ايي کبهـاى ًؼاىتي اًتظبؿ ، ًقػٍ تللي يک ّهتَ

 اعالهو ػُْ ػؿ ؟ ىکليَ ايي کَ چيَ ثيچبؿٍ اّى توَيـ عت

 کَ تْ عْػ هخل ، ىيؼامت اًتغبة اّى ثبىَ چي ُـ ، عْثَ

 اعالم ّ پْل ّلي ػاىت هيبكَ ثبثک ، کـػي اًتغبة ؿّ ثبثک
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 ؟ ثِتـٍ کؼّم ، ًؼاؿٍ هيبكَ اهب ػاؿٍ اعالم ّ پْل کبهـاى ، ًؼاىت

 صتي ثجيي کي ًگبٍ ، ثبىَ ُن ثب چيق ُوَ کَ ًوييَ ثبالعـٍ

 ؟ کٌَ فًؼگي اي عًَْ چٌيي تْي ىيؼا هيؼيؼي ُن عْاة تْي

 ؿّ عْاُـت فًؼگي ّ عًَْ کن يک فػى هٌجـک ربي ثَ پبىْ

 ُوييَ." صبليَ چَ تْ ثجيي مـاؿو ثـّ ، کي ؿيل ّ ؿامت

 اکٌْى.  کٌن كکـ ثِتـ هيتْاًنتن فيـا ، هيکـػ هؼزقٍ ثـاين تٌِبيي

 گـكتن تَوين تٌِبيي کوي اف ثؼؼ ثْػ اكتبػٍ اتلبم ُويي ُن

 ثْػ ىؼٍ گؾاىتَ ام ػِؼٍ ثـ کَ هْؿيتي?هب رق ثَ چيقي ثَ ػيگـ

 اػْبي ي*پْىو ثؼّى* ّ ىلي کـػم هي اصنبك.  ًکٌن كکـ

 ثلٌؼ ، ام کـػٍ پيؼا ؿا ام ؿكتَ ػمت اف ًيـّي ّ ؿكتَ ثيي اف ثؼًن

 ؿا آى ّغين پـػٍ صـکت يک ثب.  ؿكتن اتبم پٌزـٍ ٓـف ثَ ّ ىؼم

 ىگلت ثْػ ؿّين پيو کَ فيجبيي هٌظـٍ ػيؼى اف.  کييؼم کٌبؿ ثَ

 . ىؼم فػٍ

 ُبي ثْتَ ؿا آى هضؼّػٍ کَ ثْػ مجقي كْبي هٌقل پيت

 ػؿ كبٍلَ ثَ ٓجوَ ػّ ّياليي ُبي عبًَ. ثْػ کـػٍ تؼييي ىويبػ

.  ػاىت عبٍي فيجبيي ّ ىکل کؼام ُـ کَ هييؼ ػيؼٍ آـاف

 ثب ُن ثؼؼ ّ ػّعتن چين ثيـّى هٌظـٍ ثَ ْٓالًي لضظبتي

 توبم اًؼاعتن ًگبٍ اتبم ثَ ثـگيتن ّ کٌؼم ػل آى اف مغتي

 هبػؼٍ ّ اٍْل ؿّي چيق ُيچ ّلي ثْػ فيجب ّ ىيک اتبم ّمبيل

 چيؼٍ ؿا ايٌزب ػکْؿ کل ُـ کـػم كکـ عْػم ثب ثْػ ًيؼٍ چيؼٍ

 ّ کـػٍ ؿا امتلبػٍ ثؼتـيي اتبم كْبي اف کَ ثْػٍ مليوَ ثؼ عيلي
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 مپل.  ثؼُن تـييـ ؿا آى ػکْؿ هٌبمت فهبى ػؿ گـكتن تَوين ثؼؼ

 اف ؿا هبًتْين.  گؾاىتن تغت ؿّي ؿا آى ّ ؿكتن چوؼاًن ٓـف ثَ

 ژاکت چوؼاى ػاعل اف مپل اًؼاعتن تغت ؿّي ّ آّؿػم ثيـّى تٌن

 ايٌکَ صٍْلَ.  پْىيؼم ثلْفم ؿّي ّ آّؿػم ثيـّى ؿا ام ثبكتٌي

 چيقُبيي كؤ.  ًؼاىتن ثچيٌن ؿا ّمبيلن ّ کٌن عبلي ؿا چوؼاًن

 ّ آّؿػم ػؿ آى ػاعل اف ثْػ كـمتبػٍ ىيؼا ثـاي ػقيق کَ ؿا

 گؾاىتن ثبهي چوؼاى ػاعل هيؼاػم عْػه ثَ ثبيؼ کَ ؿا ّمبيلي

 ػؿ تب آّؿػم ثيـّى ؿا مجق ثبهبلي ّ مجقي هْؿهَ ُبي ثنتَ ّ

 ىؼٍ پيچ کبػّ ثنتَ ثَ چيون ٌُگبم آى ػؿ.  ثؼُن رب يغچبل

 لضظَ ُوبى ّ ثؼُن ىيؼا ثَ تب ثْػ ػاػٍ هي ثَ اؿىيب کَ اكتبػ اي

 ؿا ُؼيَ هيکـػم كکـ ايي ثَ. آهؼ چيوبًن رلْي آؿيب ؿوگيي ًگبٍ

 ؿا مجقي هْؿهَ ُبي ثنتَ ٌُْف کَ صبلي ػؿ ؟ ًَ يب ثؼُن اّ ثَ

. ؿكتن كـّ كکـ ثَ ّ ًينتن چوؼاى کٌبؿ ػاىتن ػمت ػؿ

 ػؿ ثَ اي توَ ىٌيؼى ثب ّلي ثْػم صبل ايي ثَ هؼت چَ ًلِويؼم

 کَ ىٌيؼم ؿا کبهـاى ٍؼاي آى هتؼبهت.  آهؼم عْػم ثَ اتبم

 : هيگلت

 .کي ثبف ؿّ ػؿ لضظَ يک رْى ىيْا_

 عْػم ثب ىؼت ثَ ، آهؼ مـاؿن ثَ کٌٌؼٍ ًبؿاصت صل ُوبى

 ثلٌؼ اکـاٍ ثب صبل ايي ثب..  کٌن ػّؿ عْػم اف ؿا آى تب کـػم هجبؿٍ

 پبين تب مـ ثَ ًگبُي لجغٌؼ ثب کبهـاى.  کـػم ثبف ؿا ػؿ ّ ىؼم

 : گلت ّ اًؼاعت
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 .ثغْؿين ًبُبؿ پبييي ثـين ثيب ػقيقم_

 ؿا مجقي هْؿهَ ُبي ثنتَ اكتبػ ػمتبًن ثَ ًگبُو لضظَ ُوبى

 ّ عيک كِويؼم هي ُن عْػم کَ لضٌي ثب ّ گـكتن اّ ٓـف ثَ

 :گلتن امت مـػ

 ّ مجقي هْؿهَ پغت ػّ يکي ، كـمتبػٍ ثـاتْى ػقيق ؿّ ايٌب_

 .كـيقؿ تْي ثگؾاؿيؼ ًيؼٍ آة يغو تب فصوت ثي ، مجقٍ ثبهبلي

 گلت هي ؿكتبؿ مـػي ثَ تْرَ ثؼّى ّ آّؿػ رلْ ؿا ػمتو کبهـاى

: 

 .کييؼى فصوت ًکٌَ ػؿػ ػمتيْى ثَ ثَ_

 : گلت ّ گـكت ػمتن اف ؿا آى ّ

 ؟ ًَ هگَ.  هيکيي ؿّ پغتٌو فصوت کَ عْػت ػقيقم_

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ثلَ_

 : گلت ّ ؿكت کٌبؿ ػؿ رلْي اف کبهـاى

 . ام گـمٌَ صنبثي کَ هي ثغْؿين ًبُبؿ پبييي ثـين ثِتـٍ صبال_

 پبييي اّ ُوـاٍ ثَ صبل ايي ثب.  ثْػم ميـ صنبثي هي اّ ػکل ثَ

 ثْػٍ پبه ّ ؿيغت کـػى روغ هيـْل کبهـاى ثْػ هؼلْم. ؿكتن

 ٌُْف ّلي. ًجْػ عجـي هجل ػهبيوي صؼ اف ثيو ىلْؿي اف فيـا

 مبلي ّمٔ کبهـاى.  هيغْؿػ چين ثَ فيبػي ًظوي ثي احـ ُن
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 ؿؾاُبي فيبػي هوؼاؿ آى ؿّي کَ ثْػ چيؼٍ اي ًلـٍ ػّ هيق

 : گلت هي ثَ.  هيغْؿػ چين ثَ رْؿّارْؿ

 . ػقيقم ثييي ثـّ_

.  ثگؾاؿػ كـيقؿ ػاعل ؿا مجقي ُبي ثنتَ تب ؿكت عْػه مپل

 : گلت ّ ًينت ؿّثـّين ثـگيت ّهتي

 ُويي ُن ىوب اهيؼّاؿم ًؼاؿم تؼبؿف ىکون ثب ّهت ُيچ هي_

 .ثبىيؼ ْٓؿ

.  ًجْػ کزي ػُبى ثَ ىجبُت ثي کَ فػم لجغٌؼي فصوت ثب

 کَ هيغْؿػ ؿؾا اىتِبيي چٌبى ثب ّ کـػ عْؿػى ثَ ىـّع کبهـاى

 ّلي ؿميؼٍ ؿؾا ثَ تبفٍ ّ کييؼٍ گـمٌگي ؿّف چٌؼ کـػم كکـ

 ُويي اعالهو کَ كِويؼم ىؼم ؿؾا ُن اّ ثب کَ ثبؿ چٌؼ اف ثؼؼ

 ّ ًؼاىتن عْؿػى ثـاي چٌؼاًي اىتِبي هي اّ ػکل ثَ. امت

 ؿا هيق عْامتن ؿؾا ٍـف اف ثؼؼ.  عْؿػم ؿؾا هوؼاؿي فصوت ثَ

 مپل. هيکٌؼ ؿا کبؿ ايي عْػه گلت ّ ًگؾاىت کَ کٌن روغ

 : گلت ثبىؼ اكتبػٍ يبػه تبفٍ ايٌکَ هخل

 عبًوي يک هجال ىلْؿَ عيلي عًَْ کَ ثجغييؼ صبل ُـ ثَ_

 . هنبكـت ؿكتَ کَ ّهتيَ چٌؼ اهب آهؼ هي عًَْ کـػى تويق ثـاي

 هيکين ايٌزب ثَ ػمتي يک عْػم هي ًينت هِن_
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 ثْػم هٌتظـ ّلي ثْػم ًقػٍ تؼبؿف ػٌْاى ثَ ؿا صـف ايي ايٌکَ ثب

 ّ فػ لجغٌؼ اهب کٌؼ تؼبؿف ُن اّ اٍطالس ثَ ّ کٌؼ هغبللت کبهـاى

 : گلت

 .الفهَ عًَْ ثـاي فى يک ّرْػ ّاهؼب هيين هوٌْى_

 :گلتن ّ اًؼاعت ىيؼا يبػ ثَ هـا اّ صـف ُويي

 ؟ کزبمت ىيؼا ثگيؼ هيغْامتيؼ ؿامتي_

. ىؼ ًبؿاصت چيقي اف اف کـػم اصنبك ، کييؼ ثلٌؼي ًلل

 : گلت ّ کييؼ پيتو کن هُْبي ثَ ػمتي

 . پـمتوو هي کَ امت کني تٌِب ّ هي ػين ىيؼا_

 ثؼ ثب ّ کـػٍ تـک ؿا اّ ىيؼا ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم ثب اي لضظَ

 کبهـاى.  ػاىتَ صن ثبىؼ ْٓؿ ايي ُن اگـ کـػم كکـ* عٍَْي*

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ! ىؼ ْٓؿ ايي ػكؼَ يک چـا ػًّن ًوي_

 گلت ّ ىؼ عيـٍ هيق اف اي ًوطَ ثَ کـػ اّطـاة ػچبؿ هـا صـكو

: 

 صنبة ثَ هيگؾاىتن هييؼ ػَجي ّ علن ثؼ کَ اّهبت گبُي_

 ُن ثَ اػَبثو صؼي ثَ اّاعـ ايي ّلي ؿـثت تْي ُبه ػلتٌگي

 . ػکتـ پيو ثجـهو ىؼم هزجْؿ ػيگَ کَ ثْػ ؿيغتَ

 : گلتن ًگـاًي ثب رْىيؼ هي مـکَ ّ ميـ هخل ػلن
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 ؟ کزبمت االى_

 : ػاػ اػاهَ ثؼُؼ هـا رْاة ايٌکَ ثؼّى

 .ثبىَ ػّؿ عًَْ هضئ اف هؼت يک کَ ثْػ ايي ػکتـ ًظـ_

 : گلتن ، ىؼ مبکت ّ کييؼ آُي مپل

 ؟ کزبمت االى پـميؼم کبهـاى آهب_

 هييَ ًگِؼاؿي افه عٍَْي هـکق يک تْي_

 :گلتن هتيٌذ اػَبثي ثب

 ؟ ثيوبؿمتبًَ تْي يؼٌي ؟ هيکٌٌؼ ًگِؼاؿي افه_

 : گلت ّ کييؼ ٍْؿتو ثَ ػمتي کبهـاى

 .ُْا ّ آة عْه ربي يک ًَ کَ ثيوبؿمتبى_

 :گلتن ّ ثؼٍ ايٌزب ُْاي ّ آة هگَ کـػم كکـ عْػم ثب

 ؟ کزب يؼٌي_

 : گلت کبهـاى

 .عْة آمبييگبٍ يک_

 اكتبػم آمبييگبُي يبػ ثَ.  ىؼ عبلي عْى اف هـقم اي لضظَ

 هـا ًگبٍ کبهـاى ٍؼاي.  ثْػًؼ کـػٍ ثنتـي آى ػؿ ؿا پؼؿ کَ

 : کـػ هتْرِو
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 ثؼ هؼؿ اّى صبلو ىيؼا ثبىي ًگـاى ًويغْاػ ، رْى ىيْا ثجيي_

 ثبيؼ هؼتي يک ًيَ ثؼتـ ّّؼو ايٌکَ ثـاي صبل ُـ ثَ اهب ًينت

 ثبىَ پقىک ًظـ تضت

 :گلتن ًجْػ عْػم ػمت کَ عيکي لضي ثب

 ؟ ًَ هگَ گلتيؼ ػؿّؽ پؼؿم ثَ ىوب_

 : گلت ثغْؿػ رب ايٌکَ ثؼّى کبهـاى

 .کٌن ًگـاًيْى ًويغْامتن ايٌکَ ثـاي_

 ىيؼا كِويؼًؼ هي پؼؿم ّ ػقيق اگـ ىک ثؼّى ثْػ اّ ثب صن ىبيؼ

 کَ عًَْ ثَ هييؼًؼ ًبؿاصت عيلي ىؼٍ اػَبة ًبؿاصتي ػچبؿ

 ّ ىؼم ثلٌؼ ربين اف ًبعْػآگبٍ. ًؼاىتٌؼ ػمتـمي ُن اّ ثَ

 : گلتن

 .پييو ثجـيي هٌْ_

 چْى کٌيؼ امتـاصت اهـّف ثِتـٍ اهب هيکٌن ؿّ کبؿ ايي صتوب_

 ... عنتَ

 :گلتن ّ ىْػ توبم صـكو ًگؾاىتن

 .ىيؼا پيو ثـم االى ُويي ػاؿم ػّمت ، ًينتن عنتَ هي_

 : گلت ّ کـػ كکـ کوي کبهـاى

 .ًينت هٌبمت هْهؼيت االى آعَ_

 ؟ چـا_
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 ؿاٍ ايٌکَ ُن يکي ًينت هالهبت ؿّف ايٌکَ يکي اهـّف آعَ_

 .ثـگـػين مـيغ ًؼاػًؼ هب ثَ ؿّ ػيؼًو اربفٍ اگـ کَ ًينت ًقػيک

 ؟ ؿاَُ چوؼؿ اًّزب تب_

 ثب کيلْهتـ ىَت ، پٌزب ّ ميَؼ صؼّػ آعَ مبػت مَ توـيجب_

 .ػاؿٍ كبٍلَ ايٌزب

 :گلتن ّ ًينتن ربين مـ اهيؼي ًب ثب

 ؟ ثجيٌوو هيجـيؼ هٌْ کي_

 . ٍجش كـػا_

 :گلتن امتيَبل ثب.  هيکـػم ٍجـ ثبيؼ ًجْػ اي چبؿٍ

 ؟ کزبمت اّى ، چي ىـّيي_

 .ىؼٍ پبًنيْى ًقػيکي ُويي اّى_

 .ثجيٌين اًّْ ثـين الاهل_

 : گلت ّ اًؼاعت مبػتو ثَ ًگبُي کبهـاى

 كـػا ثبىَ ثگؾاؿ ًؼى ؿاُوْى هيتـمن ّلي هيـين ثغْاي اگَ_

 .ثـين

 ًيق اّ ، ثْػ ؿيغتَ ُن ثَ رْؿي ثؼ اػَبثن چْى ًقػم صـكي ػيگـ

 کـػٍ روغ کَ ؿا ظـّكي ّ ىؼ ثلٌؼ ثؼؼ ّ ًينت آًزب اي لضظَ

 ثَ. ثْػ هي اػَبة هنکي ثِتـيي اّ ؿكتي. ثـػ آىپقعبًَ ثَ ثْػ

.  آهؼ ًوي ام گـيَ ؟ کٌن چَ ًويؼاًنتن کَ ثْػم ًبؿاصت صؼي
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 كکـ ايي ثَ.  ًويکـػ ػّا هي اف ُن ػؿػي چْى ثْػ ثِتـ الجتَ

 آًِب هيؼاًنتن ؟ ثؼُن ؿا عجـ ايي پؼؿ ّ ػقيق ثَ ثبيؼ چطْؿ هيکـػم

.  ثؼُن عجـي ىيؼا اف ّ ثگيـم توبك هي کَ هٌتظـًؼ ٍجـاًَ ثي

 صبلي چَ ػؿ ثگْين هيتْاًنتن چطْؿ ثْػم ًؼيؼٍ ؿا اّ تب ّلي

 ّ چِبؿ مبػت ػيؼم تؼزت ثب اًؼاعتن مبػتن ثَ ًگبُي.  امت

 ًظـ ثَ ْٓؿ ايي کَ صبلي ػؿ.  امت ظِـ اف ثؼؼ ػهيوَ پٌذ

 ّ ثْػ ؿاُـّ کٌنْل ؿّي کَ اكتبػ مبػتي ثَ چيوبم.  ًويـميؼ

 کـػم كکـ عْػم ثب لضظَ يک. امت پٌذ ّ مي ّ يک مبػت ػيؼم

 ايي مبػت آّؿػم يبػ ثَ هْهغ ُوبى ّلي ىؼٍ عـاة مبػتن ًکٌؼ

 تـ صٍْلَ ثي.  ػاؿػ اعتالف ايـاى ثب ًين ّ مبػت ػّ توـيجب کيْؿ

 ؿا اؿًزن.  کٌن تٌظين آًزب ّهت ثب ؿا مبػتن ثغْاُن کَ ثْػم آى اف

 کـػم كکـ ايي ثَ ّ ػاػم تک يَ آى ثَ ؿا ٍْؿتن ّ گؾاىتن هيق ؿّي

 هي هي ثَ عبٍي اصنبك ؟ اكتبػٍ ؿّف ايي ثَ ىيؼا چـا کَ

 اف ُن هي کَ چـا. امت کبهـاى ىيؼا اػَبة ًبؿاصتي ػليل گلت

 ّرؼاى تبفيبًَ.  ثْػم ىؼٍ اكنـػٍ ّ پکـ ثْػم ػيؼٍ ؿا اّ کَ ّهتي

 کْچک کَ هيکـػم ثؼ هْبّت هـػي ػؿثبؿٍ چْى تبعت ؿّصن ثَ

 لضظَ ثْػ تبة ثي ػلن.  ثْػم ًؼيؼٍ اّ اف ثؼي يب اصتـاهي ثي تـيي

 ّ ثجيٌن ؿا ىيؼا ثتْاًن هي ّ ثگؾاؿػ ؿّف آى تب هيکـػم ىوبؿي

 هيگلتن ّ ػاػم هي ػلؼاؿي ؿا عْػم.  ثپـمن اّ اف ؿا چيقُب عيلي

 ًؼيؼي ؿّ ىيؼا هؼت ُوَ ايي.  هيگؾؿٍ ُن اهـّف ًجبىَ ًگـاى

 صتوب ثجيٌَ هٌْ ّهتي پييَ هيـم كـػا ؿّه ُن ؿّف يک ايي
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 افه عْػم ّ عًَْ هيبؿهو هيقًن صـف ثبُبه هييَ عْىضبل

 آة فيـ ّ اًؼاعتن آـاف ثَ ًگبُي مپل.  هيکٌن پـمتبؿي

 هيين ؿّاًي ىلْؽ عًَْ ايي تْي ُن هي هللا ّ"  کـػم فهقهَ

 تويق ّ تـ ؿّ ايٌزب کن يک عًَْ ثيبؿم ؿّ ىيؼا ايٌکَ اف هجل ثِتـٍ

 ىيؼا ّؿّػ ثـاي ؿّ عًَْ ُن ّ هيگؾؿٍ ّهت ُن رْؿي ايي.  کٌن

 ثَ ًگبُي.  ىؼم ثلٌؼ ربين اف ّ پنٌؼيؼم ؿا كکـم. هيکٌن آهبػٍ

 عجـي کبهـاى اف ؟ کٌن ىـّع ثبيؼ کزب اف ثجيٌن تب اًؼاعتن آـاف

 هٌتظـ.  امت ؿكتَ ثيـّى آىپقعبًَ پيت ػؿ اف فػم صؼك ًجْػ

 ػؿ.  کوک ُن ّ هيغْامتن اربفٍ اّ اف ُن فيـا ثيبيؼ تب ىؼم

 ػّ يکي ثب ىؼم هتْرَ ػهت کوي ثب ثْػم اّ هٌتظـ کَ صيٌي

 ًيبى فيجبتـ ثْػ کَ چيقي آى اف عبًَ آى هٌقل ػکْؿ ػؿ رقئي تـييـ

 هيکـػم ًگبٍ آـاف ثَ ّ ثْػم اينتبػٍ کَ ْٓؿ ُوبى.  هييؼ ػاػٍ

 : گلت ثْػم اينتبػٍ ثبالتکليق کَ هي ػيؼى ثب ّ ىؼ ّاؿػ کبهـاى

 ؟ کٌي امتـاصت کوي ثـي ًينت ثِتـ ػقيقم_

 :گلتن مـػ ّ عيک ُوچٌبى

 .ثؼم ايٌزب ثَ ًظوي هبيلن ثييتـ ؿامتو ، ًينتن عنتَ هي_

 کني ثب ّهت ُيچ ًؼاىتن يبػ ثَ کـػم تؼزت عْػم گْيي ؿک اف

 كکـ ىبيؼ کبهـاى ثيچبؿٍ ، ثبىن کـػٍ ٍضجت ٍـيش ّ ؿک چٌيي

 : گلت توبم تْاّغ ثب فيـا ُنتن آػهي چٌيي ؽاتب هي هيکـػ

 . ؿميؼي ؿاٍ اف تبفٍ آعَ ، ثيي عنتَ عْام ًوي_
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 :گلتن اؿاهتـي لضي ثب مْفػ هي ثـايو ػلن کـػم اصنبك

 .ًينتن عنتَ_

 کبؿي ُـ ،، کٌن کوکتْى تب کٌن ػُْ ؿّ لجبمن ثؼيؼ اربفٍ پل_

 . هيؼم اًزبم ثگيؼ

 ايٌکَ ّوي ، گـكت كـا ؿا ّرْػم اّ ثَ ًنجت ػلنْفي ّ ىـم

 فػم لجغٌؼ.  ًؼاؿػ ؿا مبثن کـاُت آى اه چِـٍ هيکـػم اصنبك

 :گلتن ّ

 ، هيين هوٌْى_

 : گلت عْىبلي ثب ػاػًؼ اّ ثَ ؿا ػًيب اًگبؿ کلوَ يک ُويي ثب

 .ػاؿيؼ هضجت ايٌوؼؿ کَ ثبىن هوٌْى ىوب اف ثبيؼ هي_

 ؟ کٌين ىـّع کزب اف عت_

 . کٌيؼ اهـ کَ کزب ُـ اف_

 :گلتن ّ کـػم كکـي

 کٌين ىـّع آىپقعبًَ اف ثِتـٍ_

 : گلت ّ فػ ثبال ؿا ُبيو آمتيي ثبالكبٍلَ کبهـاى

 .هييْؿم ؿّ ظـكِب هي پل_

 ؟ کٌيؼ ػُْ ؿّ لجبمتْى ثـيي ًويغْامتيؼ هگَ_

 .ًينت هِن ػيگَ ًؼاؿٍ ػيجي_

 :گلتن تؼبؿف ثؼّى
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 رْؿ ّ روغ ؿّ اتبهِب ُن هي ىْؿيؼ هي ؿّ ظـكِب ىوب تب پل_

 .هيکٌن

 ىـّع ؿا کبؿه تب ؿكت آىپقعبًَ ٓـف ثَ عْىضبلي ثب کبهـاى

 روغ آـاف اف ثْػ کخيق ّ ًينتَ ظـف چَ ُـ ًيق هي.  کٌؼ

 ّمبيلي کـػى ربثزب ثَ کـػم ىـّع ّ ثـػم آىپقعبًَ ثَ ّ کـػم

 اف هـتت ًجْػم ّاؿػ آًزب ثَ چْى.  ثْػ پـاکٌؼٍ کٌبؿ ّ گْىَ کَ

 اّ ّ ثگؾاؿم کزب ؿا آى ثگؾاؿم کزب ؿا ايي کَ هيکـػم مْال کبهـاى

 آى ربي ثگْيؼ هي ثَ تب کييؼ آة ؿا ػمتبًو ثبؿ ػٍ اف ثيو

 ْٓل فيبػي هؼت کَ ظـكِب ىنتي اف ثؼؼ.  کزبمت ّمبيل

 : گلت ّ کـػ عيک اي صْلَ ثب ؿا ػمتبًو کبهـاى کييؼ

 ؟ ػاؿيؼ كـهبييي چَ ػيگَ عبًن مـکبؿ عت_

 هي اّ ػکل ثَ ، امت عْه مـ عيلي هيؼاػ ًيبى لضٌو

 :گلتن رؼي عيلي ، ًؼاىتن ىْعي صٍْلَ اٍالا 

 هٌقل ػکْؿ کن يک هيغْام ثبىَ ًؼاىتَ اىکبلي ىوب ثـاي اگـ_

 .ثؼم تـييـ ؿّ

 : گلت عْىضبلي ثب

 کَ کبؿي ُـ.  عْػتَ ثَ هتؼلن عًَْ ايي ، صـكي چَ ايي_

 .ثکي ػاؿي ػّمت

 ثب مپل هيکٌؼ هجْل ؿا صـكي ُـ ؿاصت چوؼؿ کـػم كکـ عْػم ثب

 ًگبُي ىؼ توبم کبؿم ّهتي.  کـػم ػُْ ؿا اتبم تـکيت اّ کوک
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 اتبم ثَ ّرؼ ثب ُن کبهـاى.  ثْػ ىؼٍ فيجب ثنيبؿ اًؼاعتن آًزب ثَ

 ّ کـػم تويق ؿا آىپقعبًَ آى اف ثؼؼ.  هيقػ لجغٌؼ ّ هيکـػ ًگبٍ

 کـػى تويق کبؿ.  کييؼ ػمتوبل ّ ربؿّ ؿا اتبهِب کق   ًيق کبهـاى

 عنتَ عيلي ايٌکَ ثب.  کـػ پـ هـا ّهت مبػت چٌؼ پبييي ٓجوَ

 اگـ کـػم هي كکـ ايي ثَ ّ ثْػم ؿاّي کبؿم اف ّلي ثْػم ىؼٍ

 آًزب فيجبيي ّ تويقي ػيؼى اف ثـگـػػ اه عبًَ ثَ ىيؼا كـػا

 ًينتن آىپقعبًَ ٌٍؼلي ؿّي.  هيکٌؼ كـاهْه ؿا اه هـيْي

 ٓجوَ ثَ ُن ػمتي کَ ثْػم كکـ ايي ثَ کٌن ػؿ عنتگي کوي تب

 : گلت ّ ىؼ آىپقعبًَ ّاؿػ کبهـاى کَ ثکين ثبال

 رجـاى ؿّ فصوتت چطْؿ ًويؼًّن ىؼي عنتَ عيلي رْى ىيْا_

 .کٌن

 کييؼيؼ فصوت عيلي ُن ىوب ، ًکـػم کبؿي_

 ؟ ثـين ثيـّى ىبم ثـاي ػاؿي ػّمت_

 هوؼاؿ يک ُن ظِـ اف ًينتن ىبم اُل فيبػ هؼوْال هي هوٌْى

 کبكيَ ُوْى ًظـم ثَ هًْؼٍ ؿؾا

.  ثغْؿي ُْا ثيـّى ثجـهت کن يک ػاؿم ػّمت هي رْى ىيْا ًَ_

 .کـػي کبؿ هؼام آهؼي ّهتي اف

 :گلتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربين اف ّ ًکـػم هغبللتي ػيگَ

 .ثؼؼ ثـاي ثوًَْ ثبال تويقي پل_

 : گلت ّ کـػ عن ؿا مـه تْاّغ ثب
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 . ثبىَ هيغْاي ايٌطْؿ ىوب اگَ ّلي ، ًؼاؿٍ لقّهي_

 کَ اتبم ّاؿػ.  ؿكتن ثبال ٓجوَ ثَ ّ کـػم عؼاصبكظي هْهت ْٓؿ ثَ

 هٌظـٍ ثَ ّ اينتبػم پٌزـٍ رلْي ػهبيوي ّ کـػم هلل ؿا ػؿ ىؼم

 کْچک* گـهباااثَ* ثَ عنتگي ؿكغ ثـاي مپل کـػم ًگبٍ ثيـّى

 کَ ٌُگبهي. گـكتن ػّه ، ؿكتن ثْػ اتبم گْىَ کَ هيٌگي ّ

 كکـ عْػم ثب کٌن اًتغبة لجبمي ؿكتي ثيـّى ثـاي هيغْامتن

 هي ام هيکي ىلْاؿ ُوـام ثَ ؿا ام هيکي ثبكتٌي ثلْف کـػم

 تب ام ژاکت.  هيکٌن تٌن آى ؿّي ُن ؿا ام هيکي ژاکت ّ پْىن

 ثؼ تيپي ايي"  پـميؼم عْػم اف ثؼؼ. پْىبًؼ هي ؿا ؿاًِبين ؿّي

 ؿكتَ يبػت ايٌکَ هخل"  ػاػم رْاة عْػم ّ"  عبًن ىيْا ًينت

 ػقيق يبػ ًبعْػآگبٍ لضظَ ُوبى"  امت كـاًنَ ًينت ايـاى ايٌزب

 کَ امت كـاًنَ"  هيؼاػ ْٓؿ ايي ؿا رْاثن ثْػ اگـ کَ اكتبػم

 كـم هولکتيْى عبؿد ّ ػاعل ثبيؼ آػهب ىغَيت هگَ.  ثبىَ

 پؼؿ ّ اّ ثـاي ػلن چوؼؿ کـػم اصنبك ّ فػم لجغٌؼ اّ يبػ ثَ" کٌَ

 .امت ىؼٍ تٌگ

 هزللي ّ ىيک ؿمتْؿاى ثَ کبهـاى اتلبم ثَ ىؼ تبؿيک کَ ُْا

 ثَ ىيکي کـاّات ّ ىلْاؿ ّ کت کَ هـػي ثؼؼ لضظبتي.  ؿكتين

 کَ صبلي ػؿ ّ ىؼ ًقػيک هب ثَ آؿامتَ ّّؼي ّ مـ ثب ػاىت تي

 ٓـف ثَ اصتـام ثب ؿا ؿؾا هٌْي گلت هب ثَ چيقي كـاًنَ فثبى ثَ

 آُنتَ مـ کـػى عن ّ اّ ّ گلت چيقي اّ ثَ کبهـاى. گـكت هي
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 امت کبهـاى ػّمتبى اف يکي اّ کـػم كکـ اثتؼا. ىؼ ػّؿ هب کٌبؿ اف

 : گلت هي ثَ کبهـاى.  امت ؿمتْؿاى گبؿمْى كِويؼم ثؼؼ اهب

 ؟ هيغْؿي چي ، رْى ىيْا_

 ّ ثغْاًن ؿا لينت تْاًنتن ًَ ، اًؼاعتن ؿؾاُب لينت ثَ ًگبُي

 کبهـاى ثَ ّ ثنتن ؿا هٌْ.  امت آى ػاعل چي چَ كِويؼم ًَ

 :گلتن

 كؤ ، ثؼيؼ ملبؿه ػاؿيؼ ػّمت عْػتْى چي ُـ ػًّن ًوي_

 . هيغْؿم هغتَـ م ىب هؼوْالا  هي چْى ثبىَ مجک

 : گلت ّ عٌؼيؼ کبهـاى

 . هْفًّيؼ ّ ُيکل عْه ايٌوؼؿ چـا ىؼ هؼلْم پل_

 کبهـاى.  ػاىتن ثؼي اصنبك چْى ًيؼم عْىضبل اّ تؼـيق اف

 عْىوقٍ مْپ ػاػ ملبؿه ىؼٍ مـط گْىت هوؼاؿي ّ مْپ

 ىبم اف ثؼؼ.  ثْػ لؾيؾ عيلي ّلي ثْػ ملت کوي گْه. ثْػ اي

 کبهـاى ؿميؼين هٌقل ثَ ايٌکَ هضِ ثَ. کـػين ؿّي پيبػٍ هٌقل تب

 : گلت

 ؟ چطْؿي هٍِْ يک ثب رْى ىيْا_

 . ثغْاثن هيـم ُنتن عنتَ عيلي هي.  ًؼاؿم هيل ، هوًٌْن_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه کبهـاى

 .ثغيـ ىت ػقيقم ثـّ_
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 ثَ ًيق هي. کـػ ؿّىي ؿا تلْيقيْى ّ ًينت هجل ؿّي مپل

 يک ّ کـػم هلل ؿا ػؿ ىؼم اتبم ّاؿػ ّهتي ّ ؿكتن ثبال ٓجوَ

 تب فػم کٌبؿ ؿا تغت ؿّيَ مپل.  گؾاىتن آى رلْي ُن ٌٍؼلي

.  ًينت تويق فيبػ تغت هالكَ ؿميؼ ًظـم ثَ.  ثـّم ؿعتغْاة ثَ

 ًؼيؼٍ ؿا هّْْع ايي ًتْاًنتن ّلي ًؼاىتن ّمْاك ايٌکَ ثب

 تغت ؿّي ؿا يکي کـػم پيؼا تويق هالكَ چٌؼ کوؼ ػاعل.  ثگيـم

 کوي تب کييؼم ػؿاف مپل.  اًؼاعتن ؿّين ؿا ػيگـي ّ کييؼم

 . ثـػ عْاثن کي ًلِويؼم ؿكت، ثبليت ؿّي مـم تب اهب کٌن كکـ
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 ثبف کَ ؿا چيوبًن.  ىؼم ثيؼاؿ فّػ ٍجش ، ُوييگي ػبػت ٓجن

 يبػم ثَ ثبالكبٍلَ ّلي ؿميؼ ؿـيت ًظـم ثَ هضئ اي لضظَ کـػم

 ػيؼى ثَ اهـّف کَ آّؿػم يبػ ثَ لضظَ ُوبى ّ ُنتن کزب آهؼ

 ىنتي اف ثؼؼ ّ آهؼم پبييي تغت اف مـػت ثَ. هيـّم ىيؼا
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 اف ّ پْىيؼم ؿا لجبمِبين هُْبين کـػم ىبًَ ّ ٍْؿت ّ ػمت

 هيـميؼ ثٌظـ.  ًوييؼ ىٌيؼٍ ٍؼايي ُيچ. آهؼم ثيـّى اتبم

 ّ تويقي ػيؼى اف ؿكتن پبييي ٓجوَ ثَ ثبىؼ عْاة ٌُْف کبهـاى

.  گؾاىتن گبف ؿّي ّ کـػم آة ؿا کتـي.  ثـػم لؾت آًزب ًظن

 آى آهؼى رْه هٌتظـ ّ ًينتن آىپقعبًَ هيق پيت مپل

 ّاؿػ مـفػٍ کبهـاى کَ ثْػ ًگؾىتَ مبػتي ٌُْف.  ىؼم

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي هي ػيؼى ثب.  ىؼ آىپقعبًَ

 ؟ عْاثيؼي عْة ػقيقم مالم_

 . ثلَ مالم_

 کبهـاى.  کـػم هي پيؼا ثؼي اصنبك هيگلت ػقيق هي ثَ ّهتي

 : گلت ّ اًؼاعت گبف ثَ ًگبُي

 ؟ کييؼي فصوت چـا_

. هيق چيؼى ثَ کـػ ىـّع چبي کـػم ػم اف ثؼؼ اّ ّ ًگلتن چيقي

 هوؼاؿي اّ.  هيؼاؿػ ثـ کزب اف ؿا ّمبيل ثجيٌن هيکـػم ًگبٍ ًيق هي

 ّ ىکـ مپل. گؾاىت ثـهي كـ ػاعل ّ آّؿػ ثيـّى يغچبل اف ًبى

 ّ کـػ هي ثَ ؿّ ثؼؼ ّ آّؿػ ثيـّى ثْػ گبف کٌبؿ کَ کبثيٌتي اف ؿا هٌؼ

 : گلت

 ؟ کٌن گـم ؟ هيغْؿي ىيـ_

 : گلتن ّ ػاػم تکبى هٌلي ثٌيبًَ ؿا مـم

 . ًؼاؿم هيل هوٌْى_
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 ىيـ ليْاًي عْػه ثـاي مپل ّ کـػ عبؿد كـ ػاعل اف ؿا ًبى اّ

 كکـ عْػم ثب هيکـػم ًگبٍ اّ کبؿُبي ثَ کَ ْٓؿ ُوبى. کـػ گـم

 تـ هزِق صتي ىبيؼ.  کبهلَ عيلي ىيؼا آىپقعبًَ ّمبيل کـػم

 کبهـاى ىؼم هتْرَ هْهغ ايي ػؿ. ثبىَ اػظن ػوَ آىپقعبًَ اف

 ّ ىؼم ربثزب ٌٍؼلي ؿّي. هيقًؼ لجغٌؼ ّ هيکٌؼ ًگبٍ هي ثَ

 عْػم پيو صبل ُوبى ػؿ.  کـػم ًگبٍ اّ ثَ هضکن ّ رؼي عيلي

 عْاًؼٍ هـا كکـ کبهـاى گْيي ؟ هي ثَ فػٍ ؽّل چي ثـاي هيگلتن

 : گلت ًگبُو تْريَ ثـاي فيـا ثْػ

 .ايٌزبيي عْىضبلن عيلي رْى ىيْا_

 ؟ چي ثـاي_

 . ثْػم ىؼٍ عنتَ تٌِبيي اف ُن هي ؿامتو_

 : گلت ّ گـكت عْػ ثَ ؿوگيٌي صبلت مپل

 . ىؼم عبلي ػؿّى اف اًگبؿ ؿكتَ ػقيقم ىيؼاي ّهتي اف_

 هيـيغتن چبي كٌزبى ػاعل کَ صبلي ػؿ ّ ىؼم ثلٌؼ ربين اف

 :گلتن

 . پييو ثـين ّ ثغْؿين ٍجضبًَ فّػتـ ثِتـٍ پل_

 : گلت کبهـاى

 ؟ االى_

 : گلتن ّ ثـگيتن ٓـكو ثَ
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 ؟ ػاؿٍ اىکبلي هگَ_

 گيـي ثِبًَ گًَْ ُيچ ربي كِوبًؼ اّ ثَ کَ ثْػ ْٓؿي لضٌن

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ کبهـاى. ًؼاؿػ

 . هيـين ، ػقيقم ثبىَ_

 ّ کـػم اىبؿٍ اّ كٌزبى ثَ ّ گؾاىتن هيق ؿّي ؿا عْػم كٌزبى

 : گلتن

 ؟ ثـيقم چبي ُن ىوب ثـاي_

 هيين هوٌْى ًينت فصوتي اگَ_

 هيلي ثي ثب ّ ًينتن هيق مـ ؿيغتن چبي ثـايو ايٌکَ اف ثؼؼ

 ّلؼي چٌبى ثب اّ هي ػُْ ػؿ. ٍجضبًَ عْؿػى ثَ کـػم ىـّع

 اه ٍ ٍجضبًَ ّهتي کـػم ٍجـ. هييؼ آىْة ػلن کَ هيغْؿػ

 : گلتن ىؼ توبم

 . ام آهبػٍ هي کبهـاى آهب_

 : گلت ّ اًؼاعت پبين تب مـ ثَ ًگبُي

 .هيين آهبػٍ االى ُن هي ثبىَ_

 :گلتن کَ کٌؼ روغ ؿّ هيق عْامت

 .ثييؼ آهبػٍ ُن ىوب هيکٌن روغ تْ هيق هي تب_

 ٓـف ثَ مپل اينتبػ آىپقعبًَ ّمٔ گٌگ صبلتي ثب اي لضظَ

 ، ثگْيؼ چيقي عْاُؼ هي کـػم اصنبك.  ثـگيت ثؼؼ ّ ؿكت ػؿ
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 ثيبّؿػ ًـكتي ثـاي اي ثِبًَ عْامت اگـ ثْػم کـػٍ آهبػٍ ؿا عْػم

 ّ ؿكتي.  ؿكت ّ ًگلت چيقي..  هيـّم عْػم ثگْين اّ ثَ

 ىؼم هتْرَ آهؼ ّهتي.  کييؼ ْٓل مبػت ًين ثـگيتٌو

 امت کـػٍ اٍالس ُن ؿا ٍْؿتو ّ پْىيؼٍ لجبك آؿامتَ ّ ىيک

 : گلت کبهـاى. 

 . ام آهبػٍ هي_

 ؿّي اف ؿا کيلن.  ىؼم عبؿد آىپقعبًَ اف اّ اف هجل ّ ىؼم ثلٌؼ

 مـم پيت کبهـاى.  ؿكتن عـّري ػؿ ٓـف ثَ ّ ثـػاىتن هيق

 . آهؼ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ػهت ثب هجل ؿّف ػکل ثَ.  کـػين صـکت ّ ىؼين اّ عْػؿّ مْاؿ

 ّ ٓجيؼت فيجبي هٌبظـ ػيؼى اف ّ هيکـػم ًگبٍ آـاف ثَ فيبػي

.  هيجـػم لؾت ثْػًؼ ىؼٍ مبعتَ مجکي ثَ کؼام ُـ کَ هٌبفل

 تـ ربلت ّ ثْػ ىيـّاًي ُب عبًَ توبم موق کَ ثْػ ربلت ثـاين

 گؾاىتي مـ پيت اف ثؼؼ. ثْػ ؿًگي ثَ ًيق کؼام ُـ ايٌکَ

 ّاؿػ ػاىت هـاؿ آى ػاعل ُن کبهـاى عبًَ کَ فيجبيي عيبثبًِبي

 چيقُبي ُن آًزب اهب ًجْػ عبًَ اف عجـي ػيگـ آًزب.  ىؼين ثقؿگـاٍ
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 آـاف كکـ اف هـا کبهـاى ٍؼاي. ػاىت ّرْػ ػيؼى ثـاي ربلجي

 :کـػ عبؿد

 . ثقًن صـف ثبُبت چيقي يک هْؿػ ػؿ هيغْامتن رْى ىيْا_

 ثلـهبئيؼ_

 ػاؿم ػّمت عيلي ؿّ ىيؼا هي_

 روغ ؿا* ٍْؿت* کبهـاى.  ثبىَ ًجبيؼ ُن ايي اف ؿيـ گلتن عْػم ثب

 : گلت ّ کـػ

 . ًبؿاصتن عيلي ثيوبؿٍ ايٌکَ اف_

 : گلت ػيگـ ثبؿ هيکـػ مبفي رولَ کَ اي ثچَ هخل کبهـاى

 . هٌَ ّرْػ توبم ىيؼا_

 چَ کـػم كکـ عْػم ثب. ىؼ تٌگ ًلنن فػًو صـف ٓـف اف

 : گلت کبهـاى ؟ هيکٌؼ ربى کَ ثگْيؼ هيغْاُؼ

 . ىؼٍ ػيگـي ْٓؿ ىيؼا آهؼ ػًيب ثَ ىـّيي ّهتي اف_

 : گلت اّ.  ىؼم کبهـاى صـكِبي هتْرَ ثييتـي ػهت ثب

 ، ػاؿٍ فيبػي هـاهجت ثَ اصتيبد.  ُنتو ّؼيلي ثچَ ىـّيي_

 .اّهؼ ًوي ثـ اّى ًگِؼاؿي پل اف ىيؼا

 کـػم ٍجـ صبل ايي ثب آّؿػم ًوي ػؿ مـ کبهـاى هٌوطغ صـكِبي اف

 : گلت گـكتَ صبل ثب اّ.  کٌؼ کبهل ؿا صـكو تب
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 ْٓؿ ايي صبال اهب ثبىن ػاىتَ عبًْاػٍ ػاىتن ػّمت عيلي هي_

 ..... تٌِبم عيلي هي پبًنيْى تْي ىـّيي ّ اًّزب ىيؼا ، ًينت

 ّلي مْعت ثـايو ػلن ، گـكتَ ؿا گلْيو ثـِ کـػم اصنبك

 ثبثت ايي اف ّ کٌن هضجت اصنبك اّ ثَ ًنجت تْاًنتن ًوي

 گلتَ ثـعالف پيوْػين، ؿا فيبػي هنبكت.  ثْػم ًبؿاصت عيلي

 کَ ؿميؼين اي هٌطوَ ثَ تب کييؼ ْٓل ًين ّ مبػت يک کبهـاى

 کبهـاى عبًَ کَ ثْػ ربيي هيبثَ چيقي ٍلبيي ثب ّ مجقي ًظـ اف

 ًجْػم ّاؿػ هٌطوَ آى ثَ چْى هي ُن ىبيؼ ، ػاىت هـاؿ آى ػؿ

 کيْمک. اينتبػ ثقؿگي ػؿ رلْي کبهـاى.  کـػم هي كکـ ْٓؿ ايي

 کبهـاى ػيؼى ثب ّ ىؼ عبؿد آى اف هـػي.  ثْػ ػؿ کٌبؿ ًيق ًگِجبًي

 لضظبتي ّ ىؼ کيْمک ػاعل ثؼؼ ّ آّؿػ ثبال ٍْؿتو تب ؿا ػمتو

.  ثـػ ػاعل ؿا عْػؿّيو کبهـاى.  ىؼ ثبف عْػکبؿ ْٓؿ ثَ ػؿ ثؼؼ

 آـاف.ػاىت فيجبيي مٌگلـه ربػٍ کَ ىؼين ثقؿگي ثبؽ ّاؿػ

 فيجبيي اىکبل ثَ مـّ ّ کبد ػؿعتبى ًوو عْه ربػٍ ايي

. ثْػ عيبثبى ػؿ كبٍلَ ثَ ًيق ًيوکتِبيي.  ثْػًؼ ىؼٍ کبىتَ

 هـهق ىيـّاًي ثب فيجبيي آرـي مبعتوبى ًيق عيبثبى اًتِبي

 ّ ثْػ مجق توبم مبعتوبى رلْي هضَْٓ فهيي.  هيکـػ عْػًوبيي

 کييؼٍ مبعتوبى ػؿ ّؿّػي ؿا آى رلْي اف ػجْؿ ثـاي ثبؿيک ؿاُي

 كبٍلَ ثَ ثقؿگي مٌگي گلؼاًِبي ُب مجقٍ ثيي ػؿ.  ثْػ ىؼٍ

 ىيؼا ػيؼى ىْم اف. ثْػ گل اف پـ مـهب ّرْػ ثب کَ ػاىت هـاؿ
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 کَ ثْػين ًـميؼٍ ىبعتوبى ثَ ٌُْف. ثْػ اكتبػٍ ّـثبى ثَ هلجن

 : گلت هي ثَ ّ اينتبػ کبهـاى

 يک اّل ثؼٍ اربفٍ ًجبىَ عْة فيبػ ىيؼا صبل هوکٌَ رْى ىيْا_

 . ثگيـين هالهبت اربفٍ ػکتـه پيو ثـين مـ

 : گلتن ًگـاًي ثب

 ؟ ًجبىَ عْة صبلو رْؿي چَ_

 : گلت کبهـاى

 اف ثـين ثبيؼ اّل ىيؼا پيو ثـين ايٌکَ اف هجل کَ ايٌَ هٌظْؿم_

 ثگيـين اربفٍ ػکتـه

 ؟ چي ًؼاػ اربفٍ اگَ_

 . هييَ چي ثجيٌين ثـين صبال_

 چيقي آى اف ؿيـ هّْْع هيکـػم اصنبك. اكتبػ ؿاٍ ثَ ػّثبؿٍ ّ

 هيغْاُؼ کَ هيؼاػ ًيبى کبهـاى صبلت.  هيکٌن كکـ هي کَ امت

 رْؿ ُـ اهـّف گلتن عْػم ثب. ػاؿػ ّاُوَ آى اف کَ ثگْيؼ چيقي

 ىؼين مبعتوبى ّاؿػ اّ اتلبم ثَ.  ثجيٌن ؿا ىيؼا ثبيؼ هي ُنت

 ػاعل ًگِجبًي کَ ػيؼم ثقؿگي اي ىييَ اتبم ّؿّػ هضِ ثَ. 

 هزِق كِويؼم کَ ثْػ تلْيقيْى چٌؼ ًگِجبى رلْي. ثْػ ًينتَ آى

 ثلٌؼ رب اف کبهـاى ػيؼى ثب ًگِجبى.  امت ثنتَ هؼاؿ تلْيقيْى ثَ

 ّاؿػ عْامت هب اف ػمت اىبؿٍ ثب مپل کـػ تؼظين اّ ثَ ّ ىؼ

 اي ىييَ ػؿ اف ػجْؿ اف ثؼؼ ّ گؾىتين ؿاُـّ يک اف.  ىْين
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 ػمت چٌؼ مبلي ايي ػاعل.  ىؼين ثقؿگي مبلي ّاؿػ ثلٌؼي

 مـي ايي اف يکي کٌبؿ کَ ثْػ ىؼٍ چيؼٍ ػايـٍ ٍْؿت ثَ هجل

 صبلتي ثب پيـهـػ ّ پيـفى چٌؼ ّ ػاىت هـاؿ ثقؿگي تلْيقيْى هجلِب

 چِـٍ ّ مليؼ ػمت يک لجبمِبي. ثْػًؼ ػّعتَ آى ثَ چين هبت

 مبلي. ُنتٌؼ ثيوبؿاى اف کَ ػاػ هي ًيبى آًبى پـيؼٍ ؿًگ ُبي

 آى ثَ هب کَ ػاىت ؿاٍ ػيگـي هنوت ثَ اي ىييَ ػؿ يک ثب

 ثَ کبهـاى کَ ػاىت هـاؿ ُن ؿّي ثَ ؿّ اتبم ػّ.  ؿكتين ٓـف

 هب ّؿّػ ثب کَ ثْػ ًينتَ هيق پيت فًي.  ؿكت چپ موت اتبم

 ػاػ ؿا پبمغو فثبى ُوبى ثب کبهـاى. گلت چيقي ّ ثـعبمت رب اف

 فى.هيکٌؼ هؼـكي هـا کـػم اصنبك. کـػ اىبؿٍ هي ثَ ػمت ثب ّ

 ُويي اّ اف تجؼيت ثَ ًيق هي. ػاػ تکبى ؿا مـه ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ

 ًينتين ثْػ اتبم ػاعل کَ هجلِبيي ؿّي مپل.  کـػم ؿا کبؿ

. ػاػ ؿا پبمغو رولَ ػّ يکي ثب فى ّ کـػ ٍضجت هوؼاؿي کبهـاى

 لجبك ثب هـػي ثؼؼ لضظبتي ّ گـكت ىوبؿٍ تللي ثب مپل

 چيقي ّ کـػ اىبؿٍ کبهـاى ّ هي ثَ فى.  ىؼ اتبم ػاعل ًگِجبًي

 عْؿػم هي صـً ًويلِويؼم ؿا آًبى صـكِبي ايٌکَ اف.  گلت

.  ثـّين ًگِجبى ُوـاٍ ثبيؼ کَ كِويؼم ىؼ ثلٌؼ رب اف کبهـاى ّهتي

 اف کبهـاى اف تـ رلْ ّ کـػم عؼاصبكظي فى اف مـ اىبؿٍ ثب ُن ثبف

 ؿا ػؿي اّ هيکـػ صـکت هب اف رلْتـ کوي ًگِجبى.  ىؼم عبؿد اتبم

 ثَ ػؿ آى. ىْين ّاؿػ هب تب ؿكت کٌبؿ ّ کـػ ثبف ثْػ ؿاُـّ اًتِبي کَ

 مبعتوبى پيت هضَْٓ ّاؿػ ّهتي ػاىت، ؿاٍ مبعتوبى پيت
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 ، ػاؿػ هـاؿ آى پيت ػيگـي مبعتوبى ىؼم هتْرَ تبفٍ ىؼين

 آـاف ثَ هؼتي تب کَ ْٓؿي ثَ ثْػ فيجب عيلي آًزب آـاف كْبي

 فيجب كْبي ايي ثَ هيـف کَ ٓجوِبي ػّ مبعتوبى.  هيکـػم ًگبٍ

 مـه اّ ّ گلت چيقي کبهـاى ثَ ًگِجبى.  ثْػ مليؼ ؿًگ ثَ ثْػ

 ًيبّؿػم ٓبهت. ثـگيت ّ کـػ عؼاصبكظي اّ اف ًگِجبى. ػاػ تکبى ؿا

 : گلتن ّ

 ؟ ثْػ ىيؼا ػکتـ ػيؼين کَ عبًوي ايي_

 : گلت کبهـاى

 آمبييگبَُ ايي هؼيـ اّى ًَ_

 ؟ کزبمت ػکتـه_

 پييَ هيـين االى_

 ثْػ ػؿهبًگبٍ ثَ ىجيَ مبعتوبى ايي ىؼين مليؼ مبعتوبى ّاؿػ

 ػّ پلَ ؿاٍ کٌبؿ ، هيغْؿػ ثبال ٓجوَ ثَ پلِبي ؿاٍ مبلي ّمٔ اف. 

 ّ ػـيِ ؿاُـّي ًيق آمبًنْؿ ؿّي ثَ ؿّ هييؼ ػيؼٍ آمبًنْؿ ػؿ

 کبهـاى اتلبم ثَ.  ػاىت هـاؿ آى اًتِبي اتبهي کَ ثْػ کْتبُي

 لجبمِبي اف.  ثْػًؼ اتبم ػاعل فى ّ هـػ ػّ. ىؼين اتبم آى ّاؿػ

 ثب ثْػ هـػي آًِب اف يکي. ُنتٌؼ پقىک فػم صؼك مليؼىبى

 ثب ثلٌؼ هؼ ّ رْاى ػيگـ هـػ ّ هتْمٔ هؼي ّ عبکنتـي هُْبي

. ثْػ فيجب ثنيبؿ ّ ثلًْؼ ًيق فى.  آثي چيوبًي ّ عـهبيي هُْبي

 هي. کـػ ٍضجت ثَ ىـّع ّ ػاػ ػمت آًبى ًلـ مَ ُـ ثَ کبهـاى
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.  ىْػ توبم ٍضجتيبى ثْػم هٌتظـ ٍجـاًَ ثي ّ اينتبػٍ ػؿ کٌبؿ

 هـا ّ ثـگيتٌؼ هي ٓـف ثَ مَ ُـ کَ گلت چَ کبهـاى ًلِويؼم

 چَ ًويؼاًنتن ّ ثْػم ىؼٍ ُْل ثـعْؿػ ايي اف. کـػًؼ ًگبٍ

 آًِب.  ػاػم تکبى ؿا مـم کـػم کَ کبؿي تٌِب. ػُن ًيبى ّاکٌيي

 تبييؼ ؿا آى تـ رْاى ػکتـ ّ گلت چيقي فى. کـػًؼ ؿا کبؿ ُوبى ًيق

 پـمتبؿي ّ رْاى ػکتـ هؼيت ػؿ کبهـاى ّ هي ثؼؼ لضظبتي.  کـػ

 پـمتبؿ کٌبؿ هي.  ؿكتين ثبال ٓجوَ ثَ ىؼ هلضن هب ثَ ثؼؼ کَ

 ػؿ رلْي ثْػًؼ هي اف رلْتـ کَ ػکتـ ّ کبهـاى.  کـػم هي صـکت

 آُنتَ ّ فػ ػؿ ثَ اي توَ ػکتـ. اينتبػًؼ ؿاُـّ اًتِبي ػؿ اتبهي

.  ىْم ػاعل هي اثتؼا تب اينتبػًؼ کٌبؿي کبهـاى ّ اّ. کـػ ثبف ؿا آى

 اتبم ػاعل هؼم.  هيلـفيؼ ثؼًن توبم ُيزبى يب ثْػ تـك ىؼت اف

 ، ػاىت هـاؿ آى ٓـف ػّ تغت ػّ کَ ثْػ هزِقي اتبم.  گؾاىتن

 عْاثيؼٍ ػيْاؿ ثَ ؿّ فًي ػيگـ تغت ؿّي ّ ثْػ عبلي تغتِب اف يکي

 ًگبٍ ثْػ عْاثيؼٍ روغ ٍْؿت ثَ تغت ؿّي کَ فًي اًؼام ثَ.  ثْػ

 ؟ ىيؼامت ايي ؿامتي ؿامتي يؼٌي"  گلتن عْػم ثب ّ کـػم

 اّ ثبفّي ؿّي آؿاهي ثَ ؿا ػمتو ّ ؿكت اّ ٓـف ثَ ػکتـ"

 اف هلجن.  ػکتـثـگيت ٓـف ثَ ّ عْؿػ تکبًي ىيؼا. گؾاىت

 عْػم کٌن ثـعْؿػ اّ ثب ثبيؼ چطْؿ ًويؼاًنتن ، هيقػ ثيـّى صلون

 کبهـاى رلْي ّلي ثگيـم آؿْه ػؿ ؿا اّ ّ ثپـم هيغْامت ػلن کَ

 ػلن کَ ْٓؿ آى ًويتْاًنتن ػاىتٌؼ صْْؿ آًزب کَ ًلـي ػّ ّ

 ّ کـػ عن ؿا مـه ػکتـ.  ػُن ثـّف ؿا اصنبمن هيغْامت
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 يک ّ عْؿػ تکبًي اّ کَ ػيؼم ّّْس ثَ ّ گلت ىيؼا ثَ چيقي

 ٍؼاي ثب ّ گؾاىت ٍْؿتو ؿّي ّ آّؿػ ثبال ؿا ػمتو هـتجَ

 : گلت ّؼيلي

 . ًي ، ًي_

 هي ثَ ّ گـكت ؿا ثبفّين پـمتبؿ ثـػاؿم رلْ ثَ هؼهي عْامتن تب

 اّ ّ گلت چيقي ىيؼا ثَ ُن ثبف ػکتـ.  ثوبًن رب ُوبى کـػ اىبؿٍ

 ثَ ّ هيؼاػ تکبى ؿا مـه ثْػ ٍْؿتو ؿّي ػمتو کَ صبلي ػؿ

 چيقي ػکتـ ثَ آّؿػم ًوي ػؿ مـ آى اف چيقي هي کَ فثبًي ُوبى

 : هيکـػ تکـاؿ هـتت اّ.  هيگلت

 .کيل توبى هْا الل_

 لضظَ کَ ثْػ ّؼيق آًوؼؿ ٍؼايو.  ثْػ ىجيَ التوبك ثَ لضٌو

 ىيؼا کـػم هي اصنبك.  ثبىؼ ىيؼا ثَ هتؼلن کـػم ىک اي

 ثغْؿم تکبى عْامتن تب.  ثجيٌن ؿا اّ هي ًگؾاؿػ هيغْاُؼ ػکتـ اف

 اىبؿٍ هي ثَ ّ ًؼاػ اربفٍ ثْػ گـكتَ ؿا ثبفّين ُوچٌبى کَ پـمتبؿ

 : گلتن ىيؼا ثَ عطبة ّ ًيبّؿػم ٓبهت.  ىْم عبؿد اتبم اف کـػ

 ؟ ثجيٌي ؿّ ىيْت آثزي ًويغْاي ػقيقم رْى ىيؼا_

 ػمتو آؿام ثؼؼ ىؼّ صـکت ثي اي لضظَ هي ٍؼاي ىٌيؼى ثب

 هي ّ ىؼ ىل کوي پـمتبؿ ػمت. ثـػاىت ٍْؿتو رلْي اف ؿا

 ٓـف ثَ ربى ثي ّ گٌگ ّ کييؼم ثيـّى اّ ػمتبى اف ؿا ثبفّين

 آمتيي مليؼ لجبك ثبىؼ عْػه ًوييؼ ثبّؿم.  ؿكتن اّ تغت
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 ػّ کَ ثْػ ثنتَ مـه ثَ ُن مليؼي ؿّمـي.  ثْػ تٌو ثلٌؼي

 لضظَ ٍْؿتو ػيؼى ثب. ثْػ فػٍ گـٍ گـػًو پيت ثَ ؿا آى ػمتَ

 چيوبًو فيـ ميبٍ صلوَ ػّ ّ ثْػ کـػٍ ثؼؼ. ىؼم ىْکَ اي

 ًَ. فػ لجغٌؼ مپل ىؼ عيـٍ هي ثَ اي لضظَ ىيؼا. ثْػ اكتبػٍ

 لضظَ.ػاىتٌؼ ٓجيؼي صبلت چيوبًو ًَ ّ ثْػ ٓجيؼي لجغٌؼه

 ثَ ُبين ؿّػٍ ػاىتن، ثؼي صبل آؿام عٌؼٍ ثَ کـػ ىـّع ثؼؼ اي

 ػمت هي ثَ ّؼلَ ػل هخل صبلتي ّ پيچيؼ هي ُن ثَ ىؼت

 کني.  ثبىن ٍجْؿ هيکـػم تلويي عْػم ثَ ىؼت ثَ.  ثْػ ػاػٍ

 اف ثؼُن ًيبى اّ رلْي ًجبيؼ هيؼاًنتن اهب ثْػ ًگلتَ هي ثَ

 ُوبى ّ ًکـػٍ تـييـ ُيچ هيکـػ كکـ ثبيؼ اّ ام عْؿػٍ رب ػيؼًو

 ىيؼا.  ثکٌن ؿا تؼـيلو ػاىت اًتظبؿ ُوييَ کَ امت ىيؼاي

 ثـعْؿػ هضِ ثَ.  گـكت عْػ ثَ گـيَ صبلت هيغٌؼيؼ کَ ُوبًطْؿ

 ّ ثـػ اه پييبًي ٓـف ؿا ػّ ُـ ّ کييؼ ؿا ػمتو اّ ثب ػمتن

 گـكتَ تِْع صبلت ّؼلَ ػل ىؼت اف. گـكت ؿا اه ؿّمـي لجَ

 ثؼؼ ّ عٌؼيؼ هؼتي اّ.  کـػم کٌتـل ؿا عْػم ُن ثبف ّلي ثْػم

 ػمتبًو کَ ثْػ ػزيت ىؼيؼ ثؼؼ ّ آؿام اثتؼا گـيَ، ثَ کـػ ىـّع

 گلت چيقي هي ثَ پـمتبؿ. ًويکـػ رؼا اه ؿّمـي لجَ اف ُن ؿا

 ثْػ اينتبػٍ ػؿ رلْي ُن ٌُْف کَ کبهـاى.  ًيؼم هتْرَ کَ

 : گلت

 .ىؼٍ ػَجي صولَ ػچبؿ ىيؼا ثيـّى ثـين کَ ثِتـٍ ربى ىيْا_
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 صـف ايي ىٌيؼى هضِ ثَ فيـا ىٌيؼ ؿا اّ ٍؼاي ُن ىيؼا گْيب

 کـػ ىـّع ّ عْؿػ تکبى ثبىٌؼ کـػٍ ٍّل تٌو ثَ ثـم ايٌکَ هخل

 ػمت ثب ػکتـ ّ ػّيؼ ثيـّى اتبم اف ثبالكبٍلَ پـمتبؿ فػى، ريؾ ثَ

 ْٓؿي ثَ لـفيؼ هي ىؼت ثَ ىيؼا.  ثْػ گـكتَ ؿا اّ ُبي ىبًَ

 چَ هيکـػم كکـ ّصيت ثب.  ثْػ اكتبػٍ لـفٍ ثَ ًيق تغتو کَ

 اكتبػ کٌٌؼٍ ًبؿاصت اي هٌظـٍ ثَ چيون ثيي ايي ػؿ اكتبػٍ اتلبهي

 اف يکي ػيؼم هي ّ ثْػ ؿكتَ کٌبؿ ثْػ ىيؼا ؿّي کَ اي هالكَ

 ايي ػيؼى.  اًؼ ثنتَ تغت ثَ اي پبؿچَ اي تنوَ ثب ؿا اّ پبُبي

 ػؿ.  کـػم گـيَ ثَ ىـّع ًيق هي ّ کـػ هٌولت هـا ىؼت ثَ ٍضٌَ

 ثبال چيوبًو ميبُي ّ ىؼ تيٌذ ػچبؿ ىيؼا لضظَ ُويي

 اف کَ پـمتبؿي ُوبى. ؿيغت ثيـّى کق   ػُبًو گْىَ اف ّ ؿكت

 آهبػٍ مـًگي ثبفگيت، اتبم ثَ ػّاى ػّاى ثْػ ىؼٍ عبؿد اتبم

 ؿا آى ّ فػ ثبال ؿا ىيؼا آمتيي ثبالكبٍلَ کَ ثْػ ػمتو ػؿ تقؿين

 مليؼ کق   ثْػ، آّؿ ؿهت ىيؼا چِـٍ صبلت. کـػ كـّ ثبفّيو ثَ

.  ؿكت كـّ اه ؿّمـي فيـ ثَ ثْػ ىؼٍ عبؿد ػُبًو اف کَ ؿًگي

 کٌبؿ مـه اف کوي ّ ىؼٍ ىل ؿّمـي ىؼم هتْرَ ًبگِبى

 اف ؿا اّ هُْبي ىؼم هتْرَ ّصيت ًِبيت ػؿ لضظَ ُوبى ّ ؿكتَ

 گؾاىت تبحيـ اػَبثن ؿّي چٌبى ٍضٌَ ايي ػيؼى. اًؼ تـاىيؼٍ تَ

 ػمت.  کييؼى ريؾ ثَ کـػم ىـّع ثبىن هتْرَ ايٌکَ ثؼّى کَ

 عْػ ثي عْػ اف هـا چٌبى ؿّف ّ صبل آى ثب ىيؼا ػيؼى ًجْػ، عْػم

 کوک ثب ّ آهؼ رلْ کبهـاى.  هيکٌن چَ ًويؼاًنتن کَ ثْػ کـػٍ
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 عبؿد اتبم اف هـا ثْػ ىؼٍ پيؼايو چطْؿ ًلِويؼم کَ پـمتبؿي

 ثْػم ىؼٍ ّصيتي چٌبى ػچبؿ ّ هيکييؼم كـيبػ ػل تَ اف. کـػًؼ

 ّ آىلتَ چٌيي هبػؿم عبک مـ صتي ًؼاؿم يبػ ّهت ُيچ کَ

 ػؿ ىؼيؼي مْفه هتْرَ لضظَ يک ػؿ.  ثبىن ىؼٍ پـييبى

 اصنبك كْب ػؿ ّفى ثي ؿا عْػم ثؼؼ لضظبتي ّ ىؼم ثبفّين

 . ًيؼم چيقي هتْرَ ػهبيوي اف ثؼؼ ّ کـػم

 کَ ْٓؿي ثَ هيکـػ ػؿػ ىؼت ثَ مـم کـػم ثبف کَ ؿا چيوبًن

 عْثي ثَ ؿا چيق ُوَ. هيقػ ثيـّى کبمَ اف ػاىت چيوِبين تغن

 ّ تغت ثَ ىيؼا پبي ثْػى ثنتَ ٍضٌَ صتي ، ػاىتن ثيبػ

 مـم کـػم مْفه اصنبك ػمتن ػؿ. ؿا اّ مـ تـاىيؼٍ هُْبي

 ٍّل مـم ػمتن ثَ كِويؼم ّ ػيؼم ؿا مـم هيلَ چـعبًؼم ؿا

 عيني ّ هيکـػم گـيَ ثْػم عْاثيؼٍ کَ ْٓؿ ُوبى. اًؼ کـػٍ

 ثَ کَ هيکـػم اصنبك گْىن اللَ ؿّي ؿا اىک هطـات اف صبٍل

 ثباليي چَ"  هيپـميؼم عْػم اف گـيَ صبل ػؿ. هيکـػ ًلْؽ گـػًن

 كکـ چَ ُـ"  ؟ اًؼ تـاىيؼٍ ؿّ هُْبه چـا ؟ اّهؼٍ مـه

 ىؼ اتبم ػاعل کبهـاى ّهتي.  ًويـميؼم اي ًتيزَ ثَ هيکـػم

 ػلن ُن ثبف کَ هيکـػم تٌلـ اصنبك اّ ثَ ًنجت چٌبى

 : گلت هي ػيؼى ثب ّ آهؼ رلْ اّ ، ثقًن كـيبػ هيغْامت

 ؟ چطْؿي رْى ىيْا_

 : گلتن پـعبه ثب
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 چَ کَ ايٌَ هِن ًينت هِن اٍالا  ايي اهب ثؼٍ صبلن ، ثيـّى ثـّ_

 ؟ اّهؼٍ ام ثيچبؿٍ عْاُـ مـ ثباليي

.  آّؿػي مـه ثباليي چَ گلتن اّ ثَ کَ ثْػ ايي هخل کالهن لضي

 : گلت هتبحـي صبلت ثب کبهـاى

 هي.  ًبؿاصتن عيلي هّْْع ايي اف ُن هي.  ػًّن ًوي کي ثبّؿ_

 ػاىتن تْؿّ صبل ُويي ػؿمت ايٌزب آّؿػًؼ ؿّ اّى کَ ؿّفي ُن

 اتبم کبهـاى. کـػم گـيَ ػل تَ اف ّ ثـگـػاًؼم اّ اف ؿا مـم تٌلـ ثب

 كکـ ايي ثَ ًؼاىتن ؿا اىکِبين اعتيبؿ کَ صبلي ػؿ. کـػ تـک ؿا

 يبػ ثَ. ثيلتؼ صبل آى ثَ ىيؼا ىؼٍ ثبػج چيق چَ هيکـػم

 ثضج ّ رـ ػقيق ثب ػَجي صبلتي ثب ىيؼا کَ اكتبػم ؿّفُبيي

 چِـٍ يبػ ثَ يب ّ ًکٌؼ هغبللت ًبفًيي ثب اّ آهؼ ّ ؿكت ثب کَ هيکـػ

 هيغْامت هي اف التوبك ثب چطْؿ کَ اكتبػم هي اّ ثـاكـّعتَ

 هـا اكکبؿم. کٌؼ افػّاد کبهـاى ثب تب کٌن رلت ؿا پؼؿ ّ ػقيق ؿّبيت

 هـامن توبم ػؿ. ثْػ ؿكتَ ػًيب اف هبػؿ کَ فهبًي ، ثـػ تـ ػوت ثَ

 فهبًي صتي اّ. هيکـػ ًگبٍ ؿا ثويَ هجِْت ّ هبت كؤ ىيؼا ، هبػؿ

 گـيَ ّلي ػيؼ ؿا ُب ٍضٌَ توبم مپـػًؼ هي عبک ثَ ؿا هبػؿ کَ

 هي ثچگيبه صنبة ثَ ؿا اّ تلبّتي ثي ّ مکْت ثويَ. ًکـػ

 ايي هتْرَ کَ ًويـمؼ آًوؼؿُب ػولو هيکـػًؼ كکـ ّ گؾاىتٌؼ

 هيجـػ مـ ثَ ؿّصي ىْک ػؿ اّ هيؼاًنتن عْة هي اهب. ثيْػ ثال

 مـ پيت ٍجْؿاًَ ؿا تلظ ُبي ٍضٌَ آى توبم هي ًبفًيي ىيؼاي. 

 کَ هيجـػ مـ ثَ ؿّفي ّ صبل ػؿ عْػه اکٌْى اهب ، ثْػ گؾاىتَ
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 ًبؿاصتي ًوييؼ ثبّؿم هيکـػم کبؿي ُـ. هيکـػ آة ؿا مٌگ ػل

 ثاليي صتوب. ثبىؼ گؾىتَ تلظ ُبي ٍضٌَ تبحيـ تضت اّ ؿّصي

 کبهـاى ىک ثؼّى. هيکـػًؼ پٌِبى هي اف ؿا آى کَ ثْػ آهؼٍ اّ مـ

 . ثگْيؼ چيقي هي ثَ ًويغْامت اهب ػاىت عجـ چيق ُوَ اف

 اصنبك اتبم ػؿ ؿا کني صْْؿ ، آّؿػ عْػ ثَ هـا اتبم ػؿ ٍؼاي

 هيغْامت ػلن.  ثـگيتَ کَ امت کبهـاى کـػم كکـ اثتؼا ، کـػم

 هوَـ ػًجبل کَ ثْػم ىؼٍ هٌطن ثي آًوؼؿ ثکين كـيبػ اّ مـ ثـ

 عبًَ ػؿ ىيؼا فيـا ًويکـػم پيؼا ؿا کني کبهـاى اف ؿيـ ّ هيگيتن

 ػکتـ ثْػ ىؼٍ اتبم ػاعل کَ کني.  ثْػ اكتبػٍ صبل ايي ثَ اّ

 اىک ٍؼا ثي ػيؼ ّهتي ام عْاثيؼٍ هي هيکـػ كکـ اّ. ثْػ ىيؼا

 : گلت كبؿمي فثبى ثَ ّلي ؿـيت لِزَ ثب هيـيقم

 . هتبملن_

 ّ کـػم پبک ػمت ثب ؿا اىکِبين گـكت، ػمت ػؿ ؿا ًجْن مپل

 : گلتن اّ ثَ

 ؟ کٌيؼ ٍضجت كبؿمي هيتْاًيؼ ىوب_

 : گلت لِزَ ُوبى ثب ّ فػ لجغٌؼ ّ ىؼ عيـٍ چيوبًن ثَ

 .ىوب هخل عْة عيلي ًَ ّلي ، صؼّػي تب_

 ثْػم عْىضبل ثلِوؼ ؿا صـكن هيتْاًنت کَ ثْػ ًلـ يک ايٌکَ اف

.  ثجـم عبٓـ اف ثْػم ػيؼٍ کَ ؿا ُبيي ٍضٌَ ثتْاًن کَ آًوؼؿ ًَ اهب

 :گلتن ػکتـ ثَ
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 ؟ ثييٌن هيتًْن ػکتـ_

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ آى ثَ ثؼؼ ّ اًؼاعت مـم ىييَ ثَ ًگبُي

 .ثييٌيؼ هيتًْيؼ ىؼ توْم ّهتي_

 ؟ ىؼٍ چي عْاُـم ػکتـ_

 :گلتن ، ثْػ ًيؼٍ صـكن هتْرَ گْيب کـػ ًگبُن امتلِبم ثب

 ؟ چيَ ثيوبؿيو ، ىيؼا عْاُـم_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 .هييَ عْة ًجبه ًگـاى ىيؼا اٍّ_

 چيوبًن ّ کـػ لول ؿا چيون پبييي پلک اًگيتبًو ثب مپل

 : گلت ثؼؼ ّ ػيؼ ؿا

 . هيکٌين ٍضجت ُن ثب ثؼؼ کٌيؼ امتـاصت ىوب_

. کـػ رؼا ػمتن اف ؿا آى پـمتبؿي ىؼ توبم مـم ايٌکَ اف ثؼؼ

 ثلٌؼ هيغْامتن.  ثٌييٌن ثتْاًن تب آّؿػ ثبالتـ کوي ؿا تغتن مپل

 اتبم اف مپل ثوبًن رب ُوبى کـػ اىبؿٍ ّ ًگؾاىت کَ ىْم

 ًبعْػآگبٍ اّ ػيؼى. آهؼ اتبهن ثَ پقىک ثؼؼ ػهبيوي.  ىؼ عبؿد

 اي تيلَ چيوبى ّ فػ لجغٌؼ هي ػيؼى ثب. هيکـػ گـم ؿا ػلن

 : گلت ّ ػّعت هي ثَ ؿا عْىـًگو

 ....؟ ىوب امن_

 :گلتن ، کٌن هؼـكي ؿا عْػم ىؼ هٌتظـ ّ
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 ىيْا_

 : کـػ تکـاؿ

 ؟ چَ يؼٌي ّ..ىي_

 امون هؼٌي ثَ کبؿ چَ ثيچبؿٍ ّ ثؼثغت يؼٌي"  گلتن ػلن ػؿ

 : گلتن ثْػ مغت ثـاين تّْيضو"  ػاؿي

 ثليؾ_

 کلوَ آى هتْرَ امت هؼلْم ّ هيکٌؼ ًگبُن ُوچٌبى ػيؼم ّهتي

 : گلتن ًيؼٍ

 هيقًؼ صـف عْة کَ کني يؼٌي_

 اّ!"  هيقاًي صـف عْة ُن چوؼؿ"  کـػم هنغـٍ ؿا عْػم ػل ػؿ

 : گلت ثؼؼ ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 امت ػاّيؼ ُن هي ًبم_

 : گلت ّ کـػ هکخي مپل

 هضجْة ّ عْة يؼٌي_

 ثيبين ّرؼ ثَ اّ ًبم هؼٌي ػاًنتي اف کَ ثْػم آى اف تـ صٍْلَ ثي

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم.  کٌن عْىضبلي اظِبؿ ّ

 عْىْهتن_

 : گلت ػاّيؼ ػکتـ

 .ُنتيؼ هـعٌ ىوب_
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 ؟ ثجيٌن ؿّ عْاُـم تًْن هي_

 .امت عْاة ، هيکٌؼ امتـاصت اّ_

 . ثجيٌوو هيغْام كؤ_

 کٌيؼ هالهبت ؿا اّ ثؼؼ هؼتي ثِتـٍ ُنتيؼ ًبؿاصت ُن ىوب_

 :گلتن ّ آهؼم پبييي تغت اف

 . ثجيٌوو ثؼيؼ اربفٍ هيکٌن عْاُو ػکتـ_

 : گلت ّ کـػ هکخي

 هجل مبػت صبػحَ ًجبيؼ ، ثبىؼ هْي ىوب ؿّصيَ کَ ىـٓي ثَ_

 . هيکـػيؼ آهبػٍ ؿا عْػتبى ثبيؼ ىوب ، ىْػ تکـاؿ

 . ّّؼيت ايي تْي اّى ػًّنتن ًوي هي ّلي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػکتـ

 ؟ ثنتـيَ ايٌزب ثْػ ًگلتَ ىوب ثَ عْاُـتْى ُونـ_

 ثـػم ثبال ؿا مـم رْاة ربي ثَ ّ"  هـگو عجـ ًَ"  گلتن عْػم ثب

 عبؿد آى اف تب ؿكت اتبم ػؿ ٓـف ثَ ثؼؼ ّ کـػ كکـ اي لضظَ ػکتـ. 

 : گلت ّ ثـگيت ثؼؼ ّ اينتبػ ػؿ رلْي اي لضظَ.  ىْػ

 کوي ىوب ثب امت الفم هييْػ توبم کبؿم ػيگـ مبػت يک هي_

 ايي ثَ ثؼُيؼ آالػبت هي ثَ ىيؼا هْؿػ ػؿ ىوب ّ کٌن ٍضجت

 ؟ هبيليؼ کبؿ
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 ػکتـ کَ گلتن اّ ثَ آهؼ اتبم ثَ کبهـاى ّهتي.  کـػم هْاكوت

 كکـ.  ًقػ صـكي ّلي گـكت هيبكَ. کٌؼ ٍضجت هي ثب هيغْاُؼ

 کن هؼؿ ايي ايٌکَ اف امت ًبؿاصت امت ىؼٍ ػالف ايٌکَ اف کـػم

 هيبكَ هؼؿ اّى ، ػؿک ثَ"  گلتن عْػم ثب ، گـكت صـٍن ثْػ ٓبهت

 ثؼؼ مبػت يک"  هِوتـٍ تْ ّهت اف عْاُـم ثيبػ، ػؿ رًْت تب ثگيـ

 رلْي هضَْٓ ثَ اّ اتلبم ثَ ىؼ توبم ػاّيؼ ػکتـ کبؿ کَ

 عيلي آى ػؿ ّ ػاىت تي ثَ ىغَي لجبك اّ.  ؿكتين مبعتوبى

 صبل ايي ثب ثْػ كـاًنْي کبهال اه چِـٍ.  هيکـػ رلٍْ ثـافًؼٍ

 ٓـف ثَ کَ ْٓؿ ُوبى لِزَ ثب الجتَ. هيقػ صـف عْة ؿا كبؿمي

 : گلت ثٌييٌين ُب ٌٍؼلي اف يکي ؿّي تب هيـكتين امتغـ

 .ػاؿم عبٍي ػالهَ ايـاى کيْؿ ثَ هي_

 : گلت عْػه ، ًگلتن چيقي

 . ثْػ ايـاًي هي پؼؿ فيـا_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ لجغٌؼ ثب ، کـػم ًگبٍ اّ ثَ تؼزت ثب

 ؟ امت ػزيت ىوب ًظـ ثَ_

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

_ًَ. 

 : گلت ػاّيؼ ػکتـ ، ثْػ ػزيت کوي صويوت ػؿ ّلي

 فهبى الجتَ.  کـػم ملـ ايـاى کيْؿ ثَ پؼؿم ُوـاٍ ثَ ػّثبؿ هي_

 ػيؼين ؿا فيبػي ىِـُبي هب. ػاىتن کوي مي   هي ػّؿ عيلي
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 ّ هـػم ػوبيؼ عًَْ ثَ ثْػ ػيؼًي ّ رؾاة چيق ُوَ هي ثـاي

 .آًِب مٌتِبي

 ؽّهي ثي هغبٓت ًجْػ ػؿمت ّلي ًؼاىتن فػى صـف صٍْلَ

 :گلتن ثبىن فػٍ صـكي ايٌکَ ثـاي ثبىن

 ؟ ػاؿيؼ ُن كبهيل ايـاى ػؿ ىوب_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ثَ ػيگـ پؼؿ هـگ اف ثؼؼ ، ًؼاؿم آالع آًِب اف فيبػ هي الجتَ ثلَ_

 . ًـكتن آًزب

 هتبملن_

 ؟ چي ثـاي_

 .پؼؿتبى كْت ثـاي_

 !؟ كْت

 .امت هـگ هٌظْؿم_

 . مبل ػّافػٍ ،توـيجب هيگؾاؿػ هؼت عيلي ، ثلَ اٍّ_

 هيکـػم كکـ ايي ثَ. ىؼ مکْت هب ثيي لضظَ.  ػاػم تکبى ؿا مـم

 ٍؼاي. ثْػ کـػٍ افػّاد ّ ىؼٍ آىٌب اّ هبػؿ ثب چطْؿ ػاّيؼ پؼؿ

 : کـػ عبؿد ثيِْػٍ كکـ اف هـا ػاّيؼ

 صولَ ػچبؿ ُن ايي اف هجل اّ ثگْييؼ ىيؼا اف هي ثـاي ّاا ىئي_

 ؟ هييؼ
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 : گلتن هبٓؼيت ثب

_ًَ 

 صؼ ايي ػؿ ًَ ّلي هييؼ ػَجبًي اّهبت گبُي کَ ػاػم تّْيش ّ

 چيون رلْي اّ تيٌذ ُبي ٍضٌَ ّ ىْػ ػچبؿ تيٌذ ثَ کَ

 ّهتي ػاّيؼ ػکتـ.  کـػ پـ ؿا چيوبًن كْبي اىک ػيگـ ثبؿ. آهؼ

 : گلت ػيؼ هـا مکْت

 ثَ کٌن هؼبلزَ ؿا اّ تب کٌؼ کوک هي ثَ ثتْاًؼ کَ ؿا چيقي ُـ_

 .ثگْييؼ هي

 ىْم هنلٔ اػَبثن ثـ ثتْاًن تب کييؼم ػويوي ًلل هي

 كْت هبرـاي ّ کـػم ٍضجت ػکتـ ثـاي ىيؼا گؾىتَ اف مپل

 ثـايو کبهل ْٓؿ ثَ ؿا آى اف ثؼؼ پيبهؼُبي ّ پؼؿ ثيوبؿي ّ هبػؿ

 هؼيبؿ ّ ثبثک ّ عْػم ًبكـربم ػوؼ هبرـاي صتي.  ػاػم ىـس

 ثَ توبم ػهت ثب ػاّيؼ ػکتـ.  کـػم تؼـيق ثـايو ؿا ىيؼا اًتغبة

 ّ ًوييؼ هتْرَ ؿا کلوبتي اّهبت گبُي ّ هيکـػ گْه صـكِبين

 گلتي ثـاي صـكي ػيگـ ّهتي پـميؼ هي ؿا آى هؼبػل کٌزکبّي ثب

 : گلت ّ فػم لجغٌؼ ًؼاىتن

 . هيکٌيؼ ٍضجت فيجب عيلي ىوب ّاا ىئي_

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ػکتـ.  کـػم تيکـ اّ اف

 . ػاىت عْاُؼ عْاُـتبى ثِجْػي ػؿ فيبػي تبحيـ ىوب ّرْػ_

 ؟ ثجيٌؼ هـا ًويغْامت چـا ىيؼا ػکتـ_
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 هالهبتو ىـايطي چٌيي ػؿ ىوب ًينت هبيل اّ امت ٓجيؼي_

 . کٌيؼ

 ػمت ػّ ثب هي ثيچبؿٍ ىيؼاي اّمت ثب صن کَ کـػم كکـ ايي ثَ

 ّ ٓاليي هُْبي ًيْم هتْرَ هي تب ثْػ گـكتَ ؿا اه ؿّمـي لجَ

 ثبؿ ُـ ػقيق کَ هُْبيي ُوبى.  اًؼ تـاىيؼٍ ؿا صبلتو عْه

 ٍؼهَ هـثبى ّ هيکـػ تؼـيق کلي ثجبكؼ ؿا آًِب تب هيکـػ ىبى ىبًَ

 ػلن کَ ىؼم هتبحـ چٌبى هّْْع ايي يبػاّؿي اف. هيـكت اه

 ثب ّ کييؼم ٍْؿتن ثَ ػمتي.  ثکين كـيبػ ُن ثبف هيغْامت

 ؿّف آى ػؿ ثبؿ ُقاؿهيي ثـاي ّ آّؿػم كيبؿ چيوبًن ثَ اًگيتبًن

 ىبًَ ثَ ػمتي ػکتـ ؟ ىؼٍ ْٓؿ ايي اّ چـا هيکـػم كکـ ايي ثَ

 : گلت ّ فػ ام

 اّ ؿّصي ثيوبؿي. هييْػ عْة فّػ اّ ًجبه ًبؿاصت ّاا ىئي_

 .ًينت عطـًبک عيلي

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ ػکتـ ثَ اهيؼّاؿي ثب

 ؟ هيقًيؼ ؿا صـف ايي هي ػلغْىي ثـاي_

 : گلت اثِبم ثب

 ؟ ػلغْىي_

 ؟ هيگْييؼ ؿا صويوت کَ امت ايي هٌظْؿم_
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 ؿا آـاكو هْهؼيت ُوچٌيي ّ هييٌبمؼ ؿا عْػه اّ صتوب ثلَ_

 آى كِويؼ ثبيؼ کَ هيجـػ ؿًذ هجِن چيق يک اف اّ. هيؼُؼ تيغيٌ

 ؟ چينت چيق

 ًگبٍ ػکتـ ثَ ؟ ٍ هيجـ ؿًذ چي اف ىيؼا يؼٌي کـػم كکـ عْػم ثب

 :گلتن ّ کـػم

 ؟ ثجيٌن ؿا ىيؼا ػُيؼ هي اربفٍ_

 عْػه ثب ثؼُيؼ كـٍت اّ ثَ ثبيؼ ىوب ، کْتبٍ لضظَ يک كؤ_

 .ثجيٌؼ ؿا ىوب هيکٌؼ توبيل اظِبؿ عْػه ّهت آى ، ثيبيؼ کٌبؿ

 ؟ کي_

 ًکٌيؼ ػزلَ_

 ثغو ثَ ػکتـ ُوـاٍ ثَ ، ًؼاىتن اّ صـف پؾيـكتي رق چبؿُبي

 ؿّفًبهَ ّ ثْػ ًينتَ ؿاُـّ ػاعل ٌٍؼلي ؿّي کبهـاى. ؿكتين

 ثبال اّ ثـاي ؿا ػمتو ػکتـ ، ىؼ ثلٌؼ رب اف هب ػيؼى ثب هيغْاًؼ

 ّ ػاػ تکبى ؿا مـه اّ ّ گلت چيقي اّ ثب كـاًنَ فثبى ثَ ّ آّؿػ

 اىبؿٍ هي ثَ اّ ّ ؿكتين ثبال ٓجوَ ثَ ػکتـ ّ هي. ًينت ػّثبؿٍ

 کـػ اىبؿٍ هي ثَ ثؼؼ ّ کـػ ثبف ؿا اتبم ػؿ عْػه ّ ثوبًن کـػ

 ٍْؿت ّ ؿكتن رلْ ثْػ عْاة ىيؼا.  ىْم ػاعل ٍؼا ثي ّ آُنتَ

 ثْػ ىؼٍ عن ٓـكي ثَ مـه.  کـػم ًگبٍ ؿا اّ ثچگبًَ ّ هؼَْم

 كـّ ػويوي عْاة ثَ ثغو آؿام ػاؿُّبي تبحيـ تضت ثْػ هؼلْم ّ

 ، هيقػ ؽّم تْي ثؼرْؿي چيوبًو فيـ کجْػ صلوَ.  امت ؿكتَ
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 ؿيو ػلن صبل ايي ثَ اّ ػيؼى اف ػاىت، مـ ثَ ؿّمـي ُن ٌُْف

 ٍؼاي ثب هيغْامت ػلن ّ هيکـػم تبثي ثي اصنبك.  هييؼ

 ىبًَ ؿّي ؿا ػمتو فيـا ػاىت ًظـ فيـ هـا ػکتـ.  کٌن گـيَ ثلٌؼ

 ّ کـػ عن کوي ؿا مـه کـػم ًگبٍ اّ ثَ ّهتي گؾاىت ام

 هيغْامت هي اف اّ. ىؼم هٌظْؿه هتْرَ ثنت ؿا چيوبًو

 آًزب ثييتـ ػهيوَ چٌؼ ًؼاىت عجـ هي ػؿّى اف اهب ثبىن ٍجْؿ

 ٓبهت ًتْاًنتن ثْػم ػاػٍ ػکتـ ثَ کَ هْلي ؿؿن ػلي فيـا ًوبًؼم

 ػؿ ، کـػ عبؿد اتبم اف هـا ُن ػکتـ.  کـػم گـيَ ثَ ىـّع ّ ثيبّؿم

 ثَ ػکتـ. ؿكتن پبييي ٓجوَ ثَ اّ ُوـاٍ ثَ هيـيغتن اىک کَ صبلي

 کـػ عؼاصبكظي هب اف مپل. مپـػ اّ ثَ هـا ّ گلت چيقي کبهـاى

 ّ ػّيؼم ػًجبلو ّ آهؼم عْػم ثَ ىؼ ػّؿ کَ هؼم چٌؼ.  ؿكت ّ

 : گلتن ىؼم ًقػيکو ّهتي ثـگيت ػوت ثَ ، کـػم ٍؼايو

 ؟ ثيبين كـػا هيتًْن هي_

 ًَ كـػا_

 ؟ چـا

 . ثيبيؼ کٌبؿ عْػه ثب ثؼيؼ اربفٍ گلتن ىوب ثَ ؿّ ػليلو

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  
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 ؟ چي ًغْامت اگـ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي

 ، هيغْاُؼ چـا_

 : گلت هيکٌن ًگبُو ُوچٌبى هي ػيؼ ّهتي

 .هيؼُن هْل ىوب ثَ ُنتن هْاظجو هي_

 ّ آهؼ رلْ کبهـاى. ؿكت ّ کـػ عؼاصبكظي ًيق اّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت

 ؟ ثـين_

 ُوـاٍ ثَ.  ُنتن ؿكتي آهبػٍ ػاػم ًيبى ثگْين چيقي ايٌکَ ثؼّى

 ؿاٍ ثيي.  ؿكتين اّ هٌقل ٓـف ثَ ّ آهؼين ثيـّى آًزب اف کبهـاى

 : گلت کبهـاى

 .ًويبػ ػؿمتي آػم ًظـم ثَ ػکتـٍ ايي_

 : گلتن ، ثْػ ًبؿاصت عيلي اه هيبكَ.  کـػم ًگبُو تؼزت ثب

 ؟ چي ثـاي_

 .ًؼاؿٍ عْثي هٌظْؿ کـػم اصنبك هي_

 ؿّ ىيؼا ػکتـ ثغْام افه ّ کٌن ٍضجت آمبييگبٍ ؿئيل ثب ثبيؼ

 ّاهؼب ًکٌَ"  گلتن عْػم ثب ّ ىؼم ًبؿاصت اي لضظَ.  کٌَ ػُْ

 كبؿمي فثبى کَ کٌن پيؼا ؿّ کي ػيگَ هي ثؼؼ"  ثکٌَ ؿّ کبؿ ايي
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 تـك اف.  چطْؿٍ ىيؼا صبل ثپـمن افه ثتًْن الاهل ّ ثبىَ ثلؼ

 :گلتن ثبىؼ رؼي اه گلتَ هجبػا ايٌکَ

 .ًويبػ ثؼي آػم ًظـ ثَ ّلي_

 هيؼاػ كيبؿ ثِن ؿا* ٍْؿت* ىْػ ػَجبًي اّ ىؼ ثبػج هي صـف

 ثؼؼ ّلي کـػ مکْت اي لضظَ.  هيغْؿػ صـً عيلي ثْػ هؼلْم ّ

 : گلت ّ ًيبّؿػ ٓبهت

 ثَ ىيؼا ػؿثبؿٍ ؿّ چيق ُوَ هي ، چين ثؼ هـتيکَ کـػٍ ؿلٔ_

 تْ ثب عْامتَ.  ثْػ اي ػيگَ چيق هٌظْؿه اّى.  ثْػم گلتَ اّى

 . کٌَ ٍضجت تٌِب

 اّ فػى صـف ّ كکـ ٓـف.  هييٌْم اّ اف ؿا صـكِب ايي ًوييؼ ثبّؿم

 ثب. ثبىؼ کـػٍ فًؼگي كـاًنَ هؼتِب کَ ًويغْؿػ کني ثَ

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ًبؿاصتي

 ؿا اّ ؿّصيبت هي هنلوب ّ امت هي عْاُـ ىيؼا صبل ُـ ثَ_

 هي اف كؤ ًقػ عبٍي صـف ُن ػکتـ هييٌبمن ىوب اف ثِتـ

 رـيبى ُن هي ّ ثگْين اّ ثَ هيؼاًن ىيؼا هْؿػ ػؿ چَ ُـ پـميؼ

 ًيبى ربي ثَ ثِتـٍ ُن ىوب.  کـػم تؼـيق ثـايو ؿا هبػؿم كْت

 . ثبىيؼ ىيؼا مالهتي كکـ ثَ ثيِْػٍ تؼَ ت ػاػى

 ؿيغتَ اّ ػَجبًيت آتو ؿّي کَ ثْػ آثي هخل هي کالم تٌؼي

 : گلت ّ آهؼ ثيـّى عيي ّ تٌؼ صبلت آى اف ثبالكبٍلَ فيـا ثبىٌؼ
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 ػّمت ؿّ صـكِب ايي کي ّلو اٍالا  کٌن ًبؿاصتت عْامتن ًوي_

 ؟ ثگـػين کن يک ثـين ػاؿي

 ثبىن ػاىت گيتي صبل کَ ثْػم آى اف تـ عنتَ ّ صٍْلَ ثي

 :گلتن

_ًَ 

 .ثيـّى ثـين ًبُبؿ ثـاي ثِتـٍ پل_

 .ًؼاؿم اىتِب_

 ثَ.  ىؼم عْػم هـيْه اكکبؿ ػؿگيـ هي ّ ًگلت چيقي ػيگـ اّ

 ؿا صويوت ثبيؼ آيب ثگْين چَ پؼؿ ّ ػقيق ثَ کَ هيکـػم كکـ ايي

 تلظ كکـي. کٌؼ پيؼا ثِجْػ ىيؼا تب هيکـػم پٌِبى ؿا آى يب ؟ هيگلتن

 اف ّّيؼتو اگـ ؟ چَ ًويکـػ پيؼا ثِجْػ ىيؼا اگـ ، آهؼ مـاؿن ثَ

 كکـ چَ ُـ ، ثْػ تـکيؼى صبل ػؿ هـقم ؟ چي هييؼ ثؼتـ ايي

 تک يَ اتْهجيل ٌٍؼلي ثَ ؿا مـم.  ًويـميؼم ًتيزِبي ثَ هيکـػم

 کَ ثْػم صبل آى ػؿ هؼت چَ ًلِويؼم ّ ثنتن ؿا چيوبًن ّ ػاػم

 :هيغْاػ ًبم ثَ هـا کَ ىيؼم ؿا کبهـاى ٍؼاي

 .ؿميؼين پبىْ ػقيقم رْى ىيْا ، ىيْا_

 ثَ چطْؿ گلتن عْػم ثَ ّ کـػم ثبف ؿا چيوبًن هيوئق صبلتي ثب

 ػيؼى اف ؿميؼين عبًَ ثَ ّهتي. ًکٌؼ ػقيقم ػقيقم ايٌوؼؿ ثگْين اّ

 اي اثلِبًَ تَْؿات چَ کـػم كکـ عْػم ثب عبًَ تويقي ّ آؿاهو

 اّ اف ّ ثيبّؿم هٌقل ثَ ؿا ىيؼا هيتْاًن هيکـػم كکـ کَ ػاىتن
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 گلتن کبهـاى ثَ کَ ثْػم ًبؿاصت ّ هتبحـ صؼي ثَ.  کٌن پـمتبؿي

 ثبىن اّ ّاکٌو هٌتظـ ايٌکَ ثؼّى ّ ثغْاثن هيغْاُن ّ عنتِبم

.  کييؼم ػؿاف تغت ؿّي ػؿ کـػى هلل اف ثؼؼ ّ ؿكتن ثبال اتبم ثَ

 ّ ثگيـم توبك ايـاى ثب ثبيؼ آّؿػم يبػ ثَ چيوبًن ثنتي هضِ ثَ

 امت ثِتـ کـػم كکـ عْػم ثب ثؼؼ ّ ثيبّؿم ػؿ ًگـاًي اف ؿا ػقيق

 ًؼاىتن ىک فيـا.  کٌن ؿا کبؿ ايي ىؼ تـ ؿاصت اػَبثن ّهتي

.  ثْػ ُْىيبؿ عيلي اّ ، ًبؿاصتن چوؼؿ هيلِوؼ ٍؼاين اف ػقيق

 ُوييَ هخل تٌِبيي.  ثْػ ىؼٍ ثِتـ عيلي صبلن ؿّف آى ػَـ

 توبم کـػم كکـ عْػم ثب.  ثْػ آّؿػٍ اؿهـبى ثَ ؿا آؿاهو ثـاين

 هؼت ُن اگـ.  ثـگـػاًن اّ ثَ ؿا ىيؼا مالهتي تب هيکٌن ؿا تالىن

 ؿا اّ ىؼٍ ْٓؿ ُـ ثْػ ًيؼٍ عْة ىيؼا صبل ّ ىؼ توبم اهبهتن

 تٌِبيو اي لضظَ ثضـاًي لضظبت ايي ػؿ ّ هيجـم ايـاى ثَ عْػ ثب

 عبؿد اهيؼي ًب ّ يبك صبلت آى اف ىؼ ثبػج تَوين ايي. ًويگؾاؿم

. ىؼم عبؿد اتبم اف کَ هيـكت ؿـّة ثَ ؿّ عْؿىيؼ.  ىْم

 لجغٌؼ هي ػيؼى ثب هيکـػ توبىب تلْيقيْى ّ ثْػ پبييي ٓجوَ کبهـاى

 : گلت ّ فػ

 ؟ عْاثيؼي عْة ، رْى ىيْا مالم_

.  ًجْػام عْاة هي ثؼاًؼ اّ ًجْػ اصتيبري ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت کبهـاى

 ؿؾا ّلي ًکـػم ثيؼاؿت ًبُبؿ ثـاي اي عنتَ کـػم كکـ چْى_

 ؟ کٌن گـهو ثـات هيغْاي ُنت يغچبل ػاعل آهبػٍ
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 هيکٌن گـم عْػم عْامتن ُـّهت ، ًينتن گـمٌَ االى هوًٌْن_

 . ثگيـم توبك ايـاى ثب هيغْام هي ثؼيؼ اربفٍ اگـ كؤ

 .ًَ کَ چـا ثلَ ثلَ_

 ثـػاىت ػمتگبٍ ؿّي اف ؿا تللي گْىي ّ ىؼ ثلٌؼ عْػه ثؼؼ ّ

 ثَ ؿا آى ىْػ ثـهـاؿ توبك ايٌکَ اف هجل ّ گـكت ىوبؿٍ ثـاين ّ

 ػقيق ثب تـ ؿاصت تب ؿكتن آىپقعبًَ ٓـف ثَ ًيق هي. ػاػ ػمتن

 عْػه ػقيق.  ىؼ ثـهـاؿ توبك ثْم ػّ اف ثؼؼ.  کٌن ٍضجت

 : گلتن ، گـكت ثـْن اّ ٍؼاي ىٌيؼى ثب ثـػاىت ؿا گْىي

 ػقيق مالم_

 : گلت ُيزبى ثب ػقيق

 اًتظبؿ ثل اف هـػم کَ هي ، هبػؿ کزبيي ، رْى ىيْا مالم_

 ؟ ًقػي فًگ چـا پل کييؼم

 .ىيؼا ػيؼى ثْػم ؿكتَ_

 : گلت ػزلَ ثب ّ کـػ كـاهْه ؿا اه گلَ ػقيق

 ؟ ثْػ چطْؿ صبلو عت_

 .ؿمًْؼ مالم ثْػ عْة_

 : پـميؼ ىک ثب ػقيق

 ؟ ثْػ عْة ؿامتي ؿامتي_

 ًجْػ ثؼ فيبػ ىکـ ؿّ عؼا اؿٍ_
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 هـا ػقيق ٍؼاي"  ًؼاؿٍ عجـ ُيچي اف ػقيق ثيچبؿٍ"  گلتن ػلن ػؿ ّ

 : آّؿػ عْػم ثَ

 ؟ ًقػٍ فًگ صبال چـا کي تؼـيق عت_

 ًينت عْػه عًَْ اّى_

 ؟ ػّمتيَ عًَْ هيگلت ؿامت کبهـاى پل_

 :گلتن ػقيق رْاة ػؿ ّ هـگو عجـ ًَ گلتن ػل ػؿػ

 .ػاؿٍ امتـاصت ثَ اصتيبد اّى هيگَ ػکتـه ىيؼاعْثَ ربي_

 ؟ چيَ آعَ_

 ىؼٍ ػَجي کن يک_

 : گلت ًگـاًي ثب ػقيق

 ؟ چي ثـاي ثؼٍ هـگن عؼا آط_

 :گلتن هيکٌَ ػم ػقيق ثگن ؿّ ؿامتو اگـ کـػم كکـ عْػم ثب

 عْػتْى کَ اًّن کـػٍ اه.عنتَ کالك ّ ػؿك ، ثبثب ُيچي_

 .ًؼاؿٍ ؿّ مغتي تضول ىٌبميٌو هي

 ؟ هيکيَ مغتي اًّزب ام ثچَ هگَ_

 ُـ ثَ عت ّلي ، ًَ هيکٌيؼ كکـ ىوب کَ ٍْؿت اّى ثَ مغتي_

 .ؿـيجَ ايٌزب ثبىَ چي ُـ صبل

 : گلت ّ کييؼ آُي ػقيق

 ثْػ ّاثنتَ هب ثَ عيلي اًّن کَ عًَْ ثَ هيؼًّن اؿٍ_
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 . هْاظجين هي ًجبىيؼ ًگـاى ىوب ػقيق_

 اه ثچَ صبل ؿامتي ، ؿاصتَ عيبلن ُويي ّامَ هبػؿ ػًّن هي_

 ؟ چطْؿٍ

 ايٌکَ اف ثْػم آّؿػٍ يبػ ثَ ؿا اّ تبفٍ فيـا گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن

 هکج کوي اف ثؼؼ آهؼ ثؼم عْػم اف ثْػم تْرِي ثي عبلَ چٌيي

 :گلتن

 . عْثَ اًّن_

 ؟ ػيگَ ىيْامت پيو اًّن_

 کزبمت کَ ثؼُن تّْيش ػقيق ثَ ثبيؼ ًَ ثگْين اگـ گلتن عْػم ثب

 ّ ػؿمت ًويتْاًنتن ثْػهو ًؼيؼٍ ٌُْف ُن عْػم چْى ّ

 :گلتن ، ثؼُن تّْيش صنبثي

 . آًزبمت ػقيق اؿٍ_

 : گلت ّ کـػ آُنتَ کوي ؿا ٍؼايو ػقيق

 اعالهو ايٌکَ يؼٌي ؟ آػهيَ رْؿ چَ ىُْـه ثجيٌن ثگْ ىيْا_

 ؟ هيکٌَ تب عْة ام ثچَ ثب ؟ چطْؿٍ

 : گلتن آُنتَ ّ اًؼاعتن آىپقعبًَ ػؿ ثَ ًگبُي

 .ثبىَ ثؼي هـػ ًويبػ ًظـ ثَ_
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 ثگْ ىيؼا ثَ تًْنتي اگَ رْى ىيْا ، ْٓؿٍ ُويي کَ اًيبهللا_

 ثـاه صنبثي ػلوْى.  ثيٌْين ؿّ ٍؼاه ثقًَ هب ثَ فًگ يک

 . ىؼٍ تٌگ

 کَ االى ثقًَ فًگ هيگن ثِو ىؼ ثِتـ کَ صبلو ػقيق ثبىَ_

 . کٌَ چيقي ػؿگيـ ؿّ عْػه ًجبيؼ اٍالا  گلتَ ػکتـ

 عْؿػ ثَ ثْػ کَ ُن ايٌزب هييٌبمي کَ اًّْ ثـك ثِو ُن تْ_

 ًينت هؼلْم کَ اًّزب صبل ثَ ّاي ًويؼاػ اُويت عْؿاکو ّ

 . چيَ ثَ چي

 ًويتًْن تٌؼ تٌؼ هي ّوي ػؿ ، هيـمن عْة ثِو چين ثبىَ_

 عْػم ىؼ عجـي ًييؼ ػلْاپل ّهت يک ثگيـم توبك ىوب ثب

 . هيقًن فًگ

 . ثبه عْاُـت ّ عْػت هْاظت عيلي كؤ هبػؿ ثبىَ_

 .ثـمًْيؼ مالم ُوَ ثَ ُن ىوب ثبىَ_

 کبهـاى.  ثگؾاؿم ربيو مـ ؿا گْىي ؿا ؿكتن توبك هطغ اف ثؼؼ

 :گلتن ثْػ ؿّفًبهَ عْاًؼى هيـْل ُوچٌبى

 .ؿمًْؼًؼ مالم عيلي ثِتْى ػقيق کبهـاى آهب_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي کبهـاى

 ؟ ثْػ چطْؿ صبليْى هوًٌْن_

 . ثْػ عْة_
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 کـػ ًگبٍ هي ثَ مپل گؾاىت کٌبؿ ّ کـػ روغ ؿا ؿّفًبهَ کبهـاى

 : گلت ّ

 .ػقيقم ثييي_

 . ًينتن هجل ؿّي ّ ؿكتن

 : گلت کبهـاى

 ايٌکَ اف هجل هيغْامتن هي ؿامتو ، ىؼي اؽيت عيلي اهـّف_

 اهب ثؼم تّْيش ثـات ؿّ اّى ّّؼيت ثـين ىيْا ػيؼى ثَ

 . ثيَ عْة اهيؼّاؿم صبل ُـ ثَ ، چطْؿ ًويؼًّنتن

 ًؼاؿػ، آى ثَ اػتوبػي گْيي کَ آّؿػ فثبى ثَ ْٓؿي ؿا آعـه رولَ

 :گلتن ّ ىؼم ًبؿاصت عيلي عبٓـ ُويي ثَ

 کبهـاى آهب ؿامتي.  هيگلت ْٓؿ ايي ػکتـه ، هييَ عْة صتوب_

 ؟ ثجيٌن ؿّ ىـّيي ثجـيي هٌْ هييَ

 : گلت کبهـاى

 ؟ االى_

 :گلتن ثْػ کـػٍ ؿـّة کبهال عْؿىيؼ ، اًؼاعتن پٌزـٍ ثَ ًگبُي

 ؟ عْثَ ٍجش كـػا ًَ کَ االى_

 ثَ کبهـاى اتلبم ثَ ثؼؼ ؿّف ٍجش.  ثبىَ يؼٌي ػاػ تکبى ؿا مـه

 هيکـػًؼ ًگِؼاؿي اّ اف آى ػؿ کَ ربيي كبٍلَ ؿكتين، ىـّيي ػيؼى

 ػّ مبعتوبًي.  ثْػ ؿاٍ ػهيوَ ثينت ىبيؼ ًجْػ فيبػ هٌقل تب
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 کَ عيبثبى ثَ هيـف فيجب ّ مجق كْبيي ػؿ مليؼ ؿًگ ثَ ٓجوَ

 ّؿّػ اف هجل کَ هي ثْػ آى ؿّي ثَ ؿّ ُن ػؿعتي پـ ّ ثقؿگ پبؿک

 کبهـاى هْل ثَ ُوبى يب ّ امت کْػک هِؼ آًزب هيکـػم كکـ

 ىؼى ػاعل اف ثؼؼ ّ ًينت ْٓؿ ايي ىؼم هتْرَ پبًنيْى

 ثَ کبهـاى. امت کْػکبى هغًَْ ثيوبؿمتبى آًزب كِويؼم

 ثـػاىت ؿا گْىي اّ ّ گلت چيقي ثْػ کـيؼّؿ ػاعل کَ ًگِجبًي

 ثؼؼ ػهبيوي.  کـػ ٍضجت کني ثب ىوبؿٍ چٌؼ گـكتي اف ثؼؼ ّ

 پـمتبؿ ؿا اّ کبهـاى کَ آهؼ امتوجبلوبى ثَ ثلًْؼ ّ ثلٌؼ هؼ فًي

 کـػم اصنبك گلت چيقي هي ثَ عطبة اّ.  کـػ هؼـكي ىـّيي

 اّ کـػم ًگبٍ کبهـاى ثَ ، ثگْين چَ ًويؼاًنتن ، هيپـمؼ ؿا صبلن

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػيگـ ثبؿ پـمتبؿ ّ گلت چيقي پـمتبؿ ثَ

 ايوبى ّي ، اٍّ_

 اکتلب مـم ػاػى تکبى ثَ تٌِب هيگْيؼ چَ ثْػم ًلِويؼٍ چْى هي ّ

.  امت ايـاى هؼٌي ثَ ايوبى كِويؼم فّػ عيلي الجتَ.  کـػم

 هب اف پـمتبؿ مپل کـػًؼ ٍضجت ُن ثب هؼتي پـمتبؿ ّ کبهـاى

 ٓجوَ ىؼم هتْرَ ؿاُـّ اف ػجْؿ صيي ػؿ.  ثـّين ػًجبلو عْامت

 ثقؿگي پٌزـٍ کؼام ُـ کَ امت اتبم ُيت ىبهل مبعتوبى اّل

 هييؼ ّ ثْػ پـػٍ ثؼّى ّ تکَ يک ُب پٌزـٍ. ػاىتٌؼ ؿاُـّ ثَ ؿّ

 گـٍّ ثب کْػک تؼؼاػي اتبهِب اف ثؼْي ػؿ ، ػيؼ کبهال ؿا اتبم ػاعل

 كکـ عْػم ثب. ثْػًؼ کـػٍ اىـبل ؿا تغتِب هغتلق مٌي ُبي

 ًکٌؼ.  امت پبًنيْى ػؿ ىـّيي گلت هي ثَ کبهـاى چـا هيکـػم
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 ؿا پبًنيْى ّ ثيوبؿمتبى كـم ّ آهؼم کٍْ پيت اف هي کـػٍ كکـ

 کتوبى ؿا صويوت ُن ىـّيي هْؿػ ػؿ کبهـاى ايٌکَ اف ًويلِون

 ، کـػ عبؿد كکـ اف هـا اّ ٍؼاي.  ػاىتن ثؼؼي اصنبك ثْػ کـػٍ

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ ُب پٌزـٍ ثَ

 .اًؼ آيٌَ ٍْؿت ثَ اتبم ػاعل اف ُب پٌزـٍ ايي رْى ىيْا_

 ؿاُـّ اًتِبي.  ػاػم تکبى ؿا مـم کٌن ًگبٍ اّ ثَ ايٌکَ ثؼّى

 پلَ اف پـمتبؿ عبًن ّ کبهـاى اتلبم ثَ هيغْؿػ ثبال ٓجوَ ثَ پلکبًي

 ىجيَ ًيق ثبال ٓجوَ.  گؾىتين اي ىييَ ػؿي اف ّ ؿكتين ثبال ُب

 ايي ثب ثْػ ثبال ٓجوَ ػؿ ُن اتبم تؼؼاػ ُوبى الجتَ ، ثْػ پبييي

 ٓـف ػّ ُـ ّ ًجْػ ٓـف يک پبييي هخل آى ُبي پٌزـٍ کَ تلبّت

 ثْػ ؿاُـّ اًتِبي کَ اتبهي ٓـف ثَ ؿا هب پـمتبؿ.  ثْػ ىييَ آى

 ػاىتن اًتظبؿ فيـا عْؿػم رب کوي.  کـػ تغتي ثَ اىبؿٍ ّ ثـػ

 ػاعل.  ثجيٌن ؿا ىـّيي ًقػيک اف ثتْاًن هي ّ ىْين اتبم ػاعل

 ػاىت صلبظ آى ػّؿ تب ػّؿ کَ ػاىت ّرْػ ؿًگ مليؼ تغتي اتبم

 ثلًْؼه هُْبي کَ ثْػ عْاثيؼٍ کْػکي آثي ؿًگ ثَ تيکي ؿّي

.  ؿكتن اه ٍؼهَ هـثبى ػل ػؿ.  ثْػ ىيؼا هُْبي ؿًگ ثَ ػؿمت

 کَ ػـّمکِبيي ثَ ّ ًينت عْاة ىؼم هتْرَ کـػم ػهت ّهتي

 يک اف ايي ّ ثْػ آؿام ثنيبؿ اّ ىؼٍ عيـٍ امت آّيقاى موق اف

 : گلتن کبهـاى ثَ.  ثْػ ثؼيؼ هبَُ چٌؼ ّ مبل يک کْػک

 ؟ اتبم تْ ثـين ًوييَ_
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 : گلت کبهـاى

 اف ثِتـٍ ػاؿٍ ػويؼٍ پقىکو ّ ُنتو ّؼيلي ثچَ ىـّيي_

 اف هيتًْن ثغْاي تْ اگَ ّلي ثبىَ ًؼاىتَ هالهبت ًقػيک

 . ثجيٌيو ًقػيک اف ثـي ػهيوَ چٌؼ.  ثگيـم اربفٍ پـمتبؿه

 .هيين هوٌْى افتْى عيلي کٌيؼ ؿّ کبؿ ايي ثيَ اگَ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ؽّم ثب کبهـاى

 .ػقيقم هيکٌن عْاُو_

 ؿا مـه ّ کـػ هي ثَ ًگبُي اّ ّ گلت چيقي پـمتبؿ ثَ مپل

 کٌبؿ کَ ػيگـي اتبم ٓـف ثَ عْامت هي اف اىبؿٍ ثب ّ ػاػ تکبى

 کبؿ ايي کـػ تبييؼ اّ ّ کـػم ًگبٍ کبهـاى ثَ.  ثـّين ثْػ ىـّيي اتبم

 ثَ لجبمي هي ثَ اّ ّ ىؼم اتبم ّاؿػ پـمتبؿ مـ پيت.  ثکٌن ؿا

 رلْي تب ػاػ ُن کبؿؾي هبمک مپل.  ثپْىن تب ػاػ مجق ؿًگ

 هيکـػم كکـ عْػم ثب ّلي ثْػ ػزيت عيلي هي ثـاي.  ثقًن ػُبًن

 ًيق پـمتبؿ.  امت الفم ايٌکبؿ ىـّيي مالهتي صلع ثـاي صتوب

 کَ ػؿي اف هي اف رلْتـ ّ پْىيؼ لجبمو ؿّي هي هيبثَ کبّؿي

 کبهل تزِيقات ىـّيي اتبم ػؿ.  ىؼ ّاؿػ ثْػ اتبم گْىَ ػؿ

 ًظـم ثَ اينتبػم تغتو کٌبؿ ّ ؿكتن رلْ ، ػاىت ّرْػ پقىکي

 ًنجت هييؼ ثبػج ايي ّ ػاؿػ ىيؼا ثَ فيبػي ىجبُت هيـميؼ

 چيوبًي ّ ٓاليي هُْبي.  کٌن هضجت اصنبك ىؼيؼا اّ ثَ

 ّ ؿيق رخَ ّ ثْػ ثيوبؿگًَْ ّ فؿػ ٍْؿتو ؿًگ.  ػاىت ؿّىي
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 چيقي ، هيؼاػ ًيبى اه ّاهؼي مي   اف کوتـ عيلي ؿا اّ الؿـه

 کٌبؿ هي کَ هؼتي توبم ػؿ کَ ثْػ ايي هييؼ تؼزت ثبػج کَ

 ًظـم ثَ هّْْع ايي ّ کٌؼ ًگبٍ هي ثَ ثـًگيت صتي ثْػم تغتو

 ّ ثگيـم آؿْىو ػؿ ًويتْاًنتن ايٌکَ اف ؿميؼ ٓجيؼي ؿيـ کوي

.  هيکـػم عال اصنبك کٌن اثـاف ػاؿم ػّمت کَ ْٓؿ آى ؿا هضجتن

 اتبم ػاعل اف امت هؼٌي ثي اتبم آى ػؿ هبًؼًن هيکـػم اصنبك

 هـا ّهتي ، ثْػ ىؼٍ عيـٍ هي ثَ کَ اكتبػ کبهـاى ثَ ًگبُن

 ػُن پبمظ لجغٌؼه ثَ ايٌکَ ثؼّى ، فػ لجغٌؼ ػيؼ عْػه هتْرَ

 ىْم عبؿد اتبم اف هيغْاُن كِويؼ ثـگيتن پـمتبؿ ٓـف ثَ

 ىؼٍ ػاعل آى اف کَ ؿكت ّؿّػي ػؿ ُوبى ثطـف هي اف رلْتـ

.  آهؼم ثيـّى ّ کـػم عبؿد تٌن اف ؿا کبّؿ ػيگـ اتبم ػؿ.  ثْػين

 ػؿ.  ثْػ هي هٌتظـ ّ ثْػ اينتبػٍ ىييَ پيت ْٓؿ ُوبى کبهـاى

 ػيؼ هـا کَ ػيگـ ثبؿ.  ًوييؼ ػيؼٍ تبحـي يب ًگـاًي ُيچ اه چِـٍ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 ؟ ثـين_

 ثَ ػيگـ ثبؿ ؿكتي اف هجل ػاػم تکبى هْاكوت ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 کَ ثْػ مـًْىتي چَ ايي کـػم كکـ عْػم ثب ّ کـػم ًگبٍ ىـّيي

 : پـميؼم کبهـاى اف ُب پلَ اف آهؼى پبييي ٌُگبم ، ػاىت ىيؼا

 ؟ ػؿمتَ ًينت پبًنيْى ايٌزب_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ کبهـاى
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 .هيکٌٌؼ ًگِؼاؿي اّ اف ُن ايٌزب هيکٌَ كـهي چَ_

 :گلتن ، هيکـػم ًلـت اصنبك اّ ثَ ًنجت چوؼؿ

 ؟ چيَ ىـّيي هـيْي_

 : گلت ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* کبهـاى

 . کٌين ٍضجت ثؼؼ هْؿػ ايي ػؿ ثِتـٍ رْى ىيْا_

 :گلتن موبرت ثب ًؼاىتن ؿكتي ٓلـٍ صٍْلَ

 ؟ چيَ ىـّيي هـيْي ثگيؼ هي ثَ لطلب کبهـاى آهب_

 : گلت کٌبى هي هي ثؼؼ ّ کـػ مکْت لضظِبي

 . ػاؿٍ عًْي هيکل ىـّيي_

 : گلتن ثْػ اكتبػٍ ّرْػم توبم ػؿ لـفٍ کَ صبلي ػؿ

 ؟ هؼتيَ چَ_

 .اّهؼ ػًيب ثَ کَ ّهتي اف_

 ؟ ثيوبؿمتبًَ تْ هْهغ ُوْى اف يؼٌي_

 : گلت ثؼؼ ّلي ػاػ تکبى هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـه اثتؼا کبهـاى

 . ايٌزب آّؿػيوو ىؼ هـيِ ّهتي ثْػ عْػهْى پيو اّلو ًَ_

 هيـْل ّ ىؼ ًقػيک هب ثَ پـمتبؿي کٌن مئْال اّ اف عْامتن تب

 : گلت هي ثَ کبهـاى ؿكت پـمتبؿ ّهتي.  ىؼ کبهـاى ثب ٍضجت
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 هيبي ُن تْ اػاؿي هنوت ثـم ثبيؼ کبؿُب اف مـي يک ثـاي هي_

 ؟

 . ثـگـػيي تب هيوًْن هٌتظـتْى رب ُويي هي_

 .ثِتـٍ ثيبئ اگَ_

 ثيوبؿمتبى پيت ػؿ اف اّ ُوـاٍ ثَ ثپـمن ؿّ ػليلو ايٌکَ ثؼّى_

 مبعتوبى ثَ چوي هنيـ يک ثب کَ ىؼين اي هضَْٓ ّاؿػ

 ًيوکتي ؿّي مبعتوبى ثيـّى هي.  هييؼ هٌتِي کْچکي

 ػهيوَ ػٍ توـيجب اّ ثـگيتي ّ ؿكتي. ىؼم اّ هٌتظـ ّ ًينتن

 : پـميؼم ثـگيت ّهتي ، کييؼ ْٓل

 ؟ ىؼ توبم کبؿتْى_

 .هيکـػم? اهْب ثبيؼ کَ ثْػ هؼاؿک مـي يک ، اؿٍ_

 ُوبى.  ىؼين عبؿد ثيوبؿمتبى اف ّ ثـگيتين ؿاٍ ُوبى اف ػيگـ ثبؿ

 : پـميؼم کبهـاى اف هيـكتين پبؿکيٌگ ٓـف ثَ کَ ْٓؿ

 ؟ ػاؿًؼ ًظـي چَ ىـّيي ثيوبؿي هْؿػ ػؿ ػکتـا_

 : گلت ٍـيش ّ ؿک عيلي

 ثِجْػيو ثَ اهيؼي ايٌکَ يؼٌي ، ًينت عْة صبلو هتبملبًَ_

 ًؼاؿًؼ

 ػچبؿ هيکـػم اصنبك.  ىؼم عيـٍ اّ ثَ هجِْت ّ هبت لضظبتي

 ػچبؿ هـا ّ پيچيؼ هي مـم ػؿ گٌگي ٍؼاُبي.  ام ىؼٍ کبثْك
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 پبُبين فيـا.  هؼلون كْب ػؿ کـػم كکـ لضظَ يک.  هيکـػ گيزَ مـ

 گـكت ؿا ثبفّين کبهـاى ثغْؿم فهيي ايٌکَ اف هجل ًکـػم اصنبك ؿا

 صْالي آى ػؿ کَ ًيوکتي ٓـف ثَ هـا ؿُگؾؿي هـػي کوک ثَ ّ

.  ثيبّؿم يبػ ثَ ؿا هْهؼيتن تْاًنتن تب کييؼ ْٓل هؼتي. ثـػًؼ ثْػ

 ايي ػؿ. ثْػ چنجيؼٍ ؿا ثبفّين ُوچٌبى اّ اهب کييؼم ؿا ػمتن

 : گلت گْىن کٌبؿ ّ آّؿػ رلْ ؿا مـه ٌُگبم

 ؟ کٌن عجـ ػکتـ هيغْاي ػقيقم_

 ثَ. هيکـػ ثؼتـ ؿا صبلن اّ گلتن"  ػقيقم"  ّ ػاىتن ثؼي صبل

 ثب صبل ُوبى ػؿ گـكتن كبٍلَ اّ اف ّ ػاػم عْػ ثَ تکبًي ىؼت

 :گلتن ػَجبًيت

 .ثـػاؿيؼ ؿّ ػمتتْى_

 ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف ّ کـػ رؼا هي اف ؿا ػمتو ثبالكبٍلَ کبهـاى

 : گلت

 هيکٌن عجـ ػکتـ االى_

 ًينت اصتيبري_

 : گلت ّ ًينت ًيوکت ؿّي ػيگـ ثبؿ اّ

 چيقي يک ثيـّى هيـين االى ايٌَ ػليلو ًغْؿػي ٍجضبًَ اهـّف_

 . هيغْؿين

 عيلي ثْػ عْؿػى كکـ ُن ٌُْف ىـايطي چٌيي ػؿ ايٌکَ اف

 : گلت کبهـاى"  ثغْؿي کْكت"  گلتن عْػم ثب ّ ىؼم ػَجبًي



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 601 

 کتاب باز

 ؟ ػاؿي الفم چيقي رْى ىيْا_

 :گلتن تلغي ثَ

_ًَ 

 لضي ثب فيـا کـػ ػؿک عْػه ثَ ًنجت هـا تٌلـ ىؼت گْيب

 : گلت ػاىت كـم عيلي هجلو لضظبتي ثب کَ ًبؿاصتي

 هي ًَ گـ ّ ، ثيبئ ػاىتي اٍـاؿ عْػت ، ػقيقم ثجغو هٌْ_

 اف ثؼؼ کَ عًَْ ثَ.  ثلِوي ؿّ هّْْع ايي صبال ًويغْامتن

 ىؼي اؽيت عيلي کَ ػيـّف صبػحَ

 :گلتن لضي ُوبى ثب

 . هيلِويؼم کَ ثبالعـٍ ؟ چي آعـه_

 ؿّ کبؿي کَ عْؿػى ؿََ.  کـػ کبؿيو ًوييَ ، توؼيـٍ عت_

 .ًويکٌَ ػؿمت

 اّ ثَ هيغْامت ػلن کَ هيکـػم تٌلـ اصنبك اّ ثَ ًنجت آًوؼؿ

 اف ًلـت كِويؼم ُن عْػم کَ مـػي لضي ثب.  ثويـػ ثـّػ ثگْين

 :گلتن هيقًؼ ثيـّى آى

 . هيکٌيؼ كکـ ؿاصت عيلي_

 : پـميؼم اّ اف لضظبتي اف ثؼؼ. ًويگلت چيقي ّ ثْػ کـػٍ مکْت

 ؟ ػاؿٍ عجـ ىـّيي ثيوبؿي اف ىيؼا_

 : گلت ّ گـكت عْػ ثَ ؿوگيٌي چِـٍ
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 عيليي كِويؼ ّهتي يؼٌي هيؼًَّ ؿّ ايي ػقيقم ىيؼاي ، اؿٍ_

 ُن ثَ اػَبثو ىؼ ثبػج هّْْع ُويي هتؤملبًَ ّ کـػ گـيَ

 صولَ ػچبؿ اّى گلت هب ثَ ؿّ هّْْع ايي ػکتـ ّهتي.  ثـيقٍ

 يک ثبيؼ صتوب گلتٌؼ هي ثَ ػکتـ ثـػهو کَ ّهتي ّ ىؼ ػَجي

 . ثبىَ ؿّاًپقىک ًظـ تضت هؼتي

 : گلت ّ گـكت عْػ ثَ ثـِ صبلت مپل

 اف ّهتي هْهؼِب اّى. ىؼم تٌِب عيلي ، ثؼثغتن عيلي هي ىيْا_

 عًَْ صبال اهب ثْػًؼ عًَْ تْي ىـّيي ّ ىيؼا هيگيتن ثـ کبؿ مـ

 .  کْؿٍ ّ مْت

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ؿا ػلن ًويتْاًنت ُن اه تٌِبيي هـحيَ صتي کـػ مکْت ثؼؼ ّ

 :ػاػ اػاهَ ّ کييؼ آُي کبهـاى.  کٌؼ ًـم اّ ثَ ًنجت

 عٌؼٍ ٍؼاي هيکٌن اصنبك ٌُْف ّهتِب گبُي هيکٌي ثبّؿ ىيْا_

 ّ پـم هي رب اف کَ ّهتَ اّى.  هييٌْم ؿا ىـّيي ّ ىيؼا

 يبػم ًويکٌن پيؼاىْى ّهتي ّ هيگـػم ؿّ اتبهِب توبم ًبعْػآگبٍ

 ًينتٌؼ پيين اكتَ هي
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 ثـِ لضي ُوبى ثب کبهـاى.  کـػ پـ ؿا چيوبًن اىک ًبعْػآگبٍ

 :ػاػ اػاهَ آلْػ

 هيغًْؼ الاليي ىـّيي ثـاي کَ گْىوَ تْي ىيؼا ٍؼاي ٌُْف_

 ايٌکَ ثـاي هي ّ ًويجـػ عْاثو ىـّيي ُبيي هْهغ يک ثغْاثَ تب

 ثبُبه هؼؿ اّى ّ هيگـكتن ثـل ؿّ اّى هيـكتن ًيَ عنتَ ىيؼا

 اّاعـ ايي ىـّيي.  هيجـػ عْاثو ّ هييؼ عنتَ تب هيکـػم ثبفي

 امن اّل چـا کَ هييؼ صنْػيو ىيؼا ، ثبثب ثگَ ثْػ گـكتَ يبػ

 . گـكتَ يبػ ؿّ هي

 ؿّ ُبيي ٍضٌَ توبم.  هيکـػم گـيَ فاؿفاؿ ثبىن هتْرَ ايٌکَ ثؼّى

 آًوؼؿ ّ ثْػ ىؼٍ هزنن چيونن پيو هيکـػ تؼـيق کبهـاى کَ

 ؿا ػمتو کبهـاى.  ثويـم هيغْامت ػلن کَ ثْػم ىؼٍ هتبحـ

 : گلت ّ گؾاىت ام ىبًَ ؿّي

 . ًؼاؿم ؿّ ػقيقاًن اىک ػيؼى ٓبهت هي ػقيقم ًکي گـيَ_

 ام ىبًَ ؿّي اف ؿا ػمتو ثبالكبٍلَ اّ ّ کييؼم کٌبؿ ؿا عْػم

 پبک آّؿػم ػؿ کيلن اف کَ ػمتوبلي ثب ؿا چيوبًن.  ثـػاىت

 ، عًَْ ثـين ثِتـٍ گلتن کبهـاى ثَ ىؼ ثِتـ کوي صبلن.  کـػم

 : گلت ّ فػ کـيِي لجغٌؼ

 ؟ ثگـػين ثيـّى ثـين ًجْػ هـاؿ هگَ ، عًَْ چـا_
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 ايي هيکـػم كکـ عْػم ثب کـػم ًگبُو لضظبتي رْاة ربي ثَ

 ثبالكبٍلَ ىؼم ًبؿاصت ثْػ كِويؼٍ کَ کبهـاى ؟ ايٌزْؿيَ چـا هـػ

 : گلت

 هيبػ رب صبلت هيغْؿي ُْايي يک گلتن ، هيگن عْػت ثـاي هي_

 . هيـين ػيگَ ؿّف يک ًؼاؿي ػّمت اگـ ثبىَ. 

.  ػاىتن تٌِبيي ثَ ىؼيؼي ًيبف ّ هيکـػ ػؿػ ىؼت ثَ مـم

 ّ هيکٌؼ ػؿػ مـم گلتن کبهـاى ثَ ؿميؼين عبًَ ثَ ّهتي

 : گلت.  ثغْاثن هيغْاُن

 ؟ ًويغْؿي ًبُبؿ هگَ_

 پبييي هيبم عْػم ىؼم گـمٌَ ّهت ُـ ، ًکٌيؼ ٍؼام لطلب ، ًَ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 . کٌي ّؼق هيتـمن ّلي ثبىَ_

 اتبم ثَ ؿا عْػ ّ ؿكتن ثبال ُب پلَ اف ثؼُن ؿا رْاثو ايٌکَ ثؼّى

 مـم اف ؿا ام ؿّمـي تْاًنتن تٌِب ػؿ کـػى هلل اف ثؼؼ ّ ؿمبًؼم

 ػيگـ ّ اكتبػم تغت ؿّي ثيـّى لجبك ُوبى ثب مپل ثيبّؿم ػؿ

. ثْػ ىؼٍ تبؿيک کبهال ُْا کـػم ثبف چين ّهتي.  ًلِويؼم چيقي

 ّ صل ثي ثؼًن توبم.  ًويؼيؼم چيقي تبؿيکي رق کَ ْٓؿي ثَ

.  ًويکـػم اصنبك ؿا پبُبين ّ ػمت کَ ْٓؿي ثَ ثْػ مٌگيي

 کَ ثْػ ػزيت ّ هييؼ گن هلجن تپيؼى ٍؼاي ػؿ ام ًبلَ ٍؼاي

 لـف گبُي.  امت ػيگـي کل ثَ هتؼلن ًبلَ ٍؼاي هيکـػم كکـ
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 علگي اصنبك کَ هييؼ گـهن چٌبى ُن گبُي ّ هيکـػم

 ايٌکَ صل ّلي ام ىؼٍ لـف ّ تت ػچبؿ هيؼاًنتن.  هيکـػم

 ثَ.  ًؼاىتن ثکين عْػم ؿّي ثْػ تغتن پبييي کَ ؿا پتْيي ثتْاًن

 ثب.  ػّعتن موق ثَ ؿا ًگبُن ّ کـػم ثبف ؿا ػاؿن چيوبى مغتي

 اف مبلِب هيکـػم كکـ اهب ثْػم آهؼٍ آًزب ثَ کَ ثْػ ؿّف ػّ ايٌکَ

 ثْػ ىؼٍ تٌگ عبًْاػٍ اػْب توبم ثـاي ػلن.  ام ثْػٍ ػّؿ هبى عبًَ

 ثيٌْػ ؿا صـكِبين کَ يکي.  کٌن ٍضجت يکي ثب هيغْامت ػلن. 

 عْػم ثب ثْػم آهؼٍ ّهتي اف ثبؿ چٌؼهيي ثـاي.  ثؼُؼ ام ػلؼاؿي ّ

 هيؼاًنتن.  آهؼم ًوي ملـ ايي ثَ ّهت ُيچ کبه اي کـػم كکـ

 ُوبى کٌن پـمتبؿي ىيؼا اف تب ثْػم آهؼٍ فيـا ىْم هـيِ ًجبيؼ

 ثَ کـػم ىـّع هيـيغتن اىک ّ هيٌبليؼم گٌگ ػؿػي اف کَ ْٓؿ

 ّ ثْػم کـػٍ اهتضبى ؿا آى ثبؿُب کَ ثْػ اي تزـثَ ايي.  عْاًؼى ػػب

 ػل ػؿ ًزْاين ٍؼاي.  ثْػم ؿميؼٍ عْثي ًتيزَ ثَ ُن ثبؿُب

 ؽؿٍ ؽؿٍ کَ هنکٌي چْى ّ هيـميؼ عْػم گْه ثَ ىت تبؿيکي

 ػؿػُبي هيکـػم اصنبك ّ هيؼاػ تنکيي ؿا ػؿػم ىْػ عًْن ّاؿػ

 صـكِبي. اًؼ کـػٍ پيؼا ؿاٍ ثيـّى ثَ چيوبًن ػؿيچَ اف ػؿًّن

 هيؼاًنتن کَ چٌؼ ُـ هيـيغتن ثيـّى ػلن اف ثبيؼ کَ ػاىتن فيبػي

 ؿا عْػم ثْػ الفم اهب هيؼاًؼ ؿا ػلن ًگلتَ صـكِبي ُوَ عؼاًّؼ

 تب ثؼُؼ ٍجـ هي ثَ ُوييَ هخل عْامتن عؼا اف.  کٌن تغليَ

 ىـّيي ىلبي اّ اف ُوچٌيي.  ثيبين کٌبؿ ُن هيکل ايي ثب ثتْاًن

 هخل تب کٌؼ کوک هي ثَ ُن ثبف گلتن اّ ثَ ّ عْامتن ؿا ىيؼا ّ
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 ىيؼا ثـاي گبُي تک يَ ثْػين ػاػٍ ػمت اف ؿا هبػؿ کَ هْهؼي

 .ثبىن

 ػيگـ آهؼم عْػم ثَ ّهتي ّلي ثْػم صبل آى ػؿ هؼت چَ ًلِويؼم

 ثَ ًنجت کَ اػتوبػي صل هيؼاًنتن.  ًويکـػم ػؿػ اصنبك

 ثَ هـا ّ آهؼ عْاُؼ کوکن ثَ ُن ثبؿ ايي ػاؿم عؼا ؿصوت

 ّ ثْػ تبثيؼٍ ػلن ػؿ ًْؿي.  ػاػ عْاُؼ ػجْؿ ثضـاى ايي اف مالهتي

 ثـتـ هؼؿتي هيکـػم اصنبك.  ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم ثچگبًَ ؽّهي

 توبم ثب لضظَ آى ّ امت ػاػٍ هـاؿ عْػ صوبيت تضت هـا ُوَ اف

 لضظبتي تب کَ هٌي.  کـػم اصنبك ػلن ػؿ ؿا عؼا صْْؿ ّرْػ

 گـكتَ هي اف ؿا صـکت صل چٌبى ًباهيؼي ّ هينْعتن تت ػؿ هجل

 صبل مـ ّ گـكتَ ًيـّ چٌبى ثْػم اكتبػٍ اصتْبؿ صبل ثَ کَ ثْػ

 ٓـف ثَ ّ آهؼم پبييي تغت اف رِو يک ثب کَ ثْػم ىؼٍ

 ػاىتن چبػؿ ًَ آهؼم ثيـّى ّهتي.  ثگيـم ّّْ تب ؿكتن* گـهباااثَ*

 ثـاي ُن هِـي صتي ، امت ٓـف کؼام اف هجلَ هيؼاًنتن ًَ ّ

 اف کبؿؾ اي تکَ ّ پْىيؼم ؿا ام ؿّمـي ّ هبًتْ.  ًؼاىتن مزؼٍ

 امت ػؿمت ًويؼاًنتن صتي کَ رِت يک ثَ ّ آّؿػم ػؿ کيلن

 توبم ثب ًوبف آى.  عْاًؼى ًوبف ثَ کـػم ىـّع ّ اينتبػم ًَ يب

 ثَ ًيبف.  ػاىت كـم ثْػم عْاًؼٍ ػوـم ُوَ ػؿ کَ ًوبفُبيي

 ُيچ کَ ثْػ کـػٍ ًقػيک عؼا ثَ هـا چٌبى ؿـثت ػؿ تٌِبيي ّ عبلن

 ػػب صبل ػؿ مبػتِب.  ًکـػم تزـثَ ؿا فيجبيي صل چٌيي ػيگـ ّهت

 مـ اف ًيبهؼ ػلن ىؼ توبم ًوبفم ّهتي کَ ْٓؿي ثَ ثْػم ًيبيو ّ
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 ام کبؿؾي هِـ ؿّي ؿا مـم رب ُوبى ّ ىْم ثلٌؼ مزبػٍ

 .  ؿكتن كـّ آؿام ّ ػوين عْاثي ثَ ّ گؾاىتن

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

 تٌِب هؼت ايي ػؿ.  هيگؾىت كـاًنَ ثَ هي ملـ اف ُلتَ يک

 ػاّيؼ ػکتـ ، ثْػ عْاة ُن ثبؿ ُـ ّ ؿكتن ىيؼا هالهبت ثَ ؿّف مَ

 اهب ًينت تلبّت ثي هي صْْؿ ثَ ًنجت ىيؼا ػاىت ػويؼٍ

 هالهبت ثـاي کَ ؿّفايي اف يکي.  ػاؿػ تـػيؼ هي پؾيـكتي ثـاي

 ػکتـ ثَ ؿا ىـّيي ثيوبؿي رـيبى ثْػم ؿكتَ آمبييگبٍ ثَ ىيؼا

 :پـميؼم اّ اف.  کـػ تؼزت آى ىٌيؼى اف کـػم اصنبك.گلتن

 ؟ ًگلتَ ىوب ثَ چيقي کبهـاى هگـ_ 

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 . عيـ هتؤملبًَ_
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 هضبكظَ هؼؿ ايي کبهـاى چـا کَ اًؼاعت كکـ ثَ هـا هّْْع ايي

.  ًجْػ اُويتي کن هّْْع ايي کَ ٍْؿتي ػؿ.  هيکٌؼ ؿكتبؿ کبؿاًَ

 پژهـػٍ ّ ثيوبؿ ؿا اّ ُن ثبؿ ُـ ّ ؿكتن ىـّيي ػيؼى ثَ ُن ثبؿ چٌؼ

 ػلن کَ ثْػم کـػٍ ػبػت ػيؼًو ثَ ْٓؿي صبل ايي ثب.  ػيؼم

 اف ؿا اّ ؿّفي امت هوکي کَ کٌن كکـ ايي ثَ گبٍ ُيچ هيغْامت

 عبًَ ػؿ ىت تب ٍجش اف ثْػم هزجْؿ ؿّفُب ثؼْي.  ثؼُن ػمت

.  ثجـػ گـػه ثَ عْػ ثب هـا هيکـػ اٍـاؿ عيلي کبهـاى الجتَ.  ثوبًن

 اّ ُوـاٍ ثَ ثبؿ يک.  ًؼاىتن تلـيش ّ گـػه صٍْلَ ّ صبل هي اهب

 هي ثَ فيبػ ّلي ، ثـػ ايلل ثـد ػيؼى ثَ هـا ّ ؿكتين پبؿيل ثَ

 اّ ايٌکَ اف ّ ثْػ ىيؼا هتْرَ كکـم توبم فيـا ، ًگؾىت عْه

 عيلي ثجـين لؾت آًزب ُبي فيجبيي ػيؼى اف ُن ثب تب ًجْػ کٌبؿم

 هيکـػ هضجت اظِبؿ عيلي هي ثَ ًنجت کبهـاى.  هيغْؿػم ؿََ

 ايي اف ُن عْػم.  ًؼاىتن اّ ثَ ًنجت عْثي اصنبك هي اهب

 هيقثبًن ثَ ًنجت هيکـػم اصنبك فيـا ثْػم ًبؿاصت هّْْع

 ّ ثْػ عبًَ ػؿ کبهـاى ثْػم آهؼٍ کَ ّهتي اف.  هيکٌن ًبمپبمي

 هّْْع ايي ثبؿ يک.  ًويـّػ مـکبؿ اّ هگـ کَ ثْػ تؼزت ثبػج ايي

 گـكتَ هـعَي کبؿه مـ اف ؿّفي چٌؼ گلت اّ ّ پـميؼم اّ اف ؿا

 . امت

 آى.  ىؼم تٌِب عبًَ ػؿ هي ّ ؿكت مـکبؿ کبهـاى ػّىٌجَ ؿّف اف

 ّ کـػم مـ پٌزـٍ رلْي هؼتي ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف ّهتي ؿّف

 کبؿي کـػم كکـ عْػم ثب ىؼم عنتَ آـاف هٌبظـ ػيؼى اف ّهتي
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 ثَ ُن ًظوي کَ اكتبػم كکـ ايي ثَ.  ًـّػ مـ ام صٍْلَ تب کٌن

 کبؿ ثَ کـػم ىـّع ثگؾؿاًن ّهت ايٌکَ ثـاي ّ ثؼُن ثبال ٓجوَ

 ُن کوي ّ کـػم تويق ؿا آًزب ّ کـػم ىـّع مبلي اف اّل.  کـػى

 عْػم عيبل ثَ تب ؿكتن ىـّيي اتبم ثَ ثؼؼ.  ػاػم تـييـ ؿا آى ػکْؿ

 اتبم.  کـػم تؼزت عيلي ىؼم اتبم ّاؿػ ّهتي کٌن هـتت ؿا آًزب

 ثَ کَ ْٓؿي ثَ ، ثْػ ًْ اّل ؿّف هخل چيق ُوَ ّ ثْػ تويق ىـّيي

 ًويؼاًن. ثبىؼ ثْػٍ اتبم ايي ػؿ اي ثچَ ّهت ُيچ ًويـميؼ ًظـ

 ايٌکَ ثؼّى اهب ، کـػم پيؼا هّْْع ايي ثـاي تْريِي چَ ؽٌُن ػؿ

 مپل.  ؿيغتن اىک ىـّيي عبٓـ ثَ هؼتي کٌن ىک چيقي ثَ

 ًؼاىتن کـػى کبؿ صٍْلَ ػيگـ.  ثنتن ؿا ػؿ ّ آهؼم ثيـّى اتبم اف

 ثـگيت کبؿ مـ اف کبهـاى تب ًينتن آىپقعبًَ ػؿ آًوؼؿ ّ ؿكتن. 

 ايٌکَ اف ثؼؼ عْامتن اّ اف ايٌکَ ثب ّ عْؿػين ًبُبؿ اّ اتلبم ثَ. 

 اتبهو اف ظِـ اف ثؼؼ تب اّ اهب ثجـػ ىيؼا ػيؼى ثَ هـا کـػ امتـاصت

 آهؼ پبييي ٓجوَ ثَ آهبػٍ ّ صبّـ کَ ثْػ ػَـ ًقػيک.  ًيبهؼ ثيـّى

 ّهتي.  ثـگـػػ ػيـ امت هوکي ّ هيـّػ کبؿي ثـاي گلت هي ثَ ّ

 تٌِبيي ثَ ًيبهؼ عبًَ ثَ کبهـاى ّ گؾىت ىت ًَ اف مبػت

 اصنبك تٌِبيي اف.  ثغْاثن تب ؿكتن اتبهن ثَ ّ عْؿػم ؿا ىبهن

 ػؿاف ربين مـ.  ًؼاىتن تضول رق اي چبؿٍ اهب هيکـػم تـك

 عْاثن ٌُْف. ىؼ گـم چيوبًن تب کـػم كکـ آًوؼؿ ّ ثْػم کييؼٍ

 ثَ.  پـيؼم رب اف پبيي ٍؼاي ىٌيؼى ثب کَ ثْػ ًيؼٍ مٌگيي

 ػهيوَ ثينت ّ مَ مبػت ُب ػوـثَ کـػم ًگبٍ ام هچي مبػت
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 ثَ.  ثْػ ايـاى ّهت ثَ ٌُْف هي مبػت الجتَ.  هيؼاػ ًيبى ؿا

 پبييي تغت اف.  ثْػ ثبهؼاػ يک ثَ ػهيوَ ػٍ آًزب مبػت ػجبؿتي

 هتْرَ ّهتي.  ػاػم گْه ّ ؿكتن اتبم ػؿ ٓـف ثَ ٍؼا ثي ّ آهؼم

 ػؿ ّهتي ىؼ ؿاصت عيبلن امت کبهـاى ثَ هتؼلن پب ٍؼاي ىؼم

 ػؿاف تغت ؿّي ّ ثـگيتن ربين مـ ًيق هي ىؼ ثنتَ اتبهو

 . ثنتن ؿا چيوبًن ّ کييؼم

 اّ اف ؿكتي صبىيَ ثؼّى ثـگيت کبؿ مـ اف کبهـاى ّهتي ثؼؼ ؿّف

 هجْل هيلو ؿؿن ػلي ًيق اّ ، ثجـػ آمبييگبٍ ثَ هـا عْامتن

 ػکتـ ثؼ ىبًل اف.  ثـػ ىيؼا ػيؼى ثَ هـا ؿّف آى ظِـ اف ثؼؼ ّ کـػ

 ؿا ىيؼا ُن لضظَ يک صتي ًتْاًنتن اّ صْْؿ ثؼّى ّ ًجْػ ػاّيؼ

 ثَ ّ ىؼم کبهـاى عْػؿّي مْاؿ ًبؿاصت ّ صٍْلَ ثي.  ثجيٌن

 : گلت کبهـاى ؿاٍ ثيي ػؿ.  ثـگيتين عبًَ

 هيکٌَ پـ ؿّ ّهتن توبم کَ ْٓؿيَ ام کبؿي هيـلَ هي رْى ىيْا_

 کَ ثيبيين ىيؼا ػيؼى ثَ يکيٌجَ ؿّفُبي كؤ ثؼؼ ثَ ايي اف ثِتـٍ

 ػاىتَ هالهبت ثـاي ثييتـي ّهت ُن ّ ثبىَ ػاّيؼ ػکتـ ُن

 .  ثبىين

 ؿكتي ثـاي يکيٌجَ ؿّفُبي اف ؿيـ كِوبًؼ هي ثَ تـتيت ايي ثَ ّ

 اهب ىؼم ًبؿاصت عيلي ايٌکَ ثب.  ًکٌن اٍـاؿ اّ ثَ ىيؼا پيو

 ثلؼ ؿا ربيي ًَ چْى.  ًؼاىتن ُن اي چبؿٍ الجتَ ًگلتن چيقي

 عْػم اّ کوک ثَ ًيبف ثؼّى کَ هيؼاًنتن كـاًنَ فثبى ًَ ّ ثْػم

 ثيکبؿي مـ اف کبهـاى ؿكتي اف ثؼؼ ٍجش ؿّف يک.  ػُن اًزبم کبؿي
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 ػاعل ّ ثيبّؿم ػؿ چوؼاى ػاعل اف ؿا لجبمِبين گـكتن تَوين

 ػاىتن اصتيبد آًِب ثَ ّهت ُـ تب ثچيٌن ثْػ اتبهن ػؿ کَ کوؼي

 ؿّي ؿا چوؼاى.  ثکين ثيـّى تغت فيـ اف ؿا چوؼاى ًجبىن هزجْؿ

 كکـ عْػم ثب ّ چيؼم کوؼ ػاعل پـتت ؿا لجبمِبين ّ گؾاىتن تغت

 ّ تـييـ ّ کٌن تويق ُن ؿا اتبم ايي اهـّف امت ثِتـ کـػم هي

 ُوبى ػؿ ثيبيؼ، ػؿ ؿّس ثي صبلت آى اف تب ام ثؼؼٍ آى ثَ تضْلي

 ؿا آى. ثْػ آى ػاعل ىيؼا ػكتـ کَ اكتبػ اي کينَ ثَ چيون صبل

 الفم کَ ؿا ّمبيلي مپل.  گؾاىتن تغت ؿّي ّ آّؿػم ثيـّى

 ؿ آى ػؿ ّ گؾاىتن آى ػاعل هؼاؿکن مبيـ ّ پبمپْؿت هخل ًؼاىتن

 ىْم ثلٌؼ ربين اف عْامتن تب.  گؾاىتن تغت فيـ ّ کـػم اهلل

 ّ ثْػ عٔ پيت کبهـاى. کيبًؼ پبييي ٓجوَ ثَ هـا تللي

 اتوبم اف ثؼؼ ًؼاؿم الفم چيقي ثجيٌؼ ّ ثپـمؼ ؿا صبلن هيغْامت

 ؿا ًبُبؿ تب ؿكتن آىپقعبًَ ثَ ّ ثـًگيتن ثبال ٓجوَ ثَ ػيگـ هکبلوَ

 هيـْل ثـگيت عبًَ ثَ کبهـاى کَ هْهؼي تب ّ کٌن آهبػٍ

 . ثْػم آىپقي

 رب اف ثؼؼ.  ثـگيتن اتبم ثَ امتـاصت ثـاي ًبُبؿ ٍـف اف ثؼؼ

 ػؿاف تغت ؿّي عْامتن کَ ُويي کوؼ ػاعل لجبمِبين ػاػى

 ثْػ آى ػاعل ىيؼا ػكتـ کَ اكتبػ اي کينَ ثَ چيون ثکين

 تيْين هـا ػؿًّي صل يک.  ًَ يب ثغْاًن ؿا آى ثْػم هـػػ

 ػكتـ ايي ػؿ ىيؼا ىبيؼ هيکـػم كکـ ايي ثَ. هيکـػ ثغْاًؼى

 ثِجْػي ؿًّؼ ػؿ ثتْاًؼ ّ ثغْؿػ ػؿػ ثَ کَ ثبىؼ ًْىتَ هطبلجي
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 ّ کٌن ثبف ؿا ػكتـ کَ ػاىت آى ثـ هـا كکـ ايي.  ىْػ ّاهغ هْحـ اه

 ػيؼٍ هجل اف کَ ْٓؿ ُوبى ، عْاًؼى ثَ کٌن ىـّع اّل ٍلضَ اف

 يکي يکي.  ثْػ کـػٍ پـ تـاًَ ّ ىؼـ ثب ؿا اّل ٍلضبت ثْػم

 ٍلضَ ُلت ىو اف ثؼؼ.  هيغْاًؼم ّ هيقػم ّؿم ؿا ٍلضبت

 اًگليني فثبى ثَ ؿا هتٌِبيي ىيؼا کَ ؿميؼم اي ٍلضَ ثَ ىؼـ

 ، ثْػ ًْىتَ رلْيو ُن ؿا هتٌِب اف ثؼْي تـروَ.  ثْػ ًْىتَ

 تـروَ ثؼّى هتٌِبي کَ ْٓؿ ُوبى.  ثْػ تـروَ ثؼّى ُن ثؼْي

 اگـ هيکـػم كکـ عْػم ثب هيکـػم هؼٌي ّ هيغْاًؼم فصوت ثَ ؿا

 كْم ّ ثْػ گـكتَ ؿا فثبًو لينبًل ثْػ هبًؼٍ ايـاى ػؿ ىيؼا

 ثَ چين ّ کييؼم آُي اكنْك ثب.  هيغْاًؼ ؿا لينبًنو

 ثَ اّ کـػ رلت ؿا تْرِن هطلجي رب يک.  ػّعتن ُب ًْىتَ

 : ثْػ ًْىتَ اًگليني

 

In the mid journey of our life below I found myselfe within 

gloomy wood no tarace left the woath direct to shop  

 

Alighieri Dante 
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 يبكتن ػلگيـ رٌگلي ػؿ ؿا عْػ ، عبک کـٍ ثـ فًؼگي ؿاٍ ًيوَ ػؿ

 . ثٌوبيبًؼ ؿا ػؿمت ؿاٍ کَ ًجْػ ًيبًي ُيچ

 

 عْػه هْؿػ ػؿ ىيؼا ىک ثؼّى کـػم كکـ رولَ ايي ثَ هؼتي

 کَ ػيؼم اي رولَ ػيگـ ربيي ػؿ.  ثْػ ًْىتَ ؿا هتٌي چٌيي

 ىيؼا هيکـػم كکـ کَ ثْػم مبػٍ چوؼؿ کٌن اصنبك ىؼ ثبػج

 ثْػ ًْىتَ اّ.  ًويکٌؼ پٌِبى هي اف ؿا چيقي

 

 

 

 آى ػؿ امت ثنتَ پيٌَ کيٌَ، کَ ميٌَ ايي

 آى ػؿ امت ًينتَ هي هـگ ىت ثْم

 اهيؼ گْؿ ثـ ثنتَ مٌگ کَ مت هلجي

 آى ػؿ مت ىکنتَ هي ػين کَ مت مٌگي

 

 الاهل يب ثْػي هبػؿ چْى ثـاين کَ تْيي ، ثغين ًوي تـا ُـگق

 ثَ هي ّ ىکنتي ؿا ًبفًيٌي ػل تْ ، هيکـػي ّاًوْػ ْٓؿ ايي

 اگـ پل. ىکنت عْاُن ؿا ػلت عْػم ػل ىؼى ىکنتَ هيوت

 ثؼؼ" . ًؼاؿػ گلَ ػُْ"  گلت عْاُن تْ ثَ کٌي گلَ هي اف ؿّفي
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 ؿا آى ىيؼا ًکٌؼ گلتن عْػم ثب ىؼم ًبؿاصت عيلي آى عْاًؼى اف

 ؿا ًبفًيٌي کؼام ػل ،هي ؟ چـا اهب ، امت ًْىتَ هي ثَ عطبة

 اگـ ؟ ثيکٌؼ هـا ػل ثْػ گـكتَ تَوين اّ کَ ثْػم ىکنتَ

 عْػم ػل هگـ ػاىتن توَيـ چَ ثيچبؿٍ هي ثْػ اؿىيب ثَ هٌظْؿه

 هْهؼي تب هتي ايي ىبيؼ گلتن عْػم ػلؼاؿي ثـاي ؟ ثْػ ًيکنتَ

 تـ آؿام کوي ػلن كکـ ايي ثب.  ثْػٍ ًبؿاصت ػمتن اف کَ ًْىتَ

 صنبثي هـا اتبم ػؿ ٍؼاي. ثْػ گـكتَ صبلن ُوچٌبى ّلي ىؼ

 :گلتن ّ گؾاىتن ثبلو فيـ ؿا ىيؼا ػكتـ ثبالكبٍلَ تـمبًؼ

 ثلَ_

 : گلت ، ثْػ ػؿ پيت کبهـاى

 ىـّيي ثـين ػاؿي ػّمت ظِـٍ، اف ثؼؼ چِبؿ مبػت رْى ىيْا_

 ثجيٌي؟ ؿّ

 . هيين آهبػٍ االى ُويي ثلَ_

 هؼم پيو عْػه کَ آهؼٍ ػؿ ٓـف کؼّم اف آكتبة گلتن عْػم ثب

 : گلت کبهـاى.  ىؼٍ

 .هٌتظـم پبييي هي ػقيقم_

 اهب ، ثْػ ايي اّ ػبػت ىبيؼ ، كيـػم ثِن صـً اف ؿا ػًؼاًِبين

 هـا ثگْين اّ ثَ ٍـيش ّ ؿّک هيتْاًنتن هيغْامت ػلن عيلي هي

 پبييي ُب پلَ اف کَ ىٌيؼم ؿا اّ پبي ٍؼاي. ًکٌؼ عطبة" ػقيقم" 

 ػاعل کبهـاى ؿكتن پبييي ّ ىؼم صبّـ مـػت ثَ ًيق هي ؿكت
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 تب مـ ثَ ًگبُي ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف هي ػيؼى ثب ثْػ ًينتَ مبلي

 : ّگلت اًؼاعت پبين

 .هيبػ ثِت لجبك ايي چوؼؿ_

 :گلتن عيک عيلي

 هـمي_

. ؿكتين ثيوبؿمتبى ثَ ، ىؼم عبؿد هٌقل ػؿ اف اّ اف تـ رلْ ّ

 اصنبك ثْػ عْاثيؼٍ تغت ؿّي ٍؼا ثي ّ آؿام ُوچٌبى ىـّيي

 لجبك چْى ىبيؼ ، ىؼٍ هجل اف فؿػتـ پْمتو ؿًگ هيکـػم

 ؿا اّ لضظبتي.  هيـميؼ ًظـم ثَ چٌيي ثْػػًؼ کـػٍ تٌو مليؼي

 ثَ ، آهؼم ثيـّى ثيوبؿمتبى اف گـكتَ صبلي ثب ثؼؼ ّ کـػم ًگبٍ

 ؿكتين ػاىت هـاؿ ػؿهبًگبٍ ؿّي ؿّثَ کَ پبؿکي ثَ کبهـاى پييٌِبػ

 هزنوِبي توبىبي هضْ فػين هي هؼم پبؿک ػؿ کَ ُوبًطْؿ

 مجق هضَْٓ ػؿ ّ ثْػ ىؼٍ مبعتَ عبٍي هِبؿت ثب کَ ىؼم

 ًگبٍ هزنوَ ثَ ػهتي چَ ثب ػيؼ ّهتي ػاىت،کبهـاى هـاؿ پبؿک

 : گلت هيکٌن

 . ثجيٌي ؿّ اًّزب ثبيؼ صتوب لّْؿ هْفٍ ثجـهت ثبيؼ ثبؿ يک_

 . ػاؿيؼ لطق هي ثَ ًنجت عيلي ىوب هوًٌْن_

 کـػم كکـ عْػم ثب کَ ىؼٍ عْىضبل هي صـف اف ثْػ ّاّش چٌبى

 تيکـ اّ اف کَ کـػٍ تؼزت کـػم ؿكتبؿ ٓلجکبؿاًَ ثل اف عؼا ثٌؼٍ

 : گلت عْىضبلي ثب کبهـاى.  هيکٌن
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 صيق ، اؿفىوٌؼي عيلي هي ثـاي تْ ، رْى ىيْا صـكيَ چَ ايي_

 . کٌن پؾيـايي افت ػاؿم ػّمت کَ ْٓؿ ايي ًويتًْن کَ

 تـريش عبٓـ ُويي ثَ ، ًؼاىتن کـػى پبؿٍ تيکَ تؼبؿف صٍْلَ

 : گلت کبهـاى.  کٌن مکْت ػاػم

 ؟ ثغْؿين ثيـّى ؿّ ىبم اهيت ػاؿي ػّمت_

 :گلتن کـػم ػؿمت ىبم صبل ًَ ّ ػاىتن ؿا عبًَ صٍْلَ ًَ چْى

 .هبيليؼ ىوب کَ ْٓؿ ُـ_

 ثغييؼٍ اّ ثَ ؿا ػًيب گْيي فػم ؿا صـف ايي ّهتي ثْػ ػزيت

 هي تؼزت ثبػج کَ ْٓؿي ثَ عٌؼيؼى ثَ کـػ ىـّع فيـا ، ثْػًؼ

 ػمتبًو کَ صبلي ػؿ ّ ىؼ مبکت ثؼؼ ّ عٌؼيؼ اي لضظَ.  ىؼ

 : گلت ثْػ کـػٍ هالة ُن ػؿ ؿا

 ثغييؼي ؿّ هي کَ رْى ىيْا هوًٌْن_

 :گلتن ػؿثيبّؿم ىبط ثْػ هبًؼٍ کن تؼزت اف

 . هيگيؼ چي ًويين هتْرَ ؟ ثغييؼم_

 : گلت ّ کـػ لْك ؿا عْػه اي کٌٌؼٍ هيوئق صبلت ثب کبهـاى

 . ًبؿاصتيؼ هي اف هيکـػم اصنبك هي آعَ_

 اف کَ صبلي ػؿ ػيؼم هي اّ اف ؿكتبؿي چٌيي کَ ثْػ ثبؿي اّليي

 :گلتن ثْػ ىؼٍ چٌؼىن ثْػ مٌو اف ػّؿ کَ اّ هنغـٍ صبالت

 کـػيؼ؟ ؿّ كکـ ايي چـا_
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 ّلي ثْػم ػبىوو عيلي هي ، ثْػ رْؿ ُويي ُن ىيؼا آعَ_

 ثـين هيغْامتن افه کَ ثبؿ ُـ ًؼاىت ػّمت فيبػ ؿّ هي اّى

 عْىضبل عيلي هي کـػيؼ هجْل ىوب کَ االى ًويکـػ هجْل ثيـّى

 ىؼم

 ىؼيؼا اّ كِويؼم ، گـكت ػلن ػؿ ؿا عين ربي تـصن اي لضظَ

 چٌيي کَ ثْػ ثؼيؼ ٓجيؼي آػم يک اف فيـا امت هضجت کوجْػ ػچبؿ

 چـا ىيؼا کـػم كکـ عْػم ثب ، ػُؼ ثـّف عْػ اف اي هنغـٍ صـکبت

 کوي ىيؼا کبؿ ثٌظـم لضظَ آى.  ػاىتَ ؿا ؿكتبؿ ايي اّ ثَ ًنجت

 ّ ثْػ ىُْـه کبهـاى ثْػ چَ ُـ ػچْى ثْك اًَبف اف ػّؿ

 ؿمتْؿاى يک ثَ ىبم ثـاي ىت آى.ثْػ کـػٍ اًتغبة ؿا اّ عْػه

 ثَ هيکـػ، عـد مغبّتوٌؼاًَ کبهـاى.  ؿكتين فيجب ّ ىيک عيلي

 هي. ثکيؼ ؿط ثَ ؿا پْلو هيغْاُؼ هيکـػم اصنبك کَ ْٓؿي

 کٌن ؿكتبؿ تـ هضتـهبًَ ّ تـ هالين اّ ثب ثْػم گـكتَ تَوين کَ

 ػقيقم ػقيقم ثب فيـا. ًؼاؿػ ؿا فيبػ هضجت رٌجَ اّ هيکـػم اصنبك

 ُن ػّثبؿ يکي صتي. ثْػ آّؿػٍ ػؿ ؿا کلـم صنبثي کـػًو

 كِوبًؼم اعن ّ هيبكَ ثب هي کَ اًؼاعت ام ىبًَ ػّؿ ؿا ػمتو

 هي يب ثلِوؼ ؿا ايي کَ ثْػ آى اف تـ اصون اّ ّلي.ػاؿػ ؿًگَ صؼه

 كِويؼم ىت آى صبل ُـ ثَ. هيقػ ًلِويؼى ثَ ؿا عْػه ّ كِويؼ

 ُن اگـ. ػاػ ؿّ آًِب ثَ ًجبيؼ کَ امت آػهِبيي ػمتَ آى اف اّ کَ

 ؿا اّ ثِتـ هي اف صتوب هيکـػ هضلي کن اّ ثَ ىيؼا كـُ ثَ
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.  ثـگيتين عبًَ ثَ کَ ثْػ گؾىتَ ػّافػٍ اف مبػت. هييٌبعت

 : گلت هي ثَ ّ لويؼ هجل ؿّي کبهـاى

 .کٌين توبىب تلْيقيْى کوي ًجييي ثيب رْى ىيْا_

 :گلتن ّ کـػم تيکـ

 .کٌن امتـاصت هيـم گؾىتَ عْاثن ّهت اف هوٌْى_

 ثبال ثگْين ثغيـ ىت صتي يب ّ ثبىن اّ رْاة هٌتظـ ايٌکَ ثؼّى ّ

 آى رلْي ؿا ٌٍؼلي ّ کـػم هلل ؿا اتبم ػؿ ىت ُـ هخل. ؿكتن

 گلتن عْػم ثَ هيکـػم پِي تغت ؿّي ؿا هبالكَ ّهتي ، گؾاىتن

 ؿا کبؿ ايي كـػا ىبيؼ کٌن تويق ؿا اتبم ايي ًيؼ هنوت ُن اهـّف

 فيـ اف ؿا آى ثغْاًن ؿا ىيؼا ػكتـ آّؿػم عبٓـ ثَ هْهغ ُوبى ّ ثکٌن

 ثْػ ىت ُبي ًيوَ ، عْاًؼى ثَ کـػم ىـّع ّ آّؿػم ثيـّى ثبلين

 اّ ػكتـ هطبلت ؿا كکـم توبم ، ثنتن ؿا آى ّ کـػم توبم ؿا ػكتـ کَ

 ّ ثْػ ًْىتَ اًگليني فثبى ثَ ؿا هطبلت اکخـ.  ثْػ کـػٍ اىـبل

 ّ كبؿمي ُبي هتي اف ّلي ًويلِويؼم ؿا کؼام ُيچ هؼٌي هي

 ؿا کني ىيؼا هيقم صؼك ثْػ ًْىتَ کَ ىؼـُبيي ثؼْي

 رب يک ػؿ فيـا ثْػ"  آ"  يب"  ا"  اّ ًبم اّل کَ ػاىت ػّمت

 : ثْػ ًْىتَ کَ عْاًؼم هطلجي

 ثَ صـّف توبم اف ، صـف کليؼ کلوَ ّ امت کالم ثبفي فًؼگي_

 اثتؼاي فيـا ػاىتن ػّمت ؿا"  a"  صـف ُوييَ هي آهؼٍ ّرْػ
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 ثَ ًبهي ّ ّكب هؼٌي ثَ ًبهي ، اّمت ًبم آؿبفگـ ّ چيق ُوَ

 .... هضجت ىکٍْ

 ُن ّ ثْػ کـػٍ ظلن عْػه صن ػؿ ُن ىيؼا ثْػ چٌيي ّاهغ اگـ

 ثلٌؼ ًبؿاصتن، عيلي اّ ػمت اف هيکـػم اصنبك. کبهـاى صن ػؿ

 گؾاىتن ُبين لجبك الي ثَ ال ّ کوؼ ػاعل ؿا ػكتـچَ ّ ىؼم

 ُبي ًْىتَ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ّ کييؼم ػؿاف مـربين مپل

 گـكتن تَوين ثؼؼ ؿّف ٍجش. ثنتن ؿا چيوبًن هيکـػم كکـ ىيؼا

 ، کـػم ثبف ؿا پٌزـٍ ّ کييؼم کٌبؿ ؿا اّؿام پـػٍ ، کٌن تويق ؿا اتبم

 کبؿ هيـْل عْامتن تب ّ پْىيؼم ؿا ژاکتن.  ثْػ مـػ ثيـّى صْاي

 ىؼم عبؿد اتبم اف ىتبة ثب ىٌيؼم ؿا تللي فًگ ٍؼاي ىْم

 گْه ثَ ُن کبهـاى عْاة اتبم اف پبييي ٓجوَ ثـ ػالٍّ فًگ ٍؼاي

 رْاة پبييي اف ػاػم تـريش ّلي ثْػ تـ ًقػيک آًزب ايٌکَ ثب هيـميؼ

 ّ ثـػاىتن ؿا تللي گْىي ؿكتن پبييي ُب پلَ اف ػّاى ػّاى.  ثؼُن

 :گلتن

 ثلـهبئيؼ_

 ىٌيؼم ؿا فًي ٍؼاي ثؼؼ ؿميؼ گْىن ثَ هغتللي ٍؼاُبي اثتؼا

"  کلوَ كِويؼم کَ کالهي تٌِب گلت چيقي كـاًنَ فثبى ثَ کَ

 ًيق هي. امت مالم هؼٌي ثَ ثْػم كِويؼٍ کَ ثْػ"  ژّم ثي

 كکـ عْػم ثب هي ّ گلت ػيگـي چيق فى.  کـػم تکـاؿ ؿا کلوَ ُوبى

 ؿكتَ اًگليل ثَ ىيؼا اگـ ىبيؼ ، ثؼُن ؿا رْاثو چَ صبال کـػم

 ُيچ ّلي کٌن ثلـْؿ چيقُبيي ىکنتَ پب ّ ػمت هيتْاًنتن ثْػ
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 چيقي کَ ىٌيؼم ؿا فى ٍؼاي. ًويؼاًنتن كـاًنَ فثبى اف چيق

 : گلتن اًگليني ثَ هي ّ گلت

 .كـًچ امپيک ًبت کي آي_

 ّ ىؼ مکْت اي لضظَ فيـا ًَ يب هيگْين چَ كِويؼ ػاًن ًوي

 ثَ ّلي عبً اي لِزَ ثب کَ ؿميؼ گْىن ثَ هـػي ٍؼاي ثؼؼ

 : گلت كبؿمي فثبى

 ّاا ىي مالم_

 :گلتن عْىضبلي ثب امت ػايؼ ػکتـ كِويؼم كبٍلَ ثبال

 ؟ چطْؿٍ صبلتْى ػکتـ مالم_

 هوٌْى عْثن هي_

 ؟ عجـ چَ ىيؼا اف_

 عجـ؟_

 :گلتن. ًيؼٍ هٌظْؿم هتْرَ كِويؼم

 ؟ چطْؿٍ صبلو يؼٌي_

 ًگـاى هي ، ًيبهؼيؼ کَ ّهتي چٌؼ ىوب ّاا ىي ، عْثَ ىيؼا_

 . ُنتيؼ کزب ىؼم

 هيـٍ کبؿ مـ ىيؼا ُونـ اهب ثيبم ػاؿم ػّمت عيلي هي_

 . ثيبؿٍ هٌْ ًويتًَْ

 ؟ ًويآييؼ عْػتْى چـا_
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 ًينتن ثلؼ آعَ_

 .ُويي ثؼيؼ آػؿك ، ثگيـيؼ تبکني ، ًؼاؿٍ کبؿي ايٌکَ_

 ؟ ثؼم آػؿك چطْؿ_

 ؿّ ىوب عْػه اّ ثؼُيؼ تبکني ثَ ؿا هضل ىوبؿٍ ّ ًبم ىوب_

 آّؿػ هي

 :گلتن ّ کـػم كکـي

 . هيبم ػکتـ ثبىَ_

 ؟ ّهت چَ_

 .كـػا_

 هٌتظـم هي عْثَ كـػا_

 ػؿ ػزيت اي ّلْلَ گؾاىتن ؿا گْىي ّ کـػم عؼاصبكظي اّ اف

 ؿامت ػاّيؼ ػکتـ هيکـػم كکـ عْػم ثب. ثْػ ىؼٍ ثـپب ّرْػم

 کبهـاى اف ايٌزب ام ًيبهؼٍ هي ، ًؼاىت کبؿي آًزب ثَ ؿكتي هيگلت

 آهؼ کبهـاى ّهتي گـكتن تَوين ّ ىيؼا پيو ثـم ثبيؼ کٌن هـاهجت

 صبل ّ صل ثـگيتن اتبم ثَ ّهتي.  کٌن ٍضجت اّ ثب ثبؿٍ ايي ػؿ

 هخل گلتن عْػم ثب ّ ثنتن ؿا پٌزـٍ.  ثْػم ػاػٍ ػمت اف ؿا هجل

 مبػت.  کٌن رْؿ ّ روغ ؿّ ايٌزب ُن اهـّف ًينت هنوت ايٌکَ

 ًبُبؿ ٍـف اف ثؼؼ. ثـگيت هٌقل ثَ کبهـاى کَ ثْػ ظِـ اف ثؼؼ يک

 اؿلت هخل اّ ّ ثـّم ىيؼا ػيؼى ثـاي هيغْاُن کَ گلتن اّ ثَ
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 آًزب ثَ هـا كـٍت اّليي ػؿ گلت ّ کـػ ثِبًَ ؿا کبؿه اّهبت

 :گلتن. هيجـػ

 . هيـم تٌِبيي عْػم هي ثـميؼ کبؿتْى ثَ ىوب کبهـاى آهب_

 : گلت ّ عْؿػ رب صـكن اف کبهـاى

 . ػاؿم کبؿ کن يک اهـّف گلتن ، ًويجـهت ًجْػ ايي هٌظْؿم_

 يبػ هي ثَ كؤ ثيبيؼ هي ثب ًينت الفم ، ػاؿيؼ کبؿ ىوب ػًّن هي_

 . ثـم تبکني ثب چطْؿ ثبيؼ ثؼيؼ

 .هيجـهت عْػم هي_

 ثؼّى ّ عْؿػم صـً عيلي هيقػ ؿا عْػه صـف ُن ثبف ايٌکَ اف

 :گلتن تٌؼي لضي ثب ثبىؼ عْػم ػمت ايٌکَ

 عْػم هي ثيبيؼ ىوب ًينت الفم ، ًويييؼ هتْرَ ايٌکَ هخل_

 .ثـم هيغْام

 ىؼٍ عيـٍ ربيي ثَ کَ صبلي ػؿ ّ کـػ مکْت اي لضظَ کبهـاى

 : گلت ثْػ

 ... هي ، ثجـهت ًويغْام هي هيکٌي كکـ تْ رْى ىيْا_

 :گلتن ّ کـػم هطغ ؿا صـكو

 ثؼيؼ يبػ هي ثَ عْامتن ىوب اف كؤ ًويکٌن كکـي ُيچ هي_

 ػّمت ىوب ًکٌَ.  ػيگَ ربي ُـ يب اًّزب ثـم تبکني ثب چطْؿ

 ؟ ثبىن فًؼًّي عًَْ تْي هي ػاؿيؼ
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 ؿا* ٍْؿت* ثْػ ىؼٍ عْؿػُبي کتک ثچَ هخل اه چِـٍ صبلت

 : گلت ّ کـػٍ عن کوي ُن ؿا مـه ّ روغ

 ثـي، ػاؿي ػّمت رب ُـ آفاػي تْ ، ًقػم صـكي ُوچيي هي ًَ_

 . ثيي گن ّهت يک ًگـاًن كؤ هي

 چطْؿ ثؼيؼ يبػ هي ثَ ىوب اگَ هيگن ُويي ثـاي ُن هي عت_

 . ًويين گن ػيگَ کَ آهؼ ّ ؿكت هييَ

 : گلت هنغـٍ لضي ُوبى ثب

 ؟ ثيبم ًويغْام کَ ًبؿاصتي هي اف_

 هيـميؼم ًتيزَ ايي ثَ ػاىتن کن کن ، ىؼم عيـٍ اّ ثَ تؼزت ثب

 ثچَ هخل هيقػم صـف عْة اّ ثب ّهتي.  ًينت هتؼبػلي آػم اّ کَ

 هظلْم هيکـػم ٍضجت تٌؼ ّهتي ّ هييؼ پـؿّ رٌجَ ثي ُبي

. ػاؿٍ کن تغتَ يک هـػ ايي ايٌکَ هخل گلتن عْػم ثب. هييؼ

 ؿا عْػه صـف ُن ثبف اّ ثقًن صـف هالين اگـ هيؼاًنتن

 : گلتن ثٌبثـايي.هيقًؼ

 هيگن ثِتْى ّهتي چْى.  ىؼم ًبؿاصت ىوب ػمت اف هي اؿٍ_

 .ثيبييؼ هي ثب هيکٌيؼ اٍـاؿ ُن ثبف ثـم عْػم هيغْام

 : گلت هنغـٍ آلْػ ثـِ لضي ُوبى ثب

 ثْػ گـكتَ صـٍن چٌبى.ًجبه ًبؿاصت ػمتن اف اهب.  ًويبم ثبىَ_

 هـػک.  ثکًْن ٍْؿتو ثَ هضکوي ميلي ػاىتن ػّمت کَ
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. هيقػ صـف ايٌطْؿ ًويکييؼ عزبلت مبل ّ مي   آى ّ هقعـف

 : گلتن لضي ُوبى ثب ّ کـػم کٌتـل ؿا عْػم

 ثگيـم تبکني ثبيؼ چطْؿ ثگيؼ هي ثَ ًجبىن ًبؿاصت هيغْايؼ اگـ_

 فهيٌَ ايي تْي کَ اي ػيگَ آالػبت ُـ يب ثؼم آػؿك ثبيؼ چطْؿ ّ

 ثؼيؼ هي ثَ الفهَ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه کبهـاى

 ...اهب ، ثبىَ_

 : گلتن کـػم ًگبٍ اّ ثَ تٌؼي ثَ

 گلتن کَ ُويي اهب، ثي اهب کبهـاى آهب_

 : گلت ّ اًؼاعت پبييي ؿا مـه ىٌْ صـف اي ثچَ هخل اّ ّ

 . ثؼم يبػ ثِت ثيبؿم ؿّ تللي ػكتـ ثـم ثگؾاؿم پل_

 تللي ػكتـ ػمتو ػؿ ثـگيت ّهتي. ؿكت ثيـّى آىپقعبًَ اف ّ

 کـػ اىبؿٍ ىوبؿٍ چٌؼ ثَ ّ کـػ ثبف ّ گؾاىت هيق ؿّي ؿا آى.  ثْػ

 : ّگلت

 ىوبؿٍ ثؼؼ ّ ثگيـي توبك ُب ىوبؿٍ ايي اف يکي ثب ثبيؼ اّل_

 ثؼيؼ اىتـاک

 ؟ چٌؼٍ اىتـاک ىوبؿٍ_

 مي ّ ُقاؿ ػّ_

 ؟ هييَ چي كـاًنَ ثَ_
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 : گلت هيلي ثي ثب

 .توبًت هيل ػّ_

 :گلتن مپل ، ثنپبؿم ؽٌُن ثَ تب کـػم تکـاؿ ثبؿ چٌؼ ؿا آى

 ؟ کبكيَ ثگن ؿّ ُويي_

 ؿّ ىوبؿٍ ثؼؼ ثيَ كؼبل پيـبهگيـ کٌيؼ ٍجـ ثبيؼ اّل ّلي ثلَ_

 .ثؼيؼ

 . ثؼم ؿّ ثـم هيغْام کَ ربيي آػؿك ثبيؼ چطْؿ_

 : گلت ّ فػ ّؿم ؿا ػكتـ کٌي گْه صـف ثچَ هخل کبهـاى

 ؿاًٌؼٍ ثَ ثـي هيغْاي کَ رب ُـ کبكيَ ، ايٌزبمت آػؿمِب_

 . هيجـػت عْػه ثؼي آػؿك

 : پـميؼم.  ثْػ گلتَ ؿا ُويي ُن ػاّيؼ ػکتـ

 ؟ کؼّهَ آمبييگبٍ آػؿك_

 اىبؿٍ ثْػ آى اف تـ پبييي عٔ چٌؼ کَ ػيگـي ًْىتَ ثَ اًگيت ثب

 : گلت ّ کـػ

 . ايٌَ_

 : گلت ، کـػم ًگبٍ ؿا آػؿك ػهت ثَ

 . امت ٍلضَ ايي ُن ػيگَ ُبي آػؿك_

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ اي ًْىتَ ثَ ّ

 .تباتـٍ آػؿك ايي_
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 .  ًؼاؿم الفم ؿّ ايٌب ًَ_

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ىجبُت ثي کبهـاى ّ هي رْاة ّ مئْال ٓـف ثْػ هنغـٍ ّاهؼب

 ٓلـٍ رْاة ػاػى اف اّ ثْػ ايي اف ؿيـ اگـ ىبيؼ ّ ًجْػ ثبفپـمي ثَ

 :گلتن هاليوي لضي ثب گـكتن اّ اف ؿا آالػبت ّهتي ، هيـكت

 هوًٌْن_

 هي مْاالت ّ عْؿػُبي کتک ثچَ هخل هجل لضظبتي تب کَ اّ ّ

 يک صتوب اّ ىؼم هطوئي هي ّ عٌؼيؼ عْىضبلي ثب هيؼاػ پبمظ

 هْؿػ ػؿ ػيؼم ؿا ػاّيؼ ػکتـ ّهتي گـكتن تَوين ّ امت چيقيو

 ػّ کَ گلت هي ثَ کبهـاى ؿّف آى ػَـ.  کٌن ٍضجت اّ ثب کبهـاى

 آى ػيؼى ثَ اّ اتلبم ثَ عْامت هي اف ّ کـػٍ تِيَ تئبتـ ثلئ

 اف کبهـاى ُوـاٍ ثَ ظِـ اف ثؼؼ ىو مبػت ّ کـػم هجْل. ثـّين

 ّاهغ ثبىکُْي ّ ّميغ كْبي ػؿ تئبتـ مبلي ، ىؼين عبؿد هٌقل

 کَ ثْػ تْرَ ربلت ّ فيجب صؼي ثَ كْب ايي ػکْؿاميْى ثْػ ىؼٍ

 ىؼ ىـّع تئبتـ ّهتي.  ثْػم آى توبىبي هضْ فيبػي هؼت تب هي

 تئبتـ ثبفيگـاى.  تـك ّ ُيزبى ثيي ىؼم عبٍي اصنبمي ػچبؿ

 هِبؿت ثب ػاىتٌؼ تي ثَ کَ فيجبيي الؼبػٍ كْم ُبي لجبك ثـ ػالٍّ
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 ثلِون ايٌکَ ثؼّى هي کَ ْٓؿي ثَ هييؼًؼ صبّـ ٍضٌَ ػؿ توبم

 چٌؼ ّ مبػت يک صؼّػ.  ىؼم ًوبيو هلِْم هتْرَ هيگْيٌؼ چَ

 ّ ثْػم ػّعتَ چين ٍضٌَ ثَ ّ ثْػم ًينتَ ٌٍؼلي ؿّي ػهيوَ

 ىـّع روؼيت ّهتي.  ًويکـػم عنتگي اصنبك ّرَ ُيچ ثَ

 پبيبى ًوبيو ىؼم هتْرَ کـػى تيْين ّ فػى ػمت ثَ کـػًؼ

 ثَ کبهـاى ُوـاٍ ثَ تئبتـ مبلي اف آهؼى ثيـّى اف ثؼؼ. امت يبكتَ

 گؾىتَ ىت ػّافػٍ اف مبػت ّ عْؿػين ىبم ّ ؿكتين ؿمتْؿاًي

 .ثـگيتين عبًَ ثَ کَ ثْػ

 آى ، ػاىتن عبٍي ُيزبى ىؼم ثلٌؼ ربين اف ّهتي ثؼؼ ؿّف ٍجش

.  ثـّم ىيؼا ػيؼى ثَ تٌِبيي ثَ ثْػم گؾاىتَ هـاؿ عْػم ثب ؿّف

 ؿا تللي ػكتـ ؿكتن پبييي ّ ىؼم آهبػٍ کَ ثْػ گؾىتَ ًَ اف مبػت

 ثـاي ًنغَ يک ثيوبؿمتبى ّ آمبييگبٍ آػؿك ؿّي اف ّ ثـػاىتن

 يبػ ػكتـا ػؿ ُن ؿا تبکني تللي ىوبؿٍ مپل.  ًْىتن عْػم

 ىوبؿٍ ًْىتن ًيق رلْيو ّ ًْىتن ُب آػؿك پبييي ػاىتن

 ثنن اف ثؼؼ ّ.  مي ّ ُقاؿ ػّ يؼٌي"  توبًت هيل ػّ"  اىتـاک

 ٍّل ػمتگبٍ ثَ ثْم ػّ اف ثؼؼ تللي.  گـكتن ؿا ىوبؿٍ گلتي هللا

 ثْم ثؼؼ گلت چيقي کَ ىؼ ىٌيؼٍ فًي کبهپيْتـي ٍؼاي ّ ىؼ

 ثؼؼ لضظبتي.  کـػم تکـاؿ ؿا اىتـاک کؼ ًيق هي ىؼ فػٍ کْتبُي

 . ىؼ هطغ توبك ّ گلت چيقي ٍؼا ُوبى

 اًزبم ػؿمت کبؿ ايي آيب کـػم كکـ عْػم ثب ّ ًينتن تللي کٌبؿ

 ٍؼاي هٌتظـ هي ّ هيگؾىت کٌؼي ثَ لضظبت ؟ ًَ يب ام ػاػٍ
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 ٍؼاي کَ ثْػ گؾىتَ هي توبك اف ػهيوَ ػٍ صؼّػ. ثْػم ػؿ فًگ

 عيلي ّلي ثْػم هٌتظـ ايٌکَ ثب ػاػ تکبى ىؼت ثَ هـا ػؿ فًگ

 ثِتـ گلتن عْػم ثب ّ آهؼم مـاؿن ثَ تـػيؼ لضظَ ُوبى تـميؼم

 ثـ تْاًنتن فّػ عيلي عْىجغتبًَ. کٌن ًظـ ٍـف کبؿ ايي اف امت

 چي ثـاي گلتن عْػم ثَ ثلٌؼي ٍؼاي ثب ّ کٌن ؿلجَ تـمن

 ًويـكتي ربيي آژاًل ثب اّهبت گبُي تِـاى تْي تْ هگَ هيتـمي

 اكتبػم ػاّيؼ ػکتـ صـف يبػ ُن ثبف اًّزبمت هخل ُن ايٌزب عت ؟

 پل ّ ىؼم ثلٌؼ رب اف ، ُويي ثؼٍ آػؿك ثگيـ تبکني هيگلت کَ

 . آهؼم ثيـّى عبًَ اف هٌقل ػؿ کليؼ ّ کيق ثـػاىتي اف

 ثب ، ثْػ هٌتظـم هٌقل ػؿ رلْي تبکني آؿم ثب ؿًگ فؿػ عْػؿّيي

 ؿاًٌؼٍ ، ىؼم مْاؿ ّ کـػم ثبف ؿا ػوت ػؿ ّ ؿكتن آى ٓـف ثَ تـػيؼ

 اصنبك گلت چيقي مپل کـػ صـکت ثگْيؼ چيقي ايٌکَ ثؼّى

 ؿا آمبييگبٍ آػؿك کَ ؿا ّؿهي ًيق هي. هيغْاُؼ ؿا آػؿك کـػم

 ثِتـ گلتن عْػم ثَ ، ػاػم ًيبى اّ ثَ ثْػم ًْىتَ آى ػاعل

 ؿاًٌؼٍ.  ًينت صبلين چيقي ًلِوؼ تب ثقًن اللي ثَ ؿا عْػم امت

 ؿّي ؿا پبيو ّ اًؼاعت آػؿك ثَ ًگبُي ثگْيؼ چيقي ايٌکَ ثؼّى

 لضظَ يک کـػم هي ًگبٍ آـاف ثَ ػهت ثب ، گؾاىت گبف پؼال

 ثب گـكتن ىؼيؼي ػلِـٍ ًينت آىٌب ثـاين هنيـ ؿميؼ ثٌظـم

 ؿاٍ ّ ًينتن ثلؼ ؿا ربيي هي كِويؼٍ ؿاًٌؼٍ ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم

 اىتجبُي آػؿك* عٍَْي* ثؼ مـ اف کبهـاى يب هيـّػ اىتجبٍ ؿا

 ىؼ ؿاصت عيبلن صؼّػي تب آّؿػين ػؿ ثقؿگـاٍ اف مـ ّهتي.  ػاػٍ
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 آىٌب ثـاين ؿاُِب کـػم اصنبك ُن ثبف هنبكتي ٓي اف ثؼؼ اهب

 صـکت مـػت ثب عْػؿّ.  ام ًؼيؼٍ ؿا هنيـ آى ُـگق ّ ًينت

 مبػتن ػوـثَ ثَ ًگبٍ يک ّ ػاىتن ربػٍ ثَ ًگبٍ يک هي ّ هيکـػ

 چٌبى گبُي کييؼ ْٓل ػوـي اًؼافٍ ثَ هي ثـاي ػهيوَ ُـ. 

 گـكتن ػؿ ػمتگيـٍ ثَ ؿا ػمتن کَ هييؼم اّطـاة ّ تـك ػچبؿ

 هي ثَ ًنجت ؿاًٌؼٍ کـػم يويي اگـ تب هيکـػم آهبػٍ ؿا عْػم ّ

 ثب ًؼاىتن ىک ّ ثيٌؼافم ثيـّى ثَ ؿا عْػ ػاؿػ عبٍي هٌظْؿ

 عْىجغتبًَ. هبًؼ ًغْاُؼ ثبهي هي اف چيق ُيچ مـػتي چٌيي

ُ وبت توبم  هوَؼ ثَ مبلن ّهت ُيچ ايٌکَ اف هي تَْؿات ّ تْ

 اف. اينتبػ آمبييگبٍ ػؿ رلْي ؿاًٌؼٍ ّ ثْػ ثيِْػٍ ُوَ ًويـمن

 رلْي گْيي کَ ىؼم عْىضبل چٌبى آمبييگبٍ ًـػُبي ػؿ ػيؼى

 ػيؼى ثب ّ آهؼ ثيـّى کيْمک ػاعل اف ًگِجبى.  اينتبػم ثِيت ػؿ

 ػؿ ثؼؼ لضظبتي ىؼ کيْمک ػاعل مپل ػاػ تکبى ؿا مـه هي

 مبعتوبى ػؿ رلْي تب هـا ّ ىؼ آمبييگبٍ ّاؿػ ؿاًٌؼٍ ّ ىؼ ثبف

 ثَ چيون ّ کـػم ثبف ؿا پْلن کيق ؿميؼى اف هجل. ؿمبًؼ

 يبػ.  ثْػ ػاػٍ هي ثَ آهؼى ٌُگبم اؿىيب کَ اكتبػ امکٌبمِبيي

 اّ اف ؿا پْل کـػم هجْل کَ کـػم ىکـ ؿا عؼا ّ اكتبػم اّ صـف

 پْل توبّبي کبهـاى اف ًوييؼ ؿّين ُـگق ٍْؿت آى ؿيـ ػؿ.  ثگيـم

 عْػؿّ ّهتي ، کـػم تيکـ اّ اف ّ متْػم ؿا اؿىيب کبؿ ػل ػؿ.  کٌن

 اف ؿا پْل هـػ ، گـكتن ؿاًٌؼٍ ٓـف ثَ ؿا امکٌبمِب اف يکي اينتبػ

 ايي ثب فيبػ يب امت کن ًويؼاًنتن.  کـػ آى ثَ ًگبُي ّ گـكت هي
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 صبل ػيي ػؿ ّ ثگْيؼ چيقي اّ تب ثْػم هٌتظـ لضظَ ُـ صبل

 آى امت کن کـػم اصنبك اگـ تب کييؼم ثيـّى ػيگـي امکٌبك

 ّ گـكت ٓـكن ثَ امکٌبك چٌؼ هـػ لضظَ ُوبى کَ ثؼُن اّ ثَ ؿا

 اّ اف ؿا امکٌبمِب. امت ػاػٍ پل ؿا پْلن ثبهي ىؼم هتْرَ هي

 ؿا مـم عؼاصبكظي ًيبًَ ثَ ّ ىؼم پيبػٍ تبکني اف ّ گـكتن

. کـػ عن ؿا مـه ثْػ ىؼٍ هٌظْؿم هتْرَ کَ ؿاًٌؼٍ ، ػاػم تکبى

 ّ ؿميؼم پيتي مبعتوبى هضَْٓ ثَ ّ فػم ػّؿ ؿا اّل مبعتوبى

 گلتن عْػم ثب ، ثـعبمت رب اف هي ػيؼى ثب ًگِجبى ىؼم ػاعل

 ثؼؼ ّ کـػم كکـي ؟ ثبال ثـّم هيغْاُن کٌن صبلي اّ ثَ چطْؿ صبال

 : گلتن

 ػاّيؼ ػکتـ_

 كکـ ، ًجْػم ثلؼ ؿا ػکتـ كبهيل ًبم هتؤملبًَ. کـػ ًگبُن ًبهلِْم

 ثَ ُوچٌبى ًگِجبى.  ام آهؼٍ هالهبت ثَ ثلِوبًن اّ ثَ چطْؿ کـػم

 :گلتن ًبچبؿ ثَ. ثگْين چيقي هي ثْػ هٌتظـ ّ هيکـػ ًگبٍ هي

 ثيوبؿ ، آؽيي ىيؼا_

 ثَ ثؼؼ ّ کـػ ًگبُن عيـٍ عيـٍ ًگِجبى.  کـػم اىبؿٍ ثبال ثَ ّ

 ثَ پـمتبؿي عبًن ثؼؼ لضظبتي.  گـكت ىوبؿٍ ّ ؿكت تللي ٓـف

 کلوَ تٌِب کـػ ًگبٍ هي ثَ فى ّ گلت چيقي اّ ثَ ًگِجبى آهؼ، آًزب

 .آّؿػم فثبى ثَ ثْػم ىؼٍ ثلؼ عْة کَ اي

 ژّم ثي_
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 آّؿػم فثبى ثَ ؿا ىيؼا ًبم اثتؼا ؟ ثگن چي ثبيؼ صبال گلتن عْػم ثَ

 ثؼؼ ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػهت ثَ فى ، گلتن ؿا ػاّيؼ ػکتـ ًبم ثؼؼ ّ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ًولک ؿآل ىب ػاّيؼ ، اٍّ_

 کلوَ ّ ػاػم تکبى تبييؼ ًيبًَ ثَ ؿا مـم ّ کييؼم ؿاصتي ًلل

 آى ىؼم ًبچبؿ اگـ ثؼؼ ػكؼَ تب مپـػم ؽُي ثَ ثْػ گلتَ کَ ؿا اي

 ثَ.  ثـّم ُوـاُو کـػ اىبؿٍ هي ثَ پـمتبؿ.  ثيبّؿم فثبى ثَ ؿا

 ثب اّ ػيؼم آًزب ؿا ػاّيؼ ػکتـ هي ّ ؿكتين پقىکبى اتبم ثَ اّ اتلبم

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ هي ػيؼى

 .ثيٌوت هي عْىضبلن ، ىيْا اٍّ_ 

 : گلت ّ ػاػ ػمت هي ثب ّ آهؼ رلْ مپل

 ؟ اّهؼي تٌِب_

 ثلَ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 ؟ ًؼاىت کبؿي ػيؼي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ اّ ، کـػم ًگبُو كؤ رْاة ربي ثَ

 ثتًْي ًويکـػم كکـ هي ؿامتو ُنتي ىزبي ػعتـ تْ ىيْا_

 . کـػي حبثت هـا كکـ عالف تْ اهب ، ثيبئ

 : گلت ػکتـ ، پـميؼم ىيؼا صبل اف ّ کـػم تيکـ
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 ؟ ثجيٌيو هيغْاُي امت عْة_

 : گلتن ىْم ثب

 . اّهؼم ُويي ثـاي صتوب_

 کٌبؿه كؤ ثقًي صـف اّ ثب ًجبيؼ ػاؿػ ىـٓ يک اهب ثبىَ_

 .ىْ عبؿد اتبم اف کـػم اىبؿٍ تْ ثَ ّهتي ّ چٌؼ ُن آى ًييي،

 ّ کـػ ثبف ؿا ىيؼا اتبم ػؿ اّ.  ؿكتن ثبال ػکتـ ُوـاٍ ثَ ّ کـػم هجْل

 ثْػ کييؼٍ ػؿاف تغت ؿّي ىيؼا.  ىْم ػاعل هي اّل تب ػاػ اربفٍ

 كکـ کَ ثْػ ايي هخل ّ ثْػ ىؼٍ عيـٍ موق ثَ اّ ، ًجْػ عْاة اهب

 ثب ٍضجت ثَ کـػ ىـّع ّ ؿكت رلْ ّ فػ لجغٌؼ هي ثَ ػکتـ.  هيکـػ

 : گلت ّ اّ

 (؟ چطْؿٍ صبلت) ؟ ػا ىئي ّ تل هبى کْ_

 ًقػ صـكي ىيؼا.  هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ ّ ثْػم اينتبػٍ ػؿ کٌبؿ هي

 ثـگيت هي ٓـف ثَ مپل اّ ثب ٍضجت ثَ کـػ ىـّع ػکتـ ّلي

 ّـثبى هلجن.  ثٌييٌن اّ کٌبؿ ٌٍؼلي ؿّي ّ ثـّم رلْ کـػ اىبؿٍ ّ

 ىْػ ػَجي ػيگـ ثبؿ هي ػيؼى ثب ىيؼا تـميؼم هي ، ثْػ گـكتَ

 عيـٍ ُوبًطْؿ ىيؼا.  ًينتن ٌٍؼلي ؿّي آؿام ّ ؿكتن رلْ

 ثْػ کـػٍ پق فيبػ عْاة احـ ثـ چيوبًو. موق ثَ ثْػ ىؼٍ

 مـ ثَ مليؼي ؿّمـي لـفاًؼ ؿا ػلن چيوبًو فيـ کجْػ صلوَ

 عيـٍ اّ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى. ثْػ ػؾاثن ثبػج آى ػيؼى کَ ػاىت

 اّ اف التوبك ثب ّ کـػم هي گلتگْ اّ ثب ػل ػؿ ثْػم ىؼٍ
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 اتبم ػؿ هي صْْؿ هتْرَ ىيؼا گْيب.  ىْػ عْة فّػتـ هيغْامتن

 ػيْاؿ ٓـف ثَ ؿا مـه کٌؼ ًگبٍ هي ثَ ايٌکَ ثؼّى فيـا.  ثْػ ىؼٍ

 ؿا اتبم کَ کـػ اىبؿٍ هي ثَ اّ ًجِ گـكي اف ثؼؼ ػکتـ. ثـگـػاًؼ

 عبؿد اتبم اف ٍؼا ثي ّ کـػم گْه اّ صـف ثَ ُن هي.  کٌن تـک

 : گلت هي ػيؼى ثب ّ ىؼ هلضن هي ثَ ػکتـ ثؼؼ اي لضظَ.  ىؼم

 ؟ امت عْة صبل تْ_

 : گلت ، ػاػم تکبى ؿا مـم

 . ثـّين پبييي امت ثِتـ پـيؼ عيلي ؿًگ_

 اتبم ػؿ.  ؿكتن پبييي ٓجوَ ثَ اّ ُوـاٍ ثَ اكنـػٍ ّ ؿوگيي

.  آّؿػ رب کوي ؿا صبلن کَ آّؿػ عٌکي ىـثت هي ثـاي اّ پقىکبى

 :گلتن ػکتـ ثَ ًؼاؿم کبؿي آًزب ػيؼم ّهتي ّ ثْػم آًزب مبػت يک

 . ثـّم امت ثِتـ_

 .ثيب گبُي تْاًنتي اگـ اهب مبعتَ ثـات هيؼًّن ىيْا_

 ثيبم ؿّف ُـ هيکٌن مؼي هي ػکتـ_

 .امت عْة هيبى ػؿ ؿّف يک ّلي ًؼاؿػ لقّهي ؿّف ُـ_

 تبکني چطْؿ کٌؼ ؿاٌُوبيي هـا عْامتن اّ اف ّ کـػم هجْل

 گلت ًگِجبى ثَ ّ کـػ ُوـاُي هـا ًگِجبًي تب ػاّيؼ ػکتـ. ثگيـم

 تبکني ثْػم هٌتظـ کَ صبلي ػؿ.  کٌؼ عجـ تبکني هي ثـاي تب

 کَ امت ّهت چٌؼ ىيؼا ثپـمن ػکتـ اف کَ ؿميؼ ؽٌُن ثَ ثـمؼ

 ُلتَ ىو توـيجب کَ گلت ػکتـ ّهتي.  امت ىؼٍ ثنتـي
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 ثنتـي کَ امت هبُي چٌؼ هيکـػم كکـ فيـا کـػم تؼزت عيلي

 مئْال ثـاي كـٍتي هي ّ ؿميؼ تبکني ٌُگبم ايي ػؿ.  امت

.  ىؼم تبکني مْاؿ ّ کـػم عؼاصبكظي ػکتـ اف.  ًؼاىتن ثييتـ

 اّ ّ ػاػم ًيبى ؿاًٌؼٍ ثَ ؿا آػؿك آهؼم هي کَ ّهتي هخل ػؿمت

 ثْػ ؿاصت کبهال عيبلن ثبفگيت ٌُگبم. اكتبػ ؿاٍ ثَ آى ػيؼى اف ثؼؼ

 اينتبػ هٌقل ػؿ رلْي تبکني ّهتي.  ًؼاىتن ؿا ٍجش ػليْؿٍ ّ

 رلْي ثْػم گـكتَ هجلي ؿاًٌؼٍ اف کَ ؿا عـػٍ امکٌبمِبي هي

 اف يکي ؿاًٌؼٍ ، ثـػاؿػ ؿا اه کـايَ عْػه اّ تب گـكتن ؿاًٌؼٍ

 مـ تکبى ثب ًيق هي"  هوني"  گلت ّ ثـػاىت ؿا امکٌبمِب

 ىؼم عبًَ ػاعل ّهتي ، ىؼم پيبػٍ تبکني اف ّ ػاػم ؿا رْاثو

 کَ ػاىتن? ؿا کني صبل ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم اي ثچگبًَ ؽّم

 اًزبم کَ کبؿي اف صبٍل عْىضبلي ثب ثبىؼ کـػٍ ػظين كتضي

 ثَ چيقي فيـا.  کٌن آهبػٍ ؿا ًبُبؿ تب ؿكتن آىپقعبًَ ثَ ثْػم ػاػٍ

 فيـا ًکـػم ٍضجتي کبهـاى ثب هْؿػ ايي ػؿ.  ثْػ ًوبًؼٍ کبهـاى آهؼى

 کبؿ اف صبٍل عْىضبلي ىت تب. ثؼاًؼ چيقي اّ ًويغْامت ػلن

 . ثْػ هي ثب ٍجش

 اف کبهـاى تب کـػم ٍجـ هؼؿ آى ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف ّهتي ثؼؼ ؿّف

 عْؿػى اف ثؼؼ ّ ؿكتن پبييي ٓجوَ ثَ مپل ، ىؼ عبؿد عبًَ

 آهؼى اف ثؼؼ ّ گـكتن ؿا تبکني ىوبؿٍ هجل ؿّف هخل ٍجضبًَ

 ثَ ثْػ ىـّيي ثيوبؿمتبى آػؿك صبّي کَ ؿا کبؿؾي ، تبکني

 كکـ آًچَ ثـعالف اهب.  ؿميؼين هوَؼ ثَ فّػ عيلي.  ػاػم ؿاًٌؼٍ
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 مؼي چَ ُـ فيـا ثـّم ىـّيي هالهبت ثَ ًيؼم هْكن هيکـػم

 ّ ام آهؼٍ هالهبت ثـاي کَ کٌن صبلي ًگِجبى ثَ ًتْاًنتن کـػم

 ّ هْطـة لضظبتي. ىؼم عبؿد ثيوبؿمتبى اف ًتيزَ ثؼّى ػبهجت

 اكکبؿم ثتْاًن ايٌکَ ثـاي ّ اينتبػم ثيوبؿمتبى ػؿ رلْي پـييبى

 ّ ؿكتن ثْػ ثيوبؿمتبى ؿّي ثَ ؿّ کَ پبؿکي ٓـف ثَ کٌن هتوـکق ؿا

 ؿا تبکني چـا کَ ثْػم ًبؿاصت ايي اف.  ًينتن ًيوکتي ؿّي

 اف چطْؿ ًويؼاًنتن کَ ثْػ اكتبػٍ يبػم تبفٍ فيـا کـػم هـعٌ

 مٌگ ثَ چين ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم.  ثگيـم تبکني ثيـّى

 عْػم کـػى مـفًو ثَ کـػم ىـّع ّ ػّعتن پبؿک کق   كـىِبي

 عيلي چيق ُوَ کـػم كکـ ّ ام کـػٍ ؿكتبؿ هــّؿاًَ آًوؼؿ چـا کَ

 کَ هـػي ٍؼاي ىٌيؼى کَ ثْػم ُْا ّ صبل آى ػؿ. امت مبػٍ

 : گلت

 مالم_

 کَ هـػي ػيؼى ثب کـػم ثلٌؼ ؿا مـم ّهتي ّ عْؿػم مغتي تکبى

 کَ ىؼم صبلي چٌبى ثْػ كـّػگبٍ ػؿ هي ؿاٌُوبي ّ ُونلـ

 ػؿ اّ ػيؼى ُن ىک ثؼّى ّ ُنتن هؼزقٍ يک ّهْع ىبُؼ گْيي

 ػيگـي ًبم ػاىتن کوک ّ صوبيت ثَ ىؼيؼي اصتيبد کَ فهبًي

 : گلت اي پْفىغْاُبًَ ًگبٍ ثب هـػ. ًؼاىت هؼزقٍ رق

 . ثتـمًْوتْى ًؼاىتن هَؼ هيغْام هؼؾؿت_

 :گلتن کٌن پٌِبى ؿا ام عْىضبلي ًويتْاًنتن کَ صبلي ػؿ
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 . ثيٌوتْى هي کَ عْىضبلن عيلي ّلي ًتـميؼم ، مالم_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 ؟ چطْؿٍ صبلتْى ْٓؿ ُويي ُن هي_

 هوٌْى عْثن_

 ًوي هـػ يک ثب ثـعْؿػي چٌيي ُـگق ثْػم ايـاى ػؿ اگـ ىک ثؼّى

 ًبهو صتي ّ ثْػم ػيؼٍ ثبؿ يک كؤ کَ کني ثب ُن آى ، کـػم

 اف کلوَ يک صتي کَ ؿـيت کيْؿ ػؿ اهب.  ًويؼاًنتن ُن ؿا

. ثْػ ثقؿگي ًؼوت ُوقثبى يک ػيؼى ، كِويؼم ًوي ؿا صـكِبييبى

 کٌن عْاُو افه هيتًْن اهل صؼ!  ىکـت عؼايب گلتن عْػم ثَ

 اكتبػم ػقيق يبػ ثَ مپل.  ثـگـػم عًَْ ثَ تب ثگيـٍ تبکني ثـام

.  هيـمَ آػم ثَ آػم اهب ًويـمَ کٍْ ثَ کٍْ هيگلت ُوييَ کَ

 اه هيبكَ ّ تيپ ثَ گؾؿايي ًگبٍ. آهؼ لجن ثَ لجغٌؼ كکـ ايي اف

 ّ کتت کَ هجل ثبؿ ثـعالف. ثْػ ثـافًؼٍ ّ تيپ عْه عيلي.  کـػم

 ريي ىلْاؿ ّ مليؼ کبهْايي ثلْف ثبؿ ايي ثْػ پْىيؼٍ ىلْاؿ

 کبهل ؿا امپـتو تيپ ُن مليؼي کتبًي ّ ثْػ تٌو هيکي

. هيـميؼ ًظـ ثَ ثـافًؼٍ هجل اًؼاف ثَ ُن تيپ ايي ػؿ.  هيکـػ

 ّ ػّؿ ثَ فيـا امت هي ثب کني کـػ هي تَْؿ کـػم اصنبك

 : گلت ًؼيؼ ؿا کني ّهتي ّ. اًؼاعت ًگبُي آـاف

 ؟ ُنتيؼ تٌِب ىوب ، ثجغييؼ ؿّ هي رنبؿت_
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 تکبى هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـم ّلي کـػ ؿا مئْال ايي چـا ًلِويؼم

 :گلتن ّ ػاػم

 ثلَ_

 : گلت ّ کييؼ اه چبًَ ثَ ػمتي

 ؟ ًقػيکيَ ُويي هٌقلتْى صتوب

 :گلتن ّ عْؿػم رب مْالو اف

 ػهيوَ ثينت صؼّػ چيقي هبىيي ثب ، فيبػ ًَ_

 چَ ّ هيکٌؼ مئْال چـا آّؿػم ًوي ػؿ مـ هيکـػ ًگبُن تؼزت ثب

 ُن اّ يؼٌي"  کـػم كکـ عْػم ثب امت ىؼٍ اّ تؼزت ثبػج چيق

 تبکني ثبيؼ چطْؿ هيؼًّن ًَ ّ ثلؼم ؿّ ربيي ًَ هي كِويؼٍ

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ ًيوکت ثَ هـػ" ؟ ثگيـم

 ؟ هيؼيؼ اربفٍ_

 : گلتن ّ کييؼم کٌبؿ کوي ؿا عْػم

 . ثلـهبئيؼ ، ثلَ_

 : گلت ّ ًينت ًيوکت ؿّي

 ؿّ عْاُـتْى ثْػيؼ اّهؼٍ گْيب ثبىَ هًْؼٍ عبٓـم ثَ ػؿمت اگَ_

 ؟ ثججيٌيؼ

 ؿن اف اي ُبلَ ػاىتن ىيؼا ثب کَ ثـعْؿػي اّليي آّؿػى يبػ ثَ ثب

 : گلتن ّ کييؼم آُي ًبعْػآگبٍ. گـكت ؿا ّرْػم
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 . ثلَ_

 ايي اف تـ عْىضبل ثبيؼ هيجيٌَ ؿا اهْاهو کَ کني هؼوْالا _

 ؟ ًويگن ػؿمت ، ثبىَ

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ

 ؿّصي ثيوبؿي ػچبؿ اّى کَ ىـايطي ػؿ ًَ اهب هيگيؼ ػؿمت چـا_

 هي ربي ُن اي ػيگَ کل ُـ ثبىَ، ثنتـي ثيوبؿمتبى تْي ّ

 .ًؼاىت ايي اف ثِتـ صبلي ثْػ

 : کـػ عبؿد كکـ اف هـا هـػ ٍؼاي

 ثيوبؿمتبى ايي تْي عْاُـتْى ، هيکٌن مئْال هيغْام هؼؾؿت_

 ثنتـيَ؟

 : گلتن ، کـػ ؿّ ثَ ؿّ مبعتوبى ثَ اىبؿٍ ّ

 .ايٌزبمت عْاُـم ثچَ کْػکبًَ ثيوبؿمتبى ايٌزب ًَ_

 : گلت ّ کـػ ًگبُن عيـٍ اي لضظَ

 ؟ هـيَْ ُن عْاُـتْى ثچَ_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 . ثلَ هتؤملبًَ_

 :گلتن ثقًن صـف عْػم ثب ايٌکَ هخل ثؼؼ ّ

 .اًَّ ًبؿاصتي ػلت ىـّيي هـيْي ُن ىبيؼ_

 ؟ مبليَ چٌؼ_
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 :گلتن ، هيپـمؼ ؿا ىيؼا مي   کـػم كکـ

 .مبليَ ػّ ّ ثينت_

 : گلت تؼزت ثب

 ؟ عْاُـتْى ثچَ_

 .هبُيَ چٌؼ ّ مبل يک اه ثچَ.  ثْػ عْػه هٌظْؿم ، ًَ_

 ّ کييؼ ػويوي ًلل. ىؼ ًوبيبى اه چِـٍ ػؿ ػوين تبملي

 کٌؼ ُوؼؿػي هي ثب تب ثْػ کني ايٌکَ اف. ؿكت كـّ كکـ ثَ

 تب هبًؼ ثبهي صبل ُوبى ثَ لضظبتي اّ.  هيکـػم مجکي اصنبك

 : گلت ّ آهؼ عْػه ثَ ايٌکَ

 . هييَ عْة صتوب ًجبىيؼ ًگـاى_

 :گلتن اهيؼي ًب ثب

 . کٌَ عؼا_

 فػٍ صـكي ًيق هي ايٌکَ ثـاي ، ىؼين مبکت ػّ ُـ اي لضظَ

 :گلتن ثبىن

 ؟ ػاؿيؼ اهبهت ىِـ ايي ػؿ ُن ىوب_

 اف يکي ػيؼى ثـاي ػيـّف.  ام گـكتَ ُتل پبؿيل ػؿ هي ًَ_

 ُن اهـّف.  اّهؼم ايٌزب ثَ ػاؿٍ اهبهت ىِـ ايي تْي کَ ػّمتبًن

 .  ػيؼم ؿّ ىوب اتلبهي ْٓؿ ثَ کَ ثقًن گيتي يک ثْػم اّهؼٍ
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RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 هـػ ّهت ايي ػؿ. ثْػ هي ىبًني عْه اف ايٌن گلتن عْػم پيو

 : گلت تٌؼي ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف

 ثـين ىيؼ ثلٌؼ لطلب_

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ چي ثـاي_

 : گلت لضي ُوبى ثب

 . هيؼم تّْيش ثـاتْى ثؼؼ ، هيکٌن عْاُو_

 اف.  کـػم کـػم ًگبٍ آـاف ثَ ًبعْػآگبٍ ّ ىؼم ثلٌؼ رب اف ثِت ثب

 ؿًگ ّ هؼوْل ؿيـ ُبي هيبكَ ثب کَ اكتبػ هـػ چٌؼ ثَ چيون ػّؿ

 آًِب ثَ صيـت ثب. هييؼًؼ ًقػيک هب ثَ ػزيت ُبي لجبك ّ ىؼٍ

 : گلت عيًْت ثب هـػ کَ کـػم ًگبٍ

 .ًکٌيؼ ًگبٍ ؿّ ٓـف اّى_

 : گلت ّ گـكت ؿا ثبفّين لضظَ يک ػؿ ّ

 ثجغييؼ ؿّ هي_

 ثْػ هبًؼٍ کن تؼزت اف ، کييؼ عْػه ػًجبل ثَ هـا مـػت ثَ ّ

 ثْػ اكتبػٍ کبؿ اف هـقم گْيب ّ هيلـفيؼ ثؼًن تـك اف.  ثيبّؿم ػؿ ىبط
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 هي کَ چيقي تٌِب ، امت عجـ چَ کٌن كکـ ًتْاًنتن صتي فيـا ،

 کزب ثلِون ايٌکَ ثؼّى اؿاػٍ ثي ّ منت کَ ثْػ ايي كِويؼم

 عبؿد پبؿک اف هـا مـػت ثَ اّ.  هييؼم کييؼٍ هـػ ػًجبل هيـّم

 هيـّم ثبال ثيوبؿمتبى پلکبى اف ىؼم هتْرَ آهؼم عْػم ثَ تب ّ کـػ

 : گلت ّ کـػ ؿُب ؿا ثبفّين آًزب. 

 ّلي. ثغْام هؼؾؿت افتْى چطْؿ ًويؼًّن ثجغييؼ ؿّ هي رنبؿت_

 . کٌن ؿّ کبؿ ايي ثْػ الفم کٌيؼ ثبّؿ

 ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ پـيؼٍ ؿّيي ّ ؿًگ ثب ثْػ ًـيغتَ تـمن ٌُْف

 :گلتن

 ؟ ثْػ ىؼٍ چي هگَ_

 ايٌزب ثَ کَ ىؼم هتْرَ ايؼ ًينتَ پبؿک تْي تٌِب ػيؼم ّهتي_

 ايي عًَْ ثَ ، ًينت عْثي هضلَ ايٌزب ؿامتو ًينتيؼ آىٌب

 .ػيؼيؼ کَ ُوًِْبيي هخل ًبرْؿيَ آػهبي پبتْم کَ پبؿک

 اف رـيبى كِويؼم هي اهب ، کـػ ثنٌؼٍ کْتبٍ تّْيش ُويي ثَ اّ

 ثبؿ يک کَ اكتبػم رٌبيي كيلن يک يبػ ثَ ًبعْػآگبٍ ، امت هـاؿ چَ

 ّ فى كيلن ػؿ ، ثْػ گؾاىتَ آؿيب ثْػين ؿكتَ ػوَ هٌقل ثَ ّهتي

 اف ثؼ ّ اكتبػًؼ ربًي گـُّي ػمت ثَ پبؿک يک ػاعل هـػي

 هنبلَ اف گؾىتَ. ؿميؼًؼ هتل ثَ كزيغ ٓـف ثَ اهْاليبى ؿبؿت

 هي ّ ؿميؼ ًوي اّ اگـ کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ ؿبؿت ّ هتل

 هيـميؼًؼ ؿاٍ اف هـػاى آى ّهت آى ّ ثْػم ًينتَ تٌِب ُوچٌبى
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 اّ ثَ.  ىؼ ؿامت اًؼاهن ثـ هْ آى تَْؿ اف. هيبكتبػ اتلبهي چَ

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ

 چَ ثَ ًويؼاًن اهب ثْػ ًگلتَ چيقي هي ثَ هْؿػ ايي ػؿ کبهـاى_

 . کٌن تيکـ ىوب اف فثًْي

 : گلت ّ کـػ عن ؿا مـه تْاّغ ثب

 اف ػاػم عـد ثَ کَ رنبؿتي عبٓـ ثَ ثبيؼ هي ًکٌيؼ ام ىـهٌؼٍ_

 . ثبىن ًکـػٍ اؽيتتْى اهيؼّاؿم. ثغْام هؼؾؿت ىوب

 .ثْػ الفم عْػتْى هْل ثَ هيکٌن عْاُو_

 ُويي ثَ هيکـػم كکـ ايي ثَ ّ ثْػم اينتبػٍ ثبالتکليق ، فػ لجغٌؼ

 ًنجت چـا کَ ثْػم هتؼزت عْػم اف ، ىْم رؼا اّ اف ثبيؼ فّػي

 ملـ ايي ػؿ کَ ثْػ ايي عبٓـ ثَ ىبيؼ ػاؿم اصنبمي چٌيي اّ ثَ

 ػؿ ايي اف ثييتـ ًويتْاًنتن صبل ايي ثب. ثْػ ؿميؼٍ ػاػم ثَ ثبؿُب

 : گلتن عزبلت ثب ّ فػم ػؿيب ثَ ػل. ىْم ػالف عيبثبى

 ؟ کٌن عْاُو يک ىوب اف هيتًْن ُن ثبف_

 .ثلـهبئيؼ ثلَ_

 . عًَْ ثـگـػم ثبيؼ چطْؿ ًويؼًّن هي_

 : گلت ّ کـػ ًگبُن تؼزت ثب

 ! ؟ ىؼيؼ گن ىوب يؼٌي_
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 ًويؼًّن ؿامتو ّلي ػاؿم ؿا عًَْ آػؿك چْى ، ًَ کَ گن_

 . ثگيـم تبکني چطْؿ

 : گلت هيکـػ ًگبُن صيـت ثب ُوچٌبى

 ؟ آهؼيؼ ايٌزب تب چطْؿ پل_

 ّ کٌن تؼـيق ثـايو هغتَـ ْٓؿ ثَ ؿا هجل ؿّف رـيبى ىؼم هزجْؿ

 : گلتن ثؼؼ

 . ُنتن تـ ؿاصت تـٍ ًقػيک ايٌزب چْى کـػم كکـ ؿامتو_

 هضيـ ػامتبى گْيي کَ هيکـػ گْه صـكِبين ثَ ػالهَ ثب ْٓؿي اّ

 :گلتن عبٓـ ُويي ثَ هيکٌن تؼـيق ثـايو ؿا الؼوْلي

 ايي ثْػم هزجْؿ ّاهغ ّلي ًجْػ ػبهالًَ فيبػ کبؿم ػاؿم هجْل الجتَ_

 . کٌن ؿّ کبؿ

 ؿا ىزبػتتبى ثغْاُيؼ ؿا صويوت اگـ اهب کـػيؼ عطـًبکي کبؿ ثلَ_

 . هيکٌن تضنيي

 ػيگَ چيق ًگبُتْى چْى ًويکٌن ثبّؿ ؿّ تؼـيلتْى الجتَ ، هوٌْى_

 . هيگَ اي

 : گلت ّ عٌؼيؼ

 ؿينکي چٌيي ّهت ُيچ هي عْػ گلتن ؿا صويوت کٌيؼ ثبّؿ ًَ_

 ؿـيت کيْؿ يک تْي عًَْ ثَ ًويکٌن

 .هضتبٌٓؼ هؼوْال ػبهل آػهبي ، ثلَ_
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 کييؼم عزبلت ًگبُو اف کَ ْٓؿي ثَ ىؼ عيـٍ هي ثَ لجغٌؼ ثب

 عبؿد ثيوبؿمتبى اف کَ پـمتبؿي ػّ ثَ ّ ثـػاىتن اّ اف چين. 

 ثَ هيتْاًنتن کبه اي کـػم كکـ عْػم ثب ّ کـػم ًگبٍ هييؼًؼ

 : گلت فيـا ثْػ عْاًؼٍ ؿا كکـم ًيق اّ گْيب. ثـّم ىـّيي ػيؼى

 ؟ هالهبت ثـيؼ تًْنتيؼ صبال مغتي ُوَ ايي ثب_

 ًَ هتؤملبًَ_

 ؟ چـا_

 ثَ تًْنتن ًَ هيؼًّنتن ؿّ ػکتـه امن ًَ چْى ًؼاػًؼ ؿاُن_

 . ثـّم هالهبت ثَ هيغْاُن کٌن صبلي ًگِجبى

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 . کٌن ُوـاُيتْى هيتًْن ثؼيؼ اكتغبؿ اگَ_

 گلتن عْػم ثَ.  ثؼُؼ ؿا پييٌِبػ ايي ًويکـػم ُن ؿا كکـه صتي

 : گلتن عْىضبلي ثب ّ"  امت كـىتَ يک هـػ ايي عؼا ثَ" 

 ثين فصوتتْى ثبػج تـمن هي_

 :گلت لجغٌؼ ثب

 ثَ.  ثکٌن کبؿي ثـاتْى ثتًْن هيين عْىضبل ًکٌيؼ تؼبؿف_

 .ؿمًْؼيؼ ايٌزب ثَ ؿّ عْػتْى مغتي چٌيي ثب کَ عًَْ

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ ثْػ کالهو ػؿ کَ ٌٓقي اف
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 ملـ ايي ىک ثؼّى هي ُبي هقاصوت ػاؿيؼ لطق هي ثَ ىوب_

 .هيکٌَ اًگيق عبٓـٍ ىوب ثـاي ؿّ

 : گلت ّ کـػ ًگبُن ثغٍَْي صبلت ثب هيغٌؼيؼ کَ صبلي ػؿ

 ػليلو اهب ىوبمت ثب صن ملـ ىؼى اًگيق عبٓـٍ هْؿػ ػؿ_

 .هيکٌيؼ كکـ ىوب کَ ًينت چيقي آى هطوئٌب

 ربي ثَ ؿا ًگبُن ثبالكبٍلَ ىؼم اّطـاة ػچبؿ ًگبُو ٓـف اف

 عؼا عؼا.  ام گـكتَ گـ ػؿّى اف هيکـػم اصنبك ّلي ػّعتن ػيگـ

 پبيي ّ ػمت ثي ثـ ػالٍّ ثلِوؼ اّ تب ًيْػ مـط ٍْؿتن هيکـػم

 : گلت کَ ىٌيؼم ؿا ٍؼايو.  ُنتن ُن اصنبمبتي

 ؟ ثـين_

 گيزي ثب ثْػم ػؿًّن ػؿ رؼيؼي اصنبك گن ػؿ مـ کَ هي ّ

 : گلتن

 . ثبىَ_

 ثَ ّؿّػ اف هجل. ؿكتين ثبال ثيوبؿمتبى ُبي پلَ اف اّ اتلبم ثَ ّ

 : پـميؼ ّ ثـگيت ٓـكن

 ؟ چيَ عْاُـتْى ثچَ امن ؿامتي_

 :گلتن ػمتپبچگي ثب

 . هضجي ىـّيي...  ىـّيي_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ
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 ؟ پنـٍ_

 : پـميؼ ، ػاػم تکبى ؿا مـم

 ؟ ثنتـيَ ثغيي چَ تْ_

 ػًّن ًوي_

 ؟ چيَ ثيوبؿيو_

 . ػًّن ًوي_

 : گلتن ّ گقيؼم ؿا لجن عزبلت ثب ، عٌؼيؼ

 . ًويؼًّن ُيچي هتؤملبًَ_

 .تْ ثـين ًؼاؿٍ اىکبلي_

 اف هب ػيؼى ثب ًگِجبى.  ىْم ػاعل هي تب کـػ ٍجـ ّ کـػ ثبف ؿا ػؿ ّ

 ًگبٍ هـػ ثَ ًيق هي ًبعْػآگبٍ ، کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ رب

 هـػ.  ىْػ ٍضجت ٓـف اّ ثب كِوبًؼم اّ ثَ ٓـين ايي ثَ ّ کـػم

 : گلت ًگِجبى ثَ

 .هنيْ ژّم ثي_

 ٍضجت ًگِجبى ثب ػهبيوي هـػ. کـػ تکـاؿ ؿا ُوبى ُن ًگِجبى ّ

 ىـّيي ًبم هيکـػ ثيبى ىوـػٍ ىوـػٍ کَ صـكِبيو ثيي ػؿ. کـػ

 ّ ػاػ تکبى ؿا مـه اّ ّ گلت چيقي ًگِجبى.  ىٌيؼم ؿا هضجي

 كِويؼم ، ثْػم ىٌيؼٍ ُن ؿاًٌؼٍ اف ؿا کلوَ ايي"  هوني"  گلت

 : گلت ّ ثـگيت هي ٓـف ثَ مپل. امت تيکـ هؼٌي ثَ
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 . ًينت هالهبت ّهت اهـّف_

 :گلتن اهيؼي ًب ثب

 .!ثؼ چَ_

 ثؼٍ، اربفٍ ثغو هنْل کَ هالهبت ثـيؼ هيتًْيؼ ىـٓي ثَ الجتَ_

 ثَ ىوب گلتن آهب ايي ثَ هي چْى امتخٌبمت ُن ايي الجتَ

 هنْل ثب ثـين ػاػ اربفٍ.  آهؼيؼ ػّؿ ؿاٍ اف ّ ًجْػيؼ آىٌب هوـؿات

 . کٌين ٍضجت ثغو

 ؟ هالهبتَ ؿّفايي چَ ثپـميؼ هيکٌيؼ لطق.  هوًٌْن ّاهغ_

 : گلت ىْعي ثَ

 ؟ ثيبييؼ تٌِبيي ثَ هيغْاُيؼ ثبف_

 ثلَ ثبىن هزجْؿ اگـ عت_

 گلت هي ثَ ثؼؼ ّ کـػ مئْال اّ اف ّ ًگِجبى ثَ کـػ ؿّ ّ فػ لجغٌؼ

: 

 روؼَ ّ ىٌجَ مَ ، يکيٌجَ_

 ثَ اّ ّ هي ّ ىْين ػاعل ػاػ اربفٍ ًگِجبى ، ثْػ چِبؿىٌجَ ؿّف آى

 :گلتن اّ ثَ ىؼين ثغو ّاؿػ ُن اتلبم

 هيکٌيؼ ٍضجت كـاًنَ عْة عيلي ىوب_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ
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 ؿاٍ ؿّ کبؿم ثـًّن کَ ثلؼم صؼي تب كؤ هيکٌيؼ كکـ کَ آًطْؿ ًَ_

 .ثٌؼافم

 تْي فثبى ػًّنتي هيلِون االى ، عْثَ عيلي ُن ُويي عت_

 .تـٍ هِن چيق ُوَ اف ؿـيت کيْؿ

 ؿا پـمتبؿي عبًن ؿاُـّ ػاعل. کـػ تبييؼ ؿا صـكن مـ ػاػى تکبى ثب

 چيقي اّ اف هـػ هيکـػ عبؿد اتبهي اف ؿا ػاؿي چـط هيق کَ ػيؼين

. ؿكتين اتبم آى ٓـف ثَ. کـػ اىبؿٍ اتبهي ثَ ػمت ثب اّ ّ پـميؼ

 ٍضجت اّ ثب هـػ. ىؼ عبؿد آى اف ػيگـي پـمتبؿ ٌُگبم ُوبى ػؿ

 هؼلْم`  ًي"  گلت ّ ػاػ تکبى ؿامت ّ چپ ثَ ؿا مـه فى ّ کـػ

 هـػ.  گلت چيقي ّ کـػ اىبؿٍ مبػتو ثَ اّ هيکٌؼ هغبللت ثْػ

 ؿا آى اف کلوَ يک صتي کَ گلت چيقُبيي ّ کـػ اىبؿٍ هي ثَ ُن

 رولَ يک ّ کـػ هي ثَ ًگبُي پـمتبؿ ػبهجت ، ًلِويؼم ُن

 كِويؼم ىٌيؼم هـػ اف ؿا"  هوني"  کلوَ ّهتي. گلت کْتبٍ

 ُوبى. ثـّم ىـّيي ػيؼى ثَ هي کَ امت کـػٍ هْاكوت پـمتبؿ

 : گلت ّ ثـگيت هي ٓـف ثَ هـػ ثْػم فػٍ صؼك کَ ْٓؿ

 .ثجيٌيؼ ؿّ ثچَ هيتًْيؼ لضظَ چٌؼ كؤ ّ مـيغ عيلي_

 کبؿ ُويي ًيق اّ ، ػاػم تکبى پـمتبؿ ثـاي تيکـ ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 :گلتن ّ کـػم هـػ ثَ ؿّ مپل. کـػ ؿا

 . هوًٌْن عيلي ىوب اف_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ
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 .ثـين فّػتـ ًيؼٍ پييوبى تب_

 ؟ ثيبييؼ ًويغْاُيؼ ىوب_

 : گلت ّ کـػ كکـ اي لضظَ

 ؟ ًؼاؿٍ اىکبلي ىوب ًظـ اف_

 .ثلـهبئيؼ هيکٌن عْاُو ًَ_

 اتبم رلْي ثبال ٓجوَ ؿكتين ّهتي. آهؼ هي ُوـاٍ ثَ ًيل اّ

 ثبؿ ايي.  کـػين ًگبٍ اّ ثَ ىييَ پيت اف ّ اينتبػين ىـّيي

 ػيؼٍ کَ اّلي ثبؿ هخل ّ فؿػ ُوچٌبى ؿًگو ثْػ، تٌو آثي لجبك

 کٌبؿ مـهي هيلَ.  ثْػ ىؼٍ عيـٍ موق ثَ صـکت ثي ثْػهو

 ىؼٍ ٍّل پبيو ثَ ىؼم هتْرَ کـػم ػهت ّهتي کَ ثْػ تغتو

 ػيؼم ؿا هـػ ثـگيتن ّهتي ىؼم هتبحـ ػويوب اّ ّّؼيت اف. امت

 هيقػ هْد اه چِـٍ ػؿ ًبؿاصتي. ثْػ ىؼٍ عيـٍ ىـّيي ثَ کَ

 تبحـي ُيچ ثؼّى کَ اًؼاعت کبهـاى يبػ ثَ هـا اّ ًبؿاصتي ػيؼى

 ّ کييؼ ػويوي ًلل ىؼ هي هتْرَ ّهتي هـػ. هيکـػ ًگبٍ كؤ

 : گلت

 هتبملن ّاهؼب_

 هوٌْى_

 : گلتن اّ ثَ ػؿ رلْي.  ىؼين عبؿد ثيوبؿمتبى اف اتلبم ثَ

 ُن ػيگَ فصوت يک هييَ اگَ کـػيؼ لطق هي ثَ عيلي ىوب_

 . ثبىَ آعـيو اهيؼّاؿم ّ ػاؿم ثـاتْى
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 : گلت ٌٓقي لضي ثب

 .ًجبىَ آعـيو ثؼيؼ هْل کَ هيؼم اًزبم ىـٓي ثَ_

 :گلتن عزبلت ثب ّ فػم لجغٌؼ

 .ثگيـيؼ ثـام تبکني يک_

 ؟ صبال ُويي_

 ؿا اصنبك ُوبى ًيق عْػم.  ثـّم ًينت هبيل کـػم اصنبك

 :گلتن ، ػاىتن

 ثَ ثوًْن ُن ػيگَ کن يک هيتًْن ، ًؼاؿم ػزلَ فيبػ الجتَ_

 . ثبىَ اينتبػى ثـاي اهٌي ربي عيبثْى کَ ىـٓي

 : گلت عبٍي لضي ثب ّ فػ لجغٌؼ

 ًجبيؼ ُنتيؼ هي ثب تب ّلي ًينت اهي تٌِب عبًن يک ثـاي الجتَ_

 . ثبىيؼ ًگـاى

 ؿا ؿّ پيبػٍ فًبى هؼم اّ ّ هي.. هيکٌؼ ىْعي كِويؼم ّ فػم لجغٌؼ

 تب ثْػين کـػٍ مکْت ػّ ُـ لضظبتي تب. هيـكتين ّ ثْػين گـكتَ

 : گلت ايٌکَ

 . اًؼاعت عْػم ػعتـ يبػ ثَ ؿّ هي عْاُـتْى پنـ ػيؼى ؿامتو_

 : ػاػ اػاهَ اّ ػاؿػ، ُن ػعتـ پل کـػم كکـ ايي ثَ

 ثييتـ ُن ىبيؼ مبل يک ثْػ ىوب عْاُـ پنـ مي   ُن ّهتي_

 . ثْػ ثنتـي ثيوبؿمتبى تْي ،
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 :گلتن ًبؿاصتي ثب

 ؟ چـا_

 ًيؼٍ ثنتَ هلجو ػُليق ػّ ثيي يؼٌي ، ػاىت هلجي هيکل_

 يک توـيجب. کٌي ػولو ًوييؼ ثْػ کن ُن مٌو چْى ، ثْػ

 .ؿميؼ ػول ىـائ ثَ تب ثْػ ًظـ تضت ْٓالًي هؼت

 :گلتن تـػيؼ ثب

 ؟ ػيگَ ثْػ آهيق هْكويت ػولو_

 ًلل ، ػاػ تکبى هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـه ّ کييؼ ثلٌؼي ًلل

 :گلتن ّ کييؼم ؿاصتي

 .ىکـ ؿا عؼا_

 :گلتن.  کـػ ًگبٍ هي ثَ ّ فػ لجغٌؼ

 . مبليَ چٌؼ االى_

 .ؿّف ُيت ّ هبٍ مَ ّ مبل ًَ_

 :گلتن.  ثيبّؿم ػؿ ىبط ثْػ هبًؼٍ کن تؼزت ىؼت اف

 .ػهين چَ ، هبىبهللا_

 ثَ ػعتـي آهؼ ًوي اّ ثَ اٍالا  کَ گلتن ايي ثـاي ؿا هبىبهللا الجتَ

 ًيبى مٌو اف رْاًتـ ايٌکَ هگـ. ثبىؼ ػاىتَ مبل ّ مي   ايي

 چٌؼ ثؼاًن ثْػم کٌزکبّ عيلي هيقػ، لجغٌؼ ُوچٌبى اّ.  هيؼاػ
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 ػُْ ػؿ.  ًينت ػؿمت آى پـميؼى هيؼاًنتن اهب ػاؿػ مبل

 : پـميؼم

 ؟ ًؼاؿٍ هيکلي ػيگَ االى ػعتـتْى_

 : گلت ّ فػ تلغي لجغٌؼ ، پْىبًؼ ؿا اه چِـٍ ؿن اف صبلِبي

 ًَ رنوي ًظـ اف_

 ُن ثبف ّ ؟ ًَ رنوي ًظـ اف كؤ چـا ثؼاًن ىؼم کٌزکبّ ُن ثبف

 اف ؿا مئْال ايي تب ، پـميؼم ؿا ػعتـه ًبم ثؼؼ ّ عْؿػم ؿا مْالن

 هيکـػ ًگبُن عيـٍ کَ صبلي ػؿ ّ ثـگيت ٓـكن ثَ کـػم اّ

 تؤمق ثب ؿا مـه مپل. گؾاىت ػُبًو رلْي ؿا ػمتو

 ػعتـه ًبم کَ ىؼٍ ًبؿاصت ًکٌؼ کـػم كکـ لضظَ يک.  ػاػ تکبى

 : گلت اّ ّلي ، ام پـميؼٍ ؿا

 ًکـػم هؼـكي ثِتْى ؿّ عْػم اٍالا  هي ايٌکَ هخل ثجغييؼ ؿّ هي_

. 

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 ًؼاؿٍ اىکبلي_

 کَ ثْػ کني هخل ًگبُو صبلت ّ ثْػ ىؼٍ مـط ٍْؿتو ؿًگ

 : گلت.  ثبىَ کـػٍ عطبيي

 كـافٍ ، كـافٍ هي امن ػاًي آػاة ُوَ ايي اف ىـهٌؼگي ػـُ ثب_

 .هِـػاػ
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 .ىيْامت ُن هي امن.  عْىْهتن_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه تؤمق ثب

 هيؼًّن ثلَ_

 : گلت ػيؼ هـا تؼزت ّهتي ّ

 ثَ ُن ىبيؼ ، ثْػم ػيؼٍ ثليطتْى ؿّي ؿّ اموتْى ؿامتو_

 . کٌن هؼـكي ؿّ عْػم کـػم كـاهْه کَ ثْػ عبٓـ ُويي

 ايٌکَ ثـاي ثؼؼ ّ کـػم مکْت لضظَ چٌؼ! "  ػزت"  گلتن ػلن ػؿ

 : گلتن ػُن تـييـ ؿا ٍضجت كْبي

 چيَ؟ ػعتـتْى امن ًگلتيؼ هِـػاػ آهبي_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 عطبة ؿّ پؼؿم هيکٌن كکـ اًّزْؿي چْى ، کٌيؼ ٍؼام كـاف لطلب_

 . ُنتيَ ػعتـم امن.  هيکٌيؼ

 ! هيٌگي امن چَ ثَ ثَ ؟ ُنتي_

 پؼؿه ثَ ىجبُتي کَ ىؼ هزنن فيجبيي ػعتـ ؽٌُن ػؿ ّ

 : گلت كـاف. ػاىت

 هوًٌْن_

 :گلتن عْػم ثب ّ ؿكتن كـّ كکـ ثَ اي لضظَ

 ُوَ ثغْاي تْ اگَ ، ثيَ عْة ُن ىـّيي هييَ يؼٌي عؼايب_

 .هيبكتَ اتلبم چيق
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 : کـػ عبؿد كکـ اف هـا كـاف ٍؼاي

 ؟ ىؼٍ ثيوبؿ کي اف عْاُـتْى پنـ_

 .... هـيِ اّهؼٍ ػًيب ثَ ّهتي اف هيگلت عْاُـم ىُْـ_

 ىؼت ثَ كکـي ، ؿيغت ُن ثَ صـف اػاهَ ثـاي توـکقم ًبگِبى

 گلتَ هي ثَ کبهـاى آهؼ يبػم.  ثْػ کـػٍ هيـْل عْػ ثَ ؿا ؽٌُن

 ثيي ػؿ ثؼؼ ّلي ، ثْػ ثيوبؿ آهؼ ػًيب ثَ کَ فهبًي اف ىـّيي ثْػ

 ىيؼا ؿّصي ًبؿاصتي ثبػج ىـّيي هـيْي کَ گلت ٍضجتِبيو

 ّهت چٌؼ ىيؼا پـميؼم ػاّيؼ ػکتـ اف ّهتي ُن گؾىتَ ؿّف.  ىؼ

 ٍْؿت ايي ػؿ پل ، ُلتَ ىو گلت ىؼٍ ثنتـي ثَ امت

 هگـ ثبىؼ ىيؼا ؿّصي ثيوبؿي ػليل ًويتْاًنت ىـّيي هـيْي

 پبًنيْى رـيبى هخل. ثبىؼ گلتَ ػؿّؽ هي ثَ ُن ثبف کبهـاى ايٌکَ

 ثبىن هتْرَ عْػم ايٌکَ ثؼّى. ػيگـ هْؿػ ػّ يکي ّ ىـّيي

 چَ اف رـيبى ثلِون ثبيؼ چطْؿ هيکـػم كکـ ايي ثَ ّ ثْػم اينتبػٍ

 . ىؼم عْػم هتْرَ تبفٍ كـاف ٍؼاي ثَ.  امت هـاؿ

 ؟ ىؼٍ چيقي عبًن ىيْا_

 :گلتن ثؼُن رْاة ايٌکَ ثؼّى

 ؟ ثکٌيؼ هي صن ػؿ ػيگَ ثقؿگ لطق يک هييَ هِـػاػ آهبي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه هيکـػ ًگبٍ هي ثَ کَ ُوچٌبى

 .صتوب ثلَ_

 ؟ ثيوبؿمتبى ثـگـػين ػيگَ ثبؿ يک هييَ_
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 ؟ گلت ّ ثـػ ثبال ؿا اثـّاًو

 ؟ چي ثـاي_

 ّهتَ چٌؼ کَ يب ؟ چيَ ىـّيي ثيوبؿي ثؼًّن عْام هي_

 ؟ ثْػٍ کزب ثيبػ ثيوبؿمتبى ايٌکَ اف هجل ّ ثيوبؿمتبًَ

 : پـميؼ ّ ثـػاىت هي ٓـف ثَ هؼهي

 ؟ ىؼٍ چيقي_

 ثْػم ىؼٍ گيذ کوي هغتلق اكکبؿ ُزْم احـ ػؿ کَ صبلي ػؿ

 :گلتن

 .ًويبػ ػؿ رْؿ ُن ثب ايٌزب چيق ُيچ هيکٌن كکـ_

 :گلتن کٌن هّْْع هتْرَ ؿا اّ ايٌکَ ثـاي.  ثْػ کـػٍ مکْت كـاف

 عْاُـم ىُْـ يؼٌي...  کبهـاى هيکٌن اصنبك هي ؿامتو_

 ايٌزب کَ هؼتي ايي تْي.  هيکٌَ پٌِبى هي اف ؿّ چيقي يک ػاؿٍ

 ًويغْؿٍ ُن ثَ رْؿايي يک صـكبه اف ثؼْي ىؼم هتْرَ اّهؼم

. 

 تب آّؿػم كيبؿ پييبًيبم ثَ ػمت ثب ّ کـػم مکْت لضظِبي

 : ػاػم اػاهَ ثؼؼ ّ. کٌن کٌتـل ؿا ام ًبگِبًي مـػؿػ

 هخال.  ًويگَ ؿامت ؿّ چيقُبيي يک کبهـاى ُنتن هطوئي_

 ّلي ثْػٍ اًّب پيو اه هـيْي اف هجل تب ىـّيي هيگلت ايٌکَ

 ايي هؼلْهَ کبهال يؼٌي.  ًويؼٍ ًيْى رْؿ ايي اّتبهو ّّؼيت
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 گلت هي ثَ ىيؼا ػکتـ ايٌکَ يب.  ًجْػٍ اتبم اّى تْي اٍالا  ثچَ

 يؼٌي ، ثنتـيَ آمبييگبٍ اّى تْي کَ امت ُلتَ ىو اّى

 صؼّػ هي کَ ٍْؿتي ػؿ ، هي آهؼى اف هجل ؿّف ػٍ ّ هبٍ يک توـيجب

 مَ صؼّػ ىيؼا اهب ثْػم ّيقا ّ پبمپْؿت گـكتي ػؿگيـ هبٍ ػّ

 هْهؼِب ُوْى. ثْػ ًگـكتَ توبك هب ثب کَ ثْػ هبٍ چِبؿ ُن ىبيؼ

 پيو ؿكتَ ّ هـيَْ کن يک ىيؼا گلت ّ گـكت توبك هب ثب کبهـاى

 ، ثْػ ىؼٍ هـيِ هْهغ ُوْى اف ىيؼا اگَ.  ػّمتبًو اف يکي

 کزب اّى اف هجل يؼٌي ؟ ثـػٍ آمبييگبٍ ثَ ؿّ اّى تبفٍ کبهـاى چـا

 اف هي کَ ُنت ّمٔ ايي چيقي يک ؟ هيگن چي هيؼًّيؼ!  ثْػٍ

 هيکـػ گْه صـكِبين ثَ لضظَ آى تب کَ اّ. آؿم ًوي ػؿ مـ اّى

 : گلت

 ؟ ًقػيؼ صـف عْاُـتْى ثب ىوب_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 کني ثب کلوَ يک صتي هؼت ايي تْي اّى هيگلت ػکتـه_

 كؤ هيکٌَ ًبؿاصتي اصنبك کَ اّهبت گبُي ، ًکـػٍ ٍضجت

 هيکيَ ريؾ

 : گلت ّ کييؼ ًلل ػويوي تبحـ ثب كـاف

 ّ مـ يک ثـم هي ثيوبؿمتبى ثـگـػين ثبىيؼ هبيل اگَ عت_

 چْى ثؼى فيبػي آالػبت هيؼًّن ثؼيؼ الجتَ.  ثؼم آة گْىي

 ًويکٌٌؼ ؿّ کبؿ ايي هؼوْال
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 ّهتَ چٌؼ يب چيَ اه هـيْي ثؼًّن کَ ُويي كؤ ًينت هِن_

 کبكيَ ثْػٍ کزب هجلو ّ ثيوبؿمتبًَ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي

 . هيپـمن ثبىَ_

 ًِبيت ثي ثغْاُن کوک اّ اف تب ثْػم کـػٍ پيؼا ؿا کني ايٌکَ اف

 : گلتن اّ ثَ.  ثْػم عْىضبل

 اف ام ىـهٌؼٍ ، کٌن تيکـ افتْى چطْؿي ػًّن ًوي کٌيؼ ثبّؿ_

 ىؼم ىوب فصوت ثبػج هوکٌَ کَ ربيي تب ايٌکَ

 : گلت هيقػ لجغٌؼ کَ ْٓؿ ُوبى

 عْاُو ، ًينتيؼ هي هقاصن اٍالا .  ًينت تيکـ ثَ اصتيبري_

 ٍوين اف ُن هي چْى. ًکٌيؼ ُن ُب تؼبؿف ايي اف ػيگَ هيکٌن

 ثؼم اًزبم ثـاتْى هخجتي کبؿ هيتًْن کَ عْىضبلن هلت

 ًگِجبًي رلْي هي. ثـگيتين ثيوبؿمتبى ثَ ػيگـ ثبؿ اّ اتلبم ثَ

 ثغو ػاعل ًگِجبى ثب ٍضجت اف ثؼؼ كـاف ّ ًينتن ًيوکت ؿّي

 هيکـػم ًگبٍ ثغو ثَ ؿا اّ ؿكتي مـ پيت اف کَ ْٓؿ ُوبى.  ىؼ

 ّ"  ػاػي هـاؿ هي ؿاٍ مـ ؿا اّ کَ ىکـت عؼايب"  گلتن عْػم ثَ

 ّ هيکٌن آويٌبى اّ ثَ ؿاصت هؼؿ ايي چـا کـػم كکـ عْػم ثَ ثؼؼ

 تب ثبىن اّ هـاهت کَ ًويؼُؼ ُيؼاؿ هي ثَ ػولن ثبؿ ايي چـا

 اصنبك اّ ثَ ًنجت ثضويوت. کٌؼ امتلبػٍ? مْ ثغْاُؼ هجبػا

 ؿيـ ُن عْػم ثـاي کَ اػتوبػي ّ آويٌبى صل ، ػاىتن ػيگـي
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 تب ػّؿ ُوبى اف.  ثـگـػػ اّ تب کييؼ ْٓل هؼتي. ثْػ ثبّؿ هبثل

 اىبؿٍ ثب ىؼ ًقػيک کَ ٌُگبهي ّ فػ لجغٌؼ اكتبػ هي ثَ چيوو

 :گلتن ّ ًيبّؿػم ٓبهت ػؿ اف عـّد هضِ ثَ.  ثـين کَ گلت

 ؟ ىؼ چي_

 ثيوبؿمتبى ايي ثَ کَ امت ُلتَ ػّ صؼّػ عْاُـتْى پنـ_

 ّلي کجؼيَ ًبؿاصتي اه ثيوبؿي ػلت هتؤملبًَ.  ىؼٍ هٌتول

 . ًويؼًّن ؿّ ًْػو

 ايي ؿًگو کَ ثْػ ُويي ّامَ گلتن عْػم ثب ىؼ كيـػٍ هلجن

 ًبؿمبيي گلت هي ثَ ًکجت کبهـاى ايي چـا پل ، ىؼٍ فؿػ هؼؿ

 گلتن اّ ثَ عطبة ػل ػؿ ّ كيـػم ُن ثَ ؿا ػًؼاًِبين ، ػاؿٍ هلجي

 ثؼّى هيـكتين پبييي ُب پلَ اف کَ ْٓؿ ُوبى.  آىـبل ػؿّؿگْي

 : پـميؼم اّ اف هٌظْؿ

 ؟ چي ثيوبؿمتبى ايي ثيبؿًو ايٌکَ اف هجل_

 .کْتَ اًي امتخٌبيي کْػکبى اف صوبيت هْمنَ تْي

 کـػم كکـ ّ ىؼم گيذ عيلي هي اهب ثْػ هؼوْلي ّ آؿام اّ لضي

 ّ....  ثـػٍ ؿا ثچَ چـا پل عْثَ کَ کبهـاى ّّغ ؟ اًّزب چـا

 ىـّيي ًگبٍ ثؼّى چيوبى ّ هبت چِـٍ ّ تضـکي کن ًبگِبى

 ؿّ لـفاى تٌي ثب چـعيؼ مـم ػّؿ ػًيب گْيي ّ آهؼ چيون رلْي

 : گلتن ّ كـاف ثَ کـػم

 ؟ امت هًْؼٍ ػوت...  ىـّيي يؼٌي_
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 ايي هي هيکـػٍ كکـ کَ ثْػ هؼلْم.  کـػ ًگبُن هجِْت ّ هبت كـاف

 : گلت ػمتپبچگي ثب فيـا هيؼاًنتن ؿا هّْْع

 .... ىوب کـػم كکـ هي...  هي_

 :گلتن امتيَبل ثب

 ًويؼًّن ىيؼا فًؼگي اف ُيچي هي_

 ّ کييؼ هُْبيو ثَ ػمتي ًبؿاصتي ثب ّ گـكت ػًؼاى ثَ ؿا لجو

 : گلت

 . کٌن ًبؿاصتتْى ًويغْامتن...  هتبملن_

 : گلت کَ ىٌيؼم ؿا كـاف ٍؼاي ثْػ گـكتَ تبحـ ؿا ّرْػم توبم

 امتـاصت لضظَ چٌؼ ثِتـٍ ًينت عْة صبلتْى ىوب عبًن ىيْا_

 کٌيؼ

 ػمتو ، ًؼاىتٌؼ ؿا ثؼًن ّفى تضول پبُبين.  ثْػ كِويؼٍ ػؿمت

 : گلت ّ آّؿػ رلْ ؿا

 ؟ کٌن کوکتْى عْاُيؼ هي_

 اىبؿٍ اتْثْك امتگبٍ ثَ اّ.  ػاػم تکبى هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 : گلت ّ کـػ

 .ثٌييٌيؼ ًيوکت ؿّي لضظَ چٌؼ اًّزب ثـين_
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 ّ ؿمبًؼم ًيوکت ثَ ؿا عْػم عْؿاى تلْ تلْ هنت آػهِبي هخل

 ثَ تب کـػ ٍجـ هؼؿ آى ّ ًينت کٌبؿم ًيق اّ.  ًينتن آى ؿّي

 : ثگْين ّ کٌن روغ ؿا اكکبؿم تْاًن

 ؟ ًگلت هي ثَ ؿّ ايي کبهـاى چـا_

 . ػاػم ىوب ثَ ؿّ عجـ ايي هي کَ هتبملن_

 :گلتن ، ثْػ هيغٌ ٍؼايو ػؿ ّّْس ثَ ًبؿاصتي

 فّػ يب ػيـ صبل ُـ ثَ ، ًکٌيؼ ًبؿاصت ؿّ عْػتْى هيکٌن عْاُو_

 . هيلِويؼم

 : گلت لت فيـ ػيگـ ثبت

 . هتبملن_

 ام ثيچبؿٍ عْاُـ ثـاي ُن ّ عْػم ثـاي ُن ْٓؿ ُويي ُن هي_

 . ىؼ ػچبؿه کَ ثْػ مـًْىتي چَ ايي ػًّن ًوي

 توبم ػؿ ػوين ّصيتي ًبگِبى کـػم كکـ هّْْع ايي ثَ هؼتي

 :گلتن لت فيـ ّ لـفيؼم عْػم ثَ. ػّاًؼ ؿييَ ّرْػم

 اٍالا  هيکٌن فًؼگي اه عًَْ تْ االى هي کَ ُن اًّي ًکٌَ_

 ! ًينت کبهـاى

 : گلت ػؿُن اي چِـٍ ثب ّ ىٌيؼ ؿا صـكن

 ؟ ًوييٌبميؼ ؿّ عْاُـتْى ُونـ ىوب هگَ ؟ چيَ هٌظْؿتْى_
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 كـمتبػٍ کَ ػکنِبيي ثب کـػم اصنبك ػيؼهو کَ اّلي ؿّف_

 ػاؿٍ كـم عيلي ثْػ

 : گلت ثِت ثب

 ؟ ػکنو ثب_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى هخجت ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 .ًؼيؼين ؿّ عْػه ىيؼا ّ اّى افػّاد اف هجل هب_ 

 : گلت لضي ُوبى ثب

 ؟ چي عْاُـتْى_

 ْٓؿ ُويي ُن اّى_

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل

 افػّاد ػکل يک ثب عْاُـتْى کـػًؼ هجْل ىوب عبًْاػٍ يؼٌي_

 ؟ کٌَ

 ػـيبى چٌيي تب صويوت کَ ثْػ کني اّليي اّ.  ىؼ هچبلَ هلجن

 آى تب هب اف کؼام ُيچ ىبيؼ کَ کـػ هطـس مْالي ّ کـػ ًوبيبى

 چٌيي چطْؿ ؿامتي ثَ.  ثْػين ًپـميؼٍ عْػهبى اف لضظَ

 هي چوؼؿ کـػم كکـ ّ اًؼاعتن پبييي ؿا مـم ؟ ثْػين کـػٍ صوبهتي

 کـػٍ مکْت ًيق اّ. هيکٌين رلٍْ اصون ًظـه ػؿ ام عبًْاػٍ ّ

 ىـهنبؿي اصنبك چٌبى.  ثْػ ؿكتَ كـّ ػوين ثِتي ػؿ ّ ثْػ

 ثـّم كـّ فهيي ػؿ ّ ىْم آثي هطـٍ ػاىتن ػّمت کَ هيکـػم
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 ؿا مکْت ًکٌن اصنبك عْاؿ ؿا عْػم آى اف ثيو ايٌکَ ثـاي.

 : گلتن ّ ىکنتن

 .کٌيؼ تَْؿ كکـي ثي ّ اصون آػهِبي ؿّ هب ػاؿيؼ صن ىوب_

 : گلت ّ ىؼ عبؿد كکـ اف

 ايي ىٌيؼى اف ؿامتو ًکٌيؼ كکـ ْٓؿ ايي هيکٌن عْاُو ًَ ًَ_

 عْؿػم رب عيلي هّْْع

 ّ ٍبف تَْيـ يک هخل صـكتْى ػؿصويوت ثغْؿيؼ رب ػاؿيؼ صن_

 ُيچ هب کَ امت ايي صويوت. هيؼُؼ ًيْى ؿّ هب کبؿ هجش ؿّىي

 ؿّ اه عبًْاػٍ ايٌکَ عبٓـ ثَ ٍـكب ّ ًؼاىتين کبهـاى اف ىٌبعتي

.  ىؼين کبؿ ايي ثَ ؿاّي عْامتگبؿي رـيبى تْي اًّن ثْػين ػيؼٍ

 ثـٍ هيغْامت اّ.  ًجْػ تبحيـ ثي کبؿ ايي ػؿ ُن ىيؼا اٍـاؿ الجتَ

 ثگيـين ؿّ رلْه ًتًْنتين ْٓؿي ُيچ ُن هب

 آىٌب ُن ثب چطْؿ اًّب ثپـمن هيتًْن اهب ثجغييؼ ؿّ هي كْْلي_

 ؟ ىؼًؼ

 هيکٌن عْاُو ثلَ_

 ؿا هبرـا توبم مپل کٌن ىـّع ثبيؼ کزب اف کـػم كکـ ايي ثَ ّ

 کبؿ ايي ثـاي ارجبؿي چَ ثؼاًن ايٌکَ ثؼّى ، کـػم تؼـيق ثـايو

 ُن فيبػ ثلِوبًن اّ ثَ هيغْامتن هبرـا توبم گلتي ثب ىبيؼ ، ػاؿم

 ُـ.  کٌن تْريَ ؿا ام عبًْاػٍ صوبهت ًْػئ ثَ ّ ًؼاىتين توَيـ

 ىًٌْؼٍ ًيق اّ.  کـػم مجکي اصنبك هبرـا توبم گلتي ثب ثْػ چَ
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 ثَ ػهت ثَ ّ ثْػ کـػٍ مکْت هؼت توبم ػؿ فيـا ثْػ عْثي

 ػويوي ًلل ، ىؼ توبم ٍضجتن ّهتي. هيؼاػ گْه صـكِبين

 : گلت ّ کييؼ

 ؟ ىؼ ػگـگْى صبلتْى ػكؼَ يک كـّػگبٍ تْي ثْػ ُويي ثـاي_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم.  ثْػ كِويؼٍ ؿا اصنبمن ػهين چوؼؿ

 اف ثِتـ عيلي ػکنو.  ثبىَ ىکلي ايي ًويکـػم كکـ اٍالا _

 چيوبًو ؿًگ كؤ ًجْػ، عْػه ىجيَ اٍالا  يؼٌي ثْػ عْػه

 . ثْػ ىجيَ ػکنو ثَ فيبػ ًَ اًّن.... 

 ؟ ثْػٍ عْػه ػکل اّى هطوئٌيؼ کزب اف_

 كکـ هّْْع ايي ثَ صبل ثَ تب.  کـػم ًگبٍ ثِبي عيـٍ لضظِبي

 :گلتن ، کـػ تـك ػچبؿ هـا اّ صـف.  ثْػم ًکـػٍ

 ؟ هييَ چيقي چٌيي هگَ ؟ چي يؼٌي_

 : گلت ّ گـكت هي اف ؿا ًگبُو

 هوکٌَ چيق ُوَ ّلي ًؼاؿم ؿّ تـمًْؼًتْى هَؼ_

 :گلتن ّ ػاػم هْؿت ؿا ػُبًن آة مغتي ثَ

 .ثْػ كـمتبػٍ هب ثـاي ؿّ هؼاؿکو اّى ؟ چي اه ىٌبمٌبهَ_

 : ػاػم اػاهَ ّصيتقػٍ ثؼؼ ّ

 اي ػيگَ کل هبل ُن اه ىٌبمٌبهَ ثگْييؼ هيغْاُيؼ ًکٌَ_

 ؟... ثْػٍ
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 : گلت ثبالكبٍلَ

 ايـاًي ىٌبمٌبهَ کَ ايٌَ صويوت ّلي ًگلتن چيقي چٌيي هي_

 ميتي ٓـف کَ عًَْ ثَ ًؼاؿٍ کبؿثـػ عبؿري کيْؿُبي تْي

 . ثبىَ ُن ايٌزب فى

 ثَ ثْػم گـكتَ ػًؼاى ثَ ؿا اًگيتن کَ صبلي ػؿ ّ ىؼم عيـٍ اّ ثَ

 : آّؿػ عْػم ثَ هـا ػيگـ ثبؿ اّ ٍؼاي. ؿكتن كـّ كکـ

 . ثبىَ تغيالت ّ ُّن ايٌِب توبم ىبيؼ ، ًکٌيؼ اؽيت ؿّ عْػتْى_

 :گلتن کٌؼ کن تـمن اف ًتْاًنت اّ ػلؼاؿي

 ؟..... ًجبىَ اگَ ّ_

 : گلت ّ گـكت هي اف ؿا ًگبُو

 .... ٍْؿت ايي ػؿ_

 ثبهي هٌتظـ ّرْػ توبم ثب فيـا ثْػ صزت ثـاين اّ صـف گْيب

 : گلت ػيؼ هٌتظـ هـا ّهتي.  ثْػم کالهو

 ثبىيؼ هْاظت عيلي ثبيؼ_

 رب ُوبى اف هيغْامت ػلن کَ هيکـػم تـك اصنبك چٌبى

 عبًَ ثَ تب ثؼُن ؿا ًؼاؿم ّ ػاؿ توبم ّ ثـّم كـّػگبٍ ثَ يکـامت

 توبم آى اف ؿيـ ؟ هيکـػم چَ ؿا ىيؼا ثيي ايي ػؿ اهب.  ثـگـػم هبى

 . کـػ عبؿد كکـ اف هـا اّ ٍؼاي.  ثْػ عبًَ آى ػؿ ّمبيلن ّ هؼاؿک

 ؟ ثؼيؼ آالع تْى عبًْاػٍ ثَ عْاُيؼ هي_
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 :گلتن ّ ػاػم تکبى هٌلي ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 تب ؿّ اًّب هيتًَْ كؤ ًويکٌَ ػّا هي اف ؿا ػؿػي هّْْع ايي گلتي_

 . هي االى هخل ػؿمت ، ثتـمًَْ هـگ صؼ مـ

 :گلتن عْػم پيو ثؼؼ ّ

 ػم ًبؿاصتي اف ثيٌٍْ ُن ؿّ صـكِب ايي ًَق اگـ ػقيق ثيچبؿٍ_ 

 هيکٌَ

 :گلت كـاف

 ؟ هيکٌيؼ فًؼگي ثقؿگتْى هبػؿ ثب تٌِب ىوب_

 .ُنت ُن پؼؿم ، ًَ_

 ًيبهؼٍ ملـ ايي ثَ پؼؿم چـا ثپـمؼ هي اف ثغْاُؼ ايٌکَ اف هجل ّ

 ىؼ اّ ىؼى هزـّس ّ هبػؿم هـگ ثَ هٌزـ کَ ؿا تَبػكي رـيبى

 ثْػٍ ؿيـت ثي آًوؼؿ پؼؿم کٌؼ كکـ هجبػا ؿا کـػم تؼـيق ثـايو ؿا

 چبًَ فيـ ؿا ػمتو ، کـػٍ هبرـا ايي ػؿگيـ هـا عْػه ربي ثَ کَ

 هي اه چِـٍ ػؿ. ثْػ ؿكتَ كـّ كکـ ػؿ ػويوب ّ ثْػ گـكتَ اه

 ثْػ ايي صويوت.  ىؼٍ هبرـا ايي ػؿگيـ ىؼت ثَ اكکبؿه عْاًؼم

 اصتيبد ىؼيؼا اّ ُولکـي ثَ آى اف ثييتـ ّ ُوؼؿػي ثَ کَ

 ثب ّ آهؼم عْػم ثَ ًبگِبى ثْػين مبکت ػّ ُـ لضظبتي ، ػاىتن

 ظِـ ػّافػٍ ىؼم هتْرَ ّ اًؼاعتن مبػتن ثَ ًگبُي ىتبة

 چٌؼ ُـ.  هيگيت ثـ هٌقل ثَ کبهـاى ػيگـ مبػت يک تب ، امت
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 ػيؼ کَ كـاف.  ىْم ؿّثـّ اّ ثب ػيگـ ثبؿ ًويغْامت ػلن اٍالا  کَ

 :گلت هيکٌن ًگبٍ مبػتن ثَ هي

 ؟ ثـيؼ ثبيؼ_

 .عًَْ هيبػ يک مبػت ُوييَ کبهـاى_

 ؛ گلتن ّ گـكتن اّ اف ؿا ًگبُن ثؼؼ

 . ثجيٌوو هيتـمن ػيگَ ؿامتو_

 ثيَ ايٌزْؿ ًويغْامتن ، هتبملن_

 ىؼيؼ ثبػج تبفٍ.  ًؼاؿيؼ توَيـي کَ ىوب هيکٌن عْاُو ، ًَ_

 . هوًٌْن افتْى.  ثيَ تـ روغ صْامن

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ اّ ثَ.  هيکـػ ًگبُن ًگـاًي ثب

 ُن ايي اف ثؼؼ کـػٍ کوکن عؼا ايٌزب تب ، ثبىيؼ ًگـاى عْاػ ًوي_

 . ثقؿگَ عْػه

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 .. ىيْا_

 : گلت ثبالكبٍلَ ثؼؼ ّ

 . هيکٌن عطبة ًبهتبى ثَ ؿا ىوب ثجغييؼ_

 .ثلـهبئيؼ ًؼاؿٍ اىکبلي_

 ّ ثبىيؼ عًْنـػ ثبيؼ هْاهؼي چٌيي ػؿ هؼوْالا  ، کٌيؼ گْه عْة

 ّلي ، ػاؿيؼ کَ ُنتن هطوئي ىزبػت هْؿػ ػؿ ىزبع، ُن
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 کل ُـ يب کبهـاى ىغٌ اّى چْى هِوتـٍ عيلي اّلي ًکتَ

 هيؼًّيؼ چيقي ىوب ًلِويؼٍ کَ هْهؼي تب ُنت کَ ػيگـي

 . ًويکٌَ عطب پب اف ػمت

 ؟ هطوئٌيؼ_

 : گلت آويٌبى ثب_

 . ثلَ_

 : گلتن ، ػاػ ػلگـهي هي ثَ اّ هضکن پبمظ

 ؟ کٌن چکبؿ ثبيؼ صبال_

 ، ًويؼًّي چيقي گْيي کي ؿكتبؿ ْٓؿي ّلي ثـگـػ عًَْ اّى ثَ_

 هطوئي ايٌکَ اف ثؼؼ ، ُوييَ هخل ػبػي ّ هؼوْلي عيلي

 ، ًجبىَ ايٌطْؿ اهيؼّاؿم کَ ػؿمتَ هيقًي کَ صؼمِبيي ىؼي

 ثگيـي کوک هبًْى اف هيتًْي کَ ّهتَ اّى

.  هييؼ هْؿهْؿم کبهـاى ثب ىؼى ؿّثـّ ّ عبًَ آى ثَ ؿكتي كکـ اف

 آى ػاعل اف ّ آّؿػ ثيـّى ىلْاؿه ريت اف ؿا پْلو کيق كـاف

 : گلت ّ گـكت هي ٓـف ثَ ّ آّؿػ ػؿ کبؿتي

 ّهت يک اگَ ثبىَ پييت ثِتـٍ.  هٌَ ػّمت هٌقل ىوبؿٍ ايي_

 کبؿي اگَ يب ًجبىَ ْٓؿ ايي اهيؼّاؿم کَ اّهؼ پيو ثـات هيکلي

 تللٌِب عْػم هيکٌن مؼي هي.  ثگيـ توبك ىوبؿٍ ايي ثب ػاىتي

 ًجبه ًگـاى ثـػاىت ؿّ تللي ػّمتن هْهغ يک اگَ ، ثؼم رْاة ؿّ

 . هيؼٍ آالع هي ثَ اّ ثيبؿ ؿّ اموت كؤ
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 عيـٍ چيوبًن ثَ اي لضظَ ، کـػم ًگبُو ّ گـكتن اّ اف ؿا کبؿت

 : گلت ّ ىؼ

 .ًويلتَ اتلبهي ًجبه ًبؿاصت_

 : گلتن ًگـاًي ثب

 کـػم عْػم هنبيل ػؿگيـ ُن ؿّ ىوب کَ ثجغييؼ ؿّ هي_

 :گلت ثقًؼ لجغٌؼ ايٌکَ ثؼّى

 ، ثکٌن کبؿي ثـات ثتًْن اهيؼّاؿم.  ًقى ؿّ صـف ايي ػيگَ_

. کـػ ػؿک ؿا هّْْع ايي ُن اّ ّ ثْػ ؿكتي ّهت.  کـػم تيکـ اّ اف

 ّ ػاػ تکبى ػمت عْػؿّيي ٓـف ثَ ّ اًؼاعت آـاف ثَ ًگبُي

 : گلت

 تکني ل_

 لضظَ آى ػؿ. کـػ تْهق هب پبي رلْي ّ فػ ػّؿ ؿا عيبثبى عْػؿّ

 رؼا ّالؼيٌو اف ثبؿ اّليي ثـاي امت هـاؿ کَ ثْػم کْػکي هخل

 هيغْامتن کَ ّهتي ػيگـ ثبؿ يک ؿا تـك اصنبك ايي ، ىْػ

 ػؿ مؼي کَ تـمي ثب.  ثْػم کـػٍ تزـثَ ثـّم اثتؼايي اّل کالك

 آى ّ گـكتن ؿا ػوت ػؿ ػمتگيـٍ ػاىتن اّ رلْي کـػًو هغلي

 ثؼُؼ ػلگـهي هي ثَ تب ػاىت لت ثـ لجغٌؼ ايٌکَ ثب.  کييؼم ؿا

 ػاعل ايٌکَ هضِ ثَ هيؼيؼم چيوبًو ػؿ ّّْس ثَ ؿا ًگـاًي اهب

 : گلت ًينتن تبکني

 ؟ ثيبم ثبُبت ُن هي هيؼي اربفٍ ىيْا_
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 ًکـػم كکـ صتي کَ ىؼم عْىضبل چٌبى صـف ايي ىٌيؼى اف

 :گلتن ّ کييؼم کٌبؿ ؿا عْػم.  ػاػم اّ ثَ ؿا اربفٍ ايي ىؼ چطْؿ

 ثلـهبئيؼ هيکٌن عْاُو_

 : گلت ّ ًينت ػوت ٌٍؼلي ؿّي هي کٌبؿ ًيق اّ

 . ثگْ آػؿمْ_

 ّ آّؿػم ثيـّى ؿا يبػػاىتن ػكتـچَ ّ کـػم ثبف ؿا کيلن مـػت ثَ

 اّ.  ػاػم ًيبى كـاف ثَ ثْػ آى ػؿ عبًَ آػؿك کَ ؿا اي ٍلضَ

 ثَ ًگبُي ثؼؼ ّ عْاًؼ ؿاًٌؼٍ ثـاي ؿا آى ّ کـػ آػؿك ثَ ًگبُي

 : گلت ّ کـػ هي

 ثيَ گن ات ػكتـچَ اگَ چْى کٌي صلع ؿّ آػؿمِب کي مؼي_

 . هييي گن عْػتن

 صـكي ّ ػاػم تکبى ؿا مـم ، هيگْيؼ رؼي هيؼاػ ًيبى اه چِـٍ

 ًيبى كـاف ثَ ؿا عبًَ ػّؿ اف.  ؿميؼين عبًَ ثَ فّػ عيلي.  ًقػم

 گلت هي ثَ ثؼؼ ّ کٌؼ تْهق رب ُوبى عْامت ؿاًٌؼٍ اف اّ ّ ػاػم

: 

 اّهؼٍ فّػتـ کبهـاى هوکٌَ چْى.  ثيي پيبػٍ ُويٌزب ثِتـٍ_

 .ًجيٌَ ؿّ هي کَ ايٌَ ػؿمتو ّ ثبىَ

 ثيـّى پْل آى ػاعل اف ؿا کـػم ثبف ؿا کيلن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 هي ثَ ّ گؾاىت کيلن ؿّي ؿا ػمتو ىؼ کبؿم هتْرَ تب ثيبّؿم

 : گلتن ، کـػ اعن
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 .ًؼاىتن تُْيي هَؼ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ثـّ_

 : گلت کَ کٌن ثبف ؿا ػؿ تب گـكتن ؿا ػمتگيـٍ

 ثبه عْػت هْاظت_

 ىؼم پيبػٍ تبکني اف اّ اف عؼاصبكظي اف ثؼؼ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ثْػ اينتبػٍ ثْػم ًـميؼٍ هٌقل ػؿ ثَ هي کَ فهبًي تب تبکني. 

 کٌبؿ اف مـػت ثَ ّ کـػ صـکت ًيق اّ کـػم ثبف ؿا ػؿ ايٌکَ هضِ ثَ

 كکـ عْػم ثب هيکـػم ًگبٍ اّ ثَ پيت اف کَ صبلي ػؿ. گؾىت هي

 .  ػيؼم ؿا اّ ىؼ عْة چوؼؿ کـػم

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

.  هيکـػم ًگبٍ آى ثَ ىؼ ػّؿ کبهال ًظـم اف تبکني کَ فهبًي تب

 توبم تـك.  ؿكتن عبًَ ٓـف ثَ منت هؼهِبيي ثب مپل
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 کبهـاى ػيْاؿ ُـ پيت اف هيکـػم اصنبك.  ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم

 گـكتَ يبػ ػقيق اف کَ ؿا ػػبيي ػل ػؿ. امت ىؼٍ عيـٍ هي ثَ

 کـػم كْت عْػ ػّؿ ثَ ّ عْاًؼم ثْػ تـك ّ ايوٌي ثـاي ّ ثْػم

 ّ هييؼ ًقػيک ظِـ اف ثؼؼ يک مبػت ثَ لضظَ ثَ لضظَ مبػت

 کيق ّ ؿكتن اتبهن ثَ مـػت ثَ ثْػ ًوبًؼٍ کبهـاى آهؼى ثَ چيقي

 چيقي ًبُبؿ ثـاي تب ثـگيتن پبييي ّ گؾاىتن آًزب ػؿ ؿا ربکتن ّ

 گؾىتَ يک اف کوي مبػت ، ُوييَ هؼوْل ٓجن.  کٌن آهبػٍ

 چٌبى ػؿ ٍؼاي ىٌيؼى هضِ ثَ ثـگيت، هٌقل ثَ کبهـاى کَ ثْػ

 هلجن ، ثکين كـيبػ ثْػ هبًؼٍ کن کَ ػاػ ػمت هي ثَ ّصيتي

.  هييٌيؼم ؿا ٍؼايو ّّْس ثَ کَ ْٓؿي ثَ. هيقػ ىؼت ثَ

 کٌتـلي ًويتْاًنتن ّلي ُنتن کبؿي اًزبم هيـْل کـػم ّاًوْػ

 ّ هبىن هيغْامتن ّهتي.  ثبىن ػاىتَ پبين ّ ػمت لـفه ثـ

 ؿّي ػؿمت آى تن تن ٍؼاي ثؼُن هـاؿ ثيوبة ؿّي ؿا چٌگبل

 ثَ يکـامت ّؿّػ هضِ ثَ کبهـاى هيآهؼ كـّ عْػم اػَبة تبؿُبي

 گلت ػاىت لت ثـ ؿا کـيِو لجغٌؼ کَ صبلي ػؿ ّ آهؼ آىپقعبًَ

: 

 . ثْيي چَ ثب ثب ػقيقم مالم_

 ػمتبًن لـفه عْىجغتبًَ ّ ؿيغت كـّ کوي تـمن اّ ػيؼى ثب

 ّ عًْنـػ ُوييَ هخل هيکـػم مؼي کَ صبلي ػؿ.  ىؼ هتْهق

 :گلتن ثبىن رؼي کوي

 .ًجبىيؼ عنتَ مالم_
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 ؿّفم ُـ صـكِبي ثـ اّبكَ ؿا ًجبىيؼ عنتَ كِويؼم عٌؼيؼ ّهتي

 : گلت کبهـاى.  ام گلتَ

 اف عنتگي االى ُويي ّلي ُنتن کَ عنتَ.  ػقيقم هـمي_

 ؿكت، ثيـّى تٌن

. آهؼ هيق ٓـف ثَ يکـامت ّ گؾاىت ػؿ رلْي رب ُوبى ؿا کيلو

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ تؼزت ثب

 ؟ ًوييْييؼ ؿا ػمتتبى ىوب_

 : گلت ثبىؼ آهؼٍ يبػه ثَ چيقي کَ کني هخل

 . ؿكت يبػم... اٍ_

 ؿّ چيق ُوَ ًکٌَ گلتن عْػم ثب ، ىؼ عبؿد آىپقعبًَ اف ثؼؼ ّ

 ثغْاُن اگـ هيؼاًنتن ؟ هيکٌَ ثبفي كيلن ػاؿٍ ُن االى ّ كِويؼٍ

? لْ ؿا عْػم هييْػ ثبػج تـمن کٌن ًگبٍ هّْْع ثَ ػيؼ ايي ثب

 ؿّ عْػت کوتـ ّ ىي علَ هييَ فػم ًِيت عْػم ثَ ثؼُن

 ػلن هيبػ هًْؼٍ ػوت ايي ثَ ، ثبىَ كِويؼٍ کزب اف ثتـمًْي

 ػُْ ؿا لجبمو کَ صبلي ػؿ ثؼؼ ػهبيوي ؟ ثبىَ ػاىتَ ؿيت

 ُوييَ هخل ّ ًينت هيق مـ ّ ثـگيت آىپقعبًَ ثَ ثْػ کـػٍ

 اىتِبيي کْچکتـيي هي اّ ػکل ثَ ، کـػ عْؿػى ثَ ىـّع ّلغ ثب

 ػمتوبل ثب ؿا ػمتبًو ىؼ ميـ ّهتي.  ًؼاىتن عْؿػى ثـاي

 : گلت ّ کـػ پبک

 . ثِتـٍ ُن ىيؼا اف تْ پغت ػمت ، ثْػ ػبلي عيلي_
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 : گلتن مـػي ثب

 هوٌْى_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 ؟ ثيـّى ثـين اهـّف ػاؿي ػّمت_

 ُويي ثَ ، امت هبًؼى عبًَ اف ثِتـ ثْػى ثيـّى کـػم كکـ عْػم ثب

 : گلتن عبٓـ

 ؟ کزب_

 : گلت عْىضبلي ثب

 . ػاؿي ػّمت کَ رب ُـ_

 ؟ ىيؼا پيو ثـين_

 : گلت ّ ىؼ ؿًگ کن لجغٌؼه

 ، ثـين ثِتـٍ هْهغ اّى ، امت امت يکيٌجَ ػيگَ ؿّف ػّ يکي_

 ثجيٌين ؿّ ىيؼا ًتًْين ثـين ؿاٍ ُوَ ايي هيتـمن

 ًَ ُن ثؼؼه ػيگَ ؿّف چِبؿ ًَ ػيگَ ؿّف ػّ يکي گلتن عْػم ثب

 : گلتن ّ کـػم كکـي... ثجيٌيو اّهؼي ُن ػكؼَ چٌؼ ايي کَ

 . ،ًَ ّگـًَ ، ثبىَ ثـگـػين فّػتـ اگَ_

 : گلت عْىضبلي ثب

 . هيؼم هْل. هيگـػين ثـ فّػ ثبىَ_

 : گلتن ّ ىؼم ثلٌؼ رب اف
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 ؟ ىوب ثب هيق_

 : گلت عْىضبلي ثب

 . ىْؿم هي ُن ؿّ ظـكِب چين_

 . هوٌْى_

 ػيگـ ايٌکَ ثؼّى. گـكتن تضْيلو فيبػي كِويؼم عٌؼيؼ ّهتي

 هنغـٍ تـمي کَ ػؿصبلي ، ؿكتن ُب پلَ ٓـف ثَ ثگْين چيقي

 پيت اف امت هوکي لضظَ ُـ هيکـػم كکـ ّ ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم

 تبفٍ ّ کـػم هلل پيت اف ؿا ػؿ ؿميؼم اتبهن ثَ ّهت. ثگيـػ هـا

 ّ ؿكتن اتبم پٌزـٍ ٓـف ثَ مپل.  ثکين ؿاصتي ًلل تْاًنتن

 ثْػم ىؼٍ عيـٍ ثْػ ؿّين پيو کَ فيجبيي هٌظـٍ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى

 هـّؿ ؽٌُن ػؿ ثْػ اكتبػٍ هْهغ آى تب ٍجش اف کَ ؿا اتلبهبتي توبم

 ىيـيي ّ گـم اصنبمي هيکـػم كکـ كـاف ثَ کَ ثبؿ ُـ.  کـػم

 پيو ٍبػهبًَ ّ ًجْػم عْػم كـيت ٍؼػ ػؿ.  هيگـكت كـا ؿا ّرْػم

 ّلي امت آهؼٍ عْىن عيلي اّ اف هيکـػم اػتـاف عْػ

 ّ ثْػ هتبُل اّ فيـا ثقًن ػاهي اصنبك ايي ثَ ًجبيؼ هيؼاًنتن

 تبفگي ثَ کَ اؿىيب هخل ػؿمت. ػاىت ُنتي ًبم ثَ ػعتـي

 ثب ّ اكتبػم کْچکو ػعتـ ّ پـّاًَ يبػ ثَ.  ثْػ ىؼٍ ػعتـي ٍبصت

 يب هيگؾاؿػ آؿفّ ؿا ػعتـه ًبم اؿىيب ؿامتي ثَ آيب کـػم كکـ عْػم

 ثبىؼ يبػم گلتن عْػم ثَ.  آّؿػٍ فثبى ثَ ْٓؿ ُويي ؿا صـف ايي
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 ّ ثيبين ثيـّى ػلتٌگي اف ُن تب ثقًن ػقيق ثَ فًگ يک ظِـ اف ثؼؼ

 . امت ىؼٍ عجـ چَ ًجْػم کَ هؼتي ػؿ ثلِون ُن

 ؿا آىپقعبًَ کبهـاى.  ؿكتن پبييي کَ ثْػ گؾىتَ چِبؿ اف مبػت

 ّ ثْػ ًينتَ کبًبپَ ؿّي ُن عْػه ّ ثْػ کـػٍ تويق صنبثي

 ؿا هٌقلوبى ىوبؿٍ عْامتن اّ اف ّ کـػم مالم. هيغْاًؼ ؿّفًبهَ

 اثـّ ثَ عن ايٌکَ ثؼّى.  کٌن ٍضجت ػقيق ثب ثتْاًن هي تب ثگيـػ

 هي ثَ ؿا آى ّ گـكت ىوبؿٍ ّ ثـػاىت ؿا مين ثي تللي ثيبّؿػ

 کَ ؿّفي ػٍ ْٓل ػؿ.  ؿكتن آىپقعبًَ ٓـف ثَ ّ کـػم تيکـ.  ػاػ

 تللي ػقيق ثَ کَ ثْػ ثبؿي مْهيي ايي ثْػم آهؼٍ كـاًنَ ثَ

 ًبهن ُنتن عٔ پيت هي كِويؼ ايٌکَ هضِ ثَ ػقيق.  هيکـػم

 : گلت ّ آّؿػ فثبى ثَ ؿا

 ؟ هبػؿ چطْؿٍ صبلت ثگـػم ػّؿت الِي ربى ىيْا..  ىيْا_

 : گلتن عْىضبلي ثب

 ؟ چطْؿٍ ثبثب ؟ چطْؿيؼ ىوب عًْن هي ، ػقيق ًکٌَ عؼا_

 : گلت اي علَ ٍؼاي ثب

 . عْثين ُن ثبثب ّ هي_

 :گلتن ًبؿاصتي ثب هيکٌؼ گـيَ ىؼم هتْرَ کـػم کَ ػهت کوي

 ؟ هيکٌيؼ گـيَ ػقيق_

 : گلت ّ کييؼ ثبال ؿا ًلنو ثبالكبٍلَ
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 .هبػؿ ًَ_

 ؟ ىؼٍ چيقي ، هيکٌيؼ گـيَ ػاؿيؼ هيؼًّن هي ًگيؼ الکي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ

 ىٌيؼم کَ ؿّ ٍؼات ػكؼَ يک ، ثبثبت رْى ثَ ًَ عؼا ثَ ًَ_

 .ثْػ ىؼٍ تٌگ عيلي ثـات ػلن آعَ. کـػ ثبف مـ ثـْن

 :گلتن ثْػ ىؼٍ پـ چيوبًن ػؿ اىک کَ صبلي ػؿ

 ىؼٍ ؽؿٍ يک ثـاتْى ُن هي ػل ، ػقيق ثين كؼاتْى الِي_

 ؟ چطْؿٍ ىيؼا_

 :گلتن هيچکيؼ كـّ اىکِبين کَ ُوبًطْؿ

 عْثَ ُن ىيؼا_

 :گلتن اّ ػلگـهي ثـاي ّ

 ثِتـٍ عيلي ىکـ ؿّ عؼا_

 : گلت ػقيق.  ىيؼا ثيچبؿٍ گلتن ػل ػؿ ّ

 ؟ چي اه ثچَ_

 ًيْػ عبؿد ٓجيؼي صبلت اف ٍؼاين تب هيآّؿػم كيبؿ عْػم ثَ

 :گلتن

 . هـيَْ کن يک ثچِبه_

 : گلت ػمتپبچگي ثب ػقيق
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 ؟ چيَ ثؼٍ هـگن عؼا_

 :گلتن

 چيَ ًويؼًّن ػهين ، ػقيق ًکٌَ عؼا_

 ثگْين آًِب ثَ ؿا ّاهؼيت کن کن امت ثِتـ هيکـػم كکـ عْػم ثب

 هيلِويؼًؼ ؿا ىـّيي ثيوبؿي هّْْع ثبالعـٍ آًِب ثْػ چَ ُـ چْى

 : گلت ثْػ فػٍ صؼمِبيي گْيي کَ ػقيق

 ؟ کزبمت االى_

 .ثيوبؿمتبًَ تْي_

 ؟ ىؼٍ هـيِ اّى ؿََ اف ام ثچَ ىيؼا ًکٌَ ، ثويـم الِي_

 عؼا چي ُـ ، ًجبىيؼ ًگـاى ىوب ّلي ْٓؿٍ ُويي توـيجب اؿٍ_

 ؟ ًويگيؼ ؿّ ايي ُوييَ عْػتْى هگَ ، هييَ ُوْى ثغْاػ

 : گلت ّ کييؼ آُي ػقيق

 ، هييَ عْة کَ هللا اًيب هبػؿ اؿٍ_

 ؟ عجـ چَ کٌيؼ تؼـيق ىوب ػقيق عْة ، هللا ىب اى_

 : گلت گـكتَ صبلي ثب ػقيق

 عْثي ُوَ ايٌزب عؼا ىکـ_

 : گلتن کٌن هٌضـف ىـّيي اف ؿا اّ كکـ ايٌکَ ثـاي

 ؟ کـػيي کبؿ چَ ثگيؼ ثـام هيٌب اف_
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 ؿّ اّى ىْى تب ػّ ُـ اه عًَْ ؿكتين ُبت ػوَ ثب ىت يک_

 ؿّ ػوؼ هـاؿ ثـين ىت يک هـاؿٍ ثغْاػ عؼا اًيبهللا ، پنٌؼيؼًؼ

 . ثگؾاؿين

 ثکٌيؼ ؿّ کبؿ ايي فّػتـ عت_

 : گلت لضي ُوبى ثب ػقيق

 اؿىيب ثگن ًـكتَ يبػم تب ؿامتي ، هيغْاػ چي عؼا ثجيٌين تب_

 ًتًْنتَ اهب ثگيـٍ توبك ثبُبت عْامتَ ثبؿ چٌؼ گلت

 ؟ چطْؿ_

 . ثْػٍ اىتجبٍ ىوبؿٍ ايٌکَ هخل_

 ثـاه تللي پيت اف ػاىتن کَ هْهغ اّى ىبيؼ ػًّن ًوي_

 تللي ػكتـ تْي ىوبؿٍ.  ىؼٍ هتْرَ اىتجبٍ هيغًْؼم ؿّ ىوبؿٍ

 ثٌْينَ عْػه ثؼيؼ ًيْى ثِو اًّزب اّهؼ اگَ. ُنت

 هبػؿ ثبىَ_

 يب ثقًَ فًگ عْامت هْهغ يک اگـ ثگيؼ اؿىيب ثَ كؤ ؿامتي_

 عًَْ هي کَ ثؼؼ ثَ ىت ػٍ ، ًَ مبػت ايٌکَ يب ثقًَ فًگ ٍجضِب

 . ثبىن

 هيگن ثِو ثبىَ_

 کٌن عؼاصبكظي هي ًؼاؿيؼ کبؿي ػيگَ اگـ عْة_

 . هبػؿ ًگؾاؿ عجـ ثي ؿّ هي رْى ىيْا_
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 يک اگَ ّلي هيقًن فًگ ثِتْى تًْنتن کَ ّهت ُـ ػقيق ثبىَ_

 هـتت ًوييَ هيؼًّيؼ عْػتْى چْى ًييي ًبؿاصت ىؼ ػيـ کن

 . کٌن تللي

 : گلت ّ ىؼ هٌظْؿم هتْرَ ػقيق کَ گلتن لضٌي ثب ؿا آعـ رولَ

.  ًويکٌن ملبؿه ػيگَ ، هيگي چي كِويؼم هبػؿ، ثبىَ_

 کَ اًيبهللا ثغْؿٍ ؿََ فيبػ ًگؾاؿ.  ثبه عْاُـت ّ عْػت هْاظت

 مالهتي ثـاي االى ُويي.  هييَ عْة ُن اه ثچَ صبل

 . هيکٌن ًؾؿ رلتيْى

 ثبثب ثَ.  هييَ عْىضبل صتوب هيگن ىيؼا ثَ ػقيق عْثَ عيلي_

 ثـمًْيؼ مالم كبهيل ُوَ ّ

 . ثبىَ پٌبُت ّ پيت عؼا هبػؿ ثبىَ_

 ػقيق عؼاصبكع_

 چِـٍ ثَ ًگبُي.  ثْػ گـكتَ عيلي ػلن کـػم هطغ ؿا تللي ّهتي

 ربيو مـ ؿا تللي ّ ؿكتن صبل ثَ ّ اًؼاعتن آيٌَ ػؿ عْػم ؿوگيي

 اهب ثـّين ا*ثؼى* ثَ ثْػ هبيل عيلي کبهـاى ىت آى.  گؾاىتن

 هجْل ؿاصت ُوييَ هخل.  ثـّين پبؿک يک ثَ عْامتن اّ اف هي

 ًقػيک مبػت.  ثْػ ػيؼًي ّاهؼب کَ ثـػ فيجبيي پبؿک ثَ هـا ّ کـػ

 ثَ ؿميؼى هضِ ثَ. ثـگيتين عبًَ ثَ هي اٍـاؿ ثَ ىت ػٍ ثَ

 ؿكتن اتبهن ثَ ّ گلتن ثغيـ ىت کبهـاى ثَ ػيگـ ىجِبي هخل عبًَ

 ثْػ اتبم ػيگـ گْىَ کَ ؿا تضـيـي هيق ، ٌٍؼلي ربي ثَ ثبؿ ايي ّ
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 ؿكتن ؿعتغْاة ثَ ّهتي.  گؾاىتن اتبم ػؿ پيت ّ کييؼم

 كکـ کَ ْٓؿ ُوبى.  کـػى كکـ ثَ کـػم ىـّع ّ ثنتن ؿا چيوبًن

.  ثيبّؿم ػؿ کبهـاى کبؿ اف مـ ثبيؼ کَ ؿميؼم ًتزَ ايي ثَ هيکـػم

 هيجـػ ؿًذ چيقي يک اف ىيؼا ثْػ گلتَ هي ثَ ػاّيؼ ػکتـ آهؼ يبػم

 آمبييگبٍ ثَ ثبيؼ ثؼؼ ؿّف.  چينت چيق آى هيلِويؼم ثبيؼ هي ّ

 هيبى ػؿ ػکتـ ثب هيغْامتن کَ ؿا صـكِبيي کَ صبلي ػؿ ّ هيـكتن

 . ؿكتن عْاة ثَ هيکـػم هـّؿ ثگؾاؿم

 ؿّف ُبي ٍضٌَ توبم کـػم ثبف ؿا چيوبًن ّهتي ثؼؼ ؿّف ٍجش

 ؿا ٍْؿتن ّ ػمت ّ آهؼم پبييي تغت اف.  آّؿػم يبػ ثَ ؿا گؾىتَ

 ػؿ رلْي اف ؿا هيق ايٌکَ اف ثؼؼ ّ کـػم ػُْ ؿا لجبمن ّ ىنتن

. ثْػ ثنتَ کبهـاى اتبم ػؿ.  ىؼم عبؿد اتبم اف کييؼم کٌبؿ

 پبييي ُب پلَ اف اصتيبٓ ثب ، ُنت ُن ٌُْف يب ّ ؿكتَ ًويؼاًنتن

 ػؿ ؿا اّ عْػؿّي ّهتي.  کييؼم مـک صيبٓ ثَ پٌزـٍ اف ّ ؿكتن

 کيلن ّ ثـگيتن اتبهن ثَ.  امت ؿكتَ کـػم يويي ًؼيؼم پبؿکيٌگ

 تبکني تللي ىوبؿٍ هيغْامتن ّهتي ؿكتن، پبييي ّ ثـػاىتن ؿا

 ّهتي.  ثقًن كـاف ثَ ُن فًگ يک کـػم كکـ عْػم ثب ثگيـم ؿا

 هوکي ّ امت فّػ ٌُْف ىؼم هتْرَ اكتبػ مبػت ثَ چيون

 آمبييگبٍ اف ايٌکَ اف ثؼؼ گـكتن تَوين. ثبىؼ عْاة اّ امت

 اف ثؼؼ ّ گـكتن ؿا آژاًل ىوبؿٍ.  ثقًن اّ ثَ ُن فًگي ثـگيتن

 ػٍ ػؿمت.  ىؼم تبکني هٌتظـ هيؼاػم اًزبم ثبيؼ کَ کبؿُبيي

 عبؿد عبًَ اف ثبالكبٍلَ.  آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ هٌقل ػؿ فًگ ثؼؼ ػهيوَ
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 هضِ ثَ.  ؿكتن تبکني ٓـف ثَ هٌقل ػؿ ثنتي اف ثؼؼ ّ ىؼم

 ثْػ ثـػٍ آمبييگبٍ ثَ هـا اّل ؿّف کَ ؿا ؿاًٌؼُبي ىؼى ػاعل

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼ اّ ثَ.  ىٌبعتن

 هنيْ ژّم ثي_

 : ػاػ پبمظ ؿاًٌؼٍ ّ

 هبػهْافل ژّم ثي_

 صـف يبػ ثَ.  کـػ صـکت اّ ّ ػاػم ًيبى اّ ثَ ؿا آمبييگبٍ آػؿك

 عْػم ثب.  کٌن صلع ؿا آػؿمِب کٌن مؼي ثْػ گلتَ کَ اكتبػم كـاف

 ثبيؼ چطْؿ ثپـمن افه ػيؼهو ثبؿ ايي اگَ ثبىَ يبػم گلتن

 ؿا ّرْػم ػلچنت ُيزبًي اّ ػّثبؿٍ ػيؼى كکـ اف ، کٌن صلظيْى

 فيـا ثْػ هي ثب لضظَ چٌؼ كؤ ىيـيي اصنبك اهب ، گـكت

 اّ ثَ ًينت ػؿمت ّ امت هتبُل اّ کَ يبػاّؿػم ثَ ثبالكبٍلَ

 لجن گٌبٍ ايي اف صبٍل ًبؿاصتي ثب. ثبىن ػاىتَ اصنبمي چٌيي

 هجل ثبؿ ثـعالف.  کـػم ثغيو ٓلت عؼا اف ّ گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا

 هبرـاُبيي ثَ ّ ًينتن تبکني ػاعل تـك اصنبك ُيچ ثؼّى

 ًـػٍ ّهتي کَ ْٓؿي ثَ.  هيکـػم كکـ ثْػم گؾاىتَ مـ پيت کَ

 ػكؼَ هخل.  ثبىين ؿميؼٍ ًوييؼ ثبّؿم ػيؼم ؿا آمبييگبٍ ُبي

 ثَ كکـي اي لضظَ.  ىؼم پيبػٍ آرـي مبعتوبى ػؿ رلْي هجل

 ؿا يک ػؼػ ّ کـػم اىبؿٍ مبػتن ثَ ػمت ثب ّ ؿميؼ عبٓـم

 عْىجغتبًَ. ثوبًؼ هٌتظـم مبػت يک عْامتن اّ اف ّ ػاػم ًيبى
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 ثَ امکٌبمي ّهتي.  ػاػ تکبى ؿا مـه ّ ىؼ هتْرَ ؿاًٌؼٍ

 ثَ ػمت اىبؿٍ ثب ّ گـكت ٓـكن ثَ ؿا ػمتو کق گـكتن ٓـكو

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ اّ ثَ ، کٌن صنبة ثؼؼ هيتْاًن کَ كِوبًؼ هي

 هوني_

 : گلت پبمغن ػؿ ؿاًٌؼٍ

 پل ّّ ميل_

 ثپـمن کني اف ثؼؼا ؿا اه هؼٌي تب مپـػم عبٓـ ثَ ؿا کلوَ ايي

 رؼيؼ ًگِجبى ػيؼى ثب.  ىؼم پيبػٍ تبکني اف مـػت ثَ مپل. 

 ثب ًگِجبى ىؼ ىـّع هَيجت ثبف گلتن عْػم ثب ّ آهؼ ثـ ًِبػم اف اٍ

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف هي ػيؼى

 هبػهْافل ژّم ثي_

 هتْرَ هي کَ گلت چيقي ًگِجبى.  کـػم تکـاؿ ؿا ُوبى ًيق هي

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ًلِويؼى ًيبًَ ًَ ؿا مـم ّ ًيؼم

 ىبؿأ ػاّيؼ هنيْ_

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ كکـي ًگِجبى

 هؼمي ىبؿال ّي_

 اف ثؼؼ ّ گـكت اي ىوبؿٍ اّ ّ ػاػم تکبى تبييؼ ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 ىْم ػاعل تب کـػ اىبؿٍ هي ثَ ػمت ثب تللي ثب کْتبُي ٍضجت

 ؿا ؿاٍ اف ًيوي ٌُْف.  ىؼم ؿاُـّ ّاؿػ ّ کييؼم ؿاصتي ًلل. 
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 ثب.هيآيؼ هي ٓـف ثَ کَ ػيؼم ؿا ػاّيؼ ػکتـ کَ ثْػم ًکـػٍ ٓي

 :گلت لجغٌؼ

 . ثيٌوت هي عْىضبلن ىيْا مالم_

 ْٓؿ ُويي ُن هي ػکتـ مالم_

 ػمت اّ ثب ًيق هي ، کـػ ػؿاف ٓـكن ثَ ؿا ػمتو آهؼ ًقػيک ّهتي

 : گلت ػکتـ کَ ثْػم ًقػٍ صـكي ٌُْف.  ػاػم

 ؟ عجـ چَ ثپـمي هيغْاُي صتوب ىيْا_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 ؟ عجـ چَ ، ػکتـ ثلَ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ اّ ّ

 . ىؼ عْاُؼ ُن ثِتـ ّ امت عْة ىيؼا_

 ؿّ عؼا"  گلتن ػل ػؿ ، هيؼاػ ؿّصيَ هي ثَ اّ صـكِبي چوؼؿ

 : گلتن ّ" ىکـ

 کٌن ٍضجت ىوب ثب ىيؼا هْؿػ ػؿ هيغْام هي ػکتـ_

 : گلت ّ اًؼاعت ػهيوي ًگبٍ هي ثَ

 ؟ كِويؼي اي تبفٍ چيق_

 ًَ يب امت ػؿمت ًويؼًّن الجتَ هيقًن صؼمِبيي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 . هي ػكتـ ثـين_
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 ّ کـػ ثبف ؿا ػكتـه ػؿ ػکتـ. ؿكتين اّ ػكتـ ٓـف ثَ ػکتـ اتلبم ثَ

 : گلت ّ ثنت ؿا ػؿ مپل.  ىْم ػاعل هي تب اينتبػ کٌبؿ

 ؟ هيؼاًي چَ ، ىيْا ثگْ_

 ، هيجـٍ ؿًذ هِن چيق يک اف ىيؼا گلتيؼ هي ثَ ىوب يبػهَ ػکتـ_

 ؟ ػؿمتَ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 ثيبّؿػ فثبى ثَ ؿا آى ًينت صبّـ ّلي ػاؿػ پٌِبى ػؿػ يک اّ ثلَ_

 کٌؼ مکْت هيؼُؼ تـريش عبٓـ ُويي ثَ

 اّمت ُونـ کبهـاى ثَ هـثْٓ هّْْع هيکٌن كکـ هي ػکتـ_

 :گلتن ًؼاػ ًيبى ّاکٌيي چْى ّ هيکـػ ًگبٍ هي ثَ ػهت ثب ػکتـ

 کَ ُنت چيقُبيي ّلي ًويؼاًن فيبػي چيق ٌُْف هي الجتَ_

 ػاؿػ ًوو اّ ًبؿاصتي ػؿ کبهـاى هيکٌن اصنبك

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکـت

 كِويؼم هي کَ آًطْؿ فيـا ثبىَ ػؿمت ىوب صؼك هيـمؼ ثٌظـ_

 اّ ثب ٓـيوي ثَ کَ ثبؿ ُـ ػاؿٍ ّاُوَ ُونـه ػيؼى اف ىيؼا

 ْٓؿي ثَ هييْػ، ىؼيؼي ػَجي ّاکٌو ػچبؿ هيکٌؼ پيؼا اؿتجبٓ

 .هيکٌؼ پيؼا هْي هنکي ثَ اصتيبد کَ
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 ىؼت ثَ اّ ثْػم ػيؼٍ ؿا ىيؼا کَ اكتبػم ثبؿي اّليي يبػ ثبالكبٍلَ

 ّ ىؼ صولَ ػچبؿ کبهـاى ٍؼاي ىٌيؼى هضِ ثَ اهب هيکـػ گـيَ

 : گلت ػکتـ کَ ثْػم کـػى كکـ صبل ػؿ.  کـػ پيؼا تيٌذ

 ؟ هيکٌي كکـ عبٍي هّْْع ثَ ىيْا_

 ؿا ػليلو اهب. امت هتٌلـ ُونـه اف ىيؼا کٌن كکـ ػکتـ ثلَ_

 . ًويؼاًن

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 ثگْين ىوب ثَ اّ ثب اؿتجبٓ ػؿ ؿا هّْْػي ثبيؼ هي ّلي ، ىبيؼ_

 ؟ ًَ يب ػاؿيؼ آهبػگي ثجيٌن ثبيؼ كؤ

 ثبيؼ ػيگَ عؼايب هيگلتن عْػم ثب ، تپيؼى ثَ ثْػ کـػٍ ىـّع هلجن

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ػکتـ ؟ ثؼًّن ؿّ چي

 کَ هؼٌي ايي ثَ امت مـػ عيلي فًؼگي ثَ ًنجت ىيؼا_

 ؿىؼ اّ ػؿ ؿا اًگيقٍ ايي ثبيؼ هب ػاػٍ ػمت اف ؿا فًؼگي اًگيقٍ

 .  ثؼُين

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 کـػم كکـ عْػم ثب ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ هجِْت ّ هبت
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 : گلت ّ ىؼ هي ثِت هتْرَ ػکتـ ؟ چي يؼٌي

 ؟ گلتن چَ ىؼيؼ هتْرَ_

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

_ًَ . 

 آؿػ ًگبٍ هي ثَ ثؼؼ ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* ّ ثـػ ثبال ؿا مـه ػکتـ

 : گلت ّ

 .امت فػٍ عْػکيي ثَ ػمت ثبؿ يک اّ کَ امت ايي صويوت_

 :گلتن ّصيت ثب

 ؟ کـػٍ عْػکيي_

 :گلتن ، ػاػ تکبى ؿا مـه

 ؟ کي_

 .ىْػ هٌتول آمبييگبٍ ثَ ايٌکَ اف هجل يؼٌي ، هٌقلو ػؿ_

 ّ گـكتن ٍْؿتن رلْي ؿا ػمتبًن ، ثْػ ىؼٍ عبلي هـقم اف عْى

 :گلتن

 ؟ کٌن تضول ؿّ هَيجت ايي چطْؿ عؼايب_

 : آّؿػ عْػ ثَ هـا ػکتـ ٍؼاي

 ىوب ثَ ؿا هّْْع ايي هي ثْػ الفم ، ثبىي ًگـاى ًجبيؼ!  ىيْا_

 . ثگْين
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 کـػٍ تبثن ثي ّؼق ّ ػليْؿٍ ّ هيپيچيؼ ُن ثَ ُبين ؿّػٍ ّ ػل

 :گلتن ّ ػاػم تکبى اّ صـف تبييؼ ًيبًَ ثَ ؿا مـم. ثْػ

 ؟ آّؿػًؼ ايٌزب ثَ ّّؼيتي چَ ػؿ ؿّ ىيؼا ػکتـ_

 : گلت ّ کـػ كکـي ػکتـ

 رـاصي ػول ػمتو ؿّي ، ًؼاىت هٌبمجي ؿّصي ىـائ_

 ثْػ ؿكتَ اّ اف ُن فيبػي عْى ّ ثْػًؼ ػاػٍ اًزبم

 آى ثَ هؼتي ، ثکين كـيبػ هيغْامت ػلن ثْػ ىؼٍ توبم ٓبهتن

 ػکتـ ثَ ؿّ مپل ىْم هنلٔ اػَبثن ثَ تْاًنتن تب ثْػم صبل

 : گلتن ّ کـػم

 ؟ ثجيٌوو تًْن هي_

 : گلت ّ اًؼاعت هي ثَ ػهيوي ًگبٍ ػکتـ

 . ىْيؼ آؿام کوي تب کٌيؼ ٍجـ ثِتـٍ ًَ صبل ايي ثب_

 آهبػگي کَ گلتن ػکتـ ثَ ثؼؼ مبػت ًين ، ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت.  ػاؿم ؿا ىيؼا ػيؼى

 اف هي اىبؿٍ ثب هجل ػكؼَ هخل كؤ ُن ثبؿ ايي الجتَ عْة ثنيبؿ_

 .ىْيؼ عبؿد اتبم

 ٓجوَ ثَ ّ آهؼين ثيـّى ػكتـه اف ػکتـ ُوـاٍ ثَ ّ کـػم هْاكوت

. ثْػ عْاثيؼٍ ػيْاؿ ثَ ؿّ اّ ىؼم ىيؼا اتبم ّاؿػ ّهتي.  ؿكتين ثبال

 ٍؼائي.  پـميؼ ؿا صبلو كـاًنَ فثبى ثَ ّ کـػ مالم اّ ثَ ػکتـ
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 ثب ٍضجت ثَ کـػ ىـّع ّ گـكت ؿا اّ ًجِ ػکتـ.  ًيٌيؼم ىيؼا اف

 ػکتـ. ًينتن ىيؼا تغت کٌبؿ ٌٍؼلي ؿّي ػکتـ اىبؿٍ ثَ هي اّ

 هي تْهق ثبؿ ايي.  ًويقػ صـكي ُيچ اّ اهب هيکـػ ٍضجت ىيؼا ثب

 ػکتـ ايٌکَ تب کييؼ ْٓل هجل ػكؼَ اف ثييتـ عيلي ىيؼا اتبم ػؿ

 ّ آؿام هجل ػكؼَ هخل هي ّ ىْم عبؿد اتبم اف کـػ اىبؿٍ هي ثَ

 ثب ّ ىؼ هلضن هي ثَ ػکتـ ثؼؼ ػهبيوي.  کـػم تـک ؿا اتبم ثيَؼا

 : گلت لجغٌؼ

 !؟ عْثَ ىوب صبل ىيْا. ثْػ ػبلي ثنيبؿ ًتيزَ اهـّف_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ؟ ًويقًَ صـكي ُيچ ىيؼا چـا ػکتـ_

 اّ ؿًزو ًيبًَ مکْت ّ هيجـٍ ؿًذ چيقي اف اّ گلتن تْ ثَ هجال_

 تْ صْْؿ ثَ ًنجت اّ ًجبه ًگـاى اهب.  امت هّْْع ايي اف

 . كِويؼم چيوبًو اف ؿا ايي هي ّ هيؼُؼ ًيبى عْثي ّاکٌو

 :ػاػ اػاهَ ّ فػ لجغٌؼ ثؼؼ ّ

 ًؼاىت اػتـاّي اتبم ػؿ هي اف ؿيـ کني صْْؿ ثَ اهـّف ىيؼا_

 اّ کَ هيؼُؼ ًيبى ُويي ّ ًجْػ چٌيي ايي اف هجل کَ ٍْؿتي ػؿ. 

 امت پييـكت ثَ ؿّ

 : گلتن ّ کييؼم آُي

 . ثيَ عْة فّػتـ کٌَ عؼا_

 ثبه هطوئي ، ىْػ هي_
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 ػکتـ اف عْامتن ّهتي ثْػم آمبييگبٍ ػؿ مبػت يک صؼّػ

 ؿاًٌؼٍ گلتن کَ کٌؼ عجـ تبکني ثـاين عْامت کٌن عؼاصبكظي

 تب هجل ػكؼَ هخل اّ.  ام ًکـػٍ هـعٌ ام آهؼٍ اّ ثب کَ ؿا اي

 مْاؿ اّ اف عؼاصبكظي اف ثؼؼ هي ّ کـػ ثؼؿهَ هـا تبکني رلْي

 کَ ثْػ ػّافػٍ ًقػيک مبػت.  ثـگيتن عبًَ ثَ ّ ىؼم تبکني

 ّ کييؼم ؿاصتي ًلل ىؼم هٌقل ّاؿػ ّهتي ؿميؼم هٌقل ثَ

 ؿا ،کبؿتي اتبهن ثَ ؿكتي اف هجل. گؾىت عيـ ثَ ُن ثبؿ ايي گلتن

 اف ثْػ ىؼٍ ًْىتَ ػّمتو تللي آى ػؿ ّ ثْػ ػاػٍ هي ثَ كـاف کَ

 کَ ثْػ ًغْؿػٍ فًگ ػّ ٌُْف.  گـكتن ؿا اّ ىوبؿٍ ّ آّؿػم ػؿ کيلن

 : گلت ػزلَ ثب کـػم مالم تب ، ػاػ رْاة ؿا تللي كـاف عْػ

 ؟ ثْػي کزب ؟ عْثَ صبلت ىيْا_

 ، امت ثْػٍ هي تللي هٌتظـ عيلي ثْػ هؼلْم فػًو صـف ٓـف اف

 :گلتن

 .ىيؼا ػيؼى آمبييگبٍ ثْػم ؿكتَ ، عْثن ثلَ_

 تـميؼم ، ًقػي فًگ ّهتي عًَْ ثَ ثْػم ًگـاًت عيلي_

 اهب ، هٌقلتْى ػؿ ثيبين عْامتن ثبؿ چٌؼ ، ثبىَ آهؼٍ پيو هْؿػي

 .ًجبىَ ػؿمت امت هوکي کـػم كکـ

 ؿهٌ ثَ ميٌَ ػؿ ػلن ػاىت تْرَ هي ثَ ًنجت هؼؿ آى ايٌکَ اف

.  کٌن هِبؿ ؿا اصنبمن تب گـكتن ػًؼاًِبين فيـ ؿا لجن. ثْػ آهؼٍ ػؿ
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 كـاف ًؼاؿٍ، ثـت ُْل هيگلت ّ هيقػ ؽّهن تْي ػؿّى اف کني

 : گلت ام کـػٍ مکْت ػيؼ ّهتي

 ؟ هييٌْي ؿّ ٍؼام ىيْا_

 : گلتن ّ آهؼم عْػم ثَ

 عْاثيؼيؼ کـػم كکـ ثقًن فًگ هيغْامتن ٍجش ؿامتو ثلَ ثلَ،_

 . ثين هقاصن ًغْامتن

 : گلت عيًْت کوي ثب

 ّ ىت ّ ؿّف اف هْهغ ُـ ، ثکٌي كکـُب ايي اف ًينت هـاؿ!  ثجيي_

 ُن ػّمتن ثَ هي.  ثگـي توبك هي ثب هيتًْي ىت ًَق صتي

 ؟ عجـ چَ صبال عت ، کٌَ پيؼام ًجْػم اگـ صتي مپـػم

 :گلتن اّ ثب ًويؼاًنتن ؿا چـايو ّلي هيلـفيؼ ٍؼاين

 اّى عْػتْى هْل ثَ يؼٌي ًينت ًگـاًي ربي عْثَ صبلن هي_

 صؼمن کٌن كکـ ؿامتي.  هيؼًّن چيقُبيي هي ًلِويؼٍ ٌُْف

 کبهـاى صْْؿ ثَ ًنجت اّ هيگلت ىيؼا ػکتـ چْى ثبىَ ػؿمت

 هيتـمَ اّى اف هْلي ثَ يؼٌي هيؼٍ ًيْى ىؼيؼ ّاکٌو

 ؟ عت_

 تـمٌبکي چيق هـػ ايي ّرْػ تْي هيکٌن كکـ چي ُـ هي ّلي_

 ثَ چْى.  ثقػلَ ّ تـمْ ُن عيلي اّ هيکٌن كکـ صتي ، ًويجيٌن

 چي صبال هيبػ، کْتبٍ مـيغ هيکٌن تٌؼي کوي اّ ثب ايٌکَ هضِ

 .ػبلوَ عؼا ػيگَ اكتبػٍ ؿّف ّ صبل ايي ثَ ىيؼا کَ ىؼٍ
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 ، ىؼٍ هطغ اؿتجبٓ کـػم كکـ کَ ْٓؿي ثَ.  ثْػ کـػٍ مکْت كـاف

 :گلتن

 ؟ هييٌْيؼ ؿّ هي ٍؼاي آلْ_

 هيؼم گْه ػاؿم ثلَ_

 ؟ ثبىَ هيتًَْ چي ػليلو ىوب ثٌظـ_

 ًجبه عْىجيي فيبػ هنبلَ ايي ؿّي ّلي کٌن ًگـاًت عْام ًوي_

 . کٌن تضويوي يک اّى هْؿػ ػؿ هيکٌن مؼي ُن هي ،

 ؟ چطْؿ_

 اف کَ ػاؿٍ آىٌبُبيي اّى.  ىِـيَ عؼهبت اػاؿٍ تْي هي ػّمت_

 رْؿ چَ ّ امت کبؿٍ چَ ٓـف ايي ثلِون هيتًْن اًِّب ٓـين

 .ثؼي هي ثَ ؿّ اّى کبؿ هضل تللي ىوبؿٍ ثبيؼ كؤ. آػهي

 . ثگيـم افه هيتًْن ّلي ًؼاؿم االى_

 . عْثَ_

 ىيؼا ايٌکَ اف هجل ؿّ تضويوبت ايي کبه اي کـػم كکـ اكنْك ثب

 : گلت كـاف.  ثْػين کـػٍ ثيَ اّى فى

 .ثؼٍ هي ثَ ُن ؿّ اًّزب ىوبؿٍ ًؼاؿٍ اىکبلي ثـات اگَ ؿامتي_

 : گلت کٌن عؼاصبكظي عْامتن ّهتي ّ ػاػم ؿا ىوبؿٍ

 . ثبه عْػت هْاظت ىيْا_
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 ّرؼاى ًيق ثبالكبٍلَ ّلي ، ػاػ تکبى ؿا هلجن اّ ٍويوبًَ کالم

 صْامت"  کـػ تکـاؿ ثبؿ ُقاؿهيي ثـاي ّ گـكت ًيبًَ ؿا ؿّصن

 " ػاؿٍ ثچَ ّ فى اّى ثبه

 ثي.  ثـّين ثيـّى گـػه ثـاي عْامت هي اف کبهـاى ؿّف آى ػَـ

 ّ ػاؿم ػؿػ مـ گلتن اّ ثَ کٌن هجْل کَ ثْػم آى اف تـ صٍْلَ

 ثَ هـا اهل صؼ کَ کـػ اٍـاؿ عيلي اّ کٌن امتـاصت هيغْاُن

 ػکتـ ثَ اصتيبري گلتن اّ ثَ اي کالكَ صبلت ثب هي ّلي ثجـػ ػکتـ

 . ًؼاؿم

 اف ؿا ثـِ هنغـٍ صبلت ُوبى ّ ىؼ تنلين ػيؼ هـا ًبؿاصتي تب

 كکـ عْػم ثب هيؼيؼم ؿا کبهـاى ؿكتبؿ ايي ّهتي.  ػاػ ثـّف عْػ

 ؟ ثْػٍ هتٌلـ کبهـاى اف هّْْع ايي عبٓـ ثَ ىيؼا يؼٌي هيکـػم

 اًگيق ًلـت صويوت ثَ کبهـاى فيـا ثبىؼ هتٌلـ ػاىت صن اّ الجتَ

 ؿا عْػه ثغْاُؼ کَ صؼي تب ُن آى ىؼى ثيوبؿ ثـاي ّلي ثْػ

 اّ هيتْاًنت ؿاصتي ثَ ىيؼا فيـا ًجْػ اي کٌٌؼٍ هبًغ ػليل ثکيؼ

 ًَ ، هيکـػم ؿا کبؿ ايي ثْػم اّ ربي هي اگـ يؼٌي ، کٌؼ تـک ؿا

 ثَ ُوييَ اف فّػتـ ىت آى.  ثجـم ثيي اف ؿا عْػم ثغْاُن ايٌکَ

 پيت تضـيـ هيق گؾاىتي ّ اتبم ػؿ کـػى هلل اف ثؼؼ ّ ؿكتن اتبهن

 ىٌيؼى ثب کَ ثْػ ًيؼٍ گـم چيون ٌُْف.  ؿكتن تغتغْاة ثَ آى

 تَْيـ ثَ چيون اتبم ؿّىي تبؿيک ػؿ ّ پـيؼم عْاة اف ٍؼائي

.  کييؼم اي علَ كـيبػ تـك اف ّ اكتبػ آؿايو هيق آيٌَ ػؿ عْػم

 ثْػم کـػٍ اصنبك ثـعبمتي هضِ ثَ کَ ًجْػ ثبؿ اّليي ايي الجتَ
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 ثْػم عْامتَ ثبؿُب. هيکٌؼ ًگبٍ هـا ّ ًينتَ ؿّثـّين کني

 اف ، ثْػ آهؼٍ پيو کبؿي ثبؿ ُـ ّلي ثؼُن تـييـ ؿا آيٌَ هيق ربي

 تغتغْاة ثَ ػّثبؿٍ اتبم ػؿ کـػى کٌتـل اف ثؼؼ ّ آهؼم پبييي تغت

 ؿّثـّي اف ؿا لؼٌتي آيٌَ ايي صتوب كـػا"  گلتن عْػم ثب ّ ؿكتن

 عًَْ ايي تْي تـميؼى ثـاي چيق کبكي صؼ ثَ هيؼاؿم ثـ تغت

 ." ثتـمن ُن عْػم هيبكَ اف ًينت هـاؿ ػيگَ ػاؿٍ ّرْػ

 ؿا هيق.  ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف هؼوْل اف تـ ػيـ کوي ثؼؼ ؿّف ٍجش

 اتبم اف اصتيبٓ ثب ُوييَ هخل ّ کـػم ثبف ؿا ػؿ ّ کييؼم کٌبؿ

 ّهتي ّ ؿكتن پبييي ٓجوَ پٌزـٍ رلْي هؼوْل ٓجن.  ىؼم عبؿد

 آى.  امت ؿكتَ اّ کَ ىؼ ؿاصت عيبلن ًؼيؼم ؿا کبهـاى عْػؿّي

 ثَ ًظوي گـكتن تَوين عبٓـ ُويي ثَ ثـّم ربيي ًجْػ هـاؿ ؿّف

 رلْي اف ؿا ػم آيٌَ آى ّ ثؼُن هيکـػم فًؼگي آى ػؿ کَ اتبهي

 اّليي.  کـػم ثبف ؿا پٌزـٍ ّ کييؼم کٌبؿ ؿا ُب پـػٍ.  ثـػاؿم تغت

 تب کـػم روغ آى ؿّي اف ؿا تغت کخيق ُبي هالكَ کـػم کَ کبؿي

 ثغْاثن آى ؿّي هييؼ چٌؼىن کَ اكتبػم ؿّف اّليي يبػ ثَ.  ثيْين

 ػؿ ٍؼاين ّ عْاثيؼم هي آى ؿّي کَ ثْػ ؿّف ػّافػٍ ، ػٍ اکٌْى اهب

 ثَ اتبم گْىَ اف ؿا تغت ربي کـػم كکـ عْػم ثب ثؼؼ. آهؼ ًوي

 كلقي تغت.  ثگؾاؿم ربيو ؿا آؿايو هيق ّ ثؼُن تـييـ پٌزـٍ فيـ

 تٌِبيي ثَ اه ربثزبيي اهب ًجْػ مٌگيي ُن فيبػ ايٌکَ ثب ّ ثْػ

 اف ؿا تيک ثبيؼ کٌن کن آى ّفى اف ايٌکَ ثـاي ، ثْػ هيکلي کبؿ

 ثلٌؼ ؿا آى ّ گـكتن ؿا تيک لجَ ٓـف يک اف.  هيؼاىتن ثـ ؿّيو
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 ثَ چيون ّهت ايي ػؿ.  پبييي ػاػم مـ تغت ؿّي اف ّ کـػم

 آى ثَ تؼزت ثب. ثْػ تيک فيـ کَ اكتبػ هيکي ؿًگ ثب اي ػكتـچَ

 هلجن ػكتـچَ کـػى ثبف هضِ ثَ.  ػاىتن ثـه ثؼؼ ّ کـػم ًگبٍ

 ٍلضبت ػزلَ ثب. امت ىيؼا ثَ هتؼلن ًؼاىتن ىک.  ؿيغت كـّ

 ثْػ ًْىتَ اًگليني فثبى ثَ ؿا ٍلضبت توبم.  فػم ّؿم ؿا آى

 ثبؿ يک ّ ثنتن ؿا ػكتـ ًجْػ آى ػؿ ُن كبؿمي کلوَ يک صتي

 ًْىتَ هتٌي اًگليني ثَ ٍلضَ اّليي ػؿ.  فػم ّؿم اثتؼا اف ػيگـ

 .  ثْػ ًْىتَ عْاًؼم ؿا هتي. امت ىؼـ کـػم اصنبك هي کَ ثْػ

A wanderer in lands remote 

 ?Endlessly I roam 

Exile and I are fellow rtavelers 

?Where on earth is my home  

 

 

 ًيؼم هتْرَ کل   ػؿ اهب كِويؼم ؿا کلوبتو اف ثؼْي هؼٌي كؤ

 مَ ، ػّ ّ ثينت صؼّػ.  فػم ّؿم ؿا ػكتـ ػيگـ ثبؿ ًْىتَ چَ

 ثب ّ ثنتن ؿا ػكتـ. اًگليني فثبى ثَ ُوَ ّ ثْػ ًْىتَ ٍلضَ

 اتبم آـاف ثَ ًگبُي ؟ هيکٌؼ چَ ايٌزب ػكتـ ايي کـػم كکـ عْػم

 ؿكتَ ثيي اف ػاىتن کـػى کبؿ ثـاي کَ اّلي صبل ّ صل.  اًؼاعتن

 ػاعل ؿا ػكتـ.  کٌن ؿُب ْٓؿ ُوبى ؿا اتبم ًويتْاًنتن ّلي ، ثْػ
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 اػاهَ مـاؽ ثَ مپل.  ثکٌن ثبيؼ چَ آى ثب ثجيٌن تب گؾاىتن کوؼ

 ُن ثؼؼ ّ کييؼم پٌزـٍ فيـ ثَ ؿا تغت فصوت ثَ.  ؿكتن کبؿم

 ّ هيق ّ گؾاىتن تغت هجلي ربي ؿا آى ّ تـييـ ؿا آؿايو هيق ربي

 تـييـ ػّ يکي ُويي ثب.  ػاػم هـاؿ ّؿّػي ػؿ کٌبؿ ُن ؿا ٌٍؼلي

 رْؿ ّ روغ ثَ کـػم ىـّع ثؼؼ.  ىؼ ؿّ آى ثَ ؿّ ايي اف اتبم ًوبي

 هيکـػم روغ فهيي ؿّي اف ؿا ُب هالكَ کَ ْٓؿ ُوبى ، اتبم کـػى

 يک. اكتبػ ػاىت هـاؿ آًزب آؿايو هيق هجال کَ ربيي ثَ چيون

 کَ رلْتـ.  ثْػ اينتبػٍ ػيْاؿ ثَ ؿّ کبؿؾ تکَ يک هخل مليؼ چيق

 هي ثَ ؿّ آى مليؼ ٓـف کَ امت ػکل يک ىؼم هتْرَ ؿكتن

 ػکل ػيؼى اف ثـگـػاًؼم ؿا آى ّهتي ّ ثـػاىتن ؿا ػکل.  امت

 ايي ػاىتن عبٓـ ثَ عْة.  هبًؼ ثبف تؼزت اف ػُبًن هبى عبًْاػگي

 آعـيي يؼٌي.  ثْػين اًؼاعتَ هجل مبل مَ ػيؼ ؿّف ؿا ػکل

 ػؿ كبهيل ُوَ کـػ ملـ كـاًنَ ثَ آى اف ثؼؼ ىيؼا کَ ػيؼي

 ػکل ايي کَ ىؼ پيؼا ؽٌُن ػؿ مئْال ايي ػيگـ ثبؿ.  ثْػًؼ ػکل

 آهؼٍ ؽٌُن ثَ کَ كکـي اف....  ايٌکَ هگـ ؟ هيکٌؼ چَ اتبم ايي ػؿ

 ىيؼا ايٌکَ هگـ گلتن ثلٌؼ ٍؼاي ثب کـػم پيؼا ػزيجي صبل ثْػ

 تب ثـػم كـّ هُْبين ػاعل ؿا ػمتبًن.  ثبىؼ ثْػٍ اتبم ايي ػؿ هجال

 لضظبتي.  ثجغين ًظن ؿا اكکبؿم ثتْاًن ىبيؼ ّميلَ ايي ثَ

 ٍؼاي ىٌيؼى ثب ايٌکَ تب کـػم كکـ ّ ًينتن تغت لجَ ْٓالًي

 ػٍ اف مبػت کـػم ًگبٍ مبػت ثَ ّ ىؼم عبؿد كکـ اف فًگ

 فًگ ٍؼاي.  ىؼم عبؿد آى اف ّ کـػم ثبف ؿا اتبم ػؿ.  ثْػ گؾىتَ
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 ؿكتن پبييي ُب پلَ اف مـػت ثَ هيـميؼ ثگْه ُن کبهـاى اتبم اف

 : کـػ پـ كـاف گـم ٍؼاي ؿا ام ؿّصي عال ، ثـػاىتن ؿا گْىي ّ

 مالم_

 چيقي ًتْاًنتن تيکـ رق هي ّ پـميؼ ؿا صبلن.  ػاػم ؿا پبمغو

 : گلت.  ثگْين

 ؟ ًؼاىتي کَ هيکلي_

 کـػم پيؼا چيقي يک ّلي ًَ کَ هيکل_

 ؟ چي_

 کَ هيکـػم تويق گؾاىتن آى ػؿ ؿا ّمبيلن کَ اتبهي ػاىتن اهـّف_

 . ثـعْؿػم ػکل يک ّ ػكتـ يک ثَ

.  کٌن توبم ؿا ٍضجتن هي تب ثْػ کـػٍ مکْت عْػ ػبػت ثَ كـاف

 :گلتن

 ثَ ىيؼا کَ مبلي ُوْى يؼٌي هجل مبل مَ ػيؼ هبل ػکل_

 . امت ًْىتَ عْػه ًؼاؿم ىک ُن ػكتـ ّ اّهؼ كـاًنَ

 ؟ عت_

 :گلتن امت ػزيت کزبيو ايي ثؼاًؼ هيغْاُؼ ىؼم هتْرَ

 اتبم تْي يؼٌي آًزبمت هي ّمبيل االى کَ ثْػ اتبهي تْي ػكتـ_

 .امت ؿاُـّ ػيگـ ٓـف آًِب عْاة اتبم کَ ٍْؿتي ػؿ ، هِوبى
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 رؼاگبًِبي اتبهِبي ُونـه ّ ىيؼا ثگي هيغْاي يؼٌي_

 ؟ اًؼ ػاىتَ

 ثلَ_

 ؟ کـػي هطبلؼَ ؿّ ػكتـ_

_ًَ 

 ثغْؿٍ ػؿػ ثَ کَ ثبىَ ًْىتَ چيقُبيي تْه ىبيؼ ثغًْو عت_

 فثبى ثَ ؿّ اه ُوَ آعَ ، ًويتًْن اهب ػاؿم ػّمت عيلي_

 ػيگَ ػكتـ يک ىيؼا الجتَ ، گلتن تّْيش ثـاي ّ ًْىتَ اًگليني

 تْي.  آّؿػم عْػم ثب هي کَ ثْػ گؾاىتَ رب ايـاى اًّْ کَ ػاؿٍ ُن

 اًگليني ثَ ؿا ثويَ ّ كبؿمي فثبى ثَ هوؼاؿي يک ُن اّى

 . ثْػ ًْىتَ

 : گلت ّ کييؼ ػويوي ًلل كـاف

 ؟ اًگليني ثَ چـا صبال!  ػزيجيَ چيق_

 اف ثْػ اًگليني فثبى تـروَ ػاًيزْي ىيؼا ّاّش ػليلو_

 کني ػًّنت هي چْى ّ ػاىت ػالهَ اًگليني ثَ اّلن ُوْى

 هيکـػ ؿّ کبؿ ايي.  ًوييَ ُبيو ًْىتَ هتْرَ عْػه اف ؿيـ

 : گلت تؼزت ثب كـاف

 ! ػزت_

 :گلتن ّ کـػم كکـي
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 ّاؿػ ُن اًگليني فثبى ثَ ىوب ، هيکٌن مئْال ثجغييؼ_

 ؟ ُنتيؼ

 : گلت هيقًؼ لجغٌؼ ثْػ هؼلْم کَ صبلي ػؿ ّ کـػ هکخي

 . ًگي ثگي اي_

 :گلتن ثغْىضبلي

 ؟ ثغًْيؼ ؿّ ػكتـ کٌن عْاُو افتْى تًْن هي_

 : گلت ّ کـػ هکخي

 . ثبىَ ًؼاىتَ اىکبلي ىوب ًظـ اف اگـ الجتَ_

 هيين هوٌْى ُن عيلي_

 ؿامتي هتيکـم افتْى ػاؿيؼ آويٌبى اًوؼؿ هي ثَ ايٌکَ اف_

 ؟ گـكتيؼ ؿّ عْاُـتْى کبؿ هضل تللي ىوبؿٍ

 هيکٌن ؿّ ايٌکبؿ صتوب اهيت ، ؿكت يبػم_

 ًکٌيؼ كـاهْه اهيؼّاؿم_

 ىوب ػمت ثَ ؿّ ػكتـ چطْؿ صبال.  ثبىَ روغ عبٓـتْى ، ًَ_

 ؟ ثـمًْن

 ؟ ثيـّى ثيبػ عًَْ اف هيتًْيؼ اهـّف_

 :گلتن ّ اًؼاعتن مبػت ثَ ًگبُي

 ، عًَْ اّهؼٍ کبهـاى ثـگـػم ّ ثيبم هي تب ّلي چـا کَ تًْنتٌو_

 . ثجيٌوتْى اي ػهيوَ چٌؼ ثتًْن ىبيؼ ، آمبييگبٍ هيـم كـػا ّلي



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 699 

 کتاب باز

 کَ ربيي ُوْى تبکني يک ثب ٍجش ػٍ مبػت كـػا هي عْثَ_

 تًْن هٌتظـ ىؼيؼ پيبػٍ ؿّف اّى

 : گلتن ّ گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن

 ... فصوت ثبػج_

 : گلت ّ کـػ هطغ ؿا صـكن

 اػتوبػ هي ثَ کَ هؼؿ ُويي.ًکي تکـاؿ ػيگَ هيکٌن عْاُو_

 . ػاؿٍ اؿفه عيلي ثـام ػاؿي

 هوًٌْن_

 هيجيٌوت كـػا ثبه، عْػت هْاظت_

 هي ، ؿكتن كـّ كکـ ثَ گؾاىتن ربيو مـ ؿا تللي گْىي ّهتي

 ثَ آًوؼؿ صنبثي چَ ؿّي ًويؼاًن ّلي ثْػم ػيؼٍ ػّثبؿ كؤ ؿا اّ

 ثْػ اكکبؿم کـػى هنوْم ٍؼػ ػؿ ىْم كکـي.  هيکـػم آويٌبى اّ

 ثبىي کـػٍ اىتجبٍ ُن اّ ػؿثبؿٍ اگـ هيکـػ تکـاؿ هـقم ػؿ کني

 اف اگـ ؟ چي هيکٌي ؿا كکـه کَ ًجبىؼ کني آى اّ اگـ ؟ چي

 ّرْػم ثَ تـك ؟ چي کٌؼ امتلبػٍ? مْ ات گـكتبؿي ّ مبػگي

"  گلتن ثلٌؼ ٍؼاي ثب ّ گـكتن ػمتبًن ثيي ؿا ٍْؿتن. کـػ ؿعٌَ

 ىوبؿٍ امت ثِتـ گلتن کبهـاى ثَ ىت آى"  کي کوکن عؼايب

 پيؼا ؿا اّ ثتْاًن آهؼ پيو کبؿي اگـ تب ثؼُؼ هي ثَ ؿا کبؿه هضل

.  ػاػ ؿا ىوبؿٍ ّ کـػ هجْل ؿا صـكن ؿاصت عيلي.  کٌن

 کـػ اٍـاؿ عبٓـ ُويي ثَ هيـكت ربيي ىت آى عْىجغتبًَ
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 كکـ ايي ثَ چيوبًن کـػى ثبف هضِ ثَ ثؼؼ ؿّف ٍجش. ثـّين ثيـّى

 كکـ عْػم ثب اي لضظَ. هيآيؼ ػًجبلن ثَ كـاف ثؼؼ مبػتي تب کـػم

 اف ثؼؼ ّ ىؼم ثلٌؼ ربين اف.  کـػم تـك اصنبك ُن ثبف کـػم

 اف ؿا ىيؼا هجلي ػكتـچَ.  پْىيؼم لجبك ٍْؿتن ّ ػمت ىنتي

 هطوئي ايٌکَ اف ثؼؼ ّ گؾاىتن لجبمِبين فيـ ّ آّؿػم ػؿ کيلن

 پبييي ٓجوَ ثَ ػاؿػ هـاؿ کيلن ػاعل هيکي رلؼ ػكتـچَ ىؼم

 مـک پٌزـٍ پيت اف کبهـاى ًجْػى اف آويٌبى ثـاي.  ؿكتن

 هغتَـي ٍجضبًَ مـپبيي ّ ؿكتن آىپقعبًَ ثَ مپل ، کييؼم

 مبػت هٌتظـ ثبيؼ هي ّ ثْػ فّػ عيلي ؿكتي ثـاي ٌُْف.  عْؿػم

 ؿا آى تلظ ٓؼن چْى ثْػم هتٌلـ ىؼت ثَ اًتظبؿ اف.  هيوبًؼم ػٍ

 ًيق ػهبين ايي ثْػ کَ تـتيجي ُـ ثَ.  ثْػم چييؼٍ ثبؿ چٌؼيي

 ؿا کيلن هي کَ ثْػ هبًؼٍ ػٍ مبػت ثَ ػهبيوي ٌُْف.  ىؼ مپـي

 هضَْٓ اف آهؼى ثيـّى هضِ ثَ.  ىؼم عبؿد هٌقل اف ّ ثـػاىتن

 هلجن ، امت هي هٌتظـ ثْػم هطوئي کَ اكتبػ تبکني ثَ چيون

 ػؿ.  اكتبػ ربًن ثَ تـك ػيگـ ثبؿ ٓـكي اف ّ کـػ تپيؼى ثَ ىـّع

 ًوييْػ هي ؿكتي هبًغ چيق ُيچ هيؼاًنتن عْة ؿا ايي صبل ػيي

.  ثـّم آعـه تب ثبيؼ کَ ام گؾاىتَ ؿاُي ػؿ هؼم ًبعْاٍ عْاٍ ّ

 کَ تـ ًقػيک.  ثپـػافم مٌگيٌي ثِبي ؿاٍ ايي ػؿ ىؼٍ اگـ صتي

 ، ثْػ ًينتَ تبکني ػوت ٌٍؼلي ؿّي کَ ػيؼم ؿا كـاف ىؼم

 ّ آويٌبى صل ّ ؿكت ثيي اف کلي ثَ تـمن اّ ػيؼى ثب ثْػ ػزيت

 ثبؿ ػالهَ اصنبك ثبىن ٍبػم عْػم ثب ثغْاُن اگـ ّ اػتوبػ
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 ؿا عْػ ّ کـػ ثبف ؿا تبکني ػؿ كـاف.  کـػ پـ ؿا ّرْػم توبم ػيگـ

 ّ لجغٌؼ ثب ىؼى مْاؿ هضِ ثَ.  ىْم مْاؿ هي تب کييؼ کٌبؿ

 ٓـيوَ ثبؿ ايي اهب هيقػ هلجن ُن ثبف.  ىؼم هْارَ اّ گـم ًگبٍ

 مـ تب مـ ثَ کَ ؿا گـهي عْى ّّْس ثَ ّ ثْػ ػيگـي ْٓؿ فػًو

 مالم ثـاي ُن ثبف.  هيکـػم اصنبك ثْػ يبكتَ رـيبى ثؼًن

 تجنن ثب کَ ْٓؿ ُوبى.  ػاػم ؿا رْاثو هي ّ کـػ پييؼمتي

 : گلت هيکـػ ًگبُن

 . عْىضبلن ػيؼًت اف_

 :گلتن ّ گـكتن اّ اف ؿا ًگبُن عزبلت ثب

 . ْٓؿ ُويي ُن هي_

 کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ هي ّ ثْػ هٌتظـ ُوچٌبى تبکني ؿاًٌؼٍ

 : کـػ اّ هتْرَ هـا كـاف ٍؼاي ًويکٌؼ صـکت چـا

 ؟ ثؼى آػؿك ًويغْاى عبًن مـکبؿ_

 ثبف ؿا کيلن مـػت ثَ ، ثؼُن آػؿك ثبيؼ هي ىؼم هتْرَ تبفٍ

 ٍلضَ اّليي ػؿ.  آّؿػم ثيـّى اى ػاعل اف ؿا ػكتـچَ ّ کـػم

 : گلتن اّ ثَ. اكتبػ کبهـاى کبؿ هضل ىوبؿٍ ثَ چيون

 . کبهـاًَ کبؿ هضل ىوبؿٍ ايي ًـكتَ يبػم تب_

 کبؿ ايي ثَ اصتيبري گلت ثکٌن ػكتـ اف ؿا ّؿم آى عْامتن تب

 اف ثؼؼ ًيق هي ، کـػ ّاؿػ ُوـاُو تللي ػاعل ؿا ىوبؿٍ ّ ًينت
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 ؿا آػؿك اّ.  گـكتن كـاف رلْي ؿا آى آمبييگبٍ آػؿك کـػم پيؼا

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ًگبُي كـاف.  کـػ صـکت ؿاًٌؼٍ ّ عْاًؼ

 ؟ ًکـػي صلع ؿّ آػؿمِب ٌُْف_

 کٌن صلظيْى ثبيؼ چطْؿ ًويؼًّنتن ؿامتو_

 چگًَْ ثبيؼ کَ ػاػ تّْيش هي ثـاي ّ گـكت هي ػمت اف ؿا ػكتـ

 ، ثگْين ؿاًٌؼٍ ثَ ثـّم آًزب ثَ هيغْاُن کَ ؿا هکبًي ًبم ّ ىوبؿٍ

 صبكظَ ثَ هيگلت کَ ؿا چيقُبيي تب هيکـػم گْه ػهت ثَ ًيق هي

 فهبًي ػؿ اگـ تب کـػ تبکيؼ ؿا هّْْع ايي ػيگـ ثبؿ اّ.  ثنپبؿم ام

 اف عْػکبؿي مپل.  ًيْم گن عْػم کـػم گن ؿا ام ػكتـچَ

 ّ ًْىت ؿا آػؿمي ّ ىوبؿٍ هي ػكتـ ػاعل ّ آّؿػ ثيـّى ريجو

 : گلت

 . ثغْؿٍ ػؿػت ثَ هوکٌَ.  هٌَ ػّمت عًَْ آػؿك ايٌن_

 تبکني ّهتي.  کـػين ٓي ؿا هنيـ چطْؿ ًلِويؼم اّ صْْؿ ثب

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ اينتبػ آمبييگبٍ هضَْٓ ػاعل

 . کٌن صنبة ؿّ کـايَ هي ثبؿ ايي هيؼيؼ اربفٍ_

 : گلت ّ کـػ اعوي

 عيـ_

 :گلتن عزبلت ثب

 ىؼم ىوب مـثبؿ هيکٌن اصنبك ، ثؼٍ عيلي ايٌزْؿي آعَ_
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 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 فصوتي ىوب ثـاي هي ؿّفم يک هوکٌَ چْى ًينت کَ ثؼ_

 هٌتظـ رب ُويي..... ًکٌيؼ تؼبؿف ػيگَ لطلب پل ، ثبىن ػاىتَ

 . ثـگـػي تب هيوًْن

 . ثيبيؼ هي ثب هيتًْيؼ ثبىيؼ ػاىتَ ػّمت اگَ_

 هيبم ىؼ ثِتـ کَ صبلو ، فّػٍ کن يک هالهبت ثـاي کٌن كکـ_

 . ثيٌوو هي

 ٓـف ثَ ّ ىؼم پيبػٍ تبکني اف ىتبة ثب ّ فػم لجغٌؼ اّ ثَ

 کٌن پيؼا تب ػکتـ ًتْاًنتن پبييي ٓجوَ ػؿ.  ؿكتن مليؼ مبعتوبى

 ثبال ُب پلَ اف ، پقىکبى اتبم ػؿ ًَ ّ ثْػ عْػه ػكتـ ػؿ ًَ فيـا

 ثب ًجْػ ُن آًزب.  ثجيٌن ثبال ٓجوَ ػؿ ؿا اّ ايٌکَ اهيؼ ثَ ؿكتن

 اگـ کـػم كکـ عْػم ثب ّ اينتبػم ىيؼا اتبم رلْي فيبػ ًبؿاصتي

 ؟ ثجيٌن ؿا ىيؼا ًويتْاًن اهـّف يؼٌي ؟ چي ًکٌن پيؼا ؿا ػکتـ

 ػؿ يک.  ًجْػ عجـي ػکتـ اف ّلي چـعيؼ هي مبػت ُبي ػوـثَ

 ؿا صـين ايي هيتـميؼم هي ّلي ثْػ كبٍلَ ىيؼا ّ هي ثيي

 هخل اّ هيتـميؼم ّ ثپؾيـػ هـا ىيؼا ًجْػم هطوئي فيـا.  ثيکٌن

 ٓـكي اف. ىْػ ػَجي صولَ ػچبؿ ثْػهو ػيؼٍ کَ اّلي ػكؼَ

 چَ ًويؼاًنتن. ثْػ هٌتظـم هضَْٓ ػاعل کَ ثْػ كـاف پيو ػلن

 ثْػ ػؿمت ًَ ّ ثـّم ىيؼا ػيؼى ثؼّى هيآهؼ ػلن ًَ.  ثکٌن ثبيؼ

 عْػم ثَ ّ کييؼم ػويوي ًلل. ثگؾاؿم هٌتظـ تـ فيبػ ؿا كـاف
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 ثَ آؿام آؿام مپل ثجيٌوو ًينت هنوت اهـّف ايٌکَ هخل گلتن

 کـػم تْهق پلَ اّليي ؿّي اهب ثـّم پبييي آى اف تب ؿكتن پلِِب ٓـف

 آهؼٍ هي.  ثـػاؿم ػيگـ هؼم يک صتي ًتْاًنتن کـػم کبؿ ُـ ّ

 ىؼٍ صتي هيؼيؼم ؿا اّ ثْػ ْٓؿ ُـ ثبيؼ ّ ثجيٌن ؿا ىيؼا ثْػم

 اينتبػم اّ اتبم ػؿ رلْي ّ ثبفگيتن ؿا ؿكتَ ؿاٍ لضظَ يک ثـاي

 ؿا ػؿ ػمتگيـٍ ّ آّؿػم فثبى ثَ ؿا عؼا ًبم هيقػ تٌؼ ّ تٌؼ هلجن

 کبؿم ايي اف ػاّيؼ ػکتـ هجبػا کـػم كکـ عْػم ثب صبل آى ػؿ ، گـكتن

 هنلٔ ثغْػم تب کييؼم ػويوي ًلل ػيگـ ثبؿ ؟ ىْػ ًبؿاصت

 . کـػم ثبف ؿا آى آؿام عيلي ّ پيچبًؼم ؿا ػؿ ػمتگيـٍ مپل ىْم

 مپل.  کـػم ًگبٍ اتبم ػاعل ثَ ّ کـػم ثبف ؿا ػؿ الي اثتؼا

 ؿكتن رلْتـ کَ کوي هيلـفيؼ ثيؼ هخل ثؼًن ىؼم ػاعل آُنتَ

 ىيؼا ّ عْػم آؿاهو ثـاي.  امت عْاة ىيؼا ىؼم هتْرَ

 تغتو کٌبؿ تب ؿكتن رلْ آؿام آؿام ّ عْاًؼى ػػب ثَ کـػم ىـّع

 ػيؼى ، ثْػ کييؼٍ ػؿاف تغت ؿّي پـيؼٍ ؿًگي ثب ىيؼا.  ؿميؼم

 کجْػي ُوچٌيي ثب ثْػ ىَ صلوَ گـػًو ػّؿ کَ ؿّمـي

 ثغْػم ّ عْؿػم كـّ ؿا گلْين ثـِ. لـفاًؼ هي ؿا ػلن چيوبًو

 ، ثجيٌوو ميـ كؤ ثبيؼ االى ػاؿم ّهت گـيَ ثـاي ثؼؼ گلتن

.  ثْػ ىکٌٌؼٍ ّ ظـيق ْٓؿ ُوبى اًؼاعتن اًؼاهو ثَ ًگبُي

 ثلٌؼ لجبمو آمتيي.  ثْػ کٌبؿه ثنتَ ًيوَ ٍْؿت ثَ ػمتو

 آؿفّ لضظَ يک ؟ فػػٍ ؿا ػمتو کؼام ؿگ هيکـػم كکـ ايي ثَ ثْػ

 اظِبؿ هي ػيؼى ثب ّ ىْػ ثيؼاؿ تـميؼم اهب ثگيـم ؿا ػمتو کـػم
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 ؿا ًبفه هؼين هخل ّ هيـكتن اه ٍؼهَ هـثبى لت فيـ. کٌؼ ًبؿاصتي

 ػقيق ، عْػم عْىگل كـىتَ ، هي ًبف!  ىيؼا......  هيکييؼم

 آثزي الِي ؟ ثجيٌي تْ ىيْا آثزي ًويغْاي چـا ، ًبفًيٌن ، ػلن

 گـػى هي توَيـ اّهؼ مـت ثبال چي ُـ کَ ثويـٍ ثـائت ىيْا

 ُن تْ ، ًويقػم ؿـّؿ اف ػم هْهغ اّى اگَ ىبيؼ.  ثْػ ىکنتَ

 ثَ لؼٌت.  ثيي ثؼثغت هي هخل هجبػا کَ ًويؼاىت ثـت تـك

 هِييؼ هگَ. ؿّ تْ ُن ّ کـػ ثؼثغت ؿّ عْػم ُن ؿـّؿم کَ هي

 ػوَ صـف ايٌکَ ثـاي اصون هي ّهت اّى ؟ آّؿػ رِبف عْػه ثب

 ىؼم ػّْي يک فى ّ فػم عْػم ثغت ثَ لگؼ ًجبىَ مـم ؿّي

 ُن تْ مـًْىت کـػي كکـ ّ ػيؼي ؿّ هي ُن تْ.  ثبثک امن ثَ

 ؿاٍ اف کبهـاى امن ثَ ػيًَّْ يک تب ُن ثؼؼه ، هييَ هي هخل

 تْي ثبيؼم.  ًجغيي ؿّ هي ثبيؼم ثيي فًو کَ چنجيؼي ؿميؼ

 صن ، ػلن ػقيق ػاؿي صن ، ىکٌي هي ؿّ ػلن ثٌْيني ػكتـت

 ..... ًبفًيٌن ػاؿي

.  ثْػ ىکنتَ عيلي ػلن فيـا هيـيغتن اىک ٍْؿتن پٌِبي ثَ

 ػلت ُـّهت هيگلت ُوييَ ػقيق کَ اكتبػ يبػم لضظَ ُوبى

 ّ ًؼاؿٍ ثـگيت ىکنتَ ػل ثب کـػى ػػب چْى ، کي ػػب ىکنت

 اف هلت تَ اف ّ کـػم ثلٌؼ آموبى ثَ ؿا مـم.  هييَ اربثت صتوب

 ْٓؿي ثَ ّ ىؼم عن آُنتَ ثؼؼ ّ ػُؼ ىلب ؿا اّ عْامتن عؼا

 ؿا ػمتو ّ کـػم ًقػيک ػمتو ثَ ؿا لجبًن ًکٌن ثيؼاؿ ؿا اّ کَ

 ػمتبًن ؿاُـّ ػاعل.  کـػم تـک ؿا اتبم آؿام عيلي ثؼؼ ّ ثْميؼم
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 تنکيي ؿا ٍْؿتن ػاؿي ػمتبًن مـػي تب گؾاىتن ٍْؿتن ثَ ؿا

 عبؿد آمبييگبٍ مبعتوبى اف پـييبى صبلي ثب مپل.  ػُؼ

 ّ ثْػ ػاػٍ تک يَ ػؿعتي ثَ كـاف مبعتوبى هضَْٓ رلْي.  ىؼم

 ّ آهؼ ٓـكن ثَ ػيؼ هـا تب.  ثْػ گؾاىتَ ثـلو فيـ ؿا ػمتبًو

 : گلت

  ؟ ػيؼيو_

 . کييؼم ػمت ٍْؿتن ثَ ػّثبؿٍ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت

 ؟ عْثَ صبلت_

 . ثلَ_

 .ًويؼٍ ًيْى ؿّ ايي ات چِـٍ ّلي_

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ ًيوکتي ثَ مپل

 ثيبػ رب صبلت تب ثييي کن يک_

 كـاف ًينتن آى ؿّي ّ ؿكتن ثْػ امتغـ کٌبؿ کَ ًيوکتي ٓـف ثَ

 : گلت ّ ًينت کٌبؿم

 ؟ ثْػ چطْؿ صبلو_

 . ثْػ عْاثيؼٍ آؿّم_

 ؟ ًبؿاصتي چـا پل-

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ
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 ؟ چي ًيَ عْة صبلو اگَ_

 ايٌزب هيتًْن هبٍ ػّ كؤ هي ، گؾىتَ ُلتَ ػّ ثَ ًقػيک االى

 ؟ کٌن کبؿ چَ ًيَ عْة هْهغ اّى تب اگَ ثوًْن

 : گلت ثغيي آؿاهو لضي ثب

 .هييَ عْة صتوب ًجبه ًگـاى_

 : گلتين ّ گـكتن ػمتبًن ثيي ؿا مـم

 چٌؼ پؼؿم ػاػين ػمت اف ؿّ هبػؿم کؾايي تَبػف اّى تْي ّهتي_

 تْي هبٍ ػّ يکي آهؼ ػؿ کوب اف کَ ُن ثؼؼ ، ثْػ کوب تْي هبٍ

 پؼؿم ثيچبؿٍ ، ًجْػ ىيؼا هخل اّى ّلي ثْػ ثنتـي آمبييگبٍ

 ػمت ثبؿ يک ىيؼا اهب هيکـػ کبؿ ػؿمت كکـه ّلي ثْػ اكنـػٍ

 عيلي پؼؿم اف ّّؼيتو هؼلْهَ کَ ْٓؿ ايي.  فػٍ عْػکيي ثَ

 ثؼتـٍ

 ثَ اي ػيگَ كبيؼٍ کٌَ ػاؿًْت ايٌکَ رق تْ كکـُبي ايي ىيْا_

 لضظَ يک كؤ صويوت ػؿ هيکٌَ عْػکيي کَ کني ًؼاؿٍ صبلت

 ىيؼا ثبه هطوئي هييَ پيوْى ثبالكبٍلَ ّ هيکٌَ كکـي ثي

 ثـاي کـػٍ پيؼا ًزبت ّ فػٍ عْػکيي ثَ ػمت ثبؿ يک اگـ

 . ًويکٌَ ؿّ کبؿ ايي ػيگَ ّ ػاؿٍ عْػه ثب ؿّ تـك تزـثَ ُوييَ

 ؟ هيؼًّيؼ کزب اف ىوب_

 : گلت ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ ًبكؾي ًگبٍ ثب

 . کـػم تزـثَ ؿّ تـك ايي ُن هي چْى_
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 تٌن ثَ ثـم گْيي لضظَ يک ػؿ ّلي ًيؼم هٌظْؿه هتْرَ اثتؼا

 :گلتن ثبىٌؼ کـػٍ ٍّل

 ؟ ُن ىوب يؼٌي_

 ىؼ عيـٍ هضَْٓ کق مٌگلـىِبي ثَ ّ اًؼاعت پبييي ؿا مـه

 : گلت ّ

 كِويؼي ػؿمت_

 ثَ هـػي اف ًوييؼ ثبّؿم.  ثْػم ىؼٍ عيـٍ اّ ثَ ثبف ػُبًي ثب

 کَ ثْػم کـػٍ صيـت آًوؼؿ.  ثيٌْم چيقي چٌيي اّ هتبًت ّ هْهـي

 ثيي ْٓالًي لضظبتي.  چـا ثپـمن اّ اف تب ًوييؼ ثبف ػُبًن صتي

 ّ ٍضجت ثَ کـػ ىـّع عْػه ايٌکَ تب ثْػ مکْت كؤ اّ ّ هي

 : گلت

 ، فػم کبؿ ايي ثَ ػمت کَ ثْػم ىيؼا مي   ُن توـيجب ُن هي_

 هيتًَْ هـگ هيکـػم كکـ ، ثْػ هْرَ کبهال عْػم ثـاي ُن ػليلو

 اصووبًَ کبؿ ايي ايٌکَ هضِ ثَ ّلي ثؼٍ ًزبت گـكتبؿي اف ؿّ هي

 ػؿک ؿّ ىيؼا اصنبك ُن االى.  ىؼم پييوْى ػاػم اًزبم ؿّ

 ثؼيؼٍ عيلي ثگيـٍ هـاؿ ُن ايي اف ثؼتـ ىـائ ػؿ اگـ اّى.  هيکٌن

 ثَ ثْػى هـگ هٌتظـ چْى.  کٌَ تکـاؿ ؿّ اه هجلي تلظ تزـثَ

 رْى عْػکيي اف کَ اًّبيي صويوت ػؿ ، ًينت ؿاصتي ُويي

 فرـ ثيبػ مـاؿيْى ثَ هـگ کَ هْهؼي تب ثـًؼ ًوي ػؿ ثَ مبلن

 ثـاي کني کبه اي هيکٌٌؼ آؿفّ لضظَ ُـ ّ هييي کو
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. اًؼ کـػٍ اي اصووبًَ کبؿ چَ اًؼ كِويؼٍ تبفٍ چْى ثيبػ ًزبتيْى

 هيويـى کَ ًويبؿى ىبًل هيکٌٌؼ عْػکيي کَ اًّبيي ثگن ثِتـٍ

. 

 : گلت ػيؼ ثِت ػؿ هـا ّهتي ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ كـاف

 ثبىَ ًيؼٍ ػُْ هي هْؿػ ػؿ ًظـت صـف ايي ثب اهيؼّاؿم_

 :گلتن ّ ىؼم عبؿد كکـ اف

 ؿامتو ًکـػٍ تـييـ ىوب هْؿػ ػؿ ًظـم ثبىيؼ هطوئي ، ًَ_

 . کـػم تؼزت

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 ؟ ثقًن اي اصووبًَ کبؿ ثَ ػمت ًويبػ هي ثَ يؼٌي چـا_

 :گلتن ّ عْؿػم رب

 .ًجْػ ايي هٌظْؿم ًَ_

 ػّ ّ ثينت کـػم هي ؿّ کبؿ ايي کَ هْهغ اّى اهب کـػم ىْعي_

 . کـػم اي اصووبًَ کبؿ ػاؿم هجْل ّ ثْػ مبلن

 ايي چـا ثپـمن اّ اف ػاىتن ػّمت عيلي ، اًؼاعتن پبييي ؿا مـم

 عبٓـ ُويي ثَ. ىْػ ًبؿاصت تـميؼم ّلي امت کـػٍ ؿا کبؿ

 : گلت عْػه ّلي ًگلتن چيقي

 ؟ کـػم ؿّ کبؿ ايي چـا ثؼًّيؼ ػاؿيؼ ػّمت_

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ
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 ثـاي اٍـاؿي کَ اًّوؼؿ ًَ اهب کـػيؼ کٌزکبّم ؿامتو_

 يبػاّؿي ثب ًويغْاػ ػلن اٍالا  چْى.  ثبىن ػاىتَ ػًّنتٌو

 .ثييؼ ًبؿاصت گؾىتَ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي

 ّلي هوًٌْن ُنتي هي كکـ ثَ ايٌوؼؿ ايٌکَ ّ ٍؼاهتت اف_

 ثب هّْْع ايي ػؿثبؿٍ ىؼٍ کَ ُن ثبؿ يک ثـاي ًويبػ ثؼم ؿامتو

 . ُنتي تْ ًلـ يک اّى کَ عْىضبلن ّ کٌن ٍضجت يکي

 کـػٍ عطبة"  تْ"  ٍويوبًَ للع ثب هـا ىؼم هتْرَ ّهتي

 اّ ّ اًؼاعتن فيـ ثَ ؿا ًگبُن ثبالكبٍلَ ّ ّ کٌن ًگبُو ًتْاًنتن

 : گلت ثْػ كِويؼٍ ؿا هّْْع ايي کَ

 اصنبك ايٌزْؿي ّلي کـػم عطبثت للع ايي ثَ هيغْم هؼؾؿت_

 ؟ کَ ًوييي ًبؿاصت ، ػاؿم تـي ؿاصت

 :گلتن عزبلت ثب

 ايٌوؼؿ هي ثَ ًنجت ايٌکَ اف ّ ثبىيؼ ؿاصت هيکٌن عْاُو ، ًَ_

 . ثبىن اػتوبػ ايي الين اهيؼّاؿم.  هوًٌْن ػاؿيؼ لطق

 : گلت کَ ىٌيؼم

 ُنتي صتوب_

 اصتيبد اكکبؿه کـػم هٌظن ثـاي هيؼاًنتن ، کـػ مکْت ػهبيوي

.  کٌؼ ثبف مغي ثَ لت عْػه تب کـػم ٍجـ ثٌبثـايي ػاؿػ توـکق ثَ

 کـػ ىـّع ّ کييؼ ػويوي ًلل تب کييؼ ْٓل چوؼؿ ًلِويؼم
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 عْػ ثب ػاىتن ؿكتي ػليْؿٍ لضظَ آى تب کَ هـا ّ کـػى ٍضجت ثَ

 .  ثـػ عبٓـاتو ثَ

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ??  كَل

 

 

 کٌکْؿ ػؿ تب کـػ اٍـاؿ عيلي پؼؿم کـػم توبم کَ ؿا ػثيـمتبى

 عْػم ػؿ ؿا تضَيل اػاهَ تْاًبيي چْى هي اهب کٌن ىـکت

.  ثْػ ًٌگ ثبػج پؼؿم ثـاي هّْْع ايي.  ًويـكتن ثبؿ فيـ ًويؼيؼم

 ًنليْى اًؼؿ ًنل کَ ثْػ کـػٍ فًؼگي اي عبًْاػٍ تْي چْى

 يکي پنـ کٌَ هجْل ًويتْاًنت ّ ثْػًؼ ػکتـ ّ هٌِؼك ُوَ

 ّػيؼ ّ ّػؼٍ ثب عبٓـ ُويي ثَ.  ًغًَْ ثييتـ ػيپلن تب اه يکؼًَّ

 ّلي کٌؼ ػاًيگبٍ ؿّاًَ هـا ػاىت هَؼ تِؼيؼ ّ فّؿ ثَ صتي ّ

 عؼهت ػكتـچَ ّ ؿكتن عجـ ثي ؿّف يک ايٌکَ تب ًوييؼ صـيلن

 اف يکي عؼهتن هضل.  ىؼم مـثبفي ؿاُي ُن ثؼؼ.  گـكتن

 چٌؼ پؼؿم کـػم توْم کَ ؿّ آهْفىي ػّؿٍ.  ثْػ هـفي ىِـُبي

 ثؼم الجتَ.  کٌَ هٌتول تِـاى ثَ ؿّ هي تًْنت ّ کـػ پيؼا آىٌب
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 کَ ثْػ مبل ُوْى.  عًَْ هيگيتن ثـ ػَـ ّ هيـكتن ٍجش.  ًجْػ

 ثْػ ثقؿگتـ هي اف مبل ىو پٌذ کَ كـيجب ثقؿگن عْاُـم

 چٌؼ. فػ تزبؿي ىـکت پؼؿم کوک ثَ ّ کـػ توْم ؿّ ػاًيگبُو

 اًّزب ثَ اتلبهي ْٓؿ ثَ ؿّف يک ىـکت اّى تؤميل اف ثؼؼ هبٍ

 کـػم پيؼا اي ػيگَ صبل كـيجب ىـکت هٌيي ػيؼى اف ثؼؼ ّ ؿكتن

 ًگبٍ ُوبى ثب هي ّ ثْػ هيٌگي عيلي ػعتـ ثْػ، ؿّيب اموو.

 اّهبت گبُي ثؼؼ ثَ اّى اف.  اّهؼٍ عْىن اّ اف کـػم اصنبك اّل

 ثجيٌن ؿّ ؿّيب صويوت ػؿ تب هيـكتن ىـکتو ثَ كـيجب ػيؼى ثِبًَ ثَ

 ثَ ػاؿه هؼٌي ُبي ًگبٍ ثب ّ ًجْػ تْرَ ثي هي ثَ ًنجت اًّن. 

 يک عْػم عيبل ثَ.  ثغييؼ هي ىؼت ام ػالهَ ّ ػين آتو

 ثَ ؿّف ُوبى اّ ّ کـػم ػالهَ اثـاف اّ ثَ ّ ػاػم عـد ثَ رـأت ثبؿ

 ىٌيؼم ػٌُو اف ؿا صـف ايي ّهتي ، ىؼٍ ػبىون کَ گلت هي

 هـػ تـيي عْىجغت هيکـػم كکـ ّ ًويگٌزيؼم عْػم پْمت تْي

 ؿّف ثَ ؿّف ثِن ًنجت هب ػالهَ ّ هيگؾىت فهبى.  ُنتن ػًيب

 كـيجب ثب ؿا هّْْع ّ فػم ػؿيب ثَ ػل ؿّف يک ػبهجت ، هييؼ ثييتـ

 ػمتن صنبثي ّ هيکٌن ىْعي کـػ كکـ اّل.  گؾاىتن هيبى ػؿ

 : گلت هي ثَ هيقًن صـف رؼي کبهال ػيؼ ّهتي ّلي اًؼاعت

 . هٌَ ُوني ؿّيب ؟ هيگي ػاؿي چي هؼلْهَ_

 ثَ ثْػ کـػٍ کْؿم ّ کـ اّ ػين ّلي هيؼًّنتن ؿّ هّْْع ايي

 ثؼؼ اهب فػ پقعٌؼي كـيجب.  ًينت هِن ثـاين اّ مي   کَ گلتن كـيجب

 ىت ُوْى ّ ىؼ ًبؿاصت عيلي ُنتن صـكن مـ ػيؼ ّهتي
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 هّْْع ايي هبػؿم ًلِويؼم ، گؾاىت هيبى ػؿ هبػؿم ثب ؿا هّْْع

 ام عبًْاػٍ ٍؼاي ىؼم هٌتظـ چَ ُـ ّلي ًَ يب گلت پؼؿم ثَ ؿا

.  کـػ ؿبكلگيـ ؿّ هي اًِّب مکْت ّ ًيؼ کَ ًيؼ ثيَ ثلٌؼ

 کَ اّهؼٍ هنغـٍ ًظـىبى ثَ اًّوؼؿ هّْْع ايي هيقػم صؼك

 كـيجب ؿّف ُوبى كـػاي ػؿمت. کٌٌؼ تْرَ آى ثَ ًغْامتي صتي

. ثيلتؼ مـم اف اّ ُْاي ّميلَ ايي ثَ ىبيؼ تب عْات ؿّ ؿّيب ػؾؿ

 ؿّيب ّ هي.  ًجْػ مـم تْي چيقي ، ُْاي ايي رق ايٌکَ اف ؿبكل

 هي پبي اّ عْػ پييٌِبػ ثَ ايٌکَ تب ثْػين توبك ػؿ ُن ثب هـتت

 ُوـاٍ اّ ًويکـػ فًؼگي تٌِب ؿّيب الجتَ.  ىؼ ثبف هٌقليْى ثَ

 کَ هيکـػًؼ هضجت هي ثَ چٌبى هبػؿه ُن ّ اّ ُن.  ثْػ هبػؿه

 ثَ ؿّف يک. ثْػ ثبعتَ ؿًگ اًِّب هوبثل ػؿ ام عبًْاػٍ ػالهَ اثـاف

 هغبللت مغتي ثَ اّلو.  کٌن افػّاد اّ ثب هيغْاُن گلتن ؿّيب

 کَ ثْػٍ هـاؿ ُن پيو مبل چٌؼ گلت ىؼم اه پبپي ّهتي کـػ

 هّْْع ايي ثْػّ کـػٍ عيبًت صوو ػؿ اّ کَ کٌَ افػّاد هـػي ثب

 هي.  کٌَ اػتوبػ هـػي ُيچ ثَ ًتًَْ ػيگَ کَ ثْػ ىؼٍ ثبػج

 هي هْؿػ ػؿ کَ آّؿػم آيَ ّ هنن ّ کـػم ثبّؿ ؿّ صـكو ُن اصون

 کـػ ػاؿن صنبثي ّهتي ؿّيب. ًويبػ ثْرْػ چيقي چٌيي ّهت ُيچ

 کٌَ افػّاد هي ثب صبّـٍ ىـٓ ػّ ثَ گلت ّ کـػ ػُْ ؿّ صـكو

 ثنتَ پيت اف ثْػ اصون چي ُـ ػمت هتؤملبًَ کَ ُن هي

 ؿّيب.  کـػم هجْل ىـٓي چَ ثپـمن صتي ايٌکَ ثؼّى ثْػم

 كکـ هي ّ ثٌْينن تب ػاػ هي ثَ ّ آّؿػ کبؿؾ ّ هلن ثبالكبٍلَ
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 ثؼّى ، امت عْػه ثَ هي ػالهَ اهتضبى ثـاي ايٌِب توبم هيکـػم

 ؿّيب اّل ىـٓ.  ًْىتن گلت چَ ُـ ّ گـكتن ػمت ػؿ ؿا هلن كکـ

 ُن مٌگيٌي هِـيَ هْهغ آى الجتَ کَ ثْػ هِـيَ تْهي هيليْى ػٍ

 ػّ هو ىـٓ. ًْىتن ؿا آى ثيبّؿم اثـّ ثَ عن ايٌکَ ثؼّى هي ّ ثْػ

 ػليل ّهتي. ثبىؼ اّ ثب ٓالم صن کَ ثْػ ايي فيـا کـػ ؿبكلگيـم

 ُيچ ايٌکَ ثـاي گلت ّ کـػ لْك ؿا عْػه پـميؼم ؿا کبؿ ايي

 مـ ػاػى ًيْى ثـاي ُن اصون هي ثؼي ٓالهن ًتًْي ّهت

 .  کـػم? اهْب ؿا فيـه ّ ًْىتن گلت چي ُـ ام مپـػگي

 ُن اًگيت ؿا ام ًْىتَ پبي عْامت هي اف ًيؼ هبًغ کَ ؿّيب

 چَ ثـاي کبؿي هضکن ُوَ ايي کـػم كکـ لضظَ يک ؿامتو ثقًن

 ّ هْل ّهتي ؿّف آى.  ًگـكت پب فيبػ ػم ثب پـ مـ ػؿ كکـ ايي ّلي

 ّ عًَْ ؿكتن ىجو ىؼ گؾاىتَ ؿّيب ّ هي ثيي افػّاد هـاؿ

 ثب هْؿػ ايي ػؿ عْامتن اّ اف ّ کـػم هطـس هبػؿم ثب ؿّ هّْْع

 هي ػُبى اف ؿا صـف ايي ّهتي هبػؿم ثيچبؿٍ. کٌؼ ٍضجت پؼؿم

 كـيجب ، ػاىت صن ُن ىبيؼ.  کٌؼ مکتَ ثْػ هبًؼٍ کن ىٌيؼ

 تبفٍ.  ثْػ ًکـػٍ افػّاد ٌُْف ّ ػاىت مبل ىو ، پٌذ ّ ثينت

.  فّػٍ هيگلت آهؼ هي هيبى ثَ ٍضجت ىُْـ اف کَ ُن ّهت ُـ

 صتي ّ هيؼاػ ىيـ ثْي ػُبًن ٌُْف آًِب هْل ثَ کَ هي ّهت آى

 فًي ُن اّى.  هيغْامتن فى ثْػم ًکـػٍ توبم ُن ؿا ام مـثبفي

 كِويؼم ُن ثؼؼ ّ ثْػ تـ ثقؿگ هي اف مبل ُلت ، ىو کَ

 اتلبهي ُوْى ؿميؼ کَ پؼؿم گْه ثَ صـف ايي.  ثْػٍ هطلوَ
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 ػيگَ ثبؿ يک اگـ کَ کـػ تِؼيؼ پؼؿم.  ػاىتن ؿّ اًتظبؿه کَ اكتبػ

 عؼا ثٌؼٍ.  هيکٌَ ثيـًّن عًَْ اف ثيبؿم فثْى ثَ ؿّ ػعتـ اّى امن

 اف هي ّلي.  ًجـم ؿّ آثـّه هيگلت التوبك ّ گـيَ ثب هبػؿم

 هيکـػم كکـ چي ُـ ػيگَ ٓـف اف ّ ثْػم ػاػٍ هْل ؿّيب ثَ ٓـكي

 ٓـف ايي اف.  ثکين ػمت اّى اف ًويتًْن هيوتي ُيچ ثَ هيؼيؼم

 ؿاّي ؿّ پؼؿم هِوتـ ُوَ ّ هبػؿ ًتًْنتن کـػم کبؿي ُـ ُن

 ّ فػم تِؼيؼ ثَ ػمت کَ ثْػ ايي. ثـى ؿّيب عْامتگبؿي ثَ کٌن

 كکـ کَ پؼؿم.  هيکين ؿّ عْػم ًـى ؿّيب عْمتگبؿي ثَ اگـ گلتن

 کـمي ثَ ؿّ صـكن كـيبػ ّ ػاػ ثب هيغْام ُوييَ هخل هيکـػ

 ؿّ کبؿ ايي ثـٍ مـه اگـ چْى ، ثويـم ثِتـٍ کَ گلت ثيًْن

 ثگيـٍ ؿّ هي ربًت ثغْاػ ُن هبػؿم اگـ عْؿػ هنن ّ ًويکٌَ

 . ثؼٍ ٓالهو

 هيؼًّنتن ّ هيکـػ ػول هيقػ ؿا صـكي ّهتي کَ ثْػ هـػي پؼؿم

 ثـاي عبٓـ ُويي ثَ ثگيـم ؿّ ؿّبيتو ًويتًْن ٓـيوي ُيچ ثَ

 عْػکيي ثَ ػمت گـكتن تَوين ثگيـم چين فُـ افىْى ايٌکَ

 هيغْامتن كؤ ّ ثکين ؿا عْػم ّاهؼب کَ ًجْػ ايي هَؼم اهب ثقًن

 کـػم اًتغبة ؿا فًي ؿگ کبؿ ايي ثـاي هتؤملبًَ.  ثتـمبًن ؿا آًِب

 تـك فيـا ىؼم پييوبى ىؼت ثَ کبؿ ايي اًزبم اف ثؼؼ ثبالكبٍلَ ّ

 كکـ هّْْع ايي ثَ کَ االى.  کـػم تزـثَ ّرْػ توبم ثب ؿا هـگ اف

 کَ ؿّ ُبيي لضظَ ّهت ُيچ.  هييَ هٌزوؼ تـك اف ثؼًن هيکٌن

 كـاهْه ثؼٍ ًزبت ؿّ هي ثيبػ ّ کٌَ ثبف ؿّ ػؿ يکي ثْػم هٌتظـ
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 ًقػيک هـگ ثَ لضظَ ثَ لضظَ کـػم اصنبك ّهتي.  ًويکٌن

 اتبهن ػؿ کَ ثْػ لضظَ ُوْى ّ ثؼٍ ًزبتن عْامتن عؼا اف هيين

 صل چيقي ػيگـ ّ پيچيؼ گْىن ػؿ كـيجب ريؾ ٍؼاي ثؼؼ ّ ىؼ ثبف

 ثْػ ىٌيؼٍ ؿا عْاُين ٍؼاي عؼا لضظَ آعـيي ػؿ ىبيؼ.  ًکـػم

 عيـ?تب ػهيوَ چٌؼ ثب ىٌيؼم ثؼؼُب.  کٌن پيؼا ًزبت ثْػ عْامتَ ّ

 اف ثؼؼ ّ ثْػم ثيوبؿمتبى ػؿ ُلتَ ػّ صؼّػ.ثْػ صتوي هـگن

 ثؼًن ػؿ ثيوبؿي ّ ّؼق احـ هبٍ چٌؼ تب ثيوبؿمتبى اف ىؼى هـعٌ

 ثؼؼ اهب ثْػم ؿاُي ثَ مـ پنـ ثْػم هـيِ ّ ّؼيق ّهتي تب.  ثْػ

 ػيگـ ثبؿ ّ کـػ ٌُؼّمتبى يبػ كيلن ُن ثبف گـكتن ربى ايٌکَ اف

 ثب ثبؿ ايي.  کييؼم پيو ؿا ؿّيب هّْْع ّ کـػم کْک ؿا مبفم

 تـمو اف کني ثْػم گؾاىتَ ام عبًْاػٍ ثـاي کَ تلغي تزـثَ

 گـيَ ىؼت اف هبػؿم چيوبى هيؼيؼم اّهبت گبُي اهب ًقػ صـكي

 ؿّيب ّ هي افػّاد ثب ثبالعـٍ آًِب!  هبػؿم ثيچبؿٍ. ثْػ کـػٍ پق

 ؿّيب عْامتگبؿي ثَ هبػؿم ايٌکَ اف هجل ىت پؼؿم. کـػًؼ هْاكوت

 ايي ثَ کَ گلت کٌؼ ًگبُن صتي ايٌکَ ثؼّى ّ آهؼ مـاؿن ثَ ثـٍ

 هٌقل ثبيؼ افػّاد اف ثؼؼ کَ ىؼٍ ؿّيب ّ هي افػّاد ثَ ؿاّي ىـٓ

 .ًيبؿم فثبى ثَ ؿا ًبهو گبٍ ُيچ ػيگـ ّ کٌن تـک ؿا

 ؿّيب عبٓـ ثَ کَ هي ثـاي اهب ىؼم ًبؿاصت عيلي هّْْع ايي اف

 ػمت اف ؿا ربًن ثْػ هبًؼٍ کن ّ ثْػم پـػاعتَ مٌگيٌي تبّاى

 ثْػم ػاؽ ّ عبم چٌبى. ًجْػ چيقي ػيگـ کبىبًَ ّ عبًَ تـک ثؼُن

 ىْعي اّليي.  ثيبين ثـ چيق ُوَ پل اف هيتْاًن هيکـػم كکـ کَ
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 ًبم ثَ هـػي ًبم فيـا ثْػ ػوؼ ؿّف ػؿمت عْؿػم افػّاد ايي اف کَ

 ثب ثْػ گلتَ هي ثَ ؿّيب.  ػيؼم ٓالم ّ افػّاد ٍلضَ ػؿ ؿا صويؼ

 اهب امت ىؼٍ رؼا افػّاد اف هجل ّ ػاىتَ ػوؼ هـاؿ هـػي

 ُوَ چْى صبل ايي ثب هيؼاػ ًيبى ػيگـي چيق اّ ىٌبمٌبهَ

 اف هجل ؿّف يک.  ًقػم ػم ثْػم کـػٍ عـاة ؿا مـم پيت پلِبي

 ػاىت هـاؿ ام ىغَي لْافم آى ػاعل کَ چوؼاى يک ثب هي ػوؼ

.  ؿكتن ؿّيب هٌقل ثَ ّ کـػم تـک ؿا عبًَ هبػؿم اٍ ّ اىک هيبى ػؿ

 ثؼّى ، هبػؿم ػوؼ عطجَ ىؼم ربؿي اف ثؼؼ ػؿمت ّ ػوؼ ؿّف

 ثگْيؼ تجـيک هب ثَ صتي يب ّ ثؼُؼ ؿّيب ثَ اي ؿّىٌي چين ايٌکَ

 ثِبؿ اثـ هخل کَ صبلي ػؿ ّ گؾاىت ػمتن کق تب آپبؿتوبًي کليؼ

 پؼؿ كِويؼم ثؼؼ. ىؼ عبؿد هضْـ اف كـيجب ُوـاٍ ثَ هيکـػ گـيَ

 هجْل ثْػ ًتْاًنتَ اهب ، ثْػم ثـػٍ ؿا اثـّيو ايٌکَ ثب ام ثيچبؿٍ

 ػّه ثَ ُن ؿا ثْػم عبًَ مـ ػاهبػ ًٌگ ًبعللو پنـ کٌؼ

 تْاًنتن فصوت ثَ ىؼ توبم ام مـثبفي ايٌکَ هضِ ثَ.  ثکيؼ

 کبؿي مبػت ُن ّ ثْػ مغت ُن کبؿم. کٌن پب ّ ػمت کبؿي

 ايي ًَ ّ ًويؼاػ ؿا عـروبى کلبف صوْهن صبل ايي ثب ثْػ فيبػ اه

 مبل مَ کل   ػؿ هب فًؼگي.  ثْػ ؿّيب پنٌؼ هْؿػ فًؼگي ٓـف

 ىيلتَ ثلکَ ًجْػ، هي عْػ ػبىن ؿّيب فيـا ، ًؼاىت ػّام ثييتـ

 ثـاي کٌؼ افػّاد هي ثب اگـ هيکـػ كکـ ّ ثْػ ىؼٍ پؼؿم اهْال ّ هبل

 عْػ اف هـا پؼؿم چْى ّ هيکٌؼ تخجيت ؿا فًؼگيبه هْهؼيت ُوييَ

.  ثْػم اكتبػٍ اػتجبؿ ّ اؿفه اف ُن اّ ًظـ ػؿ ثْػ کـػٍ ٓـػ
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 عيلي ، ىؼ ثبؿػاؿ ًبعْامتَ افػّاروبى ػّم مبل هتبملبًَ

 هي اهب کٌؼ مؤ تب ثچَ ثلِون چيقي هي ايٌکَ اف هجل کـػ تاله

 ثيبّؿػ ثچَ مـ ثباليي اگـ گلتن اّ ثَ ّ كِويؼم ؿا هّْْع ايي

 ؿا ثچَ کٌن هْاكوت ثبيؼ کَ کـػ تِؼيؼ ُن اّ.  هيکٌن اه ثيچبؿٍ

 ُيچ ثَ گلتن اّ ثَ هيگؾاؿػ، ارـا ثَ ؿا اه هِـيَ يب ّ کٌؼ مؤ

 هِـيَ گؾاىتي ارـا ثَ هْؿػ ػؿ ًويکٌن هْاكوت ثچَ مؤ ثب ّرَ

 ، کـػ ػولي ؿا آى اّ ّلي ًگـكتن رؼي فيبػ ؿا صـكو ُن اه

 . ًجْػم آى پـػاعت ثَ هبػؿ هي ّ ثْػ مٌگيي اه هِـيَ

 ثَ ّ ػاػ ًيبًن ربلجي صکن هؤهْؿ ثـگيتن کبؿ مـ اف کَ ؿّف يک

 عجـ ايٌکَ تب ثْػم فًؼاى ػؿ ّهتي چٌؼ.  اكتبػم فًؼاى ثَ تـتت ايي

 ػؿ افػّارن اف ثؼؼ مبل مَ پؼؿم.  ؿميؼ ام عبًْاػٍ گْه ثَ

 ثَ ػاػ پيـبم ؿّيب ثَ كِويؼ ؿا هّْْع ّهتي ّ آهؼ ػيؼًن ثَ فًؼاى

 ػًيب ثَ مبلن ؿا ثچَ کَ هيکٌؼ پـػاعت ؿا اه هِـيَ ىـٓي

 ثچَ آهؼى ثؼًيب اف ثؼؼ ّ کـػ هجْل ُن ؿّيب. ثؼُؼ تضْيل ّ ثيبّؿػ

 ّ ػاػ تضْيل ام عبًْاػٍ ثَ ثيوبؿمتبى ُوبى ػؿ ؿا اّ ثْػ ػعتـ کَ

 ػاػٍ اّ ثَ کَ هْلي ٓجن ًيق پؼػؿم. ثـگيت هبػؿه پيو عْػه

 ًبم پؼؿم.  ىؼم آفاػ فًؼاى اف هي ّ کـػ پـػاعت ؿا اه هِـيَ ثْػ

 ًيق هي. گـكت ػِؼٍ ثـ ؿا اّ صْبًت ّ گؾىت ُنتي ؿا ػعتـم

 توبّبي امت هؼتي ؿّيب كِويؼم آهؼم ثيـّى فًؼاى اف ّهتي

 تب. ىؼين رؼا ُن اف اّ ّ هي تـتيت ايي ثَ امت کـػٍ ٓالم

 ػيؼى کَ عًَْ ثَ ، ثْػم ًؼاهت اف صبٍل اكنـػگي ػچبؿ هؼتِب
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 کَ ثبؿ ُـ فيـا کٌن ًبؿاصتي اصنبك ثييتـ هييؼ ثبػج ُنتي

 ُنتي کَ عًَْ ثَ اكتبػم هي اىتجبُن يبػ ثَ هيؼيؼم ؿا اّ

 ػؿ اي تزـثَ هْهغ آى تب اگـ ىبيؼ.  ػاىت ُن هلجي ثيوبؿي

 اهب.  هيکـػم ؿا کبؿ ايي صتوب ؿّفُب آى ػؿ ًؼاىتن عْػکيي فهيٌَ

 ثَ صتي ًويؼاػ رـأت هي ثَ ثْػ هجل تزـثَ اف صبٍل کَ تـمي

 صوبيت ثب ّ ثْػم پقىک ًظـ تضت مبل ػّ.  کٌن كکـ هّْْع ايي

 ثَ ثِجْػي اف ثؼؼ آّؿم ثؼمت ؿا ام ؿّصيَ تْاًنتن ام عبًْاػٍ

 ثَ ُن ؿّيب.  گـكتن ؿا هؼيـيتن هٌِؼمي هؼاؿک ّ ؿكتن ػاًيگبٍ

 کَ هبًؼ ثيگٌبُي ثچَ هيبى ايي ػؿ.  ؿكت عْػه فًؼگي ػًجبل

 ػمتي كـاف.  ىؼ اّ عْػعْاُي ّ هي فّػگؾؿ* ك ّ ٍ* هـثبًي

 ثَ مپل ، ػاػ تکبى ؿا مـه اكنْك ثب ّ کييؼ ٍْؿتو ثَ

 ىٌيؼى هضْ ُن ٌُْف کَ هي ثَ عطبة ّ کـػ ًگبٍ مبػتو

 : گلت ثْػم اه فًؼگي ػامتبى

 . ىؼٍ ػيـ عيلي.  ثـين ػيگَ ثِتـٍ_

 ، ًؼاىت اُويتي ثـاين ّلي هيؼاًنتن ؿا هّْْع ايي کَ ايي ثب

 مْاؿ ّهتي. ثْػ مـگؾىتو ّ اّ هيکـػم كکـ کَ چيقي تٌِب ثَ

 اف ؿا ىيؼا ػكتـچَ ؿاٍ ثيي ػؿ. ثْػين مبکت ػّ ُـ ىؼين تبکني

 ىؼم ثبػج ّميلَ ايي ثَ ّ گـكتن اّ ٓـف ثَ ّ کـػم عبؿد کيلن

 هؼتي ّ اًؼاعت آى ثَ ًگبُي ّ گـكت ؿا ػكتـچَ. ثيبيؼ عْػه ثَ

 : پـميؼم ،آُنتَ ىؼ عيـٍ اّل ٍلضَ ؿّي

 ؟ ًْىتَ چي_ 
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 : گلت ثؼؼ ّ کـػ كکـ اي لضظَ

 عبک ػؿ پـمَ"  هيگَ کَ ىؼـي ُوْى کٌن كکـ ىؼـٍ يک_

 هي فاػگبٍ ، ؿـثتن گـيق ُن اًتِبمت، ثي اي پـمَ ، ؿـيت

 "؟ کزبمت

 : گلت ّ ثنت ؿا ػكتـ كـفاػ

 . هيگن ثِت ؿّ اه ًتيزَ عًْن هي_

 . هوٌْى_

 گؾىت مـ ثَ گبُي. ًؼاىتن كکـم ؿّي توـکقي ؿاٍ ْٓل ػؿ

 ػيـ ػليْؿٍ کَ ّوي ػؿ. ىيؼا ثَ گبُي ّ هيکـػم كکـ كـاف

 ثَ ًـميؼم هْهغ ثَ اگـ کـػم كکـ عْػم ثب.  ػاىتن ُن ؿا ؿميؼى

 ثَ ػاػى پل رْاة ػليْؿٍ ايٌکَ اف اي لضظَ ؟ ثگْين چَ کبهـاى

 کـػٍ ؿلٔ"  گلتن عْػم ثَ ّ ىؼم ػَجبًي عْػم اف ػاىتن ؿا اّ

"  هيبم کزب اف ّ هيـم کزب ًؼاؿٍ ؿثطي اّى ثَ ، ثْػم کزب ثپـمَ

 كـاف ، ؿميؼم هٌقل ثَ کَ ثْػ گؾىتَ يک اف ػهيوَ ثينت مبػت

 ػزلَ ثب کَ صبلي ػؿ. ثبينتؼ هٌقل اف ػّؿتـ کَ گلت ؿاًٌؼٍ ثَ

 : گلت کَ ىٌيؼم هييؼم پيبػٍ

 . هٌتظـم هي ثقى، فًگ يک صتوب تًْنتي اگَ ىيْا_

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 .عؼاصبكع ثبىَ_

 .عؼاصبكع ، ثبه عْػت هْاظت_
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 ًيق هي. ًيْػ ؿػ هٌقل رلْي اف تب فػ ػّؿ ؿا عيبثبى تبکني

 ّرْػم تـك کبهـاى عْػؿّي ػيؼى ثَ ؿكتن، عبًَ ٓـف ثَ ىتبثبى

 ثْػم ػَجبًي عْػم اف هيجـػم صنبة کبهـاى اف ايٌکَ اف گـكت، ؿا

 عيلي ثبيؼ ، ؿكتن ػاعل ّ کـػم ثبف ؿا ػؿ ًجْػ، عْػم ػمت اهب. 

 ثبال ٓجوَ ُبي پلَ اف کَ ػيؼم ؿا اّ ػؿ رلْي.  هيکـػم ؿكتبؿ ػبػي

 ٓلجکبؿي هخل هي ػيؼى ثب.  ثْػ اكـّعتَ ثـ ؿًگو هيبهؼ پبييي

 : گلت

 ؟ ثْػي ؿكتَ کزب_

 اّ ثَ آّؿػ ػَجبًيت ػُْ ػؿ ّ ثـػ ثيي اف ؿا تـمن ٍضجتو لضي

 :گلتن ّ ىؼم عيـٍ

 ؟ ىؼٍ چيقي ثيـّى ثْػم ؿكتَ_

 : گلت ّ کـػ ػُْ ؿا لضٌو مـيغ

 ثَ ثبىَ چي ُـ ، ثيي گن ّهت يک ًکٌَ تـميؼام هي آعَ_

 . ًينتي ّاؿػ ايٌزب

 ام صٍْلَ ، ثين گن کَ ًينتن ُبلْ ُن هؼؿ ايي ًجبىيؼ ًگـاى_

 . ثقًن هؼم ؿكتن ثْػ ؿكتَ مـ

 : گلتن کَ ىؼ چطْؿ ػاًن ًوي

 کَ كـىگبُي ُويي ثْػم ؿكتَ ثيَ ؿاصت عيبليْى ايٌکَ ثـاي_

 . تـٍ پبييي عيبثبى چٌؼ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ فيـا ثْػ ىؼٍ ؿاصت عيبلو گْيب
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 ؟ عـيؼي چيقي صبال ًجْػ ايي هٌظْؿم ، ػقيقم صـكيَ چَ ايي_

 کٌن عـيؼ چطْؿ ًجْػم ثلؼ چْى ًـكتن تْ اٍالا  ًَ_

 چي ُـ ثـين ُن ثب ػكؼَ يک ثبىي ػاىتَ ػّمت اگـ عت_

 . ثغـ عْامتي

 هوًٌْن_

 : گلت ، ؿكتن ُب پلَ ٓـف ثَ

 ؟ هيغْؿي ًبُبؿ_

 .ثلَ_

 .ثيب کي ػُْ ؿّ لجبمِبت ثؼم ؿؾا ملبؿه تب هي پل_

 . ثبىَ_

 کـػم اصنبك ىؼم اتبهن ػاعل ّهتي.  ؿكتن ثبال ُب پلَ اف ّ

. ثْػ گؾىتَ رب ثَ عْػ اف ُبيي ًيبًَ فيـا ، ثْػٍ آًزب هجال کبهـاى

. ثْػ ىؼٍ ؿّ ّ فيـ ًيق لجبمِبين ثْػ، ًيؼٍ ثنتَ عْة کوؼ ػؿ

 ّ ثبف ُن آؿايو هيق کيْي ػؿ ثْػ، ؿكتَ ػوت کوي پـػٍ گْىَ

.  ثْػ هبًؼٍ کيْ ػاعل ؿّهيقي گْىَ فيـا ثْػ ىؼٍ ثنتَ

 ثيـّى ُن ؿا چوؼاًن ، کـػم ًگبٍ ؿا تغت فيـ ّ ىؼم عن ثبالكبٍلَ

 ثجيٌؼ ؿا آى ػاعل ثْػ ًتْاًنتَ ثْػ هلل ػؿه چْى ّلي ثْػ آّؿػٍ

. ػاىتن ثؼي اصنبك ، ثْػ مـاًؼٍ تغت فيـ ْٓؿ ُوبى تب آى ّ

 ثب"  ىيؼا ػكتـ"  کـػم كکـ عْػم ثب ّ ؿيغت كـّ هلجن ًبگِبى

 ًجْػ ػكتـ کـػم ًگبٍ ؿا لجبمِبين فيـ ّ ؿكتن کوؼ مـاؽ ثَ ىتبة
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 ، ام گؾاىتَ کزب ؿا آى ًويؼاًنتن ًويکـػ، کبؿ ػؿمت كکـم

 ثْػ کيلن ػاعل ػكتـ ػّ ُـ ٍجش اكتبػ يبػم کـػم كکـ عْة ّهتي

 فيـ کوؼ ػاعل ؿا آى ّ آّؿػم ػؿ کيلن اف ؿا ىيؼا ػكتـ هي اهب

 صؼك. ًجْػ ػكتـ ّلي گيتن ؿا کوؼ ػيگـ ثبؿ.  ػاػم هـاؿ لجبمِبين

 هيغْامت ػلن کَ ثْػم هتٌلـ اّ اف چٌبى. ثبىؼ کبهـاى کبؿ فػم

 ايي کَ ثؼُن ًيبى ًجبيؼ گلتن عْػم ثب ّلي کٌن اه علَ

 ثؼاًؼ ىؼٍ کٌزکبّ ػيؼٍ ؿا آى ّهتي صتوب.  ام كِويؼٍ ؿا هّْْع

 اّ. هيگؾاؿػ ربيو مـ عْاًؼى اف ثؼؼ ىک ثؼّى چينت ػاعلو

 هي هبل هيکٌؼ كکـ ىيؼامت ثَ هتؼلن ػكتـ آى ًويؼاًؼ کَ

 پبييي ژاکتن آّؿػى ػؿ اف ثؼؼ ّ گؾاىتن کوؼ ػاعل ؿا کيلن. امت

 ػيؼى ثب ، هيکـػ آهبػٍ ؿا هيق ّ ثْػ آىپقعبًَ ػاعل کبهـاى.  ؿكتن

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ هي

 ؟ اّهؼي_

 هيق مـ ؿا آة پبؿچ ّ ليْاى ّ کـػم کوک اّ ثَ عًْنـػ عيلي

 گلت کبهـاى ّ آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ هٌقل ػؿ فًگ ّهت ايي ػؿ.  گؾاىتن

: 

 .آّؿػى ؿؾا_

 ثب ّ ًينتن هيق مـ ؿكت اّ ّهتي. ثگيـػ تضْيل ؿا آى ؿكت ّ

 هتٌلـ اّ اف ثـامتي ؟ کٌن تضول ؿا اّ ثبيؼ کي تب کـػم كکـ عْػم
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 ّ ىؼػ آىپقعبًَ ّاؿػ ؿؾا ثنتَ ػّ ثب کبهـاى ثؼؼ لضظبتي.  ثْػم

 : گلت عْىضبلي ثب

 . ثکو ؿّ فصوتيْى رْى ىيْا ؿؾا ُن ايي_

 ىـّع ّلغ ثب ؿيغتن ثيوبة ػاعل ّ گـكتن ػمتو اف ؿا ؿؾاُب

 رق اي چبؿٍ ّلي هيغْؿػ ثِن صبلن عْؿػًو ٓـف اف عْؿػى ثَ کـػ

 : گلت ىؼ توبم يو ؿؾا ايٌکَ اف ثؼؼ ثبالكبٍلَ.  ًؼاىتن تضول

 ؟ ثـين هيغْاُين کزب اهيت گلتي اگَ_

 :گلتن هيبكَ ثب

 ؟ اهيت_

 : گلت عٌؼاى اي چِـٍ ثب هي ػکل ثَ

 . امت يکيٌجَ ىت اهيت ًويؼًّي هگَ ػقيقم اؿٍ_

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 کـػم ؿا كـػا كکـ فيـا ًيؼم عْىضبل عجـ ايي اف فيبػ اّ ثـعالف

 ًبؿاّي ّ صٍْلَ ثي ، هيکـػم تضول ؿا اّ ثبيؼ ىت تب ٍجش اف کَ

 :گلتن

 . ثـم ربيي ًؼاؿم صٍْلَ کَ هي_
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 : گلت ّ ىؼ هضْ* ٍْؿت* ؿّي لجغٌؼ

 ػػْت هِوًْي يک ثَ تْ ّ هي اهيت ، ًکي اؽيت رْى ىيْا_

 . ىؼين

 ؟ ىؼين ػػْت_

 . ُن ثب تْ ّ هي اؿٍ_

 ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ًلـت ثب ، ىؼم هيوئق ىؼت ثَ رولَ ايي اف

 :گلتن

 ؟ کـػٍ ػػْتن کَ هييٌبمَ کزب اف هٌْ_

 : گلت ثيبّؿػ ؿّيو ثَ ايٌکَ ثؼّى

 ُبي هزلل اّى اف ُبمت هـػ ّ فًِب هغًَْ هزلل ايي_

 عبًن يک گلتن ثِو تب هٌَ ػّمتبي اف يکي ُن هيقثبى.  ػبلي

 اف. ثجـهت عْػم ثب صتوب گلت هبمت عًَْ اًؼام عْه ّ عْىگل

 :گلتن ثـفعي اي هيبكَ ثب هييؼم هٌلزـ ػاىتن ػؿّى

 .ثـم ربيي ًؼاؿم ػّمت هي ّلي_

 : اكتبػ التوبك ثَ

 ثِت ثجـهت، ػاػم هْل هي هيکٌن عْاُو ػيگَ ًکي اؽيتن ىيْا_

 .ثگؾؿٍ عْه ثِت عيلي هيؼم هْل

 رلْي کَ ؿا آثي پبؿچ هيغْامت ػلن کَ ثْػم هتٌلـ اّ اف چٌبى

 تغت ؿّي هي ثيچبؿٍ ىيؼاي ، ثکْثن ٍْؿتو ثَ ثْػ ػمتن
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 ثب ثيوبؿمتبى تْي ًبفًيٌو ثچَ ، ثْػ عْاثيؼٍ ؿّاًي ثيوبؿمتبى

 اٍـاؿ هي ثَ ًکجتو ىُْـ ّهت آى هيکـػ ًـم پٌزَ ّ ػمت هـگ

 ًيبى آًِب ثَ هـا هيغْامت فيـا ثـّم هِوبًي ثَ اّ ثب هيکـػ

 :گلتن ّ کـػم کٌتـل ؿا عْػم. ثؼُؼ

 ؟ ثجـيؼ عْػتْى ثب ؿّ هي ػاؿيؼ اٍـاؿ ىوب چـا صبال_

 : گلت ّ عٌؼيؼ

 .ثؼم پق ثِيْى عْام هي_

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ لضظبتي هيکٌؼ ىْعي کـػم كکـ

 ؟ چـا ثؼُيؼ؟ پق هي ثب_

 ثويَ ًگبٍ تْي هيـي ؿاٍ هي کٌبؿ ّهتي ، ػاؿي ػاػًن پق عت_

 .کوَ عيلي ايٌزب تْ تيپ هخل آعَ هيجيٌن ؿّ صنبػت

 اّى ربي.  ىيؼا ثيچبؿٍ ، هـيَْ هـػ ايي... ّاّيال گلتن ػلن ػؿ

 آىْة اّ اف ػلن ايٌکَ ثب هييؼ ثنتـي آمبييگبٍ تْي ايي ثبيؼ

 امت کييؼى صـف هْهغ ثِتـيي کـػم اصنبك اهب هييؼ

 :پـميؼم

 ؟ هيـكتيؼ ُب هِوبًي ايي اف ُن ىيؼا ثب_

 : گلت عْىضبلي ثب



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 727 

 کتاب باز

 هي ثَ ػّمتبًن ُوَ ثْػ هيٌگ عيلي ىيؼا ، آؿٍ عت_

 اًّْ چطْؿ ًپـمي هي اف ثـين رب يک ًيؼ ، هييؼ ىْى صنْػي

 . کـػم پيؼا

 :گلتن هيکـػم کـػًو پٌِبى ػؿ مؼي کَ ًلـتي ثب

 گلتيي؟ هي چي ىوب_

 : گلت ّ عٌؼيؼ کبهـاى

 ّ ػين هنبلَ مـ ّ ػّؿهًَْ كبهيالي اف هيگلتين ُن هي_

 کـػين افػّاد ُن ثب ػبىوي

 ، ؿميؼ ؽٌُن ثَ چيقي ًبگِبى ، ثؼثغت ػؿّؿگْي گلتن عْػم ثب

 :گلتن اّ ثَ

 ًؼاػ اػاهَ ؿّ ػؿمو كـاًنَ اّهؼ ّهتي چيؼا ىؼ چي ؿامتي_

 . ػاًيگبٍ ثـٍ ثْػ ػالهوٌؼ عيلي کَ اّى ؟

"  ثگْيؼ ّ کٌؼ ؿػ   ؿا صـكن ػاىتن اًتظبؿ ، عْؿػ رب صـكن ىٌيؼى اف

 آهؼى ػًيب ثَ اف ثؼؼ هبٍ چٌؼ تب ىيؼا ؟ فػٍ صـكي ُوچيي کي ًَ

 ثْػ کـػٍ كکـ کَ کبهـاى ّلي."  هيـكت ػاًيگبٍ ثَ ُن ىـّيي

 ًـكتَ ػاًيگبٍ ثَ كـاًنَ ػؿ ُـگق ىيؼا هيؼاًنتن هجل اف هي

 : گلت امت

 ػّمت عْػه اهب ثؼٍ اػاهَ ؿّ ػؿمو کـػم اٍـاؿ عيلي هي_

 کَ ُن ّهتي ًويـميؼ اه فًؼگي ثَ اٍالا  ىيؼا. ًؼاىت

 ثَ يؼٌي.  ىؼ اّى کـػى عيک ّ تـ ػؿگيـ اّهؼ ػًيب ثَ ىـّيي
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 ًجْػ ىيؼا توَيـ الجتَ. گـكت ؿّ ّهتو توبم ىـّيي اّهؼى ػًيب

 ثَ.  ػاؿٍ فيبػي ّهت ثَ اصتيبد ّ مغتَ عيلي ثچَ ًگِؼاؿي

 .ثْػ ىؼٍ ىيطْى ُن عيلي اّاعـ ايي ىـّيي کَ عًَْ

 ، ىؼ ظبُـ چيوبًن رلْي ىـّيي هبت چِـٍ ّ صـکت ثي اًؼام

 ، امت کخيق ػؿّؿگْي يک اّ ثْػم ًلِويؼٍ کٌْى تب اگـ ىبيؼ

 چٌبى هيگلت ػؿّؽ ؿاصتي ايي ثَ افيٌکَ اهب هيکـػم ثبّؿ ؿا صـكو

 عْػم ػمتبى ثب هيتْاًنتن هيغْامت ػلن کَ ىؼم هتٌلـ اّ اف

 ايي اه ثچَ ثب عْاُـم هْؿػ ػؿ کَ عًَْ ثَ.  کٌن اه علَ

 ؿكتي ثـاي ؿا هي تْاًنتَ ثْػ کـػٍ كکـ کَ کبهـاى. هيقػ صـف ْٓؿ

 : گلت کٌؼ هزبة هِوبًي ثَ

 ؟ ػيگَ هيبي رْى ىيْا_

_ًَ. 

 هي رْى_

 :گلتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربين اف

 ًکٌيؼ اٍـاؿ_

 : گلت فيبػ ًبؿاصتي ثب

 ؟ ثگن چي اًِّب ثَ هي صبال_

 هيکـػيؼ ٍضجت هي ثب ايٌکَ اف هجل ًجبيؼ ىوب ، عْػتًَْ هيکل_

 .ػاػيؼ هي هـا ُوـاُي هْل
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 : گلت موزي ثچَ هخل

 . کٌن هي عْاُو ، ػكؼَ يک ُويي_

 . هتبملن_

 چيوبى ػؿ ؿا کيٌَ ثـم ّّْس ثَ کـػ، ًگبُن مکْت ػؿ لضظبتي

 هيغْامت هي اف ػيگـ ثبؿ يک اگـ ىبيؼ. لـفيؼ ػلن ّ ػيؼم مجقه

 ثب ّ ًگلت چيقي ػيگـ اّ اهب آهؼم هي کْتبٍ تـمن اف ثـّم

 ثب کـػ، تـک ؿا آىپقعبًَ هي اف هجل ّ ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ًبؿاصتي

 عت"  گلتب عْػم ثَ ّ ًينتن ربين مـ منت پبيي ّ ػمت

 مـت ثباليي ثغْاػ اگـ صبال ؟ هييؼ چي هيـكتي هـگت عجـ اگـ

 ، کـػٍ ؿلٔ"  ػاػم ؿا عْػم رْاة هْهغ ُوبى ّ" ؟ چي ثيبؿٍ

 ايي اف هتؼزت ّ ىؼم ثلٌؼ رب اف ًلـت ثب".  ؿّاًي هـتيکَ

.  ؿكتن اتبهن ثَ ّ کـػم ؿُب ْٓؿ ُوبى ؿا هيق ام ػؿًّي ػّگبًگي

 ام ؿعتَ ثِن اكکبؿ ثَ تْاًنتن تبفٍ کـػم هلل ؿا اتبم ػؿ ّهتي

 اف ّ ثْػم ىيؼا ػكتـ ىؼم گن ًگـاى ثبثت يک اف.  ثجغين ًظوي

 ثْػم كِويؼٍ فيـا ، هيکـػم هجِوي تـك اصنبك ػيگـ ٓـف

 هيجغييؼ آؿاهو هي ثَ کَ چيقي اهب ًينت ًـهبلي آػم کبهـاى

 ػيگـ اکٌْى.  ثْػ كـاف يبػ کٌن ّرؼاى ػؾاة اصنبك ايٌکَ ثؼّى

 عيبل ثب هيتْاًن هي ّ ًينت کني ثَ هتؼلن اّ ثْػم كِويؼٍ

 ؿا هضجت ؿًگ اّ ًگبٍ ػؿ.  کٌن ػالهَ اصنبك اّ ثَ ًنجت ؿاصت

 ّ ثبىن ػاػٍ تيغيٌ ػؿمت ؿا آى ًجْػم هطوئي اهب ثْػم ػيؼٍ

 هي ّرْػ ػؿ کَ ثبىؼ چيقي ُوبى هي ثَ ًنجت اّ اصنبك
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 يبػاّؿي هي ثَ هـتت ّ ثْػ آفاؿم ٍؼػ ػؿ ػؿًّن اف کني. امت

 ايي اف کالكَ.  ًجبىن عْىجيي هْيَ ايي ثَ ًنجت کَ هيکـػ

 : کـػم فهقهَ لت فيـ ّ کييؼم ػؿاف تغتن ؿّي ؿّس مُْبى

 اؿىيب ثَ مبلِب ًويکٌن تضويل کني ثَ ؿّ عْػم ّهت ُيچ هي_

 اؿىيب.  ػاؿم ػّمتو ًؼاػم ًيبى ّهت ُيچ ّلي ػاىتن ػالهَ

 ّ امت ؿـيجَ ًلـ يک کَ كـاف چيون رلْي هـتت ّ ثْػ كبهيل

 كکـ ايي عبٓـ ثَ ًينت هـاؿ پل.  ًجيٌوو مبل تب مبل هوکٌَ

 ثَ ػيگـ کـػم مؼي ّ کييؼم ػويوي ًلل.  کٌن اؽيت ؿا عْػم

 ثْػم ػّعتَ چين موق ثَ کَ ْٓؿ ُوبى.  ًکٌن كکـ هّْْع ايي

 گْه ػهت ثَ ّ ىؼم عيق ًين ، ىٌيؼم ؿا کبهـاى اتبم ػؿ ٍؼاي

 پبييي ُب پلَ اف کَ ىٌيؼم ؿا اّ پبي ٍؼاي ثؼؼ لضظبتي.  کـػم

 ٍؼاي ُيچ.  ثـًگيت ثبال اّ ّلي ىؼم هٌتظـ عيلي. هيـكت

.  ثْػ اكتبػٍ عـّه ّ رْه ثَ ػلن.  ًيٌيؼم پبييي اف ُن ػيگـي

 هي اف ؿا آؿاهو ّ هيقػ چٌگ ربًن ثَ ػليْؿٍ هخل صني

 ًويتْاًؼ کبؿي ُيچ اّ کـػم تلويي عْػم ثَ ثبؿ چٌؼيي ، هيگـكت

 ىؼم ثلٌؼ ، هيکـػ پٌجَ ؿا ُبين ؿىتَ هجِن تـمي اهب ػُؼ اًزبم

 ؿكتَ مـ ام صٍْلَ آًزب ػؿ هبًؼى اف کـػم فػى هؼم ثَ ىـّع ّ

 پٌزـٍ کٌبؿ هؼتي.  ًؼاىتن ُن ؿا ؿكتي ثيـّى رـات ّلي ثْػ

 تـتت ُويي ثَ اگـ کَ ؿميؼم ًتيزَ ايي ثَ ّ کـػم كکـ ّ اينتبػم

 هي کن کن ، ىؼ عْاُن اػَبة ًبؿاصتي ػچبؿ ثـّم پيو

 کَ ثْػم ثـػٍ پي ايي ثَ فيـا ىؼٍ ثيوبؿي ػچبؿ ىيؼا چـا كِويؼم
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 تَوين لضظَ يک ػؿ.  کـػٍ تضول هـػ ايي ثب ؿا مغتي فًؼگي اّ

 اصتيبٓ ثب ّ کـػم ثبف ؿا اتبم ػؿ عبٓـ ُويي ثَ ًتـمن اّ اف گـكتن

 ٓجوَ ػؿ کبهـاى ثْػم کـػٍ كکـ کَ ْٓؿ ُوبى.  ىؼم عبؿد آى اف

 ّهتي اًؼاعتن ثيـّى ثَ ًگبُي پٌزـٍ پيت اف ًجْػ ُن پبييي

 ثبىٌؼ کـػٍ ٍّل تٌو ثَ ثـم کَ کني هخل ػيؼم ؿا عْػؿّاه

 ّ امت ىؼٍ پٌِبى ربيي ًکٌؼ کـػم كکـ فيـا.  لـفيؼم عْػم ثـ

 اگـ تب ػّيؼم آىپقعبًَ ٓـف ثَ کَ ىؼ تـمن ثبػج چٌبى كکـ ايي

 پيؼا عْػم اف ػكبع ثـاي اي ّميلَ ػاىت ّاهؼيت چيقي چٌيي

 ػاعل ًينتَ ظـكِب ّلي ثْػ ىؼٍ روغ آىپقعبًَ هيق.  کٌن

 گبف ؿّي ّ کـػم آة اف پـ ؿا کتـي ػاىت هـاؿ ىْيي ظـف

 مپل.  ثبىن ػاىتَ آًزب ػؿ صْْؿم ثـاي اي ثِبًَ تب گؾاىتن

 ثبىؼ هزبفات هٌتظـ کَ اي فًؼاًي هخل ّ ًينتن هيق پيت

 ثبف ٍؼاي کَ ثْػم ؿـم عْػم اكکبؿ ػؿ.  کـػم ػػب عْػم ثـاي

 ثؼًن کَ ْٓؿي ثَ ىؼ مـػم ػليل ثي.  ىٌيؼم ؿا ػؿ ىؼى

 ارل هخل کبهـاى کَ ثْػم ًيبهؼٍ عْػ ثَ ٌُْف. هييؼ هْؿهْؿ

 عْػم ػمت ايٌکَ ثؼّى.  ىؼ ًوبيبى آىپقعبًَ ػؿ رلْي هؼلن

 :گلتن اّ ثَ ثبىؼ

 ؟ هيغْؿيؼ چبي_

 : گلت هيبكَ ثب ّ اًؼاعت کتـي ثَ ًگبُي

 .ثلَ_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 732 

 کتاب باز

 اي لضظَ. ًؼاىت لت ثـ ُن لجغٌؼي صتي ًجْػ ُوييَ هخل

 هـقم ػؿ کَ ّصيتٌبکي اكکبؿ ثب هـا ّ ثبال ؿكت ثؼؼ ّ اينتبػ

 کَ ثْػ اكتبػٍ ّرْػم ثَ تـك چٌبى. گؾاىت تٌِب ػاىت رـيبى

 ّلي ىْم عبؿد هٌقل اف ثـًگيتَ تب کـػم كکـ عْػ ثب اي لضظَ

 عطْؿ هـقم ثَ کَ امت كکـي تـيي اصووبًَ ايي كِويؼم ثؼؼ

 ثبال هؼاؿکن ّ پْل کَ صبلي ػؿ ؟ ثـّم هيتْاًنتن کزب. امت کـػٍ

 هتـ يک کَ تـمبًؼ هـا چٌبى کتـي مْت ٍؼاي ّهت ايي ػؿ.  ثْػ

 آة هيت چٌؼ ثؼؼ ّ کـػم ػم ؿا چبي لـفاى تٌي ثب.  پـيؼم رب اف

 ْٓل مبػت ًين صؼّػ. ثيبيؼ رب کوي صبلن تب فػم ٍْؿتن ثَ

 ثْػ هؼلْم ّ ثْػ تٌو ىلْاؿ ّ کت.  ثـگيت کبهـاى تب کييؼ

 آهؼ ًبؿاصت ّ ثـفعي هيبكَ ُوبى ثب اّ. ىؼٍ آهبػٍ هِوبًي ثـاي

 چبي كٌزبًي ثـايو ثقًن صـكي ايٌکَ ثؼّى.  ًينت هيق مـ

 ًظـم ثَ کَ ؿّصي ثي ّ مـػ لضي ثب ّ عْؿػ ؿا چبيو اّ.  ؿعتن

 : گلت هيـميؼ آهيق تِؼيؼ

 .ًجبىيؼ هي هٌبظـ هيگـػم ثـ ػيـ اهيت هي_

 ؿا هٌقل ػؿ عْؿػى ثِن ٍؼاي ّهتي. ؿكت ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف مپل

 پيت اف ّ ؿكتن ؿاُـّ ػاعل ثؼؼ ّ کـػم ٍجـ لضظبتي ىٌيؼم

 ثَ كِويؼم ًؼيؼم ؿا عْػؿّاه ّهتي ّ کـػم ًگبٍ ؿا ثيـّى پٌزـٍ

 ّ کييؼم ؿاصتي ًلل کَ ثْػ ّهت آى تبفٍ.  امت ؿكتَ ؿامتي

 ًبعْػآگبٍ ّ ىؼ آفاػ ثْػ ىؼٍ هٌوجِ تـك اف کَ ثؼًن ػْالت

 ىيؼا ثـاي ثنْفػ عْػم ثـاي آًکَ اف ثييتـ ػلن.  گـيَ فيـ فػم
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 يک فيـ فًؼگي ؿّف ػّافػٍ ، ػٍ هؼت ٓي ػؿ هي اگـ. هينْعت

 ػّ چطْؿ عْاُـم ٓللي ، ثْػم ىؼٍ ؿيغتَ ثِن چٌيي موق

. ثْػ ًقػٍ ػم ّ ثْػ کـػٍ تضول ؿا اثليل ايي اي عـػٍ ّ مبل

 يک ثَ كؤ ّ کـػم پبک ؿا اىکِبين ىؼ عبلي عْة ػلن ّهتي

 ٍلت ىيطبى هـػ ايي امبؿت اف ىيؼا ًزبت آى ّ کـػم كکـ چيق

 اًزبم ثـاي کبؿي ًيق هي گؾىت کبهـاى ؿكتي اف مبػتي.  ثْػ

 ؿا عْػم مـ ّ ثـّم اتبهن ثَ کـػم كکـ عْػم ثب ، ًؼاىتن ػاػى

 رلٍْ فيجب ًظـم ثَ چٌبى اّل ؿّف کَ اي عبًَ.  کٌن گـم ْٓؿي

 ىبيؼ. هيآهؼ ًظـم ثَ الْػ ُّن ّ مـػ گْؿمتبًي اکٌْى ثْػ کـػٍ

 چين ثب ّ ىْم ىيؼا فًؼگي رـيبى ّاؿػ هي کَ ثْػ ايي هنوت

 اي ؽؿٍ آى ػؿ اگـ ىيک ّ هزلل عبًَ ّ حـّت ّ پْل ثجيٌن عْػ

 ُن آى اف هجل الجتَ.ًويبؿفػ ُن اثليل کلـ ثَ ًجبىؼ آى ػؿ آؿاهو

.  ثْػم ًـميؼٍ اي ًتيزَ چٌيي ثَ اهب ثْػم ػيؼٍ ؿا آيؼا فًؼگي

 ثب کـػ هيـْل ؿا ؽٌُن كکـي هيـكتن ثبال ُب پلَ اف کَ ْٓؿ ُوبى

 ٓـف ثَ كکـ ايي ثب ثقًن کبهـاى اتبم ثَ مـي کـػم كکـ عْػم

 ثبؿ اينتبػم کبهـاى اتبم ػؿ ثَ هبًؼٍ هؼم چٌؼ ّ ؿكتن ؿاُـّ اًتِبي

 اگـ کـػم كکـ عْػم ثب ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم توبم لؼٌتي تـك ػيگـ

 ؟ هيکٌؼ كکـي چَ ثجيٌؼ اتبهو ػؿ هـا ّ ثـمؼ مـ هـتجَ يک

 ْٓؿ ُـ کـػم كکـ عْػم ثب اهب ثـگيتن ّ ىؼم پييوبى اي لضظَ

 ؿكتي ثَ تيْين ؿا هي ؿـيت صني گْيي ثجيٌن ؿا آًزب ثبيؼ ىؼٍ

 .هيلـفيؼ ثؼًن تـك اف ّلي ثـگيتن هيکـػ اتبم آى ثَ
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 ثجـم يبػ اف ؿا تـك تب فػى صـف عْػم ثب کـػم ىـّع ثلٌؼ ٍؼاي ثب

 ثلٌؼ ثلٌؼ.  ثْػ ىؼٍ کللت ؿـيجي ٓـف ثَ ٍؼاين تـك ىؼت اف. 

 : هيگلتن

. ثکٌَ ؿلطي چَ هيغْاػ. ثيبػ هقعـف هـتيکَ اّى كـُ ثـ عت_

 هي ؟ ثگـػٍ ؿّ هي اتبم ثيبػ ػاػٍ اربفٍ عْػه ثَ چطْؿ اّى اٍالا 

 هيگن اّهؼ اگـ هيگـػم ؿّ اتبهو هيـم کـػٍ کَ کبؿي ػُْ ثَ ُن

 ػؿ ػمتگيـٍ ثَ ؿا ػمتن كکـ ايي ثب.  هيگيتن ػكتـم ػًجبل ػاىتن

.  امت هلل آى ػؿ ىؼم هتْرَ کَ ثپيچبًن ؿا آى عْامتن ّ گـكتن

 اتبم آى ػؿ ًؼاىتن ىک ػيگـ اکٌْى.  ىؼ ًلـت ثَ تجؼيل تـمن

 ّهت ايي ػؿ.  ثجيٌن ؿا آى هي ًويغْاُؼ کبهـاى کَ امت چيقي

 کَ تـمبًؼ هـا چٌبى اتبم ثنتَ ػؿ پيت اف تللي فًگ ٍؼاي

 فًگ ٍؼاي.  ػّيؼم عْػم اتبم ٓـف ثَ ّ کييؼم ريؾ ًبعْػآگبٍ

 چٌبى هي ّلي هيـميؼ گْىن ثَ کبهـاى اتبم ّ پبييي ٓجوَ اف

 چٌؼيي اف ثؼؼ تللي فًگ.  ًؼاىتن عْؿػى تکبى ًبي کَ هيلـفيؼم

 عٔ پيت كـاف ًکٌؼ کَ اكتبػم كکـ ايي ثَ تبفٍ هي ّ ىؼ هطغ ثبؿ

 ؿـّة آًوؼؿ پٌزـٍ پيت اف ّ ثـگيتن اتبم ثَ.  امت ثْػٍ

 عبؿد اتبم اف مپل ، ىؼ ًبپؼيؼ اكن ػؿ تب کـػم ًگبٍ ؿا عْؿىيؼ

 . کٌن ػؿمت چيقي ىبم ثـاي تب ؿكتن پبييي ٓجوَ ثَ ّ ىؼم

 ثب کيبًؼ، آى مْي ثَ هـا تللي فًگ کَ ثْػ گؾىتَ ًَ اف مبػت

 هطوئي. ثبىؼ کـػٍ تللي امت هوکي کني چَ کـػم كکـ عْػم

 هٌقل اف ثيـّى ىت آى کبهـاى ًويؼاًنت اّ فيـا ًينت كـاف ثْػم
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 هي ثجيٌؼ تب فػٍ فًگ کبهـاى عْػ اصتوال کـػم كکـ ايي ثَ. امت

 آػم اّ ثْػم كِويؼٍ کَ ْٓؿ ايي فيـا ، ًَ يب ُنتن هٌقل ػؿ

 :گلتن ّ ثـػاىتن ؿا تللي. ثْػ صنْػي ّ ىکبک

 الْ_

 کَ اي علَ ٍؼاي ثؼؼ اهب ًـميؼ گْىن ثَ ٍؼائي لضظِبي

 : گلت امت ػّؿ ؿاٍ اف کـػ هي هيغٌ

 الْ..  الْ_

 کني چَ ثَ هتؼلن ٍؼا ًجْػ هيغٌ.  ىؼ هطغ اؿتجبٓ ثؼؼ ّ

 ؿا گْىي. امت تِـاى اف هيگلت هي ثَ اصنبمي اهب. امت

 فًگ تللي ػيگـ ثبؿ.  ىؼم عيـٍ آى ثَ ّ گؾاىتن ربيو مؼي

 هجل اف تـ ّاّش ٍؼا ثبؿ ايي ، ثـػاىتن ؿا آى ثبالكبٍلَ هي ّ عْؿػ

 : هيگلت کَ ثْػ عٔ پيت هـػي. ثْػ

 .....؟ الْ.....الْ؟_

 :گلتن كبؿمي فثبى ثَ ثبىن هتْرَ ايٌکَ ثؼّى

 ثلـهبئيؼ ثلَ،_

 : گلت ثْػ عٔ پيت کَ هـػي

 ؟ عْػتي ىيْا الْ_
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 ٍؼاي ثْػ تللي عطْٓ ثَ هتؼلن کَ عيي عو ٍؼاي ثيي اف

 هي ثَ ؿا ػًيب اًگبؿ اّ ٍؼاي ىٌيؼى ثب ىٌبعتن ؿا اؿىيب

 :گلتن ،.ثغييؼًؼ

 !.... اؿىيب_

 ! ػزت چَ ىيْا مالم_

 ؟ چطْؿي مالم_

 هييؼم ػيًَّْ ثگيـم توبك ًوييؼم هْكن ثبؿم ايي اگَ کي ثبّؿ_

. 

 ؟ چي ثـاي_

 . هيگيـم ؿّ اًّزب ىوبؿٍ کَ ثبؿٍ پٌزويي ايي_

 ؟ ثْػ اىتجبٍ ىوبؿٍ گلت ثِن ػقيق آُب_

 اي ىوبؿٍ ػقيق عًَْ ؿكتن پـييت اتلبهب ثْػ ػؿمت ىوبؿٍ ًَ_

 ثْػ تللي ػكتـ تْي کَ اي ىوبؿٍ ثب ثْػي ػاػٍ هي ثَ کَ ؿّ

 .ثْػ ػؿمت ، کـػم هوبينَ

 ؟ چي پل عت_

 کـػم كکـ اّل ثـػاىت ؿّ گْىي هـػي يک ثبؿ ػّ ًلِويؼم_

 ؿّ گْىي چْة ثْػ اىتجبٍ ايٌکَ هخل اهب ىيؼامت ىُْـ

 ثؼّى هيؼاىت ثـ ؿّ گْىي يکي ُن ػيگَ ػّثبؿ يکي.  گؾاىت
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 تؼـيق صبال عت ، کي ّلو ؿّ ايٌب. هيکـػ هطغ ثگَ چيقي ايٌکَ

 ؟ کٌي کبؿ چَ ّ چطْؿي کي

 کَ ثْػم ىؼٍ ىکبکي آػم هخل.  ثْػ اكتبػٍ رـيبى مـم ػؿ كکـي

 رْاة ايٌکَ ثؼّى هيکـػ ًگبٍ هٌلي ػيؼ ثب ػًيب ُوَ ثَ

 :گلتن ثؼُن ؿا اّ اصْالپـمي

 ؟ فػي فًگ هْهغ چَ اؿىيب_

 صؼّػ ُن ثبؿ چٌؼ ًؼاػ رْاة کني فػم فًگ ٍجش ثبؿ يک_

 چطْؿ ، ًين ّ ػّافػٍ يؼٌي ايٌزب ّهت ثَ الجتَ.  ىت ػٍ مبػت

 ؟ هگَ

 ثْػين ثـگيتَ ثيـّى اف کبهـاى ُوـاٍ ثَ کَ يکجبؿ آهؼ عبٓـم ثَ

 ّ ثـػاىت ؿا گْىي کبهـاى ّ فػ فًگ تللي ىؼى ػاعل هضِ ثَ

. کـػ هطغ ؿا تللي ثبالكبٍلَ ثؼؼ ّ گلت چيقي لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ

 :گلتن ، ثْػٍ عٔ پيت اؿىيب ىت آى هيکـػم اصنبك

 ؟ هـػ يب ثْػ فى ثـػاىت ؿّ گْىي کَ اًّي اؿىيب_

 چيقي ىيْا... ثؼؼ ّلي کبهـاًَ کـػم كکـ اّل هـػ، کَ گلتن_

 ؟ ىؼٍ

 . ثْػٍ کبهـاى کٌن كکـ_

 ؟ کبهـاى_

 .ًقػ صـف هي ثب اٍال اّى
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 ؟ چـا كکـم ايي تْي ّ ػًّن هي_

 ؟ چي يؼٌي ايي_

 ػؿهيْى ثبُبت ثبيؼ کَ ُنت هّْْػي يک کي گْه اؿىيب_

 يب ثبثب يب ػقيق گْه ثَ ًويغْام هيگن ثِت کَ ايٌبيي اهب ، ثؾاؿم

 ؟ هتْرِي ، ثـمَ ػيگَ کل ُيچ

 ؟ هيگي چي هؼلْهَ ىيْا_

 . ثگن ثِت تب ثؼٍ هْل اّل اهب ، هيلِوي ثؼي گْه اگَ_

 چي ثگْ فّػتـ ، ؿمًْؼي صلون ثَ ؿّ رًْن ، ثبىَ عت عيلي_

 ؟ ىؼٍ

 تّْيش ثـايو عالٍَ عيلي ّ رٌزبل ثؼّى ؿا هّْْع کـػم مؼي

 ثيوبؿمتبى تْي ىيؼا صبّـ صبل ػؿ گلتن اّ ثَ ّهتي اهب ثؼم

 : پـميؼي هي اف ثبالكبٍلَ امت ثنتـي

 ؟ کزبيي االى تْ ىيْا_

 . ُنتن ىيؼا عًَْ هي_

 ؟ تٌِبيي عًَْ اّى تْي تْ کَ ايٌَ هٌظْؿم ػًّن هي_

 . ثيـّى ؿكتَ کبهـاى چْى اؿٍ االى_

 : گلت ػَجي لضي ثب

 عًَْ اّى تْي کبهـاى ّ تْ کَ ايٌَ هٌظْؿم.  هيگن چي ثلِن_

 ؟ ًؼاؿيؼ چيقي پـمتبؿي عؼهتکبؿي يؼٌي ؟ تٌِبييؼ لؼٌتي
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 اًلزبؿ آهبػٍ ثبؿّت ثيکَ هخل هيؼاًنتن ، ىؼم هٌظْؿه هتْرَ

 کـػم مؼي.  ثگْين ػؿّؽ اّ ثَ ًويتْاًنتن صبل ايي ثب امت

 :گلتن ّ ثبىؼ ػبػي لضٌن

 .اؿٍ_

 آى ىبُؼ ثبؿ يک کَ ػَجبًيتي ثب ثؼؼ ّ کـػ مکْت اي لضظَ

 : فػ كـيبػ ثْػم

 كـٍت اّليي تْي كـػا ، هيگن چي ثجيي کي گْه عْة_

 ّ هيکٌي ثـگيت توبّبي ايـاى ملبؿت ثـي هي ؿّ پبمپْؿتت

 صنبة ثَ تِـاى كـػگبٍ تْي ؿّ ثـگيتت هغبؿد هيگي ثِيْى

 .هيـيقًؼ

 ! اؿىيب_

 :گلت ػَجبًيت ثب

 . ثوًْي اًّزب ُن لضظَ يک صتي ًجبيؼ تْ ، گلتن کَ ُويي_

 :گلتن ػَجبًيت ثب ًيق هي ثْػم ىؼٍ پييوبى اؿىيب ثب ٍضجت اف

 يک ثـاي صتي ثـٍ مـم اگـ هي ثجيي کي گْه تْ ، عيـ ًَ_

 هؼؿ ايي ثِتـٍ ُن تْ ، ًويؾاؿم تٌِب ايٌزب ؿّ ىيؼا ػيگَ ُن لضظَ

 کٌي تکليق تؼييي ثـام کَ ًگلتن ؿّ صـكِب ايي هي ًقًي رْه

 هيتًْن کَ کنيَ هطوئٌتـيي پقىکن ػوَ پنـ کـػم كکـ ثلکَ.

 ثْػ هـاؿ اگـ ّوي ػؿ ثگن ثِو ؿّ ػلن ؿّي ىؼٍ تلٌجبؿ صـكِبي

 .ثْػ اّهؼٍ صبال تب ثبه هطوئي ثيبػ هي مـ ُن ثباليي
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 :گلت اي هلتونبًَ لضي ثب ّ ىؼ تـ آؿام

 ؿّاًيَ يبؿّ ايي هيگي کَ ْٓؿ ايي ، ًويلِوي چـا عـاة کلَ آعَ_

. 

 .... ثَ اهب ثبىَ ىبيؼ_

 هْل ثَ ثگْين ّ ثپـػ ػُبًن اف ثْػ ًقػيک گـكتن ؿا فثبًن رلْي فّؿ

 پب اف ػمت هيؼًّن چيقُبيي يک هي کَ ًلِويؼٍ ّهتي تب ، كـاف

 ثْػ ثِتـ ّ ًوييٌبمؼ ؿا كـاف اؿىيب آهؼ يبػم ّلي ًويکٌَ عطب

 : گلت اؿىيب. ثبىؼ ًؼاىتَ عجـ هّْْع ايي اف كؼال

 ؟ گلتي هي_

 چيقي ثبثب ّ ػقيق ثَ كؼال ُنتن عْػم هْاظت هي ػيگَ ُويي_

 ؟ کَ اي هتْرَ. ثيلتٌؼ ّال ّ ُْل تْي اًِّب ًويغْام ، ًگْ

 :گلت كْؿا

 ػؿمت اًّزب تْ هًْؼى ايٌکَ اّى ّ هتْرِن ؿّ چيق يک كؤ هي_

 ، ثبىَ ثيوبؿمتبى تْي ىيؼا هيگي کَ ْٓؿ ايي اگَ ًينت،

 ثيبؿٍ مـت ثباليي ثغْاػ هْهغ يک اگَ ؟ چي تْ ّلي اهٌَ ربه

 ؟ هيـمَ ػاػت ثَ کي

 ؿيـ.  ًؼاؿٍ ؿّ رـاتو اّى گلتن ثِت ثبؿ يک ًکي ىـّع ُن ثبف_

 تٌِب ػيگَ لضظَ يک ؿّ ىيؼا ُن ثويـم اگـ هي ، ثبىَ ُن ايي اف

 .ًويگؾاؿم

 .  اًّزب ثيبم مـ يک تب ّيقا ػًجبل هيـم اهـّف ُويي هي_
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RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 :گلتن کـػم گـهي پيت اصنبك اي لضظَ

 ؟ هيگي ؿامت_

 . اؿٍ_

 ؟ هيگي چي ثويَ ّ ػوَ ثَ

 ًتـك.  هيگن چي ًينت هِن ، ُنتي ثويَ ًگـاى ُوييَ تْ_

 . ًلِوَ چيقي کني هْاظجن

 تضول ؿّ هـػک ايي توبم مبل مَ ىيؼا اگَ ػاػي هْل تْ اؿىيب_

 کني پيو آثـّه ًويغْام هي ثْػٍ ؿـّؿه ثغبٓـ كؤ کـػٍ

 . ثـٍ

 : گلت تلغي ثَ

 . ػاؿٍ تْؿّ لؼٌتي ؿـّؿ ُوْى ُن ىيؼا هيؼًّن عْة ػيگَ ايٌْ_

 :گلتن ّ گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن

 عجـ؟ چَ تِـاى اف.  کي ّلو ؿّ صـكِب ايي عت_

 .ًينت اًّزب ػاؿي ثَ عجـُب_
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 ُن ىبيؼ اكتبػٍ کَ اتلبهيَ ػيگَ صبال ، ًجبه اعالم ثؼ هؼؿ ايي_

 . کـػم فيبػ ؿّ ػاؿو ؿّؿي هي

 اكتبػٍ اتلبم کَ رْؿي اّى ؿّ چيق ُوَ تْ ُنتن هطوئي اتلبهب

 فًگ فّػتـ چـا کَ هًْؼم اهب.  ثين ًگـاًت ثييتـ هجبػا کَ ًگلتي

 .اهـّف تب گؾاىتي ّ ثگؾاؿي رـيبى ػؿ ؿّ هي ًقػي

 ثِت هيغْامتن اگـ.  كِويؼم ؿّ هّْْع ايي تبفٍ ُن هي عؼا ثَ_

 کبه اي کَ.  ًويگلتن چيقي ّ هييؼم علَ ُن اهـّف ًگن

 . هييؼم

 :گلت ّ کـػ مکْت اي لضظَ

 ؿيغتَ ُن ثَ ثؼرْؿي اػَبثن. ثجغو ؿّ هي ىيْا_

 .ثجغيوت ًکـػي کبؿي_

 ثبه عْػت هْاظت عيلي ػقيق رْى تْؿّ ، ًگـاًن عيلي عؼا ثَ_

. 

 ؿّ عؼا ، هيتـمن ثييتـ هيگي کَ ايٌزْؿي ، هْاظجن ثبثب ثبىَ_

 هـػم کَ ثْػي ؿّاًيٌبك ػکتـ اگـ ُنتي ػاعلي ػکتـ تْ ىکـ

 . هيکـػي تـک فُـٍ ؿّ

 :گلتن. ًؼاؿػ ىْعي صٍْلَ كِويؼم مکْتو اف

 ؟ گؾاىتي چي ؿّ اموو عجـ؟ چَ ػعتـت اف ؿامتي_
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 چِـٍ ّ اكتبػم كـاف يبػ ثَ ًبعْػآگبٍ اؿىيب اف پـمو ايي ثب

 هي ثَ ؿا عْػه ثْػ آّؿػٍ يبػ ثَ ّهتي اّ ًبؿاصت ّ هتؼزت

 ؿا اؿىيب صٍْلَ ثي ٍؼاي. آهؼ چيون رلْي ًکـػٍ هؼـكي

 : گلت کَ ىٌيؼم

 ٍؼا پْپک ؿّ اّى هبهبى ّ پـّاًَ اهب آؿفّ گؾاىتن ؿّ اموو_

 .هيکٌٌؼ

 .تـٍ هيٌگ عيلي پْپک اؿىيب هيٌگي امن چَ ّاي_

 : گلت صبل ثي

 ؟ هيگي ؿامت_

.  ثبىَ فًؼٍ اهيؼّاؿم ، هيٌگيَ عيلي امن پْپک عؼا، ثَ اؿٍ_

 ؟ چطْؿٍ پـّاًَ ؿامتي

 ايٌزب ُوَ چْى ًپـك ؿّ کني صبل ػيگَ لطلب ، عْثَ اًّن_

 . عْثَ صبليْى

 :گلتن ّ عٌؼيؼم

 ٍجش اف ثقًي فًگ ايٌزب ثَ عْامتي اگـ ؿامتي عت عيلي_

 .ايٌزب ّهت ثَ الجتَ کبؿٍ مـ کبهـاى هؼوْالا  يک تب ًَ مبػت

 : ػاػم اػاهَ هي ّ ًگلت چيقي

 ثجيٌن ؿّ ىيؼا هيـم آمبييگبٍ ثَ ػؿهيْى ؿّف يک هي ّوي ػؿ_

 .ًيْ ًگـاى ًجْػم فػي فًگ اگـ ّهت يک
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 ؟ ًؼاؿي اصتيبد چيقي پْلي ثَ ىيْا ؿامتي_

 عْؿػ ػؿػم ثَ عيلي ػاػي ثِن کَ پْاليي ًکٌَ ػؿػ ػمتت ًَ_

 فػًو صـف اف اهب ثْػ صبل چَ ػؿ ًويؼاًنتن ًگلت، چيق ُن ثبف

 توبم ؿا هکبلوَ ػيؼم ثِتـ ًؼاؿٍ ػؿمتي صٍْلَ ّ صبل ثْػ هؼلْم

 : کٌن

 ُيچ عؼا ثَ ، ًکي عْؿػ ؿّ اػَبثت ايٌوؼؿ هيکٌن عْاُو اؿىيب_

 . ًويبكتَ اتلبهي

 .....؟ چي آهؼ پيو هْؿػي اگَ ىيْا_

 :گلتن ثگْين اّ ثَ ُن ؿا كـاف هّْْع امت ثِتـ کـػم اصنبك

 هيبّهؼم ػاىتن ّهتي ثگن ؿّ ػيگَ چيق يک ؿكت يبػم ؿامتي_

 تب کـػ ؿاٌُوبيي ؿّ هي کَ ىؼم آىٌب آهبيي يک ثب كـّػگبٍ تْي

 ثْػم ؿكتَ ّهتي ثؼؼ ُلتَ يک کٌن پيؼا ؿّ کبهـاى ثتًْن

 ًگِجبى ثَ ًتًْنتن ثنتـيَ اًّزب ىـّيي کَ ثيوبؿمتبًي

 ًجْػ ُن هالهبت ؿّف اّى الجتَ.  ثـم هالهبت ثَ هيغْام ثلِوًْن

 ػكؼَ يک کَ ًينتن ثْػ ثيوبؿمتبى ؿّثـّي کَ پبؿکي تْي ؿكتن

 ربي اًّزب کي ثييٌن اًّزب ًجبيؼ گلت هي ثَ ػيؼم ؿّ آهب اّى

 كِويؼ ُن ّهتي ، عطـًبکَ تٌِب فى يک ثـاي ّ ًينت هطوئٌي

 ثيوبؿمتبى تب ؿّ هي ًؼاػًؼ ؿاُن ّ ثجيٌن ؿّ ىـّيي هيغْامتن

 كِويؼم کَ ثْػ اّى تْمٔ ّ رب اّى ؿامتو.  کـػ ُوـاُي

 اّى.  ثيٌَ ػؿ ُبيي هّْْع يک ّ ًويغْؿٍ ُن ثَ کبهـاى صـكِبي
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 عجـ پليل ثَ کـػم عطـ اصنبك هْهغ يک اگَ گلت هي ثَ آهب

 . ثؼم

 ثـ.  ثيٌْم ؿا اػتـاّو ٍؼاي ثْػم هٌتظـ کـػم مکْت ّهتي

 : گلت اي عنتَ ٍؼاي ثب اؿىيب هيکـػم ؿا كکـه آًچَ عالف

 ؟ امت کبؿٍ چَ ؟ آػهيَ رْؿ چَ يبؿّ ايي_

 .امت کبؿٍ چَ ًپـميؼم افه_

 پْک ّ ريک ُوَ اّى ّلي کيَ ّ امت کبؿٍ چَ اّى ًويؼًّي تْ_

 ؟ چي يؼٌي ايي ؟ هيؼًَّ تْؿّ

 تْ ثَ هي اگَ تبفٍ.  اّى ًَ ثـعْؿػم هيکل ثَ هي ايٌکَ هخل_

 ، ُنتٌؼ کي پؼؿه هبػؿ ّ رْؿيَ ايي اه هيبكَ ّ ايٌَ کبؿه ثگن

 اف ؿّ آػم عؼا ثَ اؿىيب ؟ ػاؿي آالػبت ُوَ ايي چـا ًويگي

 . هيکٌي پييوْى فػى صـف

 . ىيـ ػُي تْ ثيلتي ثيبئ ػؿ گـگ ػُي اف هيغْاػ ػلن آعَ_

 صْامن هْاؿػ رْؿ ايي تْي هي هيؼًّي ُن عْػت اؿىيب ثجيي_

 ثگيـم افه ًتًْنتن ّؼلي ًوطَ ُيچ ُن االى تب روؼَ عيلي

 . ثبىَ ثؼي آػم ًويبػ ثٌظـ اهب امت کبؿٍ چَ ًويؼًّن ػهيوب

 . ثؼين هب كؤ عْثي ُوَ ، اؿٍ_

 ّ ًيبّؿػم ثـّين ّلي گـكت ام عٌؼٍ ػاىت صنبػت ؿًگ کالهو

 :گلتن
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 . ثقى صـف ثبُبه عْػت هيؼم ؿّ تللٌو ىوبؿٍ ثغْاي اگَ_

 :گلت ثبالكبٍلَ

 .ثگْ_

 . ثؼم ثِت ثؼؼ کي هطغ هيغْاي ، ثبالمت کيلوَ تْي_

 . ثيبؿه ثـّ ػمتوَ گْىي ًَ_

 ػهبيوي ّ ؿكتن ثبال ػّاى ػّاى ّ گؾاىتن ٌٍؼلي ؿّي ؿا گْىي

 ػاػم اّ ثَ ؿا كـاف ػّمت هٌقل ىوبؿٍ ثؼؼ ّ ثـگيتن کيلن ثب ثؼؼ

 تب ػاػم اّ ثَ ؿا اه عبًْاػگي ًبم ؟ چيَ اموو پـميؼ ّهتي ،

 گلت عؼاصبكظي اف هجل.  ام ىؼٍ عْػهبًي اّ ثب عيلي ًکٌؼ كکـ

: 

 هيکٌن مؼي هي ًکي آويٌبى کني ثَ فيبػ صبل ُـ ثَ ىيْا_

 . ثگيـم توبك ثبُبت هـتت

 . هْاظجن عيلي ُن هي ًويبكتَ اتلبهي ًجبه ًگـاى ، ثبىَ_

 ؿاصتي ًلل گؾاىتن ؿا گْىي ّ کـػم عؼاصبكظي اّ ثب ّهتي

 اّ ثَ ّ ثقًن فًگ كـاف ثَ اكتبػ كکـم ثَ لضظَ ُوبى ، کييؼم

 اف صويوت ػؿ ، ثگيـػ توبك اّ ثب اؿىيب امت هوکي کَ ثگْين

 عْىضبل ثْػم کـػٍ پيؼا اّ ثب تللٌي توبك ثـاي اي ثِبًَ ايٌکَ

 هـػي ثْم چٌؼ اف ثؼؼ ، گـكتن ؿا ػّمتو هٌقل ىوبؿٍ.  ثْػم

 : گلت ّ ثـػاىت ؿا تللي گْىي

 .مْام ثي ّي_
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 ًبهن كؤ ثْػ گلتَ كـاف. امت كـاف ػّمت ىؼم هتْرَ ثبالكبٍلَ

 ؿا امون هوؼهَ ثؼّى آهؼ هي هنغـٍ عيلي ًظـم ثَ.  ثگْين ؿا

 :گلتن ثٌبثـايي ثيبّؿم فثبى ثَ

 .ىيْا آايبم هنيْ، ژّم ثي_

 ثَ اهب ام کـػٍ هبٓي ؿا كـاًنَ ّ اًگليني هيؼاًنتن ُن عْػم

 : گلت هـػ.  ًجْػم ثلؼ ػيگـي چيق آى رق

 پ کيت ى ّاا ىئي ، ّي ، اٍّ_

 ًلِويؼم ؿا صـكو ثبهي اهب ىٌبعتَ هـا كِويؼم ًبهن ىٌيؼى ثب

 :گلتن تيکـ ثـاي

 يْ تٌک_

 كـاًنَ ثَ تيکـ ّ امت اًگليني کلوَ ايي آهؼ يبػم ثبالكبٍلَ

 تب ثْػ ؿكتَ اّ فيـا ثْػ ىؼٍ ػيـ صـكن اٍالس ثـاي هوني هييْػ

 ثب ّ ثـػاىت ؿا گْىي كـاف ثؼؼ اي لضظَ.  کٌؼ ٍؼا ؿا كـاف

 : گلت عْىضبلي

 ؟ چطْؿي مالم_

 هوٌْى عْثن_

 ؟ عجـ چَ_

 .اهٌَ اّّبع كؼال_

 ؟ ًينت عًَْ کبهـاى هگَ_
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 . هِوًْي ؿكتَ ًَ_

 : گلت کـػم تؼـيق ثـاه ؿا رـيبى ّهتي

 ًـكتي کـػي عْثي کبؿ ، ًجبه ًگـاى_

 ... ثگن ىوب ثَ فػم فًگ ؿامتو_

 : ّگلت کـػ هطغ ؿا صـكن

 کيب؟ ثَ_

 :گلتن ، ًيؼم هٌظْؿه هتْرَ

 ىوب ثَ_

 ؟ کيب يؼٌي هبُب_

 : گلتن ًوييْػ، هتْرَ چـا كِويؼم ًوي

 عْػتْى ثَ_

 . کٌي عطبثن تـ ؿاصت هيتًْي عْة ، عْػم ثَ ، اُب_

 ػمتن كِويؼم ، اكتبػ ام ػّفاؿي تبفٍ ثؼؼ ّ کـػم هکج اي لضظَ

 آهؼ چيون رلْي اّ مٌگيي ّ رؼي ؿكتبؿ ّ هتيي چِـٍ ، اًؼاعتَ

 ثـاين ايي ّ ػاؿػ ُن ىْعي ٓجغ هتبًت ُوَ آى ثب كِويؼم تبفٍ. 

 :گلتن ثْػ ربلت عيلي

 .... ثَ فػم فًگ ثلَ_

 : گلت ّ کـػ کوکن

 ... ثگن ثِت_
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 : گلت ّ عٌؼيؼ.  کـػم تکـاؿ ؿا اّ رولَ مغتي ثَ ّ عزبلت ثب

 ؟ هيگلتي عت.  هيکٌي ػبػت اهب مبعتَ اّلو ًتـك_

 : ػاػم اػاهَ

 ؿّ صبلن تب ثْػ فػٍ فًگ ثِن پقىکَ کَ ام ػوَ پنـ اهـّف_

 ُويي گلتن ثِو صؼي تب ؿّ رـيبى ُن هي ؿامتو ، ثپـمَ

 ....ىوب کَ گلتن اّ ثَ ْٓؿ

 ؛ گلت ّ ثـيؼ ؿّ صـكن ُن ثبف

 کيب؟_

 : گلت اّ ّ کـػم هکخي ثْػ گـكتَ ام عٌؼٍ آهؼ ًوي کْتبٍ ايٌکَ اف

 ثؼم يبػت عْام هي اهب کـػم هطغ ؿّ صـكت ثجغييؼ ؟ عت_

 تْ ثگي ؿاصت چطْؿ

 : گلتن هيقػم لجغٌؼ کَ صبلي ػؿ

 ؿّ ػّمتتْى هٌقل ىوبؿٍ اربفتْى ثب ُن ثؼؼ کـػم اؽيتتْى عيلي_

 .ثگيـٍ توبك ىوب ثب هوکٌَ ، ػاػم ثِو

 : گلت

 ؟ کيب ثب_

 : گلتن ّ عٌؼيؼم هي ّ

 ..... ثب_

 : گلت ّ کـػ تکويل اّ ّ
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 تْ ثب_

 ثب ّ ىکنت ؿا مکْت اّ ايٌکَ تب کـػين مکْت ػّ ُـ اي لضظَ

 : گلت ؿـيجي لضي

 .... ىيْا_

 ثـاي کَ ْٓؿي ثَ فػى تٌؼ ثَ کـػ ىـّع هلجن. ًؼاػ اػاهَ ّلي

 اف فّػتـ ؿا اّ مکْت هلِْم هلجن گْيي. ثْػ تؼزت ربي ُن عْػم

 ػيگـ ثبؿ اّ تب ػاىت اػاهَ مکْت ايي هؼتي.  ثْػ کـػٍ ػؿک هـقم

 : گلت ّ ىکنت ؿا مکْت

 . ُنتن تللٌو هٌتظـ هي ثبىَ_

 . کٌن عؼاصبكظي ثبيؼ ًؼاؿي هي ثب کبؿي اگـ_

 . ثبه عْػت هْاظت كؤ ًَ_

 .عؼاصبكع_

 .عؼاًگِؼاؿت_

 ، هبًؼم صبل آى ثَ هؼتي گؾاىتن ػمتگبٍ ؿّي ؿا گْىي

 کـػم هي اصنبك.  ًگلت کَ ثگْيؼ چَ هيغْامت كـاف ًويؼاًن

 امت تـػيؼ ػچبؿ هيؼاػ گْاُي آى ثَ هلجن کَ آًچَ گلتي ثـاي اّ

 مَ كؤ اّ ّ هي.  ثْػ فّػ عيلي اصنبك ايي ُن عْػم ثـاي. 

 کوي ًظـ ثَ ىؼى ػلجنتَ ثـاي ايي ّ ثْػين ػيؼٍ ؿا ُوؼيگـ ثبؿ

. ًويکـػ اىتجبٍ هْؿػ ايي ػؿ اصنبمن ثْػم هطوئي اهب. هيآهؼ فّػ
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 اّ هْؿػ ػؿ هي کَ ػاىت هي ثَ ؿا اصنبمي ُوبى ُن اّ

 . ًؼاىتن ىک هْؿػ ايي ػؿ ّ ػاىتن

 ّ ؿكتن اتبهن ثَ ثبالكبٍلَ ّ عْؿػم هغتَـي ىبم ىت ًَ مبػت

 ؿا ٌٍؼلي ّ گؾاىتن ػؿ رلْي ؿا تضـيـ هيق ػؿ کـػى هلل اف ثؼؼ

 کَ ثْػم ًيؼٍ ؿعتغْاة ػاعل ٌُْف.  ػاػم هـاؿ آى ؿّي ُن

 ّ فػم کٌبؿ ؿا ٌٍؼلي ّ هيق مـػت ثَ ىٌيؼم ؿا تللي فًگ ٍؼاي

 ؿا كـاف ٍؼاي ثـػاىتن ؿا گْىي ّهتي.  ؿكتن پبييي ػّاى ػّاى

 : گلت كـاًنَ ثَ اّ ىٌبعتن

 .آكـاًنْا تللي ّّػم ژّ مْام ثي_

 . گلتيؼ چي ًيؼم هتْرَ هتبملبًَ مالم_

 : گلت ّ عٌؼيؼ

 ؟ ًيبهؼٍ ٌُْف کَ کبهـاى ، ىيْا مالم_

_ًَ . 

 کٌَ كکـ ػاػ رْاة اّى هْهغ يک اگـ کـػم كکـ عْػم ثب ، عْثَ_

 . گـكتن اىتجبٍ

 ؟ ىؼٍ چيقي_

 .فػ تللي ات ػوَ پنـ ثگن ثِت هيغْامتن كؤ ، ًَ_

 :گلتن تؼزت ثب

 ! فّػ چَ ، ّاهؼب_
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 ًبتْيي آػم ثٌؼٍ هجبػا ثْػ ايي ًگـاى اييبى هؼلْم هـاؿ اف ، ثلَ_

 . ثبىن

 :گلتن ّ گقيؼم ػًؼاى ثَ ؿا لجن

 : گلت ثِتْى چيقي هگَ_

 رٌل هـػا هب ّلي کـػ ثـعْؿػ هضتـهبًَ عيلي اتلبهب ، ًَ_

 عيبلو ايٌکَ ثـاي ُن هي.  ىٌبمين هي عْة ؿّ عْػهْى

 اگَ تب ػاػم ثِو ؿّ کبؿم هضل آػؿك ّ عًَْ ىوبؿٍ ثيَ ؿاصت

 . کٌَ تضوين هْؿػم ػؿ عْامت

 صـف اّ ثب ىوب هْؿػ ػؿ ًجبيؼ ثْػم هي هوَـ ، هيغْام هؼؾؿت_

 . هيقػم

 هّْْع ايي اف کي ثبّؿ ، کـػي عْثي عيلي کبؿ اتلبهب چـا ، ًَ_

 . ىؼم عْىضبل عيلي

 :گلتن ، ًپـميؼم ؿا اه عْىضبلي ػليل

 ؟ ايٌزب ثيبػ هيغْاػ گلت ىوب ثَ_

 . اؿٍ_

 .هيبػ ػًّنتن هي_

 ؟ ثپـمن افت مْالي يک تًْن هي_

 . صتوب ثلَ_

 ؟ هتبُلَ ػکتـ آهبي_
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 :گلتن ػبػي عيلي ّ ىؼم هٌظْؿه هتْرَ

 ػعتـ يک ٍبصت ُن تبفگي ثَ کـػٍ افػّاد کَ مبلَ مَ ثلَ_

 . ىؼٍ

 ّ هي هيکٌؼ كکـي چَ هيؼاًنتن هي ّلي ًگلت چيقي ػيگَ كـاف

 ؿّف ثـاي ؿا هبى ثؼؼي هـاؿ ّ کـػين عؼاصبكظي فّػ عيلي اّ

 ؿكتن اتبهن ثَ گؾاىتن ؿا گْىي ايٌکَ اف ثؼؼ.  گؾاىتين ػّىٌجَ

 ثؼؼ ؿّف.  عْاثيؼم ّ ؿكتن تغتغْاة ثَ اتبم ػؿ کـػى هلل اف ثؼؼ ّ

 ثـّين ىيؼا ػيؼى ثَ ؿّف آى ايٌکَ اهيؼ ثَ.  ثْػ هٌقل ػؿ کبهـاى

 اهب ، کـػم آهبػٍ ٍجضبًَ ّ پبييي ؿكتن ثـعبمتن عْاة اف کَ ٍجش

 ػاعل عْػؿّاه.  ًيؼ پيؼاه کبهـاى ىؼم هٌتظـ چَ ُـ

 ًوي پبييي چـا ًويؼاًن اهب امت هٌقل هيؼاًنتن ّ ثْػ پبؿکيٌگ

 عْاة ثَ فػٍ ؿا عْػه هَؼ اف ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم ثب ثؼؼ ، آهؼ

 اف ثؼؼ يک اف مبػت.  ثـّين ىيؼا ػيؼى ثَ ثغْاُن اّ اف هجبػا تب

 پق عْاة کنـت اف چيوبًو آهؼ پبييي کَ ثْػ گؾىتَ ظِـ

 اه ٍجضبًَ ّ ًبُبؿ.  ػاىت ٓلجکبؿاًَ هيبكَ ُوچٌبى ّ ثْػ کـػٍ

 ّ ًيبّؿػم ٓبهت.  ثغْاًؼ ًبهَ ؿّف تب ؿكت مبلي ثَ ّ کـػ يکي ؿا

 : گلتن ّ اّ پيو ؿكتن

 هْل هي ثَ ثبىَ عبٓـتْى اگـ امت يکيٌجَ اهـّف کبهـاى آهب_

 . ثجـيؼ ىيؼا ػيؼى ثـاي ؿّ هي اهـّف ثْػيؼ ػاػٍ

 : گلت کٌؼ ًگبٍ هي ثَ ايٌکَ ثؼّى
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 . ًؼاؿم ّهت اهـّف هي هتبملبًَ_

 ثبال ٓجوَ ثَ ّ کـػم تـک ؿا اّ ثگْين چيقي ايٌکَ ثؼّى ُن هي

 ػاػم ًيبى کبؿ ايي ثب.  ًيبهؼم پبييي ُن ىبم ثـاي صتي ّ ؿكتن

 فيـا ىؼ توبم عْػم ّـؿ ثَ صويوت ػؿ اهب ام کـػٍ لذ اّ ثَ ًيق هي

 گؾىت مغت عيلي هي ثَ ؿّف آى.  ثْػم ىؼٍ صجل اتبم ػؿ

 ُؼكن پييجـػ ثـاي ػؿمتي ؿاٍ ايي ؿميؼم ًتيزَ ايي ثَ ّلي

 آى اف ثِتـ ؿكتبؿي ًيق اّ کٌن ؿكتبؿ عَوبًَ ثْػ هـاؿ اگـ ًينت،

 ػؿ اّ کبؿ اف مـ ثبيؼ هي. هيکـػ ػّؿ ُؼكن اف هـا ايي ّ ًؼاىت

 ًوطَ اّ. هييؼم ّاؿػ ؿاُو اف ثبيؼ هٌظْؿ ايي ثـاي ّ هيآّؿػم

 ايي اف ثبيؼ ّ ثْػم كِويؼٍ ؿا آى هي کَ ػاىت ثقؿگي ّؼق

 ؿّي ؿا چيوبًن كکـ ايي ثب.  هيجـػم ؿا امتلبػٍ ًِبيت هّْْع

 ىت فّػتـ تب کـػم عْاثيؼى ثَ هزجْؿ ؿا عْػم ّ گؾاىتن ُن

 ػيؼى ثَ گـكتن تَوين اثتؼا ىؼم ثلٌؼ عْاة اف ثؼؼ ؿّف. ثگؾاؿًؼ

 ؽٌُن ػؿ ّهت ػيـ تب کَ ؿا اي ًويَ ثبيؼ اّل ّلي ثـّم ىيؼا

 ًقػيکي تب هٌظْؿ ُويي ثَ.  هيگؾاىتن ارـا ثَ ثْػم کـػٍ تٌظين

 . ثْػم ؿؾا تِيَ هيـْل آىپقعبًَ ػؿ ظِـ

 ىٌيؼى ثب. ثـگيت عبًَ ثَ يک مبػت ُوييَ هخل کبهـاى

 ثبفي يک ثـاي ؿّ عْػت ىيْا"  گلتن عْػم ثَ هٌقل ػؿ ٍؼاي

.  کـػم هيق چيؼى مـگـم ؿا عْػم ثؼؼ ّ"  کي آهبػٍ هبُـاًَ

 تب ، هييؼ ؿػ   آىپقعبًَ رلْي اف ثبيؼ ثبال ثَ ؿكتي ثـاي کبهـاى
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 تکبى ام ىؼٍ اّ هتْرَ تبفٍ ػاػم ًيبى ؿميؼ آىپقعبًَ ػؿ رلْي

 :گلتن ّ عْؿػم

 .تـمًْؼيي ؿّ هي ، مالم_

 ػلغْؿ هي اف ٌُْف ثْػ هؼلْم اهب ثْػ ًگـكتَ هيبكَ هجل ؿّف هخل

 .امت

 .ىؼيي ػؿ ٍؼاي هتْرَ کـػم كکـ هي ، مالم_

 .ًجْػ صْامن ًَ_

 :گلتن ، اًؼاعت گبف ؿّي ثَ ًگبُي کٌزکبّي ثب

 چْى کٌيؼ ػزلَ کن يک کٌيؼ ػُْ ؿّ لجبمتْى هيغْاُيؼ اگَ_

 . ثيَ مـػ ؿؾا هيتـمن کـػم عبهْه ؿّ گبف فيـ

 اّ اف ّهتي ّ گؾىت ػهبيوي ، ؿكت ثبال ُب پلَ اف ّ ًگلت چيقي

 لضظَ ُوبى ػؿمت اهب ًگـكتَ ام ًويَ کـػم كکـ ًيؼ عجـي

 ّ کييؼم ؿؾا عْػم ثـاي ثبالكبٍلَ ىٌيؼم ؿا اتبهو ػؿ ٍؼاي

 ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ ىؼ آىپقعبًَ ّاؿػ ّهتي.  ًينتن هيق مـ

 :گلتن

 ؟ ثکين ؿؾا ثـاتْى_

 : گلت ّ ثـػاىت هيق ؿّي اف ؿا ثيوبثو

 . هيکين عْػم هوٌْى ، ًَ_
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 ؿؾا ّلغ ثب ُوييَ هخل اّ.  کـػين ٍـف ؿؾا توبم مکْت مـ

 اّ اف فّػتـ هي ، آهؼٍ عْىو ػمتپغتن اف ثْػ هؼلْم ّ هيغْؿػ

 :گلتن ّ ىؼم ثلٌؼ رب اف ثؼؼ ّ کـػم توبم ؿا اين ؿؾا

 ػؿمت مجقي هْؿهَ هيغْام ىبم ثـاي ّوي ػؿ ىوب ثب هيق_

 . کٌيؼ تِيَ کٌيؼ لطق ، ًؼاؿين لْثيب ّلي کٌن

 تـک ؿا آىپقعبًَ ثبىن اّ ربًت اف صـكي هٌتظـ ايٌکَ ثؼّى ثؼؼ ثب

 آىپقعبًَ ؿكتن پبييي کَ ّهتي ػَـ.  ؿكتن ثبال ٓجوَ ثَ ّ کـػم

 يک ّ ػاىت هـاؿ مجؼ ػاعل ىؼٍ ىنتَ ظـكِب ّ ثْػ ىؼٍ تويق

 هطوئي فيـا ، فػم لجغٌؼ آى ػيؼى اف.  ثْػ هيق ؿّي هـهق لْثيب ثنتَ

 گبف ؿّي ّ کـػم آة ؿا کتـي.  ًويگؾؿٍ ىکوو اف کبهـاى ثْػم

 کـػم هـّؿ ؿا ام ًويَ رْاًت ّ ًينتن ٌٍؼلي ؿّي ّ گؾاىتن

 ػاعل هي ػيؼى ثب ّ آهؼ پبييي اّ کَ ثْػ کييؼٍ ػم تبفٍ چبي. 

 :گلتن ّ ػاػم ؿا رْاثو.  کـػ مالم آىپقعبًَ

 ؟ هيغْؿػي چبي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 .ثلَ_

 :گلتن ثؼؼ ّ گؾاىتن رلْيو ؿا آى ّ ؿيغتن چبي كٌزبًي ثـايو

 هِوًْي ًيْهؼم ثبُبتْى پـيـّف ايٌکَ عبٓـ ثَ هيؼًّن کبهـاى آهب_

 اف اهب.  هيغْام هؼؾؿت افتْى ثبثت ايي اف ، ػلغْؿيؼ هي اف ُن ٌُْف

 ؿكتي هْل کٌيؼ ُوبٌُگ هي ثب ايٌکَ اف هجل هيکٌن عْاُو ىوب
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 ػؿ ًويبػ پيو ػلغْؿي ثـاي هْؿػي رْؿي ايي ، ًؼيؼ ؿّ ربيي

 هيتًْن ىوبمت ًبؿاصتي ثبػج ايٌزب هي صْْؿ هيجيٌيؼ اگـ ّوي

 . ػيگَ ربي يک ثـم

 : گلت ثبالكبٍلَ ، عْؿػ رب عيلي صـكن اف

 ايي.  هيکـػ ػؿػ مـم ، ًينتن ػلغْؿ ىوب اف هي کٌيؼ ثبّؿ ًَ،_

 . عْػتَ عًَْ ايٌزب رْى ىيْا چيَ صـكِب

 ثيبّؿم ثيـّى تـمٌبک صبلت آى اف ؿا اّ ثْػم تْاًنتَ ايٌکَ اف

 ُـ کَ ثْػ آى اف تـ تضول هبثل اّ ؿكتبؿ ايي. ثْػ ىؼٍ ؿاصت عيبلن

 ثؼُن ًيبى ايٌکَ ثـاي.  کييؼٍ اي ًويَ ثـاين کٌن كکـ لضظَ

 :گلتن ػلگيـم اّ اف

 ايـاًي عَلت ثبىٌؼ کَ ػًيب کزبي ُـ ايـاًيِب چيَ هيؼًّيؼ آعَ_

 ػيگَ هلي ت ُـ يب ّ كـاًنْي يک ىبيؼ ، ػاؿًؼ ؿّ عْػىْى ثْػى

 اهب.  ثبىَ ًبؿاصت يب کٌَ اعن هيقثبًو کَ ًجبىَ هِن ثـاه

 . هِوًَْ ثْػى هقاصن هؼٌي ثَ هيقثبى اعن ايـاًيِب ثـاي

 : گلت ّ عٌؼيؼ اصووبًَ

 کَ ىؼٍ ثبػج هي ؿكتبؿ اگَ ًکي ؿّ كکـ ايي رْى ىيْا ًَ_

 . هيغْام هؼؾؿت افت ثيي ًبؿاصت

 : گلتن هيبكَ ُوبى ثب

 . کٌيؼ عْاُي هؼؾؿت ًجبيؼ کَ ىوب هيکٌن عْاُو_

 : گلت آهيقي التوبك لضي ثب



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 758 

 کتاب باز

 . کـػم اىتجبٍ ثجغو ؿّ هي هيکٌن عْاُو ًَ_

 ػمت ؿّ هي کـػم كکـ لضظَ يک ، کـػم ًگبُو تؼزت ثب

 ايي ايٌکَ ثـاي ، ًويؼاػ ًيبى ؿّ ايي اه هيبكَ اهب اًؼاعتَ

 :گلتن کٌن توبم ؿا هنغـٍ ًوبيو

 صـف هْؿػ ايي ػؿ ػيگَ ثِتـٍ ّ ثغييؼين ؿّ ُوؼيگـ ػّ ُـ_

 ؟ هجْلَ ، ًقًين

 : گلت عْىضبلي ثب

 .هجْلَ ، اؿٍ_

 : گلتن ّ آهؼ ؽٌُن ثَ چيقي

 هيکٌن مؼي ثجيٌن ؿّ ىيؼا ًجـػيي ؿّ هي ػيـّف ايٌکَ اف ُن هي_

 . کٌن كـاهْه ؿّ ام ًبؿاصتي

 : گلت ثبالكبٍلَ

 .هيجـهت اهـّف ػاؿي ػّمت اگَ هيغْام هؼؾؿت رْى ىيْا_

 کٌن پٌِبى ؿؿا ام ىبػي ايٌکَ ثؼّى ّ ىؼم عْىضبل هلت تَ اف

 :گلتن

 ؟ هيگيي ؿامت_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 . ثـين ىيي ثلٌؼ االى ُويي اؿٍ_

 :گلتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربي اف ثبالكبٍلَ
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 . هيين صبّـ ُن هي ثغْؿيؼ ؿّ تْى چبيي ىوب تب پل_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 . ثبىَ_

 :گلتن ّ ثـگيتن ثؼؼ ّ ؿكتن آىپقعبًَ ػؿ رلْي تب

 . هوًٌْن افتْى عيلي عيلي کبهـاى آهب_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ّاؿي ػيْاًَ ٓـف ثَ

 . اي ثبهقٍ چوؼؿ تْ ػقيقم ىيْا_

 ثَ ّهتي هيکـػم تضول ثبيؼ اهب هيـيغت ثِن ؿا اػَبثن اه عٌؼٍ

 اّّبع ًکٌؼ کـػم كکـ ايي ثَ ّ آهؼ مـاؿن ثَ تـػيؼ ؿكتن اتبهن

 هخل فيـا ثْػ هي ثب لضظَ يک كؤ كکـ ايي اهب ىْػ؟ ايي اف ثؼتـ

 تْي ؿا کبهـاى هيتْاًن فًبًَ ميبمت ثب کَ ثْػ ؿّىي ثـاين ؿّف

? لَ چٌبى ؿا اّ هيتْاًنتن هيغْامت ػلن چٌؼ ُـ.  ثگيـم هيتن

 پل ػؿ کَ ًؼاىتن ىک ػيگـ فيـا. ًوبًؼ ثبهي اّ اف احـي کَ کٌن

 ىؼٍ پٌِبى فًزيـي اي ػيْاًَ ، صويـ ّ مبػٍ ظبُـ ثَ چِـٍ آى

 لضظَ يک کَ ثـػاؿم ؿا کيلن تب کـػم ثبف ؿا کوؼ ػؿ.  امت

 ًبگِبى ، امت عْؿػٍ ػمت لجبمِبين ػيگـ ثبؿ کـػم اصنبك

.  کـػم ًگبٍ ؿا لجبمِبين فيـ ػزلَ ثب ّ ىؼ فػٍ ؽٌُن ػؿ اي رـهَ

 ؿا آى کبهـاى. ؿيغت كـّ ػلن لجبمِبين فيـ ىيؼا ػكتـچَ ػيؼى ثب

 اهب ىؼم هي عْىضبل هّْْع ايي اف ثبيؼ ايٌکَ ثب. ثْػ آّؿػٍ پل

 اّ هيکـػم كکـ ايي ثَ. ثْػ گـكتَ ؿا ّرْػم ًبعْىبيٌؼ اصنبمي
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 روغ صْامن عيلي فيـا ، ًلِويؼم هي کَ آهبػٍ اتبهن ثَ ّهت چَ

 صبّـ مـػت ثَ ثؼؼ ّ اًؼاعتن آـاف ثَ ًگبُي.ثْػ هّْْع ايي

 تب فهيي اف اه هيبكَ ، ثْػ هٌتظـ کبهـاى ؿكتن پبييي ّهتي ، ىؼم

 ػيؼ هـا تب. ػاىت كـم ثْػ ثـگيتَ کبؿ مـ اف کَ فهبًي ثب آموبى

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 ؟ ػقيقم ثـين_

 تکبى ؿا مـم"  ىؼ ىـّع گلتٌو ػقيقم ُن ثبف"  گلتن عْػم ثب

 . ىؼم عبؿد ػؿ اف اّ اف رلْتـ ّ ػاػم

 عْػم ثب.  اكتبػم هطلجي يبػ ثَ تبفٍ ؿميؼين آمبييگبٍ ثَ ّهتي

 کبهـاى ثَ هجبػا هيکـػم ملبؿه ػاّيؼ ػکتـ ثَ کبه اي کَ گلتن

 آى اف تـ ّاؿػ اّ عْىجبعتبًَ.  ام ؿكتَ آًزب ثَ تٌِبيي ثَ هي ثگْيؼ

 عيلي هب ػيؼى ثب فيـا ثگْيؼ چيقي هْؿػ ايي ػؿ ثغْاُؼ کَ ثْػ

 : گلت ؿموي ّ عيک

 آمبييگبٍ ايي ػؿ ُن هـيْي آّؿػيؼ يبػ ثَ ثبالعـٍ ػزت چَ_

 ؟ ػاؿيؼ

 : گلت ّ هي ثَ کـػ ؿّ ثؼؼ

 ثبػج امت هوکي ىوب صْْؿ ثْػم گلتَ ىوب ثَ هي عبًن_

 ؟ امت ػؿمت ىْػ، ثيوبؿتبى ثِجْػ
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 چيق ّ ثْػ اًؼاعتَ پبييي ثَ ؿا ًگبُو کـػم ًگبٍ کبهـاى ثَ

 اّ لجغٌؼ ثَ ّاکٌيي ايٌکَ ثؼّى فػ لجغٌؼ هي ثَ ػکتـ ، ًويگلت

 : گلتن ثؼُن ًيبى

 گـكتبؿ عْاُـم ُونـ کَ امت ايي صويوت. ثْػيؼ گلتَ ثلَ_

 ثَ مؼي صتوب ثؼؼ ثَ ايي اف هيؼم هْل هي ّلي ُنتٌؼ، کبؿىبى

 . ثقًن عْاُـم

 :گلتن ػکتـ ثَ. ًؼاػ ًيبى ّاکٌيي کبهـاى

 ؟ امت چطْؿ عْاُـم صبل_

 . ًکـػٍ كـهي_

 :گلتن ّ ػاػم ًيبى ًبؿاصت ؿا عْػم

 ؟ ثجيٌوو ثـّم هييْػ_

 : گلت ػکتـ

 . ػاؿيؼ ؿا اّ ػيؼى آهبػگي اگـ_

 کـػم ؿّ اّ ؿكتي اف ثؼؼ گؾاىت، تٌِب ؿا هب صـف ايي گلتي اف ثؼؼ ّ

 : گلتن ّ کبهـاى ثَ

 ؟ ثجيٌين ؿّ ىيؼا ثـين هيآييؼ ُن ىوب_

 : گلت کبهـاى ، ًَ ثگْيؼ هيکـػم ػػب صبل آى ػؿ
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 ؿّ ػقيقم ىيؼاي ػيؼى ٓبهت هي ، رْى ىيْا چيَ ػًّي هي_

 کٌتـل ؿّ عْػم ًتًْن ثيبين هيتـمن ، ًؼاؿم ثيوبؿمتبى تغت ؿّي

 . ثيَ ثؼ ُن اّ صبل کٌن

 :گلتن ّ ُوؼؿػم اّ ثب ػاػم ًيبى

 ، کٌن کٌتـل ؿّ عْػم هيتًْن مغتي ثَ ُن هي ، ػاؿيؼ صن_

 . ثـگـػم ّ ثـم هي تب ثبىيؼ رب ُويي ىوب پل ثبىَ

 : گلت ّ گـكت عْػ ثَ گـيَ صبلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 . ثـّ ػقيقم ثبىَ_

 کَ صبلي ػؿ.  ثبىن اّ هنغـٍ صـکبت ىبُؼ تب ًؤينتبػم ػيگـ

 اّ ثَ عطبة ػلن ػؿ ًکٌؼ تـاّه ثيـّى ثَ ًلـتن هيکـػم مؼي

.  ثْػم هٌتظـ ػاّيؼ ػکتـ ىيؼا اتبم ػؿ رلْي"  هبؿهْلک"  گلتن

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 .ايٌزب اّهؼم هي ًگلتيؼ کبهـاى پيو ايٌکَ اف ػکتـ هوٌْى_

 .ىؼ ًگـاى ًگبُت ػيؼي هـا ّهتي فيـا ىؼم هّْْع ايي هتْرَ_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 . ُنتيؼ هبثلي ؿّاًيٌبك ىوب_

 . تْ ثـّ صبال.  هتيکـم تؼـيلت اف_

 :گلتن ًگـاًي ثب

 ؟ ًويبييؼ ىوب هگَ_
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 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿامت ّ چپ ؿا مـه

_ًَ . 

 ؟ چي ىؼ ًبؿاصت ىيؼا ّهت يک اگَ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 . ًيؼ ْٓؿ ايي کَ هجل ثبؿ اهب_

 :گلتن ثبىؼ صْامن ايٌکَ ثؼّى

 . ثْػ عْاة ػكؼَ اّى آعَ_

 اكتبػ يبػم ّ آهؼم ثغْػم ثبؿٍ يک هيکـػ ًگبٍ هي ثَ لجغٌؼ ثب ػکتـ

 ثب.  ًجْػ ثيوبؿمتبى ػاّيؼ ػکتـ آهؼم ىيؼا ػيؼى ثَ کَ هجل ػكؼَ

 : گلتن تؼزت

 ىيؼا ػيؼى ثَ هي ًجْػيؼ ىوب کَ هجل ػكؼَ هيؼًّيؼ ىوب ػکتـ_

 ؟ ؿكتن

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه_

 ًينت ىيؼا ثب ىوب ػيؼاؿ ثـاي هبًؼي ثْػم کـػٍ تبکيؼ هي الجتَ_

 . ػاىت عْثي ًتيزَ فيـا کـػيؼ ؿّ ايٌکبؿ کَ عْىضبلن ّ

 ثَ ؿا پيتو ثؼُؼ ثييتـي تّْيش ايٌکَ ثؼّى ّ فػ ؿا صـف ايي اّ

 لضظبتي.  ًؼاىت اي كبيؼٍ فيـا ًـكتن ػًجبلو ثَ.  ؿكت ّ کـػ هي

.  کٌن هتوـکق ؿا اكکبؿم ثتْاًن تب اينتبػم ىيؼا اتبم ػؿ پيت

.  کـػم ثبف ؿا آى هللا ثنن ؽکـ اف ثؼؼ ّ گـكتن ؿا ػمتگيـٍ مپل
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 چيوبًو ّ ثْػ کييؼٍ ػؿاف تغت ؿّي ىيؼا هجل ػكؼَ هخل

 چيوبًو كؤ ّ ًينت عْاة هيکـػم اصنبك اهب.  ثْػ ثنتَ

 ، ثْػ ًکـػٍ تـک ؿا ػبػتو ايي ُن ٌُْف ىيؼا.  امت ثنتَ ؿا

 ؿا عْػه ىْػ ؿّثـّ کني ثب ًويغْامت يب ّ هيکـػ هِـ ُـّهت

 آؿام.  هيـميؼ ًظـ ثَ هظلْم صبلت ايي ػؿ چوؼؿ ّ هيقػ عْاة ثَ

 :گلتن لت فيـ.  ؿميؼم تغتو کٌبؿ ثَ تب ؿكتن رلْ آؿام

 ... هلْمن ، هيٌگن ، ػلن ػقيق مالم_

 ؿا عْػم ثتْاًن تب کـػم ٍجـ اي لضظَ.  ىؼ صـكن اػاهَ هبًغ ثـِ

 : ػاػم اػاهَ ثؼؼ ّ کٌن کٌتـل

 ؟ ػـّمکن هِـي ىيْا آًزي ثب ُن ٌُْف_

 ٌٍؼلي ؿّي آؿام.  ثْػ پـ ايٌوؼؿ ػلن چـا ًويلِويؼم ُن عْػم

 ثنتَ ًيوَ کَ ػمتو کٌبؿ ؿا مـم ّ ًينتن تغتو کٌبؿ

 هؼتي.  کـػى گـيَ ثَ کـػم ىـّع ّ گؾاىتن ػاىت هـاؿ کٌبؿه

 فه ا ًْ* آؿام آؿام کني کـػم اصنبك ايٌکَ تب ثْػم صبل آى ثَ

 ؿا ىيؼا ػمت ّ کـػم ثلٌؼ ؿا مـم گـكتِِب ثـم هخل.  هيکٌؼ م*

 اّ چيوبى ىؼم صبلي چَ هيؼاًنت عؼا كؤ ، ػيؼم مـم ؿّي

 ّ ثْػ ربؿي اىک چيوبًو گْىَ اف اهب ثْػ ثنتَ ُوچٌبى

 ؿا آى ّ گـكتن ؿا ػمتو آؿاهي ثَ.  هيـكت كـّ اه ؿّمي ػاعل

 : کـػم فهقهَ آؿام آؿام ّ ثْميؼم
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 کٌَ اؽيتت کني ًويؼم اربفٍ ػيگَ ًبفم ػـّمک ، هيٌگن گل_

.... 

 هـا ىيؼا ايٌکَ اف اهب ًؼاىتن اىکِبين ؿّي کٌتـلي ّ ثْػ پـ ػلن

 ؿا چيوبًو ًَ ؿّف آى اّ.  ثْػم عْىضبل هلت تَ اف ثْػ پؾيـكتَ

 ػاػ، ًيبى ثْػم ػيؼٍ کَ آًچَ اف ؿيـ ػيگـي ّاکٌو ًَ ّ کـػ ثبف

 ؿا اّ کَ فهبًي كؤ ، آهؼ اتبم ثَ ّهت چَ ػاّيؼ ػکتـ ًلِويؼم

 هي اف اىبؿٍ ثب ّ گؾىتَ ام ىبًَ ؿّي ؿا ػمتو کَ ػيؼم

 ؿا ثْمَ عـيؼ اهب ًويآهؼ ػلن ايٌکَ ثب کٌن تـک ؿا اتبم عْامت

 ؿكتن ثيـّى اتبم اف ّ ىؼم ثلٌؼ آؿام عيلي ّ فػم ىيؼا ػمت ؿّي

 ٌٍؼلي يک ؿّي کَ هيکـػم گيزَ مـ ّ ّؼق اصنبك آًوؼؿ. 

 پيؼا ؿا ام ٓجيؼي صبل ثتْاًن تب ًينتن ثبال ٓجوَ ؿاُـّ عبلي

 ؿّي کٌبؿم ّ ىؼ عبؿد اتبم اف ػاّيؼ ػکتـ هي اف ثؼؼ هؼتي.  کٌن

 ىؼم هتْرَ چـعبًؼم ٓـكو ثَ ؿا مـم ّهتي ًينت ٌٍؼلي

 : گلت. ثْػ ؿوگيي ًگبُو.  امت ىؼٍ عيـٍ هي ثَ

 ؟ هيؼُي ػؾاة ؿا عْػت ايٌوؼؿ چـا ىيْا_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ اّ ثَ

 ثَ ؿّ ىيؼا صبل هيکٌن اصنبك چْى عْىضبلن عيلي هي اهب_

 . ثِجْػٍ

 : گلت ّ ػاػ تکبى تبييؼ ًيبًَ ثَ ؿا مـه
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 ثَ هيکٌن عْاُو تْ اف اهب. تْمت صْْؿ عبٓـ ثَ ايي ثب ثلَ_

 مالهتي ًگـاى هي اهب هييْػ، عْة ىيؼا. ًيبّؿي كيبؿ عْػت

 . ُنتن تْ

 . ام کـػٍ تضول ُن ؿا ايٌِب اف تـ مغت هي ًجبىيؼ ًگـاى ػکتـ_

 ّ اكتبػم کبهـاى يبػ ثَ ، ػاػ تکبى ؿا مـه ّ کييؼ ػويوي ًلل

 :گلتن ىؼم ثلٌؼ رب اف

 هي هٌتظـ کبهـاى. هيکٌن عؼاصبكظي ىوب اف كؼال هي ػکتـ_

 . ثيبين ُن كـػا هيکٌن مؼي امت،

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 امتـاصت ثييتـ کي مؼي. ُنتن ات مالهتي ًگـاى هي_

 . کٌي

 مپبمگقاؿم ػاؿيؼ هي ثَ کَ هضجتي اف_

 ػؿ اف.  ؿكتن پبييي ىتبة ثب ًيق هي. ػاػ تکبى ؿا مـه ّ فػ لجغٌؼ

 ػاعل ًيوکت ؿّي کَ ػيؼم ؿا کبهـاى آهؼم ثيـّى کَ مبعتوبى

 رب اف هي ػيؼى ثب ثْػ، ػّعتَ چين ػؿ ثَ ّ ثْػ ًينتَ هضَْٓ

 ؿا ًوين ثتْاًن کَ ثْػم آى اف تـ صٍْلَ ثي فػ لجغٌؼ ّ ىؼ ثلٌؼ

 ػاػم پبمظ ؿا لجغٌؼه ثْػم هزجْؿ چْى اهب.  کٌن ثبفي عْة

 ّهتي. هيآهؼ ٓـكن ثَ ًيق اّ هييؼم ًقػيک اّ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ىؼم ًقػيکو

 ؟ کـػي گـيَ رْى ىيْا_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 767 

 کتاب باز

 :گلتن ّ کييؼم ػويوي ًلل

 . هيکٌَ ًگـاًن ىيؼا ّّؼيت_

 :گلت ّ کـػ ثبفي ًوو ثبالكبٍلَ

 ػلن کَ ُويٌَ ّامَ ػاؿم ؿّ اصنبك ُويي ُن هي ػاؿي صن_

 . ثجيٌن ؿّ اّى ثيبم ًويبػ

 :گلتن ّ ػاػم كيبؿ ثِن صـً اف ؿا ػًؼاًِبين

 . ثـين ثِتـٍ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ثبالكبٍلَ

 ّ صل ايي اف ىبيؼ تب ثـين فّػتـ.  ؿوگيٌَ عيلي هضئ ايي ، اؿٍ_

 .ثيبين ثيـّى ُْا

 .ىيؼا پيو ايٌزب هيبم گبُي كـػا اف هي_

 : گلت ّ کـػ ًگبُن عيـٍ

 ؟ گلتَ ؿّ ايي ػّْي ػکتـ اّى_

 :گلتن ّ فػم ؿاٍ آى ثَ ؿا عْػم

 کؼّم؟_

 : گلت هيبكَ ثب

 . ىيؼا ػکتـ يبؿّ ُوْى_

_ًَ . 
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 .ًويبػ عْىن ػکتـٍ ايي اف اٍالا  کَ هي_

 :گلتن ّ اًؼاعتن ثبال ؿا ىبًِِبين تلبّت ثي

 ؟ کٌيؼ ًوي ػّْو چـا_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ثغْام افه ّ ثيوبؿمتبى ؿئيل پيو ثـم ثيبين ثبيؼ ؿّف يک اؿٍ_

 . کٌَ ػُْ ؿّ ىيؼا ػکتـ

 ُـ تب کـػم مکْت ًؼاؿػ ؿا کبؿ ايي ُرـُثقٍ اّ هيؼًّنتن کَ هي

 تـ تـمْ کبهـاى ثْػم كِويؼٍ ػيگـ ، ثقًؼ ثلْف هيغْاُؼ کَ چوؼؿ

 آمبييگبٍ اف کبهـاى اتلبم ثَ. کٌؼ کبؿي ثغْاُؼ کَ امت آى اف

 ػلن.  هيکـػم كکـ اّ ّاکٌو ّ ىيؼا ثَ ؿاٍ ْٓل ػؿ.  ىؼين عبؿد

 هي اّ اف ثبيؼ کٌن ٍضجت اّ ثب ّ ثيٌْم ا ؿ ٍؼايو هيغْامت

 ٍْؿت آى ػؿ كؤ ثـيقػ، ثِن آًوؼؿ ىؼٍ ثبػج چيق چَ پـميؼم

 کـػ عبؿد كکـ اف هـا کبهـاى.  ػُن اًزبم ثـايو کبؿي هيتْاًنتن

 : گلت ّ

 ثگـػين؟ ثـين ػاؿي ػّمت رْى ىيْا_

 :گلتن ّ کـػم كکـي ، ىؼ ىـّع ثبف گلتن عْػم ثب

 . ثـين كـػا ثِتـٍ ام عنتَ کن يک اهـّف_

 ؟ آمبييگبٍ هيـي كـػا ًويگي هگَ_

 ػاؿٍ؟ ظِـ اف ثؼؼ ثَ ؿثطي چَ هيـم ٍجش ثـم اگَ عت_
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 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 هي هيـين ظِـُب اف ثؼؼ اًّزب ثـّ ٍجضِب ثِتـٍ ْٓؿي ايي اؿٍ_

 .گـػين

 :گلتن ، هيکـػم تٌلـ اصنبك ًِبيت ثي اّ ثَ ًنجت

 ؟ هيقًيؼ مـ ثِو ؟ عجـ چَ ىـّيي اف ؿامتي_

 . رْؿيَ ُوْى ، هيجيٌوو هيـم کٌن ّهت اؿٍ_

 ثـػٍ اّ ػيؼى ثَ هـا کَ ؿّفي ُوبى اف ّ هيگْيؼ ػؿّؽ ػاًنتن هي

 ىٌجَ مَ كـػا کـػم كکـ عْػم ثب. امت ًقػٍ آًزب ثَ مـي ػيگـ

 هيـم ثؼؼ هيقًن ثِو مـي يک صتوب ػاؿػ هالهبت ىـّيي ّ امت

 ُبي ٍضٌَ هيکـػم كکـ هّْْع ايي ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ّ آمبييگبٍ

 ؿّف ػّ آّؿػم يبػ ثَ ّ ىؼ فًؼٍ ؽٌُن ػؿ ىـّيي ثب هالهبتن اّليي

 ىؼٍ ًگـاى عيلي ػاًنتن هي. ام ًکـػٍ تللي كـاف ثَ کَ امت

.  کٌن تللي اّ ثَ ًويتْاًنتن کبهـاى صْْؿ ثب ًجْػ اي چبؿٍ امت

 اّ ثَ هيـكت کبؿ مـ ثَ کبهـاى کَ ثؼؼ ؿّف ٍجش هيکـػم ٍجـ ثبيؼ

 يک ؿّي چيوبم ًبگِبى ىؼين کَ عيبثبى ّاؿػ ، ثقًن فًگ

 ثب ّ هبًؼ عيـٍ ثْػ ىؼٍ پبؿک عبًَ اف ػّؿتـ کوي کَ تبکني

 هـا اّ ، ؿيغت كـّ هلجن ثْػ ػاػٍ تک يَ تبکني ػؿ ثَ کَ كـاف ػيؼى

 اهب.  ػُن ًيبى ّاکٌيي کبهـاى رلْي ًتْاًنتن ُن هي ّ ًؼيؼ

 ثـمؼ کبهـاى گْه ثَ ٍؼايو هجبػا تـميؼم کَ هيقػ چٌبى هلجن
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 تب کـػم ثبف ؿا ػؿ ثبالكبٍلَ هي ّ اينتبػ هٌقل ػؿ رلْي کبهـاى. 

 : گلت کبهـاى.  ىْم عبؿد

 ؟ هييي پيبػٍ چـا_

 ثغْؿم ُْا کوي هيغْاُن ىؼم عنتَ_

 .  ىؼم عبؿد اّ عْػؿّي اف هي ّ ًگلت چيقي

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 کـػم ٍجـ ًيق هي.  ىؼ تبکني مْاؿ ثبالكبٍلَ ّ ػيؼ هـا كـاف

 ىؼم هٌقل ّاؿػ ثـػ پبؿکيٌگ هضَْٓ ػاعل ؿا اتْهجيل کبهـاى ّهتي

 اف ثؼؼ کبهـاى.  ىؼ ػ  ؿ عبًَ ػؿ رلْي اف تبکني ثؼؼ اي لضظَ. 

 : گلت هي ثَ ّ ىؼ عبؿد آى اف عْػؿّ پبؿک

 ؟ ىؼٍ مـط ايٌوؼؿ ٍْؿتت چـا ىيْا_

 گلت ًگـاًي ثب ، اًؼاعتن ثبال ىبًَ ّ ػاػم ًيبى صبل ثي ؿا عْػم

: 

 ؟ ػاؿي تت ًکٌَ_

 لول ؿا ٍْؿتن اًگيتبًو پيت ثب ّ آّؿػ رلْ ؿا ػمتو ًبگِبى

 :گلتن ّ کييؼم ػوت ؿا عْػم ًبؿاصتي ثب.  کـػ
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 . ًکٌيؼ ؿّ کبؿ ايي هيکٌن عْاُو کبهـاى آهب_

 : گلت ّ کـػ ًگبُن تؼزت ثب

 ؟ ًَ يب ػاؿي تت ثجيٌن هيغْامتن كؤ ًکـػم کبؿي کَ هي...  هي-

 چي ُـ ًينت ػؿمت ىوب کبؿ ايي اهب ، هوًٌْن لطلتْى اف_

 .ُنتين ًبهضـم ُن ثب هب ثبىَ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه اي لْصبًَ مبػٍ هيبكَ ثب

 . هيغْام هؼؾؿت کـػم ًبؿاصتت اگَ_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ فّؿ ثَ

 ًؼاؿٍ اىکبلي_

 هي تب کـػ ٍجـ ثؼؼ ّ کٌؼ ثبف ؿا هٌقل ػؿ تب ؿكت هي اف رلْتـ کبهـاى

 ثَ تـك اصنبك گؾاىتن عبًَ ػاعل کَ ؿا پبين ىْم ػاعل اّل

 تضول ؿا ّّؼيت ايي ثبيؼ کي تب کـػم كکـ عْػم ثب آهؼ مـاؿن

 : گلت ىؼى ػاعل هضِ ثَ کبهـاى.  کٌن

 ؟ چطْؿي ػبلي ىبم يک ثب ػقيقم_

 ثي ثب ، هيکـػ ًبؿاصت ىؼت ثَ هـا ايي ّ ثْػ صبل مـ عيلي

 :گلتن ّ فػم ؽّهو تْي تلبّتي

 اتبهن تْي ثـم هيؼم تـريش ثييتـ ًينتن گـمٌَ هي ؿامتو_

 . کٌن امتـاصت کن يک
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 ؿكتَ ّاا اي هيبكَ ثب ىؼ گـكتَ صبلو هيکـػم كکـ کَ ْٓؿ ُوبى

 : گلت

 ًويغْؿي؟ ىبم... ؟ چي ىبم_

 :گلتن ثْػم گـمٌَ ُن عيلي ايٌکَ ثب ّ فػم لجغٌؼ

 ميـم_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ّ ىؼ تنلين فّػ

 . کي امتـاصت ثـّ ػاؿي ػّمت اگَ ثبىَ_

 هوًٌْن_

 اؿّب اه عْؿػٍ مـ ؿـّؿ کلوَ ايي ثب كِويؼم هي ّ فػ لجغٌؼ

 اف هجل.  ؿكتن ثبال ٓجوَ ثَ ّ کـػم عؼاصبكظي اّ اف.  امت ىؼٍ

 كکـ عْػم ثب ّ اًؼاعتن اّ اتبم ػؿ ثَ ًگبُي اتبهن ثَ ىؼى ّاؿػ

 ػکل ثـ ىت آى ؟ هيکٌَ هلل ؿا اتبهو ػؿ ُن ٌُْف يؼٌي کـػم

 عْاثن گـمٌگي ىؼت اف کـػم ّاًوْػ کبهـاى پيو کَ آًچَ

 ّؼق تب ػاػم كيبؿ ّ گـكتن ىکون ؿّي ؿا ػمتن آًوؼؿ ، ًويجـػ

 . عْاثيؼم ّ ىؼم ؿعتغْاة ػاعل مپل.  ىؼ آؿام ام هؼؼٍ

 فًگ كـاف ػّمت هٌقل ثَ آمبييگبٍ ثَ ؿكتي اف هجل ثؼؼ ؿّف ٍجش

 ثْػٍ تللٌن هٌتظـ کَ گلت ّ ثـػاىت ؿا گْىي عْػه.  فػم

 ػًجبلن تبکني ثب گلت ثـّم آمبييگبٍ ثَ هيغْاُن كِويؼ ّهتي

 ٓـف ثَ اّ ُوـاٍ ثَ ّ آهؼ ػًجبلن كـاف ثؼؼ مبػت ًين. هيآيؼ

 ػؿ.  ػاىت ػؿُوي ّ هتلکـ چِـٍ.  کـػين صـکت آمبييگبٍ



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 773 

 کتاب باز

 ّ کـػم ثبف ؿا صـف مـ عْػم ، ًقػ صـكي ُيچ هجل ؿّف هْؿػ

 :گلتن

 . ًتًْنتن ثقًن فًگ ثِتْى هيغْامتن ػيـّف_

 : گلت ّ ىؼ عبؿد كکـ اف

 . کٌن ػؿک ؿّ تْ هْهؼيتت هيتًْن ، ًؼاؿٍ اىکبلي ثلَ ، اٍ_

 ؟ ىؼٍ رْؿي ايي چـا کـػم كکـ عْػم ثب.  کـػ مکْت ُن ثبف ّ

 : گلت ّ هي ثَ کـػ ؿّ ايٌکَ تب ثْػ صبل آى اف هؼتي كـاف

 ًينت ثؼ کـػٍ تضويوبتي يک کبهـاى هْؿػ ػؿ ػّمتن ؿامتي_

 . ثؼًّي ؿّ اه ًتيزَ

 :گلتن کبهل تْرَ ثب

 ؟ عت_

 .کبهلَ ىِـًّؼ يک ًوًَْ کبؿه هضئ تْي هضجي کبهـاى_

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ هجِْت

 ؟ چي يؼٌي_

 : گلت ّ اًؼاعت ثبال ىبًَ

 تْي مْئي هْؿػ گًَْ ُيچ االى تب هيگلت ػّمتن کَ ْٓؿ ايي_

 .ًؼاؿٍ عبٍي ارتوبػي هيکل ايٌکَ يؼٌي ، ًينت اه پـًّؼٍ

 ُيچ لضظَ آى تب هي ػاىت صن كـاف ، ؿكتن كـّ كکـ ثَ لضظبتي

 چِـٍ آى پل ػؿ هيؼاػ گْاُي هلجن ّلي ثْػم ًؼيؼٍ اّ اف هْؿػي
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 ػؿ ُوچٌبى اّ کـػم ًگبٍ كـاف ثَ. امت ىؼٍ پٌِبى ػيگـي چيق

 :گلتن ، ثْػ كکـ

 ؟ ىؼٍ چيقي.  ًبؿاصتيي ىوب ايٌکَ هخل_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 . ام عنتَ کن يک كؤ ، ًينتن ًبؿاصت ًَ_

 آى تْاتنتن ًوي اهب هيـميؼ ًظـ ثَ عنتَ اه چِـٍ کَ ايي ثب

 ثْػ هؼلْم کَ ْٓؿ ايي ، ثؼُن ؿثٔ اه صٍْلگي ثي ثَ ؿا

 فيبػ ُن هي ، ثؼاًن ؿا اه ًبؿاصتي ػليل هي ًويغْامت

 يبػ ثَ کَ ثْػين ًـميؼٍ آمبييگبٍ ثَ ٌُْف ، ًکـػم کٌزکبّي

 : پـميؼم كـاف اف ّ اكتبػم ىيؼا ػكتـچَ

 ؟ عًْؼيؼ ؿّ ػكتـ ؿامتي_

 : گلت ، عْؿػ رب کوي صـكن اف کـػم اصنبك

 .هيغْػم ػاؿم_

 ؟.ًغْؿػيي ثغْؿٍ ثؼؿػ کَ چيقي ثَ عًْؼيؼ کَ اًّزبيي تب_

 : گلت ّ کـػ هکج کوي كـاف

 . ًويکٌن كکـ_

 ثَ ّهت ايي ػؿ امت، ًبؿاصت چيقي اف اّ ىؼم هطوئي ػيگـ

 اينتبػ اّل مبعتوبى هضَْٓ رلْي تبکني ؿميؼين، آمبييگبٍ

 اّ ّ گلت چيقي ؿاًٌؼٍ ثَ كـاف ، ىؼين پيبػٍ آى اف كـاف ّ هي ّ
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 هٌتظـهبى عْامتَ اّ اف كِويؼم کـػ پبؿک کٌبؿي ّ ؿكت ّهتي

 اينتؼ هي هضَْٓ ػاعل كـاف هجل ػكؼَ هخل هيکـػم كکـ ثوبًؼ،

 اهب ىؼم هتؼزت کبؿ ايي اف. ثيبيؼ ُوـاٍ گـكت اربفٍ هي اف اّ اهب

 ًگِجبى ػؿ رلْي. ثيبيؼ هيغْاُؼ چـا ثپـمن اّ اف کييؼم عزبلت

 تکبى ؿا مـه ىٌبعت هي هـا چْى ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف هب ػيؼى ثب

 هيؼاىت ثـ هؼم کٌبؿم اّ کَ صبلي ػؿ ػاػ، ّؿّػ اربفٍ هب ثَ ّ ػاػ

 کني چَ اّ پـميؼ هي اف ػاّيؼ ػکتـ اگـ هيکـػم كکـ عْػم ثب

 ػؿ ايٌکَ اف هجل اينتبػم کَ ػکتـ اتبم ػؿ رلْي ؟ ثگْين چَ امت

 :گلتن ثقًن

 .کٌَ ٍضجت كبؿمي هيتًَْ ىيؼا ػکتـ ، ًگلتن ىوب ثَ ؿامتي_

 . عْثَ عيلي ؟ رؼي_

 ؿا ػکتـ ٍؼاي.  فػم اتبم ػؿ ثَ ّـثَ چٌؼ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ػکتـ. ىؼم اتبم ػاعل كـاف ُوـاٍ ثَ ّ کـػم ثبف ؿا ػؿ ّ ىٌيؼم

 اتبم ثَ هب ّؿّػ ثب ثْػ، هطبلؼَ هيـْل ّ ػاىت چين ثَ ػيٌکي

 : گلت هي ػيؼى ثب ّ کـػ ثلٌؼ ؿا مـه

 .آهؼي عْه ، ىيْا مالم_

 :گلتن کينت اّ ثپـمؼ ايٌکَ اف هجل ّ کـػ كـاف ثَ ًگبُي مپل

 .عْة ػّمت يک ُنتٌؼ، ػّمت يک اييبى ػکتـ آهبي_
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 هب ٓـف ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ هيقه پيت اف کٌؼ تؼزت ايٌکَ ثؼّى ػکتـ

 مپل.  ثٌييٌين کـػ ػػْتوبى ّ ػاػ ػمت كـاف ّ هي ثب ّ آهؼ

 : گلت ّ ًينت کٌبؿهبى عْػه

 .امت عْة عيلي صبلت هيجيٌن ، ىيْا ، عت_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 .ػکتـ هوًٌْن_

 : گلت لجغٌؼ ُوبى ثب ػکتـ

 . عجـ چَ ىيؼا اف هيپـمي االى ػاًن هي_

. هيکـػ ًگبٍ هي ثَ ًيق اّ.  کـػم ًگبٍ كـاف ًَ ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 ػکتـ ٍؼاي ، کـػ هيغکْة هـا اي لضظَ کَ ثْػ چيقي ًگبُو ػؿ

 .:آّؿػ عْػم ثَ هـا

 عيلي عيلي ىيؼا صبل هيگن ىوب ثَ هي اهب ًپـميؼيؼ ىيْا_

 ثبػج تْ صْْؿ چْى هيگقاؿم ىوب صنبة ثَ ؿا ايي هي ّ ثِتـٍ

 .اّمت ػؿ ثقؿگي تضْل

 :گلتن

 ؟ ىؼٍ هجل اف ثِتـ ىيؼا صبل هييَ هؼلْم چطْؿ!  ػکتـ_

 : گلت ػکتـ
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 ثَ ًنجت اّ ، هيکٌن هيبُؼٍ هجل ثَ ًنجت ؿا اّ ؿكتبؿ هي_

 ثب اهـّف اّ کَ هيگْين ْٓؿ ايي ّ کـػٍ فيبػي پييـكت هجل ُلتَ

 .ًينت هوبينَ هبثل آهؼ آمبييگبٍ ثَ کَ اّلي ؿّف

 :گلتن

 ؟ آّؿػًو ىکلي چَ ثَ يؼٌي ؟ ثْػ چطْؿي اّل ؿّف ػکتـ_

 : گلت ّ کـػ هکخي ػکتـ

 ؿا مئْال ايي هجال ثبىؼ کٌٌؼٍ ًبؿاصت ىوب ثـاي امت هوکي_

 . ام گلتَ ىوب ثـاي هي ّ پـميؼيؼ

 چَ ثؼًّن هيغْام اهب آّؿػًؼ ثنتـي صبلت ثَ ؿّ اّى ػًّن هي_

 ؟ کـػٍ االى ثَ تب ؿّف اّى اف كـهي

 كؤ ؿّف چٌؼ تب ثْػ مغتي ىْک ػؿ ؿّف آى اّ ،عيلي عيلي_

 ثغو آؿام ثباليي ػّف ثَ اصتيبد ّ ثْػ آؿام ًب ىجِب هيکييؼ كـيبػ

 ايٌکَ ثب ّ هيغْاثؼ آؿام ىجِب ، ًينت ْٓؿ ايي اّ صبال اهب. ػاىت

 ثَ اگـ ّ ًؼاىتَ هيکلي کٌْى تب ام کـػٍ کن ؿا هـٍو ػّف

 ثِجْػي ػيگَ ُلتَ چٌؼ تب امت هوکي ثـّػ پيو تـتيت ُويي

 . کٌَ پيؼا کبهل

 ىؼم ثلٌؼ رب اف. ىؼ روغ چيوبًن ػؿ اىک عجـ ايي ىٌيؼى اف

 :گلتن ّ

 ؟ پييَ ثـم تًْن هي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ
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 کٌي صلع ؿّ آؿاهيت کي مؼي کٌن هي تبکيؼ ُن ثبف اهب الجتَ_

. 

 .ػاػم تکبى صـكو تبييؼ ًيبًَ ثَ ؿا مـم

. ػاػ عـّد اربفٍ تـتيت ايي ثَ ّ کـػ اىبؿٍ ثيـّى ثَ ػمت ثب ػکتـ

 :گلتن ػکتـ ثَ

 ًويآييؼ؟ ىوب ػکتـ_

 .ثِتـٍ ثبىي تٌِب عْػت ، ًينت هي ثَ اصتيبري_

 : گلتن ّ كـاف ثَ کـػم ؿّ

 ؟ چي ىوب_

 : گلت كـاف

 تْي هي. ثـي تٌِب عْػت ثِتـٍ کٌن كکـ هْاكون ػکتـ ثب ُن هي_

 . هيوًْن هٌتظـ ؿاُـّ

 : گلت ّ کـػ ػکتـ ثَ ؿّ مپل

 . ثگيـم ؿّ ّهتيْى هيغْم لضظَ چٌؼ ثؼى اربفٍ ػکتـ اگـ الجتَ_

 تت ػؿ چْى ؿامتو اهب ؟ ػاؿػ کبؿ چَ ػکتـ ثب كـاف کـػم كکـ ايي ثب

 اف ثؼؼ ّ ًکـػم تْرَ هّْْع ايي ثَ فيبػ ثْػم ىيؼا ػيؼى تبة ّ

 عْاُـم اتبم ّ ثبال ٓجوَ ٓـف ثَ مـػت ثَ ػّ آى اف عؼاصبكظي

 ثؼّى ّلي. آهؼ مـاؿن ثَ اّطـاة ىيؼا اتبم ػؿ رلْي. ؿكتن

 اتبم ّاؿػ ّ فػم ػؿ ثَ اي ّـثَ آُنتَ ثؼُن آى ثَ ثِبئ ايٌکَ
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 هلجن. امت ثبف ىيؼا چيوبى ىؼم هتْرَ ّؿّػ هضِ ثَ ، ىؼم

 ّاًوْػ اهل صؼ يب ثجيٌن عْاة ػؿ ؿا اّ ػاىتن اًتظبؿ فيـا ؿيغت كـّ

 ثْػم ىؼٍ ُْل کوي پييبهؼ ايي اف ؿامتو امت عْاة کَ کٌؼ

 کـػم مؼي مـػت ثَ آّؿػ ػّام لضظَ چٌؼ كؤ اصنبك ايي. 

 ػؿ ، ؿكتن رلْ آؿاهو ثب ّ ػبػي عيلي ىْم هنلٔ اصنبمن ثَ

 عبؿد ام صٌزـٍ اف ؿا ٍؼاين تي آعـيي هيکـػم مؼي کَ صبلي

 :گلتن کٌن

 . عْىگلن مالم ، ػقيقم مالم_

 رلْي ؿا ػمتبًو ثبالكبٍلَ ىيْا ىؼ عبؿد ػُبًن اف صـف ايي تب

 ًکٌؼ تـميؼم اّ ٓـف اف ّاکٌو ايي ػيؼى ثب گـكت ٍْؿتو

 پبين ّ ػمت. ىْػ تکـاؿ ثْػهو ػيؼٍ کَ ثبؿي اّليي هبرـاي

 ثْػم اينتبػٍ تغت ثَ هبًؼٍ هؼم چٌؼ ، لـفيؼى ثَ ثْػ کـػٍ ىـّع

 ثيْم ًقػيکو ػاىتن رـات ًَ ّ کٌن تـکو آهؼ هي ػلن ًَ

 : هيگلت ًبلَ ثب کَ ىٌيؼم ؿا ىيؼا ٍؼاي

 . ًينتن عْىگل ػيگَ_

 کَ ثْػ عْػه ٍؼاي ػاىت صويوت اهب هيجيٌن عْاة کـػم كکـ

 ؿكتن. ػاػ رـأت هي ثَ اّ ٍؼاي. ىؼ هي عبؿد ػمتِبيو ثيي اف

 :گلتن ّ رلْ

 چيق ُوَ ػلن ػقيق ُنتي عْىگلتـيي ُن ٌُْف تْ ؟ گلتَ کي_

 . هيؼم هْل ثِت ؿّ ايي. هييَ ػؿمت
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 : گلت هجل اف تـ ّؼيق

 ىؼٍ عـاة چيق ُوَ ، ًوييَ ػؿمت ُيچي ػيگَ ًَ_

 :گلتن ّ فػم ػمتبًو ؿّي اي ثْمَ ّ ىؼم عن

 اهيؼي ًب ثـاي ػليلي ُنتن هي ، ُنتي تْ ، ُنت عؼا تب_

.  ثؼي ػؾاة صـكِب ايي ثب ؿّ عْػت ثغْاي ايٌکَ هگـ.  ًؼاؿي

 کَ ؿّ چي ُـ ُب هْهغ اّى هخل.  ًيؼي ػُْ ُن ٌُْف تْ ىيؼا

 اىتجبٍ ُن تْ هوکٌَ کَ ٍْؿتي ػؿ ػؿمتَ ػاؿي هجْل کٌي كکـ

 . کٌي

 رلْي اف ؿا ػمتبًو آؿام آؿام ثؼؼ ّ کـػ مکْت اي لضظَ

. ثْػ کـػٍ صبيل ٍْؿتو ٓـف ػّ ثَ ُوچٌبى اهب فػ کٌبؿ ٍْؿتو

 کَ ثْػ اي عْؿػٍ فعن آُْي هخل ًگبُو کـػ ًگبٍ هي ثَ اّ

 ايٌکَ اف اهب ثْػ ىؼٍ پـ چيوبًن ػؿ اىک. امت هـگ هٌتظـ

 :گلتن ، هيقػم لجغٌؼ ؿّيو ثَ ّ ثْػم عْىضبل هيقػ صـف

 يک ًگبُت تْي ُن ٌُْف کَ ثـم عْىگلت چيوبي اّى هـثْى_

 . ثجيٌييْى ًويتًْي عْػت صيق ، هيٌگَ چيقُبي ػبلوَ

 : گلت ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ ًبثبّؿي ثب

 ؟ کٌي عْه ؿّ ػلن هيگي ػؿّؽ ػاؿي_

 : گلتن ّ گـكتن اّ اف ؿا ًگبُن هِـ ثب ّ کـػم اعن تٌَؼي صبلت ثب

 ًويکٌي ثبّؿ ؿّ صـكن ػيگَ کَ گلتن ػؿّؽ ثِت عيلي صبل ثَ تب_

 ؟
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 ثب هي ّ ثـػ ثبال هٌلي ػالهت ثَ ؿا مـه.  کـػم ًگبُو ثؼؼ ّ

 :گلتن رؼي ت

 عْىگلي ُن ٌُْف تْ ًويگن ػؿّؽ تْ ثَ ّهت ُيچ هي ىيؼا_

 اًّن کَ کنلي ّ الْػ عْاة کن يک ػؿمتَ ُوييَ هخل ػؿمت

 عْىگلي آػم ثَ کَ مالهتيَ ػلن ػقيق اهب هيـٍ ثيي اف فّػ عيلي

 ثبىي هـيِ ّهتي ثبىي عْىگل ُن چوؼؿ ُـ اگـ تْ هيؼٍ

 ًبفًيٌن كِويؼي ، هييَ گن ثيوبؿي اف صزبثي تْي ات عْىگلي

. 

. ثـػ اه پييبًي ٓـف ثَ ّ ثـػاىت ٍْؿتو اف ؿا ػمتو آؿام

 ثب. ىؼ اتبم ػاعل ّ فػ ػؿ ثَ اي توَ ػاّيؼ ػکتـ لضظَ ايي ػؿ

 ثب ىيؼا ثگْين ّ ثقًن كـيبػ عْىضبلي اف هيغْامت ػلن اّ ػيؼم

 ػکتـ.  کٌن ؿكتبؿ ػبػي عيلي ثبيؼ هيؼاًنتن اهب هيقًؼ صـف هي

 : گلت ّؿّػ هضِ ثَ

 . ُب ػعتـ مالم_

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 : گلت آؿاهي ثَ ُن ىيؼا ، ػاػم ؿا ػکتـ پبمظ

 مالم_
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 : گلت ّ فػ لجغٌؼ ػکتـ

 ؟ ّّ تل کوبى ىيؼا_

 : گلت کَ ؿميؼ گْىن ثَ ّؼيق ىيؼا ٍؼاي

 .آًْايي يي ثي مْئي ژ_

 : گلت ػکتـ

 .ًپب آيل_

 ّ کـػ هي ثَ ؿّ ػکتـ.  ًيؼم هتْرَ ؿا آًبى صـكِبي اف کؼام ُيچ

 : گلت ىيؼا ثَ

 ىيؼا ّي ، کٌي امتـاصت ثتًْي تْ تب هيـين ىيْا ّ هي ، عت_

 : گلت کَ ىٌيؼم ؿا ىيؼا آؿام ٍؼاي

 ّي_

.  کٌن تـک ؿا ىيؼا ثبيؼ كِويؼم هي ّ فػ هي ثَ چيوکي ػکتـ

 ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ.  ثْميؼم ؿا اه گًَْ ّ ىؼم عن مـه ؿّت

 : گلت

 ؟ هيآيي ُن ثبف_

 امتـاصت عْة کَ ايٌَ ثـاي هيؾاؿم تٌِبت االى اگـ ، هيبم صتوب_

 ؟ ثبىَ ، ثيي عْة تب کٌي

 گًَْ ؿّي ػيگـ اي ثْمَ هي ّ ػاػ تکبى ؿا مـه رْاة ربي ثَ

 ثَ پبين ايٌکَ هضِ ثَ.  ىؼم عبؿد اتبم اف ػکتـ اف هجل ّ فػم اه



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 783 

 کتاب باز

 اف ػکتـ ثؼؼ کوي.  کـػم گـيَ ثَ ىـّع عْىضبلي اف ؿميؼ ؿاُـّ

 : گلت هيـيغتن اىک کَ هي ػيؼى ثب ّ آهؼ ثيـّى اتبم

 ؟ هيکٌي گـيَ چي ثـاي ىيْا_

 :گلتن ًؼاىتن ؿا اىکِبين اعتيبؿ کَ صبلي ػؿ

 ًيْى ايي. فػ صـف هي ثب ىيؼا چْى عْىضبلن عيلي ػکتـ_

 ؟ ًَ هگَ ، هييَ عْة صبلو هيؼٍ

 : گلت مپل ، ػاػ تکبى ؿا مـه ّ فػ لجغٌؼ ػکتـ

 صـف امت ثِجْػ ثَ ؿّ ىيؼا صبل گلتن ّهتي ىؼ هؼلْم پل_

 . ًکـػي ثبّؿ هـا

 چْى ، ىؼم ىْکَ کن يک ؿامتو ًينت ْٓؿ ايي کٌيؼ ثبّؿ ًَ_

 .ثْػ ػيگَ چيق يک عْػم چين ثب هّْْع ايي ػيؼى

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػکتـ

 . ػزيجيَ مـفهيي ايـاى هيين هتْرَ هيکٌن كکـ ّهتي ىيْا_

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ ػکتـ چـا_

 ّهتي ّ هيکٌٌؼ گـيَ ًبؿاصتي ّهتي هـػهبًو ػيؼم ثبؿُب آعَ_

 .هيکٌٌؼ گـيَ عْىضبلٌؼ ُن

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ
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 ُن ىوب يؼٌي ثْػٍ ايـاًي يک ُن ىوب پؼؿ ًکٌيؼ كـاهْه ػکتـ_

 . ػاؿيؼ تؼلن ػزيت مـفهيي ايي ثَ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ّ فػ لجغٌؼ

 . عْىضبلن هّْْع ايي اف_

 ؟ فػى صـف ثَ کـػٍ ىـّع کي اف ىيؼا ػکتـ_

 ُوبى ػَـ.  آهؼيؼ هالهبتو ثَ تٌِبيي ثَ ىوب کَ ؿّفي ُوبى اف

 هي ّ ػاػ ؿا رْاثن کـػم مالم اّ ثَ ّهتي ؿكتن ػيؼًو ثَ کَ ؿّف

 . اكتبػٍ ثْػم هٌتظـه کَ اتلبهي كِويؼم

 :گلتن ّ کـػم ىکـ ؿا عؼا لت فيـ

 ؟ ًگلت ىوب ثَ چيقي اه ًبؿاصتي ػلت اف ىيؼا_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 عْػه ثؼيؼ اربفٍ ًپـميؼ اّ اف چيقي ُن ىوب ثِتـٍ ، ًَ ٌُْف_

 ؟ ىؼيؼ هتْرَ ، ثيَ پييوؼم فػى صـف ثـاي

 . كِويؼم کبهال ػکتـ ثلَ_

 .ًگؾاؿيؼ اًتظبؿ ػؿ ؿا ػّمتتبى ايي اف ثييتـ ثِتـٍ پل عْثَ_

 :گلتن ّ کـػم تؼزت اّ صـف اف

 ؟ ػّمتن_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 . ىوبمت هٌتظـ هضَْٓ ػاعل هِـػاػ آهبي ، ثلَ_
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 ّ ثيبؿ عـ ثـمَ کبؿم ّ کل گْه ثَ صـف ايي اگَ گلتن عْػم ثب

 ثؼؼ ّ ؿكتين پبييي ؿاُـّي رلْي تب ػکتـ ُوـاٍ ثَ.  کي ثبؿ ثبهبلي

 تبکني کٌبؿ كـاف.  ؿكتن هضَْٓ ٓـف ثَ اّ اف عؼاصبكظي اف

 ىؼ هي هتْرَ ّهتي ، ثْػ ؿـم عْػه ػبلن ػؿ ّ ثْػ اينتبػٍ

 ٓـف ثَ.  ىْم ػاعل هي تب کـػ ثبف ؿا تبکني ػؿ ثؼؼ ّ فػ لجغٌؼ

 هي ّ پـميؼ ؿا ىيؼا صبل ؿاٍ ثيي ػؿ.  کـػين صـکت عبًَ

 ثب ُوييَ هخل.  کـػم تؼـيق ثـايو ؿا ىيؼا ّ عْػم گلتگُْبي

 : گلت ثؼؼ ّ هيکـػ گْه صـكِبين ثَ ػهت

 . عْىضبلن عيلي هّْْع ايي ىٌيؼى اف_

 ًبؿاصت چيقي اف هيکـػم صل اًؼاعتن اه چِـٍ ثَ ػهيوي ًگبٍ

 کـػٍ ػٌْاى ؿا عنتگي اّ ّ ثْػم پـميؼٍ ؿا ايي اّ اف هجال امت

 ػيؼى ، ًينت عنتگي ثَ هـثْٓ اه ًبؿاصتي ثْػ هؼلْم اهب ثْػ

 هيکـػم اصنبك کَ ْٓؿي ثَ هيؼاػ آفاؿ هـا اّ اكنـػٍ چِـٍ

 ّ ؿػٍ هب ثيي صـكي کلوَ چٌؼ رق ثَ ؿاٍ ثيي ػؿ ام ىؼٍ اّ مـثبؿ

 هوَؼ ثَ هب کَ ثْػ گؾىتَ ًين ّ يبفػٍ توـيجب مبػت.  ًيؼ ثؼل

 اينتبػ هٌقل اف ػّؿتـ کوي تبکني كـاف عْامت ثَ.  ؿميؼين

 : گلت ىؼم پيبػٍ اف هجل

 . ثبه عْػت هْاظت ىيْا_

 : گلت.  ػاػم تکبى ؿا مـم ّ فػم لجغٌؼ

 ؟ ىيؼا ػيؼى ثـي هيغْاُي کي ؿامتي_
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 . ثـم ُن كـػا ىبيؼ ، ػًّن ًوي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 هيبم ثبُبت ُن هي_

 :گلتن ثبالكبٍلَ

 .ىؼم فصوتتْى ثبػج عيلي هيکٌن عْاُو ًَ_

 ؟ هيکٌي ْٓؿ ايي چـا_

 ّاهؼب هي ّ کـػٍ ًبؿاصت ؿّ ىوب چوؼؿ هي گـكتبؿي هيجيٌن ػاؿم_

 . ًويغْام ؿّ ايي

 : گلت ّ ثـػ ثبال ؿا اثـّاًو

 ؟ چيَ هٌظْؿت_

 . هيکين عزبلت عْػم اف عيلي ًبؿاصتيؼ هيجيٌن کَ ُويي_

 : گلت ّ کـػ ًگبُن عيـٍ

 ثِت ثؼؼ ؿّ ػليلو ًؼاؿٍ هّْْع ايي ثَ ؿثطي هي ًبؿاصتي_

 ثـ ًَ کي ثبّؿ ؿّ ايي ، ثيبم ُوـاُت ػاؿم ػّمت هي اهب هيگن

 . ثبىن کٌبؿت کَ هٌَ ػل عْامتَ ثلکَ ّظيلَ صنت

 پيت ثَ ؿا عْى ًبگِبًي ُزْم ّّْس ثَ هلجن تٌؼ تپيِبي اف

.  کٌن ًگبٍ کزب ثَ ًويؼاًنتن عزبلت اف هيکـػم اصنبك ٍْؿتن

 عبًَ ثَ ّهتي.  کـػم عؼاصبكظي اّ اف چطْؿ ًؼاؿم يبػ ثَ صتي

 تب ػاػم تک يَ ػؿ ثَ اي لضظَ کَ ثْػم فػٍ ُيزبى صؼي ثَ ؿميؼم
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 هخل چـا اكتبػم كکـ ايي ثَ تبفٍ ثؼؼ ّ ىْػ هٌظن ًلنِبين

 ثَ تبفٍ لضظَ ُوبى ُن ىبيؼ. هيکٌن ؿكتبؿ ثبلؾ تبفٍ ػعتـُبي

 ؿميؼى هضِ ثَ.  ًؼاىتن عجـ عْػم ّ ثْػم ؿميؼٍ ػين ثلْؽ

 تب آّؿػم ثغبٓـ فيـا پـيؼ مـم اف عْىي آىپقعبًَ ػؿ رلْي ثَ

 ثْػ ًبهلِْم ُن عْػم ثـاي هيـمؼ، ؿاٍ اف کبهـاى ػيگـ مبػتي

 ثَ ػلو هيؼيؼ ؿا اّ کني اگـ کَ ٍْؿتي ػؿ هيتـمن اّ اف چـا

 ًنجت اّل ؿّفُبيي هي کَ اصنبمي ُوبى هخل. ثنْفػ اّ صبل

 ػؿمت ثـاي تب کـػم ؿُب هجل ؿّي ؿا کيلن اثتؼا.  ػاىتن اّ ثَ

 ثَ اٍالا  کـػم كکـ عْػم ثب ثؼؼ اهب ثـّم آىپقعبًَ ثَ ًبُبؿ کـػى

.  کٌن ىبم ّ ًبُبؿ کـػى ػؿمت ػؿگيـ ؿا عْػم کَ هـثْٓ چَ هي

 .  ؿكتن ثبال ٓجوَ ثَ ّ ثـػاىتن ؿا کيلن مپل

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 

 كکـ صبل ايي ثب هيگؾىت، كـاًنَ ثَ هي ملـ اف ًين ّ هبٍ يک

 گؾىتَ هي ثـ هـى يک اًؼافٍ ثَ اي عـػٍ ّ هبَُ يک ايي هيکـػم
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 ًب ّ ّصيت اف پـ ىجِبي ّ ْٓالًي ّ کٌٌؼٍ عنتَ ؿّفُبي. 

 اف چيقي اهب ثْػ کـػٍ صلع ؿا اه ؿّيَ ُوچٌبى کبهـاى.  اهيؼي

 ثب امت هي کويي ػؿ ٌُْف عطـ کَ هيؼاػ ُيؼاؿ هي ثَ ػؿّى

 ػاؿم کن کن هيکـػم اصنبك ػاىتن هٌقل ػؿ هي کَ ىـايطي

 مـپب هـا کَ ثْػ چيق ػّ تٌِب ثيي ايي ػؿ.  ثبفم هي ؿا ام ؿّصيَ

 کَ ػيوي ػيگـي ّ ىيؼا ثِجْػي ثَ اهيؼ يکي.  هيؼاىت ًگبٍ

 ْٓؿ ايي ثْػ توبك ػؿ هي ثب هـتت اؿىيب. ثْػ فػٍ رْاًَ هلجن ػؿ

.  هيکييؼ ْٓل ّيقايو ىؼى ػؿمت کبؿ ثْػ هؼلْم کَ

 ثِجْػ ٌُْف اهب ثْػ ىؼٍ هجل اف ثِتـ عيلي ىيؼا صبل عْىجغتبثَ

 کَ ْٓؿي ثَ ثْػ کـػٍ ػبػت عيلي هي ثَ اّ.  ثْػ ًکـػٍ پيؼا کبهل

 ثيتبثي ىؼت ثَ اّ هيکٌن ػيـ کوي ّهت ُـ هيگلت ػاّيؼ ػکتـ

 هيکـػم مؼي ىيؼا عبٓـ ثَ. هيگيـػ ؿا مـاؿن هـتت ّ هييْػ

 ، هيگـكت ؿا هي اًـژي اف عيلي ايي ّ ثـّم آمبييگبٍ ثَ ؿّف ُـ

 گبُي ّ ثْػ ْٓالًي عيلي آمبييگبٍ تب کبهـاى هٌقل ؿاٍ فيـا

 ًؼاىتن ىکبيتي صبل ايي ثب.  هيگـكت ػؿػ ىؼت ثَ مـم اّهبت

 ًَ الجتَ.  ثْػم ؿاّي هيـّػ ثِجْػي ثَ ؿّ ىيؼا هيؼيؼم ايٌکَ اف ّ

 تيٌذ ػچبؿ ًبگِبى ىؼٍ عْة اّ کٌن كکـ آهؼم هي تب فيـا کبهال

 فيـا ثْػ هبًؼٍ اليٌضل ُوچٌبى هي ثـاي اّ فًؼگي هؼوبي.  هييؼ

.  ثپـمن اّ اف چيقي هيتْاًنتن هي ًَ ّ هيقػ صـكي عْػه ًَ

 تضت فػى صـف ثـاي ؿا اّ هجبػا تب ثْػ کـػٍ ملبؿه ػاّيؼ ػکتـ

 ػؿثبؿٍ فػى صـف ثَ توبيلي ُيچ ُن ىيؼا عْػ.  ثؼُن هـاؿ كيبؿ
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 ، ثْػ ػزيت عيلي ثـاين ثيي ايي ػؿ کَ چيقي. ًؼاىت عْػه

 توبم ػؿ.  گـكت ًوي اه ثچَ اف مـاؿي ُيچ ىيؼا کَ ثْػ ايي

 يک.  ثْػم ًيٌيؼٍ اّ اف ؿا ىـّيي ًبم ُن ثبؿ يک صتي هؼت ايي

 کٌن ٍضجت ىيؼا ثب اّ ػؿثبؿٍ عْامتن ّ آّؿػم ؿا اّ ًبم تب ؿّف

 كِويؼم ثبالكبٍلَ هي ّ ىؼ ػگـگْى صبلو کـػم اصنبك

 ثب ؿا هّْْع ّهتي.  امت صنبميت ػچبؿ ًيق اه ثچَ ثَ ًنجت

 ثب هيتـکو فًؼگي اف چْى گلت گؾاىتن هيبى ػؿ ػاّيؼ ػکتـ

 ثَ هتؼلن کَ چيقي ُـ آّؿي يبػ اف ػاؿػ تٌلـ ىؼت ثَ کبهـاى

 ايي ًويکٌؼ كـهي ّ امت گـيقاى هييْػ اّ ثب هيتـکو فًؼگي

 .ػيگـي چيق يب ثبىؼ اه ثچَ هيتـک چيق

 هيکـػ تيقتـ هـا کٌزکبّي آتو کبهـاى اتبم ثنتَ ػؿ ٓـف آى اف

 گبُي.  امت کـػٍ پٌِبى ؿا چيقي چَ ثنتَ ػؿ آى پيت اّ کَ

 ثَ عـاة اي ؿّصيَ ثب هييؼ ػَجي صولَ ػچبؿ ىيؼا کَ اّهبت

 ؿّس تنکيي هْرت کَ چيقي تٌِب ثيي ايي ػؿ ّ هيگيتن ثـ هٌقل

 تْاًي هييؼ ثبػج کَ ثْػ كـفاػ گـم ٍؼاي هييؼ ام عنتَ

 اّ ّ هي آىٌبيي اف ؿّف ىو ّ ثينت ػؿمت. ثگيـم ػّثبؿٍ

 ّ ثبؿُب ؿا اّ صـكِبي ، کـػ ػالهَ اظِبؿ هي ثَ كـاف کَ ثْػ گؾىتَ

 اصنبك ُوبى ًيق هي گـكتن ًتيزَ ّ کـػم هـّؿ عْػم پيو ثبؿُب

 : گلت هي ثَ كـاف. ػاؿم اّ ثَ ًنجت ؿا

 اصنبك ثِت ًنجت ػيؼهت کَ اي لضظَ ُوْى اف! ىيْا_

 ًنجت کٌزکبّي ؿّي اف ٍـكب ػالهَ ايي تـميؼم اهب کـػم ػالهَ
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 هيگؾؿٍ ػيؼًت اف هؼتي کَ صبال اهب ثبىؼ ىؼٍ پيؼا هي ػؿ تْ ثَ

 ثِن ػاؿم ػّمت ًکـػم اىتجبٍ اصنبمن هْؿػ ػؿ کَ هطوئٌن

 ايي چْى ؟ ًَ يب کـػٍ عْػه ػؿگيـ ُن تْؿّ اصنبك ايي ثگي

 ...... ثيبم کٌبؿ عْػم ثب هيتًْن ثِتـ اهل صؼ رْؿ

 عبٓـ ثَ يکي کـػم مکْت اّ ٍضجت هوبثل ػؿ ػليل ػّ ثَ ؿّف آى

 كـٍت هيغْامتن ايٌکَ ػيگـ ّ ػاىتن ًيبف ثييتـي كکـ ثَ ايٌکَ

 ُـ توـيجب كـاف ّ هي. ثبىن ػاىتَ اّ کبهل ىٌبعت ثـاي کبكي

 ؿا ُوؼيگـ ًيق هيبى ػؿ ؿّف يک ّ ػاىتين تللٌي هکبلوَ ُن ثب ؿّف

 ػؿ ّ هيکـػ ُوـاُي هـا آمبييگبٍ تب اّهبت اکخـ اّ.  هيؼيؼين

 مالهتي ثَ ًنجت اّ.  هيگـكت هـاؿ ىيؼا ثِجْػي ؿًّؼ رـيبى

 كکـ عْػم ثب اّهبت گبُي کَ هيؼاػ ًيبى ػالهَ چٌبى ىيؼا

 اّهبت گبُي. امت هِن اّ ثـاي ايٌوؼؿ هّْْع ايي چـا هيکـػم

 ّ هيـكت ػاّيؼ ػکتـ اتبم ثَ ُن كـاف هيـكتن ىيؼا ثؼيؼى هي کَ

 ثيي ػؿ هيکـػم ٍضجت تللٌي اّ ثب کَ ؿّف يک. هيکـػ ٍضجت اّ ثب

 ّهتي امت ىؼٍ هْاكوت اهبهو توؼيؼ ثب کَ گلت ٍضجتِبيو

 چِبؿ اّ ّيقاي هؼت ىؼم هتْرَ کـػم کٌزکبّي هْؿػ ايي ػؿ

 چـا پـميؼم اّ اف ، ؿميؼٍ اتوبم ثَ هجل ؿّف چٌؼ کَ ثْػٍ ُلتَ

 : گلت ّ عٌؼيؼ رْاثن ػؿ امت کـػٍ توؼيؼ ؿا اهبهتو

 . هيؼاػم اًزبم ثبيؼ کَ ثْػ هًْؼٍ ثبهي کبؿُبم اف کوي_

 ؿا هّْْع ايي ّهتي.  امت هبًؼٍ هي عبٓـ ثَ كِويؼم هي ّ

 هْؿػ ػؿ ُن ػؿٍؼ يک صتي اگـ ػاىتن ػزيجي صبل كِويؼم
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 ىؼم هطوئي پييبهؼ ايي ثب ػاىتن ىک اّ ثَ ًنجت ام ػالهَ

 هوکي کَ ثْػم ىٌيؼٍ اّ اف هجال فيـا ، ػاؿم ػّمتو عيلي کَ

 ػؿ ًيل ىِـ ثَ ػّمتو ُوـاٍ ثَ ُلتَ يک هؼت ثَ امت

 ّ ثْػ کـػٍ ًظـ ٍـف کبؿ ايي اف گْيب کَ ثـّػ كـاًنَ رٌْة

 تٌِب اّ هٌقل ػؿ كـاف ايٌک ّ ثْػ ؿكتَ آًزب ثَ تٌِبيي ثَ ػّمتو

 ؿا ّرْػم صؼ ثي ىْهي هيکـػم كکـ اّ ثَ ّهتي ّهتِب گبُي. ثْػ

 ؿا ام فًؼگي گبٍ تک يَ ػبهجت هيکـػم كکـ عْػم ثب ّ هيگـكت كـا

 ؿاٍ ام هغيلَ ثَ ًبعْىبيٌؼ كکـي لضظَ ُوبى اهب.  ام کـػٍ پيؼا

 ثبىؼ ًگـكتَ ًظـ ػؿ ُن ثـاي ؿا هب مـًْىت ًکٌؼ کَ هيکـػ پيؼا

 اف هلت تَ اف ّ هييؼم اكنـػٍ ّ ػلنـػ عيلي کَ ثْػ ّهت آى ،

 .ثگيـػ هـاؿ ُن کٌبؿ اّ ّ هي متبؿٍ هيغْامتن عؼا

 پٌزـٍ پيت اف ثْػين ؿكتَ آمبييگبٍ ثَ ُن ُوـاٍ ثَ کَ ثبؿ يک

 هضَْٓ ػاعل ًيوکتي ؿّي كـاف کـػم ًگبٍ ؿا ثيـّى ىيؼا اتبم

 ًؼاىت ؿا اهکبى ايي اّ اهب هيؼيؼم عْثي ثَ ؿا اّ هي ثْػ ًينتَ

 ْٓؿ ُوبى. ثْػ مجق ؿكلکل اتبم ُبي پٌزـٍ ُبي ىييَ فيـا

 صْْؿه چوؼؿ کَ هيکـػم كکـ ايي ثب ثْػم ىؼٍ عيـٍ اّ ثَ کَ

 . ىؼم ىْکَ ىيؼا مئْال اف ًبگِبى.  امت اؿفىوٌؼ ثـاين

 ؟ کيَ هـػ اّى ىيْا_

 ّهتي اهب ثبىؼ ثـػٍ ثْيي اّ ّرْػ اف ىيؼا هيکـػم كکـ هْهغ آى تب

 ثب ؿا اّ ّ هي پٌزـٍ ُويي پيت اف ىؼم هتْرَ کـػ ؿا مئْال ايي

 عيلي پـمو ايي ثب هيکـػم مؼي ايٌکَ ثب.  امت ػيؼٍ ُن
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 هي ثَ هيقػ ثيـّى ٍْؿتن اف کَ صـاؿتي ّلي کٌن ثـعْؿػ ػبػي

 کٌن ًگبٍ اّ ثَ ايٌکَ ثؼّى.  امت ىؼٍ مـط ٍْؿتن ؿًگ كِوبًؼ

 :گلتن

 . ػّمتَ يک_

 ؿّ ؿامتو ثِت تًْنتن هي کبه گلتن عْػم ثب لضظَ ُوبى ّ

 : کـػ تکـاؿ ؿا صـكن ىيؼا.  ثگن

 ؟!  ػّمت يک_

 : ػاػم تکبى ؿا مـم

 كـّػگبٍ تْي كـاًنَ آهؼم هي ػاىتن کَ ؿّفي ُوْى ػقيقم اؿٍ_

 کـػٍ کوک عيلي هي ثَ صبل ثَ تب هْهغ اّى اف ىؼم آىٌب ثبُبه

. 

.  فػم لجغٌؼ اّ ثَ کٌن كـاؿ ثييتـ تّْيش ثبؿ فيـ اف ايٌکَ ثـاي ّ

 : پـميؼ ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ مـػي ًگبٍ ثب ىيؼا

 ؟ چيَ اموو_

 .هِـػاػ آهبي_

 ؟ هيکٌي ٍؼاه ايٌزْؿ تْ_

 ػيؼم ثؼؼ اهب اؿٍ ثگْين عْامتن اّل کـػ ؿبكلگيـم مْالو

 :گلتن ثگْين ػؿّؽ اّ ثَ ًويتْاًن
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 ٍؼاه امن ثَ ػاؿٍ ػّمت ، كـافٍ کْچکو امن ًَ ؿامتو_

 . کٌن

 اف كِويؼم.  ىؼ ًوبيبى ىيؼا ؿًگ ثي لجبى ؿّي کوـًگي لجغٌؼ

 لجغٌؼ اّ ثَ ًيق هي.  امت ىؼٍ عْىضبل گلتن ؿا صويوت ايٌکَ

 : کـػ عيک لجبًن ؿّي ؿا عٌؼٍ اّ ثؼؼي مئْال ّلي فػم

 ؟ ػاؿي ػّمتو_

 رْاة هيتْاًنتن ًَ کٌن اًکبؿ هيتْاًنتن ًَ ، ؿيغت كـّ ػلن

 ّ فػٍ يظ ًگبٍ اف ؿا ًگبُن ًؼاىتن ؿا چيوبًن اعتيبؿ ثؼُن هبٓي

 ؿاف کَ ام فػٍ ىتبة صـکبت عبٓـ ثَ ؿا عْػم ّ گـكتن اّ پـميگـ

. ثْػ هي رْاة هٌتظـ ىيؼا.  کـػم هالهت هيکـػ هال ثـ ؿا ػؿًّن

 :گلتن هکج اي لضظَ اف ثؼؼ

 ثَ هيکٌن كکـ هي کَ ثبؿٍ اّليي ثـاي ؿامتو ، ًويؼًّن ّاهغ_

 يب ّاهؼيَ اّى ثَ ام ػالهَ ًويؼًّن صبال..  ىؼم ػالهوٌؼ کني

 . رْؿيَ ُويي

 : پـميؼ کٌزکبّي ثب ىيؼا

 ؟ رْؿي چَ هخال_

 : گلت کَ ثْػم کـػى كکـ صبل ػؿ

 . ػيگَ رْؿ يَ يب اؿىيب ثَ امت ػالهَ هخل_

 کـػم ًگبٍ ثْػ ىؼٍ عبؿد ؿّس ثي ّ عيک صبلت آى اف اّ ايٌکَ ثَ

 :گلتن ّ
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 اّى هي.  ػاىتن ػالهَ ػيگَ رْؿ اؿىيب ثَ ، ًينت اّى هخل ًَ_

 کن کن.  ًؼاؿٍ اىتجبُي ّ عطب ُيچ کَ هيکـػم كـُ ثت يک ؿّ

 ايٌکَ اف ثؼؼ عًَْ ثَ هيکـػم كکـ اىتجبٍ کـػم اصنبك

 چْى ، ىؼم ػلقػٍ عيلي افه ػاؿٍ مـػي ؿكتبؿ پـّاًَ ثب كِويؼم

 ًجْػ ايٌزْؿ كـاف هْؿػ ػؿ اهب.  عْػعْاَُ عيلي هيکـػم اصنبك

 ُوَ ثب هؼوْلي آػم يک.  ىٌبعتن ثْػ کَ ْٓؿ ُوْى ؿّ اّى هي

 ، هنئْليت اصنبك هخل. ثْػ ّرْػه تْي کَ عَلتِبيي

 يکجبؿ كـاف. ػيگَ چيقُبي عيلي ّ اعالهي ثؼ صتي ّ هِـثًْي

 .ػاؿٍ ُن مبلَ ًَ ػعتـ يک ّ عـػٍ ىکنت فًؼگيو تْي

 :گلت ّ ؿكت ثبال تؼزت ًيبًَ ثَ ىيؼا اثـّاى

 ؟ مبليَ چٌؼ هگَ_

 يک.  ثبىَ مبلو مَ ػّ ّ مي هيقًن صؼك ّلي ًپـميؼم_

 اف هيکـػ تؼـيق ثـام ؿّ اه فًؼگي ػامتبى ػاىت کَ ّهتي ثبؿ

 ىؼٍ پؼؿ کَ ثْػٍ مبلو مَ ػّ ّ ثينت كِويؼم صـكبه ثيي

 :پـميؼ ثْػ ىؼٍ عبؿد مـػ ّ عيک صبلت آى اف کَ ىيؼا

 ؟ ىؼي آىٌب ثبُبه رْؿي چَ_

 ػؿ ثـعْؿػهبى اّ ليي اف ، کـػم تؼـيق ؿا هبرـا توبم ثـايو ُن هي

 ٌٍؼلي کَ ىؼ چَ ّ ثْػم گـكتَ ؿا اّ ربي چطْؿ ايٌکَ ّ كـػگبٍ

 کـػ ؿاٌُوبيي هـا تـاًقيت مبلي ػؿ چطْؿ ايٌکَ ّ ػاػ ًيبًن ؿا ام

 ّ لؾت چَ ثب ىيؼا ثْػم هتْرَ هيقػم صـف کَ ْٓؿ ُوبى. 
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 صـكِبين ثَ ػهت ثب ّ کـػٍ صلوَ ُن ثَ ؿا ػمتبًو تْرِي

 هالهبت اف اّ ثـاي ّهتي ثْػ روغ صْامن عيلي. هيکٌؼ گْه

 رلْي کَ پبؿکي ػؿ ؿا اّ ًيبّؿم فثبى ثَ هيگلتن كـاف ثب ام ثؼؼي

 اف ىيـيٌي صبلت ثب ىيؼا.  ام ػيؼٍ ثْػ کْػکبى ثيوبؿمتبى

 صـكن ّهتي ، هيکـػ عْىضبلي اظِبؿ ّ هيغٌؼيؼ هي صـكِبي

 : گلت ىؼ توبم

 ؟ ًَ هگَ ػاؿٍ ػالهَ تْ ثَ اًّن هؼلْهَ کَ ايٌزْؿ_

 :گلتن ّ اًؼاعتن ثبال ىبًَ

 .ًَ ُن ىبيؼ ػًّن ًوي_

 : گلت ثبالكبٍلَ

 ػاىت ػليلي چَ ًجْػ ايٌطْؿ اگـ چْى ػاؿٍ کَ هي ًظـ ثَ عيـ ًَ_

 ؟ ثبىَ ػاىتَ تْرَ تْ ثَ ًنجت ايٌوؼؿ کَ

 :گلتن ىْعي ثَ

 .ُوٌْػَ ثَ کوک ّ ػّمتي اًنبى عبٓـ ثَ ىبيؼ_

 : گلت ُيزبى ثب ّ عٌؼيؼ ىيؼا

 عْثيَ هـػ کٌن كکـ هيگي کَ ْٓؿ ايي ؟ ّهت ُوَ ايي اًّن_

 . ثجيٌوو ًقػيک اف ػاؿم ػّمت عيلي

 :گلتن آّؿػ ُيزبى ثَ هـا اّ عْىضبلي
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 اف ثيبػ ثبؿ يک ثگن هيغْاي ثجيٌتت، ثيبػ ػاؿٍ ػّمت عيلي اًّن_

 ؟ ثجيٌيو ًقػيک

 : گلت تـك ثب ّ کييؼ ٍْؿتو ثَ ػمتي كْؿي

 . هيـٍ آثـّت ىؼم فىت عيلي االى ُب ًگي ّهت يک ًَ_

 ّ کـػم اعن هيؼاػ اُويت اه چِـٍ فيجبيي ثَ ُوييَ ىيؼا

 :گلتن

 كکـ ايٌطْؿ عْػت كؤ ًيؼي فىت ُيچن ؟ صـكيَ چَ ايي_

 . ثْػي هي اكتغبؿ ثبػج ُوييَ تْ ؟ چيَ آثـّ ثؼؼىن.  هيکٌي

 ....ه عْة ّهتي ػيگَ ػكؼَ يک ثگؾاؿ ًَ_

 اي ؿوقػٍ صبلت ثب ّ ؿكت كکـ ثَ ًبگِبى ًکـػ، توبم ؿا صـكو

 : گلت

 ... ًيين عْة ػيگَ ، ًَ_

 ُيزبى صبلت اف کٌٌؼ عبلي ؿا اه ثبػ کَ ثبػکٌکي هخل ػؿمت ّ

 :گلتن ، کـػ کق ػّثبؿٍ ّ اكتبػ

 عْة تْ گلتَ کي ، ثقًي ؿّ صـف ايي ًيٌْم ػيگَ ىيؼا_

 . هـيْي هيکٌي كکـ كؤ عْثي ُن االى تْ ؟ ًوييي

 عيـٍ ربيي ثَ ّ کييؼ ثلٌؼي ًلل ثؼُؼ ؿا رْاثن ايٌکَ ثؼّى

 ػکتـ ثَ مـي ؿكتي اف هجل آهؼم ثيـّى اتبم اف ّهتي ؿّف اى.  ىؼ
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 ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ًبؿاصتي ثب گلتن ؿا رـيبى اّ ثَ ّ فػم ػاّيؼ

 : گلت

 . هتْرِن ثلَ_

 ؟ ًوييَ عْة هيکٌَ كکـ ُن ٌُْف ىيؼا چـا ػکتـ_

 : گلت ثؼؼ ّ ؿكت كـّ كکـ ثَ ػکتـلضظبتي

 ىوب ثب آى اف ثؼؼ ثيبيؼ ىيؼا آفهبييبت ًتبيذ هٌتظـم هي ىيْا_

 . هيکٌن ٍضجت

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ ػکتـ چي ثـاي آفهبيو_

 آهؼ ًتيزَ ّهتي ىْػ گـكتَ اّ اف آفهبيو مـي يک ثْػ الفم_

 . گلت عْاُن ىوب ثَ ؿا ػليلو

 ػيگـ ُن هي ثؼُؼ تّْيش آى اف ثيو ًينت هبيل ػيؼم ّهتي

 : پـميؼم تٌِب ، ًکـػم اٍـاؿ

 ؟ هييْػ آهبػٍ کي آفهبييِب رْاة_

 .ػيگـ ُلتَ ػّ يکي تب اصتوبال_

 ثؼؼ ؿّف چٌؼ. گؾىت ؿّف آى ّ ًکـػم ٍضجت كـاف ثب هّْْع ايي اف

 آىپقعبًَ ػؿ لضظَ آى ، آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ هٌقل ػؿ فًگ ؿـّة ًقػيک

 ىٌيؼم ؿا فًگ ٍؼاي ّهتي.  ثْػم ىبم کـػى آهبػٍ هيـْل

 ؟ ثبىَ هوکٌَ کي يؼٌي پـميؼم عْػم اف ّ کـػم تؼزت عيلي
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 لضظَ امت ؿّفًبهَ عْاًؼى هيـْل مبلي ػؿ کبهـاى هيؼاًنتن

 کـػم پبک ؿا ػمتبًن ، عْاًؼ ًبم ثَ هـا کَ ىٌيؼم ؿا اّ ٍؼاي اي

 هي ثَ ثْػ تللي ثب کـػى ٍضجت صبل ػؿ کبهـاى ؿكتن مبلي ثَ ّ

 : گلت

 . کي ثبف ؿّ ػؿ کي لطق هييَ اگـ رْى ىيْا_

 :گلتن کٌن عبٍي كکـ ايٌکَ ثؼّى ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ تؼزت ثب

 ثبىٌؼ ػاىتَ کبؿ ىوب ثب کٌن كکـ_

 . هيبم عْػم االى کي ثبف ؿّ ػؿ فصوت ثي ، ثلَ_

 : گلتن عْػم ثب ّ ؿكتن ػؿ ٓـف ثب

 ػؿ کـػى ثبف هضِ ثَ.  کٌن ثبف ؿّ ػؿ ثـم کـػٍ ٍؼا هٌْ کبؿٍ يک_

 هـػ فهغت هيبكَ ّ ىکل ػيؼى اف ىؼم ؿّثـّ تٌْهٌؼي هـػ ثب

 چيوبًي ثب ًيق اّ ؿكتن ػوت ثَ هؼم يک کَ عْؿػم رب چٌبى

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ صبل ُوبى ػؿ ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ ػؿيؼٍ

 ؟ امت عًَْ کبهي عْىگلَ عبًن مالم ثَ ثَ_

 عبًَ ػاعل تب ثـػاىت هؼهي ثبىؼ هي تؼبؿف هٌتظـ ايٌکَ ثؼّى ّ

 تٌِب ثْػ ىؼٍ صل ثي ثؼًن تؼزت ّ تـك اف کَ هي.  ىْػ

 هـػ.  کييؼم کٌبؿ ػؿ رلْي اف ؿا عْػم کَ ثْػ ايي ّاکٌين

 گلت لت فيـ ّ ىؼ ًقػيکن ثْػ ػّعتَ م چو هي ثَ کَ ُوبًطْؿ

: 
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 كبؿمي ثجيٌن ًؼاؿٍ کَ چيقُبيي چَ ػمتگبُو ّ ػم تْ کبهـاى_

  ؟ ثقًي صـف ثلؼي ُن

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 : گلت ػيؼ ؿا اّ تب هـػ ىؼ ؿاُـّ ػاعل کبهـاى ٌُگبم ايي ػؿ

 کبهي آهب مالم_

 : گلت ّ گـكت ّاؿكتَ اي هيبكَ کبهـاى

 ٓـكب ايي ىِـام آهب مالم_

 ريت اف هـػ ثْػ هيِْػ کبهـاى چِـٍ ػؿ عْثي ثَ تـك ًوو

 : گلت ّ آّؿػ ثيـّى کبؿؾي ىلْاؿه

 .ثِت ثؼم ػاػ ؿّ اهبًتي ايي تْؿد آهب_

 : گلت ّ گـكت اّ اف ؿا کبؿؾ ّ آهؼ رلْ کبهـاى

 . هيگـكتن افه كـػا ًجْػ اي ػزلَ_

 : گلت هـػ

 هيـٍ اهيت عْػه پـػاعتيَ هْػؼ كـػا گلت تْؿد آهب_

 . هيگـػٍ ثـ كـػا پل گلت ثبؿملْى

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه کبهـاى
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 ؟ ًؼاؿي اي ػيگَ کبؿ ، كِويؼم ثبىَ_

 : گلت ّ ثـػاىت ػوت ثَ هؼهي اّ ّ

 . هيـم ػيگَ هي پل ًَ_

 : گلت کبهـاى

 .ثبؿ ثيب فّػتـ كـػا ىِـام آهب_

 هؼٌي ًگبٍ افيٌکَ ثؼؼ ّ چين گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه هـػ

 ؿا ػؿ ثبالكبٍلَ کبهـاى ّ ؿكت ثيـّى ػؿ اف اًؼاعت هي ثَ ػاؿي

 : گلت ّ کـػ هي ثَ ؿّ مپل.  ثنت

 ُوچيي ًويکـػم ُن ؿا كکـه صتي عؼا ثَ ؟ عْثَ صبلت تْ_

 . ثبىَ ػؿ پيت صيًّْي

 :گلتن ثْػ منت پبين ّ ػمت ٌُْف کَ هي

 ؟ ثْػ کي يبؿّ ايي_

 ىـيکوَ ُبي ثچَ ثـّ اف_

 : ػاػ اػاهَ ّ کـػ هکج اي لضظَ

 . اًّزبمت اف هْاظجت ّ چک گـكتي ّ ُب ثؼُي ٍّْل کبؿه_

 کبهال اّ چْى ُيْاليي ّ ثْػ عـي ىِـ هٌظْؿه ىؼم هتْرَ

 :گلتن. ثْػ ىـل ايي هٌبمت

 ؟ ايـاًيَ_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه کبهـاى
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 . اؿٍ_

 : گلت کَ ثبىؼ عْاًؼٍ ؿا كکـم گْيب ّ

 . هيکٌَ ؿًگ ؿّ ُبه هْ_

 ىت آى.  ؿكتن آىپقعبًَ ٓـف ثَ کبؿم اػاهَ ثـاي ّ ًگلتن چيقي

 آى آهؼى ػلتو فػم صؼك هي ّ ًؼاىت صٍْلَ ّ صبل کبهـاى

 کَ ثـّم اتبهن ثَ عْامتن هؼوْل ٓجن ىبم اف ثؼؼ. ثبىؼ هـػ

 : گلت کبهـاى

 . ًکي ثبف کني ؿّي ؿّ ػؿ كـػا اف ىيْا_

 : گلتن چينت هٌظْؿه فػم

 ؟ ثيَ پيؼاه ُن ثبف يبؿّ ايي هيکٌي كکـ_

 ّ کـػ تؼزت ثْػم فػٍ صؼك ؿا هٌظْؿه مـيغ ايٌوؼؿ ايٌکَ اف

 : گلت

 ؟ چيَ هٌظْؿم كِويؼي کزب اف_

 :گلتن اي هنغـٍ لضي ثب ّ فػم پْفعٌؼي

 ؟ ُنتن اصووي آػم هؼلْهَ عيلي هگَ_

 ..... کَ ايٌَ هٌظْؿم ؟ صـكيَ چَ ايي_

 :گلتن. کـػ مکْت ّ

 هي چْى کٌيؼ ٍضجت تـ ّاّش ثِتـٍ ُنت چي ُـ هٌظْؿتْى_

 . ًينتن ثبُْه ُن فيبػ
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 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 . يَ ػّْي آػم يبؿّ ايي ؿامتو ، ثبُْىي ُن عيلي اتلبهب ًَ_

 ؟ عت ، كِويؼم عْػم کَ ؿّ ايي_

 . ثيَ هقاصن ثغْاػ ثبفم هيتـمن ايي اف هي اؿٍ_

 ثَ ايٌکَ ّ ّ آهؼ چيون رلْي هـػ ػؿيؼٍ چيوبى ّ کـيَ چِـٍ

 :گلتن ثجبفم ؿا عْػم ايٌکَ ثؼّى ثْػ اكتبػٍ ُـاك ّ ُْل ػلن

 ؟ کٌن چکبؿ ثبيؼ عت_

 . ًکي ثبف ؿّ ػؿ كؤ ػيگَ ُوي_

 آػم ثچَ هخل ًکـػم ثبف ؿّ ػؿ ثجيٌَ ّهتي ػّْي ايي يؼٌي_

 ؟ هيـٍ پبييي اًؼافٍ هي ؿّ مـه

 : گلت ّ کـػ عن ؿا مـه تـػيؼ ثب

 . ػًّن ًوي_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى تؤمق ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 ؟ ًؼاؿٍ كـم ؿئيل ؿيـ ّ ؿئيل اّى ثـاي يؼٌي_

 : گلت هيکـػ کين فرـ کَ اي هيبكَ ثب

 . تْؿرَ اّى ؿئيل ، ًويجـٍ صنبة هي اف اّى آعَ_

 :گلتن ثؼؼ ّ"  تـمْ ثؼثغت"  گلتن عْػم ثب

 ؟ ًينت ىـيکت اّى هگَ ، ثگْ تْؿد ثَ عت_
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 ُنتي هي فى عْاُـ تْ ًويؼًَّ تْؿد آعَ_

 ؟ هييٌبمَ هٌْ اٍالا  اّى هگَ_

 تْؿد ًيبهؼي تْ ّ هِوًْي ثـين ثْػ هـاؿ کَ ؿّف اّى ، صؼّػي تب_

 . ثنتن عبلي ثِو تْ هْؿػ ػؿ هي کـػ كکـ

 ثَ ػاؿػ ػؿاف مـ هّْْع ايي ىؼم هي هتْرَ ػاىتن کن کن

 :گلتن کبهـاى

 عْاُـ ًگلتي ّلي ػاؿي هِوْى يَ گلتي ىـيکت ثَ تْ يؼٌي_

 ؟ فًتَ

 :گلتن. ػاػ تکبى هخجت ػالهت ثَ ؿا مـه

 ؟ گلت چي ثِو_

 اّ اف کَ اي ؿّصيَ ثب.  ًؼاػ ؿا رْاثن ّلي فػ اي هنغـٍ لجغٌؼ

 هؼـكي ػٌْاى چَ ثَ هـا ثقًن صؼك هيتْاًنتن ىٌبعتن هي

 ىؼت ثَ ايٌکَ ثب ثبىؼ، کـػٍ اؿّب ؿا اه عْؿػٍ مـ ؿّس تب کـػٍ

 اتبهن ثَ ّ گلتن ثغيـ ىت اّ ثَ آؿاهو ثب ّلي ثْػم هتٌلـ اّ اف

 ثجيٌؼ هـا هيغْاُؼ تْؿد کَ گلت هي ثَ کبهـاى ثؼؼ ؿّف چٌؼ.  ؿكتن

 ُن عْػه ثْػ هؼلْم گلت هي ثَ ؿا هّْْع ايي کبهـاى ّهتي. 

 اّ ثَ ًويلِويؼم ؿا اه ًبؿاصتي ػلت الجتَ. امت ًبؿاصت عيلي

.  ًينتن اّ ػيؼى ثَ هبيل هي کَ ثگْييؼ تْؿد ثَ هي ٓـف اف گلتن

 ىـيک تٌِب ًَ اّ كِويؼم کَ ػاػ ؿا رْاثن ْٓؿي کبهـاى ّلي

 هيجـػ صنبة تْؿد اف ُن مگ هخل اّ ثلکَ امت کبهـاى اموي
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 ثـاي کبهـاى عْىجغتبًَ ، فػ تللي هي ثَ اؿىيب ؿّف ُوبى ػَـ.

 هي ثب ثتْاًؼ اؿىيب ًجْػ هؼلْم ّگـًَ ثْػ ىؼٍ عبؿد هٌقل اف کبؿي

.  ػاؿػ پـّاف ثلژيک ثَ ػيگـ ؿّف ػٍ تب گلت اؿىيب.  کٌؼ ٍضجت

 ّ هيکـػٍ تضَيل آًزب هجال چْى گلت کَ ثلژيک چـا پـميؼم

 مپل. هيؼاػًؼ ّيقا اّ ثَ تـ ؿاصت ٓـين ايي اف ػاؿػ آىٌبُبيي

 ؿا آهؼًو عجـ چطْؿ پـميؼم ّ مپـػم عبٓـ ثَ ؿا اّ پـّاف تبؿيظ

 كـاف ثَ ثگيـػ توبك عْػم ثب ًتْاًنت اگـ گلت کَ هيؼُؼ هي ثَ

 هبرـاي گـكتن تَوين لضظَ يک ٍضجت صيي ػؿ. هيکٌؼ تللي

 فّػ عيلي کَ ثگؾاؿم هيبى ػؿ اّ ثب ؿا تْؿد عْامتَ ّ ىِـام آهؼى

 کبؿي آًزب اف ًويتْاًؼ کَ اّ کـػم كکـ عْػم ثب ّ ىؼم پييوبى

 اؿىيب اف ّهتي.  کٌن ًگـاًو ثيغْػي چـا پل ثؼُؼ اًزبم

 ػٍ تب هيکـػم كکـ عْػم ثب گؾاىتن ؿا گْىي ّ کـػم عؼاصبكظي

 . ثيلتؼ امت هوکي اتلبهبتي چَ ػيگـ ؿّف

 

 اتبم ػؿ فًي ّ ًجْػ اتبهو ػؿ ىيؼا ، ؿكتن آمبييگبٍ ثَ ثؼؼ ؿّف

 ّ کـػم تغت ثَ اىبؿٍ ، ثْػ تغت ُبي هالكَ کـػى ػُْ هيـْل

 ّ اًؼاعت هي ثَ پـميگـي ًگبُي فى ، کزبمت پـميؼم اّ اف

 ثَ اّ گـكتن ؿا ىيؼا مـاؽ اىبؿٍ ثب ثبف هي ػاػ تکبى ؿا مـه

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ ػاىت هـاؿ ىيؼا اتبم ػؿ کَ ػؿي

 .ثي ػ ميل ال_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 805 

 کتاب باز

 پـمتبؿي ُوـاٍ ثَ ىيؼا ثؼؼ لضظَ چٌؼ اهب ًيؼم صـكو هتْرَ

.  امت ثْػٍ* گـهباااثَ* اّ هٌظْؿ كِويؼم ّ ىؼ اتبم ّاؿػ ػؿ آى اف

 ُوکبؿي پـمتبؿ ثب ّ ثْػ ىَ هلن ثؼ ّ صٍْلَ کن عيلي ىيؼا

 : گلت هي ػيؼى هضِ ثَ ّ ًويکـػ

 . ًؼاؿم ؿّ اه صٍْلَ.  ثـػاؿٍ مـم اف ػمت ثگْ_

 کَ كِوبًؼم پـمتبؿ ثَ لجغٌؼ ثب ّ گـكتن ؿا ىيؼا ثبفّي ّ ؿكتن رلْ

 ؿا مـه پـمتبؿ.  ثپْىؼ لجبك تب هيکٌن کوک اّ ثَ عْػم هي

 کَ هـتجي ّ کـػٍ اتْ لجبمِبي ثَ.  ىؼ عبؿد اتبم اف ّ ػاػ تکبى

 :گلتن ىيؼا ثَ ؿّ ّ کـػم ًگبٍ ػاىت هـاؿ تغت ُبي هالكَ ؿّي

 هيؼم ؿّ لجبمِب يکي يکي هي صبال.  ػلن ػقيق تغت ؿّي ثييي_

 ؟ ًبفًيي ثبىَ ، ثپْه

 تغت ؿّي کٌي گْه صـف ثچَ هخل ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ىيؼا

 کوک اّ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى کـػ تٌو ؿا لجبمِبيو ّ ًينت

 اه ميٌَ ّ ُب ىبًَ ، گـػى ؿّي فعوِبيي ربي هتْرَ هيکـػم

 ايي ثپـمن اّ اف رْىيؼ ػلن لضظَ يک ىؼ تؼزت ثبػج کَ ىؼم

 عْػه تب ثْػ کـػٍ تبکيؼ کَ اكتبػم ػکتـ يبػ اهب چينت فعوِب

 صـكي ّ عْؿػم ؿا عْػم.  ًکٌن اّ اف مْالي ُيچ هي ًقػٍ صـكي

 هچ ثَ چيون هيکـػم تٌو ؿا ثلْفه کَ ْٓؿ ُوبى.  ًقػم

 ػمتو کق اف ثبالتـ.  ىؼ آى ثَ هؼطْف صْامن ّ اكتبػ ػمتو

 کَ ثْػ ًوبيبى کذ ٍْؿت ثَ ّ مبًت مَ ْٓل ثَ اي ثغيَ عٔ
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 ربي فعن آى كِويؼم ، ثْػ ًکـػٍ پيؼا ثِجْػ کبهل ْٓؿ ثَ ٌُْف

 ػگـگْى ىؼت ثَ صبلن ثْػ ػاػٍ اًزبم کَ آًچَ تَْؿ اف چينت

 ّهتي ًيْػ، چيقي هتْرَ ىيؼا تب کـػم تاله مغت اهب ىؼ

 ؿا عْػم تب ىؼم عبؿد اتبم اف اي ثِبًَ ثَ پْىيؼ ؿا لجبمِبيو

 ؿا مـم ّ ًينتن ًيوکت ؿّي ىيؼا اتبم ػؿ پيت.  کٌن آؿام

 ٍؼاي ثب کَ کييؼ ْٓل هؼت چَ ًلِويؼم.  گـكتن ػمتبًن ثيي

 .: آهؼم عْػم ثَ ػکتـ

 ؟ ًينتي ايٌزب چـا ىيْا مالم_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ مپل کـػم ًگبٍ ػکتـ ثَ ّ ًينتن ٍبف

 . هيجيٌوتْى عْىضبلن ػکتـ مالم_

 : گلت ّ اًؼاعت هي ثَ ػهيوي ًگبٍ

 ؟ ًينتي اتبم تْي چـا_

 . ثين آؿّم ثيـّى اّهؼم هيکـػ ػؿػ کن يک مـم_

 . ػاؿي امتـاصت ثَ اصتيبد هيکٌن اصنبك ، پـيؼٍ عيلي ؿًگت_

 :گلتن ّ ىؼم ثلٌؼ رب اف

 . عْثَ صبلن ، ًَ_

 :گلتن صبل ُوبى ػؿ ّ ثـػاىتن ىيؼا اتبم ٓـف ثَ هؼهي مپل

 ىيؼا؟ پيو هيبيؼ ُن ىوب_

 . کي ٍجـ کن يک ىيْا_
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 : گلت ػکتـ ، کـػم ًگبٍ اّ ثَ ّ اينتبػم مـربين

 ثِجْػي ىيؼا ايٌکَ اف هجل ثـّي پيو ٓـين ُويي ثَ اگـ ىيْا_

 . هييْي ثيوبؿ تْ کٌؼ پيؼا کبهل

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ اهيؼي ًب ثب

 ؟ ثکٌن ثبيؼ چکبؿ اهب هيؼًّن ؿّ ايي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 .هيکٌين ٍضجت هلَل ػيؼين ؿا ىيؼا ايٌکَ اف ثؼؼ ، هتْرِن_

 ّ هالهبت اف ثؼؼ ػکتـ. ؿكتين ىيؼا اتبم ثَ اتلبم ثَ ػکتـ ّ هي

 اّ پيو هْهؼي تب ًيق هي.  گؾاىت تٌِب ؿا اّ ّ هي ٍضجت کوي

 تب کييؼ ػؿاف تغت ؿّي ّ عْؿػ ؿا ػاؿّيو ّ ؿؾا کَ ثْػم

 ؿا کـػم ٍجـ آًوؼؿ ّ ثْميؼم ؿا ٍْؿتو مپل.  کٌؼ امتـاصت

 عيلي هي ثب ػکتـ ؿّف آى.  کـػم تـک ؿا اتبهو ثؼؼ ّ عْاثيؼ

 ثَ ؿا عْػم ؿّف ُـ ًؼاؿػ لقّهي گلت هي ثَ ثؼؼ ّ کـػ ٍضجت

 ثَ هي ؿّصي ّ رنوي عنتگي هيکـػ كکـ اّ ، ثيٌؼافم فصوت

 ىبؿائ چَ ػؿ ًؼاىت عجـ ، آًزبمت ثَ ىؼم ّ آهؼ عبٓـ

 مپيؼٍ تب تـك اف ىجِب اکخـ کَ ْٓؿي ثَ هيکٌن فًؼگي رٌِوي

 چيقي ػيؼم ثِتـ ُن هي ، ًويؼاًنت ؿا ايٌِب اّ.  ثيؼاؿم ٍجش

 :گلتن ثٌبثـايي.  ًگْين

 ثَ ؿّف ُـ هي ػاؿٍ اًتظبؿ ىيؼا هيؼًّيؼ هي اف ثِتـ عْػتْى ػکتـ_

 . ثيبين ػيؼًو
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 : گلت كکـکـػى کوي اف ثؼؼ ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 هٌقلو کَ ػّمتبًن اف يکي ثب هيتًْن هي ثبىي هبيل اگـ ىيْا_

 ايي. ثـّي اّ پيو هؼتي تب کٌن ٍضجت ايٌزبمت ثَ ًقػيک توـيجب

 . هييْي عالً ْٓالًي ؿاٍ عنتگي اف ْٓؿ

 ًويؼاًنت ػکتـ ىؼ پيؼا ػلن ػؿ کَ ثْػ اهيؼي ًوطَ اّ پييٌِبػ

 ُن ػيگـ چيقُبي عيلي ػمت اف ْٓالًي ؿاٍ عنتگي ثـ ػالٍّ

 ىٌيؼى اف ثؼؼ کبهـاى ّاکٌو هيکـػم كکـ ايي ثَ.  هييْم عالً

 هي کَ ثْػ کبؿي هِن ًجْػ هِن الجتَ.  ثْػ عْاُؼ چَ هّْْع ايي

 : گلت کـػُبم مکْت هي ػيؼ ّهتي ػکتـ.  ػاىتن اّ هٌقل ػؿ

 ؟ چيَ ًظـت عت_

 . کٌن كکـ ثبيؼ ػًّن ًوي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 . ثگْ هي ثَ ؿّ اه ًتيزَ کـػي كکـ ايٌکَ اف ثؼؼ_

 کـػم كکـ عيلي هّْْع ايي هْؿػ ػؿ عبًَ ثَ ثبفگيت ؿاٍ ثيي ػؿ

 کبهـاى آهؼى اف ثؼؼ اف ؿّف آى.  کٌن هيْؿت كـاف ثب گـكتن تَوين ّ

.  کٌن ٍضجت ػقيق ثب هي تب ثگيـػ ؿا هٌقلوبى ىوبؿٍ عْامتن اّ اف

 ُبي ػكؼَ هخل کبهـاى.  ًؼاىتن اّ اف عجـي کَ ثْػ فيبػي هؼت

 ٓـف ثَ ًيق هي ، ػاػ هي ثَ ؿا تللي ّ گـكت ؿا ىوبؿٍ هجل

 ؿا گْىي ػقيق ثْم ػّ ثب.  کٌن ٍضجت تـ ؿاصت تب ؿكتن آىپقعبًَ

 : گلت عْىضبلي ثب ىٌيؼ ؿا هي ٍؼاي تب ّ ثـػاىت
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 ؟ ًويکٌي هب اف يبػي کَ کزبيي ، ػلن ػقيق مالم_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق ، کـػم تکـاؿ ؿا هجل ُبي ثِبًَ

 اؿىيب ًينتن عجـ ثي افت ىکـ ؿّ عؼا هيؼًّن ، هبػؿ ًؼاؿٍ ػيت_

 . ػاؿٍ توبك ثبُبت هـتت هيگلت

 ثَ چيقي اؿىيب ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم ثب ّ گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن

 اگـ چْى ًينت ايٌطْؿ کَ كِويؼم ثبالكبٍلَ اهب ؟ ثبىؼ گلتَ آًِب

 :گلتن. ًجْػ ؿاصت ّ عْىضبل ايٌوؼؿ ػقيق ثْػ گلتَ چيقي

 . هيگيـٍ توبك ثبؿ يک ؿّف چٌؼ ُـ اؿىيب_

 ثب هيگلت ؿامتي کـػٍ کن ؿّ هب فصوت ٓللي ًکٌَ ػؿػ ػمتو_

 . کـػٍ ٍضجت ُن ىيؼا

 کٌؼ ؿاصت ؿا پؼؿ ّ ػقيق كکـ ايٌکَ ثغبٓـ اؿىيب کَ اكتبػ ام ػّفاؿي

 :گلتن ّ ىؼم عْىضبل ثبثت ايي اف فػٍ ؿا صـف ايي

 . اؿٍ_

 ؟ اه ثچَ ، ىُْـه ، عْػه ؟ چطْؿٍ ىيؼا_

 .عْثٌؼ ىْى ُوَ_

 ؟ ىؼ عْة ؟ چطْؿٍ اه ثچَ صبل_

 . ًينت عْة اٍال صبلو_

 ثـِ ّ آهؼ چيوبًن رلْي ىـّيي پژهـػٍ ّ فؿػ چِـٍ ثبالكبٍلَ ّ

 ، ثـّم ػيؼًو ثَ ثْػم ًتْاًنتَ کَ ثْػ ؿّف چٌؼ.  گـكت ؿا گلْين
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 آمبييگبٍ ثَ ؿكتي اف هجل ثؼؼ ؿّف گـكتن تَوين لضظَ ُوبى

 : گلت ّ کييؼ آُي ػقيق ، ثقًن اّ ثَ مـي

 . هييَ عْة ُن اّى هللا ىب آى_

 هللا ىب اى_

 پـميؼم ػقيق اف ّهتي ًجْػ ثبّؿ هبثل ثـاين هّْْع ايي صبل ايي ثب

 هي ّ ػاػ هي ثَ ؿا اؿىيب ملـ الْهْع هـيت عجـ اثتؼا عجـ چَ

 ُن اف هِييؼ ّ آؿيب کَ گلت ثؼؼ ّ ام کـػٍ تؼزت ػاػم ًيبى

 كـيبػ توـيجب کَ ْٓؿي ثَ کـػم تؼزت ّاهغ ثبؿ ايي.  اًؼ ىؼٍ رؼا

 : فػم

 ؟ ػقيق هيگي ؿامت_

 : گلت ثبىؼ ايي هي ّاکٌو هيکـػ كکـ کَ ػقيق

 ػاؿًؼ؟ ػاػگبٍ ّهتَ چٌؼ ًويؼًّنتي هگَ هبػؿ کـػي تؼزت چـا_

 يک کَ ثبىٌؼ ُب هْهغ اّى هخل هيکـػم كکـ اهب هيؼًّنتن چـا_

 . آىتي ؿّف يک ثْػًؼ هِـ ؿّف

 . ًؼاىتي ُن ثب عْه ؿّف ػّ ايٌب يبػهًَْ کَ ّهتي اف ثب هللا ّ_

 ؟ عْىضبلَ عيلي صتوب ؟ هيکٌَ کبؿ چَ ػوَ_

 ٓللي ًگـاًَ عيلي آؿيب ثـاي اػظن ، هيکٌي كکـ کَ رْؿ اّى ًَ_

 . ىؼٍ ػاؿْى عيلي
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 كـمتبػٍ ىيؼا ثـاي آؿيب کَ اكتبػم کبػّيي يبػ ثَ لضظَ ُوبى

 يؼٌي.  ثْػم ًگلتَ ىيؼا ثَ چيقي آؿيب کبػّي اف لضظَ آى تب.ثْػ

 : کـػ عبؿد كکـ اف هـا ػقيق ٍؼاي.  ثْػ ًيبهؼٍ پيو كـٍتي

 . ػيگَ عجـ يک ؿامتي_

 هللا ىب اى عيـٍ_

 : گلت ّ عٌؼيؼ ػقيق

 . عيـٍ هبػؿ اؿٍ_

 : گلت هکج کوي اف ثؼؼ ّ

 امت صبهلَ ُن آيؼا_

 کـػم اصنبك ثلکَ ًيؼم عْىضبل عجـ ايي ىٌيؼى اف تٌِب ًَ

 ػاىتي ثب عًَْ ثَ امت فّػ عيلي اّ ىؼى ػاؿ ثچَ ثـاي

 ّ ام ىؼٍ عْىضبل کـػم ّاًوْػ صبل ايي ثب هٌَْؿ هخل ىُْـي

 ػقيق اف ّهت ، ثگْيؼ تجـيک اّ ثَ هي ٓـف اف گلتن ػقيق ثَ

.  هيکـػم كکـ هّْْع ايي ثَ كؤ لضظبتي تب کـػم عؼاصبكظي

 عبتوَ هـقم ػؿ ؿا هّْْع ايي کـػى كکـ ايٌکَ ثـاي آعـ ػمت

 اّهؼ ػًيب ثَ ىْى ثچَ ايٌکَ اف ثؼؼ ىبيؼ گلتن عْػم ثَ ػُن

 اف ّ اًؼاعتن ثبال ؿا ُبين ىبًَ ّ ثيَ ثـاٍ مـ ُن هٌَْؿ

 . ثؼُن هـاؿ مـربيو ؿا تللي تب ىؼم عبؿد آىپقعبًَ

 کَ ثْػين ىبم عْؿػى هيـْل.  ثْػم پغتَ کتلک ىبم ىت آى

. ثْػ کـػٍ تؼزت تللي ايي اف ُن کبهـاى. ػاػ تکبًن تللي فًگ
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 يک.  ىؼ ثلٌؼ تللي ػاػى رْاة ثـاي ثؼؼ ّ اًؼاعت هي ثَ ًگبُي

 هيقػ ىْؿ چٌبى ػلن ، ثبىؼ اؿىيب ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم ثب لضظَ

 آىپقعبًَ ػؿ رلْي ؿكتن ّ ىؼم ثلٌؼ ثٌييٌن ًويتْاًنتن کَ

 هيق مـ ، هيکـػ ٍضجت كـاًنَ فثبى ثَ کبهـاى.  اينتبػم

 هيقػ ىْؿ ُوچٌبى ػلن اهب ىؼم ىبم اػاهَ هيـْل ّ ثـگيتن

 عيبل ثَ تب کييؼم مـ آثي ليْاى.  ثغْؿم چيقي ًويتْاًنتن کَ

 کييؼ ْٓل ػهبيوي.  ىْم عالً لؼٌتي ػليْؿٍ آى مـ اف عْػم

 عبًَ آىپق ػؿ رلْي ثؼؼ اي لضظَ ّ ىؼ توبم اّ تللٌي هکبلوَ تب

 کـػم ًگبٍ اّ ثَ تؼزت ثب.  فػ عيکو رب ُوبى ّ ىؼ ظبُـ

 ايٌکَ ثب ثْػ ىؼٍ مليؼ گچ هخل ٍْؿتو ؿًگ ّ کجْػ* ٍْؿت*

 اف کوي ػمت ُن هي ّفيت کـػم اصنبك اهب ًويؼاًنتن چيقي

 :گلتن ّ ىؼم ثلٌؼ ربين اف ًبعْػآگبٍ ًؼاؿػ اّ

 ؟ ىؼٍ چي_

 ٍؼائي ثب اّ ًويکـػ اؿـام کبؿ ايي ػؿ ّ ثْػ ّصيتقػٍ ّاهغ کبهـاى

 : گلت لـفاى

 .هـػ_

 اّ ثَ ثقًؼ ثيـّى صؼهَ اف ثْػ هبًؼٍ کن ّصيت اف کَ چيوبًي ثب

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ

 ؟ کي_
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 هبًٌؼ صبلتي ثب کبهـاى ثـػ ػيگـ ػًيبي ثَ هـا اي لضظَ اّ ٍؼاي

 : کـػ تکـاؿ گـيَ

 .هـػ ىيـّيي_

 ًينت آىپقعبًَ ػؿ رلْي رب ُوبى ّ ىؼ تب فاًّْاًو ًبگِبى ّ

 . 

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ?? كَل

 

 عْىجغتبًَ.  هيقػم پبين ّ ٍْؿت ّ مـ ثَ ّ هيکييؼم كـيبػ

 ػؿ رلْي اي هـػٍ هخل کبهـاى فيـا ىْػ کبؿم هبًغ تب ًجْػ کني

 آًوؼؿ.  هيکـػ ًگبٍ هي ثَ هجِْت ّ هبت ّ ثْػ اكتبػٍ آىپقعبًَ

 ؿهن ثي ّ صل ثي ثؼًن کـػم اصنبك تب کـػم گـيَ ّ فػم كـيبػ

 ثَ ًينتن ٌٍؼلي ؿّي صبل ّ صل ثي کَ ثْػ ّهت آى.  ىؼٍ

 اف ثْػم گـيقاى آى اف ُوييَ کَ ؿّفي آى ػبهجت هيکـػم كکـ ايي

 ّ چِـٍ.  ثگيـػ ؿا آى رلْي ثتْاًؼ کني ايٌکَ ثؼّى ، ؿميؼ ؿاٍ

.  ًوييؼ هضْ ًظـم اف لضظَ يک ىـّيي فؿػ ؿًگ ّ ّؼيق اًؼام

 ثَ ّ هيـيغتن اىک آؿام آؿام اکٌْى ، هـاؿي ثي ُوَ آى اف ثؼؼ
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 کبهـاى.  ام ًـكتَ اّ ػيؼى ثَ فّػتـ چـا کَ ثْػم هتبحـ ىؼت

 ثَ ّ ثْػ ًينتَ آىپقعبًَ ػؿ رلْي ؿهن ّ صل ثي ُوچٌبى

 ليْاًي ّ ىؼم ثلٌؼ اكتبػم اّ يبػ ثَ ّهتي ثْػ هبًؼٍ عيـٍ ربيي

 عيلي عجـ ايي ىٌيؼى اف ًيق اّ ثْػ هؼلْم کبهال.  ثـػم ثـايو آة

 کييؼ مـ اي رـػَ ّ گـكت هي اف ؿا آة ليْاى.  امت ىؼٍ هتبحـ

 :گلتن گـيَ ثب ، ثـّػ ثبال ثَ تب ىؼ ثلٌؼ ربيو اف ثؼؼ ّ

 ؟ ثکٌيؼ هيغْاُيؼ کبؿ چَ_

 : پـميؼ ّ ثـگيت ثطـكن

 ؟ چي ثـاي_

 ؟ کٌيؼ ػكٌو هيغْاُيؼ کزب ثب ثگيـين تضْيلو ثبيؼ کي_

 : گلت فػٍ يظ ّ مـػ کبهـاى.  کـػم گـيَ هلت تَ اف ّ

 ثؼؼ.  ثيَ ىکبكي کبلجؼ ثبيؼ اّل ، ًويؼى ؿا اه رٌبفٍ_

 . ايٌزْؿيَ کال رب ايي يؼٌي ، هيؼاى ؿّ ػكٌو تـتت عْػىْى

 ثَ عًْيي ػلي ثب هـا ّ ؿكت ثبال ُب پلَ اف صـف ايي گلتي اف ثؼؼ اّ

 ثَ ىِـ ايي ػؿ ؿـيت ّ گوٌبم ىـّيي ايٌکَ كکـ.  گؾاىت رب

 آؿاهن ػاىت ًغْاُؼ هـاموي ُيچ ّ هييْػ مپـػٍ عبک

 ثغْػم هـتت ايٌکَ ثب ّ کـػم گـيَ ٍجش ؿا ىت آى. ًويگؾاىت

 آؿام اي ؽؿٍ ػلن ّ ثْػ ثيلبيؼٍ اهب ثْػٍ ايي هنوتو صتوب هيگلتن

 هيبكَ ثب ثؼؼ ؿّف ٍجش. ثْػ ربؿي يکنـٍ اىکن چيوَ ّ ًوييؼ

 کبهـاى اتلبم ثَ ّ ىؼم آهبػٍ هتيٌذ اػَبة ّ ؿعتَ ُن ثَ اي



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 815 

 کتاب باز

 اف ثيوبؿمتبى ػؿ.  ؿكتين ثيوبؿمتبى ثَ ًـكت کبؿ مـ ؿّف آى کَ

 کَ ُن لضظَ يک ثـاي ثگؾاؿًؼ کَ ثگْيؼ آًِب ثَ عْامتن کبهـاى

 هب ثَ ؿا کبؿ ايي اربفٍ ػٌْاى ُيچ ثَ ّلي ثجيٌن ؿا ىـّيي ىؼٍ

 هي کَ اي ؿّصيَ ثب چْى ثْػ ثِتـ ايٌطْؿ ُن ىبيؼ.  ًؼاػًؼ

 . ثْػم ىؼٍ تغـيت ػؿّى اف ُن ْٓؿي ُويي ػاىتن

 ظِـ ًقػيک.  فػم كـاف ثَ فًگ ًَ ّ ؿكتن آمبييگبٍ ثَ ًَ ؿّف آى

 ؿّي ّ ؿكتن اتبهن ثَ يکنـٍ هي ّ ثـگيتين ثيوبؿمتبى اف کَ ثْػ

 ًويتْاًنتن کَ هيکـػم ثيوبؿي اصنبك چٌبى.  اكتبػم تغت

 اف ًبىي عنتگي هيکـػم كکـ اثتؼا.  ثبينتن پبين ؿّي اي لضظَ

 ػؿػ ّ کنلي ثَ ُن لـف ّ تت ّهت اهب امت هجل ىت عْاثي ثي

 کَ فهبًي تب.  ام ىؼٍ ثيوبؿ صنبثي كِويؼم ىؼ اّبكي ػْالتن

 ربين اف ثتْاًن ايٌکَ صل ّ ثْػم اكتبػٍ تغت ؿّي ىؼ تبؿيک ُْا

 ّ ثْػم کـػٍ هلل ػاعل اف ُن ؿا اتبم ػؿ.  ًؼاىتن ىْم ثلٌؼ

 ًـم پٌزَ ّ ػمت تغت ؿّي ثيوبؿي ّ تت ثب کَ ْٓؿ ُوبى

 اصنبك ّاهغ.  هييْػ چَ ثويـم اگـ هيکـػم كکـ عْػم ثب هيکـػم

 کَ ثْػ ىؼٍ روغ ػلن ػؿ ؿََ آًوؼؿ.  امت ًقػيک هـگن هيکـػم

 اي لضظَ.  امت هي ثـاي هُْجت ثِتـيي هـگ هيکـػم كکـ

 لضظَ ػؿمت مپـػم هـگ ػمت ثَ ؿا عْػم ّ ثنتن ؿا چيوبًن

 ّ رؾاة چيوبى هييؼم ؿـم هطلن ميبُي ػؿ ػاىتن کَ اي

 ثَ ثـم ايٌکَ هخل ّ ىؼ ظبُـ چيوبًن رلْي كـفاػ ًگـاى ًگبٍ

 ثِو اهـّف گلتن لت فيـ ّ ىؼ ثبف چيوبًن ثبىٌؼ کـػٍ ٍّل تٌن
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 تب کـػم اؿاػٍ لضظَ يک ّ ىؼٍ ًگـاًن عيلي االى صتوب ًقػم فًگ

 هي ػؿ کـػم كکـ لضظَ آى ثَ ّهت ُـ ثؼؼُب.  ىْم ثلٌؼ ربين اف

 صبلي ثب. ًؼاػ هي ثَ ىؼى تنلين اربفٍ اّ ػين ربػّي کَ يبثن

 ػاعل کبهـاى.  ؿكتن پبييي ٓجوَ ثَ ّ ىؼم عبؿد اتبم اف عـاة

 : گلت ّ ىؼ ثلٌؼ رب اف هي ػيؼى ثب ثْػ ًينتَ مبلي

 ؟ ًينت عْة صبلت ايٌکَ هخل ىيْا_

 :ّگلتن ػاػم اتکبى ؿ مـم

 . هيکٌَ ػؿػ ثؼًن توبم ، ثؼٍ صبلن

 ؟ ػکتـ ثـين عْاي هي_

 ُب پلَ ؿّي رب ُوبى ّ ػاػم تکبى هْاكوت ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 ؿا چيوبًن فهبى كؤ ؿميؼين ػکتـ ثَ چطْؿ ًلِويؼم.  ًينتن

 ٍّل ػمتن ثَ مـهي ّ ثْػم ثيوبؿمتبى تغت ؿّي کَ کـػم ثبف

 کَ آى ػيؼى ثب اّ ، ػيؼم ؿا کبهـاى تب کييؼ ْٓل هؼتي. ثْػ

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ ثْػم کـػٍ ثبف ؿا چيوبًن

 ؟ ػقيقم چطْؿٍ صبلت_

 تب چيوبًن هؼتي.  ًؼاػم ؿا رْاثو صتي کَ ثْػم عنتَ آًوؼؿ

 ػيگـ ثبؿ ثْػم صبل آى ثَ هؼت چَ ًلِويؼم ثگيـم ًيـّيي تب ثنتن

 هي ّ هيـكت تبؿيکي ثَ ؿّ ُْا کـػم ثبف ؿا چيوبًن ّهتي

 تؼْيِ ثـاي پـمتبؿي.  امت ىت يب ؿّف اف هْهغ چَ ًويؼاًنتن

 كبيؼٍ ثي اّ ثب فػى صـف هيؼاًنتن چْى اهب آهؼ ػمتن مـم
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 ػاػم تـريش ًويلِون ؿا اّ صـكِبي اف کلوَ يک صتي هي ّ امت

.  ػيؼم ؿا کبهـاى تب کييؼ ْٓل هؼتي.  ثيبيؼ کبهـاى تب کٌن ٍجـ

 ػؿ ًِبػم اف اٍ ُنتن ثنتـي کَ امت ؿّف ػّ ىٌيؼم اّ اف ّهتي

 ػؿ ًويؼاًنتن ػيگـ ٓـف اف ّ ثْػم ىيؼا ًگـاى ٓـف يک اف.  آهؼ

 چَ اّ ثـ ثْػم گؾاىتَ عجـ ثي عْػم اف ؿا كـاف اف کَ ؿّف َم آى

 کٌؼ هـعٌ هـا مبػت ُوبى عْامتن کبهـاى اف.  امت گؾىتَ

 ثـاي ّهتي اهب ثيبيؼ ػکتـ ثؼؼ ؿّف تب کٌين ٍجـ امت ثِتـ گلت اّ

 هـا تب ثؼُؼ ؿّبيت هْهغ ُوبى ىؼ هزجْؿ اّ کـػم اٍـاؿ کبؿ ايي

 ُوبى گلتن اّ ثَ ثـگيتين عبًَ َث کبهـاى اتلبم ثَ. کٌٌؼ هـعٌ

 گلت اّ ّ کٌن ٍضجت ىيؼا ثب هي تب ثقًؼ فًگ آمبييگبٍ ثَ هْهغ

 ثْػم هزجْؿ. ًؼاؿػ کبؿي چٌيي اربفٍ چْى امت كبيؼ ثي ايٌکبؿ کَ

 ثؼّى هي ّ ػاػ ملبؿه ىبم ثيـّى اف کبهـاى.  کٌن ٍجـ ٍجش تب

 وبؿيثي اف ًبىي کنبلت ثب ثبىن ػاىتَ عْؿػى ثَ هيلي ايٌکَ

 . کٌن امتـاصت تب ؿكتن اتبهن ثَ

 ٌُگبهي ىؼم هي آهؼٍ آمبييگبٍ ثَ ؿكتي ثـاي ّهتي ثؼؼ ؿّف

 کوـ ىؼم هتْرَ تؼزت کوبل ثب پْىيؼم هي ؿا ريٌن ىلْاؿ کَ

 كکـ. امت ىؼٍ گيبػ مبًت ُلت ىو اًؼافٍ ثَ ثـاين ىلْاؿم

 هؼؿ ايي ؿّف چٌؼ ػـُ ػؿ ثْػ هوکي چطْؿ هيکٌن اىتجبٍ کـػم

 ُويي ػؿ ايٌکَ ثـ ػالٍّ فيـا ػاىت صويوت اهب.  ثبىن ىؼٍ الؿـ

 اكتبػٍ گْػ ًيق چيوبًن فيـ ثْػم ػاػٍ ػمت اف فيبػي ّفى هؼت

 اؿامتن ؿا عْػم ػاىتن ُوـاٍ کَ اؿاييي ّمبيل هغتَـ ثب ثْػ
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.  ىؼم عبؿد اتبهن اف مپل ثبىؼ هؼلْم کوتـ ؿًگن پـيؼگي تب

 كـاف هٌقل ىوبؿٍ اثتؼا ثقًن فًگ تبکني آهؼى ثـاي ايٌکَ اف هجل

 ثَ ًبچبؿ ثَ.  ًؼاػ رْاة کني اهب.  ثگيـم اّ اف عجـي تب گـكتن ؿا

 ػكؼَ ُـ هؼوْل ٓجن.  عْامتن هبىيي ّ فػم فًگ تبکني

 عبًَ اف ثبالكبٍلَ هي ّ آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ هٌقل ػؿ فًگ ثؼؼ ػهبيوي

 کني ىٌيؼم کَ ثْػم ًيؼٍ تبکني مْاؿ ٌُْف.  ىؼم عبؿد

 هي ٓـف ثَ کَ ػيؼم ؿا كـاف چـعبًؼم ؿا مـم ، هيکٌؼ ٍؼاين

 ػمت هي ثَ عْثي صبل چَ اّ ػيؼى ثب هيؼاًؼ عؼا كؤ. هيؼّيؼ

 ثْػ فػٍ ُيزبى صؼي ثَ ًؼاىت هي اف کوي ػمت ُن كـاف. ػاػ

 : گلت لـفاًي ٍؼاي ثب ثگيـػ آؿْه ػؿ هـا ثْػ هبًؼٍ کن کَ

 . هييؼم ػيًَّْ ػيؼهت ًوي اهـّف اگَ ثغؼا ؟ ىيْا ثْػي کزب_

.  ىؼ روغ چيوبًن ػؿ اىک ّ کـػ ثبف مـ ثـْن اّ ػيؼى ثب

 هتبحـ ىؼت ثَ گلتن اّ ثَ ؿا ىـّيي كْت رـيبى گـيَ ثب مپل

 ّ کـػ هـعٌ ؿا تبکني اّ.  ىؼ روغ چيوبًو ػؿ اىک ّ ىؼ

 ؿّي ّهتي.  ؿكتين ثْػ آهؼٍ آى ثب اّ کَ تبکني ٓـف ثَ ػّ ُـ

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ًيتين ُن کٌبؿ ػوت ٌٍؼلي

 ّرْػت ّ کـػم ػبػت ثِت چوؼؿ كِويؼم هؼت ايي تْي ىيْا_

 . ػقيقٍ ثـم چوؼؿ

 اعتيبؿ صبل ايي ثب ثْػ ػلن ؿوِبي ثـ تنکيٌي کالم ايي ىٌيؼى

 ثْػم ؿميؼٍ اّ ّرْػ اهٌيت ثَ کَ صبال گْيي ًؼاىتن ؿا اىکِبين



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 819 

 کتاب باز

 ثَ ّ ثْػم ثنتـي ؿّف ػّ گلتن اّ ثَ.  هيکـػم عبلي ؿا اػلن ػوؼٍ

 اف اّ هيتـمن ّ ثـّم ىيؼا هالهبت ثَ ام ًتْاًنتَ ُويي عبٓـ

 : گلت كـاف.  ثبىؼ ىؼٍ ًبؿاصت عيلي ثبثت ايي

 ػکتـ ثب ّ ثْػم ؿكتَ آمبييگبٍ ثَ ؿّف ػّ ايي هي ًجبه ًگـاى_

 آى ثَ ًَ اهب ًبؿاصتَ تْ ًؼيؼى اف ىيؼا هيگلت اّ کـػم ٍضجت

 . ثـيقٍ ثِن ّّؼيتو کَ ىؼت

 :گلتن ّ کـػم ًگبُو تؼزت ثب

 ؟ ثْػي ؿكتَ آمبييگبٍ ثَ ؿّف ػّ ايي تْ ؿامتي_

 ؟ هگَ چطْؿ ، اؿٍ_

 :گلتن ّ ىؼم عيـٍ اّ ثَ اي لضظَ

 هوًٌْن_

 اّ ثَ هيتْاًنتن هضجت ُوَ آى افاي ثَ کَ ثْػ اي کلوَ تٌِب ايي

 ثَ هي کَ ػّم ؿّف ػاّيؼ ػکتـ کَ گلت هي ثَ كـاف.  ثگْين

 ّ ىْػ هي صبل رْيبي تب هيقًؼ فًگ کبهـاى ثَ ًويـّم آمبييگبٍ

 اّ ثَ ىـّيي هْؿػ ػؿ چيقي اهب ثيوبؿم هي کَ هيگْيؼ اّ ثَ کبهـاى

 ثَ ّهت.  ًؼاىتن اًتظبؿي ُن آى اف ثيو کبهـاى اف الجتَ. ًويگْيؼ

 اّ.  کـػ گـيَ ثَ ىـّع هي ػيؼى ثب ىيؼا ؿميؼين ثيوبؿمتبى

 کَ ثگْين اّ ثَ چطْؿ کَ ثْػم ايي ًگـاى هي ّ ثْػ هي صبل ًگـاى

 صتي ىيؼا هؼت ايي توبم ػؿ کَ چٌؼ ُـ. امت هـػٍ کْػکو

 ؿا اّ ًويتْاًنتن صبل ايي ثب ، ثْػ ًگـكتَ ؿا اّ مـاؽ ُن يکجبؿ
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 ىيؼا پنـ كِويؼ ػاّيؼ ػکتـ ّهتي.  کٌن ػبٓلگي ثي ثَ هتِن

 ايي ػؿ كؼال امت ثِتـ گلت ّ ىؼ ًبؿاصت عيلي امت کـػٍ كْت

 :پـميؼم ػکتـ اف.  ًگْيين چيقي اّ ثَ هْؿػ

 ؟ ًَ يب گلت اّ ثَ ؿا هّْْع ايي ثبيؼ اٍالا _ 

 ّلي ثؼاًؼ کَ اّمت هنلن صن ايي چْى ، گلت ثبيؼ صتوب ثلَ_

 اّ ثَ ؿا هّْْع ايي آؿام آؿام ثؼؼ ّ کٌين ٍجـ کوي امت ثِتـ

 . ثلِوبًين

 ّ ًؼاىتن ؿا ػلو هي فيـا ثکٌؼ ؿا ايٌکبؿ عْػه کَ گلتن ػکتـ ثَ

. امت هـػٍ اه ثچَ کَ ثلِوبًن اّ ثَ چطْؿ ًجْػم ثلؼ ايٌکَ ُن

 اف ثييتـ ؿّف آى.  ػاػ تکبى هْاكوت ًيبًَ ثَ ؿا مـه ػکتـ

 ىؼٍ ًبعْىن صبل هتْرَ کَ ػکتـ.  هبًؼم ىيؼا پيو ُوييَ

 کَ گلتن اّ ثَ ُن ثبف هي ّ کـػ تکـاؿ ؿا پييٌِبػه ػيگـ ثبؿ ثْػ

 ، ؿكتن ىيؼا ػيؼى ثَ کَ ثؼؼ ؿّف چٌؼ.  هيگيـم تَوين هْؿػه ػؿ

 ؿا هّْْع کَ گلت اّ ّ ػيؼم ؿا ػکتـ ثـّم اتبهو ثَ ايٌکَ اف هجل

 : گلتن ّ کـػم ًگبٍ ػکتـ ثَ ًبؿاصتي ثب امت گلتَ ىيؼا ثَ

 ؟ ثْػ چطْؿ عجـ ايي ىٌيؼى هْهغ ىيؼا ّاکٌو_

 هجْل ؿا هنبلَ ايي ؿاصت عيلي اّ کَ ثْػ ػزيت ُن هي ثـاي_

 ّعين ّّؼيت اف ُن هجال اّ کـػم اصنبك کَ ْٓؿي ثَ ، کـػ

 . ػاىتَ آالع كـفًؼه
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 ػيگـ ثبؿ ىْم هطوئي ايٌکَ ثـاي ثْػ مغت ثـاين هّْْع ايي ثبّؿ

 : پـميؼم ػکتـ اف

 ؟ هـػٍ اه ثچَ ىؼ هتْرَ ىيؼا_

 . ثلَ_

 تْي اه ثچَ اّهؼٍ ايٌزب ثَ ىيؼا ايٌکَ اف ثؼؼ ّهت چٌؼ اهب_

 ؟ هوکٌَ چيقي چٌيي چطْؿ آعَ ، ىؼٍ ثنتـي ثيوبؿمتبى

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 ثَ ؿا اه ًتيزَ فّػي ثَ ُنتن ثبؿٍ ايي ػؿ تضوين هيـْل هي_

 . هيؼُن آالع ىوب

 پٌزـٍ پيت.  ؿكتن ىيؼا ػيؼى ثَ ػکتـ ثب ٍضجتن اتوبم اف ثؼؼ

 ّ ثـگيت کـػم ثبف ؿا ػؿ ّهتي. هيکـػ ًگبٍ ثيـّى ثَ ّ ثْػ اينتبػٍ

 ؿا اه ًبؿاصتي ػلت.  ثْػ ؿوگيي عيلي ًگبُو کـػ ًگبٍ هي ثَ

 هي ثَ ُن ثبف ثْميؼم ؿا ٍْؿتو ّ کٌبؿه ؿكتن. كِويؼم هي

 ّ گـكتن ؿا ثبفّاًو ىؼ اىک اف پـ چيوبًو ثبؿ ايي کـػ ًگبٍ

 کٌبؿه ًيق عْػم ّ ثٌييٌؼ تغت ؿّي کـػم کوک ّ تغت لجَ ثـػم

 ؿا مـه آؿاهي ثَ اًؼاعتن اه ىبًَ ػّؿ ؿا ػمتن ّ ًينتن

 ؿا مکْتو ثؼؼ ّ ثْػ صبل آى ثَ لضظبتي.  گؾاىت ام ىبًَ ؿّي

 : گلت ّ ىکنت

 ؟ ثْػي ػيؼٍ ؿّ ىـّيي تْ ىيْا_
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 کَ لضٌي ثب ، ػاػم كـّ ؿا آى مغتي ثَ ّ گـكتَ ؿا گلْين ثـِ

 :گلتن ًجبىؼ ؿوگيي عيلي هيکـػم مؼي

 . ثْػ هيٌگ عيلي ، ثْػهو ػيؼٍ ػقيقم اؿٍ_

 . ثْػ هيٌگ عيلي اؿٍ_

 . ثْػ عْػت ثَ ىجيَ ُن عيلي_

 چيق ًکٌؼ کـػم كکـ ّصيتقػٍ هي ّ عٌؼيؼ ثلٌؼ ٍؼاي ثب

 ُوبى ثب ىيؼا.  ام کـػٍ تضـيک ؿا اػَبثو ّ ام گلتَ اىتجبُي

 : گلت عٌؼٍ

 .اًَّ ىجيَ ىـّيي هيگلت کبهـاى اهب.  هيؼًّنتن ُن هي ، اؿٍ_

 :گلتن ّ پـيؼ فثبًن اف ًبعْػآگبٍ

 . گلتَ هقعـف_

 . آّؿػ هي ػؿ ؿّ هي صـً صـف ايي ثب ُوييَ اّى_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم ًجْػ هوکي ؿيـ ثـاين تَْؿه

 . هيکٌن ػؿکت_

 اف هي ثـاي ىيؼا ىؼم هتْرَ تبفٍ فيـا ، عْؿػ تکبى هلجن ًبگِبى

 ُويي تب عْمتن عؼا اف ّ کـػم مکْت. هيکٌؼ ٍضجت عْػه

 : گلت ىيؼا.  ثؼُؼ اػاهَ ْٓؿ

 . ثْػ هـيِ اّى کَ ثْػم ًگلتَ ثِت هي ىيْا_
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 ًيبى ثبيؼ الؼولي ػکل چَ کـػم كکـ ّ گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن

 اػاهَ ّ ًجْػ هي ربًت اف ّاکٌيي هٌتظـ عْىجغتبًَ.  ام ثؼؼٍ

 : ػاػ

 ىيْا.  هؼلْل ام ثچَ ثپيچَ كبهيل تْي ًوييؼ ؿّم هيؼًّي آعَ_

 ًويؼاػ ًيْى ُن اٍالا  ثْػ عْىگل عيلي ثْػين ػيؼٍ کَ تْ

 ًـميؼٍ هـقه ثَ اکنيژى هؼتي يک هيگلتي ػکتـا.  هـيَْ

 .ثْػ ػيؼٍ آميت هـقه ُن ُويي ّامَ

 ؿكتبؿ ًبىيبًَ اگـ هيؼاًنتن ّلي ىؼم ىْکَ صـف آى ىٌيؼى اف

 هي ثب اّ کَ هيکـػم ؿكتبؿ ْٓؿي ثبيؼ هيکٌؼ مکْت ُن ثبف اّ کٌن

 :گلتن. کٌؼ ؿاصتي اصنبك

 چي ُـ هيگلت ُوييَ ػقيق يبػتَ ، ًکي هيـْل فيبػ ؿّ كکـت_

 .ثْػ ُويي ُن اّى هنوت ؟ هييَ ُوبى ، ثغْػ عؼا

 ثبثب ّ ػقيق ثـاي ػلن عيلي ىيْا ؿامتي. ىؼ ؿاصت ػيگَ ، اؿٍ_

 اّ اف ؿا صـف ايي هؼت ُوَ ايي اف ثؼؼ ايٌکَ اف.  ىؼٍ تٌگ

 :گلتن ، ىؼم عْىضبل عيلي هييٌيؼم

 ٍضجت ػقيق ثب ُـّهت ُنتٌؼ ًگـاًت عيلي ُن ثبثب ّ ػقيق_

 . هيپـمَ تْ اف اّل هيکٌن

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ ًگبُن ّ ثـػاىت ام ىبًَ ؿّي اف ؿا مـه

 ؟ هـيْن هي هيؼًَّ ػقيق_

 صؼّػي تب_
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 : گلت ًگـاًي ثب ىيؼا

 ؟ اًؼ كِويؼٍ ؿّ چي ُوَ يؼٌي_

 ػؿ اؿىيب ُن صؼّػي تب ّ هي كؤ ، ًويؼًَّ چيقي کل ُيچ ًَ_

 . رـيبًَ

 : گلت تؼزت ثب

 ؟! اؿىيب_

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 . كـاًنَ هيبػ ثلژيک ؿاٍ اف ػيگَ ؿّف چٌؼ اؿٍ_

 : گلت هؼتي اف ثؼؼ ّ ؿكت كـّ كکـ ثَ ّ ػاػ كيبؿ ثِن ؿا* ٍْؿت*

 ؟ ًويگَ چيقي کني ثَ اؿىيب ًظـت ثَ_

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 ؟ هيگَ عْػت ًظـ ثَ_

_ًَ 

 ؟ چي پل عت_

 ؟ ًويؼًَّ چيقي کني ػيگَ يؼٌي_

 .... ّ ؿّ ىـّيي ؿّ هي رـيبى_

 . کـػ مکْت کٌؼ توبم ؿا صـكو ايٌکَ ثؼّى ّ
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 تْ هْؿػ ػؿ ُن ثبثب ّ ػقيق صتي ، ًويؼًَّ چيقي کل ُيچ ، ًَ_

 ثِيْى ىـّيي ػؿثبؿٍ ٌُْف اهب هـيْي کن يک کَ هيؼًٌّؼ كؤ

 . ًگلتن چيقي

 : گلت ًگـاًي ثب

 ؟ ثگي عْاي هي_

 .ًويگن عْة ًگن ثغْاي تْ اگـ_

 هـيِ ًگْ اهب ثگْ ثِيْى هـػٍ ىـّيي ثگي هيغْاي اگَ ىيْا_

 ؟ ثبىَ ثْػ

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 . ًويگن ّهت ُيچ_

 : گلت ّ فػ کوـًگي لجغٌؼ

 هيغْامتن.  ًکـػم هبػؿي ثـاه اٍالا  هي هينْفٍ ثـاه ػلن_

 افه ًويتًْن گلت ، ًؼاػ اربفٍ کبهـاى اهب ػاؿم ًگِو عْػم پيو

 . کٌن ًگِؼاؿي

 : گلت لت فيـ ّ ىؼ عيـٍ ربيي ثَ ىيؼا

 . هـػٍ اّى ػيگَ صبال_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ّصيت ثب ثؼؼ ّ کـػ مکْت لضظِبي

 هيويـم؟ ُن هي يؼٌي ىيْا_

 :گلتن عْؿػم رب صـف ايي ىٌيؼى اف
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 . ًينت چيقيت کَ تْ ىيؼا صـكيَ چَ ايي_

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 . هـيْن هي ، چـا_

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿامت ّ چپ ثَ ؿا مـم

 ثبىي ُن هـيِ اگَ تبفٍ ، ًينتي هـيِ ُن اٍالا  تْ ػقيقم ًَ_

 ، هييي عْة

 : گلت صبلت ُوبى ثب

 . ًويين عْة ػيگَ ًَ_

 ؿا اّ ؿؾاي ّ ىؼ اتبم ػاعل پـمتبؿي کَ ثْػم ًقػٍ صـكي ٌُْف

 کـػم ٍجـ ُوييَ هخل ّ عْؿػ ؿا ػاؿُّبيو آى اف ثؼؼ ّ آّؿػ

 ػکتـ پيو ُن ثبف ؿكتي اف هجل ، کـػم تـک ؿا اتبهو عْاثيؼ ّهتي

 مپل.  ػاػم هـاؿ ىيؼا ّ عْػم ٍضجتِبي رـيبى ػؿ ؿا اّ ّ ؿكتن

 : پـميؼم آؿام اّ اف

 اف ثِتـ عيلي کَ اّى ؟ ثيوبؿٍ هيکٌَ كکـ ٌُْف چـا ىيؼا ػکتـ_

 . ىؼٍ هجل

 : گلت ثؼؼ ّ کـػ مکْت اي لضظَ ػکتـ

 ....اهب ىؼٍ ثِتـ ثلَ_

 : ػاػ اػاهَ ثؼؼ ّ کـػ هکخي

 . کٌن ٍضجت کوي تْ ثب هْؿػ ايي ػؿ هي ثِتـٍ ىيْا_
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 . هيؼم گْه هي ثلـهبئيؼ_

 : گلت كکـ کوي اف ثؼؼ ػکتـ

 . ثيوبؿيَ يک ػچبؿ هيکٌَ كکـ ىيؼا_

 ؟ ثيوبؿي رْؿ چَ ؟ ثيوبؿي_

 : گلت ّ کـػ هکخي ُن ثبف ػکتـ

 . کٌن ٍضجتي ًويتْم ، ًيبهؼٍ افهبييبتو رْاة ّهتي تب_

 کَ اّى ّلي ؟ ثيوبؿٍ رنوي ًظـ اف هيکٌَ كکـ يؼٌي ؟ آفهبيو_

 . ًينت هـيِ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ

 ػؿ اّ ىبيؼ کَ اًؼافػ هي كکـ ايي ثَ هـا هّْْع ُويي ، ثلَ_

 .هيجـٍ مـ ثَ ثيوبؿي تُْن

 : کـػم تکـاؿ

 ؟ ثيوبؿي تُْن_

 . ىؼٍ ثيوبؿي ػچبؿ هيکٌَ كکـ ىيؼا يؼٌي ثلَ_

 ؟ ثيوبؿي چَ_

 : گلت ّ گـكت هي اف ؿا ًگبُو ػکتـ

.  ثگن ؿّ ايي آفهبيو ًتبيذ آهؼى اف ثؼؼ ثؼٍ اربفٍ هيکٌن عْاُو_

 . کٌن ًگـاًت رِت ثي ًويغْام

 : گلتن ّ ػاػم تکبى ؿا مـم
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 گلتَ ىوب ثَ ؿّ ايي عْػه ىيؼا ّلي ، هيکٌن ٍجـ ػکتـ ثبىَ_

 ؟

 : گلت ّ ػاػ تکبى هٌلي ًيبًَ ًَ ؿا مـه ػکتـ

_ًَ 

 ؟ كِويؼيؼ کزب اف پل_

 . ىوب ػّمت ٓـين اف_

 :گلتن گيزي ثب

 ؟!  هي ػّمت_

 هييٌبمؼ هي ػّمت ػٌْاى ثَ ؿا كـاف ػکتـ آّؿػم يبػ ثَ ًبگِبى ّ

. 

 : گلتن تؼزت ثب

 ؟ گلتَ ؿّ ايي كـاف_

 :گلتن.  ػاػ تکبى ؿا مـه ػکتـ_

 ؟ هيؼًَّ کزب اف اّ ّلي_

 .ىيؼا عبٓـات ػكتـ اف_

 : گلتن لت فيـ ّ کـػم ًگبُو هجِْت ّ هبت

 ؟ ًگلت هي ثَ چيقي چـا پل_

 : گلت ىٌيؼ تب صـكن کَ ػکتـ
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 ّ ًَ يب ثگْيؼ ىوب ثَ ؿا هّْْع ايي کَ کـػ هيْؿت هي ثب اّل اّ_

 ؿّىي ىيؼا ُبي ًْىتَ ٍضت کَ فهبًي تب عْامتن اّ اف هي

 ثِتـ هيؼيؼم ؿا تْ ؿّصي ىـائ چْى ّ ًگْيؼ چيقي ًيؼٍ

 . ًؼاًيؼ هْؿػ ػؿ چيقي كؼال هيؼاًنتن

 ثْػم ػاػٍ كـاف ثَ ؿا ػكتـ ايٌکَ اف ثؼؼ ؿّف چٌؼ هّْْع ايي كِويؼم

 ثيوبؿمتبى ثَ هي ُوـاٍ ثَ كـاف کَ ؿّفي آى.  ثْػ اكتبػٍ اتلبم

 چِـٍ. هبًؼ ػکتـ اتبم ػؿ اّ ؿكتن ىيؼا ػيؼى ثَ هي ّهتي ّ آهؼ

 كکـ ؿّف آى. آهؼ چيوبًن رلْي ؿّف آى ػؿ كـاف اكنـػٍ ّ ًبؿاصت

 هطبلت اّ کَ ٍْؿتي ػؿ ىؼٍ عنتَ هي ُوـاُي اف اّ هيکـػم

 آهؼ عبٓـم ثَ. ثْػ ًبؿاصت آى ثغبٓـ ّ ثْػ عْاًؼٍ ؿا ىيؼا ػكتـ

 ثَ اّ ّ ثْػ عْاًؼٍ ؿا ىيؼا ػكتـ اف چيقي پـميؼم اّ اف ؿّف ُوبى

 ّهت ُيچ ُن ثؼؼ ثَ ؿّف آى اف.  امت آى عْاًؼى صبل ػؿ گلت هي

 .  ثپـمن چيقي اّ اف ثبؿٍ ايي ػؿ تب ًيؼ كـٍت

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 : کـػ عبؿد كکـ اف هـا ػکتـ ٍؼاي

 تَْؿ ايي هيقًن صؼك کَ ْٓؿ ُوبى اهيؼّاؿم ًجبه ًگـاى ىيْا_

 .ثبىؼ اّ عيبل فاييؼٍ
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 ؟ امت آهبػٍ کي اّ آفهبييبت رْاة_

 . ػيگـ ؿّف چٌؼ_

 ؟ چي ثبىؼ فػٍ صؼك ػؿمت ىيؼا اگـ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػکتـ

 ًيبى کَ ًؼاؿػ ػالئوي ىيؼا.  ثبىي عْىجيي کي مؼي_

 كکـ ػؿمت هْؿػ ايي ػؿ کَ ًؼاؿػ ػليلي پل امت ثيوبؿ ثؼُؼ

 . ثبىؼ کـػٍ

 کـػم عؼاصبكظي اّ اف هيکـػ اهيؼّاؿم ُوييَ هخل ػکتـ صـكِبي

 کبهـاى هي ثب ُوقهبى ؿميؼم عبًَ ثَ ّهتي ثـگيتن عبًَ ثَ ّ

 آى کبهـاى.  ثقًن فًگ كـاف ثَ ًيؼ كـٍتي ّ ؿميؼ ؿاٍ اف ُن

 هبيل اگـ ّ اًؼ کـػٍ ػكي ؿا ىـّيي هجل ؿّف کَ گلت هي ثَ ىت

 عبٓـ ثَ ٍجش تب ىت آى. هيجـػ اّ عبک مـ هـا ثؼؼ ؿّف ثبىن

 اتلبم ثَ ثؼؼ ؿّف ٍجش.  هيکـػم گـيَ ىـّيي ؿكتي عبک ثَ ؿـيت

 ّ آة عْه ّ مـمجق اي هٌطوَ ػؿ کَ ؿكتن گْؿمتبى ثَ کبهـاى

 کَ گلت ّ ػاػ ًيبًن ؿا اي تبفٍ گْؿ اّ.  ػاىت هـاؿ ُْايي

 کَ ربيي تب ّ ًينتن گْؿ کٌبؿ. اًؼ کـػٍ ػكي آًزب ؿا ىـّيي

 ثَ ثؼؼ ّ ثْػين آًزب مبػت يک اف ثيو.  کـػم گـيَ هيتْاًنتن

.  ثـّم عبًَ ثَ اّ ُوـاٍ ثَ تب ىؼم ثلٌؼ رب اف کبهـاى عْامت

 ّ هزلل عْػؿّي کَ ثْػيي ًيؼٍ کبهـاى عْػؿّي مْاؿ ٌُْف

 ُوقهبى ّ کـػ تـهق هب پبي رلْي هيکي ؿًگ ثَ ىيکي ثنيبؿ
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 ًنجتب هـػ چِـٍ ّ ؿكت پبييي ػوت ىييَ عْؿػّ اينتبػى ثب

 ثب کبهـاى.  ىؼ ًوبيبى ثْػ ًينتَ ػوت ٌٍؼلي ؿّي کَ رْاًي

 عْؿػٍ رب ػيؼًو اف ثْػ هؼلْم کَ صبلتي ثب ّ ؿكت رلْ اّ ػيؼى

 کبهـاى ثَ ايٌکَ ربي ثَ هـػ.  کـػى اصْالپـمي ثَ کـػ ىـّع

 گـيَ ُْاي ّ صبل ػؿ ٌُْف چْى هي ّ هيکـػ ًگبٍ هي ثَ کٌؼ ًگبٍ

 ؿكتن کبهـاى عْػؿّي ٓـف ثَ ثگؾاؿم هضل اّ ثَ ايٌکَ ثؼّى ثْػم

 ّ کـػ صـکت هيکي عْػؿّي لضظبتي اف ثؼؼ.  ىؼم هٌتظـ ّ

 ًقػيک کَ کبهـاى ثَ. آهؼ عْػؿّاه ٓـف ثَ ًيق کبهـاى ّ ؿكت

 ىؼت ثَ ؿا آى هي ّلي ثْػ پـيؼٍ ٍْؿتو ؿًگ.  کـػم ًگبٍ هييؼ

 ثْميلَ ػزلَ ثب اكتبػ هي ثَ اّ ًگبٍ ّهتي.  ػاػم ؿثٔ تبحـه

 ّ عنتگي ىؼت اف کَ هي ّ کـػ ثبف ؿا عْػؿّ ػؿ کٌتـل ؿيوْت

 ثَ ؿا مـم ّ ىؼم مْاؿ ثْػم ػاػٍ تک يَ عْػؿّ ػؿ ثَ مـػؿػ

 ثؼ عيلي کَ هيکـػم كکـ ايي ثَ صبل آى ػؿ.  ػاػم تک يَ ٌٍؼلي

 ُن کبهـاى ثؼؼ ػهبيوي.  ثـّم ىيؼا پيو ًويتْاًن اهـّف کَ ىؼ

 هخل ايٌکَ ثؼّى ّ کـػ ؿّىي ؿا عْػؿّ ّ ًينت ٌٍؼلي ؿّي

 ثَ ّهتي.  ؿكت عبًَ ٓـف ثَ يکـامت کٌؼ صـكي پـ ُوييَ

 ؿـّة ًقػيک تب ّ ؿكتن اتبهن ثَ امتـاصت ثـاي ؿميؼين عبًَ

 ثْػ تبؿيک کبهال ُْا ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف ّهتي. عْاثيؼم

 چٌيي کَ ثْػ هؼتِب.  امت ىت يب ؿّف اف هْهؼي چَ ًويؼاًنتن

 ؿكتن پبييي ٓجوَ ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ رب اف.  ثْػم ًکـػٍ ػويوي عْاة
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 گلت هي ػيؼى ثب ثْػ پق ّ پغت هيـْل آىپقعبًَ ػاعل کبهـاى. 

: 

 ؟ ثِتـٍ صبلت_

 هوؼهَ ثي ًبگِبى ، ًينتن ٌٍؼلي ؿّي ّ ػاػم تکبى ؿا مـم

 : گلت

 ؟ ثْػ کي هيؼًّي ػيؼين ٍجش کَ يبؿّ ايي_

 :گلتن صٍْلگي ثي ثب

_ًَ 

 .ثْػ تْؿد_

 چِـٍ ، ثبىؼ کني چَ ًويکـػ كـهي ثـاين چْى ًکـػم تؼزت

 کَ ثلٌؼي مجيلِبي ّ هْ ّرْػ ثب.  آهؼ چيوبًن رلْي هـػ

 ثْػ هؼلْم ىـّؿه ًگبٍ اف اهب ًجْػ هطلْة فيبػ چِـُبه ػاىت

 : گلت کبهـاى ّلي ًگلتن چيقي.  ًينت ػؿمتي آػم

 . ثگَ تنليت هي ثَ ثْػ اّهؼٍ_

 کبهـاى هيکـػم اصنبك ، ؿميؼ اصووبًَ عيلي ًظـم ًَ اّ صـف

 کَ ٍْؿتي ػؿ.  ثؼُؼ رلٍْ هِن ؿا عْػه هيغْاُؼ صـف ايي ثب

 ثَ گْه ثَ صلوَ ؿالم هبًٌؼ چطْؿ ثْػم ػيؼٍ عْػم چين ثب

 هي ػيؼ ّهتي کبهـاى.  ىؼ عن کوـ تب ّ ػّيؼ رلْ اّ ػيؼى هضِ

 عبتوَ رب ُويي ثَ هّْْع ايي ّ ًگلت چيقي ػيگـ ًويقًن صـكي

 . کـػ پيؼا
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 تللي عْػه.  فػم تللي كـاف ثَ آمبييگبٍ ثَ ؿكتي اف هجل ثؼؼ ؿّف

 ػهبيوي عْامت هي اف ٍضجت هغتَـي اف ثؼؼ. ػاػ رْاة ؿا

 هٌقل اف ثؼؼ ػهيوَ ثينت ًيق هي.  ثيبيؼ ػًجبلن ثَ تب ثوبًن هٌتظـ

 عْػم هٌتظـ ثْػ هٌقل ػؿ رلْي کَ تبکني ػؿ ؿا اّ ّ ىؼم عبؿد

 تيکـ ، پـميؼ ؿا صبلن ًينتن ٌٍؼلي ؿّي اّ کٌبؿ ّهتي.  ػيؼم

 ّ کـػ ػمتي پيو عْػه كـاف ثگْين چيقي ايٌکَ اف هجل کـػم

 ثيوبؿي هّْْع اف هي آگبُي رـيبى ػؿ ؿا اّ ػاّيؼ ػکتـ کَ گلت

 کـػٍ تَْؿ هي ًبؿاصت ّ ػؿُن چِـٍ ػيؼى ثب كـاف.  گؾىتَ ىيؼا

 اهب ػلغْؿم ػمتو اف ًگلتَ هي ثَ ؿا هّْْع ايي ايٌکَ ايي ثْػ

 امت ايي هي ًبؿاصتي ػليل ّ ًينت ْٓؿ ايي کَ گلتن اّ ثَ هي

.  ام ؿكتَ ىـّيي عبک مـ ثَ کبهـاى ُوـاٍ ثَ گؾىتَ ؿّف کَ

.  کـػ تؤمق اظِبؿ ّ ىؼ ًبؿاصت كِويؼ ؿا هّْْع ّهتي كـاف

 اصنبك.  ثْػ هٌتظـهبى ػاّيؼ ػکتـ ؿميؼين آمبييگبٍ ثَ ّهتي

 ثـگ اي ػمتَ اّ ّ ؿكتين اّ اتبم ثَ امت عْىضبل عيلي کـػم

 گلت هيغٌؼيؼ کَ صبلي ػؿ ّ آّؿػ ثيـّى هيقه کيْي اف آفهبيو

: 

 ىيؼا اف کَ آفهبييِبيي ًتبيذ ، ػاؿم ثـائت ػبلي عجـ يک ىيْا_

 کبهل مالهتي ػؿ رنوي ًظـ اف ىيؼا کَ هيؼُؼ ًيبى ، ىؼٍ

 .ػاؿػ هـاؿ

 ػؿک ّهتي ؿا آى ػظوت اهب ىؼم عْىضبل عجـ ايي ىٌيؼى اف

. آي. اچ ثيوبؿي ثَ هجتال هيکـػٍ تَْؿ ىيؼا ىؼم هتْرَ کَ کـػم
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 آعـ ثـگَ ػؿ ىيؼا گلت كـاف.  امت ايؼف ُوبى ػجبؿتي ثَ يب ّي

 ايٌکَ اف هجل كـاف ّ ىؼٍ ثيوبؿي ايي ػچبؿ کَ ثْػ ًْىتَ ػكتـه

 ايي رـيبى ػؿ ؿا اّ ّ هيـّػ ىيؼا ػکتـ ػيؼى ثَ ثگْيؼ هي ثَ چيقي

 ّ گـكتَ عْى ًوًَْ اّ اف ثبالكبٍلَ ًيق ػکتـ ّ هيؼُؼ هـاؿ هّْْع

 ايي مون ّ ٍضت کَ هيلـمتؼ پبؿيل ػؿ هؼتجـي آفهبييگبٍ ثَ

 ايٌکَ تَْؿ اف ىٌيؼم ؿا هّْْع ايي ّهتي. کٌؼ هؼلْم ؿا هّْْع

 ؿامت اًؼاهن ثـ هْ ، هييؼ چَ ػاىت ٍضت هّْْع ايي اگـ

 صبلن ّهتي.  ًؼاىتن تکلن هؼؿت لضظبتي تب کَ ْٓؿي ثَ ىؼ

 ؟ هيقػٍ صؼمي چٌيي کزب اف ىيؼا کـػم مْال ػکتـ اف ىؼ ثِتـ

 ثبيؼ کَ امت هّْْػي ايي گلت ّ کـػ آالػي ثي اظِبؿ ػکتـ ّ

 ىيؼا هالهبت ّ ّ گؾىتن تٌِب ُن ثب ؿا كـاف ّ ػکتـ هي. كِويؼ

 ّ پـميؼ ؿا ثْػم ًـكتَ ػيؼًو ثَ هجل ؿّف ايٌکَ ػلت ىيؼا.  ؿكتن

 اهيؼي ًب ثب ُن ثبف ّ کـػ گـيَ عيلي.  گلتن اّ ثَ ؿا ؿامتو هي

 ثيوبؿ اّ کَ گلتن اّ ثَ آويٌبًي چٌبى ثب ثبؿ ايي. فػ هـگ اف ػم

 : گلت ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ لضظبتي اّ کَ ًينت

 . ًويؼًّي ُيچي تْ_

 . هيؼًّن ؿّ چيق ُوَ هي چـا_

 : گلت تـػيؼ ثب

 ؟ هـيْن هي ػًّي هي_

 . ًينتي هـيِ تْ کَ ػًّن هي_
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 . ًويؼًّي پل ، ًَ_

 . ثؼًّن ىبيؼ ثگْ تْ_

 ثب.  امت مغت عيلي ثـايو هّْْع ايي گلتي کبؿم اصنبك

 : گلت ثـيؼٍ ثـيؼٍ کلوبت

 . ػاؿم...  ثؼ...  هـيْي يک...  هي... ىيْا_

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 ػؿ هـيْي کَ هيکٌي كکـ تْ ، هيکٌي اىتجبٍ ػلن ػقيق عت_

 . ًينت ْٓؿ ايي کَ ٍْؿتي

 : گلت ًبؿاصتي ثب

 ؟ هيؼًّي کزب اف تْ_

 ؟ ًگـكتَ عْى افت ػکتـ هگَ_

 . کـػٍ ؿّ ايٌکبؿ ثبؿ چٌؼ....  چـا_

 ؟ هيگيـًؼ آفهبيو چي ثـاي عت_

 : ػاػم رْاة عْػم ثؼؼ ّ

 ّهتي آفهبييگبٍ هيؼى ثؼؼ ، ًَ يب ثيوبؿي ثجيٌي ايٌکَ ثـاي_

 ثَ کَ تْ عْػم عْىگل.  ًَ يب ثيوبؿي هييَ هؼلْم اّهؼ رْاثو

 ؿّ ايٌِب هي اف ثِتـ ثبيؼ هٌي اف تـ مْاػ ثب ّ ؿكتَ ػاًيگبٍ اٍطالس

 . ثؼًّي

 : گلت ىيؼا
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 ؟ هطوئٌي تْ_

 . ًويگلتن کَ ًجْػم اگَ_

 ؿّي ؿا ػمتبًو ثؼؼ ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ فػٍ ثِت اي لضظَ ىيؼا

.  کـػى گـيَ ثَ کـػ ىـّع ػَجي صبلتي ثب ّ گؾاىت ٍْؿتو

 اّ ثَ کبهـاى کَ هيگلت گـيَ ثب ػاػم اه ػلؼاؿي ّ کـػم ثـلو

 ىيؼا.  کـػٍ هجتال ُن ؿا اّ ّ ػاؿػ ايؼف ثيوبؿي عْػه کَ گلتَ

 کبهـاى اف ؿا هّْْع ايي ثْػٍ ثبؿػاؿ هبَُ چِبؿ ّهتي هيگلت

 ايٌکَ تب ًقػٍ صـكي کني ثَ آثـّيو تـك اف ّ امت ىٌيؼٍ

 ػاؿػ ثيوبؿي هيکـػٍ كکـ هؼت ايي توبم ػؿ اّ ّ آهؼٍ ػًيب ثَ ىـّيي

 چَ هيکـػ ٓـكي ؿا صـف ايي ىيؼا ّهتي هيؼاًنت عؼا كؤ. 

 لضظَ ُوبى اگـ کَ ثْػم هتٌلـ کبهـاى اف چٌبى.  ػاىتن صبلي

 ػَجبًي ُن ىيؼا ػمت اف.  هيکـػم اه هطؼَ هطؼَ هيؼيؼهو

 ثکٌن اي هالصظَ يب ّ يب ّ ثبىؼ عْػم ػمت ايٌکَ ثؼّى ثْػم

 : کييؼم كـيبػ ّ گـكتن ؿا ثبفّيو

 تْ ربي ىْ ثلٌؼ.  پنت کخبكت ػؿّؿگْي هـتيکَ کـػٍ ؿلٔ_

 اّى.  ثيَ ثنتـي ؿّاًي اّى ثبيؼ تْ ربي ثَ ، ًينت ايٌزب

 کَ عْػتَ توَيـ ُن اه ُوَ.  ؿّاًي هـيِ يک. هـيَْ اىـبل

 ؿّ اصون ايي هيکٌي ٌُـ کـػي كکـ کـػي هبين ؿّ صـكِبت ُوَ

 هيبػ مـت هي اف ثؼتـ کٌي ّلو اگَ کـػي كکـ يب ؟ هيکٌي تضول

 ..... ُيچي مـ کـػي ػاؿْى ؿّ عْػت ؟
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 عْؿػٍ کتک ثچَ هخل ّ ثْػ کـػٍ ثـِ ىيؼا آهؼم عْػم ثَ ًبگِبى

 پـ چيوبًن مْفاًؼ ؿا ػلن ًگبُو. هيکـػ ًگبٍ هي ثَ تـك ثب اي

.  کـػم ثـل هضکن ّ کييؼم عْػم ٓـف ثَ ؿا اّ. ىؼ اىک اف

 :گلتن ، کـػ گـيَ ثَ ىـّع

 ؿّفي اّى کبه اي.ًجْػ عْػم ػمت عؼا ثَ ثجغو هٌْ ىيؼا_

 کييؼي ثيـّى کتبثت الي اف ؿّ هقعـف کخيق هـػک ايي ػکل کَ

 ؿّ اموو صتي ًکٌي رـأت تب هيکـػم کجْػت ّ ميبٍ کتک ثب

 االى تْ کَ ُويٌَ عبٓـ ثَ ًجْػم ثـائت عْثي هيبّؿ هي. ثيبؿي

 فًؼگي ُن ثب ػوـ آعـ تب ُوَ ًينت هـاؿ ًغْؿ ؿََ اهب ايٌزبيي

 عْػه ًينت هـاؿ ثنبفٍ هوبثلو ٓـف ثب ًتًَْ کني اگـ. کٌٌؼ

 هي صبال ؟ گؾاىتي چي ثـاي ؿّ ٓالم پل..  ثجـٍ ثيي اف ؿّ

 کـػى افػّاد اكتْبس اّى ثب ثجيي ؿّ آؿيب ّ هِييؼ ُويي ُيچي

 .... ىؼى رؼا ُن اف ًيؼٍ مبل مَ ٌُْف

 لضظَ يک کَ عْؿػ تکبًي ىيؼا ىؼ عبؿد ػُبًن اف صـف ايي تب

 اىک اف عيل کَ چيوبًي ثب اّ آهؼٍ مـه ثباليي کـػم كکـ

 : گلت تؼزت ثب ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ثْػ

 ؟ ػاػٍ ٓالم ؿّ فًو آؿيب_

 هّْْع ايي يؼٌي کـػم كکـ عْػم ثب ثؼُن ؿا اّ رْاة ايٌکَ اف هجل

.  ػاػم تکبى هخجت ًيبًَ ًَ ؿا مـم ّ ثْػٍ هِن هؼؿ ايي اّ ثـاي

 ًکٌؼ کَ هيکـػ توْيت هي ػؿ ؿا كکـ ايي هي ثَ ىيؼا عيـٍ ًگبٍ
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 هبًٌؼ هـقم!  امت ثْػٍ ٓـكَ ػّ ىيؼا ثَ ًنجت آؿيب ػالهَ

.  ثيبّؿم عبٓـ ثَ ثْػ هْؿػ ايي ػؿ ُبيي ًيبًَ پي ػؿ رنتزْگـي

 ّ هيکـػ اعن ىيؼا آهؼ هي هيبى ثَ آؿيب صـف گبٍ ُـ ّهتِب آى

 هيبكَ ّ تغن ّ اعن ّ ثْػم کـػٍ اىتجبٍ هي يؼٌي هيگـكت هيبكَ

 ثيو ثبؿ يک ربي ثَ آؿيب اهب! ؟ ًجْػ تٌلـ مـ اف ىيؼا ُبي گـكتي

 ىيؼا ثبؿ ُـ ّ ثْػ کـػٍ عْامتگبؿي ىيؼا اف ثبؿ ُلت ىو اف

 يبػم ثَ لضظَ ُوبى.  ثْػ ػاػٍ هٌلي پبمظ اّ ثَ هضکن ّ هـً

 صـف کَ کني ثَ عطبة اّ کَ ثْػم عْاًؼٍ ىيؼا ػكتـ ػؿ آهؼ

 صـف اّل ايي يؼٌي يؼٌي ، ثْػ ًْىتَ چيقي ثْػ" ا"  اموو اّل

 ثب ُوَ اف تـ هِن اّ ّ ػوَ ثب هي عبٓـ ثَ ىؼا يؼٌي ؟ ثْػ آؿيب

 ثْػ ايٌطْؿ اگـ ؟ ثْػ گؾىتَ ػلو ؿّي پب ّ کـػٍ لزجبفي عْػه

 . هييٌبمن ؿا اّ چوؼؿ هيکـػم كکـ کَ هي ثـ ّاي

 ثَ ّ کـػم تـک چطْؿ ؿا ىيؼا ًلِويؼم کَ ثْػ ػؿگيـ ؽٌُن آًوؼؿ

 ّ کـػم كـاف ثب ٍضجتي چَ ًؼاؿم عبٓـ ثَ صتي.  ثـگيتن عبًَ

 عبٓـ ثَ ؿميؼم عبًَ ثَ ّهتي تبفٍ.  کـػم عؼاصبكظي اّ اف چطْؿ

 ثؼ ؽٌُيت ام ًگلتَ ػکتـ ثَ کَ امت ثْػٍ ػؿگيـ ؽٌُن آًوؼؿ آّؿػم

.  امت ثْػٍ کبهـاى تلويٌبت ثغبٓـ امت ثيوبؿي هْؿػ ػؿ ىيؼا

 آـاف ثَ ًگبُي ػؿ رلْي ُوبى اف ثْػ ًيبهؼٍ ٌُْف کبهـاى

 فًؼٍ ثـگيت کبهـاى ّهتي کـػم كکـ عْػم ثب لضظَ يک ّ اًؼاعتن

 هْرْػ چَ اّ کَ هيؼاًنتن ػيگـ اکٌْى.  ثکين آتو ثَ ؿا اّ فًؼٍ

 ؿا ىيؼا ػاىتَ مؼي کبؿ ايي ثب کَ امت اي ثيچبؿٍ ّ ثؼثغت



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 839 

 کتاب باز

 تـك اف ىيؼا کَ هيؼاًنتَ عْثي ثَ ُن ؿا ايي ّ کٌؼ عْػ پبيجٌؼ

 اتبهن ٓـف ثَ عـاة اػَبة ثب. ًويقًؼ صـكي کني ثَ اثـّيو

 ػّم ٓجوَ ػؿ.  هيکـػم ًلـيٌو ثلٌؼ ٍؼاي ثب صبل ُوبى ػؿ.  ؿكتن

 اف ثبؿيکي عٔ کَ اكتبػ کبهـاى اتبم ػؿ رلْي ثَ چيون ًبگِبى

 فيـا ىؼ صجل ميٌَ ػؿ ًلنن.  ثْػ اكتبػٍ ًـػُِب ؿّي ًْؿ

 ايي ّ امت کـػٍ ًلْؽ ثيـّى ثَ اتبم ػؿ الي اف ًْؿ ايي كِويؼم

 ّ امت عبًَ اّ کـػم كکـ اي لضظَ امت ثبف ػؿ کَ هيؼاػ ًيبى

 کـػم ؿُب ُب پلَ رلْي ؿا کيلن.  گـكت كـا ؿا ّرْػم هجِن تـمي

 تب ؿكتن پٌزـٍ ٓـف ثَ يکـامت ّ ؿكتن ثبال ُب پلَ اف ػّاى ػّاى ّ

 ؿا عْػؿّه ّهتي. ًَ يب امت پبؿکيگ ػؿ اّ عْػؿّي ثجيٌن آًزب اف

 ثلٌؼي تيـَ کبؿػ ّ ؿكتن آىپقعبًَ ٓـف ثَ ىتبة ثب ًؼيؼم

 ػؿ رلْي.  ؿمبًؼم ثبال ٓجوَ ثَ ؿا عْػم مـػت ثب ّ ثـػاىتن

 ثب اي لضظَ فيـا ىؼ منت تـك اف پبين ّ ػمت کبهـاى اتبم

 ؿا عْػؿّاه ؿّف آى ىبيؼ ّ ثبىؼ اتبهو ػؿ ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم

 ثب ّ ػاىتن ًگبٍ مـم پيت ؿا چبهْ اصتيبٓ ثـاي.  امت ًيبّؿػٍ

 مـک اتبم ثَ لـفاى ثؼًي ثب.  ىؼ ثبف ػؿ فػم ػؿ ثَ اًگيت

 . کييؼم

 ًؼيؼم ؿا کني چْى ّ گؾؿاًؼم ًظـ اف ؿا اتبم توبم ًگبٍ يک ػؿ

 ٍؼاي ىٌيؼى اربفٍ کَ ثْػ ثلٌؼ آًوؼؿ هلجن تپو ىؼم ػاعل

 ّ اكتبػ اتبم کٌبؿ کْچک ػؿ ثَ ًگبُن.  ًويؼاػ هي ثَ ؿا ػيگـي

 ّ ثبىؼ* گـهباااثَ* ػاعل کبهـاى ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم ثب اي لضظَ
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 ايٌزب ثـمؼ مـ اّ ّهتي ؿا ًينت هـاؿ کَ فػم ًِيت عْػم ثَ ثؼؼ

 ثبف ػؿ ثب اتبم ُن ايي اًّزبمت ايٌزبمت ثگي ُي ّ ّايني

 ّ اًؼاعتن ثـ ّ ػّؿ ثَ ؿا ًگبُن ؟ ثکٌي هيغْاي ؿلطي چَ صبال

 ػمتن مبػت ؟ ثگـػم کٌن ىـّع ثبيؼ کزب اف کـػم كکـ ثغْػم

 اف فّػتـ کبهـاى هيتـميؼم هي ّ هيؼاػ ًيبى ؿا ًين ّ ػّافػٍ

 ىـّع ّ گؾاىتن کٌبؿ ؿا تـػيؼ.  ثـگـػػ هٌقل ثَ ػيگـ ؿّفُبي

 ًگبٍ ُن ؿا تغت فيـ صتي ّ کوؼ ، کيُْب ػاعل.  گيتي ثَ کـػم

 عْػم ثب ّ اينتبػم اي لضظَ. ًؼيؼم تْرِي هبثل چيق اهب کـػم

 ًينت چيقي اتبم ايي ػاعل ّ ام کـػٍ اىتجبٍ ىبيؼ کـػم كکـ

 ؟ هيکـػ هلل ؿا آى ػؿ کبهـاى چـا پل پـميؼم عْػم اف اهب ًينت

 چْثي هيق ؿّي کَ اكتبػ عْاة چـاؽ ثَ چيون هْهغ ُوبى ػؿ

 هزنوَ آى پبييي ّ ثْػ هيق ؿّي اي پبؿچَ. ػاىت هـاؿ کْچکي

 کَ کني هخل ّ ؿكتن آى ٓـف ثَ ًبعْػآگبٍ.  ػاىت هـاؿ اي

 ػيؼى ثب فػم کٌبؿ ؿا هيق ؿّي پبؿچَ چينت ػًجبل ثَ ػهيوب ثؼاًؼ

 هي ثَ ػزيجي صل ؿيغت كـّ هلجن ػاىت هلل کَ کيْيي

 ثْػ هلل کيْ ػؿ.  ثجيٌن ؿا آى ػاعل ىؼٍ رْؿ ُـ کَ هيگلت

 گيتن ؿا آـاف ّ عْاة چـاؽ فيـ ، پبؿچَ فيـ کليؼ کـػى پيؼا ثـاي

 هييْػم ًبهيؼ آى کـػى پيؼا اف ػاىتن کَ اي لضظَ ػؿ ػؿمت ّ

 ػاىت هـاؿ هزنوَ کالٍ گْػي ػاعل کَ اكتبػ کليؼ ثَ چيوبم

 ثْػًؼ ىؼٍ عيک چْة هبًٌؼ تـك ىؼت اف کَ لـفاى ػمتبًي ثب.

 ثيـّى ؿا کيْ ّ کـػم ثبف ؿا آى ّ اًؼاعتن هلل ػاعل ؿا کليؼ
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 هـاؿ آى ػاعل ًـهي چيق ّ ثْػ کيْ ػاعل ًبيلکل.  کييؼم

 کينَ ػؿ کـػى ثبف هضِ ثَ ّ کـػم لول ؿا آى تؼزت ثب ػاىت

 ىؼيؼي لـف ػچبؿ عْػم ٍؼاي اف کَ ْٓؿي ثَ کييؼم ثلٌؼي ريؾ

 هيؼيؼم ؿا اي ىؼٍ هيچي ّ ٓاليي هُْبي کينَ ػاعل.  ىؼم

 صبلتي ّ هتيٌذ اػَبثي ثب.  ىيؼامت آى اف ًؼاىتن ىک کَ

 ؿيغتن تغت ؿّي ؿا هضتْيبتو ّ آّؿػم ثيـّى ؿا کيْ ؿّاًي

 ػيؼم ثب آهؼ چيون رلْي پبکتي ػاعل ًگبتيْ ّ ػکل ػمتِبي

 ثؼؼ اي لضظَ کَ گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن ّصييبًَ چٌبى اّل ػکل

 ثب ىيؼا ػکل ػؿ.  کـػم اصنبك ػُبًن ػؿ ؿا عْى ىْؿي

 ؿا ػمتبًو ثْػ* پْىو ثؼّى* ًيوَ کَ صبلي ػؿ گـيبى صبلتي

 تب عْػه ػّؿثيي اف تب ثْػ گـكتَ عْػه رلْي ّـثؼؿي ٍْؿت ثَ

 ًَ ّ ثْػم ػيؼى ثَ هبيل ًَ فيـا ًؼيؼم ؿا ػيگـ ػکنِبي. ثپْىبًؼ

 توبم. ثْػ فهبى ثَ ػاًگ ىو صْامن.  ػاىتن اّبكَ ّهت

 اتبم اف مـػت ثَ ّ کـػم ثـل ثْػ کيْ ػاعل کَ ؿا چيقُبيي

 ثَ ؿا چيق ُوَ تب ًؼاػم فصوت عْػم ثَ صتي.  آهؼم ثيـّى کبهـاى

 اف ؿا چوؼاًن ّ ػّيؼم اتبهن ٓـف ثَ مـيغ.  ثيبّؿم ػؿ اّل صبلت

 ّمبيلن آّؿي روغ هيـْل مـػت ثَ ّ کييؼم ثيـّى تغت فيـ

 پبييي ٓجوَ ثَ ىتبة ثب ّ ثنتن ؿا چوؼاى چطْؿ ًلِويؼم ىؼم

 چوؼاى آى ثب ػيؼم اهب ىْم عبؿد عبًَ اف عْامتن اّل.  ؿكتن

 ثلؼ ُن ؿا ربيي ايٌکَ ّوي ىْم ػّؿ فيبػ ًويتْاًن مٌگيي توـيجب

 ىوبؿٍ ػلِـٍ ّ تـك ثب ّ ؿكتن تللي ٓـف ثَ ثبالكبٍلَ ًجْػم
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 هضِ ثَ کَ ثْػم تـميؼٍ آًوؼؿ ّ گـكتن ؿا تللٌي تبکني

 آهؼى هٌتظـ ػؿ رلْي ّ ىؼم عبؿد عبًَ اف تللي گْىي گؾاىتي

 هيآهؼ تبکني فػًي ُن ثَ چين ػؿ ُوييَ.  ىؼم تبکني

 ، ػاىت عيـ?تب ّاهغ يب ّ ثْػ ػلِـٍ ّ تـك عبٓـ ثَ يب ثبؿ ايي اهب

 ٍجـ ػيؼم ؿا تبکني ػّؿ اف تب ، کييؼ ْٓل عيلي کـػم اصنبك

 ثَ لضظَ مبػت ػّيؼم ٓـكو ثَ ّ ثبينتؼ ػؿ رلْي ًکـػم

 ؿاٍ اف کبهـاى ػٌوـيت هيؼاًنتن ّ هييؼ ًقػيک يک ثَ لضظَ

 ثقؿگ ّ مٌگيي چوؼاى آى ثب ؿا عْػم چطْؿ ًلِويؼم ، هيـمؼ

 ؿاًٌؼٍ عؼا ثٌؼٍ.  کٌؼ صـکت گلتن اّ ثَ ّ اًؼاعتن تبکني ػاعل

 هـا صـكِبي اف کلوَ يک كِويؼم هيکـػ ًگبٍ هـا ّاد ّ ُبد

 تبفٍ کَ ثيبّؿم ؿاػؿ يبػػاىتن ػكتـچَ کيلن اف عْامتن ًلِويؼٍ

 پلَ ؿاٍ رلْي ّ ػاعل ؿا کيلن ػاىتن ػزلَ ثل اف ىؼم هتْرَ

 کيلن هيؼ ًويتْاًنتن ًجْػ کـػى كکـ ربي.  ام کـػٍ ؿُب ثبال ٓجوَ

 آى ػؿ ؿا آػؿمِب کَ اي ػكتـچَ ُن ّ ثْػ آى ػؿ پْلِبين فيـا ثقًن ؿا

 کٌن مؼي ثْػ گلتَ کَ اكتبػم كـاف صـف يبػ.  ثْػم ًْىتَ

.  امت گلتَ ػؿمت چوؼؿ هيلِويؼم تبفٍ ّ کٌن صلع ؿا آػؿمِب

 اف ىتبة ثب عْػم ّ ثبينتؼ کـػم اىبؿٍ ؿاًٌؼٍ ثَ ػمت ثب

 عبًَ ٓـف ثَ تـ توبم چَ ُـ مـػت ثب ّ ىؼم عبؿد تبکني

 ثْػم ًجنتَ ؿا عبًَ ػؿ ُـامن ّ ُْل اف عْىجغتبًَ.  ػّيؼم

 ، ػاىت هـاؿ کيلن ػاعل ُن عبًَ کليؼ فيـا ثْػ عؼا کبؿ ُن ىبيؼ

 ػّاى کيلن ثـػاىتي اف ثؼؼ ّ ؿكتن ثبال ٓجوَ ٓـف ثَ ىتبة ثب
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 هيتـميؼم کَ تپيؼ هي چٌبى هلجن ، ثـگيتن ثيـّى ٓـف ثَ ػّاى

 اكتبػم ؿّفي يبػ ثَ صبل آى ػؿ چـا ًويؼاًن.  کٌن مکتَ لضظَ ُـ

 ايي ػليلو ُن ىبيؼ.  هيکـػم كـاؿ ىـکت اف هلکي تـك اف کَ

 كـاؿ چيقي اف ىؼت ثَ کَ ثْػ ثبؿ ػّهيي ايي ػوـم توبم ػؿ کَ ثْػ

 عْػم توـيجب ّ ؿمبًؼم تبکني ثَ ؿا عْػم عـاة صبل ثب.  هيکـػم

 فػم ّؿم ؿا يبػػاىتن ػكتـچَ لـفاى ثؼًي ثب ثؼؼ ّ اًؼاعتن آى ػؿ ؿا

 ثَ کَ ربيي تٌِب ؟ ثـّم کزب هيکـػم كکـ عْػم ثب صبل آى ػؿ ّ

 ؿاًٌؼٍ ثَ ؿا اّ آػؿك.  ثْػ كـاف ػّمت عبًَ هيـميؼ اهي ًظـم

 يک اف مبػت.  کٌؼ صـکت ػاػ ؿّبيت ثبالعـٍ اّ ّ ػاػم ًيبى

 اف کبهـاى عْػؿّي لضظَ ُـ کَ ثْػم هٌتظـ هي ّ ثْػ گؾىتَ

 ػبهجت تبکني ّ ًيلتبػ اتلبم ايي عْىجغتبًَ.  ىْػ ؿػ رلْيوبى

 يک ّ آّؿػم ثيـّى ؿا کيلن. اينتبػ فيجبيي ّياليي عبًَ رلْي

 ثب ثـگـػاًؼ ؿا اه ثويَ عْامت ّهتي ػاػم ؿاًٌؼٍ ثَ امکٌبك

 عْىضبلي ثب هـػ ًينت اصتيبري کَ کـػم اىبؿٍ اّ ثَ ػمت

 ؿا چوؼاًن ّ کـػ کوک هي ثَ ّ ىؼ پيبػٍ ثؼؼ ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ًـكتَ تبکني ٌُْف.  گؾىت كـاف ػّمت هٌقل ّؿّػي ػؿ رلْي

 هٌقل ّؿّػي ػؿ ٓـف ثَ ّ گـكتن ػمتن ؿا چوؼاًن هي کَ ثْػ

 كـاف تب کييؼ ْٓل لضظَ چٌؼ.  گؾاىتن فًگ ؿّي ؿا ػمتن ّ ؿكتَ

 ثؼؼ ّ ىؼ عيـٍ هي ثَ لضظبتي ًبثبّؿي ثب ، کـػ ثبف ؿّين ثَ ؿا ػؿ

 : گلت

 !؟ هيکٌي چَ ايٌزب ؟ ىيْا_
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 تب.  ثْػ ًگؾىتَ هب عؼاصبكظي اف مبػتي ٌُْف ػاىت صن

 : گلت اكتبػ هي چوؼاى ثَ كـاف چين

 ؟ اكتبػٍ اتلبهي ؟ ىيْا ىؼٍ چي_

 ٍؼائي ثب.  کٌؼ تؼبؿكن ثْػ کـػٍ كـاهْه کَ ثْػ فػٍ ثِت آًوؼؿ اّ

 :گلتن هيبهؼ ثيـّى ام صٌزـٍ اف مغتي ثَ کَ

 ؟ ًينتن هقاصوت_

 کٌبؿ ػؿ رلْي اف ىتبثقػٍ کَ صبلي ػؿ ّ آهؼ عْػه ثَ ثبالكبٍلَ

 : گلت هيـكت

 .ىؼم ىْکَ ػيؼًت اف ؿامتو صـكيَ چَ ايي... ًَ ًَ_

 . ام ىْکَ ٌُْف ُن هي عْػ ، ػاؿي صن_

 اّل هي تب ػاػ اربفٍ ّ گـكت ػمتن اف ؿا چوؼاًن ّ ىؼ عن كـاف

 ٌٍؼلي اّليي ؿّي ىؼم ػاعل ايٌکَ هضِ ثَ.  ىْم ػاعل

 ّ گؾىت رب ُوبى ؿا چوؼاى ثؼؼ ّ ثنت ؿا ػؿ كـاف ًينتن

 : گلت ّ فػ فاًْ پبين پيو ّ آهؼ کٌبؿم

 ؟ اكتبػٍ اتلبهي چَ ىيْا؟ ىؼٍ چي_

 كـاف.  ًؼاىتن فػى صـف صل ، کـػم عيل ؿا م*ٍْؿت* فثبًن ثب

 ثَ ثؼًن تبفٍ. ثـگيت آة ليْاًي ثب ّ ؿكت آىپقعبًَ ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ

 كـاف گـكتن اي تبفٍ تْاى کييؼم مـ ؿا آة.  ثْػ ؿكتَ علنَ صبلت

 : کَ ثْػ ايي ثگْين تْاًنتن کَ چيقي تٌِب هيکـػ ًگبُن ُوچٌبى
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 امت ػيْاًَ اّى_

 : گلتن ، ػاػ تکبى ؿا مـه ّ كيـػ ثِن ؿا* ٍْؿت* كـاف

 . ثپـمن چي يک اّ اف ثبيؼ ، کٌن ٍضجت ػاّيؼ ػکتـ ثب ثبيؼ هي_

 اف ثؼؼ ّ ؿكت تللي ٓـف ثَ ثبالكبٍلَ پـميي ُيچ ثؼّى كـاف

 هي ثَ ؿا گْىي ػاّيؼ ػکتـ کـػى پيؼا ّ آمبييگبٍ ىوبؿٍ گـكتي

 ّ ػاػم رْاة هغتَـ عيلي صبلن پـميؼى ثَ کـػ ىـّع ػکتـ.  ػاػ

 :گلتن ثؼؼ

 . ثؼيؼ ؿّ رْاثن ػهيوب ، ثپـمن ىوب اف چيقي يک هيغْاُن ػکتـ_

 . ثپـك صتوب ثلَ_

 ؟ ػاىت ّّؼيتي چَ آّؿػى آًزب ثَ ؿا ىيؼا ّهتي ػکتـ_

 .ثْػ ىـايطي چَ ػؿ اّ ػاػم تّْيش ىوب ثـاي هجال هي_

 اه هيبكَ ثؼًّن هيغْام ًويگبم ؿّ رنويبه ّّؼيت ػکتـ_

 .... يب تـاىيؼيؼ ؿّ ىيؼا هُْبي ىوب ثؼًّن هيغْام ؟ ثْػ چطْؿ

 ىؼٍ هٌتول ايٌزب ثَ ّّؼيت ُوبى ثب اّ ىيْا ًَ_

.  گـيَ فيـ فػم ثلٌؼي ٍؼاي ثب ثبىؼ عْػم ػمت ايٌکَ ثؼّى

 هتبحـ آًوؼؿ هي اهب هيغْاًؼ ًبم ثَ هـا کَ هييٌيؼم ؿا ػکتـ ٍؼاي

 ًبؿاصت ىؼت ثَ کَ كـاف.  ًجْػم ػاػى رْاة ثَ هبػؿ کَ ثْػم

 ثب کْتبُي هکبلوَ اف ثؼؼ ّ گـكت هي ػمت اف ؿا گْىي هيٌوْػ
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 ؿا ػمتٌن ّ ًينت هي کٌبؿ ثؼؼ ّ گؾاىت ربيو مـ ؿا آى ػکتـ

 : گلتن اّ ثَ گـيَ ثب..  کٌؼ آؿاهن کـػ مؼي ّ گـكت

 ثيچبؿٍ.  هيؼاػٍ آفاؿ ؿّ اّى کبهـاى هييؼٍ ىکٌزَ ىيؼا كـاف_

 اّى ربي هي اگَ ىبيؼ کـػٍ تضول عْة ًجْػٍ ظـكيت کن ىيؼا

 اّى ػمت اف تب هيکيتن ؿّ عْػم ثبؿ ػٍ ثبؿ يک ربي ثَ ثْػم

 . ثين ؿاصت صيّْى

 ؟ چيَ هٌظْؿت_

 ثبف ؿا چوؼاًن ثْػم چيقُبيي چَ ىبُؼ ّ کـػم چَ گلتن اّ ثَ

 ػکنِب اهب ػاػم ًيبى اّ ثَ ؿا ىيؼا ىؼٍ هيچي هُْبي ّ کـػم

 ىؼٍ هتبحـ ىؼت ثَ کَ كـاف.  گؾاىتن رـيبى ػؿ ؿا اّ كؤ ، ًَ ؿا

 ايي اف يکي اگـ صتي گلت اي لضظَ اف ثؼؼ ّ ؿكت كـّ كکـ ثَ ثْػ

 ثب کٌيؼ ػول هبًْى ٓـين اف هيتًْنتيؼ ىوب ًجْػ ُن هؼاؿک

 کَ گلتن كـاف ثَ.  هيـميؼ ًتيزَ ثَ فّػ عيلي هؼاؿک ايي ّرْػ

 ثَ عْاة ثـاي ىت اى.  کٌن ٍضجت ىيؼا ثب ثبيؼ کبؿ ُـ اف هجل

 ْٓل ػؿ ىبيؼ.  عْاثيؼ مبلي ػاعل کبًبپَ ؿّي اّ ّ ؿكتن كـاف اتبم

 عْاة تـك ثؼّى کَ ثْػ ىجي اّليي ايي كـاًنَ ثَ ملـم

 ّ ىؼم ثيؼاؿ عْاة اف كـاف اف هجل ثؼؼ ؿّف ٍجش.  کـػم ؿاصتي

 عْاى ثَ مبلي ػاعل كـاف. ىؼم ٍجضبًَ کـػى آهبػٍ هيـْل

 ػل ػؿ ّ کـػم ًگبُو صبلت آى ػؿ لضظبتي ثْػ ؿكتَ كـّ ػويوي

 ُن اتلبم ثَ ثـعبمت عْاة اف ايٌکَ اف ثؼؼ.  کـػم متبييو

 ثَ تب ثگيـػ تبکني عْامتن اّ اف هي ّ عْؿػين ٍجضبًَ



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 847 

 کتاب باز

 ُن ؿا چوؼاًن ؿميؼ ؿاٍ اف تبکني ّهتي.  ثـّم آمبييگبٍ

 : گلت كـاف ، ثـػاىتن

 ؟ ًويگـػي ثـ هگَ_

 ؿّ هي ًينت ػؿمت هيـمَ ؿاٍ اف ػيگَ ؿّف ػّ ام ػوَ پنـ_

 . ثجيٌَ ايٌزب

 : گلت ّ عٌؼيؼ كـاف

 . هيکٌين كکـي يک هْهغ اّى تب.  ػيگَ ؿّف ػّ تب کْ صبال_

 ػؿ هـا هيتْاًنت کَ هيؼيؼم ربيي تـيي اهي ؿا اّ کٌبؿ ايٌکَ ثب

 آمبييگبٍ ثَ ّهتي.  ثوبًن آًزب کٌن هجْل ًتْاًنتن اهب ثگيـػ پٌبٍ

 ثوبًؼ هٌتظـ گلتن اّ ثَ ّ ًکـػم هـعٌ ؿا تبکني ؿميؼين

 اتلبم آًچَ ُـ ّ ؿكتين ػکتـ ػيؼى ثـاي كـاف اتلبم ثَ مپل

 ػّمتو ثَ لضظَ ُوبى ػکتـ ، کـػم تؼـيق اّ ثـاي ثْػ اكتبػٍ

 گؾاىت ؿا گْىي ّهتي کـػ ٍضجت اّ ثب هي ػؿثبؿٍ ّ فػ فًگ

 : گلت

 . ثجيٌَ ؿّ تْ هييَ عْىضبل ُن عيلي کبتـيي_

 ىکـ ؿا عؼا ػل ػؿ ّ کييؼم ؿاصتي ًلل کبتـيي ًبم ىٌيؼى ثب

 اف مپل.  امت هـػ يک اّ ػّمت هيکـػم كکـ هْهغ آى تب.  کـػم

 پٌزـٍ کٌبؿ ُن ثبف ىيؼا.  ؿكتن ىيؼا ػيؼى ثَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربين

 ثب هي ػيؼى هضِ ثَ.  هيکـػ ًگبٍ ثيـّى ثَ ّ ثْػ اينتبػٍ

 : گلت ٍْؿتن ثْميؼى اف ثؼؼ ّ آهؼ ٓـكن ثَ عْىضبلي
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 ػاػ ًيْى هي ثَ ؿّ آفهبييِب رْاة ػکتـ گلتي ؿامت تْ ىيْا_

 . ًينتن هـيِ هي

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼ

 . هييٌْم ؿّ ايي عْىضبلن_

 آى ؿّي ػّ ُـ ّ ثـػم تغت ٓـف ثَ ّ گـكتن ؿا اّ ػمت مپل

 :گلتن ّ ىيؼا ثَ کـػم ؿّ.  ًينتين

 کن يک تْ ثب هيتًْن هي پل عْثَ عْثَ صبلت تْ ىيؼا ثجيي_

 . کٌن ٍضجت رؼي

 : گلت ّ کـػ ًگبُن ًگـاًي ثب

 ؟ ىؼٍ چي_

 ًؼاؿٍ اهکبى اّهؼٍ مـت ثَ کَ اًّي اف ثؼتـ ػيگَ ػقيقم ًتـك_

 اؽيتت کبهـاى هيؼًّن هي ، ثؼي ػهين ؿّ هي رْاة هيغْام

 هيغْام هيؼًّين عْة ؿّ ايي ػّهْى ُـ ، ؿّاًيَ هـػ اّى.  هيکـػٍ

 ؟ کٌي ىکبيت افه صبّـي ثپـمن افت

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ تـك ثب ىيؼا

 ؟ کبهـاى اف کٌن ىکبيت_

 اؿٍ_

 : گلت لضي ُوبى ثب

 . هيتـمن هي_
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 ؟ کي اف_

 . اّى اف_

 ؟ چـا آعَ_

 ثَ کَ ػاؿٍ ًيـ ّ صيـ کنبيي ثب اّى ًکي ًگبه رْؿي ايي_

 .هيکيي آػم عْؿػى آة ؿاصتي

 : گلتن ّ کـػم اعوي

 ثويـٍ عْؿػى آة يک ؿاصتي ثَ آػم.  ًجْػي تـمْ اًوؼؿ کَ تْ_

 . ثيَ کو فرـ ػوـ يک يب ثِتـٍ

 : گلت ّ ؿكت كـّ كکـ ثَ لضظبتي

 ثب اگَ ُن تْ.  ًؼاؿم کَ کٌن ؿّ ىزبػت اػػبي ًويغْام ىيْا_

 چَ هيلِويؼي هيکـػي فًؼگي موق يک فيـ هؼتي هـػ اّى

 رًْْؿيَ

 .هيکـػم فًؼگي اّى عًَْ تْي ػيـّف تب هي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ ّصيت ثب

 ؟ ًکـػ اؽيتت_

 .ًکـػ پيؼا ؿّ كـٍتو عْىجغتبًَ اهب ثْػ كکـه تْي ىبيؼ_

 ؟ کزبيي االى_

 . ُنتن ايٌزب چوؼًّن ثب ُيچي_

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ کٌبؿه عبلي تغت ثَ ىيؼا
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 ؟ ايٌزب ثيبيي کٌن ٍضجت ػکتـ ثب عْاي هي_

 : گلتن ّ عٌؼيؼم

 ػيگَ ُن تْ مالهتي ثَ هيگؾؿٍ عْه عيلي ثِت ايٌکَ هخل_

 . هـعَي

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 هًْؼى ثـاي ربيي ايٌکَ هخل چْى ًين هـعٌ صبال ثِتـٍ_

 . ًؼاؿين

 امن ثَ عبًويَ کَ متبًو ػّ اف يکي ثب ػکتـ ًينت ْٓؿ ايي_

 ّ ثينت اهـّف ، پييَ ثـم ؿّفي چٌؼ هي کـػٍ ٍضجت کبتـيي

 ُلتَ ػّ توـيجب هييَ توْم ػيگَ هبٍ ُلتن هي ّيقاي ّ پٌزوَ

 . ايـاى ثـين کٌين روغ ؿّ پالموْى ثب رْل ػاؿين كـٍت ػيگَ

 : گلت ّ کـػ ًگبُن ّصيت ثب ػيگـ ثبؿ

 . ايـاى ثيبين ًويغْام هي.  ًکي ؿّ ايٌکبؿ هي ثب ىيْا ًَ_

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ اّ ثَ تؼزت ثب

 ؟ ثوًْي هيغْاي کزب ؟ ايـاى ثـگـػي ًويغْاي چي يؼٌي_

 . ّّيؼت ايي ثب اًّن.  ايـاى ثـگـػم ًغْاٍ هي اف ّلي ػًّن ًوي_

 ثوًْي ايٌزب اگَ ًوًْؼٍ ثـاهْى اي ػيگَ ؿاٍ!  ىيؼا کي گْه_

 اّى اف ثؼتـ ُن ىبيؼ هيبػ مـت مـًْىتي چَ ًينت هؼلْم

 ػؿ عْة چيقُبي عيلي ايـاى ثـين اگَ اهب ثغْؿٍ تْؿت ثَ صيّْى
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 ، صوبيتيْى ، ات عبًْاػٍ هضجت اف هيبػ ػلت.  اًتظبؿتَ

 ؟ ثکٌي ػل ػيويْى

 . ثـگـػم رْؿ ايي ًويغْام كؤ ، ػاؿم ػّمت ؿّ ايٌزب گن ًوي_

 ًِبيت ػؿ ىيؼا کَ اكتبػم ؿّفي يبػ ، کٌن ػؿکو تْاًنتن هي

 ملـ ايي ؿاُي ّ کـػ عؼاصبكظي ثويَ ثب ؿـّؿ ّ ًغْت ثب فيجبيي

 ىکنت چٌيي ًؼاؿػ ػّمت کَ ثلِون هيتْاًنتن.  ىؼ ىْم

 . ثـگـػػ ػاؿبى ّ ػؿة ّ عْؿػٍ

 اّى کـػٍ كْت ىـّيي ًگلتن ػقيق ثَ ٌُْف هي ػقيقم کي گْه_

 ُيچي کل ُيچ يؼٌي.  پنتَ اىـبلَ يک کبهـاى ًويؼًَّ صتي

 ثَ تْ کَ هيگين ُوَ ثَ ايـاى ثـگـػين ّهتي ًويؼًَّ تْ هْؿػ ػؿ

 ُن ثب هؼت يک تْ ّ هي اي اكنـػٍ کن يک ات ثچَ كْت عبٓـ

 ايٌکَ اف ثؼؼ ػيگَ ربي ُـ يب ىيـاف ، هيِؼ صبال ملـ هيـين

 چْى ، كـاًنَ ثـگـػي ًويغْاي کَ هيگي ُوَ ثَ ثـگيتي

 ثَ ػهت ثب ىيؼا.  کٌي تضول ؿّ ات ثچَ عبلي ربي ًويتًْي

 کـػم اصنبك هيکـػ گْه هيغًْؼم ثـاه صلع اف کَ مٌبؿيْيي

 آى پؾيـكتي ثـاي اهب.  هيغْاُؼ کَ امت چيقي ُوبى ػهيوب ايي

 ايي اّ تب ًقػم صـكي ػيگـ ًيق هي کـػ مکْت ىيؼا.  ػاؿػ تـػيؼ

 کٌؼ صالري هـقه ػؿ ؿا هنبلَ

 ?? كَل
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 هٌقل ثَ اّ ُوـاٍ ثَ ػکتـ کبؿي ىيلت اتوبم اف ثؼؼ ىت آى

 ايٌکَ ثب ّ ثْػ هِـثبى ثنيبؿ ّ هني فًي کبتـيي.  ؿكتين کبتـيي

 ػّمت آًوؼؿ اهب ًويلِويؼ هـا صـكِبي اف کلوَ يک صتي

 اصنبك ُن ؽؿُبي صتي اّ کٌبؿ ػؿ کَ ثْػ گـم ّ ػاىتٌي

 اف کَ گؾاىت هي اعتيبؿ ػؿ فيجبيي اتبم اّ.  ًويکـػم ًبؿاصتي

 فهبًي اتبم اّى فػم صؼك ثْػ ىؼٍ فػٍ ػيْاؿ ثَ کَ ػکنِبيي

 يک ُوبى کبتـيي کَ كِويؼم ثؼؼ امت، ثْػٍ پنـه ثَ هتؼلن

 ثب کبليلـًيب ايبلت ػؿ ّ امت هلت رـاس ايٌک کَ ػاؿػ ؿا پنـ

 آمبييگبٍ ثَ کبتـيي هٌقل.  هيکٌؼ فًؼگي كـفًؼه ػّ ّ ُونـ

 ٓي پيبػٍ ؿا هنيـ ُن گبُي کَ ْٓؿي ثَ ثْػ ًقػيک عيلي

 عجـي ػيگـ ثْػم ىؼٍ عبؿد کبهـاى هٌقل اف کَ ّهتي اف.  هيکـػم

 تـمو اف هيؼاًنتن ػاىتن اّ اف کَ ىٌبعتي ثب.  ًؼاىتن اّ اف

 ثِتـ ُن هي ثـاي ْٓؿ ايي. کٌؼ ًوبيبى ؿا عْػه ًويکٌؼ رـات

 تاله ثلِوؼ کَ ًويغْامتن ّ ًؼاىتن ؿا ػيؼًو تضول فيـا ىؼ

 . ثجـم ايـاى ثَ عْػ ثب ؿا ىيؼا هيکٌن

 ػقيق ثَ ؿا آى عجـ هي کَ ثْػ گؾىتَ ىـّيي كْت اف ُلتَ ػّ

 صبل ُوبى ػؿ ّ هيکـػ هـاؿي ثي عيلي تللي پيت ػقيق ، ػاػم

 ّ گؾىتَ اه ثچَ كْت اف ُلتَ ػّ کَ گلتن اّ ثَ ثْػ ىيؼا ًگـاى

 كکـ ّ ًيؼ هبًغ ػقيق اهب کـػٍ ػبػت هّْْع ايي ثَ توـيجب ىيؼا

 آّؿم ػؿ ًگـاًي اف ؿا اّ ايٌکَ ثـاي ، ػاؿػ صبلي چَ ىيؼا هيکـػ
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 تـتجي عْامتن اّ اف ّ گؾاىتن هيبى ػؿ ػاّيؼ ػکتـ ثب ؿا هّْْع

 هوـؿات ايٌکَ ثب ، کٌؼ ٍضجت ػقيق ثب عْػه ىيؼا کَ ثؼُؼ

 ثبىٌؼ ػاىتَ توبك ربيي ثب ًويؼاػ اربفٍ ثيوبؿاى ثَ ثيوبؿمتبى

 ىيؼا ّ ثگـم توبك ايـاى ثب تْاًنتن ػاّيؼ ػکتـ کوک ثَ اهب

 کْتبٍ کالم چٌؼ ُويي عْىجغتبًَ. کٌؼ ٍضجت ػقيق ثب هغتَـي

 ؿاصت ؿا ػقيق عيبل ُن ّ ثْػ عْة ىيؼا ؿّصيَ ثـاي ُن

 ثَ کَ ؿّفي. آهؼ كـاًنَ ثَ ثلژيک ؿاٍ اف ُن اؿىيب ػبهجت.کـػ

.  ؿكتين كـػگبٍ ثَ اّ امتوجبل ثـاي كـاف ّ هي ؿميؼ كـاًنَ

 عيلي ػيؼ ُن کٌبؿ ؿا كـاف ّ هي ّهتي اؿىيب کـػم اصنبك

 كـاف.  كِويؼم هٌؼه گلَ ًگبٍ اف ؿا ايي ّ ىؼ گـكتَ صبلو

 ُتل ػؿ کَ گلت اهب کٌؼ ػػْت ػّمتو هٌقل ثَ ؿا اّ هيغْامت

 کَ ثْػ گـكتَ اتبم يک ُن هي ثـاي اؿىيب. امت کـػٍ ؿفؿّ اتبم

 اف عبًوي پيو ّ ًويکٌن فًؼگي کبهـاى پيو ػيگـ کَ گلتن هي

 اف هغتَـي مپل.  ام ىؼٍ پبًنيْى ىيؼا ػکتـ آىٌبيبى

 ّهتي اؿىيب.  ػاػم تّْيش ثـايو ثْػ آهبػٍ پيو کَ ؿا رـيبًبتي

 ؿّف ُوبى ّ ىؼ ًبؿاصت عيلي ؿكتَ ػًيب اف ىيؼا پنـ كِويؼ

 ىؼ هـاؿ ثْػ ّهت ػيـ چْى کَ ثـّػ ىيؼا هالهبت ثَ کَ عْامت

 ىبم ثـاي ؿا اؿىيب ّ هي كـاف ىت آى.  ثـّين اّ ػيؼى ثَ ثؼؼ ؿّف

 کبتـيي هٌقل ثَ هـا اثتؼا كـاف ّ اؿىيب ىبم اف ثؼؼ.  کـػ هِوبى

 کَ ىؼم هٌتظـ ثؼؼ ؿّف ٍجش. ؿكتٌؼ اتلبم ثَ عْػ ثؼؼ ّ ؿمبًؼًؼ

 ػکتـ عْىجغتبًَ.  ثـّين ىيؼا ػيؼى ثَ تب ثيبيؼ ػًجبلن ثَ اؿىيب
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 ىـائ ثغبٓـ اهب امت هـعٌ ىيؼا اّ ًظـ اف کَ ثْػ گلتَ ػاّيؼ

 ىيؼا ثب عيلي هؼت ايي ػؿ.  ثوبًؼ آًزب ػيگـ ؿّف چٌؼ ثْػ هـاؿ هي

 ثَ ثبفگيت ثـاي ؿا اّ ام تْاًنتَ هيکـػم كکـ ّ ثْػم کـػٍ ٍضجت

 اف کٌن ّاػاؿه ًتْاًنتن کـػم کبؿي ُـ اهب ، کٌن هزبة ايـاى

 اّ ثَ الجتَ. هيتـميؼ اّ اف ُن ٌُْف ىيؼا.  کٌؼ ىکبيت کبهـاى

 ثيوبؿ ايي کٌبؿ ػؿ ؿا ّصيتي پـ ُبي ىت ّ ؿّفُب اّ.  هيؼاػم صن

 ّ فعوِب احـ ًگلت هي ثَ ُـگق ىيؼا.  ثْػ کـػٍ تضول ؿّاًي

 عبٓـ ثَ امت اه ميٌَ ّ گـػى ّ ثؼى ؿّي کَ مْعتگي

 کَ کـػ تؼـيق ثـاين ثبؿ يک اهب ًپـميؼم اّ اف ُن هي چينت

 ىکٌزَ ؿا اّ ثْػٍ پـ ػلو ربيي اف کَ اّهبت گبُي کبهـاى

 ؿا اه ػوؼٍ ٓـين ايي ثَ ّ ثيلتؼ التوبك ثَ تب امت هيکـػٍ

 هيلِويؼم ثْػم کـػٍ پيؼا کبهـاى اف کَ ىٌبعتي ثب. کٌؼ عبلي

 اف ّهت ُـ کَ ثْػم ايي ىبُؼ عْػم ثبؿُب فيـا.  هيگْيؼ چَ ىيؼا

 هيکـػ عْىضبلي هتؼبؿكي ؿيـ ّ ػزيت صبلت ثب هيکـػم تيکـ اّ

 امت چيقيو يک صتوب اّ کَ هيبًؼاعت كکـ ثَ هـا کَ ْٓؿي ثَ ،

 هؼوْال گلت ، کـػم ٍضجت ػاّيؼ ػکتـ ثب هْؿػ ايي ػؿ ُن ثبؿ يک. 

 ُن کبهال ّ ُنتٌؼ صوبؿت ػوؼٍ ػچبؿ ىؼيؼاا  اكـاػي چٌيي

 ػاىت ىيؼا ثَ کَ اي ػالهَ عبٓـ ثَ يب کبهـاى ، هيگلت ػؿمت

 ػمت اف ؿا ىيؼا هجبػا کَ ثْػ ًگـاى عيلي ػيگـ ػلت ُـ ثَ يب ّ

 اف ؿا پبيو کَ ثْػ تـاىيؼٍ ؿا اّ مـ هُْبي عبٓـ ُويي ثَ ثؼُؼ

 ثيوبؿي ثَ کَ ثْػ گلتَ اّ ثَ اّاعـ ايي صتي ًگؾاؿػ ثيـّى هٌقل ػؿ
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 ؿا اّ کـػى تـک كکـ صتي ىيؼا ّميلَ ايي ثَ تب امت هجتال ايؼف

 . ًکٌؼ ُن

 ُوـاٍ ثَ ّ آهؼ ػًجبلن ثَ اؿىيب کَ ثْػ گيتَ ٍجش ػٍ اف مبػت

 ّ ؿكتن ىيؼا ػيؼى ثَ هي اؿىيب اف هجل. ؿكتين آمبييگبٍ ثَ اّ

.  ثْػ ًبؿاصت ّ ػمتپبچَ عيلي ىيؼا.  ػاػم اّ ثَ ؿا آهؼًو عجـ

 ثـاي.  هيکيؼ عزبلت اؿىيب ثب ىؼى ؿّثـّ اف هيکـػم اصنبك

 ثَ کَ اؿاييي ّمبيل ثب ثجـم ثبال کوي ؿا ثٌلنو اػتوبػ ايٌکَ

 چٌؼ هُْبيو.  ؿميؼم ّفه ّ مـ ثَ کوي ػاىتن ُوـاٍ

 يک صتي ؿا ؿّمـي ًجْػ صبّـ ىيؼا ّلي ثْػ کـػٍ ؿىؼ مبًتي

 ىؼ ؿاصت اّ ربًت اف عيبلن ّهتي ، کٌؼ ػّؿ مـه اف ُن لضظَ

 ، ثـگيتن اتبم ثَ اّ ُوـاٍ ثَ ثؼؼ ػهبيوي ّ ؿكتن اؿىيب ػًجبل ثَ

 ىيؼا.  ثْػ توبىبئي ثنيبؿ اي لضظَ ػّ آى ىؼى ؿّثـّ اي لضظَ

 هضِ ثَ اهب هيکييؼ عزبلت اّ اف ثجيٌؼ ؿا اؿىيب ايٌکَ اف هجل تب

 کَ ْٓؿي ثَ ، کـػ گـيَ ثَ ىـّع فػٍ ُيزبى ّ عْىضبل اّ ػيؼى

 کَ ُن اؿىيب. ؿعت ُن ثَ ٍْؿتو آؿايو ثـاي هـا فصوبت توبم

 ثْػ فػٍ صلوَ چيوبًو ػؿ اىک ثْػ ىؼٍ هتبحـ عيلي اّ ػيؼى اف

 ىيؼا گلت تنليت اّ ثَ اه ثچَ كْت عبٓـ ثَ اؿىيب ّهتي. 

 ػؿ صبل آى اف کَ کـػ ٍضجت اّ ثب آًوؼؿ اؿىيب ّلي کـػ گـيَ عيلي

 صتي هيگلت ُوييَ ّ ػاىت ػّمت عيلي ؿا اؿىيب ىيؼا. آهؼ

 ػيؼى.  ًويؼاىت ػّمتو اًؼافٍ ايي ثَ ػاىت ُن ثـاػؿي اگـ

 کـػم اصنبك کَ ْٓؿي ثَ ػاىت ىيؼا ؿّي عْثي تبحيـ اؿىيب
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 اف ثؼؼ تب اؿىيب ّ هي.  ام ًؼيؼٍ صبل مـ چٌيي ؿا ىيؼا ّهتي ُيچ

 : گلت کٌين تـک ؿا اّ عْامتين ّهتي ثْػين ىيؼا کٌبؿ ظِـ

 ؟ هيـيي کزب ىوب االى_

 : گلت ىْعي ثَ اؿىيب

 ىبم يک ؿمتْؿاى هيـين ُن ثؼؼه ، ثگـػين ثـين عْاين هي_

 عنتَ ّهتي ّ هيگـػين هيـين ثبف ثؼؼىن هيغْؿين ػلچنت

 .هيغْاثين تغت عًَْ هيـين ىؼين

 : گلت ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت* اي ثچَ هخل ىيؼا

 ثين هـعٌ هيتًْن ػيگَ ًگلتَ ػکتـ هگَ ثيبين هيغْام ُن هي_

 ؟

 : گلتن ىيؼا ثَ عطبة ثؼؼ ّ کـػم ًگبٍ اؿىيب ثَ لجغٌؼ ثب

 عْثَ رب ُويي هيگي ثـين ثِتـٍ هيگن کَ هْهغ اّى! ؟ ىؼ چي_

 ؟ ىؼي ُْايي ػيؼي ؿّ ات ػوَ پنـ کَ صبال

 : گلت ىيؼا

 .هيـٍ مـ ام صٍْلَ ثـيي ىوب اگَ عت_

 : گلت اؿىيب

 . هييي هقاصووْى ثيبي تْ اگـ آعَ_
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 هِـ صبلت ثَ صبل ايي ثب هيکٌين ىْعي اّ ثب هيؼاًنت ىيؼا

 ّ فػ هي ثَ چيوکي اؿىيب.  کـػ هب ثَ ؿا پيتو ّ کـػ اعن

 : گلت

 ؟ ثجـيوو تْ ثٌظـ ىيْا_

 : گلتن

 ؟ ػاؿٍ اىکبلي چَ ًويـٍ ثبال عـرت اگـ ػًّن ًوي_

 : گلت ّ عٌؼيؼ اؿىيب

 . ُنتن تْ هِوْى اهيت هيکـػم كکـ کَ ثبه هٌْ_

 : گلتن

 . ػاػي عْػت کَ پْاليي ثب الجتَ هي هِوْى ثبىَ_

 : گلت ىيؼا ثَ ثؼؼ ّ عٌؼيؼ اؿىيب

 ُويي ًَ ّاگـ هيجـيوت کَ ثْػي آهبػٍ ػيگَ ؿثغ يک تب اگَ ىيؼا_

 . هيوًْي رب

 :: گلت ّ ػّيؼ لجبمو کوؼ ٓـف ثَ عْىضبلي ثب ىيؼا

 هيين آهبػٍ االى ُويي_

 ىيؼا ثَ ًيق هي ىْػ عبؿد آى اف تب ؿكت اتبم ػؿ ٓـف ثَ اؿىيب

 :گلتن

 ؟ کٌن کوکت ثوًْن عْاي هي_

 .ثؾاؿ ؿّ کيلت ّلي ًَ_



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 858 

 کتاب باز

 تغتو ؿّي ؿا کيلن ، هيغْاُؼ ؿا آؿايين ّمبيل كِويؼم

 اّ ثَ ؿاُـّ ػؿ ، ىؼم عبؿد اتبم ػؿ اف اؿىيب ُوـاٍ ثَ ّ گؾاىتن

 :گلتن

 .ايٌزبيي کَ عْىضبلن عيلي_

 هٌظْؿه هتْرَ کبهال.  فػ ؿوگيٌي لجغٌؼ ّ کييؼ ثلٌؼي ًلل

 تـک ؿا آمبييگبٍ ايٌکَ اف هجل.  ًيبّؿػم ؿّين ثَ چيقي ّلي ىؼم

 اف عْىضبلي ثب ػکتـ.  گـكتين ؿا ىيؼا اربفٍ ػاّيؼ ػکتـ اف کٌين

 ثنيبؿ تلـيش ىيؼا ؿّصيَ ثـاي کَ گلت ّ کـػ امتوجبل کبؿ ايي

 هٌقل ثَ عْػم ثب ؿا ىيؼا ىؼ ػيـ اگـ گلتن ػکتـ ثَ ، امت الفم

 هّْْع ايي رـيبى ػؿ ؿا کبتـيي کَ عْامتن اّ اف ّ ثبؿم هي کبتـيي

 هي فًؼگي ًيؼًي كـاهْه ىجِبي اف يکي ىت آى.  ثؼُؼ هـاؿ

 فيـا.  عٌؼيؼم هي هلت تَ اف ملـم ٓي ػؿ ثبؿ اّليي ثـاي.  ثْػ

 ثبؿ يک آّؿػم عبٓـ ثَ.  ثْػ ًينتَ کٌبؿم صبل مـ ّ ىبػ ىيؼا

 هلت تَ اف ثْػم ؿميؼٍ آى ثَ کَ اکٌْى ّ ثْػم کـػٍ ؿا آؿفّ ُويي

 گـكتَ كبٍلَ کوي هي اف ىيؼا کَ كـٍتي ػؿ.  ثْػم عْىضبل

 : پـميؼ هي اف اؿىيب ثْػ

 ؟ ػاػي ىيؼا ثَ ؿّ آؿيب ُؼيَ ؿامتي_

 . هيؼم صبال ثْػ ًيبهؼٍ پيو کبؿ ايي ثـاي كـٍتي کَ صبال تب_

 : گلت اؿىيب

 ، کٌي ٍجـ ُن ػيگَ کوي يک ثِتـٍ ًکـػي ؿّ کبؿ ايي ىؼ عْة_
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 ؟ چي ثـاي_

 : گلت

 . هيگن ثِت ّهتو ثَ ثبىَ_

 ّ هي اؿىيب ىت آعـ. کـػين مکْت ػّ ُـ ىيؼا ىؼى ًقػيک ثب

 اف گـهي ثَ کبتـيي ، ؿكت عْػه ّ ؿمبًؼ کبتـيي هٌقل ثَ ؿا ىيؼا

 ثـاي ؿا مبلي ػاعل کبًبپَ ىؼم هتْرَ ّ کـػ امتوجبل هب

 اتبم ػؿ اّ گلتن ىيؼا ثَ.  امت کـػٍ آهبػٍ هب اف يکي عْاثيؼى

 هي کٌبؿ ػاؿػ ػّمت کَ گلت اّ اهب ، مبلي ػاعل هي ّ ثغْاثؼ

 پِي فهيي ؿّي پتْيي ثْػ ًلـٍ يک اتبم ػاعل تغت چْى ثغْاثؼ

 عْاة اف ّهتي ىت ُبي ًيوَ.  عْثيؼيؼم ُن کٌبؿ ػّ ُـ ّ کـػين

 ىؼت اف عْاثيؼٍ آؿام کٌبؿم کَ ػيؼم ؿا ىيؼا ّ ىؼم ثيؼاؿ

 کَ کـػم ىکـ ؿا عؼا هلت تَ اف ّ کـػم گـيَ عْىضبلي

 کـػم ػِؼ عْػم ثب ىت آى.  امت آّؿػٍ ػمت ثَ ؿا مالهتيبه

 فهبًي تب امت کـػٍ هب ػّي ُـ ثَ عؼا کَ لطلي ايي ىکـاًَ ثَ

 ُـگق ام ًؼيؼٍ ؿا اه عْىجغتي ّ ام ًؼاػٍ مبهبى ّ مـ ؿا اّ کَ

 . ًکٌن كکـ عْػم ثَ

 ُن ػکتـ ّ کٌؼ هـعٌ ؿا اّ عْامت ػاّيؼ ػکتـ اف ىيؼا ثؼؼ ؿّف

 اربؿٍ اتبهي ُتل ػؿ هب ثـاي عْامت هي اؿىيب.  کـػ ؿا کبؿ ايي

 ثَ کَ فهبًي تب عْامت هب اف ػاّيؼ ػکتـ تْمٔ کبؿتيي اهب کٌؼ

 اّ عْامت ثب ًتْاًنتن.  ثوبًين پييو اين ثـًگيتَ ايـاى
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 ػاىتن ػّمتو ّ ثْػم کـػٍ ػبػت اّ ثَ ّاهؼب فيـا کٌن هغبللت

 كـػاي.  ىؼين هبًؼگبؿ کبتـيي هٌقل ػؿ ىيؼا ّ هي تـتت ايي ثَ

 ثَ ىيؼا ُوـاٍ ثَ ىؼ هـعٌ آمبييگبٍ اف ىيؼا کَ ؿّفي

 توبّبي ٓالم ػؿعْامت ّوي اّ تب ؿكتين پبؿيل ػؿ ايـاى ملبؿت

 هٌقل ػؿ اّ پبمپْؿت چْى هتؤملبًَ.  ثؼُؼ ؿا ايـاى ثَ ثبفگيت

 عْىجغتبًَ اهب.  ثْػ هيکل کوي عـّرو کبؿ ثْػ هبًؼٍ کبهـاى

 ػاػين ملبؿت ثَ اي ًبهَ اّ کوک ّ ػاّيؼ ػکتـ ىِبػت امتٌبػ ثَ

 آهبػٍ پيو ثـايو کَ عبٍي ىـائ ثغبٓـ ىيؼا ايٌکَ ثـ هجٌي

 کَ آهؼ رْاة ثؼؼ ؿّف چٌؼ.  ػاؿػ ؿا کيْؿه ثَ ثبفگيت توبّبي

 ايـاى ثَ هيتْاًؼ اّ ّ امت ىؼٍ هْاكوت ايـاى ثَ اّ ثبفگيت ثب

 ػکتـ کَ ّکيلي ُن ؿا ٓالهو ثَ هـثْٓ کبؿُبي ىؼ هـاؿ.  ثـگـػػ

 کبؿ ايي اًزبم اف ثؼؼ ثؼُؼ اًزبم ثْػ کـػٍ هؼـكي هب ثَ ػاّيؼ

 ثَ هي کَ ثْػ ّهت آى ّ کـػ تِيَ ثلئ ىيؼا ّ هي ثـاي اؿىيب

 ىٌجَ مَ کَ گلتن اّ ثب هغتَـي ٍضجت اف ثؼؼ ّ فػم فًگ ػقيق

 كِويؼ ّهتي ػقيق.  هيگـػم ثبف ايـاى ثَ ىيؼا ُوـاٍ ثَ ثؼؼ ُلتَ

 اف ثؼؼ.  ثگْيؼ چَ ًويؼاًنت عْىضبلي اف هيـّػ ايـاى ثَ ىيؼا

 کَ كِوبًؼم اّ ثَ فثبًي ثي فثبى ثب ػاػم اّ ثَ ؿا عجـ ايي ايٌکَ

 آؿاهو ػؿ ثبيؼ ّ ًينت ىلْؿي ّ هِوبًي هٌبمت ىيؼا صبل

 : گلت ّ كِويؼ ؿا هٌظْؿم اّ عْىجغتبًَ. ثبىؼ کبهل

 ؿّ کني ًغْاػ ىيؼا عْػ تب هي ثبىَ ؿاصت عيبلت هبػؿ ثبىَ_

 . ثيَ اؽيت ًويگؾاؿم ثجيٌَ
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 ّهتي گؾاىتن ّ ًگلتن چيقي ػقيق ثَ ٓالم ػؿعْامت هْؿػ ػؿ

 ػؿ.  ػُن هـاؿ هّْْع ايي رـيبى ػؿ ؿا اّ کن کن ؿكتين ايـاى ثَ

 عيبلن ّهتي ًؼاىت عجـ هب پيو اؿىيب صْْؿ اف کل ُيچ ّوي

 اّ ثَ ىيؼا کـػى آهبػٍ ثَ کـػم ىـّع ىؼ ؿاصت ػقيق ثبثت اف

 اهب ىؼ ًبؿاصت کوي کـػم اصنبك ، گلتن ؿا هيٌب ّ پؼؿ رـيبى

 کـػ تَؼين ؿا پؼؿ کبؿ گلتن پؼؿ تٌِبيي ّ هيٌب اف اّ ثـاي ّهتي

 هي هخل ىْػ آىٌب هيٌب ثب ّهتي ُن ىيؼا ثْػم هطوٌي الجتَ

 ثْػ هبًؼٍ ملـهبى پبيبى ثَ کَ آعـي ؿّف چٌؼ. هييْػ اّ ىيلتَ

 ّ.  ؿكتين پبؿيل ىِـ ػيؼًي ربُبي ثَ ىيؼا ّ اؿىيب ُوـاٍ ثَ

 ؿكتين ػاّيؼ ػکتـ ػيؼى ثَ اؿىيب ّ ىيؼا ّ هي پـّاف اف هجل ؿّف يک

 ثب ًويؼاًنتن صويوت ثَ عؼاصبكظي ُن ّ کٌين تيکـ ُن افّ تب

 هضجت ًِبيت ىيؼا ّ هي ثَ ًنجت فيـا کٌن تيکـ اّ اف فثبًي چَ

 :گلتن اّ ثَ.  ػاىت ؿا

 .هًٌْن ىوب اف چيق ُوَ ثـاي ػکتـ_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼي ػکتـ

 ثَ هي کبؿ ىؼ ثبػج تْ صْْؿ چْى هًٌْن تْ اف ُن هي ىيْا_

 .ثـمؼ ًتيزَ

 :گلتن اّ ثَ

 يک ُن تبى پؼؿي مـفهيي ثَ صتوب کـػيؼ پيؼا كـٍتي اگـ ػکتـ_

 .ثقًيؼ مـي
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 : گلت عْىضبلي ثب

 .کـػ عْاُن ؿا کبؿ ايي هيل کوبل ثب_

 اّ ثَ ّ ًْىتن کبؿؾ ؿّي ؿا ػقيق هٌقل آػؿك ّ تللي ىوبؿٍ هي

 اف کوي تب ثيبيؼ ايـاى ثَ صتوب کَ کـػم تبکيؼ ػيگـ ثبؿ ّ ػاػم

 ىؼٍ عْىضبل ػػْت ايي اف کَ ػکتـ.  کٌين رجـاى ؿا اّ فصوبت

 : گلت عٌؼٍ ثب ثْػ

 عْامتن فهبًي اگـ کَ اًؼاعت كکـ ايي ثَ هـا تْ ػيؼى ىيْا_

 . کٌن افػّاد ايـاى اف ػعتـي ثب کٌن افػّاد

 ايي ًظـه ثَ کَ اؿىيب ّ ىؼ ىيؼا ّ هي عٌؼٍ ثبػج ػکتـ کالم

 ايٌکَ اف هجل.  هيکـػ ًگبٍ چپ چپ هب ثَ ًجْػ ػاؿ عٌؼٍ فيبػ صـف

 هب ثب ؿا ًبُبؿ ؿّف آى کَ عْامتين ػکتـ اف کٌين تـک ؿا آمبييگبٍ

 كـاف ّ هي ػّثبؿ يکي کَ ثْػ ًقػيکي ُوبى ػؿ ؿمتْؿاًي.  ثبىؼ

 ثْػ"  ًيْى ىبهپي ل"  ؿمتْؿاى ًبم.  ثْػين عْؿػٍ چيقي آى ػؿ

 اّ ّ ُنتين هٌتظـه ؿمتْؿاى آى ػؿ ظِـ کَ گلتين ػکتـ ثَ

 آمبييگبٍ ػؿ اف ّهتي. آهؼ عْاُؼ صتوب کَ گلت ثغْىضبلي

 : گلت ىيؼا هيآهؼين ثيـّى

 هؼت ايي تْي ُن اّ کٌين ػػْت ُن ؿّ هِـػاػ آهبي ثِتـٍ ىيْا_

 . کييؼٍ فصوت عيلي

 ػلن عْىضبلي اف.  فػ هي ثَ چيوکي ، کـػم ًگبٍ ىيؼا ثَ

 ثَ ُن عْػم ػهيوب فيـا کٌن ثْمَ ؿـم ؿا ىيؼا ٍْؿت هيغْامت
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 اؿىيب.  ثيبّؿم فثبى ثَ ؿا آى ًويکـػم رـأت اهب هيکـػم كکـ ُويي

 : گلت ّ کـػ ًگبٍ هي ثَ

 ؟ چيَ تْ ًظـ_

 هيغْؿػ صـً ثْػ هؼلْم کَ لضٌي ثب اؿىيب ، اًؼاعتن ثبال ىبًَ

 : گلت ّ کـػ توليؼ هـا کبؿ

.  کٌي ػػْتو هيغْاػ ػلت هيقًَ ػاػ کَ چيوبت ؟ چي يؼٌي_

 . ػيگَ کي ػػْتو عت

 ىيؼا ، ًغٌؼم تب كيـػم ؿا لجبًن.  کـػ ًگبٍ ػيگـ ٓـف ثَ ثؼؼ ّ

 فػم فًگ كـاف ثَ ػوْهي تللي يک اف ػاىت هي هخل صبلتي ُن

 ملـ اف ػّمتو هيؼاًنتن.  کٌن ػػْت ًبُبؿ ثـاي ؿا اّ تب

 ثکبؿ ؿا کلوبتي چَ ثـػاىت اّ اگـ کَ ثْػم كکـ ايي ػؿ ، ثبفگيتَ

 ىٌيؼى هضِ ثَ ّ ػاػ رْاة ؿا تللي عْػه عْىجغتبًَ.  ثجـم

 : گلت هي ٍؼاي

 .ىؼٍ تٌگ ثـات ػلن چوؼؿ ًويؼًّي ؟ کزبيي ، ىيْا مالم_

 صبل ايي ثب ثْػًؼ اينتبػٍ هي اف ػّؿتـ کوي اؿىيب ّ ىيؼا

 :گلتن.  کٌن ٍضجت اّ ثب هيغْامت ػلن کَ ْٓؿ آى ًويتْاًنتن

 ػؿ ًبُبؿ ثيبؿيؼ تيـيق کٌن ػػْتتْى عؼهبتتْى فػم فًگ هوًٌْن_

 . ثبىين عؼهبتتْى

 : گلت ىْعي ثَ كـاف

 ؟ ثيبين کي ّ هي_
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 ػمتن هيکـػم ٍضجت اّ ثب ؿموي عيلي ايٌکَ عبٓـ ثَ ُن ثبف

 ، تـيٌن ػقيق"  ثگْين اّ ثَ ّ ثغٌؼم هيغْامت ػلن.  ثْػ اًؼاعتَ

 ثـات ػلن آعَ ثجيٌوت هي تب ثيبيي ًبُبؿ ثِبًَ ثَ ػاؿم ػّمت

 تب هيکـػ ٍضجت اؿىيب ثب ىيؼا ايٌکَ ثب"  ىؼٍ تٌگ عيلي

 ىک کَ ثْػ گـكتَ هيبكَ چٌبى اؿىيب اهب کٌؼ پـت ؿا صْامتو

 كـاف ثب چطْؿ هي ثجيٌؼ امت هتْرَ صْامو توبم ًؼاىتن

 : گلتن.  هيکٌن ٍضجت

 ؟ هيبؿيؼ تيـيق پل_

 : گلت كـاف

 ؟ ثجيٌوت ثيبين کزب ثگْ صبال امت ثِبًَ ًبُبؿ_

 " .... ًيْى ىبهپي ال"  امن ثَ ؿمتْؿاًَ يک آمبييگبٍ ًقػيک_

 : گلت ىْػ توبم صـكن ًگؾاىت كـاف

 ؟ عْػهْى هبؿچ ؿمتْؿاى ُوْى_

 ثلَ_

 . هيبم ثبىَ_

 : گلتن

 . هٌتظـم هي پل_

 : گلت

 . هٌتظـم ُن هي_
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 آًِب پيو مپل.  گؾاىتن ؿا گْىي ّ کـػم عؼاصبكظي اّ اف

 : گلتن ثب کـػم ًگبٍ مبػتن ثَ.  ثـگيتن

 اؿىيب اهب ثقًين هؼم عيبثْى تْي هًْؼٍ ًبُبؿ ثَ مبػت يک ٌُْف_

 : گلت ثؼهلوي ثب

 . مـػ ُْاي ايي تْي ُن اّى ًينت فػى هؼم ربي کَ عيبثْى_

 ثَ ّ کـػم ًگبٍ اؿىيب ثَ لجغٌؼ ثب ، کـػين ًگبٍ ثِن ىيؼا ّ هي

 :گلتن ىْعي

 ثٌييٌين ُبمت ًقػيکي ايي کَ پبؿکي اّى تْي ثـين پل_

 .تـٍ گـم اًّزب ُْاي ثٌظـم

 : گلت ّ ىؼ هي پـاًي تکَ هتْرَ اؿىيب

 .هيـمَ ُن هي ًْثت ثٌؼاف تيکَ ثبىَ_

 : گلتن عٌؼٍ ثب

 ثلـهبئيؼ ىوب چي ُـ اٍالا  کٌن رنبؿتي چٌيي کـػم ؿلٔ هي_

 . هيؼيؼم اًزبم هب

 : گلت ّ کـػ اىبؿٍ رلْ ثَ ػمت ثب

 .ثلـهبئيؼ ًينت الفم_

 ػؿ. ؿكتين ؿمتْؿاى ٓـف ثَ ثؼؼ ّ کـػين گـػه پبؿک ػؿ هؼتي

 ؿا آًِب ّ آّؿػم ثيـّى ؿا پْلِبين ّ کـػم ثبف ؿا کيلن هي ؿاٍ ثيي

 :گلتن اؿىيب ثَ ّ ىوـػم
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 ًويبػ؟ کن ًبُبؿ ثـاي پْلن ًظـت ثَ_

 : گلت اؿىيب

 .ثيبػ کن اهيؼّاؿم_

 : ػاػ اػاهَ اؿىيب. کـػين ًگبٍ اّ ثَ ّ عٌؼيؼين ىيؼا ّ هي

 ُن کبؿي هيؼم ملبؿه ؿّ ؿؾا گـًّتـيي هي ثگن ثِت االى اف_

 پْل چْى ، ًکي صنبة هي ؿّي ّوي ػؿ ًَ يب ثيبػ کن پْلت ًؼاؿم

 كکـ کـػي هي ػػْت هِوْى کَ هْهغ اّى هيغْامتي.  ًؼاؿم

 . ثکٌي ؿّ چيق ُوَ

 هيغٌؼيؼين ىيؼا ّ هي اهب هيقػ صـف رؼي عيلي اؿىيب ايٌکَ ثب

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه اؿىيب

 . هيگن ثِت ؿكت آثـّت ؿمتْؿاى تْي ّهتي ثغٌؼ ثبىَ_

 هبؿچ ىکل ثَ گـػي هيق ػّؿ ّ ؿكتين ؿمتْؿاى ثَ ًلـي مَ

 ّ ىيؼا. ؿميؼًؼ ُن كـاف ّ ػاّيؼ ػکتـ هب اف ثؼؼ هؼتي ًينتين

 ُن ثَ ؿا ػّ آى هي هيؼيؼًؼ، ؿا ُوؼيگـ کَ ثْػ ثبؿ اّليي ثـاي كـاف

 صتي كِويؼم.  هيکـػ ًگبٍ ىيؼا ثَ تؼزت ثب كـاف.  کـػم هؼـكي

 ُن ىيؼا.  ثبىؼ ىکلي ايي اّ کَ ًويکـػٍ ُن ؿا تَْؿه

. امت آهؼٍ عْىو اّ اف ثْػ هؼلْم ػاىت لت ثـ کَ افلجغٌؼي

 ػلن کَ ثْػم ىؼٍ عْػ ثي عْػ اف چٌبى كـاف ػيؼى ثب ُن هي

 هٌْي گبؿمْى ّهتي.  ثـػاؿم اّ اف چين اي لضظَ هيغْامت

 : گلت هي ثَ اؿىيب آّؿػ هيق مـ ؿا ؿؾا
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 چي کَ هيؼًّي عْػت ، ثؼٍ ؿّ هي ؿؾاي ملبؿه عْػت ىيْا_

 ؟ هيغْام

 هتْرَ کَ كـاف ّ ػکتـ.  عٌؼيؼين ّ کـػين ًگبٍ ُن ثَ ىيؼا ّ هي

 تّْيش ثـاي.  هيکـػًؼ ًگبٍ هب ثَ کٌزکبّي ثب ًوييؼًؼ هب ٍضجت

 :گلتن

 ًويتًْي اي ػيگَ چيق مْپ رق ػاؿاى کنبلت کن يک ػکتـ_

 .ثلـهبئيؼ ىوب,  ثغْؿى

 ّ ُبد كـفاػ ّ ػاّيؼ ػکتـ.  ىؼ ثلٌؼ اؿىيب ّ ىيؼا عٌؼٍ ٍؼاي

 ثـاييبى ؿا رـيبى هي ّ هيغٌؼًؼ چَ ثـاي آًِب کَ ثْػًؼ هبًؼٍ ّاد

.  ىؼ ٍـف ٍويوي ّ گـم هضيطي ػؿ ًبُبؿ ؿّف آى.  کـػم تؼـيق

 اف ثؼؼ مبػتي ػاّيؼ ػکتـ ، کـػ صنبة اؿىيب ُن ؿا ًبُبؿ پْل

.  هيگيت ثـ آمبييگبٍ ثَ ثبيؼ فيـا ، کـػ تـک ؿا هب ًبُبؿ ٍـف

 ّ گـم هضئ چٌيي ػؿ تبکٌْى کَ گلت عؼاصبكظي ٌُگبم

 ايي هب ؿكتي ثب ايٌکَ اف کـػ تؤمق اظِبؿ ّ ًغْؿػٍ ؿؾا ػلچنجي

 ُن ثبف آيٌؼٍ ػؿ عْامت هب اف ّ ًوييْػ تکـاؿ ُـگق ػيگـ عبٓـٍ

 تـک ؿا ؿمتْؿاى ًيق هب اّ ؿكتي اف ثؼؼ.  کٌين ملـ كـاًنَ ثَ

 عْػ ّ ؿمبًؼًؼ کبتـيي ثغبًَ ؿا ىيؼا ّ هي كـاف ّ اؿىيب.  کـػين

 اًتغبة ثغبٓـ ّ ثْميؼ ؿا ٍْؿتن ىيؼا ىؼين تٌِب ّهتي. ؿكتٌؼ

 :گلتن ّ عٌؼيؼم اّ پبمظ ػؿ گلت تجـيک هي ثَ كـاف

 . هييَ چي هنوتوْى ثجيٌين ثبيؼ_
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 : گلت ّ عٌؼيؼ ىيؼا

 اػتوبػي صـكِب رْؿ ايي ّ هنوت ثَ ّهت ُيچ تْ يبػتَ ىيْا_

 ؟ ًؼاىتي

 ملـ ايي اف هجل تب ، هيگلت ػؿمت اّ.  ػاػم تکبى ؿا مـم

 اّ عْػ اؿاػٍ كؤ اًنبًي ُـ مـًْىت ػؿ هيکـػم كکـ ُوييَ

 ًجبيؼ هنوت ًبم ثَ چيقي اف ثْػم كِويؼٍ ايٌک اهب امت ػعيل

 .ثْػ ؿبكل

 چوؼاًن هجل اف ثْػين کبتـيي هٌقل ػؿ کَ ثْػ ىجي آعـيي ىت آى

 گـػًيبم کيق ػاعل ؿا ىيؼا ّ عْػم هؼاؿک ّ ثْػم ثنتَ ؿا

 ًبؿاصت عيلي هب ؿكتي اف کبتـيي. ثبىؼ ػمت ػؿ تب ثْػم گؾاىتَ

 هيگلت هيکـػ تـروَ ثـاين ؿا صـكِبيو ىيؼا کَ ْٓؿ ايي ّ ثْػ

 ًيق هي هؼت ايي ػؿ صويوت ثَ.  امت کـػٍ ػبػت عيلي هب ثَ کَ

 ثَ ػيگـ کيْؿُبي هـػم ثْػم ىٌيؼٍ هجال ثْػم کـػٍ ػبػت اّ ثَ

 ٍويويتي کبتـيي ػؿ هي اهب ًينتٌؼ ايـاى هـػم ٍويويت ّ گـهي

 ثَ اؿىيب ثؼؼ ؿّف هيکـػ، حبثت ؿا ىٌيؼُِبين عالف کَ ػيؼم

 ّ کـػين عؼاصبكظي کبتـيي ثب گـهي ثَ ىيؼا ّ هي.  آهؼ ػًجبلوبى

 ّ ؿكتين پبؿيل ثَ اؿىيب ُوـاٍ ثَ مپل.  آهؼين ثيـّى اّ هٌقل اف

 اف ثؼؼ ّ ؿكتين اؿىيب اهبهت ُتل ثَ ثؼؼ ّ گيتين ػَـ ًقػيک تب

 ػيؼم ؿا كـاف كـّػگبٍ مبلي ػؿ ، ثـػ كـّػگبٍ ثَ ؿا هب اّ ىبم ٍـف

 پـّاف ػيگـ ُلتَ پٌزيٌجَ عْػه. ثْػ آهؼٍ هبى ثؼؿهَ ثـاي کَ

 عؼاصبكظي ػّ آى اف ثـثين ثبيؼ کَ ىؼ اػالم ّهتي.  ػاىت
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. ؿكتين تـاًقيت تَ ّ مـ ثي ّ اًؼىت ػؿ مبلي ٓـف ثَ ّ کـػين

 مْاؿ اف ثؼؼ ّ گؾىتين آى اف هيکلي ُيچ ثؼّى عْىجغتبًَ

 ُْاپيوبٍ ػيؼى ثب. ؿكتين كـّػگبٍ هضَْٓ ٓـف ثَ اتْثْك ثَ ىؼى

 ّ گـكت ؿا ّرْػم توبم ؿـّؿ ّ ىبػي اف صني ايـ ايـاى پيکـ ؿْل

 ّ ػاؿم ػالهَ ٌّٓن ثَ چوؼؿ اًؼيييؼم عْػ ثب کَ ثْػ لضظَ آى

 ثْػ ًْىتَ ػكتـه اثتؼاي ػؿ ىيؼا کَ اكتبػم ىؼـي يبػ ًبعْػآگبٍ

 : ثْػ کـػٍ تـروَ ثـاين ؿا آى كـاف ّ

 

 اًتِبمت ثي پـمِبي ، ؿـيت عبک ػؿ پـمَ_

 کزبمت هي فاػگبٍ ؿـثتن گـيق ُن

 

 ثَ ّ ثْػ ًينتَ پٌزـٍ کٌبؿ اّ ثْػ پٌزـٍ کٌبؿ ىيؼا ّ هي ٌٍؼلي

 کَ ؿّفايي ثَ هيقػم صؼك ، ثْػ ػّعتَ چين ىت ميبُي

 عبؿد كکـ اف ؿا اّ ايٌکَ ثـاي هيکـػ كکـ ثْػ گؾاىتَ مـ پيت

 :گلتن ّ گـكتن ؿا ػمتو کٌن

 ؟ ػاؿي اصنبمي چَ االى ىيؼا_

 : گلت ّ کـػ روغ ؿا ه*ٍْؿت* ّ ثـگيت ٓـكن ثَ

 ثـ مـىکنتَ کَ ًبؿاصتن ، ثـهيگـػم ػاؿم کَ عْىضبلن_

 . هيگـػم
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 ايي ثَ.  ًويغْؿٍ ػؿػي ُيچ ثَ کٌَ ػاؿًْت ايٌکَ ثزق كکـُب ايي_

 ؿّ ات عالٍي امجبة کَ ػاىت ػّمتت چوؼؿ عؼا کَ کي كکـ

 ات آيٌؼٍ ثـاي هيتًْي االى اف ؟ مبلتَ چٌؼ هگَ.  کـػ كـاُن

 . هييي هْكن صتوب ثبؿ ايي ثبه هطوئي ّ کٌي ؿيقي ثـًبهَ

 : گلت ّ ػاػ تکبى ؿا مـه

 ؟ هيگي ؿامت_

 : گلتن ّ عٌؼيؼم

 .هيگن ؿامت کَ هؼلْهَ_

 ؿا ٍْؿتن ّ چـعيؼ ثؼؼ ّ گؾىت ام ىبًَ ؿّي ؿا مـه ّ عٌؼيؼ

 :گلتن ّ ثْميؼم ؿا آى ّ آّؿػم ثبال ؿا ػمتو ُن هي.  ثْميؼ

 . ىيؼا ػاؿم ػّمتت عيلي_

 : گلت گْىن فيـ ثؼؼ ّ چنجبًؼ هي ثَ ثييتـ ؿا عْػه ىيؼا

 ؟ ثگن چي کْتبَُ ايٌوـ چـا هُْبم گلت ػقيق اگَ ىيْا_

 . ؿّفٍ هؼٍ ثگْ_

 ػاػم تؾکـ اّ ثَ ّ عٌؼيؼم آؿام ُن هي عٌؼيؼ ثلٌؼ ٍؼاي ثب ىيؼا

 ّ ثْػًؼ چـعبًؼٍ ؿا مـىبى ًلـي چٌؼ فيـا ثبىؼ آـاكو هْاظت

 : گلت ىيؼا ، هيکـػًؼ ًگبٍ هب ثَ

 يک چيق ُوَ ثـاي چْى ًؼاؿم اي ؿََ ػيگَ هي ُنتي تْ تب_

 . ػاؿي صـكي
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 : گلتن عٌؼٍ ثب

 پبُبي ؿّي کَ ىؼي ثقؿگ آًوؼؿ تْ ، ًکي تک يَ هي ؿّي فيبػ_

 . ثبينتي عْػت

. ثبىؼ ًلل ثَ هتکي ثبيؼ کَ كِوبًؼم اّ ثَ ٓـين ايي ثَ ّ

 اصنبك اٍالا  ؿا ْٓالًي ملـ ثبفگيت هْهغ ؿكتي ٌُگبم ثـعالف

 ام ىبًَ ؿّي اّ ايٌکَ اف ثؼؼ ّ هيکـػم ٍضجت ىيؼا ثب فيـا ًکـػم

 چوؼؿ ايٌکَ ثَ ّ کـػم كکـ كـاف ثَ هؼتي ثـاي ؿكت عْاة ثَ

 مـ پيت کَ تالٓوي پـ ملـ ثَ ُن ثؼؼ.  ػاؿم ػّمتو

 عيلي هي ثَ ملـ ايي اثتؼاي ايٌکَ ثب.  کـػم كکـ ثْػم گؾاىتَ

 ثؼم كـاًنَ کيْؿ ُوچٌيي ّ ملـ ايي اف اهب ثْػ گؾىتَ مغت

 ؿا ػين کَ ثْػ كـاًنَ کيْؿ ػؿ ّ ملـ ايي ػؿ فيـا ًويآهؼ

 . ًجْػ کوي چيق ايي ّ ثْػم ىٌبعتَ

 آثبػ هِـ كـّػگبٍ ػؿ فّػي ثَ ُْاپيوب کَ کـػ اػالم هِوبًؼاؿ ّهتي

 ايي ىبُؼ تب کـػم ثيؼاؿ عْاة اف ىيؼا ًينت عْاُؼ فهيي ثَ

 ّ هي آثبػ هِـ كـّػگبٍ ػؿ. ثبىؼ ثغو لؾت ّ ىْؿ پـ لضظبت

 ملبؿت هؼاؿک ػاػى ًيبى اف ثؼؼ ّ ؿكتين صـامت اتبم ثَ ىيؼا

 ًين صؼّػ کَ ايٌکبؿ اًزبم اف ثؼؼ ، کـػًؼ ٍبػؿ ؿا ىيؼا عـّد اربفٍ

 ًيـّى مبلي آهؼين ثيـّى تـاًقيت مبلي اف کييؼ ْٓل مبػت

 ثَ ؿا آًِب ّ ػيؼم ؿا ػقيق ّ پؼؿ فّػ عيلي عبٓـ ُويي ثَ ثْػ علْت

 پـ چيوبًو ػؿ اىک کَ صبلي ػؿ ىيؼا.  ػاػم ًيبى ىيؼا

 ؿا عْػه تب ىؼ ػّؿ هي اف ػّاى ػّاى ّ ًکـػ ٍجـ ػيگـ ثْػ ىؼٍ
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 ىؼ گن ػقيق ّ پؼؿ آؿْه ػؿ ىيؼا لضظَ يک ػؿ ، ثـمبًؼ آًبى ثَ

 آهؼم عْػم ثب ّهتي کَ ثْػ اًگيق ىْؿ چٌبى ٍضٌَ ايي ػيؼى. 

 ؿا مـه پؼؿ.  امت ىؼٍ عيل اىک اف ٍْؿتن ىؼم هتْرَ

 کٌؼ کوي ػوؼ ثَ کَ هي ّ گيت هي ػًجبل ًگبُو ثب ّ کـػ ثلٌؼ

 اّ ػيؼى ثب ثگيـًؼ آؿْه ػؿ ميـ ؿا ىيؼا آًِب تب هيکـػم صـکت

 مـ پؼؿ.  ثيٌؼافم پؼؿ آؿْه ػؿ ؿا عْػم تب کـػم تـ تٌؼ ؿا هؼهِبين

 : هيگلت هـتت ّ هيجْميؼ ؿا ؿّين ّ

 . هوًٌْن ػعتـم ىيْا_

 ؿا ٍْؿتو ّ گـكت آؿْىن ػؿ ُن اّ ، ثْػ ػقيق ًْثت پؼؿ اف ثؼؼ

 : گلت گْىن کٌبؿ ػقيق ، کـػم ثْمَ ؿـم

 . هوًٌْن ػقيقم ثيي ثغت مليؼ_

 ثؼؼ ّ عجـًؼ ثب چيقي اف آًِب ًکٌؼ کـػم كکـ عْػم ثب اي لضظَ

 فػٍ صؼك ثبىؼ گلتَ ثِيبى چيقي کني ايٌکَ ثؼّى كِيؼم

 ايٌکَ اف ثؼؼ.  امت هيکل ػچبؿ اه فًؼگي ػؿ ىيؼا کَ ثْػًؼ

 ؿيـ ثَ کَ گلت ػقيق کـػين اصْالپـمي پؼؿ ّ ػقيق ثب ىيؼا ّ هي

 گْىَ ثَ اي اىبؿٍ ّ اّهؼٍ امتوجبلتْى ثَ ُن ػيگَ يکي هب اف

 کـػم ًگبٍ کـػ اىبؿٍ ػقيق کَ ٓـكي ثَ ّهتي ، کـػ مبلي

 ػمتَ ّ ثـل ػؿ ؿا هِنب کَ صبلي ػؿ کَ اكتبػ هيٌب ثَ چيون

 ثب اّ کـػم ًگبٍ ىيؼا ثَ. هيبهؼ هب ٓـف ثَ ػاىت ػمت ػؿ گلي

 : گلتن گْىو کٌبؿ هيکـػ ًگبٍ هيٌب ثَ تؼزت
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 . هِنب اه ثچَ اًّن هيٌبمت ايي_

 ؿا گل ىؼى عـاة هالصظَ ايٌکَ ثؼّى ّ ؿكتن اّ ٓـف ثَ ثؼؼ ّ

 کَ لضظبتي اف ثؼؼ ّ گـكتن آؿْه ػؿ ؿا گل ّ هِنب ّ اّ ثکٌن

 اف ؿا هِنب ّ ىؼم رؼا اّ اف کييؼم هيبم ثَ ؿا ّرْػه ػطـ

 کَ ّرْػي ثب هِنب ّ کـػم ثْمَ ؿـم ؿا ٍْؿتو ّ گـكتن ثـلو

 ّ ًکـػ ؿـيجي ُن ؽؿٍ يک اهب ثْػ ًؼيؼٍ هـا کَ ثْػ هبٍ ػّ اف ثيو

 ىيؼا پيو هِنب ّ هيٌب ُوـاٍ ثَ.  ثْميؼ ؿا ٍْؿتن عٌؼٍ ثب

 : کـػم هؼـكي ىيؼا ثَ ؿا هيٌب هي ّ ؿكتين

 تْي هي کَ ػّمتبيي ثِتـيي اف يکي ، هيٌبمت ايي رْى ىؼا_

 عْة ُونـي ّ ػقيق ثـاي ُوؼم ثِتـيي الجتَ ّ ػاىتن ػوـم

 . ثبثب ثـاي

 ّ فػ لجغٌؼ ػقيق.  ىؼ مـط مـط صـف ايي اف هيٌب ّ ثبثب ٍْؿت

 رلْ ثَ هؼهي عزبلت ثب هيٌب.  کـػ ًگبٍ اّ ثَ ًبثبّؿي ثب ىيؼا

 : گلت ّ ثـػاىت

 كکـ اهب ثْػم ىٌيؼٍ ىيْا ّ عبًن ػقيق اف ؿّ ٍّلت ػقيقم مالم_

 .آهؼي عْه.  ثبىي ًبفًيي ايٌوؼؿ ًويکـػم

 ىيؼا ػل ثَ چٌبى هيٌب ؿو ّ ؿل ثي ّ کْتبٍ کالم ُويي

 ّ گـكت آؿْه ػؿ ؿا هيٌب ّ گؾىت کٌبؿ ؿا ؿـيجگي کَ ًينت

 : گلت
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 عْثي ػّمتبي ُن ىوب ّ هي اهيؼّاؿم عْىضبلن ػيؼًتْى اف_

 .ثبىين ُن ثـاي

 آى تب کَ ثْػ اي هؼبؿكَ هـامن هيٌگتـيي ايي ؿميؼ ًظـم ثَ

 ؿّثْمي ُن ثب هيٌب ّ ىيؼا ايٌکَ اف ثؼؼ.  ثْػم ىبُؼه لضظَ

 :گلتن ّ ػاػم ًيبى اّ ثَ ؿا هِنب کـػًؼ

 .ًؼاؿٍ لٌگَ فثًْي ىيـيي اف کَ هِنب کچْلْهْى عْاُـ ايٌن_

.  عٌؼيؼ ىيؼا ثَ اّ ّ ثْميؼ ؿا هِنب ٍْؿت آؿاهي ثَ ىيؼا

 : گلت هي ثَ ّ فػ لجغٌؼ ُن ىيؼا

 . ًبفيَ ثچَ چَ_

 : گلتن

 . کزبىْػيؼي صبال_

 مـػت ثَ ، ؿكت كـّ كکـ ثَ هيقػ لجغٌؼ اّ ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ىيؼا

 رْؿي يک ُن هي عْػ ػل.  امت اكتبػٍ ىـّيي يبػ کَ كِويؼم

 صْاك ٓـيوي ثَ ّ ػاػم هيٌب ثـل ؿا هِنب اي ثِبًَ ثَ ، ىؼ

 هيکيؼ ْٓل هؼتي هيؼاًنتن.  کـػم پـت هّْْع ايي اف ؿا ىيؼا

 . کٌؼ كـاهْه ًنجتب ؿا اه گؾىتَ اّ تب

 آؿيب.  ثْػ ػيؼاؿ تـيي کٌٌؼٍ ًبؿاصت اؿىيب ّ ىيؼا ػيؼاؿ ثيي ايي ػؿ

 ُوؼيگـ ػيؼى اف ػّ ُـ ، آهؼ ىيؼا ػيؼى ثَ ُوَ اف ثؼؼ ؿّف چٌؼ

 ػاىتين صْْؿ اتبم ػؿ کَ ػقيق ّ هي اف ايٌکَ ثؼّى ّ کـػًؼ تؼزت

 چوؼؿ كِيؼم کَ ثْػ آًزب.  کـػًؼ گـيَ ثَ ىـّع ثکيٌؼ عزبلت
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 ًؼاؿػ آؿيب ثَ ػالهِبي ُيچ ىيؼا هيکـػم كکـ کَ کـػم هي اىتجبٍ

 ؿوگيي ٍضٌَ ايي ىبُؼ تب کـػين تـک ؿا اتبم ػقيق ّ هي.

 کَ ىيؼا اّ ؿكتي اف ثؼؼ کـػ تـک ؿا آًزب فّػ عيلي آؿيب.  ًجبىين

 : گلت هي ثَ هيکـػ گـيَ ُن ٌُْف

 ؟ ىؼٍ ايٌزْؿ آؿيب چـا ىيؼا_

 . ىؼٍ ايٌطْؿ تْ عبٓـ ثَ ثييتـ ىبيؼ ، ًکييؼٍ فرـ کن ُن اّ_

 : گلت ّ اًؼاعت پبييي ؿا مـه ىيؼا

 توبً هي, ؿّ اّى ُن کـػم اؽيت ؿّ عْػم ُن کَ ثْػ هي توَيـ_

 . ىؼٍ تٌجيَ گٌبٍ ثي اّى اهب ػاػم پل ؿّ کبؿم

 توْم کَ ثْػٍ چيقي صبل ُـ ثَ ًکي ًبؿاصت ؿّ عْػت ىيؼا_

 . ىؼٍ

 : گلت ىيؼا

.  ثْػ ػوَ توَيـ ُن اه ُوَ.  ىؼ توْم مٌگيٌي ثِبي ثَ اهب_

 ّ ثيکٌن ؿّ اًِّب ػل هيغْامتن ُن هي ، ىکنت تْؿّ ػل اّى

 ّهت ُيچ هي ىيْا ىؼ توْم آؿيب ّ عْػم ىکنت هيوت ثَ ايي

 . ثجغين ؿّ عْػم ًويتًْن

 ُوبى ّ ام عْاًؼٍ ربيي ػؿ هجال ؿا رولَ ايي آّؿػم يبػ ثَ ًبگِبى

 : ثْػ ًْىتَ کَ اكتبػم ىيؼا ػكتـ يبػ ثَ لضظَ

 الاهل يب ثْػي هبػؿي چْى ثـاين کَ تْيي ًويجغين ؿا تْ ُـگق_

 ثويوت هي ّ ىکنتي ؿا ًبفًيٌي ػل تْ ، هيکـػي ّاًوْػ ْٓؿ ايي



 

 
 w w w . k e t a b b a z z . i r 

 
Page 876 

 کتاب باز

 ؿّفي اگـ پل ىکنت عْاُن ؿا ػلت عْػم ػل ىؼى ىکنتَ

 . ًؼاؿًؼ گلَ ػُْ گلت عْاُن تْ ثَ کـػي گلَ هي اف

 هي رولَ ايي هغبٓت کَ ىؼم عْىضبل اًوؼؿ چـا ػاًن ًوي

 : گلتن ّ کـػم ثـل ؿا ىيؼا ثبعْػاگبٍ ، ًجْػم

 ثبّؿ.  اًتظبؿتَ ػؿ عْثي آيٌؼٍ ، ًينت ػيـ ىـّع ثـاي ّهت ُيچ_

 .  هيگن ثِت هلت تَ اف ؿّ ايي کي

 

RE :ىزبػي كـيؼٍ|  ؿـيت عبک ؿهبى - Super Moderators - 

17-02-2016  

 

 ؿّفٍ مَ ملـي ثَ كـاًنَ اف ثقگيتوبى اف ثؼؼ ؿّف ىيؼا ّ هي

 ػّيوبى ُـ ؿّصيَ ثـاي هؼٌْي ملـ ايي کَ ؿكتين هيِؼ ثَ

 ثَ ثبفگيتين هيِؼ اف ايٌکَ اف ثؼؼ ؿّف ػّ.  ثْػ ػبلي ثنيبؿ

 ؿاٍ مـ.  ؿكتن آثبػ هِـ كـّػگبٍ ثَ كـاف اف امتوجبل ثـاي تٌِبيي

 تبفٍ ؿميؼم كـػگبٍ ثَ ّهتي ، گـكتن اّ ثـاي مـعي گل ػمتَ

 كـاف ًويکـػم ُن ؿا كکـه صتي.  ثْػ ًينتَ فهيي ثَ ُْاپيوب

 کَ ػيؼم ؿا اّ ّهتي ، ثبىؼ ػاىتَ ػيگـي کٌٌؼٍ امتوجبل هي ثزق

 ّرْػم توبم.  ػاىتن صبلي چَ هيؼاًنت عؼا كؤ آهؼ هي پيو

 لجغٌؼ لضظَ يک ػؿ ثْػ ًؼيؼٍ هـا ٌُْف اّ. ثْػ اّ ػيؼى ىْم اف پـ

 هلجن ًبگِبى اهب ػيؼٍ هـا کـػم كکـ اّل آّؿػ ثبال ؿا ػمتو ّ فػ
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 هضِ ثَ.  هيکٌؼ ًگبٍ ػيگـ ربيي ثَ اّ ىؼم هتْرَ ّ ؿيغت كـّ

 اكتبػم كکـ ايي ثَ آهؼٍ امتوجبلو ثَ ػيگـي کل كِويؼم ايٌکَ

 لضظَ يک ػؿ کَ کٌن تـک ؿا آًزب آؿاهي ثَ ًؼيؼٍ هـا ٌُْف تب کَ

 ثبال ؿا گل ػمتَ ثبالكبٍلَ.  ػيؼ هـا ّ چـعبًؼ آـاف ثَ ؿا ًگبُو

 اهب ثـػاىتن ػوت ثَ هؼهي ّ گـكتن ٍْؿتن رلْي ؿا آى ّ آّؿػم

 ًـميؼٍ مبلي ّمٔ ثَ ٌُْف فيـا ثْػ ػيؼٍ هـا اّ ّ ثْػ كبيؼٍ ثي

 مـػت ثَ كـاف.  هبًؼم رب ثَ ّصيتقػٍ هي ّ کـػ ٍؼاين کَ ثْػم

 : گلت ّ ؿمبًؼ هي رلْي ؿا عْػه

 ؟ کزب_

 :گلتن ّ ثـگيتن_

 ....ًَ گـ ّ هيبػ امتوجبلت ثـاي کني ػًّنتن ًوي_

 گـكتَ صبلن چوـ هْهغ اّى هيؼًّي ثؼؼ... اّهؼي ًوي ًَ گـ ّ_

 ؟ هييؼ

 : گلت ّ گـكت ٓـف يک ثَ ؿا مـه ّ فػ لجغٌؼ ثؼؼ ّ

 مالم_

 :گلتن ًگـاًي ثب

 كبهيلت ىبيؼ ، ثـم هي ثِتـٍ كـاف.  آهؼي عْه مالم_

 . ثين هقاصن ًيبػ عْىيْى

 : گلت ّ کـػ اعوي
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 .ُنتٌؼ هب هقاصن اًّب صبّـ صبل ػؿ ثيغْػ_

 : هيگلت کَ ىٌيؼم ؿا فًي ٍؼاي هْهغ ُويي ػؿ

 !؟ كـاف_

 : گلتن ّ گـكتن ػًؼاى ثَ ؿا لجن

 . ىؼ ثؼ عيلي ّاي_

 : گلت ّ فػ لجغٌؼ

 . کٌن اىٌبت كـيجب ثب ثـين ثيب ىؼ عْة ُن ًغيـعيلي_

 ًَ چيون کـػم ًگبٍ مـم پيت ثَ ّهتي ، کـػم هجْل ًبچبؿ ثَ

 چين هب ثَ صيـت ّ ثِت ثب کَ اكتبػ فيجب ّ هني ًنجتب فًي

 صـاؿت ٍْؿتن اف هيکـػم اصنبك عزبلت ىؼت اف. ثْػ ػّعتَ

 ػؿک ؿا اّ صبل ّ اكتبػم ثيچبؿٍ هيٌبي يبػ ثَ لضظَ آى.  هيقًؼ ثيـّى

 ثَ مٌگيي هؼهِبي ثب.  ثْػ ىؼٍ مـط عزبلت اف چطْؿ کَ کـػم

 كـاف ، آهؼ کٌبؿه ثَ هني هـػي ثؼؼ اي لضظَ.  ؿكتن اّ ٓـف

 : گلت هـػ آى ّ ثغْاُـه عطبة

 ّ عْاُـم ، هِـػاػ كـيجب هٌِؼك عبًن ّ كـّفٍ ػکتـ آهبي_

 . ىُْـىْى

 ّ فػم لجغٌؼ.  کٌن صلع ؿا هتبًتن کـػم مؼي عزبلت ّرْػ ثب

 :گلتن

 . عْىجغتن_
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 : گلت ّ فػ لجغٌؼ ثْػ ىؼٍ عيـٍ هي ثَ لضظَ آى تب کَ كـيجب

 . عْىْهتن ُن هي_

 رلْ ثَ هؼهي كـيجب.  کـػ تکـاؿ ؿا کلوَ ُويي ُن اّ ُونـ

 هيبى ػؿ ؿا ػمتن ًيق هي کـػ ػؿاف ٓـكن ثَ ؿا ػمتو ّ ثـػاىت

 اّ اهب کٌؼ ثنٌَ ػاػى ػمت ثَ هيکـػم كکـ.  گؾاىتن ػمتبًو

 اصنبك اّ ثَ ًنجت لضظَ ُوبى.  ثْميؼ ؿا ٍْؿتن ّ آهؼ رلْ

 ّ گـكتن كـاف ٓـف ثَ ؿا گل هؼبؿكَ هـامن اف ثؼؼ.  کـػم هضجت

 :گلتن

 هوؼم عيـ ثِتْى ثْػم آهؼٍ كؤ ، ًويين هقاصوتْى آؽيي ثييتـ_

 . ثگن

 : گلت ىْعي ثَ كـاف

 ؟ کيب ثَ_

 ّ گـكتن اّ هيتبم ّ ىْط چيوبى اف ؿا ًگبُن ثب فػم لجغٌؼ

 : گلتن

 . کٌن فصوت ؿكغ هي ثؼيؼ اربفٍ اگـ_

 : گلت كـاف

 . ؿصوتي تْ.  هيين ًبؿاصت کَ ًيبؿ ؿّ هقاصوت امن_

 صؼي ثَ عْاُـه ىُْـ ّ عْاُـ رلْي صـف ايي ىٌيؼى اف

 كکـ.  کـػم علگي اصنبك گـم اف لضظَ يک کَ کييؼم عزبلت
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 ثـُبًؼ عزبلت اف هـا ايٌکَ ثـاي ّ ىؼ صبلن هتْرَ عْاُـه کٌن

 : گلت

 ػؿ ىبم ثؼيؼ اربفٍ اگَ ىؼين آىٌب تْ ثب تبفٍ هب ػقيقم کزب_

 . ثبىين عؼهتتْى

 آًِب اف ثؼؼ ّ هييًْؼ ًگـاى ام عبًْاػٍ کَ گلتن ّ کـػم تيکـ

 ثب کَ گلتن اهب ثـمبًؼ هـا کَ کـػ اٍـاؿ كـاف ، کـػم عؼاصبكظي

 ثبؿ.امت هي هٌتظـ كـّػگبٍ پبؿکيگ ػؿ ايٌک اّ ّ ام آهؼٍ آژاًل

 هي ّ کـػ ٍؼاين كـاف.  گـكتن كبٍلَ آًِب اف ّ عؼاصبكع گلتن ػيگـ

 : گلت ّ ؿمبًؼ هي ثَ ؿا عْػه ، ثـگيتن

 ؟ ثجيٌوت هيتًْن کي ػيگَ_

 :گلتن عٌؼٍ ثب

 ? .هضؼّػٍ هي ػيؼى اهکبى هتؤملبًَ ، ايـاًَ ايٌزب_

 : گلت اعن ثب ّ کـػ روغ ؿا* ٍْؿت*

 ُوييَ هيغْام ، ًوييَ صبليو هضؼّػيت ّ هـف هي ػل_

 . ثجيٌوت

 : گلتن ّ فػم لجغٌؼ اّ ثَ

 ًگؾاؿي اًتظبؿ ػؿ ؿّ ُونـه ّ عْاُـت ايي اف ثييتـ ثِتـٍ_

 . ًينت عْة
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 هي ثِتـٍ ، ثؼٍ چوؼؿ کني گؾاىتي اًتظبؿ ػؿ هيؼًّي تْ اگَ_

 . ًينت عْة ثغؼا هللا ّ ًگؾاؿي هٌتظـ فيبػ ُن ؿّ

 : گلتن ّ اكتبػم ثغٌؼٍ اه رْاثي صبّـ اف

 هيکٌين ٍضجت ُن ثب ثؼؼ ثبىَ_

 : گلت

 ؟ کي_

 : گلتن

 . ثقى فًگ ثِن ػاؿي کَ ؿّ هب عًَْ ىوبؿٍ_

 : گلت

 ؟ ثجيٌوت ثيبين ًويتًْن يؼٌي_

 . هيکٌيؼ عْىضبلوْى ثيبؿيؼ تيـيق_

 : گلت ّ عٌؼيؼ عْىضبلي ثب

 ؟ کـػم ػػْت تْى عًَْ فّؿ ثَ ؿّ عْػم چطْؿ ػيؼي_

 تْي کَ ّهتَ عيلي تْ گلتن ػل ػؿ ّ فػم لجغٌؼ رْاة ربي ثَ

 :گلتن لت فيـ مپل.  ىؼي رب هي ػل عًَْ

 . عؼاصبكع_

 : گلت آُنتَ ًيق اّ

 . ػلن ػقيق عؼاصبكع_
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 ػؿ ٓـف ثَ تٌؼ هؼهِبي ثب ّ ثـػاىتن اّ چين اف چين عزبلت ثب

 پـّاف ثلکَ ًويـكتن ؿاٍ ىؼم عبؿد مبلي اف ّهتي. ؿكتن عـّري

 ايٌکَ ثؼّى کَ ثْػم اّ ػيؼاؿ هؼُْه ّ هبمت چٌبى ، هيکـػم

 ؿكتي ثَ کـػم ىـّع پيبػٍ ّ ىؼم عبؿد پبؿکيگ اف ثبىن هتْرَ

 ًْفػٍ ىوبؿٍ پبؿکيٌگ ػؿ عؼا ٍثٌؼ ؿاًٌؼٍ آّؿػم عبٓـ ثَ ًبگِبى

 ىؼم آژاًل عْػؿّي مْاؿ ّ ثـگيتن ؿا ؿكتَ ؿاٍ.  امت هٌتظـم

 رلْي.  هيکـػم كکـ اّ ثَ كؤ ؿميؼين عبًَ ثَ کَ هْهؼيي تب ّ

 ػؿ ّ اًؼاعتن کليؼ کـايَ ػاػى اف ثؼؼ ّ ىؼم پيبػٍ عْػؿّ اف ػؿ

 ، ًؼاعتنا هٌقل کل   تـکيت ثَ ًگبُي رب ُوبى اف کـػم ثبف ؿا صيبٓ

 ُـ اف هي ثـاي هيکـػم اصنبك اهب ثْػ كـمْػٍ ّ کٌَِ عبًَ

 ثْػم کـػٍ ػػْت هٌقلوبى ثَ كـاف ايٌکَ اف امت ثِتـ هزلل هَـي

 ًويکييؼم عزبلت ّ ًويکـػم ًبؿاصتي اصنبك ُن اي ؽؿٍ صتي

 ّ پْل ، هزلل عبًَ عْىجغتي ثـاي ثْػم ػيؼٍ چين ثَ فيـا ،

 آؿاهي ثَ ، ثْػ آيٌؼٍ ثَ اهيؼ اف هبلهبال هلجن ، ًينت هالک ؿكبٍ

 .  کـػم ىکـ عؼاؿا هلت تَ اف ّ ثنتن ؿا صيبٓ ػؿ
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