
بگیر این دستو !!!
این مجله تموم چیزاییه که می خواستم نه تموم چیزاییه که می  تونسم فقط 

یه خورده از ایده هایه که زمان و چهارچوبها و دیگر عوامل )از زیست محیطی 
و غیر زیست محیطی!!!( بهم اجازه دادن تا عملی کنم.

راستش زیاد هم عالی نشد و به اون چیزی که ادبیات غنی فارسی و البته 
ملت فهیم دانشجو الیقش هستند حتی نزدیک هم نشد! وعلت اصلی این 

نقصان دست خالی بودن ما بود. اگر شما حتی اندازه مژه چشم چپ مورچه با 
ادبیات و شعر حال می کنید دست ما رو که برای همکاری به سمتتون دراز 

شده بگیرید...
این که گذشت انشاء ا... از دفعه بعد بهتر می شیم.

اگه تو این شماره هم سوتی ، غلط نگارشی، مورد اخالقی و غیر اخالقی 
دیدید با لبخند رد شید. کی به کیه ؟ 

خب تو این بی کسی بهترین هم نمی شه.
 خالصه خون دلها خوردیم

خون دل ها



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 30 61 9 2 03 شنبه
 32 61 63 0  یکشنبه
 32 61 66 2  دوشنبه
 31 69 63 2  سه شنبه

 31 33 60 1  چهار شنبه
 31 36 62 1  پنج شنبه

 29 22 15 8 1 جمعه

 31 36 62 1  شنبه
 39 33 62 1 6 یکشنبه
 03 30 16 9 3 دوشنبه
  24 61 63 0 سه شنبه

  32 61 66 2 چهار شنبه
  31 69 63 2 پنج شنبه

  27 22 13 6 جمعه
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 32 61 66 2  دوشنبه
 31 69 63 2  سه شنبه

 31 33 60 1  چهار شنبه
 31 36 62 1  پنج شنبه
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 31 36 62 1  شنبه
 39 33 62 1 6 یکشنبه
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  24 61 63 0 سه شنبه

  32 61 66 2 چهار شنبه
  31 69 63 2 پنج شنبه
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 31 69 63 2  شنبه 

 31 33 60 1  یکشنبه
 31 36 14 1  دوشنبه
 39 33 15 1 6 سه شنبه

 03 30 61 9 3 چهار شنبه
  32 61 63 0 پنج شنبه

  25 18 11 4 جمعه

مهر

آبان

آذر



آذر:
2:تولد جالل آل احمد)1302 ه.ش(

9:تولد مارک توان)1935م(
14:تاسوعای حسینی – وفات الکساندر دومای پدر)1880م(

15:عاشورای حسینی
16:روز دانشجو

17:شهادت امام زیت العابدین)ع(
21:تولد احمد شاملو)1304ه ش(

17:شهادت امام زیت العابدین)ع(به روایتی- شب یلدا-تولد گوستاو فلوبر)1821م(

مهر:
2:شهادت حضرت امام جعفر صادق)ع()148هـ.ق(

7:والدت حضرت معصومه)س(- روز دختران
8:روز بزرگاشت مولوی

13:هجرت حضرت امام خمینی از عراق به پاریس)1357هـ.ش(
15:تولد سهراب سپهری)1307هـ.ش(

17 : والدت حضرت امام رضا)ع(
20:روز بزرگداشت حضرت حافظ 

25:قتل فرخی یزدی)1318هـ.ش(- وفات ادگار آلن پو)1849م(
29:تولد المارتین)1790 م(

آبان: 
6:شهادت امام محمد تقی)ع( )220ه.ق(
11:وفات برنارد شاو)22نوامبر1950م(

13:شهادت امام محمد باقر)ع(
16:عید سعید قربان – وفات تولستوی)1910م(

18: تولد اقبال الهوری)1256(
21:والدت امام علی نقی)ع(

22:وفات سعید نفیسی)1345(
24:عید سعید غدیر خم- وفات رهی معیری)1347(

21 :وفات جک لندن)1916(



 
 رٍس اٍل وِ دیذهت گفتن:                     آًىِ رٍسم سیِ وٌذ ایي است

 فخزالذیي عزالی
 
 

 گوستاو فلوبر                           
 دسامبر۱۲به مناسبت

 
 ترین  یکی از بسرگ ( :فرانسوی)به گوستاو فلوبر

 میالدی در روآن ۲۲۱۲دسامبر۱۲است که در فرانسهنویسندگان قرن نوزدهم 
  فرانسه به دنیا آمد.

 ثِ پبریس رفت تب ۰۴۸۱ًَضتي را در ّطت سبلگی آغبس وزد.در سبل 
 حمَق ثخَاًذ.اهب ًِ عاللِ ای ثِ پبریس ًطبى داد ٍ ًِ ثِ رضتِ حمَق.  

 هعبضزت داضت. هزي پذر ٍ خَاّز  ٍیىتَر َّگَ ثب چٌذ ًفزی اس جولِ
  .وٌذثِ دًجبل حولِ صزع،پبریس ٍ حمَق را تزن  ۰۴۸۱وَچىتز ًیش ثز ثحزاًْبی رٍحی اٍ افشٍد ٍ هَجت گطت در سبل 

 پس اس آى اس ّزگًَِ فعبلیت دست ثزداضت ٍ ّوِ عوز را صزف ًَیسٌذگی وزد ٍ در ایي راُ استعذادی سٍدرس ًطبى داد.
 لزار دارد،«آلفزد دٍهَسِ»ٍ«تئَفیل گَتیِ»ى اٍلیي وتبة ثشري فلَثز داًست وِ اگزچِ تبحذی تحت تأثیزتَا ًَاهجز را هی

وٌذ.ثعضی اس  ًَیسی تثجیت هی اًگیشش را در رهبى استعذاد ضخصی اٍ را در تحلیل رٍاًی،ادراوص را در تَصیف ٍ تسلظ ضگفت
 جبی گزفتِ ٍ خَد ضبّىبری ثِ ضوبر آهذُ است.ّبی فلَثز  لسوتْبی ایي داستبى در هیبى سیجبتزیي ًَضتِ

ثِ یًَبى ٍ هصز سفز ۰۴۸۱،ثِ ثزٍتبًی ٍ در سبل ۰۴۸۱اش هبوسین دٍ ضبهپ در سبل فلَثز ثِ ّوزاُ دٍست ّویطگی
ثزای تحمیك رٍی رهبًص ۰۴۸۴ثِ ثعذ در وزٍاست هبًذ ٍ فمظ گبّی ثِ پبریس ٍ اًگلستبى هی رفت.در سبل۰۴۸۱وزد.اس

 تبص سفز وزد.سبالهجَ،ثِ وبر
وِ عی پٌج سبل ًَضتِ ضذ.در ایي هذت فلَثز رٍساًِ ثیص اس دُ «هبدام ثٍَاری»هْن تزیي اثز فلَثز ضبّىبری ست ثِ ًبم

وِ (Delamare)«دٍالهبر»ثِ ًبمست  یسزگذضت عجیجسبعت هی ًَضت ٍ ثبرّب ٍ ثبرّب ًَضتِ ّبیص را اصالح هی وزد.ایي وتبة 
 ثَدُ است. رٍسی ضبگزد پذر فلَثز

رسٌیه آًَضتن،در دّبًن هشُ  ٌّگبهی وِ صحٌِ هسوَم ضذى هبدام ثٍَاری را هی»گفت:(Taine)«تي»ثِ دٍستص فلَثزثعذّب 
 «.وزدم را احسبس هی

.ایي (Salammbo)«سبالهجَ»لَثز اس خبعزات سفز ضزق هَادی فزاّن آٍرد وِ هَجت خلك یىی اس آثبر هْن اٍ گطت ثِ ًبمف
 ًتطبر یبفت،هبًٌذ سبیز آثبر فلَثز ثزایص خستگی ٍ رًج هذاٍم ثِ ّوزاُ داضت.ا۲۲۸۱اثز وِ در
ًَضتِ است ٍ ثبرّب  ضَد وِ فلَثز گبُ یه صفحِ را ًِ تب چْبردُ ثبر اس ًَ هی ًَیسْبیی وِ ثبلی هبًذُ،چٌیي استٌجبط هی اس پیص

 تبة را ثِ پبیبى رسبًذ.ًیش ًَضتي را هتَلف وزدُ تب هذارن خَد را وبهل وٌذ،ثب ایي تالش سخت و
 وِ پبیِ گذار داستبًْبی ًَیي جْبى هی ثبضذ. َثز استیىی دیگز اس ضبّىبر ّبی فلرهبى تزثیت احسبسبتی 
 در گذضت. ۰۴۴۱فلَثز در ّطتن هبُ هِ 
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 در ّیچ پزدُ ًیست ًثاضذ ًَای تَ      عالن پز است اس تَ ٍ خالی ست جای تَ

 صائة

 
 شاعر لب دوخته

 تِ هٌاسثت سالزٍس قتل فزخی یشدی
 

فزخی علَم هقذهاتی را در  تِ دًیا آهذ.۳۱۳۱ هْز ۵۲در هحوذ فزخی یشدی،
هزسلیي اًگلیسی یشد  هذرسٍِ هذتی در  خاًِ هکتةیشد فزا گزفت. قذری در 

ٍ هقذهات  فارسیی تحصیل کزد ٍ سالگ ۳۱تحصیل ًوَد. فزخی تا حذٍد سي 
سالگی تِ دلیل اضعاری کِ علیِ هذرساى  ۳۲را آهَخت. ٍی در حذٍد سي  عزتی

 سزٍد، اس هذرسِ اخزاج ضذ. ٍ هذیزاى هذرسِ یشد هی
فزخی ضاعزی را اس کَدکی آغاس ًوَد.ضعز فزخی اس هیاى ضعزای هتقذم، تیص  

 هتاثز است. هسعَد سعذ سلواىاس ّوِ اس 
ّجزی قوزی،  ۳۱۵۱سال  ًَرٍسدر  .است عاضقاًِ ًیش تثحز داضتِ غشلیاتاٍ عالٍُ تز اضعار سیاسی،در سزٍدى 

تز علیِ  ساختٌذ(ضعزی در ای در هذح حاکن ٍ حکَهت ٍقت هی کِ هعوَالً قصیذُ فزخی)تزخالف سایز ضعزای ضْز
 افکٌذًذ. سًذاًصدٍختٌذ ٍ تِ  سَسىٍ  ًخحاکن یشد دستَر داد دّاًص را تا خَاًذ.حاکن یشد  الذٍلِ قطقایی ضیغن

ٍسیز کطَر ٍقت اس طزف هجلس ضذ.ٍلی  استیضاحتحصي هزدم یشد در تلگزافخاًِ ٍ اعتزاض تِ ایي اهز هَجة 
  کلی هٌکز ضذ. ٍسیز کطَر تِ
جا هقاالت ٍ اضعار هْیجی را در تارُ آسادی در  وزی، فزخی تِ تْزاى کَچ ًوَد ٍ در آىّجزی ق ۳۱۵۱در اٍاخز سال 

 ّا اًگلیسیضذ، در آًجا تحت پیگزد  کزتالٍ  تغذاد، رّسپار ًی اٍلجٌگ جْاّا تِ ًطز سپزد. ٍی در جزیاى  رٍسًاهِ
 قزار گزفت.

را هٌتطز ساخت. طَفاى در طَل هذت اًتطار تیص اس پاًشدُ  رٍسًاهِ طَفاىضوسی در تْزاى  ۳۱۱۱فزخی در سال 
 است. ٍقفِ گزدیذُ است. گاُ ًیش تِ سثة سًذاًی ضذى فزخی، اًتطار رٍسًاهِ دچار هزتثِ تَقیف ٍ تاس هٌتطز ضذُ

، اس طزف گذاری در دٍرُ ّفتن قاًَى هجلس ضَرای هلیخَرضیذی، فزخی یشدی تِ عٌَاى ًوایٌذُ  ۳۱۱۱در سال  
اس سایز ٍکال ًاسشا  هزدم یشد اًتخاب گزدیذ.تا تَجِ تِ ایٌکِ تواهی تقیِ ٍکال حاهی دٍلت رضاضاُ تَدًذ، فزخی هزتثاً

ضٌیذ ٍ حتی یکثار در هجلس هَرد ضزب ٍ ضتن ًیش قزار گزفت.اس آى پس تا اظْار ایٌکِ حتی در کاًَى عذل ٍ داد  هی
 ذ ٍ پس اس چٌذ ضة، هخفیاًِ اس تْزاى فزار ًوَد. ًیش اهٌیت جاًی ًذارد، ساکي هجلس ض

،افکار اًقالتی خَد را هٌتطز ساخت.در هالقاتی «پیکار»ای تِ ًام  ی در ًطزیِرفت ٍ هذت آلواىتِ  ضَرٍیٍی اس طزیق 
تاسگطت.اًذکی تعذ تِ تْاًِ تذّی  تْزاىتِ  تغذادٍ  تزکیِفزیة ٍعذُ اٍ را خَرد ٍ اس طزیق  ي تیوَرتاشعثذالحسیتا 

اسائِ ادب تِ هقام »ای تا اتْام  تِ یک کاغذفزٍش اتتذا تِ سًذاى ثثت ٍ سپس تِ سًذاى ضْزتاًی افتاد.ّوشهاى پزًٍذُ
 سًذاى قصزس اس تجذیذ ًظز تِ سی هاُ سًذاى هحکَم ضذ ٍ تِ هاُ ٍ پ ۵۱تزای ٍی تطکیل گزدیذ. اتتذا تِ « سلطٌت

هحاکوِ تِ طَر عوذی هسوَم ضذ.تِ اظْار دادستاى  ۳۱۳۱هٌتقل گزدیذ.فزخی در سًذاى قصز ٍ ظاّزا در ضْزیَر 
هذفي فزخی  .کطتِ ضذ پشضک احوذیعوال ضْزتاًی، فزخی در تیوارستاى سًذاى، تَسیلِ تشریق آهپَل َّا تَسط 

 است.  طَر ًاضٌاس دفي ضذُِ تَدُ، ٍلی احتواال در گَرستاى هسگزآتاد ت ًاهعلَم
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 درختْا تِ هي آهَختٌذ فاصلِ ای                         هیاى عشق زهیٌی ٍ آسواًی ًیست
 فاضل ًظری -اقلیت

 شعر طٌس

 اصالح
 

 اتَتراب جلی
 

 تْر اصالح صَرت ٍ سر خَیش
 رفتِ تَدم دکاى سلواًی

 چشن تذ دٍر کلِ ای دیذم
 از سیاّی چَ شام ظلواًی
 سقف دکاى تِ حال افتادى
 در ٍ دیَار رٍ تِ ٍیراًی

 عکسْا تَد ّر سَ آٍیساى
 ّوِ در حتل ًیوِ پٌْاًی

 یک طرف عکس هجلس هختار
 یک طرف عکس هسلن ٍ ّاًی
 یک طرف عکس رستن دستاى

 یکسَ افراسیاب تَراًی
 حضرت تلقیس عکسیک طرف 

 رٍی قالیچِ سلیواًی
 دٍ سِ تي هشتری در آى حفرُ

 هجتوع گشتِ ّوچَ زًذاًی
 پیر هردی گرفتِ تیغ تِ دست

 ّوچَ جالد عْر ساساًی

 تٌشستن ٍ رسیذ هي ًَتت
 پریشاًی صذ تِ دستش زیر

 هي گردى دٍر اًذاخت لٌگی
  جاًی یک گلَی تر رسي چَى

 خَیش هقاتل ای آییٌِ دیذم
 سیواًی تَد آییٌِ قاب

 دیذم خَد عکس آییٌِ اًذر
 اًساًی ٍضع ٍ شکل از خارج

 ٍکَلِ کج چپ،دّاى چشوْا
 سیٌجـاًی ی گیَُ چَى چْرُ

 زًن؟ فرم چِ سرت ترگَ:گفت
 تاتلی،آهلی،خراساًی

 رشتی ، قَیی اتر ، جَشقاًی
 آلواًی ، سعَدی تي ، کْثذی

 کاراست سر هیل ّرچِ: گفتوش
 داًی هی صالح طریقی ّر

 هي: گفتن چیست؟ تَ شغل: گفت
 سخٌذاًی در شْرُ ، شاعرم
 است ٌّرکافی ّویي آری:  گفت

 !ایراًی ًژاد ترای از

 هشغَل شذ ٍ ترد شاًِ تر دست
 گرداًی شاًِ تِ هي سر در

 سر تر داشتن کِ هَیی چٌذ

 پیشاًی رٍی ریخت را ّوِ

 اٍّل از تَدُ فرم ایي:  گفت
 !قاآًی حثیة هیرزا سر

 هَین چپ سوت تِ زد ازآى پس
 !کاشاًی کلین ّن ایي: گفت

 خٌذُ تا ٍ ترد راست سَی تِ
 !خاقاًی فرم است ایي: گفت

 :ٍگفت  هَین کشاًذ تاال تِ پس
 !زاکاًی عثیذ اهلل تارک

 ّن در راِ جول ریخت ازآى تعذ
 !حسیٌقلیخاًی  ّن ایي :گفت

 هَی ٍهشتی گرفت تر را تیغ
 آساًی تِ تسد هي سر از

 تَ ی قیافِ شذ کِ حقّا: گفت
 رٍحاًی رجال چَى عیٌَْ

 تراشیذى سر آدیٌِ رٍز
 هسلواًی در است هستحة

 تجٌثیذم خَد تِ تا الغرض
 فاًی عالن تِ هَین رفت

 رفت در اٍ تیغ زیر از سرم
 ...!ًَراًی ٍ صاف ٍپاکیسُ پاک
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 هبیین ٍ سیٌِ ای کِ ثَد آضٌبی آُ              هبیین ٍ دیذُ ای کِ ثَد آضٌبی اضک
 رّی هعیزی

 شوخی
 

 سینما دانشگاه

 
  گزٍُ ریبضی: دلیزاى تٌگستبى

  صخزُ ًَردداًطجَی ریبضی: 

  هبرکَپلَ گزدش علوی: سفزّبی

  سی ارضذ: ایي خبًِ دٍر استقجَلی در کبرضٌب

  ٍایكیٌگْب:۰۸پسزاى ٍرٍدی

  خَاّزاى غزیت :۰۸دختزاى ٍرٍدی

  هذرسِ ّوتّبی  ثچِ:۰۸پسزاى ٍرٍدی

  : سًبى کَچک۰۸یٍرٍد دختزاى

  فزیبد سیز آة:ّب اعتزاضْبی اًجوي

  جذیذالتبسیس(: سیبرُ گوطذُسبختوبى پیبم ًَر )

  تحصیل: فزار اس آلكبتزاس اًصزاف اس

  علَم پبیِ: ثز ثبد رفتِ

  ثسَی آسادی تعطیالت آخز تزم: فزار

  اعضبی اًجوٌْب: ثیٌَایبى

  ٍاقعی تخصیص ثَدجِ ثزای اًجوٌْب: درٍغْبی

  آسهبیطگبُ فیشیک: جعجِ اسجبة ثبسی

  کیف استبد: هحوَلِ

  قزُ داغاخزاجی: ً داًطجَی

  ای هسئَل حزاست: چطن ضیطِ

  ّبی خطن سئَاالت اهتحبى: خَضِ

  درخَاست ٍاحذ ًطزیِ: هیخَاّن سًذُ ثوبًن

  ای دفتز اًجوٌْبی علوی: آصاًس ضیطِ

  (۲)پبس کزدى درٍس: هأهَریت غیزهوكي 

  ّب داًطجَیبى پیبم ًَر: اجبرُ ًطیي

  ضت اهتحبى: سهبى ضَریذگی

  داًطگبُ: هٌطقِ هوٌَعِ آثذارخبًِ

  سزی حزاست: ارتص

  التحصیل ریبضی: دیَاًِ اس قفس پزیذ فبرغ

  دثیزاى اًجوٌْب: ایي گزٍُ خطي

  گذراى تزهْب: عجَر اس هیذاى هیي

  پطت کٌكَری: ثبسهبًذُ

  هْبجزاى :داًطجَی اًتقبلی

  اًجوي ٍرسش: ثسَی افتخبر

  استبد: در پٌبُ تَ

  هي هعذل الف: در قلت

  تقلت: ثبسی ثب هزگ

  اهیذ ثِ تقلت: تكیِ ثز ثبد

  اتبق ٍحطت :کالس هجبًی ریبضیبت

  ثِ سوت اتبق ریبست: حولِ ثِ

  ًبجی علی کبریكبتَریست ًطزیِ:

 داًطجَ: ثِ هي هیگي ّیچكس
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 تَ کیستی کِ هي ایٌگًَِ تی تَ تی تاتن         شة اس حدَم خیالت ًوی تزد خَاتن

 فزیذٍى هشیزی
 

 تراوشات....
 

 خاٍداًی
 

 
اس تغض چشن ّای خَدم رًح هی تزم
گاّی َّای کار عدیثی ست در سزم
یک حس گٌگ در ّیداًن هی آٍرد
حس غزیة ایٌکِ اس ایي خسن تگذرم

ایٌقذر سزکش است کِ هی تزسن اس خَدم
پیش خَدم کن تیاٍرمشایذ دٍتارُ 

ّذایتن« سًذُ تِ گَر»حتی شثیِ 
دائن طٌاب ٍ قزص ٍ سن ٍ تیغ هی خزم

هثل پزًذُ ّای اسیزم کِ در قفس
تز حال ٍرٍس هزغ رّا غثطِ هی خَرم
گاّی تِ هیلِ ّای فقس چٌگ هی سًن
گاّی خیال قصِ طَطی ست در سزم

غزیثِ تٌْا چِ هی کٌذ« هي»تا ایي 
ٍ غصِ پزٍرم طثع صثَر ٍ هٌشٍی

ٍقتی کِ در درٍى خَدم غَطِ ٍر شَم
اس تغض چشن ّای خَدم رًح هی تزم

 

یشداى پٌاُ
 

 
ٍقتی خذا دیَاًِ ّا را در خْاى آٍرد
 در سیٌِ ّاشاى آتشی را ارهغاى آٍرد
 اس قصِ ّای کَدکی تا خَاخِ شیزاس

 آٍردرا در داستاى « عشق»ّز کس تِ ًحَی 
 اها هي اس ایي رٍسّای سخت فْویذم

 تایذ کارد را تا استخَاى آٍرد« عشق»در 
 تایذ صثَری کزد حتی گاُ اگز دریا

 یک هَج خشن آلَد سخت تی اهاى آٍرد
 شایذ ّویي هَج سیاُ سْوگیي رٍسی

 پیغوثزی را در دّاى هاّیاى آٍرد
 هي عاشقن،پیچ ٍ خوش را خَب هیذاًن

 ي تیکزاى آٍردرٍسی هزا دست تَ در ای
 حاال تثیي ایي تاد سزد کٌِْ تزدیذ

 اکٌَى چِ گزداتی تزای عشقواى آٍرد
 اها هي ایٌدا رٍی شٌْا هٌتظز ّستن
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 گفتِ بَدم بعذ از ایي بایذ فراهَشش کٌن     دیذهش ٍز یاد بردم گفتِ ّای خَیش را
 هْذی اخَاى ثالث)اهیذ(-ارغٌَى

 
 هوهنی

 
 

 پیذا ضذه اهروز یک هقتول تازه

 افتاده ام در کنج یک سلول تازه

 ...!ا بگیرش تا دوباره در نرفتهآق -

 ....این پنجره بایذ که از هفتول تازه -

 بی خاصیت بودنذ هعجون های دنیا

 بایذ بینذیطن به یک فرهول تازه

 ...غول چراغن هن که دست و پاچلفتی ست

 ...بایذ بخواهن الاقل یک غول تازه

 هن فکر هی کردم خودم را هی ضناسن

 تازه هجهول این هن هانذه ام حاال و

 هن هانذه ام با کودکی...اهطب برایص

 تعریف کردم قصه ی ضنگول تازه

 این بچه اصال غیر از این بازی بلذ نیست

 ک گول تازهدارد خودش را هی زنذ ی

 ...کطیذی سر قلبن اهطب دوباره توی

 :اخبار فردا
 !کطف یک هقتول تازه

 

 بخت سعید

 علی جَاى ًژاد)خاتن(
 

 
 با ًاز ٍ طعٌِ شعلِ بِ جاًن کشیذ ٍ رفت
 ًاز غریبِ ای بِ دل ٍ جاى خریذ ٍ رفت
 چَى با غریبِ گشت، سر آشٌا ًذاشت

 ًوَد با هي ٍ داهي کشیذ ٍ رفت اخوی
 لعٌت بِ آى کالغ َّسباز کس َّس

 آى غٌچِ یگاًِ از ایي باغ چیذ ٍ رفت
 غَغا ًکردُ سَختن آى گَى کِ شوع گفت

 دیَاًِ ٍار سَختٌن جولِ دیذ ٍ رفت
 آى بت َّای هعبذ قلب هرا ًذاشت

 کآخر بِ خشن قلب هي از ّن دریذ ٍ رفت
 ذ ًیستگفتن هرٍ کِ بعذ تَ هرگن بعی

 خٌذیذ ٍ گفت:ًیست چٌاى ّن بعیذ ٍ رفت
 ٍیراًِ جسن هي بِ چِ اهیذ زًذُ است؟
 کس باهش آى ّوای سعادت پریذ ٍ رفت
 خاتن چَ دیـذ گشتِ ام از بخت پایوال
 لبخٌذ زد بِ ایي ّوِ بخت سعیذ ٍ رفت
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 تسی ضة است کِ در اًتظار دیذى تَ          چزاؽ دیذُ ًْادم تز آستاًِ چطن

 تاتا فغاًی ضیزاسی
 داستان کوتاه

 انتخاب سوپی
 

 اٍ.ٌّزی

هَذیسَى ًیَیَرک هیذاى  سَپی رٍی یک ًیوکت در
یک تزگ خطک رٍی  ًطست ٍ تِ آسواى ًگاُ کزد.

داًست کِ  رسیذ ٍ اٍ هی سهستاى اس راُ هی تاسٍیص افتاد.
تا ًاراحتی رٍی  ّایص را اجزا کٌذ. تایذ ّزچِ سٍدتز ًقطِ

جا ضذ. احتیاج تِ سِ هاُ سًذاى گزم ٍ ًزم تا  ًیوکت جاتِ
ایص را ّ هؼوَال سهستاى غذا ٍ دٍستاى خَب داضت.

 کزد. گًَِ سپزی هی ایي
حاال ٍقتص تَد، چَى ضثْا رٍی ًیوکت هیذاى تا سِ  ٍ

تَاًست اس سزها خالصی یاتذ. تٌاتزایي  رٍسًاهِ ّن ًوی
تصویوص را تزای سًذاى رفتي گزفت ٍ فَراً ضزٍع تِ 
تزرسی اٍلیي ًقطِ اش کزد.ًقطِ سادُ ای تَد. در یک 

گفت کِ  تِ آًْا هی خَرد، سپس رستَراى سطح تاال ضام هی
راحت  کزدًذ. سادُ ٍ آًْا پلیس را خثز هی پَل ًذارد ٍ

سزی. تا ایي فکز ًیوکتص را رّا کزد ٍ  تذٍى ّیچ درد
 راُ افتاد.ِ آّستِ ت

آُ!  چیشی ًگذضت کِ تِ یک رستَراى در تزادٍِی رسیذ.
در رستَراى پیذا  تایست یک هیش خیلی ػالی تَد. فقط هی

 کٌذ ٍ تٌطیٌذ.
ًطست هزدم  ٍقت ّوِ چیش رٍتزاُ تَد. چَى ٍقتی هی آى

تَاًستٌذ،کت ٍ پیزاٌّص را تثیٌٌذ کِ خیلی کٌِْ  تٌْا هی
دیذ.راجغ تِ سفارش غذا  ًوی ًثَدًذ؛ ّیچ کس ضلَارش را

 فکز کزد.خیلی گزاى ًِ؛اها تایذ خَب تاضذ.
ٍقتی کِ سَپی ٍارد رستَراى ضذ، گارسي ضلَار کثیف ٍ 

ضاح اٍ را دیذ. دستْایی قَی یقِ اٍ را کٌِْ ٍ کفطْای افت
کوک کزد کِ دٍتارُ خَدش را در خیاتاى  ٍ تِ اٍ گزفت
 تثیٌذ!
تزادٍِی گذضت  کِ ًقطِ دیگزی تکطذ. اس هجثَر تَد حاال

ٍ خَدش را در خیاتاى ضطن دیذ،جلَی ٍیتزیي هغاسُ ایستاد 
ٍ ًگاّی تِ داخل آى اًذاخت؛ ّوِ چیش تویش ٍ تزاق تَد. 

دقت سٌگی را  را تثیٌٌذ. آرام ٍ تا اٍ تَاًستٌذ ّوِ هی
تزداضت ٍ تِ طزف ضیطِ پزت کزد. ضیطِ تا صذای تلٌذی 

طزف دٍیذًذ.سَپی خَضحال تَد  ضکست.هزدم تِ آى
 چَى هقاتلص یک پلیس ایستادُ تَد.

سَپی حزکت ًکزد. در حالی کِ دستْایص در جیثص 
 لثخٌذ سد. تَد، ایستاد ٍ

پلیس تِ .«تشٍدی در سًذاى خَاّن تَد»تا خَد اًذیطیذ:
سَپی  «کی ایي کارٍ کزد؟»پزسیذ: طزفص آهذ ٍ

داًست کساًی کِ چٌیي  اها پلیس هی .«هي تَدم»گفت:
ایستٌذ کِ تا پلیس صحثت کٌٌذ، تلکِ  کٌٌذ، ًوی کاری هی
ّویي هَقغ پلیس، هزد  گذارًذ. درست در هی پا تِ فزار

تا تِ اتَتَس تزسذ.  دیگزی را دیذ کِ در حال دٍیذى تَد
ایي پلیس تِ تؼقیة اٍ پزداخت. سَپی لحظِ ای ایي  تٌا تز

صحٌِ را تواضا کزد. سپس راّص را کطیذ ٍ رفت؛ تاس ّن 
طزف خیاتاى  ضذ. اها آى تذضاًسی. دیگز داضت ػصثاًی هی

ٍارد  ٍ «ػالیِ!»رستَراى کَچکی دیذ.تا خَدش فکز کزد:
 ضذ.

 کفطْایص ًطذ. ّیچ کس هتَجِ ضلَار ٍ ایي تار
ضام خَضوشُ ای تَد. تؼذ اس ضام تِ گارسي ًگاّی کزد ٍ 

داًیذ، هي ّیچ پَلی ًذارم پلیس را خثز  هی»تا لثخٌذ گفت:
 .«کٌیذ. سٍد تاضیذ چَى خیلی خستِ ام

 «پلیس تی پلیس.ّی،جَ!»گارسي جَاب داد:
را تِ  ضتافت ٍ تا ّن سَپی پیطخذهت دیگزی تِ کوک اٍ

داخل خیاتاى سزد پزت کزدًذ. سَپی ًقص سهیي ضذ تا 
سختی اس جا تزخاست،ػصثاًی تَد. تا سًذاى گزم ٍ ًزهص 

راُ ِ ٌَّس خیلی فاصلِ داضت؛ ٍاقؼاً ًاراحت تَد. دٍتارُ ت
افتاد. یک سى سیثای جَاى هقاتل ٍیتزیي هغاسُ ای ایستادُ 

پی تِ ّن یک پلیس قزار داضت. سَ تز طزف آى تَد. کوی
 پایذ. سى جَاى ًشدیک ضذ؛دیذ کِ پلیس اٍ را هی
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 گَش کي ثب لت خبهَش سخي هی گَین     پبسخن گَ ثِ ًگبّی کِ سثبى هي ٍ تَست

 َّضٌگ اثٌْبج)ُ.ا سبیِ(
 

ثب لجخٌذ اس سى دػَت کزد کِ اٍ را ّوزاّی کٌذ. سى 
قذری فبصلِ گزفت ٍ ثب دقت ثیطتزی ضزٍع ثِ توبضبی 
ٍیتزیي هغبسُ کزد. سَپی ًگبّی ثِ پلیس اًذاخت. 

تَاًست  سپس دٍثبرُ ضزٍع ثِ صحجت ثب سى کزد. سى هی
ػزض یک دقیقِ پلیس را خجز کٌذ. سَپی درّبی  در

ًبگْبى سى ثبسٍی اٍ را گزفت ٍ  سًذاى را هجسن کزد،اهب
ثسیبرخَة،تب پلیس هتَجِ ًطذُ » ثب خَضحبلی گفت:

سَپی ثیچبرُ ثب سى جَاى کِ ٌَّس  ٍ .«راُ ثیفت
 ثبسٍیص را گزفتِ ثَد ثِ راُ افتبد.

سز پیچ ثؼذی اس دست سى پب ثِ فزار گذاضت.ثِ ٍحطت 
ایي ٍضغ ّزگش ثِ سًذاى  ثب»افتبدُ ثَد،ثب خَد اًذیطیذ:

 .«ًخَاّن افتبد
ثِ خیبثبًی رسیذ کِ تئبتزّبی  راُ افتبد ٍِ آّستِ ث 

سیبدی در آى ثَد. آدهْبی سیبدی آًجب ثَدًذ، آدهْبی 
ثبیست کبری کٌذ تب  پَلذار ثب لجبسْبی گزاًجْب. سَپی هی

خَاست حتی یک ضت دیگز رٍی  ثِ سًذاى ثزٍد. ًوی
کٌذ. کالفِ ضذُ ثَد. ًبگْبى  ًیوکت هیذاى هَذیسَى سز

چطوص ثِ یک پلیس افتبد. ضزٍع کزد ثِ آٍاس خَاًذى، 
صذا کزدى.ایي ثبر ثبیذ ًقطِ اش  ٍ فزیبد سدى ٍ سز

افتبد؛ اهب پلیس پطتص را ثِ اٍ کزد ٍ ثِ هزدی  کبرگز هی
سیبدی خَردُ،اهب »کِ ًشدیکص ایستبدُ ثَد گفت:

اهب درست  «خطزًبک ًیست؛ ثذار ثِ حبل خَدش ثبضِ.
درّویي ٍقت چطن سَپی داخل یک هغبسُ ثِ هزدی 

 افتبد کِ چتز گزاًجْبیی داضت.
ٍ سیگبری ثیزٍى آٍرد.  گذاضت در هزد چتز را کٌبر 

آّستِ ثیزٍى  سَپی ٍارد هغبسُ ضذ، چتز را ثزداضت ٍ
چتز هبل »گفت: آهذ. هزد ثِ سزػت دًجبلص آهذ ٍ

س را خجز راستی؟ پس چزا پلی»سَپی جَاة داد: «هٌِ.
صبحت چتز ثب  «کٌی؟ سٍد ثبش پلیس آًجبست. ًوی

را اس  اضتجبُ اس هي است. اهزٍس صجح آى» ًبراحتی گفت:
یک رستَراى ثزداضتن. خَة اگز هبل ضوبست هؼذرت 

 «خَاّن هی

پلیس هتَجِ آًْب ضذ.  «الجتِ کِ هبل هٌِ.»سَپی گفت:
صبحت چتز ثِ سزػت دٍر ضذ ٍ پلیس ّن ثِ کوک 

خَاست اس خیبثبى رد ضَد.  دختز جَاًی رفت کِ هی
حبال دیگز سَپی ٍاقؼبً ػصجبًی ثَد. چتز را دٍر اًذاخت 

درست حبال  ثیزاُ گفتي ثِ پلیسْب. ٍ ٍ ضزٍع کزد ثِ ثذ
اٍ را  خَاستٌذ خَاست ثِ سًذاى ثیفتذ،آًْب ًوی هی کِ اٍ

رسیذ. ثِ  ثِ آًجب ثفزستٌذ. دیگز ػقلص ثِ جبیی ًوی
طزف هیذاى هَذیسَى ٍ خبًِ اش یؼٌی ًیوکت ثزاُ افتبد. 
اهب سز یک پیچ ًبگْبى ایستبد. ایٌجب در ٍسط ضْز یک 

سیجب ٍجَد داضت. اس هیبى یک پٌجزُ  کلیسبی قذیوی
صَرتی رًگ، ًَر هالین ٍ صذای هَسیک دلٌطیٌی 

هبُ در ثبالی آسوبى ثَد. ّوِ جب سبکت  آهذ. ثیزٍى هی
 ًظزش آهذ ٍِ آرام ثَد. ثزای چٌذ لحظِ کلیسبی دُ ث ٍ

یبد رٍسّبی خَش گذضتِ اًذاخت.یبد ِ سَپی را ث
چیشّبی قطٌگی در  ٍ رٍسّبیی کِ هبدر، دٍستبى

سًذگی داضت. ثؼذ ثِ یبد سًذگی اهزٍسش افتبد.رٍسّبی 
 بى یک چیشٍ سپس ًبگْ پَچ، رٍیبّبی ثز ثبد رفتِ

ضگفت اًگیش اتفبق افتبد. سَپی تصوین گزفت کِ 
آدم تبسُ ای ثبضذ. ثب خَد  سًذگیص را تغییز دّذ ٍ

کٌن. دٍثبرُ  رٍم ٍ کبر پیذا هی هی فزدا ثِ ضْز»گفت:
ضَم،ّوِ  هی  سًذگی خَثی پیذا خَاّن کزد. آدم هْوی

 «چیش ػَض خَاّذ ضذ. ثبیذ...
ِ س جب پزیذ ٍ ثدستی را رٍی ثبسٍیص احسبس کزد. ا

 سزػت اطزافص را ًگزیست. پلیسی هقبثلص ایستبدُ ثَد. 
 «تَ ایٌجب چِ هیکٌی؟»پزسیذ:

 «ّیچی:»سَپی پبسخ داد:
 «پس ثب هي ثیب»پلیس گفت:

فزدای آًزٍس سَپی فْویذ کِ ثبیذ سِ هبُ سهستبى را 
 در سًذاى ثگذراًذ.

 www.seemorgh.com/cultureهٌجغ : 
 

 
 تسی ضة است کِ در اًتظار دیذى تَ          چزاؽ دیذُ ًْادم تز آستاًِ چطن

 تاتا فغاًی ضیزاسی
 داستان کوتاه

 انتخاب سوپی
 

 اٍ.ٌّزی

هَذیسَى ًیَیَرک هیذاى  سَپی رٍی یک ًیوکت در
یک تزگ خطک رٍی  ًطست ٍ تِ آسواى ًگاُ کزد.

داًست کِ  رسیذ ٍ اٍ هی سهستاى اس راُ هی تاسٍیص افتاد.
تا ًاراحتی رٍی  ّایص را اجزا کٌذ. تایذ ّزچِ سٍدتز ًقطِ

جا ضذ. احتیاج تِ سِ هاُ سًذاى گزم ٍ ًزم تا  ًیوکت جاتِ
ایص را ّ هؼوَال سهستاى غذا ٍ دٍستاى خَب داضت.

 کزد. گًَِ سپزی هی ایي
حاال ٍقتص تَد، چَى ضثْا رٍی ًیوکت هیذاى تا سِ  ٍ

تَاًست اس سزها خالصی یاتذ. تٌاتزایي  رٍسًاهِ ّن ًوی
تصویوص را تزای سًذاى رفتي گزفت ٍ فَراً ضزٍع تِ 
تزرسی اٍلیي ًقطِ اش کزد.ًقطِ سادُ ای تَد. در یک 

گفت کِ  تِ آًْا هی خَرد، سپس رستَراى سطح تاال ضام هی
راحت  کزدًذ. سادُ ٍ آًْا پلیس را خثز هی پَل ًذارد ٍ

سزی. تا ایي فکز ًیوکتص را رّا کزد ٍ  تذٍى ّیچ درد
 راُ افتاد.ِ آّستِ ت

آُ!  چیشی ًگذضت کِ تِ یک رستَراى در تزادٍِی رسیذ.
در رستَراى پیذا  تایست یک هیش خیلی ػالی تَد. فقط هی

 کٌذ ٍ تٌطیٌذ.
ًطست هزدم  ٍقت ّوِ چیش رٍتزاُ تَد. چَى ٍقتی هی آى

تَاًستٌذ،کت ٍ پیزاٌّص را تثیٌٌذ کِ خیلی کٌِْ  تٌْا هی
دیذ.راجغ تِ سفارش غذا  ًوی ًثَدًذ؛ ّیچ کس ضلَارش را

 فکز کزد.خیلی گزاى ًِ؛اها تایذ خَب تاضذ.
ٍقتی کِ سَپی ٍارد رستَراى ضذ، گارسي ضلَار کثیف ٍ 

ضاح اٍ را دیذ. دستْایی قَی یقِ اٍ را کٌِْ ٍ کفطْای افت
کوک کزد کِ دٍتارُ خَدش را در خیاتاى  ٍ تِ اٍ گزفت
 تثیٌذ!
تزادٍِی گذضت  کِ ًقطِ دیگزی تکطذ. اس هجثَر تَد حاال

ٍ خَدش را در خیاتاى ضطن دیذ،جلَی ٍیتزیي هغاسُ ایستاد 
ٍ ًگاّی تِ داخل آى اًذاخت؛ ّوِ چیش تویش ٍ تزاق تَد. 

دقت سٌگی را  را تثیٌٌذ. آرام ٍ تا اٍ تَاًستٌذ ّوِ هی
تزداضت ٍ تِ طزف ضیطِ پزت کزد. ضیطِ تا صذای تلٌذی 

طزف دٍیذًذ.سَپی خَضحال تَد  ضکست.هزدم تِ آى
 چَى هقاتلص یک پلیس ایستادُ تَد.

سَپی حزکت ًکزد. در حالی کِ دستْایص در جیثص 
 لثخٌذ سد. تَد، ایستاد ٍ

پلیس تِ .«تشٍدی در سًذاى خَاّن تَد»تا خَد اًذیطیذ:
سَپی  «کی ایي کارٍ کزد؟»پزسیذ: طزفص آهذ ٍ

داًست کساًی کِ چٌیي  اها پلیس هی .«هي تَدم»گفت:
ایستٌذ کِ تا پلیس صحثت کٌٌذ، تلکِ  کٌٌذ، ًوی کاری هی
ّویي هَقغ پلیس، هزد  گذارًذ. درست در هی پا تِ فزار

تا تِ اتَتَس تزسذ.  دیگزی را دیذ کِ در حال دٍیذى تَد
ایي پلیس تِ تؼقیة اٍ پزداخت. سَپی لحظِ ای ایي  تٌا تز

صحٌِ را تواضا کزد. سپس راّص را کطیذ ٍ رفت؛ تاس ّن 
طزف خیاتاى  ضذ. اها آى تذضاًسی. دیگز داضت ػصثاًی هی

ٍارد  ٍ «ػالیِ!»رستَراى کَچکی دیذ.تا خَدش فکز کزد:
 ضذ.

 کفطْایص ًطذ. ّیچ کس هتَجِ ضلَار ٍ ایي تار
ضام خَضوشُ ای تَد. تؼذ اس ضام تِ گارسي ًگاّی کزد ٍ 

داًیذ، هي ّیچ پَلی ًذارم پلیس را خثز  هی»تا لثخٌذ گفت:
 .«کٌیذ. سٍد تاضیذ چَى خیلی خستِ ام

 «پلیس تی پلیس.ّی،جَ!»گارسي جَاب داد:
را تِ  ضتافت ٍ تا ّن سَپی پیطخذهت دیگزی تِ کوک اٍ

داخل خیاتاى سزد پزت کزدًذ. سَپی ًقص سهیي ضذ تا 
سختی اس جا تزخاست،ػصثاًی تَد. تا سًذاى گزم ٍ ًزهص 

راُ ِ ٌَّس خیلی فاصلِ داضت؛ ٍاقؼاً ًاراحت تَد. دٍتارُ ت
افتاد. یک سى سیثای جَاى هقاتل ٍیتزیي هغاسُ ای ایستادُ 

پی تِ ّن یک پلیس قزار داضت. سَ تز طزف آى تَد. کوی
 پایذ. سى جَاى ًشدیک ضذ؛دیذ کِ پلیس اٍ را هی
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 ُلت ٠ً تا تاّ ٝ پزی ٗٚ پز ٝ تآت ٛذ١ٖ             در ١ٞس تاّ ٝ پزش تی پز ٝ پز ًٜذٟ ضذٕ
 ٗٞالٛا

 پرویز یاحقی
 )پزٝیش(كزساد ٗزداٛی

خٞرضیذی اٛساٛی 3131ض٢زیٞر ٗاٟ ساّ  13در تاریخ 
پای ت٠ ػزص٠ ٝجٞد ٢ٛاد ٠ً ٝآذیٜص ٛإ اٝ را پزٝیش ٢ٛادٛذ.اٝ 

اس  یاس ١٘اٙ ًٞدًی ٛطا٠ٛ ١ایی اس ٛثٞؽ ٝ استؼذاد تی ٛظیز
طٞر ٠ً خٞد پزٝیش در خاطزاتص ٗی  ١٘اٙ.خٞد ٛطاٙ داد

تپاش تاؿثاٙ خا٠ٛ آساّ داضت٠ تز رٝی  7یا6ُٞیذ در حآی ٠ً 
 ٝاس١ایی ٗی خٞاٛذٟ.آٙ آٗی ُزكت٠ ٝ ١٘زاٟ  ضزب

دٓیْ سآِی دچار ضزت٠ رٝحی ضذیذی ت٠ 7پزٝیش در سٚ 
ٙ آجذایی پذر ٝ ٗادرش اس ١ٖ ٗی ضٞد ٝ در پی 

دایی اش استاد حسیٚ یاحوی ٠ً اس ٛٞاتؾ 
ٗٞسیوی ایزاٛی تٞدٟ ٝ در ٛٞاختٚ ٝیٔٚ ٝ ً٘اٛچ٠ 
تزاػت ًاْٗ داضت٠ سزپزستی اٝ را تز ػ٢ذٟ ٗی 
ُیزد.استاد حسیٚ یاحوی ٠ً ضٞر ٝ ضٞم پزٝیش 
را ٛسثت ت٠ ٗٞسیوی ٗی تیٜذ اٝ را تحت تؼٔیٖ 

ٗٞسش ٝیٔٚ ت٠ آٝرد ٝ ضزٝع ت٠ آخٞد در ٗی 
 ٗی ًٜذ.ٝی 

پذر ٠ً ت٠ ضذت تا ٗٞسیوی داٙ ضذٙ پزٝیش ٗخآق است اٝ را 
١٘زاٟ خٞد ت٠ تیزٝت ٗی تزد تا اٝ را اس ٗؼطٞم جاٝدا٠ٛ اش 

زٝیش در اثز دٝری اس ٝیٔٚ دچار اكسزدُی ٗی پ.ٝیٔٚ جذا ًٜذ
ساّ اهاٗت ٠ً1 در طی  درآٗذیً٘ي  ٠ضٞد ٝٓی تاالخزٟ ت

خٞد در تیزٝت ج٘غ ًزدٟ ت٠ ایزاٙ ٗی ُزیشد ٝ دٝتارٟ ت٠ 
 ؿٞش ١ٜزٜٗذ پزٝر ٝ اٛساٙ ساس دایی خٞد تز ٗی ُزدد.آ

ٝاس١ا آپزٝیش ت٠ سزػت پ٠ٔ ١ای تزهی را پطت سز ٗی ُذارد ٝ 
سآِی 31ٝی در .زاب ١ا را پطت سز ١ٖ ٗی ٛٞاسدٝ چ٢ارٗض

ٝاسٟ اٛحصاری ٗی یاتذ ٝ در رادیٞ ت٠ ػٜٞاٙ ٛٞاسٛذٟ آٛإ ٝ 
سآِی تا 38خزدساّ ت٠ اجزای تزٛا٠ٗ ٗی پزداسد تا در سٚ 

دػٞت ٗزحٕٞ داٝد پیزٛیا تٜیاٙ ُذار تزٛا٠ٗ ٢ُٔا ضزٝع ت٠ 
٢ای ایٚ ١ٌ٘اری تا ایٚ تزٛا٠ٗ ٗی ًٜذ ٝ یٌی اس ت٢تزیٚ سٞٓیست

پزٝیش در ایٚ تزٛا٠ٗ تٜاتز ٗٞهؼیت ًاری پذر تا تزٛا٠ٗ ٗی ضٞد.
یاحوی ت٠ اجزای تزٛا٠ٗ ٗی پزداسد.ٝی در ایٚ  ٛإ خاٛٞادُی

ٙ آ١َٜ ١ای ٗاٛذُاری را ٗی ساسد ٠ً در راس آتزٛا٠ٗ 

ر١ی ٠ ت»هزار دارد ٠ً تا ٗطٔغ  «تیذاد سٗاٙ» ١َٜ جاٝدا٠ٛآ
ثار اٝ ٗی تٞاٙ ت٠ آدیِز اس  .ضزٝع ٗی ضٞد «دیذٕ تزٍ خشاٙ

ٛـ٠٘ ، ضة سٛذٟ داری،خٞاب ٛٞضیٚ،١َٜ ١ای:ٗی سدٟ ضةآ
 .اضارٟ ًزد ٠ٌٛ دٖٓ را تزدٟ خذایا،آخشاٙ سدٟ، ضادی
٢ِٜ١ای استاد را سٛذٟ یاد تیژٙ تزهی سزٝدٟ تیطتز آتزا٠ٛ 

ضٜا ٗی آ پزٝا٠ٛ اٗیز اكطاریاست.پزٝیش در ایٚ سٗاٙ تا خاٖٛ 
ػ٘ز ایٚ سٛذُی .اٗذٛجی اٗت٠ اسدٝاج ضٜایی آایٚ ٝ ضٞد 

ساّ  6ٗطتزى ًٞتاٟ تٞدٟ ٝ پس اس حذٝد 
ٙ پس دیِز آپزٝیش اس  ت٠ پایاٙ ٗی رسذ.

 اختیار ٗی ٛ٘ایذ. ت٢ٜاییاسدٝاج ٛ٘ی ًٜذ ٝ 
پزٝیش تاس ١ٖ اس پا  اسالٗی پس اس اٛوالب

ٛ٘ی ٛطیٜذ ٝ تا ت٢ی٠ ٝسایْ حزك٠ ای 
پزداسد ثار خٞد ٗی آصذاتزداری ت٠ ضثط 

ثار اساتیذی ٗثْ استاد آ٠ً در ت٢ی٠ ایٚ 
استاد ،استاد كز١َٜ ضزیق،جٔیْ ض٢ٜاس

ٗیش استاد آٝ...تا ٛٞای ساس خٞد ٝیٔٚ سحز  كضْ اهلل تًْٞ
 پزٝیش یاحوی را ١٘زا١ی ٗی ًٜٜذ.

پس اس اٛوالب استاد ٜٗشٝی ٝ ٜٗشٝی تز ٗی ضٞد ٝ تا ٗزٍ 
ص ٗاٟ هثْ اس تز تا ایٚ ٠ً ض دٝستاٛص اكسزدٟ تز ٝ ؿِ٘یٚ

كٞتص در اثز یي ساٛح٠ ٗچ دست چپ استاد خزد ٗی ضٞد ٝ 
١٘یٚ اٗز .دیِز استاد هادر ت٠ ٛٞاسٛذُی ت٠ ٗاٜٛذ هثْ ٛ٘ی تاضذ

ت٢٘ٚ 33سثة اكسزدُی دٝچٜذاٙ ٝی ٗی ضٞد تا ای٠ٌٜ در 
ار ٛاتاٝرا٠ٛ اس ؿٖ یتسخٞرضیذی استاد پزٝیش یاحوی 3181

ش سیستٚ ر١ایی ٗی یاتذ ٝ چ٢زٟ در ٛواب خاى ٗی ًطذ.جسذ
 ساػت در خا٠ٛ ٗی ٗاٛذ ٝ ًسی ٗتٞج٠ ٗزٍ ٝی ٛ٘ی ضٞد.18

پزٝیش یاحوی ت٠ تصذین تشرُتزیٚ اساتیذ ٗٞسیوی ایزاٙ ٗثْ 
كخزآذیٜی ٛاتـ٠ ای تآلطزٟ در ٗٞسیوی استاد ضجزیاٙ ٝ استاد 

اسش دّ اس ١ز ػارف ٝ صاحثذٓی ٗی رتٞدٟ تٞدٟ ٠ً ٛٞای س
س٘اٛی ساسش جا٠ٗ ای ٛٞیٚ تز پیٌزٟ آ٢ِٜ١ا ٝ ٛـ٘ات آاست ٝ 

 ٗٞسیوی ایزاٙ پٞضاٛذ.یاد ٝ خاطزش ُزاٗی ٝ رٝحص ضاد.
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 اهزٍس هی خَری غن فزدا ٍ ّوچٌاى           فزدا تِ خاعزت غن فزدای دیگزی عت

 رّی هعیزی
 کتابخانه

 قبله مایل به تو
 ط. هَهٌی

 هؾْذ-ؽاعزی در قغار قن» 

 گفت ٍ سیزِ لة هی خَرد چای هی
 ؽک ًذارم کِ سًذگی یعٌی

 «ععنِ عَّاى ٍ سعفزاى تاًَ
کِ تا هضاهیيِ جذیذ ٍ در فضایی  اس ایي دعتؽایذ اتیاتی 

ادتیاتِ آییٌی  هفقَد اهزٍسی عزٍدُ ؽذُ اعت، ّواى حلقِ
رّای هذّثی تا  تاٍتاؽذ. اؽعاری کِ در آى اعتقادات ٍ 

ّای  ای هتفاٍت، هتٌاعة تا ٍیضگی اعتفادُ اس کالم ٍ ؽیَُ
 ؽَد. عزٍدُ هی اهزٍس جاهعِ
جذیذ اس ؽاعز در سهیٌِ دفاع هقذط ٍ  کِ چٌذ تجزتِ  تا ایي

 ٍجَد دارد،کلیت اؽعار هاًٌذ هجوَعِ عاؽقاًِ در کتاب
اعت ٍ در آى پزداختي  آییٌی« ّا تَفاى ٍاصُ» قثلیِ ؽاعز

تِ اتعادِ هختلفِ سًذگی،ؽخصیت، حواعِ ٍ هزاثیِ اّل تیت 
ّای  کٌذ. اعتفادُ اس قالة جلَگیزی هی اس ؽعارسدگی

 هتفاٍت )غشل،قصیذُ،هثٌَی،چْارپارُ،هغوظ ٍ تحزعَیل(
ّای ؽاعزاًِ کِ رًگ ٍ تَی ؽعزّای  ٍ هضاهیي ٍ ظزافت

قثلِ هایل تِ »ؽعز هجوَع۳۲ِ،عثک ٌّذی تِ خَدگزفتِ
 .ًَاختی ٍ تکزار دٍر عاختِ اعت کی را اس«تَ

لذتی کِ در خَاًذى تزخی اس اتیات ٍجَد دارد ؽایذ تِ ایي 
ّای ؽاعز اتفاقاتی اعت کِ  دلیل اعت کِ خیلی اس کؾف

ّا تا  هاى ًیش تکزار ؽذُ اعت ٍ اس دیذى آىدتارّا تزای خَ
ؽَین ٍ ّویي هَضَع تاعث  سدُ هی تیاى ؽعز،ؽگفت

کتاب ًغثتاً هختصز را تا آخز تذٍى ٍقفِ ایي   ؽَد هی
 ّای دٍ اعتادِ هوتاسِ ؽعزِ کؾَر ًقؾِ یادداؽت.هغالعِ کٌین

تِ ای کِ حاصلِ کلواتِ هتفاٍ راُِ ایي هجوَعِ اعت:دیثاچِ
ای کِ تِ  اعت ٍ هقذهِ)پزٍاًِ(هحوذ علی هجاّذیاعتاد 

اعت. عزاحی جلذ  عیذ علی هَعَی گزهارٍدیقلنِ اعتاد 
اعت کِ خَدػ ًیش ؽاعز اعت ٍ  علی داٍٍدیکتاب تا 
کِ ًاؽزِ تخصصی ؽعز اعت،کتاب را  فصلِ پٌجناًتؾاراتِ 

 .هٌتؾز کزدُ اعت

 :ؽعزی اس ایي هجوَعِ

 سیز تاراى دٍؽٌثِ تعذ اس ظْز
 اتفاقی هقاتلن رخ داد

 ٍعظ کَچِ ًاگْاى دیذم
 سى ّوغایِ تز سهیي افتاد

 ّا رٍی خاک غلغیذًذ عیة
 چادرػ در هیاى گزد ٍ غثار

 داًن ًوی …قثالً ایي صحٌِ را 
 ؽَد تکزار  اًگار هی در هي

 آُ عزدی کؾیذ، حظ کزدم 
 کَچِ آتؼ گزفت اس ایي آُ 

 ٍ عزاعیوِ گزیِ در گزیِ
 پغز کَچکؼ رعیذ اس راُ  

 گفت: آرام تاػ! چیشی ًیغت 
 …تِ گواًن فقظ کوی کوزم

 دعتِ هي را تگیز، گزیِ ًکي 
 کٌذ پغزم هزد گزیِ ًوی

 تکاًذ، تا عختی چادرػ را
 گفت ٍ اس سهیي پا ؽذ« یا علی»

 ِ ها تفاٍت پیؼ چؾواىِ تی
 ّایؼ فقظ تواؽا ؽذ ًالِ

 صثح فزدا تِ هادرم گفتن
 کیغت گَػ کي! ایي صذای رٍضِ

 عزفِ کَچِ رفتن ٍ دیذم
 ای هؾکی اعت در ٍدیَار خاًِ

 کٌن حاال خَدم فکز هی تا
 ها چقذر تاریک اعت کَچِ

 در، کَچِ دٍؽٌثِ،گزیِ، هادر، 
 ...راعتی! فاعویِ ًشدیک اعت

 
 

 مهر:
 ّـ.ق(848:شْادت حضرت اهام جعفر صادق)ع()2
 رٍز دختراى -:ٍالدت حضرت هعصَهِ)س(7
 :رٍز تسرگاشت هَلَی8

 ّـ.ش(8137:ّجرت حضرت اهام خویٌی از عراق تِ پاریس)81
 ّـ.ش(8137:تَلد سْراب سپْری)83
 : ٍالدت حضرت اهام رضا)ع( 87
  :رٍز تسرگداشت حضرت حافظ23
ٍفات ادگار آلي  -ّـ.ش(8188قتل فرخی یسدی):23
 م(8849پَ)
 (م 8793:تَلد الهارتیي)29

  آبان:
 ُ.ق(223:شْادت اهام هحود تقی)ع( )6

 م(8933ًَاهثر22:ٍفات ترًارد شاٍ)88
 :شْادت اهام هحود تاقر)ع(81
 م(8983ٍفات تَلستَی) –:عید سعید قرتاى 86
 (8236: تَلد اقثال الَّری)88
 :ٍالدت اهام علی ًقی)ع(28
 (8143:ٍفات سعید ًفیسی)22
 (8147ٍفات رّی هعیری) -:عید سعید غدیر خن24
 (8986:ٍفات جک لٌدى) 28

 آذر:
 ُ.ش( 8132:تَلد جالل آل احود)2
 م(8913:تَلد هارک تَاى)9

 م(8883دٍهای پدر)ٍفات الکساًدر  –:تاسَعای حسیٌی 84
 :عاشَرای حسیٌی83
 :رٍز داًشج86َ
 :شْادت اهام زیت العاتدیي)ع(87
 ُ ش(8134:تَلد احود شاهلَ)28
تَلد -شة یلدا -:شْادت اهام زیت العاتدیي)ع(تِ رٍایتی87

 م(8828گَستاٍ فلَتر)
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 تسی ضة است کِ در اًتظار دیذى تَ              چراغ دیذُ ًْادم ترآستاًِ چطن

 تاتا فغاًی ضیرازی
 

 کلوپ
 (۰۲۲۲شکالت )فیلم 

ضکالت ًام یک فیلن ساختِ ضذُ در سال 
است کِ تر اساس یک رهاى  )هیالدی( ۰۲۲۲

تَلیذ ضذ. ایي فیلن داستاى  جَاى ّریساز 
( را ًقل ٍلیت تیٌَششخیالی یک هادر)تا تازی 

اش تِ  کٌذ کِ تِ ّوراُ دختر ضص سالِ هی
کٌذ.  هْاجرت هی فراًسِیک ضْر فرضی در 

در ایي ضْر کَچک کِ اّالی آى کن ٍ تیص 
گیر  تاضٌذ ٍ کطیطی سخت هتعصة دیٌی هی

کٌذ پس از آًکِ هتَجِ  در آى زًذگی هی
ضًَذ ایي هادر تِ دیي آًْا اعتقادی ًذارد ٍ  هی

ضَد ٍ  کٌذ ٍ از طرفی هادر ّوراُ تا دخترش تِ تَلیذ ضکالت هطغَل هی رٍد سعی در دضوٌی هی تِ کلیسا ًوی
 کٌذ. ذُ دار هیّای اٍ زًذگی هردم ایي ضْر کَچک را تِ سرعت دستخَش تغییراتی جالة ٍ خٌ ضکالت
 جَایس

 است:  ایي فیلن هَفق تِ کسة چٌذ جایسُ از جولِ هَارد زیر ضذُ
 (چْار جایسُ از جَایس طرح تَلیذ ترترExcellence in Production Design Award سال )

۰۲۲۲ 
 ( جایسُ تَگیBogey Award سال )۰۲۲۲ 
 ( جایسُ ارٍپایی فیلنEuropean Film Awards شٍلیت ( در زهیٌِ تْتریي تازیگر زى )ترای تازی

 (تیٌَش
در چْار زهیٌِ تْتریي تازیگر ًقص اٍل زى، تْتریي تازیگر ًقص هکول زى،  ۰۲۲۲چٌیي ایي فیلن در جَایس اسکار سال  ّن

 کذام هَفق تِ کسة جایسُ ًطذ. ًاهِ ًاهسد ضذ کِ در ّیچ تْتریي فیلن تْتریي تصَیرترداری ٍ
 

 ضکالت

 ّالسترٍم السِ کارگرداى

 ٍیٌطتایي ّارٍی کٌٌذُ تْیِ

 ًلسَى جیکاب راتت - ّریس جَاى ًَیسٌذُ

 تازیگراى
 ، دًچ جَدی،جاًی دپ،هَلیٌا آلفرد،تیٌَش شٍلیت

 هَس کری آى

 دقیقِ ۲ساعت ٍ ۰ هذت زهاى

 اًگلیسی زتاى

 
 گَش کي تا لة خاهَش سخي هی گَین           پاسخن گَ تِ ًگاّی کِ صتاى هي ٍ تَست

 َّضٌگ اتٌْاج)ُ.ا سایِ(
 کتابخانه

 کوری
 جایضُ ًَتلسهاى کَسی اثش ساساهاگَ ٍ تشًذُ 

 
ساساهاگَ: ایي کَسی ٍاقعی ًیست،توثیلی است. کَس 
ضذى عقل ٍ فْن اًساى است.ها اًساًْا عقل داسین ٍ عاقالًِ 

 فتاس ًوی کٌین.س
کِ  ،ًَیسٌذُ پشتغالی،طٍصُ ساساهاگَکَسی سهاًی اص 

 سهاىهٌتطش ضذ. ساساهاگَ دس ایي  ۵۹۹۱ًخستیي تاس دس سال 
ای سفیذ سًگ  دس ایي سهاى ّالِ ًَضتِ است. ّا اص کَسی آدم

ضَد.  تعذ اص کَس ضذى افشاد هقاتل چطواًطاى ظاّش هی
دس ایي سهاى استفادُ کشدُ ٍ تا اضاسُ تِ  تلویحساساهاگَ اص 

ا صیثاتش ٍ ّای قذیوی اثشش س ًَضتِ
 تأثیشگزاستش کشدُ است.

 :سثک ساساهاگَ دس سهاى کَسی
ساساهاگَ دس سهاى کَسی تشای 

ّا اسن اًتخاب ًکشدُ است.  ضخصیت
تا ٍجَد ایي پیچیذگی دس سهاى ایجاد 

تَاًذ تا  ًطذُ ٍ خَاًٌذُ تِ ساحتی هی
ّای سهاى استثاط رٌّی تشقشاس کٌذ. ٍیظگی دیگش  ضخصیت

ّای صهاًی تِ گزضتِ ٍ آیٌذُ دس خیال  ایي سهاى دس تاصگطت
ّای سهاى است کِ تِ صیثایی ٍ جزاتیت آى افضٍدُ  ضخصیت

  است.
: هٌتطش ضذُ است فاسسیتاکٌَى سِ تشجوِ اص ایي سهاى تِ 

چاج سیضدّن  - ۵۷۳۱ خشداد)چاج اٍل  هیٌَ هطیشی
 .هْذی غثشایی، اسذاهلل اهشایی(، ۵۷۱۳

 :خالصِ سهاى
ی  ساًٌذُضَد.  داستاى اص تشافیک یک چْاسساُ آغاص هی

ی اًذکی،  گشدد. تِ فاصلِ اتَهثیلی تِ ًاگاُ دچاس کَسی هی
پضضک  افشاد دیگشی کِ ّوگی اص تیواساى یک چطن

ی چطن آًْا  ضًَذ. پضضک تا هعایٌِ تاضٌذ،دچاس کَسی هی هی
یاتذ کِ چطن ایي افشاد کاهالً سالن است، اها آًْا ّیچ  دسهی

تیواسی کَسی تیٌٌذ. جالة آى است کِ تش خالف  چیض ًوی

کِ ّوِ چیض سیاُ است، تواهی ایي افشاد دچاس دیذی سفیذ 
 ضًَذ. هی

فْوذ کِ ایي ًَع کَسی است کِ تِ چطن  پضضک هی
کٌذ. اص طشف دٍلت، تواهی افشاد ًاتیٌا  استثاطی پیذا ًوی

ضًَذ. پضضک  آٍسی ٍ دس یک آسایطگاُ اسکاى دادُ هی جوع
یس تشای جلَگیشی اص ضَد. پل ًیض خَد دچاس ایي تیواسی هی

کٌذ.  ی آسایطگاُ هی ضیَع تیواسی، پضضک سا ًیض سٍاًِ
ًوایذ تا تتَاًذ  ّوسش پضضک ًیض تِ دسٍغ ارعاى تِ کَسی هی

دس کٌاس ضَّشش تاضذ. آًْا تِ آسایطگاُ رکش ضذُ تشدُ 
گاُ تواهی  ضًَذ. دس آى آسایص هی

 افشاد ًاتیٌایٌذ. 
ًیشٍّای اهٌیتی تشای افشاد غزا 

کٌٌذ، اها تشای عذم سشایت  ِ هیتْی
کَسی تِ آًْا، تٌْا غزاّا سا تا دسب 

کٌٌذ. ًاتیٌایاى  آسایطگاُ حول هی
تشای تقسین غزا تا ّن دسگیش 

ضًَذ. کن کن خَی حیَاًی افشاد دس ایي ٍضعیت  هی
کٌذ. کثافت، فحطا ٍ ... آسایطگاُ سا فشا  تاس تشٍص هی فالکت

گیشًذ  ل غزا سا تِ دست هیای اص کَسّا، تحَی گیشد. عذُ هی
فشٍضٌذ. کَسّا تشای صًذُ  ٍ غزا سا تِ افشاد دیگشی هی

 گزسًذ. هاًذى اص تواهی چیضّای تااسصش خَد هی
ّوسش پضضک کِ ًاتیٌا ًطذُ، ضاّذ تواهی ایي هسائل 
است. صى دکتش عاضقاًِ سعی دس تْثَد ٍضعیت ّش یک اص 

دّذ کسی اص ًاتیٌا  یًوایذ، اها تِ ّیچ عٌَاى اجاصُ ًو افشاد هی
 ًثَدى اٍ اطالعی تِ دست آٍسد، حتی خَد پضضک.

گیشد ٍ ًاتیٌایاى تِ  سیضد، آتص هی آسایطگاُ تِ ّن هی
ضًَذ کِ تواهی ضْش ٍ کطَس  سیضًذ. هتَجِ هی تیشٍى هی
 اًذ. ًاتیٌا ضذُ

....ٍ 
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 تسی ضة است کِ در اًتظار دیذى تَ              چراغ دیذُ ًْادم ترآستاًِ چطن

 تاتا فغاًی ضیرازی
 

 کلوپ
 (۰۲۲۲شکالت )فیلم 

ضکالت ًام یک فیلن ساختِ ضذُ در سال 
است کِ تر اساس یک رهاى  )هیالدی( ۰۲۲۲

تَلیذ ضذ. ایي فیلن داستاى  جَاى ّریساز 
( را ًقل ٍلیت تیٌَششخیالی یک هادر)تا تازی 

اش تِ  کٌذ کِ تِ ّوراُ دختر ضص سالِ هی
کٌذ.  هْاجرت هی فراًسِیک ضْر فرضی در 

در ایي ضْر کَچک کِ اّالی آى کن ٍ تیص 
گیر  تاضٌذ ٍ کطیطی سخت هتعصة دیٌی هی

کٌذ پس از آًکِ هتَجِ  در آى زًذگی هی
ضًَذ ایي هادر تِ دیي آًْا اعتقادی ًذارد ٍ  هی

ضَد ٍ  کٌذ ٍ از طرفی هادر ّوراُ تا دخترش تِ تَلیذ ضکالت هطغَل هی رٍد سعی در دضوٌی هی تِ کلیسا ًوی
 کٌذ. ذُ دار هیّای اٍ زًذگی هردم ایي ضْر کَچک را تِ سرعت دستخَش تغییراتی جالة ٍ خٌ ضکالت
 جَایس

 است:  ایي فیلن هَفق تِ کسة چٌذ جایسُ از جولِ هَارد زیر ضذُ
 (چْار جایسُ از جَایس طرح تَلیذ ترترExcellence in Production Design Award سال )

۰۲۲۲ 
 ( جایسُ تَگیBogey Award سال )۰۲۲۲ 
 ( جایسُ ارٍپایی فیلنEuropean Film Awards شٍلیت ( در زهیٌِ تْتریي تازیگر زى )ترای تازی

 (تیٌَش
در چْار زهیٌِ تْتریي تازیگر ًقص اٍل زى، تْتریي تازیگر ًقص هکول زى،  ۰۲۲۲چٌیي ایي فیلن در جَایس اسکار سال  ّن

 کذام هَفق تِ کسة جایسُ ًطذ. ًاهِ ًاهسد ضذ کِ در ّیچ تْتریي فیلن تْتریي تصَیرترداری ٍ
 

 ضکالت

 ّالسترٍم السِ کارگرداى

 ٍیٌطتایي ّارٍی کٌٌذُ تْیِ

 ًلسَى جیکاب راتت - ّریس جَاى ًَیسٌذُ

 تازیگراى
 ، دًچ جَدی،جاًی دپ،هَلیٌا آلفرد،تیٌَش شٍلیت

 هَس کری آى

 دقیقِ ۲ساعت ٍ ۰ هذت زهاى

 اًگلیسی زتاى
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راه گم کرده و با روی چو ماه آمده ای      مگر ای شاهد گمراه به راه آمده ای؟
استاد شهریار



 
 ص داغ عطك تَ خَى ضذ دل چَ اللِ هي         فغبى کِ دس دل ًَ سُ ًیبفت ًبلِ هي

 َّضٌگ ابتْبج)سبیِ( -سیبُ هطك
 
ضبیِ پذسش ببضذ، بِ هشدی تبذیل اگش  .کٌین. اجبصُ بذّیذ اٍ سا ّوشاُ خَدم ببشم تب تحػیل کٌذ بب ّن هعبهلِ هی  -

 ...خَاّذ ضذ کِ تَ بِ اٍ افتخبس خَاّی کشد
ضضکی سٌت هبسی دس لٌذى فبسغ التحػیل ضذ ٍ ّویي طَس اداهِ داد تب دس سشاسش ُ پپسش فبسهش فلویٌگ اص داًطکذ

 ...جْبى بِ عٌَاى سِش الکسبًذس فلویٌگ کبضف پٌسیلیي هطَْس ضذ
  !!چِ چیضی ًجبتص داد؟ پٌسیلیي.صادُ بِ رات الشیِ هبتال ضذ ّب بعذ،پسش ّوبى اضشاف سبل

 یک داستان عجیب 

 ۱۱چٌذ ٍلتی بَد دس بخص هشالبت ّبی ٍیژُ یک بیوبسستبى هعشٍف، بیوبساى یک تخت بخػَظ دس حذٍد سبعت 
 غبح سٍصّبی یکطٌبِ جبى هی سپشدًذ ٍ ایي هَضَع سبطی بِ ًَع بیوبسی ٍ ضذت ٍضعف هشؼ آًبى ًذاضت.

هبٍسای طبیعی ٍ بعضی دیگش  ایي هسئلِ ببعث ضگفتی پضضکبى آى بخص ضذُ بَد بِ طَسی کِ بعضی آى سا بب هسبئل
بب خشافبت ٍ اسٍاح ٍ اجٌِ ٍ هَاسد دیگش دس استببط هی داًستٌذ.کسی لبدس بِ حل ایي هسئلِ ًبَد کِ چشا بیوبس آى 

غبح سٍصّبی یکطٌبِ هی هیشد.بِ ّویي دلیل گشٍّی اص پضضکبى هتخػع بیي الوللی  ۱۱تخت دسست دس سبعت 
ٍ پس اص سبعت ّب بحث ٍ تببدل ًظش ببالخشُ تػوین بش ایي ضذ کِ دس اٍلیي  بشای بشسسی هَضَع تطکیل جلسِ دادًذ

 .دس هحل هزکَس بشای هطبّذُ ایي پذیذُ عجیب ٍ غشیب حبضش ضًَذ ۱۱یکطٌبِ هبُ، چٌذ دلیمِ لبل اص سبعت 
فیلوبشداسی بب دس هحل ٍ سبعت هَعَد ، بعضی غلیب کَچکی دس دست گشفتِ ٍ دس حبل دعب بَدًذ، بعضی دٍسبیي 

 بَدًذ. خَد آٍسد
ًظبفتچی پبسُ ٍلت سٍصّبی یکطٌبِ ٍاسد اتبق ضذ. «  پَکی جبًسَى » هبًذُ بَد کِ  ۱۱دٍ دلیمِ بِ سبعت 

دٍضبخِ بشق دستگبُ حفظ حیبت  سا اص پشیض بشق دسآٍسد ٍ دٍضبخِ جبسٍبشلی خَد سا بِ پشیض صد ٍ هطغَل کبس 
 ضذ!!
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 جاًا سزی بِ دٍضن ٍ دستی بِ دل گذار          آخز غوت بِ دٍش دل ٍ جاى کطیذُ ام

 استاد ضْزیار
 مرد جوان و کشاورز

 .آرسٍی اسدٍاج با دختز کطاٍرسی بَد هزد جَاًی در
کطاٍرس گفت بزٍ در آى لطعِ سهیي بایست. هي سِ گاٍ ًز را آساد هی کٌن اگز تَاًستی دم یکی اس ایي گاٍ 

 !ًزّا را بگیزی هي دختزم را بِ تَ خَاّن داد
گیي تزیي هزد لبَل کزد. در طَیلِ اٍلی کِ بشرگتزیي بَد باس ضذ. باٍر کزدًی ًبَد بشرگتزیي ٍ خطو

گاٍی کِ در توام عوزش دیذُ بَد.گاٍ با سن بِ سهیي هی کَبیذ ٍ بِ طزف هزد جَاى حولِ بزد. جَاى 
 خَد را کٌار کطیذ تا گاٍ اس هزتع گذضت.

جَاى پیص .دٍهیي در طَیلِ کِ کَچکتز بَد باس ضذ. گاٍی کَچکتز اس لبلی کِ با سزعت حزکت کزد
 .کٌن چَى گاٍ بعذی کَچکتز است ٍ ایي ارسش جٌگیذى ًذارد خَدش گفت: هٌطك هی گَیذ ایي را ٍلص

سَهیي در طَیلِ ّن باس ضذ ٍ ّواًطَر کِ فکز هیکزد ضعیفتزیي ٍ کَچکتزیي گاٍی بَد کِ در توام 
پس لبخٌذی سد ٍ در هَلع هٌاسب رٍی گاٍ پزیذ ٍ دستص را دراس کزد تا دم گاٍ را .عوزش دیذُ بَد

 ...بگیزد
 !!!م ًذاضتاها.........گاٍ د

سًذگی پز اس ارسضْای دست یافتٌی است اها اگز بِ آًْا اجاسُ رد ضذى بذّین هوکي است کِ دیگز ّیچ 
 !ٍلت ًصیبواى ًطَد. بزای ّویي سعی کي کِ ّویطِ اٍلیي ضاًس را دریابی

 دست مسد
ستِ، خاًِ جذیذی در ًشدیکی یك دبیزستاى خزیذ. یکی دٍ ّفتِ اٍل ّوِ چیش بِ خَبی ٍ ك پیزهزد باسًطی

ّا سِ تا پسز  در آراهص پیص هیزفت تا ایي کِ هذرسِ ّا باس ضذ. در اٍلیي رٍس هذرسِ، پس اس تعطیلی کالس
ِ در خیاباى افتادُ بچِ در خیاباى راُ افتادًذ ٍ در حالی کِ بلٌذ، بلٌذ با ّن حزف هی سدًذ، ّز چیشی را ک

کزدًذ ٍ سز ٍ صذای عجیبی راُ اًذاختٌذ. ایي کار ّز رٍس تکزار هی ضذ ٍ آسایص پیزهزد  بَد ضَت هی
 .کاهالً هختل ضذُ بَد. ایي بَد کِ تصوین گزفت کاری بکٌذ

خیلی بچِ ّا ضوا »رٍس بعذ کِ هذرسِ تعطیل ضذ، دًبال بچِ ّا رفت ٍ آًْا را صذا کزد ٍ بِ آًْا گفت: 
بیٌن ضوا ایٌمذر ًطاط جَاًی داریذ خیلی خَضحالن. هي ّن کِ بِ سي ضوا  باهشُ ّستیذ ٍ هي اس ایي کِ هی

تَهي بِ ّز کذام اس  0111کزدم. حاال هی خَاّن لطفی در حك هي بکٌیذ. هي رٍسی  بَدم ّویي کار را هی
 .«ضوا هی دّن کِ بیاییذ ایٌجا، ٍ ّویي کارّا را بکٌیذ

حال ضذًذ ٍ بِ کارضاى اداهِ دادًذ. تا آى کِ چٌذ رٍس بعذ، پیزهزد دٍبارُ بِ سزاغطاى آهذ ٍ بچِ ّا خَض
تَهي بیطتز  011تًَن رٍسی گفت:ببیٌیذ بچِ ّا هتأسفاًِ در هحاسبِ حمَق باسًطستگی اضتباُ ضذُ ٍ هي ًوی

 بْتَى بذم.اس ًظز ضوا اضکالی ًذارُ؟
تَهي حاضزین ایٌْوِ بطزی ًَضابِ  011ها بِ خاطز رٍسی فمط کٌی  تَهي؟ اگِ فکز هی 011بچِ ّا گفتٌذ:

 !ٍ چیشّای دیگِ رٍ ضَت کٌین،کَر خًَذی. ها ًیستین
 .ٍ اس آى پس پیزهزد با آراهص در خاًِ جذیذش بِ سًذگی اداهِ داد
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 تا چَى هٌی ًاسن خیال اتزٍ وطیذى اس هالل            سضت است ای ٍحطی غشال اها چِ سیثا هی وٌی!
 استاد ضْزیار

 
 هنرمند به یاد فرزندی
در تثزیش وَدن یاسدُ سالِ  133۱در سیشدُ هْز 

ٌّزهٌذی اس دًیا رفت وِ دل ّوِ دٍستاى ٍ آضٌایاى را تِ 
  درد آٍرد.

ایي وَدن وِ عیسی ویْاًپَر ًام داضت در تزًاهِ 
ٍ  وَدواى رادیَ تثزیش ًَاسًذُ درجِ یه سٌتَر تَد

اعجاب هی ًَاخت ٍ سزًَضت عجیثی سٌتَر را در حذ 
  دارد.

پذر ٍ هادر ایي وَدن وِ فمط اٍ را 
داضتٌذ سالْا در پی پیذا وزدى فزسًذ 

هطاّذ همذسِ  رٍسضواری وزدُ ٍ تِ توام
هتَسل ٍ هتحصي ضذُ ٍ ًتیجِ ًگزفتِ 

هادر تیچارُ تاالخزُ تِ ولیسای اراهٌِ  تَدًذ.
د تثزیش رفتِ ٍ هتَسل ًذر ٍ ًیاسّا ضذُ تَ

تاالخزُ حعزت هزین خَاتٌوا ضذُ ٍ هژدُ 
وَدن تِ آًْا هی دّذ تا ایي پسز تِ دًیا 

 .هی آیذ ٍ ًام اٍ را عیسی هی گذارًذ
ایي وَدن استعذاد ٌّزی عجیثی داضت ٍ در آخز ّن 
ضْیذ عطك ضذ تِ ایي هعٌی وِ ّوثاسی دختزی داضت تِ 

پس اس چٌذی ًام رتاب وِ اس خزدسالی ّوثاسی تَدًذ 
ر رتاب هاًع اس رفتي اٍ تِ خاًِ آًْا هی ضَد ٍ تِ هاد

 .گًَِ ای لطع راتطِ هی ضَد
در ًتیجِ طفله عیسی چٌاى هزیط هی ضَد وِ در 

ٍ اس عجایة .عزض یه ّفتِ تا سًذگی ٍداع هی وٌذ
 هْز اس دًیا هی رٍد. 13هْز تِ دًیا آهذُ ٍ  13ایٌىِ در 

تاد ایي ٍلتی ایي خثز تِ گَش استاد ضْزیار هی رسذ اس
  غشل را هی ساسًذ:

 

 وٌن آغاسهی هي ایي غشل تِ عشای تَ 
   غواس گیز ًالِ غاس اختزتِ گَش 

 یگاًِ فزسًذی داغدلن تسَخت تِ 
  وِ خَد ًتیجِ یه عوز ًذر تَد ٍ ًیاس

 پٌاُ دیز ٍ ولیسا پذیزُ ضذ هادر
  عزاق ٍ طَس ٍ حجاس ظزیح پس اس طَاف

هگز وِ هزین عذرا تِ خَاتص آهذ ٍ 
 گفت 

 تزٍ تِ عیسی ضیزیي ستاى خَد پزداس
 ًاهیذهزاد را پسز آٍرد ٍ عیسییص 

  ٍ آیِ اعجاس بتَد هایِ اعجا وِ
 اگز تزاًِ سٌتَر اٍ ضٌیذستی 

 تَ ّن تِ ًالِ جاًسَس هي ضَی دم ساس
 سیشدُ هْز ساد ٍ ّن اجلص عجة وِ

  ستِ تیز سیشدُ هْز ضذ ضىار اًذا
 ضة تَلذ سالص ضة ٍفات آهذ 

 تِ جای سَر ٍ سزٍرش ًطست سَس ٍ گذاس
 تِ هادر ٍ پذر اس سزگذضت ایي فزسًذ

  چِ ّا وِ تگذرد ای رٍسگار ضعثذُ تاس
 ًِ تٌگٌای تَ تَد آضیاى ویْاًپَر 

 وِ تال تز فله افطاًذی ای فزضٌِ ًاس
  ًوی وٌن گلِ یا رب ٍلی ضٌیذستن

  ستاًذ تاس وزین دادُ خَد را ًوی
 چِ رٍحی اس سخي ضْزیار هی خَاّی

  وِ رٍح هی وٌذ اس لالة سخي پزٍاس
 260اًتطارات سریي/ صفحِ /دیَاى استاد ضْزیار
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 سَختن اهب ًِ چَى ضوغ طزة در ثیي جوغ              اللِ ام کش داؽ تٌْبیی ثِ صحزا سَختن

 رّی هؼیزی
 

 قصه ما مثل شد...
 
 ماست ها را کیسه کردن

 
رییس فَج فتحیۀ  سزدار هٌصَة ضذُ در اٍاخز سلطٌت ًبصزالذیي ضبُ قبجبر هذتی کزیوخبى هلقت ثِ هختبرالسلطٌِ 

پبرک   فزسًذ ارضذ ًبصزالذیي ضبُ اًجبم ٍظیفِ هی کزد. اصفْبى ثَد ٍ سیز ًظز ظل السلطبى حبکن ظبلن اصفْبى ٍ 
 . هختبرالسلطٌِ در اصفْبى کِ اکٌَى گَیب هحل کٌسَلگزی اًگلیس است ثِ اٍ تؼلق داضتِ است

هختبرالسلطٌِ پس اس چٌذی اس اصفْبى ثِ تْزاى آهذ ٍ ثِ ػلت ًباهٌی ٍ گزاًی کِ در تْزاى ثزٍس 
کزدُ ثَد حست االهز ًبصزالذیي ضبُ حکَهت پبیتخت را ثزػْذُ گزفت.در آى سهبى کِ ٌَّس اصَل 

رات تبهِ دهَکزاسی در ایزاى ثزقزار ًطذُ ٍ ضْزداری )ثلذیِ(ٍجَد ًذاضتِ است حکبم ٍقت ثب اختیب
ٍ کلیۀ اهَر ٍ ضئَى قلوزٍ حکَهتی هي جولِ اهز خَار ثبر ٍ تثجیت ًزخْب ٍ قیوتْب ًظبرت کبهلِ 

 داضتِ اًذ ٍ هحتکزاى ٍ گزاًفزٍضبى را ضذیذاً هجبسات هی کزدًذ. 
رٍسی ثِ هختبرالسلطٌِ اطالع دادُ اًذ کِ ًزخ هبست در تْزاى خیلی گزاى ضذُ طجقبت پبییي را اس 

غذایی کِ ارساًتزیي چبضٌی ٍ قبتق ًبى آًْبست ًوی تَاًٌذ استفبدُ کٌٌذ. هختبرالسلطٌِ اٍاهز  ُایي هبد
 صبدر کزد ٍ هبست فزٍضبى را اس گزاًفزٍضی ثزحذر داضت.  یٍ دستَرات

ثِ یکی اس دکبًْبی  سًبضٌب ِچَى چٌذی ثذیي هٌَال گذضت ثزای اطویٌبى خبطز ضخصبً ثب قیبف
 ری هبست خَاست. لجٌیبت فزٍضی رفت ٍ هقذا

چِ جَر هبست هی »هبستفزٍش کِ هختبرالسلطٌِ را ًطٌبختِ ٍ فقط ًبهص را ضٌیذُ ثَد پزسیذ:
هؼلَم هی »هبست فزٍش جَاة داد:« هگز چٌذ جَر هبست دارین؟»هختبرالسلطٌِ گفت:« خَاّی؟

هبست  ضَد تبسُ ثِ تْزاى آهذی ٍ ًوی داًی کِ دٍ جَر هبست دارین: یکی هبست هؼوَلی، دیگزی
 « هختبرالسلطٌِ!

هختبرالسلطٌِ ثب حیزت ٍ ضگفتی اس تزکیت ٍ خبصیت ایي دٍ ًَع هبست پزسیذ. هبست فزٍش 
هبست هؼوَلی ّوبى هبستی است کِ اس ضیز هی گیزًذ ٍ ثذٍى آًکِ آة داخلص کٌین تب قجل »گفت:

. االى ّن در اس حکَهت هختبرالسلطٌِ ثب ّز قیوتی کِ دلوبى هی خَاست ثِ هطتزی هی فزٍختین
پستَی دکبى اس آى هبست هَجَد دارم کِ اگز هبیل ثبضیذ هی تَاًیذ ثجیٌیذ ٍ الجتِ ثِ قیوتی کِ ثزاین 
صزف هی کٌذ ثخزیذ! اهب هبست هختبرالسلطٌِ ّویي طغبر دٍؽ است کِ در جلَی دکبى ٍ هقبثل چطن 

جبیی کِ ایي هبست را ثِ ضوب قزار دارد ٍ اس یک ثلث هبست ٍ دٍ ثلث آة تزکیت ضذُ است! اس آً
ًزخ هختبرالسلطٌِ هی فزٍضین ثِ ایي جْت هب لجٌیبت فزٍضْب ایي جَر هبست را هبست هختبرالسلطٌِ 

 « لقت دادُ این! حبال اس کذام هبست هی خَاّی؟ ایي یب آى؟!
هختبرالسلطٌِ کِ تب آى هَقغ خًَسزدیص را حفظ کزدُ ثَد ثیص اس ایي طبقت ًیبٍردُ ثِ 

َهتی کِ دٍرادٍر ضبّذ صحٌِ ٍ گَش ثِ فزهبى خبى حبکن ثَدًذ اهز کزد هبست فزاضبى حک
 فزٍش را جلَی دکبًص ثِ طَر ٍارًٍِ آٍیشاى کزدًذ ٍ ثٌذ تٌجبًص را هحکن ثستٌذ. 
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 حزیؿ عطق تَ تَدم چَ هاُ ًَ تَدی         کٌَى کِ هاُ تواهی ًظز دریػ هذار
 حضزت حاـظ

 
ضلَارش سزاسیز کزدًذ ٍ ضلَار را اس تاال تِ هچ پاّایص تستٌذ. تعذ اس آًکِ  ِسپس طؽار دٍغ را اس تاال داخل دٍ لٌگ

آًقذر تایذ تِ ایي ضکل آٍیشاى تاضی تا توام آتْایی کِ »ـزهاًص اخزا ضذ آى گاُ رٍ تِ هاست ـزٍش کزد ٍ گفت:
ت ًکٌی آب داخل ایي هاست کزدی اس خطتک تَ خارج ضَد ٍ لثاسْا ٍ سز صَرت تزا آلَدُ کٌذ تا دیگز خزأ

 « داخل هاست تکٌی!
چَى سایز لثٌیات ـزٍضْا اس هداسات ضذیذ هختارالسلطٌِ ًسثت تِ هاست ـزٍش یاد ضذُ آگاُ گزدیذًذ ّوِ ٍ ّوِ 
هاستْا را کیسِ کزدًذ تا آتْایی کِ داخلص کزدُ تَدًذ خارج ضَد ٍ هثل ّوکارضاى گزـتار قْز ٍ ؼضة 

 هختارالسلطٌِ ًطًَذ. 
را کیسِ کزد اس آى تاریخ ضزب الوثل ضذ ٍ در هَارد هطاتِ کِ حاکی اس تزس ٍ تسلین ٍ  هاستْا عثارت

  خاخَردگی تاضذ هداساً هَرد استفادُ قزار هی گیزد.
 

 چه کشکی چه پشمی
چَپاى تیچارُ ّن اس تزس هیزُ رٍ درختی کِ سیز سایص خَاتیذُ ،یِ رٍس آقا گزگِ اس اٍى دٍر پیذاش هیطِ

کِ خذایا ایي گَسفٌذا هال هي ًیست اگِ یکی اسضَى کن تطِ صاحثص پذرهَ صلَاتی  التواس تِ خذا ضزٍع هیکٌِ.تَد
  .خذا یا کطک ٍ پطن ایي گَسفٌذا را ًذر هیکٌن هیکٌِ

 یِ ًفس راحت هیکطِ چَپاى اس درخت هیاد پاییي.آقا گزگِ ّن کِ گَیا سیز تَدُ راّطَ کح هیکٌِ ٍ عثَر هیکٌِ
هیکٌِ هیگِ آخذا خَدت هیذًٍی کِ هي ًِ صاحة ایي گَسفٌذام ًِ کطک ٍ پطوی دارم تْت سزضَ تِ طزؾ آسوَى 

 .آخِ خذا خَى چِ کطکی چِ پطوی تذم
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 گر ز آزردى هي بَد غرض هردى هي             هردم آزار هکص از پی آزردى هي
 ٍحطی بافقی

 
 مثال تاریخ ادبیات....

 
ضًَص بَد.داضت هی زد ٍ هی هيگي يِ هطربی بَد در هطْذ بِ ًام کرين تار زى.آلَدُ بَد.خيلی بذ بَد.تارش سر 

 رفت.تَ راُ ديذ يِ جايی جوعيت خيلی زيادي دم بازار فرش فرٍضاي هطْذ جوع ضذى! 
 پرسيذ : چِ خبرُ ايٌجا؟

گفتي :کِ آقا سيذّاضن ًجف آبادي ايٌجا هٌبر هيرُ)ايطاى اّل دل بَد.صاحب ًفس بَد.ًفسص در هردم اثر هی 
 کرد(.

     هرتبِ با خَدش گفت کِ برين در خًَِ خذا.ببيٌين ايي چی هی گِ کِ ايي قذر هردم جوع هيطي کرين تار زى يِ
ضذ.ضلَغ بَد.ّوَى دم در کِ هردم کفطاضًََ در هيارى زاًَ  رٍ کرد بِ سَي ايي کرين تارزًِ.ٍارد هسجذ خذا

 زد ٍ ًطست.
کرد  اٍهذُ.از اٍى هطترياي عالی!بحثطَ عَضهرحَم آقا سيذ ّاضن رٍ هٌبر ًطستِ بَد.ديذ يِ هطتري براش 

 حق.با لحي ضيريٌی کِ داضت ضرٍع کرد ايي ابيات هعرٍف رٍ خًَذى: آٍرد تَي تَبِ ٍ رحوت ٍ هغفرت
 پرستی باز آي گر کافر ٍ گبر ٍ بت        باز آي !باز آي! ّر آًچِ ّستی باز آي

 تَبِ ضکستی باز آي صذ بار اگر              ايي درگِ ها درگِ ًَهيذي ًيست
تارزًِ ضرٍع کرد گريِ کردى.دستطَ بلٌذ کرد.صذا زد آي آقا يِ سَال دارم ازت.سرّا برگطت عقب ببيٌي 

 سائلِ کيِ.ديذى هطربِ اٍهذُ.آلَدِّ اٍهذُ. 
  سَالت چيِ؟بپرس

اگِ هي آًچِ ّستی باز آي.سَالن ايٌِ کِ  باز آي باز آي ّر قَل خذا داري هی گی : رٍ هٌبر از گفت :
 خيلی بذم.  در خًَِ ش رٍ برام باز هيکٌِ؟آخِ هي برگردم آلَدُ

 کردُ. هجلسَ براي تَ آهادُ تَ ٍا کردُ.هٌن براي تَ هٌبر رفتن.خذا ايي عسيس دلن خذا در خًَِ ضَ براي گفت :
ضتی آقاي ًجف آبادي قياهت ضْادت بذُ کِ هي آهذم ٍ آ تارضَ بلٌذ کرد زد زهيي.تار ضکست.گفت : کرين

 کردم.
حاجت سختی  تارزًِ بِ جايی رسيذ ّر کِ در هطْذ يِ فرهَد کار ايي هی يکی از علواي بسرگ هطْذ

رفتی حرم اهام رضا سفارش ها رٍ بکي هی رفت سفارش هی  صبح هيَهذ پيص ايي تارزًِ هی گفت آقا اهرٍز داضت
 کرد اهام رضا حرف ايي هطربِ رٍ هی خريذ.
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 چٌاى کِ با هي سزگشتِ بی ٍفا شذُ ای           بِ گَر هی بزم ای دٍست آرسٍی تَ را
 هْذی اخَاى ثالث -ارغٌَى

 
 :ی( بَد کسی ٍی را در خَاب دیذ ٍ اس اٍ پزسیذ ًپس اس هزگ شوس الذیي هحوذشاعز کِ تخلصش )سَس

گذشتٌذ  حالت چطَر است؟ اٍ پاسخ داد : بخاطز تک بیتی کِ در عجش ٍ ًاتَاًی خَد سزٍدُ بَدم اس گٌاّاًن
 ٍ آى تک بیت ایي است:

 چار چیش آٍردُ ام یارب کِ در گٌج تَ ًیست
 ًیستی ٍ حاجت ٍ عجش ٍ گٌاُ آٍردُ ام

*** 
 خَاًذ، ایي بیت را سزٍد:هحفلی شعز هییک رٍس جاهی در 

 اس بس کِ در چشن بیوار ٍ جسن افگارم تَیی
 ّزکسی اس در درآیذ پٌذارم تَیی

گیزم گاٍی یا خزی ٍارد شذ! ! جاهی بالفاصلِ ٍ بذٍى یک لحظِ »اًذاسی شاعز گفت: یک ًفز بِ قصذ دست
 « باس پٌذارم تَیی!»درًگ گفت: 

*** 
 طَسی ًاهِ ای ًَشتٌذ ٍ اس اٍ پزسیذًذ کِ در ایي بیت حافظ: بِ خَاجِ ًصیز الذیي

 کشتی شکستگاًین ای باد شزطِ بزخیش
 باشذ کِ باس بیٌین دیذار آشٌا را

 ؟«شکستگاى»درست است یا«ًشستگاى»آیا
 جَاب داد:

 بعضی شکستِ داًٌذ،بعضی ًشستِ خَاًٌذ
 چَى ًیست خَاجِ حافظ هعذٍر دار ها را!

*** 
 جاهی بذًی پز هَ داشت.ظزیفی اٍ را در گزهابِ دیذ پزسیذ:هَالًا چزا با پَستیي بِ حوام آهذیذ؟ عبذ الزحوي

 گفت چَى اطویٌاى داشتن با آدم خٌکی هثل شوا رٍبزٍ خَاّن شذ!
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 اگش ًظش حشام است بسی گٌاُ داسم        چِ کٌن ًوی تَاًن کِ ًظش ًگاُ داسم هي

 ضیخ سعذی
 

 جامونده
ٌّاَص  « اٍٍدياي دسٍٍد » سا بِ ًاام   چاسلض ديكٌض دس حالی هشد کِ آخشيي داستاى خَد 

 عجیبی ًَضتِ ضذ ٍ بِ پاياى سسیذ. بِ پاياى ًشساًذُ بَد.اها ايي داستاى بِ ضكل

اص طشيا  هكاتباِ   «جایو   . ت . ب»يا  آهشيكاا ی باِ ًاام     ۲۷۸۴ٍ  ۲۷۸۳ بیي سالْای
استباط بشقشاس کشدُ  هخصَظ ٍ با کو  ي  ٍاسطِ سٍحی تَاًست با سٍح چاسلض ديكٌض

ِ ۲۳۱۱ٍ کتاب ًیوِ توام اٍ سا بِ پاياى بشساًذ.ايي کتااب دس  اًتطااس   ۲۷۸۵ دس ساا   صاحه
 پیذا کشد.
بَدًذ؛ّوِ باٍس کشدًذ کِ اياي داساتاى تَساو خاَد      ٍ ًَيسٌذگاًی کِ با سب  ًَيسٌذگی چاسلض ديكٌض آضٌا  توام اديباى

چاسلض ديكٌض دسباسُ داستاًی کِ داضت   يكی اص دٍستاى اٍ دس هصاحبِ ای گحت:سٍصی با چاسلض ديكٌض بِ پاياى سسیذُ،حتی
ًَضت،صهبت هیكشدين. اٍ خالصِ ای اص آًچِ سا کِ دس رٌّص باَد باشاين بااصگَ کاشد.هي باا خَاًاذى اياي کتااب باا           هی

  هیگَين ايي ّواى داستاًی است کِ اگش خَد ديكٌض صًذُ بَد هیٌَضت!! اطویٌاى

 
 
 

ّای ضشلَک َّلوض،دس ابتذا با بی هْشی هَاجاِ   کتاباس آستَس کاًي دٍيل ًَيسٌذُ آث 
  يذى چٌیي کتابی ًبَدًذ.ضذًذ.خَاًٌذگاى صيادی حاضش بِ خش

هجبَس ضاذ باِ هجالتای سٍی آٍسد    «اتَد دس قشهض الکی»ا جايی کِ اٍ،بشای چاپ کتابت
خَد، باا کاذازّای اسصاى   ّای هختلف ٍ کن فشٍش سا، دس ي  يا چٌذ ضواسُ اص  کِ داستاى

کشدًذ. اها پ  اص آى، سفتِ سفتِ بش ضاْشتص افاضٍدُ ضاذ ٍ پا  اص هاذت       قیوت، چاپ هی
کوی، ّواى ًطشيِ هجلِ هضبَس،حاضش بِ چاپ داساتاى اٍ، دس يا  کتااب جذاگاًاِ ضاذ ٍ      

  ّای آستَس کًَاى دٍيل بَد. ايي، ًقطِ آذاص هجوَعِ
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