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دھد یم شرازگ زويناکسيا

دش هتسب نيوا رد راکتيانج 2 یگدنز هدنورپ
یگدنز هدنورپ ندش هتسب دھاش نارھت »نیوا« نادنز زورما : زويناکسیا یرازگربخ - نارھت
بلج یارب رگید رفن هس اما دندوب هدش موکحم تازاجم دشا هب هک دوب یراکتیانج ود
.دنتفرگ تلھم ، تیاضر

ولوچوک مثيم لتاق ؛ یمادعا نيتسخن*
ثداوح هورگ راگنربخ هبنشراھچ زور شرازگ هب
نادنز رد زورما هک یموکحم نيتسخن : زويناکسیا
.دوب ولوچوک مثيم لتاق دش مادعا »نیوا«
رد هک هدنورپ نیا هب یگديسر تسشن نیرخآ رد
یضاق تسایر هب نارھت یرفيک هاگداد 71 هبعش
راشتسم راھچ روضح اب و »یدمحمزیزع ...ارون«
تساوخرفيک ، ناتسداد هدنیامن ادتبا دش ليکشت
.دناوخ ار
83 تشھبیدرا موس تسا مھتم هلاس 30 »یلعمرحم« : تشاد راھظا »یفيس شرآ«
هلاس 12 رسپ
رد ار شا هزانج و هفخ میرک طابر »دابآ ليعامسا« یاتسور یلاوح رد ار »مثيم« شقانجاب
.درک یفخم لادوگ کی
ندش هتشک زار و نایامن ، هزانج زا ییاھ تمسق ، ناراب شراب یپ رد : درک هفاضا یو
راکھانگ ارسداد رظن زا یلعمرحم ،دوجوم یاھ کردم هب هجوت اب نونکا.دش شاف »مثيم«
.مناھاوخ تازاجم دشا شیارب و تسا

بش نآ و ميتشاد فالتخا مھ اب هک دوب اھلاس یلعمرحم و نم : تفگ رادغاد ردپ سپس
اما درم نیا .منک کاپ ار اھترودک و هنيک ، یشوخ و ريخ اب ات مدرک توعد ما هناخ هب ار یو
هدیدزد ار »مثيم« یناغفا کی هک تفگ غورد هب و تشک ار مرسپ هنامحر یب
شاف و دش ريگتسد یناغفا رگراک یتقو اما تشاد ار ام بیرف دصق »یلعمرحم«.تسا
.دش ور شتسد دريگب ندرگ ار تیانج هتفگ وا هب مقانجاب درک
داوم شورف و دیرخ رطاخ هب تقانج اب و وت فالتخا دھد یم ناشن دھاوش : یضاق*
؟ییوگ یم هچ هراب نیا رد.دوب ینويفا
ما هناخ هب نارومام هک زور کی .درک یم شورف و دیرخ ردخم داوم ، یلعمرحم : یکاش *
هب هنيک مھ وا.مديشاپ بآ لخاد دوب مقانجاب هارمھ هک ار ینيئورھ ، سرت زا نم دنتخیر
.دش عورش اجنامھ زا نامفالتخا و تفرگ لد
یتسناد یم هک وت ؟یدرک یفرعم ار یناغفا کی ،نونظم نيتسخن ناونع هب ارچ : یضاق*
؟یدشن نونظم وا هب ارچ دراد هنيک وت زا تقانجاب
درم نیا تفگ و درب جرک رھش ميسن هاگساپ هب ار یناغفا کی »یلعمرحم« : یکاش *
.مدرک کش وا هب مھ نم هک تسا هتشک ار هچب رسپ دنچ
».مھانگ یب دينک رواب« : دش تیانج رکنم ديسر مرجم هب عافد تبون یتقو
؟یدوب اجک تیانج بش 9 ات تفھ تعاس : یضاق*
.مدوب هتفر هاگريمعت هب : مرجم*
تسا هتفگ سرپزاب هب و هدش اجنآ رد تروضح رکنم اھ ییوجزاب یط ، راکريمعت : یضاق*
تیانج هک یتعاس رد وت دیوگب یتفگ و یتفر شغارس هب »مثيم« گرم زا سپ زور دنچ
؟ییوگ یم هچ هراب نیا رد .یدوب شرانک ، دروخ مقر
.مرادن لوبق ار راکريمعت یاھ فرح : مرجم*
؟یراد لوبق ؛ یتفر تا هناخ هب یکاخ یاھ سابل اب بش نآ هدرکديئات ترسمھ : یضاق*
.دیوگ یم غورد مھ منز ، هن : مرجم*
هک میدوب مرھاوخ نامھم بش نآ : داد حيضوت ، دھاش ناونع هب زين »یلعمرحم« رسمھ
رطاخ نيمھ هب و دوب ناشیرپ.تشگرب هناخ هب یکاخ یاھ سابل اب و تقو رید ، مرھوش
هک یھاگريمعت بحاص نينچمھ ، دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.ديباوخ و تفر قاتا هب
.دش هدناوخارف هژیو هاگیاج هب دوب وا شيپ تیانج زور دوب هدرک اعدا »یلعمرحم«
و دمآ مغارس یلعمرحم« : تسا هدیدن ار مرجم بش نآ دروخ دنگوس )نسح( یو
».تسا هدوب مھاگريمعت رد میوگب همھ هب درک سامتلا
ديئات هب یار و دندرک موکحم )گرم( سفن صاصق هب ار »یلعمرحم« روش زا سپ تاضق
.ديسر روشک یلاع ناوید 27 هبعش

ینادمچ یناج ؛ یمادعا نيمود*
رد ار هدروخلاس نز کی هک دوب یدرم »نیوا« رد هبنشراھچ رامخ دادماب یمادعا نيمود
.درک دربتسد ینابرق ، تختیاپ
تسایر هب نارھت یرفيک هاگداد 71 هبعش رد هک هدنورپ نیا هب یگديسر تسشن نیرخآ رد
هدنیامن ادتبا دش ليکشت راشتسم راھچ روضح اب و »یدمحم زیزع ...ا رون« یضاق
.دناوخ ار تساوخرفيک ، ناتسداد
هلاس 65 نز کی هناخ یچتفاظن هک هلاس 29 »یدھم« : درک مالعا »یرديح اضردمحم«
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نادمچ رد ار هزانج و هفخ ، دربتسد هزيگنا اب ار وا 86 دادرخ موس دوب »هجیدخ« مان هب
.درک یزاساج
نارگ لیاسو تفگ و تفرگ ندرگ ار تیانج اھ ییوجزاب یمامت رد »یدھم« : داد همادا یو
و دوجوم یاھ کردم ، مد یايلوا یاضاقت هب رظن الاح.تخیرگ و دیدزد هاگنابرق زا ار تميق
یارب دناد یم یدمع یگفخ ار گرم یلصا تلع هک ینوناق یکشزپ هيباوج نينچمھ
.مناھاوخ تازاجم دشا یدھم
اما دوب تيبرت و حالصا نوناک یراختفا راکمھ مردام : تشاد راھظا »هجیدخ« رسپ سپس
.دوش مادعا دیاب الاح و تشک ار وا یمحر یب اب درم نیا
و تفر »هجیدخ« هناخ هب هک دوب یلاسکی« : تفریذپ ار مرج ، ديسر یناج تبون یتقو
و مدوب راکھدب نوچ.مداد یم ماجنا ار شا هناخ یاھراک نم و دوب ینابرھم نز.متشاد دمآ
ندرک عمج مرگرس زور نآ.متشاد هارمھ وقاچ کی هشيمھ دندوب هدرک مدیدھت ، ناراکبلط
متسد و مديسرت.درک دایرف و داد و دید مباروج رانک ار وقاچ هک مدوب »هجیدخ« یاھ سابل
».مھد راشف ار شیولگ مدش روبجم ؛دوبن رادرب تسد اما متفرگ شناھد یولج ار
نيمھ هب.تسا هدش شوھ یب مدرک لايخ و داتفا نيمز یور »هجیدخ« :درک هفاضا یدھم
ناھنپ ات مديشک تخت ریز ار هزانج.دوب هتشذگ راک زا راک اما مديشاپ بآ شتروص یور رطاخ
.مدرک رارف و مديشک یرابنا هب ،متشاذگ نادمچ لخاد ارار نآ نیاربانب.دشن اما منک
هناخ زا ميھاوخ یم متفگ و متفر منز ردارب شيپ ، تیانج زا سپ هلصافالب : داد حيضوت یو
نم.دنام مرظتنم رد یولج شنيشام اب و درک لوبق.مربب ییاج هب هليسو دنچ مراکبحاص
منز ردارب نيشام لخاد ار اھ هليسو ! موش لخاد مديسرت یم اما متفر یرابنا هب هرابود
زويناکسیا شرازگ.تشادن ربخ زيچ چيھزا منز ردارب دينک رواب . میدرک تکرح و متشاذگ
، رفرکیام ،یقرب وراج لماش یدرک جراخ هناخ زا هک یلیاسو : ديسرپ یضاق ، دیازفا یم
هراب نیا رد ؛ تسا هدوب دربتسد وت هزيگنا دھد یم ناشن هک تسا ... و ید یس ویدیو
؟ییوگ یم هچ
.دوب قافتا کی زيچ همھ و متشادن دربتسد دصق نم ، هن :یناج*
هب مکح و دندرک موکحم مادعا هب ار وا ، روش زا سپ یضاق جنپ ،یدھم یاھ فرح نایاپ اب
.ديسر روشک یلاع ناوید 11 هبعش ديیات
یکی.دش فقوتم ناشگرم مکح هک دنوش هتخیوآ راد هب زين رگید مرجم راھچ دوب رارق زورما
ار ناوجون دنورھش ، شتسود زا یھاوخاوھ رد هک تسا »دونھب« مان هب یرسپ نانآ زا
.درک ینابرق
یعمج هتسد یريگرد لابند هب هلاس18 »دونھب« دھد یم ناشن دوجوم یاھ کردم
وقاچ اب ار »ناسحا« مان هب یا هلاس 17 رسپ ،کراپ کنو رد 1384 دادرم 27 هاگماش
.تشک
تسایر هب نارھت یرفيک هاگداد 74 هبعش رد هک هدنورپ نیا هب یگديسر تسشن رد
هب هجوت اب : درک مالعا ناتسداد هدنیامن ، دش ليکشت »یا هرمک هوک ینيسح« یضاق
دشا یاضاقت وا یارب هاگداد رضحم زا نادھاش تداھش نينچمھ و »دونھب« حیرص فارتعا
.مراد تازاجم
گرم مکح ناشرسپ لتاق یارب و دنتفرگ رارق هژیو هاگیاج رد نايکاش سپس
لابند هب« : دنک عافد دوخ زا ات »دونھب« هب ار تبون »یا هرمک هوک« یضاق.دنتساوخ
ار وا متساوخ یمن نم.مداد لھ ار ناسحا متشاد تسد رد هک ییوقاچ اب ، یريگرد
».تفر ورف شبلق هب هتساوخان ،وقاچ و مشکب
هدرک ديیات ناسحا هزانج یور ار یگدروخ وقاچ ود یاج ینوناق یکشزپ : درک هفاضا یو
.مدز هبرض کی طقف نم هک دينک رواب اما
هک ؟ییوگ یم هچ هراب نیا رد ،تسا هدش هدز وقاچ کی اب هبرض ود رھ : ديسرپ یضاق
!دينشن یخساپ
رد و دنا هتشاد روضح ناوج نیدنچ ، یريگرد رد : تفگ زين »دونھب« عفادم ليکو یتقو
ات دیونشب ار نادھاش تاراھظا مراد اضاقت نیا ربانب.تسا هدوب وقاچ نانآ یگمھ تسد
.دوش راکشآ ناھنپ تقيقح دیاش
اب ناسحا و ديما«: داد حيضوت و تفرگ رارق هاگیاج رد دھاش ناونع هب هلاس 18 »ديحو«
زا یھاوخاوھ هب دونھب و ناسحا .دنتفر ناش هناخ هب ود رھ اما ،دندش ريگرد مھ
هلمح ناسحا هب وقاچ اب هک دوب دونھب نیا .دنتفرگ رس زا ار یريگرد رگید راب ناشناتسود
».درک
ار »دونھب« و درک ديیات ار شتسود تاراھظا ، دھاش نيمود ناونع هب »نیورش« نينچمھ
.دناوخ تیانج لماع
ار ناوجون مرجم ،رادغاد هداوناخ یاضاقت هب رظن و دوجوم یاھ کردم یسررب زا سپ تاضق
دنچ هک »دونھب«.ديسر روشک یلاع ناوید 33 هبعش ديیات هب یار و دندرک موکحم گرم هب
نادنز لولس رد هيیاضق هوق دیدج سيئر روتسد هب مھ زورما هتشگرب راد هبوچ یاپ زا راب
هب نايکاش لد دیاش ات تخود هدنیآ یاھزور هب مشچ ، گرم مکح یارجا فقون اب و دنام
.دنرذگب یھاوخنوخ زا نانآ و دیايب محر
اب ار »ح - نسح« مان اب یا هلاس 31 درم 73  ید 26 هک هلاس 41 »گ - رفعج« نينچمھ
.دش ور هب ور تیاضر بلج یارب نايکاش هھام ود تلھم اب زورما هتشک هلولگ کيلش
هداوناخ یتقو و دز تیانج هب تسد »نسح« رسمھ اب یناھنپ هطبار زا سپ درم نیا
هاگداد 35 هبعش یضاق هک دوب یلاح رد نیا.دنام نادنز رد اھلاس دنتساوخ هید ، ینابرق
ناوید 34 هبعش تاضق ديئات هب یار و درک موکحم صاصق هب ار یناج ، نارھت یمومع
.ديسر روشک یلاع
شا هلاس 47 تسود »ناراھب« ناتسوب رد 80  ید 22 هک زين هلاس 33 »ن - مساق«
1608 هبعش رد درک فذح یگدنز زا ردخمداوم هلماعم رس رب فالتخا رطاخ هب ار »تجح«
.دش موکحم – مادعا -سفن صاصق هب نارھت تقو ییانج هاگداد
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زا ینابرق ردپ تشذگ دوجو اب ، ارجا هلحرم رد و دندرک ديیات ار یار یلاع ناوید تاضق
اما دنتساوخ هید »تجح« نادنزرف هتبلا.درک صاصق هب رارصا شردام ، یھاوخنوخ
دوخ لولس هب تلھم تفایرد اب زورما و دنام نادنز رد ، تشادن یلوپ هک »مساق«
.تشگرب
هب نز نیا دينش و داد قالط ار شا یا هغيص رسمھ یتقو هلاس 28 »ک - قداص« نينچمھ
رد.دز ییوج هنيک هب تسد تسا هدمآرد ،»ميحر« مان اب یا هلاس 40 درم تقوم دقع
سفن صاصق هب یرفيک هاگداد 71 هبعش رد مرجم و هتشک »ميحر«83  نیدرورف 19 تیانج
زورما اما دندز نآ رب ديیات رھم ، روشک یلاع ناوید 40 هبعش تاضق.دش موکحم – مادعا –
.دريگب تیاضر ات تفای تصرف رگید هام ود »قداص«
نیوا نادنز لباقم هب »یدیدج سابع« هلمج زا ناراکشزرو و ناراکوکين زا یعمج زورما
525/125.دندرک وگ و تفگ نايکاش اب راد هیوچ زا ناموکحم تاجن یارب و دنتفر

525:راگنربخ
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