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۱۱
دنراد تیاردٔ هدید هک ینانآ هب میدقت
دنرادنپ یم فده هب ندیسر ٔهلیسو فرص ار هار و
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سلجنا سال                                         یسمش یلالج ۱۳۹۶ نازیم

تسا زاجُم و یناجَم هدنسیون مان رکذ زایتما ظفح اب هتشبن نیا عیزوت و ،ریثکت ،کیرشت ،پاچ ،رشن
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ار وت مسبت ٔهیاس
مدید لایخ ٔهرطق بابح ٔهنیئآ رد
.دیکچ مراگزور گنر یب ٔهحفص رب هک
،تفر اه هژم یاپ هب و دیشوپ کشا ٔهماج ملد درد
!مزیرن ای ...،مزیرب :تفگ ...درک ثکم

❖❖❖❖❖

 .متشاد ناوارف ٔهقالع میدق یاه گنهرف  گنه و یوه و گنر و مسر اب  یناوج راگزور رد
 رصع یاهیرامعم iسدنهم و یشاقن رنه کبس هب یرگن هزات رد دیاب هک ار  میلصحت زاوج ٔهلاسر
 رد .درک یا هناسفا راید نآ ٔهناور یلیصحت رفس کی قیقحت یارب ارم متشون یم ایناپسا یمالسا
 مهیپ نیدامن یاهیگدیچیپ نم ،دنتسیرگن یم اهنامسآ هب تقلخ رارسا کرد یارب نارگید هکیلاح
 ٔهرود دباعم و ،دجاسم ،اهرصق ئرامعم فوقس یاهنامسآ رد ار ناسنا تسد رنه ٔهتسویپ
 .مدوب هتخاب تریح رد ار دوخ ءارمحلا رصق سنرقُم قاور ریز یزور .متسُج یم ایناپسا یمالسا
 و رد زا ارم نآ لسلست و تشادیم رب اه هنامز یاهییابیز شوقن و طوطخ زا ئریباعت ملایخ ٔهرادنپ
 و ،هتسویپ مهاب یایاوز ،هتسسگ مه زا طوطخ هنوگ هچ هک مدید یم .درب یم دوخاب رابرد راوید
 تقلخ رد ار قلاخ تیدبا فصو iهانتیال دامن یمالسا یرامعم iشاقن رنه ٔهتخیمآ مهاب فورح
.دشخب یم تنیز و بیز شقولخم

 منرت ،مدوب هدهاشم لوغشم نشور همین دنلب دبنگ قاور ریز رد هک اهزور نآ زا یکی رد
 هنامز زا ،هتفر باوخ هب یاهرصع زا ،رود نارود زا مدینش یادص .دیسر مشوگ هب یبیغ فتاه
 هدیبسخ اه هدس یتناید بذاک یاه تیوه رابغ ریز نآ تیناسنا یفطاع رهوج یاهرایعم هک یاه
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 مایا درس و مرگ هک دنتفگ یم تیاکح ینامدرم لاوز و جوا و لالج و هوکش زا اهقاور و اهقات .دوب
 و رفظ مایپ ناجیه و قوش و روش زا  اهادص زازتها .دندوب هدنارذگ اهدبنگ نیمه فقس ریز ار
 iبای تعلخ و املع و هفسالف iبایراب زا ،گنج تاهبج تسکش لاوحا ندیسر تبیه و مهو زا
 یم تیاکح افرُع ئرِس دجو و iفخ رکذ زا و نادنمتردق رورس و مزب سلاجم زا ،ابدا و ارعش
 یسامح یاهناتساد نیوانع اهراوید و دنداتسیا یم میظعت هب اهنوتس سلاجم نیا ٔهمه رد .دنتفگ
 هک خی رات کیرات یاه ادرف رگ هراظن یاهمشچ رد بجعت یافرژ رب ات دنتسب یم شقن هنیس رب ار
 اجنیا ینامز هک دنیوگب ترسح رد و دنهدب تداهش ،دننک یم ندید تلزنم و ماقم و هاج نیا زا
 برغ رورغ تلفغ رد دوخ یلو ،دیشک تلاهج رابغ زا ار برغ تبرغ هک دوب نشور ندمت دهم و دهع
.درک بورغ

 سپ نآ زا هک درک نیگنر نانچ اه هنامز گنر زا ار مرطاخ روضح ینامسآ شورس زور نآ
.دیامیپ یم هار توافتم مه زا رصع ود یزاوتم رادم ود رد ما ینیبناهج ٔهاگدید

❖❖❖❖❖      
        

 رب ات دیبلط ایناپسا هب زاب ارم یناوج مایا یایوگ یاه هرطاخ ساکعنا زارد نایلاس زا دعب
 رطاخ مه نم و درکن ضارتعا ما یگراوآ راگزور .منک رورم هرابود خیرات باوج یب یاهشسرپ
 .متخاب ادخ رد ار دوخ و متفای دوخ رد ار ادخ اجنآ هک متفر ینیمزرس هب هدرک لابند ار لایخ

 اهنت .درب ایناپسا لامش رد کسب نیمزرس بلق رد وابلیب رهش هب ارم رفسریس اضق زا
ً اتصاخ ،متفای ینتشاد تسود ار مدرم راید و رید ره رد .مدرکیمن ییاهنت ساسحا یلو ،مدوب
 و مزاس دوخ زا ار اه هناگیب متساوخ یم .تشامگ یم ما یتبحصمه هب فداصت هک ار ییاهنآ
 هراظن تیعقاو رد یهاگ و مدش یم ناهنپ اه تیعقاو ٔهراظن رد یهاگ .هناگیب ،یدوخ زا ار دوخ
 زا زیرگ یارب هاگ .مدرک یم زاورپ لایخ یاهلاب رب و متفر یم ورف رکفت قامعا رد هاگ .نایامن ،اه
 مدق نآ رب یسک یتسیاب هک تسیرگن یم یهار هب ممشچ .مدیشک یم راظتنا رهاظت رد اوزنا
 میاپ ریز ار تشونرس اجر و فوخ ناسون هاگ .مدوب مدق مه اه هشیدنا اب .دمآ یم میوس هداهن
 درکیم هولج یدنمفده لکش هب دوخ یفده یب تلاح نینچ رد .دیبلط یم نتفر هب ارم و تشون یم
.تسیرگن یم نآ هب یتفگش اب مریبدت هک درب یم یاهاج هب هتسویپ ارم و

 یم وابلیب رهش گنت یاه هچوک زا ما یناوج نارود یاه هرطاخ اب اهزور زا یکی رد
 تیاکش اه هنامز دنور و هار زا هک مداهن یم ییاهشرفگنس iگدیئاس یالاب ار میاهمدق .متشذگ
 اهون رب اه هنهک .دوب هتسش اهراب مایا گنر ار گنت ٔهاگرذگ نیا حانج ود یاهراوید .دندرک یم
 یم لاح ناماد رد ممشچ یلو دیخرچ یم اه هنیراپ و اهیضام ورگ رد منهذ .دندوب یلوتسم
 ٔهیده هناگیب و انشآ ره هب شوخ نحل اب مدرم .دنک هقردب ار ما هرهچ بجوم یب تشاشب ات دیصقر
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 میلست مکلت نابز .متفرگ یم باوج کسب نابز هب ،مدیسرپ یم ییایناپسا نابز هب .دنداد یم مسبت
   .دوب هتشگ رهش نامدرم ریذپ هناگیب دنخبل

 یاسیلک رانک رد هک متفای هداتسیا نارظتنم راطق یاهتنا رد ار دوخ نامز شدرگ رابغ رد
 ما ینادان اب ،مدیمهفن ار شفده نوچ .دیسرپ یزیچ نم زا فظوم درم .دندوب هداتسیا دنلب جرب اب
 فظوم درم هب دوب هداتسیا مبقع رد هک ٔهقیلس شوخ و هفایق شوخ نز .مدش نابیرگ و تسد
 شیپ رد هک یهورگ اب ات درک هراشا و داد هزاجا نم هب لؤسم فظوم نآ هجیتن رد هک تفگ یبلطم
»؟دیسرپ یچ لؤسم فظوم مدیمهفن نم دیشخبب« ،مدیسرپ هدرک رکشت مناخ زا .مدنویپب دوب ور

».مداد ار شباوج تسین مهم«
»؟باوج یچ«
».دیتسه ام اب امش هک متفگ وا هب«
 هب هک ینارئاز ؟دیتسین نارئاز هورگ زا امش رگم« ،دیسرپ و تسناد ار مبجعت ثکم

 »؟دنوریم هدایپ هلیتسوپماک ِد وگایتنس
 اب متساوخ .مدنابنج دیئات هب ار مرس ،هدرک تروق اجکی مرورغ اب ار متلفغ لهج تعرس هب

 یارب ار یهار هچ و هتخیر میارب یحرط هچ مایا فداصت هک منادب ات مدرک زاب تبحص رس وا
 هریهن رهش زا ،تسا  اراین ممان« ،درک یفرعم ار دوخ و تفرگ یشیپ نم زا وا یلو .هدرتسگ مرفس
 یلو ،تسا مخو چیپ رپ و زارد و رود هار .موریم وگایتنس ترایز هب هک تسا موس راب نیا .ما هدمآ

 iیایناپسا اب ».دیشچ نآ سفن ره یاه یگتسخ عفر رد ناوتیم ارنآ تیناحور یاضف یافص
 ترفاسم نیا ٔهراب رد یدایز تایاکح و اه هصق« ،مداد باوج هتسکشان iسیلگنا و هتسکش
 نیا .منک مادقا نآ هب دوخ هک دوب هدرکن یرای تصرف لاح ات یلو ،ما هدینش ییامیپ هار و یناحور
».تسا نم لوا راب

»؟دینک یم رفس اهنت«
 رفس ملایخ اب« ،متفگ .دوب رتشیب تاحیضوت رظتنم اراین ثکم موادت هک متسناد ».ریخ هن«

».منک یم
».تسا نات مالک تفارظ نات موس رفسمهً امتح«
 ناهارمه نیا ٔهقردب .تسا زاورپ دنلب ملایخ یلو ،دیامیپ یم هار هدایپ نم اب تفارظ ،یلب«

».دزاسیم رت هنانیبشوخ رفس نیا یارب ار ما یراودیما
 اسیلک بقع کچوک ٔهچغاب هب رگید نارئاز اب ار نارظتنم یامن هبهار مناخ ءانثا نیمه رد

 .درک لابقتسا ام زا یناتسبات مارآ یاضف رد اهنبلگ یاه هچخاش ناب هیاس هکیئاج درک توعد
 یرفس نوماریپ ار یبلاطم و درک ییاریذپ نارئاز زا یبهذم همین ٔهداس سابل اب یدرم دعب یدنچ
 هدیزگرب ار زاس تشونرس یلو راوشد تیاهن تیلؤسم« :تشاذگ نایم رد ام اب میتشاد ورشیپ هک
 امش ٔهمه یارب دزیا هاگرد زا .دنا هتشاذگ مدق هار نیا هب رامشیب تشرس کین نانز و نادرم .دیا
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 .موشیم رامشیب تاکرب بلاط نات مدق ره یارب وا زا و میوج یم تعاطتسا رفس نیا ماجنا رد
»....دشاب نات هار قیفر دنوادخ قیفوت

 هیسیلاگ تلایا رد هلیتسوپماک ِد وگایتنس ترایز هب هورگ نیا هک متفایرد بهار تبحص زا
 هب هک دوب ایناپسا مهدزاود نرق یاهیبیلص ربهر وگایتنس .دنور یم ایناپسا برغلامش یاهتنا رد
 نیا .دندش زوریپ ایناپسا رد ناناملسم رب شیپ نرق تشه نایحیسم شیاعد تکرب زا اهنیا معز
 رابتّقّشم یاه هبرجت زا دنراد وزرآ و دنرادنپ یم کَُرَبت ار هلیتسوپماک ِد وگایتنس هب رفس نارئاز
 هب دنهاوخ یم هک دنتسه کیلوتاک نایحیسم اهنیا رتشیب .دننک لصاح ار دنوادخ برق رفس
 تناید وریپ اهنیا زا رگید یخرب .دننک ترایز ار وا نفدم هدرک رفس هدایپ هلیتسوپماک ِد وگایتنس
 ،دنا هدمآ هوتس هب شون و شیع هفرم یگدنز زا اهنیا .دنا یفرُع نارئاز عقاو رد و دنتسین iصاخ
 هاگرذگ ار رفس هار نیا .دنوش زارمه نآ یاهیابیز اب و دنروآ ور تعیبط هب دنهاوخ یم فرص
 هسنارف یوپ هل رهش زا نارئاز زا یدایز ٔهدع نوچ ،دنمان یم مه یوسنارف هاگرذگ ای وگایتنس
.دشک یم ازارد هب هام هس هک دننک یم زاغآ ارناش iلیم رازه رفس

❖❖❖❖❖

 زا نم هب و دش مدقمه نم اب اراین مناخ اگیو ال یروت رهش و وابلیب نیب رفس لوا زور رد
 هاگترایز ات وابلیب رهش زا نارئاز هک متخومآ وا زا .درک نایب هلیتسوپماک ِد وگایتنس ترایز فاصوا
 کاروخ ٔهزادنا نیرتمک اب ،دنریگیم هشوت نیرتمک دوخ اب .دننکیم یط هدایپ ار لیم اهدص ٔهلصاف
 تحار و شیع لیاسو زا و ،دنزاس یم تعیبط طیارش اب هداس کاشوپ اب ،دننک یم تعانق
 دوخ رب ار هافر و شیاسآ رازبا دنشاب مه رادلوپ و لومتم ولو نارئاز .دننک یم زیهرپ ینامسج
 یم اهاقناخ ای دباعم رد نانز ًالومعم هناریقف یاه هاگتماقا رد هار رس رد  .دنزاس یم مارح
 هار ریسم دادتما رد .دنباوخ یم دازآ یاوه رد هداس شرف ای نیمز یور ربً ارثکا نادرم و دنباوخ
 و ،دننک یم تمحرم یاعدتسا نابز رب ادخ رکذ اب ،دنزادرپ یم تضایر هب تولخ یاه هاگتسیا رد
 شیاتس ار اهنآ قلاخ  تعیبط یاهییابیز نیسحت و ریدقت هار زا .دنروآ یم اج هب ار دنوادخ رکش
 یم باذع رد ًالقا دنشُک یمن رگا ار سَفن و دنریگ یم هزور تینابهر رد اه یضعب  .دننک یم
 رگید ٔهدع .دننک سح ار نایاونیب iطحق جنر و درد ات دننکیم مرن هجنپ و تسد یگنسرگ اب .دنراذگ
 .دننک دنوادخ ٔهشیدنا فوطعم ًالماک ار ناش راکفا هزور یس شمارآ رد ات دنریگ یم توکس هزور
 ار دوخ یاهییاراد ناش یاهروشک هب تشگزاب رد هک دنوش یم لوحتم نانچ نارئاز نیا زا یخرب

.دننک یم ایند کرت تبرغ رد هدرک رایتخا میاد یارب ار یگدنز ٔهویش نیمه و دننک یم هقدص
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 نم مدقمه و رفسمه زاب اراین  .میدرک زاغآ ار الیسیدابیر رهش هار رد رفس موس زور رد
 یاهتحایس و اهرفس هب و دتسرپیم تعیبط یاهییابیز رد ار دنوادخ هک تسا دنمشیدنا کی وا .دش
 اساهل رهش رد یدبعم رد iیادوب نارئاز اب هدرک رفس تبت هب ینامز اراین .دراد هقالع یناحور
 رد« :درک تیاکح نینچ تبت نایادوب iناحور زکرم ،اساهل رد ار دوخ دیدمشچ وا .دوب هتسویپ
 دنهدیم زرابت ار یداقتعا صولخ نانچ دوخ زا و دننکیم رایتخا ٔهویش ار رقف ییادوب نارئاز اساهل
 هدیزغلو ،هتسشن ،هداتسیا موادتم و لسلسم دوجس رد ار ادوب ترایز ییاهن ٔهلصاف لیم دنچ هک
 یاهشوپاپ و اهشوپ تسد ییادوب نارئاز .دنهن یم هدجس نیمز رب مدقره رد و دنیامیپ یم
 ناش یاپ و تسد ئزیرنوخ و ندیشارخ زا ات دنشوپ یم وناز و تسد فک یور ار صوصخم
 افص و قدص و نابز رب هرتنام ای رکذ اب ار هار مدق ره اهنآ بیترت نیا هب .دنشاب هدرک یریگولج
 وا هکنیاً اتصاخ ،متفای پسچلد یلیخ ار وا یاه هصق ».دنیامیپ یم هار هنیس و تسد اب لد رد
.ایناپسا رد هن ،تسا تبت رد الاح نیمه ییوگ هک درکیم نایب یروط

 جاوما .میتفر رهش لامش رد یلحاس کچوک هاگجرفت یاشامت هب زور نآ یادرف حبص
 رحب نماد هب هتسکش رورغاب دعب و دندروآ یم موجه یگیر لحاس هب تبیه جوا رد رحب iپایپ
 اب هچنآ .دیسرپ نم تشذگرس زا اراین .دوب iیاشامت ٔهرظنم رذج و دم ناسون .دنتشگ یمرب
 داقتعا زا اراین .میداتفا هار هب هرابود هاتوک فقوت کی زا دعب .متشاذگ نایم رد وا اب تشاد طابترا
 تخانش .دجنگ یمن ملقعرد یلو دشخردیم ملد رد هک متسرپیم ار یادخ« ،متفگ .دیسرپ نم iنید
 ،فوصت ،نافرع ،قطنم ،هفسلف رد هکلب میوج یمن تناید ٔهدودحم رد اهنت ار ییادخ ٔهدیدپ
 ایاز ِکش .مریذپ یم و میوپ یم دنک کیدزن ادخ هب ارم هک یرگید یهار ره و تایهلا ،تیناحور
 هک درک یم هدافا ار iنعم اراین ٔهرهچ رب زومرم مسبت ».نم هار غارچ ایوپ کاردا و تسا نم ملعم
 دیتسه رعاش امش« ،دیسرپ مه زاب یلو ،دش یمن هدید مالک هب یترورض وا تشادرب حیضوت یارب
»؟فوسلیف ای

»؟تسا نوریب لامتحا زا »فوسرعاش«رگم«
»؟!دیتسه ،سپ«
 نایرع و هنهرب یانعم میهافم ای ددنسپ یم ار مالک فرظ هدنونش هک تسا نآ طوبرم«

 ».ار فرظ نورد
 و سدح اب ار وا زور نآ رفس هار iقابتم .تفر ورف قمعت رد رگید راب اراین باوج نیا اب

.میدومیپ یم هار یشومخ رد رگید نارئاز یپ زا ودره و متشاذگ شلایخ
 هویم و ماعط نارئاز یارب مدرم .میدیسر یکچوک ٔهبصق کیدزن یهاگتسیا هب زور نآ ماش

 ات مینک ترفغم یاعدتسا هلیتسوپماک ِد وگایتنس تکرب هب ناش یارب ات دنتساوخ ام زا و دندروآ
 تلاسک رثا هب نارگید و دنتخادرپ رکذ هب نارئاز زا ٔهدع نآ زا دعب .دنوش لصاح ناش یاهدارم
.دندیباوخ رفس
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  تحبص تساوخیم دایز قایتشا اب اراین .میتفرگ شیپ رد ار نوژیگ رهش هار مجنپ زور
 لثم ناناملسم ایآ هکنیا و دیسرپ مالسا نید ناکرا و ینابم ٔهراب رد نم زا .دنک لابند ار یلبق
 زا ار یتسه راگدیرفآ iگناگی دمحم« ،متفگ .هن ای ،دنراد صاخ نکاما تایز مسارم نایحیسم
 iیارگموق ٔهنیرق رد هک درک یفرعم ناهج هب ار یدنوادخ و دروآ نوریب داژن و موق تینهذ قایس
 ئاهتلاصا زا یربم دنوادخ تخانش دروم رد هک دیشوک یتینهذ دشر رد وا .دشابن ریذپ تیوه
 رشب هب تمدخ و کین لامعا رد ار تلیضف ٔهجرد ،یوقت ار تمارک رایعم وا .دشاب ینیمز و یمدرم
».تسج یم

 ایوگ هک درک هاگن نم هب یروط یهاتوک لمأت زا دعب ».مدوب هدینشن چیه دمحم نیا زا نم«
.مهدب همادا ار میاه هتفگ تساوخ یم

 روحم کی رود هب فاوط یارب ار تیرشب مامت هشیدنا نیا نتخاس یناهج یارب دمحم«
 اج هب اج هبعک راوید بادهت رد هک تسا دیدپان یگنس iهایس رد نآ قارحم ٔهطقن هک درک توعد
 اهدص زور و بش هک تسا اهناملسم تادابع دیحوت تیروحم دامن و هلبق هطقن نآ .تسا هدش
 .دننک میظعت یتسه راگدیرفآ تینادحو و تیدحا هب ات دننادرگ یم ور نآ یوس هب ناملسم نویلیم
 رد ار دنوادخ زا iبسن تخانش دنشوک یم دنهد یم حیجرت تداع رب ار تدابع هکیئاهنآ یارب
 لمع ٔهماج ناش قلُخ اهیبوخ هب تیدوبع رد و ،دننک سح بلق رد ،دننک لصاح تینالقع حطس
 قمعت قیرط زا نطاب رد و دننک ادخ قلَخ تمدخ رهاظ رد هکنیا همه زا رتالاب یلو .دنناشوپب
 رکذ ار هنافراع مسر نیا هک دننک کرد بلق تریصب ٔهدید اب ار دنوادخ یرکف زکرمت و ینوردنا
 ».دنیوگ

».تسا هریغ و اه هاگترایز لیلجت کسانم و ،یعمج تادابع زا مروظنم ؟...یچ موسر زا«
 iلیخت مسر اجنآ رد و دنوریم جح هب یگتسب مهو یگنرمه یارب ناهج ناناملسم«

 و یدام تاقلعت ٔهمه ینعی ،دندنب یم مارحا جاجح راک نیا یارب .دننک یم لیثمت ار زیخاتسر
 .دننک یم اهر اهنآ شالت و پت و ششک زا ار دوخ هتسناد مارح دوخ رب ار یعامتجا تازایتما
 قارحم هک هایس گنس نآ یوس هب و دنشوپ یم دیپس ٔهداس سابل هچراپ ود کی طقف نایجاح
 و هدنز ناشکهک ناس هب نارئاز .دنوش یم کیدزن تسا یتسه ملاع یرگن اتکی و یتسرپاتکی
 رتکیدزن هلبق بلق فرط هب ناش یاهبلق ات دنخرچ یم پچ هب تسار زا هبعک رود هب کرحتم
».دنشاب

 جح ترایز تاروصت رد قرغ ودره .تشاد لابق رد یزارد iشومخ میاه هتفگ نیا متخ
 دوخ نآ زا یشیدنا فرژ رد ار هتخومآ رگیدکی زا یاه هتخودنا هک میدوب نآ لوغشم و میدوب
 و وحم متاحیضوت رد وا .درک یم فاوط منایب و حرش روصت رد اراین iناحور تینهذ .میزاس
 هب هراومه توکس قیاقد و دیئارگ یم یهاتوک هب دوکر رد نخس یاه هظحل .دوب هدیدرگ هتشغآ
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 نانچ توکس هک مدرک یم سح ،دندمآ یم مه یپ رترید یلدان لد رد تاظحل و دندیشک یم ازارد
 گنرد .دندومیپ یم هار مهیپ یتوافتیب رد اهاپ یلو .دنک اهر ار ام دهاوخ یمن هک هتفرگ سنا ام اب
  مُگواگ ماش کیدزن و میدرک فقوت یتسار مد یارب نوتیز ناتخرد ریز رد یمان یب لحم رد یهاتوک
.میدیسر هبلالیو رهش هب

 ناوجون نارتخد هار همین فقوت رد .میدرک زاغآ وییدابیر رهش هب ندیسر تین هب ار متفه زور
 و روگنا زا .دندوب هدروآ نارئاز دزن شورف یارب هار ٔهموح ذیذل و گنراگنر یاه هویم یاهدبس هلحم
 عفر یارب ام رفسمه نابهار یلگنج هب فرشم ٔهشوگ رد .میدرک ناج شون نآ راد هزم یلیخ ریجنا
 ار رفس هار یهاتوک فقوت زا دعب .دندرک نیرمت ار قیمع سفنت تضایر و هاگوی تاکرح یگتسخ
 نابهار .میدیسر ویدایبر رهش هب باتفآ بورغ عقوم .دوب یزاردً اتبسن زور .میتفرگ شیپ رد
 زا دعب .دندرک ییاریذپ ام زا زاب iناشیپ اب دندوب هدرک هیهت ار بش ماعط لبق زا هک یاسیلک

 تحارتسا هب هاگرذگ دبعم ٔهطوحم رد اهدرم و دنتفر هنانز هاگباوخ هب نز نارئاز ماعط فرص
 دندینش و دنتفگ .دندرک اهتیاکح باوخ تصرف ات ناش هتشذگ یاهرفس یاه هرطاخ زا و دنتخادرپ
.دندیدنخ و

 ئدنلب هب و متساخرب باوخ زا دندوب هتفخ زونه رگید نارئاز هک زور نآ یادرف ناهاگرحس
 کرحت .تخاون یم تعیبط شیاتس دورس جاوما رتاوت و یلاوت رد رحب هکیئاج متفر لحاس رانک
 فارطا ٔهدرتسگ یاه هنحص .دیجنگ یمن فیرعت رد حبص یازقفش نامسآ ریز رد ییابیز نیگنر
 دبعم ره زا رتبوغرم دوب هتشگ یهاگشتسرپ دوخ هک دوب هتسارآ یروط ار تقلخ یاهیبوخ هگاشامت
 .دش یم رتشیب نآ تذل ،دیشک یم ازارد هب دنچره قورش یاشامت راظتنا .دجسم ره زا رتابیز و
 زا زیامتم نادنچ هن تدابع تیثیح دوخ یلحاس یاهرازلگنج هانپ رد باتفآ ٔهغیت عولط iیابیز فیک
 قرو نانچ ار تعیبط نارق تاحفص نشور تایآ یرحس میسن .دوب هدرک ادیپ ار هنیراپ نانیدرهم
 .درک یم سمل رگنفرژ مشچ اب ارنآ دیاب هک دوب هتشگ یتدابع ادخ تقلخ یاهیبوخ ندید هک دزیم

 رد زارد رفس زا دعب .میتفرگ شیپ رد ار هبلالیو مان هب یکچوک ٔهبصق هار مهن زور
 ،ماعط فرص زا دعب .دندرک ییاریذپ نارفاسم زا لحم مدرم .مدیسر لزنم هب یلگنج ناراسهوک
 یاهدرم و دندرک توعد ناش لزانم هب بش تحارتسا و شیاسآ یارب ار نز نارئاز هلحم نانز
 بش یناتسبات فاص نامسآ ریز رفاسم نادرم اب یکچوک دبعم یولهپ ٔهناخرفاسم رد ناش
.دندنارذگ

 مدزن قایتشا اب و دوب هتساخرب هنانز هاگباوخ زا یپسچلد لاؤس اب اراین زور نآ یادرف
 ار ناسنا کی دیاب جح سپ ،دشاب نینچ رگا ؟تشادنپ ترجه ناوتیم ار نتفر جح ایآ« :دیسرپ هدمآ
».دزاسب لوحتم ًالماک
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 هک تسا صخش هب طوبرم و یبسن نآ تیفیک یلو ،دشاب نینچ دیاب تیهام و ینعم رد«
 ».دنک یفاص ار دوخ نورد زا هکنیا ای دراذگب شیامن هب ار دوخ رهاظ دهاوخیم ایآ

 »؟دوب نیا زا ریغ تدوخ هبرجت رگم«
 ».ما هدرکن ادا ار جح کسانم هک نم«
»؟دوبن دیدمشچ نات تاحیرشت نیا سپ«
 دوخ ٔهبرجت هن ،متشاذگ نایم رد امش اب جح لوصا زا ار متشادرب و مهف فرص نم ،ین«

».ار
 یور نایحیسم ترایز هب جح کسانم یادا زا لبق هک یتسه یناملسم تدوخ سپ«

»؟یدروآ
 هب جح یادا زا لبق نکمم دیدرک تیاکح میارب ییادوب ترایز زا هک الاح .دوب ادخ تساوخ«

 و ینهذ یاهتوافت اب مورب جح هب هکنآ زا لبق تروص نآ رد .مورب مه اساهل هب نایادوب ترایز
 ».مزاس یم انشآ ار دوخ دنوادخ ناگدنب رگید یاه تناید یداقتعا

»؟دزاس یمن لزلزتم مالسا نید هب ار نات داقتعا رگید نایدا موسر هب نات شیارگ نیا ایآ«
 هب ات مشاب جح کسانم یادا هدامآً انهذ دیاب نم .دزاس یم مه رتیوق هکلب ،ریخ هن«

 میادخ و دوخ یارب هکلب ،دوب دهاوخن یعامتجا تازایتما بسک رطاخ هب نم جح .مورب ترایز
 زا سک چیه هک دیشوک مهاوخ و تفر مهاوخ ناهنپ و هنایفخم مورب جح رگا ورنآ زا .دوب دهاوخ
».دنکن لصاح iهاگآ منتفر جح

»؟تسا قباطت رد لوادتم مسر اب امش مارم و هتساوخ نیا ایآ«
».یتدابع لماعت هاگن زا هن ،مرگن یم ینافرع هاگدید زا ار جح نم«
»؟هچ ینعی«
 عطقم کی ٔهدودحم رد تناید  iنابم زا یکی ثیحنم اهنت دیابن ار جح نم هاگدید زا«

 iنهذ تشادرب رد هک تخانش یداینب لوحت کی دیاب ار جح هکلب ،هدرک یوریپ ناکم و نامز صاخ
 و راتفگ و رادنپ رمع رخآ ات یجاح کی هیلوا کسانم یادا زا دعب هک دنک رثا نانچ صخش کی
».دزاس رایع ینافرع تافیرعت رد نآ یاهیتلصخ شوخ قباطم ار دوخ رادرک

 ار ادخ رگا رفس نیا لوط رد .میداد همادا رفس هب اه هشیدنا نینچ اب ینهذ یاهیزاب هب
 رتمک دوخ نیا هک میبایب رگیدمه بلق یافص رد ار دوخ تیناسنا هک میتسناوت ًالقا متخانشن رتهب
 یم هچره ایند رگید نایدا و تیحیسم و مالسا زا دش رکفمه و تسود نم اب اراین .دوبن ترایز زا
 نهذ رد رفس لزانم نیب هلصاف یزارد زا بیترت نیا هب .میدرک یم هصق رگیدمه یارب میتسناد
 هقیرط ٔهراب رد متشاد یاه تبحص .میدرک یم سح رتمک ار ییامیپ هار یگتسخ و میتساک یم
 تناید iفسلف لوصا و مالسا نید یانب شش ای جنپ و نادهاز تدابع و نافوصتم تضایر یاه
 ....حیسم یسیع تبیغو ادوب ترضح
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 زاغآ قوش اب ار رفس زور نآ حبص .میدوب هدش رتکیدزن دوصقم لزنمرس هب مه هدزای زور
 وگایتنس لاردیتک دبعم یاهجُرب .میدیسر هلیتسوپماک ِد وگایتنس ٔهاگترایز هب رصع زا لبق و میدرک
 هک گرزب تیاهن دبعم نیا .دندرک یدنسروخ زاربا ام رفسمه نارئاز و دش رادیدپ ناتخرد نیب زا
  iشاقن میسرت یاهییابیز زا دنراد رارق نآ دادتما رد رگید هرانم ود و ولج رد نآ دنلب هرانم ود
 شیاجنگ یارب دنلب یاهقاور و فقس اب نآ عیسو هاگتدابع نحص .تسا رادروخرب یمالسا کبس
 ادانرگ رد ءارمحلا رصق تانیئزت زا هک تسا یابیز غاب دبعم بقع رد .تسا هدامآ دباع دص دنچ
 ٔهزاورد و  ترفغم ٔهزاورد لثم بسانم یاهاج رد دبعم یاهراوید و اه هرانم رد .هتشگ رثأتم
 یم رظن هب دوش یم هتخانش ایناپسا iجان و مظعا فقسا هک وگایتنس زا یاه همسجم اهفقُسا
 تسا اراد ار یتیثیح نایوناپسا دزن رد وا .تسا وا یسایس و ینید تیصخش رگنایامن هک دروخ
 دنوش یم هدید گرزب تیاهن یاهنوتس دبعم نورد رد .دراد ناناملسم دزن یبویا نیدلا حالص هک
 نیئزم و شقن یمور و ،ینانوی ،یرصم یاهکبس هب وگایتنس لکیه اهنآ زا یضعب یور رب هک
 هک ینامزً اتصاخ دراد یمالسا حور و یحیسم دبلاک دبعم نیا ایوگ هک مدرکیم سح یروط .هدش
.دسر یم شوگ هب نآ یاه قاور زا نارق تئارق هب نیرق منرت اب تیحیسم نیگنهآ یاهاعد زازتها
 

❖❖❖❖❖

 رد اراین .میدرک رفس اپورا ٔهراق یاهتنا نیرتبرغ رد هریتسیف یلحاس ٔهبصق هب مهدزیس زور
 و ییایریبیآ iموب نامدرم هک تسا نیا رد هریتسیف زایتما« ،تفگ کچوک رهش نیا تیمها ٔهراب
 یم لحاس نیا هب ترایز روظنم هب ددرگ طلسم اپورا رب تیحیسم شیک هکنآ زا شیپ اهلاس کسب
 وگایتنس ترایز رفس .دننک شتسرپ و اشامت اپورآ برغ لحاس نیرترود رد ار باتفآ بورغ ات دنتفر
».دیدرگ جورم و موسرم ایناپسا نایحیسم نیب ییاپورا میدق ماوقا مسر نیا زا دیلقت هب اهدعب مه



یزیناتس  نامز                                                                                      گنس و ھشیش

- ١١ -

 تشاچ ماعط و میتسشن ایرد کیدزن یکچوک ٔهطاحا رد یگتسخ عفر یارب زور ٔهمین رد
 داتفا یدنلبً اتبسن ٔهپت هب مرظن .میدرک فرص هبصق نامدرم زا ٔهدع و نارئاز نایم رد ار یرصتخم
.دشاب یبسانم یاج تشاچ ماعط زا دعب یدرگ هدایپ یارب مدرک رکف .دوب طلسم ٔهبصق رب هک

 یاه هناخ نایم زا .تساوخیم ملد هک مدرک نامه بسانم تصرف رد ماعط فرص زا دعب
 رد .مدرک ادیپ هپت نآ یوس هب اهایگ و راز هزبس نایم ار هار یاپ در نوتیز ناتخرد و هبصق کچوک
 هب .دمآ مشوخ شا هرهچ تشاشب زا .دنفسوگ و زب ٔهمر اب مدید ار یناپوچ هپت یولهپ ٔهار همین
 ریز هپت یالاب ئدنلب رب ار دوخ دعب قیاقد .درک بجعت یمک اجنآ رد مندید زا .میدرک مالس رگیدمه
 مارخ هب یزورمین میالم داب شزو اب ناتخرد دنلب یاهخاش .متفای دنلبرس و زبس رس تخرد تفه
 یابیز رظانم رب هک دوب نیشنلد و مارآ ئاج ناتخرد ریز یلو دندیبنج یم یگتسهآ هب یصاخ
.دوب طلسم یدنلب نیا تهج راهچ

 ناتخرد ٔهیاس ریز رد .دوب هدیدرگ بترم اهشرفگنس و اه هرخص زا هک متفای یمارآ لحم
 هچنآ و دیدیم هچنآ اهییابیز نیب ما هلیخم .متسشن تولخ رد ما ییاهنت اب یگنس شرف یالاب
 سادرپ هنارعاش ئرگنابیز رد ار ممشچ ولج یاهیابیز مه هاگهاگ و .دوب ناسون رد درکیم روصت
 مدش رادیب مارآ باوخ زا ناوخ شوخ ناگدنرپ زاوآ اب هک دعب تعاس یلو تسین مدای رگید .دادیم
 هتفر باوخ هب ملایخ اب یگنس تشلاب و یا هرخص شرف یور رب تعیبط مارآ شوغآ رد هک متفایرد
 یور و لایخ و باوخ نیب زرم هک مدرب یم تذل ردقنآ ریذپلد تیاهن یاضف شمارآ و رارق زا .مدوب
 یاخس و دوج و تقلخ ٔههلا لضف ًالصا .دوبن یتوافت فارطا ٔهتسویپ تیعقاو هب یاهییابیز یایور و
 یور رد ما ینامسآ لاح سح هک دوب ناوارف نانچ شیاهیرظنم کین و تهاجو تمعن یاطعا رد وا
.مدرک کرد یدوخیب رد ار دنوادخ و ،متفایرد ندوب هدنز رد ار ندوب iنعم ،دوب سوسحم نیمز

 دنلب ار مرس .تسشن یم انشآ مشوگ هب هک مدینش نز فیطل زاوآ رد ار ٔهمزمز ناهگان
 لوغشم و هتسشن تولخ هب رودً اتبسن یاج رد هپت دنلب ناتخرد زا یکی ریز رد اراین هک مدید مدرک
ً امتح« ،تفگ هدرک زاب نخسرس مسبت اب ،مدید ار وا هک دش هجوتم هکنیا ضحم .تسا اشامت
».دیتشاد مارآ باوخ

».تسا هانگ نات توکس .دیهدب همادا ار نات ٔهمزمز .دسریمن امش رادیب رطاخ شمارآ هب«
».متسین نم رگید .تفر تسد زا ملاح«
»دیشخبب .منم رصقم«
 یلو .مدنام یم تکاس دیاب و مدرکن روضح یایح تیاعر هک متسه نم رصقم ًالصا«

 رازتها تسناوتن ما هرجنح و دریگب مارآ نیشنلد یاضف نیا iمارآ اب تساوخیم ملد iمارآ
».دنک شوماخ ار مساسحا

»؟دیدمآ اجنیا تقو هچ امش«



یزیناتس  نامز                                                                                      گنس و ھشیش

- ١٢ -

 تعاس کی هب کیدزن ،مدرک بیقعت هدرمش یدنلب نیا هب ار امش یاهمدق هکنآ زا دعب«
».مدوب نات مارآ باوخ دهاش

 فرص ار نات تقو امش فرط راهچ یابیز یاه هرظنم نیا نایم رد هک تسین فیح رگم«
».دیدرک نم یاشامت

 یتمکح نآ ردً امتح مدرک رکف ،دیدوب هتسب مشچ اهییابیز نیا ٔهمه رب امش هک مدید«
».متخادرپ امش یاشامت هب فرص و متسب مشچ زیچره زا امش لثم مه نم .تسا

».دیدوبن باوخ هک امش یلو«
 نابش امش مدید .مدرک یم رکف امش ٔهراب رد .دوبن توافتم ییایور باوخ زا ردقنآ ملاح«

 زا .دیرادن ربخ نات نادنفسوگ زا و دیا هدیباوخ ییابیز نیا هب یگرزب تخرد ریز هک دیتسین شیب
 یک هک دنک یفرعم نم هب ار امش هک متفگ ملایخ هب .دناسانشب نم هب ار امش ات متساوخ ملایخ
».هدروآ راید نیا هب دابآاجکان مادک زا ار امش هزیگنا مادک و دیتسه

»؟تفگ هچ نات لایخ ،بوخ«
 ملایخ« ،تفگ و تسشن یئ هرخص شرفگنس یور رب .دمآ رتکیدزن نادنخ و دنسروخ اراین

 هنیک زا ،دیا هتساخرب رود یارستبرغ یاه هناریو زا هک افص زا رپ بلق اب دیتسه یدرم امش تفگ
 اب و تسود مدرم دیتسه یدرم .دیریگ یم وخ نایوخ شوخ اب و ،دیزیمآ یم تبحم اب ،دیسرت یم
 نابز توکس و ملق رس و رس مشچ اب و دیتسرپ یم ار اهنیرتابیز ،دیدنسپ یم ار ییابیز .هفطاع
».دینک یم شیاتس نآ زا

»؟دسانش یم رتهب ارم نم لاح تیعقاو زا امش لایخ هک منک رواب دیراد عقوت«
 »؟تفگ هچ امش لاح سپ« ،دیسرپ توکس هظحل دنچ زا دعب »ً.امتح ...اها«
».ایور رد ایور زا دوب یمَلاع ،دوب یندید ،دوبن ینتفگ نم لاح«
»؟دیدوب هدیباوخ نآ نایم رد هک یاهیابیز نیمه لثم دوب یرظنم شوخ باوخُ امتح «
».دوب مه نینچ اضق زا«
»؟منیبب ارنات باوخ مناوت یم«
»؟روطچ ...ینعی«
».دیزاس روصم دوخ نابز هب ار منهذ نات باوخ فیصوت و فیرعت زا« 

»؟نآ ریبعت زا ای باوخ فیرعت زا«
».ود ره زا«
 رعش مالک ٔهماج رد ارنآ لایخ روص مناوتب نکمم یلو ،مراذگ یم امش هب ار مباوخ ریبعت«

 ».منک همجرت
 امش اب نات ٔهنارعاش ساسحا کرحت رد یدنلب نیا بوغرم یاوه هک متسه نئمطم«

».دنک یم یراکمه
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 راظتنا رد اراین و دندوب هدیدرگ نیگآرطع ماهلا و دیما و عقوت اب زیگنا رب هرطاخ تاظحل
 .درک یم سمل ار اضف ِتوکس ِروضح

 بش لد iهایس رد«
متشگ دیدپان اهیربخیب دولآرابغ یایند رد
،مدوبن هاگ ،مدوب هاگ
هاگیب  ٔهاگآدوخان  ٔهاگ ئانهپ زا هاگان هکنآ ات
 .مدروآ یور یهاگپ هب
.دیرد هدرپ قفش
اه یکیرات هک ٔهظحل رد
 تسب یم تخر مباوخ نامسآ زا

 مدینش یتسم یادص
.دناوخ یم ینشور یوس هب ارم هک
 میاهایور سورع
 یرحَس قفا نیرفآرحِس زرم ئوس نآ زا
 دمآ یم میوس ناگتشرف iباحس رپهش اب
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نم و
 ماگل یب رادلاب دیپس پسا رب نم
.متخات یم شیوس
.تخاون یم زاس پسا لای رب یرحس میسن
منک همزمز ار شگنهآ متساوخ هک ٔهظحل رد
.دیرپ باکر زا میاپ

 ».مونش یم امش نابز زا رنآ هک متفایرد و مدش رادیب همزمز نامه منرت اب«

 تسه هک متسناد .متسیرگن یم رود قفا هب لایخ iشوماخ رد ود ره یزارد تاظحل یارب
.ما هدشن رادیب نآ زا زونه هک تسا یلایخ و باوخ مدوب و

 شزاورپ لومعم قبط دوب هتشاذگ مدق فراعت و شیاتس میرح هبً انثتسا هک ام تحبص
 اهتشادرب دونش و تفگ هک دوب هتشذگن یرید .تفرگ جوا هشیدنا یاهنامسآ یوس هب هتسهآ هتسهآ
 نآ ٔهتخیمآ مه اب و هتسسگ مه زا یاه هیال و داعبا و یتسه یاهملاع ٔهدیدپ درگادرگ ام یاهرواب و
 هانپ ینالقع تایسدح هب دوبن ام رد نآ مهف ناوت هک هچنآ زا رطاخ سوه عانقا یارب .دیخرچ یم
 بورغ نیگنر قافآ ئرود هب ار ام و دز رهم ام یاهبل رب باتفآ بورغ iیوداج ییابیز هکنآ ات میدرب
.دشاب هتشاد تشگرب ناوت هک دوبن یلایخ رگید .درب دوخ اب برغم

❖❖❖❖❖

 ور قرش هب هرابود هلیتسوپماک و هریتسیف یاهرهش رد تحایس و ترایز زور ود کی زا دعب
 ٔهراب رد یاه تبحص مه زاب هار رد .میداد همادا وابلیب رهش یوس هب تشگزاب رفس هب و میدروآ
 ریذپان نایاپ یاه تبحص هریغو ،رشب ٔهدنیآ ،ناسنا رد هاگآ روعش ،یفسلف یاه هشیدنا ،تیناحور
.میتشاد

 رس رد یور هدایپ تعاس هس زا دعب و میتفرگ شیپ رد ار هداریفنوپ رهش هار مه هدزناپ زور
 گنشق ٔهناورپ یاهلاب ریذپلد تعیبط ٔهراظن رد ناهگان هک میدیشون یم یبآ و نان .میدرک فقوت هار
 ییابیز« ،متفگ اراین هب  هدرک هراشا هناورپ هب .دوبر ار ام ٔهجوت دز یم رپرپ iشحو لگ یور رب هک
 یلو ،میوش انشآ ییادخ ٔهدیدپ اب ات مینک رفس دوخ نوردنا دیاب .زاورپ رد مه و تسا رپ رد مه
 تاقلعت زا ینعی .میردب ار دوخ هتفابدوخ iمشیربا نوران و هزوغ ٔهسفق ات تسا مزال نامزمه
 .میوش انشآ دوخ دوب و تسه ئانعم اب ات مینک ترجه دوخ زا و ،میریگب هلصاف لومت و ییایند
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 یم ٔهدرتسگ ینیبناهج هاگدید زا ار ایند و ،مینک یم زاورپ ،میشک یم لاب هناورپ نیا لثم هاگنآ
 ،تفگش اراین ٔهرهچ رب ٔهناموصعم دنخبل ».ترسح رظنمسپ و دیما رظنمشیپ نایم یایند .مینیب
 رد هک نادرگرس ٔهناورپ ندزرپ ندیدنسپ رطاخ هب ای دوب نم یاه هتفگ دیئات یارب هک متسنادن یلو
 ،تفگ باوج نینچ ارم ٔهناواکجنک لمأت اراین .دوب هشیر و هشوت نتفای لوغشم نیمز یور تشهب
 ار هشیدنا هنوگچ و ،دیمهف یم هنوگچ ،دنیب یم هنوگچ ار هچ »فوسرعاش« هک متسناد الاح«
».دنک یم نایب هدورس

 .میدیزگ تماقا نوئیل رهش هب زور نایاپ رد و میتشاد یزارد یرفس مه هدفه زور
 رد .دیبلط نوریب ارم تعیبط نیشنلد یاوه .دش زاب قفا ٔهدیپس اب ممشچ نآ یادرف ناهاگحبص
 لوغشم نم و دیچ یمرب ار بش iهایس نماد قورش هک هاگنآ .متخادرپ هبقارم هب دبعم نوریب غاب
 راو هیاس ار متاکرح هک مدرک سح میولهپ رد ار یشوپ هایس روضح ،مدوب راگدرورپ اب تبحاصم
 .دنک یم رارکت نم اب ار حیبست میولهپ ٔهیاس هک مدینش رخآ زارد ٔهدجس رد .درکیم بیقعت و دیلقت
 ما یرکف زکرمت .هتخادرپ تدابع یادا هب نم اب و تسا اراین  میولهپ دباع هک متسناد ادص نحل زا
 زا رگم ات مدناوخ توکس رد ار تاجانم ریزگان .دیشکرب رد ایر سابل تداع رد متدابع دش لتخم
 اراین یاعد تسد هک مدش هجوتم رکذ زا تغارف زا دعب .نادنچ هن یلو ،دنامب ناما رد ایر رابغ
 ار شلایخ تولخ ٔهدرپ اراین یزاردً اتبسن توکس زا دعب .تسا دنلب راگدرورپ هاگرد هب مه زونه
 نآ زا لبق »...ما هدید یباوخ« ،تشاذگ نایم رد نم اب نینچ ار شا هتفهن لد ردنا زار و دز بقع
 متوکس ».میوگب تیارب ار مباوخ مهاوخ یم« ،دوزفا گنرد یب ،ددنبب گنر ما هرهچ رب یتفگش هک
:دوزفا هتشادنپ دیئات باوج ار

 ناناملسم .تسا لصالا یبرع ٔهملک اراین .تسا اراین ممان .یسانشب رتهب ارم دیاب«
 یاهوک رطاخ هب ،دندرک فرصت ایناپسا لامش رد ار یرهش تشه نرق رد هک ینامز سلدنا

 لوط رد .دندرک یراذگمان گنس نایم ینعی هراجحلا نیب یبرع هب ار ٔهقطنم نآ شفارطا یئ هرخص
 و لدیعت رد ار هراجحلا نیب ٔهملک ییایناپسا نابز ئروتسد و یتوص تارییغت دعب یاهنرق و اهلاس
 مردام و ردپ .دننک یم ظفلت »اراین« ارنآ کسب نابز رد هک دندروآ رد اراهن ای هریهن هب راصتخا
».دنا هداهن مان »گنس« ینعی اراین مهاگداز رهش مان هب ارم

 هب ینعی ،مدید باوخ ار گنس بش نم« ،دوزفا هدرک سح ار بجعت ٔهناشن متوکس رد
 هدیباوخ یناحور ردام یولهپ هاگباوخ رد هکنیا تکرب زا ًالامتحا ،یلب .مدید باوخ ار دوخ یوحن
 عمجت قارحم و روحم و زکرم هک مدید باوخ ار یهایس گنس .مدید یدنیآ شوخ باوخ ،مدوب
».تسا نیمز یور یاهناسنا تیناحور
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 رد ار وا نشور همین ٔهرهچ شا ایور حرش iیورایور رد اراین یامیس و ادص ندید و ندینش
 شیادص گنهآ رد نم .دوب هدیشخب هداعلا قراخ iگنهامه یهاگرحس نشور همین نامسآ iنشور
 لیس اب  جح ترایز رد هک مدید باوخ نم« ،داد همدا گنرد یب ار شرتنیگنر تبحص وا .مدوب وحم
 ناسنا هک مدید اجنآ .منکیم فاوط و مخرچ یم هبعک هایس گنس نآ رود هب ناشکهک لثم مدرم
 گنراگنر یاهناسنا اب هک مدید .دراد یرترب یموق و ،یداژن ،یداقتعا یاه تیوه ٔهمه رب ندوب
 ام هک مدید اجنآ .میتسه ناس کی همه اب دنوادخ دزن رد هک مدید .متسه گنر کی و گنرمه
 لمع ٔهماج هبعک میرح زا نوریب رد ار مسر نیمه رگا و میشاب مه زا و مهاب میناوت یم اهناسنا
»....دوشیم لیدبت ملس و حلص طیحم هب ملاع ٔهمه میناشوپب

 نم ار وا باوخ مدرک یم رکف هک دوب هدرب دوخ اب نانچ ارم اراین زیگنارب ناجیه ساسحا
 تراسا رد اراین ساسحارپ ٔهرهچ لباقم رد یزارد قیاقد یارب .ما هدید دوخ هدیباوخ مشچ هب
 ،دوزفا دشاب هتشاذگ عقو نم لمعلا سکع هب هکنآ نودب دعب تاظحل .مدوب هدنام دنبرظن توکس
 یم هک هتخاس جح هدیورگ نانچ ارم نم باوخ و امش تاحیضوت .متسه جح نتفر ٔهدامآ نم«
 »؟مورب جح مناوت یم ایآ ...منک مادقا جح ترایز نتفر هب تصرف نیرتدوز هب مهاوخ

 »؟مشاب هتشاد یداریا دیاب رگم !هتبلا«
 ».دینک ییامنهر ارم هک منک یم باسح نات یالاب یلو ،ین«
 میمصت ات دیشدنایب یدنچ هلأسم نیا یالاب تسا رتهب یلو .دیشوک مهاوخ ناکما دح ات«

 جح هک تسناد دیاب مه ار نیاً انمض .دشاب رادروخرب شجنس و ربدت زا هکلب ،دشابن ینآ نات
 ».تسا ضرف ناناملسم رب اهنت مالسا نید کسانم زا یکی ثیحنم

 امش رگم ؟منادرگ ضرف دوخ رب ار جح یدنوادخ قشع رطاخ هب مناوت یمن نم رگم«
 هب اتکی دنوادخ شتسرپ یارب ار تیرشب مامت هک درک یفرعم ناهج هب ار یتناید دمحم هک دیتفگن
 هتفگ رارق رگم ؟دزاس یم ناملسم ار اهناسنا ٔهمه لوصا رد رما نیا هک درک توعد روحم کی رود
 مایپ رگم ؟دنکیمن رداص ار شتسرپ مکح نیمه تایهلا و ،فوصت ،نافرع ،هفسلف امش دوخ یاه
 ار ادخ کی اهناسنا ٔهمه ات دادن رارق یغلم ار یزکرم داژن و یروحم هلیبق یاه تناید همه دمحم
 ٔهدنب ثیحنم مناوتن ارچ نم ،تسین یرگید یادخ هناگی و اتکی دنوادخ نآ زج رگا سپ ؟دنتسرپب
»؟منک توعد شا هناخ هب ار دوخ وا قشاع

 عورف رد یلو ،هدنام بان لوصا رد هکنآ اب رگید نایدا دننام مه یدمحم مالسا یلو ،یلب«
 هک ار ینایدا یتح و ،هدرک ادیپ تیمسر یهقف یاه بتکم سابل رد اهیزاب هقرف ،هدرک ییارگبقع
».دننک یم دادملق رفک ،داد هزاجا اهنآ قیرط زا ار دنوادخ شتسرپ نارق

 زاب اراین دعب قیاقد .تشاداو قمعت و رکفت هب ار ام توکس زارد یاه هفقو نامه زا یکی
 هک درک دیاب هچ .یدرک فیصوت میارب هک متسه یهلا قشع نآ هتفشآ نم رگم« ،درک مچیپ لاؤس
»؟مورب هبعک جح نم
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 کسانم ات دیشاب ناملسم دیاب هک ینعی ،تسا تاکرادت عوضوم نات تالکشم زا یکی«
».دوش بوسحم ضیارف زا ناتیارب جح

».منکیم رکف شیالاب .دشاب«

 و هشقانم و تبحص .میدرک زاغآ سوگروب رهش یوس هب ار یزارد رفس مه هدزون زور رد
 ٔهدیدپ نوماریپ ینید تاداقتعا و یفسلف یاه هیضرف تاقفاوت و تاضقانت هتفرمهیور ام هلباقم
 و اوتحا مکی و تسیب نرق ناسنا ئرگن هزات یاهتشادرب و لوحتم هاگدید iنشور رد ار یدنوادخ
 دنوادخ ندناسانش و نتخانش هک دیخرچ یم لصا نیا یور رتشیب نم فقوم .درک یم یسررب
 زا ار دوخ لوا دیاب زورما ٔهفسالف و یفرع نیرکفتم هکلب دنامب تناید داقتعا راصحنا رد دیابن
 iسح یاه هدودحم یارو حطس رد ار دنوادخ سپس و دنزاس دازآ یزکرمناسنا تینهذ دامجنا
 ره ندیمهف و ندید ناوت ناسنا مهف قفا هک دنریذپب ار لصا نیا و دننک هعلاطم یناسنا صقان
 ٔهنیرق رد یروحمناسنا تشادرب یور زا دنوادخ نآ ریغ رد اریز .تسین اراد ار تانیئاک ٔهدیدپ
 یم لکشم ینالقع هاگدید زا نآ شتسرپ هک کچوک نانچ دوش یم یفرعم کچوک یتلصخ ناسنا
 هب برقتم دنوادخ زا ریوصت نیا .دوش یم وربور رتشیب تالکشم اب مه نآ رب داقتعا یتح و دوش
.نآ زا دیئات هن ،»ربکا هللا« ریبکت اب هلباقم عقاو رد یناسنا نهذ تیدودحم

»؟دینک یم فیرعت هنوگچ ار دنوادخ امش سپ«
 کرد لباق تارذ ٔهمه و دوش یم هاگآ ام رد هک تانیئاک ٔهاگآان روعش مِمتُم و لِمکُم تیلُک«

 ٔهمه کرحم و شخبتایح وا iشخبناوت تردق هدرک اوتحا دوخ تینانا رد ار ناسنا دید لباق ریغ و
».دوش یم یتسه تادوجوم

»؟ممهفبً انآ دیاب ار زارد و رود تارابع نیا ٔهتفهن iناعم iگدیچیپ هک دینک یم رکف«
 هشیدنا نیا نم هک دینکن رکف .مرادن عقوت مه امش زا ،مرادن عقوت دوخ زا هک ار هچنآ نم«

 یمن یپ ًالماک میوگ یم هچنآ قمع هب مه مدوخ هک دوش یم عقاو نینچ هاگ .مدرک نایب هدیمهف ار
 ار منابز ٔهتفگ هک دنرادیم هگن لوغشم ارم اه هام و اهزور و دوشیم یراج نم نابز رب ٔهروکفم .مرب
 هب ای منک یم فارتعا نآ لهج هب ایً اتلاجع هشیدنا نآ روهظ عقوم رد یلو .مناجنگب ملقع بلاق رد
 .دناشک یم یگناوید یوس هب ار ناسنا دوخ ندیشیدنا نآ ریغ رد .منک یم رهاظت نآ مهف

 زا ات مونشب نات iنرود رعاش زا هک مهدیم حیجرت یلو ،مدنسپ یم مه ارنات یگناوید«
».نات iنوریب فوسلیف

 لدابت و لباقت نیا ٔهمه اب ،اهناتساد و اه هصق نیا اب ،اهدونش و تفگ و تالایخ نیا اب
 هب بیرق رفس زا دعب جح یادا کسانم هلمجنم نوگلین نامسآ ریز ثحبم رهً ابیرقت نوماریپ اهرظن
 رد شهاگداز هب اراین نآ یادرف .میتشگرب وابلیب رهش هب هلیتسوپمک ِد وگایتنس ترایز زا هام کی
.مداد همادا وابلیب رد رگید زور دنچ یارب ار متحایس نم و تشگرب هریهن رهش
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 ره هک تسا یندید و ییاشامت رهش .متخادرپ وابلیب iتشگرهش هب مکی و تسیب زور
 تیاکح نیتال iیویناپسا و ییایریبیآ کسب گنهرف ود یزیمآ مه زا نا ٔهچوک و کرس و هرظنم
.دوب یمارآً اتبسن زور .دنکیم

 ار تلع .دوب نیگمشخ و یضاران یلیخ .درک نوفلیت نم هب هریهن رهش زا اراین ماگنه بش
 یرواب شوخ رد  .مدوب هدرک رکف وگتسار و  قداص درم ار امش نم« ،تفگ یتحاران رد .مدیسرپ
 منهذ رد نم هک دیدرک زیمآ هغلابم ئزادرپناتساد ردقنآ امش یلو .مدرک رواب دیتفگ نم هب هچره
 یناسنا تیناحور هک هدیسر یاج هب تیرشب هرخالاب هک مدرک رکف و متخاس نیمز یور تشهب
»....دنیآ مه درگ هطقن کی رود هب اهناسنا ٔهمه و دنک زارحا نیمز یور رد ار دوخ تیزکرم قارحم
 »؟دش هچ سپ« ،مدیسرپ منک عطق ار شراتفگ متسناوت هک ٔهظحل رد

 دنچ اب و مدرک دایز قیقحت و سسجت جح ترایز تاناکما ٔهراب رد تینرتنا هار زا نم«
 نم هب هک متفای هچنآ ریاغم ًالماک ار تیعقاو هجیتن رد هک مدرک تبحص مه یترفاسم سناژآ
 هکنآ رگم ،تسین رسیم ینوفلیت تبحص هار زا یمهف طلغ نیا عفر هک مدیمهف ».دیدوب هدرک تیاکح
 .منک لابند ار نخس رس و مالک ٔهتشر یورایور وا اب

 دعب .متشاذگ رادید رارق اراین اب وابلیب رد میاهنگوگ میزوم کیدزن ٔهچغاب رد زورنآ یادرف
 میمصت .درب یم جنر ارچ وا هک متسناد نایمردنا بارطضارپ زور دنچ عیاقو رب رورمو تافراعت زا
 رد ات مونشب قمعت و یدرسنوخ هب ار دنمشوه و دنمدرخ نز نیا تاضارتعا و تاحیضوت ات متفرگ
.مبایرد ار ملاح وا یسررب و دقن

 و دصکی ار جح مسارم اهنآ مادکره .درک ینومنهر یترفاسم سناژآ دنچ هب ارم تینرتنا«
.»تخاس لاحم ار منتفر جح هک ،دندرک حیرشت دیدوب هتفگ امش هک هچنآ ریاغم هجرد داتشه

»؟هجرد داتشه و دصکی«
».یلب«
»؟ًالثم«
 کی میلست دعب و موش دنوادخ میلست لوا هک ینعم نیا هب مشاب ناملسم دیاب هکنیا ًالثم«

 هب طورشم نم تناید سپ .مناوت یمن هدرک ادا ار جح کسانم )مرحم( درم کی نودب ینعی .درم
 نز هک ارم تسا هدنب و ادخ نیب میقتسم ٔهطبار ماکحتسا شراعش هک یمالسا و دش یرگید دوجو
 هطساو نم یارب یدرم ات یلب .دیاین نایم رد یدرم یاپ ات دناد یمن یگدنب قیال ییاهنت هب متسه
 دمآ نایم رد اجک زا درم یاپ مناد یمن .مناوت یمن هدش کیدزن متیناسنا هب و میادخ هب نم ،دوشن
»؟دوش ادخ هب نز برقت ٔهلیسو و هطساو وا ات
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 نوگانوگ یاه هتشر رد مکی و تسیب نرق رد ناملسم نز .تسا اج هب امش ضارتعا«
 ،هدیدرگ یماظن یاوق لماش زورما ناملسم نز .هدیدرگ راوشد یاهتیلؤسم لفکتم یکلسم و یملع
 یناتسهوک و رازلگنج دعاسمان میلقا رد ،دهدیم شرازگ گنج رطخرپ تاهبج زا راگنربخ ثیح هب
 .دزادرپ یم یناهج رفس و ریس هب یللملا نیب یتراجت تالماعم رطاخ هب ،دهدیم ماجنا تاقیقحت
 راد هدهع ار ناملسم یاهروشک نیرت تعیمج رپ تسایر و ترادص فیاظو رصع نیا ناملسم نز
 یب و نما ان طیحم ردً اضعب اهدرم شوداشود ای ییاهنت هب ای ار اهراک نیا ٔهمه .دوش یم
 رد  ار ادخ ٔهناخ جح مسارم یلو ،دناوت یم هداد ماجنا »مرحم« هب ترورض نودب تینوئصم
».دناوت یمن هدرک ادا مرحم نودب یناحور و ظوفحم و نما طیحم

»دیتسه قفاوم نم اب سپ«
».دص رد داتشه و دصکی«
 امش هک iنعم هب هن .مدنبب مارحا تاقیم رد دیاب هکنیا« ،تفگ هداد همادا ار شنانخس وا

 اراین »...نآ سکع رب هکلب ،منک مارح دوخرب ار یویند تازایتما و یدام یاه شیاسآ هک دیتفگ
 نینچ راصتخا هب نآ زا ار یبلاطم شمالک قادصم یارب و دیشک شلوکتسد زا ار یکچوک هچباتک
 فراصم یحیرفت یاهرفس دنناممه فازگ تمیق هب دیاب ما یلام ناوت زا رظن فرص« ،درک نایب
 فراصم ،هراتس تفه یلا جنپ لتوه ،یرصع تالیهست اب زهجم یاهسب فراصم ،هرایط رفس
 مادختسا فراصم ،گنر تفه فلکم یاه کاروخ و اهاذغ ،هیوهت هاگتسد اب زهجم یاه همیخ
 هجهل اب و تشاذگ زیم یور ار جح تامولعم ٔهچباتک ».میامن کرادت و هیهت ار ...جح رفس یامنهر
 جنپ هب یناملسم یانب جنپ زا ار نارئاز ٔهجوت هک نکشرمک فراصم نینچ یور زا« ،دوزفا ضارتعا
 و تدابع فیدر رد یلوپ فراصم رظن زا جح ترایز ،هتخاس فوطعم تمیق نارگ یاهلتوه ٔهراتس
 .دریگ یم رارق برغ یایند نادنمتورث ٔهناشایع یاهتحایس نیرتفرصمرپ فیدر رد هکلب ،ین تضایر
 هعرق مکح هب یتح .دنزاس یم مورحم جح یادا زا ار تعاضب یب ٔهقبط نایاونیب و ارقف شور نیا
 تازایتما و تایدام میرحت iنعم هب دیاب مارحا .تسین رسیم جح کسانم یادا طیارش مه یرتال و
 نارئاز ندیزغل هنیس هب و یحیسم نارئاز یدرگ هدایپ نم رظن هب ،سکعرب .نآ سکع هن ،دشاب
».نید مان هب یتراجت ئرادرب هرهب ساسا رب ات ،دنا راوتسا تیناحور ٔهیاپ رب رتشیب ییادوب

 و سأی رد نم یلو ،دناوخب ار شتاضارتعا دیدرت ای دیئات میالع نم ٔهرهچ رد تساوخ اراین
 اکتا لدیب ترضح دنه نیمزرس ٔهدفه نرق دنمشیدنا فراع تیب نیا شضارتعا دیئات رد ترسح
:مدرک

هبعک میرح رد اپ دز ناوتیمن رز یب
مه ادخ ٔهناخ رد درادن ناکم سلفم
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 یاه هتشذگ زا لکشم نیا« ،مدوزفا مداد بلطم نیا رب ندشیدنا یارب تصرف هکنآ زا سپ
 لکشم زاس هراچ ییاهنت هب درد کرد و تخانش فرص یلو ،دوب سوسحم هعماج حطس رد یزارد
 رد ای فرطنیا هب نارق دنچ زا ناناملسم .دنیارب هن جالع و هراچ ددص رد مدرم هکنآ ات ،تسین
 لکشم .دنیارب جالع یپ یّدج روط هب هک هدیسرن ناوختسا هب دراک حالطصا هب زونه ای دنا راکنا
 یم هنهک نامز موادت رد یتدم زا دعب نایدا ٔهمه یوحن هب .تسین مه مالسا ملاع هب رصحنم
 تیلقا و دراذگ یم مسر و هار هب ار شیاج فعش و قوش .دننام یم ریسا ییایند ماد رد و دنوش
 ».دنسرپ یمن ارچ و ،دننک یم شزاس ،دنور یم هار طقف شوماخ تیرثکا اب هاگآ

 ینز هک مدیشیدنا یم نیا هب نم .میتفر ورف یربدت مهً انایحا و هشیدنا و رکفت رد ود ره
 یاهیدیما ان بادرگ رد کیاکی شیاهوزرآ الاح و دروآ یور مالسا هب ٔهناموصعم قایتشا اب هک
.تسین وا تاجن ناوت ارم و دنوش یم قرغ ناناملسم دنور و شور ضرم و ضَرَع رهاوظ

 رد لاؤس« ،تفگ هداد همادا شلد درد راهظا هب رتمارآ نحل اب و بناج هب قح ٔهجهل اب اراین
 هکم ات برثی زا رتمولیک دصجنپ جح روظنم هب ناتسبرع نازوس iمرگرد دمحم رگا هک تسا اجنیا
»؟دنا زجاع تنس نیا یادا زا ارچ وا ناوریپ سپ ،تسناوت یم هدومیپ هار هدایپ

».تسا اج هب ًالماک نات ضارتعا«
 ،تسین یربخ چیه جح نیا رد دیدرک حیضوت نم هب ارنآ امش هک سفن iنابرق موهفم زا«

 فرص و متسین راوختشوگ هک نم .سفن نتشک هن ،تسا تاناویح نتشک یارب ششوک ضوع رد
 لتق دیاب سپ .تسا لتق لداعم یحور هاگن زا ناویح کی نتشک میارب منک یم فرص هویم و یزبس
»؟موش بوسحم ناملسم ات منک

 و دامن اهناملسم هک تسا نیا نیمه مه نم داقتنا و تشادرب .متسه قفاوم امش رظن اب«
 تسا ٔهملک ینابرق .تسنآ رگنایب دامن هک ار یلصا موهفم و ینعم هن ،دننک یم یورمیپ ار لوبمس
 روحم رب رتشیب هدنب و ادخ نیب هطبار ینافرع هاگدید زا .ادخ هب ندش کیدزن ینعی برق زا قتشم
 ئدابم اب هک هاگآ و ریمض نشور ناملسم کی یارب .یگدنب و تیدوبع روحم رب ات دخرچ یم قشع
 ای ،باجح ،هلصاف ندرک داجیا .تسا یهلا بوبحم ٔهباصم هب دنوادخ دشاب انشآ فوصت و نافرع
 ره ات تسا قشاع ٔهدنب ره رب سپ .دنک یم یفن ار قشع عقاو رد قوشعم و قشاع نیب راوید
 ناملسم کی iناسفن ٔهتساوخ ره و دنک داجیا هلصاف قوشعم دنوادخ و قشاع ٔهدنب نیب هک ٔهدیدپ
 هکلب تسین دامن ینابرق لصا سپ .دوش ینابرق دیاب ،دوش عقاو لئاح شا یهلا بوبحم وا نیب هک
 هکلب تسین حرطم نآ رد یناویح نتشک ًالصا نم رظن هب و دراد رتدنلب و رتالاو یلیخ یانعم
 و ادخ نیب ٔهطبار رد هکینامز تسا ناسنا یناسفن تیناویح ای یناویح سفن نتشک نآ زا روظنم
 امش نیب هک دنک ینوزف ردقنآ امش دزن نآ تبحم هک یزیچ رگید ترابع هب .دنک داجیا هلصاف هدنب
 اب امش برق ات دوش ینابرق ینعی دوش هتشادرب نایم زا دیاب ،ددرگ لیاح و باجح دنوادخ و
».دوش لصاح دنوادخ
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 زا نانچ تسا ماع جورم هچنآ اب دینک یم حیضوت ینافرع هاگدید زا امش هک یزیچ یلو«
».دینک تبحص یتوافتم ًالماک تناید کی زا هک نآ لثم دنا ریاغم مه

 و یدابم زا توافتم یاهتشادرب زا یلو ،مینک یم تبحص نید کی زا ام یودره ،ین«
 .دریگ یم تروص نآ زا هک ریباعت و نآ لوصا

»؟دیهدب رتشیب حیضوت دیناوت یم«
 یدامن نآ مادک ره یلو ،دنا تادابع ٔزج یرهاظ حطس رد هک تسا یکسانم لماش جح«

 یاهیتشز و یعامتجا و یدام تازایتما ینعی مارحا ًالثم .دنا یناحور و ینافرع ٔهدیچیپ میهافم زا
 ار یروحمادخ تینهذ و نتخیرگ دوخ ئدوخ زا ینعی فاوط ،نتشادنپ مارح دوخ رب ار یقالخاریغ
 تیمکاح یناسفن تاشهاوخ رب و نتشک ار سفن ینعی ینابرق ،نداد رارق یگدنز و راک ٔهویش
 .ندرک رذح یداژن تاضیعبت زا و ندرک لصاح تفرعم یرشب تفوطع اب ینعی تافرع ،ندرک ادیپ
».رخآ ات مسق نیمه هب

».دنا رظنمه امش تاریبعت نیا اب رگید ناناملسم ایآ«
 ،رظن توافت زا رظن فرص یلو ،دنا دوجوم عوضوم ره رد توافتم تایرظن نارظنبحاص«

 یانعم هب لصوت ای تلصو ٔهملک ئوغل ٔهشیر ًالثم .دنا راوتسا ینارق تاریبعت رب نم یاه هتفگ
 سپ .دنراد یقاقتشا کرتشم ٔهوجو زامن ای تالص ٔهملک اب دوبعم ماقم ای بوبحم لاح هب ندیسر
 مینک زارحا یلپ ضوع رد دیاب هکلب ،درک داجیا راوید ادخ و دوخ نایم دیابن ادخ هب ندیسر یارب
 فرحنم و جک یناسفن تاشهاوخ ٔهلخادم ارنآ ریس هک یلپ ره .دشاب دنوادخ هب ندیسر ٔهلیسو هک
».تسا میقتسم طارص دزاسن

 .دوب بلطم مضه لوغشم هکنیا ایوگ تفر ورف قمعت و هشیدنا یایند هب توکس رد زاب اراین
 یاهسناژآ زا یکی« ،تفگ هداد همادا شتاضارتعا هب دمآ نوریب تعانق تولخ زا هک دعب قیاقد
 لتوه هک تفگ هدرک حیضوت لزنم دنلب یاه لتوه یاهقاتا قورق ار جح فازگ تمیق تلع یترفاسم
 هک تسا نکمم روطچ هک مدرک بجعت .تسا طلسم ادخ ٔهناخ ینعی هبعک رب ناشیا لزنم دنلب
 رارق اهشارخنامسآ ٔهیاس ریز ار ادخ ٔهناخ یلام دافم یارب دنا هدش رضاح نیدتم یاهناملسم
 نآ یرتمولیک ۱۰ لوحام رد لفیا جرب لالج و تمظع ظفح رطاخ هب سیراپ رهش هکیلاح رد دنهد
 هیاس رد هسنارف یرامعم راکهش نآ ات دهد یمن ار دنلب لزانم رامعا ٔهزاجا یدحا هب جرب
».دریگن رارق اهشارخنامسآ
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 دوب هتخود وابلیب نوگلین نامسآ رد یصخشمان ٔهطقن هب شنامشچ هکیلاح رد اراین
 دندنب یم مارحا اساهل تایز زا لبق اهلاس اهییادوب روطچ« ،داد همادا شتاضارتعا هب نانچمه
 تایدام مه هبعک میرح رد یتح اهناملسم یلو .دنزاس یم مارح دوخ رب ار یمارآ و شیاسآ ینعی
 و تدابع مغ رد ات دنتسه تحار و شیاسآ مغ رد رتشیب و دنهد یم رتدایز شزرا تایونعم رب ار
 نایادوب هکنآ لاح ،تسا لاوز و یگدوسرف هب ور هتفرمهیور ناناملسم تناید لاونم نیا هب .ترایز
».دنناد یم یویند یایازم میرحت و کرت رد لوا مدق ارنآ

 هچ رد یرکف رجحت نیا iلصا تلع امش رظن هب« ،دیسرپ اراین یهاتوک ثکم زا دعب
»؟تسا

 رصع هب دودحم هن و تسا مالسا ناهج هب رصحنم هن یرکف دامجنا و طاطحنا عون نیا«
 نیا دروم نیمه ردً انایحا زورما زا شیپ لاس دص تشه مور یانالوم ترضح داقن ملق .زورما
 و تسوپ هب شیارگ ٔهباصم هب شا یرعش یاه هراعتسا رد ار هعماج یاهیرگن یحطس هنوگ
:دننکیم هیجوت نینچ شموظنم مالک مظن رد زغم زا یربخیب

دییاجک دییاجک هتفر جح هب موق یا
دییایب دییایب تساج نیمه قوشعم
دینیبب قوشعم تروصیب تروص رگ
دییامش هبعک مه و هناخ مه و هجاوخ مه
داب امش جنگ امش جنر نآ همه نیا اب
دییامش هدرپ امش جنگ رب هک سوسفا

».تسین نشور ردقنآ میارب نآ رخآ تیب بلطم یلو .دنا هدورس ابیز رایسبً اعقاو«
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 رد اریز .دنکیم داجیا لکشم میوج یم نوریب رد ار ینوردنا دنوادخ ام هک نیمه«
 هک دنوش یم ام رادنپ لیاح صاخشا و ایشا و ماسجا تروص و لکش ینوریب دنوادخ یوجتسج
 تلفغ رد ار بیاغ یانعم یلو ،میتسرپ یم ار ینایامن دامن یروعشریغ روط هب ام نآ ٔهجیتن رد
 زا ام iنهذ تشادرب ،میوپب دوخ بلق یط رد ار ینوردنا دنوادخ رگا هکنآ لاح .مینک یم شومارف
 یم رتکیدزن دنوادخ هب ینوریب یاهیتسرپ دامن زا بتارم هب ام iنورد ساسحا هرادنپ رد دنوادخ
 و لد رد سدقا تاذ یلجت انامه هک ار دوخ ینورد جنگ زا ار دوخ تیناسفن ٔهدرپ ام عقاو رد .دوش
».میراد یم رب تسا نشور ریمض

 یمن هرهب اهنآ زا ینافرع یاه هنیجنگ نینچ نتشاد اب مالسا یایند نادنمشناد ارچ سپ«
»؟دنرب

 نوچ ناراوگرزب iنابز و یداژن تیوه یالاب هک تسا نیا رد ناناملسم یزور هایس«
 یمن نوریب شرعش عارصم و تارابع دیق زا ار وا یاه هشیدنا یلو ،دنگنج یم مور یانالوم
».دنروآ

 مراد داضت و ضقانت نیا زا هک دودحم مهف نیا اب نم .ناناملسم لاح رب منک یم فسأت«
»؟دینک یم ار نآ لمحت هنوگچ امش ،تسا روآ نونج میارب تیعقاو نیا نتفریذپ

 رب هک یتاضارتعا ٔهمه رظن فرص ،تسین هبعک رئاز اهنویلیم هجوتم نم داقتنا مامت«
 اب ،یورُخا یاهنامرآ و ییایند یاهدیما اب نارئاز تیرثکا هک درک دیابن شومارف مراد جح تیعون
 هب تین صولخ و بوخ تلصخ و یوخ زا رولبتم یاه هرهچ و افص و قدص زا لامالام یاهبلق
 زا رتالاو فده جح مسارم رد یلو .تفرگ هدیدان دیابن ار اهنیا iنورد ساسحا .دنروآ یم ور هبعک
 اه هتشذگ رد .تسا ناهج مدرم عضو دوبهب هب مادقا و ریخ بلط و وزرآ نآ و ،تسا مه تدابع
 اهناملسم جح هار زا .مالسا ملاع رد یرنه و ینف ،یملع راکفا لدابت یارب دوب تصرف نیرتهب جح
 تصرف جح .یدرب قرو ای سوریپاپ رب رصم رد و دنسیون یم ذغاک رب نیچ رد هک دنتخومآ
 رثا رد هک دنزومایب و دنیوگب رگیدمه هب دوخ تافاشتکا و تاعارتخا زا ناناملسم هک دوب یدعاسم
 لومشناهج مالسا ندمت و دمآ نایم هب بالقنا یسیون باتک نف رد ملع شرتسگ و جیورت و قیوشت
».دیدرگ

 دودحم هعماج کی هب ثرا رد هن و دنام یم دودحم تیعون رد هن خیرات ٔهبرجت رارکت یلو«
».دنام یم

 تسد رد لمع راکتبا نامز و رصع تایضتقم تشادرظن رد اب دناوت یم هعماج کی اما«
».تسا ام ثحب دروم هک جح مسارم نیمه دروم رد یتح .دنریگ

»؟ینعی«
 رگید ییایازم زا ،جح مسارم iتدابع شخب ئولهپ رد دنناوتیم ناناملسم هکنیا ینعی«

 دنناممه دناوت یم ناتسبرع تموکح جح ٔهنالاس روآ ماسرس تادیاع اب .دنربب هرهب نآ iعمجت
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 اهنآ رد هک دنزاسب گرزب ٔهدیشوپرس یاه مویدتس ییاکیرما تیحیسم تاعمجت گرزب یاهنامتخاس
 و دنوش حرطم ایند صصختم نادنمشناد فرط زا زاس تشونرس و ٔهدمع تالکشم و لئاسم
 یزورما ئژولونکت لیاسو .دنریگب هصح تاعامتجا نیا رد ناش ترورض و هقالع هب رظن جاجح
 فارطا عمجت رپ یاهنادیم رد ینوزیولت گرزب یاه هدرپ هار زا ار بلاطم نیا شخپ تصرف
  ناهج رسارس رد ینوزیولت یاه هکبش هار زا مه و ،جاجح ٔهدمع یاهنابز هب جح یاه هاگترایز
 ملع ،داصتقا ،تسیز طیحم هب طوبرم لئاسم دنناوت یم ناناملسم بیترت نیا هب .دزاس یم نکمم
 ثحب حرطم گرزب تاعمجت نینچ رد ار دوخ ینارحب و داح تالکشم هریغو تسایس و سنیاس و
 ددص رد و ،دنزومایب رگیدمه براجت زا ،دنوش هاگآ رگیدمه تالکشم و جنر و درد زا هداد رارق
».دننک یگدنز افر و نما رد ات دنیارب اهنآ عفد و عفر

 یم تادابع iضَرَع شخب فرص لوپ نیا ٔهمه یلو« ،تفگ هیانک روط هب ما هتفگ دیئأت هب
».دوش

 نیرت هتفرشیپ زا هرمزور یلمجت iگدنز رد هکنآ اب ناناملسم هک تسا اج نیمه زا و ،یلب«
 رد ناش ناهذا یناحور و ینید iگدنز رد دننک یم هدافتسا مکی و تسیب نرق ئژولانکت لیاسو
 ییاکیرما و ییاپورا نویحیسم ای ار یزورما ناهج تشونرس .هدنام اج هباج یطسو نورق رجحت
 نیا زا ناناملسم .ییایسآ ٔهتساخ اپ هب ون یاهروشک و نیچ و ناپاج نایادوب ای ،دننک یم نیعت
 رارق تواضق رایعم ار جح و اساهل ،هلیتسوپماک نارئاز شور رگا .دنا جراخ هلماعم و هلداعم
 ار اهنآ تفرشیپ ،هعماج هس نیا تیناحور ٔهویش رد ینامبقع ای تفرشیپ بسانت نیمه زا ،میهد
».میناوت یم هدرک طابنتسا و جاتنتسا

❖❖❖❖❖

 موسرً اعبط« ،مدوزفا شمالک دیئات هب و ،متفای رظن مه اراین تاداقتنا نیا اب ُالماک ار دوخ
 یلو .دنا هدش میظنت توافتم یاهمارم و فادها یور رب مادکره و دنا توافتم مه زا اه تناید
 iلصا یاهمارم و ،یناعم ،میهافم ات دنکیم باجیا نامز و رصع تایضتقم و طیارش  یهاگهاگ
 ام .دبای تاجن یگدوسرف زا تناید کسانم ات دنوش یبایزرا نآ حالصا و دوبهب روظنم هب تادابع
 تاداع و موسر یاه یگدوسرف یلو ،مینک یم رود دوخ زا بآ و تراهط اب ار یمسج یاه یدیلپ
».میئوش یمن تفرعم بآ اب ار

»؟دیتسه مالسا رد ددجت و حالصا ناهاوخ امش سپ«
 هب رما نیا نتفریذپ اریز ،درادن ترورض حالصا هب مالسا هک تسا نآ رب رظن ار یا هدع«

 نید نداد رییغت حالصا زا روظنم هکیلاحرد .دنک یم تلالد مالسا دوبمک و هصیقن هب اهنآ معز
 نارق یاوحف رب نآ رد هک نامز و ناکم طیارش اب تسا تادابع یاهشور نتخاسرایع هکلب ،تسین
 باتک نیرخآ نارق هک دشاب نیا رب داقتعا رگا .دنکن ینیگنس نید ناوریپ شود رب نتسیز ناملسم
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 رظن رد ار طیارش دیاب نآ رماوا رب درکلمع و ،ریسفت ،میهفت رد هک تسا یهیدب ،تسا ینامسآ
 هتساوخ یوگباوج ات درک میظنت هعماج لوحت و رییغت رد هشیمه یاهترورض قبط ار نیناوق و تفرگ
».دشاب اهنآ یاه

 هکنانچ دوب هدرک ناهنپ ام رد ار یگتسخ میئالع عون ره قمعت و ساسحا زا رپ تحبص
 هب اراین .میدرک لوکوم ادرف هب ار ثحب میدش هجوتم هک هاگنآ و .میدوب هدشن نامز تشذگ هجوتم
.مدرک راذگ و تشگ وابلیب ٔهناخدور حانج رد دنچ قیاقد یارب نم و تفر دوخ لتوه

 یلو یوخ شوخ ٔهرهچ اب اراین .متشاذگ رارق اراین اب نوث هروک ودارگس نادیم کیدزن ادرف
 سدقم بلق ار نادیم نیا ارچ ینادیم ایآ« ،درک لاؤس گنرد یب و .دیسر تاقالم هب رکفتم نامزمه
»؟دنا هداهن مان

 یسیع ترضح بلق نیرت سدقم دیاب دندرک یم همجرت تسرد یویناپسا هب ار نیتال رگا«
».دنداهن یم مان

»؟ینادیم اجک زا«
 و زاین و زار ضرع و تاجانم نیرت ساسحارپ زا یسیع ترضح بلق نیرت سدقم رگم«

»؟تسین اهکیلوتاک نمور نادهاز یاوجن
 .درک بجعت ،مدیمهف یم وا زا رتهب ار کیلوتاک تناید مسر نیا موهفم و ینعم نم هکنیا زا

 دیتسه کیلوتاک شیشکً امتح« ،تفگ هیانک اب ٔهظحل زا دعب و دش هریخ ممشچ رد ،داتسیا میوربور
».دینک یم رهاظت یناملسم هب هنایماع سابل رد هک

 ».متسه »فوسرعاش« هک دیدرک شومارف«
 یاهنبلگ و لگ اب یغاب وابلیب رهش روهشم نادیم نیا راوج رد .تفگن یزیچ و دیدنخ اراین

 غاب زا یتولخ ٔهشوگ رد .میدرک باختنا دوب تاقالم یارب بسانم یاج هک اه هراوف و ضوح و ابیز
.میدرک لابند هناحبص فرص نمض ار زورید یاه هتفگ و میتسشن یناروتسر کیدزن

 یرتشم زورما مالسا یایند رد امش یداقتنا دید زرط و هدرتسگ iنیبناهج هاگدید ایآ«
»؟دراد

 یاه هدالُق رد ناش یرکف رُجَحت و دنرادنپ یم یقرتم تناید کی ار مالسا هکیئاهنآ ،یلب«
 ناش دادعت و ،دنا قفاوم نم هاگدید اب ،هدنامن هتسب میدق یاه هنامز ٔهدیسوپ تاریبعت و تابصعت
 یتح ،یزورما ناناملسم راک هظفاحم هتفرمهیور ٔهعماج رب طلسم قانتخا رد یلو .تسین مه مک
 .رگن هزات و قالخ یاه هروکفم ٔهیارا هب دسر هچ ،تسین ناسآ راک مه یحالصا رظن راهظا تأرج
 یم مهتم تعدب هب دنروآ نوریب ِرجَحتم یاه تینهذ راصحنا زا ار مالسا دنشوک یم هکیئاهنآ
».دنوش یم ریفکتً اضعب و دنوش

».تیحیسم نارود قانتخا رصع لثم تسرد«
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»؟تسا یطسو نورق مزالکوناکیا ای قورملا ٔهرود نات روظنم«
».یلب«
 ریبعت راصحنا داجیا دنک یم هفخ یزورما مالسا رد ار دازآ ٔهشیدنا و قالخ رکفت هچنآ«

 ناناملسم دوبهب و حالصا یارب هک یداهنشیپ ره طیارش نینچ رد .نارق ریسفت و میهفت زا تسا
 یم در تعدب مان هب ناش لاثما و اهامن یباهو ،»تیباهو تاراصحنا« فرط زا دریگ یم تروص
 ثیداحا دانتسا هب ار یولیبق یاه تعدب اهیباهو دوخ هک تسا نیا هدش شومارفً ادمع هچنآ .دوش
 رگا سپ .دنهد یم قوس ییارگبقع هب ار مالسا هک دنا هدیشخب تیمسر زیگنارب لاؤس و یلعج
 لوصا رابتعا هب مالسا ات درک وغل ار یباهو یاه تعدب دیاب لوا ،تسه هک ،دشاب زیاجان تعدب
 مالسا هب »یثیدح مالسا« زا نآ زا رتهب ای و ددرگرب تنس لها هب »ثیدح لها« تینهذ زا نآ
 تیندم جوا هب یدامتم یاهنرق یط رد ار ناناملسم هک ینارق مالسا شور نامه .ددرگرب ینارق
 .دندوب هدیناسر

 ،نامیا iنارق فیرعت رد .ثیدح هن و تیباهو هن ،دشاب رایعم نارق دیاب تعدب لوبق و در رد
 ،نارق حیرص رما فالخ اهیباهو یلو ،ثیداحا هب هن ،هدش هتشاذگ طرش ینامسآ بتک هب نامیا
 هب رگا سپ .؟دناوتیم هدوب مه نیا زا رتگرزب یتعدب رگم .دننک یم دادملق نامیا طرش ار ثیدح
 هک یتعدب هن ،دنک دیدهت ار تعیرش iساسا لوصا و نارق هک تسا زیاجان یتعدب میدرگرب لوصا
».دهدیم رارق رایعم ار هدژه نرق تیباهو

»؟دنا برغ یرامعتسا یاه تیسایس ٔهداز اه تمیالمان نیا زا شخب هک دینک یم رکف«
 یرامعتسا ئاهتسایس رد ناوت یم ار اهیتشز و اهیراجنهان نیا زا یضعب للع«

 یزورما ٔهعماج iنورد دنسپان یاه تلصخ رد دیاب ار یلصا لکشم یلو ،درک ییاسانش
».درک هجلاعم هداد صیخشت ناناملسم

 »؟دیزاس نشور یمک ار بلطم رگا«
 دنویپ نآ مدرم ناهذا iنشور اب هعماج کی لاوز و جورع ای رذج و دم هک تسا مَلَسم رما«

 هدنام بقع ٔهعماج کی و دراد هتفرشیپ تناید زرط هتفرشیپ ٔهعماج کی هتفرمهیور .دراد ینتسسگان
 ،تسین طوبرم صاخ نید ئداقتعا تیهام هب تفرشیپ ای ینام بقع نیا .هدنام بقع تناید زرط
 نشور رایعم دوخ یمالسا ٔهعماج خیرات .دراد طابترا لمع ٔهحاس رد تاداقتعا ندرک هدایپ هب هکلب
 لومشناهج یاه هشیدنا و راکفا یاریذپ ناناملسم iتناید تینهذ هک ینامز .تسا لالدتسا نیا
 دمآرس ...موجن ،تایضایر و بط ،هفسلف و ملع رد ،دندرک یم یگدنز ندمت جوا رد ناناملسم ،دوب
 هاگن زا ای داقتعا هاگن زا ای ناهج مدرم ناناملسم شور و کولس نیا تکرب زا .دندوب ناهج
 ناناملسم هک ینامز زا یلو .دندوب هدروآ یور مالسا هب شیاسآ یارب ای ،یرگن نشور و یرگنشور
 ندمت ،دندناچیپ ییایر تادابع سابل رد ار دوخ و دنتسب ًربَدت و لالدتسا و لقعت یور رب ار  رد
 ».دش هجاوم یداقتعا یگدوسرف و یرکف دوکر هب ناش ٔهعماج و داهن لاوز هب ور ناش
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 یمن تربع سرد نآ زا هکنیا ای ،دنا هاگآ ان دوخ نشور خیرات زا ناملسم هکنیا ینعی«
»؟دنریگ

 تیوه اهنآ اب نیمز ٔهرک ناسنا اهنویلیم هک دنا شوخ نیا هب ضحم زورما ناناملسم«
 نرق رد .دنا هدرک شومارف ار تیفیک یلو ،دنلاب یم تیمک و دادعت هب اهنآ .دنراد یمالسا کرتشم
 نابحاص اهنآ یلو ،دندوب ناملسم نیمز یور نامدرم دصرد جنپ زا رتمک کرتشم ٔهنس متشه
 یاهرایعم .دندوب گنهرف و ملع نارادربملع و ،یندم و یدرف یاهیدازآ گنهآ شیپ ،یسایس تردق
 و تسیب نرق رد سکعرب .دوب ناهج رد رابتعا هجرد نیرتدنلب زئاح ناناملسم یگنادرم و یقالخ
 نیرتلیلذ رد ناش رثکا یلو ،دنهدیم لیکشت ار ناهج سوفن دص رد تسیب ز ارتشیب ناناملسم مکی
 و دنراد یسایس تردق هن هک ،دننکیم یگدنز مورحم یدرف یاهیدازآ و یندم قوقح زا ایند عماوج
 داسف ٔهجرد نیرتنیئاپ رد ناناملسم نآ رب هوالع .دنا میهس یناهج ئژولانکت و ملع تباقر رد هن
».دنراد رارق یرادا و یقالخا

 مالسا و برغ تیحیسم هک میناوت یم هدرک طابنتسا سایق رد امش یاه هتفگ زا سپ«
 »؟دنا هدرک ضوع یناهج تیندم رادربملع شقن یافیا رد ار دوخ یاج هتشذگ لاس ۵۰۰ رد قرش

».دیدرت و کش هنوگ چیه نودب«
❖❖❖❖❖

 .میدوب هتفر ورف رکفت و توکس رد یزارد تاظحل یارب ام یودره هاگآدوخان
 متفرگ هدرُخ امش رب هتسنادن ار امش ندوب »فوسرعاش« زا ئرگن هزات دعًب نیا نم سپ«

 دمآ شدای هب شمالک تشرد نحل تاملک نیمه نتفگاب ».مداد رارق لاؤس دروم ار امش تقادص و
 شنزرس ارم یمرج رطاخ هب ایوگ هک دوب هداد رارق بطاخم نانچ ارم نوفلیت رد شیپ زور ود هک
 نآ و مدشن هجوتم چیه هک دیشخبب ارم« ،تساوخ ترذعم و درک رییغت شا هرهچ گنرً اتعفد .درکیم
 و درد رایسب ملد هکنیا فرص .دیدوبن امش نم روظنم .مدرک یریگ هدروخ و یظافل ردقنآ بش
».دوب هدرک هصغ

 تسردان تشادرب و یلوصا مالسا نیب توافت نم اریز .مهاوخب ترذعم نم دیاب ،ین«
 .متسه قفاوم امش تاداقتنا ٔهمه اب نم .مدرکیم حرش تسرد ناتیارب دیاب ار هنامز نیا یاهناملسم
 ٔهعماج دنور و شور یگنهرف قایس و هنحص زا نوریب دهاشم کی ثیحنم امش هکنیاً اتصاخ
 لمع رد هکلب ،تسین نید تیوه و راعش رد یعقاو تناید .دیناوت یم هدید رتهب ار زورما ناناملسم
».دیشخبب امش .مرصقم نم .تسا نآ ناوریپ رادرک و

 ٔهمه نایم رد مطالت رپ یایند نیا رد اریز میرصقم ام یودره« ،تفگ و دز یدنخبل اراین
 هن ،دوب یم دیاب هک نانچ میدوب هتخاس یایند دوخ ینهذ یاهلیلحت رد ام ،تملظ و اهیگدنگارپ نیا
».تسه هک نانچ
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 ادخ ٔهناخ جح هب ناناملسم اب هک الاح« ،تفگ اراین یدیماان زا لامالام توکس کی زا دعب
 یاه هلق نیرتدنلب رد تبت نایادوب اب دیاب ریزگان ،مناوت یمن هتفر نیمز بلق و قارحم و روحم رد
 یهلا تمحر راونالارون عمش هک دشاب ات مورب اساهل رد ادوب ترضح ترایز هب نامسآ یاه هیاپهوک
».دوش ادوب ینعی ،نشور مبلق و دنک یلجت ملد رد

»؟دیور یم اهنت رگم«
 و کش رد ار شرس توکس رد و تفرگ ار شیولگ هصغ هبقرتمریغ لاؤس نیا ندینش اب

 یاه هژم زا هک یکشا ٔهرطق .دندوبن نشور نآ رد دیئات ای دیدرت مئالع هک دنابنج نانچ بایترا
 شخر زا ارنآ متساوخ هاگآ دوخان .دزیرب اجک هک دیلاپ یم هار دوب هدرک لوزن شخر رب وا کانمن
 دوب هدرک لمأت نم یور رب هک iکشا ٔهرطق شتسد اب ضوع رد و تفرگ یشیپ اراین هک منک کاپ
 تباصا تلد ٔهشیش هب iگنس رگم ؟دزیر یم وت ٔهدید زا نم کشا ارچ سپ« ،تفگ هدرک کاپ
»؟هدرک

 .مدرک توکس ...مدرک ثکم تریح رد
۱۷۱۰۱۹ - ۱۷۰۸۰۵        .دیسوب ار شا هتفگش مین دنخبل و دیود شراسخر رب اراین کشا


