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:هقدهِ
اًگار تَ ّر رٍز زیباتر هی شَی ٍ هي ّر رٍز عاشق تر ،اًگار توام شعرّا ٍ هٌظَهِ ّای عاشقاًِ را برای تَ سرٍدُ اًد :
هْرباىٍ .اشُ ّا حقیرًد ٍ هي ًاتَاًنً ،اتَاى از گفتي ایي کِ چقدر تَ را دٍست دارم .احساس هی کٌن تکِ ای از قلبن ّستی

 ٍ.بِ ّر کجا کِ هی رٍی ...بِ ّر کجا کِ سفر هی کٌی با تَست

عسیستریي ،در ًبَدت ّیچ تسکیٌی برای تٌْایی ام ًیست… ثاًیِ ّا را هی شوارم برای دٍبارُ با تَ بَدى
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بدٍى ت ٞذب ٠ٛذبٓی اظ ١ط ضٞض  ٝخٜجطی ست ،ث ٠ذبٗ ٠ٛی ضٛ …ٕٝیستی  ٝاِٛبض چیعی ُٖ ضس ٟست ...ثطُطز تب
!ذب ٠ٛث٢طت ضٞز ای غبحت ظیجبتطی ٚچطٖ ١بی خ٢بٙ
ثطُطز تب زٝثبضٛ ٟلس ١بی ٗ ٚآؿبظ ضٞز ػطن ضیطی ٖٜزِّ زاضٕٗ ،ؼدع ٟی ًالِٕ ٗ ،ٚثب ذسا حبكظی ات ٗی ٗیطٕ
 ٝثبظُطتت ٗطا ث ٠ظٛسُی ثبظ ٗی ُطزاٛس ،ضٝظی ً ٠ثطُطزی ث ٠ضبزی زیس ٙث٢طت چط٘بٛت زٝثبض ٟهَجبی ػطن
.ذٞا ٖ١پٞضیس  ٝزٝثبض ٟظٛسُی ذٞاً ٖ١طز هسیس ٝاضِ ٗ١ ،ٚط ٞٛایی ً ٠زض ای ٚخب ٗی پیدس یبز آٝض تٞست
ثب تٞست ً ٠ػغط ٗ٢طثبٛی  ٝیبس ضا حس ٗی ً ،ٖٜغبحت ت٘بٕ ضٝیب١بیی  ٝضٌ ٟٞت٘بٕ ضؼط١بی خ٢ب ٙث ٠ذبعط
تٞست پس اظ سبّ ١بٜٞ١ ،ظ ذٞز ضا زٓت َٜآ ٙچطٖ ١بی ثبضاٛی ٗی یبثٖ١ ،ط زهیو ٠اظ ١ط سبػت١ ،ط ضٝظ زض ١ط
١.لت١ ،٠ط ١لت ٝ ٠زض ١ط ٗب ٝ ٟزض ١ط سبّ ثطای ُلت ٚزٝستت زاضٕ ،زٛجبّ ث٢بٛ ٠ٛجبش ػطن ٗٚ
ثِ ٞزٝستٖ زاضی تب ذٞضضیس ثتبثس ،ضت ٗ٢تبثی ضٞز  ٚٗ ٝكبتح ت٘بٕ هٔ١ ٠بی خ٢ب ٙثبضٖ  ٝظٛسُی ضٝیبیی ضٞز
 ٠ً.اٛت٢ب ٛساضز ػعیعتطی ،ٖٜضطٝضت ظٛسُی إ ،تٗ ٞثْ ٞ١ایی ١ستی ً ٠ثطای ٛلس ًطیس ٙث ٠آ ٙاحتیبج زاضٕ
تبة ٓحظ١ ٠بی ثی ت ٞثٞز ٙضا ٛساضٕ ،زٓتِٜی ات خ٢ب ٙضا ثطایٖ تیط ٝ ٟتبض ٗی ًٜس ٛ ٝجٞزٛت زٛیب ضا ثطایٖ تجسیْ ث٠
ظٛساٛی ثب زیٞاض١بی ثٜٔس ٗی ًٜس ً ٠ضا ٟكطاضی اظ آٛ ٙیست ضجی ٠ضٝیب١بی ضٝض ٚثٞزی  ٝزیط ظٗبٛی ست اٗیس ثب
ت ٞثٞز ٙزاضٕ١ ...ط چٜس اٛسى…  ٝای ٚاٗیس است ً ٠هٔت ظٛسُی ٗطا ث ٠تپص ٗی اٛساظز ،ت٘بٕ ٛباٗیسی ١ب ،اٛسٟٝ
ُیٜی  ٝثی عبهتی ضا پ٢ٜبٗ ٙی ً ٖٜتب ضٝظی ت ٞاظ پس ت٘بٕ ای١ ٚب ظٞ٢ض ًٜی زٝستت زاضتٖ  ٝزض ت٘بٕ ٗسیط
١طاس اظ زست زازٛت ثب ٗ ٚثٞز ،تٞٛ ٞض غجح ١بی ضٝض ٚثٞزی ،اٗیس ثرص تطی ،ٚظیجبتطیُٜ ،ٚسٗعاض ثٞزی زض
ذطي سبٓی ،ت٘بٕ ١طاس ٗ ٚاظ زست زاز ٙت ٞثٞز ٝهتی ت ٞثبضی
ظٛسُی ثطایٖ ظیجبست؛ ػبضوی ثطایٖ ثب ٗؼٜبست
ٝهتی ت ٞثبضی
هٔجٖ ثی آضظٝست ،ای ت٢ٜب آضظٝی ٗ ٚزض ٓحظ١ ٠بی ت٢ٜبیی
ٝهتی ت ٞػعیع زٖٓ ثبضی
٘١سٖٗ ثبضی
سط پٜب ٖ١ثبضی
عٔٞع آكتبة ثطایٖ آؿبظ یي ضٝظ پط ذبعط ٟزیِط ثب ت ٞاست
ت١ ٞستی  ،ثطای ٗ١ ٚستی ،تب آذطش ١ ٠٘١ستی إ ١ستی
! حبال ٗ١ ٚستٖ  ٝیي ػطن پبى زض هٔجٖ
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ٝهتی ت ٞثبضی
.ػطن زض ٝخٞزٕ ٘١یط ٠ظٛس ٟاست
ثی ت ٞزض سطظٗی ٚثی زضذت  ٝسبی ٠إ  ،ثی ت ٞظٗب٘ٛ ٙی ُصضز ..ثبٛی١ ٠ب سبّ ٗی ضٛٞس  ٝسبٓ٢ب  ٠٘١سبّ ًجیس٠
اٛس .ثی ت ٞثبظ ث ٠تٗ ٞی اٛسیطٖ ای ٛبٗت ثب ضٌ ٟٞتط اظ ت٘بٕ هٔ١ ٠بی خ٢ب ،ٙزٝستت ذٞا ٖ١زاضت ،ت ٞضا چٙٞ
ُٜسٕ ظاض ،ت ٞضا چ ٙٞضت ١بی ٗ٢تبثی ،چ ٙٞضٝظ١بی ٛبة زٝستت ذٞا ٖ١زاضت چطٖ ٗی ثٜسٕ  ٝثبظ ٗی ًٖٜ
 ٠٘١خب ت ٞضا ٗی ثیٖٜ؛ زض ١ط ذب١ ،٠ٛط كػْ١ ،ط ض٢ط ١ ٝط ذیبثب ..ٙزض ت٘بٕ ضٝیب١ب  ٝسلط١ب ..ت ٞثب ٜٗی زض ١ط ًدب
ً ٠ثبضٖ تطًت ٛرٞاً ٖ١طز تٓٞس زٝثبض ٟی ٗٗ ،ٚب ثب  ٖ١ث٢بض ضا ث ٠ذب ٠ٛآٝضزیٖ ٞٛض ضا زیسیٖ ُ ٝطٗب ضا حس ًطزیٖ،
ث٢بض ٗ ،ٚثب ت ٞضٛدطی زض ًبض ٛیست تٞیی ً ٠زٝثبضٗ ٟطا سبذتی  ٝظٛسًٜٜ ٟس ٟی ضٝیبی ٗ ٚثٞزی ،زٝستت زاضٕ،
…حطف ثعٙ
غسایت ضا زٝست زاضٕ
…ثِٞ
كوظ ثِٞ
چ ٠كطم زاضز
اظ ٗ، ٚ
اظ تٞ
اظ ثبضاٙ
زض آؿٞضٖ ثِیط
 ٝزض ُٞضٖ
اظ ٗـــبٛـــس ٙثــِـــٞ
اظ زٝستت زاضٕ ١بیی ثِٞ
!! ً ٠اظ ضٜیسٛص زٖٓ ثطیعز
ُ١ ٠ٛٞبی ذدبٓتی إ ض َٛثِیطز
اظ زٓجطی چطٖ ١بیت ثِٞ
ً ٠چِ ٠ٛٞزٖٓ ضا ٞ١ایی ًطزٟ
اظ ١طچ ٠ذٞزت ٗیرٞا١ـی
اظ ذٞزت ثِٞ
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چ ٠كــطم زاضز اظ چ٠
كوظ ثِٞ
حطف ثعٙ
ػبضوب ٠ٛغسایت ضا زٝست زاضٕ
***
ضجی پط ستبض ٟثطایٖ آضظً ٝطزی
ؿبكْ اظ ایٗ ٠ٌٜبٜٗ ٟی
 ٝثب ٝخٞزت  ٝچٜب ٙضت ٗ٢تبثی
تلبٝتی ٛساضز ثٞز ٛ ٝجٞز ستبض١ ٟب  ٠٘١ی ٗٚ
زٖٓ ثطای ظٗستب٘ٛ ٙی سٞظز
زٖٓ ثطای ث٢بض تٛ َٜیست
زٖٓ ٗی ذٞا١س كوظ ثطای ت ٞت َٜضٞز
ثطای تٜٞ١ ٠ً ٞظ ٘ٛ ٖ١ی زاٛی
چوسض ػبضوب١ ٠ٛبی ٛب ٞٛضت ٠ثطایت ٞٛضت ٠إ .س ٚٗ ٖ٢اظ ثٞز ٙثب تٞ
ِٛب٢ٗ ٟطثب ٙتٞست
ًٝ ٠خٞزٕ ضا ٓجطیع اظ عطاٝت ٗی ًٜس
 ٝس ٖ٢ت ٞاظ ثٞز ٙثب ٗٚ
هٔت ٗ ٚاست
ً ٠خع ثطای ت٘ٛ ٞی تپس.زض ٗی٘٢بٛی ٓحظ١ ٠بی ثب تٞ
زستبٛت ذبٓی ثٞز
اٗب ِٛب١ت پط اظ ضٞم
 ٝهٔجت پط اظ احسبس
اظ ت١ ٞیچ ٘ٛی ذٞإ
.خع ٛیٖ ِٛب١ی پط اظ ضٞم  ٝاحسبس
ضٝظ١بی ظٛسُیإ ُطٕ ٗیُصضز ثب ت ،ٞثُ ٠طٗبی ٓحظ١٠بیی ً ٠ت ٞزض آؿٞضٖ ١ستی
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ثب تُ ٞطٕ ١ستٖ ٘ٛ ٝیسٞظز ػطو٘ب ،ٙای ذٞضضیس ذبٗٞش ٛطسٛی
٘١چ ٞیي ضٝز ً ٠آضإ ٗیُصضز ،ػطن ٗب ٛیع آضإ ٗیُصضز
 ٝتٞیی سطچط٘ ٠ظالّ ای ٚزّ
سبػت ػطنٗب ٙت٘بٕ ٓحظ١٠بی ظٛسُیست،
ثبٛی١٠بیی ً ٠پط اظ ػغط  ٝثٞی ػبضویست
...ای خب٢ٗ ،ٚٗ ٙطثبٛی ٗ ٝحجت٢بیتٝ ،كبزاضی  ٝػطن ای ٚضٝظ١بیت ،اٗیسی است ثطای ذٞضجرتی كطزایت
ٗیزا٘١ ٖٛیط٘١ ٠ی١ ٠ً ٠ِٜٛٞستی ذٞا١ی ٗبٛس،
ٗثْ یي ُْ ث ٠پبًی چط٘٢بیت ،ثٝ ٠سؼت زٛیبی ثی ٘١تبیت
ٞ١ای ت ٞضا ٗیذٞا ٖ١زض ای ٚحبّ زٓتِٜی،
اٗٞاخی اظ یبز ت ٞضا ٗیذٞاٖ١
...زض زضیبی ذبعط١ٟبی ث ٠یبزٗبٛسٛیٜ٘١ ،لس٘ی
...ای ً ٠ثب ت ٞیي ٛلس ػبضوٖ٘١ ،عثب٘ٛی
ای ً ٠ثب ت ٞیي غسا ثطایت احسبسبت ػبضوب٠ٛإ ضا ٗیُٞیٖ
حطكی ٘ٛبٛس ٟخع سٌٞت ثی ٝ ٚٗ ٚچط٘بٛت
ً ٠زض ای ٚسٌٞت ٗیتٞا ٙیي زٛیب ػطن ضا ذٞاٛس
چ ٠ثب ضٞم ٗیذٞا ٖٛچط٘بٛت ضا
 ٝچ ٠ػبضوبُ ٠ٛطكت٠ایٖ زست١بی  ٖ١ضا
ُلتی زست١بیٖ ُطٕ است،
ُلتٖ ػعیعٕ ای ٚچطٖ١بی ت ٞاست ًٗ ٠طا ث ٠آتص ًطیس ٟاست
٠٘١ی زٛیب كطیبز ػطن ٗب ضا ضٜیس ٟاست،
ٜٞ١ظ ِٛ ٖ١ب ٖ١ثِٛ ٠ب١ت زٝذت ٠است،
…چوسض هٔجت ظیجبست
چ ٠ثیاٛت٢بست هػط ػطن تٚٗ ٝ ٞ
چ ٠ذٞضجرتٖ اظ ای ٠ٌٜایٜدب ١ستٖ،
زض ًٜبض ت ،ٞتٞیی ً ٠ثطایٖ اظ  ٠٘١چیع ثبالتطی
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 ٝ...اظ ً ٠٘١س ػعیعتط
ٗ ٚای ٚضت ظٛسٟزاضی ضا زٝست زاضٕ
ٗ ٚای ٚپطیطبٛی ضا زٝست زاضٕ
ثـض آس٘ب ٙزٓتِٜی ضا زٝست زاضٕ
ُصضت  ٝزٖٓ ػبضن ضس ،ثیطتط ُصضت  ٝزٖٓ زیٞا٠ٛات ضس
ٗ ٚای ٚزیٞاِٛی ضا زٝست زاضٕ
چ ٠ثِٞیٖ اظ زٖٓ ،چ ٠ثِٞیٖ اظ ای ٚضٝظ١ب١ ،ط چ ٠ثِٞیٖ ،ای ٚتٌطاض ٓحظ١٠بی ثب ت ٞثٞز ٙضا زٝست زاضٕ
ثیهطاضٕ ،سبذتٖ ثب زٝضیاتٛ ،طستٖ ث ٠اٛتظبض آٗسٛت ٚٗ ،ای ٚاٛتظبض١ب  ٝثیهطاضی١ب ضا زٝست زاضٕ
چ ٙٞت ٞضا زاضٕ ،چ ٙٞث ٠ػطن ت ٞثیهطاضٕ ،ث ٠ػطن ت ٞایٜدب ٗثْ یي پطٛسُ ٟطكتبضٕ
ث ٠ػطن تٛ ٞطست٠إ زض ثطاثط ؿطٝة ،ای ٚؿطٝة ضا ثب ت٘بٕ تٔری١بیص زٝست زاضٕ ٚٗ .ایٛ ٚبٗ٢طثبٛی١بیت ضا
زٝست زاضٕ١ ،ط چ ٠سطز ثبضی ثب زٖٓ ٚٗ ،ای ٚسطٗبی ٝخٞزت ضا ٛیع زٝست زاضٕ
ٗ ٚای ٚثی ٗحجتی١بیت ضا زٝست زاضٕ١ ،ط چ ٠ػصاثٖ ز١ی ٚٗ ،آظاض  ٝاشیت٢بیت ضا زٝست زاضٕ
١ط چ ٠ثب زٖٓ ثبظی ًٜی ٚٗ ،ای ٚثبظی ضا زٝست زاضٕ
ٗطا زض ث ٠زض ًٞچ ٠پس ًٞچ١٠بی زٓت ًطزی ٚٗ ،ای ٚزض ث ٠زضی ضا زٝست زاضٕ
ٗطا ٛتطسب ٙاظ ضكتٜتٗ ،طا ٛطخب ٙاظ ضٌستٜت ،ث٢ب ٖ١ ٠ٛثِیطی ثطایٖ ،ث٢ب١٠ٛبیت ضا زٝست زاضٕ
ٗ ٚای ٚاضي١بیی ًٗ ٠یضیعز اظ چط٘ب ٖٛضا زٝست زاضٕ ،آِٛ ٙب١ٟبی سطزت ضا زٝست زاضٕ
ثی ذیبٓی١بیت ضا زٝست زاضٕ ،ای٘ٛ ٠ٌٜیآیی ث ٠زیساضٕ  ٖ١ث٘بٛس ،ؿطٝضت ضا ٛیع زٝست زاضٕ
ت ٞیي س ٞثبضی  ٝت٘بٕ ؿٖ١بی زٛیب ٘١ ٖ١ب ٙس ٚٗ ،ٞت ٞضا ثب ت٘بٕ ؿ٘٢بیت زٝست زاضٕ
١ط چ ٠ثِٞیی زٝست زاضٕ١ ،ط چ ٠ثبضی زٝست زاضٕ ٚٗ ،ت ٞضا زٝستت زاضٕ
ٗ ٚای ٚضت ظٛسٟزاضی ضا زٝست زاضٕ
...اُط ثب ت ٞثٞز ٙذغبست ُٜ ٚٗ ٝبٌ١بضُٜ ٚٗ ،بً ٟطز ٙضا ثب ت ٞزٝست زاضٕ
***
١ ٚٗ...ستٖ  ٝیي ػطن پبى زض هٔجٖ
ٝهتی ت ٞثبضی ظٛسُی ثطایٖ ظیجبست ػبضوی ثطایٖ ثب ٗؼٜبست
ٝهتی ت ٞثبضی هٔجٖ ثی آضظٝست
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ای ت٢ٜب آضظٝی ٗ ٚزض ٓحظ١٠بی ت٢ٜبیی
ٝهتی ت ٞػعیع زٖٓ ثبضی٘١ ،سٖٗ ثبضی ،سط پٜب ٖ١ثبضی،
عٔٞع آكتبة ثطایٖ آؿبظ یي ضٝظ پط ذبعط ٟزیِط ثب ت ٞاست

ٝهتی ت ٞثبضی ػطن زض ٝخٞزٕ ٘١یط ٠ظٛس ٟاستٗ ،یتپس هٔجٖ ت٢ٜب ثطای تٗ ٝ ٞیُصضز ٓحظ١٠ب ث ٠یبز تٞ
ٗ ٝیٗبٛس ثطای ٘١یط ٠یي ػطن خبٝزا ٠ٛزض هٔج٢بی٘بٙ
ٝهتی ت ٚٗ ُْ ٞثبضی ،ثبؿچ ٠ذطي هٔجٖ ث٢بضی ٗیضٞز
ای ٚزّ اظ ػغط  ٝثٞی ت ٞپط اظ ٗحجت  ٝغلب ٗیضٞز
ٝهتی ت ٞػطن ٗ ٚثبضی ای ٚچطٖ١ب ثطای زیس ٙت ٞثی هطاض  ٝثی تبة ٗیضٞز
حضٞض ت ٞزض ًٜبضٕ ت٢ٜب آضظٗ ٝیضٞز

ٝهتی ت٘١ ٞسٖٗ ثبضی زیِط ت٢ٜبیی ثب ٗ ٚثیِبٗ ٠ٛیضٞز
ؿٖ  ٝؿػ١٠بی زٛیب زض هٔجٖ كطاضی ٗیضٛٞس
ٝهتی ت ٞثبضی؛ ٗٛ ٚیع ١ستٖ ،ظیطا ت ٞزض ٙٝهٔجٖ ١ستی
ٝهتی ت ٞثبضیٝ ،هتی ت ٠٘١ ٞظٛسُیٖ ثبضی ،ای ٚزّ كسای هٔت ٗ٢طثبٛت ٗیضٞز
چط٘٢بیٖ ٘١یطٜٗ ٠تظط زیس ٙچ٢طٗ ٟب١ت ٗیضٞز
ای ت ٠ً ٞثی ت ٞثٞز ٙثطایٖ ذٞاة ٘١یطِی است
پس ثب ٗ ٚثبش

ای ػطن خبٝزا٠ٛإ ثیب تب ثب  ٖ١ثرٞاٛیٖ تطا ٠ٛػبضوب٠ٛإ ضا ً ٠ثطای ت ٞسطٝزٟإ
ت ٞثبش ػعیع زٖٓ ،ثبش ػطوٖ ،ثبش تب زٛیب ثطای٘ب ٙث٢طت ٘١یطِی ضٞز
ثبش تب عٞكبٝ ٙخٞزٕ زض ًٜبضت آضإ ثِیطز
زٗی ًٜبضٕ ثٜطی ٚتب ُصض ػ٘طٕ ٗتٞهق ضٞز
ت١ ٞستی ،ثطای ٗ١ ٚستی تب آذطش
!١ ٠٘١...ستیإ ١ستی
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هٔجٖ ضا ث ٠ت ٞزازٕ ً ٠ػطن ٜٗی ،ثب ت ٞآٗسٕ ،آٗسٕ تب خبیی ً ٠تٗ ٞیذٞا١ی
...ثب تٗ ٞیآیٖٗ ،یآیٖ ث١ ٠ط خب ً ٠ثطٝی ،ثب تٗ ٞیضٗ ،ٕٝیض١ ٕٝط خب ً ٠ثطٝی
ٛیست خبیی ً ٠ثی ت ٞثبضٖٛ ،یست ٞ١ایی ً ٠ثی تٛ ٞلس ًطیس ٟثبضٖ
ٛیست یبزی زض هٔجٖ خع یبز تٛ ،ٞیست ٗ٢طی زض ٝخٞزٕ خع ٗ٢ط تٞ
ٛیست خبیی ثی ػغط ٛلس١بی تٛ ،ٞیست ضا١ی ثی یبز ِٛب ٟتٞ
 ٠٘١خب ذبعط ٠٘١ ،ٟخب ػطن ٠٘١ ،خب ػغط حضٞض تٞ
چط٘بٜٞ١ ٖٛظ ؿطم ِٛب ٟظیجبی تٞاٛس

آٛچ ٠پ٢ٜب ٙاست زض پطت ِٛب١ت ،زٛیبی ػبضوب ٚٗ ٠ٛاست
 ٠٘١خب ثب تٞإ ،آٛدب  ٝایٜدب زض هٔجٖ ،ایٜدب  ٝآٛدب زض هٔجت،
ٗیتبثٖ ٗ ٝ ٝیتبثیٗ ،یٗبٗ ٝ ٖٛیٗبٛیٗ ،یزاٗ ٝ ٖٛیزاٛی
 ٠ً...چوسض  ٖ١تٗ ٞطا زٝست زاضی ٚٗ ٖ١ ،زیٞا ٠ٛتٞإ
چ ٠ذٞة ٗیك٘٢ی زض زٖٓ چٗ ٠یُصضز ،چ ٠ذٞة ٗؼٜب ٗیًٜی ِٛب ٖ١ضا،
چ ٠ػبضوبٗ ٠ٛیضٜٞی حطك٢بیٖ ضا
تٞیی ً ٠خب ٙزازٟای ث ٠تٛ ٝ ٖٜلس زازٟای ث ٠ضٝحٖ ،ضٝح ػطن زض ٝخٞزٗبٙ
ای ٚاست ضٝظ١بی ظٛسُی ٗب ،ثب ػطن ضٝظٗب ٙضت  ٝضت١بی٘ب ٙضٝظ ٗیضٛٞس
 ٠٘١.خب ثب تٞإ ،ت ٞایٜدب ٘١یط ٠زض هٔج٘ی  ٠٘١ ٚٗ ٝخب ًٜبض تٞإ
خب ٙزٖٓ  ...ثیب زستبٛت ضا زض زستب ٚٗ ٙثِصاض
...تب ت٘بٕ هٞاػس ای ٚزٛیب  ٝهػ١٠بیص ضا ث ٖ٢ثعٛیٖ
ٗیذٞا ٖ١هػٗ ٠ب ثب یٌی ثٞز یٌی ٛجٞز ضطٝع ضٞز،
اٗب ثب یٌی ثٞز  ٝزیِطی تب اثس ًٜبضش ٗبٛس ث ٠پبیب ٙثطسس
ٗیذٞاً ٖ١الؽ هػ ٝ ٚٗ ٠ت ،ٞاٛت٢بی زاستب ٙث ٠ذب٠ٛاش ثطسس
اغال ٗیذٞا ٖ١خٞضی ػبضن  ٖ١ثبضیٖ ً ٠اظ ای ٚث ٠ثؼس هػٓ ٠یٔی ٗ ٝد ٜٙٞضا كطاٗٞش ًٜٜس
 ٝ...اظ ٗ ٝ ٚت ٞثطای ػبضوی یبز ًٜٜس
تٗ ٞطا ٗیك٘٢ی
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ٗ ٚت ٞضا ٗیذٞاٖ١
٘١ ٝی ٚسبزٟتطی ٚهػ ٠یي اٛسب ٙاست
تٗ ٞطا ٗیذٞاٛی
ٗ ٚت ٞضا ٛبةتطی ٚضؼط ظٗبٗ ٙیزاٖٛ
 ٝتٗ ٖ١ ٞیزاٛی
تب اثس زض زّ ٗٗ ٚیٗبٛی
...ظیجبتطی ٚضرػیت هػ ٠ػبضوی ٗٚ
زٝستت زاضٕ
ٗیزاٛستٖ ٗیآیی  ٚٗ ٝچطٖ ث ٠ضا ٟآٗسٛت ثٞزٕ
ثب كطضی اظ ٗرْ٘ ُْ١ب  ٝهٔجی سطضبض اظ ضٞم
آٗسی  ٝچ ٠ذٞش ثٞز آٗسٛت
 ٝچ ٠ثیض َٛضس اٛتظبض زض ِٛب ٟظیجبی تٞ

ٚٗ ٝ
سطضبض اظ ث٢ب ٠ٛثب ت ٞثٞز ٙضسٕ
ًبش ٗیضس ث٢ب١٠ٛب ضا پبسری ضبیست ٠زاز
ًبش ِٛب ٟزّ كطیت تٗ ٞبٛسُبض ٘١ ٝیطِی ثٞز
ٚٗ ٝ
سبّ١ب اظ تپص هجٖٔ ثطای ت ٞپط تٞاٗ ٙیضسٕ
ثب ای ٠٘١ ٚهسض زا ٙتي تي ٓحظ١٠بی ثب ت ٞثٞزٖٛ
حتی اُط ضبیستِی ٗبٛس ٙزض ًٜبضت ضا ٛساضت ٠ثبضٖ
ث ٠ذٞز ٗیثبٖٓ ً ٠ثب ت ٞثٞز ٙضا ١ط چٜس اٛسى تدطثٗ ٠یًٖٜ
 ٝسبّ١ب ذبعطٕ اظ حضٞض ضٝض ٚت ٞپط ٞٛض ذٞا١س ثٞز
٘١ ٝچٜب ٙخبز ٟاظ ػغط حضٞض ت ٞتب ثیاٛت٢ب ٗؼغط
ٓحظ١٠بی ثب ت ٞثٞز ٙظیجب  ٝكطاٗٞش ٛبضسٛی است
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ٗ ٚٗ ٝیذٞا ٖ١تب ثبظ ظیجبتطیٓ ٚحظ١٠ب ضا ثب ت ٞتدطثًٖٜ ٠
ثیاٛت٢بتطی ٚػطن ٗ ٚزٝستت زاضٕ
***
آضاٗص
ٗ...یت ٠ٛٞثطمِ ت ٞچط٘بش ثبضٝ ٠هتی زض ثبظ ٗیضٗ ٝ ٠یبز تٞ
آضاٗص
ٗیت ٠ٛٞیي خٞض ػَغطِ ذبظ ثبض٠
ٝ ٠ً...هتی ًٜبضِت ٗیضی ٠ٜثٞش ٗیپیچ ٠تٞی ثیٜیت  ٝسَط َٗستِت ٗیً٠ٜ
آضاٗص
ٗیتٓ ٠ٛٞجرٜس ضٓ ٝجبش ثبض٠
ًٝ ٠هتی ث٢ص ؿط ٗیظٛی ث٢ت ٗیظ٠ٛ
...یب ٓجبیی ًًٜ ٚٗ " ٠بضِتٖ " ض ٝتٞی ُٞضِت ظٗعٗٗ ٠یً٠ٜ
آضاٗص
ٗیت ٠ٛٞیي خُلت پب ثبض٠
ًٝ ٠هت ذستِیبت سَطِت ض ٝثعاضی ضٝضٙٞ
...یب یي خُلت زست ً ٠ثط ٟثی ِٚذَطَٗ١ٞٗ ِٚبتُ ُُٖ ثط٠
آضاٗص
ٗیت ٠ٛٞیي خُلت چِطٖ ثبض٠
ً ٠ثب ٗ٢طثٛٞی ث٢ت ذیطٗ ٟیض٠
پطس ٠ظز ٙتٞی ٘١یًٞ ٚچ ٠پس ًٞچ١٠بیی ً ٠ػبٕ َٛ ٝچَست ثٛ ٠ظط ٗیبٙ
 ٝی ٠زٛیبی زیِ٠ست ی ٠زٛیب ًٗ ٠یض ٠آضاٗصِ ظٛسُی
!ثجیٚ
آزٕ ث ٠ت٢ٜبیی ٗ ٖ١یت ٠ٛٞآضاٗص زاضت ٠ثبض ،٠اٗب ظٛسُی ثب ػطن
...یي خٞض ؿیط هبثِْ تٞغیلی ضیطیٗ ٚیض٠
 ...یي خٞض ؿیط هبثْ تٞغیلی ظیجبتط ثٛ ٠ظط ٗیبز
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...یي خٞض ؿیط هبثْ تٞغیلی  ٠٘١چیع ثٞی ظٛسُی ث ٠ذٞزش ٗیُیطٟ
...یي خٞض ؿیط هبثْ تٞغیلی اٗیس ت ٞزٓت ذٗ ٠ٛٞیً٠ٜ
...یي خٞض ؿیط هبثْ تٞغیلی پط اظ عطاٝت  ٝضبزاثی ٗیض٠
ٗیك٘٢ی ً ٠چی ٗیُٖ؟
***
ضٝظ١بی ظٛسُیإ ُطٕ ٗیُصضز ثب ت ،ٞثُ ٠طٗبی ٓحظ١٠بیی ً ٠ت ٞزض آؿٞض٘ی
ثب تُ ٞطٕ ١ستٖ ٘ٛ ٝیسٞظز ػطو٘ب ،ٙای ذٞضضیس ذبٗٞش ٛطسٛی
٘١چ ٞیي ضٝز ً ٠آضإ ٗیُصضز ،ػطن ٗب ٛیع آضإ ٗیُصضز
 ٝتٞیی سطچط٘ ٠ظالّ ای ٚزّ ،سبػت ػطن ٗب ت٘بٕ ٓحظ١٠بی ظٛسُی است
ثبٛی١٠بیی ً ٠پط اظ ػغط  ٝثٞی ػبضویست

ای خبٚٗ ٙ
ٗ٢طثبٛی ٗ ٝحجت١بیت
ٝكبزاضی  ٝػطن ای ٚضٝظ١بیت
اٗیسی است ثطای ذٞضجرتی كطزایت
ٗیزا٘١ ٖٛیط٘١ ٠ی١ ٠ً ٠ِٜٛٞستی ذٞا١ی ٗبٛس
ٗثْ یي ُْ ث ٠پبًی چط٘٢بیت
ثٝ ٠سؼت زٛیبی ثی٘١تبیت
ٞ١ای ت ٞضا ٗیذٞا ٖ١زض ای ٚحبّ زٓتِٜی
اٗٞاخی اظ یبز ت ٞضا ٗیذٞاٖ١
زض زضیبی ذبعط١ٟبی ث ٠یبزٗبٛسٛی

ٛ ٖ١لس ،ای ً ٠ثب ت ٞیي ٛلس ػبضوٖ
 ٖ١ظثب ،ٙای ً ٠ثب ت ٞیي غسا ثطایت احسبسبت ػبضوب٠ٛإ ضا ٗیُٞیٖ
حطكی ٘ٛبٛس ٟخع سٌٞت ثی ٝ ٚٗ ٚچط٘بٛت
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ً ٠زض ای ٚسٌٞت ٗیتٞا ٙیي زٛیب ػطن ضا ذٞاٛس
چ ٠ثب ضٞم ٗیذٞا ٖٛچط٘بٛت ضا
 ٝچ ٠ػبضوبُ ٠ٛطكت٠ایٖ زست١بی یٌسیِط ضا

ُلتی زست٢بیٖ ُطٕ است
ُلتٖ ػعیعٕ ای ٚچطٖ١بی ت ٞاست ًٗ ٠طا ث ٠آتص ًطیس ٟاست
 ٠٘١زٛیب كطیبز ػطن ٗب ضا ضٜیس ٟاست
ٜٞ١ظ ِٛ ٖ١ب ٖ١ثِٛ ٠ب١ت زٝذت ٠است
… چوسض هٔجت ظیجبست
چ ٠ثی اٛت٢بست هػط ػطن تٚٗ ٝ ٞ
چ ٠ذٞضجرتٖ اظ ای ٠ٌٜایٜدب ١ستٖ
زض ًٜبض ت ،ٞتٞیی ً ٠ثطایٖ اظ  ٠٘١چیع ثبالتطی
 ٝاظ ً ٠٘١س ػعیعتط
ای ٠ِٜٛٞاست ً ٠آضإ ٗیضٕٞ
زٖٓ ث ٠سٞی آس٘ب ٙزٓتِٜی پط ٗیًطس ،زضز زّ ٗیًٜس ثب ذبعط١ٟبیت ،تٌطاض ٗیًٜس حطك٢بیت ضا  ٠ٛػعیعٕ
٘ٛ،یتٞآ ٖٛحظ٠ای زٝض ض ٕٞاظ تٛ ،ٞطست٠إ ضٝی اثط١بی ذیبّ  ٝزض ضٝیب١بی سیط ٗیً ٖٜثب تٞ
 ٠ٛػعیعٕ
ث ٠ای ٚذیبّ ٛجبش ً ٠ضٝظی سطز ض ،ٕٞخب ٖٛضا اظ ٗ ٚثِیطٛس ثب ت ٞزٝثبض ٟظٛسٗ ٟیضٕٞ
 ٠ٛػعیعٕ ،ث ٠ای ٚذیبّ ٛجبش ًٛ ٠جبضٖ ،زٛیب ضا اظ ٗ ٚثِیطٛس ،ثب ت ٞزٝثبض ٟغبحت زٛیب ٗیضٕٞ
ای ٚضٝظ١ب ٗیُصضز ،آس٘ب ٙتبضیي اٗطت خبیص ضا ث ٠ضٝضٜی كطزا ٗیز١س
١یچِب ٟآ ٙػطوی ً ٠زض هٔجٖ ٛسجت ث ٠ت ٞزاضٕ ت٘بٕ ٘ٛیضٞز ،ت٘بٕ ٘ٛیضٞز ١یچِب ٟآ ٙاحسبسی ً ٠ث ٠ت ٞزاضٕ
١ط چ ٠زٝست زاضی اظ ٗ ٚثرٞا ٟخع كطاٗٞش ًطزٛت،
اُط ٗیذٞا١ی ثطٝی ثط ،ٝاٗب ٗ١ ٚستٖ ،آٛوسض ٗیٗب ٖٛتب ثطُطزی
...آٛوسض ػبضوت ٗیٗب ٖٛتب ثطُطزی
ٗیذٞاستٖ ثب ت٢ٜبیی ًٜبض ثیبیٖ ،زٖٓ ثب ت٢ٜبیی ًٜبض ٛیبٗس
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ضكت ت٢ٜبیی  ٝخبیص ضا ث ٠یي ػطن آس٘بٛی زاز
ضٌست ضیط ٠ؿ٘٢بیٖ  ٝپط ضس اظ ضبزی ضٝظُبضٕ
 ٠ٛزض ضٝیب١بیٖ ت ٞضا سٞاض ثط است سلیس ٗیثیٗ ٠ٛ ٖٜثْ پطٛس ٟزض آس٘ب١ٙب
ٗ ٚت ٞضا ثی ضٝیب ٘١یٜدب زض ًٜبض ذٞزٕ ٗیثیٖٜ
ٛطست٠ای ضٝی پب١بیٖ ،ذیٔی ذٞة ك٘٢یسٟای ً ٠چوسض زٝستت زاضٕ
 ٝثٜٔس كطیبز ٗیظٛی زٝست زاضتٜت ضا
ثی هیس  ٝضطط ،ثی ٜٗت ،ثس ٙٝذٞا١ص ،ثس ٙٝآت٘بس
ٗ ٚت ٞضا زاضٕ ت ٞایٜدب ١ستی زهیوب ًٜبض ٗٚ
چٜس ٓحظ ٠ثٝ ٠سؼت ت٘بٕ ٓحظ١٠بِٛ ،ب١ت ٗیً٘١ ٝ ٖٜیٗ ٚیضٞز ً ٚٗ ٠ت ٞضا حس ٗیًٖٜ
یي احسبس ثی پبیب ٠ً ٙت ٞضا زض ثط ُطكت ٝ ٠زض ٖٛٝضا اظ ػغط حضٞض ػبضوب٠ٛات پط ًطزٟ
تٞیی هجٔ ٠ضاظ ٛ ٝیبظ١بیٖ ،زستبٛت ضا ث ٚٗ ٠سپطزٟای ُ ٝطٕ ضس ٟزست٢بیٖ
تب ٘١یٜدب ٘١ی ٚذظ ،ثِصاض آذط ذغ٘ب ٙضا ٛطبٛت زٖ١
...آذط ذظ ٗب یي ٛوغ ٠چی ٚثی پبیب ٙاست
ٗ...یذٞا ٠٘١ ٖ١ثساٜٛس ً ٠ػطو٘ب ٙاثسی  ٝخبٝزا ٙاست
آذطش یي ٛلط اظ ضاٗ ٟیضسس
ً ٠ثٞزٛص خجطا ِٙت٘بِٕ ٛجٞز١ٙبست
…خجطا ِٙت٘بِٕ ثی اٛػبكی١ب  ٝضٌست١ٚب
...یٌی ً ٠ثب خبزٝیِ حضٞضش زٛیبیِ ت ٞضا ٗتحٗ ّٞیًٜس
...خٞضی ت ٞضا ٗیثیٜس ً١ ٠یچ ًس ٛسیسٟ
...خٞضی ت ٞضا ٗیضٜٞز ً١ ٠یچ ًس ٛطِٜیسٟ
 ٝخٞضی ضٝحِ ذست ٠ت ٞضا اظ ػطن ٗ ٝحجت اضجبع ٗیًٜس
ً ٠ثب ٝخٞز ا ٝزیِط  ٠ٛآضظٝیی ٗیٗبٛس ثطایِ ٛطسیسٙ
… ٠ٛ ٝحسطت  ٝاٛس١ٝی ثطای ذٞضزٙ
:زستص ضا ًُ ٠طكتی زض چط٘بٛص ًِٛ ٠بً ٟطزی ثِٞ
تٗ ٞثْ ثبضا١ ٙستی
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ثبضاٛی اظ ُْ
ثبضاٛی اظ ٗ٢ط
ثبضاٛی اظ ٓجرٜس
ثبضاٛی ً ٠ث ٠ظٛسُی ًٞیطی ٗ ٚخب ٙثرطیس
ثب ت ٞثٞز ٙضا زٝست زاضٕ ،چطا ً ٠ت ٞضا زٝستت زاضٕ آضإ خبٖٛ
!تب ٘١یط ٠پبی تٗ ٞیٗب، ٖٛحٞاست ثبضس
ثؼضی آزٕ١ب ذٞزِ ٗؼدعٟاٛس اِٛبض
آٗسٟاٛس تب تٗ ٞع ٟذٞضجرتی ضا ثچطی
آٗسٟاٛس تب زٓیِْ آضاٗص ٓ ٝجرٜسِ ت ٞثبضٜس
آٗسٟاٛس ً ٠ظٛسُی ًٜی  ،حتی اُط ١طُع
ثبض زیِط ت ٞضا ٛجیٖٜ
احتیبج زاضٕ ثساٖٛ
خبیی
زض ای ٚض٢ط ًثیق تطسٜبى
زض ُٞض ٠ای اظ ای ٚخ ٖٜ٢سیبٟ
ت١ ٞستی ٝ
ٗ...طا زٝست زاضی

ثؼضی ١ب ذیبّ ٗی ًٜٜس
زٝست زاضتٚ
سبز ٟاست
ذیبّ ٗی ًٜٜس
ثبیس  ٠٘١چیع ذٞة ثبضس
تب ثتٞاٜٛس ًسی ضا ػبضوب ٠ٛزٝست زاضت ٠ثبضٜس
...اٗب

17

WWW.98IA3.IR

عاشقانه ای برای همسرم_

عاطی رودکی کاربر نودهشتیا

ٗٗ ٚی ُٞیٖ
زٝست زاضت ٚزضست اظ ظٗبٛی ضطٝع ٗی ضٞز
ً ٠ثی حٞغٔٗ ٠ی ضٞز
ً ٠ث٢بٗ ٠ٛی ُیطز
ً ٠یبزش ٗی ضٝز ثِٞیس
زٓت َٜاست
یبزش ٗی ضٝز
ثب ضیغٜت ثِٞیس
زٝستت زاضٕ  ،زٝست زاضت ٚاظ ظٗبٛی ضطٝع ٗی ضٞز
ً ٠ذٜس١ ٟبیتب ٙثـض ضٞز
ثـض ١بیتب ٙآؿٞش ثرٞا١س
 ٝثجیٜیس آؿٞضص ً٘ط َٛاست
اُط زض ضٝظ١بی اثطی  ٝعٞكبٛی
زٝستص زاضتی
ضبٌ١بض ًطز ٟای
...ث ٠زٖٓ اكتبز ٟاست ً ٠ث ٠یبز ٗٛ ٚطست ٠ای اٗطت
...پٔي ١بیت سِٜی ٚذٞاثٜس اٗب ٜٞ١ظ آ٢ٛب ضا ثط ضٝی ِٛ ٖ١صاضت ٠ای
ث ٠زٖٓ اكتبز ٟاست ً ٠زٓت ٞ١ای ٗطا ًطزٟ
 ٝ...زض ٗیب ٙذبعط١بٗب ٙث ٠زٛجبّ ٗٗ ٚیِطزز اٗطت
...اٗطت ١ ٝط ضت یي زّ سیط اظ ثـضت ذبٓی ٗیطٕٞ
...ػٌست ضا آؿٞش ٗیِیطٕٝ ،ای ً ٠چوسض خبیت ذبٓی است زض ًٜبضٕ
...زست ذٞزٕ ٛیست اُط زستٖ اظ تٗ ٞی ٞٛیسس
اُط زٓت ٝ ِٖٜچط٘بٖٛ
١...ط ضت اظ یبز ت ٞذیسٜس
"...زٝستت زاضٕ"
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هجْ تط ١ب
!ٝهتی ٜٞ١ظ تٛ ٞیبٗس ٟثٞزی
ػبضوـب١ ٠ٛبی ١طًس ضا ً٠
ٗ.ی ذٞاٛسٕ
!ث ٠سبزُی اش ٗی ذٜسیسٕ
حبآل ذٞزُٕطیٗ ٠ی ًٖٜ
 ٝ...ثطایت ػبضوبٗ ٠ٛی ٞٛیسٖ
ٗ ٚػبضن ظٗستبٖٛ
!ػبضن ای ٠ٌٜثجیٜ٘ت زض ظٗستب ٙآضإ ضاٗ ٟی ضٝی ً ٠سط ٛرٞضی
ُ١ ٠ٛٞبیت اظ سطٗب سطخ ضس ٟاست
سط ذٞز ضا تب حس ٌٗ٘ ٚزض یو ٠ات كطً ٝطز ٟای
زست ١بیت زض خیجت ثٗ ٖ١ ٠چبٓ ٠ضسٟ
ٗؼػٗٞب ٠ٛث ٠ظٗی ٚذیط ٟای
چ ٠هسض زٝست زاضتٜی ضس ٟای
حطكٖ ضا پس ٗیِیطٕ
 ٚٗ.ػبضن ظٗستبٛ ٙیستٖ ،ػبضن تٞإ
ای ٚضج٢بی ثی هطاضی چیعی ٘ٛبٛس ٠ً ٟثب زٖٓ زض ٗیب ٙثِصاضی
 ٠٘١چیع اظ احسبست پیساست  ،زض ایٓ ٚحظ١ ٠بی ٛلسِیط  ،چیعی ٘ٛبٛس ٟخع زٓتِٜی  ٝاٛتظبض
… ٝای ٚزّ ػبضن ٗ٘١ ، ٚیط ٠ث٢بٗ ٠ٛیِیطز اظ ٗٚ
!ث٢ب ٠ٛت ٞضا  ،ت ٞضا ٗیرٞا١س  ٠ٛزٓتِٜی ١ب ضا ،ت ٞضا ٗیرٞا١س  ٠ٛث ٠اٛتظبضت ٛطست٢ٜب ضا
زض ای ٚضج٢بی ثی هطاضی چیعی ٘ٛبٛس ٟاظ ٗ ، ٚخع یي زّ ث٢بُ ٠ٛیط
…ثبظ ُ ٖ١طچٛ ٠یستی زض ًٜبضٕ  ،اٗب زض ایٞ١ ٚای سطز  ،ػطن ٛلس٢بیت ٗطا ُطٕ  ٠ِٛزاضت٠
ث ٠ای ٚذیبّ ً ٠ت١ ٞستی  ٠٘١ ،چیع سط خبی ذٞزش ثبهیست  ،ت٢ٜب خبی ت ٞزض ًٜبضٕ ذبٓیست ،ث ٠ای ٚذیبّ ً٠
! ت١ ٞستی ضج٢بیٖ ٗ٢تبثیست  ،ت٢ٜب زضز ٗ ٚزض ای ٚضج٢ب  ،ت٢ٜبییست
!ث ٠ای ٚذیبّ ً ٠ت١ ٞستی ،ثی ذیبّ  ٠٘١چیع ضس ٟإ ،زض حسطت زٝضی ات ت٢ٜب  ٝآضلت ٠إ
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ًدب ثیبیٖ ً ٠ت ٞثبضیً ،دب ثط ٠ً ٕٝت ٞضا ثجیً ،ٖٜدب ثٜطی ٠ً ٖٜت ٖ١ ٞثیبیی ،زٖٓ ت٢ٜب ث ٠ای ٚذٞش است ً١ ٠ط
خب ثبضی٘١ ،یط ٠زض هٔجٖ ٗی٘بٛی
اٗب ت ٞثِ ٞزٓتِٜی ١بیٖ ضا چًٖٜ ٠؟ ٓحظ ٠ثٓ ٠حظ ٠ث٢ب١ ٠ٛبی ای ٚزّ ثی تبثٖ ضا چًٖٜ ٠؟ ت ٞثِ ٞاضٌ٢بیٖ ضا چ٠
ً ،ٖٜاٛتظبض ،اٛتظبض ،ای ٚاٛتظبض سرت ضا چًٖٜ ٠؟
كطهی ٛساضز ثطایٖ زیِط ٖ٢ٗ ،ای ٚاست ً ٠ت١ ٞستی ٖ٢ٗ ،ای ٚاست ً٘١ ٠یط ٠٘١ ٝ ٠خب ٗبّ ٗ١ ٚستی
اُط ٗ ٚزض ایُٞ ٚض ٠ت٢ٜب ٛطست ٠إ  ٝث ٠ت ٞكٌط ٗیٌ ،ٖٜت ٞزض ُٞض ٠ای ٛطست ٠ای  ٝزض ذیبٓت ثِٛ ٚٗ ٠بٟ
ٗیٌٜی ،اُطٗ ٚثب ١ط تپص اظ هٔجٖ ت ٞضا یبز ٗیٌ ،ٖٜت ٞزض آُٞ ٙض ٠ثب یبزت ٗطا آضإ ٗیٌٜی
اُط ٗ ٚزض ایُٞ ٚض ٠چطٖ اٛتظبض ٛطست ٠إ ،ت ٞزض آُٞ ٙض ٠اظ ضٞم زیساض  ٠٘١ی چٞة ذغ٢بی ای ٚاٛتظبض ضا
…پبى ٗیٌٜی
ی ٠آزٗ٢بیی ١ستٚ
ًٗ ٠یب ٙت ٞظٛسُی آزٕ
یٞ٢یی
ثی غسا
آضٕٝ
ٗیب ٝ ٙثب ذٞزض ٙٞی ٠زٛیب چیعای ذٞة ٗیبضٙ
...ػطنٓ ٬جرٜس ٬ح٘بیت ٬آضاٗص
ی ٠ػبٓ٘ ٠حس ١بی ذٞة ٗیسٙ
حس ١بیی ً١ ٠یچ ٝهت ٛساضتی
ٗیب ٝ ٙث٢ت ٗیِ ٠٘١ ٚآزٗ٢ب  ٖ١ثس ٛیستٚ
 ٝتٗ ٞی ك٘٢ی آزٗبی ذٞة ٜٞ١ظ ١ ٖ١ست١ ٬ٚط چٜس ًٖ
 ...ت ٞاٗٝسی
 ٝ...كوظ ذسا ٗی ز ٠ً ٠ٛٝچوسض اظ اٗٝسٛت ذٞضحبٖٓ
...اظ ٝهتی ت ٞاٗٝسی ١ط ٓحظ١ ٝ ٠ط ثبٛی ٠اش ث٢تطیٝ ٚهتبی ظٛسُیٖ ثٞز١ ٝ ٟست  ٝذٞا١س ثٞز
١ ٚٗ.ط ضٝظ ػبضن تطت ٗیطٖ
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ٗ...طز ِ ٗٚ
...ثیب ٓجرٜــس ثعٛیـٖ
ٗی ذٞا ٖ١ػٌسـی ثِیطٕ اظ ای ٚضٝظ ١ب
ٗ...ی ذٞا ٖ١ثجت ذبعــط ًٖٜ ٟثطای كطزا١بی٘ــبٙ
ٗ...طز ِ ٗٚ
...سطٕ ضا ً ٠تٌیٗ ٠ی ز ٖ١ث ٠سی ٠ٜی ٗطزا ٠ٛات
١ ًٟٞ ٠٘١...ب ًٖ ٗی آٝضٛس
...اٜٗیت ،آؿٞش تٞست ً ٠ث٢ب ٠ٛای ٗی ضٞز
.ثطای ١عاض ثبض ٟپیسا ضس ٖٛزض حطی٘ت
ٞٛ...اظضٖ ًٚ
ٝ ٚٗ.. .اهؼیتطی ٚثبٞٛیِ اكسب١٠ٛبی تٞإ
كطهی ٘ٛیًٜس ًدب،
آؿٞش ِ ت١ ٞط خب ً ٠ث ٠ضٝیٖ ثبظ ضٞز،
...ثبضٌٟٞتطی ٚهػط ِ زٛیبست
...هػطی ً ٠ت٢ٜب آهبیص تٞیی
...ی ٚضٝظ١ب حسی زاضٕ آٗیرت ٠ثب زٓتِٜی
...ثبظٝاٛی ٗی ذٞا ٠ً ٖ١ت َٜزض ثَطَٕ ُیطز
...اٗب ١ ٠ٛط ثبظٝاٛی
"...ت٢ٜب حػبض ِ آؿٞش ِ "تٞ
...آؿٞش ِ تٗ ،ٞطز ِ ٗٚ
ُطٗبیی ثٞز ٟإ ٘١یط٠
ٓٝ...ی
ثی ِ ٚذٞزٗب ٙث٘بٛس
سطٗبیی ٗی ضٕٞ
ٝهتی
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...پبی ِ آؿٞش ِ ت ٞزض ٗیب ٙثبضس ٗطز ِ ٗٚ
ػبضوب١ ٠ٛبیٖ ضا
…ػبضوب ٠ٛثطای تٗ ٞیٜٞیسٖ
...اظ زٝضتطی ٚكبغٔ١ ٠ب ث ٖ١ ٠ضسیسیٖ  ٝتب اٝج ثٞز ٙثب ٘١یٖ
٘١ی ٚضٝظ١بست ً٘١ ٠ر ٠ٛٞثطیٖ
 ٚٗ ٝثیتبة ضج٢بی پط اظ آضاٗطٖ
...زض آؿٞش ُطٕ  ٝثی زؿسؿ ٠ی تٞ
 ٚٗ...پط اظ آضاٗطٖ ٘١طا ٟثب تٞ
ً٘ی ٗٛٞس ٟث٘١ ٠یط ٠ثب  ٖ١ثٞزٙٞ٘ٛ
...ث ٠یٌی ضسٙٞ٘ٛ
ٗ ٚث ٠ت ٞػالهٜ٘سٕ
زٝست زاضٕ ثب ت ٞثرٜسٕ
زٝست زاضٕ ً ٠ای ٚچطبٗٞ
ثبت ٞض ٝزٛیب ثجٜسٕ
ٗ ٚضج٢ب ستبض١ ٟبضٝ
تٞی چط٘بت ٗی ض٘بضٕ
ذٞزٗ ٞث ٠زست ُطی٠
ضٝی ض ٠ٛٞات ٗی سپبضٕ
ُطی١ ٠بٕ اظ سط ضٞه٠
ضٞم ای ٚاحسبس ظیجب
زٓرٞضی ث ٠ثب ت ٞثٞزٙ
ًبضٗ١ ٠ط ضت ٘١ی ٚخب
زٝست زاضٕ ١ط خب ًٗ ٠ی ضی
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ثب ت ٞثبضٖ  ٖ١هسٕ ضٖ
زٝست ٛساضٕ ً ٠یٓ ٠حظ٠
اظ زٛیبی ٠ت ًٖ ٞضٖ
ٗ ٚث ٠ت ٞػالهٜ٘سٕ
اُ ٠یٝ ٠هتی ٘ٛي ثطیعیٖ ض ٝظٛسُی٘ ،ٙٞتٗ ٞیطی غجٞضتطیٗ ٚطز زٛیب ٗ ٚٗ ٝیطٖ ًٖ حٞغٔ ٠تطی ٚظ ٙزٛیب .اٙٝ
ٝهت ت ٞثب ٝخٞز  ٠٘١ی حطكبیی ً ٚٗ ٠ظزٕٗ ،یبی ٝ ٜٞٗ ٝض آؿٞش ٗی ًطی  ٝهط َٜتطی ٚآضتی زٛیب ض ٝضهٖ
!!!!!ٗی ظٛی ...ای ٚخٞض ٝهتب زٖٓ ٗی ذٞاز ًْ ٝخٞزت ٞثپطستٖ
.ایٜغٞض ٝهتب ث ٠اٛتربثٖ ٗغ٘ئ ٚتط ٗیطٖ
.زاضت ٚیٗ ٠طز ً ٠ت١ ٞط حبٓتی ً ٠ثبضی ت ٞض ٝثرٞاز ضیطی ٚتطی ٚاتلبهیٗ ٠ً ٠ی ت ٠ٛٞثطای ی ٠زذتط ثیلت٠
.زٝستت زاضٕ ضیطی ٚتطی ٚاتلبم ظٛسُی ٗٚ
ٝهتی ثب ٗطز ٗٞضز ػاله ٠ات اظزٝاج ًطزیٝ ،هتی ثب ًٔی اغطاض ض ٝذٞاست ٠ات ٗٛٞسی ُ ٝلتی كوظ ٘١یٗ ٜٞی
".ذٞإ ،پس زیِ ٠حن ٛساضی خع هطِٜی اظش ثجیٜی
ای ٚهب .٠ٜٗ ٙٞٛهبٛٞٛی ً ٠ثطای ػطوُ٘ ٙٞصاضتٖ .چٗ ٙٞغ٘ئ ٠ً ٖٜهجْ اظ اظزٝاج  ٠٘١چیع ض ٝزضثبض ٟی ٘١سطٕ
ٗی زٛٝستٖ  ٝهجٓٞص ًطزٕ .پس حبال ً ٠اظزٝاج ًطزیٖ زیِٝ ٠هتط ٠ً ٠چط٘بٗ ٞضٝی  ٖ١ثصاضٕ  ٝزیِ ٠ػیج٢ب ٝ
.ضؼق ١بی ض١ٞطٕ ضٛ ٝجی ٝ ٖٜایط ٙٞض ٝثب ًس زیِٗ ٠وبیسٌٖٜٛ ٠
ٗطز ظٛسُی ًٗ ،ٚسی ١ست ً ٠ثب ت٘بٕ ٝخٞز زٝستص زاضٕ  ٝزالیْ ظیبزی ثطای زٝست زاضتٜص زاضٕ ٝ .ایٚ
یؼٜی ؿیط اظ ِٛب ٟػبضوب ٠ٛث٘١ ٠سطِٕٛ ،ب ٟػبهال ٖ١ ٠ٛت ٞای ٚاٛتربة ٛوص زاضت .٠ثٜظط ِٗٛ ٚب ٟػبهالٗ ٠ٛطثٞط ث٠
هجْ اظ اظزٝاج ٗ ٝطاحْ ذٞاستِبضی  ٝاٛتربث .٠ثؼس اظ ػوس ٗ ٚسؼی ًطزٕ زیِ ٠ثٛ ٠وغ ٠ضؼق ١بی ٘١سطٕ كٌط
 ٝ ٌٖٜٛ.ذٞزٕ ض ٝتٞی اظزٝاج ضٌست ذٞضزٛ ٟجی٘١ ٝ ٖٜی ٖٜضس ثعضُتطی ٚضٗع ذٞضجرت زٛٝست ٚذٞزٕ
ای ٚحطكٖ ث ٠ایٗ ٚؼٜب ٛیست ً ٠ثطای اظ ثی ٚثطز ٙػیت ٘١سیِ ٠تالش ٌٜٛیٖ ،چ ٚٗ ٙٞایً ٚبض ٝث ٠غٞضت
!!!ٛبٗحسٞس اٛدبٕ ٗیسٕ  ٝثؼسا ٗیبٕ تٞضیح ٗیسٕ ً ٠چ ٠عٞضی
ت ٠زٖٓ آة ٗیطٞز چیعی ضجی ٠حس ذٞة ثٞزٙ
ٝهتی ثب  ٠٘١ی ذٞثی٢ب ذساحبكظی ٗی ًٖٜ
...ثب یي حطف ٛسٜدیس ٝ ٟیي ػػجبٛیت زاؽ  ٝیي زّ ثی ذسا
...كوظ ذٞزت ٗی زاٛی عؼٖ ُس حطك٢بیٖ ثب زٓت چٗ ٠یٌٜس
...آؿٞضت ضا ثبظ ٗیٌٜی  ٝظاض ٗی ظٖٛ
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...اظ  ٠٘١ی "ذٞة ٛجٞز١ "ٙب
ثیعاضیٖ اظ ذٞزٕ ضا ٗی زاٛی
ً ٠ای ٚچٜی ٚآؿٞش ثبظ ٗی ًٜی
ثطای زذتطى  20سبٓ ٠ی پطی٘بٛی
 ٠ً...ثبٞٛی ذٞزت ٗی ذٞاٛی اش
...زضى پطی٘بٛی اش كوظ زض هسضت تٞست
ٗ...طزی ثب هٔجی ثٝ ٠سؼت یي آس٘بُ ٙصضت
:چیعی ً ٠ثربعطش ضٌط ذساٛٝس ٝاخت است
...ثس اذالهی ثٔس ٛیستی  ٝای ٚث٢تطیٛ ٚؼ٘ت است
.زٝستت زاضٕ ٗطز ٘١یط٢ٗ ٠طثبٚٗ ٙ
ٗطز ٗ ٚاظ آٗ ٙطز١بیی ٛیست
...ى ثپسٜسی

اظ آٗ ٙطز١بیی ٛیست
...ى ثطایت ستبض ٟثچیٜس

كوظ اظ آ ٙزستٗ ٠ؼسٝز ٗطز١بیی ست
ٝهتے ٘ٛی ثیٜی اش

اِٛبض چیع ثعضُی ً٘ـ زاضی

چیعی هس زٝست زاضت١ ٚبیت
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!ى ثب ًسی تٌطاض ٘ٛی ضٞز
حضٞض ت ٞهٔجٖ زض ٗیبُ ٙطٗبی حضٞضت پط اظ حطاضت ٗی ضٞز
ٛ ٝلسٖ زض آتطٌس ٟی احسبست ث ٠ض٘بضٗ ٟی اكتس
حطف ١بی پط اظ ٗ٢طت ١سی ٠ایست پط اظ اضاٗص
تب ٗطا تٞاٛی ز١س زض ٗیب ٙای ٠٘١ ٚضٞض
تب ثب ت ٞثٞز ٙضا تبة آٝضٕ
ضطٝع ضٞضش ضٞض  ٝضبزیٖ زٝستت زاضٕ
ٓ.حظ١ ٠ب زض ٗیب ٙضٞض حضٞضت
ثی زض َٛاظ پی ٗ ٖ١ی ُصضٛس
 ٝذظ پبیبٙ
ٛعزیي ٛ ٝعزیي تط ٗیطٞز
كطغت ١ب اٛسًٜس ٢ٗ ٝط ت ٞثسیبض
زض چٜی ٚظطف اٛسًی سیطاة ٘ٛی ضٞز ػغص تطِٜیٖ
 ٝسرت است
اظ زضیبی تٞٛ ٞضیس ٝ ٙثی تبة ِٛطتٚ
 ٝچطٖ كط ٝثست ٚاظ ای ٠٘١ ٚآضاٗص
اٗب توسیط ٗب ٙچٜیٗ ٚوسض است ٓ ٝحظ ٠ی ٝزاع آٗسٟ
ت٢ٜب اٗیس ٝغْ تٞست ًٗ ٠طا تسٌیٗ ٚی ز١س
ثب ذیبٖٓ ٓغبكت ٝاغٝ ٟاغ١ ٟبیت ضا ٓ٘س ًطزٕ
ٗ ٝیب٢ٗ ٙط ِٛب١ت ضٜبٝض ُطتٖ
ٞٛای ذٞش  ٝػغط آٓٞز ًالٗت
زٓیْ ضٌلت ٝ ٚاٝج ُطكت ٚپطٝاظٕ ضس،
ث ٠سٞی آس٘بٛی تطیٓ ٚحظ١ ٠بی ذٞضجرتی
حضٞضت زض ًٜبضٕ ٢ٛبیت آضظٝیٖ
 ٝث٢ب ٠ٛی ثطپبیی ضٞضی ٝغق ٛبضسٛی
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ٝ.هتی ٗ ٝ ٚت ٞذٞضجرتی ٗب ثٞز ٙضا كطیبز ٗی ظٛیٖ
!ٝهتی ت ٞثبضی؛ ظٛسُی ثطایٖ ظیجبست؛ ػبضوی ثطایٖ ثب ٗؼٜبست
!ٝهتی ت ٞثبضی؛ هٔجٖ ثی آضظٝست ،ای ت٢ٜب آضظٝی ٗ ٚزض ٓحظ١ ٠بی ت٢ٜبیی
ٝهتی ت ٞػعیع زٖٓ ثبضی؛ ٘١سٖٗ ثبضی؛ سط پٜب ٖ١ثبضی؛ عٔٞع آكتبة ثطایٖ آؿبظ یي ضٝظ پط ذبعط ٟزیِط ثب تٞ
.است
!!!ت١ ٞستی ،ثطای ٗ١ ٚستی ،تب آذطش ١ ٠٘١ستی إ ١ستی
! حبال ٗ١ ٚستٖ  ٝیي ػطن پبى زض هٔجٖ
ٝهتی ت ٞثبضی؛ ػطن زض ٝخٞزٕ ٘١یط ٠ظٛس ٟاستٗ ،یتپس هٔجٖ ت٢ٜب ثطای تٗ ٝ ٞی ُصضز ٓحظ١ ٠ب ث ٠یبز تٗ ٝ ٞی
!ٗبٛس ثطای ٘١یط ٠یي ػطن خبٝزا ٠ٛزض هٔت ١بی٘بٙ
!ٝهتی ت ٚٗ ُْ ٞثبضی؛ ثبؿچ ٠ذطي هٔجٖ ث٢بضی ٗی ضٞز ،ای ٚزّ اظ ػغط  ٝثٞی ت ٞپط اظ ٗحجت  ٝغلب ٗی ضٞز
ٝهتی ت ٞػطن ٗ ٚثبضی؛ ای ٚچط٘٢ب ثطای زیس ٙت ٞثی هطاض  ٝثی تبة ٗی ضٞز ،حضٞض ت ٞزض ًٜبضٕ ت٢ٜب آضظٗ ٝی
.ضٞز
!ٝهتی ت٘١ ٞسٖٗ ثبضی؛ زیِط ت٢ٜبیی ثب ٗ ٚثیِبٗ ٠ٛی ضٞز ،ؿٖ  ٝؿػ١ ٠بی زٛیب زض هٔجٖ كطاضی ٗی ضٛٞس
!ت ٞثبضی؛ ػعیع زٖٓ ثبضی؛ ػطوٖ ثبضی؛ زٛیب ثطای٘ب ٙث٢طت ٘١یطِی ٗی ضٞز
ٝهتی ت ٞثبضی؛ ٝهتی ت ٠٘١ ٞظٛسُیٖ ثبضی ،ای ٚزّ كسای هٔت ٗ٢طثبٛت ٗی ضٞز ،چط٘٢بیٖ ٘١یطٜٗ ٠تظط زیسٙ
!چ٢طٗ ٟب١ت ٗی ضٞز
!ٝهتی ت ٞثبضی؛ ٗٛ ٚیع ١ستٖ ،ظیطا ت ٞزض ٙٝهٔجٖ ١ستی
!پس ثب ٗ ٚثبش ای ػطن خبٝزا ٠ٛإ؛ ثیب تب ثب  ٖ١ثرٞاٛیٖ تطا ٠ٛػبضوب ٠ٛإ ضا ً ٠ثطای ت ٞسطٝز ٟإ
.ای ت ٠ً ٞثی ت ٞثٞز ٙثطایٖ ذٞاة ٘١یطِی است
ٗ ٚاظ ٗیب ِٙت٘بِٕ ًتبة ١ب
آ ٠ً ٙضجی ِ٠ت ٞثٞز ثطُعیسٕ
 ٝاظ زِّ ت٘بٕ غلحبت
آ ٠ً ٙػغطِ زست ١بی ت ٞضا زاضت اٛتربة ًطزٕ
 ٝاظ ت٘بٕ غلح١ ٠ب
ثطُی ً ٠ثٓ ٠غبكت ِٛب ِٟت ٞثٞز زیسٕ
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 ٝاظ ای ٚثطٍ
ذغی ً ٠عؼٖ ت ٞضا زاضت ذٞاٛسٕ
...ایٜي زٝستت زاضٕ
زٝستت زاضٕ
 ٝزٝستت زاضٕ ضا ُٗسإ تٌطاض ٗی ًٖٜ
ً ٠زض ت ٞذالغٗ ٠ی ضٞز
ای ػػبض ٟی ت٘بِٕ ضؼط١بی ٛبُلت٠
تٛ ٞیع ٓت ث ٠ای ٚتٌطاضِ ضٝیب ُ ٠ٛٞثُِطب
تب ذسا ث٢ُٔ ٠بی ضاظهیِ ثبؿچ ٠اش ثِٞیس
اظ ت ٞیبز ثِیطٛس ػغط اكطبٛی ضا
!ً٘ی ث٘بٙ
!ً٘ی ثِٛ ٚٗ ٠بًٚ ٟ
!ِٛب١ت ت٢ٜب زٓیْ آضاٗطٖ است
زض چط٘بِٛ ٖٛبًٚ ٟ
زضای ٚچط٘ب ٙاضي آٓٞز
ً٘١ ٠یط ٠زضپی ضكت ٚتٞ
چطٖ اٛتظبض ث ٠آٗسٛت ثٞز
حبّ ً ٠زٝثبض ٟآٗسی ؛
چطا ای ٚچٜیٗ ٚطا اظ ذٞز ٗی ضاٛی؟
چطا چط٘بٛت ضا اظ ِٗٛ ٚبٗ ٟی زاضی؟
زیِط تبة  ٝتٞا ٙسٌٞت ٛساضٕ
حس كطیبز زض ٗ ٚث ٠اٝج ضسیس ٟاست
كطیبز زٝستت زاضِٕ غسایٖ ضا ُٞش ًٚ
زضحبٓی ً ٠حطكی ٘ٛی ظٖٛ
ث ٠چط٘بِٛ ٖٛبًٚ ٟ
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حطك٢بیٖ ضا اظ ِٛب ٖ١ثرٞاٙ
آیب چیعی ١ست ً ٠زض آ ٙثجیٜی؟
آیب پبسد زضز١بیٖ ضا زض آٗ ٙی یبثی؟
آضی ای٢ٛ ٚبیت حطك٢بی ٗ ٚاست
ً ٠زض چط٘ب ٖٛخ٘غ ضس ٟاست
ایً٘ٔ ٚبتی است
ً ٠ظثب ٖٛیبضای ازا ًطز ٙآ ٙضا ٛساضت ٛ ٝساضز
ای ٚسیْ اضي ١بی ٗٛ ٚیست
ً ٠اظ چط٘ب ٖٛضٝا ٙضس ٟاست،
ای ٚت٘بٕ حطف ١بی ٗ ٚاست
ً ٠ضٝظی ث ٠تُ ٞلت ٠ثٞزٕ
چ ٠ضس؟
ِٗط حطف ١بیٖ چ ٠ثٞز؟
چطا زٝثبض ٟچط٘بٛت ضا اظ ُٗ ٚطكتی؟
ِٗط ِٛب ٖ١تٔری ضكتٜت ضا ثب ٗطٍ آضظ١ٝبٕ ث ٠تػٞیط ٌٛطیس؟
ِٗط ایِٛ ٚب ٟذست٠؛
ذست ٠اظ كطیبز١بی ثی كطخبٕ؛
اظ ضٝظ ١بی ثی ت ٞثٞزٙ
 ٝاظ ثی زٓیْ ثٞز ٙضكتٜت
 ٝاظ ٛبٗ٢طثبٛیت سرِٛ ٚلت؟
ِٗط تػٞیط ظیجبی غٞضت ذٞزت ضا
زض آذطی ٚثبضی ً ٠زضچط٘بِٛ ٖٛبً ٟطزی
 ٝزض آ ٙث ٠یبزُبض ٗبٛس ٟاست ضا ٛسیسی؟
چ ٠ثٞز ً ٠غٞضتت اظ ضطٕ ُِٔ ٙٞضس؟
چ ٠ثٞز ً ٠اضي اظ چط٘بٛت خبضی؟
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ضبیس اً ٜٙٞغسایٖ ضا زض ػی ٚذبٗٞضی ظثبٗ ٖٛی ضٜٞی
…ضبیس
!ً٘ی ث٘بٙ
!ً٘ی ثِٛ ٚٗ ٠بًٚ ٟ
!ِٛب١ت ت٢ٜب زٓیْ آضاٗطٖ است
ٗطا ثب ِٛب١ت ٗ٘٢بًٚ ٙ
اظ ِٛب١ت ذٞاٛسٕ ً ٠چوسض زٝستٖ زاضی
اضي اظ چط٘ب ٖٛضیرت
 ٝاظ چط٘ب ٙذیسٖ ك٘٢یسی
ً ٠ػبضوت ١ستٖ
حس ً ٚآٛچ ٠زض زٖٓ ٗیِصضز
زٖٓ ٗثْ زّ ١بی زیِط ٛیست
!ً ٠زٓی ضا ثطٌٜس
ت ٠ً ٞثبضی
چطا زیِط ث ٠چط٘٢بی زیِطاِٛ ٙبًٖٜ ٟ
تٗ ٠ً ٞبّ ٗ ٚثبضی
!چطا ثرٞا ٖ١اظ ت ٞزّ ثٌٖٜ
ٝهتی ٗحجت٢بیت،
آ ٙػطن ثی پبیبٛت
ث ٚٗ ٠ظٛسُی ٗیس١س
چطا ثرٞا ٖ١ظٛسُی إ ضا خع ت ٞثب ًسی زیِط هس٘ت ًٖٜ
چطا ثرٞا ٖ١هٔجٖ ضا ضٔٞؽ ًٖٜ؟
٘١ی ٠ً ٚت ٞزض هٔج٘ی ،
اِٛبض یي زٛیبی ػبضوب ٠ٛزض هٔجٖ ثطپبست
! ػطوت زض هٔجٖ ثی اٛت٢بست
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٘١ی ٠ً ٚت ٞزض هٔج٘ی
ثی ٛیبظٕ اظ ً ٠٘١س
ت ٞضا ٗیرٞاٖ١
 ٝیي ًالٕ كوظ ت ٞضا
!٘١ی ٝ ٚثس
زٖٓ ثست ٠ث ٠زٓت
١یچ ضا١ی ٛساضز
.حتی اُط ٗطٍ ثرٞا١س ٗطا خسا ًٜس اظ هٔجت
زیِط ت٘بٕ ضس ،
ت ٞزض ٗ ٚحي ضس ٟای،
!ای خبٚٗ ٙ
!ت ٠٘١ ٞچیع ٗ ٚضس ٟای
اظ ِٛب١ت ذٞاٛسٕ ًٗ ٠طا ٗیرٞا١ی،
اظ آِٛ ٙب ٟضس ً ٠زض هٔت ٗ٢طثبٛت ُٖ ضسٕ،
تب ذٞاستٖ ذٞزٕ ضا پیسا ًٖٜ
اسیط ضسٕ،
تب ذٞاستٖ كطاض ً،ٖٜ
!ػبضوت ضسٕ
اظ ِٛب١ت ذٞاٛسٕ ت٘١ ٞبٛی ًٗ ٚٗ ٠یرٞا،ٖ١
آٛوسض پیص ذٞز ُلتٖ ٗیرٞا١ت،
ً ٠آذط سط ت ٞضسی ٗبّ ٗٚ
!ضسی یبض  ٝػطن ثی پبیبٚٗ ٙ
...اظ ِٛب١ت ذٞاٛسٕ  ،چٜس سغط اظ ضؼط ظٛسُی ضا
ِٛبً ٖ١طزی
 ٝذٞاٛسی آٛچ ٠چط٘بٗ ٖٛطا زیٞاً ٠ٛطز ٟاست
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! ٝآذط ك٘٢یسی ً ٠هٔجٖ ت ٞضا اٛتربة ًطز ٟاست
چ ٠اٛتربة ظیجبیی ثٞز ،
اظ ٘١ب ٙا ٖ١ ّٝزٖٓ ث ٠زٛجبّ یٌی ٗثْ ت ٞثٞز
 ٝایٜي پیسا ًطز ٟإ ت ٞضا
تٞیی ً ٠زیِط ٗثْ ٗ ٝبٜٛسی ٛساضی،
زض هٔجت خع ٗ،ٚ
!خبیی ثطای ًسی ٛساضی
زٓت ٗیٔطظز چٜس سبّ زیِط
ثطای ٜٗی ً ٠زیِط ت ٞضا زض ُٞض ٠تطی ٚخبی هٔجٖ
١ط ضت ٗیجٞسٖ تب ًٜبض ثِصاضٗت
زٓت تٗ َٜیطٞز
اظ چط٘٢بیت ٗی ذٞاٛسٕ ثطای ٜٗی ً ٠حطك٢بیت ضا اظ ٓج٢بیت ٠ٛ
زٓت تٗ َٜیطٞز
ثطای ٓؼٜتی تطی ٚزذتطی ً٠
زیٞاٝ ٠ٛاض هٔ٘ص ضا ث ٠ضهع ٗ١ٞبی تٝ ٞا ٗیساضت
ث ٠ذساٛٝسی ذسا سُٜٞس
زٓت ثطای  ٠٘١ی زیٞا ٠ٛثبظی ١بیٖ تٗ َٜیطٞز
ثطای غسایٖ
ثطای آؿٞضٖ
ثطای ِٛبٖ١
حتی ثطای ُطی١ ٠بیٖ
هسٖ
هسٖ ث ٠٘١ ٠ی سیت ١بیی ً ٠زض ذیبٖٓ ثطایٖ چیسی
زٓت تٗ َٜیطٞز
ض ٝث ٠ضٝی آیی ٠ٜثبیست آ ٙضٝظ
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 ٝایستبز ٟثطای ؿطٝضت ًق ثعٙ
****
كطهی ٛساضز
چ ٠سبػت اظ ضجب ٠ٛضٝظ ثبضس
غسایت ضا ًٗ ٠ی ضٕٜٞ
ذٞضضیس زض زٖٓ عٔٞع ٗی ًٜس
ٗ١ ٚیچ إ
 ٝتُ
.زض ت٘بِٕ ١یچِ ٗ ٠٘١ ٚای
!ٗ ٚذٞضجرتٖ
چ ٙٞتٞیی ضا زاضٕ ً١ ٠یچِب ٟزٖٓ ضا ٘ٛی ضٌٜی
١ ٝطُع تطًٖ ٛرٞا١ی ًطز
١طچٜس سبٓی ً ٠اظ اظزٝاخ٘ب ٙثِصض ،ٟزٓ ٝحظٝ ٠خٞز زاض٘١ ٠ً ٟیط ٠زٝست زاضٕ زض ًٜبضت ثبضٖ ٠ً ،ا“ ٙٝاال”ٙ
٘١“ ٝ.یط ”٠است ،زٝست زاضٕ ػعیع ٟزٖٓ
ٓحظ١٠بیی ١ست ً ٠زٖٓ ٝاهؼب ثطایت تٗ َٜیضٞز
ٗ ٚاسٖ ایٓ ٚحظ١٠ب ضا ٘١یطُ ٠صاضت ٠إ ٗ ٚثطای تٞ
ت ٞثطای ٗٚ
ٗب ثطای ٖ١
چوسض هط َٜاست ای ٚػطن ٗ ٝ ٚت ...ٞضٝظی ً ٠ثطای آٝی ٚثبض تٞض ٝزیسٕٗ ،ی ذٞاستٖ ً ٠ثطای ٘١یط ٠زض
ًٜ.بضت ثبضٖ ٝ .اٗطٝظ ،ذٞضحبٖٓ ًٗ ٠یت ٖٛٞت ٞض٘١ ٝسطٕ غسا ًٖٜ
ػطن ٗثْ زضیب ١طُع ٗتٞهق ٘ٛیط٠
ػطن ٗثْ ستبضٗ ٟی زضذط٠
ػطن ٗثْ ذٞضضیس ُطٕ ٗیٌ٠ٜ
ػطن ٗثْ ُْ ١ب ٓغیل٠
ٝ
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.ػطن زضست ٗثْ ت ٞظیجبست
 ٚٗ :هػ ٠ت ٞضا تب اثس آ ٠ُٛٞ ٙضطٝع ٗی ًٖٜ
یٌی ثٞز
ٜٞ١ظٕ ١ست
.ذسایب ٘١یط ٠ثبضس
آس٘ب ٠ً ٖ١ ٙثبضی
ثـٔت ذٞاً ٖ١طز
كٌط ُستطزُی ٝاغٛ ٟجبش
 ٠٘١ی زض ُٞض ٠ت٢ٜبیی ٗ ٚخب زاضٛس
پط اظ ػبضوب٠ٛای تٞ
!زیِط اظ ذسا چ ٠ثرٞا…ٖ١؟
زٝستت زاضٕ  ٝای ٚضا ضٝی ١عاض ثبض ثطای ذٞزٕ تٌطاض ٗی ًٖٜ
! ٝسطٗست ٗی ض ٕٞاظ زاضتٜت
٘١ی ٠ً ٚثٞزٛت س ٚٗ ٖ٢است
 ٚٗ.ذٞضجرت تطی ٚآزٕ ضٝی ظٗی ٚإ
:ثطای تٗ ٞیٜٞیسٖ
.ثطای تٞیی ً ٠هٔجت پبى است
ثطای تٞیی ً ٠ت٢ٜبیی إ پط اظ یبز تٞست
ثطای تٞیی ً ٠هٔجٖ ٜٗعِٓـب ٟػطن تٞست
.ثطای تٞیی ً ٠ػطوت ٗؼٜبی ثٞز ٖٛاست
ًٜبضٕ ًَ١ ٠ستی زٝضا ٖ١ ٙزستپبچٗ ٠ی ضٞز
ػوطث١ ٠ب ز ٝتب یٌی ٗیپطٛس
!اٗب ٘١یٗ ٠ً ٚیضٝی
تبٝا ٙزستپبچِی ١بی سبػـت ضا  ٚٗ ٖ١ثبیس ثسٖ١
...خب ٖٛضا ٗیُیطٛسٓحظ١ ٠بی ثی تٞ
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تٞ
زٝست زاضتٜت ضا ث ٚٗ ٠ثسپبض؛
تب ثب تبض  ٝپٞز خبٖٛ؛
ث٢تطیٚ
!ت ٚپٞش ػطن ضا ثطایت ثجبكٖ
اظ ضٝظی ً ٠ت ٞضا زیسٕ ٗؼٜبی ػطن ضا زضى ًطزٕ
 ٝاظ ضٝظی ً ٠ثب ت ٞاظزٝاج ًطزٕ عؼٖ ضیطی ٚظٛسُی ضا چطیسٕ
!ثٜس زٖٓ زض زستب ٙتٞست
ٓ٘س ًً٘ٔ ٚبتی ضا
ً ٠ثطایت ٗی ٞٛیسٖ
…تب ثرٞاٛی  ٝثل٘٢ی چوسض خبیت ذبٓیست
…تب ثساٛی ٛجٞزٛت آظاضٕ ٗی ز١س
ٓ٘س ًٞٛ ٚضت١ ٠بیی ضا
…ً٘ٓ ٠س ٛبضسٛیست  ٝػطیبٙ
ً ٠اظ هٔجٖ ثط هٖٔ ً ٝبؿص ٗی چٌس
ٓ٘س ً١ ٠ُٛٞ ٚبیٖ ضا
…ً ٠ذیس اضي است  ٝپط ضیبض
…ٓ٘س ًٓ ٚحظ١ ٠بیٖ ضا
تٞیی ًٗ ٠ی زاٛی ٗ ٚچِ٠ٛٞ
ػبضوت ١ستٖ٬
ٓ٘س ً ٚای ٚثب تٛ ٞجٞز١ ٙب ضا
…ٓ٘س ًٚ
آذطش یي ٛلط اظ ضاٗ ٟیضسس
ً ٠ثٞزٛص خجطا ِٙت٘بِٕ ٛجٞز١ٙبست
...خجطا ِٙت٘بِٕ ثی اٛػبكی١ب  ٝضٌست١ٚب
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...یٌی ً ٠ثب خبزٝیِ حضٞضش زٛیبیِ ت ٞضا ٗتحٗ ّٞیًٜس
خٞضی ت ٞضا ٗیثیٜس ً١ ٠یچ ًس ٛسیسٟ
خٞضی ت ٞضا ٗیضٜٞز ً١ ٠یچ ًس ٛطِٜیسٟ
 ٝخٞضی ضٝحِ ذست ٠ت ٞضا اظ ػطن ٗ ٝحجت اضجبع ٗیًٜس
ً ٠ثب ٝخٞز ا ٝزیِط  ٠ٛآضظٝیی ٗیٗبٛس ثطایِ ٛطسیسٙ
… ٠ٛ ٝحسطت  ٝاٛس١ٝی ثطای ذٞضزٙ
:زستص ضا ًُ ٠طكتی زض چط٘بٛص ًِٛ ٠بً ٟطزی ثِٞ
تٗ ٞثْ ثبضا١ ٙستی
ثبضاٛی اظ ُْ
ثبضاٛی اظ ٗ٢ط
ثبضاٛی اظ ٓجرٜس
ثبضاٛی ً ٠ث ٠ظٛسُی ًٞیطی ٗ ٚخب ٙثرطیس
ثب ت ٞثٞز ٙضا زٝست زاضٕ ،چطا ً ٠ت ٞضا زٝستت زاضٕ آضإ خبٖٛ
!تب ٘١یط ٠پبی تٗ ٞیٗب ٖٛحٞاست ثبضس
ثؼضی آزٕ١ب ذٞزِ ٗؼدعٟاٛس اِٛبض
آٗسٟاٛس تب تٗ ٞع ٟذٞضجرتی ضا ثچطی
آٗسٟاٛس تب زٓیِْ آضاٗص ٓ ٝجرٜسِ ت ٞثبضٜس
آٗسٟاٛس ً ٠ظٛسُی ًٜی
ٗیذٞاستٖ ثب ت٢ٜبیی ًٜبض ثیبیٖ ،زٖٓ ثب ت٢ٜبیی ًٜبض ٛیبٗس
ضكت ت٢ٜبیی  ٝخبیص ضا ث ٠یي ػطن آس٘بٛی زاز
ضٌست ضیط ٠ؿ٘٢بیٖ  ٝپط ضس اظ ضبزی ضٝظُبضٕ
 ٠ٛزض ضٝیب١بیٖ ت ٞضا سٞاض ثط است سلیس ٗیثیٗ ٠ٛ ٖٜثْ پطٛس ٟزض آس٘ب١ٙب
ٗ ٚت ٞضا ثی ضٝیب ٘١یٜدب زض ًٜبض ذٞزٕ ٗیثیٖٜ
ٛطست٠ای ضٝی پب١بیٖ ،ذیٔی ذٞة ك٘٢یسٟای ً ٠چوسض زٝستت زاضٕ
 ٝثٜٔس كطیبز ٗیظٛی زٝست زاضتٜت ضا
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ثی هیس  ٝضطط ،ثی ٜٗت ،ثس ٙٝذٞا١ص ،ثس ٙٝآت٘بس
ٗ ٚت ٞضا زاضٕ ت ٞایٜدب ١ستی زهیوب ًٜبض ٗٚ
چٜس ٓحظ ٠ثٝ ٠سؼت ت٘بٕ ٓحظ١٠بِٛ ،ب١ت ٗیً٘١ ٝ ٖٜیٗ ٚیضٞز ً ٚٗ ٠ت ٞضا حس ٗیًٖٜ
یي احسبس ثی پبیب ٠ً ٙت ٞضا زض ثط ُطكت ٝ ٠زض ٖٛٝضا اظ ػغط حضٞض ػبضوب٠ٛات پط ًطزٟ
تٞیی هجٔ ٠ضاظ ٛ ٝیبظ١بیٖ ،زستبٛت ضا ث ٚٗ ٠سپطزٟای ُ ٝطٕ ضس ٟزست٢بیٖ
تب ٘١یٜدب ٘١ی ٚذظ ،ثِصاض آذط ذغ٘ب ٙضا ٛطبٛت زٖ١
…آذط ذظ ٗب یي ٛوغ ٠چی ٚثی پبیب ٙاست
ٗ.یذٞا ٠٘١ ٖ١ثساٜٛس ً ٠ػطو٘ب ٙاثسی  ٝخبٝزا ٙاست
احسبس ٗی ً ٖٜتٌ ٠ای اظ هٔجٖ ث١ ٠ط ًدب ًٗ ٠ی ضٝی ث١ ٠ط ًدب ً ٠سلط ٗی ًٜی ثب تٞست ػعیعتطی ،ٚزض
ٛجٞزت ١یچ تسٌیٜی ثطای ت٢ٜبییٖ ٛیست… ثبٛی١ ٠ب ضا ٗی ض٘بضٕ ثطای زٝثبض ٟثب ت ٞثٞزٙ
!ت ٞضا زاضٕ  ٝاظ ١یچ چیع ؿٖ٘ ٛیست
اظ غلط ً١ ٠یچ،
اظ ٗ٢ٜبی ثی ٢ٛـبیت ضطٝع ذٞاً ٖ١طز
 ٝاظ ١یچ چیع ٘ٛی تطسٖ
ٗ ٚزض آستب ٠ٛی ٗطُی ٗأیٞس،
زض آستب٠ٛی ػعی٘تی ٛبثِٜ٢بٕ ت ٞضا یبكتٖ
ٝهتی ت ٞث ٚٗ ٠ضسیسی
ٗ ٚضٌست ٗغٔن ثٞزٕ
!ٗٗ ٚطز ٟثٞزٕ
پس حبال زیِط اظ چ ٠چیع ثتطسٖ؟
زٓت ً ٠ت َٜثبضٛ ٖ٢ٗ ٠یست ًدبیی ،ث٢ت ذٞش ٘ٛیِصض ٟچ ٙٞاٛٝدب ً ٠ثبیس ثبضی ٛیستی چ ٙٞاٛٝی ً ٠ثبیس
...ثبضٛ ٠یست
ٗ ٠ٛطا عبهتِ ؿطثت
 ٠ٛت ٞضا ذبعطِ هطثت
زّ ٢ٛبزٕ ث ٠غجٞضی
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 ٠ً...خع ای ٚچبضٛ ٟساٖٛ
ُٞش ١بیٖ ضا ٗیُیطٕ
چط٘٢بیٖ ضا ٗی ثٜسٕ
!ظثب ٖٛضا ُبظ ٗی ُیطٕ
ٓٝی حطیق اكٌبضٕ ٘ٛی ضٕٞ
چوسض زضزٛبى است ك٘٢یسٙ
ذٞش ث ٠حبّ ػطٝسي آٝیعا ٙث ٠آیٗ ٠ٜبضی،ٚ
.ت٘بٕ پستی ثٜٔسی ظٛسُی اش ضا كوظ ٗیضهػس
ً...بش ظٛسُی اظ آذط ث ٠ا ّٝثٞز
...پیط ث ٠زٛیب ٗی آٗسیٖ
...آِٛب ٟزض ضذساز یي ػطن خٞاٗ ٙیضسیٖ
سپس ًٞزى ٗؼػٗٞی ضسیٖ
 ٝزض ٛی٘ ٠ضت تبضیي،
ثب ٞٛاظش ١بی ٗبزض آضإ
ٗی ٗطزیٖ…ای ٚضٝظ١ب زضُیط ثطح ٠ای خسیس اظ ظٗب ٙزض ظٛسُیٖ ١ستٖ  ٝحس ازٗی ضا زاضٕ ًٗ ٠یرٞاٜ١س ذل٠
.اش ًٜٜس اٛوسض زست  ٝپب ٗیعٛس تب ذل ٠ضٞز
!ٗبیٞس ٛجبش
ٗ ٚاٗیسٕ ضا زض یبس یبكتٖ
ٗ٢تبثٖ ضا زض ضت
ػطوٖ ضا زض سبّ ثس یبكتٖ
ِٜ١ ٝبٗی ً ٠زاضتٖ
ذبًستط ٗیضسٕ
ُُ...ط ُطكتٖ
٘١یطٛ ٠ً ٠جبیس  ٠٘١چیع  ،ذٞة ثبضس
.زض زِّ ٗطٌالت است ً ٠آزٕ  ،سبذتٗ ٠ی ضس
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ُب١ی ٘١ی ٚسرتی ١ب ٗ ٝطٌالت؛
.پٔ ٠ای ٗی ضٛٞس ث ٠س٘تِ ثعضُتطیٞٗ ٚكویت ١ب
.زض ٗٞاهغِ سرتی ٛ ،باٗیس ٛجبش
ثطایِ آضظ١ٝبیت ثدَٜ
ٗ ٝ...حٌٖ تط اظ هجْ  ،ازاٗ ٠ثسٟ
چ ٠ثسیبضٛس؛ خبز١ ٟبی ٞ٘١اضی ٠ً ،ثٗ ٠طزاة ذتٖ ٗی ضٛٞس،
 ٝچ ٠ثسیبضتط؛ خبز١ ٟبی ٛبٞ٘١اض  ٝغؼت آؼجٞضی؛
 ٠ً.ث ٠ظیجبتطی ٚثبؽ ١ب ٗی ضسٜس
!تسٔیٖ ٛطٞ
ضبیس پٔ ٠ی ثؼس ؛
...ایستِب ِٟذٞضجرتی ات ثبضس
!...حبٖٓ ذٞة است
چ ٙٞاٗیسی زض ٝخٞزٕ ١ست؛
...اٗیسی ث ٠حبّ ذٞش ،ضٝظ١بی پط اظ ضبزی ١بی كطاتط اظ تػٞض ،ث ٠اٗیس ذٞة ضس ٙاٝضبع ٗبٙ
ٗ...ب ٗیساٛیٖ حبّ ١یچٌساٗ٘ب ٙآٛغٞض ًٗ ٠یرٞا١یٖ ذٞة ٛیست
ٗیساٛیٖ ًُ ٠یط ًطز ٟایٖ،
زض ایً ٚط ٟذبًی  ٝضا١ی خع تحْ٘  ٝغجط ُ ٝصضت ٛساضیٖ؛
٘١ ٝ...ی ٚاٗیس است ٠ً،ثبػث ایستبزُی آزٗی ثط ضٝی پب١بیص ٗیطٞز
 ٝ...ایٖٜٗ ٚ
!ظٛی ت٢ٜب
زض آستب ٠ٛكػٔی سطز،
...زض اثتسای زضى ١ستی آٓٞز ٟیِ ظٗیٚ
...طبیس اٗطت ت٘بٕ ضٞز
زٛیب" ضا ٗی ُٞیٖ"
غسای ذس ذس ٛلس ١بی آذطش ضا ٘ٛی ضٜٞیس؟
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!زضز زاضز
...زٓتِٜی" ضا ٗی ُٞیٖ"
ُٞض ٠تطیٛ ٚوغ ٠ی ض٢ط ضا ثطای پ٢ٜب ٙضسٙ
اٛتربة ًطز،ٟ
.زٝض اظ چطٖ  ٠٘١ایستبز ٝ ٟث٢بُ ٠ٛیطی ٗی ًٜس
ث ٠اُ ٝلت ٠اٛس ذغطٛبى است
ٗجبزا ًسی ضا زض آؿٞش ثِیطز
!ضت ضس ٟزٓتِٜی ٝاُیطزاض ٗی ضٞز
...ضبیس اٗطت ت٘بٕ ضٞز
!زٛیب" ضا ٗی ُٞیٖ"
اضي" ضا ٗی ثیٓ ٖٜطظا" ،ٙ
.ذٞزش ضا زض آؿٞش ًطیسٟ
ًٜبضِ پبی زٓتِٜی چ٘جبت٘ ٠ظز ٝ ٟضٝا ٙاست،
اظ سٞظ سطٗبی ؿٖ ُطی ٠سط ٗی ز١س
!آذط ث ٠اُ ٝلت ٠اٛس ٗجبزا چَط٘ی ضا تط ًٜس
!ضت ضس ٟاضي ٝاُیطزاض ٗی ضٞز
...ضبیس اٗطت ت٘بٕ ضٞز
!زٛیب" ضا ٗی ُٞیٖ"
زست  ٝزّ "ؿٖ" ٗی ٓطظز
پبی ضكتٜص ٓٗ َٜیعٛس
آذط زٗی پیص ثب چٞة ث ٠خبٛص اكتبزٟ
 ٝتب ٗی ذٞضز ،ظز ٟثٞزٛص
ث ٠خطٕ ٛبكطٗبٛی
.ث ٠اُ ٝلت ٠ثٞزٛس َُطزَش ضا  ٠٘١خب پرص ًٜس
!ضت ضس ٟؿٖ ٝاُیطزاض ٗی ضٞز
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...ضبیس اٗطت ت٘بٕ ضٞز
!زٛیب" ضا ٗی ُٞیٖ"
زضز" زٓص ؿطیسٗ ٙی ذٞا١س"
اٗب اظ ١ط عطف ًٗ ٠ی ِٛطز زضز است ٜٗ ٝتظط چطٖ ث ٠زض ٗی زٝظز،
...سطاؽ زضٗب ٙضا ٗیِیطز
ذجطی ٘ٛی ضٞز
ُٞ.ض ٠ای ٗی ذعز  ٝزض ذٞز ٗچبٓٗ ٠ی ضٞز
!ضت ضس ٟزضز ٝاُیطزاض ٗی ضٞز
...ضبیس اٗطت ت٘بٕ ضٞز
...زٛیب" ضا ٗی ُٞیٖ"
! ٝغسای ه٢و ٠٢ی"ذبى" ٗی آیس
.ث ٠ضیبكتی ً ٠ثطپب ًطز ٟچطٖ زٝذت٠
زٓتِٜی ،اضي ،زضز  ٝؿٖ ضا ث ٠ظٛدیط ًطیس،ٟ
...ثب آؿٞش ثبظ  ٠٘١ضا زػٞت ثٗ ٠طزُی ٗی ًٜس
!ایٜي ضت ت٘بٕ
ٗ...طٍ ٝاُیطزاض ضس
 ٚٗ ٝ:كطیبزُ ٠ٛٞظٗعٗٗ ٠ی ًٖٜ
!ضبیس اٗطت ت٘بٕ ضٞز -
...زٛیب" ضا ٗی ُٞیٖ"
ثی ت١ ٠ً ٞستٖ ،پطیطبٗ ٠ً ٙی ض،ٕٞ
!ت ٞضا زض ٞ١ای اعطاكٖ ٗ ٖ١ی ثیٖٜ
ثی ت١ ٠ً ٞستٖ ،آ َٜ١ؿِ٘یُٞ ٚش ٗی ًٝ ٖٜ
ث ٠یبز ٛبخی ظٛسُی إ ً ٠ت ٞثبضی اضي ٗی ضیعٕ .حبّ ٞ١ ٝایٖ ثی ت ،ٞزائ٘بً ثسحبّ  ٝثی حبّ است .چٗ ٠ی ضس
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اُط ١یچ ٝهتِ ١یچ ٝهتِ ١یچ ٝهت ٘ٛی ضكتی؟
!خبیَت ًٜبضٕ ذبٓیست
ٗثِْ ٛجبت ًٜبضِ چبی
ٗثِْ ُٔپط ضٝیِ اٛبض
ٗثِْ ثٞیِ ٝ ٖٛهتِ ثبضیس ِٙثبضاٙ
ٗ...ثِْ ثطٍ١بیِ عالیی زض پبییع
٘١ی ٚهسض سبزٟ
٘١ی ٚهسض ٖٗ٢
٘١...ی ٚهسض حیبتی
!زٓت ٠ً َٜثبضی
١یبٞ١ی زٛیب ً ٠س ْ٢است حتی حدٖ ظیبز تٜلط ٘ٛ ٖ١یِصاضز ٓحظ ٠ای شٜ١ت اظ پطچی ٚشٜ١ص ً٘ی آ ٙعطف
..تط ُٖ ضٞز
ٗ...یٜطیٜی ثط سٌٞی زٓص ١ ٝی ٛجٞزٛص ضا ٛبذٗ ٚیٌطی ثط زیٞاض ٟزٓتِٜی ات
خبٛی ً ٠ذالظ اظ ضت ١دطا ٙتً ٞطزٕ
زض ضٝظ ٝغبّ ت ٞث ٠هطثب ٙتً ٞطزٕ
زٝضی ٠ٜث ٚٗ ٠ای ٠٘١ ٚزضٜبٕ ً ٠زازی
پبزاش زػبیی است ً ٠ثط خب ٙتً ٞطزٕ
اظ ػطن ت ٞخب ٙثی هطاضی زاضٕ
زض زّ ظ ؿٖ ت ٞذبض ذبضی زاضٕ
١ط زٕ ًطسٕ ســـٞی ت ٞثیتبثی زّ
ٗیپٜساضی ً ٠ثب تً ٞبضی زاضٕ
ثبظ اٗطت اظ ذیبّ ت ٞؿٞؿبست زض زٖٓ
آضٞة ػطن آ ٙهس  ٝثبالست زض زٖٓ
ذٞاثٖ ضٌست ٗ ٝطزٕ چطٖ٘ ث ٠ذٛ ٙٞطست
تب كت ٠ٜی ذیبّ ت ٞثطذبست زض زٖٓ
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ذبٗٞضی ٓجٖ  ٠ٛظ ثی زضزی  ٝضضبست
اظ چطٖ ٗ ٚثجی ٠ً ٚچ ٞؿٞؿبست زض زٖٓ
ٗٛ ٚبٓی ذٞش ٞٛایٖ  ٝذبٗٞش ای زضیؾ ُٞش ثط ٓجٖ ثٞٛ ٠ً ٠ٜا١بست زض زٖٓ
زستی ث ٠سی ٠ٜی ٗ ٚضٞضیس ٟسط ُصاض
ثِٜط چ ٠آتطی ظ ت ٞثطپبست زض زٖٓ
ظیٞٗ ٚج اضي تلت ٝ ٠تٞكب ٙآ ٟسطز
ای زیسٞ١ ٟش زاض ً ٠زضیبست زض زٖٓ
ثبضی اٗیس ذٞیص ث ٠زٓساضی إ كطست
زاٛی ً ٠آضظٝی ت ٞت٢ٜبست زض زٖٓ
ُٖ ضس ظ چطٖ سبیٛ ٠طب ٙتٜٞ١ ٝ ٞظ
غس ُ ٠ٛٞزاؽ ػطن ت ٞپیساست زض زٖٓ
حن ٛساضے ثً ٠سی زّ ثسٟے اال ٗٚ
پیص ضٝی ت ٞز ٝضا ٟاست
كوظ ٗ ٚیب ٗٚ
زٝستت زاضٕ ١بیت ضا ثً ٠سی  ٠ِٛ .ِٞٛزاض ثطای ذٞزٕ ٚٗ ،خب ٖٛضا ثطای ضٜیسٛص ًٜبض ُصاضت٠إ
زٝست زاضت ٚسبز ٟاست  ٝثبٝض ًطزٛص سرت .ت ٞسبز ٟثبٝض ً ٚٗ ٠ً ٚسرت زٝستت زاضٕ
١ط ظٛی ثطای ٓجرٜس ظز ٙزض آی ٠ٜثبیس ٗطزی ضا زاضت ٠ثبضس ً ٠ثب ضـب٠ٛی اِٛطت١بیصُ ،ط ٟزٓتِٜی ٗ١ٞبی ثٜٔس
ظٙضا ثبظ ًٜس  ٝثِٞیس ً١ ٠طخٞض ً ٠ثبضی ،ظیجبیی ثٞز ٙت ٞزٓیْ ٘ٛیذٞا١س؛ ت ٞذٞزت زٓیْ ثٞزٛی .ثٞز ٚٗ ٙضا
زٓیْ ثبش اظ ذسا زیِط ١یچ ٘ٛیرٞا ،ٖ١زیِط ١یچ آضظٝیی ٛساضٕ ،ضٝیبیٖ ضا ٗیرٞاستٖ ً ٠ث ٠آ ٙضسیسٕ ،زٛیب ضا
ٗیرٞاستٖ ً ٠آ ٙضا ث ٠زست آٝضزٕ ،ضٝیبیی ً٘١ ٠ب ٙزٛیبی ٗ ٚاست ٝ ،تٞیی ً٘١ ٠ب ٙزٛیبی ٜٗی زستت ضا ً٠
ٗیُیطٕٗ ،یزاٛ ٖٛبةتط اظ زست١بی ت ٞزستی ٛیست !ٗیزاٗ ٖٛبٛسٛیتط اظ ِٛب ٟت ٞچط٘ی ٛیست .ثطای ذٜس١ٟبیٖ
ٗیذٜسی  ٝثطای ُطی١٠بیٖ ضبٗ ٠ٛیضٞیٗ .یزا ٖٛثطای ضاست ُلت ٚحطف ٘ٛیذٞا١ی؛پس ٘١یط ٠زض هٔجٖ
ٗیٗبٛی ظٛسُی ظیجبست ،زضست اظ ٘١ب ٙضٝظی ً ٠ت ٞت٘بٕ ظٛسُی إ ضسی .ثب تٗ ٞی ضٞز ١ط ضٝظ یي ػ٘ط ظٛسُی
ًطز  ٝزض كطزای چط٘بٛت ثبظ ث ٠زٛیب آٗسٝ ،هتی ت ٞزض ًٜبض ٗ١ ٚستی ،خبیی ثطای ١یچ ضتبثی ٛیستٗ .وػس
٘١.ی ٚحضٞض ٗ ٝ ٚتٞست
چٓ ٠غیق است حس آؿبظی زٝثبض ٝ ،ٟچ ٠ظیجبست ضسیس ٙزٝثبض ٟث ٠ضٝظ ظیجبی آؿبظ تٜلس  ٝچ ٠اٛساظ ٟػدیت
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.است ،ضٝظ اثتسای ثٞز ٝ !ٙچ ٠اٛساظ ٟضیطی ٚاست ضٝظی ً ٠ثٞز ٙثب ت ٞضا آؿبظ ًطزٕ
!ثیب ثب  ٖ١یي تػٞیط ظیجبی زیِط اظ ػطن ثٌطیٖ ،تػٞیطی ٗثْ آٛ ٙوبضی زیطٝظ
تب ث ٠یبزُبض ث٘بٛس  ٝای ٚیبزُبضی ٗثْ یي ذبعط ٟث٘بٛس ،تب ٗب ٛیع ٗثْ ذبعط١ ٟب ثبضیٖ ٠ٛ ،ذبعط ٟای اظ ُصضت،٠
.ذبعط١ ٟبیی ضیطی ٚاظ ١ط ضٝظ ظٛسُی ٗب٘١ ٠ً ٙیط ٠تب اثس زض هٔت ٗب ٙث ٠یبزُبض ث٘بٛس
ظٗی ٚا ُْ ٙٝض ٝث ٠زست سطٞٛضت زاز  ٝسطٞٛضت ا ُْ ٙٝض ٝت ٞهٔت ًٗ ٚبضت تب ثبؿچ ٠ذبٓی هٔجٖ خبیِب ٟیي
 ُْ.ثبضس
٘١سط ذٞثٖ! ثؼضی١ب ذیبّ ٗیًٜٜس زٝست زاضت ٚسبز ٟاست ذیبّ ٗیًٜٜس ثبیس  ٠٘١چیع ذٞة ثبضس تب ثتٞاٜٛس
ًسی ضا ػبضوب ٠ٛزٝست زاضت ٠ثبضٜس اٗب ٗٗ ٚیُٞیٖ زٝست زاضت ٚاظ ظٗبٛی ضطٝع ٗیضٞز ً ٠ذٜس١ٟبیت ثـض
!ضٞز  ٝیبزت ثطٝز ثِٞیی«:زٝستت زاضٕ» .زض آ ٙضٝظ١بی اثطی  ٝعٞكبٛی
ٝ.هتی ض١ٞط ذٞة ثبض ٠اضاٗص ً ٠ث٢ت ٗیس١ ٟیچ ٛوص ثبٓص  ٖ١ثطات ایلب ٗیٌ٠ٜ
ذٞاستٖ ثطایت ١سی ٠ثِیطُٕ ُْ .لتٗ ٠ً :طا ثلطست ًٗ ٠ظ٢ط ظیجبییٖ .ثطٍ ُلتٗ ٠ً :طا ثلطست ًٗ ٠ظ٢ط
ایستبزُی إ .ثیس ُلتٗ ٠ً :طا ثلطست ًٗ ٠ظ٢ط ازثٖ ً٘١ ٠یط ٠سط ث ٠ظیط زاضٕ .ث ٠كٌط كط ٝضكتٖ  ٝسطٕ ضا ث٠
ظیط اٛساذتٖ .ثٛ ٠بُب ٟهٔجٖ ضا زیسٕ ً ٠ث٢تطی ٚچیع زض ظٛسُیٖ است .ثٛ ٠بُ ٠كطیبز ظزٕ ً ٠هٔجٖ ضا ٗیكطستٖ چٙٞ
ا ٝذٞز ظیجبستٗ ،ظ٢ط ایستبزُی است  ٝسطث ٠ظیط  ٝثب ٛدبثتست
ػطن ظیجبی ٗٚ؛ ت ٞظیجبتطی ٚث٢ب ٠ٛثطای ٛلس ًطیسٛی ،ت ٞپبىتطی ٚضؼط ػبضوب٠ٛای ،ت ٞث٢تطیٗ ٚؼٜبی زٝست
زاضتٜی ،ت ٞضب ٟثیت ؿعّ ظٛسُیإ ١ستی .ت ٞضا ػبضوب ٠ٛزٝستت زاضٕ ٝ ٚٗ .ت ٞثب  ٖ١یؼٜی یي ػطن ٗوسس،
یي هػ ٠ثیپبیبٙ
١طُب ٟپیص ٗ١ ٚستی٘ٛ ،یذٞا ٖ١سط ١یچ ًبض زیِطی ثطٗ .ٕٝیذٞا ٖ١تب اثس ثٜطی ٝ ٖٜچطٖ١بیت ضا ِٛب.ًٖٜ ٟ
تب ػ٘ن چطٖ١بیت ضا ِٛب ًٖٜ ٟتب ٗغ٘ئ ٚض ٕٞثی٢ٛبیت زٝستٖ زاضی
ثِصاض غجح ضا زض چطٖ تٞ
ٗٗ ٚؼٜب ًٖٜ
ای ً١ ٠ط غجحٖ
١عاضاٗ ٙثٜٞی ثبضس ثطای ٝغق تٞ
!ٛوص ِچط٘بِ ٙذ٘بضت ،چً ٠طیس ٙزاضز
!سبی ٠سبضاِ ٙز ٝظٓلت ،چ٘ٓ ٠یس ٙزاضز
آ ٙهسض ذٞة ٔٗ ٝیحی ً ٠ث ٠یي خطػِٛ ٠بٟ
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ٗثْ ِٗٞسیوی ِضٞضی ٠ً ،ثیبت ِتُطًص
پطز١ ٟب زاضز  ٝثی پطز ،ٟضٜیس ٙزاضز
ای ٚتپص چیست ً ٠زض سی ٠ٜی ٓطظاِ ٙتٛ ٞیع
٘١چ ٞآٞ١ثط ٟای ،ضٞم ِخ٢یس ٙزاضز
ت ٞتٜ٘بی ِؿعّ ًطزی ُٞٔ ٝاغ ٟضٌلت
ُْ ،ظ ُٔرب ٠ٛی زاٗبِ ٙت ٞچیس ٙزاضز
ػغط ُِیسٞی ِت ٞضا ُط ثجطز ،زست ِٛسیٖ
تب كطا سٞی ِظٗب ،ٙثبظ زٝیس ٙزاضز
ث٢تط اظ ١ط ُْ ِٛبظی  ٝثٛ ٠بظتٛ ،بظٕ
ٛ.بظٛی١ !ٚط چًٜ ٠ی ٛبظذطیس ٙزاضز
ػطن ٓیبهت ٗیرٞا١س  ٝػبضن ضس ٙخطات،
…٘١یط ٠زض پی ًسی ثبش ً٠
ثب ت٘بٕ ًبستی ١ب ً٘ ٝی ١ب  ٝػیت ١بیت،
!حبضط ثبضس ث ٠ت ٞػطن ثٞضظز
! ٝت ٞضا ث ٠٘١ ٠زٛیب ٛطب ٙثس١س
” ٝثِٞیس ً“ :٠ای ٚت٘بٕ زٛیبی ٗ ٚاست
ت ٞچً ٠طزی ً ٠ضسٕ ػبضن زٓساز ٟی تٞ
ُطت ٠إُیح  ٝذطاثبتی ٗیرب ٠ٛی تٞ
چٞ٘ٛ ٠زی ً ٠ثطكت اظ ثس ٖٛضٝح  ٝضٝاٙ
ت ٞثسب ٙض٘ؼی  ٚٗ ٝسٞذت ٠پطٝا ٠ٛی تٞ
ت ٞچ ٠زاضتی ث ٠ضٝی  ٝضخ اكسِٛٞط ذٞز
ً ٠ث ٠یي ٓحظٛ ٠ظط زّ ضس ٟزیٞا ٠ٛی تٞ
ُطچ ٠زیسٕ ١عاضا ٙظضت  ٝظیجب ث ٠ػ٘ط
ٜٗظط ضٝی تً ٞطز ٗستٖ ٗ ٝستب ٠ٛی تٞ
ػبضوب ٙزض ضٗ ٟؼطٞم خبٗ ٠ضا چبى زٜ١س
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خب ٚٗ ًٖٜ ٙث ٠كسای ضخ یٌسا ٠ٛی تٞ
سبی١ ٠ب ضا زٝست زاضٕ
…
سبی ٠ای زیسٕ ،اظ یي هبتْ
سبی ٠ای اظ یي ػبضن
 ٝ.اظ یي ذبئٚ
ٗ ٚسبی ٠ای زیسٕ اظ یي ثی٘بض
 ٝ.اظ یي ٗؤٗٚ
سبی١ ٠ب ضا زٝست زاضٕ
 ٠٘١یي ضَٛ
 ٠٘١یي خٞض
.یي عطح
…
تٗ ٞثْ سبی ٠ای
سبی١ ٠ب ضا ث ٠ذبعط ت ٞزٝست زاضٕ
كٌطتٗ ،ثْ سبی ٠ای
٘١یط ٠ثب ٗ ٚاست
:یي زهیو ٠سٌٞت
…ث ٠ذبعط ت٘بٕ آضظ١ٝبیی ً ٠زض حس یي كٌط ًٞزًب ٠ٛثبهی ٗبٛسٛس
…ث ٠ذبعط اٗیس ١بیی ً ٠ثٛ ٠ب اٗیسی ٗجسّ ضسٛس
…ث ٠ذبعط ضت ١بیی ً ٠ثب اٛس ٟٝسپطی ًطزیٖ
ث ٠ذبعط هٔت ١بیی ً ٠ظیط پبی ًسبٛی ً ٠زٝستطب ٙزاضتیٖ ٓ ٠ضس
…ث ٠ذبعط چط٘بٛی ً٘١ ٠یط ٠ثبضاٛی ٗبٛسٛس
:یي زهیو ٠سٌٞت
…ث ٠احتطإ ًسبٛی ً ٠ضبزی ذٞز ضا ثب ٛبضاحت ًطز٘ٛب ٙث ٠زست آٝضزٛس
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….ث ٠ذبعط غساهت ً ٠ای ٚضٝظ١ب كطاٗٞش ضس ٟاست
…ث ٠ذبعط ٗحجت ً ٠ثیطتط اظ ٞٗ ٠٘١ضز ذیبٛت هطاض ُطكت
:یي زهیو ٠سٌٞت
…ث ٠ذبعط حطف ١بی ِٛلت٠
!…ثطای احسبسی ًٞ٘١ ٠اضٛ ٟبزیسُ ٟطكتٗ ٠یطٞز
…كوظ ثبش
!…٘١ی١ ٠ً ٚستی ًبكیست
!...زٝض اظ ٗٚ
!...ثسٚٗ ٙٝ
چ ٠كطهی ٗیٌٜس؟؟؟
!ُْ ٗیرطی!! ذٞة است
!ثطای ٗٛ ٚیست؟
!!!ٛجبضس
…٘١ی ٠ً ٚضذت٘ب ٙظیط یي آكتبة ذطي ٗیطٞز ًبكیست
...زٓرٞضٖ ث ٠ای ٚح٘بهت ضیطیٚ
!…زیط ً ٠خٞاة ٗیس١ی ِٛطاٗ ٙی ضٕٞ
!ٗی ُٞیٜس ِٛطاٛی ،ػطن ٛیست
!…چٜس ضٝظ ً ٠غسای ذٜس١ ٟبیت ضا ٘ٛی ض ٕٜٞزٓتٗ َٜی ضٕٞ
!ٗی ُٞیٜس زٓتِٜی ،ػطن ٛیست
!…ث ٠ثٞزٛت ،ث ٠ػبضوب١ ٠ٛبیت ػبزت ًطز ٟإ
!ٗی ُٞیٜس ػبزت ػطن ٛیست
ٜٞ١ ٚٗ ٝ...ظ حیطا ٖٛاظ ای ٠ً ٠٘١ ٚزضُیطٕ ثب تٞ
ٗ ٠ً...ی ُٞیٜس ػطن ٛیست
ت ٞثِ ٞػطن ١ست؟
یب ػطن ٛیست
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… ٝثبش
…”كوظ “تٞ
ٞ١...ایت
…زست ١بیت
…ثطای ظٛسٗ ٟبٛسً ٖٛبكی ست
.ثبٝض ً …ٚآؿبظ  ٝذتٖ ٗبخطا ٓ٘س ت٘بضبى تُ ٞثٞز
!ثبیس خبى ٗ ٚثبضیس ...تب ثل٘٢یس "چط٘٢بیص" ،ثطاى یي ػ٘ط زیٞاِٛى ًٌبكیست
!چ ٠حس هطِٜی٠؛ ثل٘٢ی ی ٠آزٕ ذٞزذٞا ،ٟتٞض ٝاظ ذٞزضٖ ثیطتط ٗی ذٞاز
...چُ ٠ط ٟی ًٞض  ٝزٝست زاضتٜی ای! ُط ٟذٞضز ٙذیبٖٓ ث ٠ذیبٓت
!ذیبٓت ٗثْ ٘١ب ٙثبضاٛیست ً ٠ثی ٞ١ا ثط زٖٓ ٗیثبضز
ثٞی ػغط ٛلس ١بیت ضا ٗی ز١س ِٖٛ ،ثبضا ٝ !ٙیبزت ًٜح پٔي ١بیٖ الٗ ٠ٛیًٜسٛ ...بٝزا ٙاحسبسبتٖ ٛطت پیسا
ً.طز ٚٗ ٝ ٟظیط سوق زٓتِٜی ١بیٖ ث ٠اٛتظبض ثبضا١ ٙبی ذیبٓت ٜٞ١ظ ثـض ضاٛ ،لس ٗیًطٖ
حطیٖ اٗ ٚزٖٓ ضا
ٗیؼبزُب ٟػطن
آتطی ٚتٗ ٞی ً،ٖٜ
آضی ت ٠ً ٞزٓطثبیی ات
تبة ثی هطاضی ١بی هٔجٖ
.ضا ضؼٔٝ ٠ض تط ٗی ًٜس
هطاض ٗب
.سط ذظ ٘١ب ٙذبعطات ظ َٛظز ٟای ً ٠اٛؼٌبس هٔت ١بی٘ب ٙاست
٘١.ب١ ٙبیی ًٓ ٠ت ١بی ١بی٘بٞٛ ٙاظضِطا٢ٗ ٠ٛطش ضا ٗی ذٞاٛس  ٝضیلتِی ضا ثٗ ٠طظ اػال ٗی ضسبٛس
ٗ ٚزض سبػت ػبضوی ٜٗتظطت ١ستٖ
ثیب  ٝضزپبی هسٕ ١بیت ضا زض هٔجٖ پط ض َٛتط ًٚ
ضس ٟاظ كطط ِٛب١ص ث ٠خ ٜٙٞثبظ ضٝی
ٛ ٝیبثی ظ ذیبٓص ث ٠ثط ٙٝثبظ ض١ی؟
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اٛتظبضش ثٌطی تب ً ٠ثیبیس ضبیس
ذیط ٟثط زض ثطٞی آیس  ٝزض ثِطبیس
.آهبی زّٗ ،یزا ٠ً ٖٛیي ضٝظ ٗیآیی  ٝت٘بِٕ ض٢ط ضا زض پیإ ٗیُطزی
ٗ ٚآزٕ چطٖ اٛتظبضی ٛیستٖ ،ظٝز ثیب ،ظٝزتط اظ آ ٠ٌٛذیٔی زیط ثطٞز
١ط ِٛب١ت ٗٞخی اظ ػطن ضا ث ٠زضیبی ٝخٞزٕ سطاظیط ٗی ًٜس.ظیجبیی هغط١ ٟبی ضج ٖٜضا ثبیس ثی ذیبّ ضس ٝ
!چطٖ ث ٠اهیبٞٛس ٗحجت ت ٞزٝذت
ٝیطاستبضٗ :بئسً ٟطی٘ی

× پایاى ×

ٗطاخؼًٜ ٠یس www.98ia3.IR .خ٢ت زاٞٔٛز ضٗب١ ٙبی ثیطتط  ٝػضٞیت زض اٛد٘ ٚث ٠آزضس

@98IA.IR
www_98iia_com
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