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دوب گنشوھ هک یاهناخ

نابوخ ینام

یرھاط هنازرف اب وگ و تفگ

 

 

قافتا ینامز هچ رد و اجک .مینک عورش وا اب نات جاودزا و یریشلگ اب نات ییانشآ هوحن زا دیھدب هزاجا رگا
؟دوب هچ قافتا نیا رد تایبدا شقن و داتفا

ناریا یگنھرف نمجنا غاب رد ناگدنسیون نوناک یناوخ ناتساد و ینارنخس و رعش بش هد رد ار یریشلگ راب نیلوا ۵۶ رھم رد
لاویتسف رد مھ ار ملیف و مدوب هدناوخ ار »باجتحا هدزاش« .شا مدید رود هلصاف زا .دوب یا یخیرات یاھ بش ،مدید ناملآ و

زیچ و مدرب تذل شا ینارنخس زا یلیخ .مدوب یسیلگنا تایبدا موس لاس یوجشناد و دوب ملاس هدزون .مدوب هدید نارھت ملیف یناھج
یسایس یاھ مایپ لابند هک ییاھوجشناد ام یارب هک دوب ییاھ ینارنخس و اھرعش دنچرھ ،دوب بیرغ نم رد شریثأت .متفرگ دای
یارب .نابطاخم هب مارتحا هناشن و هدیشیدنا و قیمع و دوب یدج یریشلگ ینارنخس اما ،تشاد تیباذج دوخ یاج رد میدوب حیرص

اج نآ و خساپ و شسرپ یارب »هتوگ وتیتسنا« متفر شا یادرف نیمھ

هرب« ،»دیک و نیتسیرک« ،»هشیمھ لثم« ،دوب وا زا راک هچرھ متفر سپ .مدرب تذل شا تنطیش و زنط و شناد و شوھ زا رتشیب
شا توعد نامداتسا نام هدکشناد یقیبطت تایبدا رانیمس رد مھ دعب .مدناوخ ار همھ ،دوب هدمآرد هزات هک »یعار هدشمگ

زا یکی ینامھیم رد هک دوب شدعب لاس .مدید ار وا رت کیدزن یا هلصاف زا اج نآ هک »یعار هدشمگ هرب« راشتنا لیلد هب درک
هدناوخ مھ ار شا یاھراک هک دید و میدرک تبحص مھ اب ینامھم رخآ ات بش مامت و مدید کیدزن زا ار وا و مدش توعد ما ناداتسا

میدرک جاودزا مھ۵۸ نابآ .وا تیصخش هب و هتشاد تایبدا هب میقتسم طبر سپ .دش عورش اج نآ زا ییانشآ .ما .

یراوشد نیا ،هتشاد ار شدوخ هب صوصخم یاھ یتخس نمتح یریشلگ داعبا رد یا هدنسیون رانک رد یگدنز
؟هدوب یسنج هچ زا اھ



هجو .دشاب یفاک ما نامگ هب هک ما هدرک تبحص الصفم اھراب عوضوم نیا هرابرد .تسا رگید یاھ یگدنز همھ هب هیبش ش یھجو
و یلام یاھراشف ،دمآ یم ام رب شا ندوب یریشلگ لیلد هب هک تسا ییاھراشف ش یشخب .یرگید هوجو ای تسھ هتبلا مھ یرگید

یم تسیاب ،دسیونب تساوخ یم نوچ هک دوب شا ندوب هدنسیون مھ ش یشخب .درک یم راوشد رایسب ار یگدنز هاگ هک ،یناور
یگرزب هدنسیون نوچ هک دوبن نیا اما .دش یم میظنت مھ ساسا نیا رب شیبامک نام یگدنز سپ ،دوبن رادرب لیطعت نیا و تشون
هچب یارب یبوخ یزاب مھ و ،دوب اھ هچب یارب مھ یبوخ یلیخ ردپ .دوبن روط نیا الصا .دنیبب راوخ ار هرمزور یاھراک تسا

ناتسود یاھ .

رد نلثم ایآ ؟تشاد ریثات امش راک رب یدح هچ ات وا یتاعوبطم تیلاعف و یریشلگ یسیون ناتساد یاھ هرود
؟دیتسھ یریشلگ نابز ریثات تحت هک دمآ شیپ امش یارب ساسحا نیا تقو چیھ همجرت راک

مدوب هنشت نم .دوب منتغم تخس مدوب ناوج رایسب هک نم یارب هک دوب یگنھرف ییاضف رد نتسیز یانعم هب نتسیز یریشلگ رانک
وا یاھ فرح و اھ ثحب هب نداد شوگ .دوب رثوم اضف نیا رد مھ اھدمآ و تفر .مدرک یم شا فشک هک دوب یجنگ شا هناخباتک و

مدوب دازآ عمتسم عقاو رد .دوب مھ نم یگدنز زا یئزج نارگید و .

نکمم نابز نیرتھب شنیزگ تیمھا و ،دوب تاملک هب مارتحا نآ و دوب نم همجرت راک یارب رت گرزب یسرد یریشلگ اب نتسیز
رگا .منام یم رادافو نآ هب و منک یم تیعبت رثا هدنسیون و یلصا نتم نابز زا هک تسا یھیدب مجرتم ِنم .رثا رھ همجرت یارب

،وا رانک رد کیسالک نوتم ندناوخ و ،متفگ هک یگنھرف یاضف هارمھ هب ،مشاب هتفرگ یریشلگ زا ار سرد نیمھ مشاب هتسناوت
تسا یفاک رگید ،بوخ .

مھ یریشلگ هک نیا نمض .ما هتفرگ دای ار رثن تیمھا وا زا اما ،ما هدوبن »یریشلگ نابز« ریثأت تحت نم ؛تسا یفنم باوج سپ
هب و هتشادن دحاو کبس کی

و هدوب رثا هب نداد لکش مھ نآ و هتشاد شا یاھراک مامت رد کرتشم هصیصخ کی اما ،هدرک یم رییغت شا نابز ناتساد یاضتقم
رثا رھ نابز رد تقد .

و زاغآ هک یروط ،تخیر یم لبق زا ار اھ نآ یلک حرط ؟تشون یم هنوگچ ار شا یاھ ناتساد یریشلگ
؟درک یم فشک هظحل هب هظحل ار شا ناتساد ریواصت و اھ هملک اب ،هن ای دنادب ار راک ماجنا

ینادنز« لثم ،شدسیونب و دنیشنب هک دشاب هدنام نیمھ طقف و دشاب هدید باوخ هب تایئزج مامت اب ار یزیچ هک راگنا هاگ .ود رھ
نتشون الصا ،درک یم فشک نتشون نیح رد و تشون یم هاگ .»مجنپ موصعم« لثم ،دش یم عورش ریوصت کی اب هاگ .»ناغاب
یم هاگ .تفر یم یرگید یداو هب نتشون هنایم رد شا ناتساد هک دش یم ریگلفاغ مھ شدوخ هاگ .شا یارب دش یم فشک رازبا

تسا هدش هچ هک دید یم تشون یم هک هظحل نامھ ینعی ،درک پاچ دوش یمن مھ ار نیا تفگ یم دنلب و تشون .

لوگوگ لثم یناسیون ناتساد هک یتاداع عون نآ زا ،یصاخ تداع ؟تشاد یصاخ نامز ،وا یارب نتشون ایآ
؟دنا هتشاد

لوط رد .تشون یم تقورید ات اھ بش تفر یم هسردم هب سیردت یارب حبص رھ هک لاس یاھ لاس هک مناد یم .لکش نآ هب هن
و هشیمھ اعبط اما .تشون یم ،دوبن راک رد یرارطضا رگا و دش یم دنلب دوز حبص .تشون یم اھ حبص رتشیب نام یگدنز

شا نتشون عنام یگدنز رارطضا رگا .درک یم راک مظنم ،تشون یم تسیاب ،دسیونب تساوخ یم یتقو اما .تشون یمن زوررھ
دنک شا مامت و دسیونب و دنک تصرف هک یتقو ات هدزلد و دوب یبصع ،دش یم اھ تقو نیا رد .

• ؟دوب هچ هقالع نیا تلع و تشاد یم تسود همھ زا رتشیب ار مادک شا یاھ ناتساد نایم زا دوخ وا

هناخ هبج« لثم ،تشاد تسود رتمک ار اھ یضعب .مھدب لاؤس نیا هب یقیقد خساپ مناوت یمن شتسار »

؟روطچ امش

هک یریثأت و شا مدناوخ هک مدوب ناوج یلیخ ،مراد تسود یلیخ ار »نم کچوک هناخزامن« هک متفگ یم هشیمھ مھ شدوخ هب نم
تسد زا ترسح ،ناش مناوخ یم هاگ هگ زاب یتقو .مراد تسود ار شا یاھراک زا یلیخ اما .تسھ مدای زونھ تشاذگ نم رد

هبرض و اھراشف زا مشخ .تشونن و دسیونب دش یم هک یرگید ناشخرد یاھ ناتساد همھ هچ .دوش یم نادنچدص میارب شا نتفر



دش یم هک لاس همھ نآ ترسح .درواین بات رگید شا نت هک درک شا هدوسرف دیاب هک نآ زا رتدوز ،درک مخ ار شتشپ هک ییاھ
یا هرذ نم لد یاھ ترسح و اھ نیا همھ زا مشخ ،دنک شیاریو دوب راچان اتح شا یاھراک ندشن پاچ لیلد هب اما دنک راک رتشیب

هدشن گنر مک اھ لاس نیا رد .

؟دیتشاد روضح یریشلگ یسیون ناتساد یاھ هاگراک رد امش ایآ

نام هناخ رد هک اھ هبنش جنپ تاسلج صوصخ هب ،هلب هاگ هگ .دقتنم هن مدوب سیون ناتساد هن هک نیا لیلد هب .مظنم تروص هب هن
دش یم لیکشت یلاس دنچ .

دودح یرگید تاسلج ام .ناش تشاذگ اھنت هناخ رد دش یم و دندوب هدش رت گرزب اھ هچب هک متفر یم ار همانراک تاسلج اھدعب
رھ و تفرگ یم یرگید ار شا یاج تفر یم ناریا زا هک رھ هک رگید یناتسود و یسیفن رذآ و ینالیم سابع اب میتشاد لاس هد

دوب تاسلج ربھار یریشلگ هک میتشاد »یناوخ یسراف« تاسلج هتفھ .

همانھاش و ظفاح زا ،میدناوخ ار نھک نوتم زا یلیخ .دندرک یم رت ینغ هچرھ ار تاسلج نیا ناشاھ ثحب اب مھ رگید ناتسود اما
،دناوخ یم عمج نیا یارب مھ ار شا هزات یاھ ناتساد یریشلگ ...و یدرورھس و لماک ناسنا و یماظن و ورسخرصان و یقھیب و
رگید ناتسود ای یسیفن رذآ ای ،تفرگ یم رد ثحب و دناوخ یم دوب هتشون یزیچ ای دوب هدرک یا همجرت رگا ینالیم سابع الثم ای

دندناوخ یم تاسلج نیا رد ار ناش هزات یاھراک .

؟دوب روصتم یا هدنیآ وا یارب و تسناد یم نارگید زا رتدعتسم ار هاگراک ناگدنسیون زا کی مادک یریشلگ

شا یارب بوخ راک .تفر یم شرع هب ،تشون یم یبوخ ناتساد هک مادک رھ .مھدب یقیقد خساپ مناوت یمن مھ شسرپ نیا هب
.دنسیون یم یوق و فیعض یاھراک اھ مدآ اعبط .تسناد یم هیقب زا رتھب ار یسک تسبرد تقو چیھ میوگب مناوت یمن و ،دوب لصا

نداد نت لثم ،دوش یم هتشاذگ اپ ریز یلوصا دید یم یتقو تفرگ یم هتبلا شا لد .هدنسیون دوخ اب هن تشاد راک ناتساد اب سپ
و نیا یارب و نآ و نیا اب راک و فیخس یاھ همانملیف نتشون اب نتفر زرھ ،دیدنسپ یمن یریشلگ هک رمع نارذگ یارب ییاھراک هب

هک درک یم قیوشت ار همھ مادم .دوب کاندرد شا یارب مھ اھ سیون ناتساد ندرکن راک .دوبن راگزاس یریشلگ لوصا اب هک ینآ
گنھرف هب و ،ناش تیعضو هب و ،ناش هعماج هب و ،دننک هاگن ناشرب و رود هب ،دننک هبرجت ،دننیبب ملیف ،دنناوخب ،دنسیونب ،دننک راک

هک دوب دقتعم .دنشاب دھعتم هک نیا هصالخ و یناھج یاھدرواتسد هب ،ناھج هب ،ناش یبدا یاھ تنس هب ،ناش تایبدا هب و ،ناش
تشون بوخ یاھ ناتساد دعب و درک لامدگل ار لصا رازھ زور رد دوش یمن .

؟دیناد یم قفوم دح هچ ات شدوخ زا دعب ناسیون ناتساد تیبرت رد ار یریشلگ امش

هن و یتکراشم تروص هب شیاھ هاگراک رد .دزومایب اھزیچ یلیخ یریشلگ زا تسناوت یم تشاد یم ار هیلوا هیام نآ یسک رگا
ار »نتشون دوخ لثم« ینعی .دوش رتھب ،دھاوخ یم هک یناتساد نامھ ات دنکب دیاب هچ شا ناتساد اب هک دید یم سک رھ ،یشیامرف
شا مسا ».درک یمن دیلقت شدوخ زا مھ شدوخ« ؛ما هتفگ اھراب و ،دیدنسپ یمن ار شدوخ زا دیلقت الصا .درک یمن لیمحت اھ نآ هب

ار شا شالت مامت ،بسانم رتسب و ،دید یم تلاصا رگا .درک یم هلباقم تدش هب ،دید یم دیلقت رگا سپ .دیلقت ،رگید تسا شور
دھد شرورپ ار هدنسیون نآ ات درک یم .

.متفگ هک ...و راک نتفرگ یدج و نداد لکش تیمھا نامھ و یسراف نابز و ،دھد ناشدای دیشوک یم ار یسیون ناتساد لوصا
دح هچ ات یکی نیا رد مناد یمن ،بوخ .دنازومایب درک یم یعس شیاھ هتشون اب و شا یگدنز اب مداقتعا هب مھ ار یرگید لوصا

هچ دید یم مھ وا مینیب یم زورما هک ار ییاھ ندشورف و اھ نتفرورف نیا رگا مناد یمن و تسا یدب رایسب هنامز .هدوب قفوم
ار اھ یقالخا یب ای .داد یم ناشن یشنکاو .

شوگ یرعاش رعش هب اھ تعاس هک هدمآ یم شیپ و دیمھف یم بوخ ار رعش ،دنا هتفگ هک روط نآ ،یریشلگ
؟تشاد تسود رتشیب ار یناسک هچ رعش وا ،دھدب

دنچ ،»ناوخا« زا یرعش دنچ ،»ولماش« زا یرعش دنچ ،»دازخرف غورف« زا یرعش دنچ .مھد خساپ قیقد مناوت یمن مھ ار نیا
ار ییاھ»رعش« هک میوگب زاب مھاوخ یم ....»یناھبھب نیمیس« زا یرعش دنچ ،»ییایور« زا یرعش دنچ ،»یشتآ« زا یرعش

هک نیا اما .ددنسپن الصا ار یکی رعش و رتشیب یکی زا ،دشاب هتشاد تسود ار رعش کی طقف یرعاش زا دوب نکمم ،تشاد تسود
یرگید رعش نآ و تسا ناشخرد ینالف رعش نیا تفگ یم هشیمھ .هن ،تسا نیرتھب رعاش نالف هک مشاب هدینش وا زا زگرھ

دوب شا نابز رد تفص نیرت یلاع »ناشخرد« تفص ...و تسا ناشخرد .



یکینورتکلا یناشن  : honarrooz(at)gmail.com

؟دوب هچ رگید یاھرنھ و یقیسوم رد وا هقیلس و هاگدید

مھ زیچ همھ یطحق هرود ؛درک یم شوگ راک عقوم صوصخ هب بترم ار »خاب« صوصخ هب یبرغ کیسالک یقیسوم ییاھ هرود
.داد یم شوگ مھ یناریا کیسالک یقیسوم .مدرک یم طبض شا یارب متفرگ یم تساک مادم نآ و نیا زا نم و ام یلوپ یب و دوب

یاھ هنارت ،تشاد تسود مھ ار »یرون« لثم یناریا پاپ .ار »یناھفصا جات« و ار »یرظان« و تشاد تسود ار »نایرجش«
یشاقن .هن ،دشاب یقیسوم هب داتعم هک نیا اما .تشاد تسود یلیخ مھ ار »نسوس« .تشاد تسود ار »انیبامیس« الثم کیرولکلوف

یلیخ ار »گوگ نو« »هودنا« الثم ای ار »وساکیپ« اھ نردم زا و ،تشاد تسود ار »دناربمر« لثم برغ یاھ کیسالک مھ
دوبن روط نیا ،هن ،دنک لابند مادم ار دنمرنھ کی هک نیا اما ،درک یم ریثأت یلیخ وا رد یراثآ .تشاد تسود .

 

درادن گت

لوا هحفص هب تشگزاب


