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: 

 ٓوعٓٚ:

ؼٝقپی ٝ كبزهٚيسجت ٝ ٗٞنتٖ اؾ   

 ٝ ٓكبئَ اؾ ا٣ٖ هج٤َ ٝ...ثؽای ٓب 

 ا٣ؽا٤ٗبٕ ثٚ يٞؼت ٣ک تبثٞ ظؼ آٓعٙ اقت. تبث٣ٞی کٚ ٛؽ کف

ْٛ إٓ ؼا ثطٞاٛع ثهک٘ع اؾ ِؽف اِؽاك٤بٕ ٝ اَٛ هِْ ٝ... ثؽچكت ٛب ٝ اٗگ ٛب٣ی ثعٝ ؾظٙ 

٤ٓهٞظ. ظؼٗٞؼظ٣عٕ ا٣ٖ ضطِٞ هؽٓؿ )اُجتٚ اؾ ٗظؽ ػعٙ ای( ظچبؼ ٗبٛ٘دبؼی ٝ ٝه٤ر نعٕ اظث٤بت 

ٓهکَ آٗدبقت کٚ تٞظٙ ٓؽظّ ٓب كؽهی ث٤ٖ اؼٝت٤ک ٝ پٞؼٗٞگؽاكی ؼا ٤ٔٗعاٗ٘ع ٝ ثؽای ٓی نٞظ. 

٤ٛچ ٓؽؾی هبئَ ٤ٗكت٘ع. ضٞظ ٖٓ ٤ٓعاٗكتْ ٝ ٤ٓعاْٗ ثب گؽظآٝؼی ٛٔچ٤ٖ ظكتؽی ٓطٔئ٘ب  ا٣ٖ ظٝ

 ظچبؼ زِٔٚ ٛب ٝ ٗوعٛبی کٞث٘عٙ ٝ ثؼُب ثعٕٝ كکؽ ظٝقتبٕ ٝ خبٓؼٚ ا٣ؽإ ثؽ٤ٓطٞؼّ.

آب اؾ آٗدب کٚ ثٚ ضبِؽ گكتؽل ا٣٘تؽٗت ٝ اِالػبت ٝ ٓدِٚ ٛبی ا٣٘تؽٗتی ٝ... ثك٤بؼی اؾ 

 ٖ ٓكبئَ تٞخ٤ٚ کؽظٙ اقت نؽٝع ثٚ خٔغ آٝؼی ا٣ٖ ظكتؽ ٗٔٞظٙ اّ.ظٝقتبٕ ؼا ظؼ ٓٞؼظ ا٣

ظؼ يلسبت آؿبؾ٣ٖ کتبة ٓوبالت ٓتؼعظٝ گؽظآٝؼی نعٙ ٝ ثؼُب ظقت ثؽظٙ نعٙ تٞقّ زو٤ؽ 

آٝؼظٙ نعٙ تب اٝال ثؽای ضٞاٗ٘عٙ ك٤ْٜ تلبٝت ٤ٓبٕ ا٣ٖ ظٝ تب زعٝظی آنکبؼ نٞظ کٚ ضٞاٗعٕ ا٣ٖ 

٤ٖ اؾ ٗکبتی کٚ ق٤ع ٜٓعی ٓٞقٞی نبػؽ ٝ ؿؿٍ قؽای ٛٔچ٘يلسبت ؼا ثٚ ٛٔٚ تٞي٤ٚ ٓی کْ٘.

ظؼ اظآٚ ٓدٔٞػٚ انؼبؼی پكت ٓؽظٕ ػؿ٣ؿ کهٞؼٓبٕ ظؼ ٝثالگ ض٣ٞم آٝؼظٙ اقتلبظٙ کؽظٙ اّ. 

کٚ ثبؾ ثٚ ضبِؽ ٛٔبٕ تبث٣ٞی کٚ گلتٚ نع اکثؽا ثٚ يٞؼت ؾ٣ؽؾ٤ٓ٘ی ٝ ا٣٘تؽٗتی پطم نعٙ اٗع ٝ 

کبؿػٛبی ٝاهؼی اخجبؼا تؽخ٤ر ظاظٙ اٗع آٝؼظٙ  نبػؽإ إٓ ٛب کعٛبی يلؽ ٝ ٣ک ا٣٘تؽٗتی ؼا ثٚ

نعٙ. ظؼ اظآٚ ٓدٔٞػٚ ظاقتبٗی تست ػ٘ٞإ ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ آٝؼظٙ نعٙ اقت تب ٜٓؽ تک٤ِٔی 

ثبنع ثؽ ا٣ٖ ظكتؽ کٚ گؽظآٝؼی إٓ ٝهت ٝ ؾٓبٕ ؾ٣بظی گؽكتٚ ٝ ِجؼب ا٤ٓعٝاؼ٣ْ ٓٞؼظ پك٘ع 

 ضٞاٗ٘عگبٕ هؽاؼ ثگ٤ؽظ.

 

 ٕ ٤ٓجبن٘عبٔٞػٚ ػکف ٛبی "نٜؽٗٞ" اؾ اقتبظ کبٝٙ گِكتٗکتٚ:ػکف ٛبی ؼٝی خِع خؿٝ ٓد

 

 

 ٣ٝؽا٣م اٍٝ

 1931تبثكتبٕ 
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 ٗکبتی آٓٞؾٗعٙ ٝ هبثَ تٞخٚ اؾ ق٤ع ٜٓعی ٓٞقٞی ثؽگؽكتٚ اؾ ٝثالگ نطًی ا٣هبٕ 

 

ثؽای ثؼُی اؾ ظٝقتبٕ ك٤ف ثٞکی کٚ کٔتؽ ثب آثبؼ ٖٓ آن٘ب ٛكت٘ع ا٣دبظ ٣کی اؾ ٓهکالتی کٚ آؽٝؾ 

نعٙ ثٞظ زُٞؼ کِٔبتی ثٞظ کٚ اؾ ظ٣عگبٙ آٜٗب ثؼُی ضطِٞ هؽٓؿ ؼا٣ح ظؼ خبٓؼٚ ؼا ؾ٣ؽ پب ٓی گػاؼٗع 

 ٣ب نبػؽاٗٚ ٤ٗكت٘ع. كکؽ ٓی کْ٘ الؾّ اقت ثؽای چ٘ع٤ٖٓ ثبؼ ت٤َٞر کٞتبٛی ظؼ ا٣ٖ ثبؼٙ ثعْٛ:

ٚ ی نبػؽاٗٚ ٣ب ؿ٤ؽنبػؽاٗٚ ٗعاؼ٣ْ. ثك٤بؼی اؾ کِٔبتی کٚ آؽٝؾٙ ثٚ ٝكٞؼ ظؼ انؼبؼ ٓب ايال کِٔ -1

کالق٤ک ثٚ کبؼ ٓی ؼٝظ ٝ ٤ٛچ کف ْٛ ثب آٜٗب ٓهکِی ٗعاؼظ ظؼ ظٛٚ ی ٛلتبظ ثٚ کبؼ ثؽظٗهبٕ اؾ هتَ ْٛ 

« ازٔن»ب ٣« ضؽ»ثعتؽ ثٞظ. ٓثال چٚ کكی ٓی تٞاٗع ثگ٣ٞع کٚ ؼاظ٣ٞ نبػؽاٗٚ اقت ٣ب ٤ٗكت؟ ٣ب ٓثال آ٣ب 

 نبػؽاٗٚ ٤ٗكت؟ ظؼ يٞؼتی کٚ ٛؽ ظٝی ا٣ٖ کِٔبت ظؼ نؼؽ قؼعی ثٚ کبؼ ؼكتٚ اقت!

ؼا ٓب زتی ظؼ خٔغ ٣ب ت٣ِٞؿ٣ٕٞ )ظؼ ثؽٗبٓٚ ی « آؼٝؽ»چٚ کِٔبتی ضّ هؽٓؿ ٛكت٘ع؟ ٓثال کِٔٚ ی  -3

ب ظؼ پؿنکی( ثٚ ؼازتی ثٚ ؾثبٕ ٓی آٝؼ٣ْ آب چگٞٗٚ ٓی نٞظ کٚ ٣کعكؼٚ ظؼ نؼؽ ٗجب٣ع ثٚ کبؼ ؼٝٗع ٣

« كبزهٚ»انبؼٙ ٓی نٞظ آب ظؼ نؼؽ ٓٔ٘ٞع اقت؟ ظؼ هؽإٓ کِٔٚ ی « اظؼاؼ»ؼقبُٚ ٛب ثٚ ؼازتی ثٚ 

چ٘ع٣ٖ ثبؼ ثٚ کبؼ ؼكتٚ آب ظؼ نؼؽ ٓٔ٘ٞع اقت؟ ظؼ ٓث٘ٞی ٓؼ٘ٞی، هؽإٓ، ٓوبالت نٔف ٝ... اقبٓی 

اػعآم ٓی  اػُبی ت٘بقِی ثٚ کبؼ ؼكتٚ آب اگؽ کكی ظؼ ؿؿٍ پكت ٓعؼٕ اؾ آٜٗب ٗبّ ثجؽظ ٛٔبٗدب

 ک٘٘ع!

٣بظٓبٕ ثبنع اؼٝت٤كْ ثب ظا٣ؽٙ ی ٝاژگبٗی ٗبٓسعٝظ كؽم ظاؼظ. ٓثال ٝهتی نبػؽ کالق٤ک ٓی گ٣ٞع:  -9

)ًٓؽع ٖٓ ظؼآؼی قبضتْ کٚ ثٚ کكی ثؽٗطٞؼظ( ٓهطًب « ُجت ٤ٓبٕ ُجْ ثی گٔبٕ ضٞظ نکؽ اقت»

٤ٛچ « کبٗعّٝ ثـٍ اقپؽّ تٞی ٣ک»ًٓؽع، ٓب٣ٚ ٛبی اؼٝت٤ک ظاؼظ ُٝی ٝهتی نبػؽ ٓی گ٣ٞع: 

ت٣ًٞؽ خ٘كی ٣ب اؼٝت٤ک ٣ب... ظاظٙ ٗهعٙ ٝ ٤ٛچ خ٘جٚ ی تسؽ٣ک آ٤ٓؿی ٗعانتٚ ٝ ضّ هؽٓؿ كؽَی ْٛ 

 ؾ٣ؽ پب گػانتٚ ٗهعٙ اقت.

كسم ظاظٕ ثب ثٚ کبؼگ٤ؽی کِٔبتی کٚ خبٓؼٚ آٜٗب ؼا ضّ هؽٓؿ ٓی ظاٗع كؽم ظاؼظ. ٓثال ٝهتی ٖٓ ٓی  -4

ٗٚ ت٤ٛٞ٘ی ثٚ کكی اقت ٝ ٗٚ « گٚ»ظؼ ا٣٘دب کِٔٚ ی « نؼؽ ٓی گ٣ْٞ ٝ گٚ ؼٝی ٝؼم ٓی آ٣ع»گ٣ْٞ: 

زتی اٗكبٕ ؼا ثٚ ٣بظ ضٞظ گٚ ٓی اٗعاؾظ. ثِکٚ كوّ ٣ک تهج٤ٚ قبظٙ اقت کٚ زف ٝ ت٣ًٞؽ ٓٞخٞظ ظؼ 

 نؼؽ ؼا تک٤َٔ ٓی ک٘ع. پف ثٚ کبؼگ٤ؽی ا٣ٖ کِٔبت ثب ٛدٞ ٝ ٛؿٍ ٝ... كؽم ظاؼظ.
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ؾاٗٚ اقتلبظٙ ٓی ک٘٘ع کٚ ظه٤وب ٓؼ٘بی ؼکبکت ٝ % خبٓؼٚ اؾ پبؼٙ ای کِٔبت ظؼ گلتبؼ ؼ31ٝث٤م اؾ  -5

كسبنی اقت. ظؼ ظاقتبٕ ٝ نؼؽ آؽٝؾ ٓب ثب نط٤ًت پؽظاؾی ثٚ کٔک ا٣دبظ ُسٖ ؼٝثؽٝ ٛكت٤ْ ٝ چٚ 

ٓٞاكن ثبن٤ْ ٝ چٚ ٓطبُق ٓدجٞؼ٣ْ ُسٖ ؼاٝی ٛؽ هكٔت ؼا ثؽای نط٤ًت پؽظاؾی اٝ ؼػب٣ت ک٤ْ٘ 

ٚ ضٞظ نبػؽ ظؼ تٔبّ ػٔؽل ثٚ کبؼ ٗجؽظٙ ٣ب اؾ آٜٗب پف گبٛی کِٔبتی ٓٔکٖ اقت ظؼ نؼؽ ثٚ کبؼ ؼٝظ ک

 ٓت٘لؽ اقت.

ٝهتی ٓب ثٚ َٓٞٞػبت اختٔبػی ٝ ؼئبٍ ٓی پؽظاؾ٣ْ ث٤بٕ پبؼٙ ای کِٔبت اخت٘بة ٗبپػ٣ؽ اقت. ٓثال  -6

ؼاٝی کٚ ظؼ ض٤بثبٕ ؼاٙ ٓی ؼٝظ ٝ اؾ ٓهکالت نٜؽی زؽف ٓی ؾٗع ٓٔکٖ اقت اؾ تق گٞنٚ ی پ٤بظٙ 

ی، خ٘عٙ ٛبی ک٘بؼ ض٤بثبٕ، ظقتلؽٝنبٕ ٝ... زؽف ثؿٗع کٚ يسجت ظؼثبؼٙ ی ؼٝ، ٓؿازٔت ٛبی ض٤بثبٗ

 ض٤ِی اؾ ا٣ٖ ٓكبئَ ٓتبقلبٗٚ ضّ هؽٓؿ نؼؽٛبی ٓبقت.

ظؼ انؼبؼ ؼٝإ ن٘بضتی زتی اگؽ ظؼ پب٣ٚ ای تؽ٣ٖ نکَ ٛب ثٚ ؼٝإ ن٘بقی كؽ٣ٝع ْٛ ؼخٞع ک٤ْ٘  -7

ٓطؽذ ٓی نٞظ کٚ آٝؼظٗهبٕ ظؼ نؼؽ اؾ ظؼ ٓجبزثی ٗظ٤ؽ ػوعٙ ی اظ٣پ، ػوعٙ ی اُکتؽا ٝ... ٓجبزثی 

ظ٣عگبٙ خبٓؼٚ ضّ هؽٓؿ اقت. ظؼ اکثؽ ٓجبزث ؼٝإ ن٘بقی ا٣ٖ ٓهکَ ٝخٞظ ظاؼظ ٝ ثٚ ٤ٖٔٛ ضبِؽ 

 انؼبؼ ٓب ٓؼٔٞال ثٚ ا٣ٖ ظ٣عگبٙ ٗٔی پؽظاؾٗع.

توؽ٣جب ظؼ اظث٤بت ظاقتبٗی ٝ نؼؽی تٔبّ کهٞؼٛب ا٣ٖ کِٔبت ثٚ ؼازتی ؼاٙ پ٤عا ٓی ک٘٘ع ٝ ٤ٛچ کف  -1

٤ٖ َٓٞؼی ٗٔی گ٤ؽظ. تٜ٘ب ظؼ ا٣ؽإ اقت کٚ هعاقتی ازٔوبٗٚ ثؽای اظث٤بت هبئَ ٛكت٘ع ٝ ٓؼتوعٗع چ٘

نؼؽ ٗجب٣ع ظؼظٛبی اختٔبع ؼا ث٤بٕ ک٘ع ٝ كوّ ثب٣ع اؾ گَ ٝ ثِجَ ٝ ٗٞؼ ٝ قتبؼٙ زؽف ثؿٗع. خبُت إٓ 

تبؾٙ ثٚ ظٝؼإ  اقت کٚ ا٣ٖ کِٔبت ظؼ اظث٤بت کالق٤ک ٓب ْٛ چ٘عإ ظاؼای هجر ٗجٞظٙ ٝ ٓتبقلبٗٚ ا٣ٖ

 ؼق٤عٙ ٛب ثٚ ا٣ٖ ضّ کهی ٛب ظقت ٓی ؾٗ٘ع.

ثك٤بؼی اؾ ا٣ٖ اكؽاظ ضٞظنبٕ ظؼ ؾٗعگی نطًی نبٕ ظه٤وب ٛٔبٕ آظّ ٛب٣ی ٛكت٘ع کٚ ٓب ظؼ  -3

نؼؽٛب٣ٔبٕ تٞي٤ق ٓی ک٤ْ٘. اتلبهب ْٛ ثعظٖٛ تؽ ٛكت٘ع ْٛ ثی اضالم تؽ )اگؽ ثٚ چ٤ؿی ثٚ ٗبّ اضالم 

٤بت ٓی ؼق٘ع ٗٔی كٜٔ٘ع کٚ ٝظ٤لٚ ی ٛ٘ؽٓ٘ع تٞي٤ق خبٓؼٚ ای ضبکكتؽی ٓؼتوع ثبن٤ْ( آب ٝهتی ثٚ اظث

ٝ ؾنتی ٝ ؾ٣جب٣ی ٛب )اگؽ چ٤ٖ٘ ضّ کهی ٝخٞظ ظانتٚ ثبنع( ظؼ ک٘بؼ ْٛ اقت. ٣بظنبٕ ٓی ؼٝظ کٚ 

نبػؽ تؼٜعی ؼا ثؽ ظٝل ٛبی ضكتٚ ی ضٞظل ازكبـ ٓی ک٘ع ٝ ثب٣ع ثگ٣ٞع زتی اگؽ خبٓؼٚ ٝ ٓ٘توع٣ٖ 

 ٗپك٘عٗع.
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ؾ٣بظٙ ؼٝی ظؼ ثٚ کبؼ ثؽظٕ ثؼُی اؾ کِٔبتی کٚ خؿء ضّ هؽٓؿٛب ٓسكٞة ٓی نٞٗع ٖٓ ثب  -11

ٓطبُلْ. آٜٗب٣ی ْٛ کٚ ثؽای خِت تٞخٚ ٣ب پكت ٓعؼٕ نعٕ!!! ا٣ٖ کِٔبت ؼا ثٚ کبؼ ٓی ثؽٗع انتجبٙ ٓی 

ک٘٘ع. ٛؽ کِٔٚ ٝ ٝاژٙ ای ثب٣ع ظؼ خبی ٝاهؼی ٝ الؾّ ضٞظل ثٚ کبؼ ؼٝظ ٝ ثب٣ع اگؽ اؾ نؼؽ زػف نٞظ 

 ٓؼبظُی ثؽای إٓ گػانتٚ نٞظ ظؼ نؼؽ، ضَِ ٝ آق٤جی ا٣دبظ نٞظ. ا٣ٖ نؼؽ يس٤ر ٝ ٝاهؼی اقت. ٣ب
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 تفاّت تیي اسّتیک ًگاسی ّ پْسى ًگاسی ّ تشسعی آى دس تاسیخ ادب فاسعی

 

ظػٌْاى تیتش ػک  

"سّؽٌایی " ُغت  فشق تیي اسّتیک ّ پْسى . 

 

اؼٝت٤ک ) ثب تؼؽ٣ق » ، « ػبنوبٗٚ ٣ٞٗكی » قؼی ٓی کْ٘ ٝخٜٚ ی خع٣عی اؾ تؽک٤ت ث٘عٙ ظؼ ٗٞنتٚ ٛبی قٚ قبٍ اضؽ٣ْ 

، ثؽٛ٘ٚ ٗگبؼی ) َٖٔ (« خ٘ك٤ت ٣ٞٗكی : ٓثبٍ ؾٗبٗٚ ٣ٞٗكی ، ٓؽظاٗٚ ٣ٞٗكی کٚ ٖٓ ثؼ٘ٞإ ٓؽظی ثب نکَ ؾٕ ٣ٞٗكبٗٚ 

َٖٔ َٖٔ تهؽ٣ر يس٘ٚ  قؼی ظؼ ث٤بٕ ازكبـ )ؼٝ ثبؾ ٣ٞٗكی ٣ب ثی پؽظٙ ٣ٞٗكی  »،  ( ؼػب٣ت نؽّ ٝ ػلت ٝ ػلبف

 .. ظؼ زع پٞؼٕ ( پ٤م ثؽّٝ : )ٛبی ٛٔجكتؽی ( ٝ زتی تب ٓؽؾ ٝه٤سبٗٚ ٣ٞٗكی 

پٞؼٗٞگؽاكی ٗب٤ٓعٙ اٗع ثٚ كکؽ كؽٝ  اؾ آٗدب کٚ گٞنٚ ٝ ک٘بؼ ن٤٘عٙ اّ کٚ ٗٞنتٚ ٛب ٝ ػکف ٛبی ک٘بؼ آٜٗبی ث٘عٙ اكؽاظی  

نٔب ثب ا٣ٖ ػکكٜب ٣ب ٗٞنتٚ ٛب اؾ ٗظؽ خ٘كی تسؽ٣ک ٓی ؼكتْ کٚ آقتبٗٚ ی تسؽ٣ک ٓؽظّ ٓب کدبقت؟ضعاٝک٤ِی کعاّ اؾ 

٤ٖٔٛ نٜؽ تٜؽإ  ن٣ٞع؟ انتجبٙ ٗک٤٘ع ، ٖٓ خبٓؼٚ ی ا٣ؽإ ؼا ثٚ ِٞؼ ٗكجی ٓی ن٘بقْ ، ٓی ظاْٗ کٚ ظؼ ثؼُی خبٛبی 

ظگٔٚ ی آضؽ ؼٝپٞل ٣ک ؾٕ ٓی تٞاٗع قکكی ٓسكٞة نٞظ. آب ثؼ٤ع ٓی ظاْٗ آظٜٓب٣ی اؾ إٓ ظقت  ثبؾ ثٞظٕ ٣ک 

بٕ ك٤ف ثٞک ثبن٘ع ٣ب ايال ثب ا٣٘تؽٗت قؽٝکبؼی ظانتٚ ثبن٘ع. ؼاقتم ظؼ ا٣٘کٚ چٚ چ٤ؿی قکكی ٓسكٞة ٓی ٓطبِج

نٞظ ٣ب ٗٚ زکْ هطؼی ٗٔی تٞإ ظاظ. نب٣ع زتی ٣ک انبؼٙ ی کكی اؾ الی چبظؼ اؾ ؾٗی کٚ ثب ث٤ک٤٘ی ک٘بؼ قبزَ آكتبة 

عٙ ثٞظٕ ْٛ ٗكجت ظاؼظ ٝ ثوٍٞ ٓؼؽٝف چهْ پؽ ٓی ظؼ َٖٔ ا٣ٖ ثؽظانت ثب ٓسؽ٤ٓٝت ٝ ٗع٣ ٓی گ٤ؽظ قکكی تؽ ثبنع. 

نٞظ ٝ آظّ ػبظت ٓی ک٘ع. ثبٝؼ ٗعاؼّ کٚ کكی کٚ پبی ا٣٘تؽٗت زتی اؾ ٗٞع ك٤ِتؽ نعٙ ال ٗهكتٚ ثبنع تب االٕ چهٔم اؾ 

 .ا٣ٖ ظقت تًب٣ٝؽ پؽ ٗهعٙ ثبنع

كی اقت؟ آ٣ب ٝاهؼب ظؼ ٓؽظّ ٓب ) ٣ب ػؽف ٓب تلبٝت ظانت اُؿآب پٞؼٗٞگؽا ثسث ا٣ٖ اقت کٚ آ٣ب ٛؽ چ٤ؿی کٚ ثب ق٤ِوٚ 

 ظؼ ٣ک ػکف ثب ظ٣ع ؾ٣جب٣ی ن٘بقبٗٚ ٗگبٙ ک٘٘ع ؟ ٓؽظّ ثب قٞاظ( ا٣ٖ هعؼت ٝخٞظ ٗعاؼظ کٚ ثٚ ق٤٘ٚ ی ٣ک ؾٕ 

 .اؼٝت٤كْ ثب ظ٣ع ؾث٤ب٣ی ن٘بقبٗٚ ٗگبٙ کؽظٕ اقت ٝ پٞؼٕ تٜ٘ب ظؼ ث٘ع ػَٔ کؽظٕ اقت

اقت ٣ب ظؼ قطر ثٚ ٗگبٙ ٓب ْٛ ثؽ ٓی  ٚ چٚ چ٤ؿی ظؼ ػٔن ثٚ ػٔن ٓی ؼٝظ. ا٣٘ک پٞؼٕ ظؼ قطر ٓی ٓبٗع ، اؼٝت٤كْ 

 ثج٤٘ع ٛٔٚ چ٤ؿؼا ظؼ قطر  گؽظظ ٝ ٝای ثٚ ٝهتی کٚ ٗگبٙ ٓب 
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پٞؼٕ ا٣دبظ ثهٚ ٗٔی ت٤ْٗٞ اؼٝت٤كْ ؼٝ ظانتٚ ثبن٤ْ.نٔب كؽٌ ک٤٘ع ظؼ خ٘گَ ؾٗعگی ٓی کؽظ٣ع  ثٚ ٗظؽ ٖٓ هجَ اؾ ا٣٘کٚ

زكی ٓٔکٖ اقت ثٚ نٔب ظقت ثعٛع ؟ثٚ ٗظؽ ٖٓ ٣ب ثب ثٜت ٝ ز٤ؽت آٗؽا  ٝ زبال ثؽای ا٤ُٖٝ ثبؼ ٣ک ؾٕ ؼا ٓی ث٤٘٤ع.چٚ

ٗگبٙ ٓی ک٤٘ع ٝ ٣ب ا٣٘کٚ ثٚ نعت ظٝـ ظاؼ٣ع ثٚ إٓ ؾٕ زِٔٚ ک٤٘ع.چؽا کٚ زف ضبيی ظؼ نٔب ا٣دبظ کؽظٙ اقت.ثٚ ازتٔبٍ 

ٗبنی اؾ ٛٔبٕ زكی ثبنع  هؽ٣ت ثٚ ٣و٤ٖ نٔب اؾ ظ٣عگبٙ اؼٝت٤كٔی ه٤ُٚ ؼا ٗگبٙ ٗٔی ک٤٘ع.إٓ ثٜت ا٤ُٝٚ تبٕ ْٛ ٓی تٞاٗع

کٚ ٛؽ اٗكبٕ ؼا ٓٔکٖ اقت ظؼ ثؽضٞؼظ ثب پع٣عٙ ٛبی ٓطتِق ثؽای ا٤ُٖٝ ثبؼ ثٞخٞظ آ٣ع.ثٚ ٛؽ زبٍ ثٚ ٗظؽ ٖٓ ؾٓبٗی کٚ 

زدبة ػبظت كؽٝ ثؽ٣ؿظ کْ کْ اؼٝت٤كْ ظٜٞؼ ٓی ک٘ع.٣ؼ٘ی ٝهتی نٔب ظ٣گؽ اؾ ػبظت کؽظ٣ع ثٚ ُػت ا٤ُٝٚ پٞؼٕ ظ٣گؽ 

بٍ کٔی تلبٝت ٓی گؽظ٣ع کٚ اؼٝت٤كْ ٛٔبٕ تلبٝت ٓی تٞاٗع ثبنع.ا٣ٖ اُجتٚ ظؼ ثك٤بؼی اؾ ظٗجبٍ پٞؼٕ ٗٔی گؽظ٣ع.ظٗج

ٓكبئَ ؼٝؾٓؽٙ ْٛ ٓی تٞاٗع ثبنع.ٝ ٓطتى پٞؼٕ ٝ اؼٝت٤كْ ٤ٗكت.ثٚ ٛؽ زبٍ ا٣ٖ ثك٤بؼ قطت اقت کٚ نٔب ظه٤وب ثگ٤ع 

ٓوُٞٚ ی خعا اؾ ْٛ ٤ٗكت.ثِکٚ ثب٣ع چٚ ؾٓبٗی اؾ ٓؽزِٚ ی پٞؼٕ ٝاؼظ اؼٝت٤كْ ٓی ن٣ٞع.ظؼ ٝاهغ پٞؼٕ ٝ اؼٝت٤كْ ظٝ 

 .ا٣٘گٞٗٚ گلت کٚ پٞؼٕ پب٣ٚ اقت ثؽای اؼٝت٤كْ

آب گػنتٚ اؾ ا٣ٖ ثسث نٔب ثب٣ع ظ٣عگبٙ ثج٤٘عٙ ؼا ْٛ ظؼ ٗظؽ ثگ٤ؽ٣ع.اگؽ ٖٓ ظؼ ٣ک ٓس٤ّ ٓػٛجی ؼنع کؽظٙ ثبنْ هطؼب 

٣بظتبٕ ٓی آ٣ع ا٤ُٖٝ ثبؼ ٝهتی ك٤ِْ زتی ثٚ ػکف ٛب٣ی ٝ ٣ب ٗٞنتٚ ٛب٣ی ثب ثبؼ کْ قکكی ٝاک٘م نع٣ع ٗهبٕ ضٞاْٛ ظاظ.

قکكی ٓی ظ٣ع٣ع گ٣ِٞتبٕ ضهک نعٙ ثٞظ ٝ ثٚ قطتی ٗلف ٓی که٤ع٣ع ؟ ظچبؼ تپم هِت نعٙ ثٞظ٣ع ٝ اؾ ٓ٘بظؽی کٚ ٓی 

ظ٣ع ٗٔی ظاٗكت٤ع زبُتبٕ ثٚ ْٛ ٓی ضٞؼظ ٣ب ا٣٘کٚ ُػت ٓی ثؽ٣ع.كوّ ظٝـ ظانت٤ع ٗگبٙ ک٤٘ع. زبال آٗوعؼ گٞنی ٛبی ٓب پؽ اؾ 

قکكی اقت کٚ تلبٝتی ٤ٓبٕ اضجبؼ ٝ ك٤ِْ قکكی ثؽای ٓب ٝخٞظ ٗعاؼظ.ٓگؽ ا٣٘کٚ ظؼ نؽا٣ّ خ٘كی ضبيی  ك٤ِْ ٛبی

آب ٤ٔٗطٞاّ ثسثٔبٕ ؼا ثٚ ٓػٛت ثکهْ. چٕٞ ا٣ٖ ثؽای ضٞظل ضّ هؽٓؿ ظ٣گؽ٣كت ٝ .ثبن٤ْ ٝ هبث٤ِت تسؽ٣کٔبٕ ثبال ثبنع

 ٤ٓکه٤ْ ث٤ؽٕٝ.٤ٓطٞاٛ٘ع ظٝثبؼٙ کِی زؽف پهت قؽل ظؼ ث٤بٝؼٗع. پف اؾ ا٣ٖ ٓ٘ظؽ 

  

اگؽ ٖٓ ظؼ ض٤بثبٕ ؼاٙ ثؽّٝ ٝ ضبٗٔی ؼا ثعٕٝ ؼٝقؽی ثج٤ْ٘ هطؼب زٞاقْ ٓتٞخٚ اٝ ضٞاٛع ثٞظ، چؽا کٚ پ٤م اؾ ا٣ٖ ٗع٣عٙ اّ. آب ٖٓ 

ٝ نٔب ثبؼٛب ثب ػکكٜب٣ی ٓهبثٚ ػکكٜب ٝ ٗٞنتٚ ٛب ظؼ ا٣٘تؽٗت ثؽضٞؼظ ظانتٚ اّ، پف ثٚ يٞؼتی ػبظی إٓ ؼا ٣ک ٗگبٙ گػؼا 

 .ضت ٝ ؼظ ضٞاْٛ نعضٞاْٛ اٗعا

زبٍ نٔب ٣ک ٗلؽ کٚ ثب ا٣٘تؽٗت قؽٝ کبؼ ٗعانتٚ اقت ؼا ث٤بٝؼ٣ع ٝ ثٚ اٝ ثگ٤٣ٞع ٣ک ٝثالگ ٤ٓه٘بقْ کٚ ٗٞنتٚ ٛبی ؾ٣جب٣ی ظاؼظ، 

 ثؽا٣م ٝثالگتبٕ ؼا ثبؾ ک٤٘ع، كکؽ ٤ٓک٤٘ع اٝ ا٥ٕ چهٔم ظٗجبٍ إٓ ٗٞنتٚ ٛبی ؾ٣جبقت ٣ب چ٤ؿ ظ٣گؽی ؼا ٝؼاٗعاؾ ٤ٓک٘ع؟

خبٓؼٚ، ثٚ ِٞؼ ٤ٓبٗگ٤ٖ، ٓؽؾی ٓتلبٝت ثؽای ت٤٤ٔؿ پٞؼٕ اؾ اؼٝت٤كْ ٝخٞظ ظاؼظ. ظؼ خٞآغ اقالٓی ثٜتؽ اقت  هطؼب ثؽای ٛؽ

 !کٔتؽ ثٚ ظٗجبٍ ا٣ٖ ٓؽؾ ثبن٤ع، چؽا کٚ ثٚ قطتی ضٞا٤ٛعل ٣بكت

 .اُجتٚ ثٚ ٛؽ زبٍ ثٚ ٗظؽ ٖٓ ثب قٞاظ ثٞظٕ ، ٓؼ٤بؼی ثؽای ٗٞع ٗگبٙ کكی ثٚ ٓوُٞٚ قکف ٝ ػهن ٤ٗكت

نطًی کٚ ظؼگ٤ؽ پٞؼٗٞ ثبنع زتی ض٤ِی ٝهتٜب  ! بٕ اؼٝت٤كْ ثب پٞؼٗٞ ظؼ ظ٣عٕ تٖ ثب چهْ قؽ اقت ثب ظ٣عٕ تٖ ثب آُتتلبٝت ٤ٓ

چهٜٔب٣م ؼا ثٚ ؼٝی ؾ٣جب٣ی ِج٤ؼی ٝ ٣ب ؾنتی ظبٛؽی ٤ٓج٘عظ ظؼ زب٤ُکٚ ظؼ اؼٝت٤كْ ؾ٣جب٣ی تٖ ظؼ هٞٙ ی تط٤َ ثٚ ٝاهؼ٤ت ٓٞخٞظ 

ٛٔبٕ کٚ اُٜبّ ثطم ٗوبنبٕ ٣ب ٓدكٔٚ قبؾإ ٤ٓهٞظ ٣ب ظؼ نکَ  ) ٤ٓج٤٘ع غٝم ؾظٙ ٤ٓهٞظٗؿظ٣ک تؽ ٤ٓهٞظ ٝ نطى اؾ ؾ٣جب٣ی آٗچٚ 

ٓعؼٕ تؽل اُٜبّ ثطم ِؽذ ٛبی ؼٝی خِع ٓدالت ٝ ٣ب ث٘ؽٛبی تج٤ِـبتی ( . ُٝی ضٞظٓب٤ْٗ َٓٞٞع اؼٝـ ظؼ كؽٛ٘گ ٓب ٝ ثٚ تجغ 

ظٙ اقت ٝ خػاث٤ت ٛبی اؼٝت٤ک ؼا ٓؼبظٍ خػاث٤ت إٓ اؼٝت٤كْ ٛ٘ٞؾ ظؼ خبٓؼٚ ی ق٘تی ٓب ُْٛ ٗهعٙ ٝ تؼؽ٣ق نلبكی پ٤عا ٗکؽ

قکف ٤ٓگ٤ؽٗع ثؼجبؼتی ؾ٣جب٣ی خ٘ف اؾ ا٣ٖ خٜت اؼؾل ظاؼظ کٚ چوعؼ ٓسؽک ثؽای قکف ثبنع ظؼ زب٤ُکٚ اقبقب اؼٝت٤كْ ٛ٘ؽ 

اػْ  کهق ؾ٣جب٣ی ٛبی ِج٤ؼی اقت ثعٕٝ ظؼگ٤ؽ نعٕ ك٤ؿ٣کی ٝ ثب تبک٤ع ثؽػعّ ظضبُت ٗگبٛی کٚ ٓجت٘ی ثؽ ؼاثطٚ ی ث٤ٖ ظٝ خ٘ف

ٓؽظ ٣ب ؾٕ اقت کٚ ضت اُجتٚ ثؽای کكبٗی ٓثَ ٓؽظّ ٓب کٚ ٛ٘ٞؾ ثٚ إٝ ٓؽزِٚ ٗؽق٤عٗع ٝ ث٤هتؽ ظٗجبٍ كبٗتؿی ٛبی قکكی ٛكت٘ع 

 . چ٘عإ ٓسِی اؾ اػؽاة ٗعاؼظ . ٓؽظّ ٓب ػٔعتب تط٤َ پٞؼٗٞ ظاؼٗع تب تط٤َ اؼٝت٤ک

ِق ٓتلبٝت اقت. ثؽای ٤ٖٔٛ اقت کٚ ٣ک ٓبٗتٞ کٔؽ آب ٓؽؾ ث٤ٖ ا٣ٖ ظٝ ثؽای آظٜٓب زتی ثؽای ٣ک نطى ظؼ ظٝؼٙ ٛبی ٓطت

ثبؼ٣ک ظؼ ا٣ؽإ ٓؽظإ ؼا ثٚ نٜٞت ٓی ؼقبٗع. ظؼا٣ؽإ ثبؾ ْٛ ػؽٌ ٤ٓکْ٘ کٚ ايٞال ثٚ ظالثَ نؽا٣ّ اختٔبػی ٝ كؽٛ٘گی کٚ 

پٞؼٗٞ ظؼ  ٛٔٚ ٓی ظا٤ْٗ اؼٝت٤ک ٓؼ٘ب٣ی ٗعاؼظ. ؾ٣جب٣ی ن٘بقی خ٘كی ثی ٓلّٜٞ اقت. پف نب٣ع ثست ظؼ ٓٞؼظ ٓؼ٘بی اؼٝت٤ک ٝ

 ا٣٘دب ٝ ثؽای ٖٓ ٝ نٔب ثی ٓؼ٘ی ثبنع

 .آب ث٤ب٣ٖ قؼی ک٤ْ٘ ثی ٓؼ٘ی ٗجبنع!

اؼٝت٤ک ٓبٗ٘ع ٛؽ ؾ٣جب٣ی ظ٣گؽ قتٞظٗی اقت. تٜ٘ب ضطِٞ هؽٓؿ كؽٛ٘گٜب ٝ آئ٤٤ٜ٘بقت کٚ إٓ ؼا ٗبؾ٣جب ٝ ٓٔ٘ٞػٚ خِٞٙ ٓی ظٛع کٚ 

 .ا٣ٖ ضطِٞ هؽٓؿ ضٞظ ظاقتبٗی ظ٣گؽ اقت

 .ؽكتٖ اضاله٤بت اگؽالؾّ ْٛ ثبنع قتٞظٗی ٤ٗكتپٞؼٕ آب زتی ثعٕٝ ظؼٗظؽ گ
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ثؽای ٓؽظی کٚ اؾ ُسبظ نط٤ًتی ثٚ ثِٞؽ ؼق٤عٙ ٝ كؼب٤ُت خ٘كی ٗؽٓبُی ْٛ ظاؼظ ، كوّ ؼكتبؼ خ٘كی ٓی تٞاٗع تسؽ٣ک ک٘٘عٙ ثبنع 

 !…قبٍ قٖ ْٛ ثٚ ثِٞؽ نط٤ًتی ٗؽق٤عٙ ثبن٘ع 51ٗٚ يؽكبً ػؽ٣بٕ ثٞظٕ ؾٕ. ظؼ ا٣ؽإ ٓٔکٖ ٛكت كؽظ ثبالی 

  

تب ٓٞؼظ ؼثّ ظاؼٙ ، خبٓؼٚ ، كؽٛ٘گ ، تس٤ًالت ، زتی ٤ٓؿإ ٛٞؼٕٓٞ ٛبل ظؼ ُسظٚ ٗگبٙ  1111ٛؽ چ٤ؿی ظ٣ع ٛؽ کف ثٚ 

٤ٔٗعْٝٗ االٕ نٔب تٞ کعّٝ ٗوطٚ اؾ تٜؽإ ٣ب ا٣ؽإ ٝ ٣ب زتی ظ٤ٗب ٛك٤ع! ُٝی ظ٣ع آظٓبی إٝ نٜؽ نٔب ٓسِٚ ثٚ ٓسِٚ كؽم … کؽظٕ ! 

 ٗعاؼٙ ؟؟

 ٓثبٍ ٤ٓؿْٗ!

 

ثب ضٞٗعٕ ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ ٣ب ٗٞنتٚ ٛب ٝ ػکف ٛبی اؾ ا٣ٖ هجِی آؼؾٝ ٤ٓکْ٘ کٚ ای کبل ٛؽ ؼٝؾ يجر  % ٓٞاهغ 61ضٞظ ٖٓ نب٣ع 

% ٓٞاهغ ْٛ ٗگبْٛ ثٚ ق٤٘ٚ ٛبی ٣ک ؾٕ تٞی ػکف ٤ٓلتٚ ٝ ثبؾ ٕٛٔٞ 41کٚ ث٤عاؼ ٤ٓهْ اؾ ضٞاة کكی ا٣٘دٞؼی پ٤هْ ثبنٚ. ، 

 .ثبنٚ 1ثٚ  ٣111ب  111ثٚ  1ای کف ظ٣گٚ ا٣ٖ ٗكجت زبال نب٣ع ثؽ .آؼؾٝ ؼٝ تکؽاؼ ٤ٓکْ٘ 

تب ٓلّٜٞ ؼٝ ثب ظهت ثی ٜٗب٣ت اؾ ْٛ قٞا ک٘ی ، ظهت  3ػعّ هطؼ٤ت ٛب٣ؿٗجؽگ ثٚ کبؼ ٤ٓبظ ، ٤ٛچ ٝهت ٤ٔٗتٞٗی  ا٣٘دب اقتعالٍ ضلٖ 

قکف ٝ الٝ ، ؼئ٤ف تٞ ٣کی ثبػث ٓجْٜ نعٕ ظ٣گؽی ٤ٓهٚ. ا٣ٖ تٔب٣ؿ هبئَ نعٗت ث٤ٖ ٓلب٤ْٛ ظؼگ٤ؽی ٓثَ پٞؼٕ ٝ اؼٝت٤ک ، 

 .خٜٔٞؼ ٝ ٤ٕٓٔٞ ، كوّ ثبػث ٤ٓهٚ خلتهٕٞ گ٘گ ثهٖ

ٓ٘ظٞؼّ ا٣٘ٚ کٚ ٤ٓهٚ ٝظکب ؼٝ ثب چب٣ی ٓوب٣كٚ کؽظ ٝ ٓوب٣كٚ ال ثب ٣ٝكکی چ٘عإ ظه٤ن اؾ آة ظؼ ٤ٔٗبظ چٕٞ پبی ق٤ِوٚ ٤ٓبظ ٝقّ . 

بل ؼٝ ثج٤٘ٚ. ظؼ ٜٗب٣ت ا٣ٖ ٗٞنتٚ ٛب ٝ.. ثؽای زبال ٣کی ظٝقت ظاؼٙ ق٤٘ٚ ا٣ٖ ضبّٗٞ ؼٝ ثج٤٘ٚ ٝ ُػت ثجؽٙ ٣کی ْٛ ظٝقت ظاؼٙ چهٔ

ٓ٘ٚ.خػاث٤ت ضٞظل ؼٝ ظاؼٙ ثٚ ٗظؽّ ظاؼٙ ٝ اخبؾٙ ٤ٓعّ ٛؽ کكی اؾ ظٖ ضٞظ ٣بؼ ا٣ٖ ٛب ثهٚ. ٕٛٔٞ خٞؼ کٚ ظٝقتبٗی کٚ 

 ؼٝاٗه٘بقی ضٞٗعٕ ٣ب کٔی ٓطبُؼٚ ظانتٚ ثبن٘ع ظؼ ا٣ٖ ٓٞؼظ ٤ٓعاٗ٘ع کٚ 

)ٛؽّ ٓبؾُٞ( ٓؼؽك٢ نعٙ اقت. اگؽ ثٚ تس٤ِِٜب١ إٓ ٓؽاخؼٚ ٤ً٘ع ٓتٞخٚ ٤ٓه٣ٞع ًٚ ظؼ ٓع٣ؽ٣ت ٝ ؼٝاٗه٘بق٢ ٛؽّ ٤ٗبؾٛب١ اٗكبٕ 

اٗكبٜٗب ثب تٞخٚ ثٚ قطٞذ ٛؽّ ثٚ ظٗجبٍ اؼَب١ ٤ٗبؾٛب١ ضٞظ ٛكت٘ع پف انٌب٢ُ ٗعاؼظ اگؽ ًك٢ ثؽظانت قٌك٢ ٝ پٞؼٕ ظانتٚ ثبنع 

 .ٝت نٞٗع٣ب ٛؽ ازكبـ ظ٣گؽ١. ا٣ٖ آؽ قجت ٤ٔٗهٞظ اكؽاظ ثع ٣ب ضٞة اؼؾ٣بث٢ ٝ هُب

ٓب ظؼ زبٍ ِی کؽظٕ ظٝؼٙ گػاؼ٣ْ چ٤ؿی ٓبث٤ٖ ق٘ت ٝ ٓعؼ٤ٗتٚ ظؼ ا٣ٖ ظٝؼإ ٛؽ ٓكِٚ ای اؾ ٛؽظٝ ٝخٚ هبثَ ثؽؼقی اقت ثؼ٘ٞإ 

ا٣ٖ … ٓثبٍ اگؽ پعؼ ٖٓ ا٣ٖ ػکف ؼا ثج٤٘ع هجَ اؾ ظ٣عٕ ؾ٣جب٣ی ٛب إ ؼا تٔثبٍ ن٤طبٕ ضٞاٛع ٗب٤ٓع آب ٖٓ اٗؽا ثب ظ٣عی ظ٣گؽ ٤ٓ٘گؽّ

پعؼإ ثبقٞاظ ٓب ثب آٞؾٙ ٛب٣ی ثؿؼگ نعٗع کٚ ا٣٘چ٤ٖ٘ ٓكب٣ِی ؼا هجر ٤ٓعاٗ٘ع  . ٞاظ ثٞظٕ ٣ب اَٛ ا٣٘تؽٗت ثٞظٕ ٗعاؼظؼثطی ثٚ ثب ق

خبُت اقت نب٣ع ثك٤بؼی اؾ پعؼإ ٓب اظّ ٛبی ٓػٛجی ٗجبن٘ع آب ثبؾ كؽهی ٗٔی ک٘ع ثؽای اٗبٕ چبؼچٞة ٛب٣ی ٝخٞظ ظانت کٚ ثؽای 

اٍٝ ٓطبِجت ؼا ثه٘بقی ٝ ثلٜٔی اؾ کعاّ ٗٞع اقت ثؼع ٓی تٞاٗی ثؽ ا٣ٖ اقبـ اؾ اٝ ٓطبُجٚ ٖٓ آؽٝؾی ثی ٓؼ٘بقت پف تٞ ثب٣ع 

اُجتٚ ا٣ٖ ظٝ ظ٣عگبٙ كوّ ٓؽثِٞ ثٚ ٗكَ ظ٣ؽٝؾ ٝ آؽٝؾ ٤ٗكت ٖٓ خٞاٗبٕ ثك٤بؼی ؼا ظ٣عٙ اّ کٚ ٛ٘ٞؾ ق٘ت ٛب ؼا …)ٗظؽ ک٘ی 

 اٗتطبة کؽظٙ اٗعچكج٤عٙ اٗع ٝ خبُت ا٣٘کٚ اٗبٕ ثؽضالف ٗكَ گػنتٚ ثب اگبٛی إ ؼا 

ظؼ آضؽ ظه٤وب ٤ٔٗهٚ گلت کٚ تٞ خبٓؼٚ ؿؽ٣ؿٙ خ٘كی چوعؼ زکٔلؽٓبقت آب ثٚ ػ٘ٞإ ٣ٚ پكؽ کٚ ثب ض٤ِی اؾ ْٛ خ٘كٜبی ضٞظّ ظؼ 

زبٍ يسجت ٝ گػاؼإ ٝهتْ ٝ ثب تٞخٚ ثٚ ا٣٘کٚ ثٚ چهْ يس٘ٚ ٛب٣ی اؾ ثی نؽٓی ٝ ثی ز٤ب٣ی ظ٣عّ ٤ٓتْٞٗ ثگْ کٚ ظؼ ا٣ؽإ زتی 

 !ٞٗٚ خِت تٞخٚ ک٘ٚ! زتی اگٚ ٝاهؼب إٝ ؾٕ چ٤ٖ٘ هًعی ٗعانتٚ ثبنٚٗگبٙ ٣ٚ ؾٕ ٤ٓت

 ٣کْ ثع ؼاٙ ؼكتٖ ٤ٓتٞٗٚ خِت تٞخٚ ک٘ٚ

 ا٣٘ب ؼٝ ٤ٔٗعْٝٗ کٚ ثب٣ع گؽظٕ کی ث٘عاؾّ ٣ب ثگْ ٓوًؽ ايِی ک٤ٚ!؟

 … ٗبثٞظ نعٙكوّ ٤ٓتْٞٗ ثگْ کٚ خبٓؼٚ ٓب ظؼ ؾٓبٕ زبٍ كوّ ظاؼٙ اقْ كؽٛ٘گی ثٞظٕ ؼٝ ٣عک ٤ٓکهٚ ؼقٜٔبٕٓٞ ض٤ِی ٝهتٚ 

  

 ّ:تؽ ٝ ػٔوی تؽ ثٚ ٓكبُٚ ٗگبٙ ک٘ی ٣ٚ کْ ايُٞی

ظؼ تبؼ٣ص، ق٤ؽ ٣ٝژٙ ضٞظل ؼا ظانتٚ اقت. ظؼ ظٝؼٙ ٛب٣ی ثٚ ػ٘ٞإ ٣ک اػتؽاٌ ” پٞؼ٣ٞٗٞٗكی“ٝ ” پٞؼٗٞگؽاكی“

ق٤بقی ػ٤ِٚ زکٞٓتٜبی ٓطِوٚ ٓػٛجی ثٚ کبؼ ثؽظٙ نعٙ اقت. ٝ ثب ا٣دبظ نٞک ظؼ خبٓؼٚ، آنکبؼقبؾی ٝ تؿ٣ٝؽ ٝ 

)اؾ خِٔٚ ث٤ٖ ِجوٚ انؽاف ٝ ػٞاّ( ظؼ ث٤عاؼقبؾی  ؼ٣بکبؼ٣ٜبی ؼٛجؽإ ک٤ِكب ٝ ٣ب ثؽٓال کؽظٕ اضتالكبت كبزم ِجوبتی

قبٍ اض٤ؽ قٞظاگؽإ ٝ ق٤بقتٔعاؼإ ثؽای ٓوبيع ق٤بقی ٝ  71ـ11ق٤بقی ٓؽظّ ٗوم پؽا٤ٔٛتی ظانتٚ اقت، آب ظؼ 
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اهتًبظی ضٞظ، ثؽای تسو٤ن، تسو٤ؽ، ٝ ث٤گبٗٚ قبؾی ٓؽظّ ثب ضٞظ ٝ ثب خبٓؼٚ پٞؼٗٞگؽاكی ؼا ظقتٔب٣ٚ هؽاؼ ظاظٙ ٝ ثب 

 بؼ ؾٗبٕ، ظضتؽإ، کٞظکبٕ ضؽظقبٍ ٝ ٓؽظإ، ٓ٘جغ ظؼآٓع ٛ٘گلتی ثؽای يبزجبٕ قؽٓب٣ٚ ت٤ُٞع کؽظٙ اٗع.اقتثٔ

ضتْ ٓی نٞظ. ” ػهن“آب ض٤ؿل ٝ نکٞكب٣ی تٔبّ زف ٛب ٝ ا٤ٓبٍ اقؽاؼآ٤ٓؿ تٖ اقت. پِکبٗی اقت کٚ ثٚ ” اؼٝت٤كْ“

ظؼ ثك٤بؼی اؾ كؽٛ٘گٜب ثٚ نکَ تبثٞ ظؼآٓعٙ ٗگبٙ ٖٓ ثٚ اؼٝت٤كْ، تٞخٚ ثٚ إٓ ٤ٗؽٝی ؾٗعگی ثطم ظؼ ٛكتی اقت کٚ 

اقت. ٣ؼ٘ی ؼاثطٚ ؿؽ٣ؿی ٝ خكٔبٗی اٗكبٕ کٚ ٓتکی اقت ثؽ ٣ک ٤ٗؽٝی پؽخ٘جم تٞك٘عٙ اقؽاؼآ٤ٓؿ ضبُى ٝ ضبّ، 

 ٓتکی ثؽ ػهن ٝ ٓؼ٣ٞ٘تی کٚ ٓتکی اقت ثؽ آؾاظی ٝ ؾ٣جب٣ی ن٘بقی ٛ٘ؽی . . .

ظٗجبٍ پ٤ٞٗع ؼٝذ ٝ خكْ اقت. ثٚ ظٗجبٍ ٣گبٗگی، ک٤ِت، کههی اقت کٚ ظؼ ٓبٝؼا خكْ زؽکت ٓی ک٘ع ٝ ثٚ ” ػهن“ٝ 

 ٝزعت . . .

 ثطم ػظ٤ٔی اؾ اظث٤بت ؿ٘ی ا٣ؽإ ثٚ اظث٤بت اؼٝت٤ک ٝ ػبنوبٗٚ ٓتؼِن اقت.

 ًْؽتي ؽؼش ّ لصَ تَ صتاى سکیک ّ پْسًْ ًْػی خیاًت تَ ادتیات اعت. ًظشیَ ای ُغت کَ هیگي 

اگؽ ٓ٘ظٞؼ اؾ ؾثبٕ ؼک٤ک، نؼؽ ؼک٤ک، ٗٞنتٚ ؼک٤ک، ث٤بٕ ثی پؽٝای ٗبّ اٗعآٜبی خ٘كی اٗكبٕ ٝ تهؽ٣ر ٗکتٚ ثٚ  

ٗکتٚ اؼتجبِبت خكٔبٗی ثبنع ثٚ گٞٗٚ ای کٚ ٓؽظّ ظؼ کٞچٚ ٝ ض٤بثبٕ ٝ ٣ب ظؼ اتبهٜبی ظؼثكتٚ يسجت ٓی ک٘٘ع، ٛٔٚ ا٣ٜ٘ب 

٣ك٘عٙ چٚ ٛعكی ؼا ظؼ ٗٞنتٚ ال ظٗجبٍ ٓی ک٘ع. ا٣ٖ ٗٞع ٗٞنتٚ ٛب ٓؽثِٞ ٓی نٞظ ثٚ چگٞٗگی ث٤بٕ، ٝ ا٣٘کٚ نبػؽ ٝ ٗٞ

ضٞظ ٗٞػی اظث٤بت اٗع. ا٣ٖ ٓسؽؾ اقت کٚ يسجت ظؼثبؼٙ قکف ٤ٔٛهٚ ا٣دبظ ٤ٛدبٕ ٝ ُػت ٓی ک٘ع. ثك٤بؼی اؾ چ٤ٖ٘ 

ٝ ک. ؼا ثٚ  ٖٓ ضٞظّ ثب اکؽاٙ ٝاژٙ ٛبی ک.. !Sex Sellsاظث٤بتی ثبؾاؼی پؽكؽٝل ثٚ ْٛ ؾظٙ اٗع. ثٚ هٍٞ آٓؽ٣کب٣ی ٛب 

کبؼ ٓی ثؽّ ٝ ٣ب ايال ثٚ کبؼ ٗٔی ثؽّ. ٖٓ اؾ ا٣ٖ ظٝ ٝاژٙ ث٤ؿاؼّ. ا٣ٖ ظٝ ٝاژٙ ٝ ٝاژٙ ٛب٣ی ٗظ٤ؽ ا٣ٜ٘ب ثٚ خبی ا٣دبظ 

٣ک زف ؾٗعگی ثطم، ٣ک قِكِٚ اؾ تًب٣ٝؽ ؾنت ٝ ضهٖ ؼا ثٚ يٞؼت تعاػی ٓؼبٗی ظؼ غْٛ٘ ؾٗعٙ ٓی ک٘٘ع. ٖٓ 

 ٝ ػبِلی ثب ا٣ٖ ظٝ ٝاژٙ ٗعاؼّ. ا٣ٖ ظٝ ٝاژٙ ٤ٔٛهٚ ثؽا٣ْ ؿؽ٣جٚ ثٞظٙ اٗع. ٤ٛچ ٗٞع اؼتجبِ كؽٛ٘گی ـ تبؼ٣طی ـ خ٘ك٤تی

قبُٜبقت کٚ ظؼ خكتدٞی آكؽ٣٘م ٝاژٙ ٛبی خع٣عی ٛكتْ کٚ تًب٣ٝؽ خع٣عی ؼا اؾ ؼٝذ ثطهی ا٣ٖ ظٝ اٗعاّ ظؼ غٖٛ 

 ٓتجبظؼ ک٘ع.

آٜبی ُػت آكؽ٣ٖ ٝ ٛكتی ثطم، ٝاژٙ ٛبی ٓكتؼَٔ، تلکؽ ٝ ت٣ًٞؽقبؾی خبٓؼٚ ای ؼا کؽ٣كتب٤ُؿٙ ٓی ک٘٘ع کٚ ثب اٗع

ثؽضٞؼظی هٜؽآ٤ٓؿ، ٓتطبيْ ٝ ضهٞٗت ثبؼ ظانتٚ اقت. ا٣ٖ ٝاژٙ ٛب ٓتؽاظف كسم، ضهٞٗت، هجبزت، ثی آثؽ٣ٝی، ت٘ج٤ٚ، 

 ٓدبؾات، نک٘دٚ، ق٘گكبؼ ٝ ٓؽگ ثٞظٙ اٗع. . .

 ظؼ تبؼ٣ص ٝاژٙ ن٘بقی ا٣ٖ ظٝ ٝاژٙ ثٚ چٚ تًب٣ٝؽی ؼق٤عٙ ا٣ْ؟

بؼقی ٤ٓبٗٚ چٚ ت٣ًٞؽقبؾی ٛب٣ی اؾ اٗعآٜبی خ٘كی ؾٕ ٝ ٓؽظ نعٙ اقت؟ ا٣ٜ٘ب پؽقهٜب٣ی آ٣ب ظؼ ؾثبٕ كبؼقی هع٣ْ ٝ ك

 اقت کٚ ثب٣ع پبقص نبٕ ؼا ظؼ پژٝٛم ٛب خكتدٞ کؽظ. پ

 ٝ ظٝقتی ٤ٓگلت ا٣ٖ ٗٞع ٗٞنتٖ ٣ٚ اثؿاؼ ٝ ٛعف ثؽای اكؽاظی کٚ ا٣٘دٞؼی ٣ٞ٘٤ٓك٘ع ٛكت

ٗٞنتٚ ٛبی زو٤وت گٞی ػؽ٣بٕ ٖٓ يؽكب ثؽای ُػت ؼقبٗی ٖٓ ثٚ نطًٚ ؼقبُتی ؼا ظؼ ا٣ٖ ؾ٤ٓ٘ٚ ظٗجبٍ ٗٔی کْ٘. 

٤ٗكت. ٖٓ ظؼ ٛؽ ٗٞنتٚ ای ظؼ خكتدٞی ن٘بضتی تبؾٙ ٛكتْ. قلؽ ثٚ هِٔؽٝ ثی اٗتٜبی خكْ، اؼتجبِبت خكٔبٗی ؾٕ ٝ 

ٓؽظ، اٗكبٕ ثب اٗكبٕ، اٗكبٕ ثب ان٤ب ٝ ِج٤ؼت، ثؽای ٖٓ ٣ک کهق اقت. قکف ظؼ نکَ کِی ٝ خؿ٣ی ال، هِٔؽٝی 

٤چ٤عٙ، ثی اٗتٜب ٝ ثی ؾٓبٕ اقت. ٖٓ ظؼ ا٣ٖ خكتدٞقت کٚ ثٚ ث٤کؽاٗگی گٞٗبگٞٗی، ثٚ تلبٝت، ٝ پ٤چ٤عگی پٜ٘بٝؼ، پ

ٛكتی ث٤هتؽ ٝ ث٤هتؽ پی ٓی ثؽّ ٝ آٗگبٙ اقت کٚ هٞا٤ٖٗ ٝ اٗع٣هٚ ٛبی ٣ک ثؼعی اٗكبٕ ثؽا٣ْ کٞچکتؽ ٝ زو٤ؽتؽ ٓی 

غؼٙ ای ثب غؼٙ ٛبی ظ٣گؽ ٗؿظ٣کتؽ ٓی نّٞ. ظؼ ا٣ٖ  نٞٗع. اؾ تدؽثٚ ظٝؼ ٓی نّٞ ٝ ثٚ اؼتجبِبت ٝ تبث٤ؽات غؼٙ ای ٛؽ

ؼا ظؼ ا٣٘دب ثٚ ٓؼ٘بی ث٤کؽاٗگی ثٚ کبؼ ٓی ثؽّ. آب ٝهتی کٚ ثٚ خؿء ٗؿظ٣ک ” ٓطِن“قلؽ ٣ک آؾاظی ٓطِن ٓی ث٤ْ٘. 

ٝ ثعٍ ٣ک ٓی نّٞ، ثٚ ؾ٤ٖٓ، . . . ثٚ ؼٝاثّ . . . ثٚ ؼٝاثّ آظٜٓب ثب ٣کع٣گؽ . . . زتی ؼٝاثطی کٞتبٙ . . . ثٚ کٞتبٛی ؼظ 

ٗگبٙ چ٘ع ثب٤ٗٚ ای ظؼ ض٤بثبٕ ٝ اتلبم زبظثٚ ای ثٚ ٗبّ کهم ظؼ تٖ، ٓلب٤ْٛ خٞؼ ظ٣گؽی ٓی نٞٗع. ٝ ٖٓ ثی آٗکٚ ثطٞاْٛ 

ثٚ ٣بظ ق٘گكبؼ ظػب ض٤َِ آقٞظ ٓی اكتْ. . . ٝ ثٚ ق٘گكبؼٛبی ظ٣گؽ . . . ٝ قلؽ اظآٚ ٓی ٣بثع ظؼ ٓؽگ آكؽ٣٘ی. . . ظؼ 
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ٚ چگٞٗٚ اٗكبٕ ٣ک ثؼعی، ؾ٣جب٣ی اقؽاؼآ٤ٓؿ ٣ک زف ؼٝذ ثطم ؼا ثٚ نک٘دٚ ٝ قجؼ٤ت ٝ ث٤ٜٞظگی ضهٞٗت . . . ک

 ٓؽگ تجع٣َ ٓی ک٘ع.

اقت. ٝهتی کٚ ٛٔٚ چ٤ؿ ظؼ ” ؼٓؿ“ٝ ” ؼاؾ“ثب٣ع ثگ٣ْٞ کٚ ػؽ٣بٕ ٣ٞٗكی ٤ٔٛهٚ آت٤بؾ ٤ٗكت، چؽا کٚ اٗكبٕ ٤ٗبؾٓ٘ع 

” ٓؽگ“تس٤َِ ٓی ؼٝظ. ثٚ ضبِؽ ؼاؾ ؾٗعگی آظّ آنکبؼ ٓی نٞظ، اٗگ٤ؿٙ اٗكبٕ ثؽای خكتدٞ ٝ ک٘کبل اٗعک اٗعک 

 .اقت کٚ ؾٗعگی ا٣٘وعؼ ٓؼ٘ب ظاؼظ

  
ظؼ اظث٤بت ظاقتب٢ٗ كبؼق٢ ثًٞؼت ًَ ٝ ظؼ زٞؾٙ ٓب ثٚ يٞؼت ٓهطى اؾ اؼٝـ ٝ اؼٝت٤كْ ٝ قبزبت 

پٜ٘بٕ ؾٗعگ٢ ٝ قبزبت ًٚ ٓٔ٘ٞع پ٘عانتٚ ٢ٓ نٞظ اقتلبظٙ ٗهعٙ.ظؼ ٓدٔٞػٚ ظاقتبٗی اؾ ٣ک ٣ٞٗك٘عٙ اكـبٕ ثٚ 

٣ٞٗكی ظاقتب٢ٗ ثٚ ٗبّ ظؼؾ ٝخٞظ ظاؼظ ًٚ اؾ اؼٝت٤كْ ثٜؽٙ ثؽظٙ ٝ ضّ زب٣َ اقت ٤ٓبٕ اؼٝت٤كْ ٝ  ٗبّ ضبُع

پٞؼٗٞگؽاك٢. اؼٝت٤كْ ٣ؼ٢٘ اظث٤بت نٜٞا٢ٗ ٝ پٞؼٗٞگؽاك٢ ْٛ ٛؽؾٙ ٗگبؼ١. ظؼ ظاقتبٕ ظؼؾ خلت ا٣ٖ ٛب 

ٙ خ٘دبٍ ٛب١ ؼا ثؽا١ ٝخٞظ ظاؼظ. ظؼ ً٘بؼ ا٣ٖ ٛب اقتلبظٙ اؾ اؼٝت٤كْ ظؼ خبٓؼٚ ًبِٖٓ ق٘ت٢ ٝ ػوت ٓبٗع

٣ٞٗك٘عٙ ال ثٚ ٝخٞظ ٢ٓ آٝؼظ ٝ ثؽا١ ٤ٖٔٛ ْٛ ظؼ ًَ زٞؾٙ ؾثبٕ كبؼق٢ اقتلبظٙ اؾ اؼٝت٤كْ تب ٛ٘ٞؾ تبثٞ 

اقت ٝ ٓؽؾ ٓٔ٘ٞػٚ. ظاقتبٕ ظؼؾ ثٚ يٞؼت ًٞتبٙ ٝ اٗعى اؾ تٖ ٣ٞٗك٢ قٞظ خكتٚ اقت. اگؽ ٣ٞٗك٘عٙ ظؼ تٖ 

٣ٞك٢ نٞظ. اؼٝت٤كْ ٣ؼ٢٘ ٗهبٕ ظاظٕ خ٘جٚ ٛب١ ثك٤بؼ ٣ٞٗك٢ ضٞظ تٞخٚ ٌٗ٘ع آٌبٕ ظاؼظ ًٚ پٞؼٗٞگؽاك٢ ٗ

ظؽ٣ق ػهن ثبؾ١ ٝ ٣ب ٓؼبنوٚ. آب پٞؼٗٞگؽاك٢ ٗهبٕ ظاظٕ ٓكتو٤ْ ٣ي ػَٔ خ٘ك٢ ثعٕٝ ٤ٛچ ظؽاكت ٝ 

 ٛ٘ؽ١. 
 هكٔتی اؾ ظاقتبٕ ظؼؾ:

  
ٚ چٚ ؾٛؽٙ ٣ی ثٞظ! ػهن ثبؾی ؼا گ٘بٙ ٓی پ٘عانت، گ٘ب٢ٛ ًٚ ث٤م تؽ ٓكججم ٖٓ ثٞظّ. ٝاٗٔٞظ ٢ٓ ًؽظ ً

٢ٓ « ٌٖٗ، ٌٖٗ!» ٤ٛچ ضٞل ٗعاؼظ ًٚ ؾ٣ؽ ث٤لتع. چهْ ٛب٣م ؼا ضٔبؼ ٢ٓ ًؽظ ٝ ثٚ تٌؽاؼ ٝ آٛكتٚ ٢ٓ گلت: 
گلتٖ ٛب١ نبٕ. ثٚ آٛكتٚ گ٢ ُت ٛب٣ْ ؼا « ٌٖٗ »ٝ « ٗٚ»ك٤ٜٔعّ ًٚ ٛٔٚ ١ گلتبؼ ؾٕ ٛب ثؽ ػٌف اقت، زتب 

ٓثَ ا٣ٖ ًٚ ًك٢ ٤ٖٓ »٢ٓ گلت:  «ؼٗعٙ ١ ٗدبؼ.»٢ٓ گلت: « تؽاًتٞؼ.» ثؽ اٗعآم ٢ٓ گؽظاٗعّ. ٢ٓ گلت: 
ّٛٞ! ٣ي چ٤ؿ١ ظؼ ٤ٓبٕ پبٛب٣ْ ثٚ قؽػت قجؿ ٢ٓ نع. قبم ٛب٣م ؼا ٤ٗهگٕٞ « ٛب ؼا ظؼ ٓؿؼػٚ ٢٣ ثپبُع.

٢ٓ   ٢ٓ گلتْ؛ نٌْ قلتم ؼا ٤ُف ٢ٓ ؾظّ، ثٚ ًٔؽل ًٚ ثٚ ًٔؽ ٣ي گ٤تبؼ ٛكپب٤ٗب٢٣ نجبٛت ظانت، چ٘گ
 اٗعاضتْ..

  

  

 ثگػاؼ٣ع ثبؾ ْٛ کٔی خعی تؽ ٝ ايُٞی تؽ ٝ ٓب ث٤ٖ يلسبت ٗت ظؼٓٞؼظ اؼٝت٤كْ ٝ پٞؼٗٞ ثگؽظ٣ْ. 

 

  

 اسّتیک

  .٣کی اؾ ثؽاثؽٜٗبظٛبی كبؼقی إٓ اقت« کبٓگی تٖ»ی اؼٝت٤ک ظؼ ؾثبٕ ٣ٞٗبٗی هع٣ْ ثٚ ٓؼ٘ی ػهن ثٞظٙ ٝ  ٝاژٙ

گ٤ؽٗع. قکف  ی آثبؼ اؼٝت٤ک خبی ٓی تأک٤ع نعٙ ثبنع، ظؼ ؼظٙآثبؼی کٚ ظؼ آٜٗب ثؽ ػ٘بيؽ نٜٞاٗی اٗكبٕ ٛٔؽاٙ ثب ػهن ؾ٤ٓ٘ی 

 –ی نٜٞاٗی  ی ؿؽ٣ؿٙ ٝ تٖ اقت، ػهن ثب زف ٝ ؼٝإ آظٓی قؽٝکبؼ ظاؼظ ٝ اظث٤بت اؼٝت٤ک ثٚ ٝيق که٤عٕ ؼاثطٚ ؾا٤٣عٙ

  .ػبِلی ٣کی ثٚ ظ٣گؽی اقت

ع٣گؽ هؽاؼ ظاؼٗع ٝ تٞي٤ق ازتٔبُی اػٔبٍ ٣ب کْ ػبِلی ثب ٣ک ی ػبنوبٗٚ ٣ب ظقت ظؼ آثبؼ اظثی اؼٝت٤ک، ظٝ ِؽف ظؼ ٣ک ؼاثطٚ

ن٘بقی اؾ خب٣گبٙ ٜٓٔی ثؽضٞؼظاؼٗع ٝ ثٚ کالّ  ظٛع. ظؼ ا٣ٖ گٞٗٚ آثبؼ ؾ٣جب٣ی ٝ ؾ٣جب٣ی ا٤ٓبٍ خ٘كی تٜ٘ب ثطهی اؾ اثؽ ؼا تهک٤َ ٓی

  .ظٛع که٤عٕ ػَٔ خ٘كی ٣ب ٗهبٕ ظاظٕ ٝ تأک٤ع ثؽ اٗعاّ خ٘كی ٛكتٚ ٝ ُٕٓٔٞ ايِی اثؽ ؼا تهک٤َ ٗٔی

ؿبكَ ٤ٗكت. ظؼ اؼٝت٤ک  -ث٣ٞژٙ ٗوع اضالهی إٓ  –کٚ اؾ ٗوع خبٓؼٚ  نٞظ ثَ ٛبی اظثی اثؽ ُسبظ ٓی ظث٤بت اؼٝت٤ک ٗٚ تٜ٘ب اؼؾلظؼ ا

ِٓٔٞـ اقت. ا٣ٖ   ٛب، ٗٞع ؼاثطٚ ٝ ظ٣گؽ ٓهطًبت ٣ک اثؽ اظثی ظؼ إٓ خكْ ْٛ ٛكت آب كوّ خكْ ٤ٗكت، ؼٝذ ٝ ؼٝإ نط٤ًت

  .کهع ٛبی ٓػٛجی ٝ اضالهی خبٓؼٚ ؼا ثٚ چبُم ٓی ٝ ٓ٘بقجبت اختٔبػی ٝ ٤ٗؿ ظ٣عگبٙپؽٝاقت ٝ ؼٝاثّ  اظث٤بت گكتبش ٝ ثی
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ٛب٣ی ؼا پهت  ٛبی ٓطتِق تبؼ٣طی كؽاؾ ٝ ٗه٤ت ٛب ٝ اؾ ظ٣ؽثبؾ ٝخٞظ ظانتٚ ٝ ظؼ ظٝؼٙ اظث٤بت اؼٝت٤ک کْ ٝ ث٤م ظؼ تٔبّ كؽٛ٘گ

ٓتؽ ٝ ٓؼ٤بؼٛب٣ی ٛكت٘ع ثؽای پػ٣ؽل ٣ب ػعّ پػؼ٣م ٛبی اضالهی زبکْ ثؽ ٛؽ ظٝؼٙ  ٛ٘ؽی ٝ اؼؾل -قؽ گػانتٚ اقت. قال٣ن اظثی

  .چ٤ٖ٘ اظث٤بتی اؾ قٞی ٣ک خبٓؼٚ

ای ظؼ ثٚ  ک٘٘عٙ ٛب ٝ اضالم خبٓؼٚ ٝ اؾ قٞی ظ٣گؽ قبٗكٞؼ زکٞٓتی ٗوم تؼ٤٤ٖ ظٛع اؾ ٣ک قٞ ق٘ت تبؼ٣ص اظث٤بت اؼٝت٤ک ٗهبٕ ٓی

٣ع اؾ ٣بظ ثؽظ کٚ اظث٤بت اؼٝت٤ک ٤ٗؿ، چ٘بٕ کٚ اظث٤بت ٝخٞظ آٓعٕ، نکَ گؽكتٖ ٝ تؽ٣ٝح ا٣ٖ ٗٞع اؾ اظث٤بت ظانتٚ ٝ ظاؼظ. ٗجب

پٞؼٗٞگؽاك٤ک، هًع ثؽاٗگ٤طتٖ ٤َٓ خ٘كی ٝ نٜٞت ظؼ اٗكبٕ ؼا ظاؼظ، ثب ا٣ٖ تلبٝت کٚ اثؽ ثؽ ٓعاؼ ػَٔ خ٘كی يؽف ٣ب كوّ 

 .ی ضٞظ ؼا ظاؼٗع گبٙ ٣ٝژٙ چؽضع ٝ زف ٝ ػبِلٚ ٤ٗؿ خبی اٗعاّ خ٘كی ٗٔی

 پْسًْگشافی 

اقت ٝ ثؽاثؽٜٗبظٛبی كبؼقی إٓ ػجبؼت٘ع « تًب٣ٝؽ ٓ٘بكی ػلت»ای ظؼ ؾثبٕ ٣ٞٗبٗی هع٣ْ ٝ ثٚ ٓؼ٘بی  ٤ٗؿ کِٔٚی پٞؼٗٞگؽاكی  ٝاژٙ

 .ٗگبؼی ٗگبؼی ٝ ٝهبزت ٗگبؼی، ؾنت اؾ ٛؽؾٙ

ؼٝاٗی  –٣بثع، ثٚ ت٣ًٞؽ که٤عٕ اػٔبٍ خ٘كی ثب تأک٤ع ثؽ اٗعاّ خ٘كی اقت ٝخٞٙ ػبِلی  چٚ ظؼ آثبؼ پٞؼٗٞگؽاك٤ک ثؽخكتگی ٓی إٓ

ٛبی ٣ک اثؽ اظثی زبَٓ ٓؼ٤بؼٛبی ؾ٣جبن٘بق٤ک ٣ب ظؼ آٜٗب ٝخٞظ ٗعاؼظ ٝ ٣ب ثك٤بؼ کْ  نٞظ ٝ ٣ٝژگی ِؽف ؼاثطٚ ٗبظ٣عٙ گؽكتٚ ٓیظٝ 

  .ؼٗگ اقت

نٞظ ٝ کبٓالً آنکبؼ اقت. اٗكبٕ ٤ٗؿ ظؼ آثبؼ پٞؼٗٞگؽاك٤ک ثٚ ػَٔ  ظؼ پٞؼٗٞگؽاكی قکف ثٚ ػِٔی قبظٙ ٝ ٓکب٤ٗکی تو٤َِ ظاظٙ ٓی

نٞظ ٝ  نٞظ. پٞؼٗٞگؽاكی ثٚ كُب٣ی کٚ ظؼ إٓ ػَٔ خ٘كی اٗدبّ ٓی ی يؽف خ٘كی ٓی نعٙ ٝ تجع٣َ ثٚ ٣ک اثژٙ خ٘كی تو٤َِ ظاظٙ

خ٘كی اكؽاظ ثب تأک٤ع ثؽ  -گٞٗٚ تٞخٜی ٗعاؼظ. ٛعف پٞؼٗٞگؽاكی چ٤ؿی ٤ٗكت ٓگؽ ثؽاٗگ٤طتٖ زف نٜٞی  ٛب ٤ٛچ ی ث٤ٖ اٗكبٕ ؼاثطٚ

  .ػَٔ يؽف خ٘كی

كی تٜ٘ب ثٚ اػٔبٍ ٝ اٗعاّ خ٘كی تأک٤ع ٝ تک٤ٚ ظانتٚ، ٝ کبؼل تٜ٘ب ٗهبٕ ظاظٕ ٣ب ثٚ ٝيق که٤عٕ تٞإ گلت، پٞؼٗٞگؽا ث٘بثؽا٣ٖ ٓی

ی خ٘كی اقت ٝ ٓؼٔٞالً اؾ ٓ٘ظؽ ٓؽظاٗٚ ٗٞنتٚ نع ٝ پف  آٜٗبقت. ظؼ ا٣ٖ ٗٞع اؾ اظث٤بت ؿبُجبً زُٞؼ ؾٕ تٜ٘ب ثٚ ػ٘ٞإ ٣ک اثژٙ

 .ت چ٤ٖ٘ اظث٤بتی ٓؽظٛب ٛكت٘عتؽ ٓطبِ ٓطبثن آٓبٍ خ٘كی ٓؽظاٗٚ اقت. ثٚ ٤ٖٔٛ ضبِؽ ث٤م

ثؽخكتگی ػَٔ خ٘كی ٝ اٗعاّ خ٘كی اؾ ٣ک قٞ ٝ ؿ٤جت ؼٝإ  :ظؼ ٣ک کالّ نب٣ع ثتٞإ ثٚ چ٤ٖ٘ تؼؽ٣لی اؾ پٞؼٗٞگؽاكی اکتلب ٗٔٞظ

 .ٝ زف ٝ ػبِلٚ ٝ كوعإ خٞٛؽ ٛ٘ؽی اؾ قٞی ظ٣گؽ

 تفاّت اسّتیک ّ پْسًْگشافی

ٛب ت٤ٜٚ ٝ ت٤ُٞع نعٙ ٝ اؾ ٛؽ  ؼق٤ع کٚ پٞؼٗٞگؽاكی كوّ ٝ كوّ خٜت تسؽ٣ک خ٘كی آظّث٘عی  تٞإ ثٚ ا٣ٖ خٔغ چٚ آٓع، ٓی ث٘ب ثؽإٓ

ٛبی  ن٘بقی ٛ٘ؽی ثٚ ظٝؼ ٝ ٓکب٤ٗکی اقت. اؼٝت٤ک آب گؽچٚ اؾ تسؽ٣ک خ٘كی ٓطبِت ؿبكَ ٤ٗكت، آب اؼؾل ٗٞع ؾ٣جب٣ی

تٞإ  ٖ ٗکتٚ ضبُی اؾ كب٣عٙ ٗجبنع کٚ ٗٔیٛٔٚ نب٣ع ٣بظآٝؼی ا٣ گ٤ؽظ. ثب ا٣ٖ ی ٛ٘ؽ هؽاؼ ٓی ن٘بق٤ک ظاؼظ، ٝ ظؼ ز٤طٚ ؾ٣جب٣ی

پٞؼٗٞگؽاكی ٝ اؼٝت٤ک ؼا ٤ٔٛهٚ ٝ ٛٔٚ خب ثٚ ؼٝن٘ی اؾ ٣ک ظ٣گؽ تلک٤ک ٗٔٞظ. ظؼ تؼ٤٤ٖ تلبٝت ٣ب ٛٔكبٕ پ٘عانتٖ ا٣ٖ ظٝ، 

 .ٛبی كؽظی ٗوم ظاؼٗع ثكتگی ػٞآَ ٓتؼعظی اؾ هج٤َ كؽٛ٘گ، ق٘ت، ظ٣ٖ، تبؼ٣ص، ٗبضٞظآگبٙ خٔؼی ٝ ق٤ِوٚ ٝ ظٍ

 فی ّ اسّتیک دس ادتیات جِاىپْسًْگشا

ٛبی ظٝؼ ٣بكت. ظؼ ٛ٘ع  ٛبی خٜبٕ ٝ ٤ٗؿ اؾ ؾٓبٕ ٛب ٝ كؽٛ٘گ تؽ هبؼٙ تٞإ ٗؿظ ث٤م ی نٜٞی اٗكبٕ ظؼ اظث٤بت ؼا ٓی ثبؾتبة ؿؽ٣ؿٙ

 ی اظث٤بت يع قبٍ هجَ اؾ ٤ٓالظ ٓك٤ر ٗٞنتٚ نع ٝ ظؼ چ٤ٖ کتبة ٓؼؽٝف خ٤٘گ پ٤٘گ ٓبی. قبثوٚ ث٤ٖ ظ٣ٝكت تب قی« کبٓبقٞتؽا»

  .ؼقع اؼٝت٤ک ظؼ ؿؽة ثٚ پ٤م اؾ ظٝؼإ ثبقتبٕ ظؼ ٣ٞٗبٕ ٝ ؼّٝ هع٣ْ ٓی

گ٤ؽظ ٝ ٣ٞٗك٘عگبٗی چٕٞ  ی ظّٝ هؽٕ ٗٞؾظْٛ اقت کٚ ثٚ ٓؼ٘بی ٓعؼٕ کِٔٚ پب ٓی ا٣ٖ ٗٞع اؾ اظث٤بت ظؼ ق٤ؽ تبؼ٣طی ض٣ٞم اؾ ٤ٗٔٚ

پؽظاؾٗع. اظث٤بت هؽٕ ث٤كتْ ٤ٗؿ ظؼ  ت٤ک ٓیٛبی ضٞظ ثٚ اؼٝ گی ظٝ ٓٞ پبقبٕ، الؼٗف ٝ ثك٤بؼی ظ٣گؽ٣کی پف اؾ ظ٣گؽی ظؼ ؼٓبٕ

 .ی اظث٤بت اؼٝت٤ک ٗبٓعاؼاٗی چٕٞ خ٣ٞف ٝ ٗبثبکٞف ػؽَٚ کؽظٙ اقت ػؽيٚ

 پْسًْگشافی ّ اسّتیک دس ایشاى

ٛب اؾ ظقت ٝ ؾثبٕ ثك٤بؼی اؾ ٓؽظإ ظؼ کٞچٚ ٝ ض٤بثبٕ ظؼ  خ٘كی اقت ٝ گؽچٚ ؾٕ  ی ا٣ؽاٗی ٛبی ٓؽظاٗٚ تؽ كسم گؽچٚ ث٤م

ٗٞنتٖ ظؼ ٓٞؼظ ٓكب٣َ خ٘كی کٚ ٤ٛچ زتی زؽف ؾظٕ اؾ قکف ثٚ ضبِؽ ٓٞاٗؼی چٕٞ ظ٣ٖ، ق٘ت، كؽٛ٘گ ٝ اضالم اٗع آب  ػػاة
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ی  ٛبی ٓدبٍ ٤ٗبكتٖ ثؽای زُٞؼ ٝ ػؽَٚ تٞاٗ٘ع ػِت ٛب تبثٞقت. ا٣ٜ٘ب ٓی ٝ ْٛ چ٤ٖ٘ قبٗكٞؼ زکٞٓتی ٛٔٞاؼٙ ٗؿظ ٓب ا٣ؽاٗی

 .اظث٤بت اؼٝت٤ک ٝ ثبؾٓبٗعٕ اؾ ؼنع إٓ ؼا ت٤َٞر ثعٛ٘ع

  

ظؼ ٤ٓبٕ ٓ٘بثغ كبؼقی، کبؼ خعی پژٝٛهی ظؼ ثبؼٙ ی اؼٝت٤كْ کْ تؽ اٗدبّ نعٙ، ظکتؽ ق٤ؽٝـ ن٤ٔكب کٚ کتبة" نبٛع ثبؾی" ؼا 

ی ْٜٓ،  ٗٞنتٚ اقت ٝ ظکتؽ خالٍ ضبُوی ٓطِن، کٚ ٗظؽاتم ؼا ظؼ چ٘ع ٓوبُٚ ٓطؽذ کؽظٙ، اؾ کٞنبتؽ٣ٖ پژٝٛهگؽإ ظؼ ا٣ٖ ؾ٤ٓ٘ٚ

کٚ ظؼ ٓدِٚ ی ا٣ؽإ ن٘بقی، قبٍ ٛهتْ « قؽا٣ی ظؼ اظة كبؼقی کبٓٚ تٖ»ای ثب ػ٘ٞإ  ن ظؼ ٓوبُٚاٗع. ضبُوی ٓطِ ٓبٗعٙ آب تبؼ٣ک

ظؼ اقبت٤ؽ ٣ٞٗبٗی اؼٝـ پكؽ »گ٣ٞع:  ( ٓیErosظٛع. اٝ ظؼ تؼؽ٣ق اؼٝـ ) ظقت ٓی اٗعاؾی اؾ ا٣ٖ َٓٞٞع ثٚ چبپ نعٙ اقت، چهْ

ٝ ضٞظ اٝ ضعای ػهن اقت. اؼٝـ ثٚ پ٤کؽ ٗٞخٞاٗی ؾ٣جب ٝ قت  ( ثبٗٞ ضعای ػهن ٝ ؾ٣جب٣یAphroditeضعای خ٘گ ٝ اكؽٝظ٣ت )

ی کٔبٕ ٝ تؽکم، ضكتٚ اؾ ؾضْ ت٤ؽ ٝ قٞضتٚ اؾ آتم ػهن،  ثبٍ ظاؼ تًٞؼ نعٙ، ثب اٗعآی ُطت، تبخی اؾ گَ قؽش ثؽ قؽ، ظاؼٗعٙ

اقت کٚ پكؽ « آَٞؼ»ؼٝٓی  قٞی ضعا٣بٕ ٝ ٓؽظٓبٕ ؼٛب قبؾظ. ثؽاثؽ اؼٝـ ظؼ اقبت٤ؽ ُٝی آٓبظٙ تب ٛؽ ظّ ت٤ؽ ٗبپ٤عای ػهن ؼا ثٚ 

قت. ظؼ اظث٤بت كبؼقی ثٜؽاّ ٣ب ٓؽ٣ص، ثؽاثؽ "ٓبؼـ" ٝ ٗب٤ٛع ٣ب ؾٛؽٙ،  ٓبؼـ ضعای خ٘گ ٝ ٝٗٞـ ا٣ؿظثبٗٞی ػهن ٝ ؾ٣جب٣ی

 «ثؽاثؽ "ٝٗٞـ" اٗع.

ؽ اؼٝت٤ک ٝاژٙ ای اٗگ٤ِكی اقت ٝ اؾ کِٔٚ اؼٝـ، ٗبّ اُٜٚ ػهن ظؼ ٣ٞٗبٕ ثبقتبٕ،ٓی آ٣ع. اؼٝت٤كْ ٓکتت كکؽی ظؼ ٛ٘

ٝػِّٞ اٗكبٗی اقت ٝ إٓ ؼا ث٤بٕ ٛ٘ؽی ٗؿظ٣کی ؾٕ ٝٓؽظ ظؼ ضِٞت تؼؽ٣ق کؽظٙ اٗع. ٗطكت٤ٖ ثبؼ قوؽاِ آٓٞؾٙ ٛبی 

اؼٝـ)ضعای ػهن( ؼا ظؼثبؼٙ ؾ٣جب٣ی تٖ ؾ٤ٓ٘ی تؼؽ٣ق کؽظ. ظؼ ا٣ؽإ،اثٖ ق٤٘ب ٝ كبؼاثی تست تأث٤ؽ كِكلٚ ی اكالِٕٞ 

ثٞق٤عٕ ؾٕ ٝٓؽظ ؼا ظؼ ٛ٘ؽ پػ٣ؽكت٘ع آب تٞي٤ق ٛ٘ؽی اػٔبٍ چ٤ٖ٘ ٓٞاَؼی ؼا ظؼ ٛ٘ؽ ٝ اظث٤بت ٓطؽذ ٝ ث٤بٕ ٛ٘ؽی 

( کٚ ثٚ ٓؼ٘بی تٞي٤ق ثی پؽظٙ pornoخ٘كی ؼا ؼظ کؽظٗع. اُجتٚ اؼٝت٤كْ ثب ٛؽؾٙ ٗگبؼی ٝ ٓكتٜدٖ ٣ٞٗكی ضبُى)

 اػٔبٍ خ٘كی ثب ٣ب ثعٕٝ ٓ٘ظٞؼ قؽگؽٓی اقت،تلبٝت ظاؼظ. 

» اؼٝت٤ک ؼا اؾ پٞؼٗٞ خعا ثعا٤ْٗ. ثٚ هٍٞ ػجبـ ٓؼؽٝكی  ثٚ ا٣ٖ تؽت٤ت ايَ اٍٝ ظؼثبؼٙ ی ا٣ٖ َٓٞٞع ا٣ٖ اقت کٚ

اقت، « ؼكتبؼ خ٘كی»اؼٝت٤كْ ت٣ًٞؽ کؽظٕ ٛ٘ؽی .ای ػظ٤ْ ٝ "ٗبؾ٣جب" هؽاؼ ظاؼظ ث٤ٖ ظٝ خٜبٕ اؼٝت٤ک ٝ پٞؼٗٞ ظؼٙ

 .چٚ ا٣٘کٚ ؼكتبؼ خ٘كی ُؿٝٓبً ٝ اؿِت ؾ٣جب ٤ٗكت«. ضٞظ ؼكتبؼ خ٘كی»ٗٚ ٗٔب٣م 

گ٤ؽظ ٝ ٣ٞٗك٘عگبٗی چٕٞ گی ظٝ  کِٔٚ پب ٓی ی ظّٝ هؽٕ ٗٞؾظْٛ ثٚ ٓؼ٘بی ٓعؼٕ ٤ٗٔٚاؼٝت٤ک ظؼ ق٤ؽ تبؼ٣طی ض٣ٞم اؾ 

 پؽظاؾٗع. اظث٤بت هؽٕ ث٤كتْ ٤ٗؿ ٛبی ضٞظ ثٚ اؼٝت٤ک ٓی پف اؾ ظ٣گؽی ظؼ ؼٓبٕ ٓٞپبقبٕ، الؼٗف ٝ ثك٤بؼی ظ٣گؽ ٣کی

  .ی اظث٤بت اؼٝت٤ک ٗبٓعاؼاٗی چٕٞ خ٣ٞف ٝ ٗبثبکٞف ػؽَٚ کؽظٙ اقت ظؼ ػؽيٚ

ٝاژٙ »پ٤ٞقتٚ اضتالف ٗظؽٛب٣ی ثب ْٛ ظانتٚ ٝ ظاؼٗع. اکثؽ ٣ٞٗك٘عگبٕ ٓؼتوعٗع کٚ:،خبٓؼٚ ٝ ظاقتبٕ،ظؼاظث٤بت ظاقتبٗیآب 

آب ظؼ ٝاهغ ظؼ ٓٞاخٜٚ ثب چ٤ٖ٘ ٓكبئِی ثب ظؼ ٗظؽ ظانتٖ تٔبٓی خٞاٗت ٓی تٞإ «. ی ٓٔ٘ٞع ثؽای ٣ٞٗك٘عٙ ٓٔ٘ٞع اقت

 ؼ٣ٝکؽظی ػِٔی ثٚ ا٣ٖ َٓٞٞع ظانت.

ثٚ ظٝل ٓی کهع. ثٚ ػ٘ٞإ ،ق٘گ٤٘ی اؾ نط٤ًت پؽظاؾی،زو٤وت ٓبٗ٘عی ٝ ٓبٗعگبؼی ظاقتبٕ ؼا ظؼ غٖٛ  اؼٝت٤كْ ثبؼ

ٓثبٍ ؼاؾ نط٤ًت پؽظاؾی ؼقتْ چ٤كت؟ چؽا ٓب ؼقتْ ؼا ظٝقت ظاؼ٣ْ؟ ؼقتْ پِٜٞاٗی ق٤كتبٗی اقت کٚ ٣ک گٞؼضؽ 

کٔؽ ٛؽ اقجی اؾ نعت ق٘گ٤ٖ ٝؾٗی  ؼا ٣کدب ثؽ٣بٕ ٓی ک٘ع ٝ ٓی ضٞؼظ، خبّ نؽاة ٝی ثٚ اٗعاؾٙ ی ٣ک ثهکٚ اقت ٝ

ٝی ٓی نک٘ع. تب ا٣٘دب ؼقتْ اثؽ اٗكبٗی اقت کٚ ثب ظ٤ٗبی ٓب آظّ ٛبی ػبظی ث٤گبٗٚ اقت. ا٣٘دبقت کٚ كؽظٝقی ثب ث٤بٗی 

ٛ٘ؽٓ٘عاٗٚ اؾ اؼٝت٤كْ ثٜؽٙ ٓی گ٤ؽظ؛ؼقتْ خٜبٕ پِٜٞاٗی کٚ ؾ٤ٖٓ ٝ ٛٞا اؾ نعت ت٤ـم ثؽ٣بٕ ٓی نٞٗع ثب ػهوی 

 : ٤ٜٔ٘ٚ ٓی ؼٝظقؽاؽ ت ظٝخبٗجٚ ثٚ

 ثكی ثٞقٚ ظاظل ثٚ چهْ ٝ ثٚ قؽ               ثٚ پؽٝؼظٙ کؽظٕ گؽكتم ثٚ ثؽ                       

ازكبـ ٓی ک٘ع ؼقتْ اٗكبٗی اقت اؾ خ٘ف آظ٤ٓبٕ كبٗی ؾ٣ؽا ٤ٗبؾٛب٣ی اؾ ق٘ص ٤ٗبؾٛبی  ٝ ا٣ٖ گٞٗٚ اقت کٚ ضٞاٗ٘عٙ

 ٣ک يس٘ٚ ی اؼٝت٤ک ث٣ٞ٘كع؟ ٣ٞٗك٘عٙ چگٞٗٚ ٝ اؾ کعاّ ؾا٣ٝٚ آظ٤ٓبٕ ظاؼظ.آب

ظاقتبٕ ٣ٞٗف ٛؽگؿ ٗٔی تٞاٗع ثی ظ٤َُ اؾ اٗعاّ ٛبی خ٘كی ٗبّ ثجؽظ، كسم ثعٛع ٝ ٣ک ٛٔجكتؽی ؼا گؿاؼل ک٘ع ٝ  

٣ٞٗف ٓٔ٘ٞع اقت، ثٚ نؽِی کٚ ثؽای اقتلبظٙ اؾ  ی ٓٔ٘ٞع ثؽای ظاقتبٕ ثٜؽٙ ثؽظٙ اقت. ٝاژٙ تًٞؼ ک٘ع اؾٛ٘ؽ اؼٝت٤ک

 .ظ ظانتٚ ثبنعإٓ ظ٤ُِی ظقت کْ ٛ٘ؽی ٝخٞ
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ثب ا٣ٖ اٝيبف ثٚ ٗظؽ ٓی ؼقع آٗچٚ ث٤هتؽ ظؼ اظث٤بت كبؼقی ٝخٞظ ظانتٚ ٝ ظاؼظ ُٓب٤ٖٓ، ٓستٞا ٝ ظؼٕٝ ٓب٣ٚ ٛبی 

ٛؽچ٘ع ٛؽؾٙ ٣ٞٗكی ٛبی اظثی ٓب ٤ٗؿ اٗعک ٗجٞظٙ اٗع. ثٚ ػ٘ٞإ ٓثبٍ اُل٤ٚ ٝ نِل٤ٚ اؾؼهی  اؼٝت٤ک اقت

 ِع چٜبؼّ تب نهْ ٓث٘ٞی ٝ ٛؿ٤ُبت ٝ ضج٤ثبت قؼعی.ٛؽٝی،ق٘عثبظٗبٓٚ ظ٤ٜؽی قٔؽه٘عی،ثؽضی اؾ زکب٣بت خ

آب اؾ ٗٔٞٗٚ ٛبی کٜٖ ٝ ثك٤بؼ خػاة آثبؼ اؼٝت٤ک كبؼقی ٓی تٞا٤ْٗ ثٚ ثؽضی اؾ ظاقتبٕ ٛبی نبٛ٘بٓٚ )ؾاٍ ٝ  

ؼٝظاثٚ،ؼقتْ ٝت٤ٜٔ٘ٚ ٝ قٜؽاة ٝگؽظآكؽ٣ع(،٣ٝف ٝ ؼا٤ٖٓ كطؽاُع٣ٖ اقؼع گؽگبٗی ٝ ضكؽٝ ن٤ؽ٣ٖ،٤ُِی ٝ ٓدٕ٘ٞ ٝٛلت 

بٓی انبؼٙ ک٤ْ٘ ٝ ٤ٗؿ پبؼٙ ای اؾ ظاقتبٕ ٛبی ٛؿاؼ ٝ ٣ک نت. ظؼ ؼٝؾگبؼ هبخبؼ، ػبؼف اؼظث٤ِی كؽٛبظٗبٓٚ ؼا پ٤کؽ ٗظ

ظؼ ثؽاثؽ ضكؽٝ ن٤ؽ٣ٖ ٗظبٓی قؽٝظ آب چٕٞ هب٣َ ثٚ ٗظؽ٣بت پٞؼٗٞگؽا٣بٗٚ ثٞظ ا٣ٖ ٓ٘ظٞٓٚ ٝی ؼا ٗٔی تٞإ خؿٝ 

 ؾٛؽٙ ٝ ٓ٘ٞچٜؽ ا٣ؽج ٤ٓؽؾا. اظث٤بت ظاقتبٗی ظؼضهبٕ اؼٝت٤ک ثٚ نٔبؼ آٝؼظ،ٛٔچ٤ٖ٘ ٓ٘ظٞٓٚ

ٓٞاؼظی اؾ هج٤َ خ٘جٚ ٛبی آٓٞؾل اضالهی)زکب٣ت ٛبی ،اُجتٚ ؼ٣ٝکؽظ اظث٤بت ظاقتبٗی كبؼقی ثٚ َٓٞٞػبت اؼٝت٤ک

اٗتوبظ ٝ اػتؽاٌ ثٚ ككبظ اختٔبػی)زکب٣ت ٛبی ػج٤ع ؾاکبٗی(ٝ ثبؾتبة اَٝبع اختٔبع ٝ ٜٗی اؾ اضالم ٓؽقّٞ ،ٓث٘ٞی(

 ت.ؼٝؾگبؼ)ضج٤ثبت قؼعی(ثٞظٙ اق

ػِی ؼؿْ تؽ٣ٝح ٝ ؼنع ٓجبٗی اضالهی ٓجت٘ی ثؽ آٓٞؾٙ ٛبی اقالّ ــ کٚ ظؼ پی تـ٤٤ؽ ٗظبّ ق٤بقی ثٚ  ظؼ ؼٝؾگبؼٓؼبيؽ

ثٚ ٗعؼت ظاقتبٕ کٞتبٙ ٝ ؼٓبٗی ؼا ٓی تٞإ ٣بكت کٚ ٓطِوب اؾ ُٓب٤ٖٓ اؼٝت٤ک ضبُی ثبنع ا٣ٖ َٓٞٞع  ٝخٞظ آٓع ــ

کتبة ٛبی تسو٤وی کٚ ظؼثبؼٙ ی ا٣ٖ ٗٞع اظث٤بت ٗٞنتٚ ٓی  ظؼ زبُی کٚ ُؿّٝ آثبؼ تسو٤وی ؼا ظؼ ا٣ٖ ؾ٤ٓ٘ٚ ٓكِْ ٓی قبؾظ

« قؽا٣ی ظؼ اظة كبؼقی کبٓٚ تٖ»ٓوبُٚ  ٗعانتٚ اٗع؛ٗٔٞٗٚ إٓ نٞٗع قؽاٗدبٓی خؿ قبٗكٞؼ ٝ ٓٔ٘ٞع اُچبپ نعٕ ظؼ ا٣ؽإ

 ٤كب.ٗٞنتٚ ی ظکتؽ ق٤ؽٝـ نٔ« نبٛع ٝ نبٛع ثبؾی ظؼ اظث٤بت كبؼقی»اؾ ظکتؽ خالٍ ضبُوی ٓطِن ٝ کتبة

ظؼ ؼژ٣ْ گػنتٚ ظؼ ک٘بؼ آثبؼ ظاقتبٗی اؼٝت٤ک، ثك٤بؼی اؾ آثبؼ ظاقتبٗی ثٚ ٣ٝژٙ پبٝؼهی ؼٝؾٗبٓٚ ٛب ٝ ظاقتبٜٗبی ػبٓٚ 

ظاقتبٕ ٛبی ٗبتٞؼا٤ُكتی يبظم چٞثک، ثؽضی اؾ 91تب اٝاضؽ  31ظؼ ظٛٚ  پك٘ع ٓب قؽنبؼ اؾ يس٘ٚ ٛبی پٞؼٗٞ ثٞظٗع.

 61تب 91ٞٗٚ ٛبی ثؽخكتٚ ای ثؽا٣ٔستٞاٛبی اؼٝت٤ک ٛكت٘ع. اؾ ظٛٚظاقتبٕ ٛبی يبظم ٛعا٣ت ٓثَ قٚ هطؽٙ ضٕٞ ٗٔ

ؼٓبٕ نت ؾظگبٕ قؼ٤ع ٗل٤كی ،ظا٣ی خبٕ ٗبپِئٕٞ ا٣ؽج پؿنکؿاظ ٝ ِِٞی ؾکؽ٣ب ٛبنٔی.)اُجتٚ ظاقتبٕ اض٤ؽ اؼؾل اظثی 

 چ٘عاٗی ٗعاؼظ ٝ ث٤هتؽ إٓ ؼا ٓی تٞإ پٞؼٗٞ ٓسكٞة کؽظ تب اثؽی اؼٝت٤ک(.

نبؾظٙ »ػجبـ ٓؼؽٝكی ٝ « تٔبٓب ٓطًٞو» ٤ک ظؼ ؼٓبٕ ؼٝؾگبؼ ٓب ٓی تٞا٤ْٗ ثٚ ظٝ ؼٓبٕاؾ ٗٔٞٗٚ ٛبی اظث٤بت اؼٝت 

پبؼ٣ف  ٛٞن٘گ گِه٤ؽی انبؼٙ ظانتٚ ثبن٤ْ.ٛٔچ٤ٖ٘ ظاقتبٕ ٛب٣ی ٓبٗ٘ع پؽظ٣ف كؽض٘عٙ آهب٣ی، ػبؼكی ظؼ« ازتدبة

ظاقتبٕ ٛبی قؼ٤ع ٣ک ثؼعاؾظٜؽ ٓؼُٔٞی اؾ نٜال ؾؼُکی، ثؽضی اؾ  کبٓؽإ ث٤ٜ٘ب ، ؾ٣ؽ ظؼضتبٕ تبک، ظاقتبٕ

 ِجبِجب٣ی ٝ...

ٗهبٗٚ ٛبی اظث٤بت اؼٝت٤كْ ظؼ كؽٛ٘گ ػبٓٚ)َؽة أُثَ ٛب،زکب٣بت،ؼٝا٣بت،ٓتَ ٛب ٝايطالزبت ػب٤ٓبٗٚ( ٤ٗؿ هبثَ 

 ؼؤ٣ت اقت.

  

ٝ  نٞظ، "اُل٤ٚ ٗب٤ٓعٙ اقت. آب ظؼ اظة كبؼقی ثسثی اؾ اؼٝـ ٤ٗكت؛ إٓ چٚ ثٚ ِٞؼ ظ٣عٙ ٓی« کبٓگی تٖ»ضبُوی ٓطِن ا٣ٖ ػهن ؼا 

گ٣ٞع:  نٞظ. ضبُوی ظؼ ا٣ٖ ثبة ٓی ٓؽاظف ظاٗكتٚ ٓی ( pornographyٗٞػی ثب پٞؼٗٞگؽاكی )ٛؽؾٗگبؼی() نِل٤ٚ " اقت کٚ ثٚ 

ی انؽاف ت٤ٜٚ، ٝ پٜ٘بٗی ظؼ گؽظل ثٞظ، ظؼ  اُل٤ٚ ٝ نِل٤ٚ ٣ؼ٘ی تٜ٘ب تٞي٤ق ٝ ٗٔب٣م ػَٔ خ٘كی کٚ ظؼ گػنتٚ ثؽای ِجوٚ»

پؽظاؾی ظؼ اظث٤بت ٝ ٛ٘ؽ  کبٓٚ ثؽای پ٤عا٣م تٖ» گ٣ٞع:  ضبُوی ظؼ تلبٝت ا٣ٖ ظٝ ٓی«. ظانتتؽ٣ٖ خٞآغ ٤ٗؿ ٗلٞغ ضٞظ ؼا  قؽثكتٚ

( ؼٝاج ظانتٚ ثبنع کٚ ا٣ٖ ٤ٗؿ toleranceگ٤ؽی ٝ ؼٝل قبؾگبؼی ٝ اضالم ٓعاؼا ) ی آقبٕ ثب٣ع ظؼ خبٓؼٚ ٝ ظؼ ٓ٘بقجبت ٓؽظّ ؼ٣ٝٚ

 «.ؾٕ ٝ ٓؽظ گؽظظ، ٤ٓكؽ ٤ٗكتضٞظ ثعٕٝ پ٤هؽكت ٗكجی آؾاظی ؾٗبٕ، کٚ ٓ٘دؽ ثٚ آؾاظی ٓؼبنؽت 

ٛب٣ی ٤ٗؿ اؾ اٗٞاع نؼؽ  ی ضٞظ تسٍٞ نؼؽ اؼٝت٤ک ؼا ظؼ اظة کالق٤ک كبؼقی ثؽؼقی کؽظٙ، ٗٔٞٗٚ ظکتؽ ضبُوی ٓطِن ظؼٓوبُٚ

کبٓگی ؼا ظؼ "٣ٝف ٝ  ٛبی تٖ ٛبی ػهوی، ؾ٣جبتؽ٣ٖ تٞي٤ق ظٛع. ٝی ٓؼتوع اقت ظؼ ٓ٘ظٞٓٚ ظقت ٓی كبؼقی ظؼ ا٣ٖ ٓٞؼظ ثٚ

ث٤٘٤ْ. ؾٕ ظؼ ظ٣گؽ  ٛبی ػهوی كبؼقی ٗٔی ٤ْ؛ ٓب ظ٣گؽ ؾٗی ثب ا٣ٖ خٞل ٝ کٞل ػهن کٚ ظؼ ٣ٝف اقت، ظؼ ٓ٘ظ٣ٚٓٞبث ؼا٤ٖٓ" ٓی

خبی ضٕٞ، ثؽف  ٛبی اٝ ثٚ قت ؾ٣جب، ُٝی ظؼ ؼگ ای خ٘جم؛ كؽنتٚ قت ظؼضه٘عٙ، ُٝی قؽظ ٝ ثی ٛبی ػهوی ٓب چٕٞ أُبقی ٓ٘ظٞٓٚ

ٗه٤ٖ اقت. ُٝی ا٣ٖ  بٓی اقتث٘بقت، ٛؽچ٘ع ظؼ ٓوب٣كٚ ثب "٣ٝف"، ؾٗی پؽظٙگٔبٕ ظؼ ٤ٓبٕ ا٣ٖ ؾٗبٕ، "ن٤ؽ٣ٖ" ٗظ قت. ثی خبؼی

ی قؽنت ؿؽٝؼآ٤ٓؿ ن٤ؽ٣ٖ اقت. ضبُوی  يلت، ثعإ ک٤ل٤تی کٚ ٗظبٓی ظؼ ن٤ؽ٣ٖ آكؽ٣عٙ اقت، ٣ک ػلت تس٤ِٔی ٤ٗكت، ثِکٚ ٤ٓٞٙ

تؽ٣ٖ إٓ ٛب كت٘ٚ اقت، ُٝی  اقت کٚ ْٜٓٛبی کٞچک تؽی آكؽ٣عٙ  ٛب٣ی ظؼ هبُت ٤ٗؿ، "ن٤ؽ٣ٖ"پ٤کؽ  ٛلتٗظبٓی ظؼ »ظٛع:  اظآٚ ٓی
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ی  ٛب٣ی اؾ ؾٕ ٓكتٞؼٙ ظؼ ک٘بؼ آٗبٕ ؾٗبٗی ٤ٗؿ، کٚ ضعاٝٗع آٗبٕ ؼا ٓثَ ٛ٘عٝاٗٚ ثؽای تٔتغ ٓؽظ آكؽ٣عٙ، کْ ٤ٗكت٘ع؛ ٣ؼ٘ی ٗٔٞٗٚ

 «قت. کبٓگی ٛبی تٖ . ٗظبٓی ٓبٗ٘ع گؽگبٗی، اقتبظ تٞي٤ق ٓسدٞثٚ

اؾ قٞی ٓؽظ اقت ٝ اؾ قٞی ؾٕ ٝاک٘م. ظؼ زبُی کٚ ظؼقت ا٣ٖ ظٝ قٞی کٞن٘عگی آب ثبؾ ک٘م تٜ٘ب »ظکتؽ ضبُوی اظآٚ ٓی ظٛع: 

ظاظٕ ػهن ثبؾی ٗٚ تٜ٘ب ثٚ خبٗٞؼإ کٚ  ؾاقت. ظؼ نؼؽ كبؼقی ٗكجت قؽا٣ی ػً٘ؽی ٤ٛدبٕ کبٓٚ ظؼ کبؼ ػهن اقت کٚ ظؼ ٛ٘ؽ تٖ

. ٓثِٖ كؽظٝقی "ؼٝؾ ٝ نت" ؼا كؽاٝإ ثٚ ٛبی كؽاٝإ ظاؼظ قت، ثِکٚ ثٚ گ٤بٛبٕ ٝ زتب ػ٘بيؽ ثی خبٕ ِج٤ؼت، ٓثبٍ آؽی ِج٤ؼی

٣ٝژٙ "ٗك٤ْ" ظؼ نؼؽ كبؼقی  قت. ظؼ ٤ٓبٕ ػ٘بيؽ ِج٤ؼت ثٚ ی ػهوی ٝ خ٘كی ٓؽظ ٝ ؾٗی ٓبٗ٘ع کؽظٙ اقت کٚ ٤ٓبٕ إٓ ٛب ؼاثطٚ

نؼؽ  خبی ٣ٝژٙ ظاؼظ ٝ اؿِت، ٗٔبظ خٞاٗی ؾٗجبؼٙ ٝ ٛٞـ ؼإ اقت کٚ ظٓی اؾ کبّ خ٣ٞی آؼاّ ٗعاؼظ. اؾ ٤ٓبٕ يعٛب ث٤ت کٚ ظؼ

 ک٤ْ٘: ی هبآٗی ثك٘عٙ ٓی اٗع، ثٚ ث٘عی اؾ ٓكّٔ ثٜبؼ٣ٚ كبؼقی ثؽ قؽ ا٣ٖ تٞي٤ق قؽٝظٙ نعٙ

گؿظ / گٚ ثٚ  کهع، گؽظٕ إٓ ٓی ٓؿظ / گ٤كٞی ا٣ٖ ٓی ٓکع، ػبؼٌ إٓ ٓی ضؿظ / ؿجـت ا٣ٖ ٓی ٗؽٓک ٗؽٓک ٗك٤ْ ؾ٣ؽ گالٕ ٓی

 جبؼ / . . . ٝؾظ / گبٙ ثٚ نبش ظؼضت، گٚ ثٚ ُت خ٣ٞ چٔع، گٚ ثٚ قٖٔ ٓی چٖٔ ٓی

اٗع، ُٝی کبؼنبٕ چ٘گی ثٚ ظٍ  کبٓگی پؽظاضتٚ ٛبی تٖ ٛبی ػهوی ثٚ تٞي٤ق گبٕ ٓ٘ظٞٓٚ پف اؾ گؽگبٗی ٝ ٗظبٓی ثك٤بؼی اؾ قؽا٣٘ع

ؼٝظ کٚ ثب گَ  ی ٗٞؼٝؾ ٓی ثؽای ٓثبٍ "گَ ٝ ٗٞؼٝؾ" کبؼ ضٞاخٞی کؽٓبٗی، کٚ ظؼ إٓ نبٙ ؾاظٙ»گ٣ٞع:  ؾٗع؛ ضبُوی ٓطِن ٓی ٗٔی

 «. گؽظظ ُٝی ثب ظ٣عٕ اٝ ثی ٛٞل ٗوم ثؽ ؾ٤ٖٓ ٓیػهن ثبؾی ک٘ع، 

ی  ٛبی ػهوی تٜ٘ب "كؽٛبظٗبٓٚ"، اثؽ ػبؼف اؼظث٤ِی، اؾ ا٣ٖ ثبثت ظؼ ٣ک ٓٞؼظ ٓكتث٘بقت. اؾ ٓوبُٚ پف اؾ ٗظبٓی ظؼ ٤ٓبٕ ٓ٘ظٞٓٚ

ٓؽظ ٝ ن٤ؽ٣ٖ اٝ  اقت تب ی ػبؼف اؼظث٤ِی ظؼ "ضكؽٝ ٝ ن٤ؽ٣ٖ" ٗظبٓی، ضكؽٝ ث٤م تؽ ؾٕ  ثٚ ػو٤عٙ»کْ٘:  ضبُوی ٓطِن ٗوَ ٓی

قت کٚ ظؼ ٛ٘گبٓی کٚ ن٤ؽ٣ٖ ؼا ُطت ظؼ چهٔٚ  گ٤ؽظ کٚ ا٣ٖ چٚ ٓؽظی ث٤م تؽ ٓؽظ اقت تب ؾٕ. ػبؼف ثؽ ضكؽٝ ٗظبٓی ا٣ؽاظ ٓی

خبی اٝ  ک٘ع. ُٝی زو٤وت ا٣ٖ ثٞظٙ کٚ چٕٞ کبؼی اؾ ظقت ضكؽٝ قبضتٚ ٗجٞظٙ، كؽٛبظ ثٚ خبی إٓ کٚ ُچكتی ک٘ع، قكتی ٓی ث٤٘٤ع، ثٚ ٓی

قبؾٗع.  ثبؼ ظٝن٤ؿٙ ٓی اٗع ٝ اگؽ الؾّ ثبنع اؾ ضٞظ نجی ظٙ اقت. ثٚ گٔبٕ نبػؽ، ؾٗبٕ نٞش ٝ ن٘گ ظؼ پی اُل٤ٚ ٝ نِل٤ٚتالكی کؽظٙ 

ی  ی ؾٕ ٝ ػو٤عٙ ن٤لتگی، ثب چ٘بٕ ٗظؽی قط٤ق ظؼثبؼٙ پ٤عاقت کٚ اؾ نبػؽی تب ا٣ٖ اٗعاؾٙ گؽكتبؼ تٖ»گ٣ٞع:  آب ضبُوی ٓطِن ٓی

ػؽٌ "ضكؽٝ ٝ ن٤ؽ٣ٖ"  ث٤٘ع، ٗٚ ظاقتبٗی ْٛ تب ٝ ْٛ ُطق إٓ ؼا تٜ٘ب ظؼ نؽذ ػَٔ خ٘كی ٓی ی ظاقتبٕ ػبنوبٗٚ، کٚ قجک ظؼثبؼٙ

 چ٘ع "٣ٝف ٝ ؼا٤ٖٓ" قبضتٚ اقت. آ٣ع، ٝ ٗٚ ظاقتبٗی ٛٔك٘گ ٝ ْٛ ثؽٓی

ٛبی کالق٤ک اظة كبؼقی، چٚ زٔبقی ٝ چٚ ػهوی، ظؼ إٓ ظقتٚ کٚ ثٚ ايِی کٜٖ  اؾ ٤ٓبٕ ظاقتبٕ» ٣ٞٗكع:  ظکتؽ ضبُوی ٓطِن ٓی

کبؼ، ٛٔٚ  ٝكب ٝ ض٤بٗت گؽظٗع، ؾٗبٕ چٚ ظؼ ٗوم ٓبظؼ چٚ ظؼ ٗوم ٛٔكؽ ٝ چٚ ظؼ ٗوم ٓؼهٞم، ضٞاٙ ثبٝكب ٝ كعاکبؼ ٝ ضٞاٙ ثی ثؽٓی

ٛب کٚ ايَ کٜٖ ٗعاؼٗع ٝ  قت. ثؽػکف، ظؼ إٓ ظقتٚ ظاقتبٕ اٗع ٝ إٓ ثؽضٞؼظاؼی اؾ ضٞظآگبٛی ٝ کٞنب٣ی ظؼ ٣ک يلت نؽ٣ک

ی  اٗع. ا٣ٖ ٗظؽ ٗٚ تٜ٘ب ظؼثبؼٙ ی اؼَبی ٛٞـ خ٘كی ٓؽظإ اؼاظٙ ٝ كوّ ٝق٤ِٚ ، ؾٗبٕ ثیی تط٤َ ظاقتبٕ قؽاقت ث٤م تؽ قبضتٚ

ی ضبُوی  آٝؼظ. ثٚ گلتٚ ی ِؽقٞقی ٓی ٗبٓٚ" ٛب ٤ٗؿ ظؼقت اقت. ٝی ظؼ ا٣ٖ ثبة ٓثبُی اؾ "ظاؼاة ی ٓ٘ثٞؼ ٛب، ثِکٚ ظؼثبؼٙ ٓ٘ظٞٓٚ

ٛدؽی  1131اقت کٚ ثٚ قبٍ   اؾ ٓالػجعاُهکٞؼ ثؿٓی ٛبی ػهوی ظؼ اظة كبؼقی ظاقتبٕ "پعٝٓبت" ٓطِن، ٣کی اؾ ٓ٘ظٞٓٚ

قؽٝظٙ نعٙ. ثٚ ثبٝؼ ضبُوی ٓطِن ظؼ ا٣ٖ ظاقتبٕ ٗکتٚ إٓ کٚ: ظضتؽ ثؽای إٓ کٚ آتم ػهن ٝ نٜٞت نٞٛؽ ؼا ت٤ؿ ک٘ع، ٗطكت ضٞظ 

ٛبی  ظ. ظؼ ٓ٘ظٞٓٚقپبؼ کهع، تٖ ثعٝ ٗٔی ی ٗٞ ظ٣گؽ ٗبؾکؽظٕ ظضتؽ اقت کٚ تب نٞٛؽ ٗبؾ اٝ ؼا ٗٔی ک٘ع. ٝ ٗکتٚ ؼا پٜ٘بٕ ٓی

ؼق٤ْ ثٚ ؼٝؾگبؼ ٓب، ثٚ  ضٞؼ٣ْ تب ٓی کبٓگی هبثَ تٞخٜی ثؽٗٔی ٛبی تٖ ػبنوبٗٚ، اؾ ا٣ٖ چ٘ع ٗٔٞٗٚ کٚ ثگػؼ٣ْ، ظ٣گؽ ثٚ تٞي٤ق

 ی ا٣ؽج ٤ٓؽؾا. "ؾٛؽٙ ٝ ٓ٘ٞچٜؽ"، قؽٝظٙ

آٝؼظ اؾ  ؼٗع. ٝی ٓثبُی ٓیگٞٗٚ ظا گ٣ٞع ث٤م تؽ ه٤ًعٙ ٛبی كبؼقی آؿبؾی ؿؿٍ آب ظؼثبؼٙ ی ه٤ًعٙ ٛب، خالٍ ضبُوی ٓطِن ٓی

ی نبػؽ اؾ  اكتع، ٓگؽ گِٚ قؽاؽ نبػؽ ؼكتٚ اقت، ُٝی ٤ٓبٕ نبػؽ ٝ اٝ ٤ٛچ اتلبهی ٗٔی هطؽإ تجؽ٣ؿی کٚ ظُعاؼ ضٞظ ؼا آؼاقتٚ ٝ ثٚ

کبٓگی إٓ ٛب اٗعک  ی تٖ ٛب٣ی ٛكت٘ع ظؼ تٞي٤ق ػهن، ُٝی ٓب٣ٚ ٝكب٣ی ٣بؼ. ثك٤بؼی اؾ ه٤ًعٙ ٛبی ا٤ٓؽ ٓؼؿی ظاؼای آؿبؾٙ ثی

ٛبی ثك٤بؼی ظؼ نؽذ گبؾگؽكتٖ اػُبی تٖ ظُعاؼ ٛكت؛ ٝ ْٛ  اقت ٝ ظُعاؼ ٤ٗؿ ظؼ ث٤م تؽ إٓ ٛب پكؽ اقت. ظؼ ظ٣ٞإ ضبهبٗی ث٤ت

ٗبّ  ٛب٣ی تک ٝ تٞک. نبػؽی ظاؼ٣ْ ثٚ نٞظ، ٓگؽ ث٤ت کبٓگی ظؼ ظ٣ٞإ اٝ ٣بكت ٗٔی ٛبی تٖ نؼؽٛب٣ی ظؼ ٛؿٍ. ُٝی تٞي٤ق

ٛب ٝ  ؾ٣كتٚ. اؾ ظ٣ٞإ ا٣ٖ نبػؽ تٜ٘ب چ٘ع نؼؽی ظؼ تػکؽٙ ی پ٘دْ ٛدؽی ٓی کٚ ظؼ قعٙاثُٞٔسبٓع ٓسٔٞظ ٓتطِى ثٚ خٞٛؽی ؾؼگؽ 

ی چ٘عاٗی ٗعاؼظ، نبػؽ إٓ ؼا ثعٕٝ آُٞظٕ ثٚ  کبٓگی ظؼ إٓ ٓب٣ٚ ٛبی تٖ ٛب ثؽخبی ٓبٗعٙ ٝ اؾ خِٔٚ ٣کی ْٛ، کٚ اگؽچٚ تٞي٤ق خ٘گ

 اُلبظ ؼک٤ک ضٞة ثٚ پب٣بٕ ؼقبٗعٙ اقت.

ی ؿؿٍ ٤ٗؿ ظؼقت اقت، چٕٞ ظؼ  ی ه٤ًعٙ گلت٤ْ، ظؼثبؼٙ إٓ چٚ ظؼثبؼٙ»گ٣ٞع:  گؽی اؾ ا٣ٖ ٓوبُٚ ٓیخالٍ ضبُوی ٓطِن ظؼ ثطم ظ٣

ٝ ٓثبُی اؾ ٓ٘ٞچٜؽی « کبٓٚ ؼا آؿبؾ کؽظٙ، ُٝی ثٚ اٗدبّ ٗؽقبٗعٙ اقت ٛب٣ی ٗهبٕ ظاظ کٚ نبػؽ تٞي٤لی تٖ تٞإ ٗٔٞٗٚ ؿؿٍ ٤ٗؿ ٓی

گ٣ٞب نبػؽ پ٘عانتٚ اقت »گ٣ٞع:  اػتوبظ اٝ ٛٔچ٘بٕ ٓطِت ٗبتٔبّ اقت. اٝ ٓی آٝؼظ کٚ ثٚ آٝؼظ. ٝ ٓثبُی ْٛ اؾ ػثٔبٕ ٓطتبؼی ٓی ٓی

گٞٗٚ، ٝی ٓثبُی ْٛ اؾ  ثٚ ٤ٖٔٛ«. کٚ اگؽ ث٤م اؾ ا٣ٖ اٗعاؾٙ ثٚ تٞي٤ق ضٞظ اظآٚ ظٛع، ثب٣ع ثٚ نؽذ خؿ٤٣بت ػَٔ خ٘كی ثپؽظاؾظ

 آٝؼظ.  ػجعاُٞاقغ خجِی ٓی

ؿُی ٓهبثٚ ظاؼظ کٚ إٓ ؼا ثك٤بؼ ؾ٣جب آؿبؾ کؽظٙ، ُٝی پف اؾ قٚ ث٤ت َٓٞٞع زبكع ٤ٗؿ ؿ»گ٣ٞع:  ٝ زبكع ؟ خالٍ ضبُوی ٓطِن ٓی

 ؼا ػٌٞ کؽظٙ اقت:
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 ؾُق آنلتٚ ٝ ضٞی کؽظٙ ٝ ض٘عإ ُت ٝ ٓكت / پ٤ؽٖٛ چبک ٝ ؿؿُطٞإ ٝ يؽازی ظؼ ظقت

 

 نت ظٝل ثٚ ثب٤ُٖ ٖٓ آٓع ث٘هكت ک٘بٕ / ٤ٗٔٚ خٞی ٝ ُجم اككٞـ ال ػؽثعٙ ٗؽگف

 

 ی ٖٓ ضٞاثت ٛكت؟ آٝاؾ زؿ٣ٖ / گلت کبی ػبنن ظ٣ؽ٣٘ٚ قؽ كؽاگٞل ٖٓ آٝؼظ ٝ ثٚ

کبٓگی إٓ اٗعک. ُٝی ٓطِت ٗبتٔبّ ٤ٗكت ٝ ثٚ ٣ٝژٙ ث٤ت ظّٝ إٓ نبٛکبؼ ي٘ؼت تهج٤ٚ ظؼ  ی تٖ ؿؿٍ قؼعی ْٛ کٞتبٙ ٛكت ٝ ٓب٣ٚ

 قت: کبٓگی ٛبی تٖ تٞي٤ق

 ضٞاٗع ا٣ٖ ضؽٝـ / ػهبم ثف ٗکؽظٙ ٛ٘ٞؾ اؾ ک٘بؼ ٝ ثٞـ آهت ٓگؽ ثٚ ٝهت ٗٔی

ی  ؾٗع. اقتبظ ظؼ هكٔت ظ٣گؽی اؾ ٓوبُٚ آٝؼظ کٚ ثٚ ثبٝؼ اٝ ثب ؿؿٍ قؼعی پِٜٞ ٓی ُوی ٓطِن ؿؿُی ْٛ اؾ زج٤ت ضؽاقبٗی ٓیضب

 قت: کبٓگی ظؼ ؿؿٍ، ا٣ٖ ؿؿٍ ثبٗٞ ق٤ٔ٤ٖ ثٜجٜبٗی ٛبی تٖ ُٝی نبٛکبؼ تٞي٤ق»گ٣ٞع:  ضٞظ ٓی

 «ْ٘ ِؽف چٖٔ کْ٘ / ؾ تٖ خبٓٚ ثؽکْ٘، ؾ گَ پ٤ؽٖٛ ک ؼٛت گػؼ، ثٚ نجی ْٛ

اگؽ نؼؽٛبی ٗطكت٤ٖ كؽٝؽ »گ٣ٞع:  ای ثٚ نؼؽ كؽٝؽ كؽضؿاظ ؼٝا ٤ٗكت. ضبُوی ٓطِن پف اؾ ا٣ٖ ٓی ثكتٖ ا٣ٖ ثطم ثعٕٝ انبؼٙ

اػتؽاٌ ثؽضی اؾ ٓؽظإ ؼا ثؽاٗگ٤طت، ٗٚ اؾ ا٣ٖ ؼٝ ثٞظ کٚ ؾٗی اظػبی نبػؽی ظانت، چؽا کٚ اظث٤بت ٓب ؾٗبٕ نبػؽ کْ ٗعانت، 

ػِت ا٣ٖ ندبػت،  تٞإ گلت کٚ تٜ٘ب ثٚ گلت. اُجتٚ ٗٔی پؽظٙ اؾ ازكبقبت خ٘كی ٣ک ؾٕ قطٖ ٓی ثِکٚ اؾ ا٣ٖ ؼٝ ثٞظ کٚ ؾٗی ثی

«. آٓع، ث٘ع اقتؼعاظٛبی ؾٗبٕ ا٣ؽإ ؼا گككت نٔبؼ ٓی نؼؽٛبی اٝ ٛ٘ؽٓ٘عاٗٚ اقت، ُٝی ا٣ٖ ندبػت، کٚ اؾ ٗگبٙ کكبٗی خكبؼت ثٚ

 «:ت٘ی آة»ای ثب ػ٘ٞإ  بّ ظ٣ٞاؼ؛ هطؼٚٗ ی كؽٝؽ، ثٚ آٝؼظ اؾ ظ٤ٖٓٝ ٓدٔٞػٚ ای ٓی ضبُوی ٓطِن ٗٔٞٗٚ

 اٗگ٤ؿ / پ٤کؽ ضٞظ ؼا ثٚ آة چهٔٚ ثه٣ْٞ ُطت نعّ تب ظؼ إٓ ٛٞای ظٍ

 «ؼ٣طت ثؽ ظُْ نت ضبٓٞل / تب ؿْ ظٍ ؼا ثٚ گٞل چهٔٚ ثگ٣ْٞ ٝقٞقٚ ٓی

کبٓگی اؾ ٛٔبٕ  تٖظؼ ؼثبػی ٤ٗؿ ؿبُجٖ َٓٞٞع »گ٣ٞع:  ک٘ع. ٝی ٓی ظؼ ثطم چٜبؼّ ا٣ٖ ٓوبُٚ، ضبُوی ٓطِن اؾ ؼثبػی ٣بظ ٓی

اٗدبٓع. ٝ ٓثبُی ظؼ ا٣ٖ ثبة اؾ  ؼٝظ ٝ اگؽ ثؽٝظ، كٞؼٕ ثٚ ٛؿٍ ٓی ٗعؼت پكتبٕ ٝ ٤ٓبٕ، ث٤ؽٕٝ ٗٔی تٞي٤ق اػُبی چٜؽٙ ٝ ثٚ

نٞظ؛ اؾ  کبٓگی ٣بكت ٓی ٛبی خبُجی ٤ٗؿ ثب تٞي٤ق تٖ ٛبی كبؼقی ٗٔٞٗٚ آٝؼظ. ثب ا٣ٖ ٛٔٚ، ظؼ ٤ٓبٕ ؼثبػی اُع٣ٖ ايلٜبٗی ٓی کٔبٍ

 ک٘ع ٝ ٤ٗؿ اؾ اثٞاُلؽج ؼٝٗی. اُع٣ٖ ٣بظ ٓی اُع٣ٖ ايلٜبٗی ٝ كؽؾٗع اٝ، کٔبٍ ضبُوی ٓطِن ٛٔچ٤ٖ٘ اؾ خٔبٍ«. ثبؼ ضبهبٗیخِٔٚ ظؼ آ

٣ب "ضٞظظُجبضتگی" « ػهن ٗؽگ٤ف»( ْٛ ٣بظ کؽظٙ ٝ ٓؼبظٍ إٓ ؼا narcissismظؼ ثطم ؼثبػی، ضبُوی ٓطِن اؾ ٓلّٜٞ ٗبؼق٤كْ )

(autoerotikضٞاٗعٙ ٝ ٓثبُی اؾ قؼعی )  ٙثؽای إٓ آٝؼظٙ اقت. ظؼ ٛٔبٕ ثطم ؼثبػی، ٣ک ؼثبػی اؾ ػثٔبٕ ٓطتبؼی ٤ٗؿ ٗوَ کؽظ

٣ک ؼثبػی ْٛ اؾ ٜٓكتی آٝؼظٙ کٚ  قت.  کبٓگی قت کٚ ظؼ إٓ ؾٕ نٞٛؽظاؼ َٓٞٞع تٞي٤ق تٖ ٛبی اٗعکی گ٣ٞع، خؿٝ ٗٔٞٗٚ ٝ ٓی

تٞإ چ٤ٖ٘ زعـ ؾظ کٚ نبػؽ ٗلؽ  ؼؽٛب ٓیظؼ ثؽضی اؾ ا٣ٖ ن»گ٣ٞع:  ثٚ نٞٛؽل، پكؽ ضط٤جٚ گ٘دٚ ضطبة کؽظٙ اقت. اٝ ٓی

 «.قٞٓی ثٞظٙ کٚ ظؼ ا٣ٖ ٛٔطٞاثگی نؽکت ظانتٚ اقت

ٛب٣ی اؾ ؼٝظکی ٝ َٓٞٞع ؼثبػی ٜٓكتی؛ ٣ؼ٘ی ٛٔطٞاثگی ٣ک ؾٕ ثب ظٝ  نٞظ اؾ َٓٞٞع ث٤ت ای ؼظ ٓی ضبُوی ٓطِن ثب انبؼٙ

ک٘ع  ال اؾ نؼؽی ٓسِی ٣بظ ٓی ثب ٣ک ٓؽظ. ٝ ظؼ پب٣بٕ ٓوبُٚ ٗبٓٚ؛ ٣ؼ٘ی ٛٔطٞاثگی ظٝ ؾٕ ک٘ع اؾ ٓثبُی ظؼ ظاؼاة ٓؽظ. ٝ گػؼا ٣بظ ٓی

ؾ٣كتٚ، ٗكجت  ی قّٞ پ٤م اؾ ٤ٓالظ ٓی ظإ ٣ٞٗبٗی کٚ ظؼ قعٙ گ٣ٞع إٓ ؼا ثٚ اه٤ِعـ، ٛ٘عقٚ کٚ ظؼ ٝيق قؽ٣ٖ ٣بؼ قؽٝظٙ نعٙ ٝ ٓی

 «ؾ٣جبتؽ٣ٖ ضّ ٛ٘عقی، ضّ قؽ٣ٖ ؾٕ اقت.»ظٛ٘ع کٚ گلتٚ ثٞظ:  ٓی

ٛبی ٓؽظاٗٚ ٓبٗ٘ع "ت٤ؽ ٗگبٙ" ٝ  ظؽ ظکتؽ ق٤ؽٝـ ن٤ٔكب، ظؼ آؿبؾ اظة پبؼقی ٓكِّ ثٞظٙ. ٝ اقتؼبؼٙگؽا٣م ثٚ ْٛ خ٘ف ٤ٗؿ، ثٚ ٗ

"کٔبٕ اثؽٝ" ٝ "کٔ٘ع ؾُق ٣بؼ" ٗهبٗگؽ ا٣ٖ اقت کٚ ٓؼهٞم اظ٣ت ٓؽظ، ٓؽظ اقت. ثؼعٛب ٤ٗؿ ٓؼهٞم ٓؽظ ٛؽگؿ اؾ اظة كبؼقی 

اؼٝت٤كْ ظؼ اظث٤بت كبؼقی ؼا نب٣ع ثتٞإ چ٤ٖ٘ چک٤عٙ کؽظ کٚ ؼٙ ثؽٗجكتٚ، آب ٓطبِت ؿبُت ػهن ظؼ ا٣ٖ اظة، ؾٕ ثٞظٙ اقت. 

ی ػهن آٓعٙ اقت.  تٔب٣َ خ٘كی، چٚ ثٚ ْٛ خ٘ف ٝ چٚ ثٚ خ٘ف ٓطبُق، ثٚ ٣ٝژٙ ظؼ اظث٤بت کٜٖ كبؼقی، ث٤م تؽ ثٚ ؾثبٕ ٣ب ظؼ پؽظٙ

 نٞظ.  ٣ؼ٘ی إٓ ضًِتی کٚ ظؼ كؽٛ٘گ ٝ اظث٤بت ٛٔكب٣ٚ، ػؽة، کْ تؽ ظ٣عٙ ٓی
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ُای رٌُی  ػیاس اسّتیک ایشاًی اعت؛ سفلکغیْى ی عؼیذ طثاطثایی کَ یک داعتاى توام ّؽتَ«هغجذ جاهغ»کْتاٍ  ظاقتبٕظؼ اٗتٜب 

آساهی تَ   سّد پی طثیؼت جغن صى ّ اص آًجا تَ آغْػ ؽذى تا یاسػ، رٌُؼ کن کن اص تي هؼؾْق هی عت کَ پظ اص ُن هشدی

 صًذ تٌِایی دس صحي هغجذ لذم هی ا تشعاًذ تَ پیشهشدی کَ تَسعذ کَ دس پایاى ها س ُای هغجذ اصفِاى هی سّاق

 :.سا هیاّسم

اكتع ٝ اؾ  ک٘ی... ٝهتی تٔبّ ت٘م ثٚ ُؽؾٙ ٓی كهبؼی ٝ ثب اٝ ػهن ثبؾی ٓی ک٘ی، ظؼ آؿٞل ٓی ؾٗی ؼا کٚ ظٝقتم ظاؼی ثؽٛ٘ٚ ٓی

ٛبی  اٝ ؼا ٛٔچ٘بٕ ظؼ آؿٞل ثگ٤ؽی ٝ ثٚ پِک تٞاٗی آؼاّ گبٙ ٓی نٞظ، إٓ ٓبٗ٘ع کٞتبٛی ن٤٘عٙ ٓی ال يعای خ٤ؾ ظٛبٕ ٤ٗٔٚ ثكتٚ

ٛب ضلتٚ ٝ ثؼع ظٓبؿم ؼا ٗگبٙ  ٛب٣ی کٚ ثب آؼآم ؼٝی چهْ ؼٗگی إٓ ؼا پٞنب٤ٗعٙ اقت. پِک ال ٗگبٙ ک٘ی کٚ قب٣ٚ ٓال٣ْ هؽٓؿ ثكتٚ

ٛب٣م  ٛب ٝ ٓژٙ پِک ؼقع. ٝهتی ثٚ ٗٞک ظٓبؿم کٚ قؽ ثبال اقت ٗگبٙ ک٘ی ی اٗعک ثك٤بؼ ثؿؼگ ثٚ ٗظؽ ٓی ک٘ی کٚ اؾ ا٣ٖ كبيِٚ ٓی

ظٛع کٚ ثب٣ع ٛٔچ٘بٕ اؾ ٗٞک ظٓبؽ ثٚ پ٤م ثؽٝی. ظٓبؽ ثٚ تبث٣ِٞی انبؼٙ ظاؼظ کٚ  نٞظ ٝ ا٣ٖ زف ثٚ تٞ ظقت ٓی ظؼ ظ٣عت ٓسٞ ٓی

ٛبی پ٤کبقٞ کٚ ظؼ هبة ؾؼظؼٗگی خب ضٞل کؽظٙ ٝ ازتٔبالً اٗعکی ٓب٣َ  ؼٝ کٞث٤عٙ نعٙ. ٣ک کپی ٗبن٤بٗٚ اؾ ٗوبنی ؼٝی ظ٣ٞاؼ ؼٝثٚ

 ...قت ثٚ ظ٣ٞاؼ کٞث٤عٙ نعٙ اقتثٚ ؼا

نٞظ نب٣ع ػبَٓ ضطبی ظ٣ع تٞ ثبنع ٝ تبثِٞ ظؼقت ٓطبثن ضّ اكن ثؽ ظ٣ٞاؼ ًٗت نعٙ ثبنع. ثٚ ضطِٞ  ظٓبؽ کٚ زبال ٓسٞ ظ٣عٙ ٓی

ٛؽ يٞؼت گ٤ؽی ْٛ ث٤ٜٞظٙ ثبنع. ظؼ  ٛبی اٗعاؾٙ تٞإ اػتٔبظ کؽظ. زتب نب٣ع اػتٔبظ ثٚ ظقتگبٙ ٛبی ظ٣ٞاؼ ْٛ ؾ٣بظ ٗٔی ثؽی قوق ٝ گچ

ؼقع ٝ ا٣ٖ  ی ظ٣ع ٓؽا انـبٍ کؽظٙ گؽظ اقت. ظٓبؿی کٚ ثك٤بؼ ثؿؼگ ثٚ ٗظؽ ٓی اؾ ٓسعٝظٙ ؾ٤ٖٓ چٕٞ ٗٞک ا٣ٖ ظٓبؽ کٚ ٤ٗٔی 

ٛب ٝ ٓٞٛبی ٗبؾکی کٚ اؾ إٓ ٤ِ٤ٓٔتؽی ث٤ؽٕٝ ؾظٙ  گی ظاضَ قٞؼاش زبُت قؽثبالی إٓ ٓٞخت نعٙ کٚ اؾ ا٣ٖ كبيِٚ ْٛ کٔی اؾ ت٤ؽ

ؼ٣ٝع.  پهتی کٚ ظؼ اِؽاف ٝ ظاضَ ظٛبٗٚ ٓی ٛبی کْ ٓبٗع ثب قجؿٙ ی ؿبؼی ٓی خٜت ظ٣ع ٖٓ اقت ثٚ ظٛبٗٚظ٣عٙ نٞظ. قٞؼاضی کٚ ظؼ 

 .ٛب ٝ ٓبٛٞؼٛب، زتب چهٔٚ ٝ کٞٙ تٖ پؽ اقت اؾ ا٣ٖ ؿبؼٛب، تپٚ

. ؼٝظ ٛبی ٝق٤غ اقت. ا٣ٖ ظٝ قٞؼاش ظٓبؽ ٤ٗؿ چٕٞ ظٝ ؿبؼی اقت کٚ ثٚ ظؼٕٝ ٓی ٛبی ظنت ٛبی تٖ نج٤ٚ ثؽخكتگی ثؽخكتگی

ی  نٞظ. ا٣ٖ ؼاٛی کٚ اؾ ظؼٕٝ زلؽٙ نٞظ ٝ ظ٤ِٛؿ ثٚ تبالؼی کٚ اؾ إٓ ظ٤ِٛؿٛبی ظ٣گؽی ٓ٘هؼت ٓی ظٛبٗٚ ثٚ ظ٤ِٛؿی ٓ٘تٜی ٓی

ظٛع کٚ  نٞظ كوّ تًٞؼی اقت کٚ ػِْ تهؽ٣ر پع٣ع آٝؼظٙ. آب ٗٞک ظٓبؽ ثٚ تبث٣ِٞی انبؼٙ ظاؼظ ٝ ؼاٛی ؼا ٗهبٕ ٓی ظٓبؽ آؿبؾ ٓی

اٗعاؾظ؛ ٓثالً آثبؼ پَ کِٚ ٣ب زتب کبؼٛبی  آ٤٘٣ٕٝٞ ؼٝی ظ٣ٞاؼ ِجؼبً تٞ ؼا ثٚ ٣بظ کبؼٛبی ظ٣گؽی ٓی تبثِٞی ظضتؽإ .پ٤ٔٞظٗی اقت

 .ٛبی ٓكدع خبٓغ ايلٜبٕ ٝٗگٞگ ٝ نب٣ع ْٛ ٗٔبی قوق ک٤ِكبی اقتؽاقجٞؼگ... ٣ب آخؽ چ٤٘ی قوق ٣کی اؾ ؼٝام

ای ظؼ پف قب٤ُبٕ ٓتٔبظی زف ک٘ی ٝ  الت قلت نعٙتٞاٗی ضٞظت ؼا چٕٞ ٓ ٛب گْ نٞی. ٓی تٞاٗی ظؼ ٓالت ث٤ٖ آخؽچ٤٘ی ٓی ...

ُؽؾل اٗعاّ ؾٕ ؼا کٚ ا٣ٖ ثبؼ اؾ قؽٓب اقت ٓثَ ؾُؿُٚ ضل٤لی اؾ گػؼ ٓبن٤٘ی ظؼ ض٤بثبٕ ثؽ ؼٝی ِبهی قوق ٓكدع ازكبـ ک٘ی. 

 .تبظٙ اقتال. ٣کجبؼٙ ظؼ ضٞاة اؾ قؽٓب٣ی کٚ ػؽم ت٘م ؼا ضهک کؽظٙ ثٚ ُؽؾل اك ای ُؽؾل اٗعاّ ؾٗی ؼا کٚ ظؼ آؿٞل گؽكتٚ

نٞظ  ک٘ی. ثعٗم گؽّ ٓی کهی ٝ ضٞظت ٝ اٝ ؼا ؾ٣ؽ پتٞ ٓطلی ٓی ای پتٞ ؼا ثب پب اؾ ؼٝی قبم پبٛب٣م ثبال ٓی ِٞؼ کٚ ضٞاث٤عٙ ٛٔبٕ

گ٤ؽظ. ثٚ ؿبؼی  ُـؿظ ٝ ٤ٓبٕ ظٝ ؼإ آؼاّ ٓی ث٤ؽٕٝ ٓی نٞی کٚ کٞچک نعٙ ٝ ثٚ آؼآی  ؿِطع. تبؾٙ ٓتٞخٚ ػُٞی ٓی ٝ اٗعکی ٓی

ٛبی ثِ٘ع تطت خٔه٤ع ؼا ثٚ قوق  ک٘ی کٚ تؽک٤جی اؾ ه٤ؽ اقت ٝ قتٕٞ نٞظ. ثٚ ٓالتی كکؽ ٓی ثٚ خب٣ی ضتْ ٗٔیک٘ی کٚ  كکؽ ٓی

ضٞؼظٙ اؾ ق٘گ کٚ ٛٔچ٘بٕ ظؼ ٓؼؽٌ تٔبنب ٛكت٘ع. چهٔبٕ ض٤ؽٙ،  ٛبی تؽال ٓتًَ کؽظٙ اقت. قولی کٚ ٝخٞظ ٗعاؼظ ٝ قتٕٞ

ٛبی تطت خٔه٤ع ثٚ ٓكدع خبٓغ ايلٜبٕ ثبؾ  ک٘ی کٚ غٖٛ تٞ اؾ قتٕٞ ی آؼاّ ظٛبٕ ؾٕ زف ٓی ظٛبٕ گهٞظٙ... ٝ ثب يعای ضؽٗبقٚ

 .ؾٗع ٛبی قوق، ثٚ يسٖ ثبؾ ٓكدع کٚ پ٤ؽٓؽظی تٜ٘ب هجَ اؾ يالت ظٜؽ ظؼ إٓ گبّ ٓی ٛب ٝ آخؽچ٤٘ی گؽظظ. ثٚ ِبهی ٓی
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 تشٌَُ کشدى ػضْ جٌغی دس ؽؼش، اسّتیغن ًیغت! 

 

 فاسعی ًگاُی تَ تٌْع سّیکشد تَ اسّتیغن دس ؽؼش

اگؽ گكتؽٙ ی کبؼثؽظ اؼٝت٤كْ ظؼ نؼؽ ؼا، اؾ انبؼات تٞي٤لی کٞتبٙ ٝ گػؼا ثٚ اٗعآٜبی خ٘كی تب ث٤بٕ آٗچٚ کٚ ظؼ 

ضالٍ ػهوجبؾی ٤ٓبٕ ؾٕ ٝ ٓؽظ ؼش ٓی ظٛع ظؼ ٗظؽ ثگ٤ؽ٣ْ، کبؼ نبػؽ ظؼ پؽظاضت ثٚ ٓوُٞٚ ی زكبـ ٝ پؽضطؽ 

کٚ هؽاؼ اقت نؽزی ثٚ ؾثبٕ نؼؽ، اؾ ٓبٝهغ ٓؽاقْ ٓؼبنوٚ اؼٝت٤كْ، ػِی اُطًٞو ظؼ اٗتٜبی ا٣ٖ زعٝظ، ٣ؼ٘ی آٗدب 

ثٚ ظقت ظٛع، ثك٤بؼ ظنٞاؼتؽ خِٞٙ ٓی ک٘ع. چؽا کٚ اکٕ٘ٞ، نبػؽ ثٚ ٗوطٚ ای اؾ نؼؽ ضٞظ ؼق٤عٙ اقت کٚ ثؽای اظآٚ ی 

ؽاكی پٞؼٗٞگ )ؼاٙ ٗبگؿ٣ؽ اؾ هعّ ٜٗبظٕ ثؽ ٓك٤ؽ ثبؼ٣ک ٝ يؼت اُؼجٞؼی اقت کٚ اؾ كؽاؾ ظؼٙ ی ٗبؾ٣جبی ٛؽؾٗگبؼی 

( ػجٞؼ کؽظٙ ٝ ثٚ اٝج ٛ٘ؽٓ٘عاٗٚ ٝ ض٤بٍ اٗگ٤ؿ "ؾثبٕ ثعٕ" ٓی ؼقع. آؼی، اؼٝت٤كْ ثٚ اٝج ٓی ؼقبٗع ٝ پٞؼٗٞ كؽٝ ٓی 

کبٛع. اؾ ٤ٖٔٛ ؼٝقت کٚ پؽتؽٙ ٛبی ٛ٘ؽٓ٘عاٗٚ ی ؾٕ ٝ ٓؽظی کٚ ثؽٛ٘ٚ ظؼ آؿٞل ٣کع٣گؽ آؼاّ گؽكتٚ اٗع ظؼ زبُی کٚ 

ی پٞن٤عٙ نعٙ، ثؽای ٛؽ ٓطبِجی چهْ ٗٞاؾتؽ ٝ زف اٗگ٤ؿتؽ اقت اؾ اٗعاّ ٛبی خ٘كی ٛؽ ٣ک ثب ثطهی اؾ ثعٕ ظ٣گؽ

إٓ تًب٣ٝؽ ثٚ تٔبٓی ػؽ٣بٕ اؾ اٗعاّ ؾٗبٕ ٝ ٓؽظإ. ظؼ نؼؽ ت٣ًٞؽقبؾ اؼٝت٤ک ٤ٗؿ هبػعٙ ٛٔبٕ اقت کٚ ظؼ ٗوبنی ٝ 

ْ ٝ ثب غکؽ ػکبقی ٝ ٓدكٔٚ قبؾی ٝ قب٣ؽ ٛ٘ؽٛبی ت٣ًٞؽی. نبػؽ، ثب اخت٘بة ػبٓعاٗٚ ٝ ٛٞنٔ٘عاٗٚ اؾ انبؼات ٓكتو٤

ٗبّ ثٚ ػُٞ خ٘كی، ٓؽؽ ض٤بٍ ؼا ثٚ پؽٝاؾ ظؼ آٝؼظٙ ٝ آٗچٚ ؼا کٚ ٓی ث٤٘ع، ثب اثؿاؼ نبػؽی ض٣ٞم، ٣ؼ٘ی ٛٔبٕ ي٘ب٣غ 

 ثع٣غ ُلظی ٝ ٓؼ٘ٞی ٗوم ٓی ؾٗع

  

تب ؾٝا٣بی ٓطتِق ثسث کٔی ؼٝن٘تؽ نٞظ، ثگػاؼ٣ع ظؼ اظآٚ ٝ ثٚ هًع ٓوب٣كٚ، ٗگبٛی ثٚ چ٘ع ٗٔٞٗٚ اؾ انؼبؼ اؼٝت٤ک  

طلْػی دس ٗطكت ثب ْٛ نؼؽی ثطٞا٤ْٗ اؾ ٗبظؼ ٗبظؼپٞؼ ثب ػ٘ٞإ  .اظث٤بت ٓؼبيؽ ٝ ٤ٗؿ کالق٤ک كبؼقی ظانتٚ ثبن٤ْ ظؼ

 ؽة

: 

  

 زجبة ق٤٘ٚ ی تٞ

 چ٘بٕ ؾالٍ ٝ ظؼضهبٕ ثٞظ

 کٚ ؼٝن٘ب٣ی ال اؾ ظقت ٖٓ گػؼ ٓی کؽظ

 چ٘بٕ ثٚ گؽٓی ٓی تبث٤ع

 کٚ پ٘دٚ ٛبی ٓؽا قؽش تؽ ؾ ثؽگ چ٘بؼ

 إ ٗهبٕ ٤ٓعاظظؼ آكتبة ؿؽٝة ضؿ

 ثٚ ٣ٞٓؽگ ٛب ضٕٞ ٓی ظٝاٗع ٝ خبٕ ٓی ظاظ

  

  

 ُجت ، ثؽ٣عگی نؼِٚ ثٞظ ظؼ نت کٞٙ
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 ِِٞع ک٘گؽٙ ی الُٚ ثٞظ اؾ پف ق٘گ

 تکبٕ ؾٗعٙ ی تبج ضؽٝـ ظؼ ظّ يجر

  

  

 ظٝ چهٔت آ٣٘ٚ ظاؼإ آقٔبٕ ثٞظٗع

 ظٝ چهْ ؼٝنٖ ٝ پبک

 کٚ ٗبؾ ضلت٘هبٕ ، ُؽؾٙ ظؼضتبٕ ؼا

 بظ ٓی آٝؼظظؼ آثگ٤ؽ ث٤بثبٕ ثٚ ٣

  

  

 ُجْ ٗه٤ت ت٘ت ؼا ٗلف ؾٗبٕ پ٤ٔٞظ

 چؽاؽ ضٕٞ تٞ ظؼ ؾ٣ؽ پٞقت ، ؼٝنٖ ثٞظ

 زؽ٣ؽ پ٤کؽت آٞاج ؼٝن٘ب٣ی ظانت

 ت٘ت پ٤بّ ثٜبؼإ آن٘ب٣ی ظانت

 پ٤بّ پٞٗٚ ی قجؿی کٚ ثبظ ٓی آٝؼظ

  

  

 ٝ چهْ ظ٣گؽ تٞ

 کٚ ؼاقتب٣ی ظ٣گؽ ظانت

 کٚ ؾضْ ض٘دؽ ثؽإ ثٞظ

 ٗبث٤٘بکٚ گٞی ٓؽظٓکم قؽش ثٞظ ٝ 

 کٚ پِک پؽ ٓژٙ ال ؼاٙ ثؽ ٗظؽ ٓی ثكت

 ظؼ اٗؿٝای نجی ظٝؼظقت پٜ٘بٕ ثٞظ
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 ثٚ اٗتٜبی تٞ ٗؿظ٣ک ٓی نعّ ، ٗبگبٙ

 يعای ن٤ٜٚ ی اقجی كؽا ؼق٤ع اؾ ؼاٙ

 يعای ثبٍ ؾظٕ ٛبی کلتؽی ظؼ چبٙ

 يعای ٗبُٚ ی ٗی ٛبی ض٤ف ظؼ ٜٓتبة

 ػجٞؼ ؾٝؼهی اؾ گؽظاة

  

 ٝ چهْ ظ٣گؽ تٞ

 ؽ ظانتکٚ ؼاقتب٣ی ظ٣گ

 کٚ ؾضْ ض٘دؽ ثؽإ ثٞظ

 پف اؾ گػنتٖ ٖٓ

 ثؽ إٓ ظٝ ؼاٙ کٚ اؾ ٣کع٣گؽ خعا ٓی نع

 ٛ٘ٞؾ ، گلتی ، ظؼ اٗتظبؼ ٜٓٔبٕ ثٞظ

 زجبة ق٤٘ٚ ی تٞ

 ٛٔبٕ ؾالٍ ظؼضهبٕ ثٞظ

  

چگٞٗٚ پف اؾ إٓ تٞي٤ق نٞم اٗگ٤ؿ ا٤ُٝٚ اؾ اٗعاّ ٛبی ٓؼهٞهم، ظؼ کٔؽگبٙ نؼؽ ٝ خب٣ی کٚ   ٓی ث٤٘٤ع کٚ نبػؽ،

ٗٞثت ثٚ ؼٝا٣ت ػهوجبؾی إٓ ظٝ ؼق٤عٙ، ٗٚ تٜ٘ب ؾثبٕ پ٤ؽاقتٚ ی ضٞظ ؼا زلع ٓی ک٘ع، ثِکٚ ظقت ثٚ کبؼ نبػؽاٗٚ تؽی 

ثی ٤ٛچ انبؼٙ ی ٓكتو٤ٔی ٝ تٜ٘ب ثب تهج٤ٚ إٓ ثٚ چهْ ؾظٙ ٝ ثب ثٜؽٙ گ٤ؽی اؾ يٞؼ ض٤بٍ، ػُٞ خ٘كی ٓؼهٞم ؼا 

ثؽ إٓ اقت ٝ  صخن خٌجشیظ٣گؽی کٚ ؼاقتب٣ی ؿ٤ؽ اؾ ؼاقتبی ظٝ چهْ اٝ ) ٣ؼ٘ی ؼاقتبی ػٔٞظی ٝ ٗٚ اكوی ( ظانتٚ ٝ 

 قؽش ٝ ٗبث٤٘بقت ظؼ نؼؽ ض٣ٞم ت٣ًٞؽ ٓی ک٘ع گْی هشدهک اػ

: 

  

 ٝ چهْ ظ٣گؽ تٞ

 کٚ ؼاقتب٣ی ظ٣گؽ ظانت

 ثؽإ ثٞظکٚ ؾضْ ض٘دؽ 

 کٚ گٞی ٓؽظٓکم قؽش ثٞظ ٝ ٗبث٤٘ب

 پؽٓژٙ ال ؼاٙ ثؽ ٗظؽ ٓی ثكت کٚ پِک 
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 ظؼ اٗؿٝای نجی ظٝؼظقت پٜ٘بٕ ثٞظ

  

کٚ ثب اٗعکی تبَٓ ث٤هتؽ ظؼ تهج٤ٚ ػُٞ خ٘كی ؾٗبٗٚ ثٚ چهٔی ثب ؼاقتبی ٓطبُق، ظؼ٣بكت ا٣٘کٚ گٞی ٗبث٤٘بی ٓؽظٓک ٝ 

 ؼ ثٚ ٗظؽ ٗٔی آ٣عپِک پؽٓژٙ ثٚ چٚ چ٤ؿٛب٣ی انبؼٙ ٓی ک٘٘ع، ظنٞا

  

 اکٕ٘ٞ ث٤ب٤٣ع ثب ْٛ نؼؽی ظ٣گؽ ٝ ا٣ٖ ثبؼ اؾ ٣عهللا ؼ٣ٝب٣ی، نبػؽ ٗٞپؽظاؾ ٓؼبيؽ ثطٞا٤ْٗ

ٗبٓگػاؼی  ) ."اقت ٝ ثؽ پ٤هبٗی إٓ قط٘ی اؾ ٓك٤ر ٗوَ نعٙ کٚ: "ا٣ٖ تٖ ٖٓ اقت، ثطٞؼ٣عل تي صتاىػ٘ٞإ نؼؽ، 

 ( اٗدبّ نعٙ اقت -جتٚ ٗٚ تب اٗتٜب اُ –ث٘عٛبی نؼؽ ٤ٗؿ ظبٛؽا ثؽاقبـ زؽٝف ا٣ٖ خِٔٚ ی ٓك٤ر 

  

  

 (ا

 اٗكبٕ ثؽٛ٘ٚ تٜ٘ب ٤ٗكت

 ٤ٛچ اٗكبٕ ػد٤جی تٜ٘ب ٤ٗكت

 ٛب٣م ؼا پٞقت ٝهت٢ ًٚ هِٚ

 گكتؽاٗع ٢ٓ

 ٝ ٛٞاٛبی ٖٓ اؾ پٞقت

 يؼِٞظ ٛٞا٣٘ع

 گ٤ؽٗع نٌبف اؾ هِّٚ ٓی

 ُگكتؽٗع ٝ ٓی

 ٛب ثؽ قؽاقِؽ پٞقِت تٞ ُگكتؽٙ ی هِّٚ

  

  

 (ی

 اكن ظؼ اٗتظبؼ اكن

 اٗتظبؼ اكن ؼٝی ؼاٙٝ 

ِٙ اكن ؼا ٓی  ث٘عظ ؼا
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 ٤ٔٛهٚ آٌٗٚ ٓ٘تظؽ اقت

 قّع ِ ؼاٙ  ؼقع اؾ ؼاٙ ثؽای آٌٗٚ ٓی

 ؼقع اؾ ؼاٙ ٝ اٝ ًٚ ٓی

 قت چ٤ؿی  قت ثؽای اٝ ًٚ قعِّ چ٤ؿی

  

  

ٕ) 

 چ٤ؿی ٗهكتٚ ظؼ چ٤ؿی

ِّ چ٤ؿی ظ٣گؽ ؼا  تب ٗب

 اؾ ؼٝی ؼاٙ ثؽظاؼظ

 ضٞاِة اكن

 ظ٣ٞاؼ

ٍِ ضٕٞ ِ ٓؽا ت٘  پ٤ٔب٣ع ع تؽ اؾ ضْٞٗ ٓیٗجُی ًٚ ِٞ

 آ٣ع ٓی

 .ٝ اؼتلبع ثٚ قّع ٓی ؼقع

  

  

 (ت

 ٛب٣م ؼا ٝ ثبؾ پٞقت هُِٚ

 گكتؽاٗع ٓی

ِٕ ِ ٖٓ اؾ ث٤ؽٕٝ  ظؼٝ

 گ٤ؽظ كبيِٚ ثب پٞقت ٓی

 ٝ پٞقت

ِٕ ٓؽا اؾ ث٤ؽٕٝ ٓی  گ٤ؽظ ظؼٝ

 ٛب٣م ؼا پٞقت ٝهتی ًٚ هِٚ
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 گكتؽاّٗع ٓی

  

ٕ) 

 پؽچ٤ٖ ِ ؾ٣ؽ پٞقت

 تِٞئٚ، پؽچ٤ٖ

 پؽچ٤ٖ ِ ؾ٣ؽ

 ؾثبٕ ِ پؽقٚ ؾثبٕ ِ پَؽ 

 ؾثبٕ ِ پؽقٚ ثؽ پِؽ

                                      ؾثبٕ پؽقٚ ثؽ چ٤ٖ

 ثؽ اثؽ

 ثؽ اثؽ٣هْ

 ثؽ ٣َهْ

 ؾثبٕ ِ پؽقٚ ثؽ چبُٚ ثؽ چٍٞ

 ؾثبٕ ِ ٤ُف

  

 ٛبی ضٞاقتٖ اؾ تٖ ثب چهْ

 نٞی ػد٤ت ٢ٓ   نٞی ثؽٛ٘ٚ ٢ٓ

 نّٞ ػد٤ت ٓی   نّٞ ثؽٛ٘ٚ ٢ٓ

 :ٓبْٗ ٗی ٓیٝ ظؼ قٞاُی ز٤ٞا

 اٗكبٕ ثؽٛ٘ٚ تٜ٘ب ٤ٗكت

 .٤ٛچ اٗكبٕ ػد٤جی تٜ٘ب ٤ٗكت

  

  

 ّ) 

ًِهبُٚ ٓی  ًهْ ؾثبٕ پؽقٚ ثؽ 
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 ض٤ؿظ ٓی ضؽچ٘گِ ضلتٚ اؾ خب ثؽ

ِٙ اقب٤ِؽ ـ  ٝ ٤ًؽ ـ ٓب

 اكتع ز٤ب اؾ ز٤ب ٓی ظؼ كٌؽی ث٢

 نٞظ قطت ٓی

  

 تب ظؼ ٤ٓبٕ اػُب اػُب٣ْ ؼا

 ثٚ ؼًؼت٢

 ًْ٘ ظؼ تٞ خٔغ ٓی

 ًْ٘ ٓیثب تٞ ُخٔؼٚ 

 اّ ؼا ػُٞ ٤ٓبٗی

 ؼکٞع ضلتٚ ؼا

 ٜٗلتٚ ؼا

  

 نٞظ هًؽ ق٤بٙ ًٞچي تٞ ثبؾ ٓی

 گ٤ؽظ ٝ ؼ٣تْ ظؼ ًٔؽ ٓی

ِْ ضِّّ ٗبضٖ  ٛب ثؽ پُهت ثب ؼق

  

  

ٕ) 

 ًٞٙ   ًت٤جٚ   ِِٞع ِ پُهت

 ِٞؼ   ق٤٘ب١ قدعٙ

 ظ٣ٞاؼ ِ ؾاؼی

  

 ث٘بی پُهت ؼا ؾاٗٞؾظٕ

 ٝ قؽ ثٚ پ٤م پبی تٌبٗعٕ
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 ظ٣ٞاؼیگٞئی ًٚ ؾاؼی ثؽ 

 آؼی  ظ٣ٞاؼ ِ ؾاؼی

  

  

 (ا

 ٛبی ُؽؾ٣عٕ خٞاٗٚ

 ث٤ٖ ظٝ آش

 ٝهتی ًٚ پٞقت ـ چ٤ؿی ٗٔبٗعٙ اؾ پٞقت ـ

 ن٘بقع ث٤٘ی ٗٔی

 ٝ ث٤ٖ

 خؿ زػِف ث٤ٖ

 ـ ث٤ٖ ِ ظٝ آش ـ ٤ٗكت

ِّ تٖ -تب تٖ  -تٔب

ِّ تٞ -تب تٞ  -تٔب

 تب ث٤ص

 تب ٗبُٚ

 تب ظؼظ

 تب ٓؽگ،

 پف ًدب اقت ث٤ص؟  ـ آش

  

  

 (ـ

 ق٤َ ؼاٝهتی ًٚ يطؽٙ 

 ً٘ع تب ٓی

ِٕ ثؽٛ٘ٚ ظؼ ٓؽگ تٜ٘ب ٤ٗكت  اٗكب
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 ٓبؼ  ٛبی ٖٓ ٓؼٔبؼ ضؽاثٚ

 آ٣ع اؾ الٗٚ ی پؽقتٞ پبئ٤ٖ ٓی

 ٝ چٜؽٙ ی تٞ

 ثؽ پِِي ثكتٚ ٝاژٙ ی ٓدُٜٞی قت

  

  

 (ت

ِٙ آة ٓی  ٓبّٗع ٝ آة ظؼ گؽ

 ظؼ ٖٓ

 ٝ ٛؽ ظؼضت

 ظؼ تٞ ٣ي ظؼضِت ظ٣گؽ اقت

  

 ٓ٘وبؼٛبی ظؼاِؾ ٖٓ اؾ ثبال

 الی ِ ًٞچِي تٞ پبئ٤ٖ ثؽ الٗٚ الٗٚ

 ثبؼظ ٓی   ثبؼظ ٓی

 ٝ ثبؾ ٛؽ ظؼضت

 .ظؼ تٞ ٣ي ظؼضِت ظ٣گؽ اقت

  

  

 (ة

 ٝ ظؼ ػجٞؼ ِ اؾ پٞقت

 ٓبَٗع ثبؼإ ث٤ؽٕٝ ٓی

 ظ٣ٞاؼٙ ی ظؼٕٝ ٖٓ ای پٞقت، 

 !ای خعاؼ
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 گػاؼّ خب٣ْ ؼا خب ظؼ تٞ ٓی

 ا١ زػِف خبی ٖٓ

 !ای خب

  

  

 (ش

 خبٕ چ٤ؿی اؾ تٖ اقت

 زبال کٚ خبٕ

 چ٤ؿی اؾ تٖ ٤ٗكتخؿ 

                           زبال کٚ خبٕ تٖ اقت

 ای زػِف خبی ٖٓ، ای خب،

 ظؼ ق٤٘ٚ ظؼ تٔبّ ِ ق٤٘ٚ ی تٞ

 ٓبْٗ اٗگبؼ خب آٗچ٘بٕ ٓی

 .ظ٤ٗب ظؼ ًِف تٞ ثٚ آضؽ ؼق٤عٙ اقت

  

  

ٝ) 

 كؽاؼ

 ؾ٣جبئی ِ كؽاؼ

 ٛبی كؽاؼی ظؼ هبِة ؼٗگ

 ظ٣ٞاؼ ؼا

٘ع ٓؼ٘بی پهِت ظ٣ٞاؼ ٓی ًُ 

  

 ٓؼ٘ب ْٓ٘

 ـ ٓؼ٘بی پهِت ظ٣ٞاؼ ـ
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 .كّؽاؼ

  

ٛؽ چ٘ع کٚ آهبی ؼ٣ٝب٣ی نبػؽ ظؼ ٓٞضؽٙ ی ظكتؽ نؼؽل ) ظكتؽ اؾ ظٝقت ظانتٖ، کٚ ا٣ٖ نؼؽ ٤ٗؿ ٓتؼِن ثٚ إٓ اقت ( 

 ٓی ٣ٞٗكع

: 

 اقت ضٞظ ًتبث٢ ٓٞػٞظ ؽؼشُاي تذًي  اّ. ٝ ٝ هع٣ْ ٝ ؿ٢٘ ظ٣عٙ گٕٞ ٝ ثعٕ ؼا ٖٓ، ٓثَ ظؼ٣ب، ٝ ٓثَ ٣ًٞؽ، ٝق٤غ ٝ گٞٗٚ

  

 ٝ ٤ٗؿ اَبكٚ ٓی ک٘ع

: 

 ٝ ٣و٤٘ب نبػؽ زن ظاؼظ خؿ ثؽا١ ؼَب٣ت ض٣ٞم ٣ٞ٘ٗكع، ًٚ نؼؽ ٗٔب٣مِ اٗكبٕ ٝ ٗٔب٣مِ تٔبّ ٤ٗؽٝٛب١ تپ٘عٙ ی اٝقت

  

ُکٖ ٓب ضٞاٗ٘عگبٕ نؼؽ اٝ ٛٔچ٘بٕ ا٣ٖ زن ؼا ثؽای ض٣ٞم ٓسلٞظ ٓی ظا٤ْٗ کٚ انبؼٙ ٛبی ٗطؽان٤عٙ ٝ ٗبٛ٘ؽٓ٘عاٗٚ ثٚ  

ظّٝ ٝ )ّ( ٝ )ش( ٗپك٘ع٣عٙ ٝ قَٜ اقت کٚ ٝهتی ٗٔٞٗٚ ٛبی ثك٤بؼ   ی ؾٗبٗٚ ٝ ٓؽظاٗٚ ؼا ظؼ ث٘عٛبی )ٕ(ٗبّ اٗعاّ ٛبی خ٘ك

ثٜتؽی ٓبٗ٘ع نؼؽ ٗبظؼپٞؼ ظؼ ظقت ظاؼ٣ْ، ثب ٓوب٣كٚ ی قبظٙ ای ٤ٓبٕ إٓ ٝ ا٣ٖ نؼؽ آهبی ؼ٣ٝب٣ی، اثؽ ثؽٛ٘ٚ ی ا٣هبٕ ؼا 

ا٣ٖ ٓوب٣كٚ ی قبظٙ، ثگػاؼ٣ع اؾ ث٤ٖ ٣ٝژگی ٛبی ٓطتِق ا٣ٖ ظٝ  ثٚ تٔبٓی كبهع اؼؾل ٛ٘ؽی هِٔعاظ ک٤ْ٘. ثؼ٘ٞإ ٓثبُی اؾ

 نؼؽ، تٜ٘ب ک٤ل٤ت آٝاٗگبؼی اٗدبّ نعٙ ظؼ آٜٗب ؼا ثب ٣کع٣گؽ ه٤بـ ٗٔب٤٣ْ

: 

ظؼ ثطهی اؾ نؼؽ ٗبظؼپٞؼ کٚ اتلبهب ثٚ ُسبظ چ٤٘م ث٘عٛب، ثؽ ضالف نؼؽ ؼ٣ٝب٣ی ٝ ثٚ ظؼقتی ظؼ ث٘ع اضتتب٤ٓٚ ی نؼؽ 

 ٝاهغ نعٙ ٓی ضٞا٤ْٗ

: 

  

 ثٚ اٗتٜبی تٞ ٗؿظ٣ک ٓی نعّ ، ٗبگبٙ

 يعای ن٤ٜٚ ی اقجی كؽا ؼق٤ع اؾ ؼاٙ

 يعای ثبٍ ؾظٕ ٛبی کلتؽی ظؼ چبٙ

 يعای ٗبُٚ ی ٗی ٛبی ض٤ف ظؼ ٜٓتبة

 ػجٞؼ ؾٝؼهی اؾ گؽظاة
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ٙ کٚ ٗٚ تٜ٘ب اؾ ٝخٚ آٝا٣ی ؿ٘ی ای ثؽضٞؼظاؼ اقت، ثِکٚ ٛٔ٘ه٤٘ی ا٣ٖ آٝاٗگبؼٙ ٛب ثب ت٣ًٞؽقبؾی اٗدبّ نعٙ تٞقّ ٝاژ

کٚ ٛٔگی ظؼ  صّسق دس گشدابظؼ ٜٓتبة ٝ  ًی ُای خیظ، کفتشی دس چاٍٛب ٝ تؽک٤ت ٛبی ثًؽی ٗظ٤ؽ ثبٍ ؾظٕ ٛبی 

کبؼثؽظی اقتؼبؼٙ ای انبؼٙ ثٚ ُسظبت اٝج آ٤ٓؿل ٝ ٣کی نعٕ اٗعاّ ٛبی ؾٗبٗٚ ٝ ٓؽظاٗٚ ظاؼٗع، ثٚ نؼؽ پؽ ٝ ثبُی 

بؾ ْٛ ثِ٘عتؽ پؽٝاؾ ک٘ع. ٝ ا٣ٖ ٛٔٚ ظؼ زب٤ُكت کٚ ؼ٣ٝب٣ی، ت٘ٞٓ٘ع ثطه٤عٙ تب ظؼ آقٔبٕ ض٤بٍ ضٞاٗ٘عٙ ثٚ اؼتلبػبتی ث

يعاٛب ؼا ثی يؽف کٔتؽ٣ٖ ٛ٘ؽی ثؽای ت٤ً٘ق ٓٞق٤و٤ب٣ی آٜٗب ثب قبؾ نؼؽ ض٣ٞم، ا٣٘گٞٗٚ ٝ تٜ٘ب ثب تکؽاؼ ٝاژٙ 

 آٝای آش َجّ ٓی ک٘ع

: 

  

 ٛبی ُؽؾ٣عٕ خٞاٗٚ

 ث٤ٖ ظٝ آش

 ٝهتی ًٚ پٞقت ـ چ٤ؿی ٗٔبٗعٙ اؾ پٞقت ـ

 ن٘بقع ث٤٘ی ٗٔی

 ٝ ث٤ٖ

 خؿ زػِف ث٤ٖ

 ـ ث٤ٖ ِ ظٝ آش ـ ٤ٗكت

ِّ تٖ -تب تٖ  -تٔب

ِّ تٞ -تب تٞ  -تٔب

 تب ث٤ص

 تب ٗبُٚ

 تب ظؼظ

 تب ٓؽگ،

 پف ًدب اقت ث٤ص؟  ـ آش

------- 

پف اؾ ا٣ٖ ظٝ ٗٔٞٗٚ ی ٓؼبيؽ، اکٕ٘ٞ ثٚ ٓ٘ظٞؼ ا٣دبظ ک٘تؽاقت ثٜتؽ خٜت ٓوب٣كٚ، ثع ٤ٗكت ٗگبٛی ٤ٗؿ ثٚ اث٤بتی اؾ 

 عاؾ٣ْ کٚ ؾ٣ؽ ػ٘ٞإ نؼؽ اؼٝت٤ک هؽاؼ ٓی گ٤ؽٗعاظث٤بت کالق٤ک ث٤٘

: 

٣کی اؾ ثٜتؽ٣ٖ ٗٔٞٗٚ ٛب، تٞي٤ق ٓطتًؽ كؽظٝقی اؾ ػهوجبؾی ؼقتْ ٝ ت٤ٜٔ٘ٚ ٝ تهک٤َ ٗطلٚ ی قٜؽاة اقت کٚ اؾ 

 ُسبظ کبؼثؽظ ؾثبٕ ک٘ب٣ی ٝ كؽاٝاٗی اقتؼبؼٙ ٛب، ظؼ خب٣گبٛی ؼك٤غ ٤ٓبٕ ٗٔٞٗٚ ٛبی ٓهبثٚ ا٣كتبظٙ اقت
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: 

 ٗجٞظ إٓ نت ت٤ؽٙ تب ظ٣ؽ ثبؾ  **  ثب اٝ ثٚ ؼاؾ چٞ اٗجبؾ اٝ گهت

 ٝ ٣ب زوٚ ی ُؼَ نع پؽ ؾ ظؼ  **  ؾ نجْ٘ نع إٓ ؿ٘چٚ ی تبؾٙ پؽ

 ٤ٓبٗم ٣کی گٞٛؽ آٓع پع٣ع  **  ثٚ کبّ يعف هطؽٙ اٗعؼ چک٤ع

  

تبؾگی ( ٝ  ثٚ اػتجبؼ ثکبؼت ٝ ) كؽظٝقی ثب ؾثبٗی پبک٤ؿٙ، ػُٞ خ٘كی ت٤ٜٔ٘ٚ ؼا ٛ٘ؽٓ٘عاٗٚ ٣ک ثبؼ ثٚ ؿ٘چٚ ی تبؾٙ

ثبؼ ظ٣گؽ ثٚ يعف ) ثٚ اػتجبؼ نجبٛت ظؼ نکَ ظبٛؽی ثب ظانتٖ ظٝ ُجٚ ( تهج٤ٚ کؽظٙ ٝ ٤ٗؿ ثٚ ت٘بقت اؾ کِٔبت نجْ٘ ٝ 

 چک٤عٕ هطؽٙ ) کٚ ٝاَر اقت اقتؼبؼٙ اؾ چٚ چ٤ؿ ٛكت٘ع ( اقتلبظٙ ٓی ک٘ع

  

إٓ، اث٤بت ثك٤بؼی ٣بكت کٚ ٛٔگی  ٗٔٞٗٚ ی ظ٣گؽ، ثطهی اؾ ٓ٘ظٞٓٚ ی ػبنوبٗٚ ی ضكؽٝ ٝ ن٤ؽ٣ٖ اقت کٚ ٤ٓتٞإ ظؼ

اُگٞٛبی ٛ٘ؽٓ٘عاٗٚ ای ثؽای اقتلبظٙ اؾ اؼٝت٤كْ ظؼ نؼؽ ثٚ نٔبؼ ٓی ؼٝٗع. ٗظبٓی پ٤م اؾ ؼق٤عٕ ثٚ تٞي٤ق 

ٛٔبؿٞنی ضكؽٝ ٝن٤ؽ٣ٖ، ثبؼٛب ٝ ثٚ ِؽم ٓطتِق، ؾ٣جب٣ی ٝقٞقٚ اٗگ٤ؿ ن٤ؽ٣ٖ ؼا ثب ثٚ کبؼ ثكتٖ تهج٤ٜبت ظُپػ٣ؽ 

 اؾ خِٔٚ اؾ ؾثبٕ نبپٞؼ ثؽای ضكؽٝ .ب٣ی ٛبی ِج٤ؼت، ت٣ًٞؽ ٓی ک٘عاخؿای ٓطتِق اٗعاّ اٝ ثٚ ؾ٣ج

: 

 ثٚ ؾ٣ؽ ٓو٘ؼٚ يبزت کالٛی  **  پؽی ظضتی پؽی ثگػاؼ ٓبٛی

 ق٤ٚ چهٔی چٞ آة ؾٗعگبٗی  **  نت اكؽٝؾی چٞ ٜٓتبة خٞاٗی

 ظٝ ؾٗگی ثؽ قؽ ٗطِم ؼِت چ٤ٖ  **  که٤عٙ هبٓتی چٕٞ ٗطَ ق٤ٔ٤ٖ

 يعف ؼا آة ظٗعإ ظاظٙ اؾ ظٝؼ  **  ثٚ ٓؽٝاؼ٣ع ظٗعاٜٗبی چٕٞ ٗٞؼ

 ظٝ گ٤كٞ چٕٞ کٔ٘ع تبة ظاظٙ  **  ظٝ نکؽ چٕٞ ػو٤ن آة ظاظٙ

 ظٓبؽ ٗؽگف ث٤ٔبؼ ض٤ؿل  **  نعٙ گؽّ اؾ ٗك٤ْ ٓهک ث٤ؿل

 ُجم ؼا يع ؾثبٕ ٛؽ يع نکؽ ؼ٣ؿ  **  ثٚ قسؽی کآتم ظُٜب ک٘ع ت٤ؿ

 ٗٔک ن٤ؽ٣ٖ ٗجبنع ٝإٓ اٝ ٛكت  **  ٗٔک ظاؼظ ُجم ظؼ ض٘عٙ پ٤ٞقت

 کٚ کؽظ إٓ ت٤ؾ ق٤جی ؼا ثٚ ظٝ ٤ْٗ  **  تٞ گٞئی ث٤٘ی ال ت٤ـ٤كت اؾ ق٤ْ

 چٞ ٓبٛم ؼض٘ٚ ای ثؽ ؼش ٤ٗبثی  **  ؾ ٓبٛم يع هًت ؼا ؼض٘ٚ ٣بثی

 ؾٗص چٕٞ ق٤ت ٝ ؿجـت چٕٞ تؽٗدی  **  ٓٞکَ کؽظٙ ثؽ ٛؽ ؿٔؿٙ ؿ٘دی

 ثؽ إٓ پكتبٕ گَ ثكتبٕ ظؼّ ؼ٣ؿ  **  ظٝ پكتبٕ چٕٞ ظٝ ق٤ٔ٤ٖ ٗبؼ ٗٞض٤ؿ

 کٚ ُؼَ اؼ ٝا گهب٣ع ظؼ ثؽ٣ؿظ  **  ُؼِم ثٞقٚ ؼا پبقص ٗط٤ؿظؾ 
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 ٗج٤٘ع کف نجی چٕٞ آكتبثم  **  نجی يع کف كؿٕٝ ث٤٘ع ثٚ ضٞاثم

 ُجم ن٤ؽ٣ٖ ٝ ٗبٓم ٤ٗؿ ن٤ؽ٣ٖ  **  ؼضم ٗكؽ٣ٖ ٝ ث٣ٞم ٤ٗؿ ٗكؽ٣ٖ

  

 ٝ ٤ٗؿ ثبؼ ظ٣گؽ ظؼ كًَ ؾكبف ضكؽٝ ٝ ن٤ؽ٣ٖ

: 

 ضؽٖٓ ٛب گَ ٝ ضؽٝاؼٛب ه٘عثٚ   **  خٜبٕ اكؽٝؾ ظُج٘عی چٚ ظُج٘ع

 قؿاٝاؼ ک٘بؼ ٤ٗکجطتبٕ  **  ثٜبؼی تبؾٙ چٕٞ گَ ثؽ ظؼضتبٕ

 چٞ ظ٣عٙ ٗوم اٝ اؾ تبة ؼكتٚ  **  ؾ ضبُم چهْ ثع ظؼ ضٞاة ؼكتٚ

 ُجم ظٗعإ ٝ ظٗعإ ُت ٗع٣عٙ  **  ُت ٝ ظٗعاٗی اؾ ػهن آكؽ٣عٙ

 چؽاؿی ثكتٚ ثؽ ظٝظ قپ٘عی  **  که٤عٙ گؽظ ٓٚ ٓهگ٤ٖ کٔ٘عی

 تجبن٤ؽل ثدبی ن٤ؽ ٛهتٚ  **  ٕ ن٤ؽ ثب نکؽ قؽنتٚت٘ی چٞ

 ؾ ثبؾی ؾُلم اؾ ظقتم پؽ٣عٕ  **  ؾ تؽی ضٞاقت اٗعآم چک٤عٕ

  

کٚ پف اؾ إٓ، ثٚ كًبزت ث٤م اؾ پ٤م، ػهوجبؾی إٓ ظٝ ؼا ثب خؿئ٤بت کبَٓ ظؼ ؼكتبؼٛب ٝ زؽکبت ٝ اُجتٚ ثٚ ٓبٗ٘ع هجَ، 

كؽاٝإ ) ٗظ٤ؽ تهج٤ٚ اخؿای ثعٕ ن٤ؽ٣ٖ ثٚ گَ ٝ ٤ٓٞٙ ظؼ اث٤بت ظّٝ ٝ ٝ ک٘ب٣ٚ ٛبی  ثب اقتلبظٙ ی نبػؽاٗٚ اؾ تهج٤ٜبت 

قّٞ، تهج٤ٚ پكتبٕ اٝ ثٚ ٗبؼ ٝ چهْ اٝ ثٚ ٗؽگف ظؼ ث٤ت چٜبؼّ، تهج٤ٚ ن٤ؽ٣ٖ ثٚ ثبؾ قل٤ع ٝ ضكؽٝ ثٚ تػؼٝ ثبؽ ظؼ ث٤ت 

ٞتؽ ظؼ ث٤ت نهْ، تهج٤ٚ تـ٤٤ؽ ٓٞهؼ٤ت ٛبی ك٤ؿ٣کی إٓ ظٝ ز٤ٖ آ٤ٓؿل، تهج٤ٚ ضكؽٝ ثٚ کج پ٘دْ ٝ ثٚ ا٣ٖ تؽت٤ت ٗٔب٣م 

اٗعاّ خ٘كی ن٤ؽ٣ٖ ثٚ ػو٤ن ٝ آٝؼظٕ ػجبؼت ؾ٣جبی ٜٓؽ ثؽظانتٖ اؾ ػو٤ن ظؼ ث٤ت ٛهتْ ٝ ثبؼ ظ٣گؽ تهج٤ٚ إٓ ثٚ 

 تٞي٤ق ٓی ک٘ع زًبؼی کٚ هلَ ق٤ٔ٤ٖ ؼ٣ٝم اقت ظؼ ث٤ت ظْٛ ٝ ؿ٤ؽٙ(، 

: 

 نک٤ت نبٙ ٤ٗؿ اؾ ؼاٙ ثؽضبقت  **  چٞ اثؽ اؾ پ٤م ؼٝی ٓبٙ ثؽضبقت

 چٞ گَ ؾإ ؼش ثٚ ض٘ع٣عٕ ظؼ آٓع  **  ٚ گَ چ٤عٕ ظؼ آٓعقؽل اٍٝ ث

 يالی ٤ٓٞٙ ٛبی تبؾٙ ظؼ ظاظ  **  پف آٗگٚ ػهن ؼا آٝاؾٙ ظؼ ظاظ

 گٜی ثب ٗبؼ ٝ ٗؽگف ؼكت ثبؾ٣م  **  کٚ اؾ ق٤ت ٝ قٖٔ ثٞظ ٗوَ قبؾ٣م

 تػؼٝ ثبؽ ؼا ثؽ ق٤٘ٚ ث٘هكت  **  گٜی ثبؾ قل٤ع اؾ ظقت نٚ خكت

 کجٞتؽ چ٤ؽٙ نع ثؽ ق٤٘ٚ ی ثبؾ  **  پؽٝاؾگٜی اؾ ثف ٗهبِ اٗگ٤ؿ 

 ثؽٝ ْٛ ن٤ؽ ٗؽ نع ػبهجت چ٤ؽ  **  گٞؾٕ ٓبظٙ ٓی کٞن٤ع ثب ن٤ؽ
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 ثٚ ٣بهٞت اؾ ػو٤وم ٜٓؽ ثؽظانت  **  نگؽكی کؽظ ٝ تب ضبؾٕ ضجؽ ظانت

 ثؽآٝؼظ اؾ گَ ثی گؽظ اٝ گؽظ  **  ثؽٕٝ ثؽظ اؾ ظٍ پؽ ظؼظ اٝ ظؼظ

 آة ؾٗعگبٗی ٜٓؽ ثؽ قؽچٞ   **  زًبؼی ٣بكت ق٤ٔ٤ٖ هلَ ثؽ ظؼ

 کٚ ظؼ آة ز٤بت اكک٘ع ٓبٛی  **  ٓگؽ نٚ ضُؽ ثٞظ ٝ نت ق٤بٛی

 ؼق٤عٙ ؾإ ٤ٓبٕ خبٗی ثٚ خبٗی  **  نعٙ چ٘جؽ ٤ٓبٗی ثؽ ٤ٓبٗی

 نکؽ ثگعاضتٚ ظؼ ٓـؿ ثبظاّ  **  چک٤عٙ آة گَ ظؼ ق٤ٔگٕٞ خبّ

 ثٚ ٣کدب آة ٝ آتم ػٜع ثكتٚ  **  يعف ثؽ نبش ٓؽخبٕ ػٜع ثكتٚ

 نجكتبٕ گهتٚ پؽ ن٘گؽف ٝ ق٤ٔبة  **  ؿی إٓ آتم ٝ آةؾ ؼٗگ آ٤ٓ

 ثٚ ٓؽٝاؼ٣ع ٛب ٣بهٞت قلت٘ع  **  نجبٕ ؼٝؾی ثٚ تؽک ضٞاة گلت٘ع

 ث٘لهٚ ظؼ ثؽ ٝ ٗؽگف ظؼ آؿٞل  **  نجبٕ ؼٝؾی ظگؽ ضلت٘ع ٓعٛٞل

... 

ٗٞنتٚ ضبؼج اقت، خِٔگی ا٣ٜ٘ب کٚ گلتٚ نع، ظؼ ک٘بؼ ٓٞاؼظ اٗجٞٙ ظ٣گؽی کٚ ٤ٓتٞإ ثؽنٔؽظ ٝ آب اؾ زٞيِٚ ی ا٣ٖ 

تالنی ٛكت٘ع ثؽای ٗٔب٣بٗعٕ ا٣ٖ زو٤وت کٚ ظؼ کبؼثؽظ اثؿاؼ زكبقی چٕٞ اؼٝت٤كْ ظؼ قبضتبؼ ٣ک نؼؽ، نبػؽ ث٤م اؾ 

آٗکٚ ظؼ اٗع٣هٚ ی ه٤ٞظ ٝ ٓسعٝظ٣ت ٛبی اضالهی/اختٔبػی ثبنع ثٜتؽ اقت کٚ َؽٝؼت آكؽ٣٘م ٛ٘ؽی ؼا چٕٞ ايِی 

ظٛع. چؽا کٚ ا٣٘گٞٗٚ، كبيِٚ ی ٤ٓبٕ اقتلبظٙ اؾ ؾثبٕ اؼٝت٤ک ٗبة ٝ ثؽچ٤عٕ تٜ٘ب تؼعی ٗبپػ٣ؽ چؽاؽ ؼاٙ ض٣ٞهتٖ هؽاؼ 

 كٜؽقتی اؾ ٗبّ اػُبی خ٘كی ثعٕ، کٚ گبٙ ٓٔکٖ اقت پٞن٤عٙ ٓبٗعٙ ثبنع، ضٞظ ثٚ تبث٤عٕ پؽتٞ ٛ٘ؽ، ؼٝنٖ ضٞاٛع گهت
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ٚقالّ كبزه  

تؼدت کؽظی!؟... ٤ٓعاْٗ ظؼ کكٞت ٓؽظإ آثؽٝٓ٘ع، اٗع٣ه٤عٕ ثٚ تٞ ؼقْ، ٝ گلتٖ اؾ تٞ ٗ٘گ اقت! آب 
 ٤ٓطٞاْٛ ثؽا٣ت ث٣ٞ٘كْ

 

٤ٓعاْٗ کٚ ٤ٓعاٗی ٛٔٚ تؽا پ٤ِع ٓی ظاٗ٘ع، ٖٓ …! ن٤٘عٙ اّ، تٖ ٓی كؽٝنی، ثؽای ُؤٚ ٗبٕ! چٚ گ٘بٙ کج٤ؽٙ ای
 ْٛ ٓبٗ٘ع ٛٔٚ اّ

 

پؽق٤عٙ ای چؽا اگؽ ظؼ قؽؾ٤ٖٓ ٖٓ ٝ تٞ، ؾٗی ؾٗبٗگی ال ؼا ثلؽٝنع کٚ ٗبٕ ؼاقتی ؼٝقپی! اؾ ضٞظت 
 !ظؼ ث٤بٝؼظ ؼگ ؿ٤ؽت اؼثبثبٕ ث٤ؽٕٝ ٓی ؾٗع ؟

اقت ؟! « ا٣ثبؼ»آب اگؽ ٛٔبٕ ؾٕ ک٤ِٚ ال ؼا ثلؽٝنع تب ٗبٗی ثطؽظ ٝ ٣ب نٞٛؽ ؾٗعاٗی ال آؾاظ نٞظ ا٣ٖ  !
 ٓگؽ ٛؽظٝاؾ ٣ک تٖ ٤ٗكت؟ ٓگؽ ٛؽ ظٝ خكْ كؽٝنی ٤ٗكت؟

 

 تٖ ظؼ ثؽاثؽ ٗبٕ ٗ٘گ اقت
ٖٓ ظؼ ظ٣بؼّ کكبٗی ؼا ظ٣عّ کٚ ظ٣ٖ ضعا ؼا چٞة ٤ٓؿٗ٘ع ثٚ ه٤ٔت ظ٤ٗب٣هبٕ… ثلؽٝل ! ت٘ت ؼا زؽاج کٖ  

 

 نؽكت ؼا نکؽ کٚ اگؽ ٤ٓلؽٝنی اؾ تٖ ٓی كؽٝنی ٗٚ اؾ ظ٣ٖ

 ن٤٘عٙ اّ ؼٝؾٙ ٤ٓگ٤ؽی،

 ؿكَ ٤ٓک٘ی،

 ٗٔبؾ ٤ٓطٞاٗی،
 چٜبؼن٘جٚ ٛب ٗػؼ زؽّ آبٓؿاظٙ يبُر ظاؼی،

 ؼُٓبٕ ثؼع اؾ اكطبؼ کبؼ ٓی ک٘ی،

 .ٓسؽّ تؼط٤ِی

 

ٖٓ اؾ إٓ ٤ٓتؽقْ کٚ ؼٝؾی ثب ظبٛؽی ػبُٔبٗٚ، خٔؼٚ ثبؾاؼ ظ٣ٖ ضعا ؼا ثؽاٙ کْ٘، ؾٛع ؼا ثكبِ کْ٘، ؿكَ 
ْٛ ٗکْ٘، چٜبؼن٘جٚ ْٛ ثٚ زؽّ آبٓؿاظٙ يبُر ٗؽّٝ، پ٤م اؾ اكطبؼ ٝ پف اؾ اكطبؼ ٓهـٍٞ ثبنْ، ٓسؽّ ْٛ 

 !تؼط٤َ ٗکْ٘

 

ظػب٣ْ کٖ… كبزهٚ!!!  

 کارو 
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داًن فاحؾَ کذام خاًَ تْدم  ًوی  

 ُادی تیگی"

  

ظاْٗ كبزهٚ کعاّ ضبٗٚ ثٞظّ ٗٔی  

 کٚ ق٘گكبؼّ کؽظٗع

 إ نٜؽ ٖٓ؛…

گٞئی، کبكؽ نعّ، ثٚ ٛؽ آٗچٚ ٓی  

ٛب٣ْ ؼا خٔغ کؽظّ کٞظکی  

 .                                                    ٝ ظٝؼ ؼ٣طتٔت

 تٔبّ ثؽگهتْ٘ ؼا اؾ ٣بظ ثؽظٙ ثٞظّ

گهتْ آٗگبٙ کٚ زتی ثبؾٓی  

ٛب٣م ا٣ٔبٕ ث٤بٝؼّ ظاْٗ تب ثٚ تٔبّ ٗٔی . 

ٛبی پ٤ؽت ؼا کْ٘ چؽٝک ض٤بثبٕ ثبال ٝ پبئ٤ٖ ٓی  

اّ ؼا، ٝ ٓسِٚ  

اّ ؼا، کٞچٚ  

٣بثْ ضبٗٚ تٔبّ کهق ٣ٞٛتْ ؼا ٗٔی . 

ٓؽظٓبٕ ا٣٘دب ا٣ٖ اقت کبؼ : 

ظٛ٘ع  ؼٝؾٛب ثٚ ٓؽؿبٕ ظؼ٣ب٣ی ٗبٕ ٓی  

ظٛ٘ع ثبال گ٤ؽٗع ٝ ٓی ٛب پبچٚ ٓی ٝ نت  

ظاٗ٘ع، كؽؾٗعنبٕ ظ٣گؽ ٗبٕ ٤ٔٗطٞاٛع ٓی . 

 ثبؼٛب ظ٣عٓت

 زٍٞ ٝ زٞل پَ هع٣ٔی نٜؽ نعٙ ثٞظی

 ثعٗجبٍ ثبثبٛبی ٗبٕ ثعقت،

 کٚ ظ٣هت آثم ؼا ثبالی قؽل پٜ٘بٕ کؽظٙ ثٞظ؛

کهع ض٤ٔبؾٙ ٓیٝ اؾ يجر   

گػاؼظ تب ٗج٤٘٘ع ٝ ظقت ثؽ چهٔبٕ ظ٣گؽإ ٓی . 

كْٜٔ، ٓی  

 .ظٗعإ ػبؼ٣ٚ ٜٓٔتؽ اؾ تٔبّ تبؼ٣ص اقت
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 " فروغ فرخ زاد"

 هرجایی

 

 از پیش من برو که دل آزارم

 ناپایدار و سست و گنه کارم

 در کنج سینه، یک دل دیوانه

 در کنج دل، هزار هوس دارم

 

 دامن من ناپاکقلب تو پاک و 

 من شاهدم به خلوت بیگناه

 تو از شراب بوسه ی من مستی

 من سرخوش از شرابم و پیمانه

 

 چشمان من هزار زبان دارد

 من ساقیم به محفل سرمستان

 تا کی ز درد عشق سخن گویی

 گر بوسه خواهی از لب من، بستان

 

 عشق تو همچو پرتو مهتابست

 تابیده بی خبر به لجن زاری

 متی است که می باردباران رح

 بر سنگالخ قلب گنهکاری

 

 من ظلمت و تباهی جاویدم

 تو آفتاب روشن امیدی

 بر جانم ای فروغ سعادتبخش

 دیر است این زمان، که تو تابیدی

 

 دیر آمدم و دامنم از کؾ رفت

 دیر آمدی و ؼرق گنه گشتم

 از تند باد ذلت و بدنامی

 افسردم و چو شمع تبه گشتم

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paya.se/bild/ketab-frogh.jpg
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 ذکریا محمدی                                                                                    شه نمیگویمت   دگر فاح

 ای رّح عفیف

کَ ضراضر جاى تْدی                    

عػك..                                              

 در ضکْت احطاش

لطافت تاّر ّ                 

ًازک اًذیػی                          

خیالت را                                               

تَ تاراج تردًذ..                                                        

 در جِالت آرهاى

ّ تاّر خرافات                   

گیطْاًت غالق                                  

رّح آزادٍ تْد..                                              

 از تْی

دردُای ًخػکیذٍ      

در جْالًگاٍ ُْش                  

ّ هیذاى آزادٍ گی                                

فریادُا هی ًالیذ                   

در گیطْاى دختراى                                    

ضرزهیي ًاتاّری..                                                         

 در رّح خذائی ات

ضْال ُا؟؟                  

فریاد تْد!                             

 در ُن لفطی ُن تٌذاًت

اهیذ..      زیثایی..          عػك..               

ضال ُا تْد            
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ًاهػاى؛؛                   

یادغاى,,                               

ّ رّح غاى                                       

غریة تْد..                                                      

 در درد آلْدگی زًذگی

ّ زجر تاّرُا                         

چَ ضخت تْد تاراج عفت                 

ّ پرّاز پاکی..                                               

 در ایي هیکذٍ..

رّیایی تیع ًثْد     

خْاضتي آضواى                         

در آغْظ حمیر زهیٌیاى                                      

 ّ چَ ًفص گیر تْد

تازی عػك                        

در لجٌسار تمذش غِْت..                                    

 در ادتیات

ضْختَ گاى غعْر            

تاًگ ًالْش              

ّ فریاد عذالتػاى                              

چَ دردآّر            

فاحػَ گری را                          

هی خْاًذ                                

آرهاًی تریي                                       

ًام دردُایت..                                               

 هی داًوت

کَ  آًگَ                
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فاحػَ خْاًذًت"  "                    

چَ ضیر تْد                           

ًگاُت                                        

ز خذایػاى..                                                  

 ّ آًگَ 

کَ فمر تحویلی           

آغْغت را                    

تازار غِْت                      

آلا زادٍ ُا کردٍ تْد                                       

چَ زیثا                 

ّ عفت فاحػَ گری                   

زهسهَ هی کردًذ                                          

ًْای عذالت را..                                                               

 ُن درد آغٌا

چَ دًیایی تْد                      

ایي ضرای فریة                                      

ّ چَ جاّیذاى گفتٌذ     

خفتَ در خاک ُا                            

))در ضرزهیي                           

فرّظ آزادی ّ عذالت                                    

تْ هالک تي خْد                                                      

ًثْدی ٌُْز((                                                                          

 دختر کْچک آرزُّا

در ضراغیثی                     

علن کج عذالت                                    

ُن ًْای خْاتن تْد                                
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فریاد دردُایت..                                                          

 لیک

ریةآغٌای غ     

هی غٌاضن..      

تغضِایت را                    

ضکْت ضرد                                  

ّ لذّضیت رّحت ..                                             

 هی غٌاضن

اضارت آرزُّایت           

در داهي پْغالی عػك                              

ّ هحثت ضْزًاک غِْت..                                                

 هی غٌاضن

صذالت گیطْاًت      

فریاد آغٌای چػواًت                         

ّ پرّاز رّیاُایت                                       

در دیار هِر ّ آغتی را..                                                        

 آری دخترک 

هی داًوت          

کَ در گوراُی تاّر                      

ّ فمر غعْر                                 

ًْظ جاى کردی                                           

زُر                                                              

ُساراى درد را..                                                            

 آًگَ کَ دضت رًجْر پذر

ًای ًذاغت                           

ز آزادٍ گی                                      
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 ّ هادر 

در تٌگٌای فمر      

در اًذُّی              

ّیراى تر                  

ز جاى دادى                           

حراج هی کرد             

ضفرٍ خالی تي را                           

در کْی هحراب ًػیٌاى غِر                                   

تاّرم غذ    

دگر      

چَ عفیف تْدی ای فاحػَ آغٌا..             

  

 "دگر فاحػَ ًوی گْیوت"

آًگَ کَ ُن ضٌگراًت             

پیراٌُت راتْی هطت                           

خردلی آتػیي خْاًذًذ..                                                

 گْیی ُن ضٌگراًت

در جِالت تاّر      

ًوی داًطتٌذ     

پیرُي تٌگ ُْش غاى              

لاتل                                      

عفت ُای هغوْم تْد..                                       

 دگر فاحػَ ًوی گْیوت!

آًگاٍ کَ       

تکارت احطاضت                 

در داالى درد آّر زًذگی                        
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ّ جِالت غیرت                                        

لرتاًی هی غْد..                                                        

 دگر فاحػَ ًوی خْاًوت!

یک هی غْمغر     

رّح احطاضت را               

ُن ًْای دردُایت                             

ّ غوع ضرکع                                         

تاریکی ُایت هی گردم..                                                         

در آرزّین   

هی آفریٌن           

   خْد را                      

در تْدًت..                                 

    ًالَ ُا

ضکْت هی کٌن     

ّ از جاًػیٌاى                  

خذای ضرزهیٌت                                   

فریادُا                                                     

گلَ دارم..                                                                 

 در تاّر عػمػاى

حْصلَ ای ًیطت                   

در گْرضتاى خذایاى          

کَ عػك                            

ضٌجع عارفاًَ اظ                                   

دّر کور تْد                                                          

زًذگی ًیطت                                                

جس ضراتی چرکیي..                                                                  
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 هی داًوت

ُن ًفص     

تْ عفتت را          

فمر                

پارٍ کرد                  

ّ آى ُا                         

تا فمر                              

                                                     عفتت را..                               
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 "رمیده"

 رمیده

 ًوی داًن چَ هی خْاُن خذایا

 تَ دًثال چَ هی گشدم ؽة ّ سّص

 هيچَ هی جْیذ ًگاٍ خغتَ 

 چشا افغشدٍ اعت ایي للة پش عْص

 ص جوغ آؽٌایاى هیگشیضم

 تَ کٌجی هی خضم آسام ّ خاهْػ

 ًگاُن غْطَ ّس دس تیشگیِا

 تَ تیواس دل خْد هی دُن گْػ

 گشیضاًن اص ایي هشدم کَ تا هي

 تَ ظاُش ُوذم ّیکشًگ ُغتٌذ

 ّلی دس تاطي اص فشط حماست

 تذاهاًن دّ صذ پیشایَ تغتٌذ

 تا ؽؼشم ؽٌیذًذ اص ایي هشدم کَ

 تشّین چْى گلی خْؽثْ ؽکفتٌذ

 ّلی آى دم کَ دس خلْت ًؾغتٌذ

 هشا دیْاًَ ای تذًام گفتٌذ

 دل هي ای دل دیْاًَ هي

 کَ هی عْصی اص ایي تیگاًگی ُا

 هکي دیگش ص دعت غیش فشیاد

 خذا سا تظ کي ایي دیْاًگی ُا

 

 

 

http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/Forough-01.0.jpg
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 فاحؾَ ی هاکیاّللی
                       

 پكتبٜٗب٣ت، ظٝ خـع نٞٓ٘ع                     

 زؽ٣ى ٓبؼٛبی نجبٗٚ     

 کٚ                                       

 پؽظٙ ظؼی ؼٝؾٗٚ ٛبی هِؼٚ ات ؼا                           

 گؽظ، ثٚ ٗظبؼٙ ٗهكتٚ اٗع             

 

  

 

http://bahal99.blogfa.com/post-3.aspx
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 فاحشه های ناگهانی

 

 

 تذٍ آى ػطش کَ هؾکیي عاصم

 گیغْاى سا ّ تشیضم تش دّػ؛

 
 تذٍ آى جاهۀ تٌگن کَ َکغاى

 
 .تٌگ گیشًذ هشا دس آغْػ

 تذٍ آى جام کَ عشهغت ؽْم؛

 
 تَ عیَ تختی خْد خٌذٍ صًن

 
 سّی ایي چِشۀ ًاؽاد غویي

 
 .چِشٍ یی ؽاد ّ فشیثٌذٍ صًن

 ّای اص آى ُوٌفظ دیؾة هي

 
سّاًکاٍ ّ تْاًفشعا تْدچَ   

 
 لیک پشعیذ چْ اص هي، گفتن

 
 کظ ًذیذم کَ چٌیي صیثا تْد

 ّاى دگش ُوغش چٌذیي ؽة پیؼ

http://bp0.blogger.com/_Uyr8nHAM4yY/RwCMdbyNrSI/AAAAAAAAAAM/j2hvwG0FY-E/s1600-h/ma.jpg


 
 الؾ.هالک فارسی نو:روسپی در شعرنورشه

 
46 

 

 
 -اّ ُواى تْد کَ تیواسم کشد -

 آًچَ پشداخت، اگش صذ هی ؽذ

 
 

 .دسد صاى تیؾتش آصاسم کشد

 پش َکِظ تیَکَغن ّ، صیي یاساى

 
 غوگغاسی ّ ُْاخْاُی ًیغت؛

 
تغیاس صًٌذالف دلجْیی   

 
 .لیک جض لحظۀ کْتاُی ًیغت

 ًَ هشا ُوغش ّ ُوثالیٌی

 
 ،کَ کؾذ دعت ّفا تش عش هي

 
 ًَ هشا کْدکی ّ دلثٌذی

 

 کَ تشد صًگ غن اص خاطش هي.
 

 آٍ ایي کیغت کَ دس هی کْتذ؟

 
!  - ُوغش اهؾة هي هی آیذ

 ّای، ای غن، ص دلن دعت تکؼ

 
 کایي صهاى ؽادی اّ هی تایذ.

- ًیشًگ فشّػ ای لة -لة هي   

 تش غون پشدٍ یی اص ساص تکؼ؛

 تا هشا چٌذ دسم تیؼ دٌُذ

 
 …خٌذٍ کي، تْعَ تضى، ًاص تکؼ

 

 
 

 "عیویي تِثِاًی"
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 " شهرزاد"

 

  حرؾ هفتم

 آّسم تیاد هی

 صًاى کْلی سا

 تاسؽاى تا کْلَ

 کَ کْدکاًؾاى تْد

 ّ دس آفتاب خْاب تْدًذ

 داًغتن چشا کْلی دس ًوی

 آیٌَ

 گشفت فال هیتشای هادسم 

 دس آیٌَ فمظ ػکظ

 کْدک تْد

 دس آیٌَ

 کْدک تؾٌَ تْد

 گشهی ًْؽاًذهؼ صهاًی کَ آب

 دّ اؽشفی ّ ّ إى یکاتؼ سا

 دصدیذم

 دیشّص هي کْدک ًثْدم

 کْلی اتشیؾن داؽت

 پیشاُي اتشیؾوی عثضی یافتن

 تا توام ّ إى یکاتؼ

 ُای صًاى اتشیؾن سا تشای تچَ

 فاحؾَ تشدم

 پش اصدیؾة دعت پاعذاساى 

 اؽشفی ؽذ

 اهشّص صًاى کْلی

 تشای فشصًذاى

 تؾٌگی

 تشدًذ آب هی
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 ّاعَ ػؾمن، تْهي

 "لیال فشجاهی"
 

 ٓی تٞاْٗ ثٞـ کْ٘

 ٓی تٞاْٗ چهٔک ثؿْٗ

 ٓی تٞاْٗ ظآْ٘ ؼا ثعْٛ ثبال

 ثبال

 ثبالتؽ

 !ثج٤ٖ

ٗبؾِک هؽٓؿّ ؼا ْٛ پٞن٤عٙ اّ-خٞؼاة  

 ثٚ خبٕ قٚ ثچٚ اّ هكْ

 کٚ ثب قبِٞؼ ضٞاث٤عٙ اّ

 ٗٚ ثب هًبة

 کٚ ثب ث٤َ ضٞاث٤عٙ اّ

 ٗٚ ثب ثّ٘ب

 کٚ ثب ضّ کم ضٞاث٤عٙ اّ

 ٗٚ ثب ٓؼِْ

 کٚ ثب هؽإٓ ضٞاث٤عٙ اّ

 ٗٚ ثب ٓال

 ثٚ خبٕ قٚ ثچٚ اّ هكْ

 کٞکْ ک٘ی، ػؽٝقک ات ٓی نّٞ

 ٓی ض٘عّ ٝ ؼ٣كٚ ٓی ؼّٝ

 تب ثِ٘ع نِٞاؼت تبتی ٓی کْ٘

 تبتی تبتی تبتی تبتی تبتی تبتی

ٝخعاْٗ گ٤ؽ کؽظٙ قتقٞؾٗی ت٤ؿ ؼٝی يلسٚ ی   

 ثٚ خبٕ قٚ ثچٚ اّ هكْ

 ثٚ خبٕ قٚ ثچٚ اّ هكْ

 ثٚ خبٕ قٚ ثچٚ اّ هكْ

 ٖٓ ثؽای ٗبٕ ٝ ضؽثؿٙ ٝ پ٤٘ؽ

 ثٚ خبٕ قٚ ثچٚ اّ هكْ

 تبتی ٓی کْ٘

 تبتی تبتی تبتی تبتی تبتی تبتی

 :ثٚ خبٕ قٚ ثچٚ اّ هكْ

 !تبتی

 !تبتی

 !تبتی
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 ًاهَ

 "هاًا آلایی"

 !قالّ ػؿ٣ؿّ

ٗبٓٚ ؼا ٝهت٠ ثؽا٣ت ٠ٓ ٣ٞٗكْا٣ٖ   

 ًٚ نت ٛ٘ٞؾ اظآٚ ظاؼظ

 قبػت چٜبؼ قتبؼٙ ٓبٗعٙ ثٚ يجر اقت

 پؽٗعٙ اٟ ثٚ پِي چپْ ٗٞى ٠ٓ ؾٗع

 قبؼا ٓثَ ػؽٝق٠ٌ آؼاّ

 ً٘بؼ خؼجٚء اقجبة ثبؾٟ ٛب ظؼاؾ ًه٤عٙ

 اؾ ُجط٘ع ٓؼًٞٓبٗٚ ال پ٤عاقت

 ًٚ ظاؼظ ضٞاة ًِٞچٚ ٝ ثبظثبظى ٠ٓ ث٤٘ع

٤ٗكتْاؾ زبٍ ٖٓ ثطٞا٠ٛ ثع   

 آؽٝؾ ظؼقت ٣ٌكبٍ ٠ٓ نٞظ ًٚ ض٤ب٠ِ ٠ٓ ًْ٘

 ؼٝؾٛبٟ ثِ٘ع اٗتظبؼ ؼا ثٚ ٗص ٠ٓ ًهْ

 قتبؼٙ ٛبٟ ؼ٣ؿ ا٤ٓع ؼا

 ثٚ ظآٖ ق٤بٙ نت ًٞى ٠ٓ ؾْٗ

 گب٠ٛ چهْ ٛب٣ْ ث٠ خٜت آة ٠ٓ اكتع

 ٝ خب٠٣ ٗؿظ٣ي هِجْ ت٤ؽ ٠ٓ ًهع

 ٝ گؽٗٚ ا٣٘دب ٛٔٚ چ٤ؿ ٓثَ قبثن اقت

 گؽا٠ٗ ٝ ث٤ٌبؼٟ ؼا ًٚ ظ٣عٙ ثٞظٟ

 ث٠ ضبٗٔب٠ٗ ْٛ اَبكٚ نعٙ

 ٠ٓ گ٣ٞ٘ع كبزهٚ ٛب ق٘گ هجؽ اخبؼٙ ٠ٓ ً٘٘ع

 ثؽاظؼ، ثؽاظؼ ؼا ثؽاٟ ًٞپٖ قؽ ٠ٓ ثؽظ

 ظ٣ؽٝؾ ٓبظؼت ا٣٘دب ثٞظ

 ٛ٘ٞؾ ق٤بٙ ثٚ تٖ ظانت

 ثو٤ٚ ْٛ گب٠ٛ ٠ٓ آ٣٘ع

 ضٞث٘ع آب اؾ آٜٗب ْٛ ٤ٛچ ًف

 زؽك٠ خؿ ٓبن٤ٖ ٝ قؽٓب٣ٚ ٠ٔٗ ؾٗع

 ػؿ٣ؿّ ظقت ضطْ ؾنت اقت

ٞظت ثجطمثٚ ؾ٣جب٠٣ ض  

 ٗط٠ِ ًٚ ًبنتٚ اٟ ؼٝؾ ثٚ ؼٝؾ ثؿؼگتؽ ٠ٓ نٞظ

 اگؽ تٞاٗكت٠ ٗبٓٚ اٟ ث٣ٞ٘ف

 ؾٗگ٠ ثؿٕ

 اؾ آقٔبٕ قبًت تجؼ٤ع اثؽٟ ثلؽقت

 ٠ٔٗ گ٣ْٞ ثب ظٝ هطؽٙ ثبؼإ ٠ٓ نٞظ

 كوّ ٠ٓ ظاْٗ ًٚ ٤ٔٛهٚ،

 .پهت قلؽٛبٟ تٞ ض٤ف ثٞظٙ اقت

http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/Mana8.0.jpg
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                                                                                                       ؽؼش سلاصَ

 "عیویي تِثِاًی

 در دل میخانه سخت ولوله افتاد 

 دختر رقاص تا به رقص در آمد  

 گیسوی زرین فشاند و دامن پر چین  

 از دل مستان ز شوق ، نعره برآمد  

 نؽمه ی موسیقی و به هم زدن جام  

 قهقهه و نعره در فضا به هم آمیخت 

 پیچ وخم آن تن لطیؾ پر از موج 

 آتش شوقی در آن گروه برانگیخت 

 لرزه ی شادی فکند بر تن مستان 

 جلوه ی آن سینه ی برهنه ی چون عاج  

 پولک زر بر پرند جامه ی او بود 

 پرتو خورشید صبح و برکه ی مواج  

مر همچو مار گرسنه پیچان آن ک  

 صافی و لؽزنده همچو لجه ی سیماب  

 ران فریبا ز چک دامن شبرنگ  

 چون ز گریبان شب ، سپیدی ی مهتاب  

                           رقص به پایان رسید و باده پرستان

 دست به هم کوفتند و جامه دریدند 

 گل به سر آن گل شکفته فشاندند 

پشت دست گزیدند سرخوش و مستانه    

 دختر رقاص لیک چون شب پیشین 

 شاد نشد ، دلبری نکرد ، نخندید  

 چهره به هم در کشید و مشت گره کرد  

 شادی ی عشاق خسته را نپسندید  

 دیده ی او پر خمار و مست و تب آلود 

 مستی ی او رنگ درد و تلخی ی ؼم داشت  

 باده در او می فروزد ، گرم و شرر خیز  

عمری نشاط و شور که کم داشت حسرت   

 اوست که شادی به جمع داده همه عمر  

 لیک دلش شادمان دمی نتپیده  

 اوست که عمری چشانده باده ی لذت  

 خود ، ولی افسوس جرعه یی نچشیده 

 اوست که تا نالهاش ؼمی نفزاید 

 سوخته اندر نهان و دوخته لب را 

http://faheshe-daroon.blogfa.com/post/1
http://faheshe-daroon.blogfa.com/post/1
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 اوست که چون شمع با زبانه ی حسرت 

 رقص کنان پیش خلق ، سوخته شب را  

 آه که باید ازین گروه ستمگر 

 داد دل زار و خسته را بستاند  

 شاید از این پس ، از این خرابه ی دلگیر  

 پای به زنجیر بسته را برهاند  

 بانگ بر آورد ای گروه ستمگر  

 پشت مرا زیر بار درد شکستید  

 تشنه ی خون شما منم ، منم آری 

ید و بوسه هم نفرستید گل نفشان  

زان میان که : دختره مست است   گفت یکی ،   

 مستی ی او امشب از حساب فزون است  

 آه ببین چهره اش سیاه شد از خشم  

 مست ... نه ، این بینوا دچار جنون است  

 باز خروشید دخترک که : بگویید 

 کیست ؟ بگویید از شما چه کسی هست ؟ 

خشم نراند  کیست که فردا ز خود به   

 نقد جوانی مرا چو می رود از دست ؟

 کیست ؟ بگویید ! از شما چه کسی هست 

 تا ز خراباتیان مرا برهاند ؟ 

 زندگیم را ز نو دهد سر و سامان  

 دست مرا گیرد و به راه کشاند ؟

 گفته ی دختر ، میان مجمع مستان 

 بهت و سکوتی عجیب و گنگ پرکند 

این بود پاسخ او زان گروه می زده   

 از پی لختی سکوت .... قهقهه یی چند 
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  صتاى حال یک فاحؾَ !

   : پ٤م ٗٞنت  

  (! ٓؽا ثجطم زُؽت زبكع کٚ انؼبؼ آقٔبٗی تؽا ظؼ ا٣ٖ ُٓب٤ٖٓ پكت ٝ پِهت ؾ٤ٓ٘ی ثٚ ٣بؼی  ِِج٤عٙ اّ)     

 

گهتٚ اّ كبزهٚ ٝ اؾ ظٝ خٜبٕ آؾاظّ                   اؾ گلتٚ ی ضٞظ ظُهبظّ كبل ٓی گ٣ْٞ ٝ  

ِٖ ث٤چبؼٙ ْٛ اؾ اَٛ قالٓت ثٞظّ نکْ ُگه٘ٚ کهبٗعٙ ثٚ ضؽاة آثبظّ                          ٓ  

 ، ٗه٤٘عٙ اقت کكی كؽ٣بظّ!ثبؾ ٗهع ؼٝؾٗٚ ای                       ٝا٤ًٓجت  ٛؽ ظؼی ؼا کٚ ؾظّ،

 ٚ ًّ ؾظّ ت٤هٚ ثؽ ا٣ٖ ث٤٘بظّ کٚ ثٚ ٗبچبؼ                    چ٘بٕ کؽظ ٓؽا ضكتٚ ٝ ؾاؼ ی تٞنٚؿ  

ِٕ ٛٞـ ٛؽ ظّ آ٣ع ؿٔی اؾ ٗٞ ثٚ ٓجبؼکجبظّ                       تب نعّ ِٓؼجٚ ی ظقت خٞاٗب  

1؟ ) تٞ چٚ ظاٗی ؾ قؽاٗدبّ ٖٓ ضبٗٚ ضؽاة ثؼبظّکٚ چكبٕ كبتسٚ ضٞاٗعّ ثٚ ٛٔٚ ا                 (  

ِٖ اخعاظّ                            آثؽٝ ثؽظٙ اّ اؾ خِٔٚ ی اهٞاّ ٝ تجبؼ ُؽؾٙ ظؼ گٞؼ كک٘عّ ثٚ ت  

 ٖٓ ٛٔٚ كٖ اقتبظّ ضكتٚ اؾ ض٣ٞم ٝ ؾ ظ٤ٗب نعٙ اّ ثب ظٍ ؼ٣م              گؽ چٚ ظؼ ػهٞٙ گؽی،

" ٖٓ ضكتٚ اؾ ا٣ٖ اؼنبظّ گٞ ٓکٖ ٝػع، کٚ              ؟! گهت اؼنبظ" چٚ ظاؼظ ضجؽ اؾ قٞتٚ ظالٕ  

َِ ضبتْ ٗؽٝظ اؾ ٣بظّ                     پبی ٤ٓؿإ ػَٔ چٕٞ ثٚ زكبثْ ثؽق٘ع يسجِت ٓؽق  

 ؾ٣ٖ قجت نع کٚ ظؼ ا٣ٖ ظاّ ثال اكتبظّ            (3) " قطت٢ ٝ كوؽ چٞ ٝاؼظ نٞظ ، ا٣ٔبٕ ثؽٝظ"

 ز چه رو تن به فضاحت دادم که تو دانی ،                        پب٣ٚ ی ػؽل ضعا ؼا ثؿْٗ چ٘گ ثٚ ظاظ

کبتم ظٝؾِش قٞؾإ ثؽٝظ اؾ ٣بظّ                                  اؾ ظٍ ت٘گ گٜ٘کبؼ ثؽ آؼّ آٛی  

 کبی ضعا، کح ث٘ه٤ٖ ٝ تٞ کٕ٘ٞ ؼاقت ثگٞی               گْٜ٘ چ٤كت کٚ آٝاؼٙ ؾ ٓبظؼ  ؾاظّ ؟

 تٞ کؽ٣ٔی ٝ کٕ٘ٞ ٓكتسن آعاظّ                    ٤ٛچ ِؽكی کٚ ٗجكتْ ٖٓ اؾ ا٣ٖ ظاؼ ك٘ب

ٖٓ ثٚ ٣ک ؿؽقٚ چ٘بِؼ ُت خٞ ْٛ نبظّ                   هًؽ كؽظٝـ ثٚ پبظال ػَٔ ٓی ثطهی  ! 

  http://fb20x.blogfa.comاز وبالگ:

 

 

 

 

http://fb20x.blogfa.com/post-27.aspx
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 فاحؾَ
( ا٣ؽإنؼؽی ظؼ ؼاثطٚ ثب ظضتؽإ تٖ كؽٝل   ) 

 

 "ؽِال آلا پْس"

 

ِ ِٕ  آی ٓؼًّٞ ِ آتهوهب

 ظؼظ

 آی اُٜٚ ی ٗٞؼ،

 

 ... ٗب٤َٓعٗع تٞ ؼا كبزهٚ

* 

 ؾ٣ؽا ،

 نٜؽ ِ ٓب

 خٜ٘ٔی اقت

 کٚ اؾ هبِة پ٘دؽٙ ال

 نؼِٚ ٓی کهع قتْ

* 

 آٙ كبزهٚ، كبزهٚ ،

 ٓی قٞؾظ آكتبة

ٍِ ِ تٞ،  ثٚ زب

 ت٣ٞی کٚ

 ٛؽ ؼٝؾ آة ٓی نٞی

* 

 آی، آی َتٖ،

تٖ کٚ  اٗجبنتََٚ  

 اؾؾِٝؼ خجِؽ ؾٓبٕ،

 كؽٝ ؼكتٚ ض٘دؽ

 ثؽ کٔؽگبَٛت

 

 ثٚ زؽاج گػانتٚ

 ٓؽِظ ٗبٓؽظ

 ؼإ ٛب١ ٗبتٞاٗت ،

 

 ٓی ک٘ع ٝ ٓی كؽٝنع

 گٞنت ٛبی ٓ٘دٔع

 ظؼ ن٤هٚ،

 هبٓت ؼٗدٞؼ ؼا

 ثٚ قؽضی قؽضبة ٛب

* 

 آٙ ظ٣گؽ

 آكتبة ٗٔی ک٘ع... ٗگبٙ،

 

 ؾضٜٔب ٗبگؿ٣ؽٗع،

 ٗبُٚ ٛب ظؼثٚ ظؼ،

 ُسظٚ ٛب ثی ٛع ف ،

* 
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 ثٚ زبٍ ضٞاٛؽاْٗ

 ٓی ثبؼٗ٘ع ثی اضتـ٤بؼ

 چهٜٔبی ضبکكتؽ آقٔبٕ

* 

 آی كبزهٚ، كبزهٚ،

 ظؼ قب٣ٚ ؾاِؼ نت،

 ٤ٛٔٚ ای اٗجبنتٚ نعٙ ی ِ تؽـ ٛب٣ت

 ٓی کٞث٘ع قٞؾٗبک

* 

 ث٤هٚ ؾاؼ ِ پٞقتت

 ٓی ث٤٘ع ضٞاة ِ ّخالظ

* 

 ٓی ٝؾٗع نٜٞت ِ ٓؽظإ

 اؾ ز٤بِ ِ زؽّ

* 

ؼظ تََ٘ت، َٞ  تبة ٓی ض

٘ت،پ٤چ ٓی ؾٗع ت  

 تب يجر،

 تب اٗتٜبی ػجٞؼ

* 

 اؾ كؽ٣بظ ِ ضبٓٞل ِ تٞ

 كؽٝ ٓی ؼ٣ؿٗع

 ...ضّ ِ ِ ِنکْ ِ ٗبٓؽظإ

ٖٓٞٓ" ِ ِٕ  "ٓؽظا

 ... ٛی ٓعاّ

* 

ٍِ ِ قبالؼإ  گعاؾٙ ٛبی کٜ٘كب

 ٓی ثِؼ٘ع قب٣ٚ ی ُِٚ نعٙ ات ؼا

 ظؼ ضِِٞت ظ٣ٞاؼ

* 

ک٘ع ن٤ؽ ِ ضٕٞ ِٓ  ٓی 

 اؾ پكتبٜٗبی يٞؼتی ات

* 

 پُكت ٓی نٞٗع

کدبٛبثٚ ٗب   

 ُجٜبی خٞا٤ٗت

 ظؼ گؽظثبظ ٛبی ِ

 پ٤چ ظؼ پ٤چ

 

* 

 آی كبزهٚ، كبزهٚ

 آی کجٞتِؽ ُطب كت

 آی اُٜٚ ی ٗٞؼ،

 ٓی ٗٞن٘ع خؽػٚ ی ٗٞؼت ؼا

* 

 ٓی ظاْٗ

 ؼٝؾی ضٞاٛ٘ع گؽكت

 ظقتٜبی ضكتٚ ات

 پَؽٝ پبٍ ٛبی ٓبٛتبثی ؼا
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 ؼٝؾی ضٞاٛع ؼه٤ًع

 اٗگهتبٗت ظؼ

 ا ٗگهتؽاٗی اؾ آتم ِ ػهن

 

اٗعؼٝؾی ضٞا٤ْٛ ضٞ  

 ٣ک يعا

 قٔلٞٗی ی آؾاظی ؼا

* 

 آٗگبٙ

 ...ظ٣گؽ... اٗكب ٕ

 كؽٝنی ٤ٗكت

* 

 آی كبزهٚ، كبزهٚ

 آی اُٜٚ ی ٗٞؼ

 ٓی قٞؾظ آكتبة

ٍِ ِ تٞ  ثٚ زب

 ت٣ٞی کٚ

 ...ٛؽ ؼٝؾ آة ٓی نٞی

 

 

 "ؽِال آلاپْس"
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 "لیال فرجامی"

 هرجایی

 

 

 امروز

 ...روزی خاکستری

 سوخته هایم را جمع می کنم

 و به باد می دهم

 تا در همه سو

 .وطنی برویانم
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 (ؽؼش یك صى كشد) هي یك فاحؾَ ام

 

 . اّ ٤ٓبٕ پبٛبی ٖٓ ٗلف آضؽ ٓی کهع” ٓؽظ” نؽف 

 . تؽ اؾ ؼٝؾ پ٤م اّ ٛؽ ؼٝؾ كبزهٚ

 . ٛؽ ؼٝؾ ؾٗبٗگی ا٣ی ظؼ ٖٓ ٓی ٤ٓؽظ

 . ی ٖٓ ض٘دؽ ِ ٗبٓٞـ ٤ٓطٞؼظ ٛؽ ؼٝؾ ؾٗی اؾ قالُٚ

 ؾٜٗبی ظ٤ٗب ،ثٚ خبی ٛٔٚ 

 . ٓؽا ثکه٤ع

 ٖٓ ثب ٛؽ آٗچٚ ظؼ ا٣ٖ ظ٤ٗبقت ،

 . اّ ٛٔطٞاثٚ

 .اّ ٖٓ ثب ؿْ ِ ٗبٕ ٛٔطٞاثٚ

 .اّ ثب ثی ِٝ٘ی ٛٔطٞاثٚ

 ثب تل٘گت ،

 ثب ق٘گؽت ،

 ثب آٝاؼگی ا ت ،

 . اّ قبُٜبقت ٛٔطٞاثٚ

 ثب ؾضٜٔب٣ت ،

 ثب چؽک ِ ؼضتٜب٣ت ،

 . اّ ،ٛٔطٞاثٚ  ثب آنپؿضبٗٚ

 .اّ ٖٓ ثب هِْ ٛٔطٞاثٚ

 ثب ؼ٣ٝبٛب٣ی کٚ ٓی ٣ٞٗكْ،

 ثب کتبة ِ نؼؽّ، ظٝؼ اؾ چهْ ِ تٞ ،

 . اّ ٛٔطٞاثٚ
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 ظٝقتت ٗعاؼّ،  ثب تٞ کٚ

 . اّ ٛٔطٞاثٚ

 !تؽ ٗطٞاٛی ٣بكت اؾ ٖٓ كبزهٚ

 ٖٓ ثب گِٜبی ٣بـ ،

 ثب ثٞی ثبؽ ،

 ثب تٜ٘ب٣ی ،

 ثب خبؼٝ،

 ثب اخبم،

 ثب قٔبٝؼ،

 ثب اقتکبٕ چب٣ی،

 . اّ ٛٔطٞاثٚ

 . آُب ک٤٘ع

 ! ٣کی آُب ا٣٘دبُطلب 

 ! ! ٣کی آُب آٗدب  ٗٚ ! ٗٚ

 ٗٞآجؽ ، 35

 . ِ٘ؿآ٤ٓؿ تؽ اؾ ٛؽ ؼٝؾ

 ! پ٤ؽ آُب ک٤٘ع  ثٚ

 ! پ٤ـٔجؽ آُب ک٤٘ع  ثٚ

 ٓؽا کٚ ظ٣ٖ ق٘گكبؼ کؽظ

 کؽظ  کٚ آئ٤ٖ ، ظؼ ک٤كٚ

 ! ٓی که٘ع ٛ٘ٞؾ

 . هجَ اؾ ٛؽ ظ٣ؽ نعٗی

 . ٛؽ ؼٝؾ ض٘دؽی ثؽ گ٣ِْٞ اقت
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 .ٓی آ٣عٛؽ ؼٝؾ پتکی ثؽ قؽّ كؽٝظ 

 . اّ ٓی ضٞؼظ  ٛؽ ؼٝؾ ق٘گی ثؽ ق٘گ ِ کِٚ

 .ٛؽ ؼٝؾ نؽف ٤ٓکهع ٓؽا

 . ٛؽ ؼٝؾ ٗبٓٞـ ٓی ؾٗع ٓؽا

 . تؽ اؾ ٛؽ ؼٝؾ اّ ٖٓ آؽٝؾ  كبزهٚ

 اّ ، تؽ ثٞظٙآٗوعؼ ثب تٜ٘ب٣ی ثؽ ؼٝی ٣ک ثك

 .چ٤ؿی اؾ نؽاكتت ٗٔبٗعٙ

 ی ػهوی،  آٗوعؼ ثب اٗع٣هٚ

  ای ٛٔجكتؽاّ ، کٚ اؾ ٖٓ گؽكتٚ

 .نؽكیٛؽ ؼٝؾ گؽ ثکهی ٓؽا، ثبؾ ثی 

 ب ،ی پهتْ ؼا ظؼ ٓؽؾٛ  آٗوعؼ کُٞٚ

 ظ٣گؽ،  اّ کٚ ثٚ آؿٞل گؽكتٚ

 . آؿٞنْ ثؽتٞ ثبؾ ٤ٔٗهٞظ

 ظ٣گؽ  اّ کٚ آٗوعؼ زدبة گؽكتٚ

 . ضٞاة ْٛ ٗٔی آ٣ع  ؾ٣جبی اّ ثٚ

 .تؽّ  ٖٓ ٛؽ ؼٝؾ كبزهٚ

 . اّ ٖٓ ٛؽ ؼٝؾ ٣ک كبزهٚ

 ٖٓ ثب ؿْ کٞظک، ثب ه٘عاهم،

 ه٘عام تل٘گ تٞ،ثب 

 ٓبٕ ،  ثب ثی آ٣٘عگی

 ثب ثی ِٝ٘ی ٓبٕ ،

 ضبُی نبگؽظّ ،  ثب ک٤ق ٓعؼقٚ

 ثب ظؼظ ، ثب ؾضْ
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 ! ثب آٙ

 ثب ؼ٣ٝبی ضٞن٤ٜب

 . اّ ٛٔطٞاثٚ

 ثکم ٓؽا

 تؽ، اؾ ٖٓ كبزهٚ

 .تؽ ٗٔی ٣بثی اؾ ؾٕ کٞؼظ كبزهٚ

 اّ ث٘گؽ  ثٚ چهٔبٕ ضكتٚ

 ٗگبْٛ ؼا ثج٤ٖ

 ظؼ إٓ ضٞاٛی ٣بكت

 ” اّ ات ضكتٚ اؾ ٗبٓٞـ کػا٣ی“

 ” اؾ نؽف ػبؼ٣تی ات ث٤ؿاؼّ“

 ث٤ؿاؼّ

 ث٤ؿاؼّ

 ث٤ؿاؼّ
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 سّعپی

 

 "اسکیذٍ تِشّصاى"

 

 
 سّعپی گشی هؼاهلَ تي اعت. هشد ّ صى ًذاسد. آدم هی تْاًذ سّعپی تاؽذ ّ ًذاًذ حتی، یا هی تْاًذ سّعپی ًثاؽذ ّ فکش کٌذ سّعپی عت. ایي

 .تمذین ِ آسصُّای دختشاى فشاسی دیاسمؽؼش، لصَ ًیغت. ّالؼیت اعت. 

 

 

 كؽم ٖٓ ٝ ا٣ٖ ت٘ی کٚ ظؼ ک٘بؼ ٖٓ ٤ُٔعٙ،

 ؾٕ ٗجٞظٕ اقت

 كؽم ٖٓ ٝ إٓ ؾٗی کٚ ػهن ؼا

 ثب کكی ٓؼبِٓٚ ٗٔی ک٘ع

 ثی ٤ٗبؾ تٖ ٗجٞظٕ اقت

 

 

 ٖٓ كؽاؼ ٓی کْ٘

 اؾ تٔبّ ا٣ٖ ٗگبٜٛبی ٓ٘ؿخؽ

 ٝؾ ؾٗبٕ قبظٙ ؾ٤ٖٓ کٚ ضبٗٚ نبٕ

 ثٞی ؾٗعگی ٝ ػهن ٓی ظٛع

 ٗگبٛهبٕ تؽزٔی ظؼ

 ت٤٘عٙ ثب زكبظت اقت ٝ تؽـ

 ض٘عٙ ظاؼ ٤ٗكت؟

 

 

 

 ٖٓ ؾْٗ، ٖٓ ٛ٘ٞؾ ٣ک ؾْٗ

 کٚ ظؼ ض٤بٍ اٝ

http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/portraitb_W[1].0.jpg
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 -ٗٚ ضبِؽات ؼٗگ ؼٗگ ِ ثی نٔبؼ -کٞظکی 

 کٚ اتلبهی اؾ قؽ گ٘بٙ ثٞظ

 

 ٖٓ ؾْٗ، ٖٓ ٛ٘ٞؾ ٣ک ؾْٗ

 کٚ کهق ٗٞخٞاٗی ال

 كؽاؼ ثٞظ، اؾ هج٤ِٚ

 .اؾ ؾٓبٗٚ، اؾ ضٞظل

 

 

 

 !ای ٗگبٙ ٓ٘ؿخؽ

 ٖٓ كؽاؼ ؼا

 - ثب نٜبٓتی کٚ تٞ ثٚ ضٞاة ْٛ ٗع٣عٙ ای -

 ثب ت٘لؽ ٝ تٜٞؼی ت٤٘عٙ، ؾ٣كتْ

 گؽچٚ ٣ک ظّ ا٣ٖ ت٘لؽ اؾ ظُْ ٗؽكت ٝ

 ض٘عٙ اؾ ُجْ،

 تٞ گٔبٕ ٓجؽ کٚ ضكتٚ ٤ٗكتْ

 

 ٖٓ ؾْٗ، ٖٓ ٛ٘ٞؾ ٣ک ؾْٗ

 ث٤ٖ ثٞظٕ ٝ ٗجٞظْٗ، ٛ٘ٞؾ ٓبٗعٙ اّ

 گبٙ نت کٚ يجر ٓی نٞظ

 خبٕ ٖٓ ٛٞای گؽ٣ٚ ٓی ک٘ع

 گبٙ، ثب ٓ٘ی کٚ کٞظکی ٗکؽظٙ اّ

 ضٞاٛم ٗٞاؾنی قت

 .اؾ ظٝ ظقت ٜٓؽثبٕ ِ آٖ

 

 

 ٣ک ٗلؽ نجی ٤ٓبٕ ثكتؽّ ]

 ثٚ چهْ ٖٓ ٗگبٙ کؽظ،

 .ٓسکْ ٝ ػ٤ٔن

 ٣ک ظه٤وٚ ظؼ ظُْ ٣طی نکكت

 ٓٞج قؽکهی ثٚ ق٤٘ٚ اّ ظ٣ٝع

 ظؼ تْ٘ ٗهكت

 ثی هؽاِؼ قبزِی ؿؽ٣جٚ، هع که٤ع

 ُؽؾنی گؽكت خبٕ ٖٓ

 ضٞظّ ثؽٕٝ ٣ک ظه٤وٚ ؼكتْ اؾ

 ؼكتْ آٙ ، تب اثع،

 ... تب ؾٗی کٚ ٓثَ ٖٓ ٗجٞظ

 آٓعّ ثگ٣ٞٔم

 گ٤كٞإ ضٞظ ؾظّ ک٘بؼ

 تب ثج٤٘ٔم،

 [.ؿؽ٣جٚ ؼكتٚ ثٞظ

 

 

 ٣ک ؾْٗ -ظؼقت ٓثَ تٞ  -ٖٓ 

 - ظؼقت ٓثَ تٞ -ٝ 

 يبزت ٤ٔٛهگی ِ ا٣ٖ تْ٘

 کٚ گبٙ -ثؽضالف تٞ ُٝی 

 - تٖ، اِؾای ثبج کؽظٙ ای ثٚ ٓؽظ ضٞظ
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 کْ٘ آگْٜ ثٚ آٗچٚ ٓی

 

 إٓ ٗگبٙ ٓ٘ؿخؽ ؾ ٖٓ ثگ٤ؽ ٝ گٞل کٖ،

 :اؾ ٤ٓبٕ ٓب قٚ تٖ

 تٞ کٚ پهت پؽظٙ، ػٔؽ ؼا زؽاج کؽظٙ ای،

 ٣ٖٝ ت٘ی کٚ ظؼ ک٘بؼ ٖٓ ٤ُٔعٙ ثب ظٝ خ٤ت پُؽ،

 ٣ب ٓ٘ی کٚ پهت پؽظٙ ؼا ثٚ يس٘ٚ ثؽظٙ اّ،

 

 کعاّ ؼٝقپی تؽ٣ْ؟؟

 

 

 

 

 
  3116كٞؼ٣ٚ 
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لاتل ػٌکثْتیتْ چَ هِشتاى تْدی  ! 

 

 "لیال فشجاهی"

 پعؼ ثٞئ٤عل

 ثؽاظؼ ثٞئ٤عل

 ػٔٞ ثٞئ٤عل

 ظائی ثٞئ٤عل

 .پكؽ ٛٔكب٣ٚ ٝ هًبة ٝ هبَی ظاظگبٙ ْٛ

 :زبال، ثٞی ت٘م تٔبٓی نٜؽ ؼا پؽ کؽظٙ قت

ٝ اظاؼٙ ٛبی پ٤ِف ضبٗٚ ٛب، ظکبٜٗب، ٓكدعٛب، هجؽقتبٜٗب، . 

 ضبْٗ ٛب ٝ آهب٣بٕ

 ظٓبؿٜب٣تبٕ ؼا ُطلبً ٓسکْ تؽ ثج٘ع٣ع

 ا٣ٖ خكع كبزهٚ ا٣كت کٚ ظ٣هت گٞنٚ ی ٤ٖٔٛ ض٤بثبٕ قؽظ

 .ثی يعا ضلٚ نع
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ghabil.com/show.aspx?img=leilafarjami.jpeg
http://www.ghabil.com/show.aspx?img=leilafarjami.jpeg
http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/LeilaFarjamiemail[1].0.jpg
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 فاحشه

 راهبه

 

  "اًی کاظوی"

 یکی

ًواصتا   

 یکی تا دسد

 ؽایذ کَ دس سّح

 ُش کغی عایثاًی تشای

 سّح هي اعت

 چَ فاحؾَ

 چَ ساُثَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.tarikhema.ir/author/eni
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  پژک صفری                                                                                                                 

 فاحشه

 
 شوم  در یک تؾ ؼرق می    

 جا  وقت/ جا و بی وقت و بی

 دور از چشم خودم 

 گاهی 

 چرخانم دور دهانم  زبان می

 گردم دنبال چیزی  می

 کنم توی صورت دنیا  پرتاب می

 که کرده مرا آلوده هواش 

 خوردم  های قی کرده می و با چشم

 هر روز 

 گاهی که نه، هر شب 

 دور از چشم خدا 

 ی دختری باکره را  های خنده تکه

 کنم  هایم سنجاق می به لب

 های گیجم  دهم به کفش پا می

 آلود  و با شورت خون

 ها  چهومیش یکی از همین کو  در گرگ

 کنم  گورم را گم می

 چپ و راست، گاهی که نه 

 هر روز و هرشب 

 ی شما  شوم زیر سایه می  آفتابی

 دهم  می  به فرمانتان دنده

 جلو و عقب 

  ... و

 !ام دور از چشم شما زنده

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danoush.ir/News/?id=418
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  سّعپی

 

 "ؽیذا هحوذی"

 
 !ػًؽ ثط٤ؽ خٔؼٚ ٛبی ٓطعٝل

 کٚ اؾ ض٤بثبٕ ٤ُٝؼًؽ

 تب ٤ٓعإ ٝٗک

 ٤ٓبٕ چبٗٚ ؾٗی نجبٗٚ

 تب ُکٚ ٛبی قؽش خب ٓبٗعٙ

 !کم ٓی آ٤٣ع

 !ػًؽ ثط٤ؽ خٔؼٚ ٛبی ٓطعٝل

 کٚ ظآٖ ؼٗگ٤ٖ پ٘ح ن٘جٚ ٛب ؼا ثبال ٓی ؾ٤ٗع

 ٝ ؾ٣ؽ خبٓٚ ٛبی قپ٤ع ؼا

 ثب اقک٘بـ ق٤بٙ ٓی ک٤٘ع

 ٝ ٗؽش ظقت ثٚ ظقت ؼا

 !تب تطتطٞاة چ٘ع ٗلؽٙ ٓی کهب٤ٗع

 !ػًؽ ثط٤ؽ خٔؼٚ ٛبی ٓطعٝل

٤٘بٍ ضؿاٗٚ ؼاکٚ ؿؽثت تؽٓ  

 تب قٚ ؼاٙ پبقعاؼإ ٝ

 كِکٚ قّٞ تٜؽاٗپبؼـ

 تبة ٓی آٝؼ٣ع

 ٝ ؿؽٝة کهبٕ خٔؼٚ ؼا

 ظؼ پؽقٚ ٛبی پبؼک ِٓت ٝ

 قبػی ٝ

 ظاٗهدٞ

 .قؽ ٓی ک٤٘ع

 !ػًؽ ثط٤ؽ خٔؼٚ ٛبی ٓطعٝل

قبُٚ ٛب 19ثبؼ اؾ ٗسكی  19کٚ   

 قبُٚ ٛب 12

٣14ب ٗٚ  ... 

16... 

 گػنتٚ ا٣ع

 ! ٝ ثٚ ٤ٓبٗكبُی ؼق٤عٙ ا٣ع

بالز  

 ثبؼ ث٣ٞ٘ف 13

 ...ٛؿاؼ تٖٞٓ 30

 ... ٛؿاؼ تٖٞٓ 10

 .. ٛؿاؼ تٖٞٓ 5

 ... ٗٚ! نبّ پ٤تؿا ... ٓبٗتٞ

 ثبؼ ث٣ٞ٘ف 13

 كبزهٚ

 كبزهٚ

 !كبزهٚ
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 صذای ػاطفَ
 (كؽاؾ چٞثٚ ی ظاؼ)

 

 "ّیذا فشُْدی"

 

 يعا، يعای کعا٤ٖٓ ض٤ِعٕ ِ قؽش اقت

 کٚ ؼؿْ ٗؼؽٙ ی ؼػع،

 ٝ قؼی ظائْ اثؽ،

 گككت ٛكتی ؼا

چٚ آٗی چ٘ع؟ اگؽ  

ضبٓٞل ثٞظ ٝ نگلت ػاطفَيعای  ! 

 نکكت ثـٍ ضعا ؼا

 ثٚ ٝهت ظ٣عاؼل

 ثؽ آقتبٕ ٝظاع

 ! ٝ ػ٘لٞإ نؽٝع

 

 نکكت ثـٍ ضعا ؼا

 ٝ انک خبؼی نع

 .ظؼ آتعاظ ؿؽٝثم ثٚ ظآٖ اُجؽؾ

 

 چٚ ؼكت ثؽ قؽل إٓ ظّ کٚ َدٚ ال زتب

 ثٚ ٓبظؼل ٗؽق٤ع؟

إٓ ؼٝؾ ػاطفَکكی ٗٔی ظاٗع، کٚ   

  ض٣ٞم ِثٚ خؽّ ثٞظٕ

 -ثٚ خؽّ ؾٕ ثٞظٕ -

 چگٞٗٚ ٓی ُؽؾ٣ع

 ثٚ ٝاپك٤ٖ ؼهًم

 !كؽاؾ چٞثٚ ی ظاؼ؟

 کكی ٗٔی ظاٗع

 کٚ ٓؽظ ِ اٝ آ٣ب

 -!اگؽ کٚ ٓؽظی ثٞظ-

ال ػاطفَثؽای   

 !ظٝ هطؽٙ انکی ؼ٣طت؟

 کكی ٗٔی ظاٗع کٚ اٛؽٖٓ آ٣ب

 -چ٘بٕ کٚ ٓی گ٣ٞ٘ع -

ثٞظ!؟ ػاطفَنؽ٣ک   

 کكی ٗٔی ظاٗع

 کكی چٚ ٓی ظاٗع

ٛبنبٕ ػاطفَنب٣ع، ثٚ خؽّ  َػاطفٛؿاؼ   

 !اق٤ؽ اٛؽٓ٘٘ع

 ٝ ُی زکب٣تهبٕ

 ثٚ گٞل کٞظٗٔبٕ

 !ٗٔی ؼقع اٗگبؼ

 

 ٣ٝعا كؽٛٞظی
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                                                 تجدید عهد

                " مینا اسدی"

 

  خفه شوید آقا!

 شما هم ساکت باشید خانم!

 -فقط چند ثانیه -

 ی جهان را بشنوید.  و فریاد کودکان گرسنه

 وقتی که نازپروردگان شما 

 کنند ویتامین های اضافه را استفراغ می

 هایتان « ادعا»و بانگ 

 کند گوش فلک را کر می

 خفه شوید آقا!

 و شما هم چند ثانیه

 –فقط چند ثانیه  -

 زبان به دهان بگیرید خانم!

 و بگذارید صدا به صدا برسد

 ها  «عاطفه»و صدای 
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 ها  «زهرا»فریاد 

 ها « کبرا»و وحشت 

 تان « حقوق بشر»در هیاهوی 

 گم نشود

 و دم به ساعت 

 نگویید« شرط بالغ»با من 

 های فدایت شوم  و نامه

 ننویسید« تجدید نظر»اندر فواید 

*************** 

 داند چیست؟   چه می« نظر»

 آید  اش در نمی نفس

 زند اش به سختی می نبض

 اش بسته است های قلب دریچه

 نان ندارد

 کار ندارد

 خانه ندارد

 فروشد خون می

 فروشد می« تودلی«  بچه

 فروشد زن می

 فروشد خودش را می

 نیست  «نظر»گرسنگی 

 نیست« نظر»تشنگی 

 نیست« نظر»بیکاری 

 نیست« نظر»بیماری 
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 نیست« نظر»دربدری 

 نیست« نظر»مرگ کودکان 

 ستنی« نظر»قطع دست و زبان 

 نیست« نظر»سنگسار زنان 

 ست عریانی آن حقیقتی

 که شما 

 دبنگان بی بو و خاصیت -

 -و حقیران ارزان فروش

 با عینک سود و زیان 

 بینید  می

 بندید و برآن دیده فرو می

 نه

 من هنوز 

 ام  آردهایم را نبیخته

 ام ام را نیاویخته   و الک

 آقای جهان شود « بوش»اگر 

 ی مالها را ببوسد همهدست « پاپ»اگر 

 ها را دستمال کنید  « باالیی»ی  تخم همه« شما»اگر 

 انشاءهللا گویان « چاوز»اگر 

 را بلیسد« نژاد احمدی»کون 

  -حتا -و 

 از گور خویش برخیزد« مارکس»اگر 

 و فرمان آتش بس دهد 

 کنم من تجدید نظر نمی
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 من

 جا  از همین

 ام  از راهروهای تنهایی

 ی تبعیدم  ترین نقطه و از تاریک

 ی پابرهنگان  با همه

 ی گرسنگان  با همه

 ی آوارگان  با همه

 فروشان ی تن با همه

 ی مادران  با همه

  و با زنان 

  با زنان

               و با زنان 

 کنم  تجدید عهد می

 چرخد  که تا در بر این پاشنه می

 در نگاهم به جهان 

 نکنم« تجدید نظر»
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 ؽؼش اص دُاى ِ تْ

 ثٞی ثبؼإ ٓی ظٛع

 ٛٔٚ ی اِؽاف ٝ اک٘بِف تٖ ات!

 قسؽگبٙ ٛب

 گؽظ ٓطَٔ ُت ٛبت ثگؽظّ          

 ثؽ چٖٔ ؾاؼٛبت ثـِتْ                   

 گؽظٕ آ٣ٝؿت ؼا ظقتآ٣ٝؿی                             

 ثؽای ثبال ؼكتٖ اؾ تپّٚ ٓبٛٞؼٛب                                      

 چٚ آقٔبٗی ظاؼظ نؼؽ

 نؼؽ

 کٚ اؾ ظٛبٕ تٞ ٓی آ٣ع.

 ض٤ف اؾ ٗٔی ظاْٗ ػؽم ٛبّ

 ٣ب ت٘ع ثبؼٛبی اثؽ

 چٕٞ نبٙ ٓبٛی ی ظؼ٣بٛبی ظٝؼ

 قؽثی ٝ ٤ُؿ

 توال کٚ ٓی ک٘ی

 نؼؽ کٚ ٓی ضٞاٗی

 ٗلف کٚ ٓی ؾٗی،

 ا٣ٖ ثبؼ

 ی ؼاقتْ آكؽ٣عٙ نٞ!اؾ ظٗعٙ 

 نب٣ع

 آ٣٘عٙ ی خٜبٕ

 ثؽا٣ت اؾ ظٗعٙ ی چپ ث٤عاؼ ٗهٞظ.

 ن٤ؽاؾ -31پب٤٣ؿ  -ٝاؼٕ ٗٞؼاٗی 

http://vaaaaaaaran.blogfa.com/post-60.aspx
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 هحوذ هؤدب  دّ ؽؼش اص ػلي             ؽْس فاحؾَ ّ هشدٍ
 !١ ظٝ تب ٗبٕ؛ ثٞم ١ ٛؽ ؼٝؾٙ ٤ٓبٕ ؿًٚ

 !ٝ تؽـ ٝ ؼظ نعٕ اؾ ضطِٞ ثب إٓ ثٞم

 

 ظٝثبؼٙ كٌؽ ٝ ض٤بالت خٞؼٝاخٞؼل

 !ظٝثبؼٙ گ٤ح نعٕ ظؼ نت ض٤بثبٕ، ثٞم

 

 -٣ي ؾٕ تٜ٘ب -٢ً٘ آضؽ؟! تٞ چٚ ًبؼ ٢ٓ

 (!اٗكبٕ! )ثٞمٗٔب١  ٝ ا٣ٖ خٔبػت آظّ

 

 ث٢٘٤ ظٝثبؼٙ تت ًٚ ً٘ع ًٞظى تٞ ٢ٓ

 !ظٝا ٝ ظؼٓبٕ: ثٞم ٛؿاؼ خٞؼ ظػب، ث٢

 

 ضبٗٚ ٝ كسم ٝ ثبؾ آضؽ ٓبٙ ٝ اخبؼٙ

 !ٝٛؽچٚ ْٛ ًٚ ثگ٢٣ٞ ًٚ ؼزْ، ٝخعإ، ثٞم

 

 ٝ ضبٗٞاظٙ چٚ؟! نٞٛؽ١ ًٚ تؿؼ٣و٢ اقت

 !پعؼ ًٚ ٓؽظٙ ٝ ٓبظؼ ًٚ ؼكتٚ ؾٗعإ، ثٞم

 

 ٞتؽ ؼكتال ؼا ػوت، خِ ًه٤عٙ ؼٝقؽ١

 !ٝ كٌؽ ًؽظ ثٚ ؼٝؾ ػػاة ٝ ا٣ٔبٕ، ثٞم

 

 ٝ ثؼع ثّؽٙ نع ٝ ؼاّ نع ٝ هؽثب٢ٗ

 !١ ٣ي گؽگ پهت كؽٓبٕ، ثٞم ض٘عٙ ثٚ ثؽم

 

*** 

 

 نٞؼ نكتٚ ٛؿاؼ ٝ ًٜٗع ٝ ظٝ ٓؽظٙ، ٓؽظٙ

 نٞؼ ٗبٕ زالٍ ؾزٔت ضٞظ ضٞؼظٙ ٓؽظٙ

 

 ٣ي ؾضْ ؾنت، گٞنٚ چهٔم ٗهكتٚ اقت

 نٞؼ اؾ ًٞظ٢ً ٓعاّ ثع آٝؼظٙ ٓؽظٙ

 

 ٛؽ ؼٝؾ چ٘ع ٓؽظٙ، خٞاٗٔؽگ، ظ٣عٙ اقت

 نٞؼ ال اككؽظٙ ٓؽظٙ ظؼ زكؽت خٞا٢ٗ

 

 گب٢ٛ ٗجٞظٙ ٓؽظٙ ٝ ثؽ ؼ١ٝ تطت ؿكَ

 نٞؼ ال ثؽظٙ ٓؽظٙ ضٞاثم ثٚ كٌؽ ؾٗعگ٢

 

 ٣ي ؼٝؾ گَ گؽكتٚ ثؽا١ ؾ٢ٗ ػؿ٣ؿ

 نٞؼ ٝ ثؼع گؽ گؽكتٚ ٝ پژٓؽظٙ ٓؽظٙ

 

 نٞظ ا٣ٖ ثبؼ خبُت اقت ظ٢٣ٝ قٚ ٢ٔٗ

 نٞؼ ٗهعٙ، ٓؽظٙ ٓؽظٙاككبٗٚ ٤ٗكت، قٚ 

 

 

 

 

http://www.parsine.com/fa/news/12026/%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%8A%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AF%D8%A8
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سه شعر از شیما کلباسی  

 

 

 ...فاحشه

 در خیالم

 درد اسبی نعل شده

 .مردی را اخته کرد

سنگساربرگرفته از مجموعه اشعار   شیما کلباسی -

 

 وقتی مرد

 وقتی مرد

 گفتند معروؾ ترین معروفه مرد

همسایه، قناری ِ مرده و پسری بودندآنها اما سگ   

 .که با تصویر ِ زن جلق می زد

 

سنگساربرگرفته از مجموعه اشعار   شیما کلباسی -

http://chachmanbidar.blogspot.de/
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 نه

 

 اتاق بزرگی می خواهم

 نه گرسنگی بر دیوارش آویز

 نه ترسی بر دیوارش نقش دست

 نه نه بی کفش

 نه بی پا نه نه بی چشم نه بی سر

 نه نه

 اتاقی می خواهم

در آن ؼایب تن فروشی  

 نه گرسنه ای کنار

 نه ترس انگشتانی خون بریده

 دیوارش بر

 نه نه از خون

 اتاقی می خواهم

 فرش شده از گل

 ...تو در میانش ایستاده ای

 پنج پنج پنج پنج پنج

 انگشتانت رنگ آؼشته

 ...روسپیگری از بکارتم برگرفته

 تنهایم یکی بر صندلی

 تنهایم یکی

 اتاق برهنه می دود

می افتدپرده  ! 

 شیما کلباسی - نهبرگرفته از مجموعه اشعار 
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 داس
 

 "ّیذا فشُْدی"
 

 

 

 نکكتٚ ُجط٘عل، چٞ ث٤ع ُؽؾإ اقت

 ٗگبٙ ثی تبثم، ثٚ ؼٗگ ثبؼإ اقت

 

 زو٤وت ِٛكتی، پ٤ِعی ٝ پكتی

 ثٚ ؼؿْ ِ ٗٞ قبُی، چوعؼ ػؽ٣بٕ اقت

 

 قکٞت،ٓؽث٤ٚ ثبؼ، ٗهكتٚ ثؽ ُت ِ ظاؼ

قؽضی، ک٘بؼ ٤ٓعإ اقتٝ چبظؼ   

 

 ٗٔی ک٘ع چهٔم، ٓعظ ٗع٣عٕ ؼا

ٗٚ تٖ ثٚ كؽٓبٕ اقت -ظٝ پب ظ٣ٝعٕ ؼا   

 

 ثٚ ضهْ ٝ ک٤٘ٚ ٣کی ، تـُلی ک٘ع ثؽ ؼٝل

 "!کكی ِکهـع ٣ٞٓم،کٚ " ُظ ضِت ن٤طبٕ اقت

 

*** 

 

 ضعا ک٘ع ٓبظؼ، ثگ٤ؽظّ ظؼ ثؽ، "

 کٚ ظاْٗ آؿٞنم، ثٜهت ا٣ٔبٕ اقت

 

عاظضعا ک٘ع كؽ٣بظ، ثؽآَؼظ اؾ ث٤  

 ٤ٔٛهٚ ضبٓٞنی، نؽٝع ِـ٤بٕ اقت

 

 ٝ ظآٖ ؼهًبٕ، كؽاؾ ت٤ؽک ِ ظاؼ

 ظؼكم ض٤ٗٞ٘ی اؾ ػهن ٝ ٝخعإ اقت

 

کدب٣ی ای ٓبظؼ -ای ٝای-ضعا ک٘ع!  

 "!چٚ ضلتٚ ای! ثؽض٤ؿکٚ ٝهِت ػ٤ًبٕ اقت

 

 

*** 

 

 ظٝثبؼٙ ٓی ثبؼظثؽ اٝتـُق ٝ ٗلؽ٣ٖ

 ٝ ظضتؽک چٕٞ ثؽگ ثٚ ظقت تٞكبٕ اقت

 

٣عل" ثگؽ٣ؿ٣کی ظگؽ ثب ؼزْ، ثگٞ  

 ٜٗلتٖ ِ ا٣ٖ ؾضْ، ٣گبٗٚ ظؼٓبٕ اقت

 

 ظؼ ا٣ٖ ؾٕ ثعٗبّ، ٓدٞ ٗهبٕ اؾ ٓبّ

 ."گ٘بٙ کؽظٙ ،خؿال، ثٚ آؽ ٣ؿظإ اقت

 

*** 
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 ثٚ ثٜت ٓی خ٣ٞع، ضعا ٝ ن٤طبٕ ؼا

ُٝ اؾإٓ اقت؟"  کعاّ كؽخبٓی، اؾ٣ٖ 

 

 کدبقت ٣ؿظاٗی کٚ ثكتٚ چهٔبٕ ؼا

 ثٚ ؼٝی كبخؼٚ ای کٚ ٗ٘گ اٗكبٕ اقت؟

 

طبٗی، کٚ ػهن ِثی پؽٝالکدبقت ن٤  

 ٤ٓبٕ ا٣ٖ ظٝؾش، ؾچهْ پٜ٘بٕ اقت؟

 

 ضعاک٘ع ٓبظؼ، ثگ٤ؽظّ ظؼ ثؽ

 ! ضعا ٝ ن٤طبٕ اّ، ثٚ ظ٣عٙ ٣کكبٕ اقت

 

کدب٣ی ای ٓبظؼ -ای ٝای -ضعا ک٘ع ...." 

 

 

 

 

 ٣ٝعا كؽٛٞظی

1919ظی ٓبٙ   
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 كبزهٚ
 
 

 ظاؼظ؟گبٙ ٓی اٗع٣هْ كبزهگی چٚ ٓؼ٘ی 

 نٜٞت اقت

 ٤ٗبؾ اقت

 کٔجٞظ اقت

 كوؽ اقت

 ???آضؽ چ٤كت

 ثعٗم اؾ چ٤كت؟

 !پٞالظ٣ٖ ازكبـ ظاؼظ

 ٣ب ثٚ هٍٞ إٓ ثؿؼگ؛

 …ثبکؽٙ ظُی ظؼ ٓؼجع تٜ٘ب٣ی اٝقت

 ٖٓ ٗٔی ظاْٗ

 .…ظُْ ٣ک كبزهٚ ٓی ضٞاٛع

 …ث٤ب٣ع ثه٤٘ع ٛی زؽف ثؿٗع ٝ ٛی زؽف ثؿٗع ٝ ٛی زؽف ثؿٗع

 ٣ٞعثب ٖٓ اؾ نٞم ؼق٤عٕ ثٚ ؾٝاُم گ

 ثب ٖٓ اؾ ٓسؽّ ظؼظ ٛب٣م گ٣ٞع

 ثب ضٞظل ؼاٙ ؼٝل ٛب ظاؼظ؟

 ثی کِک اؾ پف نت ٛبی ظگؽ

 قٞی ضبٓٞنی ضٞظ ٓی آ٣ع؟

 .…٣ب کٚ ثی ثبکبٗٚ ثٚ ضٞظل ٓی ثبُع

 :ثب ضٞظّ ٓی گ٣ْٞ

 چٚ کكی ثؽ ق٤٘ٚ اٝ ٓی تبؾظ؟

 تب ثٚ کی ثؽ ظؼ ٓی ضبٗٚ ٝی

 .…زبخت ضٞظ ٓٞؼا قبؾظ

 نعٕ؟پف کدب ضٞاٛع نع ػهن ث٤گبٗٚ 

 پف چؽا ٓی آ٣ع ثب تٞ ٛٔطبٗٚ نعٕ؟

 ٓكت ثب٣ع ثٞظ کٚ چ٤ٖ٘

 .…ػبنن کبؼت ثبنی

 .…ضٞظ تٞ ض٣ٞهت٘ی ثٚ ضٞظت ٓی ثبُْ

 

 ”نبکی“

31/9/11 
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 تشیلْژِی پاسِک هّلت
 "لیال فشجاهی"

 

1 

 ٗبٓٞـ ِّٓی

پ٤کبٕ هؽاَٚ ای ثٞظّاگؽ   

 چ٘ع تب ظضتؽ ضٞنگَ ثِ٘ع ٓی کؽظّ

 :ٝ ٓی ثؽظّ ث٤ؽٕٝ نٜؽ

 ؼی، ُٞاقبٕ، اٝنبٕ، كهْ، ٝ ٣ب زتی ظٓبٝٗع،

 ٝهتی کٚ ُُطت ٓی نعٗع

 ثبقٜ٘ب٣هبٕ ؼا ثب ٓتؽ اٗعاؾٙ ٓی ؾظّ

 ا٣ص!!! ٛٔٚ نبٕ ٖٓ ؼا زتٔبٌ ٣بظ چبهی ٓبظؼّ ٓی اٗعاضت٘ع

 !پت٤بؼٙ ٛبی گؽإ

ای ثٞظّاگؽ پ٤کبٕ هؽاَٚ   

 ا٣٘وعؼ ظؼ يٞؼت ا٣ٖ كبزهٚ ٛبی پُؽؼٝی ُٝی ػًؽ

 ظٝظ ٓی کؽظّ تب ضلٚ نٞٗع

 .ٝ ٗتٞاٗ٘ع ٛؽٛؽ ثٚ ٓتِک ُٞـ نطًی ٛب ثط٘عٗع

 اگؽ پ٤کبٕ هؽاَٚ ای ثٞظّ

 ا٣ٖ ضٞاٛؽ قؽتوْ قٞگَ ؼا ٛٔچ٤ٖ ؾ٣ؽ ٓی گؽكتْ

 تب ضٞة ُٚ ٝ ُٞؼظٙ نٞظ

 !غ٤َُ ٓؽظٙ"

ی؟؟؟اؾ ِکی تبال ک٘بؼ ض٤بثٕٞ خب ضٞل ٓی ک٘ "  

 

2 

 ؿؿاٍ

 تٔبّ ؼٝؾ،

 پبؼک ِٓت،

 .خ٤ْ نعٕ اؾ ؾٗگ زؽكٚ ٝ كٖ

 ثٞی ِٓف تؽ٣بک گؽكتٚ اّ

 ...آش، اگؽ ٗهئٚ ٓی کؽظّ

 ظ٣گؽ ا٣ٖ ٛٔٚ گؽٓب ٗٔی ضٞؼظّ

 تب ايـؽ ٝ زكٖ ٝ ٓسٔٞظ ٝ ث٤ژٕ

 ظؼ ي٘عُی ػوت ؾٝاؼ ظؼؼكتٚ نبٕ

 .ٓچبُٚ اّ ک٘٘ع

 آش،

 اگؽ ٣ک ٛؿاؼی ظانتْ

ٚ ای ق٤بٙ،ٛٔجؽگؽی ٓی گؽكتْ ٝ ٗٞنبث  

 ٓی ضٞؼظّ ٝ ٓی ضٞؼظّ ٝ ٓی ضٞؼظّ

 ٝ ِؼْ گ٘ع ٓؽت٤کٚ ی هجَ ؼا

 .اؾ ظٛبْٗ پبک ٓی کؽظّ

 آش

 اگؽ ق٤گبؼی ظانتْ

 ظٝظل ؼا ظؼ چهٜٔبی ٤ٛؿ ا٣ٖ ٓؽ٣ْ ٗبکف كٞت ٓی کؽظّ

 تب ٛٔٚ ی ٓهتؽی ٛبی ظقت ٝ ظُجبؾّ ؼا

 .ظ٣گؽ ا٣٘طٞؼ هجُٚ ٗک٘ع

http://www.ghabil.com/show.aspx?img=leilafarjami.jpeg
http://www.ghabil.com/show.aspx?img=leilafarjami.jpeg
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 !قالّ

َِ ضٞة  !ض٤

( ٗٞنبثٚ ق٤بٙ، ٝ ق٤گبؼآش خٕٞ! تؽ٣بک، ٛٔجؽگؽ،  !) 

 !پ٘ح تٖٞٓ

 ....ٓی پؽ٣عّ ٝ ٓی ؼكتْ

 !٣ب ػِی

 

3 

 نکبؼچی 

 اقک٘بقٜب٣ْ ؼا ٓی نٔؽّ

 !اَٙ! چٜبؼ تٖٞٓ

 ن٤هٚ ؼا پب٤٣ٖ ٓی کهْ،

 ضبّٗٞ

 ضبّٗٞ

 !ضبّٗٞ

 !چٜبؼ تٖٞٓ

 !ٗٚ؟

 !ثٚ ظؼک

 !ث٤هتؽ کٚ ٗٔی اؼؾی

 پ٤کبٕ هؽاَٚ ث٤ؽٕٝ نٜؽ ضؽاة ٓی نٞظ،

 ٓی ظاٗی

ٔجؽگؽ ٝ ٗٞنبثٚ ق٤بٙ ٝ ق٤گبؼ ثٞظٕ ٣ؼ٘ی: ضلّتی اثعیثعثطِت تؽ٣بک ٝ ٛ  

 تٔبّ ؼٝؾ

 پبؼک ِٓت،

 ...ٝ خ٤ْ نعٕ اؾ ؾٗگ زؽكٚ ٝ كٖ

 ػؿ٣ؿّ

 !تٞ ؼا ثٚ ضعا

لت ٝ چهْ ثكتٚ ثطٞاث٤ْ ُٓ  .ث٤ب ا٣٘جبؼ 
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 فاحؾَ  

  

  

  

  

 تا تْ ای فاحؾَ صفحَ ی هي ! ،تا تْام 

 تْ اگش فاحؾَ ای 

 جای خْد هی داًی !

  

  

 ها کَ ُن فاحؾَ ّ ُن صاحة دلین 

 دس تاصی صهاًَ جای خْد گن کشدٍ این 

  

  

 دس خفا فاحؾَ ّ 

 دس عش دیذگاى صاحة دلین 

 دل ّللة ّ ؽشافت سا گن کشدٍ این. ،ای تغا ها 

 

 

 "ناصر تومانی"
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 كذام تاّس؟ 

 "کِيفشیثا ؽاد "
 ظُْ قتبؼٙ ای قت ٓعكٕٞ

 ظؼ ؾ٣ؽ ٛؿاؼ ٓٞج نت

 ٝ آقٔبٕ ظؼ٣بچٚ ا١ ًٚ ؿٞايبٗم 

 ق٘گ ٓبٙ ؼا ق٘گ ضٞؼن٤ع ؼا

 ظؼ نٌْ ٓب٤ٛبٕ خكتدٞ ٓی ً٘٘ع

 تب ظؼ نجی ٗٚ چ٘عإ ظٝؼ ث٤ب٣ٝؿٗع ثٚ ؾٗد٤ؽ گؽظٜٗبنبٕ

 يجر ٛبی ي٤ع نعٙ ؼا

 ظُْ قتبؼٙ ای قت ٓعكٕٞ

 ظؼ ؾ٣ؽ ٛؿاؼ ٓٞج نت

 ٝ ثؽا١ چهْ ٛبی ًٞچٌْ 

 ظ٣گؽ نٔؼی قؽٓٚ ٗطٞاٛع ثٞظ

 .٤ٓبٕ ٖٓ ٝ آقٔبٕ ٛؿاؼٛب قبٍ ٗٞؼی كبيِٚ اقت

 اٗگبؼ ؾ٤ٖٓ ث٤ٞٙ ؾٗی قت پ٤ؽ

 ٝ آقٔبٕ ٛٞقجبؾثٚ ظٗجبٍ ؾ٣جبتؽ٣ٖ ثبًؽٙ ٛب

 ای گٞظاُٜبی تبؼ٣ي ٓوعـ ثٚ ٖٓ ثگ٤٣ٞع ظؼ قؽؾ٤ٓ٘ی ًٚ ضعا٣م

 ت٘ع٣ف ثؿؼگ ثٚ قبزَ ٗهكتٚ اقت 

ًبؼٙء اٝٝ نٖ تٜ٘ب ػ  

 ًعاّ ثبٝؼ ٓوعـ زدْ ًٞچٌْ ؼا ثٚ ثی ٜٗب٣ت پ٤ٞٗع ٓی ؾٗع

 ٝ ًعاّ ظاالٕ

 يعای ظاٝٝظ ؼا 

 ًٚ ًت٤جٚ ٛبی ًٞچٌی قت ثؽ هبة ٛبی پٞق٤عٙ ی ظ٣ٞاؼٛبی ثؿؼگتؽ٣ٖ ٓٞؾٙ ٛب

ِٕ چهْ ؼا ظؼ آؿٞل ًهع  تب ٗٞؾاظا

 ثٚ گٞنٜب١ ٓ٘تظؽّ قٞم ٓی ظٛع؟

 ٓی ٛؽاقْ ًٚ قؽگؽظا٤ْٗ تبثٞت ؼٝزْ نٞظ

ٖٓ چٕٞ كبزهٚ ای ؼگٜبی ٝخٞظّ ؼا ٝ  

 ثٚ ت٤ـٜبی ُٝگؽظ ثكپبؼّ

 ٓی ٛؽاقْ ًٚ ظؼ ًهبًم ٣ي ؼٝؾ قؽظ

 خ٘بؾٙ اّ چ٤ٖ ظ٣گؽی نٞظ 

 ثؽ چٜؽٙء قبُطٞؼظٙء ؾ٤ٖٓ

 ٝ ضعای ق٘گی قتبؼٙ اّ ؼا 

 ظؼ ٤ٓعإ ظقت ٛبی ض٣ٞم ثٚ ظاؼ آ٣ٝؿظ

 ...تب ثؽای چهْ ٛب تلك٤ؽ ً٘ع

 .ؼاؾ ٓ٘ٞؼ ظقت ٛبی ٓٞقی ؼا

ٛؽاقْٓی   

http://www.shadkohan.blogspot.com/
http://www.shadkohan.blogspot.com/
http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/fariba_poshtsefid_small[1].jpg
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 "سعْل همصْدی" 
  سّعپي 

 ظؼ ظٍ ت٤ؽگ٢ ٤ٗٔٚ نجبٕ 

 ا٣كتبظقت ؾ٢ٗ ؾ٣ؽ چؽاؽ 

 ٓگؽل ثطت ق٤بٙ ٣بؼ نٞظ

 تب اؾٝ گ٤ؽظ ٣ي ٓؽظ قؽاؽ  

 قب٣ٚ ال پٜٖ نعٙ ثؽ ُت خ١ٞ 

 گٞئ٤ب ٗوم ؾ٤ٓ٘گ٤ؽ١ اٝقت

 ثؽ قؽل ضبِؽۀ ػٜع نجبة  

 ظؼ ظُم ٝاٛٔۀ پ٤ؽ١ اٝقت 

 ٢ٓ ً٘ع ٣بظ نج٢ ؼا ًٚ ثٚ خهٖ

 پبثپب١ پكؽ١ ٢ٓ ؼه٤ًع  

                        ٓؼ٢٘ ؾٗعگ٢ ٝ ٛكت٢ ؼا 

 ٛٔٚ ظؼ پ٤ٌؽۀ اٝ ٢ٓ ظ٣ع 

 ظٍ ثعٝ ثكت ثٚ ا٤ٓع ٝكب 

 نع ٛٞاضٞاٙ ؼش چٕٞ ٓبٛم

 ٣ٖٝ ٗعاٗكت ًٚ ثب ت٤هۀ ػهن  

 ظؼ ؼاٛم  ٢ٓ ً٘ع چبٙ ثال

 ػبهجت ٌُۀ ثعٗب٢ٓ ٝ ٗ٘گ 

 ؼ١ٝ ظآبٕ ػلبكم ث٘هكت 

 پؽثٜب گٞٛؽ ٣ٌتب٣م ؼا 

 ؼا٣گبٕ تب ثٚ اثع ظاظ ؾ ظقت 

 إٓ نت اؾ كٌؽ ق٤ٚ ؼٝؾ٣ٜب 

 چهْ گؽ٣بٗم ٣ي ُسظٚ ٗطلت

 ٝؾ پؽ٣هب٢ٗ ٝ ث٢ كؽظا٢٣  

 ثٚ ؾ٤ٖٓ ٝ ثٚ ؾٓبٕ ثع ٢ٓ گلت 

 ضعا٣ب ٟ پكؽإ »ٗبُٚ ٢ٓ ًؽظ: 

 ثطٞؼٗع، گؽ ٛٔٚ ثبظۀ نٜٞت»

 ٝؼ ٛؿاؼإ ؼٙ ثع پ٤ٔب٣٘ع

 ثبؾ ظؼ يٞؼت ظبٛؽ پكؽٗع  : 

 : تٞ ؾ ظضتؽ چٚ ضطب٢٣ ظ٣ع١؟»

 گٜ٘م چ٤كت ثٚ تبٝإ كوّ ٣ي ُـؿل،

 ٓب٣ۀ ؾٗعگ٢ اؾ ظقت ظٛع» 

 گ٢ِ اؾ آقب٣م   ٗج٣ٞع  ٝ » 

 تب قسؽ ؼنتۀ اٝٛبّ پ٤ِع ، 

 چٕٞ ًالك٢ ثٚ قؽل ٢ٓ پ٤چ٤ع 

 ػٌف إٓ ٛؽؾٙ خٞإ ظؼ هبثم 

 ؼٝؾ١ اٝ ٢ٓ ض٘ع٣ع ثٚ ق٤ٚ

 يجر كؽظا ًٚ ٗك٤ْ قسؽ١ 

 ثؽ گَ ٝ قجؿٙ ٗٞاؾل ٢ٓ ظاظ،  

 ظضتؽ آٝاؼٙ نع اؾ نٜؽ ٝ ظ٣بؼ 

 ًٚ ُچ٘ٞ ٤ٛچٌف آٝاؼٙ ٓجبظ 

 ػبهجت پ٤هۀ ثع پ٤م گؽكت 

 گهت ٛٔطٞاثۀ ظ٣ٞإ ٛٞـ 

 زب٤ُب چهْ ا٤ٓعل ؾ خٜبٕ 

 ثٚ چؽاؽ قؽ ؼٙ ثبنع ٝ ثف 

http://ozra-mojibi.blogfa.com/post-21.aspx
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 "عیویي تِثِاًی "

 

 ی سّعپی ًغوَ

 

 تذٍ آى لْطی عشخاب هشا

 

 ِی خْیؼ تاصًن سًگ تَ تی سًگی

 

 تذٍ آى سّغي تا تاصٍ کٌن

 

 ی خْیؼ. چِش پژهشدٍ صدلتٌگی

 تذٍ آى ػطش کَ هؾکیي عاصم

 

 گیغْاى سا ّ تشیضم تشدّػ 

 

 ی تٌگن کَ کغاى تذٍ آى جاهَ

 

 تٌگ گیشًذ هشا دس آغْػ.

 تذٍ آى تْس کَ ػشیاًی سا

 

 دسَخَوؼ جلٍْ دّ چٌذاى تخؾن:

 

 ُْط اًگیضی ّ آؽْتگشی

 

 تَ عش ّ عیٌَ ّ پغتاى تخؾن. 

 تذٍ آى جام کَ عشهغت ؽْم،

 

 ی خْد خٌذٍ صًن: تَ عیَ تختی

 

http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/alirezakhan28/logid/960334
http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/alirezakhan28/logid/960334
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 ی ًاؽاِد غویي سّی ایي چِشٍ

 

 فشیثٌذٍ صًنیی ؽاد ّ  چِشٍ

 -ّای اص آى ُوٌفظ دیؾة هي 

 

 چَ سّاًکاٍ ّ تْاًفشعا تْد!

 

 لیک پشعیذ چْ اص هي، گفتن:

 

 کظ ًذیذم کَ چٌیي صیثا تْد!

 -ّاى دگش ُوغشچٌذیي ؽة پیؼ

 

 اّ ُواى تْد کَ تیواسم کشد:

 

 آًچَ پشداخت، اگش صذ هی ؽذ،

 

 دسد، صاى تیؾتش آصاسم کشد.

 پُش کظ تی کغن ّ صیي یاساى

 

 غوگغاسی ّ ُْاخْاُی ًیغت،

 

 الف دلجْیی تغیاس صًٌذ

 

 ی کْتاُی ًیغت. لیک جض لحظَ

 ًَ هشا ُوغش ّ ُن تالیٌی

 

 کَ کؾذ دعت ّفا تش عش هي

 

 ًَ هشا کْدکی ّ دلثٌذی

 

 کَ تشد صًگ غن اص خاطش هي
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* * * 

 

 آٍ، ایي کیغت کَ دس هی کْتذ؟

 

 ُوغش اهؾة هي هی آیذ!

 

 عت تکؼّای، ای غن، صدلن د

 

 ی اّ هی تایذ! کایي صهاى ؽادی

 -ای لة ًیشًگ فشّػ-لة هي

 

 ای اص ساص تکؼ! تشغون پشدٍ

 

 تا هشا چٌذ دسم تیؼ دٌُذ،

 

 خٌذٍ کي، تْعَ تضى، ًاص تکؼ!. . .
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 " سارا محمدی"

 

 مادر روسپی خوبم

 " سارا محمدی"
 

 تنت گاهی کبود

 گاهی سرخ

 تنت رنگین کمان است مادر

 

 صد تومانی های ما

 بوی عطر های مردانه می دهد

 نانوا با ما مهربان نیست مادر

 

 بزرگ می شوم

 برایت شربت سینه می خرم

رنگه می خرمبرای خواهرم مداد رنگی هزار   

 

 رنگین کمان به آسمان بر می گردد

 و شبها کنارت خواهیم خوابید

_______________ 

 

http://pagard.ayene.com/archives/000105.php
http://pagard.ayene.com/archives/000105.php
http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/Kavehgolestan42.jpg
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 " فرزانه سیدسعیدی"
  رّز کَ فاحػَ غذمى آ

  هوا ابری بود

 و فرشتگان روی زمین سرخاب می زدند

 تمنا در چشمان خواهرم برق می زد

  کسی چه می دانست

  پاشنه هایی که لگد می کردند مرا

  پول هم می دادند

  خیلی وقت بود یر به یر شده بودیم

  عرب کجاست که بر سر نوزادیم خاک بریزد

  صد و بیست و پنج هزارمین پیامبر

  کسی نیست ؟

  آدمی بود با نام انسان

 اولی بود یا آخری ؟

  عکس او که صورتش مثل شکمش نبود

 روی سر در سینماها چه می کرد ؟

  انسانها بودمثل اینکه شبیه 

  گیسهای دایه آب را می کشید تا منجالب

  رویاها به خواب رفته بودند

  اولین باری که گناه کردم

  چشمهایش چقدر زیبا بود

  با یک رکابی مشکی

  صدای موسیقی بتهون می آمد

  هوس کرده بودم راک برقصم
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  باور می کنید ؟

 شاید چشمهایش از گوشه

  بیشتر می ترکید

  ر خوشم می آمدو من بیشت

  لبهایم را می مکید

  و من فاحشه می شدم

 باور می کنید؟
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 زیر چراغ های برق

 

 پیشکش همه ی دختران تنگدستی و زنان تن فروشی در بازارهای آدم فروشی فجیره

 

 
 

 !کور اند البد

 در تاریکی اند

 چشم شان نمی بیند

 که زیر هر تیر چراغ برق

 زنی ایستاده است؟

 

 دختران شب

 دختران سرگردانی

 دختران تنگدستی

 دختران تن فروشی

 دوشیزگان دست بسته

 باکرگان دهان بسته

 زنان پای بسته

بازارهای آدم فروشی فجیرهدر   

 

 دخترکان

 مهریه و کابین تان کو؟

 شیربهای تان چندست؟

 دختران تن فروشی

 پستانهای کال تان را

 کیلویی چند خواهند فروخت؟

 دل های مضطرب تان سیری چند؟

 جگرهای خونین تان کیلویی چند؟

 مردمک های هراسان تان مثقالی چند؟

 لبان لرزان تان جفتی چند؟

فتاب مهتاب ندیده تان را؟پوست آ  

 روزها و شبان بیگاری تان را؟

 بوسه های نرسیده تان چند؟

http://www.maniha.com/shahrokhi.mahasti.sher.htm
http://www.maniha.com/shahrokhi.mahasti.sher.htm
http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/Mahasti,20041.jpg
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 نرخش؟

 بهایش؟

 قیمتش؟

 چندست؟

 چند؟

 

 - !آی دگوری با توام

 قیمت سیگارت چند است؟

 پول تاکسی ات چند است؟

 کرایه ماشینت چند؟

 !با تو ام آکله

 چند می گیری؟

 می شود بعدش دوباره هم بکنم؟

یش ها! میخوریش؟خوب بخور  

 به همان قیمت؟

 !رفیقم هم هست

 به همان قیمت؟

 

 دختران شب

 دختران تنگدستی

 دختران تن فروشی

 شب دراز است

 هنوز سپیده نرسیده

 چند تا؟

 هنوز سپیده خود را نشان نداده

 چند چور؟

 سپیده پیدایش نیست

 چندبار؟

 شب دراز است

 چند؟

 

 دختران شب

 دختران تاریکی

 دختران ننگ

 دختران رسوایی

 دختران فرار

 دختران بی خانمانی

 هرگز فروشندگان تان را دیده اید

 در روشنایی

 زیر تیر چراغ برق؟

 آیا آنها را دیده اید

 در کنار همسران شان

 در کنار دختران شان

 این برده فروشان محترم را

 واسطه های نجیب را

 خریداران شبانه تان را

 با نگاهی سر به زیر و نجیب؟
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یده ایدد  

 چگونه

 این مردمان نجیب

 تقسیم می کنند بسته های اسکناس را

 بین همکاران خود؟

 دیده اید چگونه نثارتان می کنند

 دشنام هایشان را؟

 چندست چند؟

 سهم تان دختران شب؟

 دستمزدتان دختران تنگدستی؟

 سهم تان از تن فروشی؟

 

 دختران شب

 گیسوان شبق گونه تان چند؟

نداست این گیسوان؟پرسیدم: متری چ  

 

 دختران تنگدستی

 دختران تن فروشی

 تان؟ بوسه چندست

 چندست پستان تان؟

 کپل های گردتان؟ چندست

 پر و پاچه تان چند؟

 ران های گوشت آلودتان؟

 آن حفره ی داغ؟

 آن پناهگاه گرم؟

 چندست قیمتش؟

 

 - دخترک

 تو جای دخترم هستی

 فرو رفتن در تو

 فرو رفتن من است در کودکی

 

 - بانو

 جای خواهرم هستی

 فرو رفتن در تو

 فرو رفتن جنینی

 در زهدان مادری است

 

 - خواهر

 من زن و بچه دارم

 هنوز رنگ تن زنم را ندیده ام

 آخه اون فرق دارد

 مگر آدم با زن خودش هم...؟

 

 -آبجی 

 ارزن تر حساب کنین

 آخه بچه شیرخوره دارم
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بدمبایست تو این گرونی پول پوشک و شیر خشک   

 

 

 مایع داغ

 فواره های جوشان

 تاولی ترکیده

 

 !کیؾ خود و باقی هیچ

 با آن چرک تاریخی

 به تو تزریق می کنند

 !مرگ را

 

 - !آهای با توام

 !نازنازی

 !ملوسک

 !عروسک

 !جیگر

 !زیبا

 !خانوم

 !آهای با توام جنده

 چندست قیمتت؟

 چند؟

 

 چه چیزها

 !که ندیده است

 چشمان شرقی تان

 چه حرفها

نشنیده است که ! 

 گوشهای تیزتان

 نبایست

 !نبایست بر زبان بیاورید

 !خیلی حرفها را

 دستان کوچک پینه بسته تان

 چه چیزی را چنگ می زند؟

 

 از چند؟

 از چند پای بند

 خواهد گریخت؟

 گام های بادپای تان

 دختران تنگدستی

 دختران تن فروشی

 چه جاها که

 !اجازه ندارید پای بگذارید

 کفنی

بر سرتان انداخته اندچادری   

 شما را مانند عروسکی
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 !در وسط بازار به حراج گذاشته اند

 دیدگان شما

 چه فردایی در پیش رو دارد؟

 راستی قیمت چشمان ؼمگین شرقی تان

 چند است؟چند؟ جفتی

 

 کنیزی خواهید شد برای مهاراجه ای؟

 و یا

 چندمین زن در حرم شیخی در خلیج؟

 

زن؟ اینست آزادی و تساوی برای  

 از یک طرؾ بهتان

 و از هر سو

 !باران سنگ

 

 بهار امسال شهرداری

 ؼوؼا کرده است

 شهر را گل باران کرده است

 در سرتا سر شهر

 گل کاشته اند و باؼچه کاشته اند

 کاشته است مانند درختان

 دختران را در خیابان های شهر

 !بلوار ایجاد کرده اند با روسپیان

مببخشید! ما روسپی نداری ) ) 

 !بلوار ایجاد کرده اند با زنان خیابانی

 

 کشاورزی شان بسیار پیشرفته است

 :صنعت شان

 کشت و پرورش دخترکان تنگدستی

 در زیر چراغ های برق

 

 :شنیده اید که می گویند

 !خودت را ارزان نفروش

 انگار در آن مرز پر گهر

 از کودکی برای فروش

 پرورشت می دهند

 

 دختران بی پناهی

تنگدستیدختران   

 دختران تن فروشی

 کجا خواهید رفت؟

 به خیابان ها

 مانند درختی

 در میان پارک ها

 یا به زیر تیرهای چراغ برق؟

 بهای نجابت تان
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 چندست؟

 چند؟ بهای نانجیبی تان

 

 

 آیا هرگز

 دیده اید

 آدم فروشان نجیب را

 واسطه های پاکیزه را

 خریداران خانواده دار و سر به زیر را

داد و ستد؟در حال   

 

 تیرهای چراغ برق

 در سرتاسر شهر

 چند تا است؟ چند؟

 

 18.5.2005پاریس 

 مهستی شاهرخی
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 " فائضٍ جْاًوشدی"ٚ نؼؽ اؾ ق
 

 

 

 « لجٌضاس »
 

 تبک قبػت ت٤ک

 ک٘ع چؽٝک ٓی

 پ٤هبٗی زٌٞ ؼا                  

   ... 

 ؼٝظ اٗتظبؼی کٚ قؽ ٓی

 تب پبن٣ٞٚ   ...                                    

 كؽل ز٤بِ ٛب ثؽ ق٘گ ی ٓبٛی ن٤ؽخٚ                    

 ٝ ػؽ٣بٗی اٗعآْ

 ٤ٓبٕ تؼلٖ آة                   

 گ٤ؽّ ثٞی النٚ ٓی

 ثٞی ٓؽگ

 ّ 

 ؼ    

 ظ       

 

 

 

 

 « سّعپی جاى عالم »
 

 !ؼٝقپی خبٕ»ـ 

 «ای پ٤ؽٛ٘ت ؼا ثبؾ کٖ ٛبی ن٤هٚ ظکٔٚ                   

 ثبظثبظکْ ؼا ثبظ ثؽظ

 ٛب٣ْ ؼا زتب ػؽٝقک

 ٣ٞٗكی کٚ ٝ ظكتؽ چؽک

 ظ٣ع ضٞاة ِ ٓبظؼنعْٗ ؼا ؾ٣بظ ٓی                            

 کهْ ٤ٓبٕ ق٤بٛی نت هع ٓی

 ٛب٣ْ تب ثِٞؽ ِ ق٤٘ٚ                                 

 گ٤ؽّ کٚ ؼٝؾی ٝ قؽاؽ اؾ کكی ٓی

 اّ ؼا اؾ ثؽ ثٞظ قب٣ٚ

 ٛبی ض٤بثبٗی ِؼْ گف ثٞقٚ

 ؼٝؾی اؾ ٗٞ، ثی ؼٝؾی                                  

 !ؼٝقپی خبٕ»ـ 

 «ث٘عت ؼا ثبؾ کٖ پكتبٕ                    

 ک٘٘ع ٓعاظٛبی ٗوبنی ؼٗگْ ٓی

 ثب ظقتبٕ ِ ٓؽظی کٚ

 ٛبقت نت ؼا قبٍ

 ظٝضتٚ اقت ثٚ ظآبْٗ

 ...ثی قتبؼٙ                            

 قؽش

 قل٤ع       
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 ق٤بٙ            

 

 

 

 

 « دختشاى کاس »
 

 ؾ٣ؽ ِبم ثبؾاؼچٚ،

 ٛب ظؼ خٔبػت ا٣ٖ ُؼ٘تی

 ث٘عٗع نجی کٚ ظقتبْٗ پ٤٘ٚ ٓی

 ث٤٘٘ع ٝ ٛبی ثؽ٣عٙ ٓی ضٞاة ِ پكتبٕ

 ِ٘بة ؼضتی کٚ ٓعاّ،

 ؾٗع ثٚ ظاؼ ٓی

 .اّ ؼا ٛبی ٓؽظاٗٚ ُجبـ
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 فروختم

 ضٞظ ؼا كؽٝضتْ

 ثٚ آؾاظی ٣ک ٓؽظ 

 ثبُٜب٣ْ ؼا

 ! ثؽای پؽٝاؾل

 زبٍ آٗکٚ

 تٖ ثؽٛ٘ٚ ای ثٞظّ

 ضٞكؽٝضتٚ

  ظؼ آؿٞل إٓ ٓؽظ ٗد٤ت

 ٓی ظٝظ

 ظؼ کٞچٚ پف کٞچٚ ٛبی

 نٜؽ

 ٛؽاق٘بک اقت ٝ

 ُٓطؽة 

 ظؼ ک٤ٖٔ ٣ک ٗگبٙ!؟

 ق٤ؽاة اؾ خؽػٚ ٛبی ؿْ

 ثٚ ظٗجبٍ ق٤٘ٚ ای ثبؾ

 ض٘دؽی ظؼ ٓهت

 !ظؼ چهْ ٗٚقؽٝٓٚ ائی  

 ک٣ٞؽی ضهک

 که٤عٙ نعٙ 

 ظٝؼ 

 !چهٔبٗم

 اككؽظگی

 اٛعاف ٝ آؼٓبٗم

 ٓٞ ٛبی قؽل

 ٛٔچٞ ثٞتٚ ای ضهک

 ٗٚ ثبظی ٗٚ ٗك٤ٔی

 تب نبٗٚ ؾٗع 

 .گ٤كٞاٗم

 ظؼ اٗتظبؼ ٣ک انبؼٙ

 ز٤ؽاٗكت

 کكبُت ٝ اككؽظگی

 ثؽ گؽظٕ ٛٞاظاؼاٗم

 آؼی.. ا٣ٖ ؼٝقپی ظٝؼٙ گؽظ

 شاعر:ناشناس                                                                       .ضٞظ ن٤طبٕ اقت
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 رویِ پلّه " شعری از شهال بهاردوست"

 تقدیم به زنی که مست آواز می خواند.

 

صدا میان  وقتی که تنها، 

 گلویش گیر 

 و

پشت پنجره به  اشکهایش 

 نگاه می نشیند 

  !کشدشیشه سر می 

مست، تا  در آؼوشی 

 خرخره در دهان 

 چشمهایش را می بندد.

 برای کسی، شاید عاشقش، آواز می خواَند!

 راه که می افتد، هنوز آسمان کبود، شاید ؼروب

 با کفشهایش، لخ، لخ 

 در انتهای ِ خیابان در آخرین پیچ 

 به بالػ شدن، به اولین دگمه های باز می اندیشد 

 روی ِ پلّه ها خمار، زیر ُپکِ سیگار

 ها، صدایش فواره می زندپریشانتر از معشوقه 
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 آهای، پیراهنم رنگِ پاییز، زرِد سوخته

 زیِر پیراهنم، تنم خفته، رنگِ گندم، سالهاست! 

 آهای هشیاران، من عروس ِ پدر، عمو، برادر

 بیهوده روانه تا خیال ِ دور، الکلی، اینگونه ُترد نمی شوم

 حواّستان جمع!

 زیِر چراغ ِ سرخ، اندامم را که گاز می زنید

 می بینم، دندانهایتان سرخترند! 

 و

 آوازتان هرگز در گوشهایم، نه!

 به طوفانی که پیچیده، دیریست شکسته ویرانم

 در ایستگاه نشسته ام، هر شب در انتظاِر مرگ

 تا بیاید، سیر تماشایش کنم! 

 حواّستان جمع!

 اگر آمد و من خواب بودم بگویید تا لبهایم را ببوسد.

 7002آپریل  6هامبورگ، 

 از مجموعه تپشهای برهنه
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 حراج

 "شهال بهاردوست"

تشای صًی کَ کٌاس تضسگشاٍ ایغتادٍ تْد  

 

 بناگاه همه آشفته، آواره شدید، مّحک زدید 

 اّول، خانه را، طال را

 دّوم، وفا را، عشق را

 سّوم، لحظه را، بودنش را

 عطش سیاه انتقام بر او نشست

                         سنگباران کردنیمه شب کنار رودخانه آب را 

 فریاد می زد:

                   حّراج است، حّراج

 نرخش ارزان است

 زمزمه شیرین است

 بوسه بر شیارهایم ارتعاشی آتشین است

 شتاب کنید، شتاب

 این رحم هنوز بارور می شود

 نگاهتان در چشمانم ؼرق می شود

http://bahardoost.org/index2.php?option=com_ponygallery&func=watermark&id=153&orig=1&no_html=1&Itemid=26
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 کشیددر کنارمن بی اختیار، آه خواهید 

 آه ه ه ه

 حّراج است، حّراج

 نرخش فقط مشتی سنگ است

 دشمنی؟ باش

 عاشقی؟ باش

 عالِمی؟ باش

 دیوانه ای؟ باش

 هر چه هستی، باش 

 ساده می گوید: خودت باش

 امشب این تن ارزان است!

 2116مارس 

 از مجموعه قصلی تازه
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 سّعپی

  

 ثٚ ؼٝی ثكتؽی گؽّ اؾ ٤ٛبٛٞ

ٜٗلتٚ… ٜٓتبثیظٝ چهْ ض٤ف   

 ت٘ی ؼٗدٞؼ ٝ ظؼٓبٗعٙ اقت ٝ ثی ؼٝذ

ٗگلتٚ… کٚ ؼاؾ ظٍ ثٚ کف ٛؽگؿ  

 

 ثٚ قبٕ اٗگِی چؽک٤ٖ ٝ ؾضٔی

 ٗهكتٚ گٞنٚ ی ػؿُت ثٚ ٓكتی

 كؽٝ ؼكتٚ ثٚ هؼؽ تٖ كؽٝنی

 چٞ کؽٓی ضلتٚ ظؼ اػٔبم پكتی

 ثٚ چهٔبٗم ٗٔبٗعٙ ٗوم زٞا

 ٗٚ ػًٔت ظاؼظ ٝ ٗٚ آة ٝ ؼٗگی

 !ثؽای تکٚ ٗبٗی ، ؾٗعگبٗی

 ضٞظل ؼا کؽظٙ ، هؽثبٗی ٗ٘گی

 ت٘م ؼا کؽظٙ ٜٓٔبٕ ٛٞـ ٛب

 ثٚ پكتی ٛب ٗهكتٚ ثؽ ثِ٘عا

 ظُم ؼا کؽظٙ ض٤ٖٗٞ ، ُهکؽ ؿْ

 ثٚ ٛؽ ضلت، كؽٝظ آٝؼظٙ قؽ ؼا

 قگ ٛبؼی اقت ، آٝاؼٙ ، ؿ٘ٞظٙ

 ٗعاؼظ ضبٗٚ ای ، ثی ضبٗٔبٕ اقت

 ٣ٞٛت ٗبٓٚ ال ٗ٘گ اقت ٝ پ٤كی

 چٚ گ٣ْٞ کٚ ٤ٔٛهٚ كکؽ ٗبٕ اقت

 

 

 "ترعلی حیدری معاؾدک"
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 حامله

 از

 ساقی قهرمان

 

 بیر اوپوجوک بیرتانه م بیرتانه م بیر اوپوجوک

 

................ 

 

 و لب قرمز قرمز می شود به حجم ِ َپر ِ صبح

 

................... 

 

 حامله بودی دور زهدان برآمده دست هات حلقه نمی شد

خوردچرخ می خورد چشمی که حامله بودی می   

 

 من

 هزار هزار سال

 زنجیر گرم خارخار شیرین جهنمی سنگین را کشیده بودم

 تمام همیشه حامله بودم نه گاهی بار زمین گذاشتم اما ببین

 حتی همین، یعنی بار داشتن

 تو؟ نرم نرمک چشم هایت بیرون زد

 پریدم از درون زهدانت توی روی خاک

 اما زمین کجای من کجای زمین

 

م شیر باز ندارم باز چشم هایم می پردباز شیر ندار  

 باز پا و سر و سینه، گردن می شوند در زنجیر

 

..................... 

 

 اما هوا کجاست

http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/Kavehgolestan44.1.jpg
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 یکی می خواست تاریخ بسازد از سر نو دیدی؟

 

 "می گویی "جنده " یعنی "جان می بخشد

 (به لفظ پارسی پیش از میالد)

 " و "دست نزن به دامن من جنده

 

ی بخشم هنوزجان م  

 دیگر نمی بخشم

 که ؼلؽل گریه از ته گلو صدای ؼلؽل گریه از ته گلو

 هنوز ته گریه

 گریه

 

 

 تصویر َمرد ِ گمشدۀ َمرد

 کنار ِ کوچه، پشت ِ در، ناؾ جفت را برید و برگشت پشت پرده خسته

 

 لب رنگ می گیرد وقتیکه در هوا ... حتی وقتیکه هرم بوسه نداری

 

قرمز قرمز می شودلب درشت رنگ سرخ   

 

 

 تصویر مرد گمشدۀ مرد تابید مثل نارنجی ِ سه بعدی

 

 نفس نکشیدم

 

 یکی کنار پنجره نه کنار پرده و پرده، یعنی کشیده

 

 نفس نکشیدم

 

 (گفت آبی می خواهم آبی ) چرا همیشه قرمزم من

 

 قرمز می خواست درؼگو اندکی مایل به سرخابی

 

 و گریه گریه ته گلو

 

  گمشدۀ مرد، دست هایش را کند ِ مرد ِ تصویر

 چشم هایش را ... لب هایش را و چشم هایش را کند

 الیه های پوسته پوسته را کند نازک شد پاهایش را کند

 نگاه نکن

 

 من دلم آبی دوست دارد

 بیر اوپوجوک بیرتانه م بیرتانه م بیر اوپوجوک

 کاشکی بنیم دوداکالریم اولماسایدی

ودا اولماسایدیدوداکالریمدا بو کیزیل س  
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 ایشته بن مجسمۀ بهت مات نشسته

 

 وای

 

 مرغ سحر ناله سر کن

 

 و ما که گریه نکردیم

 

 گریه اندوه لطیفی دارد

 

 نه دوباره نه دوباره نه دوباره

 

 دوباره حامله من بودم باز و سیم های ریز ریز تکه تکه جرقه می زدند

 و همینجا بودند توی جمجمۀ من

من همیشه دهان بودم برای شیرۀ لذت نه؟من که جمجمه نیستم   

 

 !تصویر مرد گمشدۀ مرد یک صبح تا ؼروب مگر باردار بود؟

 

 شانه هایش را مالیدم

 

 بلکی ده بو یابانجی هاواالر دیشیندا

 کادن اوال بیله مم

 به لفظ فارسی همیشه حامله ام

 بو یابانجی هاواالر دیشیندا

 سرحوش

 سودالی

 کادن

 اوالبیلمم

ر اوپوجوک بو دوداکالریما بیرتانه مکیزیل بی  

 بیر اوپوجوک بیرتانه م

 

 سحر که قرمز قرمز می شد لب، دیدم که ریختی

 

 و من همیشه دوست دارم بگویم شیرین هم بود

 

و جنده یعنی جان می بخشد بهاز کتاب   
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 روسپی کوچک

 "مهناز بدیهیان"

 

 

 این تو هستی روسپی کوچک

 که قبل از بلوغ

 اندوه و در یوزه گی روسپیان بیکاره رسیده ای به سن

 و هزار مرد در تو

 کودکان آواره کاشته اند

 که بی سر

 بی سرود

 

 

 

 

 آه روسپی کوچک 

 هنوز فصل بازی با عروسکهاست

 فصل خواندن قصه های خوب

 برای کودکان کوی

                                     

 این تو هستی روسپی کوچک

 بلوغکه قبل از 

 به سن اندوه و در یوزه گی روسپیان بیکاره رسیده ای

 و هزار مرد در تو

 کودکان آواره کاشته اند

 که بی سر

 بی سرود

 همچو بوته هرزی

 کنار جاده های در بدری

 پا گرفته اند

 این تو هستی

 که انبارهای ذهن تو

 پر از رازهای ؼمگنانه است

 و در بی نهایت مردمک هایت

 مردان هرزه

 ی جز تن عریان تو نمی بینندچیز

 

 می توان ؼمگین بود

 بی آنکه گلی پژمرده شود

 همیشه این تو هستی که

 چیزی درون تو می جوشد

 و حتی همبستر تو آهی نمی کشد
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 !ٍسّعپیاى، فشؽتَ ُای لؼٌت ؽذ

 

 

 !آٛبی

 ٓؽظّ ظ٤ٗب

 ثعا٤ٗع

 كبزهگبٕ نٜؽ ٓب

 اؾ ٛٔٚ ؾٗبٕ پبکعآٖ نٔب ػل٤ق تؽٗع

 كبزهگبٕ نٜؽ ٓب

 ٓبظؼاٗی ٜٓؽثبٗ٘ع

 کٚ ٛؽ نت

 كؽؾٗعاٗهبٕ ؼا ظؼ آؿٞل ٓی گ٤ؽٗع ٝ ٓی ثٞق٘ع

 كؽؾٗعاٗهبٕ ٓی ظاٗ٘ع کجٞظی ٛبی تٖ ٓبظؼنبٕ

 اؾ کدبقت

 آب ٗٔی پؽق٘ع

 ٓی ظاٗ٘ع اگؽ ٓبظؼنبٕ ٗجٞظ

 ٛؽ نت

 ثب٣ع گؽق٘ٚ ثٚ ضٞاة ٓی ؼكت٘ع

 ا ظٝقت ظاؼٗعآٜٗب ٓبظؼنبٕ ؼ

 ٓبظؼ آٜٗب

 ثٜتؽ٣ٖ ٓبظؼ ظ٤ٗبقت

 !آٛبی

 ٓؽظّ ظ٤ٗب

 ثعا٤ٗع

 كبزهگبٕ نٜؽ ٓب

 …اؾ ٛٔٚ ؾٗبٕ پبکعآٖ نٔب ػل٤ق تؽٗع

 

 / http://alinonline.blogspot.deاز وبالگ:
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 فاحشه بابل

 از

 ساقی قهرمان

 

 

پای پنجره ام پنجرۀ نیمه وا ها عکسدر یکی از   

 در یکی از عکس هایم نماز می خوانم

 

 در یکی از عکس ها ؼروب در زمینۀ من پیداست

 نشسته ام سرم به جانبی که صدا می آمد

 

 در یکی از عکس ها خواهم خندید

 و یک قطار مرا از هوای تهران خواهد کند

 اما هنوز دلهره از

 

 من یک نظر نگاه کنم؟

 

انگار از زیر حوض می آیدصدایم   

 در یکی از عکس ها موج تا کنار قدم هایم می آید

 و یک قطار

 و من نمی دانم

 

 خانم پ دست هایش را شست

 لکه های گردن و بازو را شست

 دست برد آن تو توها را شست

 و من هنوز نمی دانم

http://photos1.blogger.com/blogger/4396/1334/1600/Kavehgolestan43.jpg


 
 الؾ.هالک فارسی نو:روسپی در شعرنورشه

 
111 

 

 

 خانم پ پای پنجره تیؽی دست خانم پ

ادامۀ چپدستت را به راست به چپ از راست تا   

 با قدرت قدرت با قدرت قدرت

 هوا چه جان سختی دارد

 نفس ندارم

 

 خانم پ تیؽۀ خونی را مالید روی دامن

 فرو کن در آب سه بار چار بار نه سه بار نه بیرون بکش

 ؼالؾ کن توی گلو الی پا زیر پوست

 و همچنان از تمام حجم گلویم صدای گریه می آید

 

 این تلخ را بشوی

شکوفه ها که بیخبرو این   

 این بهار خیابان است؟ در جوی آب سبز؟

 صدا همیشه دگمه های پیراهن مرا وا می کند

 گلی از خطوط پیراهنم روی گونه ای می ماسد

 خون از کنار چانه دور می زند دور گلو

 گلو وا می شود روی یک نفس هوا

 پلک می زنم

 تهران کجای خیابانست

 

ت در در چرخید من الی پردهیکبار از خم کوچه پیچید پش  

 من الی پرده پیچیده من پیچیده من هنوز نمی دانم

همین همین  -همین  -سرم نزدیک سینه اش  -چه آشنا  -توی کیسه ای که بوی زن و گربۀ خونی  -خانم پ پنجۀ خشکش را فرو 

 بو بود

 خانم پ پنجۀ خشکش را فرو توی کیسه ای که بوی زن و گربۀ خونی

م نزدیک سینه اش همین بو بودچه آشنا سر  

 ...خانم پ پنجۀ خشکش را فرو توی کیسه ای که بوی زن و گربۀ خونی

 همیشه در همین جاهای خاطره خوابم می برد

 خانم پ پنجۀ خشکش را کنار گونه اش به هوا می برد

 خراش می خورم از الی لب هایم هق هق صدا می آید

 قدم نفس قدم نفس نفس از بؽض حادثه باال

 قدم نفس قدم قدم از بهت اضطراب سرازیر

 تهران به خواب من نمی آید

 ...و این طناب که از آسمان گرد گرفته تا پشت پنجره آویزانست

ساقی قهرمان. همیناز کتاب  . 
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 سوراخ

 از

 ساقی قهرمان

 

 

 چیزهایی که سوراخ دارند شبیه منند

 در خود فرو می کشند خالی می مانند

 

سوراخ می شوند شبیه منندچیزهایی که   

 در خود فرو می برند خالی می مانند

 

 ما که سوراخهامان را عزیز می داریم شبیه همیم

 خالی

ساقی قهرمان. همیناز کتاب  . 
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 روسپی عاشق
 

 "سارا پرتو"

 

 

 شبی شبیه شکستن, شروع شاخه ی درد

 برهنه گشتن شرمی, به روی آهن سرد

 زباله در یک سوو سایه ی تن کوهی 

 زنی خمیده به روی سیاهی یک مرد

 صدای جیػ دو گربه, و خنده ای از دور

 و دود و دود و سیاهی, سپس دو لکه ی زرد

 نفس نفس هوس ُو زن, که بر تنش داؼی 

 که جای پای عبور ؼریبه ای ولگرد

 و باز هم ؼم نانی, و لقمه های شرؾ

 و آبرو که پس از آن,  زنی که قی میکرد

 بوی سبز لجن از دو اسکناس و کمیو 

 پس از گذشتن مردی, که میرود چون َگرد

 و مانده باز همانجا, زنی که وا مانده

 چگونه یکه و تنها, درون حلقه ی درد
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 چشم های روسپی

 

 

             

 صى سّعپی...              

 گٌاٍ تْ لزتی عت                               

 کَ هشد ُشصٍ هی تشد!                                                      

 ّ تْ سا              

 تا چٌذ ّسق کاغز                       

 تشای چٌذ عاػتی هی خشد...                                         

 گٌاٍ تْ              

 ایغتادى                        

 دس خیاتاى                                   

 ّ حشاج ایي تذى اعت!                                              

 گٌاٍ تْ              

 ػضالتی ضؼیف                        

http://ba2inam.ir/
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 ...گٌاٍ تْ، صى تْدى اعت                                            

 گٌاٍ تْ کْدکی عت              

 کَ پْل ؽیشػ سا ًذاسی                                       

 جٌگ دس هیذاًی عت              

 کَ ؽوؾیشػ سا ًذاسی...                                          

 صى سّعپی،              

 ّ پیشُي تذُس تَ خیاتاى س                        

 تا ُوَ ی هاؽیٌِا تَ پیادٍ سّ تشًّذ!                                                     

 تا ُوَ ی چؾوِای هزکش سّعپی              

 تَ حج عیٌَ ُایت لْ تشًّذ...                                                     

 

 

 "فشاهشص فشحوِش"            
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سر زمین من .....سر زمین تو/ شعری از آریانه یاوری  

 

 پستانهای بدون شیر پستانهای خالی از شهوت زندگی 

 پستانهای مرده و سیاه 

 لبهای بدون بوسه لبهای خشک و بیروح 

 اندیشه های وحشتناک قرون وسطا ئی

 پاهای برهنه با کفش بیگانه.

 زنان طؽیان کردهء بدون اسلحه.

 مردان خدانمای تسبیح بدست 

 چهره های سوخته در پشت دیوارها

 کودکان با نافهای نبریده در خاک 

 دختران باکره در صفهای بکارت فروشی
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 برادران سوخته 

 مردان عباپوش خدا در صحنه 

 الالئی مادران نفرین شده

 کودکان مرده در گهواره

 صدای جیرجیرکهای باؼچه های سوخته 

 و بی وقت موشهای موذی گرسنه  جست و گریز وقت

 سنگینی پرده ء کهنه ء اتاق مادر بزرگ.

 سیاهی و سنگینی دیوار زندانهای شهر 

 تیک تیک ساعت کهنه ء راه آهن 

 لرزش دستان مردان پیر و قوزی 

 صدای آه و ناله زن روسپی 

 دیگر سخن از آب و اتش و گل نیست.

 نقاشیهای بی روح بی معنی 

 ن تو سرزمین من سرزمی

 همه سرگردان

 جامهای شراب نیم خالی در بسترها 

 ماهیگیر بدون صید

 ماهیان باد کرده در رود خانه های گلی 

 کوران عصا بدست

 کوران بد ون عینک

 زنا ن با شکمهای باد کرده 

 مردان پریشان و بی هدؾ 

 دیوارهای گلی در انتظار فرو ریختن 

 سرزمین من سرزمین تو 

 آواز جؽدان در سیاهی شب 

 نا فرمانی سوسکهای تیز 

 تولد حبابها در حوض های شکسته 

 ؼرش باد صدای نامفهوم دوره گرد 
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 صدای ؼار ؼار کالؼان پیر 

 ناله ء سگهای گرسنه و ولگرد 

 سرزمین من سرزمین تو.

 پریشانی مادر نیامدن برادر 

 پرستوها در هجرت 

 مادران سیاهپوش در گورستانها 

 بوی عود و شمعهای بی عالقه به سوختن 

 گزمه های شالق بدست 

 تندیس های جاندار و بیرحم

 با فرمانهای خدائی 

 دیگر سخن از گل آب آتش نیست 

 سرزمین من سرزمین تو 

 سربازهای پیر تفنگهای داغ و گرم از گلوله 

 بوی باروت صدای خمپاره 

 تنهای بی جان قلبهای بی تپش

 درختان خونین نخلهای سیاه شده 

 سرزمین من سرزمین تو 

 پریشانی مادر نیامدن برادر 

 پس و پیش کردن کاله شاپو ئی پدر 

 عروسان با دستان حنائی در حجله ها 

 مردان زوار در رفته 

 شاهنامه ء خاک گرفته در طا قچه 

 قرآن نخوانده در کنار شمشیر تیز و برنده 

 سرزمین من سرزمین تو 

 ورد های وقت و بی وقت مادر بزرگ 

 التماسهای مکرر گدای محل 

 بوی همآؼوشی ناخواسته 

 بوی متعفن زن باد کرده ء عابد محل 
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 بوی رنگ شعارهای مرگ آور روی دیوارهای شکسته 

 عکس عاشقان من روی گذر محل 

 داد و فریاد های چؽله بادام فروش 

 انفجار من در هوای مسموم شهرم 

 ر آخر سرباز پیر و صدای تی

 خداحافظ سرزمین من خداحافظ سرزمین تو
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 الؾ.هالک فارسی نو:روسپی در شعرنورشه

 
121 

 

شهر ما پر از فاحشه است/ آریانه یاوری  

 

 شهر ما پر از فاحشه است

 آسیابی می چرخد 

 کودکی گرسنه سینه های دریده ی مادری را می مکد 

 شیطانی می خندد 

 و خدا گرسنه ی شهوت مرگ میشود 

 مرده گان در باران نفرت شنا می کنند 

 سگی زوزه می کشد 

 پیرزنی با شتاب پنجره را می بندد 

 آری اینجا شهر مرده گان متحرک است 

 کسی دیگر به دستهای معجزه گری نمی اندیشد 

 اینجا دیگر به ریش عربی دخیل نمی بندند 
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 و خدا در اندیشه هایش به خواب رفته 

 ارهای کوچه های بدنام و خدا را باید در لجنز

 شهر جستجو کرد 

 شهری که فاحشه هایش زیر لب ورد می خوانند 

 و تعداد مهره های تسبیح را از برند 

 فاحشه های شهر ما دیگر زیر تیر چراغ برق انتظار نمی کشند

 شهر ما دود گرفته و ؼمگین است 

 شمعها دیگر به میهمانی شراب نمی روند 

 ز فاحشه است خیابانهای شهر ما پر ا

 و قبله گاهشان مسجدهای گنبد آبی است 

 در شهر من دیگر کسی به دیدار محکومی نمی آید 

 آری من در قرن بی حوصلگی خدا متولد شده ام 

 و بر چهره ام نقاب زده اند 

 و موهایم در حسرت نوازشی بو ده اند

 و هیوالئی میزند بر پیکرم 

 ی انجماد نزدیک می کند و هر دم اندام زنانه ی مرا به نقطه 

 و خدا ستایش های بیهوده را جارو می کند 

 و من از درون خدا عبور می کنم 

 و با خدایم خلوت می کنم 

 اما دستهای زمختش را نمی بوسم 

 آری باید برخیزم 

 که خدا به میهمانی کلبه ام آمده است .

Ariane_yavari@yahoo.de 

 

 

 

mailto:Ariane_yavari@yahoo.de
mailto:Ariane_yavari@yahoo.de


 
 الؾ.هالک فارسی نو:روسپی در شعرنورشه

 
123 

 

من هوایی تازه می خواهم/ شعری از آریانه یاوری  

 

 گوئی قوزک پاهایم از شالقهای 

 شبانه عصیان کرده

 و از عبادت سوداگران قی

 آری فریاد سینه هایم کرکسها را کوچ میدهد

 و گزمه های مست سودازده آخرین قربانیان 

 را شالق میزنند

 و امیری با دستهای بریده کالؼهای صحبگاهی 

 را پرواز میداد

 و مست وؼزلخوان از ؼنودن خویش

 با شنلی ملیله دوزی

 من از تکرار نور فانوسهای کاذب 
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 که بادهای بی کس را در گودالی زندانی میکند بیزارم

 من روبروی تازیانه ی مهلک کویر ایستاده ام

 قدیسان سقوط کنمو می خواهم از نردبان خیالی 

 می خواهم اندیشه ام را ناقوس وار بصدا درآورم

 و به نیایشهای دروؼین زائران بخندم

 و دستهای یخ زده ام را صبحگاهان وضو نمی بخشم

 واز سایه های عبوس نمی هراسم

 و فریاد خواهم زد این قفس نفس گیر است 

 من هوائی تازه می خواهم

 من یک زنم
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 تی گٌاٍ سّعپی

 "سهیل قوامی"

 

 آٝاؼ ؼا تٖ ٓی ظٛع  

 إٓ ظضتؽک تٜ٘ب نجی 

 ظؼ هًٚ ای آٝاؼٙ ثٞظ 

+++ 

 ٛبٕ ؼقتگبؼ هًٚ ٛب 

 ٛبٕ ای قؽاكؽاؾ ظُْ 

 ٛبٕ ث٤گ٘بٙ ؼٝقپی

 ای ٝای ثؽ آؾاظگی 

 ای ٗ٘گ ثؽ آقٞظگی

 +++ 

 اٝ ظضتؽی پؽ نٞؼ ثٞظ 

 ٛٞ هًٚ ای ٗٞ ٓی ٗٞنت 

 تب ظاقتبٗی تبؾٙ ؼا 

 ٣ک ؼٝؾ ثؼع اؾ يؽف چبی 

 ثب نٞؼ ؼٝضٞاٗی ک٘ع 

 تب هٜؽٓبٕ هًٚ ؼا 

 ظاؿم ک٘ع، ِؽظل ک٘ع، اؾ آقٔبٕ پؽتم ک٘ع 

 گبٛی ٣کی ؼا ؼقتگبؼ 

 گبٛی كؽآٞنم ک٘ع 

+++ 

 ٛٞ هًٚ ای ٗٞ ٓی ٗٞنت 

 إٓ ظضتؽک پؽ نٞؼ ثٞظ 

 ظضتؽک تٜ٘ب نجی ثب ؼٗگ ٛبی آؼؾٝ   إٓ

 .... ثب نؼؽ ٛبی ثچٚ ٛب

 !اظگیای ٗ٘گ ثؽ آؾ

+++ 

 ٛبٕ ای قؽاكؽاؾ ظُْ 

 ٛبٕ ای ػؽٝـ آؼؾٝ 

 ٛٞ هٜؽٓبٕ هًٚ ال

 ظؼ هًٚ ال خبٕ ٓی ظٛع 

+++ 

 ا٣ٖ هِت ؼا کبظٝ کْ٘؟ 

 ٓبظؼ کعا٤ٖٓ خبٓٚ ؼا آؽٝؾ ثؽ تٖ ٤ٓکْ٘ ؟

 آؽٝؾ ْٛ إٓ ػطؽ ؼا ثؽ ق٤٘ٚ اّ ضٞاْٛ كهؽظ

 ثبثب ٤ٗب٣ع ؾٝظ ِ ؾٝظ

 آٓع ثگٞ ضٞاث٤عٙ اّ 

 ٓبظؼ تٞ ٤ٓعاٗی ٓؽا

 ثب ٗٔی كٜٔع ٓؽا ثب

 ثبثب چٚ ٤ٓعاٗع کٚ ػهن 

 ٓب ؼا ٓعاٝا ٤ٓک٘ع

 ٓبظؼ ٗج٤ْ٘ انک تٞ 
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 گ٣ٞب تٞ ْٛ تؽق٤عٙ ای

 ثبثب چٚ ٤ٓعاٗع کٚ تٞ ثب ٖٓ ٓعاؼا ٤ٓک٘ی

 ٖٓ ظؼ كؽاؾ هًٚ اّ

 آؽٝؾ ؼٝؾ ػهن ٓبقت 

 ٖٓ هٜؽٓبٕ هًٚ اّ 

 ظؼ پؽتٞ پؽٝؼظگبؼ 

+++ 

 ٛٞ هًٚ ای ٗٞ ٓی ٗٞنت 

 ثبؾ ثبؾی ٛٔبٕ ثبؾی اقت

 نب٣ع ٣کی ؼا ؼقتگبؼ 

 : إٓ ظ٣گؽی ٓهٍٔٞ ِؽظ اؾ آقتبٕ

 ا٣٘ک چٚ ؼا ٤ٓؿإ کْ٘؟

 ا٣٘ک کعا٤ٖٓ ث٘عٙ ؼا ظؼ آتسبٕ ؼقٞا کْ٘؟

 ظ٣هت كالٗی ظؼ ٗٔبؾ، تکج٤ؽ ؼا آؼاّ گلت 

 إٓ ٓی كؽٝل ٓكت ثٞظ،

 ظؼ ٗؼؽٙ ال تکل٤ؽ کؽظ 

                          نٞؼ ضعا٣ی ظؼ قؽّ 

 َ ؼكت ثب ٗؼؽٙ ال تس٤ِ

 إٓ ظضتؽک ػبنن نعٙ 

 ِـ٤بٗگؽ ٝ ػبيی نعٙ  

+++ 

 إٓ ظضتؽک تٜ٘ب نجی ظؼ هًٚ ای آٝاؼٙ ثٞظ 

 ثب خبٓٚ ای ٗٞ اؾ پعؼ 

 ثب ػطؽ ضٞل ثؽ ق٤٘ٚ ال

 ثب هِت کبظٝ پ٤چ ضٞظ 

 ظؼ پؽتٞ پؽٝؼظگبؼ 

 ظؼ چ٘گ ٓؽظی ٤ٓگؽ٣كت 

 اٝ خبٓٚ ال ؼا پبؼٙ کؽظ

 ای ٝای ثؽ آؾاظگی 

 ای ٗ٘گ ثؽ آقٞظگی

+++ 

 ثبثب ٗٔی كٜٔع ٓؽا 

 ؾ٣ٖ پف ٗلٜٔع ٖٓ ٓؽا 

 ٓبظؼ چؽا إٓ ٕٝ ٣کبظ ظ٣گؽ ٗٔی ضٞاٗی ٓؽا ؟

 ٓبظؼ چؽا اؾ پهت قؽ

 آثْ ٗٔی ؼ٣ؿی ظگؽ؟

 ا٣ٖ ٓؽظ چٕٞ قگ ظؼ ک٘بؼ 

 ُٚ ُٚ چؽا ٛی ٤ٓؿٗع 

 ثؽ ٛن ٛن ؾ٣ؽّ چؽا 

 گبٛی ٗت ثْ ٤ٓؿٗع؟

+++ 

 ٓبظؼ چٚ نع

 پف ػهن کٞ؟

 پف کٞ ضعای ال٣ؿاٍ؟

 پؽق٤ع ثبؾثبثب اگؽ 

 ٓبظؼ ثگٞ ضٞاث٤عٙ اقت

 ٓبظؼ ثگٞ کب٣ٖ ظضتؽک ظ٣گؽ تٞؼا ك٤ٜٔعٙ اقت

+++ 

 آؽٝؾ ػًؽ خٔؼٚ اقت 

 آؽٝؾ ػًؽ اٗتظبؼ
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 آؽٝؾ ثؼع اؾ يؽف چبی

 نٞؼی ٗٔی ٓبٗع ثدبی

 إٓ ظضتؽک آٝاؼٙ ثٞظ 

 إٓ ٓؽظ ْٛ ظ٣ٞاٗٚ ثٞظ 

 إٓ ثٚ کٚ ثؼع اؾ يؽف چبی 

 چ٘عی قتب٣م ثهٔؽّ 

  ا٣ٖ ظاقتبٕ کٜ٘ٚ ؼا

 ثؽظاؼ ٝ اؾ پ٤هْ ثؽٝ

+++ 

 ظ٣گؽ ظضتؽک پؽنٞؼ ٤ٗكت

 ٛٞ ظؼ نٔبؼل ٓبٗعٙ ٝ 

 ا٣ٖ ظضتؽک 

 تٜ٘ب نجی ظؼ هًٚ ای آٝاؼٙ ثٞظ 

 آٝاؾ قگ پ٤چ٤عٙ اقت 

 ا٣ٖ ظضتؽک زبال ظگؽ 

 آٝاؼ ؼا تٖ ٓی ظٛع

 إٓ ُٚ ُٚ ثْ ٓعتی اقت 

 ثؽ ٛن ٛن ال ظّ ٤ٓؿٗع

 إٓ گؽ٣ٚ ظؼ چ٘گبٍ ٓؽظ

 ظ٣گؽ كؽآٞنم نعٙ 

 تِطی ٤ٓؿٗع ُجط٘ع 

 ُاى تیگٌاٍ ِ سّعپی
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سّعپی ُای 
 عشگشداى

 
 

  

 !تبؼ٣کی

 تبؼ٣کتؽ اؾ إٓ کٚ ثگ٣ْٞ

 يعا٣ت ثی ٓؼ٘ب،ازكبقت ضهک

 ٝ هِجت ثبتالم گ٘عٙ ا٣كت ٓتؼلٖ

 ٝزهتؿايعا٣ت چٞ يٞؼی 

 ثعٗت ٗدف، ت٘ت ضكتٚ ی ؾضْ

 !چوعؼ ؾٗعگی ات ضب٤ُكت

 ظقتبٗت ظ٣گؽ زؽٓت ٗعاؼظ

 ض٘عٛب٣ت خبٕ كؽقبقت

 !تٞ ک٤كتی؟

خؿ ؼٝقپی ای کٚ ػهن ؼا ظؼ 

ْٛ ضٞاثگی ٣ک نجٚ ٛؽاج ٓی 

 ..ک٘ی

 !تٞ ک٤كتی؟

 ٛٔبٗی کٚ ظقتبٕ ٤ٛٞالی ٝزهت 

خـؽاك٤بی ثعٗت ؼا ثب ٛٞقی 

 که٘عٙ قؽ ٓی ک٘ع

ت ػهن ٓی ٝ تٞ چٚ ثب ُػ

 كؽٝنی

ثٚ ؼاقتی کٚ تٞ 

 ............!ک٤كتی؟

 (هٌا حغیٌی )آساعتَ

  

 

__ 

 

 

 

http://havva-dar-barzakh.blogfa.com/post-23.aspx
http://havva-dar-barzakh.blogfa.com/post-23.aspx
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 صى

 "پشتْ ًْسی ػالء"

 

 ظٛبْٗ ؼا ثج٘ع٣ع

ثهک٤٘ع ظقتٜب٣ْ ؼا  

 ٝ پٞن٤عٙ ظؼ کل٘ی ق٤بٙ

 .ظؼ تبؼ٣کتؽ٣ٖ ک٘ح ضبٗٚ، پٜ٘بْٗ ک٤٘ع

 

 ظؼ كُب٣ی ٓهکٞک، ؾ٣كتْ ثب ظ٣گؽإ،

 ظؼ ٗجؽظی ٗبثؽاثؽ، خ٘گ٤عّ ثب هّعاؼٙ ث٘عإ،

ٜؽٝؼؾ٣عّ ظؼ ؾٗعإ، ِٓ  ظؼؿؽثتی ؿؽ٣ت، 

 .ٝ ثب ُٜدٚ ای ٓتؽٝک، تؽاٗٚ ضٞاٗعّ اؾ ظؼظ

 !ا٣٘ک ای َکؽَکِف نّٞ

ای،ثؽ النٚ اّ ٗهكتٚ   

 آب ثب ثٞی قٞضتۀ اقتطٞاْٗ چٚ ضٞاٛی کؽظ؟

 کٚ ٖٓ ضكتگی ی کبؼ ؼا آٓٞضتٚ اّ

ِٕ گ٘عّ، ثٞی نب٤ُؿاؼ،  ٝ ظؼ ٤ٓبٕ کهتؿاؼا

 – کُٞجبِؼ ِلِْ ظؼ پهت -

 .ؼ٣هۀ خبْٗ ؼا ِظؼٝ کؽظٙ اّ

 

 ثب چهٔبٕ کْ ق٣ْٞ چٚ ضٞاٛی کؽظ؟

http://chachmanbidar.blogspot.com/2003/04/blog-post_114521799698280316.html
http://chachmanbidar.blogspot.com/2003/04/blog-post_114521799698280316.html
http://www.iranian.com/Arts/2002/December/Shahreno/Images/4.jpg
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 کٚ ٖٓ ثب قِٞت نتبثؿظۀ کبؼضبٗٚ ٛب

 ثٚ ٛٞل آٓعٙ اّ

ُی ثٚ ٗبّ کبؼگبٙ،ٝ ظؼ ق٤بٛچب  

 .ؾٗعگ٤ْ ؼا چؽش کؽظٙ اّ

 

ِٕ ض٤ْٗٞ٘ چٚ ضٞاٛی کؽظ؟  ثب اٗگهتب

 کٚ ثب ٛؽ ِؽِذ ٗٞ ظؼ ثبِؽ هبُی،

 .ظؼظی ػ٤ٔن، ثؽ ؾضْ کٜ٘ٚ اّ ٗهبٗعٙ اّ

 

ِٕ ثال ظ٣عٙ اّ چٚ ضٞاٛی کؽظ؟  ثب ظقتب

 کٚ ٖٓ قبُٜبی قبٍ ثب ؾٗج٤ِی تٜی اؾ ٗبٕ

 ٓـؽٝؼ ٝ ؾضْ ضٞؼظٙ

ٚ اّاؾ کٞچٚ ٛبی نٜؽ گػنت  

 ٝ ظقتبْٗ ؼا ثب ظاؽ ِبُٝی ثؿؼگ

ُٝ پَؿ -  اؾ پُطت 

 اؾ نكتهٞی َؼضت،

ُٝ ؼِٝة ضبٗٚ  ، -اؾ ُؼكت 

 .ظؼ اٗتظبؼ ٓؼدؿۀ تبؼ٣ص اؾْٛ گهٞظٙ اّ

 ثب ٖٓ چٚ ضٞاٛی کؽظ؟

 

 ظؼ قب٣ۀ ؼٗدٜب٣ْ ٣َِٚ ظاظی

 اؾ تبؼٛبی گ٤ك٣ْٞ

 ؼ٣كٔبٕ پٞق٤عۀ هًبو ثبكتی

ُٝ ٗبثبٝؼ  ٝ ٓهکٞک 

ُٝ کٞظکْ  ضٞاٗعیَقل٤ٚ  . 

 .نؽْٓ ثبظ کٚ ٛكتی ات ظاظّ

 

 انتٜبی ثی پب٣بٗت ؼا

ؽظۀ تْ٘ كؽٝٗهبٗعی ُٓ  ثب 

 ٝ نٞؼثطتی ی نٜٞت ؼا

 ظؼ ؼگٜب٣ْ خبؼی کؽظی

 ٝ آٗگبٙ ثؽاظؼاْٗ ؼا هبث٤َ ٝاؼ

 .ثٚ ٝقٞقۀ کهتْ٘ كؽاضٞاٗعی

 

 ؾٗعٙ ثگٞؼّ کؽظی،

 ٓدٕ٘ٞ ٝ ث٤گبٗٚ، ق٘گٜبی ٗدبثت ؼا

 ثؽ قؽّ كؽٝظ آٝؼظی

ِٕ ق٘گٝ ٖٓ اؾ پهِت ث بؼا  

 چٜؽۀ پؽ٣عٙ ؼٗگت ؼا

 .ثٚ قؽضی ی ضٕٞ ظ٣عّ

 

 ظؼ٣ـب، ظؼ٣ـب، ظؼ٣ـب

ُٝ ثی تعث٤ؽ  چٚ ثی ثبک 

 .هبتِْ ؼا قتب٣م کؽظّ

 "ثؽگؽكتٚ اؾ ٓدٔٞػٚ نؼؽ "اؾ چهْ ثبظ

 

 

 "صهیٌن دیگش ؽذ " ثطهی اؾ نؼؽ ثِ٘ع

 

 ٤ٓعاٜٗب، چهٜٔبی زؽ٣ى "
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 ٤ٓعاٜٗب، ٓؽظٓبٕ ث٤ٔبؼ

 ٤ٓعاٜٗب، ق٘گٜبی ثی ُنٔبؼ؛

 !پكؽ ضبٓٞل يعا٣ْ کٖ -

 ػاؽمن تَ فاحؾَ ای -

 ."کَ آتشّی جِاى اصاّعت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خنده روسپی
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 "فرنگیس سوگند"

 

 

ِّ ٣ک ؼٝقپی  قبػتی ض٘ع٣ع ثب ضٞظ اؾ ظ

 ثؼع چ٤ـی ؾظ ٛؽاقبٕ ظؼ ؿْ ٣ک ؼٝقپی

 ٣ی آ٤٣٘ٚ گهت ٝ ظؼ ٗجٞظل ض٤ؽٙ نع ُسظٚ

 ثؼع ْٛ آُٞظٙ نع ظؼ ػبُْ ٣ک ؼٝقپی

 ظاظ ؾظ… ٛؽ نت ٝ ٛؽ ؼٝؾ ٛؽ قبػت ٤ٔٛهٚ 

 ظؼ ٤ٓبٕ ثبؾٝإ ٓسکْ ٣ک ؼٝقپی

 تب کٚ گژظّ گهت ٤ٗهی ؾظ ثٚ ض٣ٞم ٝ گؽ٣ٚ کؽظ

 ثؼع ت٣ًٞؽی که٤ع اؾ ٓؽْٛ ٣ک ؼٝقپی

 ٓؽگ ْٛ قؽگؽّ ثبؾی ظؼ زعٝظ نٜؽ ثٞظ

 ؼهْ ض٘ع٣ع ظؼ چهْ ْٗ ٣ک ؼٝقپی ثی

* 

 ثبؾ آغؼ نع تٔبّ ٓبخؽا ٗبگلتٚ ٓبٗع

 ؾظ ؿْ ٣ک ؼٝقپی ْٛ ٓی ثٚ ؾاظ ؼٝؾّ ؼا

 

 

 

 

 

 

 

 ًاهَ ی یک سّعپی کَ دس چاٍ اًذاختَ تْد

   

http://abfff.blogfa.com/post-155.aspx
http://abfff.blogfa.com/post-155.aspx
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 ٖٓ إٓ ؼٝقپی نٜؽّ 

 کٚ ٓؽظٓبٕ ٓؽا ٛؽؾٙ ای ٓی ظاٗ٘ع

 کٚ ثٚ پُٞی ق٤بٙ  "

  "ت٘م ؼا ٓی كؽٝنع                        

 ٛٔبٕ ٓؽظٓبٕ کٚ ٓؽا تٜ٘ب 

 ُسظٚ ای ثٚ آؿٞل که٤عٗع                              

 کٚ ثؽا٣هبٕ ٛؽؾٙ ٓی نّٞ                                                                 

 ظ٤ٗبی ق٤بٙ آٗبٕ اؾ اٗعاؾٙ ی هِت کٞچک ٖٓ

 اقت  ، تِص تؽثؿؼگتؽ اقت ، ق٤بٙ تؽ اقت                          

 هِت ٖٓ هِت ؾٗی تٜ٘بقت

 کٚ كوّ ٣بظ گؽكت ظٝقت ثعاؼظ   

 ثی ٤ٛچ ؿؽَی                                 

 ٣بظ گؽكت کٚ گَ ٗهبٗٚ ی ػهن اقت

 ٝ ػهن ٣ؼ٘ی ؾٕ  

 آب ظ٣ع

 ثٞق٤عٙ ٗٔی نٞظ خؿ ثٚ ؿؽَی   

 ٝ گِی ثؽا٣م ٗٔی آٝؼٗع                   

 خؿ ثٚ ٛٞقی                                  

 !ؼٝذ ٖٓ كؽٝنی ٤ٗكت ٛی آهب -

 ٓگؽ تٞ ؼٝذ ْٛ ظاؼی -

 آٗبٕ ث٤بظ ٗٔی آٝؼٗع پ٤م اؾ ا٣ْ٘ ؼا

 ٝهتی ا٤ُٖٝ ثبؼ ػبنن نعّ 

                    اٝ ظؼ گٞنْ ٗدٞا ٤ٓکؽظ     
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 ٝ ثب تٖ ٖٓ ٓؽظاٗگ٤م ؼا اثجبت               

 ٤ٓبٕ ظقتبْٗ ؼكتؼٝؾی کٚ اؾ 

 چؽاؽ ثؽظانتْ

 اؾ ٛٔٚ پؽق٤عّ          

 اٝ ؼا ٗع٣عٙ ای ؟ -

 کعاّ ؟-

 ٛٔبٕ کٚ ثؽای ٖٓ گَ ٓی آٝؼظ ٛٔبٕ کٚ ٤ٛچ ؿؽَی خؿ ػهن ٗعانت  -

 ضٞظل گلت ظؼ گٞنْ

 ظ٣ٞاٗٚ نعّ

 ٛٔبٕ ٓؽظٓبٕ ثؽا٣ْ ظٍ قٞؾاٗعٗع ٝ ظقت ٗٞاؾل ثؽ قؽّ که٤عٗع

 ث٤بظ ٗٔی آٝؼٗع ثی نک

 ٓؽا ثٚ تبٝإ ػهوی ؿؽ٣ت ظؼ٣عٙ ظ٣عٗع ٛبی ظقت  ٝهتی

 تٔبّ ٓؽا ؼا اؾ ْٛ ظؼ٣عٗع چطٞؼ

 ٓی گ٣ٞ٘ع ا٣ٖ چبٙ نلب ٤ٓعٛع

 آٓعّ ثگ٣ْٞ ٤ٛچ ثؽای ضٞظ ٗٔی ضٞاْٛ 

 كوّ ظػب٣هبٕ ؼا ٓكتدبة ٗکٖ                                           

 ؼٝقپ٤بٕ نٜؽ آٗبٗ٘ع ٗٚ ٖٓ 

 ٝٗی ٤ٓؿٗع کٚ آؾاؼنبٕ ٤ٓعٛعهِت ٖٓ ظؼ ٤ٓبٗهبٕ آٛ٘گ ٗب ٓٞؾ

 اٗگبؼ چ٤ؿ کٞچک ٝ گٔی ظؼ ٝخٞظنبٕ ضٞظ ؼا ٓی ضبؼاٗع ظؼ ضٞاة

                                                          ُٝی ث٤عاؼ ٗٔی نٞظ

 کذاهیي سّعپی؟

 "محسن سلمانی"
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هی ًاصلٌذ« صى کْچَء»آسّاسٍ ُاِی آّاسٍ ُاِی  ... 

 

... کذاهیي سّعپی؟اهؾة، تش گلْی   

 

 !تیخْد ؽشاب تْعَ ؽؼش تش لثؾاى ًفؾاى

 

 !اتلیظ هغت ًوی کٌذ ؽاػشٍ_

 

« لٌیٌگشاد»، گشاد هی صًذ ٌُْص هْؽکِای کوًْیغن سا تش فشاص « لٌِیي »...! 

 

عشد ًوی ؽْد...سفیك« دیْاًَ خاًَ ُای هغکْ»آغِْػ  !! 

 

_« ًخْاُذ هشد!؟« اعتالیي  

 

« ؽاػشٍ« ... گاى تاصِی گْستاچفّاژ»، سّعیََ هی ؽْد دس « سّعیَ ! 

 

 ...هی پشُیضًذ ٌُْص کفتاساى اص عفشٍء ؽؼشت

 

_ ًوی ؽْد« پشّاًَ»دس تاِسیََخؼ « ِکشم تاسیخ»ِِ ... 

 

... تاِس ػٌکثْتاى»اص تین  »! 

 

 !تیخْد ؽشاب تْعَ ؽؼش تش لثؼ ًفؾاى
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« ، ُوَ سّعپی هی ؽًْذ؟« صًِای سّعی ! 

 

آخواتْا»ّ اخوِای تْ ُشگض تاص ًوی ؽْد ،  »*! 

 

 !اتلیظ هغت ًوی کٌذ ؽاػشٍ

 

 !چَ فشق هی کٌذ ؽشاب ؽؼش تْ یا ؽؼش هي؟

 

 

کبؼٛبی ظؼضهبٗی ظاؼظ  آضٔبتٞا نبػؽٙ ؼٝـ کٚ ظؼ ٓطبُلت ثب ٗظبّ ک٤ٗٞٔكتی نٞؼٝی * . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاحؾَ پاسٍ ُای یک سّعپی ًش 

 "ًادسی ًغتٍْ"

http://nastoh.blogfa.com/post-89.aspx
http://nastoh.blogfa.com/post-89.aspx
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 ثبٗٞإ ؼا کٚ ٖٓ ُٔف کؽظّ نب٣ع ظ٣گؽإ ْٛ ُٔف کؽظٙ اٗع 

 آب ٤ٓعاْٗ کٚ گؽٓی کٚ ظؼ ظقت ظانتْ ٝ نؼؽی ظؼ ثٞقٚ ظؼ ٤ٛچ ٣ک اؾ ظ٣گؽإ ثؽای ثبٗٞإ ُٔف کؽظٙ

                                          ٖٓ پ٤عا ٗهع 

ٝهتی ثب تٔ٘ب ٣ک خب ظؼ ٛٞتَ ن٤ؽ پٞؼ ٓبچکبٗی ٤ٓکؽظ٣ْ    

 اٝ کكی ظ٣گؽی ؼا ظٝ قبػت ثؼع ٝػعٙ ظاظٙ ثٞظ

 ث٤چبؼٙ

اؾ ٖٓ کؽظٙ ْٛ ؼٝقپی تؽ ثٞظ   

ظ٣بٗب     كؽٗگ٤ف    ث٤چبؼٙ ٖٓ ظٝ اٗكبٕ ؼا ثٞق٤عٙ ٗتٞاٗكتْ      

 پكتبٕ ٛبی ؾزَ آٗوعؼ آثی نعٙ ثٞظٗع کٚ ُٔف ظؼ اٜٗب ثی ػوِی ثٞظ 

تی ظؼ٣بكتْ کٚ پف اؾ ُٔف تطتٚ پهتم تك٤ِْ ٤ٓهٞظ ض٤ِی ٛب پف اؾ إٓ ٓبچ کؽظٓم ٝه  

آ٤٣٘ٚ ٗجٞظ ظؼ ٓوبثَ ٓؽظٓک ٛبی چهٔبْٗ ُجبٗم ؼا ظٝ ثبؼٙ ُجكؽ٣ٖ کؽظ  ٓبچ کؽظٓم ُجكؽ٣٘م پبک نع  

نعٙ ثٞظ  آٓٞ پ٘دبثی قؽضت ػبنن ٛ٘عّ کؽظ چٕٞ ؼق٤عٕ ثٚ پكتبٕ ٛب٣ت ض٤ِی ٛب ثؽا٣ْ آقبٕ  

نب٣ع ٛؿاؼ كؽؾٗع ٓی ظانتْ کٚ زبال ٣کی ْٛ ٗعاؼّ  بّ ػهوْ ؼا ثٚ کٞظک ٓجعٍ ٤ٓکؽظّ ا٣٘کٖٓ اگؽ تٔ  

ظضتؽی ظؼ تِلٕٞ ٛٔؽای ٖٓ ػهن ثبؾی کؽظ آب كؽظا ٓؽا ٤ٓتؽقبٗع زبِٓٚ ظاؼ نع٣ْ ٖٓ ثؽا٣م گلتْ خبٕ پعؼ ٓؽٙ 

ظی ؟ؽک گٞقل٘عی گ٤ؽ  

 

 

 

 

 

 

 !!...خْػ تَ حالت فاحؾَ
 

 

 

http://karooashar.blogfa.com/post-45.aspx
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 اؾ ٛٔبٕ اثتعا ٓی ظاٗی اؾ تٞ چٚ ٓی ضٞاٛ٘ع، 

 

 

 ضٞل ثٚ زبُت کٚ کكی 

 

 

 تٞ ؼا ثب زؽكٜبی ػبنوبٗٚ ضبّ ٗٔی ک٘ع، 

 

 

 ضٞل ثٚ زبُت کٚ ٓی ظاٗی 

 

 

ن٤ع آظّ ٛبی ک٘بؼت ُسظٚ ای ٛكت٘ع ٝ ثب ِِٞع ضٞؼ  

 

 

  ...تؽکت ٓی ک٘٘ع

 

 

 ضٞل ثٚ زبُت کٚ ٤ٛچ گبٙ اٗتظبؼنبٕ ؼا ٗٔی کهی ٝ 

 

 

 ٓی ظاٗی ثؽای 

 

 

  .نت ظ٣گؽنبٕ كبزهٚ ی ظ٣گؽ ؼا ظؼ آؿٞل ظاؼٗع

 

 

 ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ،٤ٛچ کعاّ اؾ ا٣ٜ٘ب ؼا ٗٔی ظاٗكتْ 

 

 

 نب٣ع ثؽای ٤ٖٔٛ 

 

 

 !...ٓؼهٞم ٖٓ ْٛ ظؼ آؿٞل تٞ ٓی ضٞاثع

 

 

 

 

 

 

 ُشصگی
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 گعای ؿ٤ؽتی ُٝی

 ٖٓ ضٞظ ق٤ت ؾ٤٘٤ْٓ

 ظؿعؿٚ ٛبّ چ٤ؿٙ ظ٣گف

 نبػؽ ؾ٣ؽؾ٤٘٤ْٓ

outo ثؿٕ ثج٤٘ٔت 

 قٞژٙ ی نؼؽاّ خٞؼ ثهٚ

 تب ػوعٙ ٛبی ُؼ٘ت٤ت

 ٣ک خٞؼی گٞؼ ثٚ گٞؼ ثهٚ

 ٓؽظی ٝ ٓؽظٝٗگ٤بّ

 تٞ کٔؽّ ضاليٚ نع

 ٓـؿ ٗطبع ٓٞ پبؼٙ کٖ

 !نب٣ع نٔؽظی تب قٚ نع

 كبزهٚ ضٞٗٚ ی قکٞت

ٛؽؾگیتِل٤ن قکف ثب   

 چ٤ؿی نج٤ٚ نکَ ٖٓ

 زؽكی ٗٔٞٗعٙ تب ثگی؟

 

 

 .کغشی هٌفشد

 

 

 

 ًْعتالژی
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 خْاب دیذهت

 اطشاف کلیغایی

 صهاًی دس حذّد غشّب

 –تاسیک سّؽٌا  -                                    

 ژاکتی عفیذ تش تي داؽتی

 -تشای گشفتٌؼ ًیاهذی ُواى کادّی تْلذت کَ ُیچگاٍ  -                                    

 دّ هشد دس کٌاست

 تا صْست ُای عفیذ ّ چؾوِای سًگی

 حشیص ّ ؽِْتٌاک

 دعت هی کؾیذًذ تش پْعتت

 –داعی تش گشدى گٌذهضاس  -                                    

 ػشیاًت هی کشدًذ

 تکَ پاسٍ ُای ژاکت عفیذ

 تشفی تْد کَ اص صهیي تَ آعواى هی تاسیذ

 لزتی عشؽاس هی خٌذیذی تا

 هی گشیغتن تا دسدی تی ّلفَ

 صذایت کشدم

 ًَ پژّاکی ، ًَ پاعخی

 –  دیگش ؽٌْا ًثْدی-                                    

 ُش چَ تَ عوتت دّیذم

 دّستش ؽذم

 آًمذس دّس کَ تٌِا ًمطَ یی ؽذی

 تش هذاس خاکغتشی

 تیذاس ؽذم
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 ژاکت ٌُْص دس آى جلذ لذیوی

 عفیذ خْاتیذٍ تْدآى کاغز عیاٍ ّ 

 ًَ تشفی دس کاس تْد

 ًَ کلیغایی ، ًَ َهشدی

 حتا تْ ُن دیگش ًثْدی !
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ي فشّؽي تش تاد سفتَ ُات ... 

. 

 

 

***************** 

 تبثٞ 

 تبثٞ

 تبثٞی ٗكَ ٓب 

 ظؼظا اٗع٣هٚ ٓبقت

 نج٤طٕٞ ؼٗگ٤ٖ نبپؽکٜب 

 ...ثٚ ظا٣ؽٙ ؼٝن٘ب٣ی

 تٖ كؽٝن٢ ثؽثبظؼكتٚ ٛب

خٔؼٚ ٛبی ٓوعـظؼ ػًؽ  ... 

 خعا٣ی ػبِلی اٗكبٕ آؽٝؾ

 اؾ ا٣ٚ ٛبی ٓكِْ ػهن

 پ٘بٙ تلکؽ ثٚ ا٣ٚ ٛبی تبؼ٣کی 

 ٝتلك٤ؽ ٗلكبٗی قٞؼٙ ٛب

 ... ثؽ ثبالتؽ٣ٖ ٗوطٚ توعـ

 گٞنٞاؼٙ خػاة اٛؽ٣ٖٔ

 ظؼ گٞل ٤ٓؽ ؿُت ٛبی اقٔبٗی

 زؽ٣ن نوب٣وٜبی ٓؼًّٞ

 اؾ ٗگبٙ ٤ُِی ٛؿاؼ ظآبظ

 

 

 

 

 

 

 

 تٌذیظ فاحؾَ

 "ػثاط لاصلی "

http://ghadir-lyric1.blogfa.com/post-8.aspx
http://ghadir-lyric1.blogfa.com/post-8.aspx
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 ض٤بٗت ٣ک نبػؽ  اؾ

 ظؼ آؿٞل ثبؾ ظكتؽی 

 هِْ 

 ٓی ظٛع  تٖ ثٚ ٝاژٙ

 ظؼ ثبؾی ضٕٞ ٝ ٝاژٙ

 ٝ پؽٝاٗٚ  آؿٞنی اقت  ْٛ اؾ

 ٤ٓبٕ ظقت ٛبی ٣ک ؾٕ 

 ٤ٓک٘ع  هًبو   نؼؽ ؼا ،نبػؽی

 ضٞاٛع  کٚظؼ ثٜبؼ ؾؼظی 

 كبزهٚ  ٣ک  ت٘ع٣ف  ثب ؼٝ ٗٔب٣ی

 ٝ ٤ٓبٕ ثبؼإ ثبؼإ

 ثبؼإ ٓؽگ  

 اضجبؼ ق٘گكبؼ ثؽگ   ظؼ اٗتهبؼ

 ٝ آتعاظ قکٞت ٗگبٙ ٛبی قؽظ 

 اقجٜب٣ی کٚ ٓی تبؾٗع 

 پؽٝاٗٚ ٛب٣ی کٚ ٓی ٤ٓؽٗع 

 

 

 

 
 فاحؾَ پاک
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 ٝهتی تٖ ٛؽؾٙ تٞؼا ثٚ قکٚ ضؽ٣عٗع 

 !ك٤ٜٔعّ اثؽ اٗگهت ْٓ٘ ؼٝ ٣کی اؾ اٝٗبقت                             

 ظکٔٚ ٛب٣ی کٚ خ٘ك٤ت گؽا ثٞظٗع ثٚ تٞ ؾثبٕ که٤عٗع 

 ثٞی اظکِٖ ٝػؽم ثبال ثٞظ ٝ ؼٝذ ظقت ٗطٞؼظٙ تٞ کٚ ٛ٘ٞؾ٤ُالی

 !ٜٓؽٛٞل ٖٓ                                                                   

 ..عٙثعٕٝ اٙ ...ثعٕٝ ُجط٘ع ..ٝؾٓبٕ پٞک٤

 .. ٓ٘ٞ ظؼ "ظقتگ٤ؽٙ ظؼ "چبؼچٞثٚ پٞق٤عٙ گ٘ع٣عٙ ثب ُٞال٣ی نج٤ٚ ؼٓبٜٗبی ؿٔگ٤ٖ

 !کٚ خِٞی ا٤٣٘ٚ ٓبت٤ک ٤ٓؿظی  ٝت٣ٞی                  

 ثؽای که٤عٕ تٞ ...ضٞظّ پب٤٣ٖ که٤عّ 

 !٤ٓج٤٘ی                                          

 http://kalak13.mihanblog.com اؾ ٝثالگ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًتحاس

 

 "علیواى کذیْس"

http://kalak13.mihanblog.com/
http://edalatkhahi.ir/main/archives/9893
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 نٜؽ ٖٓ تت ظاؼ اقت

 اؾ كبزهٚ ٛب قؽنبؼ اقت

 ٖٓ كبزهٚ ٛب٣ی ٓی ن٘بقْ

 کٚ ؾٜٗبی ُٝ٘گبؼ ؼا ظؼـ ٓی ظٛ٘ع

 ؼٝقپی ٛب٣ی ثب ؼ٣م آٗکبؼظ نعٙ

 !٣طٚ ک٤پ نعٙ

 ٖٓ ضٞظّ ظ٣عّ

 کٚ ٣ک ؼٝؾ ثب قجؿٛب ٛٔطٞاثٚ نعٗع

 ٝ كؽظا٣م ثب قٚ ؼٗگ ٛبی ٜٓؽٝؼؾ

 ٝ ظ٣ؽٝؾ ْٛ

 !ثب نٞٛؽ ضبتٕٞ ضبّٗٞ

 كبزهٚ ای کٚ تٔبّ نٜال٤٣م

 ٗٚ ثٚ ؿٔؿٙ ٝ ػهٞٙ اقت

 ٗٚ ظؼ ظُجؽی ؼنٔٚ اقت

 !کٚ ظؼ ضبٗعإ ٝ ؼنٞٙ اقت

 ٖٓ ٓی ث٤ْ٘

 ؼٝقپی ٛبی ق٤بقی کٚ

 ثؽای كؽؾٗع تبؾٙ ثبُؾ زُؽت ٓبٙ

 !ٗوهٚ که٤عٙ اٗع

ٖٓ 

 ٓػاکؽات پهت ظؼٛبی ثكتٚ نبٕ ؼا ن٤٘عّ

 ٓػاکؽاتی کٚ

 !تٞظٙ ٛب ؼا ثٚ ُقطؽٙ گ٤ؽٗع ظ٣عّ

… 
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 نٜؽ ٖٓ تت ظاؼ اقت

 اؾ ٓؽظٙ ٛب قؽنبؼ اقت

 ٖٓ ضكتٚ اّ

 اؾ ُهکؽٛبی کلٖ پٞل

 کٚ قبٍ ٛب

 !ٓعكٞٗ٘عؾ٣ؽ ضبکكتؽ خَٜ ٝ ز٤ّٔت 

 ٖٓ ث٤ؿاؼّ

 اؾ ؼ٣م ٛب٣ی کٚ تٜم

 !ثٚ تال٣ٝٞ ٓی ؼقع

 اؾ آظّ ٛبی کدی

 کٚ ؼاقت ؼاقت ؼاٙ ٓی ؼٝٗع

 آظّ ٛب٣ی

 کٚ پؽظٙ ػًٔتهبٕ

 !ٓبٗغ ؼهى ؼهبيٚ ٗهع

… 

 ٖٓ ضٞظّ ظ٣عّ

 کٚ ظؼ ثبؾی نطؽٗح

 ك٤َ ٛبی نکْ ثبؼٙ

 ٗوم نبٙ ظانت٘ع

 ٝ ثؽ ظؼـ كتٞای نبٙ

 ُگبّ اقت ؾظٙ ثٞظٗع

 !ٞظی ؼا كتر ک٘٘عتب هِؼٚ ٛبی ض

… 

 ا٣٘دب ٛٔٚ چ٤ؿ آنلتٚ اقت

 ظقتبؼ ٝ کؽاٝات
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 گؽٙ کٞؼ ضٞؼظٙ اقت

 ظٍ اَٛ خ٘گ ؼا

 !تؼلٖ پٍٞ ثؽظٙ اقت

 ا٣٘دب

 اَٛ پ٤٘ٚ ٝ توٞا

 !ثب ؿبْٗ ظٗف ٓی ؼهً٘ع

 اٝج ٓجبِؼِؾنبٕ آظّ ٛب٣ی کٚ 

 ثٚ پبؼچٚ پؽچْ ٓی ؼقع

 آضٞٗع ٛب٣ی کٚ ؼٝزبٗی ٤ٗكتع

 !کاّل ْٛ ؾ٣كت٘ع

 هٞٓی کٚ

 ؼا نکكت٘ع پ٤ؽقؽٝ هبٓت  کٔؽ

 ث٘ع ث٘ع ظ٣ٖ ؼا گككت٘ع

 !ثب اَٛ ٓوبّ ٗهكت٘ع

… 

ٚٔٛ 

 قٜٔهبٕ ؼا گؽكتٚ اٗع

 تب ضؽضؽٙ

 ٤ُك٤عٙ اٗع ٓوبّ ؼا 

 !ظؼـ كؽ٣بظ ثٞق٤عٙ اٗع

… 

 کبل ٓی نع

 ثٚ نؼؽ ق٤بْٛ

 ػوعٙ ای اؾ ظؼظ ثج٘عّ

 ضٞاة ؼكتٚ  ٝ ٤ٓبٕ ا٣ٖ هّٞ
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 اٗتسبؼ کْ٘

 نب٣ع ضٞاة ؾظٙ ای

 ػبك٤تاؾ ٍٛٞ کبثٞـ 

 !ٗؼؽٙ کهبٕ ث٤عاؼ نٞظ

… 

 آٙ ٤ٗٔب

 ؿْ ا٣ٖ ضلتٚ چ٘ع

 !ضٞاة ظؼ چهْ تؽّ ٓی نک٘ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌگغاس

 "آصادٍ حثیة الَ"

 تب ثٚ کی ق٘گ قطت ؿ٤ؽت 
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 ٗثبؼ کؽظٕ

 ؼضكبؼٙ ؾ٣جب ؼا

 کٚ ٤ٛچ آب

 تؽک ثؽٗعانتٚ اقت

 قلبٍ ٛٞـ ٗب ٓؽظٓبٕ

 ؾ٣ٖ ٛٔٚ ق٘گ

 

 ٝ کعا٤ٖٓ نٔب

 اٗكبٕ ؼا

 ضٞاٗعٙ اقتؼٝقپی 

 کٚ ظ٣ؽ٣كت

 ک٤٘ؿإ ثٚ ظؼگبٙ توع٣ؽ اقتبظٙ

 ظؼ ؾٗد٤ؽ ؾٕ ؾ٣كتٖ

 ظؼ ٛؽاـ اؾ چهٜٔب٣ی کٚ ٤ِٓـؿٗع

 ثؽ ثؽٛ٘گی اٗعآهبٕ

 ٝ ظقتی ٝ چ٘ع قکٚ ای ٝ ظقتی ظ٣گؽ

 ا٣ٖ اقت ثٜبی ثٞظٗهبٕ

 ٖٓ آب اٗكبٕ ؼا

 ٤ٛچ گبٙ ؼٝقپی ٤ٔٗطٞاْٗ

 گبٙ ن٤٘عٕ ٗبُٚ کٞظکبٕ نٜؽ

 کٚ ٤ٓ٘ٞن٘ع گؽق٘گی ؼا

 خؽػٚ خؽػٚ 

 اؾ ق٤٘ٚ ضهک٤عٙ ٓبظؼ

 

 ٓؽظ ٛٔكب٣ٚ آٗگبٙ
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 قؽ ثٚ آضٞؼ قلؽٙ كؽٝظ آٝؼظٙ

 ِؼبّ ٤ٓجِؼع .قطت

 گبٙ ٗهطٞاؼ کؽظٗم آب:

 ؼاقتی!

 ؾٕ ٛٔكب٣ٚ گؽق٘ٚ قت

                              ٝ چٚ ؾ٣جب ؼٝی اقت!

 ٖٓ آؽٝؾ تِص ٤ٓگ٣ْٞ

 اؾ قلبٍ ٛٞـ ٗبٓؽظٓی 

 کٚ ٛ٘ٞؾ تؽک ثؽٗعانتٚ اقت

 ثٚ ق٘گ ؿ٤ؽت

 ٝؾ گ٤بٙ ٗبؾک ؾٗبٗگی

 کؿ ٝهبزت تبؼ٣ص ٤ٔ٤ٓؽظ

 ٝ ٤ٓپٞقع

 ظؼ ٤ٗ٘ی چهٔبٕ پؽ اؾ ضٞاة نٔب

 ٖٓ آب آؽٝؾ ٤ٗؿ

 اٗكبٕ ؼا

 ؼٝقپی ٤ٔٗعاْٗ

 

 1916ٜٓؽ  15

 

 

 تِاًَ داؽ

 هیٌا.ح
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 ق٤گبؼ ثٜبٗٚ ظاؿ٤كت

 تٞ ظٝقتم ظاؼی

ٚٗ ٖٓ ٝ 

 ظ٤َُ ٓسکٔی الؾّ ٤ٗكت

 ٤ٓبٕ ثبنع! زتٔب کٚ ٗجب٣ع پبی ٣ک ؼٝقپی ظؼ

 کبك٤كت ثطٞاٛی ه٤ع ثکبؼت ٣ک ؼاثطٚ ؼا ثؿٗی

 ٝ ػطم ؼٝذ ثبکؽٙ تؽی ؼا ازكبـ ک٘ی

 ػهوت ظٝثبؼٙ گَ ضٞاٛع کؽظ

 ٤ٓعاْٗ!

 

 

 

 

 

 هادس دیْاًَ هي

 

 پدرم شاعر بود..مادرم دیوانه..و مرا..فاحشه ای پیر به دنیا اورد!

 ..دل به عشقش دادم..و نمیدانستم..فاحشه..خواهد رفت..
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 با نسیمی گذرا..یا که مستی..مردی؟

 ..که شبی..به سپوخیدن این حجم لطیؾ..که دگر شب با او..بتوان..بی بها..دل را داد

 !..دل که بیدل بود.

 میگفتیم.. ...وجدان و یقینش..همه را..او میداد! اه

 !با چه کس یا به کجا..چه تفاوت میکرد..دل به عشقی..او داد

 یوانه..و مرا..زنجیر به پای..پدرم شاعر بود..مادرم د

 در پی فاحشه ای بدکاره..جرم زنجیر.. 

 !ندانم..اخر..در کجا خوابیدن..اینچنین کیفر بود..من ندانم..اللم

 از بیابان، که گذر میکردم..مؽبچه ای..گذر اشک به چشمش افتاد.

 !یاه..جا پای خدا هم..نفتاد.دستها را به نمایان قنوت..او هم..دل به عشقی میداد..و ندانست درین خاک س

 و مرا..تشنه درین خاک..بدنبال همان..اب حیات..یا همان..اب لواط!.

 .راست میگفتی..های..چه تفاوت میکرد!..مهم ان است که روزی..امد..و مرا باعث شد!

 و همان..فاحشه پیر به دنیا اورد!..و مرا..مؽبچه ای..نام نهاد..

 عاشقی بی خانه..هم بسی دیوانه

 ..در پی..فاحشه ای..بدکاره..یا که شاید..

 حتی..یک خانه!...تا گجا باید رفت..در پی این النه 

 

 

 

 

 

 ژکًْذ

 "ػلی صادلی پشی"

 

 ثگٞ ق٤ت!
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 ا٣ٖ ثبؼ ْٛ ضٞظ ؼا كؽ٣ت ظاظی

 ثب ٣ک ُجط٘ع

 

 "ظؼظ"

 ا٣٘ٚ اّ نکكت

 ظؼظٛب٣ْ تکث٤ؽ نعٗع

 

 "ٗلؽت"

 ٗلؽت ؼا ظؼ ٗگبٙ ؾٗی ؼٝقپی ن٘بضتْ

 پباٗعاؾل اٝ ؼا ثٚ اؾای ٓجِـی ٗبچ٤ؿٝهتی 

 ثٚ ٝهتی گؽاٗجٜب ٤ٓلؽٝضت

 

 

 

 

 

 

 

 

 کؽاٗٚ اقت  ضٞاْٛ ثعٕ تٞ ؼا نؽذ ظْٛ ثعٕ تٞ ثی ٓی

 قت ظؼ ٤ُٞإ آة ؾالُی گَ قؽضی  ثعٕ تٞ گِجؽگ ٗبؾک

 

 قت ثب چَٜ ٤ٛؿّ نکٖ ق٤بٙ  ثعٕ تٞ خ٘گِی ٝزهی

 بة ثؽظٓعٗبک اقت پ٤م اؾ آٗی کٚ آكت ٛبی ژؼف ْٗ ثعٕ تٞ ظّؼٙ

 

 ٛبی ثبهت  ٛبی ٗبهٞـ ٝ نٜبة ثعٕ تٞ ظٝ نت اقت ثب ثؽج

 ٝ هطبؼٛبی اؾ ضّ ضبؼج نعٙ
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 ؼٝنٖ اقت ثب ظؼ٣بٗٞؼظإ ٓكت ٝ قٞظاگؽإ تٞتٕٞ  ای ٤ْٗ ثعٕ تٞ ٤ٓطبٗٚ

 ظٛ٘ع ک٘٘ع، كسم ٓی نک٘٘ع، تق ٓی ٛب ؼا ٓی ؾٗ٘ع ٤ُٞإ ک٘بٕ، ثهکٖ ٓی ٛب ؼهى إٓ

 

 ثعٕ تٞ 

 ٗبٝٛب، ٗبٝٛبی کٞچک تٞپعاؼ  ٛب، ؼؾّ ٣ب٣یٗبٝگبٗی کبَٓ، ؾ٣ؽظؼ

 ؼٝٗع  ک٘بٕ ثبال ٓی ظ٣٘گ ظاٗگ ُ٘گؽٛب 

 پؽظ  آٝؼظ پكؽکی خبنٞ اؾ ظکَ ثٚ ظاضَ ظؼ٣ب ٓی ٛب ٛدّٞ ٓی آة ثٚ ػؽنٚ

 ثعٕ تٞ قکٞت پؽاُسبٕ، پبؼٙ نعٙ ثب پ٘ح چبهٞ، قٚ قؽ٤ٗؿٙ ٝ ٣ي نٔه٤ؽ

 

 ثعٕ تٞ

 ای نلبف، ظؼ٣بچٚ

 نعٙ پع٣عاؼ اقت ظؼ ژؼك٘بٛب٣م نٜؽ قپ٤ع ؿؽم

 

 پ٤کؽ ٝ نؽؾٙ ظؼ زجبة ثِٞؼ٣ٖ ٓبٙ  پب٣ی ؿٍٞ ثعٕ تٞ ٛهت

 ٛبی چؽاؿبٗی نعٙ  ٛب٣ی ضٕٞ چکبٕ ثؽ كؽاؾ ض٤بثبٕ ثب نبضک

ٛبی ُگعکٞة  گَ ی آضؽ٣ٖ آپؽاِٞؼ، ک٘ع آٛ٘گ اٗدبّ گؽكت  خب کٚ ػًؽٛ٘گبّ ٓؽاقْ ته٤٤غ خ٘بؾٙ إٓ

 ٗع ٓب ی ثك٤بؼی آؿهتٚ ثٚ ث٘ؿ٣ٖ، ثؽ آقلبُت ٓی نعٙ

 

 ی نٜؽ ثب ؼٝقپ٤بٕ پ٤ؽ ثؿک نعٙ ای هع٣ٔی ظؼ زٞٓٚ ثعٕ تٞ كبزهٚ ضبٗٚ

 ٛبی اؼؾإ ه٤ٔت چؽة  ثب ٓبت٤ک

 پٞن٘ع  ٛبی ًٓ٘ٞػی ثِ٘ع ٓی ٛب، ٓژٙ إٓ

 تبؾٙ کبؼی ْٛ ٛكت   خب ؼٝقپی خٞإ ظؼ إٓ

 ک٘ع  ٛب ک٤ق ٓی ی ٓهتؽی اٝ ثب ٛٔٚ

 ٛب ؼا ثهٔبؼظ  ع إٓک٘ گػاؼظ كؽآٞل ٓی ٛب٣م ؼا ثؽ ٤ٓؿ ک٘بؼ تطت ٓی پٍٞ

  

 ثعٕ تٞ 

 ظضتؽکی گِی ؼٗگ اقت 

 اٝ ؾ٣ؽ ظؼضت ق٤ت ٗهكتٚ اقت ٝ ثؽنی ٗبٕ تبؾٙ  

 ضٞؼظ ای ٓی ؾظٙ ٝ گٞخٚ كؽٗگی هؽٓؿ ٗٔک

 ک٘ع  ٛب٣م كؽٝ ٓی ی ق٤جی ؼا ظؼ ٤ٓبٕ ق٤٘ٚ ٛؽ اؾ گبٙ ْٛ نکٞكٚ 

 چ٤ٖ اٗگٞؼ ای ظؼ گٞل ضٞنٚ ثعٕ تٞ ؾٗدؽٙ 

 اكک٘ع تبق٤عٙ اؾ آكتبثم ٓی  ای ث٘لم ثؽ گؽظٕ کٚ قب٣ٚ 

 ضٞاٗع  ٝ ضٞظل ثٚ تٜ٘ب٣ی آٝاؾ ٓی

 تٞاٗ٘ع ثگ٣ٞ٘ع  ی اٗگٞؼٛب ثب ْٛ ٗٔی چ٘بٕ کٚ ٛٔٚ إٓ

 

 ثعٕ تٞ ظ٣عگبٛی اقت 
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 ای  ی تپٚ گبٛی ثؿؼگ ثؽ هِٚ ضؽٖٓ

 گٕٞ،  ٣بؾظٙ اقت ثؽف

 ٛبی ؾؼ٣ٖ  کبٙ  ک٘٘ع کٞثی ٓی ٛبی کتبة ٓوعـ* ؼا ضؽٖٓ ثبكٚ

 ظؼضه٘ع ک٘٘ع ٝ قٚ ؼٝظضبٗٚ ٓی گ٤كٞإ تٞ ق٘دبم ٓی ٛبی کٞچک ؼا ثؽ آ٣٘ٚ

 نٞٗع ٗهبٕ ضْ ٓی ٛبی أُبـ خب کٚ گبٝٛبی ق٤بٙ ت٘ٞٓ٘ع ثب تبج إٓ

  گؽ٣٘ع ثعٕ تٞ ث٤کؽإ اقت  ٗٞن٘ع ٝ ٓی آة ٓی

 ضٞاْٛ إٓ ؼا ث٣ٞ٘كْ  ثعٕ تٞ ٗبٗٞنت٘ی اقت ٝ ٖٓ ٓی

       خبی گ٤ؽّ ؼ إٓتؽ ثؽ ثعٕ ضٞظ ثلهبؼّ، ظؼ ضٞظ خبی ظْٛ إٓ ؼا ٝ ظ إٓ ؼا ت٘گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌن سّعپی

 "ػلی عْگْاس"

 ْٓ٘ ؼٝقپی

 تٖ ٓی كؽٝنْ

 ٛؽ ؼٝؾ نبٓگبٙ

 گٞٗٚ ٛب٣ْ ؼا
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 ظؼ زؽ٣ن ؼ٣هط٘عٛب٣تبٕ

 قؽش کؽظٙ ٤ٓجؽّ قؽ قلؽٙ

 ثب آثؽٝ

 گبٛی

 ثی آثؽٝ

... 

 تٜ٘بی ظؼٝؿی کٚ ٓبظؼّ گلت

 ٗبّ پعؼّ ثٞظ

 چٕٞ ٗطٞاقتْ

 ثچٚ ٛب٣ْ ظؼ ؼٝؾ پعؼ

 ثپؿٗعکبظ٣ٝی ٗػؼی 

 ٓبظؼ ٗهعّ

... 

 چٕٞ ٗطٞاقتْ

 ِؼ٘ٚ ٛبی زوبؼت ؼا

 ؾ٣ؽ ُسبف گؽ٣ٚ ظضتؽّ

 ظؼ ق٤بٙ ثطتی ؼگم ثطؿظ

 ٓبظؼ ٗهعّ...

 ٓبظؼ ٗهعّ

 چٕٞ ٓبظؼ ثٚ ضطب ثٞظٕ ؼا

 ٓی ن٣ْٞ ٛؽ ؼٝؾ 

 اؾ پ٤ؽاٖٛ

 اؾ ؼٝؼكتٚ

 پؽؼٝ

... 
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 ٛ٘ٞؾ 

 ثٚ ضٞظّ ٗؽق٤عٙ ثٞظّ

 کٚ توع٣ؽ ٓؽا كؽٝضت

 ٝ اؾ آػٞنْ

 ثٚ ثـَ َٛ ظاظ

...                                                                

 إٓ ٛب کٚ ثب٣ع ٓؽآهبٕ ؼا

 ثؼع اؾ ٓؼ٤بٕ ٓؽظاٗگ٤هبٕ

 ٝؾٕ کؽظ

 ٓؽا ؼقٞا ضطبة ٤ٓک٘٘ع!

... 

 آظآف اٗعآی

 ٣ٝژٙ آهب٣بٕ ٛكتْ

 قؽ ٛؽ چٜبؼ ؼاٛی 

 ثب تؽک٤جی اؾ ٤ٗم تؽٓؿ

 ٝ ٣ٚ تک ثٞم ٓعٍ ثبال

 ٤ٓتٞإ ت٤ٜٚ کؽظ

... 

 ؼٝؾگبؼ ػد٤ج٤كت

 ٝ ظاقتبٕ ؿؽ٣ج٤كت

 اؾ ٓبؼٝ ٝ پٞٗٚ

 تب ٖٓ ٝ قجؿی گهت

 کٚ اؿِت قؽ ؼاْٛ قجؿ ٓی نٞظ

... 

 گبٛی ق٤٘ٚ ثٖ خب ٓبٗعٙ اّ ؼا
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 آٜٗب کٚ نت ٛب

 تٚ ٓبٗعٙ ُت ٛبی ٓؽا ٓی ٤ُك٤٘ع

 پ٤ؽاٖٛ ػثٔبٕ ٓی ک٘٘ع

... 

 زن ٝ زوٞم ٓؽا

 ٣ک نت کٚ کٞؼٝل ضٞاة ثٞظ

 ث٤عاؼإ ثب کِ٘گ

 ٓ٘هٞؼ خؽ ظاظٙ اٗعؼٝی 

... 

 آب ٖٓ ٛكتْ

 ٝتب

 نٔب ٝ ٛٞقٜب٣تبٕ

 نٔب ٝ پكت٤ٜب٣تبٕ

 ٝ خٞ كؽٝل گ٘عّ ٗٔب

 ٝ ٖٓ ٝ اقک٘بـ ٛبی چؽک٤ٖ ٛكت

 ٖٓ ٛكتْ

... 

 ٝ ٖٓ ٛكتْ

 ثٚ کٞؼی چهْ

 ٛؽ کٚ اٝ

 ٝخعإ ٝ اٗكبٕ ٤ٓلؽٝنع

 ٝ ٖٓ تٖ!

... 

 ٓگؽ کٚ ٓؽا ك٤ٜٔع

 ٝهتی ٛؽ كْٜ
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 تب اؼتلبع ظقتٔؿظ

 قوِٞ ٤ٓک٘ع

...  

 ٖٓ اؾ آؿٞل 

 چگٞٗٚ ثگ٣ْٞ

 ٝهتی ٛؽ ػلٞٗتی

 کؽ٣ٜی

 اثِٜی

 ضؽی

 ضؽتؽ اؾ ٛؽی

 پبالٗی اؾ اقک٘بـ ثؽ ظٝل

 چهٔک ٓی ؾٗع

.ازت٤بج قٞاؼی ٤ٓعٛع؟!  

 ٤ٛچ کف ٛؽگؿ

 ٓؽا ٗگؽ٣كت

 قْٜ ٖٓ اؾ نبٗٚ ٛب

 ٤ٔٛهٚ ٛٞـ ثٞظ ٝ ثف

 ای ُؼ٘ت ثٚ ٛؽچٚ ثٞظ ٝ ٛكت..

. 

 

 

  هكٔت اٍٝ

 

 إٝ كبزهٚ ٤ٗكت
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  ٣ب ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ 

 

 

يجر ؾٝظ ثٞظ ٝ يعای ؾٗگ قبػت ثِ٘عل کؽظٙ ثٞظ. ظقت کؽضتم ؼٝ اؾ ؾ٣ؽ ثبؾٝی ظضتؽک که٤ع ث٤ؽٕٝ ٝ ثٞقٚ ای 

ض٘ع٣ع ٝ ٗگبٙ ضٔبؼی ثٜم اٗعاضت ٝ ُجٜبل ؼٝ ؿ٘چٚ کؽظ. ٝهت ٗعانت ٝ ِؽف ؼ٣ؿی  ؼٝی نٞٗٚ ٛبی ػؽ٣بٗم ؾظ. 

ظضتؽک ؿؽُٝ٘عی کؽظ ٝ پهتم ؼٝ کؽظ. ٣ٚ   اٗگهتبل ؼٝ گػانت ؼٝ ُجبی ظضتؽک ٝ گلت:ظضتؽ ضٞثی ثبل تب ثؽگؽظّ.

جبٍ گبؾ اؾ گؽظٗم گؽكت ٝ ٤ٛچ ٝاک٘هی ٗع٣ع. ٓكٞاک ؼٝ ثٚ الـ ؾظٕ تؽخ٤ر ظاظ ٝ ثؼعل ْٛ ٣ٚ چ٤ؿی ضٞؼظ . ظٗ

 ...پ٤ؽاٛ٘م ٤ٓگهت. تٞی آنپؿضٞٗٚ ِؽف ؼٝ ظ٣ع. پ٤ؽاٛ٘م تٖ اٝ ثٞظ . ثٚ اػًبثم ٓكِّ نع

 .ٖٓ ظ٣ؽّ نعٙ ػؿ٣ؿّ. پ٤ؽْٛ٘ ؼٝ ثعٙ ثؽّ-

 !ظضتؽ ٛٔچ٘بٕ کٚ ق٤ت ؼا گبؾ ٤ٓؿظ ثب اثؽٝ آٓع کٚ: ٗٚ

 .ٝ پبنع قٔت ٣طچبٍ تب ازتٔبال آة ثطٞؼظ. ػبظت ظانت ثؼع اؾ ق٤ت آة ثطٞؼظ

م ٝ ظقتبل ؼٝ هالة کؽظ ظٝؼل... ظکٔٚ ٛبی پ٤ؽٖٛ ؼٝ ثبؾ کؽظ ٝ الُٚ گٞنم ؼا گبؾ گؽكت ٝ گلت: اؾ اْٝٗ ؼكت پهت

 ...االٕ ظضتؽ ثعی نع٣ب

 .پ٤ؽاٖٛ ؼٝ ک٘ع ٝ پٞن٤ع. ظانت ٤ٓپٞن٤ع گلت: ٣ٚ چی ت٘ت کٖ قؽظت ٗهٚ

 .اٗعآم ظضتؽ پهتم ثٚ اٝ ثٞظ ٝ ظؼ ٣طچبٍ ثبؾ. ٗٞؼ ٣طچبٍ ؼٝی اٗعآم اكتبظٙ ثٞظ. ٝ قؽٓبل تٞی

پ٤ؽاٛ٘م ؼا يبف ٝ يٞف کؽظ ٝ ؼكت ٣ٚ ٓالكٚ آٝؼظ. اٗعاضت ؼٝ ظٝل ظضتؽ. ثٞقٚ ای پهت ٓٞٛبل ؾظ ٝ پچ پچ 

 ...کؽظ: ظضتؽ ضؽ

 .ؼكت ث٤ؽٕٝ

 .پب٤٣ٖ؛ظّ ٓبن٤ٖ. ٓالكٚ ؼٝ ظ٣ع کٚ اتلبظٙ ظّ پ٘دؽٙ. قبػتم قؽل ظاظ ؾظ: ظ٣ؽ نعٙ. آٛی که٤ع ٝ ؼٝنٖ کؽظ ٝ ؼكت

*** 

ظضتؽ ؼٝ ظ٣ع . ُطت ٗهكتٚ ثٞظ ٝ ثب  .ؼّٝ اٝٓع تٞ. تب ظ٣ؽ ٝهت نؽکت ثٞظ. چؽاؽ ؼٝ کٚ ؼٝنٖ کؽظک٤ِع ؼٝ چؽضبٗع ٝ آ

 .ٝؼم كبٍ ٤ٓگؽكت. قؽل ؼٝ کح ْٛ ٗکؽظ. كوّ ظقتم ؼٝ آٝؼظ ثبال . ٣ؼ٘ی ك٤ٜٔعّ اٝٓعی

 .کلهبل ؼٝ ظؼ آٝؼظ ٝ آثی ثٚ قؽ ٝ يٞؼت ؾظ. کلؽی نعٙ ثٞظ... ثٚ ؼٝی ضٞظل ٤ٗبٝؼظ

 .ت ظ٣ع ٛٔٚ ق٤ت ٛب تّٔٞ نعٙ... کِی ق٤ت ضؽ٣عٙ ثٞظظّ ٣طچبٍ کٚ ؼك

قطَ آنـبٍ ..تٚ ٓبٗعٙ ظٙ ٛب ق٤ت خ٤ؾ ٤ٓؿظٗع. ٣ٚ چی ضٞؼظ ٝ ؼكت اتبم ضٞاة. ظضتؽ ٗجٞظ. ُجبقم ؼٝ ظؼ آٝؼظ ٝ ضؿ٣ع 

 .ؾ٣ؽ پتٞ. ظضتؽ ظّ ظؼ ثٞظ

 .٤ٛچی ٤ٔٗگلت

ٝ "٣ٚ ثبؼ ظ٣گٚ" ٝ "تکؽاؼ"  "ل ؼٗگ "ثبؾّالؾّ ٗجٞظ ثگٚ... ٛؽ چٚ هعؼ ْٛ قؼی ٤ٓکؽظ ثٚ ؼٝی ضٞظل ٤ٗبؼٙ.. چهٔب

 .پف ٤ٓعاظ. ضٞظل ؼٝ ؾظ ثٚ ضٞاة. ػطم ظضتؽ ؼٝ ث٤هتؽ اؾ ا٣ٖ ٤ٓطٞاقت
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 :ظضتؽ ک٘بؼل ضؿ٣ع. قکٞت ثی يعا٣ی ثٞظ. ثؽػکف ثبهی قکٞت ٛب. ظضتؽ ػ٤ٖ نبؾظٙ کٞچُٞٞ ٣کٜٞ ظؼ آٓع کٚ

 .ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ

 ...تب ثؽگهت چهٔبل ؼٝ ثبؾ کؽظ ٝ ثؽگهت. گلت: ٣ؼ٘ی چی؟ آب

ظضتؽ پهتم ثٚ اٝ ثٞظ. هٞـ کٔؽل ٓ٘جكّ ٝ ٓ٘وجٍ ٤ٓهع. ظٗجبٍ ظقتبل گهت ٝ ظ٣ع کٚ ث٤ٖ پبٛبنٖ. گػانت چ٘ع ظه٤وٚ 

ٗلف ٗلف ؾٗبٕ ثؽگهت ٝ ثٚ اٝ ٗگبٙ کؽظ:    ای ؼٝ ثب ضٞظل تٜ٘ب ثبنٚ. آٗوعؼ ٗگبل کؽظ تب پ٤کؽٙ ال ُؽؾ٣ع ٝ ؼٛب نع. 

 .٣٘ٚ کٚ اٝٗب ظٗجبٍ پُٖٞ... ٖٓ ظٗجبٍ نٜٞتٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ... كؽهْ ثب ثو٤ٚ ا

اٝٗب پٍٞ ٗعانتٖ ,ٖٓ ػهن ... تٞ ؾٗعگی ٛؽکی ظٗجبٍ کٔجٞظانٚ ..ٖٓ تٞی ٣ٚ ثكتؽ ْٛ ػهن ؼٝ ٝاقٚ ٣ک ثب٤ٗٚ پ٤عا 

 .ٗکؽظّ

 ٤ٓتٞٗی ثٚ ٖٓ ٣ک ؼٝؾ ػهن ٛع٣ٚ ثعی؟ نٜٞت ٤ٔٗطٞاّ.. ضٞظّ اؾ پكم ثؽ٤ٓبّ. . . ثؽ ٤ٓبّ.... ثؽ ٤ٓبّ؟

 .ِؽف ض٘ع٣ع

 ...ظقتبی ض٤ف ظضتؽ ؼٝ گؽكت. ظضتؽ ثؽم ؾظ. ظقتبل ؼٝ هالة کؽظ ث٤ٖ اٗهگتبل

 .ثبؾ ْٛ ض٘ع٣ع ٝ ثٞقٚ ٓؽظاٗٚ ای ٗثبؼل کؽظ  ٤ٔٗعٝٗكتْ ا٣ٖ خٞؼی ْٛ ٤ٓهٚ ظقت ؼٝ گؽكت..-

 ...ک٘بؼ ْٛ ظؼاؾ که٤عٙ. ثب ْٛ ٣کی نعٗع  

 .ظضتؽ ٛ٘ٞؾ ٗگٜجبٕ ٓؽؾ ػهن ٝ نٜٞت ثٞظ

 .ثٞظ پكؽ ٛٔچ٘بٕ ٓؽؾثبٕ ا٣ٖ ضطٚ

 .آٗوعؼ ظُت٘گ اّ کٚ زتی، اث٤ِف ثؽ ٝقؼت ِا٣ٖ ظُت٘گی قدعٙ ٤ٓک٘ع نطى ٗٞنت: 

 

 

 

 

 

 هكٔت ظّٝ

  

 3إٝ كبزهٚ ٤ٗكت  

 3 ٣ب ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ
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ا٣ٖ ثبؼ ثب يعای ؾٗگ قبػت اؾ ضٞاة پب ٗهع. ثب يعای پچ پچ ظؼ گٞنی ظضتؽ اؾ ضٞاة پب نع. چهٔبٗم ؼا ٤ٗٔٚ ثبؾ 

 إٝ ٗوبة ؼٝ ثؽظاؼ :ٚ ٗگبٛم ٤ٓک٘ع. ثٜم گلتکؽظ. يٞؼتک ؼا ظ٣ع ک

 .ظضتؽ گؽ٣بٕ نع. ا٣٘دٞؼی ث٤هتؽ ظٝقتم ظانت. زؽكم ؼا ظؼقت کؽظ. کال ا٣٘دٞؼی ظٝقتم ظانت

تٞی ظُم اظآٚ ظاظ)ٓگٚ  ".يعال ؼٝ اؾ تب ثٞظٕ ظؼ آٝؼظ ٝ گلت: "٤ٛچ ٝهت إٝ يٞؼتک نبظی ؼٝ ٗؿٕ ثٚ يٞؼتت 

. كوّ اٗگهتم ؼا ثٚ ظٗعإ گؿ٣ع ٝ ٗگبٛم کؽظ. ٓبؼ کجؽا٣ی ثٞظ کٚ اٗگهتبٗم ؼا ا٣٘کٚ ٝاهؼب نبظ ثبنی(. ٤ٛچی ٗگلت

٤ٓگؿ٣ع ٝ ثب ا٣ٖ کبؼ ٤ٓگلت: ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ. ِؽف ٗگبٛم کؽظ... زؽف ظُم ؼا ؼٝ کؽظ: "ٓگٚ ا٣٘کٚ ٝاهؼب نبظ 

 .ثبنی". کٔی توِت کؽظ ٝ زؽف ظُم ؼا ثكّ ظاظ. "٤ٓعٝٗی ِکی ٝاهؼب نبظی؟" کٔؽث٘عل ؼا ثكت

ظضتؽ چٔجبتٔٚ ؾظ ؼٝی تطت. قؽل ؼا گػانت ث٤ٖ ؾاٗٞاٗم ٝ ظؼ خكتدٞی ٓسجت تطت ؼا کب٣ٝع. ِؽف پبنع ٝ  

ؼا ظٝؼ ؾظ. ٗگبٛی ثٚ ِٓکٚ ی قؽؾ٤ٖٓ ثكتؽ اٗعاضت ٝ گلت: "اؾ نٜؽٕٓٞ ضٞة ٓؽاهجت کٖ... تب  ""قؽؾ٤ٓ٘هبٕ

ثؽٗعگی انکٜب٣م ٓثَ ا٣ٖ ثٞظ کٚ ػكَ ؼا پبظنبٛم ثؽ٤ٓگؽظٙ. ثبنٚ؟" ٝ ؼظ ؼ٤ٔ٣ِم ؼا ثٞق٤ع تب ثٚ چهٔبٗم ؼق٤ع... 

اؾ ُجٚ نکكتٚ ی ٤ُٞإ ٤ِ٤ٓكی. چهٔبٗم ؼا ثٞق٤ع ٝ اٝ ؼا ضٞاثبٗع... تٞؼی ؼا ؼٝی پبٛب٣م اٗعاضت ٝ گلت: "اؾ 

 "  .قؽؾ٤ٕٓ٘ٔٞ ٓؽاهجت کٖ. قؽؾ٤ٖٓ ٓب قک٘ٚ ٗعاؼٙ... ثٚ خبل ضٞٗبثٚ ٛبی ؾ٣بظی ظاؼٙ

بٓع. ثٞی ؼٝقپ٤بٕ نٜؽی کٚ ظؼ إٓ ٤ٔٛهٚ قسؽ ثٞظ. نٜٞت يجر قسؽ ضٞاقت ثؿٗٚ ث٤ؽٕٝ ٝ ثؽٙ قؽ کبؼ. ُٝی ٝی ٤ٓ

يجر قسؽی کٚ ٛٔٚ ضٞاث٘ع, ضكتٚ اؾ تکبپٞی ظ٣هجهبٕ .قسؽی کٚ ثؽای اٝ ٝ ِؽف  ٤ٔٗگػانت.٤ٔٗگػانت آؼاّ ثگ٤ؽظ. 

ؽظ کٚ ضِٞتگبٙ پک ٛبی ق٤گبؼی ثٞظ کٚ ؼ٣ٚ ٛبی ؾٗعگی ؼا ثٚ قؽكٚ ٤ٓکهب٤ٗع ٝ ظؼظ ؾٗعگی ؼا ُػت كؽ٣بظ ثطهی ٤ٓک

هِجم گٞاٛی ٤ٓعاظ،هكْ ٤ٓطٞؼظ! کٚ ػؽ٣بٗی   ثٚ تٞؼی کٚ ؼٝی پبٛبی ظضتؽ اٗعاضتٚ ثٞظ ٗگبٛی اٗعاضت.  ٤ِٓؽؾاٗعنبٕ. 

گ٘بٙ ؼا ظؼ نؽ٣بٕ ٛب٣م زف کؽظ.   .کبَٓ ؾنت تؽ اؾ ا٣ٖ پٜ٘بٗی ظؼ زؽ٣ؽ قل٤ع اقت. ػؽ٣بٗی ؾ٣ؽ إٓ تٞؼی ؾ٣جبقت

تب تٔبّ نعٕ ِ ضعا چ٘ع هطؽٙ  ؽظٕ ثب ؼٗگ هؽٓؿ چهٔبٗم ٓؼِّٞ ٤ٓهٞظ. ٤ٓدٞنع. هَ هَ ٤ٓک٘ع. ظؼ آ٣٘ٚ ٤ٖٔٛ هَ هَ ک

  ...ؼٝی قؽؾ٤ٖٓ ضْ نع. ظضتؽ ث٤عاؼ ثٞظ !ٓبٗعٙ

 ... پكؽ ؾٓؿٓٚ کؽظ: ٓؽا ثٚ ٓجتػٍ تؽ٣ٖ ضبِؽاتت ثجؽ

قبُٚ ای تس٣َٞ گؽكت. تبؾ٣بٗٚ ال ؼا ثبال ثؽظ. ٓثَ ٤ٕٓٔٞ ٝزهی ای ثٞظ کٚ ظؼ  19ُجط٘عی ثٚ گؽٓی ثِٞؽ پكؽ 

قؽل ؼا ؾ٣ؽ تٞؼ ثؽظ. ِٓکٚ قؽؾ٤ٖٓ ؼاَی ثٞظ... ظؼ ٗبُٚ ٛب٣م گلت: ثبؾ   خكتدٞی ؿبؼی ثؽای پ٘بٙ گؽكتٖ ثبنع.

 ...! ٝزه٤بٗٚ ظٝقتت ظاؼّ ٝ چٚ ٝزه٤بٗٚ ٓی ضٞاٛٔت، ٓگؽ ا٤ِْٛ ٗکؽظٙ ثٞظی

ص زؽکبت تبؾ٣بٗٚ ِؽف تبؾ٣بٗٚ ال ؼا ثبالتؽ ثؽظ.... خبی چ٘گٜبی ظضتؽ ظؼ پٞقِت قؽ ِؽف,ال ثٚ الی ٓٞٛب٣م, پبق

 .ال ثٞظ

 

 

 

 هكٔت قّٞ
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ٗٚ يعای ؾٗگ قبػتی آٓع...ٗٚ يعای پچ پچی. ثب آؼآم ضبِؽ ثب ثٞقٚ ای اؾ ضٞاة ث٤عاؼ نع. ظقتبٗم ؼا ظٝؼ کٔؽ اٝ 

اٗعاضت ٝ ثٚ ضٞظل ؾا٣ٝٚ ظاظ. زبال ؼٝی تطت ٗهكتٚ ثٞظ ٝ ثٚ ظضتؽ ٗگبٙ ٤ٓکؽظ کٚ ظقتم ؼا ثٚ ُجبٗم ٤ٓکه٤ع... 

 ِؼْ اٝ ؼا اؾ ث٤ٖ ثجؽظ؟ ٤ٓطٞاقت

 .ث٣ٞی ؼا ٤ٓعاظی کٚ ؼٝق٤پبٕ اؾل تؼؽ٣ق ٤ٓکؽظٗع-

ضدبُت ٗکه٤ع. ث٤هتؽ اكتطبؼ کؽظ. ظضتؽ ؼا ظ٣ع ؾظ... نج٤ٚ ٓبَی ثؼ٤ع نعٙ ثٞظ. آب ٛ٘ٞؾ ُجبـ ٗبؾک قل٤عی ثؽ تٖ 

ن٤ع ؼا ٗگبٙ کؽظ. چؽا ضٞؼ  ظانت. ظؼقت ٕٛٔٞ خٞؼ کٚ ثب٣ع ٤ٓجٞظ. کم ٝ هٞقی ثٚ ػُالت ٓؽظاٗٚ ال ظاظ. ا٣كتبظ ٝ

اؾ ؾ٣ؽضٞاة ثٞظٕ اثؽٛب ضكتٚ ٤ٔٗهع؟ ظٖٛ ظؼگی کؽظ. ظضتؽ الٍ ٗهكتٚ ثٞظ. تب ا٣٘کٚ تبؼٛبی يٞتی ال ثٚ ؼاٙ اكتبظ: 

" خكْ ظ٣گؽی ثٞظ... آب ٖٓ ثب ض٤بٍ تٞ ػهن ثبؾی کؽظّ...  گٞنم ثُؽٗعٙ نع.   "ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ آب... ٣ٚ ٓعت ٗجٞظی."

َٔت قکٞت کؽظ.  ثبٝؼ کٖ"   "ٗهكت ُجٚ ظ٣گؽ ثكتؽ. ظضتؽ قؽل پب٤٣ٖ ثٞظ. "آب ثؼع اؾ إٝ... ػبِنوبٗٚ تؽ ٓی پَؽقتَ

ِؽف قٔت کهٞ ؼكت. اٗگبؼ کٚ ظآٖ ظضتؽی ؼا ثبال ٤ٓؿٗع ثٚ ٛٔبٕ ٗؽٓی... ظؼ کهٞ ؼا ثبؾ کؽظ. ظٝؼث٤ٖ ؼا ظؼ ٤ٓبٝؼظ 

پٞؾ٣ِهٖ ٗبگٜبٗی ظؼ تکبپٞی اٗعاّ ت٣ًٞؽ ؼا  ٝ ٗٞؼ هؽٓؿ َجّ ؼا ؼٝی ق٤٘ٚ ٛبی ظضتؽ ٤ٓ٘عاؾظ. ثؼع ثٚ چبثکی تـ٤٤ؽ

 ...يــعا ..ظٝؼث٤ـٖ ..زؽکــت .. ثؽا٣ْ ٗوم كبزهٚ ؼا ثبؾی کٖ  ٤ٓ٘بُع:  .ؼٝی يٞؼت ظضتؽ ٤ٓ٘عاؾظ

ظضتؽ ٤ٓـؽظ: كبِزهٚ گلتَ٘ت گٞنْ ؼا تسؽ٣ک ٤ٓک٘ع... ٝ ثٚ ظٝؼث٤ٖ ٤ٓتبؾظ. ِؽف پ٤ؽاٛ٘م ؼا گٞنٚ ی اتبم ٤ٓ٘عاؾظ. 

ث٣ٞم ٤ٓک٘ع. ِؽف ظٝؼث٤ٖ ؼا ؼٝی ػوَ پبؼٙ ق٘گ ثؽظانتٚ ظضتؽک ؾّٝ ٤ٓک٘ع... ظضتؽ پ٤ؽاٖٛ  ظضتؽ پی إٓ ٤ٓعٝظ ٝ

 .ثٚ ظٗعإ ثٚ ثبُکٖ ٤ٓؽٝظ. ٝ گٞنٚ إٓ کؿ ٤ٓک٘ع. ظٝؼث٤ٖ ضبٓٞل نعٙ... ٝ ٓؽظ ك٤ِْ ؼا ٗگبٙ ٤ٓک٘ع

بظٙ قگ ثی اؼؾنی ٛكتی. تٞ ك٤ِْ ؼا پبک ٤ٓک٘ع ٝ ظاظ ٤ٓؿٗع: چؽا كکؽ ٤ٓکؽظّ ثب ثو٤ٚ كؽم ٤ٓکؽظی؟ تٞ ْٛ... تٞ ْٛ ٓ

چٕٞ ٤ٓعْٝٗ زتب ضعا ْٛ "ن٤ِک ٤ٓهٞظ     ن٤هٚ ػٔؽ ظضتؽ ٤ِٓؽؾظ...     ْٛ ٓؼًّٞ ٤ٗكتی.. آب ظقت ضٞظت ٤ٗكت.

ظضتؽ ُجم پبؼٙ ٤ٓهٞظ: "ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ" ث٤هتؽ خؽ ٤ٓطٞؼظ "زف زبٍ ثْٜ ؾٕ ٣ٚ       ٤ٔٗتٞٗٚ اٝٗوعؼ ٓؼًّٞ ث٤ٔؽٙ..."

کٚ ٛ٘ٞؾ اؾ ُطت نعٕ پ٤م ؿؽ٣جٚ ٛب ضدبُت ٓی کهٚ... ا٣ٖ تٞؼی ؼا ثؽای ٤ٖٔٛ ظاؼّ   كبزهٚ ی تبؾٙ کبؼٝ ظاؼّ

گؽٙ ی ظقتبی ِؽف زؽكبل ؼا ٤ٓگؽ٣بٗع. چبه٣ٞی کٚ   الکؽظاؼ!٤ٓلٜٔی؟؟اؾ ُطت کؽظٕ ازكبقبتْ ضدبُت ٤ٓکهْ!

ثؿام ٓؽظ ػؽم  ٓبٛٚ. زؽ٣ؽ پبؼٙ نعٙ ٝ ت٘ی ػؽ٣بٕ ظؼ ثؽاثؽ ؿؽ٣جٚ ی چ٘ع  .ٗگٜجبٕ ظٍ ٗبؾک تٖ ػؽ٣بٗم ؼا ٤ٓعؼظ 

ا٣ٖ ثبؼ ث٘لم   خ٤ؾ ٤ٓؿٗع: ٛؽ نت ؾٗعگی ٓ٘ٞ ٓی...ٙ! تٞ ظ٣گٚ آهت َٗک... ! ِؽف ٤ٓط٘عظ...  ضهکم ؼا تؽ ٤ٓک٘ع...

 .. ٤ٓهٞظ : "ٛؿاؼ ثبؼ ثب ی ُجطِ٘ع اَزٔوبٗٚ َزؽكبتٞ ثبٝؼ کؽظّ ثب ا٣٘کٚ ٤ٓعٝٗكتْ ظاؼی ٓثٚ َقگ ظؼٝؽ ٤ٓگی

ٛع... اػت٘ب٣ی ٗعاؼظ. ثب انبؼٙ ال ,ظضتؽ ثبؾ تؽ ٓی ٗه٤٘ع. ظاظ ٤ٓؿٗع: "ٛٔٚ ی ؾٗبٗگی ظقت ٓؽظ کبؼ ضٞظل ؼا اٗدبّ ٤ٓع

ٗٚ! ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ. ٓب   اّ ؼا ثؽا٣ت ضؽج کؽظّ... زبال اؾ ٖٓ ٓؽظی قؽظ ٝ ثی ازكبـ ٓبٗعٙ." چی ٤ٓطٞاٛی اؾ ٖٓ؟

گبٙ هؽٓؿت ٤ٓهّٞ. کق ثبُکٖ ظؼاؾ ٗ٘ٚ ْٓٞٗ ن٤طبٕ ثب ٣ٚ ق٤ت گُٞم ؾظ... ْٓ٘ ثب ٣ک زؽکت اٗگهتبٕ تٞ... ضبّ ٗ

٤ٓکهع. پبٛب٣م ؼٝی نٞٗٚ ٛبی ٓؽظ ق٘گ٤٘ی ٤ٓک٘ع. ثؼع اؾ ظه٤وٚ ای،ظؼظی ؼا زف ٤ٔٗک٘ع... تٚ کٞچٚ ثٖ ثكت تٞ ک٘دی 

ؼٝذ ثبکؽٙ ؼٝ گ٤ؽ اٗعاضت...چبهٞ ؼٝ كؽٝ کؽظ ثٚ ثکبؼت إٝ ؼٝذ .ت٤کٚ ت٤کٚ ال کؽظ. ظضتؽ ظ٣ٞاٗٚ ٤ٓهٞظ: "چ٤ؿی کْ 

گؽإ ٗجبل.. ث٤هتؽ ؿؽهْ کٖ... ؼٝؾٛبی ؾ٣بظی ؼا ٛؽؾگی کؽظّ.نب٣ع آهت آؿٞل پبکت.. پبکْ ک٘ع! ٗطٞاْٛ گػانت.ٗ

کٔؽ ِؽف ؼا ظٛبٕ ٓبٛی ٤ٓج٤٘ع ٝ پبٛب٣م   ضٞة ٓی كْٜٔ کٚ ا٣٘دٞؼ ٝهتٜب ٖٓ ثٚ چهٔت كوّ قٚ َِؼْ!قٚ تب َِغ!"

 .ی ٗلف ٛب٣هبٕ ِؽف ؼا ٗگبٛم ٤ٓک٘ع چهْ تٞ چهْ ظؼ ؾُؿُٚ  .ؼا هالة ٓب٤ٛگ٤ؽی. ضٞظ ؼا ثبال ٤ٓکهع ٝ ٤ٓ٘ه٤٘ع

 ".ٖٓ... كبزهٚ...٤ٗكتْ"

خبی ٗبض٘م ؼٝی پٞقت ظٛبٕ ٓبٛی ٤ٓٔبٗع. ٝهتی ٓؽظ آؼاّ ٤ٓهٞظ... ؾٕ ٗبٓٚ ٣ٞ٘٤ٓكع: ثٚ اٝج ؼق٤عٗت،آؼاّ نعٗت ثٚ 

اؾ ؿْ ِ ؾٗی ظُْ ؾٛؽ ٤ٓهٞظ ٝهتی کٚ ضٞة ٤ٓلْٜٔ تٞ اؾ ؾٗی ظ٣گؽ قؽت ؼا ٤ٓبٕ ق٤٘ٚ ٛبی ٖٓ پٜ٘بٕ ٤ٓک٘ی ٝ ق٤٘ٚ اّ 

 ظ٣گؽ ض٤ف ِ ض٤ف ٤ٓهٞظ

 

 

          هكٔت چٜبؼّ:
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4ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ   

 ؼٝا٣تی ظ٣گؽ

 

                                       

  

 ( ٛكت1ا٣ٖ ؼٝا٣ت.. ؼٝا٣تی ٓٞاؾی ثب ٗٞنتٚ ٛبی ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ )

 

 

که٤ع ث٤ؽٕٝ. ثی اػت٘ب ثٞظ. ٛ٘ٞؾّ اؾ يجر ثٞظ. يجر ض٤ِی ؾٝظ. ظؼ ؼضتطٞاة. زف کؽظ ظقت گؽٓم اؾ ؾ٣ؽ ثبؾٝل 

ظ٣ؽٝؾ گؽٓم ثٞظ. نٞٗٚ ٛبل ؿؽل کؽظٗع. ض٘عٙ ؼ٣ؿی کؽظ. کؽکؽٙ چهٔبنٞ ؾظ ک٘بؼ ٝ ٗگبل کؽظ. ُجٜبل ؼٝ کؽظ 

 .ثبؿچٚ ػهن ثبؾی تب ٝهتی ت٘ج٤ٜم کؽظ

  

 .ظضتؽ ضٞثی ثبل تب ثؽگؽظّ -

ظقتم ؼا ؼٝی ؼاٜٗب٣م که٤ع. ِؽف  .ل ٤ٓ٘عاضتإٝ کٚ ظضتؽ ضٞثی ثٞظ. ٗك٤ْ قؽظ ؼٝی تٖ ُطتم ؾٗعٙ ثٞظٗم ؼا ٣بظ

٤ٓطٞاقت ثؽگؽظٙ ٝ خ٘گ خٜبٗی ثٞقٚ ؼا ثپب ک٘ٚ. آب ثٚ خبل  .گؽظٗم ؼا گبؾ گؽكت. زف ػؽٝـ ضٕٞ آنبّ ؼٝ ظانت

ؼاٜٗب٣م ؼا ثْٜ قب٤٣ع. ِؽف هٜؽ کؽظ ٝ ؼكت تٞاُت. تٞ ظُم ظاظ ؾظ: ٣ک ظ٤ٗبػهن ثبؾی ثٚ ٖٓ ثعٛکبؼی. ث٤هتؽ ثٚ ْٛ 

ؼا پب٤٣ٖ اٗعاضت. ثٚ پبٛب٣م گلت: گ٘بٙ ٣ؼ٘ی چی؟ثٚ ٖٓ ثگ٤ع! ! !نب٣ع ظاؼّ انتجبٙ ٤ٓکْ٘؟ ! ؟ اتبم ضبٓٞل  قب٤٣ع. قؽل

ثٞظ. ٣بظ ظ٣هت اكتبظ کٚ چؽاؽ ؼا ِؽف ؼٝنٖ کؽظٙ ثٞظ ٝ ثؼع ضؿ٣عٙ ثٞظ ؼٝی تطت. إٝ ْٛ گلتٚ ثٞظ:ٗٞؼ ٤ٔٗطٞاظ. 

پؽٝاؾ ٤ٓکؽظ. آب پؽٝاؾ ظؼظ.. ػ٤ٖ ٓبٛی ای کٚ ثب چ٘گبٍ  اٗگبؼ ظانت ...تبؼ٣کی ات ؼٝ ٤ٓه٘بقْ. ث٤هتؽ ثٚ ْٛ قب٤٣ع

ثٞی ٓؽظ ٤ٓطٞاقت. ٓثَ ٣ک ٓبظٙ قگ نٜٞتی اِؽاكم ؼا ثٞ کؽظ.  .ٛبی ػوبة ثٚ آؼؾٝی پؽٝاؾل ؼق٤عٙ ثبنٚ

پ٤ؽاٛ٘م ؼا ظ٣ع. پ٤ؽاٖٛ ؼا ث٤ٖ پبٛب٣م گػانت.. ث٤هتؽ ثٚ ْٛ قب٤٣ع. اؾل ٓت٘لؽ ثٞظ. اؾل ٓت٘لؽ ثٞظ ٝهتی کٚ يعال 

هعؼ ٣ٚ .. . ظ ٝ ٗجٞظ. ٗلف گؽٓم تٞی ثبُم ثٚ يٞؼت ضٞظل ٤ٓطٞؼظ. ٤ٛچکی ٗٔی ظٝٗٚ ٓؽؾ ث٤ٖ ػهن ٝ ٗلؽت٤ٓؿ

ٗلف كبيِٚ اـ ! ..٣ٚ ٗلف ... ٣ٚ ٗلف... ٓعاّ ت٘لف ٤ٓطٞاقت. ٛٞای گٔهعٙ ث٤ؽٕٝ ؼا ثِؼ٤ع. ٤ٓطٞاقت نت قٞؿبتی اؾ 

ثٚ قطتی  .ب ضٞظل تٔبّ نعٙ ثٞظ.پبٛب٣م ٤ِٓؽؾ٣عا٣ٖ قلؽ نٜٞتكتبٕ ظانتٚ ثبنع. آٙ ثِ٘عی که٤ع.قلؽ ػهن ثبؾی ث

ثؽ٤ٓط٤ؿظ پ٤ؽاٖٛ ؼا ت٘م ٤ٓک٘ع. آنپؿضبٗٚ کٚ ثؽای ضٞظ هٜٞٙ ٤ٓؽ٣ؿظ... په٤ٔبٕ ٤ٓهٞظ. ق٤٘ٚ ٛب٣م ؼا چ٘گ ٤ٓؿٗع ٝ 

٤ٓگ٣ٞع: ٣کــ " ك٘دبٕ ضبُی ؼا کـٚ ٗگبٙ ٤ٓکٖ گِـ٣ْٞ ثـ ٙ ضبِؽ چبی ٛب٣ی کٚ ثب تٞ ٗطٞؼظٙ اّ ٤ٓكٞؾظ. ق٤ت ؼا 

 .عاؼظ. ظٝقت ظاؼظ زٞا٣ی ثبنع کٚ اث٤ِف قؽتبپب٣م ؼا ٤ِ٤ٓكعثؽ٤ٓ

  

 .ٖٓ ظ٣ؽّ نعٙ ػؿ٣ؿّ. پ٤ؽْٛ٘ ؼٝ ثعٙ ثؽّ-

  

ثب تؽـ خٞاة ٤ٔٗعٛع.. اگؽ ظُت٘گ يعال ٗهٞظ چٚ؟ ٣بظ کبؼٛب٣م ؼؼكتبؼٛبی ضٞظل ،٤ٓلتع.ثب ٓؽظّ کٚ ثٞظ...آٗوعؼ 

گهت چٕٞ ظُت٘گ ٤ٓهع. اؾ کٞؼٙ ی نٜٞت ق٤ت ضٞؼظٕ ٤ٓؽكت تب ظُت٘گم نٞٗع...ٝهتی ضجؽی اؾ ظُت٘گی نبٕ ٗهع ثؽ٤ٓ
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ؼكت اؾ چهٔٚ ؾٓؿّ ث٘ٞنع. ظؼ چ٘گبٍ ِؽف اق٤ؽ نع. ظقتبٗطؽف ظکٔٚ ٛبی پ٤ؽاٖٛ ؼا ثبؾ کؽظٗع.  ....ته٘ٚ ال نع

 .اٗگبؼ کٚ ثب ٗٞک پكتبٗم ثٚ ٗؽٓی ٤ٓؽه٤ًع

تب قؽظت ٗهٚ. ٗٞؼ قؽظ ٣طچبٍ گٞنم ؼا گبؾ گؽكت. ک٘ت ظؼاکٞال٣م ؼ٤ٓعٙ نعٙ ثٞظ. يعا٣م آٓع: ٣ٚ چ٤ؿی ثپٞل 

خٞاة ٗعاظ. ا٣ٖ ثبؼ ثی تؽـ. ٤ٓعاٗكت کٚ ٤ٔٗتٞاٗع اؾ اٝ  .ؼٝی نکٔم اكتبظٙ ثٞظ. گؽٓبی گبؾ اٝ قؽظل ٤ٔٗکؽظ

 .ػهوجبؾی ثعؾظظ

يعای هعٜٓب٣م ظٝؼ ٝ ٗؿظ٣ک نع. . ِٓسلٚ ای ؼٝی ظٝنم ازكبـ کؽظ. قجک تؽ اؾ ظقتٜبی ِؽف ثٞظ. ظقتٜب٣ی کٚ 

ٓؽظل...ٓثَ ٣ک قگ؛ ض٤ٔعٙ نعٙ ثٞظ؛ ثٚ نبٗٚ ٛبی ٗبؾک ؾٗبٗٚ ال كهبؼ ٤ٓبٝؼظٗع تب كؽاؼ ٗک٘ع. ظ٣هت ٝهتی پهت ثٚ 

 ....٣بظل کٚ ٤ٓبٓع ظُم پبؼـ کؽظٕ ٤ٓطٞاقت. پهت ٓٞٛب٣م ثٞقٚ کبنتٚ نع

 .يعای ظؼ کٚ آٓع اٗگبؼ کٔؽث٘عل ؼا ثكتٚ ثبنع

کق قؽظآَنپؿضبٗٚ ؾٗعگی کؽظ. قؽظی ال ٓثَ تٔبّ نعٙ ثٞظ. ٓالكٚ ق٘گ٤٘ی ٤ٓکؽظ. . ثٚ قٔت پ٘دؽٙ پؽتم کؽظ ٝ 

ظ٣ٞاؼی ثٞظ کٚ ز٤ٖ ؼٛب٤ٗعٕ ضٞظل ظؼ اٗعاّ ٓؽظاٗٚ ِؽف ثٚ إٓ تک٤ٚ ظاظٙ ثٞظ. ظ٣ٞاؼی کٚ ثجبت ظانت ٝ ٓسکْ ثٞظ. ٗٚ 

 .گبٛی نَ .گبٛی ٓسکْ

 :ٓی قؽا٣ع

 ٝهتی

 ظقت ٛبی تٞ ؾ٣بظی ظٝؼ ٓی نٞظ اؾ ا٣ٖ غٖٛ پؽاک٘عٙ

 ظُْ

 تْ٘

 ؼٝزْ

 ...ک٘عٛٞـ آة ت٘ی ٓی 

*** 

  

ثب ٝؼم كبٍ ٤ٓگؽكت. نب٣ع آهت ِٜبؼت ؼٝزم ٤ٓبٓع. يعای ک٤ِع هلَ ظؼ...ٓثَ ؾ٣پ ُجبـ نجی ثٞظ کٚ ظؼ٣عٙ 

نٞظ.ِؽف ک٤ِع ؼا خ٤جم ٤ٓگػاؼظ. اٝ ثٚ ک٤ِع زكٞظی ٤ٓک٘ع. گلت: اؾ يجر تب زبال يع ثبؼ آة پبن٤عّ يٞؼتْ... ثِکٚ 

 ...اؾ کبثٞـ ٗجٞظٗت ث٤عاؼ نْ

  

ظقته٣ٞی ؼكت. ثٚ ظقته٣ٞی زكٞظی کؽظ. ثٚ نکٔم ظقتی که٤ع.  .قتبل ؼٝ آٝؼظ ثبال..ثبؾ ْٛ ٗع٣علِؽف ٗه٤٘ع. ظ

ق٤ت ٛب٣ی کٚ ضٞؼظٙ ثٞظ خ٤ٖ٘ ٤ٓهعٗع . ؼكتبؼ تسو٤ؽ آ٤ٓؿ ِؽف ؼا تسَٔ ٤ٔٗکؽظ. ظقتی ثٚ گؽظٗم که٤ع. ظُم 

ظ. ؼٝی ظ٣ٞاؼ ثب ػطؽ ق٤٘ٚ ال ٤ٓطٞاقت کجٞظ نٞظ. ٛٞـ تبؾ٣بٗٚ کؽظٙ ثٞظ. ثٚ اتبم ضٞاة ؼكت. ِؽف ضٞاث٤عٙ ثٞ

ٗٞنت: ٛٞای آة ت٘ی ٛبی نجبٗٚ ثٚ قؽّ ؾظٙ ثب تٞٝ ٤ُؿ ضٞؼظٕ.ؼٝی گؽٓبی زكؽتگ٤ٖ نت. ِؽف ثٞی ػطؽ ؼا زف 

ضٞظکلب نع.گلت:ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ. پهت ثٚ اٝ. ا٣ٖ ثبؼ ٗٚ ٓثَ قگ ،ٓثَ ِبٝٝقی ٓؽظٙ؛ ظؼاؾ که٤ع ٝ ظقتم ؼا  .٤ٓکؽظ

قؽؾ٤ٖٓ ٛٔطٞاثگی ٛبی تک ٗلؽٙ ال ؼكت.ظؼ تًٞؼل ِؽف ظانت ؾ٣ؽ پبٛبل هژ هژ  ث٤ٖ پبٛب٣م ثؽظ. پهت ثٚ اٝ ثٚ

٤ٓکؽظ ٝ ٤ٓٔؽظ ؾ٣ؽ پبٛم. ضؽانم ٤ٓعٛع. چ٘گ ٤ٓؿٗع ٝ ظؼظ ٤ٓکهع. ا٣ٖ خكْ ٛؽؾٙ ی کٞكتی ظ٣گٚ ْٜٓ ٗجٞظ ٓعتٜب 

ٚ چ٤ٞ ثبضتٚ ثٞظ.كوّ ثٞظ کٚ ٤ٛچ ظؼظی ٝ زف ٤ٔٗکؽظ اٝٗوع ٛؽؾ نعٙ ثٞظ کٚ ثب كهبؼ ٛؽ ظقت آٛی اؾ ُػت ٤ٓکه٤ع. ٛٔ
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ظؼ ن٤ٓٞ٘ٚ ای کٚ ِؽف ؼاٙ اٗعاضتٚ  .٣ٚ ؼٝذ ظانت کٚ ٛ٘ٞؼ ثبکؽٙ ثٞظ ٛ٘ٞؾ ٓٞٗث ثٞظ. ؾثبٗٚ که٤ع ٝ نؼِٚ ال ؾ٣بظ نع

ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ. نؼِٚ ن٤ٓٞ٘ٚ ی ظُم ؼا ؾ٣بظ  :ثٞظ ٗوم ٤ٛؿّ گؽكت ٝ قٞضت... آٗوعؼ ُؽؾ٣ع تب ثبالضؽٙ ثؽگهت ٝ گلت

 .ٖٓ ظٗجبٍ نٜٞت ...كؽهْ ثب ثو٤ٚ ا٣٘ٚ کٚ اٝٗب ظٗجبٍ پُٖٞ ...تْکؽظ ٝ گلت: ٖٓ كبزهٚ ٤ٗك

  

اٝٗب پٍٞ ٗعانتٖ ,ٖٓ ػهن ... تٞ ؾٗعگی ٛؽکی ظٗجبٍ کٔجٞظانٚ ..ٖٓ تٞی ٣ٚ ثكتؽ ْٛ ػهن ؼٝ ٝاقٚ ٣ک ثب٤ٗٚ پ٤عا 

 .ٗکؽظّ

  

ظُم ٤ٓطٞاقت ت٘ج٤ٚ ال  ٤ٓتٞٗی ثٚ ٖٓ ٣ک ؼٝؾ ػهن ٛع٣ٚ ثعی؟ نٜٞت ٤ٔٗطٞاّ.. ضٞظّ اؾ پكم ثؽ٤ٓبّ.)په٤ٔبٕ نع...

ک٘ع... ٤ٓطٞاقت ظقت ثٚ ٓؽظاٗگی ال ثکهع آب ازٔن نعٙ ثٞظ.. اٗگبؼ ظضتؽاٗگی ال ؼٝؾٙ قکٞت گؽكتٚ ثٞظ( . . ثؽ 

 ٤ٓبّ.... ثؽ ٤ٓبّ؟؟

  

 .ظقتبل هالة نع تٞی ظقتبی ِؽف... زف ٝؼٝظ ثٚ كبزهٚ ضبٗٚ ی خع٣عی ؼا ظانت

  

 .ثٞقٚ ای ؾٗبٗٚ تس٣َٞ گؽكت ..ت٤ٔٗعٝٗكتْ ا٣ٖ خٞؼی ْٛ ٤ٓهٚ ظقت ؼٝ گؽك-

  

 ...ک٘بؼ ْٛ ظؼاؾ که٤عٙ. ثب ْٛ ٣کی نعٗع

 .پكؽ ٛ٘ٞؾ قؽثبؾ ٝظ٤لٚ ٓؽؾ ػهن ٝ نٜٞت ثٞظ

 .ظضتؽ ٛٔچ٘بٕ ٓبكٞم ٝ ؼ٤٣ف ا٣ٖ ضطٚ ثٞظ

 ...ٓبٛی تُ٘گ نکكتٚ ا٣كت کٚ ؼٝی ؾ٤ٖٓ ظٍ ظٍ ٓی ؾٗع ٝ زکب٣ت تٞ   ظضتؽ ٗبٓٚ ٤ٓ٘ٞق٤ع: زکب٣ت ٖٓ زکب٣ت

 ن٤طبٕ ت٤ؽ کٔبٕ ثٚ ظقتی کٚ ٗلف ٛبی اٝ ؼا نٔبؼٙ ٓی ک٘عزکب٣ت پكؽک 

 هكٔت پ٘دْ:

 

 ٤م ٓی ؼٝظ( پ3ا٣ٖ ٗٞنتٚ ٓٞاؾی ثب ٗٞنتٚ ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ )

 ثب ؼٝا٣ت ظضتؽ ا٣ٖ ثبؼ
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 5ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ 

  

تکؽاؼل ٗگبٙ ٤ٓکؽظ. اؾ ظ٣هت تٞی ظُم هب٣ْ کؽظٙ ثٞظ. پٜ٘بٕ کؽظٙ ثٞظ ٝ ثؽم ٗگبٙ تکؽاؼ ؼٝ ٗطٞاقتٚ ثٞظ. ثٚ ثٜبٗٚ 

ضٞاث٤عٙ ثٞظ.ُجم ؼا گبؾ گؽكت ٝ ظؼ آؿٞل ثبُم كؽٝ ؼكت. ٤ٓطٞاقت اٝٗوعؼ چهٔبل ؼٝ ثج٘عٙ ٝ ظ٤ٗب ؼٝ تبؼ٣ک ثج٤٘ٚ تب 

ٗگبٛم آثكتٖ يٞؼت إٝ نٚ. چهٔبل ؼٝ کبٓال ثكت. په٤ٕٔٞ نع ٝ ثبؾل کؽظ ٝ ِؽف ؼٝ ٗگبٙ کؽظ. ثٚ ٗلكم گلت: 

٤ٓطٞاّ ٗلكٜبّ ثٚ نٔبؼٙ ث٤لتٚ. . . خِٞتؽ ؼكت ٝ پب٣م ؼا ظٝؼ کٔؽ ِؽف اٗعاضت.  ثگٞ چهٔبنٞ ثبؾ ک٘ٚ ٝ ٗگبّ ک٘ٚ...

ق٤٘ٚ ٛب٣م ؼا ٓثَ ٓبظؼی کٚ ثٚ کٞظک ٓؼًٞٓم ن٤ؽ ٤ٓعٛع ؼٝثؽٝی يٞؼت ِؽف گؽكت.قؼی کؽظ ٓبظؼی ٜٓؽثبٕ 

ٗگبٛت ِ٘بثی نٚ تب اؾ  پچ پچ کؽظ:اؾ تبثٞت ق٤٘ٚ ٛب٣ْ ٤ٔٗطٞای؟ثٚ ظ٤ٗبی ظ٣گؽی ٤ٓجؽٓت...هؽاؼ ثٞظ  ٝ ض٘عٙ ؼٝ ثبنع...

٣بظل اكتبظ هؽاؼ گػانتٚ ثٞظ  ...ا٣ٖ چبٙ ث٤بّ ث٤ؽٕٝ...آب االٕ پ٤چکی نعٙ ٝ ٤ٓکهتْ ثٚ ُد٘ؿاؼ ٛؽؾگی....ٛؽؾٙ اّ کٖ

ظّ گٞل ِؽف ؼكت ٝ ٗلف گؽٓم ؼا ٓثَ ٝهتی کٚ ثبظ ثٚ ظآٖ  ...ٜٓؽثبٕ تؽ گلت: پبنٞ   ٜٓؽثبٕ ثبنع. پف ض٘ع٣ع ٝ

 :ؼا ثبال ٤ٓجؽظ ، ظ٤ٓع تٞی گٞل ِؽف. اٝ چهٔبل ؼٝ کٚ ثبؾ کؽظ ثی ٓوعٓٚ ثٜم گلتکٞتبٙ ظضتؽی ٤ٓؿٗع ٝ إٓ 

 .إٝ ٗوبة ؼٝ ثؽظاؼ

كبزهٚ ای نع کٚ پُٞم ؼا کْ ظاظٙ اٗع. ؾظ ؾ٣ؽ گؽ٣ٚ.... ثؽػکف ؼٝؾٛبی هجَ کٚ ؾ٣ؽ ٛٔٚ  .تٔبّ ٜٓؽ ٓبظؼی ال نکكت

 :٣م گػانت. يعا٣م اؾ هؼؽ چبٙ آٓع کٚچی.. زتی ؾ٣ؽ ضٞظل ؾظٙ ثٞظ؛ُٝی ٗٚ ؾ٣ؽ گؽ٣ٚ. قؽل ؼا ث٤ٖ پبٛب

٤ٛچ ٝهت إٝ يٞؼتک نبظی ؼٝ ٗؿٕ ثٚ يٞؼتت. تٞی ظُم ثٚ ِؽف گلت: )ٖٓ ٤ٛچ ٝهت ٝاهؼب نبظ ٤ٗكتْ(. قع ٓوبّٝ 

ػهٞٙ ال ؼا تلت ظاظ. ٝ  ....چهٔب٣م ؼا ثٚ قٔت اٝ ٗهبٗٚ ؼكت. ٗبض٘م ضبؼ٣ع ٝ إٓ ؼا گؿ٣ع. ٗگبٙ ِؽف ٗؽّ نع

گی ٓالكٚ ِؽف ؼا ظؼ پبٛب٣م کٚ ظ٣ع. نٜٞت ؼا ٓعاٍ ِال ظاظ ٝ گلت: ٖٓ كبزهٚ اٗگهتم ؼا ٓک٤ع... ثؽآٓع

يعای ِؽف اؾ ٝقطبی چبٙ,ٗٚ هؼؽ چبٙ؛ آٓع: "ٓگٚ ا٣٘کٚ ٝاهؼب نبظ ثبنی." ٓکثی ثٚ اٗعاؾٙ ثب٤ٗٚ ٛبی هجَ اؾ    ٤ٗكتْ...

 ثٞق٤عٕ زبکْ نع ٝ ثؼع: "٤ٓعٝٗی ِکی ٝاهؼب نبظی؟

 ٤بٓع... ٝهتی ٛؽ ؼٝؾ ثٜم تدبٝؾ ٤ٓهع...ثب٣ع ُػت ٤ٓجؽظ اؾ ا٣ٖ تدبٝؾ٤ٓعٝٗكت...آب اؾ گلت٘م نؽٓم ٓ

 ".ؼاٙ ظ٣گٚ ای ٗعانت

چی ظانت کٚ ٓؽظإ ظ٣ٞاٗٚ ال  .ؼٝی تطت ٗهكت. ظٝثبؼٙ قؽل ؼا ث٤ٖ ؾاٗٞاٗم گػانت ٝ پب٤٣ٖ ثٚ "آٗدب" ٗگبٙ کؽظ

 ٕ ًٚ ٗٚ... ٣ٚ ؼٝذ ت٤ٌٚ پبؼٙثٞظٗع؟ انک اؾ نعت ظؼظ تٞ چهٔبل زِوٚ ؾظٙ ثٞظ... ثٚ ثعٗم ٗگبٙ کؽظ. ٣ٚ ثع

 .:يعا٣م ٓثَ ٗبهٞـ ک٤ِكب پ٤چ٤ع

 "اؾ نٜؽٕٓٞ ضٞة ٓؽاهجت کٖ... تب پبظنبٛم ثؽ٤ٓگؽظٙ. ثبنٚ؟"

چهٜٔب٣م ؼا ٤ٓجٞق٤ع. ظٝقت  .ظانت اؾ چی ٤ٓتؽقٞٗعل؟ إٝ ثب ن٤طبٕ ْٛ ضٞاث٤عٙ ثٞظ. ظ٣گؽ اؾ ضعآ ْٛ ٤ٔٗتؽق٤ع

 ال اٝ ؼا ضٞاثب٤ٗع ٝ ؼ٣ٝم ؼا ثؽگ زٞا که٤ع تب قؽظل ٗهٞظ ظانت. ؾٗبٗگی ال يعا٣م ٤ٓکؽظ. ظقتبٕ ٓؽظاٗٚ

 .اٗگبؼ ظاؿی ال ؼا الؾّ ظانت

 "  .اؾ قؽؾ٤ٕٓ٘ٔٞ ٓؽاهجت کٖ. قؽؾ٤ٖٓ ٓب قک٘ٚ ٗعاؼٙ... ثٚ خبل ضٞٗبثٚ ٛبی ؾ٣بظی ظاؼٙ"

 .گٞل ٗکؽظ. ظٝقت ٗعانت ا٣ٖ زؽكبی گ٘ع ؼٝ االٕ کٚ تٞی اٝج ثٞظ ثه٘ٞٙ.٣بظ إٝ کٚ ؼكتٚ ثٞظ ٤ٓلتبظ

چـــــٚ ضـــــٞل ثطــــــت اقــــــت إٓ ٓــــــــــؿاؼل کٚ ظؼ آؿٞنم ٓی كهبؼظ ٓؽٓؽ ثِٞؼ٣٘م ؼا ٛؽ 

 ؼا کْ ٓی آٝؼظ نت...ٛؽنت..تٔبّ نجٜب٣ی کٚ ظانت٘م 

!! 
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ث٤ٖ پبٛب٣م تؽ ثٞظ. ثٞی نٜٞت خٖ ؾظٙ ؼا ظؼ ٛٞای اتبم اؾ ن٤طبٕ قٞؿبتی آٝؼظٙ ثٞظ. زِوٚ انکٜب٣م نکكتٚ نع . 

انت ظاظ ثؿٗٚ تب ِؽف ثه٘ٞٙ : "ظؼٝ ثـبؾ کٖ ث٤ــب ثج٤ٖ ٖٓ چٚ نکِی اّ ثعٕٝ تٞ... ٝ اٗگبؼ چٞاة ظاظ. يعای ظٝقت ظ

 ". ...ِؽف اؾ پهت ظؼ آٓع

 "... ت٘عؼ يعا٣م ظؼ اتبم ؼػع که٤ع: " ٓؽا ثٚ ٓجتػٍ تؽ٣ٖ ضبِؽاتت ثجؽ

 تٞ تبؾٙ ٓی كٜٔی  پؽظٙ ٛب کٚ پبؼٙ نٞٗعاكتبظ کٚ ٤ٓگلت: ثگػاؼ ثهکبكْ ضٞظّ ؼا آهت   ٣بظ ضٞظل ظؼ نت ٛبی هجَ

  " ٓؼهٞهٚ ات تٔبّ ا٣ٖ قبُٜب كوّ ٗبّ ٣ک ٛؽؾٙ ؼا ٣عک ٓی که٤ع

ُجط٘ع قؽظی ؾظ... ظُگؽٓی ثؽا٣م ٗٔبٗعٙ ثٞظ. ُجط٘ع ٣ص ال ثؽای ِؽف هٜٞٙ ظاؽ ثؼع اؾ ٓؼبنوٚ ثٞظ.چٕٞ کٚ قؽل ؼا 

 .ؾٗبٗگی ال ثٚ کبؼ اٗعاضتٚ ثٞظث٤ٖ پبٛب٣م ثؽظٙ ثٞظ ٝ تبؾ٣بٗٚ ظٛبٕ ٓؽظاٗٚ ال ؼا ؼٝی 

ظانت تدؽثٚ ٤ٓکؽظ. ِؼْ ؾٗبٕ ؼٝقپی ؼا. ٓبظٙ قگ ٝزهی ازكبقبتم ػوعٙ ٛب٣م ؼا ضبُی ٤ٓکؽظ. چ٘گبُم ؼا ث٤ٖ 

 .ٓٞٛبی ِؽف كؽٝ ثؽظ. ت٘م اؼؾإ تؽ اؾ ٛٞا٣ی ثٞظ کٚ ت٘لف ٤ٓهع

 وّ يٞؼتم ض٤ف ٤ٓهع؟٤ٓه٤٘ع يعای هِجم ؼا؟٣ب ك  تبؾ٣بٗٚ ال هِجم ؼا ٛعف گؽكت ٝ ظٝؼل پ٤چ٤ع...

٣بظّ ٗؽٙ کٚ ٣بظت ؼكتْ...آب االٕ  :ثب ظقتٜب٣م ظٝ ِؽف ٗص ظُم ؼا ٝا کؽظ. ٗطی کٚ ثكتٚ ثٞظ ثؽای گٞنؿظ ثٚ ضٞظل

 .گٞؼ ثبثبل!.تدبٝؾل ؼا ث٤هتؽ اؾ قکٞتم ٤ٓطٞاقت

ؽ٣بٕ ثٞظ کٚ ِؽف چ٘گبُٜب٣م ؼا ظؼ ٓٞٛبی ِؽف كهبؼ ظاظ ٝ اٛی که٤ع کٚ تب ضعا ؼكت. اُٜٚ ال نعٙ ثٞظ.هع٣كٚ ای ػ

 ته٘ٚ تؽ اؾ ٤ٔٛهٚ اٝ ؼا ٤ٓ٘ٞن٤ع. اٗگبؼ قؽاة يسؽای ظاؽ ت٘م خٞاة ظاظٙ ثٞظ

 

 

 

 

 

 

 

 هكٔت نهْ:

 

 ( پ٤م ٓی ؼٝظ9ا٣ٖ ٗٞنتٚ ٓٞاؾی ثب ٗٞنتٚ ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ )

   ثب ؼٝا٣ت ظضتؽ ا٣ٖ ثبؼ
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ثٞظ کٚ آهت ثبُهم تٜ٘ب ثؽای ضٞظل ثبنع.... ثبُم ؼا ثـَ کؽظ. اٗگبؼ کٚ اٝ ؼا ثـَ ٤ٓک٘ع. ثبؼٛب ا٣ٖ ت٤ًْٔ ؼا گؽكتٚ 

ظ٣هت ثؽای ا٤ُٖٝ ثبؼ ظؼ ػؽٌ ٣ک ظه٤وٚ ثٚ ٓؽزِٚ آضؽ  ثب کكی نؽ٣ک ٗهٞظ... آب اؾ ظ٣هت ٗظؽل ػٌٞ نعٙ ثٞظ. 

پؽتبپ نعٙ ثٞظ. ُجم ؼا گبؾ گؽكت. ٓؽزِٚ ای کٚ ثٚ ٗعؼت ثٚ إٓ ٤ٓؽق٤ع ظؼ ػؽٌ ٣ک ظه٤وٚ.... ظانت كکؽ ٤ٓکؽظ 

 ثبنع؟ ٗک٘ع كبزهٚ نعٙ

يجر کِٚ قسؽ ثٞظ. ظُم ثؽای ظ٣عٕ تٖ ُطتم ؾ٣ؽ ٗٞؼ نت ت٘گ نعٙ ثٞظ. پتٞ ؼا ک٘بؼ ؾظ ٝ ضٞظل ؼا ظ٣ع ؾظ. ٤ٔٛهٚ 

ثؽا٣م تبؾگی ظانت. زف ٗٞؾاظ تبؾٙ ٓتُٞع نعٙ ای ؼا ظانت کٚ ُطت،ػبؼی اؾ ٛؽ گٞٗٚ گ٘بٙ ثٚ ظ٤ٗب آٓعٙ ثبنع. ظقتم 

ؾٛؽ نع.اؾ ته٘گی نٜٞت. قؼی کؽظ ؾٛؽل ؼا ث٤بنبٓع. ُٝی كکؽ ثٜتؽی ُجم    ؼا ث٤ٖ پبٛب٣م که٤ع ٝ ثؼع ثٚ ُجٜب٣م.

 .ثٞق٤عل .ثٚ غٛ٘م ضطٞؼ کؽظ. ؼٝ کؽظ ثٚ ِؽف ٝ گلت: اؾ ُجٜبی ػكِْ ؾٛؽ ث٘ٞل

ثٞقٚ ٓثَ اٛؽٓی ثٞظ کٚ ٤ٔٛهٚ خٞاة ٤ٓعاظ. ث٤ٖ ثبؾٝاٗم قؽ ضٞؼظ ٝ تبة ضٞؼظ . ِؽف پبنعٙ ثٞظ ٝ ٗهكتٚ ثٞظ. ٓثَ 

ته٘ٚ ٛكت اٝ ؼا ٤ٓطٞؼظ. ُجبٗم ؼا چ٤عٙ ثٞظ ٝ ثٚ قٔت ؼ٣هٚ ٛب ٤ٓؽكت... ظُم ثٚ زبٍ ؾٛؽ  کٞظکی کٚ ثٚ ن٤ؽ ٓبظؼ

ضٞؼاٗعٕ ثٚ ِؽف قٞضت. ظقتم ؼا ثٚ ُجبٗم که٤ع تب اثؽل اؾ ث٤ٖ ثؽٝظ. . . ثٞی ٓؽظ هبِی نعٙ ثٞظ. ث٣ٞی کٚ ٛٔٚ 

 :ٗبّ ٤ٓجؽظٗع. ؾضْ ؾظ "ؼٝقپ٤بٕ اؾ إٓ ثٚ "ثٞی ٓؽظ

ع٣ع. پف ٛ٘ٞؾ ُػت ٤ٓجؽظ. ػبظت کؽظٙ ثٞظ ثب ض٘عٙ اٝ ؼا ٗگبٙ ک٘ع کٚ ٤ٓب٣ع ٝ ٤ٓؽٝظ. ُجبـ ضدبُت ؼا ظؼ چهٔبٕ ِؽف ٗ

قل٤عل ؼا گؽكت ٝ ظٝؼ اٗگهتم پ٤چب٤ٗع. ٓث پ٤چکی کٚ ظٝؼ ق٤٘ٚ ٛب٣م پ٤چ٤عٙ ٤ٓهٞٗع ٝ ثعاٜٗب كهبؼ ٤ٓبٝؼٗع تب اٝ ظاظ 

 .ث٤هتؽ" ؼا قؽ ظٛع"ثؿٗع : ثف کٖ... ٝ ثؼع اؾ ٓعتی كؽ٣بظ ِِت 

ؽای تسو٤ؽ نعٕ ت٘گ نعٙ ثٞظ. ُػتی پٜ٘بٗی ظؼ تسو٤ؽ نعٕ ٛكت کٚ ظؼ ٤ٛچ تسك٤ٖ نعٗی ٤ٗكت. ثب٣ع کهلم کؽظ ظُم ث

ٝ ُػت ثؽظ. ظُم ثؽای اکتهبف ت٘گ نعٙ ثٞظ. ٝهتٜب٣ی کٚ ِؽف ٗجٞظ. پ٤م کتبة ٗبٗٞنتٚ ای ٤ٓؽكت ت ثب اٝ ثٚ اکتهبف 

 .کؽظٙ ٗلؽت ظانت... ُٝی ثٚ ٗظؽل ٗلؽت ٤ٔٛهٚ ق٤بٙ ٤ٗكت پؽظاؾظ. کتبثی کٚ ثٞی "اؼثبة" ٤ٓعاظ. اؾ ا٣ٖ کٚ ثگ٣ٞع چٚ

ظؼ ٗگبٙ ؾ٣ؽ اثؽٛب٣م ثٚ ٓؽظ گلت: قؽٓبی ت٘ــ ـت ؼا ٛؽ چٚ ٛـب کْ٘ هــ ـطؽٙ ای ٤ٔٗچکــ ـع اؾ چهــ ـٔبٕ ضٔبؼتـ ..اگؽ 

 .ب کبل ٝاهؼب ٤ٓٔؽظیظاؽ ٤ٓهـــ ـٞی ٝ آؼاّ ٤ٓــ٤ٔؽی. آ  کٚ ک٘بؼ ُــِ ـػت ٛب٣ت ٤ٓ٘ـِه٤٘ی ٤ٓجــ٤ْ٘  چٚ ٛؽ اؾ گبٛی

" خكْ ظ٣گؽی   زف کؽظ پكتبٕ ٛب٣م ؼا ٤ٓجؽظ. اظآٚ ظاظ:     اػتؽاف کؽظ: ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ آب... ٣ٚ ٓعت ٗجٞظی...

. ُجٚ تطت ؼكت. آٓبظٙ ثؽای زِٔٚ ثٞظ. ظضتؽ اٗگهتبٕ پب٣م ؼا   ثٞظ... آب ٖٓ ثب ض٤بٍ تٞ ػهن ثبؾی کؽظّ... ثبٝؼ کٖ"

َٔت" ...ٖ تؽی کؽظ: "آب ثؼع اؾ إٝٗگبٙ کؽظ. اػتؽاف ق٘گ٤ اؾ پبنعٗم تؽق٤ع. يعای         .  ػبِنوبٗٚ تؽ ٓی پَؽقتَ

کدبی ٗلف ٛبی ض٤كم ؼا ثب٣ع   هِجم ؼا ٤ٓه٤٘ع. غٛ٘م ٓؽگ ؼا ٗهطٞاؼ کؽظ. يعای ٗلف ٗلف ؼا ٤ٓه٤٘ع. ٤ٓــ ـعاٗكت

 ل گؽكتٚ ثٞظ ٝ گلتٚ ثٞظ: يــعا ..ظٝؼث٤ـٖ ..زؽکــتث٤٣ٞع. ٓؽظ اؾ کهٞ ظٝؼث٤٘ی ثؽظانتٚ ثٞظ. ظٝؼث٤ٖ ؼا ثٚ اٗعاّ ؾٗبٗٚ ا

 ...ثؽا٣ْ ٗوم كبزهٚ ؼا ثبؾی کٖ ..

ُلع كبزهٚ ؼا ثٚ کبؼ ثؽظٙ ثٞظ. گٞنم ثٚ ُؽؾٙ ظؼ آٓع. گؽظٗم ٓتٞؼّ نع.ت٘م ؼٛكپبؼ ٤ٗكتی نع کٚ ثؽگهتی ٗعانت اال 

 .تبظاٝج گؽكتٖ. ٝهتی ٤ٓگلت كبزهٚ تک تک تبؼ ٓٞٛب٣م ظؼظ ٤ٓگؽكت. .. ٣بظل ٤ٓل

تب ثٚ زبٍ  ٤ٔٛهٚ ٓؽظ اٝ ؼا كبزهٚ ای ظؼ ز٤ٖ قوِٞ ٤ٓعی.ٗبٓٚ ظُٜب٣م ؼا اَبكٚ کؽظ: " ت٣ٞی کٚ ٓؽا ظؼ قوِٞ ٤ٓج٤٘ی 

كکؽ کؽظٙ ای کٚ نب٣ع ضٞظ ٝاؼٝٗٚ ا٣كتبظٙ ای؟" ٝ ثؼع ؿؽ٣ع: "كبِزهٚ گلتَ٘ت گٞنْ ؼا تسؽ٣ک ٤ٓک٘ع." ثجؽ ٓبظٙ ای نع 

قٞا ک٘٘عٙ ی ٝخٞظل نعٗع ! پ٤ؽاٖٛ ػطؽ ٓؽظاٗٚ ال ؼا ثٚ گٞنٚ اتبم پؽت کٚ ظٝؼث٤ٖ نکبؼل نعٙ ثبنع. چهٜٔب٣م ؼ

٤ٓک٘ع. ٤ٓعاٗع ک٤٘ؿکی اقت کٚ ثٚ ظٗجبٍ إٓ ثب٣ع ثؽٝظ. ٤ٓعٝظ ٝ ث٣ٞم ٤ٓک٘ع . زف ٓبظٙ قگ ٛؽؾٙ ای ظاؼظ ؼا کٚ ثب قگ 

ٛٔجكتؽ٣ٚ ٓؽظإ ؾ٣جب تؽ اؾ  . ظ٣گؽی ٓهـٍٞ ػهن ثبؾی اقت. ػهن ثبؾ٣ٚ قگبٕ ُٝگؽظ ، تٞ قکٞت ٝ تٜ٘ب٣ی نت

قگ يلت ، ثب كبزهگبٗی ٛٔؽٗگ ثٜبؼ ثٚ قؽظ٣ٚ نت ٛكت. ظٝقت ظانت ُٝگؽظی ثبنع ثؽای يبزجم. پ٤ؽاٖٛ ؼا 

 .ثؽ٤ٓعاؼظ ٝ ثٚ الٗٚ ال ٤ٓؽٝظ. ثبُکٖ ؼا ظؼ ٤ٓ٘ٞؼظظ ٝ گٞنٚ ال کؿ ٤ٓک٘ع. ٗبؼَب٣تی ِؽف ؼا ٤ٓه٘ٞظ

قگ ثی اؼؾنی ٛكتی. تٞ ْٛ ٓؼًّٞ ٤ٗكتی.. آب ظقت چؽا كکؽ ٤ٓکؽظّ ثب ثو٤ٚ كؽم ٤ٓکؽظی؟ تٞ ْٛ... تٞ ْٛ ٓبظٙ 

      "...چٕٞ ٤ٓعْٝٗ زتب ضعا ْٛ ٤ٔٗتٞٗٚ اٝٗوعؼ ٓؼًّٞ ث٤ٔؽٙ    ضٞظت ٤ٗكت.

ثٚ ٗبگبٙ ٓؼ٤ًٓٞت اؾ ظقت ؼكتٚ ال خبٕ ٤ٓگ٤ؽظ: "ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ!  زف ضٞة ٗبكؽٓبٗی ظؼ نؽ٣بٜٗب٣م ؿِـَ ٤ٓک٘ع. 

کٚ ٛ٘ٞؾ اؾ ُطت نعٕ پ٤م ؿؽ٣جٚ ٛب ضدبُت ٓی کهٚ... ا٣ٖ تٞؼی ؼا   ظاؼّزف زبٍ ثْٜ ؾٕ ٣ٚ كبزهٚ ی تبؾٙ کبؼٝ 
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ِؽف ثی ازكبـ تؽ اؾ ا٣ٖ زؽكٜب  "   ثؽای ٤ٖٔٛ ظاؼّ الکؽظاؼ!٤ٓلٜٔی؟؟اؾ ُطت کؽظٕ ازكبقبتْ ضدبُت ٤ٓکهْ!

ظاظٙ ثبن٘ع. ظؼ  پ٤ؽاٖٛ ثبکؽگی ال ؼا ٤ٓعؼظ. ٓؽظ ت٘م ؼا ٤ِ٤ٓكع. اٗگبؼ ثچٚ گؽثٚ ای ثبنع کٚ ن٤ؽ يجسبٗٚ ال ؼا ثٜم

ٓـؿل ضٞظ اؼَب٣ی ٤ٓک٘ع. ٤ٔٗطٞاٛع ثٚ اٗگهتبٕ ٓؽظ هالة نٞظ. ثؿؼگؽاٙ ضٞظ اؼَبی ؼٝ ثٚ کعا٤ٖٓ ٛؽؾگی 

ظاؼظ...ٓـؿل قبُٜبقت ضٞظاؼَب٣ی ٤ٓک٘ع،ظ٣گؽ ثبکؽٙ ٤ٗكت. ٤ٔٗطٞاٛع. چٚ خٞؼی ثلٜٔبٗعل؟ خ٤ؾ ٤ٓؿٗع: ٛؽ نت 

ٚ ظؼاؾای نت ثعٕٝ اؼگبقْ تس٣َٞ ٤ٓگ٤ؽظ. ضٞظل ؼا ٜٓبؼ ٤ٓک٘ع: ُجط٘عی ث  ؾٗعگی ٓ٘ٞ ٓی...ٙ! تٞ ظ٣گٚ آهت َٗک..."

 ".. "ٛؿاؼ ثبؼ ثب ی ُجطِ٘ع اَزٔوبٗٚ َزؽكبتٞ ثبٝؼ کؽظّ ثب ا٣٘کٚ ٤ٓعٝٗكتْ ظاؼی ٓثٚ َقگ ظؼٝؽ ٤ٓگی

ظ. ِؽف پبٛبی ظضتؽ ؼا ث٤هتؽ ثبؾ ٤ٓک٘ع. توال ٤ٔٗک٘ع. پؽاٗتؿ ثبؾی ٤ٓهٞظ کٚ ٓؽظ ظؼٝٗم ٛؽ قبٗتی ٓتؽی ثطٞاٛع ثکبؼ

 ".ظاظ ٤ٓؿٗع: "ٛٔٚ ی ؾٗبٗگی اّ ؼا ثؽا٣ت ضؽج کؽظّ... زبال اؾ ٖٓ ٓؽظی قؽظ ٝ ثی ازكبـ ٓبٗعٙ

  

ٗٚ! ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ. ٓب ٗ٘ٚ ْٓٞٗ ن٤طبٕ ثب ٣ٚ ق٤ت گُٞم   کٞظک ٓؼًّٞ ظؼٝٗم گؽ٣ٚ ٤ٓک٘ع: ." چی ٤ٓطٞاٛی اؾ ٖٓ؟

ثبُکٖ ظؼاؾکم ٤ٓهٞظ. ظقتبٕ ٓؽظ ؼا زف ٤ٓک٘ع.  ؾظ... ْٓ٘ ثب ٣ک زؽکت اٗگهتبٕ تٞ... ضبّ ٗگبٙ هؽٓؿت ٤ٓهّٞ. کق

پبٛب٣م ؼا ؼٝی کتلٜبی ٓؽظ ٤ٓج٤٘ع. کتلٜب٣ی کٚ ؾٓبٗی ثٚ آٜٗب تک٤ٚ کؽظٙ ثٞظ. ٣بظ ٛٔكب٣ٚ نبٕ اكتبظ کٚ ثٚ اٝ ْٛ ثٚ 

ظ ، تب کتلٜبی ٓؽظ ظ٣گؽی تک٤ٚ کؽظٙ ثٞظ... اإٓ ؼٝؾ کٚ پٍٞ تٖ كؽٝن٤م ؼا ثٚ ؾٕ ٛٔكب٣ٚ... ٓبظؼ ٛٔبٕ ظضتؽ... ظاظٙ ثٞ

 ... آثؽٝ ک٘ع

ثؽای ٗبٓؿظی ظضتؽل !ٝ ظؼ ضٞظل گؽ٣كتٚ ثٞظ. ثؽای ٓؼ٤ًٓٞت ظضتؽی کٚ ثی ضجؽ ظُم ؼا ثٚ ظقت ٓؽظی قپؽظٙ کٚ 

آ٣ب نبٗٚ ٛبی ٓؽظ ظضتؽ   ظ٣هجم ،تٖ قؽظل ؼا ٛٞقجبؾاٗٚ ثٚ تبؼاج ثؽظ ...ٝ ثی نؽٓبٗٚ ٓی ض٘ع٣ع اؾ إٓ پ٤ؽٝؾی.

ثبؾ اٝ ٗجٞظٗع؟ ظؼظ ٗعانت . ثب ا٣٘کٚ ِؽف ظائٔب اؾ ا٣ٖ ظؼ ثٚ إٓ ظؼ ٤ٓؽكت... ٛٔكب٣ٚ ْٛ ظ٣گؽ تک٤ٚ گبٙ زتی ُ٘گ ٛبی 

ُػتم ظٝ چ٘عإ ثٞظ.آب ظؼظی ٗعانت. گلت: "چ٤ؿی کْ ٗطٞاْٛ گػانت.ٗگؽإ ٗجبل.. ث٤هتؽ ؿؽهْ کٖ... ؼٝؾٛبی ؾ٣بظی 

ٚ چهٔت كوّ قٚ َِؼْ!قٚ تب ؼا ٛؽؾگی کؽظّ.نب٣ع آهت آؿٞل پبکت.. پبکْ ک٘ع! ضٞة ٓی كْٜٔ کٚ ا٣٘دٞؼ ٝهتٜب ٖٓ ث

 ....نكت ٝ كــبک ٝ انـــ ـبؼٙ ثكت. ٓؼِّٞ ثٞظ ُػتی ثؽای ِؽف ٗعانت  ث٤ٖ قٚ اٗگهت َِغ قٞٓم ؼا ْٛ    َِغ!"

كوّ ٤ٓطٞاقت ضلٚ نٞظ. ٛؽ قٚ َِؼم ؼا ثٚ اٝ قپؽظ. کٔؽ ِؽف ؼا ظٛبٕ ٓبٛی ٤ٓج٤٘ع ٝ پبٛب٣م ؼا هالة ٓب٤ٛگ٤ؽی. 

چهْ تٞ چهْ ظؼ ؾُؿُٚ ی ٗلف ٛب٣هبٕ ِؽف ؼا ٗگبٛم ٤ٓک٘ع. چهٔبٕ ٓؽظ قؽظ ٝ  . ضٞظ ؼا ثبال ٤ٓکهع ٝ ٤ٓ٘ه٤٘ع

ظُت٘گ گػنتٚ ای اقت کٚ اؾ ظقت ٗؽكتٚ. نک کؽظٙ ثٞظ کكی ث٤ٖ آٜٗبقت ! زبال ٣و٤ٖ ظانت ث٤ٖ ظٝ ٗلؽ ا٣كتبظٙ ! ٝ ٣ب 

 ".تْچهْ تٞ چهْ ِؽف گلت: "ٖٓ... كبزهٚ...٤ٗك .ثٜتؽ ٤ٓگلت... ٗهكتٚ ٝ ثبال پب٤٣ٖ ٤ٓؽٝظ

خبی ٗبض٘م ؼٝی پٞقت ظٛبٕ ٓبٛی ٤ٓٔبٗع. ٝهتی ٓؽظ آؼاّ ٤ٓهٞظ... ؾٕ ٗبٓٚ ٣ٞ٘٤ٓكع: ثٚ اٝج ؼق٤عٗت،آؼاّ نعٗت ثٚ 

ظُْ ؾٛؽ ٤ٓهٞظ ٝهتی کٚ ضٞة ٤ٓلْٜٔ تٞ اؾ ؾٗی ظ٣گؽ قؽت ؼا ٤ٓبٕ ق٤٘ٚ ٛبی ٖٓ پٜ٘بٕ ٤ٓک٘ی ٝ ق٤٘ٚ اّ اؾ ؿْ ِ ؾٗی 

   ...ظ٣گؽ ض٤ف ِ ض٤ف ٤ٓهٞظ

 ٗک٘ع كبزهٚ نعٙ ثبنع؟ظانت كکؽ ٤ٓکؽظ 

 

 ٛلتْهكٔت 

 

 7ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ 

 

 ٓٞاؾی ثب ٤ٛچ کعاّ اؾ ظاقتبٕ ٛب ٤ٗكت ٝ  هكٔتا٣ٖ 

 اظآٚ إٓ اقت
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 ثٜتؽ اقت اؾ اٍٝ ثطٞا٤ٗع  آب ثبؾ ْٛ

  

  

 

 نب٣ع ػهن ٤ٖٔٛ ثٞظ  ثی ضجؽ آٓع ثی ٛعف ٓبٗع ثی ظ٤َُ ؼكت... ؼكت! 

... 

تٜ٘ب" اؾ ضٞاة پبنعٙ ثٞظ. ظُم خبؼٝ "آب ثی ظ٤َُ ْٛ ٗٔبٗع. ثؽای تٖ إٝ کٚ ال اهَ ٓٞٗعٙ ثٞظ. كؼال کٚ يجر نعٙ ثٞظ ٝ 

ثؽهی ٤ٓطٞاقت کٚ ثٞی نٜٞت ظ٣هت ؼا خبؼٝ ثکهع. ٗگبٛم ثٚ ػوؽثٚ قبػت اكتبظ. اٗگبؼ ٣بظل ٤ٓ٘عاضت کٚ ظ٣هت چٚ 

 ...٤ٔٛهٚ ظانتهعؼ ظ٣ؽ "آٓعٙ" ثٞظ. ثب ا٣٘کٚ ُػتی ث٤هتؽ اؾ 

پتٞ ؼا ظٝؼ ضٞظل که٤ع.  . ٗک٘ع ثؽای ٤ٖٔٛ ظ٣ؽ "آٓعٗم" ؼكتٚ؟ٗک٘ع ظ٣گٚ زٞيِٚ ا٣ٖ "ظ٣ؽ آٓعٕ ٛبی" ظضتؽ ؼا ٗعانت

 .ا٣كتبظ ٝ ق٤ت زٞا٣ی ؼا اؾ قجع ک٘بؼ ثكتؽ چ٤ع ٝ ضٞؼظ. نب٣ع کٚ ضعا اؾ ا٣٘دب ْٛ ث٤ؽٝٗم ک٘ع

 .ت چ٘گبٍ اٝ ؼا ٤ٓع٣ع ٣بظ ن٤ؽ٣٘ی ال ٤ٓلتبظكکؽ ٤ٓکؽظ کٞٙ ظؼظٙ. آب ٝهتی ق٤٘ٚ ٛبی اكتبظٙ اؾ ظق

إٝ کٚ كؽٛبظ ٗجٞظ. ن٤ؽ٣ٖ ثٞظ.  !ٗبؿبكَ كؽٛبظ ٓی نٞی.. ٛٚ کٞٙ ْٛ کٚ ثبنی کبك٤كت ُسظٚ ای ن٤ؽ٣٘ی ال ؼا ثچهی 

 . ن٤ؽ٣٘ی کٚ كؽٛبظ نعٙ ثٞظ

 إٝ ْٛ ثؽای چه٤عٕ ن٤ؽ٣٘ی كؽٛبظ

 :ؼٝی هِجم زکبکی کؽظ

 اٝج ِ ٤ٗبؾ ٖٓ ،

 ظقتبْٗ ؼا ثلهبؼظظقتی قت کٚ ٓسکْ 

 . . . ٝ ظُگؽٓی ظٛع ، ثٚ ظُی کٚ قبُٜبقت ٣ص ثكتٚ

ؽظٙ اقت . ظُم کبؼ ٤ٔٗکؽظ. كوّ نٜٞتم کبؼ ٤ٓکؽظ. االٕ ثبتؽی ٛب٣م نبؼژ ٤ٓهعٗع. ثعٕٝ كؽٛبظ   ظُی کٚ قبُٜبقت ، ُٓ
 چگٞٗٚ ن٤ؽ٣٘ی ٤ٓکؽظ؟

  

ؼٝؾٛبی تُٞعی کٚ ٤ٔٛهٚ كؽٛبظ  .ٜؽ اكتبظتو٣ْٞ ؼٝ ٗگبٙ کؽظ. ؼٝؾ تُٞعل ثٞظ. ظُم ظؼظ گؽكت. ٣بظ كبزهٚ ٛبی ن

٤ٓؽكت. ٣ک ثبؼ اؾل پؽق٤ع : چؽا تٔبّ ٍِٞ نت ٛٔبؿٞنی ٤ٓطٞاٛی؟ نب٣ع انبؼٙ کؽظٙ ثٞظ کٚ: ٖٓ اؾ تؽـ کبثٞقٜبی 

 نجٜب٣ْ ؼا زػف کؽظٙ اّ ! ٝ نب٣ع ٤ٛچ ٝهت ٗل٤ٜٔع نجبٗٚ اّ 

 ...اػًبثم ضٞؼظ نع

ٞاثم ثٞظ. اٗوعؼ گٞنی ؼٝ ٗگٚ ظانت کٚ پبٛب٣م قكت نع. ٣بظ نبٗٚ تِلٖ ؼا ثؽظانت. ثٚ ضعا ؾٗگ ؾظ: ثٞم ٓٔتعی خ

 ٛبی ٓؽظاٗٚ كؽٛبظل ثٞظ. اُتٔبـ کؽظ: ضعا خٕٞ هطغ کٖ .. ٖٓ پهت ضطتْ

 .. ثب ٓکث ث٤هتؽی ثٚ ثٞم ٓٔتع گلت: پ٤هبٗی اّ چكج٤عٕ ثٚ ق٤٘ٚ ات ؼا ٓی ضٞاٛع
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.. ػدت ثـٍ پُؽ تٞهؼی ظاؼّ ٖٓ آؽٝؾ.. چٕٞ تُٞعّ ٝ ٓٞ ٛب٣ْ ثٞئ٤عٗت ..ٝ چهْ ٛب٣ْ ض٤ف کؽظٕ پ٤ؽاٖٛ ٓؽظاٗٚ ات 

 ٛكت. ثگػاؼ آؽٝؾ ؼا ٖٓ اؼثبة ثبنْ ٝ تٞثؽظٙ

. 

ثٚ ق٤گبؼٛب٣ی کٚ ٓؼتبظ اٗگهتبٗم نعٗع زكٞظی ٤ٓک٘ع. اؾ ُٚ  .ق٤گبؼی ثؽ٤ٓعاؼظ.ؼٝنٖ ٤ٓک٘ع. ؾ٤ٖٓ ٤ٓ٘عاؾظ. ُٚ ٤ٓک٘ع

 .کؽظٗهبٕ ُػت ٤ٓجؽظ. كبزهگی ثب اخكبّ ؼا ظٝقت ظاؼظ

 بٗٚ ال ؼا تٜ٘ب ٤ٓطٞؼظ. ثٚ ضٞظل...ضٞظ ضٞظل ٤ٓگ٣ٞع: کبك٤كت کٔی ثبٝؼ ک٘یهٜٞٙ يجس

 !ٓؽظی ؼا کٚ ثب اٗگهتْ...ظؼ تٚ ك٘دبٕ هٜٞٙ اّ ٓی کهْ

 .آب ثبٝؼ ٤ٔٗک٘ع

 ....٣بظ ظ٣هت اكتبظ. ثؽای ضٞظل ٤ٓگلت: ٗبضٜ٘ب٣ْ ؼا ؾ٣ؽ ضبِک هبُی ٤ٓکبَؼّ .پِک ٤ٓؿٗی

 ...٤ٓج٤ْ٘ کٚ چگٞٗٚ اؾ پبٛب٣ْ نؽٝع ثٚ ضٞؼظٕ کؽظٙ ایتٞ ؼا  هع ٤ٓکهْ تب ؾ٣ؽ ِ ضعا... 

 ُجط٘عّ پؽؼٗگ تؽ ٤ٓهٚ

ضكتٚ ٤ٓهٞظ. ٗبی ٗلف که٤عٕ ؾ٣ؽ اٝ ؼا ظ٣گؽ ٗعاؼظ . نؼؽل ٤ٓک٘ع. نؼؽ ؼا ثی ٝاژٙ ٤ٓكؽا٣ع. ظقتبٗم ٛٔؽاٛی ال 

 .ع٣كت آؽٝؾ٤ٓک٘٘ع تب ثٚ اٝج ثؽقع. ٛبؼٓٞٗی اؼگبقْ ال ثب نؼؽ ثی ٝاژٙ ال ػد٤ٖ ٤ٓهٞظ. ػدت يجر تُٞ

آب ٣بظ ق٤گبؼٛبی ٓؼتبظ ثٚ اٗگهتم کٚ ٤ٓک٘ع .. تٖ ٓؼتبظل ؼا ثٚ كؽٛبظ ٤ٓج٤٘ع. ٛؽ ؼٝؾ ٤ٓگ٣ْٞ تؽکت ٤ٓکْ٘ ِػت٤بظ ثٚ 

ْ پبک ٤ٓکْ٘ َٔ  آؿَٞنت ؼا اؾ خك

 ...ثبؾ ْٛ

کٚ پهت  تِل٘م کٚ ؾٗگ ٤ٓؿٗع ثؼع اؾ ثؽظانتٖ ثی ظؼٗگ كبزهگی ال گَ ٤ٓک٘ع ٝ ثب چهٔبٕ هؽٓؿ ظاظ ٤ٓؿٗع ثٚ ضعا٣ی

َكْ ؼا ثؽاِی ػهن ثبؾی ُجٜب٣ٔبٕ ثٚ اٗتظبؼ گػانت ٝ ضٞاة  ِٔ ِت ُٓ تِلٖ ٛكت: ثٚ ٣بظ ٤ٓبٝؼی کٚ ظ٣هت چگٞٗٚ چهٜٔبی ِ 

 ....ؼا ظؼ آؿٞل گؽكت

 پبقطم...يعای ثٞم ٓٔتع ٤ٓه٘ٞظ. ضعا ثٞظ. تٔبـ گؽكتٚ ثٞظ؟

 ...ؼٝؾ ٤ٓگػؼظ

  

 ٤ٓؿٗع: تُٞعت ٓجبؼک كبزهٚ تب نت ظؼ ثبؾ ٤ٔٗهٞظ. نت کٚ كؽٛبظل ثب گَ ٤ٓب٣ع. ظاظ

 :ػؽم ٤ٓؽ٣ؿظ

 :ٓی تٞٗی تٞ چهٔبی ض٤ف ٖٓ ٗگبٙ ک٘ی ٝ ثگی

 تُٞعت ٓجبؼک؟

چؽاؽ ؼا کٚ ؼٝنٖ ٤ٓک٘ع. ؼظا٣م ؼا ٤ٓ٘عاؾظ. ثؽٛ٘گی ال ؼا ثٚ كؽٛبظل ؼش ٤ٓکهع. يعا٣م ضٞظ ثٚ ضٞظ ضبٓٞنی 

 .٤ٓبٝؼظ
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 چؽاؽ ؟ "

 . ٗٞؼ ٗٔی ضٞاْٛ

ٖٓ 

 تبؼ٣کی ات ؼا

 ". ٓی ن٘بقْ

 

 .ی ال ٓثَ ؿبؼ ؾٗبٗگی ال ٛكتتبؼ٣ک

 كؽهی ٗعاؼظ. نکبؼ ٓؽظ ٛٔبٕ ِؼٔٚ ٛكت ٝ ِؼٔٚ ٛٔبٕ كبزهٚ  ٓؽظل ثب نکبؼ ٤ٓب٣ع. تُٞعل ثبنع ٣ب ٗجبنع...

 ٓؽظ ال ثٚ الی ق٤٘ٚ ٛب٣م ٤ٓگ٣ٞع:پف ثطه٤عی ٖٓ ؼا؟

 :ن٤ؽ٣٘ی ال ثؽای كؽٛبظل كبزهٚ ٝاؼ ت٤ُٞع ٤ٓهٞظ

 .ٗٔی کؽظ ٝ ٗٞک پكتبٗم ؼا ظؼ ظٛبٕ کٞظک كؽٛبظل ٤ٓگػاؼظ اگؽ ا٣ٖ تِطی ٛب٣ت ٗجٞظ ن٤ؽ٣٘ی ٛب٣ت ٓؿٙ

 .ػًبؼٙ ال ؼا تٞ گ٣ٞی ٤ٓجطهع. زف ظؼضتی ظاؼظ کٚ ؼ٣هٚ ٛبی ضهکم تؽ ٤ٓهٞٗع. ثٚ آقٔبٕ ٗگبٙ ٣ک٘ع

ؾ٣ؽ قوق ضعا ثؽٛ٘ٚ ثؽای ٓؽظل ٓی ا٣كتع. تِل٘م خٞاة ظاظٙ. نب٣ع نکؽ ٤ٓک٘ع کٚ پبٛب٣م ؼا ثبؾ ٤ٓک٘ع. ٝ ؼٝی نبٗٚ 

 .كؽٛبظ ٤ٓگػاؼظٛبی 

 .إٝ نٞٗٚ ٛب کٞٙ ؼا ثٚ ظٝل ٤ٓکه٤ع ٝ االٕ پبٛبی اٝ ؼا

 کعاّ ٣ک ق٘گ٤ٖ تؽ اقت؟

ٓؽظ پٞنم پالقت٤کی ال ؼا ثؽ٤ٓعاؼظ تب ثؽ اٗعاّ ت٘بقِم ثکهع. إٓ ؼا اؾ ظقتم ٤ٓوبپع ٝ ظٝؼل ٤ٓ٘عاؾظ. ٤ٓ٘بُع: 

 .٤ٔٗطٞاْٛ كبيِٚ ای ث٤ٖ ت٘ٔبٕ ثبنع. زتی ا٣ٖ چ٘ع ٤ِٓی ٓتؽ

 .٣َ ثٚ ثٜتؽ٣ٖ نکبؼچی نٜؽ ٤ٓهٞظ. كهبؼ اٝ ؛ ٓثَ نت تُٞع ثی تٞقتٓؽظ تجع

 :٣بظ قطٖ كبزهٚ ظ٣گؽ نٜؽنبٕ ٤ٓلتع

 َٗوم ِ اٗعاّ ِ ٓؽظاٗٚ ات

ِٕ ت٤ؽٙ ؼٝنٖ ِ اكکبِؼ اِؼَب نعٙ اّ  ٤ٓب

 چٕٞ كبضتٚ ای ثَع آٝاؾ ت٘بُقَِْ ؼا َضؽال ٤ٓعٛع

.... 

  

 .ظُم كبضتٚ نعٕ ٤ٓطٞاٛع
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 ثٚ تٖ ٓؽظ ثٚ نؽٓگبٛمآٝاؾ ٤ٓطٞاٗع..ثب ٛؽ َؽ

 آٙ

 آٙ
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1ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ   

 

 

خبظٙ ٛٔٞاؼ ٗجٞظ گبٛی پهت قؽل ؼا ٗگبٙ ٤ٓکؽظ. يعای خ٤ـم هبِی خ٤ؾ ثچٚ ٛبی کٞچٚ   ثبال ٝ پب٤٣ٖ ٤ٓپؽ٣ع.

تٞی  ..زف ٤ٓکؽظ ضٞنجطتی ؼا  نبظ ثٞظ. ضٞنسبُی ػد٤ت  كوّ اؾ تٚ ظٍ خ٤ؾ ٤ٓؿظ.  .٤ٔٗهع ظؼقت كؽٓبٕ ثعٙ ٤ٓهع... 
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ظ٣گٚ ظُم ت٘گ ٗجٞظ. نب٣عّ ثٞظ. آب ٝهتی كکؽ  .ا٣ٖ ظ٤ٗب ٗجٞظ. اٝج ثٞظ. ٝ اؾ ا٣ٖ ثبال ٛٔٚ چی هه٘گ ثٞظ.زتی ظؼظال

 ض٤بُم ؼازت ٤ٓهع. "زؽف آُت ٛب" ٛدبی ظُت٘گی نٜؽ إٝ ثٞظ   ٤ٓکؽظ کٚ ا٣٘دب ٛدبی ظُتگی ٣ک٤كت...

يِٚ ث٤ٖ اٗگهت ٛب٣م پؽ ثٞظ. ظقتبٗم ظؼظ ٤ٓگؽكت ٝ اؾ ا٣ٖ زوبؼت ُػت هلَ نٜٞت ؼا ثٚ ظقتبٕ ْٛ گؽٙ ؾظٙ ثٞظٗع. كب

 .٤ٓجؽظ

ظؼظ که٤ع. ظ٣گؽ ضٞنسبٍ   ٓؽظ ک٤ِع هلَ ؼا ظٝثبؼٙ ثبؾ کؽظ... ظٝثبؼٙ تٞی "اٝج" إٝ ظؼگبٙ نٜٞتم ؼٝ اؾ ْٛ ظؼ٣ع.

ال ٓبٍ اٝ ثبنع. ظقتبٕ ٗجٞظ. ازكبـ کؽظ ٗٚ ظُم ثِکٚ ٛٔٚ خبل ت٘گ نعٙ. ظُم هلَ ٤ٓطٞاقت. ظٝقت ظانت قؽ هلِی 

 .ظٝقت ظانت ثپؽظ. ضٞظل ثِع ثٞظ.. ضٞظل ضٞاقتٚ ثٞظ.ٓؽظ اٝ ؼا ثبال ٝ پب٤٣ٖ ٤ٓجؽظ

 .ايال ثٚ ظ٤ٗبی ظ٣گؽی كکؽ کؽظ

ثب ٗلؽت ٗگبٛم کؽظ. هلِم ؼا نکبٗعٙ ثٞظ. إ ْٛ ثب ٣ک ٗلف.ثب ٣ک آٙ. ُؿؼٙ اٗعآم ؼا ؾ٣ؽل زف کؽظ. تٞگ٣ٞی ٗوم 

 .ؼ ؼ٣هٚ ٛب٣م هَ هَ ٤ٓکؽظظؼضتی ؼا کٚ ظانت کٚ آة ظ

ضٞظل ؼا ؼٛب کؽظ. ؼٝی ق٤٘ٚ ِؽف اكتبظ ٝ ٗگبٛم ثٚ گٞنٚ اتبم ض٤ؽٙ ٓبٗع. ثؽای ضٞظل إٓ گٞنٚ اتبم هجؽی ک٘عٙ 

 .ثٞظ

 .هجؽی اؾ نبظی ٝ ض٘عٙ. ثبالی قؽل كبتسٚ ٤ٔٗطٞاٗع. ٤ٓط٘ع٣ع. ثٚ هجؽ ض٘عٙ ٛب٣م

 :ؾ٣ؽ ُت ثٚ ِؽف ؾٓؿٓٚ کؽظ   ثٚ آظٓک نٜؽ ض٘عٙ ال.

 تٔبّ ٓی نعی کبل

 ض٤بُْ ؼازت ٤ٗكت اؾ ظانتٖ ٝ ٗعانت٘ت

 .ٝ ثبؾ ثبال ٝ پب٤٣ٖ ؼكت 

  

ٛالٍ ٓبٙ ٗبنی اؾ که٤عٕ ٗبضٖ ٛبی ِؽف ؼٝی کٔؽل ٣بظ نت ٛبی ٓؽظ ٛبی ؿؽ٣جٚ ٤ٓ٘عاضتم. ٣بظ إٝ ٛالُی کٚ اؾ 

 .اٗعآم زف کؽظٙ ثٞظ ؾ٣ؽ پؽظٙ پ٘دؽٙ ٓثَ ض٘دؽی پؽظٙ ؼا ٤ٓعؼ٣ع. ٝ إٓ ٓٞهغ زف ٣کی نعٕ ثب ظؼ٣عٕ پؽظٙ ؼا ظؼ

 ثب ػهوم

 ثب ٛٔٚ ٓؽظا٣ی کٚ كوّ ثٚ ػهن تظبٛؽ ٓی کٖ٘  ثب ؼكت٘م ... ظؼ اكتبظٙ ثٞظ

يٞؼتم ثٚ ؾٝؼ ثؽگؽظاٗعٙ نع. چهْ تٞ چهْ إٝ آن٘بی ؿؽ٣ت. گؽظٗی کٚ ٤ٓطٞاقت کح نٞظ ٝ ثب ؾٝؼ ٓؽظاٗٚ ال 

 .ثبنع. ثبؾٝإ ثؽام ٝ ٤ُؿ ِؽف ؼٝ ثٞق٤عيبف ا٣كتبظٙ ثٞظ. چٚ ظٝقت ظانت كؽٓبٕ اٝ ْٛ ظٝ ثب٤ٗٚ ظقت ٖٓ 

 ،ثبؾٝاٗت ٜٗب٣ت ٝخٞظ ٖٓ اقت"

 !" ثبٝؼّ کـٖ

 .ُجٜب٣م ؼا آؿتهٚ ثٚ گؽٓبی خبظٙ ثبؼاٗی ثی اٗتٜبی ِؽف ظ٣ع. ضكتٚ ثٞظ. ظُم ٤ٔٗطٞاقت ثٚ ػهن ثبؾی اظآٚ ظٛع

 ..ثٚ هٍٞ ظٝقتی اٗگبؼی ضٞاة ثب چهٜٔب٣م ؾٗب ٤ٓکؽظ. ٓؽظ ثٞق٤عل

 يسؽای ت٘م ته٘ٚ تؽ اؾ قؽاة
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زف كبزهٚ ظقت آٓٞؾی ؼا ظانت کٚ هالظٙ ال ؼا ثبؾ کؽظٙ ثبن٘ع. يعای  ٤ٓعاٗكت ثب٣ع قؽکم ٗجبنع ٝ ؼاّ ثبنع. 

ٗلف ٤ٓؿظ؟ إٓ کف کٚ   ؾٝؾٙ ای ظؼ آٝؼظ. ٣ک إٓ ثٚ يبزت هالظٙ ظ٣گؽل كکؽ کؽظٙ ثٞظ ... ؼٝی کعاّ تطت ٗلف

 ٤ٓگلت ثعٕٝ تٞ ٣ک ٗلف ْٛ ٤ٔٗتٞاْٗ ثکهْ؟

 الظٙ خع٣عل ؼا ثؽاٗعاؾ کؽظثب ٗلؽت ه

 چهٔبٗم ؼا ثكتٚ ثٞظ ٝ ثٚ کف ظ٣گؽی كکؽ ٤ٓکؽظ

 ثٚ ٛٔبٕ کكی کٚ تب

 نت تُٞعل پ٤م اٝٝ ثٞظ

 ظُم ٤ٓطٞاقت ثب ٗبضٖ ٛب٣م هِجم ؼا ث٤ؽٕٝ ثکهع

 ٝ ظاضَ ضٞظل ک٘ع

 .تب ؿ٤ت نٞظ

 ..... آــــــــــب...  ٛٔٚ ٓی گلتٖ تٞ چهٔبل ٗلؽتـــٚ اٗتوـــــبٓٚ

 ...       هعؼ ٣ٚ ٗلف كبيِٚ اـ ! ..٣ٚ ٗلف ظٝٗٚ ٓؽؾ ث٤ٖ ػهن ٝ ٗلؽت  ٤ٛچکی ٗٔی

٣ٚ ٗلف کٚ ٤ٓتٞٗٚ هلَ ظقتبٕ ا٣ٖ زف ظاؽ ؼٝ ثبؾ ک٘ٚ ٝ تجع٣ِم ک٘ٚ ثٚ آقبٗكٞؼ اؼَب نعٕ... ٣ٚ ٗلف کٚ ٤ٓتٞٗٚ الُٚ 

 .ثٚ اٗدبّ ٛؽ کبؼی ٝا ظاؼٙ ثطٞؼٙ ٝ اٝٗٞ   گٞنم ؼٝ ٤ٗٔؽٝ ک٘ٚ ٝ

 .ؽظ.ٛٔبٕ گٞنٚ. ظُم ٤ٓطٞاقت آضؽ٣ٖ ػهن ثبؾی ال ک٘بؼ هجؽ نبظی ٛب٣م ثبنعثبُم ؼا ثٚ ؾ٤ٖٓ پؽت ک

 .. ؾاٗٞ ٓی ؾٗع ظؼ ثؽاثؽ تٔــ ـبّ ا٣ٖ ٗبثبٝؼی ٛب

 اٝ ٝ غٖٛ کث٤ــــق اٝقت آهت آضــؽ٣ٖ ْٛ آؿٞنی ٝزه٤بٗٚ 

 .ُٝی ٤ٓعاٗكت کٚ ٛ٘ٞؾ ْٛ ٣ک هع٣كٚ اقت

 ثٚ پبکی ا٤ُٖٝ ثٞقــٚ

 .ٝ ٤ٓعاٗكت کٚ كبزهٚ ٤ٗكت

 هكٔت ْٜٗ

 

 

 3ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ 
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 ضؿ٣عٙ اّ ؾ٣ؽ ٣ک پتٞی ض٤ِی ٗبؾک ٝ ضٞظّ ؼا ثـَ کؽظٙ اّ ثٚ ٛٞای آؿٞنت ٝ ظٍ ظاظٙ اّ ثٚ ظٍ ا٣ٖ

 ... قٞؾ ت٤ؿ ٛٞای ؼٝؾگبؼّ کٚ تب اقتطٞإ ٛب٣ْ ْٛ ؼق٤عٙ اٗگبؼ

 ٓثَ قگ ٓبظٙ ثٞ ٓی کهْ

  

 تطت ٓـبٕ ػد٤ت

  ثٞی ا٤ُٖٝ ٛـْ آؿٞنی ٓـبٕ

  گـؽكتٚؼا ثٚ ضٞظ 

  

  ُؼ٘تی ث٤ــب

  ٝ ظٝثـبؼٙ ظػٞ ت اّ کٖ

 ثٚ ٣ک ٛـْ آؿٞنی ِ پـُؽ اُتٜـبة

 . . . ث٤ـب ٝ ٓـؽا اؾ ضٞظّ ضٞاٛم کٖ

ا٣ٖ ثبؼ اؾ ؾثبٕ ضٞظّ ٣ٞ٘٤ٓكْ. ٗٚ اؾ ؾثبٕ ٣ٞٗك٘عٙ کح ٝ کُٞٚ اّ. ٣ٞٗك٘عٙ ای کٚ ٗل٤ٜٔع ٖٓ كبزهٚ ٛكتْ... ٝ تٞی کالٙ 

 .ٖٓ ظاظ ٤ٓؿظ: ا٣ٖ ضبّٗٞ كبزهٚ ٤ٗكت خهٖ تُٞع ظؼ٣عٕ ثکبؼت  ثٞهی ٓكطؽٙ

  

 .ضٞظْٓ ثبٝؼّ نعٙ

 ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ. ٗٚ ٤ٗكتْ

  .!ثی ض٤بٍ

 ...كکؽ کٖ کٚ االٕ نت نعٙ.. نت ثبنٚ ٝ تٞ ٗجبنی  تدكْ کٖ!

کبؼ ٖٓ ٤ٓهٚ خٕٞ ک٘عٕ ٝاقٚ ٣ک ثب٤ٗٚ آؿٞنت. ا٣ٖ كبزهگی ٤ٗكت؟ ا٣٘کٚ ٛٔبؿٞنی ظ٣گؽی ؼا ثطٞاْٛ تٞی ک٘عٙ ی 

 ...نْ ثٚ ؾٝؼ ثكٞؾْٝٗ؟ا٣٘کٚ كکؽ کْ٘ ٛٔٚ چینٜٞت ضبٓٞ

ا٣ٖ کٚ ٛؽ چٚ هعؼ ضٞظّ ؼا ظقتکبؼی کْ٘... ثبؾ ْٛ ثلْٜٔ کٚ ظقتْ ٗبؾک تؽ اؾ آ٤ٗكت کٚ ٓؽظاٗگی ات ؼا تٞی ٝخٞظّ 

 ثتؽکبٗع؟

 آؼٙ.. ٓثَ ٣ک ؾٕ آثكتٖ ٓؽاهت ضٞظْٓ

ٛب٣ت تؼؽ٣ق ٤ٓک٘٘ع. ػؽم ضكتگی ات ؼا اؾ ت٣ٞی کٚ ؼٝقپ٤بٕ نٜؽ اؾ ثٞی ػؽم  ... ٖٓ ضٞظّ ؼا ثبؼظاؼّ ، اؾ تٞ

 ٤ٔٗگ٣ْٞ. ػؽم ٗبنی اؾ كٞؼإ ٛٔجكتؽی ات تٞی قؽؾ٤ٖٓ پبظنب٤ٛت ؼٝ ٤ٓگ٣ْٞ

 ...قؽؾ٤ٓ٘ی کٚ ٛؽ ثبؼ ضٞاقتْ ِٓکٚ ات نّٞ .. ثٚ خب٣م ک٤٘ؿت ٓی نعّ
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 اػتؽاف ثکْ٘؟

 ...نب٣ع ٗعاٗی...ٛؽ ؼٝؾ ثؼع اؾ نكتٖ تْ٘

 كبزهٚ ات نّٞ. آب ٤ٔٗعاْٗ.. ٝاهؼب ٗٔی ظْٝٗ چؽا ٤ٔٛهٚتب ظّ ظؼ كبزهٚ ضبٗٚ ات ْٛ ٤ٓب٣ْ تب 

 ٣ک هعّ ٓٞٗعٙ ثٚ تٞ

په٤ٕٔٞ ٓی نْ ! ... په٤ٕٔٞ ٤ٓهْ ٝ قٞاؼ ٓبن٤ٖ کكی ٤ٓهّٞ کٚ ثؽا٣ْ زکْ ؿؽ٣جٚ ای ؼا کٚ ظاؼظ کٚ ٤ٓطٞاٛع ؼ٣ْٝ 

 .ثطٞاثع

ت.. تبؾٙ آن٘ب ْٛ ٛكتی. نب٣ع ثبٛبّ ضٞة ٤ٗكتْ. اگؽ ثٞظّ تب كبزهٚ ضبٗٚ تٞ ؼاٛی ٤ٗك ...پُٞی ٤ٔٗگ٤ؽّ. پف كبزهٚ ٤ٗكتْ

 ...زكبة ک٘ی

 تٞ زكبة ٖٓ ؼا ؼق٤عی. چی ؼٝ ٤ٓطٞاٛی زكبة ک٘ی؟

  ..نب٣ع ٗعاٗی کٚ گبٛی تب آٗدب ْٛ ٤ٔٗب٣ْ

  

 ...گبٛی ٝهتب ٤ٓه٤ْ٘ تٞ ٕٛٔٞ ضٞٗٚ ای کٚ ٝاقْ قبضتی

 ...ٓ٘تظؽ كبزهٚ ای کٚ تٞ ظ٤ٗبل ؼٝ ٝاقْ ظؼقت کؽظی

ٝهتی کٚ گؽظْٗ ؼا ٤ٓطٞؼظی تب ثٚ ُت ٛبی ثؽٗعٙ   ثبؾٝإ ٓؽظاٗٚ ات...ؾ٣ؽ تدبٝؾ ت٘ت ثٚ ثکبؼتْ: ٣بظتٚ؟ ظاظ ؾظّ... ؾ٣ؽ

 اّ ثؽقی؟

 :ظاظ ؾظّ

 !چٚ ايؽاؼی اقت ؟"

 ٖٓ کٚ ٓی ظاْٗ ، تٞ ْٛ ٓی ظاٗی

 ٓی ظاٗی ثب تِو٤ٖ ظٝقت ظانتٖ ٗٔی نٞظ کكی ؼٝ ظٝقت ظانت

  قبظٙ ثبل ، ))ٓــــؽظ(( ثبل ٝ ثبٝؼ کٖ چ٤ؿی کٚ

 "... ؼ ٝخٞظت ٗعاؼی ثؽاِی ٖٓظ

  

 ثؽگؽظّ ػوت تؽ؟

ٓكت ثٞظی. ؾٗگ ؾظی... ٖٓ ثٚ ضعا ْٛ ؾٗگ ؾظّ ٝ خٞاثْ ٗعاظ. ٖٓ چؽا خٞاة تٞ ؼا ظاظّ؟ نٜٞتت ثٚ اٗعاؾٙ ی ٣ک 

 ..ِجوٚ ق٤ص نعٙ ثٞظ 1161ثؽج 

  .تٞ ؾٗگ ؾظی ٝ گلتی تٜ٘ب٣ی . ٖٓ اٝٓعّ
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 .ٞهغ آن٤ٞٗٚ ظٍ ٖٓ ٝ تٞ ثٞظ ث٤ؽٕٝ آٓعّٝهتی ٣ک قبػت ثؼع اؾ ظؼ كبزهٚ ضبٗٚ ات کٚ إٓ ٓ

چهٔبّ قؽش نعٙ ثٞظ ٝ ٤ٛچ آؼا٣هی ؼٝی يٞؼتْ ٗٔٞٗعٙ ثٞظ.تْ٘ ٤ِٓؽؾ٣ع.ٝؾْٗ ؼٝ ثٚ ؾٝؼ تسَٔ ٤ٓکؽظّ.پبٛبٓٞ ؼٝی 

ؾ٤ٖٓ ٤ٓکه٤عّ ٝ ؼاٙ ٤ٓؽكتْ. ضؽآبٕ ک٘بٕ...٣ٚ ٤ٗٔکت پ٤عا کؽظّ.ؼكتْ ٝ ؼٝل تٔگؽ٣عّ.. ظؼقت ٓثَ ٝهتی کٚ تٞ گلتی: 

 .ثه٤ٖ... .هطؽٙ ٛبی ؾالٍ انکْ آؼّٝ ٝ ثی يعا ظٝٗٚ ظٝٗٚ اؾ ؼٝی گٞٗٚ ٛبّ ؼٝی ؼٝقؽ٣ْ ٓی اكتبظزبال ؼٝل 

 ...٣ٚ ٛؽؾٙ ٛٔٚ چی ثٚ ثبظ ؼكت. ك٤ٜٔعّ کٚ تٞ..

 ثٞظی...٣ٚ ٓؽظاظی

  

 ...ظ٣ؽٝؾت ؼا ثٚ ٖٓ.. آؽٝؾت ؼا ثٚ إٝ

 كؽظا٣ت ؼا ثب کی ثٚ ْٛ ٤ٓؽقبٗی آضؽ؟

  

ؾ٣ؽ پكتبٕ ٛب٣ْ ثگػاؼّ تب ظ٣عٙ ٗهٞٗع. ٤ٔٗطٞاْٛ آٜٗب ؼا ثج٤٘ی.. ٣ب ثج٤ْ٘. ٤ٓطٞاْٛ ضٞل ٤ٓطٞاْٛ ا٣ٖ ؿؽُٝ٘عٛب ؼا ظؼ 

 .ثبنی ثؽا٣ْ. ضٞنی ٛب ؼا ٣ٞ٘٤ٓكْ

ظٝقت ظاؼّ ٝهتی ؼ٣ْٝ ظؼاؾ که٤عی ٝ ٗلف ٗلف ٤ٓؿٗی ثٚ ٗگبٙ قؽّ ٗگبٙ ک٘ی. ٖٓ كبزهٚ تٞ ٛكتْ.. آب ٓبٍ کف 

 ..٤ٓلٜٔی؟ظ٣گؽی ٛكتْ. تٞ هِت ٓب خ٘عٙ ٛب ؼٝ ٤ٔٗلٜٔی.

 ! ظؼ ٗگبْٛ ؾٍ ثؿٕ

  

 .ا٣ٖ ؼا ثؽای تٞ گلتْ... ٗٚ کف ظ٣گؽ !!  ٓؽگ كبٗٞـ ِ چهٔبٗــَْ تٔبنــبئ٤ـــكت

  ٣بظّ ٤ٔٗؽٝظ... کـْ ٓی آٝؼٗــع

 ! ظقت ـ ٛب٣ْ

ُٞ ؼا  ٝهتی تٔـبّ ت

 . . . ٤ٓـبٕ ثــبؾٝاٗـْ خـب ٓی کْ٘

  

 .چی ثٚ پ٤چ ؼٝؾگبؼ... آب ٖٓ ظؼظ ؾا٤٣عٕ ؼا ثعتؽ چه٤ع٤ّٓعاٗی؟ ٤ٔٗعاٗی.... ظؼ ثی ظؼظی ٛب٣ت ظؼظ ٤ٓکهی ٝ ٤ٓپ٤

 ...إٓ نت.. ثبؼ ٛؿاؼّ

 ! ٜٗب٣ت ظؼظی کٚ تــب يجر که٤عّ تٞی کالّ ٗٔی گ٘د٤ع کٚ ثگْ

  

 . . . ثجطه٤ع کٚ کـبؼی اؾ ظقتْ ثؽ ٤ٗٞٓع
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 "ثبؼ "آٓعٙ ثٞظّ 4تٞ "٤ٔٗبٓعی" ٖٓ 

 .ت ظؼٕٝ ٖٓضٞاثْ ثؽظ ؾ٣ؽ تسؽک ٣ک٘ٞاضت الال٣ی ٝاؼ تکبٕ ظاظٕ ت٘

  

 .ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ. اگؽ ثٞظّ ا٣ٜ٘ب ؼا ٣بظّ ٗجٞظ.. ٤ٓگلتی ٣بظّ ٤ٓؽٝظ

  .٣بظّ ثؽٝظ؟ چی ؼا ٣بظّ ثؽٝظ... ثْٜ گلتی: ٣بظت ٤ٓؽٙ

 ... ضبِؽٙ اُکَ ٤ٗكت کٚ ثپؽٙ ، ضبِؽٙ ضبِؽقت ... ٤ٓٔٞٗٚ ٝ ظٛ٘تٞ قؽ٣ٝف ٤ٓک٘ٚ

  

خْٜ٘ ا٣٘ٚ کٚ ٛؽ ؼٝؾ يجر  ...په٤ٕٔٞ نعّ. ايال... ٖٓ كبزهٚ ٛكتْ.. ٖٓ خٜ٘ٔی ٛكتْ. آب کكی ٤ٔٗعٝٗٚ خْٜ٘  ...ٗٚ

 ثؽای چی ؾٗعٙ ای...؟؟  کٚ اؾ ضٞاة پب ٤ٓهی ٗعٝٗی

  

 ...نب٣ع اؾ گه٘گی ؾ٣بظ ثبنٚ

 ...کٚ اٗوعؼ كبزهٚ ٛب ٝاقٚ ظانتٖ ٛؽؾٙ ٛب زؽ٣ى تؽ ٤ٓهٖ

  ...تی ٤ٗكتیظُْ ثؽا٣ت گؽق٘ٚ تؽ ٤ٓهٞظ ٝه

 lٕٓثَ اال 

  

ٝهتی ؼ٣ْٝ ثٞظی... ا٣ٖ آضؽ٣ب.. زتی ٗلف ٗلف ْٛ ٤ٔٗؿظی.. كوّ ٖٓ ؼا ثبال ٝ پب٤٣ٖ ٤ٓکؽی. زف ٝؾٗٚ ای ؼا ظانتْ کٚ 

 ثب٣ع ثب ظقتبٕ تٞ ثبال ٝ پب٤٣ٖ ٤ٓؽكتْ

 .:٣بظٓٚ ثٜت گلتْ

 :ک٘ی کٚ گلتْ آؼآتؽ قکٞت کٖ... يعای ثی تلبٝتی ٛب٣ت آؾاؼّ ٤ٓعٛع.. ٝ تٞ ضٞاقتی ٗبُٚ 

  

 ...تٞ ثگٞ

 ...ٖٓ گٞنبٓٞ ٓسکْ گؽكتْ

  

 چی خٞؼی ثٜت ثگْ؟

  چبٙ ٓكتؽاذ ْٛ قٞؼاضی ظاؼظثٚ کبؼ،ظ٣ٞاؼ ْٛ قٞؼاضی ظاؼظ

  ٓی آ٣ع ثؽای ضبُی کؽظٕ نٜٞت ثی پب٣بٕ آُت ثی ًٓؽكتت کٚ 
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 ثؽای ت٘ٞع ْٛ کٚ نعٙ ظقت،تٜ٘بثٚ کبؼت٤ُٞعٗكَ اَبكی ٓی آ٣ع

 ...ظاؼاؾ تـدــــــــــبٝؾ ثؽ

  

  

 ظقت اؾ ض٤بالت پ٤ِعّ ثؽ ٤ٓعاؼّ... ا٣ٖ زؽكٜب ؾنتٖ

 .تٞ ثت ٓ٘ی... ٖٓ ثب تٞ ثٜؽت٤ٖ ُسظٚ ٛب ؼٝ ظانتْ....تٞی ضعای ٓ٘ی

 .ٖٓ قتب٣هگؽ تٞ

  

 ٝزهی ثهْ؟ ٓثَ ٕٛٔٞ ٓٞهغ ٛب کٚ ظٝقت ظانتی ٝزهی نْ؟

  

 ٣بال نِٞاؼت ؼا ظؼ ث٤بؼ

  ٖٓ آٓبظٙ اّ کٚ آُتت ؼا ثجِؼْ

  آهت ثٚ زدِٚ ات ث٤ب٣ْ ٝ خبی ٓؽ٣ْ ؼا ثگ٤ؽّٖٓ زبَؽّ کٚ 

  چ٤ؿی کْ ٗطٞاْٛ گػانت

 ٗگؽإ ٗجبل

  هكْ ٤ٓطٞؼّ ٗبّ كؽؾٗعّ ؼا ػ٤كی ٗگػاؼّ

 ٗٞؾاظ ٓؽظٙ اّ ؼا ثی اقْ ؼٛب ٤ٓکْ٘

. 

  

  ا٣ٖ ٓبظٙ ی ؿ٤ِع ٝ قل٤ع ؼٗگ ػًبؼٙ ی تٔبّ نت ٛبی كبزهگی ٖٓ اقت

  ػًبؼٙ ی تٔبٓی إٓ آؿٞل ٛبی قؽظ

 ّ إٓ گؽ٣ٚ ٛبی ثی ظ٤ُِْ ظؼ آؿٞل ٣ک ؿؽ٣جٚ اقتػًبؼٙ ی تٔب

 ٣ک خؽػٚ ث٘ٞل ٓؿٙ ی ؿؽثت ُٔف ظقتبٕ ٣ک كبزهٚ

 .٤ٓطٞاْٛ ظاظ ثؿْٗ. ظاظ ثؿْٗ اؾ ا٣ٖ ٗلؽت

 ٗلؽت ٛٞـ اٗگ٤ؿی ؼا
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 کٚ ثٚ اٗتظبؼ اؼَب٣م ثٚ هِجْ ا٤ٓع ٓی ثطهع

  

 چٚ ُػتی ث٤هتؽ اؾ ا٣ٖ؟

 ! خٞاثت ثبؾ ْٛ قکٞت ٛؽؾگی ٖٓ  

 ...کْ کْ

 ! کْ٘ کٚ اكکبؼّ ؼا ثؽٛ٘ٚ کؽظّزف ٤ٓ

 .ثٜم تدبٝؾ نع ! ٓثَ آٗدب٣ْ کٚ ثٜم تسبٝؾ نعٙ ...ثبکؽگی اكکبؼ قٞؼاش ظاؼّ  

 ٓثَ ؼٝؾگبؼّ کٚ ثٜم تدبٝؾ نعٙ ٝ اظا ظؼ ٤ٓبٝؼّ کٚ ضٞة اقت 

 !آب ثٚ هٍٞ نبػؽ...تٞ ثبٝؼ ٗکٖ

  

  

 آؼٙ ن٤طبٕ ٓبظؼّ زٞا ؼا ثب ٣ک ق٤ت كؽ٣لت

 ؼا ثب ٣ک ثٞقٚ يبزت نعٝ ٖٓ کٚ ٗٞاظٙ ی ا٣ْٝ 

 ..ا٣ٖ ؼا ث٤٣ٞعّ

 .ٓب ظ٣ٞاٗٚ نع٣ْ. ٛؽ ظٝ كبزهٚ ا٣ْ

 .ظقتبْٗ ؼا ثٚ ٤ٓبٕ پبٛب٣ْ ٤ٓهکْ. ٝ ثبؾ ْٛ ثب ض٤بٍ تٞ...ا٣ٖ ُسظٚ ٛبی آضؽ

 .ثٚ ثبؾی ات اظآٚ ثعٙ. ٖٓ کٚ تٞی ٤ٛچ ثبؾی ٤ٔٗجبؾّ... ٖٓ ثب ضٞظّ ثبؾی ٤ٓکْ٘ تٞ ثب ثو٤ٚ

  ...ثٚ تبؼ٣کی اتبم گبٙ ٤ٓک٤ْٖ٘ٓ ٝ ضٞظّ ظٝ تب٣ی ٗهكت٤ْ ٝ 

 يعای ؾٝؾٙ نٜٞتْ ثؽای تٞ ؼا ٓؽٝؼ ٤ٓک٤ْ٘

 ؟    ظٝ تٖ ض٤ف اؾ ػؽم ػهن... 

 ض٘عٙ ظاؼ نعٙ...ضبِؽٙ ٛب٣ٔبٕ

! 

آظٜٓب تب ٝهتی ٛٔجكتؽ ٗهعٙ اٗع ٛٔٚ چ٤ؿ ؼا ثٚ ْٛ ٤ٓگ٣ٞ٘ع. آب ثؼع اؾ إٓ زؽكٜب٣هبٕ ؼٝؾٓؽٙ ٝ ثی اؼؾل ٤ٓهٞظ .... ثب 

 .ع ٛٔع٣گؽ ؼا ثٚ تطتطٞاة ثکهبٗ٘ع... ثؼعل ْٛ ظ٣گؽ ظ٤ُِی ٗعاؼظ اظآٚ ظٛ٘عإٓ زؽكٜب ٤ٓطٞاٛ٘

 ....ايال
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 ايال

 ثؽا٣ت ثب ضْٞٗ ٣ٞ٘٤ٓكْ.ضٕٞ ثکبؼتْ ٗٚ. ثب ضٞٗی کٚ ت٤ؾ اؾ ؼگْ ظؼ آٝؼظٙ

 :ؼک ٝ پٞقت ک٘عٙ

... 

 ...کی ٤ٓهٚ ث٤ٔؽی؟ ٤ٓطٞاّ ؾٗعگی کْ٘

 :تٞ ا٣ٜبّ ؼا ٗل٤ٜٔعی ٝهتی ٗٞنتْ

 ... "ٖٓ" ٓبٗع   "ظؼ"  ًك٢ "آٓع" 

 ظقتبْٗ ؼا ثٚ ٤ٓبٕ پبٛب٣ْ ٤ٓهکْ. ٝ ثبؾ ْٛ ثب ض٤بٍ تٞ...ا٣ٖ ُسظٚ ٛبی آضؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هكٔت آضؽ

 

 ٖٓ كبزهٚ تٞ ثٞظّ

 

 ٣11ب ٛٔبٕ ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ 
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  .هِْ اكکبؼّ ظقتْ ٛكت

ضطی نعٕ ٛبی پهت  ٖٓ ثبؾ ضٞظْٓ. ٝ ظكتؽچٚ ای کٚ ٜٗب٣ت تٞ ؼا ظ٣عٙ اقت ٝ ٤ٓطٞاٛع ضّ ضطی نٞظ اؾ ظقت ضّ

 .کٔؽ ٖٓ ثؼع اؾ ٛؽ ثبؼ ٛٔبؿٞنی ثب تٞ... ای ٝزهی ٖٓ

 .... ثػاؼ هًٔٞٗٞ ثگْ

 

 .....اؾ کدب نؽٝع نعٝ کدب ظاؼّ تٔٞٓم ٤ٓکْ٘

 

 ٤ٛف!!! تٞ ثب٣ع ضلٚ نی تب هًٚ تّٔٞ نٚ

 

 ...اگٚ ثػاؼی ؾٝظ تٔٞٓم ٤ٓکْ٘...گٞل ثعٙ ٝ ثطٞاة

 

 . چٕٞ کبؼّ ظاؼٕ... چٕٞ ثب٣ع ثؽّ  

 

 كبزهٚ اّ کؽظیتٞ 

 

  ضٞظ ضٞظ تٞ ػبظتْ ظاظی

 

 کٚ ٝهتی ُجبت ٤ٓؽٙ ؼٝی گؽظْٗ ضٞظ ثٚ ضٞظ اٙ ثکهْ

 

 ُٝی ٣بظت ؼكتٚ ثٞظ کٚ ػبظتْ ثعی

 

  .کٚ كوّ ثؽای ُجبی تٞ..... ا٣٘سٞؼی نٚ ثعْٗ

 

 آهت ظٝثبؼٙ نٜٞتْ ظاؼٙ ؾٝؾٙ ٓی کهٚ 

 

 يعال ض٤ِی ثِ٘عٙ كکؽ ٗکْ٘ ثتْٞٗ ا٣ٖ خٞؼی ثطٞاثْ

  !ی ٓبظ٣بٕ ٝزهیثب تٞاّ ا

 

 ٖٓ اؾ خ٘ف تٞاّ ٖٓ ضبو ٤ٗكتْ ػبْٓ 

 

 ٖٓ قؽِبٕ ـ.ک.ـ ظاؼّ 

 

 ثٚ ؾٝؾٙ ٛب٣ْ ثب ٖٓ ٗتؽـ ثبٖٓ ث٤ٔؽ....گٞل کٖ   

زف ض٤بٗت ظاؼّ. چٕٞ کكی ظؼ ؾٗعگی اّ ثٞظ.. آب تٞ ؿعٙ قؽِبٗی ٖٓ نعی... ٓثَ قؽِبٕ پكتبٕ إٓ ؼا چ٘گ گؽكتی 

تٞی يٞؼتْ ؾٍ ٤ٓؿٗی ٝ ػًبؼٙ اّ ؼا ٤ٓکهی ٛٔبٕ خٞؼ کٚ اككبؼ  ..ب ٤ٓ٘ٞنیٝ چٞ کٞظکی ته٘ٚ ثٚ ن٤ؽ ٓبظؼ اؾ آٜٗ

 .ٓٞٛب٣ت ظؼ چ٘گبٍ ٖٓ ٛكت

 :٣بظّ ٤ٔٗؽٝظ کٚ ا٣٘گٞٗٚ ٛلت ِجوٚ ٝاظی ػهن ػطبؼ ؼا ِی کؽظ٣ْ... ثٚ قجک تٞ! تٞ گلتی ٝ ٖٓ گٞل کؽظّ

 کٚ ثهٔؽّ تٞ ثؽٛ٘ٚ ضٞاٛی نع  7تب 

 

 ؼٝقؽ٣ت ؼا ثؽظاؼ  .1

 

 ضدبُت ٗکم  .3

 

 ؼژ ُت ق٤بٛت ؼا ثؿٕ .9

 

 ث٘ع ظآ٘ت ؼا ؼٛب کٖ  .4
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 هلَ ق٤٘ٚ ث٘عت ؼا ثكپبؼ ثٚ ٖٓ .5

 

 ظؼٕٝ چهٔبْٗ ؼا ٗگبٙ کٖ .6

 

 !تٞ ثؽٛ٘ٚ نعی .7

آب االٕ ث٘ع ق٤٘ٚ چٚ کكی ؼا ثبؾ ٤ٓک٘ی؟ ٛ٘ٞؾّ ٝهتی گ٤ؽ ٤ٓک٘ع ٝ ثبؾ ٤ٔٗهٞظ ثبٛبل ٤ٓط٘عی؟ چؽا ق٤٘ٚ ث٘عّ ؼا 

٤ٔٗکؽظی؟ چؽا زتٔب ثب٣ع هلِم ؼا ثبؾ ٤ٓکؽظی؟ ظٝقت ظانتی ٛٔٚ پِٔپ ٛب ؼاثبؾ ک٘ی؟ زتی ٤ٔٗؿظی ٝ کبؼت ؼٝ  ثبال 

 ٗتؽـ. ٖٓ قبُٜبقت کٚ... ايال پِٔپ ثبکؽگی ؼا؟ 

 زبال ثب ض٤بٍ ٖٓ ثطٞاة، ٖٓ قبُٜبقت کٚ ٓؽظٙ اّ 

 

 تٔبّ ٖٓ نٜٞتی اقت 

 

 کٚ تٔ٘بی ٛٔطٞاثگی ات ؼا كؽ٣بظ ٤ٓک٘ع

 

 ثب تٞ ظؼ ندبػتؽ٣ٖ ظهب٣وْ 

 

 ...ضٞاْٛ ضلت

 

 !ٝ اؼَب ضٞاْٛ نع ...

يٞؼتْ قؽش اقت. ٓثَ ٗٞک ق٤٘ٚ ٛب٣ْ ٝهتی کٚ تٞ ؼا ٗهبٕ تْ٘ ٤ٓعٛ٘ع. اـ اّ اـ ٛبی نجبٗٚ ات .. ٗوم ٛبی گٞٗبگٕٞ 

ات... تٞ ٛٔٚ کف ثٞظی. ٖٓ ثٚ ٛٔٚ کف ػالهٚ ٓ٘ع نعٙ ثٞظّ. نب٣ع ثؽای ا٣ٖ كبزهٚ نعّ. اقتلؽاؽ ظاؼّ.. ٓثَ ٝهتی کٚ 

 ....ب آضؽ خبظٙ ٓؽظاٗگی ات كهبؼ ٤ٓعاظی ٝ ٤ٓگلتی: ا٣٘دٞؼی ظؼقتٚقؽّ ؼا ت

ٓگٚ اٝٗدٞؼی کٚ ٖٓ ؼاٗ٘عگی ٤ٓکؽظّ ؼٝل... ثع ثٞظ؟ خبظٙ ؾ٣بظی ُـؿٗعٙ ٗجٞظ؟ چی ثٞظ؟؟؟ کٚ تبثِٞ تب تٚ ؼٝ ثؽٝ ؼٝ 

 .ثٚ يٞؼتْ ٤ٓؿظی ٝ ػن اّ ٤ٓبٓع

 کبل ٓی نع ٓثَ ثچگ٤ْ ػن ٓی ؾظّ 

 

 

 ة ٤ٓهعتب ٤ْٗ قبػت ظ٣گٚ زبُْ ضٞ

 

 ٖٓ کث٤ق نعّ ٓثَ ؿؽ٣ؿٙ اّ......

 

ٓثَ ه٤بكٚ ٛبٕٓٞ..ٝ ثبؾ ْٛ ٓثَ ٗٞک  .ثبؼ اُٝی کٚ ثب تٞ ثٞظّ. ض٤بٗتی کٚ چه٤عّ.... هؽٓؿ ؼٗگ ثٞظ. ٓثَ ؼٝتطتی ٕٓٞ

 :ق٤٘ٚ ٛبٕٓٞ. ٣بظّ ٤ٔٗؽٙ

  .........هؽٓؿ ٤ٓهٚ

 

 ........ضٕٞ

 

 .........خ٤ؾ

 

 .....ثی اضت٤بؼ چهٔبٓٞ ثكتْ

 

 .....ض٤ؽٙ نعّ ثت ٝزهت ؾظٙ

 

 ...ثب چهبّ اؾت اُتٔبـ ٓی کؽظّ
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 !!!ثگی اتلبهی ٤ٗٞكتبظٙ 

 

 !!!ثگی "ٛٔٚ چ٤ؿ" قؽ خبنٚ

 

 ُٝی گلتی: ٗبؼازت ٗجبل ثبکؽٙ گی ٓؿازْ ؼكت

 

 ظ٣گٚ ٤ٓت٤ْٗٞ پؽٝاؾ ک٤ْ٘

 

...............!! 

 ....ٖٓ ظٝقت ٗعاؼّ پؽٝاؾ کْ٘.. ٖٓ زع آضؽّ ٛٔبٕ ؼاٗ٘عگی ثٞظ

 ٛؽچی ضٞؼظٙ ثٞظّ پؽ٣ع ثٚ اؼگبقْ ؼق٤عٙ اّ.  ثب ا٣ٖ اكکبؼ

 

 ظ٣هت ظ٣ٞاؼ اتبهْ ثبکؽٙ گ٤هٞ اؾ ظقت ظاظ ثبؾ تطتْ ثٞی ٗبٓسؽّ ٤ٓعٙ   يجر ٛكت ٝ 

 

 .ٝ اؾ ٛٔجكتؽ ظ٣هت ٖٓ زبِٓٚ نعٙ

 ظٗجبُت گهتْ. ؾ٣بظ. آب تٞ کدب٣ی؟

 

 

 آؽٝؾ ٣کی اٝٓعٙ ثٞظ ثع خٞؼی تٞ چهْ ثٞظ

 

 .كتبظ ٝ نکكتاٗوعؼ گؽ٣ٚ کؽظّ تب اؾ چهْٔ ا

 

ا٣ٖ ؼٝ ثب تک تک ػؽم ٛبی ػهن ثبؾ٣ْ ثب تٞ ... ثب تک تک ٗلف ٛبی ؾ٣ؽ ٤ٛجتت.. ثب تک تک ؼگ ٛبی ؼگ ثٚ ؼگ 

 نعٙ اّ ز٤ٖ ثٚ اٝج ؼق٤عْٗ.. ك٤ٜٔعّ کٚ

كبزهٚ ٓؽظ ٤ٗكت آب تٞ ظقت تٔبّ كبزهٚ ٛبی ا٣ٖ نٜؽ ؼا ثكتٚ ای ظؼتف ٛٔبٕ ٝهت کٚ ُجبْٗ ؼا ٜٓؽ قکٞت ٤ٓؿٗی ٝ 

 بت! آؼآم ؼا ظؼ پی ؼظ اٗگهتبٗت ثؽ گٞٗٚ ٛب٣ْٖٓ ٓ

 پ٤عا ٤ٓکْ٘ کٚ زبال ثٜبٗٚ ٤ٓعٛی ظقتْ ثؽای ٣ک ػٔؽ ن٤عا٣ی ٝ پ٤ٞؾٓ٘عاٗٚ ٛوٚ ٤ٓؿٗی کٚ ٛؽؾٙ ٤ٓهّٞ ظؼ نؽخی آؿٞنت

 .زئًِٚ اّ قؽ ٤ٓؽٝظ.. ٤ٓطٞاّ آضؽ٣ٖ اضجبؼ ا٣ٖ ظ٤ٗب ؼٝ هجَ ؼكتْ٘ ثطٞاْٗ

 پبٛب٣ْ ؼا ظ٣هت اؾ ْٛ ثبؾ کؽظی ثبؾ ٤ٓکْ٘ ت٤تؽ اضجبؼ ؼٝؾ ؼا ٤ٓج٤ْ٘ٝهتی ؼٝؾٗبٓٚ ؼا ثٚ ٛٔبٕ ظؽاكتی کٚ 

کٚ ٗٞنتٚ زؽاج آؿٞنت ظؼ ػهن ثبؾی... ٝ ٖٓ ظقت ثٚ ٗوع ضؽ٣عاؼت ٤ٓهّٞ. اٗگهتبْٗ ؼا ظاضَ ت٘بقِْ ٤ٓکْ٘. ت٘گ 

  .آب ٖٓ كوّ كبزهٚ ی تٞ اّ. تٞ گٞٗبگٕٞ ثٞظی ...اقت. ٓثَ زِوٚ ثبؾٝاٗت. ثب ا٣ٖ کٚ كبزهٚ اّ

 

زِوٚ ثبؾٝاٗی کٚ ت٘گ تؽ ٝ ت٘گ تؽ ٤ٓهع... ٝ ٖٓ آؾاظتؽ اؾ ٛٔٚ پؽٗعٙ ٛبی کٞچ گْ ٤ٓهّٞ ظؼ ثبؾٝاٗت. ٤ٓبٕ ٣ک ظ٤ٗب 

 .کٚ كوّ اٗعاؾٙ ٣ک "ٖٓ" خب ظاؼظ

 !اٙ! ُؼ٘تی

 ثکبؼت چهٔبْٗ ؼا ثبؾ٣چٚ ثٞقٚ ٛب٣ت کؽظٙ ای زبال کٚ ٛٞـ تٞ ثٚ قؽل ؾظٙ... ظاؼظ ضٞظ اؼاَب٣ی ٤ٓک٘ع

 .ْٗ ٛٔبٕ انکٜب٣ی اقت کٚ تٞ ٤ٛچ ٝهت ظٝقت ٗعانتی قؽاؾ٣ؽ ثهٞٗعضٞظاؼَب٣ی چهٔب

 .ظُت ٤ٓطٞاقت خبی ظ٣گؽی ثؽا٣ت قؽاپب٤ُؿ ثبنع. ٓثَ خبظٙ ُـؿٗعٙ ای کٚ ظؼٙ ال ٤ٓکؽظی ثؽای تٚ گ٣ِْٞ

 يعای ٗجٍ گؽظْٗ ؼا کٚ زف ٤ٔٗکؽظی... آب ٖٓ زتی

ثؽای کٚ ٤ٓ٘ٞاضت؟ / ثؽای ٖٓ آٗبؼن٤ك٤تی کٚ اؾ ٛدّٞ ؼٝ کٚ ظؼ ک٤ِكبی ت٘ت ٤ٓؿظ ؼٝ ٤ٓل٤ٜٔعّ.  يعای ٗبهٞـ هجِت  

 ثٞقٚ ٛب٣ت ٓؽظٙ اّ؟

 ... ٝهتـی ٓے ؼٝی  آٓعّ تٔبٓم کْ٘ ٝ ثگْ
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ِٚ ظ٣عّ ض٤ِی ٝهت ـ اقت   ٤ٗكتی " ! ثگػاؼ ػبنوبٗٚ تٔبٓم کْ٘.. ػبنوبٗٚ کٚ ٗٚ.. چی ثٜم ثگ٣ْٞ؟ نٜٞتبٗٚ؟ "کـ

 

 ظؼ آؿـــُـــٞنْ کٚ ٤ٓگ٤ـــــــــؽی ؛

 

 ... ـَـــعؼ آؼاّ ٤ٓهـــَــّٞآٗوــــ

 

 کٚ كـــَــؽآٞنــَـــْ ٤ٓهــَـــٞظ ،

 

 !! ثب٣ـــَـــع ٗلــَــف ثکهـَــــْ

  .....٤ٛچگبٙ ٗل٤ٜٔعی ٖٓ

 ....ثٚ ظٗجبٍ ظقتبٗی ٛكتْ کٚ ٤ٛچگبٙ ظقت قؽظّ ؼاؼٛبٗک٘ع

 ....ثٚ ظٗجبٍ هِجی ٛكتْ کٚ خب٣ی ثؽای ػهن آته٤ْ٘ ظانتٚ ثبنع

 ....کٚ ظؼٝؽ ٝؼ٣بؼاٗه٘بقع ثٚ ظٗجبٍ ظُی ٛكتْ

 .....چهٔبٗی کٚ چهٔبْٗ ؼاثٚ ضبِؽثكپبؼظ

 ....ُٝجبٗی کٚ ٗبْٓ ؼاؾٓؿٓٚ ک٘ع

 .....ثٚ ظٗجبٍ ػهوی ٛكتْ کٚ ظؼإٓ خعا٣ی ٓؼ٘ب٣ی ٗعاؼظ

 ......ٝگبٙ اگؽاؾظُْ ؼٗد٤عپبؼٝی ػهوم ٗگػاؼظ

ٖٓ.... 

 .....ثٚ ظٗجبٍ قٞاؼٗه٤ٖ اقت قپ٤عؼ٣ٝبٛب٤ٗكتْ

 ....ٛكتْ کٚ ٓلّٜٞ ػهن ؼاظؼک کؽظٙ ثبنعتٜ٘بثٚ ظٗجبٍ ظُی 

 !ظٍ ٤ٓجبؾّ، ظؼقت ؾٓبٗی کٚ ثبؾ٣چٚ ای ث٤م ٤ٗكتْ

 !ثعٕٝ ِ نؽاة، ؼٝثؽٝی چهٜٔبی تٞ! ٓكت ِ ٓكت... ضؽاة

 !ثبؾی کٖ

 !ثب تٔبّ ِ ٖٓ

 !ثب تٔبّ ِ ٗبتٔبّ ِ ٖٓ

 ...آٗوعؼ ظؼٝؽ ثگٞ تب نت تٔبّ نٞظ! ٝ ٖٓ ٛ٘ٞؾ ظ٣ٞاٗٚ ٝاؼ ثبٝؼت ٤ٓکْ٘

 تػاٍ ظػٞت کٖ ثٚ آؿٞنتٓؽا ثٚ اث

ِٕ ؿٔگ٤ٖ نٜؽ ؼا ٓی ظٛع   کٚ ثٞی ؼٝقپ٤ب

ِّ ؼٝؾ ظؼآٗدب ٤ٜٓٔبٗی ثگ٤ؽٗع   ٓؽاثٚ خبئی ظػٞت کٖ کٚ ٓٞنٜب ظٝقت ظاؼٗع تٔب

ِٕ گبٝٛبی چؽ٣عٙ آؿهتٚ ک٘٘ع   ٝ تکٚ ٛبی پ٤٘ؽ ؼا ثٚ ضٞ

 ٓؽا ثٚ ٓجتػٍ تؽ٣ٖ ضبِؽاتت ثجؽ

ِٙ ضٞث٤كت ثؽای   گؽ٣ٚظؼ کِ٘ح ظِٗح اؿٞنت کٚ پ٘بٙ گب

ِٕ نٜؽ ن٤٘عٙ اّ  ا٣ٖ ؼا اؾ ؼٝقپ٤ب

ِْ ُجٜب٣ت ؼاَی ثٞظٗع  ...ٝ چوعؼ اؾ ِؼ

 

ؾ٣بظی كبزهٚ ٝاؼ نع؟ ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ... تٞ ثؽا٣ْ ٗوم ثبؾی ٤ٓکؽظی.. ٛٔبٕ خٞؼ کٚ ُجبـ ؾ٣ؽ ٛبی ؼٗگبؼٗگ ٝ ٓعٍ 

عاّ ٗوهی ؼا ثٚ ٖٓ ٤ٓعاظ تب ظؼ ظاؼّ ثؽا٣ت ٗوم ثبؾی ٤ٓکؽظ. اؾ اٝ ٗبؼٗد٤ٚ ثب ِؽذ گٞقل٘ع تب إٓ كِؿی ٛب٣م... ٛؽ ک

 ...ك٤ِْ كبزهٚ تٞ ثبؾی کْ٘. تٞ ْٛ آظّ ٛبی ٓتِق ثٞظی.. ٖٓ كبزهٚ إٓ نبػؽإ ٝ ٣ٞٗك٘عٙ ٛب ٝ ثبؾ٣گؽٛب ثٞظّ

 

 ٖٓ ػبنوْ. كبزهٚ ٤ٗكتْ

 .ظؼٝؽ گلـ ـتٚ اٗع کـ ـٚ ظٗـ ـ٤ب ا٣ـ ـٖ ٛـ ـٔٚ کـ ٛـکهبٕ ظاؼظ

 

 ُظٗـ٤ـبی ِ ٖٓ ضـاُليـ ـٚ ٤ٓـ ـهٞظ 
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 !ـ ـؽَـ ِ نـ اٗـ ـٜبی ِ ٓـَـؽظاٗٚ تـ ـٞظؼ ػ

 

 

 ...ايال ٤ٓعٝٗی چ٤ٚ؟ کالؽ ق٤بٙ هًٚ کْ کْ ظاؼٙ ثٚ ضٞٗم ٤ٓؽقٚ

 

 ظقتٜب٣ت

 آ٣ٝطتٚ ثؽ نبٗٚ ٛب٣ْ

 ظقتٜب٣ْ

 ُـؿٗعٙ ثؽ کٔؽگبٛت

 ٝ ٓٞق٤وی ٛٔبٛ٘گ ٗلكٜب٣ٔبٕ

 چهْ ظؼ چهْ تبؼ٣کی اتبم ضٞاة

  :ُسظٚ ا١ ًٚ گلت٢

 

 " ! تٞ ٕٛٔٞ ًبؼ١ ؼٝ ثٌٖ ًٚ ٓ٘طوت ثٜت ٤ٓگٚ !زؽف ٢ٓ ؾْٗ ٝ ٗظؽ ٤ٓعّ ٖٓ ظاؼّ ًبٓال اؾ ؼ١ٝ ازكبـ"

 

 ... ـ ــْ ُـ ـ ــؽؾ٣ـ ـع ظُـ ـ

 

 !!... ٓ٘طـ ـن ٓـ ـٖ ٛـ ـْ ، زـ ـ ــؽف ازكـ ـ ــبـ تـ ـٞ ؼا ٓـ ـ٢ ؾظ

 

ؼق٤عٙ اّ ؼا ٛٔچ٤ٖ٘.  هِْ اكکبؼ ٗٞ .االٕ ْٛ ْٛ ٓ٘طن اّ..ْٛ ازكبقْ... ٛؽ ظٝ زؽكهبٕ ٣ک٤كت. کتبثْ ؼا ک٘بؼ ٤ٓگػاؼّ

 ...٤ٓهٞظ؟ ثبثت ٤ٓکْ٘ ثٜت کٚ ٤ٓهٞظ ...٤ٓطٞاْٛ ثٚ اؼگبقْ ثؽقْ ظؼ ٗجٞظ تٞ

ا٣ٖ اضؽ٣ٖ اٝج ٖٓ ٛكت. ُؽؾإ نعٕ ثعٕ ضٞظ ؼا اؾ ثؽّ.. ت٤ـٚ ثٚ ٣ک قبٗتی ؼٝی گ٣ِْٞ ٛكت.. ثٚ اٝج کٚ ثؽقْ ٝ 

 .ثِؽؾّ ثؽای ٗجٞظٗت.. نبٛؽگْ ؼا ٤ٓجؽظ

ٚ تٞ ثٞظّ. ت٘بقِْ ؼا ضؽال ٤ٓعْٛ. خ٤ؾ ٛب٣ْ ؼا ث٘لم ؼٗگ ٤ٓؿْٗ تب ٛٔٚ ٛٔكب٣ٚ ٛب ثلٜٔ٘ع ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ... ٖٓ كبزه

قبُٚ ٛٔكب٣ٚ اؾ يعای  14کالؿی ظؼ زبٍ ضٞظاؼَب٤٣كت. ٤ٓطٞاْٛ آٜٗب ْٛ ثب ٖٓ ثٚ اٝج ث٤ب٣٘ع. ظٝقت ظاؼّ پكؽک  کٚ 

 .ٖٓ ثٚ كُب ثؽقع

... ٖٓ ثعٕٝ تٞ ٤ٓطٞاْٛ ثِؽؾّ. ثعٕٝ اـ اّ اـ ٛب ٣ت ت٤ـٚ خ٣ِْٞ ؼٗگبؼٕ ٤ٓهٞظ... ٖٓ ثِؽؾّ نبٛؽگْ ْٛ ٤ٓؽٝظ

٤ٓطؽانْ. خ٤ٖ٘ ٓؽظٙ اّ قؽل ؼا اؾ ت٘بقَ ضٞظّ ث٤ؽٕٝ ٤ٓبٝؼظ ٝ ٗگبْٛ ٤ٓک٘ع. ثطتکی نعٙ اّ.... تٞ ٤ٗكتی ٝ   زتی. 

  ..ؾضٔی ٤ٓهٞظّ

 .آب ٤ٓب٣ْ. ثٚ ت٤ؾ ٤ٓؽقْ. ا٣ٖ ؼا هٍٞ ٤ٓعْٛ

اؾ تٞ  ثٚ "اٝج" ؼق٤عّ. ض٤بٗت ٓؽا  ...وّ ٝهتی ثٚ ض٤بٗت ثٚ تٞ كکؽ کؽظّهٍٞ ٤ٓعْٛ کٚ ٓـؿّ ٓتالنی نٞظ... ٝ ٤ٓهٞظ. ك

 .گؽظْٗ ؼا ضؽان٤ع ....ظٝؼ کؽظ.. ُؽؾاٗعی... ٝ ت٤ـٚ ک٘ع ٖٓ

   .ٖٓ "كبزهٚ ٛٔٚ نٜؽ" نعّ.. چٕٞ ثب آٜٗب "اٝج ثعْٗ ؼا" ثعٕٝ تٞ قؽ ٤ٓکْ٘

 ٖٓ كبزهٚ ٤ٗكتْ. ٖٓ كبزهٚ تٞ ٝ ... ٛٔٚ "تٞ" ٛب ٛكتْ
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ی كبزهٚ گلتب ٓكتین٤طی ثٚ ؾٗ  

 

 ٛؽ ُسظٚ ثٚ ظاّ ظگؽی پــب ثكتی

 

 گلتب ن٤طب ٛؽ إٓ چٚ گ٣ٞی ٛكتْ

 

 آ٣ب تٞ چ٘بٕ کٚ ٓی ٗٔب٣ی ٛكتی

 ض٤بّ

 پب٣بٕ


