
۱۳۹۶ ریت ۳۰

:نوتز اب وگو تفگ رد یهاشمرخ نیدلاءاهب

متسین رکفنشور اما منک یم رکف

)(

 رد و هداد ماجنا ار شگرزب یاهراک هک تسا یاهتسجرب هوژپنآرق و سانشظفاح ،یهاشمرخ نیدلاءاهب :شدنارود ناموه-نوتز

 ،یهاگ زا ره و تسا یسانش ظفاح ریگرد نانچ مه ،یهوژپ ظفاح رمع ک زا س .دور یم راگرپ وچ رانک رب هدوسآ رس هناریپ نیا

 زا مه یرگد راثآ .تسین ماا نیا رد وا یلوغشم لد اهنت ظفاح ،لاح نیا اب .دنک یم رشتنم زاریش ۀجاوخ ۀرابرد مه یا هلاقم

 مجرتم اب هبحاصم نیا .تسا هداد حیضوت اه نآ ۀرابرد شیبو مک ،وگو تفگ نیا رد هک ددنب یم شقن ذغاک حول رب شملق ۀماخ

 یشدنادازآ و ولماش و ظفاح زا .تفر ینخس یرد ره زا نآ رد ور نیا زا مه .دوبن یدحاو عوضوم هب فوطعم ،نآرق ۀتسجرب

 ،ولماش و یهاشمرخ فالتخا ۀرابرد !برغ کرهش یاه هبرگ و داتسا تشذگرد ۀعاش و نایک ۀلجم و یند یرکفنشور ات هتفرگ

 ،نئمطمان ۀلمج ود یک اب هک تفریذ هنانتورف ،یهاشمرخ و دندش حرطم هبحاصم نیا رد هک دوب هدنام یقاب یا هدواکن تاکن

 یهاشمرخ نیدلاءاهب یتیصخش یاه یگژیو نیرتزراب داش ،سفن تمالس و عضاوت و ینابرهم .تسا هدرک افج ولماش قح رد

.دنک یم یندنامدا هب و دناشوخ ،یفرط یب بطاخم ره یارب ار وا اب تبحاصم ،اه یگژیو نیمه و ؛دنشاب

 نابز زا ار ناتدوخ توف ربخ یتقو .دش رشتنم امش تشذگرد ربخ لاسما لیاوا ،دیناد یم هک نانچ ،یهاشمرخ بانج

؟دیتشاد یسح هچ ،ددینش نارگد

 نیدرورف ۲۳ رد« :ما هتشون مه ار نیا ،مسون یم شرانک و هشوگ رد زین ار مددج یاهرعش زا یضعب هک ،منفلت ۀچرتفد رد نم

 و ناتسود و ناشوخ و )!( تسا هدوب تسردان اوگ هک دندرک رشتنم ارم تشذگرد ربخ همانزور و یرازگربخ نیدنچ ،۱۳۹۶
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 یاقآ منابرهم تسود ،دعب تعاس ود یک ات ؛دنداتسرف تیلست مایپ ما هداوناخ یارب ناانشآ زا یضعب یتح .درک نارگن ار مناانشآ

 .دش هدز ام لزنم هب نفلت دص دودح داش زور نامه .درک بذکت ار تسردان ربخ نیا ،هدنب تاس ا هاگ بو رد یبوقع اضر

:دوب نینچ مرعش نتم .»شدنا گرم غرم منم« ناونع اب مدورس ار یرعش هعطق ،تبسانم نیمه هب یراب

قیقحت نودب ربخ و هعاش رد

یهاشمرخ تسا هدرم هک دنتفگ

رابخا لقن ز رتشیپ هک تسا طرش

یهاگآ نآ بذک و قدص ز دنبا

متسه اوتومت نا لبق اوتوم نم

یهاو مه نآ مساره یمن رابخا ز

ندرم ام ۀمه یارب تسا قح

یهاش تخت هچ اروب رس رب هچ

۹۶ نیدرورف ۲۵

 هک .یهاشمرخ دمحم موحرم ینع .دوب هدنب کدزن هن و رود هن نادنواشوخ زا یک ،دوب هتشذگرد هک یسک مازفیب داب

 .یهلا تمحر نیرق شحور و دوب هدرک توف نینزان درم نآ .دوب هداد رمع وا هب مه لاس دنچودص دنوادخ و دوب یمدق زادرپزنط

 یخرب مه زونه .دندوب هتشاذگ یهاشمرخ نیدلااهب باسح هب ار یهاشمرخ دمحم توف ،منز یم فرح داز اه هناسر اب نم نوچ

!دوب هچ تگرم ربخ یارجام دنسرپ یم ،دننیب یم ارم هک

 اهزور نیا .درک ادیپ ار امش ناوت یم یتخس هب یگنهرف رابخا یال هبال رد و دییادیپ مک عومجم رد ،تسردان ربخ نآ زا ادج

؟دیتسه یراک هچ لوغشم

 و اضما هک هاتوک یتالاقم ؛تسا هلاقم ۱۵۰۰ دودح رب لمتشم هک متسه یهوژپ ظفاح و ظفاح ۀمانشناد راکمه هس زا یک نالا هدنب

 راثآ زا هکنا تباب ترذعم ضرع اب ،یفیک رظن زا همانشناد نیا .دنوش یم رشتنم دلج ود رد یریزو عطق رد و دنراد یسانش باتک

 نیا ییارجا ریدم مه رصاعم یابدا زا یک و مراتساریورس همانشناد نیا رد نم .تسا همان   ظفاح دلج ود لثم ،منز یم لاثم مدوخ

 عوضوم .ما هدرب شیپ ار راک نیا مراهچ هس هتشذگ لاس ود رد ام .تسا ناشا رایتسد مه یهاشمرخ فراع ،مدنزرف .دنا هژورپ

 رثا .تسا هدش هتشون همانشناد نیا تالاقم و ما هتفریذ ار یداهنشیپ تاعوضوم ا و ما هدرک داهنشیپ ناگدنسون هب ار تالاقم

 ناشروضح هک میتشاد یبوخ رایسب یگنهرف نایماح راک نیا یارب .تسا هدنب اب مه ییاهن شاریو و هدش شاریو مه راب ود

 مه یتالاقم ،همانشناد نیا رانک رد اما تسا هدش راک نیا فرص نم تقو ۀدمع ،هتشذگ لاس ود رد .دوب منتغم و رثؤم ًاقیمع

.ما هتشون

؟یا هنیمز هچ رد

 دندقتعم ،دنراد داقتعا راسگنس هب هک یناسک .تسین ینآرق مکح راسگنس هک ما هتخادرپ عوضوم نیا هب تالاقم نیا زا یک رد

 هک دندوب هتشون یا هلاقم رتشیپ ،داماد ققحم یفطصم دیس رتکد هللا تآ لثم یناگرزب یلو تسا هدمآرب ثداحا زا مکح نیا هک

 .دوش یم طوبرم یدوهی جوز ود هب عقاو رد و باتک لها هب ،مراد مه هنومن ود رگا و مرادن ار راسگنس مکح مه ثداحا رد ام

.ما هدروآ راسگنس یفن رد یا هقباس یب ینآرق لیالد ما هلاقم رد نم

 نیا اآ هکنا ۀرابرد ما هتشون هرشن نیا یارب یا هلاقم ًاریخا و مسون یم هجنر ملق ناونع تحت ار یتالاقم مه اراخب ۀرشن رد

 ،تعیبط و یتسه ملاع نیاربانب ؛تسین حارط یب حرط دندفتعم یخرب ؟حارطاب ا تسا حارط یب ،تسا حرط ک لثم هک ،ناهج

 اب میهاوخب هک تسین حرط قادصم ،تخرد و هوک و گنس و نش یتشم هک دننک یم حرطم ار اعدم نیا مه یخرب .دراد حارط

 نیا رد .قالخ مه تسا قولخم مه ینع .دراد هبنج ود تعیبط مییوگب هکنا رگم .موش یعدم ار حارط دوجو ،اه نیا هب عاجرا

 ًاتاهن و مدرک حرطم ار اعدم نیمه ،متشون اریخا هک یا هجنر ملق رد نم .تسا هدرفآ روط نیا ار تعیبط ادخ تفگ داب تروص

Page 2 of 10متسین رکفنشور اما منکیم رکف

07/22/2017http://zeitoons.com/32453



 داقتعا راسگنس هب هک یناسک

 مکح نیا هک دندقتعم ،دنراد

 ]…[ تسا هدمآرب ثداحا زا

 ینآرق لیالد ما هلاقم رد نم

 راسگنس یفن رد یا هقباس یب

ما هدروآ

 هب ما هتشون مه یرگد ۀلاقم .تسا دنوادخ رازگراک تعیبط متفگ

 اب هک یلثملا برض ا تیب ا تغل ره ،هلاقم نیا رد .همان -لد مان

 مه »رس« ۀژاو اب ًالبق .ما هدرک عمج ،هدیسر یم منهذ هب لد ۀملک

 دش »همان-رس« ۀلاقم ،شالت نآ لوصحم .مدوب  هدرک یراک نینچ

 مه همان-لد ۀلاقم نیا .دش رشتنم ً)ادودح( هحفص لهچ رد هک

.دوش یم هحفص هدزنا دودح

؟دا هدشن هتسخ ظفاح رد روغ و یهوژپ ظفاح همه نیا زا امش .ظفاح هب مدرگرب

 ظفاح .تسا ظفاح رعش رد یبلط تیفاع و تیفاع اه نآ زا یک عوضوم !مسونب ظفاح ۀرابرد هاتوک ۀلاقم هس داب بشما نیمه

 هب شا هناظفاح یانعم هب ار یبلط تیفاع زونه ام .رگد رارط ۀرط نآ و شخوش ۀزمغ /دنراذگب را مرطاخ دبلط یم تیفاع :دوگ یم

 .تسین یتسردنت ندرک بلط یانعم هب زاب ،یبلط تمالس یانعم رد یبلط تیفاع هتبلا .یبلط تمالس یانعم هب هن مرب یم راک

 یتسردنت یانعم هب »تمالس« اج نیا .تسا رانکرب ،تمالس یهاوخ رگا /تسا رامش یب عفانم ردارد هب :دوگ یم یدعس

 تعسو هک یتقو یلو تسا تمالس یانعم هب یبرع نابز رد تیفاع ۀژاو .نتفر نما لحاس رب ا تسا تیفاع یانعم هب .تسین

.دهد یم انعم ییوج تحلصم و یراک هظفاحم ،دنک یم ادیپ انعم

.دیبلط تیفاع عومجم رد و دیتسه ظفاح هیبش ثیح نیا زا مه امش دوخ

.منک یم هیصوت مه نارگد هب ار یبلط تیفاع یتح نم !درادن یلاکشا چیه ،هلب

؟دش دهاوخ هنوگچ ناهج و هعماج ،دنشاب بلط تیفاع همه رگا

 مه ار »اورپ« ۀژاو ظفاح ًاقافتا .دننک یم تسرد لکشم ام یارب اه ییاورپ یب ،نم رظن هب !تشاد میهاوخ بلط تیفاع ۀعماج ک

 :دوگ یم ظفاح .تسا هدرب راک هب ار »هب اورپ«  ظفاح اما .یزیچ زا ندوب نارگن ،ندیسرت ینع »زا اورپ« ترابع .هدرب راک هب
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 هب ار یبلط تیفاع زونه ام

 راک هب شا هناظفاح یانعم

 یانعم هب هن مرب یم

 هتبلا .یبلط تمالس

 یانعم رد یبلط تیفاع

 یانعم هب زاب ،یبلط تمالس

تسین یتسردنت ندرک بلط

 دادملق رکفنشور هکنا زا نم

 یارب ؛موش یمن دونشخ ،موش

 قلعت زا داب رکفنشور هکنا

 کژولوئدا قلعت و یبهذم

دشاب غراف

 نخس هب درادن هناورپ هنرو /نابز هب درآرب عمش رگم هصق نیا حرش

 یزیچ زا اما .»ییاورپ نخس هب« دوگ یم ؟دینک یم تقد .ییاورپ

 .تسا ییانعم لوحت ک ،مرب یم راک هب هزورما ام هک ،نتشاد اورپ

 یراک هظفاحم هب تمالس و تحص زا یتقو مه »تیفاع«  ۀژاو

.تسا هدش ییانعم لوحت راچد حوضو هب ،دسر یم

 ییانعم لوحت ک زا هدمآرب مه »کرابم تادلی« ترابع ًالثم

 یکرات هک دوب یموش بش ادلی ،ناتساب ناریا رد نوچ ؛تسا

 و شتآ ددم هب دنلب یکرات نآ زا و ؛دروآ یم شدوخ اب ار دنلب

 بش یسک ناتساب ناریا رد ینع .دندرک یم روبع ینیشن مه

 رگدک هب ار ید لوا زور مدرم هکلب تفگ یمن کربت ار ادلی

 هتشاذگ مه ار شمان .دنتفرگ یم نشج و دنتفگ یم کربت

.دیشروخ زور ا زورروخ دندوب

 ار »بلاج« ۀژاو نیمه .دوب بلاج یلیخ .مدوب ربخ یب عوضوم نیا زا اما مدوب هدناوخ یتالاقم ادلی ۀرابرد .تسا بلاج یلیخ

 هک مینک نشور نام هلمج رد داب .هدننک بلج ینع بلاج .تسانعم یب »تسا بلاج« ترابع .مرب یم راک هب هابتشا هب ام مه

.»تسا یلم عفانم بلاج« ا »تسا هجوت بلاج« مییوگب داب نیاربانب ؟تسیچ ۀدننک بلج ،بلاج رما نالف

!دش فرحوت فرح هک ددرک یم داریا ار ناتدوخ ۀیعافد دیتشاد .امش یبلط تیفاع ماهتا نامه هب مدرگرب

!منک روبع یبلط تیفاع ماهتا زا یبلط تیفاع نامه اب نم هک تسا رتهب و دش فرحوت فرح ،هلب

 رگشهوژپ ا نیسیمداکآ ا دیناد یم رکفنشور ار ناتدوخ ؟تسیچ دینک یم افا یمومع ۀصرع رد هک یشقن زا امش یقلت

؟…ا

 ار مدوخ مناوت یم ثیح نیا زا و متسه نابز ناتسگنهرف وضع نم

 رد نم هتبلا !تسا بوخ نداد زپ یارب نیا اما منادب نیسیمداکآ

 مه اه نآ زا یرایسب و ما هدرک داهنشیپ یداز یاه تغل ناتسگنهرف

 هدوب نم داهنشیپ »هنارا« ۀژاو نیمه ًالثم .تسا هدش بوصت

 ؛موش یمن دونشخ ،موش دادملق رکفنشور هکنا زا نم یلو .تسا

 غراف کژولوئدا قلعت و یبهذم قلعت زا داب رکفنشور هکنا یارب

 مرکلادبع رتکد لضاف و دنمشناد دنزرف ،غابد شورس یاقآ .دشاب

 هدنب هب رابک ،دنا هتشون مه یدنمشزرا تالاقم و بتک هک ،شورس

 رتکد و یرتسبش دهتجم یاقآ و نایکلم یاقآ و امش اآ دنتفگ یم

 ارچ س ؛دراد قادصم یند رکفنشور هک دوب نیا ناشفرح ؟دیتسین یند رکفنشور ،ینشلگ یدهم رتکد و یرواد رتکد و شورس

 .یند نارکفنشور هن دنتسه رادند نارکفنشور ،ددرب مان امش هک یدارفا نیا متفگ ناشباوج رد ؟مربن راک هب ار ناونع نیا ام

 شناد سپس ،دنا هدوب رادند ادتبا ینع .دنرکفنشور نارادند دارفا نیا تفگ ناوتب یتح داش .دنراد ار یرکفنشور شناد ینع

 زا ینع ،رظن نیا زا و مسون یم ار ماهرکف و منک یم رکف نم هک موگب داب مدوخ ۀرابرد اما .دنا هدرک لیصحت ار یرکفنشور

 مییوگب میناوت یم هدرک لیصحت دارفا هب ام اآ تفگ یم دمحا لآ .منک یم ادیپ تهابش نارکفنشور هب ،هشدنا و رکف دیلوت ثیح

 یلو تسا نارکفنشور زراب هجو رکف دیلوت .تسین رکفنشور یا هدرک لیصحت ره یلو تسا هدرک لیصحت رکفنشور ،هلب ؟رکفنشور

 نیا .دشاب شدنادازآ داب رکفنشور .مشاب دازآ رکفنشور ک مناوت یمن مرظن هب ،مدقتعم هعیش بهذم و مالسا نید هب نوچ نم

 هک یلاح رد .دوب یا هتسجرب شدنادازآ یرهطم موحرم دنوگ یم ًالثم .دراد یتسردان دربراک ام ۀعماج رد شدنادازآ ۀژاو
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 شدنادازآ داب رکفنشور

 رد شدنادازآ ۀژاو نیا .دشاب

 یتسردان دربراک ام ۀعماج

 موحرم دنوگ یمً الثم .دراد

 یا هتسجرب شدنادازآ یرهطم

دوب

 ردص ۀعس و دراد یزاب و دازآ نهذ هکنا هن ؛درادن یند ۀشدنا هک یسک ینع )free thinker( یسیلگنا نابز رد شدنادازآ

 ۀمجرت شدنادازآ رگا .تسین روط نیا ًالصا .دنک یم باختنا ار اه نآ نیرتهب و دهد یم شوگ ار یبتکم ره یاه فرح و دراد

free thinker تسا غراف ا دازآ یند ۀشدنا زا هک تسا یسک شدنادازآ درف س ،دشاب.

 رکفنشور نیاربانب ؛تسا نید اب هزرابم ،رکفنشور یلصا ۀفیظو تفگ شورس رتکد دقن رد رابک حلاصازریم نیسحمالغ

؟تسین حلاصازریم فرح نیمه هیبش ،یشدنادازآ و یرادند تبسن ۀرابرد امش رظن .مرادن یند

 .دشاب نید اب هزرابم ،شدنادازآ رکفنشور تلاسر منک یمن رکف نم

 نادا ،ترشب خیرات لوط رد .تسین هک تافارخ زا ینوجعم نید

 ندمت زا هزورما ام هک یدح رد .دنا هدوب گنهرف یلصا نالماح

 ۀاس رد .مینز یم فرح … و ودنه ندمت ،یمالسا ندمت ،یحیسم

 نارادند ۀمه ینع .دنا هدمآ دد یگرزب رایسب یاه ناسنا ،نادا

 ؟دندوب ارگ هفارخ ا شدنا کرات ییاه مدآ ،تیطورشم زا لبق ات ام

.هجو چیه هب

 ینع شدنادازآ هک دیقفاوم ییاورا ۀژاو نآ اب ناتدوخ ارچ س

؟یند ۀشدنا زا دشاب دازآ هک یسک

 ۀشدنا زا هک تسا یسک شدنادازآ هک مدرک هفاضا هلصافالب یلو

.دراد یشزرا راب ،»یند ۀشدنا زا ندوب دازآ« نوچ ؛دشاب »غراف« یند

 زا هنرگو دنیب یمن یتبثم زیچ نید رد رکفنشور س .دشاب غراف یند ۀشدنا زا هک تسا یسک رکفنشور ددقتعم اتاهن

.داد یم ناشن نآ هب یلابقا و دوبن غراف نید

 .رپوپ لثم ؛دنکب در ا تابثا ار یند تاداقتعا دهاوخ یمن رکفنشور ینع ً.اتابثا و ًایفن ؛درادن نید راک هب یراک ینع ندوب غراف

 انعم یب یند یاه هرازگ دنتفگ یم .دننک در ار نید دنتساوخ یم اه تسوتزوپ .تسا شدنادازآ رکفنشور یالعا ۀنومن ک رپوپ

.دشاب قداص دناوت یم و تسا یرادانعم ۀرازگ ،»دراد دوجو ادخ«  ۀرازگ تفگ یم رپوپ اما .دنا یهت و

.دندوب نید دض ،یوسنارف نارکفنشور هژیوب ،یرگنشور رصع نارکفنشور اما

.دنروایبرد ا زا ار نید دنتساوخ یمن .دنوش جراخ نید ۀطلس زا دنتساوخ یم طقف ؛دندوبن نید دض اه نآ ،هن

؟دنناشنب شدوخ بسانم یاج رد ار نید هک دوب نیا ناشدصق دییامرف یم ینع

.دنتفگ دماشوخ ،یکیکفت نینچ هب ییاورا یاهروشک رثکا و دندرک ادج مه زا ار تلود و نید ًاتاهن هک نانچ .هلب

 ۀلجم اب امش یراکمه نتفاین همادا لیالد زا یک ،یند رکفنشور و رکفنشور لثم یمیهافم ۀرابرد امش توافتم رظن نیا

.دیتشاد روضح نایک لوا ۀرامش هد ردً ابرقت امش نوچ ؟دوب نایک

 رد تسا ثحب هچ وت اب هنرگو /تسا نیا افج نخس نم زا ینک یمن بلط :دوگ یم ظفاح .تشادن یصاخ لیلد چیه ،هن

 ناهیک رد هک مدوب یهورگ ام .منک یراکمه نایک اب ًامتح هک مدوبن دهعتم مه نم ،دندرکن نم زا هلاقم بلط اه نآ .یناد نخس

 ام هک دندرک یراک و دنتفرگ تسد رد ار ناهیک ۀرادا ۶۸ لاس رد ًابرقت اباحم یب یوردنت یا هدع یلو .مدرک یم تیلاعف یگنهرف

 دش ناهیک ینع .دش دلوتم ،»ناهیک« ۀژاو زا »ه« فرح نتشادرب اب »نایک« مان .مینزب ملق یگنهرف ناهیک رد میناوتن رگد

 تالجم ریاس ا نایک اب یراکمه هب دهعتم نوچ اما مداد همادا مه نایک اب ار ما یراکمه ،مراکرپ یسون هلاقم رد هک مه نم .نایک

 لاح ره هب .درکن ادیپ همادا نام یراکمه و متشونن نایک یارب یا هلاقم مه نم ،دنتساوخن هلاقم نم زا رگد هک یتقو ،مدوبن

 هک دوب نیا زین ملیلد و مدرک یم یراکمه یگنهرف ناهیک اب یصاخ لیلد هب نم .دشن عطق یصاخ لیلد هب نایک و نم یراکمه
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 یلو .ما هددن ار سکع مدوخ

 ک زا ینع ،قثوم عبنم ک زا

 یرظنلا قیقد رایسب تسود

 رد سکع نیا تفگ هک مدینش

 رگد یا هرشن ا ندنل ناهیک

 هدش پاچ )تسا نم زا ددرت(

 ولماش دهد یم ناشن هک تسا

.تسا هدرک میظعت حرف یولج

 نم و دوب یگنهرف ناهیک ۀرود نامه ۀمادا مه نایک .شلوا ۀرود نامه طقف هتبلا .دوب یا هتفرشیپ ۀرشن ًاعقاو یگنهرف ناهیک

 نیمه هب ،هلجم نیا اب ما یراکمه و دنتساوخن یا هلاقم نم زا نایک ناگدننادرگ ،همادا رد اما .مدرک یم راک مه نایک اب ًاتعیبط

.درکن ادیپ همادا لیلد

... دا هداد حیضوت نآ ۀرابرد مه راب دنچ هک دیتشاد ولماش اب مه یخرات یاوعد ک امش

.دشاب هدنام یقاب یا هتفگان زیچ هکنا رگم .دیسرپن رگد س ؛ما هداد حیضوت ،هلب

 زا یک رد ولماش زا یسکع شیپ اه لاس هک ددوب هتشون ییاج امش یلو .دوب لاکدار و یبالقنا رکفنشور ک ولماش

 رشتنم اجک سکع نیا .دوب حرف تسد ندیسوب لاح رد و دوب هدرک میظعت حرف یولج دق مامت هک دش رشتنم تارشن

.مدرکن شادیپ ،مدرک وجتسج هچ ره نم ؟هدش

 تفگ هک مدینش یرظنلا قیقد رایسب تسود ک زا ینع ،قثوم عبنم ک زا یلو .ما هددن ار سکع مدوخ .ما هدینش ار شربخ نم

 هدرک میظعت حرف یولج ولماش دهد یم ناشن هک تسا هدش پاچ )تسا نم زا ددرت( رگد یا هرشن ا ندنل ناهیک رد سکع نیا

.تسا

؟تسا هدش رشتنم یک سکع نیا

 ا بالقنا یزوریپ زا لبق لاس ک ًالامتحا .لبق لاس لهچ دودح

 تقاثو هب نوچ مه نم .بالقنا یزوریپ زا دعب لاس ک مه داش

 هددن ار سکع ًاصخش هکنا اب ،متشاد نانیمطا متسود نآ فرح

 یلو .مدرک هراشا سکع نیا راشتنا هب ماه هتشون زا یک رد ،مدوب

 ار سکع نیا ناوت یم ًامتح ،یلاتیجد ییاشگ ناهج راگزور رد

.درک وجتسج

 ادیپ ار سکع نیا ،مدرک وجتسج یزاجم یاضف رد هچ ره نم

.مدرکن

 مناتسود زا داب !منک یم هانگ ساسحا نالا نم ،بیترت نیا هب

 اب ار سکع نیا هکنا ا دننک ادیپ ار هرشن نآ هک مهاوخب

 هدوب یسکع نینچ رگا لاح ره هب .دننک ادیپ یتنرتنا یاهوجتسج

.تسا ولماش نافلاخم راک ،دشاب هدش رشتنم و دشاب

.دشاب هدوبن قثوم ،حرف یولج ولماش ندرک میظعت ۀرابرد ناتاعدا هک دیهد یم لامتحا س

 و روج ندودز رد مدوخ مهس هب نم هتبلا !درذگ یم اه لاس هک نالا هن مدرک یم وجتسج ار سکع نیا داب عقوم نامه نم .هلب

 تسود ار وا مه زونه و متشاد تسود یلیخ ار ولماش نم .مدش مدق شیپ ،دوب هدش – ولماش و نم ینع – نیفرط زا هک ییاهافج

 – ینوزق تاور – هب ار ظفاح نانچ مه هک متفگ ،متشون »ولماش تاور هب ظفاح« دقن رد هک یا هلاقم نامه رد نم .مراد

 ولماش یاهرعش و یناوخ یمن ار یرلناخ ظفاح و هاس یعس هب ظفاح وت هک دیسرپ نم زا یسک یتح .ار ولماش یاهرعش و مناوخ یم

 .دورسن یبوخ یاهرعش بالقنا زا دعب ولماش هک ما هدروآ ماه هتشون رد مه ار هتکن نیا هتبلا !هلب :متفگ نم هک ؟یناوخ یم ار

.دوب شا یریپ زاغآ ات یناوج زا ولماش رنه جوا .دشن رشتنم ولماش زا مه بوخ رعش رتفد ک ینع

 زا س نارود رد ولماش یاهرعش نیرتهب زا یخرب نوچ ؛دسر یمن رظن هب هنافصنم مه ولماش رعش ۀرابرد امش یأر نیا هتبلا

 ردام زا زورما خج« رعش .دراد یناشخرد یاهرعش ،»هناتسآ رد« و »هلص یب حیادم« رد ولماش .هدش هدورس بالقنا

 و نیرتهب وزج ،تسا ولماش ینیب ناهج ۀدیکچ هک ،»هناتسآرد« رعش ا و ،تسا یناریا ناسنا تشذگرس هک ،»ما هدازن

.دنتسه ولماش یاهرعش نیرت ینغ
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 مالم هرود نیا رد روسناس

 ملق لها ک ناونع هب نم .دوب

 نارشان زا یرایسب اب هک یسک و

 یعدم ،مراد وگتفگ و یتسود

 نیا رد باتک روسناس متسه

دوب مالم تلود

 نم هک ؛»شتآ رد میهاربا« ات تفرگ جوا ۱۳۳۰ ۀهد زا ینع ،»هزات یاوه« زا ولماش .دشن ولماش ًاریخا ولماش یلو .مراد لوبق ،هلب

 یابفلا رد مه ار »ولماش تاور هب ظفاح« دقن .متشون »شتآ رد میهاربا« رب یبوخ رایسب تبثم دقن ابفلا ۀلجم ۳ ۀرامش رد

… و تفرگ لکش یمدرم زیخاتسر نآ و دش عورش بالقنا بات و بت هک مه شدعب .متشون ۶ ۀرامش

 ،»هناتسآ رد« رعش دوجو اب دوش یم روطچ هنرگو دا هدرکن لابند تقد اب ار بالقنا زا س نارود رد ولماش راعشا مرظن هب

.دورسن یمهم رعش بالقنا زا س ولماش مییوگب

 ًافداصت یهاگ ،»ولماش تاور هب ظفاح« رب دقن نآ نتشون زا دعب .مدرکن بیقعت ار ولماش راعشا رگد بالقنا زا دعب نم ،هلب

 ولماش هک مدوب نئمطم طقف .مدرک یمن یریگ یپ ،دندش یم رشتنم هک ،ار وا رعش یاهرتفد یلو مدناوخ یم ار ولماش زا یرعش

 ناونع اب هشیمه دیپس رعش زا و مناد یم ییولماش رعش مه ار دیپس رعش یتح و متشاذگ یم مارتحا وا هب و تسا یگرزب رعاش

.مرب یم مان ییولماش رعش

 هکنا مه یمود ،سکع نآ ۀرابرد یک .دیشاب  هدرک یفطل مک ولماش قح رد راب ود هک دیهد یم لامتحا اج نیا ات س

.دورسن یمهم رعش بالقنا زا دعب ولماش دا هتفگ

!منکن رداص یعطق مکح مشاب بظاوم دداد دا نم هب امش .تسین راوشد ًالصا هابتشا هب رارقا نم یارب .هلب

 رد داشرا ترازو درکلمع ۀرابرد .یناحور یاقآ تلود رد باتک ثحب غارس مورب و مرذگب ولماش اب ناتفالتخا یشاوح زا

؟دراد یرظن هچ باتک ۀزوح

 یسک و ملق لها ک ناونع هب نم .دوب مالم هرود نیا رد روسناس

 متسه یعدم ،مراد وگتفگ و یتسود نارشان زا یرایسب اب هک

 هب رجنم هک یراشف هتبلا .دوب مالم تلود نیا رد باتک روسناس

 رد داشرا ترازو لهاست هب یطبر ،دش یتنج یلع یاقآ یافعتسا

 ار یا هدع هک دوب طوبرم اه ترسنک هب رتشیب ؛تشادن باتک ۀزوح

 ،نم رظن هب یلو .دننک ضارتعا داشرا ترازو هب تخیگنا یمرب

 ترسنک ک رد رگم !دوبن هلئسم ًالصا هک دوب یا هلئسم اه ترسنک

 ؟دهد یم خر ترسنک ک رد یقالخا یب مادک ؟دتفا یم یقافتا هچ

 مییوگب ام هک دوش یم ثداح ترسنک ک نارج رد یزیچ هچ

 ؟تسا صاخ و ماع فرع دض و قالخا دض ،اه ترسنک یرازگرب

 نم یلو دندوب اه ترسنک فلاخم یند تریغ رس زا یا هدع داش

 رتعرس اهزوجم ،باتک ۀزوح رد لاح ره هب !سونب ًانیع مه ار نیا .منک سح مناوت یمن ار یند تریغ نیا ،رادند ک ناونع هب

 باتک ینع .دوش یم رتدب زور هبزور یناهج حطس رد باتک عضو اما .دوب بوخ عومجم رد داشرا ترازو درکلمع و دش یم رداص

 تلود داشرا ترازو درکلمع هک تسا نیا امش لاؤس خسا .تسا یرگد ثحب نیا اما .دروخ یم تسکش دراد یناهج حطس رد

 زوریپ و باتک یناهج دوکر دوجو اب هک مازفیب داب مه ار هتکن نیا .دوب یلبق تلود داشرا ترازو زا رتهب ،باتک ۀزوح رد یناحور

 داز رایسب ،ناریا رد هرشتنم بتک نیوانع دادعت مه زاب ،باتک ۀعلاطم یارب مدرم نتشادن تصرف و باتک رب مسیلاتیجد ندش

 دنام یم یقاب هچنآ مه زاب ،مینادب یسرد یاه باتک نیوانع ار نیوانع نیا فصن رگا یتح .دراد یتفگش یاج ،الاب مقر نیا .تسا

 رد ام عضو دهد یم ناشن مقر نیا .دوش یم رشتنم یسرد ریغ باتک ناونع ۲۵۰۰۰ زاب لقادح لاس ره ینع .تسا ییالاب مقر

.تسا رتهب هیکرت زا ًالثم ،باتک ۀزوح

 باتک ژاریت ندوب نییا یلصا للع ،امش رظن هب .تسا نییا اه باتک ژاریت اما تسا داز بتک نیوانع دادعت هکنا اب یلو

؟تسیچ ناریا رد

 یاه ندمت هک مربب دا زا دابن اما .دنرادن ندناوخ باتک ۀلصوح و تصرف مدرم .دراد مه یناور تلع ،دراد یداصتقا تلع

.دنا هتخاس یعمج و یدرف یاه هلصوح ار یرشب
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؟دوش یم یرپس دراد ذغاک رصع هک تسین نیا شا یلصا تلع

 تمیق شازفا ا ینارگ نیرتمک ،هتشذگ لاس لهچ رد اما .تسا نارگ مه هدنام یقاب ذغاک نآ .تسا رثؤم ًاعطق هک لماع نیا ،هلب

 تمیق شازفا ربارب دصنا شیپ لاس لهچ هب تبسن باتک ًالثم .تسا هدوب باتک هب قلعتم ،دنرخ یم مدرم هک ییاهالاک نیب رد

 .دوب ناموت تسود ،۱۳۵۲ لاس رد هکس تمیق تسا مدا نم .تسا هتشاد تمیق شازفا ربارب رازه جن لقادح هکس اما ،هتشاد

.هتشاد تمیق شازفا ربارب رازه شش هکس ینع .تسا ناموت رازه۲۰۰و نویلیم۱ هکس نالا

؟دینک یم هچ یرامیب جنر اب .دیتسه التبم مه ییاه یرامیب هبً ارهاظ امش ،یهاشمرخ یاقآ

:مناوخ یم ناتارب ار نآ ادتبا هک مراد یتیبود ک .هلب

مه بل ریز یاعد اب نوخ مهد ار شامزآ /مرم هاگشامزآ ات مور یم یهام هس ره

متسه هدنز یدنچ هک ییازیو هکلب مریگب ات /دآ مرهب خسا هک ات داب ربص یزور دنچ

 .متسه تاتستورپ ناطرس راتفرگ هک داد ناشن اه شامزآ .مداد شامزآ و مدرک هعجارم رتکد هب یا هضراع چیه یب ۹۲ لاس رد نم

 هاجن یالاب هک یناسک .متسین هجاوم هتفرشیپ ناطرس اب ینع .هدیسرن زاتساتم ۀلحرم هب مناطرس هک داد ناشن رتشیب تاشامزآ

 نم هک یتقو هناتخبشوخ .دنتسه التبم یناهن ضراوع هچ هب دوش مولعم ات دنهدب شامزآ ًابترم هک تسا بوخ ،دنراد لاس

 نابرگ هب تسد ینامردوترپ یاهدمایپ اب و مدرک ینامردوترپ هسلج ۳۷ نم .دوب هدشن رشتنم مندب رد ناطرس ،مداد شامزآ

۱ زا PSA هک دهد ناشن شامزآ رگا .دوش مولعم مندب رد ناطرس تفرشیپ نازیم ات مهد یم شامزآ رابک هام هس ره نالا .مدوب

 تسا نم یلصا یرامیب تاتستورپ ناطرس لاح ره هب .تسا هدوب ۱ زا رتمک نالا ات نم یارب هک ؛تسا یلاحشوخ یاج ،دشاب رتمک

 نیا هک دننز یم سدح ناکشزپ .تسا مولعمان یبطقود یگدرسفا أشنم .متسه التبم هک تساهتدم مه یبطقود یگدرسفا هب و

 نیا لوط رد نم .دوش یم رگ هولج یلاعف شیب تروص هب هک دراد مه داش شخب ک ندوب یبطقود .دراد کیتنژ أشنم یرامیب

 !تسا روطچ ملاح مسرپب مدوخ زا مدرک یمن تقو ًالصا و مدرک یم لیدبت راک هب ار یرامیب نیا زا یشان یلاعف شیب ۀمه ،اه لاس

 هب ناالتبم زا  یضعب .متشون یم مه هلاقم ات تسیب شرانک رد و مدرک یم راک باتک شش ا جن یور رب مینو لاسک فرظ ًالثم

 ندناوخ لاح یتح و دور یم تسد زا ناشزکرمت هک دنروآ یم یسناشدب مه  یضعب ،دنوش یم راکرپ هک دنروآ یم سناش ،یرامیب نیا

.دنرادن ار هلاقم ک

 ۀلمح رثا رد شندش دوخ یب دوخ زا و جنشت تاظحل ینع .درک یم هدافتسا شعرص زا یلو تشاد عرص مه یکسفاتساد

.تسناد یم شخب ماهلا شدوخ یارب ،ار عرص

!منک یم در ،یرامیب ۀناهب هب ،ار ینارنخس هب ررکم یاه توعد هک منک یم ماه یرامیب زا ار هدافتسا نیا مک تسد مه نم
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؟دراد مه یرگد تلع امش یراکرپ ،ندوب لاعف شیب زا ادج

 همه نیا ،گرم سرت زا .دشاب »گرم زا سرت« شباوج منک یم رکف .ما هدواک ار مهاگآدوخان و ما هدرک رکف مه البق لاؤس نیا هب

.مراکرپ

.دشاب هتشاد ینادنچ سرت گرم زا دابن هک نمؤم .دیتسین رکفنشور لیلد نیمه هب و درادند ددومرف هک امش ؟ارچ

 !ما هدروآرد ار یشدنا گرم هت ،مراد گرم ۀرابرد هتشون و رعش هک سب زا ،نم هنرگو ؛تسا گرم زا سرت تلع ناسنا یزیرغ ۀبنج

.تسا گرم زا سرت و گرم ۀرابرد یدنلب یونثم .یریم هدنز مان هب مراد مه رعش رتفد ک

.اه هبرگ هب هژیو هب ؛دراد هقالع مه تاناویح هبً ارهاظ امش

 زا رترود یمک هک ،ظفاح مگرزب رس هک دنتسه مه هبرگ ات لهچ یس ،مینک یم یگدنز نآ رد ام هک یعمتجم نیا ۀطوحم رد .هلب

 قافتا هب مه مرتکچوک دنزرف .دشاب ناروب و فرب هک ولو دهد یم اذغ اه نآ هب بش ره تسا لاس نیدنچ ،دنک یم یگدنز ام

 اه هبرگ یارب ار تسد نیا زا ییاهزیچ و دیفس رگج و دنفسوگ رگج .دنهد یم ماش عمتجم یاه هبرگ هب بش ره ،مرسمه

 هلصوح روطچ تفگ یم ام هب یک .درب یم اذغ اه هبرگ یارب اه نآ زا یک بش ره .دنا هدرک میسقت مه ار هتفه یاه بش .دنرب یم

 رب راک یتخس ،دشاب راک رد هناتسود ناسنا یتسود ناویح و دشاب صلاخ تین رگا متفگ ؟دربب اذغ اه هبرگ یارب بش ره دینک یم

 ار ام اه هبرگ هب نداد اذغ رد مه ناشا .تسام ۀاسمه مه یرهپس بارهس ناورداش یمارگ نارهاوخ زا یک .دوش یم ناسآ مدآ

 نینکاس زا یک رابک .دنرب یم یکشزپ ماد هب ار نیشام اب فداصت زا هدد بیسآ یاه هبرگ ا ضرم یاه هبرگ و دننک یم یرا

 اج نیا اه هبرگ نیا نوچ« :متفگ وا هب نم .دینک یم عمج اج نیا ار اه هبرگ ،ناتنداد اذغ نیا اب امش هک درک ضارتعا ام هب عمتجم

 رد اه نآ روضح تلع ام نداد اذغ ینع ».دنشاب اج نیا ،ام نداد اذغ رطاخ هب اه نآ هکنا هن ؛میهد یم اذغ اه نآ هب ام ،دنتسه

 یزاین رگد ،دینک لقتنم یبوخ یاج هب یرادرهش کمک اب ار اه هبرگ امش رگا متفگ !تساه نآ روضح لولعم هکلب تسین اج نیا

 ار اه  نآ یرادرهش هکنا هن .تلم کرا ًالثم ؛بوخ یاج ک هب ناشدربب ًاعقاو هکنا طرش هب هتبلا .میهدب اذغ اه نآ هب ام تسین

.تسا یرشب دض رایسب یراک و کانتشحو یسوباک ،هانگ یب ۀبرگ همه نیا نتشک .دنک تسین هبرس دربب

؟دراد مه گس ،دیتسه تسود ناویح هک امش

.هن

؟ارچ

 سجن گس هک تسا روهشم یلو ،درادن یدنس مکح نیا دنوگ یم هک دنچ ره ،نیا رب هوالع .مدوب رت سونأم هبرگ اب لوا زا ام

.هن ا دراد دوجو گس ندوب سجن رب لاد یدنسً اعقاو مناد یمن و ما هدرکن هنیمز نیا رد یقیقحت ًاصخش نم هتبلا .تسا

.تسین گس ندوب سجن رب لاد یا هآ چیه نآرق رد

.هن

 ۀروس مراهچ ۀآ مه یرگد ،فهک باحصا گس هب طوبرم ۀآ یک .دنا تبثم مه ود ره هک مراد گس ۀرابرد هآ ود طقف

.دناد یم لالح ار گس طسوت هدشراکش دیص ندروخ هک تسا هدئام

.تسا روط نیمه ،هلب

 گس تساجن ینع … و تسین گس یرادهگن رد یریخ چیه هکنا و مراد گس ندوب سجن ۀرابرد یتااور و ثداحا اما

؟ثداحا ا دشاب تجح داب نآرق ،هلئسم  نیا رد .نآرق زا هدمآرب هن تسا ثداحا زا هدمآرب ،یمالسا گنهرف رد

 ثدح هعومجم هکنا اب .مریگ یم ار نآرق بناج هک نم .انعم و نتم ثیح زا هچ ،دنس ثیح زا هچ ؛دنوش یداقن داب ثداحا

.مریگ یم ار نآرق بناج یهارود نیا رد نم اما ،ما هدرک رشتنم یراصنا دوعسم داتسا یراکمه اب مه یلصفم
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 دورو زا س اما .دننک یم کرد ار ینامسآ و یبیغ شورس هک دنتسناد یم یتاناویح ار سورخ و گس ،ناتساب نایناریا

.درادن ینآرق دنتسم ،ندوب روفنم نیا اما دش نایناریا نیب رد یدورطم و روفنم دوجوم جیردت هب گس ،ناریا هب مالسا

 نیمه هب و دنراد دنس ًامتح ثداحا نیا یلو .ما هدرکن یسررب ار ثداحا هک تسا نم ریصقت نیا هتبلا .درادن ینآرق دنتسم ،هن

 .تسا گس ندش دادملق سجن نیمه شلیلد ،»تسا هبرگ هللاءاش نا« دنوگ یم هکنا .دراد یهقف ماکحا ،گس تساجن لیلد

 درک سیخ ار شسابل و درک دروخرب وا هب هدروخ ناراب گس ک ،حبص شیمو گرگ رد ،هناخ هار رد و دوب هدمآ هبامرگ زا یسک یزور

 شارب هکنوچ ،هدز هنت وا هب گس ک درک ساسحا هکنا اب و تخادنا شفارطا هب یهاگن مه وا .تخرگ شرانک زا تعرس هب و

!تسا هبرگ هللاءاش نا تفگ ،دوشب ار شسابل و ددرگرب مامح هب هرابود دوب تخس

:بلطم نیا یراذگ کارتشا

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(

)https://telegram.me/zeitoons(

)http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fzeitoons.com%2F32453&t=%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85(



0 )http://twitter.com/share?text=%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85&url=http%3A%2F%2Fzeitoons.com%2F32453&via=zeitoons(


)(


Telegram (http://zeitoons.com/32453?share=telegram&nb=1)کوبسیف)http://zeitoons.com/32453?share=facebook&nb=1( 

)http://zeitoons.com/32453?share=twitter&nb=1(رتییوت 

WhatsApp (whatsapp://send?text=%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%

A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85 

http%3A%2F%2Fzeitoons.com%2F32453)



)http://zeitoons.com/32453?share=email&nb=1(همانایار پاچ)http://zeitoons.com/32453#print( 

طبترم

)http://zeitoons.com/32493(یلبق بلطم «

Page 10 of 10متسین رکفنشور اما منکیم رکف

07/22/2017http://zeitoons.com/32453


