
 
 امـش اـب »نـَقهّلک« باتک راشتـنا اـب راـبنیتـسخن اـم !دار یاـقآ بانـج .کی
 یلـحم تاـحالطـصا و اـههژاو زا تـسا یاهـعومـجم هک یباتک ؛میدـش انـشآ
 و حرـش اـب هارمـه ،یناـمرک شیوـگ اـب زیمآزنـط ییاـهرعـش بـلاـق رد ،ناـمرک
 و دـش رـشتنم ناـمرک رد 1387 لاـس رد باتک نیا لوا پاـچ .حیضوـت
 دـش هـچ .تـساداـناک ِنکاـس شایناـمرک ِفـلؤـم هک میدینش مایا نامـه رد
 دیتفرـــگ میمصت و دیداتـــفا یناـــمرک ۀجهـــل رکف هـــب ناـــتهاـــگداز زا رود هک
؟دینک رشتنم ار »نَقهّلک«

 راعـــــشا نیا هک ماهدرکهراـــــشا »نـــــقهلک« یاـــــههـــــمدقـــــم زا یکی رد نـــــم
 ار ندیشیدــنا نیاتــشانگتیو ایوــگ !مراد مماــهوا اــب هک تــساییاــهوگتفــگ
 زا مرـــس اـــمومـــع نـــم هتبـــلا !تـــسا هتـــسنادیم شیوـــخ اـــب نتفـــگنخـــس
 یلیخ ار  کوکشمهمین ِیهلمـج نیا یلو دیآیمنرد هفـسالـف ِیاـهتبحـص
 ِساســـــــحا منزیمفرـــــــح مدوـــــــخ اـــــــب مراد یتقو نوـــــــچ ،مرادتـــــــسود
 شلــصاــح دیریگبیّدــج ار ناتــماــهوا رــگا امــش .منکیم ندوــبدنمشیدــنا
 هـجردجنـپویس ِیاهنـم ِیاـمرـس یوـت دیورـب دینکیمنرواـب »نـقهلک« دوـشیم
 و شکتــسد و لاــش و هالک و هتــسشنن زونــه منیبب دیوشــب سوــبوــتا ِراوــس
 دینکیمرکف امـش ؟دیتفایمن ناـترداـمِ دای هدرکنزاـب ار ناـتدنـبدـِه و کنیع
 .دنیآیم مدآ ِغارـس هـب یاهجهـل هـچ اـب اـههیاسمـه و ناتـسود و ناشیوـخ نیا
 مــه وا ِشیوــگ دیشاــبنئمطــم دــشاــب مّهــم یسک ِیارــب یقیفر کیِ دای رــگا
 و ناقیفررـپ … کاـخ و خـلود زارـپ تـسیرـهش وـت رو .دیآیم شدای ِهارمـه
نم رو نازیزع
 
 و تـسا هدیسر مـجنپ پاـچ هـب نونکاـت -منکن هابتـشا رـگا- »نـَقهّلک« .ود
 ۀعـماـج رد ریگارـف یاـهیناوخـنباتک و اـهندیرـخنباتک ِراـگزور رد ،نیا



 ۀعـماـج رد ریگارـف یاـهیناوخـنباتک و اـهندیرـخنباتک ِراـگزور رد ،نیا
 هـجوـت ؟دینادیم هـچ ار لابقتـسا نیا تلـع .تـسا یبوـخ رایسب ربـخ ،اـم
 ،رگید یوـس زا زنـط ناـبز زا یریگهرـهب و ،ییوـس زا یناـمرک ۀجهـل هـب امـش
؟تسا هتشاد مهس باتک نیا قیفوت رد ردقهچ

 مــه بــطاخــم یشاــبهتــشاد تّیمیمص امــش فرــط نیا زا هک یتقو بوــخ
 ود »نـقهلک« هـب تبـسن لابـقا منکیم رکف نـم .دنکیم هـنامیمصِ دروـخرـب
 هرادـــِن هک یرـــَش « ناـــمدوـــخ ِلوـــق هـــب :هکنیا یکی .تـــسا هتـــشاد لیلد
 یباتک نینچ یاـج رگید ِترابـع هـب »میرکُلدبـع نـگیم زـُب هـب دیفسشیر
 هــب هک دوــب نــمِ ســناــش نیا .تــساهدــشیم ساســحا شزاین و هدوــب یلاــخ
 هک دنیارـسیم و دنسیوـنیم یلـحم اـهیلیخ  نآلا هـنرـگو مدرک مادـقا عـقوـم
 رود ِهار زا مرعــش و مدوبــن ناــمرک نــم هکنیا مود .تــسا رتــهب مــه نــم زا
 داجیا اـــهیرـــهشمه ِنایم رد یزوســـلد ِســـح کی دوخـــبدوـــخ و دـــمآیم
 وـجاوـخ هکنیمه هک دـشاـب ناـمدای »!یتخبدـب هدـِشهـنوید مَنیا « هک دـشیم
:مییارسب هک دوب یفاک اهینامرک ام ِیارب دش نفد زاریش ِربکاهللا ِگنت رد
ربکا هللا تسا هداتفا گنت هب .… زاریش هب ینامرک ِیوجاوخ ِنت
 تـبرـُغ زا اـم هـب هراـشا و زـمر ِناـبز هـب »ربکا هللا« و »گنـت« یاـههملک راگـنا
 تـسه و هدوـب اـم رد هشیمه سـح نیا . دنیوـگیموـجاوـخ یاـهییاهنـت و
 .تسا یندینش و کانزوس شاهلان دورب نامرک زا سک ره هک
 
 ناتـساد ۀعومـجم و »نکشادنـق« رعـش باتک ،»نـقهلک« زا دعـب امـش .هـس
 باتک ود رـه ؛دیدرک رـشتنم هزوـح نیمه رد مـه ار »نوضـمرییاد« هاـتوک
 نیا ۀراـبرد .زنـط نیریش ناـبز و ناـمرک یموـب شیوـگ ؛یگژیو ود نامـه اـب
.دییوگب مه باتک ود

 مرواـب« نوـمدوـخ ِلوـق هـب »نـقهلک« ِتّیقفوـم زا دعـب .تـسا روطنیمه هلـب



 مرواـب« نوـمدوـخ ِلوـق هـب »نـقهلک« ِتّیقفوـم زا دعـب .تـسا روطنیمه هلـب
 کی اـجنیمه دیهدـب هزاـجا .دـب مـه و تـسا بوـخ مـه هتبـلا نیا و »دـش
 اـب رـگا- اـم ِتیصخش زا هولـج کی .منکب نایناـمرک زا یتخانشـناور ِدقـن
 تـسه اـم ِنیب رد یششوک کی !تـسا »یزیتـس رـهاـظ« -دیشاـبقـفاوـم نـم
 نتفــگنخــس زا ،مینک بیرــخت ار ناــمرــهاــظ یاهــنارــهاــم یلیخ ِوحــن هــب هک
 زا هتبــــلا نیا .نامنیشاــــم و هــــناــــخ اــــت ناــــمدوــــخ ِعــــضوورــــس اــــت دیریگب
 رد ار نارگید ِعــقوــت هک دوــشیم نیا شاهجیتن نوــچ تــساــم ِیدنمــشوــه
 هکنیا ضحـم هـب هک دوـشیم نیا شاهجیتن زاـب و میهدیملیلقت دوـخ ِدروـم
 تیبوبحــــم و دوــــشیم راذــــگریثاــــت یلیخ هولــــج نیا مینکیم یاهولــــج
 ار اــــم ِتــــفرشیپ ِیولــــج »یزیتــــس رــــهاــــظ« رگید ِفرــــط زا .دنیرــــفآیم
 »هــــئارا« ِتراهــــم شدوــــخ ِتــــفرشیپ و دــــشر ِیارــــب دیاــــب مدآ .دریگیم
 هـضرـُع هـضرـَع « میوگـب ،دینکن ظافـلااـبیزاـب رـب لمـح رـگا .دـشاـبهتـشاد
 متفـگ ارهمـه نیا لاـحرـه هـب .میرادـن اـهیناـمرک اـم اـمومـع هک »دـهاوـخیم
 اـهعـقوـت ِفالـخ نوـچ درک هولـج مـّلواِ باتک ، هیقبِ لثـم مـه نـم میوگـب هک
 ِتراهــم ، مدادیم جرــخهــب ندرکهــضرــَع یهــضرــُع دیاــب هک هــمادا رد و دوــب
.متشادن ار یفاک
 
 ِناــبزیسراــف کی ؛میوگــب رتــهب و ،یناریا ای یناــمرک کی ناونــعهــب .راهــچ
 یهاگیاـج هـچ ،زنـط رد ًالثـم ؟تسیچ »زنـط« زا ناـتفیرعـت ،اداـناک میقم
؟دیلئاق »دقن« رصنع یارب

 کی ناونـــعهـــب « :دیدنـــبیم نـــم ِیاـــپ هـــب دیق همـــه نیا امـــش هک الاـــح
 میقم ِناــبزیسراــف کی ناونــعهــب « ای »یناریا کی ناونــعهــب « ای »یناــمرک
 رد هتـخوـسباتـفآ ِیریوک کیِ یگدـنز« ینعی زنـط میوگـب مراـچاـن »اداـناک
 یزار زا »یلاّمـح ِقشـع« ِماـن هـب یتـشاددای رد شیپ یدنـچ »لامـش ِبطـق
 :میوگیم امش ِیارب نونکا هک متشادرب هدرپ یسراف ِنابز رد



 :میوگیم امش ِیارب نونکا هک متشادرب هدرپ یسراف ِنابز رد
 رد هراومــه اــم ؟دیاهدرک هــجوــت یسراــف رد »راــب« ِنزو هــب نونک اــت امــش
 اــب هک یلاعــفا هــب دینکب تــقد .میاهدوــب رــطاــخهدیجنر »راــب« زا نامخیراــت
 ،ندیشکدرد ،ندیشکنر : دــنراد یفنم ِراــب ارثکا میزاــسیم »ندیشک«
 رگید ِلعــف اــههد و ندیشکتبیصم ،ندیشکتــلاجــخ ،ندیشکتــمالــم
 یهرازــه زا نانچمــه شودهــبهــناــخ ِیاــهییایرآ هک دننکیم یهاوــگ همــه
 ملـــقکی امـــش .دـــنرفنتـــم »راـــب« زا زورـــما نیمه اـــت دالیم زا شیپ موـــس
 ناواـگ دیوـگیم اـجکی :دـنزیم فرـح »راـب« زا هـنوگـچ دینیبب ار یدعـس
 .راــب تــسم ِرُتــشُا دَرــَب رــتکبــس دیوــگیم رگیدیاــج ،رادرــبراــبِ نارــخ و
 مریگ .»تـسا لد رـب اراـم و دنتـشپ رـب راـب نایاـپراـچ« دیوـگیم رگیدِیاـج
 ِراــب اتــح دیناوخــب ار ظــفاــح دیورــب دــشاــب یعیبط راــب زا ترودک هــنوــگنیا
 ار -دنک داجیا یشیدـناتبثـم و یتـسمرـس دیاـب هدـعاقـلایلع هک- تـخرد
:دنیبیم یفنم
دنراد قلعت هک ناتخرد دنرابِ ریز
دمآ دازآ مغ ِراب زا هک ورس اشوخ یا
 ، مینیبیم »راـــب« کی ار یلمع رـــه نایناریا اـــم هکنیا ،ناتـــساد ِزنـــط ِجوا
 بـلاـج »… و راـبدـص ،اـهراـب ،راـبرـه ، راـبنیا ، راـبود ،رابکی« مییوـگیم
 تبثـم یاـههملک دـسریمارـف »راـب«ِ نتـشاذـگنییاـپ یهظـحل هکیتقو هکنیا
 و هاـــشداـــپ ِفـــقوـــت ِناـــمز هـــب هراـــشا هک »ندادراـــب« ِلعـــف  الثـــم میزاـــسیم
 »ناراــب« یهملک رــتفیطل نیا زا .تــسا نایاــپراــچ یهنــُب و راــب ِندرکهدایپ
 زا راـــب ِنتـــشاذـــگورـــف هـــب هراـــشا و تـــسا تبثـــم رایسب اـــم ِگنـــهرـــف رد هک
 .تساهربا
 میوگیم نم  ؟هچینعی زنط هک دیسرپب نم زا زاب و دینیبب ار اهنیا امش

 نامرک زا و نتخادنالوک ِیور ار هنُب و راب ینعی زنط
:ینعی !نتفر

هیفاق و نزو ناهج ِ راکِ ز ارم هدنام



هیفاق و نزو  نامب وت ، ورب ورب ینعم

تسین فیدر اجنیا نم ِ  راک هک یتشادنپ
هیفاق و نزو نانچ , فیدر نونک رگنب

دوبن ناور میاپ و منامب متساوخ یم
هیفاق و نزو ناور دوب هکنآ زا لفاغ

مدمآ هنابیرغ و راید زا لد مدنک
هیفاق و نزو  ، نادمچ کی و یلد نماب

متشاذگ اج رهُگ هنوگ رازه اجنآ
هیفاق و نزو نایم ز نم تسد تشاد رب

تفرگ ملد یرود و ییادج زا وچ اجنیا
هیفاق و نزو ناسرب یمک ، ادخ متفگ

نالف دش  ، رای نالف دینش رگا مشوگ
هیفاق و نزو نالف هب طخ راهچ متفگ

ضیرم مدش یناعم یاههنتف ِ ز ، رخآ
هیفاق و نزو نارگ ِ راب ِ ریز تسکشب

« درُم « و »تشگ ریگ نیمز « و » راب تشادن تقاط »
هیفاق و نزو  ناورداش ، ریخب شدای

 مـــهاوـــخ نآ هـــب یدعـــب یاـــهخـــساـــپ رد هک دیدیسرـــپ دقـــن ِهاگیاـــج زا اـــما
 .تخادرپ
 



 رمــــع اــــم تایبدا رد ،یبدا حالطــــصا نیا زا هدافتــــسا هک مینادیم .جنــــپ
 یلو ،تـــسا هدوبـــن یلاـــخ زنـــط زا اـــم تایبدا خیراـــت هتبـــلا ؛درادـــن یدایز
 ۀقـــباـــس ،تـــساـــم رظـــن دـــم زورـــما هک ییانعـــم رد هملک نیا یریگراکهـــب
 یاضـف اـب ناـتطابـترا و روضـح هـهد ود دودـح هـب هـجوـت اـب .درادـن ینالوـط
 هـچ و فیرعـت هـچ »زنـط« اـجنآ رد منادـب مـهاوـخیم ،اداـناک ۀعـماـج یگنهرـف
؟»satire« ای تسا »irony« ِلداعم رتشیب ًالثم ؟دراد یهاگیاج

 زورـما هک ییانعـم رد هملک نیا « دییوـگیم یتـسرد هـب هک روـطنیمه هلـب
 »تردـق« هک تـسا نیا شتلـع .»درادـن ینالوـط یهقـباـس ،تـساـم رظـن دـم
 هــب راک .دــشابــن فّلکم هک دنکیم ادیپ لامک یناــمز نایناریا ِگنــهرــف رد
 نینچ هک تــسا نیا نــم ِضرــع ،مرادــن فرــح نیا ِندوــب طلــغ و تــسرد
  امــــش هک »یریتاــــس« نآ ینعی .دــــماــــجنایم »زنــــط« یاوزــــنا هــــب یرواــــب
 دـهدیم تـسد زا ار دوـخ ِتـلزنـم »یبدا ِعوـن« کی ِناونـع هـب دیدرکهراـشا
 ،دوـشیم قیرزـت مدرـم ِمالک ِتـفاـب هـب ینعی دوـشیم لیدبـت »ینوریآ« هـب  و
 لوغشـــــم هراومـــــه همـــــه ینعی .تـــــسنینچ ناـــــمرک رد هک روـــــطنامـــــه
 امـش .میرادـن مـه یاهـفرـح  ِزادرـپزنـط کی لاـح ِنیع رد اـما دـنایزادرـپزنـط
 ِمدرــم اــت یناــجریس ِیدیعس اــت یدارــم گنــشوــه اــت ریگب یناتــساــبداتــسا زا
 زنـــط ِهاگیاـــج رد هک اـــجنآ اـــما دتـــفایمن ناشـــناـــهد زا زنـــط ؛رازاـــب و هـــچوک
 زنــط ِرازــبا هــب دنــشاــب فوطعــم اــههروطــسا ِدقــن هــب هکنآ زا شیب دــنرادرارــق
 یناتـساـب ِموـحرـم نوـچ میوـگیمن داقتـنا ِباـب زا نـم ار نیا هتبـلا .دنـلوغشـم
 نارگید ،دوـب ماـمت شیوـخ ِراک رد ؛یدادغـب ِدینج ِلوـق هـب و دوـب نادخیراـت
 قیرزـت اـم یهمـه هـب زنـط هک میوـگیم باـب نیزا طقـف ار نیا ،روـطنیمه مـه
 ِردـپ .رگنـهآ هاوـخ ، نادخیراـت هاوـخ ، میشاـب سیوـنناـمر هاوـخ تـساهدـش
 ِریزو ماـسدمـحم هک یتقو .دوـب لاوـحا ِتبـث ِسیئر هاـش ِناـمز رد نـم ِدوـخ
 هـب مردـپ .دنکب ریزو هـب ار وا ِشرافـس تـساوـخ مردـپ زا یتـسود دـش روشک



 هـب مردـپ .دنکب ریزو هـب ار وا ِشرافـس تـساوـخ مردـپ زا یتـسود دـش روشک
 اـقآ یدـهم نیا ،ریزو ِبانـج : تفـگ و تـفر ریزو ِتـمدـخ هـب ناشیاِ قافـتا

!تسا یطسوتم ِدرم رایسب )مسیونیمن ار ناشیا لیماف ادمع(
 ِکناــب ِتــسایر و تــخاــس ریزو ِعبــط هــب کینوریآ امــش ِلوــق هــب ِزنــط نیمه
 تـسه اـم یهمـه رد ینوریآ هکنیا مروظنـم .درک تـسود نآ ِبیسن ار یلم
 یناگمـه یعبطخوـش همـهنیا اداـناک رد هک یلاـح رد تـسه مـه روـفو هـب و
 .تسین
 یدرــف ِیاــهمیرــح رــب یعامتــجا ِیاــهمیرــح ِقابطــنا ِمدــع رد رگید ِتوافــت
 راــگزاــساــن درــف ِنوریب و نورد هک دریگیم لاــب و رــپ یناــمز »زنــط« .تــسا
 ،دنک ناهنــپ ار شدایتعا دــهاوــخیم یکایرــت کی هک یتقو الثــم .دوــشیم
 نینچ ِلاثــــما و دــــنزــــب اــــج نّیدتــــم ار دوــــخ دــــهاوــــخیم نیدیب کی ای
 زورــب روــفو هــب یعامتــجا یاــهبوــشآ ِطیارــش رد منامــگ هک ییاــهتیعقوــم
 هک نارــجاهــم ِنیب رد رتشیب ییاــهزنــط نینچ ِتیعقوــم اداــناک رد .دنکیم
 .دوـشیم هدینش و هدید دنـنامهـم یهعـماـج اـب دوـخ ِیراـگزاـس ِیوـپاکت رد
 اـهیدمک پآدنتـسا زا مـه و دوـشیم رـشتنم هک ییاـهباتک زا مـه ار نیا
 .داد صیخشت دوشیم
 
 هــنوگــچ اــجنآ رد باتک شورــف و عیزوــت و راشتــنا و پاــچ عاــضوا .شــش
؟تسا

 زــج یلکشم میوگــب دیاــب .دــشاــب یسراــف هــب راشتــنا امــش ِروظنــم منامــگ
 »مرـب نوشـنوـبرـق« اـهینارـهت ِلوـق هـب هک نایناریا .میرادـن بـطاخـم ِدوبمک
 ترـجاهـم یهـغدـغد رازـه هکنیا هـب دـسر هـچ ،دـنرـخیمن باتک دوـخهـبدوـخ
 دنیوــگیم  .تــسا دیدــج ِناــبز نِتــخوــمآ نآ ِنیرتمک هک دنــشاــبهتــشاد مــه
 ؟ینکیمن کیلـش ارـچ تفـگ یشاـبیچپوـت هـب هاـش نیدـلارـصاـن راـب کی
 درک ضرـــع .وگـــب ار یکی تفـــگ هاـــش .لیلد کی و رازـــه هـــب درک ضرـــع



 درک ضرـــع .وگـــب ار یکی تفـــگ هاـــش .لیلد کی و رازـــه هـــب درک ضرـــع
!وگن ار شاهیقب رگید تفگ هاش .مرادن هلولگ
 یزنـط ِرعـش نـم اضـق زا .تـساداـناک رد یسراـف ِباتک ِرـشن ِتیاکح نیا  
 رد .تـسا یبرـغ ِرـعاـش هـب باطـخ یناریا ِرـعاـش کی یهیئاوکش هک ماهدورـس
 ِیهیفاـق زا منامـگ .مسیوـنیم ناتیارـب ار نآ ِپاـچ ِلـباـق یاـهتمسـق  اجنیا
:دیربب تذل نآ

ژاراگِ   رد نم و رصق ِ  رد  وت
ژالپ  هب نآ هدوشگ نیا ریوک هب

میدرگیم هتسب و زاب اتودره
ژاپمُپ اب وت یلو مَلید هب نم

یلاع ار وت هتخاس رفنکی
ژاتنوم ،  ار هدنب هدرک رفن کی

نانک ریجریج هتشگ اهر نم
ژالگر و نغور هب بّترم وت

هدنسیون و رعاش اتود ره
ژاتناشیب ،  غوردیب ، ایریب

میراد اهجنگ هنیس رد ود ره
ژاتیمرآ یاهرالات وچمه

 = نویا ِمیکح = نویا وآ دراب(               نَ ویِا رد دراب ز ییوگب وت
تسا ریپسکش مایلیو دلوت لحم یاتسورِ مان Avon )ریپسکش



 = نویا ِمیکح = نویا وآ دراب(               نَ ویِا رد دراب ز ییوگب وت
تسا ریپسکش مایلیو دلوت لحم یاتسورِ مان Avon )ریپسکش
 مان ژاب )یسودرف = ژاب ِمیکح(     ژاب و میوگ  میکح زا نخس  نم
 تسا یسودرف دلوت لحم یاتسور

نورد یاههراپهکت زا ودره
ژالُک مینکیم هژاو رب هژاو

امیا دص هب و نم مسیونیم
ژامیا دص هب و  وت یسیونیم

ییوگیم هنایم زا نخس وت
ژاریو مهدیم تسار و پچ نم

مدوخ ِ  لام تسا نمِ   باتک و
ژاریت دروخیم وتِ   باتک و

»راب یدنب« وت و نم »مراب ِ ریز«
ژاتناسروپ ِ مهس و رشن زا ودره

 امرس نیا ِ  یوت میمرگ ود ره
ژافوش زا وت ، لد ِ  یامرگ ز نم

…

میگنهامه یرعاش رد هچرگ
ژانیتاپ ِ  ناگدنصقر وچمه



ژانیتاپ ِ  ناگدنصقر وچمه

داتعم وت هب نم هنشت نم هب وت
ژاین ِ  یور ژ  نایکایرت وچمه

ناریا ات دنه ز نم یهشیر
ژاتراک ات مور ز وت یهشیر

اهییادصکت ِ نیرمت و نم
ژافلوس رد توص ِ  ریثکت و وت

هدییاز هک یردام وت ِ رعش
ژاتروک دنک ات هتفر نم رعش

اوه ِ یوت هدیرپ یزابرتچ
ژاریم رد هتسشن ینابلخ

یگنهرف ِ  فالتخا دَوب نیا
ژاتلو رد ِ فالتخا زا رتدب

…
 
 بدا کیسالک نوتــــم و نهک تایبدا اــــب نیرید یسنا هک منادیم .تفــــه
 رازـگرـب نوتـم نیا یناوـخزاـب یارـب ییاـههـماـنرـب مـه اداـناک رد و دیراد یسراـف
 ،زنــط ناــبز زا یریگهرــهب و یزادرــپزنــط رظنــم زا میهاوخــب رــگا .دینکیم
 هـــچ امـــش رظـــن هـــب ،میشاـــب هتـــشاد هدـــشدای نوتـــم هـــب یلامـــجا یهاگـــن



 هـــچ امـــش رظـــن هـــب ،میشاـــب هتـــشاد هدـــشدای نوتـــم هـــب یلامـــجا یهاگـــن
 زنــط نایب و ناــبز زا ،مدقتــم ناــگدنسیوــن ای نارــعاــش راــثآ رد ییاــههــناشــن
؟مینیبیم

 زورـب و روهـظ یسراـف ِتایبدا ِدـلوـت ِدادـماـب زا هک مییوگـب ار زنـطِ قلطـم رـگا
 تـسد ِناتـشگنا ددـع هـب شاهدـناـماجـب ِراعـشا هک یرـجه ِموـس ِنرـق زا .دراد
 کیلـــسوـــبا .زورـــما نیمه اـــت میناوـــخیم و مینیبیم زنـــط دـــسریمن مـــه
:دیوگیم )نایرافص یهرود( یناگرگ
دزد ناگژم هب و یضاق بل هب یا … یدیدزدب نم ز لد هژم هب
دزُم هب ْدزد ؛دید هک یتفگش نیا … یدرُب نمز لد هک یهاوخ دزم
 هــب ،تــسا هتــشاد هــمادا نونکا اــت مدرک ضرــع هک روــطنیمه تّنــس نیا 
 ِبدا ِناـــگرزـــب یهدمـــع زا مناوـــتیم ظفـــح زا نآلا نیمه  نـــم هک یدـــح
:منکیم تعانق ظفاح هب اتلاجع .مناوخب ییاههنومن یسراف
 امـش هک تـسا یفاک عرصـم نیمه( منک هراختـسا متفـگ یبـش هـبوـت ِمزـع هـب
 ِدرـــم هک دـــسرپـــب هـــجاوـــخ زا تسین یسک ، دینک هظـــحالـــم ار زنـــط ِجوا
 مـــه ار مود ِعرصـــم لاـــح نیا اـــب !دراد هراختـــسا مـــه هـــبوـــت رگـــم یباســـح
!منک هراچ هچ دسریم نکشهبوت ِراهب )مروآیم
 ِزنــط ناــتدارــم اتقیقح و تسین زنــط ِقلطــم امــش ِروظنــم منک نامــگ اــما
 دیبع ِیاـــهراک رد یرایعماـــمت ِلکشهـــب زنـــط زا هـــنوـــگنیا .تـــسا یداقتـــنا
 و )هریظن( یدوراـــــپ ِلثـــــم زنـــــطِ جیارِ یاـــــهکینکت زا هک دوـــــشیمهدید
 ِلـصا نیا مناوـتیم میرذگـب هک دیبع زا .تـسا هدرک هدافتـسا مـه یتـسوارـت
 ییارـگهبخـن زا یگدنسیوـن و یرـعاـش یهـصرـع اـج رـه هک میوگـب ار یلک
 .تــسا یوــلوــم شــبوــخ ِلاثــم .دــباییم شیازــفا زنــط ِنازیم دریگب هلــصاــف
 یهــسردــم رد .دوبــن ارــگهبخــن ،فوصــت ِیلصا ِنایرــج ِفالــخ رــب یوــلوــم
 یونثــم رد لیلد نیمه هــب دنتــشاد روضــح مدرــم ِفلتخــم ِتاقبــط یوــلوــم
 نیا شاهجیتن .دنکشیم مـهرد یداـع ِراشـقا ِعفـن هـب هـنایارـگهبخـن ِیاضـف



 نیا شاهجیتن .دنکشیم مـهرد یداـع ِراشـقا ِعفـن هـب هـنایارـگهبخـن ِیاضـف
 سمـش ِتایلزـغ لـباقـم رد .دوریم الاـب رـثا ِراوید و رد زا زنـط هک دوـشیم
 نامــه هــب و  تــسا رتمک نآ رد ماــعِ بــطاخــم هــب شیارــگ ِنازیم هک تــسا
 مروظنــم هک منکیم دیکاــت زاــب ( تــسا رادروــخرــب یرتمک ِزنــط زا تبــسن
 دقتنــم ِریغ ِزنــطِ جوا ریبک ناوید زا تیب ود نیا هــنرــگو تسین زنــطِ قلطــم
:تسا
تفرب داهنب تخر هرابود تشگ رب .. تفرب داش و دمآرد مرد ز تقشع
 دای زا شنتــــفر نونک و تــــسشنب .. نیشنب یزورود شفّلکت هــــب متفــــگ
 )تفرب
 دید دوـشیم مـه نارگید و یدعـس و ورـسخرـصاـن یاـهراک رد ار لـصا نیا
      دهاوخیم یرتشیب ِلاجم منامگ هک

 
 رـگا ؟دیاهدوـب سوـنأـم ناریا نازادرـپزنـط راـثآ اـب ،رـصاعـم تایبدا رد .تـشه
؟یراثآ هچ و نازادرپزنط مادک ،تسا تبثم ناتخساپ

 ِزرــم ِنییعت ِناتــساد نیا ؟هــن ای دینادیم رــصاعــم ار جریا امــش منادیمن نــم
 لیبموــتا رد اــصوصخــم ، تــسا هدــش ییاّمعــم نــم یارــب مــه ندوــبرــصاعــم
 رـــصاعـــم ار جریا رـــگا .منکیم یزاـــب یلاوـــستسیب مرتـــخد اـــب هک یتقو
 جریا جریا هرـــــخالاـــــب . میوـــــگیم ار دازکشزـــــپ نـــــم دینک رکف دینادیمن
 نیا هـن دوـب »ازریم« یکی نآ هـن مینک باسـح هک تـسرد هـن رـگو ، تـسا
 یماــسا اــب یخوــش ِتبــسانــم هــب نــم دیراذگــب اجنیا .»دازکشزــپ« یکی
 ِیپ رد ایوـگ هک  »ناـخ اـقآ ازریم « ناـمرکفنشور ِیرـهشمه زا منکب یدای
 یماــسا زا ار باقــلا دنــهاوخــب رــگا ؛دوــب هتفــگ باقــلا ِفذــح یهــبوصــم
.دوریم دابرب ام ِناخ مه و اقآ مه ، ازریم مه دننک فذح
 



 یسراـــف ناـــبز شزوـــمآ هـــب اداـــناک یاـــهرـــهش زا یکی رد امـــش ایوـــگ .هـــن
؟دیهدیم حیضوت هرابنیا رد .دیلوغشم

 ِریبد )۲۰۱۳ اــت ۲۰۰۰ زا( اداــناک یوــلرــتاو رد لاــس ۱۳ ِتدــم نــم هلــب
 ِتیدرک ِسروک ملعــــم ناونــــع هــــب و .مدوــــب ناتــــسریبد عطقــــم رد یسراــــف
 اــهلاــس نیا رد .مدــشیم بوسحــم شرورــپ و شزوــمآ ِدنــمراک ، یسراــف

 اــهنآ زا یخرــب هک دــناهدــش لیصحتلا غراــف نــم یاــهسالک زا رفــن ۳۶۴
 یسراــــــف ِدــــــحاو نــــــم اــــــب ۱۲ اــــــت ۹ سالک زا ینعی یپایپ ِلاــــــس راهــــــچ
 دـناهدرک جاودزا مـه اـب اـهدعـب هک ماهتـشاد ینازوـمآشـناد نـم .دـناهدـنارذـگ
 شـناد نـم .منک تبحـص ناـشیسورـع ِمـسارـم رد هک متـشاد راختـفا نـم و
 سیردـت ِلوغشـم ناهـج یاـههاگشـناد نیرتـهب رد نآلا هک ماهتـشاد ینازوـمآ
 ِساســـحا زا راـــشرـــس ارـــم و دننکیم دای نـــم زا یهاـــگهاـــگ و دـــناقیقحت و
 ِزوـــمآ شـــناد نـــم .دننکیم یگدنـــمرـــش لاـــح ِنیع رد و تذـــل ، یکبـــس
 ِنایم رد و ینیطــسلف ،یناغــفا ، کیجاــت ،یناتسکاــپ ،ینیچ ، ییاکیرــمآ
 اـهنآ یهمـه هک ماهتـشاد برـع و چولـب و رـل و درک و کرـت و سراـف نایناریا
 .دناهدوب زیزع میارب دنزرف ِلثم
 ار اـهلاـس نیا ِیابیز ِیاـهزنـط هک میراد زاین هدهیلع یوگتفـگ کی منامـگ
.  منک وگزاب
  ِ یاــــههاــــگراک و کیسالک ِنوتــــم ِندــــناوــــخ ِدازآ یاــــهسالک نیا زا ریغ
.مراد و هتشاد مه یبدا ِثحابم
 
 اـما ،میدرک هراـشا وـگوتفـگ لوـط رد ناـتهدـشرـشتنم راـثآ زا اـتدنـچ هـب .هد
 ۀراــبرد رــگا موــشیم نونــمم .تــساــهنیا زا شیب ناــتراــثآ دادعــت هک منادیم
 مــــه ،دــــنراشتــــنا تــــسد رد ای هدــــشرــــشتنمهزاــــت هک ناتیاــــهباتک رگید
.دییوگب



.دییوگب

 اداـناک رد هک مراد »یدادـماـج و بیرـغ یهیفاـق« یاـهماـن هـب رعـش ِرتـفد ود 
 ِتاراشتــنا( ناــملآ رد هک دنلــب و هاــتوک ِناتــساد ِباتک ود و ماهدرک پاــچ
 کی و یناوـخظـفاـح ِماـن هـب  یسانـش ظـفاـح ِراک کی ، ماهدرک پاـچ )غورـف
 زیهرـپ ناشـماـن ِرکذ زا هک یناتـساد ِرگید ِیاـهراک و ناکدوک ِرعـش یهمـجرـت
!درادن یاهدیاف نوچ منکیم
 
 دیقفاوـم رـگا .مرازـگساپـس وـگوتفـگ نیا تـباـب !دار یاـقآ بانـج .هدزای
 دنـچ نـم .میربـب نایاـپ هـب ،نیریش اـما یاهشیلک ۀویش کی اـب ار هبـحاصـم
:دییوگب اهنآ ۀرابرد هاتوک یلیخ مه امش و میوگیم هملک
 

      یالاــب اــما تــسا ضیرــم دــندیمهف هــطورــشم ِناــمز زا هک یمناــخ ؟ناریا -
 !دندروآ سدنهم دنتفر یه رتکد ِیاج هب شرس
.هدنام شتابوسر  و هتفر شیاهبآ هک ییایرد ؟نامرک -
.تسا ناشِرسک هلحم نیا ِیارب »رهش« ِبقل شتسار ؟رهش ۀلحم -
 زا شلـــَش ،شرادتـــسد زا شـــقالـــُچ ِدنـــمراک هک یتـــسُپ اهنـــت ؟رداـــم -
.تسا رتدنمشزرا شرادشوگ زا شرَک و شرادمشچ زا شَروک ،شَراداپ

 گنـج اـب ترـجاهـم ،دنیوگـب دنـهاوـخیم هـچرـه اـهسانشـناور ؟ترـجاهـم -
 !دراد قرف بالقنا و
.تِوُصمِ ندُربراکب رد نمُزمِ یسِِنک ؟یسراف نابز -
.دیآیمن مه شََهت ینکیم راکره هک یرعش ؟لزغ -
!تسارتهب شاهطباضیب اما دراد مزال هطباض هک یزیچ ؟زنط -
نِلِب هجُک نِخیم ،هن شِچ ات ود ِمخُت ور ؟دار نارهم -
 
 



...هدنام رگا یفرح .هدزاود
 همیمض رعـــش دنـــچ مدوـــب هداد لوـــق هک روطـــنامـــه اـــما هدـــناـــمن هک یفرـــح
:منکیم

دنفسوگ ِ شوخ ِ سح

نم اب دنزگ و وت ز یگرُگ
نم اب دنفسوگ ِ شوخ ِسح

وت اب هنایزات ز شین کی
نم اب دنمک ردِ  ندرگ کی

دنخ رکش یمک وتِ  بناجزا
نم اب دنق ِ رود ِ زوزو یه

نک نابرهم ِ هاگن زور کی
نم اب دنا و تصش و دصیس سپ

یدنسپیم هچنآره رادرب
نم اب دنچ و نوچ ِ رس اوعد

اوعدِ  زور ، ریشِ  شترا کی



نم اب دنامک ادخهب  هللو

ار اهلاغش نیا نک عفد وت
نم اب دنوریمن هکنانآ

نک دَر وت ار هلیپ یهناورپ
نم اب دنسپدوخِ  لبلب نآ

نازوسب ، یشتآ یهلعش وت
نم اب دنپس ِ قت  قوت قت

وتاب لاور نیمه هب مرعش
نم اب دنور نیمه هب تقشع

فیلدنم ِ یبوانت ِیدوراپ
منم هک ناشنیب و شقنیب هچ هو : ِرطاخ هب انالوم هب مارتحا و بدا ِ میدقت اب

منم هک مُیدیبورِ تارکون
منم هک مویلیرب ِتیرکاچ

قشع رد ماهدرک دروخ ناوختسا
منم هک میسلک ِ جاتحم هچ هَو



دش یراجْ بآ وچ نهآ ِ لد
منم هک مُیتیل ِ بوذ یهطقن

لماک مقیاع هن اناسر هن
منم هک مینیمولآ طسو نیا

مناریا ِ کاخ ز نم مایکاخ
منم هک مویسنارف نیا نیبم وت

مرسِ  جات هچرگا- عضاوت زا -
منم هک موینوکریزِ ِ رصنع

هرذ نم ِ فصن و جوم نم ِ فصن
منم هک موینارواِ   رمع مین

مزوسیمن مشتآ یهروک
منم هک مویسیلیس ِدیبراک

منکف نآ و نیا رب اما شزوس
منم هک موینومآ ِدیرلک

تاهیه-رکش یا - بیکرتِ  لیم



منم هک میساتپ ِتارُلُک

نم ِ عشعشت زا شاب رذحرب
منم هک مویدارِ  نیع و مدار

نتخادنا تسوپ    

هیفاقِ  زوپ نزب ،رعشِ  عبط هب متفگ
هیفاق  ِ زور دوشب رتهایس دشاب

رتنردم مه نازا و نردم وگب یرعش
هیفاقِ  زوس اجهمه زا دیایب رد ات

؟نینچنیا یتفگ ارچ تیب ود نیمه  ًالصا
هیفاق ِ  »زوا«  ینزب طخ دوبن رتهب

روا« لاثم یارب »زوا« یاج هب ییوگ »
هیفاقِ  روگ زاِ  تبحص هب یوش تحار

تسین تفم ِفرح زا زجب مه »فیدر«  ًالصا
هیفاک تسود یا  »هیفاق ِفیدر« ینعی

دش صالخ یشاوح  و وشح ز  نونک تنهذ
هیفاک تسوکین هک هچره ِ نایب رگید



یگدنز ِ روش زا ،تفرعم ز ،وگ قشع زا
هیفاک تسوپ نکم لایخ ، وگ زغم زا

دیشکیم تسد ترس ز رگا مه »نزو« نیا
یدرکیم یندم یهعماج و یسارکومد زا تبحص تسار کی !


