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هلا قم : تسخن لصف



اوژهنا رد یراتشون یزیرگراجنه

حیسم رفولین

. تسا یبدا نابز ی هصخشم و یوژیگ یزاس هتسجرب اوژهنا : هدیکچ

تخاس زین و عقاو ناهج دوجوم تیعقاو زا هلیسو نایب یبدا رثا

اب ناوت یم ار یزاس هتسجرب دنک. یم ییادز ییانشآ ار نتم یانشآ

دنم تیاغ و دنم شقن دنم فده فارحنا ینعی ، ینابز یزیرگ راجنه

عاونا زا یکی یراتشون یزیرگراجنه . درمش ناسکی نابز یلک دعاوق زا

.و تسا هدرب مان اهنآ »زا چیل » هک تسا یزیرگراجنه ی هناگ تشه

رب هیوناث یاهانعم ای انعم ندوزفا یارب هویش نیا زا زین اوژهنا ژرنا

. تسا هدرب دوس ینابز هیلوا دحاو

تسا هملک تلا صا بتکم رد روحم هملک رعشارف هعومجم ریز اوژهنا،

نآ دنویپ نتم، ندرک رت یرادید و راتشون لکش هب نتم قلخ رد هک

یاهنامدیچ و لا کشا دربراک . تسا هدرک هجوت نتم هفطاع و انعم اب

صاخ یا هسدنه رد تاملک رارکت ، تاملک نتشون هدیرب هدیرب ، نوگانوگ

نیرتمهم ...زا نیدامن و یا هیامن ، یلیامش یاه هناشن عاونا دربراک و

،ات دریگ یم رارق هدافتسا دروم اوژهنا رد هک دنتسه ییاه هویش

ییانعم اوژناگ، نیب شنک ،و راتفگ یعیبط لکش ، اهادص ، ریواصت

اهنآ یراعتسا یانعم و اوژناگ لومعم و فراعتم یانعمرب عالهو هیوناث

اوژ نامدیچ زرط و راتشون لکش زا هدافتسا . دهد ناشن هدنناوخ هب ار

تعیبط زا یمرف و راتخاس روانش ی هبقارم اب هک راتشون کی رد ناگ



دنک، اقلا ار فعاضم ییانعم ات هتسناد صاخ یساسحا رب قبطنم ار

رب عالهو هدنناوخ . دوزفا دهاوخ نتم یگشیدنا کرد و یفطاع ریثات رب

کرد یارب نآ زا رتارف و ییانیب ی هوق تسیاب یم ، ییاونش ی هوق

ات دربب هرهب رترب یهاگآ حطس زا ریوصت کی رد اوژناگ نیب طابترا

دنز. تکراشم هب تسد رعاش و هدنسیون اب نتم شنیرفآ رد

همدقم

میتسه هجاوم یرنا ابژ هک تسا ههد ود هب کیدزن یبدا لفاحم رد

ییاه هنومن گرب دص لگ هچباتک رد ۱۳۷۷ سلا رد کیپرذآ شرآ هک

هجوت اب اه دعب هک تسا ناشیا یملق فشک و دنداد هئارا ار نآ زا

رد یلوصا نآ یارب هملک تلا صا یبدا بتکم یلصا یاه  هفلوم هب

روحم  هملک رعشارف هعومجمریز ار نآ دش ثعاب هک دنتفرگ رظن

(7، نامرآ همانزور ، حیسم ). دننادب

یاه  لیسناتپ دوخ رد « «اوژهنا ژرنا کیپرذآ یاه  هتفگ قبط

مجح رعش ، تکرح رعش ، وکیاه حرط، ، روتاملکیراک ملا، ینیم ناتساد

هچ ورب تسیچ اوژهنا اما . دشاب هتشاد دناوت  یم و…ار ارگ هملک

یلصا تیصوصخ نیدنچ اوژهنا یارب کیپرذآ ؟ تسا راوتسا ییاهرایعم

روتسد راتخاس زا یورارف زا:۱- دنترابع هک تسا  هتفرگ رظن رد

راتخاس -۴ ریواصت محازت مدع -۳ ینیشناج ـ ینیشنمه  هدعاق و نابز

هلا حتسا و تکرح -۵ تاملک کیناگرا یقیسوم روهظ و یسدنه ـ یسح

نتم ای ژرنا نیرت  همجرت لباق -۷ نتم رد ییاه  یدیپس داجیا -۶

رییغت و لوحت راچد هجو  چیه هب دصقم نابز رد نآ یانعم هک یبدا

( نامه دوش.(  یمن



تلا خد ناهاوخ « «اوژهنا هکنیا نآ و تسا تیمها زئاح هتکن کی رکذ

داجیا ای گنیدنارگروف  هدعاق نوچمه نابز روتسد نتخیر مه رد و

نارعاش هک تسین رعش فیرعت هب هجوت اب نابز رد یئانثتسا تابیکرت

زواجت نابز روتسد راتخاس رد دمع ،هب نابز هعسوت یارب نازادرپون و

عون هاگیاج رد یروتسد عون کی ندناشن زا ثملا یارب . دننک  یم

نوچ ای دنیشنب مسا یاج هب دیق اضرف تسین نخس یروتسد رگید

یراکتسد تاملک زا یضعب لوادتم راتخاس رد هک یناریا گنشوه راک

ییاج  هباج ای مسا زا لعف نتخاس ثمال . تسین درک  یم

و… درک دوبان دهاوخ ای درک درخ دهاوخ ثمال یلعف یاه  تخاس

تسین مه ینیشنمه روحم رد ییادز  ییانشآ فده اوژهنا رد یتح

زا یورارف اوژهنا، فده .« متفر یبآ ار اه هلپ مامت «نم لثم

طقف نابز روتسد هکنیا و تسا نآ تابثا و نابز روتسد راتخاس

و طابترا داجیا یارب راتفگ  هریجنز رد هک تسا تاملک زا یلیسناتپ

. تسا هتفای روهظ و زورب انعم  هنیهب لا قتنا

ام ادتبا اوژهنا نوتم رد یراتشون یزیرگراجنه یسررب و لیلحت یارب

یراتشون یزیرگراجنه و یزاس هتسجرب ، ییادز ییانشآ زا یفیرعت دیاب

. تخادرپ میهاوخ اهنآ هب ریز رد هک ، مینک هئارا ار

فیراعت و تایلک

ییادز ییانشآ

ار نهذ هکدوش یم عورش اجنآ »زا ییادز ییانشآ ی« هلا سم تیمها

تساهزیچ سح لا قتنا رنه، فده دنک.« یم رود « یگدز تداع » زا

رنه ، دنوش یم هتسناد هک ناس نآ هن ، دنوش یم کاردا هک ناس نآ

،زا کاردا دنیارف و یراوشد رب ندوزفا واب بیرغ لا کشا داجیا اب



قیرط نیا زا هک (13:1383، کیراکم دنک.»( یم ییادز ییانشآ ایشا

کنارواه لوق هب _ هچنانچ ددرگ یم رادناشن و ابیز نآ رصانع و نابز

ریغ دنک، رظن بلج نایب ی هویش »_ کچ یارگتروص harvanek

«. دشاب راکدوخ ریغ ، نابز یراکدوخ دنیارف لباقم رد ،و دشاب فراعتم

یتیاغ ، هسفنلا یف کاردا دنیارف رد » هک ارچ (36:1373، یوفص )

، کیراکم ).« دوش وطالین دنیارف نیا دیاب و تسا یسانش ییابیز

و بان رنه هک تسنیا ، ییادز ییانشآ هیرظن مهم درواتسد (13:1383

یخرب الف خرب و دراذگ یم عنام دوخ بطاخم هار رس رب تایبدا

عنام یتقو نوچ دنک، یمن یسرتسد لباق و ناسآ ار میهافم ، تایرظن

ثکم دیاب یعطقم ره رد و ددرگ یم رتدنک تکرح دشاب هار رس رب

و دید و رگید یکاردا هب هدنناوخ هک تسا ماگنه نیا رد درک؛و

هک ارچ (35:1368، یسیفن ). دبای یم تسد یگدنز زا هزات یا هبرجت

کاردا و وا راظتنا خالف هک تسا هدروخرب نابز زا یا هنوگ هب

و اهنآ یعضو یانعم زا تاملک ندرک ادج اب رثا .خقلا تسوا یمجعم

دالیل یوژیگ تاملک هب ، نابز یداع یاهراجنه زا یریگ هرانک اب

روتسد اب هک ار رعش نابز روتسد » تیاهن رد هک دشخب یم یدیدج

، یوفص )«. دنراد یراکشآ یاه توافت ، تخاس ژفر رد راجنه نابز

بتارم ، ییادز ییانشآ نیمه قیرط .وزا دهدیم لیکشت (39:1373

، ینکدک یعیفش دنک.( یم مهارف ار اه اوژه ندیشخب صخشت و زیامت

رگید یاهزیچ هب ار ییاهزیچ ییادز ییانشآ » هک ارچ (6:1385

رعش هاگدید زا یلو . تسا نکممان یلقع ظاحل زا هک دهد یم تبسن

نایامن اب رعش نابز درکراک نیمه ،78:2005)و ضاترم ). تسا نکمم

و فطاوع نایب رد ار رثا خقلا ، تاملک ناهنپ یاه دالتل نتخاس



. دزاس یم رتکاراک شیرعش یاه هبرجت

یزاس هتسجرب

راکشآ ،و هتسجرب یاج ، هنیمز شیپ یانعم هب تغل رد یزاس هتسجرب

راجنه زا یرنه فارحنا و لودع هب الح طصا رد دور.و یم راک هب

یریگراک هب یزاس هتسجرب عقاو رد دوش. یم هتفگ نابز فراعتم

دنک. رظن بلج نایب ی هویش هک یا هنوگ هب تسا نابز رصانع

نتم هک تسا ییاه شور زا هدافتسا ، یزاس هتسجرب ، رگید ترابع هب

اب رعاش هک یماگنه عقاو رد . دنایامنب هناگیب بطاخم مشچ هب ار

ندیزگرب اه، هتشادنپ نزو، کمک واب هرمزور نابز یاهرایعم تسکش

زا یخرب ییاج هباج یتح هاگ و روخارف یاه اوژه و اه بیکرت

راک نیا هب دنک. رود هرمزور کالم راجنه زا ار نابز هلمج ناکرا

نابز رد ردقنآ دناوت یم یزاس هتسجرب دوش. یم هتفگ یزاس هتسجرب

ییانعم طابترا و یناسر مایپ » لمع یتح هک دراذگب ریثات هنارعاش

.وزا ددرگ یبدا تیق خال ببس و دهد رارق عرف و هنیمز سپ رد ار

ندوب هشیلک زا وکالمار تسا یداع نابز زا لودع عاونا نیرتهم

« نتفگ هنوگچ » هب « نتفگ هچ » زا بطاخم هجوت و دزاس یم رود

(176:1388، رفنویامه و ماصمص دنک.( یم بلج

: تسا ریذپ ناکما نابز رد یزاس  هتسجرب هنوگ ود چیل، داقتعا هب

هک نابز رب مکاح دعاوق زا فارحنا قیرط زا یزاس هتسجرب ١.

دعاوق شیازفا قیرط زا یزاس هتسجرب و.٢ دراد مان یزیرگراجنه

چیل،42:1962) دوش.( یم هدیمان ییازفا هدعاق هک نابز رب مکاح

یراتشون یزیرگراجنه



صاخ یموهفم لا قتنا روظنم هب رعاش ، یزیرگراجنه هنوگ نیا رد

یزیرگراجنه هنوگ نیا دنک. یم داجیا نابز راتشون ویشۀ رد یرییغت

قدصم دیمح و ولماش دمحا راثآ رد یوژه هب یسراف نردم رعش رد

یلوحت یزیرگ راجنه هنوگ نیا رد رعاش ، عقاو رد دوش. یم هدید

. دروآ یم دیدپ رعش یرهاظ لکش رد دنمفده

اوژناگ، ، فورح نتخير يگنوگچ رعش يراتشون ي هويش زا روظنم

ي هوحن و ذغاك ديپس ي هحفص رب اه هناشن مجالتو ، تارابع

يم رعش يدنبرطس يگنوگچ يترابع هب اي مه رانك رد اهنآ نامديچ

. دشاب

اوژهنا رد یراتشون یزیرگراجنه

يراديد طابترا رد نآ يراذگريثأت هك تسا نيا اوژهنا ياه يوژيگ زا

هك يراعشا رد يتح و يداع نوتم رد . دشاب يم توافتم يرادينش و

هك يزيچ نآ درادن شود رب يمهم شقن اهنآ رد يراتشون ي هويش

هدينش و ديآ يم نابز هب هك تسا نامه ًاقيقد دوش  يم هتشون

موهفم لا قتنا رد ار ناسكي يشقن راتفگ و راتشون ينعي دوش  يم

يور نآ ترابع نديد و ندناوخ اوژهنا رد يلو دننك  يم يزاب

رثا بطاخم رب نآ ندينش زا رت لماك و رتهب يليخ ذغاك ي هحفص

ي هلصاف ، تارابع و اوژهاه نامديچ ي هوحن . دراذگ  يم

زا اهدوزیپا ي هدننكادج ياه  هناشن مه، زا تارابع يقفا و يدومع

ي هقئاس واب راتفگ رد ، يصاخ يتارابع يزاس  هتسجرب و رگيدكي

يارب مهم رايسب ياهرظن زا يكي سپ . تسين لا قتنا لباق يياونش

writing « راتشون » اب speech « راتفگ » لباقت اوژهنا يسررب



. دشاب  يم

يرازبا ناونع هب يراتشون ي هويش اوژهنا رد هك تسا ركذ هب المز

يلصا نتم هب دقن ي هيشاح زا ار نآ ناوتب هك يحطس رد و يلصا

اوژهنا نوتم رد راتشون ی هویش اریز . تسا هجوت لباق ، ديشك دقن

. تسا هدش یراتشون کیتونومره ی هصرع دراو

هكلب تسين نتم ريسفت و ريبعت ، راتشون نيا رد كيتونمره زا روظنم

كيتونمره اوژهنا رد ام . تسا يكيتونمره يدنيارف زا قتشم نتم دوخ

گنچارف دنيارف يترابع هب اي . ميناد  يم ندروآرد مهف هب لمع ار

يكيتونمره يدنيارف ار رشب مهف يارو و سوملمريغ ميهافم يروآ

. ميمان  يم

ريسفت اي دشاب مهف رد يديدج ي هصرع ياشگهار هك يدنيآرف ره

شنيرفآ هب يترابع هب اي دنك هضرع ام هب ار يتسه زا يشخب ديدج

هك ديمان يكيتونمره يدنيارف ناوت  يم ار دزادرپب ديدج يا هشيدنا

اب ينتم ره رد ينعي . تسا هدش هديرفآ و ندشون حلا رد هراومه

رد اه هناشن ي همه و ميتسه وربور يديدج يكيتونمره ي هصرع

رد نونكات هك دنتسه يميهافم زا يديدج ياه  ينيرفآزاب حلا

هناشن ماظن اب يگدنز هظحل ره رد ام . تسا هدوبن ام سرتسد

يريسفت حلا رد و ون يميهافم ي هبرجت حلا رد يطابترا كيسانش

( 5: یدمحملا دبع ، یناهارف ). ميشاب  يم يتسه زا توافتم

تروص هب نوگانوگ ياه  هويش هب فلتخم ناركفتم و هفس فال نونكات

فاال رظن زا دنا. هتخادرپ عوضوم نيا هب ميقتسمريغ اي ميقتسم

و صقان نيشناج راتشون و دشاب  يم تقيقح ي هناشن راتفگ نوط

يرادهگن و طبض تهج اهنت راتشون . تسا راتفگ يارب يا هتسياشان



هاگ چيه و تسا رمث رمثم يشومارف اب هزرابم روظنم هب راتفگ

يوار راتفگ رد نوچ ، دشاب هتشاد راتفگ دننام يشقن دناوت  يمن

راتشون و ميتسين دهاش ار يوار روضح راتشون رد يلو دراد روضح

نامه هرابود يشسرپ ره ربارب رد هتشادن ار دوخ زا ندرك عافد ناوت

دنيارف رد نوط فاال رواب هب سپ دنك. يم راركت ار يلبق بلا طم

هب و دراد هدهع هب ار نيداينب و يلصا شقن راتفگ ، يكيتونمره

نامز رد ركفت زرط نيا دوش.  يمن هداد ينادنچ تيمها راتشون

و وسور ، نوسگرب لگه، ، تناك ، تراكد نوچ يناركفتم و نافوسليف

( نامه دوش.(  يم هدهاشم زين ...

ًاتدعاق . ميزادرپب اوژهنا نوتم يسررب هب ميهاوخب شرگن نيا اب رگا

دنيارف رد نوچ ، دريگ  يم رارق هيشاح رد يراتشون ي هويش

اوژهنا نوتم رد اما . درادن شود رب ينادنچ شقن راتشون ، يكيتونمره

ییازفا مه ردراتفگ و راتشون نآ رد هک هملک تلا صا بتکم شرگن و

ی هویش دهد؛ یم ناماس ار هملک یدوجو تیلک ییانعم ی هرهوج اب

یمن رارق هیشاح رد رگید تاملک راتشون یکیتونومره راب و یراتشون

هک تسا راتشون عاونا زا یکی اوژهنا هک تفگ ناوت یم .و دریگ

و ینعم کرد یارب ار بطاخم و تسا هدناتس زاب راتفگ زا ار یرترب

ییانیب ی هوق و راتشون هب نتم رد دوجوم یاه ودالتل مایپ

مامت رگید نوتم الف خرب اوژهنا نوتم رد راتشون . تسا هداد عاجرا

بطاخم هب عامس ی هویش و راتفگ رد ار شا ییانعم یاه لیسناتپ

لصاوف تیاعر و توافتم یاه نامدیچ اب هکلب دهد؛ یمن لا قتنا

هک یسدنه لا کشا داجیا و نتم رد اوژناگ یقفا و یدومع بسانم

هیوناث یانعم داجیا و دنتسه اهرادیدپ و ایشا تعیبط رب قبطنم هاگ



هب ار اوژناگ هیلوا یانعم زا رتارف یمایپ ناوت یم دننک، یم

دش. نتم یدنمتل دال هصرع دراو درک؛و لقتنم بطاخم

یزیرگراجنه اهنآ رد هک اه اوژهنا يضعب يسررب هب همادا رد

. تخادرپ ميهاوخ ، تسا رت هتسجرب يراتشون

« زرم »

هشقن کدوک

□

هایس طوطخ هایس طوطخ

خرس نیمزرس

هایس طوطخ هایس طوطخ

□

کدوک

نک کاپ

□□□

( رهلک نیوآ ) زبس نیمز

زرط وو یقفا و یدومع صوصخ هب نامدیچ دهاش ام قوف ژهنا اورد

اب کدوک ، لوا دوزیپا رد . میتسه هایس طوطخ تاملک صاخ نامدیچ

لباقت ی هدنهد ناشن ؛و تسا هتفرگ رارق هشقن زا یبسانتم هلصاف

رد . تسا هتفرگ رارق هشقن لباقم رد کدوک تسا اوژها ود نیا نیب

. تسا هدرک هطاحا ار خرس نیمزرس هایس طوطخ یدعب دوزیپا

ناشن هیلوا یانعم رب عالهو خرس نیمزرس فارطا رد هایس طوطخ



روشک کی نیمزرس هک ییاهزرم ی هیوناث یانعم هایس، طوطخ نداد

نک کاپ و کدوک دعب دوزیپا رد دنک. یم اقلا ار دننک یم هطاحا ار

یا یش نک کاپ تسا هتفرگ رارق مه رس تشپ و یقفا تروص هب

کت تیاهن رد ،و دریگ یم رارق هدافتسا دروم کدوک طسوت هک تسا

رب عالهو هملک نیا تسا هتفرگ رارق اهتنا رد زبس نیمزرس اوژهی

و دنک یم یعادت ار خرس یاه نیمزرس تدحو یانعم زبس نیمز

دنک. یم لقتنم بطاخم هب ار تدحو ی هیوناث یانعم

« بش موم »

باوخ میاه مشچ

□□

باتفآ وت

میاه مشچ یهایس

ق

ط

ر

ه

ق

ط

ر

( یدمحم تشدرز ) ه

ی هیوناث یانعم اب اما ناسکی نامدیچ ود اب ام قوف ی اوژهنا رد اما



رارق باوخ مشچ لباقم رد لوا دوزیپا رد ؛ میتسه ور هبور توافتم

دوزیپا رد اما تسا اوژه ود نیا لباقت یانعم یعادت هک تسا هتفرگ

ار لباقت یانعم اما تسا هتفرگ رارق دیشروخ وت لباقم رد مود

هیبشت و دننام دیشروخ هب ار قوشعم ینعی وت ، هکلب دنک یمن یعادت

اهنا نطب رد هک یانعم هب هجوت اب اوژناگ نامدیچ اذل ، تسا هدرک

.و دریذپب و دنک اقلا یتوافتم هیوناث یاهانعم دناوت یم تسا هتفهن

؛ میتسه ور هبور هرطق هرطق هملک ی هدیرب ، هدیرب لکش اب تیاهن رد

رد هتبلا و دهد ناشن ار کشا شزیر ات هدرک هکت هکت ار هرطق فلوم

دهد یم ناشن ار یهایس ی هکت هکت شزیر یرگید ی هیوناث یانعم

هرطق هرطق هکنیا . دنوش یم وحم ، کدنا کدنا رون روضح اب هک

نتم ی هدهاشم واب دراد یم او شنک هب ار ییاونش سح ادتبا

سپس و ییاونش ی هوق ادتبا ینعی دوش یم هدهاشم تارطق شزیر

. دنهد یم ناشن شنکاو نتم کرد یارب یرادید

« رگدوبان »

نیمز

نامسآ



ایرد

ناسنا

روت

گنفت

هلت

□□

( یدسا سیگنرف ) اه لیسف

ناسنا نآ کون هک تسا ناکیپ کی نتم، یلک لکش قوف ی اوژهنا رد

ناسنا هک دیوگ یم بطاخم هب نتم عقاو رد ، تسا هتفر هناشن ار

تخاس اب ار راک نیا و تسا نیمز یدوبان و لوحت و رییغت ببس

زج تیاهن رد و دهد یم ماجنا تادوجوم راکش و لیاسو عاونا

. دنام یمن یقاب یزیچ نیمز یدوبان و لیسف

« درز ناگرهم »

گرب

گرب داب گرب

گرب داب گرب داب

گرب داب گرب داب گرب

داب گرب داب گرب

گرب داب گرب

ر



ی

ز

ا

ن

□

آ ب

د ر

م گ

آ ب

د ر

م گ

□□

هدرس مین

( یرادهاگن سدقا ) نشج شیاریو

داجیا ار تخرد کی حرط داب و گرب تاملک اب فلوم لوا دوزیپا رد

نازیر ی هملک فورح نتشون ادج اب تخرد ی هقاس و تسا هدرک

نایم رد داب ندیچیپ یوناث یانعم حرط نیا تیاهن رد ، هتفرگ لکش

انعم نیا هک دنک. یم یعادت ار اهگرب نیا شزیر و تخرد کی یاهگرب

مود دوزیپا رد . درک کرد ناوت یمن نتم مسجت و رادید اب زج ار

هک تسا هدش هتشون ادج ادج فورح تروص هب مدآ و گرب تاملک



یانعم تخرد حرط مدآ،زا ی هملک دنتسه تخرد زا طوقس حلا رد

ییامنزاب و یعادت بطاخم نهذ رد زین ار یگدنز تخرد ی هیوناث

یم شزیر یگدنز تخرد زا زین اهناسنا زییاپ تقو هب هک دنک یم

یم ناشن ا ناتساب نامدرم تلصخ موس، دوزیپا رد تیاهن رد و دننک

شیاریو نا رگید مان هک ناگرهم نشج زییاپ یراذگ رکش هب هک دهد

هرگ هب ار بطاخم فلوم نتم نیا رد . دننک یم رازگرب ار تسا نشج

یاه زمر نتم رد دوخ هک ارچ دنک یم توعد راتشون زرط زا ییاشگ

. تسا هدرک رتتسم ار

« همعط »

نابایخ نز

یهار ود

□□

هاگن خزرب درم

هکچ / هکچ فقس

□□

داب

ف

ر

ی

ا

د



( باتهز انعر ) یشوماخ

هب دایرف ی هملک نتشون ادج موس دوزیپا رد زین اوژهنا نیا رد

ناور و حور ندش هکت هکت ی، هدنهد ناشن هناگادج فورح تروص

رد ، دایرف عقاو رد دیارگ یم یشوماخ هب تیاهن رد هک ؛ تسا نز

و ماجسنا هب هاگچیه هک تسا عامتجا کی رد نز دوجو هیوناث یانعم

و همعط کی هشیمه و دسر یمن عامتجا رد اسر ییادص و تدحو

یتح هشیمه هجیتن رد و دوش بحاصت دیاب هک تسا یش کی

یشوماخ هب و درب یم دوخ اب ار نآ داب و تسا هراپ هراپ شدایرف

. دیارگیم

« یدابآ »

نم

همتابمچ

اوه

شیم و گرگ

□

هنییآ وت



یشیم نامشچ هرجنپ

□□

هام

! گرگ .... گرگ _

اهگس سراپ

! گنب گنب _

□□□

سوناف نم

نادمچ وت

هداج

..... یاهتسد

( یبجر مثیم )

لوا دوزیپا رد فلوم ، تسا « یدابآ » نآ ناونع هک قوف اوژهنا رد

هلصاف اب ار یدابآ کی رد اه هناخ مه زا رود تیعقوم مود و

یدعب دوزیپا رد هک ؛ تسا هداد ناشن وت و نم توافتم و یدومع



میسرت دنا یدابآ زا رود هک اهگس سراپ اب ناکامک تیعقوم نیا زین

یم ناشن یدابآ زا ار یقوشعم و قشاع رارف نتم نیا ، تسا هدش

هداج کی هب ینایاپ دوزیپا رد تیاهن رد ندش رود حلا رد هک دهد

تسا هتفرگ رارق هطقن هس نآ زا دعب هک یاهتسد و دنوش یم یهتنم

زاب یراتشون یاه هناشن کمک اب هک تسا تیاور زاب نایاپ ناشن ،

تسا حیلا رد نیا ، تسا هدرک رت یرادید ار نتم .و تسا هتفای دومن

رظن دروم ی هیوناث یانعم هجو چیه هب ، قوف نوتم شناوخ هک

زا یکی یراتشون لکش تفگ ناوت یم سپ دنک. یمن لقتنم ار فلوم

داجیا و هتفای دومن مرف رد هک تسا تاملک یاه لیسناتپ و داعبا

. دننک یم هیوناث ییانعم

: هجیتن

نیا رد هک رگید یاه هنومن و دش یسررب هک یدراوم هب هجوت اب

یزیرگ راجنه هک تفگ ناوت یم ، دشن اهنآ هب نتخادرپ لا جم هلا قم

هتسجرب دوخ رد اوژهنا هک تسا ییاه لیسناتپ زا یکی یراتشون

و ینیشن مه ی هدعاق زا یورارف اوژهنا فده یتقو . تسا هدرک

ییاه زار فشک و مسجت یارب دیاب بطاخم سپ ، تسا نابز روتسد

هدش داجیا لا کشا و یقفا و یدومع ی هلصاف و طابترا رد فلوم هک

و مجسنم یریوصت لیکشت یارب ار اوژناگ نیب طابترا دنک، یم ناهنپ

ی هویش و موهفم اوژهنا رد درک. فشک ریوصت نآ مسجت و لماک

.و دننک یم لماک ار رگیدکی شقن مه اب ییازفا مه رد راتشون

یم لیکشت ار رترب یکیتکلا ید رگیدمه لماکت رد یگشیدنا و هفطاع



و دنا هدیسر لماعت هب نابز تخاسور و تخاس ژفر رد هک دنهد

دنا. هدرک هیوناث ییانعم داجیا

: عبانم

مود پاچ ، دیراورم ، یبدا تاح ال طصا گنهرف (1375) امیس داد،

، رصاعم یبدا یاه هیرظن ی همان شناد (1384) انریا ، کیراکم امیر

هگآ ، نارهت ، یوبن دمحم وو رجاهم نارهم همجرت

همانلصفزورما رعش رد یراتشون یزیرگراجنه ،(؟) میرم ، این یحلا ص

ش1 ، یبدا یاه شهو یپژ

ف نارهت رعش، یقیسوم (1385 ) اضر دمحم ، ینکدک یعیفش

هاگآ تاراشتنا

، نارهت ،ج1، تایبدا هب یسانش نابز (1373)زا شوروک ، یوفص

همشچ

رعش دقن رب یدمآرد (1388) دیشرف ، رفنویامه و دیمح ، ماصمص

ناتسد ، نارهت ، لوا پاچ ، یسراف

ی هویش رب یدمآرد (؟) لوسر ، یدمحملا دبع و هدازآ ، یناهارف

ولماش راعشا یراتشون



و رعشارف دمو: لصف

هملک تلا صا ناتسادارف



حیسم رفولین

بیجن یپسور رعش ارف

هدنرپ یب نامسآ

هایس ی هدرپ . هرجنپ

◻

تاق مال رارق ات تعاس :هس نامز

هنییآ ، باوختخت ، هداس قاتا : ناکم

ایرد رطس یور اما نز

قرو / قرو ار نامسآ کلپ یه

ییایرد غرم دنچ غیج

جوم کی ی ونهلا

تخوس یم هرخص درد زا شیناشیپ هک

زیربل دوخ زا .ار قاتا مجح

ناهگان

درک زاب ناهد ایرد

تخیرگ هرخص نت زا جوم



ییایرد یرپ یاپ در رب لحاس و

دز هسوب

دروخ قرو نامسآ کلپ

نز و

دیمر دوخ زا ییایرد یرپ نت رد

؟؟ ینم ی هیاس ؟وت ینک یم هچ اجنیا _

!! ینم ی هیاس ،وت ماوت دوخ _نم

تخیرگ ایرد رطس زا توهبم نز

!! ایرد ی هچارس هب درگرب ، تسین وت یاج اجنیا _ورب

درک ترپ ار شرکف و

نامهم کی راظتنا /هب هپاناک یور رب

نز رکف یاه هکت

نادرگرس قاتا دوبک مجح رد

هرجنپ رانک / هدرپ یور رب

وا ییاهنت گر ورد

ریپ یونرم کی ی هلولیق

هس تعاس هقوشعم نیلوا اب

هنییآ نز.

ییایرد یرپ . هنییآ

ار! مناهج نک وش،اهر مگ !ورب وت مه _هآ،زاب



تشاذگ ایرد قرف رب واپ

« داب رد ینز یاهاپ «در

تسین اجنیا وت یاج _

هلوغیب نیا رد ندیلول

! تسین ابیز تب راک

ییایرد یرپ !!وت نیبب _

سونایقا یادخ سنا مه

داب رد یلگ هزره نم

ار متوکس دایرف هک

دینشن مه روک یا هرپ بش

تساهایرد ی هرتسگ وت سابل ریرح

اما نم نت رولب

جر هب جر

تسا بادرم مشچ کشا زا

ییایرد و هراتس شوغآ مه وت نیبب

یلا شوپ ی هرک نیا رد نم

مدنفآ ی هلا چم مد ره

: ینعی یشیوخ تیاهنیب رد وت

زاورپ

: ینعی ناکما کدبلا نیا هب دودحم نم

سفق

وش،ورب!! رود

یعولط باتفآ وت هک



نم و

منیگمغ بورغ کی یدرز

دعب و

دز ناغف

هنییآ ،رد دوخ رب دیبوک تشم

قاتا نورد دش راوآ و

ییایرد یرپ تماق

دش هکت لهچ ، هنییآ نورد نز

دایرف ناهد کی هکت ره و

... دعب رطس دنچ اما

هایس باوختخت نز.

ییایرد یرپ . هنییآ

▉▉

قاتا

؟ باوختخت ؟ هنییآ

▉▉

شوماخ هاگ هدعو

ناشورخ جاوما

▉▉



ییایرد غرم . نامسآ

ناصقر ی هدرپ . هرجنپ



یبجر مثیم

رصع ↓

ضوح باق نایم سگرن لگ یتقو

دش یم همجرت

هفسلف باتک

. دنارپ ریپ یا اوژه نوتس یور زا ار یدغج مجح

گنر نوناق هلپ یور

حبص یا هخاش اب ار شساسحا

. دیشخب داب هب

راوید تارذ رد اوآ نیرترود زونه

دروخ یم بات طایح

تغارف رس تخرد وکالغ

تفاب یم ار

لا سراپ یودرگ دای هب

دز ادص

و تفریم هار شیاهرعش توکس رد هک یسک یادص

دوب. رب زا ار ییاهنت

دیسر یمن شوگ هب ییادص اما

وس ره هب بجعتم



اه هچوک یدروج ال تولخ نایم

دوب. ندیور حلا رد لوحت یاهجرب ساکعنا

یا اوژه تاذ تنایص رد ار باتک

دش. هدامآ و تسب ، دروخ یم بآ داب تسد زا هک

( شردام )

یوریم اجک _

نایم دنلب جرب همه نیا حبص عولط رد ینیب یمن رگم _

و تسا هدیور رهش یلگ هاک یاه هناخ

دنشک یم تلا فسآ ار اه هچوک سفن بجو هب بجو دنراد

هک تسا هدیسر نآ تقو رگید حاال

. دشاب نم رظتنم رد تشپ یسک

دراد ار شدوخ موسر و بادا زونه ام رهش یاه سلا یلو _

هدینت یاه هنایزات آژاهنا

تساجک تربخ ردام _اما

مه حاال نیمه ات

تسا هدش یتادراو راکفا زا رپ رهش شوغآ

تسا هتخیر ورف ار ییاروام ناینب لقع ملکت و

و شوپب ار تون یاهسابل دوز

ایب نوریب

میوش هلا حتسا هدشن شومارف ار ام رهش ات دیاب

█



رد) تشپ )

_سالم

میاهکلپ یور مدرک زاب ار میاهمشچ یادتبا هک حبص

رادید هب سکرک دنچ اقیرفا ییارحص رد

دندزیم رود یکدوک گرم

زا ار اه خی گرم ینوفنس بطق رد میاهتسد هیناث و

. تسیرگ یم کیدزن

هک مدوب هدرکن کشخ ار متروص یور یاهباوخ زونه

دوب متسد یولج لیزرب یتادراو هوهق

نادزد شیپ مرکف تماق و

ینیچ یاه لوجنب حاال هک دوب پیئاراک یایرد

دننک یم یشورف تسد اکیرما ردانب رد ار

یتخانشن هک مناد یم

یدرگ هرود تسد زا نم دوش یم ترواب

متفرگ ار امش سردآ نامور کی رد

مروآ یم اجب ار امش اوژه نم _اما

( دهد یم همادا زاب (و

متسه ایند هقوشعم نیرت هناقشاع _نم

ار... ییاهنت و دوریم هار تیاهرعش مامت رد هک یرتکاراک

دهد یم یزرم یب یوب اهفرح هماگنه نیا _اما

تسلصاف اهرطس ام قافتا ات هک یناهج

سفن ره اب اجنیا

دنوش یم یناگیاب ار تسفن



هک دیناد یم

زونه و هدرک ادیپ ار شدوخ هزات ام رهش یاه هظحل

دراب یم شلوک ورس زا تافارخ راورخ راورخ

دنچ یاهحبص هب دیاب هدب نم هب ار تتسد

میورب رت فرطنا رطس

درب) یم و دریگ یم ار شتسد )

داتفا نییاپ سردنم رطس نیا زا مشفک زا هگنل کی اسیاو _

اه) بزهلا نفعت و دود نایم )

هدرم اجنآ یباوخ نوتراک راگنا نک هاگن

( هراشا (اب

درادن یطبر ام هب رطس نیا ریز ثداوح _

دنک یم کاپ یلم تیثیح رطاخ هب ار دعب رطس دنچ یوار

هدنام نتم رد نانچمه نآ یاج اما

شون و شیع کی: رطس

ضرتعم یا هدع موجه ود: رطس

هشیش گنس

دنوریم نییاپ اهرطس

رقف طخ ریز رطس اجنیا

دنوریم اه هشحاف

دنیآ یم اه هشحاف

دنیور یم اه هشحاف

دنا. نان یوب شوهدم هک یناکدوک و



رکفت یاهغارچ ریز

یناراب بش یاه کلپ

█ ██

رادید نیمدنچ ورازه

( نانز مدق مه (اب

درک طوقس نیچ رد سروب صخاش طوطخ زورید _

دش ور هب ور ابتالمط ناریا تفن رازاب زورما

اکیرما تاباختنا اسان ییاضف هاگیاپ لا حم زا لیمیا کی بشید

درک ییاوه ار

دنچ یدرک یاه گنهآ ار یا هراوهام یاه هکبش زورما

دندرک شوپ دیپس هقیقد

اه هظحل ناهج نیا رد مدیسرت یم

ار میاج اه تسینیمف تالمط نیلوا اب

دریگب رهش نشف نارتخد زا یکی

تسا هدش دیلقت هچیزاب رهش رواب دینادیم بوخ تدوخ

دنشابن هک اهرومام

دنوش یم غورف هبش کی رهش نارتخد همه

دهدیم یزرم یب یوب نانچمه اهفرح نیا شپت یلو _

دونشب ار نامیادص یسک دنکن

میورب نامدوخ زا رت فرط نآ رطس دنچ زونه هب دیاب



█

هوهق ود اقآ

ناجنف کی ندروخ هب رگید نتم ره ای نتم نیا رد زین ار امش (ام

هوهق

یکی هب ار ناتهاگن سردآ تسیفاک طقف درک، میهاوخ توعد

( دینک نازیوآ نتم یاه غارچ زا

سانشان یرتکاراک ود یادص هب هرجنپ زا نتم ناهگان )

( دوش یم دنم عالهق ور دایپ رد

دوش نامیاه مدق هرظانم رعش دوخ راب نیا راذگب ...

۱

ار تهاگن رعش

مسوب یم رطس هب رطس

هرجنپ تشپ یتقو

دوشیم هاگن زا هتسخ نامیاهمشچ

۲

منک یم رکف یهاگ

و دشاب هناحب دیاب رعش نتفگ یارب

دراد دادتما توکس یانحنا رد هک ینابایخ

اما ما هتشذگ نم یهاگ

. تیاهمشچ دای هب هناحب یب تسه رعش



۳

منزب مدق اه هناقشاع رد یردق موریم

دش قاط رگا رعش هلصوح

یرارق یب شپت تعاس هب

وت نابل غاد هفاک ام هدعو

اه) گولا ید طخ همادا )

هشیمه یارب دییایب تسا روطچ _

میوش تدوخ اوژهاوژه هیبش

تسین یا هرجنپ هک اجنآ

میراکب یا هرجنپ

دنسر یم مه هب اهراوید ناراب هک اجنآ و

میوش نابدرن مه ناتسد ییاهنت نایم

مینک هچ ار نامدوخ یلو _

تسوت رد وت راوید نارازه هام رد

دشاب زاب هک سفق

میوش یم اهر رتگرزب سفق طاسبنا نایم زاب

داد همادا دیاب نداد همادا هب یهاگ _اما

هتسب ناشبرد راذگب ار نت یاه سفق شزو

تساهمدق تشپ شیور

دنتسه یراج تاملک هک ییاج

تسین هداس قافتا کی شیور یلو _

یناوغرآ یاهباوخ اب دوریم هار هملک رصع رد شیور

ضوح بل هام شیور لثم



اه سگرن نامجرت

یتیلم دنچ یاه تکرش شیور لثم

یناهج تراجت

هتفای نامزاس یاه کیدنس

دشیدنا یم هک یدرم بل رب کینورتکلا هدکهد شیور لثم

تسه ییانعم هک اجنآ هب دنزیم ادص ار ام یهاگ شیور

رس تشپ یاهرطس رد شیور هبش کی رد اما

دوب هدرک مگ ار ام هفسلف ینابز یاه یزاب هک یاج

دندییور هناخراک یب ام یاه رهش

! بجعت عالتم یاج هب تسدب لیب یرگراک رطس ره رس و

ییوگ یم نخس نتم مادک زا _وت

نک هاگن ار تیاپ ریز

( هدنام رطس کی اهنت )

؟ میوش ادج مه زا دیاب رگید ام ینعی

قوووووووووب قوووووووووب

دنیایم یکی یکی دنراد اه نویماک _

دنزاسب مه ار رطس نیا راذگب

هار رس یاهورس ماع لتق رد

نامیس رجآ هسام

... ترس یور رجآ اپب مناخ ...

دننز یم مدق هک ار هتفای نایاپ رطس



دنیآ یم و دنوریم اه امیپاوه

دننک تسد کی ار نامسآ ات

( دوش یم کیدزن ینز )

مروایب رد ار میرسور نم هشیم _سالم

یریگب نم زا سکع کی امش

ناریا مایم همراب نیلوا نم هخا

ونم... یسک هشاب بظاوم

( سوسفا (اب

دنیامش لا سما زا رپ رهش دیشابن نارگن _

رت) دنلب یسوسفا (و

هتخیر ورف نم زا یاهراوید نیا تشپ یزور

مداد زاورپ رجاهم یاهانرد اب ار مکچوک یاهوزرآ هک ییاج

یب یایند باوخ زونه ییاقیرفا رعاش یایور نآ رد هک ییاج دیاش

یدیم ار رامعتسا

دیشیدنا یم ناتسوپ نیگنر یدازآ هب آالاماب یاهراز هبنپ مره ورد

دیشیدنا یم ایند یگدینت مه هب یمدآ هک دوب اجنآ

یور ارف نآ ورد

مه زا ندش یموب تعسو هب دوب یناهج

تشون یمن رگید گنهرف سالخ ار گنهرف ره هک

دنه رد یا هصاقر ار رعش سفنت هک دوب اجنآ یرآ

دیصقر یساد ماگوب دایب قشع رس زا

ناتسدرک یاهزرم تسم یاهرطاق اب هک ییاهرطس و

دش یم قاچاق تیرشب یارب



دمآ یم فرح هب فرح ات هک دوب اجنآ

ووت نم تیعقاو و تخیریم ورف شدوخ زا

اه هشیر ارف تشپ

یم هشیر

دناود

دوب هداس الت وکش لثم یا هتسه بمب زونه و

دوب هناورپ شیور هچضوح رد قافتا نیرتکچوک هیاسمه گرم و

وت ونم ینعی نطو دمآ یم نامدای / داتفا یم هک قافتا

تسین شیب یا هناریو نیمز ام یب

دمآ یم شیپ هک گنج فرح اهرتگرزب وزا

دش یم ییایمیش رت رود اه گنسرف نامیکدوک

اه فد یاون و ناردام نویش یادص و

هک یگنهرف هب دزیم هرگ ار ام هک دوب یزیچ نآ مامت

دیود یم شیاهنایرش رد کرتشم یاهدرد

دندیسر ام یاه هچوک هب هک یبرغم یاهداب ناهگان

دنداتفا نتم وزا دندروخ تلغ اه بیس

دش نتم مامت هیشاح و

دروآ نامدای رثکت و

نامکچوک یاه تیاور هدرخ رد

اه هنوباب زا یلغب اب اه حبص

یردام نابز یاه مسبت اب

میرگنب اه انرد یوترپ زاغآ هب

تسد هب ملق و



میراذگن

دوش ییایمیش رترود اه گنسرف یسک چیه یکدوک

دوش رامعتسا زره یاه فلع تسد هب یا هچغاب تفارص و

دوب اه نامرآ گرم هک عضو نآ رد اما

یم زاغآ ام یاهمدق یاجک زا تخانش رایعم تفریم نامدای

دوش

هزادنا هچ ار نتم ره تقیقح و

دنا هتشون طلغ هزادنا هچ و حیحص

نتم ره رد نادرگ رس

دیشک یم هشیر لا ذتبا

دنتساخرب یقرشم یاهداب راب نیا و

دنتشگزاب هبذاج هب هجوت یب اه بیس و

ازفا مه یاوه نآ ورد

اه) تیاور وکالن تیاور هدرخ )

هک هچنآ تمس هب دندش یورارف

دیشیدنا یم نآ رد یلا عت

حاال ووت نم ات

رهش یلا ها مامت ادرف و

نیمز یلا ها مامت رگید یاه ادرف دیاش و

میوش ≤≤ ناسنا ≥ یاه هراپ هکت

دبای یم نایاپ هک رطس

دوخ خالء رد



هداتسیا ییانعم

دنک یم زارد ار شتسد

متخبشوخ نوتیانشآ زا

هام ای دیشروخ

کنیع نودب ای کنیع اب

. دنتسه امش یاه مدق رظتنم نایرع یاهرطس

................................: هدنناوخ یاه گولونوم

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



یزورون امیس

_رد_داب صقر رعشارف

داب لکش

اههوک نایم شمادنا هک

.. دزرل یم

فیعض و الرغ

ار دوخ یگنارتخد

فیحن مادنا اب

وت, هوکشاب تبیهرب درک مهاوخ میسقت _

.. ردام

▉▊

نازرل یاه مادنا

ادص شزرل



بادرم نایم هک یلگ

تسا هدیشوپ رفولین

ردپ" یاه رطس رد نتم "

ینزب واپ تسد هچ _ره

تسا رت یتنعل

یا!؟ هتسشن تبحص هب ار بادرم _

... بصعت یاه _اوژه

پژدرم مردام

پژدرم رهاوخ

... دیکشخ مریمض رد اه هناکدوک و

▉▉

： نتم

ولج هب

ما.. هدنام نانچمه یشحو یرفولین رتکاراک رد _هن

ار..؟ تیور و رس بادرم ردقچ _



دور یمن _باال

.. میاه فارگاراپ یگشیمه بطاخم

.. تسا هرطاخ کی ی هیشاح طقف نیا

بادرم هب تنعل _

هیشاح هب تنعل

اهرام یزاب هب تنعل

درم کی یاه دنبرمک شین یاج

مردام نت یور هک

.. دندنخ یم

▉

" رتوبک نایاپ "

یبآ هیشاح نامسآ

اه گرب صقر زییاپ



▉▉

ربا یاه هکت

یفرب یاه هلولگ

▉▉

طالیی بورغ

▉▉

یاه هنماد رد

دنولا یربا ی هشیمه

قشاع یاه رتوبک

سفق هبرجت زا دعب

.. دنوش یم دازآ

اه هنارفولین هیبش



کبس و مارآ هک

... دنوش یم داب راوس اه بادرم لد زا

▉

： سفق

هدراهچ ردبرض

رایعم مادک و سلا همه _نیا

روش _

یناوج

قشع

： نامسآ

هدراهچ ردبرض

یا!؟ هدناشوپ هایس ار تیاهلا ب زاورپ هاگ هب ارچ _

تسکش هک یروش _

هابت هک یا یناوج

درم, هک یقشع



, هایس زج هب رگم

!؟ تسه یگدنز زا لا صفنا یارب یهیجوت

!؟ یدعب فارگاراپ _

هدراهچ ردبرض _

هن

تشه

تفه

شش

جنپ

" رفولین رتکاراک مادهنا "

لوا درم رتکاراک تابثا

مود درم رتکاراک تابثا

▉

رتچ!؟ زا یناهج _



نز کی نامشچ شراب هب هدوشگ _

کشا کی و تسا ردام

هآ, کی و تسا ردام

!؟ نامسآ زا هدرپ کی یتح _

تسا هتفر شروش _

شا یناوج

.. شا شقشع

اه هصق یضعب ناهج رد ردقچ "_

نز کی یاهزیچ همه

" دور یم اباحم سب



یبدا یلال

ود_نز رعشارف

： یناشیپ

دامتعا زا خیلا یاهرطس

： نیفلوم

یضاق بانج متسه شلوا رسمه

یضاق بانج متسه مود رسمه

▉▉

شا هدش تبث یاه تکرش یلا وت رد

یکناب دتمم یاهباسح

اه نیشام

حاال اما

ارم سنوم دیوگ یم هک یا هناورپ لباقم

یا.. هتفرگ یهابتشا



مرادن یفرح

... توکس زج

▉

داب.." ات هرفن "ود

زییاپ

درم

نابایخ

راگیس

▉▉

زییاپ

نز

هرجنپ



ناراب

▉

هتسب نامشچ

رضاح یاه شفک

▉▉▉

محازم یاه هیناث ماحدزا

لداعتم حطس

اه.. فارگاراپ

： لوا ماگ

ار شقشع رداچ نایم دناچیپ _

؟ یهابتشا سنوم نامه _

مدوب وا یگدنز هابتشا ...نم _هن



： مود ماگ

درک میسقت دوش یم اه مشچ نیمادک رب ار یتخبشوخ _

؟! یتخبشوخ _

اه شرپ

لکش نیرت هناقمحا هب

اهنت ینز یولگ نورد

... دنور یم جیگ

▉

نتم یناجیه باتش

： هدنود رتکاراک

یبآ یدرم

اه هیشاح نیرت خلت رد هک ییاه ولهپ و

... دنشک یم ریت

▉



اه ارچ ی هدنرد تشگزاب زا هک یدرم

درب یم جنر شنز یولگ هب

ار بش کی یتح

. دیباوخ دهاوخن یناسآ هب

" روطس یجیردت لماکت "

اه نادمچ

نتفر یاه اوژه رد

هدش یدنب هتسب

... رظتنم

： زاورپ کی نیریش هصق

درب راک هب نامتخاس ی هندب رد هک ار رادلا ب یاه رجآ "_

.. متسناد یم

میجوا رد هشیمه

" ایور رد هشیمه

▉▉

" حلص ریفس "



： دیشروخ

فاص نامسآ

یرتسکاخ رهش

قشاع ی هدنرپ

▉▉

： هام

درز نامسآ

هایس رهش

بلا یب ی هدنرپ

▉▉



درک؟! میسقت دوش یم اوژه نیمادک هب ار ولگ _نیا

زاورپ نامه _

... یچراکش کی شوخ یاه هظحل زا ربخ یب اهتنم

؟! شا یقشاع هب دوب هدنام زونه ینعی _

... نام ییایور یاهلا ب ندیچ ات طقف _



یسابع زانلا

رونرپ _ نامشچ : رعشارف

؟! شیاه مشچ _

میاه مشچ _

ناشخرد سیدنت ود

یگریت رب بولصم ود

یدبا یرهم تشونرس و

اّرب یاه غیت اب

▉

/ یگلا س هدجه ی هناتسآ /رد

نم و

یرتخد

... هنوگ سیه یاهدایرف یارس همغن رد

[!... سیه ]

ارچ؟ _

بش، دوبک ی هدرپ هک ییاهادرف زا سیه _

زور یاه هرجنپ رب



دنا! هدرک همیخ

، یکیرات /و

؟!/ تسا رت هایس ادرف مادک رد

ار، زورید ِرون یاه هقلح

غورف یب تس یا ههلا زورما

▉▉▉

دنک! یم مایق ضارتعا هب نتم

؛ سیخ یاهرطس تمس هب تشگنا

؟!) تسا راکشآ ردقچ ناتساد نیا نزح )

▉▉▉

... هصغ رپ تسا ی هصق

رت لبق هدرپ هدجه

رت شیپ هدییارگ نازخ هب راهب هدجه

غولب و غوبن یتقو

دنتساخرب زیتس هب اه مشچ رد



▉

؛ هلباق

از، هب دنک یمن _قتال

ار شمادنا

ردام؛

درد، و تشحو _رد

، دشون یم هعرج هعرج ار سرت

غیج،

اه غیج

متایح یاه گر ِیشکرس رد

... تساه بلق مارآ یدولم شیاه هیرگ و

▉

// زاب مشچ ود //

دلوت .

مخز مخز

کچوک یبلق .



رتخد .

نوخ نوخ

نشور یلد .

▉

خرس ی هساک اما...ود شیاه مشچ

، هنابش یاه نهلا یکانزوس و

دنکش یم

شا هنیس قانج رد ار هناردام یرولب

اه هراتس

نقطه

ه ـط ـق ـن

ار تهاگن ِگنر دیپس کدصاق دننز یم کمشچ

اه ناشکهک ات دننز یم وبلا

ناش اه هلا بند رد ار ناصقر یاه هرپ

▉

: سفنت نیلوا مرُه



تسب شقن هناردام یشوغآ موب _رب

؟ سرون یاه سمل _

نَت، ِیمرن رب دندش هناوج _

شیاه هنوگ ِیسیخ رب

▉

دنراد یم رب سوق اه هملک

... کَرَت رُپ ِراد شک یاهاوجن رد

یا... هتشرف یاه بل یزیر رب

دنریگ یم هرخُس هب اه غیج و

ار... جیگ و گنگ یاه چپ چپ موجه

▉

شا یدیشروخ ی هنیس نایم

دپت، یم

هلیت، ود

هلیپ رد

... اهتنا یب هشالی ِهایس ود

تس؛ یراج نرتسن یاه بل ورب

"... نیقلا خلا نسحا هللا کرابتف "

▉



[.... میدرگ یم (...)رب نیمهدجه [هب

هنیآ رد رابجا

َق

د

دشک یم

... هناوج ار سهلا هدجه یریوصت و

هدیعلب ار ینارگن هک

شنامشچ ی هقدح زا ار تشحو و

... دَروآ یم باال

▉

آ

ی

ن

ه

ار زورید یاه کرتخد نوزحم ریوصت

شهاگن ِنهذ رد

! دتسیا یم یعادت هب

اما کنیا

دنشخرد یم ییاه هلیت شا یلقیص لیخت رد



ار اه تألول نیرخآ هک

دنصقر یم شَماف هرقن رب

▉

: مناتشگنا

رون ِلیرب

: میاه مشچ

رون ِیدانم

ما: هنیس

رون... ی همشچرس



یتمه ویرآ

اسراپ الهل

کرتشم رعشارف

رفص _سلا_ رامنایم

.. دیروایب ار ادوب _

ادوب و

دنوادخ اب شراو همسجم داحتا رد

هوکشاب و مارآ

تراقحرب

ار تیرشب هک ینامدرم

دایرف کی لکش

، دنیاس یم بل هب

دنز... یم دنخبل

درگن یم و

ار ناسنا کی قوقح هنوگچ هک



وا نابز رب

... دنناکچ یم خلت

نایوار

هنیس رب هتسد

دنا هتسشن میظعت هب

ار اه هملک عامس

ادوب رد

داحتا رد

.. نامسآ رد

/ /

▉▉▉

ییاه خاش و

ود رد برض

... دیشک ار هخاش ود

یقرب عمش زا

اه هلعش یدنب هتسب و

یمدرم یخلا رد

ودال： هک

ال.... ال.....



، دیدرگرب _

نونکا ی هرازه دنورهش هب ار اه هملک

： مدرم دایرف دنت چیپ

ال..." "ال....

： اه هحلسا

هاتوک دتمم یاه هلعش

اه： بلق

هدز خی یاه هتسب

ساسحا زا

!!! شتآ _

▉▉

نتشک شرتسگ تنواعم

اه سگرن راتشک

؟! نیخار _



شتآ مبلق _

شتآ ما هناخ

هچوک ناماد هب مناتسد و

آ

و

ی

ز

ا

ن

؟! ههلا نیا میظعت رد هتفهن مظن _

دنا.. ناگاب مارها _

(ص) دمحم نادنزرف یازع رد هتسشن

دتمم ی هلعش ششو یس

موق هب موق

... شتآ ： ناشاهبلق زا

هزادگ ： ناشناهد زا

ینزریپ

： شنادنزرف نوخ نایم هک



" تسا مدآ واالد فرشا یازع _"نیا

▉

ار؟! شا هزیاج _

لبون _

حلص و قشع یارب

ییاهلا وس

نادنز رد شرمع زا هک

.. تشذگ ریجنز رد

یدازآ دیما هب

： فیدر اه هملک

رترب یاه ناشن

حلص زیاوج

یراختفا یارتکد

： لوا تساوخ رد

" زیزع یچوس مناخ "



دیا هدش ریزو تسخن هک حاال

امش زا میناوت یم

ار نامتیرشب قوقح یمک

هلولگ ینشاچ اب

توراب ینشاچ اب

؟! میهاوخب

اضما .

اه هدیقع مامت هب ناگدننک مارتحا

(ص) دمحم نارسپ .

▉

： ایگنیهور

اه الهل مادنا یاه هکت

رارقیب ,و یشحو

تیباذج رب

نوم موق هاگآدوخان

.. دنیور یم

ناشمادک ره هک ییاه هکت

یسوم یردارب

ار یسیع یردارب



.. دننز یم دایرف ناشدادجا اب

▉▉

قفا زا

طالیی هرخص کون رب

راک سنج زا یناکدوک

یناتسد اب

رام کی یانزارد هب

قمر نآ هب هن

لا غز گنر هب ینامشچاب

بات نآ هب هن

هنوگ ریرح ییاهوم اب

تفارظ نآ هب هن

ناشفیحن مادنا یاه هکت قاچاق یارب

.. دننز یم راز

اهرتسکرا

ورهن لعل هزیاج بسک یارب

زور هنابش تفه

.. دننز یم رات اپورا رد



▉▉

： مود تساوخرد

" زیزع یچوس مناخ "

دیا, هدناوخ هک ار یگدنز هفسلف زا یمک نامیارب دوش یم رگا

یبرس یاه هلولگ نایم

.. دینک شکشیپ

میا.. هطسباو رایسب تیناسنا یاه هزادگ هب ام

کاخ رد یتح

نوخ رد یتح

اضما .

یگفخ نرق دنچ زا دعب ندیشک سفن قوقح ناگدننک نصحت

راتشک نرق دنچ

▉▉

： دنمجرا نیبطاخم

تساوخ رد اب ار اه کدصاق یاه همان باتک هک تسا نیا ام داهنشیپ

دنا هدرک زابرس نتم هنایم رد هک یدتمم یاه

… دیریگن یدج

▉

زاجعا یاه هروس نایم

دنوادخ غیلب دایرف



مدنگ ی هشوخ کی رب

خرس بیس کی رب

و：

ه

ب

و

ط

, دوجوم کی خالق تینهذ نایم

دوش.. یم هاگآ شدوخ دوجو هب هک

زاجعا یاه هیآ یا هآ

میرکت یاه هیآ یا هآ

تا یودب ردقچ

دتفا یم قافتا رون تعرس هب

ینامدرم رد

ناشنایم رد هک

.. دشک یم توس یا همرب نابز



۱۳۸۱ دلوتم وخرذآ دمحم

یشاقن ولبات

مه نآ دزاد رپب لوپ دش رضاح یرسپ اهنت یشاقن ولبات نیا تباب

شیدیع یاه لوپ

هداس طخ دنچ اب

هلوک و جک هرجنپ و

نآ رد نازیوآ یدص الپم

. تسا هتشاذگ رادیرخ ندیشک یارب ار هناخ یاه هلپ شاقن

باالو هتفر یتیربک نابدرن زا یرسپ

دنک یم میظنت ار ماب تشپ نتنآ

تخرد هخاش یور کالیغ

ار بآ ضوح و

. دیشخبب ناج زمرق یهام ود اب ناوت یم

▉

دعب] حبص

راوید یولبات هب هریخ رسپ



زا هک ی رسپ خیلا یاج و

دوب. هتفر نآ یبوچ باق

: همزمز اب دعب هقیقد دنچ و دور یم ورف رکف رد

دنک رپ ار وا خیلا یاج دیاب یسک هچ حاال

دش. دهاوخن رواب یسک زین ار تخرد کالغ یابیز

مورب دیاب

و مهدب اذغ ضوح یاه یهام هب مورب

نتنآ ات ار یتیربک نابدرن

هن

. مورب باال دنک لمحت ارم نزو دناوتب هک اجنآ ات



اوژهنا : موس لصف



یتمه ویرآ

هللا" میلک

طالیی خاک

شوپ رز هاش

جاوم یاهبآ

حلسم نازابرس

نیشتآ نامشچ

▉▉

اصع

▉▉



نیشتآ تخرد

دوعوم نیمزرس

سدقم باتک

ینارون یاهبیج

نامیلس لکیه



یهانپ نیسح هجیدخ

" نامسآ هبقارم "

رتوبک هوک

دیشروخ .

قشاع الهل ایرد

▉▉

ناویا هیاس

هام .



دوبک توقای نز

رای یلق هیده

" ایور کی تقیقح

ردام .

رون نطب

▉

کاخ .

هناوج هشیر

▉

ناریا .

شوروک داگراساپ



حیسم رفولین

" عونمم نامسآ "

کسورع رتخد

گنفت رسپ

▉▉

درم نز/

؟ اهکدابداب زاورپ ؟ هلیبق یپوچ

▉▉

داب یرمچ

دسج ود



باتهز انعر

" شوماخ گرم "

ردام کدوک

شوغآ

▉▉

هزرل هزرل

نیمز

هزرل هزرل

▉▉

راوآ شوغآ کی



یدسا سیگنرف

" رگدوبان "

نیمز

نامسآ

ایرد

ناسنا

روت

گنفت

هلت

▉▉

اهلیسف



حیسم رفولین

" باجح "

هام

دیب ناشیرپ یوسیگ

▉▉

ربا

ناشیرپ دیب یرسور



یرادهاگن سدقا

درز" ناگرهم "

گرب

گرب داب گرب

گرب داب گرب داب

گرب داب گرب داب گرب

داب گرب داب گرب

گرب داب گرب

ر

ی

ز

ا

ن

▉

آ



د ب

م ر

گ

آ

ب د

ر م

گ

▉▉

هدرس مین

نشج شیاریو

هامرهم مهدزناش زور زا ینوریب ناحیروبا ندرب مان : هدرس مین

سلا مین ای هدرس مین ناونع هب

نیزاغآ یاهزور رد ( شیاریو ) ناگرهم نشج : نشج شیاریو

تسا هدیدرگ یم رازگرب زییاپ لصف



یسابع زانلا

" یقشاع چیپ

نز درم

بیس .

▉▉

بیس بیس

اوح .

بیس بیس

▉▉

بیس .



نز درم

یربکا هنازرف

" رعاش کی هناگ ود یگدنز

هیاس راوید

وس یب نامشچ .

▉▉

بارش رعش

ییایور بش .

▉

اوژهاه راوید



روگنا ی هیاس

یماصمص انث

....

ربا ربا

دیشروخ 

ربا ربا

▉▉

ناراب ناراب

هرجنپ

ناراب ناراب

▉▉

ایرد ایرد

یهامود .

ایرد ایرد



دنسپراک ایور

" ردنب ارتژید

وزرآ يايرد

رارقيب جوم

هتسكش لد

▉▉

يهام يب روت

نيگمغ دايص



شوماخ قاجا

▉▉

ينافوط یاهزور

هدز خی یاه بش



یرکش هیمس

" یلا "عت

رون

نامسآ

کَلَم

▉▉

هیاس

نیمز

ناسنا

▉▉

بارحم

هلبق

ادخ



یمظان میرم

" هفرطکی "

نابایخ

زییاپ

همخز

نیشتآ یقشع

هداتفا بلق ود



یبدا یلال

داب.." ات هرفن "ود

زییاپ

درم

نابایخ

راگیس

▉▉

زییاپ

نز

هرجنپ



ناراب

▉

هتسب نامشچ

رضاح یاه شفک



یزورون امیس

" رتوبک نایاپ "

یبآ هیشاح نامسآ

اه گرب صقر زییاپ

▉▉

ربا یاه هکت

یفرب یاه هلولگ

▉▉

طالیی بورغ



یسابع زانلا

زاب" مشچ "ود

دلوت .

مخز مخز

کچوک یبلق .

▉▉

رتخد .

نوخ نوخ



نشور یلد .

یمظان میرم

" نازیر گرب "

هرجنپ هناخ

رتوبک ود .

نز درم

▉▉

رتوبک ود .



یماصمص انث

" تبیغ نامسآ "کی

دیشروخ

هام .

ربا .

ناراب .

▉▉

فوسک



فوسخ .

هقعاص .

لیس .

▉▉

راظتنا .

راظتنا .

راظتنا .

راظتنا .



یرکش هیمس

" مولظم نیمز "

هنهرب بش هتسخ راوید

اهداب شروش

▉▉

نامسآ هرعن نازرل هناش

از ناراب ربا



▉▉

قشاع رتوبک یشحو قیاقش

هام هب اپ هثداح



یبدا یلال

" هدنسیون کی گرم "

نز

شوغآ

توکس

▉

راگیس

یدازآ

توکس



▉

بارش

ایور

توکس



یماصمص انث

" هملک زاجعا "

نامسآ نامسآ

رتوبک

نامسآ نامسآ

▉

نیمز نیمز

نوتیز

نیمز نیمز

▉▉



یدازآ ریفس

یسابع زانلا

" قشاع ناخ سال

： لوا لصف

فاص نامسآ

زبس نیمز

اه بسا ی هلگ

قشاع نادرم

▉▉



： مود لصف

نازیوآ لیدنق

دیفس نیمز

هاک یب لبطسا

هتسخ نادرم

▉▉

: موس لصف

خرس نامسآ

خرس نیمز

خیلا لبطسا

نوخرپ نامشچ



رای یلق هیده

درس" بت

رعاش

راگیس

رژهیاوژهاه

هایس یاه نتم

▉▉

یذغاک نامسآ

دوبک داالن

هلا چم ناور



چاهلا هایس ورملق

یتمه ویرآ

رذآ" سورع

： اهداب .

هدنصقر .

اه： هلعش .

شوماخ .

مرگ یاه مشچ

▉▉



هدز خی ناتسد

： شتآ .

ایور کی

： رهش

شوپ دیفس

▉▉

نازرل یاه قاتا

رتخد

هتسکش یاه لپ

▉▉



تفن یرطب

ناشیرپ نهذ

اه مزیه ی هتسد



اسراپ هماسرف

درک" ردام

： رسپ

!؟ دیفس نهاریپ

اه!؟ گنفت شرغ

▉▉

حلسم نازابرس

بآ ی هساک

▉▉

نوخ رپ نامشچ



۹سهلا یردص نیسح

" یقشاع لصف هس

نز

یرسور

لُگ

▉

 نز

بسا

توراب

▉



نز

نامسآ

سیدنت



_ رهلک نیوآ وناب زا رکشتاب _ یدرک نابز هب نیمز صقر یاوژهنا همجرت

هلگزا و باهذ لپرس ی هلزلز ناگدید غاد هب میدقت

یماصمص انث

یزۊ ڕکێ ڵهپ هه

و هش

◻

ایپ

امڵ

◻



ڴ نام

ایپ

ە چووک

◻

هوارخ

ژن

انمڵ

هوارخ

◻

ە چووک

ایپ

وخەڕ



◻

ناریو امڵ

ایپ

◻

و هش



راشفا مژهد

" قشع ناراب

اسیلک اسیلک

سوقان .

اسیلک اسیلک

▉▉

یقشاع بیلص

دیفس رتوبک

▉▉▉

یرصان .



؟! رتوبک ؟! بیلص



ییوداد هفطاع

بش" کی

： نامسآ

بسا یاه هلگ اهربا

اه ههلا رژهی هقعاص

فرب یاه هناد

لیدنق یاهرطس

▉▉

： نیمز



زاب ی هرجنپ هناخ

اه هدرپ صقر داب

هتسکش نادلگ

نایرگ کدوک



اسراپ الهل

رفص" _سلا هلگزا

هناخ

ردپ

ردام

اه هچب

دلوت نشج

▉▉

ز



ل

ز

ل

ه .

▉

راوید

هدرمدرم .

نایرگ کدوک

نینوخ هرفس

هایس مچرپ .



دنسپراک ایور

ادخ" گنر

： بش

قشاع ود

هدیکشخ یاه هسوب

دولآ کاخ یاه نت

▉▉

： زور



یهام ود

ییایرد یاهایور

ناج یب یاه سلف



یبدا یلال

" یدازآ نامسآ کی

راوآ راوآ

دازون .

راوآ راوآ

▉▉

اباحم یب یاه داب

ناصقر یاه گرب

▉▉



اه هتشرف نشور قفا

قشاعرتوبک .



اوژهنا دقن : مراهچ لصف



_هب_اوژ یهاگن _اب_ _رد_اوژهنا مرف _ درکراک

یربکا _ هنازرف _ ملق _2_هب_ یتمه _ ویرآ _ یاه _ هنا

وناب ملق هب اوژهنا رد مرف درکراک ناونع اب ینتم رد هک هنوگنامه

اوژهنا رد مرف هلسم طسب رد یعس اجنیا مدید یدمحا نمسای

... میراد

ار یتمه ویرآ یاقآ بانج اب هدنراگن یوگتفگ زا یا هشوگ ادتبا

： میناوخب

خر ینامز هچ و هنوگچ اوژهنا اب امش ییانشآ یتمه بانج _ف.ا：

داد؟

داتسا بانج زا اوژهنا دنچ هعلا طم اب هک دوب دون ه：سلا _آ.

... مدش انشآ ژرنا نیا اب کیپرذآ

!؟ دیدش دنمق عال اوژهنا نتشون هب ینامز هچ -زا



هب یدج لکش هب راب نیلوا حیسم رفولین وناب تمه ٩۵اب سلا _زا

... میتخادرپ اوژهنا

دییوگب یرادید یاه اوژهنا هب عجار یمک _

یورارف و جورع یله اوژهنا اب راب نیلوا یرادید یاه _اوژهنا

ناتسود یخرب دوب هدشن هداد طسب هیضق زونه نوچ .. تفرگ لکش

،کی کیپرذآ شرآ داتسا بانج صخش دییات اب اما دندرک یریگ عضوم

دش هدوشگ یسیون واوژهناا اوژهنا رد دیدج ی هرجنپ

لکش لیلد هب ار یمرف یاه اوژهنا نیا زا یخرب کیپرذآ داتسا بانج

دنداهن مان یرادید یاه اوژهنا دنتشاد هک صاخ یاه

.. دیهد یم حیضوت اوژهنا ود نیا مرف هب عجار یمک یتمه بانج -

： دنا هتشون یرم یلال وناب مه ار نآ دقن هک جورع رد

" جورع " .

ادخ

هلق



هلپ

هلپ

تشد

E

. D

. C

. B

. A

میتسه ههجاوم هنوگ هلپ یلکش اب ام

یعادت نامزمه مه ار شا هلق و هنایم هوک هنماد تشد ریوصت هک

دنک یم

!؟ دیدیسر راک نیا هب هنوگچ دییامرفب تسه شناکما _رگا

اه تشد هب مدمآ یم اتسور تمس هب هدایپ نیمز رس زا هک یتقو _

هب ندش کیدزن اب دندروآ یم دوجوب نم رد یروش مدرک یم هاگن هک

ار شا هلق و هنایم هوک هنماد تشد دحاو ریوصت کی رد نآ کی هوک

مدید

.. دناشوپ نآ کی ار اج همه هک ینارکیب یبآ و

هک یا هطقن زا دش یم رگا تسابیز ردقچ هک مدرک رکف مدوخ اب



هوک زا تعرس نیمه واب مراذگب هوک هنماد هب ار یدعب ماگ متسه

منک.. تکرح نامسآ تمس هب

.. مدرک رورم هرابود ..و تشگرب بقع هب منهذ رد ریواصت نیا

... دوب هتفرگ لکش نم رد تکرح یارب بیجع یروش

هب یتقو و تفرگ لکش منهذ رد ربمایپ جارعم زا یریوصت ناهگان

... مشخبب تینیع ور یعادت و ریواصت نیا مدرک یعس مدیسر هناخ

تفرگ لکش جورع و

!؟ دیهدیم حیضوت مه یورارف هرابرد _

تعیبط هب طوبرم وای ینافرع یا هبرجت جورع الف خرب یورارف _

دوبن

درم یاه تیسنج زا روبع یارب دوب یباذج یعامتجا ی هبرجت اما

یناسنا یورارف یاهشزرا تمس تکرح و _نز

مربب راک هب نآ رد مه ار موس سنج یرویت مدوب هتسناوت هک

هقلح رتکاراک کی فارطا هب رتکاراک راهچ دوزیپا ره رد راک نیا رد

دنا هتسب

A A



B

A A

هدننک رثاتم رایسب مود دوزیپا رد نز ندوب راوید رد یعادت هک

.. تسا

دوب.. هنوگنیا مدوخ یارب اللقا

میا هدناوخ هانپ دزیا یاقآ اب هبحاصم رد ار مرف هب عجار ناترظن _

… دیهد حیضوت میهاوخ یم زاب اما

.. تسین تاذلا ب میاق و لقتسم هدیدپ کی مرف دینیبب _

لکش اه هدیدپ راتخاس و اوتحم اب ازفا مه یتسه مامت رد مرف

تسا هتفرگ

و...نیا ناسنا ، یهام ، هوک ،لگ، تخرد ، ،هام دیشروخ ، یتسه مامت رد

. دراد دوجو راتخاس ،و اوتحم ، مرف ییازفا مه

.. تسا هنوگنیا مه تایبدارد

یموس سنج اب تلا صا هکلب راتخاس هن اوتحم هن دراد تلا صا مرف هن

یم لکش ورارف و مجسنم رثا کی رد اهنآ ییازفا مه زا هک تسا

.. دریگ



!؟ دیهد حیضوت رتشیب ییازفا مه نیا هب عجار یمک دوش _یم

： مینک یم رورم ور قشاع حیسم اوژهنا هنومن یارب _

" قشاع حیسم "

دیشروخ

هملک حور

درمارف

رتوبک

رپ جنپ لگ

.



،کی لگ کی یریگ رارق یراتخاس , ظاحل زا هکنیا لوا راک نیا رد

هک دیشروخ و هملک و حور نینچمه و درمارف _و تاناویحزا _ هدنرپ

نوچ ییاه دامن عاب حیسم نوچ مهاب اهرتکاراک نیا زیر طابترا

.. دنسانشیم دیشروخ وای رپ جنپ لگ و رتوبک

ار بیلص کی ریوصت مینک یم هاگن نآ هب رود زا یتقو راک مرف اما

منیبیم

دوخ ریوصت دنزاسیم اهرتکاراک هک یریوصت هک ییاوتحم , ظاحل وزا

.. بیلص یور رب تسا ع حیسم

و هملک هک وا یوزاب ود و تسا حیسم هرهچ دیشروخ

هیبش و تسا جوا رد رتوبک هیبش هک تسا یدرمارف ...وا تسا حور

ابیز.. رپ جنپ لگ

اهدقن رد هک یا هتکن اما دنا هداد ماجنا یناتسود مه ار راک نیا دقن

مه ..نیا تسه مهاب اه هملک زیر طابترا و راتخاس ثحب هدوب ناهنپ

ههجاوم رثا کی اب ار ام راتخاس و اوتحم مرف رد اه ییازفا

هس... نیا زا تسا یموس سنج رگید ,هک یم,دنک

میدناوخ ار یتمه یاقآ اب وگتفگ زا ییاه تمسق هک هنوگنامه بوخ

راقفلا وذ ناشنیرتمهم هک درک هفاضا وا زا زین ار یرگید یاهراک دیاب

تسا نوخ رد



" نوخ رد راقفلا وذ

دیشروخ .

قشاع هناورپ خرس هنیس



: یتمهویرآ

زیگنا مغ بورغ .

سیلبا ی هدنخ .

نوخ صقر .

هراپ یولگ کی .

هدیرب رس کی .

.

. A

B C



. D

. E

. F

. G

. H

راقفلا .وذ مینیبیم راقفلا وذ زا یریوصت اب الار برک هعقاو ام راک نیا رد

وا تقیقح ناثراو ع یلع ومال نادنزرف اعبط و تسا قح ریشمش

. دنتسه

نتسشن نوخ رد زا یکید ارتژ و خلت ریوصت راقفلا وذ نتسشن نوخ رد

... تس ال برک نابایب رد تقیقح

نآ رد دنتفگ یتمه بانج هک یراتخاس ییاوتحم یمرف ییازفا مه هک

تسادیپ ال ماک

.. تسا رس ود یاراد هک تسا یریشمش زا یریوصت رثا یلک لکش

.. دندولآ نوخ هک یرس ود



یلع ومال ریشمش زا یمرف هدافتسا الو برک هعقاو هدنهد ناکت ریوصت

.. تسا هداد تیرشب ارتژید نیا هب هرابود یناج ع

ام یگدنز اه؛رد مرف دوب مه یدمحا وناب نتم رد هک هنوگنامه

دنراد یا یوژه درکراک

مرف زا هک دنا یناسک دنسر یم یبدا یاه تیقفوم هب هک یدارفا و

هدافتسا دراد تینیع ناش یگدنز رد و تسه ناشیگدنز رد هک ییاه

دننک یم

.. دنراد اهمرف زا یتسرد کرد زاب هدوبن مه ناشیگدنز رد رگا ای

تشپ اب یتح ای دوخ یتسیز تیعقوم هب توافت یب میناوت یمن ام

.. میسرب تیقفوم هب نآ هب ندرک

و نداد طسب و دوخ تیعقوم و دوخ قیقد تخانش تیقفوم هار

... تسا نآ هب ندیشخب تینیع



: یتمهویرآ

_هب_اوژ یهاگن _اب_ _رد_اوژهنا مرف _ درکراک

یسابع _ زانلا _ ملق _3_هب_ یتمه _ ویرآ _ یاه _ هنا

： مرف _و_ تیونعم

هک یربکا هنازرف وناب و یدمحا نمسای وناب زا یناد ردق و رکشتاب

طسب یتمه ویرآ بانج یاه اوژهنا هب هاگن اب ار اوژهنا رد مرف ثحب

.. دنداد

صخا لکش هب و تیونعم شقن هب هدمآ تسد هب لا جم نیا رد

یتمه بانج یاه اوژهنا رد اوژهنا یاه مرف رد نآ درکراک و بهذم

.. میزادرپ یم

： ناشیا اب هدنراگن هاتوک خساپ و شسرپ ادتبا

بهذم هلوقم هب عجار یمک دراد ناکما رگا یتمه بانج ： یسابعزانلا

… دیزادرپب نایرع یاه نتم رد

اب هک یا هویش نامه هب مه بهذماب هملک تلا صا بتکم ： یتمهویرآ



یم نآ غارس تبثم یدیداب دوشیم ههجاوم و.. عامتجا ، نافرع ، هفسلف

تسا هتشاد بهذم هب تبثم یهاگن هملک تلا صا بتکم هشیمه دور.

هراومه کیپرذآ داتسا بانج زا هدش حرطم یاهرظن قبط هک یلکش هب

خیرات لوط رد هملک یاه لیسناتپ نیرتمهم ناونع هب میرک نآرق زا

وریپ اعبط مه دنا..ام یبدا تینایرع جوا اهنآ ..و تسا هدش هدرب مان

نیرتمهم ناونع هب بهذم هب تبسن هملک تلا صا بتکم هاگرظن

.. میشیدنا یم تبثم خیرات لوط رد تیرشب درواتسد

اما میا عدناوخ نات اوژهنا یاهراک زا ییاهدقن ال بقام یتمه بانج _

راک رد یشقن هچ بهذم هک دیهدب حیضوت ناتدوخ دراد ناکما رگا

!؟ دراد امش

راقفلا ,وذ قشاع حیسم .. منز یم ثملا ار اوژهنا هس ثملا یارب _

هللا میلک و نوخرد

!؟ تسا هنوگچ اهنآ رد مرف _

بیلص کی ریوصت هک تسا هدش هدافتسا یمرف زا قشاع حیسم _رد

.. تسا

. A

B C

. D

E



F

یلع نایقتم ومالی ریشمش ریوصت نآ مرف " نوخرد راقفلا وذ اوژهنا رد

.. تسا راقفلا وذ ینعی ع

. A

B C

. D

. E

. F

. G

. H

زا تسا هدشن هتشون نآ رب یدقن زونه هک هللا میلک اوژهنا رد و

اصع اب لین دور نتفاکش ینعی یهلا ربمایپ نیا یاه هزجعم زا یکی

.. تسا هدش هدافتسا

A

B

C

D

E

▉▉

F

▉▉



G

H

I

J

K

ار دور ریوصت ینعی نتم لک هکدراد رارقاصع هاگیاج رد f راک نیا رد

اصع .. دنتسه دور نتفاکش لحم نتم نیا رد اه عبرم دنک. یم فصن

و یسوم رتکاراک نیشناج مه هتفاکش ار دور هک تسه اصع دوخ مه

دن.. روبع لوغشم هک تسا دوهی ناگدش تیاده

!؟ دیتفای تسد مرف نیا هب هنوگچ _

هک مدرک یم رورم عار یسرم ترضح یاه هزجعم هوک رد راب _نیا

اصع هک مسیونب یطخ ینتم دیاب هکنیا و دش مسجم منهذ رد اصع

رکف نیا هب دعب ..و دشاب هتشاد نآ رد ار تیزکرم و ینایم هطقن

مه اصع زا دعب ی همین و ینوعرف رهاظم نتم لوا همین هک مدرک

.. دشاب نایوسوم رهاظم

""""""

لکش هب و یونعم یاه هناشن فلوم زا ادج میهاوخ یم حاال بوخ

.. مینک یسررب اه نتم رد ار یبهذم صخا

و اه هناشن نیرتمهم زا هک بیلص لکش رب عالهو قشاع حیسم رد



مه ناتساد اب مه نتم هدنزاس رصانع تسا تیحیسم رد اه لبنس

.. دنطبترم و وس

نایعیش ماما ی هنایشحو راتشک مه نوخ رد راقفلا وذ رد

.. مینیب یم خلت ارتژید کی لکش هب ار نایارگ ایند طسوت _ ادهشلا دیس _

تمسق هس اب دنتفگ یتمه بانج هک هنوگنامه هک هللا میلک اوژهنا رد

رهاظم لوا تمسق ..رد میتسه ور هبور اصع اسپ و اصع اصع اشیپ

.. میتسه رگ هراظن ار تیدوهی رهاظم رخآ تمسق ورد ینوعرف

نیا زاب مه جورع اوژهنا رد یبهذم یاه اوژهنا نیا رب عالهو هتبلا

زا تکرح و راک یناک هلپ مرف .. تسا هدننک نییعت هک تسا تیونعم

کولس اب هنیع هب ار بطاخم هنافراع یشهج رد عافترا هب یتسپ

دنک.. یم ههجاوم



اسراپ _ هماسرف _یا_زا_ _رب_اوژهنا دنسپراک _ ایور _ دقن

" لماکت

روگنا .

هرطق هرطق

بارش .

▉

رعاش

تیب تیب

رعش

▉



نم .

هملک هملک

تنامشچ

_________________

ههجاوم یروتسد ریغ اوژهنا کی اب ام اسراپ وناب زا راک نیا رد

.. میتسه

نتم رد هک دیوگ یم ام هب تسا " لماکت " هک ناونع ادتبا عورش یارب

دوب.. میهاوخ ور هبور اهرتکاراک لماکت تهج رد یتکرح اب

هک میتسه ور هبور روگنا رتکاراک اب ام دوزیپا نیا رد ： لوا دوزیپا

دوش.. یم لدب بارش هب اتیاهن و هرطق ود هب دعب هلحرم رد



هنیع هب هک تسا روگنا رتکاراک لماکت زا یریوصت دوزیپا نیا

.. مینیبیم

و میوش یم ههجاوم رعاش رتکاراک اب دوزیپا نیا رد ： مود دوزیپا

ام مه دوزیپا نیا و دریگ یم لکش رعش اتیاهن و تیب ود سپس

.. مییاه رتکاراک لماک لماکت دهاش

و هملک ود دعب هلحرم رد هک فلوم دوخ "نم" رتکاراک ： موس دوزیپا

قشع هک مینیبیم وام دنیآ یم شبوبحم نامشچ "ای تنامشچ " سپس

.. تسا لماکت تیاهن

： نتم رد راتخاس

کی رد و دنتسه طبترم مه اب بارش اهو هرطق ، روگنا لوا دوزیپا

دنا.. یناگ اوژ هورگ

موزلم و والمز مه رانک رد مه رعش اهو تیب و رعاش مود دوزیپا

دنا مه

نامه شا هقوشعم و اه هملک اب فلوم دوخ موس دوزیپا رد و

لوا دوزیپا ود اب عقاورد .. دراد ار لوا یناگ اوژ هورگ ود یکیدزن

.. دزادنایب اج بطاخم یارب ار دوخ قشع لکش هتسناوت فلوم



： نتم رد مرف

. A

B B2

. C

اب ام باال علض هک تسا یزول لکش ابیرقت تسا نتم رد هک یمرف

دنتسه اتسار کی رد هک ینایم علض ود و میتسه هجاوم رتکاراک

..هک تسا ینایاپ ای نییاپ علض هب ندیسر یارب رتکاراک ریسم همادا

.. تسا دوزیپا ره ی هتفای لماکت لکش

لماکت مه بوبحم نامشچو رعاش لماکت رعش ، روگنا لماکت بارش

... قشاع

： رد لماکت نیا

اه هرطق اب یلوا

اه تیب اب یمود

.. تسا هدش ققحم اه هملک اب یموس و



یتمه _ ویرآ _زا_ هقوشعم _ گرم _ _رب_اوژهنا یبدا _یلال_ وناب _ دقن

" هقوشعم گرم "

هیاس هیاس هیاس

یلدنص ود

▉▉

ربا

▉▉

خیلا یلدنص



ناراب ناراب ناراب

____________

هقوشعم گرم ناونع اب یتمه بانج زا , یروتسد ریغ اوژهنا نیا رد

... میتسه ارتژید کی رظتنم و میوش یم ههجاوم

： لوا دوزیپا

هیاس هیاس هیاس

یلدنص ود

رسارس تیعضو کی هدنهد ناشن , هیاس هس نتفرگ رارق یقفا لکش

.. تسا مارآ

نتم کیتنامر راب یریگ لکش هب رجنم هک یلدنص ود نآ همادا ردو

.. دنوش یم

.. میتسه مارآ هناقشاع کی دهاش دوزیپا نیا رد



： مود دوزیپا

ربا

قافتا هدنهد ناشن ربا دوجو .. دراد نتم رد ار درکراک نیرتمهم ربا هملک

یاه هملک رب هملک کی ریثات نداد ناشن یارب ربا اجنیا .. تسا یدعب

اشیپ هلحرم ود هب نتم ..و تسا هدش هدرب هرهب یبوخب دعب و لبق

دوش.. یم میسقت ربااسپ و ربا

： موس دوزیپا

خیلا یلدنص

ناراب ناراب ناراب

اه یلدنص هک هتشاذگ ار شریثات نانچنآ عقاورد ربا موس دوزیپا رد

.. تسا ندیراب لوغشم نارابو دنا.. هدش خیلا هناقشاع زا

.. دنناسر یم تیلعف هب نتم رد ار ناشدوخ ییانعم راب اه هملک اجنیا

بقاعتم و تسا مارآ هناقشاع کی دش هتفگ هک هنوگنامه لوا دوزیپا

ال مان هنوگ ره دناوتیم ..ربا دزیر یم مه هب ار هناقشاع نیا ناراب , نآ

ندیراب و دشاب یرگید یفنم ی هدیدپ ره و ترودک , یراگزاسان , تامی

.. دراد ماوت یانعم دنچ نتم نایاپ رد ناراب

نتم یاضف رییغت هدنهد ناشن کی

نتم یاضف زا قشع نتسش هدنهد ناشن ود



مه.. زا یرود رد هقوشعم و قشاع هیرگ هدنهد ناشن هس

： نتم رد مرف

, مه یقفا دادتما رد هیاس هس نتفرگ رارق

, یلدنص ود

ربا

خیلا یلدنص

ناراب هراب هس رارکت

: تسا هداد لکش ار نتم رد مرف

A A2 A3

B C

D

E F

G G2 G3



میسقت هنیرق و لکش مه تمسق ود هب ار نتم D هطقن مرف نیا رد

دنک... یم

؟! دراد یتبسن هچ اوتحم اب مرف نیا

رخآ رد ناراب و تسا مه دادتما رد و یقفا شمارآ ای هیاس هکنیا

... یرسارس و تسا دتمم زاب نتم

تسا ناهج زا یکچوک تمسق هتفرگ لکش یلدنص اب هک یی هناقشاع

.. دنکش یم ربا کی واب هناقشاع نیا و

ار ام دناوتیم دوزیپا رد شندوب یا هملک کت هک تسا تامی ال مان ربا

یهاگ کچوک هناهب کی ییادج یارب هک دناسرب تیعقاو نیا هب

.... تسیفاک

... میدرگ یمرب نتم ناونع وحاالهب

... هقوشعم گرم

دوش.. یم ضوع نتم مامت ییانعم راب هک مینیب یم

دنک... یم یناراب ار اضف دعب ...هک تسا هقوشعم ندرم عقاو رد ربا

یم کمک نتم تیبدا هب اه هملک زا هناگ دنچ یاه تشادرب نیا و

دنک..



_هب_اوژ یهاگن _اب_ _رد_اوژهنا مرف _ درکراک

یسابع _ زانلا _ ملق _3_هب_ یتمه _ ویرآ _ یاه _ هنا

： مرف _و_ تیونعم

هک یربکا هنازرف وناب و یدمحا نمسای وناب زا یناد ردق و رکشتاب

طسب یتمه ویرآ بانج یاه اوژهنا هب هاگن اب ار اوژهنا رد مرف ثحب

.. دنداد

صخا لکش هب و تیونعم شقن هب هدمآ تسد هب لا جم نیا رد

یتمه بانج یاه اوژهنا رد اوژهنا یاه مرف رد نآ درکراک و بهذم

.. میزادرپ یم

： ناشیا اب هدنراگن هاتوک خساپ و شسرپ ادتبا

بهذم هلوقم هب عجار یمک دراد ناکما رگا یتمه بانج ： یسابعزانلا

… دیزادرپب نایرع یاه نتم رد

اب هک یا هویش نامه هب مه بهذماب هملک تلا صا بتکم ： یتمهویرآ

یم نآ غارس تبثم یدیداب دوشیم ههجاوم و.. عامتجا ، نافرع ، هفسلف

تسا هتشاد بهذم هب تبثم یهاگن هملک تلا صا بتکم هشیمه دور.



هراومه کیپرذآ داتسا بانج زا هدش حرطم یاهرظن قبط هک یلکش هب

خیرات لوط رد هملک یاه لیسناتپ نیرتمهم ناونع هب میرک نآرق زا

وریپ اعبط مه دنا..ام یبدا تینایرع جوا اهنآ ..و تسا هدش هدرب مان

نیرتمهم ناونع هب بهذم هب تبسن هملک تلا صا بتکم هاگرظن

.. میشیدنا یم تبثم خیرات لوط رد تیرشب درواتسد

اما میا عدناوخ نات اوژهنا یاهراک زا ییاهدقن ال بقام یتمه بانج _

راک رد یشقن هچ بهذم هک دیهدب حیضوت ناتدوخ دراد ناکما رگا

!؟ دراد امش

راقفلا ,وذ قشاع حیسم .. منز یم ثملا ار اوژهنا هس ثملا یارب _

هللا میلک و نوخرد

!؟ تسا هنوگچ اهنآ رد مرف _

بیلص کی ریوصت هک تسا هدش هدافتسا یمرف زا قشاع حیسم _رد

.. تسا

. A

B C

. D

E

F



یلع نایقتم ومالی ریشمش ریوصت نآ مرف " نوخرد راقفلا وذ اوژهنا رد

.. تسا راقفلا وذ ینعی ع

. A

B C

. D

. E

. F

. G

. H

زا تسا هدشن هتشون نآ رب یدقن زونه هک هللا میلک اوژهنا رد و

اصع اب لین دور نتفاکش ینعی یهلا ربمایپ نیا یاه هزجعم زا یکی

.. تسا هدش هدافتسا

A

B

C

D

E

▉▉

F

▉▉

G

H



I

J

K

ار دور ریوصت ینعی نتم لک هکدراد رارقاصع هاگیاج رد f راک نیا رد

اصع .. دنتسه دور نتفاکش لحم نتم نیا رد اه عبرم دنک. یم فصن

و یسوم رتکاراک نیشناج مه هتفاکش ار دور هک تسه اصع دوخ مه

دن.. روبع لوغشم هک تسا دوهی ناگدش تیاده

!؟ دیتفای تسد مرف نیا هب هنوگچ _

هک مدرک یم رورم عار یسرم ترضح یاه هزجعم هوک رد راب _نیا

اصع هک مسیونب یطخ ینتم دیاب هکنیا و دش مسجم منهذ رد اصع

رکف نیا هب دعب ..و دشاب هتشاد نآ رد ار تیزکرم و ینایم هطقن

مه اصع زا دعب ی همین و ینوعرف رهاظم نتم لوا همین هک مدرک

.. دشاب نایوسوم رهاظم

""""""

لکش هب و یونعم یاه هناشن فلوم زا ادج میهاوخ یم حاال بوخ

.. مینک یسررب اه نتم رد ار یبهذم صخا

و اه هناشن نیرتمهم زا هک بیلص لکش رب عالهو قشاع حیسم رد

مه ناتساد اب مه نتم هدنزاس رصانع تسا تیحیسم رد اه لبنس

.. دنطبترم و وس



نایعیش ماما ی هنایشحو راتشک مه نوخ رد راقفلا وذ رد

.. مینیب یم خلت ارتژید کی لکش هب ار نایارگ ایند طسوت _ ادهشلا دیس _

تمسق هس اب دنتفگ یتمه بانج هک هنوگنامه هک هللا میلک اوژهنا رد

رهاظم لوا تمسق ..رد میتسه ور هبور اصع اسپ و اصع اصع اشیپ

.. میتسه رگ هراظن ار تیدوهی رهاظم رخآ تمسق ورد ینوعرف

نیا زاب مه جورع اوژهنا رد یبهذم یاه اوژهنا نیا رب عالهو هتبلا

زا تکرح و راک یناک هلپ مرف .. تسا هدننک نییعت هک تسا تیونعم

کولس اب هنیع هب ار بطاخم هنافراع یشهج رد عافترا هب یتسپ

دنک.. یم ههجاوم



ینیم لزغ و لزغ : مجنپ لصف

ملا



یتمه ویرآ

نامسآ غاب لگ هخاش سالم, میرم

نامب ما یمخز لد رانک ایب بشما

یقرشم یاهبش ی هناقشاع یایور

نامز هچایرد یوسنآ هب ربب ار نم

یوش ما هزات لزغ یهام هاشات

ناج یاه اببهلا میایب وت شیپ ات

میوش رفسمه ایب تسام یاج هن ایرد

ناگراتس خرس مهوت یوسنآ ات

رون تشد یاهلگ یمامت هریشود

ناهگان , قشع نم لد رد وت اب دییور

تسا هلزلز خرس طخ یور هشیمه وت اب

ناهج نیا یاجره , قشاع حور یاجره



قایتشا طرف زا یروخیم یاچ هک یتقو

ناکتسا دصقریم وت نابل شزرل رب

ینم میرم یورب ناهج نیا یاجره

ناتساد هراومه وت هب دوش یم متخو

اه هصق جوا ات میآ یم وت هارمه

ناتساب یوس ینکب رفس رگا یتح

مفقاو شیپ زا یلو ارم نک راکنا

نامسآ رد ووت نم دقع تسا هدش هتسب



(غالیم ارهز ( نیتم

دشاب زابجل یقشاع منورد دیاش یکدوک

دشاب زاربا کی بوکاپ ووا یراد شتسود

اما تسا دیشروخ لثم تیاه مشچ نم، زا یرود

دشاب زان تهاگن زا دیاب حبص ره نم مهس

؟ یدنخب رتمک دوش یم مدرم دندیمهفن ات

دشاب زار تیاه هدنخ یادص دیاب ام نیب

تسین فاصنا نیا ،هک رگید وگب ، یراد متسود

دشاب زاورپ ی هظحل نیا یپ رد یه نم بلق

دیاب تسا نیریش هک سب ندیشک ار تراظتنا

دشاب زاب میاه مشچ یتح باوخ یاه تقو

دصقرب یه تزاس هب دیاب لد و کوکان ینز یم

!! دشاب زاس نیا ی هچیزاب دبا ات دراد تسود



یمظان میرم

ار یراد هک یدرد ناوختسا روایب باال

ار یرارق یب یاه ضغب روایب باال

اما ما هویم زا نیچب یهاوخیم ردقره

ار یرانک غاب نزن ورد نامب نم اب

تسا ناهنپ وت یاهبل تشپ هک یلکلا اب

ار یرایشوه مامت بشما ریگب نم زا

هتسهآ هتسهآ نک زاب ار منهاریپ

ار یراک مخز نآ ما هنیس رب نزب حاال

راب نیا دنک نیریش ساهلا زا دعب راذگب



ار یراظتنا مشچ نیا ِیخلت وت شوغآ

ار نز نیا هناخ یاوزنا زا شکب نوریب

ار یرارف دوخ یزا هناوید قشاع نیا

؟ یمهف یم هدوب ناج هدمآ هکباال یضغب

ار یراد هدنز بش همه نآ روایب باال



یمظان میرم

تسین روج شیاعدا اب وا خلت یاه هیرگ

تسین روج شیاوه اب میاوه اما مقشاع

یلو هدنام مدق کی ندیسر لصف ات هچ رگ

تسین روج شیارچ و نوچ یب رارصا اب ربص

دشن ، مشاب وا یاهنت ی هقوشعم متساوخ

تسین روج شیادخ یاه تحلصم اب نم تخب

دوب روج میادص وا یاهدرد مامت اب

تسین روج شیادص اما انشآ درد نم اب

شرس تشپ متخیر ار مدوخ کشا ی هساک

تسین روج شیاه هدنخ مدید و دیدنخ بل ریز

تفر و درک اوجن هتسهآ ارم مسا مه تشپ

تسین روج شیاعد ِزوسناج رکذ اب شنتفر



دوب بذک یاعدا کی طقف مراد تتسود

تسین روج شیاوتحم اب یگدنز یاهرتیت



یمظان میرم

تسیناریو هیبش میارب وت یب ناهج

تسینامیس کولب کی ملزغ وت نودب

تسادلی اه هقیقد مامت وت یب ردقچ

تسین وطال رهش ِناتسمز وت یب ردقچ

وت زا دعب هدنامن نتشون غامد و لد

تسینامرد توکس مراک هک تساهزور و

مشاب ندز قن لها ینک رکف هکنیا هن

تسیناراب تس یتدم ما هلصوح یاوه

نیگمغ و کچوک ، مایخ یعابر ملد

تسیناقاخ یاهتنا یب ی هدیصق ممغ

مداد ترواب هب ار ملد هکنیا مرج هب

؟ تسیناوات هچ هام....نیا یا موش یم هجنکش



تفر مهاوخ باوخ هب مرعش رتفد رانک

.... تسین ادرف حبص هب یدیما وت یب هچرگا



یمظان میرم

دوش زاغآ وت یور یب هک تسیحبص هچ نیا

دوش زاوآ مه هصغ و وت خیلا یاج

نارگ ضغب دنکش یم و مربیم وت مان

دوش زاب ملد تشم همه شیپ نینچ هک

اهندوب ی همهمه نیا زا وت یب ما هتسخ

دوش زاورپ قشاع مرس همیسآ حور

یا هدمآ تسد هب رید و ما هتشگ ساهلا

دوش زارمه هک تسین یسک وت زج منک هچ

مدش زییاپ مدمه دبا هب وات یتفر

دوش زاربا مغ هک مسیونب یطخ هچ اب



یدمحم تشترز

《 یلیل 》

یلیل تسین رگید بایان ام شوغآ رد وت یب

یلیل تسین رگید باتهم بش و گنت منامسآ

دوب یرفاک قشاع شیک نادنر مشچ رد لزا زا

یلیل تسین رگید بات ینید هب لد تمشچ هب زج

دنامن پچ دش مگ تسار ، نییاپ باالو یدز سب

؟! یلیل تسین رگید بارضم رگم اهوسارف زا

تسا مهو قشع نک، یط زبس یلصف دنتفگ الن قاع

؟! یلیل تسین رگید بادرم امش یب رگید لصف

درک مگ هبعک دراد خرس یروضح تقشع رد هکره

؟! یلیل تسین رگید بارحم رگم تناماد نیچ

درادن اورپ یقشاع مدرکن یماندب رکف



؟! یلیل تسین رگید باوخ ندرپس ناج زج یقشاع

مکشا هوبنا رد هک ار نم یتفای رد اهراب

؟! یلیل تسین رگید بایرد رگم ناه رگید راب

تسد وت باتهم زا فسوی دربب نک نایرع هرهچ

یلیل تسین رگید بابرا ی هقلحرد ام تسد



اناز یلال هعومجم زا مامتان لزغ

کیپرذآ شرآ

تسابیز مه مان هب لگ یتسار

تسابیز مه ماف خرس نامسآ

تسین یتشز هشیمه یهایس رد

تسابیز مه ماب تشپ کغاز

مینک هنارعاش هک ار اه مشچ

تسابیز مه ماذج اب اه هرهچ



◻

... اما دش مامت اجنیا مرعش

تسابیز مه مامتان لزغ نیا



یتمه ویرآ

تسا _ دازون _ زونه _ یوار لا مینیملزغ

تسداتفا هیرگ هب کدوک , یراوآ جوم ریز رد

تسدادخر وحم هک ,اباب یشوماخ هتفرگ ردام

زگره ار درم نامشچ , یخلت نیا یارب یوار

تس" دازون زونه یوار و..._" نازرل هک اه راوید

شوخ حاال تسین هک رس دوب,نیا ردام یاه هنیس _"رب

"! تسداعبا هچ ات هناریو , تشاد اباب رهم هناخ نیا



شمارآ و قشع فقس مه , یراوید هن طقف ام _"زا

تس" دادعا صقر گرم کی هآ,,, ردام مرگ شوغآ

▉▉

دمآ شوج هرابود شنوخ بش, خرس نامسآ ات

تس داهرف کتپ راگنا , یدادجا کاخ دیزرل

نینوخ یا همشچ دنولا , تساوخرب اه نهلا هوک زا

تس وپالد و بمب رصع نیا , یشوماخ و ضغب رهشرد



یتمه ویرآ

" اهنت درم گرم " لا مینیملزغ

اما , شیاهتنا درم, کی زا یا هصق

ایرد گرم زور , بادرم کی نز ود اب

!؟" یراذگب ار زاب,بآ بشما دوش _"یم

ایند دش یم باوخ , شوماخ ار اه عمش

هآ رد مگ یردام , کشا رد ار نز مشچ

ام!؟" یب یک ات ضغب ,, راذگب ار _"اهبآ

▉

یبآ شیاه هلعش , رون رس کی ار هام

" ایور ات مور ,_"یم تسم اه ایرد درم

ربا رب رس اه جوم , دیصقر یم شقیاق

... ابیز یوق ود ",اب گنر صقر نیا یاو "_

▉▉



تاک ینعی شا یزاب , بادرم رد نز تسد

اریگ شیاه کشا , ضغب رد مگ یردام

▉

دولآ ضغب اه جوم , تشگ یم رب یقیاق

اهنت درم گرم ,,,,, ربا کی ار نامسآ



دازآ راعشا : مشش لصف



یدمحم تشترز

....

تسابیز یناسک مشچ رد بش

. دنا هتخود هراتس یتشم هب مشچ ، میسن رد هک

تسا تشز یناسک مشچ رد بش

باتفآ دوبن رد هک

. دنزرل یم ید یدرس شالق ریز

متخاس اما نم ار بش

گنرد یاهرتوبک ندیربرس تقو

طخ. و هطقن نداتفا ملق زا بوشآ رد

داب ناتشگنا رس وهب

دیپس یایند نت هب مدیشک

تسابیز یناسک مشچ رد زور

دنا. هدوسآ ورس ی هیاس ریز میسن رد هک



تستشز یناسک مشچ رد زور

دیشروخ روضح رد هک

. دنزوس یم نان یپ دادرم رهظ رذآ ریز

ما هتخاس اما نم ار زور

قشع اوژهی ندش نایرع تقو

. نهک درم رادرهم ییاروها شوغآرد



یدمحم تشترز

....

اه هزاس دوخ هوبنا رد رهش ]

دوب زاذتلا هب

دنایور ار دوخ ییانب ناهگان هک

دراد یمرب تاملک شاشتغا زا تسد یوار

هد..... هبنشراهچ ردو

[ دوشیم هدناوخارف یتاق مال هب

انب... هک امش اقآ یه -

؟ دیراد تسد رد گنلک ارچ

دشابن هک راوید -

واالغ واگ و رتوبک الل حنا رد

دز. دهاوخ رپ هلگ کش یب



هک دیناد -یم

خرس یاه هراتس نوخ

دکچ یم خیرات ی هبیتک زا

؟! دیرادن زاس هلیوط یاهناپوچ زا یساره چیه

اهنت بورغ -

دتفا یم قافتا نهذرد

اما

تسیراج هشیمه دیشروخ

جوم جومو

ار نامسآ یبآ دوش یم نافوط

هک تعاس نآ ات

دنامن یسک زا یا هیاس

یرعاش -وت

هنحصرگم اما

؟! دوش یمن یناتساد نامرهقاب

-هآ

تسین یساره



تسین یساره

نافوط و جوم و بورغ فطل هب ایرد

. تساه یشاقن ی هقوشعم



یشاتریت ینیسح داوج دیس

....

هزات یا هصق

یکیرات یاوجن رد

_رون؟

تفر

ادص؟ _

تسه

دبوک یم ار زیم و یلدنص

شیپ هیناث دنچ ات هک یتسد

ار شیاهوناز

تشاد لغب رد

؟! تسین هدامآ رگیزاب _

یا هزات باقن دیاب

دیدج زور یارب



دوش یحارط

دینک رورم ار اه گولا _ید

. دندشن ترپ ساوح مجالت ات

ار قاتا نامدیچ

دنیچ یم ییاهنت تسد

[ دنلب دایرف ] تسین هک کریس

ادص زا خیلا یتسداب رایتسد

درک یم طبض ار اهاوجن

داب گولونوم

دوب یا هرجنپ رگا

دنام یم یکیرات رد مه هام دیاش

نامسآ هب عوجر هشیدنا رد ناراب رگم

ار شلا بورپ کاخ هک تسین

دهد یم زاورپ قوش

دیرادرب تشحو رگنس زا ار رابغ _

نافوط ترفن مامت

تسا داب یهابت زا

هتفیش دوخ رد بعکم نیا

دوب دهاوخن ینتسکش

رگیزاب رابت یجان رگم

بش زا دیایب نوریب

ناراب اباهم _یب

نت نییور هرجنپ رب



دش هدیشک شا لیشآ هنشاپ

هرطق داب،هن هن

ناراب ما،یب قاتا لگنج

ار زبس هغابروق هصق باتک هکرب

دنزیم راکش ربمت

کقاجنس یناشیپزا

و دوش یم در کدزد بآ

رفولین ریهک هیشاح زا

ربونص ناتخرد ، هتخآ یاهربا

مرکف هراصع نایم

دنور یم هار

میریگ یم هرابود . تفر تاک،رون _

هدروخاپ تشپ یاه هرطق یوس

رعش اوژهرد راکش یپ رد

کوکانزاس دزاون یم مغ رات

لد ی هدشن هدیشون یاهریرحت ی هکدزا

دوش یم دود مادبلا ک راخب

دودنا هم بش رد

درد] ی هلق ی هتسب خی توبات نایم ]

ربا و امنداب یشوغآ مه گنریپ

دراب یگ فرب

ردبشروعش زبس تعسو رد

هک ییابیز نهذ مادک ی هدشمگ _



یا؟ هدنام ماجرف یب

! نادرگرس و ناریح نینچ

دیپس یبسا تا هاگن نمهب

هوک] زا هداتفا ]

هتسکش قیاق

یناوغرا یاهجوم چوک زا

[ یگنتلد پلآ زارف [رد

تسا هدناماج

مرگ تا ییایور شوغآ

تخس ناج یا هدرم اما نم

قیمع یباوخ سپ زا



یرهم وجام

....

یشاب هتشاد یباسح و تسرد یاپ هن

رگید یرهش هب نتفر یارب

هام هک اجنآ -

شنادنزرف اب بش ره

دیآ- یم تندید هب

راگدنام یا هظفاح هن

یا هقوشعم ندروآ دای هب یارب

رت فرط نآ گنس کی هک



. تسا هدرب دای زا ار وت

یشاب هدش شومارف

گرم هک ردقنآ

- شوگیزاب ی هچب رتخد -نآ

یزییاپ رصع کی رد

وت ندرک هل هب انتعا یب

یا هناورپ تمس هب ندیود حلا رد

... دشاب شیاه بلا ندنک فده اب

هک یسک هیبش

ار شیناوج هدرک یرپس

رگید یناهج رد



اه نوزلح

دازردام یریپ زا

... دنرب یم جنر



یکشوک دیما

.....

رتشیب یاهربا

رتشیب یاهداب

رتشیب یاه هیرگ

دش او مناهد زاب

تسا زییاپ منک رواب مناوتیمن

؟ اقآ دیتسه نم _اب

_هن

متسه مدوخ اب

منورد تولخ اب

مکشخ یاهدور

دنوشیم رعش دنراد



تسین تسرد _

تسا کشخ دور هک یتقو

ینک قالب اه یهام ی هدش او ناهد رد

تفرگیم بآ زا ار شیاهربا مه نامسآ نیبب _

هدیکشخ هک تسا نشور زور لثم حاال

منک رگا هیرگ ترظن _هب

؟ دوشیم ناج همشچ یارب

مراد ار هعمج اهنت _

راکفا کیرات ی هشوگ و

مغ ی هلیبق نآ

شدوخ ی هتشذگ یحارج رد هتسشن هک

؟ دنک یم باتک ار جنر مادک ی هبرجت

هزایمخ هب هدش او مناهد _

مدازآ یاه بآ یرامخ

ار لا وحا ی هتسکش یاه باق هک تسیک

دنزب دنب



یزبس میسن

.....

هودنا راوآ ریز حبص هدنام اج هب

راوید ی هتخیر یاه هناش ریز زا

! باتفآ دنک یم عولط

شوماخ حبص

درس حبص

تسا گرم حبص

نابایخ کیرات هاگن

بشید یاهدایرف ینافوط توکس رد اه مشچ تهب

! میدرکیم هناد فسلا هساک رد رانا میتشاد یتسار _

ار؟! هظحل رد یگدنز دنادیم راوآ



[ نت زا دننکیم رارف هک ییاه تسد ]

! متفابیم مرگ سابل ادرف کدوک یارب متشاد یتسار _

زیخرب ما هیاس زا

! ما یکیرات زا

میا هدرم رهظ همه ام

؛ رانا میدرک یم هناد فسلا ی هساک رد میتشاد

ار؟! وت یاهمشچ ی هظحل نآ قشاع هاگن دنادیم ، راوآ

شرادم رد میخرچیم نیمز اب

دخرچیم هک اجنا هب ات

اه رجآ هب ام

اه گنس هب ام

میدنب یمن لد سفق زاوآ هب

اه گنفت زا اهراب

اهکنات زا

؛ میا هدش کیلش اهپوت زا

!!. ددنخیم هنوگچ ام یاهمشچ رد گرم دنادیم ، راوآ



هداز نمکرت هحیلم

....

دشاپ یم دجنک یروبص نان رب

دهد یم هدز کپک نان یوب _

تا هلصوح یب ی هنهک هاگن

یتقو

ار تراکفا زونه

گرزب ردپ یاه بیج زا

. یروآ یم رد



یروبص نان رب وا _

دیشاپ یم دجنک

! مدشن دلب ییاونان نم



هداز نمکرت هحیلم

....

تفر ملعم اقآ

، دنک شبایغ روضح یسک هکنآ یب

هک وا

تفرگ یم همقل ار باتک

اه هچب ناهد هب

تخادنا یم رتسب هناخباتک رد بش

دناوخ یم هصق اه هچباتک یارب

تشاذگ یم میرم اه هناقشاع والی

درکیم نشور عمش یکیرات رد

وید ی هناسفا ات

، ناشدناسرتن

دوب هدرک ناشسول

ناشدیسوب یم

دزیم هک ههقهق و

ناشیارب ینعی

تسا هدرک فیرعت هفیطل



. تفر اهنت

؛ رضاح ، زابرس نم دوبن اهنت _

مدیگنج گرم اب

متخادنا تاجن رگنل ؛ رضاح ادخان _نم

شمدیشخب امرگ ؛ رضاح دیشروخ _نم

مداتسیا شمارتحا ؛هب خیرات _نم

میدیشوپ هایس شیارب ؛ تاملک _ام

میتخاون دیما ؛ رضاح اهتن _ام

مدورس هحتاف ؛ رضاح رعش _نم

میدیشکءام اه مرچ ؛رب رضاح اهواگ ام _

شمیدرب ایور اه؛هب شقن ام، _

شمیدرک ءایحا ؛ رضاح اه باتک ام _

نم _

ام _

نم _

...



یدمحا هرهاط

....

یچ یچ وهوه

هاگتسیا نیا رد

یدرگلو هیاس زا غیرد

تس -خیلا

زا ید لقنم

لا غز یاه هشرت

راطق هک

تسا هدیسرن یا هرات فرح هب

یوار )

یلع دمحم

سکع

مدنازوس ار زاغ بابک



هب ارم خیلا تسد امرس هک

( دشک یم صالهب

فقوت فقوت فقوت توسو -

یا هپوک رد

تسین ییانشآ گنر

یراظتنا مشچو

دنزیمن ود ود



یدمحا هرهاط

....

دمآ ناراب

راکنا رد میاپ

ما الهش اما

راز الهل نابایخ زا

درک یم رارف اه سیلپ تسد زا

یوار )

راوآ ریز زا ار ما هزانح

دیشکب نوریب

اه یکاخ ریز ماشم رد

( مهد یم رادرم یوب

دش؟ تریگتسد یزیچ -

منزیم قرو ار باتک -

تایح



هتخوس رهش

یشخرذآ زا

دش نشور

ما هتشذگ یتقو

یا هچراپ هکت الی

. تشاذگ جارح داللهب


