
 
 ! هدروخ تسکش نایهاپس ای زیرگ قطنم ِنامدان
 
 دوخ نیا ،دبای ییاهر تسا هدمآ راتفرگ نآ رد هك ىبادرم زا ات دنز اپ و تسد و دنک شالت ىمدآ هكنيا
 .تسا ریدقت روخ رد و  ینالقع و یعیبط یرما
 هتسیاش یتسارب ،دور ورف ولاز و گنچرخ زا ولمم یرازنجل هب القت و شالت همهنآ سپ زا رگا اما 
 شتشیز طیحم و یگدنز طیارش ندش رتهب یارب ارچ هک دنک شنزرس ار دوخ و هدروخ هطبغ تسین
 بادرمایوگ هک دنک یریگ هجیتن سپس و هتفر ارقهق هب شالت همهنآ سپ زا و تسا  هدرک تیلاعف
 ! دوب  بولطم و دنمشزرا یهاگیاج
 هب هلاچ زا هك دش ىياطخ هچ هك دجنسب و دنک عوجر دوخ یرکف هاگشیامزآ هب دنکیم باجیا قطنم
 ! هداتفا شتآ هب و هدمآ رد رتسكاخ زا اهيدئوس نایب هب و داتفا هاچ
 
 و هاش یارب ناشلد هتشذگ زرابم یاهورین زا یهورگ هلمج زا و نانطومه زا ىرايسب ىگزات هب
 ! تسا هدش گنت هتشدگ میژر و هاشنهاش
 ! اما تسا کرد لباق یدودح ات یگنتلد نیا هیقف تیالو تیانج و تنایخ رسارس همانراک اب هک هتبلا و 
 ؟ دروخ یرسوت و درکن تراسج و دنام یقاب بادرم رد دیاب ایآ 

 
 هک دنتسه فقاو و دننکیمن نامتک تسا هدنام یاجب ناشیارب یا هطفاح کدنا هک یناسک زا هتسد نآ 
    .تسین هسیاقم لباقَ َاساسا  ) زیرنوخ یکدنا ( روتاتکید یهاشنهاش میژر اب ،مکاح یمالسا ماظن
 ارچ هک دیسر میهاوخ یبولطم هجیتن هب یرگید نآ یدب و نیا یبوخ ندرک هسیاقم فرص هب رگم یلو
 .دیدرگ التبم هیقف تیالو نوچ یرتدب یالب هب هعماج
 رد ،اکیرمآ هژیوب گرزب یاهتردق رثوم شقن نتفرگ رطن رد نودب یلیلحت و هیزجت هنوگ ره کش نودب
 نارادنید زا ینابیتشپ نآ عبت هب و مسیلایسوس و مسینومک هیلع رب غیلبت و هزرابم لاس داتفه زا شیب
  .درب دهاوخن ییاجب هار یسایس هچ و یلام ظاحل هب هچ ،ناناملسم صوصخب
 
 جارخا زا ،درک یزاب ار دوخ یساسا شقن زین دویلاه ،تسا فورعم زبس دنبرمک مانب هک یدنور رد
 و طخ نامه رد همه روه نب و هللا لوسر دمحم ملیف نتخاس ات نیلپاچ یلراچ نوچ یناشیدنا نشور
 .دشیم هصالخ و هدرک لمع مسیتراکم تسایس
 
 ! تسیرورض یرایشوه کدنا ،نداتفا هیقف تیالو مادب مزیناکم کرد یارب 
 ناتسکاپ یقرش هیاسمه هب یرظن ،دینک هاگن هیکرت هب دینکن زاب ناریا یور هب طقف ار ناتنهذ هرجنپ
 هتبلا .دینیبب ار ریازجلا و شکارم و سنوت لیبق زا یلامش یاقیرفآ یاهروشک ،دینکفیب ناتسناغفا و
 و مارح وکوب و بابشلا ریظن یتسیرورت یاههورگ راتفرگ ،هراق نیمه یاهروشک زا رگید یرایسب
 .) مارح نآرق الا یباتک هنوگره ،BOOKS HARAAM ( .دنا هدش لالح تیانج
 لاس هاجنپ رد ار اقیرفآ قرش هطقن نیرت هداتفا رود رد ) Zanzibar ( رابگنز  نانز و نارتخد تیعقوم
 .دینک هسیاقم ناشباجح و ششوپ زورما تیعضو اب و دینیبب تنرتنیا رد شیپ
 .دیزادرپب شیپ لاس لهچ اب نآ هسیاقم و یزلام و یزنودنا رد نارتخد و نانز باجح هب اهتسد رود رد
 وجتسج یناهج یاه هکبش رد زورما اب رصانلادبع نارود رد ار یرصم نارتخد و نانز یاه سکع
 .دینک



 شگرم هچ ) قباس یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا ( هیسور نویساردف بلق رد نچچ دییامرفب
 . هداتفا نویباهو مادب هک تسا

 
 ناشباسح فرح فایس وبا نوچمه دمحم نییآ رد هدش بوذ نارگداهج و ناملسم ناردارب ،نیپیلیف رد
 .تسیچ
 تعیرش نیناوق  ،تساجک دننادیم یناسک کدنا هک ،ویدلم مانب هداتفارود رایسب یا هریزج رد ارچ
 رس رب رابجا هب و دننزیم قالش بارش ندیشون مرجب ار شنامدرم و تسا هدش مکاح نآ رب یمالسا
   ! دننکیم رس یرسور نانز
 ! دننک میرحت ار هریزج نآ درک تساوخرد نایوسنارف زا یدیلاه یناج ،یوسنارف هدنناوخ هکیروطب
 
 ناهج یاهروشک نیرت یبهذم زا یکی اکیرمآ
 .تساکیرمآ هدحتم تالایا رد بهذم شقن ،تشاد رود رظن زا دیابن هک یرگید مهم رایسب هتکن
 ؛ دوب یدوهی یا هداوناخ زا دوخ وا ،دینکن شومارف ار نرق رکفتم ،سکرام لراک یانعم رپ نخس
  ’’ تساه هدوت نویفا بهذم ’’
 یاهتکرش فرط زا اهنت هن یگمه و دراد دوجو یبهذم زکارم و دبعم و اسیلک نارازه اکیرمآ روشک رد
 ! دنتسه فاعم زین تایلام تخادرپ زا هکلب دنوش یم تیامح یراجت و یلام
 اکیرمآ هدحتم تالایا رد ،هریغ و اهتسیژولوتنایس و اهنومروم هلمج زا یبهذم یاهتکس نیرتگرزب
  .تسا هدش رداص یبونج اکیرمآ هب هژیوب ناهج رد اهروشک ریاس هب و هدش هتخادرپ و هتخاس
 
 دوخ فادها هب ندیسر یارب ،رالد و دنوپ و تورث و الاک و حالس و تفن  ِنارادمتردق و نارگتموکح
 ناتسد رد موم نوچمه ار اه هدوت و هدرب ورف زان باوخ هب ار قیالخ ات دنتسه بهذم ییالال دنمزاین
  ! دنا هدوب قفوم راک نیا رد اکیرمآ نادرمتلود هک هتبلا و دنریگب دوخ
 
    ؟ ارچ .داتفا ینطو یب و ینطو نایالم و نایشعاد مادب زین ناریا ،رذگهر نیا رد و
 دوخ کال رد یرایسب هک دندرک لیمحت هعماج رب یناقفخ نانچنآ ،اهیولهپ تموکح لاس هاجنپ لوط رد 
 ؛ هک دندورس نینچ و دنتفر ورف
 تسا رس نابساپ ناهد رد نابز      تسا رتهب منتفگ ان هک میوگ هچ 

 
 ؛ تفگ یرگید
 داب رب دهدیم زبس رس خرس نابز 

 ؛ دورس یرگید رعاش
  تساه ینتفگان زا راشرس توکس
 تلم رب ار هصرع یهاشنهاش میژر و تسه یدح ییابیکش و ربص نازیم رد ار یمدآ هکییاجنآ زا یلو
 ؛ هک دندرک یگتسبمه مالعا رعش نیا اب یرایسب ماجنارس ،دوب هدرك گنت
      سب دهاوخ یم بالقنا کی کلُم نیا    
 سب و دهاوخ یم باسح و دح یب یزیرنوخ    
   بالقنا تخرد زورما    
  سب و دهاوخ یم بآ وت و نم نوخ زا   

 



 تاذ رهمایرآ هاشنهاش ناگیادخ یولهپ اضر دمحم جاح و دندرك مكاح هعماج رب ار ىبزح كت ماظن  
 یارب تسا تلم و هاش ناميپ هك زيخاتسر بزح كي نيمه هك دندومرف ناراتشترا گرزب ینویامه سدقا
  ! تس ىفاك یناریا و ناریا

 رد ناهج راک زا رس تساوخیم هک سکنآ ره زور هب هچ دادرم ٢٨ ىاتدوك زا دعب هك دور ىم ناتداي ارچ
 ، ار مادعا یاهنادیم رد اه هبوچ رب ار بانت اب هدش هتسب یاه نت ریواصت .دندروآ رد دنادب و دروآ
 ! دینادیم ،دیراد دایب ،دیا هدید
 ! دندوب موب زرم نیا نادنزرف نیرت هتشذگ ناج زا و نیرتهب اهنآ هک دینادیم ایآ و
 
 یسایس روعش و مهف کدنا هک سکنآ ره زور هب هچ دادرم ٢٨ ىاتدوك زا دعب هك دور ىم ناتداي ارچ
 .دندروآ تشاد
   ! نطو یالج ای و توکس هب روبجم ای و ینادنز ای و دندش مادعا ای یسایس نارگشنُک و نازرابم
 
 ؛ دندرک رارکت و دنتفگ نويزيولت رد ردقنآ

  ! ىنويامه سدقا تاذ رهمايرآ هاشنهاش
  ! ناراتشترا گرزب رهمايرآ هاشنهاش
 ! ناهاشِ هاش  رهمايرآ هاشنهاش ناگيادخ
 نويزيولت هك دنتفگ و دنتفگ ىهاشنهاش ميژر زا و دنتفگ تلم و هاش تبحم و قشع و ىتسود زا ردقنآ
 ! تسا هتفر ناتداي ! دش نوزوزو هلت هب فورعم
  ؛ دنتفگ ىم مدرم هك دندناسرت كاواس زا ار مدرم ردقنآ
  ! تسه ناتداي ! هراد شوگ مشوم ،هراد شوم راويد
 
 نالوج دوخ تشرد و زیر نارومأم ،شترا مود نکر ،یتینما سیلپ ،کاواس طسوت ،یناگیادخ میژر 
 ،اکیرمآ تقو روهمج سیئر رتراک یمیج هک دندوب هدرک مکاح هعماج رب یرابگرم توکس نانچنآ و دادیم
 ! دیمان شمارآ و تابث هریزج ار ناریا
 یاهکیرچ نامزاس و دندیرفآ ار لکهایس شبنج و دنتفرگ تسدب هحلسا ،فکرب ناج ناوج دنچ هکنیا ات 
 .دش هداز قلخ ییادف
 
 ؛ دندش هدورس رگید یا هنوگ هب راعشا رابنیا و
           
 هايس و شوماخ ىداو نيارد درم تكرح تفگ ىم هكنآ
 ! دنك مرش دورب
 ریلد درم هدزناپ
  میظع مزر هگ دروآ رد تسدِ فک رب ناج هدزناپ
 شورخ گنر ناشنوخ
 ریلد قلخ هتخیب مهب نوخ ناشنوخ
…… 
 
 
 
 



 !! ميرتراكشومارف نايناريا ام زا ىخرب اما تسا راكشومارف ىمدآً اساسا
  
 ،ديروآيم رب هآ ىهاشنهاش ميژر دوبن ترسح رد امش زا ىدادعت نونكا هك نیشیپ زرابم ىاقفر ،ناتسود
 ؟ ديراد رطاخ هب ار كاواس سيئر ىتباث زيورپ ىگتخاس ىويرانس
 ،كاواس نداد ناشن تردقربا تهج رد ،خرف ونابهش ندوبر ىويرانس تسا هدش صخشم هك نونكا ايآ

 و ىخرسلگ ورسخ ،هتخیهرف ناسنا ود ناج تميق هب ىناسنا ريغ ی هسیسد نيا و دوب ىگتخاس
 ؟ دینک یمن مرش ساسحا ،دش مامت نايشناد هللا تمارك
 
 هپت رد ار  ) قلخ دهاجم ود و ییادف زرابم تفه ( ىسايس ىنادنز ٩ كاواس هك دينك ىم شومارف ارچ
 اهنويزيولت ويدار رد و دنتشون اه همانزور رد مامت تهاقو اب دعب و تشك و تسب هلولگ هب نيوا یاه
  ! دندش هتشك نادنز زا رارف نيح اه تسیرورت هك دنتفگ
  ؟ تسه ناتدايً اساسا 
 ؛ هک دندرک راعش ار ظفاح رعش هك دندرك گنت  ...و زاس مليف ،دنمرنه ،ىهاگشناد رب ار هصرع نانچنآ
 ! ديآ رد هتشرف دور نوريب وچ ويد
 هب و دوب داوس ىب و هاگآان هعماج نانچنآ و دندوب لاعف اهداشرا هنیسح و اه هیکت و دجاسم هتبلا 
 هب عاضوا ندش رتهب یارب و دنديد هام رد ار ماما سكع ىرايسب هك دوب هدش هدیشك ىگنهرف رقف
 .دندش ریزارس اهنابایخ
 
 تیاس رد ییابیز و ایوگ رایسب ریوصت ،ناریا رد تیعورشم تسکش زا لاس یدنا و دص زا سپ زورما و
 .دوش یم تسد هب تسد اه
 تسا هتسب شقن تیطورشم هژاو ،هتشرف رس یالاب رد و تس یدازآ لبمس و هتشرف هک ینز ریوصت  
. 
 ،رس رب دیپس همامع اب اه برقع و رام و هایس همامع اب اهروبنز  ،ایوگ و ابیز رایسب ریوصت نیا رد
 .دنا هدش رو هلمح یدازآ و هطورشم ناج هب
 هچ هناتخبروش یلو .تسا هدش هدیشک ریوصت هب ینشور هب نانآ روآ تریح یاه هاگن و نادرم رارف
 ! دوشیم ور یخیرات دنس نیا ماگنهرید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ! نونكا مه اما و
 ناشناج هرمزور یاهیناماسبان و یگدنز راشف تحت ،ناریا نامنیمزرس نامدرم زا ىرايسب زین نونكا
 .تسا هدمآ بل هب
 اهیزاب دناب زا ناریا تلم زا ىميظع شخب هك تسا هدرك گنت مدرم رب ار هصرع نانچنآ هيقف تيالو ميژر
 تسا هدش مظن یب ماظن لک ىنوگنرس ناهاوخ و هدمآ گنت هب یتموکح یاهحانج یاهیزاب هزودود و
! 
 زين مدرم زا ىرايسب هك دننکیم تيانج و هدرك تنايخ و یدعت ىناريا و ناريا هب نانچنآ اهدنوخآ

 .دنروخيم ار هتشذگ نارود ترسح
 ىشخب حالطصا هب و نابلط تنطلس زا ىرايسب هک تسا هدنکفا هیاس ناریا رب نانچ یدیماان و سأی
 ،رسپ شوب جروج دندرک نامگ دعب و دنك هلمح ناريا هب ناگير هک دندوب رظتنم ینامز ،نويسيزوپا زا
 دلانود دهاوخ ىم ناشلد اهنامه نونكا و درپس دهاوخ اهنآ هب و هدروآ رد اهدنوخآ تسد زا ار ناریا
  ! دهد لیوحت اهنآ هب ار ناریو ناریا و هدرك نارابمب ار ناريا پمارت
 دنروآ رب هلان و هآ زاب یرایسب ،دوش ىبيل و قارع و هيروس ،ناريا و دنك یتقامح نینچ اکیرمآ رگا و
 !!! هيقف تيالو نارود دوب ىشوخ نارود هچ هك
 ! تسا هدش گنت ىفاذق و مادص ىارب ناشلد ىبيل و قارع ِناگدنشاب زا ىرايسب نونكا هك هنوگنامه
 
 و رصم و قارع ،نانوی ،لاقترپ ،هسنارف رد هک هنوگنامه .تسا هدمآ رس هب یثوروم یاهتموکح نارود 

 .دش نینچ …
 .دیهدن تسد زا ار ناتیوزرآ و دیما
 یتلادع یب گنچ زا تاجن و هیقف تیالو تسد زا یصالخ هار ،تسا هتفای ار دوخ هار ناریا نیون لسن 
 .یمالسا یاه
 همامع گرزب یا هنماخ یلع دیس ترضح یربهر مظعم ماقم ناهج نیملسم ربهر یدوزب لیئارزع رگا و
 ! دونشب ار بالقنا یادص دش دهاوخ روبجم زین یلع دیس ،َدَنَزن ادص ار تاکرب تماد ناراد
 

 


