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  ااا

 

 :٘ٛیسٙذٜ

 (ٞا٘ی.ْ)

 ٘اْ اثش:

 (سَّٛ تٟٙایی)

 اثش:٘ٛع 

 (دِٙٛضتٝ)

 سطح اثش:

 ای(٘مشٜ)

  

 

 :طا٘ش اثش

 (، ٔزٞثیتشاطدی)

 :تؼذاد صفحات

(ٝ٘) 

 :تٛدٖ اثش اختصاصی

 (تّٝ)

 :حمٛق اثش
 (تٕأی حمٛق ایٗ اثش ٘ضد سٔا٘یه ٔحفٛظ است.)

 اطالػات اثش: 

 اثش:ِیٙه ٞای  

 
 ِیٙه تاپیه اثش دس ا٘جٕٗ:

 )وّیه وٙیذ(

 ِیٙه ٕ٘ایٝ ٘ٛیسٙذٜ:

 )وّیه وٙیذ(

 :ا٘جٕٗ سٔا٘یهِیٙه 

 )وّیه وٙیذ(

 :ِیٙه سایت اصّی سٔا٘یه

 )وّیه وٙیذ(

 آثاستایپ 
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 تیٓ اجشایی اثش: 

 :طشاح جّذ

(Mohammad MZ) 

 وپیست:

(AYSA_H) 

 ٚیشاستاس:

 (.ْیٞا٘)

 ٔٙتمذ:
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 ّاًی.م | سلَل تٌْاییدلٌَشتِ 

 :ٔمذٔٝ

 !اْ ضذٜ اسیش د٘یاست، ٘أص وٝ ص٘ذا٘ی دس

 ...سفتٙذ ٚ ا٘ذاختٙذ سَّٛ ایٗ دس ٔشا! اْ وشدٜ چٝ ٔٗ

 !جشْ وذأیٗ تٝ

 !دٞیذ ٘جاتٓ دٞیذ، ٘جاتٓ

 !وٙٓ چٝ تٍٛییذ ٔٗ تٝ

*** 

 !ص٘ذٌی ص٘ذا٘ی است وٝ تٛ ٔحىْٛ تٝ ٔا٘ذٖ دس آ٘ی

سیذ ٚ دس سَّٛ تٝ سٚیت ص٘ذٌی ٚالؼی دسٖٚ آٖ سَّٛ ٘یست، تّىٝ ٚلتی وٝ ٔحىٛٔیت تٛ تٝ پایاٖ س

 .ٌطٛدٜ ضذ آٖ ٔٛلغ، د٘یای ٚالؼی سا تا چطٓ ٚ دِت خٛاٞی دیذ

*** 

 !ٞا سا دیذی؟ ٔٛلغ ٚسٚدت تٝ سَّٛ، دیٛاس

 .سفیذ تٝ ٔثاَ پاوی دَ ٚ سٚحت تٛد

 سیاٜ!؟ٞا سا تٝ چٝ سً٘ دس آٚسدی!  حاَ چٝ؟! دیٛاسٜ

حاَ تٝ ٘ظشت صیثاست؟ سیاٞی وٝ خٛدت دس آٖ ص٘ذا٘ی ٞستی ٚ سٚص تٝ سٚص اٌش تیطتش ضٛد خٛدت 

 !سا پان وٙی ٚ ٘ىشدی  تٛا٘ستی آٖ وٝ ٔی ٔا٘ی ٚ حسشت ایٗ تّؼذ ٚ تٛ ٔی سا دس دسٚ٘ص ٔی

 .ٞا وٗ ضشٚع تٝ پان وشدٖ سیاٞی
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 ّاًی.م | سلَل تٌْاییدلٌَشتِ 

 .ٌش تاش ٞایت سا تٍطا ٚ اطشافت سا ٘ظاسٜ چطٓ

٘یست تا تٛ سا تیاتذ ٚ اص لؼش ظّٕات سٞا ای وٝ ٞیچ غشیك ٘جاتی  لذس دس تٟٙایی خٛد غشق ضذٜ آٖ

 ... .ایست ٌزسا، آٖ سا تیٟٛدٜ ٚ پش اص تاسیىی ٍ٘زساٖ تٝ خٛدت تیا، ص٘ذٌی ثا٘یٝ ساصد،

*** 

 .دا٘ی وٝ حمیمت تسیاس تّخ است ٌٛیٓ! ٔی حمیمت سا ٔی

 !تٛا٘ذ تٛ سا ٘جات دٞذ، خٛد تٛیی خٛدت سا اص سیاٞی ٔطّك ٘جات تذٜ، تٟٙا وسی وٝ ٔی

 ... .ادت تاضذ وٝ دیش ٘طٛدفمط ی

*** 

 .ٞا ٍ٘اٜ وٗ است تٝ آٖ سَّٛ تٛ پش اص صیثایی

 !ٞا تاضذ ٚ چٙیٗ طشحی تساصد؟ ٞا ٚ ٘مص تٛا٘ذ ایٗ چٙیٗ چیشٜ تش سً٘ تثیٗ وذأیٗ ٘ماش ٔی

*** 

 .خٛب تاش ٚ خٛتی وٗ

 !تٙذد ات ٘مص ٔی وٙی لّثی سفیذ سً٘ تش سٚی دیٛاس سَّٛ ص٘ذٌی ٞش خٛتی وٝ تٛ ٔی

ٞا  تٕاْ دیٛاس سا دٚتاسٜ اص ٘ٛ، ٔا٘ٙذ سٚص اِٚص وٙی! سؼی وٗ ص٘ذٌی سا دسیاتی ٚ تٟتشیٗسؼی وٗ 

 ... .تٛا٘ی ات ٚ دس ایٗ سَّٛ تٝ واس ٌیشی، تٛ ٔی سا دس ص٘ذٌی

*** 

 ... .ٞایت سا تثٙذ ٚ تٝ سٚصٌاسی وٝ ٌزضت فىش وٗ چطٓ

 .تشای تٛسٚصٌاسی وٝ تشای تٛ تٛد! فمط 

 !ٔا٘ی ٚ خٛدتی ٞایی ٚاسد ضذٖ ٚ ٌاٞی خاسج، أا دس ص٘ذٌی خٛدت ٕٞیطٝ ٔی ٌاٞی آدْ
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 ّاًی.م | سلَل تٌْاییدلٌَشتِ 

*** 

ضٛد ٚ تٛسا تٟٙای تٟٙا دس ٔیاٖ یه ٔطت خان دس تیٗ ٕٞاٖ  حتی سٚصی سٚحت اص تذ٘ت جذا ٔی

 ... .سٚد ٌزاسد ٚ ٔی چیضی وٝ تٛ اص آٖ ٔتِٛذ ضذی ٔی

وس ٚ ٕٞٝ  وٝ تٝ ٕٞٝ زاسد، پس ػثشت تٍیش اص ایٌٗ دس جٟا٘ی وٝ حتی سٚحت ٞٓ تٛسا تٟٙا ٔی

 !چیض دَ ٘ثٙذی

 !ٞای صٚدٌزس... تٝ د٘یای فا٘ی... تٝ ٔاَ د٘یای تی اسصش تٝ آدْ

 .تٝ ٞیچ چیض دَ ٘ثٙذ

*** 

 خٛاٞذ؛ ی ایٗ د٘یا ا٘ذوی صٔاٖ ٔی غٓ ٚ غصٝ

ٗ. یاد تٍیش ات استفادٜ و پس ػٕش خٛد سا دس ٌیش ٚ داس ایٗ غٓ ٘یٙذاص ٚ اص تٕاْ ِحظات ص٘ذٌی

 ... .تثخطی، ٟٔشتا٘ی وٙی، وٕه وٙی، ص٘ذٌی وٙی

*** 

 !ا٘ی آٖ سا ٍ٘ٝ داسی؟تٛ تٛا٘ذ تٝ ػمة تشٌشدد؟ ٔی ساػت سٚی دیٛاس سا ٍ٘اٜ وٗ! ٔی

 !ٞا ٘ىٗ تٛا٘ی. پس ػٕش خٛد سا ح*س*ا*ْ ایٗ غٓ ٚ پّیذی ٘ٝ... ٘ٝ ٕ٘ی

*** 

 .وٙذ فشیاد تىص جّٛی دس سَّٛ تشٚ... صذا تضٖ ص٘ذاٖ تاٖ سا، ٞشچٝ دس دِت سٍٙیٙی ٔی

ای اٌش خٛاست دِت  ضٙٛد ٚ تذٖٚ حتی وّٕٝ آصسدٜ خاطشی اص ایٗ ص٘ذٌی؟ تٍٛ. فشیادت سا ٔی

 !دٞذ ٚ اٌش ٘ثٛد تٟتش اص آٖ سا تٛ تٛد تٝ تٛ ٔیتٝ صالح 

 .ایٗ است ػذاِت حك
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 ّاًی.م | سلَل تٌْاییدلٌَشتِ 

*** 

 !ٞای ص٘ذاٖ تش سىٛت غّثٝ وشد٘ذ ٚ آٖ سا ضىستٙذ ی سَّٛ تٝ یه تاسٜ ٕٞٝ

 . ...ص٘ذ آیذ اص ٞش سَّٛ، ٞشوسی غٓ خٛد سا فشیاد ٔی فشیادٞا ٔی

س خا٘ٛادٜ تا صذای آساْ ٌٛیٙذ ٚ پذ ای وٝ تا ٔحثت تا ٞٓ سخٗ ٔی ٌٛش وٗ، سَّٛ تغّی خا٘ٛادٜ

 :ٌٛیذ ٔی

 !خذایا ضىشت -

 !ٌٛیذ اٚ حتی ٘ا٘ی ٘ذاسد تش سفشٜ تٍزاسد ٚ ضىش ٔی

 !وٙذ؟ آیذ وٝ تٝ ٘ظش ٕٞٝ چیض داسد؛ أا چشا ٌشیٝ ٔی سَّٛ آٖ سٕت ٞٓ صذای دختشوی ٔی

 !وٙذ ص٘ذ ٚ تا ٌشیٝ طّة لذسی ٟٔش ٚ ٔحثت اص خذا ٔی صاس ٔی

 !اش ذا تٝ اٚ ٕٞٝ چیض دادٜ جض لذسی ٔحثت اص سٛی خا٘ٛادٌٜٛیذ وٝ خ ص٘ذ ٚ ٔی صاس ٔی

تٝ  ٞای پش اص ٔحثتی داس٘ذ وٝ  أا دَ  ٌزاس٘ذ؛ ٔی یه طشف حتی ٘ا٘ی ٘ذاس٘ذ ٚ ٌشسٙٝ سش تش تاِیٗ  

 .دٞذ ٞا ضٛس ص٘ذٌی ٔی آٖ

 .ٌٛ٘ٝ ٘یست ٘یاص است؛ أا ایٗ  تی  سسذ وٝ لذس داسد وٝ تا آخش ػٕش تٝ ٘ظش ٔی یه طشف آٖ

 ... .تش است ٔثُ ٔحثت، ػطك ٚ ٟٔشتا٘ی ٚ  اٚ ٘یاصٞایی داسد وٝ اص ٕٞٝ ٟٔٓ

*** 

 طٛس است ص٘ذا٘ی؟ أشٚص حاِت چٝ

ای وٝ خٛدت اص دست واسٞای  لذس تفىش وشدٜ اْ ٌٛش دادی ٚ آٖ ٞایی وٝ صدٜ اْ تٝ حشف ضٙیذٜ

 !وشدی ای ٚ خٛد سا سشص٘ص ٔی خٛدت تٝ تٍٙا آٔذٜ

وٝ دیٍش واسٞای ٘اپسٙذ لثّت سا ا٘جٓ ٘ذٞی،  سا تٝ سٕت ایٗ تٛا٘ذ وٕی تٛ سشص٘ص وشدٖ ٔی

 !وٝ تٝ خٛد صذٔٝ تض٘ی تىطا٘ذ؛ أا ٘ٝ ایٗ
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 ّاًی.م | سلَل تٌْاییدلٌَشتِ 

سَّٛ ا٘فشادی تس است، تّٙذ ضٛ ٚ تٝ سَّٛ خٛد دس ص٘ذاٖ تشٌشد. اص ٚلتی وٝ اص سَّٛ ا٘فشادی 

 .ات جّٛی آٖ وٓ تیاٚسد خٛد تیشٖٚ آٔذی، سٚصٞایت سا طٛسی تساص وٝ سٚصٞای ٌزضتٝ

*** 

ٞا تیشٖٚ آٔذٜ ٚ سٚص  دس ص٘ذاٖ ا٘فشادی رٞٗ سا ٌطٛدٜ ٚ چٙاٖ خٛسضیذ پٟٙاٖ ضذٜ اص پطت وٜٛ

 ... .تشی ضشٚع وٗ جذیذی سا تا احساس ٔتفاٚت

ٞای ٔحىٓ ٚ استٛاس چٖٛ ایستادٌی وٜٛ تش سٚی تصٕیٓ ص٘ذٌی سا تٟتش وشدٖ،  ٔصٕٓ تاش، لذْ

 .تشداس

ا٘ذیص تا اص وجا ضشٚع وٙی ٚ تٝ  ٌش تاش ٚ تی سٜات سا خٛب ٘ظا ٞایت سا تٍطا ٚ ص٘ذٌی چطٓ

 !آسأص دست یاتی

 

 ... .ص٘ذٌی صیثاست، خشاتص ٘ىٙیٓ

*** 

ا٘ذ، ٍٞٙأی  ا٘ذ ٚ ٘ٝ دسست تٛدٜ وسی وٝ اص خٛاب تٛدٜ ٚ غشق دس سٚیاٞایی وٝ ٘ٝ حمیمت داضتٝ

د، د٘یای ضٛ٘ذ ٚ خٛ ضٛ٘ذ، آٍ٘اٜ است وٝ تا ٚالؼیت سٚتٝ سٚ ٔی وٝ اص خٛاب غفّت تیذاس ٔی

 .وٙٙذ دا٘ٙذ ٚ دس تٟت آٖ سٚصٞا سىٛت سا پیطٝ ٔی اسصش ٚ وزب ٔی دسٚغیٗ دس خٛاب سا تی

تّٙذ ضٛ ص٘ذا٘ی، چیضی تٝ پایاٖ ٔحىٛٔیت تٛ ٕ٘ا٘ذٜ است، صٔاٖ ٔحىٛٔیت تٛ صٔا٘ی ٘أطخص 

 !دا٘یٓ است، ضایذ ٕٞیٗ ثا٘یٝ، دلیمٝ، سٚص ٚ.... ٕ٘ی

تیشٖٚ تیاٚس٘ذ، اٌش سِّٛت سیاٜ ٚ وذس تاضذ دٚتاسٜ ٚاسد  اٌش دس سَّٛ سا تاص وٙٙذ ٚ تٛ سا تٝ

ضٛی ٚ اٌش دسستص وٙی دیٍش ص٘ذا٘ی ٘یست، آصادی ٔطّك، تذٖٚ غٓ ٚ غصٝ،  سیاٞی دیٍشی ٔی

 !آٚسی دسد ٚ تذی ٚ... سا تٝ دست ٔی

 ... .تٛا٘ی اص ٕٞیٗ ثا٘یٝ تشای تٟتش ضذٖ دَ ٚ سٚحت ٚ سِّٛت تجٍٙی ضشٚع وٗ، تٛ ٔی
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 ّاًی.م | سلَل تٌْاییدلٌَشتِ 

*** 

تٛا٘ذ تٟتشیٗ ِحظات  است وٝ تاصٌطتی ٘ذاس٘ذ ٚ ٞش ثا٘یٝ آٖ ٔی  ٞایی ختٗ تٕاْ ثا٘یٝص٘ذٌی، سا

 .ػٕش ٔا تاضذ، اص ته ته ِحظات ص٘ذٌی خٛیص تٟتشیٗ تٟشٜ سا تثشیٓ

ٞای  ٞای تی سً٘ ٚ تٝ صیثایی آب ٞای تشف، تٝ سً٘ تٍشي سَّٛ ص٘ذٌیتاٖ تٝ سفیذی دا٘ٝ

 !سٚاٖ

فشد ٟٔشتا٘ی است، سخت ٘یست... ص٘ذٌی ٚ ایٗ سَّٛ سا  تا٘ص ٔحىٛٔیت دس ص٘ذا٘ی وٝ ص٘ذاٖ

ٞایت سا  خٛاٞذ لذس ص٘ذٌی ٚ آٖ تیشٖٚ سا تذا٘ی، پس سؼی وٗ چطٓ سخت ٍ٘یش، فمط ٔی

 ... .تٍطایی ٚ تٟتشیٗ واسی وٝ دسست است سا ا٘جاْ دٞی

ٞای أشٚصی ٘یست، ٔثاِی تٛد وٝ اٌش خٛب  ٔحىٛٔیتی وٝ ٔثاَ صدْ ٔحىٛٔیت ایٗ ص٘ذاٖ

 . فٟٕی خٛا٘ی ٚ حشف ٔشا ٔی ا٘ذیطی رٞٗ ٔشا ٔی تی

 

 

 

 پایاٖ
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 ّاًی.م | سلَل تٌْاییدلٌَشتِ 

 «ضٕا، ایٗ اثش تٝ پایاٖ سسیذ.تا تطىش اص ٍ٘اٜ صیثای »

 

 

 

 برای هطالعِ دیگر آثار ًَیسٌدگاى، از سایت رهاًیک بازدید فرهایید.

ایي برای ارسال اثر ًَشتِ شدُ تَسط شوا ٍ اًتشار آى بر رٍی سایت رهاًیک، بِ 
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