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 A.R.S|دلىًشتٍ ما خًاوًادٌ ویستیم

 ٔمذٔٝ:

چٝ را وٝ ثبیستی  ٞبیص تٛاٖ ادران آٖ سٔب٘ی وٝ اس خٛاة ثیذار ٌطتٓ خٛدْ را در د٘یبیی دیذْ وٝ آدْ

وزد٘ذ، ٘ذاضتٙذ ٚ ایٗ خُٟ ٚ ٘بدا٘یطبٖ ٔزا ثٝ لذری ر٘دب٘ذ وٝ تٛصیفص فزاتز  ٔٗ دریبفت ٔیپیص اس 

ٌبٜ ثٛد وٝ وٛدن درٚ٘ٓ صذایٓ سد ٚ پٙذ ٚ ا٘ذرسٞبیص را ثٝ سٛیٓ رٚا٘ٝ   اس سثبٖ ٚ حتی درن است! آٖ

فٟٕب٘ذ وٝ ٔب است. سیزا ثٝ ٔٗ   ای سبخت. ِحٙص ٞز چٙذ ثچٍب٘ٝ؛ أب ثبسٌٛیی سخٙب٘ص وبر ٔعمٛال٘ٝ

 !خب٘ٛادٜ ٘یستیٓ

 

 .رٚییٓ سپبرد رٚثٝ وٝ ٌبٜ خبیٍبٞص را در دست وٛدوی ٔی  ٘ٛیسٙذٜ: ثب لّٕی سبدٜ  سخٗ

*** 

 .ثٙذْ آضفتٍی ثز ٔٗ چیزٜ است ٞبیٓ را ٔی ثٙذ وفص

 ٞبی د٘یب عذاِتی ِغشا٘ٓ؛ خستٝ اس ثی ٞبیٓ ٔی ٞٙذسفزی را درٖٚ ٌٛش

 .پیٕبیٓ ا٘ذ، ٔی اْ وٝ ٚأب٘ذٌی را ثز دٚش ا٘ذاختٝ پبٞبی درٔب٘ذٜ ٞبی ضٟز وٛچىٓ را ثب وٛچٝ پس وٛچٝ

 .ٞبیٓ را تٙذ وٙٓ سبٖ سبثك ٘یستٙذ ضزٚرتی ثٝ ایٗ ٘یست. ارسضص را ٘ذارد دیٍز لذْ ٞبیٓ دیٍز ثٝ ٌبْ

 ثزای چٝ تٙذ وٙٓ؟

 ثزای وٝ تٙذ وٙٓ؟

ا٘ذ!  ٔزا دسیذٜ  ٞب د٘یبی ضىالتی خب د٘یبی ٔٗ ٘یست! آٖ ٞب، ایٗ عذاِتی ثٍذار سٔبٖ ثٍذرد! ثب تٕبْ ثی

       !د٘یبیی وٝ ثزای سبختٙص خٍٙیذْ

*** 

 .ٔٗ پیٛستٝ ایٗ ثٛد  ی خٛاستٓ ثٝ آ٘بٖ ٘طب٘ص دٞٓ. ا٘ذیطٝ

 ثبِٙذ ثزای سبختٙص؟ آیب ثٝ ٔٗ ٔی

 .ثٛدْ   تفىز ثز ایٗ داضتٓ آ٘بٖ ٞٓ د٘جبَ د٘یبیی ٞستٙذ وٝ ٔٗ درٖٚ خٛد سبختٝ
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 A.R.S|دلىًشتٍ ما خًاوًادٌ ویستیم

 اس فسبد ٚ ظّٓ، اِجتٝ د٘یبی درٚ٘ٓ خال

 .خبیی وٝ ثب ضعفب ٟٔزثب٘ٙذ ٚ ثب ستٍٕزاٖ خطٗ

 !رلصٙذ ٞبیص آراْ ٚ ثب عطٜٛ ٔی خبیی وٝ پزٚا٘ٝ

ٌٛیٓ ضزایط ثز ٔزاد آدْ رلٓ  خب ٕٞٝ چیش ٕٔتبس ثٛد یب ا٘ذٚٞی ٚخٛد ٘ذاضت، ٕ٘ی ٌٛیٓ آٖ ٕ٘ی

 !خٛرد ٔی

      .ٜ ٚخٛد داضتخب چیشی ثٝ اسٓ خب٘ٛاد تٛا٘ٓ ثز سثبٖ خبری سبسْ، آٖ تٟٙب ٔی

*** 

 ا٘ذ ثزدْ ٔزا ثٝ د٘یب آٚردٜ تبُٔ داضتٓ د٘یبیٓ ثب د٘یبیطبٖ یىیست؛ ٌٕبٖ ٔی

 .تب ثب آ٘بٖ ثزلصٓ

 .ا٘ذ ٞب ٔزا اس د٘یبیٓ ثیزٖٚ وطیذٜ ٌٛ٘ٝ ٘یست! آٖ ِیىٗ، ایٗ

 .ا٘ذ ا٘ذ ٚ د٘یبی ضىالتی ٔزا ٞٓ فزٚ پبضیذٜ ثٝ ٔٗ ٞٓ رحٓ ٘ىزدٜ

 !دٞٙذ وٝ ٕٞب٘ٙذ خٛدضبٖ درٚغ ٌٛیٓ سدٜ خٛد ظّٓ وٙٓ؛ ثٝ ٔٗ ٞٓ یبد ٔی غٓوٙٙذ ثٝ  ٔزا ٞٓ ٚادار ٔی

 .ٌٛیٙذ اٌز ا٘دبٔص ٘ذٞٓ، خٛاٞٓ ٔزد ضعفب را ٘فّٝ وٙٓ ٚ خٛدْ را ثبال ثىطٓ. ٔی

 !ٔٙی وٝ اس خٙس عطك است

       !ٌٛیذ خٟذ ٚ پزٚردٌبرش را سپبس ٔی ٞب ثبال ٚ پبییٗ ٔی ٔٙی وٝ ثب دیذٖ پزٚا٘ٝ

*** 

 خٛاٞٙذ ٔزا سٔخت ثبر ثیبٚر٘ذ؛ ٔی آ٘بٖ

 أب چزا؟

 اٌز ٘خٛاٞٓ ٕٞب٘ٙذضبٖ ثبضٓ چٝ؟

 ا٘ذ؟  ٔثالً خٛدضبٖ وبُٔ

 ا٘ذ؟  عبلُ
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 وٝ عبلُ ثٛد٘طبٖ را تبییذ وزدٜ است؟

 ٞب ٌذر وٙذ، وسی وٝ ثب ِجخٙذی اس وٙبر سخٓ خٛردٜ

 !تزیٗ تزحٕی ثذٖٚ وٛچه

 را ثبال وطذ؛وسی وٝ حبضز است دست ثٝ ٞز خٙبیتی س٘ذ تب خٛدش 

 حك ٔظّْٛ را ثخٛرد،

 !وٝ ضزٔسبر ضٛد ثذٖٚ ایٗ

 !خٛاٞٓ عبلُ ضْٛ اٌز عبلُ ثٛدٖ ایٗ است، ٔٗ ٕ٘ی

        !ا٘ذ ٌٛیٙذ وٝ ثز ٔٙطك تىیٝ وزدٜ ٌٛ٘ٝ ٔی حبضزْ ثٕیزْ؛ أب عمُ را ثز دٚش ٘ىطٓ. خٛد ایٗ

*** 

 دا٘ٓ ِیىٗ ایٗ أزضبٖ سجت ضذ تىیٝ ثز ٔٙطك؟ ٕ٘ی

 .ثبر است ٞب طعٓ خٛش دیزٚس را ٘ذاضتٝ ثبضٙذ ٚ ایٗ غٓ دیٍز ضىالت

 ٔب٘ذْ؟ چٝ ٔیطذ اٌز وٛدن ٔی

 ایٗ تٟٙب چبرٜ ثٛد وٝ د٘یبی ضىالتیٓ ثب ٔٗ ثٕب٘ذ

 !ثبسی ضْٛ ٞب ٞٓ تٛا٘ستٓ در آٖ ثٕب٘ٓ، ثب پزٚا٘ٝ ٚ ٔٗ ٞٓ ٔی

 !خٛاستٓ ٞب ثب چطٕبٖ خیس اس خٛاة ثز ٕ٘ی ٌٛ٘ٝ ضبیذ صجح ایٗ

 !دیذْ؛ سیجب ٚ رٍ٘برً٘ ٔب٘ٙذ دیزٚس ٔیضبیذ د٘یب را 

 .سبٖ آ٘بٖ وزدار وٙٓ ضْٛ، ثبیستی ثٝ اِحبَ وٝ دارْ ثٝ لَٛ خٛدضبٖ آدْ ثشري ٔی

                                                  خٛاٞٙذ؟ ٞب اس ٔٙی وٝ تب دیزٚس سزضبر اس طزاٚت ثٛد، چٝ ٔی آٖ

 !ا سیز پبٞبیٓ ِٝ وٙٓٞبیٓ دیٍزاٖ ر خٛاٞٙذ ثزای خٛاستٝ ٔی

 ٌٛیٙذ؟ آ٘بٖ چٝ ٔی

 !خٛاٞٓ خبیی ثبضذ وٝ ٔٗ ٔی تٛا٘ذ آٖ ٌٛیٙذ ایٗ د٘یب ٕ٘ی وٙٓ ایٙىٝ ٔی ثبٚر ٕ٘ی

 ضٛد ٘جبضذ؟ ٍٔز ٔی
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 ٍٔز خذایٓ چیش پز ٘مصی آفزیذٜ است؟

 وٙٙذ؛ ثٝ ٌٕب٘ٓ اضتجبٜ ٔی

 !٘ذا  ٘ظٕی را پذیذ آٚردٜ خب ٕٞبٖ د٘یبی ضىالتی ٔٗ است وٝ آ٘بٖ ثی ایٗ

 آری! ٔٗ ثیزٖٚ ثٛدْ ٚ آ٘بٖ درٖٚ د٘یبیٓ ریختٙذ؛

 .فسبد را ثب خٛد ثٝ ٕٞزاٜ آٚرد٘ذ

 ضبیذ ایٗ د٘یبی ٔٗ ٘یست؛ اضتجبٜ ثٝ آٖ پب ٌذاضتٓ؟

         !خب ٕٞبٖ خبیی ثبضذ وٝ ٔٗ در آٖ سادٜ ضذْ؟ ضٛد ایٗ ٍٔز ٔی

*** 

 یىبر ٘جٛد،خب وٝ چیشی ثٝ اسٓ خٖٛ ریختٗ، ثبال وطیذٖ ظّٓ ٚ فسبد ٚ پ آٖ

 یعٙی در ٌٛش ٔزدٔب٘ص ٕٞچیٗ ِغبتی ٘خٛردٜ است،

 ی ثشرٌطبٖ؛ ی ٞٓ ثٛد٘ذ ٚ ٔٗ ٞٓ عضٛ وٛچىی اس خب٘ٛدٜ  آ٘بٖ ٕٞٝ خب٘ٛدٜ

 ... .وٙٓ خب حس ٔی ِیىٗ در ایٗ

 !وٙٓ فمط حس عدیت ٚ ٘بخٛضبیٙذیست دا٘ٓ چٝ حس ٔی ٕ٘ی

 !ثٝ ٚخٛد آٔذٜ استیطبٖ ضذْ، ایٗ حس در ٔٗ   ٚ لٛارٜ  لذ  اس ٍٞٙبٔی وٝ ٞٓ

 دٞذ؛ ٌیزد ٚ ٔزا آسار ٔی دا٘ٓ وٝ ایٗ حس عدیت اس اعٕبِطبٖ ٘بضی ٔی ٔی

 !ضٛد حس وٙٓ طزد ضذْ ٔستّشْ ٔی

           !ای ٘ذارْ سیزا اوثزضبٖ چیشی ثٝ اسٓ احسبس ٘ذار٘ذ حس وٙٓ خب٘ٛدٜ

*** 

یستٙذ سیزا د٘یب را اس ٘شدیه ٞب ٔب٘ٙذ سبثك خٛش طعٓ ٘ دا٘ٓ ضبیذ دیٛا٘ٝ ضذْ ِذا دیٍز ضىالت ٕ٘ی 

 !دیذْ

 ضبیذ ثٟتز ثبضذ عمت ثىطٓ؛
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 !ٌز ثبضٓ ثٟتز ثبضذ تٟٙب ٘ظبرٜ

 !ضٛد؟ آٖ ٔٛلع ٞٓ خٛاٞٓ سٛخت چٖٛ ٔٗ احسبسبت ِطیفی دارْ ٍٔز ٔی

 پس چٝ وٙٓ؟

 ٞب را اس سزسٔیٙٓ ٘زا٘ٙذ؟ ثزْٚ ثٝ آ٘بٖ ثٍٛیٓ پزٚا٘ٝ

 ٞب را استطٕبْ وٙٙذ؟ ثٍٛیٓ ثٛی ٌُ

 خب س٘ذٜ وٙٙذ؟ ر ایٗد٘یبی ٔزا د

 !د٘یبی ٔٗ وٝ اس د٘یبیطبٖ سیجبتز است

 ٔطٕئٙٓ آ٘بٖ ٞٓ دٚستص خٛاٞٙذ داضت! اٌز سزْ عزثذٜ وطٙذ چٝ؟

         اٌز ٔزا ٞٓ ٕٞب٘ٙذ دیٍزاٖ ٘فّٝ وٙٙذ چٝ؟

*** 

 راستص اس ٘فّٝ ضذٖ خٛف ٘ذارْ

 ! ِیىٗ ایٗ أیذ است وٝ رخت ثستٝ

 ِذا ثصیزت دارْ

 !دٞٙذ ٕ٘ی  ٌٛشوٝ آ٘بٖ ثٝ سخٙٓ 

 وٙذ؛ ا٘ذ ٚ عمّطبٖ اس ٔٗ ثٟتز وبر ٔی  ٔثالً آدْ ثشري

 ٞبیٓ، ثٝ ٕٞیٗ خبطز است وٝ ثچٍی

 :وزد٘ذ سپزدْ، ِـ*ـت ثبس ٔی ٞزٚلت ثٝ سخٙب٘طبٖ ٌٛش ٕ٘ی

 !ضٛد ضٛد؛ آدْ ٔی دٞذ! رٚسی ثشري ٔی است؛ دٞب٘ص ثٛی ضیز ٔی  ثچٝ -

 ٍٔز آٖ ٔٛلع ٘جٛدْ؟

 !ٌٛیٙذ؛ یبدْ ٘جٛد سبٖ خٛدضبٖ ثبضذ، آدْ ٔیٝ آٞبٖ! آ٘بٖ ثٝ وسی وٝ ث

ٌزفت  چطبییٓ را ثٝ اسبرت ٕ٘ی ٞبیطبٖ حس ٞٓ آدْ ثٛدْ؛ ضبیذ ٞٓ آدٔه! ٔٙتٟی ضىالت  ٔٗ آٖ ٔٛلع

 .دا٘ستٙذ سیزا خٛدضبٖ را ثزتز اس ٔٗ ٔی
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*** 

 وزد؛ وزد٘ذ ٚ ایٗ خیبَ ثٝ آ٘بٖ حس ثزتزی را اِمب ٔی ٔثالً خٛدضبٖ را فبضُ تصٛر ٔی

 !ضبٖ ٘یستٓ ٔب ٔٗ ٕٞب٘ٙذا

 ٌٛیٓ وٝ حك ٕٞٛارٜ ثب ٔٗ است ٕ٘ی

 !ثبر ثب ٔٗ است ِٚیىٗ ایٗ

 .چٝ آٖ را ثٝ ٔٗ ثذٞٙذ، چٝ ٘ذٞٙذ

 .دٞٓ ثٝ ٞز حبَ د٘یبی ضىالتیٓ را پیٛستٝ تزخیح ٔی

 اٌز خٟب٘ٓ را ثز سزسٔیٙطبٖ ٘تٛا٘ٓ فزٚد آٚرْ،

 .خٛدْ لبدر ثٝ تزن د٘یبیطبٖ ٞستٓ

 سبحّی ضٟزٔبٖ خٛد را رٞب سبسْٔثالً اس پزتٍبٜ 

 ا٘ذ؛  ٞبیص ثٝ رً٘ ٘یّی وٝ آة

         ! ا٘ذ  ٞبیطبٖ در رٚیبٞبیٓ ثٝ ایٗ رً٘ ٞبیی وٝ ثبَ سبٖ پزٚا٘ٝ درست ثٝ

*** 

 ضبٖ؛ اِجتٝ ایٗ را ٞٓ ثٍٛیٓ وٝ ٘ٝ ٕٞٝ 

 .تٟٙب ثزخی اس آ٘بٖ

 .ثزلصٓ  ای ٚخٛد ٘ذارد وٝ ثب آٖ خب پزٚا٘ٝ ثٝ ٞز حبَ ایٗ

 !ا٘ذ  ٞب را را٘ذٜٝ پزٚا٘

 دٞٓ؛  خٛاٞٙذ خٛد را دست أٛاج آ٘بٖ تٟٙب ٔی

 خٛدْ را ٔتالضی سبسْ

 !آ٘بٖ در آیٓ  یب ثٝ رً٘

 دٞٙذ؟ ثبرٞب ٌفتٓ ِشٚٔی ٘یست ٔب٘ٙذ ٞٓ ثبضیٓ؛ ٍٔز ٌٛش ٔی

 :ٌٛیٙذ ٔی
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 !چٖٛ طال سزد ثبضی حس ٚ ٞٓ چٖٛ سًٙ ثی خٛاٞی ثٕب٘ی، ثبیستی ٞٓ اٌز ٔی -

 :ٛاة ٌفتٓٚ ٔٗ ثبرٞب در خ

 !تٛا٘ٓ ٕ٘ی -

 :ٌٛیٙذ ٔی

 !خذا رحٕتت وٙذ؛ تٛ ٘یست خٛاٞی ضذ -

 :ٌٛیٙذ ٔی

          !اٌز خٛة ثبضی، ٔب ثبس ٞٓ ثذ خٛاٞیٓ ضذ -

*** 

 ٌٛیٙذ اس وٝ؟ ٞب ٕ٘ی ایٓ ِیىٗ ِعـ*ـٙتی چٖٛ سخٓ خٛردٜ

 ٘ظٕی فزٚ رفتٝ است؟ لذر در ثی ٌٛیٙذ چزا ٌیتیطبٖ ایٗ ٕ٘ی

 ٚلت ثٍذرا٘ٓ  خٛاٞٓ ثب آ٘بٖ ا٘ذوی حتی ٞز ٚلت وٝ ٔیٌٛیٙذ؛  ٞیچ ٕ٘ی

 دٞٙذ؛  ٌٛیٙذ ٚلت ٘ذار٘ذ ثٝ چز٘ذیبتٓ ٌٛش ٚ صحجتی در ایٗ ثبرٜ وٙٓ، ٔی

 ٞبی ضیزیٙٓ، صجٛرا٘ٝ ٘طستٓ ِجخٙذ  أب ٔٗ ثبرٞب ٔحتزٔب٘ٝ ٚ ثب

 !ثٝ سخٙب٘طبٖ ٌٛش فزا دادْ! اِحبَ وٝ ٘ٛثت ثٝ ٔٗ رسیذ

 ا٘ذ  يچٝ وٙٓ دیٍز؟ ٔثالً آدْ ثشر

 ٚ ٔٗ ٞٙٛس ثشري ٘طذْ؛

 !ٔٗ ٞٙٛس وبُٔ ٘طذْ

           .ا٘ذ  ضبٖ ضْٛ ٘طستٝ وٝ ٔب٘ٙذ داضت ایٗ آ٘بٖ ثٝ چطٓ

*** 

 !خٙذْ خبست وٝ ٔی ایٗ 

 ضٛد ٔٗ، سٓ خٛاٖ، تغییز وٙٓ؟ ٍٔز ٔی
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 ضبیذ رٚسی رسذ

 وٝ ٘بأیذی ثز ٔٗ غبِت ضٛد

 ٚ دیٍز دست اس خٍٙیذٖ ثزدارْ! ضبیذ تسّیٓ ضْٛ

 ضبٖ ٘خٛاٞٓ ضذ؛ ِیىٗ ٞزٌش ٕٞب٘ٙذ

 !ا٘ذاسد ا٘ذیطٝ ٞٓ ٔزا ثٝ ٚحطت ٔی  حتی ایٗ

 !ضْٛ  ضبٖ وٝ ٕٞب٘ٙذ ایٗ

 دٞٓ وٝ ٔبیٛسطبٖ وٙٓ؛ ثٝ خٛد لَٛ ٔی

 .طٛر وٝ ٔزا ٘بأیذ سبختٙذ ٕٞبٖ

 د٘یبی ضىالتیٓ را ٌزفتٙذ

 ٚ سعی ثز ایٗ دار٘ذ دیذٌبٞطبٖ را ثز ٔٗ تحٕیُ وٙٙذ؛

 .آٚر٘ذٔزا ٔب٘ٙذ خٛد ثبر 

                 !آری! ثٝ ٌٕب٘ٓ ٔب خب٘ٛادٜ ٘یستٓ

*** 

 .دادیٓ ٞٓ ٔی  ثٛدیٓ، ثزای رسیذٖ ثٝ اٞذاف ٘یه دست ثٝ دست اٌز ٔی

 .دا٘ٓ ٕ٘ی

 !اوٖٙٛ سخت وٙدىبْٚ

 ٔٗ اٌز فزس٘ذ آ٘بٖ ٘یستٓ، پس خب٘ٛادْ! اصالً ٔٗ فزس٘ذ چٝ وسب٘ی ٞستٓ؟

 ٔٙی وٝ تبوٖٙٛ سعی دارد

 ٞبٖ؟پزٚاس وٙذ. 

 !ٞب فٟٕیذْ! پزٚا٘ٝ

 !آیٙذ ٞب ثٝ خٛاثٓ ٔی ٞبیی وٝ ضت پزٚا٘ٝ  درست است؛ ٕٞبٖ

 !رلصٙذ ٞبی سٔخت در تٛفبٖ ٔی ٞبیی وٝ ثب ثبَ ٕٞبٖ



 

 

 
9 

 A.R.S|دلىًشتٍ ما خًاوًادٌ ویستیم

 !٘بِٙذ ٘ٝ، ٔی

 ثٝ ٌٕب٘ٓ ٔٗ فزس٘ذ آٟ٘بیٓ

 !وٙٙذ چٝ خٛة! ٔسزٚرْ سیزا ٞزٌش رٞبیٓ ٕ٘ی

 !خبری سبسْرٚیطبٖ ثبیستٓ ٚ رٚیبٞبیٓ را ثز سثبٖ  حتی اٌز رٚثٝ

 !وطٙذ آ٘بٖ در آغٛضٓ ٔی

 !وٙٙذ ٞب لضبٚتٓ ٕ٘ی ثشري سبٖ آدْ ثٝ

 :ٌٛیٙذ ا٘ذ؛ ٔی  آ٘بٖ اِحبَ ٞٓ ٔزا ثٝ سخزٜ ٌزفتٝ

وٝ چٙیٗ د٘یبی ِطیفی داضتٝ  پسز! اصالً ٘جبیذ پسز صذایت سد! پسز ثبیستی ٔزد ثبضذ؛ ثدٍٙذ ٘ٝ ایٗ -

 !ثبضذ

 اصالً اٌز ٘خٛاٞٓ ثدٍٙٓ چٝ؟ ٞبٖ؟

 ٛاٞٓ ثٕب٘ٓ؟اٌز ٘خ

 !ضٛد؟ ٔعّْٛ است وٝ ٘ٝ وسی ٔب٘عٓ ٔی

 !وٙٙذ ٞٓ ٔزا لضبٚت ٔی  آ٘بٖ ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ

 !ا٘ذ  ِذا رٚیبٞبیٓ ِطیف ٚ دٚست داضتٙی

 یطبٖ اضتجبٜ ٌزفتٓ؛ خت چٝ وٙٓ؟ وٝ د٘یبیٓ را ثب د٘یب ایٗ

          !خٟب٘ٓ ٞٓ ضجبٞتی ثٝ ٕٞیٗ د٘یبی وٛفتیطبٖ دارد

*** 

 !ٛیٓ وٝ تٟٙب ضجبٞتی ثٝ خٟب٘طبٖ دارداِجتٝ ایٗ را ٞٓ ثٍ 

 دٞذ یب ثٟتز است ثٍٛیٓ، خٛدی وسی را آسار ٕ٘ی ثذآ٘دب وسی ثی

 وٙٙذ؛ ٕٞٝ ثزای ثٟتز ضذٖ تالش ٔی

 ثذثختی است، ر٘ح است،

 !ِیىٗ آ٘بٖ پطت ٞٓ ٞستٙذ
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 !ا٘ذ  سیزا خب٘ٛادٜ

 ٞٓ دیٍز را دٚست دار٘ذ؛

 !ثبضذ ٔیٞبی خٕیُ  ٞب فبلذ چیش أب د٘یبی آدْ ثشري

 !ضذْ  چٝ ثٍٛیٓ؟ اَٜ! خستٝ

 !تٕبٔبً فزق دارد

 خب، ِٚیىٗ ٔزدٔبٖ ایٗ

 !دا٘ٓ ضبیذ دیٍز آدٔه ٘یستٙذ ٕ٘ی

 ا٘ذ،  چٖٛ ثشري ضذٜ

 ا٘ذ؛   ٌٛ٘ٝ ایٗ

                                   ذ؟یب ثٝ ٞٓ رحٓ ٘ذار٘

*** 

 ٌذار٘ذ یب خٛد را اس ثٝ ٞٓ احتزاْ ٕ٘ی 

 دا٘ٙذ؟ ٔیدیٍزی ثزتز 

 . ی ایٙبٖ، خٟب٘ٓ را سیجب سبختٝ دا٘ٓ؛ ثٝ ٌٕب٘ٓ ٘جٛد ٕٞٝ ٕ٘ی

 خب ٞٓ است ر٘ح ٚ ثذثختی آٖ

 وٙذ ِیىٗ ٞز وسی ثز ٔیُ خٛد س٘ذٌی ٔی

 !ٚ وسی وبری ثٝ وبرش ٘ذارد

 !ٚسد ٞبی ٞز ضٟزش، ثٝ خبی ثبد، احتزاْ ٔی در وٛچٝ پس وٛچٝ

 .دٞذ وٙٓ ایٙبٖ د٘یبیٓ را سیجب خّٜٛ ٔی ا٘ذیطٝ ٔی

 !ثذآ٘دب، حك خٛردٖ، ح*ر*ا*ْ است

 .وٙٙذ ٕٞٝ، خٛد تالش ٔی

 ثخطٙذ؛ اس ایٗ ثٟتز ثٝ ٞٓ ٔی
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 A.R.S|دلىًشتٍ ما خًاوًادٌ ویستیم

 !س٘ٙذ ِجخٙذ ٔی

 !ا٘ذ دیٍز  خت ٔزدٔبٖ رٚیبٞبی ٔٗ

                   !ٔزدٔب٘ی اُٞ ضبدی، رلص ٚ آٚاس

*** 

 ا٘ذ،  ٘مص خٛدضبٖ ثی

 .در ٍ٘بٞٓ

 ضىٙٙذ، یِذا ضیطبٖ صفت ٘یستٙذ، لّت یه دیٍز را ٕ٘

 .سبس٘ذ را پبیٕبَ ٕ٘ی  حك ٞٓ

 .ٞبی ایٗ د٘یب ضجبٞت دار٘ذ آ٘بٖ ٞٓ ثٝ آدْ ثشري

 !اِجتٝ ایٗ را ٞٓ ثٍٛیٓ وٝ اس ِحبظ ظبٞزی

 !خذا ٘ىٙذ ٕٞب٘ٙذ آدْ ثشرٌبٖ اطزافٓ ثبضٙذ! ٔٗ اصالً دٚستطبٖ ٘ذارْ

 !ٌٛیٓ ٞبی د٘یبی ضىالتیٓ را ٔی یٝ ٚلت فىز ٘ىٙیذ آدْ ثشري

 .طٛر ٘یست ٘ٝ اصالً ایٗ

 .وٙٓ ٚ سپس ضبیذ سیز ٌزیٝ س٘ٓ ضْٛ، ثغض ٔی ٔحشٖٚ ٔی

 حبَ وٝ در د٘یبی ضىالتی خٛد ٘یستٓ،

 أىبٖ است

 وٝ تسّیٓ دٞٙذ، خب ثٝ خبی ایٗ ٞبی ایٗ آدْ ثشري

              .سزس٘طٓ وٙٙذ

*** 

 .ثذتز، ضبیذ ثٝ ٔٗ ثخٙذ٘ذ! آخ! یبدْ ٘جٛد ٔثالً ٔٗ دیٍز ثشري ضذْ  اس ایٗا

 !ٞبیطبٖ ٌٛش فزا دٞٓ خٙذٜ  ضبیستٝ ٘یست ثٝ
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 !اِجتٝ ٘ٝ در چطٓ ثشرٌبٖ ایٗ ٌیتی

 ٔٗ آدْ ثشرٌی اس د٘یبی ضىالتیٓ

 تز اس ایٗ، ٚ حتی ٟٔٓ

 !وٙٓ ثٝ خٛد افتخبر ٔی

 خت چٝ وٙٓ؟ آدْ ثشرٌبٖ خٟب٘ٓ،

 !دٞذ ٞبی ایٗ د٘یب، دٞب٘طبٖ وٝ ثٛی ضیز ٕ٘ی ثٝ لَٛ آدْ ثشري

 !ا٘ذ  ٞب عبضك ٔٗ وٙٙذ؛ خب٘ٛادْ! آٖ تخبر ٔیاِجتٝ آ٘بٖ ٞٓ ثٝ ٔٗ اف

 ضبیذ ثبٚرتبٖ ٘طٛد؛ ثٝ ٌٕب٘ٓ اوٖٙٛ در ثٝ در

 در ضٟزٞبی د٘یبی ضىالتیٕبٖ

 !ا٘ذ  د٘جبَ ٔٗ

 دٞیٓ؛ آخز ٕٞٝ ٔب ثٝ ٞٓ إٞیت ٔی

                                !ضٛیٓ ٍ٘زاٖ ٞٓ ٔی

*** 

 !ٍٕٞی ٔب ٞٓ دیٍز را دٚست داریٓ

 !ایٓ خب٘ٛادٜخت ٔب 

 !خبی تعدت ٘ذارد

 اٌز یىی اس آ٘بٖ سثب٘ٓ الَ ٌٓ ضٛد،

 یب ثٝ اضتجبٜ ٔثالً یه رٚس اس خٛاة

 ضٛد ثیذار ٔی

 ای، خٛد را ثجیٙذ، ٚ در ایٗ د٘یبیی وٝ ٘ٝ ضىالتی دارد ٚ ٘ٝ پزٚا٘ٝ

 !وٙذ دا٘یذ حتی تصٛر ایٗ ٞٓ ٔزا آضفتٝ ٔی ٚای! ٕ٘ی

 خب رسذ؛ وٝ یىی اس آ٘بٖ پبیطبٖ ثٝ ایٗ ایٗ
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 !خذا ٘ىٙذ

 .ثشرٌبٖ ایٗ ٌیتی ثٝ ٔٗ رحٓ ٘ذار٘ذ

 خب٘ٛادْ

 !تز ا٘ذ ثٝ ٌٕب٘ٓ اس ٔٗ ٞٓ ضعیف

 !ا٘ذ  ٌٛیٓ خیّی ضعیف اِجتٝ ٕ٘ی

 !ضْٛ ا٘ذ؛ ا٘ذٍٚٞیٗ ٔی  اصالً فىز ٘ىٙیذ ٔزدْ ٔٗ ضعیف

              !عذاِتی ٘یستٙذ آ٘بٖ تٟٙب لبدر ثٝ تحُٕ ثی

*** 

 !تحّٕص ٘یستٓسبٖ وٝ ٔٗ لبدر ثٝ  ٕٞبٖ

 ٞبییٓ؛ خت چٝ وٙیٓ؟ ٔب فزس٘ذ پزٚا٘ٝ

 !ایٓ ٔب اس د٘یبی ضىالتی

 !أیذٚارْ ثفٟٕیذ؛ اٌز ٘فٟٕیذ، ٔطىّی ٘یست. ٔٗ عبدت وزدْ

 .ٞبی ایٗ خٟبٖ، ٔٛخت ضذ٘ذ عبدت وٙٓ آخز آدْ ثشري

 !ا٘ذ  چٝ وٙیٓ دیٍز؟ آدْ ثشري

 .ٞب احتزاْ ٌذاضت ثبیستی ثٝ آٖ

 ٌذاضت؟حمیمتبً ثبیستی احتزاْ 

 !ثٝ ٌٕب٘ٓ آری

 خت اٌز احتزاْ ٍ٘ذارْ وٝ ٚاِذیٙٓ،

 ٞبیطبٖ ثٝ رً٘ ٘یّیست ٞبیی وٝ ثبَ یعٙی آٖ پزٚا٘ٝ

 دار٘ذ، ٚ در سزٔب ٔزا در آغٛش خٛد ٌزْ ٍ٘ٝ ٔی

 ضٛ٘ذ ا٘ذٍٚٞیٗ ٔی

            !احتزأی را ا٘ذ ثی  چزا وٝ ٞزٌش ثٝ ٔٗ یبد ٘ذادٜ
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*** 

 دا٘ٓ چزا ٕ٘ی

 .ز آٚردْ! ثبیستی ثبر سفز ثستسز اس ایٗ د٘یب ث

 !ثٝ راستی وٝ دِٓ ثزای د٘یبی ضىالتیٓ تًٙ است

 دٞٓ خب خبیی ٘یست وٝ ثخٛاٞٓ ثٕب٘ٓ ِٚیىٗ لَٛ ٔی ایٗ

 ٞب ثٍٛیٓ ثٝ پزٚا٘ٝ

 دیطت در خٛاة، د٘یبیی را دیذْ

 !دا٘ستٙذ ضىالت چیست وٝ ضىالتی در آٖ ٘جٛد ٚ اصالً ٔزدٔص ٕ٘ی

 !دٞٙذ ی٘طبٖ ٔ  دا٘ٓ چٝ ٚاوٙطی ٕ٘ی

 !دا٘ٓ حمیمتبً ٕ٘ی

 !دا٘ٓ وٝ ٕٞب٘ٙذ ثشرٌبٖ ایٗ د٘یب ٘خٛاٞٙذ خٙذیذ تٟٙب ٔی

 ضبیذ ٔحشٖٚ ضٛ٘ذ،

 اضه ثزیش٘ذ،

                                                                                                        :سزْ را در آغٛش وطٙذ ٚ ثٍٛیٙذ

            !ٞبیت ثٝ چٙیٗ د٘یبیی لذْ ٍ٘ذار خٛاة دیٍز ٞزٌش در -

*** 

 .دٞٙذ آ٘بٖ حزفٓ را ٌٛش ٔی

 !وٙٙذ حتی ٔزا درٚغٍٛ خطبة ٕ٘ی

 دا٘یٓ درٚغ چیست؟ آخز ٔب چٝ ٔی

 دا٘ذ، ی ٘بپسٙذ را ٔی تٟٙب وسی وٝ اس د٘یبی ضىالتی ٔفْٟٛ ایٗ وّٕٝ

 !ثٙذٜ ٞستٓ

 تمصیز خٛدْ است؛ اصالً ٘جبیذ
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 !ضذْ ی ایٗ خٟبٖ ٞٓ صحجت ٔیٞب ثب آدْ ثشري

 !ٞبیٓ خت چٝ وٙٓ؟ ٔٗ فزس٘ذ پزٚا٘ٝ

 چٝ طعٓ ضیزیٙی دارد  ٘بٖ ٞٓ ثفٟٕب٘ٓ وٝ ضىالت خٛاست ثٝ آ دِٓ ٔی

 !وٝ ٔٛفك ٘طذْ ِیىٗ ٔثُ ایٗ

 دٞٙذ؟ ٞبی ایٗ خٟبٖ وٛفتی ثٝ حزفٓ ٌٛش ٔی ٍٔز آدْ ثشري

 ضبٖ ثبیستٓ رٚی ضبیذ رٚثٝ

 !ثیبٚرْ، ثٝ ٔٗ ثخٙذ٘ذٞب را ثٝ سثبٖ  ٚ ٕٞٝ ایٗ

                           !دٞٓ راستص إٞیت ٕ٘ی

*** 

 !ٞب ٞستٓ ٌفتٓ وٝ ٔٗ وٛچِٛٛی پزٚا٘ٝ

 آخز ٔب درست است وٛچىیٓ

 !ٞبی ایٗ خٟب٘یٓ ثشري  تز اس آدْ ِیىٗ ثشري

 یعٙی د٘یبیٕبٖ،

 رفتبرٞب ٚ وزدار خٛثٕبٖ

 !سبسد تز ٔی ٔب را ثشري

 یعٙی رٚسی

 ٞب را وطف وٙٙذ؟ زدٔبٖ ایٗ ٌیتی ضىالترسذ وٝ ٔ ٔی

 !لذر دٚست دارْ ایٗ اتفبق ثیٛفتذ وٝ ٍ٘ٛ راستص آٖ

 ٞبی ایٗ د٘یب ثخیُ ٘یستٓ؛ سیزا ٔٗ ٔثُ آدْ ثشري

 !ٞب ثٟزٜ ثجز٘ذ دٚست دارْ دیٍزاٖ ٞٓ اس ضىالت

 .ٞب را خٛاٞٙذ چطیذ ٞب ٞٓ طعٓ خٛش ضىالت خت ٔٗ أیذ دارْ وٝ آٖ
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 د٘یبی ضىالتیٓ ثبسٌطتٓ،اصالً ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ 

                                   !ٌٛیٓ ثٝ خب٘ٛادْ ٔی

*** 

 لجُ اس خٛاة اس پزٚردٌبر ثخٛاٞیٓ

 !ٞب را وطف وٙٙذ ٞبی ایٗ ٌیتی وٕه وٙذ ضىالت ثٝ آدْ ثشري

 !اصالً چطٛر است ثٝ دست ٚ پبیص ثیٛفتیٓ وٝ وٕىطبٖ وٙذ؟

 دٞذ، اٚ وٝ ٌٛش ٔی

 !دٞذ ٔییعٙی ٕٞیطٝ ٌٛش 

 .ٞزٌش ٘ذیذْ وٝ حزفٕبٖ را ٘بدیذٜ ثٍیزد

 !ٚی پیٛستٝ ثب ٔب است

 ثٝ ثزوت اٚست وٝ د٘یبیٕبٖ

 .ٞبی خٛش طعٓ است ِجزیش اس ضىالت

 لذر ضىالت داریٓ راستص در د٘یبیٕبٖ آٖ

 !وٝ ٍ٘ٛ

 اصالً خٛة ٔیطذ یه ٔطت، ٘ٝ

 یه ٔطت وبفی ٘یست؛

 داضتٓ اصالً ٞشاراٖ ٔطت ضىالت ثز ٔی

 !آٚردْ ٞبی ایٗ د٘یب ٔی ثشري  ثزای آدْ

                   !خٛرا٘ذْ ٞب ٔی ثٝ سٚر ثٝ آٖ

*** 
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 درست است ثٝ سٚر خٛرا٘ذٖ وبر خٛثی ٘یست

 ِٚیىٗ چٝ وٙٓ؟

 دٞٙذ ٞزٌش ثٝ ٔٗ ٌٛش ٕ٘ی

 ثٝ ٕٞیٗ خبطز ٔدجٛرْ

 !ٞب ثخٛرا٘ٓ ثٝ سٚر ثٝ آٖ

 ٔطٕئٙٓ ٔزا خٛاٞٙذ ثخطیذ! آخز

 ٞبی د٘یبیٕبٖ ضىالت

 .ا٘ذ  خٛش طعٓخیّی 

 لذر دِٓ ثزای د٘یبیٓ تًٙ اٌز ٘جٛد٘ذ وٝ ایٗ

 !ٕ٘یطذ

 .خب ٕٞٝ چیش خٛة است آٖ

 !ٞبیص تٕبْ ٘خٛاٞٙذ ضذ تبسٜ ٞزٌش ضىالت

 .ٌذارد وٝ ایٗ اتفبق ثیٛفتذ خب وسی ٕ٘ی آخز آٖ

 !حتی خٛدْ حبضزْ خب٘ٓ را فذای د٘یبی ضىالتیٓ وٙٓ

 !خت چٝ وٙٓ؟ سزسٔیٗ ٔٗ است؛ د٘یبی ٔٗ است

                      !دٚستص دارْ

*** 

 ٔٗ در ایٗ د٘یبیی وٝ ٘ٝ ضىالت دارد، ٘ٝ پزٚا٘ٝ

 دا٘ٙذ اصالً ضىالت چیست، ٞبیص ٕ٘ی ٚ حتی آدْ

 !تٛا٘ٓ دٚاْ ثیبٚرْ ٕ٘ی

 ٍٔز تمصیز ٔٗ است؟ ٞبٖ؟

 !٘ٝ دیٍز
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 ٔعّْٛ است وٝ ٘یست

 !وٙٓ ٔی ٞبیٓ حس ٞبی د٘یبی خٛدْ را الی د٘ذاٖ آخز ٔٗ ٞٙٛس طعٓ ضىالت

 خت چٝ وٙٓ؟ د٘یبی ضىالتیٓ خبیی ٘یست

 !وٝ وسی اس آٖ خٛضص ٘یبیذ

 .ٌٛیٓ تز است وٝ ٔی خیّی سیجب

 لذر سیجب است اصالً آٖ

 .ای ٘ذارْ وٝ ثزای تٛصیفص وّٕٝ

 ٌٛیٓ ٔٗ وٝ ٔی

             .ٞب را ثچطٙذ خب تب طعٓ ضىالت ٞب را ثب خٛدْ ثجزْ آٖ ٕٞٝ آدْ ثشري

*** 

 .ٞبی خٟب٘طبٖ ثطتبثٙذ ٍٞٙبْ ثٝ تىبپٛی ضىالتضبیذ آٖ 

 !ٞبی ایٗ ٌیتی چمذر ثٝ ضىالت ٘یبسٔٙذ٘ذ آخز دیذْ آدْ

 ٞبی در ایٗ چٙذ رٚسی وٝ در وٛچٝ پس وٛچٝ

 ثیٙٓ ٞب را ٔی س٘ٓ، آدْ ایٗ ضٟز وٛچه پزسٝ ٔی

 دا٘ٙذ حبِٙذ؛ خت ٔعّْٛ است آ٘بٖ ٕ٘ی وٝ ثی

 ٞب ضىالت

 !ست د٘جبِطبٖ ثٍزد٘ذسبس٘ذ ٚ تٟٙب وبفی سزحبِطبٖ ٔی

 !ٞب را وطف وٙٙذ ثبیستی آٖ

 دا٘ٓ ضبیذ پزی ضت، راستص اصالً ضٟزی را وٝ دیطت، ٕ٘ی

 !دا٘ٓ وی درست ٕ٘ی

 !اس خٛاة ثیذار ضذْ ٚ خٛدْ را در ایٗ ضٟز وٛچه دیذْ

         سیجب ٘یست، درست است ٕٞچیٗ ضٟز وٛچىی در د٘یبیٕبٖ است؛
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 A.R.S|دلىًشتٍ ما خًاوًادٌ ویستیم

*** 

 وٙٙذ؛ ِٚی ٔزدٔب٘ص فزق ٔی

 .یعٙی آ٘بٖ دروی اس ضىالت دار٘ذ

 !ٞبی ایٗ د٘یب ٞٓ ثذا٘ٙذ أیذٚارْ آدْ

 :ٌٛیٓ ٞب ٔی آخز ٔٗ ٞز چٝ ثٝ آٖ

 در د٘یبیتبٖ چیش خٛش طعٕی است -

 .ضٛ٘ذ ٞب سیجبتز ٔی س٘ذٌی  وٝ ثب آٖ

 ٙذ:ٌٛی ٔی

 !٘ٝ! ٕٞچیٗ چیشی ٚخٛد ٘ذارد -

 !وٙٙذ ٌٛ خطبة ٔی ضٛد ٔزا درٚغ ثبٚرْ ٕ٘ی

 :ٞب ٌفتٓ آٖثبرٞب ثٝ 

لذر وٛچىٓ وٝ ثب درٚغ ٌفتٗ ٔطىّٓ را حُ وٙٓ؟ اصالً  دا٘ٓ درٚغ چیست؟ ٍٔز ٔٗ آٖ آخز ٔٗ چٝ ٔی -

              !ٌذرا٘ذ تٟٙبیی ثٝ ٔطىالتٓ ثزسٓ؟ ٞبٖ؟ ٞب ٔی ٍٔز پزٚا٘ٝ

*** 

 :ٞب ٌفتٓ ثٝ آٖ

 ثٝ خذا ٔٗ خب٘ٛادْ، -

 ٞبیی وٝ اس خٙس فٛالد٘ذ؛ یعٙی ٕٞبٖ پزٚا٘ٝ

 !وطٙذ لذرتطبٖ را ثٝ رخ ٕ٘یِٚی 

 دا٘یٓ آخز ٔب چٝ ٔی

 رخ وطیذٖ چیست؟

 :خٛاٞٓ اعتزاف وٙٓ اصالً خٛدْ ٔی

 !دا٘یٓ وٝ ٕ٘ی ٔسزٚرْ اس ایٗ -
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 !خت ٘یبسی ٘یست وٝ ثذا٘یٓ

 اصالً دا٘ستٗ چٙیٗ چیشٞبیی

 ثزای ٔٗ ٚ ٔزدٔبٖ د٘یبی ضىالتیٓ

 ای دارد؟ چٝ فبیذٜ

 !ٞبیٕبٖ خٛضیٓ ٔب ثب ٕٞبٖ ضىالت

 !ف سدٖ وبفیستحز

 خٛاٞذ اصالً االٖ دِٓ ٔی

 . ثزْٚ د٘یبی خٛدٔبٖ

 وٙٙذ ٞبی ایٗ د٘یب ٔحشٚ٘ٓ ٔی آدْ ثشري

 پس چزا ثبیستی ٔب٘ذ

 ٚلتی ضىالتی ٘یست،

 دا٘ٙذ ای ٘یست؟ ٔزدٔب٘ص ٕ٘ی پزٚا٘ٝ

 !احتزاْ چیست

 !ٞب را وطف وٙیذ رْٚ ثزای ٕٞیطٝ؛ أب ِطفب ضىالت پس ٔی

 «تز د٘یبیی ٘یه  ثٝ أیذ»
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 «با تشکر از ًگاُ زیبای شوا، ایي اثر بِ پایاى رسید.»

 

 

 

 برای مطالعٍ دیگر آثار وًیسىدگان، از سایت رماویک بازدید فرمایید.

ایه برای ارسال اثر وًشتٍ شدٌ تًسط شما ي اوتشار آن بر ريی سایت رماویک، بٍ 

 مراجعٍ کردٌ ي یا بٍ اعضای اوجمه رماویک بپیًودید. لیىک
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