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مقر ار نادمھ 1385 لاس تیانج نیرت هدنھد ناکت هک یدرم :زويناکسیا یرازگربخ -نارھت
.دش مادعا ، نوناق مکح اب دز

ثداوح هورگ راگنربخ هعمج زور شرازگ هب
رھم لوا هاگماش ، یرادغرم کی رگراک : زويناکسیا

اب ار یرتخد »ناکرسیوت - نادمھ« روحم رد 1385
دناوتب هک نآ زا شيپ وا اما دید نينوخ تروص و رس
یرتنالک اب رگراک سپس.دش شوھ یب دنزب یفرح
.درک ربخاب ار سيلپ و تفرگ سامت ناکرس
»هناسفا« مان هب یمخز نز همجمج رد هلولگ کی
شالت اب وا هک دوب نیا رب ریدقت اما هدرک شوخ اج
تیانج زا هدرپ و دنامب هدنز اسآ هزجعم ، ناکشزپ
.درادرب سانشان کی هدنھد ناکت
و نم شيپ هتفھ ود :تفگ سيلپ هب »هناسفا«
هب دیارپ اب زيیاپ بش نيلوا رد و میدرک دقع امسر »نسح« مان هب ما هقالع دروم رسپ
رطاخ نيمھ هب و دوب درس یمک اوھ.مينزب فرح نام هدنیآ یگدنز هرابرد ات ميتفر همانجنگ
دیارپ یولج اتویوت هاگتسد کی هک میدوب تبحص مرگ ام.ميتسشن نيشام لخاد
.تساوخ ییاسانش تراک و دز اج رومام ار دوخ ، هدننار.داتسیا
درم هب ار نيشام کرادم مدزمان :داد همادا دیزرل یم سرت زا نانچمھ هک تخب نوگن رتخد
رھوش و نز میداد حيضوت هچ رھ.درک دیدھت و ديشک هحلسا وا اما داد ناشن سانشان
یعرف هداج هب ريسم همادا رد و درک اتویوت راوس ار ام.دوبن راکھدب ششوگ ميتسھ
.دش عورش یريگرد و درک ضارتعا نسح میديسر هک »ناج یميت« یاتسور کیدزن.ديچيپ
تروص و رس هب هلولگ ود نم مشچ یولج ، محر یب درم ناھگان : درک هفاضا »هناسفا«
هب ارم ديسر یم رظن هب هلاس 45 هک راکتیانج.داد ناج مد رد نسح و درک کيلش مرھوش
ار متارھاوج و یدزمان هقلح میدش رود هاگنابرق زا هک رتموليک دنچ و درک اتویوت راوس روز
یب هک درک کيلش ما همجمج هب ريت کی و ديبوک مرس هب هحلسا هتسد اب دعب.دیدزد
.مدش شوھ
نيمھ هب تفرگ شتروص یولج ار شتسد ، کيلش نامز رد هناسفا داد یم ناشن دھاوش
.تسشن شا همجمج رد مک تعرس اب هلولگ ليلد
تفرگ رارق ارجام نایرج رد ناکرسیوت ناتسداد ، رتخد نیا هدنھد ناکت یاھ فرح لابند هب
جنپ رد دوب زاس تنيباک هک هلاس 25 داماد هزات هزانج نينچمھ.دش هدنورپ ريگيپ اصخش و
.دش هداتسرف ینوناق یکشزپ هب و فشک »ناج یميت« یاتسور یرتموليک
کی لابند هب و تفرگ رارق سيلپ راک روتسد رد شکمدآ یا هنایار یراگن هرھچ ، لاح نيع رد
هب نادمھ ناتسا رد اتویوت هاگتسد نیدنچ ناکلام یاھ همانيھاوگ ، یتاعالطا تايلمع
.دش یسررب تقد
زا و تخانش ار وا شا همانيھاوگ یور مرجم سکع ندید ضحم هب هناسفا ، نايم نآ رد
هلاس 43 »فلا – ترصن« بيترت نیدب،دیازفا یم زويناکسیا شرازگ .دش شوھ یب سرت
اب و دھد ناشن هانگ یب ار دوخ درک یعس و دش ريگتسد تیانج زا سپ زور هنابش تشھ
.دنام ماکان هک دشکب هھاريب هب ار اھسسجت ، ضيقن و دض تاعالطا
یوم رات هک درک فشک یثلثم »فوراکام« هحلسا هضبق کی وا هناخ یسرزاب رد سيلپ
یاھ هار یمامت ديمھف ار عوضوم نیا یتقو »ترصن«.دوب هدرک ريگ شرايش رد سورعون
درک فارتعا »هناسفا« ندرک یمخز و »نسح« نتشک هب و دید هتسب دوخ یور هب ار رارف
»!دربتسد هن ؛ دوب رکنم زا یھن و فورعم هب رما طقف نم فدھ«:
کی ریز هک ار سورعون رھاوج و الط ندرک یفخم لحم ، مرج هنحص یزاسزاب نمض یناج
سيلپ هب دوب »ناکرسیوت – نادمھ« روحم 10 رتموليک رد یگدننار و ییامنھار یولبات
.داد ناشن
هب هدنورپ هک دوب هتشذگن نادمھ 1385 لاس تیانج نیرت هدنھد ناکت زا هام کی زونھ
یگديسر تحت یرفيک هاگداد رد تبون زا جراخ ، ناتسا نیا یرتسگداد لک سيئر روتسد
.تفرگ رارق
حیرشت هب ناتسداد هدنیامن ادتبا دش رازگرب رادغاد هداوناخ روضح اب هک تسشن نآ رد
.تساوخ گرم مکح »ترصن« یارب و تخادرپ تساوخرفيک
تالکشم تلع هب تیانج ماگنھ ، ترصن :درک اعدا شليکو و تخادرپ عافد هب یناج سپس
یھن و فورعم هب رما ار دوخ هزيگنا ییوجزاب لحارم یمامت رد و هتشادن رايتخا تردق یناور
.تسا هدرک مالعا رکنم زا
یفرعم ینوناق یکشزپ هب یناور تيعضو یسررب یارب مرجم ، عفادم ليکو تساوخرد اب
دوخ راتفر و لامعا لوئسم تیانج نامز و درادن نونج وا درک مالعا یلاع نويسيمک و دش
.تسا هدوب
مادعا مکح 1385 نابآ لوا دادماب و دش روش دراو ییاضق تئيھ تسشن نیا نایاپ رد
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.دش ديیات روشک یلاع ناوید 32 هبعش رد مکح.درک رداص
و نز ینوناق ريغ یريگتسد : تشون هيیاضق هوق سيئر یارب یا همان رد ناتسداد نينچمھ
نانآ ندرک اھر ،رگید رفن کی ندرک یمخز و ناسنا کی نتشک ، ییابر مدآ ، یعرش رھوش
رد ینماان و تشحو و بعر داجیا و هحلسا زاجم ريغ یرادھگن ،رھاوج ندیدزد ، نابايب رد
.تسين هيجوت لباق ناونع چيھ هب رکنم زا یھن و فورعم هب رما هناھب هب ناتسا حطس
رھم مشش دادماب.دوش ارجا گنرد یب ، مکح درک مالعا هيیاضق هوق سيیر هجيتن رد
دنچ ناکرسیوت رد :تفگ تفر یم راد هبوچ یاپ هب نازرل ییاھاپ اب هک ترصن ، لاسما
.متفر یم اجنآ هب یشکرس یارب بش رھ و متشاد ندعم
؟ یتفر هانک یب رھوش و نز غارس ارچ*
رکنم زا یھن و فورعم هب رما ار اھنآ متساوخ یم و دنراد عورشمان هطبار مدرک یم لايخ
.منک
؟یتشاد هارمھ هب مرگ حالس ارچ*
.دوب مھارمھ هحلسا هشيمھ متفر یم ندعم هب اھبش نوچ
؟یتشد هحلسا لمح زوجم*
.هن
؟یدرک هچ تخب نوگن سورعون ندرک اھر و تیانج زا دعب
.متشگرب و مديسرت اما منک یفرعم ار مدوخ و مدرب هاگساپ هب متساوخ یم
؟یتشگنرب نادمھ تمس هب ارچ یربب هاگساپ هب ار اھنآ یتساوخ یم رگا*
.میدوب رت کیدزن ناکرسیوت یظافحتسا هزوح هب
؟دنراد مھ اب یتبسن هچ دنتفگ وت هب هناسفا و نسح *
.دوش تباث ناشفرح ات دنیايب هاگساپ هب دیاب متفگ نم اما دنتسھ رھوش و نز دنتفگ هلب
؟دوب وت هفيظو راک نیا *
.مدرک یم مامت ار ارجام ، ینابز رکذت اب دیاب مدرک یور هدایز مناد یم ،هن
.فرح نیرخآ *
.دشخبب ارم مھاوخ یم نسح هداوناخ زا ، مدرک هابتشا
یارب ار یسورعون ، تشک هنامحر یب ار یداماد هزات هک دوب یدرم یاھ فرح نیرخآ نیا
رب و تخاس ناریو دوب هدشن مامت زونھ شنتخاس هک ار یا هنايشآ ؛ درک لولعم هشيمھ
.درک رادغاد مھ ار ترصن ناگتسب و هداوناخ هک یشتآ ، داھن شتآ یرايسب یاھ لد
هعومجم : تفگ هراب نیا رد نادمھ یرتسگداد لک سيئر نواعم »یساملا یدھم«
یعرش فيلکت هب نوناق بوچراچ رد هک ار رکنم زا نايھان و فورعم هب نارمآ هراومھ ییاضق
هزيگنا اما هدنورپ نیا رد.تسا هداد رارق ینوناق تیامح دروم دننک یم لمع دوخ ینوناق و
رد هضیرف نیا ريخ هزيگنا زا یرثا ناونع چيھ هب و دوبن رکنم زا یھن و فورعم هب رما ، تیانج
525/120.دشن هظحالم یناج یراتفر هعومجم
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