
 ادخ مانهب
 
 »نیرتیو«
 
 اج ینهذنم رد هچنآ همه .دراذگب ناگمه شورف و دید ضرعمرد ار تساهدینامه اهنآ اب هچنآ دهاوخیم هک تسياهزاغم لثم ینهذنم
 ،صرح ،تداسح ،مشخ ،هنیک زا !دننک هَچهَچ و هَبهَب و دننیبب همه ات دراذگیم نیرتیو رد ار ناشدبسرس لگ ،هدرک رابنلت شیاهرابنا رد و هدش
  .ابیز لکیه و هفایق و لکش شیامن ات ریگب لخُب و عمط
 
  .دننکیم ییامندوخ نیرتیو رد تشز ییاهکسرتم تروصهب ،هن ای داد دنهاوخ خر دنادیمن هک یتاقافتا و هدنیآ زا سرت

 
 و دزادنایم ناشقرب یباسح ،هدرک كاپ ناشیور زا ار كاخودرگ ،هدیشک نوریب یمیدق و هنهک ياهقودنص نآ زا ار هتشذگ تاهابتشا یهاگ
 ای دراد دارفا یضعب زا هک یتاروصت ،دیاقع و اهرواب ،اهمدآ يرسکی همسجم ؛دهدیم رارق شباعل و گنر رپ نیرتیو يوت مه ار اهنآ
  .دننکیم ییامندوخ فلتخم داعبا و زیاس رد نیرتیو يوت ْمه هدش هدینامه اهنآ اب شیپشیپ یلو ،هدرواین تسدهب زونه هک ییاهزیچ
 
 هب هدیزخ یهاگ ،یصخش زورک یتشک يور ،تمعن و زان رد قرغ و شیاسآ و هافر رد یهاگ ،نوگانوگ طیارش رد شدوخ زا فلتخم يریواصت
 .نتخادنا نادنز و درد هب نارگید نتسناد رصقم و اهتسکش اب ار دوخ و کیرات ياهشوگ رد نیرتیو جنک
 
 هب یتح ،دننکیم ییامندوخ هدوب هدینامه اهنآ اب هک مه شایگچب نارود ياهيزاببابسا ،مهرَبومهرَد نیرتیو نآ فک ینیبیم یهاگ
  !ناشدزادنایب رود ای دنک ناهنپ یمیدق ياههچقودنص نآ يوت ار اهنآ دهدیمن تمحز شدوخ
 
 ینیرفآشقن لوغشم نیرتیو رد نایاپیب يرتائت لثم ،دوشیم هدوزفا شدادعت رب زور ره هک شیاهتنایب و بیرغ و بیجع ياهوزرآ تسیل
 هزاغم نیرتیو هنحص رد بیجع یلادج و گنج و دنریگیم رارق داضت رد يرگید اب اهوزرآ نیا زا یضعب هک دیآیم شیپ یهاگ و دنتسه
  .دوشیم اپرب ینهذنم
 
 راگنا ار اهزیچ یضعب .دشاب هدرک ناشنشور گنراگنر غارچ رازه اب هک حضاو یلیخ هن هتبلا ،دید اهطسو نآ دوشیم مه ار شیاهيدرخیب
 .دنک تعاطا نیناوق زا یضعب زا تسا روبجم و تسياهیارک شاهزاغم لاحرههب .دراد ناشهگن نیرتیو يوت تسا روبجم ،دنک میاق دناوتیمن

 
 ردقنآ ،دنزب فرح شدروم رد ًالصا تسین زاین ،هتشون تشرد طخ اب ،دروخیم مشچ هب »شیاهمنادیم« يالابدنلب تسیل همه زا رتشیب اما
 دنامیم هراکم رازاب لثم هک نیرتیو نیا هب شمشچ یسک رگا !تشاد فارشا نآ هب دوشیم نیرتیو فرطهمه زا و هدش بصن دید ولج هک
  .ددرگیم نایامن شنامشچ لباقم رد مه تسیل نآ هاوخانهاوخ ،دتفیب

 
 راوه و داد اب و دتسیایم هارراهچ رس و دریگیم تسد وگدنلب یتقو کی .دهدیم ناشن ار شدوخ داضتم ًاضعب و فلتخم هار رازه زا ینهذنم
 زیچ ردقچ دینک هاگن ؛دینیبب مه ار »اهمنادیم نم« تسیل نآ ًاصوصخم و »دینزب يرس مه نم هزاغم هب ساّنلا اّهیَا« :دیوگیم ندرک اپهب
 و دینک لمع و راتفر روطچ دیاب یگدنز رد !دینادیمن ییاهزیچ هچ میوگب امش هب ات نم هزاغم هب دییایب !دینادیمن امش هک منادیم ،منادیم
 .دنکیم شدوخ فاّلا ار قیالخ یقاب و نم ،دنفرت رازه هب و هدرک نهپ ار شايریگهکرعم طاسب ،هارراهچ طسو نامه هصالخ
 
 یجنک رد !دروآیمرد شدوخ زا ار توافتم و رکفتم ياهمدآ يادا و دوشیم رضاح یعمج رد ،مارآ و تکاس ،سکعرب ،هن مه ییاهتقو کی
 و زومرم ار شدوخ دهاوخیم .دنکیم شخپ شیوربور ياضف رد ار شدود ،شمارآ و توکس رد و دراذگیم شبل جنک يراگیس ،دتسیایم
 بدا و لضف راهظا ،ندرک توکس نیمه اب ییاهروج کی .دنیبن ار شنورد ندوب یلاخ و وا یقیقح هرهچ ًاتقیقح یسک ات ،دهد هولج توافتم
 زا ترپ ردقچ مه اهنیا ،اباب يا« :دیوگیم شلد رد ،توکس رد و دنکیم هاگن عمج رد رضاح دارفا هب .تسیساّیس ِزابهقح بجع ،دنکیم
 ار نم رابرهگ و لیصا ياهفرح ینعم هک اهنآ ،منک توکس تسا رتهب ،لایخیب !ییادتبا ياهزیچ هچ ریگرد زونه و دنتسه هلماعم
 اهامش ،منادیم نم« :هک تسا نیا توکس نآ ینعم ْنطاب رد اما ،دنکیم توکس رهاظ رد و ،»دنهد همادا ناشراک هب راذگب ،دنمهفیمن
 «!!دینادیمن

 
 نامشچ زا ،تاملک نودب و هدرک ادیپ يرارف هار ،درادن یگدنز هب ندش هدنز و روضح زا یقیقح هشیر هک یعونصم توکس نیا یهاگ
 و رتفافش ،رتگنر رپ ،ینهذنم نآ تالامک و لضف هبتبسن رضاح دارفا ساسحا هک تسا تقو نآ و دوشیم نایامن نوریب رد ینهذنم
 نآ دوش هجوتم ناسنا هک تسیفاک هلمج کی نیمه و »!ینکیم هاگن هیفس ردنا لقاع ردقچ« :هک دنروایب نابز هب دیاش و هدش رتینلع
 .دراد داریا و بیع رازه و تسین هنوگچ و دنچیب و تواضقیب ،دهدیمن قشع و روضح يوب و گنر ،تسین لیصا ،توکس
 
 قیرط کی و رازه هب و تسا نادان و لهاج ینهذنم قحلا »!هیفس ردنا لهاج ،هن هیفس ردنا لقاع« :دیوگیم هک ناتسود زا یکی لوق هب
 !!دناسرب شورف هب متسه يونعم صخش نم یتح ای »منادیم رتشیب« ،»مرتهب نم« ،»اهمنادیم« اب ار شدوخ دهاوخیم
 ،اهمشخ ،نتشاد رتشیب علو و عمط و صرح اب هدشنییزت ياهدارم ،منکیم هاگن ینهذنم نیرتیو رد هدشهدیچ مالقا هب یکییکی مراد
 هاگن »شیاهمنادیم« يالابدنلب تسیل هب .منیبیم ار هدرک بصن نیرتیو ِرونآ و رونیا کتروص لثم هک یعونصم ياهراتفر و اهعقوت
 شاهزاغم دش دهاوخ روبجم يدوزهب هدرک رابنلت اجنآ هچنآ ره زا یهاگآ اب دنادیم ،موش شاهزاغم دراو دیآیمن ششوخ ًالصا رگید .منکیم
  .دیامن مک ار تمحز و هدرک عمج ار شسالَپ و ُلج و دنک لیطعت ار
 
 شنیرتیو ندش رتباعل و گنررپ و ندش رتيوق ثعاب ،ینهذنم اب یلادج و گنج ره منادیم نوچ ،لادج و گنج نودب منکیم هاگن طقف
 .دش دهاوخ



 
 ماهدنخ هتشاذگ اجنآ هک یشزرامک رایسب و هرخسم ،کحضم ياهزیچ زا و منکیم هاگن شنیرتیو هب .موریم شیپ شمارآ رد و منکیم ربص
 دهاوخب و دربب تذل اهنآ ندید اب یسکره و دنیایب رظنهب وربلدُوت و لگشوخ یباسح هک هدرک كَزودكَزَب يروط ار ناشهمه .دریگیم
 !ناشدرخب

 
 هب ار همه هک يرادیرخ ؛دراد رادیرخ کی طقف مه ياهیارک ناّکد نیا یتح ،شاهزاغم يوت ياهلاغشآوتآ همه و شدوخ هک درادن ربخ یلو
  .دراذگیمن یقاب اهنآ زا چیه و دشکیم شتآ

 
 کی نآ ،دنوادخ نوچ ،تسا هدیافیب دهدب نییاپ مه ار هزاغم هرِکرِک و دزخب شاهزاغم يوت ادصورسیب و تکاس یتدم يارب رگا یتح
 اب ،تواضق نودب و توکس رد ،هناهاگآ طقف نم و تسا روخندردهب ياهالاک نآ هنادهبهناد ندرک كاپ لاح رد نآلا نیمه ،یقیقح يرتشم
 .منکیم هاگن شنیرتیو هب ربص


