
 :اص صًذاى سخبیی ؽِش (هسوذسمب پْسؽدشی)آخشیي هوبلَ ّثالگ ًْیظ عیبهک هِش

 "هگش تْ اعالم ؽٌبعی کَ دسثبسٍ اعالم هی ًْیغی؟ : " اص هي پشعیذًذ

 !هي اُشیوي ؽٌبعن. هي اعالم ؽٌبط ًیغتن: گلتن ًَ

 ...كی هلْثِن هشك: یکٌلش آیَ خْاًذ

الٌدبح كی القذم یکٌلش هلن سا اص دعتن گشكت ّ اص ... آدسعِبین سا ثٌْیغن- یکٌلش خْاعت ایویل

 .چْى دس توبط ثب هي ًدظ ؽذٍ اعت.ُوکبسػ خْاُؼ کشد هلن سا ثجشد آة ثکؾذ

 :ؽْکش سا ثب ّلتبژ کن ثَ ثبصُّب ّ ؽبًَ ُبین هی صدًذ

 .خؾ خؾ خؾ فذا هی کشد

ثؼذاصظِش یکی اص سّصُبی اّایل ثبصداؽت، ٌُگبهی کَ اص ثبصخْیی ثشهی گؾتن، چؾن ثٌذم سا کَ ثبص 

. ثَ اػوبم رٌُن كشّ سكتَ ثْدم. کشدًذ ّ هشا ثَ داخل علْل ُل دادًذ، ثَ اطشاكن ُیچ تْخِی ًذاؽتن

 .كؾبسُب تسول ًبپزیش ثْد

ثب خْدم كکش کشدم آیب هوکي اعت صیش ؽکٌدَ اظِبس تْثَ ّ پؾیوبًی کٌن ّ ثَ گَ خْسدم ّ ؿلط کشدم 

 .ثیبكتن؟ زتب تقْسػ ثشاین ّزؾتٌبک ثْد

تدشثَ عبلِبی عیبٍ ّ اُشیوٌی دَُ ؽقت کَ گلتبسُبی . یک تشط هولْط تشی ُن ّخْد داؽت

اعالم اهثبل هشا ظشف یکی دّ سّص ّآًِن پظ اص ؽکٌدَ ُبی ثبّسًکشدًی ثَ هتل هی سعبًذًذ ّیب 

کبكی اعت . ػالٍّ ثشخْد ؽخـ ثغتگبى ّ ػضیضاى ّی سا ًیض ثبصداؽت ّ صیش ؽکٌدَ لَ هی کشدًذ

دّساى زبکویت اهثبل اعذاهلل الخْسدی هؼشّف ثَ هقبة اّیي سا ثش صًذاًِبی سژین اعالهی ثَ یبد 

 .آّسین

اًذک اًذک كکشی ؽگلت هثل هْخْدی صًذٍ صیش . دس خْدم كشّ سكتَ ثْدم. کق علْلن ًؾغتَ ثْدم

اص ثخت ثذ هي، صهبًی کَ چِبستي اص هبهْساى اطالػبت ثَ خبًَ ام ُدْم . پْعتن هی خلیذ ّهی دّیذ

آّسدًذ ّ هشا ثَ ُوشاٍ ُشچَ اص ّعبیلن کَ الصم داؽتٌذ ثب خْد ثشدًذ، زتب یکٌلشؽبُذ ثبصداؽت هي 

 .ًجْد

افال دس .ُؾذاس دادًذ کَ اگش دادّ كشیبد ثکٌن ُّوغبیَ ُب ثبخجشؽًْذ،ثَ هي دعتجٌذ خْاٌُذ صد

صیشا ّاکٌؼ ّ سكتبس عشثبصاى گوٌبم اهبم صهبى سا دسچٌیي هْاهؼی ثَ خْثی هی .كکشچٌیي کبسی ًجْدم

هثال دس زنْسُوغبیَ ُب ّآؽٌبیبى تِوت دصدی ثَ .عؼی هی کشدًذ کَ آثشّی هتِن سا ثشیضًذ. ؽٌبختن

آًْهت طشف سا ثب مشة ّؽتن خل کؼ هی .ّیب هی گلتٌذ ثَ صى هشدم تدبّص کشدٍ اعت.ّی هی صدًذ

 .کشدًذ ّثَ ُوشاٍ خْد هی ثشدًذ

دسیبكتن کَ هی تْاًٌذ .ایي زویوت کَ ُیچکظ اصدعتگیشی هي هطلغ ًیغت،ُشاعی دسّخْدم اكکٌذٍ ثْد

ثغبدگی ّ ثذّى ایٌکَ آة اصآة تکبى ثخْسد، پظ اص ؽکٌدَ ُبی ّزؾیبًَ هشاثَ هتل سعبًٌذ ّعپظ 

 .خٌبصٍ ام سا دسثیبثبى ُبی اطشاف کشج ّیب کٌبساتْثبى سُب کٌٌذ ُّیچ هغئْلیتی ُن ًپزیشًذ



ًوًَْ ُبیی ُوچْى هتل اثشاُین صال صادٍ سّصًبهَ ًگبسهؼشّف کَ خغذػ سا دسهسل دكي صثبلَ ُبی 

تِشاى دسخبدٍ آثؼلی سُب کشدًذ ّ ًضدیکتشثَ صهبى هب هسوذهختبسی ّخؼلشپْیٌذٍ دسهتل ُبی هْعْم 

ّدٍ ُب ّ فذُب هْسد دیگش کَ دس ایي عی ّ چٌذ عبل دس . ثَ صًدیشٍ ای ثَ ُویي طشین اًدبم گشكت

داخل ّ خبسج کؾْستشّسؽذًذ ّ سژین اعالهی ُن چیضی ثَ گشدى ًگشكت ّیب كشیجکبساًَ ثَ اكشاد 

 .خْدعش ًغجت دادًذ

یک ثؾوبة ثشًح . خیشٍ ؿزاین کق علْل عشد ؽذٍ ثْد.آًشّصیکی دّعبػت اصصهبى ًِبسگزؽتَ ثْد

اصخبیی کَ ًؾغتَ ثْدم پبین سا دساصکشدم ّ صدم .هشهضسًگ ثب یک ظشف کْچک هبعت ّتکَ ای ًبى

 .زتب ًگبٍ ثَ ؿزا ثشاین تِْع آّسثْد. صیشظشف ؿزا

دسدادگبٍ اًوالة ثَ ثبصپشط کَ هشا ثَ عت الٌجی ّتُْیي ثَ هوذعبت ّتُْیي ثَ هشآى هتِن هی عبخت 

هي صهبًی کَ هی ًْؽتن، خبًن . لطلب هشا اصهشگ ًتشعبًیذ: ّ دائوب ثَ هشگ ّاػذام تِذیذ هی کشد گلتن

هلوشّػٌقشمذثؾش،ػٌقشمذ . صیشا هی داًغتن کَ عبکي هلوشّاُشیوٌن. سا ًْک هلون گزاؽتَ ثْدم

اعالهی " ثالد" آى خـشاكیب ّعشصهیي ُبیی سا کَ آخًْذُب ّآیت اهلل ُب ّعبیشاعالم پشعتبى .صًذگی

 .هی خْاًٌذ، دسزویوت هلوشّاُشیوي اعت

فذای ؿوگیي آّاص صًی کَ اص پٌدشٍ علْلن ثَ دسّى هی سعیذ، ثشای یک لسظَ هشا هتْخَ اطشاكن 

فذا اص .ثیي ثٌذ اطالػبت ّ ثٌذ ًغْاى كوط یک هسْطَ کْچک ُْاخْسی صًذاًیبى ّاهغ ؽذٍ. عبخت

 !ُوبى عوت ثْد

 سّصُبی سّؽي خذازبكظ

 ....عشصهیي هي خذازبكظ، خذازبكظ، خذازبكظ

صهبًی کَ ثبصخْیی ُبی هي توبم ؽذ ّاخبصٍ یبكتن . ثؼذُب ثب ُویي صى اصپؾت پٌدشٍ علْلؼ آؽٌب ؽذم

عیگبسسا سّؽي هی کشد ّاصؽکبف ًشدٍ ُبی .اصكنبی ُْاخْسی اعتلبدٍ کٌن اصاّعیگبسهی گشكتن

ًشدٍ ُبی اكوی پٌدشٍ اصّسهَ ُبی كلضی لجَ داس ّمخیوی . پٌدشٍ علْلؼ ثشاین پبییي هی اًذاخت

الجتَ اّاص . عبختَ ؽذٍ ّ ثَ ؽکل اسیت ًقت گشدیذٍ، ثطْسیکَ اهکبى دیذى داخل علْل ّخْد ًذاسد

 .ثبال ثب عشک کؾیذى ّ ثَ عختی هی تْاًغت هشا ثجیٌذ

 ؽِال: اعوؼ سا پشعیذم

 :خْاُؼ کشدم ثبصُن ثخْاًذ.آى تشاًَ ُبیذٍ سا کَ خْاًذٍ ثْد ثَ یبدػ آّسدم

 ای صى تٌِب، هشد آّاسٍ

 ّطي دل تْعت، ؽذٍ فذ پبسٍ

 آخَ تب ثَ کی آسّم ثؾیٌین 

 زغشت ثکؾین، گشیَ ثجیٌین

 پبؽْ کبسی کي، كکش چبسٍ ثبػ



 كکش ایي دل پبسٍ پبسٍ ثبػ

 .زشیشفذایؼ دسآى ؽِشیْسداؽ هثل ًغین ّخْدم سا خٌک هی کشد

الثذ خبل ًوکیي ُن گْؽَ لجؼ سا تضییي .ثبپْعتی علیذ. الثذ چؾوبى عیبٍ ّدسؽتی ُن داؽت... ؽِال 

 .هی کشد

 .آخش فبزت ایي فذای هخولی کَ ًوی تْاًغت صیجب ًجبؽذ

خبًْادٍ هوتْل سمبیت ًوی دادًذ ّ زبال هی خْاعتٌذ ؽِال سا ثَ هتل . ؽِال یک ًلش سا کؾتَ ثْد

 .هقبؿ کٌٌذ. ثشعبًٌذ

ثبصپشط دادگبٍ اًوالة دائوب هبًْى هدبصات اعالهی ّ هبًْى تؼضیشات اعالهی ّ یب ثَ ثیبى ثِتش هبًْى 

هبًْى عٌگغبس ّ دعت ّ پبثشیذى ّ .هبًْى هتل ّاػذام ّهقبؿ. تْزؾبت اعالهی سا ثَ سخن هی کؾیذ

 .هؾتی ازکبم ّزؾیبًَ هتؼلن ثَ هجبیل ثیبثبًگشد اػقبسخِل ًّبداًی. چؾن دس آّسدى ّتبصیبًَ صدى

ازکبهی کَ اػنبی كشهَ ای خبُالًَ ّخشاكی ثب كشیت ّتسوین ػوْهی ّ ثبصّساعلسَ ّاسػبة ثَ ًبم 

 .هبًْى ثَ توبهی آزبد خبهؼَ ّثَ یک هلت تسویل کشدٍ اًذ

هبًْى اصآعوبى ًبصل ًؾذٍ، ثلکَ هبًْى، هشاسداد ّپیوبًی اعت هیبى ؽِشًّذاى آگبٍ ّآصاد خبهؼَ کَ 

دساًدوي ّثبُوپشعی ثَ خِت تٌظین سّاثط خْد ّثِجْد صًذگی ّسكبٍ ّخْؽجختی ُوگبى ّمغ هی 

 .گشد

اص طشكی اهشّصُشهبًْى اعبعی ّهْمْػَ ای کَ ثب هتي ّ سّذ ّ هستْای عی هبدٍ اػالهیَ خِبًی 

زوْم ثؾشدس تؼبسك ّ تٌبهل ّتنبد ثْدٍ ثبؽذ، اصاعبط كبهذ اسصػ ّثِبعت ُّیچ ؽِشًّذی هلضم 

 .ثَ سػبیت ّازتشام ًِبدى ثذاى ًیغت

( 1)"دُبى اژدُب"خْدم سا دس.دسآى ثؼذاظِشثی اهیذ، کق علْلن دسثٌذاطالػبت چوجبتوَ صدٍ ثْدم

رسٍ رسٍ . صاًُْبین سا دسثـل گشكتَ ّ سكتَ سكتَ ثَ آى تقوین ًِبیی ًضیک هی ؽذم. گشكتبسهی دیذم

ثبیذ کبسی هی کشدم، زشکتی هی کشدم، اگَ هشاس ثبؽذ ُش .آى كکشػدیت دسّخْدم خبى هی گشكت

سّصهشا اصفجر تب ؿشّة ثبصخْیی کٌٌذ ّکتک ثضًٌذ، آیب ازتوبل ایٌکَ صیشكؾبسُبی تْاًلشعب 

مؼیق ؽْم ّثب خْاسی ّخلت طلت ػلْ کٌن ّ ًْؽتَ ّعخٌبًن سا پظ ثگیشم ّآسائ ّاًذیؾَ ُبین سا 

 ثبطل ػٌْاى کٌن ّخْد ًذاؽت؟

آیب زبمشی ثشای آصادی ثویشی، ثشای ایشاى ثویشی؟ ثَ : ًبگِبى گْیی کغی، فذایی اصهي پشعیذ

 خبطشاًذیؾَ ُب ّثبّسُبیت کَ هْخْدیتؾبى اسصؽی ّسای ّخْد تْ داسد؟

 (2)" دسهشگ ًیضهشدی ثبیذ."هٌتظش پبعخ ًوبًذم

ػیٌکن سا ثشداؽتن ّثب هبؽن كلضی ؽیؾَ ُبیؼ سا ثؾکغتن ّثب تکَ ؽیؾَ ای تیضُشچَ سگ کَ ثش 

 .دعتِبین ثشخغتَ ّ پیذا ثْد پبسٍ پبسٍ کشدم



سكتَ سكتَ ّ پظ اصچٌذ دهیوَ ازغبط . کق علْل ّلجبعِبین ؿشم خْى ؽذ.خْى ثَ ُوَ عْ كْاسٍ صد

 .ًلغِبین ثَ ؽوبسٍ اكتبد. ثَ پِلْاكتبدم. ثی اختیبسخن ؽذم ّ ثشیک ؽبًَ دساصکؾیذم. مؼق کشدم

. هیگلت سًگت صسد ؽذٍ. اگشثبثک آًدب ثْد، زتوب پیؾٌِبد هی کشد کَ هوذاسی خْى ثَ چِشٍ ام ثپبؽن

 .هیگلت هوکي اعت خلیلَ هغلویي گوبى ثشد کَ تشعیذی

ثَ خذایبى ایشاى هی اًذیؾن، .اًگبسُضاسثبسزدبهت کشدٍ ثبؽن. عجک ؽذٍ ثْدم. چَ زبل خْثی داؽتن

 .ثَ استبی عیوشؽ، ثَ هیتشا ثَ هِش، ثَ اُْساهضدا

 .ؽبیذُن آّاصپشعیوشؽ ثْد.فذای ثبل صدى کجْتشاى عجضفسشایی سا پؾت پٌدشٍ علْلن هی ؽٌیذم

 .ثغتَ ؽذ. چؾوِبین ساثغتن

 .دُبًن خٌک ؽذ،طؼن ًؼٌب گشكت

 

خبطشم ُغت ثبصخْیی کَ موي كسبؽی اصچپ ّساعت ثَ فْستن عیلی هی صد ّهیگلت هی داًی 

چشا ّهتی خْدکؾی کشدی اصهشگ ًدبتت دادین؟ چْى هی خْاُین خْدهبى داست ثضًین ٌُّگبهی کَ 

 !ثبالی چْثَ داسدعت ّپب هی صًی توبؽبیت کٌین

 دادگبٍ اًوالة 2اص ٌُگبم ثبصداؽت، اصثبصخّْؽکٌدَ گشّثبصپشط گشكتَ تب کبسهٌذ خٌضسپٌضسی ؽؼجَ

هی گلتٌذ پشًّذٍ .دُبى کَ هی گؾْدًذ ثدبی صثبى طٌبة داسپیذاهی ؽذ.هشاثَ هشگ تِذیذ هی کشدًذ

ًب گلتَ .ثکؾذت ثبال. تب زکن اػذام ثذُذ (کَ ثَ ددهٌؼ ؽِشت یبكتَ )ات سا هی دُین ثَ كالى هبمی

 .ًوبًذ کتک ُبیی کَ هي دسثٌذ اطالػبت خْسدم دلیل هٌطوی ًذاؽت

اگشچَ ثش خالف اًغبًیت ّ اخالم ّ )هؼوْال هتِن ّ هظٌْى سا ّهتی کتک هی صًٌذ ّؽکٌدَ هی کٌٌذ

کَ ثَ ُذف کؾق ّزل هدِْلی ّثَ دًجبل اػتشاف ّاهشاسهتِن ثَ هطلت ّ هْمْع  (زوْم ثؾش اعت

اهب ثبصخُْب ّؽکٌدَ گشاى هي هْهٌیٌی ثْدًذ کَ هشا هی صدًذ کَ تب كیل . ّ هغئلَ ای هی ثبؽٌذ

ّگشًَ هي کَ زشف ّ زذیثی . کبكش یبكتَ ثْدًذ، عیلی ثَ عشّفْستؼ هی صدًذ کَ كیل ثجشًذ.ثجشًذ

اصهوبلَ ُبین پشیٌت گشكتَ ّثشخی عطشُب ساُبی الیت کشدٍ ثْدًذ ّ ثب اؽبسٍ ثَ آى .ثشای اهشاس ًذاؽتن

 .  عطشُب کتکن هی صدًذ ّكسبؽی هی کشدًذ

یکشّصُن اصهي خْاعتٌذ تب ّفیت ًبهَ ام سا ثٌْیغن ّعپظ لجبُبین سا دسآّسدًذ ّهشاثب چؾن ثٌذ ثش 

 .سّی چِبسپبیَ ثشدًذ ّگلتٌذ هی خْاُین داست ثضًین

طشكی ًجغتٌذ ًّتیدَ ای ًگشكتٌذ، الخشم دسكینیَ  (3)"الِیبت ؽکٌدَ" اهب عشاًدبم پظ اصایٌکَ اص

 .ُن ثغتَ ؽذ ّهشا اصثٌذ اطالػبت ثَ صًذاى هٌتول کشدًذ (!)

گبُی دسفسجت ثب دیگشصًذاًیبى ُّن .ًبگلتَ ًگزاسم کَ صًذاى اصخِتی ثشای هي آساهؼ ثخؼ اعت

ثٌذیبًن ثَ ؽْخی هی گْین ایي دسُبی آٌُی ّدیْاسُبی ثلٌذ ّعین ُبی خبسداسّثشج ُبی دیذٍ ثبًی 

ثلکَ دلیل ّاهؼی ّخْد آًِب، خلْگیشی اصُدْم . پیشاهْى صًبى ثشای ایي ًیغت کَ هبًغ كشاسهب ثبؽذ

 !هشدم ثیشّى ثَ داخل صًذاى اعت



اهب اصثیي ُلتبد هیلیْى ایشاًی کَ تْعط . چْى هب کَ یویي داسین کَ دسزجظ ّاعبست ثَ عشهی ثشین

ثْهیبى اؽـبلگش ثَ گشّگبى گشكتَ ؽذٍ اًذ، ازتوبال آى ػذٍ دچبستُْن آصادی ًیغتٌذ، هوکي اعت ثَ 

 !هقذ سّؽي ؽذى تکلیق خْد ّسعیذى ثَ آساهؼ ثخْاٌُذ سعوب عبکي صًذاى ثبؽٌذ

ایي اعبست دسازغبط هي ثَ .ثَ ّاهغ هي اهشّصثَ آى آساهؾی کَ ّفلؼ سا هیکٌین دعت یبكتَ ام

اهشّصثیؾتشاصُشصهبى دیگشی دلن گْاُی هی دُذ ّاهیذ یبكتَ ام کَ آصادی .هثبثَ طلیؼَ آصدی اعت

ثْیژٍ صهبى ُبیی کَ دسهسْطَ ُْاخْسی صًذاى ثَ الجشص کٍْ . عشصهیٌن، آصادی هیٌِن ًضدیک اعت

کَ دس چؾن اًذاصم هشاسداسد خیشٍ هی ؽْم، ُوبًدب کَ عیوشؽ خذای ایشاى آؽیبًَ داسد،ُوبًدب کَ 

ػبهجت مسبک سا ثَ دهبًّذػ صًدیشخْاُین کشد، ایي ازغبط ػوین تشّدسکؼ ثشاین سّؽي تش 

 .اعت

. دلن سا، گبهن سا اعتْاسهی عبصد. زویوت ایي اعت کَ خجبل الجشصُوْاسٍ ثَ هي هْت هلت هی ثخؾذ

اصعیوشؽ هی گْیذ کَ ثبل ّپشگؾْدٍ ّایشاى ّ .الجشص ثب هي اصایشاى ّاعتوبهت ّ آصادی عخي هی گْیذ

 .ایشاًیبى سا دسآؿْػ گشم خْد گشكتَ اعت

 :پبًْیظ
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