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 :هقدهَ ای بزای گذارش

ایي گذارش بَ دلیل طْالًی بْدى بَ چٌد قسوت تقسین 

کَ البتَ ُز قسوت هْضْعات هِن در آى کز ..کزدٍ این

 .شدٍ است

ایي گذارش ّ یا گفتگْ با رفقای کارگزم تقزیبا چِار 

 .ساعت بَ طْل اجناهید کَ در خدهت مشا هی گذارم

دیگز ًام کارخاًَ ّ اساهی رفقا آّردٍ منی ًکتَ ی 

 .دلیل اى ایي است کَ دچار هشکلی اهٌیتی ًشًْد..شْد

 

 

اكؾبس ّ ػلی چِبس کبسگشی ُغتٌذ کَ دس یکی اص کبسخبًَ ُبی ثضسگ " خبلذ "رضا 

 .زْهَ تِشاى کبس هی کٌٌذ

ثب اّ داؽتن هجل اص چٌذ سّص پیؼ ایي هصبزجَ سا تشتیت دادم ّ ثب خبلذ کَ آؽٌبیی هجلی 

خْاعتن کَ اگش کبسگشاى دیگشی کَ هبیل ثَ گلتگْ ُغتٌذ سا ثَ ُوشاٍ ثیبّسد ّ خْؽجختبًَ 

 .عَ دّعت دیگش هؾتبم ثَ ایي ًؾغت آهذًذ

ّ اكؾبس ُن توشیجب عی عبلی داسد ّ داسای هذسک كْم دیپلن كٌی "خْاًیغت دیپلوَ "سضب 

عجتب آگبُی ُغتٌذ کَ عبل ُبعت تدشثَ ػلی ّ خبلذ ُش دّ اص کبسگشاى ثب تدشثَ ّ ى.اعت 

 .کبس داسًذ

كضب کوی اص ...اثتذا خبلذ ثصْست طٌض هی گْیذ خوغ سّؽٌلکشاى ّ ؽبػشاى خْس اعت

 .عٌگیٌی دهبیوی پیؼ ثیشّى هی آیذ

 هی پشعن اص کدب ؽشّع کٌین؟

 هی گْین چطْس اعت اثتذا اص خْدتبى ثگیذ؟



زذّدا ثیغت ّ یک عبل اعت کبس .دیپلن كٌی داسم عبلَ ُغتن ّ  41هي "ثغیبس ػبلی : خبلذ 

ثب تْخَ ثَ عبثوَ ی کبسی کَ داسم .عبل اعت کَ ثیوَ ؽذٍ ام 5هی کٌن ّ تبصٍ ثَ هذت تٌِب 

 .زوْهی کَ ثَ هي دادٍ هی ؽْد تْكیش چٌذاًی ثب یک کبسگش تبصٍ کبس ًذاسد

ایوبى ػوت اكتبدٍ  ّ عبل کَ دس ایي کبسخبًَ ثْدٍ ام چٌذیي ّ چٌذ ثبس زوْم ٍ 8دس ػشض 

 .هبٍ ُب دعتوبى تٌگ ؽذٍ ّ ثذّى زوْم چٌذس ؿبصیوبى طی کشدین

 ..هی تْاًی ُضیٌَ ُبی صًذگی سا زذط ثضًی..عبلَ داسم  12ّ  10دّ كشصًذ 

ُضاس تْهبى ثشای یک  860دیشّص دس سّصًبهَ ُوؾِشی خْاًذم زذاهل خط كوش دس تِشاى 

یغت کَ ثب ایي زوْم ثخْس ًویش هب هسکْم ثَ كوش ّ ًلشیغت ّ ایي ثَ ایي هؼي 7/3خبًْادٍ 

 .صًذگی عخت ُغتین

 :دس اداهَ ی زشف ُبی خبلذ هی گْیذ...اكؾبس لجخٌذ تلخی هی صًذ 

آًِب ...ُش چوذس ثش کبسگشاى كؾبس ثبؽذ ّ ّضؼیتؾبى ثذ ثشای زبل عشهبیَ داساى هِن ًیغت

 تٌِب ثَ یک چیض كکش هی کٌٌذ ّ آًِن عْد اعت 

ایي اتلبم ٌُْص ُن هی اكتذ ّ ًَ ثشای ..ام اكتبدٍ کَ زتی زوْم عَ هبٍ هب سا ًذٌُذ صیبد اتق

 ..یکی دّ ًلش ثلکَ ثشای اکثش کبسگشاى

 هی پشعن خت ؽوب ثشای ایي هغبلَ اػتشاضی ًوی کٌیذ؟

ثبسُب ایي اتلبم اكتبدٍ ثبسُب دس ُْاخْسی کبسخبًَ خوغ ؽذٍ این ّ دعت اص ...هی گْیذ چشا  

ثؼذ اص یک عبػتی اهب ...ّ خْاعتبس ایي ثْدین کَ هذیش ػبهل کبسخًَْ سّ ثجیٌین...ینکبس کؾیذ

ؽشّع ثَ هبعت هبلی ّ کلی ثبصی هی کشد ّ هی گلت خْدػ ُن دس ایي عَ ...پیذاػ هی ؽذ

 .ایي ُوَ ثی ؽشهی؟ّاهؼب ًلشت آّس اعت....هبٍ یک هشاى پْل ًذاؽتَ

خبلت ایٌدبعت کَ ثخؼ تْلیذ ....سا تصلیَ هی کٌذ هْل هی داد کَ تب ُلتَ آیٌذٍ توبم هضد ُب

ُوچْى گزؽتَ داسد کبس هی کٌذ ّ هطؼب ثبصاسػ ُن خْة اعت ّ ایٌکَ ثبصاس کغبد اعت ّ 

 ....ّسؽکغت داسین هی ؽین یک دسّؽ ثضسگَ 

ثؼذ اص گزؽت یک ُلتَ یک پٌدن زوْم تصلیَ ًؾذٍ هبى سا تبصٍ ثب کغش هبلیبت ّ چشًذیبت 

 ...ًلش داد 40ثَ دیگش سا كوط 

 ..ّ گلتٌذ کَ سّصُبی ثؼذ توبم ّ کوبل تصلیَ هی کٌین



ایٌجبس تصوین گشكتین کَ اػتصبة ....یک هب گزؽت ّ صْست آهبیبى سا ًذیذین..هٌتظش هبًذین

ثغیبسی اص ثچَ ُب ّ ...ایي اتلبم اكتبد...کٌین ّ دیگش ثَ دسّؽ ُبی ایي آهب صادٍ اػتٌب ًکٌین

ّ كوط ثخؼ ...دسصذ کبسخبًَ دعت اص کبس کؾیذٍ ثْد 70ؽبیذ ...س ؽذًذکبسگشاى پبیَ ایي کب

 ..ؽشّع ثَ ؽؼبس دادى کشدین...ُبی دكتشی ّ ایٌِب هؾـْل ثْدًذ

دّثبسٍ ُوبى دسّؽ ُبی ُویؾگی سا ..خٌبة آهب ثؼذ اص یَ عبػت عش ّ کلَ اػ پیذا ؽذ

 ...ددیگش صجشهبى اص ثی ؽشهی ایٌِب توبم ؽذٍ ثْ...تسْیلوبى هی داد 

 !! ثشّ گوؾْ..چٌذ ًلش داد صدًذ دسّؿگْ...ؽشّع ثَ كسؼ دادى کشدین

کبسگشاى ؽدبػت ایي سا پیذا کشدٍ ثْدًذ کَ زوؾبى سا ثخْاٌُذ ّ زتی هذیش ػبهل سا کَ 

کبسگشاى خشات هوبثلَ ثب اّ سا ًذاؽتٌذ ثَ دلیل ایٌکَ ُش خشف کْچکی یب ثسج ّ زْاعتَ ای 

اهب دیگش ایي دیْاس تشط اص ثیکبس ؽذى ّ ازتشام ...ؽذهٌدش ثَ اص دعت دادى کبس هی 

 ...گْؽبلی خٌبة سئیظ ّیشاى ؽذ

گلتین تب ایٌکَ توبم زوْم ُوَ ی کبسگشاى ...ثچَ ُب ؽشّع ثَ پشًبة عٌگ ّ ثطشی کشدًذ

ّ زتی ؽذٍ هبٍ ُب ایٌدب ثَ ایي ..ثصْست کبهل پشداخت ًؾْد هب دیگش دعت ثَ کبس ًوی صًین

 ....ینصْست اطشام هی کي

خٌبة ثَ دكتشػ پٌبٍ ثشدٍ ثْد ّ ثب ثلٌذگْیی کَ هؼوْال کبسگشاى سا ازضبس هی کٌذ ّ یب 

 ...تزکشات هضخشف خْدػ سا ثلـْس هی کٌذ ؽشّع کشد ثَ ّس صدى

توبم ...اهشّص ًؾذًیغت...هي هْل هی دُن تب كشدا ُوَ ی زوْم ُب سا ثذُن...لطلب آسام ثبؽیذ

اص چٌذ ًلش هشض ثگیشم  تب ثتْاًن زوْم ؽوب سا ثبًک ُب ثغتَ اعت ّ هي ثبیذ 

 ...خْاُؼ هی کٌن عش کبس ُبتْى ثشگشدیذ...ثذُن

کَ ؽبهل اكشاد ثب تدشثَ ّ ًغجتب آگبٍ ّ ثب عبثوَ ثئذ ...ُغتَ ای ثیي کبسگشاى تؾکیل ؽذٍ یْد

دیگش کبسگشاى ُوَ ثب ایي ُغتَ هْاكن ثْدًذ ّ ّاّ ثَ ّاّ پیؾٌِبد ُبیذ آًِب سا هی ..

 ..ًیذًذ ّ ُوچٌیي خْدؽبى ُن پیؾٌِبد هطشذ هی کشدًذ ّ ایذٍ هی دادًذػ

ثٌب ؽذ اص ثیي ُغتَ ی اصلی ؽخصی سا ثؼٌْاى ًوبیٌذٍ اًتخبة کٌین کَ ثشّد ّ ثب آى 

ثبتدشثَ تشیي ّ ثب ّهبستشیي کبسگش کبسخًَْ ثی ُیچ ثسثی ..آهب یبعش ...هشتیکَ زشف ثضًذ

 ...اًتخبة ؽذ



هذیش ػبًل گلتین ثَ صبزجتْى ثگیذ ًوبیٌذٍ هب هی خْاد ثبُبت  ثَ زشاعت ّ ًْچَ ُبی

هب صیبد ...زتی زشاعت ُن خشات دُبى ثَ دُبى ؽذى ّ ثسج ثب هب سا ًذاؽت ....صسجت کٌَ

 ...خجش سا سعبًذًذ...ثْدین

 ..آهب یبعش ساٍ اكتبد...دهبیوی ثؼذ صذای ثلٌذگْ اهذ ّ گلت هی خْاُذ ثب ًوبیٌذٍ صسجت کٌذ

چْى اهب یبعش اص هب ...اص ثچَ ُب کَ ًبهؼ سا ًوی ثشم ثب اّ ُوشاٍ ؽذین هي ّ یکی

 ...ثَ دكتش خٌبة اهب سكتین...خْاعت

دکْساعیْى ّ دس ّ دیْاس ّ کتبثخبًَ ... هي ثشای اّلیي ثبس ثْد ثَ دكتش هذیش ػبهل هی سكتن 

کَ هیض ..هیوت  آًِن ُوَ کتبة ُبی ثب اسصػ ّ گشاى.ای کَ توبم دیْاس ُب سا پْؽبًذٍ ثْد 

کبس آهب ثب تؾکیالت دیگش ّ هجلوبى گشاى هیوت کَ ؽبیذ اگش زغبة ثکٌین ؽبیذ عش اص ثیؼ 

خْد ُوَ ی چیضُبییغت کَ اتلبم ..اییٌِب دسّؽ ّ اهشام ًیغت ...اص صذ هیلیْى دس ثیبّسین

 ..هي ّ ثچَ ُبی دیگَ ثَ ػالهت تبئیذ عشهبى سا تکبى دادین...اكتبدٍ 

اكؾبس دعتی ثَ ؽًَْ اػ گزاؽت ّ هدکن كؾبس داد ّ گلت داداؽوْى ...سضب تْالک سكت

 ..!هٌتظشٍ ُب

ّعط زشكن سا هطغ کشد ّ گلت ًَ ثگزاس ...گلتن اگش خغتَ ؽذی...سضب گلت ثجخؾیذ

 ..تبصٍ ایي اّل هبخشاعت...ثگْین

اص ایي اًگیضٍ ای کَ دس دسّى چؾوبى سضب هْج هی صد یک زْس ازغبط اهیذ ثَ هي دعت 

اهیذ ثَ ایٌکَ اسی کبسگشاى هذست ختگیذى ّ خٌگیذى ّ خٌگیذى سا داسًذ ّ زتی ثیؼ ...د دا

 !!اص دیگشاى

سّی صٌذلی سیبعتؼ لن دادٍ ثْد  ثَ ُوشاٍ ّکیلؼ کَ ...سكتین داخل ....اداهَ داد...آٍ کؾیذ

 .هثل خْدػ ؽبسالتبى ثْد هٌتظض هب ثْدًذ

اهب هي ّ ...ّاى زشهتی کَ داؽت عالهی داداهب یبعش ثَ ػي...ًضدیک هیض ..سكتین خلْتش 

 ...سكین دیگش اص ایٌکبس اهتٌبع کشدین

 ...گلت ثلشهبییذ ثؾیٌیذ..آهبصادٍ ًیض ثذّى ایٌکَ تي كشثَ اػ سا تکبى ثذُذ 

هب ًوبیٌذٍ ی اّى کبسگشائین کَ پبییي ...هي گلتن هب ثشای هِوبًی ّ هؼولَ ًیبهذین کَ ثؾیٌین

 ...سینایغتبدٍ سازت ت...ُغتي 



ّ عیگبسػ ...ثب لسي تٌذی خْاة داد کَ ثبیغتیذ چَ كشهی هی کٌذ...خب خْسد اص زشف هي

 ...ساسّؽي کشد ّ اًذیؾوٌذاًَ ثَ هب ًگبٍ کشد ّ گلت ثلشهبئیذ هي ثگْؽن

اص زوْم ُبی ػوت اكتبدٍ ّ ایٌِب صسجت کٌذ ّ گلت ؽوب دس خشیبى ُوَ ...یبعش ؽشّع کشد

 ...ى سا هی خْاُین هؾخص کٌینهب كوط تکلیلوب..چیض ُغتی 

خٌبة سئیؼ دعت ُبیؼ سا ثَ ػالهت ایٌکَ چبسٍ ای ًذاسد ثبص کشد ّ لجؼ سا پبییي اًذاخت 

 .دیگش هؾکل چغیت...خت هي ُن گلتن كشدا توبم زوْم ُب سا هی دُن ..ّ گلت

 ثب طؼٌَ گلتن خٌبة ػبلی:خْاثؼ سا دادم..هي تٌذ ؽذم اص ثی ؽشهی ایي هشتیکَ ی دسّؿگْ

چؾن ..هب االى چشا ثبیذ زشكت سا ثبّس کٌین...چٌذ ثبس ُن ایي هْل ُب سا دادی ّ خجشی ًؾذ

زشكؼ سا سكیون هطغ کشد ّ گلت پظ چشا ثخؼ ...ؿشٍ ای سكت ّ گلت ّ ّضؼیت کغبد اعت

یَ ثچَ دّاصدٍ عبلَ ُن هی دًَّ کَ ایي یؼٌی ...تْلیذ ُش سّص تْلیذػ اكضایؼ پیذا هی کٌذ

 ...ّة اعت ّ ّس ؽکغتگی دس کبس ًیغت ثبصاس ُوچٌبى ش

ؽوب كوط ...ثب ژعت سئیغبًَ گلت هی داًیذ ؽوب اص چٌذ ّ چْى کبسُب ّ ثبصاس خجشی ًذاسیذ 

 ..زشف ُبی یک ػذٍ آدم خبلَ صًک سا گْػ هی دُیذ ّ 

ایي ثبس ثب صذای هبطغ تش کَ ثشایوبى ػدیت ثْد ؽشّع ثَ خْاة ...زشكؼ سا یبعش ثشیذ

 یظ داددادى اساخیق سئ

خْدتبى هی كِویذ ّ ...كکش هی کٌیذ ...گلت خٌبة آهب الصم ًیغت کغی ثَ هب چیضی ثگْیذ 

 کبسگش ازون اعت؟

هب کْچکتشیي اتلبهبت ّ تـییش ُب سا هتْخَ هی ؽْین ّ ظبُشا ایي ؽوبییذ کَ دس ثبؽ 

 ...ًیغتیذ

 ...سضب ًیض ُویٌطْس( خوغ هب ثب زشف سضب ثَ رّم آهذ)

زشكؼ سا آهبصادٍ هطغ کشد گلت آهب ...ایٌدب ًیغتین کَ اساخیق ؽوب سا ثؾٌْینهب ...:اداهَ داد

 ...گلت ُوبًطْس کَ ثب هب سكتبس ؽذٍ ثب ؽوب زشف هی صًین...ازتشاهت سّ ًگَ داس

 ..خٌبة سئیظ خلَ خْى گشكت...صشیر ّ هبطؼبًَ اداهَ داد



گلت ایي دعت ُب سا هی ...دعتبًؼ سا ًؾبى داد ...هي چٌذ عبل اعت دس ایٌدب کبس هی کٌن

ایٌِب ُوبى ...ثیٌیذ کَ ُضاسا ًب صخن ّ صیل سّیؼ ُغت ّ کبهال علت ّ صکخت ؽذٍ

 ...دعتِبییغت کَ کبسخبًَ ؽوب سا ساٍ هی اًذاصد

عبل ثیوَ ًؾذٍ ام ّ اًذاصٍ یک عبل ّ ًین زوْهن سا خْسدٍ ایذ ّ یک آثن 5دس طْل ایي 

تْهبى کن  20تْهبًی سا  350ًذسؿبصی زوْم چ...صذایؼ سا ُن دس ًیبّسدیذ...سّػ

 ...هضد اضبكَ کبسی سا یک عْم هضد کبس سّصاًَ هشدیذ ...کشدیذ

ثَ ثِبًَ کغبد ؽذى ...اخشاخؼ کشدیذ...دس ایي چٌذ عبل ُش ثیچبسٍ ای کَ اػتشاضی کشد 

س د..کبسگشاًی کَ عبلِب ثشای ایي کبسخبًَ کبس کشدٍ ثْدًذ...ثبصاس ؽشّع ثَ تؼذیل ًیشّ کشدیذ

 ..ػیي ثی اًصبكی دّسؽبى اًتختیذ ّ زتی زوْم کبهلؾبى سا تصلیَ ًکشدیذ

 هضد ثچَ ُبی دیگش سا ثبسُب کن کشدیذ

اگش ًذاسیذ ایي دم ّ دعتگبٍ ...ثبسُب ّ ثبسُب ؽذٍ کَ هثل االى ّ ایي اّاخش زوْهوبى سا ًذادیذ

چٌذ صذ هیلیًْی ّ هبؽیي چٌذ صذ هیلیًْی ّ ثشیض ثَ پبػ ُبیی کَ هی کٌیذ ّ دعتگبُبی 

 خئذیذ سا خبیگضیي هی کٌیذ اص کدبعت؟؟

عبل ثذلیل ایٌکَ کوتش اص یک كشد ثبلؾ  14زتی اًوذس ؽشاكت ًذاؽتیذ کَ اص ثچَ ُبی صیش 

 ...زوْم هی گیشًذ ّ دسدعشؽبى کن اعت عْ اعتلبدٍ کشدیذ

عتؼ عبلؼ ثْد صیش دعتگبٍ د 12خٌبة اهبی سئیظ یبدت ُغت کَ یکی اص ایي ثچَ ُب کَ 

سا اص دعت داد ّ ثَ خبطش ایٌکَ ُیچ ُضیٌَ ای ًذاؽت ّ ثیوَ اػ ُن ًکشدٍ ثْدیذ ّ یک 

 ّ كبًوبسیب اص دعت سكت؟..ُلتَ ثؼذ تْ خًَْ ی خْدػ اص ػلًْت دعتؼ 

اتلبهب ثیکبس ثْدى ؽشاكتوٌذاًَ ...هی داًن ثؼذ اص ایي زشكِبین زکن اخشاخن سا اهضب هی کٌیذ 

 ...سهبیَ داساى هلتخْسی چْى ؽوب کبس کشدتش اص ایي اعت کَ ثشای ط

پذس عگ ُب ًوک هی خْسیذ ..ؽشّع ثَ كسبؽی کشد ...آهبصادٍ کَ ثذخْس دس ُن ؽکغتَ ثْد 

 اصال ثیجیٌن زوْهتبى سا ًذُن چَ ؿلطی هی خْاُیذ ثکٌیذ؟...ّ ًوک داى هی ؽکٌیذ

یَ هؾت اط ّ پبط ..كکش هی کٌیذ هي اص ؽوب ...ثشّیذ ثَ ُشخب کَ هی خْاُیذ ؽکبیت کٌیذ 

 ...ثذثخت هی تشعن

 ...اگش هي ًجْدم ّ اعتخذاهتبى ًوی کشدم چَ ؿلطی هی کشدیذ...ًوک ًؾٌبعیذ



زشاعتی کَ لوجؼ اًتي سئیظ ثْد ّ ...ثسج ثبال گشكت هي ّ سكین ُن ؽشّع ثَ ثسج کشدین

 ....دّ زشاعت دیگش ًیض ثَ اّ اضبكَ ؽذًذ...ُیکل گٌذٍ ای داؽت ثَ عْی هب زولَ ّس ؽذ

آهبصادٍ ثشای ایوکَ تظبُش ثَ زولَ کشدى کٌذ ثلٌذ ؽذ ّ خْاعت ثَ طشكوبى ثیبیذ کَ خٌبة 

 ...ّکیل هتْهلؼ کشد

کبسگشاى ًگشاى ...هب ثَ هسْطَ ثشگؾتین....ثَ ُش ایي گلتگْ ثَ هدبدلَ ای عخت تجذیل ؽذ

گشاى كشا هْج ًب اهیذی ثیي کبس..خشیبى سا هختصشا گلتین ...هٌتظش خجش ُبی هب ثْدًذ

کن کن صذا ُبیی اص کبسگشاًی کَ هی گلتٌذ ُویي یک کبس سّ داسین ّ اًّن اص دعت ...گشكت

چٌذ ًلشی ؽشّع کشدًذثَ ًلی کشدى ّ ایي ...ثذین ثبیذ اص گشعٌگی ثویشین ؽٌیذٍ هی ؽذ

ّ تٌِب ػذٍ ی کوی اص هب ٌُْص ثش ...ػذٍ ای ُن عکْت کشدٍ ثْدًذ ّ دّدل...اػتصبة

 ..م ثْدینزشكِبیوبى هصن

 :یبعش پیؼ آکذ ثبالی پلَ ُبی دس ّسّدی ثَ کبسخبًَ ایغتبد گلت

ثشای آًِب هب ثشدٍ ...هی خْاعتن آى ثبال ثْدیذ ّ هی ؽٌلتیذ کَ ًظشؽبى دس ثبسٍ هب چیغت

 ...ُبیی ُغتین کَ صّس ّ ػوش ّ صًذگیوبى سا ثَ ُیچ هی كشّؽین

تب كشدا پظ كشدا ....پیؼ اهبیتبى  ساُتْى ثگیشیذ ثشّیذ...ؽوب کَ ًگشاى ثیکبسی ُغتیذ

 ...اخشاختبى کٌذ ّ یب هثل االى زوْهتبى سا ًذُذ

 ...یب ازون اًذ یب ثی ؽشاكت...کغبًی کَ كکش هی کٌٌذ ایي زشکت اؽتجبٍ اعت 

ازون اص ایي خِت کَ توبم سّص سا چِبسدٍ عبػت توبم خبى هی کٌین ّ زتی یک عبػت ُن 

آًْهت ایي ثیؾشف ُب زتی زوْم ّ زن هبى سا ...ثجیٌین  ًوی تْاًین صى ّ ثچَ ُبیوبى سا

 ...ًوی دٌُذ

كکش هی کٌیذ هذیْى خٌبة سءیظ ّ ایي ....ثی ؽشاكت اص ایي خِت کَ اص ثیکبسی هی تشعیذ

زتی اگش ثذّؽٌتبى ّ اًْاع عتن ُب سا ثش ؽوب سّا کٌٌذ ثبصُن اة اص ....کبسخًَْ لٌِتی ُغتیذ

 ....آة تکبى ًوی خْسد

 ...!!!صیش ثبس ایي ثیؾشكی ًشّم...ذ هی دُن ثیکبس ثبؽن ّلی ثب ؽشاكت صًذگی کٌن هي تشخی

 

 عشتن دسد آّسدم؟...سضب ًلغی هی کؾذ ّ هی گْیذ کَ خغتَ عذی سكین 



 !!!هی گْین هي اصال ثشای عشدسد گشكتي اّهذم ایٌدب

 ...دعتؼ سا سّی دعتن هی گزاسد

 داداػ ثؼذػ چی ؽذ؟"هی گْین سضب 

 :کْتبٍ کٌن هبخشا سّ ثگزاس 

چٌذ ًلش هبهْس ؽذًذ  کَ ثشًّذ ّ ؿزا ّ ....ُیچ اّى سّص ُوَ ی کبسگشاى دس هسْطَ هبًذًذ 

کبسگشا ثب ُوشاٍ خْدؽْى ّ یب اگش ًذاؽتٌذ ثب ُوشاٍ سكیوؾْى ...خْساکی تِیَ کٌٌذ

 ..خًْْادؽْى سّ ثب خجش هی کشدًذ

ایي ...اهب دیذًذ ًَ ....سام کشدى هب کشدًذچٌیذیي ثبس ًْچَ ُب ّ هضدّسای کبسخًَْ عؼی دس آ

 ...تْ ثویشی اص آّى تْ ثویشی ُب ًیغت

هشاس ثْد زتی اگش آهب سئیغَ هصذ ثیشّى سكتي اص ؽشکت سّ داؽت هبًؼؼ ثؾْین ّ ثَ گشّ 

 ...ّ هدجْسػ کٌین کَ خْاعتَ ُبیوبى سا هجْل کٌذ...ثگیشیوؼ

خبًْادٍ ُبیوبى ًگشاًٌذ ّ اهب كشدا صجر چٌذی اص کبسگشاى ؽت اص هب خذا ؽذًذ ّ گلتٌذهب 

 چَ كشهی داسد ؽت کَ اتلبهی ًوی اكتذ؟...ُویي خبیین

 ...دس هوبثل چٌذ تبیی اص خبًْادٍ ُب ًیض ثَ دیذاس کبسگشا اّهذى ّ ثبػج هْت دل ؽذًذ

 ....ثَ ُش زبل ؽت گزؽت ّ صجر ؽذ

 ...اهب یبعش ُْاعؼ ؽیؼ دًگ خوغ هضبیب ثْد

 ...صد ّ ثب صذای آسام طْسی کَ کبساگشى ًلِوٌذ ؽشّع ثَ صسجت کشدچٌذ ًلشهبى سا صذا 

هجال ایي تدشثَ سّ تْ اساک ...گلت ثچَ ُب ظبُشا اهشّص عش ّ کلَ پلیظ ُن پیذا هی ؽَ

ثبیذ ثذاًیذ کَ ًیشّی اًتظبهی ...ّ عؼی هی کٌي هبئلَ سّ ثب خؾًْت ختن ثذٌُذ...داؽتَ ام 

زتی ؽبیذ دؽوي ....ت خْس اعت ًَ زبكظ هبل ّ خبى هبزبكظ هٌبكغ اهلیت عشهبیَ داس ّ هق

 ....هبل ّ خبًوبى ثبؽذ

عَ ...خلْی دس پبسکیٌگ کبسخًَْ ایغتبدًذ 110یبعش ثی ساٍ ًگلت چٌذ عبػت ثذ دّ هبؽیي 

 ...ًلشی هی ؽذًذ 5خوؼت 



تـییشی دس چِشٍ ...عتْاًی کَ دسزَ اػ اص ثویَ ثیؾتش ثْد پیؾوشاّل زبكظبى آهبصادٍ ؽذ

 ...ّ اهش ػبدی ثَ ًظشؽبى هی سعیذ...گشا ایدبد ًؾذکبس

ثؼذ اص چٌذ دهیوَ یکی ...آى خلْ ُب ایغتبد ّ ؽشّع ثَ خْػ ّ ثؼ ثب ثچَ ُبی دیگش کشد 

کبسگشای دیگش ُن کوی خوغ تض ....اص ثچَ ُب اّ سا ثَ طشف اهب یبعش ّ هب ساٌُوبیی کشد 

 ...ؽذًذ

 !!!!!!آؿبص کٌٌذ اًگبس آهبدٍ هی ؽذًذ تب یک ًجشد خًْیي سا

 ...یبعش ًیض ثب ازتشام ثشزْسد کشد ...عتْاى پیؼ آهذ ّ هستشهبًَ دعت داد

 ...دس دیذ اّل اص اّ خْؽن آهذ ظبُشػ ثَ آى هبهْسای ػْضی ّ ػوذٍ ای ًوی خْسد

 ؽشّع ثَ صسجت کشد هخبطجؼ هب ثْدین ّ ًَ تٌِب اهب یبعش

سایؼ کَ چشا ایي خوؼیت یک سّص ّ ًین ّ کبهال تْضیر دادٍ اًذ ة..گلت کَ دس خشیبى ُغت

 اعت کَ دعت اص کبس کؾیذٍ اًذ

هطؼب هي ُن خبی ؽوب ثْدم دس صق ؽوب هشاس هی ...اداهَ داد هي ثَ ؽوب زن هی دُن

 ...گشكتن

 ثب تشدیذ ثَ ّ ًگبٍ هی کشدین

سا ختن  ثَ اّ پیؾٌِِبد دادین کَ ایي هبئلَ...آهبصادٍ صسجت کشدین(كالتی)اداهَ داد هب ثب آهبی 

 ..اّ ُن هجْل کشدٍ اعت...ثخیش کٌذ

گلتن خٌبة عتْاى ایي زٌب ُب ...خْاُؼ هی کٌن ثَ کبس ثشگشدیذ تب ایي هبئلَ ختن ثخیش ؽْد

اهب دٍ ُب ثبس اص ایي هْل ُب ثَ هب دادٍ ؽذٍ ّ ...خغبست ًؾْد..دیگش ثشای هب سًگی ًذاسد

 ...اتلبهی ًیبكتبدٍ

چشا ثَ خبًَ کبسگش ًشكتیذ ّ اص صبزت کبس ؽکبیت  عتْاى خْاة داد خت ایي ساٍ داسد

یبعش گلت خٌبة خبًَ کبسگشی کَ هی گْییئ ثیؾتش خبًَ ...توشیجب خٌذٍ هبى گشكت...ًکشدیذ

 ...ی پْلذاساى اعت ّ ضذ کبسگش

 ....ؽکبیت کشدین....هب آًدب سكتَ این

 ...لظ سعبًذیناػتشاضوبى سا ثَ گئؼ ًوبیٌذٍ ُبی هح...خلْی هدلظ ثِبسعتبى خوغ ؽذین



 خبلت هی داًیذ چیغت ؟؟

تبصٍ یکی اص ًوبیٌذٍ ُب کَ عؼی داؽت هب سا تْخیَ کٌذ هبًْى اعتخذام کؾْسی کَ اص عبل 

 ...تصْیت ؽذٍ سا رکش کشد 45

ّ یبعش اص هي  54زشف اّسا اصالذ کشدم ّگلتن " 50اگش اؽتجبٍ ًکٌن طجن هبدٍ :گلت 

 ...خْاعت اداهَ دُن 

هْاًیي ّ هوشسات  ُوْاسٍاص هبًْى اعتخذام کؾْسی کبسگش  54گلتن طجوَ هبدٍ ی 

ّضغ ؽذٍ ی دّلت ّ کبسكشهبیبى سا سػبیت کشدٍ ّ ُش گبٍ تخطی اص خبًت 

 .کبسگشاى صْست گیشد خشم تلوی هی ؽْد

اص ُش  ثَ ایي صْست اعت کَ کبسگشاى: هصْثَ هبًْى اعتخذام کؾْسی 55هبدٍ 

زبال یب اػتصبة یب دعت کؾیذى اص کبس ّ ًیبهذى ثَ عش )گًَْ ّهلَ 

ایدبد کٌٌذ  هسشّم خغتٌذ ّ کبسكشهت هی تْاًذ (کبس ّ دیش آهذى

 .آًِب سا اخشاج کٌذ

ایي یؼٌی هب ُیچ زوی زتی ثشا دكبع کشدى اص زوْهوبى ًذاسین صیشا هبًْى خْد 

 ...زبهی عشهبیَ داس اعت

 ...م کَ زووبى سا ثخْسًذ ّ یک آة ُن سّػاهب هب زبظش ًیغتی

 ...هب ایٌدب هی ایغتین ّ تکبى ًخْاُین کشد ...تب گشكتي آخشیي هشّى زووبى 

 :عتْاى لسٌی کَ ظبُشا خْاعتبس هتوبػذ کشدى هي ّ ثچَ ُبی دیگش ثْد گلت

الجتَ ..ّ ثَ ؽکل دیگشی زوْهٌتبى سا ثگیشیذ...ثغیبس خت ؽوب زوتبى خبی خْد

آدهیغت کَ (ّ ایي عْتی ثذی ثْد)س ؽوب سا عبلِبعت هی ؽٌبعنهي صبزجکب

 ....!ثَ هي هْل دادٍ کَ سّثشاٍ کٌَ اّضبع سّ..عشػ ثشّد هْلؼ ًوی سّد

اهب ایٌکَ ؽوب دعت ثَ تدوغ صدیذ ّ زتی ثَ هذیش ػبهل ّ زشاعت اُبًت ّ زولَ 

 ّ پیگشد هضبئی داسد...کشدیذ خشم تلوی هی ؽْد



 ثَ زوْهوبى سا ثگیشین؟؟یبعش خْاة خٌبة چگًَْ 

 ....زتی ًوی تْاًین زشكؼ سا ُن ثضًین...ًَ زن داؽتي عٌذیکب داسین

هگش ایٌدب ...چشا ثبیذ دس کبسخبًَ ُب ًیشّی ثغیح ّ ًوبیٌئ ّلی كویَ گوبسدٍ ؽْد

 پبدگبى اعت؟

ُوگی صدى ...تؼذاد زشاعت ُبی ایٌدب ؽبیذ ثیؾتش اص تؼذاد ثبدیگبسدُبی اّثبهبعت

 ..صیش خٌذٍ

 هی داًیذ یؼٌی چَ؟...كصلی اًذ..دسصذ ایي کبسگشاى سا کَ هی ثیٌی  60

ُش ...ُیچْهت ثیوَ ًوی ؽًْذ...یؼٌی ایٌکَ ُیچ اهٌیت کبسی ّ ؽـلی ًذاسًذ 

التَ زتی دس ؿیش ایٌصْست ثشای ...صذایی اصؽبى دس ثیبیذ عشیؼب اخشاج هی کٌٌذ

ا ثصْست سّص هضدی ایٌکَ هؾکلی عش ساٍ آهبیْى عجض ًؾْد ػذٍ ی خذیذی س

 .ّ کبسگشاًی کَ چٌذ هبٍ اعت کبس هی کٌٌذ سا اخشاج هی کٌٌذ...اعتخذام هی کٌٌذ

ًلش پشعٌل ّ کبسگش ّخْد داسد  1300کْدک دس ثیي  120دس ایي کبسخبًَ 

ّ اص عش ًذاسی ّ ّضغ ثذ اهتصبدی . عبل اًذ 14اؿلت صیش ...توشیجب یک دسصذ...

 ...یي هغبلَ سا هجْل کٌٌذخْد ّ خًْْادٍ ُبؽْى هدجْسًذ ا

کْدکی کَ ثبیذ دس ایي عي دسط ثخًَْ ّ تلشیر کٌَ ّ ...ّاهؼب دل آدم هی عْصٍ 

ثبصی داسٍ دس ثذتشیي ّ عختشیي هغوت یک کبسخبًَ کَ زتی ثشای هي ثب تدشثَ 

 چشا؟...ُن عخت اعت کبس هی کٌذ

ی زن ّ ثشای ایٌکَ کْدکبى کوتش زوْم هی گیشًذ ّ ُیچ پؾتْاًَ ای ًیض ثشا

 آیب ایي خشم ًیغت؟...زثْث خْد ًذاسًذ

ثشای یک هشّى دّ ...لؾبى اص پبسّ ثبال هی سّد.کَ ثشای اًجبؽت پْل آهبیبى کَ پ

کَ ّهتی صیش ...صاس کْدک هشدم صیش كؾبس ثشّد ّ زتی اهٌیت خبًی ًذاؽتَ ثبؽذ

ّ اص ..دس ػیي ثی اػتٌبیی سیبعت کبسخًَْ...دعتگبُی دعتؼ ثشیذٍ ی ؽْد



هبدس ثیٍْ اػ ثبیذ پیؼ ُش ..زتی ًوی تْاًذ ثَ ثیوبسعتبى دّلتی ثشّد...سی ًذا

 کظ ّ ُش ًبهشدی دعت دساص کٌذ تب ثتْاًذ ثچَ اػ سا ًدبت دُذ؟

ًْػی ثیوبسی یب ػلًْت پْعتی کَ ثَ دلیل )عتْاى صذ عبلی ُغت کغی هبًوبسیب

ا ثَ هطغ سػبیت ًکشدى ّ ًشعیذى ثَ صخن دس هسل صخن ایدبد ؽذٍ ّ ثؼذ ُب ی

اهب ُویي چٌذ ّهت پیؼ ایي ....ًوشدٍ(ػضْ هصذّم ّ زتی هشگ هٌدش هی ؽْد

 ...کْدک ثب ُضاس آسصّ ّ سّیب ثخبطش یک هؾت هلتخْس صیش خبک سكت

 آیب ایٌِب خشم ًیغت ّ ازوبم زوْم هب تُْیي ّ آؽْة اعت؟؟

یذ یب ثشّ...هي دیگش پیؾٌِبد خْدم سا دادم...عتْاى خْاة هی دُذ خْد داًیذ

عشکبستبى ّ ثَ زوْهتبى ثشعیذ ّ یب ثشای خْد ّ خبًْادٍ تبى دسدعش دسعت 

 !!کٌیذ

 ...!هی گزاسد هی سّد

ثچَ ُب خجش دادًذ کَ ٌُْص ًشكتَ اًذ ُیچ چٌذ هبؽیي ّى ثضسگ ّ عَ چِبس تب اص 

ًیشّی اًتظبهی ّ ظبُشا اطالػبت ثَ خوؼؾبى اضبكَ .. ایي هیٌی ثْط ُبی خذیذ

 ....ؽذٍ اًذ

هْتْسعْاس گبسد ّیژٍ ثب لجبعبی عْعکی ّاسد  100ًوی کؾذ چیضی زذّد  طْلی

 .اّل هسْطَ ی کبسخبًَ کَ ؽبیذ صذ هتشی اص تدوغ هب كبصلَ داؽت هی ؽًْذ

ّ ػذٍ ای گلتٌذ چیکبس ....ثؼضی ُب گلتٌذ ثیخیبل ؽْین...كِویذین خشیبى خذیغت

ػ اص ثلٌذگْ ثیشّى آهبصادٍ صذای ًکشٍ ا...ثؼذ اص یک عبػت...هی تًٌْذ ثکٌٌذ

 ...صد

ایي آخشیي آخطبس اعت کغبًی کَ تب پٌح ئویوَ ثش عش کبسؽبى زبضش ًؾًْذ یب 

دس ....اخشاخٌذ یب ثؼٌْاى هدشم ّ اُبًت ّ ثشُن صدى اهٌیت دیتگیش خْاُذ ؽذ

 ...ُویي خیي ػذٍ ای اص یگبى ُبی ّیژٍ ثغْیوبى زولَ کشدًذ



اهذٍ سا ًذاؽتین ّگشًَ ثغختی هی ؽذ ّ هب آهبدگی دكبع کشدى اص صًدیشٍ ثْخْد 

 ..خوغ چٌذ صذ ًلشی هب سا ؽکغت

یگبى ؽشّع ثَ ضشة ّ ؽتن ثب ثبتْم ّ هؾت ّ لگذ ّ ُش چیضی کَ ّزؾیگشی 

 .اًّبسّ ًؾْى هی داد کشدًذ

ًیشّی اًتظبهی ّ یک عشی ...چٌذ ًلشی ثبصداؽت ؽذًذ...خوغ ثَ ُن سیختَ ؽذ

 ...لجبط ؽخصی ُن ّاسد هؼشکَ ؽذًذ

ًلش اص هب سا دعتگیش کشدًذ ّ ثغیبسی صخوی  80زذّد ....ت سا دسد ًیبّسم عش

 کبسگشاى عش کبس ثبص ًگؾتٌذ...ّ اػتصبة ثَ پبیبى سعیذ...ؽذًذ

ّ دّ ًلش دیگش کَ ثَ ...ًلشؽبى اصاد ؽذًذ 78کبسگش ثبصداؽتی  80ُلتَ ثؼذ اص 

 .دالیل اهٌیتی ثِتش اعت ًبهی ًجشم چٌذ هبُیغت گشكتبسًذ

سّص اػتصبة لیغت عیبٍ اص طشین آًتي ُبی آهبی هذیش ّ هلیدک ُبیؼ  كشدای

 ...ًلش اص کبس دس یک سّص اخشاج ؽذًذ 450....ایدبد ؽذ 

 !!ایي ثبس اص هجل آهبدگی هوبثلَ ثب کبسگشاى اخشاخی سا داؽتٌذ

ثَ ُوشاٍ دّ ...ّ چٌذ هبهْس لجبط ؽخصی کَ تؼذادؽبى اص ثیغت ثبال تش هی سكت

 ...اص پشعٌل ًیشّی اًتظبهی دس هدْطَ ثْدًذهبؽیي ّى پش 

ؽٌیذین کَ هْج اخشاج ُب ثبال گشكتَ ثْد ّثی ؽشف ُب زتی هغوتی اص پْل سا 

 ...تصلیَ ًکشدٍ ثْدًذ

ثَ خبی آى کبسگشاى كصلی دیگشی اعتخذام ؽذٍ اًذ ّ تؼذاد کبسگشاى کن عي ّعبل 

 ....ثیؼ اص ُش صهبًی ؽذٍ

عشتبى ...چوذس ّساخی کشدم...ایي ُن زکبیت هبسضب ًلغی تبصٍ هی کٌذ هی گْیذ 

 ...سا دس اّسدم



ُشچٌذ گبیبى هبخشا خْة ًجْد ...خبلذ ّ اكؾبس ّ ػلی ّ هي ُیچ کذام خغتَ ًؾذین

 ....اهب دسط ُبی صیبدی دس آى ثشای هب ثْد

 

 :پبًْیظ

تصوین گشكتن کَ ...ثَ ػلت ایٌکَ صهبى گلتگْ ثب ایي چِبس کبسگش صیبد ثْد !سكوبا

 ...ُش ؽوبسٍ گلتگُْبی یک ًلش سا هٌتؾش کٌن دس

اداهَ  10ّ  9ّ  8یٌِی ؽوبسٍ ُبی "ثٌبثشیي ؽوبسٍ ُبی ثؼذی گلتگْ ُب 

 .گلتگُْبی اهشّص خْاُذ ثْد

 

 

 


