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  !االؽ جْى

  .تْ کلی ارادت دارمَ کٌٌذ، ث هي ثزخالف کظبًی کَ ثزای تْ تزٍ ُن خزد ًوی

  ! جِبى ثیٌی تْ .... ثبّر کي کلی ارادت دارمَ ث -درک اجتوبػی تَْ ث -فِن ُوَ جبًجَ تَْ تْ ... ثَ ًجْؽ تْ... ثَ ث

خًْظزدی تْ در هقبثل حْادث ، ثَ هِبرت تْ در خزکزدى َ خبطز تْ، ثسًذگی هزفَ تْ، ثَ آراهغ َ اس طزف دیگز ث

  ... ّرسم ُوَ ایٌِب تب طز حذ جٌْى حظبدت هیَ قذرت ٌُزپیؼگی تْ در تجلی خزیت هصلحت آهیش ... ثَ دیگزاى ، ث

  ... تصبدفی ًیظتتصبدفی ًیظت کَ تصوین گزفتَ ام ایي چٌیي صویوبًَ ثب تْ چٌذ کالهی درد دل کٌن ... ًَ اطال ُیچ 

پٌذاػتی  هی گذاػتی ، هزا ُوچْى خْدت خز خْاطت لحظَ ای چٌذ خزیت هصلحت آهیش خْدت را کٌبر هی دلن هی

  ... دادی درهبى هي گْع هی دردُبی ثیَ خزکی ث ُّوبًطْر طبدٍ ّ

 

  !گْع کي االؽ جْى

یب چٌذ ُشار طبل پیغ  داًن چٌذ طبل ّ ًوی ... حضْر هجبرکت کَ .. هب )ثال ًظجت ػوب ( در ایي دًیب آدهینَ ػزض کٌن ث

ػٌْاى اػزف هخلْقبت ، صذ ُب خزّار قبًْى ّضغ کزدین ّ ثؼذ ثزای اجزای ایي قْاًیي یکی اس فزػتگبى، سیبدی َ ث

 دطت هجبرک آى فزػتَ دادین َّ ػذد تزاسّی فکظٌی ث سهیي کؼیذین ... آًْقت... یکَ را ثذّى اجبسٍ خذا ، اس آطوبى ث

  ... رفتَ گذاػتَ این فزػتَ ی ػذالت آى فزػتَ ثؼالٍّ آى تزاسّ را رّی ُن ًبم

هي هطوئٌن کَ چٌیي اطوی ُزگش ثَ گْع تْ ًخْردٍ ... ثزای ایٌکَ تْ ُزگش احتیبجی ثَ ػذالت ًذاػتَ ای .. کوب ایٌکَ 

اس تْ اًتظبر تبثؼیت داػتَ  خزیت سدٍ ای کَ هجبدا رّسی اس رّسُب )ػذالت( خز ػْد َّ تْ خْدت را اس آى جِت ث

  !ثبػذ 

ایي فزػتَ خْدهبًی ،آًقذر احتزام قبئل ػذین  –ثزای ایي فزػتَ طبخت خْدهبى  –گْیٌذ آدهین  ُب ، هب کَ هی اهب هب آدم

  .کَ فزػتَ، هبدر هزدٍ پبک خْدع را ثبختَ اطت

ثبالتز اس آى ُیچ یبدع ًیظت کَ  یز ػذٍ.. ّسهیي ثٌذگبى خذا طزاسَ اس یبدع رفتَ کَ اصْال ثزای چَ اس آطوبى خذا ، ث

 دطتغ دادٍ اًذ چیظت؟ َ فلظفَ ی آى تزاسّی فکظٌی کَ ث

داًی االؽ جْى ثظتَ این ، تب ٌُگبم قضبّت دیذگبًغ ثب دیذگبى ُیچکض  ثذتز اس ُوَ ایٌکَ چؼوِبیغ را ُن ثظتَ این، هی

  .. قضبّت ػبدالًَ هٌحزف ًظبسدتالقی ًکٌذ .. تب توٌبی ُیچ ًگبٍ هلتوظی تصبدفب اّ را اس 

 

  !االؽ جْى

داًن ایي فزػتَ در آغبس کبر در کذام قظوت اس ایي کزٍ ی خبک ثز طز خبکی فزّد آهذٍ؟ اهب ثِز حبل ُز جب کَ  ًوی

یختَ آهرًگی آى  ُب فْرا قبلجغ را ریختَ اًذ .. آًگبٍ ... اًذکی اس رًگ ُز یک اس هلتِب را ثب ثی فزّد آهذٍ .. اجذاد آدم

ُبی آى را ثیي ُفتبد ّ دّ هلت ثطْر هظبّی تقظین کزدٍ اًذ ... تب خذا ًکزدٍ ُیچ قْهی اس ػذالت ثی  اًذ ّطپض کپی

  !ًصیت ًوبًذ

ُب ُن ثوب رطیذٍ ! هي هطوئٌن کَ تْ ُزگش کپی طٌگی فزػتَ ی ػذالت را کَ ثز تبرک طبختوبى ّطیؼی  یکی اس آى کپی

ػذٍ اطت ، ًذیذٍ ای ، حق ثب تْطت چْى اصال دادگظتزی را ثزای اطبػت کزدى  هْطْم ثَ کبخ دادگظتزی هیخکْة



ُب طبختَ اًذ! تْ کَ خْدت خز خذائی ُظتی ... دیگز احتیبجی ثَ تجذیذ طبختوبى ًذاری کَ گذرت ثَ آى طزف  آدم

  ...ثیفتذ

 

  !االؽ جْى

طبل اطت کَ ایي فزػتَ طٌگی ثب آى تزاسّی داًن چٌذ  ثوزگ تْ ًجبػذ ثجبى کزٍ ُبی ًبس پزّردٍ ات قظن ُیچ ًوی

ُبطت کَ دطتوبل طیبُی  ُبطت یؼٌی طبل داًن هذت ضبهي اجزای ػذالت در کؼْر هبطت ، اهب تب آًجب کَ هی -فکظٌی 

طْر ّحؼتٌبکی طْهبر َ خْد گزفتَ اطت ... ّایي هْضْع ثَ کَ اجذاد آدم ثَ چؼوبى اّ ثظتَ ثْدًذ .. رًگ طالیی ث

 داًی یؼٌی چَ؟  ی سثبى ثظتَ را در ُن ًْردیذٍ، هیػذالت فزػتَ 

 ُبطت ُیچ ثٌی آدهی اس ایي فزػتَ خبًن طٌگی ػذالت ًذیذٍ ًوی داًن اس چیظت؟  طبل

 چؼوبًغ ثظتَ اًذ ... دیذگبى ایي دختز ًبسًیي راکْر کزدٍ اطت هي چَ هیَ ػبیذ آى ًْار طالیی کَ ثجبی ًْار طیبٍ ث

  !ذٍ را ثِتزاسهي ثذاًیداًن؟ تْکَ االغی ثبیذ قبػ

 

  !االؽ جْى

  ... ُیچ ػْخی ًیظت -گْین چؼوبى ایي حیًّْکی کْر ػذٍ  ثبّر کي ایي کَ هی

ُب را ًذارم کَ ثتْاًن خْدم را ثخزیت ثشًن..اس ایي لحبظ ، هتبطفبًَ پزّردگبر کوبل  هي کَ آدهن ُزگش ًجْؽ ػوب االؽ

خزیت ثشًن ، طجؼب خیلی اس چیشُب را خْة هی َ تْاًن خْد را ث ًویثبری چْى  ..ظلن را در حق هي رّا داػتَ اطت 

ثبرهبى ػذٍ تْ طزی سدى : یکی تْطزخْدهبى ّ یکی در هیبى ُن تْ طز ثخت ثذثختی کَ  کبرّ  فِون فِون .. ّچْى هی

  .. دارین

  .... ثشى صهیپزطی چزا ..؟ خیلی طبدٍ اطت ، یک هثبل هختصز ثزایت هیشًن . ثقیَ را خْدت حذ

 

  !االؽ جْى -گْع کي 

 در ُویي کبخی کَ هقز فزهبًذُی ثی( ثیظت ّ پٌج طبل پیغ اس ایي ، یکی اسهبُب ، یؼٌی یک ًفز آدم ) کَ ُیچ کض ًجْد

 طبل پیغ اس ایي اس خْع ػبًظی االؽ 52الجتَ  ػْد. کبر هؼغْل هیَ چْى ّچزای فزػتَ خبًن هلقت ثَ ػذالت اطت ث

  ...ّػي ًجْدًذ کَ ثفِوٌذ در ایي دًیبی گزفتبر ، آدهیت کوبل اػتجبٍ اطت ، ُب آًقذر ر ُب ، آدم

ُب هیبًَ ای ًذارد ..  ُبطت ّ ثب کلجَ ی آدم ّ ثٌبثزایي طجؼب ًوی داًظتٌذ کَ طؼبدت طزّ کبرع فقظ ثب طْیلَ ُبی االؽ

طبل پیغ تصوین گزفت هثل  52کَ آى آدم ایي قجیل ػلْم ثْد َ خبطز ػذم احبطَ ثَ ّث ..داًظتٌذ ُب را ُیچ ًوی ًَ .. ایي

  ....ثچَ ی آدم در پیؼزفت هؼٌْیبت آطوبًی فزػتَ خبًن ثذّى ُیچ چؼن داػت اس ُیچ کض در کبخ دادگظتزی خذهت کٌذ

قذر هْاظت حفع ػزافت خْد ثْد کَ ُیچ  طبل توبم ػت ّ رّس ػزافتوٌذاًَ کبر کزد . در ػزض ایي هذت آى 25

 طبل یکجبرٍ احظبص کزد کَ یک 52هزّت جْاًی اع را ثلؼیذ .. تب ایٌکَ پض اس  ّچگًَْ سهبى ثیهتْجَ ًؼذ ، کی 

کزدٍ اطت .. ّ  طالهتی طز هبدهبسل فزػتَ ی ػذالت ػت ّ رّس تحت ػٌْاى سًذگی ، توزیي خْد کؼی هیَ ػوز ث

ت ّثب فؼبردادى هبػَ ی یک طت!..خیلی خًْظزد اهب دل ػکظتَ ّػبصی تصوین گزف طپض احظبص کزد کَ توزیي کبفی

  .طبل خْد کؼی پبیبى دُذ 52طپبًچَ ثَ توزیي 

  ! االؽ جْى

کٌذ کَ ػت ّ رّس فزػتَ ی ػذالت ثز تبرک آى هؼغْل پبطذاری اطت . در  طبل توبم در هحلی جبى هی 52آى آدم 



گٌبُغ ػذالت تب چَ پبیَ  ثی فزسًذاى هذت ایي فزػتَ ی اػتجبُی حتی یک ثبر ًپزطیذٍ ثْد کَ در هْرد اّ ّ ػزض ایي

  ....اجزا هیؼْد 

ثبر ایي آدم ػزافتوٌذ را دیذٍ ثْد .. اهب درثبرٍ طزًْػت اّ  4رّس ُّز رّس  562طبل ّ ُز طبل  52تصْرع را ثکي 

  .. ثبر اس اّ ُیچ ًپزطیذٍ ثْد حتی یک

  .. ! دطت ػذالت طپزد َثبس ث - الثذ -آى آدم ، هزد .. جلْی چؼن فزػتَ ی ػذالت هزد. ّفزسًذاًغ را

ػبى ثبالی طز کزٍ  یکی تبػبى هزد ، ثبس 99داًی االؽ جْى ، فزسًذاى آدم هثل کزٍ ُبی تْ, صذ پذر ًذارى کَ اگز هی

  ...ػًْذ خْرًذ ّ سیز طبیَ یک پذر ثشرگ هی ُب ثبػذ، فزسًذاى آدم ػیز یک هبدر را هی

  ...فزسًذاى آى آدم یتین ُظتٌذ

 

  ! االؽ جْى

ُب فزیبد آى  سیز پب افتبدٍ اطت .اهب ثزای آدم ُب هظبئلی ثی اُویت ّ داًن کَ ایي قجیل فجبیغ ثزای ػوب االؽ هیخْة 

هٌشلَ ی طٌیي ًبقْص حقیقتی اطت کَ اس ثیکزاى فزدای اًظبًی َ طپبًچَ ای کَ آى هزد ػزیف را ثَ دیبر ػذم طپزد ث

  .. خْاثی اججبری هحکْم کزدٍ اًذ ثزای ُویؼَ ثبس خْاُذ کزدَ ی ثگٌبٍ ػذالت را کَ ثب ًْار طالئ دیذگبى فزػتَ ی ثی

 ... االؽ جْى .. قزثْى ُز چی خزٍ –قزثْى تْ  –دیگز ػزضی ًذارم 


