
 ةسزدی ةَغت

. اضت پسدادتٌ ٍا هّژگی اّو ةٌ چيری آّات در كسآن. دارد را دُد داص ٍای هّژگی ةسزخ

 .  اضت عب ه رهز داعتو ةسزخ غالم ٍای هّژگی از ّکی

 عب ه رهز ةا عتاٍتی کٌ درّافت تُان نی هلی اضت ىپسدادتٌ آن کْفْت ةٌ كسآن کٌ چير ٍس 

. ةاعر داعتٌ تفاهت دىْاّی زىرگی ةا آن زنان ه ظُل اّو کٌ اضت نهکو هلی دارد دىْای

 اعر فسغُن آل اددلُا الطاغٌ تلُم ُّم ه غغْا ه غرها غلَْا ّػسضُن اليار:  فسناّر نی دراهىر

 پا ةس كْانت کٌ ٍيگانی ه عُد نی غسضٌ آىان ةس دهزخ آتظ عتاىگاٍان ه ةانرادان ٍس الػزاب؛

 ٍای هّژگی دّگس از.   کيْر هارد دردىاک غزاةی در را فسغُن آل کٌ عُد نی گفتٌ عُد نی

 آن در دُد غهلکسد اضاس ةس اىطان ره اّو از. اضت اىطان دىْاّی اغهال از پاضخ ه پسضظ ةسزخ

 .  آّر نی در ةسزدی دهزدی ّا ةسزدی ةَغت ةٌ جا

 گُىٌ ٍس از"  ةسزدی ةَغت"  در ةاعر هحْاىی ٍای آنُزً پاٌّ ةس هی غهلکسد اىطاىی اگس

 ىهُىٌ غيُان ةٌ چيری آّات در کٌ گسدد نی ةسدُردار ةَتس ه دىْا نغاةٌ ٍای ىػهت ه آضاّظ

 درا ةٌ نلسةان ه" 971 ه 969 آٌّ غهسان آل#  عَْران چُن نغذؽی ؼفات ةا ٍاّی گسهً از

 کير نی ّاد" 06 ه 01 آٌّ ّص#  ىجار حتْب چُن داؼی اعذاص ّا ه" 89 ه 88 آٌّ هاكػٌ#

 .  ٍطتير نير ةَسً ةسزدی ةَغت از کٌ

 ةسزخ غالم در گهساً ه گس تکزّب کافسان ه عهال اؼحاب چگُىٌ کٌ کير نی ةْان نلاةل در

 دهزدی ةسزخ در اه آل ه فسغُن ّا ه" 99 تا 91 آّات هاكػٌ.# ٍطتير آن آتظ ه دهزخ گسفتار

 ةا آن ٍهاىيری ةسزدی ةَغت ٍای هّژگی از" 56 ه 54 آٌّ غافس.#ةاعير نی نػزب چگُىٌ



 ٍسگش ه ةاعير نی ةسدُردار دىْاّی زىرگی از ةستس انکاىاتی از ره اّو از. اضت رضتادْش ةَغت

 ه دُعحال ةسزدی ةَغت در آىان" 971 ه 969 غهسان آل.#عُىر ىهی اىرهً ه حشن گسفتار

 در چيْو ٍم آىان"  ٍهان.# ةاعير نی ةسدُردار الَی ٍای ىػهت ه غعاّا از ه ٍطتير عادنان

 ه 4 ه 5 آٌّ نحهر. # ٍطتير نير ةَسً الَی فضل از ه ةُدً ةسدُردار داظس آضُدگی از جا آن

 ه اىُاع گسفتار آن در افساد ه دارد هجُد ضذتی عساّط ىْش ةسزدی دهزخ در نلاةل در"  ٍهان ىْش

 ه داغ ٍای آب از غتارتير دهزدْان هّژً ةسزدی ٍای غزاب.  ٍطتير دردىاک ٍای غزاب اكطام

" 99 آٌّ اىػام#  دفت ه اٍاىت" 06 ه 04 آٌّ ىُح# آتظ" 99 ه 90 آٌّ هاكػٌ#  جُعان

 کانلی آگاٍی دُد هضػْت از ةسزخ در ةسزدْان" 56 ه 54 آٌّ غافس#  آن ةری ه ىادُعاّيری

 از غْس" 00 آٌّ فسكان.#ضازىر نی آگاً الَی رحهت از نحسهنْت از را نجسنان فسعتگان ه دارىر

 ةسزخ کٌ گفت تُان نی ره اّو از رهىر نی ةسزخ غالم ةٌ ىْش دّگسی کطاىی نْسىر نی کٌ کطاىی

 . اضت فساٍم ىْش اىر ىهسدً کٌ کطاىی ةسای حتی آن ةٌ هرهد انکان کٌ اضت غالهی

 اىطان ه عُد نی آغاز نسدنان ةْغتس ةسای نسگ از پص کٌ اضت غالهی ةسزخ غالم ٍسحال ةٌ 

 زنان از ةْظ نرتی گُّا ه عُد نی هارد جرّری زىرگی ةٌ ه عُد نی زىرً آن در دهةارً

 نسگ ةٌ نتتال دهةارً آىان ةْغتس ّا ه ةسدی کٌ اّو ه ةسد دُاٍير ضس ةٌ غالم آن در زنْيی

 . عُىر نی زىرً دهةارً كْانت ةا کٌ عر دُاٍير دّگسی

 غجْتِ ناجساي ةُد، ةشرگ غلهاي از کٌ ضسً كرس ىساكِ نَري نحهر نال آدُىر نسحُم ةسای

 :  داد رخ

 .  ىراعت کسدن افعار ةساي چْشي رنضان ناً رهزٍاي از ّکِ در اّغان



  کو تٌَْ چْشي ه ةْسهن ةسه: گُّر نِ غْالظ

 هادي كتسضتان ةٌ ّکطسً ه آنر ةْسهن نيشل از ىراعت، پُلِ ٍْچ کٌ حالِ در ىساكِ نسحُم

 غسهب آفتاب کم کم تا دُاىر فاتحٌ ه ىغطت كتسٍا نْان در رفت، كتُر اٍل زّارت ةساي الطالم

 نسحُم. گزاعتير كتس دادل را جيازً ه کيرىر كتسي ه آهردىر اي جيازً دّر حال دراّو. کسد

 :  کير نِ رهاّت چيْو دُدش ىساكِ

 .  دٍْر اىجام را کارٍا ةلٌّْ عها. دارّم ناغجلٌ: گفتير نو ةٌ جيازً ٍهساٍْان

ّْت ؼُرت ه کيم ةاز را کفو تا رفتم كتس دادل نو  درّچٌ دّرم ىاگَان. ةگزارم داک رهي را ن

 ةا آن راً کٌ ةُد ظسف آن در نجّللِ كؽس ه ةُد پْرا ةشرگِ ةاغ آن دادل کٌ عر ةاز اي

 ٍاي دغت. رفتم كؽس ظسف ةٌ ه عرم ةاغ آن هارد ادتْار ةِ نو. ةُد عرً ضيگفسش جُاٍسات

 افسادي ه ىغطتٌ عذؽِ اظاق، ؼرر در دّرم عرم کٌ اظاق هارد ةُد، كْهتِ جُاٍسات از كؽس

 ضؤال ه احُالپسضِ عذػ، آن از ٍم اظسافْان دّرم ىغطتم؛ ه کسدم ضالم. اىر اظاق دهر دهرتا

 ه عر هارد در از ناري ىاگَان کٌ دٍر نِ جُاب آىَا ضؤاالت ةٌ دُعحالِ ةا ٍم اه ه کيير نِ

  عر دارج ه ةسگغت ه زد اه ةٌ ىْغِ ه رفت نسد آن ضهت ةٌ ّکطسً

 افساد دهةارً. ةسگغت اهلٌْ ؼُرت ةٌ ه عر غادي حالظ کم کم هلِ پْچْر ةذُد درد از نسد آن

. رفت ه زد ىْظ را اه ه آنر نار آن دهةارً دّرم گزعت، ضاغتِ. زدن حسف ةٌ کسدىر عسهع

ّْس نسد آن حال  اّيجا ه کْطتْر عها: پسضْرم اه از. عر غادي نرتِ از پص ةاز ه عر نتغ

 كتس در نسا عها االن کٌ ٍطتم اي نسدً ٍهْو نو: گفت نسد آن چْطت؟ نار اّو ه کجاضت

 .  اّر گزاعتٌ



 آنرً ه اىر نسدً نو از كتل کٌ ٍطتير نو ارحام افساد، اّو. اضت نو ةسزدِ ةَغت ةاغ، اّو ه

 .  کيير احُالپسضِ ٍطتير دىْا در کٌ دُد اكُام از تا اىر

 . . .  دهص ه رهزً ه ىهاز اٍل نؤنو، ةُدم نسدي نو کٌ اضت اّو نار اّو كضٌْ انا

 آىَا ةْو اؼالح ةساي نو. دارىر اي نيازغٌ ه گفتگُ دُد نغتسي ةا دکاىِ ؼاحب دّرم ّکسهز

 نو ىٌ،: گفت نِ نغتسي ه. ةرٍکاري عاٍِ عظ تُ: گُّر نِ دکان ؼاحب دّرم رفتم؛ جلُ

 تُ: گفتم ٍم نغتسي ةٌ ه! ةگزر عاٍِ ىْم تُاز: گفتم دکان ؼاحب ةٌ نو. ةرٍکارم عاٍِ پيج

 حق نو ه ةُد اه ةا حق چُن انا ىگفت چْشي ه عر ضاکت دکان ؼاحب! ةگزر عاٍِ ىْم از ٍم

 .  اضت فسنُدً نطّلط نو ةس را نار اّو دراهىر کسدم، ضاّع را اه

 ّک ةسهم، ةْسهن دُاضتم چُن ه کسد ةرركٌ در دم تا نسا اه. کسدم دراحافظِ نسد آن از نو

 راً ٍهان از نو!ةتسّر غْاالتتان ةساي آىسا. اضت دُةِ ةسىج اّو: گفت ه داد نو ةٌ ةسىج کْطٌ

 رهي ةس را ٍا دغت ىْطت، اي درّچٌ دّرم کسدم، ىگاً هكتِ. آنرم ةْسهن درّچٌ از ه ةسگغتم

 نِ ةسىج آن از ٍا نّرت. ةسگغتم نيشل ةٌ ه ةسداعتم را ةسىج ه رّذتم داک ه گزاعتم نسد آن

 . عر ىهِ تهام ه دُردّم


