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 باطلهتیترهای 

 ضیخٔشیٓ 

 

 

سی تٝ ٌٛضٝ ی دس ٔغاصٜ ی ػتیمٝ فشٚضی اش تىیٝ دادٜ است. ٚ پیشٔشدی ٘سثتا چاق تا والٞی تمشیثا سادٜ، یه ٚ

 ضیطٝ ٞای ٔغاصٜ پٛضیذٜ ضذٜ ا٘ذ اص ایٗ وّٕٝ: حشاج. 

تٝ وسی. ٚ  است ص٘ی تا سیٙٝ ٞای ٘سثتا تضسي ٚ چطٓ ٞای تمشیثا سیض اص پطت ٔغاصٜ ی ٘اٖ فشٚضی اش صَ صدٜ

 ضیطٝ ٞای ٔغاصٜ اش پٛضیذٜ ضذٜ اص ایٗ وّٕٝ: حشاج.

 ٞای ٌشد، ٘اٖ ٞای دساص، ٘اٖ ٞای ٌشٜ خٛسدٜ ٚ پیچیذٜ دس ٞٓ، ٘اٖ ٞای وٙدذی، ٘اٖ ٞای ضیشٔاَ، تٛی ٘اٖ٘اٖ 

  .سٛختٝ

، سٍٙفشش سیاٜ خیاتاٖ سا تٟذیذ ٔی سشی خٓ ضذٜی ٞش پٙدشٜ، . دس اصأی تشسا٘ٙذ، سایٝ ٞاضاٖ ٘یستٙذتشسٙان 

. ٚ آٖ ٔدسٕٝ. یادت ٞست، ّیطٟای پاسٜ ٔدٛص ٚسٚد تٝ خایی ٘یستٙذتٚ . سٍٙفشش ٞا تٝ تٗ خان چسثیذٜ ا٘ذ. وٙذ

٘حٛی ا٘ذاْ ٔشدی سا ٘طاٖ ٔی داد وٝ ضاٞا٘ٝ سٚی صٙذِی ٘سثتا تدّٕی ای تىیٝ دادٜ تٛد، تا ػصایی دس دست وٝ تٝ 

ػصا دس چٖٛ سشتاصٞایی ٚ آسٕاٖ خشاش ٞا دٚس تا دٚسش سا  تمشیثا ٔتىثشا٘ٝ دستص سا تش تاالی آٖ لشاس دادٜ تٛد

، یه سش تیشٖٚ آٔذٜ اص پٙدشٜ تش سُٓ ٔی وٛتیذتٛد٘ذ. تا ٞش صذای ػصا وٝ تش صٔیٗ  فشا ٌشفتٝ وشدٜ ٌّٛ ٌیش

 ی ٔی ضذ.ٔی افتاد. ٚ خٖٛ وٝ سیاٜ تٛد، خاسفشٚ سٍٙفشش خیاتاٖ 
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اسة سا وٝ تا پای خٛد تٝ اصطثُ ٔی سفت. وأال لا٘غ. یادت ٞست؟ ٌشیٝ وشدیٓ ٚ ٔشدی تا والٜ ٚ تاسا٘ی اص  ٔٗٚ 

  یه سٛ ٔی سفت ٚ صٖ تی والٜ ٚ تا ویفی دس دست اص سٛی دیٍش ٔی سفت. ٔی سفت؟

پاٞای  أیذی ٘ٛس خٛسضیذ سا تشتا چٝ  ،ٚ یأس تا ٔسافشٞای تٟٙا ٚ ػاضمص دس داالٖ ٞای ا٘تظاس ،ٚ آٖ ایستٍاٜ

 خستٝ ی ػاتشاٖ.

تش خایٍاٜ  ٔٛسیمی ٘شْ ٚ ٔالیٓ پخص ٔی ضٛد. ویست وٝ ٘خٛاٞذ چٖٛ ٔدسٕٝ ای پٛضیذٜ ضذٜ تا ٌٛ٘ی ٚ طٙاب

 ٔی افتذ.ضشتآٍٞٙص تاال ٔی ٌیشد ٚ ٘اٌٟاٖ اص طپص  .ٔٛسیمی ٙطیٙذ؟اصّی تشیٗ ٔیذاٖ ضٟش ت

ٙه ٞای سیاٜ ٚ سثیُ ٞای دس آٖ چطٓ ٞای پٛضیذٜ دس ػیأا  وشاٚات ٞا ٚ ٍ٘یٗ اٍ٘طتشٞا ضىی ٘یست، شخیِدس سُ

، پطت تاْ ٞا ٔی ِشص٘ذ ٚ اتٛٔٛتیُ ٞا اص خادٜ ٞا ٔٙحشف ٔی ضٛ٘ذ. سشٞای خٓ ضذٜ خٕیذٜ تش ٔی ضٛ٘ذتُُٙه چٝ ؟ 

 ٚتض٘ذ؟ ٚ اٌش ِثخٙذ ٔی ص٘ذ پس ایٗ تشس!  یه سایٝ ٔی تٛا٘ذ ِثخٙذ سایٝ ٞا اص دَ تاسیىی ِثخٙذ ٔی ص٘ٙذ. چٍٛ٘ٝ

 یا ضایذ ٔیخٛاست تٍٛیذ.اٚ ٌفت.  ،ِثخٙذ ٘طا٘ٝ ی تذی تٛد

ٚ صٚدتش اص  دٚد اص وّیسا تّٙذ ٔی ضٛد ٚ ِه ِه ٞا وٝ تش ٘ٛن ػٕاست ال٘ٝ داس٘ذ، صٚدتش اص ٕٞٝ تاخثش ٔی ضٛ٘ذ

ساٞشٚٞا تٝ ساٞشٚٞا  ٚصُ ٔی وشد؟ حاال. ٔاپُ وٝ دسیا سا تٝ . ی سیاٜ تذَ ٔی ضٛ٘ذیاِٞىٝ ِىٝ  تٝ  ٕٞٝ دس آتص

 ٚ وّیسا چٝ ٔؼٙایی تشای ٔا داضت. ٚلتی ٔسدذ. . یا تش ػىس.ٔی ضٛ٘ذٚصُ 

پّٝ  سیاٜ ٚ ضشتت سشفٝ. سشفٝ وٗ.ٕ٘اٞای خا٘ٝ ٞای دٚس سا تٛ تایذ یادت تاضذ.  ؟تٛدٕ٘اٞای خا٘ٝ ٞا سا دٚد ٌشفتٝ 

ٞای اضطشاسی تشلی ٘یستٙذ، چٖٛ اضطشاسی دس واس ٘یست. ٔٛسیمی آساْ ٚ ٔٛری پخص ٔی ضٛد ٚ ٘اٌٟاٖ اٚج ٔی 

٘ذاسد.  ٌیشد ٚ ٔی وٛتذ ٚ ٔی تٛپذ. ٔی وٛتذ ٚ ٔی تٛپذ ٚ ٘اٌٟاٖ ٞیچ. ٞیچ وس اص پّٝ ٞای اضطشاسی ا٘تظاسی

 پٙدشٜ.

 اص. پشیذ ػٕك خٍّٙی وٝ تا ٞش صذای ػصا ٔیسیاٜ ٔثُ  یاٜ ٞستٙذ.، س٘ٝدسخت ٞا سا ضة ٌشفتٝ. سٚصٞا ٞٓ سثض 

وطیذٜ وٝ ٔا وٕی تّٙذتش اص سیطٝ ٞایص  آسصٚٞای واِیٍٛالتاسیه ٚ سش تٝ  ٚ آٖ دسختِ .اش فىشٞای خطىیذٜ

ٞیچ ٚلت  یادآٚسی ٞیچ چیض ٘یست. چٝ فایذٜ اص حافظٝ. اص خٛد ٔی پشسیٓ ٚ پاسخ أا تٛدیٓ، یادت ٞست؟ لصذ

 ٟٔٓ ٘ثٛدٜ است، ٞیچ ٚلت.
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. تٙٓ سا سخت ٔی ضٛیٓ. اص دٚس صخشٜصیش آتطاسی دٚش ٔی ٌیشْ. صخشٜ ٞا سػة آٚس ٚ صیثا ٞستٙذ. ساوت ٚ 

صذای ضادتاش ٔی آیذ. ٔٛسیمی ٘شْ ٚ تٙذ پخص ٔی ضٛد ٚ صخشٜ ٞا ضشٚع تٝ سلصیذٖ ٔی وٙٙذ ٚ ٔشا سخت دس 

تیتش تٛ تٛد یا  ٌٕا٘ٓ دس سٚص٘أٝ خٛا٘ذٜ تٛدْ. أا تٛ ٌفتی: خٛاب دیذٜ اْ. ٚ ٔٗ ٘فٟٕیذْ خٛابِ .ٔیش٘ذآغٛش ٔی 

 ٚ ٘پشسیذْ. .سٚص٘أٝ

وح ٔی ضذ٘ذ، تٝ تماسٖ ٔی  اٌش دٚلّٛٞا تٝ فاصّٝ ی وٕی اص ٞٓ ٔی ایستاد٘ذ ٚ ٞش دٚ وٕی تٝ طشف ٔخاِف خٛد

 سسیذ٘ذ.

ٚلتی تٝ سًٙ ٞای وٙاس ساحُ خیشٜ ٔی ضذی، ٞیچ تٛدٌی ضاٖ  سًٙ ٞا تذٖٚ دست ٞا ٞیچ ٘یستٙذ، حتی سًٙ.

اریتت ٔی وشد ٚ ٌٛیی وٝ دس دسیا غشق ٔی ضذی، أا ٘اٌٟاٖ اص خا تش ٔی خاستی، سًٙ سا تٝ طشف دسیا ٘طا٘ٝ ٔی 

 سٍٙی وٝ پشتاب ضذ، دست تٛد. سفتی ٚ سًٙ سا ٚ ٔشا ٞٓ تٝ ضذٖ ٚا ٔی داضتی.

. ٚ آتطاس وٝ یا وشد٘ذ . ٌٛصٖ ٞا ٚ خشس ٞای لطثی ٟٔاخشت ٔی وٙٙذیا تٛد تىٝ ای اص یه وٜٛ ٔٙدٕذ ضذٜ است

 .یا خٛاٞذ وشد وشد تا صیش صا٘ٛاٖ ضاٖ خٓسا  سشٞاسشچطٕٝ اش سا ٕ٘ی ضٙاخت، ٌشیٝ ٔی وشد ٚ سیُ اضىص تٕاْ 

ٔٗ تّیطٓ سا ضیپٛس دٔیذٜ ٔی ضٛد. دس ٔٛسیمی پخص ٕ٘ی ضٛد. خذا والٜ اص سش تش ٔی داسد. حضاس تطٛیك ٔی وٙٙذ. 

دسخت  اٚ. دٞٓ ٔی وٙتشَ تّیط سش تىاٖ تشای ٍٟ٘ثاِٖ. آیٓ تیشٖٚ ٔی .اْ خا ٌزاضتٝ ٞای صثح تٛی یىی اص سٚص٘أٝ

  آفتاب غشٚب وشدٜ است. .ضٛ٘ذ ٞا ٔشداب ٔی تشوٝ ٚ تشد ٞا فشٚٔی تشوٝ سشدس وٝ ست خطىی

، دٚ خٙاصٜ ی ضذ. اص ٔاضیٗ پیادٜ ضذی یا ضذیٓ می اص اتٛٔٛتیُ دیٍشی پخص ٔیٔٛسی ،دس آٖ تشافیه طٛال٘ی

ٚ خٖٛ وٝ سیاٜ تٛد. ٚ ضاد پخص ٔی  .وٝ آدٔی دس ٔیا٘طاٖ دساص وطیذٜ تٛدیا ضٙیذیٓ وٝ دیذٜ ا٘ذ ٔاضیٗ سا دیذْ 

 .تٛٔی خٛا٘ذْ ٔشثیٝ ای سا دس ضذ آًٞٙ ٚ 

اص سثض ٚ صسد ٚ  شٜ خٛسدٜ تٛدیٓ ٚ ٔاضیٗ تا سشػتٞٓ ٔمصذی. تٝ دسخت ٞای وٙاس خادٜ ٌِخادٜ تٝ ٘ذاضت ٚ ٔا 

تٛدیٓ. ٔا دسخت ٞا  تٛدیٓ. ٔثُ تچٍی. ٘ٝ ٔا خٛد تچٝ ٞا ٘اس٘دی ٚ لٟٜٛ ای وٝ ٕٞٝ سیاٜ تٛد٘ذ ٔی ٌزضت ٚ ٔا ضاد

سا ٔی دیذیٓ ٚ خطش ٕٞیطٝ دیٍشاٖ سا تٟذیذ ٔی وشد ٚ ٔا اص خطش ٔثُ سثضٞا ٚ ٘اس٘دی ٞا ػثٛس ٔی وشدیٓ. دٚاْ 

 آٚسدیٓ، صذای ص٘ثٛس سا ضٙیذیٓ. تیض تیض. 

 آیٙذٜ ٚخٛد داسد؟ آیٙذٜ سًٙ است ٚ پاسخ ٞیچ ٚلت إٞیت ٘ذاسد.اص آیٙذٜ ی تاسیه ٕ٘ی ٌٛیٓ. ٍٔش 
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شدٜ ٞا ٚ چمذس ٟٕٔاٖ ٘ٛاص. ٘ٝ ٌّٝ ای وشد٘ذ اص ٔا٘ذٖ ٔاٖ ٚ ٘ٝ آٟ٘ا وٝ صثحا٘ٝ ٔاٖ سا دس وٙاسضاٖ خٛسدیٓ، ُٔ

 .وٝ ٘ذاضتٙذ .یِث ضىایتی داضتٙذ اص سٚصٌاس ٚ ٘ٝ لصٝ ی دسدی ٚ ٘ٝ ساصی. ٔشدٜ ٞای ساوت ٚ ِثخٙذ تش

حشف أا اص فاصّٝ ٞٓ ٘یست. تا ٚخٛد ایٗ ٕٞٝ آدْ وٝ ٘فس سا  ٟٙا سیٍاسٞا دٚد ٔی ضٛ٘ذ اص ایٗ سفش تٝ آٖ سفش.ت

تٝ ٔادس تٍٛ ٌاٞی تشایٓ »تًٙ ٔی وٙٙذ. ٚ آٖ ٔشد چُٟ ساِٝ. یادت ٞست؟ لشآٖ ٔی خٛا٘ذ ٚ تٝ تشادسش ٔی ٌفت:  

ٚ ٔادس ٔشدٜ تٛد ٚ ٔا اص پّٝ ٞای دخٕٝ تاال  «ساَ.ُ ٌشیٝ وٙذ. چُٟ ساَ تٛی ایٗ دخٕٝ ته ٚ تٟٙا پٛسیذْ. چٟ

 دوٝ سٚی فشدا وٝ ای خٛدٔاٖ تٛی سٚص٘أٝ تشای چُٟ ساٍِیِ، لٟمٟٝ سش دادیٓتشای چُٟ ساَ پٛسیذٌی آٔذیٓ ٚ 

 ٞا. اش ٘یاصٔٙذی الی. تٛد

 یادْ ٞست ٚ دٚتاسٜ اص یاد ٔی تشی ٚ دٚتاسٜ.تٝ صٚدی ٔی ٌٛیی، آسی یادْ ٞست، 

اص ٔیاٖ داالٖ ٞا ٚ تاالسٞا ٚ  ٔشدٜ، تشای سسا٘ذٖ پیاْ پادضاٜ ،وٝ ٕ٘ی تٛا٘ذ ساٜ سای ٔی ٌٛیٓ ٚ ٔخاطثتشای خٛدْ 

 تا ٚخٛد آٖ ػصایی وٝ تش صٔیٗ ٔی .دٞذػثٛس سا آدْ ٞا تاص وٙذ، اص وذاْ حفشٜ ی ٌٛش خٛد ٔی تٛا٘ذ صذای ٔا 

 سٍٙفشش خیاتاٖ.تّیطی وٝ افتادٜ تٛد. سٚی ٚ . وٛفت

 ٚ ٕٞٝ تٝ ٌٛسٞای خٛد ٔی خض٘ذ. ضة است. د٘یا تٝ آخش

 دٚسِ سٛختٝ، وٝ چشاغی ستٖٛ تٝ دادٜ تىیٝ اْ، سا سٚی سٍٙفشش پٟٗ وشدٜ سٚص٘أٝ. اْ سٚ ٘طستٝ ی پیادٜ ٌٛضٝ

 .وطٓ ٞا خط ٔی ٘یاصٔٙذی

 

 

 

 

 

 

 

www.mindmotor.net 


