
 چهل گلبرگ عفاف +عکس نوشته
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  ۴۲۱ نمایش  

 
 . اتتذای آتؼ كغاد، یک خشهَ اعت

ؽْد ایي خشهَّ، سكتَ سكتَ ؽؼلَ هی .  
  .صیي عثة، تایذ اص تشّص ایي خشهَّ تین داؽت

تخؾذ تْییذى ػطش ّ گل، سّذ سا آساهؼ ّ دل ّ خاى سا ًؾاط هی .  
آّس اعت  صاس ّ الؽَ ُن، آصاس دٌُذٍ ّ ًلشت  ػلًْت هشداب ّ لدي .  

ُا ػطش خاّؿ خْد سا داسد«گلثشگ»ُش یک اص ایي  .  
دُذ پشّس اعت ّ ؽوین آًِا، هؾام خاى سا ًْاصػ هی ُا سّذ سایحَ گلثشگ .  

اًذ ّ  ی هؼٌْی آساعتَ   اًذ کَ خْد سا تَ ایي خلٍْ هخاطة ایي دعتَ گل، ُن تاًْاى تا حداب
داًٌذ تِای گُْشی سا کَ داسًذ، هی .  

هیوت گُْش  دس رٌُؾاى ًغثت تَ حداب، عؤال ّ اتِام داسًذ یا خذای ًاکشدٍ اص آًاى کَ ُن
ی  گٌاٍ ّ تٌضیي ؽؼلَ خثشًذ ّ تَ اعن آصادی، ُیضم آتؼ ی ػلاف تی ّخْد خْیؼ ّ عشهایَ

ؽًْذ ُْط هی .  
ؽذ، سّصی کَ پیواًَ سیخت ّ آتشّ سكت، چَ  ُا ؽکغت ّ ساٍ تشگؾت تغتَ ّهتی کَ پل

ثوش تش صتاى  ُای تی...«ای کاػ »خْسًذ ّ چَ   هی« آتشّیی تی تغت تي»ایي ُا کَ تش  اكغْط
آّسًذ هی .  

  تْاى هلکْت سا دیذ، ّهتی تا چؾن دل هی
  تْاى تَ چؾن خذا ّ كشؽتگاًؼ صیثا ّ آساعتَ خلٍْ کشد، ّهتی هی

ت ّ آخش تْاى خوال ّ خْاًی سا ًشدتاى ػشّج تَ تام آعواى کشد ّ تا ایي عشهایَ، هی ّهتی
اًذام، دام اتلیظ  تِؾت سا خشیذ، آیا حیق ًیغت کَ چؾن تَ گٌاٍ آلْدٍ ؽْد ّ چِشٍ ّ تي ّ

ؽْد؟ تشای ؽکاس گشدد ّ اًغاى ػشؽی، صیش آّاس ُْط ّ ػصیاى دكي !  
گؾایذ ّ تْعتاى کوال هی« تاؽ هؼٌی»صذ دسیچَ تَ سّی « حشام»تغتي چؾن تش سّی  .  

ُای اتلیغی ؿالة آیذ ًی ّ ّعْعَُای ؽیطا هِشهاى کغی اعت کَ تش ُْط .  
ّ ... ؽیؼَ کغی اعت کَ آى چٌاى صًذگی کٌذ کَ تتْاًذ عشتلٌذ ّ تا ػضت، تَ سّی هحوذ ّ 

  .ػلی ّ كاطوَ ػلیِن الغالم تٌگشد
گل ػلاف»ُای  ایٌک ایي ؽوا، ّ ایي گلثشگ ». 

 !!درحال تکویل

 
: حراج عػق 1گلبرگ   
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ُا ُن  ُا ّ هحثت پیذا کشدى ًذ، دس دل تغتيخش ی کاالیی کَ هی ُا تَ اًذاصٍ کاػ اًغاى
  .حْصلَ ّ ّعْاط تَ خشج دٌُذ

ؽٌاعٌاهَ  ُْیت ّ تی ُا تی ُا، تی دس ّ دسّاصٍ تاؽذ ّ ػؾن حیق اعت کَ دل .  
  پشداصًذ ّ تؼضی تَ حشاج ػؾن؟ هی« گذایی ػؾن»چشا تؼضی تَ 

  تایذ اص چَ گزؽت تا تَ چَ سعیذ؟
  این یا تاصًذٍ؟ اسصد؟ تشًذٍ آّسین هی آًچَ تَ دعت هی دُین، تَ آیا آًچَ اص دعت هی

 
ىای نگاه : ترکع 2گلبرگ   



 
 

 

  سا داسیذ؟« تشکؼ ًگاٍ»آیا آهاس هصذّهیي 
  ؽٌاعیذ؟ سا هی« تیشُای هغوْم ًگاٍ»آیا ضایؼات 

  اًذ؟ داًیذ چَ تؼذاد، هثتالیاى تَ ّیشّط ُْط دس تغتش ًگاٍ آسهیذٍ هیآیا 
ّاکغي توْا»هْضغ تگیشًذ ّ تشادساى ها تایذ تا « عٌگش حداب»ها تایذ دس  خْاُشاى خْد سا  «

گیشد هی داهي دّ طشف سا« تذحداتی»ّ « ًگاٍ»ّاکغیٌَ کٌٌذ، ّگشًَ ػْاسض  .  

 
ی نعوت جوال : غکرانو 3گلبرگ   



 
داهٌی اعت ی آى ُن ػلاف ّ پاک اگش صیثایی ّ خوال، ًؼوت خذاعت، ؽکشاًَ . 

اكتٌذ، یا دیگشاى سا تَ گٌاٍ  کغاًی کَ تَ خاطش صیثایی سخغاس ّ دللشیثی اًذام تَ گٌاٍ هی
اًذ اًذاصًذ، حن ایي ًؼوت سا ادا ًکشدٍ هی .  

، ُشگض هدْص استکاب گٌاٍ ّ اكتادى تَ دام ّ داهي آلْدگی ّ اكکٌذى دیگشاى تَ تاتالم كغاد خوال
ؽْد ًوی .  

  .سّصی اص ایي ًؼوت عؤال خْاُذ ؽذ ّ حغشت تشای آًاى اعت کَ اص ایي ساٍ تَ دّصخ تشًّذ

 
ىای خیابانی : عػق 4گلبرگ   

 
ی ُْلٌاکی اص عوْط ّ ؽة تاسیکی  ُای كشیثا، دسٍ ُای هغوْم ّ هحثت پؾت تؼضی اص ًگاٍ

  .اص تذتختی اعت
كشّؽٌذ ؽٌاعٌذ ّ خْد سا اسصاى هی تؼضی هیوت خْد سا ًوی .  

کٌٌذ  ی هذػیاى دّعتی ّ ػؾن، خشیذاس ًیغتٌذ، تلکَ كوظ هیوت هی ُوَ .  
ُای خیاتاًی ّ تللٌی سا  ًاک ایي ػؾن ُای ّحؾت اگش ًْساكکٌی تیٌذاصیذ، ػون تیشگی

  .خْاُیذ دیذ
ی خْد سا آتؼ تضًیذ، خیلی ساحت تَ ُش کظ اػتواد ًکٌیذ خْاُیذ آیٌذٍ ؽوا کَ ًوی .  



 
: چػن، دریای ىٌش 5گلبرگ   

 

 
  .ػاهالًَ ًیغت کَ اًغاى تشای لزت دیگشاى، ػزاب الِی سا تشای خْد تخشد

آّسد کٌذ ّ هْج ػصیاى پذیذ هی ّهتی چؾن دسیای ُْط ؽْد، هاین گٌاٍ دس آى حشکت هی .  
  چَ هذس اعت؟« ًگاٍ»ّ « گٌاٍ»ی  ساتطَ

ؽًْذ ُای ُْعشاى هی کٌٌذ، ؽکاس گشگ ُای هغوْم پشّا ًوی آًاى کَ اص تیش ًگاٍ .  
سعذ ُا تَ خایی ًوی   آًگاٍ ... دعت ّ پا صدى .  

  چَ تایذ کشد؟« تیش ًگاٍ»تشای هصْى هاًذى اص 

 
: خٌدفراهٌغی 6گلبرگ   



 
ُا ّ  گش ّ كیلن ُای ّعْعَ ُای گٌاٍ، آًتي ُای كشیة، خارتَ کَ دام ُْؽیاس تاؽین

گًَْ، ایواى ّ ػلاف ها سا ًشتایٌذ ُای دّخال دی عی .  
  .خذاكشاهْؽی، خْدكشاهْؽی سا دسپی داسد

كشّؽذ کٌذ ّ صیش هیوت ّاهؼی هی ُش کَ اسصػ خْد سا ًذاًذ، خْیؼ سا حشاج هی .  
تش اعت اسصػ اخٌاط دعت دّم خیلی پاییي .  

 
را غناخت« دانو»ً « دام»: بایذ  7گلبرگ   

 
این ایغتادٍ« كالذ»ّ « كغن»ها ُش لحظَ تش عش دّ ساُی  .  

ُغتین تا دس  تیي ّ چؾواى آگاٍ ّ ػثشت« عپش توْا»ّ « چشاؽ ایواى»اص ُش چیض ًیاصهٌذ  تیؼ
  .پیچ ّ خن صًذگی دس کام كغاد ّ دام گٌاٍ ًیلتین

  .گُْش ػلاف سا پاط تذاسین تا کشاهت اًغاًی خْد سا اص دعت ًذُین
 

: قیوت ًجٌد 8گلبرگ   



 
گزاسًذ تا خلٍْ کٌذ  صاحثاى گٌح ّ گُْش، خْاُشات خْد سا دس هؼشض دعت ّ دیذ سُگزساى ًوی

  .ّ عاسم سا تَ ُْط اًذاصد
سا ًشتایٌذ ّ  تاصاى گشی، چؾن ّ دل ُْط تاًْاى، هذس ّ هیوت ّخْد خْد سا تذاًٌذ ّ تا خلٍْ کاػ

ْم ّ ؿاست هشاس ًذٌُذگٌح ػلاف سا دس هؼشض ُد .  
سًّذ اًذاصًذ ّ تا پای خْد تَ هشتاًگاٍ هی ُا چَ ساحت خْد سا تَ دام هی تؼضی .  

 
: هرًاریذ نفیص 9گلبرگ   

 
آى پاکذاهٌی ّ ػلاف، گُْشی هیوتی ّ هشّاسیذی اسصًذٍ اعت کَ تایذ تا ُضاساى چؾن اص 

  .هشاهثت کشد
آیذ ّ ایي هشّاسیذ اگش تؾکٌذ، دیگش دسعت  ایي گُْش اگش گن ؽْد، دیگش تَ دعت ًوی

ؽْد ًوی .  
ی حداب تاؽین پظ هْاظة دصداى ػلاف ّ ؿاستگشاى عشهایَ .  

  هگش هشّاسیذ ؽکغتَ هیوتی داسد؟



 
ی باغ زنذگی : ثوره 11گلبرگ   

 
کٌذ گزاسد، تلکَ اص آى هشاهة هی تاؿثاى، هحصْل تاؽ ّ تْعتاًؼ سا تَ تاساج ّ حشاج ًوی .  

ی تاؽ صًذگی ّ تْعتاى ػوش اعت حداب ّ ػلاف، ثوشٍ .  
اًصاف گشدد؟ خیال ّ سُضًاى تی هال ػاتشاى تی پش پش ؽْد ّ لگذ چشا تایذ گل حیا !  

ی ُش ًْع هالهت اعت اػ ًثاؽذ، ؽایغتَ  کغی کَ ًگِثاى عشهایَ .  

 
: دژ کراهت 11گلبرگ   

 
گزاسد اطؼ سا تاص ًویداسد ّ دس حی اػ سا تشًوی ُیچ کظ تَ اعن آصادی، دیْاس خاًَ .  

  .چْى هوکي اعت دصدی سخٌَ کٌذ ّ اهْالؼ سا تَ یـوا تثشد
عاصد تٌذد ّ صى سا دس دژ کشاهت هصْى هی حداب، دیْاسی اعت کَ ساٍ سا تش دصد ػلاف هی .  

ًذاسین ّ ایي دژ سا ّیشاى ًغاصین  ایي دیْاس سا تش .  



 
: گٌىر عفاف 12گلبرگ   

 
تش تاؽذ تایذ اص آى تیؾتش هْاظثت کشد تا تَ ؿاست ًشّد تش ّ هیوتی ُش چیضی کَ ًلیظ .  

اًذاصد  ًوی داًذ، تا تذحداتی آى سا صیش دعت ّ پای ؿاستگشاى کَ اسصػ گُْش ػلاف سا هی کغی
کٌذ تاص تثذیل ًوی ُای ُْط ی تشای گشگا ّ خْد سا تَ طؼوَ .  

  .تَ كشصًذاًواى تیاهْصین کَ اص گُْش ػلاكؾاى ُْؽیاساًَ پاعذاسی کٌٌذ

 
ىای هساحن : نگاه 13گلبرگ   

 
ی خْد سا اص  خاًَ صًیذ، ی اتاهتاى پشدٍ هی تٌذیذ یا پؾت پٌدشٍ ی خْد سا هی ؽوا دس خاًَ ّهتی

ایذ عاختَ ُای هضاحن ّ حؾشات هْری ایوي گضًذ تیگاًَ ّ ًگاٍ .  
اًذ کَ چَ صیثا گلتَ :  

  !«حداب، هصًْیت اعت ًَ هحذّدیت»
ُای هضاحن سا ًاکام تگزاسیذ تا حداب خْیؼ، ًگاٍ .  



 
: انتخاب، نو تحویل 14گلبرگ   

 
  .حداب یک اًتخاب اعت، ًَ تحویل

گَ خْد سا اص تاساج هصْى ً« گُْش ػلاف»خْاٌُذ  گضیٌٌذ، هی آًاى کَ حداب سا آگاُاًَ تشهی
  .داسًذ

ؽًْذ  ًوی اًگیضٍ کٌٌذ ّ تا حشف ایي ّ آى، عغت ّ تی اعت کَ تش اًتخاب خْد اكتخاس هی ایي
گشدًذ، چْى اص هیوت گُْشی کَ داسًذ تاخثشًذ ّ تاتغ خّْ ًوی .  

 
  : حجاب، ضالح هقاًهت 15گلبرگ 

 

ؽًْذ. ًَ تا  هی سعٌذ، هتیي ّ تاّهاس ّ تاًْاى كشصاًَ ّ كِین، ّهتی تَ تلْؽ كکشی هی دختشاى
کٌٌذ م ػْض هی هشد سًّذ ّ ًَ سضای خذا سا تا پغٌذ ُش هْج تَ ایي عْ ّ آى عْ هی .  

تٌذّتاسی اعت، ؽگلتا کَ کغاًی خْد سا خلغ عالذ  اگش حداب، عالذ هواّهت دس تشاتش تی
هاًٌذ دكاع هی ُدْم كغاد، تیکٌٌذ ّ دس تشاتش  هی .  



 
: دل پاک، نگاه پاک 16گلبرگ   

 
  .حداب ظاُشی سیؾَ دس ػلاف دسًّی داسد

  .کغی کَ تخْاُذ پاک ؽْد، ظاُش ّ تاطٌؼ سا تایذ یکی کٌذ
دل دس پاکی  پاک داًٌذ کَ ، ًوی«ک تاؽذدلت پا»گْیٌذ  اًذ،ّلی هی هیذ ّ الاتالی کَ تی آًاى

آیذ پاک تشًوی ؽْد ّ اص دل پاک، خض ًگاٍ سكتاس ّ هتاًت ّ ّهاس ًوایاى هی .  
  .اص کْصٍ ُواى تشّى تشاّد کَ دس اّعت

تْاى پزیشكت کَ اص کغی ػلًْت گٌاٍ تَ هؾام تشعذ، ّلی هذػی تاؽذ کَ دلؼ پاک  ًوی
  .اعت

 
ی گل نجابت : عصاره 17گلبرگ   

 
ؽْد داسی هی ی دستغتَ ًگاٍ دد ّ دس ؽیؾَگش هی« ػطش»ُای ػالن تثذیل تَ  ی گل ػصاسٍ .  

پشد ّ اگش کغی تا حداب ّ پْؽؼ، ػطش ػلاف  ی ػطش تاص تواًذ، ػطشػ هی اگش دس ؽیؾَ
اكتذ خْد سا حلع ًکٌذ، اص اسصػ ّ اػتثاس هی .  



ُای ؽیطاًی سُا کشد ّ گل ًداتت سا ًثایذ دس   ی ًگاٍ اًگیض ػلاف سا ًثایذ دس هضتلَ ی دل سایحَ
لیذ ُْعثاصاى پشپش عاختدعت پ .  

 
: ًیرًش گناه 18گلبرگ   

 
هضاحوت دّس خْد  ی ُا حؾشٍ ّ تؼضی اص چِشٍ کٌٌذ ُا ّیشّط گٌاٍ هٌتؾش هی تؼضی اص ًگاٍ

کٌٌذ خوغ هی .  
 خیض کٌذ، هشداب حؾشٍ ُای حشام سا تَ عْی خْد خلة هی ای کَ ًگاٍ تضک کشدٍ ُای هیاكَ

 ُای آتؼ دّصخ اعت کَ ُن خْد سا اعت ّ هُْای اكؾاى ّ دس هؼشض تواؽا، ؽؼلَ
اكکٌذ عْصاًذ ُن خْاًاى سا تَ آتؼ گٌاٍ هی  هی .  

ؽْد؟ ًیغت کَ صى تا کشاهت، تَ یک تْتیک عیاس تثذیل هیحیق  !  

 
  : کذام رابطو؟ 19گلبرگ 

 
کٌین ًگاٍ هی« آیٌَ»تَ تشای ؽٌاخت صؽتی ّ صیثایی چِشٍ ّ لثاعواى  .  



  ُای خْد سا دس کذام آیٌَ تٌگشین؟ ُا ّ ػول صیثایی ّ صؽتی اخالم ّ خصلت
صهیي ّ  ی یک کؾاّسص تا اػ، ساتطَ ی یک تاخش اعت تا عشهایَ ها تا خْدهاى، ساتطَ ی ساتطَ

ُا ّ  آهْص تا دسط داًؼ ی یک ُایؼ، ساتطَ ُا ّ دسخت   ی یک تاؿثاى تا گل صساػتؼ، ساتطَ
اػ ُا ّ کاسًاهَ    ًوشٍ .  

  پشّسین یا خاس؟ تشین یا صیاى، گل هی آیا عْد هی
  پژهشین؟ سّیین یا هی هی

  ؟«سدّ »اعت یا « هثْلی»ی ها  کاسًاهَ

 
  : حیای هرین 21گلبرگ 

 
ی ُْط ؽًْذ ّ تَ ّیشّط  اًذ، دسیـا کَ تاصیچَ داس ػلاف كاطوَ ّ حیای هشین صًاى خْب، هیشاث
  .گٌاٍ آلْدٍ گشدًذ

چَ ّ خیاتاى، ؽکاسگاٍ صیاداى اعتاًذ ّ کْ دصداى ایواى ّ ؿاستگشاى ؽشف دس کویي .  
تش اص طال ّ پْل ّ هحصْل تاؽ ّ ّعایل خاًَ ًیغت گُْش ػلت ّ ًداتت، کن اسصػ .  

ُای اسصؽوٌذ خْد ًثاؽذ، اگش ؿاست ؽذ ّ هْسد دعتثشد هشاس گشكت،   کغی کَ هشاهثت عشهایَ
  .تایذ خْدػ سا هالهت کٌذ

 
  : نیع نگاه هطوٌم 21گلبرگ 



 
تَ  ُای ًاپاک هشاس دُذ ّ ُای هغوْم ّ چؾن خْد سا دس هؼشض دیذ ّ تواؽای ًگاٍ آًکَ

ی ایي تاصی ًیغت گشی تپشداصد، ُویؾَ تشًذٍ دلثشی ّ خلٍْ !  
  .سّصُای ًذاهت ُن دس پیؼ اعت

ُای ؽِْت دس اهاى   ُا ّ ًیؼ پؾَ ُش کَ خْد سا تا عپش حداب هصْى ًغاصد، اص صُش ًگاٍ
  .ًخْاُذ تْد

هاًذ ّ ُیچ پادصُشی آى سا  ُا تا آخش ػوش، دس ّخْد اًغاى هی گاُی صُش ّ هغوْهیت ایي ًگاٍ
کٌذ دسهاى ًوی .  

 
  : پػت دیٌار نذاهت 22گلبرگ 

 

  گزاسد، تشد ّ تَ تواؽا هی ُا گشگ گشعٌَ هی سا خلْی صذ« کْدک ػلاف»آًکَ 
  كشّؽذ، سا تَ چٌذ عکَ تولثی ّ تذلی هی« یْعق صیثایی»آًکَ 

  سّد، ّس گٌاٍ هی ی ؽؼلَ تَ صحٌَ« لثاط توْا»آًکَ تذّى 
  سیضد،  ي حغشت هیًؾیٌذ ّ اؽک ًذاهت تش داه سّصی ُن پؾت دیْاس ًذاهت هی

توْایی خْد خْاُذ عْخت پشّایی ّ تی عشاًدام ُن دس آخشت، دس آتؼ تی .  



ُای تثاٍ ؽذٍ ّ پؾیواى کاكی ًیغت کَ دیگشاى ایي ساٍ سا دّتاسٍ   آیا دیذى ایي ُوَ طؼوَ
  !تدشتَ ًکٌٌذ؟

 
  : ىوطٌ ً ىوطاى با الگٌ 23گلبرگ 

 
م دس دل داسین ّ اكتخاس ها ػؾن تَ صیٌة کثشی تالین کَ هحثت صُشا ػلیِا الغال تَ خْد هی

  .اعت
  .ایي هحثت اُل تیت ػلیِن الغالم تایذ خْد سا دس صّایای صًذگی ها ًؾاى دُذ

  ؽثاُت ها ّ ایي دّ الگْ دس چیغت؟
ثاتت  ػلت ّ ػثادت ّ حیای كاطوی ّ صثش ّ ؽداػت ّ ّكای صیٌثی دس ها ًثاؽذ، چگًَْ اگش

  پزیشًذ؟ هی پیشّ صیٌثین؟ ... آیا ادػای خالی سا اص های صُشا ّ  کٌین کَ ؽیؼَ
ُای کشاهت ّ ًداتت ُوغْ ؽْین تکْؽین تا اعٍْ .  

 
ىای نجابت  : غنچو 24گلبرگ   



 
  ... ػاهل آى اعت کَ اًذیؾَ کٌذ پایاى سا

داسد،  ی ػلاف تَ صیثایی ّ کشاهت آساعتَ اعت ّ علیذی ّ ؽلاكی ػصوت سا اّل کَ خاهَ اص
ی گٌاٍ ّ هؼصیت تش آى تپاؽذ   ًثایذ گزاؽت چشکاتَ .  

ُا ّ   ی ًداتت تاص ًؾْد ّ دعت تداّص تَ ؿٌچَ ْاظة تْد کَ پای تیگاًَ تَ هضسػَاص اّل تایذ ه
ُای ًْسط ػصوت ًشعذ تْتَ .  

ثوش اعت ّ آب ّ آتشّی  ّگشًَ ... پظ اص لگذهال ؽذى گل ّخْد، اؽک ّ كـاى ّ ًذاهت تی
گشداًذ سكتَ سا تشًوی .  

 
  : ضنگر هقاًهت 25گلبرگ 

 
  .ّهتی حداب، عالذ ّ عٌگش تاؽذ، صًاى تا حداب ُن هشصتاًاى ػلاف ّ ؽشكٌذ

کْؽٌذ تا تضؼیق حداب ّ تشّیح ػشیاًی، صًاى ّ دختشاى خاهؼَ سا خلغ  هِاخواى كشٌُگی هی
  .عالذ کٌٌذ

دُذ یُای ُدْم اّ آگاٍ تاؽذ، تَ ایي خلغ عالذ تي ًو کغی کَ اص دؽوي ّ ؽیٍْ !  



 
  : ىنر پاک هانذى 26گلبرگ 

 
دٌُذ ّ خْد سا دس هؼشض تاسػ تیشُا ّ  ت هیسا اص دع« احتیاط»چشا تشخی اص خْاًاى ؽشط 

  دٌُذ؟ ُای خطشًاک هشاس هی   تشکؼ
ُای آلْدٍ ّ ؽْم تشای  ُای هغوْم ّ كلح ؽذٍ اص استثاط خْسدٍ اص ًگاٍ آیا ایي ُوَ اكشاد تشکؼ

  ػثشت کاكی ًیغت؟
َ ٌُش ٌُشهٌذ کغی اعت کَ تتْاًذ دس كضای آلْدٍ، پاک ّ ػلیق تواًذ ّگشًَ گٌاٍ ّ آلْدگی ک

آیذ  ًیغت ّ اص ُوَ کظ تشهی  ...  

 
  ىای ضبط غذه : صحنو 27گلبرگ 

 
 اًذ کَ تشًذ ؽایذ كشاهْػ کشدٍ حداتی ّ تشٌُگی ّ خْدًوایی لزت هی کَ اص تی آًاى

هیاهت هْسد عؤال  کٌذ ّ كشدای تشداسی هی ُا سا ضثظ ّ كیلن ُای دهین خذا، ایي صحٌَ دعتگاٍ
  .هشاس خْاُذ داد

ُا ّ سّاتظ ؽوا دس هیاهت تَ ًوایؼ ػوْهی دسآیذ ّ سعْایی تَ تاس  ضشیذ كیلن تواطآیا حا



  آّسد؟
  ی الِی اعٌاد ّ هذاسک كشاّاى اص اػوال ها دس اختیاس داسد. تشای آًِا چَ خْاتی داسین؟ هحکوَ

 
  ی گناه : ًضٌضو 28گلبرگ 

 
دختشاى  تش تَ حشین کشاهت صًاى ّ حداتی، ساحت ػلاف، اص دیْاس کْتاٍ تذحداتی ّ تی دصداى

اًذ، اص ایي گًَْ   پْؽؼ صًٌذ اها صًاى تاحداب چْى دس عٌگش حلاظتی ػلاف ّ دعتثشد هی
تشًذ ُای ؽیطاًی هصْى ُا ّ ّعْعَ  تؼشض .  
 عاصًذ، ُن یوي ّ عالن هیآًاى کَ تا پْؽؼ ّ حداب، هحیظ سا ُن تشای خْدؽاى ا خْؽا
ُْط  ی ی گٌاٍ ّ ؽؼلَ ؽًْذ ّ تیواسدالى سا تَ ّعْعَ ی ُْعثاصی دیگشاى ًوی ّعیلَ
اًذاصًذ ًوی .  

 
  : نقاب هيربانی 29گلبرگ 

 
خْد سا تَ  ّ دختشاى، تَ خاطش اسصػ ّ کشاهتی کَ داسًذ، ًثایذ دس تاصاس عْداگشاى ؽِْت، اًْاى



  .تِای چٌذ ًاهَ ّ ًگاٍ ّ لثخٌذ ّ پیام تلشّؽٌذ
ؽًْذ اها ّهتی  صًٌذ ّ هذػی ػاؽوی هی  دیْعیشت، ًواب هِشتاًی تَ چِشٍ هی خْیاى کام
کٌٌذ، یا  لَ هی هشتاًی خْد سا صیش پای خْدػصوت سا چیذًذ ّ صیثایی کشاهت سا اص تیي تشدًذ،  گل

اًذاصًذ هثل دعتوال هصشف ؽذٍ، دّس هی .  
ؽًْذ ّ ... چَ خْػ تاّسًذ، آًاى کَ تغلین هی .  

 
  : حجاب، قلعو یا زنذاى؟ 31گلبرگ 

 
، تلکَ هلؼَ ّ دژی اعت کَ اص ّسّد حداب، صًذاى ًیغت کَ صًاى دس آى هحثْط تاؽٌذ

کٌذ ؿاستگشاى ّ هِاخواى خلْگیشی هی .  
دٌُذ ّ دس  ًوی ی ّسّد تَ حشین ػلاف اًذ کَ تَ هضاحواى اخاصٍ ًؾیٌاًی  تا حداب، هلؼَ صًاى

کٌٌذ ایي حصاس تلٌذ اص گُْش ػلاف پاعذاسی هی .  

 
  : زیبایی ضیرت یا صٌرت؟ 31گلبرگ 



 
ای تیشّى اص حصاس تاؽ اعت کَ طوغ ُش سُگزس سا تَ  حداب یا تذحداب، ُوچْى ؽاخَ تی

کٌذ عْی خْد خلة هی .  
  تاؽ تشّى آسد عشُش ؽاخَ کَ اص 

  ی آى طوغ کٌذ ساُگزس دس هیٍْ
کٌذ سّیذ ّ ػطش پاکی، ّخْد صًاى هحدثَ سا هیوتی هی گل ػلاف دس تْعتاى حداب هی .  

پشداصًذ آًاى کَ اص عیشت ّاال هحشّهٌذ، تَ ًوایؼ صْست خْد هی .  

 
  : جٌاىر اصلی ً بذلی 32گلبرگ 

 
  .پیشّاى آسایؼ ّ تدول، ّیتشیي هذ ّ تْتیک تواؽای دیگشاًٌذ

کْؽٌذ خوال صْست سا تَ ًوایؼ ػوْهی تگزاسًذ ّ احغاط کوثْد  كاهذاى کوال عیشت هی
  .ؽخصیت سا خثشاى کٌٌذ

آّسد کغی کَ خْاُش اصلی داسد، تَ تذلی سّ ًوی .  
خْد سا دس چٌذ هطؼَ طال یا چٌذ دعت لثاط تذاًذ دسیؾ تش کغی کَ هیوت .  



 
  : زیبارًیاى عفیف 33گلبرگ 

 
اگش چِشٍ ّ خوال  ؽْد ّ ُایتاى تیلضاییذ، اهتیاصتاى تیؾتش هی ػلاف ّ پاکذاهٌی سا تش خْتی اگش

ؽْد ذ، اص اهتیاص ؽوا کن هیؽوا سا تَ گٌاٍ اكکٌ .  
تَ سخ اًغاى  ُای ػلاف ّ پاکذاهٌی داسد کَ سّیاى، آى هذس ًوًَْ دس هیاى خْاًاى ّ صیثا خذاًّذ

کاساى تثٌذد تکؾذ ّ ساٍ تِاًَ سا تش هؼصیت .  
، حدت خذا تش دیگشاًٌذ«ػلاف ّ کوال»داسًذ ّ ُن « هال ّ خوال»آًاى کَ ُن  .  

ی ػزاتواى گشدد؟ ُشگض هثاد کَ ًؼوت، ّعیلَ !  

 
  : برگ ىٌیت 34گلبرگ 

 
ُْیت « اخالم»ّ « كشٌُگ»ؽایذ لثاط سا صّد تَ صّد تؾْد ػْض کشد یا خاًَ سا كشّخت ّلی 

  .هاعت
ّ ُْیت خْد سا تلشّؽین ّ ػْض کٌین ًثایذ تَ ایي صّدی ّ عادگی، ؽخصیت .  

صد ّ اص هشص ػویذٍ ّ ّ اخالؿ ّ « عّذ ایواى»تشای هواّهت دس تشاتش عیل تِاخن كشٌُگی تایذ 



  .كشٌُگ حداب ّ ػلاف ًگِثاًی کشد
تاصًذ سا ُن هی« خذا»خْدتاختگاى دس تشاتش كشٌُگ تیگاًَ، تَ ساحتی  .  

خْد سا گن ًکٌین« ُْیت»ی  تشگَ !  

 
  ی قابل دفاع : پرًنذه 35گ گلبر

 
ؽْد ػلوکشد ها، دس ؽة ّ سّص تایگاًی هی .  

تیشٍ ّ سّؽي  ی لحظات ُا ّ ُوَ ُا، لثخٌذُا، ًگاٍ  ُا، ساتطَ ُا، ؽٌیذٍ ُا، گلتَ سكتاس ُا، حشف
دُذ تؾکیل هی« پشًّذٍ»صًذگی، تشای ها یک  .  

اعاط هحتْای ایي پشًّذٍ، هؤاخزٍ ّ هحاکوَ خْاُین ؽذسّصی ُن تش  .  
« ی اػوال ًاهَ»داؽتَ تاؽذ ّ اص كاػ ؽذى « هاتل دكاع»ای  خْؽا تَ حال کغی کَ پشًّذٍ

  .خْد ًگشاى ًثاؽذ

 
  : تار ً پٌد هتانت 36گلبرگ 



 
آسایذ، تاس ّ پْد حداب  ی ًدیة دختشکاى هؼصْم سا هی ای کَ هاهت کْچک ّ چِشٍ چادس ّ هوٌؼَ

  .ّ هتاًت دس تضسگغالی اعت
ؽًْذ پزیش هی دختشاى اگش اص کْچکی تا هلِْم حیا ّ حداب اًظ تگیشًذ، دس تضسگی کوتش آعیة .  

تضسگی ثوش دُذ ًِال ػؾن تَ حداب سا اص کْدکی دس دل كشصًذاًواى تکاسین، تا دس .  

 
  : خٌدهاى باغین 37گلبرگ 

 
  .ظاُش دس تاطي هؤثش اعت

گزاسد تاطي ُن دس حاالت ّ سكتاسُای ظاُشی اثش هی .  
پیشّی کٌذ ّ  ًَکَ دس لثاط، هیاكَ، ًْع صًذگی، كشٌُگ اختواػی ّ آداب ّ سعْم اص تیگا کغی

ظاُشی تَ تذسیح اّ سا  ؽْد ّ ؽثاُت الگْ تگیشد، کن کن ؽخصیت ّ ُْیت اّ ُن تیگاًَ هی
کؾذ هی« پزیشی كشٌُگ»تَ  .  

داس ّ ؿٌی ُغتین، چشا دس كشٌُگ ّ آداب اص تیگاًَ گذایی  ها کَ هْهی تا كشٌُگ ّ سیؾَ
  !کٌین؟

  .خْدهاى سا اص یاد ًثشین، خْدهاى تاؽین



 
  ی ایواى  : آینو 38گلبرگ 

 
ػؾن تَ هشآى ّ اُل تیت سا اص دل ّ دسّى تَ اًذام ّ تشّى آّسین ّ اص تاطي تَ ظاُش ّ اص عیشت 

  .تَ صْست
ّ یکغاًی ادػا ّ ػول گْاٍ ایواى صادم هاعت« ًوْد» ّ« تْد»یگاًگی  .  

ی تاطٌواى گشدد، ؽاُذ آى اعت  اگش سكتاس ها تاتلْی تاّسُای دیٌی ها تاؽذ ّ اگش ظاُش ها آیٌَ
  .کَ دس ػویذٍ تَ هشآى ّ هکتة صادهین

ُاعت ُا ّ آیٌَ حداب یکی اص ایي تاتلْ  ...  

 
ىای حیا گل   : پرًرظ 39گلبرگ   

 
  تشیذ، اگش اص ػلًْت هشداب سًح هی

  اگش اص خاسعتاى هحیظ ًاساحتیذ،
  ُا دس ُشاعیذ، ُا ّ خیاتاى ُا ّ کْچَ   كشّؿی دل اگش اص تی

دس تْعتاى صًذگی گلی تکاسیذ ّ تَ خای دؽٌام تَ تاسیکی، چشاؿی سّؽي کٌیذ ّ تَ خای 



  .ًلشیي تَ هشداب ّ خاسعتاى، گلغتاى هؼطش تغاصیذ
  ایذ؟ حیا ّ ػلاكیذ، چٌذ گل صیثا پشّسػ دادٍ ؽوا کَ تاؿثاى

شداب حداب ّ پاک ّ ًدیة کَ تشتیت کٌیذ، گاهی تشای خؾکاًذى ه ُش دختش تا ایواى ّ تا
ایذ ایذ ّ ظلوت سا ؽکغتَ تشداؽتَ .  

 
ی ًرًد هونٌع : هنطقو 41گلبرگ   

 
ؽْد ّ گشكتاس  ّاسد هی« ّسّد هوٌْع»ی  ُای ًگاٍ سا ًؾٌاعذ. تَ هٌطوَ «خظ هشهض»کغی کَ 

گشدد هی .  
  عت، تایذ ًگشیغت؟ا« دیذًی»هگش تَ ُش چَ 

ؽْد، اص هیوت « تیي ُشصٍ»چؾوی کَ حشین صًذگی ؽخصی دیگشاى سا هشاػات ًکٌذ ّ 
اكتذ هی .  

ی اًذکی اعت ًگاٍ، گاُی تیش هغوْم ؽیطاى اعت ّ هیاى ًگاٍ ّ گٌاٍ، گاُی كاصلَ .  
تْاًذ کٌتشل کٌذ، چَ ادػایی داسد؟ کغی کَ حشیق چؾن خْد ًیغت ّ ًگاُؼ سا ًوی !  

: گل ػلاف / خْاد هحذثیهٌثغ   
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