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میحرلا نمحرلا هللا مسب
رهلک نیوآ : هسسوم لوئسم ریدم

مثیم ، یدمحم تشترز : ناراکمه
ویرآ و حیسم رفولین ، یبجر

. یتمه

، برغ دابآ ساالم ، هاشنامرک : سردآ
عمتجم ، ملعم راولب ، هاگتسد دصتفه

. ریدغ

، کیپرذآ شرآ زا: ییاهدورس
مثیم ، یتمه ویرآ ، حیسم رفولین
تشترز ، یربکا هنازرف ، یبجر

اسهم رای، یلق هیده ، دنسپراک ایور ، روپنامیلس شوهم ، یماما دیعس ، یدمحم
دومحم ، اسراپ زانرف ، یدمحا هرهاط ، یزورون امیس ، یسابع زانلا ، یریشناهج
دمحم ارهز ، دیشروخ یتماق دیهان ، یماصمص انث ، ییوداد هفطاع ، یدومحم

. یرقاب نیرسن ، یرفص اسهم ، یزبس میسن ، یرذآ

هلا قم : تسخن لصف
حیسم رفولین هتشون / سریپ یسانش هناشن و اوژهنا _

هملک تلا صا ناتسادارف و رعشارف : مود لصف

و... ملا ینیم لزغ لزغ، : موس لصف

اوژهنا : مراهچ لصف
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هلا قم : لوا لصف
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سریپ یسانش  هناشن و اوژهنا

حیسم رفولین

،(symbol) دامن هلمج زا هناشن عاونا نآ عبت هب و هناشن الح طصا : هدیکچ
:CharlesSandersPeirce) سریپ زردنس اچزلر طسوت راب  نیلوا یارب
ی هناگ  هس میسقت اب و ییاکیرمآ تسیتامگارپ فوسلیف ،(1914-1839
مولع رد هدافتسا دروم و دش نردم نارود یملع تایبدا دراو وا طسوت هناشن

. تفرگ رارق نوگانوگ
هناشن . دناد  یمن نآ ی هدرتسگ یانعم رد قطنم زج یزیچ ار هناشن سریپ
نهذ رب انب هراومه دناوت  یم . دسر  یم انعم هب نهذ عازتنا خالل زا

. میتسه ور هب ور یگنارسدوخ یعون اب هشیمه نآ رد وام دشاب توافتم
ریسفت و دیلوت دنیارف هب هکلب ، هناشن دوخ هب هن روسوس الف خرب ، سریپ
نوناک رد ار نآ و دراد هجوت Semiosis یزادرپ  هناشن ای اه هناشن

ژرنا کی زین اوژهنا حلا . دهد  یم رارق دوخ یتخانش  هناشن ی هیرظن
و دیلوت دنیارف هب نآ رد هک تسا ناریا تایبدا رد روهظون و زیرگراجنه

یانعم زا هملک ره اوژهنا ردژرنا عقاو رد هدش. رایسب هجوت اه هناشن ریسفت
هب و هدروآ تسد هب ار یا هیوناث یانعم ، دنکیم یورارف دوخ یهیلوا

یسررب اب دوش  یم تالش قمهلا نیا رد هک ددرگ  یم لدبم یا هناشن
سریپ تایرظن یانبم رب اوژهنا یسانش  هناشن ریسفت و اه هناشن عاونا

دوش. هتخادرپ

. هناشن ریسفت ، سریپ ، یسانش  هناشن اوژهنا، ژناگ: اودیلک
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: همدقم
اه نآ یدالتل هوحن اه، هناشن شیادیپ دنیارف یسررب هب یسانش  هناشن

یعیسو رایسب داعبا یاراد سریپ یسانش  هناشن . دزادرپ  یم ناشدربراک و
لک یلصا ینابم زا یکی ناوت  یم ار اه هناشن دروم رد یو رظن و تسا

ناسسؤم زا یکی ناونع هب مه سریپ زردنس اچزلر . تسناد یو ی هفسلف
یسانش  هناشن راذگ  ناینب ناونع هب مه )و مسیتامگارپ ) لمع تلا صا بتکم

(28،1390، یوضر و یرافغ ). تسا فورعم
اه هملک یانعم یسررب هب طقف هک یسانشانعم الف خرب یلک روط هب
اه هناشن عاونا ریاس یسررب هب یسانش  هناشن دبای،  یم صاصتخا

هناشن دنناوت  یم و... تاکرح ، اهادص ، میهافم ور، نیا زا . دزادرپ  یم
و هناشن ینعی هناگود ماظن رب هک دالتل ثحب سکعرب و دنوش بوسحم
یاه  یوژیگ نیرت  مهم زا یکی ، تسا راوتسا نآ دالتل ی هوحن
یدعب  هس ای هناگ  هس کرد ساسا رب هناشن یسررب ، سریپ یسانش  هناشن
هناشن دهد،  یم طاالیع یا هنوگ هب هک ار یئیش ره سریپ . تسا نآ زا
یقیقح ) ینوریب روما لماش اهنت وهن هدرتسگ رایسب فیرعت نیا . تسناد  یم

هب طوبرم روما هکلب تسا هداج عالمئ ای یملع نیناوق دننام ( یدادرارق و
رب رد زین ار و... هراشا نابز ، تاساسحا و راکفا ، توص دننام ناسنا
و تسا هناشن اه هشیدنا ی همه و تاقیقحت یهمه دوپ و رات . دریگ  یم

(peirce19062). تساه  هناشن یوطنم تایح نامه ملع و هشیدنا تایح
یتح و تساه  هناشن زا راشرس عملا مامت هک دیشیدنا  یم نینچ سریپ
هدش لیکشت فلتخم یاه  هناشن زا ًافرص عملا دیاش هک داد یم لا متحا

( نامه ). دشاب
ریوصت ای دلا نآ فرط کی هک دراد هناگود یتیهام ، هناشن روسوس رظن زا

چیه . تسا نآ یموهفم و ینهذ ریوصت ای لولدم شرگید یوس اوژهو ییاوآ
و لباقتم یراتخاس ی هطبار هکلب دنتسین هناشن ییاهنت هب ود نیا زا کی

دوجو  هب ار هناشن دوش،  یم هدناوخ دالتل هک اه نآ ی هتسب  مه
. دروآ  یم

ریسفت و دیلوت دنیارف هب هکلب ، هناشن دوخ هب هن روسوس الف خرب ، سریپ
نوناک رد ار نآ و دراد هجوت Semiosis یزادرپ  هناشن ای اه هناشن

هس مزلتسم یزادرپ  هناشن . دهد  یم رارق دوخ یتخانش  هناشن ی هیرظن
اب ار اه هناشن یزادرپ  هناشن دنیارف . تسا ریبعت و قادصم ، هناشن رصنع
و یتهج هب هک تسا یزیچ هناشن ، دنیارف نیا رد . دهد  یم دنویپ قیداصم

هدهاشم هجیتن رد . دنیشن  یم یزیچ یاج  ،هب یسک رظن رد ، یناونع  هب
طباور و شنک رب ینتبم سریپ یتخانش  هناشن ی هیرظن هک مینک  یم
یناگود ی هطبار هب ار نآ ناوت  یمن و تسا رصانع Trichotomy یناگهس

« یسانش  هناشن » وا هک یتاعلا طم ی هتشر داد. لیلقت روسوس رظن دروم
. تشاد یکیدزن طابترا قطنم اب هک دوب اه» هناشن یروص ی هیرظن » دیمان

ص26) ،1387، رلدنچ )
درک: یفرعم ار یهجوهس ییوگلا سریپ ، هناشن ِیروسوس یوگلا الف خرب »

یدام ًاموزل (و دریگ  یم دوخ هب هناشن هک یتروص :( دومن ) نومن زاب _
.( تسین

دوش.  یم لصاح هناشن زا هک ییانعم هکلب رگریسفت هن :( ریبعت ) ریسفت _
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ص ،1387 یدوجس )«. دهد  یم عاجرا نآ هب هناشن هک (باژه): عوضوم _
(27

(Index) هیامن ،(Icon) لیامش فورعم ی هتسد هس هب ار اه هناشن سریپ
تسا هناشن ینامز هناشن » وا رظن زا . تسا هدرک میسقت (Symbol) دامن و

، دشخبب ییافوکش تردق وا هب هک ار رگید یا هناشن هب لا قتنا تیلباق هک
«. دشاب هتشاد

رد تسا سریپ یسانش  هناشن یاه  یوژیگ نتخاس نشور قمهلا نیا فده
هچ ات اوژهنا مینادب میهاوخ  یم . دیآیم رامش هب روهظون ژرنا کی هک اوژهنا

دراذگب شیامن هب دوخ رد ار سریپ یسانش  هناشن یاه  یوژیگ هتسناوت دح
دنک. یدربراک ار اه نآ و

: سریپ یاه  هناگ  هس
(icon) لیامش

. ریوصت و لیامش یانعم هب ، تسا (eikon) ینانوی زا هدمآرب اوژهیا نکیآ
تسا یرادینش و یرادید اه هناشن زا یا هقبط ، سریپ یسانش  هناشن رد

یوژ اب اه تهابش قیرط وزا راکشآ یدیلقت یاه  هبنج ی هلیسو هب هک
هدش نومنزاب عوضوم اب سوسحم ًامیقتسم یا هطبار رد کرتشم یاه  یگ

و یگدننار و ییامنهار اه،عالمئ لکش اه، حرط ، اهرادومن دننام دراد؛ رارق
اراد تلع هب .(530bussmann2006)دلا اهادص ییایقیسوم ییامنزاب زین

، نوتراک ، ملیف ، هرهچ یشاقن لثم ، تسا نآ هیبش ، لولدم تایفیک یضعب ندوب
یاه  شیامن رد یتوص یاه  هولج ادص، دیلقت ، هراعتسا اوآ، مان ، تکام
تهابش (197 ،1387 ، رلدنچ ). یدیلقت تاراشا و ملیف ی هلبود ، ییویدار

. تسا لیامش دهد،  یم ناشن هک ییایفارغج طیحم و هشقن کی نایم
لکش ) تاهج یضعب زا هناشن ، یلیامش یاه  هناشن رد (abrams2009324)
یخرب ، یترابع هب . تسا دوخ عوضوم هباشم وب) ای ادص ، ساسحا ، یرهاظ
یلیامش یاه  هناشن سریپ (26-25،1393، یدوجس ). دراد ار عوضوم تایفیک

دنک: یم میسقت هتسد هس هب ار
تهباشم رب ینتبم نآ عوضوم و هناشن ی هطبار ، ریوصت رد : ریوصت _1

هک دنتسه یریوصت ییاه  هناشن ژاه امیا (28،1393، یدوجس ). تسا یریوصت
کرتشم یاه  هصخشم و اه تیفیک زا هطوبرم باژهی / عوضوم اب

ژ امیا ار اه نآ تداع بسح رب ام هک ییایشا ... دنرادروخرب یا هداس
ییاه  یوژیگ عومجم لماش ، هرهچ یاه  یشاقن لیبق زا میناوخ  یم

ژ امیا نآ، یتخانش موهفم هب دنا... هناشن و عوضوم نیب کرتشم هک دنتسه
ای یسح تیفیک عون ره هکلب دنتسین یرادید و یریوصت یاه  هناشن اهنت اه
لماش هدیشخب مسجت ار عوضوم هک زین ار اه نآ زا ییاه  بیکرت

، نسر وال سناهوی درب.( مان یتوص ژ امیا زا ناوت  یم ثملا یارب دوش؛  یم
(76،1388

رارقرب نآ عوضوم و اه هناشن نیب یسایق ی هطبار ، رادومن رد : رادومن _2
درادن دوجو نآ عوضوم و رادومن نیب یسح هباشت چیه هرادومن رد . تسا
اهرادومن (28،1393، یدوجس ). تسا کی ره یازجا طباور نیب تهابش هکلب

هچ و یعقاو (هچ صاخ باژهی / عوضوم هب تبسن ژاه امیا اب لباقت رد
یطباور درادن زاین رادومن کی ... دنتسه رادروخرب یرتشیب الل قتسا )زا یلیخت
رگنایامن دناوت  یم هکلب دوش  یم طوبرم یدام یایند هب هک دهد ناشن ار
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. دشاب قعالین و یقطنم طباور
یناف طارقس ← تسا ناسنا کی طارقس ، دنتسه یناف اه ناسنا یهمه

. تسا
و دنهد  یم هبرجت و شیامزآ هب نت اهرادومن یوژه ،هب یریوصت یاه  هناشن

طباور هک موهفم نیا هب _ ژاه امیا یدح ات و اهرادومن هک نیا رگید
... دنتسه یعضو و یدادرارق _ دنهد ناشن هویش کی زا شیب هب دنناوت  یم

(80-78،1388، نسر وال سناهوی )
ربراک هک تسا یهباشت رب ینتبم ، تهباشم ی هطبار هراعتسا رد : هراعتسا _3

دنک. یم رارقرب یراعتسا کالم هجو ود ییانعم یاه  هفلؤم نیب ، هراعتسا
(28،1393، یدوجس )

یوژیگ هک دنتسه ییاه  هناشن اه هراعتسا ، سریپ ی هیرظن ساسا رب
رگید یزیچ رد یزاوت و نراقت کی ندنایامن قیرط زا ار نومنزاب کی یرادومن
نآ رد هک تسا هناشن ود نیب ی هطبار ، هراعتسا » عقاو رد . دنهد  یم ناشن
یارب دبای؛  یم یلجت مود ی هناشن رد تسخن ی هناشن ینومنزاب یوژیگ
کی رگاسانش ای و هیامن هکلب دوش  یمن بوسحم یرامیب کی بت ثملا،

، یترابع هب ای ون یهناشن کی تروص هب ار ترارح جنسامد . تسا یرامیب
دیدج یریوصت ی هناشن نیا زا ام . دزاس  یم رگ هولج هویج نوتس عافترا
ناوت  یمن اما درک ساسحا ناوت  یم ار ترارح اریز مینک  یم هدافتسا

درک. ساسحا ناوت  یمن اما دید ناوت  یم ار هویج نوتس هک حیلا دید،رد
(81-80، نامه )
(index) هیامن

صخاش دهد؛  یم ناشن هک تسا یزیچ ینعم هب ینیت ال ،اوژهیا سکدنیا »
ی هطبار نآ رد هک تساه  هناشن زا یا هقبط ، سریپ یسانش  هناشن رد

تهابش )ای لبمس ) دادرارق یانبم رب دنک یم حرطم هک یزیچ نآ و هناشن
سکدنیا . تسا یّلع ای یعیبط ًامیقتسم ی هطبار یانبم رب اما تسین ( نکیآ )

کی تفایرد دنک. یم هئارا هک دشاب یزیچ عالمئ زا هدمآرب تسا نکمم
یسکدنیا بت . دشاب هبرجت ی هیاپ رب تسا نکمم لا کیسکدنیا ی هناشن

(551bussmann2006)«. تسا شتآ یارب یسکدنیا دود و یرامیب یارب
ادص، ساکعنا اپ، یاج دعر، ، شراخ بلق، نابرض دود، ) یعیبط یاه  هناشن
، جنسامد ، امنداب ) یریگ  هزادنا یاهرازبا ،( عونصمریغ یاهوب و اه معط
( نفلت گنز، ندز، (رد یرابخا نآ)،عالمئ هباشم و هباشم و جنس  لکلا ، تعاس
، ملیف ، سکع ) طبض عاونا ،( ییامنهار یاهولبات ، تشگنا اب هراشا ) تاراشا ،
)و... هدش طبض توص و ینویزیولت ای ییویدیو یهدش یرادرب  ملیف ریواصت
، یدوجس ر.ک زین ،66،1387و رلدنچ ). دنتسه هیامن زا ییاه  هنومن یگمه

(25،1393
(symbol) دامن

هچ نآ و عالتم ینعم هب symbol ینانوی زا هدمآرب تسا اوژهیا لبمس
، سریپ یسانش  هناشن رد ، تسا یزیچ تیوه و تخانش تابثا رد هک
دوخ لولدم اب یدادرارق ًافرص یا هطبار رد هک تساه  هناشن زا یا هقبط
هداهن ناینب صخشم نابز ای گنهرف کی نورد ، لبمس کی یانعم . دراد رارق

هک ییاه  هراشا رد مه و ینابز یاه  هناشن رد مه اه لبمس دوش.  یم
یاهنومنزاب رد نینچ مه . دنراد دوجو ، دنتسه یسک هب باطخ زا ییاه  حتلا
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bussmann). تسا حلص لبمس هک رتوبک دننام دنوش  یم هدید یرادید
رارق صاخ یدالیتل هطبار کی رد دوخ عوضوم اب لبمس (11572006
دهاوخ ریسفت صاخ یا هویش هب هک یدادرارق قیرط زا اهنت مه نآ دراد،

(malmkjear2002467).دش

واوژهنا: سریپ یسانش  هناشن
ار ریز رثا سریپ یسانش  هناشن یوگلا رد اه هناشن عاونا هب هجوت اب

: مینک  یم یسررب

« مود سنج »

باوختخت درم.
یگالس
یگالس

دوبک ی هتشرف

◻◻
گنس  لگ نز.

هرطق
هرطق

. روبنت کشا

(371،1395، ناراکمه و کیپرذآ )« حیسم رفولین »

مان مود سنج . تسا مود سنج رثا مسا دوش تقد قوف ی اوژهنا رد رگا
هک تسیلا یسناتسیزگا و تسینیمف ی هدنسیون راووبود نومیس زا تسیباتک
هدرک یفرعم مود سنج خیرات دنور رد ار نانز و لوا سنج ار نادرم نآ رد
رارقرب ینتمانیب ی هطبار رثا نیا یاوتحم اب هدنسیون نتم نیا رد . تسا

نیا فده و اوتحم اب یدادرارق تروص هب هک تسیا  هناشن دوخ و هدرک
. تسا هدش دامن کی هب لیدبت و هدرک رارقرب یلولدم و یدلا هطبار باتک

قوقح و قح /زا عوضوم ای لولدم = ناهج رد نز / هناشن = مود سنج
اب لوا دوزیپا رد دالتل. ای هدننک ریسفت ای رسفم = ندش مورحم دوخ

هیلوا دالتل هب هجوت اب نتم نیا رد درم . میتسه ور هب ور درم ی هناشن
یدلا هطبار زا هیوناث دالتل هب هجوت اب اما تسا رن سنج ای هنیرن نامه
هک یا هناشن . تسا هدش لیدبت هناشن کی وهب هتفر ارف لومعم یلولدم و
و راوخ  بارش درف کی نتم رد اه هناشن ریاس اب نآ طابترا هب هجوت اب
ی هلیسو یلولدم و یدلا هطبار رد باوختخت . دشاب  یم بلطتوهش
زا یا هناشن هدش، هناشن هب لیدبت اج نیا رد هک تسا شیاسآ و یتحار
نیا رب عالهو نتم نیا رد اما شمارآ بسک هبش هجو اب یراعتسا عون

و رود یانعم و دراد هراشا زین یرگید رما هب یلولدم و یدلا هطبار
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یارب ینما ناکم رب عالهو باوختخت . تسا هدنسیون هجوت دروم نآ ِیراعتسا
شمارآ بسک و فلا خم سنج زا عتمت یارب یناکم شمارآ بسک و تحارتسا
عوضوم هب و تسا هناشن کی باوختخت سپ . تسه زین یسنج شیاسآ و

نایب ار صاخ ودالتل دراد هراشا یلولدم و یدلا هطبار زا رتارف یصاخ
بسک / عوضوم = شمارآ و شیاسآ بسک / هناشن = باوختخت دنک. یم

یا هشیش یا هلیسو یگالس =دالتل. رگید سنج زا شمارآ و شیاسآ
ی هملک رارکت دوش.  یم هدیشون بارش ًاصوصخم و تاعیام نآ رد هک تسا
و دراد راوخ  بارش دارفا رد بارش ندیشک رس مادم اب یهبش هجو یگالس

. دشاب یلیامش ی هناشن کی دناوت  یم ظاحل نیا زا
یلولعم و تلع ی هطبار هدش داجیا ریوصت اب نتم نیا رد دوبک ی هتشرف

و یراوخ  بارش هک تسا نیشیپ تلع لولعم دوبک ی هتشرف ینعی دراد؛
تسا یا هیامن عون زا یا هناشن دوبک ی هتشرف سپ دوب. درم یبلطتوهش
لولدم دوبک ی هتشرف هک دنتسه ییاه  دلا نیشیپ تاملک مامت اریز
هدوب لولعم و تلع ساسا رب لولدم و دلا نیا نیب ی هطبار و تساه  نآ

. دشاب  یم یا هیامن ی هناشن دوبک ی هتشرف هجیتن رد
سنج زا ربخ هیلوا دالتل رد هک تسا یا هناشن نز زین مود دوزیپا رد
هدش لیدبت هناشن کی هب یبدا نابز و هیوناث دالتل رد اما دهد  یم ثنؤم
زا هک ینانز مامت / هناشن = نز . دبلط  یم ار یرگید ودالتل عوضوم هک
سنج = هدننک ریسفت و /دالتل عوضوم = دنا هدش مورحم دوخ قوقح

. زورما ناهج رد نز یگراوءیش و مود
رما هب دادرارق بسح رب هک تسا نیدامن ی هناشن کی نتم نیا رد نز سپ
زا رگید یا هراعتسا و هلا حتسا گنس  لگ . دراد هراشا رود یا هدیدپ و
هب مه رانک رد دیاب نز و درم هک ییاج اهنت ینعی ؛ تسا باوختخت ی هملک
هب نتم نیا رد باوختخت سپ . دنسرب یتسیز  مه و شمارآ و شیاسآ
هب مه نآ هک تسا هناشن ای دلا گنس  لگ و هدش لیدبت یرگید ی هناشن

. دراد هراشا یرگید یاه  لولدم اهو هناشن هب دوخ ی هبون
و یگدنز و لمحت ، یروبص زا یناشن و لبمس و دامن کی گنس  لگ

باوختخت نتم نیا رد . دراد سنج  مهان و نوگمهان دوجوم ود یتسیز  مه
دلا نیا و هدش لیدبت یرگید دلا هب دوخ هک تسا لولدم گنس  لگ و دلا
درد و روبص نز ریسفت و یرابدرب و لمحت عوضوم هب هک تسا هناشن کی

. دراد ودالتل عاجرا هدیشک
هناشن کی دراد کشا تارطق نتخیر اب هک یهبش هجو رطاخ هب هرطق  هرطق

هب سوملمان یا هراشا دناوت  یم یتح و تسا یلیامش عون زا
کشا تیاهن رد و دشاب هتشاد بارش یگالس و درم ندش مامت هرطق  هرطق
یلولعم و تلع ی هطبار مود و لوا دوزیپا رد هدش داجیا ریوصت اب روبنت

نآ هب اه هناشن مامت و تسا نتم یاه  دلا مامت لولعم و هدرک رارقرب
. دنراد عاجرا

رد روبنت کشا اب تسا لمحت و یرابدرب دامن هک گنس  لگ نیب ی هطبار اما
تسا یناسک ناشن افرع دزن رد هک هدوب نیدامن ی هناشن کی روبنت ؟ تسیچ
گنس  لگ نوچ مه نتم نیا رد نز دنا. هدش هاگآ و فراع و روبص هک

و نز اج نیا )_رد کبلج و چراق نیب ) زیمآ  تملا سم یتسیز  مه زا هاگآ
طیارش رد و دنتسه فلا خم و داضتم رهاظ هب سنج ود هک تسا _ درم
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و ادص دیلوت ببس تخس طیارش نیا . دننک  یم یگدنز مه رانک رد دعاسمان
یراعتسا الً ماک تروص هب هک روبنت کشا . تسا هدش روبنت نوزحم ی نهلا

یا هراشا یراعتسا تروص هب دناوت  یم تیاهن رد هدش نز کشا نیشناج
داجیا هک زاس کی = عوضوم / هناشن = روبنت ثمالً . دشاب هتشاد نز هب رود

نز مان هب یدوجوم سدقت و تیناحور = /دالتل دنک یم روش و ناجیه
. تسا هدش لیدبت ءیش هب هک مود سنج ای

یا هیامن ، یلیامش یاه  هناشن لیلحت هب سریپ یسانش  هناشن ی همادا رد
. تخادرپ میهاوخ اوژهنا نوتم رد ینیدامن و

و یدلا هطبار یلیامش یاه  هناشن رد دش هتفگ مه بقالً هک روط نامه
ریوصت ای سکع لثم ، تسا هتفرگ لکش تهباشم و تهابش ساسا رب لولدم

رب لولدم و یدلا هطبار هیامن یاه  هناشن اما ، شدوخ هب تبسن صخش
تیاهن رد و هدوب شتآ عالتم دود ثمالً تسا لولعم و تلع ساسا

ره . تسا دادرارق ساسا رب لولدم و یدلا هطبار هک ینیدامن ی هناشن
یعیبط نیدامن ی هناشن رد ار لولدم و دلا نیب ی هطبار روسوسود دنچ

، درادنپ  یم یدادرارق الً ماک ار هطبار نیا سریپ اما دناد  یم یتاذ و
و کلپ ندیرپ نیب ی هطبار و تسا دامن کی ندیرپ مشچ کلپ ثملا یارب
هدرک تکرح ندش دامن تمس هب رما نیا و تسیدادرارق الً ماک ندمآ نامهم

. تسا
یسررب رد . تسا راوتسا هیوناث دالتل رب نابز الً ومعم یبدا نابز رد
ینابز یاه  هناشن ی همه هیلوا دالتل رد روط. نیمه مه یسانش  هناشن

یاه  هناشن یمامت هیوناث دالتل رد یلو ؛ دننیدامن ور نیا وزا دنا یدادرارق
مرج کی هب هیلوا دالتل رد هام اوژهی ثمالً دنتسین یدادرارق ینابز
دلا هب لیدبت هرابود یوامس مرج نیا یبدا نابز رد اما دراد هراشا ینامسآ
دروم ی هنیمز و رعاش ی هشیدنا اب بسانتم یلولدم رب هک ددرگ  یم

دنک. یم دالتل شرظن
دنک یمن نمچ لیم ارچ نم نامچ ورس » ثمالًرد ای

« دنک یمن نمس دای دوش،  یمن لگ مدمه

ریسفت یلو دورب راک هب تسا نکمم ینتم ره رد هک تسا تخرد یعون ورس
و هتفرگ دوخ هب یراعتسا یانعم رود یتهباشم ساسا رب هک تسا قوشعم نآ

. تسا هدش هناشن
و هراعتسا موهفم یلیامش یاه  هناشن هک نیا رگید ی هتکن

یلیامش یاه  هناشن رد و... زمر ، لیثمت ، لبمس لثم اه هنوگهراعتسا
. تسا کیدزن رایسب یراتشون

نیا عوضوم و تسا راعتسم ظفل لداعم تسا اوژه نامه هک ینابز ی هناشن
ریسفت ای لولدم هل راعتسم و هنم راعتسم لدعم ینابز نیدامن ی هناشن

(160،1395، یردیح ). تسا
راعتسم = ریش ظفل ثمالً

هنم راعتسم = ریش ندوب هدنرد ناویح
هراعتسا عماج = تعاجش هب هراشا

ظفل سپ هل، راعتسم = دشاب هتشاد ناسنا تعاجش هب هراشا تعاجش رگا و
هک تساج نیا جبلا ی هتکن . تسا نیدامن و یلیامش یا هناشن ریش
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یلیامش یاه  هناشن ی هوقلا ب ییاناوت هک تسا رت یبدا نتم کی یماگنه
اج نآ .زا دناجنگب اوژهاه قبلا رد ار دوخ یانعم و دربب راک هب هنارهام ار
زین اه هیبشت هک تشاد هجوت دیاب تسا راوتسا هیبشت رب هراعتسا ساسا هک

. دنریگ  یم رارق یلیامش یاه  هناشن هورگ رد
یارب هک تسا یا هتسیاش رازبا رگید سانشهناشن روکیر رظن رد هراعتسا

یا هیارآ رگید ، دشاب هدش روراب هراعتسا طسوت هک ینابز نتم رد یزادرپدامن
مهارف ام یارب ار دیدج یاهایند شیاشگ ناکما هکلب تسین یبدا و کالیم

. تسا هناشن ای دومن هارراهچ کی رد امنهار غارچ زمرق رون ثمالً دنک یم
عوضوم = هیلقن ی هلیسو فقوت

دنتسیاب دیاب هیلقن لیاسو هک دهد  یم ناشن زمرق غارچ هک رکف نیا و
. تسا ریسفت

هناشن یانعم رت هداس نابز هب ای تسا رگید یا هناشن ، هناشن ینعم نیاربانب
راعشا رد یلیامش یاه  هناشن دنچ هب دینک تقد هنومن یارب . تسین رضاح

: یولوم
فسخنم رتخا قشع  یب ، فلتءوم نودرگ قشع زا

(49،1363، یولوم اه.( دلا نوچ فلا، قشع  یب فلا، دلا هتشگ قشع زا

راوتسا و تماقتسار فلا نوچ وکژ دلا هک دنک یم یراک قشع رعش نیا رد
مخ و ات ود دلا نوچ تماقتسار فلا تسین یقشع هک اج نآ و دوش

دوش.  یم
اما تسا هدشن حرطم هبش هجو ساسا رب دلا ندش فلا و فلا نتشگ دلا

(160،1395، یردیح ). تسا ریوصت ی هنوگ زا یلیامش

« قشاع حیسم »

دیشروخ

هملک حور

درمارف

رتوبک

. رپجنپ لگ

(372،1395، ناراکمه و کیپرذآ )« یتمه ویرآ »

هجو شنامدیچ زرط و نآ راتخاس رد تسا هدش یعس قوف یهنا اوژ دروم رد
رد هک تفگ ناوت  یم نیاربانب دوش داجیا بیلص لکش و بیلص نیب یهبش

هدش. هدافتسا یریوصت عون زا یلیامش ی هناشن زا زین اوژهنا نیا
دادرارق ساسا رب نآ رد لولدم و یدلا هطبار هک هدوب دامن کی رپجنپ لگ
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اما هدوب نامسآ رد ینارون یمرج هیلوا رددالتل هک تسیدامن دیشروخ . تسا
هراشا یرگید لولدم هب هک تسا هدش لیدبت دلا کی هب هیوناث دالتل رد

رارق نیدامن یاه  هناشن ی هگرج رد رپجنپ لگ و دیشروخ سپ . دراد
و دامن دیشروخ ، یتخانش  هروطسا تایبدا و افرع دزن رد ثمالً دنریگ  یم

ریز: ثملا رد ای دراد تماقا مراهچ نامسآ رد هک تسا حیسم ناشن
فلا هب نورقم تسا هدرک ار نون و یب و یر مه

(75، نامه انبر.( ییوگب شوخ ات نهد ردنا مد داب رد

انبر دنریگ رارق دنویپ رد مه اب نوچ لوا عرصم رد هدش دای فورح
. دنوش  یم

نیاربانب هداد، رارق دوخ راک ساسا ار ابفلا فورح یترواجم ی هطبار رعاش
(160،1395، یردیح ). دراد یا هیامن ی هناشن درکیور قوف ی هنومن

« رادملع »

خرس یاه  قریب داب.

کشم بآ

◻◻
اهربا داب ی ههیش

ق
ط
ر
ه
ق
ط
ر
ه

. نوگنرس یاه  الهل

(373،1395، ناراکمه و کیپرذآ )« حیسم رفولین »

ی هطبار ط/ر/ه ق/ فورح نتفرگ رارق مه رواجم قوف ی هنومن رد ای
. تسا هداد یا هیامن ی هناشن کی لیکشت ابفلا فورح یترواجم

: ملعم
فلا
ب
پ
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ت
ج

◻◻
: نادرگاش

تیناسنا

قشع

. یدازآ

(373،1395، ناراکمه و کیپرذآ )« غالیم تمحر »

تسا هدش یدنویپ داجیا ثعاب تاملک ترواجم و روضح هک قوف دروم رد ای
نیب یهطبار عقاو رد . تسا هداد ار یا هیامن ی هناشن کی لیکشت و
تسا هتفای شراگن تروص نیا هب تاملک نآ رد هک هایس  هتخت کی و فورح

زین یلیامش ی هناشن دناوت  یم هناشن نیا لوا هاگن رد تسا هیبشت کی
. تسه هتبلا و دشاب

ره . تسا رارقرب زین یلولعم و تلع ی هطبار فورح نیب رگید هاگن رد
اه نآ تیلک و عامتجا تیاهن رد و دراد عامتجا رد یدرف هب هراشا فرح
اه هناشن نیا نیب یزرم تاقوا یهاگ نیاربانب داد. دهاوخ ار تیناسنا لیکشت

دنک. یم نییعت ار زرم نیا رعاش و درادن دوجو

« حیبذ »  

وت؟ -
هراتس -

؟ تنامسآ -
متفه -

اج؟ نیا -
دایرف -

؟ یسرت  یمن -
دنخبل ]

[ دنخبل
هداج هبیرغ
توکس بطاخم

بطاخم بطاخم
هبیرغ

بطاخم بطاخم
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وا؟ -
هراتس ! نابرق -

-...؟
کی دایرف -

شرغ ]-
[ شرغ

ناااااااادنز
! ریما مشچ _

◻◻
راوید راوید

هراتس
راوید راوید

◻◻
راوید راوید

. راوید راوید

(374،1395، ناراکمه و کیپرذآ )« یدمحم تشترز »

هجو نتم نیا رد راوید نامدیچ زرط و راوید نیبام زین قوف ی هنومن رد
لیکشت هشوگ راهچ وزا تسا هدننک هطاحا هشیمه راوید . دراد دوجو یهبش

ینعم یاقلا یارب نآ راتشون زرط و راوید زا تلصخ نیا نیبام هدنسیون هدش.
ییاه  تهابش دنام،  یم یقاب ناسنا کی زا هک یزیچ اهنت وای تیدودحم

. تسا هتخاس رادیدپ ریوصت کی ردقبلا ار تهابش نیا و هتفای ار
یریوصت عون زا یلیامش ی هناشن کی دناوت  یم ینامدیچ زرط نینچ سپ

هتفرگ تمدخ هب انعم لا قتنا یارب یبوخ وحن هب ار نآ هدنسیون هک دشاب
هدرک تکرح مه نیدامن ی هناشن تمس هب دناوت  یم یتح راوید . تسا

ردد اما تسین لئاح کی و تشخ و گنس زج یزیچ هیلوا ورددالتل دشاب
و رکب ینعم یاقلا ددصرد و هدش لیدبت هناشن کی هب دوخ یهیوناث التل

. دشاب مه نیدامن ی هناشن کی دناوت  یم سپ . تسا یرت  هزات

: یریگ  هجیتن
یانعم رب عالهو اوژهنا کی رد تاملک هک دش صخشم هدش، ماجنا یسررب رد

و تسا دالتل لباق هک دنا هدرک بسک یا هیوناث یاهانعم و انعم ، هیلوا
( ریبعت ، هناشن ، ءیش ) یسانش  هناشن ثلثم رد هک تفگ تحارص هب ناوت  یم
رب وعالهو دنا هدیسر ریبعت ی هلحرم هب زین اوژهنا رد تاملک زا کی ره
رب .عالهو دنتسه دنمتل دال هک دنا هدش یا هیوناث یانعم یاراد هیلوا یانعم
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نکیآ و سکدنیا ، لیامش یاه  هناشن عاونا اب ناوت  یم اوژهنا رد نیا
د یسانش  هناشن عبات هجو چیه هب اوژهنا هک نیا رخآ ی هتکن درک. دروخرب
هب اما دنک یم یورارف نآ زا تدش هب و تسین روسوس یلولدم و لا
ار هناگ  هس یاه  هناشن و هناشن زا سریپ فیرعت هک تسا هتسناوت یبوخ

. دراذگب شیامن هب دوخ رد

: عبانم
سريپ یسانش  هناشن (1390) يرافغ نيسح رتكد -( زيلگا - وون ) رفيوضر يلمَا

، هفسلف یهیرشن ، مسيتامگارپ هب يو شرگن و یسانش  تفرعم ، هفسلف وترپ رد
ی2 هرامش ،39 سلا

ناهج دیلک - هملک و ادلی یاه  مشچ (1395) ناراکمه و شرآ ، کیپرذآ
راگزور ، نارهت ،1 دلج ،- کیفارگولوه

ریبکریما ، نارهت مهد، پاچ ، سمش تایلک (1363) دمحم نیدلا ،جالل یولوم
، نارهت لوا، پاچ لمع، و هیرظن ، یسانش  هناشن (1388) نازرف ، یدوجس

ملع تاراشتنا
ملع رشن ، نارهت موس، پاچ ، یدربرا یسانش  هناشن (1393) ____ ، ____ -

؟ تسیچ یسانش  هناشن (1388) نسر ال کیرا دنوس ، سنید نگروی سناهوی
دنواجرو تاراشتنا ، نارهت مود پاچ ، یدامعریم یلع یهمجرت

پاچ ، اسراپ یدهم ی همجرت ، یسانش  هناشن ینابم (1387) لیناد ، رلدنچ
رهم ی هروس تاراشتنا ، نارهت موس

تایلک رد ومالان یفورح یاه  شرگن یسانش  هناشن (1395) یضترم ، یردیح
67 هرامش ،20 ،سلا یبدا یهو پژ نتم ، یزیربت سمش

انیل رشن ، نایرع یاقیطوب (1386) یرهم ، نایودهم

: یسیلگنا عبانم
Abrams,M.H.andGeoffreyGaltHarpham.(2009).AGlossaryof

Literary
Terms.Boston:WadsworthCengageLearning

Bussmann,Hadumod.(2006).RoutledgeDictionaryofLanguage
and

Linguistics.translatedandeditedbyGregoryTrauthandKerstin
Kazzazi.

LondonandNewYork:Routledge
Malmkjær,Kirsten,ed.(2002).TheLinguisticEncyclopedia.London

and
NewYork:Routledge

.
«Peirce,C.S.1906,«ThebasisofPragmaticism -
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ناتسادارف و رعشارف : مود لصف
هملک تلا صا
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حیسم رفولین

وت یارب یا همان

تسا گنت بیجع ملد
متسیا یم

هرجنپ تشپ
هدرک نت هب ار شکانفوخ یاه هدنرپ نامسآ

دسرت یم مرهاوخ
زبس یا هراپمخ شا هناحبص طسو دنکن

مسرت یم
مرهاوخ دنکن

یزور دسیونب اه راوید یور فکنیش ابکال
" یدازآ داب هدنز "

دنروایب میارب ار تمروفینوی دنکن
وت یب

الل!! منابز یاو
یسرت یم

دوش حلص مچرپ ما یرسور دنکن
هرجنپ تشپ متسیا یم

تسا گنت نیمز یارب بیجع ملد
؟؟ فکنیش _کال

_هن!!!!
مور یم هچغاب هب

منک یم چلا طایح طسو "ار گنج " هملک و
میاه ضغب رانک

ناشیدیدن تقو چیه هک
نیمز هلصوح رانک

شدوخ زا هتفر رس هک
نیگمغ یربمایپ رانک

دوش یمن هزجعم رگید شیاصع هک
یقوشعم یاه دنخبل رانک

تسین رگید هک
شمسانش یمن و

نیگمغ یا هلق رب مور یم
داب رانک

شیاه شوگ رد منک یم همزمز و
" تسا تنوشخ تیاهن حلص "

یتقو
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دوش لدب یزاس هحلسا هناخراک
ییاونان هب

هلولگ یاج هب نارادمتسایس و
هسوب دننک کیلش

اه هدنخ جامآ هب
مدرگ یم رب

هرجنپ تشپ متسیا یم
حلص رانک مدوخ رد مزیر یم و

ما یرسور رانک
نیگمغ تسیمچرپ هک

مسیون یم اه هشیش رابغ یور و
وت دای داب هدنز

. تسیندرم هن هک

تسین ییاهنت هب ریمض کی **وت
! ناهج ،کی تسا " هملک " کی
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حیسم رفولین

وت یارب یا همان

ما کش یادتبا رد
نیقی یادتبا رد

چیه هب یدنبن لد و یشاب قشاع هدش
دنب رد اما مدازآ

... اما مدنب رد
!! دنبرد

تکاس
لولم
مارآ

ریش ریسا یدیص ناس هب
شیوخ و دوخ اب مگنج رد

!! راگزور هرایتپ نیا هب دنبن _لد
تفر و تفگ نینچ یشیورد

هرابود
شیوخ ی هبقارم رد

لد سک هب ما هتسبن "_
"... لد نم هب سک هتسبن

رطس رب دناکت یم ار هار رابغ و درگ نتم هب انشآ رتکاراک
دنتفا یم هفرس هب تاملک

!! ترس هب هدز هک مه _زاب
یهاگ موش یم ترپ _

چیه عافترا زا
نونکا قمع هب

ینیب یم
سفق هدنرپ

▉
یمخز یاه بلا

▉
! تدوخ اب نک ارادم یمک _

مدوخ نیا رب تنعل دص ود _یا
تسا مدوخ ، مدوخ ناج هکبالی
نک مشیوخ و دوخ زا "اهر

" شیوخ و دوخ زا اهر یا
دور یم یقیمع باوخ هب شیورد

نت هب ار اه هصاقر سابل ،و هتسشن یخرس لگ یاپ هب هک دنیب یم ار نز
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هدرک
دننزیم فد

دهج یم نز
دننز یم فد
دهج یم نز
؟ صقر _

!! _هن
"! تسوزرآ منادیم ی هنایم یشدرگ نینچ "

ددرگ یم نز
ددرگ یم شیورد

هدنسیون ئرلا یایند زا یا هناورپ
دنیشن یم نز هناش یور و دراذگ یم نتم هب اپ

! ماوت اب _یه
نک" یگناورپ ": تفگ اه هناورپ یادخ

▉▉
اه هناورپ دبعم نز

▉
راتسرپشتآ

▉▉
اه هناورپ یایند "رد

زا شیاهگربلگ رد هناورپ ره و دراد یریطاسا یرطع هک تسیخرس لگ شتآ
ی هناورپ دلوت یارب دوشیم یرتسکاخ دوخ و دلوتم نیشیپ ی هناورپ رتسکاخ

" دوخ زا دعب
ار هصق نیا

تفگ یراتسرپشتآ
داد یم خرس لگ یوب و دوب هدیئور شیاه هناش رب فیرظ ییاه هکبلا

▉▉▉
تشذگ هناورپ دنچ

مه زونه ریپ شیورد
نونکا ی هبقارم رد

زاب هچیرد
نایرع راتسرپشتآ

▉▉
ما کش یادتبا رد

نیقی یاهتنا رد
چیه هب یدنبب لد و یشاب قشاع هدش

دازآ اما مدنب رد
دازآ اما مدازآ

مارآ
تکاس
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نادرگرس اما
گرب ریسا یرطع نوچ
ما هدیسر حلص هب
وت یاه مشچ هب

مادم مدنک یم هراظن هک
زورید

دندروآ میارب ار تیاه نیتوپ
زورما

هرجنپ تشپ ما هتسشن
یا هناورپ

دلوتم هزات هک
تیاه نیتوپ یور هتسشن
قاشنتسا ار نوخ یاه هملد و

مناد یمن
یا؟ هناورپ وت

نم؟ ای
تیاه نیتوپ یور هتسشن هک هناورپ نیا ای

؟ تسه هزاجا _
! دییامرفب _

! دنندیرپ ی هدامآ اه هناورپ _
▉▉▉

تسا هتسشن هرجنپ تشپ زونه نز
دناوخ یم هفسلف و

عامس و دوشیم صقر یهاگ و
وت یارب دسیون یم یا همان یهاگ و

یهاگ و
شنماد رب اه هناورپ زا یعمج

دنناوخ یم زامن
یا هیداجس رب

سیخ نارفولین گرب زا
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دنسپ راک ایور

هترآورپ رعشارف

راتفرگ یرانق یا هآ
نم یاهبل نایم

هتسشن یابیز یا هآ
میاه مشچ یتسم نایم

یا هناخ »-
شکرس یاه بسا ظالم داعبا رب

یراهب یاهبلق یب
«.. دپت یم جلف هک رهش

▉▉

" یهار ود

: كالاهغ

؟ ناتخرد

؟ یزلف یاه قرب ریت

▉▉

اه: زابرس

؟ هلولگ

؟ سفق

▉▉

اه: ردام
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؟ هداتفا یاهرس

؟ هدیرد یاه نابیرگ

▉▉▉

رعش هک نامز نآ
زیگنا لد یاه « هترآورپ » رب

دوش٬ یم همخز
دنتسه اه هشفنب نیا
قشاع و فیطل هک

دنیور یم هایس یاهرطس رب

مبوبحم
گرم زا شیپ ایآ

؟ دیصقر یهاوخ نم اب

▉

« ثکم

اهخرس سابل روگنا

زاورپ یایور

▉▉

هصاقر ضغب بیس

هانگ بش

▉▉

مجنپ لصف
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▉

؟» اهغاب »-

مسینیمف یاه هویم »-
اه نرتسن عیشت هب

و ماداب
و توت

و رکشین
قالب...!

؟» یداتفا »-

« شا یبدحم نامشچ نایم »-

_«وکال؟ژ»

میاهوم و شناتشگنا »_
شا هناش

« نم یاه کشا و

رادبت اه: سفن
اه هرفن ود قطنم یب ریدخت

؟» یداتفا »-

ریسا کی هب ار شنامشچ »-
ار شا یبدحم و

« شتروص یور تشم اب

؟» یتسکش »_

« میتسکش ٬ تسکش ٬ متسکش »-

« راظتنا

یجنران  قفا

داب یقیسوم
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دولآ باوخ   اهمشچ

هرفن کی تخت

▉

اه؟» نرتسن »_

ار مدوخ مناچیپ یم مه زونه »-
« راگیس تشپ راگیس

▉
ردام »-

ما هدوسآ ردقچ
زا رت رتوبک ار وت

« موش یم ناراب ٬ ربا یاه تعاس
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دیشروخ یتماق دیهان

رعشارف

2 ناهگان هک ینتمزا

تسین نم زا نتم نیا
یا هتشرف چیه

... تسناوت دهاوخن شود هب ار شتاملک راب
▉

" هدنامزاب "

ردام کدوک

کناتسپ .

▉▉

هلولگ ود ردام

▉▉

..... کدوک

گنفت .
▉▉

ار اه هرجنپ
زاب درز یاهلگ هب

هتسب
یتلکسا ی هراک همین ناهد

هدیشوپ نامتخاس هک
نم رهش تسا ینهآ
یرتسکاخ یاه هیاس اب



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

27

دود نایم هک
.. دروخ یم دنویپ تشحو هب

▉▉

اه جرب
ار ناشنوزومان مادنا

مرس نایم زا
راجفنا
تشپ

: راجفنا

اه؟»: مشچ »-

« نوخ یاه هساک -«کی

دوش یم دلوتم ناسنا و
تاوصا و رون نایم

نیتسار ناروآ مایپ
ار مرفاسم بیرغ لد هک

ناسنا یاه هنارت اب
.. دندیصقر

ییاهنت زیگنا نزح یاه زاوآ نایم و
میصقر یم قشاع یبلقاب

سرت نرق یا -«هآ
٬ ییاهنت نرق یا هآ

« هودنا

رورابان نامیاه مشچ
ریجنز رد نامیاهتسد

ار لسن کی یگدوسرف و
شوماخ داعبا رد

.. میور یم ورف

.. میدرگرب دیاب
دعبراهچارف هب حاورا دننام
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اه فقس -«ایآ
داد دنهاوخ هزاجا

اه یبآ ییامندوخ هب
؟» نامسآ لد رد

وت نامشچ نامسآ »-
دشربا
دیراب

اه هرجنپ یاه هیشاح
کرت
کرت

یزیربت یلا هن
دوخ ینابایخ ی هسلخ رد

ار اوه
دنابسچ یم

«.. میولگ یاه هرادج هب

ار مقاتا
دوخزا دنک یم باترپ

یرون تارذ
شا یتقیرط مادنا زا هک

هتساخرب
اوه ندیلول هک ییاه سفن

اهربا
یرگید یقافتا روبع هب
وت نامشچ هدرپ زا

.. یراب یم مرگ

مراد تتسود »-
«.. یراد متسود

ناصقر اه هدرپ

جاوم اهداب

دیشروخو »-
ار شیاه طالیی

٬ دتفا یم لداعت زا
وت نامشچ یتقو

دنیآ یم رب اهربا سپ زا
زیر ود نآ
ینارون ود نآ
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ار تا ندناوخ هک
ار تیاشامت هک

ینهآ یاه تلکسا زارف زا
... ینک یم روبع

... منک یم روبع
هراتس کی دننام ار یوت هلا بند

«.. دزوس یم میاهلا ب

هم رد رهش

منابز -«و
دنز.. یم گنچ نوکس هب هک

یبوک یم لبط رب
مبوک یم لبط رب

ار وت نامشچ ینامسآ
.. موش یم میلست
ارم نامشچ نامسآ

« یوش یم قشاع

ناصقر اهدیفس
روبع رد اههایس

مناتشگنا »-
٬ ونایپ نایم زا

تسوت راگدای هک یا هچناپت و
نم» درم »

«.. دزرل یم هشام یور

نابایخ ینهآ یاه تلکسا
اه جاک

یزیربت کچوک هنلا
نم
وت

تسارون ناهج ی همه ردقچ
.. میدیشروخ یام همه ردقچ
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ناهگان هک ینتمزا رعشارف

دیشروخ یتماق دیهان

نوخ
هتفای ار یا هزات ریسم

هتفاین
یغاب دادتما رد ار متسوپ ریز

درک یم سفنت هک
هداج

روبص و مارآ ییاه هیاس
ییاه سکع هعطق

قشاع هایس ود ی هرجنپ زا هک
.. دندرک یم روبع

اه رتوبک
مرس رادم رب ار نامسآ

.. دندیخرچ

زاب یناتسد
زیچ همه یاریذپ هک

نم رد
دندیصقر هناهب یب

اهکچیپ لیامش هک ییاه هبیرغ
دندیچیپ یم

ار ناشدوخ
میاهوم یا هزوریف رود

بات هب : دیشروخ

جیگ
تسم

روم روم
باتش اراب شوه

ما یتسوپ ذفانم زا
دش همجرت

شوپهایس کالاهغ
تارذ کاردا تالول

ساسح
بیجع
ناهگان
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ممادنا الین ضع دوپ و رات و
.. دیزرل یم تاوصا یاروام

دیشک یم توس نم تفایرد
تا مدید

تا مدییوب
تا مدینش

مدرک تا سمل
رون همه یا
زبس همه یا

طرفم ییانشور یا
ار اوژهاه

.. ناهگان
یدوب ناهگان هک ییوت دننام

ینتم رد
دش.. یم راشتنا قیمع ار منهذ

بیجع یسح
تفکش منابز یور هب

داد لگ هملک
ار باذم یاه هیآ

تنامشچ قفا زا هک
... دیکچ یم مدوجو قمع ات

... تا مدیشچ

دورطم مسج کی
، حور یب کدبلا کی

کورتم
دیشک یم هلعش هناقشاع یریدقت هب

هیآ
ریدقت
ریبدت

ار وت قشع یاه هتخادگ

نم ربمایپ
هدماین یاه هرازه هزجعم ییوت

راد رب ارم
بیلص کی هب ارم

راو بیلص تناتسد یتقو
تسا یگدنز هک ینتم هدیرج رب
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یا.. هتسشن تبث هب
دناوخ یهاوخ ارم هک مناد یم
دناوخ یهاوخ ارم هک مناد یم
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ناریا مردام رعشارف

رای یلق هیده

سیخ شنتفر یاپ
شدنام یاپ

خیرات زا یگرب
دنک یم بوکخیم هک

ار.... اوژهاه لگ مامت

دبوک یم هناخ نیا نولک -«رب
و..... نیشتآ تسد کی

« میوش یم رب زا ار نتم یقاب

طالیی یاه هشوخ /
/ دیعلب درگ نادند یرام ار

خرس یا هلولگ شنابز
.. تشک یم هرابکی هک

ار لا سنهک تخرد نآ تفآ
هک

کاخ شیاسرف رد
تسیفاک شیاه تسد زا قرو دنچ

▉

شمودق هب نیزم اهراز هروش

متسناد یم _«هآ
هک ار ینش تعاس
دوب شناردپ هیده

تسد باال یوکس نآ رد
« داد دهاوخن تسد زا

دیصقر کین ار رهوارف

هک
و رادنپ
و راتفگ

افطل دیناوخب لیرب ار رخآ طخ



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

34

▉

؟» رازاب »-
« نارگرز تسد هب دسرب »-

دش هداد تشگرب
ار لسن کی یاه ربمت یب

هروشلد »_
ار شلد دیناروش

اه یخلت مامت رطس زا
« بلا کی هب

▉

دیپس ور اه هیاس '

شورس
درم
ناراب

▉

کاله
درم

وکالک

▉▉

میرتولج مدق دنچ
اه نابز رس رب غاد یتیاور

ار هشیب هک یریش و
اه نادرگ مامت رد

اه تخرد ندش عطق رطخ زا
دش تسیز زا تظافح

_ تیلست _

« طوقس »
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رژهیکالاهغ نامسآ

لتاق ِتشم هوک

مامتان ی هلچ نیمز

▉▉

بش گنر
▉▉▉

نارادایرد
دوب دیفس همه ناشیاه نابداب

میظع یجوم سپ رد
هدروآ لحاس هب ور

▉

: مینکیم لا بند ار هصق /

ار باتفآ هک دنس دنچ (رد
تساوخ ریگ عملا

( یکیرات هچ ره نطب رب دیشک هجنپ و

ار شیاه مشچ لیسف
نارگشواک

اه یهام هاش رطس رد
نوگلگ یعامس رد

آ
ج

ر
هب
آ

ج
ر

مظن نیا
.. تسا یمظن یب
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ینشور هب ناور یرثن و
تسد رد یلعشم

دوب شابرادیب گناب هک
سافنا شیم و گرگ رد

رژه
و دیما اوژه نارازه
هک دنچ یناگنلپ زوی
قفا رد دندیمارخ یم

▉

رامشیب شنادنزرف و
دنتسشن ملع ناوخ رب همه هک
دش انعم ار ایرتاشخ ووا
تفر هسیر دبا ات هک ینابهگن

ار ندمت یاه هزاورد

ایرث رد همه اه هراتس _
ناشدیشک ریز هب هک

داز... ایرآ یدرم

▉

: ناتسبات
نیبرود کنیع کی
تسکشن زگره هک
غاد یلسگ رد

تسد تفج اهدص و
ار شیاه هویم هک

دندوب هدیچ هدیهل

▉
: ناتسمز

اپ رب رُکزاوآ
اهرتوبک ترسنک

نایرع حور کی زارف ات
و

بارس نایاپ اب هک اه هزوک
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رد دندش راشرس
اه میوقت هناخراهچ نیمهن و تسیب

ناراهب عوبطم یاکنخ نتم _«زا
« دراب یم
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دالن هتوس رعشارف

دنسپ راک ایور

داب يا
قرشم يشحو حور يا

.. زییاپ ياورپ يب ناج يا
درز
هايس

، هديرپ گنر
دیاشو
خرس

بلقنم ِتاعافترا رد هك
ار شق ع یاجه

رتسكاخ
یدشیم

درس یاه ردپتلا وش يراج

نم غيرد يب ياه هناخمشچ هب
مدنمهوكش رتسب هب

شتآ ياه هفوكش زا رپ
درد بات و چيپ اب

هنهرب
،،، موش يمن اشاح وت غيت هب

▉▉

یهام نطب رد مربمایپ "-
هدركن تداع گنت مجح هب

اما زونه
نم يوربور

بهلا تفج دنچ
گنت كي

نادرگرس بابح رازه
اه
وه
آ
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ب
بآ

یزاوم کچوک ود
ار تماص عيام ياضف دنواك يم ناباتش

اما
ار دوخ دنباي يمن

حطس رد
دجنگ يمن

انگنت نيا داعبا رد
“ي هملك “ ناشيايؤر

".. تسايرد

▉▉

ار؟" نتم نیا نطب "_

تشادساپ هب زییاپ رازه نم يوربور "-
هدرک ملعدق اه هنوگ منرت

متسشن
یتسشن
تسشن

طبر یب لا عفا
یپ رد یپ

" دنیوش یم تخر ملد رد

رس یب همه اهرانا
ييرمان روضح كي

قفا مهبم ي هنارك كي زا
ات

يرگيد تسدرود ي هنارك
تس ينادنز ياه هماكچ وا زمر
تسين دحاو تئيه كي هب نامز

" تسا يوار ياهدرد زا رت هتسسگ نامز "_

: دننيب يم باوخ تاعاس يلا _"وت

شدوخ راحتنا هب هتسشن يكي
يكيرات رد يكي

شا هناش رب ليخت نامسير
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نم رد يكي
ءزج رد لك قيرزت

تخورفا خي يايرد شلد رد هنهرب
شاهتسد معط

يگدنز هعرج كي
كشالت_ _ خلت تياور زا هكت كي

شا هجنپ رد
نم زبس نهذ ياهدنوآ هدرشف
مدوب شورايع يايؤر هظحل كي

چوك رمع كي
زونه ما هدركن
يگدوسرف ياه هيناث

يشومارف یاه كات كيت
نوگ اريم دنلب ياهسناكرف
منونج بيجن يناشيپ يور

ات
هدس و وسلا هام راجفنا

زگره و
مياهوم ناشخرد رازمدنگ و

زگره
تسمرس يا ههلا لثم

يراج
هدنيارس و ناور

ميباتهم نوگلين حطس رب
ناريو يا هنايشآ

نتسيرگ هرامه
شيوخ ياه هصق رد

نتم رد شيوخ يارب
ينك زاب رپ هك
رپ يادص يب

هياس رد
توكس رد

يوش رپرپ
و
دعر

"... يربا تهاگن تشپ تفه وات

▉

نم رد ار شدوخ -"وا
ناهگان ات
زونه ات
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" هداج هب دنز يم روك هرگ

يهام
گنت
گنت
یهام

ار تیاهاپ ريزگان "-
ما هتخود

نتم هب
دولآزان ياهرطس هب اه هرابود

ميادابم ِيلا سكشخ
خي هوك كي صالتب اب

مخز قمع نايم
"،،، ار سونایقا مشك يم سفن

▉▉

! توكس
دنك يم درد بآ حور

شا هرجنح نايم
روبص هتسشن هتسخ و شوماخ

▉
: افطل

يوار يلست رد
ار شتوترف ياهتشگنا نب ات

..... هودنا كي تفارظ اب ديوش يراج
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و.." قشع و سناش : یودارب " رعشارف

نازوس _ روپ نامیلس شوهم

فداصت

باتهم

آژری

▉

نز

هدنرپ

هتسکش یاهلا ب

▉
کاخ

کاخ

کاخ

▉▉

مظنم شدرگ رد یشهج یرادیب و
منوخ نایرج

تسا گرم ردارب باوخ "-
هک

تخت کی یجزل زا اه مد هدیپس
دنک یم تیاهر

ما" نهاریپ دور باال گرم زا ردقچ



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

43

دعر
قرب
گرگت

خرک ینز ناتسد و
سیخ شنت
ییاحیسم مد و
یشرف رد

نامسآ تسا هتخادنا زمرق هک

الم سلا راد زا یتوعد تراک اب
هاگان هب

یوش یم مامت

؟" مامت "_

ینز یاه هیوم یادص "_
".. هتخود مشچ ار هداج زونه

وناب یاهآ "_
تس بش

درگرب
لیطعت ناتسرامیب

اه طخ مامت و
لیرب

ار ممدنچ کیپ دیشخبب
" هتسکش

هاگان هب یتقو
دروخ یم روشاه

ریدقت یزاب
شیاهتسد شزوس رد هداج

لصف
طوبه لصف
دناسر یم هک

تشهب هب
تشه

یرارق یب هبرض داتشه

؟!" مدوخ رد تمتشک "-
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ار ییوجگنج هک ییوجگنج هکنانچ "-
نارادبرس و

دور یم رسباالیی
ار مامتان یا هناسفا

ار باوخ مد حبص هکنانچ
و دشکب شوگ

.... مفاکشیم عولط زا
دنا سرون تا نتساوخ یاه هناوج

اه'' مراد تتسود ''
ما یزانط ی همشچ هدش کشخ
ما شوشم اه هراعتسا زا هک نم

هلجح نینوخ یاه هجنپ رد
دنک یم کاخ ار شلد هک

ار یگنتلد یاجه زور ره مشک یم
دریگب ناماس ملد ات

دشاب هصق نایاپ هام یرارق یب ات
ت متشک

ینز هاگ هلجح رد هدرشف تخس ییاه هجنپ رد
تساهلا س داب هک

تسا هتشذگ نآ زا
▉

افطل دینک شوگ "_
تسا درد کی ی هنوراو تیاور نیا

ناهنپ
" ناج رد

" دینکن ریسفت ارم یمارگ ناگدنناوخ "_

اهدیراورم دنا هریت "-
دندش میلست و

دنراد همهاو هک ییاهتشگنا شزرل رد
دنسوبب ار تمان
همه نیا سپ

منک هچ ار ریظنلا تاعارم
یاهرطس نایم یتقو

یا هتسشن تشگزاب یب
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؟" ینک یمن نتفر یخلا و

تس گنر نیمه اج همه نامسآ
ووت

یدماین مهام هب اپ یاهدرد سوباپ هب
درذگب نابآ رازگب

گنر هدیرپ اه هام مامت و
نیزح یفینصت یاوآ

دناوخ یم ار لیفارسا روص هک
یک سپ

یهد یم ار مرارق یب یاه مشچ ناوات
و

نیکرچ یاه هراعتسا هک یرطس
دنور یم هار

...... توکس
دندنخ یم ما یگ هناوید وهب

تفای یهاوخ زاب زا ارم وت
تسین فاصنا

تندوبن
تندیدن

تساز ناراب یاهربا رادراب فقس یتقو

▉

!!! ما یلا یخ یانیهور _یه
ار ،وت هدنام زونهرد و

منکیم کاپ رگج یاه هتخل زا
تمیوج یم رتشیب هچ ره و

..... مناراب هفوکش اه بارس

هناخ نیا
یلد یاه یشوگیزاب و

شیاهشفنب دتمم غیج رد
دنک یم کاخ ارم هک یحور و

: یا هشیلک هلمج نآ
مراد یم تسود ار وت

نم یایور اهنت تیاه مشچ هک
مناوخ یم گنهابش ار یتب نب رعش هک

ووت
یا هداتسیا هطقن نیرت کیرات رد
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ارم مادم و
یهد یم لوه یا هداج هب

دوشیم مرگ و درس ردقچ
تهاگن زییاپ

..؟" تسین نکمم وت زا زیرگ "_



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

47

یماصمص انث

".. ناشن و مان کی اب همه : منطو " رعشارف

ربا زاب همین یاه کلپ
هاگن زا هتسخ

ار هتخوس باتفآ نامسآ
قفا یبرس طخ یور

.. دنهد یم رُس

داب رد هدش مگ یاهادص و
ار رون روعش

ناگدنامزاب ناهنپ تراقح ات
... دنراپس یم رطاخ هب

▉

" یسلطا یاه لگ چپ چپ "-

دنا" هدید ارم باوخ "-

درک.." دهاوخ روهظ اه هرجنپ تشپ زا هک یسک ریبعت "-

ما/ هدروآ مک اه یهام ضوح زا ار باتفآ ردقچ /

اه؟" هچنغ شاشتغا "-

".. دننزیم مقر ار هچغاب مادهنا "-

منادیم بوخ
بش ررکم یاه هفرس

... تساه فلع گرم زاغآ

-------

درذگب دیاب اه نرق
ار راظتنا ات

.. لصا هب مینادرگرب
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" تسین یا هدنهد تاجن "-

اما اهروگ "-
دنا هدیشک شوغآ رد

ار" یهت نایم یاه نفک

" یجرش "

نامسآ

داب

ناصقر یاهربا

تسمرس ناراب

▉

نیمز

دور

ایرد

قشاع نایهام

▉

هناخ

قاتا

نم

اباب شوغآ

▉▉
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زاورپ ی هدشمگ نابطاخم /
ی...؟!/ هرامش

دوب." ناکلپ مادک یادنلب زا ناشندش نوگنرس ... منادیمن "-

یرو فــــــ ر ــــــــــ بخ

هک مراد ار نیا راختفا "-
اهراوید شوگ رد

نان ی هیفاق اب یا هیثرم
.. منک همزمز

و
روش هاگتسد رد ًامسر
ار ناتسدیهت ۶/۸

"... مزاونب

▉▉

/..... دیزیوایب ار رون یاه هسیر اه هچوک نامسآ /زا

نم درم هارـــن پــیــ یو بــ
ــد... یآ مـــی

▉

خلت ایند ماک
تقیقح زا

.. تساه اوژه

ناهنپ هچ وت زا سیه "-
زا تسد تساهلا س

".. ما هدناماو مبلط

ناهج نینهآ یاه تسد
هب ارم یاپ

. دنا هتسب اه ریجنز

" یزیرگ هار "-
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دوب" دهاوخن ، هدوبن ، تسین "-
و

هکنیا رگید
دوب.. دهاوخ هچ ریبدت ار هدرک دوخ

▉

دینکزاب ار اه هرجنپ
نم نیمزرس ناردام

بش
هب

بش
ار اوژهاه تلا صا

رون هب دنشخبیم انعم

هک ینیشن لد یاوآ
.. دنکیم همزمز

ینی همسب ووکات هونب _"الیالی
ینید متاوائ ی مژهد

باالم تای الالیی
باالم تاب خیچ هلیا نوگ

هزوریف الالیی الال الالیی
هزور ود ایند زورما نک یزاب

".. ییادخ قلخ نیرتکاپ هک ییوت الالیی نک الالیی نک الالیی
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یریشناهج اسهم

" سفق رد زاورپ " رعشارف

نزب فرح نم اب
هک ییاه یراجنهان مامت زا
دشک یم ریت نز کی بلق رد

هآ..........................
یوار هک تساجنیا »

« دنکیم ریسفت شدوخ یارب ار شدوخ

هانگ زا هدنکآ یاه ضغب زا
رس...... هب یرسور یاهرس ِیرسدوخ

▉
« ملعم »

حور قشع

هفشاکم
▉

هملک کدوک

هفشاکم
▉

عامس رهم

هفشاکم

▉▉

یوار لصفم حیضوت )
( قافتا كي قمع زا
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! هدرك اوغا ار ملا _یخ
، هنابش یلا شوپ یاه ندز هسرپ اب

ریسا ار مدوجو یاه بش هک ییاه هراعتسا و
.... هدرک نت هب نت یاه گنج

منطو ،،” تنت (و“
( تسوت ”،نت منطو “

............
هک قشع زا ینیدامن شنیب و

هدش میسرت ناج یب یاه کتروص رب

رات" یاه هاگن "_

مب" یاهادص "_

موهفم ان یاه هتشون
، نادرم باکر رد اپ هک یا يگ هنانز و

..... تسا نازیرگ ندروخ نیمز زا

مینزب فرح مه اب یمک "ایب
وت زا نم
وت زا وت
و...."

نم ارچ ال صا "_
وت، طقف

وگب وت
ار یریصقت یب تشونرس

اهراب هک
میاه هناقشاع رب دومع یاه هیواز رد یهابتشا

..... سامم
"... تسا هدرک یجک نهد منهذ ورب

▉▉
؟" یدزد _"یم

ار مهاگن "_
ار میادص

ار یلا یخ یشقن و
متشونرس یاکیرات رب هک
" دهد یم یهاوگ
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▉

هروطسا یا "هآ
هقوشعم

ناج زا مرتهب

ردقچ
دننازیرگ نم زا مه ظافلا

دنهد یم طسب ار یگنانز و
و فیحن رکیپ ات

.. نم کی قمر یب
".. ردام کی

.
ما هتفش "-

ندش روم روم یادص
؟!" یونش یم ار ما هتفرگ مغ دنب دنب

داد دیاب یهاوگ
بش هب ار یوار

.. اشامت هب
یاه یرادیب مامت هب
ریپ ی هرعاش  کی
اوژهاه تسد هک

هدنام ادج شیاه هناقشاع رکیپ زا
۱۰
۹
۸
.
.
.

، کی و
ارم مامت همین نتم رفن کی شاک

ندش مامت هب دناوتب
دنک... رکف

یاه نزو اب
، کبس
رت کبس
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▉
یناد -"یم

دیشروخ ياوزنا رد
دیدرت ی هریت یاهربا سپ رد

قشع نیا یعیبط فایلا اهو بوچ
دیسوپ

دش هدنک بش نیتسوپ و
هراوق یب یاهباوخ نت زا

زیگنا مغ شلا چ هک
ار هلصاف

دوب هدرک کح مکچوک یاهماگ در رب

یگنتلد رهم و
تیاه ندوبن مامت یاپ

مارآ
ادص یب

گنرمک
گنرمک
مک

".. گنر



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

55

نازوس _ روپ نامیلس شوهم

" میرب یم هک یجنر "زا رعشارف

منامشچ رد
برساالیی ینازابرس

.. دنصقر یم هناقشاع ار ما یناشیپ

گنفت زابرس

ناراب هنلا

ار مبلق راز تشک
اه هناوج

تیاه بل هناهب هب
.. دندنخ یم

.. موش یم تا هناهب ما یجرش نت مامت واب

▉

ادص هب اه: روپیش

فیثک یاه هراعتسا
.. دنوش یم شوماخ هصاقر کی یزانط زا ییاه همشچ نایم

▉▉

نز

غیج

آژری

( لمع قاتا )

راو حیسم هک یباوخ -"یب
".. دسر یم غولب هب ار نز

اهطخ مامت
نز یاه مشچ نایم

.. دنوش یم هیوم
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.. دنوش یم کشا

ار اه یزاوم
اهراتسرپ

اب یزاب
اه... هچب

رت... دنلب غیج

" تسا موس -"لق

▉

ار؟" تخت کی یجزل مد هدیپس "-

دلوت هب راو حیسم "-
" ایور کی ریوصت نایم

".. نم کچوک مراد تتسود "-

ردام تا نتشادن "-
ردام تندوبن

ار یرارقیب کلهم نابرض و
هراتسره هچیرد زا

"... مسر یم نیمز هب

▉

دنوش یم تیاور کی هب کی یتقو اه درد
ار رشب قوقح نیناوق

.. دنوش یم تیاعر ثمال

ود): - ردام کدوک

دنا..." هتفرگ نم زا ارم مامت "-

ار تدوخ مامت "-
".. یا هتفرگ نم زا

هام قمر یب ساکعنا و
.. دندنخ یم حبص هب ار نز نامشچ



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

57

؟" هنارت "-

" مشچ کی یاه یرارق یب ناوات "-

داتفا و
اه هراعتسا نیکرچ رطس زا

ار شدوخ زاغآ

یهام کی گرم
ایرد ارتژید

" تسا یگنتلد منک یم تهاگن هچ -"ره

منک یم تهاگن هچ -"ره
".. تسا شتآ

ار نز ندش بوذ و
کدوک کی یاه تسد ترارح نایم

اه؟!" مشچ "-

"! ار ناشزونه تسا -"زاب

یمخز اه باوخ

ار اه -"درد
دنا" هدرک حیرشت میارب فوخم

ار تیاه مشچ "-
نم زا هشیمه نازیرگ یا

.. درگرب
وت.." ینعی یگدنز هک

▉▉

.. شتروص زا ار گنر ندیرپ

ار رون هک ییاه کبس لثم "-
".. دشک یم هدرپ نایم

؟" نت -"زا
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هتفرگ شندیرپ قرع "-
".. تروص دادتما زا

اه ربا یداش

هرطق هرطق هصغ

نم... هک یجنر -"زا

.. ردام هک یجنر زا
اباب..." هک یجنر زا
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یرفص اسهم

« ردکم یاه هنییآ " رعشارف

سفق زاورپ

رتوبک

ییاهر نامسآ

▉

اه هلولگ بیهن

هتسکش یاهلا ب

▉

گرم

▉▉

( هنحص : رگیزاب

... تشهب ایند نیا
دنکشیم فقس ناهگانو
رود زا یموش دغج

ار شیاین زاوآ دناوخیم

نایچاشامت رارف رد
: یکدوک

، همانزور
: همانزور

دنیآ یم اه هتشرف
خلت ییاولب دریگیم روش

؟!" تشهب "-
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هن!!!" "-

"! دینک رارف "-

؟!" یگدنز اجنیا رگم -"اما

-"هن!!"

زیم... یاپ اهرتکاراک مامت و

« یاپایاپ »

ردپ

قشع

رتخد
▉

نیمز ادخدک

رتخد

خرس الهل هقوشعم
▉

نیمز ردپ

رتخد ادخ دک

▉▉

ار... همانزور کدوک

هلولگ زابرس

نهاریپ ردام
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، هنحص رب
دنکیم توکس ار هایس یارپا

دناوخیم ناراب زاوآ نامسآ
: نایرگ کدوک

؟!" ردام "-


زییاپ ناهگان -"و
کالاهغ هقهق

" نایچاشامت توس

▉

تفگیم یسک -"هچ
دینیبب ار اجنآ  ؟ تسابیز زییاپ

اه.." هتشرف تسد

" ینوخ "-

.. دنشک یم دایرف ار گرم سوقان

؟!" رارف مهزاب "-

ریوک یوب ،

ادص: کی نایچاشامت و

؟! ایرد سپ -

".. هانگ یب یاه یهام نوخ دنیوگیم "-

... راد روش

: دینک هاگن

روگ؟!" -"نیا

"!!! یگدنز هتشون شیور "-

ربق شبن 
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.. هدیسوپ یاه ناوختسا

"... تسا تقو یلیخ هکنیا "-

ام؟" سپ "-

اه" هنحص مامت یاه هصاقر "-

نایچاشامت توس

▉

همانزور همانزور
ربخ: نیرخآ

ار" شدوخ تسا هدش یریوک اه یهام بلق "-
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3_ ناهگان هک ینتمزا " رعشارف
دیشروخ یتماق دیهان

هدنامزاب

ردام کدوک

کناتسپ .

▉▉

هلولگ ود ردام

▉▉

..... کدوک

گنفت .

▉

هناورپ مشچ رد

ینتشاد تسود دیشروخ

دیشروخ مشچرد

هناورپ کی

▉

هرجنپ تشپ دیشروخ

هرجنپ تشپ هناورپ

-"وت؟"

هرجنپ باوخ رد "-
دیشروخ و
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" هناورپ و

موش یمن ارچ ینتشاد تسود "-

اه" یهام مشچ رد

ار هناورپ گولونم
میدرگ رب

رون.. تلا صا هب

اه هیاس تشحو

دیشروخ دنخبل

▉

؟" هناورپ "-

بورغ عاعش -"رد
ارم یتقو

" دنیب یم هرجنپ تشپ اهنت

▉

هرداص نامرف هب
اه: هیاس یگنهامه یاروش زا

دیدنبب ار هرجنپ
اه هناورپ هب دسرب اوه

دش.. دنهاوخ ییاوه

  ینک یم نشور عمش رازه

اما هناورپ
.. تساهلا س هدز خی

▉

منک یم هاگن نامسآ هب
یدعر راظتنا رد
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ار ییاهنت هک
.. رچب مرس رود

.. خرچب
.. دناخرچب

ار توکس یاه هیناث ندیخرچ
مدوجو همه اب

و مزیمآ یم نآ هب
ار ما هظحل

.. دیناسر مهاوخ قافتا هب
▉

هسرپ اهزور

زییاپ لصف

داب اب اه هناشن

ار میاه هناکدوک
.. تسا هدش ناراب گالزیو

؟!" یراب -"یم

ار تیاهوم زا هناد -"ره
میاهتشگنا رطق رد

".. دیصقر دهاوخ

▉

ار ما هناکدوک نم
دش... مهاوخ زومرم

منامشچو
نم رد اه هرجنپو دیزغل دهاوخ یزیچ یوس هب هظحل ره

سک ره یوس هب
. تسا زابزیچ ره یوس هب

درک مهاوخ زاورپ همه اب نم
ار تاقافتاو

دز مهاوخ هسرپ
وت اب
هشیمه

... جوا رد
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وت راد تسود
شقشع هک یوار

.. تسا رو هلعش هشیمه

▉

وت - دیشروخ - نم
:( همان نیرخآ )

ار تیور رود زا
مسوب یم

تزاب یزور هک مناد یمو
.. تفای مهاوخ

داد مهاوخ یهاوگو
اه هظحل گرم هب

هناورپ ره لد رد
لگ کی یاه هیناث گرم هب

نم روجهم هآ
شخبب ارم

تسه هک هچنآ همه یارب
دمآ قشع یارب

روضح یارب
... یگدنز یارب

تسا نیریش ردقچ و
اعطق هک

یا.. هدرک شا سفنت وت

مراد تتسود
رت.. کیدزن ندرگ گر زا یا

.. گر یا

.. ندرگ یا

وت راد تسود
ناهگان هک ینتم :زا یوار

شا موس
... تسا هداتفا قافتا ار



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

67

▉

هناورپ

بلا یب

▉

الهل

وب یب

یمرک و
نتم زا یا هشوگ رد هک

ندیبات هب
شا یزیرغ

دهد یم همادا
... ییاهر یاوه هب
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یرذآ دمحم ارهز

« ما هدرم رابکی : ارهز «نم رعشارف

داب" و گرب "

کدوک

نفک

ربق

▉

ردام

هایس نهاریپ

شوماخ هناخ

▉

نامسآ

اه هتشرف هلهله

ادخ دنخبل

یرذآ _ دمحم _ ارهز
رهش همهمه نایم ار فلوم

درگرب
▉

هار هب اه هیاس
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هاچ رد دیشروخ

▉

کانتوخر یبش مین
توکس ی همیه

تارطاخ کورتم قاتازا یا همهمهه یادصو

« ادص »-

نادنخ »-
نایرگ

« ناصقر

همیسارس نم

ناساره وا

ناج یب یعمشاب
نیچرواپ نیچرواپ

... تخادنا یم گنچ نت مامترب هک ار یا هشعر

هتخل نوخ
شوماخ اه نایرش نایم

دشزاب ناهگان
وتزا ییاه هرطاخ

هچوک کی
رتخد کی

ار شردام رداچ هشوگ هک
... دیصقر یم هناقشاع

دیپس ینماد اب
یتروص یاهلگ اب
ناگناورپ یاپمه

دیصقریم اربهلا گرزبردام طایح هچغاب

طالیی یناوسیگ هنییآ یوربور رت فرط نآو
راو دیشروخ
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... دیراب یم رون

▉▉
« هبقارم »

؟!» بش »-

هام» شو هرقن ناوسیگ »_

؟!» زور »-

« رون هقشاعم »-

-«اب؟»

« هیاس »-

▉

نامسآ رارقیب هناش

« توکس »
▉

اه» هراتس کمشچ »

« توکس »

▉

اه کریج ریج یارپا

« توکس »

▉▉

اه هناورپ رژه
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متسین یرذآ م ارهز
یهاگ طقف
ارهز یاجب

تا هجض یادص قاتا کیرات هشوگرد
.. دهاوخ یم بولصم ارم

▉

داد یم راشف هتسهآ ار تا فیحن یولگ هک یا هتشرف
ووت

بیرغ ینامشچاب
... یهد یم زاورپ ار نم مامت

هنارک یب هآ

اهتنا یب هآ

مدیشک شوغآ هب اروت
گرم یلو

دیکم نم زا رت زولا
ار... تا هناکدوک

یدوب مارآ
دوب هتفرورف ار قیمع یباوخ تنامشچ

اه هنادواج یادصو
، دیچیپیم هناخ مامت رد هک

ردام یب اهکسورع

. دنتسشن گوس هب ار تا الالیی یادص
درکن رواب اروت زاورپ یسک

: میحرت یهگآ

!!؟» ارهز »-

« تسا هدرک توف هک دوش یم سلا دنچ »

؟!» نتم نیا -«اما
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ردام کی زا یتیاور »-
« هدرم کی زا یتیاور

▉

« بادرم «رد

ناراب یاه هرطق

هدیسوپ شفک

روجنر نت

▉

قشاع یتسد

رتچ؟» »_

؟» رگید »-

« -«نان

کدوک دنخبل

▉

: ناکدوک عمج

ادخ »

درم

نان

▉
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قشع

قشع

« قشع
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رعشارف
یدومحم دومحم

ناجنف
دوب هدرک رپ

ار هناخ یاضف
شبشید ی هوهق خلت رطع زا

مهبم و گنگ یریواصت
مامتان و مامت یلا کشا

فلا
فلا
لا مر

! یریبعت هچ
[ تفگ لا مر ار [نیا

... تشگزاب یب یدادماب رد
▉▉▉
ناراب

دوب هدرک اپرب یا هماگنه
نز یهارمه رد
یرابگر و دنت هاگ

... یراهب و مارآ هاگ
یردام یکرتخد

کشا
ردام قهقه کدوک نیریش دنخبل

؟! هدرگ یم رب یک اباب -
[ تفگ کرتخد ار [نیا

! مکرتخد -
دنزب یفرح تسناوتن

ار شناما دیرب هیرگ
دش سیخ شتروص

سیخ
.. سیخ

.... تاب فر....ت....اب.... -
؟ ینک یم هیرگ ارچ وت -

... تدوخ یارب .... مدوخ یارب -
▉▉▉

دش دنلب
[ یروخ یم اذغ ]

دهدن همادا ات
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ار جنرغب یوگ و تفگ نیا
منک هچ ....نم ایادخ _

بیرغ رهش نیا یوت
میاهنت
یاهنت

اهنت....
▉▉▉

رد یادص
... ...کت کت "

ار شا هتخیسگ راکفا
درک عمج

[ هشاب هنوت یم هک ]
؟! هیک _

رد تشپ دییایب _
باال دنلب یناوج

نییاپ یرس اب
؟! مناخ وزرآ دیشخبب -

هلب.... -
یا همان تکاپ

درم یاه کشا
نز کشا

مرگ یضغب
تشاددای

[ درواین تقاط نز ]
تفرگ ناراب
ندیلا نامسآ

نز
.... مه
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رعشارف
یدومحم دومحم

کالغاه ماحدزا رد
تخرد یایور رد
دونش یم زاب

راق
راق

.... یراق
اه] مدآ روضح ]

ار غاب نحص
یعونصم یاه لگ اب دنیارآ یم

ناراب داب

نازخ
مدرم کالغ

تخاب
تخرد و راد ی هرهچ زا گنر

.. یزییاپ دولآ رهز ماحدزا رد
□□□

ار یبوچ یاه تکمین
درک یزیمآ گنر

زییاپ
[ درگ هرود درم [ریپ
تسا یرتسکاخ ردق هچ -

؟! غاب نیا
دز] [کالغرپ

دناوخ
دایرف زا رپ توکس رد
غاب شوماخ ی همهمه

راق راق.....
مدیمهف هلب _
ییاهنت مه وت
یا هیاس هن

یا هویم هن
شابم نارگن اما
زاب دیور یم

تکمین نت رب
هخاش نت رب

... دیما یاه هناوج
□□□
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غاب ی هدیرپ گنر ی هرکیپ رب
اه گرب ی هراونشج رد

درت یشخ شخ
تسکش یم مه رد

ار... غاب هوکش
دندرک یم اهر اه گرب

تسد
هخاش نماد زا

ناچیپ ناصقر
نازرل بات رپ

□□□
[ مارآ ییاوجن ]

؟! تسا هدش _هچ
: تفگ هناد

تعیبط زیخاتسر دیاش
تفگ یرگید -

دونش یم زییاپ .... شاوی
ار ام درب یم داب و

میباوخب مارآ ات راذگب
... نیمز ریز رد
مراد نامیا نم _

دیشروخ ناتسد یامرگ هب
رس] رب یا هوهق فاحل دیشک ]

شدولآ باوخ نامشچ تسب
دناوخ یم زونه اما
تسد رود رد کالیغ

راق راق
روخن هصغ

.... راهب دیآ یم
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رعشارف
یدمحا هرهاط

هنماد چیپ رد
شدوخ یاپ هب

دیسرن رخا رطس هب
یکدوک

دییاز زورما هک
برقع دوبک شین زا

یا اوژه
دیآ یم رد هقدح زا

تسد یور و
تخت نآ تخت نیا

تسا هدنام
ببس یب بصع

دریگ یم رگ
: ثیدح و فرح

هدز" ندرم هب ار شدوخ "-
: ردام

" مناوخب هحتاف مدوخ مسا یور شاک "-
: ثیدح و فرح

دننزیم راج ار شندوب هیبش -
حلسم اوژهاه یتقو

دنتسه الل
: ردام

عولطلا یلع -زا
مدیدزد ار یفاضا یاه هیناث

مورن یسونابقد باوخ هب ات
بآ یا هساک

تخیر شیاپ تشپ
کی.... هک

دیوشب ار رهم هب هدنام
لوا رطس زا زونه

. تسا هتشونن قشم
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رعشارف
یزبس میسن

هرجنپ تشپ نامسا
دریگیم شلد

دنارپ یم زورمین رس زا باوخ یکدوک یادص
! دناوخیم زاوآ دراد یتفارظ هچ اب هیاسمه نز

... دینک شرادیب و تسا باوخ _
ناذا نوزحم یادص و

... مردام یاه یسپاولد لثم
هچوک رد

دزادنا یم گنچ مزامن رداچ رد داب
میوگیم اقا جاح هب

؟! تشاد سرت ردقنا ینعی _
! مسرت یم مدوخ زا

یفیرظ یاهرایش وزا
دنور یم باال منت طوطخ زا هناناج هک

...
دزاون یم گنچ یسک دراد راگنا داب رد

هدیلو ژ نوهتب
خیرات یاه تن یور دراد

دزیر یم یمیدق قشع کی حرط
دینک فیصوت رگید راب ار ناشیاه هقوشعم یاه مشچ یگنج نازابرس یارب _

وفالد و هراپمخ اجنیا اه! بهذم _ال
! دنشکیم هدابنس ار نام ناور دنراد اه هلولگ کیلش تخمز یادص و

دنسرب اه هناخ هب اه زیرکاخ دیراذگب _
گنج و

دنیشنب اشامت هب ار اه گربلگ شیور
میرب زا همه ار گرم طخ تسد

منکیم هلول ار میاهتشگنا
... مراذگ یم شا هقشقش یور

هیاسمه درم یاه ییاپ مد خل خل یادص و
دنادرگیمرب ار ما هراپ ترچ

ار هعمج یاهرهظ زا دعب ی همه _
تیاه مشچ روضح رد تسیفاک

ار وت خلت ی هوهق
.... مشونب مدوخ یوربور

دریگیم ملد هرجنپ تشپ نامسا یارب نم
تسا ناراب ی همزمز اهربا شوگ یوت
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متفگ هچوک یاقا جاح هب
اه روخ ینیمز بیس یولبات رد
؟ یدید ار ناسنو یاهدرد قمع

کرتخد نآ گنر رد هدیکشخ یاه مشچ رد
! درکیم مهاگن هدنز ردقچ

درک مگ ار شیاه مشچ
مدیسرت مدوخ زا مه زاب نم و

ما فیرظ راکفا ی هناناج طوطخ وزا
دوب! ادیپ وا یراچان ی همه
دناوخ یم زاوآ دراد هیاسمه نز

... دینک شرایشوه و تسا تسم _
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رعشارف

یدمحا هرهاط

هرجنپ مد
هدناشوپ کاخو درگ
ار باتک دلج
تسین سرتسد رد

لغب هچغب هک یتقو
رهش تشپ

دنز یم لز ار نارذگهر
▉▉

داب
تسین زازتها رد

هام
زارف هنیرق

و
تس هنابش دورف

اهربا لفاغت ورد
هراتس هراتس
هراتس هراتس

▉▉
دریگ یم تس ژ نیبرود هب تشپ

اقآ:!
متسه راکلدب -

[ تسین یسک راک هب مراک ]
تکرح
ادص

یقژ یق،ژ
ریوصت

دروخیم زیل روتوم خرچ
ناجیه مجح و

مه هتسب یاه ناهد رب
دنک یم قل قل

ناسرب رخآ هب ار طلغ شقن نیمه -
دنزیمن کحم ار هار

دراد هچخیم هک یی هنشاپ
تسیراکلدب راک، -هلب،

ندیشک توص ندز، فک
ناگنل دتمم

ل
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ن
گ

ا
دوش یم ن

اقآ:!
ما هدز هیکت هتسکش یاصع -رب

تاک
ک

ا
ت

نزن دنویپ مفان هب ار تدوخ -
هتسکش واپ تسد
داتسیا هلق رب دیاب
امنیس دلج یور

نادرگراک
نیبرود هب ور

. دنخبل / دنخبل
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رهلک هام رعشارف
نازوس _ روپ نامیلس شوهم

" تسیراج یگدنز

.
هرطق هرطق

ناراب .

هنیآ

▉▉

هخاش هخاش

هشفنب

رعش کی

▉▉

ضوح ضوح

قشع

یهامود

▉▉

الیک
نزب هایس

ار تیاه بل
بونج زبس ینوفمس رد

ما نارگن لد دق لا شمش
هرب نیمادک قازب

هتسشن تناج رد
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ینمرا نانز هک
تا نت رابیوج زا

دننیچ یم یرارق یب ساویر
و

لیفارسا روص
مره رد زونه

تسیراج تیاه سفن
تخرد

ربت تراسا رد
ژنرد یسکا

اه هیر تراسا
میاه بل

وت یاه سفن تراسا رد
مراپس یم

ار ما هیلک
وت هب دننز دنویپ

تا نتساوخ دوش نکاس یتنعل درد نیا ات

مارآ مارآ و
اه باوخ ی هریزج رد

یراکب تبلق رد ار ما ناتسد
هسوب و

سالح نیرخآ
ربارب ان یدربن رد

نم و
ووت

رد ناگ هدرم مامت و
زیخاتسر

ار تیاه بل دنشون یم

▉▉▉

، یمارگ نیوعدم مامت تمدخ سالم اب
نتم نونکا رطس رد هک
： دنا هتفر باوخ

اه" سورخ رژهی

! دیزیخ _رب

... وناب وت یاه هنوگ تسا یباتفآ ردقچ _
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( یوار یردام نیمزرس هب میبوکب ار نامرس میهاوخ (یم

اهنامهم رژهی
رازمدنگ رطس

▉

اه" یگنج سورخ "

طخ.. _هب

شا طالیی ییاهوم وهب
مشک یم تسد اهرازمدنگ زرم رد

：باال نابرض

اما ار شمرازه چیپ ： نتم

اه؟! نامهم ینعی _

دنا هدیباوخ زونه _
دکار یاه هبرقع رادم رد

هتفرگ ضرق ارم مامت کنسح "
نادفسوگ یارب

"... ...عب عب

ییاچ و
مناخ کدوک یورمین ندییاچ رادم رد

دوشیم تمدنچ سلا مرتخد _

منزیم مدق مراد ار مود _

ایهم هرفس
باوخ اه نامهم

بات و بت رد رازمدنگ

( دوشیم بوذ اه راوید رد گرزب ردام (و

! یشاب مکی کالس دنک ادخ _
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دیکشخ ： اهدنخبل

دناراب ار شیاهربا گرزب ردام و
تکرب یاه رطس
اهرازمدنگ نایم رد

اه راز
.. دندنب یم شلا هناش هب

▉▉

مهاوخ یم هاگ هیکت "
زور ره هک ینز و

" دنیب یم باوخ ار رازمدنگ

زیزع یوار ینیبیم
ار شا سهلا هن نیشتآ بلق

! تسا نم یاه هناکدوک

▉

نیلگ یراس ،： ویدار

" مراد شتسود ردقچ "هآ

" هدیرب سیگ نک سب "

هام یناشیپ یاه دیفس
... دناشوپ ار مهاگن

دیفس مشچ _
صقرن ار رهش

نازوس راز مدنگ و
دیآ... یم هام یوب وت یناشیپ زا ردقچ

.. ردام دنباوخب اه نامهم میراذگب

اما تا نت مامت
تسا بات یب رازمدنگ رد

راب نیا و
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ینز یاهبل یقیسوم یادص اب مدرم
دنوش یم رادیب

ار شا هزور ره ناوخ سورخ هک
نتفگن یارب

.. تسا هتفرگ زاگ

▉

دنا هدیباوخ اه سورخ
رازمدنگ و

راد بت
تسا نازوس ینت یامرگ زا

شا، نت مامت یگ هدشمگ رد هک

, دنوش رادیب اه نامهم
تسین .......... یب

هتسهآ ： ادص

ار.. هام زا هکت کی ردام متسه هنسرگ _

▉

" لولسم کی نایذه

هام

کشا

هنارت

▉▉
ایرد

ناراب

یگنتلد

▉▉
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نابز

ژ اوکت

درد
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و.." قشع و سناش : یودارب " رعشارف
نازوس _ روپ نامیلس شوهم

فداصت

باتهم

آژری

▉

نز

هدنرپ

هتسکش یاهلا ب

▉
کاخ

کاخ

کاخ

▉▉

مظنم شدرگ رد یشهج یرادیب و
منوخ نایرج

تسا گرم ردارب باوخ "-
هک

تخت کی یجزل زا اه مد هدیپس
دنک یم تیاهر

ما" نهاریپ دور باال گرم زا ردقچ

دعر
قرب
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گرگت
خرک ینز ناتسد و

سیخ شنت
ییاحیسم مد و
یشرف رد

نامسآ تسا هتخادنا زمرق هک

الم سلا راد زا یتوعد تراک اب
هاگان هب

یوش یم مامت

؟" مامت "_

ینز یاه هیوم یادص "_
".. هتخود مشچ ار هداج زونه

وناب یاهآ "_
تس بش

درگرب
لیطعت ناتسرامیب

اه طخ مامت و
لیرب

ار ممدنچ کیپ دیشخبب
" هتسکش

هاگان هب یتقو
دروخ یم روشاه

ریدقت یزاب
شیاهتسد شزوس رد هداج

لصف
طوبه لصف
دناسر یم هک

تشهب هب
تشه

یرارق یب هبرض داتشه

؟!" مدوخ رد تمتشک "-

ار ییوجگنج هک ییوجگنج هکنانچ "-
نارادبرس و
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دور یم رسباالیی
ار مامتان یا هناسفا

ار باوخ مد حبص هکنانچ
و دشکب شوگ

.... مفاکشیم عولط زا
دنا سرون تا نتساوخ یاه هناوج

اه'' مراد تتسود ''
ما یزانط ی همشچ هدش کشخ
ما شوشم اه هراعتسا زا هک نم

هلجح نینوخ یاه هجنپ رد
دنک یم کاخ ار شلد هک

ار یگنتلد یاجه زور ره مشک یم
دریگب ناماس ملد ات

دشاب هصق نایاپ هام یرارق یب ات
ت متشک

ینز هاگ هلجح رد هدرشف تخس ییاه هجنپ رد
تساهلا س داب هک

تسا هتشذگ نآ زا
▉

افطل دینک شوگ "_
تسا درد کی ی هنوراو تیاور نیا

ناهنپ
" ناج رد

" دینکن ریسفت ارم یمارگ ناگدنناوخ "_

اهدیراورم دنا هریت "-
دندش میلست و

دنراد همهاو هک ییاهتشگنا شزرل رد
دنسوبب ار تمان
همه نیا سپ

منک هچ ار ریظنلا تاعارم
یاهرطس نایم یتقو

یا هتسشن تشگزاب یب
؟" ینک یمن نتفر یخلا و
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تس گنر نیمه اج همه نامسآ
ووت

یدماین مهام هب اپ یاهدرد سوباپ هب
درذگب نابآ رازگب

گنر هدیرپ اه هام مامت و
نیزح یفینصت یاوآ

دناوخ یم ار لیفارسا روص هک
یک سپ

یهد یم ار مرارق یب یاه مشچ ناوات
و

نیکرچ یاه هراعتسا هک یرطس
دنور یم هار

...... توکس
دندنخ یم ما یگ هناوید وهب

تفای یهاوخ زاب زا ارم وت
تسین فاصنا

تندوبن
تندیدن

تساز ناراب یاهربا رادراب فقس یتقو

▉

!!! ما یلا یخ یانیهور _یه
ار ،وت هدنام زونهرد و

منکیم کاپ رگج یاه هتخل زا
تمیوج یم رتشیب هچ ره و

..... مناراب هفوکش اه بارس

هناخ نیا
یلد یاه یشوگیزاب و

شیاهشفنب دتمم غیج رد
دنک یم کاخ ارم هک یحور و

: یا هشیلک هلمج نآ
مراد یم تسود ار وت

نم یایور اهنت تیاه مشچ هک
مناوخ یم گنهابش ار یتب نب رعش هک

ووت
یا هداتسیا هطقن نیرت کیرات رد

ارم مادم و
یهد یم لوه یا هداج هب



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

93

دوشیم مرگ و درس ردقچ
تهاگن زییاپ

..؟" تسین نکمم وت زا زیرگ "_
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یرقاب نیرسن

« ناشن یب یاه هلولگ » رعشارف

ایند مامت زا
زیوآ ندرگ کی دق

تمان هب میارب
تسا گنج تمینغ هک

و تسوا رگید مان هدنرپ هک
یبارش هنهک

شیاه مشچ گنر هب
درس تس یح صال

یناهج تس یحلص همزمز هک
رد

شناوزاب یوس و تمس
اه هلچلچ شوغآ رد گنت
دیرگ یم و دوش یم رود

: مارآ ، مارآ

وت یاهسفن نم، یایند »_
و

دنچ ییاه الهل
« نتم نیا کاپ یاوه رد

مادم یهودنا »-
تا هنیس یور هب دصقر یم

فلاالح''» یلع یح ''

▉▉

رجآ
هب
رجآ

دنز یم قرو هفطاع یابفلا
دروآ یمن شدوخ یور هب

هک یفرب

س
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ر
ا
ز
ی
ر
دش

شناوسیگ تسپ عافترا
نارازه زور ره

ا
ش
ع
ه

راوید مادنا رد
شیاهدنخبل فطل هب

....... یناشفا رون

میرود

و

د
ش
و
ج
ی
م

نامسآ رد
گند
گند

میاه هنابش

▉

ار، اه یسلطا یدوب هدیدن »_
ار،و......» بورغ

رادیب هشیمه یلوارق ار وا اه هنیآ »-
« دننادیم

: هناش هب هناش
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نونج یایور
اه هشیر ماجرف

ناراب یانمت
میتفگ هک هچنآ دروخزاب
اه هشیر لصف رد

هآ

▉

ییاه االرث دوقفم
یربا یاه ابپالک

یگدنز فلا هک
دنشورف یم

تسین یداع ریغ زیچ چیه
یتح

یمخز یاه هتشون اهراوید

باق باق

سکع

باق باق

▉

اهندب
هراپ ، هراپ

کاندرد یاه نهلا
راجفنا قرب

و گنفت غاد
و.... هنیس هب یدرمان گنس

شوایس زا یدیدج ریبعت
و

زیوآ ندرگ کی
گنج تمینغ
هک یردام و
ار یگدنز

هتشاذگ شلوک یور
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دواآ مغ هاگن واب
میارب

دنور یم اهرژه لثملا برض

'" هراد کنکشا یزاب '"

زونه
ار سب شتآ موش یم باوخ

هک یا هناخ رد
مییوش یم ار گنج هچ ره

هکنآ یب
دوش کیلش یا هلولگ

رد
. میوش یم هتشک مه
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رعشارف
نازوس _ روپ نامیلس شوهم

رعش ارف نیا
رگید ییایند هب تس یا هنزور

هداج بات و چیپ رد مناخ
دیدرت ،،، دصقم

اه هزرل سپ رد ،،،،. نامز

ور هدایپ و
ار شهاگن درب یم هار نانچمه مناخ

هداج هداج
تس یگنتلد

ما هتسخ یگدنز یاهآ
،، موش یم هدایپ

تسیا ،

تسین یا هنزور اما

هداج نیا جیپ رد مناخ
تس ظفح ار هتفرن یاه هار مامت

وناب یور یم اجک

مزادنیب زولا مور یم
نیکرچ یاه شوج نیا

ار مرس زغم هدروخ



تشهبیدرا / مهن ه رامش / مود /سلا کهمل یبدا انهم هام

١٣٩٧

99

یمارگ هدنناوخ
دینزب مدق ارم ور هدایپ نیا رد

راتفرگ هداج چیپ رد ینز

تسیا
تسین یسر دایرف چیه

ناما
شندوبن زا

دوب هک مردام
دش یم راومه اه هداج

شياعد یاه تسد و
اهادرف هب یا هنزور

ناساره نانچمه مناخ

دراذگب اهنت ار وا تسا رارق هداج نیا

اهولق ود و
دنا هدیشچن ار ردپ معط زونه

؟؟ دیآ یم تباوخ رتکد یاهآ
رادیب ار بش مامت یرآ

میاه مشچ هدوب
ار اهولق ود ما هدش هکسلا ک هداج چیپ رد یتقو

میاه مشچ نک هاگن
درادن وس

ما هدروخ ار دوخ ردق نآ
وگن هک

یوش هدایپ دیاب اما
تسا طخ رخآ اج نیا یلع، جاح

هن هن ،،،،، مناخ
ار شیاه بل معط زونه نم

تسین یا هنزور
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طوبه
وش هدایپ

تسین زیاج گنرد رفاسم

میاه تسد و
هدنام هار هب زونه

مامت ان یگدنز
ما هدیشونن ار یگدنز زونه نم

اهولق ود اما
دننک یمن اهر ار میاه تسد

مدش مگ اه نمکرت دنلب یرسور رد

هدب هزاجا
میوگ یم ار هار

شکب سفن ار تدوخ
ار ایند خلت معط روایب باال

تنامشچ یتسم زا هآ
هلا چم یاهذغاک و
ارم تشونن هک

؟؟ یوش یمن هارمه مناخ
تسا کیراب هداج هن

گنتلد اه هنزور
اهنت اهولق ود

هدماین زونه راتسرپ
میایب دوش یمن

رگید یتقو هدب هزاجا

اه هدایپ
درد رپ

هداج نیا دوش یمن کاپ

مورب راذگب

تس یا هچیرد هداج نیا
ccu ندش یهت هب

تا یزغم یاه لولس و
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شکب سفن ار دوخ
یلع جاح

دنرظتنم اه هداج
یا هنزور و

موش هدایپ راذگب مناخ
دسیون یمن ارم رگید اه تسد نیا

دش یم شاک یا
هار رد مدرک یم لغب ار اهولق ود

دنسرب ناش باوخ هب راذگب اما
تسین ندنام یاج ایند نیا

تسا رخا هاگتسیا و
هدیسر راطق

مشش نگاو رد

یگدنز زا موش یم هدایپ
تسیا

تسین هناقشاع یاه. سفن زج یگدنز

زونه نم اما
ما هدیسرن شیاه بل معط هب

ایور رد مهاگن هدنام و

شاک یا
ار یگدنز دش یم

دوش یمن هن
تسا رخا هاگتسیا اج نیا
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رعشارف

یزبس میسن

شتا رد هتخوس ی هناخ یارب
دربیم غارچ

رادلگ نماد اب
هدروخ کورچ یاه مشچ

میدرکیم هرود ار تیاده نادیم مه اب شیپ هتفه _
رهش نیمه زیچان یایفارغج رد

دوب هتخیر وت یاهتنا یب تعسو
تیاه مشچ نیمه روضح رد
تا دنلب عافترا حاالزا هک

دتفا یم نیمز هب
یچ یراگ درم

ار اه لا قترپ یجنران یتسه
دزیم راج درس یاوه نا رد هناراگنلو

دینک اوجن رعش نیا رد ارم مه یرطس دنچ _
دییوگب یراگ رب راوس نان زا

رمع! دنکیم هدایپ ار مدق ره یراگ تشپ اجنیا هدناودن و هدیود ییاهاپ و
هک یتلم کراپ تکمین نیرت ینامیس و نیرت درس ات تفر یم ک وت هاگن و

.... دندوب بیاغ
! ما هدرب یپ کراپ نیا یاهرانچ دنلب تلا سر هب نم _

دنکیم هاگن ارم رارقیب یاه هناش زور ره
دربیم یپ درس یاه تکمین یناهنپ یاه رارق وهب

دننکیم رکف همه هک تسا دنلب ردقنیا هکنا اب
دنا!! هدرک مگ نامسا رد ار ناشیاه مشچ اهرانچ

! یقیمع یناوان هچ
مدوب هدرک رکف مه شورف یلا قاب درم نا هب نم

مدوب سهلا هدراهچ هک یتقو تسرد
مدربیم شیارب ار مقشم ی هدش هایس یاه قرو و

دناسر یم مامتا هب مدوخ رد ارم یاه زرم دراد کچوک رهش نیا اجنیا
یردپ ی هناخ ی هچوک هب دنادرگیم رب ارم دراد زاب

تناهنپ یاه مشچ ی هدورسن رعش و
دنا هتسیرگ ار رهش نیا یاه هرجنپ همه هک
ردپ یب رهش ردام یب رهش یاه هزاورد زا

دنادرگیم ترب
.... دشکیم ناشن و طخ تیارب اه نابایخ نیمه نایم هرابود

! سیونب مه ارم _
بروم یاه ههار جک هب نابایخ ی هتخود طوطخ

میاه مشچ هشوگ زا هک
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دنا هدرک رارف
ما کچوک یراطع ناکد

تسا هتشاک رهش هار راهچ رس اجنیا ارم
مدوب هدرپس لوسر اقا جاح هب نم _

اه راطفا مد اه بورغ مد
دنزیم یمیدق یاه فرح ادخ اب دراد هدرپ یوسنا هک

دناشنب ناش الط تخا نایم مه ارم
! دراد یقح سفن لوسر جاح تفگیم مردپ
! تسا زبس اج همه راهب تقو هب اجنیا _

! راکچ دهاوخ یم غارچ هتخوس لد متفگ یلا یخ یب اب نم
! تسا راگزور نیچ زا رپ مه نم رادلگ نماد هک هنرگو

تخادنا ارباال شلا یخ یب یاه هناش
تخیر مبیج کشالتهب تشم کی

دش یراج خن یور حیبست هناد کی
دوب اور هناخ هب مدوخ غارچ یجاح _

...
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" یگدرُم لصف ِزورید "
( تیاورارف رعش )

یوار : لوا تیاور

رهش نفعتم داسجا مامت نایم
نابایخ و هچوک رب هداتفا هک
ار شدوخ دوش یم دنلب

گنل
ناگنل

تسین شا هیاس
اه گنفت دنوریم هناشن

نک شص _خال
دورب راذگب _

گرم ینعی نتسیز هیاس یب

دنوش یم کوپ کالغ ود
درم کی نامشچ

درم
زرم
زرم

دننک یم زاورپ
ار ناشبش

تسیهایس رد یهایس
دوش یم گنرمک هک اه نیتوپ یادص

ار شدوخ دناشک یم
ررکم یا هفاک لخاد

دش!؟ تیادیپ هک _زاب
مدرگ یم ما هیاس لا _بند

؟ شنیدیدن
دراشف یم تشپ زا یکی

مه رد
ار شیاه هناش
قیفر شابن نارگن _

درذگب هک یدنچ
درک یهاوخ تداع

ار تیگ هیاس یب لصف
نااااه

درک یهاوخ تداع
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ِهدیرج تعامج نیا لثم
ادرف نارازه باوخ رد هدرُم

مود:ه... تیاور

یا؟ هدیشیدنا ادرف هب ارچ _
مدش رادیب هک حبص نابرق _

دروخ هرگ یسک نامشچ هب منامشچ
دوب تولخ هچوک

یزیچ هب مدرک یم رکف دیاب
... شدینزب ردقنآ _

دینزن _
... مدرک هابتشا

؟ ییاجک _
رکف وت یتفر زاب

شناتسد نایم دریگ یم ار متسد
منزب قرو هک ار منامشچ _
هشیمه ات تسوت ارکت زا رپ

نامهاگن ندروخ هرگ رارکت
درس زور کی رد

درس ِدرس زور کی
... ینک مهاگن یمک یهاوخ یمن

موش یم دنلب
هناخ نیا زور ره رارکت زا

ما هتفرگ
بادرم نیا نیگنس یاوه زا هتفرگ

موریم هچوک هب
ندرک رکف زا مسرت یم

هداتسیا هرجنپ تشپ
هاگن
دنخبل

روک هرگ نیا دنادیم
تسین یندش زاب هاگچیه

... تسین ینتفر یگدرُم لصف نیا منادیم
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اوژهنا : موس لصف
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رای یلق هیده

« «ارتژید

رتخد

هاتوک راوید

یمس یاه لیتر

▉
هرفس کت

دوبک یاهاپ

دوبک یاه هنوگ

▉

ناشوماخ رهش
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نازوس _ روپنامیلس شوهم
" تقیرط

هاقناخ

بارش

تسمرس

▉

نامسآ

ناراب

قشع

▉

دیب کی عامس

یشحو قیاقش
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راشفا مژهد

" هنوراو یاهرتچ

سیخ لحاس

میسن یلیس

هرطاخ دایرف
▉▉

رادبت زییاپ

شوماخ یاه کالغ
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یسابع زانلا

" شیامن

:1 هدرپ

؟ اهوب بش -

" شیاین -"هب

/ رون راجفنا /

یزاوم یاه هیاس

▉

دیشروخ هسوب

منبش شزغل

اه لگ ی هقشاعم

▉▉▉

:2 هدرپ

/ یناوختسا یاه ضغب /

یبرس یاهرتیت

هلا چم یاه همانزور

دولآ رابغ یاه هشیش

▉

؟!" کچوک یاه تسد "-
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ینابایخ نارگیزاب "-

راک" ناکدوک
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اسراپ زانرف

" بش همین یایور "

یهام

هکرب

ایرد

▉

نم

یقیسوم

صقر

▉

ام

هقشاعم

نامسآ
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یریشناهج اسهم

" راظتنا "

ناراب راهب

حلا یب ربا

▉▉

هرجنپ بش

رادیب مشچ

▉▉

هتسب رتچ

هتسخ هاگن

▉

سیخ یایور
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یماصمص انث
" یجرش "

نامسآ

داب

ناصقر یاهربا

تسمرس ناراب

▉

نیمز

دور

ایرد

قشاع نایهام

▉

هناخ

قاتا

نم

اباب شوغآ
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یربکا هنازرف

ربا ماحدزا

گرم سناکرف

یگدنز بآدرز

▉▉

خلت دایرف

هایس زر

شرت دهش .

▉▉

ترفن راد ام

اه الهل گرم
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اسراپ زانرف

" هتفر دابرب "

: نز

نازرل لپ

درم:

نیگنس مدق

▉

هدولآ یاه تسد

هدیسوپ بانط

گرم هناش

▉▉

تره رهش

یرتسکاخ یاه زنل

هتفشآ یاهرطس
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یرذآ دمحم ارهز

داب" و گرب "

کدوک

نفک

ربق

▉

ردام

هایس نهاریپ

شوماخ هناخ

▉

نامسآ

اه هتشرف هلهله

ادخ دنخبل
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یریشناهج اسهم

« ملعم »

حور قشع

هفشاکم
▉

هملک کدوک

هفشاکم
▉

عامس رهم

هفشاکم
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یزورون امیس

اه" هفوکش "

اهخرس اهیرتسکاخ

هرجنپ

پ

ششخب

ب

زاوآ

فلا

▉

یقشاع هیآ

رهم دورس
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ییوداد هفطاع

" مارآ حور "

ناراب نیمز

راهب

▉▉

هفشاکم هملک

تشهب

▉▉

یربا نامسآ

قشاع نیمز

هرفن ود یاه نتم
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دنسپراک ایور

" يرتسكاخ رادم "

بش

گنیسناد

هنهرب یاه هنارت

یقشاع یاهزاس

▉

هنهرب یخلا

اه؟!" هصاقر "-

" تسم -"رس

اه گنر یزاب

نامسآ دنخبل
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یرذآ دمحم ارهز

« هبقارم »

؟!» بش »-

هام» شو هرقن ناوسیگ »_

؟!» زور »-

« رون هقشاعم »-

-«اب؟»

« هیاس »-

▉

نامسآ رارقیب هناش

« توکس »
▉

اه» هراتس کمشچ »

« توکس »

▉

اه کریج ریج یارپا

« توکس »

▉▉

اه هناورپ رژه
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یسابع زانلا

" هناتسم "

رعش

لبط

شتآ رادم

▉

هنارت

صقر

تایح ی هسدنه

▉

هملک

اه هفوکش

هناورپ یسیدرگد
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نازوس _ روپ نامیلس شوهم

« هناقشاع یاه یگنتلد »

هراتس

ریوک باوخ

عامس

▉

یهام

ایرد یایور

صقر

▉

نم

تیاه مشچ یخلا

زاورپ
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یرذآ دمحم ارهز

« بادرم «رد

ناراب یاه هرطق

هدیسوپ شفک

روجنر نت

▉

قشاع یتسد

رتچ؟» »_

؟» رگید »-

« -«نان

کدوک دنخبل

▉

: ناکدوک عمج

ادخ »

درم

نان

▉

قشع

قشع

« قشع
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و... لا مینیملزغ لزغ، : مراهچ لصف
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کیپرذآ شرآ

رب یب تخرد کی رهش٬ مشچ رد هیاس

ربمغیپ ی هیاس ٬ اراس هاگن رد

دنامهف اهنآ رهش٬وهب زا اراس تفر

رد رب ایند یاج رب٬ رد یتقو قشع

قشع ینعی یگدنز ٬ درگرب اراس -«یآ

« رتسب ٬ هماج ٬ هرفس ٬ ندنام ینعی قشع

نتفر ینعی قشع »: تفگ اراس هب هیاس

« ربلد کی لد ٬هب لد دب کی لد زا

دش یراج شدوخ رد تفگ ار نیا ات هیاس

رفولین لگ هب شیاپ دچیپب ات

تخود اراس نت هب اما ار دوخ بلا

رس یباال هیاس دشاب شیارب ات

دناوخ یم ظفاح تشاد ٬ هام رد هتشرف کی

رتسکاخ لد دید٬زا هراب کی هب هک

تسادیپ نآ ٬ورد زبس تسا هدییور یشتآ

رب رد ار نامسآ ٬ زاب دراد نیمز هک
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ار خیلا هناخ دید ات اما رهش

رپ» اراس رپ هیاس ٬ تسا قشع ار :«نم تفگ
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اروها هماگنه

« خیلا نادلگ »

تس خیلا وت یاج ردق هچ ناراهب زبس سح یا
تس خیلا وت یاج ردق هچ ناتخرد سیخ رتچ رد

تساج نیا وت رطع زونه مراهب هشیمه لگ
تس خیلا وت یاج ردق هچ نادلگ خیلا تهب رد

تفر اجک هنارت و رعش ، یمیدق تارطاخ نآ
تس خیلا وت یاج ردق هچ ناتسمز درس یاه بش

تسا بآ ی هناهب زا رپ مدوجو درز بادرم
تس خیلا وت یاج ردق هچ نافوت شکرس حور یا

نک یا هزجعم و ایب تهاگن باتفآ اب
تس خیلا وت یاج ردق هچ ناتسبش راظتنا رد

ار اه هرجنپ شوغآ متوکس یور هب نک او
تس خیلا وت یاج ردق هچ ناراب ی هسوب ریز رد
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یدمحم تشترز
مرف لزغ

هنامرحم رگید لیف رگید دنه کی
هناخ جنک رد یا هدنام ،اهنت تفر وا

¤¤
وت تصرف ، رگید لیف ، رگید رطس کی
.. هناقشاع ... رگید تخت ... رگید رارکت

لح یوش یم ایرد شوغآ رد هرطق نوچ
هنایشآ رد یدش اه لکشم حالل

¤¤
یشاب ریش ینک،ات یم لد اه لیف زا
[! هناکریز ار اه هلق یریگ جوا [ات

مخ یوش یم تدرم شوغآ رد هام نوچ
! هنامرحم رگید زور ددرگن مخ ات

¤¤
هزات لیف ، رگید هام ، رگید هام کی

هناخ رطس رد یا هدنام اهنت تفر وا
...... رگید لیف ، رگید رطس کی
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یماما دیعس

تشذگ هآ هب همه میاه هیناث راوس
تشذگ هانگ یب وچ و دناسر گرم هب ارم

تس ادلی وت نودب سملا تروص مامت
تشذگ هایس نینچ ترجه تعاس مامت

تشوخ یاون اب هک یبوخ تیاهن نآ وت
تشذگ هاج و کلم ز هک دوش قیرط نیا رد

رابکی طقف یرپ، نآ تشذگب ام یوک ز
تشذگ هابتشا هب مه نامه هک منک نامگ

وحلا یدومن خر هک یرهم یلجت نآ وت
تشذگ هار نایم مرمع وت یوس هب نیبب

قشع وزا یدناشک یهاگن رحس هب ارم
تشذگ هاگن نآ رد میاه هیناث راطق

تسا تخس یتقیرط هچ رگا قشع قیرط
تشذگ هام و رهم اتز دوش قیرط نیا رد
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یتمهویرآ

هنیآ رد لا مینیملزغ

ار..؟" رهش "-، راگیس ییاچ هفاک
".. گنت شفقس "-

؟"، وت اب شتبسن "-
" چیه "-

؟!" وا اب تتبسن "-
( گنم ) ،

▉

داش .. ابیز ینز ،اب راتیگ ردکالس

گنر یبآ یبل ،اب تسم شتشگنا برض

صقر رد هناقشاع ، دناوخ یم هناقشاع

".. دیزاورپ رد ود -"ره
" گنن دص نامور شیپ "-

▉▉

دش یم قشاع ؛الهل زورید ردکالس

.. گنس اما اه ؛الهل زورما ردکالس

یاو.. ؟".. وا رد ایح ،-"یب وحم وا رد نابز یب

زاب، مکحم اه هبرض
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؟!" مشچ "-
".. وس -"مک

-"اپ؟!"
" گنل "-
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یتمه ویرآ
اهنت درم لا مینیملزغ

؟" اشگاپ "- داش، نهاریپ گنر
" راولش -"مه

راتیگ اپاب صقر ، تشپ ات یکشم یوم

رگید یناهجزا ، دناوخ یم ییاهر زا

راوید رب اه تشم ، دنایرگ یم ار هفاک

▉▉
بش کی اهنت زار،درم کی اهنت درم

، سیخ نآ کی اه هنوگ
؟!" شیاه مشچ "-

: "! رادیب "-

▉
درک قشاع ارم ،وا تساوخ یبآ ارم وا "-

رات" وا رد نم گرم ، یاو نم رد وا گرم

دش رتسکاخ قشع ، کشخ نادلگ رد الهل

؟!!" شا یتشُک "-
" گنن نمرب "-
راچان شیاه کشا

▉▉

دیباوخ شقاتا ..رد تسم اورپ یب درم،

رازیب مه شنز دغج،زا زا کالیغ نوچ

" رورغم ".. مراهب نم ، تسزییاپ ارم وا
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راخ کیرب لگ صقر ، تسب ار شیاه تسد


