
دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏1



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏2

میحرلا نمحرلا هللا مسب

رهلک نیوآ : هسسوم لوئسم ریدم

، یبجر مثیم ، یدمحم تشترز : ناراکمه

. یتمه ویرآ و حیسم رفولین

دصتفه ، برغ دابآ ،ساالم هاشنامرک : سردآ

. ریدغ عمتجم ، ملعم راولب ، هاگتسد

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

، یسابع زانلا ، یریشناهج اسهم رای، یلق هیده ، دنسپراک ایور ، روپنامیلس شوهم

حرف ، یشاتریت ینیسح داوج دیس ، یکشوک دیما ، یدسا ،اوآ یبدا ،یلال یدمحا هرهاط

، یرفص روپ،گژلا دمحم انیم ریم ، اسراپ ،الهل باتهز انعر ، زوسناهج لیلج ، یدسا

اسهم ، یزبس میسن ، یرذآ دمحم ارهز ، یماصمص انث ، ییوداد هفطاع ، اسراپ زانرف

. یرقاب نیرسن ، یرفص

هلا :قم تسخن لصف

حیسم رفولین / مسیبوک و _اوژهنا

رهلک نیوآ / ملا ینیم لزغ ات زاغآ زا تیاور یسررب _

هملک تلا صا ناتسادارف و رعشارف : مود لصف

و... ملا ینیم لزغ لزغ، : موس لصف

:اوژهنا مراهچ لصف
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واوژهنا مسیبوک

حیسم رفولین

اب شاقن هک تسا یکبس مسیبوک یشاقن ، داتفا قافتا یشاقن رد ادتبا مسیبوک : هدیکچ

کبس دنک.رد یم وحم دوخ راک اهاررد هیاس و دنک یم یزاسریوصت یسدنه طوطخ

و هدیدپ کی تیؤر لباقریغ و تیؤر لباق یاه هبنج مامت دوش یم یعس مسیبوک

(H.Matisse) سیتام یرناه دوش. هداد شیامن یشاقن رد نامزمه روطب عوضوم

یعازتنا اریز درک. طاالق یشاقن کبس نیا »ارهب مسیبوک » مان هک دوب یسک نیتسخن

»(Cube)هب بوک » هملک زا بکرم زین « مسیبوک ». دیسر یم رظن هب تیعقاو زا رود و

مویگ دوش. یم هدید نانآ یشاقن رد لکش بعکم ریواصت . تسا « بعکم » یانعم

هک دش یرنه ـ یبدا راک یعون رکتبم GuillaumeApollinaire(۱۹۱۸ـ۱۸۸۰) رنیلوپآ

هدیا (Calligramme)و مارگیلا ک عون زا رنیلوپآ یاهراک . تفرگ مان « یبدا مسیبوک »

و ینیچفورح لکش و بیترت هک ییاهنتم ینعی تسا (Ideogramme) مارگوئ

یعون عقاورد . تسا ناشنورد نومضم و عوضوم رگنایب و هدننک صخشم اهنآ نتشاگن

. تسا یراگن هشیدنا

مسیبوک رد شراگن عون و مارگیلا ابک یتاف ال تخا و تاکارتشا یاراد زین اوژهنا ژرنا

. تخادرپ دهاوخ یبدا ودژرنا نیا ی هسیاقم و حرش هب راتشون نیا . تسا

. هملک تلا صا بتکم ،اوژهنا، رنیلوپآ ، مارگیلا ،ک مسیبوک ژناگ: اودیلک
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دوجو ی هصرع هب مدق یشاقن دوش،رد تایبدا دراو هکنآ زا شیپ مسیبوک : همدقم

ءایشا ارزا دوخ شنیب هک دشوک یم ، تسا « عازتنا » رنه هک مسیبوک بتکم . تشاذگ

بتکم نیا لا مجا روط .هب دروآ رد یسدنه لا کشا بیکرت تروص هب تادوجوم یتح و

هتشذگ ، هرظنم ره شقن رد دنهاوخ یم اه تسیبوک هک درک فیرعت نینچ ناوت یم ار

ناشن زین ار یئرمان و یناهنپ یاه تمسق دوش، یم هدید مشچ اب هک یتمسق نآ زا

تیلک ات دننک یم ششوک مسیبوک کبس نادنمرنه (731:1376، ینیسح دیس ). دهد

هضرع یدعب ود حطس کی رد دحاو نآ رد )ار ءیش کی فلتخم هوجو ) هدیدپ کی

مسیلا ئر هکلب ، یرصب مسیلا ئر هن یلو دوب مسیلا ئر یئدم تهج نیا زا مسیبوک . دننک

هب تادوجوم و ءایشا ارزا دوخ تینهذ ات دندوب ردتالش نینچمه اهنآ . یموهفم

یا هنوگ هب تسا تیعقاو رد هک ار هچنآ ور نیا .زا دننک نایب یسدنه لا کشا تروص

( نامه ). مینیب یمن ، تسا تیور لباق ام نامشچ رد هک

دش.وا دلوتم GuillaumeApollinaire(۱۹۱۸)ـ۱۸۸۰) رنیلوپآ مویگ راثآ یبدا مسیبوک

فعض اب مسیلوبمس بتکم وااب یهارمه یلو دوب مسیلوبمس کبس ناوریپ زا ادتبا رد

سپس . تفرگ هرانک بتکم نیا زا رنیلوپآ لیلد نیمه دش.هب نراقم بتکم نیا لا ووز

رکتبم وا هکنیا یارب دندش دالیلی وساکیپ هب وا یتسود و یشاقن رنه هب شا عالهق

راک اب نامزمه روطب و تفرگ مان « یبدا مسیبوک » هک دوش یرنه ـ یبدا راک یعون

زا رنیلوپآ یاهراک دوب. زین مسیلا ئرروس بتکم یاهغلبم و اهجورم زا ،وا یبدا مسیبوک

ینعی تسا (Ideogramme) مارگوئ هدیا (Calligramme)و مارگیلا ک عون

عوضوم رگنایب و هدننک صخشم اهنآ نتشاگن و ینیچفورح لکش و بیرت هک ییاهنتم

. تسا یراگن هشیدنا یعون عقاو .رد تسا ناشنورد نومضم و

ینآ هنماد ندش هدیشك زا سپ درك، روهظ مسی ژ امیا بتكم اب نامز مه ًابیرقت مسیبوك

رد درك. افیا یرادید و یریوصت رعش ی هعسوت رد یمهم شقن ، تایبدا هصرع هب

و داعبا دیلقت ای یزاس هرابود یاج هب دنك یم یعس شاّقن » مسیبوك  یشاّقن

دنك میسرت دهاوخ یم هك ار یریوصت رصانع تسخن ، تعیبط رد دوجوم یاهویتكپسرپ

تروص هب ون اهارزا نآ سپس . دروآ رد ادج ادج تاعطق تروص وهب دنك هیزجت ،

ی هلیسو هب یعیبط یاه لكش هك تسا نآ شور نیا ی هجیتن . دزاسب هزات یبیكرت

رعاش عقاو ،1170:1376)رد هشونا دیآ.»( یم رد یسدنه لا كشا تروص هب شاقن

ار نآ رصانع هداس، ی هلمج كی ی هیزجت دنك.وااب یم ار راك نیمه زین یرادید رعش

شیارآ ، عوضوم ِتبسانم هب نآ یاه اوژه نایم و دنیچ یم دوخ رظن دروم ی هویش هب

ار رعاش رظن دروم ریوصت و لكش ناوت یم نآ یاشامت هكاب دنك یم داجیا یوژهیا

دید.

و دناد یم یكی ار تسیبوك شاّقن و رعاش راك « تسیبوك ناشاّقن » باتك رد رنیلوپآ
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لا قتنا واب دننكفایب هزات یحرط تعیبط یاهدومن زا دنشوك یم ود ره هك تسا دقتعم

دودح نآ،رب ینوریب تروص و هتسوپ هب نتخادرپ زا شیب اه، تیعقاو ینورد  سح

(222:1373، تنمیم ). دنیازفایب  یرشب لیخت

و نابز ی هطبار ی هرابرد ار یشیرتا فوسلیف (۱۹۵۱-۱۸۸۹) نیاتشنگتیو یارآ ، یخرب

اهرعش هنوگ نیا نارعاش اررب »وا ینابز یاهیزاب ی« هیرظن یوژه هب یسانش ییابیز

هب یكیزیفاتم ینابز یزاب ارزا هك«اماوژناگ دوب دقتعم نیاتشنگتیو دنا. هتسناد رثؤم

(282:1374، یدمحا )« میهد یم لا قتنا هزور ره یگدنز ینابز یزاب

مارگ ۱_کیلا

یاه مارگوئدیا مان ادتبا وا هک تسا رنیلوپآ یاهرعش هعومجم زا یکی مان مارگیلا ک

یاه ریوصت زا هک تسین یسک نیتسخن رنیلوپآ هچ رگا دوب. هدیزگرب نا یارب ار ییانغ

ی هملک . تسا هتخاس اروا مارگیلا اوژهیک ،اما هدرک هدافتسا شیاهرعش رد ویتاروگیف

یانعم و(gramme)هب ییابیز یانعم (calli)هب ینانوی ی هشیر زا لصا رد مارگیلا ک

یاهرازبا »: دهد یم حرش هنوگنیا ار شور نیا رنیلوپآ . تسا هدش هتفرگ فرح

شیپ هکات یزیچ ، دشخب یم یریوصت یانغ نتم هب هک دنراد ار تیزم نیا کیفارگوپیت

رنه اب بیکرت ورد هتفر رتارف دنناوت یم تادیهمت نیا دوب. هتخانشان ام نارود زا

«. دنربب هرهب ( اهنآ رد دوجوم رصانع (زا تایبدا و یشاقن یقیسوم

یم هتشون کیفارگوپیت ی هویش هب شیاه ترابع هک تسا یریوصت رعش مارگیلا ک سپ

هدنناوخ ،وهب تسا نتم رگنایامن دریگ یم لکش بیترت نیا هب هک یحرط . دنوش

ار تارابع تهج و انعم دیاب هدنناوخ ). دشاب یلا یعف هدنناوخ هک دنک یم داهنشیپ

کالم،57-37:1396) میهف ).( تسا حضاو کیس کال رعش رد هک دهدب صیخشت

هب یشاقن و رعش نیب زرم فذح اب هک تسا کیفارگ و رعش رنه، زا یقیفلت مارگیلا ک

.ک تسا هداد صاصتخا دوخ هب یوژهیا هاگیاج تایبدا یداو رد دیدج یرنا ژ ناونع

دننام دنک، یم تبحص اهنآ زا رعاش هک تسا ییایشا فرعم اهو یشاقن رگنایب مارگیلا

و... راشبا ، تاوارک ، نیلودنام ، تعاس

نیا زا دهد رارق مه رانک رد نوزوم تروص ارهب تاملک دشوک یم رنیلوپآ مارگیلا ردک

شنیچ لکش هکلب دنک، یم افیا یروحم شقن رعش موهفم داجیا رد اهنت هن تاملک ور،

،اوژهاه ناراب رعش رد .وا تسا تیمها زئاح بطاخم هب رعاش ساسحا اقلا، رد زین اهنآ

هاگ دنک. یم یعادت ار ناراب تارطق ی هرظنم هک تسا هداد رارق مه رانک یا هنوگ ارهب

هب لوادتمان یلکش هب ار دوخ رعش ننفت رس وزا هتشادن رظن رد ار یصاخ لکش
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(castes,1967:35). تسا هدیشک ریوصت

،107و43:1925) رنیلوپآ )

هبرجت نایب یاج هب دناوت یم شاقن دننام زین رعاش هک تسا رواب نیا رب رنیلوپآ

. دزیمایب مه اراب ازجا نآ سپس ، هدرک میسقت ازجم یرصانع ارهب نآ تسخن

رجنخ رتوبک درک. هدهاشم ناوت یم هدروخ رجنخ رتوبک رعش رد ار ییارگ ون نیا

تمسق و زاب یاهلا ارابب یرتوبک یناقوف تمسق دوش: یم میسقت تمسق ود هب هدروخ

نیا . دهد یم ناشن دنک، یم شوارت فارطا هب طسو زا هک یا هراوف اراب بآ یناتحت

رجنخ تفص . تسا حلص و یکاپ ، شمارآ دامن هک تسا رتوبک یصاخ عون رگنایب رعش

، ناراکمه کالمو میهف ). تسا داضت رد حلص رتوبک واب هتشاد نیدامن یانعم هدروخ

(37-58:1396



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏8

(74:1925، رنیلوپآ )

: تسا ریز رارق هب مارگیلا ک نیا نتم

هدروخ رجنخ رتوبک و هراوف

هنیرید یاه دوبدای ی همه

دیا هدش گنج ی هناور هک یناتسود یا

دهج یم ناشکهک یوس هب

مارآ بآ رد امش یاههاگن و

دنریم یم هنانیگمغ

بوکا ژ سکام و گارپ دییاجک

مد هدیپس نوچمه یرتسکاخ نامشچ اب نورد

یی،دزیلا نرلا،یب دیئاجک

اسیلک رد ییاه ماگ نوچمه ناشیاه مان هک

دوش یم زیگنا مغ

دش گنج بلطواد هک ستین مرک تساجک
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دنا هدرم نونکا یگمه دیاش

تسا زیربل اه دوبدای زا نم حور

نینوخ یایرد یا دسر یم ارف بش

هرهزرخ هک ییاه غاب

وجگنج لگ

دناکچ یم نوخ نآ رد

دیرگ یم نم جنر رب

دنا هدش گنج ی هناور هک نانآ

دننک یم دربن نونکا اجک رد

هدروخ رجنخ فیطل یاه هرهچ یا

نافوکش یمارگ نابل یا

ایم

هرام

یرول

ینآ

ووت

یرام

نارتخد یا دیتسه اجک

یا هراوف رتکیدزن یراب

تسا هتشادرب اعد هب تسد و دیرگ یم هک

دور. یم ورف هبذج رد رتوبک نیا

یسراف تایبدا رد روصم رعش _۲

نآ وزا دنرامش یم اررب ینوگانوگ عاونا ، روصم یاه رعش یارب ، یسراف نهک تایبدا رد

یزارلا سیق سمش درک، هراشا دقعم و ریطم ، رودم ، رجشم یاه رعش هب ناوت یم نایم
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: تسا هدرک هئارا راعشا نیا یارب یفیرعت نینچ « مجعلا راعشا رییاعم یف مجعملا رد«

لا کشا زا یا هرک لکش رب اجنآ و دنناوخ ریطم ار ،نآ دنهن یغرم لکش رب جنآ «و

(399:1338، یزارلا سیق )«... دنناوخ رودم دنهن یسدنه

ناوتب هک تسیرعش عیدب الح طصا ورد تخرد لکش هب شقنم ینعم هب تغل رد رجشم

و دشاب تخرد نییاپ زا رعش زاغآ هکنانچ . تشون تخرد کی لکش هب ار نآ تاملک

رعش ناوت یم حلا نیا دوش.رد هتشون نآ یاه هخاش و هنت رب مظنم روط هب نآ تاملک

، تسا رظن دروم هک یا هخاش ره اررب ینآ همادا و درک عورش تخرد نییاپ ارزا

(896:1376، یسراف بدا ی همان گنهرف ). دناوخ

(398:1338، یزارلا سیق )

زا: دنترابع رعش نیا زا ییاه تیب

تسار تمس لوا رطس

راکب نم یدلج نامه دماین ناتب قشع لدز متشاد هگن

طسو

راگن ورپ لگ رپ مرا غاب وچ زورف یلد هرهچ نادب نک هگن
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و...

(96:1338، یزارلا سیق )

هدش هدافتسا ریوصت و رعش ی هزیمآ نهک،زا تایبدا نوچمه زین رصاعم تایبدا رد

یانعم زا یقیقد ریوصت اوژهاه، یروص و یرهاظ لکش اه، رعش هنوگ نیا .رد تسا

دنک. یم میسرت ار نآ زا یریوصت دسیونب ار انعم هکنآ یاج هب رعاش . تساهنآ ینهذ

ندرک هکت هکت اب نتخیر ورف و ندش هتسکش یانعم ، قدصم دیمح یاه رعش زا یکی رد

نتسکش اوژهی زا هک یریوصت ثملا نیا دنک.رد یم اقلا بطاخم »هب نتسکش » هملک

.و تسا نتسکش اوژهی شناوخ زا شیب بتارم ،هب ددنب یم شقن بطاخم نهذ رب

یم اقلا بطاخم هب هطساو نودب و امیقتسم ار رعاش ینورد رکف و ساسحا اتجیتن

نوگمه رعش نتشون یاه راجنه اب اوژناگ شیارآ هویش نیا زا یریگ هرهب هچ رگا دنک.

یتحار هب هدنناوخ دنک،اما یم داجیا الل تخا زین رعش یرهاظ یگتسارآ ورد تسین

-37:1396، ناراکمه کالمو میهف دنک.( کرد ار رعاش سح ، ریوصت ددم هب دناوت یم

(58

نتسشن ، نتشیوخ اب

نتشیوخ رد

ش

ک

س

ت



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏12

(93:1384، قدصم ن(

تسا یراتشون یزیرگ راجنه یعون رعش یشاقن و شراگن ، یریوصت رعش تفگ ناوت یم

. تسا هتفرگ لکش ننفت تروص هب نارعاش راعشا رد ررکم وهن هدنکارپ روط هب هک

یگدنکارپ و هدورس رعش کبس، نیا )هب رابغ رد هزوریف رد( زین ولناپس یلع دمحم

دنک. یم اقلا هدنناوخ ارهب ناراب راظتنا و اهربا یگدنکارپ عقاو رد تاملک

ناگدنرپ

لپ رب

راظتنا رد

ابگر

(69:1377، ولناپس ) دنر

( مارگیلا (ک مسی بوک و ٣_اوژهنا

دحاو نامز رد هدیدپ کی فلتخم حوطس هب هجوت یتسیبوک راثآ تایصوصخ زا یکی

مه ثمال فلتخم حوطس رب وعالهو درذگ یم نامز اوژهنا کی رب هک حیلا رد تسا

و مرف هب نتم رد اوژناگ دوجو تلا صا ،و یریوصت دعب ، نیدامن دعب هب نتخادرپ نامز

یاه مارگیلا ردک هک تسا ردحیلا نیا دوش. یم هتخادرپ زین نتم رد تیاور وراتخاس

دعب نامه فلتخم حوطس نیا و تسا هدش فذح یشاقن و رعش نیب زرم طقف رنیلوپآ

نیورپ زا باختنا اوژهنا هب ثملا یارب . دنتسه راعشا کیفارگوپیت و یریوصت

: دینک تقد یدارمهاش

باختنا

ایرد ادخ

یهام ناسنا

روط سیلبا
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▉▉

یهام

روت؟ ؟ ایرد

▉▉▉

شتآ صقر

(130_113:1395، کیپرذآ )

)هب سیلبا و ناسنا ادخ، ) ینعی تسار تمس نوتس لوا دوزیپ ردا قوف ی اوژهنا رد

. تسا هدش هیبشت ( روت و یهام ، ایرد ) ینعی پچ تمس نوتس

رد هدنهد ناشن هک تسا انعم نایب یارب اه دامن نیا شنکاو و شنک مود دوزیپ وا

. دشابیم باختنا یارب _ تسا ناسنا زا هراعتسا _هک یهام نتفرگ رارق یهار ود یانگنت

. دنک یم نایب ار باختنا نیا ی هجیتن موس دوزیپ ا تیاهن ورد

هدش یزاس ادج مارگیلا ک دننامه اوژهنا نیا ناکرا ادتبا دینک یم هدهاشم هک روطنامه

هدش تکرح و هلا حتسا راچد انعم لا قتنا تهج رد ناکرا ، مارگیلا خالفک رب ،اما تسا

. دنا

تیاهن ،ورد نیشیپ ریوصت همادا و رارمتسا ، نامز رذگ ناشن اه شخب زا کیره و

کی رد هک مینیب یم ، مینک تقد رگا . دنتسه نتم تیاور اهو دادیور لوحت و رییغت

هتسجرب ار تاملک نیب هطبار ای یلصا یاه نوتس دوزیپ رها ارس،رد ،اوژهنا ریوصت

. تسا هدرک

یم نایامن یا هریاد وای عمش ای تخرد ای بیلص کی ریوصت تروص هب هطبار نیا هاگ

ی هدنناوخ .هک میتسه نتم رد تاملک یقفا و یدومع طابترا دهاش طقف هاگ و دوش

. دهدب صیخشت ار اهنآ نیب هطبار و تاملک تهج دیاب عفلا

یراتشون یرادید تلصخ ،رد مارگیلا ک اصوصخ یتسیروت راثآ و اوژهنا کارتشا هجو

حوطس زا یخرب هب دناوت یم یتسیبوک راثآ دننامه اوژهنا کی هک نیا .و تساهنآ

دنچ ره . دبای شراگن فلتخم ریواصت و لا کشا هب دهد،واوژهنا ناشن یرتشیب هجوت

رد هملک زا لیسناتپ و تسین اوژناگ یمسجت دعب و ریوصت ندرک هتسجرب اوژهنا فده

اوژهنا کی کرد یارب بطاخم . تسا لیخد نتم یریگ لکش رد اه لیسناتپ رگید رانک

دنک. تیور ار نتم دیاب یتسیبوک راثآ دننامه
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: دینک تقد هدنراگن زا ریز اوژهنا هب حلا

رتچ نابایخ کی

داب ربا

داب ربا

داب ربا

ق

ط

ر

ه

ق

ر

ه
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سیخ یاهوم

روظنم هک هرطق هرطق تاملک نتشون هکت هکت و وربا داب تاملک رارکت زا اوژهنا نیا

هب رتچ ریز رد ،اما تسا هدیشک ریوصت ارهب رتچ کی لکش تسا ناراب تارطق شزیر

داضت و مصاخت رد رتچ روضح اب هک تسا هدمآ سیخ یاهوم ، کشخ یاهوم یاج

رتچ زا ینابایخ رتچ، نابایخ کی ینعی دنک یم یهارمه نتم ناونع اب رتشیب .و تسا

یریگ لکش و یهجوت یب زا ناشن .و تسا هدش سیخ شیاهوم نآ رد یرباع هک

تسناوت یم هک ار رتچ ریوصت عقاو .رد تسا رشب دارفا کت کت رد یدرف مسیناموا

. تسا هدرک هتسجرب ؛ دشاب یتسیز طیارش رد نایمدآ تدحو و یگتسبمه دامن

تایبدا رصاعم و نهک تایبدا رد روصم رعش و رنیلوپآ یاه مارگیلا ک یاه توافت زا یکی

و راتفگ ی هریجنز ،عبات روصم رعش و یتسیبوک راثآ هک، تسا نیا رد اباوژهنا یسراف

هطساو هب اوژهنا کی هک .ردحیلا تسا تاملک یارب یروتسد یاه شقن و نابز روتسد

ینعی نابز روتسد زا یورارف )و ینیشنمه ی هدعاق ) راتفگ ی هریجنز زا یورارف ی

فرح ، مسا لعف، دننام دوش یم لیمحت تاملک رب شیپاشیپ هک ییاه شقن نتفریذپ

. تسا هدش هتسجرب و.. هفاضا

اما دنک هتسجرب دعب و حطس دنچ رد ار هدیدپ کی دناوت یم زین اوژهنا کی دنچ ره

هشیدنا لا قتنا و اوتحم عبات رثا، ینوریب لکش و مرف زا شیب اوژناگ نامدیچ زرط

و یگشیدنا هک دشاب یا هنوگ هب دیاب لوا ی هجرد رد اوژناگ طابترا ینعی . تسا

دوش. لقتنم رثا تیبدا

اهنآ یارب هدنسیون و رعاش هک تسا یبدا تیسنج رد واوژهنا مارگیلا ک رگید توافت

. تسا دنا هدرک باختنا

زرم سپس و دهد یم تلا صا نآ وهب هداد رارق لصا ار رعش تیسنج رعاش مارگیلا ردک

ندوب روصم و یشاقن مارگیلا ردک عقاو .رد دنکش یم مه رد ار یشاقن و رعش نیب

فده نوچ اوژهنا رد اما . تسا هدش هتفرگ رظن رد هملک زا ادج یلیسناتپ راتشون

هملک زا ییاه لیسناتپ ناتساد و رعش و تسا نتم رد اوژناگ دوجو هب نداد تلا صا

ریوصت سیون نایرع کی هکلب ؛ دوشیمن فذح ای هتسکش مه رد یزرم دنوشیم بوسحم

و تساوخ تروص رد هک دروآ یم رامش هب هملک زا یلیسناتپ ار روصم رعش و یشاقن و

و رودم رعش و مارگیلا خالفک رب لیلد نیمه دوش.هب هتسجرب دناوت یم نتم زاین

کی نتم ، دنراد رظن قفاوت نتم ندوب رعش رب یگمه هک نهک تایبدا رد ریطم و رجشم

یاه رنه و ناتساد و رعش نیب یزرم نوچ دشاب ملا ینیم ناتساد کی دناوت یم اوژهنا

یمن لئاق دنا، هدش ادج هملک یراتفگ و یراتشون یاه هرهوج زا هک کیسانش ییابیز
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. دشاب

هتفرگ رظن رد داعبا ریاس رتزا هتسجرب رثا یریوصت دعب مارگیلا ردک هکنآ رگید ی هتکن

هتسجرب انعم تمدخ رد اوژناگ یمسجت و روصم دعب اوژهنا رد هک ردحیلا تسا هدش

. تسین نآ رد ریوصت کی ندرک یشاقن تروص هب رعش نتشون فده و دوش یم

لکش ندرک یشاقن تروص هب رعش نتشون روصم رعش و مارگیلا ک فده هک حیلا رد

. دشاب یم یسدنه لا کشا وای ءایشا ای ناگدنرپ

: دینک تقد اسراپ زانرف رثا ریز اوژهنا هب

" هدرپس رس "

ءاضما ءاضما

دیفس یاهذغاک

ءاضما ءاضما

کنک داب

کنکداب کنکداب

کنکداب

ر
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ق

ص

▉▉

گنت اه هقلح

رات هنیآ

ماج ماج

ز

ه

ر

▉

؟" سابل "-

" دیفس "-
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؟" اهایور "-

" هایس "-

نتم تیلک تمدخ رد تاملک یرادید و روصم دعب ینعی اوژناگ شنیچ عون و لکش

دمآ رد صاخ یتروص و لکش وهب ندش روصم تمدخ رد هک درادن دصق نتم .و تسا

یا هلیسو اوژهنا رد اما تسا فده رعش ندش یریوصت ، روصم رعش رد عقاو .رد دشاب ،

عالهو نتم یسدنه لکش مود و لوا دوزیپا رد اوژهنا نیا .رد دشاب یم نتم تمدخ رد

یانعم هئارا شفده _ تسا یبدا مسیبوک هجوت دروم _هک صاخ یا هسدنه هئارا رب

. تسا اوژناگ شنیچ رد صوصخ هب مرف نیا یسانش هناشن و هیوناث

درک: نایب خالهص روط ارهب واوژهنا مارگیلا ک یاه توافت ناوت یم عقاو رد

هرهب اوژهنا فده هکیلا ح ،رد تسا یشاقن و رعش نیب زرم فذح فده مارگیلا _ردک

. دشاب یم تاملک دودحمان یاه لیسناتپ زا ندرب

دوجو تلا صا اوژهنا رد هکیلا ح رد تسا لصا و فده نتم تیرعش مارگیلا _ردک

. تسا نتم تمدخ رد هملک یاه لیسناتپ زا یکی رعش و تسا فده اوژناگ یتسینایرع

زا اوژهنا یلو . تسا راتفگ ی هریجنز و ینیشناج و ینیشنمه ی هدعاق عبات مارگیلا _ک

. تسا هدرک یورارف نتم رد ینیشنمه ی هدعاق

زا اوژهنا یلو . تسا راتفگ ی هریجنز و ینیشناج _و ینیشنمه ی هدعاق عبات مارگیلا _ک

. تسا هدرک یورارف نتم رد ینیشنمه ی هدعاق

یاه شقن و وحن و فرص دعاوق و نابز روتسد عبات مجالت و تاملک مارگیلا _ردک

یم یورارف یفرص و یوحن و یروتسد دعاوق زا اوژهنا هکیلا .ردح دشاب یم یروتسد

دنک.
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: یریگ هجیتن

یانبم واوژهنا، مارگیلا ،ک روصم رعش عاونا لیلحت و هیذجت و حرش هب هجوت اب

.ردک دوشیم راتشون عون ود نیا توافت ثعاب واوژهنا مارگیلا ک یریگ لکش کیروئت

دوجو هب تلا صا اوژهنا رد اما تسا رعش هب تلا صا رعش تلا صا ناعبات دننامه مارگیلا

راتخاس ارف کبس کی ار اوژهنا هک دوش یم ببس توافت نیمه .و دشاب یم اوژناگ

یمن یفن درو ار نیشیپ ییاه راتخاس اریز . میروآ رامش هب رصاعم تایبدا رد هنایارگ

ظفح اب هکلب دنکش یمن ار نیشیپ یاه راتخاس نانکش راتخاس دننام و دننام و دنک

. دنک یم یورارف راتشون عون نآ اهنآ،زا یاه دمآ تسد

رمتسم تروص هب زین یراتشون _ یرادید و روصم رعش اتح ناریا تایبدا رد هکنآ نمض

دنچ ره . دوشیم بوسحم ننفت یعون رتشیب و تسا هدشن رارکت صخش کی راثآ رد

هعومجم ، مارگیلا ک هعومجم رد رنیلوپآ موئیگ و تسیرگید تروص هب مارگیلا ک تیعضو

تدم هب هجوت اب اوژهنا تفگ ناوت یم اما . تسا هدرک رشتنم ار راتشون عون نیا زا یا

رمتسم تروص هب یرایسب ناگدنسیون راثآ رد اما درذگ یم نآ یریگ لکش زا هک یهاتوک

. دشاب یمن ننفت و تسا هدش رارکت راتشون عون کی ناونع هب ررکم و

: عبانم

. نارهت رشن : نارهت ، یسراف بدا همانگنهرف .1376ش، نسح ، هشونا _

ملع. رشن : نارهت رابغ، رد هزوریف .1377ش، یلعدمحم ، ولناپس _

،هب مجعلا راعشا رییاعم یف مجعملا .1338ش، دمحم نیدلا سمش ، یزار سیق _

. راوز تاراشتنا : نارهت ، ینیوزق باهولا دبع نب دمحم حیحصت

. دیراورم رشن : نارهت ، راعشا هنیزگ .1384ش، دیمح ، قدصم _

. یناگرزاب تاراشتنا : نارهت ، هسنارف رد ون رعش داینب .1350ش، نسح ، یدنمرنه _

هاگن ، نارهت ،ج1و2 یبدا یاه بتکم (1376) اضر ، ینیسح دیس _

ی هلجم ، تایبدا رد نابز روتسد زا رذگ و اوژهنا لیلحت ،(1395)، اضریلع ، کیپرذآ _

تسخن ی هرود ، همانلصفود ، یسراپ بدا همانراک یشهو _پژ یملع

ص113_130 ، ناتسمز و زییاپ ، مکی ی هرامش

،سلا یقیبطت تایبدا تاعلا طم (1395) اسیرپ ، لصا یدابق ، هبوبحم کالم، میهف _
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58_37 صص 4931؛ راهب ،14 هرامش ، مهدزای

.۲۲۲ گرب ،۱۳۷۳، نارهت ، زانهم ، یرعاش رنه ی همان ،اوژه تنمیم ، یقداصریم _

۲۸۲ گرب ،۱۳۷۴، نارهت ، زكرم رشن ، ییابیز و تقیقح ، كباب ، یدمحا _

: یوسنارف عبانم

Castex,P.–G.etSurer,P.Manueldesétudeslittérairefrançaise

XIXesiècle,Paris,Hachette:1967.

Apollinaire,Guillaume,Calligrammes,Paris:Gallimard,1925.
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لا مینیم لزغ ات زاغآ زا تیاور یسررب

رهلک نیوآ

ینعم ;وهب تسا هتفرگ تاشن یناسارخ یاه ە دیصق نیزاغآ لزغت زا لزغ : هدیکچ

دنه، ، تخوساو ، عوقو ، یقارع ) لزغ دننام دراد یفلتخم عاونا .و تسا هلزاغم

دوخ صاخ یاه یوژیگ و لوصا یاراد کیره لا)هک مینیم مرف، ، ییاور ،ون، هطورشم

لزغ دراو یقارع نارعاش تایلزغ رد جیردت هب شیادیپ ودب نامه زا تیاور . دنتسه

هب هک یروط دش رت گنررپ جیردت هب اما دوب. گنرمک ادتبا رد نٱ روضح دنچ ره دش

یناهبهب نیمیس وناب طسوت راب نیتسخن یارب ، ییاور لزغ ناونع واب زورما فیرعت

یاه هخاشریز رد دعب دش.و راگدنام ون لزغ یرعش نایرج ناونع دشوهب لزغ دراو

یم هک تسا یرنا ژ ملا ینیم لزغ . تفرگ جوا لا مینیم لزغ رد صوصخ هب ون لزغ

ارە نیا ورد دشاب یتسیلا م ینیم یتیاور رگتیاور ، یسراف نهک ردقبلا دهاوخ

. تسا رادافو برغ یتسیلا م ینیم بتکم و یقرش لزغت هب نامزمه

لا. مینیم لزغ ، مسیلا م ینیم بتکم ، ییاور لزغ لزغ، اه: اوەژ دیلک
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لزغ هک نیا میا دوبە یرایسب تارییغت دهاش لزغ ینیوکت ــ یجیردت ریس :رد همدقم

یم نت اهاررب تعیرش نآ سابل اهنآ، زا تیعبت هب یبدا یاه تعیرش رودەزا ره رد

دحاو مان هب ییاهدنوشیپ ندوزفا اب توافتم ینیوانع ریثکت ثعاب رما نیمه و درک

، یدنه لزغ ، تخوساو لزغ ، عوقو لزغ ، یقارع غلر ناوت یم اهنآ زا هک دش. لزغ

تعیرش هک اجنآ درب.زا مان ار ملا ینیم لزغ و ییاور لزغ مرف، لزغ ، هطورشم لزغ

مه ار مسیلا مینیم بتکم یدودح ات تسا مسیلا م ینیم بتکم ملا، ینیم لزغ یبدا

. مینک یم یسررب

هک: نیا دریگ یم لکش نابطاخم نهذ رد یرامش وساالتیب لا مینیم لزغ مان اب

کی رگتیاور هک دراد ار تیلباق نیا یراتخاس یاه تیدودحم دوجو اب لزغ قبلا _ایآ

؟ دشاب تیاور

؟ تسا دنبیاپ یتنس لزغ هب دح هچ ات ملا ینیم لزغ _

؟ دراد مرف لزغ و ییاور لزغ اب ییاه توافت هچ اهو تهابش هچ ملا ینیم لزغ _

، فیراعت نیرت جیار وزا تسا هتفرگ تروص رعش زا یرایسب فیراعت نونکات زابرید زا

قافتا نابز رد هک تسا یا هثداح رعش وا رظن زا تسا ینکدک یعیفش رتکد فیراعت

لکش نیگنهآ ینابز رد هک تسا لیخت و هفطاع یگدروخ رگە رعش و" دتفا  یم

هفطاع و لیخت نایب ی هلیسو افرص رعش اما (171,1388, یقداصریم )" تسا هتفرگ

دربە مان یرعش شقن هب اهنآ زا هک دوش لبقتم ار یرامش یب فیاظو دناوت یم و تسین

درادن ینتم نورب عجرم ، یرنه رثا ، یسانش نابز دیدج یاهراتفگ قبط دوش." یم

ە دیمان نابز یرعش شقن ، هشیدنا نیا ( تسارگ زکرم دوخ ای تسا تاذ هب مئاق ینعی )

هب طقف یوژیگ نیا ، نوسبوکای نامور ریظن ناسانش نابز زا یخرب رظن دوش.زا یم

ار نآ ناوت یم نیا ربانب دریگ یم رب رد ار یبدا راثآ ی همه و دوش یمن دودحم رعش

. تسا تیاور یبدا یاه شقن نیا زا یکی .(81_82، یمیوق )" دیمان یبدا شقن

تیاور _١

دادیور ، ناتساد تفگ ،زاب نتفگزاب نیعم و ادخهد تغل گنهرف رد تیاور یوغل ینعم

یرامش یب یاه فیرعت نونکات ". تسا یسک زا ربخ ای نخس لقن ، تیاور راتفگ ، ییوگ

طخ کی ساسا هک تسا یناتساد ، تیاور کی ". تسا دشە هئارا تیاور ەی رابرد

زا لکشتم دوخ هک ناتساد دوش، یم لقن بیترت هب عیاقو حرش ساسارب و ینامز

"(وتالن،1998).و دهد یم لیکشت ار تیاور ماخ دامەی ، تساهدادیور یمیوقت یلا وت

. تسا ییاور رعش ، تسا دشە هتشاذگ دنتسه تیاور یواح هک ییاهرعش رب هک یمان
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ییاور رعش _٢

طا یرعش ،هب تسا رعش عاونا نیرت یمیدق زا هک یلقن ای یتیاور ییاور رعش " عقاو رد

،ە اتوک تسا نکمم ناتساد نیا دنک یم ، وگزاب ار یناتساد نآ رد رعاش دوش،هک یم الق

رعش یاهیگ یوژ زا یکی (51 یقداصریم داد،185_ ) دشاب ە دیچیپ داسەای وطالین،

تایبدا رد ییاور رعش . تسا یرعش یاهرطس و تایبا نایم طابترا و یگتسویپ ییاور

، یسودرف راثآ ناوت یم موظنم تایاور نیا یاه هنومن وزا دراد نهک یتمدق یسراپ

، هعطق و طمثم ، یونثم درب.عالوەرب مان و...ار یماج ، یولوم ، یماظن ، ییانس ، راطع

. دراد دوجو مه لزغ رد تیاور

لزغ _٣

تنس رعش یاهبلا زاق یکی نانز اب نتفگ نخس و یزابقشع ینعم هب تغل رد لغ "

کی نزو،رد کی ورد تیب ە دراهچ ات جنپ نیب ال ومعم تسا یرعش ونآ تسا یسراف

224,1388).و , یقداصریم )" دراد هیفاق کی نآ تیب نیلوا عارصم ود ره هک هیفاق

لزغلا تیب ار لزغ تیب نیرتهب نینچمه دشەو ە داهن نآ رب لزغ ندورس یانب هک یتیب

.(,224 نامه ) دنمان یم تیب اشە ای

شیوخ ینیوکت _ یجیردت ریس رد نونک ات زابرید زا هک دراد نهک یا هچخیرات لزغ

هب یناسارخ یاه ە دیصق لد زا لزغ . تسا دشە لمحتم ار ینوگانوگ یاه هلا حتسا

زا لزغ هک دننآرب ."دعەیا تسا هتفرگ تاشن ە دیصق نایزاغآ لزغت وزا دمآ دوجو

اشنم یبرع لزغ دنا هتفگ یهورگ ، تسا دشە بعشنم یبرع دیاصق ( بیسن (ای بیبشت

لزغت دشە لقتسم و هتفای لماکت لکش لزغ هک تسا نیا نیرت قثوم یلو . تسا نآ

، اسیمش )" دشابن یحدم تایبا یاراد هک تسا ییاه ە دیصق هناقشاع تایبا لزغت و تسا

همدقم نیا " دمآ یم ە دیصق یادتبا رد هک دوب یا همدقم نامه لزغت عقاو 1373).رد

لیبق نیا وزا مزب سلجم فصو و تعیبط یاه ییابیز فیصوت و قوشعم حدم رد

داد،37،1392). )" تسا

، یدنه لزغ ، تخوساو لزغ ، عوقو لزغ ، یقارع لزغ ناوت یم لزغ یاه یدنب هتسد رد

درب. مان ار ملا ینیم لزغ و مرف لزغ ، ییاور لزغ ون، لزغ ، هطورشم لزغ

یقارع لزغ _٣_١

درکە هلمح ناریا هب لوغم هک ینامز .رد تسا فوصت طخ یقارع بتکم یرکف طخ

عقاو دوب.رد قبلا ینافرع رکفت عون کی و دندوب ە دروآ یور نافرع هب مدرم دوب

هک دنچره . لوغم ی هلمح لباقم رد یرادیاپ دوب، یرادیاپ بتکم کی یقارع بتکم
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یماظن گنج رد ناریا و دوب رتشیب اهیناریا یماظن تردق زا یلیخ لوغم یماظن تردق

ارهب نیا و دروخ تسکش ناریا زا لوغم ، یگنهرف گنج رد اما دروخ تسکش اهنآ زا

یگنهرف رظن زا هک نیا . میتسه نآ نارادمدرس و یقارع بتکم نویدم خیرات تیاور

نادنزرف و دندش ناملسم اهیناریا ریثات تحت و دندش یناریا گنهرف میلست اه لوغم

رارقرب اه یناریا اراب یا هناتسود ی هطبار و دندادن همادا ار ناشناردپ ارە اهنآ

زا عافد رد همانهاش قلخ اب یسودرف هک یراک تفگ ناوت یم تحارص .هب دندومن

،ومالان راطع ترضح داد، ماجنا بارعا و یونزغ ناکرت لباقم رد یسراف بدا و گنهرف

رد یناریا گنهرف زا عافد رد شیوخ ینافرع ـ یبدا یاهراکهاش اب کی و...ره ظفاح ،

یلجت ینافرع ردکدبلا یسامح حور راب نیا یترابع هب .ای دنداد ماجنا لوغم باقم

دهاش رودە نیا دوب.رد ینافرع ردکدبلا یرادیاپ جوا یقارع بتکم عقاو درک.رد

رد یگنهرف گنج مه و یماظن گنج تروص هب مه هک میتسه هیفورح شبنج روهظ

تیعقاو زا یرود یقارع بتکم یاهیگ یوژ زا رگید یکی . دندرک یگداتسیا اهلوغم لباقم

زا یرود اج نیا رد تیعقاو زا یرود زا روظنم هتبلا ،هک تسا میقتسم نایب و ییارگ

یقارع بتکم یاهیگ یوژ رگید دوب.زا اهنآ ی هنایشحو ی هلمح و لوغم خلت تیعقاو

نیا رد یخلا روص هتبلا درب. مان ار لا یخروص و زاجم ، هیانک دامن، هب هجوت ، ناوتیم

. ینیع و ینوریب و دنراد ینهذ ە اگتساخ رتشیب یسراف رعش رودەزا

عوقو لزغ _٣_٢

نابز هک یلزغ دمآ، دوجو هب عوقو لزغ یدنه بتکم و یقارع بتکم نیب ی هلصاف رد

لزغ عقاو رد درک تیاور عقاو یور ارزا یقشاع و قشع وحاالت دوب ارگ عقاو نآ

هنارعاش یاهقارغا و یظفل عیانص عون ره زا هک دوب یا هیاریپ داسەویب رعش عوقو

دوب. رود هب

تخاساو لزغ _٣_٣

هتبلا هک دمآ دوجو هب تخوساو بتکم ، عوقو بتکم تایلزغ ، ندیسر رارکت هب زا دعب

بتکم راذگ هیاپ . دنناد یم عوقو بتکم رد یعرف یا ویشە ار تخوساو بتکم

زا قشاع لزغ، یرعش ننس الف خرب تخوساو رعش .رد تسا یقفاب یشحو تخوساو

. دوریم رگید قوشعم غارس وهب دبات یم رب یور قوشعم

رگم دش یمن ە دافتسا یبدا عیانص زا نادنچ تخوساو رعش ورد تخوساو تایلزغ رد

جیار رودە نیا رد مه ییاهدنب بیکرت لزغ، ،عالوەرب یرارکت تاراعتسا و تاهیبشت زا

رعش دننام وهن تشاد ار یقارع رعش یناور و تحاصف رودەهن نیا نارعاش نابز دش

رد تقد مدع و هنایماع اوژناگ دورو و نابز هب یهجوت یب اما دوب. هنایماع یدنه
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نایم یلپ تخوساو لزغ عقاو رد دوش یم دیدە نآرد اهبیکرت اهو هلمج یتسرد

دوب. یدنه بتکم و یقارع بتکم

یدنه لزغ _۴_٣

تشادن ینادنچ رادفرط یسراف رعش اهنآ هرابرد رد دندوب نابز کرت نایفوص هک اجنٱ زا

دنه هیرباب رابرد هب نابز یسراف نارعاش زا یدادعت هک دش ثعاب لماع نیا و

ماع لوادتم نابز هب نآ یکیدزن ، نابز ندوب داسە ، یدنه کبس یوژیگ نیتسخن ". دنورب

یفارشا سلا جم ، یبدا یاه زوحە زا رعش ندش رود رثا رب تیصوصخ نیا تسا مدرم

، یقداصریم دوب"( ە دمآ دوجو هب مدرم فلتخم تاقبط نیب نآ عویش و یرابرد و

دیدە روفو ردکالمهب زاجیا زاتەو یاه نومضم یدنه بتکم رعش 1388,154,).رد

ەیا رواحم ریغ نابز ەزا دافتسا اهو بیکرت عون نیا زیمآ هغلا بم دربراک دوش." یم

و دننامب زاب یناعم راب ندیشک زا ظافلا ، یدنه کبس رعش رد بلغا هک تسا دشە ثعاب

ریسفت و لیوات ارهب نآ هک تسا دمآ دوجو هب رعش عون نیا رد ماهبا یعون هجیتن رد

(155،1388، یقداصریم دنک( یم دنمزاین

ییارگ تیب کت و دوش یم دیدە نیشیپ یاه رودە رتزا گنرمک تیاور ، یدنه لزغ رد

و تسا یدنه بتکم رد رعش تایصوصخ رگید زا ییوگرپ اریز ". تسا رایسب نآ رد

مان هب یرعاش .ثمال دنتخادرپ یم ییوگ رعش هب رمع تدم مامت رد بتکم نیا نارعاش

توف هک نآ زا شیپ هکدەسلا نانچنآ و تسا هتفگ تیب دصناپ یزور یدزی یصاوغ

: تسا ە دورس دوخ دنک

تسا باسح حاالرد هچنآ مرعش

تسا باتک هجنپ ودصهن ورازه

هتشاد دوجو زین هنادنمرنه و ابیز یتایبا تسس راعشا نیا نایم رد هک تسا ملسم

.(1392، رذوبا ی همانزور رهلک، )" دنا هتفای ترهش وغابلا تسا

رب ناوت یم ار یدنه تایلزغ رد تیاور ماجسنا مدع و ییارگ تیب کت رگید لیلد

یاه تیلقا روشک نیا رد هک روط نامه درک. لیلحت روشک نیا یسانش هعماج ساسا

دیاقع وهب دننک یم یگدنز رگیدکی رانک رد توافتم ییاهشیوگ اب یرایسب یبهذم

( اهنابز روشک ) یتیلم وود داتفه روشک بقل دنه هک یروط دنراذگ یم مارتحا رگیدکی

نیا تایبدا رب یشیوگ ــ یعامتجا ماجسنا مدع نیا . تسا دادە صاصتخا دوخ هب ار

راسفا دهاش روشک نیا یبدا ـ یخیرات ریس رد هک یروط داهن ریثات مه نیمزرس

دنچره " میتسه یدنه تایلزغ رد تایبا نایم رد دحاو ماجسنا مدع و یگتخیسگ

تسد یولهد ورسخ ریما و یوجنگ یماظن زا دیلقت ،هب یدنه کبس نارعاش زا یرایسب



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏26

کبس نیا یاهیگ یوژ اما دزەدنا. یخیرات و یبهذم و یناتساد یاه هموظنم ندورس هب

ع دروم همه زا رتشیب یسراف یتنس رعش یاهبلا ق نایم زا هک دش نایامن لزغ رد رتشیب

رثا رب اما .(155 ،1388، یقداصریم )" تسا دوبە کبس نیا وریپ نارعاش الهق

یاه تیب الل قتسا "، یدنه بتکم رد یزاس نومضم هب نارعاش نیا دح زا شیب هجوت

بتکم ، یدنه بتکم زا دعب .( نامه )" دروخ یم مشچ اههب کبس ی همه زا شیب لزغ

دمآ. دوجو هب تشگزاب

تشگزاب لزغ _۵_٣

اب ینادنچ طابترا ارعش . داهن لا وزنا هبور یدنه بتکم هیوفص رودەی رخاوا رد

زا نخس رد یلدگیب رذآ . دندرک یم یگدنز دوخ یخلا و نهذ ورد دنتشادن عامتجا

یرعاش موسر ە رابکی هنامز راظتنا تلع هب هک تساهلا "س دیوگ یم رودە نیا راکفا

وحلا بلا قیرفت درکەدنا، خسف ار رعش تبرغ و خسمو ە ودنا ترثک زا ارعش و خسف

، یلدگیبرذآ )" دسر هچ نتفگ اتهب تسین رعش ندناوخ ارحلا یسک هک تسا یدح هب

.(1378،455

رید رد لوحت نیا اما دنناد یم یبدا تشگزاب بتکم عدبم ار یناهفصا قاتشم یخرب

یقارع یرود رعش ریثات تحت امومع تشگزاب رعش نابز دوب. دشە رباپ مه ناریا طاقن

. دندرک دیلقت یناسارخ رعش زا یدودح ەات دیصق رد دنچره . تسا

هطورشم لزغ _۶_٣

رب ناهاوخ هطورشم ەی زرابم رودەی رد هک تسا یتایبدا هطورشم تایبدا زا روظنم

یارب ە زرابم نآ یلصا فده نوچ و" دمآ دوجو هب راجاق یدادبتسا تموکح دض

فورعم تیطورشم تایبدا دوب،هب ناریا رد هطورشم تموکح رارقتسا و یدازآ بسک

قناال زا لصاح یعامتجا و یسایس تارییغت تلع ،197،1388).هب یقداصریم دش"(

الت وحت رعش ورد یگنهرف یگدنز دعب،رد (1324ــ1327)هب تیطورشم نارود ب،زا

ی هتسسگ یاه تیب کتزا رعش راتخاس رییغت الت، وحت نیا زا سپ دمآ. دیدپ یرایسب

یبرغ رعش زا رثاتم دوخ نیا هک دوب یگچراپکی و ماجسنا تمس هب یسراف نهک رعش

یرایسب دشر نآ زا دعب یاه هصرع رودەورد نیا رد ییاور رعش ، لیلد نیمه هب دوب

. تفای

راثآ (1303)زا راوس یروهمج ،(1301) دیاەلآ یولبات هس ،(1297) همان یزورون

تیطورشم نارود ییاور رعش زا ییاه هنومن ،(1303 (1272ــ یقشع ەی دازریم

تیاکح قایس و کبس و دشەدنا ە دورس ،( طمسم و یونثم ) یتنس یاهبلا ردق هک تسا



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏27

تیطورشم زا لبق ات یسراف رعش .(146 ،1/145ــ یدورگنل ). دنراد ار نهک یاه

دش هتسکش مه رد یمارآ هب کیس کال یمیدق دعاوق هطورشم زا سپ . تشادن یرییغت

هطورشم شبنج عورش دوب."اب ییامین دازآ رعش اب رعش ییانشآ زا یشان نیا هک

قافتا یلوحت مه گنهرف ی هصرع رد دیاب هک دندرک یم ساسحا همه ناریا رد یهاوخ

نارکفنشور هجوت .عالهقو دشاب هتشاد توافت هتشذگ رعش اب مه رعش هک یروط دتفیب

ناگدنسیون راثآ یخرب ات دش ثعاب هسنارف تایبدا اصوصخ ، اپورا تایبدا هب یناریا

رب رما نیمه و دوش همجرت یسراف و...هب نایرب وتاش ، وگوه روتکیو هلمج زا گرزب

رابرد زا رعش ، هطورشم بتکم .رد تشاذگ ریثات یناریا نارعاش زا یرایسب یاه هتشون

ی همانزور رهلک، دش"( یدازآ همه، زا رتمهم اهو نامرآ نوخ، ، دایرف زا راشرس و ادج

.(1392، رذوبا

ریثات تحت تدش وهب دوب ارگ تنس رایسب لزغ تسخن ی ههد هس ود رد عقاو رد

، دازخرف غورف لزغ کت دوب. ییامین رعش یتح و مسیلوبمس و کیتنامر راعشا همجرت

رد ار یتارییغت جاهتبا لزغ یدودح ،ات یوزنم نیسح یاهلر غ ویناتسین رهچونم راعشا

دعب و دمآ دوجو هب تیطورشم اب نامزمه هک یرعش ". دندروآ دوجو رودەهب نیا لزغ

یقمر یب اب زونه و تفای همادا رضاح رصع رد یرعاش ورعش زا یا هتشر تروص هب

نودب و ینومراه یب لکش، یب ماخ، ، یمیلعت یدودح ات دوب یرعش دراد همادا مامت

هک اجنآ وزا اوتحم و مرف رعش ،هن تسا نومضم رعش ، تیطورشم رعش ، یگچراپکی

جوا رد هک تسا یرعش یدودح ،ات هتفرگ تیراع هب جراخ زا یفده اب تسا یرعش

لدب رعاش ی هلیسو دشەهب باختنا نومضم ەی رابرد راعش یعون دناوت یم طقف

ار هنیمز دشو ناریا تایبدا یرادیب ثعاب هطورشم لزغ .(23،1376، هبزور )" ددرگ

درک. مهارف ون لزغ یارب

ون لزغ _٣_٧

زا یخرب هتبلا دش. زاغآ یناهبهب نیمیس وناب تایلزغ واب لهچ ی ههد رخاوا زا ون لزغ

عون نیا ". تسا دشە هتفرگ ییامین رعش زا درکەدنا نایب ون لزغ یارب هک ییاهیگ یوژ

ون، رعش تاناکما زا لزغ عون نیا رد تسا ە دمآ دوجو هب ییامین رعش ریثات تحت لزغ

هجو چیه هب عیدب زغ نیا . تسا دشە ە دافتسا نومضم رظن زا هچو نابز ظاحل هب هچ

رایسب ون لزغ ،1373ــ247). اسیمش )" تسین هقباس هب قوبسم یسراف نابز رد

هگر نیا .زا تفای ار ون رعش زا ییاه هگر ون لزغ رد دوش یم و دوب ون رعش زا رصاتم

ریثات مه یوزنم نیسح درب. مان ار لزغ رد تیرکناک ای یناکلپ نتشون ناوت یم اه

دنک: یم دییات ریز رعش اررد ون زا ون لزغ یریذپ
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مرتسکاخ ز شتآرس دشک یم ە رابود "

لزغ " عقاو ،282،1388).رد یوزنم ) میامین ناسونقق هجوج زا لزغ رد مه نم هک

رعش ویشەی هب مرف و تخاس ، اوتحم ، نابز نآ رد هک تسا مسینردم زا یا هخاش ون

دش.وا تیبثت یناهبهب نیمیس اب ناریا رد ون لزغ . دسرب روهظ ی هصنم هب لزغ نیون

و تخاس نزو، ، نابز . دناسر جوا هب لزغ ردقبلا ار هتینردم هک دوب یرعاش نیلوا

یناریا نهک رعش رد زابرید زا املسم درامش ناوت یم ون لزغ ناکرا ناونع هب هک ار مرف

.(1100، ناریا ملا یایم لزغ هب یهاگن ، رهلک )" تسا هتشاد دوجو

یتنس رعش وا" رظن وزا دناد یم نردم تایبدا ی ارالهمز یتنس رعش یناهبهب نیمیس

نامه . دیور یم نهک تخرد ی هتسه زا هک ناوج یلا ،هن ونرعش و تسا نهک یتخرد

راجنه رییغت اب اما . تسا نکممان ، هنیرید نابز اب هطبار عطق . تسین نامه و تسا

دقتعم وا نینچمه ،789،1378.)و یناهبهب )" ریزگان نآ رد یراذگ تعدب و ینیرفآ

نیا رد ،هک مییوگب دیاب هک نیا درم دهاوخن زگره هک تسا رعش زا یعون لزغ " تسا

دیاب تسا لصاح ەویب دوهیب ناگتشذگ ویشەی و کبس هب لزغ ندورس رگید ، نارود

نامز نیا صاخ نیماضم و اهریبعت اهو زاتەرتواوەژ یاه هشیدنا زا قبلا نیا رد

دیاش لزغ مه، یور ،رب دشاب زیامتم ناگتشذگ لزغ زا زورما لزغ ات درک ە دافتسا

.(598،1378، یناهبهب )" دشابراگزاس راگزور اب دناوتب کیس کال رعش عاونا زا رتشیب

هک دنناد یم زیخاتسر ناونع اب یناهبهب نیمیس رعش رتفد ار ون لزغ تسفینام یرایسب

داتفه ی ههد یارعش و یناهبهب نیمیس یاهرعش رد تیاور دش. رشتنم سلا1352 رد

هتشاد دوجو مه نهک تایلزغ رد تیاور دوش. یم هتفگ هک دنچره دش نایامن رتشیب

رد ناتساد ندروآ ومالانار لزغ یاه ژیگ یوزا یکی " ییاسف راگتسر هک نانچ نآ تسا

نیمیس وناب یون لزغ 152،1380).زا ، ییاسف راگتسر دنک"( یم یفرعم لزغ

لزغ 3ــ مرف لزغ 2ــ ییاور لزغ زا:1ــ دنترابع هک دش بعشنم هخاش هس یناهبهب

. مینک یم یسررب ار اهنآ همادا رد هک لا مینیم

ییاور لزغ _٣_٨

کی رگتیاور لزغ، نیشیپ تایلزغ سکعرب نٱ رد هک تسا لزغ زا یا هنوگ ییاور لزغ

طابترا ییاور لزغ .رد دراد همادا لزغ نایاپ ات زاغآ زا ناتساد نیا .و تسا ناتساد

لک نآ، زا یتایبا ای تیب ییاج هباج هکاب ردقنآ تسا شیپ زا رت مکحتسم تایبا نیب

گنرمک دنچره ار ییاور لزغ زا ییاه هنوگ ناوت یم دنچ .ره دزیر یم مهب نآ راتخاس

یلصا یوژیگ اهنآ رد تیاور اما دید ظفاح و یولوم ، راطع ، یدعس ، یکدور راثآ رد

رد راب نیتسخن قبلا رصنع یوژیگ نیرت یساسا ناونع هب تیاور عقاو .رد تسا ە دوبن
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دش. دیدە یناهبهب نیمیس وناب رعش

مرف لزغ _٣_٩

کیپرذآ شرآ ، ییازریم دیعسدمحم دننام ینارعاش رعش واب داتفه ی ههد رد مرف لزغ

دش. زاغآ ە اشنامرک رد یزیزع نموه و

و دنداد ماجنا مرف لزغ دروم رد ووگ تفگ ی هسلج رد هک یا همانرب رد کیپرذآ شرآ

. دندرک ە راشا یبوخ تاکن هب مرف لزغ شیادیپ یگنوگچ و یسانش هعماج دروم رد

روشک نیا روهمج سیئر اه تدم هک کچ گرزب سیون نامر لواهو :"ساال دنتفگ ناشیا

دروم رد هک دش توعد یا هسلج هب دوب روهمج سیئر هک ینامز نامه رد دوب

مدرک رکف نیا هب اهتدم دیوگ یم لواه بانج دعب ، دنزب فرح تلا دع دننام یعوضوم

مه و حرطم سیون نامر کی ناونع هب مه منزب زاتە فرح کی دیاب هسلج نیا رد هک

مدیسر هتکن کی هب طقف مدیسرن یا هزات فرح هب اما مدرک رکف یلیخ روهمج سیئر

و دنتفگ ار اهاوتحم ی همه و اهفرح ی همه هک نیا دوب رت مهم زاتە فرح رازه زا هک

فلتخم عاونا هب نیمه یلو دنتفگ فلتخم یاه لکش وهب فلتخم عاونا هب ار اهنآ

ار اوتحم نآ فلتخم یاه مرف هب ینعی دهاوخ یم یرایسب تیق خال هک تساهنآ نتفگ

و رعاش ناونع هب هچ ام هک تسا نیا تیق خال دیوگیم لواه بانج دعب .و دنداد هئارا

دیاب ، یرگید ناونع ره هب هچ و فوسلیف ناونع هب هچ و سیون نامر ناونع هب هچ

. مینک نایب تسامدوخ ی هنامز و هنیمز اب قباطم هک زاتەیا لکش ارهب اوتحم

نیا ونآ دراد دراد رظن کی دوب کچ حرطم سیون نامر مه نیا هک یکتسوکسا فزوج

و تفگ هفسلف نابز هب دیاب ار رعش ، مینک نایب رعش نابز ارهب رعش دوش یمن هک تسا

فرح یفسلف دیاب میهد شوگ ار یرعش میتسه ریزگان یتقو رعش، نابز ارهب هفسلف

ە دافتسا رعش زا میتسه ریزگان ، میهد حیضوت ار هفسلف میهاوخ یم یتقو و مینزب

.و دنوش یم رگیدکی لمکم و دنیآ یم مه کمک هب هلوقم ود نیا هک تساجنیا . مینک

ــ یرکف یفسلف ی هناوتشپ کی دنتسه لیصا هک ییاهرنا یژ همه هک تسا نیا

، مینک فیرعت ار مرف ، مینک فیرعت ار لزغ ادتبا دیابن اهنآ تخانش یارب . دنراد یگنهرف

ار دیایب دوجو هب ژرنا نآ تسا دشە ثعاب هک یگنهرف هفسلف نآ میورب لوا دیاب ام

دعب تایبدا یتح تسا راکنا لباق ریغ هعماج و تایبدا نایم طابترا هتبلا . مینک فشک

نامتخاس رد امیپاوه . تسا توافتم ربماتپس ە دزای زا لبق تایبدا اب ربماتپس ە دزای زا

تحت اما دراد رارق انبور رد تایبدا هک تسا تسرد درک رییغت تایبدا و درک طوقس

،و ورشیپ یتایبدا قناالبام زا دعب . دریگ یم رارق هعماج گنهرف و هفسلف ریثات

یمسجت رعش ، مجح رعش ، دیپس ، ییامین تانایرج دوش یم نآ لد رد هک میراد دراگناوآ

اهنآ هک یروط میتسه یبدا تانایرج نیا شکورف دهاش ە رابکی اما دید بان،ار جوم ،

کیس کال رعش مدرم شریذپ ورد عمج رد اما دنامیم رکف نشور رشق نایم رد طقف
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. دریگیم رارق لوبق دروم

زا تیعبت هب مه تایبدا و میدرگرب اه تنس ناماد هب دیاب هک دش راعش قناالب لیاوا رد

رعش رد ناوتیم ار شیارگ نیا هک درک ادیپ شیارگ اهتنس ناماد هب نامز نآ رد هعماج

یاه هبرجت ناریا مدرم اما دید. یناشاک فرشم ، رایرهش ، اتسوا دادرهم دننام ینارعاش

هتشاد هلصاف اهنآ زا دنتسناوت یمن و دندوب هتشاذگ رس تشپ ار هتینردم و هطورشم

مک ومک درک شکور اه ناجیه ینآ همه سدقم عافد نارود گنج زا دعب اما . دنشاب

. دندش هتشگرس ارعش

ثعاب نیا دریگب لکش اه تنس رد یدیدجت دیاب هک درک سح زور نآ تایبدا جیردت هب

و... یتاره ناملس روپ، نیما رصیق رعش رد رتشیپ ینآ هنیمز هک رعش رد جیردت هب دش

دوجو هب دیدج دید،اوژناگ نابز ، لزغ دیآ.رد دوجو هب کیس ال کوئن تایبدا عون کی

زورما فرح اهنآ عقاو ،رد دوبن وگباوج و... سیگ یم، ، هناخیم تاریبعت رگید دمآ

یتح دش. ییامناج ریغە خرس،الهلو لگ دننام ، یزور هب اوژناگ،اباوژناگ نیا . دندوبن

قوشعم هب کیس کال تایبدا یلک قوشعم ینعی درک رییغت نابز ەاهو راعتسا ، تاهیبشت

قوشعم برع تایبدا رد دیوگ یم ینوریب ناحیروبا ثمال درک. ادیپ رییغت یئزج

مولعم ناریا تایبدا رد اما تسا درم هشیمه قوشعم دنه تایبدا ورد تسا نز هشیمه

نز؟ ای تسا درم قوشعم تسین

لثم سیگ ثمال درکەدنا میسرت ار نآ ناشیاهرعش رد ارعش هک یقوشعم نیا رگا بوخ

کی مینک بیکرت مه اراب اهنیا رگا ،و... هچنغ لثم بل ، ماداب لثم مشچ ، نونجم دیب

دروم رد ینارنخس )". دیاین سک باوخ هب بش هک دوشیم یم یمد و خاش یب لوغ

یوژ ود مرف لزغ هدنراگن ەی دیقع 1390).هب ملق، یتاعلا طم ی هقلح رد مرف لزغ

ینوریب مرف ظفح اب ینورد یاه مرف یگزات : دراد یساسا یگ

اوتحم رب مرف یرترب _۴

هب ای . دیمان مسیلا مرف بتکم عبات ار مرف غلر ناوتیم دروم نیمود هب هجوتاب هک

ال طصا گنهرف .رد تسناد مرف لزغ یبدا تعیرش ار مسیلا مرف بتکم رگید یترابع

و میظنت زرط و شور " مرف . تسا ە دمآ مرف دروم رد یرایسب فیراعت یبدا تاح

یرنه رثا ی هئارا شور داسەرت نابز ،هب تسا یرنه رثا یازجا ندرک گنهامه

دمحم راثآ رد ناوتیم ار ینورد یاهمرف رد عونت ،1377ـ185). یقداصریم )" تسا

اب ینورد یاه مرف عونت نیا هتبلا هک دید یزیزع نموه و یپرذآ شرآ ، ییازریم دیعس

دهاش مه مرف لزغ .رد تسا هتفرگ لکش ( کیس کال لزغ (قبلا ینوریب مرف ظفح

هچ رگا دراد کارتشا ییاور لزغ اب تیاور ی اوەژ .ورد میتسه ابیز ییاه تیاور

تعیرش هک اجنٱ زا دش یلجتم ییاور لزغ یاه تیاور رتزا یرنه مرف لزغ رد تیاور

یم یسررب ار ملا ینیم بتکم ادتبا . تسا ملا ینیم بتکم ملا، ینیم لزغ یبدا

. مینک



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏31

م سیلا م ینیم بتکم _۵

نیا و درگ لوحت و رییغت راچد رشب یگدنز هک دش ثعاب مسینردم و تعنص شرتسگ "

اب یبدا بتکم ره هک اج نآ وزا داد رارق ریثات تحت ار تایبدا و رنه زوحەی رما

ندمآ دیدپ بجوم زین یریذپ ریثات نیا لصاح ، دریگ یم لکش هعماج زاین هب هجوت

.(1101، ناریا لا مینیم لزغ هب یهاگن ، رهلک دش"( مسیلا م ینیم بتکم

رد ی1960یمالید ههد رد هک تسا یشبنج ییارگ هنیمک ای مسیلا م ینیم " عقاورد

هصرع دراو بتکم کی هباثم هب سپس و دمآ دیدپ یمسجت یاهرنه ی هصرع و اکیرمآ

، یبدا ی هصرع رد ناوت یم اهتسیلا م ینیم ەی دیقع دش."هب یشیامن رنه و تایبدا ی

داس ینابز اب وگو تفگ نازیم نیرتمک اب هصق ینف و یراتخاس لوصا ظفح اب یناتساد

یگداس نانآ رظن ،18)هب نیرهوگ ، نامز باتش و نامر ە دنیآ )" دیرفآ فرگش یناتساد ە

مه و تسابیز مه داسە نایب اریز تسا کبس نیا یوژیگ نیرت یلصا یمجح ومک

دنک. یم مهارف نابطاخم اراب یرتیوق یفطاع ی هنیمز

م سیلا مینیم ناتساد _١_۵

.اما تسا یتسد مد عیاقو ەو رمزور یگدنز زا یتسیلا ئر یتیاور مسیلا م ینیم ناتساد

رتشیب لا مینیم یاهناتساد .رد تسا نیا زا رتارف بلغا ە دنناوخ رب ناتساد ییاهن ریثات

ار .ووا دوشیم دادە ناشن ە دنناوخ هب یناسنا الت دابم ییانعم یب و یگتخیر مهرد

نیا قیرط ەزا دنناوخ . دنیبب درف ی هبرجت وترپ رد ار هعماج لک ات دزاس یم رداق

، تسخن اگنە ."رد دروآ یم تسد هب جراخ ناهج زا یمومع و یلک روصت اه ناتساد

رظن ەهب دنکارپ و هتسسگ مجالت زا یا هعومجم یتسیلا مینیم یاهناتساد تسا نکمم

. دزاس یم نشور ار نتم ینورد یهد عاجرا و ینورد حرط ، قیقد شناوخ اما دنیایب

یم رت گنررپ ار هیامنورد تیمها اه ناتساد نیا رد نابز و عیاقو و یگداس عقاو رد

.(137،1984، رندراگ دنک"(

ی هجو چیه و دنتسه یداع مدرم زا اهتیصخش بلغا یتسیلا م ینیم یاهناتساد رد

نیا رتشیب و دنرادن رگیدکی اب ینادنچ توافت اهتیصخش نیا عقاو .رد دنرادن ینامرهق

". دنتسه تکاس ییاه نتم ، یتسیلا م ینیم یاه نتم دنا. ناوتان و تکاس اهتیصخش

یرگ تیاور و توکس نایم لداعت یرارقرب رد ار دوخ ویشەی دروم نیا رد روراک

یم هیبشت خی زا یهوک ارهب ناتساد یوگنیمه . دنادیم یونیمه وکەخی لیثمت نویدم

بآ ریز نآ ی هیقب و دوش یم دیدە بآ زا نوریب نآ متشه کی طقف هک دنک
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.(1996، رلسورت )" تسا

، ندوب یتسیلا ،ئر زاجیا ار" یتسیلا م ینیم یاه ناتساد دمعەی یاهیگ یوژ تراب ناج

،1381، تراب )" دناد یم ییارگنورب و یزیگنارب سح ، لئاسم میقتسمریغ حرط

و حیرص رثن " دنرادن اهار ناتساد رگید یگدیچیپ یتسیلا مینیم یاه ناتساد .(60

و دهد یم باتزاب ار خیلا یگدنز هک تسا یا هنیآ اه ناتساد نیا یگدیچیپ نودب

ناتساد رد ەار دنناوخ یدج تکراشم ، عیاقو ەی رابرد رظن راهظا زا یرواد زیهرپ

(هتلا،482،1996) دننک یم یمازلا

ناریا رد لا مینیم ناتس ۵_١_١_اد

تسا سک رگا هناخ رد ناتساد هعومجم هب ناریا رد لا مینیم ناتساد ی هنیشیپ

و روپ تیاده نودیرف ەزا اتوک ناتساد دە لماش باتک نیا ددرگیم زاب (1339)

ردقبلا اهنت ار دوخ مسیلا مینیم ، باتک نیا راشتنا زا دعب دوب.ساهلا یرین نیسحلا دبع

زیچ کی یاه" ناتساد ەژ یو هب کبوچ قداص راثآ رد یسیون ە اتوک هب شیارگ

نژ کاپ ە دیعس زا نازرواشک ، نیذآ هب ەزا دنرپ شقن لدع، یا، هشیش مشچ ، یرتسکاخ

ینهارب اضر زا یعملا هصق نیرتهاتوک و نینچمه و یریقف نیما زا کچوک یاه دا،مغ

.(461،1378، ینیئزج دوش"( یم دیدە

یتسیلا م ینیم رعش _١_٢_۵

اهو عارصم و دنتسه ە درشف یلیخ دمع هب هک تسا ییاهرعش مسیلا م ینیم لصاح "

ال طصا نیا اما . تسا داسە و دودحم رایسب اهنآ رد اه واوەژ دراد ە اتوک رایسب یاهدنب

یتسیلا م ینیم رعش اکنات و وکیاه ثمال دور یمن راک هب یهاتوک رعش ره یارب ح

: یتسیلا م ینیم رعش ی هنومن . دنوش یمن بوسحم

بورغ

تبرغ

" یرهز دمحم آە"

هب یرعش یاه ولجە ەزا دافتسا ملا ینیم رعش رد .(303،1388، یقداصریم )"

یم رارق تاملک دوخ شود رب افرص رثا، هب ندیشخب یرنه راب ینعی دنسریم لقادح

رثا ،هب یرعش یاه ولجە سابل ندیشوپ نودب و یگنهرب رد تاملک رگید ترابع .هب دریگ

دروم الحرد طصا نیا متسیب نرق رخاوا "زا عقاو رد . دنشخب یم تیبدا و تیرعش ،

رب زین و هملک دربراک رد ییوج هفرص و زاجیا هب هک هتفر راک هب یرعاش رد ویشەیا

.( نامه )" دهد یم رابتعا کالم یگیاریپ ویب یگداس
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لا مینیم لزغ _۶

ناونع اب کیپرذآ شرآ باتک 1383رد سلا رد ناریا لا مینیم لزغ ی هینایب نیتسخن

شیادیپ یعامتجا یاه هنیمز . دیسر پاچ هب نم نیمزرس یاه ە روطسا رتخد اناز یلال

ارهب ناریا ی هعماج متفه تلود درک." ادیپ متفه تلود رد ناوت یم ار ملا ینیم لزغ

هب یدید یبدا نایرج سدقم عافد زا دعب ات ناریا رد هتبلا درب. شیپ هتینردم تمس

حرطم یندم ی هعماج ثحب هک ( تاح ال صا تلود ) متفه تلود نامز ات دماین دوجو

دوب رظندم نآ رد یربارب دش.و حرطم یدنورهش قوقح هب یندم ی هعماج نیا دش.هک

ربارب مه اب دنورهش ناونع هب همه ام ینعی . درادن یرترب یرگید رب سک چیه نآ رد هک

اما میتسه ربارب دمآرب مدرم لد زا مه نوناق نآ هک ینوناق ربارب یام،رد همه . میتسه

لیامت هعماج ینعی دروآ دوجو ارهب یندم ی هعماج نیا هک میراد یتنس ی هعماج کی

یاج دوخ رد ار نردم تسپ و هتینردم ، تنس بوچراچ ورد تنس ظفح اب تشاد

ملا ینیم لزغ دش.رد زاب یعون هب هعماج و تشاذگ ریثات هعماج رب نیا .و دهد

دوجو یهاش هعماج رد رگید نوچ میرادن تیب اشە رگید مرف لزغ ، نردم لزغ دننامه

ی همه یندم ی هعماج .رد میخرچب وا رود مه وام دشاب تیهولا ماقم یاراد هک درادن

هک روط نامه . دنراد مه اب یکیناگرا ی هطبار و دنهدیم ششوپ ار رگیدکی اه ناگرا

درک. فذح ای اجباج ییایفارغج رظن زا ەار اشنامرک ثمال هعماج رد دوش یمن

هک اجنآ ملق،1390).وزا یتاعلا طم ی هقلح رد کیپرذآ شرآ داتسا ینارنخس )"

یندم ی هعماج زا تیعبت هب مه لزغ رد دنراد رارق رگیدکی ریثت تحت هعماج و تایبدا

درک. فذح اجای هباج ار یا هملک یتح ای تایبا ای تیب دوش یمن

بانطا نامه ینعی لزغ لصا نیرت یلصا هب دوب یزت یتنآ لا، مینیم لزغ کیروئت حور

عقاو دوش،رد یم یشان نآ زا لزغ ومان تسا لزغ شیادیپ ی هتسه نیرت یزکرم هک

و عامتجا رد روحم هقبط و یتیعر اشەو گنهرف کی زا هتفرگرب کیس کال لزغ "

زوکە رد ایرد الح طصا یفن اب ملا ینیم لزغ اما دوب ە اگدید نامه ساکعنا مه بانطا

یدنه لزغ یشیدنا عرصم و کیس کال لزغ یشیدنا تیب یارب ابیز یهیجوت هک نتخیر

، ناراکمه و کیپرذآ )" دناد یم لزغ مامت ، هملک نیرخآ ات نیلوا ارزا لزغ دحاو ، تسا

دهعتم یناتساد تایبدا هب مه و مسیلا م ینیم رعش هب مه لا مینیم لزغ .(1395،370

کیپرذآ داتسا ، هملک هب برغ یتسیلا م ینیم رعش یلا یرتام کشخ هاگن سکعرب اما دوب.

بتکم و تایبدا ناهج رد نیداینب یلوحت هملک هب کیناگرا یهاگن اب لا مینیم لزغ رد

. دندومن قلخ ملا ینیم

ندناسر لقادح اوژناگ(هب یگنهرب ، ندوب فافش ناوتیم ملا ینیم لزغ لوصا زا

درب. مان ار طیسب یوکیاه ، یریذپ همجرت ، عوبطم زاجیا ،( یبدا یاه هیارآ ەزا دافتسا

و نزو طقف دوش، همجرت هناگیب نابز هب لا مینیم لزغ رگا هک تسا نآ یریذپ همجرت
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رد تعدب یعون دوخ هک دوش یم زیمآ لزغت ناتساد کی و دهدیم تسد ارزا هیفاق

هتفرگرب لا، مینیم لزغ یاه یوژیگ رگید زا طیسب یوکیاه . تسا مسیلا م ینیم بتکم

دهد یم ساکعنا ار تعیبط و یگدنز زا بان یتاظحل وکیاه عقاو .رد تسوکیاه مان زا

خ یهاگن لوصحم دشاب یرنه خالقو یقشعت و لیخت ، رکفت دازەی هک نآ زا رتشیپ و

دفهە و یدنب هس راتخاس رد ینپا ژ یوکیاه هتبلا . تسا ناهج هب هنوگ دنتسم القو

زا طقف یتسیلا ــئر یتسی ژ امیا ــ یناهج یوکیاه عون رد اما تسادودحم ندوب ییاجه

هس و ندوب ییاجه دفهە راتخاس رد اما دنک. یم تیعبت ینپا ژ یوکیاه زا اوتحم رظن

ــ یتسی ژ امیا ریوصت طیسب یوکیاه رد . تسین ینپا ژ یوکیاه عبات ندوب یدنب

یمن قلخ ار لا مینیم لزغ لزغ، رد یتیاور عون ره .اما تسا رت طیسب وکیاه یتسیلا ئر

دنک.

نیاربانب ، دزاسب لماک رعش کی دوخ تیلک رد دیاب دشە راکش تیاور لا مینیم لزغ رد

لزغ هب لدب لزغ، ردقبلا نتفرگ رارق فرص هب دناوت یمن یتسیلا م ینیم تیاور ره"

قیمع حور کی یاراد دوخ تاذ رد دیاب ملا ینیم لزغ تیاور دوش. ملا ینیم

تاذ رد مه زاب آالت، رویز و شیارآ نودب هک یسورع هیبش تسرد دشاب هنارعاش

ولجە نودب تیاور ینعی ، دشاب تیاور دوخ تاذ رد نتم تیرعش دیاب . تسابیز شدوخ

اناز یلال باتک رد کیپرذآ شرآ . دشاب ضحم رعش دوخ تاذ رد یرعش لومعم یاه 

ساکعنا دیاب طقف اهار تیعقاو دنا" هتفگ نینچ ار لا مینیم لزغ رد تیعقاو ساکعنا

هب دربب تسد یرعش ی ەژ یو یاه ولجە اهاب تیعقاو نیا رد دهاوخب یسک رگا داد

عونود کیپرذآ داتسا تامیسقت قبط .(1383،60، کیپرذآ )" تسا درکە تنایخ شدوخ

. روحم تیاور لا مینیم لزغ و روحم رعش لا مینیم لزغ : دراد دوجو لا مییم لزغ

هک یتسیلا م ینیم رعش و یناریا لزغت زا تسا یموس سنج روحم رعش لا مینیم لزغ

دوش یم کیدزن یتسیلا م ینیم تیرعش هب اما دراد دوجو یتسیلا م ینیم تیاور نآ رد

اب تسا یتسیلا م ینیم یتیاور ، روحم تیاور لا مینیم لزغ و یقرش لزغت ظفح اب

. یقرش لزغت ظفح

: هجیتن

و تسا ە دنارذگ یبدا اه تعیرش اررد یتوافتم یاه هبرجت نونک ات شادیپ ودب زا لزغ

هگر نایارس لزغ رعش رد جیردت هب اما . تشادن ینانچنآ ە اگیاج نآ رد تیاور ادتبا رد

رد ناوت یم ار نآ رت گنر رپ اتبسن یاهدومن و تفرگ لکش نآ رد تیاور زا ییاه

رت گنرمک یاه هگر یتح دید.و ( یدعس ، ظفاح (ومالان، یقارع بتکم نارعاش تایلزغ

ون لزغ ،رد زورما فیرعت هب ییاور لزغ اما دید. یدنه یارگ تیب اشە بتکم رد ار نآ

لزف مرف، ،غلر ییاور لزغ نآ( یاه هخاشریز رد دعب دش.و زاغآ یناهبهب نیمیس وناب اب،

بتکم و یقرش لزغ یتلا تشگ دنویپ اب ملا ینیم لزغ .ورد دیسر جوا لا)هب مینیم
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یرگید یاه تیلباق ناریا تایبدا لا،رد مینیم لزغ ژرنا قلخ ،و برغ یتسیلا م ینیم

و دراد یرتشیب یاه لیسناتپ لزغ قبلا عقاو دش.رد فشک تیاور عالوەرب لزغ یارب

. دسرب یرتشیب ییایوپ ەهب دنیآ رد دناوت یم

اوگەو و دراد ار یرگتیاور تیلباق یراتخاس یاه تیدودحم دوجو اب لزغ قبلا

، یدعس (ومالان، یقارع بتکم نارعاش رعش رد ناوت یم ار نیا یخیرات ــ ینیع دهاش

زا نینچمه دید.و وون ییاور ، هطورشم تایلزغ رد رت گنر رپ تروص )وهب ظفاح

رظن زا رتشیب هک تفگ ناوت یم یتنس لزغ هب لا مینیم لزغ یدنبیاپ نازیم رظن

رد ناوت یم ار ییاه توافت اهو تهابش . تسا ە دنام دهعتم یتنس هبغلر یراتخاس

اهنآ ی هس ره هک تسا نیا اهنآ کارتشا دید. رگیدکی اب نآ یاه هخاش ریز و نیون لزغ

نیمیس وناب تایلزغ اه نآ اشنمرس و دنتسه ون لزغ مان هب دحاو ی هنت یاه هخاش

عبات کی ره اه توافت رظن وزا دنتسه تیاور رگتیاور اهنآ ی هس .وره تسا یناهبهب

، ییاور لزغ یبدا تعیرش ینعی . دنتسه شیوخ یبدا تعیرش یاهیگ یوژ و لوصا

یبدا تعیرش و تسا مسیلا مرف بتکم مرف، لزغ یبدا تعیرش ، تسا یقارع بتکم

. تسا مسیلا مینیم بتکم لا مینیم لزغ

: عبانم

مٶفل،1383 رشن ،ە اشنامرک ،یلالاناز، شرآ ، کیپرذآ ـ

، راگزور تاراشتنا ، نارهت ادلی، یاهمشچ ، رفولین ، حیسم ، هماگنه ، اروها ، شرآ ، کیپرذآ ــ

1396

1336، ریبکریما تاراشتنا ەیرذآ، دکشتآ ، یلعفطل ، یلدگیبرذآ ــ

تایبدا نژدا. یسراپ نارماک ی همجرت ، مسیلا مینیم ەی رابرد ە اتوک ینخس ناج، ، تراب ـ

یناتساد

1378، زربلا رشن ، نارهت ، تارفن یضعب ،دای نیمیس ، یناهبهب ــ

یباراف تاراشتنا ، نارهت یرح، لضفلا وبا ی همجرت ، تیاور رب یدمآرد ، لکیام ــوتالن،

(2004 یلصا نابز هب راشتنا خیرات )

رودە ، همانراک ی همانهام ، یتسیلا م ینیم یاه ناتساد یسانش تخیر ، داوج ، ینیئزج ـ

لوا،1378 ی

1392، دیراورم تاراشتنا ، نارهت ، مشش پاچ ، یبدا تاح ال طصا نهرف ،، امیس داد، ــ

1380، دیون تاراشتنا ، زاریش لوا، پاچ ، یسراف رعش عاونا ، روصنم ، ییاصف راگتسر ــ
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ی هحفص ،,1386، یسراف رعش رد ەنآ اگتساخ و ییاور لزغ ، یروصنم و یناحور ــ

121_105

، نارهت قناالبساالیم، ات هطورشم زا یسراف لزغ رد لوحت ریس ، اضردمحم ، هبزور ــ

1379، هنزور

ملق،سلا۱۳۹۰ یتاعلا طم ی هقلح رد کیپرذآ شرآ داتسا ینارنخس ــ

راتفگ : نارهت مود، پاچ ، یسراف لزغ قافآ ،1370، شویراد ، روبص ــ

1383، سمره ، نارهت افلا، و ،اوآ شوهم ، یمیوق ـ

ەی1100ــ1392،1101 رامش ، رذوبا ی همانزور ، نیوآ رهلک، ــ

ەی132ــ133، رامش ، هنیدآ ی هیرشن ، نامز باتش و نامر ە دنیآ ،ە واک ، نیرهوگ ـ

1377

1370، زکرم رشن ، نارهت ون، رعش یلیلحت خیرات ، سمش ، یدورگنل ـ

رییغت و شنیزگ ، همدقم ، یدلجود ) زیربت سمش تایلزغ ، یلعدیس ، یدورامرگ یوسوم ــ

1388، نخس تاراشتنا ، نارهت لوا، پاچ ، ینکدک یعیفش اضردمحم

ششوک ،هب یوزنم زورهب و یوزنم لزغ ی همدقم اب راعشا هعومجم ، نیسح ، یوزنم ــ

اگنە ــ شنیرفآ تاراشتنا ، نارهت لوا، پاچ ، یحتفدمحم

1388، زانهم باتک ، نارهت ، مراهچ پاچ ، یرعاش رنه همان ،اوەژ تنمیم ، یقداصریم ــ

یسیلگنا عبانم

theartoffiction.newyork:kno(gardner.Jon.(1984 ـ
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تلا صا ناتسادارف و رعشارف : مود لصف

ملکه
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حیسم رفولین

تسب الب:نب قنا نابایخ "

درد و دشک یم ریت

ما هنیس نایم ییاج

منهذ یور دشاپ یم

یرسور کی رکف

نز زا تسیا هراعتسا هک

نتم نیا زا شیپ هحفص دنچ هک ینز

الب قنا نابایخ رد

درپس داب ارهب شا یرسور

نویزولت هحفص یور کنیا و

نایرع همین ینت و زاب یاهوم اب

دهد یم یتسینمف راعش

تکازن اب نادنچ هن ییاقآ و

نز تخل یاه وزاب یور دشک یم تسد

دهد یم یتسینمف راعش مه وا

هدرک رس رب یرسور و

نز زا یا هراعتسا هن رگید هک

تسین مه زاجم هک

؟ سپ _

! رازبا کی اهنت _

دوشیم ترپ ار نز هک

الب... قنا نابایخ رد ییوکس زا
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هب...

▉

.

" یفسلف گولا ید ..."کی

دیشاب تسینیمف کی تسیاب یم امش _

؟ لباقم _رد

دور یم ناترس هشیمه هک _کالیه

تسا درم زا هراعتسا (کاله

رکشت )اب دوب هدرپس یرسور مناخ هب لد نتم نیا زا شیپ هحفص دنچ هک یدرم
یوار

کاله؟ طقف _

! دنهد یم ناکت کالهمد یاقآ یارب هک یرگید یاه یرسور دیاش _

دشاب تسینیمف کی دهاوخ یمن هک دناد یم شدوخ یرسور اما

( ناسنا کی تسا لک کی یرسور اجنیا )

یوار مه زاب

نک! ربص یه _

؟ تساجک تدوخ سپ

؟ مدوخ مادک _

نارکیب الی هدش نهپ هک نامه _

تسینیمف یاقآ بیج رد تسیلا متسد الی شا هیقب هک نامه

ناسنا هملک زا شیپ اتح تسا عقاو رما هک...کی نامه

شمسانش یمن _

زگره هدوبن راگنا

تسین ال صا
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تسه _

هدوب

دوب دهاوخ و

کاله یاقآ هزیرغ زا دور یم هسیر هک یرسور دوپ ورات الی

نابایخ رد دور یم هار تسار تسار و

ولت ولت

دوش یم ولت ولت

هدرک سامآ یگنانز شتسوپ ریز باتش رد یرسور یاهگر رد نوخ

نیکرچ یلوات هدش و

دنز یم کاله یاقآ هار ارهب شدوخ اما

_ هدییور یکرچ یلوات شتسوپ ریز مه وا _هک

دنامن کاله یب شرس ات

؟ تسیچ کاله تقیقح سپ _

ایب؟ نم _اب

؟ اجک _

! یرسور کالهو یب رهش _

؟ اجک ینعی _

!! سیه _

؟! یتسه یک _وت

دبوشآ یم رب تسینیمف یاقآ و

؟ یور یم اجک _

! راذگب اج میارب ار تیاهبل اللقا

دهد یم یتسینمف راعش و

. تسا ندز ترچ ردحلا فپورخ رطس یور اه رتکاراک یاوعد نایم ددرم یوار

دهد یمن یتسینمف راعش رگید هک یرسور
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دتفا یم هار هب نتم اب انشآ بطاخم لا بند

دنک یم زگزگ شتسوپ ریز

هدرک زاب ناهد لوات

دنزیم رغ یرسور

هچ؟ ینعی یدازآ ال _صا

!! تلوات هب منزب رتشن راذگب _

! دکرت یم متسوپ _

یلو. دنوشیم اهر تیاهلا _ب

ادیپ اجک زا هرابکی الوت _صا

هک...

... یتسینمف راعش دنچ و

! سیه _

ما هدوب ابوت

اهنیا زا شیپ

لثم زا شیپ

راغ نیئآ زا لبق

ما هدوب وت رد

اهنیا زا شیپ

تسلا زا شیپ

دوب قافتا

تسکش و داتفا

رطس نیا زا شیپ

اه رطس نیا زا شیپ

متسه یمدرم

تیاهمشچ کمدرم زا
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ینارکیب هب هدز لز هک

چیه تعسو هب

! هدب مناشن ار تخبشوخ هراتس _

نیبب _

تسا تخبشوخ هچ

بیس

تخرد زبس یاهتسد رب

گرب نیرخآ و

دشک یم یباذع هچ

تایح گرتس زا نداتفاین یارب

وت یاه زامژه نداتفاین یارب نم و

اه هنوگ ریوک رب

نیبب ار هدنرپ

هنکاله هدرک رس رب یرسور هن

قشاع ای تسا قوشعم تسین مولعم ال صا

دراذگ یم هک شا تفج بل رب بل

تخرد دنب دنب

ولگ دهد یم هناوج

وش دوخ زا اهر

شیوخ زا اهر

... یاقآ بیج رد تسیلا متسد هکالی یدوخ نامه _

یدوخ نامه _

وزرآ تخرد خاش رب هک

دناوخ یمن زاوآ رگید

دریگ یم داب ارزا شا یرسور نز
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شرس رود دچیپ یم

هدنرپ ناهد ارزا زاوآ و

شیولگ رد

هک... دهدب یتسینمف راعش کی دهاوخ یم

!!! سیه _

" تسا هدرم ناسنا "

اه دوپ و رات رد

تسیا هناهب یرسور

یدازآ یارب

تساه دوپ و رات قمع رد یدازآ و

!! نیبب

تسا هدنرپ کی شقن یرسور (رب

هلا چم شدوخ رد

یرادیب راظتنا رد تسا هتفخ ، تسین هدنرپ کی طقف هدنرپ ، یمخز ییاه اببلا
هدنسیون رکشت )اب گرزب

داب هرابکی

درب یم دوخ اراب یرسور

نابایخ هب نابایخ

دود یم تسینیمف مناخ

دود یم داب

تسینیمف مناخ لا بند هب دود یم تسینیمف یاقآ

ار... تیاهبل یه _

یرسور کاله

هدنرپ الب قنا نابایخ
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اه یرسور نامسآ

▉▉▉

یدازآ تسب نب
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یرفص اسهم

ما» کسورع کی «نم رعشارف

: یقیسوم / قاتا

اه هنوپ لگ

... مشتآ ینابرهمان

« متخوس مغ نیا -«زا

؟!» تندنازوس »-

تسا قرف -«هچ

« شتآ اراب شتآ

▉

هنیآ یجک نهد 

یا» هدش هدرم -«لد

« تسین یلا -«یخ

دولآ رهز ایرد

گرم اه یهام

▉

: باوخ قاتا / بش

« رارکت نیا زا هتسخ »-

؟» شمادک »-

ی گدنز

غورد کی زا یمخز اه هناورپ بلا

؟» تنابز تسا هدش مرگ یسک هچ اب مرتخد »-

مدلوت یارب هک یکسورع نامه ناج ردام »-
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هس

ود

کی

ووووووه

شوماخ اه عمش

ابم...» تا یگلا س هدزیس

▉

؟!» اجنیا »-

« هناخ »-

« طخلا مسر کی طقف »-

«!!! هتفر ردام »-

▉▉

«!! اهرتکاراک نیا رتزا هتفشآ »-

« درادن نایاپ رارکت -«نیا

... نتفر دیاش

هک ییاج

تیب هاش اه گاللی

ار یگدنز

. دنیارس یم هناقشاع

اجنیا

ار هرکاب یاه یپسور

یقشاع مرج هب

زور لهچ

دنشکیم لا غذ
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راوید ره رب

▉

ار» مغ یمدیپا -«رگا

-«هن!!!»

منام یمن 

طقف نم زا

دنام یم یذغاک

خیلا یاه رطس رپزا

(: هبلک

هرجنپ نیا زا

منیبیم

ار!! کسرتم

مونش یم

ار شا هناقشاع یاوجن

ابکالاهغ

کالاهغ؟! اما

ار کسرتم زار دننزیم راج 

▉

ود:) هبلک

زور ره

منکیم مد یقشاع یاه هلا فت

یزور دیاش

ار یکسرتم

! مدرک توعد هلا فت ناویل کی هب

« تعاس »-
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« باتفآ تقو -«هب

دیشروخ رازیلا ش

شتآ رذب

ار رتسکاخ یتشم

منک یم مد

! کسرتم دای هب

دوبن متساوخیم هک اجنآ »-

... هرابود ینتفر دیاش

هک یتقو ددنخب اه هنیآ »-

« دننک لزان ار نتشاد تسود یاه هیآ میاه مشچ

اه هنیآ

عامس رد یقشاع ثیدح ندینش تقو هب

دنشاب امو نم رتزا یعقاو

▉

؟!» تسه ییاج نینچ یتسار »-

« منامگ -«هب

تسا نیا رتهب

موش یکمدآ

هایس ی هرایس نیا رد

منک هشیپ " یگرم " زور و

نشج کی دیما هب

دلوت کی دیما هب
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یتمه ویرآ

توکس _ امنیس ابس هکلم ناتسادارف

؟» تناتشگنا »-

« شمشچ -«رد

؟» یارب »_

ندز -«مه

« دنوش شوپ یبآ اه هنیآ شجاوما نایم هک

اهمشچ یضعب نایم ردقچ

. دنوش یم شوپ یبآ اه هنیآ

▉

هاگراک رد درم

النی رد نز

هوهق

تچ

هوهق

تچ

هوهق

باتفآ عولط

هتسب نامشچ

: مود سناکس

_: ییاچ
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_: نان

خرس مشچ ود

▉

؟» یتسه یبآ زونه »-

« شنامشچ هک ردقنآ »_

هلپباالرت کی

ار نتماشیپ سناکس ود

درک.. رکف روبع هب ارم مارآ دشو ما موز هنامیمص

دنز.. یم کبل ین ما هنیس رد هک یا یهام و مدنام نم

ار؟» شا نتفر لوط مامت »-

« تشاد ضغب نامکنولآ یرجآ عافترا هزادنا کبل _«ین

▉

تچ

هوهق

تچ

هوهق

تچ

باتفآ بورغ

هتسخ اه مشچ

شیوب نام ییانشآ لیاوا لثم مه زونه ٬ متفرگ رتروفکنارف فزو زاژ متفر زورما »-
«.. مرس رد بیجع

ولت ولت اهلولس

تخت رد درم

باوخ  رد نز
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ار ناهج یاه یتنعل مامت هک دوش یمن »-

« دنناشکب توس مرس نایم

هتسب اه مشچ

اه نکسم فیدر

( طخ اههب ایور )

▉

ار: یدعب سناکس

. وشن هریخ نیبرود هب تقو چیه افطل زیزع رتکاراک »

تاذمه ارهب یبطاخم وت٬ یارب دهاوخب هک تسا نآ زا رت یثنخ نیبرود هصق نیا رد
دنک... توعد یرادنپ

تسا یوار هک ینیبرود

تسا هدرم هک ینیبرود

« تسا هدرم دوش یم یلا سدنچ یوار

« یکوا »-

▉

« نیبرود »-

« تفر »_

« ادص »-

« تفر »

« تکرح »_

.. دیور یم نز خرس نامشچ ارزا نشیکول

کی تیلزا رد ارم ٬هک مدوب هتشون طلغ نامکرتشم فقس ارزا فارگاراپ مادک ینعی »_
؟!» هنوگنیا هدیشک دنب هب هاگن

مود نکسم

موس نکسم

شوهیب درم
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( یشوهیب قاتا )

: اهرتکاراک

رتکد

راتسرپ ود

؟» ضبن »_

« تسا هتفر باوخ لبق یاهدوزیپا اررد شتشپ تفه »_

ینادنز درم

ناب نادنز نز

« نشیکول »-

شنامشچ نانچمه »_

ماهلا یاه عبنم نآ

داد. دنهاوخن لا جم یرواگنج چیه هب ینارون یاه تیاهن رب نآ

▉

: میلشروا / هنجا رگشل

ار دازایرآ رهم روآ مایپ هک دوش یمن »_

« مینامب دنب رد

: ادص کی هنجا

« یدازآ ای گرمای »-

: هاشداپ دزیخ یم اررب شتخت توکس یاهراوید زا

یا هفحت شیارب و میا هدمآ رد وا نییآ _«امهب

ار نامناج ی هراوق رد

« درک میهاوخ شک شیپ

▉

دنت: باتفآ / لگنج

ار وا رب مومسم یاه سفن وام دنب رد یا هعلق رد ام یلو ینعی »-



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏53

؟» مینامب هدنز هنوگنیا

ادص: کی تاناویح

« یدازآ ای گرم -«ای

هوکشاب و رورغم اه تخرد لد وزا

ناطلس فرح هب دتسیا یم

هاش..: ریش

نانییآ رهم »-

ار وا یب سفنره تسا هتفرگ تعیب داز ایرآ نامدادجا زا تساه لسن هک

داب ناممارح

داد» میهاوخ نایاپ اهریجنز یهاشداپ هب بشما

▉▉

( لمع قاتا )

« دیروایب ار رامیب »-

مکشرد یچیق

« هلمح نایرگشل »-

مشچ کی داعبا رد یا هعلق حتف یارب هنجا رکشل و

.. دنرب یم شروی

« هلمح نایرگشل »-

هعلق حتف یارب تاناویح و

: رتکد هاگن

« مینک هیلخت رتدوز ار شا هدعم دیاب »-

▉▉

هوهق

تچ
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هوهق

تچ

هوهق

شوپ هرز یناراوس و

مزر هب هداتسیا

هریش ی هرعن

نز هاق هاق

؟» یدنخ _«یم

« زگره یهاگیاج ار نایامش نم نیمزرس _«رد

ار دازایرآ دنادرگ میهاوخ _«زاب

درم هناگی نآ

مدآ نیتسار ی هداز

«.. رشبلا وبا

نز هاق هاق

« هلمح »_

اه گنلپ شروی

ومیر ی همکد یور نز تشگنا

نتمزا دوش یم ترپ

نز.. هاق هاق

فص: هب ناینج

« هدامآ »_

نز هاق هاق

« هلمح »_

ومیر ی همکد یور نز تشگنا

نتم زا ناهدنامرف دنوش یم ترپ
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نم نیمزرس -«رد

تسیز یارب ما هتخاس هک یا هعلق رد

تفای دیهاوخن هار ای

« دش دیهاوخ دنب رد ای

▉

« تسا خیلا شا هدعم »-

« نامتروص یوت هدرکن ترپ ار شا شوه ات تسا نتخود عقوم رگید »_

▉

اه: مشچ

زاب

هتسب

زاب

هتسب

: ناهد

زاب

هتسب

زاب

هتسب

ار» شیاه درد دناباوخب دیراذگب »-

▉

« هدنامرف »-

« هدنامرف »-

نابوکیاپ هنجا

صقر هب هاش ریش

« یدازآ ای گرم -«ای
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هاق... هاق هاق

ینز هدنخ

▉

ماین زا هدیشک رب غیت

نز تشگنا

ومیر ی همگد یور

« هلمح »-

شتسد رد ریشمش دور یم ورف

؟» مود هبرض »-

« مکحم ار شنامشچ »-

وناز رب نز

دنام یم هریخ نوریب هب هتسهآ ار شنامشچ هک یرون و

وناز ود هنجا

هدرپس رس هاشریش

ریزب رس هدنامرف

: دازایرآ دروخ یم ناکت شیاهبل

ام ناهج -«رد

دوب دهاوخ گرم هن

دنب..» هن

شدوخ رد هدرک زک نز

« میشخب یم رهم ارهب -«وا

کشا رد نز

فعش رد درم

▉
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زاب اه مشچ

یا» هدش ابیز ردقچ »-

« یراد متسود مه زونه نوچ »-
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دنسپراک ایور

" اهروسانیاد هرایس و ولاژنا "ژنا ناتسادارف

" ندنك ناج لوا زور "

شيوخ رد هتفر ورف يمارآ گرم هب

يا هفرح ريغ زاب پاق نآ

... زونه شا هشير رد صلا خ رايع تنس كي و ميج تلم وود داتفه ات

شياپارس ار يناوغرا گنر

دْنام يم بارش و نوخ هب

ديلك ياه هتسد

كچوك

كرزب

هناريقف ِ تراجت كي و

ديخرچ يم شدوخ اررد نادنز ياهراويد شراب ترسح ياهمشچ و

شمولظم ي هفايق اررد يندشان

موصعم يناوج اررد شتسار ياپ

دولآ مشخ درس هاگن اهار هدرك مگ

شا هتفر رده رمع رب ريشمش اب

..." يريگاراه "

يياهتسد

يپايپ ي هعرج دنچ ار ينيگنس

شديماشآ يم
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و

هنادرم ياهكشا مه زاب

ديزخ يم ار شتروص نيمزرس

يارب

قح يا همقل

مارآ

مارآ

هرطق

هرطق

ديشاپ يم كاخ شناكدوك يولگ رب هك يموش ِ يگنشت ادابم ات

دوش تينابصع ياه هزرل ار اهماگ دنتدنت

▉

" ندنك ناج مود زور "

يضاق

بلق

!: يناميشپ عوبطمان ياه صرق

" مكح ات" تعاس تشه ره

... دينامُلب يه

رتكاراك

قح؛ ِدزد

" جك " شياهتسد يمك زونه

شندب يلصا ياضعا هب هديسرن
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شبلق

" كاپ تايح " هتفاي تاجن اعطق

رتكاراك

زونه دياش

درك... دنهاوخ هجلا عم ارم يوق ياه ناوختسا

ما هدش اديپ حاالهك

هداد تروق ار شبورغ ديشروخ

يا هدنشك ِ يكيرات ورد

ار مياهمخز ياج

شدوخ رد دچيپ يم درد

▉

: راضح

سفنت عاالم تعاس _كي

زا نتشذگ زور كي

ضورقم ِ سوبحم ي هدرك راتفرگ دوخ

!!!!!! قحان هب

نيمز رب دَروخ يم جيگ شرس

ات دنك يم تحارتسا ار ريذپان لمحت

!!؟؟ دنرب يم اجك هب ناشك ناشك ار شفارطا دمهفن

دعلبب ار تمواقم يورين ردقچ و

؟؟!! هدش درخ يوار



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏61

" ندنك ناج موس زور "

: لوا ي هينايب

يضاق

مدرمان

مكح

شرغ شرغ

ريگرد ِرتكاراك

اه هناويد لثم شياهگر دهج يم نوريب ار نوخ شاهمشچ زا

دراد يتيمها هچ

شدنشاب هتشك هاوخ

شا يمخز هاوخ

تسا يكيدزن نيمه ريت يادص حلا رهب

دنا هديشاپ نامدرمان "ار مكح

،،، شلد سانق شرفگنس يور

يتلا ح نينچ رد مدآ دوب بوخ ردقچ

دوب شدوخ ي هناخ رد

▉

: مود ي هينايب

؟ يديشارخ ار نان تنشخ ياهنخان اب ارچ

؟ يا هديباس نواه اررد بآ ارچ

! درخبان يا

! سك چيه يا
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اربم ار تدوخ

نتم ي هلولو زا هدب روبع

: هيعافد

شخبب ! ردام

متخود تبل رب تراگزور جنر هب هساك كي

بارس ار يگنشت هكت كي متساوخ يم

منك!؟!؟ بآ تناهد رب

نان يصرق ِدزد نم

تسار و پچ هب هك يندب و هديمخ دق اب

يماكان ي هقلح رود هب تسا ليامتم

" داركسام " ِرگيزاب

!!! مديدزدن يرتشيب ياه صرق هك مرثأتم

( دننك يم ارجا شقن كسام هكاب رتأت نارگيزاب : داركسام )

▉

شوشم : رتكاراك

كرحتم يا همجمج شرس رد

هراپ هراپ : راكفا ي هتشر

▉▉

: يوار

باصعا يگديشك طرف زا

ار دسج يوب

رت يوس نا خسرف تفه زا

ركفت نابسا مس ريز

... منك يم هيرگ
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مدوخ هب مدرگرب زورما دياش

ار ملد اما

،،، دوبن تساوخيم هك يعوبطم ياوه

: يضاق

هجنكش كچوك ي هعرج كي

!! زونه يا هدرمن ِنابز اب

" تياپ ريز هدنزغل ي هتخت "كي

؛ رتكاراك

هراچيب دزد

هتفرگ رگنس شدوخ رد

هراتس یب

نم

.. دزرل يم مرس رد مياهوم ي هشير ..

؟!!! ديدشن عناق

اه هنزور زيلا ابنا ليلحت : مكح

فصنم ِنيشحوم : هفصنم تئيه

هراچيب مدآ : نان دزد

دنك رود شدسج ارزا شدوخ دهاوخ يم دوش يم مخ شدوخ يور رتكاراك

كدنا كدنا

ار

هعرج هعرج

تمواقم نيرخآ ي هلا يپ رد دزير يم

ناج يب

حور يب
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... تسا يوار ِ دوخ دسج

هديشك رس ار رتكاراك هعرج ال راكنارب

باوخ هاگ راديب هاگ

ناكت ناكت يا هراوهگ

هدش نامسناپ ياه الاليي

دوش قرغ زور شاك _

_ دوش مامت

▉

" ندنك ناج مراهچ زور "

ديشروخ

دراب يم ار شدوخ نانچمه

ينارون

هدننازوس

رب دناكچ يم ار شطع

رتكاراك يور رسو

و

نادنز

و

اهريجنز

نتم هملا ع كي

.. گرم زا شيب يا هجنكش

سفق

راويد

نادنز

خزود
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بارخ حلا يوب

ينادنز رركم ياه نهلا

نابنادنز ديلك هتسد ناشيرپ ياهادص

و

" نيگمغ نادرم دنكيم راك مشچ "ات

؛ سوبحم ياهرتكاراك يايؤر

خلت و دنت يگالس كي

ناشونب ار يتنعل ياكدو

... يشومارف ياهرطس يور هدز قو ياهمشچ هب

▉

" ندنك ناج مجنپ زور "

هتشذگ زا زور كي

"ار ديفس " كچوك گس "رس هايس " يوج گنج

تفوك راويد هب

ار زور ي همه هراچيب گس

دنك ناج و ديگنج ديلا ن

!،، دروخ ار گرم بورغ و

اما

تسا مامت زور جنپ

ريزگان نتم نيا

تسا هدرك ريگ نم ياه قرو رد

دراد يوار

... دنك يم مرن ار گرم شا هجنپ و تسد اب

▉

: هرصبت
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. دينكن ركف ريز وساالت هب

؟دينكاديپاركشخياههمقمقزار_١

( هرمن _٠_ مراب )

صرقيسكهچ_٢ دشروبجميلاخياهتسدابارنان

( هرمن _٠_ مراب )

حيسمهباركشاهرقنياهنادعمشايآ_٣

؟ دندادن هيده

( هرمن _٠_ مراب )

" ماجرف يب مكح "

تسا تخس رشب تلا دع

تعاس ي هبرض رظتنم

" تشه "

...." يراوگوس "
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یرقاب نیرسن

« دیب تخرد و یلع » ناتسادارف

ادتبا نیمه زا

دونشب هک دراذگ یمن داب یادص

: دیوگب هک دهدیمن شناما هفرس و

هفرس هفرس »

داب

« هفرس هفرس

▉

یاه هخاش الهبالی

و دخرچ یم نونجم دیب

دوشیمن هتسخ

لمأت يمك

: دینک لا بند یرتشیب سرتسا اراب ناتساد

دنیبیم ار یلع باوخ مادم »

یدیب ره رتزا نونجم

دهد یم مل

همینو هفصن یاه هیر اب

ودنک یم هفرس
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یم یتخس ارهب اوه

یم

ار» شتروص کیمیم

؟!» دیعلب »-

« یتخس ارهب اوه »-

█

: یوار

ات هسردم تکمین ی هلصاف

تایلمع

هرطاخ رازهو

کرتشم نامیارب هک

دوش.. یم شخپ

اه نامهم

هرطق

هرطق

.. دراد یم رب من نیمز

█

.

.

.

رهش فرط نآ یهاگ

سابع

سملا یاپو تسد و مشچو شوگ اب

اما

دولآ مغ یبلق
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یا هشیش مشچ تفج کی قشاع

هک دشیم هکت رازه هک

.. تبون هب دنتفر یم ورف شضیرم بلق رد

«.. ینعی »-

ندیود تقاط »-

زبس یا هشیش ردداالن

« تشادن ار کرتخد نامشچ

: ردام

اهباال نیتسآ

ردپ:

ام طرش

.. دپتب ون زا هک تسا یبلق

.

.

.

دعب هام دنچ

دنویپ بلق

وهایه نیمز

هتسهآ یمیسن

ار رسپ مادنا یناوختسا

.. دزاون یم

بلق صصختم

باصعا صصختم

باصعا صصختم
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بلق صصختم

.

.

.

: اهرتکد

« یشوپ یم -«هچ

« گرب »-

« یروخ یم -«هچ

-«داب»

اهدیب گنگ هصق نایم و

.. اباحم یب دنور یم ورف

█

: هخسن نیرخآ

ناج هنن

« دنناکت یم هناش اهارزا درد دینکب هک ناشدقع »-

█

ردپ:

هدشون هک شبلق »-

داب» دنام یم طقف

اه» ابالهل شدنویپ ربخ »_

یسک هچ ار ناش هشوگرگج »_

درب؟» نامسآ هب

.
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درد ي ايهم ردام

ما هنادرد

قلعم ياه زبس تناوسيگ

: يناگد مژ

دييور دهاوخ نونجم ردقچ

▉▉▉

يلع : يوار

هك هنوگنيا

ار شرس دیب

تسا ميظعت هب نیمز یاه هناش یور

ميا هدروآ مك ردقچ شياتس و دمح هب ار ادخ

▉▉▉

؛؛؛ ياه هتوب شياز هب هچغاب

شبلق يوت راگنا

قشاع ياه هنوگ " یلع "

باال دنلب

راويد هب ديچيپ يم شا هياس

درک یم عمج ار شطاسب زور ره

بورغ ات تسشن یم یلع ی هیاس ریز

▉▉▉

مامتان ياهدرد دندوب هديرب ار سفن

.

.

.

: اهرتکد
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هدش مامت اه هیر

هدنپت شبلق اما

دیب

و

... بلق

دندوب هدیشک هخاش نونجم دیب نارازه )

( بلق بجو کی یوت

: رتكاراك تیصو

تساوخ يمن گرم ار شبلق

دوب هيده

نونجم یاهدیب

هداتسيا

... دنريميم
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نازوس _ روپنامیلس شوهم

هزغ _ لفیا ناتسادارف

دیفس سابلا -"ب

. درگرب دیفس نفک اب یتفر راک رس

دراد ینعم هچ ال صا

هدشن هناورپ مدآ

"... ددرگرب هناخ هب

؟" کانتشحو لیس -"نیا

" تسا ردام نامشچ "-

رتخد ضغب

دوش یم ربا

ار شدوخ دراب یم

تخس :سلا هزغ

نارگ دادما قاتا هرجنپ زا تسرد ار نتم

هتسکش هشیش

گنس تشپ گنس

هلولگ تشپ هلولگ

▉

کی یاهایور یجیردت گرم اب تسا یواسم هشیمه هلصاف

ردام

ردپ
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رتخد

ریزگان ی امزیراک نیا گرم و

اهار هدنرپ یناهگان چوک

کچوک / هچوک

دوش یم متخ اه لعف مامت و

یرهش هی

.. تسا هدیشوپ رگنس سابل هک

( بمب )

... لوا راجفنا

-"شششیشششه.."

نایرگ ناکدوک

".. تسکش "-

▉▉

ار شیاهبل هک یرتخد

هپاناک یور زا

چرس هب دوب هتسشن

رولپسکا تنرتنیا

هاگتسیا نیرخآ

" هتشادرب بات مقاتا منک یم سح ردام "-

تسا طالیی یاه هدرپ یارب "-

... میتفرگ هزات هک

تداع ارهب تنامشچ

" هدب شزومآ

ار یرتخد یاهبل چرس و

لوا ی هلولگ هک
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دش.. هناورپ شبلق

".. اجنیا ردام "-

".. تسا هزغ هراچیب "-

هایس : اه هدرپ

زاب : هرجنپ

هتسکش : اه هشیش

▉

دوش یم یئرمان ردام

ار شیاهتشگنا

؟" ادص -"نیا

" ییوگ یم ار مادک "-

: یوار تلا خد

دش.. شومارف سناکس نیا زا لبق دیشخبب "

" بمب

؟" بمب "-

نوخ رد اهنز

نوخ رد ناکدوک

دنا... هتسش نوخ اررد ناشیاهسابل ی دیفس نارگدادما و

▉

دنا؟" هدیشوپ خرس هک اهنآ "-

" مرتخد اه ماشآ نوخ "-

؟" هدیشک زارد هک -"نآ

" تسا زادنا ریت کت یاو "-

؟" یارب "-
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اه" هناورپ ناج "-

▉

نیبرود اه مشچ

هشام تشگنا

... دنز یم رود شا هنیس نایم هک یا هناورپ و

"! کیلش "-

" نوخ ... ردام -"هن

دنز.. یم واپ تسد هک یا هناورپ و

یبآ هساک رتخد

ردام ناتسد رتخد

اه هتشرف لیس رتخد

▉

دراد ینعم هچ ال صا "-

" ددرگن رب نوخ نایم مدآ

بات بل

ار هنیموش دنک یم ترپ

، رتخد مادنا زا

هزیلزناش یاه رطس رد

ردام یاه کشا

نتم قه قه

؟" زورما "-

"... تسا هعمج "-

تسمرس نابایخ

نرادازع جوم و
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... دنصقر یم ار سیراپ

ام؟" ردام "-

"... مرتخد وش دنلب "-
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یربکا هنازرف

« هتشگرب تخب » رعشارف

کشا

ار گرم دشک یم هدبرع

هتسب نیذآ رهش

الل نارضاح

« تسین دراو ضارتعا »-

: دقاع

«ایآ......»

نیگمشخ : نتم

؟» لیکو »-

لگ هخاش دنچ »-

گالب» یرطب کی

ار مدنخبل گرم صاقت

ناج.. رتخد تا شوخان راگزور اب

▉▉

ما؟» هتسشن هزبرخ مادک زرل یاپ »-

وت

وا

ار
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یتساوخ

وا

وت

ار

تساوخ

نم

ناتصاقت

ار

ها...

مراد هجیگرس سب زا دیا هدروخ مه ارهب حملا

▉

: ردارب اب هاتوک

دهاوخیم ییاهر «ملد

ارم؟» یهدیم بات

دنخبل : ردپ

ههقهق : ردام

وت» شاداد »_

ار..» مساسحا دهاوخ یم یربا تناتشگنا رکف »-

▉

نوخ

وخ

خ
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« دینک ربخ ار ناخ »-

رپرپ شدنخبل

.. دشک یم اهباال الهل یناوغرا یاه قاس زا عونمم یقشع

ردپ دایرف

ادخ کشا

ردام یاهلا ب

▉

رسپ مارتحا هب گرم

؟» ملیکو مرتخد »-

راگنا دنا هدیرب نامسآ اررد ناشدقع

دننز یم رود شرس زارف رب ناگدنرپ هنوگنیا هک

رود

رود

د...

▉

: عافد رطس

نادرگرس و تابث -«یب

داب دنلب فقس ریز

مروخیم بات

ناگدرم مشچ کمدرم تشپ

دیپس یروناب

یگدنز یور هب تسا زاب همین هک یهاگنو

نامسآ دنک یم هیرگ

نیمز دصقر یم
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هام تسا ساره رد

دیشروخ یکیرات زا

جـغـد یادص موش کاو وپژ

رطس بــه رطس

خیلا ینهذ ی همهمه نایم دچیپ یم

▉▉

/ دوعوم

میرم نب یسیع »

تسا بیلص رب

« تسا هدیدغاد هک وگروز ینتم ناتسد نایم

« دیما -«هب

؟» دیما »-

دنام یم هک یلسن

و.... ردام الیالی هیثرم

یریدقت

سب و تسا جنر هک

▉

نتم ی هدنخ یادص

« دننک یم فـرک طوقس هب اهوگروز »*

ناوخ همغن سیلبا

دوسح رتکاراک

؟.....» گرم ای ییاوسر »-

▉
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باوخ

باوخ

یا هوهق یهابور

مشوغآرد دوش یم ترپ

فرط زا

دوسح رتکاراک

سرت

سرت

سرت

میاهاپ نامگ یب ندیزرل »-

داب..» رد

▉▉

اه؟» هناورپ -«نیا

« یوار نماد -«زا

سب نوخ

هناردام هک یمکش و

دور... یم باوخ شیور

ار منت مجح مامت

... تسا هدرک رپ ییاهنت یاه هنارت

« تسا کیدزن نایاپ »-

▉

یرپ

هتسکش بلا

نینوخ قفا

▉▉
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کقاجنس

رون یمک هراتس

ریگلد یبش

▉▉

ام

هنوراو یاه هبرقع

خلت نایاپ

▉▉

مکاپان راکفا نیرت تسد رود رد

دیدرت نایم ما هدنام

ندنام »-

ندرم

ندنام

ندرم

« ندنام

توکس تابالق ریسا یلا یخ اب

دشُک یم درد هک

ار شا ییاهنت

چوپ ییادبم زا

رت چوپ یدصقم زا

یگدنز تخس یاه ردتالمط

نک هاگن

نیببار مطوقس

اه هراو گنس هنوگچ هک

ار حملا دنا هتسشن گوس هب
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ارتژید.. کی نایاپ یارب

زیچ همه ردقچ

دراد ار وت معط

خلت

هدننز

. مومسم
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رای یلق هیده

... هشیمه «ات رعشارف

ه

ا ه

ع ب

ق ر

ار شندمآ »-

« دنریگ یم نشج

هن! _«اما

دیراد هگن تسد

شدنخبل هوکشاب خیرات

یرتسکاخ یاه یاجه لصف رد

دنام اج

دنزاونیم روپیش هک

« ششوهدم شوگ رد

▉

رارقیب یهام نآ کی رد

ار دوخ هدیهج گنت زا

یگنریب یاهرطس نایم

دز یم روشاه

هتسجرب هنوگ ، یکشم وم
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دنچ و

ق

ط

ر

ه

توقای

تاق مال رارق کی رد

اه شوپدیفس رانک

دندش شوپ هایس هک

زا دعُب مادک تبقاع اه گنر _«نیا

تس؟» یرلا گ نیا داعبا

« داد دنهاوخن خساپ مه تشپ »_

دیناوخب تسار هب پچ زا افطل

اهار هملک کت کت،

یمدق کی رد تانئاک هک

هداتسیا اه لسگ

▉▉

_... ولج _زا

داب زبس مرمع یاه هیناث ماظن »-

ششوغآ یاه غاب هچوک رطع

هک اجنآ

مدمآرد میاه هناکدوک فرصت هب

« زاورپ رپ یتشم تقادص هب

اه هیناث دنرذگ یم تلا طب _«هب
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ار رخآ هدرپ شیپ

«!! ایوگ هدرک مگ

▉

دنا هدرک رید راضح

یرون کاکحطصا رد

ار تسد هک

دیناسر نامسآ هب

اه میرف دش هراپ و

کی هب کی

▉

تشخ

هناخ

یگدنز

▊

ربا

هواجک

جورع

▉

تسایوگ یدعب ماگ

هدش موم و رهم راکش و

دوب هدش حتف هک دنس نآ

اه یباوج راهچ یاهتنا رد

کی رد هک دوب ووا

درک یناوخزاب هقیلج
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ورسخ هچ ره ریسفت

نیریش هچ ره

▉

شدوپ ورات تسا سیخ »-

اه قیلا راد رب هک

دز» مقر ار یچوپ شقن راو هسدنه

دوب هتفر تخات هب ارحص نآ رد -«وا

نمکرت بسا کی هلضع رد

« دنز یم توس هقباسم نادیم دنچ

ایرد هجهل رانک رد

دروخ یم بات و چیپ

هک شا یلا سدرخ

دندنخ یم زیر اه سوتکاک

هناخ نشور تبقاع هب

▉

کشا دنخبل

اه کتروص

دنخبل کشا

▉▉

اب نم هطبار ایادخ »-

؟» تسیچ ینزو یب نیا ماحدزا

« تس مامتان یگولونوم نتم مامت »_

ار وا هک یاء خال
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پالنهبپالن

دولآ زمر یعولط ی همدمد ات

هدرک کیدزن

شا هدولا وش

دولآ هم تس یخسانت

اه هکبش یفخم زا

رتزا ناشخرد یرون

شیاه مشچ هب وا

« دناوخ یم ارم تسیک »_

« همادا هب تسناوت یهاوخن لکش _«نیا

تشاذگ شیامن هب هک ینهذ

لیقث ییاه هیوگاو

ناش نیرت سایق لباق

زاب دبا ات شوغآ

ا ر ا

ه ب

درک توعد ار وا یسک -«هچ

« ناکم هبال

شنابز ریز هشیمه ات سگ یمعط

ناشدنابسچ هک شیاه کلپ و

قافآ ربز و ریز هب

دزیم مدق اهار هیاس

یکشم ییوم اب
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دوب هدیعلب اهار هراتس و

اهر و گنگ اهریوصت نایم

میظع یخزرب تشحو

قمع ات هدناشک ار وا

بآ ریز یدایرف

هک بجو دنچ

دوب هدناوخ ار شا هحتاف

اهتنا ات یادتبا زا

هک مویله زا یراوید

ش

ک

م

▉

تخیر دهاوخ ورف هداد

رابغ رد اه: هناش

؟؟؟؟؟ اه: مدق

و ،،،،،، دنچ

ناتتمدخ منک ضرع نایاپ -«رد

«.... هصق نیا رخآ



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏91

یریشناهج اسهم

« مامتان یاه گولونم » رعشارف

، ادتبا

دریگیم هزادنا گرم داعبا اررد شدوخ یوار

، رطس یاهتنا ی هطقن ات زونه -«هن،

«!!! تسامرف مکح هلصاف

▉▉

« میوگ یم نادرگرس یاهبانط -«زا

؟» هقلح هقلح »_

ار» -«ولگ

« هدوهیب و چوپ راکفا _«رب

تسنام یم اکفاک هب ردقچ هک هآ

کیرات یا هفاک یاوزنا رد

دود یاه هقلح موجه رد

؟» راگیس »_

هک تس اه هیناث »_

دننز یم هقرج

رپزاهآ نابنا رب

شا یناوج هقلح هقلح و

«.... دنیب یم یرتسکاخ ار

سلا؟» دنچ »-
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۱۵»

۱۶

۱۷

۰۰۰»

-«ات....؟»

« نایاپ زا لبق »-

هتسکش درد یوبات

دنا هدروخ رس همه اجنیا

دنا هتسخ

( میاهسفن )

..... هداتفا هرامش هب ناشاهسفن

دینکشب ار گرم یوبات

، هچین هاگن قامعا رد

فیخس یاه اوژه رتسب رد

درک!!! چوپ یلگ چیه یب ار وا هک

... هدناوخ شار تسد ود ره

یوش ادیپ وت دیاب

تمناوخب هنوگچ

دندرک تناهنپ هناخ یوتسپ رد هک

تمیارسب هنوگچ

دندش موکحم اوژهاه هک

یجیردت گرم هب

..... دیعبت و

مارآ ان یاه تیوه هب رامیب یاه نهذ زا

▉▉
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:( یوار تاجانم )

یا هتسشن مناهج یاجک »-

قشع هک

قشع

قشع

تسیهاوخدوخ ی هبوچ شرب رس

یدوب هتفگن رگم

دنتسناد یم اهنآ رگا

؟» دنداد یم ناج قوش زا هنیآ ره

میناد یمن هک -«هو

«... دنناد یمن هک هو

..؟» یسدق ثیدح »_

« یرآ »_

؟» دوبن “ تیاده زج“ یرگ تیاده چیه -«ایآ

دنا هتسشن گوس هب نایادخ مامت

مارآ ان یاهبلق زا گرم سوقان یتقو

: دوشیم هتخاون

اه اسیلک

دباعم

اه دجسم

رامیب یاه رکف راجفنا رد

دش.. دنهاوخ وحم مک مک

وزرآ ناسنا

ایور ناسنا

چوپ یگدنز
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.... گرم

... میراد يكانتشحو لئود هچ نایاپ یارب

« مهاوخیم ار هبعک »_

« منک هیرگ ار تیناسنا رود تفه _«هک

ار وت شوغآ ال صا -«هن

ار میاه هدقع مامت ات

« موش مگ تتیل ردزال

.. دیرگ یم شدوخ اررد شدوخ یوار

ادص یب

تغارف رد اه رطس و

مدش بآ تدوبن رد اهرطس و

مدوب یعمش ی هلعش

مهد شناشن ار هار هک

متخوس

دیشک هت ار یگدنز ی هلیتف ووا

▉▉

نز: گولونم

رابغ رد ما هداتسیا »

مکوکشم ناگدنیآ هبو

ادابم هک

یخرس لگ راظتنا رد

یا هسوب

رکف یب

نامگ یب
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دننزب هرگ یتسین ارهب ناشدوپ و رات

رت تسس میاه ماگ

مدروآ مک راب نیا و منم یوار

لا حم تس ییوزرآ تیناسنا یتقو

..... یرابجا یتضایر ندیشک سفن و

نک ربص

نک ربص

......

دنسر یم غوبن هب میاهدرد

،، ماگنهبان یشیاز رد نم و

موش یم غراف سران ار وت

هناردام ار قشع سدقم یاه هلعش و

منیشن یم هلچ هب

.... دیما ات

«..... گرم ای

▉

دناد یم هچ یسک

ملد!!! یوتسپ

تس یدازون نارازه هاگراوخ ریش

هدش ما یماکان یعادت شا هدنخ و هیرگ هک

داد.. یمن قوس اه نیسپاو هب ارم زگره شاک

شنت رپ یاه هظحل هب

!!! دوبن شیب یا هرطاخ هک ییایور ندرک گرزب و

▉

شیاهمشچ یوار ناوخب وت راب نیا



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏96

کشا ماحدزا رد

هدش..... مگ

راد رب هک یناوج -«“و

هن...»

«” دیشک رپ هک یناوج -«و
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یسابع زانلا

اه» هدش شومارف » رعشارف

ار تندوبن درس لصف

موش یم تخرک

... هتخل یاهنوخ نایم

رون

ادص

ــت... کرح

▉

( تسایور رد قرغ رتکاراک / لوا سناکس

داب شوغآ مه

بورغ یاه هیناث کات کیت

قشع زا ییوسروک یاون مه

دوش یم گنوآ

ار شدوخ

هدنشک اه هیناث

رادشک راظتنا

هام رون رپ ناویا رب هیکت

اهار تعاس نومضم یب ینوفمس مزاون یم
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راگزور رودم ی هحفص رب قمر یب یکات و کیت رد

مشک یم شود ارهب ربا نیدمن وشالی و

بش ِتیاهن یب اتزا

... منک امرف مکح نیمز شوپ یرتسکاخ ی هنهپ اررب توکس

راظتنا راظتنا راظتنا

ییاهنت ییاهنت

رون کچوک یاه هرذ و

اه هرپ بش رکیپ رب

....... هطقن هطقن

یرتسکاخ یاهربا

یدیسا یاهناراب

هدروخ کرت یاه هیناث

نامسآ ینارون طاقن

... مشخو قشع نراقت رد

▉▉

« یوار شقن رد رگیزاب یاه گولونم »

ما هنارتخد سح رد نم

و مبای یم ار تجاجل یوملق

و میازفا یم نآ هب زین ار تنطیش

دزغل یم یکچوک یهام نوچ رابنیا قوش

... مگرهاش رب

▉

منامشچ ریهامج داحتا
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هب ما هنارتخد یاهزورنیا ندمت اررب حتف یرگید لکش ، تروص ِییایفارغج تعسو رد
هتشاذگ شیامن

، یسلطا چیه رد هک

اه یسلطا رطع هک هآ

اه یسلطا شقن هک هآ

▉

تسیفاک نامسآ زا طخ دنچ دیاش

.. تنامشچ یلین تعسو هب رفس یارب

موب تسیز نیا ی هنوگ هنوگ رب

هتخادنا ینیگنر شقن هچ

نز کمشچ یاه کلوپ

نم رفاسم

دنک یم غاد ار منت مه رونه شیاهبل در هک تسا یسک

▉▉

، نماد نماد

ار منیمزرس زبس ی هنماد

ینزام صقر کی یزانط اب

سرون یاه شیلا نت رب

شکانمن هشیمه لحاس اررب ناکرتخد یاه هدنخ و مدنب یم نیذآ

قیرزت

قیرزت تشپ

مبلق هب راکهدب یاه نابرض

.. مکحم

میاه قوش

ندیصقر یارب شوپ خرس

یایفارغج نایم
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.. شوغآ راهب کی

▉

(... رترب سناکس )

قافتا کی عیسو یویایه رد نم

منک یم زاب مشچ

رادشک یا هزایمخ اراب متخرک ونت

مشک یم رب تخت زا

ار سلا مناد یمن

ار هام

زور

دیابر یم ار ممشچ یکچوک ِنزور

هتفرگ یزاب ارهب کچوک یا هچیرد رون

ارم نهذ و

مشچ ود نیرولب هب لا صتا ات

تناتشگنا نوگ هرقن البالی

هک تسا یگدنز

... نانچمه دراد نایرج

ت

ر چ

بادرم ی هنارفولین
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وت.. یاهبل ی هچنغ نتسبآ

مریگ یم یزاب وهب مناخرچ یم اوه رد تشگنا

ار کیراب عاعش نیا

.. تسا کیرات زونه هک یقاتا رد

ییابیز همه نیا سار هآ

.. ییوت هک

ییاهنت همه نیا سار هآ

منم.. هک

رگم؟» مدوب اهنت »-

ارم نهذ درت یاه هقاس یواکجنک

دناشک یم هرجنپ هب یکچیپ نوچ

دوش یم بوچراهچ لئاح متسد و

«!! تسابیز هچ »

...!؟» یسک هچ یایور رد نم یاو »-

مشچ ود سیدنت

هاگن کی سیدنت

تسا هدیشوپ باتهم هک یتروص نایم کح

تساوخ یم یا یشاقن هنوگنیا ملد هشیمه ردقچ »-

« رتگرزب یدحاو ،رد مکچوک ناهج زا

▉▉

زبس نیمز

یبآ نامسآ

کرحتم نیگنر طاقن اه هناورپ

منز یم مدق

ار مناتشگنا یکانمن
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تشذگ هک یبش رابگر ریز

▉

...؟» نامرهق »-

..؟ دهاوخ یم نامرهق اه هصق همه رگم »-

یگدنز ژرنا:

دشوپ یم سرت ناهگان و

ار مبلق تفارظ

دنز یم مَب

هدیچرب مبل زا دنخبل

ییاهنت زا هشیمه »-

رمیازلآ زا هشیمه

«.. مسرت یم مدوخ زا وت زا رتشیب هشیمه .

▉

یادص دچیپ یم

اه هدنخ

ار مبلق دشک یم هلعش هنانز یمَش و

تس یشیامن ایور -«نیا

کسام هیبش

« مبش ره یاه سوباک تروص رب

اه هدنخ وزاب

اه فرح وزاب

تس... یرگید ناهج زا ییوگ

دعر کی بیهم شرغ
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ار ممامت دزیریم ورف

نَم نایم مور یم ورف وناز هکات

دناوخ یم ارم یسک ناهگان

« نزب رانک ارار تباوخ نامام »-

سیخ شیاه مشچ

؟» یوش یم شوغآ -«ارم

شکچوک ناوزاب و

زاب...

زاب...

اهار سوباک »-

هناخ فک زا

ما.. هدز وراج

« ناج ردام شاب مارآ
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یرقاب نی رسن

'' لئود '' رعشارف

ادتبا نیمه زا

میوش یم ور رد ور

یاتسار رد ردنت ود

هصق کی

▉

هنیآ هنیآ

رابغ

هنیآ هنیآ

▉

شراب یاهربا نز:

رامشیب یاه کش درم:

کی شمان حتف ات

پ

ل

ه

دوب هدنام

هک

کالاهغ روپیش

ارو وا درب امغی هب
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درس یزییاپ فافز ورد

درک یورارف قیمع یرتاوگ

اهربا یولگ زا

▉

هاگداد هلصاف _

ناتسرامیب ات

هدوب ریدقت نابایخ دنچ

؟؟ مبوبحم

راگیس

راگیس

درم

▉

هنیموش

همان

نز

▉

اوتحم لیلحت

افطل دیناوخب لیرب ار

دش؟ مامت _

...!؟ یگداس نیمه هب

میوگب هچ باتفآ هب

دیمهفن و دیدنخ و دمآ رگا

...!؟ ییایب هک یا هتفر میوگب

هناخ ریپ ناویا

....... وراج اهار هرطاخ مامت ال صا
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هک ییاهزور مامت مدنبب بآ

.... دنا هدز کپک تراظتنا رد

... منک یشک بصع ار مرواب نادند

دید هرهلد رازه وت یب هک

دش. رس هب هک ناج رازه و

▉▉

: بارطضا یاهرطس

میرم راتسرپ _

افطل هلوزیا شخب هب

؟؟ تسیک نونظم یاور _

تخیرگ هک یراگتساوخ

شهاگن روشک زا

" کیرات و نشور نیب زرم "

؟ میرم _

هدازومع ی هناش هب هناش _

_هن...

کاچ ، کاچ یا هنیس و هنشد

▉

شکچ دش ترپ

زیم یور دروخ راب هس

و...

دندیشک غیت

یگدنز تروص یور

یتنعل قاتا نآ رد
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....... وراج اهار هرطاخ مامت

اه یرتسکاخ نایم هک یلفط

دور یم یل یل

(( رسخ یفل ناسن ((نااال

▉▉

گنیروتینام رتلوه

یگدنز طخ و

هک

دش فا ________ ص

گنگ یرارکت ورد

گرم ناطرس

زاورپ

ناطرس گرم

اه هتشرف

ار وا دندرب هتسب تک
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نازوس _ روپنامیلس شوهم

« میخدب » رعشارف

دنز یم رود ار هپاناک

ادص ییب دایرف

منز کی نم

داب تسد رد تسد

دناصقر مهاوخ ار مناوسیگ

؟" ناج همین یاه شیارآ -"نیا

وت ینازرا تشهب "-

" دراب یم بیس تنامشچ زا یتقو

هپاناک "-

ار.." ندوب وت یب رطع

تسا متشه ناخ اجنیا گنسنارگ هدنناوخ

شا غیت رپزا یلا دوگ رد متسر و

... رداربان نآ

▉

بش مامت

زیربل ما یباوخ یب فرظ

هداج دنت چیپ رد

تختیاپ

تخت

ار" شا هتشگرب تخب "-
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ناج... همین نت نیا زا ناما "-

هراعتسا و

" دنشک یم طخ ار میاه هرطاخ هک وس مک مشچ ود

▉

یدقت لزاپ

هنوراو هاگن

تهاگن ربا زا ییاجکان

ار شدوخ دراب یم

ناما یب شراب و

نم یاه تسد

موجه رد

هلصاف همه نیا

دنز یم هرگ

ار ما یگنتلد شلا

یاه ژ امیا رد

ینز ناساره

ناج یب یلا یخ روص و ینیشن یم

اه هراعتسا مامت

ار لیتس ژ نول لصفرس دننز یم هفوکش

صرق هب صرق

رارق یب هپاناک

رظتنم هام

▉

یجنگ یمن یتعنص چیه -"ورد

ایرد ناسب
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نشور هشیمه

" یبآ هشیمه

/ زور

دوبن و دوب -"اما

دننام یب یدننامه نیا

یرصم یاه ههلا شپت رپ نابرض رد

یوش یم اخیلز

یوش یم شوغآ ووت

ناسرب مدنچ پاچ هب ارم

اه فرح نامه اب

" دهد یم نوخ یوب هک

نخس یماجنارس یب رد

خرس یلگ یئرمان طوبه رد

هشیش کی و

هنانز لدتعم رطع

تا هناخ راهچ نهاریپ "-

"... تسا هتفرگ یردارب یوب ردقچ

نادرم ناتسروگ

اه هراتس ناشن یب حیملت رد

رازمدنگ یایور و

صقرب زبس -"ارم

ما ییاهنت بارضم هک

. دراد یکانتشحو شیارگ یدرز هب

مهفب ارم

سوبب ارم
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نازوسب ارم

ار" ما ییاهنت شکب سفن

▉

؟" تتروص گنر "-

دسرب ندیرپ لعف هب هچ -"ره

" دیرپ دهاوخ

؟" ناجرهاوخ نم یاه کلپ لثم "-

رون شرپ لثم "-

نایور هام یناشیپ زا

هناورپ روبع لثم

خلت یباوخ عاعش زا

تا نت مامت یتقو

" قرع دراب یم و دوش یم خلت

اه هیناث جک هاگن هب شرپ رد

یا هدیدن زگره هک ییاه باوخ

ییاهباوخ

ما هدیدن زگره هک

قشاع ییاه ولق ود هیبش

.. دننک یم رکف عوقو امهب رد

؟" تتروص گنر "-

" گنر ار تتروص "-

امک رد هتفر ور گنر یاه کلپ و

درپ یم ممشچ ی هشوگ

دیآ یمن زگره هک ینامهم و
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: همان کی زا یزارف

زور "کی

منک یم زاورپ

رون سایقم رد یشرپ

اج نامه

یا هدش دّلوتم ارم هک

.. ردارب

.. قشاع

یگنتلد دوش یم ترپ

یرارق ویب

میاه تسد و

" یراک یمن تا هچغاب رد ار

▉

وت هشیمه یارب نم مامت

رارق یب اه هپاناک مامت

نم -"و

مراد نیقی

" تسا هدنامن یزیچ باتهم هب
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یبدا یلال

« هتسکش «دس رعشارف

راوید

دور دور راوید

▉

اه یهام روش

▉

راوید

دور دور دور

▉

اهنت یهام

▉▉

درک مناوتن فیصوت »-

هک..» یا هیاوکش رد

( دینک یناوخ هنوراو افطل )

مروت -«رد

زیه ییاه هاگن

هک یطخ هراپ نم

دوش یم هریخ

اه...» کتروص ماحدزا هب

اه رتیت ی همه »-

فیقوت
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وت نامشچ یتح

« ناشتیموصعم تقو هب

ما یگنانز مامت

نامسآ بش رداچ نایم

اه یناشن

متفر ژ اریو مدوخ رد ار

▉▉

«!!! تسیا »_

زرم ودح یب یساره »_

دنب،.....» هب دنب ، دمآ هاتوک ملق نابز

نتسبآ اهزور

هراک همین یمسینمف

و

تیاکح نیا نیضیقن عامتجا

نیگمهس ییاه مدق

ار ناش یبآ هسیک هک

پ_ا_ر_ه

دش روگ هب هدنز

ر

ش

و ی

خ د
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؟» هناقشاع بل هب دراد ار هچ اه یهام »_

ار ژین وردیه »_

« میاه تسد بادرم رد

هآ.....

فعاضم میبات یب

ار ما گولونوم اهوراد مامت

دنسیون یم تعاس رس

...... جیگ ، مور یم جیگ

هنادرم زاس تسد دبعم رد

؛ قشع مااب هناگیب

ار هنانموم یدیدرت

مدوجس رد تسیرمع

ما هنانز یاهوزرآ رتسب رب

دیزخ هناروکروک

نادند یب یرام

رگشاخرپ میاه تشم

تسوت درس ِهاگن زا

هک تساه سلا

ما یماکان یاهراوید

ف

ر

و

م
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ی

ر

ی

ز

ن

د

منامشچ و

روآ باذع یاهرعش ریز

دریگ یم مرگ شود

جنشتم ما یناوج و

ما هدز خی تسوپ یور

!! توکس ِناروف رد

!! تسا تشونرس بیرغ ی همجه و

▉

تسا هظعوم رطس _

: افطل توکس

دمآ دیفس تخر اب سورع "

"... دیپس نفک اب

.. دیصقر ربق گنس رب

؟!» یدرک مگ ار شلوا بش »_

یرادافو نارکوش »_

چوپ یا همان تنامض ار

دش فده میاه هناش لبیس هک

یهاگن نودب

میاه زاینِ مخز
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ما یرارق یب ِدنب دنب یور نهپ

نز

رعش

عمش

: رخآ درگاپ

هتخوس یلسن

... نینهآ ینرق لد رد
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رای یلق هیده

'' ریوصت تیاور "هب رعشارف '

.

.

.

8

9

10

اه نکفا بمب بیرا تکرح

؟" تمس "_

" گربنتوگ ناشکهک "_

.. میا هدروخ یزاب ام

( توکس ی هایس رد ضغب )

ام؟" مهس "_

هناخراهچ لا متسد "_

هب هدش نیزم هک

" مرگ یاه گنر

▉

یشحو :الهل کدوک

قیاقش ناراب : ردام

و

یمانمگ نیمزرس رد رفولین
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دوب هدش تبث

ار.. شلا وحا

سمل ردپ یناشیپ

هتفرگ من توراب هعطق دنچ

مالهکئ

دنوش یم ودال

ار ناشهوکش

▉▉

" فاق _"زا

" رمعلا مادام تس یرایو "_

گرزبردام

....... گرزب ردام

باق کی همجح رد

شا یناکتسا هت کنیع

..... لسن کی نیرولب یوگ

فابتسد شوگ هس روپیگ ونآ

دنکیم ینایمرداپ هک

" ناتیاهگر نذا _"هب

ینتسسگان دنویپ "-

نامسآ ود

هرایس ود

" ربا ود

شناوسیگ طالیی راشبآ _"زا

قشع قمع



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏120

" دوش یم راکشآ

▉

گنب ،، گنب

ناهج دوش یم تسب نب تسدکی

هک اهراوید و

دننز یم مدق اه فقس یزاوم

ار: راظتنا شیم و گرگ

گرگ ناگوان

هدرک زاب ناهد یاه مخز

اه هار راهچ نفعت

مومسم اه: هچنغ سفن

گنگ اه: عاالهیم

.. یتح ار گرزبردام هدرک ردکم ناشررکم هک

تسین هصق نیا راکهدب نامشوگ "

ناگنل گنل مه زاب

یبوچ یاهزیم رس زا

" نامیخ دژ هاگ هدعو ات

اه لبمس رد

'' قلع ''

راپسب رطاخ ارهب بش زمر

قشاع ربماغیپ یا

▉

ردام

گالب



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏121

نفک

▉

ضغب

هلولگ

نوخ

▉

ت؟" ردارب "-

" تسویپ اه هناورپ -"هب

کالس: لصفرس

هایس یاه هتخت و

روشرپ

قت،قت

ار روتاکیراک نیا ، تکاس "_

؟" یدیشک هنوگچ

هتفکشان شدنخبل

دادعا ناجیه رد

سوکعم

سوک

س

داد ناج

لوهجم همه اه گنر و

خرس

خرس

رت خرس
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دوش یم هتشون ناهج زنط نیرت خلت "_

نونکا مه

هک یا هدکهد رد

روک شنامدرم مشچ

شنارهاوخ

شناردارب

ار سب شتآ دایرف

" کلف شوگ دش رک

؟" دیتسین شتآ یلا ها زا امش "_

▉

طالیی یا

یا هدرک کح نایدام رازه شقن ما هتشون یناشیپ رب هک

ود ره ام

میا هلبق کی رفاسم

زر ولگ

دوش یم هلا حتسا هبالهل

نامبهذم رد

؟" مسیونب تسد مادک اراب _"وت

میریشمش کی هبل ام

عامس اه:رد هوک

افخ :رد نادرم

وگاعد : نامسآ

▉

ییا هدروآ بات روطچ یوار مناخ دیشخب "_

؟!" لصف نیا ات
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▉

مادم ییا همهمه اه لصف _

یاهلا ب زغم ات یروبنز شین و

هتفر شیپ اه هناورپ

زیزع یولوچوک هدزاش "-

هدکهد نیا نامدرم دندشن یلها

اه هابور و

دنتسب ادابم نامیپ اه سکرک اب

.. عیمجت نانچ ییاهدرگزیم رد

هودنا رادومن ره رس و

اه یرارقیب کاو پژ

تسا همانبش زاغآ نیا

یشوم غارچ کی و

شکسته

تسد یاباال هداج رد

▉

ات

ی

ب

و

ط

ربا هکت دنچ

کالم رویز هب هتسارآ

رادبت
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راد من

اه هدعو -"و

" دوآرد ادص اهارهب گنز هک

کی لیامش رد

ص

ی ل

ب

اه هراتس دندمآرد

یکیرات دش حتف ات

و

یربخ ساکع کی

وسژهاه هک

دناوخ همین هفصن ار

اه همانزور وزا

هرطق

هرطق

شیور ورس رب دیکچ نونج

▉▉
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هک یراوس

تساه حور نیرت نایرع

میظع یراکیپ رد

دیشک دهاوخ مظن ارهب دیشروخ
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یرقای نیرسن

« ینتسب کی یایور » رعشارف

اقآ نسح »-

« دینک هفاضا اهرینپ ارهب امرخ یاه هتسب نیا

رهظ تقو :هب تعاس

ییاه هچب و

هتسهآ ار هزاغم هک

.. دننز یم مدق

؟!» امش یه »-

یهد یم ینتسب ام هب -«اقآ

« میوش یم لوپ تیارب ادرف

▉

اهار جوم هک یدرد

نز... رب دبوشآ یم

« هدز باال ناتباسح »-

شلا ارچ نتم هک ییاه هتفگان

دنوش یم

ربا نامشچ رد ریثکت

.. دنیشن یم قه قه ارهب شیولگ خیب یتفلچ واپ تسد

« مرسپ دنا هزم -«دب
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اهرطس یور لمات

. تسا هناقشاع یاه دادیور مامت اب یواسم کی

دوش... یم شخپ کی و رفص ناهج

اه هرطاخ یا هزوریف و

؟» تسیچ اهنیا »-

«.. مرتخد انرد »-

▉▉

یگدنز لصف رس

رارکت زا ولمم تسیا هعجاف

یهاگ رگا یتح

«. یشاب هدرک گرزب هچب ودات

اه؟» کشا »-

« هدنام »-

▉

« دیرادرب نامیاهدیما ی هرخرخ ارزا ناتیاپ افطل مناخ »-

چیپ هخسن

زبسات اهار گنر لصف رس

ییادخ -«و

«.. تسا یکیدزن نیا رد هک

؟» تساوح »-

وت.» یارب بشما »-

« میصقرب ار هناخ لوط مامت مهاوخ -«یم

« منکشب تتمارک هفسلف نایم مهاوخ -«یم

▉

ینادعمش دنخبل
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اهکدابدابروش

یل یل دنخبل

▉

ار اهربا یوار

هام ات دوش یم هلپ

؟» یارب »-

مالکئ ناتسد »-

یناشیپ رب هسوب و

نیمآ یاه غرم

«.. دنا هتفر باوخ راتتسا هب هام نایم هک

یخلا الت ضع

دنوش یم ضبقنم

« افطل باسح رتفد »-

دناوخ یم ار اهنادرگباتفآ هک یدرم

نغور تقو هب یتح

یکیتس پال یاه یطوق تحاس نایم

ار شا ینابرهم

نتم رس رود دوش یم هقدص

« افطل باسح رتفد »-

ار» شدوخ تسا هدیشوپ یورک هشیمه نامسآ یبیشارس رد نیمز »-

اه: کدصاق

ماجرفان یاه کشا یروئت

ار ناراب هچنآ ره ام

ار ربا هچنآ ره

ار تکرب هچنآ ره
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دز... یم گنل نام تیمک

شفنب هزاغم یاهراوید

یشتآ و

اه هملک ی هنیس رد هک

.. دشک یم هلعش

اقآ نسح »-

مه اهار ینتسب نیا

« دینک هفاضا مهاوخ یم



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏130

یرفص اسهم

« هدزیس و دصیس قاتا » رعشارف

مناخ رتخد »-

؟! ینکیم کمک یمک 

« نیگنس نینچ یراب اب

ناج؟» ردام ار راب نیمادک »-

قرو هک یتارطاخ و

قرو

یا؟» هدیسر شمدنچ هحفص -«هب

: دراذگ یم تشگنا اهار درم

اه هناوید »-

ارم یاه فرح مامت

دنا...» هدیشوپ یکشم

ما..» هنیس اررد نامسآ زا کچوک یا هکت مهاوخ یم -«نم

:... شنهذ رد هک ار یا هحفص نز نامشچ ددرگ یم رب

دش...!!!» یم متخ نتسکش هب اهرتوبک امبلا یاتسور رد ناج رتخد -:ام

▉▉

»؟! ما هدش هنا وید ینعی نم یادخ »-

: رتکد -

« منادب ار تدوخ نک فیرعت »

دنکیم ینیگنس متارطاخ تفگیم »-
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زور نآ

اب درک هیرگ ار ما ییاهنت

« تشاد هچوک نایم هک یصقر سوه

« شمدید اجنآ »-

رتخد نامشچ رون رد رتکد

« راتسرپ »-

یاقآ امش یارب میاهشوگ »-

« رتکد

«!!!! یدعب هناوید »-

▉

: قاتا / رتخد

متشون ار وا -«نم

... متشون ار وا

خآ!!!»

.. ددرگیمرب ار رتخد راتسرپ نامشچ

«! تسا هدش یمخز یمخز ار شدوخ متشگنا »-

فرح هب راتسرپ

-«وت؟»

نتشون شطع »-

شدوخ یارب منهذ جنک رد

« ییاچ ناکتسا ود

؟» یارب »-

« ییاچ دییامرفب ناج ردام »-

▉
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کالغ؟!» -«نیا

«.. شا هدشمگ کالغ لهچ لا بند ار نتم »-

دیفس باتهم

:!.. دصقریم ضوح اررب شا یسورع

بآ یهام 

هنیآ

قشع یهام

؟» دنلب دیفس یاهسابل اب دینکیم هچ اجنیا امش »-

؟» دیدرگیم نات هتشادن کالغ لهچ لا بند زونه -«هآ

« خلت هیثرم نیا »-

.. دیشوپ یم دیفس هشیمه اما دوبن هناوید ردام »-

مشوپ یم دیفس هشیمه مه نم

«!! مناخ دیا هناوید امش ینعی

ضوح زا دینک شرود »-

اه یهام زا

نامسآ زا

ام هاگشیاسآ رد

« دنتسه ندش هدیچ هب موکحم هک ار اهرتوبک مامت یاهرپ

: رتخد ی هنشت هاگن ددرگیم اررب نز

ناج ردام نیبب »-

اه... ینادعمش

« دنهدیم ناشن ار نام هنوراو ریوصت
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▉

رتشیب یس یس ود

ار» هناوید شدیروایب »-

ار: شدوخ دوش یم دنخبل

اه.. هناوید یه »-

ما.. هدرک زاورپ ار امش ناهج هک تسا تقو یلیخ

یببلا

هتسخ

« اهنت
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دنسپراک ایور

« دیفس یایور » رعشارف

درك هراپ ارم باوخ تياهتسد سوباك يتقو

تشحو ياه هليم تشپ زا

ترفن زا

شرابهودنا داعبا رد ار تخت

ما نشور ِ يا هوهق و هايس ي اهوسيگ دزيم گنچ

و

هچوك شرف گنس رب تملظ ناسرت چپ چپ

... هتسهآ ار اوجن

▉

وت هب متسد

هتسشن نوخ هب

مهاگن

يا هدولآ يتسه ي هنابز دشك يم رس

نیگمغ

ار شيوخ ِگنس نيرت نيگنس و

! شتآ

هاگ سبح ي هيواز زا

ندش رپرپ داعبا !ات باترپ

.

.
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.

وت قشاع -«نم

« دش مهاوخن مدشن مدوبن

دزيماين قشع هنيك -«اب

ينيشن هشوگ و ترچ _ ِتشهب نيازا راذگب

ار..» مدوخ مدرگرب

زاغآ منهج زا دیشوج نوخ

زيهرپ و

لا... بقتسا هب "هن"ار

خلت خلت دوب هچره -«ابوت

تسه هچره وت زا دعب

هودنا يهايس رد هدش مگ

ادرد

«..... نتفر وتات زا يهت

گ

▉

رتكاراك

ويب

دادرم يناج ِ باتفآ -«رد

شيوخ محر رد تسا هدرك بت

« مومغم يا هناردام

دادرم

ناكچ هريش ياه هشوخ اراب رتكاراك شياز

ديشروخ ي هيام هريش اب
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غاد

هدنزوس

.. هنشت هشیمه

ار وئاز ياهدايرف

اتسور ي هتسخ ياه هدرُگ رب

...: ناهگان ديهج نوريب

نورتس ياهتشد نايم رتكاراك كي

رسپ كي

،،، برغم ي هچيرد نزور زا

▉▉

ایؤر : يوار

وبآ هشیر ي هصق

وج و همشچ تعيب

يناريو همهنيا رانك

.. قشع زبسرس یاه تفارظ يور

« دنز يم هسرپ قاتا داعبا -«رد

داد ما يگدنز هك يتاداع -«اب

« تام ياه هيناث دروخ هب

نديكچ راظتنا رد

اه: غيرد رتزا هتسخ

بيس

رانا

نز
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هسوسو بت -«رد

شيوخ رد نايرگ

ار..» يگ هركاب

« یفوکش یم فیرظ ردقچ »-

▉▉

نوخ ي هزيگنا درم:

جارعم ياوه

تسا دنويپ نوخ تشپ

ثرا اهارهب هشير

نهپ ي هرفس

.. هدش تمسق نان درگ رب يراوناخ

.. كمن

درد ي هزيگنا نز:

ار شيوم دناباتب هك يميسن -«يب

؟» دراد ييوب هچ نوخ

« كاخ هب همشچ زا ندش يراج »-

... بش ي هريت ريگبآ رد اهر يهام

.

.

.

ار: يوار رتكاراك

دنب رد

هشعر شناوختسا دنب دنب

رتوبك زاورپ ريز
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رتوبك و

... وبك و

▉

دود: / هنیئآ / بش

ديشون هك ار ايرد »-

يبآ ود سامت ياه هظحل رد

هتسب شياهتشم رد

شاه هجنپ رد مدرشفيم

توراب ياهرابنا و

دايرف ود كاكطصا رد

ار شتسد ره زا يا هقرج

بش يكي

دود يكي

هك يدرم

" شياهمشچ " دوب نوخ زا يا هرهچ

؟!!» نديود هنارت اهاررد هنارتوبك

▉

هدز قد ياه هنيئآ : يوار

ما ينايرع دوپ و رات رب سرت هك ادرد »-

اهريجنز تكاس ياه هقلح هب

ار..» ليخد

؛؛؛» دياش مچيپ يم زبس »-

مدوب ضبقنم ياهلصف راچد »-

ار بش تياهن يب تاظحل
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حبص راظتنا وهب

هتخير ياهگربلگ رب مدزيم گنچ

هك

ما يكدوك ياهزور هب

هتشذگ رود ياه هتشذگ نآ هب

مدش مگ

«،،، اهكسورع يابيز ماحدزا رد

▉

يكاخ ياه هچوك رد

ار ینز درم دنچ يخلا ياه خرچ يور

... دندناصقر اه تمهت رس رب

▉▉

شوماخ : غارچ

« خلت يديما -«ان

ريگلد و هتسخو رامخ »-

نامز يوج رانك

هار هب ناماه مشچ

يعولط

روش ورپ كاپ

زونه

و

زونه

و

ام مادنا يبآ ياهدنوآ زونه

زا تسا رپ
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« قايتشا يب ياهمخز حرط

▉

يهاچ رتوبك : يوار

هودنا تكاس ياه هظحل -«رد

اه هرجنپ مامت زا هك يتقو

دشكيم كرس باوخ

يشومارف ياه هچوك هب

ما هرجنپ ياه هليم هب يگنس

ديبوك

متشپ كريت ناوختسا هب يا همخز و

دش " تسه " يكي

ات

ار دوخ نابرهم نتم

روانش ياهرطس رد

ما ينايرع رصانع ساپ هب

« دنك رون يايرد

دوبن يكي «نآ

شا ييانشآ هاگن ي هچيرد يتقو

هتسب

ميرم ياه هقاس و

شتسد نایم

اه يگسئاي دومج ات

« دندمآ یم شک

سالم ره رطع زا -«خيلا

شاهتسد هك يكي
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" دنبتسد "

دوب يزيزع

يكي

دوب شاك يا

هثداح رانك هناردام نم

زيياپ وا

كاخ و بآ زرم رد

«..... هايس ٬ يرتسكاخ يبآ٬
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یرقاب نیرسن

؟» تسه ارهز » رعشارف

؟» شنامشچ »-

«.. تشرد »-

٬ ردب رد یاه هیناث

تسین یا هلیپ چیه هیبش هک یدرم

و....

کالم یاورپ ییب هتشر

« یخلا یب ار قشع »-

یرت سونام هناورپ مادک -«وتاببلا

؟!» یا هتفرگ زاورپ لکش هک

▉▉

رت) بقع یمک : یوار )

نامز و

شک زارد و هدیچیپ

؟» دوب مدنچ قاتا »-

" لوا سناکس "

« منک بایغ روضح دیاب »-

داتسا یاه مشچ

خیلا یلدنص

.. ددرگیم رب یلع
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: دوشیم همزمز شدوخ واب

« تسه ارهز بوخ -«هچ

.. ددرگیمرب ار داتسا

« دنرضاح همه »-

داتسا دنخبل

▉

مود سناکس "

داتسا دنک یم دنلب ار شرتفد

« بیاغ رضاح اه هچب »-

ددرگیم رب یلع

« تسین ارهز یاو »-

نآ.. کی دوشیم ضغب ار داتسا و

« همه میبیاغ »-

: داتسا دنخبل

هک..) یتقو دنا نونجم همه ٬ دشاب نونجم همه کالس٬ نارسپ مان هک بوخ -«هچ

▉▉

: ارهز

« دریگ یم شود اررب یگناورپ وت یاه هناش یرکب »-

یلع:

دناوت یم -«مدآ

و دنک عمج ار شس وپال روج

ار شرمع یقاب

وت یاهوم الی

« دنک سفنت ار قشع یلکش ره هب
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دیآ یم فرح هب

: نتم هاگآدوخ ان

ولگ.. هناورپ ثیدح یا ناتمهاوخ یم هنابات یب -«هچ

عمش و هناورپ یا

امش..» نامشچ رد

▉

دقع: قاتا

دزدن ار تنامشچ »-

هناخ صولخ هب نم

ما هداد لوق

ار» تهاگن ژن یسکا

دور.. یم ودالودالهار ار نتم یاهرطس هک یداماد و

کشا لوا مشچ

نوخ مود مشچ

▉

: لحاس / رهظ

گرم سوباک

ارهز

؟ سوباک ؟ گرم

▉

سیخ لحاس

ینارباع و

تسیناراب ناشهاگن هک
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دیاب »-

تشحو رطس زا موش رادیب

اما

« مسوباک نایم زونه

ارچ....؟» »-

ایرد »-

دهد یم ناشن نادند

یا هظحل

«.. میوش یم در ام هک

و....

هدز ایرد یاه اوژه

گرم هب لیامتم

اه همانزور سیون ریز زا

دنیآ یم باال

هک اجنآ

اه هدرم مامت

.. تسارهز ناشمان

▉▉

" تسین رگید هک دوب یکی "

.

: موس سناکس

دوش: یم دنخبل داتسا

« بیاغ ای دیرضاح اه هچب »-

: هاگان دوش یم ضغب یلع

شرس رود دخرچ یم کالس
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.. ناصقر اه یلدنص

«.. ارهز -«هآ

داتسا نامشچ ورد

ار: شیاه کشا دور یم ورف

«.. میا هدرم همه تساهلا س داتسا »-
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نایدسا اوآ

مامتا هب ور یاه رطس مه زاب

کوش --

تسین یمئ --عال

کوش --

تشگرب تایح عالمئ

▉▉

هنشت یاه رطس لوا هب مدیسر  یم مه زابو

ار مندوب تارطق نیرخآ هک یملق

درک... یم قیرزت مدوخ هب

زا.... دندمآ یم نازیرگ هتسکش اپو تسد یاه هملک

نم،، یخلا یاه نیچ تسد

یهاچ هت زا مدیشک یم

.... یهآ

▉▉

نک! دازآ ار بانط !! خیلا نهذ

هدروخ کرت تاملک

دنهاوخ یم بآ
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دوش  عفردیاب منهذ شطع

... دنسرن یدعب طخ رس هب ادابم هک هطقن رخآ زا نارگن اه هلمج

مدوب -

یدوبن -

مدنام -

یتفر -

▉▉

هنانز یادص -

؟ ینیب  یم دش مخ طایحریپ رانچ

هنادرم یادص -

؟ یدیدن اما متسکش مه نم

هنانز یادص -

؟؟ دش هدیرپ گنراه یلدنص

؟ ینادیم تساوخن هناد مندمآ اب یرانق --

..... موریمرگید --نم

هنادرم یادص --

مشابن یتساوخ --

.... مدنام --اما

؟؟ یدیدن دش فیح --

... دمآ بوخ هک یا هراختسا اما تسا تخس --

.... منکیم تیوزرآ --نم
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...

تنتفر زا مسرتیم یلو

تسه تدوخ زا ادج تنتفر

▉▉

تشگن رب تشپ هب هک ینامشچ

نم..... اما

رد مدش رارکت

راگیس کپ کپ

دش یم دود هک ییاهایور

دوب یدرس ی هپاناک

دوش مرگ هنیموش رانک منامشچ هظحل کی تشاذگن

دش یم هل یراگیس ریز رد هک نم یاه ی هدنام هت

مه.... رس تشپ اه یسپاولد

دروخ  یم دتمم قوب هک ینتشاد تسود زاغآ

..... ینش تعاس رد تشذگ یم هنوراو مزور و بش

و مدنام نم

.... مدوخ مه زاب

چوپ یرارقیب و دوب زور

ودوب بش

.... ییاهنت
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نمزا رتاهنت و

... هکدوب مدوخ یاهرعش

نم رددش یم همزمز

، یرایشوه

، یرادیب

، یگنشت

..... میاهرعش الالیی لصاح
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یکشوک دیما

دمآ یم داب

تشاد دوخ اب رابغ

تسب ار هرجنپ

هک یا هنیآ اررد شهاگن

دوب شغ و لغ یب

تخود

نتم یاهنت درم _

یلا شوپ یاه هصغ نیا رب شکب تیربک

یا هظحل راذگب

میشاب مرگ و نشور

دنا هدش هلول هک اه تسد هچ

اهار بآ نیریش تبحص و

دنناسر یم یام هنشت یاه تشد هب

دهدب یمرگلد شدوخ هب تساوخ یم

دنک کاپ قاتا ردک تروص ارزا سای و

نتم یاهنت درم _

دیآ یم شیور یوب

داب شیوگ اب
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ار باتک منزیم هحفص

هایگ نشور فرح

ار نابایخ درس تشپ

دهد یم شارت

تشاک یم یدیما شلد رد رعش هکت ره اب

تفر یمن طایح لخاد ارچ نتم یاهنت درم

رد ،زا هدنرپ ،زا تخرد زا ارچ

درک یمن لا وس

دواکب ار یرگید هیاوز تساوخ یمن ارچ

درک همزمز رگید یرعش هکت زاب

ملد ی هدنرپ

هدش تفج ارحص اب ییوگ

دراد تبلق هکاب یرارق هب هک

دسر یمن

مریگب روتکاف هلصاف لوصا زا دش یم شاک

راوآ ار راوید

اپرب ار رادید و

متفر یم نتم لخاد وهب

رگید یرعش هکت زاب
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متشاد رگا وت شوغآ زا خرس یا هخاش

مدرک یم قشع اپارس ار ناهج مامت

تشگزاب هنیآ هب نتم یاهنت درم

نابایخ رانک _سالم

نامز رهظ _سالم

هتسشن راک طسو باتفآ _سالم

؟ یراهب یاجک

نیبب کانمغ فرح رازه نامشچ رد ارم

دور بل قرشم زا

ما هدیبلط اهدنخبل

دهدب قشع شدوخ هب تساوخ یم

راگزور یگنس یور

هتشادرب کرت

هتشاک بیس نآ یاج هب

زا تسا رپ نامسآ

اه هراتس راگیس ینشور

رعش تشپ رعش

نتم یاهنت درم
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دوب هکت رازه رعش کی لثم

منکش مه اوژهاهاررد دشیم شاک

مورب نتم نورد وهب

مدوبن یوار طقف شاک

رگید یرعش هکت زاب

کاخ یتشم مشاپ یم

اوه تروص رب

دهاوخ یم هچنآ یارب ات

دورب

مرادنپب هدرمن ار اتوت

هداس یتبحص واب تسا مدرس

منک یم مامت ار زیچ همه

رگید یبش ات

اهنت یدرم

اهنت یوار

رگید رطس دنچ و

مامت
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یشاتریت ینیسح داوج دیس

اهتنا یب ینابایخ

هتسخ هک یوار و

ناراب در ندرمش زا

ما ینیمزرس یب

هراپ ینیجروخرد

مدرک توعد ار اهربا

دنتفر و دندمآ یمک

؟ یتشگن رهش یاه الهی لا بند هب رگم _

هدنامن یناج و یسفن

دنامن مدرک یعس هچره

؟ دوب هنشت دیاش _

مدرک اروب شاهوم

داد یم یکشخ یوب

دوبن یگشیمه یوب

دوب هدیچ شناتشگنا

نتفر یارب

؟ میدرگرب بقع _هب

هدنیآ غارچ هتشذگ دنیوگ یم

تسین یردق ار ما هلا چم هن

تشادن ار مندنام بات هناخ یتقو
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مدز واپ تسد هدوهیب

مدیچ ار میاهلا ب

رهش ی هطقن نیرتدنلب اررد میاه کون

یلو... متشاذگ اج

؟ تفر _

دنام یم ینتفر

دور یم یندنام

هدش سکعرب زیچ همه

ناراب مشچ هیرگ

هرطق تروص ربا

تسین نتم تمدخرد هملک مامت

یقرواپ رد میاهاپ

تسد ینابرهم هب هناگیب و

ماوت ،اب هدنیآ یآ

؟ یتسه نم _اب

اه میوقت دنداد هدماین دیما

ای... تس یکی تلعف و لوق

یچ؟ _ای

ینک یم شومارف ای

ار تناتشگنا

ار نابایخ یاهغارچ تسه هچره

هک یا ینابرهم زا یرود رد

تسین رگید

منک یم ناهنپ هچوک رد ییاهنت
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ادابم زور یارب

قاتا ریپ یوتسپ اررد وت

ما هنهک یاه باق اب هارمه

منک یم ناهنپ

ادابم زور یارب
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یزبس م یسن

یناهگان مادک شوپ یبآ نامشچ

اه روگنا یگلا س تفه نشج رد

و یدنویپیم قافتا هب

...

سلا تفه

درذگیم شیاهمشچ یبآ روضح زا

تسا هنیدآ رصع حاالهک

اهار بورغ مد

میراپسیم اه هرجنپ ی هتسخ شود هب

مطایخ تسود

تفگیم جزیلا یاه کسرتم زاحلا

نان راکتحا زا نانچمه اما نم

راک ناکدوک هایس رازابرد

ار کشمدیب یاه لقن هک یتسد و

درکیم فراعت هدرپ سپ زا

! مناخ هیجاح هللا مسب ـ

متفریم فاوط یاه سلا ددع هب

اهراطفا مد

ار لوسر جاح دنلب یناشیپ
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دربیم دنوادخ نموم یاه هسوب هب

اهار کسرتم ی هدیشک تسد نم و

باتفا ی هتخورفا رب تروص هب

هدیرد نهاریپ ال کی اب

کالغاه موش موجه رد

؟؟ تخود دیاب یسک هچ نازیوآ ی هقی هب

تفگ ( دوب ژ اساپ فاوط رد هک نامه ) مطایخ تسود

ژ اساپ یاه بورغ

ار راطع درمریپ

دناوخ یم درد اب

... نارز هب نار هز ـهب

! دراد یبوخ یادص هچ افاصنا

لوسر اقآ یجاح

ادخ قافتا هب

دندنبیم تماق ار زامن هدرپ یوسنآ

... ربکا هللاو ـ

درد تعکر هس ـ

راطع لد زوس یادتقا هب

... شیاه مشچ یبآ روضح و

دریگیم مد ار هلحم

.....

مطایخ تسود

دوشیم مگ اه هدرپ اهو رداچ نایم
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یدمحا هرهاط

بورغ مدامد

هگنت هار -زا

یسریم دازآ یبآ هطخ هب

هداد خر هعجاف -

دنتشون میاپ هب

کعمس

تفنش یم تاملک

میرم بل یتقو

دوب فاکتعا رد

هدنارات یاپ در -اما

" لخن هخاش یاه هنادند " یور

هدش یکرچ

فرح و فرح و

دوش یم خنرس ردکالف فرح هب

ما هدرکن هریخذ شفک هب یگیر -

ینفلت هملا کم ورد

دوش یم زاب هدنورپ

▉▉

دتفا یم راشف

رب نوخ و

دشاپ یم زمرق شرف
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مدوخ هدیسوپ بانط -اب

موش یم نفد

دناشوپ یم یزمر و زار لیب

نکن شروش دوخ -رب

وزارت

نیگنس و کبس هب

یواسم

تسین / تسه

تسش یم تشت ورد

نهاریپ

هتفرگ هزانج یوب و گنر هک

منادیم -

موریم تسد زا ناتسرامیب توکس رد

بشره و

روطاس

دنک یم سمل ار شندرگ

کاله یب -رس

باالراد....

▉▉▉

وناز ات اهاپ

یلا دوگ فقو

لگ هک

درک. یم لا ماپ
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یدمحا هرهاط

: حیسم مناخ

هعمج بورغ

تسین یگنرد

" سوبوتا هشبش یوس "نآ

جنپ

دصناپ

ات.... رتمولیک رازه جنپ

ناتسهوک هرد، ، تشد زا

تشذگ گناد شش

هن

تسا نادنب هار

هلا چم یریگلگ هک

یتقو

رطخ یشاقن

دنا هتشون نیلا غز طخ اب

▉▉

؟! تسا دنچ تعاس -

چم یور

ضبن

دنز یم راب هدزاود

سن ال وبمآ -

آ
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وبم

ال

سن

یتعاس هب

ار ربخ سن ال وبمآ

دشک یم آژری

▉▉

دنز یم زاگ

ینز

شرداچ هشوگ

ییاه واوژه

نوخ خلت یوب هک

O /+-

A/B

AB

لا متسد فراعت اراب

دننک یم کاپ

یسانش یمن ار هبرگ یایفارغج متفگ -

یدرگ یم رب هتفرن

... متفگ ، متفگ ردفچ

هثداح یلا وح

خیم راهچ هب

دنشک یم یثلثم

▉▉▉
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1)

هزادنا هچ

میتسه نابرهم

یرادراخ میس رب هک

یزابرس سابل

دروخ یم بات

2)

هزادنا هچ

دیراب ناراب

یسالب رد قرغ

دس تشپ

وناز ات نامنامگ

تفر بآ ریز

یمخز مشچ یتقو

میا هتسب وزاب هب

3)

هزادنا هچ

سکع باق رد هریخ

یلا اااخ

نامرادید هک

دور یم نابایخ هب

ناتسمز نیا رد

یادص یسک
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یروپیش لگ

دونش یمن

▉▉▉

" راگیس اب وگتفگ رد یا هدع "

دشارت یم یگنلک

کاخ یاه الهی

مدرم -هآ

منک یم تکرش مدوخ نیفدت رد

دناباوخ شوگ

وگ دنلب هک

دنک رت هزات خی غاد

رخآ تعکر -رد

بش نیلوا

نک نشور سوناف

کرتخد ینیس و

نیریش یاه اوژه رپزا

درک یم تالتو یراق هک

تشاذن هلهله -

مربب هودنا زا یمهس

اه هروشلد مامت یتقو

تخیر " نون لا دوگ "رد

تشگنا و

هناخ گنز

. دروآ رد ادص هب
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یدسا حرف

" نابوخ یسورع "

ناجنف الی دزیریم

نز نهذ

نتم نیا زا شیپ لصف دنچ

کراپ

هتشونان لزغ

؟؟ فلا مناخ _

قاتشم ینامشچ

موریگب تلا _ف

رمع یسپاولد زا هتسخ

یهایس ی هیاس

دییور ار هزبس شرداچ اب

دنکن مهآ هک مشوخ یهآ هب

نهلا هآ نهلا

هایس دنخبل

مونیبب هدب تتسد کهام _

مرش زا هدیزگ بل هشوگ

هتسب مشچ رد هاگن

هالل یب مونیب یم یهام _

... شتآ یووو

کالغ غیج / هاگن موجه
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،،، _اما

یبوط هخاش / تشهب

تخیرگ هاگن

درک مار ار دیشروخ فوسک

دش مگ رداچ یهایس رد هزبس و

هتفر هتفر

▉▉▉

نآرق

نادعمش ، هنییآ

یداش رپزا یداش

.. هلِکلِک

مار ناوت یک هداز گرگ

نوخرپ هینرق

دیدایم شپث یادص

؟ ارچ یتسم و بارخ ، مارآ رسپ یه _

.. کیلش ناهگان  و

هتسب مشچ رد مشچ درس، نت

نینوخ هام

........ هلهله و

▉▉▉

دیفس تسوپ

هایس رداچ

شا هتخوس ناج رب دیشکب _

نم.. رب داد یا _هآ

مبوخ ردام : هتسب کرت بل
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غیج ردام

یبوط هخاش

کالغ رداچ

فوسک / دیشروخ

رهم ناماد / موصعم

زاب مشچ رد هاگن : رابنیا و

؟؟!! مریمیم _

زگره

زگره

زگره

؟؟ مکرتخد ارچ _

... ردام دنوشیمن قشاع اه یهام

تسا شتآ ناج بآ یب

تسا شتآ میرح رداچ

سرت زا هدیزگ بل هشوگ

منکیمن سح یبت و دیایم _

شا هدروخ کرت بل رب یدنخبل

ردام مشچ رد شوغآ و

م یتشهب نامب _

نامب

... نامب
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و... لا مینیملزغ لزغ، : موس لصف
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کیپرذآ شرآ

وت مشچ ای گر و غیت نم،ای قشع متسم ِتسم

وت مشچ اال مکح ال موش  یم جراوخ زا

اه هناخیم رد تساهردنلق دایرف جوا

وت مشچ َاالای اهلوان و ًاسأک ردا نیا

تس یا هبعک هک هدمآ ظفاح هللا ردکالم

وت مشچ اراخب و دنقرمس قاشع نیب

زبس وت ناراب هسوب زا تابن خاش عرزم

وت مشچ احیسم زا تسم سدقلا حور دص هک یا

تفرگ ناراب یدمآ ام یوس دوخ تشهب زا

وت مشچ دشاب دابآ قشع زین خزود مان

دید و تفر ایرد و تشد و هوک هب نایرع رهاط

وت مشچ اتح زین اشامت قرب ِدوخ رد

دنا هدید نایرع هک یتسه وگم ِزار اجک وت

وت مشچ اج ونآ شرع کی یا هرذ ره لد رد

دنک یم مهغالیم ناج دنک یم یزینک لد

وت مشچ ،ومال دندنب رد هنادازآ ود ره
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تبقاع مدیسر نم لزغت هلچ دص دعب

وت مشچ – اناورین ِناهج یوس نآ اتهب

تس هدش یفوک همه نامشچ قیلعتسن طخ

وت مشچ اب قح سمش هتشون ار موس طخ

شیوخ شیک اب یوسیع و شیوخ شیک اب یوسوم

وت مشچ اسوم و اسیع یلو نم مشچ شیپ

دکچ یم میرم و سای تراقفلا وذ عولط زا

وت مشچ اال فیس ال تبل اال یتف ال

نم و یدناوخ « اوقفنت یتح رّبلا اولا نت «نل

وت مشچ ات مشک یم شتآ ارهب ایند ود ره

لزغ نیا زا شیپ ، هسوب زا دعب هک هچ ینعی رفک

وت. مشچ ار نم دیشخب ناج و تشک هناقشاع
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یتمهویرآ

یومال» هدنب » لا مینیملزغ

« ییابیز طخ ود ٬اب لولحم دش ام قشع »-

« ییاهنت نم مهس ٬ گرم نم زا وت مهس »-

▉

؟ زاغآ ارزا هنحص میدرگ رب دوش -«یم

« ییادیش اه.. روش ٬ صقر رد شتآ رود

شوغآ درم٬نز٬کی .. ریوصت درم٬نز٬کی

ییاوسر رنه٬ ...نز٬ ٬موب یتسم ملق٬ نز٬

« تسم متسم نم درم »-...« مارآ ار-«نز هداج

«.. ییاجره نز یه »-... دیچیپ یتسم یوب

▉▉

« تیاج ایند :«دنب دناوخ نز اررب مکح

ییایور یلد ..٬اب مارآ اما درم
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.. تشاد لد رد یشتآ ٬ تفگ یم « وهای » رکذ

« یومالیی هدنب ٬ تسزاورپ وت مکح »-



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏174

یتمه ویرآ

هراپ راهچ

" هچوک "

دیچیپ هچوک یاضف رد شیادص یتقو

داتفا هچوک رد نم نامشچ هرجنپ زا

زیگنا هطبغ دش اپ هب یروش ما هنیس رد

داد یم بات ار شدوخ اهنت وا هک یتقو

▉

مارآ تخادنا مندرگ رب لگ هقلح کی

دایرف قوش ، شتسد راتیگ هکاب اهبل

تخادنا هچوک رد اه جوم شیادص نآ اب

داب رد دندرک یم صقر شزان یاهوم

▉

مارآ مدیصقر وا موب رد اه گنر اب

دش یم شاقن ما یتسه یتقو ، قوش اب

دز یم شقن دص دوخ راک ره رب درد زا

دش" یم شاک :"یا ادخ متفگ یم مارآ

▉

تخاب یم گنر یام هچوک رد اه زاوآ

درک رفس دصق دوخ راتیگ هکاب یتقو



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏175

مگ اه موب رد ناوتان اه،نم گنر اب

درک.. رذگ بش نآ اه ریوصت زا هک یتقو

▉

تفر شا هولج نآ اب هام یتقو هآ، دص

.. درم یم هاچ رد ادص یب مهاگن اه بش

دش یم رعش شکشا هک مساسحا دیشروخ

درم... یم هام یب مه دیشروخ نیا هک اما



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏176

ز وسناهج لیلج

نهاریپ رد هراوآ

تسا نویش منورد رس رب مشتآ

تسا نهاریپ رد هراوآ مرکیپ

رومنو درس و ینامیس یمدآ

تسا نهآ راصح رد تیمدآ

کاخ ز دیور یم گرم یاه هیآ

تسا نشوج یاعد بش ره مبل رب

ربت دراب یم , میشود رب راد

تسا نشور میاهمخز غارچلچ

کات هب دشوجیم جنر یاه هشوخ

تسا ندوب باذع رد یناهج اه,

یخلا ,یب کسورع نم رب نک هدنخ

تسا نم اب هشیمهات مدآ ضغب

گنلپ دریمیم درد هوک تشپ

تسا نمیرها ی هقلح رد نم هام

نینزان وت یب تس یجنر ما, یتسه

تسا نمشد دیرگب مروگ رب هکره



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏177

:واژهنا مراهچ لصف



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏178

باتهز انعر

مادهنا

تخرد

هشیر

هقاس

......

ربت ربت ربت

▉▉

رتوبک هنایشآ

کالغ الهن

▉

اهگرب توکس

غ

ا

ر

غ

آ

ر



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏179

باتهز انعر

" نامرف "

ادص ادص

_ولا

ادص ادص

▉▉

همکچ زاب رس

موکحم یاه اوژه نادنز

▉▉

گنفت

؟ گرم ؟ دلوت

▉▉▉

گ

ر

ی

ه

گ



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏180

ر

ی

ه

یمخز رعش



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏181

باتهز انعر

بولصم

مخز مخز

نز

مخز مخز

▉▉

نیگمشخ تیعمج

بیلص نز

▉▉▉

چ

ک

ه

چ

ک

ه

ق شع نوخ



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏182

یبدا یلال

اه» ینابایخ »

یبرس اوژهاه:

مومسم اه: مشچ

▉

: کدوک

دیپس یاه کابداب

هایس یاه ایور

▉

: ردام

نازرل یاه نت

نیشن هیشاح نایپسور



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏183

رای یلق هیده

« هروطسا نیرخآ »

نیبرود

درم

دنخبل

▉

روسناس

درم

دنخبل

▉

توبات

درم

دنخبل



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏184

یربکا هنازرف

« سیخ ی هچوک »

وتسرپ

چوک

سیخ مشچ

▉

همان

همان

همان

▉

همان

شوغآ

راظتنا



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏185

یرذآ دمحم ارهز

« هقشاعم »

گنتلد ایرد

تکاس باتفآ

▉

: مود لصف

گنتلد اه ربا

ناصقر اه هرطق

نادنخ نیمز

▉

ناراب

ناراب

ن اراب



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏186

اسراپ الهل

" هوکشاب حور "

توقای توقای

مشچود

توقای توقای

▉▉

همان همان

کشا

همان همان

▉▉

همان توقای

نوخ لد



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏187

یسابع زانلا

" نادنز "رد

الرغ:

واگ واگ

واگ

واگ واگ

واگ واگ

▉

: هبرف

واگ واگ

واگ

واگ واگ

واگ واگ



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏188

▉

ناشیرپ هاشداپ

اعد فسوی

▉

بوخ سلا تفه

دب سلا تفه

الت وصحم رابنا

▉

فسوی دنخبل

هاشداپ ی هدنخ



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏189

یتمه ویرآ

« هلا حتسا »

پالن۱:

گرزب ردام

اه لگ

بآ هرطق دنچ

▉

پالن۲:

نفک

تبرت

اهنز نویش

▉

پالن۳:

هناورپ

اه لگ

دنخبل

.



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏190

یماصمص انث

" قشع یمدیپا "

همرت گرزبردام

نادعمش ردام

هنیآ نم

اه هشیر



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏191

رای یلق هیده

'' قیقع ''

هنیآ بارحم

ریدقت

▉▉

دیشروخ ریشمش

رون یاه هرطق

▉▉

گنتلد هاچ

باتیب ناکدوک



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏192

یرذآ دمحم رهزا

« هبعکلا بر و تزف »

هقوشعم درم

غالف ریشمش

▉▉

هقشاعم

ریشمش

▉▉

هام همینود

نایرع یاه هیآ

▉▉

هاگ هدجس جارعم



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏193

دنسپ راک ایور

« ناراب هسامح »

ناكدوک روش

اهزاغ صقر

قشع تفایض

▉▉

يتشهب يادر هتشرف

مومسم غيت ناطیش

ینوخ بیلص بارحم

▉▉

یناغارچ نامسآ

شوپهایس نیمز



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏194

یتمه ویرآ

" هناورپ نامسآ کی و ردق "

درم:

؟" یناشیپ "-

" رهم "-

اه؟" تسد "-

" حیبست "-

اه رکف موجه

▉▉

نز:

؟" یناشیپ "-

" کاخ "-

اه؟" تسد "-

" هداشگ "-

اه هتشرف عامس

▉▉

: کدوک

؟" اهبل "-

" قح -"وه



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏195

؟" هنیس "-

" قح -"وه

ادخ دنخبل



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏196

یب یلالدا

« کدصاق »

نزو یب یاهربخ

هایس نیمز

▉

زاب یاه کلپ

خلت یاه هیناث

▉

ریپ یاوآ

هملک صقر



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏197

یسابع زانلا

انل" سدقلا "

گنس

شتآ

هلولگ

.

▉▉

یمخز یاهرس

هتخوس هناورپ

نینوخ رتوبک

▉▉

هتسکش یاه نوتیز

.



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏198

دنسپ راک ایور

" اهبآ ارتژید

طخ

صقر

ايرد

▉

هناقشاع همان

اهداب یاغوغ

یهام راکش

▉

یلحاس ی هسام

هتسكش قياق

نارقیاق گرم



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏199

رای یلق هیده

'' حلسم نادند ''ات

رابگر نامسآ

تاجن رتچ

▉▉

نیتوپ

هلولگ

رپ رپ قیاقش

▉

هتخوس نیمزرس



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏200

رای یلق هیده

« هنوراو »

: نشیکول

دیشروخ رتچ

ناتسبات رهظ

▉▉

: نشیکول

هدامآ

نیبرود

تکرح

▉▉

: رکشل یهایس

نایرگ ناکدوک

هتسکش یاه هزوک



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏201

ییوداد ه فطاع

« یا هشیش قشع »

هنیآ

قشاع یاهوتسرپ

▉

هتسکش هنیآ

اه وتسرپ گرم



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏202

اسراپ زانرف

« اوزنا »

نادلگ میسن

ضوح .

یبآ رفولین اه یهام

▉

؟» مادنا »-

« نازرل »-

« ناوسیگ »-

« بات -«یب

▉

کشا یاه هناد

نوخ یاه هرطق

▉

« نادلگ »-

« کرت »-

« ضوح »-

« کرت »-

اه یهام گرم



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏203

اسراپ زانرف

« زاورپ قوش »

نیتوپ نیتوپ

ردام

بآ هساک کی

▉▉

شرام اه: هیناث

تسم اه: هلولگ

نوخ اه: مشچ

▉▉

هراپ یاه نیتوپ

هتسکش ی هساک



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏204

روپ د محم انیم ریم

" زیئاپ "

لگنج

گرب

راگیس

شتآ

▉

هتخوس یاهایور



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏205

یرفص کژلا

« هتسکش یتشک »

درم

ایرد

ج جم م

و و

▉

اه هراپ هتخت

▉

؟» درم »-

ج جم م

و و



دادر /خ مهد ┫سلادمو/شمهرا

١٣٩٧

┏206

«! هناورپ »-


