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میحرلا نمحرلا هللا مسب
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میحرلا نمحرلا هللا همسب

رهلک ن یوآ : هسسوم لوئسم ریدم

یبجر مثیم : ریبدرس

و حیسم رفولین ، یدمحم تشترز : ناراکمه
. یتمه ویرآ

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

تشترز ، یتمه ویرآ ، حیسم رفولین ، اروها هماگنه ، کیپرذآ شرآ : ییاه هدورس
اسهم رای، یلق هیده ، دنسپراک ایور ، روپنامیلس شوهم ، یماما دیعس ، یدمحم
هفطاع ، اسراپ زانرف ، باتهز انعر نا، یدسا اوآ ، یبدا ،یلال یدمحا هرهاط ، یریشناهج
نیسح ، یتفلا اریمس ، یمرک ادخ نسح ، یرفص اسهم ، یرذآ دمحم ارهز ، ییوداد

، نایودهم یرهم ، یشاتریت ینیسح داوج دیس ، نایمیرک ایرام ، یربکا هنازرف ، یردص
ههلا ، یسابع زانلا روپ، دمحم انیم رهم ، یسابع زانلا ، یرادهاگن سدقا ، زوسناهج لیلج

ققحم

دقن ، هبحاصم هلا، :قم تسخن شخب

یتمه ایرث رتکد / یشاقن راثآ ینیسح دیجم رتکد / داصرم یلم رتائت رب یلیلح _ت

رفولین /« موس سنج » هب هاگن اب ارگ هملک رعشارف رد ینوریب فمر یسررب و لیلحت _
حیسم

ی... بدا دقتنم ، رگشهو ،پژ رعاش یدمحم ت شترز با یبجر مثیم هبحاص _م

یسابع زانلا / لوا تمسق اه تنس گرم و امنیس _

رای یلق هیده ودم/ تمسق اه تنس گرم و امنیس _

هملک تلا صا ناتسادارف و رعشارف : مود شخب

و... ملا ینیم لزغ لزغ، : موس شخب

تیاورارف ناتساد و رعش : مراهچ شخب

:اوژهنا مجنپ شخب
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دقن ، تشادای هلا، :قم تسخن شخب
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قملاه

ارگ هملک رعشارف رد ینوریب مرف یسررب و لیلحت

« موس سنج هب« هاگن اب

ییاهن ی هجیتن یرنه رثا وره تسا ریذپان بانتجا یرما رعش رد مرف هب هجوت : هدیکچ
نیاربانب دوش. یم رجنم مرف هب تیاهن رد هک تسا یتاباختنا اهو هرازگ هلسلس کی

، ماجسنا ات دنهد یم مه تسد هب تسد یرایسب ینوریب و ینورد رصانع و لماوع
تسا هدش یعس رضاح ی قمهلا .رد دننک لماک ار رعش کی مرف اتیاهن و یگچراپکی

و راتخاس ظاحل زا دراگناوآ راتشون یعون هک ارگ هملک رعشارف ردژرنا مرف ی هلوقم
و ینورد مرف ظاحل زا هچ دور؛ یم رامش هب هملک تلا صا یفسلف _ یبدا بتکم رد مرف
هداد خساپ اهشسرپ نیا دوش.وهب عقاو یسررب دروم و... ینوریب مرف ظاحل زا هچ
یم هدید ارگ هملک رعشارف مرف رد یروآ ون یاه یوژیگ و ییارگون لوصا ایآ هک دوش

؟و تسا یتروص هچ آنهب قلخ و شنیرف آ دنور ؟ تسا هنوگچ مرف نیا ریخ؟ ای دوش
ریخ؟ ای تسا هتشاد هقباس مرف نیا هتشذگ رد ایآ

. ینوریب مرف مرف، ، قیمع تقیقح ، یورارف ، رعشارف : یدیلک ناگ اوژه
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یبدا داهنشیپ کی و هملک تلا صا بتکم رد دراگناوآ ژرنا کی ارگ هملک رعشارف : همدقم
هب یا هطساو زا هک دشاب یم _ هملک تلا صا بتکم راذگناینب _ کیپرذآ شرآ بناج زا

لیسناتپ رگید تمس هب دور یم رامش هب هملک یاه تیهام زا یکی دوخ هک رعش مان
یاه هبوچراچ هب شراگن و شرگن ندرکن دودحم یورارف . تسا هدرک یورارف هملک یاه

ار یا هلیسو چیه هاگ، چیه ، ینعی رت هداس نابز .هب تسا هدش صخشم دعاوق و هتسب
تمس اههب لیسناتپ نآ یفن و راکنا نودب هکلب ؛ دسانش یمن دصقم و فده ناونع هب
لباقتم و داضتم رهاظ رد اه لیسناتپ نآ دنچ .ره مینک یم یورارف اه لیسناتپ رگید

ور رما کی اه داضت لباقت »: هاگدید نیا نیسیروئت کیپرذآ شرآ هاگن زا اریز . دنشاب
« دنراد یسالن و تکرح رگیدمه لماکت تهج رد انب ریز رد هک تسا یرهاظ و ییانب
یاه هبوچراچ زا یورارف ینعی رما نیا هکنانچ (132:1396، ناراکمه و کیپرذآ )
بیترت نیدب . تسا هدش رصاعم تایبدا رد ینیون مرف قلخ هب رجنم رعشارف رد هتسب

و تباث مرف دنچ ای کی یاراد هک تسا قیمع تقیقح کی ارگ هملک رعشارف رد مرف هک
راتخاس کی یاراد نتم تیلک مرف نیا رد . دشاب یم نتم لد رد رییغتم مرف تیاهن یب

و ینتسسگان رگیدمه اب نآ رد ازجا زا کی ره طابترا هک تسا مظنم و مجسنم لکش و
اهوق مرف عاونا ییازفا مه دهاش نتم لد رد ناوت یم هک یروط تسا رگیدکی لمکم
کی ناونع هب دوخ زورب و روهظ رب عالهو مرف دوب.ره نتم تمدخ رد یبدا یاه بلا

مجسنم راتخاس نیا دنک. یم افیا ار یدرف هب رصحنم شقن نتم تیلک ماجسنا رد ءزج
روصت الف خرب . تسا هدوب هقباس مک هملک تلا صا بتکم زا شیپ تایبدا رد هچراپکی و

یاه لیسناتپ زا هدافتسا تلع ارهب روحم هملک رعش ارف هک ارگ وون شیدنا ون نارعاش
، دنناد یم دنب و دیق هنوگ ره زا نایرع و اهر و صخشم مرف دقاف هملک دودحمان

داجیا هک هملک دودحمان یاه مرف اهو لیسناتپ زا یورارف نمض ارگ هملک رعشارف
نیا . تسا ییایوپ و مجسنم ینوریب و ینورد مرف یاراد دنا، هدرک راصحنا و هبوچراچ

. تسا هملک یاه مرف تیاهن یب نیب رد هدنسیون روانش ی هبقارم لصاح مرف

: تاح ال طصا فیرعت _١

مسیلا مرف : فلا

پژ ٔهنیمز رد یبدا دقن یاه بتکم زا یکی (Formalism ) مسیلا مرف ای ییارگ تروص
مسیلا مرف ای ییارگتروص . تفای نیوکت متسیب نرق تسخن ههد هس رد هک یبدا شهو
ییاه هتشر دید ٔهیواز ارزا تایبدا هک تایبدا ٔهعلا طم طلسم یاهدرکیور اب لباقت رد

رب ار دوخ دیکأت ، دندرک یم یسررب یسانش ناور و یسانش هعماج ، خیرات نوچ
نتم لیلحت ، یداقن رد یسور ییارگ تروص . تشاذگ تایبدا ٔهدنهد زیامت یاه هصخشم
دیکأت ( لکش ) مرف یساسا تیمها ورب داد رارق دوخ یاه شهو پژ روحم ار یبدا

رد هورگ کی درک. یم ششوک تایبدا و نابز ینورد نیناوق فشک یاتسار ورد تشاذگ
س رد روکونیو یروگیرگ و فریتاگوب رتپ ، نسبوکای نمور هک وکسم یسانش نابز ٔهقلح

روتکیو هک یبدا نابز ٔهعلا طم نمجنا ای زایوپا یرگید و دندوب هدرک یراذگ هیاپ ۱۹۱۵ لا
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س رد دارگورتپ رهش رد کیرب پیسوا ، یکسنیبوکای فل ، مابنخنیآ سیروب ، یکسفولکشا
هب دمآ و تفر اب هقلح ود نیا یاضعا نیپ،۴۱۷:۱۳۸۳) لکیام ). دنداهن ۱۹۱۶انب لا
رد نانآ یاه تیلا عف لصاح و دنتشاد رگیدکی اب یکیدزن ٔهطبار دارگورتپ و وکسم

: اقیطوب (۱۹۱۶و۱۹۱۷)و یبدا نابز ٔهیرظن باب رد یتاعلا طم ناونع اب قماالیت هعومجم
(۱۹۸:۱۳۸۳، کیراکم دش.( رشتنم (۱۹۱۹) یبدا نابز ٔهیرظن باب رد یتاعلا طم

یمرف رصانع اررد یرنه شزرا و هتفر راک هب رنه نییبت رد هک تسا یریبعت مسیلا مرف
یمن تیمها دجاو ار رنه نیوکت یخیرات _ یعامتجا طیارش واذل دنک یم وجتسج آن
اریز . دراد دیکات یرنه رثا یریگ لکش رد مرف یانعم تیمها رب رتشیب مسیلا مرف . درامش

آ دیدپ نتفرگ رظن رد نودب یرنه رثا ای یبدا نتم نتفرگ رظن ،رد تشاد تیمها هچنآ
تابیکرت و یراتخاس رصانع رب دیکات ، یرصب یاهرنه ی هزوح دوب.رد یآن هدنرو

نیا قبط تفرگ رارق هجوت دروم یدعب هس یاضف و اهگنر ، طوطخ رب هلمج ،زا یمرف
دنک.(جالیل،1394: یم تیافک یتخانشابیز ی هبرجت یارب مرف صیخشت سح یار،

(5_33

مرف ب:

رعاش هک تسا هدش هدیشیدنا شیپ زا وقبلا یکیناکم لکش اه مرف ، یتنس رعش رد
اما دوش. یم رعش یتنس بلا وق مامت لماش و دزیر یم نآ رد ار شرظن دروم یاوتحم
تاذ زا دوش یم هتخاس رثا لوط ورد ءازجا لک کیناگرا طباور زا رعش ینورد لکش
لماک و دنک یم دشر رعش دوخ واب دشوج یم نآ لوط ،رد دریگ یم همشچرس رعش

»: دیوگ یم امین . دوب رعش و تایبدا هب امین ی هزات هاگن لصاح مرف عون نیا دوش. یم
دنک. هدروآرب یزیچ هچ ار عوضوم دنادب رعاش هک تسا نتفای نیرتهب ی هجیتن مرف

عوضوم نیرت عیلا سکع ...هب دینک ابیز دیناوت یم مرف اهاراب عوضوم نیرت دوخ یب
. دنوش یم چیه مرف یب اه

بسچلد هک مرف دنک، یم ادیپ دوخ قوذ اراب دراد،نآ ار دوخ صاخ مرف عوضوم ره
هتفر رده اههب یراک کزان اهو گنر ی همه اه، یتسد یربز همه ، اهزیچ ی همه دشابن
لکش »: دیوگ یم هک هک تسا یا هیرظن نامه دییات نیا ،93:1368)و زابهاط ). تسا
یم هتخانش و فیرعت نآ، زا شیپ یرنه راثآ ریاس اب شا هطبار ی هلیسو هب یرنه رثا
دیآ یم هزات لکش هکلب دنک، نایب ار هزات یاوتحم هک تسین نیا هزات لکش فده دوش.
تسد ارزا دوخ یتخانش ییابیز ناوت اهو شزرا رگید دوش.هک نهک لکش نیشناج ات

روپ،174:1384) نیما ). تسا هداد

، تخاس ، تفاب موهفم هس هب ارذگ یهاگن هک تسیرورض ، یلصا ثحب هب دورو زا شیپ
: میشاب هتشاد لکش و

تفاب ج:

اوتحم ارزا اهنآ ناوت یم هک دوش یم هتفگ رعش یازجا و رصانع زا یا هعومجم هب
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، یتوص رصانع ، یظفل تفاب ، ییاوآ یقیسوم ، ریوصت ، نحل ، هیفاق نزو، : دننام درک؛ ادج
... ظافلا یتشرد و یمرن اه، توصم اهو تماص بسانت

( راتخاس ) تخاس د:

یعیفش ). تسا لک کی ی هدنهد لیکشت رصانع و ءازجا لباقتم طابترا هعومجم
یم دوجو ارهب لک هک یعیبط دنور ای یقطنم بیترت ، رگید نایب ،3:1373)هب ینکدک

. دروآ

لکش ه:

، رگید نایب هب دراد هگن دوخ رد دناوت یم نهذ هک هعومجم کی ییاهن و یلک تایه
ای مظن موهفم هب یبدا دقن رد لکش . یبدا ی هدیدپ کی سوسحم تیلک ای ییاهن مسجت
هئارا شور رگید نایب دور.هب یم راک هب یرنه رثا یاوتحم نایب یارب هک تسا یتایه
روظنم یمآدی، نایم هب نخس رعش لکش زا یتقو ییاپورا تایبدا .رد تسا یرنه رثا

لکش الح طصا ، موهفم نیا .هب دراد رعش هعطق ره هک تسا ینوزوم و صخشم مظن
رت یلک اه تسیلا مرف راثآ رد لکش موهفم ؛اما تسا یسراف نابز رد قبلا لداعم ابیرقت
لکش »: تفگ یم یکسفولکش هک ینامز . تسا رگید یبدا یاه هیرظن رد نآ موهفم زا
یا هدرتسگ و دیدج یانعم ،1372:ج52،1) یدمحا )« دنیرفآ یم هزات یاوتحم هزات،
هک تسا یوژهیا تفاب و صاخ ماظن لکش، زا وا روظنم درک. یم حرطم ار لکش زا
رد دیاب ار ینیرفآ ییابیز و یراگدنام نیا زار دنک. یم راگدنام و داجیا ار یبدا رثا کی

. یبدا آنرثا یاوتحم رد هن تسج یسانشنابز

مرف: موهفم _۲

تروص زا دنترابع مرف تروص نیا م،رد یهد رارق رظن دم مرف اب لباقت اررد اوتحم رگا
نیا ،رد میهد رارق مرف لباقم رد ار رصنع رگا و کبس وای رثا کی رادیدپ و یرهاظ

. دشاب یم رصانع و ءازجا شیارآ زا دنترابع مرف تروص

یم حرط لباق مرف یارب انعم جنپ ، چیویکراتات ریبعت هب یسانش ییابیز هچخیرات رد
زا: دنترابع هک دشاب

هب نآ زا چیویکراتات هک ءازجا شیارآ ،و بیترت ، مظن زا دنترابع لوا یانعم رد مرف _۱
و ءازجا و رصانع اب لباقت رد مرف هک تساجنیا دنک.رد یم دای ( فلا ) مرف ناونع

. تسا هتفر راکب اه تمسق

اب مرف نیا چیویکراتات دیآ. رد ساوح هب امیقتسم هک یزیچ زا دنترابع رتشیب مرف _۲
رد ثملا یارب . دراد رارق اوتحم اب لباقت رد مرف نیا . دمان یم (ب) مرف ار مود یانعم

. دهد یم لیکشت ار اوتحم آن یانعم دوش.و یم بوسحم رعش مرف اوژناگ یاو رعش،آ
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هک هچنآ (ب) مرف ورد دنریگ یم رارق رظن دم دوخ بیترت رد ءازجا ( فلا ) مرف رد سپ
( فلا ) مرف عقاو دوش.رد یم بوسحم مرف دراد یم لوغشم دوخ هب امار ساوح

. دشاب یم سوملم و ینیع (ب) مرف رتو یعازتنا

و هیشاح ، ینوریب طوطخ و هیشاح زا دنترابع (ج) مرف ای موس یانعم هب مرف _۳
.ثمالرد دریگ یم رارق رهوج وای هدام اب لباقت رد انعم نیا رد مرف . هدیدپ کی یاهزرم

. تسا یطیحم طخ یانعم هب مرف یسدنه لا کشا

یرادرب هرهب دروم مرف نیا ، دمان یم (د) مرف ار مراهچ یانعم رد مرف چیویکراتات _۴
ار نآ .وا دشاب یم ءیش کی یموهفم رهوج و تاذ زا ترابع نآ یانعم دوب.و وطسرا
نیدب . درامش یم فدارم ، ءیش کی ومکلا ققحت یانعم هب entelechiaاباوژهی
تاذ ار مرف وطسرا ، هدیدپ کی یضرع یاه هولج تسا ترابع نآ لباقم موهفم رابتعا

دنک. یم یقلت نآ یضرع ریغ ءزج و ءیش رهوج و

و تناک دزن داد. رارق هدافتسا دروم تناک ار مرف نیا (ه)، مرف ای مرف مجنپ یانعم _۵
مرف انعم نیدب . کاردا قلعتم و عوضو رد نهذ مهس زا تسا ترابع مرف یو نارادفرط
نآ یموهفم یتروص ،هب هدیدپ کی ی هبرجت و هدهاشم رثا رد نهذ هک تسا یزیچ آن
دوش.و یم بوسحم نهذ یاه یگزیو ی هرمز رد مرف تناک رظن .هب دهد یم لکش ار
مرف نیا . مینک تفایرد صاخ یمرف اهارهب هدیدپ و ءایشا هک دراد یم اماراو اذل

دنک. یم لیمحت اه هدیدپ اررب مرف ام نهذ عقاو .رد تسا مدقتام یموهفم ، یتناک

دنا. هرمز نیا رد تیلع و رهوج دننام الیت وقم و ناکم و نامز دنام ییاهمرف
(:tatarkiewicz,1986)

: هملک تلا صا بتکم هاگن زا مرف _۳

تقیقح " کی مرف و تسا یدیلک میهافم زا یکی " یورارف " رعش ارف رد هکنیا هب هجوتاب
ار تاح ال طصا نیا ریذگان . دریگ یم لکش نتم "رد روانش هبقارم اب" هک تسا " قیمع

داد. میهاوخ حرش

: هتسب یاه هبوچ راهچ زا یورارف _۱_۳

، فده ناونع ارهب هلیسو ؛هک میتسه ور هبور یرکفت اماب هطساو یب طابترا ثحب رد
یصخشم ی هبوچراهچ یرکف یاه میاداراپ نیا زا کی وره دوب هدرک هطساو هب لیدبت

دوخ هب صوصخم دعاوق و هدعاق و هبوچ راهچ مرف .ثمالره دندروآ یم دوجو ارهب
. تسا توافتم یتیاور رعش وای دیپس رعش مرف ای وکیاه مرف اب لزغ مرف . دراد
. تسا هدش صخشم دعاوق و هتسب یاه هبوچراهچ نیا هب دوخ ندرکن دودحم ؛ یورارف

دسانش یمن دصقم و فده ناونع ارهب یا هلیسو چیه هاگ چیه ینعی رت هداس نابز هب
نتم تمدخ رد یلیاسو مکح رد مرف عاونا زا کیره روحم هملک رعشارف ثحب _رد
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یدید اب هشیمه هکلب . دناد یمن نآ هب دودحم و روصحم ار دوخ هک _ دنتسه ارگ هملک
مرف ) لیاسو ای یروئت رگید تمس هب یروئت )ای مرف ) هلیسو کی هب مامت مارتحا واب زاب
دوش یم هدهاشم انب ور رد مه لوحت و رییغت و شبنج نوچ .. مینک یم یورارف اه)
ییازفا مه لصاح نتم رد لوحت و رییغت و شبنج یبدا رثا کی ورد انب ریز رد مه
اهداضت لباقت نیاربانب . تسا مرف اه تحاس نیا زا یکی تسا هملک یاه تحاس و داعبا

رد انب ریز رد هک تسا یرهاظ و ییانبور رما کی یرعشارف نتم کی اهرد مرف لباقت ای
ار نتم یلک مرف رگیدکی اب ییازفا مه واب دنراد ویسالن تکرح رگیدمه لماکت تهج

. دهد یم ناماس

فیراعت همه ظفح هکاب تسا مرف زا یموس سنج هب ندیسر فده زین مرف ثحب رد
هتشادن هدننک دودحم و زاس تعیرش هبوچراهچ هک دهد هئارا یلک مرف کی دناوتب مرف

لکش کی هار یادتبا رد مرف ره دیشاب هدرک تقد هتشذگ رد مرف فیراعت هب رگا . دشاب
یارب یا هطساو هب مرف نآ یحابص دنچ زا سپ اما دهد یم هئارا ار نتم زا نیون

زاس تعیرش هبوچ راهچ رعشارف رد مرف هک تسا حیلا رد .نیا دوشیم لیدبت شراگن
دیدج رکفت و هدیا ره . تسین شراگن و ندیشیدنا یارب یا هطساو و دهد یمن هئارا

زا ینیون مرف هئارا ددصرد زین رعش ارف . دبلط یم شیوخ نایب یارب ار یدیدج مرف
نآ تمدخ رد ادتبا هملک کیمرف یاه لیسناتپ نآ رد هک ینتم ز، تسا ارگ هملک نتم
یم شود هب ار اوتحم و مرف راب نتم تیلک تمدخ رد سپس و دنا هملک زا تحاس
داعبا زا یورارف لصاح مرف ارگ هملک رعشارف اصوصخ و روحم هملک نتم .رد دنشک
ینوریب لکش و ینورد ای ینهذ لکش کی تیاهن رد هک تسا هملک یتیهام و یرهوج
یگنوگچ و عون ینعی مرف عقاو .رد دراذگیم شیامن هب ار یصوصخ هب یرهاظ ای

و دزیگنارب هدنناوخ اررد یسح ، بیترت نیا هک یا هنوگ هب نتم رد داعبا و ازجا تکرح
رد یرعشارف نتم کی اذل دنک. مسترم نتم عوضوم زا ینهذ لکش کی وا نهذ رد
زا دعب هلحرم دنک؛رد یم یورارف اه مرف رگید تمس هب مرف کی زا تسخن ی هلحرم
زا یورارف اب تیاهن ورد درب یم هرهب شا نتم تمدخ رد کیمرف یاه لیسناتپ نیا
ناهن هملک تاذ رد هک تسا یا هوقلا ب یاه مرف هب ندیسر ددصرد لعفلا ب یاه مرف نیا

دنا. هدیسرن روهظ هصنم هب حلا واتهب تسا

مرف: رد قیمع تقیقح _٢_۳

یاه شرگن یراصحنا _ یطاطحنا _ یطارفا دعب زا تفر نورب یعون هب قیمع تقیقح
وهب یتسه ناهج رد دوجوم روما اهو هدیدپ هب تبسن ارگ یبسن و ارگ قلطم
لکش ازفا مه دعب ود زا قیمع تقیقح دش هتفگ هک روطنامه . تسا تایبدا صوصخ
هملک دوخ و قیمع تقیقح رییغتم دعب و قیمع تقیقح تباث دعب ینعی تسا هتفرگ

،246:1396)و ناراکمه و کیپرذ (آ دراد یتسه رد ار قیمع تقیقح یلجت نیرتشیب
زا یکی هک زین مرف سپ . تسا قیمع تقیقح یلجت دریگ تاشن نآ زا هچنآ ره عبت هب
یغتم و تباث دعب ود نآ یارب ناوت یم هک تسا قیمع تقیقح کی ، دشاب یم هملک داعبا

. مرف قیمع تقیقح رییغتم دعب و مرف قیمع تقیقح تباث دعب ینعی . تفرگ رظن ررد
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اهو همان تغل الحرد طصا نیا جیار فیراعت ای فیرعت نامه مرف تباث دعب عقاو رد
ناکم ، نامز هب نامز زین مرف رد قیمع تقیقح ری غتم دعب .و تسا و... یبدا دقن بتک
شرگن عون لصاح هک دریذپ یم یتوافتم یاهدرکراک و یناعم درف هب درف و ناکم هب

دنک. یم بلط ار یدرف هب رصحنم مرف و شراگن عون هک تسا دارفا درف هب رصحنم
،و یناکم _ ینامز طیارش بسحرب دناوت یم و دراد تباث فیرعت دنچ ای کی مرف سپ

تیاهن یب یا هظحل ره رد تباث فیراعت ای تباث دعب نامه ظفح اب یعامتجا _ یگنهرف
قیمع تقیقح ری غتم دعب تیصاخ نیا .و دریگ لکش نتم رد نایاپ ویب فلتخم مرف

. تسا یا هدیدپ ره رد

رد قیمع تقیقح تباث دعب ییازفا مه لصاح زین ( رعشارف ) ارگ هملک نتم کی رد مرف
دراد یلک مرف کی رعشارف عقاو .رد دشاب یم مرف رد قیمع تقیقح ری غتم داعبا و مرف
رعشارف زا یدرف هب رصحنم ینهذ لکش ینوتم نینچ ی هدهاشم اب نتم نآ نابطاخم و

و قوذ لصاح هک دریذپب مرف تیاهن یب دوخ رد دناوت یم ؛و ددنب یم شقن ناشنهذ رد
زا تباث مرف نامه ظفح اب هدنسیون ینعی دوب. دهاوخ ناگدنسیون درف هب رصحنم هاگن

دنک. قلخ ر یغتم مرف تیاهن یب دناوت یم رعشارف

اراب زاس مرف رصانع عاونا رعشارف رد مرف هب تبسن یتسرد شرگن هب ندیسر یارب
درک. میهاوخ یسررب یرعشارف نوتم رد رصانع نیا زا ناگتشذگ فیرعت هب هجوت

رعش: رد مرف _۴

میریذپب دیاب و دراد زاین مرف هب دربب راک ارهب ریوصت ای نابز هک یلکش ره هب دنمرنه
حور تسد نیا زا ییاه هلوقم و راتخاس و مرف هب هجوت ، تسا نکمم هچ رگا هک

زا هک تسا ریذپان بانتجا یرما مرف اما دنک فیعضت ار یرنه رثا یدازآ و تیونعم
رتسب رد ار رعش هک و... هملا کم ، تیاور ، هیفاق نزو، : دننام ینوریب رصانع قیرط

و دنچ و یسررب لباق رعش زا نوریب ورد درب یم شیپ ، صخشم تاناکما واب بسانم
هک رعاش ی خالهق تادیهمت هیلک زا دنترابع رصانع نیا رعش نورد .ورد تسا نوچ
و ریواصت و تاوصا و اهاوآ زا یا هریجنز رد وکالمار نابز ، هدیشیدنا وان هدیشیدنا

هتفگان هتبلا دنک.و یم تیاده رادانعم و صخشم یماجنارس ،هب تابسانت اه،و لباقت
و کیکفت لباق و دنریذپان ییادج مه زا ینوریب و ینورد مرف ود هک تسادیپ

ینوریب مرف مه و ینورد مرف مه هک تسا یرعش قفوم رعش کی .و دنتسین یزاسادج
زا یلکش ار یبدا رثا کی تقیقح رد اه تسیلا مرف . دشاب هتشاد یا هدیجنس و مکحم
و هدرشف مه، اب تادیهمت نیا طابترا و تادیهمت زا یا هراپ رثا رب ،هک دنتسناد یم نابز

نینچ ناوت یم ار تادیهمت نیا زا یضعب .هک تسا هدش تخاس و مرف یاراد و زجوم
توافتم یاه لکش رد نابز یخلا، روص ، هیفاق نزو، ، ییاوآ هکاو ، ییارآ جاو درب. مان

یتح ، یوحن ، ییانعم ی هزوح رد هچ و یاوژناگ هزوح رد هچ ،" کیئاکرآ "ات" وگرآ زا"
رثا نوگانوگ یاه روحم رد ییادز ییانشآ و نابز یاهاضف یزاس بیرغ ، یراتشون لکش
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(20:1384، ناشور ). یبدا

: رعشارف رد ینوریب مرف یسررب _۵

و...هک هملا ،کم تیاور ، هیفاق نزو، ، دننام ینوریب رصانع قیرط زا رعش ینوریب مرف
لباق رعش زا نوریب ورد درب یم شیپ ، صخشم تاناکما اب بسانم رتسب رد ار رعش

. تسا نوچ و دنچ و یسررب

: یبدا رثا رد ینوریب مرف ی هدننک داجیا رصانع

نزو: _١_۵

و درک شرپ تاملک اب دیاب هک دناد یم یبرض لودج دننام ار نهک رعش نازوا امین
و دهد یم هزاجا نزو هک دنوش فرصم یا هزادنا هب تسرد اه هملک هک دوب بظاوم
... دشاب هتشاد یا هدارا دوخ هکنآ نودب دوش. یم نزو نا ربنامرف غالم رعاش دوخ
خالق یاه دیق هب ار وا هکلب دنک، یمن دازآ دیق زا اهنت هن ار رعاش امین دیدج نازوا
. یمآدرو دوجو ارهب نزو هک عارصم مین و عارصم رعش عون نیا دنک.رد یم دیقم
تیق خال اجنیا .رد دزاس یم ار رعش نزو هک تسا عارصم دنچ یلا ووت بیکرت هکلب

. دهد یم همادا اجک و دنک یم عطق اجک ار عرصم عوضوم هب هجوت هکاب تسا رعاش
مه و هملک داعبا مامت زا یورارف فده هک زین رعشارف ،110:1385)رد شک روج )
هناگ تفه عاونا .اماب تسا طرش و دیق نودب نتم رد اه لیسناتپ و داعبا نیا ییازفا
نزو ، ییامین دماج نزو ، هتسکش یضورع نزو سملا، یضورع نزو ) ینعی رعش رد نزو
و...)انب یسدنه _ یسح ، یمتیر ، ییاجه یاع یقیسوم عاونا ، دیپس یقیسوم ، یدنویپ
عاونا زا یکی دربراک فده رعشارف .رد مینک یم دروخرب نتم تیعقوم و طیارش رب

رد دنناوت یم نازوا زا کی ره هدنسیون قوذ و اوتحم روخارف هب هکلب تسین نازوا
دناوت یم رتکاراک کی گولا ید هاگ رعشارف کی دوش.ثمالرد هدرب راک هب نتم راتخاس

« یلا وت یب یاه همان » دنلب رعشارف رد هچنانچ . دشاب سملا یضورع نزو رد لزغ کی
یرهم توسکشیپ تسینایرع فرط اهزا ییامن رنه هنوگنیا دهاش نتم یاج یاج امرد

. میتسه موس سنج باتک رد نایودهم

دزیر یم وت مادنا رطع / زونه میاهتسد ولت/زا ولت

اوخ..ب» نم_« گولونوم

،«ز..زز...مز تعاس گولا ید

دوش. یم هار هب رس نتم / وشح هکنا واب

□
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1313 سیسات _« هدرم نارعاش نمجنا »

نزب مدق ار تلزغ وش، دنلب رعاش »

نزب مک فرح نا، زاتسین قشع هک یتقو

«..........

نتم اهو رتکاراک شنکاو دهاش یدعب دوزیپا رد سپس و دبای یم همادا لزغ نیا
. میتسه لزغ نیا هب تبسن

□

. دزادنا یم لگ هتسد اهار/ هربقم ی هرهچ / فک و توس

! لزغ نیرتهب هب لگ نیا _

... اضما مناخ _

ردق نتم ثداوح هک میتسه نآ دهاش زین هدنسیون نیا »زا یشتآ هناورپ » رثا رد وای
دنک. یم ادیپ همادا لا مینیم لزغ بلا

؟ یشتا ی هناورپ _

_هک؟

...؟ وگدنلب راگنا ، زیخرب _

؟ دناوخ ارم _

□

! تسا مامت وت سبح ورب رگید _

؟ دنام دوش یمن اجنیا ، ینعی _

....

هب مرف تمدخ رد یقیسوم عاونا زا ناوت یم رعشارف نتم رد تفگ ناوت یم سپ
رد یقیسوم اما . تسین امرف مکح نتم رب یدنب و دیق چیه و درب هرهب اوتحم روخارف
هب یرصانع ءزج دناوت یم هکلب تسین مرف ی هدننک نییعت رصنع ارگ هملک رعشارف
رد مرف دش هتفگ هک روطنامه . دراد ییازس هب شقن رعشارف مرف داجیا رد دیآ؛هک رامش

. دراد رییغتم دعب تیاهن ویب تباث دعب دنچ ای کی هک تسا قیمع تقیقح کی رعشارف
یاه مرف داجیا نتم رد شروضح طیارش رب انب هک تسا یرصانع زا یکی یقیسوم
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دنک. نتم رد یری غتم

: هیفاق _٢_۵

ندلا اجهب همه ، یزایتما و صخشت چیه یب هک دوب فطییل کی ، هیفاق میدق رعش رد
تلع ، تشادن هدهع هب نخس رد یمهم نادنچ شقن و دمآ یم تایبا مود یاه عارصم

ی هفسلف _هب نادقان مه و نارعاش ام_مه بدا لها یامدق هک دوب نیا مه راک نیا
و یلک ی هدیدپ کی ناونع هب ار هیفاق اهنآ . دندوب هدرک هجوت رتمک هیفاق دوجو
رگید ، رکفت زرط نیمه یور و دنتفرگ یم رظن دش_رد یمن ادج رعش زا _هک یناگمه

ی همه تایبدا رد هک نانچ ام_ رصاعم بدا رد سکع .رب دنتشادن رظن نآ یوجو زار هب
مولعم و دندرک هجوت هیفاق فیاظو اهو شقن هب نارعاش و نادقان _ هتفر شیپ ناهج
زورما رعش رد نیاربانب . دشاب هتشاد دناوت یم رعش کی رد یزیگنا تفگش ریثات هچ دش

یم ؛ دشاب هتشاد ، تسا نکمم ردکالم هک یا هفیظو و شقن هب هجوت اراب هیفاق رعاش
رس تشپ عرصم دنچ ورد دشابن آن ندرو هبآ یزاین عرصم دنچ رد هک اسب هچ و درب
نایاپ تاملک هب یصخشت دنک.وای داجیا یصاخ یقیسوم ردکالم، ات دوش هدروآ مه

،1379؛221) ینکدک یعیفش ). دشخبب اه عارصم

تقیقحر یغتم دعب اصوصخ و مرف داجیا رد دناوت یم هیفاق روضح رعشارف رد یهاگ
سملا یقیسوم درکراک اب نتم کی اموزل رعشارف نوچ اما دنک. افیا شقن مرف رد قیمع

. تسا یوناث شقن کی رعشارف رد مرف داجیا رد هیفاق شقن ؛اذل تسین نتم رد

یقیسوم هب ندیشخب تردق و مرف لماکت ظاحل هب رعشارف رد هیفاق تیمها کرد یارب
ار یتاعطق هدنناوخ ی هظفاح و نهذ اب رتشیب هچره ذوفن و یضورع ی هناگ تفه یاه

یقیسوم یانغ هب هیفاق اهنآ رد هک میناوخ یم مه اراب نایودهم یرهم یاه رعشارف زا
. تسا هدرک ییازس هب کمک نتم رد

ادرف ات هراب یم نوراب اراد الالالالالال

مبات یب هتفر اراد هک مباوخ ور هراب یم نوراب

یزابرس هب هتفر اراد یزان الالالاللگ

نیا تسا هدش ثعاب ( یزابرس ، یزان )،( مبات ، مباوخ )،( ادرف ، اراد نمهنو( نیا رد
الالیی نیا نیا هاگادوخان دعب یاه رطس رد یهاگ ،و دنیشنب هدنناوخ نهذ رد یقیسوم
یمرف هن هتبلا دنک مرف داجیا نتم تیلک و اوتحم هب انب نتم دنک.ورد رارکت دوخ اراب
روخارف وهب تسا نتم تمدخ رد هک یمرف هکلب دهد رارق ریثات تحت ار نتم تیلک هک

مرف دهاش نتم لوط رد ناوت یم رعشارف رد اریز . تسا هتفای روهظ نتم زا یشخب رد
. دنهد یم لکش ار نتم یلک مرف مه ییازفا مه هکاب دوب یددعتم یاه
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تی: ۵_٣_اور

هک دنتسه مهم رایسب لماوع هملا،زا وکم تیاور مرف، ی هدننک لیمکت رصانع نایم رد
روبجم رعاش اریز دنک، یم لیمحت رعاش نهذ ،رب راکدوخ روط ارهب ماجسنا و موادت

و قعالین یا هنوگ هب ار نآ دهد یم رارق اوتحم هیار یآ هنیمز ار یتیاور رگا تسا
ار یلولعم و یلع لماوع هک دراد ربج ، قطنم نیا نایرج .ورد دناسرب نایاپ هب یقطنم

تمدخ رد رعش ی هدنهد لیکشت رصانع ی همه دوش یم ثعاب رما نیمه دنک تیاعر
. دریگ رارق رعش مرف اتیاهن و تیاور نیا

ریس نیا . نایاپ ، موادت ، زاغآ زا: دنترابع هک دراد یصخشم قی طنم تخاس یتیاور ره
دوخ ( نامز و ناکم ) هاگیاج رد تیاور ی هدنزاس ئازجا هک دنک یم باجیا یقطنم

و شیپ هک یا هنوگ دوش.هب تیاعر رگید ءزج اب ءزج ره لباقتم تبسن و دنریگ رارق
هشیمه ییاور یاه رعش . دشابن نکمم آن فذح ای تیاور راتخاس زا یشخب ندرک سپ

، یسابع ). دننک یم شقن بطاخم نهذ رد ار لکش نیرت یندنام و راتخاس نیرتیوق
(203:1387

رد هک ییاه رعشارف اصوصخ ارگ، هملک رعشارف یاه یگزیو نیرت هتسجرب زا یکی
روضح و تیوصق تمس هب تیرعش زا یورارف ؛ دنتسه یورارف موس و مود هلحرم

دعب و تیاور نایودهم یرهم .ردآراث تسا رعشارف نتم رد ییاور و یناتساد رصانع
رد دوجوم تیاور و ناتساد ب تسا هدش لیدبت یبدا ءیش هب یرعشارف راثآ ییاور
مه هب یرعش رصانع اب هک تسا هناسانش ییابیز و یرنه ال ماک ی هدیدپ کی رعشارف
و یرعش یاه مرف عاونا ییازفا مه لصاح رعشارف رد مرف اذل تسا هدیسر ییازفا
و یگدیچیپ حطس و قمع زا نایودهم یرهم راثآ رد تیاور دنچ ره . تسا ییاور
نایب و یرهش و هرمزور یگدنز نایب رتشیب و تسین رادروخرب یفر ژ ییانعم لومش

. تسا ریگرد هرمزور یگدنز رد ابآاهن زین رعاش دوخ هک . تسا یعامتجا الت کشم
هک ییاج رد هک دنراد ماهبا و یگدیچیپ زا رود هب هداس ینابز ال ومعم اه تیاور
یاه یدنب نایاپ و هنارعاش یاه فشک اب تسا هتفای یرتشیب دومن یرعش یاه لیسناتپ
ریگرد ار نهذ و دنک یم هراشا اهناسنا یگدنز تقیقح هب ارتژکی هاگ و هرظتنم ریغ

دنک. یم یعامتجا و یدرف یگدنز الت کشم و لئاسم

تس! یسوباک هچ یاو _

ار مهارمه

_ولا!

د.. یم راختفا مناخ _

اجک...؟! موناخ _

لا) غشا قوب ... قوب قوب _ اهلیبموتا )
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( دازا قوب ) لا غشا وش _مگ

1! دازآ _

مرج هکال تسا رادروخرب یگدیچیپ و قمع نانچ زا تیاور راثآ زا رگید یخرب رد اما
رد تیاور لک ورد اهدامن و تاملک ریسفت و ییانعم الهیدالتل نیموس ارهب هدنناوخ
ینهذ مرف کی ی هدنرادرب رد تیاور ،لک مشورف عمش نز » رثا .ثمالرد دناشک یم رثا
شیارآ یا هنوگ هب داضتم رصانع اهو لباقت ، ازجا نآ رد هک تسا محتسم و مجسنم
تیاور ( شورف عمش نز رثا( ناونع دنک. یم ییامن دوخ نتم یلیثمت داعبا هک دنا هتفای

. دورب یکیرات گنج عمش،هب کچوک یاهرون شورف اب دراد یعس هک تسا ینز

. میرادن یشورف عمش رگید ، مدرم یاهآ _

دش. دهاوخ زاغآ دیشروخ ادرف

و هام رون شنتفر اب هک دراد یسک نتفر زا تیاکح اه گولا ید رگید ییاج رد ای
تیاکح نتم یریذپ دالتل حطس و قمع زا همه و همه . دیارگ یم یکیرات هب دیشروخ

دنک. یم

( یظفاحادخ ی هظحل )

؟ یرب یم ارچ ار هام رخآ _

! یتسه هک _وت

ار... دیشروخ _

نتم رد یوش یم هریخ

. تشگ مهاوخ رب دنشاب قشاع رگا _

ینمض دالتل تمس هب میقتسم ودالتل انعم هیلوا »زاالهی شورف عمش نز » رعشارف
ینمض زادالتل عقاوم یخرب ورد دراذگ یم رتارف نیا اپارزا اتح دنک؛ یم یورارف

رثا نیا . دزاس یم نومنهر نتم قمع رد ژکی ولوئدیا وهبدالتل دنک یم یورارف مه
یرون هک ییاه عمش نتخورف اب روهظ طیارش ندروآ مهارف و یجنم روهظ ژی ولوئدیا

سویسوفنوک نخس نیا دنک.وهب یم حرطم ژیار ولوئدیا نیا ، دنرادن باتفآ لباقم رد
نیا رد تیاور سپ «. زورفایب یعمش نکن، نیرفن ار تملظ ردق نیا هک:« دراد هراشا
ومت نایرج کی ارزا بطاخم نهذ و دور یم رتارف یداع تیاور کی زا رعشارف

راتخاس دنک. یم تیاده یجنم روضح و روهظ هفسلف هب ار ووا جراخ کیتنامور
مه هب نتم رد هک یناتساد و یرعش رصانع طابترا هدفو لباقت روضح رثا، ییاور

مکحتسم ار نتم ینهذ و ینوریب مرف هک دنتسه یرصانع هلمج دنا،زا هدیسر ییازفا
. تسا هتخاس



『16

: رارکت _۴_۵

تسا رارکت رصنع دنک، یم کمک رعش رد مرف لیمکت و موادت رد هک یرصانع زا یکی
دراد یگتسب دنب، کی رارکت ات دشاب عرصم کی ای هملک کی رارکت لماش دناوت یم رارکت

هعومجم ندز دنویپ یارب اه عیجرت نیا زا دناوتب ردقچ ، دنمتردق رعاش ، رعاش هک
دنک. هدافتسا شرعش ماکحتسا و تردق و هدنکارپ میهافم و ریواصت

رد ییاور ریغ یاه مرف زا هدافتسا مدع و یطخ ینامز تلع هب نایودهم یرعشارف آراث
رارکت نیا درب. یم هرهب تردن هب رارکت ،زا دنراد میقتسم هکدالتل ییاه تیاور نتم،و
قافتا نتم رصانع شنکاو و شنک ریثات تحت و اوتحم روخارف وهب تردن الهب ومعم اه

یاه مسا )ای مدق مدق ) نوچ یلا عفا )و راقراق ) دننام ییاهاو آ مان ثمال . دنتفا یم
ماللآرو ریغ ال ومعم اهرارکت نیا . تسا سوسحم رتشیب نتم )رد هرطق هرطق ) دننام

. دننک یم یعادت هدنناوخ نهذ اررد یموهفم و

: ینابز رصانع _۵_۵

موادت و نابز دراد، رظن دم هچنآ نایب یارب ، رعاش ی هیامرس و هیامتسد ، نیرتمهم
یا هلیسو نآ لماوع مامت و نابز و هملک رثن، رد رگا . تسا نابز هب هتسباو رصانع

. دنتسه فده دوخ نابز و هملک رعش،اوژهو .رد دننک اقلا ار هدنسیون فده ،ات دنتسه

دیآ. رد هب دوخ اتزا تسا یا هلیسو سیون رثن یارب هک هملک »: دیوگ یم رتراس لپ ژنا
وا دوخ ارهب وا ریوصت هک تسا یا هنیی ،آ رعاش یارب ، دنکفیب لهج نایم ارهب دوخ و
تاملک زیخاتسر ثعاب هک ار یلماوع ینکدک یعیفش (16:1384، ناشور ). دنادرگزاب

دنک. یم یدنب هقبط کیسانش نابز لماوع و ییایقیسوم لماوع هورگ ود رد دنوش یم
اه...و توصم اهو تماص یتوص یگنه مهآ ، هیفاق نزو، لماش ییایقیسوم هورگ

ییارگناتساب ، فذح ، زاجیا هیانک ، یزیم آ سح ، زاجم ، هراعتسا : لماش کیسانشنابز هورگ
، ینکدک یعیفش ). دشاب یم و.. سکوداراپ نایب ، یوحن ییادز ییانشآ ، یناگ ،اوژ یوحن

(7:1379

اب رعاش ره راتفر . دراد نابز یاه تیف وظر نابز اب یصوصخ هب راتفر یرعاش ره
یوژهوهب یوب و گنر وا آراث یلک تایه هک دوش یم ببس نابز یاه تیفرظ
اب یا هدنسیون و رعاش ره . دشاب ناگدنسیون رگید راثآ زا زیامتم و دریگب یصوصخ
و نابز اب دناوت یم دراد، یتسه هب هک ینیب ناهج و دوخ ینابز و یبدا شناوت هب هجوت
زا نتم تمدخ رد سپس و دسانشب ار وآاهن دنک رارقرب هطساو یب طابترا ینابز رصانع
زا ناوت یم سیون نایرع ینابز و شناوت روخارف هب زین رعشارف .رد دربب هرهب آاهن

درب. رهبه نتم تمدخ رد ینابز رصانع

تیلک ینعی دنک یم هدافتسا هلمج لک رد سکوداراپ لیسناتپ زا تاقوا یهاگ نایودهم
. دراذگ یم شیامن ارهب لا کیسکوداراپ یاضف کی هلمج

. درادن ناتساد هب یطبر هک دنک یم روهظ کیتنامور رعاش کی یهاگهگ نتم _رد
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دوجو نتم رد هک هچنآره اریز . دراد دوجو لا کیسکوداراپ نایب کی روطس نیا تیلک رد
. تسا طوبرم ناتساد تیلک و تیاور هب دراد

مدهنم ناهگان /هک قافتا یب ردقنآ وت/ یب قاتا _

مرف ماجسنا هب رعشارف رد تسا ینابز یاه تیفرظ زا یکی هک هراعتسا روضح ثمال ای
ی هناورپ رد آاهن بیکرت و شتآ و هناورپ هراعتسا نتم نیا .رد تسا هدرک کمک نتم رد

دنک. یم فوطعم دوخ ارهب هدنناوخ نهذ یشت آ

امش/ دیشخبب _

هچ؟ !وت یشتآ دیاش _

! هناورپ نم...ثمال _

دریگ یم دوخ هب یرت گنر رپ هجو هراعتسا نیا رعشارف نیا زا دعب یاهرطس ورد

؟ یشتا ی هناورپ _

_هک؟

وگ....؟ دنلب راگنا زیخرب _

؟ دناوخ ارم _

بیکرت هک عامتجا رد نز روضح زا دنتسه ییاه هراعتسا نتم نیا رد یشت وآ هناورپ
رد نانز مارآ ان داهن ندیسر تدحو هب یشتآ ی هناورپ ؛ تسا هدرک سکوداراپ داجیا اهنآ

. تسا عامتجا

فلکت زا رود ووهب هداس رایسب و رثا تیاور عبات ال ومعم نایودهم راثآ رد رعشارف نابز
رد مرف ی هدننک داجیا ینابز رصانع نیا یگداس تسا هنوگ ماهبا یاه یگدیچیپ و
تسا هدیسر ییازفا مه هب یرعش رصانع اهو گولونوم اهو گولا ید رد رعشارف
اضف و تیاور طخ ریگرد دوش. ینابز رصانع نیا ریگرد هدنناوخ زاآهکن شیب هچنانچ

دوش. یم نتم رد یوق یاه یزاس

: حیملت و ییارآ جاو _۶_۵

اب یقیسوم داجیا کالمو یناور و تس سال روظنم هب نتم اج یاج رد نایودهم راثآ رد
ی هشید هاگان و ساسحا فورح نیا رارکت هاگ میوش یم ور هب ور اه ییارا جاو عاونا

دنک. یم لقتنم ار یصوصخ هب

س) ) فرح رارکت
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وت. زا درپ یم خرس هنیس ردقچ ار/ مدیپس ی هنیس /ات نوخ تنامشچ _

هنسرگ یاه واگ / هتسخ یاه خرس هنیس / دراب یم فرب _

ش) ) فرح رارکت

دنا هدوبن مرحم هیفاق کشخ یاه طخ

نزب مد گنس زا دش هشیش قشع هک ییاج

(م) فرح رارکت

ینم. همادا / رابخا / زونه /و مریم یم مراد نامام _

و هتشذگ رد یثداوح هب هک درک هراشا نتم رد یزراب تاحیملت هب ناوت یم هلمج وزا
و تسا هدیسر ییازفا مه هب نتم رد ییابیز هب .هک دننک یم هراشا یصاخشا ای دارفا

. تسا هتفرگ رارق نتم تیلک تمدخ رد

حیسم شنارسپ مامت / ییوگ / ییوشسابل رد نانچنآ ار/ شنماد یگدولآ ردام _

. تسا غورف « رگید یدلوت » قشاع _

وت. رد الرغ واگ تفه ندرک /.../مر نم رد هبرف واگ تفه راوخشن _

. دینزب مدق ناتدوخ ار لین همادا /و هنسرگ یاهواگ / هتسخ یاه خرس هنیس _

: مرف داجیا رد یراتشون یاه درگش و تاناکما عاونا : تاملک شنیچ _٧_۵

: تیرکناک ( فلا

ای یرادید رعش .رد تسا رعش ندرک یرادید ای تیرکناک مرف داجیا تاناکما زا یکی
یروص و یکیزیف تایه اه، رعش هنوگ نیا .رد دزیمآ یم رد ندینش اب ندید ، تیرکناک

، دسیونب ار انعم هکنیا یاج هب رعاش . تساهنآ ینهذ یانعم زا قیقد یریوصت اوژهاه
ی هلپ رد اوژهاه زا مادک ره نداد رارق اب رعاش دنک. یم میسرت ار نآ زا یریوصت
. تسا هدرک رارقرب اهنآ ندیشک ریوصت هب تیعقوم اوژهاهو نیب ار یبسانت ، هطوبرم

. دهد یم ناشن ار لمع نآ لوفا ای تدش نییاپ زاباالهب هک

هدش هدافتسا ندناوخ رد لیهست روظنم هب ندرک تیرکناک زا نایودهم یرعشارف راثآ
نداد ناشن و یلعف دادتما نداد ناشن یارب ندرک تیرکناک تاقوا یهاگ .و تسا

. تسا یتکرح

طقف
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مدق

مدق

ار... مه رد یاهنابایخ

بطاخم نهذ زا تیاور ریس ندش عطق مدع و یقیسوم دادتما روظنم هب یهاگ وای
و راو لسلسم نتم رد ثداوح یخرب اریز . تسا هتفریذپ ماجنا نتم و رعش تیرکناک

. تسا هتفریذپ ماجنا مه دادتما رد

رتخد ی هدیرب یوسیگ

رسپ تلا وت کاس

نتم رب زونه

_ رتکاراک کی _

هک تسا یتاناکما زا رگید یکی رعاش ساسحا و هشیدنا لا قتنا : هشیدنا لا قتنا ب)
. تسا رعش توافتم یاه رطس اهو هراپ توافتم یراتشون ی هویش لصاح

؟! تماش _

لیم _

ن..اد...مر

هب هملک نیا یادا نیح ار رتکاراک وحتلا سح و دروخرب عون « مرادن » راتشون زرط
لیامت مدع نیا دراد دصق هملک نیا فورح نتشون ادج اب هدنسیون و دشک یم ریوصت

رد هک نتم یاضف و طیارش بسح رب زین اه گولا ید ریاس دنک.رد لقتنم هدنناوخ ارهب
اه گولا ید شراگن عون رد ییاه دورف و جوا راچد نتم تسا مکاح عیاقو رب تیعقاو

زتنارپ نورد وای دننک یم عطق ار رگیدمه مجالت اه رتکاراک یهاگ هچنانچ دوش. یم
هدرپ عیاقو یخرب زا یکیات رد ناوت یم هک ینعی ،« شوماخ اهغارچ هک« دوش یم رکذ

. تشادرب

! دیدنخب رتتمار _آ

( شوماخ اهغارچ ) وت..؟ مرج _

1 سکع _کی

کی... _هن

( تسا هنامرحم اهگولا ید نیا زاغآ )! شاب تحار _
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. متسد فک تشاذگ هلا چم سانکسا دنچ مدش هک شا هلا _....چم

روظنم هب هک ییاه نیچ هطقن و اهگولا ید ندش عطق تسا صخشم هک روط نامه
هک دنک یم لقتنم ار هشیدنا نیا همه و همه دنا؛ هدش هتشون گولا ید ندوب هنامرحم
اپ ریز ار ییاه تنس و دنا هدرک روبع عامتجا رد ییاهزمرق طخ زا یگمه اهنز، نیا

. تفگ نایع و شاف تسیاب یمن هک دنا هتشاذگ

اوخ...نب نم« گولونوم

«ز..ززز.ز» تعاس گولا ید

دوش. یم هار هب رس نتم وشح هکنآ واب

اوژناگ: یزاس هتسجرب ج)

هک تسا یش تال لوصحم عقاو رعش،رد زا ییاه شخب اوژهاهای ندرک هتسجرب
دوشیم اوژهاه زا کی ره ندش هتسجرب ثعاب "هک دوصقم رتشیب یاقلا یارب نارعاش

ثکم و لمات تاملک زا مادک ره یور دنک یم راداو ار بطاخم ، رعاش ، هویش نیا اب
دنک. یرتشیب

.رد میتسه تاملک ندش هتشون هتسجرب دهاش راب نیدنچ نایودهم یاه رعشارف رد
هتشون هتسجرب رخآ تشادرب و موس و مود لوا، یاه تشادرب « هچغاب یاهلگ هتسد »

هک تسا هدش میسرت توافتم یریواصت اه تشادرب نیا زا مادک ره لیذ دنا.ورد هدش
یاهرعش زا ییاهرطس ریواصت نیا هک دوش یم صخشم تشادرب نیرخ ردآ تیاهن رد

شتآ میب هظحل ره رتسکاخ ریز آشت دننامه هک تسا هدوب شرعش رتفد رد رعاش
دور. یم اهنآ نتفرگ

: هملا کم نایب و تیاور د)

ناشرعش رتشیب ماجسنا روظنم هب دوخ راثآ رد زادرپون نارعاش هک ییاهرازبا زا یکی
یاضف روهظ . تسا ییاور نایب و هملا کم دنا، هدرک هدافتسا _ راتخاس _ ظاحل _زا
مکاح مجسنم ینهذ لکش ونو رعش زا یریذپ ریثات رذگهر زا رعشرد ییاور و کیتامارد
تخاس و وگتفگ رازبا _ درگش نیا ندرب راکب زا نارعاش فده . تسا هداد خر نآ رب

ار ناکما نیا رعاش هب هویش نیا . تسا شیوخ نخس ندرک رت یرنه _ یا همان شیامن
. دننک نایب ار یناتساد زاجیا و راصتخا تیاهن هکاب دهد یم

رعش رب عالهو یورارف موس و مود ی هلحرم رد رعشارف دش هتفگ زین رتشپ هک روطنامه
یم یورارف یناتساد یاه لیسناتپ و ناتساد ینعی هملک یاه لیسناتپ رگید تمس هب

و ییاور رصانع ریاس دربراک و گولونوم ، گولا ید زین نایودهم یرعشارف نوتم دنک.رد
و شنک و جوا ی هطقن و قافتا روضح ، یدنب نایاپ ، زاغآ ، تیصخش نوچمه یناتساد

نیمه دنا.هب هدیسر ییازفا مه هب یرعش رصانع اب نتم رد تابسانت اهو لباقت شنکاو
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رد مرف داجیا رد یا هتسجرب شقن گولونوم و گولا ید اه رعشارف هنوگ نیا رد لیلد
تسا اه گولا ید نیمه ی هدهع رب تیاور دربشیپ راب بلغا هک یا هنوگ .هب دنراد نتم

. تسا هدش نتم ماجسنا و ماکحتسا ثعاب هک

؟ یرعاش یتسار _

_یه!

؟ ییوگ یم هچ _

! یظفاحادخ لزغ _

_اب..؟

! میگدنز سح اهنت _اب...

( شوماخ اهغارچ ) . ممهف یمن _

دسانشب مرعاش نم نا یب ارم / مهار رد دنزرف اهنت مهاوخ یم _

هچ؟ ترهوش _

ناهگان یشوغآ مه کی اهنت _هن!/ ؟ رسمه _

هتشونان یرعش رد

: مجسنم یراتخاس و دحاو یحور ه)

هزات، یاوتحم و یلوط روحم رد ماجسنا ، ییاور نایب یا، همان شیامن یراتشون لکش
ار یا هزات مرف و راتخاس هک دنتسه یرصانع هلمج زا همه و همه ، مجسنم نایاپ ،و زاغآ

. دنراذگ یم شیامن هب رعشارف رد

رعش: ارف نورد رد رگید یرعش یاه قبلا ندروآ ج)

ننفت هب تسد مرف ی هنیمز نتم،رد یارب صاخ نامتخاس کی یپ رد ناسیون نایرع
هدز نتم یاوتحم روخارف هب بلغا نوگانوگ قبلا دنچ ای ود ییازفا مه دننام ییاه
زا جراخ ورد دنا هدش لیدبت نتم زا ریذپان ییادج یئزج اههب قبلا نیا هچنانچ دنا.
یعس رعش) (ارف روحم هملک نتم نوچ . دننک ظفح ار دوخ الل قتسا دنناوت یم زین نتم

.ثم دنراد اهنآ نورد رد هتفهن یاه لیسناتپ و تاملک ی هوقلا ب یاه الهی ندومن نایرع رد
، دریذپ تروص یقیرط هچ هب نتم زاغآ هکنیا زا ادج ادتبا نامه زا رعشارف کی الرد

شیپ ار ییاور و یا همان شیامن تخاس کی ریخ ای تسه نیزاغآ قیلعت یراد ینعی
ییاه مرف ندرب راکب رد یتیدودحم چیه سیون نایرع تیاور نیا لوط .ورد دریگ یم
هظحل رعش یا، هرامش دنچ رعش ، گولونوم لزغ،الالیی، ، روتاملکیراک حرط، ریظن
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. درادن و... یا

و هملک یتیهام و یرهوج یاه لیسناتپ نیا ییازفا مه لصاح نتم یلک مرف تیاهن رد
رعشارف رد هک هتفر راکب یاه مرف نیا یراصحنا _ یطاطحنا _ یطارفا دعب زا یورارف

. دشاب یم ، دنتسه نتم تیلک تمدخ رد ییاه هلیسو

و هملک کیمرف یاه لیسناتپ عاونا نیب ام روانش ی هبقارم اب سیون نایرع عقاو رد
کی هب دراد یعس صوصخ هب رطس اتح و ناکم و نامز رد کی یره هنیهب ییامناج
اهرد مرف همه زا انمض و دنکن لیمحت نتم ارهب یا هبوچراچ چیه هک دسرب ییاهن مرف

شیامن ، ناتساد ، ییاور رعش لزغ، یاه مرف کی ره . دربب هرهب شیوخ هئارا تمدخ
یم هدرمش دیاب و هطساو کی ناگدنسیون و ارعش میظع لی یارب ییاهنت و...هب همان
هلیسو هب لیدبت و هدرک لوفا یگطساو ماقم زا اهمرف نیا عاونا رعشارف رد اما دنوش

. تسا ارگ هملک رعشارف کی رد موس سنج هب ندیسر ناشفده یگمه هک دنا هدش یاه

رعشارف رد یدنب لصف چ)

یارب یبدا ژرنا نیا نارعاش یاه ننفت زا یاوتحم روخارف هب رعشارف رد یدنب لصف
ینامز و دیارس یم ار رعشارف زا یشخب رعاش هک هنوگ نیدب ؛ تسا هزات مرف کی داجیا

ار رگید یشخب ، دیدج بلطم هئارا یارب درب، یم نایاپ ارهب دوخ رظن دروم بلطم هک
یم هرهب نتم رد یا هرامش دنچ رعش زا رعاش تفگ ناوت یم عقاو رد دنک یم عورش

و طابترا لصاح هک درک داجیا نیابت یاوتحم و مرف نیب ناوت یم یروآ ون نیا درب.اب
مرف داجیا هب رجنم تیاهن رد هک تسا یرهاظ لکش و نومضم نایم راوتسا یگنهامه

ار ریوصت ای نابز هک یلکش ره هب دنم رنه دوش. یم رعشارف رد وون یوق یراتخاس و
و مرف هب هجوت ، تسا نکمم هچ رگا هک میریذپب دیاب .و دراد زاین مرف هب دربب راک هب
اما دنک فیعضت ار یرنه رثا یدازآ و تیونعم حور تسد نیا زا ییاه هلوقم و راتخاس

. تسا ریذپان بانتجا یرما مرف

لوا تشادرب

ردآشت یاه هراباک

اهشوم ندیوج یادص

اه یرطب دبس رد

مود تشادرب

کلومرام رطس

نازرل مد کی

رتسکاخ رب
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موس تشادرب

.

.

.

تشادرب نیرخآ

داب رد یا هدرپ

زونه و یلسع زیم

رعاش رتفد

رتسکاخ ریز شتآ

: زاجیا و فذح _۸_۵

یا هنوگ هب نایودهم اما دنک. یم ماهبا داجیا هک تسا تمدخ رد رصانع زا یکی زاجیا
و مکحتسم و دنمراتخاس یمرف داجیا نمض هک تسا هدرب هرهب نتم رد زاجیا زا
دنک.واب یم نایب خالهصو ترابع و هملک دنچ اررد لیوط یتیاور و تاقافتا مجسنم
زا عوبطم ماهبا داجیا و انعم شرتسگ رب عالهو بسانتم و عقوم هب یاه زاجیا و فذح
و روخ رد ییانعم و تسا هدرب هرهب ن کمم تروص نیرت هنیهب هب هملک یاه لیسناتپ

. دیامن یم هئارا ار رکفت لباق

. تسا هدرک ییابیز داجیا عقوم هب فذح و زاجیا ریز رعشارف ثمالرد

3 سنج

رتخد ی هدیرب یوسیگ

رسپ تلا وت کاس

نتم رب زونه

_ رتکاراک _کی

؟ هناخ _
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! هنیطنرق _هن

□

طقف

مدق

مدق

ار مهرد یاهنابایخ

( دوش گرزب /ات دناریگ یراگیس ) لوتقم دوخ رد

! یبرچ ی همقل هچ یاو _

هایس یاهربا هقعاص

نوخ گنس

نم! رتچ ریز _ایب.

_هن!

چیه اجنیا

. تسین نئمطم یسنج

: یریگ هجیتن

سنج »و« نایرع یاقیطوب رد« هک تفرگ هجیتن ناوت یم دش؛ هتفگ هچنآ عومجم زا
هئارا یمجسنم و مکحتسم یرعشارف راثآ ینوریب مرف ظاحل زا نایودهم یرهم « موس

هب رصحنم یمرف اه هعومجم نیا »رد رعشارف » تفگ ناوت یم هک یروط . تسا هداد
و تسا مرف کی عبات بلغا نتم تیلک رعش .رد تسا هتشاذگ شیامن هب هزات و درف
هب عون وآن هدوب غبلا نتم رب مرف زا صوصخ هب عون ینآ هدنهد لیکشت رصانع
هب هجوت اب اما دوش. یم ناگدنیآ شیارس و شراگن یارب یا هطساو مرف زا صوصخ
نیا . تسین صخشم ی هبوچراچ اب مرف کی نتخاسرب ددصرد رعشارف اه هعومجم نیا
رعشارف کی تیلک رد مرف هکلب . تسا مرف دقاف رعشارف هک تسین ینعم نادب نخس

یا هلیسو ار کیمرف لا کشا عاونا مامت هکلب . دهد یمن هئارا زاس تعیرش ی هبوچراچ
اب مرف رد قیمع تقیقح هب ندیسر روظنم هب اهنآ .وزا دناد یم نتم تیلک تمدخ رد
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دنک. یم یورارف زاآاهن کیمرف لا کشا عاونا نیب روانش ی هبقارم و هطساو یب طابترا
مرف مه هملک یاه لیسناتپ هب نتفای تسد اب هدرک یعس نایودهم هکنیا تیاهن رد
لا کشا عاونا شنیزگ و شنیچ ،واب تسا هدیشخب انغ ار ینوریب مرف مه و ینورد
نیون یمرف و صاخ ینابز هب یناتساد و یرعش یاه لیسناتپ ییازفا مه و کیمرف

. دبای تسد دراد، نهذ رد هچنآ یارب

: عبانم

دیلک هملک و ادلی یاه مشچ (1396) هماگنه ، اروها ، رفولین ، حیسم ، شرآ ، کیپرذآ _
. راگزور رشن ، نارهت ، کیفارگولوه ناهج

رجاهم نارهم همجرت ، رصاعم یبدا یاه هیرظن ٔهمان شناد (1383)، کیراکم امیر انریا _
ص۱۹۸. ، هگآ تاراشتنا ، یوبن دمحم و

زکرمرشن : نارهت ، وجنادزی مایپ ٔهمجرت ، یداقتنا هشیدنا گنهرف نیپ،(1383) لکیام _
ص۴۱۷. ،

هرود . نردم رنه رد مسیلا مرف و مرف موهفم رب ىا همدقم (1394)، میرم _جالیل،
.28 هرامش ،15

، جیشویامین فیلا ،ت یرعاش و رعش ی هرابرد ششوک (1368)هب سوریس ، زابهاط _
. هنامز یاهرتفد ، نارهت لوا، پاچ

، نارهت مود، پاچ ، رصاعم رعش رد یروآ وون تنس (1384) رصیق روپ، نیما _
. یگنهرف و یملع تاراشتنا

. هاگا ، نارهت موس، پاچ رعش، یقیسوم (1373) اضر دمحم ، ینکدک و یعیفش _

. زکرم رشن ، نارهت مود، پاچ نتم، لیوات و راتخاس (1372) کباب ، یدمحا _

. رتسگ نخس ، دهشم لوا، پاچ ، ییولماش رعش یقیسوم (1384) نیسح ، ناشور _

، ییامین رعش اهو هیرظن هب رگید یهاگن ون، رعش یاقیطوب (1385) روپاش ، شکروج _
. سونقق ، نارهت مود، پاچ

. هاشنامرک تاراشتنا موس، سنج (1384) یرهم ، نایودهم ، شرآ ، کیپرذآ _

همان ، رصاعم نایارس لزغ راعشا رب هیکت وناب لزغ رد مرف (1389) هیقر هداز، مظاک _
ی52. هرامش یسراپ ی
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راعشا ی هدیزگ و لیلحت و دقن ، ناراب ی همانرفس هللا(1379) بیبح ، یسابع _
. نخس ، نارهت لوا، پاچ ، ینکدک یعیفش

: یسیلگنا عبانم

Tatarkiewicz,W.,“Form intheHistoryofAesthetics”,Dictionaryof
HistoryofIdeas,Wiener,P.(ed.),New York,CharlesScribner's

Sons,1968
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هبحاصم

، رعاش یدمح م تشترز اب یبجر مثیم هبحاصم

رصاعم سیون نایرع و یبدا دقنم ، رگشهو پژ

امش تمدخ دیشابن هتسخ سالمو ضرع _

هملک نیزو همانهام ناگدنناوخ مامت و امش هب دیشابن هتسخ و دورد _

متسه امش تمدخ رد

نیا مهاوخ یم یصخش ًاضعب فیراعت و یبدا تارکفت ، توافتم هاگن هب هجوت _با
»؟ تسیک رعاش » هکنیا ؟»و تسیچ رعش ناترظنب هک مسرپب امش ارزا لا وس

هدش نایب زمر انعم،هب و لیخت ، ریوصت ، یقیسوم نمض ،هک هملک دوجو زا وترپ ره
هنوگچ بخ هک تسا نیا دییامرف یم امش اال متحا هک یشسرپ ؛حلا تسا رعش ، دشاب

؟ دنوش یم رعش اه هزاس نیا

، ریوصت ، یقیسوم اه( هزاس نامه ای رصانع طابترا هوحن هک تسا نیا مه نم خساپ
و مرف نیا ربانب دوش. یم قلخ هنوگچ رعش دنک یم نییعت هک تسا و..) لیخت انعم،
و تاطابترا هوحن راتخاس و تسا راتخاس کی لصاح مرف . دنبای یم موهفم ، راتخاس

هشیمه امش . مهدب حیضوت رتشیب یمک ار منخس دیراذگب .حلا تسا شنیچ و میطنت
داصرم زبس ملق هاگراک ،رد ناتساد ثحب رد هچ رعش ثحب رد هچ نم هک دیدوب دهاش

مهم دعب ود هب هجوت اراب ناتساد و رعش هک مراد دیکات ، یزاجم یاه هاگراک نینچمه و
. یرعش یاه ریغتم -2 رعش یاه تباث -1: دیهد رارق هجوت لحم

یاه ریغتم -2 یناتساد یاه تباث هب:1- دینک هجوت زین ناتساد ثحب رد نینچمه
. یناتساد

. دیهدب حیضوت رتشیب یمک افطل ؛ مدینش امش خسنارزا نیا اهراب نم هلب _

هنوگچ هکنیا اما . دنا یرعش یاه تباث ... ورایعم نابز ، ریوصت ، لیخت انعم، ، یقیسوم _
ینورد یاه مرف اه، کبس اه، ،قبلا اهرنا ،ژ یرنه بتاکم هب هجوت اب دنوش طبترم مه اب

زا معا یبدا یاه کینکت دوش. یم توافتم فلتخم یاه ناکم _ نامز ،رد ینوریب و
و زاجیا ، ینابز یاهیزاب اه، یزیرگ راجنه اهو ینکش راجنه عاونا ، یبدا یاه تعنص

لصا یگنوگچ » لصا نامه یارب دنرعاش فده دروم یگمه و...زین نحل و بانطا
یرعش ی هزاس کی « ریوصت » مییوگیم ام رگا ثمال ینعی اه». هزاس نیب یشخب طابترا



『28

لکش تاملک طابترا هوحن هب هجوت اب یبدا یاه کینکت نیا ساسا رب ریوصت نیا ، تسا
. دریگ یم

. مهدب خساپ ؟ تسیک رعاش ینعی امش مود شسرپ هب مناوت یم نم حلا

کرد نمض دنک یم یگدنز یتسه رد هک یناکم - نامز رد هک تسا یسک نامه رعاش
یم سپس و دنک یم فشک ای دناد یم اهار نآ هب یهد طابترا هوحن ، یرعش یاه هزاس
واالیرت ردق و شزرا تسین دلقم و دنک یم فشک شدوخ هکنآ تسا حضاو -رپ دنیرفآ

،ای دشاب بتکم کی لوصا ربانب دناوت یم یهد طابترا و فشک نیا تروص نآ -رد دراد
نیا ی همه هتبلا و دشاب کبس ای ایژرنا قبلا کی یاه هفلوم ساسا رب اهنت دناوت یم

. دنراد ار دوخ صاخ هاگیاج و دنا حرطم تایبدا خیرات اهرد

؟ ناتساد صوصخ _ورد

تسا و... وگتفگ ، یوار ، تیاور ، هنحص اضف، ، تیصخش لماش اه تباث زین ناتساد رد
رییغت فلتخم یاه ناکم - نامز و..رد وقبلا مرف و وژرنا کبس و بتکم ساسا رب هک

.و دناد یم ار یشخب طابترا یگنوگچ هک تسا یسک زین سیون ناتساد دنک.و یم
... هصقلا

هک اهار هزاس نیا زا دروم دنچ ای کی اهرنا اهوژ بلا ق یضعب ای بتا کم یضعب _
دبهدی؟ حیضوت یمک دوشیم رگا مه ار نیا ؛ دنرادن ، دیدومرف

، یشیازفا _ یشهاک ی هدعاق هب هجوت )اب کیپرذآ شرآ داتسا ام( یود ره ملسم داتسا _
رب مه نم تسا هداد حیضوت ار نیا هملک تلا صا بتکم و..رد اهبلا وق اهرنا ،ژ بتاکم
؛ تسا داتسا ثحب نیمه نم ثحب لمکم ، مداد حیضوت ریغتم و تباث داعبا ساسا
و دنا هداد شیازفا ای شهاک اهار هفلوم زا یضعب تایبدا خیرات لوط رد اه هدننیرفآ

هفلوم اهو کینکت زا دروم دنچ ای کی شیازفا ای شهاک اراب یهد طابترا بیترت نیدب
یقیسوم ولماش دمحا دنا.ثمال هداد لکش رگید یاه بتکم ای کبس قبلا،ژرنا، یاه

یم قلخ ار دیپس رعش و تسا هداد شیازفا ار ینورد یقیسوم و شهاک ار یضورع
ساسحا و لیخت داعبا میسیتنامر رد .ای تسا یهد طابترا عون کی دوخ نیا دنک.

. تسا هتفای شهاک ییارگدرخ و شیازفا

؟ دیزادرپب رعشارف اب رعش قارتفا هوجو کههب تسا نیا امش زا نم رگید لا وس _

کیپرذآ شرآ داتسا داهنشیپ هک رعشارف اما مداد حیضوت ار رعش یگنوگچ و یتسیچ
- ادلی یاه مشچ باتک و نایرع یاقیطوب باتک -رد داتسا لوق ،زا تسا ناهج تایبدا هب

دوش: یم قلخ یروحم فده هس اب

رگید یوسب رعش، رد شیوخ یبدا ی هدش ینورد تعیرش زا هناروشناد یورارف _۱
- هوقلا هچب ، لعفلا ژرنا-هچب نیا رد یبدا یاه تعیرش
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رد دنناوت یم هک ییاهرنا ژ رگید یوسب رعش ی هدش ینورد تیسنج زا یورارف _۲
یاه هعومجم ریز مامت (اب ناتساد تیسنج یوژه ؛هب دنشاب رثوم ام نتم ندرک رت یرنه

نآ).

قوذ و یملع تردق هب تیانع اب هتبلا - لعفلا ب یبدا یاه لیسناتپ مامت زا یورارف _۳
تایبدا رنه رترب یاه تیسنج یوژه (هب یبدا نوگانوگ یاهرنا زاژ یورارف -اب یدرف

رعش). و ناتساد ینعی

؟ دیهد حیضوت اهار هفلوم نیا هاتو ک نابطاخم رتهب کرد یارب افطل _

ثمال رعش عون کی یاهزرم دودح زا نتفر رتارف هب هراشا لوا، دروم ،رد یورارف هملک
عاونا دودح زا نتفر رتارف هب هراشا یورارف ی هملک مود، دروم دراد؛رد « دیپس » رعش
هرهب زین یناتساد یاه کینکت عاونا زا دناوت یم هدنسیون هک یروط هب دراد رعش
عاونا یاهزرم دودح زا نتفر رتارف هب دراد هراشا یورارف هملک موس دروم رد ئدریگب

رد طقف هدنسیون ملق ینعی . یبدا هوقلا ب یاهاضف فشک فده ،اب ناتساد و رعش
. دراد یرنه داعبا تیاهن یب هملک اریز ، دشابن یناتساد و یرعش عاونا ی هرتسگ هرطیس
هب کیپرذآ داتسا یاه داهنشیپ زا زاب _هک یبدا عون کی ناونع هب ،اوژهنا هنومن یارب
یم هدافتسا ناسیون نایرع راک ،رد ناتساد و رعش یایند زا غراف - تسا یناهج تایبدا

درک. دنهاوخ فشک ، هملک دوجو زا ناگدنیآ هک یرگید عاونا هتبلا دوش؛و

، یبدا نتم واوژهنا، یناتساد و یرعش یاه کینکت عاونا طابترا ، یراتخاس رظن _زا
داتسا روظنم اعطق ؟ تسا هنوگچ « ناتسادارف ای رعشارف » کی و...رد یملع نتم

؟ تسین مه رانک رد اه کینکت ترواجم و یدنیآ مه ،وکال،ژای بیکرت کیپرذآ

نایرع کی ثمال هک تسین نیا روظنم ؛ یبجر یاقآ دیدیسرپ مهم رایسب لا وس هلب،
سپس دوشب یونثم همادا رد دعب دنک عورش لزغ کی ای دیپس رعش کی اب ادتبا ، سیون

مه روظنم دنک. هفاضا وسرئرلا یاضف دنچ سپس ارگ، عقاو یناتساد تیاور دنچ
، گولولس ، گولون ،مو گولا ،ید اهریوصت اه، یوار ، اهاضف عاونا . تساه کینکت « ییازفا
یم و... یبدا یاه تعنص اه، مرف عاونا ، یقیسوم یاههاگتسد عاونا و اهادص عاونا
تدحو » سنج هزات،زا تیندم و دنوش لولحم « ناتسادارف »ای« رعشارف رد« دنناوت

»رد حورانت رتفد » ناتسادارف ناونع ،اب کیپرذآ داتسا راثآ زا یکی .ثمالرد تسا « عاونا
هرامش دنچ » رعش کی رهاظ رد گولا ید نیا ؛ دنراد گولا ید قشاع رفن ود اج کی رثا نتم
یاضف اضف، رظن ،زا تسه مه ییامین رعش کی و دراد ییامین نزو اما ، تسا یا»
هرامش دنچ » نیا رد اهریوصت ، تسا یریوصت نابز ، تسا ئرلا هنحص دراد، کیتنامر
صخش موس رثا یوار ، دنتسه تیرکناک و مجح و وکیاه و حرط زا ییازفا مه یا»

: مناوخ یم امش یارب ار تمسق نیا و..؛ دنک یم رییغت صخش لوا هب تسا

¤¤¤

1-
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میاه مشچ

دز کمشچ هام/ هب

شیاپ در

دمآ نم یوس هب

2

دیصقر هام

مه اب نارعاش

لزغ رد

دنا هدش رو هطوغ زاب

3

ناراب رطس

میسن والیالی

دیباوخ هام

اوژهیربا تشپ

4

هلپ هدراچ

هام

باال

تفر

دیزغل هوک

تسش امار جوا

.5

هام



『31

داتفا

نیمز رب

هاگان

دمآ داب

درب ار نآ دوخ ابو

ناهگان

مشچ

درک مگ ار مشچ

¤¤¤

؟ دینیب یم اجک رد ور هملک تلا صا بتکم زورما هاگیاج ؛ لمات لباق و ابیز رایسب _

ام، نابز دوخ ، تسا هملک ی هدییاز زیچ همه . تسا ردام بتکم ، هملک تلا صا بتکم
. تسا هملک ی هدییاز مه رنه ، تسا هملک ی هدییاز مه هشیدنا ، تسا هملک ی هدییاز

عاونا ، تسا هلوقم رعش ، تسا هدش یدنب هلوقم ، هملک تلا صا بتکم رد تایبدا دوخ
هدش یدنب هلوقم مه ناتساد عاونا و ناتساد نینچمه . تسا هدش یدنب هلوقم مه رعش
مه و... لا،اوژهنا مینیم لزغ ، ناتسادارف و رعشارف لیبق زا هملک تلا صا یاه دنا.ژرنا
یدنب هلوقم « هملک تلا «صا ماظن ساسا رب اهنآ یگنوگچ و یتسیچ . دنراد یدنب هلوقم

یب دوجو زا ییوترپ و هدییاز زاب، دوش فشک مه هدنیآ رد هک یبدا عون .ره تسا هدش
. تسا هملک تیاهن

ای تسا هلیسو مسینایرع بتکم رد رنه ،ایآ هکنیا امش زا نم رخآ لا وس هک نیا و

؟ فده

ی هلیسو زا« یورارف عقاو رد تسا فده هکلب تسین طابترا ی هلیسو هملک رنه، رد
یاه ییاناوت اهو تحاس اه، لیسناتپ رنه، رد هک ارچ ، دریگ یم تروص « ندوب طابترا
دریگ یم تروص رنه رد هملک تیهام ًا ساسا و دوش یم لعفلا هکب تسا هملک هوقلا ب
هملک یاه هرهوج اب یرنه دید و کیسانش ییابیز دروخرب لصاح هملک تیهام ینعی
داعبا دوخ، یگمه و... بتکم و کبس و مرف و زاقبلا معا یبدا عاونا نیاربانب . تسا
رتنایرع . تسا فده هملک رنه، ،رد هملک تلا صا بتکم رد هجیتن رد دنا هملک یتیهام
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عقاو .رد تسا هملک ندش هلیسو زا یورارف تسین هلیسو رنه نیاربانب . هملک تاذ ندرک
ایآ مییوگب رگا حلا میا هدرک رنه ،طاالق هملک هدش فشک کیسانش ییابیز داعبا امهب
هملک دوخ فده هک روظنم نیا اب اما میتفگن هاریب دنا، فده هملک تلا صا رد داعبا نیا
ندش رتنایرع ثعاب و تسا هملک زا یتحاس فشک زین، یتیهام داعبا فشک و تسا

دوش. یم ام رب شا یدوجو عماج ماقم رد هملک

زا یلیخ لا وس دیدرت یب وساالتهک یا هراپ وهب نیتشاذگ تقو هک امش زا ساپس
. نیداد باوج ، تسا هملک تلا صا نایر ج ناگدننک لا بند ًاصوصخم تایبدا یلا ها
و روشک و ناتسا یب دا یاه هرهچ یفرعم یارب دشاب یزاغآ هبحاصم نیا تسا راودیما
اب هبحاصم یارب همانها امشبام شیپ زا شیب یراکمه یارب دشاب یزاغآ رگید یفرط زا

ی. روشک و ناتسا هتسجرب نادنمرنه
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دقن

داصرم یلم رتائت رب یلیلحت

ینیسح دیجم رتکد

: تایلک

زا ورپ هدش شومارف یناتسرهش یارب هدنخرف و نومیم یا هدیدپ داصرم یلم رتائت
رنه ال وصا دوب. ریخا هزرل نیمز زا یشان یاه تحارج زین و سدقم عافد نارود مخز

یاهمخز هدنهد دوبهب رنه مهرم و دنهن یم مخز رب هک دنام یم یمهرم نوچمه
هچ ، هلزلز ایزا دشاب گنج زا یشان هچ ، حور مخز هچ و دشاب نت مخز هچ تساهناسنا

وای... ریقحت وای دشاب رقف رثا رب

یمدآ یوخ و قلخ رد میظع قناالیب دناوت یم هک رتاسر یربنم رتائت و تسا ربنم رنه
تیامح هب زاین . دراد اناد و والقی هتشکراک غلبم هب زاین ربنم نیا اما . دروایب دوجو هب

مان و نارو رنه و نادنمرنه دوجو هب زاین . دراد هدیمهف ناریدم و هعماج نارکفنشور
رشن وزاب تسا داصرم نادیهش ویرغ و شرغ شناوخ زاب داصرم رتائت . دراد ناروآ
بارحم دبعت و دهعت تالول داصرم رتائت . نارگراثیا و ناگدنمزر و ناروآ مزر تلا سر
داصرم رتائت دنش. ردتال بدا و نامیا هاگیاج نییبت یارب هک تسا یرادم خاالق نانیشن

هللا لوسر ادمحم هللاو الهلااال یاسر نینط و راثیا و تداهش تلیضف تشاد هگن هدنز
ما. هتفگ مک زاب میوگب داصرم رتائت زا هچره و تسا

و رتابیز و رتهب ات دندیناشوپ شنت »رب یلم » سابل داصرم رتائت رارکت نیمهد رد لا سما
مایپ ناریا مامت و دچیپب قافآ رد شنینط رت هدنفوت و رتشیب و وواالرت رتاسر

و تیمورحم تحارج و دنونشب دیهش 1280 زا شیب اب یرهش رد ار داصرم نامولظم
ار نادیهش خدیا رتائت ربنم ورب دنهن رنه سنج زا یمهرم ار تیمولظم و تیحورجم

!.... کریغ يل نم یبر و یهلا هک دنناوخب هثاغتسا هب

اهنادب هک دوب مه تاریخ اشنم تشاد هک ییاه یتساک مغر یلع داصرم یلم رتائت
نآ ییارچ هب هک دوب یمسر ریغ و یمسر یاهداهن روصح دنمزاین دشو دهاوخ هراشا
یوژیگ و تلود و تیمکاح مهس هب مجلا نیا رد دوش. یم هتخادرپ مه روضح

و یناتسا و یلم نارکفنشور شقن زین و یلحم و یناتسا یلم حطس رد اهنآ روصح
مهس زین اهو نمس شقن و قوف هناگ هس حوطس رد نادنمرنه هاگیاج زین و یلحم
لد رد مه ار شخب ره یسانش بیسآ . تخادرپ مهاوخ داصرم یلم رتائت رد مدرم

. تسا یلک یدنب عمج مه ینایاپ شخب و مراد یم نایب شخب نامه
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ناریدم : لوا شخب

تفرگ لکش دابآ ساالم داشرا هرادا رد ینابر رتکد داتسا تیریدم نامز رد داصرم رتائت
و یناتسا هراونشج کی هب هرخ باال درک رازگرب ار نآ ناتسرهش هک هرود دنچ زا سپ هک

دوب. نآ یلم هرود نیلوا لا سما . تفای اقترا یا هقطنم سپس

رد تسا رارق و تسا یگرزب قافتا ، قافتا نیا ینعی میریگ یم راک ارهب یلم اوژه یتقو
یراذگ ریثات یارب یرثآ و نتفگ یارب یفرح و دشخردب رتائت رنه هزوح رد یلم حطس
رتائت حطس مه . تسناد رجف یلم رتائت حطس مه دیاب ار داصرم یلم رتائت . دشاب هتشاد

و یتینما یاهورین زا دنتسه جیسب اه هاگتسد همه رجف رتائت یارب . تسناد هام یلم
یلم رتائت یارب اعطق و... یگنهرف یاه نامزاس و یناگرزاب هزوح ات هتفرگ سیلپ

. دوبن هک دوب یم هنوگنیا دیاب داصرم

ناوج دنچ هن دنداد یم لیکشت ریگ میمصت الن وسم دیاب ار داصرم یلم رتائت هناخریبد
دنچ اجنیا . دیبلط یم ار تارادا یاسور و رادنامرف روصح هناخریبد . لووسم ریغ

معال و دوب نارگید تسد هجدوب اما دنربب شیپ زا یراک دنتفرگ یم میمصت ناوج
. دنتشادن مه ار یلم هدیدپ کی تیریدم و یرازگرب هبرجت مادکچیه هکنیا .ضنم چیه

؟ تشاد بارعا زا یلحم هناخترازو یارب داصرم یلم رتائت ایآ هک مسرپ یم اتحارص نم
هن مه یشیامن یاهرنه لکریدم دح رد اتح یترازو الن ووسم زا مادکچیه ارچ یرآ رگا
رتائت یارب یلم هناسر زا غیلبت کی . دنتشادن حضرو هیماتتخا رد وهن هیحاتتفا رد
رگید . دشن هدید سیون ریز کی اتح یرسارس یاه هکبش مامت .زا دشن شخپ داصرم
نآ زا یرزیت ود یکی دوب هدش راچان ایوگ سرگاز یامیس . دنامب مه یناتسا یاه هکبش

! دهد یمن یلم یانعم رگید هتبلا هک دنک شخپ

؟ دوب هچ ناشفده ؟ دنتساوخ یم هچ داصرم یلم رتائت زا نویسایس و تیمکاح اعقاو

الت یکشت و نادنمرنه جیسب ؟ دوب هناخریبد نیا یاجک رد سدقم عافد تیریدم هاگیاج
هچ سدقم عافد هزوم . دندوب هدش فیرعت نآ هناخریبد یاجک رد حلسم یاوق یگنهرف

و... تشاد نادب یکمک

هیقب دوب هداد رارق نارواد رایتخا رد ارسنامهم هک دنق هناخراک زجب تاکرادت ظ احل زا
و شزرو هرادا شقن دوب؟ هچ یلم هعقاو نیا بثترد هرادا شقن ؟ دندرک هچ تارادا
دوش. یمن هک ناشراک یپ دنورب و دنراپسب ار ینایرع هاگباوخ هکنیا دوب؟ هچ ناناوج
و دنروایب سیورس اب حبص و دنهدب اج هاشنامرک یاه لته اهاررد هورگ دنتسناوت یم

قنور لوا هجرد رد رازاب یارب یلم هعقاو کی تعفنم . دنربب سیورس اب مه بورغ
. تسا نآ یگنهرف تاریثات دعب . دراذگ یم یاجب رهش رد هعقاو نآ هک تسا یداصتقا

ال صا دنک مهارف ار نآ تخاس ریز دیاب تیمکاح ینعی یلم رتائت مییوگ یم یتقو
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و یرازفا مرن یاهدرواتسد زا مه هک دنوش یم یلم عیاقو نابزیم داللی نیا اههب ناتسا
دنوش رادروخرب هلا سم یرازفا تخس مه

رد ارجا هتفرشیپ سنلا کی هک دنتسه ریگ یپ ناریدم زا یناسک ای سک هچ ثمالاالن
لا بند یناسک ای سک هچ ؟ میشاب هتشادن سنلا لکشم هدنیآ اتسلا دوش ریاد ناتسرهش

هتشادن دوجو رگید لا سما یوشبلب ات دنتسه ینابایخ رتائت یارب ییاه ناکم نییعت
؟ دشاب

تسا نیا ؟ دنتسه رازگ هیامرس بذج لا بند یناسک هچ دابآ ساالم رد لته تخاس یارب
نیا هجدوب افاصنا یا هجدوب ظ احل .زا تسا المز مجسنم یوق هناخریبد میوگ یم هک
رتائت یارب ناموت نویلیم تسیود دوب؟ مه هزور کی شیامه کی دح رد یلم هعقاو

رد یزیچ زور هنابش جنپ . دوبن یا هداعلا قراخ راک یناتسا عبانم زا مهنآ داصرم یلم
هدنام یزیچ رگا و... نانامهیم زا ییاریذپ و راهن و ماش و هناحبص رفن دصناپ دودح

. تسناد زاجعا دیاب ار دشاب

یلحم هزیاج کی دح رد هدش هداد زیاوج دوش. فیرعت یلم حطس رد دیاب یلم زیاوج
یم دوخب یلم مرف دیاب ریدقت حیاول . میدرک فیرعت ارنآ یلم حطس رد ام هک دوبن مه

.....!!!؟ هراونشج سیدنت و دوبن نینچ هک سوسفا اما تفرگ

و داشرا لکریدم بانج و دنتشاد ار دوخ یگدنود یلحم ناریدم هچ رگا صرغلا
تامحز یو نانکراک و ناتسرهش داشرا سیئر و یو نینواعم و رادنامرف و یو نانواعم
دشرا ناریدم و نامکاح یارب داصرم رتائت مدروآ ردباال هکنآ لیلدب اما دندیشک یدایز
مدع . دندوب هتفرگن یدج ارنآ و دوب هدشن « یلم » فیرعت یرادناتسا اتح و یترازو
هکنیا رگم دیوش نآ ندوب یلم یخلا یب هکنیا ینعی مه نارواد یوس زا هینایب رودص

ار یلم هثداح مینک رواب لوا

رجنم یتآ یاه سلا رد رگا تسا دیفم دابآ ساالم یارب داصرم یلم رتائت هراونشج دوجو
و دوش فیرعت نآ یارب یلم هجدوب دوش. ناتسرهش رد رتائت رهتف شیپ سنلا سیسات هب

دریگب لکش یروط نآ یمئاد هناخریبد . دشاب هتشاد صخشم ردفی هجدوب همانرب رد
مدرم شنیب یاقترا ورد دشخبب ناتسرهش هب یرنه قنور . دشاب هتشاد یلم موهفم هک

درک. داجیا ی دیما هقراب اما دودحم دنچره داتفا قافتا دروم نیا افاصنا هک دوش رثوم
دهد یناکت ار گنهرف داصتقا . دنشاب هتشاد عفلا حضرو دوخ دشرا الن وسم

۲ ناریدم دمو: شخب

حطس رد یلو رتمک یناتسا حطس رد اما دندرک ار دوخ تالش یلحم حطس رد نامکاح
زا کیمادک . دوبن داصرم یلم دادیور و یلم رتائت ناش رد نیا و دندوب بیاغ ال ماک یلم
؟ایآ دنتسشن شیامن کی یاشامت هب یتعاس و دندمآ دوخ هداوناخ هارمه یلحم ناریدم
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ششوج رد داصرم رتائت زور جنپ ؟ دراد بارعا زا یلحم رتائت ، ناریدم نهذ الرد صا
دیاب یلم ول وسم یلم هعقاو . ریزو هلب !، ریزو ای رادناتسا ای هدنیامن روضح زا غیرد دوب

. دشاب شرانک رد

و دوب دهاوخ نآ ینایاپ هرود اعطق دعب سلا دریگن یدج ار یلم رتائت نیا الن وسم رگا
ساال کولفم و هاشنامرک ناتسا مورحم تلم و درک یظفاحادخ هشیمه یارب نآ اب دیاب
یاه بیسآ شهاک رد دناوت یم اعطق هک یرنه و یگنهرف دادیور کی اب دیاب دابآ م
ورد دنریگن یدج ارنآ نامکاح ات دننک ماگنه دوز یظفاحادخ دشاب دیفم یعامتجا
نیا رد سکره دننیرفاین داصرم رتائت زا یلم یفیرعت ناشتولخ و ناشهاگن و ناشرواب

. دوشن نینچ دنک ادخ . تسا هتفوکن نواه رد بآ زج دودب نییاپ

یگنهرف ریغ و یگنهرف یاه هاگتسد زا معا یتلود یاه هاگتسد مراد رارصا نم هکنیا
دنک یم کبس ار اهراک امود دنک یم گنررپ ار نآ یلم دعب واال هلا سم هب دننک دورو
هداد ششوپ اه یتساک و مک هکنآ مراهچ دهد یم ناشن رتگرزب ار دادیور هکنیا موس

زا تیمکاح فده . رخآ واال دننک یم لبقت ار هجدوب زا یشخب هکنیا مجنپ دوش. یم
تایلمع یادهش زا لیلجت و وس کی زا داصرم هعقاو تشادهگن هدنز داصرم رتائت

ورد تسوس رگید زا یوجر هقرف دیلپ هرهچ تخانش وزاب رگید ییوس زا داصرم
و یگنهرف یاه بیسآ شهاک رب ریثات روطنم هب یعامتجا دیما و طاشن داجیا تیاهن
یاه هداوناخ و ناناوجون و ناناوج تغارف تاقوا هنیهب ندرکرپ اب تسا یعامتجا
هک درک مهارف ار اهنآ رازبا دیاب دراوم نیا هب ندیسر یارب اما وکین رایسب . ناشمرتحم
هگن تمرح نایلوتم ات تسا نایلوتم یوس زا دادیور نآ نتفرگ یدج نآ نیرتمهم
هگن یلوتم ار هداز ماما تمرح هک دنا هتفگ مه میدق زا دراذگ یمن مارتحا یسک دنرادن
یرنه ار رتائت ایناث . میراذگب رانک ار روخرد هجدوب واال هک تسا نیا تمرح نیا و دراد
یقنور ار گنهرف داصتقا داصرم رتائت روخ رد نکاما تخاس اب .ثاثلا مینادب یلا عتم
هارمه زین رازاب مینک تکرح یروط میهد تیمها رتائت یبناج عیانص .هب میشخبب ددجم

و... دوش

نارکفنشور وسم: شخب

و نارکفنشور ، ناگبخن تیامح هب زاین دریگب رارق یلم زارت کی رد یتقو ینایرج ره
خاالق هعسوت شتلا سر . تسا یرگنشور شا وظهفی رکفنشور . دراد هعماج ناگتخیهرف
و هتفای هعسوت هعماج کی هتخیهرف هعماج . تسا یگتخیهرف کالم کی ورد گنهرف و
، یگتخیهرف جیورت یاجب رکفنشور یتقو . تسا یعامتجا بیسآ نیرتمک واب رادیب

دوش یم قیمع یاهفاکش راچد هعماج هاگنآ دنک جیورت ار یگتخیهرفان

یوم . دشاب تردق غامد یوم دیاب رکفنشور تفگ یبرغ نارکفنشور زا یکی ینامز
رد طقف دقن نیا . دشاب نامکاح هفقو ویب رمتسم و یمئاد دقن رد ینعی تردق غامد
یوژیگ زا یدربراک راکهار هئارا هکلب دنک یمن هدنسب داقتنا وهب دنام یمن ضارتعا



『37

هب لیدبت دنامب ض ارتعا رد یرکفنشور دقن رگا ، تسا یرکفنشور هنارگنشور دقن یاه
رکفنشور . تشاد دهاوخن یتوافت یداع نامدرم دقن اب رگید و دوش یم یمئاد ندز قن

رد ددرگ هئارا مهف لباق یوگلا و لدم ساسا رب شداقتنا و دشاب ارگلمع مه یمک دیاب
دوب. دهاوخن رگنشور تروص نیا ریغ

هک دابآ ساالم هتخیهرف و رکفنشور زیزع ناتسود هک میوگب ات مدروآ ار همدقم نیا
و دوش یمن صخاش یگنهرف راک ناتسرهش رد هکنیا وزا دنراد یملع دقن هیعاد هشیمه
رد داصرم یلم دادخر عوقو ماگنه دنا،هب هدرپس ادخ ناما هب ار گنهرف الن، ووسم

؟ دنتسیرگن نادب یرگنشور هیواز مادک ؟زا دندوب هتسشن نآ یایفارغج یاجک

ربخ، کی زا غیرد رظن، راهظا کی زا غیرد اما دتفا یم قافتا یلم حطس رد یا هدیدپ
، تسین یلحم یب یرکفنشور ، رکفنشور ناردارب و نارهاوخ هاگن هقیقد کی زا غیرد

. تسین فرح طقف یرکفنشور ، تسین ندش یخلا یب یرکفنشور

یم یربخ بلطم دادیور نیا باب واالرد یزاجم یاه هورگ اهو لا ناک تفر یم راظتنا
راظتنا هبخن همه نیا . دنتشون یم رظن و دقن نآ یگنوگچ باب رد یناث ورد دنتشاذگ

رتائت رنه هعسوت .ورد دندید یم ار رتائت یارجا کی لقادح هداوناخ هارمه تفر یم
و... دندرک یم رذگ نآ یشاوح .رد دندش یم لیخد

دادیور نیا زا ارثکا زین ناتسرهش رنه ناگتخومآ شناد یتح هک مگنتلد تخس
کی کیدزن یتقو دندوب اجک ناملعم و نیسردم و دیتاسا ارچ؟ یتسار . دندرکن لا بقتسا

ثرمویک داتسا تشادوکن رد هنافساتم دوب. نایرج رد داصرم یلم رتائت هراونشج هتفه
هچ لا بند زیزع ناتسود اعقاو _ دوب خیلا زاب یرکفنشور هفیاط نیا یاج یمارهب

؟ دنتسه

یم صال رابود تبون وره ناذا رد تبون جنپ زور ره دوش. یمن هک لمع نودب فرح
نآرق هک ارچ تسارگ لمع ینید رکفنشور لمع یرآ « لمعلا ریخ یلع یح » هک میهد

؟» دیروآ یمن لمع هصنم هب دییوگ یم هک هچنآ ارچ » دیامرف یم

. تفرگ غارس ناوت یم یسک رتمک زا ییارگلمع اما دیآ یم رب همه هدهع زا نتفگ نخس
رما رد راذگ ریثات دناوت یم ناتسرهش رکفنشور تیعمج هک تسا نیا مداقتعا نم

و دهاوخب ناریدم وزا دهدب راکهار تردق دقن نایرج رد رگا دشاب ناتسرهش هعسوت
دقن دنک. لمع دنک یم هچنادب زین دوخ اما ! هناناج یدقن دنک. دقن ابیز ملق اراب اهنآ

تانایرج رب هک یدقن .اماب تسا « لماکت هنایزات » متفگ بقال هک هنوگنامه هنارگنشور
کمک اهنآ لماکت هب عقاو رد مینز یم و... یداصتقا و یسایس و یعامتجا و یگنهرف

یرکفنشور هاگیاج میا. هتخادنا ولج ار اهنآ گرم مینک توکس رگا و میا هدرک
. میناشنب شقی وال ینوناق یاج ورد هداد اقترا ییارگلمع یمک اراب ناتسرهش

مدز ین ددرگ هدنک رس زا یهام
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مینک عمج رتشیب ار نامس وهآ میتسه هعماج رس وام

نادنمرنه : مراهچ شخب

و تئرتا نادنمرنه ژه یوب نادنمرنه ار لوا شقن داصرم رتائت یلم دادیور رد اعطق
نآ نزو دشاب رتگنر ورپ رتشیب تعامج نیا حضرو هچره . دننک یم یزاب امنیس
دوبن رتائت ناتوسکشیپ زا یربخ داصرم رتائت نایرج .رد تسا باالرتوواالرت دادیور
تصش ههد زا یدارفا کدنا یلیخ . تصش یتح و هاجنپ و لهچ ههد دارفا صوصخب

هک دشیم لا سرا نانآ یارب دیاب هراونشج هناخریبد و داتس توعد هتبلا و دندوب هدمآ
. تسا هناخریبد راک صقن نیا و دوب هدشن

شناد نودب کالس نوچمه دنمرنه یب رنه و دنراد یم هگن اپ رس نادنمرنه ار رنه
راونا یلجت رنه رگا . ملعم یب زومآ شناد نوچمه رنه نودب دنمرنه و تسا زومآ
انتعا یب دنمرنه رگا و تسا رولبتم دنمرنه یامیس رد رون نیا اعطق تسا قح ترضح
ناسنا هب دهعت حور ندیمد شتلا سر رنه نیا تسین دهعتم رنه نیا سپ دشاب رنه هب

. دیمان دنمرنه ار دوخ دیابن رگید و تسین

یم هک اهنآ دوش. دنمونت ات مینک تبظاوم دیاب همه و هتفرگ اپ رهش رد یا هناوج
یجرح نانآ رب دندوبن و دنتسناد یمن هک اهنآ و دندرک افج رنه رب دندماین و دنتسناد
هدهع شرب تیوقت هک دراد ییاهنسح راید نیا یارب کرابم هعقاو نیا رهحلا .هب تسین

. دیناد دوخ رگید یمدق ای یملق ای یمد ای یمرد هب تسا نادنم رنه ام

ار ناشساوح دیاب دنا هتفرگ هدهع اررب داصرم یلم رتائت هناخریبد هک ناوج نادنمرنه
و تئرتا هناخ و شیامن نمجنا نیشیپ یاه هریدم تایه زا لقادح و دندرک یم عمچ
ار رنه . دریگ یمن الناپ وسم اب رنه . دندروآ یم لمعب توعد هناسر باحصا

نادنمرنه و تسا نادنمرنه هب رنه یوربآ و تزع . دنزاس یمن نارادمتسایس
دنمرنه طقف . میشاب یبوخ ناراد ثاریم دیاب وام دنارنه ثاریم و خیرات ، توسکشیپ

. دینکن شومارف ار نیا دشاب رنه یجان دناوت یم هک تسا

نارواد : مجنپ شخب

نارواد هچره . تسا مهم و تیمها اب رایسب راک کی هجنس رد رواد هاگیاج و شقن
. تسا رت تیمها اب مه رتو تیفیک اب مه راک نآ هک ینعی دنوش رهاظ رت هنامیپرپ

نارواد دوجو دهد یم خر گرزب یگنهرف راک کی تردنب هک یمورحم زکارم رد امومع
وای هتعاس ثمالود تدم هاتوک یتراهم یاه هاگراک داجیا اب ناوتب ات تسا یتمینغ
کی ردقبلا یتح درب. هرهب نادنمرنه دوس هب اهنآ شناد لا قتنا زا هتعاس راهچ

و... رثا کی دقن وای ینارنخس
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وکین تصرف نیا و درکن یزیر همانرب چیه داصرم رتائت هناخریبد دعب نیا رد هنافساتم
وهن یصصخت ینارنخس هن یشزومآ هاگراک .هن تخوس میوگب رتهب وای تفر تسد زا

یتسرد هب دارفا نیا یتح هدش، هئارا آثرا نانادرگراک یارب ثمال یصاصتخا رظن و دقن
هراونشج زا ناگدننک لا بقتسا مجح شیازفا یارب نارواد تیفرظ .زا دندشن یفرعم مه

هچ ورد یناسک هچ نارواد نیا دنتسناد یمن مه نارگاشامت رثکا و دشن هدافتسا
دوب داشرا الن ووسم هکلب و هناخریبد یناشیپ رب یگرزب صقن نیا و دنتسه یهاگیاج
اذل دوبن ناشدنیاشوخ هلا سم نیا یلیخ مه نارواد . دندوب هدرک اهر ار تیفر ظ نیا هک
دنهد یمن هینایب نارواد یتقو . دنداد ناشن هینایب رودص مدع رد ار یشوخان نیا
هاگیاج و هدشن رهاظ راظتنا دروم دح نآ رد هر اونشج نیا هک تسا نیا شموهفم

ناه هک دعب یاه هرود هب تسا یمایپ هکنیا و هدوب دادیور لک زا باالرت یسب نارواد
. میدید ام هک دشابن نینچ دنور همادا دیشاب ظب اوم

دوب. دابآ ساالم رتائت نادنزرف زا نت ود حضرو ینابایخ رتائت دعب رد یرواد میت تاکن زا
نسح نیا رب دوخ هبونب نم و تسا تاهابم هیام هک یزاین و یتایح نایاقآ تارضح

رچا؟ دوبن نارواد رگی دننامه دارفا نیا اماب راتفر یمبملا.اما راختفا

دنب رد٢٨ ناتسا داشرا الن ووسم اب دوخ تاسلج رد ایوگ شخب ود ره رد یرواد میت
دعاقتم ار اهنآ دوب هتسناوتن مه راک دنور رظن هب هک دندوب هتفرگ هراونشج رب یتاداریا

تنمظر هک داد یم ناشن ناشراتفر هکلب دنوش یرواد ریگیپ وعفاالهن هناقاتشم ات دنک
ناش. یگدنز رس دندرگرب و دوش مامت دوز دن

هناخریبد : مشش شخب

و تفر اهنخس داصرم یلم رتائت هناخریبد صوصخ رد لبق بلا طم خالل رد هچرگ
دور یم رامش هب نایرج نیا هدنپت بلق هناخریبد هک اجنآ زا اما دش، هتفگ اه هتفگ

موشیم روآ دای نآ صوصخ رد یبلا طم یوژه روطب

: دشاب ریز یاه یوژیگ یاراد دیاب قفوم هناخ ریبد

نودب . دریگب تسدب ار راک یهدنامرف اجنآ رد دناوتب هک یخارف و لقتسم ناکم _
. درادن انعم هناخریبد بسانم و لقتسم ناکم

نویسیمک الن وسم و سیئر ینعی دشاب صخشم بتارم هلسلس یاراد دیاب هناخریبد _
دشاب صخشم اه هتیمک اهو

دشاب هتشاد صخشم الیت یکشت تراچ دیاب هناخریبد _

هک یتاسلج تروص و دشاب هتشاد فافش یجورخ و مظنم تاسلج دیاب هناخریبد _
دشاب هتشاد دوخ نییاپ اررد اضعا همه یاضما
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نتلوب قیرط زا دشاب هتشاد عقومب و تسرد و فافش یناسر طاالع دیاب هناخریبد _
اه هناسر ای دوخ یلخاد

تسا طبترم نادب هک یا هنیمز ره رد اهار تصرف جیسب یدنمناوت دیاب هناخریبد _
دشاب هتشاد

هدنریگ میمصت دوخ اض عا نآ هک دشاب هتشاد یا هنوگب عاضاار عونت دیاب هناخریبد _
دنشاب رایتخ ماتاال ای ییاهن

_و.....

رگا ؟ دوب اراد ار طیارش نیا داصرم رتائت هناخریبد ایآ هک تسا حرطم لا وس نیا حلا
دوب؟ هناخریبد رب متس نیا ثعاب یلماوع هچ دوبن ورگا داد ناشن فیعض ارچ دوب

نامدیچ لوا وزا دوبن دادیور نیا تماق رد لوا زا هناخریبد هک تسا نیا مداقتعا نم
تقیقح هب داصرم یلم رتائت ندوب « یلم » رواب هناخریبد یارب هتبلا و دوب هابتشا شا
مرتحم هناخریبد تسا نکمم لا حره دوب.هب عنام نیرتمهم و نیلوا نیا و دوب هتسویپن
هدیدان ار اهنآ تالش دهاوخ یمن هتشون نیا و تساهنآ قح هک دشاب شرظن نیا خالف

نیا دح رد ار هناخریبد ملق نیا بحاص یلو دیامن یم ریدقت ناشتامحز وزا دریگب
دنک. یمن یبایزرا گرزب دادیور

یگنهرف یاهداهن : متفه شخب

ینعی دوش. نایامن دیاب یلم دح رد ینعی دبسچ یم یناونع »رب یلم اوژه« یتقو
تالش نآ ندناشن یسرک رب یارب دیاب همه ینعی دوش. داجیا نآ یارب یلم هغدغد
یم یگنهرف یاهداهن صوصخلا یلع اهداهن مامت هغدغد دیاب داصرم یلم رتائت . دننک

یگنهرف نویسیمک آ.پ. یتیبرتروما ساالیم، تاغیلبت نامزاس نوچ ییاهداهن دوب.
د حاو ، دیهش داینب یگنهرف هرادا ، جیسب یگنهرف دحاو ، یرادرهش و رهش یاروش

هزوح ساالیم، دازآ هاگشناد و رون مایپ و یزار اگه شناد ، سدقم عافد هزوم یگنهرف
و.... امنیس و رتائت و یقیسوم و یمسجت و یبدا یاه نمجنا ، هیملع یاه

دوش یم رگم ؟ تسه اجک و دوباجک داصرم رتائت یلم هصرع رد اهداهن نیا هاگیاج
حرطم میلا کمک طقف رگا هک تسین میلا کمک فرص هتبلا دید، توافت یب ار اهنیا
تسا ریدقت لباق دوخ یاج رد هک دنا هتشاد میلا کمک رهش یاروش لثم یخرب دشاب

اال مات ناگدنیامن وحضرو تسا یزیر همانرب رد اهنیا هاگیاج انظررب نم ثحب اما
سیئر ساالیم داشرا هکنیا . تسا یزیر همانرب هتیمک ای هناخریبد رد اهنآ رایتخ
کمک دیاب ینزیار و رظن لدابت و هرواشم رد یلو تسین یدیدرت دشاب دیاب هناخریبد

و تسه عیسو رایسب گنهرف هنماد اریز تسین داهن کی صتخم گنهرف . دنشاب راک
. دراد یگنهرف یاهداهن اهو هزوح زا یعیسو هنماد هب زاین شا گذیرا ریثات
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صخشم داصرم رتائت « یلم اراباوژه« دوخ فیلکت دیاب یرگنشور و یگنهرف هعماج
وزاب ینیرفآ وزاب یزاس زاب هب زاین ناتسرهش رد یگنهرف نکاما رگید ییوس دنک.زا
دیاب اه ناتسوب اهو کراپ لثم یمومع زکارم دراد،رد دیدج نکاما تخاس زین و فیرعت

اب لته تخاس زین و شیامه و شیامن یاه درک.سنلا تردابم یمومع نکاما تخاس هب
صاترق ریسم ندرک هاتوک و اهزوجم رد لیهست طرش هب یصوصخ شخب تکراشم

هب ناوت یم یصوصخ شخب یاه هیامرس یرثکادح بذج و یسارکورب و یزاب
. تشاد دیما دابآ ساالم رد داصرم یلم رتائت یراگدنام

مدرم : متشه شخب

مهم دننک یم یگدنز نآ رد هک یناکم بدا و گنهرف شرتسگ و طسب رد مدرم هاگیاج
و یناسر طاالع رد یغیلب و یعیدب شقن دنناوت یم دنشاب هک یفنصره زا مدرم . تسا
.ثمال ددرگ بصن هراونشج رتسوپ اه هزاغم برد .ثمالرب دنشاب هتشاد تکراشم زین

تیبثت رد یمدق ناشنادنمراک هب نآ ادها و هراونشج طیلب هیهت اب دنناوت یم تارادا
هک ییاهنآ یتح . دشاب اشگهار دناوت یم یعونب یرشق ره .خالهص دنرادرب هراونشج

هناخریبد رایتخا رد ار نآ هراونشج لوط رد دنناوت یم دنراد خیلا لزنم و هناخ
مهم مدرم حضرو نیا . دنیامن لح اهار هورگ هاگباوخ لکشم و دنهد رارق هراونشج
ناشن یتوافت یب یلم تکرح نیا هب دیابن مدرم . تسا مهم مدرم یراذگریثات نیا . تسا
تسد زا یتحارب دناوت یم اما دوش یمن هداد ییاج هب یتحارب یلم دادیور کی دنهد

. مینک ارمالتم یسک دوخ زج دیابن رگید هاگنآ میا. هتشاد بقال شا هنومن وام دورب

رنه داصتقا مهن: شخب

یارب دیاب دریگ یم لکش یلم هدیدپ یتقو رنه. دوخ اال تفر نخس ابیرقت زیچ همه زا
دشاب هتشاد مه یداصتقا هدوزفا شزرا دیامن یم خر اجنآ رد دادیور هک ییایفارغج نآ
هارمهب ار درواتسد نیا رگا هک دهدب یناکت مه ار نادنمرنه و رنه و گنهرف وواضعا

تسا هدادن ماجنا یکین هب شتلا سر تفگ دیاب دشاب هتشادن

یارب ییوکس لا سما رگا ثمال هک تسا نیا داصرم هراونشج ردقبلا رتائت رنه داصتقا
هراپ شیامن سنلا هدرپ رگا دوش. هتخاس وکس ود لقادح هدنیآ سلا دوبن ینابایخ رتائت
رازبا تسین بسانم یزادرپرون رگا . دشاب هدش عفر هصیفن نیا هدنیآ سلا تسا
سیسات یزهجم سنلا درادن دوجو یزهجم سنلا رگا دوش. یرادیرخ بسانم یزادرپرون

، یگنهرف یاه هاگشیامن دوجو شرگید یوس و تسا داصتقا نیا یوسکی نیا و... دوش
تاعوبطم اهو هناخ پاچ قنور ، صاخ زایتما اب یتراهم یاه هاگراک ، طبترم بتک پاچ

رگا یلم دادیور ره . یلحم یاه هورگ یاقترا هتبلا و...و ناراد هزاغم یتح و یلحم
اتیاهن دشاب هتشادن لا بندب ار یداصتقا ییافوکش نیا یلو دشاب اراد ار دراوم نآ همه
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هب ددرگ یم رب تسکش هطرو هب یدادیور نینچ ندناتلغ و دماجنا یم تسکش هب
. نازیر همانرب و نایلوتم

درک؟ دیاب هچ هدم: شخب

یلم رتائت یایازم ناوت یم خالهص روطب میا هدیسر ثحب ینایاپ هطقن هب هک نونکا
درک: تسرهف نینچ دوشرازگرب میدرمش رب هک هنوگن آ هکیتروص اررد داصرم

اه ناتسا رگید هب دوخ ناتسا و ناتسرهش یفرعم _

نارگید اب یعامتجا الت ماعت شیازفا و یرنه و یگنهرف تادوارم _

برخم ییارگدرف زا زیهرپ و یهورگراک نیرمت _

رهش نادنمرنه نیب ماجسنا _

نادنمرنه یگنهرف و یرنه یاه تراهم شیازفا _

لوا زارت ناگشیپرنه و نادنمرنه زا هدافتسا _

نانآ رب یرازگ ریثات نیرت ابباال مدرم تغارف تاقوا ندرگرپ _

یرازگرب لوط رد رنه داصتقا هب ندیشخب قنور و رازاب داصتقا نتخادنا نایرج _رد
هراونشج

هعماج یاضف ندومن فیطلت و یعامتجا و یگنهرف یاه بیسآ شهاک _

اهداهن و تارادا ندش وسمه _

وای دیدج نکاما تخاس و سیسات اب رنه و بدا و گنهرف یرازفا تخس هدوزفا شزرا
یمیدق نکاما یزاس زاب

رنه و گنهرف هزوح رد یمدرم لوقعم تابلا طم شیازفا _

رنه و گنهرف هزوح رد یمیدق یاهدادعتسا تیوقت و دیدج یاهدادعتسا ییاسانش _

یعامتجا نیناوق و یدنورهش قوقح یئرمان و یمسر ریغ شزومآ _

یبناج یاه هاگشیامن اهو هاگراک یرازگرب _

یتسد عیانص و یرگشدرگ قنور _

گرزب یاهراک ماجنا تایبرجت شیازفا _
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اه لکشت و اهورین فعض و توق طاقن تخانش _

ناتسا و ناتسرهش رنه و گنهرف هجدوب شیازفا _

داصرم نادیهش صوصخلا یلع نادیهش دای نتشادهکن هدنز _

گنج نارو د یاه تداشر یروآدای _

_و....

تسا رتهب دش صخشم داصرم یلم رتائت هراونشج یرازگرب یایازم زا یخرب هک نونکا
بیسآ واب لیکشت ار نآ یمئاد هناخریبد نونکا مه زا نآ هرود نیمهدزای یرازگرب یارب
یارب یمجسنم یزیر همانرب و هتفای ار بولطم هار لبق یاه هرود و مهد هرود یسانش
دوب میهاوخ رداق رگیدمه یرای و یهارمه و يل دمه اب اعطق . دنهد هئارا دعب سلا
داصرم رتائت ناراکردنا تسد یمامت زا نایاپ .رد میوش نارگید یارب بسانم ییوگلا

ار راک تیوقت هبنج افرص دادیور نیا رب نم دقن هک موشیم روآدای اددجم و هدرک رکشت
. تسین و هدوبن مبطاخم مه یصاخ درف و هتشاد

رهم هب میهن مه تسد رد تسد

دابآ مینک ار شیوخ نهیم
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دقن

« رصیق : لوا تمسق اه تنس گرم و امنیس »

یسابع زانلا

یم دوب هدرک اپ هب ناریا یامنیس رد رصیق ملیف هک قناالیب هرابرد هک تس ساهلا
دننام مه ام یاهلسن مه میونش یم ار نآ نوماریپ یفنم و تبثم تارظن و میدناوخ

. دنتسه هدش رصیق ملیف متیر و یقوثو زورهب یزاب وحم ، ناتسود امنیس زا یلیخ
ار شتیباذج ام همه یارب و دراد رت هزات یاهفرح راگنا دوش یم هدید رابره هک یملیف
اب یرگید لکش هب تسا رتهب رصیق ملیف یاشامت اهراب زا دعب .حاالو تسا هدرک ظفح

نیرتمهم . میوش ههجاوم ناریا یامنیس یون جوم یورشیپ و ییامنیس قفوم رثا نیا
یسوواک گنشوه موحرم زا یدقن تسا هتفای راشتنا رصیق ملیف اب نامزمه هک یدقن

هک دراد هنوگنیا ینومضم دقن »٬نیا هبرگ بیان هلحم ات یتیس جاد «زا مان هب تسا
. تسا برغ ناهج و برغ اب بسانتم و درادن یناوخ مه ناریا گنهرف اب رصیق

، ناریا یامنیس دقتنم و نادرگراک ۱۳۹۲ یفوتم ۱۳۰۱ دلوتم یسوواک گنشوه ریما رتکد
یانعم هب شدوخ هتفگ هب هک دنتشاد نبروس ولژیزا وملیف یارتکد یسوواک رتکد

لپ ژنا نوچ ینازاس ملیف اب سیراپ یاه ویدوتسا رد .وا تسامنیس یسانش هعماج
یامنیس رگ لیلحت نیلوا ناونع هب نینچمه ار یسوواکرتکد درک. یم یراکمه و.. وناشول
ناریا بولک هنیس .وا دنداد راشتنا ار شبلا طم یرایسب ییاه هیرشن و دنناد یم ناریا

٬ روپ یر مارهب ٬ شویراد ٬هژری ییاضیب مارهب دننام یناناوجون هک تشاذگ ناینب ار
دقتنم ناریا یامنیس رد یسوواک رتکد داد. شرورپ ار ییاود زیورپ و یرون زیورپ

ار یسرافملیف الح طصا ووا دوب ییامنیس یاه شزرا و.. همانملیف ینادرگراک یرگیزاب
ار دوب هدش حرطم رصیق هب عجار هک یتایرظن نیرتمهم درک.حاال باب ناریا یامنیس رد

یرادید رد یتعیرش یلع رتکد هک دیوگ یم ییایمیک : میزادنایب یهاگن یلک لکش هب
رصیق ود نیا نیب .اما دنا یبوخ یاه ملیف واگ و رصیق » دنیوگ یم نینچ میقتسم

و..» تسا تکرح رنورپ نوچ . تسام رظن دروم ملیف

ینونک یگتسجرب . تسا لماک هجوت ی هتسیاش اریگ یملیف رصیق »: ناتسلگ میهاربا
«. تسا بایمک ی هحیرق کی راک هک تسا نیا ملیف

لباقم رد هدنهد ناکت یداعبا رد ار مدرم یعقاو یگدنز ملیف :«نیا دنمجرا شویراد
هئارا یونو هشیدنا و کینکت زا هدافتسا اب ملیف انی تشاذگ شیامن هب یلا یخ یامنیس

«. دزادرپ یم نآ یاه هغدغد و هعماج تسدورف رشق هب هناق خال یاه یزاب

تدش هب هبرگ بیان هلحم ات یتیس جاد زا مان اب یا قمهلا یط یسوواک گنشوه رتکد
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یم نایع یسرافملیف اراب نآ تلصو منکیم اشامت ار رصیق یتقو » درک هلمح ملیف هب
رد هک تسا ینوبایب لوغ و ایب هناگیب دنویپ رمث ملیف نیا هک مبای یم ورد منیب
اه هلمج نیا اب یسوواک یاقآ زا دقن نیا همادا ...»رد تسا هداتفا قافتا ربنق هناخوهق

هربوت زا تسارکی رصیق تسا ویرانس ی هیام شرورپ هک منیب «یم میوش یم ههجاوم
دوش. ین هدینش نآ پلت یادص و دتفا یم زاس رصیق و سیون رصیق روخآ هب تسوراف
و شرورپ اب هکلب تشادن یبیع داتفا یم ماخ و اهنت رگا هچ هداتفین اهنت هک یا هیام

یلیخ زا هک وقاچ لگنج نیا یاهزیچ یلیخ . تسا هداتفا شا یلحم یاه یگتسب
بآ هار قیرط زا دوش یم یراج تسوراف یتیس جاد لولشش لگنج یاهزیچ

«... دروآ یم رد رس هبرگ بیان هچرازاب ریز زاس٬رد یسرافملیف

ود اماب هرود نآ یفنم و تبثم تارظن نایم میتسه ههجاوم رصیق اب یتقو نونکا
: مینک یم دروخرب لکش

و قفاوم ی هتسد ود هب ناشدوخ هک دنراد امنیس رد یصصخت هک یناسک تایرظن ( لوا
دنوش یم میسقت فلا خم

. دنرادن امنیس رد صصخت هک یرکفنشور هعماج زا یناسک ( مود

هاجنپ دودح دنا. هتشاد رثا نیا اب ینیفلا خم و نیقفاوم یعیبط لکش هب مه نانیا و
تسا هتشذگ ملیف اب ههجاوم رد یرکفنشور عماجم ترارح و روش ونآ رصیق زا سلا

. میوش ههجاوم ملیف و اهدقن نیا اب هزات یهاگرظن زا میهاوخ یم مه وام

رصیق ناراداوه روش نایم تسرد یرظنم ناشت ال یصحت هب تبسن یسوواک رتکد یاقآ
رد یسوواک رتکد دنچره دراد رثا نیا هب یتخانش هعماج هاگن و تسا هتفرگ دوخ هب
نایرج چیه یوریپ دیاش یرکفنشور نایعدم الف خرب و تسا هدوب هدرکلیصحت سیراپ

هدش ببس مه رما نیمه ارو امنیس و دمهف یم ار ملیف .وا تسا هدوبن یصاخ یسایس
. دتسیاب هدرک سح هک یمجاهت لباقم

ناریا هعماج سنج زا ملیف نیا هک تسا نیا دنک یم سح هک یدرد یسوواک دقن رد
عضاوم یسوواک رتکد بانج رصیقاشیپ هتبل .ا تسا ضحم یبرغ ملیف .انی تسین
تسا هدش هدروآ ناشیا یفرعم رد هک هنوگنامه و دنتشاد ناریا یامنیس هب تبسن یدنت

یم دراو دقن امنیس هب یحطس یرگیزاب و همانملیف تفاب ٬ فیعض ینادرگراک ببس هب
ار مجاهت ثحب رگید دریگیم هک یکینکت ییاهداریا رب عالهو رصیق رد اما . تسناد
یبرغ گنهرف ٬ یبرغ هعماج تفاب زا هدافتسا دنک یم حرطم هک یثحب . دنک یم حرطم
دنک. هزیناریا هتسناوتن ار یتادراو گنهرف نیا یتح دیوگ یم هک هنوگنآ و تسا و..

نونکا هک دوب هتفای ار یا هعجاف قمع رصیق یماح نایعدم مامت ربخالف یتسار هب وا
و ینف ظاحل زا ناریا یامنیس یاه ملیف رصیق زا شیپ ات تسا نایع ام نامشچ شیپ
لا ثما یگدنیامن اب تسا زاتشیپ هک ییامنیس اما دنتسه یشحاف یاهداریا یاراد ینتم
ای یناولهپ جورم یعیطم کلم رصان لا ثما ای تسا یدرمناوج جورم نیدرف یلع دمحم
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هک یلکش هب مینیب یم گنرمک اهار لیامش نیا ام رصیق اب ود٬اما نیا زا یا هزیمآ
لیامش ود ره وزا دنزاس یم رصیق زا دعب ار لمشاباب یمتاح یلع دای هدنز یتقو
لیسناتپ هک یدرمناوج نیدرف و رهش ناولهپ یعیطم کلم ینعی رصیق اشیپ یامنیس

مگ هایس نامرهق ای میرصیق هب موسوم یامنیس ریس رد دنک یم هدافتسا دراد یناولهپ
اب نآ بقلا رد یروخ یم یدرمان هکاب یا هبرض دیوگ یم ام هب رصیق یرآ دوش... یم
ار وقاچ وش دنلب هک درک هتکید ار موهفم نیا ام هعماج هب رصیق نزب یا هبرض یدرمان
یا هدنیآ هب دیما چیه وش هتشک مه تدوخ ریسم نیا ورد ریگب ماقتنا تدوخ و رادرب

دز. یمن جوم امنیس زا لکش نیا رد

نیا ٬ دندرب یم راک هب شیارب مه یتشوگبآ نوچ یتاح ال طصا یتح هک نیدرف یامنیس
و اهراب درک. یم راودیما هدنیآ ارهب هعماج و درف شوخ نایاپ هکاب تشاد ار هصخاش

یشوهزیت و ینیب شوخ داد.رد یم تقافر سرد درکیم تشذگ شدوخ قح زا اهراب
یم هرهب یعیطم کلم رصان ینعی یناولهپ لیامش زا نامرف شقن یارب یتقو ییایمیک
ناهج گرم زا سوملم یریوصت دنیشن یم شندب رب یدرمان اب هک ییوقاچ و دریگ
مود رفن و دوش یم هتشک شرفن کی ملیف رد هک یا یناولهپ ناهج .. تسام یناولهپ
یرآ . درادن نتفگ یارب یفرح رصیق یاه الل دتسا لباقم هتسکش یرمک اب ییاد ناخ
تسین نومرف و یطاف و رصیق خلت تشونرس عقاو رد رصیق ملیف هک تسا هنوگنیا

یاه نایاپ اه٬ یدرمناوج اه٬ یناولهپ مامت اماب یتنس ی هعماج تشونرس رصیق ملیف
... تسا شا ٬و.. شوخ

ملیف و سانش امنیس یسوواک رتکد هاگن ردقچ هک مینیبب میناوت یم ام همه نونکا
و بت و روش رس زا هک هدوب یناسک مامت رتزا قیقد ییامنیس سانش هعماج و سانش

ثحبم نیا نوماریپ هتکن نیرت خلت اما دنا هداداو دیدج یهاگن لباقم یگدز قوذ ای
نیا وهب هنعط اب یا هلمج یسوواک رتکد باوج رد ییایمیک یاقآ هک تسا ییاج
شورف عومجم زا دنتسکش رصیق نارگاشامت هک ییاه همخت لوپ » دنیوگ یم نومضم
تسار ییایمیک یاقآ بانج هک مینیبیم »وحاالام تسا رتشیب اه یلیخ یاه ملیف
ملیف شورف عومجم زا دنا هتسکش رصیق نایچاشامت هک ییاه همخت دنا.پلو هتفگ

اه همخت نآ رصیق ندید یارب طقف نایچاشامت نآ اما تسا رتشیب یسوواک رتکد یاه
امو یتنس ی هعماج تشپ رب رجنخ نتفرورف یاشامت حلا رد هکلب دنا هتسکشن ار

گنهرف و دنا هدوب ام تیوه نیمزرس نیا اهرد هرازه هک تسا ییاه شزرا نداد ناج
دنا.. هداد لکش یامار هعماج اررد شنم وخاالقو
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دقن

« زمرق ملیف : مود تمسق اه تنس گرم و یامنیس »

رای یلق هیده

یگنهرف شخب تیریدم رییغت اب نامزمه و داتفه ههد مود همین بهتلم یاهلا س رد
ییاهن ی هبرض ٬اب یسایس یاه نایرج هب تبسن صاخ یضغب و بح زا غراف ام روشک

رب یرجنخ هک دوب رصیق نیا تشه و لهچ سلا رد رگا میا. ههجاوم اه تنس هرکیپ رب
یا همجه اب راب نیا داد رارق فده ار یدرمناوج و یناولهپ دزو ام یتنس هعماج تشپ

راگدنام رثا زمرق ملیف هک یتقو . دندوب هداد رارق فده ار اه٬نز تنس هب هقباس یب
رد یقیمع تسسگ ار دوخ ام دوش یم رهاظ ناشخرد امنیس هدرپ هب یناریج نودیرف

. مینیب یم خر هب خر هعماج

یمتاح ویلال یمیرک یکین نوچ ییاه هدنیامن اب ناریا ییامنیس نانز زمرق زا شیپ ات
یم اهنآ یاشامت نیح .ام دندوب هدرک ظفح ار دوخ ندوب یقرش و تیموصعم نانچمه

، تسین تروص نیا هب ینارهت هیده اما . مییور هب ور یقرش یوناب کی اب هک میناد
حتلا نیا و دهد یمن زورب دوخ زا یساسحا ییوگ هک یگنس و حتلا یب ییامنیس
فده ار یناریا هعماج یاه تنس یکانتشحو جوم دوش.اتاب یم رارکت ملیف هب ملیف
لیابوم اب یگدننار نیح و دنک یم یگدننار دنلب یساش نیشام اب هک یرتخد . دریگب
رضاح هک ینز ٬ دور یم درم کی یراگتساوخ هب راب نیلوا هک یرتخد دنز. یم فرح
عوضوم ود ام اجنیا هتبلا و... دوش هبتر عیلا دنمراک کی یا هغیص رسمه دوش یم

. تسا هعماج باتزاب هک ییامنیس ( لوا عوضوم : میراد

دیاش نآ زا سپ یاهملیف جوم و زمرق تسا هعماج یوگلا هک ییامنیس ( مود عوضوم
جوم هب یتقو تسادیپ شمسا زا هک هنوگنامه اما دنشاب یام هعماج ی هنیآ ادتبا رد

. دنرب یم و دنروش یم دوخ اهاراب تنس دنوش یم لیدبت

و تاعوبطم ثحب یتح و دراد دوجو ههرب نآ رد امنیس رب هک یفنم و تبثم یاه دقن
تفلا خم ایاب زاب یاضف و یرکفنشور تس ابژ دیآ یم شیپ هطوبرم ریزو حاضیتسا

اما دوش یم هتسب مه امنیس زا ههرب نیا هدنورپ و دوش یم مامت صاخ یحانج یاه
بیسآ دوش. یمن یسانش بیسآ دوش٬ یم دراو ام هعماج یاه تنس رب هک یتابرض
باختنا و دشک یم ریز هب امنیس رد مه ار موصعم و یقرش نانز لیامش یتح هک ییاه

ددجم هدافتسا و یمتاح یلال ینعی شتآ و بآ ملیف نز شقن یارب یناریج یاقآ یدمع
رگید .و دنتسه نز هب ام یقرش هاگن خالصرب یاه ریت لصف ساالر ملیف رد وا زا
هنیمهت مناخ رثا مجنپ شنکاو رد هک مینیب یم ار یمیرک یکین ینعی یقرش نز لیامش
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رد شا هچب هب رهش هب رهش شرمسه ردپ یاه هتساوخ لباقم یگداتسیا یارب یمالین
اب مه ار یقرش نانز لیامش نیرخآ دزیخ یم اپ هب هک یجوم یرآ ... تسا رارف حلا

درب. یم دوخ

میهاوخ یمن و تسین یسایس یگنهرف تیریدم و امنیس مان هب یا هدیدپ امهب هاگن
زا غراف روشک یگنهرف تیریدم اما میتسیاب تاح ال صا هب موسوم صاخ ینایرج لباقم
رواب اهو تنس یدوبان هزاجا رت قیقد یسانشراک اب تسناوت یم یناجیه یاه شنکاو
دازآ هعماج کی رد تسا تسرد . دهدن رکفنشور هب موسوم یرشق امارهب یقرش یاه
نیا نداد یارب بسانم یرتسب ادتبا دیاب اما دشاب هتشاد تیلا عف دناوت یم یسکره
زمرق میدوب یمن دهاش ار شزرا یاه یسیدرگد زا یرایسب ات دش یم مهارف یدازآ
بجوم باذج یا هصق ۱۳۷۷هکاب سلا رد تسا یناریج نودیرف ینادرگراک هب یملیف
رتکاراک راشف ریز هک تسا نز رتکاراک نیا ملیف رساترس دش.رد بطاخم ناوارف بذج
دوش یم رجنم درم رتکاراک گرم هب رابنیا جوز نیا نیب شکمشک اما دراد رارق درم

نز نتفرگ یدج ساالیر٬ ٬نز ربارب قوقح دننام ییاهدایرف اه ملیف زا جوم نیا دنچره
یهاوخ قح دایرف و قوقح نیا رگید ییوس زا اما دوب. نایامن ناشرد و... نز یادص ٬

. دندید یم هداوناخ ناینب هب ندرک تشپ اررد ندیشک سفن ناشدوخ لوق وهب

هفاک مدرم شرانک ورد دنتشاد ارجا هدیاه ای یتسهم وناب یا هفاک رد رگا نامز کی
. دنشاب هداوناخ تمدخ رد ات دنتشگیم رب هناخ هب یتعاس زا دعب و دنتسشن یم نیشن
اب ملیف نامرهق طسوت مینیبیم ار هراباک هدنناوخ ای صاقر ام هک ییاه ملیف رد یتح
٬هب دنتخیر یم ناش رس رب هک یا هبوت بآ (ع)و اضر ماما ترایز و دهشم هب نتفر

هداوناخ دوب. اه شزرا ظفح داهن نیرت مهم ناونع هب هداوناخ و دنتشگ یمرب یگدنز
یم انعم صخش یگدنز وهب درک یم هلباقم یناریو و یتسین و اشحف لباقم هنت کی

داد.

چیه دوش٬ یم مایق هداوناخ هیلع . میرادن ار یتنس چیه ام داتفه ههد مود همین رد اما
. تسین راک رد یقرش راقو و تباجن و ایح و مینیب یمن (ع) اضر ماما مرح زا یریوصت

بیترت نیا وهب دنتسه هدنرادزاب اه تنس هک دنیوگب ام هب دنهاوخ یم نارکفنشور
. دننز یم میا هتخاس اه هرازه رد هک هچنآ ره هشیر رب هشیت

هک هعماج نیا .رد تسین شزرا کی نز زا درم یراگتساوخ متفگ هک هنوگنامه رگید
یگنوراو اماب بیترت نیا وهب دور یم درم یراگتساوخ هب نز دوش یم میسرت ام یارب

میوگب مه وزاب میوش یم ههجاوم نامگنهرف لماک گرم اب هکلب میوگب هچ هک اه شزرا
دوب یدرمناوج و یناولهپ یایند تشپ رب یرجنخ مسیرصیق جوم و رصیق رگا هک
تسا ساالر درم یایند زا ماقتنا رهاظ رد مه داتفه ههد ود همین یاه ملیف جوم و زمرق

یم نیب ٬زا قوقح قاقحا و اهنز هناهب اموهب تنس ی هدنام هت جوم نیا عقاولا یف اما
ارهب هبرض نیرتشیب ٬ یتسین مفی وای یضارتعا هب موسوم یاه ملیف زا یجوم درب.

.. دروآ دراو اهنز تمرح و هداوناخ داهن
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یامنیس هک یراک نآ. یقرش - یبهذم راتخاس و هعماج هب یهجوت یب تلع هب مه نآ
یهارمه و یگنهرف مجاهت زا یجوم اب تشادن ار نآ تراسج و تارج مه یسرافملیف

دش! ققحم نارکفنشور
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لکهم تلا صا ناتسادرف و رعشارف : مود شخب
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«.. دنا هدنز ناقشاع » رعشارف

ققحم ههلا

یخلا فقس -«ریز

یریرح هب

دوبک یبآ زا

ی هبعلم ار میسن

نامیاه هناقشاع

تخاس مهاوخ

مارآ یدولم رگا

ار تنتشاد تسود

«... مونشب

دش... دهاوخن هفخ تقو چیه شیادص نتم رطس رد هک یگولا ید

رهش ماحدزا

اه هرطاخ تولخ

یگتفشآ گنهآ هکاب یتاملکو

دنصقر یم

یخلا؟» -«هب

یاه مشچ ندرک باوخ »-

« ترامخ

یوار

رارقیب ِلد
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نارگیزاب

هدش سوبحم یاه وزرآ

یبطاخمو

اه هتفگان الهبالی نیا هک

. دناوخیم هصغ ی هصق

▉

؟» یهن یم ماگ اجک ار اوه یناراب »-

ناراب

ب

ا

ر

ا

ن

-«رابب

آالمنم» مایتلا یا رابب

؟» یراب یم رشرش »-

میاه ضغب ریگ سفن یاوه رد ندز مدق »-

« ناج هنهپ رب

رهش ماحدزا نایم »-

نامسآ یناشیرپ تقو هب

ار میاه یگنتلد

موشیم ناراب

دیما هب
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تارطاخزا یا هنیزبس

دهد هناوج ات

، تناتشگنا تفاطل رد

ار راهب و

دنک..» شکشیپ میاهوم هب

؟» تسا هناهب ناراب ینعی »-

«. دنشاب سیخ هشیمه تیاه هناش -«ات

▉

دنهدب سپ ار مییاهنت صاقت دیاب

هن

ار هتسخ نم دینزب راد نابز مخز ایاب

« مسوپ یم ییاهنت راوآ نایم

اه!» نتساوخ »-

«! میاهندوبن »-

مساسحا رکیپ زا

نوخ

چ

ک

ه

دیآ: یم فرح هب یوار

شا هتسخ ناجزا »

یمخز یمسج رابنیا

ناتسد رب
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هتسشن قرع هب

« هتسشن قرع هب یناشیپ

دوش یم شوماخ یوار

تدوخاب ییا هدرک -«هچ

و نوخرد قرغ ذغاک هک

تگوسرد ملق

« تسا هتسشن یراز هب

یاو... -«یا

ار» میاه یرارقیب

وهب

کشا ی هلپ

دوش یم طوقس

: اباحم یب ار شدوخ

ناتشگنا صقر -«اب

یسک هچ

«. مروایب ارباال ییاهنت

دیشابن نارگن »-

تسا غاد زونه

دشکیم سفن

ار» شخلت یگدنز رطس رطس

! مرتخد »-

....؟» ینیبیم ارم
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شنامشچو

.. دننزیم سپ ار رون هک

«. دینک ادص ار شهارمه »-

هک» درادن هارمه »-

اوژهاه بارطضا

ار ناتسرامیب رطس

« تسا یدمع شغارفتسا »-

رظتنم اه: مشچ

ار» شدوخ هدش رتهب یمک راگنا »-

▉

«! سیه »

ناتسرامیب یاهرتکاراک همه دنهد یم ناشن ار توکس یولباتو

! توکس هقیقددنچ »-

؟» هدنام ملق یولگ رد هک یضغب تمرح هب

اه کشا ناراب

رتخد ررکم هیرگ

نامیاه بلق ینیشن بش تمرح -«هب

یناگ واوژ

تدنخبل ینابزیم هدعو هب هک

یسوباپ قوش هب

« دنوش یم هکرعم
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ار رتخد کی یاهوزرآ فقس هک دینادب ار ...نیا نیدمآ شوخ یلال هیثرم هب منازیزع »-
درک..» خاروس دوش یمن

دیربب هناخ هب -«ارم

یخلا فقس ریز

« دوبک یبآ زا یریرح

دوش: یم همزمز ار شدوخ بل ریز شا هقوشعم یخلا واب

نامیاه هناقشاع ی هبعلم ار میسن »-

تخاس مهاوخ

رگا

مارآ یدولم رگا

... مونشب ار تنتشاد تسود

و

ار میاه اوژه

تندوب یبوکیاپ هب

هشیمهات

یاه لزغ فیدر

درک.» مهاوخ خسم قشع

▉▉

ناج..؟» -«یلال...یلال

دیشابن نارگن »-

دنا هدرک قیرزت شخب مارآ

دیاش

ار» شا هتسخ ناج دنک مارآ باوخ
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.. دنراد مرش شنامشچ زا اهنابایخ

هک یرهش و

تشگرب هدعو وا هب

تسا هداد

دوش یم راوس هتسهآ یوار

ییابیزرتخد «یلال

ار شا هتسکش تماق هک

زییاپ یاه گرب نوچ

نافوط زا ساره رد

راهب عولط هب

دادیم ناغمرا

هفوکشره هوکش ینعی

شرع یداش

ناگراتس صقر و

هام.. درگادرگ

تسا قشاع ردقنآ و

عولطرهاب هک

ار» نتشاد تسود دریگ یمرسزا
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« دنا هتفرگ شیاتس یوب میاه باوخ ..» رعشارف

یرذآ دمحم زهار

نازوس منهج / دادرم

« دراد غاد مه زونه مرگج »-

شتآ نیمز

؟» میورب »-

« دزوس یم مرگج »-

راوآ : فلا

ناج یب یکرتخد »-

یشتآ یامرگ رد هتفرگ رگ

زا هک

شدرد رپ هنیس

« دیشک یم هلعش

اه؟» سفن »-

-«هد

هن

تشه

« هرامش هرامش

همیسارس ردام

زوسناج اه دایرف
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« هتسهآ ینک یم شا هیوشاپ »-

موصعم نامشچ

هاگن رد هرگ

ردام رابکشا

؟ تسا هدش مامت اه هزجعم رصع ایادخ ینعی »-

؟!» دوشب دیابن دیسر هک شیاتس هب دش هچ

▉

دوش یم هدوشگ رد

ناساره ردپ

.. تکرح یب نانچمه رتخد

یناراب اه مشچ

.. سیخ اه هنوگ

.. هسوب هسوب هسوب »

« یناشیپ اهتسد هنوگ

زاب همین اه مشچ

رت هتسخ اه سفن

.. هدیرب

رت هدیرب و

«.. مرتخد ههههن »-

ردامدنز یم دایرف

ردپ.. یاه هناش اررب ناج همین ونت

▉▉
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: ناتسرامیب

نایرگردام

« مرتخد .. مرتخد رتکد »-

« دندیصقر یم ار رتخد تروص هک ییاهوم »-

نایرگ نز

نایرگ درم

؟» رتخد »-

.. مارآ »

شمادنا یدیپس هب یتخت رب

« دوب هدیشک زارد

: رتکد

ییابیز رتخد «هچ

یلگشوخ یاهوم هچ

یا؟» هدش سهلا دنچ ییوگ یم نم هب

دوش.. یم ادص ار شیاهسفن نیرخآ قمر یب رتخد

« تشه »-

دش.. شوهیب و

؟» تسامک دوش یم زور دنچ »-

« دنک یمن یزاب شیاهکسورع هکاب تسا متفه زور -«نیا

اه کسورع ههقهق یادص

یادص نایم رد

ایحا قاتا شارخشوگ

ار ناتسرامیب
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.. دندروآ یم باال اهرتکاراک همه

: ردام

هیرگ زور تفه

رادیب بش تفه

راهن یب ماش یب

: ردپ

ضغب زور تفه

هآ بش تفه

اهنت.. هتسخ

▉

: راظتنا قاتا

راظتنا

راظتنا

راظتنا

هناش سوه »

شا هدیلو ژ یاهوم رد

دوش.» یم شطع

نیگمغ یتوکس

دوش.. یم امرفمکح

شیاتس »-

ار نامسآ و تسا هدرک زاب ار شیاهلا ب

« تسا هدرک زاورپ
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نیگنس اهاپ

گنوآ اه تسد

نوخ رد اهمشچ

.. دیرگ یمن ار نتم یولگ هک یضغب و

یوار میهاوخ یم سفن یمک »-

« دیرب نامسفن

.. دنوش یم بآ همه هک یناگدنناوخ و

▉▉

: رخآ سناکس

یدیپس هب شیاه کمدرم »

زادناور

تخت یور

.. دنوش یم هدیشک

دهد یم ناکت ار شنت

شدنزرف هدروخ کرت یاهبل

دسوب یم ار

دسوب یم

« دسوب یم

«.. نامام هناش »-

هناش نیرخآ

ار شیاهوم هناقشاع «و

«.. دفاب یم
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وم» رات -«نم

لد» نوخ -«نم

یتروص یاهلگ اراب قشع »

و دنزیم هرگ

دشک یم شوغآ هب

ار» شیابیز رتخد درس نت

هتسب اه مشچ

ار دوخ زا یمین »-

دراپس یم کاخ هب وا نترد

شرگید همین و

«.. دشک یم سفن طقف یا هشوگرد

" دیفس توکس "

باق

راوید

قاتا

▉

؟" کرتخد "-

-"درد"

" ردام "-

" سیخ نامشچ "-

▉

： رتکد
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کوش

کوش

کوش

▉

دتمم توس

فاص طخ

هتشرف زاورپ
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تا..» هیاس «اب رعشارف

یسابع زانلا

هک ییاه هلعش

جورع راظتنا رد

امار ناهج

دنا هدیشخب ینشور

دنتسه یناگراتس راد ماو

تساهنرق هک

وت نامشچ رد

.. دننک یم یقشاع

▉

٬ تسوت ناوزاب راصحنا رد ممادنا

راو کچیپ هک

٬ یچیپ یم نم رود هب

نَت ود یگدرشف نایم

مظن

هتخادنا هرامش ارهب میاه سفن

هنابش یاه رعش و

دوش یم هسوب ناماهبل رب

ار تمارآ یاهاوجن »-

تسب نب رد

«.. میاهوزرآ
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؟» یراد یم او ریثکت -«هب

اه قبنز شطع -«رد

اه هشیر ملکت

هتفای ساکعنا

اه گرب عاعش وزا

«.. دایرف

بآ...» -«بآ

اهانرد تاغوس شاک

یدروج ال یاه هنارک زا

دشاب ییاه منبش

یشحو یاه شفنب نیا یولگ هک

دنک. هزات ار

ار نامقشع تیاکح ات

رهش هب رهش

اه هداج ــتـد مــم طوطخ

... دننک هیوگاو

▉▉

ار دیشروخ »-

تا هنیس سپ رد

هک هنوگنیا

تیاهگر ره رد

« دننک یم تکرح رون یاه هگر
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: رضتحم یوار / هیاس اب وگتفگ

هناخ ی هدرک مد یاوه »-

ار وت خلت رطع

هتخیر میاه هیر رد

راب وره

میسن هک

هرجنپ ناهد زا

دود یم قاتا یاضف هب

«..... دهد یم وجالن ما هماش رد ترطع

▉

دنا هدییارگ یشوماخ هب تاملک

« دننام یم قلعم اوه تارذ -«رد

دوخ رثا ظفح اب -«اما

نیریش ریبعت نامهاب

نامهاب

« مراد تتسود

یاهتنا رد

یا هطقن نیرخآ

، تاملک ی هحفص زا دش یم هدیچرب هک

درک یم بورغ دیشروخ هک یتقو

ندش بوذ ردحلا یموم نوچمه شا هیاس و
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نم رس تشپ ی هدش رابنلت تاملک ی هپت زا

دمآ یم نییاپ

دریگب تقبس نم زا تساوخ یم ییوگ

؟» تهاگن یانفر -«ردژ

دوش یعمش »-

و فرگش یترارح اب

رت....» فرگش یرون

دیاش عولط »-

دوب... تروضح زاجعا نیلوا

ڪه اجنآ

. راظتنا شکرس یاه هلعش

دنوشیم یناگراتس

«.. تنامشچ ششخرد یارب

▉▉

مدوجو زا هکت ره

تنت یاه هراپ رد

هتسشن وجتسج هب

ار منامشچ ضبن

تیاه کلپ رد هک

.... دراد یم او شپت ارهب ناراب رابت زا ینز ریوصت
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« یگنتلد » رعشارف

روپ دمحم انیم رهم

رس یتقو »-

یراذگ یم میاه هناش رب

هفقو یب هچ

! موش یم وحم تنتساوخ قفا رد

٬ نیتسار سدقت یا

تس یرتوبک نم رد

وت نامشچ هب هک

« دنز یم هرگ زبس هچراپ

هراتس ناراب بش

اه باهش شراب

ار..» شناتسد یمرگ منکیم وزرآ »-

ردپ دایرف یادص

دوش.. یم راوآ مرس اررب اهوزرآ فقس

.. ردام ناج همین مسج رد مور یم ورف

یناراب نامشچ

سیخ اه هنوگ

..؟» نتفگ یارب یفرح »-

«.. یدعب هرجنپ -«ات

▉▉

هنییآ
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نادعمش

دقع قاتا

یکسورع هنییآ -«رد

دیفس روت اب

راو یروح

« تس هتفگان فرح نارازه اب

نانامهم هلهله

نازرل مادنا

سح یب اهاپ

: دچیپ یم مرس رد ردپ یادص

« وربآ -«یب

: ییاهنت گولونم

ردپ یاهدایرف نایمرد »-

ردارب دنبرمک تابرض

هشوگ زا هک ینوخو

دوب ریزارس میاهبل

نامهیم بش ره

هناخ رومن نیمز ریز

«.. مدش یم

کشا رطس

مغ حطس رب زیر کی
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هناروکروک تابصعت شالق هک یتقو »-

دز» یم مروجنر مادنا رب هسوب

دوخ هب دچیپ یم

: یوار کی سابل ندیشوپ تقو هب رتخد

هشیمه یارب دنخبل »-

«! دروخ یم طخ ما یگنارتخد تارطاخ زا

هتسخ نتم

ناشیرپ یاه هاگن

ام؟» نارتخد »-

دنرادن یقشاع یارب یقح »-

رهاظ رد هک اه نامه

دننک یم شیاتس ار قشع

... دندناوخ یم ناشیوربآ یب ناهنپ رد

دنلا بقا دب هچ

نم! راید قشاع نارتخد

یاهرواب شالق ریز رد هک

نادان مدرم چوپ

دنا......!» هدرملد و اهنت و یمخز و دوبک

▉

رگید نوچ مهاوخ یمن »-

منیمزرس نانز

هدش انف یاهایور اب
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منک! یگدنز

ادرف دیما یب

منامشچ هک یتقو

« دنشکب راظتنا تسا رارق رمع مامت

نانامهم ی هلهله یادص

دنبرمک تابرض یاج »-

مفیحن ندب رب

دشک یم ریت

اه هیناث

داب.. تعرس هب

«.. شدرگ رد قاتا

مسرت یمن مدرم نیا زا رگید »-

یماندب زا

«.. ییاهنت ، ضغب زا

تسین هانگ قشع »-

نیرت یناحور و

« تسیگدنز رد سح

▉▉

اه هناقشاع عاعشرد »-

ینامرد چیه

تسین یگنتلد یارب
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اهانرد شاک

اروت یاه سفن رطع

«!... دنروایب تاغوس

نانامهیم ی هلهله

دوش: یم شوگ ناهج

دنک یم یکانتشحو شرغ رَد،

دزادنا یم ممادنا رب هشعر ناشدایرف

میاهولهپ رد یشزوس -«و

مسورع سابل

« تس یشحو یاهقیاقش یخرس هب

: دبای یم رتشیب ار شدوخ رتفرط نآ یمک

« مشوپ زمرق یسورع -«نم

-«روانهی

تخب هناخ

رگید ار اهشچ

ار شندوب زاب ناوت

دوب...» دهاوخن

▉

پالن: نیرخآ

توبات

نفک

ناتسربق
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سورع عیشت

: بصعت یاهتسد رس رب

اه یگنتلد فقس ششاک »-

تشاد یم رب فاکش

هودنا ی هریت یاهربا و

نام هرفن ود رطس رب

.. دیراب یم زیرکی

ادص یب نانچمه

« زیگنا مغ نانچمه
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« بش سنج زا ینز » رعشارف

یسابع زانلا

!... متسه یغورفرپ نشور باتهم

تهاگن رتسکاخ

، میاه کلپ ِغاد شوپ نت

تیادص و

نوزوم راوآ

تسا ییاه هیناث

... موش یم هدینت یسک یب زا یا هلیپ ار مدوخ هک

؟» یوار »-

«.. وجتسج هب شهاوخ رارکت -«هب

مبایزاب اجک ار -«وت

یا هظحل هک

ساره یاه بلا

« دنیاساین ممادنا یایفارغج رد

ار، دولآ ضغب یاه هماکچ -«و

ما؛ هرجنح

«... دشابن هاگ هسوب

کاندرد ی هدودحم راذگب »-

میاهرعش

مادنا یلا وح
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دشاب وت رگنامرد

یمهرم تیاه وبل

«.. مدوجو بوشآ یارب شخب شمارآ

▉▉

هدیشوپ خرس تنتفر ِنامسآ هک یتقو

دنازوس یم تیاه سفن مره و

اهار.. کشجنگ تقاط

اه؟» بلا یاهب »-

« دوب ندیرپ »-

« اهاپ »-

« ندیهج »-

▉

یکدنا روش

هتفر هناشن ار وت ناتسد

، نازوس یشطع و

رت.. قیمع هظحل هب هظحل

دسرب تنابز هب هک تناج »-

دوش یم یا نهلا مامتا هب ور ِقازب نایم

ی هدنبنج نیرخآ ورب

«... یجک ناهد گرم هب ور

.. تسا رجاهم یا هقوشعم رگتیاور نتم مامت
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مامت رب متسبرب مشچ »-

اه قافتا

« نامسآ ندیشک شوغآ رد یارب موشگ بلا

ار مقشع ی هدنام هت دیاب »-

ربا یاه هروپ نیمه نایم

متشاد یم ناهنپ

متفرگ یم لوق و

، دوبک ضغب ره نایم ادابم هک

« متناما هب دنک تنایخ یا هرطق

ار مهاگن نیسپاو دیاب »-

؛» مدیرب یم اهراز هشیب ،وزا متخود یم نیمز هب

.....

رفس و

زیگنا مغ ارتژید نیا

هکنآ یارب

دشیدنا یم چوک هب

یراکفا زا ییاهر یارب تس یا هزات عورش

یرسُم هشیمه

//... مومسم هشیمه

یاه..» گولونم شوارت »-

ار ناراب هک یقافتا »-

٬ تسا هتخاس لیسگ میاه مشچ رد

هتفرگ نماد ییاهربا هرگ زا
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میاه کلپ تشپ هک

دنا...» هدرک نهپ مغ طاسب

▉▉

دنناد یم ار هرگ ی هفسلف

... مناتشگنا

یزور زا

دنا هدش انشآ وت ناتشگنا هکاب

اه هرجنپ تشپ اهار هلصاف

راظتنا اب

دنا... هداد یتشآ

دنزغل یم مناتشگنا ریز هک یا هتسجرب طوطخ

دنتسه لیرب ییاه هتشون

/ مشوماخ / هاگن یارب ار وت مان هک

دننک یم یجه

شوگیزاب یکربا ضغب و

ِجوجل تارطق هتفرگ یزاب هب

ارم... یاه کلپ ریز هب

▉

: شدوخ نابز زا یتیاور ینیم

نایب یارب دراد « یوار هک« یقایتشا »-

ملا, وحا

دراد زین دیشروخ

.. میاوزنِا نتفاکش یارب
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دوش یم لح مناوختسا رد

ینیکلوپ یاشق دوش یم بوذ و

هتشاد او ریثکت اهارهب لولس هک

رون تارذ

دنوش یم یا هدرپ

دنوش یم رادیدپ رت هدنشخرد اهار ساملا هک

هتخادنا هلولو هدارا یب هک یصقر و

، میاه کمدرم رد

... تسا روآ دجو

دنا هدیعلب ار یکیرات هک ینامشچ

دوش یم نزوس نزوس ینشور تارطاخ و

«... مزورید یاه پالن نیرتزورما زا تاک ره رد
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« رهش هصاقر » رعشارف

ققحم ههلا

ار بش

یتوکس دادتما رد

کشا رارمتسا هب

.. دنام مهاوخ رادیب

شاب مارآ »-

شیوشت هب هک ینهذ

اوژهاهار رتمک

« بوکب مه رد

« هدب توکس نامرف »-

هنابش یاهاوجن ارهب رتفد و

قیمع یباوخ هب

.. ناوخب

▉▉

ما هتفگ ار یوار

راد هدنز بش میسن

اجکره هب

یتسه وت هک

دنک هناور

ار باتهم -«و

ییا هدیمرآ وت هک اجنآ
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« دنک توعد

بش

توکس

ییاهنت

«! دینزن تسد »-

▉

هدش هدناوخ یاه اوژه

... تسا نم ثاریم

هک نم

ار ملق یهایس

یخلا دیپس مزب رد

بلق ریرح رب

مدناصقر هناقشاع

مدق هب مدق و

ار بش

مدرک رتکیدزن یعولط خلسم هب

تساهلا س هک

هتفرگ تنکل شدوبن رد ملق

اهنت و

هام شوگ اررد یگراوآ

. تسا هدرک الالیی

-«هام؟»
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ار باتهام هک اجنآ »-

دیعبت زج ییوزرآ

« دوب دهاوخن تشوغآ هب

نیگن ود اهمشچ

اه» -«هاللبل

زا هدش یراج دور »-

تیاهوم طالیی

دنام یم هنابش ییایور هب

هک

ار میاهیرارق یب تقو چیه

دوب.» هدشن نامهم

٬ سیه »-

« دنز یمن رپ اجنیا یرتوبک

یاه چپ چپ

یگشیمه

ار ییا هتسخ نهذ

ار بطاخم باوخ هک

... هتسکش مهرد

« دیهدب دیمعت لسغ ار -«ملق

دیاش »-

« شندوب سوبع ریبعت

لیلد -«و

ار؟» شیاه یگتفشآ
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ناور هشیمه یرابیوج »-

هک یروانت تخرد توکس هب

تسا زبس هشیمه

« قشاع هشیمه

▉

و

دیاش

ار یا هتسخ مسج

دشاب یلا جم

مارآ ینهذ یاکنخ اترد

یهاگرحس تقو هب

کلپ

و هتشاذگ مه رب

. درادرب ایند تامی ال مان زا مشچ

« دینک ربخ ار یوار »-

یدرگ باوخ اوژهاه:

بش

مهو

یتوکسو

ار مراگزور یاپو تسد هک

یهایس هب

دوب هدینت  مهرد
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ینادمچرد

ینهآ لفق تفه اب

دینک سوبحم

ییاهوزرآ عولط ی هدعو ارهب ما هنیس نامسآ »-

شیپ زارتنشور

مولعمان ییایور تعسو هب

درک مهاوخ نهپ

و

اراه اجه کت کت

ندش قشاع هار رد

« دیشک مهاوخ فص هب

نامسآ

دیشروخ

اه هناورپ

... قشع ِیوداج و

▉

نارابلگ ناتمدقم

گرزب ینمجنا هب نازیزع ی همه

: دیوش یم توعد

؟» شیاه هصاقر »-

« رهش یاهنز همه »-
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'' خیرات شطع '' رعشارف

رای یلق هیده

، میدرگیمرب تشد تشپ هب قرو کی

یدرمدار »

میظع یشیاین رد هک

دنک یم شیامیپ

لین و تارف زا

و....» تورات و لیجنا

'' ایلعلا یه هللا هملک ''

؟» شرس »-

همه نایوار »_

« دنناهد هب تشگنا

دوب هملک کی اهنت خیرات و

راشرس یناجیه هکاب

داد..... اررپ ناگدنرپ

▉

هلصاف بجو کی اهنت

نایم

و بآ

و شتآ

.. نونج
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رون بارش ات طخ کی اهنت

اهوربا هالل

هام  نیگن

؟» قحلا -«نا

«.. قحلا -«وه

اه» جنس »-

« فص -«هب

؟» ناکدوک »-

« نانک هیوم »-

رکاذ اه لخن

« ناگ هماج هایس »-

« رذگ ره -«رب

یرارقیب ههد کی

هفطاع ربا رازه

؟!» هدش ربخ _«هچ

« ییابیز زج وناب دیدن »_

اهبسا ههیش

نیگمشخ نایوار و

دندز ندرگ ار تقیقح

«.. دندیدن »-

« میدیدن -«و

احضلا و رون

ود وداتفه
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تیناسنا هدنپت نایرش

کی هب کی و

تشگ یم رب دنوادخ هب

٬ ناشنوخ

نینوخ یاه هچنغ و

یارب هک

دش باوخ ناگتشرف الالیی

هآ.......

« نیقی هب هتسارآ اه هنحص »-

« میمغ رومآم -«ام

اه تسد

هدولآ لگ

ردتآلول

.. ناراب هرطق کی

▉

ناج یایرد ز هداز نایباغرم وچ قلخ »-

« تساخ رحب نآ زا هک غرم ماقم اجنیا دنک یک

▉

: نوخ لصف

قشع

هیآ
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هزینرس

▉

: تحاصف لصف

رهاوخ هباطخ

درز نمشد

باتفآ عولط

▉

: صاصق لصف

راتخم دایرف

نازرل تاقالن

نوخ تشد

▉

هدیرب اه تسد

ناهد هب کشم

تسا بات -«عملا

یهام

مشاه ینب نامسآ رب هک

« تسا هدرک عولط

هلپ

هلپ

هب

د
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و

ع

ص

دشیدنایم »-

ار لک یاناد

دیزیرن بآ شرس تشپ

« تشگ دهاوخنرب

اه کشا عامس

« نابایب هنهپ رد یراهب »-

▉▉

« هدش کشخ نامیولگ »-

« تسین یبآ »-

اهریشمش صقر

مییاه هیاس روبع -«ام

ناماه کتروص لباقت ورد

«.. مدنگ تشم هی راکش

داب نامنیرفن »-

« ایند ود گنن امو

باق کی یرتسکاخ رد

یسوقان

تهاگن هوکش هب

... تسا هدش گنوآ
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اه هناورپ هناتسآ وزا

شوغآ یانمت

.. دوش یم زیزارس

قشاع حاورا

داب رد اهعمش

▉

!! افطل تکاس خیرات »

کاردا امزا

میجراخ بآ هفسلف

داب نیحایر یاکنخ و

یسوقان یادص ینایرع و

« داتسیا دهاوخن تکرح زا زگره هک

دوش یم ریثکت هک یا هصق

نتم هب نتم

هیشاح هب هیشاح
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«۲.. تیاهوم هسامح » رعشارف

یتمه ویرآ

یکینکت

تیاهوم تخادرپ رد هک

ار تسا هتفر راک هب

تسا یبارش

یارب

هعرج

هعرج

دیآ!» یم یتسم یوب ردقچ بشما »-

مناتشگنا سب -«زا

تیاهوم سب زا

سب زا

کیزیف نیناوق مامت رد

ودالودال

دوب..» قشاع دیاب

کاکحطصا

تسا قشع یگشیمه نوناق

وت یاپ رگا

وت یاهوم یاپ

.. دشاب نایم رد مناتشگنا و
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▉

اهرتکاراک صقر

ار یوار و

... کاکطصا رادم زا ددرگ یم رب

زاب یاه هرجنپ

اه تسد

اه هناد

قشاع یاه رتوبک

دور.. یم باوخ نتم

▉▉

داب یتقو -«زا

تسا هتفرگ شندیزو

مصقر یم وت رد

تهج یب ردقنآ

یتح هک

تیاهوم یوب یب

نامنامشچ یدبا زارت رد

.. یور یم باوخ

.. مور یم باوخ

نانچمه و

دزو..» یم ار داب تیاهوم

؟» تناتشگنا »-
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داب» -«رد

یکاکطصا چیه یب رابنیا

ار کیزیفاتم

قشع مارتحا هب

.. میوش یم رادیب ودالودال

▉

درگبقع : نتم

درگبقع : نم

درگبقع : وت

؟» یوش یم یوار »-

مدوب هک نینج »-

ار مفان

دش هدیرب کیزیفاتم مان هب

یدوب هک نینج

رتکد

یچیق

ار وت هک یفان و

«.. تسا هدروخ هرگ کیزیف هب

قشاع : ردپ

: شیاه هناقشاع تخادنا نینط نامشوگ ورد

میحرلا نمحرلا هللا مسب »

(۱) دحا هللا وه لق
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(۲) دمصلا هللا

(۳) دلوی ومل دلی مل

«(۴) دحا اوفک هل نکی ومل

دوبن حور ادخ

دوبن ورین ادخ

ردپ و

: تفگ یم هشیمه

.و تسا هدش هداز وهن تسا هداز .هن زاین یب دنوادخ . تسا هناگی دنوادخ وا وگب »
«.. تسین یدننام و هیبش چیه شیارب

ار؟» میاهوم یبارش سپ »-

وت رد ردپ

دوش: یم هملک

تسا باتفآ »

تسا رون

«.. تسا قشع

ام رد یراج اهار هیناث

وت ناتشگنا -«و

رون..» عارش

تسام اب شا هشیمه ردپ

تسا ریپ

رطس ره اررد شا یگنادواج دزو یم اما

.. یگدنز یتخاونکی زا

▉▉

نم نامشچ تیدبا رد
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قشع

ی هشیمه دنویپ

٬ تسا رون

.. دیشروخ اب

هنوگنامه

وت نامشچ تیدبا رد هک

تسا هدروخ دنویپ

.. دیشروخ اب رون

؟» نایاپ یارب میورب »-

نازیوآ و

نابطاخم نامشچ زا

ار یگتسخ

.. دننک یم کاپ هتسهآ

مناتشگنا »-

تسا یسدق رما

تیاهوم

رت٬ یسدق رما

تسا تاذ یلجت

ناشلا کشا

داب... نایم رد

تسا تاذ یلجت

.. ناشیوب

تیاهوم هآ
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یبارش

.. دنز یم دنویپ دنوادخ هب ارم هک
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رعشارف

یدمحا هرهاط

رهظ

یتوترف بیس تخرد ،هب درمری پ

هداد هیکت

سکع باق رد شیاه مشچ در

تسا هدش بوکخیم راوید یور

شود رب ربت هکنامز نآ

نانابلگنج مادعا هب ضارتعا رد

دزادنا یم اررب طوبُه عافترا رد اهراد

شقامخچ گنس وزا

ناش گنر طولب یاه هنت هتخوس یوب

دزیخ یم رب زلو و زلج یاجه رد

شیاه کشا تشپ زا تساهلا س

قیاقش نادشتآ یغاد

تسا هدرکن شوماخ

▉

دینز یم قرو ار هچخیرات نایاپ هک ردپ،زاب ـ

هدرک لگ میاه فرح ، تداع هچقات ـرس

ما هدیشک هبرگ یایفارغج رد اههار هشقن ـ

مدید هنوخ زپشآ رد شیاپ در ـاما

ددنخ یم ]
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[ تسین شساوح

دراد نان -مغ

تسا هبانوخ ینیگنر هب شلد ی هرفس ، سیه -

دهد یم ناشن زبس ار شدوخ

زا... نم تسا خیرات ترپ تساوح هک -زاب

[ دوریم رد هروک زا دوز ]

نک شاف ار تدوخ اهرادراخ میس یاپ -

دگنل یم تیاه هناهب یاج کی -زاب

، مچرپ یاپ هب ،اما منادیم -هرا

دنتسین تفج تیاه نیتوپ

یهدیم دیون ار میدرگ بقع سپ -

ار ناریا تا هلباق مان مناوت یمن -هن

مربب دای زا

ما هداتفا هدجس هب شنماد یور و منادیم منم -

▉▉▉

شک پال یور ، ناریا خیرات

دنا هدرک یکحاکح شرازم یور هن

دنا. هدرک تیور ار شا یمانمگ یتقو
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رعشارف

نایدسا اوآ

دوب رپ تولخ طایح

.. هدش اهر یاهوم زا

هایس

و تخل

... قارب

؟ ییابیز همه نیا نتخیر تسین فیح --

یئابیز و تسه نز منادیم

... نادند وو تسهوم شا ییابیز

.... نمزا دزیرگ  یم شدوخ مزیر یمن هک --نم

درک ادیپ یردق بیقر اه یگزات

.... دیشک سپ اپ ایوگ

؟ یسرت یمن رگید ارچ --

... راوید گنت شوغآ هب یا هدش دودسم

تسا کحضم سرت --

.... دیاش گنتلد

وت، یارب

وا، یارب

ما.... هدش امعم هک همه یارب



『100

... هنرگو

تسا یبوخ جنک زونه راوید نت

.... یگدنز نراقتمان یاه هشوگ مسجت یارب

زین ما یکدوک یاه یگنتلد

دش یم کح

.... راوید یاه جنک هب

ار.. مدوخ مدرک  یم رورم یتقو

درک.... یم باوخ اردب ارم یشفنب یادص

.... مروطنامه مه زونه

هدش ضوع شیوب طقف

، یکدوک یوب

وراد، یوب

؟ دوشیمن هنهک شرتسب مخز ارچ --

؟ دناوخ  یم رید شمارآ ارهب وتو

ما یناوج رب یتسد مارآ مارآ --وا

... دشک  یم

.... یناد یمن وت دراد درگش

یدشن شا هلیح راتفرگ زونه

اه.... هصق هابور زا رتراکم

.... دنبسچ  یم ار تا هچاپ دعبو دنک یم تریگلفاغ

؟ یسرتیم --

؟ سرت --

هن!!
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یا؟ هدز تشحو --

؟ تشحو --

هن!!

؟ درادن نفک رگم وم یب ناسنا

؟ موشیم کبس مارآ ردقچ ینیبیمن رگم

یاهسیگ نیا

؟ ینیبیمن ار یخیلا هتسب

دیوشیم ارم یتقو مردام

ما... هدش کبس ردقچ دنادیم

.... مرس رب دشک یم تسد مردام طقف نوچ

.... یرگید تسد یکشاوی دیاش

؟ نکن لا وس رگید

.... تدوخ یارب زیرب ار تا هویم بآ

... دراد سناسا شا همه مرادن اج نم

؟ دیا یم کنخ بآ سوه یوب

یا... هتخاب ار تدوخ یوار یدید --

.... راین میور --هب

؟ درادن وب هک --بآ

هن!! --اما

تسا هدش زیت ما هماش

تسا هدرکن رک ارم ییایمیش یوب

مونش  یم ار ییانشور یوب

... تسین هناگ جنپ رگید مساوح دشک  یم ریت شیاه درد هک یتقو



『102

... دنریمیم هک منکیم سح ار لولس نویلیم

اه

اه

اه

.... گرم رب میاه هدنخ زا دنریگ  یم نوج هرابود

.... دنریمب هک دنریگب ناج ردقنآ

.... مراد ار مناتسد نم

.... دریم یمن هک یملق

.... دنادنخ یم ارم هک ما هازارق یاهرعش

.... یدنخیم مه وت یدید

؟ هدنام یتخبشوخ یوب هب مدق دنچ ولج نآ

دناد یمن نم زج سکچیه

مرب اهزا هیواز ی همه ارزا ایند

راوید ی هیواز زا زونه نکن هاگن

..... مریگیم هیکت

.... تسا بآ شورخ رتزا نشور ییادص زالیل

؟؟ یونشیم وت

... ایند یبآ شمارآ هب ینکیم باترپ اهار گنس زونه ای

نک ریبعت میارب وت

تشاد یدرت یلیخ یاه هقاس مدید باوخ
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.... تشهب و تشهب کیراب زرم

..... تشادن شتا دوب یلا یخ منهجو منهج

تیاهانگ ی هرافک دنتفگ

درک ششوماخ

یا... هدیشک تنت رب امرگ نیازا شیب ورب

؟ یرادن ییوزرآ --

--هن!!

راب نیرخآ یارب مردام طقف

دشکب نم رب یتسد

، مهاوخیم

مهد ار مردام رطع

دوش یم گنت شیارب ملد

درب؟ تتام ارچ --

شابن نارگن

؟ تسین دوسح رگید تنامشچ ارچ

متخبشوخ زونه نم

دوش یم گنت ملد طقف

موریم نم

.... نامب وت

..... مراد تسود ار وت

.... نامن اهنت وت
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رعشارف

یدمحا هرهاط

رصع راهچ

درک اپ اپونآ نیا

تسب نب هچوک نایم

یدز یم شناوختسا هب دراک

دمآ یمن رد شنوخ

هدوت تشم کی یتقو

ار شزغم یفرح چیه یب

درک یم راوخشن

اجاب... همه هک تسیک وا

ددرگ یم رب هناخ تمس هب هرابود

▉

یسرپب دیاب هعفد -نیا

؟؟!! دبآ یم شا هیاس هب هیاس هیک

دراد یپوت کیلش زا تشحو

ار مدرم یوربآ هک

تسا هتفرگ هناشن

شسابل هب ،هن شندب هب رگم -

؟؟! هدیبسچ یفبثک زیچ
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دزگ یم بل

؟؟ نز ای هرتخد ینعی یاو -

یدرس قرع ، شتآ یغاد یوت

دکچ یم شیناشیپ زا

؟ یدید شزا یزیچ روطچ -

هدیباوخ یا هچب لغب هکنیا لثم -

دادیم ریش یوب شسابل

مرتخد رس تشپ -هن

دینیچن اماک اماک

▉▉▉

ینوناق ریغ طقس هی دعب

داتفا قافتا کی رد

ار تاملک نیرخآ هک

یا هدرم دازون هیرگ

. دیسر ششوگ هب
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رعشارف

یدمحا هرهاط

هاگماش تقوب

دنز یم وسوس یکچوک غارچ یا هتسدلگ یور

شرداچ ریز نز

" کچوک رادرس زا" یسکع باق

رس ارزا هچوک ییاهنت هب

تسا هتفر / هتفرگ

تسا هدش ریگ نیمز هار رد ردقنآ

یناج همین دنخبل شتروص یور رب هک

تسا هدرم دننکن رکف هک

تس هتسب مشچ ، ورتم راغ رد یتقو

دوریم فهک باحصا باوخب

▉

؟! دواک یم ار نیمز ،ریز جارعم یارب یسک -

هدیشاپ مه ارزا گنج هنحص نیم کاخ، سسجت ردرخا -

هدیشک نییاپ ار شیاه ه رکرک نامسآ -

یزودیم هراتس منهاریپ هب ردقچ

یتسب میور هب ورایند ،رد یتفر یتقو -

دیزرل مندب نوتس راهچ

دنا هدناروش ار مرس اهاوژهاهوت هنایروم ینودیم -



『107

میوش یم ار ناشتایح ،ابگالب شابن نارگن -

مایم نابرق یارب -

ار... لیعامسا جاح یاه هرب

نکن شوخلد ارم تا کوپ یاه ناوختسا هب ردقنیا -

[ دناوخ یمن ار گنس یور یاه گولونوم ]

هک.... متفر هبنس هس زور کی طقف -نم

دیآ یم دنب شنابز ]

دوش] یم لسع زا سیخ طقفروبنز ینابز نیریش هب ودنک هک دنادیم یتقو

مونش یم ار تبلق یادص مه خیلا توبات رد -نم

▉▉▉

ار شنوخ یاه پالتک

دنا هدناچیپ نفک الی

دنناخرچ یم رهش رد یا هنامرحم رهم واب

ونز

دپت. یم رگید ناهج زا یا هشوگ رد شبلق
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ینوناق رباع رعشارف

یدمحا هرهاط

تعاس

تخاون راب راهچ

درک اپ اپونآ نیا ینعی

تسب نب اه هچوک نایم

شناوختسا هب هک رگا دراک

رهش یاه گر دزیم هراوف

هدوت تشم کی یتقو

یفرح چیه یب

راوخشن ار شزغم

اج... همه هک تسیک _وا

ددرگ یم رب هناخ تمس هب

بورغ زا یراب هلوک اب

فرح تشم دنچ و

هرجنپ نز

کالغاه نامسآ

کالغ کی

ودکالغ

و.... ماب تشپ کالغزا لهچ

▉▉
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اه هلیم هب دزیوآ یم ار تناوسیگ

فرح تشپ فرح

هدش؟ تهاگن ی هزیشود ناوخ زجر رهش هک تسیک تا هیاس هب هیاس _

راد هلا یبند هراتس سیخ نامشچ

نادرگ بال دنهاوخب هکنآ یب اه هیاس و نامسآ فقس اهنت هک دنلب ردقنآ تیناشیپ )
دوب.) دنهاوخ تناماد

داد یم باتفآ یوب شهاگن هک تفگ یریگلا ارف اهنیا

دراد ییاهغ کال هچپچپ زا تشحو نز اما

ار شیاپ تشپ هام هک

هتفر هناشن

هک... هدیبسچ یزیچ ، شیناشیپ هب رگم -

دزگ یم بل

درب؟ جارات هب مومسم یاهنابایخ ار شهاگن تراکب ینعی _

نتم اب انشآ بطاخم یناشیپ رب یدرس قرع

دنک! زاب نابز شدوخ دیراذگب _هن

دنا هدید ششوغآ رد تسین هک ار یا هچبدرگلو رباع دنچ رخآ _

دادیم ریش یوب مه زونه شسابل دینک هاگن

رگید ماب هب یماب زا نانچمه وکالاهغ

دنوش یم هچپچپ ار رتخد

وا اما

دنخبل تشپ دنخبل

دوشیم هقردب دیشروخ هناخ اهارهب هراتس

□□□
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ینوناق ریغ طقس کی زا دعب

ینوناق ریغ قافتا کی رد

ینوناق ریغ تاملک

ار ینوناق ریغ یدازون هیرگ

. دنناسر یم رهش شوگ هب

▉▉▉

: سکع باق

دنخبل دنخبل

دنخبل
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رعشارف

باتهز انعر

گنتلد اه هرخص

تهب رد اه تشد

یناتسمز باوخ تخرد

▉

گرب گرب

نایرع هخاش

گرب گرب

▉▉

اهگنر غاب غاب گنر

اهلصف تخل نت رب هدیشاپ

درز

یجنران

زمرق

فرب خلت ی هنیزبس

فرب

فرب
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دور؟ یم اجک _هب

اجک! _اتهبان

نازیرگ اهاپ

یگدرملد زرم ات دوخ زا رارف

یهت اه تسد

: درم

چ

ک

ه

ربص ناراب هکچ

نارگن لد نز

تسین دنب رمک

دسرت یم

نابایخ رد ندز هسرپ زا

تسیا هوقلا ب هاگسبح ور هدایپ

و

هدیرد مشچ رهش

دنک یم یق ار ایح

دنزیم واپ تسد

شدوخ بادرگ رد

مسجم تسیا ینفعت نادیم و

یتسه درگ ارهب نز هک
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دنادرگ یم

! تفر دیاب _

! تسین منتفر یارای _

لیخن رب امرخ

ور هدایپ هاگن یدکتم نز تسد و

رهم اهنت و

مسینیمف یناشیپ رب تسا گنن رهم

هشیمه زا رتاوسر هک

دنز یم هجض ار دنخبل گرم

▉▉▉

میاهمشچ

ما هتسش ار

اما

هرت ریت

رت کیرات

رت یدنبو

دوبن نز طقف نم مهس هک یتقو

. تسوزرآ مناسنا
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رعشارف

باتهز انعر

داب رب ما هناخ

نافوط هب ور هرجنپ

اوه هب شکدود زا مهآ دود

طیلغ هم نیا ریز

هناخ فقس

سیخ

سیخ

هرعن دنزیم ، رابمغ ربا

ماب شوگ رد

نازرل یاه اپ

ریجنز ریجنز

بش درم

ریجنز ریجنز

▉▉

تسس : میاه تسد

تسین ییاج هب :هر میاهاپ

ددرگیم مرس رود هداج

هم ِدرگ اهمشچ رب
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راومهان هچ رگا هر

منم نیا

هدیرب ناوت هک

نیگنس هناش

تسا برُس زا یلد هناخ و

رهش یاه ناوختساو

درادن نامز ندیشک بات هک

زور ره

مدرگیم رب بقع هب

دنا هتسب فص

نیریش خلت

تخس درت

ونم

هشیمه رتزا هدننکش

ت

ر

ق

قرت

( توکس ربص ریز بش یاهناوختسا نتسکش یادص )
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رعشارف

باتهز لنعر

یاه مخز

سهلا رازه

دنا هتشارفا رب رس

؟ ینیب یم

درد درد

ناسنا

درد درد

شا هرکیپ زا دفاکش یم مه زونه

وا

نم

وت

ام

میهدیم رس یسک یب هجض همه

کرحتم میتسه ییاه توبات

دشکیم شود رب نامز ار نام هدرم یاه هکالهش

بعص یاههار هروک زا

مینکیم روبع

ووت!

اما!! ووت
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یا هناکدوک راکفا هچیزاب زونه

یناوخیم ارم رود زا

فده چیه یب

تشذگ سلا نارازه

میتسنادن زگره

میا هدما اجک زا

مادک هب

ن

ا

ک

ج

میوریم ا

دنب هب ییوگ زونه

میا هتسباو نامز فان

دوخ اب ینینج یوب زونه و

لمح

نک!! شوگ

رازه رازه

یذغاک هدنرپ

نارکیب یوسب منهذ زا

دنزاورپ رد

دوخ شود رب هک

هدشن دلوتم اوژه نارازه
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دنراد سبح ار نتشیوخ لد رد ورد

مه زونه میوگب مهاوخیم

!! تسا یبا نامسا

زبس!! نیمز

!! یدروج ال ایرد

!!!! دنیوریم بادرم زا زونه اهرفولین و
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رعشارف

یرادهاگن سدقا

راوآ نامسآ

سوسفا هچایرد

ندیشک ِتقو هب

دنوش یم هک ییاهربا ووت

هریت

هریت

نتخیر

هن هرابود ار اهمشچ

هراب هس

نتسش هراب هن،ره

نیمز یا -یآ

؟ هتسخ ِهانگ مادک هب

میاه هناش هتسب -

نیگنس ییاه هبورخم

هتسخ

هتسخ نیمز هتسخ
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هتسخ

دنب دنب

دنب دیما دنب

دنب دنب

...؟ یارب تسیاج -ایآ

؟ نتفر -

رود رد کیدزن هرامه

کیدزن رد رید

راگنا ووت

ونم

وام

درس یاه گنچ ِشارخ

ادج ام زا ارم سپ

! ندرم عورش نیا

؟ هنوگچ -

مدزاب مدو یکانزوس -رد

مد

مدزاب
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زاب...مد

مدزاب و

گرم یبوکیاپ ات

منم زور ی هزانج اجنیا

رب...

هآ اهبش یاه هناش

هآ

هآ

هناد

هناد

هکچ

هکچ

ناطلغ

ناطلغ

ناج ، ناشیرپ ی هچایرد ِقمع ات

سیخ ِسیخ

باوخ ناشیرپ

؟ اجنآ تساجک -
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هک اج -ره

ادص اههب سوقان

مه اه سوباک و

اه گند گند گند سوقان

سوباک اه مه مه مه

! دوخ زا نازیرگ یا

درگرب

؟ تسام -عالج

-هن

؟ تسیچ سپ

وگن یزیچ ! سیه

زونه دور یم وا

... هتفرن زونه و

؟ دهاوخ یم هچ -

توکس هک یزیچ چچ،نم چُن دوخ -

زاب دناوخ یم

و کشا

یکشا

ااه کشا

اااااا

رت کشا هچ ره
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... مهاوخ رود رعشارف

یرادهاگن سدقا

تسا ییانشآ اوآ

شیر شا هشیدنا تسوپ

راگنا تسیهت

شیب یدرگنابایب

یی یاهآ -

وت؟ وت وت یتسیک

کیدزن راگنا ینم ِشیوخ ]

[ وت شیوخ هب کیدزن راگنا ینم

نم،وت ار یاوآ -

نم رد نم

اوآ رد اوآ

آ آ

و و
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ا ا

شیوخ آ

آ و

و ا

ا آ

ا و

روانش مییایرد اه نم هچ -

کالم! ییاپ رازه راهچ قمع رد

▉▉

سالم ایرد یآ

تسیکی راگنا ووت نم حلا

نک!! شوگ

( هضارق یویدار )

نامز ِجوم زا

" اجک زا قشع اجک زا نم ..."

قیاق هدوبن یرهش

دیاش هدیدن ایرد

اهوزرآ گرم اب
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؟ دیاب هنوگچ یرود

... نکیل َو ینم زا رود -

نت رد ِناج ِمسر نیا -

رهش

ایرد ایرد

▉▉

هتخوس راولا

نایرع ِهاگنت

هتسنادن ای هتسناد

تسا آآبآ هشیمه افلا

بارهس تسا هدرک لگ

اهار بآ ِیایند

نیبب

نآِرَتفک ِنامشچ
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دنناروش یم و دننایوش هک

زارد یهار ور شیپ

زار هدنام اهدس تشپ

اما...

هلیپ تسباوخ هناورپ یخِلا

ام رد تسایرد یاوه هکنآ اب

رهش ِیوراب ِسَپ

هچ؟ -زا

! دنصقر ی هگنل هگنل -

یرآ یرآ

گنسلد ناتشپ گنس نُچ

هدرک رس بش الک

رچ ناخرچ زور رتخد ِرتِچ هب

ناخ

یقاب ایرد

یغای اه بارهس

▉▉
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زبس هک ییاه غارچ

نفعتم تریغ

▉

ااام ااات

میناگتفرگ ولهپ

شیوخ ِی هدنام رد

ِرتِچ

باتفآ هعشا ، زور ییانشور
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رعشارف

یرفص اسهم

مرگن یم ناهج هب هچیرد نیا زا مراد

؟ نامسآ _

_هن!

؟ هدنرپ _

_هن!

؟ یونشیم _

؟؟؟ وزارت ااااقآ _

دینک نزو ار ناتیهبرف

ما هدیبسچ ناوختسا رب تسوپ رب

اوه رد وزارت

خرچ

چ

ر

خ

.... ونم ادخ ، یسابع خرچ ، خرچ _

قوووب ..... قووب .... قوب

دشن زبس زگره هک ییاه غارچ

دش؟ _هچ
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داتفا قافتا _

اه کدصاق نیتسآ شگوس ردو

نینوخ یاه کشا

دندرک کاپ ار داب

▉

یسابع .... خرچ ... خرچ _

... ملعم دایرف هرابکی

!! دیشکب اهار هشام _

و

خلت یاهدنخبل نوخ یایرد

!! ینیب یم

دنا! هتخاب گنر اه الهل

و

اه وتسرپ زاورپ

دنز. یم شقن نامسآ اررد خزرب

زا هدش رپ بش

ییاهگرگ نویش

دیرگیم اه هرب یشکدوخ رب هک

یاهگولونوم اهنیا )

شوپ هایس تس یسورع

شدنوریم هناشن اه تشگنا هک

اه چپ وچپ

دننکیم یهار
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تسد هب نادمچ هک ار یدرم

هدز ناراب هب هیکت

و

( مدق ... مدق اهار تعاس

▉

دنا هتسشن راظتنا هب یی اه هقوشعم ار نابایخ

دنامیم بارش هب هک رهز یاه هزوک اب

رتمرگ یشوغآ یب

گرم یتسم رب هک

دنصقریم هدننک اوغا

!! ینیب _یم

اه قشع غرم

رپو یببلا هچ

زاب ییاه سفق جنک رد

دنا!! هتفرگ هانپ

و

هشیمه گرزب ردام حیبست

دریگیم گرم هراختسا

اه گنس رب ییاه سیدنت اه ناج و

▉▉

؟؟ هدش _هچ

مردام _
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دشک یم سفن ار گرم هعرق نیرخآ

هناخ

شدادتما رد هک تسیناتسمز رپزا

تسین راهب یوب

اه هیاس یتقو

دیما یاه هلعش رب

! دنزیر یم کاخ

دنریگیم ریت مکح و

هک ییاه هناخ

یغارچ

!! دنراد نشور

▉

؟ وزارت _

_هن

رابنیا

هنابات یب کدوک

دنزیم بارضم

شا یگدنز زاس یب زاس رب

_واالی!

؟؟ هدش _هچ

! دیروایب ار _وا

وگم یاه زار ' مرج

راد بانط مکح
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دنیوریم هک ییاه ولگ

رب

داسجا ی هانگ یب

▉

امش؟ _

!! یوار _

؟ دینک یم هچ اجنیا _

ما هدیشکن _رپزاهآ

یمدرم یارب

ایرد هک

ناشاه مغ زا

دناوخیم کیرات یاه هنارت

؟ اجنیا _

تسا نم رطس _

هک ییاج

دننامیم سبح هنیس رد اهرون

یدازآ یاه دیشروخ و

!! دنزوسیم ار دوخ نادنز رد

▉

؟ ینیب یم

مرگن یم ناهج هب هچیرد نیا زا مه زونه

هچیرد نیاو

ردد رپ تسیا هنیس
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رعشارف

یرفص اسهم

ایرد درم

قیاق

وراپ وراپ

▉▉

؟! دوریم اجک _

دنک یم رارف _

_زا؟

شدوخ دیاش _

یگدنز دیاش

ایرد زا دیاش

! تساه یهام گوس رد _اما

دنزب لپ دهاوخ یم دیاش _

اه هصق هب

!! هناکدوک یایور کی هب

▉

وراپ وراپ

درم
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مامتان یایرد

ما هتسخ _

! نایاپ یب یاهنایاپ نیا زا

نک شوگ ار هصق _نیا

شگرزب مغ مناخ یسمش

... اهراوید گنر

یگنر یاه سابل

ینماد و

! دننک یم یرایبآ اه تفلک زور ره ار شیاه لگ هک

داب ار ناشدوخ نهاریپ یاه لگ اما

رپ

رپ

وچمهار زاورپ درم شاک _

... ییایرد غرم

هک نم یایور ؟!رد اجنیا _

دنا هدش یشکدوخ ار ایرد هک تساه یهام .اهنت تسین یایرد غرم

! منزیم شطخ _

_یک؟

! مناخ یسمش _

دشک یم ییایرد غرم ار درم اما

دنک زاورپ دناوت یمن هک
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دنک. یم ینیگنس شلا یخ رب رتخد هیاس

ردپ

قشع

رتخد

▉

نیمز ادخدک

رتخد

خرس الهل قوشعم

▉▉

نیمز ردپ

رتخد ادخدک

شنماد یاه ابالهل مناخ یسمش مه ومه اما

! متاملک نیب رد دنکیم صقر

درم ایرد

وراپ وراپ

هتسکش یوراپ

هتسکش بلا

▉▉▉

همانزور ..... همانزور _

ربخ: نیرخآ

هایس یایرد رب

یا هناورپ



『136

ار... شلا ب

دنا! هتسکش

▉

ار ناتساد نیا میشاقن _

! دنکیم ریوصت

شنماد یاه ولگ یسمش )

هدش گنر یاهراوید

اه هدنرپ چوک

! نایرگ ییایرد ناغرم



『137

و... لا مینیم لزغ لزغ، : موس شخب
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کیپرذآ شرآ

رب یب تخرد کی رهش٬ مشچ رد هیاس

ربمغیپ ی هیاس ٬ اراس هاگن رد

دنامهف اهنآ رهش٬وهب زا اراس تفر

رد رب ایند یاج ردرب٬ یتقو قشع

قشع ینعی یگدنز ٬ درگرب اراس -«یآ

« رتسب ٬ هماج ٬ هرفس ٬ ندنام ینعی قشع

نتفر ینعی قشع »: تفگ اراس هب هیاس

« ربلد کی لد لد٬هب دب کی لد زا

دش یراج شدوخ رد تفگ ار نیا ات هیاس

رفولین لگ هب شیاپ دچیپب ات

تخود اراس نت هب اما ار دوخ بلا

یباالرس هیاس دشاب شیارب ات

دناوخ یم ظفاح تشاد هام٬ رد هتشرف کی

رتسکاخ لد دید٬زا هراب کی هب هک

تسادیپ نآ زبس٬ورد تسا هدییور یشتآ

ارردرب نامسآ زاب٬ دراد نیمز هک

ار خیلا هناخ دید ات اما رهش

رپ» اراس رپ هیاس ٬ تسا قشع ار :«نم تفگ
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" ترسح "

اروها هماگنه

مدرک یمن اهر زگره شاک ار تزامن رداچ ی هشوگ

مدرک یمن اعد ار نیا زا ریغ مدوب لپت یلگ، پل یکدوک

متفر یمن اه هیاس نآ یوس یشاقن و گنر رهش زا زگره

مدرک یمن ادج تباتک ارزا متارطاخ نیرز گرب

دش مگ اهربا راوید تشپ مزاورپ وبلا ایند ماب

مدرک یمن اوه کدابداب ینافوت یاوه نآ رد شاک

مدوب تا هصق دازیرپ نم اهایؤر زبس رصق رد زاب

مدرک یمن اهوید نآ هب ،ور یتسد ره دنمک ار دوخ سیگ

ار یسورع نهاریپ روت مارآ یا هتسخ شوم دوج یم

مدرک یمن ازع سابل نیا مشوپور یاج هب نت رب شاک

کاخ رب طخ و ریش نینوخ صقر ، یدازآ راهب یاه هکس

مدرک یمن اهب یب نینچ نیا ار تریش هک ما یتشک یم شاک

وک؟ احیسم دش؟ هچ ایؤر درم درک، لگ مرتسب مخز مه زاب

مدرک یمن اود ار دوخ درد شلولسم یاه تسد اب شاک

الالیی نودب ، کسورع ،یب هراوهگ رانک منیشن یم

مدرک یمن ادص هناقشاع ار ولول هایس مسا شاک

دش کچوک ردق هچ مهاگن رد شرارسا مامت اب نامسآ

مدرک یمن انشآ بش حور اراب مرواب دیشروخ شاک

ار مدرس دوجو یتفرگ یم تشوغآ رد رگا رگید راب

. مدرک یمن اهر مه دبا ارات تزامن رداچ ی هشوگ
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یماما دیعس

دوش یم شومارف قشع یادص ایآ

دوش؟ یم شوماخ هتخوس مین هام نیا

دنا هدرم رهش نیا مدرم مامت ایآ

دوش؟ یم شون نیمز ماک هب ناشداسجا

رابگرم وساالت جوم هشیمه اجنیا

دوش یم شوگ امش سیخ یاه مشچ زا

منک یم رکف امش یاهکشا هب بش ره

دوش یم شوشغم وت مشچ تسد هب مبلق

نام گنشق و دیپس یاه قشع تسیرید

دوش یم شوپ هیس جنر تسد هب کی ره

یا هدینش یراهب یاپ یادص یتفگ

دوش؟ یم شوغآ مه هتسخ ناج هب یک سپ
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زوسناهج لیلج

لا ؤس زا یراب هلوک اب ممدآ

یخلا یاهقفا یوس مور یم

یا هشیش , اهکرپاش , هشیش رصع

لا دج رد اهکمدآ , هنحص تشپ

سگودنت یاه هشوخ اب اهلخن

کولا خلت یاه هخاش اب اهبیس

تشد هب امرس دزخیم ماالن هنیس

هنلا دریمیم , هدرم ,پژ نابغاب

نامسآ مشخز درابیم گنس

دلا زاورپ وارپ دای زا هتفر

رس هب قه دنز,قه یم ایرد تسد

ولا هتسخ , لحاس هب اردوخ دشکیم

غورف یب ,اهنت, هدرملد , نامسآ

یخلا یب رعاشو یکوک یمدآ
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تسا رگنایصع نیمز , دزرل رهش,یم

لا غز یتشم یا, همیخ , رگید تسین

سرت ناتسبیرف نیا ما!؟رد یک نم

لا... وز رد یناد هماج رب یشتآ
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نایودهم یرهم

... گان

منت مخز رازه دوجواب

منم لیدب یب گان نیرخا

ما هدز تا هنیس یور هربمچ

منمکرت مشچ هدولا بتاب

مدرک نیمک رظتنماهلا س

منتب وترود همعط کی لثم

موشب نانچنا تمشچرد هریخ

منکب تنتزا تسوپ اب هماج

دولا رهز هایس شینود اب

منزب تنهد وبل رب هسوب

....

....

....

....

بشما یلو ... رظتنم ساهلا

منکش یم هشیش لثم اروت نم
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تیاورارف ناتساد و رعش : مراهچ شخب
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بیجنان نامشچ

یمرک ادخ نسح

لا سنایم رتکاراک : لوا تیاور

ار یاچ

مارآ مارآ

مدیشک رس

شنامشچ شمارآ تام

مدوب هدش

هاگن یا هظحل

ششوج و بنج رپ

تسد زا متساوخن ار

... مهدب

یوار مود: تیاور

شومچ هبرگ

خیلا خلا

هچغاب رانک

دوب هدش هریخ و دوب هداتسیا

ِنامشچ هب

لا سنایم رتکاراک

دزیم کحم ار وا راتفر هتسهآ
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بسانم ی هظحل اترد

تشوگ هکت

. دورب شِک ار هرجنپ رانک هداتفا
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تیاورارف رعش

یدمحا رهاط

:کاله... لوا تیاور

دراخیم مرس

اه باتک دلج یور یاه سکع یارب

اه هلجم

مناشوپ یم ار قاتا راوید ردو یور وم تشاک اب

ممهف یم ار فرب ریز کبک یاوه و حلا

تسیرگید کاله ریز مرس یتقو

یوار مود: تیاور

دنک یم اراو شیرسور هرگ

ِسیخ و هایس یاهوم

ار شکسورع ِیشوم مد

ددنب یم یبسا مد

تشم کی دوش یم روطچ

زغم وت دیشاپ هدوت

؟! دوشن رجفنم ات داد راشف تسد اب

ر تا یتقو

ر تا

ر تا
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تشلا ب یور شیاهوم

شیاه هناش یور هن

تسا هدرک نامرد یلآ یمیش

نیرتیو تشپ حلا

یولهپ کاله یمشپ کاله

یسور کاله سیگ کاله

دنا هدش شرس هیاس

زومت باتفآ هک

. دنازوسن ار شرازم باالرس
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«تاليق» رعش

یریشناهج اسهم

تسد : لوا تياور

تس درد "هب دولآ سوه " مياه هشيدنا

مشعترم ناتشگنا و

جاتحم شياه هناش رتسب رب شيور هب

ميقع ياه رذب مامت يتقو

بيرغ يا هقشاعم اررد وا

دوش يم نايامن ميارب

ار ناش ترسح مياه وهآ

.... دنهد يم تروق ادص يب

یوار : مود تياور

رابغ رد دنا هداتسیا

نت کی ناس هب

اه هناقشاع مامت تیدوجوم هک دنا هدروخ هرگ مه رد نانچنآ

تسوزرآ ار نآ

یا هبیرغ هاگن اهرت رود

ییایور یا هفشاکم اررد اهنآ

دیاپ یم

سیخ ینامشچ اب

نازرل ییاه ” تسد و“
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تیاورارف رعش

نایدسا اوآ

یوار : لوا تیاور

تسیدازآ نامیا اه، هشیدنا نیرمت

دوبن یساره

دش یم رپ هک ییاه زیر کاخ ریز

... ارهز ای یاهدنبرس شوخ رطع زا

دندرک  یم کبس ناشدوخ

ار ناشرفس راب

هللا... راث ای کیبل اب

هک تساهلا س

.... دنام اج ناشنامزرمه رانک ناشک پال

دمحا : مود تیاور

مرخآ تایلمع

داد یم ما هناقشاع یاهباوخ یوب

... یخرس نامه هب

... یگدادلد نامه هب

دوب ما هقداص یایور منتخاب ناج

دش ریبعت رید هک

دوب تسرد شا همه اما

نشور یاهبش
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.... نمشد ییاوه یاه کشوم زا

دوب نیمه یرآ

شکرت نیرخآ

متداهش رکذ نیرخآ

مردام هاگن نیرخآ رد نم هک

... مدش یم نادیم حتاف یندز کلپ هب
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تیاورارف رعش

یدمحا هرهاط

کدوک : لوا تیاور

دیخرچ یم مرس رود ایند،

ار شیزاب کلف و خرچ سب زا

مدید هرجنپ زا

اه هلپ نیا ردقچ

دنراد ورب و ایب

ما هدش ملق یاهاپ نیا اب

مردپ شود یور مه نآ

؟ ساجک ماه شفک _

یدرکن مگ وش هگنل کی رگم _

یک؟! _

یدوب باوخ ملغب ور،رساپ، هدایپ طسو

؟ مشوپب یچ _حاال

هدز لز هاگن یب مردام

ما هتفرن یاه هار هب

ار میاهباروج یتقو

دشک یم باال اهاپ زا

ششوغآ رد ما هیاس و

تسا شمادنا یهاتوک رتزا زارد
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یوار مود: تیاور

شیاه شفک هنشاپ تفارظ یادص

تفر یم باال بطم یاه هلپ زا هک

دش یم هدینش

هدیرب یاهسفن و

دریگ یم ار شتبون غارس ، یلبق تقو هب

ار شکدوک یاهاپ هدش جلف یاه گر یتقو

دیآ یم شک

شیاپ شیپ و

درادیمن رب مدق زا مدق

: ینعی یریگ نیمز یانعم

ناخرچ یلدنص هب نداد هیکت

نداتفا هیاس زارد هب زارد هن

هر رد هار ندمآ هاتوک هرذ هرذ هن

ندرک اپ اپونآ نیا و

ندومیپ ار وت ریسم یرگید یاه شفک هک

بطم راوید یور یاه سکع ار نیا

دنامهف یم شنارامیب هب

. دییاپ یم ار نوریب هرجنپ زا نانچمه کدوک و
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« هناقشاع » تیاورارف رعش

دنسپراک ایور

رفس : لوا تياور

زونه ما هجهل

تسا رپ كاخ ياوه زا

منز يم فرح بآ زا يسفن اب دنچره

مهد يم زاوآ ار وت

قشع زا مزاس

قشع زا مگرب

قشع گرب و زاس اب

مراد رفس زاس

مهاوخ يمن ار داب شزاس

كاخ يمرن هب تتوكس

تنتفگ

ناج رب يراك مخز رازه اب

يا هداتسيا نينچ

ما هداتسيا نانچ

تسا تسار

ار شيياهنت هك يلد اب هارمه

حلا اتهب راب رازه
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دايرف و همزمز هب

تسا هدناوخ وبآ گرب اب

دوش يم هار رابغ _ مغ

هاگ و

يربا هداس

يا هياس

... يّدس

قشع مامتها هب دياب

هدنرپ دراپسب بلا

... دناشوپب ار مخز ات

يوار مود: تياور

نم بلق نامسآ ورب

تسا يياهوتسرپ

نتفكش شتآ رد

سونقق سنج زا

ماهمشچ خرس ي هرتسگ رب هراوآ

، شتآ نيا

دهاوخ يم هدننازوس و خلت يبآ

دياب

منك ايرد ار منهاريپ

ميوشب ايرد بآ اراب منوخ دياب
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و

ناراب معط اراب مناوسيگ

مناچيپب

قشع ياه هدرُگ رب

اما

ماهگر دادتما رد يا هديجنر تقيقح

دنز، يم هسرپ

شياه هلعش هك ناسنآ

دنك يم كشخ

ار نابايخ رانك ياه يسلطا

، مياهركف زارد نابايخ

كانلوه مشخ نيا اب

تس يراج نم يتسه رد هك

؟! منك هچ

دراذگ يمن زگره

وت زا

... مسيونب يلزغ نتشاد تسود زا
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تیاورارف رعش

یدمحا هرهاط

ص.د.ا : لوا تباور

حبص

مبلق یادص

یسرزاب تسیا رد

دسر یم للملا نیب یاه نامزاس شوگ هب

هشام فده رد هک

مندنابسچ راوید هنیس هب

تمواقم رعش رد بشید وزا

تسا هداتفا رگنس تشپ ما هزانج

ناراب مود: تیاور

اج همه نامسآ ردام،ایآ _

؟! تسا گنر کی

مزیزع هرآ _

ههربا نیمزرس رد طقف

دراب یم گنس

؟!!! تسا لدگنس ناشیادخ ارچ _

. دهد یمن ناشن مرن یور گنس اوژِه هخا _
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موش یم دنلب یعمج هتسد روگ زا

هشیش نیرت فافش یور

منک یم باترپ گنس

نوتیز کدوک دهم رد مردام یتقو

ناراب ریز

تخوس شتآ شتآ

شوماخ یموق و

یاه الالیی طقف

ار شنتفگ ناراب ناراب

دننک یم اوجن

یرآ

. ناشیاه کسورع شوگ رد
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اه'' هیناث '' تیاورارف رعش

رای یلق هیده

باتفآ : لوا یوار

مشلا، میسن

راهب، یدولم

یدبا یباوخ و

« یزاب لوا دوب _«نیا

اه هچیرد هب نامیا

زبس

یرتسکاخ دیاش

اه هناد گنر مامت »_

« نک باق شیارب ار

هچ؟!» هب یا هدز _«لز

ایوگ میدش هچوک وحم »_

« اهدرگ هرود هرجنح یاهتنا رد

دشاب دناوت یم هچ هناورپ تاغوس

هدروآ نابز اهارهب هشیر هک

عملا نادکاخ رد

وا، زیخلا مَتسم ''

و یو اب نم

نم یب یو
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نیا، تسلا یخ هچ برای

و نم اجنیا

وا...'' اجنآ

هیاس مود: یوار

یرتسب اررد وا

اهداشمش اهو توت زا

درب، دوخ اب هناخدور

دش دایرف کالیغ ریطاسا رد

ار ناشو یرپ تروص

درم کی هرابود یمالد

دشاب دناوت یم هچ

یناگ زجمژ هب

اه هناقشاع عولط هک

اه هداج یبآ طخرس ارهب

هدز روک یا هرگ

درک هنخر هک یناراب و

اه هشیش تام ات

اه باهش راب تنطیش رذگ رد

روم روم، شیاه گریوم

دش دنهاوخ
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تیاهن یب ریمض موس: یوار

اهذغاک یهاک رادم رد

دنا ناصقر اه هنیآ

هب ما هدروآ نامیا هک اجنآ

اه هملک ینایرع تحاس

و

نامسآ رود زادنا مشچ

دوب مهاوخ رگ هراظن ار

تیاهتسد نشور راوج رد

دش لا برغ هک یفارگاراپ

؟! ایادخ تساجک اجنیا _

، کانمن یفقس

، هدرک مد ییاوه

یسک هچ اهار ناجنف

درب هراعتسا هب

و

هدنکارپ یهاگن

دناشک جارعم هب هک

اهار هنیآ نیمزرس ریفس

..... یزاب رخآ دوب نیا
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تیاورارف رعش

یشاتریت ینیسح داوج دیس

هچغاب : لوا تیاور

یتعامج

ار جنران باهتلا

. دنتشاد شود رب

. دایرف نگل

نهلا. هناد

و

سرت رد کشجنگ

اما ینامشچ

راکش یارب نیمک

هچیرد مود: تیاور

منامشچ تشپ دنا هداتسیا

ناشکچوک ناتسد اب

تخرد ناکشجنگ هب هریخ

هام دیبات

ارچ حبص نیا رد یلو

دیشک لِک روگنا

دیشاپ بآ ضوح
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دیشک رپ ییاهنت

دمآ وناب هام

رون زا یدبس اب

کدوک موس: تیاور

وهلت؟ ماد _زاب

نامام یاو یا

یزاورپ ی همجرت هک _وت

؟؟؟؟ یونش یمن

نک شوگ _

ددنخ یم ینادعمش

دسرت یمن کشجنگ

اشگب ار تیاهلا ب

مناتسد ی هقلح رد ایب

دوب زاورپ و

دش یراج هک

طایح رد

منامشچ خن رد
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تیاورارف رعش

یدمحا هرهاط

کدوک : لوا تیاور

یگنُت

هدرک گنت ار یهام یاج

ار بآ ِهبملق یاه فرح

. دننابمل یم اه بابح

میاه شفک زرد زا

دمآ یم پلش پلش بآ یادص

درک ریگ چیه هب قالمب

متشاذگ هراک همین ار ما یشاقن

؟! مرتخد یریم اجک _

کراپ تکمین زا یا خیلا یاج _

مردام یاه شفک رد میاهاپ

هن

مدیودیم ار میاه یکدوک مامت

!!! مباصعا یور دیوریم هار ردقچ _

هناخدور یاپ بوخ _

هدیسر میاه شفک هب

تا یناتسبات یاه شفک متفگن _

!! تسین یناراب یاهزور بسانم
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توکس ]

ضغب

[ هاگن

؟!! متشاد یا هگید شفک رگم _

مه اه ییاپمد نیا

دنتخاس میارب شوپاپ

ار هسسوم یاه هلپ یور یتقو

مدرک دولآ لگ

ناگیار و

مدوزفا مردام یراک هفاضا هب

یوار : مود تیاور

ار شا هتفر وور گنر یگدنز

یاه وهلپ شرفگنس یور

دهدیم جال هسسوم

شرتخد یاه قوقن و قن زا یتقو

هدش کالهف

نارگید یلیس هکاب یتقو

هدش خرس شتروص

دنزیمن مد ووا

. دنازوس یم هایس، ار شلد هک یمحرت
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تیاورارف رعش

'' یگنهرف مجاهت رای'' یلق هیده

دیشهم : لوا یوار

دنک یم زاب ردار

؟» هتسشن یدرگ اه زیم _«رب

؟» یشیدنا یم هچ _«هب

« کاخ یتشم »_

ساملا نارازه مه ششیاسرف _«رد

؟» دندش روضح عاالم قفا هب ور

اریمان یلیسناتپ

هتسویپ هتسکش یاهمرها رب

تسا راوس

سوسفا دص

درم.... _«هآ

ناهاگنابش رد

همهنآ تفر امغی هب هنوگچ

« دوب وا یافش شود رب هک تمکح

طخ

هطقن

طخ
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هطقن

._.

یگدنز هب دیما

دوب، ارجام نایاپ نیا

دیشک یم ریت نامیاپ کزوق »_

راو کیئازوم هک یا هیرظن رد

« دخرچ یم نامرس رود هب

میا هناد و باتفآ و بآ نامدرم ام

ار یقاب و

..... ایوگ دنا هدرک عاالم سفنت رتکاراک دنچ

مود:..... تیاور

سالم» مه _«زاب

؟» امش »_

میناهج فصن للم ریهامج _«ام

دش مرن ام ناتسد رد تردق و

نهآ دننام

« ربمایپ تسد هب هک

اه تارکونکت : سنج

اه هنیفس اپرب نامناکدوک و

دنشیدنا یم اه هدند خرچ حتف هب

....... اتفآ و بآ نامدرم _«ام
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«!! میتسین ام هن

ناهج تعسو هب یا هدکهد سالمرب

؟» تسا لعفلا ب لیسناتپ کی _«نیا

تاملک نوزوم ژ اریو

سوملم یتیاور رب

دوب دنهاوخن انگنت رد اهرتکاراک اجنیا

دنشیدنا یمن حلص هب اهرتوبک و

سردوز ینامیاز هب دیما هک

هدناشک ساوسو ارهب اهنآ

ریطاسا بان وردژن

پاه پیه یدولم اهدص

درک دنهاوخ ذوفن
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« یزاوم یاه ناهج » تیاورارف رعش

دنسپراک ایور

ریما : لوا تياور

بورغ يور مغ هرطق كي

ت َحور هك مد نآ

تسا قرغ شدوخ رد يديمون زا

ار تلد يگنر رپ جنر هچ

دناشك يم دنب هب

تاملك جاوما

راقو و يتخسرس اب

ار دولآدرد ي هدنّرب راكفا

هب دنبوكيم

_ تركيپ نتم _

تسا بوطرم تياهمشچ

يوار ووت

،،،، يوش يم ايرد نيگمغ ياه هرطق

مود:الهل تياور

مدش رت اهنت وت رانك

نم رد
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ات يدش هدرتسگ

قفا يجنران گنر

تدوخ وتات زا

تارطاخ يور هدرتسگ ينابايب ياه هياس

نم وتات زا

هديس پال دنخبل كي

مداتفا هارب وت زا

و

مديسر جنر هب

و

متسكش

مديود و

و

متسكش

و

،،، مدش چيه رطس مه

اهباوخ يگدنز ات رگيد يرايد

رعاش يا

نك شومارف ار دوخ جنر

هرابود زيياپ

رفن كي ياهتسد

تياهمشچ يناريو رد

دش. دهاوخ يراج
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تیاورارف رعش

یشاتریت ینیسح داوج دیس

یوار : لوا تیاور

بآ یادص

دنارپ یم

اهار تکمین باوخ

زور باتک

دوش یم هدناوخ

هتسهآ

هتسهآ

تخرد شوگ رد

: دنزیم ادص یرذگهر

؟ یدیدن ار هملک

هدش؟!! هچ رگم _هن

رعش یاه شفک _

زورما ی هچوک رد

هدناماج

دنک یم عورش و

وجتسج هب

ِیوجسج هب

ینابرهم یردق
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دنخبل یردق

ار هچوک رطس مامت

س... مود: تیاور

، زورما

تساهلا س

مرمع دوش، یم یرپس

اه هیناث یربخ یب رد

مروآ یم دای هب

ار نتفر رابگرم ِقیاقد

یاه هناش شزوس هک ینامز نآ

مدینش ار کات

ار ندنام یانعم

درد اب نتسیز

دوب خلت هچ و

ی هتشونن یاه ملق

ردپ غاب

. دشن زبس تقو چیه هک

، میوقت رد نتفر زور

درادن خیرات

. دشاب هتشاد هک مهاوخ یمن
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مدید ار راهب لهچ

نتفر ی هفسلف یلو

ما هتفریذپن ار

؟ ینام _یم

!! مییاهنت یادن منادیمن _

هن دیاش

... دیاش

مناد یمن
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تیاورارف رعش

یدمحا هرهاط

میرم : لوا تیاور

متشادرب ار مکنیع

ار رون مجح ات

منیببامنهار غارچ رد

قووب قووب یاوص یتقو

مییاهنت رد شزیمآ هسوسو یاه رکف اب

درک یم خوسر

مدیود یم رتدنت هظحل ره

دیدرت یاهاپ اب

بارطضا رپزا یاهاپ اب

درک یم یگداتسیا رتشیب وا

ار شا نیشام زمرق غارچ و

مداد یخساپ مزبس یاه مشچ اب

هیچ؟! تمسا -

نک میادص تا مشش شح -اب

هدب شوگ ور گنهآ نیا سپ -

هنم" زاب یلگ هچنغ هنم زان لگ میرم "

زا هشیمن هنیآ رد یا هظحل یارب ]

دش] رود ، شا صیرح یاه مشچ
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؟! یراد یچ تا فیک -رد

هسرن شهب ییولول تسد هک هچنآ -ره

هدش لفق تتسد هب شا هریگتسد ، سرتن -

[ منزیم یروآ هیرگ دنخبل ]

نوراق جنگ نک رکف -کت

هدش شاف ،زار تسین مهم هگید -

یوار : مود تیاور

نادیم رد رهش هدور و لد اهوت ریسم

دنچیپ یم مهب

دنیشن یم شا نیشام نت رد وا

هسردم تاملک زا یمجح هک تس یسک رظتنم

دنک ینیگنس ششود یور

دشاب هدش هریخ اه باتک الی یاه سکع وهب

خیلا باق رد زونه هک یردنکسا هب

تسا هدنام اج هتخوس رهش هناخباتک زا

یلا شوپ یاه کمدآ هب رتخد یتقو

تسا هتسبلد بش" کی و رازه " ناتساد

. تسا هتفگ گرزب وا"ِهن" یهاوخ رطاخ هب اما
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«! رکفنشور یاقآ » تیاورارف رعش

یبدا یلال

یوار : لوا تیاور

رهش ناهد رد

هک تس یلنوت

شدمآو تفر رد ییورتم زور ره

یوش یم ضغب نآ کی ار

هایس یشیوشت

.. هاگتسیا هب هاگتسیا

هک گنگ ینانز

ناشتروص مجح مامت

هدش قیرزت

.. ییاهنت مان هب یداهن رب

راظتنا ِنادرم

یگدولآ مامشتسا هکاب

ناش ضارتعا دایرف

دوش یم میقع یگتسهآ هب

بش هایس ی هرفس رب

خلت یدنخبل اب

دنوج یم ار همقل
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دنروخ یم ار همقل

دنهد یم سپ ار همقل

... یاقآ

تسا رکفنشور هک

دیشوپ یم درز بقال هک یا هدیرپ گنر هیرشن ریدم و

دراد یبیجع داقتعا

یگدنز هک

.. تساه همقل نیمه

دنیب یم همقل ار تاراشتنا نیمه یارب و

مامت و

مه اهار هدننک لا سرا

طسو نیا

میرادن بسانت یا همقل رکفت هکاب ام فیلکت

!!! دنامب

لؤسم ریدم مود: تیاور

؟» نویزیولت »-

دنک یم شخپ ییوهایه »-

قاتا یاه مشچ

بذاک یناجیه رد

ار» یطارفا ِ یاه اوژه دروخ یم ولت ولت

اه» تسد »-
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دنروخ یم ناکت طقف »-

اه» هدعو اهو راعش دیئات رد

ییاه هیامرس ی همه

دنوش یم هتشون یسراف هب هک

رکفنشور یاقآ بیج رد

رگید ینابز هب

رگید یروشک هب

یارب دنام یم شزپ و لکف و تاوارک

دیراذگب »-

ار» هام نیا یاه همقل

اه: هیاسمه

صیرح نامشچ اب

تسم و

دوش یم سیخ ههقهق زا ناشبل

رت.. سیخ و

« دنیب یم یواسم ار همه رکفنشور یاقآ اجنیا . دراد رکفنشور مه ام رهش »-

همه؟» »-

وا یارب دنا همقل »-

ندیوج ایردحلا

ندیعلب ای

«.. نداد سپ ای

ی هرصاحم اه هرجنح

.. اهشوغآ
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دزرل یم ملق

هیناث هب هیناث

«! تسا رضاح مه هام نیا پاچ »
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تیاورارف رعش

نایدسا اوآ

یوار : لوا تیاور

درک یم هزات

ضوح ی هریت بآ ارهب شهاگرد و ناویا

.... طایح ی هدیسوپ یوراج هب

.... رانچ لا سنهک ی هشیر شلد یاه مخز

ریپ و هدیمخ

.... شا یناوج ی یپ

؟؟ تساجک مکنیع _

.... یدیدن وت یوار

.... مدیسر هزات نم _

نییاپ رازب ار وراج و بآ

.... منکیم ادیپ تیارب

کانلوه یاه هبرض

ربتس یاه ی هشیت

ششزرل

هداتفا زیل یاه یهام

... هارمگ درک ار کبلجرد

رون مک خبطم

ساوح یب تسد یزبس
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نوخ وقاچ

هکچ

هکچ

ی، یشاک ربدش

.... لبق ی ههد کی

درد

نهلا

؟ تسین رفن کی

اما تسه رفن کی _

ار شنوخ دکمیم

.... شدوخ رد دلول یم و

دیآ؟ یمن تکمک هب ارچ _

تسا روگ هب هدنز _وا

.... هنایزات رصع زا رتشیب

؟؟؟ تسین نیشام رصع رگم _

... یوار تسا هدیاف یب ثحب _

... دنزیم فرح شدوخ اب طقف وا

( درم )

یوق ی نتداپ _

هایس رازاب رد

.... ورسخرصان

تسد هب تسد

..؟؟ دشاب دیاب دنچ
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شا هناخ کدبلا

، قیمع ماک هب

؟؟ دش یم دود خلت،

.... ینازرل قیرزت هچ _

..... هدرکن محر سک چیه هب تتنوفع

وت..... ینزیم فرح ردقچ نز _

هآ

هآ

اه.... یدرک متفوک

.... دهدیم همادا نز

دز.... زاب رس مه یناوریش ریز ی هبرگ ناهد _زا

دیکچ  یم بآ شیاه مشچ زا

دناراوخیم ار شا هزوپ

دنچ؟ تا هدولآ یاهگنرس

مناج هب زور ره ما یگراچیب _

دوش.... یم خاروس

.. شاپن ممخز رب کمن رگید وت

نز مود: تیاور

.... هناخ ارهب شا هدیسوپ مجح دناشک یم درم

هدیلو ژ مسج

ولت

ولت
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... دمآیم

.... لکلا یوب

ما.. هدناوخن زامناج درک عمج

نز.... _

....؟ تسا مدنچ زورما

یرارکت یاهزور _

.... دهاوخیمن میوقت

وگب سپ _

؟؟؟؟ میدنچ و رازه ود

...؟ زور کی

...؟ زور دنچ

.... میاهشوگ رد گرم توس دشک یم آژری تساهلا س

ما هدرم وا لثم مه نم منامگ

مدنخبلر ب تسین یگنر

مهاگن

میوزرآ

.... تسیگدرم یوب

، هتفرگ البوب جنم زا منک مهرارف

... رارکت هب مزیرگب متساوخ ار.... میاهاپ مهد یمن تاجن

اما....

... ضغب

.... ضغب

..... مکدوک و نم میتسیرگ و یلفط یاپ هب دروخ میاپ
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هاتوک تیاورارف رعش

یزاین بنیز

:وا لوا تیاور

مگردرس و چوپ

ما هدش هریخ هنیآ هب جیگ

نم

نیمز یور رب هام یاشامت ردحلا

نم مود: تیاور

... دیرفآ نیمز یور اررب هام دنوادخ -و

؟!!! نیمز یور هام؟!!رب -

نک... هاگن ار هنیآ ، نیمز یور رب هام -
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تیاورارف ناتساد

نایدسا اوآ

یوار : لوا تیاور

اراب شنتشاد تسود هک یلصف درکیم قرف لبق یاهلا س زییاپ اب زییاپ نیا دوب، زییاپ
ار ناشندوب مه اب زاغآ و دزیرب ناشرس رب یزییاپ فرب نوچ . تساوخ شیاهگرب شراب

. دندمآ نوریب هدرک دقع رضحم زا وزرآ و ریما هک یتقو دیوگب کیربت

نوچ تشادن یا هلجع چیه اما دزیم قرو ار ناشندوب مه اب لوا یاهزور مه یگدنز
دوب بات یب یداب میسن ره اب زورید هکات یدیب نوچمه دش یم یرپس ادص ویب مارآ
مارآ و کبس دیدج یا هبرجت هب ار دوخ شکزان و کشخ یاهگرب نتخیر االناب اما

درکیم

. دروآ یم ارباال شدوخ حلا هک درک ادیپ ار شدوخ یتقو وزرآ

یمن رکف دوب هدمآ شیارب هک یراگتساوخ دنچ الهب صا وا دوب شلا س هدجه طقف وزرآ
ریما ندز فرح بذج طقف نم وزرآ لوقب دوش یخلا یب تسناوت یمن ار ریما درک.ام

زا باختنا یاه یمالک هیقب یتح هک دزیم فرح نیگنس و هدرمش و مارآ . مدوب هدش
. تفر رد متسد

یروط ار شرسمه ارو شا یگدنز تشاد تسود ریما دوب. هدرک ار شباختنا مه ریما
ریما تباب وزرآ تسه ریما یگدنز مامت وزرآ هک دوب لیماف یاهنابز رس رب شفرح هک
طقف تشادن یتفلا خم شردپ دنچ ره شا ینطاب لیم خالف رب داتسیا شردپ یولج
دیاب وزرآ . تسنادیم دوز جاودزا یارب ار شنس و دناوخب ار شسرد وزرآ تساوخیم

تفریم هاگشناد

دوب. هدش لوبق ییامام ی هتشر

شدوخ تشاد تصرف رگا و تفرگ یم سنا آژ هشیمه وزرآ نتفر هدکشناد یارب ریما
رطاخ هب هدکشناد هب ریما یاهندز رس هک تسناد یم ریما ردام تفریم شلا بند

. تسه شیاه ساوسو

لا وحا و حلا دعب دز رس ریما هب ریما ردام دوب هاگشناد وزرآ هک اهزور زا یکی رد
یور و دروآ یم نوریب دبس زا دوب هدرک تسرد هناخ زا هک ار اذغ هک حیلا رد یسرپ

داد یم رارق زاگ قاجا
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: تفگ و تخادنا ریما هب هاگن کی

هراد هانگ نز نیا ریما

هنک یگدنز رازب هدن شرارق هنگنم وت ردقنیا

؟!! یگب مهب ور اهنیا هک یدموا نامام _

منکیم ظفح ومیگدنز هتسرد منک رکف و مشاب هتشاد تسود روج ره همنز

تسین شهار نیا _اما

هرادن اجنیا وت زج ور یسک هبیرغ رتخد نیا

تسه شهب تساوح هشیمه یچ تباب هنود یمن زونه هک هداس ردقنوا رتخد نیا

دوب هدش کالهف ریما

نوا روو نیا ارهب شهاگن و درکیم اجباج شا تسد وت مادم ور نویزیولت لر تنک و
دش. یم همزمز شدادیب و داد یا دنلب و هاتوک یاه هملک بل ریز و درک یم اجباج رو

دورب راب ریز تساوخن ار،اما شراک داریا تسنودیم ریما

درک یظفاحادخ ریما اب درب یمن ییاج هب راک شیاه تحیصن هک دید شردام اما

شردام یظفاحادخ نوا دعب تشادن یشوخ حلا مه ریما

دیشک یناشیپ سیخ قرع هب یتسد دش. فعاضم شدب حلا هب زین نوریب مرگ یاوه
درک نشور ار رلوک و تخادنا اهار هدرپ و لبم یور زا دش دنلب

هب عورش و دروآ نوریب دوب شقاتا یوشک رد هک ار یتشاددای رتفد یگ کالهف یمک واب
ریما تشون یم یراکیب تاقوا رد هشیمه و تشاد عالهق نتشون هب ریما درک نتشون

. درخب رشاو هناخزپشآ هدش زره بآ ریش یارب ات نوریب تفر دعب تعاس دنچ

وهب دراذگب شیاج رس هدرک شومارف ار شرتفد هک دمآ شدای ریما زورنآ بورغ اما
دز ادص ار ،آوزر شندروآ دای هب ضحم

لخاد هک یرتفد نیا وزرآ _

؟ تساجک دوب مفیک

؟ یتشادرب وت

دهد باوج وزرآ ات دوب هچاپتسد یمک ریما
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مدرک شبترم طقف متفرگ نم هرآ _

داد باوج یروبص اب وزرآ نانچمه دوب بترم دوبن یزاین _اما

متسنودیمن دیشخبب _

تساج نومه نوشمه منز یمن تسد نوشهب هگید

، یرایب مارب هشیم : تفگ و دوب اهفرظ نتسش حلا رد هک درک وزرآ هب یهاگن ریما
؟ تساجک

مرایم تارب و مایم االن هشاب _

ینزن تسد ما یصخش لیاسو هب هگید هشیم _

طقف مدز یمن تسد نوشهب یتفگ یم لبق زا هگا متسنود یمن هک متفگ هشاب _
امش لئاسو امرفب منک، بترم متساوخ

یم بآ شموطرخ وزا دوب کچوک لیف لکش هک یشاپبآ واب نکلا ب تمس هب تفر وزرآ
تخیر

دادیم بآ اهلگ هب

درک زاب ار فیک ریما

هکا دوب هناقشاع یاه همان هک تشاد شا ییاد رتخد زا لا تسپ تراک و همان دنچ ریما
تشاد دنزرف کی و لهاتم شا ییاد رتخد الن

... اهلا تسپ تراک اهو همان دندوب هدش بترم

رگید یاه هشوپ رد ریما یدرجم یاه سکع و رگید ی هشوپ کی رد ریما یاه هتشون
ی هبعج لخاد رد وو رتشگنا و حیبست لثم شا یصخش لئاسو یتح تفرگ رارق

تشاذگ دوب هدرک خیلا هک شتارهاوج

تشاذگ شفیک لخاد هرابود ار اهنیا گرزب لا وس ابعالتم ریما

تسا هدامآ ماش ریما _

مایم مراد _

یا همدقم اب ریما

ییوب بجع _

یباعل و گنر بجع
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دایم شیپ :هن تفگ وزرآ یتفرگن هک لد هب متفر دنت یمک زورما دیشخبب

هک... ییاهزیچ نوا ی همه امتح یدرک بترم وتلیاسو یتقو یتسار _

هک دادیم همادا تشاد ریما

: تفگ وزرآ

متسنودیمن مه نم تسوت هب طوبرم اهنوا _

مدز یمن تسد نوشهب هنرگ و

تسین نیا عوضوم _هن

درک عطق ور شفرح وزرآ مه وزاب تراک و ذغاک نآ مروظنم

ووت نم اجنیا االهن مهم هتدوخ ی هتشذگ هک متفگ مدشن تحاران نم هن اهآ _

هن هگم میدرک عورش ون ومیگدنز و میراد تسود ور هگیدمه فقس کی ریز

تفگ و درک شهاگن هدز تهب ریما

هروط نیمه هرآ _

وزرآ مود: تیاور

رود ما هداوناخ و مرهش زا اهرتمولیک ریما رطاخ هب نم متشاد تسود ور ریما نم
مدش

رد دوب نکمم قافتا نیا و مدوبن ریما یگدنز رد نامز نوا هک نم دندوب دازآ اهمدآ
هدب... خر یسکره یگدنز

.... تسه نم تسد زیچ همه هک مدوب نعمطم اما

نم.. راکفا تسد رد

مدوخ هب تروص ره رد مزاسب دنیاشوخان ایدبو مزاسب بوخ دوب نم اب باختنا هرآ
شرد ات متخاس یم بوخ یگدنز کی دیاب نم مدرکیم باختنا دیاب نم تشگ یم رب

مگ ار یتخبشوخ معط نآ رد یهک هتخیسگ یگدنز کی منک.هن یتخبشوخ ساسحا
.... مشکب وب هیاسمه ی هناخ ارزا شترسح و منک

متشاد لحار و....ود همان نوا اب ندش ور هبور ربارب رد نم
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دیاش و مدرکیم عورش ار لا جنج کی و متخیریم رود وشلیاسو وای مگب شهب هکنیا
ینابرق مه ریما و نم و دشاب اجک دوبن مولعم شیاهتنا هک دوب هنهک مخز کی عورش

زاب رس تساوخیم شلد تقو ره شنیکرچ یاج دیاش هک میدش یم هنهک مخز نیا
دنک...

هکنیا هب مدرکیم رکف ریما وهب مدادیم ما یگدنز و مدوخ هب تبثم شاعترا هن!! ای
هک هبرجت کی یادف ار ما یگدنز و مدرکیم رکف ریما تبثم طاقن وهب متشاد شتسود

عوضوم زا یفاک طاالع مه مدوخ هکنیا وجبلا دوب ینابرق کی شدوخ ریما دیاش
. مدرکیم متشادن

یلو مدرکیم رکف مه دشاب هدوب نتشاد تسود فرط کی مه ریما دیاش هکنیا هب نم
ساسحا نم و متخاب یمن ار مدوخ و مدرکیم رکف قافتا نیا حتلا نیرتهب هب دیاب

یاه هنزور و متسه هک متفگ یم شهب و مدرکیم ناونع دیاب ار منتشاد تسود
... مینک یم یط و ادیپ مهاب ار یتخبشوخ و تیقفوم

کاپ دوشیم ار یگدنز رد ردک یاه هطقن هک شمهاوخ یم ردقنوا متفگ یم دیاب نم
درک.

یاه... هلمج زا دعب دوب نم یگدنز رد نیرمت نیمود نیا

... قشع هب دراد نامیا وزرآ

... تسا یتخبشوخ هار هک تبثم یرکف یاهنایرج هب تشاد نامیا وزرآ

مدوخ اب مدش وربور ریما یاه یساوسو و کاکش اب یتقو هک دوب ییاه هلمج اهنیا
هجوتم ادتبا نومه زا نم هرا مدرکیم نیرمت

قوس راکفا نیا هب رتشیب ار وا نم تمواقم متسنودیم یلو مدوب ریما یاه ساوسو
دهدیم

مدوب راودیما نم داد.... باوج اما دوبن یا هداس هار دیاش مدادیم نامز شهب دیاب سپ

درک لا وس نمزا یتقو ماش ی هرفس رس زور نامه ریما یتقو مدید ار شا هجیتن و

هشیمه نم و دوب نم هب ایور ی عالهق یدید هک ور اهلا تسپ تراک و ذغاک مامت --
... متخیر یم رود ار اهنآ دیاب اما مدادیم شهب یفنم یاهباوج

مدرک هاگن ریما تروص هب دنخبل اب مه زاب نم اما

تسام شوخ لا وحا حاالو مهم تسین مهم --

... ناج ریما تدوخ ، یتدوخ تسه مهم هچنآ
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.... یدب حیضوت یتسین روبجم تدوخ هب طوبرم تسوت ی هتشذگ نوا

نم.... هب نانچمه شهاگن دشو دنلب هک دوب هدروخن ور اذغ زا قشاق دنچ هزات ریما

هیزیچ هچ لا بند وا هک گنگ نم

تراک ونآ رتفد ریما هک متشاذگ مک یزیچ هچ هک متخادنا هاگن ماش ی هرفس هب
اهذغاک روطنامه و دنازوس هنیموش یامرگ دزورد شتآ مروضح اررد همان و اهلا تسپ

تخوس ویم دیشک یم هنابز

. تسه میراد ور ولج هک یا هدنیآ و هظحل نیمه مهم یگیم تسرد --

و عیاقو یضعب ندید هب توکس دنچ ره داد باوج نم یروبص هک مدوب لا حشوخ
... دنکش یم ناوختسا یهاگ تخس تسا تخس رایسب اه هنحص

ماش دعب دونشب ار یبوخ ربخ ریما هک مدید یبوخ نامز نامبوخ حلا نیا رد

متشاذگ هرفس یور ور یفارگ ونوس ی هگرب

ینک کاپ ور هرفس هشیم ریما --

امتح مشچ --

مدوب ریما تاکرح بظاوم هناخزپشآ زا نم

دید ور یفارگ ونوس ذغاک ریما

دش هجوتم ایوگ دنوخ و تفرگ

دشن نم هجوتم ریما اما مدنودرگ رب ومتروص نم هک هنک لا وس تساوخ یم

هیچ؟ نیا وزرآ --

هگم یرادن داوس نوخب --

مدرک ناهنپ یتخس هب هک یدنخبل و

هیرادراب هشیامزآ --نیا

.. مزیزع هگید هتسرد امتح --

یچ؟ ینعی --

رسپ هرادن یچ ینعی --
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.. یشیم اباب یراد ینعی

تفگ و دیشک یدنلب غیج ریما

... ترکش ایادخ

... هشیمن مرواب هک --نم

دشیم رتمک مکو مه ریما یاه یساوسو زا زور ره

دروخ رب عوضوم اب روط نیمه مه وا ایآ هک تشاذگ یم نم یاج وشدوخ ریما دیاش
درک یم

دراد یدایز بوخ و یقطنم یاه لح هار نم رظن زا یگدنز هرآ

میهد تداع ار نامدوخ تقو دوب.ره دهاوخ کیدزن یتخبشوخ هار تقو نآ

ندینش بوخ هب

ندید بوخ هب

ندرک نایب بوخ هب

درک داهنشیپ کدوک یاه دهم رد یروس هتنوم هک یشور

. دشاب رگ هراظن ار دنشیدنا یم تبثم هک یناردپ و ناردام یزور شدوخ هکنیا یارب

میتخبشوخ تقونآ و تسه تبثم و بوخ رکف یتخبشوخ

. متخبشوخ نم وگب و نک دنلب ار تتسد و نکن یلبنت طقف
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" رظتنم نامشچ " تیاورارف ناتساد

یتفلا اریمس

یوار : لوا تیاور

تقاط یاه یتخس رد هک دندوب ینامدرم یگالن هدیشک کلف هب رس یاهلگنج و هوک رد
طسو رد اقیقد اهتسد ارف رد دوب ریذپان یگتسخ ناشمسج و حور راگزور یاسرف
یشینم هلیبق ود زا لیا ود دندوب هدرک ریاد ار ناشیاه رداچ ریاشع گرزب لیا ود لگنج

ار لیا مدرم مه تشپ هب تشپ مه ی هدروخ مسق ناردارب دننامه هک یباجنس و
هیواز ی هزادنا هب اهنآ یور هیس یاهرداچ نیب هلصاف دنداد یم یرایمه و ینابساپ

ره تیعمج لک رت. بیرق ناشیاهبلق نیب هلصاف اما تشاد هلصاف اهاپ نیب هجرد 180
رداچ کی هک دوب هدرک اپرب رداچ نیدنچ یا هداوناخ ره دیسر یم 80رفن هب لیا ود
هدنز ار هدرم ل͵د هک ییاهراز هزبس نایم و..رد یزپشآ یارب یرگید نامهم قاتا یارب
کی زا یبوچ هیاپ هس هب هتخیوآ یاه کشم وس کی زا هدینارتسا یاهرداچ درک یم
هداهن مه زا رتمک هلصاف اب گنس ات هس یور رد هک یریثک گنر هایس یاهگید فرط

هب ار شیابیز حلا نیح ورد کانسرت دوجو شیابیز یاه هلعش اب هک یشتآ و دندوب
یم رگار هراظن رس زا شوه تشهب زا یا هکت نوچمه لیا یاضف دوب هتشاذگ شیامن
طقف هک هلا سوگ و واگ یرگید ورد دنفسوگ زبو یکی رد هک یگنراگنر یاهنیچرپدنارپ
هدز هناوج یاه نمچ لد هب راو هناوید ار زور و دندرک یم قارطا نیچرپ رد ار بش
زا هک وگ تعاس یاهسورخ و غرم دندروآ یم رد یراهب یاهفلع زا ریس یلد و دندز یم

یگدنز هچ دندرک یم باالغ لیا یلا ها ارهب یرادیب تعاس ناشنیشنلد زاوآ مداب هدیپس
ژی ولونکت زا یربخ دش یم هدامآ لیا مدرم هتسب هنیپ یاهتسد اب زیچ همه ییابیز
بش زامن ات حبص ی هدیپس وزا دنتسب یم مکحم ار دوخ رمک حبص لیا یاهنز . دوبن
زین کچوک یاه هچب یتح دوبن راکیب لیا رد یسک دندیشکیمن وتالش راک زا تسد
دوخ ی هلوحم فیاظو و دندشیم رادیب دوخ نیریش باوخ زا ناگرزب هارمه دوز حبص
یدرم هک دارم ادخدک یشینم لیا یادخ یا!دک هوکش زا غیرد دنداد یم ماجنا ار

درم نامه زونه یلو دوب هدنارذگ ار شرمع زا 70سلا ادودح دوب نامیا واب زوسلد
رب عالهو دارم ادخدک دوب ماع و صاخ د͵ز نابز شا هزاوآ و مان هک دوب یعاجش و ریلد
ات راهچ و دوب هدش هداهن ششود رب یرت نیگنس ی هفیظو شا هداوناخ و لیا یربهر
و ردپ هک تشاد هدهع رب یلع مان هب رسپ کی و رتخد هس هک شیاه هداز رهاوخ
ههبج رد هک یلع دندوب هداد تسد زا هتشذگ سلا دنچ کانتشحو لیس رد ار ناشردام
گنج شتآ ات دوب رظتنم دوب هتشاذگ شروشک فرش زا عافد ی هصرع رد اپ دربن یاه

ی هدش نیعم خیرات زا 6هام دیایب یصخرم هب مارآ یلا یخ اتاب دنیشن ورف یمک مادص
رظتنم لیا ی همه دوب. هدماین یصخرم هب یلع زونه اما دوب هتشذگ یلع یسورع
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دننک رازگرب یسورع تاس و روس شیارب ات ددرگرب ههبج زا یلع ازور نیمه هک دندوب
رداچ هب رداچ و یباجنس لیا زا راقو واب نابرهم یرتخد تشاد مان هدازآ هک شدزمان
لد اب شا هرم زور یاهراک رانک رد ار شزور و بش مامت دوب دارم ادخ یدک هناخ

شریبعت هک دنیب یم یباوخ اه ههبج یمارآان رد بشما دنارذگ یم سرتسا و یلوغشم
یشینم لیا یلا ها هشیمه زا رت دوز دوز حبص زورما . تسناد یم ریدقت و ادخ طقف ار
طاسب تشاد مان سگرن هک دارم ادخدک رسمه هک ینامز دندوب هدش رادیب باوخ زا

دوب هتشاذگ شتآ یور هک یریش هملباق تساوخ یم و تفر درک یم هدامآ ار هناحبص
دوب شرداچ رد هک ار هدازآ ی هیرگ یادص ناهگان هک دروایب دشوجب هناحبص یارب ات

هکاب داتفا دمحا شدوخ رسپ و یلع دای هظحل کی تفرگ ارف ار شدوجو سرت دینش
دیسر شیاه ناوختسا هب درد هک یروط دش رت دیدش شسرت دندوب هتفر ههبج هب مه

یاه نمچ و داتفا شتسد زا تشاد تسد رد هک یریش هملباق دشو سح یب شندب
: تفگ دیزرل یم شیادص هکنآ واب دوب هدمآ دنب شنابز درک یرایبآ ار شیاپ ریز یراهب
یلع و دمحا یارب هنکن ؟ دینک یم هیرگ ارچ حبص تقو هدش؟نیا یچ مرتخد هدازآ
؟ هدش یچ وگب هشوج یم هکرس و ریس لثم ملد مرتخد نزب فرح ؟ هداتفا یقافتا

تسناد یمن و دوب هدرک مگ یباسح ار شدوخ دوب هدید هک یباوخ سرت زا هک هدازآ
. هتفرگ ملد مک هی طقف هدشن یزیچ ناج موناخ سگرن :هن تفگ دیوگب هچ

یچ وگب مد یم تمسق یلع نوج ور ؟!؟وت افرح نیا و حبص تقو نیا مرتخد _او
هدش؟

ومباصعا مک هی نیمه مدید باوخ هی طقف ناج موناخ سگرن هدشن یزیچ هک متفگ _
مه هب هتخیر

اه؟ یباوخ هچ یلو مرتخد هشاب ریخ _

رادرب تسد دنکن فیرعت شیارب ار باوخ زایپ ات ریس ات سگرن تسناد یم هک هدازآ
هک ردحیلا درک دوب هدید هک یباوخ فیرعت هب عورش دشو میلست لوا نامه زا تسین

سگرن ادابم هک درک یم فیرعت شمارآ اراب شباوخ یلو تشادن رارق و مارآ شبلق
بسا رب راوس مه اب دمحا و یلع هک مدید باوخ :نم تفگ و دوش تحاران موناخ

هک دندنخ یم دنلب یادص واب دننک یم روبع هدش یمخز نازابرس نایم زا یدیفس
زا ناشتایلمع هدنامرف ناهگان دیسر یم مه نایمادص شوگ هب اهنآ ی ههقهق یادص
ههبج تشپ زا تیارب هک ییاهسابل تفگ و تخادنا یلع هب یهاگن و دمآ نوریب شرداچ
ومزادنا راگنا هدنامرف هلب تفگ دزو یدنخبل یلع یدیشوپ هک هنیا دندوب هداتسرف

مرف دعب همنت پک گنشق دنتفرگ

یلیخ هدنامرف سپ تفگ دزو یلع ی هناش هب تسد ابو دش رتکیدزن یلع هب ناشدنا
امتح تفگ دزو یدنخبل زاب یلع هداتسرف و هتخود تارب یوژه سابل هک هتشاد تسود
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دمحا هب هدنامرف دعب ملعا هللا هدنامرف لد زیزع مدش هک هدش یچ اما هدوب روطنیا هک
توعد ینامهم هب ور وت هک ینادیمن یور یم اجک وت ناوج تفگ و تخادنا یهاگن
هدنامرف هب یهاگن دمحا میراد زاین تهب رتشیب اجنیا وش هدایپ بسا زا وت دنا هدرکن

یم اجک ره یلع هک ما هداد لوق مردام هب نم نابرق یلو تفگ بجعت واب تخادنا
هدنامرف میرب مه اتاب هدب هزاجا افطل زادنن رد نم اب ومردام مرب شهارمه منم دور

ینیب یمن هگم ؟ ختلا هنوخ ینومهم یدموا هگم تفگ و درک دنلب ار شیادص ناش
وش هدایپ فرح یب فرح میراد زاین وت هب رتشیب اجنیا ام یمهفیمن ؟ هیروجچ عاضوا

تسین یا هراچ راگنا ناج یلع تفگ یلع دشوهب هدایپ بسا زا یتحاران اب دمحا دعب
و دیسوب ار یلع تسد دمحا دعب میشب ادج مه زا دیاب هگید اه یشاب تدوخ بظاوم
بل رب هک یدنخبل اب یلع دشو ادج یلع زا هدش یراج شنامشچ زا کشا هک ردحیلا
یلع دعب و همورآ یچ همه اجنوا مریمن یدب یاج نم شابن نم نارگن تفگ تشاد

مدش رادیب باوخ زا منم تفر و دیشک ار شهار

یمن ار هدازآ باوخ تسرد ریبعت دوب هدش باریس کشا زا شیاه هنوگ هک سگرن
و داد یرادلد ار هدازآ دوب هدرک مگ ار شیاپ و تسد هرهلد زا شدوخ هکنآ اب تسناد
زا نم هزودب وشیداماد سابل دیاب یلع ازور نیمه همولعم شریبعت بوخ مرتخد : تفگ
زا ییادص هک هزور دنچ اه یقارع هک مدینش دوب هدینش ویدار زا منوا هک دارم ادخدک
یلع و هشیم مومت هراد گنج منعمطم هدش مورآ عاضوا و تسین نوشکانرطخ محالت
حاالایب هریخ هللا اشنا نکن تحاران وتدوخ هسر یم رس هب راظتنا نیا و هدرگیم رب

مرتخد هگید وش دنلب میراد راک یلیخ زورما مرتخد روخب ورابام هناحبص میرب

. مرادن لیم یزیچ منونمم موناخ سگرن _هن

دارم ادخدک االن هگید میرب مه اب وایب نک کاپ وتاکشا مرتخد هیفرح هچ _ااو!نیا
اه؟ دایم رد شادص

شبلق رب سرت رابغ͵ ناتسمز یربا بش دوب هدش شنامشچ لباقم نشور حبص هک هدازآ
شناشیرپ حلا نامه واب دوش کاپ تقو چیه دوبن رارق راگنا هک دوب هتسشن نانچ

لثم هک دارم ادخدک دندش رداچ دراو یتقو تفر ناشرداچ هب مناخ سگرن هارمه
هدازآ عقوم نیا ندمآ زا دناخرچ یم شناتشگنا ارالهبالی شا یوکابنت راگیس هشیمه
مرتخد هخآ تفگ یخوش واب هدیدن یازیچ قح :هب تفگ و درک بجعت ناشرداچ هب
هدیباوخ زونه هنکمم هناخ بحاص یتفگن ؟ هریم ینومهم مد هدیپس یلقاع مدآ مودک

؟ دشاب

دارم ادخدک ارزا باوخ هیضق تساوخ تشاد ربخ هدازآ ناشیرپ لد زا هک سگرن
تسدش هدناوخ نامهم هدازآ ؟ هنامهم اب دوخرب زرط هچ نیا ادخ دک :او تفگ دنک ناهنپ

کمک ام هب ور زورما ات مدرک رادیب شنیریش باوخ زا ونوا متفر هک مدوب هدناوخان نم
هنک.

نوتراک هک هربخ هچ زورما هگم : تفگ درکیم بجعت سگرن یافرح زا هک دارم ادخدک
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؟ هدایز

میاق خاروس وت ونوشدوخ شوم لثم یقارع یاهورین هک یتفگن تدوخ هگم ادخدک _
؟ تسین وشناراب شیتآ زا یربخ هگید و دندرک

؟ هراد وت راک یغولش هب یطبر هچ نیا یلو هروطنیمه و متفگ نم ارچ

ینعی نیا تسین یتایلمع و هدش شوماخ گنج هگید یتقو اه تسین تساوح ال _صا
. هگید میشاب یسورع طاسب رکف هب دیاب وام دندرگ یم رب دمحم و یلع هکنیا

مدرم یارب یرگید باوخ هک دوب نعمطم راکم یاه هابور توکس نیا زا هک دارم ادخدک
تسد هنوتیم یسک هگم سگرن اباب :یا تفگ دروخ یمن بآ شمشچ دنا هدید تخبدب

هشکیم ور یرگید موش ی هشقن هچ هراد االن نیبب اه هنوخب ور یبنجع مادص نیا

دیماان ار هدازآ هک دنک هجوتم ار دارم ادخ دک تساوخ شرس نداد ناکت هکاب سگرن
دنق نادنق نوا هشیم ادخدک : تفگ دارم ادخدک هب هکنیا ات دشن هجوتم ادخدک اما دنکن

؟ یدب نم هب ور

: تفگ ادخدک و درک هدازآ ناشیرپ حلا هجوتم ار ادخدک لکش نیا وهب

یاهرداچ نیا رد ار نوشارو دال نادنزرف لیا ود نیا ادرف و زورما هللا اشنا مرتخد هرآ
تفر نوریب رداچ دشوزا دنلب شیاج وزا دید دنهاوخ توکس زا هدنکآ

هدازآ مود: تیاور

متفگ و متخادنا موناخ سگرن هب یهاگن دش جراخ رداچ زا دارم ادخدک هکنیا زا دعب
ینادیم هک تدوخ تفگ مناخ سگرن یدرکن فیرعت شیارب ار ما هدید هک یباوخ ارچ
دیدنخ یم تزور و حلا نیا هب متفگ یم شیارب ار باوخ هگا هعبط خوش دارم ادخدک
هیقب ورب و روخب وتناحبص دوز هگید متفگ هک هنومه شریبعت وت باوخ نیا مرتخد
مدش دنلب زین نم ههار رد یشوخ یاه ربخ زورما هک هنشور ملد نک رادیب ور اه رتخد
یلع یطسو رهاوخ میرم مدید هدشن رداچ دراو زونه مدش اهرتخد رداچ یهار و
دوب هدش قرغ یخلا و رکف ورد دوب هتسشن وناز هب تسد دراد یا هتفشآ حلا یلیخ
نتفر زا هک میرم هدش؟ یزیچ یرکف وت دقنیا هتچ؟ارچ میرم متفگ و متفر رتکیدزن
یزیچ ! اجنیا بص تقو نیا وت تفگ دوب هدرک بجعت ناشرداچ هب نم ماگنه حبص

وش ؟دنلب هشب یزیچ هرارق هگم هن متفگ و متسشن میاهاپ ی هچنپ یور مه نم هدش؟
یندرکن رواب ار شریبعت موناخ سگرن هک مدید یباوخ ههار رد یبوخ یاهربخ رتخد

رد میرم هسرب نایاپ هب اهراظتنا نیا و هسرب هار زا یلع هک االهن نیمه هگید درک
رگید هک منم منیب نک فیرعت ؟ یدید یباوخ هچ ؟وت هدازآ هشیم هگم تفگ مباوج
یادص واب مدیشک هنمآ و نیهم یور ارزا وتپ وشو لا یخیب متفگ مدب همادا متساوخن



『196

هک هنمآ اه؟ هدنوم اراک همه هسرب هار زا نوتشاداد هک اهاالهن لبنت دیش دنلب متفگ دنلب
تعرس نیزا مدوخ هک درک ملغب دشو دنلب شیاج زا نانچ دوب یلع کیچوک رهاوخ

ار اهدنفسوگ و واگ دارم ادخدک دوب هدرک عولط ال ماک باتفآ رگید مدرک بجعت شلمع
نیهم دنک تسرد غود هک درکیم ریاد ار شکشم تشاد موناخ سگرن دوب هدرب ارچ

ار شآ هک درک یم کاپ ار جنرب و تشاذگ یم راب ار بآ گید تشاد یلع گرزب رهاوخ
اب مه وت دارم ادخدک لیا سورع تفگ نم هب موناخ سگرن ماگنه نیا رد دنک تسرد

میدروآ یدایز مزیه و میتفر مه هنمآ و نم مینک تسرد ار نان ات رایب مزیه و ورب هنمآ
یاهسابل اب درم ود اه تسد رود زا هک دوب رهظ یاه همدمد دش ماجنا اهراک ی همه

یاپ یادص هک قحلا تفگ موناخ سگرن دندمآ یم اه رداچ فرط هب دنتشاد یرتسکاخ
یدید مرتخد تفگ و تخادنا نم هب یهاگن درک سح هشیم ردام بلق نابرض زا دنزرف
تمشچ دندرگ یم رب دمحا و یلع زورما هک دوب هدش ماهلا مهب راگنا هراد هار لد هب لد
متشادن رب اهنآ ارزا ممشچ یا هظحل یتح یروابان جوا رد هک نم ادخدک سورع نشور

یداش دش هله له و روش زا رپ اهرداچ مدرک زاورپ اهربا یور هک مدرک یم ساسحا
تمس هب دمحا دندیسر اه رداچ هب دمحا و یلع هک یتقو دوب هدرک اررپ هلیبق یاضف
نیهم هدیسرن نم هب زونه دمآ نم تمس هب زین یلع تفرگ لغب اررد ووا تفر شردام
دندرک یم شیر ار همه لد هک دنتخیر یم کشا و دندرک شلغب نانچ میرمو هنمآ ،

و تخادنا نم هب یهاگن یلع میوگب یزیچ متسناوتن تسب شقن میاهمشچ رد کشا
مدوخ تسد مندمآ هک ینودیم شخبب ونم دمآ رس هب راظتنا نیا هرخ باال یدید تفگ
منک یم رازگرب ور یسورع ادرف نیمه رگید منک یم ناربج ما هدمآ االنهک یلو دوبن
حلا نیا ثعاب مدوب هدید هک یباوخ طقف و مدوب هدرک بجعت یلع یافرح زا هک نم
لیلد متسنادیم ؟ یدوز نیا هب ارچ متفگ و مدز یرابجا یدنخبل دوب هدش ما هتفشآ

و دننک هلمح هرابود اه یقارع تسا نکمم هظحل ره هک دوب نیا طقف یلع ی هلجع
مهدب تسد ارزا تصرف نیا مهاوخیمن رگید تفگ یلع اما ددرگرب ههبج هب هرابود دیاب
یسورع نشج نیا ادرف هک وش هدامآ مرازب تلصو نیا راظتنا مشچ ار لیا ود کی و

هک ینود یم وت یلع متفگ و مدز یدنخبل مدیمهفن ار مدوخ حلا هک نم دوش رازگرب
ینودیم هک وت منود یم هلب داد باوج عیرس یلع میریگب یسورع دوب رارق شیپ 6هام

و هلگ مروظنم هک نم متفگ شباوج رد نم ماوخیم ترذعم مزاب مدرگرب متسنوتن نم
هدروخن تسد یروجنومه واالمن میدوب هدرک هدامآ تقونوا ور زیچ همه دوبن تیاکش

هدازآ تفگ یلع و مدرک ثکم هظحل هی طقف میرادن یدایز راک سپ هدنوم یچ همه
هدنلب یلیخ ینک هاتوک وتاهوم دیربب فیرشت دیاب امش طقف یچیه متفگ یچ؟ طقف
چیه رگید متفگ ؟ هشاب یرما هگید مور یم االن نیمه مشچ تفگ دزو یدنخبل زا یلع

ماجنارس هب اهراک ی همه دوز ات دنداد یم ماجنا ار یراک هلیبق ود ره یلا ها زا مادکره
مسارم نیا یرازگرب یارب و دوب هدرک توعد مه ار کیدزن یاه لیا دارمادخدک دسرب
ناشامرک یاروگ لیا ود رد دیسر ارف یسورع زور دوب هتشاذگن مک ار یزیچ چیه

یداماد زا همه دوب هدیدن شدوخ هب زونه ریاشع خیرات هک دوب هدش اپرب یمسارم نانچ
ادخ ار یلع یظفاحادخ و یسورع مسارم هکنیزا لفاغ دندوب رورسم و لا حشوخ یلع

زاع یلع ی هقردب یارب هکلب یسورع یارب ارهن نامهم همه نیا و دوب هدز مقر مه اب



『197

اجار همه لهد و زاس یادص میدوب مسارم یرازگرب نیح رد دوب هدناوخ ارف بیغ ملا
نانچمه نم اما دوب هدرک نیگآ رطع ار مسارم یسورع یاذغ یوب و رطع دوب هدرک رپ

یروط دش یم رت رتشیب مسرت هظحل ره متشاذگ یم یلع بابکر رد اپ هرهلد و سرت اب
رد دوب هدمآ رد هب شبلق و دوب هدیمهف ار ما یتحاران ما هدز نارحب ی هرهچ زا یلع هک
هب هکنیا زا دیسرپ نم زا زاب یلع میتش اذگ یم انح رد ار نامیاهتسد میتشاد هک حیلا
زا کشا هاگآدوخان مدینش ار یلع فرح نیا یتقو ؟ ینامیشیپ یا هداد هلب باوج نم
یلع هن متفگ و مدز یدنخبل منک لا حشوخ ار یلع هکنیا یارب دشو ریزارس منامشچ
تسد ما ینارگن نیا و حملا یلو ملا حشوخ مه یلیخ هزات نزن ور فرح نیا ناج
هراپمخ و پوت یادص هک میدوب اهتبحص نیمه رد هگید هیعیبط لا یخیب تسین مدوخ
غولش امار یسورع مسارم اه یقارع ناراب هلولگ یادص و دنک یم شیاج ارزا شوگ

شیاهتبحص اب درک یم رطخ ساسحا هک دارم ادخدک درک یم رت ادص رسو رتورپ
هب یسک ادابم هک دناوخ یم ارف راهن فرص هب ار اهنآ و درک یم مارآ اهار نامهم

ندروخ لوغشم همه ددرگرب راهن نودب و دشاب هدمآ شرهاوخ رسپ اهنت یسورع مسارم
مدرم ی همه راهن فرص زا دعب دوب هدشن عطق کنات و پوت یادص زونه امادندش راهن
متشادن اهار نامهم زا رکشت و نداتسیا ناوت سرت زا هک نم دندش ناشیاه هناخ یهار

و رتشیب اه راجفنا یادص هظحل ره متفر ورف رکف وهب مدوب هتسشن نیمز یور
دریگب اه ههبج عاضوا زا یربخ ات تفر شی ویدار غارس دارم ادخ دک دش یم رتکیدزن
تفگ هدرک زغب ییادص واب داد تروغ شیولگ اررد شیاهفرح ویدار هدنیوگ ناهگان هک

هب نیریشرصق و دنا هدروخ تسکش یزرم یاه ههبج رد ام یاهورین هنافساتم
حلا رد شناوت و اوق مامت اب قارع شترا واالن تسا هدمآ رد اه یقارع ی هرصاحم

یمدرم یاهورین ناریا شترا و تسا نیریش رصق و برغن یگال یاهناتسرهش هب یورشیپ
رگید دش هتفرگ یلع زا رارق و مارآ ربخ نیا ندینش .اب دناوخ یم ارف اه ههبج هب ار
هلصاف اه رداچ زا دز یم ادص ار دمحا هک حیلا ردو دش دنلب دشن دنب نیمز رد شیاپ
ویدار تشذگ یم هچ یلع رکف رد مدیمهفن دندرک یدایز یاه چپ چپ دمحا اب تفرگ

مه هب یلیخ عاضوا هک دوب مولعم دناوخ یم ارف اه ههبج رد روضح ارهب مدرم مادم
یم رکف مدوخ یسناشدب هب یتقو دوب هدشن کشخ مناتسد یانح زونه تسا هتخیر
دنلب میاج زا متسیرگ یم یراهب ربا لثم و منک لر تنک ار مدوخ متسناوتن رگید مدرک
هب نتشگرب یارب یلع ندرک لد لد نیا متسناد یم متفر دمحا و یلع تمس وهب مدش

باختنا ار تهار تدوخ دیراتخم وت ناج یلع متفگ و مدرک هاگن یلع هب تسا ههبج
مه ام هب یقارع یاهورین هنکمم هظحل وره همورآان یلیخ اهزرم عاضوا منودیم ینک

یدرگرب ههبج وهب ینکن گنرد یا هظحل هک مهد یم هزاجا وت هب نبلق نم سپ دنسرب
ادخ ورب مراد یتیاکش وهن موش یم تحاران یسک زا وهن تسا نم دب لا بقا نیا
هب ور تفرگ یم شتآ رت دب یلع بلق راگنا متفگ ار اهفرح نیا هک نیمه تهانپ و تشپ
درک هاگن نم هب دعب ؟ زورما ارچ هخآ ادخ تفگ درک یم هیرگ هک وردحیلا درک نامسآ
رگید مرازب اهنت ور وت یروجنیا هشیم هگم مدرگ یم رب ادرف هن زورما مزیزع هن تفگ و

، یگتسخ ، هصغ مدوب هتفرگ متام مدوخ د͵ب لا بقا زا نم تشگن رب ههبج هب زورنآ یلع
هتشگرب تخب نم روطچ مدیمهف یمن ال صا دوب هدرب ار مشوه مدوخ یلا بقا ودب سرت
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یلع هدزن باتفآ حبص مدوب هدرک یرپس روطچ هصغ مغو همه نیا اراب رات بش نیا
ناشیاه فیک و دندوب هدیشوپ ار ناشیاهسابل هک ردحیلا دمحا و یلع مدید دز میادص

تفگ و دمآ ولج یلع دندوب ههبج هب نتفر هدامآ دندوب هتخادنا دوخ شود یور ار
گنر ات ههبج مدرگرب دیاب االن دنیشب مغ رابغ یروجنیا تگنشق ی هرهچ نیا یور منیبن
ندینش اب طقف و مدوب هدرک پک هک نم شابن نارگن مدرگ یم رب هتفرن تناتسد یانح
طقف ایند نیا زا نم مهس متفگ مدوخ واب مدرک توکس دمآ یم رد مکشا اه فرح نیا
نیرخآ یلع وهب مدرک کاپ ار میاهکشا داتفا رد هشیمن هک ریدقت اب هیراظتنا مشچ

اشنا تفگ دزو یدنخبل یلع دیدرگرب سالتم مراودیما ورب متفگ و متخادنا ار مهاگن
وهن یناشن هن هتفه دنچ زا دعب تفر و درک یظفاحادخ دعب دوب ناشیرپ یلیخ هللا
یاه ورین هکنیا ات مدوب یلع ندمآ رظتنم هار هب مشچ طقف مه نم دشن یلع زا یربخ
لماک یناریا یاه ورین ابیرقت دندوب هدرک هرصاحم مه ار رذوبا ناگداپ و لپرس یقارع
شترا هک دندوب برغن یگال هب ندیسر حلا رد یقارع یاهورین و دندوب هدروخ تسکش
مدقم طخ رد زین دمحا و یلع دوب هدناوخ ارف میقتسم ی هلباقم ارهب شیاهورین مامت
ینامز میدوب رقتسم اه هپت تشپ زا هک میدوب هدش هورگ دنچ ام تفگ یم دمحا . دندوب
دندز یچیپرآ اراب تشاد رارق نآ تشپ یلع هک یا هپت دندمآ یم شیپ اه یقارع هک
میاه مزر مه مورب یلع تمس هب متساوخ هچ ره دوب هدش یمخز یلع مدید مدوخ

هک مدید مدوخ دندش رتکیدزن هپت هب یقارع یاهورین و مورب شیپ نم نتشاذگ یمن
منک لمحت متسناوتن رگید دز یم واپ تسد شدوخ نوخ ورد دوب هدنز زونه یلع
ار متسد دوب هدش یمخز دیدش یلیخ مدناسر یلع هب تعرس وهب مدیدزد ار مدوخ
اهار ورین مامت هک تساوخ نم زا طقف دزو یم فرح یتخس اب متشاذگ شرس ریز
یم ماع لتق اجنیا همه یشکن بقع ور اهورین االن رگا تفگ یم یلع مشکب بقع
دمحا ورب دنرب یم تراغ ارهب نومرهش تزع و وربآ و کاخ تحار اه یقارع و دنوش
نیا وت ور وت هشیم هگم متفگ یلع هب متفرگ یم زاگ ار مناتسد یتحاران زا هک نم

مرب؟ و مرازب اهنت تیعضو

دنلب منک راکچ متسناد یمن رگید نم تفر شوه وزا درک رارکت ار شفرح زاب یلع !
ناراب هلولگ ارم هک مریگب سانشن ادخ یاه یقارع ارزا یلع قح یرفن کت هک مدش
شتحارج یلو دوب هدنز یلع هک دنتفگ منامزر مه ادعب هک متفر شوه زا نم و دندرک

هدش دیهش ای یلع اال متحا میشکب بقع ار ناحورجم مامت میتسناوتن رگید ام دوب دایز
زج همه هکنآ اب رفن ود طقف یرفن 12 هورگ نآ زا هداتفا اه یقارع تسد هب ای
و دمحا یافرح زا دعب نم یلو دنربب رد هب سملا ناج دنتسنوت دندوب ردق ناهدنامرف
و یلع نامزر مه اب گنج مامتا زا دعب و متشادن یلع تداهش هب یرواب شنامزر مه
اما دوب نوخ ملد هکنآ اب دوبن یلع زا یربخ اما میتشگ ار هقطنم مامت سسجت هورگ
زا دعب ددرگ یم رب یزور و هدش ریسا اه یقارع تسد هب یلع دیاش هک مدش راودیما
یلع زا یربخ زاب اما دنادرگ یم زاب تکلمم ارهب ارسا هورگ هورگ قارع و ناریا حلص
یرگید زا سپ یکی اهزور دنتشادن یلع زا ربخ ینشور مشچ هب یدیما همه رگید دوبن

یم فرح ادخ اب یتقو داتفا قافتا یتسرد هب مباوخ ریبعت دشو یم رت خلت مماک هب
لقادح تسین سب نم یارب راظتنا همه نیا ایادخ متفگ یم و مدرک یم هلگ شزا مدز
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دیش یمن ار میادص مه ادخ راگنا اما تسرفب میارب یلع زا یدیما ،پالیک، یربخ ، یناشن
سدقم عافد ی هتفه هک سلا وره دشاب نم هارمه دبا ات تساوخ یم دب لا بقا نیا و

پال یتح تسین یلع زا یربخ زونه اما مرامش یم ار میراظتنا مشچ یاهلا س دوش یم
هک... ییاهنآ ی همه مشخب یمن تقوچیه و دریگ مارآ نم هدز تالمط بلق نیا ات یک
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” شورف برت رتخد " تیاورارف ناتساد

یتفلا اریمس

یوار : لوا تیاور

دص هب شتیعمج هدش یکی نوخ و کاخ ͵اب لوطیق یاتسور رد هاشنامرک برغ فان رد
و غرم و گس یادص دوب عرازم و تاغاب هب هدیپسچ اقیقد اتسور دیسر یمن رفن
ار مدآ زغم هک دوب هدرک اررپ اتسور یاضف نانچ اتسور یاهدنفسوگ و واگ و سورخ
ار اتسور یاضف هدیشک کلف هب رس ناتخرد تشاذگن هتفخ ار یرادیب چیه و دروخ یم
یم ور هب ور لکشم اب مه ار کنات روبع اتسور یاهدنلب و یتسپ دوب هدرک شاشب
هناخ رانک اتسور هاگتسیا پالکرد یب یاه نوغرف نیشام رذگ هب دسرب هچ تخاس
واگ لوغشم یرگید و یشورف غرم مخت لوغشم یکی دندوب هدش کراپ ردان ادخدک
تخس ناشلباقم رد یتسدگنت و رقف دنتشادن یبسانم عاضوا مادکچیه دوب ینارچ

رت بقع مدق ود راگزور دنراذگب رتولج یمدق دنتساوخ تقو ره دوب هدرک رپس هنیس
مدنگ نان هب اهنآ وج نان دوبن رارق و تشادن شزاس رس راگزور راگنا دنار یم ار اهنآ
هدرخ دندوب هدش اتسور کچوک یاه هچب دندوب راک لوغشم درم و نز دوش لیدبت

زا دوب هدرب ثرا هب شاباب زا هک یا هضارق تناو اب یلع دمحم اپ ون یاه شورف
درم درک یم ضوع ار شلغش یحیرفت یشورف هناودنه ات هتفرگ یشورف دنفسوگ

یفاضا هناودنه مرگ هی رس نز هناچ یاه نز اب اهزور یگالن نازوس یامرگ رد هراچیب
رغ نز و هدمآ شو غاب زا ناطیش هچب ات راهچ اب هناخ رد بش دزو یم هلک رس رت
یم وجالن شیگدنز رد یزاب هبرگ و شوم دناسر یم حبص ار بش دوب سیگنرف شنز
شرف هزادنا اتسور گرزب یاهغاب کیدزن ی هچغاب رد شنز دیسر یمن هناخ جرخ هب داد
یزور ات دوب هتشاک برت نآ ورد دوب هتفرگ روز هب شگرزب ردام ثرا زا یرتم هدزاود
دندوب اهنآ گرزب یاه هچب هک وکژلا ناویک دش نتخورف هدامآ مناخ سیگنرف برت هک

دوب رارق و دندوب هتسب یشورف برت یارب مکحم ار دوخ رمک ناشقوب رصع نوغرف اب
نهک خیرات رد لغش شوخ لغاش ینادناخ و دننک ورزر اهار همانرب ی همه بش
مناخ سیگنرف هدیسرن هار زا زونه یلع دمحم ندمآ زا دعب دنک راختفا تبث هاشنامرک

و دروآ رد ار هتفای الل قتسا یاه نز یادا تسناد یم هتسکش اپ تسد ار یسراف هک
؟ ملغاش وت لثم شینم ینازین وت یدرک رید ارا یلع دمحم : تفگ

یشابن هتسخ شدعب موناخ _واالسالم
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؟ ییب ماجنا هنوخ وت یراک شینوت ودیاب یوز دشیمن رام رهز _سالمو

منک؟ راکچ وشاالنات یلواک یاه نز نیا تسد زا نم ادخ درک عورش _زاب

؟ دگلا اید منم یلواک _

. هیلواک یک منک یم حیلا دیپ و میآ هدمک

داد مررض ور ییولیک تشه هناودنه هک هناوید نز نوا اب بص زا یلواک نم هشاب _نز
هوت؟ تبون حاال منز یم هلک رسو

یب یاه نز یچ شینوت مک یراک برت و منکیم نوج نم هگید هبوخ نشور ممشچ _
ند؟ دلوگ نواخ

و داتفا شدوخ تسد زا دعب شتسد مداد مدیشک شارب هناودنه اه؟ یگیم یچ _نز
متفرن راب ریز منم یدب مهب هگید هناودنه هی دیاب تفگ تسکش

یاه کشجنگ هتشاذگ رمک هب تسد درک یم وور ریز ار شیاه مشچ هک مناخ سیگنرف
هی مه وت هنکن : تفگ دعب ودرک یم بیقعت و زیرگ ار ناش هناخ رد تخرد هخاش یور

اه؟ یپ هدیاد یاجو هگید هنودنه

هنزب تروغ هتسرد ونم تساوخ هتیلس نز مدوب روبجم نز؟ منک راکچ یتساوخ _یم
هب یلو نیروخب امش مدروآ مدرک عمج نیمز یور زا ور هنودنه شدعب مدش روبجم منم

هه. هه هه نیرایم رد هنودنه زا ریس لد هی بشما دش امش عفن

دمآ یم شوج هب شنوخ تشاد یلع دمحم کالم نحل و یگداس زا هک مناخ سیگنرف
: تفگ و درک دنلب ار شیادص

نوت یه دروخیم بآ هتسکش هزوک زا هک یرگ هزوک گنخ کدرم لیه یهال ههژنا _هه
یجیگ رو

. گنخ نیب دلوگ ژلین ددیلیب هه ادخ

هک ار هتسکش ی هناودنه تشاد تداع مناخ سیگنرف ینهد دب نیا هب هک یلع دمحم
نیا نز :ایب تفگ و دروآ نییاپ نیشام ارزا دوب هتخادنا نغور ییولیک جنپ یبلح لخاد

میروخب وتات ربب ریگب ور

ولا گنچ ایو همیوخب ونان یور همیلا مب قشاق وراب هدیبوک نیا حاال اقآ یدیشک تمحز _
اه؟ هدیوخب وب

شمیروخب یروجچ هنکیمن یقرف هشزم مهم نکن یرکشان _نز

. همیوخ وگنچ الو صا یشیوا تسار _هرآ
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یارب سملا هناودنه هی ندروآ شزرا یتح هک یلع دمحم راتفر نیا زا هک سیگنرف
: تفگ دوب هدشن لعاق شا هداوناخ

روخن درد و نگ درم رون هب فت

شناطیش یاه هچب دش طایح دراو هتخاب گنر هناودنه یطوق اب مناخ سیگنرف دعب
هت هدش ریمخ و درخ هناودنه هب ناشمشچ ات دنداد یم تروغ هتسرد مه ار گنس هک
طالی هب یگنچ نیچمه یزورما دزد هک دندرب موجه یطوق هب نانچ داتفا یطوق

هناودنه شدوخ هکنیا اب یلع دمحم سب زا دز یمن بحاص یب رایع راهچ و تسیب
تشم و گنچ اب دندوب هدنوم هناودنه ندروخ لد هب وزرآ شیاه هچب اما دوب شورف
سیگنرف دنام یم ناشناتشگنا یور شبآ طقف هک دندز یم گنچ نانچ ار هناودنه

آ نیناکش ملم هه ید نیگواب نومه هچب : تفگ تشاد یم نتشاد کالس یاعدا هک مناخ
هناودنه بآ ندروخ زا هک زا یلع دمحم یاه هچب لیدیدب دیدن هنوخب وگیطوق ههو
تقوچیه یلع دمحم و دندوب هدش قرغ توکس رد همه دندیجنگ یمن دوخ تسوپ رد

یلواک نز نوا زا رکش ور ادخ : تفگ شدوخ اب دوب هدیدن یتوکس نینچ اراب شا هناخ
مدید مورآ ور اه هچب نیا راب وهی دیسر ام هب یریخ هی

مود:کژلا تیاور

بنج میدیشچ ار هدیشچن سلا رازه هناودنه معط هک یندشن شومارف بش نآ زا دعب
ار دوخ شنکاو و شنک نامیاهگر رد هناودنه ریسکا راگنا هدش رت رتشیب ام شوج و
دوب هتخادنا ار شدوخ نیمز یور شلکش یپوت مکش نآ اب هک مردپ دوب هداد ناشن
زا لفاغ دمارایب یمد تساوخ یم یلا حشوخ زا دوب هدیدن یمارآ نیا هب ار هناخ
هکت هب لیدبت ار شمکش هشیمه یارب دوب نکمم هک انایک و نارماک یاه تنطیش
ندرک تسرد لوغشم مردام هک نیب نیمه رد دننکب هناخ طایح هت هب هدیپسچ یتلا فسآ
انایک و نارماک یاهتنطیش ارهب شا هجوت بابک یماش و دوب هناخزپشآ رد بابک یماش
لا بتوف نیمز ار مردپ بیشن و زارف یرپ هراوق لا بتوف نیگنس پوت اب انایک دوب هدوبر
هب یکیزکم جوم شوخ میسن اب بش رد هک یتقو ناتسبات مرگ یاوه و دوب هدرک یقلت
درک یم توش انایک هک یپوت نیلوا دوب هدرک عملا لا یخیب ار مردپ دوب هتخادنا هار
فرط نیا زا دنک بحاصت ار پوت ات تسج یم نارماک دمآ دورف مردپ مکش رانک اقیقد
دیزیخ یم رب پوت تمس هب شا یقت قت یاهشفک اب مه ووا درک لگ انایک یدوسح

ار پوت رگید فرط نارماک و دیشک ار پوت فرط هی انایک دندیسر پوت هب مه اب ودره
دگل ار شمکش نانچ تفرگ لکش مردپ ی هتسشن تخت هب مکش یور اوعد طسو نیا
دوب هدشن تسد شوخ و تخاونکی نینچ نیا مردام بابک یماش ریمخ هک دندرک بوک

و نیرخآ هک یضترم جاح هناخ تخرد یور هدیباوخ یاهغ کال مردپ دایرف یادص
راکهدب ناششوگ انایک و نارماک اما دوب هداد یرارف ار دوب ام زا اتسور هناخ نیرترود
دمحم گز͵ اه ردپ یب تفگ یم دزو یم اهنآ شوگ رسو رب تسد هب ریگفک مردام دوبن
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اباپ شتینابصع هظحل ره انایک اما واد هنشخوب نک یلو ید نیدیرد ار رش رخآ یلع
یاهگس ساپ مااب هداوناخ یادص رسو و بوشآ درک یم هیلخت مردپ مکش ندرک بوک

رت نیزم ارنآ اتسور یاهدنفسوگ ندرک عب عب هک دوب هدش نیجع مه اب نانچ نابهگن
راگنا هک دندوب هداتسیا ییامندوخ هب نانچ اتسور رابغ یب بش رد اه هراتس دوب هدرک

ارهب ناشدیفس یاهنادند ناشیاه هدنخ قه قه دوب هدرک رفس نامسآ هب یایرد سورع
هارمه هک یضترم جاح دوب ناسکاپ ی هنوپ ناشنادناد ریمخ منامگ دوب هتشاذگ شیامن
راقنم ار ناششوگ و دندوب هتسشن ییارآ فص امهب هناخ رد تشپ اتسور یادرم رگید
هداتسیا تماق هک دوب هدرک لد ور هدنخ زا نانچ دندوب هدرک ام یاه فرح ندیدزد

همه کمک یان هدنخ دوب هدش مخ هدنخ زا تشپ وگژ نز ریپ یاصع لثم شرانچ نوچ
نوج هب شنوج هک مردام زاهج ریگفک و ضارقنا رد ردپ لکش یپوت مکش دوب هدیرب ار
یم دزو یم داد نانچمه مردام ندش درخ حلا رد دوب هتسب شا هلوچ چهلا زاهج

اتاالن دوب نکمم هک مردپ یاپ و تسد ندرگ هب یسک یچ. ونیرد یگز یرمب مارب تفگ
بوک دگل لحم دوب هدش هک دمآ یم مشچ هب شمکش طقف درکن یهجوت دشاب هتسکش
هدش ممکش مدوب هدروخ هناودنه بآ سب زاو هدنخ زا هک نم نابراس یب نابسا ندرک
هک ییوهی مردام منزب یفرح ای مروخب ناکت متسناوتن هرک یب غود زا رپ کشم دوب
هدنخ زا هک داتفا نم هب شهاگن دماین رب شزاهج هریگفک و دوخ تسد زا یراک رگید
یگز الهو دگواب گز ناب هل هرش یه وب گایمر نواب تفگ و مدوب هدش نهپ طایح فک
اه؟!نم هین هگایقچاد مد ناویک وا ونت یشورف برت و یاقب هل یروخ وس ید یریب
نم تسا رارق ادرف دیوگ یم تسار مردام هک مداتفا رکف نیا هب نآ کی مدیدنخ طقف
ناویک هزات میرخب یلا بتوف شفک شلوپ واب یشورف پرت میرب نوغرف اب ناویک و
طقف و مدرک ندز غیج هب عورش رود زا منک راکچ حاال یبآ شفک منم زمرق شفک
قت شفک دوب هدش مدحنم مکش رگید مکش مکش هدیرب سیگ یانایک میوگب متسناوت
رگا هک طایح هت یکیرات نآ رد دوب هدنام ناوتان هک مردام دوب هدرک ار شدوخ راک یقت
یم یچ لا بند مناد یمن درک ادیپ ار اهنآ دشیمن دندوب هدز همیخ اجنآ مه نیچ هاپس
یم ترپ بقع ارهب وا هدنخ رتم وهد دمآ یم رتولج تناس کی یضترم جاح تشگ
یرارف اهار هشپ مامت شا هتخوس یاه بابک یماش یوب هک ما هتشگرب تخب ردام درک

ار ادص یب ملیف دوب ششوگ رد نفده هک نارماک تشگ یم شدوخ رود زونه دوب هداد
هظحل کی ما هراچیب ردپ مکش هب دسرب هچ دوب عملا یخلا ویب درک یم هراظن طقف
هتشادرب ار بآ گنلیش هک ردحیلا هک دیسر شوگ هب مردام یناوخ یرک و دایرف یادص

موخ ناطیش لیگس هلوت تفگ یم دزو یم داد دوب هدرک زاب رخآ ارات بآ ریش و دوب
بآ دش لمع دراو نامزمه یناشن شتآ یوژه ناگی یورین لثم مکب هناد ال یوچ االن مناز
دز یم ار اهنآ شلا یخ هب گنلیش واب انایک و نارماک تروص رسو یور تخیر یم
یمن شیاپ ریز ار شدوخ یاتمه هک دوب هدرک روک ار شدید نانچ شناشیرپ یاهوم
هدرک بآ ضوح مردام ار شا هدرول هلو مکش و ردپ ی هدروخ وجالن مسج هیقب دید
مخت ی هبوت هتشاذگ مخت غرم ردپ ی هجز زا هک دز یم شکتک نانچ گنلیش واب دوب
هدرک لد ور هدنخ زا همه ام هناخ طایح یامنیس رد نانچمه مدرم درک یم نتشاذگ

ی هتخورفا رب هرهچ اب مردام دش شوماخ وقلا داد یادص و ناج یب ردپ مسج ندوب
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و دیشک قیمع یسفن شیراک کتک زا ربخ یب و تسشن نیمز هشوگ هی شوید نوچ
گز یار هناودنه دیوب اتهت ید یلع دمحم رگ زیه حاالید ندرارد مگواب شیخو ا تفگ
ردپ زا ییادص دشو یم دنلب شوماخ هروک زا دود اما تاه دیپ هصاخ ودیران هلیگایرد
ملا واه هدتریغ یو فت یلع دمحم دز ادص هرابود مردام دماین رد ما هدیرد مکش
جاح ید! سله هوین در دیور هل وخ لیف هدنواخ یب گز یا لم هسگان هقل هگچیوب
ریز یلع دمحم تفگ دوب هدمآ دنب شا هدنخ یضایر مدص زا یدصرد کی هک یضترم
یلع دمحم دینک کمک دیایب مدرم هوچ؟ سله هتفر شوه زا وت لکش یکاواس یاهق شال

ار هناخ امنیس تسا تقو رگید میربب رهش ناتسرامیب هب شدوخ ی هضارق تناو وراب
راوس ار وا یلکش ره هب هتفر گرم مد ات مردپ هک دوب هدشن نامرواب زونه ام دینک کرت

رد نومنت زا هناودنه بارش یتسم زونه ام هزات دندرب ناتسرامیب وهب دندرک تناو
هبرگ و گس لثم زونه انایک و نارماک هدش یچ یتسار یتسار میمهفب هک دوب هتفرن
شگنهآ متیر دوب مولعم شندب نوزوم تاکرح زا ناویک ندیرپ یم مه هب پوت رس

ماباب اب منم شاک متفگ مدوخ اب درک یم مدنلب نیمز زا دیاب یکی منم شتسه یکیزکم
حاال ادخ یاو هنک نایغط ناشیمواگ دس نوچ ما هناثم هک االهن ناتسرامیب دندرب یم
دنلب میاج زا دوب یتمحز ره هب هشیم یچ ام یلا بتوف یاهشفک و یشورف برت فیلکت
یور ار مدوخ و متفر منک رکف یزیچ ای یسک ایهب منک یراک مناوتب هکنآ ویب مدش
دوز حبص درب مباوخ ایند زا ربخ ویب متخادنا دوب نام هناخ طایح هشوگ هک یتخت
یاه مدآ لثم طایح لخاد بیس تخرد یور اهکشجنگ هک مدرک زاب ار میاهمشچ یتقو
هدرب شباوخ یکیزکم جوم مامه اب ناویک مدرک دنلب ار مرس دندناوخ یم زاوآ محازم
شیاهاپ نارماک دوب هدیباوخ میاپ ریز ارجام رپ پوت اب شا یقت قت شفک اب انایک دوب

یمین و دوب زاب زونه بآ گنلیش دوب هدرک ترپ دگل سب زا دوب هداتفا ضوح بآ لخاد
یم شنتفر هجریش هک دوب هتفرگ ارف بآ ار نیب رتسم گنل فصن هراوق ارهب طایح زا
ارم یلا بتوف شفک منک رکف مردپ عضو هب هکنآ یب منم دوبن مردام و ردپ زا یربخ دمآ
مدوخ کرد هب یشیمن دنلب متفگ دشن دنلب مداد ناکت ار ناویک هچره دوب هدرک ییاوه
نیرفآ راختفا ردام یرتم هدزاود غاب یهار مروخب هناحبص هکنآ یب مر یم ییاهنت

ار بوج بآ دزن اهرپ فرط وا یسک مدیسر غاب هب یتقو مدش ملا بتوف نادیم بشید
ندش مرن زا دعب دوش مرن شا هشیر یاپ کاخ ات مدرک اه برت هدیگشخ ی هشیر هناور

و مدیشک نوریب کاخ لد زا مد ارزا همه اه برت ندنک ندش تسد شوخ و کاخ
تسد هاشداپ هناخ هب راگنا متشاذگ مدوب هدرب مدوخ هارمه هک ینوغرف اب هتسد هتسد

بآ ارزا ما هدش کشخ لگ زا یاهتسد دعب مدیشک یقرب وراج ار همه مدوب هدز درب
حا یدموین قمحا ناویک متفگ مدوخ اب مداتفا هار وهب مدنوکت ارمنماد و متسش بوج
مرخ یم مدوخ هساو ور اهشفک و مشورف یم ییاهنت ور همه مرت گنرز وت زا نم نیب ال
راد هچب یا راد هناخ یا متفگ و مدرک یم نیرمت مدوخ اب متفر یم هار متشاد هکنیا اب
زا هدیرد مکش شورف هناودنه یلع دمحم غاب زا هدش هدیچ هزات برت رخب برت نایب
دوب هدش یریگراب ال ماک نم نویماک و دوب تخس هار مدیسر رهظ یمرگ هب حبص یکنخ
دمحم ͵ رتخد یاها تفگ دشو مهار دس هفایق دب درم کی هک مدینش ییادص هظحل هی

زا هک نم اه؟ یشورف یم دنچ ییولیک ار تیاه برت هدیرد مکش شورف هناودنه یلع
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؟هرآ یدز داد االن تدوخ تفگ وا تسین یشورف متفگ مدوب هدیسرت یباسح شا هفایق
منیبب ایب تفگو درگ تشرد ار شیاهمشچ . مشورف یمن تسین مارمه وزارت نماالن یلو
همه هتفر مه یور تفگ و دیشک اه برت یور رسو هب یتسد شتسه هزات تیاه برت

و فصن یازارد هب مناهد لوپ همه نیا بجعت زا هک ؟نم هلوبق مرخیم رازه تسیب ار
نآ یمک درم نآ دعب هلوبق متفگ مدوخ یگتخیسگ راسفا اب دوب هدنام زاب ادبم راهن
اه برت ات نک کمک حاالایب تفگ و تشگرب شدوخ رتزا هایس واباالخ تفر رت فرط
هب عورش و نتفرگ ضرق رگید یاپ و تسد شیش یلا حشوخ زا منم مینزب راباالغ ور
ار میاهتسد شزوس هناگ رفص االغ یریگراب ندش مامت زا دعب مدرک اه برت ندز راب
سال تفگ دشو شغ اال راوس زین شدوخ درم هک مدوب باتک و باسح رظتنم و مدناکت
سپ متفگ دنلب یادص اب منم ناسرب هدیرد مکش شورف هناودنه یلع دمحم هب ارم م
در ورب رتخد ورب دزرا یمن مه ارم رخ یلا مح وت ردپ یب برت تفگ درم یچ؟ ملوپ
ا ودب نم حاال دروآ رد تکرح ارهب شغ اال تج تعرس ؟!واب یلا قب هب هچ ار وت تراک
درک ممکش راثن دگل هی شگنل اب دروخب نیمز ات مریگب ار شغ مداال متساوخ ات ودب الغ
سناش گز هل هه ناموخ وو رش رخآ تفگ یم دوب اجنیا مردام رگا متفگ مدوخ اب

و مدنام اج ششود هب هچبرت واالغ درم زا اما مدیود شلا بند یلیخ میدران هک میدران
رخ حاال تسام رب هک تسام زا متفگ دوخ واب متسشن مدوخ یاج رس و مدروخ نیمز

نک... راب هچبرت و رایب
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” هدناوخان نامهم " تیاورارف ناتساد

یتفلا اریمس

یوار : لوا تیاور

رد دیرابیم یدیدش فرب درک یم رت دمجنم مه ار گنس اوه یدرس دوب هام نمهب لیاوا
نیورپ ناتسریبد اتسور یاهغاب هب هدیپسچ اقیقد یدنومارهب یرفن دصناپ یاتسور رخآ

کی رد دوب هبنش زور تشاد رارق زومآ شناد لهچ و تسیود زا شیب اب یماصتعا
مه کچوک یراخب کی واب دوب کچوک یلیخ هک اه یهاگشناد شیپ کالس یفرب یاوه
اب یکی یکی اه هچب هکنیا زا دعب دوب هتسشن نازومآ شناد راظتنا هب دش یم مرگ
رانک رد دندیسر وهبکالس دندوب هدرک روبع هدش دمجنم یاه فرب نایم زا یتخس
رظتنمو دنتسشن دوخ یاج ر͵س مادک ره دعب دندرک یم مرگ ار ناشدوخ هداتسیا یراخب

هرهچ زا اما دش یم رازگرب ایفارغج ناحتما دیاب لوا تعاسود دندوب ملعم مناخ ندمآ
دش کالس دراو ملعم مناخ دوبن هدامآ ناحتما یارب یسک دوب مولعم اه

؟ هبوخ نوتلا اهح هچب _سالم

امش زا ساپس میبوخ ام ملعم موناخ _سالم

؟ هدیراب یدایز فرب اجنیا زورید راگنا رکش ور ادخ _

موناخ هرآ : دنتفگ دننک هجوم ار ناشندنوخن سرد هک ندوب یا هناهب رظتنم هک اه هچب
میداد وجالن فرب رد ور نومدوخ یباسح اه هدیدن مدنگ نون لثم زورید خیلا نوتاج

هتشذگ شوخ یلیخ امتح سپ حاال. یرذگب اه! هچب دیگب نوج زا رود هی لقادح _او
؟ نوتهب

: تفگ و درک دنلب ار شتسد دوب هتسشن کالس رخآ هک اسهم

زا یربخ نوچ میدنورذگ شوخ یباسح ور زورید طقف نومرمع وت ام هزاجا موناخ _
تشاد راک باسح هزات هک ملعم مناخ . دوبن روکنک تست و هسردم فیلا وکت سرد

: تفگ بجعت اب دمآ یم شتسد

. افطل نوریب دیایب یزاب فرب یاوه و زاحلا هگید هراد وشدوخ یاج یزیچ او!ره
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نتفرگ ناحتما ارزا ملعم مناخ نهذ تشاد یعس دوب هتسشن لوا تکمین هک بنیز
: تفگ دز یم هحفص ار شباتک هک ردحیلا دنک فرحنم

دیدب سرد دیاب ور مراهچ لصف زورما ملعم مناخ

مدیم سرد ور مراهچ لصف دعب مریگ یم ناحتما لوا مزیزع _هن

ملعم مناخ اما دنتفگ یم یزیچ مادک وره دش دنلب مه اهاب هچب ضارتعا یادص
: تفگ و درکن یهجوت

و سرد زا تسد هگید اه امش دایب ناراب و فرب ات تسین رارق اه هچب هگید هسب _
منک یمن لوبق ار یهجوم ریغ رذع چیه نم دیشکب ناحتما

یارب رابکی طقف هک دندوب هدنام لد هب وزرآ همه و دوب کالس نیرت لبنت هک نینزان
: تفگ یروابان نیع رد دشاب رضاح نداد ناحتما

دیگ؟ یمن وساالور هگید موناخ

کمشچ رگیدمه هب بجعت واب دوب هدنام زاب ناشناهد هجرد 180 یروابان نیح رد همه
دنلب ار شیادص دید یم اهار هچب بجعت زا هدیلو ژ یاه هرهچ هک نینزان دندنورپ یم

: تفگ و درک

وح دیدرک یم یزاب فرب امش هک یتقو اه لبنت ؟ هراد بجعت هگم ؟ دیدیدن مدآ هگم هیچ
مدنوخ ومسرد و متشاذگ رانک ور یزاب فرب تذل هتشگرب تخب نم دیدرب یم وشلا

. نرایبرد ور اه هگرب وگب ملعم موناخ

نینزان هرابود ات دیوگب یزیچ تساوتن دوب هتفر امغا حتلا هب بجعت زا هک ملعم مناخ
اه؟ دیدرک بوک گنس فرب یامرس زا مه امش هنکن ؟ ملعم موناخ هیچ تفگ

خیرات ی هحفص هک مهم زور نیا وت اه هچب .حاال میرذگب یچیه ... طقف مزیزع _هن
؟ دیرایب رد ور نوتاه هگرب هدنوخ وشسرد موناخ نینزان و هتشگرب

؟ میدنوخن سرد هک ام موناخ یلو : تفگ شدنیاشوخان یادص اب بنیز

. ضارتعا نودب دیرایب رد ور اه هگرب عیرس هشابن فرح _

تفکش یم شنیتسآ زا لگ و دوب هدمآ دجو هب ملعم مناخ تجامس زا هک نینزان
. هشیم حیرفت گنز اهاالن لبنت دیشاب دوز : تفگ

هگرب ضارتعا هلزنم وهب دندیبوک یم زیم یور ار ناشیاهباتک یتیاضران اهاب هچب همه
: تفگ ملعم مناخ دندرک یم ادج نوشرتفد زا دق مین اهار

. دینک فیرعت ار هگلج لوا لا وس
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کالس توکس هرظتنم ریغ یقافتا هک دندوب هدرکن ندز مخش هب عورش اهراکدوخ زونه
هاتوک یاهرتناس هب عورش لا بتوف نیمز رد هدناوخان نامهم و تسکش مه اررد ناحتما
هدرکن ادیپ زونه ار شییاناوت ینکیزاب چیه هک تفر یم ییاه هجریش نانچ درک دنلب و

تسا

بنیز مود: تیاور

دوب ام تکمین ریز شوم دصقم راب نیا مدش یم شوهیب متشاد دایز سرت زا هک نم
یم اوه وهب مدز یم غیج هکنیا اب درک یم زلو و زلج میاهاپ ریز شوم هک یتقو

رسو رب میاپ اب منک راکچ متسناد یمن مدرک یم لدور مه هدنخ زا متشاد مدیرپ
مدز یم غیج داد یم یرای ارم ادص توص هک ییاج وات مدیبوک یم شوم تروص
هب نانچ دش یم شیادیپ اه تکمین زا یکی ریز هظحل وره دوب هدش ناشیرپ هک شوم

دش. یم ساسحا شبلق شپت یادص یرتمولیک هدزناپ زا هک دوب هداتفا ندز سفن سفن
ح نیح رد کانسرت یعاضوا مینک راکچ میتسناد یمن راک بیرف هابور نامه دوب هدش
یم ور هب ور یمدرم دیدش ضارتعا اب تفر یم هک فرط ره هب شوم زیگنا ناجیه لا

هتشاذگ شرس یور ار شتسد داد یم رس دایرف و غیج ابام نامزمه هک ملعم مناخ دش
هداتفا ناشتسد هناهب هک اه هچب دیرپ یم نییاپو باال شیی رال دنیس یاهشفک واب دوب

یم رت شوشم کالسار عاضوا دنزرو عانتما ناحتما یرازگرب زا یلکش ره هب هک دوب
نینزان درک یم یرگید تکمین ی هناور ار شوم شیاهشفک اب یلکش هب سک وره دندرک

هیرگ نانچ شنتفر بتکم اههب هعمج و ینسح ناتساد دوب هدش شندناوخ سرد هک
داد یم رس ییاجک ردام ردام دایرف و درک یم

هار هب لیس یایرد دینش یم ار شیادص کالسام یاه هچب زا ریغ یرگید سک رگا هک
ات دش یم رت فعاضم ناشیاه هدنخ نینزان یادص ندینش اهاب هچب اما تخادنا یم

هک... دوب هدنومن یزیچ هدنخ تدش زا هک ییاج

هک دوب هدیسر ناملعم و نازومآ شناد رگید شوگ هب کاندرد رود زا نانچ وج͵کالس
زا ندش علطم رظتنم هرهلد اب هسردم ورهار ورد دندوب هدش جراخ ناشیاهس زاکال همه
زاب راب نیا دش یم لفق هشیمه ردکالسام راگزور یسناش شوخ زا دندوب ارجام
یم زاب ردکالسار یتخس ره اب هسردم راد هیارس رد تشپ یلطعم تعاس مین دودح
هب طقف میدوب کالس عاضوا ندرک شوشم حلا رد هک ام همه دش زاب رد یتقو درک
هزین نودب شرپ ی هقباسم زا هک هدرم ردام شوم میدز یم غیج و میدیرپ یم اوه
لثم هرابود هشوگ کی دوب هدمآ شناهد لخاد هب شا هدور و لد یتیقفوم چیه نودب
یمن رگید ام تسناد یم نوچ تخادنا نیمز ار شدوخ دیدش بلق شپت اب راکم هابور

مینک تیذا ار وا میناوت
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یم هار یشرورپ نواعم زا رتولج هک حیلا رد دوب هتفر شرس زا شوه هک ریدم مناخ
هک؟ هدشن نوتیزیچ نیبوخ اه هچب ، ملعم مناخ : تفگ تفر

شوم هی مناخ هن تفگ زیچ همه هب دز یم دنگ و دوب باوج رضاح هشیمه هک میرم
هدیم حیلا هی نیایب مه امش میدرکیم یزاب لا بتوف شاهاب اتاالن هدش نومس کال دراو

نداتسیا ییاناوت هدنخ امزا رتشیب و فصن هک دید یتقو ریدم مناخ . سرپن و وگن هک
مدرک رکف نم دیشک یمن تلا جخ هدنگ یارتخد تفگ دزو داد دنلب یادص اب میرادن ار

اال انوا میداد ربخ مه هرادا و یناشن شتآ امهب هک نینود یم امش هدش رجفنم یراخب
یناشن شتآ هب یک ! مناخ یاو یا تفگ شا یگداس مکلا رد میرم دنا؟ هسردم هار نوت
تروشم ابام شلبق لقادح نیدرک یدوخیب راک هچ میتفرگن شیتآ هک ؟ام نیداد ربخ

دوب نکمم هظحل ره تینابصع تدش زا هک ریدم مناخ ؟ دوبن رتهب یروط نیا نیدرکیم
هزات روعشیب یاه قمحا هگید هسب تفگ دنک ناروف نیتنا رآژ هوک ناشفشتآ نوچ شزغم
هتشاد لا بتوف یارب تقو هشیمه ات منک یم جارخا ور نوتمه دنزادن یم مه نومتسد

. دیشاب

ار شپچ تسد هک ردحیلا دوب هدش درز͵درز هبوچدرز لثم شگنر هک نواعم مناخ دعب
یتنعل هتسب ر͵د نیا تشپ نوریب نوا ام دیدرکن رکف اعقاو اه هچب تفگ داد یم ژ اسام

غیج و داد و سرت همولظم مه دقنیا هک ولوچوک شوم نیا هخآ ؟ هریم هار رازه نوملد
یاه ریش فصن مولظم ͵ شوم نیا هک تشادن ربخ نواعم مناخ لفاغ ل͵د اه؟یا هراد
هب هتکس سرت زا راگنا ادخب : تفگ و داد همادا دعب هدروخ مه اهار هچب هدش رابنا
هلیح شوم رارقتسا لحم کیدزن شتکمین هشالهک هدنومن ملد وت لد هگید هدز متسد
ریدم مناخ رکف هک درک هراشا شیتسد لغب تسود هب همه مشچ زا رود هرابود دوب رگ
دادم ندرک باترپ اب هرابود شدوخ دعب دنک رود شوم ندرک هراظن ارزا نواعم مناخ و
نانچ رد قرغ کالس هرابود تخادنا هار هب ار لا بتوف هقباسم مود همین راکدوخ و
رارف ریدم مناخ یاهاپ یاه زاالهب راب نیا دش روبجم شوم هک دش یعاضوا یگتفشآ
امش ͵ شوم االنرپ نوتدوخ یاه هنوخ تفگ ریدم مناخ شوم ندش یرارف زا دعب دنک

؟ دینز یم نم هساو سرت زاکالسو االنمد دیروخ یم اذغ هرفس هی رس اه شوم اب
هیدهم هیک؟ کالس هدنیامن ؟ دینیب یم حاال سرپن و وگن هک مریگب نوتزا یشچ رهز هی
دهعت همه زا تشز راتفر نیا رطاخ هب رایب ور یطابضنا رتفد ؟ایب مناخ هلب داد باوج

هاگشزومآ رتفد هب ریدم مناخ اتاب دمآ نوریب شتکمین زا مناخ مشچ تفگ هیدهم . ریگب
هک یا هنادرم یاه باروج اب داتفا هیدهم یاهاپ هب شهاگن ریدم مناخ ناهگان هک دورب

شدوخ یارب یراد هدنخ ی هفایق نانچ دوب هدز شراولش یور ار اهنآ و تشاد رداپ
دز یم واپ تسد هدنخ رد شدوخ تینابصع نیح رد ریدم مناخ هک دوب هدرک تسرد
اب ود وره تشاد هگن ار شدوخ یلکش ره هب دتفایب نیمز هب هک دوب هدنومن یزیچ

مه...
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تیاورارف ناتساد

نایدسا اوآ

نامحر : لوا تیاور

عیسو یاهتشد درک یم راک مشچ ات هک ناریا یایفارغج رد کشخ ی هقطنم کی رد ام
دش رادیب باوخ زا دوب مردپ هک ربکا یتشم زور کی حبص میدرک یم یگدنز تشاد
مردپ تقو ره دز یم رس شا یزرواشک نیمز هب دیاب دوب. هدشن نشور بوخ زونه اوه
ورس دزو یم فرح دنلب هک ردقنآ دش یم رام رهز یام همه یارب باوخ دش یم رادیب

.. تخادنا یم هار ادص

دزیم ادص ار مردام هک مدینش یم

... هدش مرید مرب دیاب دنبب ونم ییاتشان ودب --یلالیهللا

هناخزپشآ تمس وهب دوش دنلب ات داد یم ماجنا مارآ مه شیاهراک و روبص هک مردام
درک یم شیادص راب دنچ مه ما هلصوح مک ردپ و دیشک یم لوط یلک دورب یام

ار شدوخ راک و تفگ یمن یزیچ ... مردپ خاالق هب دوب هدرک تداع ایوگ مردام
.... مارآو روبص درک  یم

نام ی هناخ یارب یروج نیا ی هشقن هک دوب هدرپس رامعم مادک هب مردپ منادیمن
هتخاس هناخ دوب هداد وا هب مگرزب ردپ ینعی شردپ هک ینیمز رد مردپ دنک یحارط

دوب. مگرزب ردپ ی هناخ تفج یام هناخ دوب

قاتا سکعرب و الین وطو کیراب دنام یم داالن کی هیبش یام هناخ ی هناخزپشآ
کچوک ردقنآ ام یئاریذپ

هزادنا هب هک دوب رگید باوخ قاتا هی طقف و میدش یم هدناپچ شوت رام دننام دیاب هک
دمآ.. یمن رد روج نوش یاه یوژیگ اب مادکچیه ژ ارتم دوب قاتا نیمه ی

ناتسبات . تشاد یدب ی هشقن اعقاو تشاد رد کی ادج ادج وکس اهزا قاتا ی همه و
طایح لخاد یزاب بآ اب مادم و میدزیم رود مهام ینیمز ی هکنپ هارمه دنچره دوبن دب
مرگ یراخب رانک نامنت ات دوب نوتسمز رد ام ناتساد اما میدرک یم کنخ ار نامدوخ
یم خی هرابود دوب نامگرزب طایح یاهتنا هک یتشادهب سیورس هب نتفر یارب دش یم
یم امرگ ساسحا مه تقو وره دیشک یم لوط یلک میوش مرگ هرابود وات میدرک
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طوبرم رتشیب هک داتسرف یم طایح هب شا هدرکن یاهراک یارب امار نامردپ ای میدرک
دش یم شروتکارت هب

هنوشوپب ور روتکارت زوزگا رس هرب یکی --

هزادنب کیتس پال وشیلدنص هرب یکی --

نک... تسرد تروتکارت هساو هانپ رس هی بوخ ناجردپ هخآ --

مرگ قاتا زا مدوب روبجم و میوگب مردپ هب مدرک یمن تارج یتقو متفگ یم ملد وت ونیا
یم قاتا هب سیخ هدیشک بآ شوم لثم راک نیا رطاخ وهب مورب نوریب یامرس هب

.. مدمآ

دش یم عورش هزات مردام دیرخ دش یم مامت مردپ راک مه تقوره

هرخب نون هرب یکی --

.. هرب یکی

... مدوب نم اه یکی نیا مامت و

و تسرد تقوچیه یلو متخادنا یم یراخب لخاد هب وکس زا نم رتشیب ور اهمزیه
تشادن یلا یخ مردپ .اما مدش یمن مرگ یباسح

دشو یم شوماخ دیابن هک دوب ییراخب رانک زارد هب زارد شیاهاپ تروص رهرد نوچ
مه ردپ دوبن رد یتح هک دوب هتخادنا اج ام یارب یروط دوب تولخ مه شرب و رود دعب

... دنیشنب شیاه کتشلا ب رانک و یربا زادناریز یور تشادن تارج یسک

هک رگیدمه نداد له ریگرد مادم و میتسشن یم مه تفج دیاب یراخب رگید فرط امو
نادیم قفوم اهرتگرزب هک دوب نیا یقطنم . مینک مرگ ار نامنت رتدوزو مینیشب رت تحار

مدوب اهرتکچوک ینابرق هشیمه نم اما دنوش

هنیشب ترهاوخ رازب رانک --ورب

نک شکمک تشاد یراک تساجک تردام نیبب رترو نوا ورب

... راکچ یتساوخیم هچب ات جنپ هناخ نیا هکاب دیوگب ام ناج ردپ هب دوبن یکی

متسنوتیمن منک کرد مدرکیم یعس هچره ما هچب قشاع تفگیم ردپ تقوره

؟ یتسب ور ییاتشان --یلال

ینکیم راکچ ودب نز مراد راک اترازه
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دنباوخ اه هچب ینیب یمن ولگ وت یزادن یم وت ادص هیچ هگید --هرا

میدوب هدش رادیب شروتکارت یادص زا دعب و ردپ یادص زا لوا هک ام

تدوخ اب مه ور ام هک میدرکیم سامتلا و میدش فص هب نامناخ لیوط یوکس رس
ربب...

: تفگیم هشیمه دوب ساسح اه رتخد هب مردپ

شاب اهرتخد بظاوم یلال

... منیبب نوشتروصو رس هب یمخز و یکل ادابم

یم شلوک هب ار میولوچوک یجبآ هشیمه اهرتخد ندید بیسآ سرت زا مه مردام
... دیسر یم شاهراک هب دعب و تسب

دوش... وحم نامنامشچ یولج زا نامردپ هک ینامز ات وکس رس هدرک قوذ نانچمه ام

روتکارت زا شارخلد قوب ات دنچ ام یشوخ لد یارب هزاورد زا جورخ ی هظحل مردپ
دزیم

گرزب رسپ هک نم طقف میدوب راشژ دیسر یم بش هب هک ردپ ندموا ات قوب نیمه اماب
..... متفر یم ردپ هارمه و مدش یم ینابرق مدوب هداوناخ

شارب دیاب شروتکارت لثم ینعی نتفر ردپ هارمه متسنودیم نوچ متفگ ینابرق
یم مه رانک مرگ ار هناحبص هکاالن ییاهردارب و رهاوخ هب ترسح ...واب منک راک

مدرک یم یدوسح دنروخ

یوار : مود تیاور

.. تشاد رتکچوک رهاوخ هس و ردارب هی تشاد سلا هدزیس طقف دوب گرزب رسپ نامحر
شا هناخ جراخم هک ربکا تشم شردپ اما دوب هدش مامت هبنپ تشادرب لصف ناتسبات
رگید امرس زا هک ار هبنپ یاه هچنغ اهو هفوکش نیرخآو نیمز رس تفر یم دوب دایز

ار نامحر دزو یم اج یخن یاه ینوگ نورد وهب دیچ یم ار دندش یمن زاب بوخ
... رسپ هشاب بوخ بوخ نک دگل بوخ تفگ یم و تشاذگ یم ینوگ لخاد هنامحریب

.... دوب دیعب یلیخ مه نآ ناج"هک ایهی" درکیم هفاضا هی"م"خیلا رسپ رخآ شاک

؟ ینکیم راکچ ودب --

ندروخ طقف
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یدلب ندیباوخ و

... یشیمن یچیه وت

هب هبنپ گرزب ینوگ یوت مادم و درک یم دگل اه هبنپ یور رتدنت اهفرح نیا اب نامحرو
... دادیم تسد زا وشلداعت فرط نوا و فرط نیا

هب شردپ یاه ندروآ شوج هک درک یم روج و عمج ار شدوخ رتعیرس نامحر و
... هشن متخ شحف

یروط درک یم هفاضا ینوگ لخاد هب الهن وجع دیچ، یم اهار هبنپ یتقو نامحر ردپ
دیشروخ دش یم هتخیر ینوگ لخاد دعب دشو یم در نامحر رس اهزا هبنپ فصن هک

درک یم روقوراق مادم نامحر مکش درک. یم بورغ تشاد

... یکلفط تشاد قح ... دوب هدش یک واالن دوب یک ییاتشان حبص

ینوگ زا نوریب ایب نامحر --

دش.. کیرات اوه میرب دیاب

مایم اباباالن هشاب --

حبص ی هچقب رانک شردام هک یبآ یوبس ابدش لا حشوخ یلیخ فرح نیا اب نامحر
هبنپ کشخ یاهلگ دیشک یم زوس شیاپ ناتشگنا مامت تسش ار شیاهاپ دوب هتشاذگ

دوب.... هدیشارخ ار شیاهاپ

دش... یم رتشیب شدرد دروخ یم بآ یتقو

وای دید یمن شردپ زا یدیما و شزاون دزوس یم میاپ هکنیا نتفگ اب دوب نئمطم اما
یم رکف تحار باوخ کی و اذغ و هناخ هب طقف و درک رایتخا توکس سپ دینش یمن

درک...

ات دوب هدرک شوج یلدنص رانک بقال شردپ هک روتکارت ی هلیم هب دندش روتکارت راوس
نهآ نآ یامرس زا دوب هدیبسچ مکحم دنتفوین انایحا ات ددنبب شهب و... دبس و لئاسو

، نهآ دمآ یمن رد روج یبوخ ی هلداعم دوب کشخ هبنپ لگ زا هک شناتسد شارخ و
چ هپت تشادن یبوخ سح دوب هدرک رت تخرک شناتسد و فعاضم ار شتسد یدرس

دیدن ار نامحر ندش نییاپو وباال درک یم در ار اهنا هنامحریب شردپ هک ییاه هلا
هدش لا یخیب مه ار نآ نامحر دوب هدرک هایس و بش لماک ار نامحر زور دوب هتفرگ

... دوب

... درک  یم رکف هناخ دشات یم رت هاتوک هک یریسم هب طقف
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مهزونه دمآ یم ششوخ دیچیپ یم هداج رانک یاهربونص رد هک یداب هشیمه نامحر
... تسه روط نیمه

.... درذگیم اهزور نآ زا ساهلا

... تسا هدش یقاروا ایوگ نامحر ردپ ی هدوسرف روتکارت

.... دنا هدش ریپ و هتسخ زین شردام و ردپ

مدشن هجوتم ار ناشندش ریپ ارچ مدیمهفن اما مدوب ناشرانک هشیمه هکنیا اب منادیمن --

درک یم رارکت رخاوا نیا ار فرح نیا راب دنچ نامحر

درک ضوع ار هناخ ی هشقن نامحر ردپ ناشندش گرزب اب

دندوب هدرک جاودزا شا رهاوخ و نامحر

.... دوب زابرس و درجم شکچوک ردارب نونکا اما

دیوگ یم شردپ هک تسا راب نیدنچ

دیتسه نوتیگدنز رس هک اه امش تسین یعنام دیشورفب ار روتکارت دیهاوخ یم --رگا
مرادن یشک تسد یارب حیلا هگید منم

دورب ییوشتسد هب دهاوخیم ناتسمز یامرس رد شردپ تقو ره هک دیدیم نامحر اما
... درکیم رورم ار شتارطاخ دیاش دنکیم هاگن روتکارت هب هقیقد دنچ

یهللاو شنز هب رگید دنزیم فرح مارآ دوب هدش نابرهم داد رییغت ار زیچ همه شردپ
... تشادن هلجع یارب ییاپ مه شدوخ نوچ دیاش تفگ یمن شاب دوز

ومه نامحر یارب مه مارتحا لباق و دوب ینتشاد تسود اهیریگ تخس مامت اب شردپ
.... شرداربو ارهاوخ

هداتفا اهنابز رس دندرکیم هفاضا ناشردام و ردپ یگدنز هب اه هچب هک یتاناکما زا
دندوب

وزا دنز یم رس ناشنیمز هب یهاگ نامحر ..... دراد ییاه هچب بجع ربکا تشم --
هب دنخبل اراب شردپ و دوخ تارطاخ و دوشیم در اه ربونص ناتخرد ریز کنخ میسن

.... دروایم شدای
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".. هرفن هس تکمین "کی تیاورارف ناتساد

نایدسا اوآ

س : لوا تیاور

دوب درس اوه

دش رت درس اوه

دش یم مهرتدرس هنادرمناوجان اوه

دش یم زاب یشاقن یولبات هب ور نام هناخ یاه هرجنپ ردو

هدید تشاد ابیز یلیخ ی هرظنم هک یرکب و گرزب لگنج و غاب هرجنپ یوربور نوچ
تفرگ یم شلد هناخ یتقو دشیم

ی هرفس هرجنپ فرط ود یاه هکچ ندرکزاب واب دیشک یم ار هرجنپ ینهآ قالب مردام
درک یم زاب ایوگ ار شدوخ لد

قاتا هک تشاد درف هب رصحنم ییوواک رد کی اب یمیدق نشیتراپ کی نامگرزب ی هناخ
درکیم ادج ار مردام باوخ قاتا و نمیشن

دوب ابیز و گرزب و یگنر ، یبوچ شیاه هرجنپ

... متشاد تسود ار نام هناخ

درک یم رت قشاع ارم حبص ره هک یغاب اب گرزب ی هناخ کی

. حبص ره مدینش یم

. لبلب یادص

درکیم شزاون ار متروص دوب زاب هرجنپ تقو ره هک یهاگحبص کنخ میسن یادص

. اهگرب نداتفا یادص

یوب مدینش یم . تفرگیم دوخ هب یرت توافتم و بیجع گنر لصف ره هک یغاب
دوب. مردپ راگدای هناخ نیا ار منس ی ههرب نیرتساسح رد یگدنز زیگنا ناجیه

دوب مردپ مسجت مدید یم ار هناخ یاجره
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میدوب هداد تسدزا ار مردپ یرآ

. مدرک یم دوجو ساسحا متشاد تروص رد هک ییاهشوج و رورغ هب متشاد هزات

. هندوب مردپ هکنیا هن دوب یصاخ ناسنا مردپ

دننکیم دای وکین و بوخ همه رخآ

ولد تسد ،هب شبوخ یداصتقا رکف الت،هب یصحت ،هب باتک هب شا الهق عزا نایفارطا
. دندرکیم دای تشاذگ یم ریخ مدق هب نارگید یارب هک ییاه کمک شا،و یزاب

. یربب ورف ارنآ یهاوخیم هک یضغب زا نتفگ ردپ زا دوب تخس هآ

دیعلبیم تساوخیم ار مدوجو مامت هشیمه ضغب نیا اما

موش روآ دای ار یردپ یب مغ هک تسا تخس نم یارب طقف مدرب نامگ

دوب نم لثم ،مه مردام اما

ار شردپ یاولح زپشآ زا مادم مردپ لهچ بش ودوبن شیب یکدوک هک مرهاوخ زج
.... تساوخیم

.... میدرک یم مردپ دای رتشیب دش یم هک ناتسمز

و... دروخیم مشچ هب رتشیب شتامحز دیاش

.... درک جاودزا مردپ اب دایز رایسب الف تخا اب مردام

... تشاد یدایز الک ماو ملا مردپ

تفگیم مردام یتقو دوب یعامتجا طسوتم ی هداوناخ زا مردام

س دنچ اباب مدیسرپ راب نیلوا یارب نم و مدرک جاودزا تردپ اب دوب سملا هدراهچ نم
.... دوب سهلا لهچ تفگ دوب شلا

هویب نز کی و داد تسدزا ار شرهوش یگلا س هس و یس نس رد هک مردام یارب ملد نم
... تخوس دشیم بوسحم

... تفگیم ردپ زا قشع اب مردام هشیمه دوب.اما مردپ مود جاودزا مردام

قشع زا

تلا دع زا

شا یتایبدا نابز زا
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شا یشوپ کیش زا

.... شا یراد هداوناخ زا

دیوشیمن ناتردپ مادک چیه امش هگیم دنک تحیصن ارام دهاوخیم هزونه زونه مردام و

دوب.... رایع مامت درم کی نات ردپ

منکیمن شومارف تقو چیه

منک.... ظفلت بوخ متسناوتن دوب وطسرا هک ونوتردپ مسا هامدنچ ات دتفگیم مردام
متساوخ یتقو

منک باطخ ار وا وطسرا یاقآ

... تسابیز زونه مردام

.... یگشم و تخل ییاهوم و خرس ی هشیر اب دیفس تسوپ یلسع نامشچ

.... ییابیز ردقچ مردام

.... ینیتم ردقچ

.... دراد تلا صا تا هشیر ردقچ

دوب.. ردام زور زورره شاک

تفر هک مردپ

دش... رتمارآ ممارآ ردام

مردام و مدوب نم

.... مداد تسد ارزا مردپ هک مدوب سهلا هدزاود یرسپ

دش... میسقت شثرا مردپ دعب

یلیخ ار مرهاوخ یلیخ مردپ دوب سهلا شش مرهاوخ شا یگدنز لا بند تفر سکره و
.... تشاد تسود

نم مردپ دعب و دیسوبیمار شیاپ و تسد ناتشگنا مامت دباوخب تساوخیم تقو ره
. مدیسوبیم ار مرهاوخ یاپ و تسد

دوب. هدرک تخس ار رورم و روبع یتح نام ییالیق ابیرقت ییاتسور رد درس یاوه
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المت یصحت همادا یارب دیاب نم

. مدرکیم یط ار رتمولیک نیدنچ رهش هب

. دشیم بورغ مدرگرب هناخ اتهب میدشیم لیطعت رهظ یتقو

دروایم رد همیسارس ار مسیخ یاهباروج یتقو مدیمهف یم ار مردام نارگن نامشچ نم
. درکیم کشخ یتفن یراخب یور و

مداد هیارک تهب هک نم مرسپ

هرذگیمن نم زا هنودب تردپ --هگا

... دموین ریگ نیشام ندهاش ماتسود نامام --

وا مدیرخیم یکاروخ ما یجبآ یارب ما هیارک لوپ اب یتقو اما مایب هدایپ مدش روبجم
. دوبن نئمطم میاهفرح هبرگید

درکیم ارخیلا میاهاپ لوات مردام اهبش رثکا دیاش و بش ره

. تفر هدایپ ار وطالین ریسم دش یمن هدز لوات یاهاپ اب نوچ متساوخیم شزا نم

دریگیم کناب زا هک یدوس واب دشورفب ار اهنیمز زا یکی داد داهنشیپ راب دنچ مردام
دنک مهارف ار یرت تحار یگدنز

زا ردپ دعب هک دننک رکف ماوقا و تسود دیابن هک مدرکیم تمواقم منس خالف رب اما
میا. هدش نیمز شورف هب روبجم و مییامن رب نامدوخ سپ

. مدرک یمن لوبق ار میاه ینتان رهاوخ و ردارب زا کمک یتح

ی هدییاز امش دنتفگ یم یتقو منکیمن شومارف ور اهنوا زا یکی ی هیانک تقو چیه
رارصا هب مردام اما . هچب مه و تشاد نز مه مردپ نوچ نیدوب مردپ سوه و اوه

دوخ ی هدارا امهب مه و تشادن قاعالهن میمصت یارب ینس شدوخ هک دش شنز مردپ
میدوب هدماین

مدیمهف یم منس نیا هب نم هک یزیچ دندیمهف یمن ارچ اهنآ اما

.... رخآ

دعب و مدش راک لوغشم یرب بوچ یاه هناخراک زا یکی رد مک نس رد مدش روبجم
.... متخادنا هار ار یا هزاغم شزادنا سپ زا مردام کمک و یتدم
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دش رتهب یگدنز طیارش هناخراک رد وراک هزاغم دعب و

.. تشاذگ یم شورف یارب هزاغم رد درکیم تسرد هناخ رد هک یرنه مامت مردام

... مداد یم همادا ار المت یصحت مه نم

دوب. هتفریذپ هناقشاع ام رطاخ هب دوب هداتفا ششود هب هک یگدنز نیگنس راب مردام

تفرگ یم هیاد مه شیاه هچب یارب دوب مردپ هک ینامز هکات وا

یم کمک نارگید زا مردام هافر یارب مردپ و دروآ یمن رد رس هچب یرادهگن زا نوچ
تفرگ

... درکیم تخادرپ عقوم ارهب اهنآ دزمتسد هشیمه مردام لوق وهب

در هجوت یب شرانک زا مردپ دموا یم شیپ مه یلکشم شنارگراک یارب رگا یتح و
دش.... یمن

... شمدوب هتخانش رود زا هک مرهاوخ ... اهزور زا یکی رد

... دمآ یم ولج همیسارس

یمدز سفن سفن

مدش نارگن

؟ یجبآ هدش یچ --

؟ ینک یم راکچ اجنیا

دروخیم ار شسفن زونه هک مرهاوخ یدرک منارگن هدش یزیچ

درک تبحص هکیت هکیت

--اد

اداد

یدش لوبق وت شاداد

مدش لوبق --

ناگدش لوبق یماسا ی همانزور منیا --هرا

مدیشک یبآ طخ شرود تساجنیا مه وت مسا
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ینک شوماخ ور هاگتسد هشیم

مونشیمن وت ادص

االن هشاب --

. مدرک شوماخ ار یرب بوچ هاگتسد و متفر یا هظحل

ای هنک عمجوشرداچ تسنود یمن یلا حشوخ اب مرهاوخ

هدب... نوشن وممسا و زاب میارب ور همانزور

... یدش لوبق یتشاد تسود هک یزرواشک ی هتشر --

مدش لوبق تاتابن الحو یصا هتشر یزرواشک یسدنهم ناغماد هاگشناد نم هرآ

ار مناتسد هرابود مرهاوخ و ردام ییاهنت اما موش لا یخیب ار اوه یامرس متساوخ
دنازوس

. مدرک مامت ار ما یهاگشناد الت یصحت ناوارف قوذ اب نم اما

.... هاگشناد مامتا دعب

... متفر یزابرس هب مه لا سود

ملد و مدید یمن ار یکشخ گنر و مدوب جیلخ یاهبآ یور هام شش و روشک بونج رد
دوب هدش گنت یلیخ ما هداوناخ یارب

... مدیدار ما هداوناخ راب کی لا سود رد

و تفر یارب متشاد یفاک لوپ وهن مشب لقتنم مرهش هب هک متشاد یتراپ هن نوچ
.... مدمآ

ناحتما ورین شریذپ یاهنومزآ ورد مدوب هناخ هک دوب سلا دنچ یزاب رس مامتا زا دعب
... مدادیم

دوب درس هنادرمناوجان نانچمه اوه

...
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:اوژهنا مجنپ شخب
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'' بورغ ینوفمس ''

رای یلق هیده

راتیگ درم

آ

و

ا

ر

ز

▉

رذگهر هچوک

یدبا یاه هیاس

▉

هدز خی : لصف

نایرگ : نایرپ

رپ :رپ اهلگ
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« یلا تسیرک یاه هسیر »

یربکا هنازرف

ن ا

ه د

ه د

ن ا

؟» تاغوس »-

« هتسخ یاهانرد »-

▉▉

-«نز.....؟»

« توهبم »-

درم...؟» »-

« رورغم »-

.. کیرات یاه -«مدآ

▉▉

نادرگرس یربا

نیغورد یدنخبل

مومسم ینیمزرس

▉▉
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اهانرد چوک

« ناحتما »

رای یلق هیده

درم

غیت

نازرل ناتسد

▉▉

یحو یاه کشا

رون ناغمرا

نادنخ یاه بل
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« شارخ نامسآ »

یبدا یلال

هایس ربا

زیرکی ناراب

گنتلد بورغ

ینهآ فقس

دنلب راوید

ییاهنت سوباک

اه هیاس رهش
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« هناقشاع »

یرذآ دمحم ارهز

باتفآ عولط

هزات نان یوب

قشاع یاه ینادعمش

▉

درم نز

هناخ

زاوآ اذغ

▉▉

روش :هب درم

صقر نز:هب
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« زاورپ »

یرذآ دمحم ارهز

قشاع نامشچ

دتمم یاه کشا

هدش تفج ناتسد

▉▉

زیئاپ نز:

زیئاپ درم:

▉▉

قشاع نامسآ

زیرکی ناراب

زاب رتچ
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« ناتسم ثیدح »

یسابع زانلا

لگ

منبش

هناورپ

▉

منبش

هناورپ

▉

هناورپ
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« راد هنیآ »

ییوداد هفطاع

نارکیب یبآ

ابیز یاه هراتس

رت ابیز هام

▉

اه یهام نشج

▉

هام جوم

اه هراتس هسلخ

ییایور هکرب
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راد» هدرپ »

رای یلق هیده

؟» تعاس »-

« هانگ »-

شتآ : بلق

هلعش اه: مشچ

هلعش اه: تسد

▉

؟» اهوربا »-

« مه -«رد

یناراب ضغب

▉

؟» -«اهبل

« قح -«وه

رون : بلق

هناورپ اه: مشچ

ینامسآ اه: تسد
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ژ۱۱» امیا »

یتمه ویرآ

قشاع ههلا

رهش ناولهپ

▉

: هاشداپ

وجگنج رتخد

هدنزاب نادرم

تنطلس یایور

▉▉

ناولهپ رتخد

اه هدروخ تسکش ههلا

▉▉

نینوخ ی هلجح
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« سدقم میرم »

یردص نیسح

کدوک یاه کشا

امرخ تخرد

یبآ همشچ

▉▉

رهش یوهایه

هتسخ نامشچ

ناوتان یاهاپ

▉▉

سیلبا ی هلهله

هدیکشخ یاهبل

اه نز چپ چپ

▉▉

فرح هب کدوک

نازیرگ مدرم
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« هتخوس یایور »

اسراپ زانرف

ناراب ناراب

ب

ل ل

و و

ط ط

▉

قشاع یاه هدنرپ

ش آ

ی ه

ا ن

هدرپ تشپ یاهتسد

ت

ب

ر
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شتآ یاه هلعش

سیخ یاه مزیه

▉▉

قلعم یاهرپ

رابگرم توکس
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اه'' کتروص ''

رای یلق هیده

گنهابش باتهم

مشچ

▉▉

دامجنا هیاس

بورغ

▉▉

یبآ مشچ

ییایور بورغ
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« ادخ نوخ »

ققحم ههلا

ه م

ع

ه م ی

و

ا د خ

▉

ق ش

ع

ا ب ا

ا

ن س ع

▉▉

قشع رهاوخ

رت قشع ردارب

اه؟» -«الهل

رپ» -«رپ
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-«رس؟»

« ین -«هب

▉

تشد

خ

و

ن

ی

ن

م -«خ

ه؟» ی

« نوتس -«یب

▉

نازرل شرع

نایرگ اه هتشرف
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اه'' هیاس صقر ''

نازوس _ روپنامیلس شوهم

رارکت : بش

هدیکورچ : ایور

▉

شتآ رد هام : باوخ

رادبت : هناورپ

▉▉

ناجیب یاه ههلا

نایرع یاه تسد

مامتان یاه هماکچ
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مشلا» تارطاخ »

یرذآ دمحم ارهز

یرتسکاخ هم

اه هداج جیپ

جنران یوب

▉▉

یبوچ هبلک

شوپ همکچ درم

سیخ یاه مزیه

▉▉

قشاع نز

هرجنپ تشپ

نادنخ یاهبل
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« خیلا یاه هلا «یپ

یریشناهج اسهم

رظتنم نامشچ

هدروخ کرت یاهبل

سیخ ناتسد

▉▉

؟» کشم »-

« بآ -«رپ

هام هالل

هایس یاهربا

▉▉

« هتسکش دومع »-

« ریت ناراب »-

زاورپ رپ
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« یهاگآ ارف »

نایمیرک ایرام

نتم

نامسآ

درم

عامس

▉

ردام

قشع

هزین

راوس

▉▉

؟» لصف »-

« قشاع یاه هناورپ »-

دیشروخ کشا

هکرب هودنا
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یدمحا هرهاط

طوبه

هلیم / هلیم هرجنپ

ناقفخ

▉▉

زاورپ خرس هنیس

سفق

▉▉▉

توکس دایرف

نامسآ گرم
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یدمحا هرهاط

هتسکش یابفلا

رهم:

د ب

ا

گ ب

ر

ب

ر و

ا

ن

▉▉

؟! نزو _

داب زا رتکبس _

_دق؟!

نامسآ یادنلب _

؟؟ کدصاق _

_هن!

؟ بابح _

_هن!
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رسپ رتخد

یباتهم بش

نسوت دادم هتسکش کلق

▉▉▉

راک ناکدوک
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