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میحرلا نمحرلا هللا مسب

نیکلره :وآ هسسوم لوئسم ریدم

یبجر مثیم : ریبدرس

رفولین ، یدمحم تشترز : ناراکمه ↩
. روپازریم مثیم یو تمه ویرآ حیس، م

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

. ریدغ

ویرآ ، یدمحم تشترز ، حیسم رفولین ، اروها هماگنه ، کیپرذآ شرآ زا: ییاهدورس
، دنسپراک ایور ، روپنامیلس شوهم ، یربکا هنازرف ، یماما دیعس ، یبجر مثیم ، یتمه

هسیفن نا، یدسا اوآ ، یبدا ،یلال یدمحا هرهاط ، یریشناهج اسهم رای، یلق هیده
، باتهز انعر ، زوسناهج لیلج ، یسابع زانلا ، یشاتریت ینیسح داوج دیس ، یناحور
، یمظان میرم ، یزورون امیس ، یماصمص ابلای،انث مسا روپ، یلع ثیدح ، اسراپ زانرف

. یراد هاگن س دقا ، ققحم ههلا ، یتفلا اریمس

یتمه ایرث رتکد / یشاقن راثآ ↩ تاح ال طصا دقن، هلا، :قم لوا شخب

رصاعم یارس هنارت و رعاش یدازریش نیما اب یدمحم تشتر ز هبحاصم _

حیسم رفولین واوژهنا/ مسیبوک _

یتمه ویرآ / ناریا یامنیس رد موس سنج _

روپازریم /ممثی یعشعشت نابز _

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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تاح ال طصا دقن، ، تشادای هلا، :قم لوا شخب
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رصاعم یارس هنارت و رعاش یدازریش نیما اب یدمحم تشترز هبحاصم

الت یصحت و یگدنز زا یمک ادتبا افطل _
دییامرفب یرصتخم حیضوت نوتدوخ

( یفارگویب )

بش دلوتم متسه یدازریش نیما
دابق یاتسور رد ۱۳۴۷ سلا یادلی

. برغ دابآ ساالم نایش

۶۷ سلا زا مرعش یدج تیلا عف عورش
رهش یاه نمجنا و ناهفصا هاگشناد رد
گرزب یارعش اب ییانشآ و ناهفصا

هب ۸۴مه سلا وزا دوب ناهفصا
رعش رانک رد ار ییارس هنارت تیلا عف
پاچ ی هعومجم هس متسه لوغشم
راشتنا تسد یرد هعومجم کی و هدش

. مراد

دیا؟ هتشون رثا ییاهبلا هچق رد رامش و تسیک امش رظن زا رعاش و رعش -

و یعقاو یگدنز رعش تسا اوژناگ مجح رد ناسنا یگدیروش سح نایرج رعش
تسا ناسنا نورد ناهنپ ییابیز دعب فیرعت رعش عقاو ،رد تسا رشب یسح هیامنورد

ارهبق دوخ،نآ نوماریپ تاقافتا و ءایشا نطب و نتم رد نآ ثملا دوهش و فشک هکاب
اوژناگ، درقبلا اهدوهش و فشک و تاقافتا یریگ لکش نیا هتبلا ، دزیریم تاملک بلا
ی هتشون هنرگو ندش، رعش و ندش اوژه تمس هب تسا ریواصت دوخ یسلا تکرح

خیلا. ینورد سح وزا دهاوخ نتم ای مظن انیقی ، لصاح

هب تسا هدمآ مغارس رعش اهبلا ق مامت رد هتبلا ماو هدومزآ ار جیار یاه قبلا مامت هدنب
ق نیرتشیب لزغ، زا دعب هک تس ییاهبلا زاق مه یعابر و مراد یوژهیا یگتسبلد لزغ

تسا هدوب مراثآ ی هدنهد لیکشت بلا

اتح ؟ای تسا ییارس هداس راد وریگ رد زورما رعش ؟ایآ دینیب یم هنوگچ ور زورما رعش
هداس اتح دوخ ی هرتسگ رد زورما رعش تفگ دوش یم و هدرک لوفا مه ییارس هداس زا

؟ هدرک لوفا اه هتشونلد دح رد هکلب تسین مه ییارس

ی هقیلس بسح یهاگ هدش، یبیجع یاهجوم و اهدورف و زارف ریگرد زورما رعش
کیدزن نتم هب تدشب یهاگ دوشیم یسیون هداس و یراگنا هداس راچد تدشب بطاخم

مه یناسک نیب نیا ،رد نارعاش یلصا ی هیامتسد یرورپ تیب هاش هاگ و دوشیم
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ان جاوما هک تسا نیا زورما رعش تیعقاو اما تسا مهم ناشیارب رعش تاذ هک دنتسه
اهو مان و فلتخم نیوانع تحت و هدرک دوخ ریگرد ار یسح یاه قروز نیا یمارآ

دهاوخ یبوخ یضاق نامز عقاو ورد دنتسه هنامز اب تخس یلا دج رد دیدج یاهنایرج
اهنایرج اهو مان یشومارف ای یراگدنام یارب دوب

و تاذ هب توافتم هاگن دنکیم زیامتم یرگید نتم ره ارزا رعش هک یزیچ نم رظنب -
یریواصت قلخ و اوژناگ یریوصت و یسح یاهتیفرظ فشک عقاورد و اوژناگ تیفرظ

دنم هشیدنا راتخاس رعش، تیهام . تسا هدشن فشک نارگید طسوت نونکات هک تس
. دشاب یراج شفشک تذل مه رعاش دوخ یارب هک تسا یرکب ریواصت دولآزار

دنچ ؟ تفای یدازریش نیما راثآ رد تحارص هب ناوت یم ار دروم دنچ ، رصانع نیا -زا
دینزب ثملا ار دروم

زا مه رعش یعقاو نیبطاخم و مربیم تذل مدوخ رعش رد ریواصت فشک زا مدوخ نم
وت یرود زا هدش هچالرغ هام، نم لثم دنا. هتفگ نخس اهراب عوضوم نیا

تس هدرک لمحت ، تخس ارت یوز ی هزور

ای

ضغب هاگ،زا هیکت درادن هک یکات دننام

وت یب مدوخ شود رس رب مراذگیم رس

ای

مشخ اب دودیم هک یربب رکیپ طوطخ

.... تسوهآ رپزا ملد ، تنیبج یور هتسشن

هچ ، دریگ یمن رارق هجوت دروم نادنچ ، زورما رعش رد یکبس تازیامت و کبس هاگیاج -
تسا هتسناوت ردقچ شراعشا رد یدازریش نیما . دازآ راعشا رد هچ و کیس کال راعشا رد
یدازریش بانج ی هغدغد ال صا دنک،ایآ تکرح دوخ هب صوصخم کبس داجیا تمس هب

ای یعابر لزغ، ندینش اب امش رعش نابطاخم ایآ تسا هدوب رگا ؟ تسا هدوب یبدا کبس
نایم زا ور امش رعش میوگب رت هداس یلیخ دنهد یم زیامت ور امش رعش یبوخب هنارت

؟ تخانش دنهاوخ تعرس هب نارعاش هوبنا

هورگ وره نایرج ،ره تسا هدیچیپ هداعلا قوف ثحب کی ، رصاعم رعش رد کبس ثحب
تسا نیا تیعقاو اما دهد هولج غبلا کبس ار شدوخ دنکیم تالش دراد یرکفت وره

اب هدنب . تسا یناجیه تاکرح و نایرج رتشیب اهنیا ، تسین کبس زگره تاقافتا نیا هک
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هک متسه یریواصت فشک لا بند یبدا مرتحم یاهنایرج و زیزع نارعاش مامت هب مارتحا
ریوصت اوژه،ای دنچ یهاگ دنک یتفگش و تذل ساسحا شندید و ندناوخ زا بطاخم
دوشیم هفاضا وا یبدا ی همانسانش هب تسا رعاش ملق و نهذ ی هتخاس هک بیکرت و

هتشاد تعیبط ریواصت ارزا یسح ی هرهب نیرتشیب ما هدرک تالش یدودح ات مه هدنب
، تسا سانشرعش بطاخم راک ، هنیمز نیا رد تیقفوم صوصخ رد تواضق هک مشاب
هک تسناد وا فرعم ناوتیم ریواصت نامه ریثات تحت ار رعاش رعش نابز هتبلا

دشاب هداتفا مه هدنب دروم رد قافتا نیا مراودیما

رتشیب زورما رعش ؟ مینیب یمن ار کیس کال تایبدا قیمع میهافم ، رصاعم تایبدا رد ارچ -
تمکح ی هدنریگربرد رتشیب کیس کال رعش هکیلا ح رد تسا یداقتنا و زادرپ نومضم

و هتینردم دینک یم رکف دوب، تمکح ی هلعش رب یجاجز رعش تفگ دوش یم دوب.
ی هنامز دنزرف یرگید ملع ای رنه ره لثم رعش ؟ تسا قافتا نیا لووسم مسینردم

شیپ سلا دص زا یکدوک اراب یزورما کدوک کی رکفت زرط توافت یتقو ، تسا شیوخ
تعرس ی هدییاز فلتخم اه هصرع رد تارییغت مامت هک میوشیم هجوتم مینک هسیاقم

مه رعش تس، الهن وجع و هدزباتش رایسب زورما یاه یگدنز ، تسا یگدنز نایرج نتفرگ
دورطم یرنه دزادرپب قیمع میهافم هب ای دریگب شیپ رد ار تمکح لا ور دهاوخب رگا
ندنام یارب رعش دوخ بیجع مهتالش یگنارعاش زا حطس نیمه عقاو رد دش وخاده

و یگدزباتش نیا رد ار ریثات هتینردم نیرتشیب انیقی و تسا مدرم یگدنز نایرج رد
یدوف تسف ار زیچ همه زورما ناسنا تس، هتشاذگ ناسنا ،رب یتقو یب ساسحا
جاور تدشب هعماج رد یتسد ومد هداس یاه هنارت عویش رطاخ نیمه هب دهاوخیم
هنارت یتح مینادیم رذگدوز یاه ناجیه ی هیلخت طقف ار هنارت زا روظنم نوچ هتفای
زیگنارب سوسفا رایسب و تدشب تسا رعش دوجو زا یشخب عقاو رد هک ام ییارس
تدشب شیپ ی ههد جنپ یاه هنارت اهو فینصت وزا هدش ناجیه و متیر افرص ریگرد

تسا هتفرگ هلصاف

دوش هتینردم رازبا هدرب ناسنا هک هدش ثعاب ناسنا زورما یگدنز رد مسینردم

اب ناریا زورما رعش دینک یم رکف ای تسه هک دشاب نیمه دیاب ، زورما رعش تیعضو -ایآ
، تسه یدج ییاه شلا چ رگا دوش؟ یسانش بیسآ دیاب هک تسور هب ور ییاه شلا چ
هچ دریگن رارق اه بیسآ ی هطیح رد هکنیا یارب یدازریش نیما بانج دوخ درکیور
کی هکلب دیدوبن یدازریش نیما امش رگا ینعی ؟ دیدوب قفوم ردقچ دینکیم رکف ؟و هدوب
تروص نآ ،رد تخادرپ یم یدازریش نیما رعش هب هک دیدوب تایبدا یا هفرح دقتنم
ردقچ و دراد رب رد ار تایبدا یا هفرح یاه هفلوم زا ردقچ یدازریش نیما بانج رعش

و شلا چ ریگرد انیقی هک زورما رعش ؟ تسا هدنام نوصم تایبدا زورما یاه بیسآ زا
عماج یهاگن اب یناسک هچ ای یسک هچ هک منکیم رکف هچره اما تس یسررب دنمزاین

منادیمن ! دنشکب شلا چ ارهب هصرع نیا

و ریوصت تیوه زا یدایز شخب همجرت اماب کیس کال رعش هک تسا نیا شتیعقاو
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رد رعش یسررب و یناهج هاگن هکنآ حلا دهدیم تسد ارزا دوخ ی هنارعاش لیخت
، دیامن فذح تواضق ی هریاد ایزا دنک یناهج ار رنه نیا دناوتیم یمیلقا ارف هزوح
ک ریغ یاهرعش دنامیم درادن ینانچنآ دربراک ام کیس کال رعش یارب یناهج یاهرازبا سپ
. ددرگ صخشم ناشهاگیاج ناهج رد ات دنوش همجرت دیاب هدنب رظنب مهنآ ،هک کیس ال
رعش، رد هدرک یعس دنکیم دیدهت ار رعش ییاه بیسآ زا رارف یارب یدازریش نیما

جاوما ریگرد ، یتاعلا طم یاه هتشاد هب هیکت واب شدوخ هاگن هچیرد زا دشاب شدوخ
دوشن رذگدوز

ک رخف امزا کیس کال رعش هک میوگب یصخش رظن ناونعب تسا المز مه هتکن کی هتبلا
رگید یبدا تشگزاب کی ارهب رعش ، لوفا نایرج نیا و دوشیم رود دراد المواوژناگ

درک دهاوخ موکحم

یناسک تساه نابز و نهذ ی همزمز نانچمه ساهلا سپ زا ناشرعش هک یناسک االن
یلکشب مه تایبدا یاهزورید رعش رخاف اوژناگ وزا دنراد هنایم ینابز هک دنتسه

دنا هدرک هدافتسا یزورما و سوملم

تسا هدوب رت قفوم دوخ باتک مادک ،رد یدازریش نیما دینک یم رکف -

ناگرزب زا یرایسب دییات رهم اریز مراد تسود رتشیب ار تسین هداج ریصقت باتک نم
مه مرگید یاه باتک دنچره مدرک تفایرد باتک نیا اراب مندوب رعاش رب روشک رعش

. تسا دشرا دنزرف لوا، باتک راگنا اما دنرادن نآ زا یمک تسد

امش نوزفا زور تیقفوم دیما هب نیداد ام ارهب تقو نیا هک نیا زا ساپس _
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واوژهنا مسیبوک قملاه

حیسم رفولین مود تبون

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

راک رد اهار هیاس و دنک یم یزاسریوصت یسدنه
یم یعس مسیبوک کبس دنک.رد یم وحم دوخ
تیؤر لباقریغ و تیؤر لباق یاه هبنج مامت دوش
یشاقن رد نامزمه روطب عوضوم و هدیدپ کی

(H.Matisse) سیتام یرناه دوش. هداد شیامن
نیا هب »ار مسیبوک » مان هک دوب یسک نیتسخن
زا رود و یعازتنا اریز درک. طاالق یشاقن کبس

بکرم زین « مسیبوک ». دیسر یم رظن هب تیعقاو
« بعکم » یانعم هب (Cube)« بوک » هملک زا
هدید نانآ یشاقن رد لکش بعکم ریواصت . تسا

GuillaumeApollinaire رنیلوپآ مویگ دوش. یم
هک دش یرنه ـ یبدا راک یعون رکتبم (۱۹۱۸ـ۱۸۸۰)
عون زا رنیلوپآ یاهراک . تفرگ مان « یبدا مسیبوک »

هک ییاهنتم ینعی تسا (Ideogramme) مارگوئ هدیا (Calligramme)و مارگیلا ک
نومضم و عوضوم رگنایب و هدننک صخشم اهنآ نتشاگن و ینیچفورح لکش و بیترت

. تسا یراگن هشیدنا یعون عقاورد . تسا ناشنورد

مسیبوک رد شراگن عون و مارگیلا ابک یتاف ال تخا و تاکارتشا یاراد زین اوژهنا ژرنا
. تخادرپ دهاوخ یبدا ودژرنا نیا ی هسیاقم و حرش هب راتشون نیا . تسا

. هملک تلا صا بتکم ،اوژهنا، رنیلوپآ ، مارگیلا ،ک مسیبوک ژناگ: اودیلک
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دوجو ی هصرع هب مدق یشاقن دوش،رد تایبدا دراو هکنآ زا شیپ مسیبوک : همدقم
ءایشا ارزا دوخ شنیب هک دشوک یم ، تسا « عازتنا » رنه هک مسیبوک بتکم . تشاذگ
بتکم نیا لا مجا روط .هب دروآ رد یسدنه لا کشا بیکرت تروص هب تادوجوم یتح و
هتشذگ ، هرظنم ره شقن رد دنهاوخ یم اه تسیبوک هک درک فیرعت نینچ ناوت یم ار
ناشن زین ار یئرمان و یناهنپ یاه تمسق دوش، یم هدید مشچ اب هک یتمسق نآ زا
تیلک ات دننک یم ششوک مسیبوک کبس نادنمرنه (731:1376، ینیسح دیس ). دهد
هضرع یدعب ود حطس کی رد دحاو نآ رد )ار ءیش کی فلتخم هوجو ) هدیدپ کی
مسیلا ئر هکلب ، یرصب مسیلا ئر هن یلو دوب مسیلا ئر یئدم تهج نیا زا مسیبوک . دننک

هب تادوجوم و ءایشا ارزا دوخ تینهذ ات دندوب ردتالش نینچمه اهنآ . یموهفم
یا هنوگ هب تسا تیعقاو رد هک ار هچنآ ور نیا .زا دننک نایب یسدنه لا کشا تروص

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

دش.وا دلوتم GuillaumeApollinaire(۱۹۱۸)ـ۱۸۸۰) رنیلوپآ مویگ راثآ یبدا مسیبوک
فعض اب مسیلوبمس بتکم وااب یهارمه یلو دوب مسیلوبمس کبس ناوریپ زا ادتبا رد
سپس . تفرگ هرانک بتکم نیا زا رنیلوپآ لیلد نیمه دش.هب نراقم بتکم نیا لا ووز
رکتبم وا هکنیا یارب دندش دالیلی وساکیپ هب وا یتسود و یشاقن رنه هب شا عالهق

راک اب نامزمه روطب و تفرگ مان « یبدا مسیبوک » هک دوش یرنه ـ یبدا راک یعون
زا رنیلوپآ یاهراک دوب. زین مسیلا ئرروس بتکم یاهغلبم و اهجورم زا ،وا یبدا مسیبوک

ییاهنتم ینعی تسا (deogramme) مارگوئ هدیا (Calligramme)و مارگیلا ک عون
و عوضوم رگنایب و هدننک صخشم اهنآ نتشاگن و ینیچفورح لکش و بیرت هک

. تسا یراگن هشیدنا یعون عقاو .رد تسا ناشنورد نومضم

ینآ هنماد ندش هدیشك زا سپ درك، روهظ مسی ژ امیا بتكم اب نامز مه ًابیرقت مسیبوك
یشاّقن درك.رد افیا یرادید و یریوصت رعش ی هعسوت رد یمهم شقن ، تایبدا هصرع هب

یاهویتكپسرپ و داعبا دیلقت ای یزاس هرابود یاج هب دنك یم یعس شاّقن » مسیبوك
و دنك هیزجت دنك، میسرت دهاوخ یم هك ار یریوصت رصانع تسخن ، تعیبط رد دوجوم
هزات یبیكرت تروص هب ون اهارزا نآ سپس . دروآ رد ادج ادج تاعطق تروص هب
تروص هب شاقن ی هلیسو هب یعیبط یاه لكش هك تسا نآ شور نیا ی هجیتن . دزاسب

زین یرادید رعش رعاش عقاو ،1170:1376)رد هشونا دیآ.»( یم رد یسدنه لا كشا
دروم ی هویش ارهب نآ رصانع هداس، ی هلمج كی ی هیزجت دنك.وااب یم ار راك نیمه
داجیا یوژهیا شیارآ ، عوضوم ِتبسانم هب نآ یاه اوژه نایم و دنیچ یم دوخ رظن

دید. ار رعاش رظن دروم ریوصت و لكش ناوت یم نآ یاشامت هكاب دنك یم
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و دناد یم یكی ار تسیبوك شاّقن و رعاش راك « تسیبوك ناشاّقن » باتك رد رنیلوپآ
لا قتنا واب دننكفایب هزات یحرط تعیبط یاهدومن زا دنشوك یم ود ره هك تسا دقتعم
دودح نآ،رب ینوریب تروص و هتسوپ هب نتخادرپ زا شیب اه، تیعقاو ینورد سح

(222:1373، تنمیم ). دنیازفایب یرشب لیخت

و نابز ی هطبار ی هرابرد ار یشیرتا فوسلیف (۱۹۵۱-۱۸۸۹) نیاتشنگتیو یارآ ، یخرب
اهرعش هنوگ نیا نارعاش اررب »وا ینابز یاهیزاب ی« هیرظن یوژه هب یسانش ییابیز

هب یكیزیفاتم ینابز یزاب ارزا هك«اماوژناگ دوب دقتعم نیاتشنگتیو دنا. هتسناد رثؤم
(282:1374، یدمحا )« میهد یم لا قتنا هزور ره یگدنز ینابز یزاب

مارگیلا ١_ک

یاه مارگوئدیا مان ادتبا وا هک تسا رنیلوپآ یاهرعش هعومجم زا یکی مان مارگیلا ک
یاه ریوصت زا هک تسین یسک نیتسخن رنیلوپآ هچ رگا دوب. هدیزگرب نا یارب ار ییانغ

ی هملک . تسا هتخاس اروا مارگیلا اوژهیک ،اما هدرک هدافتسا شیاهرعش رد ویتاروگیف
یانعم و(gramme)هب ییابیز یانعم (calli)هب ینانوی ی هشیر زا لصا رد مارگیلا ک
یاهرازبا »: دهد یم حرش هنوگنیا ار شور نیا رنیلوپآ . تسا هدش هتفرگ فرح

شیپ هکات یزیچ ، دشخب یم یریوصت یانغ نتم هب هک دنراد ار تیزم نیا کیفارگوپیت
رنه اب بیکرت ورد هتفر رتارف دنناوت یم تادیهمت نیا دوب. هتخانشان ام نارود زا

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

یم هتشون کیفارگوپیت ی هویش هب شیاه ترابع هک تسا یریوصت رعش مارگیلا ک سپ
هدنناوخ ،وهب تسا نتم رگنایامن دریگ یم لکش بیترت نیا هب هک یحرط . دنوش

ار تارابع تهج و انعم دیاب هدنناوخ ). دشاب یلا یعف هدنناوخ هک دنک یم داهنشیپ
کالم،57-37:1396) میهف ).( تسا حضاو کیس کال رعش رد هک دهدب صیخشت

هب یشاقن و رعش نیب زرم فذح اب هک تسا کیفارگ و رعش رنه، زا یقیفلت مارگیلا ک
.ک تسا هداد صاصتخا دوخ هب یوژهیا هاگیاج تایبدا یداو رد دیدج یرنا ژ ناونع

دننام دنک، یم تبحص اهنآ زا رعاش هک تسا ییایشا فرعم اهو یشاقن رگنایب مارگیلا
و... راشبا ، تاوارک ، نیلودنام ، تعاس

نیا زا دهد رارق مه رانک رد نوزوم تروص ارهب تاملک دشوک یم رنیلوپآ مارگیلا ردک
شنیچ لکش هکلب دنک، یم افیا یروحم شقن رعش موهفم داجیا رد اهنت هن تاملک ور،

،اوژهاه ناراب رعش رد .وا تسا تیمها زئاح بطاخم هب رعاش ساسحا اقلا، رد زین اهنآ
هاگ دنک. یم یعادت ار ناراب تارطق ی هرظنم هک تسا هداد رارق مه رانک یا هنوگ ارهب
هب لوادتمان یلکش هب ار دوخ رعش ننفت رس وزا هتشادن رظن رد ار یصاخ لکش
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(castes,1967:35). تسا هدیشک ریوصت

،107و43:1925) رنیلوپآ )

هبرجت نایب یاج هب دناوت یم شاقن دننام زین رعاش هک تسا رواب نیا رب رنیلوپآ
. دزیمایب مه اراب ازجا نآ سپس ، هدرک میسقت ازجم یرصانع ارهب نآ تسخن

رجنخ رتوبک درک. هدهاشم ناوت یم هدروخ رجنخ رتوبک رعش رد ار ییارگ ون نیا
تمسق و زاب یاهلا ارابب یرتوبک یناقوف تمسق دوش: یم میسقت تمسق ود هب هدروخ

نیا . دهد یم ناشن دنک، یم شوارت فارطا هب طسو زا هک یا هراوف اراب بآ یناتحت
رجنخ تفص . تسا حلص و یکاپ ، شمارآ دامن هک تسا رتوبک یصاخ عون رگنایب رعش

، ناراکمه کالمو میهف ). تسا داضت رد حلص رتوبک واب هتشاد نیدامن یانعم هدروخ
(37-58:1396
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(74:1925، رنیلوپآ )

: تسا ریز رارق هب مارگیلا ک نیا نتم

هدروخ رجنخ رتوبک و هراوف

هنیرید یاه دوبدای ی همه

دیا هدش گنج ی هناور هک یناتسود یا

دهج یم ناشکهک یوس هب

مارآ بآ رد امش یاههاگن و

دنریم یم هنانیگمغ

بوکا ژ سکام و گارپ دییاجک

مد هدیپس نوچمه یرتسکاخ نامشچ اب نورد

یی،دزیلا نرلا،یب دیئاجک

اسیلک رد ییاه ماگ نوچمه ناشیاه مان هک

دوش یم زیگنا مغ

دش گنج بلطواد هک ستین مرک تساجک

دنا هدرم نونکا یگمه دیاش

تسا زیربل اه دوبدای زا نم حور

نینوخ یایرد یا دسر یم ارف بش

هرهزرخ هک ییاه غاب
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وجگنج لگ

دناکچ یم نوخ نآ رد

دیرگ یم نم جنر رب

دنا هدش گنج ی هناور هک نانآ

دننک یم دربن نونکا اجک رد

هدروخ رجنخ فیطل یاه هرهچ یا

نافوکش یمارگ نابل یا

ایم

هرام

یرول

ینآ

ووت

یرام

نارتخد یا دیتسه اجک

یا هراوف رتکیدزن یراب

تسا هتشادرب اعد هب تسد و دیرگ یم هک

دور. یم ورف هبذج رد رتوبک نیا

یسراف تایبدا رد روصم ۲_عشر

نآ وزا دنرامش یم اررب ینوگانوگ عاونا ، روصم یاه رعش یارب ، یسراف نهک تایبدا رد
یزارلا سیق سمش درک، هراشا دقعم و ریطم ، رودم ، رجشم یاه رعش هب ناوت یم نایم

: تسا هدرک هئارا راعشا نیا یارب یفیرعت نینچ « مجعلا راعشا رییاعم یف مجعملا رد«
لا کشا زا یا هرک لکش رب اجنآ و دنناوخ ریطم ار ،نآ دنهن یغرم لکش جنآارب «و

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

ناوتب هک تسیرعش عیدب الح طصا ورد تخرد لکش هب شقنم ینعم هب تغل رد رجشم
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و دشاب تخرد نییاپ زا رعش زاغآ هکنانچ . تشون تخرد کی لکش هب ار نآ تاملک
رعش ناوت یم حلا نیا دوش.رد هتشون نآ یاه هخاش و هنت رب مظنم روط هب نآ تاملک

، تسا رظن دروم هک یا هخاش ره اررب ینآ همادا و درک عورش تخرد نییاپ ارزا
(896:1376، یسراف بدا ی همان گنهرف ). دناوخ

(398:1338، یزارلا سیق )

زا: دنترابع رعش نیا زا ییاه تیب

تسار تمس لوا رطس

راکب نم یدلج نامه دماین ناتب قشع لدز متشاد هگن

طسو

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

و...
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(96:1338، یزارلا سیق )

هدش هدافتسا ریوصت و رعش ی هزیمآ نهک،زا تایبدا نوچمه زین رصاعم تایبدا رد
یانعم زا یقیقد ریوصت اوژهاه، یروص و یرهاظ لکش اه، رعش هنوگ نیا .رد تسا
دنک. یم میسرت ار نآ زا یریوصت دسیونب ار انعم هکنآ یاج هب رعاش . تساهنآ ینهذ

ندرک هکت هکت اب نتخیر ورف و ندش هتسکش یانعم ، قدصم دیمح یاه رعش زا یکی رد
نتسکش اوژهی زا هک یریوصت ثملا نیا دنک.رد یم اقلا بطاخم »هب نتسکش » هملک

.و تسا نتسکش اوژهی شناوخ زا شیب بتارم ،هب ددنب یم شقن بطاخم نهذ رب
یم اقلا بطاخم هب هطساو نودب و امیقتسم ار رعاش ینورد رکف و ساسحا اتجیتن

نوگمه رعش نتشون یاه راجنه اب اوژناگ شیارآ هویش نیا زا یریگ هرهب هچ رگا دنک.
یتحار هب هدنناوخ دنک،اما یم داجیا الل تخا زین رعش یرهاظ یگتسارآ ورد تسین

-37:1396، ناراکمه کالمو میهف دنک.( کرد ار رعاش سح ، ریوصت ددم هب دناوت یم
(58

نتسشن ، نتشیوخ اب

نتشیوخ رد

ش

ک

س

ت

(93:1384، قدصم ن(

تسا یراتشون یزیرگ راجنه یعون رعش یشاقن و شراگن ، یریوصت رعش تفگ ناوت یم
. تسا هتفرگ لکش ننفت تروص هب نارعاش راعشا رد ررکم وهن هدنکارپ روط هب هک

یگدنکارپ و هدورس رعش کبس، نیا )هب رابغ رد هزوریف رد( زین ولناپس یلع دمحم
دنک. یم اقلا هدنناوخ ارهب ناراب راظتنا و اهربا یگدنکارپ عقاو رد تاملک

ناگدنرپ

لپ رب

راظتنا رد
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ابگر

(69:1377، ولناپس ) دنر

( مارگیلا (ک مسیبوک و ٣_اوژهنا

دحاو نامز رد هدیدپ کی فلتخم حوطس هب هجوت یتسیبوک راثآ تایصوصخ زا یکی
مه ثمال فلتخم حوطس رب وعالهو درذگ یم نامز اوژهنا کی رب هک حیلا رد تسا
و مرف هب نتم رد اوژناگ دوجو تلا صا ،و یریوصت دعب ، نیدامن دعب هب نتخادرپ نامز
یاه مارگیلا ردک هک تسا ردحیلا نیا دوش. یم هتخادرپ زین نتم رد تیاور وراتخاس
دعب نامه فلتخم حوطس نیا و تسا هدش فذح یشاقن و رعش نیب زرم طقف رنیلوپآ
نیورپ زا باختنا اوژهنا هب ثملا یارب . دنتسه راعشا کیفارگوپیت و یریوصت

: دینک تقد یدارمهاش

باختنا

ایرد ادخ

یهام ناسنا

روط سیلبا

▉▉

یهام

روت؟ ؟ ایرد

▉▉▉

شتآ صقر

(130_113:1395، کیپرذآ )

)هب سیلبا و ناسنا ادخ، ) ینعی تسار تمس نوتس لوا دوزیپ ردا قوف ی اوژهنا رد
. تسا هدش هیبشت ( روت و یهام ، ایرد ) ینعی پچ تمس نوتس
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رد هدنهد ناشن هک تسا انعم نایب یارب اه دامن نیا شنکاو و شنک مود دوزیپ وا
. دشابیم باختنا یارب _ تسا ناسنا زا هراعتسا _هک یهام نتفرگ رارق یهار ود یانگنت

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

هدش یزاس ادج مارگیلا ک دننامه اوژهنا نیا ناکرا ادتبا دینک یم هدهاشم هک روطنامه
هدش تکرح و هلا حتسا راچد انعم لا قتنا تهج رد ناکرا ، مارگیلا خالفک رب ،اما تسا

. دنا

تیاهن ،ورد نیشیپ ریوصت همادا و رارمتسا ، نامز رذگ ناشن اه شخب زا کیره و
کی رد هک مینیب یم ، مینک تقد رگا . دنتسه نتم تیاور اهو دادیور لوحت و رییغت

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

یم نایامن یا هریاد وای عمش ای تخرد ای بیلص کی ریوصت تروص هب هطبار نیا هاگ
ی هدنناوخ .هک میتسه نتم رد تاملک یقفا و یدومع طابترا دهاش طقف هاگ و دوش

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

یراتشون یرادید تلصخ ،رد مارگیلا ک اصوصخ یتسیروت راثآ و اوژهنا کارتشا هجو
هجوت حوطس زا یخرب هب دناوت یم یتسیبوک راثآ دننامه اوژهنا کی هک نیا .و تساهنآ

او فده دنچ .ره دبای شراگن فلتخم ریواصت و لا کشا هب دهد،واوژهنا ناشن یرتشیب
رانک رد هملک زا لیسناتپ و تسین اوژناگ یمسجت دعب و ریوصت ندرک هتسجرب ژهنا
اوژهنا کی کرد یارب بطاخم . تسا لیخد نتم یریگ لکش رد اه لیسناتپ رگید

دنک. تیور ار نتم دیاب یتسیبوک راثآ دننامه

: دینک تقد هدنراگن زا ریز اوژهنا هب حلا

رتچ نابایخ کی

داب ربا

داب ربا

داب ربا
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ق

ط

ر

ه

ق

ر

ه

سیخ یاهوم

روظنم هک هرطق هرطق تاملک نتشون هکت هکت و وربا داب تاملک رارکت زا اوژهنا نیا
هب رتچ ریز رد ،اما تسا هدیشک ریوصت ارهب رتچ کی لکش تسا ناراب تارطق شزیر
داضت و مصاخت رد رتچ روضح اب هک تسا هدمآ سیخ یاهوم ، کشخ یاهوم یاج

رتچ زا ینابایخ رتچ، نابایخ کی ینعی دنک یم یهارمه نتم ناونع اب رتشیب .و تسا
یریگ لکش و یهجوت یب زا ناشن .و تسا هدش سیخ شیاهوم نآ رد یرباع هک
تسناوت یم هک ار رتچ ریوصت عقاو .رد تسا رشب دارفا کت کت رد یدرف مسیناموا

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

تایبدا رصاعم و نهک تایبدا رد روصم رعش و رنیلوپآ یاه مارگیلا ک یاه توافت زا یکی
و راتفگ ی هریجنز ،عبات روصم رعش و یتسیبوک راثآ هک، تسا نیا رد اباوژهنا یسراف

هطساو هب اوژهنا کی هک .ردحیلا تسا تاملک یارب یروتسد یاه شقن و نابز روتسد
ینعی نابز روتسد زا یورارف )و ینیشنمه ی هدعاق ) راتفگ ی هریجنز زا یورارف ی
فرح ، مسا لعف، دننام دوش یم لیمحت تاملک رب شیپاشیپ هک ییاه شقن نتفریذپ

. تسا هدش هتسجرب و.. هفاضا

اما دنک هتسجرب دعب و حطس دنچ رد ار هدیدپ کی دناوت یم زین اوژهنا کی دنچ ره
هشیدنا لا قتنا و اوتحم عبات رثا، ینوریب لکش و مرف زا شیب اوژناگ نامدیچ زرط
تیبدا و یگشیدنا هک دشاب یا هنوگ هب دیاب لوا ی هجرد رد اوژناگ طابترا ینعی . تسا

دوش. لقتنم رثا

اهنآ یارب هدنسیون و رعاش هک تسا یبدا تیسنج رد واوژهنا مارگیلا ک رگید توافت
. تسا دنا هدرک باختنا

زرم سپس و دهد یم تلا صا نآ وهب هداد رارق لصا ار رعش تیسنج رعاش مارگیلا ردک
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ندوب روصم و یشاقن مارگیلا ردک عقاو .رد دنکش یم مه رد ار یشاقن و رعش نیب
فده نوچ اوژهنا رد اما . تسا هدش هتفرگ رظن رد هملک زا ادج یلیسناتپ راتشون
هملک زا ییاه لیسناتپ ناتساد و رعش و تسا نتم رد اوژناگ دوجو هب نداد تلا صا
ریوصت سیون نایرع کی هکلب ؛ دوشیمن فذح ای هتسکش مه رد یزرم دنوشیم بوسحم

و تساوخ تروص رد هک دروآ یم رامش هب هملک زا یلیسناتپ ار روصم رعش و یشاقن و
و رودم رعش و مارگیلا خالفک رب لیلد نیمه دوش.هب هتسجرب دناوت یم نتم زاین
کی نتم ، دنراد رظن قفاوت نتم ندوب رعش رب یگمه هک نهک تایبدا رد ریطم و رجشم
یاه رنه و ناتساد و رعش نیب یزرم نوچ دشاب ملا ینیم ناتساد کی دناوت یم اوژهنا
یمن لئاق دنا، هدش ادج هملک یراتفگ و یراتشون یاه هرهوج زا هک کیسانش ییابیز

. دشاب

هتفرگ رظن رد داعبا ریاس رتزا هتسجرب رثا یریوصت دعب مارگیلا ردک هکنآ رگید ی هتکن
هتسجرب انعم تمدخ رد اوژناگ یمسجت و روصم دعب اوژهنا رد هک ردحیلا تسا هدش
. تسین نآ رد ریوصت کی ندرک یشاقن تروص هب رعش نتشون فده و دوش یم

لکش ندرک یشاقن تروص هب رعش نتشون روصم رعش و مارگیلا ک فده هک حیلا رد
. دشاب یم یسدنه لا کشا وای ءایشا ای ناگدنرپ

: دینک تقد اسراپ زانرف رثا ریز اوژهنا هب

" هدرپس رس "

ءاضما ءاضما

دیفس یاهذغاک

ءاضما ءاضما

کنک داب

کنکداب کنکداب

کنکداب
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ر

ق

ص

▉▉

گنت اه هقلح

رات هنیآ

ماج ماج

ز

ه

ر

▉

؟" سابل "-

" دیفس "-

؟" اهایور "-

" هایس "-

نتم تیلک تمدخ رد تاملک یرادید و روصم دعب ینعی اوژناگ شنیچ عون و لکش
دمآ رد صاخ یتروص و لکش وهب ندش روصم تمدخ رد هک درادن دصق نتم .و تسا
یا هلیسو اوژهنا رد اما تسا فده رعش ندش یریوصت ، روصم رعش رد عقاو .رد دشاب ،
عالهو نتم یسدنه لکش مود و لوا دوزیپا رد اوژهنا نیا .رد دشاب یم نتم تمدخ رد
یانعم هئارا شفده _ تسا یبدا مسیبوک هجوت دروم _هک صاخ یا هسدنه هئارا رب

. تسا اوژناگ شنیچ رد صوصخ هب مرف نیا یسانش هناشن و هیوناث
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درک: نایب خالهص روط ارهب واوژهنا مارگیلا ک یاه توافت ناوت یم عقاو رد

هرهب اوژهنا فده هکیلا ح ،رد تسا یشاقن و رعش نیب زرم فذح فده مارگیلا _ردک
. دشاب یم تاملک دودحمان یاه لیسناتپ زا ندرب

دوجو تلا صا اوژهنا رد هکیلا ح رد تسا لصا و فده نتم تیرعش مارگیلا _ردک
. تسا نتم تمدخ رد هملک یاه لیسناتپ زا یکی رعش و تسا فده اوژناگ یتسینایرع

زا اوژهنا یلو . تسا راتفگ ی هریجنز و ینیشناج و ینیشنمه ی هدعاق عبات مارگیلا _ک
. تسا هدرک یورارف نتم رد ینیشنمه ی هدعاق

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

یاه شقن و وحن و فرص دعاوق و نابز روتسد عبات مجالت و تاملک مارگیلا _ردک
یم یورارف یفرص و یوحن و یروتسد دعاوق زا اوژهنا هکیلا .ردح دشاب یم یروتسد

دنک.

: یریگ هجیتن

کیروئت یانبم واوژهنا، مارگیلا ،ک روصم رعش عاونا لیلحت و هیذجت و حرش هب هجوت اب
مارگیلا .ردک دوشیم راتشون عون ود نیا توافت ثعاب واوژهنا مارگیلا ک یریگ لکش

اوژناگ دوجو هب تلا صا اوژهنا رد اما تسا رعش هب تلا صا رعش تلا صا ناعبات دننامه
رد هنایارگ راتخاس ارف کبس کی ار اوژهنا هک دوش یم ببس توافت نیمه .و دشاب یم
دننام و دنک یمن یفن اردرو نیشیپ ییاه راتخاس اریز . میروآ رامش هب رصاعم تایبدا
یاه دمآ تسد ظفح اب هکلب دنکش یمن ار نیشیپ یاه راتخاس نانکش راتخاس دننام و

. دنک یم یورارف راتشون عون نآ اهنآ،زا

رمتسم تروص هب زین یراتشون _ یرادید و روصم رعش اتح ناریا تایبدا رد هکنآ نمض
دنچ ره . دوشیم بوسحم ننفت یعون رتشیب و تسا هدشن رارکت صخش کی راثآ رد

هعومجم ، مارگیلا ک هعومجم رد رنیلوپآ موئیگ و تسیرگید تروص هب مارگیلا ک تیعضو
تدم هب هجوت اب اوژهنا تفگ ناوت یم اما . تسا هدرک رشتنم ار راتشون عون نیا زا یا
رمتسم تروص هب یرایسب ناگدنسیون راثآ رد اما درذگ یم نآ یریگ لکش زا هک یهاتوک

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

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

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

،هب مجعلا راعشا رییاعم یف مجعملا .1338ش، دمحم نیدلا سمش ، یزار سیق _
. راوز تاراشتنا : نارهت ، ینیوزق باهولا دبع نب دمحم حیحصت

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

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

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

ی هلجم ، تایبدا رد نابز روتسد زا رذگ و اوژهنا لیلحت ،(1395)، اضریلع ، کیپرذآ _
تسخن ی هرود ، همانلصفود ، یسراپ بدا همانراک یشهو _پژ یملع

ص113_130 ، ناتسمز و زییاپ ، مکی ی هرامش

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

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

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

: یوسنارف عبانم

Castex,P.–G.etSurer,P.Manueldesétudeslittérairefrançaise
XIXesiècle,Paris,Hachette:1967.

Apollinaire,Guillaume,Calligrammes,Paris:Gallimard,1925.
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هملک تلا صا بتکم تاح ال طصا

یعشعشت نابز

روپازریم مثیم

هک تسا یزیرغ ــــ یرهوج نابز یعون یعشعشت نابز
مه اب ساوح و هزیرغ ساسارب ناسنا ریغ نارادناج
مه نیتسخن یاه ناسنا رد عقاو .رد دننک یم رارقرب طابترا
و لعفلا ب یعشعشت نابز ، هملک عارتخا و فشک زا لبق

ناوت یم یترابع .هب تسا دوبە روحم هملک نابز رتزا یوق
یرایسب زراب یاه هنومن و تسا ناسنا و تعیبط یردام نابز یعشعشت نابز هک تفگ

هک درک ە راشا دنوش یم یرادهگن ە اگتسد رد هک ینادازون هب ناوت یم زانآاه هک دراد
رگید دور.ثملا یم باال ناشندب ترارح ناشنیدلا و دورو اب مه باوخ تروص رد یتح
رایسب ەیا دنریگ ارهب نادلگ یاه لگ یشیامزآ یط کەرد تسا ینادلگ یاه لگ قادصم
تفایرد لگ زا یجاوما ە اگتسد قاتا هب یسکره دورو ضحم وهب دندرک لصو ساسح

درک. لیدبت اوەژ دشنآاهارهب یم کە درک یم

رادروخرب نآ زا یتسه مامت هک تسا هطساو یب طابترا یعون یعشعت نابز عقاو رد
ثحبم رد گنوی بانج هک مشش سح اراب یعشعشت نابز اه یضعب هتبلا . تسا
مشش سح ، یعشعشت نابز اما . دنریگ یم ە ابتشا ، تسا درکە حرطم یعمج ە اگآدوخان
سح نامه ، مشش سح عقاو ورد تسا روحم هملک گنوی بانج مشش سح . تسین

دشەدنا. رت یوق هک دنتسه هناگجنپ یاه

دنک یورارف یروط وا یمسج و یرهاظ مشچ زا ناسنا ییانیب هک نیا دننام مشش سح
اماب طابترا ، هملک هب ناسنا یبای تسد دنک.اب ە دهاشم ار راوید کی تشپ یتح هک
یوب و فسوی ترضح یگدنز تیاور . تسا دشە دودحم هناگجنپ یاه سح هب یتسه
ترضح هک نیا رگید . تسا "وب" ندوب یعشعشت یارب ییاه ثملا نآرق رد شنهاریپ

یم ساسحا ار رگیدکی روضح یوب رود رایسب یا هلصاف زا ینرق سیوا (ص)و دمحم
دننام ابیرقت تسوا دوخ صاخ یناسنا .ره دنشاب دیدە ار رگیدکی هک نیا نودب دندرک

ە اگآدوخان رد هک دنراد مه هب یرتشیب یفطاع الت یامت هک یناسک و تشگنا رثا
یم ظفاح ترضح راثآ رد هک رای فلز یوب . تسا مه هیبش ناش ییایوب تاعشعشت

طابترا رد ظفاح ترضح رظن .زا تسا رظندم "وب" ندوب یعشعشت نیمه ، مینیب
. دراد یمهم شقن ،"وب" قوشعم و قشاع
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ناریا یامنیس رد موس سنج امنیس دقن

یتمه ویرآ

امنهر نودیرف - دیشمج تخت رد شوایس : فلا

ثثلا دیهش بارهس - ناج یب تعیبط ب:

: همدقم

خیرات باب رد یرصتخم تسا رتهب ادتبا
زا ناریا رد امنیس دوش. نایب ناریا یامنیس
ات اتنپس نیسحلا دبع و سنایناگوا سناوآ
ار یرایسب دورف و زارف یزورما یاه هبرجت
رد امنیس ۱۳۱۶_۱۳۰۹هک .سلا تسا هدرک یط
ییاه هبرجت و تفرگ یم لکش تشاد ناریا

دشو ماجنا قطان یتح و تماص یامنیس رد
اه یراتخم رسیسا لا ثما یاه ینارپ گنس اب
،ات دیدرگ فقوتم شتیلا عف ههد کی یارب

دوش. هداد شیامن امنیس رد دویلا وه سیلگنا و یوروش زا مدنچ هتسد یاه ملیف

ردپ و یگیبایرد یلع زا ییاه هبرجت اب ناریا رد امنیس ۱۳۲۷و۱۳۲۸ یاه سلا رد
دش.و هدیمد امنیس ی هدرم ردکدبلا یناج ددجم ناشوک لیعامسا ناریا یامنیس
و... نایکیچاخ لئوماس ، یمسای کمایس ، یبیطخ زیورپ دننام ینانادرگراک سپس
زا یلیخ . تشاد نآ اب یبیجع ییوسمه رتائت ، امنیس زاغآ یاهلا س .رد دندش هفاضا
لیلد هب ساهلا نآ رد رتائت لماوع زا یلیخ ،و دندش یم لیدبت ملیف هب اه همانشیامن
تیلا عف مه امنیس دوب،رد هتخانشن ار دوخ هدننک نییعت لماوع زونه امنیس هکنیا

. دنتشاد

، هباشوخ شولیا دننام یلم نانامرهق صوصخ هب شزرو سانشرس یاه هرهچ روضح
یریگ جوا و دورو و درک یم کمک رتشیب شورف هب اه ملیف و...رد رولب هللا بیبح
نیا یوژه لکش هب ،هک نایکیچاخ لئوماس یریگ جوا اب نامزمه یعیطم کلم رصان
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دهاش یس ههد ات ناریا یامنیس . تسویپ عوقو ۱۳۳۴هب ثداوح هار راهچ رد تیقفوم
و...و یدمک ،ژرنا یسیلپ ،ژرنا ماردولم ژرنا یریگ لکش دوب. اهاطخ و نومزآ زا یرایسب

. دنتشاد روضح امنیس رد نایلا هکاتس اه هرهچ زا یرایسب نیتسخن یاه هبرجت

رد یا هزات قناالب لهچ ههد لوا همین درک.رد ادیپ همادا مه لهچ ههد رد دنور نیا
دشوهب عورش یمسای کمایس ینادرگراک هب نوراق جنگ ملیف اب داد.هک یور امنیس
و نیدرف یزاب اب ملیف نیا راظتنا زا شیب تیقفوم . تسا روهشم ینوراق جنگ نایرج
زا لکش نیا دش. ینوراق جنگ هب موسوم ییاه ملیف یرس ندش هتخاس ببس نازورف

- یتشوگبآ یامنیس مغ، یب یلع یامنیس ، ینیدرف یامنیس هلمجزا ینیوانع اب امنیس
هک یح ال طصا - یسراف ملیف هلق و...-و ینادرگراک و همانملیف رد تقد مدع هب هراشا

دوش. یم هتخانش درب- یم راک هب ناریا یامنیس یلصا نایرج یارب یسواک گشوه

: ینوراق جنگ یامنیس یاه هفلوم

یرهش نییاپ شوخ یکلا ناوج روضح ( کی

یدب رب یکین یزوریپ ود)

ششخب و تشذگ هس)

شوخ نایاپ ( راهچ

زاوآ و صقر یاه هنحص ( جنپ

. تسا هدوب ناریا یامنیس یلصا نایرج ، ههرب کی رد امنیس زا لکش نیا لا حره هب

لکش بجوم ، امنیس هب راذگ ریثات و ناوج نادرگراک دنچ دورو لهچ ههد مود همین رد
زاتشیپ هک دوش یم هتخانش نایرج ود اب جوم نیا دش. ناریا یامنیس یون جوم یریگ
یلصا نایرج هب لیدبت هخاش نیمه و تسا ییایمیک دوعسم زا رصیق ملیف لوا نایرج

– یروتوماضر هب دوش یم ون جوم هخاش نیا رگزاغآ حرطم یاه ملیف دش.زا امنیس
، یمتاح یلع - یقوط ، مدقم -جالل هلت زا رارف ، یردان – قیفر ظفاحادخ ، ییایمیک

درک. هراشا و... ییاوقت رصان - هدرک قداص

. دندوب دار دیعس و یقوثو زورهب ون جوم هخاش نیا یاه هراتس

: مربب مان مهاوخب رگا نآ یاه هفلوم زا اما

یرهش نییاپ یمخز و یصاع ناوج روضح ( کی

یدب و یکین لا ود)دج

ماقتنا هس)
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خلت نایاپ ( راهچ

صقر و زاوآ یاه هنحص هب هجوت مدع ( جنپ

نیا حرطم یاه ملیف .زا تفرگ لکش ییوجرهم واگ ملیف اب ون جوم مود نایرج اما
رابگر ، ییوجرهم - هولا یاقآ ، ییاوقترصان - نارگید روضح رد شمارآ هب ناوت یم هتسد
نایرج نیا درک. هراشا شویراد ات-هژری ویب نایسناوآ یبرآ - همشچ ، ییاضیب مارهب -
امنیس رد تسناوتن تشاد رصیق یزاتشیپ هب ون جوم لوا نایرج هک یتیلوبقم لیلدب

.و دندوب رتائت یاه هراتس رتشیب ون جوم ی هخاش نیا یاه هرهچ . دشاب غبلا نایرج
نیا رد یرایسب یرنا یاه یروآ دوب.ون یناتساد تایبدا اب طابترا اهنآ یلصا هصخشم
تکرح نیرخآ .و دندش یم مه یللملا نیب زیاوج بسک هب قفوم و داد خر اه ملیف

زا هک تسا دنسپ ناوج یامنیس هب موسوم ینایرج قناالب، زا شیپ یامنیس رد یدج
یاه هرهچ . تشگ زاغآ وجلددمحم و دهاجم ریما ینادرگراک هب نارای ۱۳۵۳واب سلا

. دندوب و... ینارگنک دیعس ،افو، وجلد نازرف امنیس نیا

درک: هراشا ریز دراوم هب دوش یم امنیس نیا یا هفلوم زا

زادگ و زوس رپ هناقشاع هصق کی)

اه رتکاراک یگتشذگ دوخ ود)زا

خلت نایاپ و قشاع ناوج گرم هس)

دیجم دننام میا هتشاد امنیس رد یرگید یاه تکرح ، یلصا یاهنایرج نیا رانک رد اما
، تخاس یم رهش شهوکن رد ییاتسور هداس رسپ رتکاراک هکاب ییاه ملیف و ینسحم
و هنیئآ و تشخ اب ناتسلگ میهاربا و یزوق بش اب یرافغ خرف ، یرفعج یلع دمحم ای
اهو یروآ ون مامت دوجو اب هتبلا هک یوایمیک زیورپ و مناخ وهآ رهوش اب مالروپ دوواد

. دنشاب زاس نایرج دنتسناوتن یلصا یاهنایرج ناشورخ لیس لباقم رد صاخ یاههاگن

: ناریا یامنیس رد موس سنج

یاهنایرج ماسقا رد یناوارف یفیک و یمک یاهدرواتسد دش هتفگ هک روطنامه دنچ ره
یلکش یدد. موس سنج هاگن اب ناوت یمن اهار نیا زا مادک چیه اما دش بسک ییامنیس
لماش رازفا تخس ییازفا مه لصاح متسه روصتم امنیس رد موس سنج یارب نم هک

و رکفت ، هفسلف ینعی زارفا مرن و...اب نیبرود و رون میظنت ،ژ اپوکد ،ژ اتنوم ، ینادرگراک
نوریب باق زا مادک چیه هک یلکش هب اه نیا یگدینت مهرد هتبلا .و تسه راک حرط

و میتسه اه کینکت دروم یب یرگ هولج دهاش هن رگید موس سنج یامنیس رد .ام دنزن
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نیع مینیبیم - ملیفای - هدرپ لباقم ام هک یزیچ . دهد یم رازآ امار یفسلف یا هدیا هن
. تسا یگدنز میوگب تسا رتهب ای تسا یگدنز

درک: یفرعم دوش یم رارق اه روتکاف یرس کی موس سنج یامنیس یارب

ینعی . درادن رثا رد یتواضق چیه و تسا ینوریب نکاس و رظان نیبرود شقن ( کی
ملیف ندید نیح نآ تمحازم دهاش ال صا ام هک یلکش هب ریثات یب و تسا یثنخ

میتسین

وطالین یاهامن ود)

دنک متیر و رادشک یاه سناکس هس)

مارد زا یرود ( راهچ

یشیامن یاهیزاب و یا هفرح نارگیزاب زا هدافتسا مدع ( جنپ

یریوصت یاه تیباذج زا یرود ( شش

ملیف لد رد بطاخم ندش لح ببس دروم هس نیا . دنراد یباجیا هبنج لوا دروم هس
هس و دوش یم ملیف زا ییزج هب لیدبت اه نیا اب بطاخم یترابع اب ینعی . دنوش یم
یمن هدنک ملیف لد زا دروم هس نیا اب بطاخم ینعی . دنراد یبلس هبنج مود دروم

زا ییزج هک یماگنه راذگ ریثات کیتامارد هنحص کی رد رگاشامت تسا نکمم دوش.
زا وا ندش هدنک ببس ییامنیس یا هراتس هرهچ ای دوش هدنک اضف زا تسا هدش ملیف

یاشامت زا لبق ددعتم دراومرد هک دنتسه مهم ردقنآ رگیزاب و مارد یتح دوش. ملیف
اراب هطساو یب طابترا یتح لماوع نیا . دنهد یم لکش ار بطاخم تینهذ ملیف
اما دراد یرتمک یریثات دنچره مه یریوصت یاه تیباذج .و دریگ یم بطاخم زا ملیف

دنک. لکشم داجیا ملیف اب بطاخم هطساو یب هطبار رد تسا نکمم

ملیف میهاوخ یم .حاالاما میدرک زاب ار ناریا یامنیس خیرات زا یرصتخم ادتبا رد ام
یامنیس رد موس سنج ناونع لیز هدش دای یاه هفلوم اب هک مینک یفرعم ار ییاه

: دنریگیم رارق ناریا

ٔهمانهاش زا سابتقا اب یا هقیقد ۹۰ یملیف   دیشمج تخت رد شوایس ملیف ( کی
ژنا هزیاج » هدنرب ملیف نیا . تسا   ناریا   روشک ۱۳۴۶ سلا لوصحم   یسودرف

 دش ونراکول هراونشج »زا  نیاتشپا

امنهر نودیرف : نادرگراک و هدننک هیهت ، هدنسیون

: نارگیزاب
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داجرف ونیم

ینیمی اترام

الین کوک ردان

دیرف ریما

یراقفلا وذ رغصا

یمهفا سوریس

یلیبن اورم

نایلا پ سورطپ : ادرب ملیف دجم هیزوف : یقیسوم

دش. هداد شیامن « راولب » امنیس رد زور راهچ تدم هب اهنت ملیف نیا

: ملیف خالهص

دوش یم عنام هک یگنج . دبای نایاپ گنج، هک دشوک یم « شوایس ». دنگنج رد هریت ود
اهو هسیسد واب دننیشن یمن مارآ شوایس نایفارطا اما . دنشاب ناشدوخ نامدرم

امنهر نودیرف ار ملیف نیا . دنناشک یم ددجم یزیرنوخ کی هب ار راک اه غورد
درک. ینادرگراک

و راگن همانزور ، رعاش (۱۳۵۴ دادرم ۱۷ هتشذگرد -۱۳۰۹ دادرخ ۲ هداز ) امنهر نودیرف
راشتنا و ملیف ۳ نتخاس هب دوخ رمع هاتوک نارود رد امنهر . تسا ناریا لها رگامنیس

دقن رد هلا قم اه هد شراگن و یسراف هب رعش رتفد کی و هسنارف نابز هب رعش رتفد جنپ
رد دراگناوآ و نردم یاه تکرح عفادم هراومه یو . دیزرو تردابم تایبدا و امنیس
یاه هشیدنا و رعش یفرعم رد یراکنا لباقریغ ریثأت و دوب رتائت و امنیس ، تایبدا هزوح
شخب سیئر ۱۳۴۵–۴۹ یاهلا س هلصاف رد یو . تشاد لهچ و یس ههد ناریا رد نردم

.وا تسا امنهر نیدباعلا نیز دنزرف نیمراهچ دوب.وا ناریا یلم نویزیولت شهو پژ
. دندوبن امنیس ننفتم نارگاشامت دنسپ عالهقو دروم هک درک ینادرگراک ملیف ود طقف
زا حلا نیع ورد دشن هدافتسا لومعم یشیامن یاه هبذاج زا مادک چیه اه ملیف نیا رد
وا راک رد ییاه هناشن زین ناهج کبس بحاص و لیصا یامنیس یشزرا یاه صخاش

. تسین

هب نم باختنا دیشمج تخت رد شوایس مان هب یملیف هک هدش ببس هاگن لماع نیمه
تسه امنهر یاقآرد هک یناریا هاگن . دشاب ناریا یامنیس رد یموس سنج یملیف ناونع
یاه تیصخش زا یکی روحم لوح یعوضوم دوش. یم رت صخشم عوضوم باختنا اب

و یلصا یاه نایرج عاونا رد ناریا یامنیس .رد شوایس مان هب یسودرف همانهاش
یوروش ، دوویلا دنه،ه یامنیس زا یریذپ ریثات دیآ یم مشچ هب رایسب هک یا هتکن یعرف
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دنا. هتشاذگ اج اههب ملیف زا یرایسب رد راکشآ ییاه هناشن .هک تسا هیکرت و اپورا ،

یب ینیبرود اب .وا تسا یناریا هروطسا کی هب یناریا یهاگن امنهر نودیرف هاگن اما
یاه هناشن زا یرود ابو دنک یم ییامنزاب نابطاخم نامشچ لباقم ار هروطسا نیا فرط
مدع نیمه یارب .و دزیر یم مه ارهب یسرافملیف هب داتعم نیبطاخم نهذ ، کیتامارد
هدوب یعیبط یدودحات ناریا یامنیس رد دیدج ی هچیرد ونو هاگن نیا زا لا بقتسا
یامنیس ی هصرع رد ماکان یا هبرجت ار امنهر ملیف نادقتنم قافتا هب بیرق . تسا
یامنیس هصرع رد قفومان هبرجت نیا دنتشاد داقتعا .اهنآ دنتسناد یم یرکفنشور

بلا قرد ار ناریا یتنس یشیامن یاهرنه رصانع زا یبیکرت هدیشوک هک هدوب هنارکفنشور
یاهرنه هصرع رد توافتم و هزات یزادنا مشچ .و دزادنایب اج نردم رنه یانشآ یاه

. دیاشگب یشیامن

یهاگن دنا هدنام لفاغ امنهر نودیرف یموس سنج هاگن زا نادقتنم زا هتسد نیا اما
یناریا یتنس یاه شیامن رد هک یلیسناتپ زا دوش.وا زاب دیاب اه ههد زا دعب نونکا

هب نردم رتائت زا یلیسناتپ اب یبهذم - یتنس مسارم و یلا وقن هیزعت دننام تسا هدوب
ار ورارف یتکرح رنه نیا یاهکینکت و امنیس اب ییازفا مه نیا و هدیسر ییازفا مه

. تسه دیشمج تخت رد شوایس مان هب یموس سنج نآ لصاح ام هک دروآ یم دیدپ

هب یتیوه ماود و ماوق امنهر نودیرف ی هبرجت و دنا هتفگ تسرد نادقتنم نآ یرآ
یموس سنج راک نیا نوچ درواین تسد هب یشیامن یاهرنه زا دیدج لکش کی ناونع
هاگن دعب سلا هاجنپ دودح دیاب هک راگدنام و رخاف یرثا دوب. ولج وا لسن اهزا ههد
ظاحل همه زا دیشمج تخت رد شوایس دش. یم فشک نآ یورارف و یموس سنج
قارغا یب -و ناریا یامنیس خیرات رد یموس سنج یرنه رثا نیرت لیصا و نیرتلماک

مه و...ار یلم یشیامن یاه نییآ ، تنس ، هروطسا یرنه راکهاش نیا رد .ام تسا - ناهج
چیه و تسه اه نیا زا مادک ره راکهاش نیا ییوگ . مینیبیم امنیس و نردم رتائت اب ازفا
یارب هتشاد اج هک ییاه لیسناتپ همه زا هک تسا یموس سنج . تسین مه مادک
هزوم رد ملیف نیا هرابرد نبرک یرناه بیجع ینیب شیپ و تسا هدرب دوس یورارف

: دیوگیم هک هسنارف همیگ

هب گنرد یب ، هتسناوت امنهر نودیرف دوش. یم هدیمهف دعب سلا هاجنپ ملیف «نیا
نآ یپ رد هراومه یناریا نافوسلیف هک دبایزاب ار یدنمجرا هیام نب نامه عبط، تفارص

دنا." هدوب

یا یهاگآ اب .وا تسا هتفایرد ار امنهر ملیف یقرش یاه هشیر یتسرد هب نبرک یرناه
وخال راک قمع ، ناریا رد یرکفنشور نایعدم الف خرب تسا هتشاد ناریا هب تبسن هک
ربخ هدنیآ زا طلست اب یلکش هب نبرک یرناه . تسا هتفایرد ار روسج زاسملیف نیا تیق
. دراد ییانشآ ناریا گنهرف و خیرات اههب یناریا ی همه رتزا قیقد راگنا هک دهد یم

مامت الف خرب و دسانش یم ناریا مدرم مامت رتزا قیقد راگنا ار یناریا گرزب هفس وافال
یناریا هفس فال هشیدنا قمع وا دنا هتشاد ناریا هب نارکفنشور هک یرهاظ یاه عالهق
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اهنت هن هناتخبروش . دنیب یم دیشمج تخت رد شوایس رد ار نآ دومنزاب هک هتفایرد ار
ردق دوخ نامز رد هک دنا هدرک روهظ یناروآون رگید یاه رنه یرایسب رد هک امنیس رد

دنا. هتشاد مه کید ارتژ ییاه تشونرس اضعب دنا.و هدشن هتسناد

تخت رد شوایس مان هب یموس سنج انعم مامت هب یملیف و یموس سنج هاگن حاالام
زاتمم یا هبرجت هک میراد دوخ ناریا ییامنیس رنه میظع ثاریم ناونع ارهب دیشمج

.و تسا -ساالیم یناریا ندمت و گنهرف هدییاز نوچ . تسا ناهج رد یتح زیامتم و
. تسا هدوب فلوم تسد رد دوجوم یاه لیسناتپ ییازفا مه لصاح

سلا رد ثثلا دیهش بارهس هک تسا ییامنیس یملیف مان ناج یب تعیبط ملیف ود)
ار نآ یرادربملیف تیریدم و دوب ثلا ثدیهش زین ملیف همانملیف هدنسیون . تخاس ۱۳۵۴
رد شرسمه اب هک یریپ نابنزوس یگدنز ملیف نیا . تشاد هدهعرب ولر اهب گنشوه

. دهد یم شیامن ار دنک یم یگدنز هداتفارود یا هقطنم

ناج یب تعیبط

: نادرگراک

ثثلا دیهش بارهس

: هدننک هیهت

دایص زیورپ

.: هدنسیون

ثثلا دیهش بارهس

: نارگیزاب

یداینب روداز

ینادزی ارهز

یرادرب ملیف

یمیهاربا دمحا

ولر اهب گنشوه : رادربملیف

یماما هللا حور : نیودت

هقی قد هس دون : نامز تدم
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ناریا : روشک

یضترم زین ملیف رتسوپ حارط ژو ارتیت یارجا داد. ماجنا یماما هللا حور ار نآ نیودت
. تسا هدوب زیمم

نارواد تئیه ملپید هدنرب ملیف نیا دنتسه یا هفرحریغ ملیف نیا نارگیزاب هچرگا
رازه راهچ و کیلوتاک نارواد تئیه ملپید ، یدقن هزیاج کرام رازه کی و ناتستورپ

هراونشج زا ینادرگراک نیرتهب ناونع هب یا هرقن سرخ هزیاج و یدقن هزیاج کرام
ریت ۷ ثثلا دیهش . تسا ثثلا دیهش بارهس ی هتخاس ملیف نیا . تسا هدش نیلر ب ملیف
شیب یکدنا رد .وا تشذگرد تبرغرد ۱۳۷۷ هامریت و۱۰ دلوتم نارهت ۱۳۲۲رد سلا هام

. تخاس ییامنیس ملیف هدزاود و دنتسم دنلب و هاتوک ملیف ۲۲، شرمع نرق مین زا

ناریا یامنیس راگدنام راثآ رامش ؛رد تخاس ناریا رد هک تسخن ملیف ود مک تسد
هسردم رد ار دوخ التعیلا یصحت ۱۳۴۳-۱۳۴۶ یاهلا س هلصاف رد ثثلا دیهش . تسا

هب تشگزابرد داد. همادا هسنارف ورد درک زاغآ امنیس هتشر رد نیو سوارک روسفورپ
و تسیب . تخاس دنتسم ملیف و دش راک هب لوغشم رنه و گنهرف ترازو رد ناریا

لیدبت یناتساد ملیف کی هب هک دشاب یا هقیقد تسیب رثا کی دوب رارق وا ملیف نیموس
و نکاس یاهامن اب مارآ یملیف « هداس قافتا کی » مان هب یا هقیقد دون ملیف کی دش،
»هب هداس قافتا کی ». یربا یاوه مالمیورد رون اب یلزناردنب هتفرگ یاضف رد تباث
س ود ثثلا دیهش . تفرگ رارق ییانتعا ویب یرهم یب دروم و دماین رد یمومع شیامن
هب وا هک دمآرد شیامن هب ناریا رد ملیف ینامز و تخاس »ار ناج یب تعیبط » دعب لا

. تخاس یم »ار تبرغ و«رد دوب هدرک ترجاهم یبرغ ناملآ

درک. زاغآ «ایآ» مان هب یهاتوک ملیف تخاس ۱۳۴۵اب سلا ارزا امنیس رد تیلا یو،عف
س داد.رد همادا ۱۳۵۲ات۱۳۵۴ یاهلا س نیب امنیس مجرتم و هدنسیون ناونع ارهب شراک
»(۱۳۵۲)و« هداس قافتا کی شمود و لوا یاه  ملیف ششخرد زا دعب ۱۳۵۵ لا

درک. ترجاهم ناملآ »(۱۳۵۴)هب ناج یب تعیبط

،۱۳۵۵« هنیطنرق »،۱۳۵۴« تبرغ «رد هب ناوت یم ناملآ رد ثثلا دیهش یاه ملیف زا
هراشا ۱۳۶۰« فوخچ ، یگدنز کی »،۱۳۵۹« هبارگ ناتسبات نیرخآ ،۱۳۵۵« غولب نامز »

و دیزگ تماقا وگاکیش ورد تفر اکیرمآ هب ناملآ زا شگرم زا لبق سلا دنچ یو درک.
دایز هجوت دروم ،۱۳۷۰،« اقیرفآ یارب خرس یاهلگ ملیف . تخاسن یملیف رگید سپ نآ زا
یو . دروایب ناغمرا هب ثثلا دیهش یارب یزیاوج تسناوت و تفرگ رارق یبرغ نادقتنم
ار یناف راد ۱۳۷۷ سلا ورد دوب نابیرگ هب تسد ناطرس اب شرمع اهزور نیرخآ رد

. تفگ عادو

نیلوا نآرب امرفمکح خلت مسیلا وئر هداس قافتا کی ملیف ینادرگراکاب ثثلا دیهش
تمس یورارف یارب تالشوا نیلوا .و تشادرب مکحم دنلب ملیف نتخاس رد ار شماگ
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کی نومضم اب ازفا مه وطالین یاهامن و مارآ متیر دوب. هتفرگ لکش موس سنج
یموس سنج و تکرح نیا یقطنم همادا ناج یب تعیبط اما دوب. هدرک قلخ راکهاش

نز ریپ و درمریپ ناج یب تعیبط .رد تسا هاجنپ ههد رد ناریا یامنیس ملیف نیرت
تعیبط ،رد گرم نامز ندیسر ارف اب دوخ نوماریپ تعیبط یبیکرت یازجا نوچمه

رد تخاونکی و تکاس و مارآ یگدنز . دندش یم وحم و دنتفر یم لیلحت ناشنوماریپ
ریپ و درمریپ دش. یم یرپس یمارآ هب ناشفارطا توکس و نکاس تعیبط اب یگنهامه
نایب .. دنوش یم دوخ نوماریپ ناهج بذج مارآ تعیبط یازجا دننامه ملیف رد نز
بان شیامن . تسا زیگنا مهو و بیهم حلا نیع ورد هنارعاش و فیطل ثثلا دیهش

. تسا هدوب هقباس یب ناریا یامنیس رد نامز نآ هکات یریوصت

دننام یرازفا تخس لیسناتپ ییازفا مه ثثلا دیهش یموس سنج هاگن کرد یارب
دیاب ار حرط و رکفت و هفسلف ینعی یرازفا مرن یاه لیسناتپ ،ژو...اب اتنوم ، ینادرگراک

، نیبرود .امهن تسا یگدنز دوخ موس سنج ثثلا دیهش راک دید.رد رت قیمع یدید اب
ملیف یاضف زا وهن مینیب یم و...ار امنیس یاه هراتس وهن یشیامن تاکرح ،هن مارد هن
یم بوذ ملیف یاضف رد شنز و درمریپ دننام مه بطاخم یام راگنا . میوش یم هدنک

. میوش

نیا رد دراد ثثلا دیهش ملیف اب یتوافت هچ امنهر دیشمج تخت رد شوایس هکنیا
شیامن یاه تنسو هروطسا زا یموس سنج دیشمج تخت رد شوایس ملیف هک تسا
یادتبا هک یرازفا مرن و یرازفا تخس موس سنج نیا رانک ورد تسامنیس و رتائت و
تسا یگدنز دوخ شا موس سنج ثثلا دیهش ملیف .اما تسه مه مداد حیضوت نتم

. تسه یرازفا مرن و یرازفا تخس یاه لیسناتپ ییازفا مه لصاح مه نآ هتبلا هک

تخت رد شوایس نم ار امنیس رد ظاحل همه زا موس سنج عاالی هنومن نیمه یارب
امنهر نودیرف ییوگ ییامنیس یکینکت یاه ثحب زا هتشذگ رخآ .ورد مناد یم دیشمج

ام یعمج هاگآدوخ ثثلا دیهش بارهس و تسا هداد رارق فده امار یعمج هاگآدوخان
ار...

یم هاگآ ارفریمض مان هب یموس سنج وهب دنک یم یورارف یعمج هاگآدوخان زا امنهر
ار دوخ یورارف یعمج هاگآدوخ زا هاگآ ارف ریمض هب ندیسر یارب ثثلا دیهش اما . دسر

. تسا رگید یثحبم زاغآ دوخ نیا دنک.هک یم زاغآ
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هملک تلا صا ناتسادرف و رعشارف : مود شخب
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یدمحم تشترز

تنامشچ یقرواپ «رد

منتسیز یارب تسیراج هتکن رازه

« ینزب کلپ هحفص هحفص تسیفاک

دش وداب تفگ ار نیا

راهب یاهربا نت رب

لباقم متسیا هب داتفا مدای زورما

تسیلا سدنچ هک ییولبات

نتم ناهد رب تشگنا دراذگ یم

نتم ناهد رد فرح دراذگ یم

سرت نودب

مدرک سبح سفن

! مدشن خرس ار مدوخ رگید

دنلب لوا ماگ

رت دنت رت دنلب مود ماگ

لز اه مشچ

-
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تساه فرح وت توکس رد

اهزاوآ تیاه فرح رد

اما

رگیدرطس دنچ یناد یمن

دمآ دهاوخ داب

هصق رخآ ات درب دهاوخ ار ونم

وکس.... وزاب یناد یم هک ای

رت بقع یمکدور یم شبوچراچ [زا

هب دنام یم حتلا نیا رد

- دیریگب رظن رد مه ربمایپای داتسا کی ار وا دیناوت یم -[ یجان کی

مگ شیاه مشچ رد نانچمه نم

: هداس ، روبص ، تکاس وا

دینک هیکت نات هدارا هب

¤¤¤

راهب نیرت یناراب اوه زورما

قاتا جند ی هشوگ

ییاچ ناجنف

اه هنایرع رعشارف باتک

و..: تسیب ی هحفص

زیم بل

فرب لثم اما هداس رفن ود
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دنوش یم دور هرطق هرطق

دیپس یوق دنچ هک اجنآ ات

اهنآ یانش زا شیپ دینک ربص )

: موشیم روآدای هتکن دنچ

یزور دنا هدنرپ رگا ۱-اهنآ

ار دور تفگ دنهاوخ کرت

هغدغد یب ابای

دنقشاع رگا ۲-اهنآ

ار زاورپ رعشارف دناوخ دنهاوخ

همهمه یب ابای

دنا نافوط غرم رگا ۳-اهنآ

( هبکبک یب ابای لحاس ات دنوش یم در جوم جوم

قشاع            

ناشلد  رد دنوش یم انش                 

داتفا مدای

مدش رعشارف دراو و مدش دنلب

مدش منبش هرطق کی نم

اه سای گرب یور

دوجوم حبص

مدع رهظ

دوجوم حبص
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مدع رهظ

دوجوم حبص

مدع رهظ

بورغ هب هدیسرن

زور ره غولب هب مدیسر

نتم نیارد

تساه فرح متوکس رد

اهزاوآ میاه فرح رد

سانشان یرتکاراک

تسا ضرتعم مساسحا یاهرگنلت هب نتم رد

: تفگ یم بشید

مدید باوخ

یپ هن تشاد نوتس هن هک یدیرپ یراوید زا

مدرک تیادیپ

نیمز یور

[ هتسشن مسبت میاه بل رب نلا متحا ]

باتفآ شیپ مدوب هداتفا -

مدشرب

؟ دشن مخز تییاج یییاااو -
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نمریگ یم یمرن ارهب رتکاراک تسد

مسوب یم ار وا

مرب یم اه کسورع و باوخ قاتا ندید ارهب ووا

یجنفسا هناخ

یجنفسا درم

یجنفسا نز

یجنفسا اه هچب

یجنفسا مه لبز ناولم اتح تشترز ییاااو -

زیزع رتکاراک -

دنا یجنفسا ایند ی همه اجنیا

نک هاگین تدوخ هب

دنز یم تشگنا شمکش هب رتکاراک ]

زاب اه مشچ

[ هناکدوک هدنخ

! کیتنامر ردقچ -
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باتهز انعر

ردک اه: هشیش

ییاه هدرپ زا هایس همانزور

دریگ یم نامسآ ارزا دیشروخ هک

رهش و

هتسکش ییاه غارچ زا ولمم

نادنخ ییاه کسورع اب

ییاه کتروص و

دوب درد هیبش هک

درد

▉▉▉

کسورع کسورع

ییا هشیش مشچ

کسورع کسورع

شفنب غیج قوب

اژری

ا

ژ
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ی

ر

دتمم یاه قوب

لیفارصا روص نوچ

هریخ یاه مشچ

یاه نوئن هب

درز

زبس

زمرق

▉▉▉

! کیدزن نتفر _هاگ

یزاب بش همیخ یاه کسورع

قلعم دنصقریم

!! تسیا _

سگو خلت یاه ناهد

هدیرب هدیرب یاه سفن

ریگ سفن برساالیی یوسب ناور

تخات ردحلا هبساود هک ینامز

هدیکشخ ناتخردو

یگنشت شالق ریز

یمنهج یدارم مره رد

هنشت بل یکدوکو
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با یاه یرطب یاه هشیش هت

؟ باتش رپ نینچ اجک _هب

! دیدیسر _رید

هدش هتخاون لیفارصا روص

تسین یتشگزاب هار رگید _

. دسریم نایاپ هب نیمز ادرف
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باتهز انعر

وت!! _یه

ریگب ار میاه یگتسخ

نک شوگ

! گنب گنب _

میلست میلست

گنفت

میلست میلست

▉▉

تس باال میاه تسد

رهش یاه هزاو رد تشپ

نابسا مس یادص

اهو مرچ اب ینادرم

ینامسآ یاه هیآ

: اهماب رب

نذا یادص

: ییایرآ نادازون شوگرد و

تسادخ یادص
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▉

؟ دنیوگ یم _هچ

مینیبب ناشیرپ میهاوخ یمن ار تیاهوم دنتفگ زور _کی

دندش میاهوم نابنادنز اه یرسور

؟؟ امش _و

میظعت رد رس همه _

مدز دنس شوغآ ارهب دوخ نم اما

مدش قرغ نم

نم هب لحاسو

درک تنایخ

تسب میورب ار ششوغا

مدز نهلا

ریگب ار میاه یگتسخ

مدیود

میدیود

مدیرب

میدیرب

مدیسرن

میدیسرن

▉

دندروا رد وناز هب ارام اه راوید

تسار وگب
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اوران راک

تسار وت هن

تسار هب ،اما لیخت

متخیمآ مه رد ار تاملک مامت

مدیسریم باتفا هب متشاد

نافوط ناهگان هک

رب راوس

یشحو نابسا

اه هشام ندناکچ یادص

دیراب گرم ناراب و

یاه هچوک سپ هچوک رد زونه و

روباشین

دنصقریم راد رب نارادبرس

داش رهوگ دجسم ورد

تساپ رب زامن

مکح زونه حراش یضاق و

دربیم

راد هب اما

نارادب رس یارب

ریگب ار میاه یگتسخ یررآ

ریگب ار مرهش یاه یگتسخ

اهار... هچوک یگتسخ

مهاوخیم رویغو هنادرم یاه هناش



『45

نتسیرگ یارب

دایرف یارب یموقلح و

ندبراب یارب ییاه وربا

نینوخ ینامشچ اب

ب

ا

ر

ا

ن

ر بآ ب

هنشت یاه ریوک رب

رت هنشت یاهلد رب

؟؟ ینیب _یم

کرت کرت دور هدنیاز بل

مه لپ هسو یس یجوراس نت

هدروآ مک

ینازخ غاب راهچ یاه غاب

نیگنس یاه مدق

هدوسرف ار اه نرق نت

زین اوژهار ونت



『46

یرادهاگن سدقا

باتهم ابوت باتهم

نشور اروت دیشروخ

لد ِماب

یا... تنابدرن

قشع

؟ دوخ اب یرب یم ارم -

؟! رخآ درب مَیاجک -

وا طقف ،هک یاج -ره

رون وا/

هدرپ تفه

▉▉

هقبط تفه

قشع ااااااات نیمزرس تفه
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هچ؟ اجنیا -

ام تبرغ ِیداو داتفه -

ایرد وا هکنیا اب

تسا جوم وا هچنآ ره

جوم ایرد

داب هرجنپ

▉

داب جوم

جوم داب

! دَناوخ یم وا یارب هک باتهم و

یدناشن ار بش هرجنپ ِرانک ]

[ یدنام هک لحاس رب ِیایرد کی وت
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دنبش اهزور مامت یتقو

اهزور مامت بش کی و

وت اهنت ، ینیب یم

اه نت ام ِییاهنت رد

۱ قفش ِهاگن زا

دیشروخ دسر

و بات یب جوم

هرخص یربلد

۲ درب یم

ّدر
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ِیاپ

قیاق

جوم

هدوسآ لحاس

شنیگرم ِضبن

۳ یبورغ اب

شوداشود هتسشن

ِیور یا هبلک

ییاهنت ِجوم

۴ ِی اه یگ اپر
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ار ایرد ِجوم

فرط ره

مه داب

درک یم وفر

۵ باتهم ِبرض

شنیگنر جوم

هرجنپ

شنیمرن ِیاه هجنپ

۶ جوم رب هدید
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ایور کی ِماگ

یرتخد

ِیاپ

هرجنپ

ایرد

جوم ره هب

... دناوخ یم

ایور هشیمه ایور

ایرد هشیمه ایرد

دوش یم اما،

تشگ ایور ِیایرد

ابوت یتقو

دوب ایرد ِیایور رد
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یرادهاگن سدقا

دش یربا هناخ هک باتفآ

تشون نامسآ

ب

ا

ر

ا

ن

دناوخ یم زیر زیر، نیمز

کشخ ینابز اب

داب زامن رد اهکشجنگ نابز نایم نآ

دنتسب یم سیخ یتونق

نامسآ

ربا

بآ

سیخ

کشخ
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کاخ

▉▉

آ

ا

آ

خ

خ

خ

بورغ هتفر مدق ود

دعر ِیلیس اب ربا

خآ

؟ خآ نامه -

دوبک باتهم مشچ -

دوبن هچایرد اهو یهام ِدای

مشچ رب تسد

درک نیقلت حبص هب

دنا هناورپ اهگنر دسیون یم

ات زاورپ لگ ِماب دسیون یم
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سیخ راکدوخ اب دور دسیون یم

هدز ایرد یا هرخص دسیون یم

تساجک االن یلگنج دسیون یم

داب ِیوه وه کدصاق دسیون یم

طاشن ، یهآ هرجنپ دسیون یم

هچ؟ نم -

ناوخب -وت

ناوخب وت مه زاب

کشا هدش شیافو قشع ناوخب وت

نیع هدش شیاود درد ناوخب وت

بش ی ههجو یرظن زا ناوخب وت

یبت بات یب هرجنپ ناوخب وت

یبش زابجل هرجنز ناوخب وت

دوکر ساسحا تماق ناوخب وت

توکس یانهپ هرجنح ناوخب وت

دوب غارچ بوکرز رهش

رت ماحدزا زا اهشرفگنس

کالهف زین نادوان ِطبخ هب

راخب کیلش ِتقو
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نارذگهر ِنَهَد زا

درک هک زاب رس رتچ

دنتفگ یم اه شفک

زیل رهش تسوپ

زیت اهغارچ

▉

حبص ِمد

اهربا

رارف ِیاپ

غولش راب نیا رهش

یراوید ره بل

دنلب دیشروخ مان

رهش ِیناغارچ ِمشچ رد باوخ

تسا مولظم

هار رد رگید یبشما
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باتهم ربا،

! کشخ ای سیخ
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یدمحا هرهاط

دنک یم ذوفن

دودسم هچیرد زا هنابش

مومغم غارچ

یا همان نتشون ردحلا یرتکاراک

تسین یا هراتس شا، یقرواپ رب هک

هتسب ینویپاپ ، شدنولب یاهوم رات ورب

اهرطس یور هتخیر هک

( یلا وت ییب همان کی زا ییاهرطس )

همهاو لصف اجنیا "

اهگرب

هن!!

دزرل یم ملد و تسد

میاه باتک ،الهبالی تسین بیجع

زونه تسوت زا یسکع

زونه نیا و

دتفا یم متسد زا یه هک

نک!! شوگ

ار متسد طوطخ ، ینیب فک

دناوخ دادتما زرم ات
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ینعی

تسیز ناوت یمن هک

هک.... تسیا همدقم ، هطقن و

مونش  یم ار شیادص طخ یوس نآ نم -اما

_اه!!!

دوش؟! یم مگنتلد زونه ، وگب -

یتخاب درب-درب یزاب -

..؟! ینعی -

دایز -هن

شیاه هتشون یور و دراذگ یم رسوهت ار ناجنف یوار )

( دشک یم طخ

▉▉▉

هرجنپ کدصاق

داب

داب

داب

ناهگان و

ترپ هزات یا هحفص هب نتم نیا

همتاخ زا تیاکح هک یتقو

دبای یم همادا نانچمه
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یدمحا هرهاط

باتفآ هحوبحب رد

یل یل دوب،هب حلسم

نامیاهزورید

هک یتقو

میدرمش یم ار کل کل یاه ماگ

زا رتگرزب یمقر کت دادعا هناخ، ره رد

شا نس

دز یم نوریب طخ زا اما

شیاهاپ

ار کلف و خرچ نانچنآ و

چ

خ ر

خ ر

چ

اه جوم ردرژه زورما هک

تفج شیاه نیتوپ ، یتشک هشرع رد

شا یماظن سالم

تسین یخساپ ناسل چیه ارهب
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▉

هدز کیت ار تتبیغ یاهزورمین تعاس _

؟! تدم هچ -هب

و... تصش و دصیس -

ودال) رمک ،و هنیس رب تسد ، یهاوخ رذع هناشن (هب

یا هدش " نرو "ژلو هیبش _

زور داتشه اررد وت رود

تس ییادلی شبش ره هک

( نانک اوجن )

!! نمهب نودب -اما

ناطلغ ناطلغ نمهب و

دزغل یم نییاپ

دوخ اراب ووت

چ

خ ر

خ ر

چ

▉▉▉

شوماخ نیشن هلچ هلچلچ لهچ

اه امن کشجنگ ییوگرپ زا

دنا هتخود ایرد رب مشچ
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اه جوم رب راوس هک

رجاهم ناگدنرپ و

دننز یم اربلا سونایقا

رد هب نت زا ازع تخر ایرد هک ینعی

تسا هار رد راوس و



『62

یدمحا هرهاط

: تعاس

ناغ هککال یا هماگنه

دهد یم ناکت ار رانا هقاس

ا،ران

یتسه یاجه زا شخب ود

نانچ ردام و

هناد اررپزا هساک

د

ه د

ن ا

ن

دنک یم اهاررپ هفوکش خیلا یاج هک

؟ یونش یم

راسخاش اهرب سفق

دنا هدرک چوک ار ناگدنرپ

نتم نیا هب

درس یناتسمز هب

هناخ نیا هب

... نیگمغ یکدوک هک
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؟! هدنام تا قشم زا ردقچ _یه!

دنا هدز لوات میاهتسد _

ار.. تدوخ نک _اهر

؟! هنوگچ _

دیآ یم رب ربا لد زا وترپ هک هنوگنآ _

( هدرب یخلا رد تسد هدنسیون )

ب،ا،غ

دنک یم روبع غاب دولآ هم یاجه رد

یطوطخ ناشن

هدوبن نیمز یور هک

!! زگره _هن

یا؟! هداتسیا ارچ هناخ طسو _

ما هدش یخاالتمگ نیا طسو -

؟! تسا هزادنا هچ ناش فقس -

یگدولا هم یادتبا -

نک هناشنار یباتفآ یاهزور -

دناراد ربت زا هتفاکش ناتخرد

دنشارت یم ار درد

ناگنازرف

ییاود دیما هب

یگنر هدیرپ طوطخ اهزا هدنسیون مامت هک یتقو

دنا هداتفا نیچ هطقن رد

...................
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▉▉

طاسب ور هدایپ

قنور یب یاه هکس تایح

▉▉▉

: کدوک یاشنا

میا هدیسرن یتخبشوخ هب زونه ام

دیوگ یم مردام

یتخبشوخ

تسا مدآ هیاس دننام

دنک یم رارف وت زا وا یودب شلا بند هب رگا

یرادرهش نارومام

رارف

هلپ

هلپ

هنشاپ یب لیشآ
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ح یسم رفولین

وت" یارب یا همان "

نزب ار نآ ارهب تدوخ یهاگ

ناراب هک ینعی

من

من

سیخ ار اهنابایخ

دیوشیم هرابود اهار هرجنپ و

نزب هار نآ ارهب تدوخ یهاگ

ینعی

زییاپ

گرب

گرب

گرب

رهش یور هب دزیریم

خرس

خرس ، خرس

درب یم وداب

دوخ اراب سهلا راهچ یگرب
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رهم یب یزیئاپ رد

دیپس یمچرپ زج دنشیدنا یمن یا هقوشعم چیه هب نآ اهرد زابرس هک

نزب هار نآ ارهب تدوخ یهاگ

نک وجتسج و

ار... یزابرس ناشن

هن!!

ار... ینز ناوسیگ یاهلگ

هن!!

تسشن یردام هنیس رب هک یگنشف

هن!!

دش نایصع ناسنا ارچ هک

نزب هار نآ ارهب تدوخ یهاگ

تسیمدآ گرم یمدآ هک نیبب و

تسا هملک کی هلولگ یتقو

گنفت و

یدرم ناهد

دونش یمن هک

ینیب یم

تسا تخرد مه زونه تخرد

تسا هدنرپ مه زونه هدنرپ

اما

... رگید یمدآ

نک!! ربص یه
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نزب هار نآ ارهب تدوخ یهاگ

ورب یغاب هچوک هب

یدرم ودای دنک یم رپ رانا ارزا شا لیبنز نآ رد ینز هک

دوب هسوب شا هملک نیرت نیگامشخ هک

دوبن هملک گنفت و

تشادن ناهد و

دعلبب ار یکدوک یکدوک ات

نزب هار نآ ارهب تدوخ یهاگ

درگرب و

ناسنا هملک هب

دوش زاورپ تیولگ زا دیپس یا هدنرپ ات
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حیسم رفولین

وت" یارب یا همان "

روایب هناخ ارهب زییاپ

نک مد ییاچ شیارب گنرد یی

ناوخب ربمایپ رطس دنچ و

رهش نیا

هچوک نیا

هناخ نیا

نم... نیا

تسا هزجعم راظتنا رد

روایب هناخ ارهب زیئاپ

هراتس دنچ نابیرگ زا راذگب

دروایب نوریب دیشروخ رپزا یتسد

رهش نیا

هچوک نیا

هناخ نیا

نم... نیا

تسا هناگیب دیشروخ اب

روایب هناخ ارهب زیئاپ
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هرجنپ تشپ دتسیاب ، راذگب

اجباج ار شکنیع

وت سکع ورد

هام رانک ضوح رد هداتفا هک

درگنب رتشیب

تسا هناگیب هزجعم اب رهش نیا

تساصع هچنآ وره

یسوم اب

بیلص هچنآ وره

حیسم اب

هملک هچنآ وره

ربمایپ اب

؟؟ ینیب یم

رعش نیا

هچوک نیا

هناخ نیا

نم... نیا

تسا هناگیب هملک اب

فرح اب

فلا اب

ابالم

میم اب

روایب هناخ ارهب زیئاپ



『70

نهپ هپاناک اررب شدرز یرسور راذگب

یا هبطخ چیه یب شناوسیگ و

دوش نموم ار داب

یا هرجنپ زا

نآ رد یربمایپ هک

تسا هدز لز نامسآ هب خرس یفورح اب

دشیدنا یم و

هملک مادک اب

فرح مادک اب

هیآ مادک اب

غارچ یب رهش رد ناوت یم

دش هزجعم

روایب هناخ ارهب زیئاپ

نک نهپ هرفس شیارب

لولسم درم لباقم شناشنب و

دهد یم ناج شیاه هفرس رد یدازآ هک

ینز لباقم شناشنب و

هچوک رد هک

داد باصق درم ارهب شیرسور داب

ربمایپ لباقم شناشنب و

دناوخب ربمایپ رطس دنچ شیارب ات

روایب هناخ ارهب زیئاپ
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راذگب سدقم باتک ارالی گرب دنچ

نک اوجن شیاه شوگ ورد

رهش نیا

هچوک نیا

هناخ نیا

نم... نیا

دهاوخ یم هزجعم

هدرپس داب ارهب شیاهوم هک نز هن

دنراد نامیا اه هرجنپ مامت هک

" تساه لصف ربمایپ زیئاپ "
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حیسم رفولین

"ار"" کی یگدنز "

دش تسم ناوت یم

تفر هار ناراب ریز و

یوار هکنآ یب

وت هاگآدوخان رد رس

ار نتم نیا

مدق

مدق

!! نوریب ورب ما نهذ _یه!زا

... زاغآ دیاب ییاج زا نتم _اما

▉▉

ناهگان

کدوک درامش یم

کی کی اهار هچوک

1)

منیشن یم

ینیشن یم

ام نیب تسا هلصاف ، تخرد

بیس کی و

هرگ ریجنا گرب ارهب ما تینایرع هک
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ادص و

هفقو یب هک

ناما یب هک

!! نینط رد

منیشن یم

ینیشن یم

2)

هدیرابن هک یربا زا سیخ یوار

اه هچوک زا سیخ وت

هنییآ زا سیخ نم

نیگمغ تاملک زا سیخ ام

نتم اب هناگیب رتکاراک و

قوش زا سیخ

رفاسم

یا هناخدور بل ای یا هداج رب

دوشیم درم دوشیم گرزب هاگآدوخان کدوک )

یوار رکشت )اب هدز مغ یکراپ طسو یلدنص کی هب هیکت

3)

هخاش مادک سامتلا !! مناد یمن

؟ داتسیا دهاوخ زاب ندمآ ارزا زییاپ



『74

تخرد هک یتقو

اهگرب زا دنک یم عانتما

نامسآ زا هدنرپ

! تسیز ی هخاش زا ونم

4)

هراتس تشم کی

زیم رب

هرجنپ رب باتفآ تشم کی

باوخ تشم کی و

بش مشچ رب

رهش یولگ رد هدرک ریگ هک

هدرک هرگ تشم کی

▉▉

دوخ هب دنزیرگ یم اه رتکاراک

ماجسنا یب ینتم نایم

ار دعب تاحفص دنک یم هراپ

یوار

"ار" دوش یم شنتم ی هتسه و

"ار" کی

هداج کی یاهتنا رد

دوخ زا اتح دزیرگ یم هک
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ام زا اتح

نتم نیا زا اتح

تناک یهاگ دناوخ یم نایرع رعش کی یهاگ

ازونیپسا یهاگ

تسا مات تدحو رد ناهج _

ینعی

تسیا هروس گنس

دناوخ ابوا دوش یم ، رفولین لثم

لیجنا زا یتاحفص

ار تقلخ ناتساد ای

تخیرگ دوش یمن ینعی _

ترثک نیا زا

"ار" نیا زا

هدش درم حاال هک کدوک هارمه "ار"

درامشیم

هیفاق یب لزغ کی اهاررد یلدنص

هدش مگ یکراپ رد فیدر یب

نتم نیا طسو

مدنچ یلدنص رد ناهج _یه!

تخود مه ارهب نامسآ و نیمز

"ار" نیا ات

درواین مک

هصق طسو دوشن مگ
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"ار"

تسینیگمغ یرپ

یا هناخدور بل هتسشن

دننک یم یزاب بآ نآ رد کدوک دنچ هک

دنروش یم اهار یهام شوگ و

نز دنچ زا رود هب

دنناکت یم هناخدور یاه نش اررد ناشیاهمغ هک

رادیدپ اه هناخدور یرپ دیاش

و...

دمآ مدای ناهآ _

تسا رادیدپ کی "ار"

هدوشگ دوجو کی دیاش

( هدنسیون ) دوخ رب دنت یم یه هک

تسین مدآ _هن"ار"هک

ییایرد یرپ "ار"

اه تدحو ناهج هناخدور

▉▉

هداتفا کت

اهنت ناهج نیا نایم ، نادرگرس

رادیدپ هناخدور زا زور (کی
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اما تسا هتسشن زورما

ات هناخدور بل رب

ددرگ زاب شیوخ هب هرابود

اهبآ یوس نآ هب

( ایند یوس نآ هب

! تفر رتدوز دوش یمن ینعی _

تسیتخرد ی هویم نامز _

دروآ ایند هب دوخ اب مدآ هک

ددنب یم ار شیاه مشچ

هناخدور هب ور

دناوخ یم ششخب یاعد

اهمدآ یارب

شنماد رب ییایرد هراتس (کی

( هملک یب تسیکدصاق

هیرگ رابگر ریز دناوخ یم اعد نآ رد یکدوک هک هام هب دزود یم مشچ

ار... ییایرد یرپ شاک _

هدرک دس "ار"هک نیا مه _زاب

ار مهار

هداج هب دنز یم

هناخدور زا دوشیم رود و

زاوآ ریز دنز یم

دش تسم ناوت "یم
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تفر هار ناراب ریز و

تفر هار ویب

اه ههاریب ات

"ار"" کی ات
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ققحم ههلا

« نت وود داتفه » رعشارف

شوماخ اهغارچ

شوپ خرس نیمز

شوپ خرس نامسآ

اهرس رادم ورد

.. دنوش یم دنلب عامس هب نت یب

▉

دش عورش ینابایب زا هصق

ار شطع شنامسآ هک

لسنزا ییا هلفاق شوگ هب

بآ

... درکیمدایرف

ار کاخو درگ

رتفد ی هکرعمزا

دینزبرانک

دیشوپب هایس اراهرتکراک
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دیناوخب هایس

توکس ارهب یوار

و

: دینک نامهم کشا ارهب نابطاخم

؟» دییوگیم هصغ مادک »-

ریبز »-

مساق

ملسم

ربکا یلع

رُحو...»

نت! وود داتفه »-

تساهنرق هک یبآ و

ار سابع

« دناوخیم یرادافو هب

ار ههام شش شوگات شوگ هک یردام یولگ ِضغب »-

؟» درکیمدای یخرس هب

دییوگیم -«هچ

ار ییا سهلا هس

درکیمایح شندوب اپ ریز زا نیمز هک

ار اهراخ و

«.. ولگ هب

عولط رهاب »-

لوفا هب ور یاه هیاس هب لد
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درک مهاوخ شوخ تلا یخ

هک اجنآ

نتسکش زا میب اه یقاقا

فیحن یاه هقاس

و

ناش درُت

« دنرادن

باوخ -«و

اهار هناورپ ِشوشم

میاهرعش رد ملق یسحن

« دننکیم ریبعت

تسا شروش هچ نیا -«زاب

.. تسا عملا قلخرد هک

«.. تسا متام هچ و ازع هچ و هحون هچ نیا زاب

و دوب گنج

گنج

دوب غیت

هزینو

ودوب سابع

نیسح

ه م

ع
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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

-«رس؟»

« ین -«هب

▉
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تشد

خ

و

ن

ی

ن

م -«خ

ه؟» ی

« نوتس -«یب

▉

نازرل شرع

نایرگ اه هتشرف

اهنت نیسح

اروشاع

نادیم

نیسح

ی خ

ه م

اه؟
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شتآ رد

یکاخ اهرداچ

و

بنیز

ار هایس یاه اوژه هک

: دناوخ دیپس ییا هصق هب

ال" یمج اال تیار "ام

▉▉

شوپ خرس نیمز

شوپ خرس نامسآ

شوماخ اهغارچ
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یمظان میرم

« زگره ٬ تعاس سأر » رعشارف

یمخز کالغاه

روشرپ اه هناورپ

▉

: رطع هفسلف

قشع

ییادج

شطع

▉

( مود جوم

-«کالغاه؟»

-«رپ»

اه؟» هناورپ »-

رو» هلعش »-

▉
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هرفن کی تکمین

نیشتآ یاه کشا

▉▉

رتخد : لوا تیاور

شطیحم هک یا هریاد زا راب دنچ و یس »-

جنپو تصشودصیس یور

ار تسا هدنام تباث

.« منک یم رییغت

؟» -«مان

هتشرف نیرت هرکاب »-

اه» هناورپ نیمزرس زا

ار شدوخ نز

دنز یم قرو

.. شندروخ قرو تاظحل مامت رتزا یناجیه

دوب هناورپ -«ردپ

٬ دیشک هلعش شیاهلا ب نایم قشع ردقنآ و

« تشگرب رون لصا اتهب

کشا نم ردام

کشا کشا ردام

کشا کشا کشا

هن -«اما

دهاوخن هک دوب هدش بوذ باتفآ رد ردقنآ
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ردام نامشچ

رد

راوید

ار باق

اهسکع تلا صا هب هک

دوب.. هدرک تشپ

اما راگزور

ار شناتسد

ام تخس ییاهنت یارب

دوب.. هدرک تشم

▉▉

ردام : مود تیاور

هلیبق نایم -«ام

باتفآ ناگدنتسرپ هب

میدش ناشن تشگنا

هتسخ مشچ

هتسخ نتم

: باوخ هب اهرتکاراک

-«الال..الال..

.. میرم باوخب

مغ یب شاشچ ٬ هتفر اباب

نویرگ تاشچ ٬ هتفر تاباب
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نوریح تاگن سپ٬ وک تباوخ

.. مرمع باوخب الال..الال..

مریم..» باوخب الال..الال..

▉

اه ایور یرادیب »-

باتفآ رادم زا هک

نم نامسآ هب

ردام نامسآ هب

«.. دیبات دهاوخ نتم رداک زا جراخ

زا رتنامسآ -«ردپ

اه هدنرپ مامت

ار اهتنا یب قفا

«.. زاورپ شا یناشیپ رد

..؟» تسا دنچ تعاس نامطیلب یتسار ناجردام .. زاورپ یتسار »-

یا هبرقع تقو هب هک یگدنز دتمم یاه هریاد »-

لیامش هک

.. تسوت یاه مژه

مژهیا

تا هنوگ یور هداتفا هک

« میوشرضاحدیاب ینعی

« هاگآدوخان مدوب هدش طیلب »-

؟» ناتدصقم »-

تسوا زا ردپ هک یرون »-
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« تسا ردپ زا هک یرون

اه هناورپ

.. دنبسج یم قاتا فقس ارهب ناشدوخ

باق زا -«ردپ

ار شدوخ دتفا یم

«.. باوخ زا نم

؟!» یدیرپ »-

ار قشع ی هلصاف »-

ییاه هرد ات

گرم مان ناشیور هک

«.. تسا هدش کح

کالغ نم

رپ نم

▉

ردپ : موس تیاور

نم یناشیپ -«رد

ییاه هناورپ

دوب ندیرپ ناشقشع هک

دیشروخ نم

رون اه هناورپ

«.. تشگ میهاوخ رب دوخ لصا هب همه و
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امش؟» لصا »-

حبص -«ره

میرم قاتا هرجنپ زا

یارب

یقشاع یاه لصف مامت

«.. مهدب ناکت تسد
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یبدا یلال

« یقشاع گنر » رعشارف

تناتسد تفاطل -«زا

منیچ یم ربا یا هکت

هرطق

هرطق

میاهمخز دایرف یور

« مراذگ یم

▉

لگنج هب ور

هاگن ی هطقن نیرت یلا مش زا

. هدیود یاه شاوراد

ار اهاکسوت یور »-

.. مفاکش یم

یور دنک یم زاورپ مناتسد

زبس» یرطس

▉

هکنانچمه

ییاه شفنب
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اه هشفنب مادنا رب هک

ار ناشدوخ

٬ دنوش یم شل

یقشاع رد

یعیبط یاه هدیدپ نایم

اهگنر

.. دنوش یم شغ

▉

دنناوخ یم مان هب ارم اه هنوپ »-

ناشنامشچ یور و

منز یم هناوج

ار» ما هتخوس یاه هقشاعم مکارت

اه گوراد ی هرجنح

هخاش هب هخاش

.. هنهرب

دوش٬ یم فیدر

اه.. شار رادیب هشیمه یادص یور

مرب یم ورف ار ممشچ »-

ی همشچ نورد

مبلق زوس مین

اهار» هشیر دشوج یم بآ رد
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باتفآ و

رگریوصت

تسا یناوسیگ طالیی

داب.. تروص یور

ار ما یمخز هاگن »-

شکب شوغآ هب

متسه ارفا نم

یرتخد

ییاه هرطاخ اب

سهلا رازه هس

هدیود ناراب نایم گرب هب گرب هک

شیاه هشیر یلو

یداب...» هتفشآ یاه هنارت اب هدروخن ناکت

یجم یجا »-

دنبب ار تنامشچ

ار اهدیب نونج ایب

مینک فاوط

هسوب گنر هب ینهاریپ اب

.. یجم یجا

« دنک نت هب زبس تخر ناهج مامت ات یراد متسود وگب

« مراد تتسود یجم یجا »-
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.. دشوپ یم زبس تشد

.. دشوپ یم شفنب

دوش.. یم قشاع

میورب رود ییاج هب -«ایب

رت رود اه هیاس زا

ار مه ناتسد و

... میریگب

نام نامشچ واب

اهار هناقشاع ندیزو ِتهج

« مینک ضوع

یدیعبت یاه هنارت

اهربا ی هتشابنا ِهودنا نایم

ار باتفآ

.. دننک یم یناوخ ور

اهگرب ندیئور لا کشا

زییاپ یزاوم طوطخ رب

نابایخ یور

دوش.. یم کح

▉▉

اه: هرفن ود
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داب ناتسد -«حاالاب

ار زربلا

میسیون یم رت حضاو

، نامک نیگنر دوعص یور

هداتسیا و

میریگ یم نشج

اهار» لصف یاوزنا نتسکش

نامیاهمشچ »-

؟» ناراب یاه یرارق یب سپ زا

دنوش یم شاف هناصیرح

کشا زا یمجح اب

دیشروخ زیت دنخبل الی

اه... هیاس

هیاس

رعش

زییاپ

راهب -«و

تسا نم راد لگ نهاریپ

شراگن و شقن هک

هتخیر ورف

« اهداب رطس زا

نم.. رد یوار

ام رد قشع
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دنک یم تسم گرب یب ناتخرد »-

گرم یاپ مه

امار»

ییآ -«یم

گرم یروئت زا لبق

باتفآ اب نام یاهمشچ نراقت رد

اهار قبنز ءاقب

مینک رورم یگنس یاه فاکش یارب

رد یرذب و

میراکب میسن شوگ

؟» نامنیمزرس رد دنامن گرب یب یتخرد چیه ات

شاک »-

هشیمه دیشروخ

دناباتب ار شدرز نوخ

ایرد رب

« ناراب یگشیمه ی همزمز اب
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یتمه ویرآ

هس" : تیاهوم هسامح " رعشارف

مدوب هک نینج

یدوب هدشن نینج زونه

میدروخ دنگوس هک

ار ییاوه چیه

.. مینکن سفنت هرفن کی

یدوب هک نینج

ما یکدوک

ار ییاوه چیه

وت راظتنا رد

.. دوب هدرکن سفنت

( دازون ندز گنو )

منامشچ

دننارپ یم ار ناش باوخ

.. دلوت ی هدروخ ات یاهرطس رب

" تناتشگنا -"هآ

اه وم -"نیا

ناش هسامح اههب ههد هک

ار تسا یقاب

" مشکب تسد ما هدمآ
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یشک یم تسد نم یاه تسد هب

هناموصعم و

... یور یم باوخ

▉▉

یقشاع : مود لصف

ار تیاه وم

هشیمه رتزا هناقشاع

مرامش یم

ار: سوکعم شرامش

، میراد تقو زور هد

، هنابش هن

، تشهب تشه

، نامسآ تفه

زور، شش رد

ار نت جنپ

اه، هناقشاع هار راهچ

هام، موس

، تریح یهار ود

، دیسر میهاوخ تدحو هب

ار سوکعم شرامش و

راجفنا زا هک

مبلق یونعم تحاس رد
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نوخ زا رتمک هب

داد دهاوخن تیاضر

▉

ریز تاکن هب

دینکن مه هجوت

همادا یارب تسا مزج ناممزع

نایوار تئیه : ءاضمااب

هشیپ قشاع

دادعا ی هسلخ ( کی

نتم ی هسلخ ود)

رصع ی هسلخ هس)

تسا ایلآژی قشع "-

نم مادنا زا

ار منت یوب هک

تسیز یهاوخ هک ییاهنامز مامت رد

" دشک یم توس ترس رد

▉▉

: ییوگ کت لصف

مه زونه "-

تسوت هایس نامشچ اب

باوخ زا هک

م

ی



『100

پ

ر

م

.. تا یناشیپ طسو تسرد

دریگ یم ما هیرگ

موش یم کشا ار دوخ

اه.. هنوگ یور

یوش یم ناراب ار دوخ

تناتشگنا ودر

زونه ار منامشچ ریز

دیچیپ یم هک تسوت یوب

وت یاوه سفنت

راجفنا ارهب میاهلولس

.. دننک یم رکف

ییایرد یرپ ینیب یم

مه زونه

نم یارب تیونعم

تسوت یاهوم نزو

نامقشع نایرع عافترا زا هک

" تسا هدروخ هرگ تشهب هب

: کشا

هرطق هرطق
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".. مناج دنک یمن هیرگ هک نتم . شاب مارآ "-

یاه هیشاح و

ار هدروخ روشاه

دزیوآ یم شیاهوم هب

؟" یوار "-

نتم ی همه "-

نم نامشچ لباقم زا

دوب" دهاوخ روبع رد

▉▉

قشع

زاجعا یاه هروس نایم یتقو

دنک یم لولح

دش: دهاوخ دمح

﴾۱﴿ میحرلا نمحرلا هللا مسب

﴾۲﴿ َنیِمَلا علا بر ِهّلل ُدْمَحْلا

﴾۳﴿ ِمیحَّرلا ِنمحَّرلا

﴾۴﴿ ِنیِدلا ِمْوَی ِکِلا َم

﴾۵﴿ ُنیِعَتْسَن َکاَّیِإو ُدُبْعَن َکاَّیِإ

﴾۶﴿ َمیِقَتسُملا َطارِصلا اَنِدها

﴾۷﴿ َنیِّلا َّضلا َوالَ ْمِهیَلَع ِبوُضغَملا ِریَغ ْمِهیَلَع َتمَعنَأ َنیِذَّلا َطاَرِص

قشع هن...

دشاب ایلآژ دناوت یمن

تسین ددع قشع
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دنوادخ هک یتقو

، تسا هدیمد نآ رد

تسور ارف

هچنآ ره یارب موس سنج

: دیآ رد مهف هب

(۱) نابرهم ی هدنشخب دنوادخ مان هب

(۲) تسا نایناهج راگدرورپ هک تسا یدنوادخ صوصخم ساپس و دمح

(۳) تسا نابرهم و هدنشخب

(۴) تسازج زور مکلا

(۵) مییوج یم یرای وت زا اهنت و میتسرپ یم ار وت اهنت اراگدرورپ

نک(۶) تیاده تسار هار هب ارام

وهن دنا هدش عقاو بضغ دروم هک یناسک هن یداد تمعن اهنآ هب هک یناسک هار
(۷) ناهارمگ

▉

فرح هس ییازفا مه نیا و

یدبا یسلا نیا

اه هدیدپ رد تسا یراج

اما نم یارب

دنوادخ هب لا صتا ی هطقن

تسا یزور

قشع هک

تسا هدرک لولح وت یاهوم رد

هآ..وت

تیاهوم هآ..
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ققحم ههلا

" مرادن سلا هدفه ههلا "نم رعشارف

نتسبآ ار رویرهش

ار شیاه ضغب ردام

دیرابن

ینیگنس ساهلا

ار شا یرورابان ِترسح

.. مدیشک لد هب

اما

ساسحا ی هلباق

داد.. یم ندمآ زا ربخ

▉

زییاپ اب میاه ضغب "-

و دنیاشگ یم ایند رب مشچ

ناتسپ هب بل رگا

دننزب تقارف

ج

ن

و

ن

دق نم رد
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". دشکیم

دیاب "-

میاه یرارقیب یارب

دشاب یا هراوهگ

یزییاپ ِداب یوسوس هک

دهد شناکت

ششوگ رد ونم

نیریش یاهوزرآ زا

" مناوخب الالیی

اه لصف یرهم یب زا هک یزییاپ یرتخد

نابز

.. هوبنا دایرف زا

و

منامشچ

رپزا

ا ا

ش ش

ک ک

▉
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نم، یوار

رگید ییا هراو رهم

میاه نایذه ِرتفد هب

.. دینک هفاضا

ار رمع زییاپ نیمدنچو تسیب "-

ههلا

یا؟!" هدوب

ایند زاس رب دیاب زونهو "-

رهش یاه هصاقر یاپ اپهب

یصقرب

.. زاغآ رگید ییا هنارت

یارب

... کشا ندیراب

... ضغب یارب

... شطع یارب

و

ههلا

". دنام یهاوخ

یگدنز لصف زا رگید یا هحفص

رتگرزب سلا کی

دناد یم یسک -"هچ

اه دلوت نیا قمع

؟" دوبدنهاوخ اجک ات
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دیهدب باوج

و

دیریگب هزیاجدنخبل

؟" هدنام یقاب گرم ات دلوت دنچ "-

ییادص و

ار یوار همهمه هک

دنک.. یم توعد توکس هب

دندش بآ اهوزرآ "-

؟" میروایب وقاچ

و

هدشن نشور رابنیا هک اه عمش

.. دننام یم شوماخ

ار؟" میاه هنوگ "-

دیروایب هنیآ "-

ار.." ندوب ناهد هب تسد

تسا نیفاراپ

رمع نیا

عمش.. شوغآ رد هدش بوذ

▉

اه هنیآ

دننک یم مشکشیپ ار تروضح

شوماخ یاه تعاس

زورید ِرارکت یبو
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".. مداتفا "-

ههلا "-

! ههلا

اراه عمش نک شوماخ

" تیاه هنوگ یور هب

؟" ییاجک "-

اج نیمه "-

" ییاهنت ِسگ ِیاوهرد

زییاپ هک اجنآ "-

هدرب جارات ارهب ما هناوید لد

و

نم وزا

ناج یب یمسج

هدناشن یهار هب

" تسا نایاپ یب هک

ییاهزور الهبالی

درک یگدنز دوش یمن هک

و

ینامدرم

ار یقشاع ِتصرف هک

... دنتفرگ نم زا

هک اجنآ

ینونجم ِدیب اهنت
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دناوخ ار میاهفرح

ار شیاهوزرآ گرب گرب هک

دوب هدرب داب

و

زییاپ زا

اهنت

تسناد یم ار یلصف

. دراد رس اهرد هرطاخ هک

▉

: دنوش یم ضوع اه سناکس

هرجنپ گنر یبآ ریرح

دصقر یم داب زاس اب

و

نم

اه سای زا یشوپ نت رد

تیادص زاس هب

ار ناکدوک ی هدنخ

موش یم هارمه

و

ار زییاپ درز ِشخ شخ

ِساکعنا رد

رگید یدلوت
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رگید یراهب یاه هفوکش ِهوکش "-

منک.. یم ریبعت

".. کرابم مدلوت دلوت دلوت
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رای یلق هیده

« خرس هنیس » رعشارف

، تیاهنیب نم یادخ

هدش ریثکت وت یاهلولس رد

هک نانچمه

قافآ نطب رد دیشروخ

لگ هتسد کی هنوگچ »-

تشد یاه هنیآ راصح رد

میاهوم نایم

درک؟» لبمس

دوب شتآ رابت زا هک وا

درد و

زاورپ هرجنپ نارازه رومام

یادخان و

وزرآ یاهنابداب

نیریش یهودنا راوازس نم

اهلصف رهطم بولق رد

▉

نام هنایشآ »_

مهافت لصا هب

؟» تسا هدیسر اه گنر
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« مییزییاپ ربا هب لیامتم »_

راظتنا مهبم یهارود رد

هدش کح نامز رولبتم یبوکلا خ

اهار هخاش یانعم و

هتسویپ کالغاه

.. مدیشک یم راقنم هب

ار میاهوم هک نانچنآ

یهاک یاهذغاک

دنتسب هسیر

هآ.......

ییاهنت ی هچضوح ناروف هآزا

مراد یناهج نم

خرس یاهویتاگن هوکش هب

ی هبل رب ینیبیم

ناهج یاهراوید

، دننک یم یجه هک ار وت مان

هدنرپ نارازه و

نیریش یا هسلخ رد

زا یناشکهک ارهب نامسآ هار

.. دندرک لدبم هملک

▉▉



『112

اه سگرن زا رطس ره رد

عوبطم یقشع

تس هتسشن راظتنا هب

زیمآرارسا یهوکش اترد

ناراب

عزانم بال مجرتم

دشاب وت ناتشگنا

تسوت یاه هسوب شقن _«نیا

؟» ناهج یاهلگ جات رب ْکَح

ساسحا یاه هناورپ »_

ادرف ی هنیآ رد

رهم زا یرتسکاخ هب

«! دنوش یم لدبم

لا وحا زا -«رگا

دیسرپب تاملک و نم

« میتسه بوخ یگمه

▉

ربا

هسوب

هرطاخ

تیاهمشچ راس هیاس رد

اهار هفاک
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مور یم ژ اریو

اه شرفگنس نولم یخلا هک

درب یم بآ ار

مادم صقر : طایح

باتفآ یاوآ

نیگنر اه: هچوک

! رادربخ یاهآ »-

حالل ناشردام ریش

« متایح یاه تعاس

▉

یرسور لگ هتسد

هرفنود یباق

▉

وسیگ   وزاب

هاگن شاورت

▉

میناوخ یم هروس کی

دای هب

اه کخیم هوکش

٬ مینک یم  میدقت رانا تیب دنچ و
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هک یناتساب یادلی هب

دروآ ناغمرا اهارهب نیرتدیپس

اهنایرع شوداشود

رهم هفسلف

تسد هب تسد

تفر دهاوخ االفالک کلف ات

و

تیاهتسد راشف اب تیاور یقاب

. راهب کاپ یهاگرد رب
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یریشناهج اسهم

« فداصت و قشع و یسناشدب » رعشارف

وگب نخس مجح زا نم اب

اه..... تحاسم ضقانت زا هن

دندناجنگ اوژه مادک داعبا اررد وت

..... تسین ییابرلد لا جم ار هدروخ ناراب یاه رطس هک

دننازیرگ نم اهزا هماکچ

اه هملک

اه گنهآ

.... دنناریح ار وت هطقن کی رد رتفد یهایسرد هک ییاهدیپس و

اه رعش طیحم

دننک یم لقتنم ار رجزنم یساسحا

! درگزاب نم هب

منک! تتیاور هرابود ات

منک تتیاور هطبار نیا مجح اررد اتوت

یپ رد ویپ ناسکی طوطخ رد هن

درگ.... زاب نم هب

▉▉

لیمجراگزور : مود لصف

یادص یب رعش

ار منیمزرس ناکرتخد
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! دنک یم هیوگاو

هب ندیشیدنا وزا

ردک،، یاه هاگن تظلغ

یاه هلعش زا

و دنازوس یم ار کاپ یاه نماد هک یشکرس

..... دوش یم همعط هزره یاه ماد رد هک یمادنا

تس یرارف

رد شیاه مشچ اب یتقو

ناشندیشک یدق هناتسآ

! دراک یم هیرگ هنلا

اه ضغب هچ و

دکرت یم شهاوخ کی ینمیرها راصح رد هک

اه، بابح و

دیدرت و ضقانت زا

دنشک یم دایرف

دنوش یم وحم اهتنا یب یرارکت اهرد تیوه و

تیوه یب

مان یب

لبق لزنم دنچ منماد -«رب

گنر

نیگنر

مدرک یشاقن ار گنر تفه نامک نیگنر

دندش هایس ار میاه دیپس هک ییایور
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هملک کی یوزرآ ورد

سفن کی

دنا هدیشک ریجنز هب میاه سفن هآ

ار» منطو یب نت

▉

طوقس ی هناتسآ رد نم

اهنت یکرتخد

سکرک و گرگ لا گنچ رد

دوب.... زاورپ دنلب هشیمه هک یباقع وهآزا

وا یرآ »-

« تسا نم هصق لیمج

ابیز

نیتم

رادافو

اهرتکاراک مامت و

نایرع ار ناش ساسحا

دننک یم

ار ناج هک

یدرم ناتسد فک رب

منیب یم

ار ما هدش اهر یاه سرت هدش شوغآ هک

اه سرت راجفنا ورد
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وت زا

مدوب هدش زیربل

..... شا هشدخ هک یا یگ هنانز ارو ما تیوه ار مدوخ

تسه لیمج هن

دنک یم نازیوآ هدنیآ وهب

ار ما هتسخ نت

ار ما هنشت نت

تشپ رد

شناساره یاه سفن

دناشون شمارآ هعرج کی

متشگزاب و

قافتا کی یادتبا هب

دنویپ کی

تسا هتسسگ هک سوسفا و

ششود رب مدش راب وزاب

یاه هناقشاع رمک

تسکش دهاوخ ایند

کشا و

دش دهاوخ یلا جم

یگدنز کی یارب

! ملیمج -«هآ

تس هلصاف وت یادتبا ات لزنم دنچ

مهاوخ یم شوغآ و
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ار ما ییاهنت

اغیرد

« اغیرد

دیکشخ اه: هسوب

نوخ و

ترسح نایم

تخیر ورف هرطق هرطق

هچغاب یاه بل رب سوه شوارت زا -«وت

..... یدیکچ ورف

« دنایور سگرن هسوب مان هب نیمز و

نک! رواب »-

دوبن ام قشع هاوگ اه یسلطا گرم

دوب یراظتنا نیگمهس هاگن

باتفآ هک

یاه هنوگ رب

مقمر یب

«! دناصقر

▉

امار، مرج

اه هرطاخ زا داب

دودز دهاوخ

یگدرپسرس رذب اب

روهظ ون یاه واوژه
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دنز... یم شقن نام یگنتلد رتسب رب هک

لسن هب لسن وام

دز میهاوخ هناوج

دش میهاوخ رعش

دیصقر میهاوخ نایرع

ره رود هب

یهایگ هزره

دیشک میهاوخ دق هنارفولین

اه سگرن هآ

اه قیاقش

اه بکوک

اهرفولین

ار ییاهر

دیبایرد نتم یادتبا رد
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یریشناهج اس هم

« وررپ یاه ناینب » رعشارف

توکس هب ادتبا

اه.... هطقن

“نز“ ِلوا

: رطس رس

▉

: لوا تیاور

نز

مدش دود رتکاراک ره بلق رد

؛ یظیلغ هم ورد

متسویپ خیرات هایس ی هظفاح هب

هتسسگ مه زا یاه طخ هراپ رد

دیونشب ار منت یگتخیسگ

دندش بیرغ انشآ یاه نم مامت

یلا شوپ یترواجم اهرد هبیرغ و

،رهم، هفطاع هب کوکشمِ خرس یاه هطبار رد

ع....ش....ق.....

دنرّودم هقباس یب ینونج رد

ونم

مناریح مه زونه اوژه نیا یناشیرپ رد
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میوگ یم نخس هک هنوگنیا

هن هک هراپ یکالم هتشر

دیسوپ

ناهج دیسوپ و

مدوب یاکلا هویم

هدروخ مین یاه بیس رانک رد اما

بیس

بیس مه زاب

دولآ سوه ی هویم نیا

ار مطوبه هک

... تخادنا نایرج هب

رتسب هب ردام شوغآ زا

........ شدولآ كاخ

مدش هدولآ

ییاهدرد هب

مه میاه مخز هک

دنباذع رد ناشرصح یب رفنت و نفعت يوب زا

ميوگب رت حضاو یمک

يدش جیگ رگا

گنب گنب ار ما يگنم و

شیشح یمک

راگیس خن دنچ

هن
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! زونه ممهوتم هعقاو نیا مهوت زا

ناماه هنیس دش یم رپ مک مک

زاهآ نم

دود زا وا

هبناج کی یقفاوت ورد

رابجا هب

راو یرپ

ييوگ هآ

مدوب یا هدرم

شود رب

الیی ویه ي هدروخ مخ یاه هناش رب هن

چیه رگید و

چوپ رگید و

هک میوگب هصغ نیا زا هصق دنچ

مرذگب دوخ زا

دوب مه اب ناممان

دوب یکی نامداقتعا

یکی مه نام ادخ و

اما

سفن ی هناتسآ رد وا

٬ شندیشک

دنام اهنت

یگ هراچیب یادتبا رد
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دش اهر یتقو

تشادن یدرد چیه هک یجنر رد

دوب هدرک یق ار تریغ

دروآ یم باال نوخ

کرچ ، فیثک

دوب المز صرق دنچ اهار، نیا مضه یتسار

روایب ار میاه صرق

مرتخد

ورب و

وگب هیاسمه نز هب

دندیعلب ار مردام اه صرق

دوش ردام ار وت وا دیاش

هن

هن

نامب ورن

مدوخ ات

موش تهانپ

نم نارک یب رد یوش ناهنپ دياب

ما یگ هنانز تیاهن رد رد

ما یگناردام یاهتنا رد

وش ناهنپ

موش یاه هیاس ات
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یاه هنوگ رب

دناشن هسوب تخرس

. تفر یم ليلحت نز يگ هراچيب رد نتم و

▉

: مود تياور

نز زا لبق

مزیربل مدوخ وت،رد موجه زا نم

راد.... بت ینت و درد ثمِلا

وت هار هار نهاریپ هب مسق

، سفن ره هک

!!! مزیوآ وت رطع هب

ار اه یگتسبلد ناشن

یدیمهفن دنچ وره مدیشک خر هب

ِوت، دعب نم ناهج

دش لیدبت

چیه و چیه و چیه هب

دندناشوپ دیپس ار ملا يخ

خرس ار منابل

وحم ار منامشچ

وس وس؛مک ره زا

تخب و تخت و تخر یادتبا رد هن

..... مدوب تخبشوخ هچ
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دش عورش هقرج کی زا همه

یکدنف یدولم زا

درک یم نشور هک

ار...... راجزنا حیبق ساسحا

کپ ره اب

رههآ اب

شاعترا هب مدق کی

هنادرم یتیوه یب هب

دش..... یم کیدزن هنادرمان هن

▉

: موس تیاور

نز نیرخآ

دوب دهاوخن یوار نیرخآ هاگ چیه

هفطاع نامسیر یتقو

ی هدیسوپ یاه نادند ردالی

شحوتم ی هطبار کی

دشاپ یم مه زا شدنب دنب

یناور یاه هدنی هبآال شنماد و

!!!! مومسم

دیبایب هصق ره یادتبا اهاررد نز

دیاش

میشاب رصقم ام ناشیهانگ یب رد
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ار تنایخ یتقو

اورپ یب هلا سم تروص زا

مینک یم کاپ

منک تیاور دیاب ار ناشمادک

منک زاغآ لسن مادک زا

هدرزآ نارتخد

هدید جنر نانز

هدید غاد ناردام

ایح مروتم یولگ زا یتقو

دنوش یم زیوآ

یگدنز ی هطقن نیرت ییاهتنا ات

هعجاف کی زاغآ ات

یگنانز نایاپ ات

روعش و رعش یدوبان و
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نازوس _ روپنامیلس شوهم

نم" دادتما "رد رعشارف

رارکت : بش

هدیکورچ : ایور

▉

: باوخ

شتآ رد هام

رادبت ی هناورپ

▉▉

ناجیب یاه ههلا

نایرع یاه تسد

مامتان یاه هماکچ

▉▉

و دوخ زا مزیرگ یم

مناج همين نت

شیاهدرد ماحدزا رد

دیرگ یم ار دوخ
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تناتسد شاک

دوب

مبلق ی هچغاب اترد

دز. یم هناوج ار وت

؛ مبلق هآ

یرارق ویب درد ندعم نآ

ما هنیس هآ

دتمم یاه هآ نابنا

هک؛ مناد یم

دش یهاوخ زبس یزور

هک یمادنا یایفارغج رد

تسا هدیود ار شیاه هداج مامت

دسرب وت اتهب

یبآ

یربا

یناراب

نیا زا ناما

ناج همین یاه ضغب

هتخادنا فاکش هک

ما. ییاهنت مامت رب

هک هنوگنیا

تسیراج نم رد ایرد



『130

. یراب یمن زگره ووت

دننادرگرس یلا یخ یایرد نیا رد مه اه یهام

وت یایور یتقو

یسونایقا چیه مهو رد

. دنام یمن روانش

ما هدز ناراب یرهش ناس هب

ییاهنت یاه هناش ماحدزا رد

▉

یادص ناراب

، تسوت یاه سفن

هرطق ، هرطق

دراب یم

زا دعب تسم ینز رکیپ ریخبت زا

تتارطاخ خلت نارکوش ندیشون

اه هنابش نارکیب شوغآ رد

ریخست هب یبش شاک

میآرد تیاه کمدرم

شاک

اه هچیرد نوزوم یخلا رد

منک نت رب عولط نهاریپ

موش هدایپ دیاب اما

تسین ینایاپ ار سوباک نیا

تسین یلا جم ار هصق نیا
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تس رظتنم گرم راطق

موش هدایپ دیاب

تسین ندنام یاج رگید نیمز

نتفر یارب

مهاوخ یم ودبلا

یا همان توعد و

مردام زا

خلت یبورغ رد

دینک مامت ارم مامت دیاش

ایآ دوش یم

؟ دینک مامت نم رد ارم مامت

یبوشآ و هغدغد چیه یب

تیمامت یتقو

مشوغآ یضرا

هدیمرآ وت یخلا لا غشا رد

تجاح هچ نم هب

. دینک مامت نم رد ارم
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ققحم ههلا

« نیعبرا » رعشارف

طال یاه هسیک

ناکزینک صقر

هدیرد اه مشچ

هدیرد اهشوگ

ناکرتخد دایرف

ار تباوخ »-

یا؟» هدرک قرع ردقچ

لزنم لهچ

ایور لهچ

تسا ییاه کشا اهنت شراب هلوک هک یرفاسم و

.. تسا هتخیر هیزعت رد هک

▉

مدق هب مدق

ناکدوک یاپ اپهب

ِیاپ هباپ

(س) بنیز

یقشاع هیامتسد ار باوخ »-
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یا؟» هدرک

ی هبطخ »-

عار یلع لآ لگ

« هصاقر ٬ هاوخن رپرپ

ی هیثرم و

ندش هتخیر راب ود وداتفه

.. ادخ نوخ

دینک شوگ »-

هک یونش یم ار تمحر شزو

نیملا عللا همحر

« دناوخیم نارق

دزرل یم نیمز

دوش یم فصن نامسآ

ودات دیشروخ

یمالهکئ هیرگ

وناز رب رس نایشرع

اتوا درادرب زیخ هکبال نزب تخات ار نیمز »-

سفنات

« قحات

ناوراک یوس اه مشچ

ار رهاوخ یاه مخز

باکر هب باکر
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شناج توقای هب

درخ... یم

رهاوخ لد

نارزیخ بوچ هب هک

حرمتش

... تسکش

هنوگ اهرب کشا

: دنز یم قرو ار باوخ

«.. مناوخب سی مهاوخ -«یم

ار ناتیاه مشچ

دینکن زاب

ار فجن ناویا

دیورب هار ناتیاه بلق اب

« هبعکلا برب تزف »-

دینک هیرگ مارآ

طالار ناویاو

.. دیراپسب نات طالیی ِیاه هرطاخ هب

ادرف

ار قشع

س س

ت ت

و هب و
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ن ن

م د ق

هب

م د ق

تسیرگ میهاوخ رای میرح ات

▉

دنز یم مه ار باوخ

: صرق هب صرق

اهبش یضعب »-

.. دنرت بش اهبش یضعب زا

یوش مامت دیاب راگنا

«.. دنوشن مامت

▉

اه ماگ

اه اعد

نوتس دصراهچو رازه »-
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هار زا ییا هدناماج دای ارهب مادک ره

دیناوخب شمان هب

و

قشاع رازه نارازه

.... هدناماج

هاگتسیا هب هاگتسیا

و دینک یقشاع قشم

« دیریگب سرد

رت هتسهآ دییوگب ار یوار »-

هتسخ نیبطاخم

« دنراد تحارتسا یخلا ناش هتفرن یاههار مامت یارب

ار؟» لوا هاگتسیا »-

لبق نتم »-

ع» اضر ماما بکوم

و

دراشف یم ار ما هناش رهم هب هک یتسد

« رئاز دیدمآ شوخ »-

-«نم!

رئاز!»

نارکیب ی هنهپ نآ زا جند ییا هشوگ

مارآ ِیادص اب

ِردام یاهفرح

ار دوب جلف هک یکدوک
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.. مدرکیم هیوگاو

« ههلا .. ههلا »-

ار شدوخ دز کشخ مماک

هناخاقس بآ -«هب

ما هدرک باریس

ار» مرح میرح نارتوبک

« تخاون یم برکالیی لزنم هب لزنم ار میایور اما قشع »-

... ردام یاعد

امش؟» ناج ردام »-

« نشور تدیما مشچ »-

اضر ماما بکوم

برکال هار

؟» دیدرک تحارتسا »-

یرمع ِیگتسخ

ار میا هتسیز هک

هار هار هب

« میا هدرپس ثداوح

ناج یوار دیورب ار شا همادا

شرع هب ندیسر قوش

.. تسا هدرک نامبات یب

برکال کاخ هب رس دیاب »-

سابع زا

هتفرگ دورو ِنذا
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ار تشهب و

نیمرحلا نیب رد

« مینک ترایز

ِبیلَّسلا ِنَدَبلا یَلَع الُم «َسلا

ِعوُفرَملا ِساَّرلا یَلَع الُم َسلَا

بیضَخلا ِبیَشلا یَلَع الُم َسلَا

َبرَکالِء ِنِکاسلا یَلَع الُم َسلَا

الِت ِباذلا ِهافِّشلا یَلَع الُم َسلَا

ِریغَّصلا ِعیضَّرلا یَلَع الُم َسلَا

رِصان ِبال ِموُلظَملا یَلَع الُم َسلَا

ُ« هُتَمرُح تَکِتُه نَم یَلَع الُم َسلَا

یعملا هلبق رد یور و

مدآو زاعملا هتسخ

ار باتفآ

درک دیاب هراظن

نیسحای »-

نیسح ای

« نیسح ای

ههلا »-

! ههلا

وشرادیب

یا؟!» هدید باوخ
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بآ ناویل

نایرگ نامشچ

نازرل هاگن

« نیمرحلا نیب .. سابع .. نیسح »-

ناج رهاوخ »-

تسا طخ تشپ ردام

دیوگ یم

ار مرح

دنا..» هدرک فاوط
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یماصمص انث

« هتخوس لسن » رعشارف

: اهربخ مامت رتیت

یناتسد ی هدش تایب نان

ار درد ڪه

دنا.. هتسب هنیپ

و

یاه ڪبات لصفرس

یسرد

ی هداشگرس یاه همان

یاه اراد

اراس... نودب

▉▉

تسب نب اه هچو ڪ

ڪی، یرات

/ یهایس /

یاه تیزاراپ ی همادا

ناما یب

یس.. ڪ یب

یاه مغ ڪهو زا هدیمخ دق

هدش هابت
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!.. تشونرس محر یب یاه هجنپ نایم

راو یلو ڪ

ڪمش یم شود رب

هنابیرغ

ار... منتسیز

نداتفا هرامش هب زا نم

ریگ سفن یاه هظحل

مسرتیم

یاهرصع ضغب زا مسرتیم

ی هداتفا شپت هب

... گنتلد

اجنیا نم

زا

ڪ حضم یاه هدنخ یادص

تڪرار رپ

یاه نویش نوچمه

ناقفخ اسڪت

مسرتیم

▉

: لوا یوار

« مویدم »-

« تیاهمشچ »-
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یناهانگیب

.. سبح هب ڪمو حم

ار منتسیز هفسلف

یلا وحا تبث چیه

هب

اه لجس ضرع

دوب. هدناسرن

متلا سر

اه.. فلع ی هدنام اخڪ رد ِدایرف

یناتسروگ اّما هچغاب

ڪ ورتم

ڪه

.. دیشیدنا یم اه یهام گرم هب

▉

هتشگرب تخَب ینینَج مود: تیوار

مدیش ڪ یم راظتنا

ار یگدنز

تسد نودب

اپ نودب

دوب یبلق نَم مامت

هتسب هفطُن

رد

!.. یعیبط یمجَح
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هدشن فیرعت رون

بش زور

بش بش

هتسب شوگ و مشچ

ار مدّلوت

هب

گرم

.. مدزیم هرگ

ڪه ارچ

نامهیم هدناوخان

ار مندوب

هدولآ ییاه تسد

قشع هانگ هب

... دندوب هدز مقر

▉

اهنز ی هلهله

اهدرم یبوک یاپ

« تسا رتخد »-

هدرم هراتس تفه »-

ارم هراتس

«! دننک یم هرود
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یریشناهج اسهم

” نوگمهان یدنویپ “: رعشارف

ملصاتسم یاه نایرش راب نیا

دندش یدرد رگتیاور

ی هچیزاب ار منونج هک

دنناد یم یرگنوسفا

تمهاوخ یم

درگ هرود مراالن یوداج هب هن

حلا شیرپ نانز ياه توف هب هن

ییاهناجنف هت سکع هب هن

ناشمدیشک رس خیلا هک

تمهاوخیم

زیچ یود هطساو هب

ی هنایم رد تقشع شرامش هک هاگنآ

وود کی

دنزیم ودود

 میوگب نخس ادتبا زا

دیدهت ی هظحل زا

ییاهمراد تتسود زا

دندوبن قشع مجرتم هک
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دندوب دایرف ار ما ییاهنت

ریصقت یب یاه لا مآ شنک زا

▉

دیپس سابل : لوا تیاور

«-هلب-؟»

مرتخد ییوگب موس راب دیاب

دوب مقایتشا ِنابز

! هدیباوخ ملد نابز

میوگب نخس دنویپ نیمادک زا

هدرب دوخ اب باوخ ار رصانع مامت هک

فص، هب اهایور و

دنتفر یم هناشن ار وت ررکم یسوباک رد

میدوب هطقن ود

طخ یاهتنا و ادتبا رد

میوش یطخ هراپ میتساوخ

شا یفاص زا هک

ادخ قلخ دنوش ناهد هب تشگنا

میاهتسکش هک مدش یا ینحنم اما

قشع عیفر ی هلق زا ارم

رُس یماجرفان ی هرد ات

بش ياه همين ي هدز خي تارطاخ يور مروخيم رُس

دوب میاهرعش ی هدیکچ شياهبل نیریش معط هك
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باتهم صقر ضوح

هنشت یخلا

▉

هلهله سورع

دیپس یایور

▉

میقع یاهربا

راظتنا یاوآ

اوژه دنچ شیامن نیا و

شیپ ساهلا قشاع یخلا همانشیامن رد

▉

” یهت :”قبلا مود تیاور

ما یمهفب هک تمیوگب هنوگچ

شکیدزن زا حلا اتهب هدش

یزیرگب

یریگب ششوغآ رد شرود وزا

نیبب نینچنیا ارم ِ حلا

زگ ره هک مناد و مهاوخ یم ار «وت
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« مریگن تشوغآ رد لد ماک هب

مغورف یب یاهایور دادتما رد

نینچنیا هک

شوغآ کی یماکان زا ونم دیوگ یم نخس شقایتشا زا

یا هرخسم ی هسیاقم هچ

شمدیشک شوغآ اترد

سگ معط شنابل »

ولا» مرخ

یرارق یب معط هن

!! ینامیشپ تخمز معط ای

داد... یم

هراچیب نم هآزا

! یدوب وت شریبعت هک مدید اهباوخ هچ

یدوبن شاک

دیآ یم وت هب ندوبن ردقچ و

نم هب خرس راظتنا و

! میاهمشچ وهب

یدمآ

نایزورما نوچ هن

ار بسا هک

اه هدازهاش یاهایور زا

دنا٬ هدرک کاپ
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ار نایزورما یایور وت

یا هدرک کاپ

ارم و

ما یقیقح قلعت یوس هب

یوس هب

رعش نیمزرس

اه هنایرع نیمزرس

یدرب قشع و

دنشک یم راظتنا ار لصو کی همه

مدوب همه نآ زا مه ونم

هک یا هتفشآ سح یبوکیاپ زا لفاغ

دیتسرپ یم ار وا

رود زا

رود زا

میرگ یم ار ینیریش ی هظحل ششوغآ رد وحلا

متشاد شتسود هک

دوب نم نآ زا هک

..... ممسج زا هن

..... ممسج زا هن

نم زا

ملد نآ زا

ابوا حبص هکات اهبش هچ

هام هب مدز یم زیرگ
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نامسآ هب

ناراب و ربا هب

ما هتسشن گوس ارهب قشاع لد رازه متام ششوغآ حاالرد اما

... قشاع لد رازه
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دنسپراک ایور

« نز کی » رعشارف

نارود زا -«نم

يكيرات "

« ميآ يم

مدوخ ِ مروت ياه لصف رانك

يراج

هك نم

ملكت رد اهداب اب

خرس يشزيمآ رد رحس ياوه اب

مدوب هداتفا كاخب

و

ار شوشم ياه همزمز

مياهرعش نهذ هب

مارآ مارآ

مدرك يم قيرزت

هك نم

كاخ رب هدش اهر يا هرطق لثم

باتفآ ناهنپ ياه ماگ راظتنا هب

مدوخ ياهتسد دادتما رد
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هرذ

هرذ

مدش يم ريخبت

مدوب نتسيرگ زا هدنامزاب ييولبات نم

وت

دوب قفش ره ناينابرق ِمد نيرخآ هك يدورس

وت

دييور ما هنيس رب هك يمخز ي هچنغ

تنت رابگر شتآ

درك مادعا ار ممادنا خرس نتم

نم

ات متساوخ يم

ار دوخ ي هتسب ياهلا ب

مناكتب اه مخز راب زا

متساوخ يم

اهاه... اهر اه هنيآ رانك

يبآ' ' ياه ناراب ارهب مدوخ ياه هرذ

مشخبب

زور ره متساوخ يم

مشاب ايرد يراج وضع

اما

بش ي هريت ريگبآ رد

دور هب انتعا يب يا هكرب راصح رد
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توهبم و جيگ

مديخرچ يم

ار زور ينارون ياهسلف ات

منك ساسحا شيوخ تشپ رب

هك نم

وت قايتشا يرپ هزات ظالِم نيا يوس نآ

يوسارف رد

ماه جنر يلا وت

ندييور باوخ

مديد يم

هك...!!! نم

«.... كاندرد نيريش ياه هبرجت نيا هآزا

.. یوار رد تساه نم عامجا هک یگولونم

▉▉

دالن هتوس

رتوبك

سفق

زاورپ یایور

▉▉
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یهام

ایرد

اه ناجرم ی هبقارم

▉▉

: بلق ود

هقوشعم صقر

زاون فد هسلخ

متسناد -«يم

وت..» غيرد يب ياهمشچ رد موش يم هابت

هنوگ ياوژ الهل تشد كي تبيه اب

بورغ ي هچيرد زا ميظع ينزور اب

يا هدرك روهظ

یگنس لثم

و بآ رد دتفا يم هك

دزيگنا يم رب

همشچ رد يزاوآ

مياهمشچ ِيقيسوم طسو يداتفا

تياهسفن دولآ بت قايتشا و

... هشيش يور ياهبلق راخب

زونه

.. بارش نوچ يروآ ركس ..
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! ترسح ي هگلج ردرو طوغ ونم

ار هناخ نيا راذگب وت ياهتسد اب

منك ناريو

تلمأت يب يايور

دزيرباجكره رب

گنس رب

كاخ رب

ديشوج دهاوخ

...! مناد يم

اما

مجنگ يمن نم اما

هدننازوس عيام ياضف نيا رد

دنت فافش مجح نيا رد

▉

ینز

هلصوح زا رتارف

شنورد ياوزنا رد

خساپ ار هثداح

: مادم دنك يم راركت ار شزاس

نم -«اما

شهاوخ كي نحل رد مجنگ يمن

« شتآ رپزا يرتسب مجح رد
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ملد زیزع

تسا راميب نم والتي

مومسم م ييامرخ نهذ

تتبحم ميلقا رد هدز متام لخن نيا و

بورغ ره دشوپيم نيگمغ درز گنر

وت

نم ناهودنا زا

ما يگنتلد ِ يهت ياهرونت زا

د

و

ر

ي

ار ما يگنشت نم

اهايرد رد

مدرك كاخ

ار يگنشت نم

ناراب ياه هرطق اب

مدرك كاپ

شتآ جرب نابهگن نيا رب تنعل

مياهمشچ رب تنعل

دنديد ار وت هك

هك
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وت نيشتآ ي هكرب زا داد روبع ارم

نم! -«يا

نك! هفرس ار توكس

باوخ رد ياه هزايمخ يا

اهقاجا ياپ ي هنارت يا

ار مياه هنوگ يور هسوب ينايرع معط

نك!» راكنا

-«ايآ

دوش يم

هك

ناميشپ

؟» موشب
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یزورون امیس

« نایذه تقو «هب رعشارف

دزیر یم بش

ار نز فیحن نت

.. سوبوتا فک رب

افطل دینک شعمج »-

« میدیسر

ار نز یاه شوگ

رک: ناطیش شوگ

دایرف

دایرف هرابود و

دنود یم اه هیاس

ار شدبلا ک

اما

نتفر ناوت

اهاپ زا

تسا هدز زیرگ

ار شناتسد

درس..

امرس
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ار شا هنوگ

دشارخ یم

تس یرفاسم وا

بش همین ره هک

یراب هلوک اب

سابل زا

ددرگیمرب دصقم هب

یاه نهاریپ

ار بآ زا هتشذگ

زیچان یغلبم

هشیمه شراکفا رد

.. دوریم رژه

ینهاریپ

بش گنر هب

یا همرس یاه کلوپ اب

.. یاو »-

مدیشوپ یم ار نآ رگا

تسب یم شقن

مدیفس تسوپ رب

« مدش یم رتابیز

کشا یاه هرطق

دروخ یم رس مارآ

شتروص یور رب
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دیوش یم

ار شدولآ باوخ نامشچ

دنیبب رتنشور ات

هتسخ ینت اب

بارطضا رپزا یلد و

بش سرت زا

نامرحمان زا ساره

تسا هدامآ ار هناخ

هشیمه لثم و

راظتنا هب شیاه هچب

اهار هیناث

، دنرامش یم

گنز یادص نیا و

نیرت گنهآ شوخ دیاش

دشاب یدولم

دسر یم اه هچب شوگ هب هک

گنتلد ردام

رت گنتلد اه هچب

؟» نتم ی هنایم »-

«.. تسا المز شوغآ »-

ونز

دشک یم یتحار سفن

راب رازه و
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دنک یم رکش ار ادخ

تسا هدیسر سالتم هک

▉

باوختخر

ار شا هتسخ مادنا

دشک یم شوغآ هب

ار باوخ شیاهاپ درد اما

شیاه مشچ زا

دیابر یم

ردام هراچیب

درد نیا اب ردقچ

.. تسا قیفر

تس یرگید زور ادرف

: ریزارس اهرادیرخ

ب

ه

خ

ا

ن

ه

ناشقارب یاه مشچ واب

اهار سابل

دنشوپ یم
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ابیز ردقچ و

: دنشوپ یم ار مادنا

« تمدوب هدیدن ابیز همه نیا روک میاهمشچ »-

وطالین ریسم

ابیز سابل

یقشاع لصف

شورف سانجا

تکرحرد یگدنز

ادرف و

دوش: یم عورش هرابود

ون زا زور

... یزور

▉

ناتسمز یامرس نایم

شنهاریپ یور فرب هک

منهاریپ

ناشنهاریپ

دیشک ریت شبلق

حبص زامن تقو وهب

هار نیب دجسم رد

درب: اعد هب تسد

نم یادخ »-

دشابن دنب متسد ردقچ
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اجک چیه هب

« سک چیه هب

راگزور تسد

تسا نابرهمان

ادخ اما

دید ار شیاه کشا

یاه هرطق ونآ

ار توقای

درک کاپ شناتسد اب

ناتسد

دیسوب ار شدرس

دش باجتسم شیاعد و

ادخ

درک اج ششوغآ اررد وا

▉

درس ناتسمز

مغ زا یا هلوک اب

درک ترجاهم

مه زونه نز یاهاپ

.. امرس نایم

اما

کچوک یاه تسد
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دنا٬ هدش گرزب

ار ردام یاهاپ و

.. دننک یم مرگ

راهب زاب

اهار هداج یتقو

مراذگ یم رس تشپ

اهزور نآ تارطاخ

دوش یم یعادت میارب

رگید

دایرف سوبوتا درگاش

دنز یمن

رابنیا

: نیشام تشپ اهزا هچب

«. میدیسر ٬ نامام »-



『164

یدمحا هرهاط

داتفا لین یایور رد هام

اه هبادور هک هاگ نآ

اه هنارفولین هن

دنیوش یم بادرم رد نت

تسین شساوح یسک _

اهربا هقی زا تخر دنب یور )

یوار رکشت )اب دیور یم یشحو یاه هشفنب

ربا ووت نم مشچ شیپ

ا

ب

ر

دنوش یم بآ

؟! تسین غارچ نیا رد یقمر و گنر ارچ -

( راجنلک شدوخ اب هدنسیون )

دنا هدنسیون باوخ اهرد یگنر دادم -

رعش، بش رد قشاع رتکاراک

دناوخ یم نایرع یرعش

رگید ییاجه عولط ار شهاگنابش هکنانچنآ
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ناهگان

خرس

درز

دیفس

دنک یم نشور هیاس

جوم بیرا طخ یور هک یرتکاراک اب راجنلک رد فلوم )

( دزغلن تسار تسار

تسین هدنسیون اه،مان باتک سیوناپ راوج رد

یوار هک دنچ ره

کالیم چیه ،یب نوکس نتم رد

یا؟! هتخادنا رگنل اجه مادک هیاس _رد

م روانش یبآ یلا جترا طخ یور _

یا هدرک هتوتیب اه نیچ هطقن رس تشپ _اما

▉▉▉

: هدنسیون هب رتکاراک ی همان

ار هتخوس یاه اوژ رتسکاخ

نکفیب ایرد وهب ناچیپب یا هبعج رد

داب تسد هب هن

ناراب یاون هب هن

وهن...

. دینک کاپ راتشون نیا هرهچ زا رابغ ایب _یه

یوار

هدنسیون
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رتکاراک و

لین یایور اررد هام

بادرم رد یرفولین اب دنوش یم زاغآ و
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یربکا هنازرف

« بش همین » رعش ارف

: کی سناکس

تسوا یوس هب همه تشگزاب

درز صرق /

/ باوخ زا لبق بش

زمرق صرق /

/ یرادیب دعب حبص

زبس صرق /

/ یرارق یب تقو هب

؟» نامز »-

« داتسیا »-

یساسحا مارتحا -«هب

یباوختخر یور هک

« هدیباوخ ضغب زا

ار شا هناردام

هک یساسحا یاپ هب

یتخبشوخ ی هرجنپ یور هتسب خی

▉

ود: سناکس

وطالین یاه بش همین
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نز کی

مناوخ یم

مدوخ یور هبور

-«زا؟!»

هک» یتقو مناد یمن »-

هآ

هدیئور یاهدرد زا

ما هنیس نایم

، کانهودنا و درس هک

؛ مهبم یسح هیبش

ار شدوخ هدیبسچ

مدوجو یاه هراوید هب

جارات یخلا رد

ـتکه

ـتکه

ار مربص یاهلا س

رفس یارب

، قیمع یباوخ هب

؛ نوفدم یراهب هب

کاخرد

... تیدبا یارب

▉

هس: سناکس
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تقادصاب

منک یم هدجس

یور هبور

ساهلا نیا مامت

اه جنر نیا مامت

مدوخ مامت

مروآ یم ارباال وا مامت و

درز

درس

یتهارک و

یداش نایم هک

تسا رارق

دوش قیرزت

رهاظت هب

هناخ نیا ی هدمآرد زااپ ناج هب

▉

: راهچ سناکس

یرادیب نیرخآ

؟ باوخ ای

مساوح مدنچ کی

تسا مدوخ اب

بل ریز

دنلب یناشیپ هچره
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رتدنلب لا بقا

تخوس

ما یرادیب نیرخآ

هک یسک ناتسد رد

شا مسانش یمن مه زونه

▉

جنپ: سناکس

اه صرق یگتفشآ

درد زا مربیم هانپ

ناشنامک نیگنر هب

کی

ود

هس

تسیب

یس

مندیشک دنب هب یارب

تسیفاک

ییاهر یارب

سوباک ی هلا چماد زا

و

دتسیا یم

میاهوزرآ شپت طخ

ییاه تسد رانک
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دوب رارق هک

دوش نوتس

مارآ ان یبلق یارب

ینم هدشمگ اما

تسا یشمارآ

یگنتلد مومسم یاه غیت ی هرصاحم رد

منادیم و

ما هصق رد

تسا هیاس رون

ار مدوخ و

اه یگتفشآ نیا همخز زا

موش یم مگ

رطس هب رطس رد

دنلب ینتم

یارب

.. یدبا یشومارف کی

▉

: شش سناکس

؟» یتخبشوخ »-

؟» یراد متسود ار.. وت نم »-

میاهوم

وت ناتسد نودب

تسیهاتوک راد بانط
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مدنلب تخب هب قاجنس

«.. هیرهم »-

« تناتسد اب قشع یوسیگ نتفاب »-

▉

: تفه سناکس

ن ا

ه د

ه د

ن ا

؟» تاغوس »-

« هتسخ یاهانرد »-

▉▉

-«نز.....؟»

« توهبم »-

درم...؟» »-

« رورغم »-

.. کیرات یاه -«مدآ

▉▉
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نادرگرس یربا

نیغورد یدنخبل

مومسم ینیمزرس

▉▉

اهانرد چوک

▉

نم مهزاب

یا هناورپ گرمو

شمهس مامت هک

ندوب راچد زا

.. سب و دوب ییاهنت

هک نامز نآ

دیواک یم ار ناهج

گرتس یبآ یوجتسج رد

یا هنزور ات

ایرد هب

شیاه مخز مهرم یارب

.. دوجو شمارآ یارب

▉

: رخآ سناکس
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میرگ یم

تشگزاب هنوگنیا هب

وا ریغ هب

یکیرات هب

ترفن هب

ییاهرعش هب

دش دنهاوخ دود یور هک

وهب

ییاهوزرآ هب

ناشطقس هب یکدوک زا هک

متشاد رواب

سران نت یا هآ

ندیرب یارب مناتسد شکاشک رد

یگدنز هنوگنیا زا

تشگزاب هنوگنیا

شکب لک هناسورع ارم
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یسابع زانلا

« نامسآ رفاسم » رعشارف

هک یمادام

دیاشگ یم هرجنپ نم رد یشوماخ

اه فاکش زا رون و

ار شطرفم روضح

دوش.. یم میسقت

مه اهراوید

و هاتوک یاه هیاس

ار ناشدنلب

٬ ناش هقوشعم یاهبل بروم طوطخ نتسکش هب

گنت یا هچنغ هب

گنت

رت گنت

ایند یاه هزیگنا

ندیشک سفن یارب

هناهلبا ردقنآ

چیه هک

دنام یمن ام یارب

اج.. رتم ود زجب
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اهلگ مامت هک یلا معا و

یقشاع هرمع رد

دنا هداد ماجنا

نییاپ اهوربا

باال اه تسد

طخ هب ناتشگنا

هایس طوطخ

« تکرح »-

یاه رکف

وت زا هک یا هدز خی

موش یم ترپ

زاالهنکالغاه

قشع و

مساسحا ی هبل زا

ار شدوخ

دنک یم یشکدوخ

هدش هدیعلب یکیرات

ار ناویا ی هبل

گنتلد یبورغ تقو هب

دوش.. یم گنم

راظتنا رد

ییور یم منامشچ

یتاملک ی همغن ورد
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ار تمان هک

دنزاس یم

یوش یم لیلحت

مور یم لیلحت

منت، زا هطقن ره رد

تتارطاخ رابغ

ار شدوخ هدنام یاج هب

یراذگ یم مدق

میاه کلپ ریز وزاب

ار تیاپ قاس

یهد یم شک

نام هصق دیآ یم شک

ونم

وت نامشچ کلمت هب

مصقر رد

شزیر هآ

ار مهاگن اه شپط

تظلغ رد

وت یناوغرا قایتشا

دروآ یم رد زاورپ هب

یتشابنا و

تناتشگنا زا

دنیچ یم رب
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ارم نیزح تاشوارت

بَت شزوس

دور یم ارباال ما هقیقش

اه سفن شرامش و

دوش یم یناقفخ مکح

یهابت یارب

... مزبس یاهایور

اه گنر

یفرگش ی هدیدپ

دنوش یم

تهاگن قلط رد

ار یعازتنا ریواصت هک

دنناشک یم سکوداراپ هب

ییاه هناورپ هیبش

ار زییاپ هک

دنا هدرک دوخ زیواتسد

زات.. هب هناغلبا

تمان یابفلا

نم یارب

ریزگان طقس دننام

تسا رعش کی

ولگ شچیپ رد

یا، هشعر و
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یتوص یاهرات رب

ار منورد ینوگمهان هک

درک.. دهاوخ دیدشت

مه زا درد یم

ار تمان درد

نایم

مناج دیپس یاهرطس

هتشذگ راتفگشیپ زا

یا هدیکچ

ار تاقافتا زا

نهذ رد

میا هداد شرورپ

میدرگزاب دیاب هصق لوا هب

دش هتسب هک یلفق هب

ار نیمز مارآ کارادا هک ییاه خرچ

درک یطخ طخ

تارطاخ یبآ زاالبالی هک یتسد و

ار ندرگ شلا کی یخرس اهنت

درب راگدای هب

ارجام نیا ِهت لمأت یب

ییادج سوباک هب

دروخ دهاوخن دنویپ

یریسم
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تسا هدش امن خن هک

رایسب ددرت زا

رترایسب ددشت زا

دنک یم بآ هرذ هرذ ارم

.. قشاع هرابکی ارم

میاهنایرش کاچ کاچ

وت کِچ کِچ

یوش یم هدیکچ

ار تدوخ

، زیوآ قلح اهدایرف و

.. ناقفخ یاه هقلح رد

ی هدیرب یان

کاو پژ ره

دوش یم کرچ کوکشم طباور یدرس رد

اه هاگن ی هدنشک فطاوع و

مرِج.. اه کمدرم رد

ار هار مادک

هار یب اب

هاچ اراب هاج مادک

یا هدز تخات

ارم تشونرس هک

ییآ یم راوس

؟ یشوپ یم دیفس
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داب ممارح »-

تشوغآ یانگنت زج

مرگا

« تفر یا هشیدنا

راد شکــ ی ــــــــــ هآ

ییاه جنر مامت یارب

یدرک که مبلق رب هک

مامت یارب

ییاه فعض

هک

رد

منت

تزریق

کشا ِمامتان هب

مهد یم هدعو

ار تلا یخ مسجت

یا هراتس نوچ و

منامشچ یانمت رد

ساره ات

یگنتلد یاه جوم

رتفرطنآ یلحاس رد

کلپ زا

. مراپسب باوخ هب
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یدمحا هرهاط

هلولیق هظحل هب

یگتسخ ور هدایپ رد

. هتخادنا تسد یور ار شا تک

هدرک زاغآ

هنهرب یاه هخاش نایم زا

ار ندیرپ یا، هدنرپ

میسن هک یتقو

دناود یم یمرن هب

دنا هداتفا تایح هخرچ زا هک درز یاه گرب

اه شفک ، شوشغم نهذ زا

دنسر یم دوخ هب یهار ره زا

زبس یرد اپ یور دنا، هداتسیا تفج هک یتقو

یا هوهق نامشچ نآ رکف رکف، رکف، و

دنا هداتفا زیم یور خیلا ناجنف رد فلا لکش هب هک

منیشب تلد یاپ -

( دنزیم دنخبل )

دزخ یم میاه کلپ ریز اجه، یا هدوت طقف -
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شزاب دنبتسد هب دنبب لیخد -

مرارق ربص،یب هرادج -رب

جنسب تعاس لودناپ ارهب شا ضبن -

( تسا هدرک تولخ کراپ زا یا هشوگ رد نامز :یب یوار )

▉▉▉

تسیلا خ هسوب دنچ یاج -

یا؟! هدرک رت بل

یفرح یب زا ما هتفاکش -بل

دنام تا بش سابل یور تنت یوب -

مهاگن هب دروخ تخود امش، سابل زا همکد -

زور... کی تنتفر زا -دعب

نکن یخلت تاقوا -

... تیارب مبلق -هت

( دراشف یم شبل رب تشگنا )

دراذگ یم شا هناش رب رس

ار شا یوسیگ یتقو

. تسا هتفشآ داب
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یناحور هسیفن

منهج تقوب : یوار )

( رویرهش نایاپ ات تعاس جنپ

هچوک نشور هیاس رد

دنب رد مسفن

نیمز بادرم رد مدش امن خن

مدرک یشاقن اهروبنز جارات ریز هنارفولین یولبات اررد مبلق هک یتقو

( دیسر شوگ هب کیلش یادص )

درک ورات هریت ار نامسآ هعونمم شپت یوگ

؟! تقو -هچ

دوب رانا هخاشرس نازیوآ ناتسمز یخرس یتقو -

دوب؟! یگنر هچ شنابل -

یبآ یاه جاو رشرش زا خسم -

دوب؟! یچ هساو کیلش نیا سپ -

یرگید یاوه رد ندش یراج یارب -

▉▉

نادنز زا یص خال یارب هک یرتکاراک اب یوار یوگتفگ

ناشیاه ایور نامیلس هچیلا ربق

. دنروآ یم رد زاورپ ارهب
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تخرد نت رود هک یذغاک یاه گربلگ و نم نایم تس یلپ تیاه شکتسد یزییاپ گنر
دنا هدش رپ رپ

هنادواج هناورپ تیاه هناش زا دشک یم رپ هک یتقو

هچغاب نهذ یور یجنران یلصف

دنک یم تبث ار یباتفا تاظحل

؟! تساجک وت هاگهانپ -

تیاه قه قه نایم -

دینک یم اوام اجنیا رد راب دنچ یزور -

متخیر ورف هخاش وزا موشیم زبس تخرد یایور رد راب دنچ دنادیم هچ یسک -

( توکس توکس )

شجوم هب جوم هک نورتس یاهربا یارب

دنتسه مه هیبش

ناراب گنتلد خلت و تخس

ب

ا

ر

دنا هدش ن

( دوش یم سیخ شا نیذغاک یاهرتچ ، یبآ یاه هاگن زا هدیشوپ هداج :رد هدنسیون )

شنابل رب دناشنب کشخ هسوب زومت باتفآ ات هدنام لوات دنچ زونه

درادن تداع خرس یاه گربلگ هب نابایب هک یتقو

ما هتسخ -
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یچ؟! -زا

اه مدآ ناهد رد هدش دروخ و هدولآ یاه رکف -زا

تسین /دب بوخ ناشیاه هجنکش -

... یتنعل رذگ نیا زا -اما

دننک یم نشور کچوک یاه هراتس ار رذگ نیمه -

؟! دینزن هسرپ خرس یاه بش رد تقو -هی

ارچ؟! -

دیوشیم هنشت یاهنابایخ ، راکهدب -

▉▉▉

یبونج هرجنپ نایم زا

از ناراب یاهربا هک تس یهار گنتلد

دنیآ یم وس نآ زا

کرت لا کیزوم و دنخرچ یم یا هشیش ییا همسجم )رد یدبا یاه فرب ) هک یتقو
. دننک یم ناراب هسوب ار هدیکشخ نابل رب هدرب
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یاه هناقشاع » رعشارف

« یشنماخه هکلم نیرخآ

یبدا یلال

ار شدوخ هاچ

ولد رطس رب دنک یم باترپ

گنت شلد

ار شا هناهد نانک هیوم

: دهاوخ یم گنت

اریتاتسا -«هآ

رگشیاتس رتخد

یدش یم هدجس ار رهم هک

هام هک

یوت هدجس رد

تسا هنوگچ

تنوخ یازا هب

دیرگ یمن نوخ نامسآ

هدرکن زاب ناهد نیمز

.. تسا هدشن ایند نایاپ

نییآاتکی دازکاپ هآ

نم رد وت

اما نم میجه داعبا
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هدیدپ مادک اب

« تفای دهاوخ مارآ

▉

نوخلد هاچ

زمرق هام

هایس نیمز

؟» نامز »-

« نیطایش ی هلمح »-

هتسارآ رگشل

٬ اریما »-

ناسنآ موق نیا

ملعم هک

نانوی ریطاسا نایم زا

٬ دوب هداد هدعو

و قشع نیمزرس حتف ات

و دنوادخ

اهزار

دربن کی

« تسا یقاب

ردناسکلا و

نایم زا دزیخ یم رب

هبکالم:
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ناتجوف جوف »-

یهایس یاه هرازه یا

زاب رگا دیدرگرب

تسکش هب

نیا یاپ ارهب ناتنوخ

داز اسراپ

رادرس ریلد

«.. تخیر مهاوخ نزرب ویرآ

زا درپ یم گنر

رطس تروص

تسوا رس ارم طقف »

«.. نیکست ی هیام

اه هگنت هب گنت

زوی اسراپ

ریلد ی هدنامرف

راوس لهچ

هدایپ رازه

رهم نارادساپ

نامرف هب شوگ
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نابرق ار نام رصح »-

« نیطایش زا رازه هد

ناشمنهج دشاب »-

« یدابآ و قشع نطوم نیا

دص هب نت

ار رطس هتسکش رصح

.. دکچ یم نوخ

اما هار هسراپ

زااپ تختیاپ نابرق »-

ار شدوخ هداتفا

« هاش شویراد راگنا

بجو ره

ینابرق کی

: دایرف هب هدنامرف

« ناتنییآ داب نادواج »

ناریا لسغ هظحل رد

ناشنوخ هب

.. نانییآرهم

هام رد اهدرم

دیشروخرد اه نز
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ار نیمز

دوش یم لا صتا نامسآ هب

زابرس نیرخآ ات

ریلد نیرخآ ات

دننام ویب هدنشخرد

.. باتوی

هنادواج و دنلبرس

.. نزرب ویرآ

هاچ: رطس

رهم هک اه زور -«نآ

نمرها لا گنچ رد

دوب هتخاب گنر

هاش ردنکسا

ارت یاهوم

دوخ یاهباوخ رد

« دوب هتفاب هناقشاع

▉▉

: ردام تیاور

ناهاش هاش »-

موس هاش شویراد
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عملا رخف

« سالتم ناترس

اریتاتس »-

نم بوبحم هکلم

ارم ناوخب

هنیس رد هچنآ ره هب

یا» هتشاد ناهنپ

تسا رتخد منامگ -«هب

هناقشاع و مارآ

ار منورد

« دزاون یم گنچاب

نشور هاشداپ یناشیپ

« دیناوخب ار ناهدنامرف »-

دعب رطس دنچ

شوگ همه ناهدنامرف

روش همه هاشداپ

نم یارب اریتاتس »-

ار رگشیاتس یرتخد

درورپ دهاوخ

نشج هنابش لهچ

«.. یقشاع زور لهچ
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: فص هب نادبوم

دش دهاوخ هاج بحاص »-

دنلب شا یناشیپ

« شرگشیاتس نارتخا

دوش یم همزمز هکلم

ار: دوخ ییاهنت

٬ مکرتخد »

دوب دهاوخ بیرغ مناد یم

وت یارب ناهج

مناد یم

مناد یم

« دیصقر مهاوخ هناقشاع ارت اما

▉

رتخد تیاور اشیپ

هاش شویراد

ار هرف

ناهگاندتفا یم شود زا

ردناسکلا و

ار ناهج هاج

.. تسا هدروخ شیاج اب

▉
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: رتخد تیاور

اه ارتژید مامت

مارتحا هب

.. دنراد یم رب رس کالهزا

هاچ یا -«ارت

تشاد مهاوخ تسود

یمهرم هناگی هک

ار ردپ ی هتفر تسد زا هوکش

تشاد مهاوخ تسود ارت

ردام یا

وت شوغآ اب هتفرگ انعم

تسا رارق یتقو

نانز ی هنیک شتآ رد

.. مشاب ینابرق

وت هآ

نم شخب ییاهر یا

ناطیش شزیمآ زا

ارم ابوت گرم

رت فیرش

هچنآ ره زا

٬ ندیشک سفن

تشاد مهاوخ تسود ارت
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یدبا ینومراه یا

هنوگ یرپ مادنا اب

« ینم

▉

نوخ تیدبا نامسآ

یهابت تیدبا نیمز

رارسا ی هنیفد هاچ
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و.... لا مین یم لزغ لزغ، سمو: شخب
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کیپرذآ شرآ

،خدتریزاب هچیلا رادق

اننیآهاه مسآ شا یبآ

شوپ هقعا صراو س اهنت « هآ!

اج نیا ما، یر یوک راهب کی

تساه شبیز لیا لا ماپ حور

امش غربو یب مشچ نآ زا رود

د یوشب من وبلا دیدرگ زاب

یردا سیو نآ یایند اتهب

م یوش مهغلزب شوغآرد ات

ادخ» یاه ه نارت زا لزغ یک

هیاس ،یک هنایشحو رد، تشپ

سرخدوار: دز راوید یور

؟ تسیچ ی هناشن همزمز نیا یاو! »

یآا؟ هلد تسب ه ناگیب هب وا

دراد یسک شعقاب نکند

شچمام،سارا؟! غوی زا رود

دنکب خاط رگا زااپ تسد

یام هداو ناخ ننگ دوش یم
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دربن ناهگا یابد،هکن گرم

یماار» قلهلی یور بآ

روک بصعت کی نایغط و بش

اهنت هی تشرف یک خلسم
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یماما دیعس

مورب نآ هکاتهب یلا یخ مادک رد وت

مورب نارک نامه اهات هیناث یارو

شوخ ورس مریگب ار امش تسد قشع هب

مورب نامسآ هب هراتس جوم راوس

مریگرب رهم ارهب نادمچ نآ هرابود

مورب نارکیب هب تراهب فلز یوب هب

ابیز یمسبت تخرس بل زا مهاوخب

مورب ناکم هبال مسبت قوش و دهش هب

دراب یم قشع هک یلا یخ هب ناوخب ارم

مورب ناج قمع هب مزیزع یاوه رد هک

مهارمه هشیمه نم یورب اجک ره وت

مورب ناود ناود شتسم یزبس یوس هب

نم هک یا هتسشن یسوبوتا نیمه رد وت
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مورب ناشن یب مااتهب هدش نآ راوس

قشع لحاوس رد هک مدرخ ی هدنرپ نآ نم

مورب نادواج مااتهب هدمآ قشم هب

اه هرطاخ نایم رد یورب نامز ره وت

مورب نآ نایم رد امش قوش هب منم

تسادخ سالم رپزا تیاه هرطاخ یارس

مورب ناوج نآ زا اما مسر یم ریپ هک
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نهاریپ رد هراوآ

زوسناهج لیلج

تسا نویش منورد رس رب مشتآ

تسا نهاریپ رد هراوآ مرکیپ

رومنو درس و ینامیس یمدآ

تسا نهآ راصح رد تیمدآ

کاخ ز دیور یم گرم یاه هیآ

تسا نشوج یاعد بش ره مبل رب

ربت دراب یم , میشود رب راد

تسا نشور میاهمخز غارچلچ

کات هب دشوجیم جنر یاه هشوخ

تسا ندوب باذع رد یناهج اه,

یخلا ,یب کسورع نم رب نک هدنخ

تسا نم اب هشیمهات مدآ ضغب

گنلپ دریمیم درد هوک تشپ
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تسا نمیرها ی هقلح رد نم هام

نینزان وت یب تس یجنر ما, یتسه

تسا نمشد دیرگب مروگ رب هکره
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بادرم

ا روها هماگنه

اه کسورع یداش ، یعونصم یاه هدنخ

اه کلوپ رون ریز هنییآ ِگرم صقر

: هدوب نیمه ناممهس قشع زبس راهب زا

اه کخیم راخ مخز دولآ، کاخ یاه تسد

راوید یگنس تشم ایسهلد، ی هشیش

اه کچیپ راصح رد هتسب ی هچیرد کی

زاورپ یب ِنامسآ ، هدوهیب ِر اظتنا

اه کواکچ رپ زا اهخیلا هنایشآ

یلا شوپ یاه هبلک ، دیدرت و بش و تشحو

اه کسرتم ی هیاس ماهوا ی هدرپ تشپ

تسا رارکت یاه هظحل بادرم دکار نهذ

اه کسورع زا هتسخ ، یزاب نیا زا ما هتسخ
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تیاورارف ناتساد و رعش : مراهچ شخب
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نایدسا اوآ

یوار : لوا تیاور

راوید یلگ ناتسد یکانمن رد

... یسپاولد یاهلگ دیئور

نامز ی هفقو یب روضح

تخادنا هتسوپ

نابایخ ، هچوک هناخ،

هجیگرس رهش مامت

ررکم یاهقوب تشپ

...... مراد هلجع نم

هک یکدوک ناتسد یدیدن _

.... تیاپ در لا بند دیودیم

یرخ یم لگ کی /اقآ مناخ _

نم...... زا

..... یراد تسود هک یسک هب هدب هیده

دمآ مدای یا هیناث رد

ار.... یتسود نتشادن

دش رید نامز تشگرب

دوب هدنام تعاس مین

.... تفه هب مدرگرب

دوبن رادیب سک چیه
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تعاس الی همه

دندوب هدرک ریگ

تشاد یدب ی هجیگرس رهش

دیچیپ هخسن هناخوراد اه تع اس

.... یکوک یاه مدآ ی هتشذگ خیرات تاح ال طصا الی

!!! یکوک مدآ یاهآ _

؟ یرصع مادک هب قلعتم _

باتش شیاهاپ

دم نیرخآ رد شسابل

..... دروخ رج شیاهکود

ار شفان ندمت هک اجنآ ات

دش کح دیفس و هایس ی هناورپ یبوکلا ایخ برقع کرام

.... یگلا س داتشه دیدن یسک دش تشه تعاس

هب درب یم ار وت لگ ..... درگرب

.... نامز و نزو یب تعاس

منینادرگرس هبرقع نوچ ووت نم

.... دراد مک لگ یوب ام رهش

میم مود: تیاور

رهش، یاه هنیآ

کلف، هب رس

دندوب هتفر ورف اما
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... کاخ باوخ هب

تشادن ییان رهش

شا، هشیدنا زا دوب هتسخ

هبدروخ شمسج

رطس الفود تخا

رهش.... یور هدایپ نتم رد

تعاس کی ، تعاس

هن!!!

درک یم روبع رتشیب مادم

.... خرس یلگ هخاش زا

... شدوخ اب

دنشوپ یم ون ترابع مدرم _

؟؟ نهذ ترامع رب

ددرگرب تساوخ

دناد یم میکح _

دیاب ردقچ

دوش.... قیرزت خرس لگ

دشک  یم ریت تیاجک _

ما.... یناسنا ساوح جنپ یاهتنا تسرد _

ار وا دنکیم زیوجت

خرس لگ هخاش کی اب
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تفه هب تعاس مین زا

دوب... هتشذگ رتشیب

رهش

سفن

سفن

دز.... یم

تعاس الی یکوک مدآ و

گند گند

... نوریب ار دروخ دیشک

ار نادرگرس اهی هبرقع

ینش تعاس اب تساوخ

.... ضوع

؟؟ دنکیم قرف هچ

ار یگدرم یوب رهاظ

.... مادم درک یم هتورس

دیسر شیادص هب

؟؟ دنچ تا لگ _

... دنخبل کی

شاب نامهم _

... تسود نیلوا

وت.... یارب شا هخاش کی _ایب
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یشاتریت ینیسح داوج دیس

یوار : لوا تیاور

یسابع بات بات

یزادنن ونم ادخ

یشوگرخ باوخ زا داتفا

دوبن وناب هام هک یشوغآ رد

ییاهنت ِدق مه

رعاش مود: تیاور

رسو رب دقراچ

رمک رب رداچ

هبنپ ی هزوق مغ زا رود

ودرگ ی هرهلد و

یناسنا ی هعرزم رکف هب

مور یم مراد

[ هدرک انح ییاهوم ]

شاب قاتا ی هلصوح بقارم

دورن رس

شابن طایح ِدرس قرع _ورن،

[ دایرف [اب

شاب تا هلگ بقارم ناپوچ
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ار ناتسبات یراغتهت

هدن فک زا

[ نانک دنلورغ ]

یداد تسد زا هک ار اهنآ

ار... نیا

█

،نم یوار

و زورید رد هدنام یکدوک

تسین نونکا رد میاهاپ

تفر انح

دش هایس هبنپ

تشادن ار ناتسمز ِبات بات،

قفا ات دیشک رپ

شوغآ تذل و مدنام نم
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جورع

یشاتریت ینیسح داوج دیس

قرب ریت : لوا تیاور

نیبب بش، ِنابرهم ِنابساپ

ذفان ینزور زا

هچوک تسد

ار باوخ یوسیگ

بات بش صقر وترپ رد

دنک یم هناش

هچ؟ نامسآ _

نیورپ تفه

نامسآ یای رد نایم زرم رد

نیمز ناراب و

ار ییاهبل دنز یم هسوب

یناهنپ

دوب؟ راو دیما ناوت یم _ایآ

دراد رگید یحرط قشع و

نم یانیبان یاهشوگ یارب

ار هراتس تمظع هک

دنیب یمن یناشیپ رد

دنونش یمن هک ییاهمشچ و
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ار باتهم ی هراوشوگ یادص

باوخ یب نانیشن بش و

ار قشاع نت

دننک یم نایرع

؟ یزاب قشع نیا لصاح _

وت نتساوخ دادتما رد

ریگداب زاس تسا کوکان

شا یولگ رد یتقو

درد ی هروس

تسا هدنام اج یریوک یاهلا زاس

، ناراب هراتس توکلم رد

بش ی هرهس

داب لصف زا جراخ

ديوج يم ار شا تفج

ناهنپ

رهم هب رس یزار نوچ

ار شا الهن دیاش ات

! دزاسب ریگداب رد

هچوک مود: تیاور

بش دادتمارد

ار رقف یاه بمب
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هراتس تروص زا درک یم کاپ

زاورپ رد یهت یاه هرفس

دیاب یناتسرامیب

دنک نامرد ار هراتس یمخز یاهلا ب

دیاشگب هکبلا یناسنا تسین

شیارب

سفق ریسا دنا هدنام

اهمدآ نتشیوخ

یگتفیشدوخ و یلوغشم دوخ ریگرد

؟ شا یسانش یم ایآ

دراد ییاه مخز

شا هتسخ حور

نورد رد سوبحم

نادجو رب دنا هدش لفق

زاورپ یارب دهاوخ یم بیلا

رون ی هداج رد

نامیا یلدنص دیاشگ یمرپ

تیدبا ات دنک یم جورع و
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" هدنسیون "

یبجر مثیم

رفولین : لوا تیاور

، مدوب هتشاذگ اج ار ما هوزج مدز، نوریب هناخ وزا مدیشوپ ار میاهسابل هلجع اب حبص
راوس هاگشناد تمس هب هچوک رس متفر یروف . دندرک کاپ ار مرس تشپ هک... متشگرب
یم کالهف متشاد . دندوب هدرک کاپ مه ار هاگشناد و دندوب هدیسر اجنآ نم زا لبق مدش،

.حا دندرک کاپ مه ار هاگتسیا ، تسین مدای دوب؟!! مدنچ هاگتسیا ، مدمآ مدوخ مدش،هب
کاپ مه ار ایند رانَا نیرخآ ، مداتفا هیاسمه رانَا دای ارچ مناد یمن تیعضو نیا الوت
کاپ مه ار امش دوب نییاپ مرس منک، یم تبحص امش اب نم دینادب ِبلا .ج دندرک

!!! دندرک

یوار مود: تیاور

ییاج زا دیاب تسین بوخ نیا دمآ.هن نوریب هناخ زا رفولین هلجع اب حبص رهظ،هن
ملق هب متسد زورما ارچ مناد یمن هن، مزاب ؛ هاگشناد تمس داتفا هار منک. عورش رگید

... هریمن

... داتفا هیاسمه رانَا دای

یا؟!! هتفرگ ارچ اضر هدش یچ _

باوج ورد تخادنا لا غشآ لطس لخاد ار هلا چم هگرب و تشاذگ زیم یور ار نکاپ
: تفگ شرسمه

!!! هسریمن منهذ هب یزیچ نتشون یارب زورما ارچ مناد یمن

دش. هریخ هیاسمه رانَا هب هرجنپ رانک تفر و تخادنا شرسمه هب بجعتم یهاگن دعب
. دیراب یم تّدش هب فرب
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” رخآ میمصت ”

یتفلا اریمس

یوار : لوا تیاور

شرسپ تشگزاب رظتنم یراظتنا مشچ و یرود سلا راهچ زا دعب مناخ هموصعم زورما
یاه هبرقع هک هظحل ره درذگیم هچ شلد رد تساد یمن سک چیه دوب ناهفصا زا یلع
رد ادص هب رد گنز هکنیا ات دش یم رت دنت شیاه مدق نابرض نتفر یم رتولج تعاس

دوب یلع رد تشپ درک زاب وردار تفر ناود ناود رد مد ات مناخ هموصعم و دمآ

؟ هروطچ نوتلا ح ناج نامام _سالم

هرب تنینزان دقوباالی نوبرق نامام مرسپ _سالم

مرسپ یدموا شوخ تدوخ هنوخ هب

هنکن ادخ نامام هیفرح هچ _نیا

وزا درک عورش مناخ هموصعم و دندش هناخ دراو ود ره یسرپ لا وحا زا دعب
تفگ شیاهوزرآ

؟ هتشذگ مهب حون رمع هی راگنا یدوب رود مزا هک سلا راهچ نیا مرسپ ینودیم

منومیم نوترانک هشیمه هساو دشو مومت مسرد هگید یلو ناج نامام منودیم _

تفگ و داد همادا تسب یم عمج شنامشچ رد قوش کشا هک حیلا رد مناخ هموصعم
یراک هی نومدوخ تسد مد نیمه هللا اشنا مرادن ور یسک وت زا ریغ هک نم ناج یلع

یشن رود مزا هگید ات هشب ادیپ تساو

هللا اشنا ناج نامام هللا اشنا _

اهزور یتح هرادرب مشود ور زا یراب دوبن یسک سلا راهچ نیا وت ناج یلع ینودیم _
کت متفر یم اج ره هدب متسد بآ ناویل هی دوبن یسک و مداتفا یم ضیرم هنوخ جنک

تخوس یم مبلق هشیمه یسک یب ترسح زا مدوب اهنت و
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دز یم مایپ شتسود هب شیشوگ اب مه و داد یم شوگ شردام یافرح هب مه هک یلع
هی یتح هگید یلو یدیشک یتخس یلیخ منودیم دش مومت هگید ناج نامام تفگ

منامام مدیم لوق تهب مراز یمن تاهنت هظحل

؟ مرسپ یشن ادج مزا تقوچیه یدیم لوق _

یم ار مناخ هموصعم ناتسد هک ردحیلا هریگب ش هیرگ مه یلع هک دوب هدنامن یزیچ
هنکن ادج مه زا ور ام یزیچ چیه گرم زج ناج نامام مدیم لوق هرآ تفگ دیسوب

؟! ینز یم هخآ هیفرح هچ نیا مرسپ هنکن ادخ

لوق دعب شمنیبب ͵مرب رظتنم متسود االن مدرک تتحاران شخبب نامام مدرک یخوش
؟ نامام هشاب مایم دوز مدیم

وتهام یور و منزب فرح تاهاب ریس لد هی ماوخیم یایب دوز یلو ورب مرسپ هشاب _
منیبب

... تفر و ظفاح ادخ عفال نامام مشچ تفگ دیدنخ یم هک ردحیلا یلع

ناتسرامیب سیئر مود: تیاور

و دنز یم وا هب راوس روتوم کی نابایخ رد دوب هتفر نوریب هناخ زا یلع هکنیا زا دعب
یلع تیعضو هب مدوخ نم دایز تحارج لیلد وهب دوش یم ناتسرامیب یهار یلع

ال ماک المز تانیاعم زا دعب دوب هدش دراو یلع رس هب ینیگنس ی هبرض مدرک یگدیسر
ردام و تشذگ یم ارجام نیا زا هتفه کی هدش یزغم گرم یلع هک میدش نعمطم ام
دنزب بآ یا هعرج هب بل هکنآ یب دوب هتسشن یلع قاتا رد ناتسرامیب رد نانچمه یلع
میمصت هیا ات مینک قیرزت مرس شیارب میدش روبجم وام داتفا یم شراشف میاد و

ار یلع وضع ادها هزاجا تساوخرد وا وزا میوگب شیارب قیقد ور ارجام هک متفرگ
چیه رگید و هتفر امغا حتلا الهب ماک امش رسپ هنافساتم ییاضر مناخ متفگ منکب
هب شوضع ادها اب ماوخیم نوتزا مگو یم تیلست نوتهب تسین شتشگزاب هب یدیما

دیهاوخن ساسحا امش یروجنا و یهد ماجنا ور هنادنسپ ادخ یراک وضع نادنمزاین
مفرح نیا زا دعب امش دنزرف دنوش یم هگید رفن نیدنچ هگلب هدرم نوترسپ هک درک
رتکد یاقآ یگیم یچ تفگ و دنک یم ار شیاهوم و درک ندرک هیرگ هب عورش یلع ردام

رد نم ماوخ یم سملا امش زا ور یلع نم هشکیم سفن هراد نوا تس هدنز نم یلع ؟!
زا هگید هنافساتم و هشکیم سفن ژن یسکا هاگتسد اب طقف امش رسپ متفگ شباوج
هی هب هک یدیم هزاجا تدوخ هب روطچ وت تفگ یلع ردام دایمن رب یراک یکچیه تسد
لد وت ینودیمن هگم اه؟ ینک ادها وشندب دیاب و هشیمن بوخ هگید ترسپ هک یگب ردام
؟ شتسه یلع مراک و سک اهنت یتنعل یایند نیا وت نم ینودیمن هگم ؟ هرذگیم یچ نم
منک یم رکف مدوخ اب هک یتقو ینودیمن هگم ؟ مرود شزا سهلا راهچ ینودیمن هگم
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نم تعاس هی طقف ینودیمن هگم ؟ هدیم تسد مهب حیلا هچ منک شداماد هشتقو هگید
ینک یباصق هدنز هدنز ونم هشوگ رگج یاوخیم ؟!وت شاهاب مراد فرح یلک و شمدید
نیا ینک یبساک نم رسپ حراوج اب یاوخیم ؟وت بوبحم رتکد یشب تدوخ شدعب هک
شدوخ نوا ماوخیم وت زا ومرسپ نم ایادخ اه؟ هدرکن تریس یریگیم هک یقوقح همه
یاقآ ...هن هگید نم یلع هنکن ایادخ هگم... هرازیمن اهنت ونم تقوچیه هگید تفگ یم

امش مدیمن هزاجا اما منوم یم یلع رظتنم اج نیمه مرمع رخآ ات هدش هگا نم رتکد
نیا هگید مرسپ تاج زا هگید وش دنلب رازن اهنت وتردام مرسپ یلع نینک هکت هکت ومچب
یاهفرح هک هظحل نآ وش دنلب نامام منکیم تسامتلا نکن هدید غاد ونم کانمغ لد

هک مدوخ وزا ملغش زا راب نیلوا یارب یرتکد سلا تسیب زا دعب مدینش ار یلع ردام
درد هب دقنیا ارم یتبیصم چیه مدرک رفنت ساسحا منکب یلع یارب یراک متسناوتن

میمصت هگید متفگ ور اه ینتفگ ییاضر مناخ متفگ و مدش دنلب میاج زا دوب هدرواین
مدیمن نوتهب ور یراک نیچمه هزاجا نم تفگ مباوج رد زاب هک هنوتدوخ اب رخآ
ناهگان دش دیهاوخ نومیشپ نوتراک نیزا امش و هشیم بوخ نم یلع تحار نوتلا یخ

هرهچ اب یفرح چیه نودب و دیآ یم شردام باوخ هب تحاران یا هرهچ اب یلع بش
یم مه ارهب یلع دامر دعب زور باوخ نیمه هک دنک یم هاگن شردام هب یضاران یا
اب تشاد وا متفر یلع قاتا رد تشپ یلع ردام یاه هیرگ یاسآ لیس یادص زا نم دزیر
منک راکچ منودیمن ارچ؟!نم هخآ ؟ یتحاران مزا ارچ مرسپ تفگ یم دزو یم فرح یلع
هرتکد نوا فرح اب ؟هگا یدش تحاران نم میمصت رطاخب هنکن مرسپ یشب بوخ هک

هگا یراک نیا هب یضار تدوخ ممهفب ات نزب دنخبل مهب راب نیا و ایب مباوخ هب یقفاوم
و مغ لمحت ایند نیا وت نم مهس راگنا منکیم لوبق نم یشیم لا حشوخ راک نیزا وت
اه هتشرف لثم شاشب یا هرهچ اب دنیب یم باوخ اررد یلع زاب یلع ردام بش هیهایس
و دنک ادها ار یلع ندب یاضعا هک دریگ یم میمصت دوش یم رادیب باوخ زا هک دعب و
اب مه مرسپ راگنا رتکد یاقآ تفگ شردام متفر یلع حلا حرش نتفرگ یارب هک راب نیا
سفن دیاش و منکیم ادخا ار یلع ندب و ادخ یاضر هب میضار نم تس هدیقع مه امش

نم دهد نیکست ارم هتخوس بلق نیا نتسه یلع زا وضع هدننک تفایرد هک ییاهنوا
متفگ و مدش لا حشوخ مه و تحاران مه یلع ردام هنادنسپ ادخ میمصت نیا زا مه

... دنیزگ یم ینکس ناحلا ص راوج رد ترخآ رد امش رسپ هک دیشاب نعمطم
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ییاهنت

بیلا امسا

یوار : لوا تیاور

درکیم مک ار ویدار یادص تشاد هک ردحیلا یدهم

: تفگ و دوب هتفرگ ار شمیمصت مامت یمحر یب اب زمرق غارچ تشپ

منک واپ تسد بوخ راک هی هشب روج میگدنهانپ یلو اه، مدرگرب هکنیا ،هن مدیم لوق
. هنومتفج عفن هب میمصت نیا یلو شابن روخلد مزا ، هرذگب خلت تهب هیناث هی یتح مرازن

حتلا نامه اب دوب هدرک ضغب تینابصع تدش زا هک همجن دش یم زبس تشاد غارچ
: تفگ

راد هگن ، منکیم شهاوخ راد هگن

؟!! یدش هچب هتچ!!زاب همجن _

. منیبب وتتخیر ماوخ یمن طقف یگب وت یچ الره صا مقمحا مدش، هچب _هرآ

تشادن یباوج چیه دوب هتسب هقلح شنامشچ رد کشا هک یدهم دش. هدایپ نیشام زا
درک. یم هاگن ار وا ندش رود طقف و دهدب وا هب

ار شهار و دوب هتفرگ ار شتروص مامت مغ . درکیم رکف وا نمرخرس یاه هدعو هب همجن
ی هشوگ دشواب یم رت رود و رود نازرل ماه مدق اب رانچ ی هچوک وزا تفرگ میقتسم
ی هحفص هب ترسح اب هک حیلا .رد درکیم کاپ ار شیاه کشا یمشیربا دقراچ

: درکیم رکف شدوخ واب دوب هدز لز شیشوگ

اعقاو شتشپ هن!! هدش،اما فرصنم شمیمصت زا تفگیم و دزیم گنز هگا دشیم یچ
یزیچ شیاه شفک ی هنشاپ ریز زییاپ یاهگرب ندش هل یادص زج و دوب هدش خیلا

. درکیم سح دوخ رانک شندوبن یارب یگرزب ناوات اهنت ار ییاهنت ،و دشیمن هدینش

ار شنهذ نورد ویخاالت راکفا مامت دنتشذگ یم شرانک زا هک ینارذگهر هب هجوت یب
کیرات اوه دمآ شدوخ هب هک نیمه دندوب هدیشک دنب ارهب وا هک یراکفا درکیم رورم

. دناسر دوب یکیدزن نآ رد هک یهاگتسیا هب تعرس ارهب شدوخ دوب. هدش
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دیاش دش راوس اما دوبن شریسم هکنآ ،اب یلطعم نودب یدازآ ، یدازآ دزیم داد یسکات
... شمسا رطاخب

همجن مود: تیاور

مغ مرسپ ات مدیسر مدوخ هب یمک گنیکراپ یوت مدش نامتخاس دراو هتفرگ ابحیلا
ریدم هب بل ریز نداد شحف اب دوب بارخ روسناسآ لومعم قبط . دنیبن ار متروص یوت
میقتسم دوبن مرسپ زا ییادص مدش هناخ دراو و متفر ودباال هب ود اهار هلپ نامتخاس
متشاد ولگ رد هک یضغب دوب،اب هدرب شباوخ تخت رانک یکلفط شقاتا غارس متفر
هشیمه نوچ تفرگ ار شردپ غارس و درک مهاگن دولآ باوخ مشچ اب مدرک شلغب

. تشاذگیم شردپ و نم یاهتسد یوت ار شکچوک یاه تسد باوخ عقوم تشاد تداع
ات مدش شا هناکدوک یایند دراو یلا یخ یاه هصق نتفگ واب مداتفا هتپ هتت هب

دوش. ششومارف

. مدناخرچ یم رگید روج ار ایند دیاب هک مدوب نم ای دیخرچیم مرس رود ایند تشاد
ارزا ما هتفرگ من یاهسابل ، مدرک لوغشم لزنم مزاول ندرک بترم هب ار مدوخ متفر
یاه هرطاخ رپزا هک ار نامیسورع درگلا س یاه چیپ وداک مامت و متشادرب هنیموش یور

یکیرات زا یا هرذ روطنیا متساوخیم دیاش مدرک رود مدوخ زا دوب گنراگنر و گنشق
. مریگب میمصت ما هچب ی هدنیآ یارب مناوتب تحار و دوش اود مقیمع یاهمخز

رد ادص هب رد گنز ، مدوب شهاوخلد یاذغ نتخپ ردحلا هناخزپشآ یوت ؛ تشذگ اهتدم
داد متسد ار شیلوبق ی همانراک یلا حشوخ ،اب مدییود رد تمس دمآ

تشپ ردار . هشن شومارف هزیاج هارمه نیدلا و ءاضما هتفگ ریدم مناخ ، نامام _سالم
زا.... یربخ اما میدش هناخ دراو ود وره متسب شرس
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درد" "

روپ یلع ثیدح

یوار : لوا تیاور

ی هدرپ رد هک دوب شیاهمشچ قمع رد ناج یب یهاگن درک. یمن هآونهلا رگید کرتخد
رد ار شا هناکدوک و فیرظ یاهتسد دیماان ردام دش. یم وحم قاتا هتفر وور گنر
ورب درک سیخ رگید وراب تشادرب شیناشیپ ارزا راد من لا متسد .و درشف یم مه
ار نفونیماتسا تبرش یخیلا هشیش ترسح زا رپ یهاگن واب تشاذگ یم شیناشیپ
یکی رد رترود یلیخ . دندوب هدروآ اررد شکشا هک یراکفا هب دش یم ترپ و دیئاپ یم
غارچ ریز رد دوب هدروخ هرگ اهیسپاولد نیا هب هک شکرسپ رهش باالی یاههار راهچ زا

درک.. یم توف یگنر یاه کنکداب اررد شیاه هصغ شا، یگدنز ِزمرق

... یگنر یاه کنکداب ... مراد کنکداب ... یگنر یاه کنکداب _

ردام مود: تیاور

مردپ و دوب هتفرگ یتخس ضیرم هک دوب یدنچ مرتکچوک رهاوخ مدوب هدش بغلا هزات
دیاب مرهاوخ ، میتشادن یبوخ عاضوا . تشادن ار ناتسرامیب جراخم نیمأت ییاناوت
شدوخ لوقب ردپ . مینک نیمات ار شجراخم میتسناوتیم هنوگچ اما دش یم نامرد

رگید یسک و دوب هدش تسکشرو حاال دنچ ره تشاد یوربآ لحم و لیماف و کف شیپ
شزرا و دوب دوخ هتشذگ یایور رد نانچمه وا اما تشاذگیمن یلحم وا هب هتشذگ لثم
یومع رسپ داوج اب نم جاودزا هب هک دش ثعاب نیمه دوب لئاق شدوخ یارب یدایز

لا حرهب . مدرک لوبق هدز تهب دوبن یا هراچ رگید عاضوا نآ .رد دهدب نت ما یلمع
. مربیم جنر نامرد یب یدرد زا تساهلا س نم اما دش نامرد مرهاوخ هناتخبشوخ

. منکش یم زور ره ار یراگتساوخ زور ی هدروخورف ضغب و

ضوع شندیشک یارب اهمدآ طقف رگید تسدرد درد مهدب قح دیاب مه مردپ هب دیاش
. دنوش یم
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" اشنا گنز "

یتفلا اریمس

یوار : لوا تیاور

هلحم دندرکیم یگدنز یلیل شردام و دمحم یا هراجا و کچوک یا هناخ رد رهش رخآ رد
هتسخ یاهرمک دنتشادن طاسب رد یهآ یدردمه زاربا یارب تبحم زج هک نیشن ریقف یا

هک کچوک یرسپ دوب ییادتبا مراهچ یلع دیماجنا یمن نتسکش هب اما دش یم هدیمخ
مناخ یلیل درکیمن یهجوت یسک اما دش یم هدید ناشجنر هآو دوب هدش هناخ درم دوز
هلول زا هک دوب یبآ یاه هرطق کچ کچ ندرمش شیمرگرس اهنت و دوب یرامیب رتسب رد

هک دوب شرس یور تعاس کات کیت و تخیر یم هساک لخاد نکمرگبآ هدش خاروس
وا دشیم هدینش یلع یاه هفرس یادص هچوک زا دنارذگ یم شیارب سلا هب ار زور
هک ردحیلا دش هناخ دراو درک یمن لیطعت ار شراک و هسردم زاب اما دوب رامیب تخس

: تفگ تخادنا یم نیمز یور ور شفیک

؟ هروطچ حتلا نامام

ناج؛ دمحم مبوخ _

هدش؟ رتهب حتلا یروطچ وت

نامام هرآ تفگ شردام یلا حشوخ یارب دوب هدیرب ار شسفن یرامیب هک ردحیلا دمحم
شابن نم یضیرم نارگن سپ هرادن تفآ مب ناجنداب هک ینودیم مبوخ

؟ یدروخ وتاه وراد نامام یتسار

روخب وتراهن ورب هدش مرگ االن قاجا ور متشاذگ هدنوم بشید ماش زا مرسپ هرآ _
منک تبقارم تزا منوتیمن هک شخبب ونم مرسپ یدش فیعض یلیخ

یور هصغ ردقچ هک دیمهف یم دمآ یم نوریب شردام ی هنیس زا هک یهآ زا هک دمحم
نم هک یرادن نامیا زونه وت نامام تفگ دزو نوج مک یدنخبل هتسشن شردام بلق

اه؟ یروخیم هصغ دقنیا ارچ سپ هدش؟ گرزب هگید ترسپ هک ینودیمن ؟ مدش درم

یدش اقآ هیاپ ینودیم نم مرب منوخ درم نوبرق تفگ دزو نیغورد یدنخبل مناخ یلیل
وهب ینوخب بوخ وتاسرد هک یدب لوق دیاب وت اما مرسپ منکیم راختفا تنتشاد هب نم

مرسپ منک فعاضم راختفا وت یگدنلا هبب نم هک یسرب ییاج

مسرد هزات هنز یمن همطل مسرد هب نم ندرک راک هگید شابن نارگن ناج نامام مشچ _
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هک دوب افرح نیا نتفگ حلا رد دمحم دنا یضار یلیخ ماملعم هدش رتهب یلیخ مه
طاسب رد یلوپ تسناد یم و درخب ار شردام یاهوراد دیاب ادرف سپ هک داتفا شدای

هشیم غاد دیرخ رازاب االن مرب هگید نم نامام تفگ دشو دنلب شیاج زا درادن

؟ دمحم اجک _

روطچ یاوخیم امرس نیا وت تسین بوخ متلا ح شدعب یدروخن وتراهن زونه هک وت
اه؟ یرایب ماود نوریب

رکف نم هب مه وت مدرگیم رب مه دوز هگید هبوخ حملا شدعب مرادن لیم راهن نامام _
ره مناخ یلیل دش رازاب یهار و تشاد اررب شلیاسو نوتراک و تفر دمحم ؟ بوخ نکن

داد. همادا شهار وهب درکن ییانتعا دمحم دز یم ادص ار وا هچ

دمحم مود: تیاور

نادیم هب ملیاسو نتخورف یارب مدش روبجم مدمآ یم هناخ هب هسردم زا هک ینامز
یم هار رازه مرکف و مشاب نتخورف لوغشم رد بش زا یساپ وات مورب ناشورف تسد
یم میاه ناوختسا نب ات امرس زوس مدش یمن لفاغ مردام یخلا زا هظحل کی و تفر
جارح جارح مدز یم داد ما هتفرگ یادص واب متشادن لمحت زج یا هراچ اما دیسر
کی یقنور ما یبساک رازاب فک ریز تمیق اب یرسور ، هنوش ، هنادرم ، هنانز یاهباروج عاونا

ندناوخ سرد یارب ییان رگید مدیسر یم هناخ هب هک ماگنه بش تشاد نایم رد دنب
متفر یم هسردم هب یتقو دعب زور تسب یم شقن نیمز رب مناج یب مسج و متشادن

و دناوخ ارف رتفد هب ارم هسردم ریدم مدوب هدرک بارخ یرگید زا سپ کی متاناحتما
ییاج هب ترس لا سما یدوب ام یادرگاش نیرتهب زج لا سراپ وت ناج دمحم تفگ
تاسرد هب یمک و یرب یشوگ یزاب لا بند مک هشیمن هدش؟ فیعض تسرد دقنیا هدروخ
تسرد وهب نزب تا ینارذگ شوخ اهو هچوک یوت ندیخرچ یکلا زا مک ؟هی یسرب

سرب

یم یرادنتشیوخ اما دوب هدرک اررپ مناهد ضغب ریدم مناخ یافرح ندینش زا دعب نم
دعب مسر یم رتشیب ماسرد وهب منزیم ماهیشوگ یزاب زا ریدم مناخ مشچ متفگ و مدرک
هنرگو هشن رارکت هگید تفگ و داد ناکت ار شرس تخادنا نم هب یهاگن ریدم مناخ

یم تشاد مبلق هک حیلا رد مه نم تس رسکال ورب حاال منک تجارخا مروبجم
تگنت لد هچ دوب"ره نیا اشنا عوضوم و میتشاد هاشنا رخآ گنز مشچ متفگ تخوس

و متفر نییاپ دیسر نم هب تبون یتقو مدرک نتشون هب عورش مه "نم وگب دهاوخیم
ارف هاگشزومآ رتفد هب ارم ریدم مناخ زورما متفگ و مدرک میاشنا ندناوخ هب عورش
وا اما هتاه یشوگ یزاب و ینارذگشوخ وت یلیصحت تفا تلع هک تفگ و دناوخ
شود یور هنوخ هی جرخ و هدش ریگ نیمز مردام هک ههام شیش نیا نم هک هنودیمن
یشوگ یزاب یاج هب یکدوک زا هک هنودیمن ،وا مرادن مه ردپ نم هنودیمن ،نوا هداتفا نم
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یزاب لا بتوف هی یوزرآ نم هک هنودیمن ،وا مدوب مردام هب کمک لا بند نم ینورذگشوخ و
هدروخن راهن هنوخ مدرگیم رب هسردم زا یتقو نم هک هنودیمن ؟وا هدنوم ملد هب ندرک

ارالهبالی مناتسد زوس ناوختسا یامرس نیا وت بش زا یساپ وات یشورفتسد مریم
هنودیمن ؟ منکیم یراتسرپ رامیب هی زا هنودیمن ؟ مرادیم هگن مرگ مینتخورف یاه باروج

و شنت یب باوخ تعاس کی یوزرآ رد هنودیمن ؟ هسنارف راچآ مدش منس نیا اب
؟یک هدیسر میاهناوختسا هب مغ هنودیم ؟یک هراد ربخ نم درد زا یک ایادخ ؟ مبارطضا
ای مرب امنیس هی ملا،ای بند نایب مردام ای ردپ زور هی مدنوم لد هب وزرآ منم منودیم

شزاون تسد ما!هی هدش اهر ایند نیا وت نم راگنا ؟ هشکب ومزان یکی مدش ضیرم یتقو
؟ دهد یرادلد ارم هک تسین فوعر بلق ؟هی موش مرگلد ات دوش هدیشک مرس رب تسین
نیا زونه و درذگیم مغ اب هک نم نیریش یکدوک نیا ناباتش نینچ اجک هب ایادخ
زا نم هدش لفاغ نم زا ادخ ارچ نیگب امش ملعم مناخ ؟ مدرکن سح وش ینیریش
درب؟ارچ شدوخ شیپ ار مردپ ارچ؟ارچ هنیمحارلا محرا وا اما مرادن یراظتنا شاهدنب
ملد درد و مدناسر نایاپ ارهب میاشنا هنوگنیا ارچ؟و ارچ درک؟ارچ ریگ نیمز ار مردام
ما هدیشچن یاه ینارذگشوخ زا ریدم مناخ یاهتبحص ینیگنس دیاش ات مدرک وگزاب ار
شوگ میاشنا هب لد و ناج اب تشاد هک اشنا ملعم دریگ مارآ مبلق و دناکرتب ار مضغب

هب ور دوب هتفر ییایور یتوکس وکالسهب دوب هدمآ رد شکشا ادص ویب مارآ دادیم
هک منامهفب متساوخ دنک میهارمه یسک ات میوگب متساوخن متفگ و مدرک ملعم مناخ

تیلوعسم نیا همادا یارب ار ما هزیگنا هنوگنیا و دننکن تواضق و یرواد ارم هابتشا
ار یسک یگدنز یربخ یب هکاب دتفایب اج گنهرف نیا هک دشاب دنناسرن رفص هب نیگنس

ریسکا هب هتشغآ یریشمش اب دعب و میشب ایوج اه هتسنادن زا هراومه و مینکن تواضق
... میزاتن نارگید بلق رب درد
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:اوژهنا مجنپ شخب
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ناگ هماک تخل

ا سراپ زانرف

: نز

هایس یاهوم

دیفس نهاریپ

▉

یقشاع یاه هنارت

اه هناورپ شطع

هایس نامشچ

▉▉

: فقس لصف

دیفس یاهوم

هایس نهاریپ
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'' هرطاخ همرت ''

رای یلق هیده

هیآ

مشچ

زاوآ

▉

ردام

هرجنپ

اهوتسرپ

▉

تشهب داالن
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