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میحرلا نمحرلا هللا مسب

رهلک نیوآ : هسسوم لوئسم ریدم

یبجر مثیم ، یدمحم تشترز : ناراکمه

. یتمه ویرآ و حیسم رفولین

برغ دابآ ساالم ، هاشنامرک : سردآ ↩

عمتجم ، ملعم راولب ، هاگتسد دصتفه

. ریدغ

رفولین ، کیپرذآ شرآ زا: ییاهدورس

، دنسپراک ایور ، روپنامیلس شوهم ، یربکا هنازرف ، یبجر مثیم ، یتمه ویرآ ، حیسم

دیعس نا، یدسا ،اوآ یبدا ،یلال یدمحا هرهاط ، یسابع زانلا ، ققحم ههلا رای، یلق هیده

ریم ، وخرذآ دمحم ، باتهز انعر ی، مرک ادخ نسح ، یردص نیسح ، یدسا حرف ، یماما

اسهم ، یرذآ دمحم ارهز ، یماصمص ،انث ییوداد هفطاع ، اسراپ زانرف وپر، دمحم انیم

، یدومحم دومحم ،( دهاشریم ) ینیسح نسحم دیس ،( نیتم غالیم( ارهز ، یرفص

. یمیحر امیطاف ، یتفلا اریمس

راثآ دقن ، هبحاصم هلا، :قم تسخن شخب

کیپرذآ شرآ / ارگ راتخاس یسانش نابز و اوژهنا هلا قم _

گولا ید رعش هدنیامن ینادرم یلع دای ابنزهد یتمه ویرآ هبحاصم _

یدمحا هللا حور هلپ»زا رام نامر » رعش رب گولا ید رعش رظنم زا ینادرم لعی دقن _

هملک تلا صا ناتسادارف و رعشارف : مود شخب

و... ملا ینیم لزغ لزغ، : موس شخب

:اوژهنا مجنپ شخب ت یاورارف : مراهچ شخب
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هلا :قم تسخن شخب

هبحاصم

دقن
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ارگ راتخاس یسانش نابز و اوژهنا هلا قم

کیپرذآ شرآ

: هدیکچ

نیرت مهم زا یکی یسیئوس سانش نابز ،(1857_1913) روسوسود نانیدرف

، لولدم و دلا فیرعت رب هکعالهو تسا ییارگتخاس یسانشنابز بتکم یاه تیصخش

حرطم ار ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم و ینامز ومه ینامز ،رد راتفگ و نابز ماظن

و ارگتخاس یسانشنابز هب هجوت و یورارف اب هدنراگن هک تسیرنا ژ زین درک.واوژهنا

_ ینیشن مه یاهروحم و لولدم و دلا فیرعت زا هک ما هدرک هئارا روسوس فیراعت

اوژ ژرنا لیلحت و یسررب هب قمهلا نیا دنک. یم یورارف نابز روتسد دعاوق و ینیشناج

نابز روتسد راتخاس زا ژرنا نیا یورارف یگنوگچ و روسوس یسانشنابز فیراعت و هنا

نیا .ورد دزادرپ یم هملک تلا صا ِیفسلف _ یبدا بتکم هاگن )زا ارگتخاس یسانش نابز )

. دشاب یم زین رگید یاه اوژهنا هب میمعت لباق هک هدرک باختنا ار ثملا نیدنچ اتسار

. تسا هدش یورارف ینیشناج _ ینیشنمه روحم و نابز روتسد راتخاس زا اهلا ثم نیا رد

نابز روتسد دعاوق (اوژهنا)زا راتشون عون کی یورارف لیلحت قمهلا، نیا فده

. تسا ارگتخاس

: یدیلک تاملک

. یروتسدریغ ، یروتسدارف ،اوژهنا، ینیشن مه روحم ، ارگتخاس یسانش نابز
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: همدقم

دیآ. یم رامش هب یسانش هناشن ناماگشیپ وزا یسانشنابز ردپ ، روسوسود نانیدرف

هک یا هدیدپ ، درادنپ یم راد انعم حلا نیع ورد یکیزیف یعوضوم ار هناشن روسوس

ی هناشن و نابز باب رد روسوس یاه هشیدنا . دریگ یم لکش لولدم و دلا بیکرت زا

، ینامز مه و ینامز ،رد لوراپ و ،الگن لولدم و دلا دننام ییاه لباقت رب ینابز

هک درک حرطم ار هلئسم نیدنچ روسوس . تسا راوتسا و... ینیشن مه و ینیشناج

ی هطبار زیامت ، راتفگ و نابز زیامت ، یفیصوت و یخیرات یهعلا طم زیامت زا دنترابع

نآ اب هک یناهو پژ شناد زا یرایسب اه. شزرا و متسیس ، ینیشن مه و ینیشناج

یرایسب هتبلا و دنبای یم شوشغم و هتفشآ ار دننک،نآ یم دروخرب ( یسانش هناشن )

یم هدیمان ییارگراتخاس زورما هچ نآ (21:1387، رلدنچ ). دننیب یم جیهم رگید

)رد یروسوس یسانش نابز ینعی ) ارگتخاس یسانشنابز یاه شور دربراک لصاح دوش

. تسا و... یبدا دقن ، یسانش مدرم هلمج زا یناسنا مولع ی هزوح فلتخم ی هزوح

(20:1386، یدوجس )

دنویپ یتوص ریوصت ارهب موهفم کی هکلب مان، کی ارهب ءیش کی هن ینابز ی هناشن

رثا هکلب دشاب هتشاد یکیزیف ی هبنج هک تسین یدام یاوآ ، یتوص ریوصت . دهد یم

(96:1378، روسوس ). دهد یم هئارا ار نآ زا یشیامن ام ساوح و تساوآ نیا ینهذ

یاه روحم دربراک ساسارب اوژهنا ژرنا زا ییاه هنومن لیلحت قمهلا راک شور

روحم الزا ماک اهای اوژهنا نیا . تسا نابز روتسد راتخاس و ینیشناج _ ینیشنمه

وای دنا هداد یروتسد ریغ ناونع اب اوژهنا یعون لیکشت و دنا هدرک یورارف ینیشنمه

هبش و نابز روتسد ، ناربراک نهذ رد هک تسا یا هنوگ هب ینیشنمه روحم زا یورارف

لصا کی راتفگ ی هریجنز راتخاس زا یورارف اه اوژهنا بلغا .رد دریگ یم لکش هلمج

نیا رد اهلا .ثم تسا هدرک شلا چ راچد زین ار شناوخ دعاوق یتح هک دیآ یم رامش هب

نیا هطیح رد اهلا ثم رثکا ای یمامت نوچ تسا هتفرگ تروص یفداصت یدودح ات قمهلا

ار ییاه هنومن نتم، بانطا زا زیهرپ روظنم هب ام یلو . دراد رارق اوژهنا عون ود

. دنتسه یرت فافش یاه هنومن یوتحم و راتخاس ظاحل زا هک هک میا هدرک باختنا

و ارگتخاس یسانش نابز یاه هفلوم هب رصتخم یتاراشا تسخن قمهلا نیا همادا رد

هملک تلا صا بتکم یلا مجا یفرعم هب نآ زا سپ و تشاد میهاوخ روسوسود تایرظن

یانبم رب ژرنا نیا لیلحت و یسررب هب تیاهن .ورد تخادرپ میهاوخ اوژهنا وژرنا

. تخادرپ میهاوخ ارگتخاس نابز روتسد زا یورارف
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: شهو یپژ هنیشیپ

، هدرک روضح عاالم ناریا تایبدا رد هک تسا ههد ود هب کیدزن اوژهنا، هکژرنا اجنآ زا

.زا تسا هتفرگ تروص تردن هب هنیمز نیا رد زین یملع اهوقماالت شهو پژ اتدعاق

یم تحارص هب درک.اما هراشا ( سریپ یسانش هناشن و (اوژهنا قمهلا هب ناوت یم هلمج

ارگتخاس یسانش نابز یاه هفلوم ساسا رب اوژهنا لیلحت هنیمز رد تفگ ناوت

یکیمداکا و یملع شهو وپژ قمهلا چیه روسوس ود نانیدرف تایرظن اصوصخم

. تسا عوضوم نیا رد یملع راتشون نیلوا رضاح ی هلا وقم تسا هتفرگن تروص

: شهو پژ شور

. دشاب یم یلیلحت و یفیصوت ، یداینب یا هناخباتک تروص هب شهو پژ شور

: لولدم و ١_دلا

اوژه ییاوآ ِریوصت ای نآدلا فرط کی هک دراد هناگود یتیهام هناشن ، روسوس رظن زا

هب ود نیا زا کی چیه . تسا نآ ِیموهفم و ینهذ ریوصت ای لولدم نآ رگید یوس و

هکدالتل اهنآ ی هتسب مه و لباقتم یراتخاس ی هطبار هکلب دنتسین هناشن ییاهنت

و یهاوخب لد ًاساسا هک یا هطبار ، دروآ یم دوجو هب ار هناشن دوش یم هدناوخ

. هتخیگنا و یرورض ، یعیبط وهن تسا یدادرارق

ییاوآ روصت روسوس ار .دلا تسناد یم لولدم و زادلا یبیکرت ار هناشن روسوس

و هکدلا تسا دقتعم روسوس . تفرگ یم رظن رد ینهذ روصت ار لولدم و تسنادیم

لولدم و یدلا هطبار ینعی دناد یم یمازلا ار هناشن روسوس . دنریذپان ییادج لولدم

زا جراخ ینعی دنعطقنم و کفنم ، روسوس رظن اهزا هناشن . تسا موزلم یالمزو هطبار

و دنک یم فذح ار عجرم یسانش هناشن ثحبم رد روسوس و دنتسه ینابز دنیارف

(204_177:1389، یداوج ). دریگ یمن رظن رد نآ یارب یهاگیاج

هطبار ، رگید ترابع ایهب یدالیتل هطبار ره هک تسا نآ »رب یروسوس یسانش هناشن »

یسانش هناشن رد روسوس مهم درکیور . تسا « یدادارق »، هناشن ره رد یلولدم و یدلا

هناشن . دناد یمن درفنم یاه هناشن یسررب ملع ار یسانش هناشن وا هک تسا نآ شا

اذل دنا. یعامتجا ییاه هدیدپ هک تسا یا هناشن یاه ماظن یسررب شناد ، یسانش

، یهوکف .(کر. تسا هدوب ارگراتخاس یشناد هشیمه ، یروسوس تنس رد یسانش هناشن

.(1383، یوفص 1382؛کرلا،1379و
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: ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم _٢

هراشا نسبوکای نامور نوچ یناسانش نابز هک هنوگ نامه ینیشناج و ینیشن مه

هفلؤم ندرک صخشم اب ناوت یم ور نیا .زا دهد یم لیکشت ار نابز دوپورات ، دناهدرک

و نیشن مه یاه اوژه یاه طابترا یسررب سپس و صاخ اوژهی کی ِییانعم یاه

درک. صخشم یا هدرتسگ حطس ورد نابز اوژهاررد نآ یاهدرکراک نآ، اب نیشناج

ی هزوح ود هب دراد دوجو نابز رصانع نایم هک ار ییاه توافت و طباور روسوس

. تساه شزرا زا ینیعم ی هتسد ی هدنروآدیدپ کی ره هک دنک یم میسقت زیامتم

هک تسا طوبرم ام ینهذ تیلا عف هنوگ ود هب هتسد ود نیا (177:1378، روسوس )

یلا وت لیلد ،هب راتفگ رد اوژهاه وس کی دور.زا یم رامش هب یرورض نابز تایح یارب

نابز یدعب کی و یطخ یوژیگ داینب رب هک دننک یم رارقرب دوخ نایم یطباور ناش،

وهب دزاس یم نکممان دحاو ِنآ رد ار رصنع ود ظفلت ناکما یوژیگ نیا . تسا راوتسا

هیکت هک اهار بیکرت نیا . دنریگ یم رارق یرگید زا دعب یکی رصانع نیا لیلد نیمه

ای ود زا هشیمه هریجنز نیاربانب . دیمان « هریجنز » ناوت یم ، تسا نامز دادتما ناشهاگ

طقف دریگ یم رارق هریجنز کی یور هک یرصنع دوش. یم لیکشت یپایپ دحاو دنچ

ای دوخ زا سپ و نیشیپ رصانع اب لباقت رد هک دروآ یم تسد ارهب دوخ شزرا ینامز

هجو هک ییاه ،اوژه راتفگ بوچراچ زا جراخ ،رد رگید یوس .زا دشاب اه نآ یود ره

ار ییاه هورگ بیترت نیا .هب دنبای یم طابترا رگیدکی اب هظفاح رد دنراد یکرتشم

اوژهی ثملا یارب . تسامرف مکح اه نآ رد نوگانوگ رایسب طباور هک دنهد یم لیکشت

، نتخومآ دننام دزیگنا یمرب نهذ اررد رگید یاه اوژه زا یهوبنا هاگآدوخان « شزومآ »

رگیدکی اب یا هنوگ اوژهاههب نیا زا کی و...ره شرورپوشزومآ ، یریگدای ، نداد طاالع

هیکت . تسا توافتم یلک هب تسخن عون اهاب یگیاپمه عون نیا . دنراد کارتشا هجو

ی هنیجنگ زا یشخب ی هدنهد لیکشت اه .نآ تسین ینامز و یطخ دادتما ناشهاگ

یم ( ینیشناج ) یعادتم ار طباور عون نیا . دزاس یم ار درف ره نابز هک دنناسنا ینورد

(84_67:1390، یناساس ). دنمان

: ینامزرد و ینامز ٣_مه

نابز لوا، هاگديد .رد دراذگ یم زیامت ینامزرد و ینامز مه يسانش نابز نيب روسوس

دوش،رد يم هتفرگ رظن رد نامز هب عاجرا نودب ، طبترم ياه اوژه زا يماظن هباثم هب

، روسوس ). دراد هراشا نامز لوط رد نابز يلماكت ی هعسوت هب مود هاگديد هك حيلا

زايتما ینامز مه دعُب وهب هدرك ادج مه ارزا دعُب ود نيا روسوس .(81:1378

تسا هجوت يب ينابز رييغت هب روسوس هك تسين ينعم نيدب نيا اما دهد يم يصاخ
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كي ناونع هب ناوت يم ار نابز هك تسا ليلد نيا هب اهنت زيامت نيا تسا دقتعم وا اريز

نآ هب دانتسا اب يسانش نابز رييغت هك تفرگ رظن »رد نامز رد دمجنم » ِلماك متسيس

، ینامز مه هاگديد يريگراك هب نودب کرلا،35:1379_45) ناتاناج دوش.( هيجوت

. درادن دوجو راجنه زا تافارحنا ميسرت يارب يا هليسو چيه

ينامز عطقم كي رد هعلا طم ينعي ینامز مه ی هعلا طم نايم دياب ، لصا نيا ساسا رب

ينعي ينامزرد ی هعلا طم و نامز نتفرگ رظن رد نودب صاخ يتيعضو كي ورد دحاو

،ره بيترت نيدب (37: نامه دش.( لئاق توافت نامز لوط رد نابز لوحت ی هعلا طم

زا يشخب نوچمه هديدپ نيا درك؛اي يسررب هار ود زا ناوت يم ار نابز صاخ یهدیدپ

هتفرگ لكش يخيرات ياه لوحت و رييغت خالل رد هك دوش يم هتخانش يلك يماظن

دوش يم هتفرگ رظن رد يرما نانوچ واي دراد دوجو ينابز يا هديدپ اب هراومه و تسا

، تسا هدومن هبرجت نامز خالل رد ،هك يلوحت و رييغت و يخيرات یهنیشیپ زا ادج هك

رد هك دهد يم هزاجا نآ هب يريذپرييغت تيهام و دراد ريذپرييغت و فطعنم تيهام

داجيا نابز كي ناربراك نايم هك يعامتجا ياهدادرارق عبت هب توافتم يخيرات ياهرتسب

يارب ، نياربانب دوش. داجيا ينابز رصانع نايم يوژه یلولدم و دلا یهطبار دوش يم

جاو كي اوژهاي كي :«رگا تسا راک رد يخيرات شور ود ينابز ياه هديدپ یهعلا طم

_ ینامز  مه راك شور ، مينك يسررب اه جاو و اوژناگ رياس اب تبسانم رد ار صاخ

ثمالً مينك يسررب يخيرات يا هنوگ ارهب جاو اوژهاي نآ رگا اما دوب دهاوخ يفيصوت

:1382، یدمحا ميا.»( هدرك هدافتسا ینامزرد شور زا هاگ ،نآ يسانش اوژه رابت هار زا

پژ شور ود دياب و دنوش يمن ماجنا شور كي اب دركيور ود نيا ، روسوس رظن 18)هب

لماك تيعضو ینامز مه يسررب شور .رد مينك زيامتم رگيدكي زا تقد هب ار شهو

زا صاخ يرصنع ، ینامزرد يسررب شور دوش.رد يم هعلا طم صاخ عطقم كي رد نابز

تاعلا طم نوچمه ، دريگ يم رارق شهو پژ دروم نامز يلا وتم ياه الهي رد نابز

ماظن تخانش رد راك ساسا هك درك عاالم تيعطاق اب روسوس ». يياوآ ياه ينوگرگد

( نامه )«. تسا ینامز مه يسررب شور ، نابز

: هملک تلا صا بتکم _۴

هب نداد تلا صا هکاب تسا یسانشنابز و یفسلف _ یبدا شرگن کی هملک تلا صا بتکم

و تاملک ، نابز هب تبسن ار ینیون درکیور اهنآ، یارب یدوجو تحاس ندش لئاق و تاملک

هملک و ادلی یاه  مشچ » باتک رد شرگن نیا دنک.رد یم نایب یمدآ نهذ یاهدرکراک

هئارا تاملک یاه هرهوج و نابز ، هملک زا ینیون فیرعت «_ کیفارگولوه ناهج دیلک _

. تخادرپ میهاوخ تافیصوت و فیراعت نیا هب لیذ رد هک هدش
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و تسا تاملک یعامتجا تحاس نابز . تسین نابز تلا صا در یانعم هب هملک تلا صا

. دنوش یمن تیهام بحاص دنشاب هتشادن ایوپ و عفلا روضح تحاس نیا رد ات تاملک

، ناراکمه و کیپرذآ ). دنراد مه هب تبسن لباقتم و هفرطود ی هطبار کی تاملک و نابز

(71:1396

هب ژکی ولوئدیا هاگن عون و تیفیک ، تیمک عون، ، سنج ، یکیتن ژ راب هب ینابز ره لماکت

تسا تاملک اب تلا صا مه نابز ندوب نابز رد یتح نیاربانب ؛ تسا هتسباو تاملک نآ

( نامه ). دنهد یم یگدرتسگ انغو نابز هب هک دنتسه تاملک تایصوصخ نیا نوچ

نآ: یاه هرهوج و هملک _١_۴

هتشاد هراشا لولدم رب هک ایدیلا هناشن کی طقف هملک ، هملک تلا صا بتکم هاگن زا

یهلحرم رد هک تسا طیسب الً ماک و زاب متسیس کی یاراد هملک دوجو . تسین دشاب

زا یا هملک هک یماگنه اما دشاب یم هفطن داقعنا دننامه ، ییانعم ی هرهوج لیکشت

طا یتح دش. نایاپ یب یاه تیهام یاراد و درک ادیپ شرتسگ ییانعم ی هرهوج ظاحل

هملک . تسا شندرک ریقحت و ریغصت نآ، هب دنک یم هراشا یلولدم رب هک القدیلا

نامه دروآ یمن دای هب هک یزیچ و هدیسر غولب هب لماکت یط رد هک تسیدوجوم

(158: نامه ). تفای ناوت یم ناسانش نابز هاگدید رد هک تسیندوب هفطن _ هناشن

ود نیا ( هملک _ ناسنا ) نیداینب شرگن رد اریز تسا یتسیک یاراد ناسنا دننامه هملک

روط نامه و درادن دوجو یرگید نودب مادک چیه و دنزاس یم نامأوت ار رگیدمه هدیدپ

، تسا یتیهام _ یرهوج یاه تحاس و داعبا ِییازفا مه زا رتارف یلک ناسنا دوجو هک

.رد یتیهام و یرهوج یاه تحاس و داعبا ِییازفا مه زا رتارف تسیلک زین هملک دوجو

ندرک بوتکم زرط ؛و یراتفگ یهرهوج ، هملک ره یادا و ظفلت ی هویش و عون عقاو

یراتشون ی هرهوج ، یتلم ره طسوت هدش هتفریذپ یابفلا فورح هب هجوت اب تاملک

یا هخاش رد هچ و نآ یتنس لکش رد هچ یسانشنابز شناد اما دهد یم ناماس ار هملک

یم فیرعت و زاغآ ظفل ارزا هملک لیکشت تکرح ی هشیر دش عورش روسوسود زا هک

ی هطیح رد یلولدم هب هک تسا ایدیلا لمعتسم ظفل هملک دنیوگ یم ثمالً دنک

رد اما دشاب هتشادن هچ دشاب هتشاد ینوریب عجرم لولدم نآ هچ دنک، دالتل نابز

ی هرهوج ینعی هملک ِیدوجو زکرم و ناج رد تیروحم ، هملک تلا صا بتکم شرگن

هملک کی ندش دوجوم لصا و نوتس ، داینب ییانعم ی هرهوج . دشاب یم نآ ییانعم

تحاس رد هملک ییانعم ی هرهوج ، یعیبط و لومعم ی هویش رد تروص ره .رد تسا

نوزفا هملک درک،اما دهاوخ ادیپ ار دوخ ییاهن لکش ، یراتشون و یراتفگ یاه هرهوج

ی هرهوج و یطیارش ی هرهوج ، یعیبط ی هرهوج ، یتکرح ی هرهوج یاراد اه نیا رب
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(159: نامه ). تسه زین یعامتجا

: ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم زا یورارف _۵

، نابز ِراد ینعم دحاو نیرت کچوک ناونع هب هملک هب نداد تلا صا اب هملک تلا صا بتکم

،رد یتسیز ناهج رد طابترا یرارقرب رد نآ یرازبا و یگلیسو ی هبنج شریذپ رب عالهو

ببس نآ زا یداعبا هب یطاطحنا _ یطارفا هاگن اریز دناد یم فده ار ،نآ تایبدا یایند

یطاطحنا _ یطارفا هاگن ؛ثمالً تسا هدش داعبا نآ هب ارگ قلطم شرگن ندمآ دیدپ

یتح و نایارگتخاساسپ ، نایارگتخاسوئن ، روسوسود نانیدرف نوچ ینایارگراتخاس

نایب رد نابز روتسد راتخاس و ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم اهرب نکشراتخاس

هب ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم هب نداد تلا صا اب یتح و طابترا یرارقرب و ینعم

هملک داعبا ریاس زا ندنام مورحم ببس ، ندرک هاگن تاملک یرنه و کیسانشییابیز داعبا

هب نآ رد هک یبدا یاهرنا زاژ یکی . تسا هدش یمدآ نهذ یاهدرکراک تخانش مدع و

هدش یورارف ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم وزا هدش هداد تلا صا تاملک دوجو

مه روحم رد نتفرگ رارق نودب تاملک ژرنا نیا رد . دشاب یم «اوژهنا» ژرنا تسا

هدنسیون سح و کرد زا هک یصاخ ی هسدنه و حرط رد شنیچ اب وغًابلا ینیشن

دنک. یم طابترا و ینعم داجیا تسا هدمآرب

رارقرب دوخ نایم یطباور ناش یلا وت لیلد هب راتفگ رد ،اوژهاه ینیشن مه روحم رد

ناکما یوژیگ نیا . تسا راوتسا نابز یدعب کی و یطخ یوژیگ داینب رب هک دننک یم

دعب یکی رصانع نیا لیلد نیمه وهب دزاس یم نکممان دحاو نآ رد ار رصنع ود ظفلت

دادتما اه بیکرت نیا هاگ هیکت وغًابلا دنریگ یم رارق راتفگ ی هریجنز یور یرگید زا

ای راتفگ ی هریجنز زا یورارف اب اوژهنا ردژرنا تاملک هک تسیلا ردح نیا . تسا ینامز

و دنا هتفر رتارف زین نابز ِیدعب کی و یطخ یوژیگ ،معالًزا ینیشن مه روحم نامه

هک نیا مه و یدومع مه و تسا یقفا و یطخ طابترا رد مه اوژهاه، ریاس اوژهاب کی

، یریجنز ای یقفا اه( طابترا نیا و دنک یم رارقرب اوژهاه ریاس اب یسدنه طابترا کی

دنشاب یمن ینامز دادتما عبات و دننک یم هیوناث یانعم داجیا کی )ره یسدنه و یدومع

هب دیاب ینعم کرد یارب اوژهنا،ام ِنتم ندوب یراتشون _ یرادید تلصخ تلع هب ینعی

حیلا .رد میشاب هتشاد هجوت اوژناگ نآ صاخ شنیچ و هسدنه هب نامز مه تروص

ینامز رصنع کی دوش؛و یم لیکشت یپایپ دحاو دنچ ای ود زا هشیمه هریجنز هک

رصانع اب لباقت ورد دریگب رارق هریجنز کی یور هک دروآ یم تسد ارهب دوخ شزرا

نیا ارزا دوخ یهدانعم تیلباق یدایز دح اوژهات عقاو .رد دشاب دوخ زا سپ و نیشیپ

اوژهو ره یادا »اب دراد تسود ار رتخد نآ رسپ «نآ دننام یا هلمج .رد دریگ یم وگلا

وات دنایامن یم ار دوخ یانعم ، نیشیپ اوژهی هب تبسن یتیعقوم رد نآ نتفرگ رارق
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قیمع ِتقیقح کی اوژه ره اوژهنا رد اما دنام یم یقاب صقان زونه اوژه نیرخآ یادا

راد ینعم یارب و هدوب ریغتم یانعم تیاهن ویب تباث یانعم دنچ ای کی یاراد هک تسا

. تسین دوخ زا سپ ای شیپ اوژهی دنمزاین ًاموزل ندوب

اما دریگ یم تروص ینیشناج اوژهنا رد تفگ ناوت یم زین ینیشناج روحم دروم رد

وای یدومع روحم رد هکلب دتفا یمن قافتا راتفگ ی هریجنز و یقفا روحم رد ینیشناج

زین اوژهنا رد ینیشناج تفگ ناوتیم نیاربانب دهدیم خر نتم ِصوصخ یهب هسدنه رد

. تسین روسوسود فیرعت رد ینیشناج روحم عبات

یبیکرت یوژیگ زا ینعم و... یراتشگ و ارگتخاس یسانشنابز رد هک نیا رگید ی هتکن

و بیکرت شور اهو هورگ رد اوژهاه ینیشن مه و بیکرت شور ینعی تسا رادروخرب

:1387، یوفص دنک.( یم نییعت ار هلمج ینعم هک تساه هلمج رد اه هورگ ینیشن مه

(282

ندش نیشن مه ینعی تسین رادروخرب یبیکرت یوژیگ زا ینعم کرد اوژهنا ردژرنا اما

تسا تاملک نیب طابترا و شنیچ زرط هکلب دنک یمن ینعم دیلوت هریجنز کی رد تاملک

دنک. یم یلک یانعم داجیا هک

هزاس تمس هب رت کچوک یاه هزاس نتخیمآ و بیکرت اب شناوخ ِدعاوق هک نآ نمض

ناکما ، تسخن ماگ »رد دیرخ رات گنشوه دنک،ثمالًرد« یم تکرح رت گرزب یاه

اریز ددرگ یم یفتنم مسا یوحن شقن »اب دیرخ و« تفص یوحن شقن «رات»اب عوقو

دعاوق اه هزاس بیکرت عوقو بسح ورب دیآ یم باسح هب لعف دیرخ و مسا رات

تاع طاال بیکرت اب تیاهن رد دنک... یم بیکرت « دیرخ «رات»اراب« ادتبا شناوخ

: نامه دیآ.( یم لصاح هلمج لک ییانعم شناوخ ، یمسا هورگ و لعف هورگ ِیلخدم

(287

،زا ینیشن مه روحم زا یورارف تلع هب اوژهنا هک تفگ ناوت یم تحارص هب نیاربانب

شقن و راتفگ ی هریجنز عبات شناوخ دعاوق نوچ و هدرک یورارف زین شناوخ دعاوق

یهدش نییعت شیپ زا یاه شقن اماب اوژهنا رد سپ تسا هلمج رد اوژهاه یروتسد

یورارف یگنوگچ هب هجوت اب نیاربانب دوب میهاوخن هجاوم تاملک یارب یفرص و یوحن

»و یروتسدارف ی« اوژهنا ینعی اوژهنا عون ود اب ام یروتسد دعاوق زا نتم

. میتسه هجاوم « یروتسدریغ »

: یروتسدارف ی ۵_١_اوژهنا

نتم رد ینابز ره رد یروتسد فیراعت هب هجوت نودب هملک ، یروتسدارف نامتخیر رد
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یام، هدزروتسد ِنهذ یاه ضرف شیپ رب ،انب شناوخ زا سپ اما دنک یم ادیپ روضح

هجو چیه هب هتبلا هک دریگب دوخ ارهب یروتسد نیوانع اهو هاگن زا یخرب دناوت یم

دراو هشدخ و یندم تیمئاق بلس ثعاب نابز روتسد رتسب رد اوژناگ تکرح دننامه

دش. دهاوخن نتم رد یوا هنایارگ دوجو تکرح هب ندرک

ادیپ روضح نتم رد یروتسد فیراعت و نیوانع رب انب هجو چیه هب هملک هک ییاج نآ زا

هچ نانچ تروص نیا رد دنشاب نتم رد وا تیعضو ی هدننک نییعت نیوانع نآ هک هدرکن

ِنابز هب یروتسد یاه ضراعت اهو توافت مامت ،اب ینابز ره رد یروتسدارف ِرثا نیا

دوش همجرت دشاب توافتم نتم یلصا نابز روتسد اب نآ نابز روتسد الً ماک هک رگید

دمآ. دهاوخن شیپ نآ رد جیار یاه نداد تقباطم و ییاج هباج ، رییغت هنوگ چیه

(381:1396، ناراکمه و کیپرذآ )

: یروتسدریغ ی ۵_٢_اوژهنا

و راتخاس و تسین یروتسد فیراعت دیق الًرد صا ،اوژه یروتسدریغ لکش رد

کبس نیا هک دنامن هتفگان هتبلا . دشاب یم یروتسدریغ دص رد دص ، شتکرح

یلا عت یاه لیسناتپ یفن و نابز روتسد اب تیدض یانعم هب هجو چیه هب یتسینایرع

و یبدا تابثا روظنم هب هک تس یبدا داهنشیپ کی اهنت هکلب تسین ینآ هنایارگ

دیابن یسیون اوژهنا هک مهم رکذت نیا هدش،اب هئارا نابز روتسد ندوب هلیسو ِکیروئت

یارگدودحم تعیرش کی هب دش دهاوخ لیدبت تروص نیا رد اریز دوش یقلت فده

تسا یمدآ نهذ یاهدرکراک و هملک یاه تیلباق زا یضعب نداد ناشن طقف فده . یبدا

ی هرطیس تحت و هلمج راتخاس رد رگا اسب هچ هک دنک یم زورب نآ تیدرف رد اهنت هک

(382:1396، ناراکمه و کیپرذآ ). دنام دهاوخ ناهنپ نانچ مه دریگ رارق نابز روتسد

و ینیشن مه روحم زا هک میهد یم رارق یسررب دروم ار اوژهنا هنومن دنچ ریز رد

. تسا هدرک یورارف نابز روتسد دعاوق

« یزاب »

ادخ

□

ادخ
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نیمز

□

ادخ

نیمز

ناسنا

□

ادخ

نیمز

ناسنا

هناخ

□

ادخ

نیمز

ناسنا

□

ادخ

نیمز

□

( کیپرذآ شرآ ) ادخ.

مه یوگلا الف خرب مینک یم هدهاشم قوف ِیروتسدریغ ی اوژهنا رد هک روط نامه

هلمج راتخاس رد روضح نودب تاملک ، دنرضاح نتم رد هلمج یازجا هک روسوس ِینیشن



▍┏14

المز هلمج کی یریگلکش یارب ینعی دنراد روضح نتم رد یروتسد دعاوق نتفریذپ و

ییانعم و دنریگ رارق مه رانک رد لعف و دنسم ای ممتم ، لوعفم ، لعاف نتم رد هک تسا

هدشن رضاح ینیشن مه یهریجنز رد تاملک ، قوف ی اوژهنا رد اما دننک لقتنم ار لماک

نتم کی ، ینیشن مه ی هریجنز زا توافتم یشنیچ ورد یدومع تروص هب هکلب

ینعی دنریذپ یمن یروتسد شقن زین تاملک نآ رب وعالهو دنا هداد لیکشت ار مجسنم

.هب درادن روضح یا هلمج زین نتم ورد تسین لعف و لوعفم ، لعاف یاراد معالً نتم

روضح یا هلمج هبش و هلمج راتخاس هنوگ چیه اه نآ نتم رد هک اه اوژهنا هنوگ نیا

دوش. یم هتفگ یروتسدریغ ی اوژهنا درادن

، ینیشن مه روحم دناهدرک هراشا نسبوکای نامور نوچ یناسانش نابز هک هنوگ نامه

و نیشن مه یاه اوژه طابترا یسررب اب غًابلا انعم و دنهد یم لیکشت ار نابز دوپورات

ساسا و ناینب هملک نوچ هملک تلا صا بتکم رد دوش؛اما یم صخشم نآ رد نیشناج

یاراد ناسنا نوچمه و تسا و... شناد و ملع ، تایبدا ِناهج رد هوقلا ب یاهلیسناتپ مامت

یتیهام و یرهوج یاه تحاس ِییازفا مه زا رتارف یلک هک دشاب یم یدوجو ماقم

ی هرهوج زا هتفرگ تأشن یاه لیسناتپ زا یکی زین یدنب هلمج راتخاس و هلمج ، تسا

( هلمج نآ( هب نداد تلا صا هک دوش یم بوسحم هملک زا تیهام کی و تاملک ِیعامتجا

هک روط نامه دوش. یم یمدآ نهذ و هملک یاه لیسناتپ اهو تحاس رگید کرد زا عنام

و نهذ تخانش و دنلباقتم ی هطبار رد یمدآ نابز و نهذ دنراد یم ناعذا ناسانش نابز

دوب. دهاوخن نکمم نابز راتخاس و نابز کرد نودب نآ یاهدرکراک

« رفس »

_زا؟

! هکرب _

_هب؟

! ایرد _

_یک؟

! هتسخ یهام _
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□

هرخص

هرخص

هرخص

هرخص

□□

رابیوج

رابیوج

رابیوج

□□

دور

دور

دور

□□

؟ دیسر _

تفر _

تفر

تفر

_زا؟

! ایرد _

_هب؟
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! هکرب _

_؟؟

□□□

بادرم توکس اه سلف لیسف

( حیسم رفولین ) . دیپس رفولین باتفآ

تاملک روضح زین راک نیا .رد میتسه هجاوم یرت توافتم راتخاس اب قوف ی اوژهنا رد

ینیشن مه روحم اب نتم ومعالًرد تسا هدمآرد شیامن هب راتفگ ی هریجنز زا رتارف

اما دزاس هتسجرب و...ار دنسم لعف، ، لعاف یروتسد یاه شقن هک میتسین هجاوم

هبش داجیا نارگشناوخ نهذ ،رد هملک کی ردقبلا دنچ ره نتم رد ییاه گولا ید روضح

لا قتنا تلع هب هک هدوب ؟» تسا هدمآ اجک «_زا عقاو ً«_زا؟»رد ثمال دنک یم هلمج

فرح کی اهنت و دنا هدش فذح اه نیشن مه نیا هب(_زا؟) تاملک ریاس یانعم راب

حلا نیع رد اما دشک یم شود ارهب لماک ی هلمج کی راب هک تسا هدنام یقاب هفاضا

هکلب هتفریذپن نتم رد و...ار لعف ، دنسم ، لعاف یروتسد یاه شقن زین هلمج هبش نیا

هلمج هبش ای صقان ی هلمج کی داجیا نارگشناوخ نهذ رد طقف

نهذ رد هک ینابز ییاهدحاو روضح تلع هب اوژهنا نیا نیاربانب . تسا هدرک

هتسجرب تاکن زا یکی . دشاب یم یروتسدارف عون زا هدرک هلمج هبش داجیا نارگشناوخ

یم شود ارهب هلمج کی راب هک تسا نتم رد یراتشون ی هناشن روضح اوژهنا نیا ی

و دنوش یم بوسحم هملک زین یراتشون یاه هناشن یتح ژرنا نیا رد نیاربانب . دشک

هملک تلا صا بتکم نیون فیرعت زا دنیارف نیا عقاو .رد دننک ینعم ی هدافا دنناوت یم

یم « یتیهام و یرهوج یاه تحاس ِییازفا مه زا رتارف یلک ار« هملک هک هتساخرب

لماش ار یراتشون ی هناشن کی هک تسا هدرتسگ ردق نآ فیرعت نیا ی هریاد و دناد

دوش. یم

« نامرف »
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ادص ادص

_ولا

ادص ادص

□□

همکچ زابرس

موکحم یاه اوژه نادنز

□□

گنفت

؟ گرم _ ؟ دلوت _

□□□

گ

ر

ی

ه

گ

ر

ی

ه

( باتهز انعر ) . یمخز رعش

ارهب شناوخ دعاوق هک تسا یا هنوگ هب اوژهنا نیا رد نتم ی هسدنه و نامدیچ زرط

و رکفت هب اوژناگ نیب طابترا فشک و ینعم کرد یارب ار بطاخم و دشک یم شلا چ

یم تیعبت راتفگ ی هریجنز و ینیشن مه روحم زا هک هلمج کی .رد دراد یماو فقوت
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شقن الً ومعم لعاف و دنوش یم بیکرت رگیدمه اب یرگید زا سپ یکی تاملک دنک

یاه اوژهنا عاونا و اوژهنا نیا رد اما دراد هدهع اررب ریذپ شنک شقن لوعفم و رگشنک

و نتم ندناوخ یارب شناوخ دعاوق دننک یم تیعبت یسیون اوژهنا دعاوق زا هک یرگید

یارب و تسا یراتشون _ یرادید ژرنا کی اوژهنا اریز تشاد دهاوخن ییاراک ینعم کرد

نیب طابترا و اوژناگ صاخ ی هسدنه زا هدافتسا اتاب دید ار نتم دیاب ًامتح ینعم کرد

یم ییازفا مه هب مرف و اوتحم ، یراتشون ژرنا نیا دش.رد لئان ینعم کرد هب تاملک

رارکت اوژهنا نیا لوا دوزیپا ثمالًرد درک طابنتسا مرف ارزا ینعم ناوت یم و دنسر

؛و تسا هدرک ( ادصورس روفو و یغولش ) هیوناث یانعم داجیا ادص» ی« هملک راب راهچ

مه تلع هب گنفت نآ رد هک هدیرفآ کیتامارد ییاضف موس دوزیپا رد اوژناگ نیب طابترا

اب یهارود نیا و هتفرگ رارق یهارود رس رب هک تسا زابرس زا زاجم زابرس اب ینیشن

روحم زا یورارف اب اوژهنا سپ . تسا هدش صخشم موس دوزیپا ِصوصخ هب نامدیچ

روهظ ی هصنم ارهب هملک و نهذ زا یرگید لیسناتپ نابز روتسد راتخاس و ینیشن مه

. تسا هدناسر

: هجیتن

رد ار یصاخ لوصا و هدعاق نابز یارب ارگتخاس یسانش نابز رد روسوسود نانیدرف

هب فیرعت ینامز مه و ینامزرد ، ینیشناج و ینیشن مه روحم هلمج زا دریگ یم رظن

یم رظن رد دنمراتخاس ماظن کی ار نابز لک و...ورد هملک زا یلولدم و دلا صوصخ

ریاس و وا هاگن زا راتخاس نیا دنک؛و یم فیرعت مه ار ییاهراتخاس و دریگ

یم بوسحم طابترا یرارقرب یارب یرییغت لباقریغ یاه هفلؤم ارگتخاس ناسانشنابز

هب نداد تلا صا اب اوژهنا ژرنا ؛اما تسا نابز دوپورات نسبوکای ی هتفگ هب هک دنوش

رد ار تاملک شیپاشیپ هک نابز روتسد راتخاس زا یورارف و نتم رد تاملک دوجو

مع ینیشناج و ینیشن مه روحم زا یورارف و هدرک روصحم و دودحم یروتسد فیراعت

و ینیشن مه روحم عقاو دنک.رد یم یورارف روسوسود رظن دروم یاهراتخاس الًزا

تلا صا و هجوت زا هک دنتسه ییاه لیسناتپ یگمه نابز روتسد دعاوق و ینیشناج

هملک زا ییاه تیهام طقف و دنریگ یم لکش تاملک یعامتجا ی هرهوج هب نداد

تلا صا نتم رد هملک دوجو هب اوژهنا هکژرنا تسا حیلا رد نیا . دنوش یم بوسحم

. تسا نتم رد هملک دوجو تابثا شیاهدرکراک زا یکی و هداد



▍┏19

: عبانم

. زکرم رشن ، نارهت نتم، ليوأت و راتخاس ،(1382)، كباب ، يدمحا _

هملک و ادلی یاه  مشچ ،(1396)، هماگنه ، اروها ؛ رفولین ، حیسم ؛ شرآ ، کیپرذآ _

. راگزور رشن ، نارهت ،_ کیفارگولوه ناهج دیلک _

. سمره ، نارهت ، يوفص شوروك یهمجرت ، روسوسود نانيدرف ،(1379)، ناتاناج _كرلا،

، یوفص شوروک یهمجرت ، یمومع یسانش  نابز ،ود،(1378)، دنانیدرف ، روسوس _

. سمره ، نارهت

تراب یشیدنا  مه قماالت »رد ایرد ات روسوس زا ،(1386)،«دالتل نازرف ، یدوجس _

رنه. ناتسگنهرف ، نارهت ، نایموجن یلعریما ششوک ایرد،هب و

نآرق رد قح ییانعم یاه  هفلؤم لیلحت (1390)، زیورپ ، یدازآ ؛ داهرف ، یناساس _

یاهراتسج ی همانهام .ود ینیشناج و ینیشن  مه ی هویش زا یریگ  هرهب اب میرک

(9)1 هرامش ی3، هرود ، ینابز

رهم. ی هروس ، نارهت ، یسانش  ینعم رب یدمآرد ،(1387)، شوروک ، یوفص _

یسررب اب ییارگتخاس موهفم و هدیا ،(1389)، ریما یپ، کین ؛ دمحم ، یداوج ملسا _

ی هرامش لوا، .سلا یعامتجا یگنهرف تفرعم ایرد، ات سورتسا یول و روسوس ءارآ

. موس

رهم. ی هروس ، نارهت ، اسراپ یدهم ، یسانش  هناشن ینابم ،(1387)، لیناد ، رلدنچ _

،ين. نارهت ، يسانش  ناسن ا ياه  هيرظن و هشيدنا خيرات ،(1386)، رصان ، يهوكف _
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هبحاصم

هب یثحبم دییأت درای تمسق نیا رد ام دصق هک دی شاب هتشاد هجوت زیزع ناگدنناوخ

. تسا ناگ تخیهرف امش یاپ هب نآ یملع تواضق و تسین گولا ید رعش مان

یثنخ تایبدا میلست تساوخ یمن ،هک تسا ی ناوج یرعاش هب مارتحا یادا ضرغ

وا هب ایند هن یلو ، تشاد رعش زیگنارحس تحاس هب ابیز یهاگن و دوش زورما نایارگ

. میرذگب هنو... درک افو

مینادب رگیدکی ردق ات ایب

مینامن رگیدکی ز هگان هکات

... دندرک تسود یادف ناج ناقیفر

گولا ید رعش هدنیامن ینادرم یلع دای هدنز با یتمه ویرآ هبحاصم

۹۵/۱۱/۳۰: خیرات رد

وا هب بوسنم گولا ید رعش هک میتسه یسک تمدخ رد ناتسود

تسا شناملق ومه

میتسه امش تمدخ رد یهاتوک یفارگویب اب راوگرزب ینادرم بانج _

همین ار هاگشناد و یبرجت ملپید _ ناتسزوخ _ هذیا دلوتم متسه ینادرم یلع _سالم

تصش دلوتم _ مدرک اهر هراک

؟ دیدرکادیپ شیارگ تایبدا هب ینامز هچ _زا

متفر و....یم هذیا رعش نمجنا یگلا س هدراهچ زا اما یکدوک زا دیاش مناد یمن _

؟! دیدیسر گولا ید رعش هب هنوگچ _
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دوعسم زا هبحاصم کی ریثات تحت داتشه .سلا دراد ار شدوخ ناتساد گولا ید رعش _

متشاد یم رب نارعاش زا هتشذگ اررد میاه ملیف یاه گولا ید نم دوب هتفگ هک ییایمیک

هک نانچن آ رعش نارحب و ناشیا ضارتعا و یارگ نابز نایرج اب دوب هدش فداصم و

دبع یلع و یهاچاباب دعب یزرو نابز ی هدنیامن هک دنتشاد الف تخا مه ینهارب و یشتآ

یسیون گولا ید ریثات تحت گولا ید رعش . مسیونب گولا ید مدرک یعس نم دش یاضر لا

کت ناونع هب هن مه ار یزرو نابز و مرف رد لا دتعا هتبلا دوب، مه یهانپ نیسح یاه

. ندرک لمع یرصنع دنچ هکلب رصنع

؟! تسیچ اوتحم و مرف زا امش فیرعت _

اب دهد یم لکش ار ییاهن مرف عمج رد یراتشون لکش وهبعالهو ینورد لکش مرف _

نانچنآ تسا ریسفت لباق ییارگ لکش هک میبای یم رد یسور یاه تسیلا مرف هب یهاگن

هدروآ تسد ارهب اوتحم هاوخان هاوخ تسا مرف خقلا هکنآ و تسا مرف رس رب گنج هک

اوتحم زا هدیرب مرف ، دماجنا یم راعش و یادص کت هب هاگ ضحم یارگ اوتحم لکش اما

و....ار یسایس یعامتجا یاه بتکم هلمج زا یدایز یاه یدنب هقبط مه اوتحم . تسین

. تسا نکممریغ هاگ و راوشد مه زا ود نیا کیکفت . دراد

؟! دراد دوجو هفلوم دنچ گولا ید رعش یارب _

آ هسنارف زا هک مجح رعش لثم تسرد میا ههجاوم ندش یناهج ی هلوقم اماب دینیبب _

ای دمآ مه ام روشک هب هک دمآ بان رعش هسنارف دوخ رد هسنارف رد مجح رعش سپ دم.

اب ناهج رد ام درس گنج نایاپ و هدش دای ثداوح و ناریا قناالب زا دعب درک. تیارس

راچد یزرو نابز و یحیسم نافرع یاه هلوقم اب اجنآ هک میدوب رگ هدهاشم یاکیرمآ

ار شدوخ ریثات مسیلا مرف ای مرف .ثمال میدش راچد مظن نیمه وریپ مه وام دندش

لیدعت ی هطقن هب میدرک امتالش ینیب ناهج وای یزرو نابز و راتفگ رعش ای تشاد

هیردنکسا زا ردنکسا رعش .ثمال مینک ینورد دوخ رد اهار شرگن نیا مامت و میسرب

هب ندیسر مناد یم گولا ید رعش کی نم ار یحلا ص دیس دنک نام مرگ دروآ شتآ

. فارطا طیحم اب گولا ید

؟! دراد یا هفلوم زاب ،ایآ فارطا طیحم اب گولا ید هب ندیسر _

. هریغ ای ییامنیس هاوخ گولا ید هب هجوت تسا هراعتسا امرپزا نابز هرمزور _ردکالم

. تسا هدش هداد حیضوت ال ماک دوش، هدهاشم بوالگامگار رد گولا ید رعش هلب

ی همه زا نتفرگ شزومآ رد یعس اتاالنو امین زا رعش یعامتجا الت وحت ریس
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همه یاه کرتشم و ساسا و هیاپ اه نیا ی همه و... هراعتسا ماهبا زاجیا رعش تانایرج

میراد ار دوخ هاگن تاییزج رد مه .ام دنتسه تانایرج ی

؟! دیرب مان دنکیم زاتمم ار گولا ید رعش هک ییاه هفلو م راو رتیت ، ینادرم بانج _

رعش فشک دوش. یم هتفریذپ ، دیدج فشک طرش هب یکبس ره تسا نیا مروظنم

؟! تسا هنوگ چ گولا ید

و ینیب ناهج لباقم هطقن و دوب یزرو نابز جوا هک داتشه ی ههد رد ام هک متفگ _

دروم ار ینیب ناهج مه یزرو نابز مه ردآن هک میدرک قلخ ار یرعش دوب یارگ اوتحم

ینتبم ای ندیسر هبکالم مرف رب ینتبم دوب. مرف ام یانب گنس هتبلا و میداد رارق هجوت

ثملا و... همانهاش زا میدرک عورش کیس کال رعش زا هک ندیسر گولا ید هب مرف رب

هب میداد رارق هجوت دروم ار رصانع ی همه هکلب ، مینک یمن لمع یرصنع کت ام میدروآ

. میدز ثملا ار یهانپ نیسح صوصخ

هیلوا رصانع و...زا یادص کت و ندوب یطخ دنچ مرف و یناگ اوژ هریاد دینکن شو ارفم

دمحم دنمشزرا یاه هزومآ نآ یگنوگچ و تسا ماغدا هب ندیسر رس رب ثحب دنا

. ندوب یناهج ینهارب یاه یروئت ات تسا رایع مامت یناریا کی هک یقوقح

کی هب ینیب ناهج ،و ناتدوخ ریبعت هب یزرو نابز ماغدا اب امش ینعی مدش، ن هجوتم _

دنا؟! ینیب ناهج دقاف ینابز نارعاش رگم ؟! دیدیسر دیدج فشک

ندیسر مرف رب ینتبم و میا هتخادرپ نارگید امهب هک متفگ دنا گولا ید رعش مه _اهنآ

ییاضر لا دبع یلع زا دینک هاگن بوالگام رد یتح میناد یم گولا ید رعش ار گولا ید هب

یهاچاباب زا یتح . تسا گولا ید رعش رعاش لیلد نیا هب ناشیا اجنیا هک میا هدز ثملا

امش کرد سپ هدوب تاع طاال یدنب هتسد و تاع طاال یدنب هقبط تالشام میا هدز ثملا

. شریذپ دروم مه اهنآ و تسا حیحص

یور ،زا مناوخ یم ار ینتم یتقو نم هک میوگب هنوگنیا ، مروظنم ندناسر رتهب یارب _

؟! ییاه هفلوم ؟!هچ تسا گولا ید رعش نیا هک یپبمرب زیچ هچ

دوش یم هتخانش رعش رد گولا ابید امنیس رد هک تسا یرعش گولا ید رعش منک ضرع _

یاه گولا ید رعش رد یمتاح یلع ناتسد رازه یاه گولا ید هب امش ی هراشا تشگنا لثم

رد ام حیضوت گولا ید رعش چرس اب هکنیا حیضوت . تسا گولا ید رعش مرف رب ینتبم

. تسا هنوگچ رعش ناهج زا نتم لیوات ملع و یسانش رادیدپ هک یمآدی باال لگوگ
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دینک ضرف . تسا گولا ید رعش مرف رب ینتبم هنارعاش نوتم زا نتم لیوات هنوگره

ینتبم یاه گولا .ید تسا هتشذگ نم رب ناهج رمع هن ما هدازن ردام زا زورما هچ ولماش

یب گولا ید رعش تسا گولا ید رعش ام هاگن زا تیاهن رد ولماش رعش نیا رد مرف رب

. تسا هداس هزادنا

؟ ینادرم بانج دینک یم زاب ار مرف رب ینتبم گولا _ید

رد امش دینیبب گولا ید ثحب و...حاال ینورد لکش مدرک ضرع هک ار مرف امزا فیرعت _

هکلب ، تسین ضحم مسیلا مرف ام روظنم هک دینیب یم ار ضحم مرف ییایور هللا دی راک

دیوگ یم نآ رد هک دراد یرعش شنمدار سوریس دینک ضرف گولا ید تمدخ رد مرف

گولا .ید تسا گولا ید نیا لا یرتم هاگن کی ال ماک تسیک شود رب توبات دناد هچ هدرم

رعش تیاهن رد مرف ای هدولا ش ای هرکیپ ای نتم رد گولا ید شنیچ و ماغدا ضحم

. تسا گولا ید

. دینکزاب متساوخ یم یمرف ریغ گولا ید لباقم اررد یمرف گولا _ید

تسا یزرو نابز و نابز راک نیا و تسا ینکش هدولا ش لوصحم یمرف هریغ گولا _ید

نیا مه ام فده و دنک یم یقلت نایذه التوای بعزخ آنار یدورگنل سمش هک یزیچ

هدیشوپ و دنا ضحم رعش الت بعزخ و یفسلف یاه نایذه نیمه هاگ میوگب هک تسا

هیواز اب تسا رعش و... یهاچاباب ، یاضر لا دبع رعش هک متفگ یدورگنل سمش مشچ زا

سمش دوخ هتبلا یمرف ریغ هاگ و یطخ دنچ نکش راتخاس ارگ نابز توافتم دید

دراد بوخ رعش و بوخ راک مه یدورگنل

مزیرب نوخ وا یپ اترد دوش ادیپ یجنم مینک یم آوزر میا شیوخ نورد جالد

مان هفلوم ناونع هب هک دوب یا هتکن نیرت زاتمم دیاش مرف، هب ینتبم هبکالم ندیسر _

گولا ید هب هجوت ، هرمزور نابز رد هراعتسا ، طیحماب گولا ید هب ندیسر نوچ . دیدرب

یاقآ زا یا هبحاصم رد دییوگ یم هک هنوگنامه . تسا هدوب لبق و...از ییامنیس

هادی.. دیسر رعش نیا هب هنارعاش گولا ید هرابرد ییایمیک

هب ندیس ر امش رظن ،هب میشاب هتشاد یمرف گولا ید رب یرتشیب هجوت دیراذگ ب سپ

؟! تسا رسیم یهار هچ زا یمرف گولا ید

مراد لوبق ار امش رظن نیا _نم

مان هفلوم ناونع هب هک دوب یا هتکن نیرت زاتمم دیاش مرف، هب ینتبم هبکالم ندیسر

گولا ید هب هجو ،ت هرمزور نابز رد هراعتسا ، طیحم اب گولا ید هب ندیسر نوچ . دیدرب
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یاقآ زا یا هبحاصم رد دییوگ یم هک هنوگنام .ه تسا هدوب لبق و...زا ییامنیس

یناسارخ و یقارع یدنه کبس . دیدیسر رعش نیا هب هنارعاش گولا ید هرابرد ییایمیک

ناوخا رعش امش توافتم یاه دید هطقن اب دنرعش اما همه و دنراد ار دوخ یاه هفلوم

رعش دنمورین یاهرطس اب دراد یوق مرف تکیهب رعش ار هبیتک رعش دینک هدهاشم ار

ناش راکرد مرف رب ینتبم راگدنام یاه گولا ید دینک هدهاشم ار بارهس و غورف ، ولماش

. دنراد

؟! تسا رسیم هنوگچ تسامش روظنم هک مرف هب ینتبم هبکالم ندیسر _

و یهانپ نیسح یامنیس یاه شزرا دینک ضرف هار نیرت هداس تسا هعلا طم نآ _کِممک

. ناشیا راگدنام یاه گولا ید

و دیتاسا روط نیمه و دیراد تسد رد ار رعش مچرپ هک ناوج لسن امشرب دورد

یتمه یاقآ بانج منکیم رکشت اه... توسکشیپ

. دنداد ام هب هک یتصرف و نینزان ینادرم بانج زا رکشت _اب
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دقن

یدمحا هللا حور هلپ»زا رام نامر » رعش رب گولا ید رعش رظنم زا ینادرم یلع دقن

هلپرام نامر

(1)

دندوب هدرک شیامن تشگنا

دنتفگ یم و

درادن ار نتفر باال یان و ناج هک

هراچیب

دندیدنخ یم و

دوب رفنتم هلپ هار زا هک یدرم هب

دندوب قاربق و لا حرس

دنداد یم فلتخم یاهرطع یوب و

(2)

دندوب هدرک شیامن تشگنا

دنتفگ یم و

دشاب هک مه شارخنامسآ

درادن نتفر باال

دوش یم مه رچلیو اب
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اه. نامتخاس نیرت دنلب ماب تشپ باالی تفر

دندوب هداد هیکت اصع هب یخرب

نیشن رچلیو یخرب

... یخرب

ناشتهابش اهنت

نیمه طقف

دنداد یم کسیو یوب هک

دنتفگ یم و

دندیلا یمن و

اه هراچیب

(3)

دندوب هدرک شیامن تشگنا

ناهج مدرم

ار شوپ کیش یدرم

دوب قاربق هک

داش و

داد یم یصاخ رطع یوب و

دندوب هدرک شیامن تشگنا

دندیدنخ یم و

دندیلا یمب و
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هک یدرم هب

دیخرچ یمن یا هنشاپ چیه یور

دنتفگ یم و 

دوب رفنتم هلپ هار هک زا یدرم

تخاس ار روسناسآ

دندید یم و

دوب   رفنتم هلپ هار زا هک یدرم

تحار یخلا اب رگید حاال

  هلصوحرس و

تسا هتسشن

شا هون واب

رام

هلپ

دنک یم یزاب

یلع ملق ،هب گولا یدرعش رظنم زا یبدا لیلحت و دقن ( هلپرام نامر ) رعش هب یهاگن

ینادرم

نم ی هقیلس و تسا نم ی هقیلس دنک یم ریگ لفاغ رعش کی اب هجاوم رد ارم هچنآ

هاگآ دوخان کی رد ندرک یگدنز دراد، تبث و طبض دوخ  رد ارم شناد  و هبرجت نازیم

لد رب هک تس یگنچ طقف دسر یمن مه هیناث مدص هب هک نم رد یا هبساحم ، تسا

. دوش یم هدیشک

شناد کرد هار رد رعش یناوخ :ژفر لوا رایعم ، دنمادک هبساحم نیا یاهرایعم  واما
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هدنروآ دیدپ ءازجا   رگید و راتخاس ، نابز مرف،  ی هعلا طم مود: رایعم رعش، رد دوجوم

نآ.

هب دناوت یم ( هلپرام نامر ) رعش نیا هک  مراد نیقی تشون مهاوخ یپ رد هک نانچنآ

دوش. یروآدای قفوم رعش کی ناونع

و دننک یم تالش رعش زا هدیچیپ ماظن کی هب ندیسر رد ییوگ نایزه اب اپون نارعاش

ی هجیتن کرد مدع نیا ، تسا هدیچیپ مرف زا کرد مدع ی هجیتن ییوگ نایزه نیا

  غورف نلثم هک درک کرد ناوت یم هنوگچ هکنیا ینعی تسا رعش اب یحطس دروخرب

هجیتن رد هک تسا هدرک هدافتسا هدینت مه رد اما   ازجم مرف دنچ زا رعش رد دازخرف

کرد لکش، ظاحل هب ینورد ماظن نیا کرد دنک، یم قلخ ار ینورد ی هدیچیپ ماظن کی

هکنآ حلا دید دیهاوخ شزرا یب ار مرف دقاف اما تبثم مایپ ره رنه رد امش ، تسا مرف

. تسا هدش هداد مه مایپ هاوخان هاوخ دشاب هک مرف

رعش مسا نآ، رد مرف ینغ ی هبرجت ظاحل هب تسارگ مرف یرعش ( هلپرام نامر ) رعش

رعش مرف ناونع هب دناوت یم نامر هکنآ ینعی ، تسا هدرک قلخ دوخ رد ار شناد کی

روسناسآ عرتخم درم نآ هک رعش نامرهق اب اهناسنا و ءایشا شنک مه دنک،رد لمع

مرف ظاحل رعش)هب رب ینتبم ) دزاس یم ار روسناسآ هک  یدرم امزا لیلحت . تسا

اهنآ. دوجوم طباور و اهناسنا و ءایشا اب ههجاوم رد هچ ، تسا دنمشزرا

یم امش دنز یم مغر ار رعش ینوریب مرف هک دنک یم هدافتسا یدنب دوزیپا رعش زا

ح دینک دروخرب یراتشون ظاحل هب مرف زا یقلت زرط نیا رعش اب اهدص هکلب اهد دیناوت

لکش کی مسرت ظاحل مرف هب ندرک ینورد   هداد تاجن ار رعش نیا هک یزیچ هکنآ لا

رعش یزکرم رطس ناونع /هب دندوب هدرک شیامن تشگنا هک/ دشاب یم رعش رد ینورد

  تسد هب فلتخم میهافم فلتخم یاهدوزیپا رد یزکرم رطس نیاو دوش  یم یقلت

 و ددرگ هعقاو رخسمت دروم ات دوش یم امن تشگنا لوا دوزیپا  رد درم ینعی ، دهدیم

کی تیاهن ورد هاوخ توافتم کی ناونع هب اما دوشیم امن تشگنا مود   دوزیپا  رد

؟. اجک ونآ اجک نیا امن اما تشگنا یدرم لوح توافتم یتیاور ینعی ، یناهج عرتخم

لوا دوزیپا ،رد فلتخم یاهرطع یوب هلپ، هار
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مود دوزیپا ،رد کسیو یوب اصع، ، رچلیو ، شارخ نامسآ

،رد هلپرام ، روسناسآ هلپ، هار ، ندیخرچن یا هنشاپ چیه یور ، نداد صاخ رطع یوب

موس دوزیپا

زا غراف و دندنمشزرا رعش رد یسانش ناملا رظن زا هکنیا زا غراف هدش دیق تاملک نیا

مغر زین ار رعش یلک ریوصت ، دنتسه نابز رد ژافر ببس   یسانش ییابیز رظن زا هکنیا

دنا، هدش عقاو یلصا تیزکرم تمدخ رد یوناث یاه تیزکرم ناونع هب همه دنا، هدز

هدرک شیامن تشگنا ) رطس   یکیو ( درم اوژهی ( یکی دراد یلصا تیزکرم ود رعش

.اذل تسا هدرب هرهب یبوخ هب زین   زتنسو زت، یتنآ زت، دنیارف زا رعش نینچمه )و دندوب

تبسن لا کشا نیا شنکاو و شنک مهرد کرد اب رعش رد دوجوم لا کشا ندرک ازجم رد

رد هچ دوخ رد دوجوم راکزاس ظاحل دنز،وهب یم مغر ار هدیچیپ یمرف مه هب

رب ار یلک یریوصت رعش یسانش ناملا اوژهاهای دیلک کرد و نآ کیمرف شناوخ

، تسا یلک یریوصت نتشاد رعش نیا یاه یوژیگ نیرتمهم دنک،زا یم نایع بطاخم

هتخاس ینعی ، دراد ینورد یگدروخشارت رعش و میا ههجاوم هزاس کیاب ام هکنآ ینعی

ملیف کی ریظن یزیچ . تسین رعش ندز فرح رفص و تسین فرح .اذل دزاس یم و هدش

مسا هک دنرگیدکی تمدخ رد تاملک ی همه ینعی نامر زا یپکسورکیم ی هدافتسا ای

حرطم هدیا کی ناونع هب هناهاگآ رایسب هک دنک یم نایع ار دوخ موهفم اجنیا رعش رد

( هلپرام نامر ). تسا هدش

 و دریذپ یمن ار هدش یحارط لبق زا ماظن کی ساسا رب یگدنز رعش  رد دوجوم ش ناد

هزات یناهج قلخ هار رد هزات یا هنشاپ ناونع هب ار ندیخرچن یا هنشاپ چیه یور  

تعانق هلپ هار  وهب دنداد یم سکیو یوب هک یمدرم اب ههجاوم دنک،رد یم   حرط

هنیداهن تسا یهاوخ توافتم مدع ی هجیتن نیا ، دندش راچد اصع و رچلیو وهب دندرک

روسناسآ ، دوشن دص روسناسآ ربارب رد هک تسا حیحص ینامز نهذ رد هلپ هار ندش

یدنب نایاپ رد رعش و تساوخ یم هنوگرگد ار ناهج هک یدرم زیامت ، تسا زیامت ببس

هک یناهج زا همجرت دنک  یم یزاب هلپرام شا هون اب درم دنک، یم لمع هنادنمشوه دوخ

هک یمدرم اهو دنخشین رپزا یناهج ، دنزب مغر زین  ار ییامتجا یاه شناوخ دناوت یم

. دنهدیم کسیو یوب

همه اب عارتخا ینعی ، رچلیو و سکیو  هک نانچمه تسا یسراف ریغ یا هملک روسناسآ
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یگدنز رب ینتبم یمدآ تیدرف دیآ،رد یم ام یگدنز هب شمسا هلمج زا نآ گنهرف ی

رچلیو رتزا نشور یماجنا رس  ای کسیو یوب زا بهتلم ینهذ هچاب شدوخ ییامتجا

ی هدعاق نیا   ندز مه ،رب میمهف یم بوخ ار هلپرام یزاب دعاوق میشاب هک رهحیلا رد

. تسا یمدآ یایور ورد یمدآ تشرس  رد هراومه   روسناسآ کی نیعبت و یزاب

تاضقانت ناهج رد یگدنز تسا هدیسر نیریز یاه الهی هب قمع ظاحل هب رعش نیا

ماظن کی و رد دنا هزات همه رکذلا قوف ییاه ناملا    تس یلکش تینیع یاراد و  درادن

رد وژافر قمع  و رطس رد باهتلا اوژه کیمانید هک هدش ایوپ ینابز قلخ ببس لیختم

یامهب همه هکنیا رخآ وکالم هدیسر یرگن یئزج هب هلپرام نامر دنز، یم مغر ار رعش

 نآ یسک هچ ؟و اجک یک؟ روسناسآ کی طبض و فشک هکنآ حلا میراچد هلپرام یزاب

نیا .و میا هلپ هار رد زونه و دهد یم سکیو یوب نهذ تروص نیا ریغ ؟رد دشاب درم

منک یم رکف نم اذل رعش  زا حیحص کرد هار رد دشاب یروسناسآ دوخ دناوتیم رعش

.و... تسا رعش نیا رد یدمحا هللا حور ءاضما مامت ینایاپ فرح نیا

 

1393/7/16 ینادرم یلع
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ناتسادرف و رعشارف : مود لصف

هملک تلا صا
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یتمه ویرآ

« نشور اه وتسرپ مشچ » رعشارف

ی و «آ

ار ود یس

وت: نم

ام»

« بمب »

ا م

▉

رانا.. گنر هب

ریت کت اهرب تسد ٬ رابگر ناماه کشا

ریمزا وااب ضبن ٬ تسینابوک نم بلق

کی ٬مرف یاو یا ینتم هچ اب

یشاّقن

ریق مه غبلا گنر ٬ گنگ مگ٬ رد ٬رس خلت

▉
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اه؟»٬ مشچ »-

٬« دنام یکشم »-

اه؟»٬ تسد »-

رت» قشاع »-

رید دش یم رتدوز ٬ بلق دز یم رت دنت

دز اررپ وا مشچ ٬ هاگان وتسرپ کی

ریجنز رد دش هتسب ٬ تسریجنز نم مشچ

؟» دیزرل تنامسآ »_

تخاس نم زا سفق _«وا

« ریس نم زا یگدنز ٬ دنام ابوا یگدنز

▉▉

ریوصت اهرد هیاس ٬ شوغآ ٬ ایور رون٬

.. ریگلد نز.. کی یوم ... ٬روب حتلا ٬یب کشخ

▉
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نتم مامت ( کی

دنک.. یم زاورپ اه وتسرپ روحم لوح

. تسین طوبرم فلؤم هب نتم رد یقافتا چیه ود)

▉▉

« تسب «نب

هرجنپ

هناد

وتسرپ

▉▉

هناد

وتسرپ

▉▉

وتسرپ

وتسرپ »

وتسرپ

مراذگ یم مشچ

اهار تسب نب مامت

بش کی ات
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هرجنپ کی ات

«... کی ات

وت؟» یا هدنام اجک سپ »-

ار نتم

ا

ر

ت

ف

ا

ع

.. نازیوآ یقشاع

دنیوگ یم

تسب نب هب یتقو

٬ دنسر یم یقشاع

ار ناشدوخ

دننک یم نازیوآ اه هرجنپ رد

... سفق یخلا هب

.. اهوتسرپ ضغب هآزا

ار؟» نتم یاه هرجنپ مینک زاب یهاوخ -«یم

-«هس

ود
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.. کی

« زاورپ

.. ددرگ یم رب قرو ار نامسآ

اه؟» رتکاراک »-

« رضاح »-

..« تکرح »-

▉

هک: یکدصاق

«ف

ا

ق»

هتفر ارباال

هتفرن

دشک یم سپ اپ

ردام کی یاه الالیی فقس زا

تداهش تقو هب

؟» میاهوتسرپ »-
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اه نیم عافترا -«زا

ار ناش هراو ناسنا یتسه دندیشک رپ

« هدنرپ ود نآ

بآ هساک ردام

« فده »-

اه هراپمخ صقر

رگنس توکس

« شتآ »-

اه مشچ مامت و

فده هب یاه هقدحزا

ما؛ هتفر

نمات

یهایسات

.. گرمات

مدیشکرس هک ار مود ی هنامیپ

اه مشچ

شتآ هلولگ ود

فده هب یاه هقدح زا

ما؛ هتفر

اتوا

یهایسات
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... گرمات

هدیشکن موس ی هنامیپ هب

.. مدوب هدرم

دوب.. هدرم

▉▉

رادم رب رهش

اه هلعش

ار ناردام هصق

.. دشوپ یم هایس

رادم رب رهش

اه هصق

ناکدوک شوگ رد

ار هحلسا

ار گنج

دوش... یم الالیی

.. رادم رب رهش

رب.. رهش

رهش..

▉

یورس

تعاس عافترا زا هک
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ار اهوتسرپ

شیاه هبرقع هب

هخاش هخاش

٬ هتخیوآ

دوش یم رگنس

یاهوتسرپ : فده »-

ور» هب ور

اه ردام نویش

ناکدوک ی هیرگ

« شت .. شت .. شتآ »-

▉▉▉

اه؟» هرجنپ »-

« هتسب »-

وت ناوزاب نایم و

اه هدنرپ هاگدیعبت نیا

تسا یتسب نب هچ

.. ندرک یقشاع یارب
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یرفص اسهم

« مراد تسود ار ییایرد ناغرم مناخ یسمش «نم ناتسادارف

ایرد ایرد

درم

وراپ وراپ

▉

« اجک »-

« ما هدیسر رارف هب تسا یتقو دنچ ار مدوخ »-

؟» اجک هچ؟زا -«زا

« یگدنز مغ..زا -«زا

هدرم نایهام

شوپ هایس یایرد

دوش: یم لپ ار شدوخ

-«هب؟»

اه» هصق رهش »-

.. دیدرگرب ار شلا یخ

ار شیاه ایور مامت ناکدوک نامشچ رد هک یدرم »-

.. وراپ
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لسن کی نامشچ زا

شیاه هرطاخ

« دوش یم وراج

▉

«!! دوشیمن مامت تقو چیه ایرد »-

؟» دیسیونب میارب ار یرتمک یاه مغ دوش -«یم

▉

ددرگیم رب یوار

: هچوک نانز ی ههقهق هب

: مناخ یسمش

ار ایرد هک تساهزور نیمه »

.. ددرگرب هناقشاع

ار مباوخ عافترا مامت گرزب زمرق یهام هس بشید

« دندیراب دنخبل زیر کی

▉

اه گنر یزاب

یوار دنخبل

... نیمز رسارس رد دوشیم نشج مامت میوش یم کیدزن هک دیع هب لا سره
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تسا کیدزن هک یدیع یارب

دندنخ یم

دنصقر یم

.. ار ناشدوخ دننک یم یزاب گنر هناقشاع مدرم همه و

▉

نامسآ اهنز

نامسیر اهنز

یوار ههقهق

... دوشیم بآ اهربا لد رد هک یدنقو 

ینز هک یتقو

.. دزیریم شدوخ نماد ارهب خرس یاه قیاقش

▉

ناج!! یسمش »-

؟» میدرگرب ار وت رطس تسه هزاجا 

؟» یدوب هدید اجک ار درم یتسار »-

هایس ینایهام اب تشاد »-
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موتخم تشونرس

اهرتکاراک مامت

«.. تخیر یم کشا ار دوخ زا سپ

هیاسمه یاهنز شاب مارآ »-

« دیفس نامسیر هایس نامسیر

« درک مهاوخ رپرپ ار ناشنماد یاه لگ ایرد رطس هب هدیسرن »-

«!! دنیشن یم ملد یور رتابیز زابره اباحم یب مغ ردقچ »-

«! تسابیز زونه تنماد یسمش -«اما

نز:

هکابوا متشاد تسود »

!! متفریم اه هصق رهش هب

دناوخ یم یسمش هکلم ارم

هصق یاضف مامت و

« دیصقر یم ام یاه مدق ریز

ددرگیم رب

: هتسهآ ار یوار

؟!» یناسریم وا هب ارم ینعی »-
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«.. دشاب هتسشنن زاورپ هب ییایرد ناغرم مکش اررد شدوخ -«رگا

▉▉

دنیایب مه هیاسمه یاهنز

دوشب اجنیا

ییایرد ناغرم نیمزرس

زاورپ رپزا

قشع رپزا

یدازآ رپزا

راذگب نیمز ار تملق یمک »-

نیا زا دوش یمن

« تشذگ تحار هنوگنیا ییاچ ینیس

.. دورب و دراذگب اهار ییاچ وگب »-

مینزب وراپ هدنام زونه

ار» اهایرد

نز: نامشچ رد کشا

.. مسرب وا هب دیاب »-

امش هب تنعل هآ..
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ناج یب یاهوراپ

بآ وت هب تنعل

«.. یگدنز وت هب تنعل

: کدوک ناساره یاههاگن

قشع ردپ

هاگ هیکت ردپ

▉

نم ایرد 

کدوک ایرد

یوار ایرد

هتسکش یاه وراپ

▉

یایرد ناغرم

ار یلا وح نیا یاه هزانج مامت

هناقشاع

.. دننیشن یم ندروخ هب
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: نتم اسپ گولا تاک

دنک یمن یقرف دسج اب دسج ییایرد غرم کی یارب ( کی

تسا زالل ردقنآ ناشبلق ییایرد ناغرم ود)

.. دنرب یم نامسآ ارهب رتکاراک ره یاه هراپ هکت هک



▍┏47

رای یلق هیده

« یشومارف یاه لیر «رب رعشارف

نامسآ بل رب بل

زا روبع

ار.. تیاهمشچ یاروام

▉

رب یا هدش کح نینچنیا هنوگچ »_

« نامز یبآ شوقن

وت» هزاجا هب دنشوماخ اهبارس »_

ییاهر دیون : مشچ

اه نشور هیاس

دصقر یم هام اهنامسآ ی هنیس رب

▉

یعمش

دییور ملق لد رد هک

ار مناهد دوش یم بآ
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( ادیوه همه اهزار )

داب، وت میدقت مناهج »_

تمان تیدبا یا

« اهنامک نیگنر نوگش

هدیمد زورون رازه

هدیرب سفن رازه

میسن ی هرتسگ ینعی _«وت

اه کدصاق جات رب راوس

زارف زا هک

« یا هدمآرب اهرطع

▉

هماکچ

مشچ

ناینرپ

▉

دوع
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هسلخ

صقر

▉

میدروخ دنگوس اهراز کمن _«رد

« دشن هیاس امار یربا چیه و

ینیشن هت نتم رد

کچوک یقیاقش

و

اه گولا ید مامت

.. دنور یم جیگ اه لودناپ تابرض رد

▉

اوح ی هشعر

هثداح تارطق

ب

خ
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ا

ر

اه هچایرد ی هنابیرغ ی نهلا

ییاه تسد

هب هدروخ هرگ هک

، تارطاخ ناتسجنران

گ

'' شناسگرن هب رگنب مراگن دش تسمرس ''

'' شنابز دش هدیچیپ شثیدح دش هناتسم ''

یدیما اوژه لگ _《وت

هدرم پژ زگره هک

《 دش یهاوخن

یربا هفقو یب ردتالمط _《نم

《 مجوم ی هکت رازه روشنم

تسا رهم قیلعتسن هتسکش

درابیم هک

ناگدنرپ یبآ هسدنه رب
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▉

هرطاخ تکمین

زر رطع

تکمین هرطاخ

▉▉

درم

نز

یشومارف یاهلیر

▉

ر

ی

ز

ش

هرطاخمرپ یلحاس اهرب هرخص

؟!》 دایص همه ای میدیص همه _《ام
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دنهد حرش دنتسناوتن 》_

《 ار ارجام نیا

رایسب نامبلق اهرد بابح

نام هظفاح و

راب کی هیناث هس ره

ریمعت تسد رد

دیشکن کرس افطل )

اهرطس قمع رد

ناشلوک ورس زا یگنوراو هک

باالمیرود.)

▉

نتسبآ هناخ

همان فارگاراپ دنچ

هک هنیموش کیو

دندش دود شیاه مزیه

شیادص ی هقرج زا

میدرک هتوتیب زور _《رد
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امار تختیاپ و

《 یواسم کی کی،

باتفآ رابت زا یرتخد _《نم

《 ایرآ لسن زا یرسپ وت

دنور یم هسیر

اه کنکداب هتسد ، هتسد

هدرک هشیر اه شرفگنس قمع ورد

راظتنا زا سیخ ییاهدیب

▉

یسک هچ ار ءاشنا _《نیا

《 ؟؟ هتشون

نیمک رد متسنادیم یوار 》_

《 یا هتسشن

دندرکن اطخ زااپ تسد

اه هماکچ

یورب مادم یشتآ اما

زونه تساپرب اهذغاک

!! نیرفآروش تس ییادص نیا
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ناوید نیرت سمش 》_

زا دش هداز

《 اه هفشاکم نیرتریبک

اتسور غاد یاه بش _《رد

ار شمان ناگراتس دنتسب انح

راوس هکی هک دوب وا مه

جوا دشورد اوژهاه

دنتشون نایرع

ار》 شا ییاروها ریدقت

▉

هدش زیرس تا هوهق 》_

《...... اهراوید اه،زا هفاک زا

منازیوآ اهکلف و خرچ _《زا

اهندابداب زا رتزرم ویب

موش یم هتشارفا

《 تیاه هنوگ چلا ریسم رد

ص

منبش زا رتریز هب رس

وهآ رتزا هدنمر و
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دیشخبب ار وا یگچاپتسد

دنفاب یم لزغ اه یسلطا شتباجن رد

خسم اه هروطسا و

اهزر ی هقلح _《رد

اپرب یدبا ییوگتفگ

《 ناکرپاش ی هلهله نایم

طخ رس هطقن

هداج رانک ام

میراد اهتنا یب ینتارام هب لیم
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یبدا یلال

« دییارسب هناقشاع ار اهنز » رعشارف

بش لد رد منک یم رفس

مدوخ زا

تنامشچ هب

مسوب یم و

هک ار ییاه سکع

تسوت دنخبل هب نیّزم

.. میاهبل یخرس اب

مد هدیپس ره

وت زا رود

مسیون یم هرجنپ یور رطس هب رطس

ار ما یگنتلد

تسوت یادص ِما یشوخلد اهنت و

قیاقش هخاش کی نوچمه

ما هنیس رد هک

... تسا هتفرگ شتآ
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هشیمه و زونه »: کی

تا..» مهاوخ یم

آ

و

ی

ز

ه

یوار یاهشوگ

▉▉

ما یناوخ یم ایرد مان -«هب

زمرق یاه یهام

منامشچ یدروج ال قمعرد

«... دنریذپ یم ار زاورپ

یا؟» هدیشوپ ناراب »-

منت؛ یاه هکیراب مامت »-

«... دنشک یم سفن اهگرب زاکالمِ رتزبس

شوپ هایس اه هراتس
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وت دای هب یهک هرطاخ »-

«... دنکِش یم ار ما یکیرات ِ تولخ

ار یریوصت و

لحاس یور

!... ینز یم مدق رت هزات یلکش اب

▉

دشوپ یم باتفآ سابل هک یرتخد و

زور، ِ خرس ی هریزج رد

؟» شناتشگنا »-

«... دنز یم هراوف ار رعش دنلبدنلب »-

؟» شیاهوم »-

دابِ یادصورس -«الهبالی

دور...» "یم ونِش ونِش" "

قشع زا بلا بل

دنز "یم روش " نانچمه شلد

!... قشاع ِنایهام یارب
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؟» شیاهمشچ »-

«... دشیدنا یم دازآ یاهبآ هب هک یشروش -«ود

▉

نتم ره یاهتنا رد

دنوش یم رود هشیمه

میوگ یم اوژهاهار

اه مشچ

اهبل

... اهتسد

" ییاهنت وپالن"ِ

دشک یم اهاروب هنوگ

اه هدنرپ

هاتوک ناشیزورآ یاه بلا

نطو زا رود

... گرم یمرگرس رد دنوش یم یناوخ زاب
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هدرم یرعش

هتسب یا هرجنپ

کالاهغ ناراب

▉

میاهمشچ

هک یرتکاراک اهنت

.. دنوش یمن دنب ار ناراب

هک: یرِنتراپ اهنت نابایخ و

هکچ

هکچ

ار... هسوب دنشک یم سفن

رعاش ِنز

دنز یمن هسرپ زمرق شرف یور

اه" هظحلِراکش رد"
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"ار.... شا هرهچ ِ ترهش "

▉

هنادرم یهاگ ود:«

نکشب ار شم کال

نک...» ریخبت ار شیاه مخز تهاگناب و
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یمیحر امیطاف

«... مسینایرع رصع : کسورع » رعشارف

مرن ییاه تشگنا اب

شزمرق والک

نیرتهب هناخ رد

دوب. نادرگ کسورع

▉

؟» زمرق مه _«زاب

دناشوپ یم زمرق ارم هشیمه ردام

زمرق نهاریپ

زمرق راولش

زمرق ندرگ شلا

زمرق

زمرق

... زمرق
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درک) یقشاع رابکی طقف شرمع مامت رد هک یکسورع گولونم )

▉

زمرق الک

کرتخد نخان ارزا شدوخ

دوشیم شخپ

نتم مکارتم فقس رد

▉

یفرب هلولگ رتخد

یفرب هلولگ کسورع

ار؟» شیاپ یادص »-

ار قاتا مونش -«یم

« شا یکچوک مامت اب

یباوخ تخت

زمرق الک شا ییاوقم مادنا یور هک
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زمرق نهاریپ

زمرق ندرگ شلا

ار شدگل دنابوک یم

یاه دادرارق مامت ریز

یکسورع

« مشاب نتم نادرگ کسورع مدوخ مهاوخ یم -«نم

یوار

هلپ

هلپ

دور یم نییاپ

بهتلم تحاس زا

؟» نتم »-

« زمرق نابرض »-

؟» اههاگن »-

« یکسورع »-

▉
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اهتقو یهاگ

ارچ مناد یمن یور یم هار هک یروجنیمه

یا... هدرک تا نت یتروص ینک یم سح یلو

« اهراد هزاغم یا هشیش یاههاگن »-

مه رس تشپ »-

« دنوش یم بذج ارم

صقر هب رتخد

یداش هب کسورع

« هدز تریح ار نارگ اشامت »-

دندوب هتخود مشچ ام -«هب

هنوگنامه

نابایخ یاه هیناث هک

لکش نامه

ینیرتیو یاههاگن هک

هشیش تحاس زا

دش..» یم ام بذج
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▉

تاالر: لوسم

یا همانتوعد مه بشما »-

ار ارجا تهج

«.. دیتسرفب زمرق یندرگ ابشلا هارمه شیارب

▉

نامهم تشپ نامهم

رتنامهم و نامهم

میراودیما ینتشاد تسود زمرق » یارجا

« دیربب تذل امش همه

نایرگ مشچ کسورع

وهآ کشا رتخد

ارم ات تسکش یم میاپ ملق شاک »-

« یدناصقر یمن نارگاشامت یارب
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مدرم هتشادن رواب ارهب تیاه هیرگ هنوگچ »-

« منزب هرگ

کشا تشپ کشا

رت کشا و کشا

دوش یم لیس ار نس

سیخ هنحص

« نارگاشامت ناج زمرق »-

اوخ..» باوخ باوخ اروت یتقو دربب بآ ار ایند همه مهاوخ -«یم

ادص: کی نایچاشامت

« رارف ... لیس لیس »-

بآ رب کرتخد

... رارق درادن

▉

دنشارتب کیتس زاپال ارم مهاوخب هکنیا رتزا لبق اه هرازه »

گرزب یا هنحص رد

رتگرزب یرهش رد
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... دندناصقر یم هناقشاع ارم همه

ینارون یناوج ناهگان

شا یناشیپ رب هک

دز یم قرب خرس یا هراتس

درب.. تراسا هب ارم

ما ینادنز تساه هرازه

دنب.. رد تساه هرازه

زورما ات

ار خرس یا هراتس نآ هک

مدید نامسآ یناشیپ رب

مناد یم

«... تسا کیدزن یدازآ

کشا رد کرتخد

رون رد هنحص

.. سیونب نایرع -«ارم

نهاریپ یب

شلا یب

« زمرق یب
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یبدا یلال

رعشارف

'' مسینایرع رصع : هناقشاع ''

: خرس لگ

« مناد یم ار هناقشاع یاه هصق ِ یاهتنا «وات

دنا هدیسوپ هک یناتشگنا -«اب

؟» ذغاک یور

▉

: خرس لگ

-«و

« دنا هدیباوخ نم رد قشاع ِ موق کی

یا هدناسر ناش ناوختسا هب دراک »-

زرم همه نیا رد

« دنا هدرکن روبع اه زمرق ِ طخ زا
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▉▉

ار هدنیآ پالنِ

منادرگ یم رب بقع هب هداس

و

هرجنپ یب یقاتا رد

: منز یم ندرگ ار تارطاخ

فدارتم یهاگ سفق »_

تس" یتوکس " نیمه

هدرک اررُپ مناهد هک

«... دنوش یمن فذح هاگچیه هک ییاهراوید و

ینز یم هنیس ارهب تیاهرعش ِگنس »-

اه ینایرع مامت ونم

زیوآ نادرگ

ما...» هدرک مبلق

یمبملا یا هرقن یاه اوژه هب

؛ باتهم ِ نامشچ ریز
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یتقو

مدنبب ار منادمچ مرادن تراهم

منک ادج ار میاهتسد و

... متارطاخ سیخ یاه هشیر زا

▉

نز

ییاهنت

ضغب

▉

نز

ییاهنت

رت ضغب

یا هرجنحو

شیادص تبرغ رد هرِخ رِخ هکات

دور یم ورف

شکب نوریب میاهناوختسا ارزاالی تیاهمشچ »-

دشک یم درد ما هنیس
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«.. هلعش مبلق

▉

هتخانشان تس ینیمزرس

دیرِگ یم هک

... نامسآ تسد یهت هاگن رد

رعش

رعش

رعش

مناوخب الالیی دیاب "ما ییاهنت ی" هراوهگ یارب »

زییاپ زا رتدوز راهب یتقو

گرب

گرب

درز...» منماد یور

؟» یتشگرب »-

یا هظحل »-

اه هناورپ سناکس هب

ار ما یلا سنایم توهرب و

رد مور یم ورف یا هظحل
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:« میاه هناکدوک دنخبل یارجام

؟» ینک یمن رارف ارچ »-

مهاوخ یم -«هنیلال

مربب هانپ اه یگیاسمه "ارهب ناهج "خهلا هاتوک مخا

« میدوب نام یگلا س شش مامت اب میدز هک ار ناشگنز دوب نومارق یلال -«اما

یمیدق طایح

راوید ِلگهاک ِنت یور زبس ییاهگر اهاب کات

.. دروخ یم رس هچغاب ریوصت یور ناحیر رطع

دهدب لاژی تسون یوب هک ییاه نتم مامت زا -«نم

.. دیآ یمن مدب

مرس..» طقف

« ترس »-

« دشک یم ریت ار شدوخ ردقچ »

رهش: هب میدرگ رب

دنا، هتفرگ رمیازلآ کالاهغ اجنآ -«هن..

اه..» هظحل یبرس نایم
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هدرم تساهلا س دیشروخ

قشع رازم یور دشک یم ههیش یسوه و

▉▉█

: لوا سناکس

« هدیباوخ شا هنسرگ یاهایور اب یکدوک »

: دتمم یاه سناکس

هتخورف ار شیاهسیگ یردام »

.. مکش نتسب یارب

« هشیمه یاربدنامب تدای ار لوا سناکس

▉

توکس ِ رصع

هودنا ِنرق

اه؟» رعش »-

« راعش »-

اهرثا مامتو
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یگنتلد هحفص زا

.. دنروخ یم طخ

یتقو

دننز یم هنایزات رّدخم یاه اوژه

!! هتفای شهج راکفا رب

یتقو ندرک "بت یارب وک ادیآ »-

اه ینابرهم ِ گر

؟» هتفرگ "

▉

درابب هک مه ناراب

دریگ یم هشعر مساسحا زاب

حبص زا ربخ یب اه کدصاق

دنوش یم نیشن هت ادرف ِ ناهد رد

: ناوج ییادص و

« دیاپ یم سلا رازه قشع »-

بورغ اه رعش

نایرع اه نتم
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هرجنپ بل یاهنادلگ »

ار دنوادخ

«.. دنسوب یم هناقشاع
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یبدا یلال

رعشارف

« مسینایرع رصع : کیمانیدومرت »

کدصاق

نزو یب یاهربخ

هایس نیمز

▉

زاب یاه کلپ

خلت یاه هیناث

▉

ریپ یاوآ
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هملک صقر

▉▉

! منک یم رود یمک نتم ارزا _«وت

راذگب

دزیرب مهب مرعش

«... هلصاف ِ ناجنف رد دنریگب هشعر تاملک

مناد یم

دناسر وت ِناهد هب دیاب ار هدرم یاه اوژه

رَت نایرع ات

... یشکب سفن

▉

یهام لثم میاه هنارعاش

... رتفد یور مناتشگنا زاالی دنروخ یم زیل

مهاوخ یم انش ار نتسیز

یور

هطقن یب ییاه هسوب

ممادنا و

راو بابح یمرُف رد
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دوش... یم هدناوخ

▉

ییوگ کت

: تسا نم یاه نتم ی هشیمه یوار هک یرتکاراک

مریم یم هداتسیا یهاگ »

منتشاد تسود زا رُپ ِناهد اب یتقو

ینز یم فرح

دنرادن ار همه نیا تقاط میاهمشچ

یناد یم

دننک یم لُگ مناوسیگ

تناتسد ِ شزاون عقوم

یشاب رود هچ

کیدزن هچ

یتسه هک مهاگن یاج ره

نامب

َو نامب

دنربب دوخ اب ارم میاهباوخ هدب هزاجا

یمیدق یاهراویدِ متیر ِیاهتنا ات

هنیچ

هنیچ
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یناتساب یقشع تُن هب انشآ

ار میاهاپ

منک یم ادج ایرد یاه هشیر زا مدق کی

و

ار تیاهاپ

هوک... یاه هشیر زا مدق کی

تس یفاک ماگ کی نیمه

ندش مدق مه وطالین ِبش کی یارب

ار هام ندیود یادص ات

«... میونشب بآرد

▉▉

مشچ مشچ

صقر

▉

سیونب رت هناقشاعارم تیاهکلپ -«اب

راذگب
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«. دصقرب هتسهآ مه ام یاهبل نایم میسن

▉

موب موب

حبص

گرم ِدعب نزن ادص ار دیشروخ »-

زیخرب

زور نهاریپ یور نک عولط تنامشچ اب

سوبب ار نامسآ

« سوبب ار ایرد

هناقشاع اه هسوب

رت یتروص اه بل

تشد ِناتسد یهاگحبص تونق -«رد

هگلج ِنارتخد

دننک یم مایق

دننک یم شیاین هنهرب ینت واب
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ار» میسن روش هنادازآ

▉

دوش یم هتسب مارآ

اهلگ نامشچ

.. منبش تقو هب

▉▉

رگید »-

وت زا رود

مریگ یمن ار مضبن

«،،، متسه مسیخ یاه هنوگ ِدهاش ات

منورد زا نز

: دشک یم دایرف ار شدوخ

یمبملا مندوب هدنز -«هب

اه هناورپ یگنر یاهلا هبب

َو

دنصقر یم الم کیب هک ییاه ِاوژه مامت هب

... مرتفد دنب دنب یور
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میاهبل ات

دنناوخ یم هنارت

دسرپ یمن یسک

هداتفا کاخ رد میادص هک

دسرپ یمن یسک

هدش شوماخ تعاس دنخبل هک

یمبملا مندوب هدنز هب نانچمه نم

هاگن ود نیب هلصاف همه نیا رد

دسرن مه هب نامیاهتسد راذگب

میاهتسد اب نم

« تشون مهاوخ ار تناتسد
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یسابع زانلا

رعشارف

« مسینایرع رصع اه: نتم یوگتفگ »

" هناتسم "

رعش

لبط

شتآ رادم

▉

هنارت

صقر

تایح ی هسدنه

▉
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هملک

اه هفوکش

هناورپ یسیدرگد

▉▉

دود زا یا ردههلا

زیگنا مهو و رابغ رپ

ار یگلا س شش

مناود یم

دنلب ییاهدایرف هکاب یتوبات ریز ات

دنمونت یاه هناش و ناتسد یور هب

و

ِه ک

ار ما یگدنز

... دننک یم هقردب روگ یاپ ات

▉

هگرب شش و یس
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همانلا زاس

هدرپ شش و یس

یگدنز زا

شش و یس و

هدشن توف عمش

هرطاخ کی یاه هتفاب ی هلو لو

تسا نم نهذ ی هتفر جیگ دوپ دوپورات رد

▉

ار هدرپ -«نیا

ار هدرک بت یاه ضغب نیا

« دینزب رانک

؟» اجک -«زا

... میاه کمدرم تشپ »-

، دنریم یم دنراد نازغل یوگ ود

؛ منورد ترارح

«... دنزوس یم ار ناشدوخ منامشچ ِیلا غز رد

ساوح

رس
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ر

ی

ز

ریز

یاه فتهلا هب

هک ییاه لولس

اهار هرطاخ دنوش یم عوهت

( دوش یم هتشذگ هک یمشچ )

▉

دشک یم ار دایرف

... یریدقت رس رب

میا هدناوخ هتشونان هک

.......................

ییاه هیاس

دنا هدامآ ش کـــــ هک

ار ندش باتهم

.. رگید «دژا/وو»ی دلوت و

ار) هدنیآ هک یمشچ )
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▉

ار اهرطس رابنیا

... میارایب ناراب رهوج هب مهاوخ یم

یا، یپهلا ربا زا

؛ یسونایقا نیمز زا

تسا هناهب سایقم

ار اهرتچ طقف

ما هتشامگ نامسآ رطس نایم قلعم

...

...

...

...

یشومارف یاهرطس وزاب

منامشچ نایم دنهد یم تشن

ار، هتشذگ هک یمشچ

ار؛ هدنیآ هک یمشچ
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خاروس فقس

بآرپ اه هساک

ییاه هناکدوک »

هک

غ

ر

ق....»

▉

گنس

شتآ

هلولگ

.

▉▉
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یمخز یاهرس

هتخوس هناورپ

نینوخ رتوبک

▉▉

هتسکش یاه نوتیز

اه: نتم یوگتفگ

« مونش -«یم

دنیارس -«یم

ار ناشدوخ تیاور

اه..» ربا

یا» هدش هناوید »-

ار» ناشدوخ دنا هدز نایذه هب میاه گولا ید مامت »-

اوژه بت

ناهج ترارح

اه ترارح ناهج
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ار یا هلا چم لا متسد

دیآ.. یم نوریب بیج ی هشوگ زا

دعلبب ار یقه قه زاب ات

شا هتفرگ ان یوب فایلا نایم دنک یِق و

ناقفخ توکس

ادصیب دایرف

▉

:1 هدرپ

؟ اهوب بش -

" شیاین -"هب

/ رون راجفنا /

یزاوم یاه هیاس

▉

دیشروخ هسوب

منبش شزغل



▍┏92

اه یلگ هقشاعم

▉▉▉

:2 هدرپ

/ یناوختسا یاه ضغب /

یبرس یاهرتیت

هلا چم یاه همانزور

دولآ رابغ یاه هشیش

▉

؟!" کچوک یاه تسد "-

ینابایخ نارگیزاب "-

راک" ناکدوک

▉▉

رگید راهب شش
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دوشیم رارکت خیرات

اه هناش یور هب

ناکت ناکت توبات رانک یا هلوگنز و

.. دروخ یم
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اسراپ زانرف

« رخآ ی هدرپ » رعشارف

مدنگ ی هناد هرجنپ

رتوبک ود

▉▉

راگیس درم

نز ود

▉▉

هتسب یاه هرجنپ

هنسرگ نارتوبک

▉▉

کدوک کدوک

تسا شوپ هایس هشیمه منت
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یشوپب دیفس اتوت

اهار یزاب

یبوچ یاهبسا

خیلا یاهگنفت

بنگ

نگ ب

▉▉

؟» نیمز رب ینابوک یم اپ هشیمه -«وت

دوب!» نآ رب شقن یوار هک ینیمز »-

▉

بنگ

بنگ

مدرم یم -«نم

« یدیدنخ یم وت

اسآ هزجعم هچ و
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متفرگ یم ناج

تشوغآ رد

ارایند »-

هناموصعم ی ههقهق اب

ابیز یکدوک

ره اب

ا

ف

ت

ا

د

ن

مدرم یم نم

مدش یم هدنز و

ار تشوغآ

ار» تیاه هدنخ

هناحتاف

دش یم ملع

تراوتسا تماق

ناج یب هک یراکش رب
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تفرگیم ناج

.. متفرگ ناج

وت نم

یچراکش راکش

▉

حلص و گنج

هحلسا

هحلسا

اه هلولگ صقر

یمخز نارتوبک

▉▉

اه هدنرپ یزاب

ینهآ یاه هلیم
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هناد

هناد

▉▉

تکرح رد اهسوقان

ناوخ زاوآ اه هلچلچ

دندیصقر یم ابیز هچ مدرم

ار یگدادلد کی یاه داعالهن

ار مدوخ مناریم یم زور -«ره

«... یدنخب اتوت

راهب

ناتسبات

زییاپ

ناتسمز

قشع ایند کی

دنز یم هناوج هک

.. لصف راهچ



▍┏99

ب

ز

ر

گ

.. دوش یم

نم رد تارطاخ رژه

ار هبرقع

منادرگ یم رب

مریگ یم ار تیاهتسد

یخلا بسا رب راوس

مزات یم ردقنآ ار یگدنز

اتوت...

؟» تسا هدیسر شتقو »-

: یوار دایرف

« مراد تتسود »-

،، دتسیا یم نامز

دننک یم اهزک هلچلچ

دنصقر یمن رگید هک یمدرم رس تشپ رد

" مراد تتسود ره" اب

ار وت منک یم مگ ناهگان
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ییاهنت هوبنا ماحدزا رد

!!! یور یم

؟» یظفاح ادخ -«یب

تسین یغورد چیه »-

ار!!» نم ییاهنت دشخب مایتلا هک

یور -«یم

یرب یم تدوخ ابو

ار» یبوچ یاهبسا

؟» گنفت -«اما

بنگ

بنگ

تسا زهجم رابنیا -«هن

متشونرس یموش اررد شیادص

تسا هدرک هفخ

تسا درس هک ینیمز رب موش یم شقن وزاب

مرب یم ورف دوخ ارردالک مرس

ترخآ یاه هدنخ کیلش دیاش

مدوخ اررد مرس

«.. تسا هدناکپ
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شوپ هایس نز

رابکشا مشچ

ار تسابل یدیپس منیبن -«ات

مه ار تیاه هدنخ رگید

« مهاوخ یم الل

« سکوداراپ

بش

یربا نامسآ

نایرگ نامشچ

▉▉

زور

باتفآ هناقشاع

اه یرانق صقر

▉▉

نادرگرس یاه تسد
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قشاع یاه مشچ

▉

: باوخ قاتا / رسپ / نز

تشک ارم اباب میدوب هک هچب »

میدش گرزب

« درک نفد شدوخ رد ارم

درم؟» قشاع -«اباب

ییاه هدنرپ »-

ار بش زرم شنامشچ زا

« دننک یم زاورپ هدیپس ات
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یبدا یلال

« دوش یم لیر هک یبطاخم » رعشارف

منک یم راطق اوژهاهار

.. هنابش یاه لیر یور

وود »

وود

یچ

یچ

وود

وود

یچ

« یچ

.. دتفا یم قافتا لیر یور نتم نیا

▉
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نامسآ ات

دراد ندیراب یارب یمشچ

یاه هناش یور

اه طولب

اهربونص

اه ارفَا

دنز یم هناوج باتفآ

! هنهرب یناتشگنا اب

▉

« تسیاب »-

نم هب ندیسر زا هک یرفاسم -«اهنت

« دنام یم اج اه هاگتسیا ی همه رد

اهاپ یبات یب چیپ

؟» تنامشچ »-

اه هرجنپ ی همه یور »-

اج ارهب نامک نیگنر

«! تسا هدنام
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دیور یم ناراب

اهار هشوخ

هفوکش

هفوکش

هدرپ تشپ رد

.... هاگن کی

: یوار

تس یزیخرحس یاه هسوب »

« تشوغآ یاه هیراهب یارب

نّذوم یادص اب

مریم یم دیشروخ دنخبلر د

رارکت هب وت زا رود

ما هنازور یگنتلد ماشم رد

▉▉

هنارت اب

اه قیاقش مرگ

میآ یم هاتوک

... تیاهوم اراب مناتشگنا یتبحص مه لیخت
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«.. تاک »-

▉

« دسر یمن ییاج هب میادص »-

ماک خلت ِبطاخم

اه نتم

هنیآ

دشاب وت نامشچ رگا

ُ منک یم توکس

مسوب یم ار هام یناشبپ

مناصقر یم ار مناتسد

تیاهسفن ی هناقشاع کاو پژ رد

مرب یم هانپ هنیآ هب -«هن

هام هب هن

طقف

ناراب هب منز یم لز

منک یم بوذ هکت هکت ار منت

ایرد زا رتوسنآ

اه» قبنز نیمزرس رد موش یم زیررس و
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هشیمه منامشچ

یلصا نتم ود

... دنناسر یم ییاهنت لگنج هب ار بورغ هک

رفس

یزاوم طوطخ

رفس

اوژهاه ریسم رد

زج"وت"

یهاگتسیا چیه رد

... میوش یمن فقوتم

تشد هب

هوک

ایرد

اه.... هدنرپ زاورپ یادص
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هک یا هدنسیون -«نم

وتزا رود

« دننک یم یزاب نوخ مناگدید نانچمه

منک یم توکس »-

هک یریوصت تیادص نانچمه و

«... دنازرل یم ار ?منامشچ

▉

اه نتم یضعب رد

ناشتفارظ همه اب ناگدنناوخ

.. دنوش یم لیر

تکرح یارب

اه.. هملک هوکشاب
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یماصمص انث

« ایپوتا » رعشارف

تداهش تبرش

هلولگ

هلولگ

نوخ

▉▉

هرطاخ

هرطاخ

مخز

▉▉

سفن

سفن

تشهب یوب
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▉▉

« ڪتاا »

دوب. یگنشق یزاب

«. متخاب تناتسد هب -«نم

ندنام / نتفر

.. تسیخلت یهار ود

. توکس هب مبولصم

هدش. یناگیاب یتارطاخ مرج هب

مدش گرم ار مدوخ

تنتفر هب ارم

.. دوبن تداع

▉▉

ربا، هناهب ناراب

. دزوسیم باتفآ

هآ

/ هراچیب کدرز /
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؟» یریگلد »-

، نادرگباتفآ تقامح »-

«... تسین شیب یا هچیزاب

میدرگرب

هدشمگ یاه رطس هب

ریپ: ریگلا ف نم

هوهق ناجنف

و

هک فیلا ریبعت

دوب.. قشع ی هدروخ هرگ ریدقت

/ تسین نکمم راکنا /

دنلول یم نتم اهرد هملک

دوشیم جیگ رکف

.. تسیعیبط ملق عوهت
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لا حم ی هسوب کی

یخیلا هچوک کی

هراوآ ِنم -«کی

یبآ ی هساک و

زگره هک

«!.. دشن هتخیر مرس تشپ

«... سیه »-

اه کرپاش

ار بش توکس

یخلا کزان یاهلا ابب

دنوشیم کرت

دیآ؟» یم ایور یاپ یادص »-

منهذ مجح »

دش.» ریخست ار شدای
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دش...: مهاوخ نتم ینشاچ غورد یمک

هتفکشن هک یدنخبل

دوش....! یم رپرپ

توهرب رد یا هراتس

!... شوماخ بش

وب بش یاهلگ رطع ـ

!... بش رد هدشمگ

▉

هایس نابایخ رهش

هداتفا یاهگرب ناتخرد

هنیس هب تسد کالغاه

▉▉

هاگ.. هیکت یب ِیاه ضغب

/ دیبایرد ار رکف /اوژهاه

. هدنامن شیوخ رد بش

. دنزیم شقن ییایور و
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نت اررب نامیاه تسد

... نامسآ

▉▉▉

هاگن

تساهلا اهس هرجنپ

... تسا تام

▉

یاهزور مامت تداع هب

، هتفر

ییاه اوژه یاپ مه

دیلک نودب

زا منکیم روبع

.. رارکت زرم

تسیلا خ یگدنز

ـ. تسه مخز

تساهلا -«س

دنا..» هتفر هناشن ار نامرواب
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نتم کی مارآ یقیسوم

لُس

یم

اف

دیاش هن

ود

ر

یم

. جیگ و مهبم یاه تن

یتسین -«وت

« تسا کوکان ایند زاس

.

.. کشا ی بهلا

یمهرم »-

شاب

«. ییاهنت یاه شارخ رب

؛ اهزور -«نیا

اوژهاه

دنا.. هتخاب گنر
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و

ناسنا ی هداس یانعم

« دوش یم دیدهت

.. هدنام لِگ رد یاپ

ایند یناریو هب تسد

دنا.. هتشادرب

هسوسو »-

.. دوبن رگا

کش یب نیمز

«.. دشیم نامکچوک تشهب

▉

یشومارف ناگداپ اجنیا

فص اوژهاههب

۱

۲

۳

یهت نایم یاه ملق

، شود رب

نیگمشخ نابهورگ
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هتسخ نازابرس

رژه

رژه

هدیسرن یاه همان ات

قشاع یکرسپ ناب: هدید

موهوم یسرت : بش

ار ناگداپ باوخ دز مه رب هک یکیلش یادص و

هرطق هرطق

نوخ

.. قشاع یناب هدید لکد زا یراج
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یبدا یلال

رعشارف

« مسینایرعاشیپ نز: »

" دیعبترد قشع

بیس بیس

هانگ صقر

▉▉

اوح مدآ

رگیزاب ود

▉▉
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ینیمز تشهب

رخآ هدرپ

▉

تمایق

/ تسا هداتفا قیوعت هب

ناگداپ : هناخ

زابرس : نز

:: هاگحبص

یربخ رژهیب

تام رژ

یفیلکت بال یمس برس هب هتشغآ

یارب یگنر زنل

... هایس یا هطبار لمحت

فسات پاکیم ریز هدنخ طخ
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هک ناج یب یکلکش

هنیآ؛ نامشچ رد

دنز.... یم بلابلا

▉

زیم یور هدامآ یاذغ »-

اه مشچ یتوافت یب رد

یگنتلد دنت معط اب

ار» مناهد دنز یم هنایزات

ییاه باقشب »-

«... دنوج یم ار اهبل لوات هک

باوخ : تعاس

یروت سابل ریز

... دنشک یم سفن اهایور

کیدزن ردقچ »-

نهذ ی هطقن نیرت رود رد

«... تشگ دیاب لا"وت" بند

ییاهنت یاه نیتوپ یاپ در یتقو
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هدنام اج هناخ یاج همه

«!! دوبک ییاه هکل

▉

" هتشون اه بآ رب

کشا

راد من یاهوم

نونجم یاه هصاقر

▉▉

ناراب

سیخ یاه هفوکش

یگالساه جوم

▉▉

یقشاع فیدر

▉▉▉
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دنناوخ یم تشحو زاوآ اه هراوشوگ

فقوت نودب اه ضغب

توکس هاگتسیا زا دننک یم روبع

... مساسحا تروص یور دنروخ یم رس

مبلق یاج نیرت جند رد ونم

منک یم "زک تنتشاد تسود اب"

ریگ... هشوگ یاه اوژه زارپ منابیرگ

مدنب یم ار قوش ناهد

توکس شکچ اب

منز یم هبرض مراگزور یوناز رب

اه یگدرمزور گنر هب ییاه هقرج

گرم یایرد یور یسلا

روانش تنامشچ یاه جوم لوط رد

ما... هدنام

▉▉

: هنانز یادص -

« دور یمن نییاپ ناهد «زا
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یاه یدازآ نوناق »

؛» هنامحر یب

لمحت تروص یور »

... دزیر یم فلکت دیسا

قشاع یاه اوژه زا

مکحت اب

«.... دنریگ یم فارتعا

؟» تریغ -«ردخال

تالیق"

ناراب ینوفمس

اوژهاه صقر

▉▉

دیشروخ ضغب

شوپهایس نایهام
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▉▉

رادغاد یاهربا

▉▉

دریگ یم جوا رورغ

مب ییادص اب

؟» یوش یم هنانز ی هرجنح فیرظ یاهرات فیرح »-

نوخرپ : مشچ

هنادرم : مادنا

قیوعت رتشیب ارهب تمایق راب ره

.... دزادنا یم

هتفرگ اه هطبار سفن

تنوشخ قلعم تارذ زا

مروتم هنادرم هرجنح

رهش یاه نماد زیر یاه لگ

..... هدرم پژ
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مه -«زاب

ییاه هدش بصغ اهنز

؟» لوا سنج رتیلا توت یاه همکچ ریز

یمرک ادخ نسح

تسین ندنام یارب ییاج رگید اجنیا

ار شیاه فرح

دهدیم تروق مارآ

تسین ندنام یارب ییاج رگید اجنیا

و... دیوگیم ار نیا

■

ناوخب ار ناتساد نیا اهتنا _ات

رگم؟ دوشیم _هچ

درک یهاوخن لا ماپ ار یسک یاهدیما رگید _

دوش؟ هچ _هک

!!! توکس _هک.....

■

هدش داش یاه سابل نادنز هک ینادمچ ..

ار شهایس یاه نهاریپ

دز نت دیاب

تسین ندنام یارب ییاج رگید اجنیا
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■

هدش؟ _هچ

مرادازع ؟ ینیبیمن _

؟ یسک هچ یارب _

منطو .... مَسَک نیرتزیزع _

ارچ؟ _

ناگدرم یارب .. شا هدنمرش ناردپ یارب .. شراک ناکدوک یارب .. شا یسنج ناگدرب یارب _

....... یااااااارب ... شا هدنز

دوشیم تسرد شاب هتشاد دیما _

کاخ راورخ نارازه ریز دندرک شنفد _

!!! یناسک _هچ

منهج ناراددیلک _

■

شنامشچ ی هشوگ کشا

دز خی

دوش عورش رگا شنامشچ یاسآ لیس شراب

هناوج یدایز یاه الهل

دز دهاوخ

دیشک ار شگرم نادمچ پیز ارآ

درک همزمز بل ریز و

... تسین ندنام یارب ییاج رگید اجنیا
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یدسا حرف

؟ بتلا سپ کرپاش _

.. یدش فیحن ردقچ

تخوس _

▉▉

هلولگ گنج

نیتوپ زابرس

رچلیو

▉▉

عمش نامک نیگنر زا دشبملا نیگنر هک ها

ناناج لفحم رد بآ هرطق هرطق مناج و

مدناوخیم هیفاق فیدر فیدر

توکس مرعش و

اپب نمرخ رد یشتا

یرود زا

دچیپ یم نهذ نطب رد یدرد و

مزورید بارخ

زورما ی هراوآ

ادرف راوآ و

هدیسر هخاش نیرخآ هب مناج
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نم اب شنتسکش

ابوت شنتخوس

منیمزرس نامدرم اب شندید و

ندیشچ قرغ مهاگن

ندید رصاق منابز

دیابیم هچنآ درکن سمل مشوگ

دیما زا هتسکش لد

دیشروخ هداج رد هشیمه رتزا یتپاپ و

▉▉▉

طایح ضوح رد هام

یبش _هچ

و.. هدرک لگ اهوب بش

▉▉

رعاش عمش

رعش هناورپ

توکس لزغ

▉▉

___ ادص گرم اجنیا

نخس نزاخ توکس و

مگ اه هتفگان _

درخ مه روبص گنس
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دش جوم دور

نافوط ایرد و ایرد جوم

؟ دهاوخیم هچ ایرد زا نافوط ینعی _

دمارخیم یبآ

مامت یهایس

اهلد ِرهق ناراب و

ناساره منورد کدوک

مهاگن ریسا مردام

امن ناسنا ناکمدا مرش زا دش خرس لگ

. دیباوخ زور

دیطلغ باوختخر رد هام یب بش

سوباک سوباک سوباک

▉▉▉

نامسآ رد هام رابنیا و

ردام ماوخیم _بآ

نک مباریس قیاقد شطع رد

.. مدنزرف _الالالالالال

داتفا هرامش هب مسفن

دنزیمن مضبن _

و.. مدناوخیم قیاقش

تسا قشع گنر یکشم ایآ
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نایدسا اوآ

ما ینارگن دوش یم

دوش در

باتفآ باق زا

، ییانشور و

ار منامشچ یهانگیب

دریذپب

اروا ات

رود یاه هلصاف هب

منیشنب اشامت هب

▉▉

--اما...

نم....

مناد ردق

ناد.... ردق

هظحل هب

یاه ساسحا ی هظحل

یا هدش هدیپت کاپ

رگا یتح هک

ددنببارم منامشچ
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دوب نامیا

نشور عولط هب

.... خرس یبورغ و

▉▉

ار اهرازین یگتسخ رگم

یناتسد ملق هب

یباق بوچ راهچ هبو

؟ داد دیما ناوت یمن

▉▉

؟ تسه یسک --اما

هیاس یاه ریسم اب

دنک انشآ ارم

بش ی هیاس

.... هایس یاه رپ زا دوب رپ

دوب تسدکی ردقچ

بش یشی یبآال

▉▉

کالغ...

شراق راق اب

..... هناراودیما
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رولب یاه هناد

هنییآ اررد

. دنادنخیم

▉▉

، رتخد --

یدیپس یدلوت هچ

یا، هتفرگ هیده

... ریدقت ناتسد زا

، مناوتیم نم --ایآ

میاهایور هب

؟ مشاب نیب شوخ

میاهوزرآ --

؟ تسا یندش باتهم رون ریز

▉▉

مهایس یاهرپ --هب

نک دامتعا

.... یرآ --

ار مدوخ مهس

تعسو هب

نامسآ یانهپ
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و....

تقادص هب

یا هنابش یاوجن

متسج یم

--نم....

پ

ل

ه

پ

ل

ه

ار دیما

ینتفای تسد یرواب رد

.... مدید یم

▉▉

مدیسرت یمن رگید

هک.... هاگنآ

ما یگراوآ سوباک

دش در نم زا
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ات....

ما یگدنز یاوآ

نیرتهب رد

یهاگحبص ی همغن

دوش زادنا نینط

▉▉

؟ دییاجک اه بات بش

.... میاهاپ هک

، یدیفس یاه مدق

یتخبشوخ گنر هب

دراد  یم رب

▉▉

فیعض یفنم یاه لعف

رگید

دشن فرص میاه هلمج رد

یخلا یشوماخ زا نم

متفر رتارف

و.... دوب زاورپ

.... زاورپ
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... یتقو

یا هناعاجش ی هدارا

درک زاب ارم یاهرپ

▉▉

اراه مشچ رگم

داد؟ بیرف ناوت  یم

ریسم مه اه هراتس اب

و.....

رارکت هب میاهایور

مدرب یم هام ینامهم هب

بش ردرگید

دوبن خیلا میاهتسد

دوب راگزاس

نم.... یدیپس اب بش

▉▉

دیسرپن

؟ تسا ناشیرپ ارچ تیاهوم

شملا، منامگ
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... هدنام اج هام شیپ

کش.... یب

، ناراب یاه سفن

می.... اهرعش هب

. دیشخب یا هزات ناج
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یتفلا اریمس

شتآ ی هروک نوچ اوه

دیعلب یم دوخ اررد نامدرم

رد کشا نوچ نوخ

هرطق هرطق اهمشچ

دیکچ یم

اهار الهل راگنا

، ندیرب رس

شتآ ، شتآ ، شتآ

دوب قشع ششوج منامگ

اه الهل نادیم رد

اهمشچ رد شتآ

، دیشکیم هنابز

نیزا تنوکس

، ماجرفان ͵ ملظ

مه اررد اهربا

درشفیم

درکیم دادیب ملظ

، ناراب یوج و تسج رد ربا

رذگ، رد تعاس
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، شتآ و ربا

مه، اهرد هرهچ

، نیگمشخ و فوعر

خاتسگ شتآ یا _ربا

نیمز رد ارچ

؟ ینکیم یشورف ملظ

مولظم ͵ مدرم رگم _

؟ دندرک هچ ابوت

شمشخ شتآ

رت، کانزوس

رپ شا یناشیپ

نیبج و نیچ

تلا خد هچ ار _وت

نم؟ ورملق رد

زا یسک رگم _

وت فوعر ی هرهچ

؟ دربیم یباسح

! بجعت رد همیسارس هام

ار شرکف ملظ راگنا

دوب؛ هدوبر

شتآ اب _ارم
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، دنیاتس یم مشخ

مدوجو رد شتآ دیاب

دنک، نایغط

دوش یناهج ممان ات

هدز! تریح هام

تشگ رات شخر

رب قشع ͵ نماد نم _

͵ مدرم ر͵س

مرهش

منارتسگیم

دوش یناهج مقشع ات

ژن یسکا وت ملظ درد زا

، تسا رثا یب مدوجو رد

تسا دوس هچ ار _وت

؟ یمان گنن نیا

ما هدید رد کشا

تس، ناشورخ لیس͵

. تسین شندیراب تارج

روش͵ ارم متسر _

سب و تس نایغط

. تسین یلا یخ ارم وت دنپ زا
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مه، اهرد هرهچ

، مشخ رد هدنخ

، ماجرفان اهدونش و تفگ

راو متسر شتآ

اهار هزین

هخاش لد رد

تفرگیم هناشن

رکف، رد هام

رگمتس ͵ نامرهق _

ار

، تسین یرگشیاتس

، باوج یب اهدایرف

، نازورف اه هلعش

راظتنا ، دیما رواب،یخلا،

، هریت اهدیما

، شوماخ اهرواب

، هدوهیب یبراظتنا

تراسا رد یخلا

تقو رد مانوکن ͵ متسر

، تخورفارب شتآ لا صو

، بارهس نت رب هزین شراب
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، گرم شوغآ رد شنت

ادیپ، تیوه

نماد رد تسد متسر

... نامز

سامتلا ، سامتلا ، سامتلا

، نایغط قشع راگنا

نم زا لقع

تسا هدوبر

دزیم گنچ متسر

ار، شناشیرپ یاهوم

دیچ یم هشوخ هشوخ

، ناحیر و لگ نوچ

رثا، یب تشگ ورادشون

؟ تساجک هنیمهت

رپرپ تشگ لگ.

ردپ، فطل زا

، زیگنا مغ لا صو

دش ریش͵انرب

رسپ ͵ رحب زا

مولظم ملظ، ظملا،

ترسح ، ترسح ، ترسح
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دیشک یهآ هام

͵ ششوج شنامشچ

ناراب ی همشچ

مان، گنن ͵ بارهس

شا هرهچ رد ینامیشیپ

دز یم جوم

هراوف زا شتآ راگنا

دوب هتسشن ورف

شناگ هدید

نوخ، ی هساک نوچ

͵ نیلا ربب لجخ

رسپ، مسج

نوج ویب درس

مرگ شنت

خی. هوک نوچ
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نایدسا اوآ

اه هزایمخ

دنلب،

... رادشکو دتمم

هدش؟ هچ ار وت یوار --

هرابود ار نتم --

ما.... هدروآ مک

نامشچ

رد هدیشک سبح

.... یکیرات

ار رون

هاگودرا راوید کلپ تشپ

هتشاذگ اج

... دهد یمن روبع

▉▉

شترا هدنامرف

نانک دیدزاب

راوژهاهار مامت

دناوخ  یم فص هب
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؟ دنامن اج یسک --

.... بایغ روضح تسیل

▉▉

زغم،

ار رارف تایلمع

دنا، هدرک هشقن

هک یتاملک یارب

دندش ییاسانش لبق زا

▉▉

تدمدنلب هظفاح

ار هدیزگرب تاملک

یدارفنا لولس زا

راشف یط

.... سرت زا یشان

رد یناگیاب زا سرت

یشومارف تسیل

دروآ یم فرح هب

▉▉
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مه زابو

ی هشقن "

هدش" یحارط لبق زا

ندش ریزارسو

.... دنمشوه تاملک

یرتسکاخ یاهراوید

دنک یم رادیب ار

رتعیرس هچ --ره

سفن هزات یاهگریوم زا

دیریگب کمک

هک یروط

نتخادنا نزوس یاج

... دشابن

▉▉

ردقچ اجنیا --

تسا شوماخ

" هدشروخ زیچ نابنادنز "نیا

امتح،

اج نیمه زا

دنا هدرک رارف
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.... سوم اال توپیه کیراب هارزا

ار یطابترا یاههار

دیدنبب

▉▉

رد نهذ

هدیاف یب قتالیی

هناریگلفاغ ی هلمح ریز

دشک  یم توس

شوگ خیب نیا زا

شوگ خیب نآ ات

هلمح نیا

د نارپ یم ار کلپ

▫▫

یوار

یاهرایش نیا زا

هدیشکرادراخ

هرک مین یوس نا ات

زیخ هنیسار ریسم

دراذگیم رس تشپ

.... ابحرم

یناب دید جرب --
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یدرک اردر

زیر کاخ تشپ

ار هاگجیگ تیریدمرطخ

.... ریگن هدیدن

▫▫

اوژهاه مامت نتفرگ ود ایوگ

هدیاف یب نایاپ طخ هب

یوار ناهد رد تاملک

هتخیسگ اپو تسد

دروخ سیخ

فورح مامت

ار مناتسد یاه تابر

داد یم کلقلق

.... اما

ماجرفان باختنا

تایلمع زا

هدروخ تسکش

دنیآ  یم نوریب

▫▫

اهرد هلمج
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یا هشیرک یاه لعف

هداد رورا

دنز یم هتکس

طبالن طخ

یدوبان طخ

مدیسررطس یاهتنا هب

▫▫

اه گریومزا یکی

زغم یناب زادژ

هدرک طوقس

یبصع ی هلمح رد

یکانلوه فداصت

یتالیق هطقن رد تسرد

دناسر لماک تسیا هب ارم

▫▫

م زمرق راکدوخ

مودعم ار همه

دنکیم عاالم

تازاجم رد فیفخت

دوب مادعا زا ییاهر

مه دبا سبح
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گرم ی هبرجت

تسا هدنز هدنز

هدش هلا چم یذغاک هحفص

تخیر ورف ار ناگداپ لک

.... یراهتنا هلمحرد

دش عاالم یلیطعت هدز لفق
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نازوس _ روپنامیلس شوهم

« دیپس یاه لا «غز رعشارف

اهار لا غز هدز شتآ غرمیس

. هداج یوس نآ رد وزلا

دشوپ یم هبنپ

▉▉

«!!! تسیا یاهآ »-

«! باتهم ی هچوکزا رعاش »-

هن -«اما

همه اه هچوک

« دنا هدش نابایخ

هداج یوس نآ زونه یلوک نارتخد و

: دنشورف یم فلا

«. ار.. تتسد فک »-

▉
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« هدب ار تتسد وناب »-

ار شناتسد ونز

.. یلوک ات

شیوشت رپزا تا یگدنز ناجنف -«هت

ار زیچ همه دنکیم دود ینز

« دیفس ینهاریپ اب

▉

اه غرمیس شزیخ

ارس رس نیگنس توکس

.. زگره دنوش یمن شتآ هک ییاه لا وغز

▉

دیگنج دیاب نتسیز یارب »-

، تدوخ اب

شکرس یاه یخلا

ار» هدروخ ناراب کاخ
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« دهد یمن یلا جم یگنتلد زورما »-

هشیدنا راز هبنپ و

دریگ یمن شمارآ یا هنز شتآ چیه اب

« ینکیمن نشور ار مفیلکت ارچ ال -«صا

ار شوماخ یاه لا -«غز

وت..» یاپ

یگنس یناهج و

تیاه مدق راظتنا رد

.. دنوش یم هعرزم

ارم هداج

ار تدوخ ووت

ار سک چیه سک چیه و

، قیمع

، فاص

دناوخ یمن اورپ یب

▉▉
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ناتسروگاجنیا

تسا سهلا نارازه یاه هدرم

دوش یمن شتآ هبنپ

.. ناشیاه مشچ زا دراب یم یهایس

اه هداج ونت

یلا وح نیا رد زونه هک

.. تسا سیخ

ریگ یه

راد یه

شفنب رادوریگ نیا رد

دنوش یم غیج

ار شدوخ نز کی

.. هدرک فک یناهد اب

میهاوخ یمن هبنپ ندعم نیا -«امرد

هزات یاوه یمک ام یارب

«... روایب
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دیرادرب مرس زا تسد منک یم شهاوخ »-

اهندعم

اه گنس

اه هبنپ

هایس عرازم

« هتخوس یاه نیمزرس

هداج و

هفخ

ار یگفخ

.. تسا هتفخ نم یابیز

ووت

وش الل

هرابود ات

درگرب یسیونن میارب
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نایدسا اوآ

هدیمخ اهرد تماق ]

هب راوید یاهرجآ

هدیسرن باتفآ

هدیلول هیاس رد

.[.. ندیسر طاطحنا هب

؟ تسین درس نوریب یاوه --

--اما

" هنیموش مرگ نامشچ "

هدیعلب ار بوچ قرت قرت

" یرتسکاخ راکفا و"

دنکیم دود

تا؟ هناخ دراد یبوخ یرامعم بجع --

اما....

ما هناخ هاتوک فقس

مومسم یاوه

دهد  یم رشن

هتسخ یاهاپ ]

.... هاتوک زهار

ییوداج اهی یچنیا دنچ
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..... رادیب

[ راکفا یشوماخ ات رادیب

یخلا جک یاه هناسفا

دنراد یمن رب تسد

.... سوسحمان و یئرمان

دعاسمان راکفا و

رادیاپان یوج

نم.... مهرد لا وحا رب

.... درس یندروخ یاه هدنام هت

نک! مرگ --

نک! مرگ

ار ینز نامشچ ینارگن یوار

دمهف یم

دسیون  یم --حلا

ار شا هزم نابز

هدیوجن راب نیدنچ و دنچ

دهد یم تروق
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▉▉

تعاس یاهیرطاب لیلحت

بیقعت رد

نارکا هزات یاه ملیف

نارگیزاب عمج عمج

جرخرپ یاهسابل اب

مجح مک یاه هچراپ و

هنت مین و ژبو ونیم

هچراپ ینآ هیقب

یقرش نز تسد

هدش وگلا

ینیچ یاه نزوس ریز

دندناخرچ  یم یتسد ار خرچ

▉▉

[ دیآ یم رد یادص ]

دونش  یم یوار

مونش  یم یرآ --

مه دوویلا ه رگیزاب

ار شدوخ یادص دنلب دنلب
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دونش  یم

راکسا ی هزیاج نتفرگ یارب

دنلب هنشاپ شفک یادص

سنلا یادنلب زا

رپزا

دوسح نامشچ قیوشت

▉▉

هدماین هاتوک رفن کی

دنام یم هتسب رد نیا

ریز...

ادیپان یاه بل

تشپرپ یاه لیبس ریز

هناکریز یاه دنخ

تیوهان یاه تچ ریز

دلول یم تسد

دجبا ریغو دجبا فورح رب

▉▉

قرغ یمناخ

یلا شوپ راکفا ریز
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دنز یم اپو تسد

رد...

.... شثنوم نابطاخم مامت

شیوشت اب دسرپ  یم

زومرم ی هدنخ نآ

ی هریاد و ریوصت مادک اب

تسیمان ویب سانشان

▉▉

دزرل یم هناخ

دزغل یم هناخ

یرگید دابآ هار

یرگید ماجرفان هب

ورگا اما /رپزا درم یاهتسد

سای و کشا /رپزا نز یاهتسد

▉▉

راد ریگاو یرامیب

هداوناخ ی هدنورپ الی

یسمل یاه سوریو

یاهراما ات دیسریم

یصوصخ یکاش
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اهار شوگ هاگداد

تشون یم

هتهج ود تیاکش زا

وزیت راد شلف

ریس و نامگ دب اهناج

تسین طالق جوز رواب رصقم

.... یناگیاب اه هدنورپ

.... نیداهن ینامگدب
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حیسم رفولین

" دنصقر یم مه اهرادم تسایس "

؟ ناراب _

_هن!

_داب؟

_هن!

؟ کدصاق _

_هن!!

_؟؟

( هطقن هس دیناوخب )... نز

( شدوخ اب هدنسیون یوگم وگب )

دنک یم زاغآ بواالرخ

( هطقن هس دیناوخب اراب...( شنتم

دوخ رد هدرک ناهنپ هک

فرح یناهج

زار یناهج

... یناهج
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▉▉

مصقر یم

راگنا

داب رد یکدصاق

نم ندیصقر اما

تسین داب ندیصقر

یمخز کدصاق ای

هدناماج ایح یب شفک کی ریز شیاهلا هکب

نیگمغ تسیکسرتم صقر

اه زابرس دننک، یمن محر اه کشجنگ هب شلا سنهک هعرزم رد هک

زین ناکرتخد نت وهب

( گنفت لثم ؛ تسا ء یش ،کی درادن دوخ زا یا هدارا زابرس )

دنک یم هاگن نویزولت هک یکسرتم لثم مصقر یم

رادمتسایس دنچ میمصت زا توهبم و

ناشاهتاوارک تشپ هک

تسیمخز نز اه رازه هزانج

دنا هدش ارهل ناشاه کدصاق هک

هلولگ هناب

گنفت هناب

کسیلبآ اب

شیوخ یادنلب رد هدرک مخ دق ار نیمز هک
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مصقر یم

یگنرف وکاله ابشلا

ژب ونیم و

!! درم هن ما!! نز هن

هناوید ما، ناریح

نیما کی و رازه مادعا زا

مدرگ یم رب رهش یجان

!! دوب متفه یپهلا _نیا

شمنکش یم

یپهلا یب

یا هقوشعم ی هسوب زا تسم

هاگآدوخان جنک رد

دشک یم درد مسومینآ

مه امینآ

میاهاپ و

یک و ارچ مناد یمن هک

دنا هتشاک نیمز اررد اهنآ

یم سح دنز؛ یم صقر ارهب شدوخ ،یه هنهک ینیناجملا راد رد ناراب ریز نایرع ینز )

( دننز یم راز شا هناش یور اهدصاق ،هک تسیکسرتم دنک

تسین وس چیه هب یهار

نیمز اپرد هگنل ما، هداتسیا

نامسآ رب زاب یتسد و
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مصقر یم

ممادنا شزرل و

دنک یم هسوسو اهار تاوارک

دتفا یم شیشک رس کالهزا

و

دناوخ یم ایرام وا یاعد ، یرام وهنآ

! دهد یمن ناکت ار رادم تسایس کی بلق ییاعد چیه _هه!!

ما ینایرع وشالی

داشگ ردقنآ

ینم چیه هک

هتفاب مه هب یاهبوچ الهبالی

دشک یمن سفن هاک یتشم و

زا دوب،هک هدنامرف کی نت رب یراگزور هک هراوق ودب داشگ تسیتک کسرتم نت (رب

(. دربن ی هنحص یراگزور هعرزم .و هتسخ شاه هراتس

دیور یم هک هشوخ ره

تسیزابرس ریحتم یاه مشچ

نیگمشخ یکدوک ناهد و

ینز یاه هنیس و

دیسر نایاپ هب هلولگ رد هک

!! ینیب یم

شدوخ رد هدرک زک ما ژبو ونیم

مادم شا مصقر یم
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دوش یا یگنانز گنتلد هک ادابم

هک...

هتسخ رهش یاهنابایخ زا

هدروآ هانپ هداتفا رود یاتسور نیا هب

هتسخ شیاه هراتس زا هک هدنامرف نیمه اهو زابرس اما

دندرپس داب ارهب شنماد

دیازن رس یب یاه نینج نیا زا شیب ات

مصقر یم

ما یرای هب داب دیاش

کاخ زا دنهجرب نیبوچ یاهاپ نیا و

دریگ یم ار کسرتم ناوزاب ریز یکدصاق

دنز یم روز

!! خرچب رت دنت _یه

مه اهاب کدصاق عمج

!! رتدنت ، خرچب رت دنت _یه

هشیمه رتزا دنت داب

دور یم او مه زا کسرتم

دسوب یم ار یراد بانط ناراب ریز نز

ار... شا هقوشعم یولگ هک

... هنایم نینچ یصقر

مهاوخ یمن _هن
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( توهبم هدنسیون )

مشاب رادمتسایس کی هقوشعم مهاوخ یم

خرس یتاوارک اب

دهد یم ناکت یدازآ یارب ار شیاه تشم هک

یکدزد دصقر یم یهاگ و

یکدزد شمنیب یم یهاگ ونم

ار نتم نیا راو هناوید هک ناراب ریز تسینز یاه گولونوم اهنیا مرتحم ی هدنناوخ )

( یکدزد ددنخیم

دریگ یم کالیه داب تسد زا داش یکدوک

... ،دازآ مدازآ _

دنک یم ار شیاه هراتس دراد یم اررب هدنامرف مروفینوی هتسخ یزابرس

دراپس یم کاخ وهب

.... ،دازآ مدازآ _

هدیلو ژ یاهوم اب یرتخد

ار....و ژبو ونیم

دصقر یم راو هناوید

... دازآ ، مدازآ _

نایرع رعش کی زا ییاهرطس دناوخ یم و

مصقر "یم

نیگمغ یکسرتم نانوچ
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دش زاورپ ار نیمز هک

یبوچ یاه اببلا

مکاخ زا هن

مداب زا هن

مبآ زا هن

شتآ زا هن

مدازآ نم

مدازآ نم

"... مدازا نم
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یدمحا هرهاط

رذآ خیرات هب

کالس

هبرگ یایفارغج هب

لوا درگاش

دریگ یم هجیگرس

یا هرفرف هک

دنز یم رود ار شدوخ

▉▉

یقرواپ -رد

زیر هب زیر

زیر طخ هب

دینک پیات قدصم

هدش فیقوت همانزور -اما

لا تسیرک نادلگ هناهد و

اوژه زا خیلا

تس لگ یبرس
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▉▉

هتسکش نابدرن زا یسک ایآ

؟! دسر یم ماب هب

ناکلپ نیا هک

دسر یم نیمز ریز هب

▉▉

هنزور -

اه هنازور

؟! دنتسه هایس هایس، هایس،

هاتوک هرجنپ

دیاشگ یم زربلا عافترا هب

دنا هتسب تیاه مشچ -هن،

تشگرب / تفر

تشگرب / تفر

دنز یم مدق

تفگ اه هتفگان

تسه هچغاب -

هدیسوپ کاخ اما

رادیپس یدنلب هکباال
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نارادربت

هکت

ت

ک

دننک یم ه

هآ

دنک "اه"یم تشم رد

" دنرادن نطو شفک کی هزادنا "هب نانا -

▉▉

هاتوک هلیتف نابز

دنلب هلول وزا

هکچ

دکچ یمن یا هکچ

بش ادلی نیا رد

▉

کشخ ناهد

دنک یم فک

بآ دیئامرفب -

راذگب -هن

دهدب تفن یوب اه هملک

نهاریپ هک
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تس هتفرگ نوباص یوب

وپ

ی

ت

. دنتسه فص اهرد تیپ



▍┏172

نازوس _ روپنامیلس شوهم

رعش ارف

اه» ینادرگرس هکلف »

هناقشاع یاه یگنتلد

هراتس

ریوک باوخ

عامس

▉

یهام

ایرد یایور

صقر

▉

نم
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تیاه مشچ یخلا

زاورپ

▉▉

.. مود ی هکلف

موش یم هدایپ

سراپنارهت زونه

. تسیراج زونه ورتم

نابایخ شرف گنس رب یدرم

... دشک یمراج

هجوگ

رایخ

راد هناخ یاهآ

تسا تختیاپ اج «نیا

ییوجشناد ونم

اهار نابایخ هک

« منک یم رتم

▉
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ریسم رد دوخ یگدنز هک منک یم ناتردکم رگا مهاوخ ،یم شزوپ ردقنارگ ی هدنناوخ )

تسا درد

دییاشخبب ارم

دنا) رقف ی هدروخ مخز هک تس ینادرم یگدنز ی هصق تیاور نیا هک

دایرف زونه

هجوگ زونه

ار شهاگن دنز یم جوگ

درز اه هجوگ

زمرق اه هجوگ

: شکدوک یادص و

اهار هجوگ راذگ ؟» یرخ یم شفک یک اباب »-

دنا هدش هل

اه هجوگ امرگ زا

داب یادص شاک یا

یدرم ی هزوز و
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دنک یم راق راق شمکش هک

نابایخ رانک

: مود ی هکلف

هدش هریخ هک ییوجشناد »

هاگشناد هار هب

هدیسرن یاه هجوگ

هار همین

تسیراج یگدنز

اه مشچ و

، طوقس یبیشارس رد

قناالبار هب یهتنم یاه نابایخ

زیربل ورتم

ینامدرم یادص زا

یگ هرم زور زا هک

دنتسه درز

مرگ یاوه یاه هدش هل

،،،، رقف راب ریز

« درادن ادخ هنسرگ مکش »-

ییاسفناو ره رد رگا »-

تدناوخن مه قشع
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تسین قشع هک

« نتسیز دیاب هنوگچ

اه. تسد

وت یاه تسد

وت یاه تسد زا ناما

، دنرگ اوغا هک

دنک یم سمل یتقو

ار تناتشگنا

تیاه بل ریگ سفن مره ورد

. موش یم هام

تیاه تسد هآزا

اه مشچ زبس رادمو

ار ایرد هک

یا هدش خسم

رگید راب ناوخب ما سسنرپ

▉

وگب الوت صا »-

. یراد دیشروخ اب یتبسن هچ
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تهاگن هکتالول

اهار....» هچوک

ییاه تسد مه وزاب

«... مروآ یمن ماود -«هن

منک هچ یتسین حاالهک یداد نم هب ار تیاه تسد ارچ ال صا »-

ار رهش نیا

نابایخ نیا

« هکورتم ی هداج نیا

▉▉

ار شیاه هویم زونه درم

دنز یم راج

زونه شرسپ

.. دهاوخ یم شفک

« مشاب وت ناتشگنا خسم رگید مهاوخ یمن »-

یمراد تتسود

دهد یم زاورپ هک
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ار. میاه بل ینایرع

تناتسد

تسد

د،،،

د،،،،

د.

ما. هداتفا تنکل هب

. تسم تسم ووت

▉

دنز یم روش بیجع »

. باوخ نیا رد ما هدرک قرع نت

تسا رت کاندرد سوباک یرادیب و.

مرادن ار وت یتقو

ار تناتشگنا

ار..» تبلق
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یدومحم دومحم

امرگ

ناتسلخن

داب

یجرش

دروآ هیده داب

نازپ امرخ اررد تنت یجرش

▉▉▉

یمارآ هب ولد

هاچ زا دیشک ار دوخ

هبباال

ار ککشجنگ راقنم دنک سیخ ات

ینابرهم یلیخ _وت

[ تفگ کشجنگ ار [نیا

درک یا هدنخ ولد

ار بآ یا هرطق دناکچ و

کشجنگ زاب ناهد رد

تناج شون _
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دیود و

شیاه گر رد بآ یکنخ

▉▉▉

درک رباپ یا هماگنه داب

ودنت دنت دیزو

تشاد رب نیچ ینماد

دش اهر شیلا

هدیسر ون ییاه وم

دش شالل

دیزرل یلد

دیرپ یکشجنگ

دیدنخ مه زاب ولد

شا هدنخ وزا

... کچوک کشجنگ دش باریس

▉▉▉

درک یمسبت ناتسلخن

داتفا یصقر

شیاه خاش نایم

بطر

درک ادج

ار شیوخ تسد



▍┏181

اه هشوخ هوبنا نماد زا

دراد یتذل [هچ

[ دازآ طوقس نیا

؟! یور یم اجک _وت

تفگ لخن ار نیا

میارایب ات مور یم _

کدوک ینآ هرفس

وک

کد

َی

... میت

▉▉▉

نامداش ولد

درک یم هاگن

بطر هب

کشجنگ هب

ناتسلخن هب

دش یم وبآ

شلد رد

ینابرهم دنق همه نیا

▉▉▉
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دناچیپ یم زونه داب

نیچ هوبنا رپزا نماد

یگیاسمه رد

بطر و لخن

دروآ یم و

نم یارب

ار... شنت یجرش رطع



▍┏183

حیسم رفولین

" حور کی یاهنایذه "

ما هتشاذگ اج

باوخ کی اررد میاهاپ

بابح کی تمس هب مود یم مراد و

شمنیب یمن هک

؟ تساجک موس ناهج _یه

متم مال نانچنآ نابایخ

گنس هولق دنچ هک

مباوخ کی لا بند هب نانچمه ونم

وطالین باوخ کی رد

... باوخ ارهب شدوخ راگنا _

دنا هتفر باوخ میاهاپ _هن

راگنا زین نیمز یاه مشچ

منک یمن ادیپ ار مدوخ

تساجنآ موس ناهج

ار... تیاهاپ وت هک
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خرس لگ کی اب نم

رود یا هرایس رد

یهد یم ناکت هام یارب ار تیاهتسد

هریخ هریخ نیمز هب هام و

؟؟ _هام

نم رعش هتسه راذگب _هن!!

دنامب باوخ هشیمه

رادم تسایس کی باوخ یتقو

بوشآ ارهب ناهج

پژدرم یم ار خرس لگ یاهگرب و

هدیرپ گنر هام راگنا

خرس تس، یبش نتسبآ

نآ رد هک

ار سکع باق ، راوید

هشحاف تشپ هشحاف ، نابایخ و

دهد یم سپ ینابایخ یاهدرم

!! ینیب یم

هتسخ یاه یرسور هاو لک مصاخت زا نیمز

دزیرگ یم

نآ رد نم هک یباوخ هب

ار... میاهاپ
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لا... بند هب مود یم و

تفر مدای یتسار

هک... دش زاغآ اجنآ زا هصق "

دوب نیمز

دوب هام

دوب ورای ونم هنییآ

اوه یب میدیصقر یم میتشاد ام

کیدزن نانچنآ اه هراتس

اررپ ناشیاه دبس هد، ناکرتخد هک

همهاو یب ناپوچ کرسپ و

دناصقر یم ار شکبآ ین هناقشاع

ناهگان

هایس و خرس یاهداب

دندیرپ هنامرش یب باوخ ارزا رادمتسایس

زاورپ هب هایس یاه هدنرپ

دش خرس نامسآ

تخوس شتآ رد نادرگباتفآ هعرزم و

هایس ار دیشروخ و

تیارس مه، خرس یلگ هرایس هب شتآ یتح

ادیپ ،هن دود زا اجنآ و

داتفا هناخدور اهرد هراتس دبس اما



▍┏186

زین ناپوچ کبل وین

نم... یاهاپ و

ار... میاهاپ نک ربص _یه

ار... مباوخ ال صا هن

ادیپان دش یبابح هناخدور و

نایاپ هب ور نیمز رمع و

زارف نیرت هلق یب یادنلب رب ونم

متسب ار نیمز راضتحا مشچ

یباوخ لا بند هب تساهلا ،وس تسا هتشون حور کی ار نتم نیا مرتحم ی هدنناوخ "

لگ طقف اهرادمتسایس و دنز یم بلا نامسآ ، دشک یم سفن نیمز نآ رد هک ددرگ یم

". دنراک یم خرس

دنز یم هدنسیون هناش یور یسک

؟ تساجک موس ناهج _یه

دتفا یم هدنسیون تسد زا ملق

نایاپ یب نتم نیا و

تمس هب دوشیم ریزارس

موس ناهج

▉▉▉

موس ی هرازه هناخدور

ناوج رتخد اه هراتس دبس

ناپوچ کبل ین

رظتنم حور هک... ییاه اپ
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باتهز انعر

ناجنف الی دزیریم

نز نهذ

نتم نیا زا شیپ لصف دنچ

کراپ

هتشونان لزغ

؟؟ فلا مناخ _

رون لگنج اجنیا _

نازرلو کچوک یلدنص رب

یخلا یب نز

ناوج ون یکرتخد

گرزب ردام لا بندب

وت! فلا مونیا اه!

هدنلب تینوشیپ

تهایس یاشچ

هراد هاوخ رطاخ رازه

فیح

هدوب االیی برسو تخس تایند
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تام نز

دوشیم هریخ

یلع قح _هب

رازب متسد ور ور تتسد

منوخب وتینوشیپ

نز

مشنوخیم مراد هک سهلا یس

هقشم هایس

هدیباتن شوت یرون

وناب وگن _

هتلد وت رون

هییایرد تلد

یزاب هنوخ رد

رسب لکاک رسپ هس

دنشخردیم طعلا وت

دشکیم ها نز

هسبالی... ره

. نوکن یرکشان _

ریگلا ف

دنزیم کف



▍┏189

شلا یخ رد نز

زاورپ

دنکیم

ذ

ر

ه

لثم راگنا هرذ

دوشیم با خی

زونه شتسد

ریگلا ف تسد رد

دزرلیم

دوشیم تشرد شطوطخ

راگنا

باتک دراد

تشونرس

ار

و

ر

ق

دنزیم

ها
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دیاش

همانهاش رخا

... نانچ مه

!! شوخ _

!! شوخان

مناد یمن _

. دریگب میمصت نتم هدنناوخ راذگب
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یدمحا هرهاط

یا هرجنپ

هاتوک عافترا هب

کرتخد

هلسلس رد

شناکسورع یاه تسد

شا هیاس

دزادنا یم نییاپ

▉

شیاهاپ

هدش هقش هقش

سب زا

واگ نابز

شا وپالید یاه شفک

تسا هدز هسیل

▉▉

دام

نمیشن قاتا رد

هدیکت یکیتس پال یلدنص رب
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یا هشیش یاه گنس ورب

دشارت یم هناورپ و لگ حرط

▉▉

: رتخد

تسا هدیشک دق امش ناوختسا ما،رد یگدیمخ -

مکزیزع -

یزاوم یاه هار زا دیاب

یرذگب " لیر "

هدروخ هرگ اهگر و

تسا هدرم نوخ

▉▉

الخ گنس یمرن رد رگم

یا هدنود هلبا رپ یاهاپ

؟ دنام یم اج

هرطق هرطق و

طایح شرف گنس رب

اپ مد

راولش یاپمد

دکچ یم شا سیخ

تیاپ ریز هچیلا -ق
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دینک یم روبع یکاخ نابایخ زا

زا غیرد -

هار ههار یب

دشاب هتفر نم یاهاپ هک

▉▉▉

اه هار هروشلد زا

اهاپ

دراذگ یم یخلا هناخدور رد

یا هناورپ یتقو

درپ. یم بآ رس زا
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یدمحا رهاط

هبنش جنپ بورغ

هچوک رد

" گنز هب شوگ "

یناوخ زاوآ

دش یم شخپ شا توکس

▉

ینش تعاس هحفص رب

دنارد یم مشچ

رد هنشاپ هک

دیخرچ رادم رب

▉

ردپ:

دایرف سپ رد

شا خیلا یاج

یا هتفرگ هزادنا باق مادک رد

ولهپ هب ولهپ

ور هدایپ زا
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دینیشن "یم سوبوتا رد"نت

▉▉

هتسب رمک

هتشکش نادند هب

دولآ نوخ وهثل

هدرن یخرس هب تشپ

تسین نییور مسج

هدرک مرو درد

دنز یم دنز، یم دنز، یم

▉▉

شاب قداص حبص -

هوهق ناجنف رد

خر مین

؟! یدید شا هدش ماذج

هاتوک راوید -

داتفا طایح رد شا هیاس و

▉▉

درب شا تروص رب غیت

ناوختسا هک

دنک کاپ تشوگ زا

داد و غیج
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منکن تشوپ نفک -ات

شا نت یوب

تخیرگ دهاوخن تی ائور زا

زور / بش -رد

ما کلپ ریز یهاگن

داتفا دهاوخن

▉

رادراخ میس اب

دنز یم یچیق اهار هار

تا مشچ زا هتفر -

دزرل یم تلد

سرت نتسبآ رد

هدز ما،لد هدز -لد

تسشن بانط رب کشجنگ و

شا هنایشآ هک

تس. هیاسمه تخرد رب



▍┏197

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

دوب ادخ فرح نیا تسا حورانت ناسنا

دوب ادص اهنت یان تس حا ورانت ناسنا

یزیرگ انعم ،هن تشاد انعم هن ناسنا

دوب ادج نت زا ووت نم حور هک یتقو

؟ یرادن رواب یلو نت!؟ اب ارچ یتفگ

دوب ارچ و نوچ دوب،یب نت یب هک یحور

▉

،اما هارمه منتفر واب متفر  یم

دوب اضران میاه  فرح وزا متفگ  یم
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دش ادج نت زا حور هک بش کی

دید ناهگان

دوب ارجام مامت گرم وا نایاپ
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یماما دیعس

دنا هدرک شومارف رهش مامت مدید

دنا هدرک شوماخ هرطاخ نورد ار نم

تشادن یتحار اه هیناث یاه هپوک نیا

دنا هدرک شون ارم شیوخ ماک هب کی ره

مشچ بارش زج یرت هدیدن نم ناماد

دنا هدرک شوغآ مه کشا روح امارهب

شیوخ بورغ اب ارم زبس یاه مشچ نآ

دنا هدرک شوشغم رپتالمطو یایرد

دنزخ یم رهش رد هک هدرم یاه هنیس نیا

دنا هدرک شوگ ارم ، گرم ریش هب کی ره

تسا ندیدن هشیمه مشچ راک هک ییاج

دنا هدرک شوپلگ هرجنپ مرج ارهب لد
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( نیتم غالیم( ارهز

تشاد مک هرجنح منت زاب مدش ضغب

تشاد مک هرطاخ امش تسب ینب هچوک

یرانق درک قد هرجنپ نیا مغ اب

تشاد مک هرجنپ اروت دنخبل ک یاو

یتفر و یدیدنخ وت هب مدیسر هکات

تشاد مک هرسرس طقف وت قشع یزاب

ما هابت قشع منک رکف ... مدلبان

تشاد مک هرحاس ینز یوداج و هوشع

تیارب دیگنج دشو نوخ ملد زاب

تشاد مک هربقم طقف درد یرپ هنیس

یرانق راگنا دش، گرم رپزا رهش

... تشادرب هرجنپ نیا رس زا تسد هبش کی
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یمرک ادخ نسح

نک اشامت نآ کی نم هب نم یا

نک اشاح اروت مّیگِدروخ اپ

رخآ دشن زگره نم ِنآ وا

نک اشنا اروت نم نم، ِنآ یا

دراد اه فرح نم زا نم اب نم

نک اشفا اروت نم،نم هب نم یا

رخآ دوش نم،نم زا نم اب نم

نک اشاح وت نم ار تَنَم اب نم

تسریس منتفگ نم زا نم اب نم

نک اشامت نآ کی نم وت نم رب



▍┏203

دهاش ریم _ ینیسح نسحم دیس

ناقشاع رجه درد یدوبن رگ

راکشآ دشیمن شراسخر هام

راکشآ شیور هام دشیمن رگ

رارقیبدشیمن لد ار ناقشاع

رارقیب شدایب لد دشیمن رگ

رای رارسا لباق دش یمن لد

رای رارسا لباق دش یمن رگ

راد هنیئآ شخر یدوب اجک لد

لدوچ یدرک یمن یراد تنیآ

راکف یتشگیم قوشعمو قشاع

وا قشع دشابن هک یراید رد

راگن نآ مزب هن شناوخ یخزود

هدش یزادرپ هتکن نیا زا دهاش

رای بوبحمو هدرورپ کمن سب
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دهاشریم _ ینیسح نسحم دیس

تیور هام زا باتفآ دش لجخ

تیوب طرفزادش تسم ناتسلگ

ناتسلگ ار تیور فطل دنیب وچ

تیوس هب دیآ قوشز هماج ٘درَد

دنتسب هلمج عملا نایور زهَم

تیوم راترب نارگ یریجنز وچ

هبعملا دش ادیوه تدنخبل وچ

تیوخ و قلُخ اه لد داد یلجت

تفاطل نیا تسراوهاش یّرُد وچ

تیولگ بآ دور یم ادیپ هک

ناناج یانیم یم زا تسم مدش

تیوبس رد یزیر هچ مناد یمن

زومآ قشع هار و مسر دهاش هب

تیوک تمس دنامن نادرگرس هک
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تیاورارف : مراهچ شخب
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یبجر مثیم

تی اورارف رعش

یگدرم لصف ِزورید

یوار : لوا تیاور

رهش نفعتم داسجا مامت نایم

نابایخ و هچوک رب هداتفا هک

ار شدوخ دوش یم دنلب

گنل

ناگنل

تسین شا هیاس

اه گنفت دنوریم هناشن

نک شص _خال

دورب راذگب _

گرم ینعی نتسیز هیاس یب

دنوش یم کوپ ودکالغ

درم کی نامشچ

زرم / درم



▍┏207

دننک یم زاورپ

ار ناشبش

تسیهایس رد یهایس

دوش یم گنرمک هک اه نیتوپ یادص

ار شدوخ دناشک یم

ررکم یا هفاک لخاد

دش!؟ تیادیپ هک _زاب

مدرگ یم ما هیاس لا _بند

؟ شنیدیدن

دراشف یم تشپ زا یکی

مه رد

ار شیاه هناش

قیفر شابن نارگن _

درذگب هک یدنچ

درک یهاوخ تداع

ار تیگ هیاس یب لصف

نااااه

درک یهاوخ تداع

ِهدیرج تعامج نیا لثم

ادرف نارازه باوخ رد هدرُم
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مود:ه... تیاور

یا؟ هدیشیدنا ادرف هب ارچ _

مدش رادیب هک حبص نابرق _

دروخ هرگ یسک نامشچ هب منامشچ

دوب تولخ هچوک

یزیچ هب مدرک یم رکف دیاب

... شدینزب ردقنآ _

دینزن _

... مدرک هابتشا

؟ ییاجک _

رکف وت یتفر زاب

شناتسد نایم دریگ یم ار متسد

منزب قرو هک ار منامشچ _

هشیمه ات تسوت ارکت رپزا

نامهاگن ندروخ هرگ رارکت

درس زور کی رد

درس ِدرس زور کی

... ینک مهاگن یمک یهاوخ یمن

موش یم دنلب

هناخ نیا زور ره رارکت زا

ما هتفرگ
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بادرم نیا نیگنس یاوه زا هتفرگ

موریم هچوک هب

ندرک رکف زا مسرت یم

هداتسیا هرجنپ تشپ

هاگن

دنخبل

روک هرگ نیا دنادیم

تسین یندش زاب هاگچیه

... تسین ینتفر یگدرُم لصف نیا منادیم
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یبجر مثیم

تیاورارف هاتوک رعش

یوار : لوا تیاور

داتسیا یم

شندمآ راظتنا هب

هرجنپ تشپ

رادید نآ دعب

دوب قرغ شنامشچ یایرد رد

مود:ر... تیاور

دوب یگناخ سبح هب موکحم _هن

توهبم دوخ رد داتسیا یم

دیسرپب مه هچوک زا

تفگ دهاوخ

دوب. ندز گنز ردحلا طقف هرجنپ تشپ هک ار یدرم
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یمرک ادخ نسح

تیاورارف ناتساد

:نم لوا تیاور

مدمآ نم

_یک؟

دوب هرجنپ رانک یاه وب بش هب تساوح هک ینامز حاال نیمه _

رید؟ ردقنا ارچ .. یدمآ شوخ _

تین وطال یاه دنخبل کیفارت تشپ مدوب هدنام _

نیشنب _اها...

...اما؟ مشچ _

هچ؟ _اما

روایب میارب ار تّیا هقیقد تفه و تعاس دنچ و بشدنچ و رازه بارش زا یکدنا _

... مروآ یم تیارب االن نیشنب دشاب _

دوز.... مرظتنم _

... تشگ مهاوخ رب رامشب هقیقد تفه و تعاس دنچ و بش دنچ ورازه ات نمتح _

■■
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مود:وت تیاور

مه تیاه باوخ نایم رد وت

شینیبیمن

یا هدرک یتسین یهار ار وا

_نم؟

دوب؟ هچ شمرج وت... یرآ _

_یک؟

_وا

دوب هدش روآ عوهت شدح زا ِدایز یاه نتشاد تسود _اها

؟ نیمه _

_هرا

؟ هدمآ شرس رب هچ ینادیم _

حاال؟ هدش هچ رگم ... میارب تسین مهم _

دنیبیم تلا یخ اراب شدوخ هدش... هناوید _

نیمه _

دتفا یمن شنابز زا یا هیناث تمسا _

مندوبن شیارب دوشیم یداع درذگب هک یمک _

هدشن یداع هک تسا هقیقد تفه و تعاس دنچ و بش دنچ و رازه _اما

( توافت (یب دوشیم تسرد سرتن _

( بجعت (اب نیمه _
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( یگف (ابکال هگید هرآ _ها

.

.

.

امش موس: تیاور

دیراد ار دوخ یگدنز مادک ره

ووتاب دنشوخ مه اب تلا واویخ

یتحار تندوب توافت یب

درادن لا کشا

تسا تعیبط ی هدعاق ییادج

؟ تساجک ینادیم ناتساد یبوخ میرذگب .....

دشکیم شوغآ رد تفس ار ووا ددنخیم شلا یخ رد تیایور مه زونه هکنیا

ندب ود رد دیتسه حور کی مه زونه امش

هن هچ و دیهاوخب هچ

یا هتشاد تسود ار وا ینامز هک یسک

اما.. شیهاوخن ال صا ای هزادنا نامه هب رگید و دشابن ترانک دیاش

. تسا ظوفحم تدولآ رابغ تارطاخ رانک تبلق نیریز یاه ردالهی هشیمه شدای
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وخرذآ دمحم

تیاور رفا ناتساد

رمیازلآ

یوار : لوا تیاور

و دیشوپ ار شیاهسابل درم

درک نشور ار شنیشام گنیکراپ هشوگ .رد تفر نییاپ کیراب یاه هلپ زا

: بجعتم ینحل اب

مدرکن ؟!!/ مدرک لفق ار هناخ _رد

درک لفق دوب زاب هک وردار دمآ باال عیرس اهار هلپ

لوا درگاپ رد هتفرن مدق دنچ

: بجعتم هرابود

؟!! متسب ار زاگ ریش _

داد ار شدوخ باوج شدوخ

تسین مهم _

باوج زا دشن عناق اما

دنک زاب ار زاگ ریش مرتخد دیاش _هن

وبد. هدرکن جاودزا الً صا ،وا رگید یاج ای هناخ رد هچ تشادن یرتخد الً صا وا
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تسب ار زاگ ریش دشو زاب ردار

تفر نییاپ ار هلپ دنچ

هن

درک لفق وردار تشگرب هرابود

تخادنا اه هلپ یور هدرم پژ یاه لگ هب یهاگن

مهدب بآ اه لگ هب متشگرب یتقو دشاب مدای _

تفر نییاپ عیرس ار هدنام یاه هلپ هتسخ ینامشچ اب

داتفا دشوهار نیشام راوس

تشذگ هک ار نابایخ زا رطس دنچ

: دیسرپ شدوخ زا

؟!! مورب اجک متساوخ یم _

منک ضوع ییاوه طقف متساوخ یم منک رکف مناد یمن

صاخشا یصوصخ یگدنز رد یتلا خد نم هتبلا . تشاد متسیب نابایخ یرد مهم راک وا

یگدنز رد هنامرتحم تلا خد هن ای یلوضف عون کی شدوخ ندوب یوار اما . مرادن

. تساهرتکراک

و درک زاب ار شدروبشاد و داتسیا یا هشوگ اهنابایخ رد یمگرد رس زا دعب یتدم

نابایخ فک درک هلا چم ار ونآ دناوخ دوب نآ رد هک ار یسردآ ارهن یسمادآ

... هناخ اتهب تفر ار سردآ نامه و

مود:ک... تیاور

منک ی لا بند فلتخم دیارج اررد هدنسیون تساهلا س نم هک هنوگ نآ

رتکراک نیا رد ار دوخ تیصخش زا یشخب وا مرادن یداقتعا چیه مه فلوم گرم وهب

. تسا هتفرگ راک هب
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اج نتم نیا ارالی شا هناخ سردآ وا نوچ . دیشابن هدنسیون تیاور رظتنم سپ

ار شتیعضو دینادیم ناتدوخ مه ناشیا دراد ربخ نآ زا دلا یاقآ اهنت و هتشاذگ

نم/ هک اج نیمه ًاقیقد . تسناد هدش مامت دیاب اج نیمه ار ناتساد نیا سپ

دیا. هداتسیا مه امش
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:اوژهنا مجنپ ش خب
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باتهز انعر

بولصم

مخز مخز

نز

مخز مخز

▉▉

نیگمشخ تیعمج

بیلص نز

▉▉▉

چ

ک

ه

چ

ک

ه

قشع نوخ
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حیسم رفولین

" ساکعنا "

هام بش

هلپ

هلپ

هلپ

ه ن خا د و ر

▉

بآ لطس رتخد

▉▉▉

هام هام
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حیسم رفولین

" هزره "داب

هام نابایخ

هچوک

هچوک

هچوک

هراکدب نانز

▉

یرسور هام

▉▉▉

ها هراتس هودنا بش
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یربکا هنازرف

« سیخ ی هچوک »

وتسرپ

چوک

سیخ مشچ

▉

همان

همان

همان

▉

همان

شوغآ

راظتنا
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روپدمحم انیم رهم

ربخ" نیرخآ "

لپ

راجفنا

ه ت ه ت

ک ک

ل پ

▉

هتسکش یاه تسد

-«نز؟»

« نویش »-

درس شوغآ

ییاهنت یاه لصف
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اسراپ زانرف

" قشع هزجعم "

امرس امرس

لصف

درس درس

▉

بارش

هسوب

شوغآ

▉

؟" نوخ "-

" یراج "-

اه؟" -"گر

" تسم "-

▉

و خ

ر د

ش ی



▍┏224

روپ دمحم انیم رهم

"ارتژید"

لگنج

هرطق هرطق

ناراب

هرطق هرطق

▉

هبلک

هکچ هکچ

فقس

هکچ هکچ

▉

اه؟" درم "-

" گنج -"رد
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اه؟" -"نز

'' نیمز ِرس _''

▉

فکرب ناج اهدرم

یربا اه نز

▉

: ناتسربق

نفک

دسج دنخبل

نز یاه کشا
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یتمه ویرآ

« قشع مان «هب

ناراب

فقس

نز

عمش کی

یئاچ ود

▉

ناراب

ناراب

درم

لیب

ماب تشپ

▉▉

مرگ یناتسد

اه هچب دنخبل
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رای یلق هیده

بآ'' ریز دایرف ''

اصع

هنایروم

راوآ

▉

ریجنز

حور

تالمط

▉

نیشتآ اه تشگنا

یمخز اهبلق

رابغ رد اه مشچ
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نازوس _ روپنامیلس شوهم

'' ساکعنا ''

ضوح هام

منبش

▉

نولیو بش

سیخ یاه اوژه

▉

توکس فقس

بادرم
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رای یلق هیده

زابرس زابرس

نطو

زابرس زابرس

▉

نامسآ

ق

ط

ر

ه

قیاقش

▉

اه هتشرف صقر

دیشروخ دنخبل
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ققحم ههلا

« ریخ هب رفس »

ردپ

ردام

کدوک

قشع

▉

اه؟ هیناث -

نانز مدق -

▉

بش" "

لپ

صادف» «ت

شتآ



▍┏231

شتآ ردپ شتآ

شتآ

شتآ ردام شتآ

شتآ

▉

: کدوک

نیشتآ یاه کشا

خرس نامشچ

.
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یرذآ دمحم ارهز

« یشحو یاهسای »

هحلسا هدنامرف

خرس لگ زابرس

▉▉

هلمح ی هشقن

هقوشعم سکع

▉▉

هلمح نامرف

نوخ هرطق دنچ

.
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یتمه ویرآ

اه» یخزرب »

: نیمز

زاب رتچ ود

سیخ مشچ ود

اهتنا یب ریسم ود

▉▉

هام:

یبآ یایور

حور ود عامس

زاورپ نامسآ کی

▉▉

توکلم یاوآ

اه هتشرف نشج
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یسابع زانلا

هس» «پالن

لوا پالن

زبس : هطبار غارچ

دیفس : فطاوع

خرس : اه هسوب

▉▉

پالنود

هدنصقر : اهایور

هدنپت : اه بلق

ناشخرد اه: مشچ

▉▉

اه خرس هنیس ی ههچهچ
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ققحم ههلا

'' لسع رهز ''

ملعم ملعم

اتسور

اهرسپ اهرتخد

▉▉

ملعم ملعم

قشع

ن تا س تاب

▉

: زیئاپ

درس ناتسد

هدز خی نامشچ

اهنت

بارش
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مخز

ط

ن

ا

ب

▉

نازیوآ دسج

نینوخ نامشچ
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اسراپ زانرف

« ناهنپ »

کدوک کدوک

یلدنص

ج

ا

د

ه

▉

گنس گنس

هتسکش یاهرس

▉

دایرف ردپ

شوغآ ردام

▉

ینهآ یاه هلیم

نشور یعمش
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ییوداد هفطاع

« نازاب قشع »

هداب

هعرج

هعرج

عامس

عاال توکلم

▉▉

اه هتشرف هآ

رامخ یتسه
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یردص نیسح

وت» قشع »

راب هلوک نامسآ

قشع

▉▉

هعرق مـَـن

هناوید

▉▉

تناما راب

ظفاح فلا
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رای یلق هیده

اه" هتفر باوخ "

: ایور رطس

دیشروخ رتچ

نیمز دنخبل اه هشوخ صقر

▉

: سوباک رطس

فوسخ

میقع یاهربا هتخوس یاهکچیپ

▉

بادرم توکس

هنوراو قیاق

هتسب یاه کمدرم
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دنسپ راک ایور

« نامز رفاسم »

خزرب

هچیرد

تالمط

زاورپ يايؤر

▉

نیمز

ناتسكات

سكع

رپرپ ولاژي تسون

▉

نامسآ

ربا

ريرهمز

هناقشاع ناراب
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رای یلق هیده

'' یشوماخ رادم ''

: رهش

یزلف یاهراصح

عونمم دورو ولبات

▉

مومغم یاه لودناپ

اه توراب راجفنا

▉

هدز خی ضوح

الل کشجنگ
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روپ دمحم انیم رهم

«طالق»

هایس اهراوید

نینوخ بلق

یرابجا دنخبل

▉

اه یبآ گرم
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یرذآ دمحم ارهز

'' تارطاخ مخز ''

هناخ بش

توکس

▉

نافوط نز

شوماخ دایرف

▉

چوک بلق

گرم سوقان
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اسراپ زانرف

ه سلخ

: لوا لصف

ناصقر اه هفاک

تسم اه مشچ

خرس اه هنوگ

▉

: مود لصف

هدروخ هرگ اهتشم

هتسب اهبل

جوا رد اهمدق

▉▉

زاب هرجنپ

دیشروخ دنخبل
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